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المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �س ّيد المر�سلين مح ّمد وعلى �آله
الحمد هلل ّ
الط ّيبين و�صحبه المنتجبين.
طالم ��ا تك ّدر الحيا ُة علينا �صف َو القلوب ،وتع ّتم على �أفئدتنا �آثا ُر الذنوب ،فنبتعد
عن اهلل �سبحانه بعد �أن تق ّرب �إلينا ،ونبغ�ض لقاءه بعد �أن تح ّبب �إلينا ،نخاف الموت
و�سكرت ��ه ،وملك الموت و�ش ّدت ��ه ،ونحيد من القبر ووح�شته ،فه ��و المجهول الذي ال
ندرك ��ه ،وهو الوح�شة التي ال نطيق ،والظلمة التي ال نتحمل ،وبرز ٌخ �إلى يوم يبعثون،
وكي ��ف حالة الخروج؟ وهول البع ��ث والن�شور؟ وما هو الح�ساب؟ وال�صراط ،والجنّة
والنار؟ والخلد والقرار؟
لع ّلها �أ�سئلة ال يجيب عليها العقل ،ويعجز عن �سبر غورها الفكر ،فيقف عاجز ًا ال
يجد �سبي ًال� ،إلاّ �س�ؤال الغيب وال�شرع ،و�أخبر النا�س بها ،من هو �أعلم بطرق ال�سماء
م ��ن ط ��رق الأر�ض ،نعني �أمير ال ��كالم ،Qفتكون الإجاب ��ات ال�شافية ،والعظات
الناجع ��ة ،في كالم الأمير ،في النهج ال�شريف ،فهو الطبيب الخبير ،وهو من يخرج
ال ��كالم من قلبه ف ُيحي ��ي القلوب ،ويتك ّلم ليعي ��د الروح للأج�س ��ام الخاوية ،فينع�ش
و ُيحيي ،ويجلو بعبق �أريج كلماته َد َك َن الذنوب عن �صفحات القلوب.
م ��ن النهج ال�شري ��ف ،كانت قب�سات ع ّلن ��ا نجد نار ًا تكوي الأمرا� ��ض الدفينة� ،أو
نجد لأنف�سنا الهدى ،وقد عمل مركز نون للت�أليف والترجمة على اقتبا�س عظات من

مو�ضوعيّ ،ثم �شرح المفردات
علي بن �أبي طالبLوترتيبها ب�شكل
ّ
كالم الإمام ّ
ال�صعبة ،لي�سهل على الخطيب والقارئ فهم مطالب الإمام  ،Qوبعد ذلك عمل
ي�صب بالكامل في �شرح الموعظة ،ليختم بم�سائل عملية ترتبط
على �إدراج مو�ضوع ّ
أهم المفاهيم الواردة في
بواقع الحياة ،وي�س ّلط ال�ضوء عليها لمعالجتهاّ ،ثم يختم ب� ّ
الموعظ ��ة والدر�س .مق ّدم ًا مع ذلك فقرة للمطالعة ،ت�ضفي على القارئ لون ًا جديد ًا
جمي ًال مح ّبذ ًا ،وت�ساعد الخطيب على الإلمام �أكثر بخطبته.
وفي الختام :ن�س�أل اهلل ع ّز ا�سمه� ،أن يتق ّبل هذا الجهد الي�سير ،ويجعله في عين
�صاح ��ب الع�ص ��ر والزمان | من المقبول الكبير ،و�أن ي� ��ؤ ّدي الدور المطلوب منه،
ويحقّق الهدف المن�شود له� ،إنّه نعم المولى ونعم المجيب.
مركز نون للت�أليف والترجمة
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َكرَةُ ا ْلمَوْتِ ِبا ْلحَقِّ َذلِكَ مَا ُكنتَ مِنْهُ َتحِيدُ}(.)1
{وَجَاءتْ س ْ
عن �أمير الم�ؤمنين Q

ين َع َلى ا ْلغِ َّر ِة(َ )1ح ْي ُث اَل �إِقَا َل َة(َ )2و اَل َر ْج َع َة
َو ُه َو َي َرى ا ْل َم ْ�أ ُخو ِذ َ
ُون َو َج َاء ُه ْم ِم ْن فِ َر ِ
ك َْيفَ َن َز َل ِبه ِْم َما كَا ُنوا َي ْج َهل َ
الد ْن َيا َما كَا ُنوا
اق ُّ
ون َفغ َْي ُر َم ْو ُ�ص ٍ
ون َو َق ِد ُموا ِم َن ْال ِآخ َر ِة َع َلى َما كَا ُنوا ُيو َع ُد َ
َي�أْ َم ُن َ
وف
ِ ()4
َما َن َز َل ِبه ِْم ْاج َت َم َع ْت َع َل ْيه ِْم َ�سكْ َرةُ ا ْل َم ْو ِت(َ )3و َح ْ�س َرةُ ا ْلف َْوت
َف َف َت َر ْت َل َها �أَطْ َرا ُف ُه ْم(َ )5و َتغ ََّي َر ْت َل َها �أَل َْوا ُن ُه ْم ُث َّم ْاز َد َاد ا ْل َم ْو ُت
فِيه ِْم ُولُوجاً(َ )6ف ِح َ
يل َب ْي َن �أَ َح ِد ِه ْم َو َب ْي َن َم ْن ِطقِ ِه(َ )7و �إِ َّن ُه َل َب ْي َن
�أَ ْهلِ ِه َي ْنظ ُُر ِب َب َ�ص ِر ِه َو َي ْ�س َم ُع ِب�أُ ُذ ِن ِه َع َلى ِ�ص َّح ٍة ِم ْن َع ْقلِ ِه َو َبقَاءٍ
()8
يم �أَ ْذ َه َب َد ْه َر ُه َو َي َت َذك َُّر
يم �أَ ْفنَى ُع ُم َر ُه َو فِ َ
ِم ْن ل ُِّب ِه ُي َفك ُِّر فِ َ
�أَ ْم َو اًال َج َم َع َها �أَ ْغ َم َ�ض فِي َم َطالِب َِها(َ )9و َ�أخَ َذ َها ِم ْن ُم َ�ص َّر َحا ِت َها َو
( )1الغفلة.
( )2ال ف�سخ وال تراجع.
(� )3ش ّدته وغ�شيته.
( )4الح�سرة على ما فات وم�ضى.
( )5ف�سكنت لها �أع�ضاءهم.

((( �سورة ق :الآية .19

( )6دخو ًال.
( )7كناية عن عجزه عن الكالم.
( )8كناي ��ة عن بقائه عاق�ل�ا يدرك ما يحيط
به.
()9لم يفرق بين حالل وحرام.

ات َج ْمعِ َها(َ )10و �أَ ْ�ش َرفَ َع َلى فِ َرا ِق َها َت ْبقَى
ُم ْ�ش َتب َِها ِت َها ق َْد َل ِز َم ْت ُه َتبِ َع ُ
ون فِ َيها َو َي َت َم َّت ُع َ
لِ َم ْن َو َر َاء ُه َي ْن َع ُم َ
ون ا ْل َم ْه َن�أُ لِغ َْي ِر ِه(َ )11و
ون ب َِها َف َيكُ ُ
ا ْلعِ ْب ُء َع َلى َظ ْه ِر ِه(َ )12و ا ْل َم ْر ُء ق َْد َغلِق َْت ُر ُهو ُن ُه ب َِها( )13ف َُه َو َي َع ُّ�ض
َي َد ُه ن ََدا َم ًة َع َلى َما �أَ ْ�ص َح َر(َ )14ل ُه ِع ْن َد ا ْل َم ْو ِت ِم ْن َ �أ ْم ِر ِه َو َي ْز َه ُد فِي َما
َان َي ْرغ َُب فِ ِ
يه �أَ َّي َام ُع ُم ِر ِه َو َي َت َم َّنى �أَنَّ ا َّل ِذي ك َ
ك َ
َان َي ْغبِطُ ُه ب َِها َو
َي ْح ُ�س ُد ُه َع َل ْي َها ق َْد َحا َز َها ُدون َُه َف َل ْم َي َزلِ ا ْل َم ْو ُت ُي َبالِغُ فِي َج َ�س ِد ِه
َح َّتى خَ ا َل َط لِ َ�سا ُن ُه َ�س ْم َع ُه( )15ف ََ�ص َار َب ْي َن َ�أ ْهلِ ِه اَل َي ْن ِط ُق ِبل ِ َ�سا ِن ِه َو
اَل َي ْ�س َم ُع ب َِ�س ْمعِ ِه ُي َر ِّد ُد َط ْرف َُه بِال َّن َظ ِر فِي ُو ُجو ِهه ِْم َي َرى َح َرك ِ
َات
�أَلْ� ِس َنتِه ِْم َو اَل َي ْ�س َم ُع َر ْج َع ك اََل ِمه ِْم ُث َّم ْاز َد َاد ا ْل َم ْو ُت ا ْلتِ َياطاً( )16ب ِِه
وح ِم ْن َج َ�س ِد ِه ف ََ�ص َار
الر ُ
َف ُقب َِ�ض َب َ�ص ُر ُه َك َما ُقب َِ�ض َ�س ْم ُع ُه َو خَ َر َج ِت ُّ
جِ يف ًَة َب ْي َن �أَ ْهلِ ِه ق َْد �أَ ْو َح ُ�شوا ِم ْن َجا ِنب ِِه َو َت َبا َع ُدوا ِم ْن ُق ْرب ِِه اَل
الَ ْر ِ
�ض
ُوه �إِ َلى َمخَ ٍّط فِي ْ أ
ُي ْ�سعِ ُد َبا ِكياً َو اَل ُيج ُ
ِيب َدا ِعياً ُث َّم َح َمل ُ
ِ ِ (((( )17
وه فِ ِ
يه إِ� َلى َع َمل ِ ِه َو ا ْن َق َط ُعوا َع ْن َز ْو َرته .
َف�أَ ْ�س َل ُم ُ
( )10ما يطالبه النا�س من حقوق.
( )11ما �أتاك من خير بال م�شقّة
( )12الحمل والثقل.
( )13ا�ستحقّها وعجز عن �أدائها.

((( نهج البالغة ،الخطبة .190

( )14ظهر له.
( )15في العجز و�أداء الوظيفة
()16الت�صاق ًا.
( )17زيارته.
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تمهيد:

أحق بالخلود فيه ��ا .ولو كانت
ل ��و كان يخ ّلد ف ��ي الدنيا �أح ٌد ل ��كان الأنبياء والأ ّولي ��اء � ّ
الدني ��ا تدوم لأحد لكان الأقوياء والملوك والأغني ��اء ما زالوا ينعمون بق ّوتهم وق�صورهم
فيه ��ا ،لكن �ش ��اء اهلل �أن ّ
غ�صة
يخط على جيد ابن �آدم قالدة الموت ،وينكت من �أعماقه ّ
الف ��وت ،فال مف� � ّر منه وال مهرب ،ولي�س هو �إال قنطرة يعبر منه ��ا �إلى عالم �آخر ،وهكذا
كان ��ت م�شيئ ��ة اهلل �أن يدرك الموت َّ
كل م ��ن عليها ،فكيف بحال من �أدرك ��ه الموت؟ وما
ه ��ي ال�صورة التي يك ��ون عليها في تلك اللحظات الع�صيبة؟ هذا ما و�صفه لنا الأمير في
أهم الم�ضامين منها:
خطبته المذكورة ،ونحن ن�شير �إلى � ّ
 - 1الموت ي�أتي فج�أة

يحي ��ا الإن�سان في هذه الدنيا وهو ير�سم خطط� � ًا لم�ستقبله ،م�ؤ ّم ًال في الحياة كثير ًا،
وال ي�ض ��ع في ح�سبان ��ه �أن �ساعة الموت ق ��د تحين في �أي لحظة وتفاجئ ��ه ،فتنزل به في
غفل ��ة من نف�سه ،وه ��و يعي�ش الأمان من هذا الخطر المحدق به ،لم ي�ست�أذن ملك الموت
م ��ن �أح ��د ،ولم ير�سل الوفود للإخبار بقدومه لأحد� ،إ ّن ��ه الملك الذي يدخل البيوت دون
ا�ستئذان ،والقلوب دون ر�أفة وتحنان ،في�صل الإن�سان بفعله �إلى �أ�صعب لحظات تح ّل به،
�إنّها �سكرة الموت ،وقد تطول وقد تق�صر .ولكن هذه اللحظات التي ال ب ّد �أن تُلقي بثقلها
على ك ّل �إن�سان ،هي في غاية ال�صعوبة .ولكن من يقدر على و�صف هذه ال�سكرة الع�سيرة
غير الخبير ،غير المع�صومين .R
 2ـ �صعبة �سهلة

ي�صف الإمام ال�صادق  Qفي الرواية �صعوبة هذه اللحظات على المذنب العا�صي،
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ريح َ
ي�ش � ُّ�مه؛ فينع�س
وي�سرها و�سهولته ��ا على الم�ؤمن المطيع فيقول« :للم�ؤمن ك�أطيب ٍ
لطيبه ،وينقطع التعب والألم ك ّله عنه .وللكافر كل�س� � ِع الأفاعي ،ولدغ العقارب و�أ�ش ��د
!.
ور�ضخ
وقر�ض بالمقاري�ض!
قي ��ل :ف�إنّ قوماً يقولون� :إنّه �أ�ش ّد م ��ن ن�شرٍ بالمنا�شير! ٍ
ٍ
بالأحجار! وتدوير قطب الأرحية على الأحداق!.
قال « :Qكذلك هو على بع�ض الكافرين و الفاجرين.(((»...
تتعطل و�أخرى تراقب
حوا�س
ّ

عندما تح ّل �سكرة الموت ،تفتر لها ال ُ
أطراف ،فال يقدر على الحراك ،ال بيد وال برجل،
م�سج ��ى� ،إال الب�صر وال�سم ��ع والعقل؛ فيبقى
وتتغ ّي� � ُر له ��ا � ُ
ألوان ،وي�صب ��ح الج�سد بتمامه ّ
يراق ��ب بب�صره ك ّل ما يجري حوله ،وي�سمع ب�أذنيه ك ّل كلمة تقال �أمامه ،فهو مدرك تمام ًا
بين �أهله ينظ ��ر بب�صرِ ه وي�سم ُع
ل ��م يذه ��ب عقله ،وعلى ح ّد تعبير الأمي ��ر « :Qو�إ ّنه َل َ
ب�أذ ِنه ،على ِ�ص ّح ٍة من عق ِله ،وبقا ٍء من ُل ِّبه» ،فهذه الحوا�س لم ّ
تتعطل ولم تُ�صب ب�أذى.
ولك ّن ��ه ال ي�ستطي ��ع حراك ًا ،فهو ال يتم ّك ��ن من النطق والكالم ،ليعتر� ��ض على �أمرٍ � ،أو
يح ّدث بما يف ّكر به ،فهو الآن ي�ؤمن بعجزه عن القيام ب� ّأي تغيير.
وفيم
في هذه اللحظات يم ّر �أمامه �شريط حياته بتمامها ،كيف م�ضى هذا العمر؟ َ
�أفناه؟ وما الذي كان ي�سعى �إليه؟ ويتذ ّكر ما بذله في �سبيل جمع المال ،من حالل �أو
يظن �أن ت�أتي هذه ال�ساعة التي ينقطع عنه ك ّل هذا المال ،ال يتم ّكن
حرام ،لم يكن ّ
من الت�ص ّرف به ،فقد �أ�صبح ملك ًا لآخرين وهم ورثته ينعمون به دون تعب وال ح�ساب،
الذين يتم ّتعون بهذا المال ،وهو يتح ّمل ح�ساب وعذاب ما اقترفت يداه وهو يجمع هذا
المال.

((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 4ص .2959
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 3ـ ح�سرة الفوت:

وف ��ي هذه الأثن ��اء ي�شعر المرء بالن ��دم ال�شديد ،والح�سرة البالغ ��ة ،كيف تعب وجهد
لغيره ،وها هو يحا�سب ويعاقب على عمله هذا �أ�ش ّد ح�ساب ،وكيف غيره ح�صل على هذا
الجن ��ى وك ّل هذا المال دون ٍ
تعب وم�ش ّق ��ة ،وال يحا�سب عليه �أبد ًا« ،فيكونُ المهن�أُ لغيرِه،
والع ��ب ُء عل ��ى ظه� � ِر ِه» ،وعندها يتمنّى ـ وال ي�ستطيع �أن يح ّق ��ق �أمنية ـ فيندم ـ والت حين
مندم ـ «يتمنّى �أنّ الذي كان ُ
يغبطه بها» ويقول في نف�سه ليت هذه الأموال التي لي حاز
مثلها ،وبع�ض ِ
«يح�س� � ُده عليه ��ا» فيتمنّى زوالها منّي وتكون له« ،قد حازَها دونَه» يا ليتها
ك ّلها لهم لمن يغبطني �أو يح�سدني ،ولم �أ�صرف عمري في جمعها ،ح ّتى ال �أتح ّمل عب�أها،
وال �أ�شعر بهذه الح�سرة والندم.
4ـ قب�ض الروح

جيب داعي ًاَّ .ثم حملوه
قد �أَوح�شوا من جانبِه ،وتباعدوا من قربِه .ال ُي�سع ُد باكي ًا ،وال ُي ُ
�إلى ِّ
أر�ض ،و�أ�سلموه فيه �إلى عم ِل ِه ،وانقطعوا عن زور ِته(((.
مخط في ال ِ
و�شيئ ًا ف�شيئ ًا ت�صاب هذه الحوا�س ـ العين ،الأذن والعقل ـ التي كانت تعمل قبل لحظات
بالعط ��ب ،فال يعود يرى ما يحيط به ،وال ي�سمع ما يقال م ّمن اجتمع حوله« ،ير ّد ُد طر َف ُه
بالنظ ِر في ِ
وجوههِم» ،هل هو يو ّدعهم في �آخر لحظات الفراق! �أو يو�صيهم ب�أن ال يندموا
كما ندم! لكن �أق�صى ما يمكن �أن يفعله هو �أن يرى حركات �أل�سنتهم ،دون �أن ي�سمع �شيئ ًا
من كالمهمّ ،ثم يزداد الموت الت�صاق ًا به ،وتخرج الروح الوديعة في من ج�سده ،في�صبح
ه ��ذا الج�سم جيف ��ة بين �أهله ،ينفر ح ّتى الأح ّبة منها ،وهو بين ال ي�ستطيع �أن يجيب من
ناداه ،بيا �أبي �أو يا �أ ّمي �أو يا �أخي �أو يا زوجي �أو يا ،...وكل من يبكي حوله ال ي�ستطيع �أن
يخفّف عنه �أو ي�سعده.
وحميم� ،إلى نفو ٍر وا�شمئزاز ،هذا
ووداع
وفج� ��أة ينقلب الم�شهد �إلى �ض ّده ،من ح ��زنٍ ٍ
ٍ
((( زيارته.
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الحبي ��ب الذي كان يبعث الحيو ّية في البيت ،وه ��ذا الج�سم الذي كان ك ّله ن�شاط ًا وفرح ًا
و�سرور ًا وحيو ّية ،هذا الذي كنذا نبكي على فراقه ،ون�ض ّمه ون�ش ّمه ونو ّدعه� ،أ�صبح عائق ًا
ف ��ي البيت ،لو بقي لأف�سد علينا الحياة ،ال ب ّد من التخ ّل�ص منه� ،أ�صبح رعب ًا نخاف منه،
�أ�صبح ج�سد ًا وجيف ًة� ،سرعان ما تف�سد وتنتن ،في�سرعون لغ�سلها وتكفينها ثم دفنها قبل
�أن تنبعث الرائحة الكريهة منها بعد الموت ،كما يح�صل مع ك ّل �إن�سان.
بر الوالدين والتخفيف من �سكرة الموت
5ـ ّ

ق�صة �سكرة الم ��وت ،ونزع الروح ،ونهاية الج�سد ،بنهاية العمر ،لذلك �أال يجدر
ه ��ذه ّ
به ��ذا الإن�سان الذي ي�سعى ليبقى في راحة ،والذي يخاف من هذه اللحظات التي ال مف ّر
منها� ،أن يعمل لكي يه ّون منها ،وال تم ّر عليه �صعبة ثقيلة كما و�صفها �أمير الم�ؤمنين؟
وكم ��ا حذّرت الروايات من �ش ّدة ه ��ذه اللحظات على الإن�سان ،فق ��د وردت الروايات
ببي ��ان ُ�س ُبل الخال� ��ص �أو التخفيف منها ،لكي ال يعي�شها الإن�سان �صعبة وثقيلة ،ومن هذه
ال�سبل ب ّر الوالدين.
علي « :Qالب ��ا ّر يطير مع الكرام الب ��ررة ،و�إنّ َ
ملك الموت
فق ��د ورد ع ��ن الإمام ّ
يتب�سم في وجه البا ّر ،ويكلح في وجه العاقّ »(((.
ّ
أحب �أن يخفِّف اهلل ع ّز وج ّل عنه
كما ورد في الرواية الإمام ال�صادق « :Qمن � َّ
�س ��كرات الم ��وت ،فليك ��ن لقرابته و�ص ��و ًال وبوالديه ب ��ا ّراً ،ف�إذا كان كذلك ه� � ّون اهلل ع ّز
وج ّل عليه �سكرات الموت ،ولم ي�صبه في حياته فق ٌر �أبداً»(((.
ق�صة وعبرة
ـ ّ

عن �أبي عبد اهلل :Q

قل :ال �إله �إال اهلل.

«� ّأن ر�سول اهلل  Pح�ضر �شا ّب ًا عند وفاته ،فقال له :P

((( م�ستدرك الو�سائل  -الميرزا النوري  -ج � 15ص .176
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 4ص .2972
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قال :فاعتقل ل�سانه مرار ًا ،فقال المر�أ ٍة عند ر�أ�سه :هل لهذا �أ ّم؟
قالت :نعم �أنا �أ ّمه.
قال� :أف�ساخطة �أنت عليه؟
�ست حجج.
قالت :نعم ،ما ك ّلمتُه منذ ّ
قال لهاِ � :
أر�ض عنه.
قالت :ر�ضي اهلل عنه بر�ضاك يا ر�سول اهلل.
فقال :له ر�سول اهلل  :Pقل ال �إله �إال اهلل.
النبي  :Pما ترى؟
قال :فقالها .فقال ّ
قبيح المنظر ،و�س ��خ الثياب ،منتن الريح ،قد وليني ال�ساعة،
فق ��ال� :أرى رج ًال �أ�سو َد َ
ف�أخذ بكظمي.
النبي  :Pقل «يا من يقبل الي�س ��ير ويعفو عن الكثير ،اقبل منّي الي�س ��ير
فقال له ّ
واعفُ عنّي الكثير� ،إنك �أنت الغفور الرحيم» فقالها ال�شاب.
النبي  :Pانظر ما ترى؟
فقال له ّ
قال� :أرى رج ًال �أبي�ض اللون ،ح�سن الوجه ،طيب الريح ح�سن الثياب ،قد وليني ،و�أرى
الأ�سو َد قد تو ّلى عنّي.
قال � :Pأعد ،ف�أعاد.
قال :ما ترى؟
قال :ل�ست �أرى الأ�سود ،و�أرى الأبي�ض قد ولينيّ ،ثم طفي على تلك الحال»(((.
برهما بعد الموت
ـ ّ

بع�ض م ّم ��ن مات �أحد والديه �أو كالهما ،ب�أ ّنه ال ي�ستطيع ب ّرهما ،وال اال�ستفادة
يظن ٌ
ق ��د ّ
من هذا ال�سبيل ،وهذا يعني � ّأن ال�سبيل لتخفيف �سكرة الموت قد ان�س ّد �أمامه ،وال ي�ستطيع
المجل�سي  -ج � 71ص .75
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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بعد موتهما التخفيف عن نف�سه من �سكرة الموت .والحقّ � ّأن رحمة اهلل بعباده �أو�سع من �أن
باب الرحمة لعباده ،حتّى بعد موت الوالدين،
يحيطها �إدراك مخلوق ،فقد فتح اهلل ع ّز وج ّل َ
يخت�ص بحياتهما ،بل من ل ��م يوفّق لب ّرهما في حياتهما� ،أو كان عا ّق ًا لهما
فب� � ّر الوالدين ال ّ
في حياتهما ،ف� ّإن باب تدارك ذلك مفتوح �أمامه ،وذلك ب�أن يب ّرهما بعد وفاتهما.
ففي الرواية عن �أبي جعفر  Qقال�« :إنّ العبد ليكون باراً بوالديه في حياتهما،
ث� � ّم يموتان ،فال يق�ض ��ي عنهما دينهما ،وال ي�س ��تغفر لهما ،فيكتب ��ه اهلل ع ّز وج ّل عا ّقاً،
و�إ ّن ��ه ليك ��ون عا ّقاً لهم ��ا في حياتهما ،غير با ٍّر بهما ،ف�إذا ماتا ق�ض ��ى دينهما وا�س ��تغفر
(((
لهما ،فيكتبه ع ّز وج ّل باراً».
وعنه « :Qما يمنع الرجل منكم �أن يب ّر والديه ح َّيين �أو م ّيتين؛ ي�ص ّلي عنهما،
ويت�ص ّدق عنهما ،ويح ّج عنهما ،وي�صوم عنهما ،فيكون الذي �صنع لهما ،وله مثل ذلك،
فيزيده اهلل ع ّز وج ّل بب ّره و�صلته خيراً كثيراً»(((.
ختام:

والغ�صة التي �ستنت ��اب ك ّل �إن�سانٍ  ،ولن�سعى �أن ال
فلنت�أ ّم ��ل كثير ًا في �سك ��رات الموتّ ،
ونهتم ب�آخرتنا والعمل لها ،فال نجمع لغيرنا ،ولن�سعى جاهدين
الغ�صة والح�سرةّ ،
نعي�ش ّ
�أن تخفّف عنّا �سكرة الموت ،وتكون �أهون علينا من النومة الهادئة بعد عناء طويل ،ويكون
ا�سئنا�سن ��ا بالم ��وت كا�ستينا�س الطائر ال�شريد ّ
للع�ش المهج ��ور ،ونعمل على ب ّر الوالدين
ح ّيي ��ن كانا �أم م ّيتي ��ن؛ بال�صدقة �أو ال�صالة �أو ال�صيام �أو الح � ّ�ج عنهما ،واهلل ي�ضاعف
الأجر للوالدين وللعامل �أي�ض ًاَ } ،واهللُ يُ�ضَ ِاع ُف ِل َمن يَ�شَ اء َواهللُ َو ِا�س ٌع َع ِل ٌيم{(((.

((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 4ص .3675
((( م .ن .ج � 4ص .3675
((( �سورة البقرة :الآية .261
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سكرة الموت
3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

1.1الموت �أمر حتمي مق�ضي على هذا الإن�سان ،ولكن الإن�سان يغفل عن ذلك.
2 .2تظهر �ساعة الح�سرة عند قب�ض الروح ،وهي من �أ�صعب اللحظات على بني �آدم،
وفي هذه اللحظات يتذ ّكر ما جنى في عمره.
3 .3بر الوالدين �سبب من �أ�سباب التخفيف من �سكرات الموت.
4 .4بر الوالدين يكون في حياتهما بح�سن ع�شرتهما ،وبعد وفاتهما بالتقرب بالطاعات
عنهما.

للمطالعة

العديلة عند الموت
الحق �إلى الباط ��ل في وقت الم ��وت ،وذلك �أن يح�ض ��ر ال�شيطان
يعن ��ي الع ��دول م ��ن ّ
عن ��د المحت�ضر ،ويو�سو�س له ح ّتى يوقعه في ال�ش � ّ�ك ،فيخرجه من الإيمان .ولذا ورد في
الأدعي ��ة اال�ستع ��اذة منها .وقال فخر المحقّقين  :Mف� ��إذا �أراد الإن�سان �أن ي�سلم من
هذه الأ�شياء فلي�ستح�ضر �أد ّلة الإيمان والأ�صول الخم�س بالأد ّلة القطع ّية وي�صفي خاطره،
ويخ ّل ��ي �س ّره ،فيح�صل له يقين تا ّم ،فيقول عند ذلك« :ال ّلهم يا �أرحم الراحمين �إنّي قد
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علي
�أودعتك يقيني هذا وثبات ديني و�أنت خير م�ستودع وقد �أمرتنا بحفظ الودائع فر ّده ّ
وقت ح�ضور موتي» ّثم يخزي ال�شيطان ويتع ّوذ منه بالرحمن ،ويودع ذلك اهلل وي�س�أله �أن
ير ّده عليه وقت ح�ضور موته .فعند ذلك ي�سلم من العديلة عند الموت قطع ًا» .فعلى طبق
ر�أي ه ��ذا الأج ��ل ف� ّإن قراءة دع ��اء العديلة المعروف وا�ستح�ضار معن ��اه في الذهن نافع
للحفظ من خطر العديلة عند الموت.
الديلمي قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل
الطو�سي  Mعن مح ّمد بن �سليمان
وروى ال�شي ��خ
ّ
ّ
 ،Qفقل ��ت ل ��ه :جعلت فداك � ّإن �شيعتك تق ��ول � ّإن الإيمان م�ستق� � ّر وم�ستودع فع ّلمني
�شيئ� � ًا �إذا �أنا قلته ا�ستكملت الإيمان .قال  :Qقل في دبر ك ّل �صالة فري�ضة« :ر�ضيت
وبعلي ول ّي ًا
ب ��اهلل ر ّب� � ًا وبمح ّمد  Pنب ّي� � ًا وبالإ�سالم دين ًا وبالق ��ر�آن كتاب ًا وبالكعبة قبل ��ة ٍّ
علي وجعفر بن مح ّمد ومو�سى
وعلي بن الح�سين ومح ّمد بن ّ
و�إمام ًا وبالح�سن والح�سين ّ
والحجة بن
علي
ّ
وعلي بن مح ّمد والح�سن بن ّ
علي ّ
وعلي بن مو�سى ومح ّمد بن ّ
ب ��ن جعفر ّ
هم �إنّي ر�ضيت بهم �أئ ّمة فار�ضني لهم �إنّك على ك ّل
الح�س ��ن �صلوات اهلل عليهم �أئ ّمة ،ال ّل ّ
�شئ قدي ��ر» .ومن الأمور النافعة لهذه العقبة :المواظبة على �أوقات ال�صلوات الفري�ضة.
فف ��ي الحدي ��ث � ّأن ملك الموت ق ��ال� ....« :إنّه لي�س ف ��ي �شرقها وال ف ��ي غربها �أهل بيت
م ��در وال وب ��ر �إلاّ و�أن ��ا �أت�صفّحهم في ك ّل يوم خم� ��س م ّرات .فقال ر�س ��ول اهلل� :Pإنّما
يت�صفّحه ��م في مواقيت ال�صالة ،ف� ّإن كان م ّمن يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه �شهادة
ونحى عنه ُ
إبلي�س».
�أن ال �إله �إلاّ اهلل ومح ّمد ًا ر�سول اهلل ّ ،P
ملك الموت � َ
القمي� ،ص .116
كتاب منازل الآخرة ،ال�شيخ ع ّبا�س ّ

ملك الموت
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عن �أمير الم�ؤمنين Q

��ل ُت ِح ُّ�س ب ِِه إِ� ذَ ا َد خَ َل َم ْن��ز اًِل َ�أ ْم َه ْل َت َر ُاه ِ�إ ذَ ا َت َو فَّى
«ه ْ
َ
ي��ن فِي َبطْ ِن ُ�أ ِّم ِ
��ه َ�أ َيلِ ُج (َ )1ع َل ْي ِه
�أَ َحد اً َب ْل ك َْي��فَ َي َت َو فَّى ا ل َْجنِ َ
َ
��ن َب ْع ِ
��ه ِب�إ ِْذ ِن َر ِّب َه��ا َ�أ ْم ُه َو
ِم ْ
وح �أَ َجا َب ْت ُ
الر ُ
���ض َج َو ا ر ِِح َه��ا �أ م ُّ
��ن َي ْع َج ُز َع ْن
��ن َم َع ُه فِ��ي �أَ ْح� َشا ئِ َه��ا ،ك َْي َف َي� ِص ُ
َ�سا ِك ٌ
��ف ِ �إ َل َه ُه َم ْ
َ��ة َم ْخل ٍ
ُ��وق ِم ْثلِ ِ
ِ�صف ِ
��ه»(((.

( )1يدخل

((( نهج البالغة ،الخطبة .113
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تمهيد

أ�شد ال�ساعات على الإن�سان هي تلك ال�ساعة التي يحين فيها خروج روحه من هذه
من � ِّ
الدنيا ،حيث يتم َّثل �أمامه ملك الموت ليقب�ض هذه الروح ،وك َّلما ا�شت َّد تع ّلق الإن�سان بهذه
الدنيا ك َّلما ا�شت َّدت عليه �ساعة الموت ،وذلك لما يراه من عظيم فراقه لهذه الدنيا؛ فقد
ورد في الرواية عن الإمام زين العابدين َ�« :Qأ�ش� � ّد �س ��اعات ابن �آدم ثالث �س ��اعات:
ال�س ��اعة الت ��ي يعاي ��ن فيها ملك الموت ،وال�س ��اعة التي يقوم فيها من قبره ،وال�س ��اعة
التي يقف فيها بين يدي اهلل تبارك وتعالى»(((.

� ّإن �ش ّدة تع ّلق الإن�سان بهذه الدنيا تجعله يرى في فراقها فراق ًا للراحة والهدوء �إلى العذاب
الألي ��م ،و�أ َّم ��ا الم�ؤمن الذي لم يتع َّلق بهذه الدنيا ف�إنَّه �س ��وف يراها خال�ص ًا وانتقا ًال �إلى عالم
الراح ��ة وال�سكين ��ة ،ففي الرواية عن الإمام زي ��ن العابدين َ - Qلما ُ�س ِئ � َ�ل عن الموت:-

«للم�ؤم ��ن كن ��زع ثي ��اب و�س ��خة قملة ،وف � ّ�ك قيود و�أغ�ل�ال ثقيل ��ة ،واال�س ��تبدال ب�أفخر
الثي ��اب و�أطيبها روائح ،و�أوطئ المراك ��ب ،و�آن�س المنازل ،وللكافر كخلع ثياب فاخرة،
والنق ��ل ع ��ن منازل �أني�س ��ة ،واال�س ��تبدال ب�أو�س ��خ الثي ��اب و�أخ�ش ��نها ،و�أوح� ��ش المنازل،
و�أعظم العذاب»(((.
1ـ موقفان والخيار بيدك!

تتح� � َّدث الروايات الواردة عن �أهل بيت النب ّوة  Rعن �أحد موقفين ال ب ّد و�أن يم ّر
بهما الإن�سان في لحظات معاينة ملك الموت� ،صورة ح�سنة جميلة و�صورة قبيحة م�ؤ ِل َمة،
يحدد ال�ص ��ورة التي يرغب �أن
واختي ��ار � ّأي ال�صورتي ��ن هو بيد ه ��ذا الإن�سان ،فهو الذي ِّ
يتلقَّاه ملك الموت بها.
المجل�سي  -ج � 6ص .159
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
المجل�سي  -ج � 6ص .155
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ

20

حياة القلوب

�أ ـ الأ ّول :موت الم�ؤمن

ِين يَقُولُو َن َ�سال ٌم َع َل ْي ُك ُم ا ْد ُخ ُلو ْا ا ْل َج َّن َة ِب َما ُكنتُ ْم
قال تعالى} :الَّ ِذ َين تَتَ َو َّفا ُه ُم ا ْل َملآ ِئ َك ُة َطيِّب َ
تَ ْع َم ُلونَ{(((.

تتح َّدث الآية عن �صورة المالئكة التي ُيو َكل �إليها قب�ض روح الإن�سان الم�ؤمن ،فتدخل
المالئك ��ة المو َكل ��ة بقب�ض الروح وهي �أعوان ملك الموت ،فتب ��د�أ على الإن�سان بال�سالم،
و�سالم المالئكة طم�أنينة لهذا الإن�سان ،وتب�شير ًا له بالجنَّة.
فق ��د ورد ف ��ي الروايات في و�صف �ص ��ورة ملك الموت� ،إذا ج ��اء ليقب�ض روح الم�ؤمن
ب�أنّها �صورة جميلة يتمنّاها الإن�سان لما فيها من لقاء اهلل ع ّز وج ّل.
فع ��ن النب � ّ�ي �« :Pإنّ مل ��ك الم ��وت ليق ��ف م ��ن الم�ؤمن عن ��د موته موق ��فَ العبد
الذليل من المولى ،فيقوم و�أ�ص ��حابه ال يدنو (ن) منه حتّى يبد�أه بالت�س ��ليم ويب�شّ ره
بالجنّة»(((.
وعن ر�سول اهلل  - Pوقد نظر �إلى ملك الموت عند ر�أ�س رجل من الأن�صار « :-يا ملك
الم ��وت! ارف ��ق ب�ص ��احبي ف�إنّه م�ؤمن ،فقال ملك الموت :طب نف�س� �اً وق� � ّر عيناً ،واعلم
�أ ّن ��ي ب ��ك ّل م�ؤم ��ن رفي ��ق ،واعلم يا مح ّم ��د� ،أنّي لأقب�ض روح ابن �آدم ،ف�إذا �ص ��رخ �ص ��ار ٌخ
م ��ن �أهل ��ه ،قمت في الدار ومعي روحه ،فقلت :ما هذا ال�ص ��ارخ؟! واهلل ما ظلمناه ،وال
�سبقنا �أجله ،وال ا�ستعجلنا قدره ،وما لنا في قب�ضه من ذنب ،و�إن تر�ضوا بما �صنع اهلل
ت�ؤجروا ،و�إن تحزنوا وت�سخطوا ت�أثموا وت�ؤزروا»(((.
الطبيعي �أن ينقب�ض الإن�سان عندما يعلم بحلول �أجله ،ولكن من النعم الإله ّية ما
نعم ،من
ّ
ي�س ّلي ��ه بل يجعله في غاية ال�شوق لالنتقال �إل ��ى ذلك العالم ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق
 - Qل َّما ُ�سئل هل ُيكره الم�ؤمن على قب�ض روحه؟ « :-ال واهلل� ،إنّه �إذا �أتاه ملك الموت
((( �سورة النحل ،الآية .32
((( من ال يح�ضره الفقيه  -ال�شيخ ال�صدوق  -ج � 1ص .136
المجل�سي  -ج � 6ص .170
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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ولي اهلل ال تج ��زع ،فوا ّلذي
لقب� ��ض روح ��ه جزع عن ��د ذلك ،فيقول له مل ��ك الموت :يا ّ
بع ��ث مح ّم ��داً  Pلأنا �أب ّر بك و�أ�ش� �فَق عليك من والد رحيم لو ح�ض ��رك ،افتح عينك
فانظر ،قال :ويمثل له ر�سول اهلل  Pو�أمير الم�ؤمنين وفاطمة والح�سن والح�سين
أحب
والأئ ّمة من ذر ّيتهم  ،Rفيقال له :هذا ر�س ��ول اهلل و ...رفقا�ؤك ...فما �ش ��يء � ّ
�إليه من ا�ستالل روحه واللحوق بالمنادي»(((.
تمن بقب�ض هذه الروح ،فه ��و ينتقل من الدنيا التي هي �سجن
�إ َّنه ��ا لحظة تنقلب �إلى ٍّ
لهذا الم�ؤمن� ،إلى عام �أرحب و�أو�سع ،فيه لقاء اهلل ،ومح ّبة اهلل ،ور�ضوان اهلل.
ب ـ الثاني :موت الكافر

قال تعالىَ } :ف َك ْي َف �إِ َذا تَ َو َّف ْت ُه ْم ا ْل َملاَ ِئ َك ُة يَ�ضْ رِ بُو َن ُو ُجو َه ُه ْم َو�أَ ْدبَا َر ُه ْم{(((.
�إ َّنه ��ا �صورة ب�شعة تتلقَّى فيها المالئكة الكاف ��ر والعا�صي ،عندما تقوم بقب�ض روحه،
�إنَّها تقوم ب�ضربه من ِّ
كل جانب ،فهي ت�ضربه من وجهه ،ف�إذا �أراد الهروب بد�أت ب�ضربه
على دابره.
وورد عن �سول اهلل  Pفي و�صفه لموت الكافر« :و�إن كان لأوليائنا معادياً ،ولأعدائنا
موالي� �اً ،ولأ�ض ��دادنا ب�ألقابن ��ا ملقّباً»((( ،ف� ��إذا جاءه ملك الموت لن ��زع روحه ،م ّثل اهلل ع ّز

وج � ً�ل لذل ��ك الفاجر �سادته الذين اتخذه ��م �أرباب ًا من دون اهلل ،عليهم م ��ن �أنواع العذاب ما
ي ��كاد نظ ��ره �إليهم يهلكه ،وال يزال ي�صل �إليه من ح ّر عذابهم ما ال طاقة له به .فيقول له ملك
الم ��وت :ي ��ا �أ ّيها الفاجر الكافر تركت �أولياء اهلل �إل ��ى �أعدائه ،فاليوم ال يغنون عنك �شيئ ًا ،وال
تجد �إلى منا�ص �سبي ًال ،فيرد عليه من العذاب ما لو ق�سم �أدناه على �أهل الدنيا لأهلكهم»(((.
والتبري مفتاح االختيار
2ـ التو ِّلي
ِّ

�إذا كان اختي ��ار الإن�س ��ان هو المعيار ف ��ي تحديد واحدة من هاتي ��ن ال�صورتين ،فما
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 3ص .128
((( �سورة مح ّمد ،الآية .27
((( �أي كان ي�صف �أعداءنا  -فيواليهم ويقد�سهم.
المجل�سي  -ج � 6ص .175
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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ه ��و طريق االختيار؟ تتح َّدث العديد من الروايات � َّأن المعيار في ذلك هو من يتولاّ ه هذا
الإن�س ��ان ،ف� ��إن كان موالي ًا لأولي ��اء اهلل ،ا�ستقبله مل ��ك الموت ب�صورة ح�سن ��ة ،و�إن كان
موالي� � ًا لأعداء اهلل ،ا�ستقبل ��ه ملك الموت ب�صورة ب�شعة قبيحة .لك ��ن ،ما هو التو ّلي وما
هو التبري؟
ـ التو ّلي يعني الطاعة

}يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا �أَ ِطي ُعو ْا اهللَ َو�أَ ِطي ُعو ْا ال َّر ُ�سو َل َو�أُ ْو ِلي الأَ ْمرِ ِمن ُك ْم َف�إِن تَنَاز َْعتُ ْم ِفي �ش َْي ٍء
َف ُر ُّدو ُه �إِلَى ا ِهلل َوال َّر ُ�س ِ
ول �إِن ُكنتُ ْم تُ�ؤْ ِمنُو َن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخرِ َذ ِل َك خَ ْي ٌر َو�أَ ْح َ�س ُن تَ�أْوِ ي ًال{(((.

� ّإن طاع ��ة �أولي ��اء اهلل ع� � ّز وج ّل فر�ض فر�ض ��ه اهلل �سبحانه وتعالى لأ ّن ��ه مفتاح وباب
ني الإ�س�ل�ام على خم�س ��ة �أ�ش ��ياء :على
لطاعت ��ه ،ولذا ورد عن �أبي جعفر َ Qقالُ « :ب َ
ال�ص�ل�اة وال ��زكاة والح� � ّج وال�ص ��وم والوالي ��ة ،ق ��ال زرارة :فقل ��ت :و� ّأي �ش ��يء من ذلك
�أف�ضل؟ فقال :الوالية �أف�ضل ،لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ »(((.
وع ��ن �أب ��ي جعفر َ Qق ��ال« :ذروة الأم ��ر و�س ��نامه ومفتاحه وباب الأ�ش ��ياء ور�ض ��ا
الرحم ��ن تب ��ارك وتعالى الطاع ��ة للإمام بعد معرفته ،ث ّم ق ��ال� :إنّ اهلل تبارك وتعالى
يقولَّ }:م ْن يُ ِط ِع ال َّر ُ�سو َل َفق َْد �أَ َطا َع اهللَ َو َمن تَ َولَّى َف َما �أَ ْر َ�س ْلنَ َ
اك َع َل ْيهِ ْم َح ِفي ًظا{»(((.
ويتح� � ّدث الإمام ال�صادقَ  Qفي رواية �أخرى ع ��ن حقيقة ال�شيعة ،وعن �صفاتهم
والت ��ي تتمثل بطاعة اهلل ع ّز وج ّل ،فيقول َ :Qيا جاب ��ر �أيكتفي من ينتحل الت�ش ّيع �أن
يق ��ول بح ّبنا �أهل البيت ،ف ��واهلل ما �شيعتنا �إال من اتقى اهلل و�أطاع ��ه ،وما كانوا يعرفون
ي ��ا جاب ��ر �إلاّ بالتوا�ضع ،والتخ�شّ ع ،والأمانة ،وكثرة ذك ��ر اهلل ،وال�صوم ،وال�صالة ،والب ّر
بالوالدي ��ن ،والتعاهد للجيران ،من الفقراء و�أهل الم�سكن ��ة والغارمين والأيتام ،و�صدق
وكف الأل�سن عن النا� ��س �إلاّ من خير ،وكانوا �أمناء ع�شائرهم
الحدي ��ث ،وتالوة القر�آنّ ،
ف ��ي الأ�شي ��اء .قال جاب ��ر :فقلت :يا ابن ر�س ��ول اهلل ما نعرف اليوم �أح ��د ًا بهذه ال�صفة،
((( �سورة الن�ساء ،الآية .59
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .18
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 1ص .186

ملك الموت

23

أحب عل ّي ًا و�أتولاّ ه ّثم ال
فق ��ال :ي ��ا جابر ال
ّ
تذهبن بك المذاهب ،ح�سب الرجل �أن يق ��ولّ � :
علي َQ
يكون مع ذلك ف ّعا ًال؟ فلو قال� :إنّي � ّ
أحب ر�سول اهلل فر�سول اهلل  Pخير من ّ
ث � ّ�م ال يتب ��ع �سيرته وال يعمل ب�سنّته م ��ا نفعه ح ّبه �إ ّياه �شيئ ًا ،فا ّتق ��وا اهلل واعملوا لما عند
اهلل ،لي� ��س بي ��ن اهلل وبين �أحد قرابة� ،أح � ّ�ب العباد �إلى اهلل ع ّز وج� � ّل (و�أكرمهم عليه)
�أتقاه ��م و�أعملهم بطاعته ،يا جابر واهلل ما يتق� � ّرب �إلى اهلل تبارك وتعالى �إلاّ بالطاعة،
ولي،
وم ��ا معنا براءة من النار ،وال على اهلل لأح ��د من ّ
حجة ،من كان هلل مطيع ًا فهو لنا ّ
ومن كان هلل عا�صي ًا فهو لنا عد ّو ،وما تُنال واليتنا �إلاّ بالعمل والورع»(((.
أئمة
ـ طاعة الولي الفقيه من طاعة ال ّ
ن�صب الأئ ّمة Rالفقهاء من بعدهم ن ّواب ًا لهم ،فطاعة الفقهاء
�أ َّما في ع�صر الغيبة ،فقد َّ
هي من طاعة الأئ ّمة Rفقد ورد في الرواية عن الإمام �صاحب الع�صر|« :و�أ َّما الحوادث
حجة اهلل»(((.
حجتي عليكم و�أنا ّ
الواقعة فارجعوا فيها �إلى رواة حديثنا ،ف�إنّهم ّ

هم النجاة في يوم
إلهي ،ويحم ��ل ّ
فالإن�س ��ان الذي يعي� ��ش م�س�ؤول ّية العمل بالتكليف ال ّ
ولي الأمر ،و�أن يعلم �أنّه بذلك
القيام ��ة ،عليه �أن ُيظهر ذلك في �سلوك ��ه بالتزامه بطاعة ّ
ي�ص ��ل �إلى ر�ضا �صاح ��ب الع�صر والزمان| عن ��ه ،وح�ضوره لحظات احت�ض ��اره لي�أن�س
بلقائه ،فيخفّف عنه �ألم االحت�ضار.

((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .75
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت)  -الحر العاملي  -ج � 27ص .140
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المفاهيم الأ�سا�س

1.1الترغيب بلحظات الموت الذي ال مف ّر منه بالن�سبة للم�ؤمنين.
2.2الترهيب من لحظات الموت للع�صاة والكافرين.
3.3ارتباط كيف ّية نزع الروح بعمل الإن�سان في هذه الدنيا.
4.4بيان �أثر الوالية لأولياء اهلل ومعاداة �أعداء اهلل في الثبات في لحظات الموت.

للمطالعة

القمي في كتابه منازل الآخرة ما ينفع في تجاوز هذه العقبة من
ذك ��ر ال�شيخ ع ّبا�س ّ
عقبات الآخرة فذكر:
ـ المواظب ��ة على �أوق ��ات ال�صلوات الفري�ضة .ففي الحديث � ّأن ملك الموت قال....« :
�إ ّن ��ه لي�س في �شرقه ��ا وال في غربها �أهل بيت َم َد ٍر وال َو َب ��رٍ �إلاّ و�أنا �أت�صفّحهم في ك ّل يوم
خم�س م ّرات ،فقال ر�سول اهلل � :Pإنّما يت�صفّحهم في مواقيت ال�صالة ،ف�إن كان م ّمن
ونحى
يواظب عليها عند مواقيتها لقّنه �شهادة �أن ال �إله �إلاّ اهلل مح ّمد ًا ر�سول اهلل ّ ،P
عنه ُ
إبلي�س».
ملك الموت � َ
ـ وروي عن الإمام ال�صادقَ � Qأنّه كتب �إلى بع�ض النا�س:
أردت �أن ُيخت ََم بخير َع َم ُل َك ح ّتى تُق َب�ض و�أنت في �أف�ضل الأعمالّ ،
فعظم هلل حقّه؛
«�إن � َ
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�أن تبذل ِن َعمه في معا�صيه ،و�أن تَغ َت َّر بحلمه عنك ،و�أكرم َّ
كل َمن وجدته يذكرنا �أو ينتحل
مو ّدتناَّ ،ثم لي�س عليك� ،صادق ًا كان �أو كاذب ًا؛ �إنّما لك ن ّيتك ،وعليه كذبه».
يقول الفقير :ومن النافع لح�صول ح�سن العاقبة والو�صول من ال�شقاوة �إلى ال�سعادة:
ق ��راءة الدع ��اء الحادي ع�شر من ال�صحيف ��ة الكاملة« :يا َمن ذكره �ش ��رف للذاكرين...
الخ».
والمداوم ��ة على هذا الذكر ال�شري ��ف« :ر ّبنا ال تزغ قلوبنا بعد �إذ هديتنا وهب لنا من
لدنك رحم ًة �إنّك �أنت الوهاب».
والمواظبة على ت�سبيح الزهراء .Oوالتخ ّتم بخاتم عقيق ،وبالخ�صو�ص �إذا كتب
ولي اهلل».
وعلي ّ
عليه «مح ّمد نبي اهلل ّ
القمي� ،ص .119
منازل الآخرة ،ال�شيخ ع ّبا�س
ّ

3

وح�شة القبر

عن �أمير الم�ؤمنين Q

ون �أَ ْم َع َل ْي َها َت ْحر ُِ�ص َ
ون َ�أ ْم �إِ َل ْي َها تَطْ َمئِ ُّن َ
�أَف ََه ِذ ِه ُت ْ�ؤ ِث ُر َ
الد ُار
ون فَب ْئ َ�س ِت َّ
لِ َم ْن َل ْم َي َّته ِْم َها َو َل ْم َيكُ ْن فِ َيها َع َلى َو َج ٍل(ِ )1م ْن َها ف َْاع َل ُموا َو�أَ ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون
ُوها َو َظا ِع ُن َ
ين قَالُوا َم ْن �أَ َ�ش ُّد ِم َّنا
ون َع ْن َها َوا َّتعِظُوا فِ َيها بِا َّل ِذ َ
ِب�أَ َّنكُ ْم َتا ِرك َ
َ ()3
الَ ْج َداث
ُق َّو ًة؛ ُح ِملُوا �إِ َلى ُق ُبو ِر ِه ْم ف اََل ُي ْد َع ْو َن ُركْ َباناً(َ ,)2و�أُ ْن ِزلُوا ْ أ
ال�صفِي ِح(� )4أَ ْج� َن��ان(َ )5و ِم َن
ف اََل ُي ْد َع ْو َن ِ�ضيفَاناًَ ,و ُجعِ َل َل ُه ْم ِم َن َّ
ِ ()6
ون َدا ِعياً
ِيب َ
ال ُّت َرابِ �أَكْ ف ٌ
الرف
َات جِ َير ٌان ف َُه ْم جِ َيرةٌ اَل ُيج ُ
َان َو ِم َن ُّ
ون �ضَ ْيماً َو اَل ُي َبال َ
َو اَل َي ْم َن ُع َ
يدوا(َ )7ل ْم َي ْف َر ُحوا َو�إ ِْن
ُون َم ْن َد َب ًة� .إ ِْن جِ ُ
ُق ِحطُوا(َ )8ل ْم َي ْق َنطُوا َج ِم ٌيع َو ُه ْم � َآح ٌاد َوجِ َيرةٌ َو ُه ْم �أَ ْب َع ٌاد ُم َت َدا ُن َ
ون اَل
( )1الخوف.
(� )2أي �أنه ��م محمولون عل ��ى �أكتاف الرجال
م ��ع �أنهم ال يطل ��ق عليهم �أنهم ركب ��ان ،لأنّهم
�أموات..
( )3القبور.

( )4الحجارة.
( )5جمع جنين هو هنا القبر.
( )6العظام البالية ل�سائر النا�س.
( )7جادت عليهم ال�سماء بالمطر.
(� )8إذا �أ�صابهم الجدب لم يي�أ�سوا.

ون اَل َي َتق ََار ُب َ
ون َو َقر ُِيب َ
َي َت َز َاو ُر َ
ون ُح َل َم ُاء ق َْد ذَ َه َب ْت �أَ ْ�ضغَا ُن ُه ْم(َ )9و ُج َه اَل ُء
ق َْد َما َت ْت �أَ ْحق َُاد ُه ْم اَل ُي ْخ� َشى ف َْج ُع ُه ْم َو اَل ُي ْر َجى َد ْف ُع ُه ْم ْا�س َت ْب َدلُوا ِب َظ ْه ِر
الَ ْر ِ
وها َك َما
ِال�س َع ِة ِ�ضيقاً َوب ْ أ
ْأ
ِالَ ْه ِل ُغ ْر َب ًة َوبِال ُّنو ِر ظُ ْل َم ًة ف ََج ُاء َ
�ض َبطْ ناً َوب َّ
الدا ِر
ف ََار ُق َ
الدائِ َم ِة َو َّ
وها ُحفَا ًة ُع َرا ًة ق َْد َظ َع ُنوا َع ْن َها ِب�أَ ْع َمالِه ِْم �إِ َلى ال َْح َيا ِة َّ
ا ْل َبا ِق َي ِة َك َما ق َ
يد ُه َو ْعداً َع َل ْينا �إِنَّا
َال ُ�س ْب َحان َُه َو َت َعا َلى كَما َب َد ْ�أنا �أَ َّو َل خَ ل ٍْق ُنعِ ُ
ين(.((()10
ُكنَّا فا ِعلِ َ

( )9الأحقاد.
( )10نهج البالغة ،الخطبة رقم 111ـ في ذ ّم الدنيا.

المجل�سي  -ج � 6ص .242
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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القب ��ر ه ��و �أ ّول منزل من منازل الآخرة ،فقد ورد عن ر�س ��ول اهلل�« :Pإنّ القبر �أ ّول منازل
الآخرة ،ف�إن نجا منه فما بعده �أي�سر منه ،و�إن لم ين ُج منه فما بعده لي�س �أق ّل منه»(((.
تختل ��ف معي�ش ��ة النا�س في ه ��ذه الدني ��ا ،ف�أ�صحاب الأم ��وال يعي�شون ف ��ي الق�صور،
والفق ��راء يعي�شون في الأكواخ .و�أ�صحاب الأم ��وال يملكون �أفخر الأ�سا�س و�أفخر الثياب،
والفق ��راء ال يملكون ك ّل م ��ا يحتاجون �إليه ،بل يعي�شون الحرم ��ان ،وهكذا تتفاوت �أحوال
النا�س في بيوتهم في هذه الدنيا.
ف� ��إذا ح َّل الموت بهذا الإن�سان ،ف� ّإن م�صيره واح ��د ،ومنزله واحد� ،سواء �أكان يعي�ش
في ق�صر �أم في كوخ ،فهو �إلى حفرة ،م ّتحدة في الحجم ،وفي ال�شكل وفي الأثاث.
فالك ُّل محم ��ول �إلى ذلك المكان على الأكتاف ،ولكن دون اختيار منه لذلك ،بل �أمره
لأهله وقرابته والنا�س من حوله.
و�ض ��ع في حف ��رة واحدة ،ذات حجم واح ��د ،حيطانها حجار م ��ن نوع واحد،
وال ��ك ُّل ُي َ
�أر�ضها تراب ،ثيابه �أكفان ،وهذه الأكفان هي التراب ،ل ّأن القما�ش �سيبلى.
جي ��ران الأج�ساد الجدد ،عظام بالية ،لأ�شخا�ص دفنوا منذ زمن ،قد يكون �أخ ًا �أو �أب ًا
�أو ع ّم ًا �أو غيرهم.
ك ّل ما يحدث في هذه الدنيا ال ي�ؤ ّثر عليهم� ،أَ َنزَ لَ المطر �أم �أ�صيب النا�س بالقحط.
ورد في الرواية عن ر�سول اهلل Pفي و�صف القبر« :لم ي�أت على القبر يوم � اّإل تكلم
في ��ه فيق ��ول� :أنا بيت الغربة ،و�أنا بيت الوحدة ،و�أنا بي ��ت التراب ،و�أنا بيت الدود ،ف�إذا
دف ��ن العب ��د الم�ؤمن قال له القبر :مرحباً و�أه�ل ً�ا ...و�إذا دفن العبد الفاجر �أو الكافر
فقال له القبر :ال مرحباً وال �أه ً
ال»(((.
المجل�سي  -ج � 6ص .242
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 3ص .242
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دار الغربة ،دار الوح�شة

نطلق على من يعي�ش بعيد ًا عن �أهل ووطنه� ،أنّه غريب ،ولكن هل تُقا�س هذه الغربة بغربة
علي محمو ًال قد
الإن�س ��ان في قبره ،نقر�أ في دع ��اء الإمام زين العابدين« :Qوتح َّن ��ن َّ

علي منقو ًال قد نزلت ب ��ك وحيداً في حفرتي،
تن ��اول الأقرب ��اء �أطراف جنازت ��يُ ،
وجد َّ
وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي ،حتّى ال �أ�ست�أن�س بغيرك»(((.
ولم ��دى �صعوب ��ة وح�شة القبر ه ��ذه وردت الروايات ب�أن ال ينقل المي ��ت �إلى قبره دفع ًة
واح ��دة ،بل ينقل عل ��ى دفعات ،ف�إذا ُحمل الميت �إلى قبره فال يفاج� ��أ به القبر ،ل ّأن للقبر
�أهوا ًال عظيمة .ويتع ّوذ حامله باهلل من هول المطلع .وي�ضعه قرب �شفير القبر .وي�صبر عليه
هنيئ ًة ّثم يق ّدمه قلي ًال ،وي�صبر عليه هنيئة ،لي�أخذ �أه ّبتهّ ،ثم يق ّدمه �إلى �شفير القبر(((.
ـ طريق الخال�ص :العمل ال�صالح

� َّإن ك ّل عقب ��ة من عقبات الآخرة ،ترتبط ب�شخ�ص ّي ��ة الإن�سان و�سلوكه في هذه الدنيا،
وطريق الخال�ص من هذه العقبات مرتبط بما يقوم به الإن�سان في هذه الدنيا.
ومن الأ�سباب الموجبة للخال�ص من وح�شة القبر ومن �ضغطة القبر العمل ال�صالح.
فالعم ��ل ه ��و الرفيق الذي يبقى م ��ع الإن�سان في قبره �إلى ي ��وم القيامة ،ال يفارقه وال
يتخ ّل ��ى عنه ،ف�إن كان �صالح� � ًا كان �صديق ًا ي�شعر الإن�سان بال�سع ��ادة ل�صحبته ،و�إن كان
طالح ًا فا�سد ًا ،كان �صديق ًا �س ّيئ ًا ينغّ�ص على الإن�سان �سفره.
ففي الرواية عن ر�سول اهلل  - Pلقي�س بن عا�صم وهو يعظه �« :-إنّه ال ب ّد لك يا قي�س
حي ،وتدفن معه و�أنت ميت ،ف� ��إن كان كريماً �أكرمك ،و�إن
م ��ن قري ��ن ُيدفن معك وهو ّ
كان لئيماً �أ�سلمك ،ث ّم ال يح�شر � اّإل معك ،وال تبعث � اّإل معه ،وال ت�س�أل � اّإل عنه ،وال تجعله
� اّإل �صالحاً ،ف�إنّه �إن �صلح �آن�ست به ،و�إن ف�سد ال ت�ستوح�ش � اّإل منه ،وهو فعلك»(((.
الطو�سي � -ص .593
((( م�صباح المتهجد  -ال�شيخ
ّ
القمي � -ص .128
ا�س
ب
ع
ال�شيخ
الفاخرة
((( منازل الآخرة والمطالب
ّ
ّ
المجل�سي  -ج � 7ص .229
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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فالإن�سان في هذه الدنيا يعمل ويك ّد وي�شقى ويبذل ك ّل طاقته في ثالث :المال ،الأهل
ولكن الذي يرافقه �إلى قبره هو الأخير فقط ،و�أ ّم��ا المال والأه��ل ،فتتخ ّلى
والعملّ ،
عنه.
فق ��د ورد ف ��ي الرواية عن ر�سول اهلل�« :Pإنّما مثل �أحدكم ومث ��ل ماله و�أهله وولده
وعمله؛ كمثل رجل له ثالثة �إخوة ،فل ّما ح�ضرته الوفاة دعا �إخوته فقال� :إنّه قد نزل
ب ��ي م ��ن الأمر م ��ا ترى فما لي عندك وم ��ا لي لديك؟ فقال« :لك عندي �أن �أمر�ض ��ك
غ�سلتك وكفّنتك وحملتك مع الحاملين� ،أحملك
وال �أزيلك و�أن �أقوم ب�ش�أنك ،ف�إذا ّ
مت ّ
ط ��وراً و�أمي ��ط عنك طوراً ،ف�إذا رجعت �أثنيت عليك بخير عند من ي�س� ��ألني عنك» هذا
�أخوه الذي هو �أهله فما ترونه؟ قالوا :ال ن�سمع طائ ً
ال يا ر�سول اهلل! ث ّم يقول لأخيه
الآخ ��ر� :أت ��رى م ��ا قد نزل بي فما لي لدي ��ك وما لي عندك؟ فيق ��ول «لي�س لك عندي
غن ��اء � اّإل و�أن ��ت ف ��ي الأحياء ،ف�إذا م � ّ�ت ذهب بك في مذهب وذهب ب ��ي في مذهب» هذا
�أخ ��وه ال ��ذي ه ��و ماله كي ��ف ترونه؟ قال ��وا :ال ن�س ��مع طائ ً
ال يا ر�س ��ول اهلل! ث� � ّم يقول
علي �أهل ��ي ومالي فما ل ��ي عندك وما لي
لأخي ��ه الآخ ��ر� :أت ��رى م ��ا قد نزل ب ��ي وما ر ّد ّ
لديك؟ فيقول�« :أنا �ص ��احبك في لحدك و�أني�س ��ك في وح�ش ��تك ،و�أقعد يوم الوزن في
ميزان ��ك ف�أثق ��ل ميزانك» هذا �أخوه ال ��ذي هو عمله كيف ترونه؟ قالوا :خير �أخ وخير
�صاحب»(((.
�سوء الخلق ،مف�سد للعمل

ورد � ّأن �سع ��د بن معاذ وهو من �أ�صحاب ر�سول اهلل Pتوفّي ،فم�شى ر�سول اهللP

واهتم به ،فل ّما ر�أت
و�سجاه في لح ��دهّ ،
ف ��ي جنازت ��ه دون حذاء �أو رداء ،ون ��زل في قبرهّ ،
�أ ّم �سع ��د ذلك قالت :يا �سعد ،هنيئ ًا لك الجنّة .فقال ر�سول اهلل« :Pيا �أ ّم �س ��عد مه ،ال
تجزمي على ر ّبك ،ف�إنّ �س ��عداًَ قد �أ�ص ��ابته �ض� � ّمة .ول ّما �س ��ئل ر�س ��ول اهلل عن ذلك قال
((( كنز العمال  -المتقي الهندي  -ج � 15ص .752
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 :Pنعم� ،إنّه كان في خلقه مع �أهله �سوء»(((.
� ّإن ه ��ذا الرجل على الرغم من �إيمانه و�صالحه ،والإك ��رام الذي ناله من ر�سول اهلل
 ،Pولك � ّ�ن ذلك ك ّله لم يخفّف عنه وح�شة القبر و�ضغطته ،وذلك لأنّه كان مبتلى ب�سوء
الخلق مع �أهله.
و�س ��وء الخل ��ق موجب لف�ساد العمل ،فف ��ي الرواية عن �أبي عبد اهلل Qقال�« :إنّ �س ��وء
الخلق ليف�سد العمل كما يف�سد الخ ّل الع�سل»(((.
ح�سن اخللقّ ،
كفارة الذنوب

وف ��ي المقابل ،ف� ّإن ثمرة ح�سن الخل ��ق تظهر في التكفير عن الذنوب ،وبهذا يتخ ّل�ص
�سيء كان �سيثقل علي ��ه �صحبته ورفقته في قبره ،وقد ورد في الرواية
الإن�س ��ان من رفيق ّ
ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق« :Qالخل ��ق الح�س ��ن يمي ��ث الخطيئ ��ة كم ��ا تميث ال�ش ��م�س
الجليد»(((.
وح�سن الخلق هو الوجه الذي ُيقدم الإن�سان به على اهلل ع ّز وج ّل وهو في غاية الفرح
وال�س ��رور ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق« :Qما يقدم الم�ؤمن على اهلل ع ّز وج ّل
أحب �إلى اهلل تعالى من �أن ي�سع النا�س بخلقه»(((.
بعمل بعد الفرائ�ض � ّ

((( الأمالي  -ال�شيخ ال�صدوق � -ص .468
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .321
المجل�سي  -ج � 14ص .464
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
المجل�سي  -ج � 68ص .375
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

1.1االختالف بين النا�س في نوع العي�ش قائم في هذه الدنيا ،و�أ ّما في القبر فالمنزل
واحد للنا�س كافّة.
2.2وح�شة القبر ال مف ّر منها ،و�صعوبتها ترتبط بمدى تع ّلق الإن�سان بهذه الدنيا.
�3.3أف�ضل رفيق للإن�سان في القبر هو العمل ال�صالح.
�ضروري ،فهو باب من �أبواب النجاة م ��ن �أهوال يوم القيامة والفوز
4.4ح�س ��ن الخلق
ّ
بالجنّة.

للمطالعة

مت فتولَّ
رويَّ � :أن فاطم ��ة Oل ّم ��ا احت�ضرت �أو�ص ��ت عل ّي ًا Qفقال ��ت�« :إذا �أنا ّ
علي ،واجل�س عند
علي و�أنزلني قبري و�ألحدني ،و�س ِّو التراب ّ
�أنت غ�سلي وج ّهزني ،و�ص ّل َّ
ر�أ�س ��ي قبالة وجهي ،ف�أكثر من تالوة القر�آن والدعاء ف�إنّها �ساعة يحتاج الميت فيها �إلى
�أُن�س الأحياء».
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صالة ليلة الدفن
وروى ال�س ّي ��د اب ��ن طاوو�س رحمه اهلل عن الر�سول الأك ��رم� Pأنّه قال« :ال ي�أتي على
ِّ
فلي�صل �أحدكم
الميت �ساعة �أ�ش ّد من �أ ّول ليلة فارحموا موتاكم بال�صدقة ،ف�إن لم تجدوا
ركعتي ��ن يقر�أ فيهما فاتحة الكتاب م ّرة و�آية الكر�سي م ّرة ،وقل هو اهلل �أحد م ّرتين ،وفي
الثانية فاتحة الكتاب م ّرة و�ألهاكم التكاثر ع�شر م ّرات و�س ّلم ويقول:
الله � ّ�م �ص ّل على مح ّم ��د و�آل مح ّمد وابعث ثوابها �إلى قبر ذلك الميت فالن بن فالن،
ويو�سع في قبره من
فيبع ��ث اهلل ِمن �ساعته �أل ��ف ملك �إلى قبره مع ك ّل ملك ثوب وح ّل ��ةّ ،
ال�ضيق �إلى يوم ينفخ في ال�صور ،ويعطى الم�ص ّلي بعدد ما طلعت عليه ال�شم�س ح�سنات،
ويرفع له �أربعون درجة».

صالة أخرى

ي�ص ّل ��ى لرفع وح�شة الليلة الأُّولى ف ��ي القبر ركعتين ،يقر�أ في الركعة الأ ّولى الحمد
و�آي ��ة الكر�سي ،ويقر�أ في الركعة الثانية الحمد و�إنّا �أنزلناه ع�شر م ّرات ،ف�إذا �س ّلم يقول:
«الله ��م �ص� � ّل على مح ّم ��د و�آل مح ّمد وابعث ثوابه ��ا �إلى قبر فالن» ،ويذك ��ر ا�سم الميت
عو�ض ًا عن «فالن».

�س�ؤال القبر
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عن �أمير الم�ؤمنين Q

ُث َّم �أُ ْدر َِج فِي �أَكْ فَا ِن ِه ُم ْبلِ�ساً(َ )1و ُج ِذ َب ُم ْنقَاداً َ�سلِ�ساً(ُ )2ث َّم �أُ ْلقِ َي
َع َلى ْ أ
يع(َ )3و َ�صبٍ (َ )4و ِن ْ�ض َو(�َ )5سق ٍَم َت ْح ِمل ُُه َحف ََدةُ
الَ ْع َ��وا ِد َرجِ َ
ِ ِ ()6
ال ْخ َو ِ
ا ْل ِول َْد ِ
ان �إِ َلى َدا ِر ُغ ْر َبتِ ِه َو ُم ْن َق َط ِع َز ْو َرته
ان َو َح� َش َدةُ ِْ إ
َو ُم ْف َر ِد َو ْح� َشتِ ِه َح َّتى �إِذَ ا ا ْن َ�ص َرفَ ال ُْم� َش ِّي ُع َو َر َج َع ال ُْم َتف َِّج ُع �أُ ْقعِ َد فِي
()7
ال�س�ؤَالِ َو َع ْث َر ِة( )8اِال ْمتِ َح ِ
ان(((.
ُح ْف َر ِت ِه َنج ِّياً لِ َب ْه َت ِة ُّ

ق ��د �أخ ��ذ المر� ��ض من ��ه حتّى �ص� � ّيره
( )1متح ّيراً ويائ�ساً.
( )2طائعا �سهال.
ال خاوياَ.
رمة بالية وهيك َ
( )3الكال ،المتعب.
( )6ح ��ال الميت في قب ��ره حيث ال يزوره
ألم.
( )4المر�ض وال
�أحد.
أنه
�
الجملة
هذه
من
والمراد
( )5الهزيل
( )7الحيرة.
ً
َ
ال
هزي
ا
متعب
كليال
�ش
�
�
النع
في
يلقى
( )8ال�سقطة.

((( نهج البالغة ،الخطبة.83 ،
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مفر من الجواب!
�س�ؤال وال ّ

بع ��د �أن يو�ضع الإن�سان في القبر ،و ُيهال عليه الت ��راب وينقطع عنه النا�س .تعود �إليه
ال ��روح من جدي ��د ،وي�ستنطق بال�س� ��ؤال ،ففي الرواية عن الإمام زي ��ن العابدين :Q
«ك�أن قد �أوفيت �أجلك ،وقب�ض الملك روحك ،و�صرت �إلى منزل وحيداً ،فر ّد �إليك فيه
روحك ،واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لم�ساءلتك ،و�شديد امتحانك»(((.
يوجهها له الملكان (منكر ونكير) فهي:
و�أ ّما الأ�سئلة التي ّ
�أ ـ َمن ر ّبك؟ و َمن نب ّيك؟ وما دينك؟
ب ـ كيف كان عملك في هذه الدنيا؟
فف ��ي الرواية عن الإمام زي ��ن العابدين�« :Qأال و�إنّ �أ ّول ما ي�س� ��أالنك؛ عن ر ّبك
الذي كنت تعبده ،وعن نب ّيك الذي �أر�س ��ل �إليك ،وعن دينك الذي كنت تدين به ،وعن
كتاب ��ك ال ��ذي كن ��ت تتلوه ،وعن �إمامك الذي كنت اّ
تتوله .ث� � ّم عن عمرك فيما �أفنيته،
ومالك من �أين اكت�سبته وفيما �أتلفته ،فخذ حذرك وانظر لنف�سك ،و�أع ّد للجواب قبل
االمتحان والم�سائلة واالختبار»(((.
النتيجة طبقا ً للجواب

ف� ��إذا كان الج ��واب �صحيح� � ًا ،وال طريق للكذب هناك ،فنتيجة ذل ��ك نعيم مقيم �إلى
قيام ال�ساعة ،فقد ورد في الرواية عن الإمام ال�صادق �« :Qإذا مات الم�ؤمن �ش� � ّيعه
�س ��بعون �أل ��ف ملك �إلى قبره ،ف�إذا ادخ ��ل قبره �أتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقوالن له:
م ��ن ر ّب ��ك؟ وما دينك؟ وم ��ن نب ّيك؟ فيقول :ر ّبي اهلل ،ومح ّمد نب ّيي ،والإ�س�ل�ام ديني،
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 3ص .2479
((( الكافي -ال�شيخ الكليني -ج� 8ص.73
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فيف�س ��حان له في قبره م ّد ب�ص ��ره ،وي�أتيانه بالطعام من الجنّة ويدخالن عليه الروح
والريحان»(((.
و�أ ّم ��ا �إذا كان الج ��واب خاطئ ًا ،ف� �� ّإن الم�صير كما ورد في الرواي ��ة عن الإمام الر�ضا
 - :Qبع ��د موت ابن �أبي حم ��زة البطائني�« :-إنّه �أقعد في قبره ف�س ��ئل عن الأئ ّمة
إلي ف�سئل فوقفُ ،
ف�ضرب على ر�أ�سه �ضربة امتلأ
 Rف�أخبر ب�أ�سمائهم حتّى انتهى � ّ
قبره ناراً»(((.
�صورة منكر ونكير

ال �ش � ّ�ك ف ��ي � ّأن لحظات ال�س�ؤال �سوف تك ��ون �صعبة للغاية على من ل ��م يته ّي�أ للجواب
ف ��ي ه ��ذه الدنيا ،و�سوف تك ��ون �سهلة ي�سيرة لم ��ن كان حا�ضر الجواب في ه ��ذه الدنيا،
فف ��ي الرواية ع ��ن �أمير الم�ؤمني ��ن « :Qف� ��إذا �أُدخل قب ��ره �أت ��اه ملكان وهم ��ا فتّانا
القبر ،يج ّران �أ�ش ��عارهما ،ويبحثان الأر�ض ب�أنيابهما ،و�أ�ص ��واتهما كالرعد القا�ص ��ف،
و�أب�ص ��ارهما كالب ��رق الخاطف ،فيقوالن له :من ر ّبك وم ��ن نب ّيك وما دينك؟ فيقول:
تحب وتر�ض ��ى،
اهلل ر ّب ��ي ،ومح ّم ��د نب ّي ��ي ،والإ�س�ل�ام دين ��ي ،فيقوالن :ث ّبت ��ك اهلل فيما ّ
الد ْنيَا{ ،فيف�س ��حان له في
وهو قول اهلل} :يُثَبِّ ُت اهللُ الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا ِبا ْلق َْو ِل الثَّا ِب ِت ِفي ا ْل َحيَا ِة ُّ
قبره م ّد ب�ص ��ره ،ويفتحان له باباً �إلى الجنّة ،ويقوالن له :نم قرير العين نوم ال�ش ��اب
َ���را َو�أَ ْح َ�س ُن َم ِقيلاً { ـ و�أنتنه ريحاً،
الناع ��م ،وه ��و قول ��ه�} :أَ ْ�ص َح ُ
اب ا ْل َج َّن ِة يَ ْو َم ِئ ٍذ خَ ْي ٌر ُّم ْ�ستَق ًّ
فيقول له� :أب�شر بنزل من حميم ،وت�صلية جحيم ،و�إنّه ليعرف غا�سله ،وينا�شد حامله
�أن يحب�س ��ه ،ف� ��إذا دخ ��ل قب ��ره �أتياه ممتحناً القب ��ر ف�ألقيا عنه �أكفانه ،ث ��م قاال له :من
ر ّب ��ك؟ وم ��ن نب ّي ��ك؟ وما دين ��ك؟ فيق ��ول :ال �أدري! فيقوالن له :ما دري ��ت وال هديت،
في�ض ��ربانه بمرزب ��ة((( �ض ��ربة ما خلق اهلل داب ��ة � اّإل وتذعر لها ما خ�ل�ا الثقلين((( ،ث ّم
المجل�سي  -ج� ،6ص.222
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،6ص.242
((( مطرقة من حديد.
((( الإن�س والجن.
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يفتح ��ان ل ��ه باباً �إلى النار ،ث ّم يقوالن له :نم ب�ش� � ّر حال .فهو من ال�ض ��يق مثل ما فيه
القنا من الزج حتّى �أن دماغه يخرج»(((.
ـ ال�صالة باب لح�ضور الجواب

لي� ��س ح�سن الل�سان والتع ّلم على �أ�ساليب الكالم هو الذي يجعل الجواب حا�ضر ًا عند
�س�ؤال القبر ،ف� ّإن ذلك العالم عالم الحقائق والواقع ،ال مجال فيه لالحتيال والفرار ،بل
أهم تلك الأعمال
الذي ينفع الإن�سان في ذلك اليوم هو العمل الذي �أ ّداه في هذه الدنيا ،و� ّ
ه ��ي ال�صالة ،فق ��د ورد في الرواية عن الإم ��ام ال�صادق�« :Qإذا دخ ��ل الم�ؤمن في
ويتنحى ال�صبر
قبره كانت ال�ص�ل�اة عن يمينه ،والزكاة عن ي�س ��اره ،والب ّر مط ّل عليه،
ّ
ناحي ��ة ،ف� ��إذا دخل عليه الملكان اللذان يليان م�س ��اءلته ،قال ال�ص ��بر لل�ص�ل�اة والزكاة
والب ّر :دونكم �صاحبكم ،ف�إن عجزتم عنه ف�أنا دونه»(((.
� ّإن ال�صالة التي هي عمود الدين ،وهي معيار قبول �سائر الأعمال ،ال ب ّد و�أن تكون �أ ّول
ما ي�س�أل عنه العبد ،فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر �« :Qإنّ �أ ّول ما يحا�سب
به العبد ال�صالة ،ف�إن قبلت قبل ما �سواها»(((.
ـ ال�صالة المثمرة

غني ع ��ن العالمين،
ل ��م ي�شّ ��رع اهلل ع ّز وج ّل ال�ص�ل�اة �إلاّ لحكم ��ة وم�صلح ��ة ،واهلل ّ
فالم�صلح ��ة ترج ��ع �إلى العباد ،وثم ��رة ال�صالة ترجع �إلى �صالح �آخ ��رة عباد اهلل ،وهي
�إ ّنم ��ا ت�ؤت ��ي ثمارها �إذا قام بها العب ��د على وجهها ،ب�أن حافظ عل ��ى باطنها كما يحافظ
تهتم
عل ��ى ظاهرها ،فكم ��ا يه ّمك �أن ت�أتي بال�صالة و�أن ال تتخ ّلف ع ��ن �أدائها ،عليك �أن ّ
بالإتي ��ان به ��ا على م ��ا �أراده اهلل ع ّز وج ّل ،ب�أن ت�ستح�ضر قلبك ف ��ي هذه ال�صالة ،وذلك
باالن�صراف عن التفكير في الأمور الدنيو ّية �أثناء ال�صالة ،لتف ّكر في ما �أخبر عنه الإمام
المجل�سي  -ج � 6ص .226
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 3ص .2480
((( م.ن� ،ص .1630
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الر�ضا  Qمن ع ّلة ت�شريع ال�صالة ،حيث يقول �« :Qإنّها �إقرار بالربوب ّية هلل ع ّز
وج� � ّل وخلع الأن ��داد ،وقيام بين ي َد ّي الجبار ج ّل جالله ّ
بالذل والم�س ��كنة والخ�ض ��وع
واالعت ��راف ،والطلب للإقالة من �س ��الف الذنوب ،وو�ض ��ع الوج ��ه على الأر�ض ك ّل يوم
نا�س وال بطر ،ويكون خا�ش ��عاً
خم� ��س م� � ّرات �إعظام� �اً هلل ع ّز وج ّل ،و�أن يكون ذاكراً غير ٍ
متذ ّل�ل ً�ا راغب� �اً طالب� �اً للزيادة في الدين والدنيا ،مع ما فيه م ��ن الإنزجار والمداومة
على ذكر اهلل ع ّز وج ّل بالليل والنهار ،لئلاّ ين�سى العبد �س ّيده ومد ّبره وخالقه فيبطر
ويطغ ��ى ،ويك ��ون في ذكره لر ّبه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعا�ص ��ي ومانعاً من
�أنواع الف�ساد»(((.
فال�ص�ل�اة الت ��ي ال ُيقبل بها الإن�سان بقلبه �إلى اهلل ع� � ّز وج ّل قد ت�سقط الواجب عنه،
ف�ل�ا يحا�سب على تركها ولكنّها ل ��ن تكون �شافعة له عند �س�ؤال منكر ونكير ،ففي الرواية
علي« :Qيا كميل! لي�س ال�ش� ��أن �أن ت�ص� � ّلي وت�صوم وتت�ص ّدق� ،إنّما ال�ش�أن
عن الإمام ّ
�سوي»(((.
نقي ،وعمل عند اهلل
مر�ضي ،وخ�شوع ّ
ّ
�أن تكون ال�صالة ُفعلت بقلب ّ
ويذكر الإمام الخميني �أهمية ح�ضور القلب في ال�صالة فيقول:
«ه ��و �أن يعم ��د الإن�س ��ان �إل ��ى ال�س ��عي لمعالج ��ة النف� ��س ،و�أن ي�ش� � َّد �أحزم ��ة الع ��زم
ال�ستح�ص ��ال – ف ��ي الأق� � ّل -بع� ��ض مراتب ح�ض ��ور القل ��ب ،التي ت�س ��قط العبادات عن
درجة االعتبار من دونها ،وال تحظى بقبول الح�ض ��رة المق ّد�س ��ة ...وتجدر معرفة �أنّ
وتوجهها �إليه هو
من�ش�أ ح�ضور القلب في عمل من الأعمال ،وع ّلة �إقبال النف�س عليه ّ
�أن يتلقّى ذاك العمل بالتعظيم ويراه من المه َّمات»(((.

((( بحار الأنوار ،العلاّ مة المجل�سي� ،ص .1631
((( م.ن� ،ص .1632
((( �س ّر ال�صالة ،الإمام الخميني� ،ص ،63دار التعارف.
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المفاهيم الأ�سا�س

1.1ج ��واب الإن�سان ف ��ي القبر تابع لما كان يعتقده الإن�سان في هذه الدنيا ،وهذا يبرز
لنا �أهم ّية تع ّلم �أ�صول الدين.
�2.2ص ��ورة الملكان (منكر ونكير) تابعة لعمل الإن�سان في هذه الدنيا ،ف�إن كان عم ًال
�صالح ًا كانت �صورتهما ح�سنة ،و�إلاّ كانت �صورة منكرة.
3.3ال�صالة من الأعمال الموجبة لح�ضور الجواب عند �س�ؤال الملكان ،وقيمة ال�صالة
بمقدار ح�ضور القلب عند �أدائها.

للمطالعة

عن �أحدهما  Lـ يعني الإمام ال�صادق �أو الإمام الباقر ـ قال:
أح�سنهن وجه ًا،
فيهن �صورة �
ّ
«�إذا مات العبد الم�ؤمن دخل معه في قبره �س ّتة �صورّ ،
أنظفهن �صورة.
أطيبهن ريح ًا ،و�
أبهاهن هيئة ،و�
ّ
و� ّ
َّ
ق ��ال :فتق ��ف �صورة عن يمينه و�أخرى عن ي�ساره و�أخ ��رى بين يديه ،و�أخرى خلفه،
و�أخرى عند رجله.
أح�سنهن فوق ر�أ�سه.
وتقف التي هي �
ّ
ف� ��إن �أوت ��ي عن يمين ��ه منعته التي عن يمين ��هّ ،ثم كذلك �إل ��ى �أن ي�ؤتى من الجهات
ال�ست.
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أح�سنهن �صورة :ومن �أنتم جزاكم اهلل عنّي خير ًا؟
قال :فتقول �
ّ
فتقول التي عن يمين العبد� :أنا ال�صالة.
وتقول التي عن ي�ساره� :أنا الزكاة.
وتقول التي بين يديه� :أنا ال�صيام.
الحج والعمرة.
وتقول التي خلفه� :أنا ّ
وتقول التي عند رجليه� :أنا ب ّر َمن و�صلت من �إخوانك.
ّثم يقلنَ :من �أنت؟ ف�أنت �أح�سننا وجه ًا و�أطيبنا ريح ًا ،و�أبهان ًا هيئة.
فتقول� :أنا الوالية لآل مح ّمد �صلوات اهلل عليهم �أجمعين».
* وروى ال�صدوق في ف�ضل �صيام �شعبان:
«ومن �صام ت�سعة �أ ّيام من �شعبان عطف عليه منكر ونكير عندما ي�س�أالنه».
َ
* وورد عن الإمام الباقر  : Qفي �إحياء ليلة الثالث والع�شرين من �شهر رم�ضان،
و�ص�ل�اة مائة ركعة فيها ف�ضل كثير فمن جملت ��ه« :ودفع عنه هول منكر ونكير وخرج من
قبره ونوره يتلألأ لأهل الجمع».
� ّإن م ��ن خوا� ��ص تربة النجف الطاهرة �إ ّنه ��ا ت�سقط ح�ساب منكر ونكير ع ّمن يدفن
فيها.
القمي� ،ص.154
منازل الآخرة ،ال�شيخ ع ّبا�س
ّ

5

البرزخ

عن �أمير الم�ؤمنين Q

ين كَان َْت َل ُه ْم
�أُو َلئِكُ ْم َ�س َل ُف غَا َيتِكُ ْم(َ )1و ُف� َّ�راطُ َمنَا ِهلِكُ ْم( )2ا َّل ِذ َ
ات( )3ا ْلف َْخ ِر ُملُوكاً َو ُ�س َوقاً(�َ )4سلَكُ وا فِي ُب ُط ِ
ون ا ْل َب ْر َز ِخ
َمقَا ِو ُم ا ْلعِ ِّز َو َح َل َب ُ
الَ ْر ُ�ض َع َل ْيه ِْم فِ ِ
يه َف َ�أ َك َل ْت ِم ْن ل ُُحو ِمه ِْم َو َ�ش ِر َب ْت ِم ْن
َ�سب اًِيل ُ�س ِّل َط ِت ْ أ
ِد َمائِه ِْم َف�أَ ْ�ص َب ُحوا فِي ف ََج َو ِ
ات ُق ُبو ِر ِه ْم َج َماداً اَل َي ْن ُم َ
ون َو ِ�ض َماراً( )5اَل
وج ُد َ
الَ ْح َوالِ
ود ْ أ
الَ ْه َوالِ (َ )6و اَل َي ْح ُز ُن ُه ْم َت َنكُّ ُر ْ أ
ُي َ
ون اَل ُي ْفز ُِع ُه ْم ُو ُر ُ
()7
ون( )8لِ ْلق ََو ِ
ا�ص ِف(ُ )9غ َّيباً اَل ُي ْن َت َظ ُر َ
ِالر َواجِ ِف َو اَل َي�أْذَ ُن َ
َو اَل َي ْحفِل َ
ون
ُون ب َّ
َو ُ�ش ُهوداً اَل َي ْح ُ�ض ُر َ
ون َو ِ�إ َّن َما كَا ُنوا َج ِميعاً َف َت� َش َّت ُتوا(َ )10و� اَآلفاً فَا ْف َت َر ُقوا َو َما
َع ْن طُولِ َع ْه ِد ِه ْم َو اَل ُب ْع ِد َم َح ِّله ِْم َع ِم َي ْت �أَ ْخ َب ُار ُه ْم َو َ�ص َّم ْت ِد َي ُار ُه ْم
ِال�س ْم ِع َ�ص َمماً َوبِال َْح َرك ِ
َات
َو َل ِك َّن ُه ْم ُ�س ُقوا َك�أْ�ساً َب َّد َل ْت ُه ْم بِال ُّنطْ ِق خَ َر�ساً َوب َّ
((( المتق ّدم ��ون وال�سابق ��ون منك ��م� ،أي الأجداد
والآباء.
((( فراط مناهلك ��م� :أي الذين وردوا �إلى الموت
قبلكم.
((( �ساحات.
((( رع ّية.

((( ال يرجى رجوعهم.
((( المخاوف
((( ال يهتمون.
متعجبين
((( ال ي�ستمعون ّ
((( ال�شدائد.
( ((1افترقوا.

ال�صف َِة(�َ )11ص ْر َعى ُ�س َب ٍ
ات جِ َير ٌان اَل
ُ�سكُ وناً ف ََك َ�أ َّن ُه ْم فِي ْار ِت َجالِ ِّ
ون َو َ�أ ِح َّب ُاء اَل َي َت َز َاو ُر َ
َي َت�أَ َّن ُ�س َ
ون َبل ِ َي ْت َب ْين َُه ْم ُعرى ال َّت َع ُار ِف(َ )12وا ْن َق َط َع ْت
الِخَ اء ِ فَكُ ل ُُّه ْم َو ِح ٌيد َو ُه ْم َج ِم ٌيع َوب َِجا ِنبِ ال َْه ْج ِر َو ُه ْم
اب ْ إ
ِم ْن ُه ْم �أَ ْ�س َب ُ
()14
�أَ ِخ اَّل ُء( )13اَل َي َت َع َار ُف َ
يد ْي ِن
ون لِ َل ْي ٍل َ�ص َباحاً َو اَل لِن ََها ٍر َم َ�ساءً �أَ ُّي ال َْج ِد َ
َظ َع ُنوا( )15فِ ِ
يه ك َ
َان َع َل ْيه ِْم َ�س ْر َمداً َ�ش َاه ُدوا ِم ْن َ �أ ْخ َطا ِر َدا ِر ِه ْم �أَ ْف َظ َع ِم َّما
(((
خَ ا ُفوا َو َر�أَ ْوا ِم ْن �آ َيا ِت َها �أَ ْع َظ َم ِم َّما ق ََّد ُروا.

( ((1ارتجال ال�صفة� :أف�ضل و�صف لهم دون تفكير
وت�أمل �أنهم وقعوا على الأر�ض في حالة نوم.
( ((1بليت بينهم عرى التعارف :انقطعت العالقة
بينهم.

((( نهج البالغة ،الخطبة.221 ،

( ((1الأخالء :الأ�صدقاء.
( ((1الجديدان :الليل والنهار.
( ((1ظعنوا :رحلوا.
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ـ عالم البرزخ

البرزخ لغ ًة الحاجز ،والمراد هنا هو المرحلة الممت ّدة من الموت �إلى البعث والن�شور
وقيام القيامة .قال اهلل تعالىَ } :و ِمن َو َرا ِئهِ م بَ ْرزَخٌ �إِلَى يَ ْو ِم يُ ْب َعثُونَ{(((.
وعالم البرزخ هذا هو عالم اجتماع الأرواح ،فالأرواح الم�ؤمنة تجتمع وتلتقي في نعيم
ورحمة من اهلل ،بل �إنّها تنتظر ما يقدم عليها من �أرواح لت�س�أله الخبر ع ّمن هم في هذه
الدنيا ،وبذلك يعرفون �أنّه ما زال ح ّي ًا �أو هوى في الجحيم ،فقد ورد في الرواية عن �أبي
عب ��د اهلل� Qأنّه قال�« :إنّ الأرواح في �ص ��فة الأج�س ��اد في �ش ��جر في الجنّة ،ت�س ��ائل
وتعارف ،ف�إذا قدمت الروح على الأرواح تقول :دعوها ف�إنّها قد �أقبلت من هول عظيم،
ث� � ّم ي�س� ��ألونها ما فعل فالن وما فع ��ل فالن ،ف�إن قالت لهم :تركت ��ه ح ّياً ،ارتجوه ،و�إن
قالت لهم :قد هلك ،قالوا :قد هوى هوى»(((.
وادي ال�سالم

و�أ ّم ��ا مكان اجتم ��اع �أرواح الم�ؤمنين فهو ،وكما ورد في الرواي ��ات ،وادي ال�سالم في
النج ��ف الأ�ش ��رف ،ففي الرواية عن �أبي عب ��د اهلل – Qل ّما قيل ل ��ه � ّإن �أخي ببغداد
و�أخ ��اف �أن يم ��وت به-ا فقال« :ما تبال ��ي حيث مات� ،أم ��ا �أنّه ال يبقى م�ؤمن في �ش ��رق
الأر�ض وال غربها � اّإل ح�شر اهلل روحه �إلى وادي ال�سالم ،فقلت له :و�أين وادي ال�سالم؟
قال :ظهر الكوفة� ،أما ك�أنّي بهم حلق حلق قعود يتح ّدثون»(((.

((( �سورة الم�ؤمنون :الآية .100
((( الف�صول المه ّمة في �أ�صول الأئ ّمة  -الح ّر العاملي  -ج � 1ص .330
((( م.ن� ،ص .329
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وادي برهوت

و�أ ّما �أرواح الكفار ،ف�إنّها تعي�ش العذاب الأليم في عالم البرزخ ،وهي تجتمع في مكانٍ
واح � ٍ�د لتتلقّى العذاب .ففي الرواية ع ��ن الإمام الباقر�« :Qإنّ هلل ناراً في الم�ش ��رق،
خلقها اهلل لي�س ��كنها �أرواح الكفار ،وي�أكلون من ز ّقومها وي�ش ��ربون من حميمها ليلهم،
ف�إذا طلع الفجر هاجت �إلى وا ٍد باليمن ،يقال له :برهوت� ،أ�ش ّد ح ّراً من نيران بئر الدنيا
فكانوا فيه يتالقون ويتعارفون ،ف�إذا كان الم�ساء عادوا �إلى النار �إلى يوم القيامة»(((.
ورغ ��م هذا الع ��ذاب الذي يلقونه ،ف�إ ّنه ��م يدركون � ّأن ما �سي�صيبه ��م من العذاب في
ي ��وم القيامة �أ�ش ّد م ّما هم فيه ،فلذا يطلبون م ��ن اهلل �أن يطيل اهلل عليهم حياة البرزخ،
فف ��ي الرواية عن الإمام ال�ص ��ادق - Qفي �أرواح الكفار « :-في حج ��رات في النار،
ي�أكلون من طعامها ،وي�شربون من �شرابها ،ويتزاورون فيها ،ويقولون :ر ّبنا ال تقم لنا
ال�ساعة لتنجز لنا ما وعدتنا»(((.
ـ � ّإياك والغيبة

� ّإن لك ّل ذنب من الذنوب �صورته التي يكون عليها فاعله في عالم البرزخ ،والغيبة هي
م ��ن كبائر الذنوب التي ورد في الروايات التحذير منه ��ا ،و�أ ّما ال�صورة التي يكون عليها
مرتكبه ��ا كم ��ا ورد ف ��ي الرواية عن ر�س ��ول اهلل[« :Pمررت ليلة �أ�س ��ري ب ��ي على قوم
يخم�ش ��ون وجوهه ��م ب�أظفاره ��م ،فقلت :يا جبرئي ��ل من ه�ؤالء؟ فقال :ه� ��ؤالء الذين
يغتابون النا�س ويقعون في �أعرا�ضهم»(((.
هذه هي �صورة مرتكب الغيبة في البرزخ ،فليتد ّبر الإن�سان في هذه العاقبة التي ي�صل
�إليه ��ا لو �أنّه ف� � ّرط في مراعاة ذلك في الدني ��ا ،ف�سرور �ساعة في ه ��ذه الدنيا با�ستغابة
�إن�سان يورث ندامة ال تقا�س بها ك ّل �أفراح الدنيا.
((( م.ن� ،ص .339
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 1ص .253
((( م .ن .ج � 3ص .2328
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كي ��ف يعالج الإن�سان حالة الغيب ��ة؟ وهي �أمر ُيبتلى به الإن�سان ف ��ي مجال�س متع ّددة،
وفي ك ّل يوم؟
�أ ّو ًال :على الإن�سان �أن ي�ستح�ضر الإن�سان دائم ًا خطورة هذا الذنب ،وذلك با�ستح�ضار
م ��ا تق ّدم من ال�صورة البرزخ ّية له ،م�ضاف ًا �إلى �أن يت�ص ّور الإن�سان نف�سه في مكان ذلك
ال�شخ�ص الغائب الذي يتناوله بالحديث وذكر عيوبه ،فهل ير�ضى لنف�سه ذلك؟
�أل�س ��ت �إن�سان ًا كذل ��ك الذي ت�ستغيبه ،وما يمنع من وقوعك فيم ��ا وقع فيه ،ح ّتى تقوم
بذك ��ر عيوب ��هّ � ،إن �أف�ضل رادع لك عن الغيبة �أن تتذ ّكر �أنّك قد تقع في نف�س ذلك العيب،
علي - Qف ��ي النهي عن غيبة النا�س « :-و�إنّما ينبغي لأهل
فف ��ي الرواية عن الإمام ّ
الع�ص ��مة والم�ص ��نوع �إليه ��م في ال�س�ل�امة �أن يرحموا �أه ��ل الذنوب والمع�ص ��ية ،ويكون
ال�ش ��كر ه ��و الغالب عليهم ،والحاج ��ز لهم عنهم ،فكيف بالعائب ال ��ذي عاب �أخاه وع ّيره
ببلواه؟! �أ ّما ذكر مو�ض ��ع �س ��تر اهلل عليه من ذنوبه م ّما هو �أعظم من الذنب الذي عابه
به؟! وكيف يذ ّمه بذنب قد ركب مثله؟! ف�إن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد ع�صى
اهلل فيما �س ��واه م ّما هو �أعظم منه ،و�أيم اهلل! لئن لم يكن ع�ص ��اه في الكبير وع�صاه في
ال�صغير ،لجر�أته على عيب النا�س �أكبر!»(((.
ثانياً :الغيبة من حقوق النا�س ،وال ّ
�شك في � ّأن حقوق النا�س ترتبط بهم ،ف�إذا و َقعت
في الغيبة ف�إنّك تجعل في عنقك ح ّق ًا لمن اغتبته ،وهذا ال تتخ ّل�ص منه بمج ّرد اال�ستغفار
والتوب ��ة ،ب ��ل � ّإن خروجك من ه ��ذا الذنب يتو ّقف على �أن يعفو ه ��و عنك وي�صفح هو عن
الحق في يوم القيامة ،ولذا كانت الغيبة من �أ�ش ّد الذنوب،
ح ّق ��ه ،و�إلاّ ف�إنّك مطالب بهذا ّ
فف ��ي الرواية عن الر�سول« :Pالغيبة �أ�ش� � ّد من الزنا قيل :وكيف؟ قال :الرجل يزني
ث ّم يتوب فيتوب اهلل عليه ،و�إنّ �صاحب الغيبة ال ُيغفر له حتّى َيغفر له �صاحبه»(((.
((( م.ن� ،ص .2329
((( م.ن� ،ص .2329
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� ّإن بع� ��ض العبادات اليوم ّية التي يقوم به ��ا الإن�سان ويلتزم بها كال�صالة ،ال يمكن �أن
إلهي الموعود �إذا كان مبتلى
ت�ؤ ّث ��ر �أثرها على نف�س الإن�سان ،لتجعله م�ستح ّق ًا للث ��واب ال ّ
بالغيبة ،فقد ورد في الرواية عن ر�سول اهلل« :Pمن اغتاب م�سلماً �أو م�سلمة لم يقبل
اهلل تعالى �صالته وال �صيامه �أربعين يوماً وليلة � ،اّإل �أن يغفر له �صاحبه»(((.
نع ��م قد تجهد نف�سك في الم�ستح ّبات ،وفي ظ ّن ��ك � ّأن هذا �سينفعك في يوم القيامة،
و�أ ّن ��ك تثقل بذلك مي ��زان �أعمالك ،وتفتح طريق الجنّة �أمامك ف ��ي يوم القيامة ،ولكنّك
�ستفاج�أ في يوم القيامة ،بخلو كتابك من الأعمال ال�صالحة ،حيث ينك�شف لك � ّأن عملك
باطل ب�سبب غيبتك ،ففي الرواية عنه « :Pي�ؤتى ب�أحد يوم القيامة يوقف بين يدي
اهلل ويدفع �إليه كتابه فال يرى ح�س ��ناته ،فيقول� :إلهي لي�س هذا كتابي! ف�إنّي ال �أرى
فيها طاعتي؟! فيقال له� :إنّ ر ّبك ال ي�ض ّل وال ين�سى ،ذهب عملك باغتياب النا�س ،ث ّم
ي�ؤت ��ى ب�آخ ��ر ويدفع �إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثي ��رة ،فيقول� :إلهي ما هذا كتابي!
ف�إنّي ما عملت هذه الطاعات! فيقال :لأنّ فالناً اغتابك ف ُدفعت ح�سناته �إليك»(((.

((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 2ص .1636
((( م.ن� ،ص .2330
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3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

1.1عالم البرزخ هو عالم اجتماع الأرواح قاطبة.
2.2وادي ال�سالم هو مكان اجتماع �أرواح الم�ؤمنين ،حيث تعي�ش الفرح وال�سرور.
3.3وادي برهوت هو مكان اجتماع �أرواح الكفار حيث تعي�ش العذاب الأليم.
4.4الغيبة من كبائر الذنوب و�صورتها في البرزخ قوم يخم�شون وجوههم ب�أظافرهم.
5.5عالج الغيبة� :أن ي�ستح�ضر الإن�سان خطورة الذنب.
�أن ي�ستح�ض ��ر دائم ًا �أن الخال�ص منه ��ا يتوقف على �أن يعفو �صاحب
الحق عن حقّه.
ّ
�أن اهلل ال يقبل عبادة مرتكب الغيبة.

للمطالعة

روي عن ر�سول اهلل « :Pاهدوا لموتاكم.
فقلنا :يا ر�سول! وما هد ّية الأموات؟
قال  :Pال�صدقة والدعاء.
وعن ��هّ � :Pإن �أرواح الم�ؤمني ��ن ت�أت ��ي ك ّل جمعة �إلى ال�سم ��اء الدنيا بحذاء دورهم
وبيوتهم ،ينادي ك ّل واحد منهم ب�صوت حزين:

يا �أهلي ويا ولدي ويا �أبي ويا �أمي ويا �أقربائي! اعطفوا علينا يرحمكم اهلل ،بالذي
كان في �أيدينا والويل والح�ساب علينا والمنفعة لغيرنا.
وين ��ادي ك ّل واحد منهم �إلى �أقربائه :اعطف ��وا علينا بدرهم� ،أو برغيف� ،أو بك�سوة
يك�سوكم اهلل من لبا�س الجنّة.
النبي � Pأن يتكلم من كثرة بكائه.
النبي  Pوبكينا معه ،فلم ي�ستط ��ع ّ
ث � ّ�م بك ��ى ّ
ث � ّ�م ق ��ال� :أولئك �إخوانكم في الدين ،ف�صاروا تراب ًا رميم ًا بع ��د ال�سرور والنعيم فينادون
بالوي ��ل والثبور على �أنف�سهم ،يقولون :ي ��ا ولينا لو �أنفقنا ما كان في �أيدينا في طاعة اهلل
ور�ضائه ،ما كنّا نحتاج �إليكم.
فيرجعون بح�سرة وندامة ،وينادون� :أ�سرعوا �صدقة الأموات».
القمي.162 ،
منازل الآخرة ،ال�شيخ ع ّبا�س
ّ

6
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عن �أمير الم�ؤمنين Q

الد ُه ُور َو�أَزِفَ ال ُّن ُ�ش ُور
َح َّتى �إِذَ ا َت َ�ص َّر َم ِت( ْ )1أ
الُ ُم ُور َو َتقَ�ضَّ ِت(ُّ )2
()6
()5
()4
ال�س َبا ِع
�أَ ْخ َر َج ُه ْم ِم ْن �ضَ َرائِ ِح ا ْل ُق ُبو ِر َو�أَ ْوكَار الطُّ ُيو ِر َو�أَ ْوجِ َر ِة ِّ
ِ ِ ()9( ِ )8
ين �إِ َلى َم َعاده َرعيل
َو َم َطا ِر ِح ا ْل َم َهالِ ِك(ِ � )7س َراعاً �إِ َلى �أَ ْم ِر ِه ُم ْه ِطعِ َ
الدا ِعي َع َل ْيه ِْم
ُ�ص ُموتاً (ِ )10ق َياماً ُ�ص ُفوفاً َي ْن ُفذُ ُه ُم ا ْل َب َ�ص ُر َو ُي ْ�س ِم ُع ُه ُم َّ
()3

و�س اِال ْ�ستِ َكان َِة(َ )11و�ضَ َر ُع اِال ْ�ستِ ْ�س اَل ِم َوالذِّ ل َِّة( ،)12ق َْد �ضَ ل َِّت
َل ُب ُ

( )1انقطعت وذهبت.
( )2انق�ضت وم�ضت.
( )3ح ّل وقت البعث والحياة بعد الموت.
( )4ال�ضري ��ح ه ��و المكان ال ��ذي يو�ضع فيه
الميت.
(� )5أع�شا�ش.
( )6بيوت ال�سباع.
( )7الأماكن التي تلقى فيها الأ�شياء.

( )8خا�ضعين.
( )9جماعات جماعات.
( )10ملتزمي ��ن ال�صم ��ت وال�سك ��وت ف�ل�ا
ينطقون.
( )11الخ�ضوع.
( )12وه ��ن و�ضع ��ف اال�ست�س�ل�ام والذ ّل ��ة
والمهانة.

الَ َم ُل َو َه َو ِت ْ أ
ا ْل ِح َي ُل(َ )13وا ْن َق َط َع ْ أ
ات
الَ ْفئِ َدةُ كَا ِظ َم ًة(َ )14وخَ � َش َع ِت َْ أ
ال ْ�ص َو ُ
ِ ()17
الَ ْ�س َم ُاع لِ َز ْب َرة
ال�شف َُق َو ُ�أ ْر ِع َد ِت ْ أ
ُم َه ْينِ َم ًة(َ )15و�أَل َْج َم ا ْل َع َر ُق(َ )16و َعظ َُم َّ
الدا ِعي �إِ َلى ف َْ�ص ِل ا ْل ِخ َطابِ َو ُمقَا َي�ضَ ِة ال َْج َزاء ِ(َ )18ون ََكالِ ا ْلعِقَابِ َون ََوالِ
َّ
ال َّث َوابِ (((.

( )13بطلت الحيل ّ
وتعطلت.
( )14مهمومة مكروبة.
خفي.
( )15ذات �صوت ّ
( )16كناية عن و�صول العرق وهو ما يفرزه الج�سم �إلى

( )1نهج البالغة ،الخطبة .83

الفم فجعلهم في عجز عن النطق.
( )17ا�ضطرب ��ت �أ�سماع الب�ش ��ر لنهرة الداعي وزجرته
لهم و�صيحته عليهم.
( )18المعاو�ضة و�أخذ ما ي�ستحقّ .
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نفختان :موت وحياة

�ض �إ اَّل َمن �شَاء اهللُ
ال�س َما َو ِات َو َمن ِفي َْ أال ْر ِ ِ
قال تعالىَ } :ون ُِفخَ ِفي ُّ
ال�صورِ َف َ�ص ِع َق َمن ِفي َّ
ثُ َّم ن ُِفخَ ِف ِيه �أُ ْخ َرى َف�إِ َذا ُهم ِقيَا ٌم يَن ُظ ُرونَ{(((.
حي في هذه
تتح ��دث الآية بو�ضوح عن النفخ ��ة الأ ّولى ،التي تح ّل عندما ال يبقى �أحد ّ
الدنيا ،فيميت اهلل ع ّز وج ّل الخلق جميع ًا ،فك ّل نف�س ذائقة الموت.
وت�أت ��ي بعد ذلك النفخة الأخرى ،حيث يقوم النا� ��س للح�ساب ،وقد ورد في الروايات
� ّأن بين النفختين زمن طويل.
ـ موقف ع�سير

ال�صورِ َف�إِ َذا ُهم ِّم َن ْ أالَ ْج َد ِاث �إِلَى َربِّهِ ْم يَ ِن�س ُلو َن * َقالُوا يَا َو ْي َلنَا
قال تعالىَ } :ون ُِفخَ ِفي ُّ
َم���ن بَ َعثَنَا ِمن َّم ْر َق ِدنَا َه َذا َما َو َع َد ال َّر ْح َم ُن َو َ�ص َد َق ا ْل ُم ْر َ�س ُلو َن * �إِن َكان َْت �إ اَِّل َ�ص ْي َح ًة َو ِاح َد ًة
َف�إِ َذا ُه ْم َج ِم ٌيع لَّ َد ْينَا ُم ْح�ضَ ُرونَ{(((.

�إ ّن ��ه موق ��ف عظيم ،حيث يخرج الإن�س ��ان من عالم البرزخ �إلى عال ��م القيامة ،ويبد�أ
الح�س ��اب� ،إنّها لحظات يعجز الل�سان عن و�صفها ،ويع�س ��ر على ك ّل �إن�سان تح ّملها ،ولذا
وردت الرواي ��ات ب� ّأن هذه ال�ساعة هي من �أوح� ��ش ال�ساعات :فعن الإمام الر�ضا :Q
«�إنّ �أوح� ��ش م ��ا يك ��ون هذا الخلق في ثالث ��ة مواطن :يوم يولد ويخ ��رج من بطن �أ ّمه
في ��رى الدنيا ،وي ��وم يموت فيعاين الآخرة و�أهلها ،ويوم ُيبع ��ث فيرى �أحكاماً لم يرها
في دار الدنيا»(((.
((( �سورة الزمر :الآية .68
((( �سورة ي�س ،الآية .53-52-51
المجل�سي  -ج � 6ص .159
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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ـ الدنيا دار تكليف

� ّإن ال ��ذي ي�أم ��ن في ه ��ذه ال�ساعة ،وي�سلم من الأه ��وال وال�شدائد ،ه ��و من تم ّكن من
االلتزام ب�أوامر اهلل ع ّز وج ّل ونواهيه في هذه الدنيا ،فهذه الحياة هي دار التكليف ،و�أ ّما
الآخرة فهي دار جزاء ولي�ست دار تكليف.
وطاع ��ة التكالي ��ف الإله ّية هي حقيقة الإيم ��ان من الإن�سان ،فال يمك ��ن للإن�سان �أن يعتبر
نف�سه م�ؤمن ًا� ،إذا لم ي�ؤ ّثر اعتقاده هذا باهلل ع ّز وج ّل على عمله في هذه الحياة ،وهذه الطاعة
تتق ّوم بركنين؛ االبتعاد عن المح ّرمات والعمل بالواجبات ،وقد ورد في الرواية عن ر�سول اهلل
�« :Pأ�صل الدين الورع ،ور�أ�سه الطاعة»(((.
الدوافع نحو الطاعة

� ّإن عل ��ى الإن�س ��ان �إذا �أراد �أن ير ّبي نف�سه على الطاع ��ة� ،أن يتذ ّكر على الدوام الأمور
التالية:
�أ ّو ًال :يكف ��ي للإن�سان في التزامه بالتكاليف �أن يعلم � ّأن هذه التكاليف هي لم�صالح ترجع
غني عن العالمين ،ففي الرواية عن �أمير الم�ؤمنين « :Qخلق الخلق
�إليه ،واهلل ع ّز وج ّل ّ
حين خلقهم غن ّياً عن طاعتهم� ،آمناً من مع�صيتهم ،لأنّه ال ت�ض ّره مع�صية من ع�صاه،
وال تنفعه طاعة من �أطاعه»(((.
ثاني� �اً :يكفي للإن�سان �أن يتذ ّكر هول الم�صير الذي ينتظر العا�صي لأوامر اهلل ع ّز وج ّل،
إلهي ،ففي الرواية عن �أمير الم�ؤمنين« :Qلو قد عاينتم
ليرتدع عن مخالفة التكليف ال ّ
ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم ،و�سمعتم و�أطعتم!»(((.
ثالثاًّ � :إن ك ّل ما �أمر اهلل به فهو ح�سن ،وك ّل ما نهى عنه فهو قبيح ،ولذا عليك الت�سليم ب� ّأي
إلهي� ،سواء علمت الم�صلحة منه �أم لم تعلم ،بل � ّإن على الإن�سان �أن يعترف بعجزه عن
تكليف � ّ
المجل�سي  -ج � 74ص .86
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( نهج البالغة ،الخطبة .193
((( نهج البالغة ،من كالم له ،الحكمة .19
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معرف ��ة الم�صالح الت ��ي �أرادها اهلل ع ّز وج ّل لعباده في �أوام ��ره ،والمفا�سد التي �أراد �إبعادهم
عنها في نواهيه.

رابع� �اً :لو � ّأن الإن�س ��ان ت�أ ّمل قلي ًال في مع�صية اهلل ومخالف ��ة �أوامره ،لوجد �أنّه بذلك
يع�ص ��ي م ��ن يح ّبه ويريد له الخير ،ويطيع عد ّو ًا ال يريد ل ��ه �إلاّ ال�ش ّر ،فهل ف ّكرت يوم ًا � ّأن
ك ّل مع�صية تع�صي اهلل ع ّز وج ّل بها ،ف�إنّك تطيع ال�شيطان؟
علي - Qفي �صفة �أه ��ل ال�ضالل « :-دعاه ��م ر ّبهم فنفروا
وق ��د ورد ع ��ن الإمام ّ
وو ّلوا ،ودعاهم ال�شيطان فا�ستجابوا و�أقبلوا»(((.
الطاعة هلل وللر�سول ولأولي الأمر

حق الطاعة هو اهلل ع ّز وج ّل فقط ،فه ��و خالق هذه الإن�سان ومد ّبره وبيده
� ّإن م ��ن ل ��ه ّ
�أموره كافّةّ ،ثم من �أمر اهلل ع ّز وج ّل بطاعته وهم الر�سول والأئ ّمة والفقهاء ،قال تعالى:
}يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا �أَ ِطي ُعو ْا اهللَ َو�أَ ِطي ُعو ْا ال َّر ُ�سو َل َو�أُ ْو ِلي الأَ ْمرِ ِمن ُك ْم{(((.
وع ��ن �صاحب الزمان |« :و� ّأما الح ��وادث الواقعة فارجعوا فيها �إلى رواة حديثنا،
حجة اهلل»(((.
حجتي عليكم و�أنا ّ
ف�إنّهم ّ
ثمار الطاعة

� ّإن لطاع ��ة اهلل ع ّز وج ّل ثم ��ار في هذه الدنيا ،تظهر جل ّي ًا في �شخ�ص ّية الإن�سان ،وفي
أبدي:
أخروي ،والنجاة من العذاب ال ّ
المجتمع الذي يعي�ش فيه ،ف�ض ًال عن الثواب ال ّ
1ـ الوف ��اق وع ��دم االختالف :ف� ّإن الطاعة هلل ع ّز وج ّل ولر�سوله باب لح ّل ك ّل خالف،
ق ��ال تعالى} :يَ���ا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا �أَ ِطي ُع���و ْا اهللَ َو َ�أ ِطي ُعو ْا ال َّر ُ�سو َل َو�أُ ْو ِل���ي الأَ ْمرِ ِمن ُك ْم َف�إِن

���م ِفي �ش َْي ٍء َف ُر ُّدو ُه �إِلَى ا ِهلل َوال َّر ُ�س ِ
ول إِ �ن ُكنتُ ْم تُ�ؤْ ِمنُو َن ِبا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخرِ َذ ِل َك خَ ْي ٌر
تَنَاز َْعتُ ْ
َو�أَ ْح َ�س ُن تَ�أْوِ ي ًال{(((.

((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 2ص .1752
((( �سورة الن�ساء ،الآية .59
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت)  -الحر العاملي  -ج � 27ص .140
((( �سورة الن�ساء ،الآية .59
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أحب اهلل تعالى عب ��داً �ألهمه
2ـ ب ��اب لمح ّب ��ة اهلل :ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق�« :Qإذا � ّ
الطاعة»(((.
3ـ الراح ��ة النف�س� � ّية ف ��ي العالقة مع النا�س :عن الإم ��ام الهادي « :Qمن �أطاع
الخالق لم يبال ب�سخط المخلوق»(((.
3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

1.1ف ��ي القيامة نفختان ،نفخة �إماتة ونفخة �إحي ��اء ،ونفخة الإحياء هي من المواطن
المهولة والموح�شة للإن�سان في يوم القيامة.
2.2الدني ��ا دار تكلي ��ف ،وطاعة اهلل ف ��ي هذه الدنيا هي ال�سبب ف ��ي النجاة من �أهوال
القيامة.
3.3دواف ��ع الطاع ��ة :العلم ب� �� ّأن التكاليف الإله ّية ه ��ي لم�صلحة العب ��اد ،تذ ّكر �أهوال
القيامة ،الت�سليم للتكاليف الإله ّية.
المن�صب من قبل
4.4ال طاع ��ة �إلاّ هلل ع� � ّز وج ّل ولر�سول ��ه وللأئ ّمة وللول � ّ�ي الفقي ��ه
ّ
الحج ��ة|.
ّ

((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص.26
((( الكافي ،الكليني ،ج� ،1ص.138
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للمطالعة

ذك ��ر ال�شيخ ع ّبا� ��س الق ّمي بع�ض ما يوج ��ب الأمن من الفزع الأكبر ف ��ي يوم القيامة
فقال:
التا�سع :روى ال�شيخ ال�صدوق عن الإمام ال�صادق Qانّه قال:
َ«م��ن �أغ��اث �أخ��اه الم�ؤمن اللهفان اللهثان عند جهده ،فنفّ�س كربته و�أعانه
على نجاح حاجته ،كانت له بذلك عند اهلل اثنتان و�سبعون رحمة من اهلل ،يجعل له
منها واحدة ي�صلح بها معي�شته ،وي ّدخر له �إحدى و�سبعين رحمة لأَفزا ِع يوم القيامة
و�أهواله».
يق ��ول الم�ؤ ّلف :ق ��د رويت روايات كثيرة في ثواب ق�ضاء حاج ��ات الأخوة في الدين،
ومن جملتها ما روي عن الإمام مح ّمد الباقر � Qأنّه قال:
َ«من م�شى في حاجة �أخيه الم�سلم �أظ َّله اهلل بخم�سة و�سبعين �ألف ملك ،ولم يرفع
قدم� � ًا �إلاّ كت ��ب اهلل ل ��ه ح�سنةَّ ،
وحط عنه بها �س ّيئ ��ة ،ويرفع له بها درج ��ة ،ف�إذا فرغ من
حاج ومعتمر».
حاجته كتب اهلل ع ّز وج ّل له بها �أجر ّ
وروي عن الإمام ال�صادق  Qقال:
وحجة ح ّتى ع َّد ع�شر حجج».
وحجة ّ
حجة ّ
« َلق�ضا ُء حاجة امرئ م�ؤمن �أف�ضل من ّ
ورويّ �« :أن عا ِب � َ�د بني �إ�سرائيل كان �إذا بلغ الغاية من العبادة �صار م�شّ ا ًء في حوائج
النا�س ،عاني ًا بما ي�صلحهم».
وروى ال�شي ��خ الجلي ��ل �شاذان بن جبرئيل الق ّمي ع ��ن الر�سول الأعظم � Pأنّه ر�أى
على الباب الثاني من الجنّة مكتوب ًا:
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ولي اهلل ،لك ّل �شيء حيلة وحيلة ال�سرور في
علي ّ
«ال �إله �إلاّ اهلل ،مح ّمد ر�سول اهللّ ،
ّ
والتعطف عل ��ى الأرامل ،وال�سعي في
الآخ ��رة �أربع خ�صال :الم�س ��ح على ر�ؤو�س اليتامى،
حوائج الم�سلمين ،وتفقّد الفقراء والم�ساكين».
القمي� ،ص.188
منازل الآخرة ،ال�شيخ ع ّبا�س
ّ

7
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عن �أمير الم�ؤمنين Q

فَا َّتعِظُوا ِع َب َاد هَّ
ال�س َوا ِط ِع
اللِ بِا ْلعِ َب ِر ال َّن َوافِ ِع َو ْاع َتب ُِروا ِب� ْ�ال ِآي َّ
َو ْاز َدجِ � ُ�روا بِال ُّنذُ ِر ا ْل َب َوال ِ ِغ َوا ْن َتفِ ُعوا ِبالذِّ كْ ِر َوا ْل َم َوا ِع ِظ ف ََك�أَ ْن ق َْد
َعلِ َق ْتكُ ْم َمخَ الِ ُب ا ْل َمنِ َّي ِة َوا ْن َق َط َع ْت ِم ْنكُ ْم َع اَلئِ ُق ْالأُ ْمنِ َّي ِة َو َد ِه َم ْتكُ ْم
ود فَكُ ُّل َن ْف ٍ�س َم َعها �سائِ ٌق
ات ْ أ
ُم ْف ِظ َع ُ
ال�س َياقَةُ �إِ َلى ا ْلو ِْر ُد ا ْل َم ْو ُر ُ
الُ ُمو ِر َو ِّ
ِيد َ�سائِ ٌق َي ُ�سو ُق َها ِ�إ َلى َم ْح� َشر َِها َو َ�شا ِه ٌد َي ْ�ش َه ُد َع َل ْي َها ِب َع َملِ َها(((.
َو َ�شه ٌ
اهلل فِ ِ
َوذَ لِ َك َي ْو ٌم َي ْج َم ُع ُ
ِين لِنِق ِ
َا�ش ا ْل ِح َ�سابِ
يه ْ أ
ين َو ْال ِآخر َ
الَ َّول ِ َ

الَ ْر ُ�ض
الَ ْع َمالِ ُخ ُ�ضوعاً ِق َياماً ق َْد �أَل َْج َم ُه ُم ا ْل َع َر ُق َو َر َجف َْت ِبه ُِم ْ أ
َو َج َزاء ِ ْ أ
َف�أَ ْح َ�س ُن ُه ْم َح اًال َم ْن َو َج َد لِق ََد َم ْي ِه َم ْو ِ�ضعاً َول ِ َن ْف� ِس ِه ُم َّت َ�سعاً(((.

((( الخطبة85 ،
((( الخطبة102 ،
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�سوء الح�ساب

���و َن َربَّ ُه ْم َويَخَ افُو َن ُ�سو َء
ق ��ال تعالىَ }:والَّ ِذ َين يَ ِ�ص ُلو َن َما َ�أ َم��� َر اهللُ ِب ِه �أَنْ يُ َ
و�ص َل َويَخْ �شَ ْ
ِ
الح َ�س ِاب{(((.

� ّإن م ��ن �أعظ ��م �أه ��وال ي ��وم القيام ��ة هو �س ��وء الح�س ��اب ،فما ه ��و المراد م ��ن �سوء
الح�ساب؟
� ّإن اهلل ع� � ّز وج� � ّل �أع ��دل العادلين ،وفي ي ��وم القيامة ال تظلم نف�س �شيئ� � ًا ،ولذا كيف
يك ��ون �سوء الح�ساب؟ � ّإن �سوء الح�ساب هو د ّقة الح�س ��اب ،والمتابعة التا ّمة لك ّل تف�صيل
من التفا�صيل ،فك ّل فعلٍ قام به الإن�سان في هذه الدنيا �صغير ًا كان �أو كبير ًا ،ف�إنّه �سوف
ي�س� ��أل عنه في يوم القيامة ،وهذا ما ورد في الرواية عن الإمام ال�صادق  -Qلرجل
�شكاه بع�ض �إخوانه « :-ما لأخيك فالن ي�شكوك؟ فقال� :أي�شكوني �أن ا�ستق�صيت حقّي؟
! قال :فجل�س مغ�ض ��باً ث ّم قال :Qك�أنّك �إذا ا�ستق�ص ��يت لم ت�سئ؟ ! �أر�أيت ما حكى
اهلل تب ��ارك وتعالىَ }:ويَخَ افُو َن ُ�سو َء ِ
الح َ�س ِاب{ �أخافوا اهلل �أن يجور عليهم؟ ! ال واهلل!
ما خافوا � اّإلاال�ستق�صاء ،ف�س ّماه اهلل �سوء الح�ساب ،فمن ا�ستق�صى فقد �أ�ساء»(((.
فالعب ��د الم�ؤم ��ن الذي يذن ��ب الذنب قد يناله العف ��و يوم القيام ��ة� ،أو ت�شمله الرحمة
إلهي عن
الإله ّي ��ة ف ��ي ذلك اليوم ،فينجو بذلك من جهنّم ،ولكن ه ��ل ينجو من ال�س�ؤال ال ّ
تلك الذنوب؟
� ّإن هذه الذنوب و�إن خفيت على النا�س ولكنّها ال تخفى على اهلل ع ّز وج ّل ،لأنّه ّ
المطلع
على ك ّل �شيءَ } ،ف َمن يَ ْع َم ْل ِم ْثقَا َل َذ َّر ٍة خَ ْي ًرا يَ َر ُه * َو َمن يَ ْع َم ْل ِم ْثقَا َل َذ َّر ٍة �ش ًَّرا يَ َر ُه{(((.
((( �سورة الرعد ،الآية .21
((( بحار الأنوار  -العلاّ
المجل�سي  -ج � 7ص .266
مة
ّ
((( �سورة الزلزلة ،الآية .8-7
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وق ��د ورد في الرواية عن مح ّمد قال� :س�ألت �أبا جعفر  Qعن قول اهلل ع ّز وج ّل:
���ك يُبَ��� ِّد ُل اهللُ َ�سيِّئَا ِتهِ ْم َح َ�سنَ ٍ
} َف�أُ ْولَ ِئ َ
���ات َو َكا َن اهللُ َغ ُفو ًرا َّر ِحي ًم���ا{؟ فقال « :Qي�ؤتى
بالم�ؤم ��ن المذن ��ب ي ��وم القيام ��ة حتّى يق ��ام بموقف الح�س ��اب ،فيك ��ون اهلل تعالى هو
الذي يتو ّلى ح�سابه ،ال ُيطلع على ح�سابه �أحداً من النا�س ،فيع ّرفه ذنوبه حتّى �إذا �أق ّر
ب�س� � ّيئاته قال اهلل ع ّز وج ّل للكتبة :ب ّدلوها ح�س ��نات ،و�أظهروها للنا�س ،فيقول النا�س
ٍ
حينئذ :ما كان لهذا العبد �س ّيئة واحدةً ،ث ّم ي�أمر اهلل به �إلى الجنّة ،فهذا ت�أويل الآية،
خا�ص ��ة»(((.
وهي في المذنبين من �ش ��يعتنا ّ
ـ َمن يدخل الج ّنة بغير ح�ساب؟

ال�صا ِب ُرو َن �أَ ْج َر ُهم ِب َغ ْيرِ ِح َ�س ٍاب{(((.
قال تعالى�} :إِنَّ َما يُ َو َّفى َّ
تتح� � ّدث الآية عن ال�صابرين الذين تكتب لهم النجاة من الح�ساب ،ولل�صبر �أق�سام،
فال�صب ��ر ق ��د يكون على البالء ال ��ذي يح ّل بهذا الإن�سان ،فال يخ ��رج عن طاعة اهلل �إلى
مع�صيت ��ه ،ولكن م ��ن �أق�سام ال�صبر ،ال�صبر على الطاع ��ة ،وال�صبر عن المع�صية ،ف� ّإن
النف� ��س الأم ��ارة بال�سوء تدعو الإن�س ��ان �إلى المع�صية ،وترك الواج ��ب ،ومن ي�صبر على
مخالف ��ة ه ��وى النف� ��س و�أوامرها ه ��و ال�صابر ،الذي ينج ��و من الح�ساب؛ فف ��ي الرواية
ع ��ن الإمام زي ��ن العابدين �« :Qإذا جم ��ع اهلل الأ ّولين والآخرين ين ��ادي منا ٍد� :أين
ال�ص ��ابرون ليدخل ��وا الجنّة جميعاً بغير ح�س ��اب � -إلى �أن ق ��ال  -قالت المالئكة لهم:
من �أنتم؟ قالوا :ال�ص ��ابرون ،قالوا :وما كان �ص ��بركم؟ قالوا� :صبرنا على طاعة اهلل،
و�صبرنا من مع�صية اهلل»(((.
ـ ك ّلما ازداد العطاء عظم الح�ساب

إلهي في يوم القيامة هو على العمل الذي يقوم به الإن�سان في هذه
�إنّ الح�ساب ال ّ

المجل�سي  -ج � 7ص .262
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( �سورة الزمر ،الآية .10
المجل�سي  -ج � 79ص .138
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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الدنيا ،وك ّلما ازداد عطاء اهلل للإن�سان في هذه الدنيا؛ من المال والجاه والولد ،ك ّلما
ازدادت م�س� ��ؤول ّيته ،وك ّلما طال موقفه في يوم القيامة ،لأنّه �س ��وف ي�س�أل عن ك ّل هذا،
وذل ��ك خالف� �اً لمن ل ��م يكن ذا ٍ
مال وال ذا ج ��ا ٍه وال ذا ولد في هذه الدنيا ،ف�إنّ ح�س ��ابه
يك ��ون �أخ ��فّ بكثير؛ ففي الرواية عن الإمام ال�ص ��ادق�« :Qإذا كان يوم القيامة قام
عن ��ق م ��ن النا� ��س حتّى ي�أتوا باب الجنّة في�ض ��ربوا ب ��اب الجنّة ،فيقال له ��م :من �أنتم؟
فيقولون :نحن الفقراء ،فيقال لهم� :أ َق ْب َل الح�ساب؟ ! فيقولون :ما �أعطيتمونا �شيئاً
تحا�سبونا عليه ،فيقول اهلل ع ّز وج ّل� :صدقوا ،ادخلوا الجنّة»(((.
فالإن�س ��ان ال ��ذي ي�سعى في الليل والنهار في �سبيل جم ��ع المال� ،أو يدخل في عداوات
ٍ
من�صب ما ،عليه �أن يتذ ّكر �أنّه بذلك
و�صراعات مع رحمه و�إخوانه في �سبيل الو�صول �إلى
ي�سعى ليكون ح�سابه طوي ًال في يوم القيامة.
�أ�سرع بمحا�سبة نف�سك

ورد عن ر�سول اهلل « :Pحا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن تحا�سبوا ،وزنوها قبل �أن توزنوا،
وتج ّهزوا للعر�ض الأكبر»(((.
� ّإن �أف�ض ��ل طري ��ق لكي ي�أمن الإن�س ��ان �سوء الح�ساب في يوم القيام ��ة� ،أن ي�سبق ذلك
بمحا�سب ��ة نف�س ��ه ف ��ي هذه الدني ��ا ،ف�إنّه بذل ��ك يتم ّكن م ��ن �أن يعالج ما ق ��د اقترفه من
الذن ��وب ،بالتوبة واال�ستغف ��ار� ،أو طلب العفو من النا�س في حقوق النا�س ،كما �أنّه يتم ّكن
م ��ن ا�ستزادة فع ��ل الطاعات ،عندما يجد من نف�سه التق�صير في ذلك ،ففي الرواية عن
الإمام ال�صادق « :Qحقّ على ك ّل م�سلم يعرفنا �أن يعر�ض عمله في ك ّل يوم وليلة
على نف�سه ،فيكون محا�سب نف�سه ،ف�إن ر�أى ح�سن ًة ا�ستزاد منها ،و�إن ر�أى �س ّيئ ًة ا�ستغفر
منها ،لئلاّ يخزى يوم القيامة»(((.
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .265
المجل�سي  -ج � 67ص .73
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 1ص619.
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تهون الح�ساب
�صلة الرحمّ ،

ورد ف ��ي العدي ��د م ��ن الرواي ��ات؛ � ّأن �صل ��ة الرحم هي م ��ن �أعظم ما يوج ��ب تخفيف
الح�س ��اب ف ��ي يوم القيامة ،نذكر منه رواية �إ�سحاق بن عم ��ار حيث قال� :سمعت �أبا عبد
اهلل Qيق ��ول�« :إنّ �ص ��لة الرح ��م والب ّر ليهونان الح�س ��اب ويع�ص ��مان م ��ن الذنوب،
ِ
ف�صلوا �أرحامكم ،وب ّروا ب�إخوانكم ،ولو بح�سن ال�سالم ور ّد الجواب»(((.
وفي رواية �أخرى عن �أبي عبد اهلل �« :Qصلة الرحم ته ّون الح�ساب يوم القيامة،
الرب»(((.
وهي من�س�أة في العمر ،وتقي م�صارع ال�سوء ،و�صدقة الليل تطفئ غ�ضب ّ
ـ العفو في الدنيا يالزم العفو في الآخرة

ي�ستف ��اد من الآي ��ات القر�آنية � ّأن النا�س ف ��ي يوم القيامة ينق�سم ��ون �إلى مجموعتين،
فمجموع ��ة يحا�سبهم اهلل بي�سرٍ و�سهولة وبغير تدقيق؛ } َف�أَ َّما َم ْن ُ�أو ِت َي ِكتَابَ ُه ِبيَ ِمي ِن ِه َف َ�س ْو َف
���ب ِح َ�سابًا يَ ِ�سي ًرا{((( .وعلى العك�س من ذلك هناك مجموعة يحا�سبون ب�ش ّد ٍة ،ح ّتى
يُ َح َا�س ُ
الذ ّرة والمثقال من الأعمال يحا�سبون عليه ،كما حدث لبع�ض البالد التي كان �أهلها من
العا�صي ��نَ } ،ف َح َا�س ْبنَا َها ِح َ�سابًا �ش َِدي ًدا َو َع َّذ ْبنَا َها َع َذابًا ن ُّْك ًرا{(((ّ � .إن هذا الح�ساب ال�شديد
ه ��و نتيجة لم ��ا كان يقوم به ه�ؤالء ف ��ي حياتهم ،م ��ن ا�ستق�صاء الآخري ��ن ح ّتى الدينار
الأخي ��ر ،و�إذا م ��ا حدث خط� ��أ من �أح ��د ف�إنّهم يعاقب ��ون ب�أ�ش ّد ما يمكن ،ول ��م ي�سامحوا
�أح ��د ًا ح ّتى �أبناءهم و�إخوانهم و�أ�صدقائهم ،وبم ��ا � ّأن الآخرة انعكا�س لحياة الدنيا ،ف� ّإن
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى يحا�سبهم ح�ساب ًا �شدي ��د ًا على � ّأي عمل عملوه ب ��دون �أدنى �سماح،
وعل ��ى العك�س فهناك �أ�شخا� ��ص �سهلون وم�سامحون ومن �أهل العفو ،خ�صو�ص ًا في مقابل
�أ�صدقائه ��م و�أقربائهم وذوي الحق ��وق عليهم �أو ال�ضعفاء ،ويغ�ض ��ون النظر عنهم وعن
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.157
((( م.ن .ج � 2ص .157
((( �سورة االن�شقاق ،الآية .8
((( �سورة الطالق ،الآية .8

حساب األعمال

65

كثي ��ر من زلاّ تهم ال�شخ�ص ّي ��ة ،وفي مقابل ذلك ف� ّإن اهلل �سبحان ��ه وتعالى ي�شملهم بعفوه
ً (((
ورحمته الوا�سعة ويحا�سبهم ح�ساب ًا ي�سيرا.
3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

�1.1س ��وء الح�ساب هو المدا ّقة في ال�س�ؤال عن ك ّل عمل في هذه الدنيا� ،صغير ًا كان �أم
كبير ًا ،وهو الم�س ّمى باال�ستق�صاء.
2.2ال�صب ��ر موجب لتهوين الح�ساب ،ومن �أق�سامه ال�صب ��ر على الطاعة وال�صبر عن
المع�صية.
3.3م ��ن الأ�سب ��اب الموجبة للتخفي ��ف من �سوء الح�س ��اب :ق ّلة جمع الم ��ال ،محا�سبة
النف�س في الدنيا� ،صلة الرحم.

((( الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل  -ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي  -ج � 7ص .385
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للمطالعة

عن ال�صادق جعفر بن مح ّمد  Lقال�« :إذا كان يوم القيامة وقف عبدان م�ؤمنان
رب
وغني في الدنيا ،فيقول الفقير :يا ِّ
للح�ساب كالهما من �أهل الجنّة :فقي ٌر في الدنياٌّ ،
على ما �أوقف؟ فوع ّزتك �إنّك لتعلم �أنّك لم تولني والي ًة ف�أعدل فيها �أو �أجور ،ولم ترزقني
م ��ا ًال ف� ��أ�ؤ ّدي منه ح ّق ًا �أو �أمنع ،وال كان رزقي ي�أتيني منها �إلاّ كفاف ًا على ما علمت وقدرت
لي ،فيقول اهلل ج ّل جالله� :صدق عبدي خ ّلوا عنه يدخل الجنّة ،ويبقى الآخر ح ّتى ي�سيل
من ��ه من العرق ما لو �شربه �أربعون بعي ��ر ًا لكفاهاّ ،ثم يدخل الجنّة ،فيقول له الفقير :ما
حب�سك؟ فيقول :طول الح�ساب ،ما زال ال�شيء يجيئني بعد ال�شيء يغفر ليّ ،ثم �أ�س�أل عن
�شيء �آخر ح ّتى تغ ّمدني اهلل ع ّز وج ّل منه برحمة و�ألحقني بالتائبين ،فمن �أنت؟ فيقول:
�أنا الفقير الذي كنت معك �آنف ًا ،فيقول :لقد غي ّرك النعيم بعدي.
المجل�سي  -ج � 7ص .259
بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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ال�صراط

عن �أمير الم�ؤمنين Q
()1
يل َزللَهِ ِ
ال�ص َرا ِط َو َم َزالِ ِق َد ْح� ِض ِه(َ )2و َ�أ َها ِو ِ
َو ْاع َل ُموا �أَنَّ َم َجا َزك ُْم َع َلى ِّ
ات َ�أ ْه َوالِ ِه( )4فَا َّت ُقوا َ
اهلل ِع َب َاد هَّ
�ار ِ
اللِ َتقِ َّي َة ِذي ل ٍُّب(�َ )5شغ ََل ال َّت َفكُّ ُر
َو َت� َ
()7
()6
الر َج ُاء
َق ْل َب ُه َو�أَ ْن َ�ص َب الْخَ ْو ُف َب َدن َُه َو�أَ ْ�س َه َر ال َّت َه ُّج ُد ِغ َر َار ن َْو ِم ِه َو�أَظْ َم َ�أ َّ
َه َواجِ َر َي ْو ِم ِه(َ )8و َظ َل َف ال ُّز ْه ُد َ�ش َه َوا ِت ِه(َ )9و�أَ ْو َج َف الذِّ كْ ُر ِبلِ َ�سا ِن ِه(َ )10وق ََّد َم
()12
()11
ال�سب ِ
ِيل(َ )13و َ�س َل َك �أَ ْق َ�ص َد
الْخَ ْوفَ ِ أ
لَ َما ِن ِه َو َتن ََّك َب ا ْل َمخَ الِ َج َع ْن َو�ضَ ِح َّ
ا ْل َم َ�سا َلِى ال َّن ْه ِج ا ْل َمطْ لُوبِ (َ )14و َل ْم َت ْفتِل ُْه فَا ِت اَل ُت ا ْل ُغ ُرو ِر(َ )15و َل ْم َت ْع َم َع َل ْي ِه
ات ُْ أ
ال ُمو ِر(َ )16ظافِراً ِبف َْر َح ِة ال ُْب ْ�ش َرى(َ )17و َر َاح ِة ال ُّن ْع َمى( )18فِي �أَ ْن َع ِم
ُم ْ�ش َتب َِه ُ
()3

( )1عبوركم.
( )2موا�ضع ال�سقوط المباغت فيه.
( )3المعا�صي واالنحرافات.
( )4الم ّرات والدفعات.
( )5ذي عقل.
(� )6أتعب الخوف بدنه.
(� )7أن العبادة �شغلته حتى عن النوم القليل.
( )8وقت ا�شتداد الحر من يومه.
( )9منع الزهد �شهواته.

(� )10أ�سرع الذكر بل�سانه.
( )11لم ��ا خ ��اف ارت ��كاب المعا�ص ��ي في الدني ��ا ،نال
الأمان في الآخرة.
( )12ابتعد ومال عن الم�شاغل.
( )13جادة ال�سبيل ،الطريق الوا�ضح.
( )14الطريق الوا�ضح.
( )15لم ت�صرفه.
( )16لم تخف عليه ال�شبهات.
( )17الخبر المفرح.
(� )18سعة العي�ش ونعيمه.

ن َْو ِم ِه َو�آ َم ِن َي ْو ِم ِه َوق َْد َع َب َر َم ْع َب َر ا ْل َعاجِ َل ِة َح ِميداً(َ )19وق ََّد َم َز َاد ْالآجِ َل ِة
َ�سعِيداً(َ )20و َب َاد َر ِم ْن َو َج ٍل(َ )21و َ�أكْ َم َ�ش فِي َم َه ٍل(َ )22و َر ِغ َب فِي َطلَبٍ
َوذَ َه َب َع ْن َه َربٍ َو َراق ََب فِي َي ْو ِم ِه غ ََد ُه َو َن َظ َر ُق ُدماً �أَ َما َم ُه( )23ف ََكفَى
بِال َْج َّن ِة َث َواباً(َ )24و َو اًال َو َكفَى بِال َّنا ِر ِعقَاباً َو َو َب اًال َو َكفَى ب هَّ
ِاللِ ُم ْن َتقِماً
َونَ� ِصيراً َو َكفَى بِا ْل ِك َتابِ َحجِيجاً َوخَ � ِصيماً(((.

( )19جاز طريق الدنيا.
( )20زاد الآخرة.
( )21عمل مع الخوف من عقاب اهلل وعذابه.
(� )22أ�سرع �إلى العم ��ل ال�صالح في ف�سحة العمر التي

((( نهج البالغة ،الخطبة .83

يعي�شها.
( )23م�ض ��ى �إل ��ى الأمام ،فه ��و في الدني ��ا وينظر �إلى
الآخرة.
( )24عطاء.
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حال النا�س على ال�صراط

من المواقف المهولة في يوم القيامة ،الجواز على ال�صراط ،وكما في ك ّل ٍ
موقف من
مواقف القيامة ،ف� ّإن الحالة التي يكون عليها الإن�سان في هذا الموقف تابعة لما كان عليه
في ه ��ذه الدنيا .وقد وردت الرواية بو�صف تلك الحاالت ،فعن ر�سول اهلل « :Pومنهم
م ��ن يم�ض ��ي عليه كم ّر الري ��ح ،ومنهم من يعطي نوراً �إلى مو�ض ��ع قدميه ،ومنهم من
يحبو حبواً ،وت�أخذ النار منه بذنوب �أ�صابها»(((.
وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق « :Qالنا�س يم ّرون على ال�ص ��راط طبق ��ات :فمنهم من
يم� � ّر مث ��ل البرق ،ومنهم من يم ّر مثل عدو الفر�س ،ومنهم من يم ّر حبواً ،ومنهم من
يم ّر م�شياً ،ومنهم من يم ّر((( متع ّلقاً قد ت�أخذ النار منه �شيئاً وتترك �شيئاً».
ـ حفظ الأمانة والجواز على ال�صراط

ور د في الرواية عن �أبي جعفر الباقر � Qأنّه قال« :قال �أبو ذ ّر (ر�ضي اهلل عنه):
�س ��معت ر�س ��ول اهلل  Pيقول :حا ّفتا ال�ص ��راط يوم القيامة الرحم والأمانة ،ف�إذا م ّر
ال َو�ص ��ول للرحم ،الم�ؤ ّدي للأمانة ،نفذ �إلى الجنّة و�إذا م ّر الخائن للأمانة ،القطوع
للرحم ،لم ينفعه معهما عمل وتك ّف�أ به ال�صراط في النار»(((.
�أنواع الأمانة

�إنّ الأمانات التي يحملها الإن�سان على عاتقه متع ّددة:
يخ�صه ،ويطلب منك االحتفاظ
�أ ـ الم ��ال :وهي عندما يودع �شخ� ��ص �آخر لديك ما ًال ّ
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 2ص .1611
المجل�سي  -ج� - 8ص .64
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص.152.
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ب ��ه ،ف�إذا ف ّرطت بذلك الم ��ال فقد خنت الأمانة ،وقد وردت العديد من الروايات بالنهي
عن ذلك وذ ّمه:
فعن الإمام ال�صادق« :Qاتقوا اهلل ،وعليكم ب�أداء الأمانة �إلى من ائتمنكم ،فلو
�أنّ قاتل �أمير الم�ؤمنين  Qائتمنني على �أمانة لأ ّديتها �إليه»(((.
ب ـ ال�س ّر� :إذا ائتمنك �شخ�ص ما على �س ّر ،وطلب منك �أن ال تخبر �أحد ًا به ،ف�أف�شيت
علي « :Qال تخن من ائتمنك و�إن
�س ّره ،فقد خنت الأمانة .فعن �أمير الكالم الإمام ّ
خانك ،وال تذع �س ّره و�إن �أذاع �س ّرك»(((.
ج ـ الن�ص ��يحة� :إذا ا�ستن�صح ��ك �أح� � ٌد م ��ا ،ف ��ي �أمر ما ،فل ��م تخل�ص ل ��ه الن�صيحة
فق ��د خنت الأمانة ،فعن الإمام زي ��ن العابدين « :Qحقّ الم�ستن�ص ��ح �أن ت�ؤ ّدي �إليه
الن�صيحة»(((.
أهم موارد الن�صيحة ،هي الن�صيحة للم�سلمين كافّة ،وهذه الن�صيحة ال تتو ّقف
ومن � ّ
النبي « :Pم ��ن ال يهت� � ّم ب�أمر
عل ��ى �أن يطل ��ب الم�سلم ��ون ذلك من ��ك ،فقد ورد ع ��ن ّ
الم�سلمين فلي�س منهم ،ومن لم ي�صبح ِ
ويم�س نا�صحاً هلل ولر�سوله ولكتابه ولإمامه
ولعا ّمة الم�سلمين فلي�س منهم»(((.
وال يقت�ص ��ر �أمر الن�صيحة على ح�ضور ال�شخ�ص ،بل يجب ذلك ح ّتى في غيبته؛ ففي
الرواي ��ة عن الإم ��ام ال�صادق « :Qيج ��ب للم�ؤمن عل ��ى الم�ؤمن الن�ص ��يحة له في
الم�شهد والمغيب»(((.
ف�إذا �سمعت �شخ�ص ًا يناله ب�سوء ف�إن الن�صيحة له هي �أن تدفع عنه تلك الإ�ساءة ،ب�أن
تب ّين الحقيقة للنا�س وتدفع الظلم عنه ،ولو �أنّه فع ًال ارتكب ذنب ًا ،ف� ّإن الن�صيحة له بمنع
المجل�سي  -ج � 72ص .114
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( م�ستدرك الو�سائل  -الميرزا النوري  -ج � 9ص .136
المجل�سي  -ج � 71ص .19
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 4ص .3278
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .208
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ف�ضحه بين النا�س.
دـ التكلي ��ف �أمان ��ةّ � :إن التكالي ��ف الإله ّية الثابتة على العباد ه ��ي �أمانة في �أعناقهم،
فارت ��كاب المع�صي ��ة والتخلف ع ��ن الطاعة هو من �أن ��واع خيانة الأمان ��ة؛ ففي الحديث
� ّأن عل ّي� � ًا � Qإذا ح�ض ��ر وق ��ت ال�صالة يتملم ��ل ويتزلزل ويتلون ،فيق ��ال له :ما لك يا
�أمي ��ر الم�ؤمنين؟ فيقول« :جاء وقت ال�ص�ل�اة ،وقت �أمانة عر�ض ��ها اهلل } َعلَى ال�سَّ مَاو َِات
ْ�ض وَال ِْجبَالِ َف َ�أبَيْنَ أَ�ن يَحْ مِ ْلنَهَا َو�أَ�شْ َفقْنَ مِ ْنهَا{»(((.
َالر ِ
و ْ أَ
محبة �أهل البيت  Rجواز على ال�صراط
ّ

قال ر�سول اهلل �« :Pأثبتكم قدماً على ال�صراط �أ�ش ّدكم ح ّباً لأهل بيتي»((( .وعن
النبي  Pلعل � ّ�ي  :Qما ثبت ح ّبك في قلب
�أب ��ي جعفر عن �آبائه  Rقال«:قال ّ
ام ��رئ م�ؤم ��ن فز ّل ��ت به ق ��دم على ال�ص ��راط � اّإل ثبتت له ق ��د ٌم حتّى �أدخل ��ه اهلل بح ّبك
الجنّة»(((.
علي! �إذا كان يوم القيامة؛ �أقعد �أنا و�أنت وجبرئيل على ال�ص ��راط،
وعنه « :Pيا ّ
فال يجوز على ال�صراط � اّإل من كانت معه براءة بواليتك»(((.
المحبة
الأمانة في
ّ

� ّإن المح ّب ��ة الحقيقي ��ة التي تنفع الإن�سان في يوم القيام ��ة ،والتي تكون جواز ًا له على
ال�ص ��راط؛ هي المح ّبة الت ��ي ال يتجاوزها الإن�سان فيقع في خيانته ��ا ،ولذا ورد عن �أئ ّمة
التم�سك بالمح ّب ��ة كتبرير للمع�صية� ،أو االكتفاء بمج ّرد
�أه ��ل البيت  Rالتحذير من ّ
االنت�س ��اب لأهل البيت بالمو ّدة والمح ّبة للفوز بالجنّة ،والنجاة من العذاب ،ففي الرواية
ع ��ن الإم ��ام الباق ��ر  - Qلجابر الجعف � ّ�ي « :-يا جاب ��ر! ب ّلغ �ش ��يعتي عنّي ال�س�ل�ام،
و�أعلمه ��م �أ ّن ��ه ال قراب ��ة بينن ��ا وبين اهلل ع� � ّز وج ّل ،وال يتق� � ّرب �إلي ��ه � اّإل بالطاعة له .يا
((( �سورة �سب�أ ،الآية .72
المجل�سي  -ج � ،8ص.69
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( م .ن .ج � 8ص .69
((( م .ن .ج � 8ص .70
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جابر ! من �أطاع اهلل و�أح ّبنا فهو ول ّينا ،ومن ع�صى اهلل لم ينفعه ح ّبنا»(((.
� ّإن م ��ن �أخطر ما ي�ص ��اب به الإن�سان هو الغرور ،فيب� � ّرر المع�صية بمح ّبة �أهل البيت
تحب �أحد ًا ّثم تفعل ما يكرهه �أو ي�ؤذيه؟!
 ،Rوهل المح ّبة مج ّرد قول بالل�سان ،هل ّ
فف ��ي الرواي ��ة عن لإمام الباقر « :Qواهلل ما معنا من اهلل براءة ،وال بيننا وبين
حج ��ة ،وال نتق ّرب �إل ��ى اهلل � اّإل بالطاعة ،فم ��ن كان منكم
اهلل قراب ��ة ،وال لن ��ا عل ��ى اهلل ّ
مطيع� �اً هلل تنفع ��ه واليتن ��ا ،وم ��ن كان منك ��م عا�ص ��ياً هلل لم تنفع ��ه واليتن ��ا ،ويحكم ال
تغت ّروا ! ،ويحكم ال تغت ّروا !»(((.
الحث على العمل وعدم
ومن �أبيات جميلة لل�شيخ
البهائي (ر�ضوان اهلل تعالى عليه) في ّ
ّ
االقت�صار على ادعاء القرابة �أو التو ّلي:

ق����و ٌم ف��ع�� ُل��وا خ��ي�راً ف��ع � َل��وا
دخ��ل��وا ف���ق���را َء �إىل ال��دن��ي��ا
���دع����ي����اً ل��ط��ري��ق��ه��م
ي����ا م� ّ
ت��ه��وى ل��ي��ل��ى وت��ن��ام الليل

((( م .ن .ج � 68ص .179
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .76

���د ُرج ال ُعليا َد َرج���وا
وعلى ال� ُ
وك��م��ا دخ��ل��وا منها خ��رج��وا
ق����� ِّو ْم ف��ط��ري��ق َ
ُ��ك م��ن��ع��و ُِج
وح���قّ���ك ذا �أم������ ٌر ���س��م� ُ�ج
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3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

حتمي ،و�إن اختلفت كيف ّياتهَ } ،و�إِن ِّمن ُك ْم �إ اَِّل َوارِ ُد َها َكا َن
1.1العبور على ال�صراط �أم ٌر ّ
َع َلى َرب ِّ َك َح ْت ًما َّمق ِْ�ضيًّا{(((.

2.2ترجع كيف ّية العبور �إلى كيف ّية عمل الإن�سان في هذه الدنيا.
3.3حف ��ظ الأمان ��ة من الأم ��ور التي تجع ��ل الإن�سان يعبر عل ��ى ال�ص ��راط لي�صل �إلى
الجنّة.
4.4للأمانة �أنواع :المال ،ال�س ّر ،الن�صيحة ،التكليف من الطاعة والمع�صية.
5.5مح ّبة �أهل البيت  Rجواز على ال�صراط� ،شرط الأمانة في المح ّبة بالعمل بما
�أمروا به ،والترك لما نهوا عنه.

للمطالعة

عن الإمام الباقر  Qقال« :ل ّما نزلت هذه الآية } َو َجاء َر ُّب َك َوا ْل َم َل ُك َ�ص ًّفا َ�ص ًّفا{

(((

�سئ ��ل ر�سول اهلل  ،Pفقال بذل ��ك �أخبرني الروح الأمين �أن اهلل ال �إل ��ه غيره� ،إذا �أبرز
الخالئ ��ق ،وجمع الأ ّولين والآخرين� ،أتي بجهنّم تقاد ب�ألف زمام ،مع ك ّل زمام مائة �ألف
((( �سورة مريم ،الآية .71
((( �سورة الفجر ،الآية .22

74

حياة القلوب

مل ��ك من الغالظ ال�شداد ،لها ه ّدة وغ�ضب وزفير و�شهيق ،و�إنّها لتزفر الزفرة ،فلوال �أن
اهلل �أخّ رهم للح�ساب لأهلكت الجميعّ .ثم يخرج منها عنق فيحيط بالخالئق الب ّر منهم
والفاج ��ر ،فم ��ا خلق اهلل عبد ًا من عباد اهلل ملك ًا وال نب ّي ًا �إلاّ ينادي نف�سي نف�سي ،و�أنت يا
نب � ّ�ي اهلل تنادي �أ ّمتي �أ ّمتيّ ،ثم يو�ضع عليها ال�ص ��راط �أدقّ من ح ّد ال�سيف ،عليها ثالث
قناطر:
ف�أ ّما واحدة فعليها الأمانة والرحم.
والثانية فعليها ال�صالة.
رب العالمين ال �إله غيره ،فيك ّلفون بالمم ّر عليها ،فيحب�سهم
و�أ ّما الثالثة فعليها عدل ّ
رب
الرحم والأمانة ،ف�إن نجوا منهما حب�ستهم ال�صالة ،ف�إن نجوا منها كان المنتهى �إلى ّ
العالمي ��ن ،وهو قوله�} :إِنَّ َربَّ���كَ لَبِالْمِ رْ�صَ ادِ { ،والنا�س على ال�صراط فمتع ّلق بيد ،وتزول
وم�ستم�س ��ك بقدم ،والمالئكة حولها ينادون يا حليم اع � ُ�ف وا�صفح ،وعد بف�ضلك
ق ��دم،
ّ
و�س ّل ��م و�س ّل ��م ،والنا�س يتهافتون في النار كالفرا�ش فيها ،ف� ��إذا نجا ناج برحمة اهلل ،م ّر
نجاني
بها فقال الحمد هلل ،وبنعمته ّ
تتم ال�صالحات ،وتزكو الح�سنات ،والحمد هلل الذي ّ
منك بعد الي�أ�س ،بمنّه وف�ضلهّ � ،إن ر ّبنا لغفور �شكور».
القمي  -ج � 2ص .421
علي بن �إبراهيم
تف�سير
ّ
القمي ّ -
ّ
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عن �أمير الم�ؤمنين Q

الل َُّه َّم �أَ ْنتَ �أَ ْه ُل ال َْو ْ�ص ِف ال َْج ِم ِ
يل َوال َّت ْع َدا ِد( )1ال َْكثِي ِر �إ ِْن ُت َ�ؤ َّم ْل
فَخَ ْي ُر َم�أْ ُم ٍ
ول َو�إ ِْن ُت ْر َج فَخَ ْي ُر َم ْر ُج ٍّو الل َُّه َّم َوق َْد َب َ�سطْ تَ لِي فِي َما اَل �أَ ْم َد ُح
ب ِِه غ َْي َر َك َو اَل �أُ ْثنِي ب ِِه َع َلى �أَ َح ٍد � ِس َو َ
اك َو اَل �أُ َو ِّج ُه ُه �إِ َلى َم َعا ِد ِن
ين َوال َّثنَاء ِ
الْخَ ْي َب ِة َو َم َو ِ
الري َب ِة َو َع َد ْلتَ ِبلِ َ�سا ِني َع ْن َم َدائِ ِح ْال َآد ِم ِّي َ
ا�ض ِع ِّ
ين الل َُّه َّم َولِكُ لِّ ُم ْث ٍن َع َلى َم ْن �أَ ْثنَى َع َل ْي ِه
ِين ا ْل َم ْخلُو ِق َ
َع َلى ا ْل َم ْر ُبوب َ
َم ُثو َب ٌة ِم ْن َج َزاءٍ �أَ ْو َعا ِرف ٌَة(ِ )2م ْن َع َطاءٍ َوق َْد َر َج ْو ُت َك َدلِ اًيل َع َلى ذَ خَ ائِ ِر
الر ْح َم ِة َو ُك ُنو ِز ا ْل َم ْغفِ َر ِة الل َُّه َّم َو َه َذا َمق َُام َم ْن �أَ ْف َر َد َك بِال َّت ْو ِحي ِد ا َّل ِذي
َّ
ُه َو َل َك َو َل ْم َي َر ُم ْ�س َت ِح ّقاً لِ َه ِذ ِه ا ْل َم َحا ِم ِد َوا ْل َم َما ِد ِح غ َْي َر َك َوبِي فَاق ٌَة
ِ�إ َل ْي َك اَل َي ْج ُب ُر َم ْ�س َك َن َت َها �إ اَِّل ف َْ�ضل َُك َو اَل َي ْن َع ُ�ش(ِ )3م ْن خَ َّلتِ َها(� )4إ اَِّل َم ُّن َك
ود َك ف ََه ْب َلنَا فِي َه َذا ا ْل َمقَا ِم رِ�ضَ َ
ال ْي ِدي �إِ َلى
اك َو َ�أ ْغنِنَا َع ْن َم ِّد َْ أ
َو ُج ُ
� ِس َو َ
اك �إِ َّن َك َعلى كُلِّ َ�ش ْ 
يءٍ َق ِد ٌير(((.
( )1الإح�صاء والح�ساب.
( )2معروف.

((( نهج البالغة ،الخطبة .91

( )3يرتفع ،ومنه �سمي النع�ش بذلك لأنه يرفع على الأكف.
( )4فقر.
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انتظار المغفرة

بع ��د �أن يجتاز الإن�سان �ساع ��ة الح�ساب ،ويتق ّرر بحقّه الم�صير ال ��ذي ي�ستحقّه ،ف� ّإن
التم�سك بباب الرحمة
ال�سبل ال تنقطع �أمامه ،بل يبقى باب الأمل مفتوح ًا لديه ،من خالل ّ
والمغفرة الإله ّية ،ف�إذا �شملته هذه الرحمة ،ونال المغفرة� ،أمكن �أن تكتب له النجاة.
الخا�ص ��ة ،التي ترتبط بالإن�سان في هذه
ولك ��ن الرحمة والمغفرة الإله ّية لها �أبوابها
ّ
الدنيا ،ومن هذه الأبواب:
1ـ التوبة
َاب
أهم �أبواب الو�صول �إلى المغفرة الإله ّية ،قال تعالىَ } :و�إِن ِّي لَ َغ َّفا ٌر ِل َم ْن ت َ
وه ��ي من � ّ
َو�آ َم َن َو َع ِم َل َ�صا ِلح ًا ثُ َّم ا ْهتَ َدى{(((.
علي « :Qالتوبة ت�ستنزل الرحمة»(((.
وفي الرواية عن الإمام ّ
ولك ��ن لي� ��س الح�صول على التوب ��ة والو�صول �إل ��ى درجتها بهذه ال�سهول ��ة ،و�إنّما على
أهم هذه ال�شروط عدم
الإن�س ��ان �أن ي�ستجمع �شروطها ،لتكون توبته توب ��ة ن�صوح ًا ،ومن � ّ
الت�سوي ��ف فيها ،بل الإ�سراع والإقدام عليها قبل فوات الأوان ،قال تعالىَ } :ولَ ْي َ�س ْت ال َّت ْوبَ ُة

ال�سيِّئَ ِات َح َّتى �إِ َذا َح�ضَ َر �أَ َح َد ُه ْم ا ْل َم ْو ُت َقا َل �إِن ِّي تُ ْب ُت الآ َن َو َال الَّ ِذ َين يَ ُموتُو َن
ِل َّل ِذ َين يَ ْع َم ُلو َن َّ
َو ُه ْم ُك َّفا ٌر �أُ ْولَ ِئ َك �أَ ْعتَ ْدنَا لَ ُه ْم َع َذاب ًا �أَ ِليم ًا{(((.

2ـ اال�ستغفار
قال تعالىَ } :و َم ْن يَ ْع َم ْل ُ�سوءاً �أَ ْو يَ ْظ ِل ْم نَ ْف َ�س ُه ثُ َّم يَ ْ�ستَغ ِْف ْر اهللَ يَ ِج ْد اهللَ َغ ُفوراً َر ِحيم ًا{(((.

((( �سورة طه ،الآية .82
((( م�ستدرك الو�سائل  -الميرزا النوري  -ج � 12ص .129
((( �سورة الن�ساء ،الآية .18
((( �سورة الن�ساء ,الآية .110
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واال�ستغف ��ار كالتوب ��ة ال ب� � ّد من المبادرة �إليه ف ��ور ًا ،وعدم ت�أجيل ذل ��ك ،وقد ورد في
الرواي ��ة ع ��ن جعفر مح ّمد � Lأنّه قال�« :إذا ه ّم العبد بح�س ��نة ُكتبت له ح�س ��نة ،ف�إذا
عمله ��ا ُكتب ��ت له ع�ش ��ر ح�س ��نات ،و�إذا ه ّم ب�س� � ّيئة لم تكت ��ب عليه ،ف�إذا عملها � ّأجل ت�س ��ع
�س ��اعات ،ف� ��إن ن ��دم عليها وا�س ��تغفر وتاب ل ��م ُيكتب علي ��ه ،و�إن لم يندم ول ��م يتب منها
كتبت عليه �س ّيئة واحدة»(((.
الحقيقي ال يتحقّق في ظ ّل ارتكاب المعا�صي ،بل ال ب ّد للإن�سان �أ ّو ًال:
ولكن اال�ستغفار
ّ
م ��ن �أن يتج ّن ��ب ارتكاب المعا�صيّ ،ثم يلج�أ �إلى اال�ستغفار ،و�إال ف�إنّه بذلك �سوف يقع في
محذور �أكبر من ذلك ،فقد ورد عن الإمام الر�ضا « :Qالم�ستغفر من ذنب ويفعله
كالم�ستهزئ بر ّبه»(((.
3ـ ال�شفاعة
من الأ�سباب التي جعلها اهلل ع ّز وج ّل باب ًا لرحمته ولنيل مغفرته� ،شفاعة الذين �أذن
اهلل لهم بذلك } َم ْن َذا الَّ ِذي يَ�شْ َف ُع ِع ْن َد ُه �إِ َّال ِب�إِ ْذ ِن ِه{(((.
والنا�س جميع ًا محتاجون �إلى ال�شفاعة ،لنالوا بذلك درجة المغفرة ،ففي الرواية عن
الإم ��ام ال�صادق « :Qما �أح� � ٌد من الأ ّولي ��ن والآخرين �إال وهو يحتاج �إلى �ش ��فاعة
مح ّمد  Pيوم القيامة»(((.
نع ��م نيل ال�شفاعة من مح ّمد  Pو�أهل بيت ��ه Qيتو ّقف على توافر �شروط ذلك،
وم ��ن تلك ال�شروط عدم اال�ستخفاف بال�صالة ،بل االهتمام بها والمحافظة عليها ،ففي
الرواي ��ة عن الإمام ال�صادق  - Qل ّما �أمر باجتماع قرابته حوله وقد ح�ضرته الوفاة
�« :إنّ �شفاعتنا لن تنال م�ستخ ّفاً بال�صالة»(((.((( الخ�صال  -ال�شيخ ال�صدوق � -ص .418
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت)  -الحر العاملي  -ج � 7ص .176
((( �سورة البقرة ،الآية .255
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 2ص .1474
المجل�سي  -ج � 47ص .2
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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والمودة
ح�سن الخلق
ّ

باب م ��ن �أبواب المغفرة والرحم ��ة يتو ّقف على
� ّإن ني ��ل ال�شفاع ��ة الإله ّي ��ة ،والتي هي ٌ
التم�س ��ك ب�أ�سب ��اب ذل ��ك ،وم ��ن هذه الأ�سب ��اب �أن يمتل ��ك الإن�س ��ان ُح�سن الخل ��ق ،و�أن
ّ
يتعام ��ل بمو ّدة مع �سائ ��ر النا�س ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل �« :Pإنّ �أقربكم منّي غداً
علي �شفاعة� :أ�صدقكم ل�ساناً ،و�أداكم للأمانة ،و�أح�سنكم خلقاً ،و�أقربكم من
و�أوجبكم ّ
النا�س»(((.
باب من �أبواب
� ّإن الم ��و ّدة مع النا�س واالقتراب منهم يجعل منهم ج�سد ًا واحد ًا ،وهو ٌ
الإيم ��ان ،ل ّأن الإن�سان وم ��ن خالل �سلوك طريق المو ّدة والرحمة ،يتم ّكن من جعل النا�س
�أق ��رب �إل ��ى الإيم ��ان و�أبعد عن الع�صي ��ان ،ل ّأن النا�س م ��ن طبعها �أن تقت ��دي بمن تح ّبه
وت ��و ّده ،وقد ورد في الرواية ع ��ن ر�سول اهلل �« :Pأال و�إنّ و ّد الم�ؤمن من �أعظم �س ��بب
الإيم ��ان»(((؛ وف ��ي المقلب الآخر لو � ّأن الم�ؤمن كان عاجز ًا ع ��ن اكت�ساب مو ّدة الإخوان،
ف�إ ّن ��ه �سوف يكون �سبب� � ًا البتعادهم عن طاعة اهلل ،ولنفورهم ع ��ن االلتزام بالدعوة �إلى
اهلل.
والمودة
ـ مف�سدات الأخوة
ّ

ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق « :Qتحتاج الأخ ��وة فيم ��ا بينهم �إل ��ى ثالثة �أ�ش ��ياء ،ف�إن
ا�ستعملوها و� اّإل تباينوا وتباغ�ضوا ،وهي :التنا�صف ،والتراحم ،ونفي الح�سد»(((.
ن�شهد ف ��ي الكثير من الحاالت كيف ينقلب الأخوة �أعداء ،وكيف تنقلب الأ ّيام بينهم،
من حالة المو ّدة والرحمة والمح ّبة المتبادلة �إلى حالة من البغ�ضاء وال�شحناء والكراه ّية
ال�سنون التي �سادها الوئام والمح ّبة هدر ًا ،وال ت�ؤثر في النفو�س �أثرها،
والعداوة ،فتذهب
ُ
وتب ّين الرواية �أ�سباب ًا ثالثة لذلك:
((( م .ن ،ج � 66ص .381
((( م .ن ،ج � 71ص .281
((( م  .ن .ج � 75ص .237
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أهم �أ�سباب العداوة �أن يلج�أ
الأ ّول :التنا�ص ��ف� ،أي �إعطاء ك ّل ذي ّ
حق حقّه ،ف� ّإن من � ّ
الإن�س ��ان �إل ��ى ت�ضييع ح � ّ�ق �أخيه الإن�سان ،ح ّت ��ى لو كان ذلك عن غير عم � ٍ�د ،بل من باب
علي « :Qال ت�ض ��يعنّ حقّ �أخيك اتكا ًال
الت�ساهل والت�سامح ،ففي الرواية عن الإمام ّ
على ما بينك وبينه ،ف�إنّه لي�س لك ب�أخ من �أ�ضعت حقّه»(((.
الثان ��ي :التراحم ،ف�إذا �أخط�أ الآخرون مع ��ك ،واعترفوا لك بخطئهم ،ف� ّإن عليك �أن
تب ��ادر اعترافهم ذلك بالم ��و ّدة والرحمة ،فال تلج� ��أ �إلى الق�سوة عليه ��م� ،أو الت�ش ّدد في
علي « :Qاحتم ��ل �أخاك على ما فيه ،وال تكثر
م�ؤاخذته ��م .ففي الرواية عن الإمام ّ
العتاب؛ ف�إنّه يورث ال�ضغينة ،وا�ستعتب من رجوت عتباه»(((.
� ّإن �أف�ض ��ل ب � ٍ
�اب لتدخل الرحم ��ة �إلى قلبك �أن تتذ ّكر مدى م ��ا تحتاجه من رحمة اهلل
ع� � ّز وج ّل ف ��ي يوم القيامة ،ففي الرواية عن الإمام عل � ّ�ي عنه �« :Qإرحم من دونك،
يرحمك من فوقك ،وق�س �سهوه ب�سهوك ،ومع�صيته لك بمع�صيتك لر ّبك ،وفقره �إلى
رحمتك بفقرك �إلى رحمة ر ّبك»(((.
باب من �أب ��واب جهنّم� ،إذا �أ�صاب الإن�سان
الثال ��ث :الح ��ذر من الح�سد ،ف� ّإن الح�سد ٌ
علي :Q
بطل ��ت الأخ ّوة والم ��و ّدة ،وانقلبت عداوة وبغ�ضاء ،ففي الرواي ��ة عن الإمام ّ
«الحا�س ��د يظهر و ّده في �أقواله ،ويخفي بغ�ض ��ه في �أفعاله ،فله ا�س ��م ال�ص ��ديق و�صفة
العد ّو»(((.

((( نهج البالغة ،و�ص ّية الإمام لولده الح�سن .Q
المجل�سي  -ج � 74ص .212
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 2ص .1044
((( م.ن .ج � 1ص .628
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المفاهيم الأ�سا�س

1.1الأمل معقود في الآخرة على المغفرة الإله ّية بعد الح�ساب.
�2.2أبواب المغفرة هي :التوبة ،اال�ستغفار وال�شفاعةٍّ ،
الخا�صة.
ولكل �شروطه
ّ
3.3ح�سن الخلق هو من �أبواب الرحمة والمغفرة الإله ّية.
4.4حفظ الأخ ّوة يكون بالتنا�صف والتراحم.

للمطالعة

من وسائل الغفران في القرآن
ث ّمة في كتاب اهلل �أمو ٌر كثيرة تكون �أ�سباب ًا وعناوين للمغفرة ومحو الذنوب وال�س ّيئات،
وفيما يلي ن�شير �إلى بع�ض هذه العناوين:
 - 1التوب ��ة� :إذ ف ��ي الآية الثامنة من �سورة التحريم قوله تعال ��ى} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُوا
وحا َع َ�سى َر ُّب ُك ْم �أَن يُ َك ِّف َر َعن ُك ْم َ�سيِّئَا ِت ُك ْم {.
تُوبُوا �إِلَى ا ِهلل ت َْوبَ ًة ن َُّ�ص ً
 - 2الإيمان والعمل ال�صالح :حيث نقر�أ في �سورة((( قوله تعالىَ } :والَّ ِذ َين �آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا
ال�صا ِل َح ِات َو�آ َمنُوا ِب َما نُ ِّز َل َع َلى ُم َح َّم ٍد َو ُه َو ا ْل َح ُّق ِمن َّربِّهِ ْم َك َّف َر َع ْن ُه ْم َ�سيِّئَا ِتهِ ْم{.
َّ
((( �سورة مح ّمد :الآية .2
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 - 3التق ��وى :ون ��رى م�صداقها في قوله تعالى�} :إَن تَ َّتقُو ْا اهللَ يَ ْج َعل لَّ ُك ْم ُف ْر َقان ًا َويُ َك ِّف ْر
َعن ُك ْم َ�سيِّئَا ِت ُك ْم {.
 - 4الهجرة والجهاد وال�شهادة :وم�صداقها قوله تعالى(((َ } :فالَّ ِذ َين َه َاج ُرو ْا َو ُ�أ ْخرِ ُجو ْا
ِمن ِديَارِ ِه ْم َو�أُو ُذو ْا ِفي َ�سبِي ِلي َو َقاتَ ُلو ْا َو ُق ِت ُلو ْا لأُ َك ِّف َرنَّ َع ْن ُه ْم َ�سيِّئَا ِتهِ ْم {.
���ي َو�إِن تُخْ ُفو َها
� - 5ص ��دقة ال�س ��ر :وذل ��ك قوله تعالى�} :إِن تُ ْب��� ُدو ْا َّ
ال�ص َد َق ِات َف ِن ِع َّما ِه َ
َوتُ�ؤْتُو َها ا ْل ُف َق َراء َف ُه َو خَ ْي ٌر ُّل ُك ْم َويُ َك ِّف ُر َعن ُكم ِّمن َ�سيِّئَا ِت ُك ْم{.
 - 6الإقرا� ��ض :كما في قوله تعال ��ى�} :إِن تُقْرِ �ضُ وا اهللَ َق ْر�ضً ا َح َ�سنًا يُ�ضَ ِاع ْف ُه لَ ُك ْم َويَغ ِْف ْر
لَ ُك ْم{.
 - 7اجتن ��اب كبائ ��ر الذنوب :حيث يقول تعال ��ى�} :إِن ت َْجتَ ِنبُو ْا َكبَ�آ ِئ َر َما تُ ْن َه ْو َن َع ْن ُه نُ َك ِّف ْر
َعن ُك ْم َ�سيِّئَا ِت ُك ْم{.

وهك ��ذا يتب ّين لن ��ا � ّأن �أبواب المغف ��رة الإله ّية مفتوح� � ٌة من ك ّل م ��كان ،و� ّأن عباد اهلل
بو�سعه ��م طرق هذه الأبواب ،والولوج فيها .وقد ر�أينا ف ��ي الآيات الآنفة الذكر �سبعة من
هذه الأبواب ،التي ت�ض ّمن الخال�ص لمن يلج � ّأي واحد منها� ،أو ك ّلها جميع ًا.
الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل
ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي  -ج � 15ص 183

((( �سورة �آل عمران :الآية .195

الجنّة

10

عن �أمير الم�ؤمنين Q

َد َر َج ٌات ُم َتف ِ
َا�ض اَل ٌت َو َمنَازِلُ ُم َتفَا ِو َت ٌات اَل َي ْن َق ِط ُع َنعِ ُيم َها َو اَل َيظْ َع ُن
ُمقِ ُيم َها(َ )1و اَل َي ْه َر ُم خَ ال ِ ُد َها(َ )2و اَل َي ْب�أَ ُ�س(�َ )3سا ِك ُن َها(((.
و�ص ُف َل َك ِم ْن َها َل َع َزف َْت َن ْف ُ�س َك(َ )4ع ْن
َف َل ْو َر َم ْيتَ ِب َب َ�ص ِر َق ْلب َِك ن َْح َو َما ُي َ
الد ْن َيا ِم ْن َ�ش َه َوا ِت َها َو َلذَّ ا ِت َها َو َزخَ ار ِِف َمنَا ِظر َِها
َب َدائِ ِع َما �أُ ْخر َِج �إِ َلى ُّ
َو َل َذ ِه َل ْت بِا ْلفِكْ ِر فِي ْا�ص ِطف ِ
َاق �أَ ْ�ش َجا ٍر ُغ ِّي َب ْت ُع ُرو ُق َها فِي ُك ْث َب ِ
ان ا ْل ِم ْ�س ِك
اح ِل �أَ ْن َهار َِها(َ )5وفِي َت ْعل ِ ِ
َع َلى َ�س َو ِ
الرطْ بِ فِي
يق َك َبائِ ِ�س ال ُّل�ؤْ ُل�ؤِ َّ
ِ ()7
َع َ�سالِيج َِها َو َ�أ ْفنَا ِن َها(َ )6وطُ لُو ِع ِتل َْك ال ِّث َما ِر ُم ْخ َتلِف ًَة فِي ُغل ُِف �أَكْ َمام َها
ُت ْجنَى ِم ْن غ َْي ِر َت َكل ٍُّف َف َت�أْ ِتي َع َلى ُم ْن َي ِة ُم ْج َتنِ َيها(َ )8و ُي َط ُاف َع َلى ُن َّزالِ َها
( )1ال يرحل المقيم فيها.
( )2ال ي�صاب بالهرم من يخلد فيها.
( )3ال ي�شقى.
( )4لزهدت نف�سك.
( )5ال�ص ��وت الحا�صل من �ض ��رب الأ�شجار بع�ضها
((( نهج البالغة ،الخطبة .85

ببع�ض؛ والكثبان هي التالل.
( )6ف ��روع الأ�شج ��ار التا ّم ��ة بم ��ا في ��ه م ��ن ثم ��ر؛
والع�ساليج هي الغ�صون ،وكذلك الأفنان.
()7وعاء ثمرها.
( )8كناية عن بقائه عاقال يدرك ما يحيط به.

ِال ْع َ�سالِ ال ُْم َ�ص َّفق َِة(َ )9وال ُْخ ُمو ِر ال ُْم َر َّوق َِة( )10ق َْو ٌم
فِي �أَ ْفنِ َي ِة ُق ُ�صور َِها ب ْ َأ
َل ْم َت َزلِ ال َْك َرا َمةُ َت َت َم َادى ِبه ِْم َح َّتى َحلُّوا َد َار ا ْلق ََرا ِر َو�أَ ِم ُنوا ُن ْق َل َة
ْ أَ
ال ْ�سفَا ِر َف َل ْو َ�ش َغ ْلتَ َق ْل َب َك َ �أ ُّي َها ال ُْم ْ�س َت ِم ُع بِال ُْو ُ�صولِ �إِ َلى َما َي ْه ُج ُم َع َل ْي َك
ِم ْن ِتل َْك ا ْل َمنَا ِظ ِر ال ُْمو ِنق َِة(َ )11ل َز ِهق َْت َن ْف ُ�س َك َ�ش ْوقاً �إِ َل ْي َها َو َل َت َح َّم ْلتَ
ِم ْن َم ْجلِ� ِسي َه َذا �إِ َلى ُم َج َاو َر ِة َ�أ ْه ِل ا ْل ُق ُبو ِر ْا�ستِ ْع َج اًال ب َِها َج َع َلنَا ُ
اهلل
ال ْب َرا ِر ب َِر ْح َمتِ ِه(((.
َو�إِ َّياك ُْم ِم َّم ْن َي ْ�س َعى ِب َق ْلب ِِه �إِ َلى َمنَا ِزلِ َْ أ

( )9رغبة قاطفها.
( )10ما يطالبه النا�س من حقوق.
( )12الجميلة ،الخلاّ بة

((( الخطبة .165
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كلمة التوحيد باب لدخول الج ّنة

باب لدخول الجنّة ،ولكن لكلمة التوحيد
ورد في العديد من الروايات � ّأن كلمة التوحيد ٌ
�شروطه ��ا ،و�إلاّ ف�إ ّنه ��ا لن تثمر الدخول �إل ��ى الجنّة والفوز بالر�ض ��وان؛ ففي الرواية عن
إلي �أن ال ي�أتيني �أح ٌد من � ّأمتي بال �إله � اّإل اهلل ،ال يخلط
ر�سول اهلل �« :Pإنّ اهلل عهد � َّ
به ��ا �ش ��يئاً �إال وجب ��ت له الجنّة ،قالوا :يا ر�س ��ول اهلل وما الذي يخل ��ط بال �إله � اّإل اهلل؟
ق ��ال  :Pحر�ص� �اً على الدنيا ،وجمع� �اً لها ومنعاً لها ،يقولون ق ��ول الأنبياء ويعملون
عمل الجبابرة»(((.
ي�صدقها عمل الإن�سان في هذه الدنيا،
فهي كلمة التوحيد الحقيق ّية وال�صادقة ،والتي ِّ
فال ��ذي يق ��ول ال �إل ��ه �إلاّ اهلل هو الذي ي�ؤم ��ن بالطاعة هلل وحده ،فال يطي ��ع ال�شيطان وال
يحر�ص على الدنيا.
ول ��ذا ف� ّإن قوام كلم ��ة ال �إله �إلاّ اهلل �أن ي�أتي بها الإن�س ��ان مخل�ص ًا هلل ع ّز وج ّل ،ب�أن ال
ي�ش ��رك بها �شيئ ًا ،والمع�صية تنافي الإخال�ص في كلمة التوحيد ،ففي الرواية عن ر�سول
اهلل « :Pمن قال «ال �إله � اّإل اهلل» مخل�ص� �اً دخل الجنّة ،و�إخال�ص ��ه بها �أن يحجزه ال
�إله � اّإل اهلل ع ّما ح ّرم اهلل»(((.
الكذب باب للحرمان من الج ّنة

ال �ش � ّ�ك ف ��ي � ّأن اجتناب المعا�صي كا ّف ��ة ،والمواظبة على الطاع ��ات والواجبات ،هي
م ��ن موجب ��ات دخول الجنّة ،ولكن ورد ف ��ي بع�ض الروايات التحذي ��ر من بع�ض موجبات
والحث على موجبات دخولها ،ومن هذه الأمور:
الحرمان من الجنّة،
ّ
ببيت في رب� ��ض الجنّةٍ ،
الك ��ذب :ففي الرواية عن ر�س ��ول اهلل �« :Pأنا زعيم ٍ
وبيت
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 1ص .195
((( ثواب الأعمال  -ال�شيخ ال�صدوق � -ص .5
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في و�س ��ط الجنّةٍ ،
وبيت في �أعلى الجنّة ،لمن ترك المراء و�إن كان مح ّقاً ،ولمن ترك
الكذب و�إن كان هاز ًال ،ولمن ح�سن خلقه»(((.
� ّإن تج ّن ��ب الكذب هو باب لتجنّب �سائر المح ّرمات ،وذل ��ك ل ّأن �سائر المعا�صي تج ّر
الإن�س ��ان �إلى الكذب ليتالفى نتائج تلك المعا�صي� ،أو لي�ستر على نف�سه ما اقترفته يداه،
فف ��ي الرواية عن ر�س ��ول اهلل  - Pل ّما قال له رجل� :أ�ست�س ُّر بخالل �أربع :الزنا ،و�شرب
الخم ��ر ،وال�سرق(ة) ،والكذب ،ف�أيته � ّ�ن �شئت تركتها لك – قال « :Pدع الكذب .فل ّما
و ّلى ه ّم بالزنا ،فقال :ي�س� ��ألني ،ف�إن جحدت نق�ض ��ت ما جعلت له ،و�إن �أقررت ُح ِددتُ ،
ث ّم ه ّم بال�سرق(ة) ،ث ّم ب�شرب الخمر ،ففكّر في مثل ذلك ،فرجع �إليه فقال :قد �أخذت
علي ال�سبيل ك ّله ،فقد تركتهنّ �أجمع»(((.
ّ
ولع� � ّل الكثي ��ر من النا� ��س يجتنب الكذب في الأم ��ور الكبيرة ،ولك ّن ��ه يجترئ على
الك ��ذب ف ��ي �صغائ ��ر الأم ��ور ،في�ست�سهل الك ��ذب في الأم ��ور ال�صغيرة ،وه ��و ال يعلم
ب� �� ّأن الك ��ذب من كبائر الذن ��وب ،و� ّأن العقاب عل ��ى الكذب ال فرق فيه بي ��ن ال�صغير
والكبي ��ر ،وه ��و م ��ا يح ّذر الإم ��ام زين العابدي ��ن  Qمنه فيق ��ول« :اتق ��وا الكذب
ال�ص ��غير من ��ه والكبي ��ر ،في ك ّل ج ّد وهزل ،ف�إنّ الرجل �إذا كذب في ال�ص ��غير اجتر�أ
عل ��ى الكبي ��ر»(((.
جداً وهزالً
دع الكذب ّ

ومن الأمرا�ض االجتماعية المزمنة الكذب مازح ًا� ،أو ما يتداول على الأل�سن بالكذبة
البي�ضاء ،في�سعى بع�ض النا�س لكي يرفّه عن نف�سه �أو عن الآخرين ،للكذب على الآخرين،
ث � ّ�م يك�شف بع ��د ذلك عن كذبه ،وهذا ال يخرجه عن كونه كاذب� � ًا ،كما ال يمنع من تحقّق
ال�سلبي للكذب عليه وعلى الآخرين ،ولذا وردت الروايات بالتحذير من هذا النوع
الت�أثير
ّ
المجل�سي  -ج � 68ص .388
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 3ص .2674
المجل�سي  -ج � 75ص .136
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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علي « :Qال يجد عب ٌد طع َم الإيمان حتّى يترك
من الكذب ،ففي الرواية عن الإمام ّ
الكذب هزله وج ّده»(((.
نعم ،ال فرق في انعدام الثقة بين النا�س ب�سبب الكذب بين الكذب الجا ّد والهازل ،وهو
بعيد عن �صفات الم�ؤمنين .ولذا كان الكذب باب ًا من �أبواب ال�ش ّر ،كما ذكرت الروايات،
فف ��ي رواية ع ��ن �أمير الم�ؤمنين « :Qال�ص ��دق �ص�ل�اح ك ّل �ش ��يء ،والكذب ف�س ��اد ك ّل
�شيء»(((.
خلف الوعد

وم ��ن الأمرا�ض االجتماع ّية الت ��ي تدخل تحت الكذب؛ �أن تعد �أح ��د ًا ب�أمرٍ ما و�أنت ال
تري ��د الوفاء بوعدك ،ف� ّإن هذا من م�صاديق الك ��ذب ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل :P
«لي�س الخلف �أن يعد الرجل ِ
ومن ن ّيته �أن يفي ،ولكن الخلف �أن يعد الرجل ومن ن ّيته
�أن ال يفي»(((.
وع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق «ِ :Qع� � َد ُة الم�ؤمن �أخاه ن ��ذ ٌر ال ك ّف ��ارة له ،فم ��ن �أخلف
فبخل ��ف اهلل ب ��د�أ ،ولمقت ��ه تع ّر� ��ض ،وذلك قوله} :يَ���ا �أَ ُّيهَا الَّذِ ينَ َ�آ َمنُوا لِ��� َم تَقُولُو َن مَا لاَ
تَ ْف َعلُونَ{»(((.
� ّإن الحرج الذي ي�س ّببه خلف الوعد �أهون بكثير من الحرج الذي يقع فيه الإن�سان متى
�أخل ��ف بوع ��ده؛ ل ّأن الأ ّول قد يع ��ذر فيه الإن�سان ،لعجزه عن الفع ��ل ،ولكن الثاني ال يعذر
فيه ،ولذا على الإن�سان �أن يحذر من �أن يعد �أحد ًا ب�أمر وهو ال يثق من قدرته على الوفاء
بذل ��ك الوع ��د ،ففي الرواية عن الإمام ال�صادق « :Qال تعدنّ �أخاك وعداً لي�س في
يدك وفا�ؤه»(((.
الكليني  -ج � 2ص .340
((( الكافي  -ال�شيخ
ّ
الري�شهري  -ج � 2ص .1572
د
م
مح
((( ميزان الحكمة
ّ
ّ
((( م.ن .ج � 4ص .3574
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .364
المجل�سي  -ج � 75ص .250
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ

88

حياة القلوب

تربوي
وعل ��ى الم�ؤمن �أن يح ��ذر من ذلك� ،س ّيما مع الأطفال ،لما ف ��ي ذلك من ت�أثير ّ
�س � ّ�يء في نفو�سهم ،لأ ّنه ��م يرونك القدوة ،ف�إذا ر�أوا منك ذلك ل ��م يتح ّرجوا من القيام
به ،ففي الرواية عن ر�سول اهلل �« :Pإنّ الكذب ال ي�صلح منه ج ّد وال هزل ،وال �أن يع َد
الرج ُل ابنَه ث ّم ال ينجز له� ،إنّ ال�صدق يهدي �إلى الب ّر ،و�إنّ الب ّر يهدي �إلى الجنّة ،و�إنّ
الكذب يهدي �إلى الفجور ،و�إنّ الفجور يهدي �إلى النار»(((.
3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

باب لدخول الجنّة� ،إذا �ص ّدقها عمل الإن�سان.
1.1كلمة التوحيد ٌ
موجب لحرمان دخول الجنّة� ،صغير ًا كان �أم كبير ًا.
2.2الكذب
ٌ
3.3خلف الوعد من م�صاديق الكذب ،وهو �أن تعد الآخر وفي ن ّيتك �أن ال تفي له.

الري�شهري  -ج � 3ص .2675
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد
ّ
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للمطالعة

«اإليمان» و «العمل»
ف ��ي كثير من الآي ��ات القر�آن ّية يقترن ذك ��ر الإيمان بذكر العم ��ل ال�صالح ،ح ّتى كان
االثني ��ن متالزمان دونما افتراق .والح � ّ�ق كذلك ،ل ّأن الإيمان والعمل يكمل بع�ضه الآخر.
فلو نفذ الإيمان �إلى �أعماق النف�س ،لتج ّلت �آثاره في الأعمال حتم ًا ،مثله كمثل م�صباح لو
�أ�ض ��اء في غرفة ل�ش ّع نوره من ك ّل نوافذ الغرفة .وم�صباح الإيمان كذلك؛ لو �ش ّع في قلب
�إن�س ��ان ،ل�سطع �شعاعه من عين ذلك الإن�سان و�أذنه ول�سانه ويده ورجله .يقول تعالى(((:
ال ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ فِيهَا �أَبَدًا{.
} َومَن يُ�ؤْمِ ن بِا ِهلل َويَ ْعمَلْ �صَ الِحً ا يُدْ خِ ْل ُه جَ ن ٍَّات تَجْ رِ ي مِ ن تَحْ ِتهَا ْ أَ
ْ�ض{.
ويقول(((َ } :و َع َد اهللُ الَّذِ ينَ �آ َمنُوا مِ نكُمْ َوعَمِ لُوا ال�صَّ الِحَ ِات لَيَ�سْ تَخْ ِل َف َّنهُم فِي ْ أَالر ِ
فالإيم ��ان بمثاب ��ة جذر �شج ��رة والعمل ال�صالح ثمرته ��ا .ووجود الثم ��ر ال�سليم دلي ٌل
عل ��ى �سالمة الج ��ذر .ووجود الجذر ال�سليم ي� ��ؤ ّدي �إلى نم ّو الثمر الط ّي ��ب .فمن الممكن
�أن ي�ص ��در عم� � ٌل �صال ٌح �أحيان ًا عن �أفراد لي�س لهم �إيمان ،ولكن ذلك ال يحدث با�ستمرار
حتم ًا .فالذي ي�ضمن بقاء العمل ال�صالح هو الإيمان المتغلغل في �أعماق وجود الإن�سان،
الإيمان الذي ي�ضع الإن�سان دوم ًا �أمام م�س�ؤول ّياته.
الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل
ال�شيرازي  -ج � 1ص .131
ال�شيخ نا�صر مكارم
ّ
((( �سورة الطالق :الآية .11
((( �سورة النور :الآية .15
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عن �أمير الم�ؤمنين Q

الر ِق ِ
يق َ�ص ْب ٌر َع َلى ال َّنا ِر ف َْار َح ُموا
َو ْاع َل ُموا �أَ َّن ُه َل ْي َ�س لِ َه َذا ا ْل ِج ْل ِد َّ
الد ْن َيا �أَف ََر َ�أ ْي ُت ْم َج َز َع
و�سكُ ْم َف ِ�إ َّنكُ ْم ق َْد َج َّر ْب ُت ُم َ
وها فِي َم َ�صائِبِ ُّ
ُن ُف َ
()2
ِ ِ ()1
ال�ش ْوك َِة ُت� ِص ُيب ُه َوا ْل َع ْث َر ِة ُت ْدميه
الر ْم�ضَ اء ِ ُت ْح ِر ُق ُه
و
�أَ َح ِدك ُْم ِم َن َّ
َ
َّ
ٍ ()4
ف ََك ْي َف �إِذَ ا ك َ
ِين َ�ش ْي َطان
ِيع َح َج ٍر(َ )3و َقر َ
َان َب ْي َن َطا َبق َْي ِن ِم ْن نَا ٍر �ضَ ج َ
�أَ َعلِ ْم ُت ْم �أَنَّ َمالِكاً �إِذَ ا غَ� ِض َب َع َلى ال َّنا ِر َح َط َم َب ْع ُ�ض َها َب ْع�ضاً لِغَ�ضَ ب ِِه َو�إِذَ ا
َز َج َر َها َت َو َّث َب ْت َب ْي َن �أَ ْب َواب َِها َج َزعاً ِم ْن َز ْج َر ِت ِه(� .)5أَ ُّي َها ا ْل َيف َُن ال َْكب ُِير
اق ال َّنا ِر ِبعِ َظا ِم
ا َّل ِذي ق َْد َل َه َز ُه ا ْل َقتِ ُير()6ك َْيفَ �أَ ْنتَ �إِذَ ا ا ْل َت َح َم ْت �أَطْ َو ُ
ِ ِ (((.
الَ ْعن ِ
ال�س َواعد
ْأ
َاق(َ )7ونَ� ِش َب ِت ال َْج َوا ِم ُع(َ )8ح َّتى �أَ َك َل ْت ل ُُح َ
وم َّ
( )1زلة القدم.
( )2الأر�ض ال�شديدة الح ّر.
( )3المالزم.
( )4الرفيق وال�صاحب.
( )5النهي والنهر.

((( الخطبة.183 ،

( )6ال�شيخ الكبير ،الذي خالطه ال�شيب.
( )7جمع طوق وهو ما يحيط بالعنق.
( )8علقت ،والجوام ��ع هي الأغالل ،و�سميت بذلك
لأنّها تجمع اليدين �إلى العنق.

الَ ْعن ِ
َاق
الَ ْي ِد َي ِ �إ َلى ْ أ
َو�أَ َّما �أَ ْه ُل ا ْل َم ْع� ِص َي ِة َف�أَ ْن َز َل ُه ْم َ�ش َّر َدا ٍر َوغ ََّل ْ أ
ان(َ )10و ُم َق َّط َع ِ
َوق ََر َن ال َّن َو ِ
ِيل ا ْل َق ِط َر ِ
ِالَ ْق َدا ِم(َ )9و�أَ ْل َب َ�س ُه ْم َ�س َراب َ
ات
ا�ص َي ب ْ أ
ال ِّن َير ِ
ان فِي َع َذابٍ َق ِد ْا�ش َت َّد َح ُّر ُه َو َبابٍ ق َْد �أُطْ ب َِق َع َلى �أَ ْهلِ ِه فِي نَا ٍر
يف َهائِ ٌل اَل َيظْ َع ُن ُمقِ ُيم َها(َ )12و اَل
َل َها َك َل ٌب َو َل َج ٌب(َ )11و َل َه ٌب َ�سا ِط ٌع َوقَ� ِص ٌ
ُيف ََادى �أَ� ِس ُير َها َو اَل ُت ْف َ�ص ُم ك ُُبول َُها( )13اَل ُم َّد َة لِ َّلدا ِر َف َت ْفنَى َو اَل �أَ َج َل
لِ ْلق َْو ِم ف َُي ْق�ضَ ى(((.

( )9مق ّدم الر�أ�س.
( )10قم�صان ،والقطران :مادة كريهة الرائحة تدهن
بها الأبل الجرباء.

((( الخطبة.109 ،

( )11ال�شدة ،واللجب :ال�صوت المرتفع.
( )12ال يخرج منها.
( )13ال تك�سر �أغاللها.
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�صفات جه ّنم

إلهي المق ّدر للع�صاة في هذه الدنيا هو نار جهنّم في الآخرة ،وقد وردت
� ّإن العذاب ال ّ
العديد من الروايات في و�صف جهنّم ونارها ،ومن هذا الو�صف ما ورد في هذه الكلمات
عن الأمير .Q
� ّإن ِق ّم ��ة الو�ص ��ف في عذاب جه ّن ��م ،هو عندما ي�صب ��ح الإن�سان الوق ��ود الذي ي�شعل
ا�س َوا ْل ِح َج���ا َر ُة �أُ ِع َّد ْت
الن ��ارَ } ،ف�إِنْ لَ ْ
���م تَ ْف َع ُلوا َولَ ْن تَ ْف َع ُل���وا َفاتَّقُوا ال َّنا َر الَّ ِت���ي َو ُقو ُد َها ال َّن ُ
ِل ْل َكا ِفرِ َين{(((.
ـ القيود والأغالل

}خ ُذو ُه َف ُغ ُّلو ُه * ثُ َّم
لق ��د و�صف القر�آن الكريم الغ ّل الذي يحيط بالكافر يوم القيامة ُ
ا ْل َج ِحي َم َ�ص ُّلو ُه * ثُ َّم ِفي ِ�س ْل ِ�س َل ٍة َذ ْر ُع َها � َس ْب ُعو َن ِذ َرا ًعا َف ْا�س ُل ُكو ُه {(((.

عن ر�سول اهلل « :- Pلو �أنّ حلق ًة واحد ًة من ال�سل�سلة التي طولها �سبعون ذراعاً،
و�ضعت على الدنيا لذابت الدنيا من ح ّرها»(((.
ـ رحالت داخل جه ّنم

علي  Qوهو ي�صف �أهل جهنّم« :فلو ر�أيتَهم يا �أحنف! ينحدرون
عن الإمام ّ
ّ
المقطعات من القطران ،و�أقرنوا مع
في �أوديتها وي�صعدون جبالها ،وقد �ألب�سوا
فجارها و�شياطينها ،ف ��إذا ا�ستغاثوا ب�أ�سو�أ �أُخ��ذ من حريق �ش ّدت عليهم عقاربها
ّ
وحياتها؟»(((.
((( �سورة البقرة ،الآية .24
((( �سورة الحاقة ،الآية .32
المجل�سي  -ج � 8ص .280
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( م.ن .ج � 7ص .221
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ـ ثياب �أهل النار

}�س َرا ِبي ُل ُهم ِّمن َق ِط َر ٍان َوتَغْ�شَ ى ُو ُجو َه ُه ْم ال َّنا ُر {(((.
َ
عن ر�سول اهلل « :Pلو �أنّ �سربا ًال من �سرابيل �أهل النار ع ّلق بين ال�سماء والأر�ض،
لمات �أهل الدنيا من ريحه»(((.
ـ طعام �أهل النار

وع{(((.
}لَّ ْي َ�س لَ ُه ْم َط َعا ٌم �إ اَِّل ِمن �ضَ رِ ٍيع * اَل يُ ْ�س ِم ُن َو اَل يُ ْغ ِني ِمن ُج ٍ
ر�س ��ول اهلل « :Pال�ض ��ريع �ش ��يء يكون في النار ي�ش ��به ال�ش ��وك� ،أم ّر من ال�ص ��بر،
و�أنتن من الجيفة ،و�أ�ش ّد ح ّراً من النار� ،س ّماه اهلل ال�ضريع»(((.
ـ �شراب �أهل النار

ع ��ن ر�سول اهلل  Pفي قول ��ه تعالىَ } :ويُ�سْ قَى مِ ن مَّاء �صَ دِ يدٍ {« :يق ّرب �إليه فيكرهه،
ف� ��إذا �أُدن ��ي منه �شوى وجهه ،ووقع فروة ر�أ�سه ،ف�إذا �ش ��رب ّ
قطع �أمعاءه ،ح ّتى يخرج من
دب ��ره ،يقول اهلل ع ��ز وجل}:وَ�سُ قُوا مَاء حَ مِ يمًا َفقَطَّ َع أَ� ْمعَاءهُمْ { ويقول ع ّز من قائلَ }:و�إِن
يَ�سْ تَغِ يثُوا يُغَاثُوا ِبمَاء كَا ْل ُمه ِْل يَ�شْ وِ ي ا ْلوُجُ وهَ{(((.
ـ �أبواب جه ّنم

ع ��ن الإمام الباقر  Qفي قوله تعالى} :لَهَا �سَ ْبعَ��� ُة َ�أ ْبو ٍ
َاب لِّكُلِّ ب ٍَاب ِّم ْنهُمْ {(((�« :أنّ
اهلل جعلها �سبع دركات:
�أعاله ��ا الجحي ��م ،يقوم �أهلها على ال�ص ��فا منها ،تغلي �أدمغته ��م فيها كغلي القدور
بما فيها.
((( �سورة ابراهيم ،الآية .50
((( بحار الأنوار العالمة المجل�سي ،ج � 8ص .280
((( �سورة الغا�شية ،الآية .7
(((بحار الأنوار العالمة المجل�سي ،ج � 7ص .169
((( م.ن .ج � 8ص .244
((( �سورة الحجر ،الآية .44
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والثانية :لظى ،نزّاعة لل�شوى ،تدعو من �أدبر وتولى ،وجمع ف�أوعى.
والثالثة� :سقر ،ال تبقي وال تذر ،لواحة للب�شر ،عليها ت�سعة ع�شر.
والرابعة :الحطمة ،ومنها يثور �شرر (ترمي ب�شرر) كالق�صر ،ك�أنّها جماالت �صفر...
والخام�سة :الهاوية ،فيها ملأ يدعون :يا مالك �أغثنا ،ف�إذا �أغاثهم جعل لهم �آنية
من �صفر من نار فيه �صديد ماء ي�سيل من جلودهم ك�أنّه مهل...
وال�ساد�سة :هي ال�سعير ،فيها ثالثمائة �سرادق من نار...
وال�س ��ابعة :جهنّم ،وفيها الفلق ،وهو جب في جهنّم �إذا فتح �أ�س ��عر النار �سعراً ،وهو
�أ�ش ّد النار عذاباً»(((.
التكبر باب من �أبواب جه ّنم
ـ
ّ

من �أعظم الأمرا�ض االخالقية التي تفتر�س الإن�سان فتورده النار ،التك ّبر ،والتك ّبر هو
المر�ض الذي �أودى ب�إبلي�س �إلى النار ،قال تعالىَ } :ف َ�س َج َد ا ْل َملاَ ِئ َك ُة ُك ُّل ُه ْم َ�أ ْج َم ُعو َن * �إ اَِّل
ي�س ْا�ستَ ْكبَ َر َو َكا َن ِم ْن ا ْل َكا ِفرِ َين{(((.
�إِ ْب ِل َ
وه ��ذا الكب ��ر �إذا �أ�ص ��اب الإن�سان �أحبط ك ّل م ��ا قام به من خير �أو يق ��وم به ،ف�إبلي�س
علي :Q
كان م ��ن العابدين ولكنّه ب�سبب كبره هذا �أحبط عمله ،ففي الرواية الإمام ّ
«فاعتب ��روا بم ��ا كان من فع ��ل اهلل ب�إبلي�س� ،إذ �أحبط عمله الطوي ��ل وجهده الجهيد...
عن كبر �ساعة واحدة ! فمن ذا بعد �إبلي�س ي�سلم على اهلل بمثل مع�صيته»(((.
ول ��ذا كان التك ّب ��ر �صفة �أخالقية ذميمة من �صفات �أهل النار ،فقد ورد عن ر�سول
اهلل « :Pثالثة من خالئق �أهل النار :الكبر ،والعجب ،و�سوء الخلق»(((.
التكبر
�أق�سام
ّ

 - 1التك ّبر على اهلل ع ّز وج ّل :وذلك باالمتناع عن الإيمان به ،واال�ستكبار عن طاعته

المجل�سي  -ج � 8ص .290
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( �سورة الحجر ،الآية .30
((( نهج البالغة ،الخطبة .192
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 1ص .472
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وعبادت ��ه .وهو �أفح�ش �أنواع الكفر ،و�أب�شع �أنواع التك ّبر ،كما كان عليه فرعون ونمرود
و�أ�ضرابهما من طغاة الكفر وجبابرة االلحاد.
 - 2التك ّب ��ر عل ��ى الأنبي ��اء :وذل ��ك بالترفع عن ت�صديقهم واالذع ��ان لهم ،وهو دون
الأ ّول وقريب منه.
 - 3التك ّب ��ر عل ��ى النا� ��س :وذلك بازدرائهم والتعالي عليه ��م بالأقوال والأفعال ،ومن
ه ��ذا النوع التك ّبر على العلماء المخل�صين ،والترفع عن م�سائلتهم واالنتفاع بعلومهم
و�إر�شادهم ،مما يف�ضي بالم�ستكبرين �إلى الخ�سران والجهل بحقائق الدين ،و�أحكام
ال�شريعة الغراء.
التكبر
درجات
ّ

وهكذا تتفاوت درجات التك ّبر وابعاده بتفاوت �أعرا�ضه �ش ّدة و�ضعف ًا.
فالدرج ��ة الأ ّول ��ى :وهي التي كمن التك ّبر في �صاحبها ،فعالجه بالتوا�ضع ،ولم تظهر
عليه �أعرا�ضه وم�ساوئه.
والدرج ��ة الثاني ��ة :وه ��ي التي نم ��ا التك ّبر فيها ،وتجل ��ت �أعرا�ض ��ه باال�ستعالء على
النا�س ،والتق ّدم عليهم في المحافل ،والتبختر في الم�شي.
والدرجة الثالثة :وهي التي طغى التك ّبر فيها ،وتفاقمت م�ضاعفاته ،فجن �صاحبها
حب الجاه والظه ��ور ،فطفق يلهج في محا�سنه وف�ضائله،
بجن ��ون العظمة ،والإفراط في ّ
وا�ستنقا�ص غيره وا�ست�صغاره .وهذه �أ�سو�أ درجات التك ّبر ،و�أ�ش ّدها �صلف ًا وعتو ًا.
عالج الكبر

� ّإن عالج حالة الكبر والخيالء التي قد يبتلي بها الإن�سان هو في تذ ّكر �أمور:
1ـ تذ ّك ��ر ما م�ض ��ى :ف� ّإن عل ��ى الإن�سان �أن يتذ ّكر ن�ش�أته حيث كان عاجز ًا ال يملك قو ًة
علي �« :Qأم هذا الذي �أن�ش� ��أه
وال حيل ��ة ،فكيف يتكب ��ر ،ففي الرواية عن الإم ��ام ّ
في ظلمات الأرحام ،و�ش ��غف الأ�س ��تار ،نطفة دهاقاً ...حتّى �إذا قام اعتداله وا�ستوى
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مثاله نفر م�ستكبراً»(((.
2ـ تذ ّكر ما �سي�أتي :ف� ّإن الإن�سان �إذا ما تد ّبر في م�ستقبله ،و�أنّه �سوف ي�صاب بالعجز
ال�سن ،فال يتم ّك ��ن من �أن يقوم بخدمة نف�سه� ،إلاّ �أن يعينه الآخرون
عندم ��ا يتق ّدم به ّ
علي
عل ��ى ذل ��ك ،علم �أ ّن ��ه ال ّ
يحق ل ��ه �أن يتك ّبر على غيره ،فف ��ي الرواية ع ��ن الإمام ّ
« :Qعجبت البن �آدم �أ ّوله نطفة ،و�آخره جيفة ،وهو قائم بينهما وعاء للغائط،
ث ّم يتكبر!»(((.
3ـ التد ّبر بواقع �أمره :ف� ّإن الإن�سان ال يملك من �أمره �شيئ ًا ،فهو وفي ع ّز ق ّوته وقدرته
و�شبابه ،ووفرة من ماله ،ال يملك من �أمره �شيئ ًا ،فالمر�ض �إذا ح ّل به �أقعده الفرا�ش
ف�ص ��ار عاجز ًا عن ك ّل �ش ��يء ،وعجز الأطباء عن �شفائه ،فلم ��اذا يتك ّبر ،فعن الإمام
الباقر « :Qعجباً للمختال الفخور! و�إنّما خُ لق من نطفة ،ث ّم يعود جيفة ،وهو
فيما بين ذلك ال يدري ما ي�صنع به»(((.
4ـ �أن يتذ ّك ��ر عظم ��ة اهلل :فع ��ن الإمام الح�سن « :Qال ينبغ ��ي لمن عرف عظمة
اهلل �أن يتعاظ ��م ،ف� ��إنّ رفع ��ة الذين يعلمون عظمة اهلل �أن يتوا�ض ��عوا ،و(عزّ) الذين
يعرفون ما جالل اهلل �أن يتذ ّللوا (له)»(((.
�صوم
5ـ المواظب ��ة عل ��ى العبادات :ف� ّإن العبادات التي �ش ّرعها اهلل لهذا الإن�سان؛ من ٍ
و�صال ٍة وغيرهما ،لم تكن �إلاّ لحكم ٍة �أرادها اهلل منها ،ومن ذلك معالجة حالة الكبر
علي « :Qوعن ذلك ما حر�س اهلل عباده الم�ؤمنين
لديه ،ففي الرواية عن الإمام ّ
بال�صلوات والزكوات ،ومجاهدة ال�صيام في الأ ّيام المفرو�ضات ،ت�سكيناً لأطرافهم،
ال لنفو�سهم ،وتخفي�ضاً (تخ�ضيعاً) لقلوبهم ،و�إذهاباً
وتخ�ش ��يعاً لأب�صارهم ،وتذلي ً
للخي�ل�اء عنه ��م ...انظروا �إلى ما ف ��ي هذه الأفعال من قمع نواج ��م الفخر ،وقدع
((( نهج البالغة ،الخطبة .83
المجل�سي  -ج � 70ص .234
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( م.ن .ج � 70ص .230
((( م.ن.ج � 75ص .105
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(قطع) طوالع الكبر»(((.
6ـ التفك ��ر بالوعي ��د بالعذاب الموعود للمتك ّب ��ر :فقد وردت الروايات ِ
توعد بالعذاب
ف ��ي جهنّم للمتك ّبر ،فعن الإم ��ام ال�صادق �« :Qإنّ في جه ّن ��م لوادياً للمتك ّبرين
يق ��ال ل ��ه �س� �قَر� ،ش ��كا �إلى اهلل ع� � ّز وج ّل �ش� � ّدة ح ّره ،و�س� ��أله �أن ي� ��أذن ل ��ه �أن يتنفّ�س،
فتنفّ�س ف�أحرق جهنّم»(((.
3-2-1

المفاهيم الأ�سا�س

1.1و�صف جهنّم الوارد في الروايات هو لتحذير الإن�سان من عظم الذنب الذي يرتكبه
في هذه الدنيا.
2.2التك ّبر باب من �أبواب جهنّم.
�3.3أق�سام التك ّبر :التك ّبر على اهلل ،على الأنبياء ،على �سائر النا�س.
ـ عالج التك ّبر يكون بـ:
1ـ تذ ّكر ما م�ضى.
2ـ تذ ّكر ما �سي�أتي.
3ـ التد ّبر بواقع �أمره و�أنّه ال يملك من �أمره �شيئ ًا.
4ـ �أن يتذ ّكر عظمة اهلل.
5ـ �أن يواظب على العبادات.
إلهي.
6ـ �أن يتذ ّكر العذاب ال ّ
((( نهج البالغة ،الخطبة.192 ،
المجل�سي  -ج � 70ص .189
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
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للمطالعة

� ّإن الق ��ر�آن يخاط ��ب جمي ��ع الم�سلمين فيقولَ }:ف�َلتاَ تُ َز ُّك���وا �أَن ُف َ�س ُك ْم ُه��� َو �أَ ْع َل ُم ِب َمنِ
اتَّقَ���ى{(((ّ � .إن م�صدر هذا العمل ه ��و الإعجاب بالنف�س والغ ��رور ،والعجب الذي يتج ّلى

�شيئ ًا ف�شيئ ًا في �صورة امتداح الذات وتزكية النف�س ،بينما ينتهي في نهاية المطاف �إلى
التك ّب ��ر واال�ستعالء عل ��ى الآخرينّ � .إن هذه العادة الفا�سدة  -م ��ع الأ�سف  -من العادات
ال�شائع ��ة بين كثير من ال�شع ��وب والفئات والأ�شخا�ص ،وهي م�ص ��در الكثير من الم�آ�سي
االجتماع ّي ��ة والحروب وح ��االت اال�ستعالء واال�ستعمارّ � .إن التاري ��خ يرينا كيف � ّأن بع�ض
الأمم في العالم كانت تزعم تف ّوقها على ال�شعوب والأمم الأخرى ،تحت وط�أة هذا ال�شعور
الحق في �أن ت�ستعبد الآخرين ،وت ّتخذهم
والإح�سا�س الكاذب ،ولهذا كانت تمنح لنف�سها ّ
لأنف�سه ��ا خ ��و ًال وعبيد ًا .لقد كان الع ��رب الجاهل ّيون مع ك ّل التخ ّل ��ف واالنحطاط والفقر
ال�شامل الذي كانوا يعانون منه ،يرون �أنف�سهم (العن�صر الأعلى) ،بل وكانت هذه الحالة
�سائ ��دة ح ّت ��ى بين قبائلهم؛ حيث كان بع� ��ض القبائل يرى نف�سه الأف�ض ��ل والأعلى .ولقد
إ�سرائيلي في وقوع الحروب العالم ّية
ألماني وال
ّ
ت�س ّب ��ب الإح�سا�س بالتف ّوق لدى العن�صر ال ّ
�أو الح ��روب المحل ّية .ولق ��د كان اليهود والن�صارى في �صدر الإ�س�ل�ام يعانون � -أي�ض ًا -
من هذا الإح�سا� ��س وال�شعور الخاطئ وهذا الوهم ،ولهذا كانوا ي�ستثقلون الخ�ضوع �أمام
حقائ ��ق الإ�س�ل�ام ،ولهذا ال�سبب �ش ّدد القر�آن الكريم النكي ��ر  -في الآية الالحقة الثانية
العن�صري ،ويعتب ��ره نوع ًا من
 عل ��ى هذا الت�ص� � ّور ،و�شجب ه ��ذا الوهم ،وهم التف ��وقّ
الك ��ذب على اهلل واالفتراء عليه �سبحانه ،ومع�صية كب ��رى وذنب ًا ب ّين ًا؛ �إذ يقول �سبحانه:
((( �سورة النجم :الآية .32
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َيف يَ ْفتَرُو َن َعلَى ا ِهلل الكَذِ بَ َو َكفَى بِهِ �إِ ْثمًا ُّمبِينًا{ �أي �أنظر كيف �أن هذه الجماعة
}انظُ��� ْر ك َ
بافتعالها لهذه الف�ضائل وادعائها لنف�سها من ناحية ،ون�سبتها �إلى اهلل من ناحية �أخرى،
تكذب على اهلل ،ولو لم يكن لهذه الجماعة � ّأي ٍ
ذنب �إلاّ هذا لكفى في عقوبتهم.
الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل
ال�شيرازي  -ج � 3ص .267
ال�شيخ نا�صر مكارم
ّ

12

جنّة الر�ضوان

عن �أمير الم�ؤمنين Q

َو� ِس َ
اب َوا ْن َق َط َع
يق ا َّل ِذ َ
ين ا َّتق َْوا َر َّب ُه ْم �إِ َلى ال َْج َّن ِة ُز َمراً ق َْد �أُ ِم َن ا ْل َع َذ ُ
الد ُار َو َر ُ�ضوا ا ْل َم ْث َوى
اب َو ُز ْحز ُِحوا َع ِن ال َّنا ِر َواطْ َم�أَ َّن ْت ِبه ُِم َّ
ا ْلعِ َت ُ
الد ْن َيا َزا ِك َي ًة َو�أَ ْع ُي ُن ُه ْم َبا ِك َي ًة
َوا ْلق ََر َار ا َّل ِذ َ
ين كَان َْت �أَ ْع َمال ُُه ْم فِي ُّ

َان َل ْيل ُُه ْم فِي ُد ْن َي ُاه ْم ن ََهاراً تَخَ ُّ�شعاً َو ْا�ستِ ْغف ًَارا َوك َ
َوك َ
َان ن ََه ُار ُه ْم َل ْي اًل
َت َو ُّح�شاً َوا ْنقِ َطاعاً ف ََج َع َل ُ
اهلل َل ُه ُم ال َْج َّن َة َم�آباً َوال َْج َز َاء َث َواباً َوكا ُنوا �أَ َح َّق
يم قَائِ ٍم(((.
بِها َو�أَ ْه َلها فِي ُمل ٍْك َدائِ ٍم َو َنعِ ٍ

((( الخطبة.190 ،
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ر�ضوان اهلل

� ّإن �أعظ ��م م ��ا يناله �أهل الج ّن ��ة من النعم المعنو ّية ،ر�ض ��وان اهلل ع ّز وج ّل ولقاء اهلل
الذي هو غاية ما يريدونه من نعيم تلك الجنّة.

} َو َع َد اهللُ ا ْل ُم�ؤْمِ نِي���نَ وَا ْل ُم�ؤْمِ ن َِات جَ ن ٍَّات تَجْ رِ ي مِ ن تَحْ ِتهَا الأَ ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ فِيهَا َومَ�سَ اكِ نَ
(((
َطيِّبَ ًة فِي جَ ن َِّات عَدْ نٍ وَرِ �ضْ وَانٌ مِّنَ ا ِهلل �أَ ْكبَ ُر َذلِكَ ُه َو ا ْلفَوْ ُز ا ْلعَظِ يمُ {

وم ��ا يقابل ذل ��ك هو العذاب الذي ينتظر م ��ن كان م�صيره دخول الن ��ار ،وهو �أنّه لن
ينال لقاء اهلل ع ّز وج ّل ،ولذا نقر�أ في دعاء كميل« :وهبني� ...صبرت على عذابك فكيف
�أ�صبر على فراقك».
}�أَ َفمَنِ اتَّبَ َع رِ �ضْ وَا َن ا ِهلل َكمَن بَاء بِ�سَ خْ ٍط مِّنَ ا ِهلل َو َم�أْوَا ُه جَ َهنَّمُ َو ِبئ َْ�س ا ْلم َِ�صيرُ{(((.
ويع ّبر الق ��ر�آن الكريم عن هذا الر�ضا الذي ينالهم بالفوز العظيم ،قال تعالى} :قَا َل

اهللُ هَ���ذَا يَوْ ُم يَن َف ُع ال�صَّ ادِ قِينَ ِ�صدْ ُقهُمْ لَهُ���مْ جَ ن ٌَّات تَجْ رِ ي مِ ن تَحْ ِتهَا الأَ ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ فِيهَا �أَبَدًا
ر َِّ�ضيَ اهللُ َع ْنهُمْ َورَ�ضُ و ْا َع ْن ُه َذلِكَ ا ْلفَوْ ُز ا ْلعَظِ يمُ {(((.
الوالية هلل ولر�سوله

ق ��ال تعالى}:لاَ ت َِج ُد قَوْ مًا يُ�ؤْمِ نُو َن بِ���ا ِهلل وَا ْليَوْ مِ ْالآخِ رِ يُوَادُّو َن مَنْ حَ ا َّد اهللَ َورَ�سُ ولَ ُه َولَوْ
كَانُ���وا �آبَاءهُمْ َ�أ ْو �أَ ْبنَاءهُمْ �أَ ْو �إِخْ وَانَهُمْ �أَ ْو عَ�شِ ي َرتَهُ���مْ �أُ ْولَئِكَ َكتَبَ فِي ُقلُوبِهِ مُ ْ إالِيمَا َن َو�أَيَّ َدهُم
َّ���ات تَجْ رِ ي مِ ن تَحْ ِتهَا َْ أال ْنهَا ُر خَ الِدِ ينَ فِيهَا ر َِ�ضيَ اهللُ َع ْنهُمْ َورَ�ضُ وا
ُوح ِّم ْن ُه َويُدْ خِ ُلهُمْ جَ ن ٍ
ِبر ٍ
َع ْن ُه �أُ ْولَئِكَ حِ زْبُ ا ِهلل �أَلاَ �إِنَّ حِ زْبَ ا ِهلل هُمُ ا ْل ُم ْفلِحُ ونَ{(((.
((( �سورة التوبة ،الآية .72
((( �سورة �آل عمران ،الآية .162
((( �سورة المائدة ،الآية .119
((( �سورة المجادلة ،الآية .22
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ال يجتم ��ع ح ّبان في قلب �إن�سانٍ ٍ
واحد ،بل �إ ّم ��ا �أن يكون مح ّب ًا هلل ع ّز وج ّل ،وموالي ًا له
ولأوليائه� ،أو �أن يكون مح ّب ًا لل�شيطان مطيع ًا له ولأوليائه.
� ّإن ح � ّ�ب الآباء والأبناء والإخوان والع�شيرة �شيء مم ��دوح ،ودليل على عمق العواطف
حب اهلل تعال ��ى ،ف�إنّها �ستفقد
الإن�سان ّي ��ة� ،إلاّ � ّأن ه ��ذه المح ّب ��ة حينم ��ا تكون بعيدة ع ��ن ّ
مخت�ص ًا بالأق�سام الأربعة
خا�ص ّيته ��ا .ومن الطبيعي ج ّد ًا � ّأن َمن يتع ّلق بهم الإن�سان لي�س
ّ
الت ��ي ا�ستعر�ضته ��ا الآية الكريم ��ة ،ولكن ه� ��ؤالء �أقرب عاطف ّي� � ًا من غيره ��م للإن�سان،
وبمالحظة الموقف من ه�ؤالء �سيت�ضح الموقف من الآخرين.
�صفات �أهل الر�ضوان

يتط� � ّرق القر�آن الكريم �إل ��ى الجزاء العظيم له ��ذه المجموعة ،الت ��ي �سخّ رت قلوبها
لع�شق اهلل تعالى ،حيث ي�ستعر�ض خم�سة من �أو�صافهم ،والتي يم ّثل بع�ضها مدد ًا وتوفيق ًا
من اهلل تعالى:
الأ ّول :يق ��ول تعال ��ى�} :أُ ْولَئِكَ َكتَبَ فِي ُقلُوبِهِ مُ ْ إِاليمَ���انَ{ .فالإن�سان �إذا ترك �أعداء
إلهي ب�صورة ا�ستقرار الإيمان ،حيث ع ّبر عنه بـ (كتب).
اهلل ،جاءه الإمداد ال ّ
ُوح ِّم ْنهُ{ ،هذه الروح الإله ّية نوع من الحياة المعنو ّية
الثاني :يقول تعالىَ } :و�أَيَّ َدهُم ِبر ٍ
الجديدة ،التي �أفا�ضها اهلل تعالى على الم�ؤمنين.
موجبات نيل ر�ضوان اهلل

1ـ �سخط النف�س :وذلك ل ّأن النف�س الأ ّمارة بال�سوء تدعو الإن�سان �إلى المع�صية ،و�إلى
الخ ��روج ع ��ن طاعة اهلل ،وفي �سخطها طاع ��ة اهلل ونيل ر�ضوانه؛ فف ��ي و�ص ّية لقمان
بني من يرد ر�ض ��وان اهلل ي�س ��خط نف�س ��ه كثيراً ،ومن ال ي�س ��خط
 Qالبن ��ه« :يا ّ
نف�سه ال ير�ضى به»(((.
علي �« :Qإنّ اهلل تبارك وتعالى
2ـ الطاع ��ة في ال�ص ��غيرة والكبي ��رة :فعن الإمام ّ
�أخفى �أربعة في �أربعة� :أخفى ر�ض ��اه في طاعته؛ فال ت�ست�ص ��غرنّ �ش ��يئاً من طاعته

((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 2ص .1098
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فربما وافق ر�ضاه و�أنت ال تعلم»(((.
علي �« :Qأي�س� � ّرك �أن تكون من حزب اهلل
3ـ الإح�س ��ان �إل ��ى النا�س :فع ��ن الإمام ّ
الغالبي ��ن؟ ات ��ق اهلل �س ��بحانه ،و�أح�س ��ن ف ��ي ك ّل �أم ��ورك ،ف� ��إنّ اهلل مع الذي ��ن اتقوا
والذين هم مح�سنون»(((.
أحب �أن يركب �س ��فينة
التم�س ��ك بوالي ��ة �أولي ��اء اهلل :فعن ر�س ��ول اهلل َ « :Pمن � َّ
4ـ ّ
�وال عل ّياً
النج ��اة ،وي�ستم�س ��ك بالع ��روة الوثق ��ى ،ويعت�ص ��م بحب ��ل اهلل المتين ،فلي � ِ
بعدي ،وليعا ِد عد ّوه ،ولي�أت ّم بالأئ ّمة الهداة من ولده ،ف�إنّهم خلفائي و�أو�صيائي...
حزبهم حزبي ،وحزبي حزب اهلل ع ّز وج ّل ،وحزب �أعدائهم حزب ال�شيطان»(((.
وع ��ن الإم ��ام الباق ��ر « :Qبن ��ي الإ�س�ل�ام على خم� ��س :على ال�ص�ل�اة ،وال ��زكاة،
وال�صوم ،والح ّج ،والوالية ،ولم ُينا َد ب�شيء كما نودي بالوالية»(((.
وع ��ن عمرو بن حنظلة ،قال�« :س� ��ألتُ �أب ��ا عبد اهلل  Qعن رجلين من �أ�ص ��حابنا
بينهما منازعة في دين �أو ميراث ،فتحاكما �إلى ال�سلطان �أو �إلى الق�ضاة؛ �أيح ّل ذلك؟
فق ��ال :م ��ن تحاك ��م �إليهم في ح ��قّ �أو باطل ف�إنّما تحاكم �إلى الطاغ ��وت ،وما يحكم له
ف�إنّما ي�أخذ �س ��حتاً ،و�إن كان ح ّقاً ثابتاً له ،لأنّه �أخذه بحكم الطاغوت،وقد �أمر اهلل �أن
الط ُاغ ِ
يكفر به ،قال اهلل تعالىُ } :يرِي ُدو َن �أَن َيت ََحا َك ُمواْ �إِ َلى َّ
وت َو َق ْد �أُ ِم ُرواْ �أَن َي ْك ُف ُرواْ
ِب ِه{(((» .قلت :فكيف ي�ص ��نعان؟ قال « :Qينظران (�إلى) من كان منكم ،م ّمن قد
روى حديثن ��ا ،ونظ ��ر في حاللن ��ا وحرامنا ،وعرف �أحكامنا ،فلير�ض ��وا به حكماً ،ف�إنّي
ق ��د جعلت ��ه عليكم حاكم� �اً ،ف�إذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه ف�إنّما ا�س ��تخفّ بحكم اهلل،
وعلينا ر ّد ،والرا ّد علينا الرا ّد على اهلل ،وهو على ح ّد ال�شرك باهلل»(((.
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت)  -الحر العاملي  -ج � 1ص .117
((( ميزان الحكمة  -مح ّمد الري�شهري  -ج � 1ص .600
المجل�سي  -ج � 38ص .92
((( بحار الأنوار  -العلاّ مة
ّ
((( الكافي  -ال�شيخ الكليني  -ج � 2ص .18
((( �سورة الن�ساء ،الآية .60
العاملي  -ج � 27ص .137
((( و�سائل ال�شيعة (�آل البيت)  -الحر
ّ
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المفاهيم الأ�سا�س

1.1الفوز العظيم لأهل الجنّة هو في نيلهم ر�ضوان اهلل ع ّز وج ّل.
2.2موجب ��ات ني ��ل ر�ض ��وان اهلل� :سخ ��ط النف� ��س ،الطاعة ف ��ي ال�صغي ��رة والكبيرة،
والتم�سك بوالية �أولياء اهلل.
الإح�سان �إلى النا�س،
ّ
الولي الفقيه في ع�صر الغيبة امتداد لوالية الأئ ّمة .Q
3.3بيعة ّ

للمطالعة

الجزاء المعنويّ ألهل الجنـّة

المخت�ص
المعنوي المع ّد له�ؤالء ،وهو ر�ضى اهلل تعالى عنهم،
ت�شير الآية �إلى الجزاء
ّ
ّ
بالم�ؤمني ��ن الحقيق ّيي ��ن ،وهو �أه � ّ�م و�أعظم جزاء ،ويف ��وق ك ّل النع ��م والعطايا الأخرى،
الروحي ،الذي يح� � ّ�س ويلت ّذ به
ور�ض ��وان م ��ن اهلل �أكب ��رّ � .إن اللذة المعنو ّي ��ة والإح�سا�س
ّ
الإن�س ��ان عند �شعوره بر�ضى اهلل �سبحانه وتعالى عنه ،ال يمكن �أن ي�صفه � ّأي ب�شر ،وعلى
المف�سرين ،ف� ّإن ن�سم ًة ولحظ� � ًة من هذه اللذّة الروح ّية تفوق نعم الجنّة ك ّلها،
ق ��ول بع�ض ّ
نج�سم
ومواهبه ��ا المختلف ��ة والمتنوعة والالمتناهية .م ��ن
الطبيعي �أنّنا ال ن�ستطي ��ع �أن ّ
ّ
ونر�سم �صورة في �أفكارنا ،عن � ّأي نعمة من نعم الحياة الأخرى ،ونحن في قف�ص الحياة
الدني ��ا وحياتها المح ��دودة ،فكيف �سن�صل �إل ��ى �إدراك هذه النعم ��ة المعنو ّية والروح ّية
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الكب ��رى؟ ! نعم ،يمك ��ن �إيجاد ت�ص ّور �ضعيف ع ��ن االختالفات الماد ّي ��ة والمعنو ّية ،التي
نعي�شه ��ا في ه ��ذه الدنيا ،فمث ًال يمك ��ن �إدراك االختالف في اللذّة ،بي ��ن اللقاء ب�صديقٍ
الخا�ص الذي يعتري الإن�سان عند
الروحي
عزي ��زٍ ج ّد ًا بعد فراق طويل ،ول� �ذّة الإح�سا�س
ّ
ّ
�إدراكه� ،أو ح ّله لم�س�ألة علم ّية معقّدة� ،صرف في تح�صيلها والو�صول �إلى دقائقها ال�شهور،
الروحي ال ��ذي يبعث على الن�شاط والج� � ّد في لحظات خلو�ص
ب ��ل ال�سني ��ن� ،أو االن�شداد
ّ
توج ��ه القلب وح�ضوره في مناجاة تمت ��زج بهذا الح�ضور ،وبين
العب ��ادة� ،أو الن�شوة عند ّ
الطبيعي � ّأن هذه
نح�س بها من تناول طعام لذيذ و�أمثالها م ��ن اللذائذ ،ومن
الل� �ذّة التي ّ
ّ
اللذائ ��ذ الماد ّية ،ال يمك ��ن مقارنتها باللذائذ المعنو ّية ،وال يمكن �أن ت�صل �إلى م�صافّها.
من هنا يت�ضح الت�ص ّور الخاطئ ،لمن يقول ب� ّأن القر�آن الكريم عندما يتح ّدث عن الجزاء
إلهي ،الذي �سيناله الم�ؤمنون ال�صالحون ،ي�ؤ ّكد على النعم الماد ّية ،وال يتط ّرق
والعطاء ال ّ
�إلى النواحي المعنو ّية ،ل ّأن الجملة �أعاله � -أي :ر�ضوان من اهلل �أكبر  -ذكرت � ّأن ر�ضوان
خا�ص ��ة و�أنّها وردت ب�صيغ ��ة النكرة ،وهي تدلّ عل ��ى � ّأن ق�سم ًا
اهلل �أكب ��ر م ��ن ك ّل النعمّ ،
م ��ن ر�ض ��وان اهلل �أف�ضل من ك ّل النع ��م الماد ّية الموجودة في الجنّة ،وه ��ذا يب ّين القيمة
المعنوي وا�ضح �أي�ض ًا،
�ويّ � .إن الدليل على �أف�ضل ّية الج ��زاء
ّ
ال�سامي ��ة لهذا العطاء المعن � ّ
ل ّأن ال ��روح في الواق ��ع بمثابة (الجوهر) والج�س ��م بمكان (ال�ص ��دف) ،فالروح كالآمر
�دي المطيع والمنفّذ ،فالتكامل الروح � ّ�ي هو الهدف ،والج�سم
والقائ ��د ،والج�سم كالجن � ّ
و�سيلة ،ولهذا ال�سبب ،ف� ّإن �إ�شعاعات الروح و�آفاقها �أو�سع من الج�سم ،واللذائذ الروح ّية
ال يمكن قيا�سها ومقارنتها باللذائذ الماد ّية والج�سمية ،كما � ّأن الآالم الروح ّية �أ�ش ّد �ألم ًا
م ��ن الآالم الج�سم ّية .وفي النهاي ��ة �أ�شارت الآية �إلى جميع هذه النعم الماد ّية والمعنو ّية،
وع ّبرت عنها ب� ّأن ذلك هو الفوز العظيم.
الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل
ال�شيرازي  -ج � - 6ص 123
ال�شيخ نا�صر مكارم
ّ
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