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7اأولو الألباب

يا ه�شام:

ْر ِعَباِد *  ر اأهل العقل والفهم في كتابه، فقال:{َب�شِّ »اإّن اهلل تب���ارك وتعال���ى ب�شَّ

ْوَلِئَك ُهْم 
ُ
 َواأ

ُ
ْوَلِئَك الَِّذيَن َهَداُه���ُم اهلل

ُ
ْح�َش���َنُه اأ

َ
ِذي���َن َي�ْش���َتِمُعوَن اْلَق���ْوَل َفَيتَِّبُعوَن اأ الَّ

.
(((

ْلَباِب}
َ

ْوُلوا اْلأ
ُ
اأ

ي���ا ه�ش���ام ب���ن الحك���م اإّن اهلل عّز وج���ّل اأكمل للنا����ص الحجج بالعق���ول، واأف�شى 

اإليه���م بالبي���ان، ودلهم عل���ى ربوبّيته بالأدّل���ة فقال:{َواإَِلُهُك���ْم اإَِلٌه َواِح���ٌد لَّ اإَِلَه اإِلَّ 

ْر�ِص َواْخِت���َاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر 
َ
َماَواِت َوالأ ِحي���ُم * اإِنَّ ِفي َخْلِق ال�شَّ ْحَم���ُن الرَّ ُه���َو الرَّ

اء  َماء ِمن مَّ  ِمَن ال�شَّ
ُ
نَزَل اهلل

َ
َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّا�َص َوَما اأ

َحاِب  َياِح َوال�شَّ ِري���ِف الرِّ ْحَي���ا ِب���ِه الأْر�َص َبْع���َد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِم���ن ُكلِّ َداآبٍَّة َوَت�شْ
َ
َفاأ

.
(( (2(

َقْوٍم َيْعِقُلوَن}« ْر�ِص لآَياٍت لِّ
َ
َماء َوالأ ِر َبْيَن ال�شَّ اْلُم�َشخِّ

))) �سورة الزمر: 7)-8).

)2) �سورة البقرة: )6)-64).

))) المازندران���ي - مول���ى محم���د �سال���ح - �سرح اأ�سول الكاف���ي - دار اإحياء التراث العرب���ي للطباعة والن�سر والتوزيع - بي���روت - لبنان - ج) 

�ض90.

العقل

الدر�س الأول
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تمهيد:

ب���داأت و�سّي���ة الإم���ام Q ل�ساحبه ه�سام بن الحك���م, بالتنبيه اإل���ى مركزّية 

العق���ل ومرجعّيته الأ�سا�ض ف���ي البناء الثقافّي لالإن�سان, فم���ا المراد من العقل, وما 

هو دوره الحقيقّي في بناء �سخ�سّية الإن�سان؟ وهل اأّن للعقل ارتباطًا ب�سائر الأخالق 

الإن�سانّي���ة؟ وكيف يمكننا الإ�ستفادة الق�سوى من اإمكاناته الكبيرة التي اأودعها اهلل 

تعالى فيه؟

هذه الأ�سئلة �سنتطّرق لها في البداية قبل اأن نلج في م�سمون هذه الفقرة الهاّمة 

.Q من الو�سّية المباركة لالإمام الكاظم

ما هو العقل ؟

للعق���ل تعريفات كثي���رة, وقد يف�ّسره اأه���ل كّل علم بالطريقة الت���ي يرونها, اإل اأّن 

المعنى الم�سهور له اأّنه محّل تحليل الأفكار وال�سور التي يختزنها المرء. وقد مّيزت 

بع����ض الروايات عن اأه���ل البيت R العق���ل الحقيقي, ففي الرواي���ة عن الإمام 

ال�س���ادق Q حي���ن �ساأل���ه اأحد اأ�سحابه: ما العق���ل ؟ قال: »ما ُعب���د به الرحمن 

واكُت�شب به الجنان، قال: قلت: فالذي كان في معاوية ؟ فقال: تلك النكراء ! تلك 

 .
(((

ال�شيطنة، وهي �شبيهة بالعقل، ولي�شت بالعقل«

يق���ول اأح���د العلم���اء معقب���ًا و�سارح���ًا لإجاب���ة الإم���امQ اإنه »اأج���اب ببع�ض 

خوا�س���ه)اأي العقل( واأغرا�سه المق�سودة منه للتنبيه على اأّن معرفة هذا هو الأهم 

والأ�سهل له دون معرفة حقيقته واإ�سعارًا باأن عرفان حقيقته متع�ّسر جدًا فال يح�سل 

(2(

له ب�سهولة, ولهذا اختلف العلماء فيها وتحيرت عقول الحكماء في تحديدها...«.

وي�ست�س���ف م���ن تعريف الإم���ام اأن العقل هو م���ا يدعو الإن�سان اإل���ى اهلل ومعرفته 

)))   الكليني - الكافي - دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة  - ج )   �ض ))  

)2)  المازندران���ي -  مول���ي محّم���د �سالح  - �سرح اأ�س���ول الكافي - دار اإحياء التراث العربي للطباعة والن�س���ر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج ) 

�ض 74
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وعبادت���ه, التي تو�سل في النهاية اإلى ال�سع���ادة الأخروية, وفي الحديث اأي�سًا اإ�سارة 

اإل���ى �س���يء اآخر وهو ال�سيطنة, ولع���ل ال�سيطنة هي التعبير ع���ن الجانب المظلم لما 

تدعو له اأهواء النف�ض من الأفعال التي تنافي الأخالق والعبودية هلل تعالى, اأو النف�ض 

الأم���ارة بال�سوء, وهي»حالة للنف�ض وقوة محرك���ة لها منافعها كما اأن العقل كذلك«. 

وتو�سي���ح ذلك: اأن العقل نوراني �سريف الذات نقي الجوهر يدعو اإلى مالزمة العلم 

والعمل واكت�ساب المنافع الأخروية الموجبة لل�سعادة الأبدية, وكلما زاد العلم والعمل 

زادت نورانيته و�سفاوؤه حتى ي�سير نورًا مح�سًا و�سوءًا �سرفًا ي�سيء به �سماء القلوب 

واأر����ض النفو����ض, وال�سيطنة ق���وٌة ظلمانية... تدع���و اإلى مالزمة ال�س���رور واكت�ساب 

المناف���ع الدنيوية الموجب���ة لل�سقاوة ال�سرمدي���ة واقتراف زهراته���ا الزائلة الفانية 

بالمك���ر والحي���ل والو�ساو����ض ال�سيطانية, وكلم���ا زادت تلك ال�س���رور والمنافع زادت 

.
(((

ظلمتها وكثرت كدورتها حتى ت�سير ظلمة �سرفة و�سيطنة مح�سة«

فالخال�س���ة اأن العقل هو ما  يو�سل المرء لمعرف���ة اهلل تعالى وال�سير على الدين 

الحنيف وال�سراط الم�ستقيم, وكذلك ما روي عن الإمام ال�سادق Q:»من كان 

.
(2(

عاقًا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة«

تفاوت العقول وح�ساب الإن�سان

اإّن ن�سب���ة التعق���ل بين الب�سر لي�ست على ح���د واحد , فكل اإن�سان ل���ه قدرة معّينة 

على تعقل الأمور, فبع�ض النا�ض ي�سل بالعلم اإلى م�ستوًى عاٍل جدًا, وبع�سهم يمتلك 

ق���درات عقلية محدودة جدًا, ولهذا كان العقل معي���ارًا في ا�ستحقاق الح�ساب, فكل 

ل من ال�سرع والدي���ن, ففي الرواية عن اأبي جعفر  ام���رئ يحا�سب على مقدار ما تعقَّ

الباقرQ قال:»لما خلق اهلل العقل ا�شتنطقه ثم قال له: اأقبل فاأقبل ثم قال له: 

)))  المازندران���ي -  مول���ى محّم���د �سالح  - �سرح اأ�س���ول الكافي - دار اإحياء التراث العربي للطباعة والن�س���ر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج ) 

�ض 75

)2)  الكليني- الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض ))



اأولو الألباب 10

اأدبر فاأدبر، ثم قال: وعّزتي وجالي ما خلقت خلقاً هو اأحب اإلي منك ول اأكملتك 

 .
(((

اإل فيمن اأحب، اأما اإني اإياك اآمر، واإياك اأنهى واإياك اأعاقب، واإياك اأثيب«

  اهلل العباد في 
(2(

وف���ي رواية اأخرى عن اأب���ي جعفر الباقرQ قال:»اإنما يداق 

.
(((

الح�شاب يوم القيامة على قدر ما اآتاهم من العقول في الدنيا«

هل العقل لوحده ؟

ل يواج���ه العقل ال�سه���وات الجامحة للنف�ض الأمارة لوحده, ب���ل �سّخر اهلل تعالى 

ل���ه العديد من الجنود الم�ساعدة وهي الأخ���الق وال�سفات الحميدة الداعية للخير 

والعم���ل ال�سال���ح. وقد اأ�سار اأهل البيت R لهذه الجن���ود وما يقابلها من جنود 

الجه���ل وال�سيطنة والنف�ض الأم���ارة في الحديث الطويل: قال �سماعة: كنت عند اأبي 

عب���د اهلل Q وعنده جماعة من موالي���ه فجرى ذكر العقل والجهل فقال اأبو عبد 

اهلل Q:»اعرف���وا العق���ل وجن���ده والجهل وجنده تهتدوا، ق���ال �سماعة: فقلت: 

جعلت فداك ل نعرف اإل ما عرفتنا, فقال اأبو عبد اهلل Q: اإن اهلل عّز وجّل خلق 

العق���ل وه���و اأول خلق من الروحانيين عن يمين العر����ص من نوره فقال له: اأدبر 

فاأدب���ر، ث���م قال له: اأقبل فاأقبل، فق���ال اهلل تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً و 

كرمتك على جميع خلقي، قال: ثم خلق الجهل من البحر الأجاج ظلمانياً فقال 

ل���ه: اأدب���ر فاأدب���ر، ثم قال له: اأقب���ل فلم يقبل فقال له: ا�شتكب���رت فلعنه، ثم جعل 

للعق���ل خم�ش���ة و�شبعين جن���داً فلما راأى الجهل ما اأكرم اهلل ب���ه العقل وما اأعطاه 

اأ�شمر له العداوة فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته واأنا 

�ش���ده ول ق���وة لي ب���ه فاأعطني من الجند مثل ما اأعطيته فقال: نعم فاإن ع�شيت 

بعد ذلك اأخرجتك وجندك من رحمتي قال: قد ر�شيت فاأعطاه خم�شة و�شبعين 

.
(4(

جنداً...«

)))   الكليني- الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج )   �ض 0)  

)2)  المداقة: المناق�سة في الح�ساب.

)))  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض ))

)4)  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض )2
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ث���م ع���ّدد الإمام Q جنود العقل وما يقابلها من جن���ود الجهل. والناظر لهذه 

الحالة يعلم علم اليقين اأّن اأر�ض النف�ض الب�سرّية �ساحة لمعركة كبرى, لكن اأ�سلحتها 

هي الخير وال�سر, والأعمال المر�سية والأعمال الم�سخطة, فهل �سيتغّلب عقل المرء 

على �سهواته فيحّد من جموحها وهيمنتها على عقله, ويجعلها طّيعة بين يديه؟ اأم اأّنه 

�سي�سفد العقل ويجعله اأ�سيرًا لها, وطوعًا بين يديها تحركه كيفما ت�ساء ؟

عالقة العقل ب�سائر الأخالق

بع���د معرفتنا اأن للعقل جنودًا ت�سانده وت���وؤازره في هذه المعركة نعلم اأن الأخالق 

ل تنف���ك عن العقل, فحيثم���ا يكون العقل تكون باإزائه �سائر الخ�سال الحميدة, فعن 

.
(((

الإمام ال�سادقQ: »اأكمل النا�ص عقًا اأح�شنهم خلقاً«

 وعل���ى راأ�ض تلك الأخالق الحميدة الحياء, ففي الرواية عن اأمير الموؤمنين علي 

بن اأبي طالب Q قال: »هبط جبرئيل على اآدم Q فقال: يا اآدم اإني اأُمرت اأن 

اأخي���رك واح���دة من ثاث فاختر واحدة ودع اثنتين، فق���ال له: وما تلك الثاث؟  

ق���ال: العق���ل والحي���اء والدي���ن، فق���ال اآدم Q: فاإن���ي ق���د اخترت العق���ل، فقال 

جبرئي���لQ للحي���اء والدي���ن: ان�شرفا ودعاه، فق���ال: يا جبرئيل اإن���ا اأُمرنا اأن 

.
(2(

نكون مع العقل حيث كان، قال: ف�شاأنكما وعرج«

فكما اأن الأخالق الح�سنة هي نتاج العقل والعلم والوعي والب�سيرة, فاإّن الأخالق 

الذميمة فرع ال�سيطنة والنف�ض الأّمارة بال�سوء, فعن اأمير الموؤمنينQ:»اإّن قلوب 

.
(4(

 »
(((

الجّهال ت�شتفزها الأطماع، وترتهنها المنى، وت�شتعلقها الخدائع

)))  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض )2

)2)   محّم���د ب���ن علي بن الح�سين بن بابوي���ه القمي - الوفاة: )8) – من ل يح�سره الفقيه - جامعة المدر�سين – الطبعة الثانية 404) ه�. - ج 

4   �ض 7)4

)))  ت�ستفزه���ا اأي ت�ستخفه���ا وتخرجها من مقرها. وترتهنها المن���ى اأي اإرادة ما ل يتوقع ح�سوله, اأو المراد بها ما يعر�ض لالن�سان من اأحاديث 

النف�ض وت�سويل ال�سيطان, اأي تاأخذها وتجعلها م�سغولة بها ول تتركها اإل بح�سول ما تتمناه كما اأن الرهن ل ينفك ال باأداء المال. وت�ستعلقها اأي: 

ت�سيدها وتربطها بالحبال.

)4)  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض )2
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بين العبادة والعقل

ي�ست�س���ف من الروايات ال�سريفة عن اأهل البيت R اأّن للعقل دورًا اأ�سا�سًا في 

فه���م معنى العبادة والقيام بها بال�سكل الذي ي���درك الإن�سان فيه اأّن عمله هذا لي�ض 

مج���ّرد ح���ركات اأو لقلقة ل�سان, فبوع���ي الإن�سان للم�سامين العالي���ة التي تت�سّمنها 

العب���ادات ت�سبح ال�سالة بالن�سبة له رادع���ًا حقيقيًا عن الفح�ساء والمنكر, وكذلك 

ي�سي���ر ال�سوم مثبتًا لالإخال����ض في نف�سه, والزكاة تطهيرًا لمال���ه, اأما من ل ُيعمل 

العقل في اإدراك هذه المعاني فاإّنه يقوم بمجّرد حركات, واإن كانت ت�سقط الفري�سة 

عن���ه اإل اأّنها ل ترتق���ي بروحه لما يريده له اهلل تعالى, فف���ي الرواية عن اإ�سحاق بن 

عّم���ار, عن اأبي عب���د اهلل ال�سادقQ: »قلت له: جعلت ف���داك اإّن لي جاراً كثير 

ال�شاة، كثير ال�شدقة، كثير الحج ل باأ�ص به، قال: فقال: يا اإ�شحاق كيف عقله ؟ 

.
(((

قال: قلت له: جعلت فداك لي�ص له عقل، قال: فقال: ل يرتفع بذلك منه«

معنى العقل الم�سهور اأّنه محل تحليل الأفكار وال�سور التي يختزنها المرء.

عّرف اأهل البيت R العقل باأّنه: ما يدعو الإن�سان اإلى اهلل ومعرفته وعبادته, 

التي تو�سل في النهاية اإلى ال�سعادة الأخروّية.

وال�سيطن���ة قوٌة ظلمانّية... تدعو اإل���ى مالزمة ال�سرور واكت�ساب المنافع الدنيوية 

الموجب���ة لل�سق���اوة ال�سرمدي���ة واقت���راف زهراتها الزائل���ة الفانية بالمك���ر والحيل 

والو�ساو����ض ال�سيطاني���ة, وكلم���ا زادت تلك ال�س���رور والمناف���ع زادت ظلمتها وكثرت 

كدورتها حتى ت�سير ظلمة �سرفة و�سيطنة مح�سة

)))  الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج ) �ض 24
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اإّن ن�سبة التعقل بين الب�سر لي�ست على حدٍّ واحد, فكّل اإن�سان له قدرة معّينة على 

تعّق���ل الأم���ور, فبع�ض النا�ض ي�سل بالعل���م اإلى م�ستوى عاٍل ج���ّدًا, وبع�سهم يمتلك 

قدرات عقلّية محدودة جّدًا, ولهذا كان العقل معيارًا في الح�ساب.

ل يواج���ه العقل ال�سه���وات الجامحة للنف�ض الأّمارة لوح���ده, بل �سخر اهلل تعالى 

ل���ه العديد من الجنود الم�ساعدة وهي الأخ���الق وال�سفات الحميدة الداعية للخير 

والعمل ال�سالح.

اإّن الأخ���الق ل تنفّك عن العقل, فحيثما يكون العقل تكون باإزائه �سائر الخ�سال 

الحميدة.

اإّن للعق���ل دورًا اأ�سا�س���ًا في فهم معن���ى العبادة والقيام به���ا بال�سكل الذي يدرك 

الإن�س���ان في���ه اأّن عمل���ه هذا لي�ض مج���رد ح���ركات اأو لقلقة ل�سان, فبوع���ي الإن�سان 

للم�سامين العالية التي تت�سمنها العبادات ت�سبح ال�سالة بالن�سبة له رادعًا حقيقيًا 

عن الفح�ساء والمنكر.

) -  ما المراد من العقل ح�سب ما ورد عن اأهل البيت R ؟

2 – ما المق�سود بال�سيطنة ؟

) – هل للعقل عالقة بالأخالق؟

4 – بماذا تختلف �سالة العاقل عن غير العاقل ؟
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َماَواِت  ِحيُم * اإِنَّ ِفي َخْل���ِق ال�شَّ ْحَم���ُن الرَّ {َواإَِلُهُك���ْم اإَِل���ٌه َواِح���ٌد لَّ اإَِل���َه اإِلَّ ُهَو الرَّ

ْر����صِ َواْخِت���َاِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَِّتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َينَفُع النَّا�َص 
َ
َوالأ

ْحَيا ِب���ِه الأْر�َص َبْع���َد َمْوِتَها َوَب���ثَّ ِفيَها ِمن 
َ
���اء َفاأ َم���اء ِمن مَّ  ِم���َن ال�شَّ

ُ
ن���َزَل اهلل

َ
َوَم���ا اأ

َقْوٍم  ْر����صِ لآَياٍت لِّ
َ
َماء َوالأ ���ِر َبْيَن ال�شَّ َحاِب اْلُم�َشخِّ َي���اِح َوال�شَّ ِري���ِف الرِّ ���ٍة َوَت�شْ ُكلِّ َداآبَّ

(((

َيْعِقُلوَن}

بهلول والمقابر 

ق���ال محّمد بن اإ�سماعيل بن اأب���ي فديك �سمعت بهلوًل في بع�ض المقابر وقد دلى 

رجل���ه ف���ي قبر وهو يلعب ف���ي التراب, فقلت له: م���ا ت�سنع ها هنا ؟ فق���ال: اأجال�ض 

اأقوامًا ل يوؤذونني واإن غبت عنهم ل يغتابونني, فقلت: قد غال ال�سعر فهال تدعو اهلل 

فيك�سف, فقال: واهلل ل اأبالي ولو حبة بدينار, اإن اهلل تعالى اأخذ علينا اأن نعبده كما 

اأمرنا وعليه اأن يرزقنا كما وعدنا, ثم �سفق بيديه واأن�ساأ يقول:

ي��������ا م��������ن ت�����م�����ت�����ع ب������ال������دن������ي������ا وزي����ن����ت����ه����ا

ع�����ي�����ن�����اُه ال����������ل����������ذات  ع��������ن  ت�������ن�������ام  ول   

����س���غ���ل���ت ن���ف�������س���ك ف����ي����م����ا ل���������س����ت ت����درك����ه

ت�����ل�����ق�����اُه ح�������ي�������ن  م����������������اذا  هلل  ت��������ق��������ول   

))) �سورة البقرة:64).
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 يا ه�شام:

ة باطنة، فاأّما الظاهرة فالر�شل  ة ظاهرة، وحجَّ »اإّن هلل على النا�ص حّجتين: حجَّ

والأنبياء والأئّمة R، واأما الباطنة فالعقول.

 يا ه�شام اإّن العاقل الذي ل ي�شغل الحال �شكره، ول يغلب الحرام �شبره.

ي���ا ه�ش���ام اإّن العق���اء تركوا ف�ش���ول الدنيا فكي���ف الذنوب ؟ وت���رك الدنيا من 

الف�شل وترك الذنوب من الفر�ص.

 ي���ا ه�ش���ام اإن العق���اء زه���دوا في الدني���ا، ورغبوا ف���ي الآخرة، لأّنه���م علموا اأّن 

الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى ي�شتوفي منها رزقه، 

.
(((

ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فياأتيه الموت فيف�شد عليه دنياه واآخرته«

تمهيد:

بع���د اأن عرفن���ا العق���ل وما يقابله م���ن ال�سيطن���ة, وعرفنا ارتباط العق���ل ب�سائر 

الأخ���الق, ودوره في فه���م معاني العبادة هلل تعالى, فاإن م���ن المنا�سب التعر�ض لما 

ج���اء في الو�سّية من �سف���ات اأولي العقول اأي اأولي الألب���اب, فقد مرت الو�سّية على 

))) المازندراني-مول���ى محم���د �سال���ح - �س���رح اأ�سول الكافي - دار اإحي���اء التراث العربي للطباع���ة والن�سر والتوزيع - بي���روت - لبنان - ج ) 

�ض45).
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الدر�س الثاني
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ة البالغة من  �سف���ات ذات اأهمّية بالغة, وبداأت هذه الفق���رة من الو�سّية بذكر الحجَّ

اهلل تعال���ى على العباد, والت���ي األقاها من خالل العقول »يا ه�شام اإّن هلل على النا�ص 

ة باطنة، فاأّما الظاه���رة فالر�شل والأنبياء والأئّمة  ���ة ظاهرة، وحجَّ حّجتي���ن: حجَّ

R، واأّما الباطنة فالعقول«.

يعن���ي اأكمل للنا�ض حججه من الأنبياء والأو�سياء المر�سيين, بعقولهم ال�سافية 

واأذهانه���م الثاقب���ة اأو ب�سب���ب اأن منحهم عق���وًل زكيًة عاريًة ع���ن �سوائب النق�سان 

.
(((

مدركًة ل�سواهد الربوبية بحقايق الإيمان

فف���ي مقابل ما مّن اهلل تعالى به على الإن�س���ان من بعث الأنبياء والر�سل كهادين 

ومر�سدين, جعل في نف�ض الإن�سان حّجًة باطنًة تر�سده للخير, فالعقل يدرك بنف�سه 

ح�سن بع�ض الخ�س���ال كال�سدق والأمانة والعدل, وي�ستقب���ح الظلم والكذب و�سائر 

���ة الباطنة على الإن�سان, وي�سميها البع�ض بالنبي  الأخ���الق الرديئة, وهذه هي الحجَّ

الداخلي, في مقابل النبي المر�سل من اهلل تعالى اإلى �سائر النا�ض.

من هم اأولو الألباب ؟

كُث���رت الآيات الكريمة التي ذكرت اأولي الألباب وتعّددت الموارد التي نزلت فيها 

تل���ك الآيات المبارك���ة, اإل اأّن اهلل تعالى اأّكد على هذا الو�سف لمن ات�سف بخ�سال 

ْوَلِئَك 
ُ
ْح�َشَنُه اأ

َ
ِبُع���وَن اأ محّددة, منها ق���ول اهلل تعالى:{الَِّذيَن َي�ْشَتِمُعوَن اْلَق���ْوَل َفَيتَّ

.
(2(

ْلَباِب} 
َ
ْوُلوا اْلأ

ُ
ْوَلِئَك ُهْم اأ

ُ
 َواأ

ُ
الَِّذيَن َهَداُهُم اهلل

ولك���ي نتطل���ع عن قرب اإلى �سف���ات اأولي الألب���اب �سناأخذ فيما يل���ي من فقرات 

الو�سّية هذه ال�سفات التي ذكرها الإمام Q له�سام.

))) راج���ع المازندران���ي - مولى محّمد �سالح - �سرح اأ�سول الكافي -دار اإحياء الت���راث العربي للطباعة والن�سر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج 

) �ض 94

)2) الزمر: 8)
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ل ي�سغله الحالل عن ال�سكر

اإّن نع���م اهلل تعال���ى علين���ا ل تعّد ول تح�سى م���ن اأول نعمة واأعظمه���ا وهي نعمة 

الوج���ود اإلى �سائ���ر النعم الت���ي نحتاجها في ا�ستم���رار الوجود, ب���ل ا�ستمرار وجود 

الإن�س���ان حيًا هو نعمة بح���ّد ذاته, واإّن الإن�سان يحمل في فطرته وجوب �سكر المنعم 

عل���ى اإح�سانه واإنعامه. وال�سكر �سف���ة اأخالقية و�سف اهلل تعالى بها اأنبياءه العظام, 

ِ َحِنيًف���ا َوَلْم َيُك ِمَن اْلُم�ْشِرِكيَن* 
ّ

ًة َقاِنًتا هلِل مَّ
ُ
يق���ول اهلل تعالى:{اإِنَّ اإِْبَراِهيَم َكاَن اأ

.
(((

�ْشَتِقيٍم}  َراٍط مُّ ْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه اإَِلى �شِ
َ
أ �َشاِكًرا لِّ

وف�س���اًل عن كون ال�سكر للمنعم واجبًا فطري���ًا ويعاب تاركه, فقد اأّكدت الروايات 

ْزَق  والآي���ات على لزوم ال�سك���ر با�ستمرار, يق���ول اهلل تعالى:{َفاْبَتُغ���وا ِعن���َد اهلِل الرِّ

.
(2(

َواْعُبُدوُه َوا�ْشُكُروا َلُه اإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن}

وفي الرواي���ة عن الإمام ال�سادقQ:»اأح�شنوا ج���وار النعم، قلت: وما ح�شن 

.
(((

جوار النعم؟ قال: ال�شكر لمن اأنعم بها واأداء حقوقها«

ولكن في زحمة الحياة وان�سغال الإن�سان في حفظ النعم واهتمامه باأمرها ين�سى 

اأمر ال�سكر هلل تعالى اأ�سل هذه النعم وواهبها, ولهذا فاإّن العاقل من ل ي�سغله الحالل 

عن ال�سكر هلل تعالى في غمرة فرحه بالنعمة.

ول يغلب الحرام �سبره

للنف����ض الإن�سانّية غري���زة و�سهوات, تطل���ب الإ�سباع دوم���ًا. واهلل تعالى حّدد لنا 

الطرق ال�سليمة لإ�سباع هذه ال�سهوات. وقد يتاأخر الإن�سان اأحيانًا في الو�سول للطرق 

ال�سليم���ة هذه امتحانًا م���ن اهلل تعالى له, واختبارًا ل�سبره, فهن���ا ياأتي دور ال�سبر, 

ال�سب���ر الذي يقف في وجه ال�سهوات وغرائز النف�ض قائاًل لها: انتظري قلياًل ريثما 

))) النحل:20) - )2)

)2) العنكبوت: 7)

))) الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج 4 �ض 8)
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ياأتي الحّل المنا�سب لتلبيتك,اأما الآن فال, ولن اأ�سمح لك باأن تجّريني بجموحك اإلى 

غ�سب اهلل تعالى وناره.

فحي���ن يكون التفكير بالعقل وبالموازنة بين نيل الوط���ر الدنيوّي الزائل, وحتمّية 

العقاب الإلهّي بعد ذلك, وبين ال�سبر, فاإّن العاقل من يتخذ ال�سبر �سالحًا في وجه 

هذه الغرائز.

وقد ورد في الرواية عن اأمير الموؤمنينQ: ال�سبر: »اإّما �شبر على الم�شيبة، 

اأو عل���ى الطاع���ة، اأو ع���ن المع�شية، وه���ذا الق�شم الثالث اأعل���ى درجة من الق�شمين 

.
(((

الأولين« 

تركوا الذنوب

ثم انتقل الإمامQ ل�سفة اأخرى من �سفات اأهل العقل واأولي الألباب فقال:

»ي���ا ه�ش���ام اإن العق���اء تركوا ف�ش���ول الدنيا فكيف الذنوب ؟ وت���رك الدنيا من 

الف�شل وترك الذنوب من الفر�ص«.

ف�س���ول الدنيا هو ما زاد عن حاجة المرء فيه���ا, والمراد من ترك هذا الف�سول, 

الت���رك القلب���ي ل ترك التملك والحي���ازة, اإذ من المعلوم اأّن التمل���ك للكماليات وما 

يزيد عن حاجة الإن�سان من المباحات, ولكن المراد ترك التعّلق القلبي الذي يجعل 

الإن�س���ان من�سغ���اًل كليًا عن اآخرته بها. وترك الف�سول القلب���ي من الدنيا, اأمر ندبت 

اإليه الكثير من الروايات التي �سناأتي عليها في �سرح المقطع الالحق من الو�سّية.

وت���رك الدنيا من الف�سل, وترك الذنب من الفر����ض, اأي الواجب, فاإذا كان اأولو 

العقل لما اأدركوا من فناء الدنيا واأّن الدار الآخرة هي الم�ستَقرُّ الدائم تركوا تعّلقهم 

به���ذه الدنيا فقّدموا كل ما ير�سي اهلل تعالى عليه���ا, فكيف ل يتركون الذنوب؟ فاإّن 

الذنوب الجالبة للغ�سب الإلهّي اأحّق بالترك من غيرها التي يحبذ تركها.

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض 562)
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وت���رك الذن���وب هو التقوى التي و�سفتها الآي���ة ال�سريفة باللبا�ض{َيا َبِن���ي اآَدَم َقْد 

نَزْلَن���ا َعلَْيُك���ْم ِلَبا�ًش���ا ُي���َواِري �َشْوَءاِتُكْم َوِري�ًش���ا َوِلَبا�ُص التَّْقَوَى َذِل���َك َخْيٌر َذِلَك ِمْن 
َ
اأ

.
(((

ُروَن} كَّ اآَياِت اهلِل َلَعلَُّهْم َيذَّ

وع���ن الإم���ام الباقرQفي تف�سي���ر هذه الآي���ة: »فاأّم���ا اللبا�ص فالثي���اب التي 

تلب�ش���ون، واأما الريا�ص فالمتاع والمال، واأما لبا�ص التقوى فالعفاف، لأن العفيف 

ل تبدو له عورة واإن كان عارياً من الثياب والفاجر بادي العورة واإن كان كا�شياً من 

(2(

الثياب، يقول: )ولبا�ص التقوى ذلك خير( يقول: العفاف خير«.

وع���ن اأمير الموؤمنين Q: »اإن تقوى اهلل حم���ت اأولياء اهلل محارمه، واألزمت 

قلوبه���م مخافت���ه، حت���ى اأ�شه���رت لياليه���م، واأظم���اأت هواجره���م، فاأخ���ذوا الراحة 

.
(((

بالن�شب، والرّي بالظماأ، وا�شتقربوا الأجل فبادروا العمل «

فاأهل التقوى اأهل الوعي لما في التقوى من خير الدنيا والآخرة ومن تكامل للنف�ض 

الإن�سانّية.

زهدوا في الدنيا

ث���م انتقل الإم���ام Q للحديث عن اأّن اأولي الألباب ه���م اأهل الزهد في الدنيا 

:Qفقال

»ي���ا ه�ش���ام اإّن العق���اء زهدوا ف���ي الدنيا، ورغبوا ف���ي الآخرة، لأّنه���م علموا اأّن 

الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى ي�شتوفي منها رزقه، 

ومن طلب الدنيا طلبته الآخرة فياأتيه الموت فيف�شد عليه دنياه واآخرته«.

فما هو الزهد في الدنيا؟

يجيبنا اأمير الموؤمنين Q على هذا ال�سوؤال بما روي عنه: »الزهد بين كلمتين 

))) الأعراف: 26

)2) تف�سير علي بن اإبراهيم القمي ج) �ض 226

))) نهج البالغة الخطبة 4))
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(1(

من القراآن، قال اهلل تعالى:{ِلَكْيا َتاأْ�َشْوا َعلَى َما َفاَتُكْم َول َتْفَرُحوا ِبَما اآَتاُكْم}

.
(2(

ومن لم ياأ�ص على الما�شي ولم يفرح بالآتي فقد ا�شتكمل الزهد بطرفيه«

وه���و ترك التعّل���ق بمتاع الدنيا بحيث ي�سبح ال�سغل ال�ساغ���ل والمقدم على �سائر 

الأمور حتى الأخروية منها.

اأّما ف�سل الزه���د فقد روي عن الإمام ال�سادقQ:»ُجعل الخير كله في بيت 

وُجع���ل مفتاح���ه الزه���د في الدنيا، ث���م قال: قال ر�ش���ول اهلل P: ل يجد الرجل 

 :Q حاوة الإيمان في قلبه حتى ل يبالي من اأكل الدنيا ثم قال اأبو عبد اهلل

(((

حرام على قلوبكم اأن تعرف حاوة الإيمان حتى تزهد في الدنيا«

ويح�سل الزهد في قلب الموؤمن عندما يوقن اأّن الموت قادم ل محالة واأن الدنيا زائلة, 

ل مجرد المعرفة بل اليقين كما يرى نف�سه في المراآة, فعن الإمام الباقرQ: »يا اأبا 

.
(4(

عبيدة اأكثر ذكر الموت، فاإّنه لم يكثر اإن�شان ذكر الموت اإل زهد في الدنيا«

فالعاقل من يدرك زوال الدنيا, ويدرك اأّن التناول منها ل ي�سبع نهم الإن�سان, واأّنه 

�سي���زداد عط�سا كّلما �سرب منها, ويعي ق���ول الإمام الباقر Q : »مثل الحري�ص 

على الدنيا كمثل دودة القّز، كلما ازدادت على نف�شها لّفاً كان اأبعد لها من الخروج 

(5(

حتى تموت غّماً«

ولذلك ترك الدنيا وزهد فيها, ولم يتعّلق قلبه بها.

))) الحديد: من الآية)2

)2) الحر العاملي - محّمد بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - موؤ�س�سة اأهل البيت - الطبعة الثانية 4)4) ه.ق.-ج )6 �ض 9)

))) الكليني - الكافي - دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة -ج 2 �ض 28)

)4) الكليني - الكافي - دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة -ج 2 �ض )))

)5) الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة -ج 2 �ض 4))
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ف���ي مقاب���ل ما مّن اهلل تعالى به عل���ى الإن�سان من بعث الأنبي���اء والر�سل كهادين 

ومر�سدين, جعل في نف�ض الإن�سان حّجًة باطنًة تر�سده للخير, وهو العقل.

من �سفات اأولي الألباب.

) - ل ي�سغله���م الح���الل عن ال�سكر, ففي زحمة الحي���اة قد يغفل الإن�سان وين�سى 

اأمر ال�سكر هلل تعالى الذي هو اأ�سل هذه النعم وواهبها.

2 – ل يغل���ب الح���رام �سبرهم, فللنف�ض الإن�سانّية غري���زة و�سهوات, واهلل تعالى 

ح���ّدد لنا الطرق ال�سليمة لإ�سباعها, وقد يتاأخر الإن�س���ان اأحيانًا في الو�سول للطرق 

ال�سليم���ة ه���ذه امتحانًا من اهلل تعالى له, فهنا ياأت���ي دور ال�سبر الذي يقف في وجه 

ال�سهوات.

) – ترك���وا الذنوب, فلم���ا اأدرك اأولو العق���ول فناء الدنيا واأّن ال���دار الآخرة هي 

الم�ستقّر الدائم تركوا تعلقهم بهذه الدنيا فقدموا كّل ما ير�سي اهلل تعالى عليها.

4 – زه���دوا في الدني���ا, وهو نتيجة اليقين باأّن الموت ق���ادم ل محالة واأّن الدنيا 

فانية.

) – لماذا ن�سعر بدين ال�سكر هلل تعالى ؟

2 - تحّدث عن ال�سراع بين العقل وال�سهوات.

) – كيف يح�سل الزهد في قلب الإن�سان ؟

4 - ما المراد باأّن ترك الدنيا من الف�سل وترك الذنب من الفر�ض ؟



اأولو الألباب 22

نَزْلَن���ا َعلَْيُكْم ِلَبا�ًشا ُي���َواِري �َشْوَءاِتُكْم َوِري�ًش���ا َوِلَبا�ُص التَّْقَوى 
َ
{ َي���ا َبِن���ي اآَدَم َقْد اأ

(((

ُروَن} كَّ َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن اآَياِت اهلِل َلَعلَُّهْم َيذَّ

ْوَلِئَك 
ُ
 َواأ

ُ
ِذي���َن َهَداُهُم اهلل ْوَلِئَك الَّ

ُ
ْح�َشَنُه اأ

َ
ِذي���َن َي�ْشَتِمُعوَن اْلَق���ْوَل َفَيتَِّبُعوَن اأ {الَّ

(2(

ْلَباِب}
َ

ْوُلوا اْلأ
ُ
ُهْم اأ

خ���رج الر�سيد اإلى الحج فلم���ا كان بظاهر الكوفة اإذ ب�سر بهل���وًل المجنون على 

ق�سب���ة وخلف���ه ال�سبيان وهو يع���دو, فقال: من ه���ذا, قالوا: بهل���ول المجنون, قال: 

كن���ت اأ�سته���ي اأن اأراه فاأدعوه من غير ترويع, فقالوا له: اأج���ب اأمير الموؤمنين, فعدا 

عل���ى ق�سبته, فقال الر�سيد: ال�سالم عليك يا بهل���ول, فقال: وعليك ال�سالم يا اأمير 

الموؤمني���ن, ق���ال: كنت اإلي���ك بالأ�سواق, قال: لكّن���ي لم اأ�ستق اإليك, ق���ال: عظني يا 

بهل���ول, قال: وب���م اأعظك؟ هذه ق�سورهم وهذه قبورهم, ق���ال: زدني فقد اأح�سنت, 

ق���ال: يا اأمي���ر الموؤمنين من رزقه اهلل ماًل وجماًل فعف ف���ي جماله ووا�سى في ماله 

ُكت���ب ف���ي ديوان الأبرار, فظن الر�سيد اأنه يريد �سيئ���ًا فقال: قد اأمرنا لك اأن تق�سي 

دينك, فقال: ل يا اأمير الموؤمنين ل ُيق�سى الدين بدين اأردد الحق على اأهله واق�ض 

دين نف�سك من نف�سك, قال: فاإنا قد اأمرنا اأن يجري عليك, فقال: يا اأمير الموؤمنين 

اأترى اهلل يعطيك وين�ساني ؟ ثّم وّلى هاربًا.

))) �سورة الأعراف 26.

)2) �سورة الزمر:8).
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يا ه�شام:

ْنَيا اإِلَّ َلِعٌب   »ث���ّم وعظ اأهل العقل، ورغبهم في الآخ���رة، فقال:{َوَما اْلَحَياُة الدُّ

ن �َشْيٍء  وِتيُتم مِّ
ُ
َفَا َتْعِقُلوَن}، وقال:{َوَما اأ

َ
لَِّذيَن َيتَُّقوَن اأ اُر الآِخَرُة َخْيٌر لِّ َوَلْهٌو َوَللدَّ

َفا َتْعِقُلوَن}، يا ه�شام، ثم 
َ
ْبَقى اأ

َ
ْنَيا َوِزيَنُتَها َوَما ِعنَد اهلل َخْيٌر َواأ َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

وَن َعلَْيِهم  ْرَنا اْلآَخِريَن * َواإِنَُّكْم َلَتُمرُّ خّوف الذين ل يعقلون عذابه فقال:{ ُثمَّ َدمَّ

َفَا َتْعِقُلوَن}، يا ه�شام، ثّم ذّم الذين ل يعقلون فقال:{َواإَِذا 
َ
ِبِحيَن * َوِباللَّْيِل اأ �شْ مُّ

ُهْم  َوَلْو َكاَن اآَباوؤُ
َ
ْلَفْيَنا َعلَْي���ِه اآَباءَنا اأ

َ
 َقاُلواْ َبْل َنتَِّبُع َما اأ

ُ
نَزَل اهلل

َ
ِبُع���وا َما اأ ِقي���َل َلُه���ُم اتَّ

مُّ اْلُبْكُم  َوابِّ ِعنَد اهلِل ال�شُّ َل َيْعِقُل���وَن �َشْيئاً َوَل َيْهَتُدوَن} وقال تعال���ى:{اإِنَّ �َشرَّ الدَّ

 
ُ
ْر�َص َلَيُقوُلنَّ اهلل

َ
َماَواِت َواْلأ ْن َخلََق ال�شَّ ْلَتُهم مَّ

َ
الَِّذيَن َل َيْعِقُلوَن}، وقال:{َوَلِئن �َشاأ

ْكَثَر َمن ِفي 
َ
ْكَثُرُهْم َل َيْعلَُموَن}، ثّم ذّم الكثرة فقال:{َواإِن ُتِطْع اأ

َ
ُقِل اْلَحْمُد هلِلِ َبْل اأ

���وَك َعن �َشِبي���ِل اهلِل...}، وقال: {اأكثر النا����ص ل يعقلون واأكثرهم ل  لُّ ْر����صِ ُي�شِ
َ
الأ

ي�شعرون}«.

تمهيد:

بعد اأن اأ�سار الإمامQ لدور العقل ومركزيته ل�سائر الف�سائل ولتحقيق المعنى 

الخوف من اهلل تعالى

الدر�س الثالث
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الأكم���ل للعبودي���ة هلل تعالى, �سرع الإم���ام Q في الحديث ع���ن التخويف الإلهّي 

لالإن�س���ان ال���ذي ينحرف ع���ن ال�سراط الم�ستقي���م و�سرع اهلل الحني���ف, فا�ست�سهد 

بالعديد من الآيات ال�سريفة الدالة على لزوم الخوف من اهلل تعالى, واأّن على العاقل 

اأن يح���ذر ويخ���اف مّما اأع���د اهلل تعالى للمخالفي���ن لحكمه واأم���ره, وختمت الفقرة 

با�ست�سه���اد الإمام باآي���ات الكتاب على ذّم الكثرة و�سفاتهم الت���ي وردت في القراآن. 

و�سنتحدث في هذا الدر�ض عن هذين الأمرين بالتف�سيل اإن �ساء اهلل تعالى.

الخوف جلباب العارفين

كلمتان و�سف اأمير الموؤمنين Q بهما الخوف, ومدح الخائفين, والجلباب هو 

م���ا ُيلب����ض ويالزم الج�سد, وكذلك الخوف من اهلل تعال���ى فاإّنه ل بّد اأن يالزم المرء 

ف���ي كل ت�سرفاته, واأما تو�سي���ف الإمام باأنه جلباب العارفين فهذا غاية المدح لمن 

كان الخ���وف م���ن اهلل تعالى منطلقًا له قب���ل اأن يقوم باأّي حرك���ة و�سكنة, فبالخوف 

م���ن اهلل تتحق���ق التقوى, فعن الإمام عل���ي Q : »الخ�شية من ع���ذاب اهلل �شيمة 

.
(((

المّتقين«

والمالحظ اأّن العديد من الروايات �سّبهت الخوف بالدثار وما يغطي المرء, وكاأّن 

الخوف �ساتر له عن �سائر ما يوؤذيه, فالذنوب والمعا�سي في حقيقتها �سرر لالإن�سان 

واإن لم يك���ن الإن�سان ملتفتًا لذلك, وم�ستغرقًا في اللذة الظاهرية للذنب التي تعقب 

ْمَواَل 
َ
ِذي���َن َياأُْكُلوَن اأ من ورائها عذاب���ًا اأبديًا وندمًا وح�سرًة, فقول اهلل تعالى:{اإِنَّ الَّ

, يدّل على اأّنها 
(2(

لَْوَن �َشِعيًرا} نََّما َياأُْكُلوَن ِفي ُبُطوِنِهْم َناًرا َو�َشَي�شْ اْلَيَتاَم���ى ُظْلًم���ا اإِ

ن���اٌر حقيقي���ة, لكن المرء ل�ستغراقه ف���ي لّذة الدنيا وغفلته التاّم���ة عن اهلل تعالى ل 

ي�سع���ر بهذه النار, ع���ن الإمام زين العابدين Q : »اب���ن اآدم، ل تزال بخير... ما 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 824

)2) الن�ساء: 0)
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.
(((

كان الخوف لك �شعاراً والحزن دثاراً« 

ولكن ال�سوؤال الأهم الذي ينبغي معرفته كيف نخ�سى اهلل تعالى ؟

كيف نخ�سى اهلل تعالى ؟

هن���ا ال�سوؤال الأه���ّم الذي ينبغي الإجابة عليه, اإذ كي���ف يتحّقق الخوف الحقيقي 

الذي يترك اأثره على دين المرء, الخوف الذي ينطبق عليه قول اهلل تعالى:{ َتَتَجاَفى 

(2(

ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن} اِجِع َيْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممَّ ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَم�شَ

يجيبنا اأمير الموؤمنين Q على هذا ال�سوؤال في ما روي عنه Q : »احذروا 

.
(((

من اهلل ما حّذركم من نف�شه، واخ�شوه خ�شيًة يظهر اأثرها عليكم«

فم���اذا حذرن���ا اهلل تعالى من نف�سه ؟ لو طالعن���ا كالم اهلل تعالى لطالعتنا الكثير 

من الآيات التي ي�سف اهلل تعالى فيها نف�سه تارة باأّنه �سديد العقاب, واأخرى باأّنه ذو 

العذاب ال�سديد, ويكفي لو نظرنا لما في اأهوال يوم القيامة ودقيق الح�ساب وعظيم 

اله���ول المحيط بها اإذ يخلق فينا خوفًا من���ه. ومن الأمور التي ُتخ�سى من اهلل تعالى 

عدل���ه, فلو عاملنا اهلل بعدله وبما ن�ستحق على تق�سيرن���ا وما اقترفناه من اآثام لما 

ذقنا طعم الجّنة اأبدًا.

وف���ي حديث اآخر عن الإم���ام ال�سادق Q : »خف اهلل كاأّنك تراه، فاإن كنت ل 

ت���راه فاإّن���ه يراك، فاإن كنت ت���رى اأّنه ل يراك فقد كف���رت، واإن كنت تعلم اأنه يراك 

ث���م ا�شتت���رت عن المخلوقين بالمعا�ش���ي وبرزت له بها فقد جعلت���ه في حّد اأهون 

.
(4(

الناظرين اإليك «

فالعتقاد باأّن اهلل تعالى يرانا في كّل اأعمالنا, وينظر اإلينا واليقين بذلك يخلقان 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 824

)2) ) ال�سجدة/6))

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 824

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 825
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فين���ا خوفًا حقيقيًا, ونحن نعل���م اأنه يرانا حقًا, فكيف ي�ستت���ر المرء بح�سب الرواية 

ع���ن �سائر الخلق في المعا�سي ويجاهر اهلل بها �سرًا, األي�ض هذا ا�ستخفاف بالناظر 

اإلينا؟

العلم والخوف

وينبغ���ي هنا اأن نلتفت لأمر مهم وه���و اأن هنالك اأمورًا ت�ساع���د الإن�سان للو�سول 

للخ���وف الحقيقي, ونق�سد بالخوف الحقيقي ما يقابل���ه من الخوف الإدعائي الذي 

كلن���ا يقدر على ادعائ���ه بالل�سان والكالم فح�سب , ومن هذه اأه���م هذه الأمور العلم 

.
(((

فعن الإمام علي Q: »مخافة من اهلل على قدر العلم به« 

والم���راد بالعلم هنا اليقين ل مجرد اأن يع���رف الإن�سان معرفًة, فاليقين بال�سيء 

اأعم���ق م���ن ذلك, فكلنا يعرف اأن اهلل يرانا ف���ي كل اأحوالنا, ولكن هل نت�سرف بناء 

عل���ى هذه المعرفة؟ والفرق بين العلم والمعرفة يتبين لنا في مثال, فلو اأن طبيبًا ما 

منعن���ا عن مادة معينة وحذرنا من �سميتها, فهنا يتحقق يقين في نف�ض الإن�سان فال 

ل اليقين في النف�ض, ولم يعد الأمر مجرد  يقدم على تناول المادة ال�سامة, لأنه ح�سّ

معرف���ة, ولذلك كان العلماء هم اأكثر النا�ض خوفًا من اهلل لما اأكرمهم اهلل تعالى به 

 ِمْن 
َ
َم���ا َيْخ�َشى اهلل م���ن نور العل���م, العلم الحقيقي, يقول اهلل �سبحان���ه وتعالى:{ اإِنَّ

(2(

 َعِزيٌز َغُفوٌر} 
َ
ِعَباِدِه اْلُعلََماء اإِنَّ اهلل

.
(((

وعن ر�سول اهلل الأكرمP: »من كان باهلل اأعرف كان من اهلل اأخوف«

والتفك���ر في الم�سائلة الإلهّي���ة يزيد من علم المرء وكذل���ك التاأمل فيما ورد عن 

المع�سومين R من كالم يحيي القلوب الميتة بنور العلم والحكمة, فهذا ر�سول 

اهلل الأكرم P ينبهنا في كالم عميق فيقول: »األ اإن الموؤمن يعمل بين مخافتين: 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 825

)2) ) فاطر/28)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 825
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بي���ن اأج���ل ق���د م�شى ل ي���دري ما اهلل �شانع في���ه، وبين اأجل قد بق���ي ل يدري ما 

اهلل قا����ص في���ه، فلياأخذ العبد الموؤمن من نف�شه لنف�شه ومن دنياه لآخرته، وفي 

ال�شيب���ة قب���ل الكبر، وفي الحياة قبل الممات، فوال���ذي نف�ص محّمٍد بيده، ما بعد 

.
(((

الدنيا من م�شتعتب، وما بعدها من دار اإل الجنَّة اأو الَنار«

خوف ل ياأ�س فيه

ولك���ن للخوف ح���دودًا وهي اأن ل ي�سل المرء لحالة الياأ����ض من روح اهلل ورحمته 

و ه���و الياأ�ض الذي يعد م���ن الكبائر, فطمع الموؤمن برحمة اهلل تعالى يعدل من حالة 

الخ���وف لديه فال يجعلها ت�سل لمرحلة الياأ�ض من روح���ه ورحمته تعالى, وقد نّبهنا 

ْن ُه���َو َقاِنٌت اآَناء اللَّْيِل  مَّ
َ
الكثي���ر من الرواي���ات والآيات لهذه الم�ساألة, قال تعالى:{ اأ

ِذي���َن َيْعلَُموَن  �َشاِج���ًدا َوَقاِئًم���ا َيْح���َذُر اْلآِخ���َرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّه ُق���ْل َهْل َي�ْشَتِوي الَّ

(2(

ْلَباِب} 
َ
ْوُلوا اْلأ

ُ
ُر اأ َوالَِّذيَن َل َيْعلَُموَن اإِنََّما َيَتَذكَّ

وفي الرواية عن الإمام ال�سادق Q : ينبغي للموؤمن اأن يخاف اهلل خوفًا كاأنه 

(((

ي�سرف على النار, ويرجوه رجاًء كاأنه من اأهل الجنة.

وعن���ه Q: »كان اأب���ي Q يقول: اإنه لي�ص من عبد موؤمن اإل )و( في قلبه 

ن���وران: ن���ور خيف���ة ونور رجاء، ل���و وزن هذا لم يزد على هذا، ول���و وزن هذا لم يزد 

.
(4(

على هذا«

طريق الخوف الموح�س

اإن الطري���ق المو�س���ل هلل تعالى طري���ٌق قلَّ ال�سالكون فيه, ول���ذا كانت و�سية اأهل 

البيت R اأن ل ن�ستوح�ض من �سلوكه, فعن اأمير الموؤمنينQ:»اأيها النا�ص ل 

.
(5(

ت�شتوح�شوا في طريق الهدى لقلة اأهله« 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 825

)2) ) الزمر/9)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 826

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 826

)5) نهج البالغة - خطب الإمام علي )ع( - ج 2 �ض )8)
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ف���اإذا كانت طريق الحق موح�سة وكان اأهل الحق قل���ة, فهل الكثرة هم في طريق 

الخط���اأ ؟ هذا ما نبهتن���ا اإليه الو�سّية المباركة في اآخره���ا, اإذ اإن الإمام Q نبه 

ه�س���ام رحمه اهلل اإل���ى اأن الكثرة مذمومة ف���ي الكتاب العزي���ز وا�ست�سهد على ذلك 

بالآيتين المباركتين:

لُّوَك َعن �َشِبيِل اهلِل...} ْر�ِص ُي�شِ
َ
ْكَثَر َمن ِفي الأ

َ
{َواإِن ُتِطْع اأ

 ُق���ِل اْلَحْمد هلل َبْل 
ُ
ْر����َص َلَيُقوُلنَّ اهلل

َ
َم���اَواِت َواْلأ ���ْن َخلََق ال�شَّ ْلَتُه���م مَّ

َ
{َوَلِئ���ن �َشاأ

ْكَثُرُهْم َل َيْعلَُموَن}
َ
اأ

(((

ُكوُر }. ْن ِعَباِدَي ال�شَّ بينما نرى اأن اهلل تعالى مدح القلة   في القراآن   فقال:{َوَقِليٌل مِّ

وفقن���ا اهلل تعال���ى لل�سير قدمًا في ال�سراط ال�سوي, فنتب���ع هديه ول نتبع ال�سبل 

فتف���ّرق بنا عن ر�ساه, وجعلنا ممن يخافه حق الخوف ويعمل لنيل الكرامة لديه اإنه 

�سميع مجيب.

�سبهت الروايات الخوف بالدثار وما يغطي المرء, وكاأن الخوف �ساتر له عن �سائر 

ما يوؤذيه, فالذنوب والمعا�سي في حقيقتها �سرر لالإن�سان.

ل���و طالعنا كالم اهلل تعالى لطالعنا الكثير من الآيات التي ي�سف اهلل تعالى فيها 

نف�سه تارة باأنه �سديد العقاب, واأخرى باأنه ذو العذاب ال�سديد, ويكفي  نظُرنا لما في 

اأهوال يوم القيامة ودقيق الح�ساب وعظيم الهول المحيط به ليخلق فينا خوفًا منه.

العتقاد باأن اهلل تعالى يرانا في كل اأعمالنا, وينظر اإلينا واليقين بذلك يخلقان 

في المرء خوفًا حقيقيًا, ونحن نعلم اأنه يرانا حقًا, فكيف ي�ستتر المرء بح�سب الرواية 

عن �سائر الخلق في المعا�سي ويجاهر اهلل بها �سرًا.

))) �سباأ: ))
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اإن هنال���ك اأم���ورًا ت�ساعد الإن�س���ان للو�سول للخوف الحقيق���ي, ونق�سد بالخوف 

الحقيقي ما يقابله من الخوف الإدعائي الذي كلنا يقدر على ادعائه بالل�سان والكالم 

فح�سب , ومن اأهم هذه الأمور العلم.

للخوف حدود وهي اأن ل ي�سل المرء لحالة الياأ�ض من روح اهلل ورحمته, و هو من 

الكبائ���ر. فطمع الموؤمن برحمة اهلل تعالى يعدل م���ن حالة الخوف لديه فال يجعلها 

ت�سل لمرحلة الياأ�ض من روحه ورحمته تعالى.

اإن الطري���ق المو�س���ل هلل تعالى طري���ٌق قلَّ ال�سالكون فيه, ول���ذا كانت و�سية اأهل 

البيت R اأن ل ن�ستوح�ض من �سلوكه.

) – ما هو الفرق بين المعرفة واليقين ؟

2 – ما هو اأثر العلم في ح�سول الخوف من اهلل تعالى ؟

) – بماذا و�سف اأمير الموؤمنين Q الخوف ؟

4 – ما المراد بتعادل الخوف والرجاء ؟

لُّوَك َعن �َشِبيِل اهلِل...} ْر�ِص ُي�شِ
َ
ْكَثَر َمن ِفي الأ

َ
{َواإِن ُتِطْع اأ

 ُق���ِل اْلَحْمُد هلِلِ َبْل 
ُ
ْر����َص َلَيُقوُلنَّ اهلل

َ
َم���اَواِت َواْلأ ���ْن َخلََق ال�شَّ ْلَتُه���م مَّ

َ
{َوَلِئ���ن �َشاأ

ْكَثُرُهْم َل َيْعلَُموَن}
َ
اأ

���ْن ُه���َو َقاِنٌت اآَناء اللَّْيِل �َشاِجًدا َوَقاِئًما َيْح���َذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّه ُقْل  مَّ
َ
{اأ

ْلَباِب}.
َ
ْوُلوا اْلأ

ُ
ُر اأ َهْل َي�ْشَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن َل َيْعلَُموَن اإِنََّما َيَتَذكَّ
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قال بهلول للر�سيد: يا اأمير الموؤمنين, فكيف لو اأقامك اهلل بين يديه ف�ساألك عن 

النقي���ر والفتيل والقطمير؟ قال: فخنقته العبرة فقال الحاجب: ح�سبك يا بهلول قد 

اأوجعت اأمير الموؤمنين, فقال الر�سيد: دعه, فقال بهلول: اإنما اأف�سده اأنت واأ�سرابك, 

خذت منه, فقال 
ُ
فق���ال الر�سي���د: اأريد اأن اأ�سلك ب�سلة فقال بهلول: رده���ا على من اأ

الر�سيد: فحاجة, قال: اأن ل تراني ول اأراك, ثم قال: يا اأمير الموؤمنين حدثنا اأيمن 

ب���ن نائل ع���ن قدامة بن عبد اهلل الكالب���ي قال: راأيت ر�س���ول اهللP يرمي جمرة 

العقبة على ناقة له �سهباء ل �سرب ول طرد, ثم ولى بق�سبته واأن�ساأ يقول:

ف��������ع��������ّدك ق��������د م�������������الأت الأر������������������ض ط��������رًا

م��������اذا ف�������ك�������ان  ال������ع������ب������اد  ل��������ك  ودان   

األ���������������س�������ت ت�������م�������وت ف��������ي ق������ب������ر وي������ح������وي

ه�������ذا ث�����������م  ه��������������ذا  ب�������ع�������د  ت�����������راث�����������ك   

عب���د الرحم���ن الأ�سلمي ق���ال: قال اأبي لبهل���ول: اأي �سيء اأولى ب���ك ؟ قال: العمل 

ال�سالح.
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يا ه�شام:

 »اإّن لقمان قال لبنه: توا�شع الحّقّ تكن اأعقل النا�ص.

ي���ا ه�ش���ام ... ول���كل �شيء مطّية، ومطّي���ة العاقل التوا�شع. وكف���ى بك جها اأن 

تركب ما نهيت عنه.

ي���ا ه�ش���ام م���ا من عب���د اإل وملك اآخ���ذ بنا�شيته ف���ا يتوا�شع اإل رفع���ه اهلل، ول 

يتعاظم اإل و�شعه اهلل.

ي���ا ه�ش���ام مكتوب في الإنجي���ل: طوبى للمتوا�شعين في الدني���ا اأولئك يرتقون 

منابر الملك يوم القيامة«.

تمهيد:

تح���ّدث الإم���ام Q في هذه الفقرات ع���ن التوا�سع, ونالح���ظ اأّنه تحّدث عن 

, وفي الثانية  اأن���واع عدة من التوا�سع, ففي الفقرة الأولى تح���دث عن التوا�سع الحّقّ

ع���ن التوا�س���ع ب�سكل عام, بما ي�سمل ذلك التوا�سع بي���ن النا�ض, و�سنتحدث في هذا 

الدر�ض عن التوا�سع هلل, وما يحقق التوا�سع في نف�ض الموؤمن, وما جاء في ذلك من 

.R واآل بيته ,P كتاب اهلل تعالى واأحاديث الر�سول الأكرم

التوا�سع

الدر�س الرابع
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ما هو التوا�سع ؟

هو انك�سار للنف�ض يمنعها من اأن ترى لذاتها مزيًة على الغير, وُتلزم المرء اأفعاًل 

واأق���واًل موجب���ًة ل�ستعظام الغي���ر واإكرامه, والمواظب���ة عليها اأق���وى معالجة لإزالة 

.
(((

الكبر

ف علماء الأخالق التوا�سع, ويالحظ اأن���ه ل يجري الحديث عن ف�سل  هكذا ع���رَّ

التوا�س���ع اإل ويج���ري الحديث عما يقابل التوا�س���ع اأي النق�ض وهو التكبر الذي يعد 

من اأخطر العيوب الأخالقية. وبنظرة �سريعة اإلى كتاب اهلل تعالى يمكن اإدراك خطر 

هذه الآفة الخلقية, وما توعد به اهلل تعالى المتكبرين من عذاب األيم.

اأم���ا التوا�سع فقد جاءت الآي���ات والروايات الكثيرة المادح���ة له والتي عدته من 

اأرقى الأخالق, يقول اهلل تعالى:

ُهْم   ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
ُ
َه���ا الَِّذيَن اآَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َف�َش���ْوَف َياأِْتي اهلل يُّ

َ
{َي���ا اأ

ٍة َعلَى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِف���ي �َشِبيِل اهلِل َوَل  ِع���زَّ
َ
���ٍة َعلَى اْلُموؤِْمِنيَن اأ ِذلَّ

َ
وَن���ُه اأ َوُيِحبُّ

(2(

 َوا�ِشٌع َعِليٌم}
ُ
ُل اهلِل ُيوؤِْتيِه َمن َي�َشاء َواهلل َيَخاُفوَن َلْوَمَة لآِئٍم َذِلَك َف�شْ

وع���ن اأمي���ر الموؤمنين عل���يQ: »اأ�ش���رف الخائ���ق، التوا�شع والحل���م ولين 

.
(((

الجانب«

وفي رواي���ة اأخرى اعتبر الإمام ال�سادقQالتوا�س���ع دلياًل على كمال العقل, 

فعن���هQ: »كمال العقل ف���ي ثاثة: التوا�شع هلل، وح�ش���ن اليقين، وال�شمت اإل 

.
(4(

من خير«

))) جامع ال�سعادات - محّمد مهدي النراقي - ج ) �ض )))

)2) المائدة: 54

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 808

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2050
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التوا�سع والعبادة

التوا�سع عبادة بحد ذاته لأنه مما اأمر اهلل تعالى به, ولأنه يت�سمن ال�سعور ب�سعة 

النف����ض, وهذا هو نف�ض ال�سعور الذي ي�سعر به الإن�س���ان في عبادته ووقوفه بين يدي 

.
(((

اهلل تعالى, فعن الإمام علي Q: »عليك بالتوا�شع، فاإنه من اأعظم العبادة«

وعن ر�سول اهلل P: »ما لي ل اأرى عليكم حاوة العبادة ؟ قالوا: وما حاوة 

.
(2(

العبادة ؟ قال: التوا�شع« 

وله���ذا فاإن المواظبة على العبادة, مم���ا يورث �سفة التوا�سع. والمراد بالمواظبة 

ل �س���كاًل ب���ل اأداء بما يحقق الخ�سوع وال�سعور بالعبودية هلل تعالى. ومن المعروف اأن 

المنكري���ن لدعوة النبيPعابوا دينه لأنه ي�س���اوي بينهم وبين عبيدهم, وا�ستنكر 

اآخ���رون اأن يعفروا جباههم ف���ي التراب حين ال�سالة, معتبري���ن اأن في ذلك ك�سرًا 

لكبريائه���م, وتحطيمًا لجبروتهم, ومن هنا اأ�سار اأه���ل البيت R لهذا المعنى, 

فعن الإمام علي Q - في بيان فل�سفة العبادات -: ولما في ذلك من تعفير عتاق 

الوجوه بالتراب توا�سعًا, والت�ساق كرائم الجوارح بالأر�ض ت�ساغرًا.

وعن الإمام ال�سادقQ: »اأوحى اهلل عّز وجّل اإلى مو�شىQاأن: يا مو�شى 

اأت���دري ل���م ا�شطفيتك بكام���ي دون خلقي ؟ قال: يا رب ول���م ذاك ؟ قال: فاأوحى 

اهلل تبارك وتعالى اإليه اأن يا مو�شى اإني قلبت عبادي ظهراً لبطن، فلم اأجد فيهم 

اأح���داً اأذل ل���ي نف�ش���اً منك، يا مو�شى اإن���ك اإذا �شليت و�شعت خدك عل���ى التراب، اأو 

.
(((

قال: على الأر�ص« 

وق���د �ساأل ه�سام بن الحكم اإمامه ال�سادقQعن علة ال�سجود على الأر�ض اأو 

م���ا ل يوؤكل من نباتها فقال له: جعلت فداك م���ا العلة في ذلك ؟ قال: »لأنَّ ال�شجود 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 554)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 554)

))) الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج 2 �ض )2)
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خ�شوع هلل عّز وجّل فا ينبغي اأن يكون على ما يوؤكل اأو يلب�ص لأن اأبناء الدنيا عبيد 

م���ا ياأكل���ون ويلب�ش���ون، وال�شاجد في �شجوده في عبادة اهلل ع���ّز وجّل فا ينبغي اأن 

ي�شع جبهته في �شجوده على معبود اأبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها، وال�شجود 

.
(((

على الأر�ص اأف�شل لأنه اأبلغ في التوا�شع والخ�شوع هلل عّز وجّل«

اآثار التوا�سع

ل���كل �سفة من ال�سف���ات الأخالقية اآث���ار دنيوية واأخروية. وبم���ا اأن التوا�سع من 

اأ�سرف الخالئق فال بد له من اآثار, فما هي اآثار التوا�سع ؟

1 - الحكمة

فع���ن الإمام الكاظ���م Q: »اإن الزرع ينبت ف���ي ال�شهل ول ينبت ف���ي ال�شفا، 

فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتوا�شع، ول تعمر في قلب المتكبر الجبَّار، لأن 

.
(2(

اهلل جعل التوا�شع اآلة العقل«

2 – التقوى

وقد عدها بالتف�سيل اأمير الموؤمنينQ:... »ومن ثمراته التقوى، واجتناب 

.
(((

الهوى، واتباع الحق، ومجانبة الذنوب«

 3 – ح�شن الخلق

ففي الحديث ال�سابق عن اأمير الموؤمنين Q:... »ومودة الإخوان، وال�شتماع 

م���ن العلم���اء والقب���ول منهم، وم���ن ثمراته ترك النتق���ام عند الق���درة، وا�شتقباح 

مقارب���ة الباط���ل، وا�شتح�ش���ان متابعة الحق، وق���ول ال�شدق، والتجاف���ي عن �شرور 

ف���ي غفلة، وعن فع���ل ما يعقب ندامة، والعلم يزيد العاق���ل عقًا، ويورث متعلمه 

�شف���ات حمد، فيجعل الحليم اأميراً، وذا الم�ش���ورة وزيراً، ويقمع الحر�ص، ويخلع 

.
(4(

المكر، ويميت البخل، ويجعل مطلق الفح�ص ماأ�شوراً، ويعيد ال�شداد قريباً«

))) من ل يح�سره الفقيه - ال�سيخ ال�سدوق - ج ) �ض 272

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 674

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2090

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2090
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واأي �سفات بعد هذه ال�سفات يطمع الموؤمن بها؟ فما حدثنا عنه اأمير الموؤمنين 

Q هو تمام الأخالق واأف�سل ما يمكن اأن يكون عليه الموؤمن في عالقاته.

4 - الفوز والكرامة

ففي الو�سّية التي قدمنا بها يخاطب الإمام الكاظم Q ه�سامًا قائاًل:

يا ه�سام مكتوب في الإنجيل:طوب���ى للمتوا�سعين في الدنيا اأولئك يرتقون منابر 

الملك يوم القيامة.

كيف اأ�سبح متوا�سعًا ؟

ير�سدنا العالمة المجل�سي M لذلك فيقول:

اأما معالجة الكبر واكت�ساب التوا�سع فهو علمي وعملي:

 اأم���ا العلمي فهو اأن يعرف نف�سه وربه, ويكفيه ذل���ك في اإزالته, فاإنه مهما عرف 

نف�س���ه ح���ق المعرفة علم اأنه اأذل من كل ذليل, واأق���ل من كل قليل بذاته, واأنه ل يليق 

به اإل التوا�سع والذلة والمهانة, واإذا عرف ربه علم اأنه ل يليق العظمة والكبرياء اإل 

باهلل... فهذا هو العالج العلمي القاطع لأ�سل الكبر.

واأما العالج العملي فهو التوا�سع بالفعل هلل تعالى ول�سائر الخلق, بالمواظبة على 

اأخ���الق المتوا�سعي���ن, وما و�سل اإليه من اأحوال ال�سالحي���ن, ومن اأحوال ر�سول اهلل 

.
(((

P, حتى اأنه كان ياأكل على الأر�ض ويقول: »اإنما اأنا عبد اآكل كما ياأكل العبد« 

لمن نتوا�سع ؟

تخبرن���ا الو�سّية في فقرتها الأولى عن معن���ًى جميل جدًا في قوله: اإن لقمان قال 

لبنه: توا�سع الحّقّ تكن اأعقل النا�ض.

؟ فكيف يكون التوا�سع الحّقّ

اأوًل: الح���ق من �سف���ات اهلل تعالى, وبه���ذا المعنى ينبغي اأن يك���ون التوا�سع هلل 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2657
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اأوًل, كيف ل ونحن عبيده وعلى العبد الخ�سوع لموله, فكيف اإذا كان موله خالقًا له 

ورازقًا ومفي�سًا ومنعمًا؟

ثاني���اً: التوا�س���ع الحّقّ اأي ما يقابل الباطل, فقد يكون الحق مخالفًا لهوى المرء, 

ومنافي���ًا لرغبات���ه, فعلى الموؤمن حينه���ا اأن يتوا�سع الحّقّ باأن يق���دم الحق ولو على 

ح�ساب نف�سه وعّزة نف�سه, واأن يتقبل الحق على نف�سه قبل اأن يتوقع تطبيقه من قبل 

الآخرين على اأنف�سهم.

ثالثاً: التوا�سع لأهل الحق, من حملة العلم وال�سالحين من عباد اهلل الموؤمنين, 

وقد مّر معنا ق���ول اأمير الموؤمنينQ حين عدد ثمرات التوا�سع:»وال�شتماع من 

العلماء والقبول منهم«.

توا�سع في غير محله

ما دام التوا�سع هلل تعالى, فال يمكن اأن يقع في ما يخالف حكم اهلل اأو ما يخالف 

التق���رب اإليه تعالى. وق���د نبهتنا الروايات ال�سريفة عن ر�س���ول اهلل الأكرمP واآل 

البيت R اإلى بع�ض النماذج من التوا�سع ال�سيئ, منها :

1 – التوا�سع لحّكام الجور

ففي الرواية ع���ن الإمام ال�سادقQ:»اأيما موؤمن خ�شع ل�شاحب �شلطان اأو 

م���ن يخالف���ه على دينه طلبا لم���ا في يديه اأخمله اهلل ومقته عليه ووكله اإليه، فاإن 

ه���و غل���ب على �ش���يء من دنياه و�شار في ي���ده منه �شيء ن���زع اهلل البركة منه، ولم 

.
(((

يوؤجره على �شيء ينفقه في حج ول عمرة ول عتق«

2 – التوا�سع طلبًا للمال

ف���اإن ذلك مف�سدة في دين الموؤمن, ول ينبغي التوا�س���ع لذوي المال والثراء بنّية 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 557)
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التزل���ف له���م اأو الطم���ع في ما ف���ي اأيديهم فعن الإم���ام عليQ: »من اأت���ى غنياً 

(((

فتوا�شع له لغناه ذهب ثلثا دينه«

وع���ن الإم���ام ال�سادقQ: »م���ن اأتى غني���اً فت�شع�شع له ل�ش���يء ي�شيبه منه 

.
(2(

ذهب ثلثا دينه«

التوا�سع هو انك�سار للنف�ض يمنعها من اأن ترى لذاتها مزيًة على الغير, وتلزم المرء 

اأفع���اًل واأقواًل موجبًة ل�ستعظام الغير واإكرامه, والمواظبة عليها اأقوى معالجة لإزالة 

الكبر.

وقدج���اءت الآيات والرواي���ات الكثيرة المادح���ة للتوا�سع والتي عدت���ه من اأرقى 

الأخالق.

التوا�سع عبادة بحّد ذاته لأّنه مّما اأمر اهلل تعالى به, ولأّنه يت�سمن ال�سعور ب�سعة 

النف����ض, وهذا هو نف�ض ال�سعور الذي ي�سعر به الإن�س���ان في عبادته ووقوفه بين يدي 

اهلل تعالى.

اآثار التوا�سع

) – الحكمة

2 – التقوى 

) – ح�سن الخلق

4 - الفوز والكرامة

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 557)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 557)
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لمن التوا�سع؟

اأوًل: ينبغي اأن يكون التوا�سع هلل.

ثاني���اً: التوا�س���ع الحّقّ اأي ما يقابل الباطل, فقد يكون الحق مخالفًا لهوى المرء, 

ومنافيًا لرغباته.

ثالث���اً: التوا�س���ع لأه���ل الح���ق, م���ن حمل���ة العل���م وال�سالحي���ن م���ن عب���اد اهلل 

الموؤمنين.

توا�شع في غير محله:

) – التوا�سع لحّكام الجور.

2 – التوا�سع طلبًا للمال.

) – ما المراد من التوا�سع ؟

2 – لمن ينبغي التوا�سع ؟

) – ما عالقة العبادة بالتوا�سع ؟

4 – ما هي ثمرات التوا�سع ؟

ُهْم   ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
ُ
َه���ا الَِّذيَن اآَمُنواْ َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم َعن ِديِنِه َف�َش���ْوَف َياأِْتي اهلل يُّ

َ
{َي���ا اأ

ٍة َعلَى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن ِف���ي �َشِبيِل اهلِل َوَل  ِع���زَّ
َ
���ٍة َعلَى اْلُموؤِْمِنيَن اأ ِذلَّ

َ
وَن���ُه اأ َوُيِحبُّ

 َوا�ِشٌع َعِليٌم}
ُ
ُل اهلِل ُيوؤِْتيِه َمن َي�َشاء َواهلل َيَخاُفوَن َلْوَمَة لآِئٍم َذِلَك َف�شْ
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ح���ج الر�سيد فذكر بهلوًل حين دخل الكوفة فاأمر باإح�س���اره وقال: األب�سوه �سوادًا 

و�سع���وا عل���ى راأ�سه قلن�س���وة طويلة واأوقفوه في م���كان كذا, ففعلوا ب���ه ذلك, وقالوا: 

اإذا ج���اء اأمي���ر الموؤمنين فادع له, فلما حاذاه الر�سيد رف���ع راأ�سه اإليه وقال: يا اأمير 

الموؤمنين اأ�ساأُل اهلل اأن يرزقك ويو�سع عليك من ف�سله, ف�سحك الر�سيد وقال: اآمين, 

فلم���ا جازه الر�سيد دفعه �ساحب الكوفة في قفاه وقال: اأهكذا تدعو لأمير الموؤمنين 

يا مجنون؟ قال بهلول: ا�سكت ويلك يا مجنون فما في الدنيا اأحب اإلى اأمير الموؤمنين 

من الدراهم, فبلغ ذلك الر�سيد ف�سحك وقال: واهلل ما كذب.

قال الح�سن بن �سهل بن من�سور �سمعت بهلوًل وقد رماه ال�سبيان بالح�سى وقد 

اأدمته ح�ساة فقال:

ع����ل����ي����ه ت��������وك��������ل��������ت  اهلل  ح�������������س������ب������ي 

ب����ي����دي����ه ال������خ������ل������ق ط��������������رًا  ون�������وا��������س�������ي   

ل�������ي���������������ض ل���������ل���������ه���������ارب ف������������ي م������ه������رب������ه

اإل�������ي�������ه اإل  روح�����������������ة  م����������ن  اأب�����������������������دًا 

الأذى ب��������اأح��������ج��������ار  ل���������ي  رام  رب 

ل�������م اأج������������د ب������������دًا م�������ن ال�����ع�����ط�����ف ع���ل���ي���ه

فقلت له: تعطف عليهم وهم يرمونك؟ قال: ا�سكت لعل اهلل �سبحانه وتعالى يطلع 

على غمي ووجعي و�سدة فرح هوؤلء فيهب بع�سنا لبع�ض.
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يا ه�شام:

»ُن�ش���ب الخل���ق لطاع���ة اهلل، ول نج���اة اإل بالطاع���ة، والطاع���ة بالعل���م، والعل���م 

بالتعل���م، والتعل���م بالعق���ل يعتق���د، ول عل���م اإل م���ن عالم ربان���ي، ومعرف���ة العالم 

بالعقل.

ي���ا ه�شام اإن الم�شيحQقال للحواريين: ... يا بني اإ�شرائيل زاحموا العلماء 

ف���ي مجال�شه���م ولو جثواً على الركب فاإن اهلل ُيحي���ي القلوب الميتة بنور الحكمة 

كَما ُيحيي الأر�ص الميتة بوابل المطر.

���م العاِلم  ���ا ُعلِّمت، وعظِّ ي���ا ه�ش���ام تعلم م���ن العلم ما جهل���ت، وعلِّم الجاهل ممَّ

به وعلِّمه. ر الجاهل لجهله ول تطرده ولكن قرِّ لعلمه، ودع منازعته، و�شغِّ

يا ه�شام: فعليكم بالعلم قبل اأن ُيرفع، ورفُعُه َغْيَبُة عاِلِمُكم َبْيَن اأظُهِرُكم«.

تمهيد:

ه���م اأه���ل الف�سل, والمظه���رون للدي���ن, والنا�س���رون للعلم, وق���ادة الجهاد, هم 

المذّكرون بالآخرة, والمرّغبون فيها, هم العلماء.

تح���دث الإمامQ ف���ي هذه المقاطع من الو�سّية عن ف�س���ل العالم وحقه على 

العلماء

الدر�س الخام�س
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النا�ض, م�ست�سهدًا بكالم ال�سيد الم�سيح عي�سى بن مريم Q في و�سيته للحواريين. 

وابت���داأ الإم���ام في هذه المقاط���ع بال�ستدلل على اأن طاعة اهلل تعال���ى ل تتحّقق اإل 

م���ن خالل التعلم م���ن العالم الربان���ي والأخذ عنه, ومن ثم تح���دث عن حق العالم 

على الأمة, وبعدها اأ�سار ل�سرورة تعليم الجاهل, وختم الحديث عنهم بو�سية لالأمة 

تجاههم. و�سنتعر�ض لهذه المقاطع بالتف�سيل اإن �ساء اهلل تعالى.

العلماء �ُسُبُل الَطاَعة

مم���ا ورد في الو�سّي���ة: يا ه�سام ُن�سب الخلق لطاع���ة اهلل, ول نجاة اإل بالطاعة, 

والطاع���ة بالعلم, والعلم بالتعلم, والتعلم بالعقل يعتقد, ول علم اإل من عالم رباني, 

ومعرفة العالم بالعقل.

فاله���دف م���ن خل���ق اهلل تعالى النا�ض ه���ي الطاعة ل���ه وعبادته ج���ل وعال قال 

.
(((

تعالى:{َوَم���ا َخلَْق���ُت  اْلِج���نَّ   َواْلإِن����َص اإِلَّ ِلَيْعُب���ُدوِن}

واإن النج���اة من العق���اب الإلهّي في الآخ���رة والح�ساب الدقي���ق ل تتحّقق اإل من 

 
َ
ِطيُعواْ اهلل

َ
ْت ِلْلَكاِفِريَن* َواأ ِع���دَّ

ُ
خالل هذه الطاع���ة هلل تعالى:{َواتَُّقواْ النَّاَر الَِّتي اأ

.
(2(

�ُشوَل َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}  َوالرَّ

لك���ن طاعة اهلل تعالى ل تن�ساأ من فراغ, بل ل بد لها من خلفية ثقافية كما اأ�سرنا 

لذل���ك في در�ض الخوف من اهلل تعالى, األ وهي التعق���ل والعلم, عن اأمير الموؤمنين

���د، وبالعل���م تو�ش���ل  Q:»بالعل���م يط���اع اهلل ويعب���د، وبالعل���م ُيع���رف اهلل وُيوحَّ

.
(((

الأرحام، وبه يعرف الحال والحرام«

ولك���ن العلم ل ياأت���ي بدون تعلم, لذا حثن���ا الدين الحنيف عل���ى التعلم, قال اهلل 

���ْن ُه���َو َقاِنٌت اآَناَء اللَّْيِل �َشاِجداً َوَقاِئماً َيْح���َذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّه  مَّ
َ
تعالى:{اأ

))) الذاريات: 56

)2) اآل عمران: )))-2))

))) المجل�سي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء,الطبعة الثانية الم�سححة - ج ) �ض 66)
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.
(((

ْلَباِب}
َ
وُلو اْلأ

ُ
ُر اأ ُقْل َهْل َي�ْشَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ل َيْعلَُموَن اإِنََّما َيَتَذكَّ

وق���د و�سفت الرواي���ات العلم باأرفع ال�سفات, فعن اأمي���ر الموؤمنينQ: العلم 

نعم دليل, وعنهQ: »العلم اأف�شل هداية«, وعنهQ: »العلم جمال ل يخفى، 

.
(2(

ون�شيب ل يجفى«, وعنهQ: »العلم م�شباح العقل« 

,اأي اأولو العقول, 
(((

ْلَب���اِب}
َ
وُل���و اْلأ

ُ
ُر اأ وله���ذا كان التعلم بالعقل لأن���ه {اإِنََّما َيَتَذكَّ

يق���ول ال�سي���خ الطو�سي تعقيب���ًا في �سرح اأول���و الألباب: »وكل مكلف ذو ل���ب لأنه اإنما 

َر ِبهم وهم الذين  يطل���ق عليهم هذه ال�سفة لما فيها م���ن المدحة فلذلك عَقَد التذكُّ

.
(4(

ي�ستعملون ما توجبه عقولهم من طاعة اهلل في كل ما اأمر به ودعا اإليه«

 وع���ن اأمي���ر الموؤمني���نQ: »والعل���م اإمام العق���ل والعق���ل تابع���ه، يلهمه اهلل 

.
(5(

ال�شعداء، ويحرمه الأ�شقياء« 

وعندم���ا ت�سل النوبة للعلم فهنا ينبغي اأن نعرف م�سادر هذا العلم, وحين ن�ساأل 

اأه���ل البيت Rعن ذلك يجيبنا اأمير الموؤمنينQ: »اإن العلم الذي هبط به 

.
(6(

» P اآدم وجميع )ما ف�شلت به( النبيون اإلى خاتم النبيين في عترة محّمد

وعلم الآل عند العلماء الذين اأمرونا بالرجوع اإليهم, ففي التوقيع المبارك لإمام 

زمانن���ا روحي له الفداء وعجل اهلل تعال���ى فرجه:»قيل لأمير الموؤمنين Q: »من 

.
(7(

خير خلق اهلل بعد اأئمة الهدى وم�شابيح الدجى ؟ قال: العلماء اإذا �شلحوا«

وعن ر�سول اهلل P:»من ا�شتقبل العلماء فقد ا�شتقبلني، ومن زار العلماء فقد 

))) )الزمر:9)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2062

))) )الزمر:9)

)4) الطو�سي - التبيان - مكتب الإعالم الإ�سالمي - ج 2 �ض 49)

)5) المجل�سي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء,الطبعة الثانية الم�سححة - ج ) �ض 66)

)6) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- الحديث 69)4)

)7) المجل�سي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء,الطبعة الثانية الم�سححة - ج 2 �ض 89
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.
(((

زارني، ومن جال�ص العلماء فقد جال�شني، ومن جال�شني فكاأنما جال�ص ربي« 

ثم قال Q: ول علم اإل من عالم رباني, قال العالمة المازندراني M: الرباني 

من�سوب اإلى الربِّ بزيادة الألف والنون للمبالغة وقيل: هو من الرب بمعنى التربية كانوا 

يربون المتعلمين ب�سغار العلوم قبل كبارها, والرباني العالم الرا�سخ في الدين اأو الذي 

يطلب بعلمه وجه اهلل وقيل: العامل المعلم, وفي ال�سحاح والقامو�ض: الرباني المتاأله 

العارف باهلل تعالى, وفي الك�ساف: الرباني هو �سديد التم�سك بدين اهلل تعالى وطاعته 

.
(2(

وفي مجمع البيان: هو الذي يرب اأمر النا�ض بتدبيره واإ�سالحه 

, وفي رواية 
(((

وفي الرواية عن الإمام ال�سادقQ: »اإن العلماء ورثة الأنبياء«

اأخ���رى عن ر�سول اهلل P: »العلماء ورثة الأنبياء يحبه���م اأهل ال�شماء وي�شتغفر 

.
(4(

لهم الحيتان في البحر اإذا ماتوا اإلى يوم القيامة« 

حقُّ العلَماء

ث���م انتقل الإمام Q للحديث ع���ن حق العلماء على النا����ض وحث النا�ض على 

ال�ستف���ادة مما علمهم اهلل تعالى اإياه فقالQ: »ي���ا ه�شام اإن الم�شيحQقال 

للحواريي���ن:... ي���ا بن���ي اإ�شرائي���ل زاحم���وا العلماء ف���ي مجال�شهم ولو جث���واً على 

الركب فاإن اهلل ُيحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كَما ُيحيي الأر�ص الميتة بوابل 

المطر«.

»ول���و جث���وا على الركب« تعبي���ر للمبالغة في تحمل الع�سير ف���ي �سبيل الإ�ستفادة 

من العلم الإلهّي الذي يحمله العلماء, وقبل ذلك التاأكيد على ح�سور المجال�ض التي 

تعم���ر بالعلم والذكر, فمجال�ض العلماء هي مجال�ض ل تخلو اإما من علم نافع اأو ذكر 

))) كنز العمال - الحديث )2888

)2) المازندران���ي - مول���ى محّمد �سالح - �سرح اأ�س���ول الكافي - دار اإحياء التراث العربي للطباعة والن�سر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج ) �ض 

(6(

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- الحديث 696))

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- الحديث 968))
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وموعظ���ة مذكرة بالآخ���رة, فحتى لو لم يتكلم العالم اأحيانًا ف���اإن الإ�ستفادة تح�سل 

من النظر اإلى وجهه, و�سائر خ�ساله, وهذا معنى قول ر�سول اهلل P: »النظر اإلى 

.
(((

وجه العالم عبادة«

وعن الإمام ال�سادق Q معقبًا و�سارحًا لقول الر�سول P:»هو العالم الذي 

.
(2(

اإذا نظرت اإليه ذكرك بالآخرة«

وق���د لخ����ض لنا اإمامنا زي���ن العابدين علي ب���ن الح�سينQ ح���ق العلماء في 

ال�سحيف���ة ال�سجادي���ة فقالQ:»وح���ق �شائ�ش���ك بالعل���م التعظيم ل���ه والتوقير 

لمجل�ش���ه، وح�شن ال�شتماع اإليه، والإقبال عليه، واأن ل ترفع عليه �شوتك، واأن ل 

تجي���ب اأح���داً ي�شاأله عن �شيء حتى يكون ه���و الذي يجيب، ول تحدث في مجل�شه 

اأحداً، ول تغتاب عنه اأحداً، واأن تدافع عنه اإذا ذكر عندك ب�شوء، واأن ت�شتر عيوبه، 

وتظهر مناقبه، ول تجال�ص له عدواً، ول تعادي له ولياً، فاإذا فعلت ذلك �شهد لك 

.
(((

مائكة اهلل باأنك ق�شدته وتعلمت علمه هلل جل ا�شمه ل للنا�ض«

فانظ���ر اإلى هذه الحقوق لتعلم قدر العالم عن���د اهلل تعالى, وما ينبغي من ح�سن 

Qالأدب في �سحبته, وتاأمل في قول اهلل تعالى في و�سف ما جرى مع نبيه مو�سى

وه���و من اأولي العزم حين ح���لَّ تلميذًا بين يدي الخ�سرQ:{َقاَل َل���ُه ُمو�َشى َهْل 

ْبًرا*  ���َك َلن َت�ْشَتِطيَع َمِع���َي �شَ ا ُعلِّْم���َت ُر�ْشًدا* َقاَل اإِنَّ ن ُتَعلَِّم���ِن ِممَّ
َ
ِبُع���َك َعلَ���ى اأ تَّ

َ
اأ

اِبًرا َول  ِب���ُر َعلَى َما َل���ْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا* َق���اَل �َشَتِجُدِني اإِن �َش���اء اهلُل �شَ َوَكْي���َف َت�شْ

, وما في هذه الآية من دللت حيث ا�ستفاد منها العلماء اثني 
(4(

ْمًرا} 
َ
���ي َل���َك اأ ْع�شِ

َ
اأ

.
(5(

 Qتجاه الخ�سر Qع�سر اأدبًا قام بها نبي اهلل مو�سى

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- الحديث 6)7))

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- الحديث 8)7))

))) ال�سهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: ر�سا المختاري- ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي - �ض 6)2

)4) الكهف: 66 - 69

)5) يراجع كتاب منية المريد لل�سهيد الثاني - تحقيق: ر�سا المختاري- ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي - �ض 5)2
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Qيقول ال�سهيد الثاني في نهاية التعليق على هذه الآية ال�سريفة:»اإنَّ الخ�شر

���ه نب���ي بني اإ�شرائي���ل، مو�شىQ�شاحب التوراة ال���ذي كلمه اهلل عّز  عل���م اأوًل اأنَّ

وج���ّل بغي���ر وا�شط���ة، وخ�ش���ه بالمعج���زات، وق���د اأت���ى - مع ه���ذا المن�ش���ب - بهذا 

التوا�ش���ع العظي���م باأعظ���م اأب���واب المبالغة، فدلَّ عل���ى اأنَّ هذا هو الألي���ق، لأنَّ من 

كانت اإحاطته بالعلوم اأكثر، كان علمه بما فيها من البهجة وال�شعادة اأكثر، في�شتدُّ 

.
(((

طلبه لها، ويكون تعظيمه لأهل الِعلم اأكمل«

ميثاق العلماء

 :Qفي هذه الفقرة عن واجب العلم���اء تجاه الأمة فقالQتح���دث الإمام

م العاِلم لعلمه،  ا ُعلِّمت، وعظِّ »يا ه�شام تعلم من العلم ما جهلت، وعلِّم الجاهل ممَّ

به وعلِّمه«. ر الجاهل لجهله ول تطرده ولكن قرِّ ودع منازعته، و�شغِّ

فالوظيف���ة الأولى للعالم والميثاق ال���ذي اأخذه اهلل عليه اأن يعلم النا�ض مما علمه 

اهلل تعال���ى, فعن الإم���ام علي Q:»م���ا اأخذ اهلل ميثاق���اً من اأه���ل الجهل بطلب 

ال لأنَّ العلم كاَن  تبي���ان العل���م حتى اأخذ ميثاقاً من اأهل العلم بتبيان العل���م للجهَّ

.
(2(

قبل الجهل«

واأوح���ى اهلل تعالى اإلى مو�سى Q:»يا مو�شى تعلم الخير وعلمه للنا�ص فاإني 

.
(((

منور لمعلمي الخير ومتعلميه قبورهم حتى ل ي�شتوح�شوا بمكانهم« 

ونب���ه الإمامQ لأمر غاية ف���ي الأهمّية, وهو اأمر يعتبر معيارًا في التعاطي مع 

الآخرين, وهو اأن ل يكون التعاطي مع العالم من النا�ض والجاهل على حٍدّ واحد, بل 

يعظم كل فرد من النا�ض بمقدار علمه.

هQاإل���ى اأم���ٍر اآخر, وهو اأن ل ي�سل بنا الأم���ر في التعاطي مع الجاهل اإلى  ونبَّ

))) ال�سهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: ر�سا المختاري- ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي - �ض 7)2

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- الحديث 807))

))) تنبيه الخواطر ج2 �ض 2)2
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درج���ة التحقير له, اأو الفظاظة معه, بل ي���داري ليعلم ما جهل من الأمور, يقول اهلل 

واْ ِمْن  ا َغِليَظ اْلَقْل���ِب َلنَف�شُّ ���َن اهلِل ِلنَت َلُهْم َوَل���ْو ُكنَت َفظًّ تعالى:{َفِبَم���ا َرْحَم���ٍة مِّ

(((

َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َوا�ْشَتْغِفْر َلُهْم...}

ع فر�سٌة ل ُت�سيَّ

يا ه�شام:

»فعليكم بالعلم قبل اأن يرفع، ورفُعُه َغْيَبُة عاِلِمُكم َبْيَن اأظُهِرُكم«.

ي�سي���ر الإمام Q اإلى اأمر في غاية الأهمّية, وهو اأن ل ترفع العلم وبركاته عن 

النا����ض ب�سب���ب غيبة العالم ما بين اأظهرهم, ولعل الم���راد من الغيبة هنا اأن ل يقام 

للعالم حقه, فال يزار ول ي�ستفاد منه, في�سبح كالقراآن المو�سوع للزينة, وهو كتاب 

الر�س���اد والهداي���ة, فينبغي لنا مع وجود العلماء و�سهولة الو�س���ول اإليهم اأن ل ن�سيع 

الفر�س���ة الثمين���ة هذه لال�ستفادة باأكب���ر قدر من العلم, ون�ستم���ع في هذا لن�سيحة 

الر�س���ول الأكرمP:»نعم ال�ش���يء العل���م، اإذا طلبتم فاأح�شنوا ف���ي الطلب وكونوا 

علم���اء، فاإن لم تكونوا فتعلموا م���ن العلماء، فاإن لم تعلموا من العلماء فجال�شوا، 

فاإن لم تجال�شوا العلماء فاأحبوا العلماء، واإياكم والأربع: اأن ل تكونوا علماء، واأن 

ل تعلم���وا م���ن العلماء، واأن ل تجال�ش���وا العلماء، واأن ل تحبوا العلماء فيكبكم في 

.
(2(

النار«

واإذا كن���ا ممن يرغ���ب بال�سحبة فاأي �سحب���ٍة اأف�سل من �سحب���ة عالم ير�سدنا 

اإل���ى الخير وال�سالح, واأعجب من هذا اأن ُتترك �سحبة العالم, وُي�ساَحب الجاهل 

اأو الأحمق, فق���د روي عن اأمير الموؤمنينQ:»عجبت لم���ن يرغب في ا�شتكثار 

الأ�شحاب كيف ل ي�شحب العلماء الألبَّاء الأتقياء الذين يغنم ف�شائلهم وتهديه 

.
(((

علومه���م وتزين���ه �شحبته���م«

))) اآل عمران: 59)

)2) الري�سهري - محّمد - العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة - دار الحديث - �ض 5)4

))) الري�سهري - محّمد - العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة - دار الحديث - �ض 6)4
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العلم���اء هم اأهل الف�س���ل, والمظهرون للدين, والنا�س���رون للعلم, هم المذكرون 

بالآخرة, والمرغبون فيها.

اله���دف من خلق اهلل تعالى النا�ض هي الطاعة له وعبادته جل وعال, واإن النجاة 

من العقاب الإلهّي في الآخرة والح�ساب الدقيق ل تتحّقق اإل من خالل هذه الطاعة 

هلل تعالى.

لكن طاعة اهلل تعالى ل تن�ساأ من فراغ, بل ل بد لها من خلفية ثقافية, هي العلم, 

و العلم ل ياأتي بدون تعلم, لذا حثنا الدين الحنيف على التعلم.

 ,R ينبغي اأن نعرف م�سادر هذا العلم, وم�سدره الأ�سا�ض اأهل بيت الع�سمة

وعلم الآل عند العلماء الذين اأمرونا بالرجوع اإليهم.

الوظيف���ة الأولى للعال���م والميثاق الذي اأخذه اهلل علي���ه اأن يعلم النا�ض مما علمه 

اهلل تعالى.

نّبه الإمام الكاظمQ لأمر غاية في الأهمّية, وهو اأمر يعتبر معيارًا في التعاطي 

مع الآخرين, وهو اأن ل يكون التعاطي مع العالم من النا�ض والجاهل على حٍد واحد, 

بل يعظم كل فرد من النا�ض بمقدار علمه.

ينبغ���ي لن���ا اأن نحر�ض كي ل ُيرفع العلم وبركاته عن���ا ب�سبب غيبة العالم من بين 

اأظهرنا, ولعل المراد من الغيبة هنا اأن ل يقام للعالم حقه, فال يزار ول ي�ستفاد منه, 

في�سبح كالقراآن المو�سوع للزينة, وهو كتاب الر�ساد والهداية, فينبغي لنا مع وجود 

العلم���اء و�سهول���ة الو�سول اإليهم اأن ل ن�سيع الفر�سة الثمين���ة هذه لال�ستفادة باأكبر 

قدر من العلم.
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) - ماذا يعني اأن العلماء هم �سبل الطاعة ؟

2 - ما هو حق العلماء على النا�ض ؟

) – ما هو ميثاق العلماء ؟

4 - لماذا ُيرفع العلم , ولأي �سبب ؟

ا ُعلِّْمَت ُر�ْش���ًدا * َقاَل اإِنََّك َلن  ن ُتَعلَِّمِن ِممَّ
َ
ِبُع���َك َعلَى اأ تَّ

َ
{ َق���اَل َل���ُه ُمو�َشى َهْل اأ

ِبُر َعلَى َما َلْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا * َقاَل �َشَتِجُدِني  ْبًرا * َوَكْي���َف َت�شْ َت�ْشَتِطي���َع َمِع���َي �شَ

ْمًرا}.
َ

ي َلَك اأ ْع�شِ
َ
اِبًرا َوَل اأ  �شَ

ُ
اإِن �َشاء اهلل

قال عبد الرحم���ن الكوفي: لقيني بهلول المجنون فقال لي: اأ�ساألك, قلت: ا�ساأل, 

قال: اأي �سيء ال�سخاء؟ قلت: البذل والعطاء, قال: هذا ال�سخاء في الدنيا فما ال�سخاء 

في الدين ؟ قلت: الم�سارعة اإلى طاعة اهلل, قال: اأفيريدون منه الجزاء ؟ قلت: نعم 

بالواحد ع�سرة, قال: لي�ض هذا �سخاء هذه متاجرة ومرابحة, قلت: فما هو عندك ؟ 

قال: ل يطلع على قلبك واأنت تريد منه �سيئًا ب�سيء.
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ق���ال عمر بن جابر الكوفي: مر بهلول ب�سبيان كبار فجعلوا ي�سربونه فدنوت منه 

فقل���ت: لم ل ت�سكوهم لآبائهم ؟ فقال ل���ي: ا�سكت فلعلي اإذا مت يذكرون هذا الفرح 

فيقولون: رحم اهلل ذلك المجنون !



51اأولو الألباب

يا ه�شام:

»اإّن كل النا����ص يب�ش���ر النج���وم ولك���ن ل يهت���دي به���ا اإل م���ن يع���رف مجاريه���ا 

ومنازله���ا، وكذل���ك اأنتم تدر�ش���ون الحكمة ولكن ل يهتدي به���ا منكم اإل من عمل 

بها.

يا ه�شام اإن الم�شيحQ قال للحواريين:

... بحق اأقول لكم: ل يغني عن الج�شد اأن يكون ظاهره �شحيحاً، وباطنه فا�شداً، 

كذل���ك ل تغن���ي اأج�شادكم التي قد اأعجبتك���م وقد ف�شدت قلوبكم، وما يغني عنكم اأن 

تنّق���وا جلودك���م وقلوبك���م دن�ش���ة، ل تكونوا كالمنخ���ل يخرج منه الدقي���ق الطيب، 

ويم�ش���ك النخال���ة، كذل���ك اأنتم تخرج���ون الحكمة م���ن اأفواهكم ويبق���ى الغل في 

�شدوركم يا عبيد الدنيا اإنما مثلكم مثل ال�شراج ي�شيء للنا�ص ويحرق نف�شه...

 بح���ق اأقول لكم: اإن النا�ص ف���ي الحكمة رجان فرجل اأتقنها بقوله، و�شدقها 

بفعله، ورجل اأتقنها بقوله، و�شيعها ب�شوء فعله، ف�شتان بينهما«.

تمهيد:

بع���د اأن تعرفن���ا في الدر����ض ال�سابق اإل���ى العلم���اء وحقهم وما علين���ا من واجب 

العلم والعمل

الدر�س ال�ساد�س



اأولو الألباب 52

تجاهه���م, وما في �سحبتهم م���ن نفع وخير, و�سل الكالم بنا ف���ي الو�سّية المباركة 

اإلى مقاطع ركز فيها الإمامQ على م�ساألة العلم والعمل والموافقة بينهما, وعن 

اأ�سناف النا�ض في التعاطي مع العلم.

واأم���ا عن ف�سل العل���م فيجيبنا ال�سهيد الثاني على ال�سوؤال في كتابه منية المريد 

في اآداب المفيد والم�ستفيد قائاًل: »اعلم اأن اهلل �سبحانه جعل العلم هو ال�سبب الكلي 

لخل���ق هذا العالم العلوي وال�سفلي ط���رًا, وكفى بذلك جاللًة وفخرًا, قال اهلل تعالى 

 الَِّذي َخلََق �َشْب���َع �َشَماَواٍت 
ُ
ف���ي محكم الكتاب تذكرًة وتب�سرًة لأول���ي الألباب:{ اهلل

نَّ 
َ
 َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء َقِديٌر َواأ

َ
نَّ اهلل

َ
ْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُم���وا اأ

َ
ُل اْلأ ْر����صِ ِمْثلَُهنَّ َيَتَنزَّ

َ
َوِم���َن اْلأ

, وكفى بهذه الآية دلياًل على �سرف العلم, ل �سيما 
(((

َحاََط ِبُكلِّ �َشْيٍء ِعْلماً}
َ
 َقْد اأ

َ
اهلل

عل���م التوحيد الذي ه���و اأ�سا�ض كل علم ومدار كل معرفة, وجعل �سبحانه العلم اأعلى 

ة امتنَّ بها على ابن اآدمQ بعد خلقه واإبرازه من ظلمة العدم اإلى  �سرف واأول منَّ

�سي���اء الوج���ود, فقال �سبحانه ف���ي اأول �سورة اأنزلها على نبي���ه محّمد P:{ اْقَراأْ 

ْكَرُم * الَِّذي َعلََّم 
َ
َك الأ ِبا�ْشِم َربَِّك الَِّذي َخلََق * َخلََق الإِن�َشاَن ِمْن َعلٍَق * اْقَراأْ َوَربُّ

. فتاأمل كي���ف افتتح كتابه الكريم المجيد 
(2(

ِباْلَقلَ���ِم * َعلَّ���َم الإِن�َش���اَن َما َلْم َيْعلَْم}

 
(((

ال���ذي{ ل َياأِْتيِه اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َول ِم���ْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد}

ة اأو توج���د نعمة بعد نعمة  بنعم���ة الإيج���اد, ثم اأردفها بنعمة العل���م, فلو كان ثمة منَّ

.
(4(

الإيجاد هي اأعلى من العلم لما خ�سه اهلل تعالى بذلك«

و�سنذهب معًا في جولة لنرى اإر�سادات الإمام Q في هذا المجال.

))) الطالق:2)

)2) العلق:)-5.

))) ف�سلت:42

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2064
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العلم والهداية

»يا ه�شام اإن كل النا�ص يب�شر النجوم ولكن ل يهتدي بها اإل من يعرف مجاريها 

ومنازلها، وكذلك اأنتم تدر�شون الحكمة ولكن ل يهتدي بها منكم اإل من عمل بها«.

ولعل ت�سبي���ه العلم والحكمة بالنجوم لأنها تدل عل���ى طريق ال�سواب, فقد كانت 

الع���رب فيما م�سى ت�سته���دي بالنجوم اإلى الطرق والتجاه���ات, فال ت�سيع, وكذلك 

م���ن يهتدي بالعل���م والحكمة فاإنه ل ي�سيع عن درب ال�س���واب, ولذا كان العلم راأ�سًا 

للف�سائل كما في الرواية عن الإمام علي Q: »يتفا�شل النا�ص بالعلوم والعقول، 

.
(((

ل بالأموال والأ�شول«

بل اإن اهلل تعالى قد يعاقب المرء بحرمانه من العلم, ففي الرواية عن ر�سول اهلل 

.
(2(

الأكرمP: »ما ا�شترذل اهلل تعالى عبداً اإل ُحِرم العلم«

وي�سي���ر الإم���امQ في ختام الفق���رة اإلى م�ساألة غاية ف���ي الأهمّية وهي محور 

الحديث في هذا الدر�ض, وهي اأن العالم بالنجوم يمكن اأن يهتدي بها, ولي�ض �سروريًا 

اأن يهتدي بمجرد العلم, ولكن عليه اأن يطبق هذه النظريات التي يعرفها على النجوم 

في الم�سافات والح�ساب لي�سل اإلى مراده, وكذا الأمر بالن�سبة للعلم.

ثمرة العلم

فثم���رة العلم ل مجرد زي���ادة المعلومات لدى الإن�سان لك���ي يقال هذا مثقف وذو 

عل���م, ولكن ليطب���ق الإن�سان ما في العل���م في مجالت الحياة, لي�سم���و به في طريق 

الف�سائل, ويجتنب بما ينهاه علمه عنه طريق الرذائل, فالعلم ي�سمو بالحياة, وي�سمو 

بالإن�س���ان اإلى كمال الإن�سانّية, ولذا ورد عن الإمام علي Q: »ثمرة العلم العمل 

.
(((

به« وعنهQ:»ثمرة العلم العمل للحياة«

م الحكمة، فاإني ل  وق���د روي اأنه في التوراة: قال اهلل تعالى لمو�سى Q: »عظِّ

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2062

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2064

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2090
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اأجعل الحكمة في قلب اأحد اإل واأردت اأن اأغفر له، فتعلمها ثم اعمل بها، ثم اأبدلها 

.
(((

كي تنال بذلك كرامتي في الدنيا والآخرة« 

ويق���ول ال�سهيد الثان���ي M: »اعلم اأن العلم بمنزلة ال�سج���رة, والعمل بمنزلة 

الثمرة, والغر�ض من ال�سجرة المثمرة لي�ض اإل ثمرتها, اأما �سجرتها بدون ال�ستعمال, 

فال يتعّلق بها غر�ض اأ�ساًل, فاإن النتفاع بها في اأي وجه كان �سرب من الثمرة بهذا 

المعن���ى. واإنما كان الغر����ض الذاتي من العلم مطلقًا العم���ل, لأن العلوم كلها ترجع 

اإل���ى اأمرين: علم معاملة, وعلم معرفة, فعلم المعامل���ة هو معرفة الحالِل والحرام 

ونظائرهم���ا من الأح���كام, ومعرفة اأخالق النف����ض المذمومة والمحم���ودة, وكيفية 

.
(2(

عالجها والفرار منها, وعلم المعرفة كالعلم باهلل تعالى و�سفاته واأ�سمائه«

ث���م �سبه Mالعلم ب���ال عمل بمثل جميل فقال: »اإنما مثل���ه مثل مري�ض به علة 

ل يزيله���ا اإل دواء مرك���ب من اأخالط كثيرة, ل يعرفها اإل حذاق الأطباء, ف�سعى في 

طل���ب الطبي���ب بعد اأن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبي���ب حاذق, فعلمه الدواء, 

وف�س���ل له الخالط, واأنواعها ومقاديره���ا, ومعادنها التي منها تجلب وعلمه كيفية 

دق كل واحد منها, وكيفية خلطها وعجنها, فتعلم ذلك منه, وكتب منه ن�سخة ح�سنة 

بح�س���ن خط, ورجع اإلى بيته, وهو يكررها ويقراأه���ا, ويعلمها المر�سى, ولم ي�ستغل 

ب�سربه���ا وا�ستعمالها, اأفترى اأن ذلك يغني عنه م���ن مر�سه �سيئًا ؟ ! هيهات لو كتب 

منه األف ن�سخة, وعلمه األف مري�ض حتى �سفى جميعهم, وكرره كل ليلة األف مرة لم 

يغن���ه ذلك من مر�سه �سيئ���ًا اإلى اأن يزن الذهب, وي�ستري الدواء ويخلطه كما تعلم, 

وي�سربه, وي�سبر على مرارته, ويكون �سربه في وقته, وبعد تقديم الحتماء, وجميع 

�سروط���ه, واإذا فعل جميع ذلك كله, فهو على خطر من �سفائه, فكيف اإذا لم ي�سربه 

.
(((

اأ�سال ؟«

))) ال�سهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد -- تحقيق: ر�سا المختاري- ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي - �ض 20)

)2) ال�سهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: ر�سا المختاري - ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي - �ض 50)

))) ال�سهيد الثاني - زين الدين بن علي - منية المريد - تحقيق: ر�سا المختاري - ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي - �ض )5)
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ح�سن الظاهر والباطن

ث���م انتقل الإم���امQ للحديث عن الربط بين ح�سن الظاه���ر والباطن وربطه 

بالق���ول والعمل , وكاأنه ي�سي���ر اإلى اأن من وافق عمله علمه, فاإن ذلك يدل على ح�سن 

:Q الباطن و�سالمة ال�سريرة, فقال

»يا ه�شام اإن الم�شيحQ قال للحواريين:

... بحق اأقول لكم:  ل يغني عن الج�شد اأن يكون ظاهره �شحيحاً، وباطنه فا�شداً، 

كذل���ك ل تغن���ي اأج�شادكم التي قد اأعجبتكم وقد ف�ش���دت قلوبكم، وما يغني عنكم 

اأن تنق���وا جلودكم وقلوبكم دن�ش���ة، ل تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب، 

ويم�ش���ك النخال���ة، كذل���ك اأنتم تخرج���ون الحكمة م���ن اأفواهكم ويبق���ى الغل في 

�شدوركم يا عبيد الدنيا اإنما مثلكم مثل ال�شراج ي�شيء للنا�ص ويحرق نف�شه...«

وقد اأ�سار اأمير الموؤمنين لهذا المعنىQ في ال�سعر المن�سوب اإليه:

بهيمة  ال��������رج��������ال  م�������ن  اإن  ُب������������َن������������يَّ 
َ
اأ

 ف�����ي ������س�����ورة ال�����رج�����ل ال�������س���م���ي���ع ال��م��ب�����س��ِر

ف��������ط��������ن ل��������ك��������ل رزي�������������������ة ف������������ي م������ال������ه

ي�������س���ع���ِر ل�������م  ب�����دي�����ن�����ه  اأ�������س������ي������ب  واإذا 

وكم من النا�ض من يهتم بجمال الظاهر من الج�سد فيذهب اإلى �سالت الريا�سة 

ويبال���غ ف���ي تدريب الج�سد ليبدو في اأح�سن مظهره, عل���ى ما في ذلك من ح�سن, اإل 

اأنه ين�سى في المقابل ما على القلب من واجب, فاأي �سالح في ج�سد جميل متنا�سق 

يحوي قلبًا فا�سدًا منحرفًا عن ال�سراط ال�سوي, ل يرى اإل عيب الآخرين, ويغفل عما 

ف���ي نف�سه من العيوب والمثالب؟ وق���د روي في الرواية عن الإمام علي Q: »اأكبر 

.
(((

العيب اأن تعيب غيرك بما هو فيك«

))) الميرزا النوري - م�ستدرك الو�سائل - موؤ�س�سة اآل البيت R لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج )) �ض 5))
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بل و�سفت بع�ض الروايات من يت�سف بهذه ال�سفة بالغباء, فعن الإمام علي 

عليه  خفي  م��ا  اإل��ى  النا�ص  ع��ي��وب  م��ن  ينظر  اأن  غ��ب��اوة،  بالمرء  »ك��ف��ى   :Q

نف�سه  في  يرى  من  اإل  النا�ض  عيوب  يتابع  ل  الحقيقة  في  لأنه   ,
(((

عيوبه«  من 

كماًل, فيعجب بنف�سه ويرى منها كل الخير فتمنعه عن النقد لذاته, وتلجئه لنقد 

.
(2(

الآخرين, فعن الإمام عليQ: »من اأب�شر عيب نف�شه لم يعب اأحداً«

اأي فرق  النا�ض وهو يرتكبها بدون  المرء لحالة يرى فيها عيوب  بل قد ي�سل 

فيعيب النا�ض, ول يعيب نف�سه, وهذا من و�سفته الروايات بالأحمق, فعن الإمام 

.
(((

علي Q: »من اأنكر عيوب النا�ص ور�شيها لنف�شه، فذلك الأحمق«

الإن�سان وعمله  توافق قول  فاإن  القول والعمل,  توافق  في الخال�سة, ل بد من 

نف�سه  في  ي�ستبطن  فاإنه  تخالفا  لو  واأما  والباطن,  الظاهر  ح�سن  على  هذا  دّل 

خالف ما يعلمه من الخير.

 Q على هذه الحالة النف�سية المر�سية بقول الم�سيح Q وقد مثَّل الإمام

فيه  ويبقى  ال�سليم  الطحين  منه  يخرج  فالمنخل  كالمنخل  يكونوا  ل  اأن  لأتباعه 

المرء  وحال  النافع,  غير  النبات  من  به  اختلط  وما  ال�سغيرة  والحجارة  الزوؤان 

في هذا �سواء, فقد يكون الإن�سان داعيًا الحّقّ بل�سانه فيخرج ما حَوته النف�ض من 

الخير ويبقي في قلبه الأدران والأفكار ال�سقيمة, والمعتقدات الباطلة, والأخالق 

الرديئة.

ر لهم ظالم ليلهم,  والمثل الآخر ال�سراج,  فال�سراج نافع للنا�ض بنوره حيث ينوِّ

ولكنه ل ي�ستفيد ل من زيته ول من نوره فلي�ض له عين يرى بها ال�سوء, وفوق هذا 

العلم  لنف�سه, وكذا من يحمل  نتيجة  اأي  يلقى  اأن  الغير بدون  الفتيل لأجل  يحرق 

بال عمل يحرق نف�سه بالمجان وي�ستفيد الآخرون منه.

))) الميرزا النوري - م�ستدرك الو�سائل - موؤ�س�سة اآل البيت R لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج )) �ض 5))

)2) الميرزا النوري - م�ستدرك الو�سائل - موؤ�س�سة اآل البيت R لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج )) �ض 6))

))) الميرزا النوري - م�ستدرك الو�سائل - موؤ�س�سة اآل البيت R لإحياء التراث - بيروت - لبنان -ج )) �ض 6))
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اإتقاٌن بالقول اأم ت�سديق بالعمل ؟

»بح���ق اأق���ول لكم: اإن النا�ص في الحكمة رجان فرجل اأتقنها بقوله، و�شدقها 

بفعله، ورجل اأتقنها بقوله، و�شيعها ب�شوء فعله، ف�شتان بينهما«.

الفر�س���ة التي ينبغي اأن ل ت�سيع من المرء هي فر�سة العلم الذي يمكنه من بلوغ 

الدرج���ات العليا من الكمال, واأن يكون المرء ذا علم وحكمة في�سيعهما بترك العمل 

فهم���ا, فه���ذا الخا�سر الأكبر , وخ�سو�سًا حين يرى ف���ي الآخرة من نجا من العذاب 

وفاز بالر�سوان ب�سبب الحكمة التي كانت تخرج من ل�سانه, فاأي خ�سارة بعد هذه؟

ف���ال يغّرنَّ المرء ما حَواه من العلم فاإن الغ���رور بحد ذاته مر�ض نف�سي اأخالقي, 

يحج���ب المرء ع���ن روؤية ما في نف�سه من العيوب والمخازي, لأن ال�سيطان يقف عند 

ه���ذا المفترق, لي�سل بالإن�سان ليرى معايب نف�سه محا�سن, وفي الرواية عن الإمام 

.
(((

علي Q:»�شكر الغفلة والغرور اأبعد اإفاقة من �شكر الخمور«

وبه���ذا الغ���رور يحول المرء علم���ه اإلى جهل حقيقي, ففي الرواي���ة عن الإمام علي 

.
(2(

Q: »كفى بالغترار جهًا، وعنه في حديث اآخر:ل ُيلفى العاِقل مغرورا«ً 

ت�سبي���ه العلم والحكمة بالنجوم لأنها تدّل على طريق ال�سواب, فقد كانت العرب 

فيما م�سى ت�ستهدي بالنجوم على الطرق والتجاهات, فال ت�سيع, وكذلك من يهتدي 

بالعل���م والحكمة فاإنه ل ي�سيع ع���ن درب ال�سواب, ولذا كان العل���م راأ�سًا للف�سائل, 

فثم���رة العلم لي�ست مجرد زيادة المعلومات ل���دى الإن�سان لكي يقال هذا مثقف وذو 

عل���م, ولكن ليطب���ق الإن�سان ما في العل���م في مجالت الحياة, لي�سم���و به في طريق 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)22

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)22
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الف�سائل, ويجتنب بما ينهاه علمه عنه طريق الرذائل.

م���ن النا����ض من يهتم بجمال الظاه���ر من الج�سد فيذهب اإل���ى �سالت الريا�سة 

ويبال���غ في تدريب الج�سد ليبدو في اأح�سن مظهره, عل���ى ما في ذلك من ح�سن, اإل 

اأنه ين�سى في المقابل ما على القلب من واجب, فاأي �سالح في ج�سد جميل متنا�سق 

يح���وي قلبًا فا�س���دًا منحرفًا عن ال�سراط ال�سوي, ل ي���رى اإل عيب الآخرين, ويغفل 

عما في نف�سه من العيوب والمثالب.

بل قد ي�سل المرء لحالة يرى فيها عيوب النا�ض وهو يرتكبها بدون اأي فرق فيعيب 

النا�ض, ول يعيب نف�سه, وهذا من و�سفته الروايات بالأحمق.

الفر�س���ة التي ينبغي اأن ل ت�سيع من المرء هي فر�سة العلم الذي يمكنه من بلوغ 

الدرج���ات العليا من الكمال, واأن يكون المرء ذا علم وحكمة في�سيعهما بترك العمل 

بهم���ا, فهذا الخا�س���ر الأكبر , وخ�سو�سًا حين يرى في الآخ���رة من نجا من العذاب 

وفاز بالر�سوان ب�سبب الحكمة التي كانت تخرج من ل�سانه.

اإّن الغ���رور بحّد ذاته مر�ض نف�سي اأخالق���ي, يحجب المرء عن روؤية ما في نف�سه 

من العيوب والمخازي, لأن ال�سيطان يقف عند هذا المفترق, لي�سل بالإن�سان ليرى 

معايب نف�سه محا�سن.

) – ما هي ثمرة العلم ؟

2 – ما عالقة ح�سن الباطن والظاهر بالعلم والعمل ؟

) – ما وجه ت�سبيه الإمامQ تارك العمل بالعلم بال�سراج ؟

4 – ما هو اأثر الغرور على العلم ؟
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ْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعلَُموا 
َ
ُل اْلأ ْر�ِص ِمْثلَُهنَّ َيَتَنزَّ

َ
 الَِّذي َخلََق �َشْبَع �َشَماَواٍت َوِمَن اْلأ

ُ
{ اهلل

َحاََط ِبُكلِّ �َشْيٍء ِعْلماً}.
َ
 َقْد اأ

َ
نَّ اهلل

َ
 َعلَى ُكلِّ �َشْيٍء َقِديٌر َواأ

َ
نَّ اهلل

َ
اأ

عن الإمام عليQ:»اأكبر العيب اأن تعيب غيرك بما هو فيك«.

ق���ال عبا�ض البّناء: نظ���ر بهلول اإلّي واأنا اأبني دارًا لبع����ض اأبناء الدنيا, فقال لي: 

لم���ن هذه ال���دار ؟ فقلت: لرجل من نبالء الكوف���ة, فقال: اأرنيه فاأريت���ه اإياه فناداه: 

ي���ا ه���ذا لقد تعجلت الحماية قبل العناية ا�سمع اإلى �سف���ة دار كّونها العزيز اأ�سا�سها 

الم�سك وبالطها العنبر ا�ستراها عميد قد اأزعج للرحيل كتب على نف�سه كتابًا واأ�سهد 

عل���ى �سمائره �سه���ودًا, هذا ما ا�سترى العبد الجافي من ال���رب الوافي, ا�سترى منه 

ه���ذه الدار بالخروج من ذل الطمع اإل���ى عّز الورع, فما اأدرك الم�ستحق فيما ا�ستراه 

من درك, فعلى المولى خال�ض ذلك وت�سمينه اأراه �سهد على ذلك العقل وهو الأمين 

والخواط���ر وذلك في اإدب���ار الدنيا واإقبال الآخرة, اأح���د حدودها ينتهي اإلى ميادين 

ال�سفا والحد الثاني ينتهي اإلى ترك الجفا والحد الثالث ينتهي اإلى لزوم الوفا والحد 

الراب���ع ينته���ي اإلى �سكون الر�سا في جوار من على العر����ض ا�ستوى, لها �سارع ينتهي 

اإلى دار ال�سالم وخيام قد ملئت بالخدام وانتقال الأ�سقام وزوال ال�سر والآلم, يا لها 

من دار ل ينق�سي نعيمها ول يبيد, دار اأ�س�ست من الدر والياقوت �سرف تلك الخدور 
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وجع���ل بالطها من البه���اء والنور, قال: فترك الرجل ق�سره وهام على وجهه, واأن�ساأ 

بهلول ي�سيح خلفه ويقول:

ل��ن��ف�����س��ه ال�����ج�����ن�����ان  ط����ل����ب  ال����������ذي  ذا  ي������ا 

ي����ع����ط����ي����ك����ا ف������������اإن������������ه  ت��������ه��������رب��������ن  ل   



61اأولو الألباب

يا ه�شام: 

»اأَ�شل���ُح اأيام���ك الذي ه���و اأمامك، فانظر اأي ي���وم هو ؟ واأعّد ل���ه الجواب فاإّنك 

موق���وف وم�ش���وؤول، وخ���ذ موعظتك م���ن الدهر واأهل���ه فاإن الده���ر طويله ق�شير 

وق�شيره طويل فاعمل كاأنك ترى ثواب عملك لتكون اأطمع في ذلك.

... وانظ���ر ف���ي ت�شرف الدهر واأحواله فاإن ما ه���و اآت من الدنيا كما ولى منها 

فاعتب���ر به���ا، وقال علي بن الح�شينQ: اإن جميع م���ا طلعت عليه ال�شم�ص في 

م�ش���ارق الأر�ص ومغاربه���ا بحرها وبرها و�شهلها وجبلها عن���د ولي من اأولياء اهلل 

واأهل المعرفة بحق اهلل كفيء الظال.

... فلي�ص لأنف�شكم ثمن اإل الجنة، فا تبيعوها بغيرها، فاإنه من ر�شي من اهلل 

بالدنيا فقد ر�شي بالخ�شي�ص«.

تمهيد:

التفك���ر, هو العنوان الذي انتخبناه من بين الكلمات التي وردت في هذه المقاطع 

من الو�سّية المباركة, وقد اأ�سار فيها الإمام Q اإلى عدة تاأمالت في الدنيا وحال 

اأهله���ا, ولعل هذا النوع من التذكير من اأ�سد المواعظ تاأثيرًا على المتلقي, لأنها من 

ر التفكُّ

الدر�س ال�سابع
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�سمي���م ما يراه بحوا�سه, فم���وت الأحياء, وانقالب الأيام �سواه���د يراها المرء وقد 

ل يلتف���ت للعب���رة فيها, لذا �سنغو����ض في م�سمون ما اأ�سار ل���ه الإمامQ في هذه 

الكلمات الكريمة.

اأ�سلح اأيام الإن�سان

قال Q: »يا ه�شام اأ�شلح اأيامك الذي هو اأمامك، فانظر اأي يوم هو ؟ واأعد 

له الجواب فاإنك موقوف وم�شوؤول«.

لأن اليوم الذي انق�سى ذهب بما فيه من خير اأو �سر, فمن ا�ستزاد فيه من الخير 

غن���م, ومن ك�سب خطيئة قد يدرك توبتها في اأياٍم بقيت ل يعلم عددها, ولكن اليوم 

الأ�سل���ح هو اليوم ال���ذي �سياأتي, فالقرار فيه ل زال في ملك يدك, فهو كالكلمة التي 

لم تخرج من ل�سانك, فاأنت يمكنك اأن تقّرر متى تخرج, وباأي نحو, وكذا اليوم الآتي 

فه���و بي���دك يمكنك فيه اأن تختار بين اأن يكون يوم طاع���ة هلل خاليًا من اأي مع�سية, 

 Q اأو يوم���ًا مليئًا بالذن���وب والآثام, ولذا هذا اليوم يوم���ك الأ�سلح, وكاأن الإمام

يق���ول له�س���ام اأن ل ي�سيع فر�سة الي���وم الأ�سلح, لأن هذا الي���وم الأ�سلح يتكرر كلما 

نب�ض القلب و�سجت في اأنحاء الج�سد الحياة, فاجعله اليوم الأخير لو ا�ستطعت بما 

ر جوابه الذي  ت�ستزي���د في���ه من الطاعة, لأنك م�س���وؤول عنه يوم القيامة, ول���ذا ح�سّ

يجرك اإلى ال�سعادة.

التفكر

ث���م ح���ث الإمامQ ه�سامًاM عل���ى التفكر في الدهر واأهل���ه فقال: »وخذ 

موعظت���ك م���ن الده���ر واأهله ف���اإن الدهر طويل���ه ق�شير وق�شيره طوي���ل، فاعمل 

كاأنك ترى ثواب عملك لتكون اأطمع في ذلك«.

 :Pفاأما اأن الدهر طويله ق�سير, فهو م�سمون ما اأ�سار له ر�سول الرحمة الأكرم
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.
(((

»ترك الفر�ص غ�ش�ص، الفر�ص تمر مر ال�شحاب«

وكذا ت�سير بنا الأيام �سراعًا, ول تم�سي بنا �سنة حتى نفاجاأ برحيلها وقدوم �سنة 

اأخ���رى, فاإننا ل ن�سعر اإل والأي���ام ت�سير بنا, وكم يتاأوه الواحد منا حين يتذكر ما مر 

عليه من الأحداث ويقول: حتى لكاأنَّها كانت بالأم�ض.

واأما قول الإمامQ»وق�شيره طويل« فالمراد به اأن ما ن�سعر اأّنه اأيام ق�سيرة 

ل المرء عن كل �س���يء: عن النَف�ض 
َ
ف���ي الدني���ا طويل ح�سابه يوم الج���زاء, حيث ُي�ساأ

الذي اأخرجه, وعن القر�ض واأقل من القر�ض, وما اأ�سعب المداقة يومئٍذ, فلنحذر كل 

الح���ذر من اأن ت�سيع فر�ستنا الق�سيرة في الدني���ا بالركون اإليها والغرق في وحلها, 

لناأتي بعدها بح�ساب يطول ويع�سر.

فعن اأمير الموؤمنينQ: »ترك الخطيئة اأي�شر من طلب التوبة وكم من �شهوة 

.
(2(

�شاعة اأورثت حزناً طويًا والموت ف�شح الدنيا، فلم يترك لذي لب فرحاً«

ثم قالQ: »فاعمل كاأنك ترى ثواب عملك لتكون اأطمع في ذلك«.

 يق���ول العالمة المازندراني »ف���اإن العلم بفناء كلِّ �سيٍء م���ن الدهر وما يتعّلق به 

يقت�س���ي تركه وترك تعلق القلب به ويتفرع منه الجتهاد في العمل الخال�ض لالآخرة 

وه���و العمل الذي ترى ثوابه بعين الب�سيرة وتتيقن بح�سوله فيها, وثواب هذا العمل 

هو الذي يتعّلق الطمع في ح�سوله في الآخرة قطعًا, واأما العمل غير الخال�ض فالطمع 

.
(((

في ح�سول ثوابه غير متحقق بل غير معقول لدللة الأخبار على ذلك«

واإن التفك���ر في ث���واب العمل ي�ساعد على طرد ال�سيطان م���ن النية, فحين يتفكر 

الم���رء فيما اأعد اهلل تعالى له من الث���واب والخير يوم القيامة يغفل عن الدنيا وراأي 

اأهلها, فيبني بذلك �سدًا يمنع ت�سرب ال�سرك اإلى العمل, فحين يت�سرب ال�سرك للعمل 

))) الميرزا النوري - م�ستدرك الو�سائل - موؤ�س�سة اآل البيت R لإحياء التراث - بيروت - لبنان -- ج 2) �ض )4)

)2) الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج 2 �ض )45

))) المازندراني- مولى محمد �سالح - �سرح اأ�سول الكافي - دار اإحياء التراث العربي للن�سر والطباعة والتوزيع - ج )) �ض 58).
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ن ُي�ْشَرَك ِب���ِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن 
َ
 َل َيْغِفُر اأ

َ
يحبط���ه, يقول اهلل تعالى:{ اإِنَّ اهلل

, ويقول في اآية اأخرى:{ُقْل 
(((

َي�َش���اء َوَم���ن ُي�ْش���ِرْك ِباهلِل َفَقِد اْفَت���َرى اإِْثًما َعِظيًم���ا}

.
(2(

يَن}  ُه الدِّ ا لَّ  ُمْخِل�شً
َ
ْعُبَد اهلل

َ
ْن اأ

َ
ِمْرُت اأ

ُ
اإِنِّي اأ

وقد ورد في الرواية عن الإمام ال�سادقQ: »الإبقاء على العمل حتى يخل�ص 

اأ�ش���ّد م���ن العمل، والعمل الخال�ص الذي ل تريد اأن يحمدك عليه اأحد اإل اهلل عّز 

.
(((

وجّل« 

عبادة المخل�سين

ث���م قال Q:»... وانظر في ت�شّرف الدهر واأحواله فاإّن ما هو اآت من الدنيا 

,» وقال عل���ي بن الح�شي���نQ: اإّن جميع ما طلعت 
 

كم���ا ول���ى منه���ا فاعتبر بها«

عليه ال�شم�ص في م�شارق الأر�ص ومغاربها بحرها وبرها و�شهلها وجبلها عند وليٍّ 

.
(4(

من اأولياء اهلل واأهل المعرفة بحق اهلل كفيء الظال«

ثم اأعطى الإمام Q مثاًل في التفكر العملي, حيث بّين اأن ما انق�سى من اأيام 

الدنيا وما �سياأتي منها هو نف�سه. وفي الحقيقة اأن المتاأمل يرى ت�سابه الأيام, ففي كل 

يوم من اأيام الدنيا ي�ستيقظ اأحدنا لعمله اأو البحث عن العمل, ويلتقي باأهلها, ثم يدركه 

الجوع فياأكل وتدركه الحاجة في�سعى لق�سائها, وقد ل تنق�سي في يوم اأو اأيام, فيبالغ 

ف���ي ال�سع���ي, وهكذا تمّر الأيام ب���دون اأي �سعور بها وهو غ���ارق كل الغرق في مالحقة 

حاجات���ه الت���ي ل تنتهي, ول يدرك الإن�سان كل طموحه فيم���ا خال من اأيام ولن يدركه 

فيما �سياأتي لأن الموت �سيقف حاجزًا بينهما لي�سح حّدًا لنكبابه و�سعيه الدوؤوب.

لذا كانت الدنيا عند اأولياء اهلل كفيء الظالل, فال يدوم الظل في مكانه بل يميل 

))) الن�ساء: 48

)2) الزمر: ))

))) الحر العاملي - محّمد بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - دار اإحياء التراث - بيروت – ج ) �ض )4

)4) ابن �سعبة الحراني- تحف العقول - موؤ�س�سة الن�سر التابعة لجماعة المدّر�سين بقّم الم�سّرفة - �ض )9).
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من مكان لآخر بتحرك ال�سم�ض, وجمال الت�سبيه هنا, اأن المرء لو اأراد اأن يتخذ هذا 

الظ���ل هدفًا له لق�سى �سائر النهار في مالحقته من زاوية لأخرى ول ينعم بثباته اإل 

قلياًل من الزمن ل يكفي ل�سبع من نوم, ول حتى �ساعة واحدة, وفوق هذا ففي نهاية 

النهار �ستغرب ال�سم�ض ويختفي الظل الذي كان هدفًا وهكذا دواليك...

هذا هو التفكر في حال الدنيا الذي اأمرنا به اأهل البيتRفعن الإمام ال�سادق 

Q لما �ساأله الح�سن ال�سيقل: »تفكر �شاعة خير من قيام ليلة ؟ قال: نعم، قال 

ر�ش���ول اهلل Q: تفك���ر �شاع���ة خير من قيام ليلة، قل���ت: كيف يتفكر ؟ قال: يمرُّ 

.
(((

بالدور الخربة فيقول: اأين بانوك ؟ اأين �شاكنوك ؟ ما لك ل تتكلمين ؟« 

وع���ن الإم���ام الح�سين ال�سهيد Q: »يا بن اآدم تفكر، وق���ل: اأين ملوك الدنيا 

واأربابه���ا الذي���ن عم���روا خرابه���ا واحتف���روا اأنهارها، وغر�ش���وا اأ�شجاره���ا، ومدنوا 

مدائنها، فارقوها وهم كارهون، وورثها قوم اآخرون، ونحن بهم عما قليل لحقون. 

ي���ا ب���ن اآدم اأذك���ر م�شرعك، وفي قب���رك م�شجعك بين ي���دي اهلل، ت�شهد جوارحك 

علي���ك ي���وم ت���زّل في���ه الأق���دام، وتبل���غ القل���وب الحناج���ر، وتبي����صّ وج���وه، وتبدو 

ال�شرائ���ر، ويو�ش���ع الميزان الق�شط. يا بن اآدم اأذكر م�ش���ارع اآبائك، واأبنائك، كيف 

كانوا، وحيث حلوا، وكاأنك عن قليل قد حللت محلهم، و�شرت عبرة المعتبرة، ثم 

اأن�شد هذه الأبيات:

ح���ف���ظ���ه���ا غفلت  ع������ن  ال�����ت�����ي  ال�����م�����ل�����وك  اأي���������ن   

�شاقيها ال�������م�������وت  ب�����ك�����اأ������ص  �����ش����ق����اه����ا  ح�����ت�����ى   

 ت������ل������ك ال��������م��������دائ��������ن ف���������ي الآف�������������������اق خ����ال����ي����ة 

ب����ان����ي����ه����ا ال��������م��������وت  وذاق  خ���������راب���������اً  ع�������������ادت   

 اأم��������وال��������ن��������ا ل�������������ذوي ال�������م�������ي�������راث ن���ج���م���ع���ه���ا 

.
(2(

 ودورن����������������ا ل�������خ�������راب ال�������ده�������ر ن�����ب�����ن�����ي�����ه�����ا«

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 2465

)2) القر�سي- باقر �سريف - حياة الإمام الح�سين Q - مطبعة الآداب - النجف الأ�سرف - ج ) �ض )6)
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وه���ذا ه���و ال���ذي و�سفت���ه الرواي���ات بعب���ادة المخل�سين, فع���ن اأمي���ر الموؤمنين

 وهو من �شفات 
(1(

Q:»التفكر في ملكوت ال�شماوات والأر�ص عبادة المخل�شين 

ْر�ِص َفَينُظُرواْ َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة 
َ
َفلَْم َي�ِشيُرواْ ِفي الأ

َ
اأولي الألباب، يقول اهلل تعالى:{اأ

�َص 
َ
َفَا َتْعِقُلوَن * َحتَّى اإَِذا ا�ْشَتْياأ

َ
لَِّذيَن اتََّقواْ اأ الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلَداُر الآِخَرِة َخْيٌر لِّ

َي َمن نَّ�َشاء َولَ ُيَردُّ َباأْ�ُشَنا َعِن اْلَقْوِم  ُرَنا َفُنجِّ نَُّهْم َقْد ُكِذُبواْ َجاءُهْم َن�شْ
َ
واْ اأ �ُشُل َوَظنُّ الرُّ

ْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َوَلِكن 
َ
ْوِلي الأ

ُ
أ ِهْم ِعْبَرٌة لِّ اْلُمْجِرِميَن * َلَقْد َكاَن ِفي َق�َش�شِ

.
(2(

َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}« يَل ُكلِّ �َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لِّ ِديَق الَِّذي َبْيَن َيَدْيِه َوَتْف�شِ َت�شْ

وف���ي الرواية ع���ن الإمام الكاظ���مQ: »دليل العاق���ل التفكر، ودلي���ل التفكر 

.
(((

ال�شمت« 

واأ�س���ار العديد من الروايات اإلى اآثار التفكر, ب���ل اإّن بع�ض الروايات جعل التفّكر 

اأبًا لكل خي���ٍر, فعن الإمام الح�سنQ: »اأو�شيكم بتقوى اهلل واإدامة التفكر، فاإّن 

.
(4(

التفّكر اأبو كّل خير واأّمه«

واأم���ا اأثره ف���ي الآخرة فقد ورد ع���ن النبيP: »اأف�ش���ل الزهد ف���ي الدنيا ذكر 

الم���وت واأف�ش���ل العب���ادة ذكر الم���وت واأف�شل التفك���ر ذكر الموت، فم���ن اأثقله ذكر 

.
(5(

الموت وجد قبره رو�شة من ريا�ص الجنة«

الر�سا بالخ�سي�س

ث���م تحّدث الإمامQ عن التعّلق بالدنيا والر�سا بها فقال:»... فلي�ص لأنف�شكم 

ثم���ن اإل الجّن���ة، ف���ا تبيعوه���ا بغيرها، فاإّنه م���ن ر�شي م���ن اهلل بالدنيا فقد ر�شي 

.
(6(

بالخ�شي�ص«

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 799)

)2) يو�سف:09)- )))

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 667)

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض )246

)5) جامع اأحاديث ال�سيعة - ال�سيد البروجردي - ج 4) �ض 62

)6) ابن �سعبة الحّراني - تحف العقول - موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدّر�سين في قم المقّد�سة.
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وبعملي���ة ح�سابية اأو تجارية ومقارنة بين الدنيا والآخرة يعرف الإن�سان اأين يكون 

الرب���ح الأكبر, ولكن م���ن يرى الفرق بين رب���ح اأيام قليلة وهناء دائ���م اأبدّي ويختار 

الزائل والفاني, فقد ر�سي الخ�سي�ض فعاًل, وروي اأن الح�سين بن علي �سّيد ال�سهداء 

Q كثي���رًا ما كان ين�سد هذه الأبي���ات, واأنها مما اأملته نف�سه الطاهرة على ل�سان 

مكارمه الوافرة:

لأهلَها  ي�����وم�����ًا  ف���������َع���������اُل 
َ
الأ ك�����ان�����ت  ل����ئ����ن   

 ك�����َم�����اًل َف���ُح�������س���ُن ال����ُخ����ل����ِق اأب�����َه�����ى واأك�����َم�����ُل

رًا ُم������َق������دَّ ِرزق����������ًا  الأرَزاُق  ك�����اَن�����ِت  واإْن   

 َف���ِق���لَّ���ُة ُج���ه���ِد ال����َم����رِء ِف����ي ال���َك�������س���ِب اأْج����َم����ُل

َنِفي�َسًة  ُت������َع������دُّ  ال�����ُدن�����َي�����ا  َك������اَن������ِت  واإْن   

واأن�������َب�������ُل اأع������ل������ى  اهلِل  َث���������������َواِب  َف���������������َداُر   

اأن�ِسَئْت  ل����ل����َم����وِت  الأب�����������داُن  ك�����اَن�����ِت  واإْن   

���ُل اأف�������سَ اهلِل  ِف����ي  ��ي��ِف  ب��ال�����سَ ام������رٍئ  َف���َق���ْت���ُل   

َجْمُعَها  ل����ل����َت����رِك  الأم������������َواُل  ك�����اَن�����ِت  واإْن   

 َف����َم����ا َب�������اُل َم������ْت������ُروٍك ِب������ِه ال�����َم�����رُء َي���ب���َخ���ُل؟

اإنَّ اليوم الذي انق�سى ذهب بما فيه من خير اأو �سر, فمن ا�ستزاد فيه من الخير 

غن���م, ومن ك�سب خطيئة قد يدرك توبتها في اأياٍم بقيت ل يعلم عددها, ولكن اليوم 

الأ�سلح هو اليوم الذي �سياأتي, فالقرار فيه ل زال في ملك يدك.

ت�سي���ر بن���ا الأيام �سراع���ًا, ول تم�سي بنا �سن���ة حتى نفاجاأ برحيله���ا وقدوم �سنة 

اأخ���رى, فاإّننا ل ن�سعر اإل والأيام ت�سي���ر بنا, وكم يتاأّوه الواحد مّنا حين يتذّكر ما مّر 
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عليه من الأحداث ويقول: حتى لكاأنَّها كانت بالأم�ض.

اإّن العل���م بفناء كلِّ �سيٍء م���ن الدهر وما يتعّلق به يقت�سي تركه وترك تعلق القلب 

به ويتفرع منه الجتهاد في العمل الخال�ض لالآخرة وهو العمل الذي ترى ثوابه بعين 

الب�سيرة وتتيقن بح�سوله فيها, وثواب هذا العمل هو الذي يتعّلق الطمع في ح�سوله 

ف���ي الآخرة قطع���ًا, واإّن التفكر في ثواب العمل ي�ساعد على طرد ال�سيطان من النية, 

فحي���ن يتفّكر المرء فيما اأعد اهلل تعالى له من الثواب والخير يوم القيامة يغفل عن 

الدنيا وراأي اأهلها, فيبني بذلك �سدًا يمنع ت�سرب ال�سرك اإلى العمل.

اإنَّ ما انق�سى من اأيام الدنيا وما �سياأتي منها هو نف�سه, وفي الحقيقة اأن المتاأّمل 

ي���رى ت�سابه الأيام, ففي كل يوم من اأي���ام الدنيا ي�ستيقظ اأحدنا لعمله اأو البحث عن 

العم���ل, ويتالقى باأهلها, ثم يدركه الجوع في���اأكل وتدركه الحاجة في�سعى لق�سائها, 

وق���د ل تنق�سي في يوم اأو اأي���ام, فيبالغ في ال�سعي, وهكذا تمّر الأيام بدون اأّي �سعور 

به���ا وهو غ���ارق كل الغرق ف���ي مالحقة حاجاته الت���ي ل تنتهي, وبعملي���ة ح�سابية اأو 

تجارية ومقارنة بين الدنيا والآخرة يعرف الإن�سان اأين يكون الربح الأكبر, ولكن من 

ي���رى الفرق بي���ن ربح اأيام قليلة وهناء دائم اأبدي ويختار الزائل والفاني, فقد ر�سي 

بالخ�سي�ض فعاًل.

) – كيف تت�سابه الأّيام ؟

2 – كيف يتفّكر الإن�سان ؟

) – ما المراد بقول الإمام Q)وق�سيره طويل( ؟

4 – ما وجه ال�سبه بين فيء الظالل والتعّلق بالدنيا ؟
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ْر�ِص َفَينُظُرواْ َكْي���َف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم َوَلَداُر 
َ
َفلَ���ْم َي�ِشي���ُرواْ ِفي الأ

َ
{ اأ

نَُّهْم َقْد 
َ
واْ اأ �ُشُل َوَظنُّ �َص الرُّ

َ
َفَا َتْعِقُلوَن * َحتَّى اإَِذا ا�ْشَتْياأ

َ
لَِّذيَن اتََّقواْ اأ الآِخَرِة َخْيٌر لِّ

َي َمن نَّ�َشاء َوَل ُيَردُّ َباأْ�ُشَنا َعِن اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن * َلَقْد  ُرَنا َفُنجِّ ُكِذُبواْ َجاءُهْم َن�شْ

ِديَق الَِّذي  ْلَباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َوَلِكن َت�شْ
َ
ْوِلي الأ

ُ
أ ِه���ْم ِعْبَرٌة لِّ َكاَن ِف���ي َق�َش�شِ

َقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن}. يَل ُكلِّ �َشْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة لِّ َبْيَن َيَدْيِه َوَتْف�شِ

ق���ال عب���د الخالق: �سمعت اأبي يقول: �سمعت بهلوًل يق���ول: من كانت الآخرة اأكبر 

هّمه اأتته الدنيا وهي راغمة, ثم اأن�ساأ يقول:

نف�سه اإل������ى  ال���دن���ي���ا  خ���اط���ب   ت�����ن�����حَّ ع������ن خ���ط���ب���ت���ه���ا ت�����س��ل��مي����ا 

غ����������ّدارة ت����خ����ط����ب  ال�����ت�����ي   ق���ري���ب���ة ال���ع���ر����ض م����ن ال���م���اأت���ماإن 

قال كثير بن روح: راأيت بهلوًل ذات يوم يتمثل وهو يقول هذه الأبيات:

الآف��اق مجتهدًا ال��رزق في  الطلُبيا طالب  ك  �سفَّ حتى  نف�سك  اأتعبت   

بغيته اهلل  ك���ف���اك  ل�����رزق  ال�سبُبت�����س��ع��ى  ب��ه  ي��اأت��ي  ق��د  ف��رزق��ك  اقعد   

تعرفه العقل  �سعيف  دن��يٍء  من  وال���ذه���ُبكم  والأرزاق  ال���ولي���ة  ل���ه   

���ُن���ه �سبُبوم�����ن ح�����س��ي��ٍب ل����ه ع���ق���ٌل ي���زيِّ له  يدرى  ل  الخ�سا�سة  بادي   

خزائنه ف���ي  م��ّم��ا  اهلل  ح�سُبف��ا���س��ت��رزق  ول  ع���ق���ٌل  ل  ي�����رزق  ف����اهلل   
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يا ه�شام: 

»م���ن ك���ّف نف�ش���ه عن اأعرا����ص النا�ص اأق���ال اهلل عثرته ي���وم القيام���ة، ومن كّف 

غ�شبه عن النا�ص كّف اهلل عنه غ�شبه يوم القيامة.

ي���ا ه�ش���ام، ُوج���د في ذوؤابة �شي���ف ر�ش���ول اهلل P اأّن اأعتى النا����ص على اهلل من 

�شرب غير �شاربه، وقتل غير قاتله«.

تمهيد:

تحدث الإمامQ في هاتين الفقرتين من الو�سّية عن اأمرين في غاية الأهمّية, 

والأّول ه���و الكّفّ عن اأعرا�ض النا�ض, واأّم���ا الأمر الثاني فهو العدوان على الآخرين, 

و�سنتعر�ض في هذا الدر�ض لهذين المعنيين الذين اأراد الإمامQ الإ�سارة لهما.

الكّف عن اأعرا�س النا�س

ق���ال Q: »ي���ا ه�شام، من ك���ّف نف�شه عن اأعرا�ص النا�ص اأق���ال اهلل عثرته يوم 

القيامة«.

ويكون الكّفّ عن اأعرا�ض النا�ض من خالل البتعاد عن عدة اأمور, منها:

كف الأذى

الدر�س الثامن
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1 – النظر المحّرم:

والنظر اإلى ما يحرم النظر اإليه من المعا�سي التي توّعد اهلل تعالى بها بالعذاب 

ففي الرواية عن ر�سول اهلل الأكرمP: »من ماأ عينه من حرام ماأ اهلل عينه يوم 

.
(((

القيامة من النار، اإل اأن يتوب ويرجع«

وفي رواية اأخرى عن الر�سول الأكرم P: »ا�شتّد غ�شب اهلل عّز وجّل على امراأة 

.
(2(

ذات بعل ماأت عينها من غير زوجها اأو غير ذي محرم منها«

فالنظ���ر المنهي عن���ه هو للرجل والمراأة عل���ى ال�سواء, وللنظ���ر المحّرم مفا�سد 

روحي���ة ف�ساًل عّما توّعد اهلل تعال���ى به من العذاب, فاإن القلب يتاأثر بما تراه العين, 

فف���ي الرواية اأنَّ الم�سيح عي�سى بن مريم Q ق���ال لأ�سحابه...: »اإّياكم والنظرة 

فاإنه���ا تزرع ف���ي القلب ال�شهوة وكفى بها ل�شاحبها فتن���ة، طوبى لمن جعل ب�شره 

.
(((

في قلبه ولم يجعل ب�شره في عينه«

 :Q كما اأّن الن�سغال بالنظر الحرام ين�سي الإن�سان الآخرة, فعن الإمام علي

.
(4(

»اإذا اأب�شرت العين ال�شهوة عمي القلب عن العاقبة«

واأّم���ا ما يج���ب غ�ّض النظر عن���ه فهو كل اأجنبي ع���ن الإن�سان, وق���د جمعت الآية 

الكريمة الت���ي نزلت على النبّي الأكرمP وحّددت من يجب غ�ض النظر عنهن من 

الن�ساء ومن يجب على الن�ساء اأن يغ�س�سن اأنظارهن عنهم, قال �سبحانه وتعالى:{ ُقْل 

 َخِبيٌر ِبَما 
َ
نَّ اهلل ْزَكى َلُهْم اإِ

َ
ْب�َشاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأ

َ
وا ِمْن اأ ِلْلُموؤِْمِنيَن َيُغ�شُّ

ْب�َشاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َول ُيْبِديَن 
َ
َن ِمْن اأ �شْ ِمَناِت َيْغ�شُ َنُعوَن * َوُقْل ِلْلُموؤْ َي�شْ

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ َول ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ  ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَي�شْ

ْو َبِني 
َ
ْو اإِْخَواِنِهنَّ اأ

َ
ْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ اأ

َ
ْو اأ

َ
ْبَناِئِهنَّ اأ

َ
ْو اأ

َ
ْو اآَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ اأ

َ
ْو اآَباِئِهنَّ اأ

َ
ِلُبُعوَلِتِهنَّ اأ

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض )29)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض )29)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 288)

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 288)
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وِلي 
ُ
ِو التَّاِبِعيَن َغْيِر اأ

َ
ْيَماُنُه���نَّ اأ

َ
ْو َما َملََكْت اأ

َ
ْو ِن�َشاِئِهنَّ اأ

َ
َخَواِتِه���نَّ اأ

َ
ْو َبِن���ي اأ

َ
اإِْخَواِنِه���نَّ اأ

ِرْبَن  ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَه���ُروا َعلَى َعْوَراِت النِّ�َش���اِء َول َي�شْ ِو الطِّ
َ
َج���اِل اأ اْلأِْرَب���ِة ِم���َن الرِّ

َها اْلُموؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم  يُّ
َ
ْرُجِلِهنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا اإَِلى اهلل َجِميعاً اأ

َ
ِباأ

.
(((

ُتْفِلُحوَن}

ولغ����ض الب�س���ر مع رغب���ة النف�ض في النظر اأث���ر كبير في تهذي���ب النف�ض, بل اإن 

ال�سعور بهذا الأثر �سريع جدًا, فعن ر�سول اهلل P: »ما من م�شلم ينظر امراأة اأول 

 ,
(2(

رمق���ة ث���م يغ�ص ب�شره اإل اأحدث اهلل تعالى له عب���ادًة يجُد حاوتها في قلبه«

فغ����ض النظر هو انت�سار ف���ي معركة النف�ض الأمارة وال�سيط���ان, وهو تحطيم لأ�سد 

الحيل التي يجرنا اإبلي�ض من خاللها.

2 – اإ�ساعة الفاح�سة:

اإ�ساع���ة الفاح�س���ة, هي مر�ٌض متف�ضٍّ في النا�ض, والم���راد منها اأن ي�سعى البع�ض 

لن�س���ر الأخبار التي تتعل���ق باأعرا�ض النا�ض, وما ي�سيئهم. وق���د حّرم اهلل تعالى هذا 

النوع م���ن الأعمال المنافية للح�سمة والأخالق, وتوعد عليها بالنار والعذاب الأليم, 

ن َت�ِشي���َع اْلَفاِح�َشُة ِفي الَِّذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب 
َ
وَن اأ اإذ يق���ول تعالى:{اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ

.
(((

نُتْم ل َتْعلَُموَن}
َ
 َيْعلَُم َواأ

ُ
ْنَيا َواْلآِخَرِة َواهلل ِليٌم ِفي الدُّ

َ
اأ

ون�سر هذه الأخبار هو من اإ�ساعة الفاح�سة حتى واإن كان الخبر �سحيحًا, فعن عن 

الإم���ام ال�سادقQ: »من قال في موؤمن ما راأته عين���اه و�شمعته اأذناه فهو من 

ن َت�ِشيَع اْلَفاِح�َشُة ِفي الَِّذيَن 
َ
وَن اأ الذين قال اهلل عّز وجّل ]فيهم[:{اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ

.
(4(

ِليٌم}«
َ
اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأ

))) )النور:0) /)) )

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 292)

))) النور: 9)

)4) الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج 2 - �ض 57)
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واإّنم���ا قال من الذين لأنَّ الآية الكريمة ت�سمل موارد اأخرى اأي�سًا كمن بهت رجاًل 

ومن ذكر عيبه في ح�سوره ومن اأحبَّ �سيوعه واإن لم يذكره ومن �سمعه ور�سي به... 

والوعيد بالعذاب الأليم للجميع. قال ال�سهيد الثاني M: اإن اهلل اأوحى اإلى مو�سى 

ب���ن عمران : »اإن المغتاب اإذا تاب فهو اآخ���ر من يدخل الجنَّة واإذا لم يُتب فهو اأّول 

.
(((

من يدخل النار «

وعلين���ا الح���ذر كل الحذر ممن ياأتي بث���وب الثقات, ويدعي الح�س���رة على الدين 

واأهل���ه, و�سياع المع���روف و�سيوع المنكر ويذكر بعد ذلك �سيئ���ًا مما يحرم اإ�ساعته, 

فه���وؤلء هم اأخطر من يمك���ن الركون اإليهم, ففي �سماع كالمهم وزٌر وفي ت�سديقهم 

اأي�س���ًا وزٌر لع���دم ثبوت كالمه���م بالدليل ال�سرعي, وفي الر�سا بم���ا يفعلون وزٌر اآخر 

بقب���ول اإ�ساعة الفح�س���اء, ففي الرواية عن اأبي الح�س���ن مو�سى بن جعفرQ قال 

)اأي ال���راوي(: قلت له: »جعلت فداك الرجل م���ن اإخواني بلغني عنه ال�شيء الذي 

اأكره���ه فاأ�شاأل���ه عن���ه فينك���ر ذلك وقد اأخبرن���ي عنه قوم ثقات فق���ال Qلي: يا 

امًة وقال لك  محّمد كّذب �شمعك وب�شرك عن اأخيك واإْن �شِهد عندك خم�شون ق�شَّ

ق���وًل ف�شدق���ه وكذبه���م ول تذيعنَّ عليه �شيئاً ت�شينه به وته���دم به مروءته فتكون 

ن َت�ِشي���َع اْلَفاِح�َشُة ِفي 
َ
وَن اأ ِذي���َن ُيِحبُّ م���ن الذي���ن قال اهلل عّز وجّل]فيه���م[:{اإِنَّ الَّ

.
(2(

ْنَيا َواْلآِخَرِة}« ِليٌم ِفي الدُّ
َ
الَِّذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب اأ

ولإ�ساع���ة الفاح�سة ف�ساًل عن اآثارها ال�سيئة في المجتمع, اآثار على الفرد نف�سه, 

فمن تبع عورات النا�ض و�سعى في ن�سر ما ي�سيء اإليهم, ل بد اأن ياأتي يوم ت�سيع فيه له 

فاح�سٌة لم يكن يرغب في �سيوعها, وهذا م�سمون عديد من الأحاديث ال�سريفة, فعن 

ر�سول اهلل الأكرمP:»يا مع�شر من اأ�شلم بل�شانه ولم يخل�ص الإيمان اإلى قلبه ل 

))) المازندران���ي - مول���ى محّم���د �سالح - �سرح اأ�سول الكافي - دار اإحياء التراث العربي للطباعة والن�سر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج 0) - 

�ض 9

)2) ثواب الأعمال - ال�سيخ ال�سدوق - �ض 247
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تذموا الم�شلمين ول تتّبعوا عوراتهم فاإّنه من تتّبع عوراتهم تتّبع اهلل عورته ومن 

.
(((

تتبع اهلل تعالى عورته يف�شحه ولو في بيته «

3 – القذف:

وهو اأي�سًا من اأنواع التعّر�ض لأعرا�ض النا�ض بل لعّله من اأ�َسدِّ اأنواع التعر�ض, وهو 

اتهام الم�سلم العاقل العفيف بفاح�سة الزنا اأو اللواط وكذلك الم�سلمة. 

والقذف يوج���ب الحّد على قائله لقول اهلل تعالى:{َوالَِّذيَن َيْرُم���وَن اْلُمْح�َشَناِت 

َبًدا 
َ
ْرَبَعِة �ُشَهَداء َفاْجِلُدوُه���ْم َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَل َتْقَبُلوا َلُه���ْم �َشَهاَدًة اأ

َ
ُث���مَّ َلْم َياأُْت���وا ِباأ

.
(2(

ْوَلِئَك ُهُم اْلَفا�ِشُقوَن}
ُ
َواأ

والمراد من الإح�سان لي�ض الزواج بل اأن يكون المرء بالغًا م�سلمًا عاقاًل عفيفًا, يقول 

الإم���ام الخميني }: »ي�شترط في المقذوف الإح�ش���ان، وهو في المقام عبارة 

ة، فمن ا�شتكملها وجب الحدُّ بقذفه،  عن البلوغ والعقل والحريَّة والإ�شام والعفَّ

.
(((

ومن فقدها اأو فقد بع�شها فا حدَّ على قاذفه، وعليه التعزير«

وح���دُّ القذف ثمان���ون جلدة كما �سّرحت الآي���ة الكريمة, يق���ول الإمام الخميني 

}:»الحّد في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري اأو اأنثى وي�شرب �شرباً 

متو�شط���اً ف���ي ال�ش���ّدة ل يبلغ به ال�شرب ف���ي الزنا، وي�شرب ف���وق ثيابه المعتادة، 

ول يج���ّرد، وي�ش���رب ج�شده كله اإل الراأ����ص والوجه والمذاكي���ر، وعلى راأي ي�شهر 

.
(4(

القاذف حتى تجتنب �شهادته«

لق���د ت�سّدد الإ�سالم غاية ال�سّدة في رف�سه التعّر�ض لأعرا�ض النا�ض وكراماتهم, 

وت�س���ّدد في و�سع ال�سرائط لإثب���ات الفاح�سة كالزنا... ف� »لو ذك���روا الخ�شو�شيات 

))) المازندراني - مولى محّمد �سالح - �سرح اأ�سول الكافي - دار اإحياء التراث العربي للطباعة والن�سر والتوزيع - بيروت - لبنان - ج 0) - �ض 4

)2) النور: 4

))) الإمام الخميني - روح اهلل المو�سوي - تحرير الو�سيلة - دار الكتب العلمية - ا�سماعيليان - قم - ج 2 �ض 474

)4) الإمام الخميني - روح اهلل المو�سوي - تحرير الو�سيلة - دار الكتب العلمية - ا�سماعيليان - قم - ج 2 �ض 476
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واختل���ف �شهادته���م فيه���ا كاأن �شهد اأحدهم باأّنه زنى يوم الجمع���ة والآخر باأّنه يوم 

ال�شب���ت اأو �شه���د بع�شه���م اأّنه زنى في م���كان كذا والآخر في م���كان غيره اأو بفانة 

.
(((

والآخر بغيرها لم ت�شمع �شهادتهم ول ُيحّد وُيحّد ال�شهود للقذف«

الغ�سب والعدوان

ثم انتقل الإمامQ للحديث عن الأمر الآخر وهو العدوان على النا�ض. والعدوان 

عل���ى النا�ض يكون بعدة اأ�سكال وق���د ي�سل لمراحل خطيرة جدًا, فقالQ:» ومن 

كّف غ�شبه عن النا�ص كّف اهلل عنه غ�شبه يوم القيامة.

يا ه�شام، ُوجد في ذوؤابة �شيف ر�شول اهلل P اأن اأعتى النا�ص على اهلل من �شرب 

غير �شاربه، وقتل غير قاتله«.

, كما في الرواية عن الإمام ال�سادقQ, ويكفي 
(2(

»والغ�ش���ب مفتاح كّل �شٍر«

في �سوء الغ�سب ما يت�سبب به من دمار في العالقات الجتماعية, فكم من اأٍخ خ�سر 

اأخاه ب�سبب كلمٍة خرجت في حالة من غ�سب, وكم زواٍج و�سكٍن تحّول اإلى بعٍد وطالق 

ب�سبب الغ�سب, وكم من �سداقة انف�سمت عراها ب�سبب الغ�سب, ولو ا�ستحق الغ�سب 

ا�سم���ًا اآخ���ر لكان ا�سم���ه المدّمر, فعن الإمام عل���ي Q: »الغ�شب �ش���ر اإن اأطعته 

.
(((

دّمر«

.
(4(

وعنهQ: »�شبب العطب طاعة الغ�شب«

واأقبح ما في الغ�سب اأنه غالبًا ما يكون مقّدمة لكل قبيح يقدم عليه المرء, فحين 

يغ�س���ب المرء, قد ت�سل النوبة ل�سفك الدماء, وحي���ن يترك المجال للعقل فيحكمه 

ف���ي الأم���ور ويتروى قد يكفي نف�سه والآخري���ن �سرورًا كثيرة, فف���ي الرواية اأنَّ رجاًل 

))) الإمام الخميني - روح اهلل المو�سوي - تحرير الو�سيلة - دار الكتب العلمية - ا�سماعيليان - قم - ج 2 �ض )46

)2) الحر العاملي - محّمد بن الح�سن - و�سائل ال�سيعة - دار اإحياء التراث - بيروت – ج 5) - �ض 58)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 2264
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ق���ال للنبي P: »يا ر�شول اهلل علمن���ي، قال: اذهب ول تغ�شب، فقال الرجل: قد 

اكتفي���ت بذل���ك، فم�شى اإل���ى اأهله فاإذا بين قومه حرب قد قام���وا �شفوفاً ولب�شوا 

 :Pال�ش���اح، فلم���ا راأى ذلك لب�ص �شاحه ثم قام معهم، ثم ذكر قول ر�شول اهلل

ل تغ�شب، فرمى ال�شاح ثم جاء يم�شي اإلى القوم الذين هم عدّو قومه فقال: يا 

ه���وؤلء م���ا كانت لكم م���ن جراحة اأو قتل اأو �شرب لي�ص فيه اأثر فعلي في مالي اأنا 

اأوفيكموه، فقال القوم: فما كان فهو لكم، نحن اأولى بذلك منكم قال: فا�شطلح 

.
(((

القوم وذهب الغ�شب«

وم���ن الأمور التي قد تنتج عن الغ�سب العت���داء بال�سرب على الأخ الموؤمن, وقد 

ح���ذر الكثي���ر من الروايات عن الإق���دام على هذا النوع من الت�س���ّرف المنكر, فعن 

د اهلل عظامه  الر�س���ول الأكرم P:...»األ وم���ن لطم خدَّ امرٍئ م�شلٍم اأو وجهه بدَّ

ي���وم القيام���ة، وُح�شر مغلوًل حت���ى يدخَل جهنم اإل اأن يت���وب. ومن بات وفي قلبه 

.
(2(

غ�ص لأخيه الم�شلم بات في �شخط اهلل واأ�شبح كذلك حتى يتوب«

واأخطر من هذا كله اأن يلجاأ المرء بحال الغ�سب ال�سديد اإلى الإقدام على القتل, 

و�سفك الدم , وهذا ما اأ�سارت له و�سّية الإمام عما كتب على ذوؤابة �سيف ر�سول اهلل

P من اأّن اأعتى النا�ض على اهلل من �سرب غير �ساربه, وقتل غير قاتله.

فالح���ظ و�سف العتّو في قولهP, ومعن���اه التكّبر وتجاوز الحد, وقد و�سف اهلل 

به اأقوامًا كذبت اأنبياءها كقوم �سالح اإذ يقول اهلل تعالى:{َفَعَقُرواْ النَّاَقَة َوَعَتْواْ َعْن 

.
(((

اِلُح اْئِتَنا ِبَما َتِعُدَنا اإِن ُكنَت ِمَن اْلُمْر�َشِليَن} ْمِر َربِِّهْم َوَقاُلواْ َيا �شَ
َ
اأ

���ا ُنُهواْ َعْنُه ُقْلَنا َلُهْم  ا َعَتْواْ َعن مَّ وكذل���ك و�سف بها اليهود اإذ يقول تعالى:{َفلَمَّ

د به اهلل تعالى المعتدي على النف�ض الإن�سانّية  , غير ما توعَّ
(4(

ُكوُنواْ ِقَرَدًة َخا�ِشِئيَن}

))) المجل�سي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء,الطبعة الثانية الم�سححة - ج 22 �ض 85

)2) مكاتيب الر�سول - الأحمدي الميانجي- ج 2 �ض 49)
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ًدا َفَج���َزاآوؤُُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها  َتَعمِّ اإذ يق���ول �سبحانه وتعالى:{َوَمن َيْقُت���ْل ُموؤِْمًنا مُّ

.
(((

َعدَّ َلُه َعَذاًبا َعِظيًما}
َ
 َعلَْيِه َوَلَعَنُه َواأ

ُ
َب اهلل َوَغ�شِ

الكّف عن اأعرا�ض النا�ض يتحّقق من خالل اأمور منها:

1 – النظ���ر المح���ّرم: والنظر اإلى ما يح���ّرم النظر اإليه من المعا�سي التي توّعد 

اهلل تعالى بها بالعذاب, فالنظر المنهّي عنه هو للرجل والمراأة على ال�سواء. وللنظر 

المح���ّرم مفا�سد روحّية ف�ساًل عما توّعد اهلل تعالى به من العذاب, فاإّن القلب يتاأثر 

بما تراه العين, كما اأّن الن�سغال بالنظر لما يحّرم النظر اإليه ين�سي الإن�سان الآخرة, 

ولغ�ّض الب�سر مع رغبة النف�ض في النظر اأثر كبير في تهذيب النف�ض, بل اإّن ال�سعور 

بهذا الأثر �سريع جدًا.

2 – اإ�شاع���ة الفاح�ش���ة: اإ�ساع���ة الفاح�سة هي مر�ٌض متف�ضٍّ ف���ي النا�ض, والمراد 

منه���ا اأن ي�سعى البع�ض لن�سر الأخبار التي تتعّلق باأعرا�ض النا�ض, وما ي�سيئهم, وقد 

ح���ّرم اهلل تعالى هذا النوع م���ن الأعمال المنافية للح�سمة والأخ���الق, وتوّعد عليها 

بالنار والعذاب الأليم.

3 – الق���ذف: وه���و اأي�سًا من اأن���واع التعّر�ض لأعرا�ض النا�ض ب���ل لعّله اأ�سدُّ اأنواع 

التعّر����ض, وهو رمي الم�سل���م العاقل العفيف بفاح�سة الزن���ا اأو اللواط, وكذلك رمي 

ُه ثمانون جلدة. الم�سلمة بالزنا, والقذف يوجب الحد على قائله وحدُّ

العدوان على النا�ض يكون بعدة اأ�سكال وقد ي�سل لمراحل خطيرة جدًا.

الغ�س���ب يت�سبب بدمار في العالقات الجتماعية, فكم م���ن اأٍخ خ�سر اأخاه ب�سبب 

))) الن�ساء: )9
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كلم���ٍة خرج���ت في حالة من غ�سب, وك���م زواٍج و�سكٍن تحّول اإل���ى بعٍد وطالق ب�سبب 

الغ�سب, وكم من �سداقة انف�سمت عراها ب�سبب الغ�سب, واأقبح ما في الغ�سب اأنه 

غالبًا ما يكون مقّدمة لكل قبيح يقدم عليه المرء.

وم���ن الأمور التي قد تنتج عن الغ�سب العت���داء بال�سرب على الأخ الموؤمن, وقد 

ح���ذر الكثير من الروايات من الإقدام على هذا النوع من الت�سّرف المنكر, واأخطر 

م���ن هذا كّله اأن يلجاأ الم���رء بحال الغ�سب ال�سديد اإلى الإق���دام على القتل, و�سفك 

الدم.

) – ما هو اأثر غ�ضِّ الب�سر ؟

2 – ما هي اإ�ساعة الفاح�سة ؟

ه ؟ ) – ما المراد من القذف وما هو حدُّ

4 – ما هي الأ�سرار التي يت�سبَّب بها الغ�سب ؟

ْزَكى َلُهْم اإِنَّ 
َ
ْب�َشاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِل���َك اأ

َ
وا ِم���ْن اأ {ُق���ْل ِلْلُموؤِْمِني���َن َيُغ�شُّ

ْب�َشاِرِه���نَّ َوَيْحَفْظَن 
َ
َن ِم���ْن اأ �شْ َنُع���وَن * َوُق���ْل ِلْلُموؤِْمَن���اِت َيْغ�شُ  َخِبي���ٌر ِبَم���ا َي�شْ

َ
اهلل

ِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعلَى ُجُيوِبِهنَّ  ُفُروَجُهنَّ َول ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ اإِلَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَي�شْ

ْبَناِء 
َ
ْو اأ

َ
ْبَناِئِه���نَّ اأ

َ
ْو اأ

َ
ْو اآَب���اِء ُبُعوَلِتِهنَّ اأ

َ
ْو اآَباِئِهنَّ اأ

َ
َول ُيْبِدي���َن ِزيَنَتُه���نَّ اإِلَّ ِلُبُعوَلِتِه���نَّ اأ

ْو َما َملََكْت 
َ
ْو ِن�َشاِئِه���نَّ اأ

َ
َخَواِتِهنَّ اأ

َ
ْو َبِن���ي اأ

َ
ْو َبِن���ي اإِْخَواِنِه���نَّ اأ

َ
ْو اإِْخَواِنِه���نَّ اأ

َ
ُبُعوَلِتِه���نَّ اأ
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ْف���ِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا  ِو الطِّ
َ
َجاِل اأ وِلي اْلأِْرَب���ِة ِمَن الرِّ

ُ
ِو التَّاِبِعي���َن َغْي���ِر اأ

َ
ْيَماُنُه���نَّ اأ

َ
اأ

ْرُجِلِهنَّ ِلُيْعلََم َما ُيْخِفيَن ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا اإَِلى 
َ
ِرْبَن ِباأ َعلَى َعْوَراِت النِّ�َشاِء َول َي�شْ

َها اْلُموؤِْمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}. يُّ
َ
اهلل َجِميعاً اأ

قال بع�ض اأهل الكوفة: ولد لبع�ض اأمراء الكوفة ابنة ف�ساءه ذلك فاحتجب وامتنع 

م���ن الطع���ام وال�سراب فاأتى بهل���ول حاجبه فق���ال: اإئذن لي على الأمي���ر, هذا وقت 

دخول���ي عليه, فلما وق���ف بين يديه قال: اأيها الأمير ما ه���ذا الحزن؟ اأجزعت لذات 

جَت  �س���ّوى هياأتها رّب العالمين؟! اأي�سّرك اأن ل���ك مكانها ابنًا مثلي ؟ قال: ويحك فرَّ

عّني. فدعا بالطعام واأذن للنا�ض.

ق���ال عبد الواحد بن زيد: مرَّ بهلول برجل قد وقف على جدار رجل يكّلم امراأته, 

فاأن�ساأ يقول:

ب��ذن��ب خ���ل���وت  اإذا  ح���ب���ي���ب���ًا  مجيد ك����ن  حكيم  من  العر�ض  ذي  دون   

������ًا العبيداأت�������ه�������اون�������ت ب��������الإل��������ه ب������ديَّ ع����ي����ون  ع����ن  وت�����واري�����ت   

ت���دري ل�����س��ت  اأم  ال���ق���راآن  الوريد؟اأق������راأت  حبل  دون  ال��ع��ر���ض  ذا  اأّن 

ث���م وّل���ى وهو يقول: من نوق�ض ف���ي الح�ساب ُغفر له, فقلت له: م���ن نوق�ض الح�ساب 

ب, فقال: ا�سكت يا بّطال اإّن الكريم اإذا قدر غفر. ُعذِّ
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يا ه�شام:

... »وكان اأمير الموؤمنين Q يو�شي اأ�شحابه فيقول؟

 »... واأن ت�شلوا من قطعكم، وتعفوا عّمن ظلمكم...«

»...واإّياك���م والبخ���ل، وعليكم بال�شخاء، فاإنَّه ل يدخ���ل الجنَّة بخيل، ول يدخل 

النار �شخّي«.

يا ه�شام، مكتوب في الإنجيل: طوبى للمتراحمين اأولئك هم المرحومون يوم 

القيامة، طوبى للم�شلحين بين النا�ص اأولئك هم المقّربون يوم القيامة«.

تمهيد:

المي���زان ف���ي العالق���ات الجتماعي���ة هو مح���ور الفق���رات التي �سنتط���رق لها 

����ضٌ لمفاهيَم ت�س���بُّ جميعًا في  م���ن الو�سّي���ة المباركة, فف���ي هذه المقاط���ع تعرُّ

اإط���ار العالق���ات الجتماعية التي اهتمَّ به���ا الإ�سالم واأكّد على بنائه���ا بالمعايير 

الإ�سالمي���ة. والميزان ال���ذي يحّقق ال�سعادة للفرد والمجتم���ع على حدٍّ �سواء, فما 

هو الجامع لكل هذه المفردات التي جاءت في هذه الفقرات من الو�سّية المباركة 

لإمامن���ا الكاظ���مQ ؟

ميزان العالقات الجتماعية

الدر�س التا�سع
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�سناأخ���ذ كل فقرة ون�ست�س���فُّ منها بع�ض المعاني, عل���ى اأن ن�ستخل�ض في النهاية 

الجام���ع م���ن كل هذه ال�سلوكيات والخال�سة التي فيها خي���ر الدنيا وثواب الآخرة اإن 

�ساء اهلل تعالى.

ِ�سْل َمن َقطَعك

هي الو�سّية الأولى التي اأو�سى بها الإمامQ, و�سلة القاطع لي�ست مجّرد عمٍل 

اأخالق���ي مقابل عم���ل غير اأخالقي من قبل الآخرين, بل ه���ي في حقيقتها ت�ستبطن 

جه���ادًا كبيرًا, فهوى الإن�س���ان يدعوه لمكافئة الم�سيء بالإ�س���اءة, والقطيعة نوع من 

الإ�س���اءة, ل���ذا ف���اإّن رّدة فعل الإن�س���ان الأولي���ة اأن يكافئ المقاط���ع بالقطيعة, ولكن 

الإ�سالم هنا ياأتي ليكبح جماح النف�ض للمكافاأة بالمثل, بل يدعوها لتغ�ّض النظر عن 

رغبته���ا في النتقام لكبريائها المجروح والترّفع ع���ن المجازاة بالمثل وال�سلة لمن 

قطع, وهذا اأمر لي�ض بالي�سير للوهلة الأولى بل يحتاج لتدريب نف�ض على ال�سبر على 

المك���روه, والتعقل في مواطن الغ�سب, والتريث في اأخ���ذ القرارات, ولهذا كان هذا 

ميدانًا من اأ�سر�ض الميادين بين ال�سيطان والنف�ض الأمارة من جهة, والعقل الموؤمن 

الملتزم من جهة اأخرى.

وق���د ندبت الروايات الكثيرة اإلى �سلة القاطع, فعن ر�سول اهلل الأكرمP:»�شل 

.
(((

من قطعك، واأح�شن اإلى من اأ�شاء اإليك، وقل الحّق ولو على نف�شك«

واأكثر مورد �سيوعًا في هذه الم�ساألة هو م�ساألة قطيعة الرحم, وكلنا يعلم اأنَّ قطيعة 

الرحم من الذنوب التي يحا�سب عليها الإن�سان, فهل يجوز لنا اأن نقطع الرحم التي 

قاطعتنا ؟

ياأت���ي الجواب على ه���ذا في الرواية ع���ن الإمام ال�س���ادقQ: »اإّن رجًا اأتى 

النب���ّيP     فق���ال: ي���ا ر�ش���ول اهلل اإّن ل���ي اأهًا قد كنت اأ�شلهم وه���م يوؤذونني، وقد 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض 056)
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اأردت رف�شه���م، فق���ال ل���ه ر�ش���ول اهللP: اإذاً يرف�شك���م اهلل جميع���اً. ق���ال: وكيف 

اأ�شن���ع ؟ ق���ال: تعط���ي من حرم���ك، وت�شل من قطع���ك، وتعفو عّم���ن ظلمك، فاإذا 

.
(((

فعلت ذلك، كان اهلل عّز وجّل لَك عليهم ظهيراً «

بل اإّن الم�سير ل�سلة الرحم التي قاطعتنا من اأف�سل الخطوات عند اهلل تعالى, فعن 

الإم���ام زين العابدينQ: »ما م���ن خطوة اأحّب اإلى اهلل عّز وجّل من خطوتين: 

.
(2(

خطوة ي�شدُّ بها الموؤمن �شّفاً في اهلل، وخطوة اإلى ذي رحٍم قاطع« 

وف���وق هذا كله فق���د و�سف اهلل تعالى الذي���ن ي�سلون الرحم الت���ي اأمر عزَّ وجلَّ 

نِزَل اإَِلْيَك ِمن َربَِّك 
ُ
نََّما اأ

َ
َفَمن َيْعلَُم اأ

َ
بو�سله���ا باأولي الألباب يقول �سبحانه وتعالى:{اأ

ْلَب���اِب * الَِّذيَن ُيوُف���وَن ِبَعْهِد اهلِل َوَل 
َ
ْوُلواْ الأ

ُ
���ُر اأ ْعَم���ى اإِنََّما َيَتَذكَّ

َ
اْلَح���قُّ َكَم���ْن ُه���َو اأ

َل َوَيْخ�َش���ْوَن َربَُّهْم  ن ُيو�شَ
َ
 ِب���ِه اأ

ُ
َمَر اهلل

َ
ُلوَن َم���ا اأ ِذي���َن َي�شِ ���وَن اْلِميَث���اَق * َوالَّ ِينُق�شُ

.
(((

َوَيَخاُفوَن �ُشوَء الِح�َشاِب} 

فعندم���ا تحدثك نف�س���ك بقطيعة من قطع���ك, فاعلم اأن حديثها م���ن ال�سيطان, 

وتذك���ر ما في �سلة الرح���م من الخير والثواب في الدنيا والآخرة, وتذكر قول الإمام 

الباقرQ: »�شلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتي�شر 

.
(4(

الح�شاب وتن�شئ في الأجل« 

ن َظلَمك اعُف عمَّ

والعفو �سفة مدح اهلل تعالى �ساحبها في الكتاب الكريم, فقال جلَّ وعال:{الَِّذيَن 

 ُيِحبُّ 
ُ
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّا�ِص َواهلل رَّ اِء َوال�شَّ رَّ ُيْنِفُق���وَن ِفي ال�شَّ

.
(5(

اْلُمْح�ِشِنيَن} 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض 056)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض 056)

))) الرعد: 9) - )2

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض 055)

)5) اآل عمران:4))
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 :Q والعف���و يحتل ال�سي���ادة بين �سائر الم���كارم الأخالقية, فع���ن الإمام علي

.
(((

»العفو تاج المكارم«

ب���ل في الرواية اأّن العفو خير الأخالق في الدنيا والآخرة, فعن ر�سول اهلل الأكرم

P: »األ اأخبركم بخير خائق الدنيا والآخرة ؟ العفو عّمن ظلمك، وت�شل من 

.
(2(

قطعك، والإح�شان اإلى من اأ�شاء اإليك، واإعطاء من حرمك«

 ب���ل اإّن للعافين ح�سابًا خا�سًا بهم في ي���وم القيامة, بحيث يتميزون به عن �سائر 

الواقفي���ن ف���ي الموقف المهول, ففي الرواي���ة عن الر�سول الكري���م P: »اإذا اأُوِقَف 

العب���اد ن���ادى من���اٍد: ليق���م من اأج���ره على اهلل وليدخ���ل الجنة، قيل: م���ن ذا الذي 

.
(((

اأجره على اهلل ؟ قال: العافون عن النا�ص« 

ومّم���ا اأع���ّده اهلل تعالى للعافين في يوم القيامة من النعي���م الكثير مما يدعو المرء 

للتحلي بهذه ال�سفة الكريمة التي تدّل على �سماحة النف�ض وكرمها, فعن الر�سول الأكرم

P:»راأيت ليلة اأُ�شري بي ق�شوراً م�شتويًة م�شرفًة على الجنَّة، فقلت: يا جبرائيل 

.
(4(

لمن هذا ؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن النا�ص واهلل يحب المح�شنين«

واأما اآثار العفو في الدنيا فمنها:

1- اإطالة العمر:

.
(5(

ففي الرواية عن الر�سول الأكرم P: »من كثر عفوه ُمدَّ في عمره«

2- الن�شر:

َراأعظمهما  ففي الرواية عن الإمام الر�سا Q: »ما التقت فئتان  قط اإل ُن�شِ

.
(6(

عف���واً«

))) الري�سهري - محّمد- ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2)20

)2) الري�سهري - محّمد- ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2)20

))) الري�سهري - محّمد- ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2)20

)4) الري�سهري - محّمد- ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2)20

)5) الري�سهري - محّمد- ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض ))20

)6) الري�سهري - محّمد - ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض ))20



85اأولو الألباب

ال�سفح الجميل

وه���و مرتب���ة اأعلى من العف���و العادي, بل ه���و المرتب���ة الأرقى التي ت���رّد بها كيد 

ٍة ول عتٍب , يقول اهلل تعالى:{َوَما  ال�سيط���ان اإلى نحره, وهو العفو غير الم�ستتبع بمنَّ

ْفَح  َفِح ال�شَّ اَعَة َلآِتَيٌة َفا�شْ ْر�َص َوَما َبْيَنُهَما اإِلَّ ِباْلَحقِّ َواإِنَّ ال�شَّ
َ
َماَواِت َواْلأ َخلَْقَنا ال�شَّ

.
(((

اْلَجِميَل} 

ما هو ال�سفح الجميل ؟

يجيبن���ا الإمام زين العابدينQ على هذا ال�سوؤال وهو الذي عرف العفو ونقل 

ْفَح  َفِح ال�شَّ لنا التاري���خ اأروع ماآثر العفو عنهQاإذ يقول في قوله تعال���ى: »{َفا�شْ

.
(2(

اْلَجِميلَ}... العفو من غير عتاٍب« 

.
(((

وعن الإمام الر�سا Q- اأي�سا -: »عفو من غير عقوبة،  ول تعنيف،  ول عتب« 

فلي����ض من الخلق الرفيع اأن يتبع المرء عف���وه عن الآخرين بالتعنيف عليهم, وقد 

يت�سّب���ب ذل���ك في اأذّيتهم ل���ذا حذرنا اأهل البيت R من التعني���ف والتقريع بعد 

العفو لدرجة اأّن بع����ض الروايات �سلبت �سفة العفو عن العفو المتبوع بالتقريع, فعن 

.
(4(

الإمام علي Q: »ما عفا عن الذنب من قّرع به«

لكْن لهذا ال�سفح الجميل مورد ا�ستثنائي وهو مقام التاأديب للولد اأو من لنا عليه 

الولي���ة, فاإّنه يح�سن العتب واللوم بنّية التاأديب, ففي و�سية الإمام علي Q لبنه 

الح�س���ن Q: »اإذا ا�شتحق اأحد منهم ذنباً فاأح�ش���ن العذل، فاإّن العذل مع العفو 

.
(5(

اأ�شّد من ال�شرب لمن كان له عقل«

))) )الحجر:85)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)20

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)20

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)20

)5) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 5)20
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بين العفو والنهي عن المنكر

م���ن المنا�س���ب اأن نلتفت للفرق بين النه���ي عن المنكر الذي ُيع���ّد من الواجبات 

ال�سرعي���ة والعفو, فلو راأى الم�سل���م منكرًا وجب النهي عن���ه بالمراتب التي حّددتها 

ة ف�س���ل العفو عن  ال�سريع���ة الإ�سالمي���ة, ول ينبغ���ي الت�سام���ح في ت���رك النهي بحجَّ

 :Q الآخري���ن, ففّرق بي���ن الأمرين, وهذا ما اأ�سارت له الرواي���ة عن الإمام علي

»ج���از بالح�شن���ة وتجاوز عن ال�شيئة ما لم يكن ثلماً في الدين اأو وهناً في �شلطان 

.
(((

الإ�شام«

هكذا يكون العمل الر�سالي, والنظر اإلى الغاية الأ�سمى والتي ترتفع عن الأغرا�ض 

ال�سخ�سية والأنا, وترتقي لت�سل للنظر اإلى روؤية الأهداف الإلهّية ال�سامية.

كن كريمًا

ثّم انتقل الإمامQ للحديث عن الكرم والبخل ومكانهما في الأخالق الإ�سالمية 

فقالQ:»... واإّياكم والبخل، وعليكم بال�شخاء، فاإنَّه ل يدخل الجنَّة بخيل، ول 

يدخل النار �شخّي«.

 ,
(2(

ويكفي في ف�سل الكرم ما ورد عن ر�سول اهلل P: »اإن اهلل كريم يحب الكرم«

 :Qالكرم بم�ساديقه العديدة, فع���ن الإمام علي Rوق���د عّرف اأهل البي���ت

.
(((

»اأّما الكرم فالتبرع بالمعروف والإعطاء قبل ال�شوؤال«

.
(4(

وعنهQ: »الكرم ملك الل�شان وبذل الإح�شان«

كم���ا اأن للكرم ارتباط���ًا وثيقًا ب�سائر الأخالق الرفيع���ة, فغالبًا ما ي�ساحب �سفة 

الكرم العديد من ال�سفات الأخالقية التي اأ�سارت لها العديد من الروايات, منها  ما 

))) الري�سهري - محّمد - ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 5)20

)2) الري�سهري - محّمد - ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2685

))) الري�سهري - محّمد - ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2684

)4) الري�سهري - محّمد - ميزان الحكمة - دار الحديث, الطبعة الأولى - ج ) �ض 2684
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.
(((

روي عن الإمام علي Q: »الكريم ياأبى العار ويكرم الجار«

وعنه Q: »الكريم يعفو مع القدرة، ويعُدل في الإمرة، ويكّف اإ�شاءته، ويبذل 

.
(2(

اإح�شانه«

اإذا كان ه���ذا ف�س���ل الكرم فاإّن قبح البخل وا�سح وجل���ّي, بل اإّن البخيل ينفر منه 

النا�ض وي�سار اإليه بالبنان, ويكفي ما جاء في ذيل الرواية في المقطع الأخير من اأن 

ة, فهل من �سيء اأدلُّ على مقت اهلل تعالى لحامل هذه ال�سفة  البخي���ل ل يدخل الجنَّ

من هذا القول؟ وعن اأمير الموؤمنينQ: »اأبعد الخائق من اهلل تعالى البخيل 

.
(((

الغني« 

الميزان

نالحظ بع���د هذا المرور على ال�سفات الأخالقية الت���ي تعّر�سنا لها اأّن الأ�سا�ض 

ال���ذي بنيت عليه العالقات الجتماعية في الإ�س���الم هو التراحم, وكيف ل يكون هو 

؟
(4(

ْلَعاَلِميَن } ْر�َشْلَناَك اإِل َرْحَمًة لِّ
َ
الميزان ور�سول الإ�سالم ر�سول الرحمة{ َوَما اأ

 :Qاإذًا فاإّن المعيار في العالقات هو الذي جاء في المقطع الأخير حيث يقول

»ي���ا ه�ش���ام مكتوب في الإنجي���ل: طوبى للمتراحمين اأولئك ه���م المرحومون يوم 

القيامة، طوبى للم�شلحين بين النا�ص اأولئك هم المقربون يوم القيامة«.

وم���ن الرحمة تن�ساأ مداراة النا�ض والرف���ق بهم, فعن الر�سول الأكرمP: »راأ�ص 

.
(5(

العقل بعد الإيمان باهلل مداراة النا�ص في غير ترك حّق«

جعلنا اهلل تعالى من الراحمين والمرحومين يوم لقائه اإّنه �سميٌع مِجيب.

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2686

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 2686

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 272

)4) الأنبياء: 07)

)5) تحف العقول- ابن �سعبة الحراني �ض 42
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ِ�س���ْل َمن َقطَعك هي الو�سّية الأولى الت���ي اأو�سى بها الإمامQ, و�سلة القاطع 

لي�ست مجّرد عمٍل اأخالقي مقابل عمل غير اأخالقي من قبل الآخرين بل في حقيقتها 

ت�ستبطن جهادًا كبيرًا, فهوى الإن�سان يدعوه لمكافاأة الم�سيء بالإ�ساءة والقطيعة.

اإّن اأكث���ر مورد �سيوع���ًا في هذه الم�ساألة هو م�ساألة قطيع���ة الرحم, وكلنا يعلم اأنَّ 

قطيعة الرحم من الذنوب التي يحا�سب عليها الإن�سان.

العفو �سفٌة مدح اهلل تعالى �ساحبها في الكتاب الكريم, فقال جلَّ وعال:{ الَِّذيَن 

 ُيِحبُّ 
ُ
اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّا�ِص َواهلل رَّ اِء َوال�شَّ رَّ ُيْنِفُق���وَن ِف���ي ال�شَّ

اْلُمْح�ِشِنيَن}.

ًا  والعفو يحتّل ال�سيادة بين �سائر المكارم الأخالقية, كما اأّن للعافين ح�سابًا خا�سّ

بهم في يوم القيامة, بحيث يتمّيزون به عن �سائر الواقفين في الموقف المهول. واأّما 

اآثار العفو في الدنيا فمنها: اإطالة العمر والن�سر.

ال�سف���ح الجمي���ل هو مرتبة اأعلى م���ن العفو العادي, بل ه���و المرتبة الأرقى التي 

ت���رّد بها كيد ال�سيط���ان اإلى نحره, وهو اأن ل تتبع العف���و بالعتب والتقريع, ولي�ض من 

الخل���ق الرفيع اأن يتبع المرء عفوه عن الآخري���ن بالتعنيف عليهم, وقد يت�سبب ذلك 

في اأذيتهم.

اإنَّ للك���رم ارتباطًا وثيقًا ب�سائر الأخالق الرفيعة, فغالبًا ما ت�ساحب �سفة الكرم 

العديد من ال�سفات الأخالقية.

اإنَّ الأ�سا����ض ال���ذي بنيت عليه العالق���ات الجتماعية في الإ�س���الم هو التراحم, 

ْر�َشْلَناَك اإِلَّ َرْحَمًة 
َ
وكي���ف ل يكون هو الميزان ور�سول الإ�سالم ر�سول الرحمة{ َوَما اأ

ْلَعاَلِميَن}؟ لِّ
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) – ما المراد بال�سفح الجميل ؟

2 – لو قطعك اأحد الأرحام هل تقطعه ولماذا ؟

) – ما عالقة الكرم ب�سائر الأخالق ؟

4 – ما هو الميزان للعالقات الجتماعية في الإ�سالم ؟

اَع���َة َلآِتَي���ٌة  ْر����َص َوَم���ا َبْيَنُهَم���ا اإِلَّ ِباْلَح���قِّ َواإِنَّ ال�شَّ
َ
َم���اَواِت َواْلأ {َوَم���ا َخلَْقَن���ا ال�شَّ

ْفَح اْلَجِميَل}. َفِح ال�شَّ َفا�شْ

ْوُلواْ 
ُ
ُر اأ نََّما َيَتَذكَّ ْعَم���ى اإِ

َ
نِزَل اإَِلْيَك ِمن َربَِّك اْلَحقُّ َكَمْن ُهَو اأ

ُ
َم���ا اأ نَّ

َ
َفَم���ن َيْعلَ���ُم اأ

َ
{اأ

ُلوَن َما  وَن اْلِميَث���اَق * َوالَِّذيَن َي�شِ ِذي���َن ُيوُفوَن ِبَعْه���ِد اهلِل َوَل ِينُق�شُ ْلَب���اِب * الَّ
َ
الأ

َل َوَيْخ�َشْوَن َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن �ُشوَء الِح�َشاِب}. ن ُيو�شَ
َ
 ِبِه اأ

ُ
َمَر اهلل

َ
اأ

لبهلول:

وك����ات����ب����اه الأم������ي������ر  خ�������ان  الق�ساءاإذا  داه��ن في  الأر���ض  وقا�سي   

ال�سماءف������وي������ل ث����������ّم وي����������ل ث����������ّم وي�����ل اأه����ل  م���ن  الأر������ض  لأه����ل   
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قال الح�سين ال�سقلي: نظرت وقد زار �سعدون بهلوًل وراأيتهما ف�سمعت �سعدون يقول 

لبهل���ول: اأو�سن���ي واإل اأو�سيك فناداه بهلول: اأو�سني ي���ا اأخي فقال �سعدون: اأو�سيك 

بحف���ظ نف�س���ك ومكنها م���ن حّبك فاإّن هذه الدني���ا لي�ست لك بدار, ق���ال بهلول: اأنا 

اأو�سيك يا اأخي, فقال: قل, فقال: اجعل جوارحك مطّيتك واحمل عليها زاد معرفتك 

وا�سل���ك بها طريق متلفك فاإّن ذكرتك ثق���ل الحمل فذكرها عاقبة البلوغ. فلم يزال 

يبكيان جميعًا حتى خ�سيت عليهما الفناء.

ق���ال علي ال�سيرافّي: حم���ل ال�سبيان يومًا على بهلول, فانه���زم منهم فدخل دار 

بع����ض القر�سيين ورّد الباب, فخرج �ساحب الدار فاأح�سر له طبقًا فيه طعام فجعل 

ْحَم���ُة َوَظاِهُرُه ِمن ِقَبِلِه  ُه َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّ ِرَب َبْيَنُه���م ِب�ُشوٍر لَّ ي���اأكل ويقول:{َف�شُ

اْلَعَذاُب })الحديد: ))).
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يا ه�شام:

»م���ن اأراد الغن���ى ب���ا م���ال، وراح���ة القلب م���ن الح�ش���د، وال�شامة ف���ي الدين 

ع اإل���ى اهلل ف���ي م�شاألته، ب���اأن يكمل عقله، فمن عقل قن���ع بما يكفيه، ومن  فليت�ش���رَّ

قنع بما يكفيه ا�شتغنى، ومن لم يقنع ِبما يكفيه لم ُيدِرك الِغنى اأبداً.

ي���ا ه�ش���ام، اإن كان ُيغِني���ك م���ا يكفي���ك فاأدنى ما ف���ي الدنيا يكفي���ك، واإن كان ل 

ُيغِنيك ما يكفيك فلي�ص �شيء من الدنيا ُيغِنيك.

ي���ا ه�ش���ام ... ق���ال الح�ش���ن بن عل���يQ: اإذا طلبت���م الحوائ���ج فاطلبوها من 

اأهلها، قيل: يا ابن ر�شول اهلل ومن اأهلها ؟ قال: الذين ق�ّص اهلل في كتابه ذكرهم، 

ر اأولو الألباب} قال: هم اأولو العقول«. فقال: {اإنَّما يتذكَّ

تمهيد:

حاجات الإن�سان الأ�سا�ض عديدة, ولكنها قد تزداد تبعًا لطريقة حياته, اأو ازدياد 

حاجت���ه وم�سوؤوليته, كما قد ت���زداد تبعًا لطمع نف�سه وما ت�ستهيه من الرخاء, اإذ اأنها 

اعة لطلب الرخاء والراحة. نزَّ

فت���ارًة يقدر على تاأمين حاجته, ويكتفي, واأخرى ل يقدر فيحتاج ال�سوؤال لدين اأو 

الغنى الحقيقّي

الدر�س العا�سر
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م�ساعدة, واأخرى يكتفي ولكن نف�سه ل ت�سبعها الكّفاية.

فه���ذان عنوانان اأ�س���ارت لهما الفقرتان م���ن الو�سّية المبارك���ة لإمامنا الكاظم

Q, وهما: الغنى وال�سوؤال, و�سنتعر�ض في هذا الدر�ض لهذين المعنيين �سارحين 

بع�ض خ�سائ�سهما وما اأو�سى به الإ�سالم ب�ساأنهما.

ما هو الغنى؟

لي�ض المراد من الغنى اأن يكون المرء ذا اإمكانات مادية يحقق بها الرغبات التي 

يريده���ا في الحياة الدنيا, فهذا المعنى وا�سح لكل النا�ض, ولكن المراد منه الحالة 

النف�سية التي تجعل المرء م�ستغنيًا عن الحاجة للنا�ض, ولطلب المدد والعون منهم, 

وهذا هو المعنى المراد من غنى النف�ض في مقابل غنى المال.

 Rواأهل البيت Pوق���د وردت ف���ي الأحاديث ال�سريفة عن الر�سول الأك���رم

رواي���ات كثي���رة تدل على ف�سل غنى النف�ض وتدعو اإلي���ه, منها ما ورد عن ر�سول اهلل 

.
(((

الأكرمP: »خير الِغنى غنى النف�ص«

���ُرواْ ِفي �َشِبيِل اهلِل  ح�شِ
ُ
ويقول جلَّ وعال ف���ي و�سف الموؤمنين:{ِلْلُفَقَراء الَِّذيَن اأ

ِف َتْعِرُفُهم  ْغِنَياء ِم���َن التََّعفُّ
َ
ْر�ِص َيْح�َشُبُه���ُم اْلَجاِهُل اأ

َ
َل َي�ْشَتِطيُع���وَن �َشْرًب���ا ِفي الأ

.
(2(

 ِبِه َعِليٌم}
َ
ْلَحاًفا َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخْيٍر َفاإِنَّ اهلل ُلوَن النَّا�َص اإِ

َ
ِب�ِشيَماُهْم َل َي�ْشاأ

 فت���رك التفكير بما في اأيدي النا����ض من المال والمتاع هو الغنى, وهو تعبير اآخر 

ومعن���ى مرادف وقري���ب من الزهد, وكثيرًا ما يرد على ل�س���ان العلماء قولهم الزهد 

عّما في اأيدي النا�ض, و فيما اأوحى اهلل تعالى اإلى مو�سىQ: »يا مو�شى، ل تركن 

اإل���ى الدني���ا ركون الظالمي���ن، وركون من اتخذها اأّماً واأب���اً... واترك من الدنيا ما 

.
(((

بك الغنى عنه« 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) - �ض 844

)2) البقرة: )27

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 905
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وفي الرواية: �سمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: »ثاث هنَّ فخر الموؤمن وزينته 

ف���ي الدني���ا والآخرة: ال�ش���اة في اآخر اللي���ل وياأ�شه مما في اأي���دي النا�ص وولية 

.
(((

الإمام من اآل محّمد �شلى اهلل عليه واآله« 

كيف ت�ستغني النف�س ؟

غن���ى النف�ض يتح�سل عب���ر المجاهدة له���ا بالدرجة الأول���ى, والقناعة بالدرجة 

الثانية, ويعتمد هذان الأمران على اأمرين اآخرين اأ�سا�سين هما:

1 – كمال العقل:

وه���ذا ما اأ�سار ل���ه الإمام الكاظمQ في الو�سّية حيث قال: »يا ه�شام من اأراد 

ع اإلى  الغن���ى ب���ا م���ال، وراحة القلب م���ن الح�شد، وال�شام���ة في الدي���ن فليت�شرَّ

اهلل ف���ي م�شاألت���ه، ب���اأن يكمل عقله، فمن عقل قنع بما يكفي���ه، ومن قنع بما يكفيه 

ا�شتغنى، ومن لم يقنع ِبما يكفيه لم ُيدِرك الِغنى اأبداً«.

فمن تمام العقل اأن يقنع المرء بما ق�سم اهلل تعالى له من الرزق, واأن يكتفي بما 

بي���ن يديه مّما هّياأه اهلل تعالى له, ويقطع الطمع والنظر لما في اأيدي النا�ض واإتعاب 

قلبه بما ل يدرك.

وق���د اأ�سار الإمامQفي اآخر الحديث هذا اإلى اأّن من ل يقنع بما لديه وتتطّلع 

عين���اه لم���ا في اأيدي الآخرين ودني���ا غيره, فاإّنه لن يدرك الغنى اأب���دًا, لأّنه ل حدود 

لطم���ع الإن�س���ان, فاإّنه واإن اأدرك هذه الدنيا التي في اأيدي غيره ف�سرعان ما �سيطمع 

في الدنيا التي هي اأكبر منها والتي هي في قوم لم يكن يراهم من قبل, اأو يطمع في 

دنياهم لأّنها فوق ت�سّوره اأو اأرقى من طموحه.

وهك���ذا كلم���ا و�سل لدنيا طمع ف���ي الأكبر منها, وله���ذا اأو�سانا اأئم���ة اأهل البيت 

R بترك الطمع بما في اأيدي النا�ض, فعن الإمام ال�سادق Q : »اإن اأردت اأن 

))) البهائي العاملي - مفتاح الفالح - �ض 224
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.
(((

تقّر عينك وتنال خير الدنيا والآخرة، فاقطع الطمع عّما في اأيدي النا�ص«

.
(2(

والطم���ع هو العبودية التي اأ�سار لها اأمير الموؤمنينQ: »الطمع رقٌّ موؤّبد«

وفي و�سّية الإمام الكاظمQله�سام: »يا ه�شام اإّياك والطمع. وعليك بالياأ�ص 

مّم���ا ف���ي اأي���دي النا�ص. واأم���ت الطمع من المخلوقي���ن، فاإّن الطم���ع مفتاح للذل، 

واختا����ص العقل، واختاق المروات، وتدني����ص العر�ص، والذهاب بالعلم، وعليك 

بالعت�شام برّبك والتوّكل عليه«.

2 – ترك النكباب على الدنيا:

ُت بال الإن�سان,  وي�سرفه  فالنكباب على الدنيا و�سغل النف�ض بها في الليل والنهار ي�ستِّ

عن التفكر في خير اآخرته, وي�سلب من قلبه القناعة, بينما ترك الهتمام بها والنكباب 

عليها في الليل والنهار, والإقبال على هّم الآخرة, يخلق القناعة والغنى في القلب, ففي 

الرواي���ة عن الإم���ام ال�سادقQ:»من اأ�شبح واأم�شى والدني���ا اأكبر هّمه جعل اهلل 

تعالى الفقر بين عينيه و�شتَّت اأمره ولم ينل من الدنيا اإل ما ق�شم له، ومن اأ�شبح 

.
(((

واأم�شى والآخرة اأكبر هّمه جعل اهلل تعالى الغنى في قلبه وجمع له اأمره« 

ف���اإذا فّكر الإن�س���ان بينه وبين نف�سه ب���اأّن الدنيا لي�ست الهدف ول���م يخلق المرء 

لأجله���ا واأنها فاني���ة - وهذا مقدمة القناعة - فاإنه بال �س���ك �سيكت�سب هذه ال�سفة 

الحمي���دة, وهذا ما اأو�س���ى به اإمامنا زين العابدينQ لرج���ل من جل�سائه:»اتق 

اهلل واأجم���ل ف���ي الطل���ب، ول تطلب م���ا لم يخل���ق... فقال الرج���ل: وكيف ُيطلب 

م���ا ل���م ُيخلق ؟ ! فقال: من طلب الغن���ى والأموال وال�شعة في الدنيا فاإّنما يطلب 

ذلك للراحة، والراحة لم تخلق في الدنيا ول لأهل الدنيا، اإّنما خلقت الراحة في 

.
(4(

الجنَّة ولأهل الجنَّة«

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 740)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض )74)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 909

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض ))))
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الطلب

في مقاب���ل غنى النف�ض وزهدها عّما في اأيدي النا�ض, هنالك الطلب, فكثير من 

النا����ض ي�سعى لنيل حاجته بالطلب وال�س���وؤال, وهذا ما تعّر�ست له الروايات الكثيرة 

دة موقفًا �سلبيًا منه, حيث اعتبرت���ه بالدرجة الأولى مّذلًة للنف�ض, فعن الإمام  مح���دِّ

زي���ن العابدينQ: »طلب الحوائج اإلى النا�ص مذلة للحي���اة، ومذهبة للحياء، 

وا�شتخف���اف بالوق���ار، وه���و الفق���ر الحا�ش���ر، وقّلة طل���ب الحوائج م���ن النا�ص هو 

.
(((

الغنى الحا�شر«

ه والح�شيب  وعن اأمير الموؤمنينQ: »الم�شاألة طوق المذلَّة ت�شلب العزيز عزَّ

.
(2(

ح�شبه«

اترك الطلب قدر الم�ستطاع

ه���ذه و�سية الر�سول الأكرمP واأهل البي���تR لنا باأن ن�ستغني عن الطلب 

 R قدر الإمكان وقدر ما نحمل من �سبر وتحّمل, فاإّن بعد الع�سر ي�سرًا, وقد اأّكدوا

على هذا المعنى غاية التاأكيد, ففي الرواية عن ر�سول اهللP:»يا علي ! لئن اأدخل 

.
(((

يدي في فم التنين اإلى المرفق اأحبُّ اإليَّ من اأن اأ�شاأل من لم يكن ثّم كان«

وق�س���دهP بمن لم يك���ن ثم كان الإن�س���ان, لأّنه معلول والمعل���ول محتاج للعلة 

ف���ي اأ�س���ل الوجود وفي البقاء وال�ستمرار, فلو توقف في����ض العلة عليه لحظة واحدة 

لنعدم, فكيف ي�ساأل الإن�سان اإن�سانًا مثله وهما محتاجان جميعًا للغني المطلق ؟!

 ,
(4(

وع���ن الإمام ال�س���ادقQ: »�شيعتنا من ل ي�شاأل النا�ص ول���و مات جوعاً «

ولي����ض هذا اإل تاأكيدًا عل���ى اأهمّية ترك ال�سوؤال اإل لح���الت ال�سطرار ال�سديد التي 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 222)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 222)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض )22)

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 222)
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يخ���اف منه���ا على النف�ض, فع���ن الإمام الكاظ���مQ: »ل ت�شلح الم�شاأل���ة اإل في 

.
(((

ثاثة، في دم منقطع، اأو غرم مثقل اأو حاجة مدقعة« 

اترك الطلب ولك الجنَّة

هو ثواب اأعّده اهلل تعالى لمن يترك الطلب تعففًا وغنًى, وهذا ما �سمنه الر�سول 

الأكرمP, ففي الرواية ع���ن الإمام ال�سادقQ: »�شمن ر�شول اهللP لقوٍم 

م���ن الأن�ش���ار الجنَّة عل���ى األ ي�شاألوا اأحداً �شيئاً ف���كان الرجل منهم ي�شقط �شوطه 

وه���و عل���ى دابته فينزل حتى يتناوله كراهية اأن ي�ش���األ اأحداً �شيئاً، واإن كان الرجل 

.
(2(

لينقطع �ش�شعه فيكره اأن يطلب من اأحٍد �ش�شعاً« 

وق���د �ساأل اأحد ال�سحابة ر�سول اهللP: »يا ر�شول اهلل ! علمني عمًا ل يحال 

.
(((

بينه وبين الجّنة، قالP: ل تغ�شب، ول ت�شاأل النا�ص �شيئاً«

َمن ن�ساأل اإذاً؟

ن�ساأل الغني المطلق الذي يملك حوائج ال�سائلين من العباد, وهو اأرحم الراحمين 

وخي���ر المعطي���ن, م���ن ل يوقفنا على بابه, بل ت���رك لنا باب دعائه مفتوح���ًا, في اأّي 

لحظ���ة نلجاأ اإليه ولم يحتجب عنا بحاجب �سوى م���ا ن�سنعه نحن من قبائح ذنوبنا, 

فهو الأحّق بالم�ساألة لأّنه خالق كّل �سيء ومليكه وبيده اأن ي�سّخر الأر�ض وال�سماء وكّل 

الخل���ق لإرادت���ه واأمره, فعن الإمام عليQ: »ل ت�شاأل���وا اإل اهلل �شبحانه، فاإّنه اإن 

.
(4(

اأعطاكم اأكرمكم، واإن منعكم خار لكم«

ومعن���ى قول���هQ: واإن منعك���م خار لك���م, اأي اختار لكم ما في���ه �سالحكم, 

فك���م من �سوؤال ل نعل���م ما يخفي تحققه من ال�س���الح اأو الف�ساد ل�سعف اإدراكنا, 

ولأّن���ه عالم الغيب والعال���م بم�سالحنا؟ ولذا فلن�سلم له انقي���اد الموؤمنين ون�ساأله 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 224)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض )22)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض )22)

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض )22)
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�س���وؤال المحتاجي���ن اإلي���ه والم�ستغني���ن عن حاج���ة المخلوقين, كم���ا اأو�سانا بذلك 

���ل يمكنك ف���اإن لكلِّ  اإمامن���ا الع�سك���ريQ: »ادف���ع الم�شاأل���ة م���ا وج���دت التحمُّ

ي���وٍم رزق���اً جدي���داً، واعل���م اأنَّ الإلحاح في المطال���ب ي�شلب الَبَه���اء، ويورث التعب 

والعن���اء، فا�شِب���ر حتى يفت���ح اهلل لك باباً ي�شه���ل الدخول فيه فم���ا اأقرب ال�شنيع 

م���ن المله���وف، والأمن من الهارب المخوف، فربما كانت الغير نوع من اأدب اهلل، 

والحظوظ مراتب، فا تعجل على ثمرة لم تدرك، واإّنما تنالها في اأوانها، واعلم 

اأّن المدبر لك اأعلم بالوقت الذي ي�شلح حالك فيه فثق بخيرته في جميع اأمورك 

.
(((

ي�شلح حالك«

كيف ن�ساأل ؟

ولك���ن اإذا ا�سطررنا لّلجوء للحالة ال�ستثنائية ف���ي الطلب من النا�ض, بحيث لم 

يك���ن هنال���ك من بديل اآخر لق�س���اء حاجتنا المهّم���ة, فاإّن للطلب م���ن النا�ض اآدابًا 

اأر�سدتنا اإليها الروايات ال�سريفة, ومن هذه الآداب:

1 - طلب المعروف من اأهله

اأي من اأهل المعروف, واأهل الكرم والجود وال�سخاء, من اإذا �ساألهم الأخ المحتاج 

اأكرموه بق�ساء حاجته تقّربًا هلل وعماًل بح�سن �سجاياهم.

وق���د جاء في الو�سّي���ة المباركة:»يا ه�ش���ام... وقال الح�شن ب���ن عليQ: اإذا 

طلبت���م الحوائ���ج فاطلبوه���ا من اأهلها، قيل: يا ابن ر�ش���ول اهلل ومن اأهلها ؟ قال: 

ْلَباِب} قال: هم 
َ
ْوُل���واْ الأ

ُ
ُر اأ الذي���ن ق����صّ اهلل في كتاب���ه ذكرهم، فقال:{ اإِنََّما َيَتَذكَّ

اأولو العقول«.

.
(2(

وعن الإمام عليQ: »فوت الحاجة اأهون من طلبها اإلى غيِر اأهلها«

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 224)

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 226)
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2 – البتعاد عن غير اأهله

م���ن اأهل المنع والوجوه العاب�سة القاتم���ة, التي واإن كانت تعي�ض في نعمة من اهلل 

اإّل اأّنه���ا ل توؤّدي ح���ّق اهلل تعالى, ويمنعها لوؤم طباعها م���ن ق�ساء حوائج الموؤمنين, 

ف���ال تقدم على هذا الطلب من هوؤلء النا�ض لأّن في ذلك اإذلًل للنف�ض, وفي الرواية 

����ص اإلى الموؤمن اأم���وره كّلها ولم  ع���ن الإمام ال�س���ادقQ:»اإّن اهلل عّز وجّل فوَّ

ُة َوِلَر�ُشوِلِه  يفّو����ص اإلي���ه اأن يذلَّ نف�شه، األ���م ت�شمع لقوِل اهلل عزَّ وجل:{َوهلِلِ اْلِع���زَّ

ه اهلل  ؟ فالموؤم���ن ينبغ���ي اأن يك���ون عزي���زاً ول يك���ون ذلي���ًا، يع���زُّ
(1(

َوِلْلُموؤِْمِني���َن}

.
(2(

بالإيمان والإ�شام«

.
(((

وقد روي عن الإمام ال�سادقQ: »ل ت�شاأل من تخاف اأن يمنعك«

3 – طلب ما ي�ستطاع

م���ا ي�ستط���اع اأن يلبي من الحاجة, فل���و كانت الحاجة بمقدار ل يق���در من ت�ساأله 

على ق�سائها كلها فلي�ض من المنا�سب اأن ُي�ساأَل عن كّل الحاجة, فعن اأمير الموؤمنين

.
(4(

Q:»اإذا اأردت اأن تطاع فا�شاأل ما ي�شتطاع«

4 – ترك الإلحاح

فل���و ا�ستمهلنا الموؤمن لوقت كي يق�سي حاجتن���ا, فلي�ض من المنا�سب كثرة طرق 

الباب لل�س���وؤال عنها, ولو اعتذر عن عدم ق�سائها فلي�ض من المنا�سب تكرار ال�سوؤال 

ب�سكل ي�سايق الم�سوؤول ويملُّه.

.
(5(

فعن اأمير الموؤمنينQ:»كثرة ال�شوؤال تورث المال«

))) المنافقون: 8

)2) الكليني-الكافي- دار الكتب الإ�سالمية – طهران - الطبعة الخام�سة - ج 5 �ض )6

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 226)

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 226)

)5) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 - �ض 226)
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حاجات الإن�سان الأ�سا�ض عديدة, ولكّنها قد تزداد تبعًا لطريقة حياته, اأو ازدياد 

حاجت���ه وم�سوؤوليته, كما قد ت���زداد تبعًا لطمع نف�سه وما ت�ستهيه من الرخاء, اإذ اإّنها 

اعة لطلب الرخاء والراحة. نزَّ

لي�ض المراد من الغنى اأن يكون المرء ذا اإمكانات مادية يحّقق بها الرغبات التي 

يريده���ا في الحياة الدنيا, فهذا المعنى وا�سح لكّل النا�ض, ولكن المراد منه الحالة 

النف�سية التي تجعل المرء م�ستغنيًا عن الحاجة للنا�ض, ولطلب المدد والعون منهم.

غن���ى النف����ض يح�سل عبر المجاه���دة لها بالدرج���ة الأولى, والقناع���ة بالدرجة 

الثانية, ويعتمد هذان الأمران على اأمرين اآخرين اأ�سا�سين هما:

) – كمال العقل.

2 – ترك النكباب على الدنيا.

ف���ي مقابل غنى النف�ض وزهدها عما ف���ي اأيدي النا�ض, هنالك الطلب, فكثير من 

النا����ض ي�سعى لنيل حاجته بالطلب وال�سوؤال, وهذا م���ا تعّر�ست له الروايات الكثيرة 

محّددة موقفًا �سلبيًا منه, حيث اعتبرته بالدرجة الأولى مذّلًة للنف�ض.

و�سّي���ة الر�سول الأكرمP واأهل البيتR لنا ب���اأن ن�ستغني عن الطلب قدر 

الإمكان وقدر ما نحمل من �سبٍر وتحّمل, فاإّن بعد الع�سر ي�سرًا.

���ة هي الثواب الذي اأعّده اهلل تعالى لمن يترك الطلب تعّففًا وغنًى, وهذا ما  الجنَّ

.Pسمنه الر�سول الأكرم�

ينبغي علينا اأن ن�ساأل الغني المطلق الذي يملك حوائج ال�سائلين من العباد, وهو 

اأرح���م الراحمي���ن وخير المعطين, م���ن ل يوقفنا على بابه, بل ت���رك لنا باب دعائه 
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مفتوح���ًا ف���ي اأّي لحظة نلج���اأ اإليه ولم يحتج���ب عّنا بحاجب �سوى م���ا ن�سنعه نحن 

م���ن قبائ���ح ذنوبنا, لذا فلن�سلم له انقي���اد الموؤمنين ون�ساأله �س���وؤال المحتاجين اإليه 

والم�ستغنين عن حاجة المخلوقين.

) - ما المراد بغنى النف�ض ؟

2 - كيف يح�سل غنى النف�ض ؟

) – ماذا اعتبر اأهل البيتR الطلب من النا�ض ؟

4 – من اأحّق اأن ن�ساأله ؟ ولماذا ؟

ْر�ِص 
َ
���ُرواْ ِف���ي �َشِبي���ِل اهلِل َل َي�ْشَتِطيُع���وَن �َشْرًب���ا ِف���ي الأ ح�شِ

ُ
ِذي���َن اأ {ِلْلُفَق���َراء الَّ

ْلَحاًفا  ُلوَن النَّا�َص اإِ
َ
ِف َتْعِرُفُهم ِب�ِشيَماُهْم َل َي�ْشاأ ْغِنَياء ِمَن التََّعفُّ

َ
َيْح�َشُبُهُم اْلَجاِهُل اأ

 ِبِه َعِليٌم}.
َ
َوَما ُتنِفُقواْ ِمْن َخْيٍر َفاإِنَّ اهلل

قال علي بن خالد: بتُّ ليلة على �سور طر�سو�ض فمّر بهلول فلكزني برجله ثّم اأن�ساأ 

يقول:
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ت�������س���ت���ح���ي األ  ال���������ح���������ور  ط�������ال�������ب  ي���������ا 

ال�������������س������ور؟ ع������ل������ى  ال���������ن���������وم  ي�����ح�����م�����ل�����ك   

وخ����������اط����������ب ال����������ح����������ور ط��������وي��������ل ال����ب����ك����ا

م�������ق�������ّي�������د الأع�����������������������س�����������اء م�����ح�����������س�����ور

ل���ه اإن  وم������������ا  ال�����غ�����م�����������ض  ي�����ط�����ع�����م  ل 

ال������ح������ور ي������������رى  اأو  ج�����������س�����م  راح��������������ة   

ال����ع����ل����ى ذو  زخ�������رف�������ه�������ا  ج��������ّن��������ة  ف���������ي 

م������ح������ب������ور ك����������������ّل  ف�������ي�������ه�������ا  ي�������ن�������ع�������م   

قال: فانتبهت فزعًا ولم اأنم بعد ذلك في الحر�ض.

و�سئ���ل بهلول عن رجل مات وخل���ف ابنًا وابنة وزوجة ولم يخل���ف من المال �سيئًا 

كي���ف تك���ون الق�سمة؟ فقال: لالإبن���ة الثكل وللزوجة خراب البيت وم���ا بقي من الهّم 

فللع�سبة !

 قال محّمد بن خالد الوا�سطي: اأن�سدني بهلول:

ال�������دن�������ي�������ا ع��������ل��������ى  ال���������ح���������ر����������ض  دع 

وف������������������ي ال��������ع��������ي�����������������ض ف��������������ال ت�����ط�����م�����ع

ال�����������م�����������ال م�����������������ن  ت����������ج����������م����������ع  ول 

ت�����ج�����م�����ع ل���������م���������ن  ت�����������������������دري  ف���������م���������ا   

ف������������������������������اإّن ال������������������������������رزق م�������ق���������������س�������وم

ي�����ن�����ف�����ع ل  ال������������ظ������������ن  و����������������س���������������وء   

ح��������ر���������ض ذي  ك����������������������ّل  ف���������ق���������ي���������ر 

ي������ق������ن������ع م�����������������ن  ك�����������������������ّل  غ������������ن������������ي   
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يا ه�شام :

»ل���و كان ف���ي ي���دك ج���وزة وق���ال النا�ص: لوؤل���وؤة ما كان ينفع���ك واأنت تعل���م اأّنها 

ج���وزة، ول���و كان في يدك لوؤلوؤة وقال النا�ص: اإّنها ج���وزة ما �شرك واأنت تعلم اأّنها 

لوؤلوؤة«.

تمهيد:

ه���و مقطع �سغير وفقرة من �سطرين مّم���ا اأو�سى به الإمام الكاظمQ له�سام 

بن الحكم, ولكّنها على وجازتها تت�سّمن مفاهيم عديدة. و�سنحاول في هذا الدر�ض 

اأن ن�سبر غور هذه العبارات لنقراأ ما بين حروفها من المفاهيم الإ�سالمية الرفيعة, 

و�سنتحدث عن مفهومين اأ�سا�سين اأولهما المدح والغرور, والثاني ثبات العقيدة.

المدح

الم���دح هو ذكر ال�سخ����ض بف�سيلة اأو عمل يحمد عليه, بق�س���د تبيان ف�سله, ول 

يعن���ي ه���ذا اأن تكون الف�سيلة موج���ودًة حّقًا في ال�سخ�ض المم���دوح, ولذا فاإّن بع�ض 

المدح مدح �سادق, وبع�سه الآخر مدح كاذب, وهو محّرٌم بالطبع.

يالحظ ف���ي ال�سريعة التركيز على اأن ل يترك الم���دح حالة نف�سية في الممدوح, 

المدح والغرور

الدر�س الحادي ع�سر



اأولو الألباب 104

واأهّم ما ُيخ�سى اأن ي�ساب الممدوح بمر�ض الغرور, فعن الإمام علي Q: »كم من 

.
(((

مغروٍر بح�شن القول فيه، كم من مفتوٍن بالثناء عليه«

يتخ���ذ بع����ض النا�ض المدح كو�سيل���ة للتاأثير عل���ى الآخرين, فمن خ���الل المديح 

ه���م, ويمكن لهم من خ���الل ذلك اأن يم���ّرروا لهم الأف���كار الرديئة, اأو  يكت�سب���ون ودَّ

يقّبح���وا لهم �سورًا ح�سنة. وقد حّذرن���ا اأمير الموؤمنينQمن هوؤلء النا�ض, فعنه

ن له القبيح، ويبغِّ�ص اإليه  Q: »اأجه���ل النا����ص المغترُّ بقول مادح متملِّق، يح�شِّ

.
(2(

الن�شيح«

ول�سّدة تاأثير المدح في الممدوح والخوف عليه من اأن ي�ساب بداء الغرور اأر�سدنا 

اأه���ل البيت R لالإخت�سار في مدح الآخرين, وعدم كيل الثناء عليهم والمبالغة 

ف���ي ذلك, والكتفاء بالقدر ال���ذي يحّقق الم�سلحة, كالتكريم للممدوح, فعن الإمام 

.
(((

علي Q: »اإذا مدحت فاخت�شر، اإذا ذممت فاقت�شر«

خطر المدح

اأ�سرن���ا اإلى خطورة المدح فيم���ا يتركه على الممدوح من اأث���ٍر نف�سي قد يودي به 

لمهال���ك اأخالقية, بل اإنَّ بع�ض الروايات ال�سريفة ذك���رت اأّن ال�سيطان يعتبر المدح 

ة والتي يِثق بفاعليتها في الإف�ساد, فعن الإمام علي Q: »حبُّ  من الفر����ض الهامَّ

.
(4(

الإطراء والمدح من اأوثق فر�ص ال�شيطان«

وعن الر�سول الأكرمP: »حبُّ الإطراء والثناء يعمي وي�شّم عن الدين، ويدع 

.
(5(

الديار باقع«

والم���راد م���ن اإعماِئه عن الدي���ن اأن الممدوح قد يعتبر نف�سه اأه���ّم من اأن ي�ستمع 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض )286

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض )286

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض )286

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 2862

)5) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 2862
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للموعظة والحكمة, فيحرم من الهداية بتركه ال�سماع للنداء الديني.

ولأج���ل هذا الخط���ر ورد العديد من الروايات التي تو�سي م���ن ي�سمع المديح في 

وجه���ه بالتوجه هلل تعالى بالدعاء, ومن ذلك ما ورد عن ر�سول اهلل الأكرمP:»اإذا 

اأُثن���ي علي���ك ف���ي وجهك فقل: الّله���م اجعلني خي���راً مما يظّنون، واغف���ر لي ما ل 

.
(((

يعلمون، ول توؤاخذني بما يقولون«

وليتفّكر الواحد مّنا حين يمدحه الآخر بو�سية الإمام الكاظم Q التي تقّدمت: 

»ل���و كان ف���ي يدك جوزة وقال النا�ص: لوؤل���وؤة ما كان ينفعك واأنت تعلم اأّنها جوزة، 

ك واأنت تعلم اأّنها لوؤلوؤة«. ولو كان في يدك لوؤلوؤة وقال النا�ص: اإّنها جوزة ما �شرَّ

فاإّن الحقيقة التي تحملها اأنف�سنا ل يزيفها طعن الطاعن, ول يجليها مدح المادح, 

و�سنقدم يوم القيامة على ربٍّ عليم ب�سير يعلم خائنة الأعين وما تخفي ال�سدور.

الغرور

الغ���رور �سف���ة رديئة وهو م���ن م�ساوئ الأخ���الق التي اأفرد لها العلم���اء م�ساحات 

�سا�سعة في كتبهم الأخالقية تحذيرًا واإر�سادًا وتب�سيرًا ل�سبل العالج منها لو اأ�سابت 

النف�ض.

كم���ا اأّن الق���راآن الكري���م ذّم هذه ال�سفة, وتح���ّدث عّمن ات�سف به���ا, فمن تلك 

ُهْم  ْعُدوَداٍت َوَغرَّ اًما مَّ يَّ
َ
���اُر اإِلَّ اأ َنا النَّ نَُّهْم َقاُلواْ َلن َتَم�شَّ

َ
الآي���ات قوله تعالى:{َذِل���َك ِباأ

َها النَّا�ُص اتَُّقوا َربَُّكْم َواْخ�َشْوا  يُّ
َ
, وقوله تعالى:{َيا اأ

(2(

ا َكاُنواْ َيْفَتُروَن}  ِفي ِديِنِهم مَّ

َيْوًم���ا لَّ َيْج���ِزي َواِلٌد َعن َوَلِدِه َوَل َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َواِلِدِه �َشْيًئا اإِنَّ َوْعَد اهلل َحقٌّ 

.
(((

نَُّكم ِباهلل اْلَغُروُر}  ْنَيا َوَل َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ َفَا َتُغرَّ

 :Q وجاء الكثير من الروايات ال�سريفة للتحذير من الغرور, فعن الإمام علي

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 4 �ض 2862

)2) اآل عمران: 24

))) لقمان: ))



اأولو الألباب 106

»فاتق���وا اهلل عب���اد اهلل، تقي���ة ذي ل���بٍّ �شغ���ل التفكر قلب���ه، واأن�شب الخ���وف بدنه.. 

.
(((

و�شلك اأق�شد الم�شالك اإلى النهج المطلوب، ولم تفتله فاتات الغرور«

واأ�س���ار بع����ض الرواي���ات الأخرى لآثار الغ���رور على الدين وما يحب���ط به من عمل 

الإن�س���ان, فعن الإمام زين العابدين Q: »رّب مغرور مفتون ي�شبح لهياً �شاحكاً 

ي���اأكل وي�ش���رب، وه���و ل ي���دري لعّل���ه ق���د �شبقت ل���ه م���ن اهلل �شخطة ي�شل���ى بها نار 

.
(2(

جهنم«

اأنواع الغرور

الغرور على اأنواع عديدة منها ما هو اأخطر من الآخر, و�سنعدد ثالثة اأنواع ذاكرين 

ما ورد فيها من الروايات والآيات الكريمة:

1 - الغرور باهلل تعالى

َك ِبَربَِّك اْلَكِريِم*  َها اْلأِْن�َش���اُن َما َغرَّ يُّ
َ
اإذ يق���ول اهلل تعالى في محكم اآياته:{َيا اأ

.
(((

اَك َفَعَدَلَك}  الَِّذي َخلََقَك َف�َشوَّ

والم���راد بالغ���رور هو الأمن م���ن العقاب الإلهّي ي���وم القيامة والغت���رار بما ورد 

م���ن رحمت���ه تعالى يوم القيام���ة, وما اأعّده م���ن النعيم وما روي عن عف���وه, غافلين 

نَّ َعَذاِب���ي ُهَو اْلَعَذاُب 
َ
ِحيُم * َواأ َنا اْلَغُف���وُر الرَّ

َ
نِّي اأ

َ
ع���ن قوله تعالى:{َنبِّىْء ِعَب���اِدي اأ

.
(4(

ِليَم}
َ
الأ

وقد روي اأنه ورد في الزبور: »ابن اآدم ! لما رزقتكم الل�شان واأطلقت لكم الأو�شال 

ورزقتك���م الأم���وال، جعلتم الأو�شال كلها عوناً على المعا�ش���ي، كاأنكم بي تغترون، 

.
(5(

وبعقوبتي تتاعبون«

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)22

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 4)22

))) )النفطار:6/7)

)4) الحجر: 49 - 50

)5) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 5)22
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وروي ع���ن اأمي���ر الموؤمنينQ:»الحذر الح���ذر اأّيها المغ���رور، واهلل لقد �شتر 

.
(((

حتى كاأنه قد غفر«

ومن الغرور اأي�سًا اأن يقدم الإن�سان على تكرار المع�سية اعتمادًا منه على مغفرة 

اهلل وت�سويفًا من نف�سه, اإذ يقول لها: غدًا �ستتوبين اإلى اهلل تعالى و هو الغفار الرحيم 

ة باهلل اأن  بالعب���اد, فقد ورد ف���ي خ�سو�ض هذا عن الإمام علي Q:»اإّن م���ن الغرَّ

.
(2(

ي�شّر العبد على المع�شية ويتمنى على اهلل المغفرة «

2 - الغترار بالدنيا

وكيف يغتّر المرء بما يزول؟ بل اإّن كّل ما فيها هو هناُء لحظات يزول ب�سرعة, ويا 

لي���ت �سعادة اللحظ���ات هذه ُتنال بالراحة, بل اإّنها ل تك���ون اإل بعد الجهد والم�سقة, 

وف���وق ذل���ك ي�سوبها الكدر, فهل تنال الثم���رة في الدنيا بغير ت�سل���ق ال�سجر, اأو بذل 

النفي�ض من المال المدخر, وعند اأكلها يكدرها البذر, فال تجد في هذه الدنيا هناًء 

خال�سًا, فعالم الغترار اإذًا؟!

هذا ما نّبهنا اإليه اأمير الموؤمنينQبقوله: »اتقوا غرور الدنيا، فاإّنها ت�شترجع 

.
(((

اأبداً ما خدعت به من المحا�شن، وتزعج المطمئّن اإليها والقاطن« 

.
(4(

وعنهQ: »�شكون النف�ص اإلى الدنيا من اأعظم الغرور« 

3 - الغترار بالنف�س

وهو اأي�س���ًا من اأق�سام الغرور الذي نهت عنه الرواي���ات ال�سريفة, ومن م�ساديق 

هذا الغرور م���ا يح�سل لدى المهتّمين بكمالهم الج�سدي الغافلين عن كمال العقول 

والقلوب, فترى الواحد منهم ل ي�سبر حين يرى المراآة عن التباهي بعر�ض ما اأعطاه 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 6)22

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 6)22

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 6)22

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 6)22
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اهلل تعالى له من القّوة في البدن اأمامها, فيقف ليتاأمل ذلك نا�سيًا اأن من اأعطاه هذه 

الق���وة ق���ادر على �سلبه اإّياه���ا, واأّنه مهما بلغت قواه فاإّن بعو�سة ق���ادرة على اأن تذّله 

وت�سلبه رقاد ليله, ومنهم من ي�سل به الأمر لعبادة ج�سده في�سبح كّل باله وهّمه في 

الحياة اأن يرعاه ويحفظه ويقويه, فهذا النوع من الغرور نهت عنه الروايات ال�سريفة 

اأي�سًا, وما ذكرناه هو اأحد الأمثلة التي ت�سير لحال المغتّرين باأنف�سهم ولي�ست المثال 

الح�سري لهم, ورد عن الإمام علي Q: »من جهل اغتّر بنف�شه، وكان يومه �شّراً 

(((

من اأم�شه« 

.
(2(

و عنهQ: »من اغتّر بنف�شه اأ�شلمته اإلى المعاطب«

ن�سيحة لأهل الغرور

Qاأحببن���ا في النهاي���ة اأن نذكر هذه الكلم���ات المروية عن الإم���ام ال�سادق

كموعظ���ة لمن ت�س���ّول له نف�سه الغت���رار بها, وه���ي تاأّمالت في ح���ال الدنيا واأهلها 

وت�سرفه���ا به���م ن�س���األ اهلل تعال���ى اأن ينجينا م���ن قاتالت الغ���رور اإّنه ه���و الرحيم 

الغفور.

ق���ال الإمام ال�سادق Q: »المغرور في الدنيا م�شكين، وفي الآخرة مغبون، 

لأّن���ه ب���اع الأف�شل بالأدنى، ول تعج���ب من نف�شك، فربما اغت���ررت بمالك و�شّحة 

ج�شم���ك اأن لعّل���ك تبقى. وربم���ا اغتررت بطول عم���رك واأولدك واأ�شحابك لعّلك 

تنج���و بهم. وربما اغت���ررت بحالك ومنيتك، واإ�شابتك ماأمول���ك وهواك، وظننت 

اأّن���ك �ش���ادق وم�شيب. وربما اغتررت بما تري الخلق من الندم على تق�شيرك في 

العب���ادة، ولع���ّل اهلل تعالى يعلم م���ن قلبك بخاف ذلك. وربم���ا اأقمت نف�شك على 

العب���ادة متكّلفاً واهلل يريد الإخا�ص. وربما افتخرت بعلمك ون�شبك، واأنت غافل 

ع���ن م�شم���رات ما في غيب اهلل. وربما تدعو اهلل واأن���ت تدعو �شواه. وربما ح�شبت 

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 6)22

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 6)22
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اأّن���ك نا�ش���ح للخل���ق واأنت تريدهم لنف�ش���ك اأن يميلوا اإليك. وربم���ا ذممت نف�شك، 

واأنت تمدحها على الحقيقة. واعلم اأّنك لن تخرج من ظلمات الغرور والتمّني اإل 

ب�ش���دق الإناب���ة اإلى اهلل تعالى، والإخبات له، ومعرف���ة عيوب اأحوالك من حيث ل 

يواف���ق العقل والعل���م، ول يحتمله الدين وال�شريعة و�شنن الق���دوة واأئّمة الهدى، 

واإن كنت را�شياً بما اأنت فيه فما اأحد اأ�شقى بعمله منك واأ�شيع عمراً واأورث ح�شرًة 

.
(((

يوم القيامة«

المدح هو ذكر ال�سخ�ض بف�سيلة اأو عمل ُيحمد عليه, بق�سد تبيان ف�سله.

يالحظ ف���ي ال�سريعة التركيز على اأن ل يترك الم���دح حالة نف�سّية في الممدوح, 

واأهّم ما ُيخ�سى اأن ي�ساب الممدوح بمر�ض الغرور.

يتخ���ذ بع����ض النا�ض المدح كو�سيل���ة للتاأثير عل���ى الآخرين, فمن خ���الل المديح 

روا لهم الأف���كار الرديئة, اأو  ه���م, ويمكن لهم من خ���الل ذلك اأن يم���رِّ يكت�سب���ون ودَّ

يقّبحوا لهم �سورًا ح�سنة.

ول�سّدة تاأثير المدح في الممدوح والخوف عليه من اأن ي�ساب بداء الغرور اأر�سدنا 

اأه���ل البيت R لالخت�سار في مدح الآخرين, وعدم كيل الثناء عليهم والمبالغة 

في ذلك, والكتفاء بالقدر الذي يحّقق الم�سلحة, كالتكريم للممدوح.

الغ���رور �سف���ة رديئة وهو م���ن م�ساوئ الأخ���الق التي اأفرد لها العلم���اء م�ساحات 

�سا�سعة في كتبهم الأخالقية تحذيرًا واإر�سادًا وتب�سيرًا ل�سبل العالج منها لو اأ�سابت 

النف�ض.

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 7)22
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الغرور على اأنواع عديدة منها ما هو اأخطر من الآخر, و�سنعّدد ثالثة اأنواع:

 1 - الغرور باهلل تعالى: والمراد بالغرور هو الأمن من العقاب الإلهّي يوم القيامة 

والغت���رار بما ورد من رحمته تعالى ي���وم القيامة, وما اأعّده من النعيم وما روي عن 

عفوه.

2 - الغت���رار بالدني���ا: وكي���ف يغتّر المرء بما يزول؟ ب���ل اإّن كل ما فيها هو هناُء 

لحظ���ات يزول ب�سرعة, ويا ليت �سعادة اللحظات هذه ُتنال بالراحة, بل اإّنها ل تكون 

اإل بعد الجهد والم�سّقة, وفوق ذلك ي�سوبها الكدر.

3 - الغت���رار بالنف����ص: وه���و اأي�سًا م���ن اأق�سام الغرور الذي نه���ت عنه الروايات 

ال�سريف���ة, وم���ن م�ساديق هذا الغرور ما يح�سل ل���دى المهتّمين بكمالهم الج�سدي 

الغافلي���ن عن كمال العقول والقلوب, فت���رى الواحد منهم ل ي�سبر حين يرى المراآة 

عن التباهي بعر�ض ما اأعطاه اهلل تعالى له من القّوة في البدن اأمامها, فيقف ليتاأّمل 

ذلك نا�سيًا اأّن من اأعطاه هذه القّوة قادر على �سلبه اإّياها.

) - متى نمدح وكم مقدار ذلك ؟

2 - ما هي اأنواع الغرور ؟

) - ما المراد بالغترار باهلل تعالى ؟

4 - ما هو الغترار بالنف�ض ؟ اأعِط مثاًل.
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ا  ُهْم ِفي ِديِنِهم مَّ ْع���ُدوَداٍت َوَغرَّ اًما مَّ يَّ
َ
���اُر اإِلَّ اأ َنا النَّ ُه���ْم َقاُل���واْ َلن َتَم�شَّ نَّ

َ
{ َذِل���َك ِباأ

َكاُنواْ َيْفَتُروَن}

ُك���ْم َواْخ�َشْوا َيْوًما لَّ َيْجِزي َواِلٌد َع���ن َوَلِدِه َول َمْوُلوٌد  َه���ا النَّا�ُص اتَُّقوا َربَّ يُّ
َ
{َي���ا اأ

نَُّكم  ْنَي���ا َوَل َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ ُه���َو َج���اٍز َعن َواِل���ِدِه �َشْيًئا اإِنَّ َوْعَد اهلل َحقٌّ َف���ا َتُغرَّ

ِباهلل اْلَغُروُر}

قال الح�سن الكوفي: قال رجل لعليان: اأجننت ؟ قال: اأّما عن الغفلة فنعم واأّما عن 

المعرفة فال, قال: كيف حالك مع المولى ؟ قال: ما جفوته مذ عرفته, قال: ومذ كم 

عرفته ؟ قال: مذ جعل ا�سمي في المجانين !

ق���ال علي بن ظبي���ان: مررت يومًا بالكوف���ة فلّما �سرت في �سكك هم���دان اإذا اأنا 

بعلي���ان المجن���ون وفي يده ق�سبة فار�سي���ة مثل القناة وفي راأ�سه���ا كبة قطن وعليها 

خرق���ة, واإذا هو ي�سّد على ال�سبيان, فاإذا اأدركهم قالوا: الق�سا�ض يا علي, ثّم يلقي 

الق�سب���ة م���ن يده, فلما راأيته تهيب���ت اأن اأمر بين يديه, فقال ل���ي: مر يا علي فل�ست 

منه���م فم���ررت فلما حاذيته قلت: م���ن نوق�ض في الح�ساب ُعذب, ق���ال: كال يا علي. 

رّبن���ا اأكرم من ذلك فاإّنه اإذا قدر عف���ا, قلت له: من العاقل ؟ قال: من حا�سب نف�سه 

وخاف رّبه.
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يا ه�شام:

»المتكّلم���ون ثاث���ة: فراب���ٌح و�شال���م و�شاج���ب، فاأّم���ا الراب���ح فالذاك���ر هلل، واأّما 

ال�شال���م فال�شاك���ت، واأّم���ا ال�شاجب فالذي يخو�ص في الباط���ل. اإّن اهلل حّرم الجّنة 

عل���ى كّل فاح����ص ب���ذيء قليل الحياء ل يبالي ما قال ول م���ا قيل فيه. وكان اأبو ذر 

- ر�شي اهلل عنه - يقول: »يا مبتغي العلم اإّن هذا الل�شان مفتاح خير ومفتاح �شر، 

فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وورقك«.

تمهيد:

لق���د منَّ اهلل تعالى علينا حين خلقنا باأع�س���اء ن�ستعين بها على ق�ساء حوائجنا, 

ون�ستكم���ل بها اإن�سانّيتنا, وجعل فيه���ا حوا�سًا ن�ست�سعر بها ما حولنا ونتفاعل معه من 

خاللها, هذه الأع�ساء هي الم�سّماة بالجوارح.

اإن الج���وارح ل كرام���ة له���ا بحّد ذاته���ا اإل اأّن الإن�س���ان نف�سه ه���و المكرم بنعمة 

ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر  الإيجاد ونعمة العقل, قال تعالى:{ َوَلَقْد َكرَّ

.
(((

يًا} ْن َخلَْقَنا َتْف�شِ مَّ ْلَناُهْم َعلَى َكِثيٍر مِّ يَِّباِت َوَف�شَّ َن الطَّ َوَرَزْقَناُهم مِّ

))) الإ�سراء: 70

مفتاح الخير وال�سر

الدر�س الثاني ع�سر
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اإل اأّن هذا ل يعني اإعفاء الجوارح من الم�سوؤولية, ولهذا فاإّن كرامة الجارحة هذه 

م وتارة تهان. تتبع ت�سرف الإن�سان فيها, فتارة تكرَّ

متى تكرم الجوارح ؟

فم���ن موارد تكريم بع�ض الج���وارح تكريم ر�سول اهلل الأك���رمP لليد العاملة, 

وكذلك كرامة اليد التي تجاهد في �سبيل اهلل تعالى وتذيق اأعداء اهلل العذاب امتثاًل 

ْرُكْم  ْيِديُكْم َوُيْخِزِهْم َوَين�شُ
َ
 ِباأ

ُ
ْبُه���ُم اهلل لأم���ره, حيث يقول جلَّ وعال:{ َقاِتُلوُهْم ُيَعذِّ

.
(((

ِمِنيَن} وؤْ ُدوَر َقْوٍم مُّ َعلَْيِهْم َوَي�ْشِف �شُ

وكذلك تكرم العين الباكية على م�ساب الح�سينQ, ففي الرواية عن الإمام 

الر�ساQ:»فعل���ى مثل الح�شين فليبك الباكون فاإن البكاء عليه يحط الذنوب 

.
(2(

العظام«

ف���ي الخال�س���ة تك���رم الجارحة بمق���دار ما تكون مطيع���ة هلل تعال���ى وت�سهم في 

رف���ع الكم���ال الإن�سان���ي, وتحتكم للعق���ل فال تنقاد م���ع الهوى فت�سبح اآل���ة للعدوان 

والإف�ساد.

متى تهان الجارحة ؟

ته���ان الجارحة عندما ت�سبح و�سيلة لممار�سة الرذائل والإف�ساد, وعندما ت�سبح 

كذل���ك ياأتي ال�سرع المقّد����ض ليقيم عليها الحّد ال�سرعّي الم���وؤّدب لكّل من ت�سّول له 

نف�س���ه ا�ستخدام الجوارح في اإف�س���اد المجتمع واإيذاء الإن�سانّي���ة, ومن الموارد التي 

ته���ان في الجوارح ال�سرق���ة, فعندما تمتّد الي���د اإلى اأمالك النا����ض وتعبث بها ياأتي 

ال�سرع لي�سع الحدَّ عليها فيقطعها, وكذا ا�ستثمار الج�سد لالإف�ساد في الأر�ض وتهديد 

النا�ض وترويعهم, فاإنَّ ال�سرع يعاقب على هذا باأ�سّد اأنواع العقوبات وهو القتل.

))) التوبة: 4)

)2) المجل�سي-محّمد باقر -بحار الأنوار- موؤ�س�سة الوفاء,الطبعة الثانية الم�سححة - ج 44 �ض 284



115اأولو الألباب

الل�سان

وم���ن اأخطر هذه الجوارح واأكثرها اأثرًا الل�سان, وه���و اآلة النطق. لكن اآلة النطق 

اللحمّي���ة ه���ذه, ف�ساًل ع���ن كونه���ا اأداة للتفاع���ل الجتماع���ي بالكالم بي���ن النا�ض 

وا�ستعم���ال اللغات, هي الجارحة التي اعتبرته���ا الروايات ال�سريفة مفتاحًا للخير اأو 

ال�سّر, و�سن�ستّعر�ض في الفقرات التالية بع�ض الموارد التي تكرم فيها هذه الجارحة, 

والموارد التي تهان فيها الجارحة وتنال العقاب الإلهّي.

الل�سان الناطق بالحق

هو ل�سان مكّرم لأّنه اتخذ مبداأ الدفاع عن الحّق. والمراد بالحّق هنا كّل ما ير�ساه 

العق���ل ال�سليم وتندب اإليه الفطرة النقّية وال�سريعة الإلهّية, فرف�ض الظلم وانتقاده, 

وا�ستنكار الباطل واأعم���ال الم�ستكّبرين المف�سدين والطواغيت بالل�سان, وخ�سو�سًا 

ف���ي موارد التاأثير, يجعل ه���ذا الل�سان خادمًا في طريق الحّق. وقد و�سف اهلل تعالى 

لَّ  يَبَنا اإِ بع����ض النماذج من اأهل القول الح���ق والعمل الحق فقال تعالى:{ ُقل لَّن ُي�شِ

وَن ِبَنا  ِمُنوَن * ُقْل َهْل َتَربَّ�شُ ِل اْلُموؤْ  َلَنا ُهَو َمْوَلَنا َوَعلَى اهلِل َفْلَيَت���َوكَّ
ُ
َم���ا َكَت���َب اهلل

ْو 
َ
���ْن ِعنِدِه اأ  ِبَعَذاٍب مِّ

ُ
يَبُك���ُم اهلل ن ُي�شِ

َ
اإِلَّ اإِْح���َدى اْلُح�ْشَنَيْي���ِن َوَنْح���ُن َنَتَربَّ����صُ ِبُك���ْم اأ

.
(((

وَن }  َتَربِّ�شُ واْ اإِنَّا َمَعُكم مُّ ْيِديَنا َفَتَربَّ�شُ
َ
ِباأ

فه���وؤلء قالوا كلمة الحّق مع احتم���ال اأن ت�سيبهم الأذية جراء اإعالنهم تم�سكهم 

بالإيم���ان ورف�سهم ال�سرك, واحت�سبوا ما ي�سيبه���م هلل تعالى, فكان ل�سانهم عاماًل 

هلل م�سّخ���رًا في خدم���ة دينه, وكانوا م�سداق كالم الإم���ام ال�سادقQ: »اإنَّ من 

.
(2(

حقيقة الإيمان اأن توؤثر الحقَّ واإن �شّرك على الباطل واإن نفعك«

ويرتكز العتقاد بلزوم قول الحّق على كثير من ال�سفات الأخالقية الرا�سخة في 

))) التوبة: )5 - 52

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 92)
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النف�ض, ومنها ال�سجاعة, والكرم والغيرة على الدين واأهله, وفوق هذا كله التزام ما 

ج���اء في الكتاب الإلهّي الداعي للعمل بالح���ّق لأّن الحّق منت�سر في نهاية المطاف, 

ن ُيِح���قَّ 
َ
 اأ

ُ
ْوَك���ِة َتُك���وُن َلُك���ْم َوُيِري���ُد اهلل نَّ َغْي���َر َذاِت ال�شَّ

َ
وَن اأ يق���ول اهلل تعالى:{َوَت���َودُّ

الَح���قَّ ِبَكِلَماِت���ِه َوَيْقَط���َع َداِبَر اْلَكاِفِري���َن * ِلُيِحقَّ اْلَح���قَّ َوُيْبِطَل اْلَباِط���َل َوَلْو َكِرَه 

َذا ُهَو  , ويق���ول تعالى:{َبْل َنْقِذُف ِباْلَح���قِّ َعلَى اْلَباِطِل َفَيْدَمُغ���ُه َفاإِ
(((

اْلُمْجِرُم���وَن}

.
(2(

ُفوَن} ا َت�شِ َزاِهٌق َوَلُكُم اْلَوْيُل ِممَّ

ل�سان ال�سدق

الل�سان ال�سادق, الذي ل يت�سّرب الكذب اإليه, حتى لو اأّدى ال�سدق ل�سرره, ولم 

يك���ن في �سالحه, هو ل�سان محترم ومكّرم, لأّن الل�سان ال�سادق معيار الإيمان, وبه 

يتمّيز الموؤمن عن المنافق, فقد ورد في الرواية عن اأمير الموؤمنينQ:»ال�شدق 

.
(((

راأ�ص الإيمان، وزين الإن�شان«

ب���ل اختبار الإيمان الحقيقي ومعرفة الرج���ال بالحّق تكون بمعرفة �سدقهم, فال 

يقا�ض الإيمان بطول ال�سجود, ول ثفنات الجبهات, بل اأر�سدنا اأهل البيتRاإلى 

ذلك بمعرفة ال�سدق, فمن كان �سادقًا فهو الموؤمن, فعن الإمام ال�سادق Q:»ل 

تغت���ّروا ب�شاته���م ول ب�شيامهم، فاإّن الرجل ربما لهج بال�شاة وال�شوم حتى لو 

, ويقول جلَّ 
(4(

تركه ا�شتوح�ص، ولكن اختبروهم عند �شدق الحديث واأداء الأمانة«

.
(5(

اٌر }   ل َيْهِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ
َ
وعال:{ اإِنَّ اهلل

))) الأنفال:7 - 8

)2) الأنبياء: 8)

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض )57)

)4) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج 2 �ض 574)

)5) الزمر:)
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الل�سان المهان

الل�سان المهان هو الل�سان الذي ي�سيره المرء ب�سوء اختياره اأداًة للمعا�سي والأذّية 

والف�ساد, ومن الأمثلة على ذلك:

ل�سان ال�سخرية

وهو ل�سان اتخذ في النا�ض عماًل له, فال تراه اإل ناطقًا بعيوب الآخرين م�ستهزئًا 

ْن 
َ
َها الَِّذيَن اآَمُنوا ل َي�ْشَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َشى اأ يُّ

َ
بهم, مخالفًا قول اهلل تعالى:{ َيا اأ

ْنُف�َشُكْم 
َ
ْن َيُكنَّ َخْيراً ِمْنُهنَّ َول َتْلِمُزوا اأ

َ
َيُكوُنوا َخْيراً ِمْنُهْم َول ِن�َشاٌء ِمْن ِن�َشاٍء َع�َشى اأ

وَلِئَك ُهُم 
ُ
يَم���اِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفاأ ْلَق���اِب ِبْئ�َص اِل�ْشُم اْلُف�ُشوُق َبْعَد اْلأِ

َ
َول َتَناَب���ُزوا ِباْلأ

.
(((

اِلُموَن} الظَّ

ل�سان الغيبة

وهو ل�سان مهان ل�ستخدامه في الكبائر من الذنوب, فالغيبة من اأ�سواأ المعا�سي, 

وتعقب الخ�سران في الدارين, فاأّما في الدنيا فالأّن المغتاب ي�سع من قدره, وين�سغل 

بما ل ينفعه, وي�سفه النا�ض والكرام بلوؤم الطبع, فعن الإمام علي Q: »من اأقبح 

.
(2(

اللوؤم غيبة الأخيار«

واأّما في الآخرة فما اأ�سدَّ ما اأوعد اهلل تعالى عليه المغتابين من العذاب, فعن ر�سول 

اهلل P: »مررت ليلة اأ�شري بي على قوم يخم�شون وجوههم باأظفارهم، فقلت: يا 

.
(((

جبرئيل من هوؤلء ؟ فقال: هوؤلء الذين يغتابون النا�ص ويقعون في اأعرا�شهم« 

لنحارب الغيبة

اإّن الغيبة مر�ض اجتماعي, يدّل على �سعف الثقافة في الأّمة, وعلينا - بناًء على 

))) الحجرات:))

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 28)2

))) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 28)2
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ه���ذا- اأن نحاربها اأ�ّسد المحاربة, لأّنها بالدرج���ة الأولى موجبة ل�سخط اهلل تعالى, 

ولأّنه���ا تنزل من ق���در الأّمة بعين اأعدائها, ويروى على �سبيل التذكرة اأّن اأحد الغزاة 

اأراد اأن يغ���زو مدينة فاأر�سل عينًا)جا�سو�سًا( يتح�ّس�ض له عالقات اأهلها, فدخل اإلى 

حانوتٍ  مماثل, ورماه باأّنه يرفع الثمن, فما 
ُ
حانوت وذم ل�ساحبه جاره وهو �ساحب 

كان من �ساحب الحانوت اإل اأن هّب وانتف�ض دفاعًا عن كرامة جاره المهدورة بل�سان 

المغت���اب ولم يرت�ِض منه غيبته, فعاد الرجل لملك���ه واأخبره بما جرى معه فهاب اأن 

يدخل المدينة وُعرى اأهلها متما�سكة.

نَّ 
َ
اإّن حربنا للغيبة تكون اأّوًل من الداخل اأي من النف�ض, يقول اهلل تعالى:{َذِلَك ِباأ

 �َشِميٌع 
َ
نَّ اهلل

َ
نُف�ِشِهْم َواأ

َ
ْنَعَمَها َعلَ���ى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّرواْ َما ِباأ

َ
 َل���ْم َي���ُك ُمَغيًِّرا نِّْعَمًة اأ

َ
اهلل

.
(((

َعِليٌم} 

فعلينا بالمراقبة لأنف�سنا بالدرجة الأولى وقمعها عن التعّر�ض للنا�ض ومالحظتها 

دائم���ًا ومنعها من النزلق في ه���ذه المهالك الأخالقية, وبالدرج���ة الثانية اإ�سالح 

مجتمعاتن���ا ال�سغيرة و�سهراتنا ومنع اأّية غيبة فيها, وليكن نهجنا في ذلك نهج اأهل 

 :Q في منع من يتحّدث اأمامنا بالغيبة, فقد روى الإمام ال�سادق Rالبي���ت

»قال رجل لعلي بن الح�شين Q: اإّن فاناً ين�شبك اإلى اأّنك �شال مبتدع، فقال 

له علي بن الح�شينQ: ما رعيت حّق مجال�شة الرجل حيث نقلت اإلينا حديثه، 

ول اأدي���ت حّق���ي حيث اأبلغتني عن اأخي ما ل�شت اأعلمه !... اإّياك والغيبة فاإّنها اإدام 

كاب الن���ار، واعل���م اأن َم���ن اأكثر ِم���ن ذكر عيوب النا�ص �شهد عليه الإكث���ار اأّنه اإّنما 

.
(2(

يطلبها بقدر ما فيه «

))) الأنفال: )5

)2) الري�سهري- محّمد- ميزان الحكمة- دار الحديث, الطبعة الأولى- ج ) �ض 29)2
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لق���د منَّ اهلل تعالى علينا حين خلقنا باأع�س���اء ن�ستعين بها على ق�ساء حوائجنا, 

ون�ستكم���ل بها اإن�سانيتنا, وجعل فيها حوا�س���ًا ن�ست�سعر بها ما حولنا ونتفاعل معه من 

خالله���ا. هذه الأع�ساء هي الم�سّم���اة بالجوارح, وكرامة الجارحة هذه تتبع ت�سّرف 

م وتارة تهان. الإن�سان فيها, فتارة تكرَّ

من موارد تكريم بع�ض الجوارح تكريم ر�سول اهلل الأكرمP لليد العاملة, وكذلك 

كرام���ة اليد التي تجاهد في �سبي���ل اهلل تعالى وتذيق اأعداء اهلل العذاب امتثاًل لأمره, 

.Qوكذلك تكريم العين الباكية على م�ساب الح�سين

ته���ان الجارحة عندما ت�سبح و�سيلة لممار�س���ة الرذائل والإف�ساد, وعندما ت�سبح 

كذلك ياأتي ال�سرع المقّد�ض ليقيم عليها الحّد ال�سرعي الموؤّدب لكّل من ت�سّول له نف�سه 

ا�ستخ���دام الجوارح في اإف�ساد المجتمع واإي���ذاء الإن�سانّية. ومن الموارد التي تهان في 

الج���وارح ال�سرقة, فعندما تمتّد اليد اإل���ى اأمالك النا�ض وتعبث بها ياأتي ال�سرع لي�سع 

الحدَّ عليها فيقطعها.

م���ن اأخطر هذه الج���وارح واأكثرها اأثرًا الل�س���ان, وهو اآلة النطق, لك���ن اآلة النطق 

اللحمّية هذه, ف�ساًل عن كونها اأداة للتفاعل الجتماعي بالكالم بين النا�ض وا�ستعمال 

اللغات, هي الجارحة التي اعتبرتها الروايات ال�سريفة مفتاحًا للخير اأو ال�سر.

الل�س���ان الناطق بالحّق هو ل�سان مكّرم لأّنه اتخذ مب���داأ الدفاع عن الحّق, والمراد 

بالحق هن���ا كل ما ير�ساه العقل ال�سليم وتندب اإليه الفطرة النقّية وال�سريعة الإلهّية, 

فرف�ض الظلم وانتقاده, وا�ستنكار الباطل واأعمال الم�ستكبرين المف�سدين والطواغيت 

بالل�سان, وخ�سو�سًا في موارد التاأثير, يجعل هذا الل�سان خادمًا في طريق الحّق.
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الل�س���ان ال�سادق, الذي ل يت�سرب الكذب اإليه, حتى لو اأّدى ال�سدق ل�سرره, ولم 

يك���ن في �سالحه, هو ل�سان محت���رم ومكّرم, لأّن الل�سان ال�سادق معيار الإيمان, وبه 

يتمّيز الموؤمن عن المنافق.

الل�سان المهان هو الل�سان الذي ي�سيره المرء ب�سوء اختياره اأداًة للمعا�سي والأذّية 

والف�ساد, ومن الأمثلة على ذلك:

ل�س���ان ال�سخرية وهو ل�س���ان اتخذ في النا�ض عماًل له, فال ت���راه اإل ناطقًا بعيوب 

الآخرين م�ستهزئًا بهم.

ل�س���ان الغيبة وهو ل�سان مه���ان ل�ستخدامه في الكبائر م���ن الذنوب, فالغيبة من 

اأ�س���واأ المعا�سي, وتعقب الخ�سران في الدارين فاأّما في الدنيا لأّن المغتاب ي�سع من 

قدره, وين�سغل بما ل ينفعه, وي�سفه النا�ض والكرام بلوؤم الطبع, واأّما في الآخرة فما 

اأ�سّد ما اأوعد اهلل تعالى عليه المغتابين من العذاب.

اإّن الغيب���ة مر�ض اجتماعي, يدّل على �سعف الثقافة في الأمة, وعلينا - بناء على 

ه���ذا- اأن نحاربه���ا اأ�سد المحاربة, لأّنها بالدرجة الأول���ى موجبة ل�سخط اهلل تعالى, 

ولأنه���ا تنزل من قدر الأّمة بعين اأعدائها, فعلين���ا بالمراقبة لأنف�سنا بالدرجة الأولى 

وقمعها عن التعّر�ض للنا�ض, ومالحظتها دائمًا ومنعها من النزلق في هذه المهالك 

الأخالقية, وبالدرجة الثانية اإ�سالح مجتمعاتنا ال�سغيرة و�سهراتنا ومجال�سنا ومنع 

اأّية غيبة فيها.

) - متى ُتكَرم الجوارح ومتى تهان ؟

2 - لماذا َكُرم الل�سان الناطق بالحّق ؟

) - ما هي م�ساوئ الغيبة ؟

4 - كيف نحارب الغيبة ؟
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ْن َيُكوُن���وا َخْيراً ِمْنُهْم َول 
َ
َه���ا الَِّذيَن اآَمُن���وا ل َي�ْشَخْر َقْوٌم ِمْن َقْوٍم َع�َشى اأ يُّ

َ
{َي���ا اأ

ْلَقاِب 
َ
ْنُف�َشُكْم َول َتَناَبُزوا ِباْلأ

َ
ْن َيُكنَّ َخْيراً ِمْنُهنَّ َول َتْلِمُزوا اأ

َ
ِن�َشاٌء ِمْن ِن�َشاٍء َع�َشى اأ

اِلُموَن}. وَلِئَك ُهُم الظَّ
ُ
ِبْئ�َص اِل�ْشُم اْلُف�ُشوُق َبْعَد اْلأِيَماِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفاأ

ق���ال اأب���و يو�سف القا�سي: كنت ماّرًا في طرقات الكوف���ة واإذا اأنا بعليان المجنون 

فلّم���ا ب�سر بي �سل���م علي وقال لي: اأيها القا�سي م�ساألة قل���ت: هات, قال: األي�ض قال 

اهلل تعالى في كتابه العزيز {وما من دابَّة في الأر�ص ول طائر يطير بجناحيه اإل 

ة اإل خا فيها  اأمم اأمثالكم}؟ قلت: بلى قال: األي�ض قال اهلل عّز وجّل: {واإن من اأمَّ

نذي���ر}؟ قل���ت: بلى, قال: فما نذير الكالب؟ قلت: ل اأدري فاأخبرني, قال: ل واهلل ل 

اأق���ول اإل بمّن رقاق م���ن �سواء ون�سف من فالوذج, فاأمرت من جاء بها, ودخلت معه 

م�سج���دًا فاأكله���ا حتى اأتى على اآخرها, فقلت: هات الج���واب فاأخرج من كمه حجرًا 

وق���ال: هذا نذير الكالب ! وق���ال له بع�ض النا�ض يومًا: يا مجن���ون, فقال: مهاًل اإّنما 

المجنون من عرفه ثّم ع�ساه.





123اأولو الألباب

الفهر�س

5 ...................................................................... المقّدمة

العقل.......................................................................... 7

9 .............................................. تفاوت العقول وح�ساب الإن�سان

(0 ......................................................... هل العقل لوحده ؟

(( ............................................... عالقة العقل ب�سائر الأخالق

بين العبادة والعقل......................................................... 2)

(5 ................................................................ اأولو الألباب

ل ي�سغله الحالل عن ال�سكر................................................ 6)

ول يغلب الحرام �سبره..................................................... 7)

(8 .............................................................. تركوا الذنوب

(9 ........................................................... زهدوا في الدنيا

(9 ................................................... ما هو الزهد في الدنيا؟



اأولو الألباب 124

2( .................................................... الخوف من اهلل تعالى

24 ................................................... الخوف جلباب العارفين

كيف نخ�سى اهلل تعالى ؟................................................... 25

26 ............................................................. العلم والخوف

27 .......................................................... خوف ل ياأ�ض فيه

27 .................................................... طريق الخوف الموح�ض

التوا�سع..................................................................... ))

(2 ........................................................... ما هو التوا�سع ؟

(( .......................................................... التوا�سع والعبادة

اآثار التوا�سع............................................................... 4)

(5 .................................................... كيف اأ�سبح متوا�سعًا ؟

(5 ............................................................. لمن نتوا�سع ؟

(5 ............................................... ؟ فكيف يكون التوا�سع الحّقّ

(6 ................................................ ) – التوا�سع لحّكام الجور

2 – التوا�سع طلبًا للمال................................................... 6)

(8 ............................................................. لمن التوا�سع؟

4( ...................................................................... العلماء

42 ....................................................... العلماء �ُسُبُل الَطاَعة

44 ................................................................ حقُّ العلَماء

46 .............................................................. ميثاق العلماء

فر�سٌة ل ُت�سيَّع............................................................. 47

العلم والعمل............................................................... )5

52 ............................................................. العلم والهداية



125اأولو الألباب

5( ................................................................. ثمرة العلم

54 .................................................... ح�سن الظاهر والباطن

56 ......................................... اإتقاٌن بالقول اأم ت�سديق بالعمل ؟

ر....................................................................... )6 التفكُّ

62 ........................................................ اأ�سلح اأّيام الإن�سان

62 ..................................................................... التفّكر

64 ......................................................... عبادة المخل�سين

66 .......................................................... الر�سا بالخ�سي�ض

7( .................................................................. كّف الأذى

72 ....................................................... ) – النظر المحرم:

7( ..................................................... 2 – اإ�ساعة الفاح�سة:

) – القذف:............................................................... 75

76 .......................................................... الغ�سب والعدوان

ميزان العالقات الجتماعية........................................... )8

82 ............................................................ ِ�سْل َمن َقطَعك

8( .......................................................... ن َظلَمك اعُف عمَّ

85 .................................................. فما هو ال�سفح الجميل ؟

بين العفو والنهّي عن المنكر............................................... 86

86 .................................................................. كن كريمًا

الميزان.................................................................... 87

9( ............................................................ الغنى الحقيقّي

92 .............................................................. ما هو الغنى؟

9( .......................................................... ) – كمال العقل:



اأولو الألباب 126

94 ............................................ 2 – ترك النكباب على الدنيا:

95 ..................................................................... الطلب

95 ............................................... اترك الطلب قدر الم�ستطاع

96 ............................................................. من ن�ساأل اإذًا؟

97 ............................................... ) - طلب المعروف من اأهله

2 – البتعاد عن غير اأهله................................................. 98

98 ...................................................... ) – طلب ما ي�ستطاع

4 – ترك الإلحاح.......................................................... 98

المدح.....................................................................)0)

(0(........................................................... المدح والغرور

خطر المدح...............................................................04)

(05.................................................................... الغرور

(06.................................................... ) - الغرور باهلل تعالى

(07...................................................... 2 - الغترار بالدنيا

(07..................................................... ) - الغترار بالنف�ض

ن�سيحة لأهل الغرور......................................................08)

مفتاح الخير وال�سر......................................................)))

متى تكرم الجوارح ؟......................................................4))

متى تهان الجارحة ؟......................................................4))

((5.................................................................... الل�سان

الل�سان الناطق بالحق.....................................................5))

ل�سان ال�سدق.............................................................6))

((7............................................................ الل�سان المهان



127اأولو الألباب

((7........................................................... ل�سان ال�سخرية

ل�سان الغيبة...............................................................7))

لنحارب الغيبة............................................................7))

الفهر�س....................................................................)2)




