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المقدمة
ّ
رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف ال�سفراء و�أف�ضل الأنبياء �أبي
الحمد هلل ّ
القا�سم مح ّمد بن عبد اهلل وعلى �آله الطاهرين و�صحبه المنتجبين.

يقول تعالى في كتابه المجيدَ } :و َما �أَ َ�ص���ابَ ُكم ِّمن ُّم ِ�ص���يبَ ٍة َف ِب َما َك َ�س���بَ ْت �أَ ْي ِدي ُك ْم َويَ ْع ُفو
َعن َك ِثيرٍ {(((.
المع�صومون  Rمعدودون ب�أ�سمائهم� ،أ ّما نحن فلي�س �أح ّد منّا ال يقع في الذنب،
نهتم ب�أج�سامنا لكي نتجنّب الأمرا�ض ونحافظ عليها ،وهذا ما ي�ؤ ّكد عليه ديننا
وتجدن ��ا ّ
أهم م ��ن الج�سد وهي الروح ،وه ��ي التي بها يكون
القوي ��م ،لك ّن ��ه ي�ؤ ّك ��د �أي�ض ًا على �شيء � ّ
الإن�س ��ان �إن�سان ًا ،ي�ؤ ّكد على الروح م ��ن �أن تتل ّوث بالمعا�صي ،وتت�أ ّثر بالذنوب ،المهلكات،
نهتم بها؟
فلماذا ال ّ
نع ��م ،نح ��ن قد �أُعطين ��ا الفر�صة في هذه الأ ّي ��ام المحدودة التي نعي�شه ��ا ،وما زالت
مفتوح ��ة �أمامن ��ا .لكن تعالوا نتع� � ّرف على �آثار الذن ��وب ،في الدنيا ،وف ��ي البرزخ ،وفي
الآخرة .ع�سى �أن تكون المعرفة مانعة لنا من اقترافها� ،أو من التفكير بها والحذر منها،
أهم الأ�سب ��اب التي ينبغي توفّرها في طريق الو�صول �إلى اهلل �سبحانه
ل ّأن المعرف ��ة �أحد � ّ
وتعالى ،ف�إذا تع ّرفنا �إلى الذنب و�آثاره وما يترتّب عليه ب ُعدنا عنه ،ونكون بذلك قد تح ّلينا
وف�ضله
بال�صف ��ات التي يجب توفّره ��ا في الإن�سان الذي جعله اهلل خليفة ل ��ه في الأر�ض ّ
((( �سورة ال�شورى ،الآية.30 :
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على كثيرٍ من المالئكة.
ه ��ذا ما نتع ّر�ض له في ه ��ذا الكتاب ،الذي عمل عليه مركز ن ��ون للت�أليف والترجمة،
ع�س ��ى اهلل �أن يتح ��ف به الأ�ساتذة الكرام والق� � ّراء الأع ّزاء ،واال�ستف ��ادة منه قبل حلول
�أ�شه ��ر الن ��ور ،على �أم ��ل �أن يكون موعدنا فيها م ��ع ٍ
أهم
�رح وتعليقٍ ل ِّ
كتاب جديد حول �ش � ٍ
الثمالي ،بما يتنا�سب مع الموعظة الأخالق ّية� ،ضمن �سل�سلة كتب
فقرات دعاء �أبي حمزة
ّ
المواعظ ،المو�سومة بـ«حياة القلوب».
ويعجل فرج ول ّيه �صاحب
ون�س�أل ��ه �أي�ض ًا �أن يتق ّبل منّا �أجمعين ،ويجعلنا من العاملينّ ،
الع�صر والزمان | �إنّه نعم المولى ونعم المجيب.
مركز نون للت�أليف والترجمة

1

الدعاء �إجابة �أم احتجاب
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
«الحمد هلل الذي �أدعوه ف ُيجيبني و�إن كنت بطيئاً
حين يدعوني ،والحمد هلل الذي �أ�س�أله فيعطيني و�إن
كنت بخيالً حين ي�ستقر�ضني ،والحمد هلل الذي �أناديه
كلّما �شئت لحاجتي ،و�أخلو به حيث �شئت ل�س ّري،
�شفيع فيق�ضي لي حاجتي ،الحمد هلل الذي ال
بغير
ٍ
دعوت غي َره لم ي�ستجب لي دعائي».
�أدعو غي َره ولو
ُ
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الدعاء وأهميـّته:

يق ��ول اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم } :ا ْد ُعو ِني �أَ ْ�س���تَ ِج ْب لَ ُك ْم �إِنَّ الَّ ِذ َين
يَ ْ�ستَ ْك ِب ُرو َن َع ْن ِعبَا َد ِتي � َسيَ ْد ُخ ُلو َن َج َه َّن َم َد ِاخرِ َين{(((.
الدع ��اء عبادة ُيمار�سها الإن�سان ف ��ي جميع حاالته .وهو عبارة عن كالم المخلوق مع
خالق ��ه ،و ُيترجم عمق ال�صلة بين العبد ور ّبه ،ويعك�س حال ��ة االفتقار المت� ّأ�صلة في ذات
الإن�سان �إلى اهلل �سبحانه ،والإح�سا�س العميق بالحاجة �إليه والرغبة فيما عنده.
فالدع ��اء مفتاح الحاجات وو�سيلة الرغبات ،وهو الباب ا ّلذي خ ّوله تعالى لعباده ،كي
يلجوا �إلى ذخائ ��ر رحمته وخزائن مغفرته ،وهو ال�شفاء من الداء ،وال�سالح في مواجهة
الأع ��داء ،ومن �أق ��وى الأ�سباب ا ّلتي ُي�ستدفع بها البالء و ُير ّد به ��ا الق�ضاء .ولذلك ،ف�إنّنا
نج ��د الدعاء من �أبرز القيم الرفيعة عند الأنبي ��اء والأو�صياء وال�صالحين  ،Rومن
�أه � ّ�م ال�سن ��ن الم�أثورة عنهم؛ قال ر�س ��ول اهلل �« :Pأال �أد ّلكم على �س�ل�اح ُينجيكم من
�أعدائكم ويد ّر �أرزاقكم؟».
قالوا :بلى يا ر�سول اهلل.
قال « :Pتدعون ر ّبكم بالليل والنهار ،ف�إنّ �سالح الم�ؤمن الدعاء»(((.
وعنه � Pأنّه قال« :الدعاء م ّخ العبادة ،وال يهلك مع الدعاء �أحد»(((.
((( �سورة غافر ،الآية.60 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،468ح .3
المجل�سي ،ج � ،300ص.93
((( بحار الأنوار ،الع ّالمة
ّ
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القد�سي« :يا مو�سى� ،سلني ك ّل ما تحتاج �إليه ،حتّى علف �شاتك ،وملح
وفي الحديث
ّ
عجينك»(((.
وع ��ن �أبي عبد اهلل  Qق ��ال :قال �أمير الم�ؤمنين « :Qالدعاء تر�س الم�ؤمن،
ومتى تُكثر قرع الباب ُيفتح لك»(((.
وع ��ن الر�ضا � Qأنّه كان يق ��ول لأ�صحابه« :عليكم ب�س�ل�اح الأنبي ��اء ،فقيل :وما
�سالح الأنبياء؟ قال :الدعاء»(((.
من �آداب الدعاء :االبتداء بالحمد
أهم العبادات في
ومن المعلوم � ّأن لك ّل �أمر
ّ
عبادي �آدابه و�شروطه ،والدعاء واحد من � ّ
حياة الإن�سان ،ال �س ّيما الإن�سان الم�ؤمن ،فله �آدابه الظاهر ّية والباطن ّية ،ومنها:
تقدي ��م المدح ��ة هلل والثناء عليه قبل الم�س�أل ��ة :فقد روى الحارث ب ��ن المغيرة قال:
�سمعت �أبا عبد اهلل  Qيقول�« :إ ّياكم �إذا �أراد �أن ي�س� ��أل �أحدكم ر ّبه �ش ��يئاً من حوائج
النبي (و�آله)،
الدنيا حتّى يبد�أ بالثناء على اهلل ع َّز وج َّل والمدحة له  ،وال�صالة على ّ
ث ّم ي�س�أل اهلل حوائجه»(((.
وقال �« :Qإنّ رج ً
ال دخل الم�س ��جد و�ص� � ّلى ركعتين ،ث ّم �س�أل اهلل ع َّز وج َّل فقال
ر�سول اهلل � :Pأعج َل العبد ر ّبه ،وجاء �آخر ف�ص ّلى ركعتين ث ّم �أثنى على اهلل ع َّز وج َّل
النبي  ،Pفقال ر�سول اهلل � :Pسل تعطه»(((.
و�ص ّلى على ّ
وع ��ن عي�ص ب ��ن القا�سم قال :قال �أبو عب ��د اهلل �« :Qإذا طل ��ب �أحدكم الحاجة
فليث ��نِ عل ��ى ر ّب ��ه وليمدح ��ه ،ف� ��إنّ الرج ��ل �إذا طلب الحاجة من ال�س ��لطان ه ّي� ��أ له من
((( ع ّدة الداعي ،ابن فهد الحلّي� ،ص .123
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،468ح .4
((( م .ن� ،ص  ،469ح.5
((( م .ن� ،ص  ،484ح .1
((( م .ن� ،ص  ،484ح .5
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فمجدوا اهلل العزيز الج ّبار وامدحوه
الكالم �أح�سن ما يقدر عليه ،ف�إذا طلبتم الحاجةّ ،
و�أثنوا عليه.(((»...
قد ال يستجاب الدعاء

لك ��ن مع رعاية الكثير م ��ن الآداب الظاهرية والباطن ّية ،والإلح ��اح بالدعاء ،نجد � ّأن
اهلل �سبحانه وتعالى ال ي�ستجيب دعاءنا ،وال تتحقّق �آمالنا ،فما ال�س ّر في ذلك؟
والجواب عن هذا ال�س�ؤال �أن ال�س ّر يعود لع ّدة �أ�سباب:
�ألف ـ هناك �أ�شخا�ص ال ُي�ستجاب دعا�ؤهم �أبد ًا مهما دعوا:
روى جعف ��ر ب ��ن �إبراهي ��م عن �أبي عب ��د اهلل  Qق ��ال�« :أربع ��ة ال ُي�س ��تجاب لهم
دعوة:
 1ـ رجل جال�س في بيته يقول :اللهم ارزقني .ف ُيقال له� :ألم �آمرك في الطلب؟
 2ـ ورجل كانت له امر�أة فاجرة ،فدعا عليها .فيقال له� :ألم �أجعل �أمرها �إليك؟
 3ـ ورج ��ل كان ل ��ه م ��ال ف�أف�س ��ده ،فيق ��ول :ال ّله� � ّم ارزقن ��ي .فيق ��ال ل ��ه� :أل ��م �آم ��رك
بالإ�صالح (�أي االقت�صاد) .ث ّم قالَ } :والَّ ِذ َين �إِ َذا �أَن َفقُوا لَ ْم يُ ْ�سرِ فُوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا َو َكا َن
بَ ْي َن َذ ِل َك َق َوا ًما {(((.
 4ـ ورجل كان له مال ف�أدانه بغير ب ّينة .فيقال له� :ألم �آمرك بال�شهادة؟»(((.
قاس أو ال ٍه:
ب ـ من دعا بقلب ٍ

وه ��ذه م ��ن �أعظم الم�صائب ا ّلتي ُيبتلى بها الإن�س ��ان الم�ؤمن ،بحيث ُي�سلب منه لذيذ
مناج ��اة اهلل �سبحان ��ه ،فهو يدعو بل�سانه ،وقل ُب ��ه مع ّلق بالدنيا وم�شاغله ��ا ،فكيف يتو ّقع
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،485ح .6
((( �سورة الفرقان ،الآية.67 :
(((الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص،511ح.2
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ا�ستجاب ��ة دعائ ��ه وهو ال يلتفت لم ��ا يدعو ومن يدعو؟! ب ��ل عليه �أن يلتف ��ت بك ّله لم�س ّبب
رب الأرباب ،ح ّتى يتو ّقع الإجابة.
ويتوجه بقلبه �إلى ّ
الأ�سبابّ ،
روى �سليم ��ان بن عمر ق ��ال� :سمعت �أبا عبد اهلل  Qيقول�« :إنّ اهلل ال ي�س ��تجيب
دعاء بظهر قلبٍ �سا ٍه ،ف�إذا دعوت ف�أقبل بقلبك ث ّم ا�ستيقن بالإجابة»(((.
وع ��ن �أب ��ي عب ��د اهلل  Qق ��ال�« :إنّ اهلل ع َّز وج� � َّل ال ي�س ��تجيب دعا ًء بظه ��ر قلبٍ
ٍ
قا�س»(((.
ج ـ من لم يتقدّ م في الدعاء لم يُسمع منه إذا نزل به البالء:

كثي� � ٌر من النا�س ال يعرف الدع ��اء � اّإل بعد حلول البالء علي ��ه ،وبعد نزول الم�صائب،
ولم لم تكن المالئكة ت�سمع �صوت ��ه عندما كان معافى
ف�أي ��ن كان �أ ّي ��ام الدعة والرخ ��اء؟ َ
وغن ّي� � ًا و�آمن� � ًا؟! ف� ��إذا �أراد الإن�سان �أن ُي�ستج ��اب دعا�ؤه عند ن ��زول ال�شدائد والم�صائب
واالبتالءات ـ وهذه هي حال الدنيا ـ فعليه �أن يدع َو اهلل �سبحانه على ك ّل حال ،وي�ستعجل
و�صحة و�سالم ،وغنى و�إنع ��ام ،فلي�س الدعاء لدفع ال�ضرر
بالدع ��اء وهو في �أمن و�أمانّ ،
فقط ،و�إنّما هو ال�ستدرار الخير �أي�ض ًا ،وعلى الإن�سان �أن يلتفت �إلى � ّأن ال�شرور والم�صائب
فحري به � ْأن يدعوه وي�شكره
ا ّلتي يدفعها اهلل عنه كثيرة ج ّد ًا ،و ِن َعم اهلل عليه ال تُح�صى.
ّ
على ِّ
كل حال.
روى ه�ش ��ام بن �سالم عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :من تق ّدم في الدعاء ا�س� �تُجيب
له �إذا �أُنزل به البالء ،وقيل� :ص ��وت معروف ولم ُيحجب عن ال�س ��ماء ،ومن لم يتق ّدم
ف ��ي الدع ��اء ،ل ��م ُي�س ��تجب له �إذا ن ��زل به الب�ل�اء وقالت المالئك ��ة� :إنّ هذا ال�ص ��وت ال
نعرفه»(((.
((( ع ّدة الداعي ،ابن فهد الحلّي� ،ص .126
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،474ح.4
((( م .ن� ،ص  ،472ح.1
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د ـ من دعا وهو مص ّر على المعاصي ال يُستجاب دعاؤه:

كيف يتو ّقع الداعي � ْأن ي�ستجيب اهلل له وهو م�ص ّر على مع�صيته!؟ وكيف يتو ّقع الخير
وهو ال ّ
ينفك عن فعل ال�ش ّر!؟
النبي  ،Pفي و�ص ّيته له قال« :يا �أبا ذ ّر ،يكفي من الدعاء مع الب ّر
عن �أبي ذ ّر ،عن ّ
م ��ا يكف ��ي الطع ��ام من الملح ،يا �أب ��ا ذ ّر ،مثل ا ّلذي يدعو بغير عم ��ل كمثل ا ّلذي يرمي
بغير وتر .يا �أبا ذ ّر �إنّ اهلل ُي�صلح ب�صالح العبد ول َده وول َد ِ
ولده ،ويحفظه في دويرته
والدور حوله ما دام فيهم»(((.
وع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق « :Qكان رجل م ��ن بني �إ�س ��رائيل يدع ��و اهلل تعال ��ى �أنْ
رب� ،أبعي ��د �أنا منك
يرزق ��ه غالم� �اً ،ث�ل�اث �س ��نين ،فل ّم ��ا ر�أى �أنّ اهلل ال ُيجيبه ق ��ال :يا ّ
ف�ل�ا ت�س ��معني� ،أم قري ��ب ف�ل�ا تُجيبني؟ ف�أتاه � ٍآت ف ��ي منامه قال� :إ ّن ��ك تدعو اهلل منذ
بل�سان بذيء وقلبٍ ٍ
ثالث �سنين ٍ
نقي ،ون ّية غير �صافية (�صادقة) ،ف�أقلع عن
عات غير ّ
بذائك ،وليتّق َ
اهلل قل ُبك،
ولتح�سن ن ّيتك ،ففعل الرجل ذلك عاماً فولد له غالم»(((.
ِّ
�تجاب دعوته
وروى عل ��ي ب ��ن �أ�سب ��اط ع ��ن �أبي عب ��د اهلل َ « :Qم ��ن �س� � ّره �أنْ تُ�س � َ
فليط ّيب مك�سبه»(((.
أحب �إلى اهلل من �صالة �ألفي ركعة تط ّوعاً»(((.
وقال « :Qترك لقمة الحرام � ّ
حجة مبرورة»(((.
وعنه « :Qر ّد دانق حرام يعدل عند اهلل �سبعين ّ
وفيم ��ا وع ��ظ اهلل به عي�س ��ى « :Qيا عي�سى ،ق ��ل َ
لظلَمة بن ��ي �إ�سرائي ��ل :غ�سلتم
علي تجترئون؟ تتط ّيب ��ون بالطيب لأهل
وجوهك ��م ودنّ�ست ��م قلوبكم� ،أبي تغت� � ّرون� ،أم َّ
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي� ،آل البيت ،ج� ،7ص  ،85ح .3
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،325ح.7
((( و�سائل ال�شيعة الح ّر العاملي� ،آل البيت ،ج 7باب ا�ستحباب مالزمة الداعي لل�صبر ،وطلب الحالل ،ح .2
((( ع ّدة الداعي ،ابن فهد الحلّي� ،ص .129
المجل�سي ،ج � ،90ص .373
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ

م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة

14

الدنيا و�أجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة ،ك�أنّكم �أقوام م ّيتون.
ي ��ا عي�س ��ى ،قل لهم :ق ّلموا �أظفاركم من ك�سب الح ��رام ،و�أ�ص ّموا �أ�سماعكم عن ذكر
علي بقلوبكم ،ف�إنّي ل�ست �أريد �صوركم.
الخنا (الفح�شاء) ،و�أقبلوا َّ
ي ��ا عي�سى ق ��ل لظلَمة بني �إ�سرائيل :ال تدعوني وال�سحت تحت �أقدامكم ،والأ�صنام
ف ��ي بيوتك ��م ،ف�إنّي �آلي ��ت (�أق�سمت) �أن �أُجيب م ��ن دعاني ،و�إنّ �إجابت ��ي �إ ّياهم لعناً لهم
حتّى يتفرقوا»(((.
ُظلم الناس:

كي ��ف ت�أمل �أن ي�ستجيب لك اهلل و�أنت تظلم �أحد ًا م ��ن عباده ،و�أنت تظلم �أخوتك� ،أو
زوجتك� ،أو �أوالدك� ،أو الم�س�ؤول عنهم� ،أو جيرانك �أو �أحد ًا من �أهل م ّلتك ومذهبك وهم
قدم دعاءك على دعائهم و�أنت تعلم � ّأن
لي� ��س لهم نا�ص ٌر وال معين غير اهلل؟ � ّ
أتظن �أ ّن ��ه ُي ِّ
دع ��اء المظلوم ال يحجبه عن اهلل حاجب؟ فلن ّتق اهلل ،ول ُنحا�سب �أنف�سنا على تعاملنا مع
الآخرين قبل يوم الح�ساب ،ول ُن�سارع �إلى رفع مظلمتنا عنهم ،ع�سى �أن يقبل اهلل توبتنا،
ونجوز على ال�صراط �إلى جنّات النعيم.
عن �أبي عبد اهلل  Qفي قول اهلل ع َّز وج َّل�} :إِنَّ َربَّ َك لَبِا ْل ِم ْر َ�ص ِاد {((( قال« :قنطرة
على ال�صراط ال يجوزها عبد بمظلمة»(((.
ع ��ن �أبي حم ��زة
الثمالي ،عن �أبي جعف ��ر  Qقال« :لما ح�ضر عل ��ي بن الح�سين
ّ
�ي �أو�صيك بما �أو�صاني به �أبي Q
 Lالوف ��اة �ض ّمن ��ي �إلى �صدره ،ث ّم قال :يا ُبن � ّ
حين ح�ضرته الوفاة وبما ذكر �أنّ �أباه �أو�صاه به.
ني �إ ّياك وظلم من ال يجد عليك نا�صراً �إلاّ اهلل»(((.
قال :يا ُب ّ
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر العاملي� ،آل البيت ،ج� ،7ص  ،145ح .6
((( �سورة الفجر ،الآية.14 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،331ح .2
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،331ح .5
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من ال ير ّد دعاؤه:

عن عبد اهلل بن �سنان ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :كان �أبي  Qيقول :خم�س
الرب تبارك وتعالى:
دعوات ال تحجبن عن ّ
 1ـ دعوة الإمام المق�سط (العادل).
 2ـ ودعوة المظلوم؛ يقول اهلل ع َّز وج َّل :لأنتقمنّ لك ولو بعد حين.
 3ـ ودعوة الولد ال�صالح لوالديه.
 4ـ ودعوة الوالد ال�صالح لولده.
 5ـ ودعوة الم�ؤمن لأخيه بظهر الغيب ،فيقول :ولك مثله»(((.
وع ��ن �أبي عبد اهلل  Qقال« :قال ر�سول اهلل � :Pإ ّياكم ودعوة المظلوم؛ ف�إنّها
تُرفع فوق ال�سحاب حتّى ينظر اهلل ع َّز وج َّل �إليها فيقول :ارفعوها حتّى �أ�ستجيب له،
أحد من ال�سيف»(((.
و�إ ّياكم ودعوة الوالد ف�إنّها � ُّ
عن ه�شام بن �سالم ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :من ق ّدم �أربعين من الم�ؤمنين
ث ّم دعا ا�ستُجيب له»(((.
وعن عبد اهلل بن طلحة
النهدي ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :قال ر�سول اهلل :P
ّ
�أربعة ال تُر ُّد لهم دعوة حتّى تُفتح لهم �أبواب ال�سماء وت�صير �إلى العر�ش:
 1ـ الوالد لولده.
 2ـ والمظلوم على من ظلمه.
 3ـ والمعتمر حتّى يرجع.
 4ـ وال�صائم حتّى ُيفطر»(((.
((( م .ن� ،ص  ،509ح .1
((( م .ن ،ح .3
((( م ،ن ،ح .5
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،509ح .6
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المفاهيم الأ�سا�س
الدع ��اء عبادة ُيمار�سها الإن�سان ف ��ي جميع حاالته ،وهو عبارة عن كالم المخلوق مع
خالق ��ه ،يترجم عمق ال�صلة بي ��ن العبد ور ّبه ،ويعك�س حالة االفتق ��ار المت� ِّأ�صلة في ذات
الإن�سان �إلى اهلل �سبحانه.
من �آداب الدعاء :تقديم المدحة هلل والثناء عليه قبل الم�س�ألة.
قد ال ي�ستجيب اهلل �سبحانه وتعالى دعاءنا لأ�سباب:
�ألف ـ هناك �أ�شخا�ص ال ي�ستجاب دعا�ؤهم �أبد ًا مهما دعوا.
قا�س �أو ال ٍه.
ب ـ من دعا بقلب ٍ
ج ـ من لم يتق ّدم في الدعاء لم ُي�سمع منه �إذا نزل به البالء.
د ـ من دعا وهو م�ص ّر على المعا�صي ال ُي�ستجاب دعا�ؤه.
ظلم النا�س من المعا�صي ا ّلتي تمنع �إجابة الدعاء.
وفي المقابل هناك �أ�شخا�ص ال ُير ّد دعا�ؤهم ،وال يحجبهم عن اهلل �أحد ،كدعاء الوالد
لولده ،والمظلوم على من ظلمه.
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للمطالعة:
من هو �أبو حمزة الثمال ّي؟
الكوفي ،رجل العلم ال�شهير�َ .ص ِحب
ه ��و ثابت بن دينار ،المكنّى ب�أبي حمزة الثمال � ّ�ي
ّ
�أربع ��ة من �أئ ّمة �أهل البيت  Rوالزمهم ون�شر �آثارهم :الإمام ال�سجاد والإمام الباقر
والإمام ال�صادق والإمام الكاظم (عليهم جميع ًا �سالم اهلل).
ق ��ال الإم ��ام �أبو عبد اهلل جعفر ب ��ن مح ّمد ال�ص ��ادق  Lب�ش�أنه�« :أب ��و حمزة في
زمانه مثل �سلمان في زمانه» وكفى به مدح ًا وثنا ًء عليه .
وق ��ال الإمام �أب ��و الح�سن الر�ض ��ا  Qب�ش�أنه�« :أبو حم ��زة في زمان ��ه كلقمان في
علي وجعفر بن مح ّمد،
علي بن الح�سين ومح ّمد بن ّ
زمانه .وذلك �أنّه خدم �أربعة منّاّ :
وبرهة من ع�صر مو�سى بن جعفر .»R
و�س� ��أل الإم ��ام ال�صادق � Qأبا ب�صي ��ر عن �أبي حمزة  ،فق ��ال :خ ّلفته علي ًال .قال
الإم ��ام �« :Qإذا رجع ��ت �إليه ف�أقر�أه منّي ال�س�ل�ام » ...قال �أبو ب�صيرُ :جعلت فداك،
واهلل لق ��د كان فيه �أُن�س وكان لك ��م �شيعة! قال�« :Qصدقت .ما عندن ��ا خير له.»...
والثناء ب�ش�أنه عن ل�سان الأئ ّمة كثير ،الأمر ا ّلذي ينبئ عن انقطاعه �إلى �أبوابهم الرفيعة
واال�ستقاء من في�ض �أحاديثهم ال�شريفة في مختلف العلوم والمعارف الإ�سالمية العريقة،
وق ��د ا�شتُهِ ��ر الدعاء ا ّلذي رواه هو عن الإمام با�سمه ،ف�أ�صب ��ح معروف ًا بدعاء �أبي حمزة
الثمالي(((.
ّ

((( راجع خال�صة الأقوال للعالمة الحلي� ،ص .86
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البكاء
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
«و�أعنّي بالبكاء على نف�سي ،فقد �أفنيت بالت�سويف (الت�أخير)

والآمال عمري ،وقد نَ َزلَت نف�سي منزلة الآي�سين من خيري ،فمن
أمهده
قبر لم � ّ
يكون �أ�سوء حاالً منّي �إن �أنا نُقلت على مثل حالي �إلى ٍ
لرقدتي ،ولم �أفر�شه بالعمل ال�صالح ل�ضجعتي .وما لي ال �أبكي! وال
�أدري �إلى ما يكون م�صيري ،و�أرى نف�سي تُخادعني ،و�أيّامي تُخاتلني
(تُخادعني عن غفلة) وقد خفقت عند ر�أ�سي �أجنحة الموت ،فما لي
ال �أبكي �أبكي لخروج نف�سي� ،أبكي لحلول رم�سي (قبري وما ُيحثى

عليه من التراب) �أبكي لظلمة قبري� ،أبكي ل�ضيق لحدي� ،أبكي
ل�س�ؤال منكر ونكير �إيّاي� ،أبكي لخروجي من قبري عرياناً ذليالً،
حامالً ثقلي على ظهري� ،أنظر م ّرة عن يميني ،و�أخرى عن �شمالي،
�إذ الخالئق في �ش�أن غير �ش�أني } ِلكُ ِّل ْام ِر ٍئ ِّم ْن ُه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ �شَ �أْ ٌن يُ ْغ ِن ِيه

* ُو ُجو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ ُّم ْ�س ِف َر ٌة * َ�ض ِاحكَ ٌة ُّم ْ�س َت ْب ِ�ش َر ٌة * َو ُو ُجو ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ
َعلَ ْي َها َغ َب َر ٌة * تَ ْر َه ُق َها َق َت َر ٌة{ وذل ّة»..
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الحزن والبكاء
متهيد:

ال ُيمك ��ن الحدي ��ث عن الب ��كاء دون الحدي ��ث عن الح ��زن ،ل ّأن البكاء ولي ��د المرتبة
ال�شديدة للحزن ،لذلك نبد�أ ببيان مخت�صر للحزن:
الح ��زن :ه ��و حالة نف�سان ّي ��ة �أودعها اهلل �سبحان ��ه وتعالى في النف� ��س الإن�سان ّية ،في
مقابل الفرح وال�سرور ،وللحزن منا�شئ متع ّددة:
 1ـ فتارة ين�ش�أ عن الت� ّأ�سف على �أمور ممتنع ٍة ال ُيمكن �إعادتها �أو تداركها ،كمن يحزن
إرادي ،ولكن ال ُب ّد من
عل ��ى م ��وت حبيب �أو عزيز عليه .وهذا النوع من الح ��زن ال � ّ
توجيهه كي ال يخرج عن ح ّد االعتدال.
التوجع على �أمرٍ قد فات وانق�ضى ،لكن ُيمكن تداركه �أو التعوي�ض
 2ـ وثاني ًة ين�ش�أ عن ُّ
عن ��ه بالتوبة مث ًال �أو بالق�ضاء .وهذا النوع ال ُب ّد من ا�ستغالله واال�ستفادة منه كي
إن�ساني.
يو�صل �صاحبه �إلى الكمال ال ّ
أخروي مجهول لنا.
 3ـ وثالثة قد ين�ش�أ عن الخوف من �أمرٍ
دنيوي �أو � ّ
ّ
فوائده :ومهما كان من�ش�أ الحزن ف�إنّه ل�ش ّدة تفاعل الإن�سان معه يو ّلد البكاء والدموع،
وقد يدفع بالإن�سان نحو الكمال ،ونحو تدارك الأمور في المورد ا ّلذي ُيمكن تداركه ،كما
� ّأن ال�سرور والف ��رح الزائد وال�شديد ُيميت القلب ويبعث على التم ّيع والالمباالة ،و ُي�س ّبب
الأ�شر والبطر ،وي�ؤ ّدي للبعد عن اهلل �سبحانه وتعالى ،وهو من �أعظم المهلكات.
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االجتماعي ،وعن االن�شراح �أمام الإخوان
لكن قد ي�ش ّل الحزن بع�ض النا�س عن العمل
ّ
والأه ��ل والنا�س �أجمعين ،ما ينعك�س على حياته فينقب�ض النا�س في المقابل عنه وتتغ ّير
حياة هذا ال�شخ�ص االجتماع ّية.
البكاء ال يفضح

ل ��و كان ك ّل �شخ� ٍ��ص يبكي على ذنب اقترف ��ه� ،أو مع�صية اقترفها ،لم ��ا بكى �أح ٌد من
النا� ��س َ
ولكن اهلل �سبحانه وتعالى �أخفى �س� � ّر البكاء في قلوب النا�س،
خوف الف�ضيح ��ةّ ،
وجع ��ل للب ��كاء �أ�سباب ًا متع� � ّددة ،فمنهم من يبكي م ّم ��ا جنت يداه وارتكب ��ت من خطيئة،
ومنهم من يبكي من خ�شية اهلل ،ومنهم من يبكي فرح ًا وقرب ًا ،ومنهم من يبكي ا�ستزادة
وتط ّلع ًا ،وقد �أجاد ال�شاعر في هذا الم�ضمون حيث قال:
�إل� �ه ��ي ب �ك��ت ل �ل �ق��رب م �ن��ك ع� ��� �ص ��اب� � ٌة

وم���ا ك� � ّل م ��ن ي�ب�ك��ي ل��دي��ك ل ��ه ذنب

ف�سر بكاء الأولياء المع�صومين  ،Rف�إنّه نوع من البكاء ال ُيدرِك معناه �إال
وبهذا ُن ّ
هم ،وال ي�شعر بلذّته غيرهم.
حزن أم فرح؟

وا ّلذي يدعو �إليه �أهل البيت  Rهو االعتدال في الأمور ،فعن �أمير الكالم علي بن
�أب ��ي طالب  Qفي النهج ال�شريف وهو ي�صف الإن�س ��ان الم�ؤمن« :الم�ؤمن ب�شره في
وجهه ((( ،وحزنه في قلبه� .أو�سع �شيء �صدراً ،و� ّ
أذل �شيء نف�ساً((( .يكره الرفعة ،وي�شن�ؤ
ٌ
ال�سمع ��ة .طوي � ٌ�ل غ ّمه .بعي ٌد ه ّم ��ه .كثي ٌر �صمته.
م�شغول وقت ��ه»((( .ف ُنالحظ االعتدال
في �أو�صافه ،ل ّأن الحزن وحده ي�ؤ ّدي ب�صاحبه �إلى االنقبا�ض في المجتمع ،وبالتالي ُبعده
ع ��ن النا�س و ُبعد النا�س عن ��ه ،وكذلك ال ِب�شْ ر وال�سرور وحده يو�ص ��ل �صاحبه �إلى الترف
((( الب�شا�شة والطالقة� ،أي ال يظهر عليه �إال ال�سرور و�إن كان في قلبه حزين ًا .كناية عن ال�صبر والتح ّمل.
يحب �أن ي�سمع �أحد
وال
ال�ضعفاء،
على
((( ذلّ نف�سه لعظمة ر ّبه وللم�ست�ضعفين من خلقه وللحقّ �إذا جرى عليه .وكراهته للرفعة :بغ�ضه للتك ّبر
ّ
بما يعمل هلل ،فهو ي�شن�ؤ �أي يبغ�ض ال�سمعة ،وطول غ ّمه خوف ًا م ّما بعد الموت .و ُبعد ه ّمه لأنّه ال يطلب �إ ّال معالي الأمور.
((( نهج البالغة ،الحكمة � ،333ص 78ـ .79
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والبطال ��ة واال�ستهت ��ار بالأم ��ور ،ولكن متى ما اجتم ��ع الحزن مع الفرح ف ��ي قلب واحد،
إلهي في القلب ،حزن على تق�صي ��ره وما ق ّدم في حياته ،وفي
بمعن ��ى �أن يك ��ون الحزن ال ّ
نف�س الوقت ُيظهر ال ِب�شْ ر والفرح وال�سرور للنا�س؛ لأنّه م�أمور بذلك �أمام النا�س ،عندها
تظه ��ر حالة االعتدال له ��ذا الإن�سان ،ويكون ك ٌّل من هاتي ��ن ال�صفتين (الحزن والفرح)
كما ًال للإن�سان ،في مجتمعه ودينه ودنياه و�آخرته.
صفة الم ّتقين

وعنه  Qفي �صفة الم ّتقين« :قلوبه ��م محزونة ،و�شرورهم م�أمونة .و�أج�سادهم
نحيف ��ة ،وحاجاته ��م خفيف ��ة ،و�أنف�سهم عفيف ��ة� .صبروا �أ ّيام� �اً ق�صي ��ر ًة �أعقبتهم راحة
طويل ��ة .تج ��ارة مربح ��ة َي ّ�سرها له ��م ر ّبه ��م� .أرادتهم الدنيا فل ��م ُيريدوه ��ا .و�أ�سرتهم
فف� � َدوا �أنف�سه ��م منه ��اّ � .أم ��ا اللي ��ل ف�صا ّف ��ون �أقدامهم تالين لأج ��زاء الق ��ر�آن يرتّلونه
ترتي ً
الُ .يحزِّنون به �أنف�سهم وي�ستثيرون به دواء دائهم»(((.
وم ��ن الوا�ضح في كالم الأمير ّ � Qأن ه� ��ؤالء الم ّتقين يكون الحزن في قلوبهم ،ال
يظه ��ر على وجوههم ،وال تعرف في �سيماهم الح ��زن ،لأّ ّن متط ّلباتهم خفيفة ،و�أنف�سهم
تزهد عن التط ّلع �إلى ما في �أيدي النا�س فهي عفيفة ،لذلك ال �أحد ي�ضجر منهم.
بُكاء الخشية:

هن ��اك رواي ��ات عديدة تم ��دح بع�ض �أن ��واع ال ُبكاء لم ��ا يترتّب عليه من �آث ��ار معنو ّية،
ف ��ي الدنيا والآخ ��رة ،منها ال ُبكاء من خ�شي ��ة اهلل �سبحانه وتعالى؛ فق ��د ورد عن الإمام
النبي  Pفي حديث المناهي قال« :ومن ذرفت
ال�ص ��ادق  Qعن �آبائ ��ه  Rعن ّ
عين ��اه م ��ن خ�شي ��ة اهلل كان ل ��ه بك ّل قط ��رة قطرت من دموع ��ه ق�صر في الج ّن ��ة ،مك ّلل
بال ��د ّر والجوه ��ر ،في ��ه م ��ا ال عي ��ن ر�أت ،وال �أذن �سمع ��ت ،وال خطر على قل ��ب ب�شر»(((.
((( نهج البالغة من خطبة له في و�صف المتّقين ،الخطبة � ،193ص.162
العاملي ،ج  ،11الباب  15من جهاد النف�س ،ح .1
((( و�سائل ال�شيعة� ،آل البيت ،الح ّر
ّ
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تعجب م ��ن �أن ت�ؤ ّثر قطر ٌة واحد ٌة هذا الأث ��ر العظيم ،ل ّأن هذه القطرة
وال ا�ستغ ��راب وال ّ
الذارفة من خ�شية اهلل نابعة من وجود �إن�سان يتح ّلى حينها ب�أمرين:
 1ـ تح� � ّول عظيم في نف�سه ،فهو �أثناء الحزن وما ُيرافقه من ان�سكاب الدمعة متفاع ٌل
ب�شكلٍ كاملٍ مع اهلل �سبحانه ،مع �أوامر اهلل ونواهيه ،فتتج ّلى عظمة اهلل في القلب
ليتح� � ّول �إلى الخ�شوع ،و ُيرافق ��ه الندم والت� ُّأ�سف على ما ف� � ّرط في �ساحة القد�س
معا�ص ،وهذا الندم يوجب غفران الذنوب ،فقد ورد
الإله ّي ��ة ،وعلى ما ارتكبه من ٍ
علي
الع�سكري ،عن �آبائه  Rقال :قال الإمام ال�صادق :Q
ّ
عن الح�سن بن ّ
«�إنّ الرج ��ل ليك ��ون بين ��ه وبين الجنّة �أكث ��ر م ّما بين الثرى �إل ��ى العر�ش؛ لكثرة
ذنوبه ،فما هو �إلاّ �أن يبكي من خ�شية اهلل ع َّز وج َّل ندماً عليها حتّى ي�صير بينه
وبينه ��ا �أق ��رب م ��ن جفنه �إل ��ى مقلت ��ه»((( .وك� ّأن هذا البكاء م�ل�ازم لتحقّق �سائر
�شرائط التوبة.
عاطفي كبي ٌر م ��ن اهلل ج ّل ثنا�ؤه ،ما يعني تفاعل النف�س �أكثر من ذي قبلٍ
 2ـ اقت ��راب
ّ
م ��ع اهلل �سبحان ��ه ،لذا عل ��ى الباكي �أن ي�ستغ ّل ه ��ذه النفحة الإله ّي ��ة ،ويغتنم هذه
الفر�صة ا ّلتي يكون فيها حزين ًا باكي ًا ،لأنّها ال تح�صل دائم ًا ومتى �شاء.
فع ��ن �أبي عب ��د اهلل  Qقال« :ما من �ش ��ي ٍء �إلاّ وله كي � ٌ�ل ووزن� ،إلاّ الدم ��وع ،ف�إنّ
القط ��رة تُطف ��ئ بحاراً من ن ��ار ،ف�إذا اغرورق ��ت العين بمائها لم ُيره ��ق وجهه قت ٌر وال
ذ ّلة ،ف�إذا فا�ضت ح ّرمها اهلل على النار ،ولو �أنّ باكياً بكى في �أ ّمة ل ُرحموا»(((.
وعن �أبي �أيوب ،عن الر�ضا  Qقال« :كان فيما ناجى اهلل به مو�سى � Qأنّه ما
تق� � ّرب �إل � ّ�ي المتق ّربون بمثل البكاء من خ�شيتي ،وم ��ا تع ّبد لي المتع ّبدون بمثل الورع
عن محارمي ،وال تز ّين لي المتز ّينون بمثل الزهد في الدنيا ع ّما يه ّم الغنى عنه.
((( م� .س .الو�سائل ،ح .10
((( م .ن .ح .11
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فقال مو�سى  :Qيا �أكرم الأكرمين فما �أثبتهم على ذلك؟
فق ��ال :ي ��ا مو�سى � ّأما المتق ّربون لي بالبكاء من خ�شيتي فهم في الرفيق الأعلى ال
ُي�شركه ��م في ��ه �أحد ،و� ّأما المتع ّبدون لي بالورع عن محارمي ف�إنّي �أُفتّ�ش النا�س
ع ��ن �أعماله ��م وال �أُفتّ�شه ��م حيا ًء منهم ،و�أ ّم ��ا المتز ّينون لي بالزه ��د في الدنيا
ف�إنّي �أُبيحهم الجنّة بحذافيرها ،يتب ّو�ؤن منها حيث ي�شا�ؤون»(((.
وع ��ن جعفر بن مح ّمد ،عن �أبي ��ه  Lقال« :قال ر�س ��ول اهلل  :Pطوبى ل�صور ٍة
نظر اهلل �إليها تبكي على ذنب من خ�شية اهلل لم ّ
يطلع على ذلك الذنب غيره»(((.
بُكاء الخوف

وه ��ذا ن ��وع من ال ُبكاء موجود عن ��د ك ّل النا�س ،حيث � ّإن النف� ��س الب�شر ّية ُجبلت على
الراحة والدعة والطم�أنينة ،فهي ت�سعى لذلك في ك ّل حاالتها ،و�إذا ما ف ّكرت بالمجهول
خاف ��ت وا�ضطربت ،لذلك عندما تُف ّك ��ر بما �سيكون م�صيرها تف ��زع وتبكي ،فلو ف ّكرت
بالم ��وت م ��ن ر�ؤية ملك الموت �إل ��ى ّ
تقطع الأو�ص ��ال� ،إلى نزع الروح� ،إل ��ى فراق الدنيا
والأه ��ل والأحب ��اب� ،إلى خ�سارة العمر وم ��ا كان فيه من الت�سويف والآم ��ال ،ومن ّثم لو
ف ّك ��رت بالقب ��ر و�ضيقه وظلمت ��ه ،وب�س�ؤال منكر ونكي ��ر ،وبما �سيجري عل ��ى الج�سد في
القب ��ر ،وبالبع ��ث والن�ش ��ور للح�س ��اب ،وبالوقوف بين ي ��دي ج ّبار ال�سم ��اوات والأر�ض،
وبالح�س ��اب وال�صراط ،لو ف ّكرت بهذه الأمور واح ��دة تلو الأخرى لخرجت عن طورها،
وخاف ��ت وا�ضطربت ،وبالتالي �ستبكي ل ّأن م�صيرها ف ��ي ك ّل هذه الأمور مجهول لديها،
وه ��ذا الإمام (�سالم اهلل عليه) ي�صف ه ��ذه الحال في دعاء ال�سحر الم�شهور« :و�أعنّي
بال ُب ��كاء عل ��ى نف�س ��ي ،فق ��د �أفني ��ت بالت�سوي ��ف والآم ��ال عم ��ري ،وق ��د نزل ��ت منزل ��ة
الآي�سي ��ن م ��ن خي ��ري ،فمن يكون �أ�س ��و�أ حا ًال م ّن ��ي� ،إن �أنا نُقلت على مث ��ل حالي� ،إلى
((( م� .س ،الو�سائل ،ح .9
((( م .ن .ح.7
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قب ��رٍ لم �أم ّه ��ده لرقدتي ،ولم �أفر�شه بالعمل ال�صال ��ح ل�ضجعتي ،وما لي ال �أبكي وما
�أدري �إل ��ى م ��ا يكون م�صي ��ري ،و�أرى نف�س ��ي تُخادعني ،و�أ ّيامي تُخاتلن ��ي ،وقد خفقت
عن ��د ر�أ�س ��ي �أجنحة الموت ،فما لي ال �أبكي؟ �أبكي لخ ��روج نف�سي� ،أبكي لظلمة قبري،
�أبكي ل�ضيق لحدي� ،أبكي ل�س�ؤال منكرٍ ونكي ٍر �إ ّياي� ،أبكي لخروجي من قبري عرياناً
ذلي�ل ً�احام�ل ً�اثقل ��يعل ��ىظه ��ري.»...

}�أُ ْولَ ِئ َ
ُوح َو ِمن
ي���ن �أَ ْن َع��� َم اهللُ َع َل ْيهِ م ِّم َن ال َّن ِبيِّ َ
���ك الَّ ِذ َ
ي���ن ِمن ُذ ِّريَّ ِ���ة �آ َد َم َو ِم َّم ْن َح َم ْلنَا َم��� َع ن ٍ
���ج ًدا
ُذ ِّريَّ ِ���ة �إِ ْب َر ِاهي َم َو�إ ِْ�س��� َرا ِئ َيل َو ِم َّم ْن َه َد ْينَ���ا َو ْاجتَبَ ْينَا �إِ َذا تُ ْت َل���ى َع َل ْيهِ ْم �آيَ ُ
ات ال َّر ْح َمن خَ ُّروا ُ�س َّ
َوبُ ِكيًّ���ا{(((.

((( �سورة مريم ،الآية.58 :
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للمطالعة:

ي�ض
���ت ال � ِأج ُد َما َ�أ ْح ِم ُل ُك ْم َع َل ْي ِه تَ َولَّو ْا َّو�أَ ْعيُنُ ُه ْم ت َِف ُ
} َو َال َع َل���ى الَّ ِذ َين �إِ َذا َما �أَت َْو َك ِلتَ ْح ِم َل ُه ْم ُق ْل َ
ِم َن ال َّد ْم ِع َح َزنًا �أَ َّال يَ ِج ُدو ْا َما يُ ِنفقُو َن{(((.
�ش�أن النزول:
نزلت في الب ّكائين ،وهم �سبعة نفر :عبد الرحمن بن كعب ،وعتبة بن زيد ،وعمرو بن
النجار ،و�سالم بن عمير ،وهرم بن عبد اهلل ،وعبد اهلل بن عمرو
غنمة ،وه�ؤالء من بني ّ
ب ��ن عوف ،وعبد اهلل بن معقل ،من مزينة ،جاءوا �إل ��ى ر�سول اهلل  Pفقالوا :يا ر�سول
اهلل! احملنا ف�إنّه لي�س لنا ما نخرج عليه .فقال :ال �أجد ما �أحملكم عليه(((.
عن �أبي عبد اهلل  Qقال� :إن فاطمة بنت �أ�سد �أ ّم �أمير الم�ؤمنين كانت �أ ّول امر�أة
هاج ��رت �إل ��ى ر�سول اهلل  Pمن م ّكة �إل ��ى المدينة على قدميها وكان ��ت من �أب ِّر النا�س
بر�س ��ول اهلل  ...،Pفبينم ��ا هو ذات يوم قاعد �إذ �أتاه �أمير الم�ؤمنين  Qوهو يبكي
فق ��ال له ر�س ��ول اهلل  :Pما ُيبكيك؟ فقال :ماتت �أ ّمي فاطم ��ة ،فقال ر�سول اهلل :و�أ ّمي
واهلل وق ��ام ُم�سرع ًا حتى دخل فنظر �إليها وبكى ،ث � ّ�م �أمر الن�ساء �أن يغ�سلنها وقال :P
�إذا فرغت � ّ�ن ف�ل�ا ت ِ
أعطاهن �أحد
ُحدثن �شيئ ًا ح ّتى تُع ِلمنني ،فل ّما فرغ ��ن �أعلمنه بذلك ،ف�
ّ
قمي�صي ��ه ا ّلذي يل ��ي ج�سده و�أمره � ّ�ن �أن ُيك ّفنّها فيه ،وقال للم�سلمي ��ن� :إذا ر�أيتموني قد
فعلت �شيئ ًا لم �أفعله قبل ذلك ف�سلوني ِل َم فعلته ،فلما فرغن من غ�سلها وك ّفنّها دخل P
فحم ��ل جنازته ��ا على عاتقه ،فل ��م يزل تحت جنازته ��ا حتى �أوردها قبره ��ا ،ثم و�ضعها
انكب
ودخ ��ل القب ��ر فا�ضطجع فيهّ ،ثم قام ف�أخذها على يدي ��ه ح ّتى و�ضعها في القبر ّثم َّ
((( �سورة التوبة ،الآية.92 :
((( تف�سير مجمع البيان ،الطبر�سي ،ج� ، 5ص .104
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انكب على
عليها طوي ًال ُيناجيها ويقول لها :ابنك ،ابنك ،ابنك ّثم خرج و�س ّوى عليهاّ ،ثم َّ
قبره ��ا ف�سمع ��وه يقول :ال �إله �إال اهلل ،ال ّله � ّ�م �إنّي �أ�ستودعها �إ ّياك ث � ّ�م ان�صرف ،فقال له
الم�سلمون� :إنّا ر�أيناك فعلت �أ�شياء لم تفعلها قبل اليوم فقال :اليوم فقدت ب َّر �أبي طالب،
�إن كان ��ت ليك ��ون عندها ال�شيء فت�ؤثرني به على نف�سها وولده ��ا و�إنّي ذكرت القيامة و� ّأن
وذكرت
النا� ��س ُيح�ش ��رون عراة ،فقالت :وا �سو�أت ��اه ،ف�ضمنت لها �أن يبعثه ��ا اهلل كا�سية
ُ
�ضغط ��ة القبر فقالت :وا �ضعف ��اه ،ف�ضمنت لها �أن يكفيها اهلل ذل ��ك ،فكفّنتها بقمي�صي
وا�ضطجعت في قبرها لذلك ،وانكببت عليها فلقّنتها ما تُ�س�أل عنه ف�إنّها ُ�سئلت عن ر ّبها
فارتج عليها ،فقلت :ابنك،
و�سئلت عن ول ّيها و�إمامها َّ
و�سئلت عن ر�سولها ف�أجابت ُ
فقالت ُ
ابنك ،ابنك»(((.

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص .454

3

ذكر اهلل �شفاء للقلوب
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
«اللهم �أ�شغلنا بذكرك و�أعذنا من �سخطك
ّ
و�أجرنا من عذابك وارزقنا من مواهبك و�أنعم علينا
حج بيتك وزيارة قبر نبيّك �صلواتك
من ف�ضلك وارزقنا ّ
ورحمتك ومغفرتك ور�ضوانك عليه وعلى �أهل بيته
�إنّك قريب مجيب ،وارزقنا عمالً بطاعتك وتو ّفنا على
و�سنّة نبيّك.»P
ملّتك ُ
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تمهيد:
لق ��د م � ّ�ن اهلل �سبحانه وتعالى عل ��ى الأ ّمة الإ�سالمية ب� ��أن لم يجعل له ��ا وقت ًا مح ّدد ًا
ومنح�ص ��ر ًا لالت�صال به ،كما ولم يح�صر ذلك في مكان مع ّين ،و�إنّما هو حبيب وجلي�س
م ��ن ذكره ،وهو مجيب من دع ��اه وذكره ،فقد ورد في الحدي ��ث � ّأن جبرائيل  Qقال
للنب � ّ�ي �« :Pإنّ اهلل تعال ��ى يق ��ول� :أعطي ��ت �أ ّمتك ما ل ��م �أُعطه � ّأمة م ��ن الأمم ،فقال
 :Pوما ذاك يا جبرائيل؟ قال  :Qقوله تعالىَ } :فا ْذ ُك ُرو ِني �أَ ْذ ُك ْر ُك ْم{ ولم يقل
هذه لأحد من الأمم»(((.
وتحب الم�ؤان�س ��ة وال�صحبة،
وم ��ن المعل ��وم � ّأن طبيع ��ة الإن�سان تميل �إلى االجتم ��اعّ ،
وتهرب من الوحدة والفراغ ،لذلك نجد الإن�سان دائم ًا ي�سعى ليكون عنده �صديق �أو رفيق
�أو جلي�س .وي�سعد الإن�سان ك ّلما كثر جل�سا�ؤه ورفقا�ؤه ،ولكن عليه �أن ينتبه من � ّأن الجل�ساء
عل ��ى نحوين ،منهم من هو ذاك ��ر هلل �سبحانه ،ومنهم من هو غافل عن ذكره ،وخير من
بني اخت ��ر المجال�س على عينك،
ن�ص ��ح ابنه في ذلك لقمان الحكي ��م حيث قال له« :يا ّ
ف� ��إن ر�أي ��ت قوم� �اً يذك ��رون اهلل ع َّز وج َّل فاجل� ��س معهم ،ف�إن تكن عالم� �اً نفعك علمك،
و�إن تك ��ن جاه�ل ً�ا ع ّلموك ،ولع ّل اهلل �أن يظ ّلهم برحمته فيع ّمك معهم ،و�إذا ر�أيت قوماً
ال يذك ��رون اهلل ف�ل�ا تجل�س معهم ،ف�إن تك ��ن عالماً لم ينفعك علمك ،و�إن كنت جاه ً
ال
يزيدوك جه ً
ال ،ولع ّل اهلل �أن يظ ّلهم بعقوبة فيع ّمك معهم»(((.
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،5ص .286
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،1ص  ،39باب مجال�سة العلماء.
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أهمية ذكر الله:

� ّإن قيم ��ة ذك ��ر اهلل و�أهم ّيته كبي ��رة ج ّد ًا .واهلل تب ��ارك وتعالى قال ف ��ي محكم كتابه
العزيزَ } :ولَ ِذ ْك ُر ا ِهلل �أَ ْكبَ ُر{(((.

ق ��ال ر�س ��ول اهلل « :Pال تخت ��ارن عل ��ى ذك ��ر اهلل �شيئ� �اً ف�إ ّن ��ه يق ��ولَ } :ولَ ِذ ْك ُر ا ِهلل

�أَ ْكبَ ُر{»(((.

أحب �إلى اهلل تعالى وال �أنجى لعبد من ك ّل �س ّيئة في الدنيا
وعنه « :Pلي�س عمل � ّ
والآخرة من ذكر اهلل.
قيل :وال القتال في �سبيل اهلل؟
قال  :Pلوال ذكر اهلل لم ي�ؤمر بالقتال»(((.
لذا ف� ّإن ذكر اهلل تعالى بال ّ
�شك خير عمل نقوم به في هذه الدنيا الفانية ،وهو �أف�ضل
ما ن ّدخره ل�ساعة ال�س�ؤال ،و�أثقل ما نجده في الميزان يوم الح�ساب ،فقد قال ر�سول اهلل
�« :Pأال �أُخبرك ��م بخي ��ر �أعمالك ��م لك ��م� ،أرفعها ف ��ي درجاتكم ،و�أزكاها عن ��د مليككم،
وخير لكم من الدينار والدرهم ،وخير لكم من �أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟
فقالوا :بلى ،فقال :ذكر اهلل ع َّز وج َّل كثيراً»(((.
�أم ��ا حقيقة الذكر فقد ع ّبر عنها ر�سول اهلل Pبقوله« :من �أطاع اهلل ع َّز وج َّل فقد
ذكر اهلل و�إن ق ّلت �صالته و�صيامه وتالوته للقر�آن»(((.

((( �سورة العنكبوت ،الآية.45 :
المجل�سي ،ج.107 ،74
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص.965
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .499
المجل�سي ،ج� ،74ص.87
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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ذكر الله بُكر ًة وأصيال:

وكفي ��ل له ��ذا الذكر ب� ��أن يمحو ال�س ّيئ ��ات ا ّلتي يقترفه ��ا الإن�سان بين مطل ��ع ال�شم�س
وغروبه ��ا ،وذل ��ك ما لو ذك ��ر اهلل في ال�صب ��اح ،وذكره �أي�ض� � ًا في الم�س ��اء ،ففي تف�سير
الع ّيا�ش ��ي :ع ��ن جابر ،عن �أبي جعف ��ر  ،Qقال« :ق ��ال النب � ّ�ي � :Pإنّ الملك ُينزل
ال�صحيفة �أ ّول النهار و�أ ّول الليل ،يكتب فيها عمل ابن �آدم ،ف�أ ّملوا في �أ ّولها خيراً ،وفي
�آخره ��ا خي ��راً ،ف�إنّ اهلل يغف ��ر لكم ما بين ذلك� ،إن �شاء اهلل ،ف�إنّ اهلل يقول« :فاذكروني
�أذكركم»(((.

ق ��ال تعال ��ى} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللَ ِذ ْك ًرا َك ِثي ًرا * َو َ�س���بِّ ُحو ُه بُ ْك َر ًة َو�أَ ِ�ص اً
���يل {(((،
وقالَ } :وا ْذ ُكرِ ْا�س َم َرب ِّ َك بُ ْك َر ًة َو�أَ ِ�صيل{(((.
ح�سن على ِّ
كل ح ��ال ،حال القيام والقعود ،حال الح ��زن وال�سرور ،حال
ب ��ل ذك ُر اهلل ٌ
ال�س��� َما َو ِات َوالأَ ْر ِ�ض َو ْاخ ِت َ
�ل�ا ِف ال َّل ْي ِل َوال َّن َهارِ
ال�ضي ��ق والفرج… قال تعالى�} :إِنَّ ِفي خَ ْلقِ َّ
لآيَ ٍ
���ى ُجنُوبِهِ ْم{((( ومن و�صايا
���ات ِّ ألُ ْو ِلي الأ ْلبَ ِاب * الَّ ِذ َين يَ ْذ ُك��� ُرو َن اهللَ ِقيَا ًما َو ُق ُعو ًدا َو َع َل َ
الإم ��ام عل ��ي Qالبنه الح�سن - Qعن ��د الوفاة  -قال« :وك ��ن هلل ذاكراً على كل
حال»(((.
أقم الصالة لذكري:

� ّإن الذاك ��ر بمنزل ��ة الم�ص ّلي والقائ ��م بين يدي اهلل تعال ��ى�} :إِنَّ ِني �أَنَا اهللُ لاَ �إِلَ��� َه ِ�إلاَّ �أَنَا
ال�ص اَل َة ِل ِذ ْكرِ ي{(((.
َف ْاعبُ ْد ِني َو�أَ ِق ِم َّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،5ص .295
((( �سورة الأحزاب ،الآيتان 41 :و .42
((( �سورة الإن�سان ،الآية.25 :
((( �سورة �آل عمران ،الآيتان 190 :ـ .191
((( �أمالي الطو�سي� ،ص .8
((( �سورة طه ،الآية.14 :
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يق ��ول الإم ��ام الباقر« :Qال يزال الم�ؤمن في �صالة م ��ا كان في ذكر اهلل ،قائماً
كان �أو جال�ساً �أو م�ضطجعاً� ،إن اهلل تعالى يقول} :الَّ ِذ َين يَ ْذ ُك ُرو َن اهللَ ِقيَا ًما َو.(((»{...
«الله ��م� ..أ�س�أل ��ك بح ّق ��ك وقد�سك و�أعظم �صفاتك و�أ�سمائ ��ك �أن تجعل �أوقاتي من
اللي ��ل والنه ��ار بذكرك معم ��ورة ،وبخدمتك مو�صولة ،و�أعمالي عن ��دك مقبولة ،حتّى
تكون �أعمالي و�أورادي ك ُّلها ورداً واحداً ،وحالي في خدمتك �سرمداً»(((.
خصوصيّة ذكر الله في بعض المواقف:

خ�صها اهلل تعالى بذكره واال�ستعانة به ،منها:
هناك بع�ض المواقف والأو�ضاع قد ّ

�أ  -عن ��د لقاء الع ��دو وقتاله ،قال تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا ِ�إ َذا لَ ِقيتُ ْم ِفئَ ًة َفا ْثبُتُو ْا َوا ْذ ُك ُرو ْا
(((
علي�« :Qإذا لقيت ��م عد ّوكم في الحرب
اهللَ َك ِثي��� ًرا لَّ َع َّل ُك ْم تُ ْف َل ُحو َن{  ،وعن الإم ��ام ّ

ف�أق ّلوا الكالم واذكر اهلل ع َّز وج َّل»(((.

ب  -عن ��د دخول الأ�س ��واق
علي�« :Qأكث ��روا ذكر اهلل
ّ
والتب�ضع ،ورد ع ��ن الإمام ّ
ع� � َّز وج� � َّل �إذا دخلتم الأ�سواق عند ا�شتغال النا�س ،ف�إنّه كفّارة للذنوب وزيادة في
الح�سنات ،وال تُكتبوا في الغافلين»(((.
وعن ر�سول اهلل Pقال« :من ذكر اهلل في ال�سوق مخل�صاً عند غفلة النا�س و�شغلهم
بما فيه كتب اهلل له �ألف ح�سنة ويغفر اهلل له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب
ب�شر»(((.
الهم والحكم والق�سمة ،قال ر�سول اهلل« :Pاذكر اهلل عند ه ِّمك �إذا هممت،
ج  -عند ّ
((( �أمالي الطو�سي� ،ص .79
((( من دعاء الإمام علي ،Qالذي علّمه لكميل.
((( �سورة الأنفال ،الآية.45 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.42
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.614
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج � ،86ص.130
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وعند ل�سانك �إذا حكمت ،وعند يدك �إذا ق�سمت»(((.
نبي م ��ن �أنبيائه :ابن �آدم،
د  -عن ��د الغ�ض ��ب ،قال ر�سول اهلل �« :Pأوح ��ى اهلل �إلى ّ
اذكرني عند غ�ضبك �أذكرك عند غ�ضبي ،فال �أمحقك فيمن �أمحق»(((.
ه� �ـ  -في الخلوات وعند ال ّلذّات ،قال الإم ��ام الباقر« :Qفي التوراة مكتوب... :
ي ��ا مو�سى ...اذكرني ف ��ي خلواتك وعند �سرور لذّاتك �أذكرك عند غفالتك»(((،
وعن الإمام ال�صادق Qقال�« :شيعتنا ا ّلذين �إذا خلوا ذكروا اهلل كثيراً»(((.
صفات أهل الذكر:

علي:Q
 -1ذك ُر اهلل �سبحانه من �سج ّية الم ّتقين الم�ؤمنين و�شيمهم ،قال الإمام ّ
«ذك� � ُر اهلل �شيمة المتّقي ��ن»((( ،وعنه« :Qذك ُر اهلل �سج ّية ك ّل مح�سن و�شيمة
ك ِّل م�ؤمن»(((.
علي« :Qالم�ؤمن دائم
 -2الم�ؤم ��ن هو في ذكر دائم وتفكير م�ستم ّر ،قال الإمام ّ
الذكر ،كثير الفكر ،على النعماء �شاكر ،وفي البالء �صابر»(((.

ب ��ل ال تلهي الم�ؤمنين عن ذكر اهلل تعالى ملذّات الدنيا وهمومها ،قال تعالى} :رِ َج ٌال
وب
ال�ص اَل ِة َو�إِيتَاء ال َّز َكا ِة يَخَ افُو َن يَ ْو ًما تَتَ َق َّل ُب ِف ِيه ا ْل ُق ُل ُ
لاَّ تُ ْلهِ يهِ ْم ِت َجا َر ٌة َولاَ بَ ْي ٌع َعن ِذ ْكرِ ا ِهلل َو�إِ َق ِام َّ
َو ْ أ
الَ ْب َ�صا ُر{(((.
قال الإمام الباقر« :Qك�أنّ الم�ؤمنين هم الفقهاء �أهل فكرة وعبرة ،لم ُي�ص ّمهم
المجل�سي ،،ج� ،74ص.171
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،72ص.321
((( �أمالي المفيد� ،ص.210
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.500
((( غرر الحكم ،الآمدي ،ح .3615
((( غرر الحكم ،الآمدي ،ح .3617
((( غرر الحكم ،ح .1533
((( �سورة النور ،الآية.37 :
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عن ذكر اهلل ما �سمعوا ب�آذانهم ،ولم ُيعمهم عن ذكر اهلل ما ر�أوا من الزينة»(((.
	-3الذاكرون ال يم ّلون من ذكره ،قال الإمام الباقر - Qفي �صفة �أبناء الآخرة :-
«ال يم ّلون من ذكر اهلل»(((.
وق ��د يعي� ��ش الم�ؤم ��ن حال ��ة ال�صمت الطوي ��ل � اّإل م ��ن ذك ��ر اهلل تعالى ،ق ��ال الإمام
علي« :Qطوبى لمن �صمت �إلاّ بذكر اهلل»(((.
ّ
التقي�« :إن كان في الغافلينُ ،كتب من
ق ��ال �أمير الم�ؤمنين ،Qفي �صفة الم�ؤمن ّ
الذاكرين ،و�إن كان في الذاكرين ،لم ُيكتب من الغافلين».
 -4ح � ُّ�ب مجال�س الذكر والتز ّود منه ��ا ،كمجال�س ذكر نعم اهلل تعالى وعظمة �إعجازه
ف ��ي الخلق ،ف�ض ًال ع ��ن ح�ضور مجال�س ذكر مح ّم ��د و�آل مح ّمد  Rا ّلذين هم
الو�سيل ��ة �إلى ذكر اهلل �سبحانه وطاعته ،ق ��ال ر�سول اهلل« :Pارتعوا في ريا�ض
الجنّة.
قالوا :يا ر�سول اهلل ،وما ريا�ض الجنّة؟
قال :مجال�س الذكر»(((.
النبي �« :Pإنّ المالئكة يم ّرون على حلق الذكر ،فيقومون
في كتاب الإر�شاد :عن ّ
على ر�ؤو�سهم ،ويبكون لبكائهم ،وي� ّؤمنون على دعائهم ،ف�إذا �صعدوا �إلى ال�سماء ،يقول
اهلل :ي ��ا مالئكت ��ي �أي ��ن كنتم؟ وه ��و �أعلم ،فيقول ��ون :يا ر ّبن ��ا� ،إنّا ح�ضرن ��ا مجل�ساً من
مجدونك و ُيق ِّد�سون ��ك ،يخافون نارك،
مجال� ��س الذك ��ر ،فر�أين ��ا �أقواماً ُي�س ِّبحون ��ك و ُي ِّ
فيقول اهلل �سبحانه :يا مالئكتي �أذودها عنهم ،و�أُ�شهدكم �أنّي قد غفرت لهم ،و�أمنتهم
المجل�سي ،ج� ،70ص.36
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،75ص.166
((( غرر الحكم ،ح .3623
المجل�سي ،،ج� ،90ص.163
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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م ّم ��ا يخافون ،فيقول ��ون :ر ّبنا� ،إنّ فيهم فالناً ،و�إنّه لم يذك ��رك ،فيقول اهلل �سبحانه:
قد غفرت له بمجال�سته لهم ،ف�إنّ الذاكرين من ال ي�شقى بهم جلي�سهم»(((.
مقام الذاكرين عند الله:

أخ�ص عباد اهلل المق ّربين �إليه ،قال ر�سول اهلل- P
ّ � -1إن الذاكر هلل تعالى يكون � ّ
أخ�ص النا�س �إلى اهلل تعالى :-
وقد قال رجل �أمامه� :أُ ُّ
حب �أن �أكون � ّ
أخ�ص العباد �إلى اهلل تعالى»(((.
قال�« :Pأكث ْر ذكر اهلل تكن � َّ
ّ � -2إن الذاك ��ر هلل تعال ��ى ه ��و من المك ّرمين بل ه ��و �أكرم خلق اهلل ج� � ّل جالله ،فعن
الإمام ال�صادق Qقال  -لما ُ�س ِئل :من �أكرم الخلق على اهلل؟ :-
قال�« :Qأكثرهم ذكراً هلل و�أعملهم بطاعته»(((.
 -3ومن مقامات الذاكرين هلل �سبحانه نيلهم و�سام �شرف ذكر اهلل ج ّبار ال�سموات
والأر�ضي ��ن ،ق ��ال � - Qأي�ض ًا « :-يا م ��ن ذكره �شرف للذاكرين ،وي ��ا من �شكره فوز
لل�شاكري ��ن ،وي ��ا م ��ن طاعت ��ه نجاة للمطيعي ��ن� ،ص ِّل على محم ��د و�آله ،و�أ�ش ِغ ��ل قلوبنا
بذكرك عن ك ِّل ِذكر»(((.
علي« :Qذاكر اهلل �سبحا َن ُه ُمجا ِل ُ�سه»
ُ -4يعتبر الذاكر جلي�س اهلل ،قال الإمام ّ
رب،
وورد عن ر�سول اهلل  Pقوله« :قال مو�سى :يا ّ
�أقريب �أنت ف�أناجيك �أم بعيد ف�أُناديك؟

(((

ح�س �صوتك وال �أراك ،ف�أين �أنت؟
ف�إنّي �أُ ّ
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،5ص .289
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص.965
المجل�سي ،ج� ،75ص.247
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ال�صحيفة ال�سجادية،الدعاء .11
((( غرر الحكم ،ح .3651
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فقال اهلل� :أنا خلفك و�أمامك وعن يمينك وعن �شمالك.
يا مو�سى� ،أنا جلي�س عبدي حين يذكرني ،و�أنا معه �إذا دعاني»(((.

وهو القائل ع َّز وج َّلَ } :فا ْذ ُك ُرو ِني �أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا�شْ ُك ُرو ْا ِلي َو َال ت َْك ُف ُر ِ
ون{(((.
يق ��ول الإمام زين العابدي ��ن - Qفي الدعاء �« -إلهي �أنت قل ��ت وقولك الحق..
(فاذكرون ��ي �أذكرك ��م) ف�أمرتنا بذكرك ووعدتنا علي ��ه �أن تذكرنا ت�شريفاً لنا وتفخيماً
و�إعظاماً ،وها نحن ذاكروك كما �أمرتنا ،ف�أنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين»(((.
آثار ذكر الله على المؤمن:

 -1قلوب الذاكرين هي دوم ًا مطمئنة ،لأنّها تحيا بذكر اهلل تبارك وتعالى وال تخلو منه،
وب{(((.
قال تعالى} :الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا َوت َْط َم ِئ ُّن ُق ُلوبُ ُهم ب ِِذ ْكرِ ا ِهلل �أَ َال ب ِِذ ْكرِ ا ِهلل ت َْط َم ِئ ُّن ا ْل ُق ُل ُ
ج ��اء في دع ��اء للإمام زي ��ن العابدي ��ن�« :Qإلهي ب ��ك هام ��ت القل ��وب الوالهة،
وعل ��ى معرفتك ُجمعت العقول المتباينة ،فال تطمئن القلوب �إال بذكراك ،وال ت�سكن
النفو�س �إال عند ر�ؤياك»(((.
إلهي وع�شقه ومح ّبت ��ه ..فهنيئ ًا لمن ينال هذا الأثر
 -2يعي� ��ش الذاكرون لذّة الذكر ال ّ
علي« :Qالذكر لذّة المح ّبي ��ن»((( ،وعنه « :Qذكر
العظيم ،قال الإم ��ام ّ
اهلل م�س ّرة ك ِّل متّقٍ ولذّة ك ِّل موقن»((( .وعنه« :Qالذكر مفتاح الأن�س»(((.
عملي حينما ق ��ال�« :إذا ر�أيت اهلل ي�ؤن�سك
وق ��د �أو�ض ��ح الأمير Qهذا الأثر ب�شكل ّ
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.968
((( �سورة البقرة ،الآية.152 :
ال�سجاد ّية� ،ص.420
((( ال�صحيفة ّ
((( �سورة الرعد ،الآية.28 :
ال�سجاد ّية� ،ص.419
((( ال�صحيفة ّ
((( غرر الحكم ،ح .3649
((( م .ن ،ح .3653
((( م .ن.3648 ،
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بذكره فقد �أح ّبك� ،إذا ر�أيت اهلل ي�ؤن�سك بخلقه ويوح�شك من ذكره فقد �أبغ�ضك»(((.
وعن ��ه« :Qيقول اهلل ع َّز وج َّل� :إذا كان الغال ��ب على العبد اال�شتغال بي ،جعلت
بغيت ��ه ول ّذت ��ه ف ��ي ذك ��ري ،ف�إذا جعل ��ت بغيت ��ه ولذّته في ذك ��ري ع�شقني وع�شقت ��ه ،ف�إذا
ع�شقني وع�شقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه ،و�ص ّيرت ذلك تغالباً عليه ،ال ي�سهو
�إذا �سها النا�س� ،أولئك كالمهم كالم الأنبياء� ،أولئك الأبطال ح ّقاً»(((.
ّ � - 3إن ف ��ي ذك ��ر اهلل تعال ��ى �صالح ال ��روح والقل ��ب و�شفاءهما من مر� ��ض الذنوب
والآث ��ام ،ف�ض�ل ً�ا عن تح�سي ��ن ال�سلوك والأفع ��ال ،قال ر�س ��ول اهلل« :Pذكر اهلل
�شفاء القلوب»((( ،وفي دعاء كميل« :يا من ا�سمه دواء وذكره �شفاء».
وق ��ال الإمام عل � ّ�ي« :Qمن ع ّم ��ر قلبه ب ��دوام الذك ��ر ح�سن ��ت �أفعاله ف ��ي ال�س ّر
والجهر»(((.
وعنه�« :Qأ�صل �صالح القلب ا�شتغاله بذكر اهلل»(((.
و�أي�ض ًا عنه« :Qمداوم ��ة الذكر قوت الأرواح ومفتاح ال�صالح»((( .بل من الآثار
علي« :Qفي الذكر حياة
المباركة لذكر اهلل تعالى حياة القلوب ونورها ،فعن الإمام ّ
القلوب»((( ،وعنه« :Qعليك بذكر اهلل ،ف�إنّه نور القلوب»(((.
الحق ،قال
ّ � - 4إن ف ��ي ذكر اهلل تبارك وتعالى هداي ��ة العقول وتب�صرتها نحو طريق ّ
�أمي ��ر الم�ؤمنين« :Qالذكر جالء الب�صائر ون ��ور ال�سرائر»((( ،وعنه:Q
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص.970
((( م .ن ،ج� ،2ص.972
((( م .ن� ،ص.970
((( م .ن� ،ص.969
((( غرر الحكم ،ح .368
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ح� ،2ص.969
((( غرر الحكم ،ح .3643
((( م .ن ،ح .3642
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص.970
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«الذكر هداية العقول وتب�صرة النفو�س»(((.
 -5وبذك ��ر اهلل �سبحان ��ه تُ�ستن ��زل الرحم ��ة الإلهية وتُفت ��ح �أبواب الب ��ركات ،قال �أبو
اللب و ُينير القلب وي�ستنزل الرحمة»(((.
الح�سنين« :Qالذكر ي�ؤن�س ّ
 -6وذك ��ر اهلل َمط ��ردة لل�شيطان كما قال �أمي ��ر الم�ؤمنين« :Qذك ��ر اهلل َمطردة
ال�شيطان»(((.
وعن الإمام زين العابدين - Qفي الدعاء « :-وجعلت لنا عد ّواً ُيكيدنا ...فاقهر
�سلطان ��ه ع ّن ��ا ب�سلطان ��ك ،حت ��ى تحب�سه ع ّن ��ا بكثرة الدع ��اء لك ،فنُ�صبح م ��ن كيده في
المع�صومين بك»(((.

	-7الذكر �أما ٌن من النفاق والخداع ،قال تعالى�} :إِنَّ ا ْل ُمنَا ِف ِق َين يُخَ ِاد ُعو َن اهللَ َو ُه َو خَ ِاد ُع ُه ْم
ا�س َو َال يَ ْذ ُك ُرو َن اهللَ �إِ َّال َق ِلي ًال{(((.
َو�إِ َذا َقا ُمو ْا �إِلَى َّ
ال�ص َال ِة َقا ُمو ْا ُك َ�سالَى يُ َر�آ ُ�ؤو َن ال َّن َ
علي« :Qمن �أكثر ذكر اهلل فقد برئ من النفاق»(((.
وعن الإمام ّ
عط�شان ،فع ��ن ر�سول اهلل Pق ��الُّ :
«كل �أحد يموت
	-8الذاك ��ر هلل تعال ��ى ال يموت
َ
عط�شا َن �إال ذاكر اهلل»(((.
�إذ ًا هي كلمات �صغي ��رة تُر ّددها �أ ّيها الإن�سان العزيز ،وتعي�ش معها بقلبك ووجدانك،
عالم البعد والوح�شة �إلى عالم القرب والم�ؤان�سة ،هو الذي وعد وهو �أ�صدق
فتنتقل م ��ن ٍ
من يوفي ،هو الذي قال اذكروني ،وهو الذي وعد ب�أن يذكرنا ،وعندما يطلب اهلل �سبحانه
حب
حب �أن ي�سمع �صوتنا ،ويرى �ضمائرنا مقبلة �إليه ،فهو ُي ّ
م ��ن عب ��اده �أن يذكروه ،فهو ُي ّ
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.970
((( م .ن.
((( غرر الحكم ،ح .3614
((( ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .25
((( �سورة الن�ساء ،الآية.142 :
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.971
المجل�سي ،ج� ،78ص.240
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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ه ��ذه المجال�س ،وهو ُيح � ّ�ب �أ�صحابها ،ه ��ي مجال�س الذكر ال الغفل ��ة ،ومجال�س العلم ال
النبي � Pأنّه
الجه ��ل ،ومجال� ��س القرب ال البعد ،هي مجال� ��س الحديث مع اهلل ،فع ��ن ّ
ُحب من عب ��ادك ف�أُح ّبه ،فقال� :إذا ر�أيت عبدي ُيكثر
ق ��ال« :ي ��ا ّ
رب وددت �أنّي �أعلم من ت ّ
ذكري ،ف�أنا �أذنت له في ذلك ،و�أنا �أُح ّبه ،و�إذا ر�أيت عبدي ال يذكرني ،ف�أنا حجبته ،و�أنا
�أُبغ�ضه»(((.
ما يؤدّي إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى:

ويتوه ��م �أنّه �سيبقى �إلى الأب ��د ،الأمر ا ّلذي يجعله
� -1أن يعي� ��ش الإن�س ��ان طول الأمل ّ
غارق� � ًا في بح ��ر الغفلة عن ذك ��ر اهلل تعالى ،ق ��ال الإمام عل � ّ�ي �« :Qإعلموا
�أنّ الأم ��ل ُي�سه ��ي العق ��ل ،و ُين�سي الذكر .ف�أكذب ��وا الأمل ،ف�إنّه غ ��رور ،و�صاحبه
مغرور»(((.
� -2إرت ��كاب المح ّرمات والذنوب والآثام يوقع الإن�سان تحت �سيطرة ال�شيطان و ُيبعده
ع ��ن ر�ضا اهلل تعال ��ى ،قال المولى ع َّز وج � َّ�ل�} :إِنَّ َما يُرِ ي ُد ال�شَّ ��� ْي َطا ُن �أَن يُو ِق��� َع بَ ْينَ ُك ُم

ال�ص َ
�ل�ا ِة َف َه ْل َ�أنتُم
ا ْل َع َدا َو َة َوا ْلبَغْ�ضَ ���اء ِفي ا ْلخَ ْمرِ َوا ْل َم ْي ِ�س���رِ َويَ ُ�ص��� َّد ُك ْم َعن ِذ ْكرِ ا ِهلل َو َعنِ َّ
ُّمنتَ ُهو َن{(((.

	-3االن�شغ ��ال بمل� � ّذات الدنيا و�شهواتها ،وهذا ما ح ّذر من ��ه المولى تبارك وتعالى:
}يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُوا لاَ تُ ْلهِ ُك ْم �أَ ْم َوالُ ُك ْم َولاَ �أَ ْولاَ ُد ُك ْم َعن ِذ ْكرِ ا ِهلل َو َمن يَ ْف َع ْل َذ ِل َك َف�أُ ْولَ ِئ َك
(((
علي « :Qلي�س في المعا�صي �أ�ش ّد من اتّباع
ُه ُم ا ْلخَ ِا�س ُرو َن{  .يقول الإمام ّ
ال�شهوة ،فال تُطيعوها فتُ�شغلكم عن اهلل» (.)4
وفي دع � ٍ�اء للإمام زين العابدين« :Qو�أ�ستغفرك من ك ِّل لذّة بغير ذكرك ،ومن
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،5ص .293
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.151
((( �سورة المائدة ،الآية.91 :
((( �سورة المنافقون ،الآية.9 :
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ك ِّل راحة بغير �أن�سك ،ومن ك ِّل �سرور بغير قربك ،ومن ك ِّل �شغل بغير طاعتك»(((.
تبعات الغفلة:

� ّإن الغفل ��ة عن ذك ��ر اهلل تعالى هي خ�سارة عظمى للإن�سان ف ��ي الدنيا والآخرة ،قال
ر�س ��ول اهلل« :Pم ��ا من �ساع ��ة تم ُّر باب ��ن �آدم لم يذك ��ر اهلل فيها �إلاّ ح�س ��ر عليها يوم
القيامة»(((.
كتح�سرهم
يتح�سرون على �شيء فاته ��م من الدنياُّ ،
وف ��ي الخبر�« :إنّ �أهل الجنّة ال ّ
على �ساعة م ّرت من غير ذكر اهلل»(((.
كم ��ا �إنّه من تبعات الغفلة و�أثارها ال�سلب ّية عل ��ى الإن�سان االبتالء بق�سوة القلب ،قال:
«�أوحى اهلل تبارك وتعالى �إلى مو�سى:Q
«ال تفرح بكثرة المال ،وال تدع ذكري على ك ِّل حال ،ف�إنّ كثرة المال تُن�سي الذنوب،
ق�سي القلوب»(((.
وترك ذكري ُي ّ
والويل ّثم الويل لمن ا�شتغل بذكر النا�س وف�ضائلهم عليه ون�سي ذكر اهلل وف�ضله ،قال
علي« :Qمن ا�شتغل بذكر النا�س قطعه اهلل �سبحانه عن ذكره»((( .
الإمام ّ
�أ ّم ��ا النتيج ��ة المترتّبة على الإعرا�ض عن ذكر اهلل تعالى ،فه ��ي كما جاء في الكتاب
العزيزَ } :و َم ْن �أَ ْع َر َ�ض َعن ِذ ْكرِ ي َف�إِنَّ لَ ُه َم ِعي�شَ ًة �ضَ ن ًكا َون َْح�شُ ُر ُه يَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة �أَ ْع َمى * َقا َل َر ِّب ِل َم
نت بَ ِ�صي ًرا * َقا َل َك َذ ِل َك �أَتَ ْت َك �آيَاتُنَا َفنَ ِ�سيتَ َها َو َك َذ ِل َك ا ْليَ ْو َم ت َُن�سى{(((.
َح�شَ ْرتَ ِني �أَ ْع َمى َو َق ْد ُك ُ
المجل�سي ،ج� ،91ص.151
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( كنز العمال ،ح .1819
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،5ص .288
((( م .ن ،ج � ،5ص .287
((( غرر الحكم ،ح .3665
((( �سورة طه ،الآيات.126 - 124 :
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نجنا برحمتك من الغفلة عن ذكرك…
اللهم ِّ
«الله ��م �ص� � ِّل عل ��ى محم ��د و�آل ��ه ،ون ّبهني لذك ��رك ف ��ي �أوق ��ات الغفل ��ة ،وا�ستعملني
بطاعتك في �أيام المهلة ،وانهج لي �إلى محبتك �سبي ً
ال �سهلة �أكمل لي بها خير الدنيا
والآخرة»(((.
المفاهيم الأ�سا�س
ّ �1 .1إن �أهم ّي ��ة ذكر اهلل تعالى وحقيقته تكمن في ذكره قبل ك ّل �شيء وفي
ك ّل حال من الأحوال.
ّ �2 .2إن م ��ن �صفات الم�ؤمن المداومة على ذك ��ر اهلل �سبحانه والتف ّكر في
عظمة خلقه.
ّ �3 .3إن �أخ� ّ��ص عب ��اد اهلل تعالى والمق ّربين منه هم الذاك ��رون ،و� ّإن �أبعد
النا�س عن اهلل تعالى هم الغافلون عن ذكره.

((( ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .20
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للمطالعة:
بيوت الذكر:

رب الع ّزة والكبرياء في محكم كتابه المباركِ } :في بُيُ ٍ
وت �أَ ِذ َن اهللُ �أَن تُ ْر َف َع َويُ ْذ َك َر
قال ّ
ِفي َها ْا�س ُم ُه يُ َ�سبِّ ُح لَ ُه ِفي َها بِا ْل ُغ ُد ِّو َو ْال َآ�ص ِال{(((.
روي �أنّه ل ّما قر�أ ر�سول اهلل Pهذه الآيةِ } :في بُيُ ٍ
وت �أَ ِذ َن اهللُ �أَن تُ ْر َف َع{
قام �إليه رجل فقالّ � :أي بيوت هذه يا ر�سول اهلل؟
قال« :Pبيوت الأنبياء،
علي وفاطمة؟
فقام �إليه �أبو بكر فقال :يا ر�سول اهلل ،هذا البيت منها بيت ّ
قال : Pنعم من �أفا�ضلها(((.
نع ��م ،اهلل تب ��ارك وتعالى يرفع و ُي ِّ
عظم تل ��ك البيوت ا ّلتي ُي�سمع فيه ��ا ذكر اهلل تعالى
و ُي�س ّبح بحمده فيها في الليل والنهار..
ولك ّن ��ه تعالى ال ُي ّ
عظ ��م تلك البيوت التي ال ُيذك ��ر فيها ا�سمه ،وا ّلت ��ي يعلو فيها �صوت
الغناء والفح�شاء والمنكر!..
فهنيئ� � ًا للبيوت ا ّلتي ُيذكر فيها اهلل ج ّل جالله ّ
فيعظمها ..وبئ�س ًا للبيوت ا ّلتي ابتعدت
عن ذكر اهلل �سبحانه فابتعد عنها لطفه ورحمته..

((( �سورة النور ،الآية.36 :
((( الدر المنثور ،ج� ،5ص.50

4

تراحم الم�ؤمنين
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
نهم
الم� ِؤم َن ِ
«الل َُّه َّم ِ
ات ،الأَح َي ِاء ِم ُ
لم� ِؤم ِن َ
ين َو ُ
اغفر ِل ُ
اغفر
ات .الل َُّه َّم ِ
اتَ ،وتَا ِبع بَ ْينَنَا َوبَينَ ُهم ِبالخَ ي َر ِ
َوالأَم َو ِ
ِل َحيِّنَا َو َميِّ ِتنَاَ ،و�شَ ِاه ِدنَا َو َغا ِئ ِبنَاَ ،ذكَ ِرنَا َو�أُنثَانَا�َ ،ص ِغ ِيرنَا
ُوك َنا.»...
َوكَ ِب ِيرنَاُ ،ح ِّرنَا َو َممل ِ
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تمهيد:
ورد في محكم الكتاب العزيز قوله تعالىُّ } :م َح َّم ٌد َّر ُ�س ُ
���ول ا ِهلل َوالَّ ِذ َين َم َع ُه �أَ ِ�ش��� َّداء َع َلى
ا ْل ُكفَّارِ ُر َح َماء بَ ْينَ ُه ْم{((( .حيث ت�ؤ ّكد هذه الآية الكريمة على م�س�ألة التراحم بين الم�ؤمنين

والم�ؤمن ��ات في حياته ��م اليومية ،وذلك بغي ��ة المحافظة على �أوا�صر الأخ� � ّوة الإيمانية
وتعزي ��ز روح المح ّبة والتعاطف فيما بينهم ،والت�أكيد على ا�ستمرارية الترابط والتوا�صل
بي ��ن الم�ؤمنين والم�ؤمنات الأحياء منهم والأموات ،الكبير وال�صغير ،الحا�ضر والغائب،
حد �سواء.
كُلاّ ً على ٍّ
و�إل ��ى جانب ذل ��ك ت�ؤ ّك ��د ال�شريعة الإ�سالمي ��ة على تجنّب �إ�س ��اءة �أو �إهان ��ة �أو �إيذاء
الم�ؤمني ��ن بع�ضهم لبع�ض ،وذل ��ك بغية التخ ّل�ص من حاالت الح�س ��د والكراهية والحقد
إ�سالمي .فقد
والتباغ�ض وغيرها من ال�سلوك ّيات الخاطئة ا ّلتي تقع بين �أفراد المجتمع ال
ّ
ورد عن الإمام ال�صادق« :Qالم�سلم �أخو الم�سلم ،ال يظلمه وال يخذله وال يخونه،
ويحقّ على الم�سلمين االجتهاد في التوا�صل والتعاون على التعاطف والم�ؤا�ساة لأهل
الحاج ��ة وتعاط ��ف بع�ضهم على بع�ض؛ حتّى تكونوا كما �أمركم اهلل ع َّز وج َّل( :رحماء
بينكم)(((. (((»..
عظمة ّ
حق المؤمن على أخيه:

ُيعتب ��ر �أداء حق ��وق الم�ؤمنين من �أف�ضل العبادات ا ّلتي ُتق� � ِّرب العبد �إلى اهلل �سبحانه
((( �سورة الفتح ،الآية.29:
((( �إ�شارة �إلى �سورة الفتح ،الآية.29 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .175
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تعال ��ى ،حي ��ث ورد ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق« :Qم ��ا ُعب ��د اهلل ب�ش ��يء �أف�ضل م ��ن �أداء
ح ��قّ الم�ؤم ��ن»(((  .ولذا يك�ش ��ف الإمام ال�صادق Qعن حقيق ��ة وعظمة الأخ ّوة بين
الم�ؤمني ��ن ،حينما يقول« :الم�ؤمن �أخو الم�ؤم ��ن كالج�سد الواحد� ،إن ا�شتكى �شيئاً منه
وج ��د �أل ��م ذلك في �سائ ��ر ج�سده ،و�أرواحهما م ��ن روح واح ��دة ،و�إنّ روح الم�ؤمن لأ�ش ّد
ات�صا ًال بروح اهلل من ات�صال �شعاع ال�شم�س بها»(((.
ولك � ّ�ن ذل ��ك الج�سد الواحد ا ّل ��ذي يجمع الم�ؤمني ��ن وي�صل بي ��ن �أرواحهم بروح اهلل
�سبحان ��ه وتعالى ،ال معنى لكثرة العدد فيه م ��ا دام ال يغفر الم�ؤمنون بع�ضهم لبع�ض ،وال
ُيف�شى التوا�سي والمو ّدة فيما بينهم.
فقد روي عن �أبي �إ�سماعيل «قال :قلت لأبي جعفر الكاظم  :Qجعلت فداك �إنّ
ال�شيعة عندنا كثير.
الغني على الفقير؟ وهل يتجاوز المح�سن عن الم�سيء،
فقال :Qفهل يعطف ّ
ويتوا�سون؟
فقلت :ال.
فقال :Qلي�س ه�ؤالء �شيعة ،ال�شيعة من يفعل هذا»(((.
وال ب� � ّد �أن ُن ��درك � ّأن �أهم ّية الأخ ّوة بي ��ن الم�ؤمنين ،وا ّلتي �أراده ��ا �أهل البيت R

لن ��ا ،تتج ّلى م�صاديقها ب�ص ��دق و�إخال�ص �أكثر وقت ال�ضيق وال�ش� � ّدة وحين وقوع البالء
والم�صيب ��ة على بع�ض الم�ؤمنين ،حينها ن�س�أل �أنف�سن ��ا :هل نحن كالج�سد الواحد؟ وهل
بالفعل الم�ؤمنون �أخوة؟ وذلك بخالف وقت الرخاء وال�سعة وبحبوحة العي�ش.

((( م� .س ،ج� ، 2ص  ،170ح .4
((( م.ن  ،ج� ،2ص  ، 166ح .4
((( م.ن  ،ج� ، 2ص  ،173ح .11
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قال ال�شاعر:
�أخ� �ّل ��اّ ء ال ��رخ� �ـ ��اء ُه� �ـ�� ُ�م ك� �ـ� �ث� �ـ� �ي� �ـ� � ٌر

ول �ـ �ك �ـ��ن ف���ي ال �ـ �ب �ـ�ل�اء ُه� �ـ�� ُ�م قـلـي ُـل

مظاهر األخوّ ة بين المؤمنين:

المثالي
ج�س ��دت ال�سيرة العطرة للر�سول الأعظم Pو�أهل بيته Rالنموذج
لقد ّ
ّ
ف ��ي �إب ��راز مظاهر الأخ� � ّوة الإيمانية بين الم�ؤمني ��ن ،ولع ّل �أبرز تلك النم ��اذج قد تج ّلت
عندم ��ا هاج ��ر ر�سول اهلل � Pإلى المدين ��ة المن ّورة ،فكان من بي ��ن �سل�سلة الإجراءات
إ�سالمي
الإ�ستراتيج ّية ا ّلت ��ي قام بها� Pآنذاك ،من �أجل و�ضع اللبنة الأولى للمجتمع ال
ّ
وبن ��اء الدولة الر�سال ّي ��ة المح ّمد ّية ،ه ��و الم�ؤاخاة بين الم�سلمين وتوثي ��ق عرى التعاون
بينهم.
فق ��د روي � ّأن الر�س ��ول الأعظم�« :Pآخى بين النا�س ،وت ��رك عل ّياً للأخير ،حتّى ال
يرى له �أخاً.
فقال :يا ر�سول اهلل� ،آخيت بين �أ�صحابك وتركتني؟
فقال� :إنّما تركتك لنف�سي� ،أنت �أخي ،و�أنا �أخوك ،ف�إن ذكرك �أحد ،فقل� :أنا عبد اهلل
و�أخو ر�سوله ،ال ي ّدعيها بعدك �إلاّ كذّاب .وا ّلذي بعثني بالحقّ  ،ما �أخّ رتك �إلاّ لنف�سي،
نبي بعدي ،و�أنت �أخي ووارثي»(((.
و�أنت منّي بمنزلة هارون من مو�سى� ،إلاّ �أنّه ال ّ
هذا بالإ�ضافة �إلى العدد الكبير من الروايات والأحاديث الواردة عنهم ،Rوا ّلتي
�أ ّكدوا فيه ��ا على �أن ت�سود م�ضامين الأخ ّوة الإيمانية ومظاهرها المفتر�ضة في المجتمع
إ�سالمي وفي ك ّل زمان ومكان ،ونذكر على �سبيل المثال:
ال
ّ
أ ـ الشمولية في الدعاء للمؤمنين والمؤمنات:

إ�سالمي بغية
خا�صة لبع�ض فئات المجتم ��ع ال
لقد �أول ��ت ال�شريعة الإ�سالمية �أهم ّي ��ة ّ
ّ
((( تاريخ ابن ع�ساكر ،ج � ،6ص .21
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وبث روح المح ّبة واالحترام .ل ��ذا نالحظ في دعاء �أبي
تعزي ��ز روح التكافل االجتماع � ّ�ي ّ
الثماليّ � ،أن الإمام ال�سجاد Qلم يقت�صر في طلب الدعاء والمغفرة للمجتمع
حمزة
ّ
وخ�ص�صهم بالدعاء والمغفرة،
الم�ؤم ��ن ب�شكل
�شمولي ،بل قد ع ّدد بع�ض فئات المجتمع ّ
ّ
ف�شم ��ل �أموات الم�ؤمنين والم�ؤمن ��ات ،حينما قال «ال َّل ُه َّم اغْ ِف� � ْر ِل ْل ُم�ؤ ِْم ِني ��نَ َوا ْل ُم�ؤ ِْمن َِات،
الأَ ْح َي ��ا ِء ِم ْن ُه ْم َوا َلأ ْم َو ِاتَ ،وتَا ِب ْع َب ْي َننَا َو َب ْي َن ُه ْم بِا ْلخَ ْي َر ِات .ال َّل ُه َّم اغْ ِف ْر ِل َح ِّينَا َو َم ِّي ِتنَا.»..
وروي عن �أبي الح�سن الر�ضا � Qأنّه قال« :ما من م�ؤمن يدعو للم�ؤمنين والم�ؤمنات
والم�سلمين والم�سلمات ،الأحياء منهم والأموات� ،إال كتب اهلل له بك ّل م�ؤمن وم�ؤمنة
ح�سنة منذ بعث اهلل �آدم �إلى �أن تقوم ال�ساعة»(((.
�أ ّم ��ا عن كيف ّية الدعاء لهم وزيارتهم فه ��و كما ذكر الإمام ال�صادق ..« :Qال ّلهم
ِ
جاف الأر�ض عن جنوبهم ،و�صاعد �إليك �أرواحهم ،ولقّهم منك ر�ضواناً ،و�أ�سكن �إليهم
م ��ن رحمت ��ك ما ت�صل به وحدتهم ،وتون�س به وح�شته ��م� ،إنّك على ك ّل �شيء قدير»(((.
ه ��ذا وق ��د قرن الإمام عل ��ي Qبين زيارة الأم ��وات وطلب ق�ضاء الحوائ ��ج ،في قوله
« :Qزوروا موتاك ��م ف�إ ّنه ��م يفرح ��ون بزيارتكم ،وليطلب الرج ��ل حاجته عند قبر
(((
�أبيه و� ّأمه بعدما يدعو لهما»
ال�سج ��اد Qفي دعائه ،قائ�ل ً�ا« :ال َّل ُه� � َّم اغْ ِف� � ْر ِل َح ِّي َن ��ا َو َم ِّي ِتنَا،
ويتاب ��ع الإم ��ام ّ
َو�شَ ِاه ِد َن ��ا َو َغا ِئ ِب َن ��ا…»ّ � .إن الإم ��ام Qيدع ��و بالمغفرة لي� ��س للم�ؤمنين الحا�ضرين
وال�شاهدين فقط ،بل الدعوة بالمغفرة ت�شمل ح ّتى الغائب� ،سواء كان الغائب م�سافر ًا �أم
�سجين� � ًا �أم غي ��ر ذلك .وهذا المظهر من مظاهر المغفرة بي ��ن الم�ؤمنين قد �أ ّكدت عليه
روي عن �أبي جعفر الكاظ ��م  Qقال�« :أو�شك دعوة
رواي ��ات �أه ��ل البيت ،Qفقد َ
و�أ�سرع �إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب»(((.
((( ثواب الأعمال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.161
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،3ص.228
((( بحار الأنوار ،العالمة المجل�سي ،ج� ،10 ،ص .97
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.507
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ال�صا ِل َح ِات َويَزِ ي ُد ُهم
يب الَّ ِذ َين �آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ
وعنه  Qفي قوله تبارك وتعالىَ } :ويَ ْ�ستَ ِج ُ
ِّمن َف�ضْ ��� ِل ِه{((( قال« :ه ��و الم�ؤمن يدع ��و لأخيه بظه ��ر الغيب فيقول ل ��ه الملك� :آمين
ويقول اهلل العزيز الج ّبار :ولك مثل ما �س�ألت وقد �أُعطيت ما �س�ألت بح ّبك �إ ّياه»((( .
فئات المجتمع

ال�سج ��اد Qالدعاء بالمغفرة �أي�ض ًا �إلى
خ�ص�ص الإمام ّ
بالإ�ضاف ��ة �إلى ذلك فقد ّ
الكبي ��ر وال�صغي ��ر «ال َّل ُه َّم اغْ ِف ْر ل� �ـ�َ ..ص ِغي ِرنَا َو َكبِي ِرنَا» ،ق ��ال ر�سول اهلل « :Pمن و ّقر
ذا �شيب ��ة ف ��ي الإ�س�ل�ام �آمنه اهلل ع َّز وج� � َّل من فزع يوم القيام ��ة»((( .وعن �أبي عبد اهلل
« :Qلي�س منّا من لم يو ّقر كبيرنا ويرحم �صغيرنا»(((.
بل قد ذكر Qحتّى المملوك في ذلك الزمان «ال َّل ُه َّم اغْ ِف ْر لـُ ..ح ِّرنَا َو َم ْم ُلو ِكنَا»،
ولم يغفله الإمام Qوجعله مت�ساوي ًا في حقّ الدعاء والمغفرة له كما هو حال بق ّية فئات
إ�سالمي .وهذا يك�شف لنا عن عظمة الإ�سالم المح ّمدي الأ�صيل ا ّلذي ال ُيف ّرق
المجتمع ال
ّ
بين النا�س � اّإل بالتقوى كما جاء في قوله تعالى� ...} :إِ َّن �أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ا ِهلل �أَ ْتقَا ُك ْم{(((.
و ُيمك ��ن �أن ُن�ضيف �إلى مظاهر الأخ ّوة بين الم�ؤمنين ،الإح�سان �إلى الجيران والدعاء
روي ع ��ن الإمام الح�س ��ن Qقال« :ر�أي ��ت �أ ّمي فاطم ��ة  Qقامت في
له ��م ،فقد ّ
محرابه ��ا ليل ��ة جمعته ��ا فلم ت ��زل راكعة �ساجدة ح ّت ��ى اتّ�ضح عمود ال�صب ��ح ،و�سمعتها
تدع ��و للم�ؤمني ��ن والم�ؤمنات وتُ�س ّميهم ،وتُكثر الدعاء له ��م ،وال تدعو لنف�سها ب�شيء،
بني ،الجار
فقل ��ت له ��ا :يا �أ ّم ��اه ،لم ال تدعون لنف�سك كما تدعون لغي ��رك؟ فقالت :يا ّ
ث ّم الدار»(((.
((( �سورة ال�شورى ،الآية.25 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.507
((( م .ن ،ج� ،2ص .658
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.165
((( �سورة الحجرات ،الآية.13 :
((( و�سائل ال�شيعة ،ال�شيخ الحر العاملي ،ج� ، 7ص .113
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تسبيح الدودة العمياء:

روي � ّأن �سليم ��ان ب ��ن داود Qجل� ��س يوم ًا على �ساحل البحر ف ��ر�أى نملة في فمها
ح ّب ��ة حنطة تذهب �إلى البحر ،فل ّما بلغت �إليه خرجت م ��ن الماء �سلحفاة وفتحت فاها،
فدخلت فيه النملة ودخلت ال�سلحفاة الماء وغا�صت فيه.
فتعج ��ب �سليمان من ذلك وغرق في بحر التف ّك ��ر ،ح ّتى خرجت ال�سلحفاة من البحر
ّ
بعد م ّدة وفتحت فاها وخرجت النملة من فيها ،ولم يكن الحنطة معها ،فطلبها �سليمان
و�س�ألها عن ذلك.
نبي اهللّ � ،إن في قعر هذا البحر حجر ًا مج ّوف ًا وفيه دودة عمياء ،خلقها اهلل
قالت :يا ّ
تعال ��ى فيه و�أمرني ب�إي�صال رزقها ،و�أمر ال�سلحف ��اة ب�أن ت�أخذني وتحملني في فيها� ،إلى
�أن تبلغني �إلى ثقب الحجر ،ف�إذا بلغته تفتح فاها ف�أخرج منه و�أدخل الحجر ح ّتى �أو�صل
�إليها رزقهاّ ،ثم �أرجع ف�أدخل في فيها فتو�صلني �إلى الب ّر.
فقال �سليمان� :سمعت عنها ت�سبيح ًا ّ
قط؟
قالت :نعم،
تن�س
تق ��ول :ي ��ا من ال ين�ساني في جوف ه ��ذه ال�صخرة تحت هذه ّ
اللج ��ة برزقك ،ال َ
عبادك الم�ؤمنين برحمتك يا �أرحم الراحمين(((.
ب  -التراحم والتعاطف بين المؤمنين:

� ّإن التراحم والتعاطف والمح ّبة بين جميع النا�س هي من المظاهر المه ّمة في تعزيز
حث الإ�سالم عليها و�أ ّكد على عدم قطعها �أو التكا�سل
تما�سك المجتمع ال
إ�سالمي ،وا ّلتي ّ
ّ
حق القرابة �أو ما ُيعرف بـ(�صلة الرحم)،
والته ��اون في االلتزام بها ،ال �س ّيم ��ا في جانب ّ
حيث ُيعتبر في ال�شريعة الإ�سالمية قطع �صلة الرحم من الذنوب الكبيرة ،قال ر�سول اهلل
�« :Pإنّ الق ��وم ليكون ��ون فجرة وال يكونون بررة ،في�صلون �أرحامهم فتُنمى �أموالهم
((( راجع لآلئ االخبار.
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وتط ��ول �أعمارهم ،فكي ��ف �إذا كانوا �أبراراً بررة)(((  .فالح ّد الأدنى من �صلة الرحم في
ظ ّل حياتنا اليومي ��ة المليئة بالعمل وتزاحم الم�شاغل ،هو (التح ّية وال�سالم) ،فقد
علي�« :Qصلوا �أرحامك ��م ولو بالت�سليم ،يق ��ول اهلل تبارك وتعالى:
ق ��ال الإم ��ام ّ
} َواتَّقُو ْا اهللَ الَّ ِذي ت ََ�ساءلُو َن ب ِِه َوالأَ ْر َحا َم �إِنَّ اهللَ َكا َن َع َل ْي ُك ْم َر ِقيبًا{»(((.
وكم ��ا � ّأن قطيع ��ة الرح ��م لها �آثار �سلب ّي ��ة دنيو ّي ��ة و�أخرو ّية كذلك ل�صل ��ة الرحم �آثار
�إيجاب ّي ��ة ،يقول الإم ��ام الكاظم�« :Qصلة الأرح ��ام تُز ّكي الأعم ��ال ،وتدفع البلوى،
وتو�سع في رزقه ،وتُح ّب ��ب في �أهل بيته ،فليتقّ
وتُنم ��ي الأم ��وال ،وتُن�س ��ئ له في عمرهّ ،
اهلل ولي�صل رحمه»((( .
د  -السعي في قضاء حوائج المؤمنين:

من بها اهلل �سبحانه على الإن�سان الم�ؤمن ،التوفيق
ومن مظاهر الرحمة الإلهية ا ّلتي ّ
نحو ال�سعي في ق�ضاء حوائج النا�س وتفريج الكرب عنهم ،فعن �أبي الح�سن  Qيقول:
«من �أتاه �أخوه الم�ؤمن في حاجة ف�إنّما هي رحمة من اهلل تبارك وتعالى �ساقها �إليه،
ف� ��إن قبل ذلك فق ��د و�صله بواليتنا وهو مو�صول بوالية اهلل ،و�إن ر ّده عن حاجته وهو
يق ��در عل ��ى ق�ضائه ��ا �س ّلط اهلل عليه �شجاعاً من نار ينه�شه ف ��ي قبره �إلى يوم القيامة،
مغفوراً له �أو معذّباً ،ف�إن عذره الطالب كان �أ�سو�أ حا ًال»(((.
ال�ساعين في ق�ضاء حوائج الم�ؤمنين هم من الآمنين والم�سرورين يوم القيامة،
بل � ّإن ّ
ق ��ال الإم ��ام ال�ص ��ادق �« :Qإنّ هلل عباداً ف ��ي الأر�ض ي�سع ��ون في حوائ ��ج النا�س ،هم
الآمنون يوم القيامة ،ومن �أدخل على م�ؤمن �سروراً ف ّرح((( اهلل قلبه يوم القيامة »(((.
وف ��ي رواي ��ة �أخرى عنه  Qقال« :من نفّ�س عن م�ؤمن كرب ��ة نفّ�س اهلل عنه ُك َرب
((( الكافي  ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .155
((( م.ن ،ج� 2ص .155
((( م.ن  ،ج� ،2ص .153
((( م.ن  ،ج� ،2ص.197
((( في بع�ض الن�سخ (ف ّرج).
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .197
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الآخرة وخرج من قبره وهو َث ِلج الف�ؤاد((( ،ومن �أطعمه من جوع �أطعمه اهلل من ثمار
الجنّة ،ومن �سقاه �شربة �سقاه اهلل من الرحيق المختوم»((( (((.
ي  -االهتمام بأمور المؤمنين والنصيحة لهم:

لق ��د �ش� � ّدد الإ�سالم كثي ��ر ًا على م�س�أل ��ة االهتمام ب�أم ��ور الم�سلمين ،وتت ُّب ��ع �ش�ؤونهم
االجتماعي ��ة وال�سيا�سي ��ة وغيره ��ا ،والعم ��ل على تقدي ��م الن�صيحة والم�ش ��ورة لهم قدر
الم�ستط ��اع ،ل ��ذا قال ر�س ��ول اهلل « :Pم ��ن �أ�صب ��ح ال يهت ّم ب�أم ��ور الم�سلمي ��ن فلي�س
بم�سلم»(((  .وعن الإمام ال�صادق Qقال« :عليك بالنُّ�صح هلل في خلقه  ،فلن تلقاه
بعمل �أف�ضل منه»(((.
النهي عن أذيّة المؤمنين وخذالنهم:

حث الإ�سالم على التعاطف والتراحم والتعاون بين الم�ؤمنين قد اقترن مع النهي
� ّإن ّ
روي عن الإمام
ع ��ن توجيه الإ�ساءة �أو الإهان ��ة للم�ؤمنين وخذالن بع�ضهم لبع� ��ض ،فقد َ
ال�ص ��ادق Qقال« :قال اهلل ع َّز وج� � َّل :لي�أذن بحرب منّي م ��ن �آذى عبدي الم�ؤمن،
ولي�أم ��ن غ�ضب ��ي من �أكرم عب ��دي الم�ؤمن ...الحدي ��ث»((( .وعنه  Qقال�« :إذا كان
ي ��وم القيامة ن ��ادى منا ٍد �أين ال�صدود لأوليائي؟ فيقوم ق ��وم لي�س على وجوههم لحم
ف ُيقال :ه�ؤالء ا ّلذين �آذوا الم�ؤمنين ون�صبوا لهم وعاندوهم وعنّفوهم في دينهم ،ث ّم
ُي�ؤم ��ر به ��م �إلى جهنّم»((( .وعن ��ه  Qـ �أي�ض ًا  -قال« :ما من م�ؤمن يخذل �أخاه وهو
يقدر على ن�صرته �إال خذله اهلل في الدنيا والآخرة»(((.
((( �أي فرح القلب مطمئن ًا واثق ًا برحمة اهلل.
((( «الرحيق المختوم» الرحيق من �أ�سماء الخمر يريد خمر الجنة والمختوم :الم�صون.
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.199
((( م .ن ،ج� ،2ص .163
((( م .ن.
((( و�سائل ال�شيعة ،ال�شيخ الحر العاملي ،ج � ،12ص.264
((( م .ن ،ج � ،12ص.265
((( و�سائل ال�شيعة  ،ال�شيخ الحر العاملي ،ج� ،16ص .268
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المفاهيم الأ�سا�س
1 .1لق ��د �أ ّك ��د الإ�سالم على �ض ��رورة تعزيز روح التراح ��م والتوا�صل بين
والغني ،ال ��زوج والزوجة،
جمي ��ع فئ ��ات المجتمع الإ�سالم � ّ�ي :الفقير
ّ
الحاكم والمحكوم..
2 .2وق ��د �ش� � ّدد الإ�س�ل�ام � -أي�ض� � ًا  -على م�ضاعف ��ة االحت ��رام المتبادل
والتراحم المتوا�صل تج ��اه الكبير وال�صغير ،وعدم قطع �صلة الرحم
و�سواء كان ه�ؤالء الأرحام والأقارب من الأحياء �أم الأموات.
�إنّ من �أبرز مظاهر الأخ ّوة الإيمانية:
	الدعاء للم�ؤمنين والم�ؤمنات.	التراحم والتعاطف بين الم�ؤمنين.	ال�سعي في ق�ضاء حوائج الم�ؤمنين وتفريج الكرب عنهم.-

االهتمام ب�أمور الم�ؤمنين والن�صيحة لهم.

	-النهي عن �أذ ّية الم�ؤمنين وخذالنهم.
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للمطالعة:
حقوق الم�ؤمنين
ال�شرعي المك ّلف به الإن�س ��ان ،لذا ُيعتبر
� ّإن �أداء حق ��وق الم�ؤمني ��ن هو �أداء للواج ��ب
ّ
ت�ضييعها بمثابة الخروج عن والية اهلل وطاعته ،فقد �س�أل مع ّلى بن خُ ني�س الإمام ال�صادق
 ،Qقائ�ل ً�ا« :ما ح � ّ�ق الم�سلم على الم�سلم؟ قال ل ��ه � :Qسبعة حقوق واجبات ما
حق �إال وهو عليه واج ��بْ � ،إن �ض ّيع منها �شيئ ًا خرج من والية اهلل وطاعته ولم يكن
منه � ّ�ن ّ
هلل فيه من ن�صيب ،قلت لهُ :جعلت فداك وما هي؟ قال :Qيا مع ّلى �إنّي عليك �شفيق
�أخاف �أن تُ�ض ّيع وال تحفظ وتعلم وال تعمل ،قال :قلت له :ال ق ّوة �إال باهلل ،قال:Q
ُحب لنف�سك وتكره له ما تكره لنف�سك،
 �أي�سر ُّحب له ما ت ّ
حق منها �أن ت ّ
والحق الثاني �أن تجتنب �سخطه وتت ّبع مر�ضاته وتُطيع �أمره،
ّ
والحق الثالث �أن تُعينه بنف�سك ومالك ول�سانك ويدك ورجلك،
ّ
والحق الرابع �أن تكون عينه ودليله ومر�آته،
ّ
والحق الخام�س �أن ال ت�شبع ويجوع ،وال تروى ويظم�أ ،وال تلب�س ويعرى،
ّ
والحق ال�ساد� ��س �أن يكون لك خادم ولي�س لأخيك خادم فواجب �أن تبعث خادمك
ّ
فيغ�سل ثيابه وي�صنع طعامه و ُيم ّهد فرا�شه ،
والحق ال�سابع �أن تب ّر ق�سمه((( ،وتُجيب دعوته ،وتعود مري�ضه ،وت�شهد جنازته ،و�إذا
ّ
علمت � ّأن له حاجة تُبادره �إلى ق�ضائها وال تُلجئه �أن ي�س�ألكها ولكن تُبادره مبادرة،
ق�س َم ��ه بفتحتي ��ن وهو ا�سم من الأق�سام و�أن المراد ببر ق�سمه قبوله :و�أ�صل الب� � ّر الإح�سان ّثم ا�ستُعمل في القبولُ ،يقال ب ّر اهلل
((( الظاه ��ر � ّأن َ
ع َم َله �إذا َقبِله ك�أنّه �أح�سن �إلى عمله ب�أن َقبِله ولم يرد ّه ،وقبول ق�سمه و�إن لم يكن واجب ًا �شرع ًا لكنّه م�ؤكّد لئال يك�سر قلبه وال ُي�ض ّيع حقّه.
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ف�إذا فعلت ذلك و�صلت واليتك بواليته وواليته بواليتك»((( .وفي رواية �أخرى...« :
َّ (((
ف�إذا فعلت ذلك و�صلت واليتك بواليتنا وواليتنا بوالية اهلل ع َّز وجل».

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.169
((( م .ن ،ج� ،2ص .174
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النِـ َع ُـم االلهية
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
«اللهم و�أعطني ال�سعة في الرزق ،والأمن في
الوطن ،وق ّرة العين في الأهل والمال والولد والمقام
وال�صحة في الج�سم ،والق ّوة في
في ِن َعمك عندي،
ّ
البدن ،وال�سالمة في الدين ،وا�ستعملني بطاعتك
وطاعة ر�سولك محمد �صلواتك عليه و�آله �أبداً ما
ا�ستعمرتني».
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تمهيد:
قال تعالىَ } :ما يُرِ ي ُد اهللُ ِليَ ْج َع َل َع َل ْي ُكم ِّم ْن َح َر ٍج َولَ ِـكن يُرِ ي ُد ِليُ َط َّه َر ُك ْم َو ِليُ ِت َّم ِن ْع َمتَ ُه َع َل ْي ُك ْم
لَ َع َّل ُك ْم تَ�شْ ��� ُك ُرو َن * َوا ْذ ُك ُرو ْا ِن ْع َم��� َة ا ِهلل َع َل ْي ُك ْم َو ِميثَا َق ُه الَّ ِذي َواثَ َق ُكم ب ِِه �إِ ْذ ُق ْلتُ ْم َ�س ِ���م ْعنَا َو�أَ َط ْعنَا
ال�ص ُدورِ {(((.
َواتَّقُو ْا اهللَ �إِنَّ اهللَ َع ِل ٌيم ِب َذ ِات ُّ
� ّإن م ��ن �أعظم النع ��م الإله ّية على الإن�سان نعمة الإ�س�ل�ام ووالية اهلل ع َّز وج َّل؛ حيث
�صفاء القلوب وطهارة الأعمال ،وال �س ّيما �إذا عرفنا � ّأن من هذه النعمة العظمى ت�ش ّع ك ّل
النعم الإله ّية على العالمين .ولذا �أخذ اهلل �سبحانه ميثاق ًا على الإن�سان لكي يتذ ّكر هذه
النعمة العظمى وي�شكره عليهاَ } ،و� َسيَ ْجزِ ي اهللُ ال�شَّ ِاكرِ َين{((( ،و�شكر اهلل �سبحانه على هذه
النع ��م يزيد في نماء النعم الإلهية وتكاثرها على الإن�سان }لَ ِئن �شَ��� َك ْرت ُْم لأَزِ ي َدنَّ ُك ْم{(((،
ولكن من المحزن �أن يكون ال�شاكرون هلل �سبحانه هم ق ّلة بين النا�س } َو َق ِلي ٌل ِّم ْن ِع َبا ِد َي
ال�شَّ ُكو ُر{(((.
عم الله ال تُحصى:
نِ ُ

لق ��د م � ّ�ن اهلل ع َّز وج َّل ِب ِنعم يعجز الإن�سان ع ��ن �أن ُيح�صيها �أو يع ّدها ،قال تعالى:
} َو�آتَا ُكم ِّمن ُك ِّل َما � َس����أَ ْلتُ ُمو ُه َو�إِن تَ ُع ُّدو ْا ِن ْع َم َت ا ِهلل َال ت ُْح ُ�ص���و َها �إِنَّ الإ َِن�سا َن لَ َظ ُلو ٌم َك َّفا ٌر {(((،
((( �سورة المائدة ،الآيتان.7 - 6 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.144 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.7 :
((( �سورة �سب�أ ،الآية.13 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.34 :
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وقال تعالىَ } :و�إِن تَ ُع ُّدو ْا ِن ْع َم َة ا ِهلل َال ت ُْح ُ�صو َها �إِنَّ اهللَ لَ َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم{(((.
علي « :Qالحمد هلل ا ّل ��ذي ال يبلغ مدحته القائل ��ون ،وال ُيح�صي
وع ��ن الإم ��ام ّ
نعماءه العادون»(((.
و عنه � - Qأي�ض ًا �« :-أ�صبحنا وبنا من نعم اهلل وف�ضله ما ال نُح�صيه ،مع كثير
ما نُح�صيه ،فما ندري � ّأي نعمة ن�شكر �أجميل ما ين�شر �أم قبيح ما ي�ستر؟!»(((.
أنواع ال ِّنعَ م اإللهيّة:

تُق�س ��م ال ِّن َعم الإله ّية عل ��ى الإن�سان بين ِن َع ٍم ظاهر ّية و ِن َع � ٍ�م باطن ّية ،قال ع َّز وج َّل:

ال�س َما َو ِات َو َما ِفي ْ أالَ ْر ِ�ض َو�أَ ْ�سبَ َغ َع َل ْي ُك ْم ِن َع َم ُه َظ ِاه َر ًة َوبَ ِاطنَ ًة
}�أَلَ ْم تَ َر ْوا �أَنَّ اهللَ � َسخَّ َر لَ ُكم َّما ِفي َّ
َو ِم َن ال َّن ِا�س َمن يُ َج ِاد ُل ِفي ا ِهلل ِب َغ ْيرِ ِع ْل ٍم َولاَ ُه ًدى َولاَ ِكتَ ٍاب ُّم ِنيرٍ {(((.
النبي  Pعن
وورد ع ��ن اب ��ن ع ّبا�س ف ��ي تف�سير هذه الآي ��ة الكريمة« ،قال� :س�أل ��ت َّ
قوله تعالى( :ظاهرة وباطنة) .فقال :يا بن ع ّبا�س! �أ ّما ما ظهر فالإ�سالم ،وما �س ّوى
اهلل م ��ن خلق ��ك ،وما �أفا�ض عليك من الرزق .و�أ ّما م ��ا بطن ف�ستر م�ساوئ عملك ولم
يف�ضح ��ك ب ��ه .يا ب ��ن ع ّبا� ��س �إنّ اهلل تعالى يق ��ول :ثالث ��ة جعلتهنّ للم�ؤم ��ن ولم تكن
ل ��ه� :ص�ل�اة الم�ؤمنين عليه م ��ن بعد انقطاع عمله ،وجعلت له ثل ��ث ماله �أُكفِّر به عنه
خطاي ��اه ،والثال ��ث� :ست ��رت م�س ��اوئ عمله ول ��م �أف�ضحه ب�ش ��يء منه ول ��و �أبديتُها عليه
لنبذه �أهله فمن �سواهم.(((...
من مظاهر ال ِّنعَ م اإللهيّة:

� ّإن ِن َع ��م اهلل ع� � َّز وج َّل على الإن�س ��ان كثيرة ال تح�صى ـ كما �أ�شرن ��ا م�سبق ًا ـ نذكر هنا
((( �سورة النحل ،الآية.18 :
((( نهج البالغة ،الخطبة .1
((( تحف العقول ،ابن �شعبة الحراني� ،ص.210
((( �سورة لقمان ،الآية.20 :
((( تف�سير مجمع البيان ،ال�شيخ الطبر�سي ،ج� ،8ص .88
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بع�ض مظاهرها وتج ّلياتها في حياة الإن�سان الم�ؤمن ،وا ّلتي من �أبرزها و�أعظمها:
لعلي
1ـ نعم ��ة خل ��ق الإن�س ��ان و�أ�صل �إيجاده ف ��ي عالم الوجود ،فعن ر�س ��ول اهلل ّ P
« :Qقل ما �أ ّول نعمة �أبالك اهلل ع َّز وج َّل و�أنعم عليك بها؟ قال� :أنْ خلقني
ج ّل ثنا�ؤه ولم �أك �شيئاً مذكوراً ،قال� :صدقت»(((.
من بها اهلل تب ��ارك وتعالى على �شيعة
2ـ نعم ��ة الوالية وه ��ي من ال ِّنعم العظيمة ا ّلتي ّ
���م ِدينَ ُك ْم َ َو�أ ْت َم ْم ُت
�أه ��ل البيت  ،Rوجعلها من تمام الدي ��ن} :ا ْليَ ْو َم �أَ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْ
يت لَ ُك ُم الإ ِْ�س َال َم ِدينًا{(((.
َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض ُ
وق ��د جاء في حديث الغدير � ّأن ر�سول اهلل  Pقال�« :أ ّيها النا�س �أل�ستم تعلمون �أنّي
�أولى بالم�ؤمنين من �أنف�سهم؟ }ال َّنب ُِّي َ �أ ْولَى بِا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َين ِم ْن َ�أن ُف ِ�س���هِ ْم{((( .قالوا :بلى ،قال:
فعلي مواله ،ال ّلهم وال من وااله ،وعاد من عاداه ،واخذل من خذله،
«من كنت مواله ّ
وان�صر من ن�صره»(((.
وورد ع ��ن الإم ��ام ال�صادق Qق ��ال« :ح ّدثنا الح�س ��ن بن عل � ّ�ي� Qأنّ اهلل ع َّز
وج� � َّل بم ّن ��ه ورحمت ��ه ل ّم ��ا فر� ��ض عليك ��م الفرائ� ��ض ل ��م يفر� ��ض ذل ��ك عليك ��م لحاجة
من ��ه �إلي ��ه ،ب ��ل رحم ��ة منه ،ال �إل ��ه �إلاّ هو ،ليميز الخبي ��ث من الط ّي ��ب ،وليبتلي ما في
مح� ��ص ما في قلوبكم ،ولتت�سابقوا �إلى رحمته ،ولتتفا�ضل منازلكم في
�صدورك ��م ،ول ُي ِّ
جنّته ،ففر�ض عليكم الح ّج ،والعمرة ،و�إقام ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،وال�صوم ،والوالية،
وجع ��ل لك ��م باباً لتفتحوا به �أبواب الفرائ�ض ،ومفتاح� �اً �إلى �سبيله ،ولوال مح ّمد P
والأو�صي ��اء من ولده  Rكنتم حي ��ارى كالبهائم ،ال تعرفون فر�ضاً من الفرائ�ض،
وه ��ل تُدخ ��ل قري ��ة �إال م ��ن بابه ��ا ،فل ّم ��ا م ��نّ عليك ��م ب�إقامة الأولي ��اء بع ��د نب ّيكم P
((( تف�سير نور الثقلين ،ال�شيخ الحويزي ،ج� ،4ص .214
((( �سورة المائدة ،الآية.3 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.6 :
((( غاية المرام ،ال�سيد ها�شم البحراني ،ج� ،1ص .157
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ق ��ال} :ا ْل َي� � ْو َم �أَ ْك َم ْل ��تُ َل ُك ْم ِدي َن ُك� � ْم َو�أَ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك� � ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك� � ُم الإ ِْ�س َ
ال َم ِدينًا{
ففر�ض عليكم لأوليائه حقوقاً و�أمركم ب�أدائها �إليهم ،ليح ّل لكم ما وراء ظهوركم من
�أزواجك ��م ،و�أموالكم ،وم�آكلكم ،وم�شاربكم ،و ُيع ّرفك ��م بذلك البركة ،والنماء ،والثروة،
ليعل ��م م ��ن يطيع ��ه منكم بالغيب ،ث ّم قال ع َّز وج َّل} :قُل لاَّ �أَ ْ�س����أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه َ�أ ْج ًرا �إِلاَّ ا ْل َم َو َّد َة
ِفي ا ْل ُق ْربَى{(((»(((.

ولذا ،ف� ّإن وجوب الإطاعة يدور مدار الوالية في تف�سير قوله تعالى} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا
�أَ ِطي ُع���و ْا اهللَ َو�أَ ِطي ُعو ْا ال َّر ُ�س���و َل َو�أُ ْو ِلي ا َلأ ْمرِ ِمن ُك ْم{ (((.كما � ّإن الطاع ��ة توجب ال ِّنعم الإله ّية
والح�ش ��ر يوم القيامة مع النب ّيين وال�ص ّديقين وال�شهداء وال�صالحين ،قال تعالىَ } :و َمن
ال�صا ِل ِح َين
ال�ص ِّد ِيق َين َوال�شُّ َه َداء َو َّ
يُ ِط ِع اهللَ َوال َّر ُ�سو َل َف�أُ ْولَـ ِئ َك َم َع الَّ ِذ َين �أَ ْن َع َم اهللُ َع َل ْيهِ م ِّم َن ال َّن ِبيِّ َين َو ِّ
ال�ص��� َر َاط ال ُم�ستَ ِ
���ن �أُولَـ ِئ َك َر ِفيقًا{((( .ونحن ُنر ّدد يومي ًا في �صلواتناِ } :
م
ي
ق
ــــا
ن
اهد
َ
َو َح ُ�س َ
ِّ
َ
*
وب َع َليهِ ْم َو َال ال�ضَّ ال ِّ َين{(((.
مت َع َليهِ ْم َغيرِ ال َمغ�ضُ ِ
ِ�ص َر َاط الَّ ِذ َين �أَن َع َ

 3ـ و م ��ن ِن َع ��م اهلل تعال ��ى على الإن�س ��ان ال ��رزق وال�سعة في الم ��ال «ال ّله� � ّم اعطني
ال�سع ��ة ف ��ي ال ��رزق» .وهن ��ا ال ب� � ّد �أن يقط ��ع الإن�سان ب� �� ّأن م�صدر ال ��رزق هو اهلل
تعال ��ى } َو َم���ا ِمن َد�آبَّ ٍة ِف���ي الأَ ْر ِ�ض �إِ َّال َع َل���ى ا ِهلل رِ ْز ُق َها{((( ،بالتالي ال ب� � ّد �أن ي�سعى
الإن�س ��ان نحو الرزق الحالل الط ّيب و�أن يكون ال�س� ��ؤال والطلب من اهلل �سبحانه،
ونح ��ن نقر�أ في تعقيب �صالة الع�ش ��اء« :ال َّل ُه َّم ِ�إ َّن ُه َل ْي� � َ�س ِلي ِع ْل� � ٌم ِب َم ْو ِ�ض ِع ِر ْز ِقي،
َو�إِ َّن َم ��ا �أَ ْط ُل ُب� � ُه بِخَ َط� � َر ٍات َتخْ ُط� � ُر َعلَ ��ى َق ْل ِب ��يَ ،ف�أَ ُج � ُ
�ول ِف ��ي َطلَ ِب� � ِه ا ْل ُب ْل� � َدانََ ،ف�أَ َن ��ا
ِفي َم ��ا �أَ َن ��ا َطا ِل � ٌ�ب َكا ْل َح ْي� � َر ِان ،لاَ �أَ ْدرِي �أَ ِف ��ي َ�س ْه ٍل ُه َو �أَ ْم ِف ��ي َج َب ٍل� ،أَ ْم ِف ��ي �أَ ْر ٍ�ض �أَ ْم
((( �سورة ال�شورى ،الآية.23 :
((( الأمالي لل�شيخ الطو�سي� ،ص .655
((( �سورة الن�ساء ،الآية.57 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.69 :
((( �سورة الحمد ،الآيتان.7 - 6 :
((( �سورة هود ،الآية.6 :
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ِف ��ي َ�س َم ��ا ٍء� ،أَ ْم ِف ��ي َب� � ٍّر �أَ ْم ِف ��ي َب ْح� � ٍرَ ،و َعلَى َي َد ْي َم ��نْ َو ِمنْ ِق َب � ِ�ل َمنْ َ ،و َق� � ْد َع ِل ْمتُ
�أَ َّن ِع ْل َم� � ُه ِع ْن� � َد َك َو َ�أ ْ�س َبا َب� � ُه ِب َي � ِ�د َكَ ،و َ�أ ْن ��تَ َتق ِْ�س ُم� � ُه ِب ُل ْط ِف � َ�ك َوت َُ�س ِّب ُب� � ُه ِب َر ْح َم ِت � َ�ك .
ال َّل ُه� � َّم َف َ�ص� � ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو�آ ِل ِهَ ،و ْاج َع � ْ�ل َيا َر ِّب ِر ْز َق َك ِلي َو ِا�سع� �اًَ ،و َم ْطلَ َب ُه َ�س ْهلاً ،
َو َم�أْخَ � � َذ ُه َقرِيب� �اًَ ،ولاَ ُت َع ِّن ْت ِن ��ي ب َِطلَ ��بِ َما َل� � ْم ُت َق ِّد ْر ِلي ِفي� � ِه ِرزْقاًَ ،ف�إِ َّن � َ�ك َغ ِن ٌّي َعنْ
َعذَابِيَ ،و�أَنَا َف ِقي ٌر �إِ َلى َر ْح َم ِت َكَ ،ف َ�ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو� ِآل ُم َح َّم ٍدَ ،و ُج ْد َعلَى َع ْب ِد َك
يم»((( .
ِبف َْ�ض ِل َك� ،إِن ََّك ُذو َف ْ�ض ٍل َع ِظ ٍ
«ال�صح ��ة في الج�سد والق� � ّوة في البدن»،
ولك � ّ�ن الأف�ضل من ال ��رزق وال�سعة فيه هو
ّ
ق ��ال الإمام ال�صادق « :Qالعافية نعمة خف ّية �إذا ُوج ��دت نُ�سيت ،و�إذا ُفقدت ُذكرت
أهم هو (ال�سالمة في
والعافي ��ة نعم ��ة يعجز ال�شكر عنه ��ا»((( .و�أ ّما �أف�ضل من ك ّل ذلك و� ّ
علي
الدين)� ،أي تقوى القلوب و�إخال�صها �إلى الباري ع َّز وج َّل .وهذا ما �أ ّكد عليه الإمام ّ
�صحة البدن،
 Qحينم ��ا قال�« :إنّ م ��ن النِّعم �سعة الم ��ال ،و�أف�ضل من �سعة الم ��ال ّ
�صحة البدن تقوى القلب»(((.
و�أف�ضل من ّ
4ـ نعمة الأمان في الوطن ،وهي من ال ِّنعم الأ�سا�س في حياة الفرد والمجتمع.
و�إذا كان ��ت نعم ��ة الأمان في الدنيا ه ��ي نعمة مطلوبة ومه ّمة ،ف� �� ّإن �أمان يوم القيامة
ويوم الفزع الأكبر هو �أكثر �أهم ّية من �أمان الدنيا والوطن .وهنا ن�س�أل �أنف�سنا :هل ته ّي�أنا
وا�ستعددن ��ا لذلك الي ��وم؟ وما هو المطلوب منّا لننال نعمة الأم ��ان والرحمة الإله ّية يوم
القيامة؟
�إن �أه ��ل الأم ��ان يوم القيام ��ة هم المح�سنون ف ��ي الدنيا ،و�أهل العم ��ل ال�صالح ،قال
تعالىَ } :من َجاء بِا ْل َح َ�سنَ ِة َف َل ُه خَ ْي ٌر ِّم ْن َها َو ُهم ِّمن َف َز ٍع يَ ْو َم ِئ ٍذ � ِآمنُو َن{(((.
((( مفاتيح الجنان ،ع ّبا�س القمي� ،ص .70
((( رو�ضة الواعظين ،الني�سابوري� ،ص.472
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .93
((( �سورة النمل ،الآية.89 :
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روي ع ��ن �أمي ��ر الم�ؤمنين� Qأنّه قال« :ل ّم ��ا ك ّلم اهلل ع َّز وج� � َّل مو�سى بن عمران
 ،Qقال مو�سى� :إلهي ،ما جزاء من �شهد �أنّي ر�سولك ون ّبيك ،و�أنّك ك ّلمتني؟ قال:
يا مو�سى ،ت�أتيه مالئكتي فتب�شّ ره بجنّتي .
قال مو�سى � :Qإلهي ،فما جزاء من قام بين يديك ُي�ص ّلي؟
ق ��ال :يا مو�سى� ،أُباهي به مالئكت ��ي راكعاً و�ساجداً ،وقائماً وقاعداً ،ومن باهيت به
مالئكتي لم �أُعذِّبه .
قال مو�سى � :Qإلهي ،فما جزاء من �أطعم م�سكيناً ابتغاء وجهك؟
ق ��ال :يا مو�س ��ى� ،آمر منادياً ُينادي يوم القيامة على ر�ؤو�س الخالئق� :إنّ فالناً بن
فالن من عتقاء اهلل من النار.
قال مو�سى � :Qإلهي ،فما جزاء من و�صل رحمه؟
قال :يا مو�سى� ،أُن�سئ((( له �أجله ،و�أه ّون عليه �سكرات الموت ،و ُيناديه خزنة الجنّة:
هل ّم �إلينا فادخل من � ّأي �أبوابها �شئت…

�إلى �أن يقول:Q
«�إلهي ،فما جزاء من �صبر على �أذى النا�س و�شَ ت ِْمهم فيك؟
قال� :أُعينه على �أهوال يوم القيامة.
قال� :إلهي ،فما جزاء من دمعت عيناه من خ�شيتك؟
قال :يا مو�سى� ،أقي وجهه من ح ّر النار ،و�أومنه يوم الفزع الأكبر.(((»...
علي� ،أنت
وعن �أمير الم�ؤمنين  Qـ �أي�ض ًا  -قال« :قال لي ر�سول اهلل  .. :Pيا ّ
((( ن�س�أ ال�شيء� :أخّ ره.
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص .276
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و�شيعت ��ك عل ��ى الحو�ض ت�سقون من �أحببتم وتمنعون م ��ن كرهتم ،و�أنتم الآمنون يوم
الف ��زع الأكبر في ظ� � ّل العر�ش ،يفزع النا�س وال تفزعون ،ويح ��زن النا�س وال تحزنون،
فيكم نزلت هذه الآية�} :إِنَّ الَّ ِذ َين � َس���بَق َْت لَ ُهم ِّم َّنا ا ْل ُح ْ�سنَى �أُ ْولَ ِئ َك َع ْن َها ُم ْب َع ُدو َن{((( وفيكم
نزلت }لاَ يَ ْح ُزنُ ُه ُم ا ْل َف َز ُع ْ أ
الَ ْكبَ ُر َوتَتَ َلقَّا ُه ُم ا ْل َم اَل ِئ َك ُة َه َذا يَ ْو ُم ُك ُم الَّ ِذي ُكنتُ ْم تُو َع ُدو َن{(((»(((.
 5ـ نعم ��ة الزوجة والأوالد والحياة الأُ�سر ّية ال�سعي ��دة كما يدعو الإمام زين العابدين

« :Qال ّله� � ّم و�أعطن ��ي… ق ّرة العين ف ��ي الأهل والمال الول ��د» .ومعنى ق ّرة
العينّ � :أن الإن�سان تكون عينه هادئة م�سرورة ،وهو كناية عن الحياة ال�سعيدة بين
ال ��زوج والزوجة والأوالد .وهذا ما �أ ّكد عليه المول ��ى ع َّز َّ
وجلَ ..} :ربَّنَا َه ْب لَنَا ِم ْن
�أَ ْز َو ِاجنَا َو ُذ ِّريَّا ِتنَا ُق َّر َة �أَ ْعيُنٍ َو ْاج َع ْلنَا ِل ْل ُم َّت ِق َين �إِ َما ًما {(((.
وهن ��ا ال ب� � ّد �أن ن�س� ��أل :كيف تكون الحي ��اة الزوج ّية والأُ�سر ّية �سعي ��دة بنظر الإ�سالم

العزيز؟

ُنالح ��ظ � ّأن روايات �أهل البيت Rج ��اءت بالعديد من الن�صائح والتوجيهات لكال
الزوجي ��ن ،ودعتهم للأخذ بها عن ��د الإقبال على بناء بيت الزوجي ��ةُ ،بغية التم ّتع بنعمة
النبيP
الحياة الأُ�سر ّية المليئة
ّ
بالحب والعاطفة وال�سعادة .فعلى �سبيل المثال ورد عن ّ
�أنّه قال�« :إنّ خير ن�سائكم الولود الودود العفيفة ،العزيزة في �أهلها ،الذليلة مع بعلها،
المتب ِّرج ��ة م ��ع زوجها ،الح�صان على غيره؛ ا ّلتي ت�سمع قول ��ه وتُطيع �أمره ،و�إذا خال
بها بذلت له ما ُيريد منها»(((.
وعنه « :Pمن �سعادة المرء الزوجة ال�صالحة»(((.
((( �سورة الأنبياء ،الآية.21 :
((( �سورة الأنبياء ،الآية.21 :
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص.657
((( �سورة الفرقان ،الآية.74 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.324
((( م .ن� ،ص.327
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وفي المقابل قال ر�سول اهلل �« :Pإذا جاءكم من تر�ضون خُ لقه ودينه فز ّوجوه� ،إلاّ
تفعلوه تكن فتنة في الأر�ض وف�ساد كبير»(((.
وم ّم ��ا �سب ��ق ن�ستنتجّ � :أن ر�ؤية الإ�سالم للحياة ال�سعيدة في الأُ�سرة ال تقوم على المال

المادي
فق ��ط وال عل ��ى الجمال فقط ،ب ��ل الحياة ال�سعيدة ه ��ي ا ّلتي تجمع بي ��ن الجانب
ّ
والجان ��ب الأخالق � ّ�ي مع ًا .فع ��ن الإمام ال�ص ��ادق Qقال�« :إذا ت ��ز ّوج الرج ��ل المر�أة
لجماله ��ا �أو ماله ��ا ُو ِك َل �إل ��ى ذل ��ك ،و�إذا تز ّوجها لدينها رزقه اهلل الجم ��ال والمال»(((،
ولذا كان دعاء �س ّيد ال�ساجدين Qجامع ًا« :اللهم و�أعطني… ق ّرة العين في الأهل
والمال الولد».
وق ��د ق ّدم الإمام عل � ّ�ي وال�س ّيدة فاطمة Qنموذج ًا جمي ًال يعك� ��س جمال ّية الحياة
ال�سعي ��دة في الإ�سالم ،حي ��ث كانت فاطمة Qتعجن وتطب ��خ وتطحن ،في حين كان
روي عن �أبي عبد اهلل ال�ص ��ادق  Qقال« :كان
عل � ّ�ي Qيحتطب ويكن�س البي ��تَ .
�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن  Qيحتط ��ب وي�ستق ��ي ويكن� ��س ،وكان ��ت فاطم ��ة  Qتطح ��ن
وتعجن وتخبز»(((.
من األمور التي تُديم ال ِّنعم وتزيدها:

والرقي به نحو الكمال ،وهي
لقد �سخّ ر اهلل تعالى جميع مخلوقاته في خدمة الإن�سان
ّ
ِن َعم ال تدوم وال تزيد �إال بوجود �أ�سبابها و�أداء الواجب نحوها ،كما يقول �أمير الم�ؤمنين
الظلَم ،ال تُفتح الخيرات �إلاّ
 Qفي �صفة الإ�سالم« :فيه مرابيع النِّعم((( ،وم�صابيح ُ
بمفاتيح ��ه ،وال تُك�ش ��ف الظلمات �إلاّ بم�صابيحه»((( .لذا كان ال ب ّد للإن�سان من �أن يقوم
بما يفي لهذه ال ِّنعم الإله ّية ولو بالقليل ،كالقيام على �سبيل المثال بـ:
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.347
((( م .ن ،ج� ،5ص.333
((( م .ن ،ج� ،5ص.86
((( مرابيع :جمع ِمرباع ،بك�سر الميم :المكان ينبت نبته في �أ ّول الربيع.
((( نهج البالغة ،الخطبة .152
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� -1أداء ال�شك ��ر هلل على هذه ال ِّنعم ،ل ّأن ال�شكر يزيد في ال ِّنعم والبركات .قال تعالى:
ال�س َماء َوالأَ ْر ِ�ض َولَ ِـكن َك َّذبُو ْا
} َولَ ْو �أَنَّ �أَ ْه َل ا ْل ُق َرى �آ َمنُو ْا َواتَّقَو ْا لَ َفتَ ْحنَا َع َل ْيهِ م بَ َر َك ٍات ِّم َن َّ
َف�أَخَ ْذنَا ُهم ِب َما َكانُو ْا يَ ْك ِ�س���بُو َن{(((َ } ،ولَ ْو �أَنَّ ُه ْم �أَ َقا ُمو ْا ال َّت ْو َرا َة َوالإ ِِنج َيل َو َما ُ�أنزِ َل �إِلَيهِ م

ِّمن َّربِّهِ ْم لأ َك ُلو ْا ِمن َف ْو ِقهِ ْم َو ِمن ت َْح ِت �أَ ْر ُج ِلهِ م ِّم ْن ُه ْم �أُ َّم ٌة ُّم ْقتَ ِ�ص��� َد ٌة َو َك ِثي ٌر ِّم ْن ُه ْم َ�س���اء َما
يَ ْع َم ُل���و َن{(((  .وعن �أبي عبد اهلل ال�صادق  Qقال« :من �أُعطي ال�شكر �أُعطي
الزيادة يقول اهلل ع َّز وج َّل} :لَ ِئن � َش َك ْرت ُْم لأَزِ ي َدنَّ ُك ْم{».
ا�س
	-2ال ��دوام عل ��ى ذكر ِن َع ��م اهلل وع ��دم الغفلة عنه ��ا؛ قال تعال ��ى } :يَا �أَ ُّي َه���ا ال َّن ُ
���ت ا ِهلل َع َل ْي ُك ْم َه ْ
����ض لاَ �إِلَ َه �إِلاَّ ُه َو
ال�س��� َماء َو ْ أالَ ْر ِ
ا ْذ ُك��� ُروا ِن ْع َم َ
���ل ِم ْن خَ ا ِلقٍ َغ ْي ُر ا ِهلل يَ ْر ُز ُق ُكم ِّم َن َّ
���م ِب�أَيَّ ِام ا ِهلل{ (�أي):
َف�أَنَّ���ى تُ�ؤْ َف ُكو َن{((( .وعن ر�س ��ول اهلل  Pفي قوله تعالىَ } :و َذ ِّك ْر ُه ْ
«بنع ��م اهلل و�آالئ ��ه»((( ،وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق  Qفي قوله تعالىَ } :و�أَ َّم���ا ِب ِن ْع َم ِة َربِّ َك
ف�ضلك ،و�أعطاك و�أح�س ��ن �إليك ،ثم قال :فح ّدث
َف َح��� ِّد ْث{(((« :ا ّل ��ذي �أنعم عليك بما ّ
بدينه وما �أعطاه اهلل وما �أنعم به عليه»(((.

وحدث بها ،وف ��ي الحديث« :من لم ي�شكر
 �أي�ض� � ًا :معناه اذك ��ر نعمة اهلل و�أظهرها ِّوالتحدث بنعمة اهلل �شُ كر
النا�س لم ي�شكر اهلل ،ومن لم ي�شكر القليل لم ي�شكر الكثير،
ُّ
وتركه ُكفر» ،وعن الإمام الح�سن « :Qتُجهل النِّعم ما �أقامت ،ف�إذا و َّلت ُعرِفت»(((،
علي �« :Qأح�سن ��وا �صحبة النِّعم قبل ِفراقها ،ف�إنّها تزول وت�شهد على
وع ��ن الإمام ّ
�صاحبها بما عمل فيها»(((.
((( �سورة الأعراف ،الآية.96 :
((( �سورة المائدة ،الآية.66 :
((( �سورة فاطر ،الآية.3 :
((( الدر المنثور ،لل�سيوطي ،ج� ،4ص .70
((( �سورة ال�ضحى ،الآية.11 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .94
المجل�سي ،ج � ،75ص .115
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( علل ال�شرائع ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص .464
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	-3القناع ��ة ب ِن َعم اهلل تعالى وعدم الإ�س ��راف فيها ،قال الإمام الكاظم « :Qمن
اقت�صد وقنع بقيت عليه النِّعمة ،ومن بذّر و�أ�سرف زالت عنه النِّعمة»(((.
علي « :Qمن ك ُث ��رت ِن َعم اهلل
	-4ال�سع ��ي في ق�ضاء حوائ ��ج النا�س ،قال الإم ��ام ّ
عليه ك ُثرت حوائج النا�س �إليه ،فمن قام هلل فيها بما يجب فيها ع ّر�ضها للدوام
والبقاء ،ومن لم يقم فيها بما يجب ع ّر�ضها للزوال والفناء»(((.
	-5االمتن ��اع عن ظلم النا�س واال�ستعانة بنعم اهلل عل ��ى معا�صيه ال �س ّيما التك ُّبر على
علي « :Qما �أنعم اهلل على عبد نعمة فظلم فيها� ،إلاّ كان
عباده ،قال الإمام ّ
حقيق� �اً �أن ُيزيله ��ا عن ��ه»((( .وورد في زبور داود  :Qيق ��ول اهلل تعالى« :يا بن
علي بالم�س�أل ��ة ف�أُعطيك ما
�آدم! ت�س�ألن ��ي و�أمنع ��ك لعلم ��ي بما ينفعك ،ث� � ّم تُل ّح ّ
�س�أل ��ت ،فت�ستعي ��ن به على مع�صيتي»((( .وعن ر�سول اهلل « :Pيقول اهلل تبارك
إلي بالمعا�صي،
وتعال ��ى :يا ب ��ن �آدم ما تن�صفني! �أتح ّبب �إليك بال ِّنع ��م وتتمقّت � ّ
(((
علي « :Qبالتوا�ضع
خيري عليك منزَل و�ش ّرك � ّ
إلي �صاعد»  ،ويقول الإمام ّ
تت ّم النِّعمة»(((.
علي �« :Qإنّ اهلل
� -6إظه ��ار ال ِّنعم ا ّلتي �أنع ��م اهلل بها على الإن�سان ،قال الإم ��ام ّ
حب �أن يرى �أثر النِّعمة على عبده»(((.
حب الجمال ،و ُي ُّ
جميل ُي ُّ
وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق �« :Qإذا �أنعم اهلل عل ��ى عبده بنعمة فظه ��رت عليه ُ�س ّم َي
حبي ��ب اهلل مح ِّدث� �اً بنعم ��ة اهلل ،و�إذا �أنع ��م اهلل على عب ��د بنعمة فلم تظه ��ر عليه ُ�س ّم َي
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص .3313
((( نهج البالغة ،الحكمة .372
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .482
المجل�سي ،ج� ،70ص .365
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،70ص .352
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،4ص .3318
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص .438
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حب الجمال والتجميل،
بغي�ض اهلل ُمكذِّباً بنعمة اهلل»((( ،وعنه �« :Qإنّ اهلل تعالى ُي ُّ
أحب �أن يرى عليه
و ُيبغ�ض الب�ؤ�س والتبا�ؤ�س ،ف�إنّ اهلل ع َّز وج َّل �إذا �أنعم على عبد نعمة � ّ
�أثره ��ا ،قي ��ل :وكيف ذلك؟ قالُ :ي ِّ
ج�ص�ص داره ،ويكن�س
نظف ثوبه ،و ُيط ِّيب ريح ��ه ،و ُي ِّ
�أفنيته ،حتّى �أنّ ال�سراج قبل مغيب ال�شم�س ينفي الفقر ويزيد في الرزق»(((.
المفاهيم الأ�سا�س
ّ �1 .1إن ِن َع ��م اهلل تب ��ارك وتعالى عل ��ى الإن�سان كثيرة ال ُتع� � ّد وال تُح�صى،
�س ��واء كانت ِن َعم ًا باطنة ك�ستر عيوب الإن�سان وعدم ف�ضحه� ،أم كانت
النبي و�أهل بيت ��ه Rوهي الوالية
ظاه ��رة كنعمة الإ�سالم ووالي ��ة ّ
الم ّت�صل ��ة باهلل �سبحانه .ومن مظاهر ال ِّنعم :ال�سعة في المال ،الأمن
في الوطن ،الراحة في الحياة الزوج ّية.
2 .2هناك العديد من الأمور التي تُديم ال ِّنعم وتزيدها:
-

�شكر اهلل تعالى وحمده على هذه النعم.

	الدوام على ذكر ِن َع ِم اهلل وعدم الغفلة عنها.	القناعة بنعم اهلل تعالى وعدم الإ�سراف فيها.	ال�سعي في ق�ضاء حوائج النا�س وعدم ظلمهم والتك ّبر عليهم.-

�إظهار ال ِّنعم ا ّلتي �أنعم اهلل بها على الإن�سان.

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،6ص .438
((( �أمالي الطو�سي� ،ص .275
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للمطالعة:
خادم الإمام ال�صادق Qوالتاجر الخرا�سان ّي
كان للإم ��ام ال�صادق  Qخ ��ادم ُيم�سك له الفر� ��س �إذا �أراد �أن يركب �أو يم�شي.
وف ��ي يوم م ��ن الأيام جاء تاجر خرا�سان � ّ�ي ،فقال للخادم� :أنا تاجر ف ��ي خرا�سان عندي
ب�ساتي ��ن عديدة وكثير من الجواري والأموال� ،أُعطيك �إياها ك ّلها على �أن تجعلني مكانك
وتهبني مهنتك و�أُ�صبح خادم الإمام ال�صادق Qبد ًال عنك.
فابتهج الخادم فرح ًا وقال لهَ :قبِلت.
ث ��م دخل على الإم ��ام ال�صادق  Qوقال لهُ :جعلت ف ��داك تعرف خدمتي ،وطول
ُ�صحبت ��ي ،ف�إن �س ��اق اهلل � ّإلي خير ًا تمنعنيه؟ قال� :Qأن ��ا �أُريد لك الخير من نف�سي،
ف�إذا جاءك الخير من غيري كيف �أمنعك؟! ولكن ما هي الق�ض ّية؟
�أخب ��ره الخادم بما ح�صل بينه وبين التاجر
الخرا�ساني ،فقال� :Qإذا رغبت عنّا
ّ
اذهب ،و�إذا رغب فينا غيرك فلي�أت.
هم بالخروج دع ��اه الإمام Qقائ ًال :لك علينا
ته ّلل وج ��ه الخادم فرح ًا ،وعندما َّ
ح � ّ�ق لط ��ول �صحبتك والم ّدة ا ّلتي خدمتن ��ي ،وال ُب ّد �أن �أ�ؤدي حقّك وه ��و الن�صيحة ،ولك
الخيار.
فقال الخادم :قل يا ابن ر�سول اهلل.P
قال� :Qإعلم �إذا كان يوم القيامة كان ر�سول اهلل  Pمتع ّلق ًا بنور اهلل ،وكان �أمير
الم�ؤمني ��ن  Qمتع ّلق ًا بن ��ور ر�سول اهلل  ،Pوكان الأئ ّمة متع ِّلقي ��ن ب�أمير الم�ؤمنين،
وكان �شيعتنا متع ّلقين بنا يدخلون مدخلنا ،ويردون موردنا .

��ـ��م االل��ه��ي��ة
ِ
ال��ن َ
��ـ��ع ُ
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و�إذا �شئت الآن �أن تذهب فاذهب.
فق ��ال له الخادم :يا ابن ر�سول اهلل ال �أوث ��ر الدنيا على الآخرة ،بل �أُقيم في خدمتك
الخرا�ساني حزين ًا خجو ًال ،فقال له
و�أوثر الآخرة على الدنيا  .وخرج الخادم �إلى التاجر
ّ
ف�ضل
الخرا�سان � ّ�ي� :أراك الآن خج ��و ًال حزين ًا وقد كنت دخلت فرح ًا! قال الخادم� :أنا ال �أُ ّ
(((
الدنيا على الآخرة ،وال �أقبل المبادلة دعني في خدمة الإمام ال�صادق.Q

للراوندي ،ج� ،1ص( .391بت�ص ّرف)
((( الخرائج والجرائح،
ّ
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القرب من اهلل
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
نحيتني،
«�سيّدي لعلّك عن بابك طردتني ،وعن خدمتك ّ
�أو لعلّك ر�أيتني م�ستخ ّفاً بح ّقك ف�أق�صيتني� ،أو لعلّك ر�أيتني
عر�ضاً عنك فقليتني �أو لعلّك وجدتني في مقام الكاذبين
ُم ِ
فرف�ضتني� ،أو لعلّك ر�أيتني غير �شاكر لنعمائك فحرمتني،
�أو لعلّك فقدتني من مجال�س العلماء فخذلتني� ،أو لعلّك
ر�أيتني في الغافلين فمن رحمتك �آي�ستني� ،أو لعلّك ر�أيتني
�آلف مجال�س البطّ الين فبيني وبينهم خلّيتني� ،أو لعلّك
حب �أن ت�سمع دعائي فباعدتني� ،أو لعلّك بجرمي
لم تُ ّ
وجريرتي كافيتني� ،أو لعلّك بقلّة حيائي منك جازيتني.
رب فطال ما عفوت عن المذنبين قبلي ،لأ ّن
ف�إن عفوت يا ّ
المق�صرين و�أنا عائذ بف�ضلك،
رب يج ُّل عن مكاف�أة
ّ
كرمك �أي ّ
عمن �أح�سن
هارب منك �إليكّ ،
متنجز ما وعدت من ال�صفح ّ
بك ظناً».
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تمهيد:
روي ع ��ن الإمام زين العابدين و�س ّي ��د ال�ساجدين � Qأنّه كان يدعو اهلل ع َّز وج َّل،
َ
«رب �إ ّن ��ك� ..أمرتن ��ا �أن ال نر َّد �سائ ً
ال ع ��ن �أبوابنا ،وقد �أتيناك �س� ��ؤّا ًال وم�ساكين
قائ�ل ً�اّ :
وقد �أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك ،فامنن بذلك علينا وال
تُخ ّيبنا»(((.
نتع ّل ��م من ه ��ذا الدع ��اء � ّأن اهلل تعالى قد �أمرن ��ا �أن ال نر ّد �سائ ًال ع ��ن �أبوابنا و�أن ال
نط ��رده ،لم ��ا في ذلك من �ألم وك�سر لخاطر ال�سائل ،مع �أنّه ق ��د يذهب �إلى غيرنا طالب ًا
حاجته فتل ّبى ور ّبما ال تُل ّبى ف ُير ّد خائب ًا.
�إذا كان ��ت هذه التعاليم الإله ّية بين النا�س ،فكيف ه ��و حال العبد المطرود من �أمام
باب الرحمة الإلهية ،وحرمانه من النعم العظام؟!
نحيتني…».
«�س ّيدي لع ّلك عن بابك طردتني ،وعن خدمتك ّ
و�إذا كان �أحدن ��ا ق ��د تنقّل من باب �إلى باب �آخر من بيوت النا�س طالب ًا حاجته ،ف�إلى
من اللجوء �إذا ُطردنا من �أمام باب العطايا الإله ّية؟! َومن نرجو؟ َومن ن�س�أل؟
�ألم نقر�أ المناجاة المنظومة المن�سوبة لأمير الم�ؤمنين:Q
�إل �ه��ي لئن خ ّيبتني �أو ط��ردت��ن��ي
المجل�سي ،ج� ،46ص .104
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( مفاتيح الجنان ،ال�شيخ ع ّبا�س القمي� ،ص.175

فمن ذا ا ّل ��ذي �أرج ��و وم��ن ذا �أ� �ش �ف��ع؟!
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من أسباب البعد عن الله تعالى:

ال ُب� � ّد �أن ُن ��درك ج ّيد ًا �أن هنالك العديد من الأعمال ا ّلتي يرتكبها الإن�سان فت�ؤ ّدي به
�إلى الطرد من رحمة اهلل تعالى ،واالبتعاد عن اهلل �سبحانه ،والإق�صاء عن �ساحة قد�سه
ولطفه ،الأمر ا ّلذي تترتّب عليه عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة .منها ما ورد في دعاء
الثمالي:
�أبي حمزة
ّ
ّ
بحق الله واإلعراض عنه:
 -1االستخفاف

«�س ّي ��دي ..لع ّلك ر�أيتني م�ستخ ّفاً بحقّك ف�أق�صيتني� ،أو لع ّلك ر�أيتني معر�ضاً عنك
فقليتني.»..
ي�ؤ ّك ��د الإم ��ام زي ��ن العابدين Qفي ه ��ذا المقطع عل ��ى عظمة مراع ��اة الحقوق
الإله ّية ،والتنبيه على عدم اال�ستخفاف بها �أو الإعرا�ض عن ذكره �سبحانه .هذا بالرغم
من عجز العبد عن الوفاء بالحقوق الإله ّية و�شكر نعمه ،قال ر�سول اهلل �« :Pإنّ حقوق
اهلل ج ّل ثنا�ؤه �أعظم من �أن يقوم بها العباد ،و�إنّ نعم اهلل �أكثر من �أن يح�صيها العباد،
ولكن �أم�سوا و�أ�صبحوا تائبين»(((.
علي « :Qلكنّه �سبحانه جعل حقّه على العباد �أن ُيطيعوه ،وجعل
ويقول الإمام ّ
تف�ض ً
ال منه»(((.
جزاءهم عليه م�ضاعفة الثواب ّ
ول ��ذا ال ُب� � ّد للإن�سان �أن يكون من الذاكرين هلل �سبحان ��ه والمطيعين له ،لما في ذلك
من القرب من اهلل ع َّز َّ
وجل ،قال ر�سول اهلل « :Pقال اهلل تعالى :من �شغله ذكري عن
م�س�ألتي �أعطيته �أف�ضل ما �أُعطي ال�سائلين»(((.
وروي � ّأن اهلل �أوح ��ى �إل ��ى داود « :Qي ��ا داود� ،إنّه لي�س عبد م ��ن عبادي ُيطيعني
المجل�سي ،ج � ،74ص .77
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج � ،27ص .252
((( م .ن ،ج � ،90ص .323
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فيما �آمره �إال �أعطيته قبل �أن ي�س�ألني ،و�أ�ستجيب له قبل �أن يدعوني»(((.
وها نحن نقر�أ ف ��ي مناجاة الذاكرين للإمام زين العابدين�« :Qإلهي بك هامت
القل ��وب الواله ��ة ،وعل ��ى معرفت ��ك ُجمعت العق ��ول المتباينة ،فال تطمئ ��نّ القلوب �إال
بذكرك.(((»..
 -2الكذب على الله:

«�س ّيدي ..لع ّلك وجدتني في مقام الكاذبين فرف�ضتني».
حتم ًا � ّإن م ��ن ي ّت�صف ب�صفة الكذب هو مرفو�ض ومطرود من �ساحة الرحمة الإله ّية،
ق ��ال العزي ��ز الج ّبار�ِ } :إنَّ اهللَ لاَ يَ ْه ِ���دي َم ْن ُه َو َك ِاذ ٌب َك َّف���ا ٌر{((( و}ِ�إنَّ اهللَ لاَ يَ ْه ِدي َم ْن ُه َو
ُم ْ�سرِ ٌف َك َّذ ٌاب{(((.

و�أوقح الكذّابين من يكذب على اهلل تعالىَ } :و َال تَقُولُو ْا ِل َما ت َِ�ص ُف �أَ ْل ِ�سنَتُ ُك ُم ا ْل َك ِذ َب َهـ َذا
َح َال ٌل َو َهـ َذا َح َرا ٌم لِّتَ ْفتَ��� ُرو ْا َع َلى ا ِهلل ا ْل َك ِذ َب ِ�إنَّ الَّ ِذ َين يَ ْفتَ ُرو َن َع َلى ا ِهلل ا ْل َك ِذ َب َال يُ ْف ِل ُحو َن{(((،
وَ }:ف َم ْن �أَ ْظ َل ُم ِم َّمنِ ا ْفتَ َرى َع َلى ا ِهلل َك ِذبًا ِليُ ِ�ض َّ
ا�س ِب َغ ْيرِ ِع ْل ٍم{(((َ } ،ويَقُولُو َن ُه َو ِم ْن ِع ِند
���ل ال َّن َ
ا ِهلل َو َما ُه َو ِم ْن ِع ِند ا ِهلل َويَقُولُو َن َع َلى ا ِهلل ا ْل َك ِذ َب َو ُه ْم يَ ْع َل ُمو َن{(((.
علي« :Qثم ��رة الكذب المهان ��ة في الدنيا
وم ��ن ثم ��ار الكذب كما يق ��ول الإمام ّ
والعذاب في الآخرة»((( .و� ّإن الكذب ُي�س ِّود الوجه كما قال تعالىَ } :ويَ ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة تَ َرى الَّ ِذ َين
المجل�سي ،ج � ،90ص .276
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،91ص .151
((( �سورة الزمر ،الآية.3 :
((( �سورة غافر ،الآية.28 :
((( �سورة النحل ،الآية.116 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.144 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.78 :
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .209
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ي���ن{((( ،وروي عن ر�سول
َك َذبُ���و ْا َع َلى ا ِهلل ُو ُجو ُه ُهم ُّم ْ�س��� َو َّد ٌة �أَلَ ْي َ�س ِفي َج َه َّن َم َم ْث ًوى لِّ ْل ُمتَ َكبِّرِ َ
اهلل �« :Pإنّ الكذب ُي�س ّود الوجه»(((.
ه ��ذا بالإ�ضاف ��ة �إلى � ّأن الكذب ي� ��ؤ ّدي �إلى الحرمان من ال ِّنع ��م واالبتالء بالفقر ،قال
ر�س ��ول اهلل« :Pالك ��ذب ُينق� ��ص ال� � ِّرزق»((( ،وعن الإمام عل � ّ�ي « :Qاعتياد الكذب
يورث الفقر»(((.
ونح ��ن نعي� ��ش اليوم ـ للأ�سف ال�شدي ��د ـ �أكثر الأزمان ا ّلتي ُع ��رف فيها اعتياد الكذب
بالحق باط ًال
الحق بالباط ��ل ،و�أ�صبح العمل ّ
والغ� � ّ�ش والنف ��اق بين النا�س ،بل اختلط فيه ّ
حدثنا عن هكذا زمان مظلم بالباطل،
والعمل بالباطل ح ّق ًا ،وهذا �أمير الم�ؤمنينُ Qي ِّ
حينم ��ا يقول�« :إنّه �سي�أتي عليك ��م من بعدي زمان لي�س فيه �ش ��يء �أخفى من الحقّ وال
�أظهر من الباطل ،وال �أكثر من الكذب على اهلل ور�سوله»(((.
 -3عدم شكر الله على نعمه:

«�س ّيدي ..لع ّلك ر�أيتني غير �شاكر لنعمائك فحرمتني».
� ّإن ِن َع ��م اهلل تعالى وجزيل عطائه على الإن�سان كثيرة ال تُح�صى وال تُع ّد ،بل ال تنقطع
وال تن�ض ��ب ،حت ��ى ع ��ن الكافر والناك ��ر لوجود اهلل وجمي ��ل �صنعه علي ��ه .ينعم اهلل على
حد �سواء.
الم�ؤمن والكافر بنعمة النظر وال�سمع وتنّف�س الهواء وغيرها على ٍّ
ولكن هل �س�ألنا �أنف�سنا نحن الم�ؤمنين باهلل وبعظيم نعمه علينا� ،إن كنّا من ال�شاكرين
هلل تعالى على هذه ال ِّنعم الجزيلة والعظيمة؟
يق ��ول الإم ��ام ال�صادق« :Qف ��ي ك ّل نف� � َ�س من �أنفا�س ��ك �شكر الزم ل ��ك ،بل �ألف
((( �سورة الزمر ،الآية.60 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص .2677
((( م .ن ،ج� ،3ص .2678
المجل�سي ،ج � ،69ص .261
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ح � ،34ص .233
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حجة� ،إ ّما في ذنب اقترفه ،و�إ ّما في
و�أكثر»((( ،وعنه« :Qما من عبد �إال وهلل عليه ّ
ق�صر عن �شكرها»(((.
نعمة ّ
وقال�« :Qأ ّول ما يجب عليكم هلل �سبحانه� ،شكر �أياديه وابتغاء مرا�ضيه»(((.
بالتال ��ي لكي تدوم ِن َع ��م المولى ع َّز َّ
وجل علينا ال ُب ّد �أن نقاب ��ل نعمه بال�شكر والحمد،
علي�« :Qأح�سن النا� ��س حا ًال في النِّعم من ا�ست ��دام حا�ضرها بال�شكر،
ق ��ال الإمام ّ
وارتج ��ع فائته ��ا بال�صبر»((( ،وعنه �« :Qإذا و�صلت �إليكم �أطراف النِّعم فال تُنفِّروا
�أق�صاها بِق ّلة ال�شكر»(((.
 -4االبتعاد عن مجالس العلماء وحضور مجالس ّ
البطالين:

«�س ّي ��دي ..لع ّل ��ك فقدتن ��ي م ��ن مجال� ��س العلم ��اء فخذلتن ��ي� ،أو لع ّل ��ك ر�أيتن ��ي في
الغافلين فمن رحمتك �آي�ستني� ،أو لع ّلك ر�أيتني �آلف مجال�س ّ
البطالين فبيني وبينهم
خ ّليتني».
حث الإ�سالم العظيم  -ب�شكل عا ّم  -على ح�ضور المجال�س ا ّلتي ُيذكر اهلل تعالى
لقد ّ
فيها وعدم االبتعاد عنها؛ لأنّها تُ�ش ّكل رو�ضة من ريا�ض الجنّة كما يقول ر�سول اهلل :P
«ارتع ��وا ف ��ي ريا� ��ض الج ّن ��ة ،قالوا  :يا ر�س ��ول اهلل ،وما ريا� ��ض الجنّة؟ ق ��ال :مجال�س
(((
الذكر».
وعن ��ه « :Pم ��ا قعد ع� � ّدة من �أه ��ل الأر� ��ض يذك ��رون اهلل �إلاّ قعد معه ��م ع ّدة من
المالئكة»(((.
المجل�سي ،ج � ،68ص .52
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �أمالي الطو�سي� ،ص .211
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص .1484
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .124
((( �شرح نهج البالغة ،البن �أبي حديد ،ج� ،18ص .115
المجل�سي ،ج� ،90ص .163
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،93ص .163
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ولك � ّ�ن ال�س� ��ؤال المه � ّ�م في هذا ال�ص ��ددَ :من ُنجال� ��س؟ ومن ه�ؤالء ا ّلذي ��ن ُنجال�سهم
ف ُيذ ِّكرون باهلل تعالى وبنب ّيه  Pو�أهل بيته R؟
قال ر�سول اهلل:P
«قالوا  -الحوار ّيون لعي�سى  :- Qيا روح اهلل ف َمن نُجال�س �إذاً؟
ق ��ال :Qم ��ن ُيذ ِّكرك ��م اهلل ر�ؤيت ��ه ،ويزي ��د ف ��ي علمك ��م منطق ��ه ،و ُي ِّ
رغبكم في
الآخرة عمله»(((.
ني! جال�س العلماء وزاحمهم بركبتيك ،ف�إنّ اهلل
وفي و�صية لقمان Qالبنه« :يا ُب ّ
ع َّز وج َّل ُيحيي القلوب بنور الحكمة كما ُيحيي الأر�ض بوابل ال�سماء»(((.
وع ��ن الإم ��ام عل � ّ�ي« :Qجال� ��س العلم ��اء ي ��زدد علم ��ك ،ويح�س ��ن �أدب ��كُ ،
وتزك
نف�سك»(((.
أهم مجال�س الذكر و�أعظمها هي مجال�س
ن�ستنتج من و�صايا �أهل البيت Qلناّ � ،أن � ّ
العلم ��اء ا ّلذين قال عنهم ر�سول اهلل « :Pالنظر �إل ��ى وجه العالم عبادة»((( .ولكن � ّأي
عبادة هي تلك؟!
النبي « :Pالنظر في وجوه
ُيجيبنا الإمام ال�صادق Qقائ ًال ،ل ّما ُ�س ِئل عن قول ّ
العلماء عبادة  :-هو العالم ا ّلذي �إذا نظرت �إليه ذ ّكرك الآخرة ،ومن كان خالف ذلك
فالنظر �إليه فتنة»(((.

((( تحف العقول ،للحراني� ،ص .44
المجل�سي ،ج� ،1ص .204
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .223
المجل�سي ،ج� ،1ص .195
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( تنبيه الخواطر ،ج� ،1ص .84
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في المقابل نهى الإ�سالم ب�ش ّدة عن ح�ضور مجال�س ّ
البطالين و�أهل ال�سوء ،قال تعالى:

} َو َق ْد نَ َّز َل َع َل ْي ُك ْم ِفي ا ْل ِكتَ ِاب �أَنْ ِ�إ َذا َ�س ِم ْعتُ ْم �آيَ ِات ا ِهلل يُ َك َف ُر ِب َها َويُ ْ�ستَ ْه َز�أُ ِب َها َف َال تَ ْق ُع ُدو ْا َم َع ُه ْم َح َّتى
يَخُ و�ضُ و ْا ِفي َح ِد ٍيث َغ ْيرِ ِه{(((.

وقال الإمام ال�صادق« :Qال ينبغي للم�ؤمن �أن يجل�س مجل�ساً ُيع�صى اهلل فيه،
(((
علي « :Qمن كان ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر
وال يقدر على تغييره»  ،وقال الإمام ّ
فال يقوم مكان ريبة»(((.
وعنه« :Qمجال�سة �أهل الهوى من�ساة للإيمان ،ومح�ضرة لل�شيطان»((( .وعنه
« :Qال ي�أمن مجال�سو الأ�شرار غوائل البالء»(((.
علي�« :Qإ ّي ��اك وم�صاحبة �أهل الف�س ��وق ،ف�إنّ الرا�ض ��ي بفعل قوم
وع ��ن الإم ��ام ّ
كالداخل معهم»(((.
الثمالي قد ذكر م�س�ألة
و ُنالح ��ظ � ّأن الإمام زين العابدين Qفي دعاء �أبي حمزة
ّ
(الغفل ��ة عن ذكر اهلل) ،وه ��ي من الم�سائل الخط ��رة ا ّلتي قد ُيبتلى به ��ا الإن�سان وا ّلتي
تُفقده الرحمة الإلهية ،ففي حديث المعراج« :يا �أحمد! �إجعل ه ّمك ه ّماً واحداً ،ف�أجعل
ل�سان ��ك ل�سان� �اً واح ��داً ،واجعل بدنك ح ّياً ال تغفل �أبداً ،م ��ن غفل عنّي ال �أبالي ب� ّأي واد
هلك»(((.

((( �سورة الن�ساء ،الآية.140 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .375
((( م .ن ،ج� ،2ص .378
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .403
((( م .ن ،ج� ،1ص .404
((( م .ن ،ج� ،2ص .1586
المجل�سي ،ج � ،74ص .29
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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ويق ��ول الإمام عل � ّ�ي« :Qفيا لها ح�سرة عل ��ى ك ّل ذي غفلة �أن يك ��ون عمره عليه
حجة ،و�أن ت�ؤ ّديه �أ ّيامه �إلى ال�شقوة!»(((.
ّ
بالتال ��ي يجب علينا �أن ال نعي�ش طول الأمل واالغت ��رار بالحياة ،فاهلل تعالى ُيمهِ ل وال
ُي ِ
همل ،عنه �« :Qإ ّياك والغفلة واالغترار بال ُمهلة ،ف�إنّ الغفلة تُف�سد الأعمال»(((.
والمطلوب منّا �أن نعي�ش حالة اليقظة على الدوام ،ومحا�سبة النف�س ومراقبتها ،فعن
علي  Qقال« :من حا�سب نف�سه ربح ،ومن غفل عنها خ�سر»(((.
ّ
 -5ارتكاب الذنوب واآلثام:

«�س ّيدي ..لع ّلك بجرمي وجريرتي كافيتني».
� ّإن م ��ن �أبرز �أ�سباب ال ُبعد عن اهلل تعالى ارت ��كاب الذنوب والآثام ،وتج ُّر�ؤ العبد على
هذا في ح�ضرة المولى ع َّز وج َّل.
ولذا ال ُب ّد �أن نعرف دور الذنوب و�أثرها الخطير في ف�ساد القلب والفطرة ال�سليمة ا ّلتي
فطر اهلل تعالى عباده عليها ،قال تعالىَ } :ك اَّل بَ ْل َرا َن َع َلى ُق ُلوبِهِ م َّما َكانُوا يَ ْك ِ�سبُو َن{(((.
وورد ع ��ن الإم ��ام الباقر Qقوله« :ما م ��ن �شيء �أف�س ��د للقلب م ��ن خطيئة� ،إنّ
القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حتّى تغلب عليه في�صير �أعاله �أ�سفله»(((.
ف�ل�ا ب ّد �أن نعمل جاهدين للحفاظ على �صفحة قلوبنا لكي تبقى بي�ضاء ،و�أن ال نترك
لبق ��ع الذنوب ال�س ��وداء �أن تغلب عليه ��ا ،و�إذا ابتُلينا بذلك علين ��ا �أن نغ�سلها بماء التوبة
الن�ص ��وح ال�صادق ��ة ،فقد ق ��ال الإمام الباق ��ر« :Qما من عب ��د �إال وف ��ي قلبه نكتة
بي�ض ��اء ،ف� ��إذا �أذن ��ب ذنباً خرج في النكت ��ة نكتة �سوداء ،ف�إن تاب ذهب ذل ��ك ال�سواد ،و�إن
المجل�سي ،ج � ،42ص .207
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،للري�شهري ،ج� ،3ص .2287
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .47
((( �سورة المطففين ،الآية.14 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .269

ال����ق����رب م����ن ال��ل��ه

85

غطي البيا�ض ،ف�إذا ّ
تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�سواد حتى ُي ّ
غطى البيا�ض لم يرجع
�صاحبه �إلى خير �أبداً ،وهو قول اهلل ع َّز وج َّلَ } :ك اَّل بَ ْل َرا َن َع َلى ُق ُلوبِهِ م .(((»{..
�إ�ضافة �إلى ذلك ف� ّإن ارتكاب الذنوب والآثام ي�ؤ ّدي �إلى عدم ا�ستجابة الدعاء ،و ُي�ش ِّكل
علي� Qأنّه قال« :ال ت�ستبطئ �إجابة دعائك
مانع ًا بيننا وبين اهلل تعالى ،فعن الإمام ّ
وقد �سددت طريقه بالذنوب»(((.
وع ��ن الإمام الباقر�« :Qإنّ العب ��د ي�س�أل اهلل الحاجة فيكون من �ش�أنه ق�ضا�ؤها
�إلى �أجل قريب �أو �إلى وقت بطيء ،ف ُيذنب العبد ذنباً فيقول اهلل تبارك وتعالى للملك:
ال تق�ض حاجته واحرمه �إ ّياها ،ف�إنّه تع ّر�ض ل�سخطي وا�ستوجب الحرمان منّي»(((.
فلنح ��ذر �إذ ًا من غ�ضب اهلل �سبحانه ،و�أن ال نتم ��ادى في ارتكاب المعا�صي ،فقد ورد
ف ��ي الزبور« :يقول اهلل تعالى :يا اب ��ن �آدم ،ت�س�ألني ف�أمنعك لعلمي بما ينفعك ،ث ّم تُل ّح
عل � ّ�ي بالم�س�أل ��ة ف�أُعطيك م ��ا �س�ألت فت�ستعين به عل ��ى مع�صيتي ،ف� ِأه� � ّم ِب َهتْك ِ�س ْترِك،
فتدعون ��ي ف�أ�ست ��ر علي ��ك ،فكم من جميل �أ�صنع معك ،وكم قبي ��ح ت�صنع معي؟ يو�شك
�أن �أغ�ضب عليك غ�ضبة ال �أر�ضى بعدها �أبداً»(((.
ولك ��ي نبد�أ بداي ��ة �صحيحة علينا ت ��رك الذن ��وب �أو ًال ،لتُفتح لنا بذلك �أب ��واب التوبة
علي« :Qترك الذنب �أهون من طلب التوبة»(((.
والرحمة ،قال الإمام ّ
الدعاء والمناجاة:

«�س ّيدي ..لع ّلك لم ت ُِح ّب �أن ت�سمع دعائي فباعدتني».
لق ��د �أمرنا المولى ع َّز وج� � َّل �أن ُنناجيه وندعوه« :ادعوني ا�ستجب لكم» ،لما في ذلك
المجل�سي ،ج � ،73ص .327
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( حلية الأولياء ،لأبي نعيم ،ج � ،10ص .54
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .272
المجل�سي ،ج � ،74ص .43
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .42
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وحب اهلل ال ��ر�ؤوف الحميد ل�سم ��اع �أ�صواتنا
م ��ن ل� �ذّة المناجاة وع�ش ��ق العا�شقين ،ب ��ل ّ
ومناجاتنا في الليل والنهار.
القوي �سماع �أ�صوات المنافقين والكافرين ،فعن الإمام
في المقابل ُيبغ�ض اهلل الج ّبار ّ
وليي
ال�صادق« :Qقال اهلل تعالى :وعزّتي وجاللي وعظمتي وبهائي� ،إنّي لأحمي ّ
�أن �أعطي ��ه ف ��ي دار الدني ��ا �شيئ� �اً ُي�شغله عن ذكري ح ّت ��ى يدعوني ف�أ�سم ��ع �صوته ،و�إنّي
لأُعطي الكافر ُمنيته حتّى ال يدعوني ف�أ�سمع �صوته ُبغ�ضاً له»(((.
حب اهلل تعالى �سماع �صوتهم ومناجاتهم ،ال من ا ّلذين ُيبغ�ض
ولهذا لنكن من ا ّلذين ُي ّ
�أ�صواتهم ،قال الإمام ال�صادق�« :Qإنّ العبد ليدعو فيقول اهلل ع َّز وج َّل للملكين:
حب �أن �أ�سمع �صوته ،و�إنّ العبد ليدعو
ق ��د ا�ستجب ��ت له ولكن احب�سوه بحاجته ،ف�إنّي �أُ ّ
عجلوا له حاجته ف�إنّي �أُب ِغ�ض �صوته»(((.
فيقول اهلل تبارك وتعالىّ :
االستحياء من الله تعالى:

� ّإن م ��ن �أبرز عالم ��ات الم�ؤمن اال�ستحياء من اهلل تعالى في ال�س ّر والعلن ،فعن ر�سول
اهلل Pق ��ال« :ا�ستح ��ي م ��ن اهلل ا�ستحي ��اءك م ��ن �صالحي جيران ��ك ،ف�إنّ فيه ��ا زيادة
اليقين»((( ،وقال الإمام الكاظم« :Qا�ستحيوا من اهلل في �سرائركم كما ت�ستحيون
من النا�س في عالنيتكم»(((.
علي�« :Qأف�ض ��ل الحياء
ب ��ل �أف�ض ��ل الحياء هو م ��ن اهلل تعالى كما يقول الإم ��ام ّ
ا�ستحيا�ؤك من اهلل»(((.
فاهلل تعالى قريب منّا في ك ّل زمان ومكان ،فال نعتقد ب�أننا في الخفاء وفي م�أمن من
المجل�سي ،ج� ،90ص .371
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .489
المجل�سي ،ج � ،75ص .200
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( تحف العقول ،للحراني� ،ص .394
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .719
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مراقب ��ة اهلل �سبحانه وقدرته علينا ،قال الإم ��ام زين العابدين « :Qخف اهلل تعالى
لقدرته عليك ،وا�ستحي منه لقربه منك»(((.
ول ��ذا ال يخلو اال�ستحياء م ��ن اهلل تبارك من �أثر ،قال« :Qالحياء من اهلل يمحو
كثيراً من الخطايا»(((.
وم ��ن هنا كان ال ب� � ّد �أن نعطي الحياء م ��ن اهلل ج َّل جالله حقّه ،وهذا م ��ا �أو�صانا به
ر�س ��ول اهلل Pحينما قال« :ا�ستحي ��وا من اهلل حقّ الحياء ،فقيل :ي ��ا ر�سول اهلل ومن
ي�ستحيي من اهلل حقّ الحياء؟
فقال : Pمن ا�ستحيى من اهلل حق الحياء:
فليكتب �أجله بين عينيه،
وليزهد في الدنيا وزينتها،
ين�س المقابر والبِلى»(((.
ويحفظ الر�أ�س وما حوى ،والبطن وما وعى ،وال َ
كيف ننال العفو اإللهي؟

رب
رب فطال ما عفوت عن المذنبين قبلي ،لأنّ كرمك �أي ّ
«�س ّيدي ..ف�إن عفوت يا ّ
متنجز ما وعدت
يج � ُّ�ل ع ��ن مكاف�أة
ِّ
المق�صرين و�أنا عائ ��ذ بف�ضلك ،هارب منك �إليكِّ ،
من ال�صفح ع ّمن �أح�سن بك ظناً».
� ّإن اعترافن ��ا بذنوبنا والإقرار بها في ح�ض ��رة الباري ع َّز وج َّل ،يخطو بنا خطوة نحو
ني ��ل عفو اهلل تعال ��ى والفوز بر�ضوانه ،فعن الباقر« :Qواهلل ما ينجو من الذنب �إ ّال
من �أق ّر به»(((.
المجل�سي ،ج � ،75ص .142
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .719
المجل�سي ،ج � ،6ص .131
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .426
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المروي ع ��ن كميل بن زي ��اد« :وقد
وكان م ��ن دع ��اء الإم ��ام �أمير الم�ؤمني ��ن Q
ّ
عتذراً نادماًُ ،م ِ
�أتيت ��ك يا �إلهي بعد تق�صيري و�إ�سرافي عل ��ى نف�سيُ ،م ِ
نك�سراً ُم�ستقي ً
ال،
ُم�ستغ ِفراً ُمنيباًُ ،مق ّراً ُم ِ
ذعناً ُمعترِفاً.(((»..
هذا وال ب� � ّد �أن يقترن الإقرار واالعتراف بالذنوب ب�شروط �أخرى �أي�ض ًا ،كالندم على
ما م�ضى ،فعن الإمام الباقر Qقال« :كفى بالندم توبة»(((.
والإم ��ام زين العابدي ��ن� Qأعطانا نموذج ًا ف ��ي مناجاة التائبين�« :إله ��ي �إن كان
الندم على الذنب توبة ف�إنّي وعزّتك من النادمين.(((»..
كما �إنّه يجب علينا �أن ال نكتفي بذلك ،بل يجب �أن نجبر الأعمال ال�س ّيئة التي ارتُكبت
فيم ��ا م�ضى بالأعمال ال�صالحة م�ستقب�ل ً�ا .واهلل الغفور الرحيم قد �أبقى �أبواب المغفرة
والرحم ��ة مفتوحة �أمام المذنبين العا�صين ،وهو القائل ع َّز وج َّلَ } :و ُه َو الَّ ِذي يَ ْقبَ ُل ال َّت ْوبَ َة
���اب ِمن بَ ْع ِد ُظ ْل ِم ِه
ال�س���يِّئَ ِات َويَ ْع َل ُم َم���ا تَ ْف َع ُلو َن{((( ،والقائلَ } :ف َمن تَ َ
َع ْ
���ن ِعبَ ِاد ِه َويَ ْع ُفو َعنِ َّ
وب َع َل ْي ِه ِ�إنَّ اهللَ َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم{(((.
َو�أَ ْ�ص َل َح َف ِ�إنَّ اهللَ يَتُ ُ
علي« :Qمن تنزّه عن ُحرمات اهلل �سارع �إليه عفو اهلل»(((.
وعن الإمام ّ
وعنه« :Qولكنّ اهلل يختبر عباده ب�أنواع ال�شدائد ،ويتع ّبدهم ب�أنواع المجاهد،
ويبتليه ��م ب�ضروب المكاره� ،إخراجاً للتك ُّبر من قلوبهم ،و�إ�سكاناً للتذ ُّلل في نفو�سهم،
وليجعل ذلك �أبواباً فتّحاً �إلى ف�ضله ،و�أ�سباباً ذ ّل ً
ال لعفوه»(((.

ف� ّإن من �أ�سماء اهلل الح�سنى(العف ّو) وهو القائل في محكم كتابه العزيز�} :إِنَّ اهللَ َكا َن
((( مفاتيح الجنان ،ال�شيخ ع ّبا�س القمي� ،ص .151
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .426
((( مفاتيح الجنان ،ال�شيخ ع ّبا�س القمي� ،ص .254
((( �سورة ال�شورى ،الآية.25 :
((( �سورةالمائدة ،الآية.39 :
المجل�سي ،ج � ،75ص .90
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج� ،6ص .115
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َع ُف ًّوا َغ ُفو ًرا{((( .وهذا �أمير الم�ؤمني ��ن Qيدعو بذلك« :ال ّله ّم احملني على عفوك
وال تحملني على عدلك»(((.
علي خطيئتي ،ث ّم �أذكر العظيم
وفي مناجاته�« :Qإلهي �أُفكِّر في عفوك فتهون ّ

علي بل ّيتي»(((.
من �أخذك فتعظم ّ
قال ال�شاعر:

�إل� � � �ه � � ��ي ال ُت� � �ع� � � ّذب� � �ن � ��ي ف � � ��إ ّن� � ��ي

ُم� � � ِق� � � ٌّر ب � ��ا ّل � ��ذي ق� ��د ك�� ��ان م � ّن��ي

ف�� �م� ��ا ل� � ��ي ح � �ي � �ل� ��ة �إال رج� ��ائ� ��ي

وع� �ف ��وك �إن ع��ف��وت وح �� �س��ن ظنّي

الهروب من الله والى الله:

« َو�أَنَا( َيا َ�س ِّي ِدي) َعا ِئ ٌذ ِبف َْ�ض ِل َكَ ،هار ٌِب ِمن َْك إِ� َل ْي َك..»..
� ّإن اله ��روب م ��ن اهلل تعالى لي� ��س هروب ًا من ذاته ع� � َّز َّ
وجل ،بل اله ��روب من غ�ضبه
وعذاب ��ه خوف ًا منه ،ذلك العذاب ا ّلذي يتر ّت ��ب على فعل العبد نف�سه ..ولهذا ف� ّإن القر�آن
الرب ،هو ال�سبب المح ِّرك لتهذيب النف�س ،كما في قوله
الكريم يجعل الخوف من مقام ّ
تعالىَ } :و�أَ َّما َم ْن خَ َ
الرب ،هو ذلك المكان
اف َمقَا َم َرب ِّ ِه َونَ َهى ال َّن ْف َ�س َعنِ ا ْل َه َوى{ ..فمقام ّ
ا ّل ��ذي ُيخاف منه هيب� � ًة ووج ًال ..والإن�س ��ان �إذا كان �صادق ًا في الخ ��وف من غ�ضب اهلل
تعالى ،فال ُب ّد �أن يتح ّرك ،وال ُب ّد �أن يرحل ويم�شي وي�سير ،ولكن �إلى من يلتجئ؟ ..وبمن
يلوذ؟ ..ال ّ
�شك � ّأن الجوابّ � :إن العبد ال ملج�أ له من اهلل تعالى �إال �إليه ،فهو القائل تعالى:
} َف ِف ُّروا �إِلَى ا ِهلل{ ..فهو ُيف ّر منه� ،إليهُ ..يف ّر منه بو�صف المنتقم ّية والغ�ضب؛ و ُيهرب �إليه
بو�صف الرحمانية والرحيمية ..ف�إذ ًا ،الإن�سان ا ّلذي يعي�ش هذه الحقيقة من الخوف ،هو
في حركة م�ستم ّرة دون انقطاع من اهلل و�إلى اهلل تعالى.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.43 :
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .222
المجل�سي ،ج � ،41ص .12
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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المفاهيم الأ�سا�س
ّ �1 .1إن الق ��رب من اهلل تعالى والو�صول �إلى ر�ضوان ��ه هو الهدف الأ�سمى
من خلق الإن�سان.
2 .2هناك العديد من الأمور ا ّلتي يرتكبها الإن�سان ت�ؤ ّدي به �إلى البعد عن
اهلل تعالى ،مث ًال :الكذب على اهلل تعالى ،وعدم �شكر ال ِّنعم ،وارتكاب
الذنوب والمعا�صي وغيرها.
3 .3ال ُب� � ّد للم�ؤمن �أن ي�ض ��ع ن�صب عينيه المعادل ��ة التالية« :الهروب من
مع�صي ��ة اهلل وعذاب ��ه ،وف ��ي الوق ��ت ذات ��ه اله ��روب �إل ��ى طاع ��ة اهلل
ورحمته».
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للمطالعة:
لذيذ المناجاة
النبي مو�سى Qمع الطائر الذي يذكر اهلل:
ّ
رب ُ�أريد �أن �أرى خال�ص خلقك ا ّلذي ال ُي�شغل
في الرواية � ّأن مو�سى Qقال يوم ًا :يا ّ

الفالني ،فخرج مو�سى �إلى البحر فر�أى
بغي ��رك ،فقال تعالى له� :أخرج �إلى �ساحل البحر
ّ
الرب ،ف�س�أله مو�سى عن حاله.
طير ًا على غ�صن �شجرة مائل �إلى البحر م�شغو ًال بذكر ّ
فقال الطير :منذ خلقني اهلل كنت هنا م�شغو ًال بذكره� ،أذكره ك ّل يوم كيت وكيت ذكر ًا
ين�شعب من ك ّل ذكر �ألف ذكر ،وق ّوتي هنا من لذّة ذكره تعالى.
فقال له مو�سى :افتمنّيت من الدنيا �شيئ ًا ّ
قط.
قال :ال يا مو�سى ولكن في قلبي منية واحدة.
قال مو�سى :ما هي؟
قال الطير� :أن �أ�شرب من ماء هذا البحر قطرة.
فتعج ��ب مو�سى من قوله ،وقال� :أ ّيها الطير لي�س بي ��ن منقارك وبين الماء م�سافة ِل َم
ّ
لم ت�ضربه على الماء؟
ق ��ال الطير� :أخاف �أن تمنعني لذّته لذة ذكر ر ّب ��ي ،و�أن ُي�شغلني عن ذكره تعالى هذه
اللحظة.
تعجب ًا(((.
ف�ضرب مو�سى يده على ر�أ�سه ّ
((( راجع لآلئ الأخبار.
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رجاء الخائفين
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
أ�صفادَ ،و َم َنع َتني َ�سي َب َك ِمن
« ِ�إلهي لَو َق َر ْن َتني ِبال ِ
باد،
بَ ِين ال
الع ِ
َلت َعلى َف�ضا ِيحي ُع ُيو َن ِ
ِ
أ�شهاد َو َدل َ
�رار ،ما
ين الأب� ِ
لت بَيني َوبَ َ
�رت بي ِ�إلَى النّارَ ،و ُح َ
َو�أَ َم� َ
فو َع َ
عت َرجائي ِم َ
نك،
لع ِ
فت تَ�أميلي ِل َ
نك َوما َ�ص َر ُ
َقطَ ُ
َوال خَ َر َج ُح ُّب َك ِمن َقلبي».
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تمهيد:
روي ع ��ن الح ��ارث بن المغيرة� ،أو �أبيه ،عن �أبي عب ��د اهلل ال�صادق  Qقال :قلت
له :ما كان في و�صية لقمان؟ قال« :Qكان فيها الأعاجيب وكان �أعجب ما كان فيها
�أن قال البنه :خف اهلل ع َّز وج َّل خيفة لو جئته بب ّر الثقلين لعذّبك ،وارج اهلل رجاء لو
جئته بذنوب الثقلين لرحمك».
ثم قال �أبو عبد اهلل « :Qكان �أبي يقول� :إنّه لي�س من عبد م�ؤمن �إلاّ وفي قلبه
ن ��وران :ن ��ور خيفة ون ��ور رجاء ،لو ُوزن هذا لم يزد على هذا ول ��و ُوزن هذا لم يزد على
هذا»(((.
يقول الإمام
الخميني {ّ � :إن هذا الحديث ال�شريف يدلّ على�« :أن كلاّ ً من الخوف
ّ
والرج ��اء يج ��ب �أن ي�ص ��ل �إلى مرتبة الكمال ،وال يجوز الي�أ�س م ��ن رحمة اهلل �أبداً ،وال
الأمان من مكره مطلقاً»(((.
مفهوم الرجاء والخوف:

َ
المنتظر محبوب ًا ف�إنّه يتع ّلق به
الرج ��اء :هو االنتظار والأمل بالم�ستقب ��ل؛ �أي �إذا كان
القل ��ب وي�شعر باللذّة واالرتي ��اح ف ُي�س ّمى هذا بالرجاء .ولذا ف� ّإن �أ�سباب الرجاء ت�ؤول �إلى
لط ��ف اهلل وجوده و�سعة رحمته وعفوه وغفرانه ووفور �إح�سانه ،وما على الإن�سان الم�ؤمن
�إ ّال القي ��ام بالعم ��ل ال�صالح وال�سعي نحو مر�ضاة اهلل تب ��ارك وتعالى والتد ّرج في الكمال
الروحي حيث الفوز بنعيم الجنّة والر�ضوان.
ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص .67
الخميني { ح� ،14ص.269
((( الأربعون حديث ًا ،الإمام
ّ

م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة

96

َ
المنتظر مكروه ًا ح�صل منه
الخ ��وف :هو الخ�شية والألم واال�ضط ��راب؛ �أي �إذا كان
�أل ��م ف ��ي القلب ُ�س ّمي خوف ًا و�إ�شفاق� � ًا ووج ًال ورهب ًة .ولذا ف� ّإن �أ�سب ��اب الخوف ترجع �إلى
نق� ��ص العبد وتق�صيره و�سوء �أعماله وق�صوره ع ��ن الو�صول �إلى مراتب القرب والو�صال
وانهماكه فيما يوجب الخ�سران والوبال ،ف�ض ًال عن النظر �إلى �ش ّدة ب�أ�س اهلل وبط�شه وما
�أوعد العا�صين من عباده فهو �أي�ض ًا موجب للخوف.
المؤمن وحقيقة الرجاء :

يقول �أرباب القلوب�« :إنّ الدنيا مزرعة الآخرة» .لذا ي�ش ِّبهون قلب االن�سان الم�ؤمن
بالأر� ��ض ،والإيم ��ان بالبذر فيه ��ا ،والطاعات جاري ��ة مجرى تقليب الأر� ��ض وتطهيرها،
ومج ��رى حفر الأنه ��ار و�سياقة الماء �إليها� .أ ّما قلب الإن�س ��ان غير الم�ؤمن الم�ستغرِ ق في
الدنيا ،فهو كالأر�ض ال�سبخة (ال�صلبة والياب�سة) ا ّلتي ال ينمو فيها البذر.
بالتال ��ي ف� ّإن يوم القيامة هو ي ��وم الح�صاد ،وال يح�صد �أح ٌد �إ ّال ما زرع في الدنيا ،وال
ينم ��و زرع �إ ّال من بذر الإيم ��ان ،وال ينفع �إيمان مع خُ بث القلب و�سوء �أخالقه ،كما ال ينمو
بذر في �أر�ض �سبخة.
ولهذا ينبغي �أن ُيقا�س رجاء العبد للمغفرة برجاء �صاحب الزرع ،فك ّل من طلب �أر�ض ًا
ط ّيبة و�ألقى فيها بذر ًا ج ّيد ًا غير عفن وال م�س ِّو�س ،ثم �أم ّده بما يحتاج �إليه وهو �سياق الماء
�إلي ��ه ف ��ي �أوقاته ثم نقّى الأر�ض من ال�شوك والح�شي�ش ،وم ��ا يمنع نبات البذر �أو ُيف�سده،
ثم جل�س ِ
منتظر ًا من ف�ضل اهلل رفع ال�صواعق والآيات المف�سدة �إلى �أن ُيثمر الزرع ويبلغ
ين�صب
غايت ��ه�ُ ،س ِّم َي انتظاره رجاء .و�أ ّما �إن ب � ّ�ث البذر في �أر�ض �صلبة �سبخة مرتفعة ال
ّ
الم ��اء �إليها ،ولم ُي�شغل بتع ّهد البذر �أ�ص ًال ث ��م انتظر ح�صاد الزرع ُي�س ّمى انتظاره َح َمق ًا
بث البذر في �أر�ض ط ّيبة ولكن ال م ��اء لها ،وينتظر مياه الأمطار
وغ ��رور ًا ،ال رج ��اء .و�إن ّ
حيث ال تغلب الأمطار وال يمتنع�ُ ،س ّمي انتظاره تمنّي ًا ال رجاء(((.
المجل�سي ،ج� ،67ص 352ـ .355
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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�إذ ًا ن�ستنتج �أن العبد الم�ؤمن هو من بذر في قلبه بذور الإيمان ،و�سقاها بماء الطاعة
الخال�ص ��ة ،وط ّهر القلب من المف�سدات والموانع مثل العجب والرياء و�أمثالهما ا ّلتي تُع ّد
بمثاب ��ة الأع�شاب ال�ضا ّرة العائقة لنم ّو ال ��زرعّ ،ثم انتظر ف�ضل اهلل ورجاءه �أن يث ّبته على
الحق ح ّتى �آخر نف�س في حياته ،و�أن يجعل عاقبته ح�سن الخاتمة المف�ضية �إلى المغفرة،
ّ
بذل ��ك يكون انتظاره رج ��اء حقيق ّي ًا محمود ًا وم�ستح�سن� � ًا ،يقول تعال ��ى�} :إِنَّ الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا
َوالَّ ِذ َين َه َاج ُرو ْا َو َجا َه ُدو ْا ِفي � َسب ِِيل ا ِهلل �أُ ْولَـ ِئ َك يَ ْر ُجو َن َر ْح َم َت ا ِهلل َواهللُ َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم {((( .عن
الح�سن بن �أبي �سارة قال� :سمعت �أبا عبد اهلل ال�صادق  Qيقول« :ال يكون الم�ؤمن
م�ؤمن� �اً ح ّت ��ى يك ��ون خائفاً راجياً ،وال يك ��ون خائفاً راجياً حتّى يك ��ون عام ً
ال لما يخاف
ويرجو»(((.
بينما العبد ا ّلذي انقطع عن بذر الإيمان وتع ّهده ب�سقيه من ماء الطاعات� ،أو
ترك القلب م�شحون ًا برذائل الأخالق وانهمك في طلب ل ّذات الدنيا ،وفيما يكرهه
اهلل ،وال ي��ذ ّم نف�سه عليه ،وال يعزم على التوبة وال��رج��وع ،ف��رج��ا�ؤه المغفرة حمق
بث البذر في �أر�ض �سبخة وعزم على �أن ال يتع ّهده ب�سقي وال تنقية ّثم
كرجاء من ّ
انتظر المغفرة فانتظاره حمق وغرور ،قال تعالى} :فَخَ َل َف ِمن بَ ْع ِد ِه ْم خَ ْل ٌف َورِ ثُو ْا
اب يَ�أْ ُخ ُذو َن َع َر َ�ض َه َذا الأ ْدنَى َويَقُولُو َن َ�سيُ ْغ َف ُر لَنَا .((({...وفي الكافي با�سناده عن
ا ْل ِكتَ َ
ابن �أبي نجران ،ع ّمن ذكره ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :قلت له :قوم يعملون
بالمعا�صي ويقولون نرجو ،فال يزالون كذلك حتّى ي�أتيهم الموت ،فقال :ه�ؤالء
(الترجح :الميل ،يعنى مالت بهم عن اال�ستقامة �أمانيهم الكاذبة)
يترجحون
ّ
قوم ّ
في الأماني ،كذبوا ،لي�سوا براجين� ،إنّ من رجا �شيئاً طلبه ومن خاف من �شيء
هرب منه»(((.
((( �سورة البقرة ،الآية.218 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.71
((( �سورة الأعراف ،الآية.169 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص  ،68ح.5
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تعادل الخوف والرجاء عند المؤمنين:

� ّإن الخ ��وف لي� ��س �ض� � ّد الرجاء ،بل هو رفيق ل ��ه وباعث �آخر بطري ��ق الرهبة ،كما � ّأن
الرج ��اء باعث بطري ��ق الرغبة .فال ب ّد �أن يكون العبد دائم ًا بين الخوف والرجاء في دار
الدنيا ،ال يغلب �أحدهما على الآخر ،بل يكونان مت�ساويين ال �إفراط �أو تفريط فيهما ،قال
علي« :Qخير الأعم ��ال اعتدال الرجاء والخوف»((( وق ��ال الإمام ال�صادق
الإم ��ام ّ
« :Qكان �أب ��ي  Qيق ��ول :لي�س م ��ن عبد م�ؤمن �إلاّ وفي قلبه نوران :نور خيفة
ونور رجاء .ولو ُوزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا»(((.

�إذ ل ��و رجح الرجاء لزم الأم ��ن وهو في غير مو�ضعه ،قال تعالى�} :أَ َف�أَ ِمنُو ْا َم ْك َر هّ ِالل َف َال
يَ�أْ َم ُن َم ْك َر هّ ِ
الل �إِ َّال ا ْلق َْو ُم ا ْلخَ ِا�س ُرو َن{((( .ولو رجح الخوف لزم الي�أ�س الموجب للهالك ،قال
�سبحانهَ ...} :و َال تَ ْي�أَ ُ�سو ْا ِمن َّر ْو ِح هّ ِالل �إِنَّ ُه َال يَ ْي�أَ ُ�س ِمن َّر ْو ِح هّ ِ
الل �إِ َّال ا ْلق َْو ُم ا ْل َكا ِف ُرو َن{(((.
ُيع ِّل ��ق الإمام
الخميني{ على هذه الم�س�أل ��ة ،قائ ًال ...« :يرى الإن�سان نف�سه في
ّ
منته ��ى النق�ص والتق�صير ،وي ��رى الحقّ في منتهى العظمة والجالل ،و�سعة الرحمة
والعط ��اء ،ويعي� ��ش العب ��د بي ��ن هاتين النظرتين دائم� �اً في حال متوازي ��ة بين الخوف
والرج ��اء .وحي ��ث �إنّ الأ�سم ��اء الجالل ّية والجمال ّي ��ة تتج ّلى في قل ��ب ال�سالك ب�صورة
يترجح ٌّ
كل من الخوف والرجاء على الآخر»(((.
متعادلة ال ّ

((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص  ،826ح .4
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص ،216ح.1
((( �سورة الأعراف ،الآية.99 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.87 :
((( الأربعون حديث ًا ،ح� ،14ص.278
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خطر اليأس من رحمة الله الواسعة وآثاره:

� ّإن حقيق ��ة الرج ��اء ـ كما �سبق و�أ�شرنا �إليه  -لي�س فق ��ط زرع الإيمان باهلل في القلب
القلبي والتع ّهد
و�سقيه بالطاعة والعبادة ،بل ال ب َّد من اال�ستمرار في مراقبة هذا الإيمان
ّ
بع ��دم ارتكاب المعا�صي والذن ��وب ،و�أن ال ي�سمح بدخول الي�أ�س �إلى ح ��رم قلبه �أبد ًا؛ ل ّأن
الي�أ�س هو حالة م�ضا ّدة للرجاء ويمنع من التع ّهد واال�ستمرار في تع ّلق الأمل باهلل تعالى.

و�س َقنُ ٌ
وط{(((.
قال تعالى} :لاَ يَ ْ�س�أَ ُم ِْ إال َن�سا ُن ِمن ُد َعاء ا ْلخَ ْيرِ َو�إِن َّم َّ�س ُه ال�شَّ ُّر َفيَ�ؤُ ٌ
وق ��ال الر�س ��ول الأك ��رم « :Pالفاجر الراج ��ي لرحم ��ة اهلل تعالى �أق ��رب منها من
العابد المقنط»(((.
ولذا ف� ّإن تو ّرط الإن�سان في الذنوب والمعا�صي ي�ؤ ّدي به �إلى االبتالء بالقنوط والي�أ�س،
وهم ��ا من الآثار المد ّم ��رة لحياة الإن�سان حيث يعي�ش حالة من االحباط وال�ضياع الدائم
في الدنيا والآخرة ،فعن ر�سول اهلل Pقال« :يبعث اهلل المقنطين يوم القيامة مغ ّلبة
وجوهه ��م يعن ��ي غلب ��ة ال�سواد على البيا� ��ض ف ُيقال لهم :ه� ��ؤالء المقنطون من رحمة
اهلل»(((.
ولك ��ن بالرغم من ذلك ف� ّإن المولى ع َّز وج َّل لم ُيغل ��ق باب العفو والتوبة �أمام عباده،
من عليهم برحمت ��ه الوا�سعة ا ّلتي �شملت ك ّل �شيء ،وجعل ب ��دل ال�سبيل الواحد �سب ًال
ب ��ل ّ
للع ��ودة �إلى الح�ضرة الإله ّي ��ة ،ومن تلك ال�سبل اال�ستغفار ورج ��اء المغفرة .يقول الإمام
عل � ّ�ي« :Qعجب ��ت لمن يقنط ومع ��ه اال�ستغفار»((( .وق ��ال الإمام ال�صادق :Q
«�أرج اهلل رجا ًء ال ُيج ّرئك على معا�صيه وخف اهلل خوفاً ال ي�ؤي�سك من رحمته»(((.
((( �سورة ف�صلت ،الآية.49 :
((( كنز العمال ،ج� ،3ص ،140ح .5869
المجل�سي ،ج� ،2ص ،55ح.30
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .19
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،65ح.5
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صفات الخائفين والراجين الله تعالى:

	-1ال يخافون �إال اهلل ع َّز وج َّل ،قال تعالى حاكي ًا عن ابن �آدم �} :Qإِن ِّي �أَخَ افُ اهللَ
ي���ن{((( ،وقال الإم ��ام ال�صادق« :Qمن خاف اهلل ع� � َّز وج َّل �أخاف
َر َّب ا ْل َعالَ ِم َ
اهلل منه ك ّل �شيء ،ومن لم يخف اهلل ع َّز وج َّل �أخافه اهلل من ك ّل �شيء»(((.

قصة لليقظة...

روي ع ��ن ليث ب ��ن �أبي �سليم ،ق ��ال� :سمعت رج ًال من الأن�صار يق ��ول :بينما ر�سول
َ
اهلل  Pم�ستظ� � ّل بظ� � ّل �شجرة في يوم �شدي ��د الح ّر� ،إذ جاء رجل فن ��زع ثيابه ّثم جعل
يتم� � ّرغ في الرم�ضاء(ال�صح ��راء) يكوي ظهره م ّرة ،وبطنه م� � ّرة ،وجبهته م ّرة ،ويقول:
ي ��ا نف� ��س ذوقي فما عند اهلل ع� � َّز وج َّل �أعظم مما �صنعت بك .ور�س ��ول اهلل ينظر �إلى ما
ي�صن ��عّ ،ثم � ّإن الرجل لب� ��س ثيابه ّثم �أقبل ف�أوم�أ �إليه النبي  Pبيده ودعاه فقال له« :يا
عب ��د اهلل لق ��د ر�أيتك �صنعت �شيئاً ما ر�أيت �أحداً م ��ن النا�س �صنعه فما حملك على ما
�صنعت؟».
فق ��ال الرجل :حملن ��ي على ذلك مخافة اهلل ع َّز َّ
وجل .وقل ��ت لنف�سي :يا نف�س ذوقي
النبي « :Pلقد خفت ر ّب ��ك حقّ مخافته
فم ��ا عن ��د اهلل �أعظم م ّما �صنعت بك .فق ��ال ّ
ف� ��إنّ ر ّب ��ك ليباهي بك �أهل ال�سم ��اء» ،ثم قال لأ�صحابه« :يا معا�شر من ح�ضر �أدنوا من
�صاحبكم حتّى يدعو لكم» ،فدنوا منه فدعا لهم وقال« :ال ّله ّم اجمع �أمرنا على الهدى،
واجعل التقوى زادنا والجنّة م�آبنا»(((.

((( �سورة المائدة ،الآية.28 :
المجل�سي ،ج � ،67ص .381
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج � ،83ص .52
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���ن ا ِهلل َما َال
 2ـ الرج ��اء والخ�شي ��ة م ��ن اهلل تعال ��ى فق ��ط ،ق ��ال تب ��اركَ } :وتَ ْر ُجو َن ِم َ
يَ ْر ُجو َن{(((} ،لَق َْد َكا َن لَ ُك ْم ِفي َر ُ�س ِ
���ول ا ِهلل ُ�أ ْ�س��� َو ٌة َح َ�س���نَ ٌة ل ِّ َمن َكا َن يَ ْر ُجو اهللَ َوا ْليَ ْو َم
ْال ِآخ َر َو َذ َك َر اهللَ َك ِثي ًرا{((( ،وقال �سبحانه} :الَّ ِذ َين يُبَلِّغُو َن رِ َ�س���الاَ ِت ا ِهلل َويَخْ �شَ ْونَ ُه َولاَ
يَخْ �شَ ْو َن �أَ َح ًدا �إِلاَّ اهللَ َو َك َفى بِا ِهلل َح ِ�سيبًا{(((.
قصة للعبرة..

روي ع ��ن الإمام ال�صادق Qقول ��ه« :كان عابد من بني �إ�سرائي ��ل فطرقته امر�أة
َ
بال ّلي ��ل فقال ��ت ل ��ه� :أ�ضفن ��ي ،فقال :ام ��ر�أة مع رج ��ل ال ي�ستقي ��م ،قالت� :إن ��ي �أخاف �أن
ي�أكلني ال�سبع فت�أثم ،فخرج و�أدخلها ،قال :والقنديل بيده فذهب ي�صعد به ،فقالت له:
�أدخلتن ��ي م ��ن النور �إلى الظلمة ،ق ��ال :فر ّد القنديل ،فما لب ��ث �أن جاءته ال�شهوة ،فلما
خ�ش ��ي عل ��ى نف�س ��ه ق ّرب خن�ص ��ره �إلى النار فلم ي ��زل كلما جاءته ال�شه ��وة �أدخل �إ�صبعه
النار حتّى �أحرق خم�س �أ�صابع فل ّما �أ�صبح قال� :أخرجي فبئ�ست ال�ضيفة كنت لي»(((.
ق ��ال ر�سول اهلل « :Pمن عر�ض ��ت له فاح�شة �أو �شه ��وة فاجتنبها من مخافة اهلل
ع َّز وج َّل ح ّرم اهلل عليه النار ،و�آمنه من الفزع الأكبر ،و�أنجز له ما وعده في كتابه في
قوله } َو ِل َم ْن خَ َ
اف َمقَا َم َرب ِّ ِه َج َّنتَ ِان{»(((.
 3ـ الت�ساب ��ق �إل ��ى الأعم ��ال ال�صالح ��ة والتق ّرب م ��ن اهلل تبارك ،وتج ّن ��ب المعا�صي
ال�سا ِبقُو َن * �أُ ْولَ ِئ َك ا ْل ُم َق َّربُو َن * ِفي َج َّن ِات ال َّن ِع ِيم {(((.
والذنوب ،قال تعالىَ } :و َّال�سا ِبقُو َن َّ
وف ��ي �آي ��ة �أخرى قال تباركَ } :و�أَ َّما َم ْن خَ َ
اف َمقَا َم َربِّ ِه َونَ َهى ال َّن ْف َ�س َعنِ ا ْل َه َوى * َف ِ�إنَّ
ا ْل َج َّن َة ِه َي ا ْل َم�أْ َوى{(((.
((( �سورة الن�ساء ،الآية.104 :
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21:
((( �سورة الفتح ،الآية.6 :
المجل�سي ،ج� ،67ص .401
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،515والآية في �سورة الرحمن.46 :
((( �سورة الواقعة ،الآية.12 :
((( �سورة النازعات ،الآية.41 :
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 4ـ ع ��دم الغفل ��ة عن ذك ��ر اهلل �سبحانه ،روي عن الإمام الباق ��ر� Qأنّه قال« :في
حكمة �آل داود يا ابن �آدم كيف تتك ّلم بالهدى و�أنت ال تفيق عن الردى يا ابن �آدم
�أ�صبح قلبك قا�سياً و�أنت لعظمة اهلل نا�سياً فلو كنت باهلل عالماً وبعظمته عارفاً
ل ��م ت ��زل منه خائفاً ،ولمن وعده راجياً ،ويحك كيف ال تذكر لحدك ،وانفرادك
فيه وحدك؟»(((.
وع ��ن �أمير الم�ؤمنين  Qقال�« :إنّ الم�ؤمن ال ُي�صبح �إال خائفاً و�إن كان ُم ِ
ح�سناً،
وال ُيم�س ��ي �إال خائف� �اً و�إن كان ُم ِ
ح�سن� �اً ،لأنّه بي ��ن �أمرين :بين وقت قد م�ضى ال يدري
ما اهلل �صانع به ،وبين �أجل قد اقترب ال يدري ما ُي�صيبه من الهلكات»(((.
قصة معبّرة..

روي ع ��ن �أب ��ي عب ��د اهلل ال�ص ��ادق  Qقال« :م� � ّر �سلم ��ان (ر�ضي اهلل عن ��ه) على
َ
الح ّدادي ��ن بالكوف ��ة ،ف ��ر�أى �شاباً قد ُ�ص ِع ��ق ،والنا�س قد اجتمعوا حول ��ه ،فقالوا له :يا
ال�شاب ق ��د ُ�صرِع ،فلو قر�أت في �أُ ُذنه ،قال :فدنا منه �سلمان ،فلما ر�آه
�أب ��ا عب ��د اهلل هذا
ّ
ال�شاب �أفاق وقال :يا �أبا عبد اهلل لي�س بي ما يقول ه�ؤالء القوم ،ولكنّي مررت به�ؤالء
ّ
الح ّدادي ��ن وه ��م ي�ضربون المرزب ��ات (المرزبات جم ��ع المرزبةُ :ع�ص ّي ��ة من حديد)،
���ن َح ِد ٍيد{((( فذهب عقلي خوف� �اً من عقاب اهلل
فذك ��رت قول ��ه تعال ��ىَ } :ولَ ُهم َّمق َِام ُع ِم ْ
تعال ��ى ،فا ّتخ ��ذه �سلم ��ان �أخاً ،ودخل قلب ��ه حالوة مح ّبته في اهلل تعال ��ى ،فلم يزل معه
ح ّت ��ى مر�ض ال�شاب فجاءه �سلم ��ان فجل�س عند ر�أ�سه وهو يجود بنف�سه فقال :يا ملك
الموت ارفق ب�أخي ،قال :يا �أبا عبد اهلل �إنّي بك ّل م�ؤمن رفيق»(((.

((( �أمالي الطو�سي� ،ص  ،203ح .48
((( �أمالي الطو�سي ،ج � ،2ص  ،208ح .7
((( �سورة الحج ،الآية.21 :
((( �أمالي المفيد� ،ص  ،136ح .4
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 -5عدم الر�ضى عن النف�س؛ �أي الخائف والراجي اهلل �سبحانه ال ير�ضى بالقليل من
ومق�صره ،وهذا ما يجعله
العمل ،ح ّتى لو عمل كثير ًا فيعتبر نف�سه ما زالت قا�صرة ّ
م�شغ ��و ًال با�ستمرارية مراقبة النف�س ومحا�سبته ��ا وتوبيخها على ك ّل تق�صير ،بغية
االحت ��راز من ت�ضييع �أنفا�سه و�أوقاته في غير مر�ضاة اهلل ج َّل جالله وعبادته له.
رب العالمين« :ال يتّكل العاملون على
قال ر�سول اهلل  Pفي حديث
قد�سي عن ّ
ّ
�أعمالهم ا ّلتي يعملون بها لثوابي ،ف�إنّهم لو اجتهدوا و�أتعبوا �أنف�سهم �أعمارهم
مق�صري ��ن ،غي ��ر بالغي ��ن ف ��ي عبادته ��م كن ��ه عبادت ��ي ،فيما
ف ��ي عبادت ��ي كان ��وا ّ
يطلب ��ون م ��ن كرامتي والنعي ��م في جنّاتي ورفي ��ع الدرجات العل ��ى في جواري،
ولك ��ن برحمت ��ي فليثقوا وف�ضل ��ي فليرجوا ،و�إل ��ى ح�سن الظنّ ب ��ي فليطمئنّوا،
ف�إنّ رحمتي عند ذلك تُدركهم وب َمنّي �أُب ّلغهم ر�ضواني و�أُلب�سهم عفوي ،ف�إنّي �أنا
اهلل الرحمن الرحيم بذلك ت�س ّميت»(((.
وقفة تأمّ ل:

بعد هذه الق�ص�ص المذكورة ال ُب َّد �أن ن�س�أل �أنف�سنا:
�أي ��ن هي تلك القلوب الخائفة م ��ن اهلل؟ و�أين تلك النفو� ��س الخا�شعة هلل؟ و�أين تلك
الأرواح الراهبة اهلل؟
وهل تتالءم �أعمالنا وما ي�صدر عنّا من �أفعال و�سلوك ّيات مع الخ�شية من جبار الأر�ض
وال�سماء؟
وهل يراقب اهلل في �أعمالنا وت�صرفاتنا مع النا�س ومع الوالدين ومع الزوجة والزوج
والأوالد؟
�أم هل �سلب اهلل ع َّز وج َّل من قلوبنا و�أفئدتنا الخ�شية والرهبة منه؟
((( �أمالي الطو�سي� ،ص  ،212ح .18
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وهل �أ�ضحى الخوف والرجاء من اهلل لقلقة ل�سان نت�ش ّدق بها في م�ساجدنا وجوامعنا
وفي دعائنا و�صالتنا؟
وهل تطمئن قلوبنا وت�ستق ّر بذكر ا�سمه ج ّل جالله؟
وه ��ل تت�أ ّثر قلوبنا وتتفاعل �أنف�سنا عند �سماع موعظة �أو عبرة؟ �أم ال نتفاعل وال نت�أث ّر
وتبقى قلوبنا قا�سية كالحجارة بل �أ�ش ّد من ذلك؟!
وهل �أعددنا �أنف�سنا لرحلة القبر و�ضغطته؟ وهل نقدر على �أن ُنجيب عن �أ�سئلة منكر
ونكير؟
وهل ته ّي�أنا لتلك ال�ساعة ا ّلتي ت�صطك فيها ال ُّر َك ُب وترتع�ش الأج�سام وتق�شع ّر الأبدان
لهول الموقف والح�ساب؟
وهل ا�ستعددنا ليوم ت�شخ�ص فيه القلوب والأب�صار...؟
ويلي ك ّلما طال عمري كثرت خطاياي ولم �أتب! فقد �أفنيت بالت�سويف والآمال عمري!
�أما �آن لي �أن ا�ستحي من ربي؟!
�آه� ..آهَ ...ل ْي � َ�ت ِ�ش ْع ��ري �أ ِلل�شَّ قا ِء َو َل َد ْتني ُا ّم ��يَ ،ا ْم ِل ْل َعنا ِء َر َّب ْتنيَ ،ف َل ْي َته ��ا َل ْم َت ِل ْدني َو َل ْم
ُت َر ِّبني!
المفاهيم الأ�سا�س
ّ �1 .1إن الخ ��وف والرج ��اء هما م ��ن �صف ��ات الم�ؤمن الواثق ب ��اهلل تبارك
وتعالى.
2 .2من �صفات الخائفين والراجين من اهلل تعالى:
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 عدم الي�أ�س من رحمة اهلل الوا�سعة لك ّل �شيء. ال يخاف الم�ؤمن �إال من اهلل تعالى الرجاء والخ�شية من اهلل تعالى فقط. الت�سابق �إلى الخيرات والعمل ال�صالح وتجنّب مع�صية اهلل �سبحانه. مراقبة النف�س ومحا�سبتها على � ّأي تق�صير �أو ذنب. عدم الر�ض ��ا بالعمل القليل ،و�أن يرى الإن�سان نف�سه دائم ًا في تق�صير مهماعمل في حياته.

للمطالعة:
ق ��ال طاوو� ��س الفقيه :ر�أيته ـ الإمام ال�سجاد - Qيط ��وف من الع�شاء �إلى ال�سحر
ويتع ّبد ،فلما لم ير �أحد ًا رمق ال�سماء بطرفه ،وقال:
«�إله ��ي غارت نجوم �سماواتك ،وهجعت عي ��ون �أنامك ،و�أبوابك مفتّحات لل�سائلين،
جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه ج ّدي محمد  Pفي عر�صات القيامة».
ث ��م بك ��ى وقال« :وعزّتك وجاللك م ��ا �أردت بمع�صيتي مخالفتك ،وم ��ا ع�صيتك �إذ
ع�صيت ��ك و�أن ��ا بك �ش ��اكّ  ،وال بنكالك جاه ��ل ،وال لعقوبتك متع ّر� ��ض ،ولكن �س ّولت لي
علي ،فالآن من عذابك من ي�ستنقذني؟
نف�س ��ي و�أعانني على ذلك �ست ��رك المرخى به ّ
وبحبل من �أعت�صم �إن قطعت حبلك عنّي؟ فوا�سو�أتاه غداً من الوقوف بين يديك� ،إذا
قيل للمخفّين جوزوا ،وللمثقلين ّ
حطوا� ،أمع المخفّين �أجوز؟ �أم مع المثقلين � ّ
أحط؟
ويل ��ي ك ّلم ��ا ط ��ال عمري كثرت خطاياي ولم �أتب� ،أما �آن لي �أن �أ�ستحي من ر ّبي؟ !» ثم
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بكى و�أن�ش�أ يقول:
�أ ُت �ح��رق �ن��ي ب��ال �ن��ار ي ��ا غ��اي��ة المنى
�أت� � �ي�� ��ت ب� � ��أع� � �م � ��ال ق�� �ب� ��اح زر ّي � � ��ة

ف � ��أي� ��ن رج� ��ائ� ��ي ث � � ّ�م �أي� � ��ن مح ّبتي
وم��ا ف��ي ال ��ورى خَ � ْل��ق جنى كجنايتي

ثم بكى وقال:
«�سبحان ��ك تُع�ص ��ى ك�أنّك ال تُرى ،وتحلم ك�أنّك لم تُع� � َ�ص ،تتو ّدد �إلى خلقك ُبح�سن
الغني عنهم».
ال�صنيع ك�أنّ بك الحاجة �إليهم ،و�أنت يا �س ّيدي ّ
ثم خ ّر �إلى الأر�ض �ساجد ًا.
ق ��ال (طاوو�س الفقيه) :فدنوت من ��ه ورفعت ر�أ�سه وو�ضعته على ركبتي وبكيت ح ّتى
جرت دموعي على خ ّده ،فا�ستوى جال�س ًا وقال« :من الذي �أ�شغلني عن ذكر ربي؟».
فقل ��ت� :أن ��ا طاوو�س يا ابن ر�سول اهلل ما هذا الجزع والف ��زع؟ ونحن يلزمنا �أن نفعل
مث ��ل هذا ونحن عا�صون جانون� ،أبوك الح�سين بن عل � ّ�ي و�أ ّمك فاطمة الزهراء ،وج ّدك
ر�سول اهلل !!P
قال :فالتفت � ّإلي وقال:
«هيه ��ات هيه ��ات يا طاوو�س ،دع عنّي حديث �أبي و�أ ّمي وج ّدي ،خلق اهلل الجنّة لمن
�أطاعه و�أح�سن ،ولو كان عبداً حب�ش ّياً ،وخلق النار لمن ع�صاه ولو كان ولداً قر�ش ّياً� ،أما
اب بَ ْينَ ُه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ َولاَ يَتَ َ�ساءلُو َن{(((؟ واهلل ال
ال�صورِ َف اَل �أَ َن�س َ
�سمعت قوله تعالىَ } :ف ِ�إ َذا ن ُِفخَ ِفي ُّ
ينفعك غداً �إال تقدمة تُق ّدمها من عمل �صالح»(((.

((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.101 :
المجل�سي ،ج� ،46ص.82
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ

8

نعمة ال�شكر
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
ومعتمدي ورجائي
«�سيدي! عليك ُمع ّولي ُ
وتوكّ لي ،وبرحمتك تعلّقي ،تُ�صيب برحمتك من
ّهم فلك
حب .الل ّ
ت�شاء ،وتهدي بكرامتك من تُ ّ
الحمد على ما ن ّقيت من ال�شرك قلبي ،ولك الحمد
على ب�سط ل�ساني� ،أفبل�ساني هذا الكا ّل �أ�شكرك
�أم بغاية جهدي في عملي �أُر�ضيك وم��ا قدر
رب في جنب �شكرك وما قدر عملي في
ل�ساني يا ّ
جنب نعمك و�إح�سانك �إال �أ ّن جودك ب�سط �أملي،
و�شكرك قبل عملي».
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تمهيد:
حق �شكر الإن�سان ا ّلذي �أكرمنا ،فعن الإمام زين العابدين
� ّإن من الحقوق الإ�سالمية ّ
ّ �« :Qأم ��ا ح ��قّ ذي المع ��روف عليك ف�أن ت�شك ��ره وتذكر معروف ��ه ،وتُك�سبه المقالة
الح�سن ��ة ،وتُخل� ��ص ل ��ه الدعاء فيما بينك وبين اهلل ع َّز وج� � َّل ،ف�إذا فعلت ذلك كنت قد
�شكرته �س ّراً وعالنية ،ث ّم �إنْ قدرت على مكاف�أته يوماً كافيته»(((.
ب ��ل �شك ��ر النا � ��س على معروفه ��م وكرمهم م ��ن �شك ��ر اهلل تعالى ،فع ��ن ا لإمام
الر�ض ��ا « :Qمن لم ي�شكر المنعم م ��ن المخلوقي ��ن ل ��م ي�شك ��ر اهلل ع� � َّز وج� � َّل»(((.
�إذا كان الإ�سالم العزيز �أراد منّا �أن ُنع ّزز العالقة والمح ّبة فيما بيننا عبر �أداء واجب
ال�شك ��ر والثن ��اء للمخلوقين عب ��اد اهلل تعالى عل ��ى �إكرامهم لنا ،فكي ��ف �إذا كان المنعم
رب العالمين وخالق الكون وهو اهلل ج ّل جالل ��ه ،ا ّلذي تعجز الخالئق عن
والمك ��رم ه ��و ّ
�إح�صاء نعمه عليهم ،ف�ض ًال عن عجزهم عن الثناء والحمد عليها؟
وه ��ذا الإمام زي ��ن العابدي ��نُ Qيع ّرفنا بهذه الحقيق ��ة في مناج ��اة ال�شاكرين:
«�إله ��ي �أذهلن ��ي ع ��ن �إقامة �شُ ك ��رك تتابع طول ��ك ،و�أعجزني عن �إح�ص ��اء ثنائك في�ض
ف�ضل ��ك ،و�شغلن ��ي عن ذكر محامدك ت ��رادف عوائدك ...ف�آال�ؤك ج ّم ��ة� ،ضَ ُعف ل�ساني
عن �إح�صائها ،ونعما�ؤك كثيرة ق�صر فهمي عن �إدراكها ،ف� ً
ضال عن ا�ستق�صائها»(((.
((( الخ�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص  ،568ح .1
((( عيون �أخبار الر�ضا  ،Qال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص  ،27ح .2
ال�سجاد ّية.
((( مفاتيح الجنان ،ال�صحيفة ّ
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فه ��ل �س�ألن ��ا �أنف�سنا م ��ا هو مق ��دار �شكرنا وثنائنا �أم ��ام عظيم نعم ��ه وف�ضله تبارك
وتعالى؟
ُيجيبنا الإمام�« :Qإلهي ،ت�صاغر عند تعاظم �آالئك �شكري ،وت�ضاءل في جنب
إياي ثنائي ون�شري».
�إكرامك � ّ
فبالرغ ��م م ��ن �شكرنا وثنائن ��ا وحمدنا فال ب� � َّد �أن نعترف ب�صغر ذل ��ك ،و�أن نعترف
بتق�صيرن ��ا و�إهمالن ��ا ف ��ي �شكر اهلل تعال ��ى على عظيم نعم ��ه« :وهذا مقام م ��ن اعترف
ب�سبوغ النعماء وقابلها بالتق�صير ،و�شهد على نف�سه بالإهمال والت�ضييع» .بل ال ب َّد �أن
ن�س�أل �أنف�سنا مج ّدد ًا:
�ألي�س �شكرنا هلل تعالى يحتاج �إلى �شكره على نعمة التوفيق والقدرة ا ّلتي وهبنا �إ ّياها
للقيام بواجب ال�شكر له؟
ف�س ّي ��د ال�ساجدينُ Qير�شدنا – �أي�ض ًا � -إلى هذه الحقيقة« :فكيف لي بتح�صيل
علي لذلك �أن
ال�شك ��ر ،و�شُ ك ��ري �إ ّياك يفتقر �إلى �شكر؟! فك ّلما قل ��ت :لك الحمد وجب ّ
�أقول :لك الحمد»((( .وهذا ما �أ�سماه �أمير الم�ؤمنين� Qشكر ال�شكر في قوله« :من
�شكر اهلل �سبحانه وجب عليه �شُ كر ٍ
ثان� ،إذ و ّفقه ل�شكره ،وهو �شُ كر ال�شكر»(((.
ولكن ب� ّأي ل�سان ن�شكر اهلل �سبحانه؟! «�أفبل�ساني هذا ّ
الكال �أ�شكرك..؟».
الله َّ
جل جالله غفور شكور:

من �أ�سماء اهلل الح�سنى الغافر وال�شاكر والمح�سن لمن �آمن به و�شكر نعمه ،ا ّلتي هي
في الحقيقة �إح�سانه �إلى عباده .جاء في محكم كتابه العزيز قولهَ } :ذ ِل َك الَّ ِذي يُبَ�شِّ��� ُر اهللُ

ال�صا ِل َح ِات قُل لاَّ �أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َل ْي ِه �أَ ْج ًرا ِ�إلاَّ ا ْل َم َو َّد َة ِفي ا ْل ُق ْربَى َو َمن يَ ْقتَرِ ْف
ِعبَا َد ُه الَّ ِذ َين �آ َمنُوا َو َع ِم ُلوا َّ

المجل�سي ،ج� ،91ص .146
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص  ،1487ح .1
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َح َ�س���نَ ًة نَّزِ ْد لَ ُه ِفي َها ُح ْ�سنًا �إِنَّ اهللَ َغ ُفو ٌر �شَ��� ُكو ٌر{((( ،وقولهَ } :و َقالُوا ا ْل َح ْم ُد للِهَّ ِ الَّ ِذي �أَ ْذ َه َب َع َّنا
ا ْل َح َز َن �إِنَّ َربَّنَا لَ َغ ُفو ٌر � َش ُكو ٌر{(((.
ج ّل ثنا�ؤه فقد ع ّد الأعمال ال�صالحة �إح�سان ًا من العبد �إليه ،فجازاه بال�شكر والإح�سان،
وهو �إح�سان على �إح�سان ،وهو القائلَ } :ه ْل َج َزاء ْ إال ِْح َ�س ِان إِ�لاَّ ْ إ
ال ِْح َ�سا ُن{(((.
الطباطبائي ـ في تف�سير الميزان ـ �إطالق (م�س ّمى ال�شاكر) عليه
وله ��ذا يعتبر ال�س ّيد
ّ
تعالى � ّأن المراد منه حقيقة معنى كلمة (ال�شاكر) ال المعنى
المجازي(((.
ّ
لذا نقر�أ في الدعاء« :يا خير ذاكر ومذكور ،يا خير �شاكر وم�شكور»(((.
كيف هي حقيقة شكرنا لله تعالى؟

حق �شكره على عظيم نعمه وخيره ال تكون فقط بتحريك الل�سان،
� ّإن �شكر اهلل تعالى ّ
ب ��ل حقيق ��ة ال�شكر هلل �سبحان ��ه تنبع من علم العب ��د ،الفقير في ك ّل �ش ��يء ،ب�أنّه بحاجة
الغني ف ��ي ك ّل �شيء ،و�أن يقطع قط ��ع اليقين ب� ّأن ك ّل ما
م�ستم� � ّرة لتوال ��ي النعم عليه من ّ
يتق� � ّوم به ه ��ذا العبد الفقير م ��ن مق ّومات الحياة :الم� ��أكل والم�ش ��رب والملب�س ،قيامه
رب العالمين.
وقعوده ،نومه وا�ستيقاظه� ..إلخ ،هي من مالك ال�سموات والأر�ضين ِّ
قال الإمام ال�صادق�« :Qأوحى اهلل تعالى �إلى مو�سى  :Qيا مو�سى ا�شكرني
حقّ �شكري.
رب كيف �أ�شكرك حقّ �شكرك ،ولي�س من �شكر �أ�شكرك به �إال و�أنت
فق ��ال« :Qي ��ا ّ
علي»؟!
�أنعمت به ّ
((( �سورة ال�شورى ،الآية.23 :
((( �سورة فاطر ،الآية.34 :
((( �سورة الرحمن ،الآية.60 :
((( تف�سير الميزان ،ج � ،1ص .386
المجل�سي ،ج � ،91ص .396
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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فقال (ع َّز وج َّل) :يا مو�سى �شكرتني حقّ �شكري حين علمت �أنّ ذلك منّي»(((.
وعنه« :Qمن �أنعم اهلل عليه بنعمة فعرفها بقلبه ،فقد �أ ّدى �شكرها»(((.
كم ��ا �أنّه ال ُب� � َّد �أن يعلم هذا العبد الفقير � ّأن تمام ال�شك ��ر ال ُب َّد �أن يقترن باالعتراف
بالتق�صي ��ر والعجز في القدرة على بلوغ �أدنى درج ��ات ال�شكر هلل �سبحانه ،والعجز ح ّتى
عن الثناء عليه برغم غناه عن �شكرنا وثنائنا ،قال الإمام ال�صادق« :Qتمام ال�شكر
اعتراف ل�سان ال�س ّر خا�ضعاً هلل تعالى بالعجز عن بلوغ �أدنى �شكره ،لأنّ التوفيق لل�شكر
نعمة حادثة يجب ال�شكر عليها»(((.
ه ��ذا ك ّله في جانب المعرفة القلبية� ،أ ّما في جانب الممار�سة العملية لكي يكون العبد
�شك ��ور ًا هلل تعالى ،ولكي ال ُيبتلى ببالء النفاق؛ ف�إنّه ال ب َّد �أن يترجم �شكره عملي ًا ويظهره
ف ��ي �سلوكه من خالل تجنّب مح ��ارم اهلل ،وعدم اقتراف المعا�صي والذنوب ،قال الإمام
علي�« : Qشُ كر الم�ؤمن يظهر في عمله ،و�شُ كر المنافق ال يتجاوز ل�سانه»(((.
وعنه �« :Qشُ كر ك ِّل نعمة الورع عن محارم اهلل»(((.
و�إذا �أراد الإن�س ��ان �أن يع�صي اهلل تعال ��ى ـ والعياذ باهلل ـ فبماذا يع�صي؟ وكيف له �أن
يجترئ على المولى ع َّز َّ
وجل بذلك؟
ف� �� ّإن ك ّل الأدوات والو�سائ ��ل ا ّلت ��ي ُيري ��د �أن يع�صي بها الإن�سان ر ّب ��ه هي من نعم اهلل
�سبحان ��ه ،ف�إن ع�صى بل�سانه �أو بيده �أو بنظره �أو ب�سمعه �أو ب� ّأي جارحة من جوارحه فك ّل
الج ��وارح هي نعم اهلل عليه ،وهذا ما ن ّبهنا عليه �أمير الم�ؤمنين Qحينما قال�« :أق ّل
ما يلزمكم هلل �أال ت�ستعينوا بنعمه على معا�صيه»(((.
((( ق�ص�ص الأنبياء للراوندي� ،ص  ،164ح .178
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،96ح .15
المج�سلي ،ج � ،68ص  ،52ح .77
((( بحار الأنوار ،للعلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص  ،1488ح .2
((( م�شكاة الأنوار ،علي الطبر�سي� ،ص .77
((( نهج البالغة ،الحكمة .330
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ول ��ذا ر�سم لن ��ا الإمام عل � ّ�ي Qمنهج� � ًا متد ّرج ًا ووا�ضح� � ًا لكي ال نخ�س ��ر منزلة
ال�شاكرين هلل تعالى ،حيث قال:Q
«حقّ على من �أُنعم عليه �أن ُيح�سن مكاف�أة المن ِعم.
ق�صر عن ذلك و ِْ�س َعه فعليه �أن ُيح�سن الثناء.
ف�إن ّ
ف�إنّ َك َّل عن ذلك ل�سانه فعليه بمعرفة النعمة ومح ّبة المن ِعم بها.
ق�صر عن ذلك فلي�س للنعمة ب�أهل»(((.
ف�إن ّ
المنعم:
من آثار ُشكر
ِ

هن ��اك العديد من الآثار الح�سنة ا ّلتي تنعك�س خير ًا عل ��ى الإن�سان ج ّراء �أدائه واجب
ِ
والمف�ضل عليه وهو اهلل ع َّز َّ
وجل ،وهذه الآثار الح�سنة ال تقت�صر على الدنيا
ُ�شكر المن ِعم
فقط ،بل ت�شمل ح ّتى الأخرى .ومن تلك الآثار الح�سنة ما يلي:

 -1الزيادة في النعمة وال�سعة في الرزق ،قال تعالى ..} :لَ ِئن �شَ��� َك ْرت ُْم لأَزِ ي َدنَّ ُك ْم َولَ ِئن
َك َف ْرت ُْم �إِنَّ َع َذابِي لَ�شَ ِ
���د ٌيد{((( .وورد عن الإمام ال�صادق« :Qما �أنعم اهلل على
عبد من نعمة فعرفها بقلبه ،وحمد اهلل ظاهراً بل�سانه فت ّم كالمه ،حتّى ي�ؤمر
له بالمزيد»(((.
علي « :Qمن �أُعطي ال�شكر لم ُيح َرم الزيادة»(((.
وعن الإمام ّ

ول ��ذا ف� ّإن المزيد من عطاء اهلل وج ��وده وكرمه على الإن�سان ال ينقطع� ،إال �إذا انقطع
ال�شكر ،كما يقول الإمام الباقر« :Qال ينقطع المزيد من اهلل حتّى ينقطع ال�شكر
((( �أمالي الطو�سي� ،ص  ،501ح .4
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.7 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،95ح .9
((( نهج البالغة ،الحكمة .135
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عل ��ى العب ��اد»((( ،ولهذا يجب �أن ال نعي�ش حالة العجز والإهم ��ال في �شكر اهلل تعالىّ ،ثم
علي  Qحينما
نبتغ ��ي الزي ��ادة في النعم والخير م ��ن اهلل ،وهذا ما �أ�شار له الإم ��ام ّ
يقول« :ال تكن م ّمن يعجز عن �شكر ما �أُوتي ،ويبتغي الزيادة فيما بقي»(((.
 -2القط ��ع ب� �� ّأن ك ّل النع ��م والخير النازل علين ��ا هي من اهلل وح ��ده ،يوجب الرحمة
والمغف ��رة الإلهية على الإن�سان قب ��ل �أن نبادر بال�شكر والحمد والثناء عليه تبارك
وتعال ��ى ،فعن الإمام ال�ص ��ادق « :Qما من عبد �أنع ��م اهلل عليه نعمة فعرف
�أنّها من عند اهلل� ،إلاّ غفر اهلل له قبل �أن يحمده»(((.
إلهي عن ال�شاكر هلل على نعمه والم�ؤمن بف�ضله وكرمه� ،إذ ورد في
 -3نفي العذاب ال ّ
الآية الكريمةَّ } :ما يَ ْف َع ُل اهللُ ِب َع َذا ِب ُك ْم �إِن �شَ��� َك ْرت ُْم َو�آ َمنتُ ْم َو َكا َن اهللُ �ش ِ
َ���اك ًرا َع ِلي ًما{(((،
بل ال�شاكر م�أمون من غ�ضب اهلل وحلول النقم ،فعن �أمير الم�ؤمنين�« :Qشُ كر
النعمة �أمان من حلول النقمة»(((.
غني ك ّل الغنى عن �شكرنا وحمدنا وثنائنا له ،بالتالي ح ّتى هذا الأمر �أراده
ّ � -4إن اهلل ّ
لنا ع َّز وج َّل نعمة علينا؛ فال�شاكر ي�شكر لنف�سه واقع ًا ،كما جاء في الآية الكريمة:
} َو َمن �شَ��� َك َر َف ِ�إنَّ َما يَ�شْ ُك ُر ِلنَ ْف ِ�س ِه َو َمن َك َف َر َف ِ�إنَّ َربِّي َغ ِن ٌّي َكرِ ٌيم{((( ،وفي الآيةَ } :ولَق َْد

�آتَ ْينَا لُ ْق َما َن ا ْل ِح ْك َم َة �أَ ِن ا�شْ ��� ُك ْر للِهَّ ِ َو َمن يَ�شْ ��� ُك ْر َف�إِنَّ َما يَ�شْ ُك ُر ِلنَ ْف ِ�س ِ���ه َو َمن َك َف َر َف ِ�إنَّ اهللَ َغ ِن ٌّي
َح ِم ٌيد{(((.

وع ��ن الإم ��ام ال�صادق  :Qقال ر�سول اهلل « :Pالطاع ��م ال�شاكر له من الأجر
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .1487
((( نهج البالغة ،حكمة.15 ،
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،427ح .8
((( �سورة الن�ساء ،الآية.147 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص .1484
((( �سورة النمل ،الآية.40 :
((( �سورة لقمان ،الآية.12 :
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ك�أج ��ر ال�صائ ��م المحت َِ�س ��ب ،والمعاف ��ى ال�شاك ��ر ل ��ه م ��ن الأج ��ر ك�أج ��ر المبتلَى
ال�صابر ،والمعطي ال�شاكر له من الأجر ك�أجر المحروم القانع»(((.
إلهي في توزيع النعم طبق ًا
 -5ي ّت�صف الإن�سان ال�شاكر هلل بالقناعة والإيمان بالعدل ال ّ
علي�« : Qأَ�شك ��ر النا�س �أقنعهم،
لم ��ا تقت�ضيه الم�صلحة الإلهية ،ق ��ال الإمام ّ
و�أَكفرهم للنعم �أج�شعهم»((( ،بل ينال ال�شاكر هلل درجة �أكرم النا�س ،فعن الإمام
ال�صادق  - Qل ّما �سئل عن �أكرم الخلق على اهلل  -قال« :من �إذا �أُعطي �شكر،
و�إذا ابتُلي �صبر»(((.
�أما في المقابل ف� ّإن عدم ال�شكر يجعل الإن�سان م ّت�صف ًا بالج�شع والل�ؤم وعدم القناعة
بما ُينعم به اهلل عليه ،فعن الإمام الح�سن« :Qالل�ؤم �أن ال ت�شكر النعمة»(((.
ّ � -6إن ال�شاك ��ر هلل تعال ��ى يف ��وز بنعمة ذكر اهلل له ،وم ��ا �أعظمها من نعم ��ة ،وهنيئ ًا
لم ��ن يفوز به ��ذه النعمة الموعودة في قوله تعال ��ىَ } :فا ْذ ُك ُرو ِني �أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا�شْ ��� ُك ُرو ْا ِلي َو َال
ت َْك ُف ُر ِ
ون{(((.
فع ��ن ر�سول اهلل« :Pف�إنّه تعالى �أخبر عن نف�سه فقال� :أنا جلي�س من ذكرني»(((،
وع ��ن الإم ��ام ال�صادق  :Qقال اهلل تعالى« :ابن �آدم اذكرن ��ي في نف�سك �أذكرك في
نف�س ��ي ،اب ��ن �آدم اذكرن ��ي في خالء �أذكرك ف ��ي خالء� ،أذكرني في م�ل��أ �أذكرك في ملأ
خير من مالئك»(((.
النبي  Pقال اهلل �سبحان ��ه�« :إذا َع ِلمتُ �أنّ الغالب عل ��ى عبدي اال�شتغال بي
وع ��ن ّ
((( الكافي ,ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،94ح .1
((( الإر�شاد ،ج � ،1ص 304
((( التمحي�ص ،الإ�سكافي� ،ص  ،68ح .163
((( تحف العقول ،الحراني� ،ص .233
((( �سورة البقرة ،الآية.152 :
المجل�سي ،ج � ،90ص .163
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( المحا�سن ،البرقي ،ج � ،1ص  ،39ح .44
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نقل ��ت �شهوت ��ه في م�سا ّلتي ومناجاتي ،ف�إن كان عبدي كذلك و�أراد �أن ي�سهو ُح ْلت بينه
وبين �أن ي�سهو»(((.
وعنه  Pقال تعالى« :فاذكروني �أذكركم بنعمتي ،اذكروني بالطاعة �أذكركم بالنعم
والإح�سان والراحة والر�ضوان»(((.
وله ��ذا ال ُب� � َّد للم�ؤم ��ن �أن يكون �شاك ��ر ًا وذاك ��ر ًا هلل تعالى في ك ّل الأح ��وال والظروف
الح�سن ��ة منها �أو ال�س ّيئة؛ ل ّأن لطف اهلل غير بعيد في ك ّل هذا ،فعن ر�سول اهلل :Pكان
يقول �إذا ورد عليه �أمر ي�س ّره« :الحمد هلل على هذه النعمة .و�إذا ورد عليه �أمر يغت ّم به
قال  :الحمد هلل على ك ّل حال»(((.
ومن هذا المبد�أ ف�إنّه ال ب َّد �أن يكون �شعار الم�ؤمن ال�شكر دائم ًا و�أبد ًا ،وهذا ما ي�ؤ ّيده
قوله تعالى} :بَ ِل اهللَ َف ْاعبُ ْد َو ُكن ِّم ْن ال�شَّ ِاكرِ َين{(((.
عاقبة عدم ُشكر النعمة:

� ّإن تك ُّب ��ر الف ��رد �أو المجتمع على ال ِّنعم الإله ّية وعدم ُ�شكر المن ِعم والثناء عليه ،ي�ؤ ّدي
�إل ��ى ترتُّب عواقب وخيمة و�آثار �س ّيئة جد ًا على الجميع ،فعن الإمام ال�صادق�« :Qإنّ
اهلل ع� � َّز وج� � َّل �أنعم على قوم بالمواهب فلم ي�شكروا ف�صارت عليهم وبا ًال ،وابتلى قوماً
بالم�صائب ف�صبروا ف�صارت عليهم نعمة»(((.
وعن الإمام الجواد« :Qنعمة ال تُ�شكر ك�س ّيئة ال تُغفر»(((.
ونح ��ن في عالم تتوالى النعم الإله ّية علي ��ه في الليل والنهار ،في الحرب وال�سلم ،في
المجل�سي ،ج � ،90ص .162
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن� ،ص .163
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،97ح .19
((( �سورة الزمر ،الآية.66 :
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،379ح .4
((( �أعالم الدين ،الديلمي� ،ص .309
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ال�ش� � ّدة والرخاء ،في المر� ��ض والعافية ..وغيرها ،وك�أنّنا لم نقر�أ قوله تعالى} :اهللُ الَّ ِذي
���ل َع َلى ال َّن ِا�س َولَ ِك َّن َ �أ ْكثَ َر ال َّن ِا�س لاَ
َج َع َل لَ ُك ُم ال َّل ْي َل ِلتَ ْ�س��� ُكنُوا ِف ِيه َوال َّن َها َر ُم ْب ِ�ص ًرا ِ�إنَّ اهللَ لَ ُذو َف�ضْ ٍ
يَ�شْ ُك ُرو َن{(((.
وقول ��ه تعال ��ى} :ثُ َّم لآ ِتيَ َّن ُهم ِّمن بَ ْينِ �أَ ْي ِديهِ ْم َو ِم ْن خَ ْل ِفهِ ْم َو َع ْن َ�أ ْي َما ِنهِ ْم َو َعن �شَ��� َم�آ ِئ ِلهِ ْم َو َال
ت َِج ُد �أَ ْكثَ َر ُه ْم �ش َِاكرِ َين{(((.
وقوله �سبحانهَ } :ولَق َْد َم َّك َّنا ُك ْم ِفي الأَ ْر ِ�ض َو َج َع ْلنَا لَ ُك ْم ِفي َها َم َعاي َِ�ش َق ِلي ًال َّما تَ�شْ ��� ُك ُرو َن{
} َو َق ِل ٌيل ِّم ْن ِعبَ ِاد َي ال�شَّ ُكو ُر{(((.
هل هكذا جزاء الإح�سان وال ِّنعم؟!
هل هكذا ُيكرم المكرِ م؟ ّ!
هل هكذا ُير ُّد الجميل ب�أجمله؟!
هل هكذا ُيثنى على المعطي؟!
هل هكذا ُي�شكر المن ِعم؟!
لع ّله ت�صعب علينا الإجابة!
ولكن هل ّموا لن�ستمع �إلى و�صية الأمير Qلنا:
«�أو�صيك ��م بتق ��وى اهلل ...فم ��ا � ُّ
أقل َم ��ن َق ِبلَها ،وحملها حقّ حمله ��ا! �أولئك الأق ّلون
عدداً ،وهم �أهل �صفة اهلل �سبحانه �إذ يقولَ } :و َق ِل ٌيل ِّم ْن ِعبَ ِاد َي ال�شَّ ُكو ُر{(((.

((( �سورة غافر ،الآية.61 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.17 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.10 :
((( نهج البالغة :الخطبة .191
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سجدة الشكر:

� ّإن م ��ن �أكثر حاالت القرب المعنوي من اهلل تعالى و�أعظمها ـ كما ُيروى ـ حينما ي�ضع
العب ��د خ� � ّده على التراب �ساج ��د ًا هلل باكي ًا راجي� � ًا جزيل ف�ضله ورحمت ��ه ،يقول الإمام
الرب ع ّز وج ّل وهو �ساج ٌد ٍ
باك»(((.
الباقر �« :Qأقرب ما يكون العبد من ّ
هذا وقد �أجمع العلماء على ا�ستحباب ال�سجود هلل تعالى عند تج ُّدد النعم �أو عند دفع
البالء ،والأف�ضل من هذه ال�سجدة ما كان بعد ال�صالة ُ�شكر ًا لتوفيق اهلل تعالى لأدائها.
روي ع ��ن الإم ��ام الباقر Qقال�« :إنّ علي ب ��ن الح�سين Qما ذك ��ر هلل ع َّز وج َّل
َ
نعمة عليه �إلاّ �سجد ،وال قر�أ �آية من كتاب اهلل ع َّز وج َّل فيها �سجود �إلاّ �سجد ،وال دفع
اهلل ع� � َّز وج� � َّل عنه �س ��وءاً يخ�شاه �إلاّ �سجد ،وال فرغ من �ص�ل�اة مفرو�ضة �إلاّ �سجد ،وال
و ّفق لإ�صالح بين اثنين �إلاّ �سجد»(((.
(ال�سجاد) لكثرة �سج ��وده في جميع
علي ب ��ن الح�سين Qب� �ـ
ّ
ول ��ذا ُ�س ّم ��ي الإمام ّ
الموا�ض ��ع ،وا ّتخ ��ذ اهلل تعالى ـ كما يقول الإمام ال�ص ��ادق Qـ �إبراهيم خلي ًال ،لكثرة
�سجوده على الأر�ض.
وع ��ن الإمام ال�صادق� -Qأي�ض ًا  -قال�« :إنّ ر�سول اهلل  Pكان في �سفر ي�سير
عل ��ى ناق ��ة ل ��ه� ،إذ ن ��زل ف�سجد خم� ��س �سجدات ،فل ّم ��ا �أن ركب قال ��وا :يا ر�س ��ول اهلل �إنا
ر�أيناك �صنعت �شيئاً لم ت�صنعه.
فق ��ال :Pنع ��م ،ا�ستقبلن ��ي جبرائيل  Qفب�شّ رني بب�ش ��ارات من اهلل ع َّز وج َّل،
ف�سجدت هلل �شكراً لك ّل ُب�شرى �سجدة»(((.
�ستحب فقط ال�سجود هلل �شكر ًا وحمد ًا عند تج ُّدد النعم �أو عند دفع البالء،
كما �أنّه ال ُي ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،483ح .20
((( مناقب �آل �أبي طالب ،ابن �شهر �آ�شوب ،ج � ،3ص .304
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .98
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ب ��ل ُي�ستحب ه ��ذا ح ّتى عند ـ �أو بمج ّرد  -تذ ّكرهما((( ،فق ��د روى ه�شام بن �أحمر قائ ًال:
«كن ��ت �أ�سي ��ر مع �أبي الح�سن  Qفي بع�ض �أط ��راف المدينة �إذ ثنّى رجله عن دابته
فخ ّر �ساجداً ،ف�أطال و�أطال ،ث ّم رفع ر�أ�سه وركب دابته.
فقلتُ :جعلت فداك قد �أطلت ال�سجود!
علي ف�أحببت �أن �أ�شكر ر ّبي»(((.
فقال� :Qإنّني ذكرت نعمة �أنعم اهلل بها ّ
وله ��ذا �أو�صانا الإم ��ام ال�صادق Qبذلك عندما قال�« :إذا ذك ��ر �أحدكم نعمة اهلل
ع� � َّز وج� � َّل فلي�ضع خ ّده على التراب �شُ ك ��راً هلل ،ف�إن كان راكباً فلينزل فلي�ضع خ ّده على
الت ��راب ،و�إن ل ��م يك ��ن يقدر على الن ��زول لل�شهرة فلي�ض ��ع خ ّده على قربو�س ��ه ،و�إن لم
يقدر فلي�ضع خ ّده على كفّه ،ث ّم ليحمد اهلل على ما �أنعم اهلل عليه»(((.
�أ ّم ��ا منزلة ال�ساجد هلل ُ�شكر ًا فهي منزلة عظيمة ،وال يعلم بجزيل �أجر ال�شكر وثوابه
� اّإل اهلل �سبحانه ،ففي الخبر قال الإمام ال�صادق�..« :Qإنّ العبد �إذا �ص ّلى ث ّم �سجد
الرب تعالى الحجاب بين العبد وبين المالئكة.
�سجدة ال�شكر فتح ّ
فيقول :يا مالئكتي انظروا �إلى عبدي �أ ّدى فر�ضي و�أت ّم عهدي ث ّم �سجد لي �شُ كراً
على ما �أنعمت به عليه .مالئكتي ماذا قال؟
فتقول المالئكة :يا ر ّبنا رحمتك.
الرب تعالى وتبارك :ماذا له؟
ث ّم يقول ّ
فتقول المالئكة :يا ر ّبنا جنّتك؟
الرب تبارك وتعالى :ماذا؟
فيقول ّ
((( تحرير الو�سيلة ،ج ،1ح � ،8ص .161
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .98
((( م .ن.
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فتقول المالئكة :يا ر ّبنا كفاية مه ّمة،
الرب تبارك وتعالى :ماذا؟
فيقول ّ
قال :Qفال يبقى �شيء من الخير �إال قالته المالئكة،
فيقول اهلل تبارك وتعالى :يا مالئكتي ث ّم ماذا له؟
فتقول المالئكة :يا ر ّبنا ال علم لنا.
ق ��ال :Qفيق ��ول اهلل تبارك وتعالى� :أ�شكر له كما �شكر لي ،و�أُقبِل �إليه بف�ضلي،
و�أُرِه رحمتي العظيمة في يوم القيامة»(((.
المفاهيم الأ�سا�س
1 .1التوفي ��ق ُ
ل�شكر المن ِع ��م هي نعمة عظيم ��ة �أنعمه ��ا اهلل �سبحانه على
الإن�سان الم�ؤمن ،لكي يكون ذاكر ًا هلل تعالى في ِّ
كل الأحوال والظروف
الح�سنة منها �أو ال�س ّيئة.
ّ �2 .2إن ُ�شك ��ر المن ِع ��م ال يكون فقط بالمعرفة القلب ّية ،ب ��ل ال ُب َّد �أن يتع َّدى
ال�سلوكي لدى الإن�سان الم�ؤمن؛ �أي تجنُّب مع�صية
ذلك �إلى الم�ستوى
ّ
اهلل تعالى.
ّ �3 .3إن ُ�شكر المن ِعم له �آثار عظيمة في الدنيا(كالزيادة في الرزق) ،وفي
الآخرة (كالنجاة من عذاب اهلل)� .أ ّما عدم ال�شكر فله عواقب وخيمة
منها حلول النقمة الإله ّية على الإن�سان.
العاملي ،ج � ،4ص .1071
((( الو�سائل ،الحر
ّ
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للمطالعة:
كيف ّية �سجدة ال�شكر:
1 .1يكف ��ي في ه ��ذا ال�سجود مج ّرد و�ض ��ع الجبهة على الأر� ��ض مع الن ّية،
ي�صح
والأح ��وط ا�ستحباب� � ًا في ��ه و�ضع الم�ساج ��د ال�سبعة ،وو�ض ��ع ما ّ
ال�سجود عليه ،نعم ُيعتبر �أن ال يكون ملبو�س ًا �أو م�أكو ًال.
ُ 2 .2ي�ستح � ّ�ب فيه افترا�ش الذراعين ،و�إل�ص ��اق ال�صدر والبطن بالأر�ض،
(�شك ��ر ًا هلل) �أو ُ
وال ُي�شت ��رط فيه الذكر ،و ُي�ستح ��ب �أن يقولُ :
(�شكر ًا
ُ�شكر ًا) مئة م ّرة ،ويكفي ثالث م ّرات ،بل م ّرة واحدة.
و�أح�سن ما ُيقال فيه ما ورد عن موالنا الإمام الكاظم« :Qقل و�أنت �ساجد:
«ال ّله ��م �إنّي �أُ�شهدك و�أُ�شه ��د مالئكتك و�أنبياءك ور�سلك وجميع خلقك �أنّك اهلل ر ّبي
والإ�س�ل�ام دين ��ي ومحمد نب ّي ��ي وعل ّي ًا وفالن ًا وفالن� � ًا �إلى �آخرهم �أئ ّمتي به ��م �أتو ّلى ومن
عد ِّوه ��م �أتب ّر�أ ،ال ّلهم �إنّي �أُن�شدك دم المظلوم  -ثالث ًا  -ال ّلهم �إنّي �أن�شدك ب�إيوائك على
نف�س ��ك لأوليائك لتظفرنّهم بعدوك وعد ّوه ��م �أن ت�ص ّلي على مح ّمد وعلى الم�ستحفظين
من �آل مح ّمد ال ّلهم �إنّي �أ�س�ألك ال ُي�سر بعد ال ُع�سر» ثالث ًا،
ث � ّ�م ت�ضع خ� � ّدك الأيمن على الأر�ض وتقول« :يا كهفي حي ��ن تُعييني المذاهب وت�ضيق
علي الأر�ض بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غن ّي ًا �ص ّل على مح ّمد
ّ
وعلى الم�ستحفظين من �آل مح ّمد».
ث � ّ�م ت�ضع خ ّدك الأي�سر وتقول« :يا م ��ذلّ ك ّل ج ّبار ويا مع ّز ك ّل ذليل قد وع ّزتك بلغ بي
مجهودي» ثالث ًاّ ،ثم تقول « :يا حنّان يا منّان يا كا�شف ال ُكرب العظام» ثالث ًا.
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ث � ّ�م تعود لل�سج ��ود فتقول مائة م ��رة�« :شُ ك ��راً �شُ كراً» ث � ّ�م ت�س�أل حاجت ��ك �إن �شاء اهلل
تعالى»(((.

((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،3ص .325

9
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الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
«يا خير من ُ�س ِئل و�أجود من �أعطى �أعطني �س�ؤلي
في نف�سي و�أهلي ووالدي وولدي و�أهل ُحزانتي
و�إخواني فيك ،و�أَ ِرغد عي�شي و�أَظْ ِهر مر ّوتي ،و�أ�صلح
وح�سنت
ممن �أطلت عمرهّ ،
جميع �أحوالي ،واجعلني ّ
عمله ،و�أتممت عليه نعمتك ،ور�ضيت عنه ،و�أحييته
أتم
حياة طيّبة في �أدوم ال�سرور و�أ�سبغ الكرامة ،و� ّ
العي�ش� ،إنّ��ك تفعل ما ت�شاء وال يفعل ما ي�شاء
غيرك».
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تمهيد:

ُيعتب ��ر احترام العمر وا�ستغالل الوقت في طاعة اهلل تعالى من الأهداف ال�سامية في
الر�ؤي ��ة الإ�سالمية ،بل العمر حقيقة هو الكنز العظيم والر�أ�سمال الثمين ا ّلذي يملكه ك ّل
علي « :Qالمرء
�إن�س ��ان منّا ،والتفريط فيه خ�سارة كبرى ال تُع ّو�ض �أبد ًا ،قال الإمام ّ
ابن �ساعته»((( ،وعنه « :Qما انق�صت �ساعة من دهرك �إال بقطعة من عمرك»(((.
ولذا ف� ّإن الإن�سان يوم القيامة ُمحا�سب على هذه النعمة ،و�سوف ُي�س�أل عن ك ّل دقيقة
و�ساع ��ة من عمره� ،أين ق�ضاها؟ وفي ماذا ق�ضاها؟ ق�ضاها في الخير وطاعة اهلل تعالى
�أم في ال�سوء ومع�صية اهلل؟!

���م �أَ ْز َو ًاجا َو َما ت َْح ِم ُل ِم ْن ُ�أنثَى
ق ��ال تعال ��ىَ } :واهللُ خَ َل َق ُكم ِّمن تُ َر ٍاب ثُ َّم ِمن ن ُّْط َف ٍة ثُ َّم َج َع َل ُك ْ
���اب إِ�نَّ َذ ِل َك َع َلى ا ِهلل
َ����ص ِم ْن ُع ُمرِ ِه ِ�إلاَّ ِفي ِكتَ ٍ
َولاَ تَ�ضَ ��� ُع �إِلاَّ ب ِِع ْل ِم ِ���ه َو َم���ا يُ َع َّم ُر ِمن ُّم َع َّمرٍ َولاَ يُنق ُ
يَ ِ�سي ٌر{(((.
يحتج علينا يوم القيامة ب�أعمارنا ،يوم ال ينفع الندم والبكاء والح�سرة،
بل اهلل تعالى ّ
قال تعالىَ } :و ُه ْم يَ ْ�ص َطرِ ُخو َن ِفي َها َربَّنَا �أَ ْخرِ ْجنَا نَ ْع َم ْل َ�صا ِل ًحا َغ ْي َر الَّ ِذي ُك َّنا نَ ْع َم ُل.((({..

إلهي�} :أَ َولَ ْم نُ َع ِّم ْر ُكم َّما يَتَ َذ َّك ُر ِف ِيه َمن تَ َذ َّك َر َو َجاء ُك ُم ال َّن ِذي ُر َف ُذوقُوا َف َما
في�أتينا الجواب ال ّ
ِل َّلظا ِل ِم َين ِمن ن َِّ�صيرٍ {(((.

((( ميزان الحكمة ،محمدي الري�شهري ،ج � ،3ص .2112
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .477
((( �سورة فاطر ،الآية.11 :
((( �سورة فاطر ،الآية.37 :
((( �سورة فاطر ،الآية.37 :
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وه ��ذا �أمير الم�ؤمنين Qين ِّبهنا من م�صير ال�شقاء نتيجة الغفلة عن نعمة العمر،
حجة ،و�أن
و ُيخاطبن ��ا بقول ��ه« :في ��ا لها ح�سرة عل ��ى ك ّل ذي غفل ��ة �أن يكون عمره علي ��ه ّ
ت�ؤ ّديه �أ ّيامه �إلى ال�شقوة!»(((.
وفع�ل ً�ا نحن ل ��و عرفنا حقيقة قيمة العمر والوقت كي ��ف ُي�ستثمران في �أق�صى حاالته
الممكن ��ة ،ولو ابتعدنا في المقابل عن الإ�س ��راف والتبذير فيهما ،لما ح�صل هذا الت�أخّ ر
والتخ ّلف الكبيران اللذان تعي�شهما الأ ّمة الإ�سالم ّية اليوم.
كيف نغتنم نعمة العمر؟

بداية ال ُب َّد �أن ندرك �أنّه ال فرق بين العمر والوقت ،بل هما في الواقع حقيقة واحدة،
علي�«:Qإنّ عمرك وقتك ا ّلذي �أنت فيه»(((.
يقول الإمام ّ
بالتال ��ي ال ُب� � َّد للإن�سان الم�ؤم ��ن �أن يغتنم فر�صة العم ��ر والوقت ج ّي ��د ًا ،ل ّأن ك ّل يوم
يم�ض ��ي م ��ن حياتنا ُيحذف من ر�صي ��د �أعمارنا المحدودة ،قال �أمي ��ر الم�ؤمنين:Q
«�إنّه لن ي�ستقبل �أحدكم يوماً من عمره �إلاّ بفراق �آخر من �أجله»(((.
وعن ��ه�« :Qإنّ الليل والنهار يعم�ل�ان فيك فاعمل فيهم ��ا ،وي�أخذان منك فخذ
منهما»(((.
وعنه Qـ �أي�ض ًا ـ « :ما �أ�سرع ال�ساعات في اليوم ،و�أ�سرع الأيام في ال�شهر ،و�أ�سرع
ال�شهور في ال�سنة ،و�أ�سرع ال�سنين (ال�سنة) في العمر!»(((.
ويقول ر�سول اهلل« :Pكن على عمرك �أ�ش ّح منك على درهمك ودينارك»(((.
((( نهج البالغة ،الخطبة .64
((( ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2112
((( نهج البالغة ،الخطبة .145
((( ميزان الحكمة ،محمدي الري�شهري ،ج � ،7ص .137
((( نهج البالغة :الخطبة .188
((( مكارم الأخالق� ،ص .460
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ويو�صينا  Pب�أن نبادر ب�أربع قبل �أربع :
«ب�شبابك قبل هرمك،
و�صحتك قبل �سقمك،
ّ
وغناك قبل فقرك،
وحياتك قبل مماتك»(((.
فالمطل ��وب منّا �أن نتط ّلع �إلى الم�ستقبل و�إلى ما نحن مقبلون عليه ،و�أن ال نن�شغل في
علي« :Qاال�شتغال بالفائت
م ��ا م�ضى وفات ،و ُن�ض ّيع بق ّية �أعمارنا فيه ،ق ��ال الإمام ّ
ُي�ض ِّيع الوقت»((( ،وقال ر�سول اهلل« :Pمن �أح�سن فيما بقي من عمره لم ي�ؤاخذ بما
م�ضى من ذنبه ،ومن �أ�ساء فيما بقي من عمره �أُ ِخذ بالأ ّول والآخر»(((.
علي:Q
وال ُب� � َّد �أن ُن�ص � ِّ�دق � ّأن ما ف ��ات ال يعود �أبد ًا ،وهذا ما حذّرن ��ا منه الإمام ّ
«احذروا �ضياع الأعمار فيما ال يبقى لكم ،ففائتها ال يعود»(((.
والملحة،
فالمهم هو اال�شتغال واغتنام فر�صة العمر وما تبقّى منه بالأمور الأ�سا�س ّية
ّ
ّ
أهم كما يقول �أمير الم�ؤمنين:Q
ال بالأمور الفرع ّية وغير ال�ضرور ّية كي ال ُن�ض ِّيع بهذا ما هو � ّ
«من ا�شتغل بغير المه ِّم �ض ّيع الأه ّم»(((.
بذل ��ك نكون ق ��د خطونا الخطوة الأولى في طريق االغتن ��ام ال�صحيح وال�سليم لنعمة
العمر وفر�صة الوقت ا ّلتي ال تُع ّو�ض ب� ّأي ثمن.

((( الخ�صال� ،ص  ،239ح .85
((( بحار الأنوار ،ج � ،68ص .180
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،56ح .9
((( ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2114
((( م .ن� ،ص .2114

م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة

128

ولن ِع َم ما قيل:
ال ��ده ��ر � �س��اوم �ن��ي ع �م��ري ف �ق �ل��ت له
ث� ��م ا� � �ش � �ت� ��راه ب� �ت���دري���ج ب�ل��ا ثمن

م ��ا ب� � ِع � ُ�ت ع �م��ري ال��دن �ي��ا وم� ��ا فيها
ت � ّب��ت ي ��دا �صفقة ق��د خ ��اب �شاريها

فيم نغتنم أعمارنا ونستثمرها؟
َ

� ّإن �أف�ضل الأمور التي ال ُب َّد �أن نغتنم �أعمارنا فيها ون�ستثمرها هي طاعة اهلل وعبادته،
ح�صلنا مهر �سعادتنا في الدنيا والآخ ��رة كما يقول الأمير:Q
لأ ّنن ��ا بذلك نكون ق ��د ّ
«�إنّ عمرك مهر �سعادتك �إن �أنفذته في طاعة ر ّبك»(((.
ب ��ل في ذلك نجاتن ��ا وفوزنا كما يقول الأمير�« :Qإنّ �أوقات ��ك �أجزاء عمرك ،فال
تُنفد لك وقتاً �إلاّ فيما ُينجيك»(((.
وعدنا المولى ع َّز وج َّل في قولهَ } :م ْن َع ِم َل َ�صا ِل ًحا ِّمن
فالفوز هو في الحياة الط ّيبة كما َ
َذ َكرٍ �أَ ْو �أُنثَى َو ُه َو ُم�ؤْ ِم ٌن َف َلنُ ْح ِييَ َّن ُه َحيَا ًة َطيِّبَ ًة َولَنَ ْجزِ يَ َّن ُه ْم �أَ ْج َر ُهم ِب َ�أ ْح َ�سنِ َما َكانُو ْا يَ ْع َم ُلو َن{(((.
ول ��ذا ف� ّإن دعاء الإن�س ��ان بطول العمر ال ُب َّد �أن يقترن بالعم ��ل الح�سن وال�صالح ،و�أن
ُيفني ��ه فيما ُير�ضي اهلل تعالى و ُيق ِّربه منه ،لكي ُي ّتم اهلل �سبحانه عليه نعمه ويحييه حياة
الثمالي
ط ّيبة و ُي�سبغ عليه عي�ش ًا كريم ًا ،فالإمام زين العابدين Qـ في دعاء �أبي حمزة
ّ
وح�سنت عمله ،و�أتممت علي ��ه نعمتك ،ور�ضيت
ـ يدع ��و« :واجعلن ��ي ممن �أطلت عم ��رهّ ،
عنه ،و�أحييته حياة ط ّيبة في �أدوم ال�سرور و�أ�سبغ الكرامة و�أت ّم العي�ش»(((.
ومن دعائ ��ه  Qفي مكارم الأخالق« :وع ّمرني ما كان عمري ِبذْلة في طاعتك،
ف�إذا كان عمري مرتعاً لل�شيطان فاقب�ضني �إليك»(((.
((( غرر الحكم ،ميزان الحكمة ،ج � ،3ص .2114
((( م .ن� ،ص .2114
((( �سورة النحل ،الآية.97 :
المجل�سي ،ج � ،95ص .91
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .20
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ف ُنالح ��ظ � ّأن الإمام Qفي نهاية الدعاء ُي�شير �إلى م�س�ألة في غاية الأهم ّية ،وهي
�أ ّن ��ه �إذا كان ط ��ول �أعمارنا �سي�ؤ ّدي بنا �إلى �أن تكون مرتع� � ًا لل�شيطانّ ،ثم البعد عن ر�ضا
اهلل ع َّز وج َّل وطاعته ،فالموت والفناء هو �أرحم لنا .وهذا ما ن ّبهنا منه ر�سول اهلل :P
فح ُ�سن منقلبه �إذ ر�ضي عنه ر ّبه ،وويل لمن طال
وح ُ�سن عمله َ
«طوبى لمن طال عمره َ
عمره و�ساء عمله و�ساء منقلبه �إذ �سخط عليه ر ّبه»(((.
وهذا ما كانت تدعو به ال�س ّيدة فاطمة الزهراء Oفي المناجاة« :ال ّله ّم ،بعلمك
الغيب ،وقدرتك على الخلق� ،أحيني ما علمت الحياة خيراً لي ،وتو ّفني �إذا كانت الوفاة
خيراً لي»(((.
أرذل العمر!

ق ��ال تعال ��ى في محكم كتابه العزيزَ } :واهللُ خَ َل َق ُك ْم ثُ َّم يَتَ َو َّفا ُك ْم َو ِمن ُكم َّمن يُ َر ُّد �إِلَى �أَ ْر َذ ِل
ا ْل ُع ُمرِ ِل َك ْي َال يَ ْع َل َم بَ ْع َد ِع ْل ٍم � َش ْيئًا �إِنَّ اهللَ َع ِل ٌيم َق ِدي ٌر{(((.
الطباطبائي { في تف�سير هذه الآية الكريمة:
يقول ال�س ّيد
ّ
كلمة (الأرذل) ا�سم تف�ضيل؛ �أي من الرذالة وهي الرداءة والرذل الدون والرديء.
والم ��راد ب� ��أرذل العم ��ر بقرينة قوله( :لكي ال يعلم �إلخ) �س ��نّ ال�شيخوخة والهرم ا ّلتي
فيه ��ا انحط ��اط ق ��وى ال�شع ��ور ،والإدراك العقل � ّ�ي ،وه ��ي تختل ��ف باخت�ل�اف الأمزجة
وتبتدئ على الأغلب من عمر الخم�س وال�سبعين.
والمعنىَ } :واهللُ خَ َل َق ُك ْم ثُ َّم يَتَ َو َّفا ُك ْم{؛ �أي اهلل تعالى خلق النا�س ث ّم يتو ّفاهم ،فمنهم
متو�سط ،ومنهم ـ كما يقول تعالى ـ َ } :و ِمن ُكم َّمن يُ َر ُّد ِ�إلَى �أَ ْر َذ ِل
يتو ّفاهم في عمر ّ
ا ْل ُع ُم���رِ {؛ �أي يتو ّفاهم في �سنّ اله ��رم وال�شيخوخة ،حيث ينتهي �إلى �أن } َال يَ ْع َل َم
المجل�سي ،ج � ،66ص  ،400ح .95
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج � ،91ص  ،225ح .1
((( �سورة النحل ،الآية.70 :
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بَ ْع َد ِع ْل ٍم � َش ْيئًا{ وذلك ل�ضعف القوى الج�سد ّية والعقل ّية لدى الإن�سان(((.
الشاهد والحكمة اإللهيّة!

فل ��و كانت حياتنا وموتنا وك ��ذا �شعورنا وعلمنا ب�أيدينا ،لك ّن ��ا اخترنا الحياة والبقاء
على الممات والفناء ،واخترنا العلم والمعرفة على الجهل والن�سيان.
ولك � ّ�ن اهلل �سبحان ��ه وتعالى قد �أخفى عنّا م ّدة �أعمارن ��ا ومتى تنتهي ،ولم يجعلها في
�أيدينا ،وذلك لحكمة هو �أرادها ع َّز وج َّل .وقد �أ�شار الإمام ال�صادق� Qإلى م�ضمون
هذه الحكمة الإله ّية في حديث له مع �أحد �أ�صحابه ،يقول Qفيها:
مف�ض ��ل ما �ستر ع ��ن الإن�سان علمه م ��ن م ّدة حيات ��ه ،ف�إنّه لو عرف
«ت� ّأم ��ل الآن ي ��ا ّ
مق ��دار عم ��ره وكان ق�صي ��ر العمر ل ��م يته ّن�أ بالعي�ش م ��ع تر ّقب الم ��وت وتو ّقعه لوقت
ق ��د عرف ��ه ،بل كان يكون بمنزلة من قد فني ماله �أو قارب الفناء ،فقد ا�ست�شعر الفقر
والوجل من فناء ماله وخوف الفقر ،على �أنّ ا ّلذي يدخل على الإن�سان من فناء العمر
�أعظ ��م م ّم ��ا يدخ ��ل عليه م ��ن فناء الم ��ال ،لأنّ م ��ن يق ّل مال ��ه ي�أم ��ل �أن ي�ستخلف منه
في�سكن �إلى ذلك ،ومن �أيقن بفناء العمر ا�ستحكم عليه الي�أ�س.
و�إن كان طوي ��ل العمر ث� � ّم عرف ذلك وثق بالبقاء ،وانهمك في اللذّات والمعا�صي،
(((
وعمل على �أنّه يبلغ من ذلك �شهوته ث ّم يتوب في �آخر عمره ...
ف� ��إن قل ��ت :وها هو الآن قد ُ�س ِتر عنه مقدار حيات ��ه و�صار يتر ّقب الموت في ك ّل �ساعة
ُيقارف الفواح�ش وينتهك المحارم.
قلناّ � :إن وجه التدبير في هذا الباب هو الذي جرى عليه الأمر فيه ،ف�إن كان الإن�سان مع
ذلك ال يرعوي وال ين�صرف عن الم�ساوئ ف�إ ّنما ذلك من مرحه (مرح الرجل :ا�شت ّد فرحه
ون�شاطه حتى جاوز القدر ،وتبختر واختال) ومن ق�ساوة قلبه ،ال من خط�أ في التدبير.
((( تف�سير الميزان ،ج� ،12ص.294
المجل�سي ،ج � ،3ص .84 - 83
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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فن�ستنت ��ج ب�شكل عامّ � ،أن اهلل تبارك وتعالى �أراد لن ��ا �أن نتد ّبر ونعتبر ج ّيد ًا من نعمة
مرحلة ال�شباب والق ّوة الج�سد ّية والعقل ّية ،حيث ُيمكننا �أن نمار�س الأعمال والأن�شطة� ،إال
� ّأن هذه المرحلة كما ت�سبقها مرحلة �ضعف الطفولة وعدم الإدراك� ،أي�ض ًا تعقبها مرحلة
العج ��ز وال�شيخوخة ،حيث تتح� � ّول ق ّوة ال�شباب �إلى �ضعف كما قال تعال ��ىَ } :و َم ْن نُ َع ِّم ْر ُه
نُنَ ِّك ْ�س ُه ِفي ا ْلخَ ْلقِ �أَ َف اَل يَ ْع ِق ُلو َن{(((.
بالجد
وهن ��ا نعود ون�ستذك ��ر و�ص ّية الر�سول الأعظ ��م ،Pحين دعانا �إل ��ى �أن نبادر ِّ
�صحتن ��ا قبل �سقمن ��ا ..بل نعتبر م ّم ��ا م�ضى من
والعم ��ل ف ��ي �شبابن ��ا قبل هرمن ��ا ،وفي ّ
�أعمارن ��ا ،لك ��ي ن�ستفيد منها في حا�ضرنا وم�ستقبلنا ،ونك ��ون من المحافظين على نعمة
العمر .يقول �أمير الم�ؤمنين« :Qلو اعتبرت بما �أ�ضعت من ما�ضي عمرك لحفظت
ما بقي»(((.
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى �أنّه ال ُب� � َّد �أن ال نن�سى �أن الأعمار بي ��د اهلل �سبحانه ،وعلين ��ا �أن ن�ستثمر
مرحل ��ة الق ّوة والن�ش ��اط لنقوم بواجباتن ��ا وم�س�ؤول ّياتنا ُبما ير�ض ��ي اهلل تعالى قبل نفاذ
العمر ،قال ر�سول اهلل�« :Pإنّ العمر محدود لن يتجاوز �أحد ما ُق ِّدر له ،فبادروا قبل
نفاذ الأجل»(((.
وع ��ن الإمام علي Qقال« :رحم اهلل امر�أً علم �أنّ نف�س ��ه خطاه �إلى �أجله ،فبادر
عمله وق�صر �أمله»(((.
زيادة العمر والب ّر بالوالدين:

لق ��د قرن المولى ع َّز َّ
وجل عبادت ��ه وطاعته بالإح�سان للوالدين وب ّرهما ،قال تعالى:
((( �سورة ي�س ،الآية.68 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،3ص .1810
((( م .ن� ،ص .2112
((( م .ن� ،ص .2113
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} َو َق�ضَ ى َر ُّب َك �أَ َّال تَ ْعبُ ُدو ْا �إِ َّال �إِيَّا ُه َوبِا ْل َوا ِل َد ْينِ �إ ِْح َ�سانًا �إِ َّما يَ ْب ُلغ ََّن ِعن َد َك ا ْل ِكبَ َر �أَ َح ُد ُه َما �أَ ْو ِك َال ُه َما َف َال
تَقُ���ل لَّ ُه َم����آ �أُفٍّ َو َال تَ ْن َه ْر ُه َما َوقُل لَّ ُه َما َق ْو ًال َكرِ ي ًما * َو ْاخ ِف ْ�ض لَ ُه َما َجنَ َاح ُّالذ ِّل ِم َن ال َّر ْح َم ِة َوقُل
َّر ِّب ا ْر َح ْم ُه َما َك َما َربَّيَا ِني َ�ص ِغي ًرا {(((.
ق ��ال الإم ��ام ال�صادق Qفي قوله تعال ��ىَ } :وبِا ْل َوا ِل َد ْينِ �إ ِْح َ�س���انًا{« :الإح�سان �أن

ت ِ
ُح�س ��ن �صحبتهم ��ا ،و�أن ال تُك ِّلفهم ��ا �أن ي�س� ��أالك �شيئ� �اً م ّم ��ا يحتاج ��ان �إلي ��ه و�إن كان ��ا
حق
م�ستغنيين»((( .ك ّل ذلك لأنّهما جنّتنا ونارنا كما يقول ر�سول اهلل :Pلما ُ�س ِئل عن ّ
الوالدين على ولدهما«:هما جنّتك ونارك»(((.
ومن بركات الب ّر بالوالدين والإح�سان �إليهما الزيادة في العمر والبركة فيه ،كما ورد
في روايات �أهل بيت النب ّوة ،Qمنها:
 -1ق ��ول ر�س ��ول اهلل« :Pم ��ن �س� � ّره �أن ُيم� � ّد له ف ��ي عمره و ُي ��زاد في رزق ��ه فليب ّر
والديه ،ولي�صل رحمه»(((.
 -2وعنه« :Pمن ب ّر والديه طوبى له زاد اهلل في عمره»(((.
ف�س ّر �أبويك»(((.
 -3عنه �« :Qإن �أحببت �أن يزيد اهلل في عمرك ُ
مي�سر! قد ح�ضر �أجلك غير
 -4وق ��ال الإمام ال�صادق Qلحنان بن �سدير « :يا ّ
م� � ّرة وال م ّرتي ��ن ،ك ّل ذلك ي�ؤخِّ ر اهلل �أجلك ل�صلت ��ك قرابتك ،و�إن كنت تريد �أن
ُيزاد في عمرك فب ّر �شيخيك ،يعني �أبويه»(((.
((( �سورة الإ�سراء ،الآيتان.24 ،23 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص .157
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،4ص .3674
((( م .ن.
((( م .ن.
العاملي ،ج � ،18ص .372
الحر
ال�شيعة،
و�سائل
(((
ّ
المجل�سي ،ج � ،71ص  ،84ح .96
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ

�أعمارنا مهر �سعادتنا

133

وصايا نورانيّة:

نتو ّقف في هذا المقطع الأخير من حديثنا حول نعمة العمر وقد�س ّيته ،مع و�صايا �أمير
علي بن �أبي طالب ،Qلع ّلنا بذلك ن�أخذ منه قب�س ًا م�ضيئ ًا ُننير به
البالغ ��ة والحكمة ّ
وعاء قلوبنا المظلمة بالذنوب والآثام والمعا�صي:
 -1قال �« :Qأ ُّيها النا�س! الآن الآن من قبل الندم ،ومن قبل �أن تقول نف�س :يا
ح�سرتي على ما ف ّرطت في جنب اهلل»(((.
 -2وعن ��ه �« :Qأ ُّيه ��ا النا� ��س! الآن الآن م ��ا دام الوث ��اق ُمطلقاً ،وال�س ��راج ُمنيراً،
وباب التوبة مفتوحاً ،من قبل �أن يجفّ القلم وتُطوى ال�صحف»(((.
أحب البقاء فل ُيع ّد للم�صائب قلباً �صبوراً»(((.
 -3وعنه « :Qمن � ّ

المفاهيم الأ�سا�س
ّ �1 .1إن م ��ن �أعظم النعم الإله ّية على الإن�سان هي ِنعمة العمر ،ا ّلتي تُعتبر
جوهرة ثمينة ومق ّد�سة فال يجوز التفريط فيها �أبد ًا.
ّ �2 .2إن ا�ستغ�ل�ال �أعمارن ��ا و�أوقاتن ��ا واغتنامها ب�شكل ج ّي ��د ،ال �س ّيما في
طاع ��ة اهلل وعبادته ينت ��ج ح�صولنا على مهر �سعادتن ��ا وفوزنا بحياة
ط ّيبة في الدنيا والآخرة.
ّ �3 .3إن الب� � ّر بالوالدين و�صلة الرحم هما من �أبواب الرحمة الإله ّية علينا
المجل�سي ،ج � ،74ص .375
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن� ،ص .376
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .897
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ولهما بركات عديدة منها الزيادة في �أعمارنا ..فلندخل �إلى الرحمة
الإله ّية من �أبوابها.
للمطالعة:
قال ر�سول الرحمة :P
« ُيفت ��ح للعب ��د يوم القيام ��ة على ك ّل يوم من �أيام عمره �أربع ��ة وع�شرون خزانة عدد
�ساعات الليل والنهار:
فخزان ��ة يجدها مملوءة ن ��ور ًا و�سرور ًا فيناله عند م�شاهدتها م ��ن الفرح وال�سرور ما
ل ��و وزِّع على �أهل النار لأده�شهم ع ��ن الإح�سا�س ب�ألم النار ،وهي ال�ساعة ا ّلتي �أطاع فيها
ر ّبه.
ث � ّ�م ُيفتح ل ��ه خزانة �أخرى فيراها ُمظ ِلم ��ة ُمن ِتنة ُمفزِ عة فيناله عن ��د م�شاهدتها من
الفزع والجزع ما لو ُق ِّ�سم على �أهل الجنّة لنغّ�ص عليهم نعيمها ،وهي ال�ساعة ا ّلتي ع�صى
فيها ر ّبه.
ّثم ُيفتح له خزانة �أخرى فيراها فارغة لي�س فيها ما ُي�س ّره وال ما ي�سو�ؤه ،وهي ال�ساعة
ا ّلت ��ي ن ��ام فيها �أو ا�شتغل فيها ب�شيء من مباحات الدني ��ا ،فيناله من الغبن والأ�سف على
فواتها  -حيث كان متم ّكن ًا من �أن يملأها ح�سنات  -ما ال يو�صف ،ومن هذا قوله تعالى:
} َذ ِل َك يَ ْو ُم ال َّتغَابُنِ {»(((.

المجل�سي ،ج� ،7ص.262
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ

10

اال�ستعاذة باهلل �سبيل النجاة
من ال�شيطان
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
والهم
ّهم �إنّي �أعوذ بك من الك�سل والف�شل،
ّ
«الل ّ
والحزن ،والجبن والبخل ،والغفلة والق�سوة ،والذل ّة
والم�سكنة ،والفقر والفاقة ،وك ّل بليّة والفواح�ش
ما ظهر منها وما بطن .و�أعوذ بك من نف�س ال تقنع،
وبطن ال ي�شبع ،وقلب ال يخ�شع ،ودعاء ال يُ�سمع،
رب على نف�سي وديني
وعمل ال ينفع ،و�أعوذ بك يا ّ
ومالي وعلى جميع ما رزقتني من ال�شيطان الرجيم،
�إنّك �أنت ال�سميع العليم».
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تمهيد:

الجن العابدين هلل تعالى ،ومن منزلة المالئكة المك ّرمين
لقد تح ّول �إبلي�س من �صفوف ّ
ا ّلت ��ي �أعطاه اهلل تعالى �إياها لح�سن عبادته� ،إل ��ى منزلة ال�صاغرين وال�شياطين ،وذلك
إلهي
ب�سبب ا�ستكباره ومنازعته لكبرياء اهلل العزيز الج ّبار ،و�إ�صراره على رف�ض الأمر ال ّ
بال�سجود لآدم.Q
الن�ص القر�آني الحوار الذي جرى بي ��ن اهلل تعالى و�إبلي�س ،لكي نعتبر
وق ��د �سرد لنا ّ
من عواقب تم ّرد �إبلي�س على الأوامر الإله ّية .قال تعالىَ } :ولَق َْد خَ َل ْقنَا ُك ْم ثُ َّم َ�ص َّو ْرنَا ُك ْم ثُ َّم

ال�س ِاج ِد َين * َقا َل َما َمنَ َع َك َ �أ َّال ت َْ�س ُج َد
ي�س لَ ْم يَ ُكن ِّم َن َّ
ُق ْلنَا ِل ْل َملآ ِئ َك ِة ْا�س ُج ُدو ْا لآ َد َم َف َ�س َج ُدو ْا ِ�إ َّال ِ�إ ْب ِل َ
�إِ ْذ �أَ َم ْرت َ
ُ���ك َقا َل َ�أنَ ْا خَ ْي ٌر ِّم ْن ُه خَ َل ْقتَ ِني ِمن نَّارٍ َوخَ َل ْقتَ ُه ِمن ِطينٍ * َقا َل َفا ْهب ِْط ِم ْن َها َف َما يَ ُكو ُن لَ َك �أَن
ال�ص ِ
���اغرِ َين * َقا َل َ�أ ِنظ ْر ِني ِ�إلَى يَ ْو ِم يُ ْب َعثُو َن * َقا َل �إِن ََّك ِم َن ال ُمن َظرِ َين
تَتَ َك َّب َر ِفي َها َف ْاخ ُر ْج �إِن ََّك ِم َن َّ
* َقا َل َف ِب َما �أَ ْغ َو ْيتَ ِني لأَ ْق ُع َدنَّ لَ ُه ْم ِ�ص َرا َط َك ا ْل ُم ْ�ستَ ِقي َم * ثُ َّم لآ ِتيَ َّن ُهم ِّمن بَ ْينِ �أَ ْي ِديهِ ْم َو ِم ْن خَ ْل ِفهِ ْم
َو َع ْن �أَ ْي َما ِنهِ ْم َو َعن � َش َم�آ ِئ ِلهِ ْم َو َال ت َِج ُد َ�أ ْكثَ َر ُه ْم �ش َِاكرِ َين * َقا َل ْاخ ُر ْج ِم ْن َها َم ْذ�ؤُو ًما َّم ْد ُحو ًرا لَّ َمن
تَ ِب َع َك ِم ْن ُه ْم لأَ ْملأنَّ َج َه َّن َم ِمن ُك ْم �أَ ْج َم ِع َين{(((.
الق�صة« :فاعتبروا
وهذا �أمير الم�ؤمنين Qيدعونا �إلى الت�أ ُّمل واالعتبار من هذه ّ
بم ��ا كان من فع ��ل اهلل ب�إبلي�س� ،إذ �أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد الجميل ،وكان
�سني الآخ ��رة عن ِك َبر
�سني الدني ��ا �أم ِمن ّ
ق ��د عب ��د اهلل �ست ��ة �آالف �سنة ،ال ُي ��درى � ِأمن ّ
�ساعة واحدة»(((.
((( �سورة الأعراف ،الآية.18 :
((( نهج البالغة ،الخطبة .192
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عداوة الشيطان لإلنسان:

من ��ذ لحظة انتم ��اء �إبلي�س اللعين �إلى عال ��م ال�شياطين� ،أ�صبح ع ��د ّو ًا للإن�سان وبد�أ
يتوع ��ده ب�إغوائ ��ه عن طاعة اهلل تعالى م ��ن جميع الجهات والأحوالَ } :ق���ا َل َف ِب َما �أَ ْغ َو ْيتَ ِني
ّ

لأَ ْق ُع َدنَّ لَ ُه ْم ِ�ص��� َرا َط َك ا ْل ُم ْ�ستَ ِقي َم * ثُ َّم لآ ِتيَ َّن ُهم ِّمن بَ ْينِ �أَ ْي ِديهِ ْم َو ِم ْن خَ ْل ِفهِ ْم َو َع ْن َ�أ ْي َما ِنهِ ْم َو َعن
� َش َم�آ ِئ ِلهِ ْم َو َال ت َِج ُد �أَ ْكثَ َر ُه ْم �ش َِاكرِ َين{(((.

ب ��ل لم ِ
برب الع ّزة على �إ�ضالل النا�س
يكتف �إبلي�س بهذا الوعيد فقط ح ّتى �أنّه �أق�سم ّ
وغوايتهم� ،إذ قالَ } :فب ِِع َّز ِت َك َ ألُ ْغوِ يَ َّن ُه ْم �أَ ْج َم ِع َين{.
يقول الإمام ال�صادق�« :Qإنّ ال�شياطين �أكثر على الم�ؤمنين من الزنابير على
اللحم»(((.
رب الع ّزة والجالل ق ��د حذّرنا مرار ًا في محكم كتاب ��ه العزيز من و�سو�سة
ول ��ذا ف� ّإن ّ
ال�شيطان ومكائده ،قائ ًال�ِ } :إنَّ ال�شَّ ْي َطا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو َفات َِّخ ُذو ُه َع ُد ًّوا ِ�إنَّ َما يَ ْد ُعو ِح ْزبَ ُه ِليَ ُكونُوا ِم ْن
ال�س ِعيرِ {((( ،وقائ ًالَ } :وقُل لِّ ِعبَ ِادي يَقُولُو ْا الَّ ِتي ِه َي َ�أ ْح َ�س ُن إِ�نَّ ال�شَّ ْي َطا َن يَن َز ُغ بَ ْينَ ُه ْم ِ�إنَّ
�أَ ْ�ص َ
���ح ِاب َّ
ال�شَّ ْي َطا َن َكا َن ِللإِن َْ�س ِان َع ُد ًّوا ُّمبِينًا{(((.
ب ��ل قد نهان ��ا المولى ع َّز وج َّل ع ��ن اتّباع ال�شيطان وم ��ا يز ّينه لنا من مل� �ذّات الدنيا
و�شهواته ��ا؛ لأنّه عد ّونا وباتّباعه وت�صديقه �سوف ي�أمرنا بمع�صية اهلل وارتكاب الفح�شاء
والمنكر} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا ا ْد ُخ ُلو ْا ِفي ال� ِّس��� ْل ِم َك�آ َّف ًة َو َال تَ َّت ِب ُعو ْا ُخ ُط َو ِات ال�شَّ ْي َط ِان �إِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو
ُّمب ٌِين{((( ،وقال} :يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُوا لاَ تَ َّت ِب ُعوا ُخ ُط َو ِات ال�شَّ ��� ْي َط ِان َو َمن يَ َّتب ِْع ُخ ُط َو ِات ال�شَّ ��� ْي َط ِان
َف�إِنَّ ُه يَ�أْ ُم ُر بِا ْل َف ْح�شَ اء َوا ْل ُمن َكرِ {(((.
((( �سورة الأعراف ،الآيتان 16 :ـ .17
المجل�سي ،ج� ،64ص ،239ح.57
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �سورة فاطر ،الآية.6 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .53 :فتح القدير ،ال�شوكاني ،ج� ،5ص.278
((( �سورة البقرة ،الآية.208 :
((( �سورة النور ،الآية.21 :
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ه ��ذا وقد دعانا اهلل تعالى �إلى عبادته وح ��ده فقط ،و�أن ال نعبد ال�شيطان�} :أَلَ ْم �أَ ْع َه ْد
ِين{(((.
�إِلَ ْي ُك ْم يَا بَ ِني �آ َد َم َ�أن لاَّ تَ ْعبُ ُدوا ال�شَّ ْي َطا َن �إِنَّ ُه لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّمب ٌ
علي�« :Qأنّ رج ً
ال كان يتع ّبد في �صومعة ،و�أنّ امر�أة كان لها �إخوة
يروي الإمام ّ
فعر� ��ض له ��ا �ش ��يء ف�أت ��وه بها ،فز ّينت ل ��ه نف�سه فوقع عليه ��ا ،فج ��اءه ال�شيطان فقال:
اقتلها ف�إنّهم �إن ظهروا عليك افت�ضحت ،فقتلها ودفنها ،فجا�ؤوه ف�أخذوه فذهبوا به،
فبينما هم يم�شون �إذ جاءه ال�شيطان فقال� :إنّي �أنا ا ّلذي ز ّينت لك فا�سجد لي �سجدة
�أُنجيك ،ف�سجد له ،فذلك قوله تعالىَ } :ك َمث َِل ال�شَّ ْي َط ِان إِ � ْذ َقا َل ِل ْ إل َِن�س ِان ا ْك ُف ْر َف َل َّما َك َف َر َقا َل
�إِن ِّي بَرِ ي ٌء ِّم َ
نك �إِن ِّي �أَخَ افُ اهللَ َر َّب ا ْل َعالَ ِم َين{»(((.
كم ��ا � ّأن �أمير الم�ؤمنين Qقد ن ّبهن ��ا على ذلك ،عندما قال« :اح ��ذروا عد ّواً نفذ
ف ��ي ال�ص ��دور خف ّي� �اً ،ونفث في الآذان نج ّي� �اً»((( .وكذلك ما نقر�ؤه ف ��ي مناجاة ال�شاكين
للإم ��ام زين العابدين�« :Qإلهي �أ�شك ��و �إليك عد ّواً ُي�ض ّلن ��ي ،و�شيطاناً يغويني ،قد
حب
ملأ بالو�سوا�س �صدري ،و�أحاطت هواج�سه بقلبيُ ،يعا�ضد لي الهوى ،و ُيز ّين لي ّ
الدنيا ،ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى»(((.
إلهي و�إر�ش ��ادات �أهل البيت  Rلنا وتنبيهنا
� اّإل �أ ّن ��ه بالرغم من تكرار التحذير ال ّ
م ��ن خطورة عداوة ال�شيطان ،ف� �� ّإن اهلل َّ
جل جالله قال في الكتاب العزي ��زَ } :و َق ِل ٌيل ِّم ْن
ِعبَ ِاد َي ال�شَّ ��� ُكو ُر{((( ،ما يعن ��ي �أن �أكثرنا عر�ض ٌة لل�سقوط في مكائ ��د ال�شيطان الرجيم،
ومن ّثم االنحراف عن ّ
الخط الم�ستقيم ،ون�صبح من عداد المغ�ضوب عليهم ومن ا ّلذين
الحق ،مع �أنّنا ندعو اهلل �سبحانه في �صالتنا اليوم ّية لهدايتنا لل�صراط
ق ��د �ض ّلوا طريق ّ
ِ
الم�ستقيم ،ون�ستعين به ع َّز َّ
ال�ص َر َاط
اهدنَــــا ِّ
وجل على ذلك�} :إِيَّ َاك نَ ْعبُ ُد و�إِيَّ َاك ن َْ�س���تَ ِع ُين *
((( �سورة ي�س ،الآية.60 :
((( �سورة الح�شر ،الآية.16 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .1451
لاّ
المجل�سي ،ج � ،91ص .143
مة
ع
ال
أنوار،
ل
ا
بحار
ال�سجاد ّية ،مناجاة ال�شاكين؛
((( ال�صحيفة ّ
ّ
((( �سورة �سب�أ ،الآية.13 :
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وب َع َليهِ ْم َو َال ال�ضَّ ال ِّ َين{(((.
مت َع َليهِ ْم َغيرِ ال َمغ�ضُ ِ
ال ُم�ستَ ِقي َم * ِ�ص َر َاط الَّ ِذ َين �أَن َع َ
ولكن رحمة اهلل تعالى ولطفه بنا �أكبر من مكائد ال�شيطان ،قال تعالىَ } :ولَ ْو َال َف�ضْ ُل
ّ
(((
ي�س َظ َّن ُه
ا ِهلل َع َل ْي ُك ْ
���م َو َر ْح َمتُ ُه َالتَّبَ ْعتُ ُم ال�شَّ ��� ْي َطا َن ِ�إ َّال َق ِلي ًال{  ،وقالَ } :ولَق َْد َ�ص��� َّد َق َع َل ْيهِ ْم �إِ ْب ِل ُ
َفاتَّبَ ُعو ُه ِ�إلاَّ َفرِ يقًا ِّم َن ا ْل ُم ْ�ؤ ِم ِن َين{(((.
والم�ؤمنون المخل�صون هلل تعالى ال �سلطان لل�شيطان عليهم ،كما يقول المولى تعالى:

} َف�إِ َذا َق َر ْ�أ َت ا ْل ُق ْر�آ َن َف ْا�س���تَ ِع ْذ ب هّ ِ
ِالل ِم َن ال�شَّ ��� ْي َط ِان ال َّر ِج ِيم * إِ �نَّ ُه لَ ْي َ�س لَ ُه ُ�س��� ْل َطانٌ َع َلى الَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا
َو َع َلى َربِّهِ ْم يَتَ َو َّك ُلو َن * ِ�إنَّ َما ُ�س ْل َطانُ ُه َع َلى الَّ ِذ َين يَتَ َولَّ ْونَ ُه َوالَّ ِذ َين ُهم ب ِِه ُم�شْ رِ ُكو َن {(((.

� اّإل �أ ّن ��ه ال ب� � َّد �أن نخاطب �أنف�سنا :من ه�ؤالء الذين يغويه ��م ال�شيطان ويتم ّكن منهم؟
وكي ��ف يك ��ون له ذلك؟ هل لق� � ّوة مكر ال�شيط ��ان �أم ل�ضعف �إيمان الإن�س ��ان؟ �أم الأمرين
مع ًا؟!
مكائد الشيطان وتس ّلطه على اإلنسان:

� ّإن و�سو�سة ال�شيطان ومكائده ال تقت�صر فقط على الم�شركين والمنافقين ،بل ن�شاطه
ال�شيطان � ّ�ي تج ��اه الم�ؤمني ��ن باهلل تعالى �أكثر م ��ن غيرهم ،حيث بمج� � ّرد �أن يجد نقطة
�ضع ��ف لديه ��م ،ف�إنّه ي�ستغ ّل الفر� ��ص ،وي�أتي بحيل مختلفة ،ف ُيلق ��ي عليهم حبال مكائده
فخ الإغواء ح ّتى ُيملي عليهم ما ُيريده .قال تعالى:
و ُي�س� � ّول لهم ،وما �إن ي�ستدرجهم �إلى ّ
}�إِنَّ الَّ ِذ َين ا ْرت َُّدوا َع َلى �أَ ْدبَارِ ِهم ِّمن بَ ْع ِد َما تَبَ َّي َن لَ ُه ُم ا ْل ُه َدى ال�شَّ ْي َطا ُن َ�س َّو َل لَ ُه ْم َو�أَ ْم َلى لَ ُه ْم{(((،
وقال �أي�ض ًا} :ال�شَّ ��� ْي َطا ُن يَ ِع ُد ُك ُم ا ْل َف ْق َر َويَ�أْ ُم ُر ُكم بِا ْل َف ْح�شَ ���اء َواهللُ يَ ِع ُد ُكم َّمغ ِْف َر ًة ِّم ْن ُه َو َف�ضْ ًال َواهللُ
((( �سورة الفاتحة ،الآيات 5 :ـ .7
((( �سورة الن�ساء ،الآية.83 :
((( �سورة �سب�أ ،الآية.20 :
((( �سورة النحل ،الآية.100 :
((( �سورة محمد ،الآية.25 :

اال�ستعاذة بالله �سبيل النجاة من ال�شيطان

141

َو ِا�س ٌع َع ِل ٌيم{(((} ،يَ ِع ُد ُه ْم َويُ َمنِّيهِ ْم َو َما يَ ِع ُد ُه ُم ال�شَّ ْي َطا ُن �إِ َّال ُغ ُرو ًرا{(((.
علي�« :Qأُق�سم باهلل ل�سمعت ر�سول اهلل  Pيقول:
ويقول الإمام ّ
�إنّ ال�شيطان �إذا حمل قوماً على الفواح�ش مثل الزنا و�شرب الخمر والربا وما �أ�شبه
ذل ��ك من الخن ��ى والم�أثم ،ح ّبب �إليهم العبادة ال�شديدة والخ�شوع والركوع والخ�ضوع
وال�سجود ،ث ّم حملهم على والية الأئمة الذين يدعون �إلى النار»(((.
ومن �صور مكائد ال�شيطان وو�سو�سته الخبيثة والماكرة ،نذكر ما يلي:
ويتفجر غ�ضب ًا ،هو ذكر اهلل
ّ � -1إن �أعظم عمل يقوم به الم�ؤمن فينزعج منه ال�شيطان ّ
علي:Q
تعالى وطلب المغفرة منه؛ لأنّه فيه مطردة لل�شيطان كما يقول الإمام ّ
«ذكر اهلل مطردة ال�شيطان»(((.
لذا ف� ّإن ال�شيطان وحزبه ي�ضعون ك ّل مكائدهم وحيلهم في �سبيل منع ذكر اهلل تعالى،
واال�ستحواذ على الم�ؤمن وجعله يعي�ش حالة الغفلة والخ�سران .قال تعالى�ْ } :ستَ ْح َو َذ َع َل ْيهِ ُم
ال�شَّ ْي َطا ُن َف�أَ َن�سا ُه ْم ِذ ْك َر ا ِهلل �أُ ْولَ ِئ َك ِح ْز ُب ال�شَّ ْي َط ِان �أَلاَ �إِنَّ ِح ْز َب ال�شَّ ْي َط ِان ُه ُم ا ْلخَ ِا�س ُرو َن{(((.
�أ ّم ��ا الذين يذكرون اهلل تعالى وي�ستغفرونه ،حتم ًا ف� ّإن المعادلة الإله ّية معهم مختلفة
تمام ًا ،قال اهلل �سبحانهَ } :والَّ ِذ َين �إِ َذا َف َع ُلو ْا َف ِاح�شَ ��� ًة �أَ ْو َظ َل ُمو ْا �أَ ْن ُف َ�س��� ُه ْم َذ َك ُرو ْا هّاللَ َف ْا�ستَ ْغ َف ُرو ْا

ُوب ِ�إ َّال هّاللُ َولَ ْم يُ ِ�ص��� ُّرو ْا َع َلى َما َف َع ُلو ْا َو ُه ْم يَ ْع َل ُمو َن * �أُ ْولَ ِئ َك َج َز�آ ُ�ؤ ُهم
ِل ُذنُوبِهِ ْم َو َمن يَغ ِْف ُر ال ُّذن َ
ات ت َْجرِ ي ِمن ت َْح ِت َها الأَ ْن َها ُر خَ ا ِل ِد َين ِفي َها َو ِن ْع َم �أَ ْج ُر ا ْل َع ِام ِل َين{(((.
َّمغ ِْف َر ٌة ِّمن َّربِّهِ ْم َو َج َّن ٌ
يق ��ول الإمام ال�ص ��ادق« :Qل ّما نزلت هذه الآي ��ةَ } :والَّ ِذ َين �إِ َذا َف َع ُلو ْا َف ِاح�شَ ��� ًة{...

((( �سورة البقرة ،الآية.268 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.120 :
المجل�سي ،ج� ،74ص.272
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .971
((( �سورة المجادلة ،الآية.19 :
((( �سورة �آل عمران ،الآيتان 135 :ـ .136
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�صع ��د �إبلي� ��س جب ً
ال بمكّة ُيقال له :ثور ،ف�صرخ ب�أعلى �صوته بعفاريته فاجتمعوا �إليه،
فقالوا :يا �س ّيدنا ِل َم دعوتنا؟
قال :نزلت هذه الآية ،فمن لها؟
فقام عفريت من ال�شياطين فقال� :أنا لها بكذا وكذا،
قال :ل�ست لها،
فقام �آخر فقال مثل ذلك،
فقال :ل�ست لها،
فقال الو�سوا�س الخنّا�س� :أنا لها،
قال :بماذا؟
ق ��ال� :أعده ��م و�أمنّيه ��م ح ّت ��ى يواقع ��وا الخطيئة ف� ��إذا واقع ��وا الخطيئ ��ة �أَن�سيتُهم
اال�ستغفار،
فقال� :أنت لها فو ّكله بها �إلى يوم القيامة»(((.
ل ��ذا ال ُب� � َّد من المداوم ��ة على ذكر اهلل تعالى عل ��ى ك ّل حال ،لكي ال نت ��رك لل�شيطان
وحزب ��ه � ّأي منف ��ذ �أو نقطة �ضعف فين ��ا في�ستغ ّلها ،قال الإم ��ام ال�صادق« :Qما من
�ش ��يء �إلاّ ول ��ه ح� � ّد ينتهي �إليه �إلاّ الذكر ،فلي�س له ح ّد ينتهي �إليه ،فر�ض اهلل ع َّز وج َّل
الفرائ� ��ض فم ��ن �أ ّداهنّ فهو ح ّدهنّ  ،و�شهر رم�ضان فمن �صامه فهو ح ّده والح ّج فمن
ح� � ّج فه ��و ح� � ّده� ،إلاّ الذكر ف� ��إنّ اهلل ع َّز وج َّل لم ير�ض منه بالقلي ��ل ولم يجعل له ح ّداً
ينتهي �إليه ،ث ّم تال هذه الآية }يَا �أَ ُّي َها الَّ ِذ َين �آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللَ ِذ ْك ًرا َك ِثي ًرا * َو َ�س���بِّ ُحو ُه بُ ْك َر ًة
َو�أَ ِ�صيل{»(((.
المجل�سي ،ج � ،66ص .348
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص ،498ح.1
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� -2إغ ��راء الإن�سان بارتكاب الذن ��وب والمعا�صي ،وذلك عبر تزيي ��ن الأعمال ال�س ّيئة
(((
على �أنّها �أعمال ح�سنة ،كما قال تعالى�} :أَ َف َمن ُزي ِّ َن لَ ُه ُ�سو ُء َع َم ِل ِه َف َر�آ ُه َح َ�سنًا.{..
�أو ا�ست�صغ ��ار الذن ��وب وا�ستحقاره ��ا ،وت�صويره ��ا عل ��ى � ّأن القي ��ام به ��ا ال ي�ض ّر وال
إلهي و�سخطه ،ي ��روي الإمام الكاظ ��م�« :Qإنّ الم�سيح  Qقال
ّ
يعج ��ل العقاب ال ّ
للحوار ّيي ��ن� :إنّ �صغ ��ار الذنوب ومحقّراتها من مكائد �إبلي�سُ ،يحقّرها لكم و ُي�صغّرها
في �أعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم».
يقول الإمام ال�صادق� :Qإنّ ر�سول اهلل  Pنزل ب�أر�ض قرعاء فقال لأ�صحابه:
ائتوا بحطب.
فقالوا :يا ر�سول اهلل نحن ب�أر�ض قرعاء ما بها من حطب.
ق ��ال :فلي� ��أت ك ّل �إن�سان بما ُق� � ِّدر عليه ،فجاءوا به حتى رم ��وا بين يديه بع�ضه على
بع�ض.
فق ��ال ر�س ��ول اهلل  :Pهك ��ذا تجتم ��ع الذن ��وب ،ث ��م ق ��ال� :إ ّياك ��م والمح ّق ��رات من
الذن ��وب ،ف� ��إنّ ل ��ك ّل �شيء طالب� �اً� ،أال و�إنّ طالبها يكتبَ } :ما َق َّد ُم���وا َو�آثَا َر ُه ْم َو ُك َّل
�ش َْي ٍء � ْأح َ�ص ْينَا ُه ِفي ِ�إ َم ٍام ُم ِبينٍ {.
ويروي ر�سول اهلل« :Pبينما مو�سى  Qجال�ساً �إذ �أقبل �إبلي�س...
قال مو�سى  :Qف�أخبرني بالذنب ا ّلذي �إذا �أذنبه ابن �آدم ا�ستحوذتَ عليه؟
أعجبته نف�سه ،وا�ستكثر عمله ،و�صغُر في عينه ذنبه»(((.
قال �إبلي�س� :إذا � َ
ُنالح ��ظ ف ��ي الرواي ��ة � ّأن �إبلي�س اللعي ��ن يتح ّدث عن ال ُعج ��ب ،وهي م�س�أل ��ة في غاية
الخط ��ورة ،ال �س ّيما � ّأن ال�شيط ��ان ال ي�أتي الم�ؤمن من جهة �إغوائ ��ه بالزنا �أو ال�سرقة وما
((( �سورة فاطر ،الآية.8 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،314ح .8
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�شاب ��ه ذلك ،ل ّأن ال�شيطان ُي ��درك � ّأن الم�ؤمن يخاف اهلل �سبحان ��ه وال ُيمكن بب�ساطة �أن
يع�ص ��ي اهلل ف ��ي هكذا �أمور ،ل ��ذا ال�شيطان ي�أتيه م ��ن باب �آخر �أكث ��ر ح�سا�س ّية بالن�سبة
حب
للم�ؤم ��ن ،وهو باب الإعج ��اب بالنف�س والإعج ��اب بعبادته هلل وطاعت ��ه ،ف�ض ًال عن ّ
ويمن على اهلل ب�أن يعطيه الأجر والثواب،
الإط ��راء والمديح ،ويرى نف�سه م�ستح ّق ًا للثناء ّ
وخا�صته.
اعتقاد ًا منه ب�أنّه �أ�صبح في مقام المق ّربين هلل ّ
وهذا ما حذّر منه �أمير الم�ؤمنين - Qفي كتابه للأ�شتر  -قائ ًال�« :إ ّياك والإعجاب
وحب الإطراء ،ف�إنّ ذلك من �أوثق فر�ص ال�شيطان
بنف�سك ،والثقة بما ُيعجبك منهاّ ،
في نف�سه ليمحق ما يكون من �إح�سان المح�سنين»(((.
وقد �صدق ر�سول اهلل Pحينما قال�« :أعدى عد ّوك نف�سك ا ّلتي بين جنبيك».
ول ��ذا ال نن� � َ�س �أن نر ّدد دوم ًا دعاء �س ّيد ال�ساجدين« :Qال ّله� � ّم! ...و�أعوذ بك من
ِال�س ِ
���وء
نف�س ال تقنع» ،ل ّأن النف�س والعياذ باهلل كما ي�صفها القر�آن� ..} :إِنَّ ال َّن ْف َ�س لأَ َّما َر ٌة ب ُّ
(((
ِ�إ َّال َما َر ِح َم َرب ِّ َي ِ�إنَّ َربِّي َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم{.
 -3كم ��ا � ّإن من م�صائد ال�شيطان ومكائده ،خداع الإن�سان ودفعه نحو ح�ضور مجال�س
ال ّله ��و والغن ��اء ،ومجال� ��س ّ
البطالين ،ومجال� ��س ت�ضييع الوقت والعم ��ر بال فائدة
تُذك ��ر غير �إح�صاء عثرات النا�س وك�ش ��ف عوراتهم ،وما انت�شار ظاهرة ما ُي�س ّمى
بـ(�سه ��رات الأرجيل ��ة) � اّإل نموذج ًا �س ّيئ� � ًا ج ّد ًا في �أ ّيامنا ه ��ذه ،ال �س ّيما �أنّه اعتاد
عليه ��ا ـ للأ�سف ال�شدي ��د  -الم�ؤمنون والم�ؤمنات �أكثر م ��ن غيرهم وب�شكل وا�سع
ج ّد ًا وم�ستغرب ،الأم ��ر ا ّلذي يعك�س �صورة �سلب ّية عن كيف ّية تم�ضية ه�ؤالء لأوقات
راحتهم والترفيه عن �أنف�سهم ،تلك الأوقات المق ّد�سة ا ّلتي �أرادها لنا الإ�سالم �أن
تكون متنفّ�س ًا لنا من �ضغوط الحياة وم�شقّاتها ،و�أن ن�ستعيد فيها طاقتنا الإيمان ّية
((( نهج البالغة ،الخطبة .86
((( �سورة يو�سف ،الآية.53 :
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والج�سد ّية ونج ّددهما ،لكي ننطلق مج ّدد ًا من رحاب طاعة اهلل �إلى رحاب طاعة
اهلل.
هك ��ذا �أراد الإ�سالم م ��ن الم�ؤمن ،ح ّتى في وقت راحته �أن يك ��ون في طاعة اهلل ،قال
ر�س ��ول اهلل« :Pم ��ا من �ساع ��ة تم ّر باب ��ن �آدم لم ُيذك ��ر اهلل فيها �إلاّ ح�س ��ر عليها يوم
القيامة»(((.
دعونا نقر�أ و�صف �أمير الم�ؤمنين Qحقيقة هكذا مجال�س ،حينما يقول« :مجال�سة
�أه ��ل الهوى من�س ��اة للإيمان ومح�ضرة لل�شيط ��ان»((( ،وعنه  Qقال« :ك ّل ما �ألهى
عن ذكر اهلل فهو من المي�سر»(((.
ولع� � ّل هذه المجال�س قد تكون م�صداق ًا للعمل ا ّلذي ي�ستعيذ منه الإمام زين العابدين
 Qباهلل« :ال ّلهم! ...و�أعوذ بك من عمل ال ينفع».
� اّإل �أ ّن ��ه كم ��ا قال ه ��و� Qأي�ض ًا ـ في دعائه ـ « :فل ��وال �أنّ ال�شيط ��ان يختدعهم عن
طاعت ��ك م ��ا ع�ص ��اك عا� �ٍ�ص ،ولوال �أنّه �ص� � ّور لهم الباطل ف ��ي مثال الحقّ م ��ا �ض ّل عن
طريقك ّ
�ضال»(((.
ويق ��ول الإم ��ام عل � ّ�ي« :Qال�شيط ��ان م ��و ّكل ب ��ه ـ �أي العب ��د ـ ُيز ّين ل ��ه المع�صية
ليركبها ،و ُيمنّيه التوبة لي�س ّوفها»(((.
الثمالي« :ال ّلهم! ..و�أعوذ
 -4يدع ��و الإمام زين العابدين Qفي دع ��اء �أبي حمزة
ّ
ب ��ك م ��ن بط ��نٍ ال ي�شبع ،ومن قل ��بٍ ال يخ�شع ،ومن دعاء ال ُي�سم ��ع» ،الأمر ا ّلذي
يجعلن ��ا ندرك ج ّيد ًا � ّأن من مكائد ال�شيط ��ان ح ّثنا على كثرة الأكل والإفراط فيه،
((( كنز العمال ،ج� ،1ص  ،424ح .1819
((( نهج البالغة ،الخطبة .86
العاملي ،ج � ،17ص  ،316ح .22640
((( و�سائل ال�شيعة ،الح ّر
ّ
((( ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء .37
((( نهج البالغة ،الخطبة .138
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ف�ض�ل ً�ا عن كثرة النوم والفراغ ..ل ّأن ك ّل ذلك ي� ��ؤ ّدي �إلى ف�ساد النف�س وما يترتّب
عليه من ق�سوة القلب وموته.
وله ��ذا ،دعونا ن�ستيقظ من الغفلة ونح � ِ�ي قلوبنا ب�إمعان ب�صائرنا في �إر�شادات �أولياء
وجه الخطاب ال للجماد والحيوان ..خطاب ًا ُيحذّرنا
اهلل تعال ��ى وو�صاياهم لنا ..نعم لنا ُي ّ
ك ّل التحذير من م�ساوئ البطنة وال�شبع وما ينتج عنهما ،ف�أمعنوا النظر فيها بعين القلب
والت�أ ّمل بعين العقل ولو قلي ًال:
قال ر�س ��ول اهلل« :Pال تُميتوا القلوب بكثرة الطعام وال�ش ��راب ،ف�إنّ القلب يموت
كالزرع �إذا ك ُثر عليه الماء»(((.
وعنه« :Pجاه ��دوا �أنف�سكم بق ّلة الطعام وال�شراب ،تُظ ّلك ��م المالئكة ويف ّر عنكم
ال�شيطان»(((.
وعنه  Pـ �أي�ض ًا ـ قال« :ال ت�شبعوا ف ُيطف�أ نور المعرفة من قلوبكم»(((.
وقال ال�س ّيد الم�سيح« :Qيا بني �إ�سرائيل ،ال تُكثروا الأكل ،ف�إنّه من �أكثر الأكل
�أكثر النوم ،ومن �أكثر النوم �أق ّل ال�صالة ،ومن �أق ّل ال�صالة ُكتب من الغافلين»(((.
وع ��ن الإمام ال�صادق« :Qلي�س �شيء �أ�ض ّر لقلب الم�ؤمن من كثرة الأكل ،وهي
مورثة ل�شيئين :ق�سوة القلب ،وهيجان ال�شهوة»(((.
النبي يحي ��ى  Qو�إبلي�س ـ« :فق ��ال له يحيى
وعن ��ه Qـ في حديث ج ��رى بين ّ
 :Qما هذه المعاليق؟
((( ميزان الحكمة ،ج � ،1ص .880
((( م .ن� ،ص .455
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،16ص  ،218ح .19646
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،1ص .88
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،12ص  ،94ح .13615
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فقال �إبلي�س :هذه ال�شهوات ا ّلتي �أُ�صيب بها ابن �آدم،
فقال :Qهل لي منها �شيء؟
فقال �إبلي�س :ربما �شبعت ف�شغلناك عن ال�صالة والذكر.
علي �أن ال �أملأ بطني من طعام �أبداً.
قال :Qهلل ّ
علي �أن ال �أن�صح م�سلماً �أبداً..
وقال �إبلي�س :هلل ّ
ث ��م ق ��ال �أبو عب ��د اهلل ال�ص ��ادق« :Qهلل عل ��ى جعف ��ر و�آل جعف ��ر �أن ال يملأوا
بطونهم من طعام �أبداً ،وهلل على جعفر و�آل جعفر �أن ال يعملوا للدنيا �أبداً»(((.
ث ��م �إ ّن ��ه ال يجوز التبذير والإ�سراف في الطعام ،لكي ال نك ��ون م�صداق ًا لقوله تعالى:
}�إِنَّ ا ْل ُمبَ ِّذرِ َين َكانُو ْا �إ ِْخ َوا َن ال�شَّ يَ ِاطينِ َو َكا َن ال�شَّ ْي َطا ُن ِل َرب ِّ ِه َك ُفو ًرا{(((.
لن�س�أل �أنف�سنا كم هو حجم فظاعة التبذير والإ�سراف على موائدنا؟ ال �س ّيما في �شهر
الت ��د ّرب على االقت�صاد والتدبير (ال التبذير ،انتبه!) في �شهر رم�ضان ..ال �س ّيما عندما
يح ّل علينا م�س�ؤول من هنا �أو �صاحب مكانة مرموقة في المجتمع من هناك!
حينها تقع الم�صيبة الكبرى ،حين ن�شكو هلل تعالى �سوء فقرنا وفاقتنا!
وك�أنّنا لم نقر�أ �أو ن�سمع قول �أمير الم�ؤمنين« :Qالتبذير عنوان الفاقة»(((.
الثمالي« :الله ّم!� ..إنّي
وك�أنّنا لم ُنر ّدد في َ�س َحر ذلك ال�شهر الكريم ،دعاء �أبي حمزة
ّ
�أعوذ بك من الفقر والفاقة».
نعم ،ال ُب َّد �أن ُندرك ج ّيد ًا � ّأن هناك فرق ًا بين �أن ُننفق �أموالنا فيما ُير�ضي اهلل تعالى
كالإنف ��اق عل ��ى الجهاد في �سبيل اهلل تعال ��ى و�إعالء كلمته ،وبين الإنف ��اق على �شيء في
((( و�سائل ال�شيعة ،ج � ،24ص  ،241ح .30438
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.27 :
((( م�ستدرك الو�سائل ،الميرزا النوري ،ج � ،15ص  ،266ح .18203
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غي ��ر طاعة اهلل ،كالإنفاق على �إحياء ليلة ر�أ� ��س ال�سنة الميالد ّية واالحتفاء بها بمختلف
الو�سائل من زينة ولبا�س �سهرة ورق�ص وغناء وخمور وغيرها..
ه ��ذا ب ��دل �أن نجعل م ��ن ر�أ�س ال�سنة ّ
محط ��ة لإجراء جردة ح�ساب فيم ��ا ق ّدمناه من
طاع ��ة مزج ��اة بين ي ��دي اهلل تعالى خالل عام م�ض ��ى من عمرنا المح ��دود ،ف�ض ًال عن
محا�سب ��ة النف�س على ك ّل تق�صير ،وا�ستغفاره م ��ن ك ّل ذنب ،و�شكره في الوقت ذاته على
توفيقنا �إلى مر�ضاته ع َّز َّ
وجل..
روي عن الإمام ال�صادق Qفي قوله تعالىَ } :و َال تُبَ ِّذ ْر تَ ْب ِذي ًرا{:
«م ��ن �أنف ��ق �شيئ� �اً ف ��ي غير طاعة اهلل فه ��و مبذِّر ،وم ��ن �أنفق في �سبي ��ل الخير فهو
مقت�صد»(((.
هل �أنا من حزب اهلل �أم من حزب ال�شيطان؟
من ��ذ تم ّرد �إبلي�س عل ��ى الأوامر الإله ّية ،انق�سم العالم �إلى حزبين :حزب اهلل وحزب
ال�شيطان.
�أ ّما حزب اهلل فهم �أولئك ال�سائرون على ّ
خط والية اهلل تعالى ور�سوله و�أهل البيت،R
والمتم�سكون بنهجهم ومدر�ستهم ،مدر�سة القرب من اهلل �سبحانه والتزام الطاعة و�أداء
ّ
فر�ضي اهلل عنهم حينما قالَ } :ر ِ�ض َي اهللُ َع ْن ُه ْم َو َر�ضُ وا َع ْن ُه �أُ ْولَ ِئ َك ِح ْز ُب
إلهي..
َ
التكليف ال ّ
ا ِهلل �أَلاَ �إِنَّ ِح ْز َب ا ِهلل ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحو َن{(((.

المجل�سي ،ج � ،72ص .302
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �سورة المجادلة ،الآية.22 :
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ح ��زب اهلل هم �أولئك ا ّلذين تح� � ّدث عنهم القر�آن الكريم وب�شّ ره ��م بالفوز والن�صر
والفالح في الدنيا والآخرة ،قال تعالىَ } :و َمن يَتَ َو َّل اهللَ َو َر ُ�سولَ ُه َوالَّ ِذ َين �آ َمنُو ْا َف ِ�إنَّ ِح ْز َب ا ِهلل
ُه ُم ا ْلغَا ِلبُو َن{(((.
و�أ ّم ��ا حزب ال�شيطان فهم �أولئك البائ�سون الخا�سرون المذنبون التائهون في ظلمات
الدنيا وملذّاتها الفانية ..قال تعالى�ِ } :إنَّ ال�شَّ ْي َطا َن لَ ُك ْم َع ُد ٌّو َفات َِّخ ُذو ُه َع ُد ًّوا ِ�إنَّ َما يَ ْد ُعو ِح ْزبَ ُه
ال�س ِعيرِ {(((.
ِليَ ُكونُوا ِم ْن �أَ ْ�ص َح ِاب َّ

حزب ال�شيطان هم �أولئك ا ّلذينْ } :ا�س���تَ ْح َو َذ َع َل ْيهِ ُم ال�شَّ ��� ْي َطا ُن َف َ�أ َن�س���ا ُه ْم ِذ ْك َر ا ِهلل �أُ ْولَ ِئ َك
ِح ْز ُب ال�شَّ ْي َط ِان �أَلاَ �إِنَّ ِح ْز َب ال�شَّ ْي َط ِان ُه ُم ا ْلخَ ِا�س ُرو َن{(((.
هل �س�ألنا �أنف�سنا يوم ًا �إلى � ّأي الحزبين ننتمي؟!
هل ننتمي �إلى حزب اهلل �أم ننتمي �إلى حزب ال�شيطان؟

و�إذا �أردنا الجواب القاطع والحا�سم وغير الملتب�س ،علينا �أن نعود �إلى المنبع الطاهر
والفكر الأ�صيل فكر مح ّمد و�آل مح ّمد ،Qلنعرف نحن من �أين وفي �أين و�إلى �أين.
أحب �أن يركب �سفينة النجاة ،وي�ستم�سك بالعروة الوثقى،
قال ر�سول اهلل« :Pمن � ّ
ِ
فليوال عل ّياً بعدي ،وليعاد ع ��د ّوه ،ولي�أت ّم بالأئ ّمة الهداة
ويعت�ص ��م بحب ��ل اهلل المتين،
م ��ن ول ��ده ،ف�إ ّنه ��م خلفائي و�أو�صيائ ��ي ...حزبهم حزب ��ي ،وحزبي ح ��زب اهلل ع َّز وج َّل،
وحزب �أعدائهم حزب ال�شيطان»(((.

((( �سورة المائدة ،الآية.56 :
((( �سورة فاطر ،الآية.6 :
((( �سورة المجادلة ،الآية.19:
المجل�سي ،ج � ،23ص  ،144ح .100
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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النبي الإمام عل � ّ�ي�« :Qأي�س ّرك �أن تكون من ح ��زب اهلل الغالبين؟
و�صي ّ
ويق ��ول ّ
ا ّت ��قِ اهلل �سبحان ��ه و�أح�س ��ن ف ��ي ك ّل �أم ��ورك ،ف� ��إنّ اهلل م ��ع ا ّلذي ��ن اتق ��وا وا ّلذي ��ن ه ��م
مح�سنون»(((.
بالتم�سك بحب ��ل اهلل وعروته ،وكونوا من حزب اهلل ور�سوله،
وعن ��ه« :Qعليكم
ّ
والزموا عهد اهلل وميثاقه عليكم ،ف�إنّ الإ�سالم بد�أ غريباً و�سيعود غريباً»(((.
وعنه « :Qطوبى ٍ
لنف�س �أ ّدت �إلى ر ّبها فر�ضها ...في مع�شر �أ�سهر عيونهم خوف
معاده ��م ،وتجافت عن م�ضاجعهم جنوبهم ،وهمهمت بذك ��ر ر ّبهم �شفاههم ،وتق�شّ عت
بطول ا�ستغفارهم ذنوبهم� ،أولئك حزب اهلل� ،أال �إنّ حزب اهلل هم المفلحون»(((.
وق ��ال ر�س ��ول اهلل  Pـ في َج َل ��د رجل ون�شاطه ،ل ّم ��ا قال �أ�صحابه في ��ه :لو كان هذا
ف ��ي �سبي ��ل اهلل ـ �« :إن كان خ ��رج ي�سع ��ى على ُولده �صغ ��اراً فهو في �سبي ��ل اهلل ،و�إن كان
خ ��رج ي�سع ��ى على �أبوين �شيخين كبيرين فهو في �سبيل اهلل ،و�إن كان خرج ي�سعى على
نف�س ��ه يع ّفه ��ا فه ��و في �سبي ��ل اهلل ،و�إن كان خرج ي�سع ��ى ريا ًء ومفاخر ًة فه ��و في �سبيل
ال�شيطان»(((.
�إذ ًا عندم ��ا نع ��رف ك ّل هذا ،وكيف ال�سبيل �إلى ّ
خط حزب اهلل ،نكون في الوقت عينه
تجنّبن ��ا ّ
خط حزب ال�شيطان .عندها تُح ّدد هو ّيتنا الحقيق ّية ،كما يقول الإمام ال�صادق
« :Qنحن و�شيعتنا حزب اهلل ،وحزب اهلل هم الغالبون»(((.

((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،1ص .600
((( م .ن ،ج � ،1ص .600
((( نهج البالغة ،الكتاب .45
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،4ص .3415
((( م .ن ،ج � ،1ص .600
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كيف نستعيذ بالله من الشيطان؟

ق ��ال تعالى ف ��ي محكم
كتابه العزيزَ } :وقَُ���ل َّر ِّب �أَ ُعو ُذ ب َِك ِم ْن َه َم َز ِات ال�شَّ ���يَ ِاطينِ *
َو�أَ ُعو ُذ ب َِك َر ِّب َ�أن يَ ْح�ضُ ��� ُر ِون{((( ،وقال} :ق ُْل �أ ُعو ُذ ِب َر ِّب ال َّن ِا�س * َم ِل ِك ال َّن ِا�س * ِ�إلَ ِه ال َّن ِا�س
* ِمن � َش ِّر ا ْل َو ْ�س َو ِا�س ا ْلخَ َّن ِا�س{(((.
وق ��ال الإمام ال�صادق�« :Qأغلق ��وا �أبواب المع�صية باال�ستع ��اذة ،وافتحوا �أبواب
الطاعة بالت�سمية»(((.
�إنّ كلمة (اال�ستعاذة) هي بمعنى :العوذ؛ �أي اللجوء واالحتماء من �ضرر �أو خوف وما
�شاب ��ه ذلك .ولذا ف� ّإن اهلل تعالى يطلب منّا �أن ن�ستعيذ به من همزات ال�شيطان و�إغوائه؛
لأنّه ج َّل جالله هو القادر على �أن يع�صمنا من �ش ّر ال�شيطان ويدفعه عنّا.
وهنا ال ُب َّد �أن ُندرك حقيقة � ّأن ال�شيطان رغم امتالكه ع ّدة و�سائل �شيطان ّية ومتن ِّوعة،
� اّإل � ّأن كيده في الواقع �ضعيف وهزيل �أمام الإن�سان الثابت في �إيمانه باهلل العزيز الج ّبار،
والم�ستعي ��ن ب ��ه في ك ّل الأهوال والأح ��وال .وهذا ما �أ ّكده القر�آن الكريم لن ��ا� ..} :إِنَّ َك ْي َد
ال�شَّ ��� ْي َط ِان َكا َن �ضَ ِ���عي ًفا{((( ،وفي قول ��ه�ِ } :إنَّ ُه لَ ْي َ�س لَ ُه ُ�س��� ْل َطانٌ َع َلى الَّ ِذ َين �آ َمنُ���و ْا َو َع َلى َربِّهِ ْم
يَتَ َو َّك ُلو َن{(((.

الن�ص القر� ّآنيَ } :و َما َكا َن ِل َي
وال�شيطان الرجيم يعترف بتلك الحقيقة ،كما جاء في ّ
َع َل ْي ُكم ِّمن ُ�س ْل َط ٍان ِ�إ َّال �أَن َد َع ْوتُ ُك ْم َف ْا�ستَ َج ْبتُ ْم ِلي َف َال تَ ُلو ُمو ِني َولُو ُمو ْا �أَن ُف َ�س ُكم{(((.
يكن لل�شيطان �سلطان عليه ،قال تعالى�} :إِنَّ َما ُ�س��� ْل َطانُ ُه
نعم ،من يت ّبع ال�شيطان ويتو َّله ْ
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.97 :
((( �سورة النا�س ،الآيات 1 :ـ .4
المجل�سي ،ج � ،92ص  ،216ح .24
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �سورة الن�ساء ،الآية.76 :
((( �سورة النحل ،الآية.99 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.22 :
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َع َلى الَّ ِذ َين يَتَ َولَّ ْونَ ُه َوالَّ ِذ َين ُهم ب ِِه ُم�شْ ���رِ ُكو َن{((( ،قال�} :إِنَّ ِعبَ ِادي لَ ْي َ�س لَ َك َع َل ْيهِ ْم ُ�س ْل َطانٌ �إِ َّال
َمنِ اتَّبَ َع َك ِم َن ا ْل َغاوِ َين{((( .بل ال�شيطان يتب ّر�أ يوم القيامة م ّمن اتّبعهَ } :و َقا َل ال�شَّ ْي َطا ُن لَ َّما
ق ُِ�ض َي الأَ ْم ُر ِ�إنَّ اهللَ َو َع َد ُك ْم َو ْع َد ا ْل َح ِّق َو َو َعد ُّت ُك ْم َف�أَ ْخ َل ْفتُ ُك ْم{(((.

�إذ ًا ال ُب� � َّد �أن ن�ستعي ��ذ باهلل تعالى ونعت�صم به من مك ��ر ال�شيطان لكي ُنبعد �ش ّره عنّا،
وقد �أر�شدنا �أهل البيت� Qإلى ع ّدة �أمور في هذا ال�صدد:

فعن الإمام ال�صادق« :Qقال �إبلي�س :خم�سة �أ�شياء لي�س لي فيهنّ حيلة ،و�سائر
النا�س في قب�ضتي:
من اعت�صم باهلل عن ن ّية �صادقة واتّكل عليه في جميع �أموره.
ومن كثر ت�سبيحه في ليله ونهاره.
ومن ر�ضي لأخيه الم�ؤمن بما ير�ضاه لنف�سه.
ومن لم يجزع على الم�صيبة حين تُ�صيبه.
ومن ر�ضي بما ق�سم اهلل له ولم يهت ّم لرزقه».
وعن ر�سول اهلل Pقال�«:أال �أخبركم ب�شيء �إن �أنتم فعلتموه تباعد ال�شيطان منكم
تباعد الم�شرق من المغرب؟
قالوا :بلى.
والحب في اهلل والموازرة
ق ��ال« :Pال�صوم ُي�س ّود وجهه ،وال�صدق ��ة تك�سر ظهره،
ّ
على العمل ال�صالح يقطعان دابره ،واال�ستغفار يقطع وتينه»(((.
((( �سورة النحل ،الآية.100 :
((( �سورة الحجر ،الآية.42 :
((( �سورة �إبراهيم ،الآية.22 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،4ص .62
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كم ��ا ال نن�سى في نهاية ه ��ذا الحديث �أن ُن�شير �إلى م�س�ألة ها ّم ��ة في حياتنا ،وهي � ّأن
الجن فقط ،ب ��ل هناك من الإن�س من تل ّب�سه ��م ال�شيطان ،و�أ�صبح
ال�شياطي ��ن لي�سوا من ّ
�ش ّرهم �أعظم من �ش ّره ،قال تعالى} :ق ُْل �أَ ُعو ُذ ِب َر ِّب ا ْل َف َلقِ * ِمن � َش ِّر َما خَ َل َق{(((.
وه ��ذا كليم اهلل مو�سى Qقد ا�ستعاذ باهلل من �ش ّر وتك ّبر فرعونَ } :و َقا َل ُمو� َس���ى
ِ�إن ِّي ُع ْذ ُت ِب َربِّي َو َرب ِّ ُكم ِّمن ُك ِّل ُمتَ َكبِّرٍ لاَّ يُ ْ�ؤ ِم ُن ِبيَ ْو ِم ا ْل ِح َ�س ِاب{(((.
الخميني { قال كلمت ��ه المد ّوية ا ّلتي زلزلت عر�ش فرعون الع�صر
كم ��ا � ّأن الإمام
ّ
�أمي ��ركا وربيبتها الجرثومة ال�سرطان ّية �إ�سرائيل ،قاله ��ا الإمام { �صراح ًة�« :أميركا
ال�شيطان الأكبر» ،بل �أ ّكد الإمام على � ّأن« :ك ّل م�صائبنا من �أمريكا».
إ�سرائيلي كبيره و�صغيره.
أميركي  -ال
ّ
�أعاذ اهلل �أ ّمتنا الإ�سالم ّية من �ش ّر ال�شيطان ال ّ
المفاهيم الأ�سا�س
1 .1ال ُب� � َّد للم�ؤمن �أن ي ّتخذ اهلل تعالى ول ّي ًا و�أن يكون من �أفراد حزبه ،و�أن
ي ّتخذ ال�شيطان الرجيم عد ّو ًا ويتجنّب الوقوع في حزبه.
ّ �2 .2إن مكائد ال�شيطان عديدة ،منها:
-

الت�ص ّدي للم�ؤمن ليمنعه من ذكر اهلل �سبحانه.

-

تزيين الأعمال ال�س ّيئة على �أنّها �أعمال ح�سنة.

-

ا�ستدراج الإن�سان �إلى مجال�س ال�شياطين كمجال�س اللهو والغناء.

3 .3اال�ستع ��اذة باهلل تعالى وال�سي ��ر في حزبه هو طريق الخال�ص من �ش ّر
والجن.
وكيد �شياطين الإن�س
ّ
((( �سورة الفلق ،الآيتان 1 :ـ .2
((( �سورة غافر ،الآية.27 :
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للمطالعة:
قال �أمير الم�ؤمنين:Q
«ق ��ال اهلل تب ��ارك وتعال ��ى لمو�س ��ى  :Qيا مو�س ��ى! احفظ و�ص ّيتي ل ��ك ب�أربعة
�أ�شياء :
�أ ّولهنّ  :ما دمت ال ترى ذنوبك تُغفر فال ت�شتغل بعيوب غيرك.
والثانية :ما دمت ال ترى كنوزي قد نفدت فال تغت ّم ب�سبب رزقك.
والثالثة :ما دمت ال ترى زوال ملكي فال تر ُج �أحداً غيري.
والرابعة :ما دمت ال ترى ال�شيطان م ّيتاً فال ت�أمن مكره»(((.

((( الخ�صال ,ح � ,217ص .41

11

العفو تاج المكارم
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
اللهم �إنّك �أنزلت في كتابك العفو ،و�أمرتنا
«...
ّ
عمن ظلمنا ،وقد ظلمنا �أنف�سنا ،فاعف عنّا،
�أن نعفو ّ
نرد �سائالً عن �أبوابنا،
ف�إنّك �أولى بذلك منّا ،و�أمرتنا �أن ال َّ
وقد جئتك �سائالً فال تر ّدني �إال بق�ضاء حاجتي ،و�أمرتنا
بالإح�سان �إلى ما ملكت �أيماننا ،ونحن �أر ّقا�ؤك فاعتق
رقابنا من النار».
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الظلم

الظل ��م لغ ��ة :و�ض ��ع ال�شيء في غي ��ر مو�ضعه ،فال�ش ��رك ظلم عظي ��م ،لجعله مو�ضع
التوحيد عند الم�شركين.
الحق ،واالعتداء على الآخرين ،قو ًال �أو عم ًال ،كال�سباب ،واالغتياب،
وعرفاً هو :بخ�س ّ
وم�صادرة الم ��ال ،واجترام ال�ضرب �أو القتل ،ونحو ذلك من �صور الظالمات الماد ّية �أو
المعنو ّية.
أنواع الظلم

يتن ّوع الظلم �صوراً نُ�شير �إليها �إ�شارة المحة:
الفردي �أو
1ـ �أ ّول ما يتبادر �إلى الذهن من �أنواع الظلم هو ظلم الآخرين� ،سواء الظلم
ّ
االجتماعي ،ك�أن يظلم الإن�سان �صديقه �أو قريبه �أو عائلته و�أرحامه� ،أو ك�أن تظلم
ّ
جماعة جماعة �أخرى� ،أو ك�أن يظلم حاكم رع ّيته� ،أو رئي�س مر�ؤو�سيه .
و�أب�شع المظالم االجتماع ّية ،ظلم ال�ضعفاء ،ا ّلذين ال ي�ستطعيون �ص ّد العدوان عنهم،
وال يملكون �إال ال�شكاة وال�ضراعة �إلى العادل الرحيم في �أ�ساهم وظالماتهم.
علي بن الح�سين  Qالوفاة� ،ض ّمني �إلى �صدره،
فعن الباقر  Qقال :ل ّما ح�ضر ّ
ث ��م قال« :يا ُبن � ّ�ي �أُو�صيك بما �أو�صاني ب ��ه �أبي حين ح�ضرته الوفاة ،وبم ��ا ذكر �أن �أباه
ني �إياك وظلم من ال يجد عليك نا�صراً �إ ّال اللهّ تعالى»(((.
�أو�صاه ،قال :يا ُب ّ
((( الوافي ،ج � ،3ص  ،162عن الكافي.
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 -2ظل ��م الإن�س ��ان نف�سه :وهناك نوع من الظلم ال يلتفت �إليه الكثير من النا�س ،وهو
ظلم النف�س ،حيث يح�سب الكثير منهم �أنّهم �أحرار اتّجاه ذواتهم ،ف ُي�سيئون �إليها
ب� ��أن ي�ضعوها ف ��ي الموا�ضع ا ّلتي لم ُي ��رِ د اهلل لهم �أن ي�ضعوها في ��ه ،و�أن يبخ�سوا
حقّها ،ويعتدوا عليها.
يتح�صل بع�صيان اهلل وعدم طاعته.
وبكلمة مخت�صرة ظلم النف�س ّ

اب َمن
} َونَ ْف ٍ�س َو َما َ�س��� َّوا َها * َف�أَ ْل َه َم َها ف ُُجو َر َه���ا َوتَ ْق َوا َها * َق ْد �أَ ْف َل َح َمن َز َّكا َها * َو َق ْد خَ َ
َد َّ�سا َها {(((.
ق ��ال تعال ��ىَ ..} :و ِت ْل َك ُح ُدو ُد اللهَّ ِ َو َم���ن يَتَ َع َّد ُح ُدو َد اللهَّ ِ َفق َْد َظ َل َم نَ ْف َ�س��� ُه لاَ ت َْدرِ ي لَ َع َّل اللهَّ َ
يُ ْح ِدثُ بَ ْع َد َذ ِل َك �أَ ْم ًرا{(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين Qقال« :ظلم نف�سه من ع�صى اهلل و�أطاع ال�شيطان»(((.
ق ��ال الإم ��ام ال�صادق« :Qكت ��ب رجل �إلى �أب ��ي ذ ّر (ر�ض ��ي اهلل عنه) :ي ��ا �أبا ذ ّر!
�أطرفني ب�شيء من العلم.
فكتب �إليه� :إنّ العلم كثير ولكن �إن قدرت �أن ال تُ�سيء �إلى من تُح ُّبه فافعل.
قال :فقال له الرجل :وهل ر�أيت �أحداً ُي�سيء �إلى من ُيح ُّبه؟!
فق ��ال ل ��ه :نع ��م ،نف�س ��ك �أح � ُّ�ب الأنف� ��س �إلي ��ك ،ف� ��إذا �أن ��ت ع�صي ��ت اهلل فق ��د �أ�س� ��أت
�إليها»(((.
أحب �إليه من � ِّأي �شيء �سيظلم غيره ،يقول الأمير :Q
ومن يظلم نف�سه ا ّلتي هي � ّ
((( �سورة ال�شم�س ،الآيات.10 - 7 :
((( �سورة الطالق ،الآية.1 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .1781
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،458ح .20
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«كيف يعدل في غيره من يظلم نف�سه؟!»(((.
«عجبت لمن يظلم نف�سه كيف ُين�صف غيره؟!»(((.
«من ظلم نف�سه كان لغيره �أظلم»(((.
هذا وظلم النف�س قد يغفره اهلل �إذا اعترف الإن�سان بذنبه وتاب �إلى ر ّبه توبة ن�صوح،
الن�ص القر� ّآنيَ } :قا َل َر ِّب �إِن ِّي َظ َل ْم ُت نَ ْف ِ�س���ي َف ْاغ ِف ْر ِل���ي َف َغ َف َر لَ ُه �إِنَّ ُه ُه َو
وه ��ذا م ��ا �أ ّكد عليه ّ
ا ْل َغ ُفو ُر ال َّر ِح ُيم{(((.
ولكنّ ظلم الآخرين �أكرث تعقيد ًا

يقول ر�سول اهلل« :Pالدواوين عند اهلل ثالثة :ديوان ال يعب�أ اهلل به �شيئاً ،وديوان
ال يترك اهلل منه �شيئاً ،وديوان ال يغفره اهلل.

ف�أ ّما الديوان ا ّلذي ال يغفره اهلل فال�شرك ،قال اهلل تعالى�ِ } :إنَّ ُه َمن يُ�شْ رِ ْك بِا ِهلل َفق َْد َح َّر َم
اهللُ َع َل ِيه ا ْل َج َّن َة{.
و�أ ّم ��ا الدي ��وان ا ّلذي ال يعب�أ اهلل به �شيئ� � ًا فظلم العبد نف�سه فيما بين ��ه وبين ر ّبه ،من
�صوم يوم تركه� ،أو �صالة تركها ،ف� ّإن اهلل يغفر ذلك ويتجاوز �إن �شاء اهلل.
و�أم ��ا الديوان ا ّلذي ال يترك اهلل منه �شيئ ًا فظل ��م العباد بع�ضهم بع�ض ًا ،الق�صا�ص ال
محالة(((.
ومن هنا كان من الح�سن �أن نعفو ع ّمن ظلمنا ،لأ ّننا �إن لم ُ
نعف عنه ،ابتعد عن رحمة اهلل،
فكما تطلبون العفو من اهلل عن ظلم �أنف�سكم فاعفوا عن النا�س ع�سى �أن يغفر اهلل لكم.
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،2ص .1781
((( م .ن� ،ص .1781
((( م .ن� ،ص .1781
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.16 :
((( البداية والنهاية ،ج � ،2ص ..56
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«الله� � ّم �إ ّن ��ك �أنزل ��ت ف ��ي كتابك العف ��و ،و�أمرتنا �أن نعف ��و ع ّمن ظلمن ��ا ،وقد ظلمنا
�أنف�سنا ،فاعفُ عنّا ،ف�إنّك �أولى بذلك منّا.»..
العفو والمغفرة:

� ّإن اهلل ج� � ّل جالل ��ه وا�سع الرحمة والمغف ��رة ،كما و�صف ذات ��ه المق ّد�سة في محكم
كتابه الكريم�ِ } :إنَّ اهللَ َكا َن َع ُف ًّوا َغ ُفو ًرا{(((.
ونحن عبيده التائهين في ظلمات الدنيا ل�سنا بغنى عن عفوه ومغفرته الوا�سعة ،يقول
�أمير الم�ؤمنين - Qفي كتابه للأ�شتر لما اّوله م�صر « :-وال تن�صبنّ نف�سك لحرب
اهلل ،ف�إنّه ال يد ّلك بنقمته ،وال غنى بك عن عفوه ورحمته»(((.
وعن ��ه  - Qفي المناج ��اة �« :-إلهي �أفكّر ف ��ي عفوك فتهون عل � ّ�ي خطيئتي ،ثم
علي بل ّيتي»(((.
�أذكر العظيم من �أخذك فتعظم ّ
ولك ��ن نحن عبيده المتج ِّرئ ��ون على مع�صيته في ح�ضرة قد�سه ،نرى خيره �إلينا ناز ًال
و�ش ّرن ��ا �إليه �صاعد ًا ،فهو ُيقبل علينا بالعفو والمغفرة ،ونحن نع�صيه بل نزداد ع�صيان ًا،
وك�أنّنا ال نعلم ب� ّأن المغفرة الإله ّية تتن ّزل على من اجتنب الذنوب والمعا�صي ،يقول �أمير
الم�ؤمنين« :Qمن تنزّه عن ُحرمات اهلل �سارع �إليه عفو اهلل»((( ،وعنه« :Qوكن
هلل مطيعاً ،وبذكره �آن�ساً ،وتمثّل في حال تو ّليك عنه �إقباله عليك ،يدعوك �إلى عفوه،
ويتغ ّمدك بف�ضله ،و�أنت ٍّ
متول عنه �إلى غيره!»(((.
فحق� � ًا يا �إله � ّ�ي و�س ّيدي وموالي� ..أنت كما و�صفك �أمي ��ر البالغة« :Qف�إن عفوت
((( �سورة الن�ساء ،الآية.43 :
((( نهج البالغة :الكتاب  27و .53
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،73ح .9
المجل�سي ،ج � ،75ص  ،90ح .95
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( نهج البالغة ،الخطبة .223
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الحكم؟»(((.
فمن �أولى منك بذلك؟ و�إن عذّبت فمن �أعدل منك في ُ
ونتوجه بقلب خا�شع خائف ُمنك�سر ُمتذ ّلل ،وبعين باكية راجية
لذا دعونا نرفع �أكفّنا ّ
رحم ��ة اهلل ومغفرته ،وبل�سان �صدق ُير ِّدد مناجاة �أمي ��ر الم�ؤمنين�« :Qإلهي جودك
ب�سط �أملي ،وعفوك �أف�ضل من عملي...
�إله ��ي �إن �أخذتن ��ي بجرم ��ي �أخذت ��ك بعف ��وك ،و�إن �أخذتن ��ي بذنوب ��ي �أخذت ��ك
بمغفرتك...
فال تجعلني م ّمن �صرفت عنه وجهك ،وحجبه �سهوه عن عفوك»(((.
الصفح الجميل:

�أن ت ّت�ص ��ف ب�صفات اهلل ج ّل جالله وب�أخالق بي ��ت النب ّوة ،Qفهو الجميل بعينه،
واهلل تب ��ارك وتعال ��ى قد ح ّثنا على �أن نكون من �أهل ال�صف ��ح الجميل ع ّمن ظلمنا و�أ�ساء
ال�س���ا َع َة لآ ِتيَ ٌة
ال�س��� َما َو ِات َوالأَ ْر َ�ض َو َما بَ ْينَ ُه َما ِ�إ َّال بِا ْل َح ِّق َوِ�إنَّ َّ
�إلينا ،قال �سبحانهَ } :و َما خَ َل ْقنَا َّ
ال�ص ْف َح ا ْل َج ِم َيل{(((.
َف ْا�ص َف ِح َّ
يق ��ول الإم ��ام زين العابدين Qـ ف ��ي قوله تعالىَ } :ف ْا�ص���� َف ِح {...ـ « :العفو من غير
عتاب»((( ،وورد عن الإمام ال�صادق�« :Qإنّا �أهل بيت مر ّوتنا العفو ع ّمن ظلمنا»(((.
وه ��ذا �أمي ��ر الم�ؤمنين Qيو�صينا قائ�ل ً�ا« :كن جميل العف ��و �إذا ق ��درت ،عام ً
ال
بالع ��دل �إذا ملك ��ت»((( ،وكذلك يو�صينا الإمام ال�ص ��ادق« :Qاعف ع ّمن ظلمك كما
ُحب �أن ُيعفى عنك ،فاعتبر بعفو اهلل عنك»(((.
�إنّك ت ّ
((( البلد الأمين.316 ،312 ،
المجل�سي ،ج � ،91ص  ،97ح .13
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �سورة الحجر ،الآية.85 :
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،276ح .14
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص  ،238ح .7
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،3ص .2014
((( تحف العقول� ،ص .305
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�إذ ًا تُعتب ��ر �صف ��ة العفو وال�صفح الجميل م ��ن �أجمل مكارم الأخالق ا ّلت ��ي يتخ ّلق بها
علي« :Qالعفو تاج
الم�ؤمن في الدنيا والآخرة ،بل هي تاج المكارم كما ُيع ِّبر الإمام ّ
المكارم»((( ،وعن الإمام ال�صادق Qيقول« :ثالث من مكارم الدنيا والآخرة :تعفو
ع ّمن ظلمك ،وت�صل من قطعك ،وتح ُلم �إذا ُجهِل عليك»(((.
مقام العافين عن الناس عند ال ّله:

�أن نكون من �أهل العفو يعني �أنّنا قد اتّ�صفنا ب�صفة �أح ّبها اهلل تعالى كما يقول ر�سول
حب العفو»(((.
الرحمة�« :Pإنّ اهلل عف ّو ُي ُّ
�إ�ضافة �إلى �أنّنا �سنكون من المح�سنين ا ّلذين �أي�ض ًا �أح ّبهم اهلل تعالى} :الَّ ِذ َين يُ ِنفقُو َن
ال�س��� َّراء َوال�ضَّ ��� َّراء َوا ْل َك ِاظ ِم َين ا ْل َغ ْي َ
ا�س َواهللُ يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِ�س��� ِن َين{(((،
���ظ َوا ْل َعا ِف َين َعنِ ال َّن ِ
ِفي َّ
وعنه  Pقال« :ر�أيت ليلة �أُ�سري بي ق�صوراً م�ستوية ُم�شرفة على الجنة.
فقلت :يا جبرائيل لمن هذا؟
حب المح�سنين»(((.
فقال :للكاظمين الغيظ والعافين عن النا�س واهلل ُي ُّ
فهنيئ� � ًا لم ��ن فاز بهذا المقام ،وهنيئ ًا لمن �سيف ��وز ب�أجر اهلل تعالى ا ّلذي وعد به في
محكم كتابه العزيزَ } :و َج َزاء � َس���يِّئَ ٍة � َس���يِّئَ ٌة ِّم ْث ُل َها َف َم ْن َع َفا َو َ�أ ْ�ص َل َح َف�أَ ْج ُر ُه َع َلى ا ِهلل �إِنَّ ُه لاَ يُ ِح ُّب
َّ
الظا ِل ِم َين{(((.
قال ر�سول اهلل�« :Pإذا �أُو ِقف العباد نادى منا ٍد :ليقم من �أج ُره على اهلل وليدخل

الجنة ،قيل :من ذا الذي �أج ُره على اهلل؟
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،1ص  ،805ح .1112
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،107ح.3
((( كنز العمال ،ح .7003
((( �سورة �آل عمران ،الآية.134 :
((( كنز العمال ،ح .7003
((( �سورة ال�شورى ،الآية.40 :
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قال :العافون عن النا�س»(((.
علي Qقال�« :شيئان ال يوزن ثوابهما :العفو والعدل»(((.
وعن الإمام ّ
كما � ّإن من �آثار وبركات التخلُّق ب�صفة العفو� ،أمور ع ّدة منها:
ّ � -1إن عفو النا�س بع�ضهم عن بع�ض ُيزيل ال�ضغائن والأحقاد فيما بينهم ،قال ر�سول
اهلل« :Pتعافوا ت�سقط ال�ضغائن بينكم»(((.
ّ � -2إن اتّ�ص ��اف الم�ؤم ��ن ب�صفة العفو يزي ��ده ع ّز ًا كما قال ر�س ��ول اهلل« :Pعليكم
بالعفو ،ف�إنّ العفو ال يزيد العبد �إال ع ّزاً ،فتعافوا ُيعزّكم اهلل»((( .وال تح�سبوا �أن
العفو عن الآخرين فيه ذ ٌّل لكم.
نبي
ّ � -3إن كث ��رة العف ��و وال�صف ��ح الجمي ��ل ع َّم ��ن ظلمن ��ا يزيد ف ��ي العمر ،ق ��ال ُّ
الرحم ��ة«:Pم ��نك ُث ��رعف ��وه ُم� � ّدف ��يعم ��ره»(((.
ف ��ي المقاب ��ل قد ح ّذرنا �أه ��ل البيت من عقبات ع ��دم اتّ�صافنا ب�صف ��ة العفو ،فعن
الأمي ��ر « :Qق ّلة العفو �أقبح العيوب ،والت�س� � ُّرع �إل ��ى االنتق ��ام �أعظ ��م الذن ��وب»(((.
وعنه �« :Qش ُّر النا�س من ال يعفو عن الز ّلة ،وال ي�ستر العورة»(((.
نع ��م ،هن ��اك �أنا�س ال ينبغي �أن نعفو عنهم ،وهم ا ّلذي ��ن يزيدهم العفو �سوء ًا وتك ّبر ًا.
علي Qقال:
وقد �أ�شارت روايات �أهل البيت� Qإلى نماذج من ه�ؤالء ،فعن الإمام ّ
«العفو ُيف�سد من اللئيم بقدر �إ�صالحه من الكريم»(((.
((( كنز العمال ،ح .7009
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،3ص .2013
((( كنز العمال.7003 ،
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،108ح.5
((( �أعالم الدين.315 ،
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص .2013
((( ن .م� ،ص .2013
((( كنز الفوائد للكراجكي ،ج � ،2ص .182
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وعنه « :Qجا ِز بالح�سنة وتجاوز عن ال�س ّيئة ما لم يكن ثلماً في الدين �أو وهناً
في �سلطان الإ�سالم»(((.
وع ��ن الإمام زي ��ن العابدين« :Qحقُّ م ��ن �أ�ساءك �أن تعف ��و عن ��ه ،و�إن علمت �أنّ
العف ��و عن ��ه ي�ض ّر انت�صرت ،قال اهلل تبارك وتعالىَ } :و َل َمنِ انت ََ�ص َر َب ْع َد ُظ ْل ِم ِه َف�أُ ْو َل ِئ َك
َما َعلَ ْيهِم ِّمن َ�سب ٍ
ِيل{»(((.
فضيلة اإلحسان:

لق ��د �أمرنا المولى ع َّز وج� � َّل �أن نكون من المح�سنين ومن �أهل الإح�سان ،وهو القائل:

} ِ�إنَّ اهللَ يَ�أْ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َوالإ ِْح َ�س ِ
���ان َو�إِيتَاء ِذي ا ْل ُق ْربَى َويَ ْن َهى َعنِ ا ْل َف ْح�شَ ���اء َوا ْل ُمن َكرِ َوا ْلبَغ ِْي يَ ِع ُظ ُك ْم
لَ َع َّل ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن{((( والقائلَ ..} :و�أَ ْح ِ�س���ن َك َما َ�أ ْح َ�س َن اهللُ �إِلَ ْي َك َولاَ تَ ْب ِغ ا ْل َف َ�سا َد ِفي ْ أالَ ْر ِ�ض ِ�إنَّ
اهللَ لاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْف ِ�س ِد َين{(((.
ح�ضوا �شيعته ��م ومح ّبيهم على التخلُّق ب�صفة الإح�سان
كم ��ا � ّإن �أهل البيت Qقد ّ
�إل ��ى من �أ�س ��اء �إليهم وظلمهم ،قال ر�س ��ول اهلل�« :Pأال �أُخبركم بخي ��ر خالئق الدنيا
والآخرة؟
العفو ع ّمن ظلمك.
وت�صل من قطعك.
والإح�سان �إلى من �أ�ساء �إليك.
و�إعطاء من حرمك»(((.
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،3ص .2015
((( الخ�صال� ،ص  ،570ح.1
((( �سورة النحل ،الآية.90 :
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.77 :
((( الكافي ،ال�شيخ الكليني ،ج � ،2ص  ،107ح.1
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علي « :Qال منقبة �أف�ضل من الإح�سان»(((.
وعن الإمام ّ
وعنه « :Qمن كمال الإيمان مكاف�أة الم�سيء بالإح�سان»(((.
وعن ��ه « :Qل ��و ر�أيت ��م الإح�س ��ان �شخ�ص� �اً لر�أيتم ��وه �ش ��ك ً
ال جمي�ل ً�ا يف ��وق
العالمين»(((.
ول ��ذا ف� �� ّإن من يمن ��ع الإح�س ��ان فعاقبته وخيمة ،ق ��ال الإمام عل � ّ�ي « :Qمن كتم
المن على من ُنح�سن �إليهم ،قال
الإح�سان عوقب بالحرمان»(((� ،إ�ضافة �إلى النهي عن ّ
علي« :Qجمال الإح�سان ترك االمتنان»((( ،بل كمال الإح�سان وجماله ترك
الإمام ّ
علي« :Qتمام الإح�سان ترك المنّ به»(((.
ّ
المن به كما يقول الإمام ّ
�إذا كان ك ُّل هذا الترغيب والترهيب حول ف�ضيلة الإح�سان ،ف�إنّه لما فيه من �أجر عظيم
(((
علي Qقال:
عند اهلل تعالىَ } :و ْا�ص ِب ْر َف�إِنَّ هّاللَ َال يُ ِ�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ُم ْح ِ�س ِن َين{  ،وعن الإمام ّ
«عليك بالإح�سان ،ف�إنّه �أف�ضل زراعة ،و�أربح ب�ضاعة»((( ،وعنه ِ « :Qن َعم زاد المعاد
الإح�سان �إلى العباد»(((.
ه ��ذا ف�ض ًال عن �أثر المنفعة للم�ؤمني ��ن فيما بينهم و�صالح �ش�ؤونهم ،و�إ�شاعة المح ّبة
وروح الأخ� � ّوة بف�ض ��ل �إح�سان بع�ضنا �إلى بع�ض طبق ًا لم ��ا �أو�صانا به المح�سن ج َّل جالله
و�أهل بيت الإح�سان.Q
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص .2434
((( م .ن� ،ص .3722
((( م .ن ،ج � ،1ص .640
((( م .ن� ،ص .643
((( م .ن� ،ص .416
((( م .ن� ،ص .644
((( �سورة هود ،الآية.115 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص 640
((( م .ن� ،ص .640
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علي« :Qالإح�س ��ان مح ّب ��ة»((( ،وعنه
ق ��ال �أمير الإح�س ��ان والمح�سنين الإم ��ام ّ
« :Qمن ك ُثر �إح�سانه �أح ّبه �إخوانه»(((.
بل بالإح�سان نملك قلوب الم�ؤمنين كما قال �أمير الم�ؤمنين« :Qبالإح�سان تملك
القل ��وب»((( ،ل ��ذا ف� ّإن المح�سن هو ح � ٌّ�ي ولو ُنقل �إلى عالم الأموات ،ق ��ال ابن �أبي طالب
حي و�إن ُن ِقل �إلى منازل الأموات»(((.
« :Qالمح�سن ٌّ
ه ��ذا و� ّإن من عظمة الإ�س�ل�ام العزيز � ّأن رحمته لم تقت�صر عل ��ى الم�ؤمنين باهلل ج َّل
جالل ��ه فق ��ط ،بل نعمة الإح�سان وبركاته ��ا ت�شمل ح ّتى الم�شركين ب ��اهلل تعالى كبريا�ؤه،
وت�سري �إلى �أعقاب �أعقابه.
روي ع ��ن �سلم ��ان بن عامر ال�ض ّب ّي :قلت« :يا ر�سول اهلل! �إنّ �أبي كان ُيقري ال�ضيف،
و ُيكرم الجار ،ويفي بالذّمة ،و ُيعطي في النائبة ،فما ينفعه ذلك؟
قال  :Pمات ُم�شركاً؟
قلت :نعم.
قال� :Pأما �إنّها ال تنفعه ،ولكنّها تكون في عقبه �إنّهم لن ُيخزوا �أبداً ،ولن ُيذ ّلوا
�أبداً ،ولن يفتقروا �أبداً»(((.

���ان إِ�لاَّ
وه ��ذا ما �أ�شار �إلي ��ه الإمام الكاظم - Qفي قوله تعالىَ } :ه ْل َج َزاء ْ إِال ْح َ�س ِ
ْإ
ال ِْح َ�سا ُن{ « :-جرت في الم�ؤمن والكافر وال ِب ّر والفاجر ،من �صنع �إليه معروف فعليه

�أن ُيكاف ��ئ به ،ولي�س ��ت المكاف�أة �أن ت�صنع كما �صنع حتى ترى ف�ضلك ،ف�إن �صنعت كما
�صنع فله الف�ضل باالبتداء»(((.
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .640
((( م .ن.
((( م .ن.
((( م .ن.
((( كنز العمال ،ح .16495
المجل�سي ،ج� ،1ص.152
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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هل قابلنا إحسان ال ّله باإلحسان؟

� ّإن م ��ن �أ�سم ��اء المولى ع َّز وج� � َّل (المح�سن)؛ و�إح�سانه ي�شم ��ل مخلوقاته جميع ًا ال
�س ّيم ��ا �أ�شرفهم و�أكرمهم ف ��ي الخليقة وهم الب�شر؛ حيث �أنع ��م عليهم بالخير والبركات
وجعل ك َّل الكائنات في خدمتهم.
ولك ��ن نح ��ن عبيده ه ��ل قابلنا ه ��ذا الإح�س ��ان بالإح�سان كم ��ا �أمرن ��ا اهلل تعالى في
محكم كتابهَ } :ه ْل َج َزاء ْ إال ِْح َ�س ِ
���ان ِ�إلاَّ ْ إ
ال ِْح َ�س���ا ُن{(((� ،أم �إنّنا قابلناه بالذنوب والمعا�صي
وال�س ّيئات؟! �أال ن�ستحي من �أنف�سنا �أن ُنكافئ المح�سن بجزيل النعم بالإ�ساءة وبالإعمال
القبيحة ال�صادرة عنّا؟
قال �أمير الم�ؤمنين« :Qعادة اللئام المكاف�أة بالقبيح عن الإح�سان»((( ،وعنه:Q
«�ش ُّر النا�س من كاف�أ على الجميل بالقبيح»(((.
هل نحن من اللئام..؟! وهل نحن من �ش ِّر النا�س..؟!
فلنق ��ف مع �أنف�سنا ولو قلي ًال و ُنحا�سبها ون�س�ألها �إلى �أين نحن ذاهبون؟! وكيف لنا �أن
نر َّد الجميل و ُنقابل الإح�سان بالإح�سان؟
لك ��ي نعرف الج ��واب ال�صائب ون�سل ��ك الطريق ال�صحي ��ح ،علينا �أن نع ��ود �إلى منبع
الحكمة والهدى..
روى عمر بن يزيد قال� :سمعت �أبا عبد اهلل ال�صادق Qيقول�« :إذا �أح�سن الم�ؤمن
عمله �ضاعف اهلل عمله بك ِّل ح�سنة �سبعمائة...
فقلت له :وما الإح�سان؟
((( �سورة الرحمن ،الآية.60 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص .2192
((( عيون الحكم والمواعظ ،الوا�سطي� ،ص .295
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قال :فقال� :Qإذا �ص ّليت ف�أح�سن ركوعك و�سجودك ،و�إذا �صمت فتوقّ ك َّل ما فيه
ف�ساد �صومك ...وك ّل عمل تعمله هلل فليكن نق ّي ًا من الدن�س»(((.
وروي � ّأن النب � ّ�ي�ُ Pسئل عن الإح�سان ،فقال�« :Pأن تعبد اهلل ك�أنّك تراه ،ف�إن لم
تكن تراه ف�إنّه يراك»(((.
�إذ ًا ،لك ��ي نك ��ون من المح�سنين ال ُب َّد �أن ن�أتي ب�أعمالنا على وجه ح�سن؛ �أي الإخال�ص
���ن َف َل ُه �أَ ْج ُر ُه ِعن َد َربِّ ِه َو َال
هلل وحده وطاعته ،قال تعالى}:بَ َلى َم ْن �أَ ْ�س��� َل َم َو ْج َه ُه لهلِ ِ َو ُه َو ُم ْح ِ�س ٌ
خَ ْو ٌف َع َل ْيهِ ْم َو َال ُه ْم يَ ْح َزنُو َن{(((.

غنى عنّا ونحن الفق ��راء �إليه� ،ألي�س هو القائل�} :إِنْ
وبالنتيج ��ةّ � :إن اهلل �سبحانه في ً
�أَ ْح َ�س���نتُ ْم �أَ ْح َ�سنتُ ْم ِ ألَن ُف ِ�س ُك ْم إَِو�نْ �أَ َ�س�أْت ُْم َف َل َهاَ } ،((({..و َمن َجا َه َد َف�إِنَّ َما يُ َج ِاه ُد ِلنَ ْف ِ�س ِه �إِنَّ اهللَ لَ َغ ِن ٌّي
َعنِ ا ْل َعالَ ِم َين{(((؟!
علي�« :Qإنّك �إن �أح�سن ��ت فنف�سك تُكرم ،و�إليها
ويق ��ول �أمير المح�سنين الإمام ّ
تُح�سن� ،إنّك �إن �أ�س�أت فنف�سك تمتهن و�إياها تغبن»(((؟!
مقام المحسن عند الله:

حب المح�سنينَ ..} :و�أَ ْح ِ�سنُ َو ْا ِ�إنَّ اهللَ يُ ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِ�س ِن َين{((( ،بل }� ..إِنَّ اهللَ
� ّإن اهلل �سبحانه ُي ُّ
يب ِّم َن ا ْل ُم ْح ِ�س ِن َين{(((.
لَ َم َع ا ْل ُم ْح ِ�س ِن َين{((( ،و� ّإن رحمته قريبة منهم�} :إِنَّ َر ْح َم َت ا ِهلل َقرِ ٌ
المجل�سي ،ج � ،68ص .247
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( م .ن ،ج � ،67ص .219
((( �سورة البقرة ،الآية.112 :
((( �سورة الإ�سراء ،الآية.7 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.6 :
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج� ،1ص .643
((( �سورة البقرة ،الآية.195 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.69 :
((( �سورة الأعراف ،الآية.56 :
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ي���ن اتَّق َْو ْا َما َذا �أَن َز َل
�أ ّم ��ا جزاء المح�سنين فاهلل تب ��ارك وتعالى قد تكفّل بهَ } :و ِق َيل ِل َّل ِذ َ
(((
الد ْنيَا َح َ�سنَ ٌة َولَ َدا ُر ال ِآخ َر ِة خَ ْي ٌر َولَ ِن ْع َم َدا ُر ا ْل ُم َّت ِق َين{
َر ُّب ُك ْم َقالُو ْا خَ ْي ًرا لِّ َّل ِذ َين �أَ ْح َ�س���نُو ْا ِفي َه ِذ ِه ُّ
}ق ُْل يَا ِعبَ ِاد الَّ ِذ َين �آ َمنُوا اتَّقُوا َربَّ ُك ْم ِل َّل ِذ َين �أَ ْح َ�س���نُوا ِفي َه ِذ ِه ُّالد ْنيَا َح َ�س���نَ ٌة َو�أَ ْر ُ�ض ا ِهلل َو ِا�س َع ٌة إِ �نَّ َما
ال�صا ِب ُرو َن �أَ ْج َر ُهم ِب َغ ْيرِ ِح َ�س ٍاب{(((.
يُ َو َّفى َّ
المفاهيم الأ�سا�س
ولكن اهلل
1 .1ظل ��م النف�س يعني التع ّدي على ح ��دود اهلل تعالى وحقوقهّ ،
برحمت ��ه الوا�سع ��ة يعف ��و ويغفر لمن ظل ��م نف�سه حينما يت ��وب وي�ؤ ّدي
حقوق اهلل ويقوم بالواجبات ال�شرعية.
2 .2التخلُّق ب�صفة العفو وال�صفح الجميل ع َّمن ظلمنا و�أ�ساء �إلينا لهو من
الأخالق الحميدة والكريمة.
ّ �3 .3إن مقام العافين والمح�سنين عند اهلل تعالى هو مقام ت�شمله الرحمة
الإله ّية والقرب منه ج َّل جالله.

((( �سورة النحل ،الآية.30 :
((( �سورة الزمر ،الآية.10 :
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للمطالعة:
من ق�ص�ص تالمذة مدر�سة �أهل العفو والإح�سان:R
كان مالك الأ�شتر(ر�ضوان اهلل عليه) ما ّر ًا في �سوق الكوفة وعليه قمي�ص خام وعمامة
من خام �أي�ض ًا ..فر�آه �شخ�ص عليه الطي�ش ،فاحتقره لثيابه العادية هذه ..ورماه ببندقة
من طين فلم يلتفت �إليه الأ�شتر وم�ضى.
فقيل له :هل تعرف من رميت؟
قال :ال..
قيل :هذا مالك الأ�شتر �صاحب �أمير الم�ؤمنين.Q
وقد كان حديث مالك بين النا�س على ِّ
كل �شفة ول�سان.
فارتع ��د الرجل ..وتب ��ع الأ�شتر ليعت ��ذر �إليه ..فوج ��ده قد دخل م�سج ��د ًا ..وهو قائم
ُي�ص ِّلي .فل ّما فرغ من �صالته وقع الرجل على قدميه ُيق ِّبلهما.
فقال الأ�شتر :ما هذا؟
قال الرجل� :أعتذر �إليك م ّما �صنعت.
قال الأ�شتر :ال ب�أ�س عليك فواهلل ما دخلت الم�سجد � اّإل لأ�ستغفر لك.
(الق�ص�ص العجيبة لل�شهيد د�ستغيب)

12

حلية ال�صالحين
الثمالي:
من دعاء �أبي حمزة
ّ
ّهم �ألحقني ب�صالح من م�ضى ،واجعلني من
«الل ّ
�صالح من بقي وخذ بي �سبيل ال�صالحين ،و�أعنّي على
نف�سي بما تُعين به ال�صالحين على �أنف�سهم ،وال تر ّدني
في �سوء ا�ستنقذتني منه �أبداً ،واختم عملي ب�أح�سنه،
واجعل ثوابي منه الجنّة ،برحمتك يا �أرحم الراحمين .
ّهم �إنّي �أ�س�ألك �إيماناً ال �أجل له دون لقائك� ،أحيني
الل ّ
ما �أحييتني عليه ،وتو ّفني �إذا تو ّفيتني عليه ،وابعثني
�إذا بعثتني عليه».
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تمهيد:
� ّإن �سلوك �سبيل ال�صالحين والتح ّلي ِ
بح ْليتهم و�سماتهم ،هو باب النجاة والفوز يوم ال
ينفع مال وال بنون � اّإل من �أتى اهلل �سبحانه بقلب �سليم.
و�سبيل ال�صالحين هو طريق ذات ال�شوكة ،ويحتاج �إلى جهاد و�سعي ومثابرة ،فطريق
الجنّة ُحفّت بالمكاره ،وطريق النار ُحفّت بال�شهوات.
ومن ُيح ّدد طريقه هو نحن وما التوفيق والت�سديد �إال من اهلل تبارك وتعالى.
سبيل الصالحين:

الثمالي« :ال ّله ّم �ألحقني
لقد قر�أنا مع الإمام زين العابدين Qفي دعاء �أبي حمزة
ّ
ب�صال ��ح م ��ن م�ضى ،واجعلني م ��ن �صالح من بقي وخ ��ذ بي �سبيل ال�صالحي ��ن ،و�أعنّي
على نف�سي بما تُعين به ال�صالحين على �أنف�سهم.»..
ُنالحظ � ّأن الإمام Qيدعو اهلل تعالى لأن ُيلحقه بال�صالحين و�أن ُيبقيه في �سبيلهم،
الأمر الذي يدفعنا للبحث عن ه�ؤالء ال�صالحين ،وا�ستك�شاف �سبيلهم و�أحوالهم.
�م :هل نحن من ه�ؤالء الق ��وم ال�صالحين ا ّلذي ��ن يتمنّى الإمامQ
وال�س� ��ؤال الأه � ّ

االلتحاق بهم؟!

و�إذا ل ��م نك ��ن منهم فما ال�سبي ��ل لاللتحاق بهم؟ وه ��ل ُيمكن �أن ن ّت�ص ��ف ب�صفاتهم
و�سماتهم؟
� ّإن مق ��ام ال�صالحي ��ن من المقام ��ات العالية ،ا ّلتي جهد الأنبي ��اء والأولياء في طلبها
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و�س�ؤالها من اهلل تعالى ،فب ّلغهم �سبحانه ذلك ،وهناك العديد من ال�شواهد القر�آن ّية ا ّلتي
تح ّدثت عن هذا الأمر:

ال�ص���ا ِبرِ َين * َو َ�أ ْدخَ ْلنَا ُه ْم ِفي
ي�س َو َذا ا ْل ِك ْف ِل ُك ٌّل ِّم َن َّ
 ق ��ال تعالىَ } :و�إ ِْ�س��� َم ِاع َيل َو�إِ ْدرِ َال�صا ِل ِح َين{(((.
َر ْح َم ِتنَا �إِنَّ ُهم ِّم َن َّ
 وق ��الَ } :ولُو ًطا �آتَ ْينَا ُه ُح ْك ًما َو ِع ْل ًم���ا َون ََّج ْينَا ُه ِم َن ا ْل َق ْريَ ِة الَّ ِتي َكانَت تَّ ْع َم ُل ا ْلخَ بَا ِئثَ ِ�إنَّ ُه ْمال�صا ِل ِح َين{(((.
َكانُوا َق ْو َم � َس ْو ٍء َف ِا�س ِق َين * َو�أَ ْدخَ ْلنَا ُه ِفي َر ْح َم ِتنَا �إِنَّ ُه ِم َن َّ
ال�صا ِل ِح َين{(((.
ا�س ُك ٌّل ِّم َن َّ
 و�أي�ض ًا قالَ } :و َز َكرِ يَّا َويَ ْحيَى َو ِع َي�سى َو�إِ ْليَ َاب َو�آتَ ْينَا ُه �أَ ْج َر ُه ِفي ُّالد ْنيَا
ُوب َو َج َع ْلنَا ِفي ُذ ِّريَّ ِت ِه ال ُّنبُ��� َّو َة َوا ْل ِكتَ َ
���ح َق َويَ ْعق َ
 } َو َو َه ْبنَا لَ ُه �إ ِْ�س َال�صا ِل ِح َين{(((.
َو�إِنَّ ُه ِفي ْال ِآخ َر ِة لَ ِم َن َّ
نبي اهلل �إبراهيم Qي�س�أل ر ّبه �أن يهب له الول ��د ال�صالحَ } :و َقا َل �إِن ِّي
 وه ��ذا ّال�صا ِل ِح َين * َفبَ�شَّ ْرنَا ُه ِبغ اَُل ٍم َح ِل ٍيم{(((.
َذ ِاه ٌب �إِلَى َربِّي َ�سيَ ْه ِدينِ * َر ِّب َه ْب ِلي ِم َن َّ
نبي اهلل �سليمانُ Qيخبر ُ
اهلل �سبحانه ..} :وقال رب �أوزعني �أن �أ�ش���كر
 وعن ّنعمتك التي �أنعمت علي وعلى والدي و�أن �أعمل �ص���الح ًا تر�ضاه و�أدخلني برحمتك في عبادك
ال�صالحين{(((.
ويذك ��ر الق ��ر�آن قوم ًا �أ�سلموا من الن�ص ��ارى� ،س�ألوا اهلل تعال ��ى �أن ُيدخلهم مع القوم
ال�صالحين } َو ِ�إ َذا � َس ِ���م ُعو ْا َما ُ�أنزِ َل ِ�إلَى ال َّر ُ�س ِ
���ن ال َّد ْم ِع ِم َّما َع َرفُو ْا ِم َن
���ول تَ َرى �أَ ْعيُنَ ُه ْم ت َِف ُ
ي�ض ِم َ

ا ْل َح ِّق يَقُولُو َن َربَّنَا �آ َم َّنا َفا ْكتُ ْبنَا َم َع ال�شَّ ِ
���اه ِد َين * َو َما لَنَا َال نُ ْ�ؤ ِم ُن بِا ِهلل َو َما َجاءنَا ِم َن ا ْل َح ِّق َون َْط َم ُع

((( �سورة الأنبياء ،الآيتان.86 ،85 :
((( �سورة الأنبياء ،الآيتان.75 ،74 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.85 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.27 :
((( �سورة ال�صافات ،الآيتان.101 ،99 :
((( �سورة النمل ،الآية.19 :

ح��ل��ي��ة ال����ص��ال��ح��ي��ن

175

ال�صا ِل ِح َين{(((.
�أَن يُ ْد ِخ َلنَا َربَّنَا َم َع ا ْلق َْو ِم َّ
ولك ��ي نلتحق برك ��ب ال�صالحين من الأنبي ��اء والأولياء علينا �أن نقت ��دي بهم ون�سلك
�سبيلهم ا ّلذي �أو�ضحه اهلل ج َّل جالله في محكم كتابه العزيز} :يُ�ؤْ ِمنُو َن بِا ِهلل َوا ْليَ ْو ِم ال ِآخرِ
َويَ�أْ ُم ُرو َن بِا ْل َم ْع ُر ِ
ال�صا ِل ِح َين{(((.
وف َويَ ْن َه ْو َن َعنِ ا ْل ُمن َكرِ َويُ َ�سارِ ُعو َن ِفي ا ْلخَ ْي َر ِات َو�أُ ْولَـ ِئ َك ِم َن َّ
ف�سبي ��ل ال�صالحين ه ��و الإيمان باهلل تعالى واليوم الآخ ��ر والأمر بالمعروف والخير،
والنه ��ي ع ��ن كل ما نهى عنه اهلل تعالى م ��ن منكر و�سوء ،ف�إذا فعلن ��ا ذلك ظهرت علينا
�سمات ال�صالحين و�أظهر اهلل ب�أيدينا �آثارهم.
أنفسنا بين حسن العاقبة وسوء العاقبة:

ُيناج ��ي موالنا الإم ��ام زين العابدي ��ن Qاهلل ج َّل جالله فيق ��ول ..« :و�أعنّي على
نف�سي بما تُعين به ال�صالحين على �أنف�سهم ،وال تر ّدني في �سوء ا�ستنقذتني منه �أبداً،
واختم عملي ب�أح�سنه ،واجعل ثوابي منه الجنّة ،برحمتك يا �أرحم الراحمين».
ِال�س ِوء �إِ َّال َما َر ِح َم َرب ِّ َي �إِنَّ َربِّي َغ ُفو ٌر َّر ِح ٌيم{(((.
نعمَ } ،و َما �أُبَ ِّرى ُء نَ ْف ِ�سي �إِنَّ ال َّن ْف َ�س لأَ َّما َر ٌة ب ُّ
ه ��ذه النف�س الأ ّمارة ا ّلتي ح� �ذّر اهلل تعالى نب ّيه الم�صطفى Pمنه ��ا ،قائ ًال في حديث
المع ��راج« :يا �أحم ��د ال تتز ّين بلب�س اللبا�س وطيب الطعام ولي ��ن الوطاء ،ف�إنّ النف�س
م�أوى ك ّل �شر ،ورفيق ك ّل �سوء تج ّرها �إلى طاعة اهلل وتج ّرك �إلى مع�صيته ...وتطغى
�إذا �شبعت وت�شكو �إذا جاعت ،وتغ�ضب �إذا افتقرت وتتك ّبر �إذا ا�ستغنت ،وتن�سى �إذا كبرت
وتغفل �إذا �أمنت ،وهي قرينة ال�شيطان .ومثل النف�س كمثل النعامة ،ت�أكل الكثير و�إذا
ُحمل عليها ال تطير ،ومثل الدفلي (الدفلي :نبت زهره كالورد الأحمر) ،لونه ح�سن
وطعمه م ّر»(((.
((( �سورة المائدة ،الآية.83 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.114 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.53 :
المجل�سي ،ج � ،74ص .23
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
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نع ��م ،هذه النف� ��س ا ّلتي ي�شكوها الإمام زين العابدي ��ن  Qهلل تعالى في مناجاته
فيق ��ول�« :إله ��ي �إليك �أ�شك ��و نف�ساً بال�س ��وء �أ ّمارة ،و�إل ��ى الخطيئة ُمب ��ادرة ،وبمعا�صيك
م�سها الخير تمنع،
م�سها ال�ش ّر تج ��زع ،و�إن ّ
مولع ��ة ...،كثي ��رة العلل ،طويلة الأمل� ،إن ّ
م ّيال ��ة �إل ��ى اللعب واللهو ،مملوءة بالغفل ��ة وال�سهو ،تُ�سرع بي �إل ��ى الحوبة ،وتُ�س ّوفني
بالتوبة»(((.
�إذا هذه �أنف�سنا ا ّلتي �إن تركناها كيفما ت�شاء �أخذتنا �إلى الباطل وال�ضياع � اّإل ما رحم
اهلل تعال ��ى ،قال �س ّيد ال�ساجدين« :Q :و�أوهن ق ّوتنا ع ّما ُي�سخطك علينا ،وال تُخ ِّل
في ذلك بين نفو�سنا واختيارها ،ف�إنّها مختارة للباطل �إلاّ ما و ّفقتّ � ،أمارة بال�سوء �إال
ما ِ
رحمت»(((.
ل ��ذا الإن�سان الم�ؤمن يعي�ش حالة الخ ��وف والتر ّقب من خاتمة حياته وخاتمة �أعماله،
علي:Q
ويعي�ش حالة الت�أرجح بين ح�سن العاقبة و�سوء العاقبة ،ول ِنعم ما قاله الإمام ّ
«ك ّل مخلوق يجري �إلى ما ال يدري»(((.
وع ��ن ر�سول اهلل« :Pال يزال الم�ؤمن خائفاً من �سوء العاقبة ،ال يتيقّن الو�صول
�إلى ر�ضوان اهلل حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت»(((.
بالتال ��ي ف� ّإن مالك العمل بخواتيمه ،عن ال�سيد الم�سيح�« :Qإنّ النا�س يقولون:
�إنّ البناء ب�أ�سا�سه و�أنا ال �أقول لكم كذلك.
قالوا :فماذا تقول يا روح اهلل؟
قال :بحق �أقول لكم� :إنّ �آخر حجر ي�ضعه العامل هو الأ�سا�س»(((.
((( ال�صحيفة ال�سجـّاد ّية.
((( م .ن.
((( غرر الحكم ،ح .2215
المجل�سي ،ج � ،24ص .27
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( معاني الأخبار� ،ص .348
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وقال ر�سول اهلل« :Pمالك العمل خواتيمه»(((.
و�أن نخت ��م �أعمالن ��ا وحياتنا ب�أح�سن الأعمال وخيرها ال �أن نختمها ب�سوء و�ش ّر ،هو ما
ير�ض ��ي اهلل تعالى ،قال ر�سول اهلل« :Pخير الأمور خيره ��ا عاقبة»((( ،وعنه :Q
«�إنّ حقيقة ال�سعادة �أن ُيختم للمرء عمله بال�سعادة ،و�إنّ حقيقة ال�شقاء �أن ُيختم للمرء
عمله بال�شقاء»(((.
قال ر�سول اهلل�« :Pإنّ الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل �أهل الجنّة ،ثم ُيختم
ل ��ه بعم ��ل �أهل النار ،و�إنّ الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل �أهل النار ثم ُيختم عمله
(((
خا�ص ،فال ينبغي لنا �أن ُن�س ّوف التو ّبة،
إلهي ّ
بعم ��ل �أه ��ل الج ّن ��ة»  .وهذا بحاجة للطف � ّ
فلع ّل الموت ُيدركنا قبلها ،وال ينفع عند ذلك ندم.
ُيحكى � ّأن عابد ًا في بني �إ�سرائيل ا�سمه (بر�صي�صا) كان ُم�ستجاب الدعوة .وكان بنو
�إ�سرائيل ي�ست�شفُون به و�أ�صبح ممن تُنال منه البركة.
وذات يوم عر�ضوا عليه فتاة مجنونة ،فباتت عنده ،ف�س ّول له ال�شيطان �أن يفعل معها
الحرام!
وبعد �أن �أفاق من فعلته ال�شنيعة �أراد �أن يواري فعلته ،فقتلها ،و�أخفى ُج ّثتها.
فحكم عليه بال�صلب �أمام �أنظار النا� ��س ،وقبل �أن ُينفّذ عليه
و�ش ��اء اهلل �أن يف�ضح ��ه ُ
حك ��م الإع ��دام ،عر�ض ل ��ه ال�شيطان م ّرة �أخرى ،وق ��ال له� :أال تُري ��د الخال�ص من هذا
الموت؟
قال العابد :بلى ،وكيف ذلك؟
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،1ص .724
((( �أمالي ال�صدوق� ،ص .577
((( معاني الأخبار ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص .345
((( كنز العمال ،ح .545
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قال ال�شيطان :ب�أن ت�سجد لي فقط!
�أجابه العابد :كيف �أ�سجد لك و�أنا على هذه الحالة؟
ق ��ال ال�شيط ��ان� :أكتفي منك بالإيم ��اء ،ف�أوم�أ العابد له ،فكفر ب ��اهلل ثم ُ�صلب وخ�سر
الدنيا والآخرة(((.
القتل؟…ثم
�أر�أي ��ت ه ��ذا العابد كيف �أنه بعد ارتكاب ��ه فاح�شة الزنا يق ��وم بجريمة
ّ
م ��اذا؟ بدل �أن يلج�أ �إلى رحمة اهلل الوا�سعة ويرجو العفو والمغفرة ،تراه يرجو الخال�ص
من ال�شيطان ،لتكون خاتمة �أعماله �أ�سو�أ عاقبة!
لهذا يو�صينا ر�سول اهلل« :Pال عليكم �أن تعجبوا ب�أحد حتى تنظروا بما ُيختم له،
ف� ��إنّ العام ��ل يعم ��ل زماناً من عمره �أو برهة من دهره بعم ��ل �صالح لو مات عليه دخل
الجنّة ثم يتح ّول فيعمل عم ً
ال �س ّيئاً»(((.
كيف السبيل إلى ُحسن العاقبة؟

هن ��اك موجبات �إن ُقمن ��ا بها كانت عاقبتنا ح�سنة وخاتمة حياتنا �سعادة وخير ًا ،وفي
المقابل هناك موجبات �إن وقعنا فيها كانت عاقبتنا �س ّيئة وخاتمة حياتنا �شقا ًء و�ش ّر ًا.
فمن موجبات ُح�سن العاقبة ،ما يلي:
	-1االلت ��زام بعم ��ود الدي ��ن ،ومي ��زان قب ��ول الأعم ��ال �أو ر ّده ��ا؛ �أي �صالتنا .قال
���ن نَ ْر ُزق َُك َوا ْل َعا ِقبَ ُة
ِال�ص�َلِاَ ِة َو ْا�ص��� َط ِب ْر َع َل ْي َها لاَ ن َْ�س����أَلُ َك رِ ْز ًقا ن َّْح ُ
تعالىَ } :و�أْ ُم ْر �أَ ْه َل َك ب َّ
ِلل َّت ْق َوى{(((.

((( راجع بحار الأنوار ،ج � ،14ص .486
((( كنز العمال ،ح .589
((( �سورة طه ،الآية.132 :
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كم ��ا �أو�صانا الإمام ال�صادق Qب�ص�ل�اة الليل قائ ًال« :عليكم ب�صالة الليل ف�إنّها
�سنّة نب ّيكم ،ود�أب ال�صالحين قبلكم ،ومطردة الداء عن �أج�سادكم»(((.
 -2تجنّب خ�صلة العل ّو والتك ّبر على الآخرين مهما بلغنا من مقامات ومراتب في هذه
الدني ��ا الدن ّي ��ة ،و�أن ُندرِك ج ّيد ًا � ّأن المعيار عن ��د اهلل تعالى لي�س علمنا �أو جهلنا،
ولي�س �أن نكون �أغنياء �أو فقراء… بل المعيار هو التقوى .قال تعالىِ } :ت ْل َك ال َّدا ُر
ْال ِآخ َر ُة ن َْج َع ُل َها ِل َّل ِذ َين لاَ يُرِ ي ُدو َن ُع ُل ًّوا ِفي ْ أ
الَ ْر ِ�ض َولاَ َف َ�سا ًدا َوا ْل َعا ِقبَ ُة ِل ْل ُم َّت ِق َين{(((.
ق ��ال الإمام عل � ّ�ي�« :Qإن الرجل ل ُيعج ُبه �أن يكون �ش ��راك نعله �أجود من �شراك
نعل �صاحبه فيدخل تحتها» �أي تحت هذه الآية(((.
 -3تعظي ��م اهلل �سبحانه وحم ��ده و�شكره على جزي ��ل نعمه ،ف�ض ًال ع ��ن �إكرام عباده
والإح�س ��ان �إليه ��م ،و�أن ن�سعى في ق�ضاء حوائجهم .ق ��ال الإمام ال�صادق:Q
«�إن �أردت �أن ُيخت ��م بخي ��ر عمل ��ك حت ��ى تُقب�ض و�أنت في �أف�ض ��ل الأعمال ِّ
فعظم
هلل ح ّق ��ه� ،أن تب ��ذل نعم ��اءه في معا�صي ��ه ،و�أن تغت ّر بحلمه عن ��ك ،و�أكرم ك ّل من
وجدته ُيذكر منّا �أو ينتحل مو ّدتنا»(((.
وع ��ن الإمام الكاظم�« :Qإنّ خواتيم �أعمالكم ق�ضاء حوائج �إخوانكم والإح�سان
�إليه ��م م ��ا قدرت ��م ،و�إال لم ُيقب ��ل منكم عمل ،ح ّن ��وا على �إخوانك ��م ،وارحموهم تلحقوا
بنا»(((.
� -4أن نعل ��م عل ��م اليقين القاطع ا ّلذي ال ي�شوبه ّ
�شك �أو ظ � ّ�ن ،ب� ّأن ك ّل �سعادة نعي�شها،
وك ّل خي ��ر وتوفيق في هذه الدنيا هو من اهلل تعالى وف�ضله ورحمته ،بل ح ّتى حالة
المجل�سي ،ج � ،84ص .149
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �سورة الق�ص�ص ،الآية.83 :
((( ميزان الحكمة ،محمدي الري�شهري ،ج� ،1ص.36
((( عيون �أخبار الر�ضا ،Qج � ،1ص .7
المجل�سي ،ج � ،72ص .379
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ

م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة

180

إلهي ونظرة رحمان ّية قد تُط ِّهر
ال�شق ��اء وال�صعاب ا ّلتي نعي�شها ال تخل ��و من لطف � ّ
قلوبنا وتُنقذنا من عذاب وعقاب �أليم.
علي Qقال - :ل ّما نظر �إلى رجل �أ ّثر الخوف عليه « :-ما بالك؟
عن الإمام ّ
قال� :إنّي �أخاف اهلل.
فق ��ال« :Qي ��ا عبد اهلل خ ��ف ذنوبك ،وخف ع ��دل اهلل عليك ف ��ي مظالم عباده،
و�أطع ��ه فيم ��ا ك ّلفك ،وال تُع�صه فيم ��ا ُي�صلحك ،ث ّم ال تخف اهلل بعد ذلك ف�إنّه ال يظلم
�أحداً ،وال ُيعذِّبه فوق ا�ستحقاقه �أبداً� ،إلاّ �أن تخاف �سوء العاقبة ب�أن تُغ ِّير �أو تُب ِّدل ،ف�إن
�أردت �أن ي�ؤمن ��ك اهلل �س ��وء العاقب ��ة فاعلم �أنّ ما ت�أتيه من خي ��ر فبف�ضل اهلل وتوفيقه،
وما ت�أتيه من �سوء فب�إمهال اهلل و�أنظاره �إياك وحلمه وعفوه عنك»(((.
�أما موجبات �سوء العاقبة ،فمنها:
 -1عدم االعتبار بالأمم والمجتمع ��ات ال�سالفة وقراءة ال�سنن الإله ّية في خلقه ،تلك
الأم ��م ا ّلتي كانت خاتمة دنياه ��ا �سوء العاقبة و�ش َّرها .واهلل �سبحانه قد دعانا في
محكم كتابه العزيز �إلى قراءة �سننه وما جرى على هذه الأمم والمجتمعاتَ } :ق ْد
ِين{((( ،وفي
خَ َل ْت ِمن َق ْب ِل ُك ْم ُ�س���نَ ٌن َف ِ�سي ُرو ْا ِفي ا َلأ ْر ِ�ض َفا ْن ُظ ُرو ْا َك ْي َف َكا َن َعا ِقبَ ُة ا ْل ُم َك َّذب َ
قولهَ } :و�أَ ْم َط ْرنَا َع َل ْيهِ م َّم َط ًرا َفان ُظ ْر َك ْي َف َكا َن َعا ِقبَ ُة ا ْل ُم ْجرِ ِم َين{(((.
 -2و�أي�ض� � ًا من ي�ص ّدون عن �سبي ��ل اهلل ويحاربون من �آمن به ،ف�ض ًال عن الكذب على
اهلل �سبحانه ف�أولئك لهم �سوء العاقبة ،قال تعالىَ } :و َال تَ ْق ُع ُدو ْا ِب ُك ِّل ِ�ص َر ٍاط ت ُِوع ُدو َن

َوت َُ�ص ُّدو َن َعن َ�سب ِِيل ا ِهلل َم ْن �آ َم َن ب ِِه َوتَ ْبغُونَ َها ِع َو ًجا َوا ْذ ُك ُرو ْا �إِ ْذ ُكنتُ ْم َق ِلي ًال َف َك َّث َر ُك ْم َوان ُظ ُرو ْا
َك ْي َف َكا َن َعا ِقبَ ُة ا ْل ُم ْف ِ�س ِد َين{((( ،وقال �سبحانه} :بَ ْل َك َّذبُو ْا ِب َما لَ ْم يُ ِحي ُطو ْا ب ِِع ْل ِم ِه َولَ َّما

المجل�سي ،ح � ،67ص .392
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( �سورة �آل عمران ،الآية.137 :
((( �سورة الأعراف ،الآيات 84 :ـ .86
((( �سورة الأعراف ،الآيات 84 :ـ .86
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يَ�أْ ِتهِ ْم تَ�أْوِ ي ُل ُه َك َذ ِل َك َك َّذ َب الَّ ِذ َين ِمن َق ْب ِلهِ ْم َفان ُظ ْر َك ْي َف َكا َن َعا ِقبَ ُة َّ
الظا ِل ِم َين{(((.
ومضات نورانيّة:

 روى ر�سول اهلل� Pأنّه�« :أوحى اهلل �إلى مو�سى بن عمران:Qيا مو�سى!
ار�ض بك�سرة خبز من �شعير ت�س ّد بها جوعتك ،وخرقة تواري بها عورتك ،وا�صبر على
َ
الم�صيبات.
ف�إذا ر�أيت الدنيا ُمقبِلة فقل� :إنا هلل و�إنا �إليه راجعون عقوبة ُع ّجلت في الدنيا.
و�إذا ر�أيت الدنيا ُمدبِرة والفقر ُمق ِب ًال فقل :مرحب ًا ب�شعار ال�صالحين»(((.
 وروي في حديث المعراج:«يا �أحمد ،عليك بال�صمت ،ف�إنّ �أعمر مجل�س قلوب ال�صالحين وال�صامتين.
و� ّإن �أخرب مجل�س قلوب المتك ّلمين بما ال يعنيهم»(((.
علي�« :Qأال �أ ُّيها النا� ��س! �إنّما الدنيا عر�ض حا�ض ��ر ي�أكل منها
 وق ��ال الإم ��ام ّالب ّر والفاجر ،و�إنّ الآخرة وعد �صادق يحكم فيها ملك قادر»(((.
 وفي دعاء مكارم الأخالق يدعو الإمام زين العابدين:Q«ال ّله ّم �ص ِّل على محمد و�آله وح ّلني بحلية ال�صالحين ،و�ألب�سني زينة المتّقين في
ب�س ��ط العدل ،وكظ ��م الغيظ ،و�إطفاء النائرة ،و�ض ِّم �أهل الفرق ��ة ،و�إ�صالح ذات البين،
و�إف�ش ��اء العارف ��ة ،و�ست ��ر العائب ��ة ،ولي ��ن العريك ��ة ،وخف� ��ض الجن ��اح ،وح�س ��ن ال�سيرة،
((( �سورة يون�س ،الآية.39 :
المجل�سي ،ج � ،13ص .361
((( بحار الأنوار ،العلاّ مة
ّ
((( ميزان الحكمة ،الري�شهري ،ج � ،3ص .2737
((( م .ن ،ج� ،1ص .32
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و�سكون الريح ،وطيب المخالقة ،وال�سبق �إلى الف�ضيلة ،و�إيثار ُّ
التف�ضل ،وترك التعيير
والإف�ضال على غير الم�ستحقّ  ،والقول بالحق و�إن عزّ ،وا�ستقالل الخير و�إن ك ُثر من
قولي وفعلي ،وا�ستكثار ال�ش ّر و�إن ق َّل من قولي وفعلي  .و�أكمل ذلك لي بدوام الطاعة،
ولزوم الجماعة ،ورف�ض �أهل البدع وم�ستعملي الر�أي المخترع»(((.
المفاهيم الأ�سا�س
�1 .1سبيل ال�صالحين الإيمان باهلل والدعوة �إليه و�إعالء كلمته.
2 .2ذخي ��رة ال�صالحي ��ن ف ��ي الدنيا والآخرة ه ��و العمل ال�صال ��ح والأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
3 .3يعي� ��ش الم�ؤم ��ن في هذه الدنيا ف ��ي �صراع بين ح�س ��ن الخاتمة و�سوء
الخاتمة ،وما قبول الأعمال � اّإل بخواتمها.
ّ �4 .4إن الت ��زام الطاع ��ة الإلهي ��ة وابتغاء ر�ضوان ��ه هو ال�سبي ��ل �إلى ح�سن
العاقب ��ة ،وفي المقابل ف� ّإن ارتكاب المعا�صي والذنوب هو ال�سبيل �إلى
�سوء العاقبة.
5 .5م ��ن موجبات ح�سن العاقبة :االلتزام بال�صالة ،تجنّب التك ُّبر ،ق�ضاء
حوائ ��ج الإخوان ،ومن موجب ��ات �سوء العاقبة :ع ��دم االعتبار بالأمم
ال�سالفة ،الكذب على اهلل تعالى.
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للمطالعة:
ورد في الخبر � ّأن (ذا القرنين) ل ّما �سار مع قومه طالب ًا عين الحياة ،و�صل �إلى وادي
الظلمات ،فوطئ جماعته ب�أقدامهم �شيئ ًا دون �أن يعرفوا ما هو ،ف�س�ألوه عنه.
ف�أجابه ��م بكالم جميل :هذه الأر� ��ض من حمل منها �شيئ ًا ن ��دم ،ومن لم يحمل منها
�شيئ ًا ندم…
فبع�ضه ��م قال :طالم ��ا � ّأن العاقبة هي الندامة ،فلماذا نحم ��ل؟ وبع�ضهم الآخر قال:
نحمل فلن نخ�سر �شيئ ًا..
فل ّم ��ا �ص ��اروا �إلى النور نظ ��روا و�إذا ما في �أيديهم مجوهرات فال ��ذي لم يحمل ندم؛
وا ّلذي حمل �أي�ض ًا ندم ،لماذا لم يحمل �أكثر؟!
م ��ن هذه الق�ص ��ة الق�صيرة ن�ستنت ��ج � ّأن حياتنا �أ�شبه ما تكون في ه ��ذه الدنيا بوادي
إلهي� ،ستنجلي
الظلم ��ات ،وعندما نخرج من هذه الدنيا �إلى عالم الآخ ��رة حيث النور ال ّ
الحقيقة �أمام �أعيننا…
�سيتح�سر على ما م�ضى
فا ّل ��ذي عمل واجتهد �سوف يندم �أنّه لماذا لم يعمل �أكثر؟ بل
ّ
من تح�صيل المزيد من عظيم الثواب والأجر.
ويع�ض
و�أ ّم ��ا من لم يعمل �شيئ ًا لآخرته وان�شغل بملذّات الدنيا و�شهواتها ف�سوف يندم ّ
على يديه وي�صرخ باكي ًا� :أرجعوني لعلي �أعمل �صالح ًا !..ولكن هيهات...
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