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المقدمة

الحمد لله رّب العاملني، وصىّل الله عىل سيّدنا محّمد وآله الطاهرين، وبعد.

ِف   
ْ
وََجاِهُدوا وَِسيلََة 

ْ
ال ِه 

َ
إِل  

ْ
َواْبتَُغوا اهلَل   

ْ
اتَُّقوا  

ْ
آَمنُوا يَن  ِ

َّ
ال َها  يُّ

َ
أ ﴿يَا  تعاىل:  الله  قال 

َسِبيِلِه لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن﴾)1).
 يرسم القرآن الكريم يف هذه اآلية املعامل املطلوبة يف شخصية اإلنسان املسلم؛ فكان 

املَْعلَم األول هو اإلميان، لذا خّص َ اللّه تعاىل الخطاب بالذين آمنوا وكان املعلم الثاين هو 

التقوى، لذا أمر اللّه بها عقيب الخطاب. واملعلم الثالث كان ابتغاء الوسيلة.

واملراد بالوسيلة التي أمر اللّه تعاىل ابتغاءها إليه هي القيادة اإللهية التي أمر اللّه 

وَِسيلََة﴾، 
ْ
ِه ال

َ
 إِل

ْ
بطاعتها واالنقياد إليها. لذا ورد يف تفسري القّمي لقوله تعاىل: ﴿َواْبتَُغوا

بوا إليه باإلمام«)2).  أي »تقرَّ

وعن خاتم األنبياء P قال: »األمئّة من ولد الحسني  Q من أطاعهم فقد أطاع الله، 

ومن عصاهم فقد عىص الله عّز وجّل هم العروة الوثقى، وهم الوسيلة إىل اللّه عزَّ وجل«))).

ولقد عرض أهل العصمة رضورة السعي ملعرفة الويّل واإلمام املفرتض الطاعة يف كّل 

زمان، كام يُروى أنّه ُسِئل اإلمام السّجاد Q: يا بن رسول اللّه بأيب أنت وأّمي فام معرفة 

سورة املائدة، اآلية 5).  (1(

عيل بن إبراهيم، تفسري القمي،ج1، ص168.  (2(

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج6)، ص244.  (((
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الله التي هي الغاية من خلق اإلنسان؟ فقال Q: »معرفة أهل كّل زمان إمامهم الذي 

يف صّحة  اإلمام رشطاً  معرفة   R اعتربوا أخرى  روايات  عليهم طاعته«)1). ويف  يجب 

األعامل وقبولها، كام روي عن النبّي األكرم P أنّه قال: »الزموا موّدتنا فإنّه من لقي 

الله عّز وجّل وهو يوّدنا دخل الجّنة بشفاعتنا، والذي نفيس بيده ال ينفع عبداً عمله 

إال مبعرفة حّقنا«)2). أّما غّض الطرف عن معرفة اإلمام والتقصري عن قصد أو غري قصد يف 

هذا الجانب فعّدوا R حياته وموته جاهلية، فعن اإلمام الصادق Q: »من مات 

ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية«))).

يف املقابل فإّن ملعرفة الويّل وطاعته آثاراً عظيمة يف الدنيا واآلخرة. منها أّن طاعة الويّل 

سبب أسايس للنرص وتحقيق األهداف  اإللهية، بينام عصيانه يؤّدي إىل الهزمية والفشل. 

فقد أكّد أمري املؤمنني Q يف خطابه لجيشه بعد أحداث صّفني سبب هزمية املسلمني 

بعدم إطاعته فقال Q مخاطباً جيشه: »صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب 

بكم رصف  صارفني  معاوية  أّن  والله  لوددُت  يُطيعونه،  وهم  الله  يعيص  الشام  أهل 

الدينار بالدرهم فأخذ مّني عرة وأعطاين رجالً منهم«)4).

ويف اآلخرة تكون طاعة الويّل سبباً لشفاعته القيادية، والقرآن الكريم يؤكّد هذا بقوله: 

َيْقَرُؤوَن ِكتَاَبُهْم َواَل  َِك 
َ

ْول
ُ
فَأ بِيَِميِنِه  وِتَ ِكتَابَُه 

ُ
أ َفَمْن  بِإَِماِمِهْم  نَاٍس 

ُ
أ ﴿يَْوَم نَْدُعو ُكَّ 

ُيْظلَُموَن فَِتياًل﴾)5). وكام أّن ويّل الله األعظم يشفع شفاعة حسنة يوم اآلخرة تكون سبباً 
لورود أتباعهم إىل الجّنة، فإّن قائد السوء بدوره يجرُّ أتباعه ومطيعيه ليكون قائدهم إىل 

ِقيَاَمِة 
ْ
ال يَْوَم  قَْوَمُه  ﴿ َيْقُدُم  تعاىل:  بقوله  فرعون  الكريم عن  القرآن  يُحّدثنا  جهّنم، كام 

ْورََدُهُم انلَّاَر ﴾)6). 
َ
فَأ

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج5، ص12).  (1(

م.ن، ج27، ص91.  (2(

الكليني، الكايف، ج2، ص20.  (((

السيد الريض، محمد بن حسني، نهج البالغة، خطب اإلمام عيلQ، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، دار الهجرة، قم، الطبعة األوىل، ١٤١٤ه.   (4(

الخطبة97، ص142.

سورة اإلرساء، اآلية 71.  (5(

سورة هود، اآلية 98.  (6(



13 سردقملا

وتظهر طاعة الويل بأجىل وأبهى صورها من خالل تسليم األمر له وترك االعرتاض عليه 

ظاهراً وباطناً؛ ألّن طاعة الويّل ال بّد أن تشمل كّل أبعاد وجود اإلنسان الباطنية من العقل 

والخيال وغريها والظاهرية من الجسد وحواسه. فال يرتّدد املوايل الصادق يف طاعة ويّل 

األمر املعصوم بجسده وروحه، بل يُسلِّم األمر إليه وهو من الواثقني املتيّقنني بصحة أمره. 

وهذا ما يُستفاد من حديث لإلمام الصادق Q قال فيه: »لو أّن قوماً عبدوا الله 

وحده ال رشيك له وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة، وحّجوا البيت وصاموا شهر رمضان ثم 

قالوا ليش ء صنعه الله أو صنعه رسوله P: أال صنع خالف الذي صنع؟ أو وجدوا من 

 يُْؤِمنُْوَن .. إىل قوله ... َويَُسلُِّموا 
َ

َّك ال
قلوبهم لكانوا بذلك مركني، ثم تال اآلية: ﴿فَاَل َوَربِ

تَْسِليًْما﴾)1) ثم قال: عليكم بالتسليم«)2).
والطاعة للويّل ليست مقترصة عىل طاعة األوامر الصادرة من شخص الويّل بل متتّد إىل 

السلسلة الهرمية املعيَّنة من ِقبَل الويل، وهذا أمر واضح إذ بدونه ال يستقّر نظام، بل وقد 

تحصل الكارثة.

هذا الكتاب »طالئع القلوب« هو الكتاب املعتمد للمواعظ والدروس الثّقافية، وقد تّم 

تأليفه بأسلوب مناسب للتبليغ والتدريس وتقديم املوعظة، وقد تعّمدنا تنويع موضوعاته 

لتعميم الفائدة أكرث، عىل أن ال يبخل األساتذة علينا مبالحظاتهم وأفكارهم يف هذا املجال 

من أجل تطوير العمل وتكميله. 

والحمد لله رب العاملني.

سورة النساء، اآلية 65.  (1(

الكليني، الكايف، ج1، ص90).  (2(
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نّص الوصّية
ُمحمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  اأبو  الإم��ام  مولنا  به  اأو�صى  ما  جملة  من 

: »اقراأ من ترى اأّنه ُيطيعني 
(1(

ال�صادق L �صاحبه النجيب زيد ال�صّحام

منكم وياأخذ بقولي ال�صالم، واأو�صيكم بتقوى اهلل عّز وجّل والورع في 

دينكم، والجتهاد هلل، و�صدق الحديث، واأداء الأمانة، وطول ال�صجود، 

.
(2(
P وُح�صن الجوار، فبهذا جاء محّمد

ًا اأو فاجرًا، فاإّن ر�صول اهلل كان ياأمر باأداء  اأّدوا الأمانة اإلى من ائتمنكم عليها برَّ

لوا ع�صائرهم، وا�صهدوا جنائزهم، وُعودوا مر�صاهم،  الخيط والمخيط، �صِ

ى  واأدَّ الحديث  و�صدَق  دينه  في  ورع  اإذا  منكم  الرجل  فاإّن  ُحقوقهم،  واأّدوا 

الأمانة وح�ُصَن ُخلقه مع النا�س قيل: هذا جعفرّي، وَي�ُصّرني ذلك، ويدخل 

عليَّ  دخل  ذلك  غير  كان  واإِذا  جعفر،  اأدب  هذا  وقيل:  ال�صرور،  منه  علّي 

بالوؤه وعاُره وقيل: هذا اأدب جعفر، فواهلل لحّدثني اأبي اأّن الرجل كان يكون 

واأق�صاهم  لالأمانة،  اهم  اأدَّ زينها،  فيكون   Q علي �صيعة  من  القبيلة  في 

الع�صيرة  ُت�صاأل  وودائعهم،  و�صاياهم  اإليه  للحديث،  واأ�صدقهم  للحقوق، 

.
(((

عنه، ويقولون : من مثل فالن ؟ اإِّنه اأّدانا لالأمانة، واأ�صدقنا للحديث«

أبو أسامة زيد الشّحام بن يونس الكويف، من أصحاب اإلمامني أيب عبد الله الصادق، وأيب الحسن الكاظم L وقد روى عنهام جملة من اآلثار   (1(
اإلمام  رأى وسمع  مّمن  أنّه  دليل عىل  ذلك  ويف  واسطة،  بال   Q بن عيل ُمحمد  أيب جعفر  اإلمام  عن  نقلها  رواية  الكّش  له  وأورد  الرشيفة، 
 Q وهو ثقة عني له كتاب يرويه عنه جامعة، وقد برَّشه اإلمام الصادق ،R وقد نقل عنه الكثري من الثقات من أصحاب األمئة ،Q الباقر
بأنّه »معهم« أهل البيت، وقد نقلنا هذه الرتجمة بترصّف، يراجع رجال الكش، محمد بن عمر، ج1، ص)1، وج2، ص627-628، طبعة: مؤسسة آل 

البيت R، تحقيق السيد مهدي الرجايئ، قم، والشيخ عباس القمي، الكنى واأللقاب، ج1، ص6، باب األول، تقديم محمد هادي األميني.

كذلك هي مامّ أوىص به اإلمام أبو محمد عيل بن موىس الرضا واإلمام أبو محمد الحسن بن عيل الزيك العسكري R، يراجع فقه الرضا، ص56)،   (2(

طبعة:1، مؤسسة آل البيت R، والعالمة املجليس، بحار األنوار، ج75، ص72).

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص6)6،باب ما يجب من املعارشة.  (((
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مقّدمة

اإلمامة  أّن  أساس  عىل  تقوم  املسلمني  إمامة  يف   R البيت أهل  أمئة  نظرية  إّن 

منصب إلهي، حيث يتّم تعيني اإلمام بالنّص عليه من ِقبَل النبّي P أو من ِقبَل اإلمام 

الذي قبله، وقد جعل الله طاعة األمئّة من أهل البيت R نظاماً للملّة اإلسالمية كام 

بَيّنت سيّدة نساء العاملني فاطمة O. وعىل الرغم من أّن أمئة أهل البيت قد تركوا  

 P هذا املنصب اإللهي بسبب الظروف السياسية التي عاشها املسلمون بعد وفاة النبّي

إال أّن والية أهل البيت - التي هي باألصل والية الله تعاىل ورسوله -، واملامرسة الواقعية 

ألمئّة أهل البيت R كانت تؤكّد هذا الدور لألّمة تأكيداً واضحاً.

ثم إىل من يفزع خلف هذه األمة، وقد درست أعالم هذه امللّة، ودانت األمة بالفرقة 

وأبناء  القرآن  أشقاء  إال  الحكم  وتأويل  الحّجة  إبالغ  عىل  به  املوثوق  ومن  واالختالف؟ 

أمئة الهدى ومصابيح الدجى الذين احتّج الله بهم عىل عباده، ومل يدع الخلق سدًى من 

غري حّجة، فكانوا فروع الشجرة املباركة وبقايا الصفوة الذين أذهب الله عنهم الرجس 

وطّهرهم تطهرياً وبّرأهم من اآلفّات وافرتض موّدتهم يف الكتاب؟

مل يكن ألمئة آل البيت R هّمة إال تهذيب املسلمني وتربيتهم  وانطالقاً من هنا 

ويأمتنونه عىل  يواليهم،  من  كّل  مع  فكانوا  منهم،  تعاىل  الله  يريدها  كام  تربية صالحة 

رسّهم يبذلون قصارى جهدهم يف تعليمه األحكام الرشعية، وتلقينه املعارف املحّمدية، 

ويُعرّفونه ما له وما عليه، وال يعتربون الرجل تابعاً وشيعة لهم إال إذا كان مطيعاً ألمر الله 

مجانباً لهواه آخذاً بتعاليمهم وإرشاداتهم، وال يعتربون حبّهم وحده كافياً للنجاة كام قد 

مُيّني نفسه بعض من يسكن إىل الدعة والشهوات، ويلتمس عذراً يف التمرّد عىل طاعة الله 
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سبحانه. إنّهم ال يعتربون حبّهم ووالءهم منجاة إال إذا اقرتن باألعامل الصالحة، وتحىّل 

املوايل لهم بالصدق واألمانة والورع والتقوى«)1).

دور الوصّية في المحافظة على وحدة األّمة
ومضمون  املُويص،  خص  الشَّ سببَنْي:  من  -غالباً-  الخاّصة  أهميتّها  وصيٍّة  أّي  تَكتِسب 

الوصيّة، وقد يُسِهم سبٌب ثالث يف هذه األهميَّة، هو الشخص املُوىَص إليه. املُويص، فهو 

الصادق L، وقد كانت مضامني وصاياه  ُمحمد  بن  اإلمام جعفر  أرضه  الله يف  أمني 

لشيعته ومواليه ومريديه أن يتّقوا الله تعاىل، ويكونوا القدوة الصالحة واألسوة يف السلوك 

بني املسلمني، من أجل املحافظة عىل اإلسالم املحّمدي األصيل وبالتّايل املحافظة عىل كيان 

األّمة. هذا من ناحية، وهداية الناس إىل طريق الحّق من ناحية أخرى، وقد التزم أتباع 

أهل البيت R هذه التوصيات التي تُعّد من ُغرر مكارم األخالق، وطبّقوها من موقع 

القّوة والقدرة، كام التزموا بها يف مواضع الضعف واملطاردة، ولذلك مل يُعرف عن شيعة 

أهل البيت R أنّهم مارسوا عمليّات القمع واالستئصال ضّد أتباع املذاهب اإلسالمية 

األخرى حتى يف الحاالت التي كانوا مُيسكون فيها بأزّمة األمور، وإّنا كانوا دامئاً يتمّسكون 

بنهج الدفاع عن النفس عندما يتعرّضون للعدوان يف أشّد الحاالت، وقد يتمّسكون بالصرب 

تبلّغوه  الذي  بالنهج  تأثّراً  الطبيعية  لحقوقهم  والهضم  األذى  ألوان  وتحّمل  والسكوت، 

عن أمئّتهم املعصومني Q. وقد أسهم ذلك التزاماً عالياً بسلوكهم الفردّي واالجتامعّي 

بني الناس، فكانوا قدوة لبقية الناس، وأصحاب دور فاعل وتأثري بارز عليهم يف الهداية 

الرتاجم  عىل  املطّلعني  من  املنصفون  يعرفها  كثرية  ذلك  يف  واألمثلة  األصيل.  اإلسالم  إىل 

والطبقات، وعلم الرجال.

الشيخ محمد رضا املظفر رحمه الله، عقائد اإلمامية، ص4)1-5)1، طبعة:2، مركز األبحاث العقائدية.  (1(
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محاور الوصّية
الدين،  يف  والورع  تعاىل،  الله  بتقوى  والوصيّة   ،P ُمحمد آل  من  األمئة  طاعة  إّن 

واالجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء األمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، بهذا جاء 

يف  املثل  وأدائها، ومرضب  األمانة  عىل  ورابعة  وثالثة  ثانية  مرة  الرتكيز  ثم   ،P ُمحمد

حقوقهم،  وأداء  مرضاهم،  وعيادة  املسلمني،  عامة  جنائز  وشهود  األرحام،  وصلة  ذلك، 

تُدخل  التي   R البيت أهل  تلك هي صفات شيعة  أّن  وبيان  الخلق معهم،  وحسن 

الوصيّة  هذه  نستقرىء  حني  بدورنا  عليهم.ونحن  الله  سالم  أمئّتهم  قلوب  عىل  الرسور 

الهاّمة يتّضح لنا أنّها جملة من مكارم األخالق التي ال بّد لكّل مؤمن من التخلّق بها، ففّكر 

أيّها القارئ الكريم يف هذه النصائح القدسيّة، وأعد النظر يف فقراتها، وانظر ماذا سيبلغه 

البرش من نهاية السعادة لو طبّقوها، واعلم أّن من أراد الكامل كّل الكامل يف الفضائل 

اإلنسانية، فعليه بالتدبّر يف كلامت أهل بيت العصمة R، ودراية رواياتهم، ومواعظهم 

ووصاياهم، فإنّها معدن العلم والحكمة.

Q سالم اإلمام
زيد  لصاحبه  بقوله  ابتدأها   Q الصادق اإلمام  أّن  الوصيّة  هذه  يف  املالحظ  من 

بلِّغ السالم عّني  »أقِرأ من ترى أنه يُطيعني منكم، ويأخذ بقويل؛ السالم«أي:  الشّحام: 

أّن   Q اإلمام يؤكّد  وبذلك  والفعل،  بالقول  لنا  التابعني  سلوكهم  الطاعة يف  أصحاب 

ألّن  يأمرون،  فيام  لهم  طاعة  هو  بل  عى  تُدَّ محبّة  مجرّد  ليس  ومواالتهم  لهم  التشيّع 

طاعتهم طاعة لرسول الله P، وطاعة رسول الله طاعة لله عّز وجّل)1)، فمن التزم ذلك، 

فهو لهم ويّل، ويستحّق أن يُبلَّغ السالم من اإلمام جعفر بن محمد الصادق L، وأّما 

من كان لله عاصياً ومخالفاً، فهو لهم عدّو، حتى لو اّدعى مشايعتهم، وحاول أن يُصّور 

قال موالنا رسول الله P: »من أطاعـني، فقد أطاع الله، ومن عصاين، فقد عىص الله، ومن أطاع عـلّياً، فقد أطاعني، ومن عىص عـلّياً، فقد   (1(

عصاين«، يراجع الحاكم النيسابوري، املستدرك عىل الصحيحني، ج)، ص0)1، حديث 4617، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح اإلسناد ومل يخرجاه، 

.P وعلق الذهبي يف تلخيصه للمستدرك: صحيح، والروايات من طريق العرتة الطاهرة متواترة متظافرة يف وجوب طاعة األمئة من آل ُمحمد
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للناس أّن مجرّد محبّتهم ومامرسة بعض األعامل البسيطة، كفيل بغفران ذنوبهم، وكان 

ع الكثري من املوالني عىل التساهل يف أمور الّدين، وغّرر بهم  من نتاج دعواه الباطلة أن شجَّ

.R وأوقعهم يف متاهات ال نهاية لها، وأبعدهم كّل البعد عن أهداف األمئة املعصومني

أجمع الوصايا
الوصيّة  الوصايا وأنفعها،  التذكري واإلرشاد، وإّن أجمع  إىل  إّن املسلم يف حاجة دوماً 

ِكتَاَب ِمْن َقبِْلُكْم َوإِيَّاُكْم 
ْ
وتُوا ال

ُ
يَن أ ِ

َّ
يْنَا ال بتقوى الله تعاىل، قال تعاىل: ﴿ َولََقْد وَصَّ

عّز  الله  قول  الله Q عن  عبد  أبا  فقال سألت  بصري،  أبو  اتَُّقوا اهلل ﴾)1). وروى  ِن 
َ
أ

وجّل: ﴿ اتَُّقوا اهلَل َحقَّ ُتَقاتِِه ﴾)2)، فقال: »يُطاع فال يُعىص، ويُذكر فال يُنىس، ويُشكر فال 

يُكفر«))). وشّدة التقوى تُسّمى بالورع، ويحصل من خالل شّدة االحتياط وترك اإلنسان 

رسول  سمعُت  قال   L عيل بن  الحسن  ُمحمد  أيب  اإلمام  عن  روي  يريبه.  ما  لكّل 

الله P يقول: »دع ما يُريبك إىل ما ال يُريبك، فإّن الصدق طأمنينة، والكِذب ريبة«)4).

وهذه قاعدة مهّمة يف الورع، فكّل يشء اشتبهَت فيه اتركه إىل يشء ال تشتبه فيه، ومن 

مزايا املسلم: شّدة الورع واالحتياط، فإنّه يرى الذنب اليسري القليل عظيامً؛ ألنّه كام قيل: 

ال تنظر إىل صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت، وهذا األمر من أهّم القضايا وأعظمها، 

وإّن  هيّنة،  صغرية  كانت  ولو  الذنوب  يستصغرون  الصادقون  املؤمنون  كان  ما  ولذلك 

الذي نفهمه جميعاً ويفهمه كثري من الناس يف معنى الورع أن ترتك أمراً من األمور توّرعاً 

الحتامل أن يكون محرّماً، أو الحتامل أن يكون مكروهاً، فقد ُرِوَي عن اإلمام أمري املؤمنني 

عيل Q أنُه قال: »الَوَرُع يَحُجز عِن ارتكاب املحارم«)5).

سورة النساء، اآلية، 1)1.  (1(

سورة آل عمران، اآلية 102.  (2(

الشيخ امُلحدث الحسني بن سعيد الكويف األهوازي، الزهد، ص17، حديث رقم 7)، طبعة:2، املطبعة العلمية، قم.  (((

محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، املستدرك، ج4، ص110، حديث 7046، طبعة 1: دار الكتب العلمية، بريوت،والحسني بن محمد بن حسن   (4(

بن نرص الحلواين، نزهة الناظر وتنبيه الخواطر، ص28، طبعة:1، مدرسة اإلمام املهدي Q،  قم، وأبو الفتح محمد بن عيل الكراجيك الطرابليس، 

كنز الفوائد، ج1، ص51)، طبعة:1، دار الذخائر، قم.

عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد التميمي اآلمدي، غرر الحكم ودرر الِكلم، ص77، طبعة: دار الكتاب اإلسالمي، قم.  (5(
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االجتهاد هلل
هذا مطالبة وتوجيه من اإلمام الصادق Q لكّل مسلم أن يكون مجتهداً لله تعاىل 

َْهِدَينَُّهْم ُسبُلَنَا  يَن َجاَهُدوا ِفينَا نلَ ِ
َّ

يف كّل أقواله وأعامله، فإّن الله عّز وجّل يقول: ﴿ َوال

ُمْحِسنِنَي ﴾)1).
ْ
َوإِنَّ اهلَل لََمَع ال

وروي عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »وإذا رأيَت مجتهداً أبلغ منك يف االجتهاد، 

ها تحثيثاً عىل االزدياد عليه، واجعل لها زماماً من األمر وعناناً  فوبِّخ نفسك ولُمها وعيِّ

من النهي، وُسقها كالرائض للفاره التي ال يذهب عليه خطوة من خطواتها إال وقد صّحح 

عبداً  أكون  أفال  وقال:  قدماه،  تتورّم  حتى  يُصّل   P الله رسول  وكان  وآخرها،  أّولها 

شكوراً. أراد P أن تعترب به أّمته، فال يغفلوا عن االجتهاد والتعب والرياضة بحاٍل، أال 

وإنّك لو وجدت حالوة عبادة الله، ورأيَت بركاتها، واستضأت بنورها مل تصرب عنها ساعة 

واحدة، ولو ُقطّعت إرباً إرباً«)2).

صدق الحديث
إنّه عّز اإلنسان وأقوى دعائم اإلميان، وأخو العدل وزينة الحديث، وأمانة اللسان وحلية 

أهل اإلميان. وتُحّدثنا سرية النبي األكرم P أّن السمة األبرز التي اشتُهر بها قبل النبّوة، 

والتي كانت إحدى أكرب ركائز الجذب يف شخصيّته هي صدق الحديث. وهذا األمر إّنا يدّل 

 P عىل استبطان هذه الفضيلة للكثري من مكارم األخالق التي يتمتّع بها األمني الصادق

وذلك ماّم دفع أّم املؤمنني خديجة الكربى O لالقرتان بالنبّي األكرم P، فإّن أكرث ما 

كان يبلغها عنه صدق الحديث، وأداء األمانة، وكرم األخالق.ويكفي يف بيان مقام الصدق 

أّن الله أشار إىل هذه الصفة يف ذاته سبحانه، وأكّد عىل اتصاف أنبيائه ورسله وأوليائه بها، 

ِْتَها 
َ

ِْري ِمْن ت
َ

اِلَاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت ت يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ
َّ

فقال عزّت آالءه: ﴿ َوال

سورة العنكبوت، اآلية 69.  (1(

منسوب لإلمام جعفر بن محمد الصادق Q، مصباح الرشيعة، ص170، باب الثامنون، طبعة: 1، مؤسسة األعلمي.  (2(
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ْصَدُق ِمَن اهلِل ِقياًل ﴾)1)، واآليات الكرمية 
َ
ا َوَمْن أ بًَدا وَْعَد اهلِل َحقًّ

َ
يَن ِفيَها أ ْنَهاُر َخاِلِ

َ ْ
ال

الواردة يف ذلك، ومنظومة األحاديث الرشيفة كثرية وكبرية جّداً.

أداء األمانة
رِْض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َعَ  َمانََة 

َ ْ
ال َعَرْضنَا  ﴿ إِنَّا  الكريم:  كتابه  يف  وجّل  عّز  الله  يقول 

 ،(2(﴾ 
ً

َجُهوال َظلُوًما  َكَن  إِنَُّه  نَْساُن  ِ
ْ

ال وََحَلََها  ِمنَْها  ْشَفْقَن 
َ
َوأ نََها 

ْ
َيِْمل ْن 

َ
أ َبنْيَ 

َ
فَأ بَاِل  ِ

ْ
َوال

الرغم  ْهِلَها ﴾))). لكّن عىل 
َ
أ  

َ
إِل َمانَاِت 

َ
 ال

ْ
وا تُؤدُّ ن 

َ
أ ُمُرُكْم 

ْ
يَأ ﴿ إِنَّ اهلل  ويقول سبحانه: 

من هذا األمر اإللهّي يوجد من يخون األمانة، فعوضاً عن أدائها إىل أصحابها، فهو يُنكرها أو 

يُنقص منها أو يُقرّص يف حفظها وصيانتها، وهذا من مصاديق الخيانة، فأكرث األمثلة شيوعاً 

للخيانة هي خيانة األمانة، ألّن القيمة التي تقوم الحياة االجتامعيّة عليها هي أداء األمانة. 

يقول اإلمام زين العابدين عيل بن الُحسني L: »لو أّن قاتل أيب الحسني بن عّل 

بن أيب طالب L ائتمنني عىل السيف الذي قتله به ألّديته إليه«)4).

وما أكرث الروايات الرشيفة التي وردتنا عن أهل بيت النبّوة بشأن األمانة وأدائها، إاّل 

أنّنا سننتقي بعض الروايات الّتي تُدلّل عىل عظمة األمانة، ووجوب أدائها:

روى موالنا اإلمام الصادق Q عن آبائه قال: قال رسول الله P: »ليس مّنا من 

أخلف باألمانة«)5).

الكرام،  آبائه  عن  أبيه  عن   L الجواد عيل  بن  محمد  اإلمام  موالنا  روى  وكذلك 

الحج  إىل كرثة صالتهم وصومهم، وكرثة  تنظروا  »ال  قال:   Q املؤمنني عيل أمري  عن 

واملعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إىل صدق الحديث وأداء األمانة«)6).

سورة النساء، اآلية 122.  (1(

سورة األحزاب، اآلية 72.  (2(

سورة النساء، اآلية 58.  (((

الشيخ الصدوق، األمايل، ص246، طبعة:1، تحقيق ونرش مؤسسة البعثة، قم.  (4(

الشيُخ ُمحّمْد بن الحسن الُحر العاميل، وسائل الشيعة، ج 19، ص 57 ـ 78.  (5(

الشيخ الصدوق محمد بن عيل بن بابويه، األمايل، ص02)-)0)، املجلس الخمسون، طبعة6، كتابجي، طهران.  (6(
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وروي عنه Q أنه قال: »ثالث هّن زين املؤمن: تقوى الله، وصدق الحديث، وأداء 

األمانة«)1).

وقال موالنا اإلمام أمري املؤمنني Q: »أُقسم لسمعت رسول الله P يقول يل قبل 

وفاته بساعة مراراً ثالثا: »يا أبا الحسن أدِّ األمانة إىل الربّ والفاجر فيام جّل أو قّل حتى 

يف الخيط واملخيط«)2).

وقال أيب كهمس: قلُت أليب عبد الله الصادق Q: عبد الله بن أيب يعفور يُقرؤك 

إّن  له:  وقل  السالم،  فأقرأه  الله،  عبد  أتيَت  إذا  السالم،  وعليه  »وعليك  قال:  السالم، 

جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به عل Q عند رسول الله P، فالزمه، فإّن 

علّياً Q إّنا بلغ ما بلغ به عند رسول الله P بصدق الحديث وأداء األمانة«))).

ــا ــصــف ــد والـــــود وال ــه ــع ــي رْعـــــُي ال ــنـ وديـ

والـــغـــْدر الــخــيــانــة  ــار  ــتـ ــخـ وُمـ يل  فـــام 

طول السجود
أُمرنا به ملا فيه من فضل وكرامة، ومكانة يف االنقياد الصادق والكامل للمعبود سبحانه 

وتعاىل، وهو بحّد ذاته منتهى العبادة، وقد روى ناقل هذه الوصيّة زيد الشّحام عن اإلمام 

أيب عبدالله الصادق Q فقال: سمعتُه يقول: »أحّب األعامل إىل الله عّز وجّل الصالة، 

وهي آخر وصايا األنبياء R، فام أحسن الرجل يغتسل أو يتوّضأ، فُيسبغ الوضوء، ثم 

يتنّحى حيث ال يراه أنيس، فيرف عليه وهو راكع أو ساجد. إّن العبد إذا سجد، فأطال 

السجود نادى إبليس: يا وياله أطاع وعصيت، وسجد وأبيت«)4).

إّن املصيّل عزيز عند الله تعالـى ألنّه يضع أرشف وأكرم أعضاء بدنه عىل الرتاب عبوديًة 

ِّالً  له سبحانه، وقد جاء السجود يف كتاب الله  لله تعالـى، ويُنّكس جوارحه خاضعاً متذلل

اآلمدي التميمي، غرر الِحكم ودرر الكلم، الفصل السابع يف املؤمن صفاته وعالمئه، الحكمة 1558.  (1(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 74، ص )27.  (2(

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص104، باب الصدق وأداء األمانة.  (((

م.ن، ج)، ص264، باب فضل الصالة .  (4(
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تعاىل مقرتناً بالقرب من الله عّز وجّل لذلك قال تعاىل: ﴿ َواْسُجْد َواْقَتِْب ﴾)1)، فاملصيّل 

يلقى من الله الكرامة ظاهراً وباطناً عاجالً وآجالً فـي الدنيا واآلخرة.

ُحسن الجوار
قال اإلمام أبو عبد الله الصادق Q: »أمر رسول الله P علّياً وسلامن، وأبا ذر 

بأنّه: ال إميان ملن مل يأمن جاره بوائقه،  يُنادوا يف املسجد بأعىل أصواتهم  واملقداد أن 

فنادوا بها ثالثاً، ثم أومأ بيده إىل كّل أربعني داراً من بني يديه، ومن خلفه وعن ميينه 

وعن شامله يكون ساكنها جاراً له«)2).

وقال اإلمام عيل بن موىس الرضا Q: »ليس مّنا من مل يأمن جاره بوائقه«)))؛ وألّن 

حسن الجوار شعبة من شعب اإلميان بالله واليوم اآلخر قال موالنا رسول الله P: »من 

كان يؤمن بالله واليوم اآلخر، َفلُْيْحِسْن إِىل َجارِِه«)4).

 Q عن أمري املؤمنني عيل R الكرام وروى اإلمام عيل الرضا Q عن آبائه 

عن النبي األكرم P قال: »ما زال جربيل يوصيني بالجار حتى ظننُت أنّه سُيورِّثه«)5).

الجار احتامل أذاه: وذلك بأن يُغيَض عن هفواته، ويتلّقى بالصفح كثرياً  من حقوق 

من زاّلته، وال سيّام إساءًة صدرت من غري قصد، أو إساءًة ندم عليها، وجاء معتذراً منها؛ 

فاحتامُل أذى الجاِر ومقابلُة إساءتِه باإلحسان من أرفع األخالق، وأعىل الشيم.ومن وجوه 

اإلحسان إىل الجار: تعزيته عند املصيبة، وتهنئته عند الفرح، وعيادته عند املرض، وبداءته 

بالسالم، وطالقة الوجه عند لقائه، ومواصلته باملستطاع من رضوب اإلحسان.

سورة العلق، اآلية 19.  (1(

الشيخ امُلحدث الحسني بن سعيد الكويف األهوازي، الزهد، ص42، باب حق الجوار، حديث رقم )11.  (2(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 68، ص 260.  (((

أبو القاسم الطرباين، مكارم األخالق، ج1، ص88)، حديث 211، طبعة:1، دار الكتب العلمية، بريوت.  (4(

الشيخ أبو جعفر ُمحمد بن الحسن الطويس، األمايل، ص520، املجلس الثامن عرش، طبعة:1، دار الثقافة، قم.  (5(
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ماذا يريد أئّمة الهدى مّنا؟
إّن هذه الوصيّة العظيمة التي وّجهها اإلمام الصادق Q إلينا يحتاج رشحها ملجلد 

كامل إذا مل نقل عّدة مجلّدات، وبسبب تعّذر إكامل رشح هذه الوصيّة الجامعة نكتفي 

بإيراد شطر من توصيات أمئة الهدى R التي وّجهوها إىل شيعتهم ومواليهم، والتي 

تُبنّي بعضاً ماّم يريده األمئة املهدينّي R مّنا:

قال موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل Q: »مل تكن بيعتكم إيّاي فلتة، وليس أمري وأمركم 

واحداً. إيّن أُريدكم لله، وأنتم تُريدونني ألنفسكم. أيّها الناس أعينوين عىل أنفسكم،..«)1).

وروي عن اإلمام الباقر Q أنّه قال لفضيل: »بلّغ موالينا عّنا السالم، وقل لهم إيّن 

ال أُغني عنكم من الله  شيئاً إالّ بورع، فاحفظوا ألسنتكم وكّفوا أيديكم، وعليكم بالصرب 

والصالة إّن الله  مع الصابرين«)2).

وقال موالنا اإلمام الباقر Q لصاحبه خيثمة: »أبلِغ شيعتنا أنّه ال يُنال ما عند الله 

إال بالعمل، وأبلغ شيعتنا أّن أعظم الناس حرسة يوم القيامة من وصف عدالً ثم خالفه 

إىل غيه، وأبلِغ شيعتنا أنّهم إذا قاموا مبا أُمروا أنّهم هم الفائزون يوم القيامة«))).

وقال Q لجابر الجعفي: »أيكتفي من ينتحل التشّيع أن يقول بحّبنا أهل البيت، 

بالتواضع  إال  جابر  يا  يُعرفون  كانوا  وما  وأطاعه،  الله  اتقى  من  إال  ما شيعتنا  الله  فو 

والتخّشع واألمانة، وكرثة ذكر الله، والصوم والصالة، والرب بالوالدين، والتعاهد للجيان 

وكَّف  القرآن،  وتالوة  الحديث  وصدق  واأليتام،  والغارمني  املسكنة،  وأهل  الفقراء  من 

األلسن عن الناس إال من خي، وكانوا أمناء عشائرهم يف األشياء...«)4).

اللهّم إنّا نُقسم عليك بحّق محّمد وآل محّمد R أن متّن علينا بحقيقة الوالية، وأن 

توفّقنا للسري عىل نهج أهل بيت نبيّك R بالقول والعمل.

أبن أيب الحديد املدائني، رشح نهج البالغة، ج9، ص1).  (1(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج79، ص2)2.  (2(

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج 1، ص )9.  (((

الشيخ الكليني، الكايف، ج 2، ص 74.  (4(





 الوصيّة الثانية: 

مصائد الشيطان وشباكه

RR في والــوصــايــا  اآليـــات  دور 

المواجهة.

RR.بّر اإلخوان

RR.نقل األقدام الى بّر اإلخوان

RR.ويٌل للساهين عن الصلوات

RR.النائمين في الخلوات

RR وآياته في بالله  المستهزؤون 

الفترات.

RR.قرآن ناطق



نّص الوصّية
ُمحمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  اأبو  الإم��ام  مولنا  به  اأو�صى  ما  جملة  من 

: »يا ابن جندب، 
(1(

ال�صادق L �صاحبه النجيب عبد اهلل بن جندب

اإّن لل�صيطان م�صائد ي�صطاد بها، فتحاموا �صباكه وم�صائده، قال : يا 

ابن ر�صول اهلل، وما هي؟ 

اأداء  عن  فنوم  �صباكه،  واأّما  الإخوان،  بّر  عن  ف�صّد  م�صائده،  اأّما  قال: 

بّر  اإلى  الأقدام  اهلل بمثل نقل  ُيعبد  ما  اأّنه  اأما  التي فر�صها اهلل،  ال�صالة 

الإخوان وزيارتهم، ويل لل�صاهين عن ال�صلوات النائمين في الخلوات 

، اأولئك الذين ل خالق لهم في 
(2(

الم�صتهزئين باهلل واآياته في الفترات

.
(((

الآخرة، ول ُيكّلمهم اهلل يوم القيامة، ول ُيزّكيهم ولهم عذاب األيم«

والكاظم  الصادق  الهدى  أمئة  من  ثالثة  بصحبة  عليه  تعاىل  الله  َمّن  وقد  الثقات،  الزّهاد  الُعبّاد  من  كان  الكويف:  البجيل  جندب  بن  الله  عبد   (1(

والرضا R، وكان وكيالً لإلمامني الكاظم والرضا L ذا منزلة رفيعة عندهام، وقد شهد له اإلمام الكاظم Q أنّه من عباد الله املُخبتني، يراجع 

كتاب الغيبة لشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطويس، ص48)، طبعة:1، دار املعارف اإلسالمية، قم،وخالصة األقوال يف معرفة الرجال، 

العالمة الحيل أيب منصور الحسن بن يوسف بن املطهر االسدي، ج1، ص)19، طبعة:1، مؤسسة نرش الفقاهة.

الفرتة: مدة تقع بني زمنني، وقيل الضعف واالنكسار، واملراد بها زمان ضعف الدين، والله تعاىل أعلم.  (2(

الفقيه امُلحدث الحسن بن عيل بن الحسني بن شعبة الحراين، تحف العقول، ص02)، طبعة:2، جامعة املدرسني، قم.  (((
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مقّدمة

إّن عداوة الشيطان لإلنسان ذات جذور عميقة يف التاريخ، ضاربة يف القدم السحيق 

إذ نشأت يوم نشأ آدم وحّواء L، ولذلك يُحّذرهام الله تبارك وتعاىل، فيقول: ﴿ إِنَّ 

ُكْم 
إِلَْ ْعَهْد 

َ
أ لَْم 

َ
﴿ أ خطابه:  جليل  يف  سبحانه  وقال  ُمِبنٌي ﴾)1)  َعُدوٌّ  لَُكَما  يَْطاَن  الشَّ

يَْطاَن إِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي ﴾)2).  َتْعبُُدوا الشَّ
َ

ْن ال
َ
يَابَِن آَدَم أ

 Q آدم ألبينا  بالسجود  مالئكته  الله  أمر  يوم  للوجود  العداوة  هذه  برزت  وقد 

اِجِديَن ﴾)))،  ْن يَُكوَن َمَع السَّ
َ
َب أ

َ
 إِبِْليَس أ

َّ
ْجَُعوَن * إِال

َ
َماَلئَِكُة ُكُُّهْم أ

ْ
﴿ فََسَجَد ال

وعمرت هذه العداوة التي ما مثلها عداوة كّل هذا التعمري، ورافقْت وجود اإلنسان منذ 

)األنا)  املعلوم، وقد أوحت  الوقت  يوم  إىل  الحارضة، وسرُتافقه  األوىل إىل ساعته  نشأته 

للشيطان بهذه العداوة، وكان من نتاجها الحسد الواضح الجيل حينام رّد عىل أمر الله له 

نَا َخْيٌ ِمنُْه َخلَْقتَِن ِمْن نَاٍر وََخلَْقتَُه ِمْن ِطنٍي ﴾)4).
َ
بالسجود! فقال: ﴿ أ

دور اآليات والوصايا في المواجهة
قد جاءت الكثري من اآليات القرآنية مرصّحًة بعداوة الشيطان لإلنسان، وبنَّي الله تعاىل لنا 

ملصائد  آدم  بنو  ليتفطّن  متباينة،  وأشكاالً  مختلفة  أساليب  اتخذْت  قد  العداوة  أّن هذه  فيها 

الشيطان وكيده، وغروره وخداعه، ورشاكه وأمانيه، ولكن العجب العجاب أّن أكرث الناس يف غفلة 

سورة األعراف، اآلية 22.  (1(

سورة يس، اآلية 60.  (2(

سورة الحجر، اآليتان 0)-1).  (((

سورة األعراف، اآلية 12.  (4(
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عن تنبّههم لهذه العداوة، بل إّن الكثري منهم ملنساق مبحض اختياره تحت طوع وإرادة عدّوه.

فبالله عليكم ماذا يُقال عن قوٍم ميلكون كّل أسباب القّوة، ويعرفون كّل أساليب الدفاع 

انقادوا لعدّوهم، وسلّموا رقابهم له، وغدْت إرادتهم خاضعة  واملقاومة، ومع هذا فقد 

بطوع اختياره يوّجهها حيث ما شاء! أليس هذا هو عني الجهل ؟ ويك ال تكون هذه املسرية 

الجاهلة هي السائدة، وبالتّايل يكون الهالك عاقبة بني البرش اتخذ أنبياء الله وأوصياؤهم 

الكرام R من الوصايا والِعرب واملواعظ وسائل تربوية لتنوير العقل والقلب، إذ بهام 

ويف  بارئه،  لغري  عبداً  يكون  أن  يصح  فال  حرّاً،  خلقه  قد  الله  أّن  ويعي  اإلنسان  يعقل 

هذا السياق جاءت وصايا اإلمام جعفر بن ُمحمد الصادق L لتُخاطب ذوي القلوب 

الواعية، والنفوس املتطلّعة إىل ما عند الله تعاىل، أن يبذلوا جهودهم يف تحرير عقولهم، 

وتطهري نفوسهم من األفكار السلبية السيّئة التي إذا تبّناها اإلنسان وعمل بها أصبحت 

أدواء فتّاكة ورذائل ُخلقية مالزمة له، وال ترتكه حتى تورده موارد الهالك يف الدنيا واآلخرة، 

فتعالوا نقتبس من هذه الوصايا قبسات لعّل الله ينّور بها قلوبنا، ويُبرصّنا حقائق أنفسنا، 

ُمْؤِمنُوَن ﴾)1).
ْ
ِ ال

يَتََوكَّ
ْ
ويهدينا إىل رصاطه القويم ﴿ ُهَو َمْواَلنَا وََعَ اهلل فَل

بّر اإلخوان 
قال اإلمام Q: »يا ابن جندب، إّن للشيطان مصائد يصطاد بها، فتحاموا شباكه 

ومصائده، قال: يا ابن رسول الله، وما هي؟ قال: أّما مصائده، فصّد عن بّر اإلخوان، وأّما 

شباكه، فنوم عن أداء الصالة التي فرضها الله«.

إّن إمامنا الصادق Q عندما أوىص ابن جندب بهذه الكلامت كان ماثالً أمام عينيه 

قول  وكذلك  َفْحَشاِء ﴾)2)، 
ْ
بِال ُمُرُكْم 

ْ
َوَيأ َفْقَر 

ْ
ال يَِعُدُكُم  يَْطاُن  ﴿ الشَّ تعاىل:  الله  قول 

جّده اإلمام زين العابدين Q: »إيّن ألستحي من ريّب أْن أرى األخ من إخواين، فأسال 

القيامة قيل يل: لو كانت  الجّنة، وأبخل عليه بالدينار والدرهم، فإذا كان يوم  الله له 

سورة التوبة، اآلية 51.  (1(

سورة البقرة، اآلية 268 .  (2(
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الجّنة لك لكنَت بها أبخل وأبخل وأبخل«)1).

يطيقون  ال  اإلسالم  أهل  من  الكثري  أّن  يعلم  وهو  الوصيّة  بهذه   Q أوىص وقد 

 P مواساة اإلخوان خصوصاً يف األموال، وهو الناقل عن آبائه الكرام عن جّده رسول الله

قوله: »ثالثة ال تُطيقها هذه األّمة: املواساة لألخ يف ماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر 

الله تعاىل عىل كّل حاٍل، وليس هو سبحان الله والحمد لله، وال إله إالَّ الله، والله أكرب، 

فقط؛ ولكن إذا ورد عىل ما يحرم خاف الله«)2). 

هنا أبو عبد الله الصادق Q، فقال: »اختربوا إخوانكم بخصلتني، فإْن كانتا  وقد َوجَّ

فيهم، وإالَّ فاعزب ثم اعزب، ثم اعزب؛ محافظة عىل الصلوات يف مواقيتها، والرب باإلخوان 

يف العرس والُيرس«))).

جعل  كيف  وانظروا  الرشيف،  الحديث  هذا  تأّملوا  املؤمنة:  أختي  املؤمن  أخي 

اإلمام Q العالقة مرتابطة بني املحافظة عىل الصلوات، وبّر اإلخوان وجعل ذلك محّل 

اختبار، فإْن مل تكن هاتان الخصلتان موجودتني، فاعزب ثم اعزب ثم اعزب ـ ملاذا؟ إّن 

هناك مصائد وشباك للشيطان.

نقل األقدام الى بّر اإلخوان
اإلخوان  بّر  اىل  األقدام  نقل  الله مبثل  يُعبد  ما  أنّه  »أما  فيقول:   Q اإلمام يتابع 

وزيارتهم«.

الله  تقوى  بعد  ُمحمد P ويوصيهم  آل  كان يحّث موايل   Q الصادق اإلمام  إّن 

تعاىل بالرّب واملواساة لإلخوان، ومن ذلك ما أوىص به صاحبه خيثمة الجعفي، فإّن الرجل 

روى قائالً: دخلُت عىل أيب عبد الله Q ألُوّدعه، وأنا أريد الّشخوص، فقال: »أبلغ موالينا 

السالم، وأوصهم بتقوى الله العظيم؛ وأوصهم أْن يعود غنّيهم عىل فقيهم، وقويّهم عىل 

الُحر العاميل، وسائل الشيعة، ج16، ص87)، طبعة:1، مؤسسة آل البيت R، قم.  (1(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، ج4، 58)، طبعة:2، مؤسسة النرشالتابعة لجامعة املدرسني بقم.  (2(

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص672.  (((
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ضعيفهم، وأْن يشهد حّيهم جنازة مّيتهم، وأْن يتالقوا يف بيوتهم، فإّن يف لقاء بعضهم بعضاً 

حياًة ألمرنا؛ ثم قال: رحم الله عبداً أحيا أمرنا، يا خيثمة، إنَّا ال نُغني عنهم من الله شيئاً 

إاّل بالعمِل، وإّن أشّد الناس حرسًة يوم القيامة رجٌل وصف عدالً ثم خالف إىل غيه«)1).

الله  خّص  ماّم  »إّن  يقول:  سمعتُه  قال:   Q الله عبد  أيب  عن  دّراج  بن  جميل  وروى 

كتابه:  يقول يف  الله  أّن  بالكرثة، وذلك  الربّ  فليس  قّل،  إخوانه، وإن  بّر  يعرفه  أن  املؤمن  به 

وِلَك 
ُ
ْنُفِسِهْم َولَْو كَن بِِهْم َخصاَصٌة ﴾)2) ثم قال: ﴿ َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه فَأ

َ
﴿ َوُيْؤثُِروَن َع أ

يوم  أجره  أوفاه  الله  أحّبه  الله، ومن  أحّبه  فقد  ذلك،  الله  عرّفه  ُمْفِلُحوَن ﴾)))، ومن 
ْ
ال ُهُم 

القيامة، بغي حساب، ثم قال: يا جميل ارِو هذا الحديث إلخوانك فإّن فيه ترغيباً للربّ«)4). 

ويٌل للساهين عن الصلوات
ٌف 

ْ
لقد توّعد الله تعاىل املضيّعني للصالة بالغّي عندما قال: ﴿ فََخلََف ِمْن َبْعِدِهْم َخل

الساهني  الله  َغيًّا ﴾)5)، كذلك هّدد  َقْوَن 
ْ
يَل فََسوَْف  َهَواِت  الشَّ بَُعوا  َواتَّ الَة  الصَّ َضاُعوا 

َ
أ

َساُهوَن ﴾)6)،  َصاَلتِِهْم  َعْن  ُهْم  يَن  ِ
َّ

ال  * ُمَصلِّنَي 
ْ
لِل ﴿ فََويٌْل  فقال:  بالويل  الصالة  عن 

ألّن يف الصالة الكثري من األرسار والحكم، واملقاصد والغايات التي ال يعقلها هؤالء فقط  

الَة  ﴿ إِنَّ الصَّ بل ولألسف ال يعقلها كثري مّمن يؤّديها، ومن بني هذه األرسار والحكم: 

ُمنَْكِر ﴾)7)، حيث إّن يف الصالة أعاماًل قلبية من نية، واستعداد 
ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
َتنَْه َعِن ال

للوقوف بني يدي الله، وذلك يُذكّر بأّن املعبود جدير بأن متتثل أوامره، وتجتنب نواهيه، 

فكانت الصالة مبجموعها كالواعظ الناهي عن الفحشاء واملنكر، فإّن الله قال:﴿ َتنَْه َعِن 

ُمنَْكِر ﴾، ومل يقل تصد وتحول أي أّن الصالة مبنزلة الناهي بالقول إذا قال ال 
ْ
َفْحَشاِء َوال

ْ
ال

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص176-175.  (1(

سورة التغابن، اآلية 16.  (2(

سورة الحرش، اآلية 9.  (((

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص206.  (4(

سورة مريم، اآلية 59.  (5(

سورة املاعون، اآليتان 5-4.  (6(

سورة العنكبوت، اآلية 45.  (7(
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تفعل الفحشاء واملنكر، وذلك ألّن فيها التكبري والتسبيح، والتهليل والقراءة والوقوف بني 

يدي الله تعاىل، وغري ذلك من صنوف العبادة كام قد سلف، وكّل ذلك يدعو إىل شكله، 

ويرصف عن ضّده، فيكون مثل األمر والنهي بالقول، وكّل دليل مؤدٍّ إىل املعرفة بالحّق، 

 :Q فهو داع إليه، وصارف عن الباطل الذي هو ضّده، وقد قال موالنا اإلمام الصادق

الله يف األرض، فمن أحّب أن يعلم ما أدرك من نفع صالته،  الصالة حجزة  أّن  »اعلم 

فلينظر فإْن كانت صالته حجزته عن الفواحش واملنكر، فإّنا أدرك من نفعها بقدر ما 

احتجز، ومن أحّب يعلم ما له عند الله،  فليعلم ما لله عنده«)1).

وروى Q عن آبائه الكرام R عن رسول الله P قال: »لكّل يشء وجه، ووجه 

دينكم الصالة، فال يشينن أحدكم وجه دينه«)2).

أحّب  »ليس عمل   :Q املؤمنني أمري  قال  آبائه:  الصادق Q عن  اإلمام  وروى 

إىل الله عّز وجّل من الصالة، فال يشغلّنكم عن أوقاتها يشء من أمور الدنيا، فإّن الله 

يَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم َساُهوَن ﴾)))، يعني: أنّهم غافلون  ِ
َّ

عّز وجّل ذّم أقواماً، فقال: ﴿ ال

استهانوا بأوقاتها«)4). وما أكرث السّذج وقصريي النظر الذين حرموا أنفسهم من السعادة 

العمل  الوجود، سواء من خالل االنغامس يف  العظيم يف  الرّس  بالغفلة عن هذا  الكاملة 

الحرمان  مستنقع  يف  بأنفسهم  هووا  حلّوا  وأينام  والكسل،  الفراغ  أوقات  يف  أو  املادّي 

واإلخفاق بشكل أو بآخر)5).

النائمين في الخلوات
النوم أحد وسائل راحته، وأسباب  أنّه إذا خىل بنفسه أن يكون  من طبيعة اإلنسان 

لّذته، فهل أراد موالنا اإلمام الصادق Q من اإلنسان أن ميتنع عن نومه يف خلواته؟

الشيخ الصدوق، معاين األخبار، ص6)2-7)2، باب معنى ما روي أن الصالة حجزة الله يف األرض.  (1(

الشيخ الكليني، الكايف، ج )، ص267، باب من حافظ عىل صالته أو ضيعها.  (2(

سورة املاعون، اآلية 5.  (((

الُحر العاميل، وسائل الشيعة، ج4، ص107، باب وجوب املحافظة عىل الصلوات يف أوقاتها .  (4(

سامحة اإلمام عيل الُحسيني الخامنئي {، من أعامق الصالة، ص)7، طبعة جمعية املعارف اإلسالمية .  (5(
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 Q نقول بالتوكّل عىل الله تعاىل: حاشا للبحر الرائق وكنز الحقائق اإلمام الصادق

أن يطلب ذلك، وخصوصاً أنّه قد أوىص عبد الله بن جندب بكلامت قبل هذه الكلامت 

التي أوردناها، فقال له : »يا ابن جندب: أقّل النوم بالليل، والكالم بالنهار، فام يف الجسد 

يشء أقّل شكراً من العني واللسان، فإّن أّم سليامن قالت لسليامن Q: يا بنّي إيّاك 

والنوم، فإنّه يُفقرك يوم يحتاج الناس إىل أعاملهم«)1).

يف هذا النّص طلب اإلمام Q من املؤمن أن يقّل النوم يف الليل، والكالم يف النهار 

شّك  وال  أخرى،  عبادة  إىل  وسيلة  نومه  ويجعل  الرضورة،  بقدر  إال  ينام  ال  العاقل  ألّن 

معراج  الحقيقة  يف  العاقل  ونوم  العقل،  إىل  مستندة  عبادة  الوجه  هذا  عىل  نومه  أّن 

له، وهذا غري قوله Q: »ويل للساهني عن الصلوات، النامئني يف الخلوات«)2)، حيث 

يظهر أّن اإلمام Q أراد بقوله هذا: الساهني عن الصلوات. النامئني يف الخلوات أي: 

الخلوات،  يف  الذنوب  ويُقارفون  املعايص،  فريتكبون  ألنفسهم،  العنان  يُطلقون  الذين 

بعيدون  وهؤالء  بالُنّوم،  القوم  هؤالء  فشبه  تعاىل،  الله  حدود  فريقبون  يتيّقظون  وال 

ينتهك حرمة  الله تعاىل يف خلواته، يف رسّه، فال  يُراقب  املتيّقظ  عن اإلميان ألّن املؤمن 

الله، ألنّه يعلم أّن أعامله مهام دقّت ومهام صغرت، فإّن الله مطّلع عليها، ولديه يقني 

أن  املسلم  عىل  فالواجب  ُكنْتُْم ﴾)))،  َما  ْيَن 
َ
أ َمَعُكْم  ﴿ َوُهَو  تعاىل:  بقوله  وتصديق 

يحذر من ذنوب الخلوات، وليعلم أّن الله تعاىل قد ذّم من يستخفي بذنبه من الناس، 

ِمَن  يَْستَْخُفوَن   
َ

َوال انلَّاِس  ِمَن  ﴿ يَْستَْخُفوَن  شأنه:  جل  فقال  الله،  من  يستخفي  وال 

ُمِيًطا ﴾)4). َيْعَملُوَن  بَِما  اهلُل  َوَكَن  َقْوِل 
ْ
ال ِمَن  يَْرَض   

َ
ال َما  يُبَيِّتُوَن  إِْذ  َمَعُهْم  َوُهَو  اهلِل 

يف  النامئني  هؤالء  أّن  الخلوات«؛  يف  والنامئني   ... »ويٌل  بقوله:   Q اإلمام وُمراد 

الخلوات ويل لهم مل يستفيدوا من تلك الخلوات يف تطهري الروح، وتزكية النفس، وتهذيب 

أبن شعبة الحراين، تحف العقول، ص01).  (1(

مفردها خلوة: يقال: »..انفرد به يف خلوة، ويقال خال بنفسه، وخال إليه، وخال معه انفرد، ويقال اخل بأمرك تفرد به وتفرغ له، واخل معي حتى   (2(

أكلمك كن معي خاليا..« يراجع املعجم الوسيط، ج1، ص254.

سورة الحديد، اآلية 4.  (((

سورة النساء، اآلية 108.  (4(
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الخلق، وتقويم السلوك، وتقوية العزمية الصادقة، واألنس بالله تعاىل، فإنّه من كان الله 

نْيَا،  نْيَا، فإنَّه يُرجى أن يكون أنيسه يف ظلامت اللحود إذا فارق الدُّ أنيسه يف خلواته يف الدُّ

والقوم املذكورون مل يستفيدوا من الخلوات يف يشء من هذا الفضل العميم، وقد كان من 

دعاء صاحب هذه الوصيّة يف خلواته: »اللُهمَّ َهَدأَِت اأْلَْصَواُت َوَسكََنِت الَْحَركَاُت، َوَخاَل 

، َفاْجَعْل َخلَْوِت ِمْنَك اللَّْيلََة الِْعْتَق ِمَن  كُلُّ َحِبيٍب ِبَحِبيِبِه، َوَخلَْوُت  ِبَك أَنَْت الَْمْحُبوُب إِيَلَّ

النَّاِر«)1).

المستهزؤون باهلل وآياته في الفترات
حيث  إىل  الخلوات  يف  النوم  مرحلة  من  ينتقلون  سوف  الصلوات  عن  الساهني  إّن 

يتعّدون حدود الله، وال يُراقبون الله يف أفعالهم، وسوف ينتهي بهم األمر إىل أن يستهزؤوا 

بالله وآياته يف الفرتات حني يضعف الدين ويقّل نارصوه واملحامون الّذابّون عنه، وما أكرث 

هذه النامذج يف هذا الزمن.وال داعي لإلطالة بالكالم حول هذا الصنف، فإّن أهل اإلميان 

يعرفونهم جيّداً، لذلك تراهم يرّدون عليهم ما استطاعوا، ويتجّنبون مجالسهم، وقلوبهم 

يَن آَمنُوا قَالُوا  ِ
َّ

متقتهم، ألّن حالهم كحال الذين وصفهم الله تعاىل بقوله: ﴿ َوإَِذا لَُقوا ال

يَْستَْهِزُئ  اهلُل   * ُمْستَْهِزئُوَن  ُْن 
َ

ن إِنََّما  َمَعُكْم  إِنَّا  قَالُوا  َشيَاِطيِنِهْم   
َ

إِل َخلَْوا  َوإَِذا  آَمنَّا 
ُهَدى َفَما َرِبَْت 

ْ
اَللََة بِال ُوا الضَّ يَن اْشَتَ ِ

َّ
َِك ال

َ
ول

ُ
ُهْم ِف ُطْغيَانِِهْم َيْعَمُهوَن * أ بِِهْم َوَيُمدُّ

ِتَاَرُتُهْم َوَما َكنُوا ُمْهتَِديَن ﴾)2).
يأيت  ُمهتدين،  كانوا  وما  تجارتهم،  ربحت  ما  الذين  املنافقني  هؤالء  العكس  وعىل 

املهتدون الذين وصفهم موالنا إمام العارفني وأمري املؤمنني وقائد الُغّر املحّجلني عيل بن 

أيب طالب L عندما قال: »وما برح للّه عزّت آالؤه يف الربهة بعد الربهة، ويف أزمان 

بنور يقظة يف  ناجاهم يف فكرهم، وكلّمهم يف ذات عقولهم، فاستصبحوا  الفرتات عباد 

فون مقامه مبنزلة األدلّة يف الفلوات.  األسامع واألبصار واألفئدة، يُذكِّرون بأيّام اللّه، ويُخوِّ

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص594.  (1(

سورة البقرة، اآليات 16-14.  (2(
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إليه  بالنجاة، ومن أخذ مييناً وشامالً ذّموا  من أخذ القصد حمدوا إليه طريقه وبّروه 

الطريق وحّذروه من الهلكة، فكانوا كذلك مصابيح تلك الظلامت، وأدلّة تلك الشبهات«)1).

قرآن ناطق
يُنازع يف  الطاهرة ال  النبويّة  العرتة  إمام  إنّه  الصادق Q وحيث  اإلمام  إّن موالنا 

ذلك، فهو عدل القرآن وترجامنه، واملُطّلِع عىل سريته امليمونة املباركة يعلم أّن ُجّل كالمه 

وأجوبته وأمثلته منتزعة من القرآن الكريم، أو استنطاق ملفاهيم آياته الكرمية، فتمّعن يف 

قوله Q: »ويٌل للساهني عن الصلوات النامئني يف الخلوات املستهزئني بالله وآياته يف 

الفرتات، أولئك الذين ال خالق لهم يف اآلخرة، وال يُكلّمهم الله يوم القيامة، وال يُزكّيهم 

يَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم  ِ
َّ

ُمَصلِّنَي * ال
ْ
ولهم عذاب أليم«. ثم تأّمل قول الله تعاىل: ﴿ فََويٌْل لِل

يِّ َحِديٍث َبْعَد 
َ
قِّ فَِبأ

َك آيَاُت اهلل َنتْلُوَها َعلَيَْك بِالَْ
ْ
َساُهوَن ﴾)2). وقوله سبحانه: ﴿ تِل

ا  ِثيٍم * يَْسَمُع آيَاِت اهلِل ُتتَْل َعلَيِْه ُثمَّ يُِصُّ ُمْستَْكِبً
َ
فَّاٍك أ

َ
اهلِل َوآيَاتِِه يُْؤِمنُوَن * َويٌْل ِلُكِّ أ

َِك لَُهْم 
َ

ول
ُ
ََذَها ُهُزًوا أ ِلٍم * َوإَِذا َعِلَم ِمْن آيَاتِنَا َشيْئًا اتَّ

َ
ُه بَِعَذاٍب أ ْ ْن لَْم يَْسَمْعَها فَبَشِّ

َ
َكأ

َُذوا ِمْن ُدوِن   َما اتَّ
َ

 ُيْغِن َعنُْهْم َما َكَسبُوا َشيْئًا َوال
َ

َعَذاٌب ُمِهنٌي * ِمْن َوَرائِِهْم َجَهنَُّم َوال
ْوِلَاَء َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾))).

َ
اهلِل أ

يَن ُهْم َعْن َصاَلتِِهْم  ِ
َّ

ُمَصلِّنَي * ال
ْ
ثّم ُعد مرًّة أخرى وتدبّر قول الله تعاىل: ﴿ فََويٌْل لِل

»أّما   :Q اإلمام قول  وتأّمل  َماُعوَن ﴾)4)، 
ْ
ال َوَيْمنَُعوَن   * يَُراُءوَن  ُهْم  يَن  ِ

َّ
*ال َساُهوَن 

مصائده )الشيطان(، فصّد عن بّر اإلخوان، وأّما شباكه، فنوم عن أداء الصالة التي فرضها 

الله«.

أبن أيب الحديد املدائني، رشح نهج البالغة، ج1، ص176، طبعة:1، دار الكتب العلمية، بريوت.  (1(

سورة املاعون، اآليتان 5-4.  (2(

سورة الجاثية، اآليات 10-6.  (((

سورة املاعون، اآليات 7-4.  (4(
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وبعد تدبّرك آليات الله، وتأّملك لقول ويّل الله الصادق Q ينجيل لك عندها معنًى 

من معاين قول النبّي املصطفى P: »إيّن تارك فيكم ما إْن متّسكتم به لن تضلّوا بعدي 

السامء إىل األرض، وعرتت أهل  الله حبل ممدود من  أحدهام أعظم من اآلخر كتاب 

بيتي، ولن يتفرّقا حتى يردا عّل الحوض، فانظروا كيف تخلفوين فيهام«)1). ﴿ إِنَّ ِف َذلَِك 

الله تعاىل أن يجعلنا  َشِهيٌد ﴾)2)، نسأل  َوُهَو  ْمَع  السَّ َق 
ْ
ل
َ
أ ْو 

َ
أ ٌب 

ْ
قَل  ُ

َ
لَِمْن َكَن ل َرى 

ْ
ك ِ

َ
ل

وإيّاكم مّمن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

محمد بن عيىس الرتمذي، سنن الرتمذي، ج5، ص)66، حديث رقم 788)، طبعة دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.  (1(

سورة ق، اآلية 7).  (2(
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نّص الوصّية
ُمحمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  اأبو  الإم��ام  مولنا  به  اأو�صى  ما  جملة  من 

جندب،  ابن  »يا  جندب:  بن  اهلل  عبد  النجيب  �صاحبه   L ال�صادق

ال�صاعي في حاجة اأخيه كال�صاعي بين ال�صفا والمروة، وقا�صي حاجته 

كالمت�صّحط بدمه في �صبيل اهلل يوم بدر واأحد، وما عّذب اهلل اأّمة اإّل عند 

.
(1(

ا�صتهانتهم بحقوق فقراء اإخوانهم«

�صمحاوؤكم  »خياركم   :
(2(

دّراج بن  جميل  النجيب  ل�صاحبه   Q وقال

في  وال�صعي  بالإخوان  البّر  الأعمال  �صالح  ومن  بخالوؤكم،  و�صراركم 

النيران، ودخول في  لل�صيطان وتزحزح عن  حوائجهم، وذلك مرغمة 

قال »جميل«  اأ�صحابك،  ُغرر  الحديث  بهذا  اأخبر  يا جميل  الجنان، 

فقلُت له ُجعلُت فداك، ومن ُغرر اأ�صحابي، قال: هم الباّرون بالإخوان 

.
(((

في الي�صر والع�صر«

الحسن بن عيل بن الحسني بن شعبة الحراين، تحف العقول، ص)0)، طبعة:2، جامعة املدرسني، قم.  (1(

أبو عيل جميل بن دراج أيب صبيح بن عبد الله الكويف موالهم النخعي: كان من العبّاد الناسكني الخاشعني الساجدين لله جّل شأنه، وقد َمّن الله   (2(

تعاىل عليه بصحبة اإلمامني الصادق والكاظم L، وهو وجه الطائفة ومقّدمها، وهو من أعيان الثقات وأعالم الرواة، ومن الستّة – يف الطبقة 

الثانية من أصحاب أيب عبد الله الصادق Q- الذين أجمعت العصابة عىل تصحيح ما يصّح عنهم، وتصديقهم فيام يقولون وأقّروا لهم بالفقه، 

البيت R، تحقيق السيد مهدي الرجايئ، قم، وخالصة األقوال يف معرفة  يراجع رجال الكش،محمد بن عمر،ج2، ص471، طبعة: مؤسسة آل 

الرجال،العالمة الحيل الحسن بن يوسف بن املطهر األسدي، ج1، ص)9، طبعة:1، مؤسسة نرش الفقاهة.

الشيخ الصدوق ُمحمد بن عيل القمي، الخصال، ص96-97، باب )،حديث 42، طبعة:1، جامعة املدرسني، قم.  (((
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مقّدمة

أعظم  وهي  املهتدين،  خصال  من  وخصلة  املتّقني،  خالل  من  خلّة  اإلميانية  األخّوة 

الوشائج عند عباد الله الصالحني، ومن أوثق ُعرى اإلميان بني املؤمنني، والله عّز وجّل يقول 

ُمْؤِمنَاُت 
ْ
ُمْؤِمنُوَن َوال

ْ
ُمْؤِمنُوَن إِْخَوٌة ﴾)1)، ويقول سبحانه: ﴿ َوال

ْ
َما ال يف كتابه الكريم: ﴿ إِنَّ

اَلَة َوُيْؤتُوَن  ُمنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ
ْ
َمْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن ال

ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْوِلَاُء َبْعٍض يَأ

َ
َبْعُضُهْم أ

اهلُل  وََعَد   * َحِكيٌم  َعِزيٌز  اهلَل  إِنَّ  اهلُل  َسَيَْحُُهُم  َِك 
َ

ول
ُ
أ  ُ

َ
َورَُسول اهلَل  َوُيِطيُعوَن  َكَة  الزَّ

يَن ِفيَها َوَمَساِكَن َطيِّبًَة ِف  ْنَهاُر َخاِلِ
َ ْ
ِْتَها ال

َ
ِْري ِمْن ت

َ
ُمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت ت

ْ
ُمْؤِمِننَي َوال

ْ
ال

َعِظيُم ﴾)2).
ْ
َفْوُز ال

ْ
َبُ َذلَِك ُهَو ال

ْ
ك

َ
َجنَّاِت َعْدٍن َورِْضَواٌن ِمَن اهلِل أ

هذه هي اإلخّوة التي أرىس دعامئها موالنا رسول الله P حينام قال: »املؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشّد بعضه بعضاً«))).

وقال P: »املسلم أخو املسلم ال يظلمه، وال يُسلمه ومن كان يف حاجة أخيه كان 

ج عن مسلٍم كربة، فّرج الله عنه كربًة من كرب يوم القيامة،  الله يف حاجته، ومن فرَّ

ومن سرت مسلامً سرته الله يوم القيامة«)4).

سورة الحجرات، اآلية 10.  (1(

سورة التوبة، اآليتان 72-71 .  (2(

الباب األول،  القاهرة، والشعريي محمد بن محمد، جامع األخبار، ص47،  الحرمني،  الطرباين، املعجم األوسط، ج6، ص5)، طبعة دار  القاسم  أبو   (((

طبعة:1، املطبعة الحيدرية، النجف، والعالمة محمد باقر املجليس، بحار األنوار، ج58، ص150.

النبي األكرم P، طبعة:)، دار  الله مقامه إىل  الثاين بإسناده أعىل  الريبة، ص78-79، الحديث  العاميل، كشف  الدين بن عيل  الثاين زين  الشهيد   (4(

املرتضوي، قم، وأبو القاسم الطرباين، املعجم الكبري، ج12، ص287، طبعة:2، مكتبة العلوم والحكم، املوصل.
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إذا  »مثُل املؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد،   :P كذلك قوله

 ،P اشتىك منه عضٌو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«)1). ويُعلّمنا رسول الله

فيقول: »ال يؤمن أحدكم حتى يُحّب ألخيه ما يُحّب لنفسه«)2).

دور الوصّية في تحقيق لوازم األخّوة
ينبغي أن يَقيس املؤمن تقواه ومدى إميانه مبستوى األخّوة التي تطبع عالقته باملؤمنني 

اآلخرين، فاإلميان الذي ال يرفع املنتمني إليه إىل حّد اإلخاء، هو إميان ضعيف وناقص، ألّن 

اإلميان الحقيقي يدفع أبناء املجتمع نحو اإلحسان إىل إخوانهم وخدمتهم، ومّد يد العون 

لهم. وهذا يعّد من معطياته االجتامعية الهاّمة. لذا كانت مسألة األخّوة وما تتطلّبه من 

تعاون وتضامن تتصّدر سلّم األولوية يف اهتاممات أمئّة أهل البيت النبوّي R وتوجهاتهم 

االجتامعية، لكونها الضامن الوحيد والطريق األمثل إلقامة بناء اجتامعي متامسك.

لذلك حثّوا مواليهم عىل تحقيق أعىل درجة من التعاون والتضامن والتعاضد والرتاحم 

البليغة  ومواعظهم  القيّمة،  وصاياهم  منها  الوسائل  من  العديد  عرب  وذلك  بينهم،  فيام 

املؤمنني. وتحفيز  الغافلني،  وتذكري  النامئني،  إيقاظ  يف  كبري  دور  يزال  وما  لها  كان  التي 

ومن هذا املنطلق نقل لنا أصحاب املعصومني R هذه الوصايا العظيمة، وقد سبقونا 

للعمل مبضامينها فنالوا السعادة يف الدارين، وكان من هؤالء النجباء عبد الله بن جندب، 

وجميل بن دّراج اللذان نقال لنا عن موالنا اإلمام جعفر بن ُمحمد الصادق L شطراً 

من وصاياه الخالدة، فتعالوا نقتبس من هذه الوصايا قبسات لعّل الله ينّور بها قلوبنا، 

 ِ
يَتََوكَّ

ْ
فَل اهلل  وََعَ  َمْواَلنَا  ﴿ ُهَو  القويم:  رصاطه  إىل  ويهدينا  أنفسنا،  حقائق  ويُبرصّنا 

ُمْؤِمنُوَن ﴾))).
ْ
ال

محمد بن سالمة بن جعفر أبو عبد الله القضاعي، مسند الشهاب، ج2، ص)28، طبعة:2، مؤسسة الرسالة، بريوت، وعنه العالمة املجليس، بحار   (1(

األنوار، ج58، ص150.

الشهيد الثاين زين الدين بن عيل العاميل، منية املريد، ص190، طبعة:1، مكتب اإلعالم اإلسالمي، قم، وقال: ففي صحيح األخبار، وساق الحديث،   (2(

وهو مام رواه أبو القاسم الطرباين، املعجم األوسط، ج8، ص56).

سورة التوبة، اآلية 51.  (((
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الساعي بين الصفا والمروة
ابن  »يا  بن جندب:  الله  عبد  الصادق Q صاحبه  اإلمام  به  أوىص  ما  من جملة 

جندب: الساعي يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة«.

الصفا واملروة موضعان خطت بأقدام املتوكّلة عىل الله هاجر حليلة خليل الرحمن 

الله  نبي  كبد  لتربيد  ونقله  املــاء  من  يشء  إيجاد  هّمها  كان  وقد   ،Q إبراهيم

الليل وأطراف  الله لها ذلك يف قرآن يُتىل آناء  إبّان كان فطيامً، فَخلَّد   ،Q إسامعيل

العظيمة، فقال تعاىل:  النهار حيث جعل السعي يف مواضع أقدامها شعرية من شعائره 

ْم َشَعائَِر  َمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اهلِل ﴾)1)، وقال عزّت آالؤه: ﴿ َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ
ْ
َفا َوال ﴿ إِنَّ الصَّ

ُقلُوِب ﴾)2). وروي عن اإلمام الصادق Q: »ما من بقعة أحبُّ 
ْ
َها ِمْن َتْقَوى ال إِنَّ

اهلِل فَ
إىل الله من املسعى...«))).

وروى اإلمام أبو جعفر ُمحمد بن عيل الباقر L، فقال: قال النبي P لرجل من 

األنصار: »إذا سعيت بني الصفا واملروة كان لك عند الله أجر من حجَّ ماشياً من بالده، 

ومثل أجر من أعتق سبعني رقبة مؤمنة«)4).

له  واملروة، تشفع  الصفا  بني  »الساعي  قال:   Q العابدين زين  اإلمام  وروي عن 

نفسه يف  الله عىل  بإيجاب  تُقبل شفاعتُهم  أنّها  أي  باإليجاب«)5)،  فيه  فُتشّفع  املالئكة، 

حّقه.

هذا بعض ما وردنا عن الهداة املعصومني R يف فضل السعي بني الصفا واملروة. 

وهذه القطرة من ذلك البحر، والشذرة من ذلك البذر كافية وافية يف بيان كرم الله تعاىل 

وتفّضله عىل عباده الساعني بينهام، وليس عزيز عىل الله تعاىل أن يجعل كّل هذا الثواب 

كاف  ملن سعى يف حاجة أخيه املؤمن، وهذا ما بيَّنه اإلمام الصادق Q باستخدامه 

سورة البقرة، اآلية 158.  (1(

سورة الحج، اآلية 2).  (2(

الشيخ الكليني، الكايف، ج4، ص4)4، باب السعي بني الصفا واملروة، طبعة:4، دار الكتب اإلسالمية، طهران.  (((

أحمد بن محمد بن خالد الربقي، املحاسن، ج1، ص65، ثواب السعي، طبعة:2، دار الكتب اإلسالمية، قم.  (4(

الشيخ الصدوق محمد بن عيل بن الحسني بن بابويه القمي، من ال يحرضه الفقيه، ج2، ص208، حديث 2168، طبعة:2، مؤسسة النرش اإلسالمي   (5(

التابعة لجامعة املدرسني، قم.
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التشبيه« يف قوله: »الساعي يف حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة«. هذا ملن سعى 

فقط، ومل يذكر اإلمام Q يف هذا الشطر من حديثه هل كان عاقبة هذا السعي قضاء 

حاجة املؤمن أو عدم ذلك، ولكّنه Q أوضح عاقبة هذا العمل يف حديث آخر قال فيه: 

»من سعى يف حاجة أخيه املسلم فاجتهد فيها، فأجرى الله قضاءها عىل يديه كتب الله 

له حجة وعمرة واعتكاف شهرين يف املسجد الحرام وصيامهام، فإْن اجتهد فلم يجر الله 

 L قضاءها عىل يديه كتب الله له حّجة وعمرة«)1). وروي عن اإلمام أبو جعفر الباقر

قال: »أوحى الله تعاىل إىل موىس Q أّن من عبادي ملن يتقرّب بالحسنة، فأحكمه يف 

الجّنة، فقال موىس يا رب ما تلك الحسنة قال مييش يف حاجة أخيه املؤمن ُقضيت أو مل 

تُقض«)2).

ثواب من ميش يف  ما هو رصيح مبضاعفة   R البيت أهل  أحاديث  ورد يف  وقد 

قضاء حاجة أخيه املؤمن، فعن اإلمام الصادق Q: »ما من مؤمن مييش ألخيه املؤمن 

يف حاجة إالّ كتب الله عزَّ وجلَّ له بكّل خطوة حسنة، وحّط عنه بها سّيئة، ورفع له بها 

درجة، وزيد بعد ذلك عر حسنات، وشّفع يف عر حاجات«))).

 L ونختم هذا الفصل بحديث معّمر بن خاّلد عن موالنا اإلمام عيل بن موىس الرضا

قال: »إّن لله عباداً يف األرض يسعون يف حوائج الناس، هم اآلمنون يوم القيامة، ومن 

أدخل عىل مؤمن رسوراً فّرَح الله قلبه يوم القيامة«)4).

كالمتشّحط بدمه في سبيل اهلل 
لَُماِت  ْخِرْج قَْوَمَك ِمَن الظُّ

َ
ْن أ

َ
ماّم أوحاه الله تعاىل ملوىس الكليم Q أّن قال له: ﴿ أ

يَّاِم اهلِل ﴾)5)، ويوم بدر يوم من أيّام الله حيث نرص الله فيه عبده 
َ
ْرُهْم بِأ  انلُّوِر وََذكِّ

َ
إِل

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص198، باب السعي يف حاجة املؤمن.  (1(

م . ن، ج2، ص196، باب قضاء حاجة املؤمن.  (2(

م . ن، ج2، ص192-)19.  (((

م . ن، ج2، ص197، باب السعي يف حاجة املؤمن.  (4(

سورة إبراهيم، اآلية 5.  (5(
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املصطفى، وصدق َوعده، وأعّز جنده، وساّمه يوم الفرقان ألنّه اليوم الذي فرّق الله فيه 

ي  َوِلِ َولِلرَُّسوِل  ُخَُسُه  هلِلِ  نَّ 
َ
فَأ ٍء  َشْ ِمْن  َغِنْمتُْم  َما  نَّ

َ
أ ﴿ َواْعلَُموا  والباطل:  الحّق  بني 

َا َعَ َعبِْدنَا يَْوَم 
ْ

نَْزنل
َ
ِبيِل إِْن ُكنْتُْم آَمنْتُْم بِاهلِل َوَما أ َمَساِكنِي َوابِْن السَّ

ْ
َتَاَم َوال

ْ
ُقْرَب َوال

ْ
ال

َْمَعاِن ﴾)1). وقد استشهد يف هذا اليوم العظيم اثنا عرش رجاًل من 
ْ
ََق ال ُفْرقَاِن يَْوَم الْ

ْ
ال

أصحاب رسول الله P ومضوا إىل الله تعاىل متشّحطني بدمائهم، أّولهم ابن عم رسول 

الله P عبيدة بن الحارث ريض الله عنه.

شهيداً  أرواح سبعني  فاضت  معانيها حيث  بأجىل  الشهادة  يوم  أحد  يوم  كان  كذلك 

من أصحاب رسول الله P عىل رأسهم سيّد الشهداء حمزة بن عبد املطلب عّم النبي 

راضيان.  عنهم  ورسوله  والله  بدمائهم،  متشّحطني  تعاىل  الله  إىل  مضوا  وقد   P األكرم

يُضاف إليهم الشهداء األحياء، كموالنا أمري املؤمنني عيل Q، وأبو دجانة األنصاري)2)، 

 ، P ونسيبة بنت كعب املازنية أم عامرة)))، والنفر الكرام الذين ثبتوا حول رسول الله

ومل يفرُّوا عىل الرغم من أنّهم أُثخنوا بالجراح التي كانت تشخب دماً، فقد روي عن أمري 

املؤمنني Q: »إِنَُّه انَْصََف ِمْن أُُحٍد َوِبِه َثَانُوَن ِجَراَحًة يُْدِخُل الَْفَتائَِل ِمْن َمْوِضعٍ َويُْخِرُج 

ِمْن َمْوِضعٍ، َفَدَخَل َعلَْيِه َرُسوُل اللِه P َعائِداً َوُهَو ِمْثُل الُْمْضَغِة َعىَل نَطْعٍ، َفلاَمَّ رَآُه َرُسوُل 

اللِه P بَىَك، َوَقاَل لَُه: إِنَّ َرُجاًل يُِصيُبهُ  َهَذا يِف اللِه لََحقٌّ َعىَل اللِه أَْن يَْفَعَل ِبِه َويَْفَعل «)4).

ِف  َصاَبُهْم 
َ
أ لَِما  َوَهنُوا  َفَما  َكِثٌي  ِربِّيُّوَن  َمَعُه  قَاتََل  نَِبٍّ  ِمْن  ْن  يِّ

َ
﴿ َوَكأ القرآن:  فنزل 

ابِِريَن ﴾«)5)))6). َسِبيِل اهلِل َوَما َضُعُفوا َوَما اْستََكنُوا َواهلُل ُيِبُّ الصَّ

سورة األنفال، اآلية 41.  (1(

قال موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل Q: »لقد رأيتني يومئذ وإيّن ألذبهم يف ناحية، وإّن أبا دجانة لفي ناحية يذّب طائفة منهم حتى فّرج الله   (2(

ذلك كلّه، ولقد رأيتني وانفردُت منهم يومئذ فرقة خشناء فيها عكرمة بن أيب جهل، فدخلُت وسطهم بالسيف فرضبُت به واشتملوا عّل حتى 

أفضيُت إىل آخرهم، ثم كّررُت فيهم الثانية حتى رجعُت من حيث جئُت، ولكن األجل استأخر ويقيض الله أمراً كان مفعوالً«، يراجع ابن عساكر 

الدمشقي، تاريخ دمشق، ج25، ص78، طبعة: دار الفكر.

محمد بن سعد، الطبقات الكربى، ج8، ص04)، ترجمة رقم: 4549.  (((

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج40، ص114.  (4(

)5)  سورة آل عمران، اآلية ١٤٦.

الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعامن العكربي، اإلختصاص، ص158، طبعة:1، املؤمتر العاملي أللفية الشيخ املفيد، قم، والسيد عيل بن موىس   (6(

بن طاووس، سعد السعود، ص112، طبعة:1، دار الذخائر، قم.
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انطالقاً من هنا نقول والله املوفّق: بعد أن ذَكّر اإلمام الصادق Q أّن الساعي يف 

كاف التشبيه« يف قوله: »وقايض  حاجة أخيه كالساعي بني الصفا واملروة، عاد واستخدم 

حاجة أخيه كاملتشّحط بدمه يف سبيل الله يوم بدر وأحد«، فانظر إىل عظيم كرم الله 

تعاىل، كيف جعل قايض حاجة أخيه املؤمن كاملجاهد املتشّحط بدمه يف سبيل الله يوم 

بدر وأحد، واعلم أّن خزائن الله مألى ال تنقص أبداً، وعطاءه جّل شأنه ال ينفذ.

أفضل من طواف أسبوع
ة الَِّذي جعله الله بني املؤمنني،  يُعاب عىل املؤمن، ويأثم إذا أراد أن يتربَّأ من رباط األخوَّ

وأوجب به عىل بعضهم البعض حقوقاً. ألّن باألخذ بهذه الحقوق والتأّدب بها يُحّقق بني 

لنيل  سبباً  ويجعلها  العالقة  هذه  يوثق  وماّم  والتشاد.  والتعايف  والتآخي  الوئام  املؤمنني 

األجر؛ أن تكون لله ويف الله، وأن تكون قامئة عىل التعاون والتعاضد والتباذل بني اإلخوة.

 P وقد ورد عن باقر علوم النبيني عن آبائه الكرام املهديني عن جّدهم سيّد املرسلني

من حديث طويل قال P: »إذا كان يوم القيامة ينادي مناٍد ... فيقول: أين جيان الله 

يف داره؟ فيقوم عنق من الناس فتستقبلهم زمرة من املالئكة، فيقولون لهم: ماذا كان 

عملكم يف دار الدنيا فصتم به اليوم جيان الله تعاىل يف داره؟ فيقولون: كّنا نتحاب يف 

الله عّز وجّل، ونتباذل يف الله، ونتوازر يف الله عّز وجّل. قال: فينادي مناٍد من عند الله: 

صدق عبادي خلّوا سبيلهم لينطلقوا إىل جوار الله يف الجّنة بغي حساب«)1).

وروى الشيخ املفيد أعىل الله مقامه بسنده املتّصل، عن اإلمام الصادق Q، عن 

أبائه قال: قال رسول الله P: »املؤمنون إخوة، يقيض بعضهم حوائج بعض، فبقضاء 

بعضهم حوائج بعض يقيض الله حوائجهم يوم القيامة«)2).

وروى أبو حمزة الثاميل عن أيب عبد الله Q قال: »من قىض ملسلم حاجة كتب 

الشيخ أبو جعفر ُمحمد بن الحسن الطويس، األمايل، ج1،ص100-101، طبعة: مؤسسة الوفاء، وعنه العالمة املجليس،بحار األنوار، ج71، ص92)، باب   (1(

28: الرتاحم والتعاطف .

محمد بن محمد بن النعامن العكربي، األمايل، ص150، املجلس الثامن عرش، طبعة:1، مؤمتر الشيخ املفيد، قم.  (2(
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الله له عر حسنات، ومحا عنه عر سّيئات، ورفع له عر درجات، وأظلّه الله يف ظلٍّ 

يوم ال ظّل إال ظلّه«)1).

كذلك يروي صفوان بن مهران الجاّمل، فيقول: كنُت جالساً مع أيب عبدالله Q إذ 

دخل عليه رجل من أهل مكة يُقال له: ميمون، فشكا إليه تعّذر الكراء)2) عليه، فقال يل قم 

 :Q فأعن أخاك، فقمُت معه فيرّس الله كراه، فرجعُت إىل مجليس، فقال: أبو عبدالله

ما صنعت يف حاجة أخيك؟ فقلُت: قضاها الله بأيب وأّمي أنت، فقال Q: »أّما إنّك أْن 

تُعني أخاك املسلم أحّب إيلَّ من طواف أسبوع بالبيت«))).

ومن حديث آخر ملوالنا اإلمام الصادق Q يقول فيه: »لََقضاُء حاجة امرئ مؤمن 

أفضل من حّجة وحّجة حتى عّد عر حجج«)4).

يهرع  أن  إال  به  ويؤمن  الحديث،  لهذا  يستمع  أن  ما  بعد  نفسه  املؤمن  ميلك  فهل 

لقضاء حوائج إخوانه املؤمنني بروحية عالية ونية خالصة، فينال رضا الله تعاىل، ويكون 

من الالحقني بركب الطيبني الطاهرين الهداة املهديني الذين قال تاسعهم موىس بن جعفر 

الكاظم L: »إّن خواتيم أعاملكم قضاء حوائج إخوانكم، واإلحسان إليهم ما قدرتم، 

وإالّ، مل يقبل منكم عمل، حّنوا عىل إخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا«)5).

االستهانة بحقوق الفقراء
َمَر بَِصَدقٍَة 

َ
 َمْن أ

َّ
َْواُهْم إِال

َّ
ن ن  َخْيَ ِف َكِثٍي مِّ

َّ
قال الله العظيم يف كتابه الكريم: ﴿ ال

ْو إِْصاَلٍح َبنْيَ انلَّاِس َوَمن َيْفَعْل َذلَِك اْبتََغاء َمرَْضاِت اهلِل فََسوَْف نُْؤِتيِه 
َ
ْو َمْعُروٍف أ

َ
أ

ْجًرا َعِظيًم ﴾)6).
َ
أ

الشيخ الصدوق محمد بن عيل، مصادقة اإلخوان، ص54، طبعة:1، مكتبة اإلمام صاحب الزمان، الكاظمية.  (1(

الكراء: أجر املستأجر عليه، وهو يف األصل مصدر كاريته، واملراد بتعّذر الكراء إّما تعّذر الدابّة التي يكرتيها، أو تعّذر من يكرتي دوابه بناًء عىل كونه   (2(

مكارياً، أو عدم تيسري أجرة املكاري له، وكّل ذلك مناسب ألن يقوم به صفوان الجامل.

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص198، كتاب اإلميان والكفر.  (((

الشيخ الصدوق، األمايل، ص)49، املجلس الرابع والسبعون، طبعة:6، كتابجي، طهران.  (4(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج75، ص79).  (5(

سورة النساء، اآلية 114 .  (6(
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إّن الكثري من األثرياء قد خرجوا عن مدار األخالق واإلنسانيّة عرب ميلهم الّشديد لجمع املال 

من خالل سحق حقوق الفقراء التي فرضها الله لهم يف أموال األغنياء. فيقعون من جرّاء ذلك 

يف الظلم واملفاسد االجتامعيّة بسبب الّضغط عىل ما يف نفوس املحرومني مبا يُثقل كاهلهم. 

والحّق أّن هذا الترصّف يُعّد من عوامل تفّش الفساد وشيوع االنحرافات مبختلف أشكالها.

وال ينكر أثر هذه العقد الساخطة يف تكثري الجرائم وأنواع االنحرافات إال أعمى البرص 

دائرة  إىل  وتتمّدد  اإلسالمي  املجتمع  يف  املذمومة  الحالة  هذه  تسود  ال  وليك  والبصرية، 

ومأخوذة من  مقتبسة  بنصوص   R الهدى أمئّة  لها  تصّدى  النبّي  بيت  املوالني ألهل 

 ،R مشكاة الوحي، وهذه النصوص تأخذ بعنق كّل موايل ومحّب ألهل بيت النبّوة

ألّن حديثهم R هو كام قال اإلمام الصادق Q: »حديثي حديث أيب، وحديث أيب 

حديث جّدي، وحديث جّدي حديث الحسني، وحديث الحسني حديث الحسن، وحديث 

الله P، وحديث  املؤمنني حديث رسول  املؤمنني، وحديث أمي  الحسن حديث أمي 

يَْكُفْر ﴾)2).
ْ
يُْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَل

ْ
رسول الله قول الله عّز وجّل«)1)، ﴿ َفَمْن َشاَء فَل

ومن جملة منظومة أحاديث األمئة املعصومني R قول اإلمام الصادق Q يف 

فقراء  بحقوق  استهانتهم  عند  إالّ  أّمة  الله  عّذب  »وما  جندب:  بن  الله  لعبد  وصيّته 

إخوانهم«. وقوله Q يف وصيّته لصاحبه النجيب جميل بن دّراج: »خياركم سمحاؤكم 

ورشاركم بخالؤكم، ومن صالح األعامل الربّ باإلخوان والسعي يف حوائجهم، وذلك مرغمة 

ُغرر  الحديث  بهذا  أخرب  جميل  يا  الجنان،  يف  ودخول  النيان،  عن  وتزحزح  للشيطان 

الباّرون  هم  قال:  أصحايب،  ُغرر  ومن  فداك،  ُجعلُت  له  فقلُت  جميل:  قال  أصحابك، 

باإلخوان يف اليرس والعرس«))).

اإلمام  فقال  العبادات،  أفضل  من  املؤمن  حّق  أداء   R البيت أهل  عّد  وقد 

الصادق Q: »ما ُعبد الله بيشء أفضل من أداء حّق املؤمن«)4).

الشيخ الكليني، الكايف، ج1، ص51.  (1(

سورة الكهف، اآلية 29.  (2(

الشيخ الصدوق ُمحمد بن عيل القمي، الخصال، ص96-97، باب )، حديث 42، طبعة:1، جامعة املدرسني، قم.  (((

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص170، كتاب اإلميان والكفر، طبعة:4، دار صعب، بريوت.  (4(
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فساد ذات البين، وحالقة الدين
قد يستغرب بعض الذين سوف يقرؤون الصفحات املاضية من عظيم الثواب الذي قد 

ورد فيها للساعني يف قضاء حوائج إخوانهم، وللقاضني تلك الحوائج، وقد يستغرب البعض 

بحقوق  استهانتهم  عند  إالّ  أّمة  الله  عّذب  »وما   :Q الصادق اإلمام  قول  من  أيضاً 

فقراء إخوانهم«، عىل الرغم من أّن اإلمام Q انطلق يف كالمه من حّث الرشع الحنيف 

عىل نفع اإلخوان وخصوصاً الفقراء منهم، وقضاء حوائجهم، والسعي إىل تفريج كرباتهم، 

وذلك تحقيقاً لدوام املوّدة، وبقاء األلفة، وزيادة يف روابط األخّوة، فإْن مل يحصل ذلك ماذا 

ستكون العاقبة؟ ستضيع املوّدة، وتسود الفرقة، وتنقطع روابط األخّوة وينفرط عقدها، 

وقد يقول البعض وماذا يعني ذلك؟ نقول له: هذا هو فساد ذات البني بعينه، فهل تعلم 

ما هي عاقبته؟

اقرأ العاقبة يف وصيّة اإلمام الذي حبّه إميان وبغضه نفاق، فإنّه قد قال: »إيّن أُوصيك يا 

حسن، وجميع أهل بيتي، وولدي، ومن بلغه كتايب بتقوى الله ربّكم وال متوتُّن إاّل وأنتم 

مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرّقوا، فإيّن سمعُت رسول الله P يقول: 

صالح ذات البني أفضل من عاّمة الصالة والصيام، وأّن املُبية الحالقة)1) للدين فساد ذات 

الَبنْي، وال قّوة إاّل بالله العّل العظيم« )2).

ويف الختام: نسأل الله تعاىل أن يجعلنا وإيّاكم مّمن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

الحالقة: الخصلة التي من شانها أن تحلق أي تهلك وتستأصل الدين كام تستأصل املوىس الشعر.  (1(

الشيخ الكليني، الكايف، ج7، ص51.  (2(
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نّص الوصّية
ُمحمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  اأبو  الإم��ام  مولنا  به  اأو�صى  ما  جملة  من 

ال�صادق L �صاحبه النجيب عبد اهلل بن جندب الكوفي اأن حكى له 

»واإّياكم  قائاًل:  حّذرهم  عندما  لأ�صحابه   Q الم�صيح ال�صّيد  و�صّية 

فتنة،  ل�صاحبها  بها  وكفى  ال�صهوة،  القلب  في  تزرع  فاإّنها  والنظرة 

طوبى لمن جعل ب�صره في قلبه، ولم يجعل ب�صره في عينه، ل تنظروا 

اإّنما  النا�س كالأرباب، وانظروا في عيوبهم كهيئة العبيد،  في عيوب 

.
(1(

النا�س مبتلى ومعافى، فارحموا المبتلى، واحمدوا اهلل على العافية«

الفقيه امُلحدث أبن شعبة الحراين، تحف العقول، ص05)، طبعة:2، جامعة املدرسني، قم.  (1(
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مقّدمة

صاحب املوعظة والوصيّة التي سنترشّف بخدمتها هو روح الله وكلمته التي ألقاها 

إىل البتول العذراء مريم ابنة عمران L، ورابع أويل العزم من الرسل الكرام صلوات 

الله وسالمه عليهم سيّدنا املسيح عيىس بن مريم L الذي جاء داعياً إىل الله تعاىل 

 
َّ
ال

َ
أ ِتَها 

تَْ ﴿ ِمْن  الطاهرة:  املصطفاة  أّمه  نادى)1)  الوجود حني  عىل  إطاللته  لحظة  من 

يًّا ﴾)2)، وكان Q يسري يف سبيل الدعوة إىل الله سرياً  ْتَِك َسِ
َ

َْزِن قَْد َجَعَل َربُِّك ت
َ

ت
حثيثاً »يتوّسد الحجر ويلبس الخشن ويأكل الجِشَب، وكان إداُمُه الجوع، ورِساُجُه بالليل 

تُْنِبُت  ما  بالليل  وريْحانُُه  وفاكهُتُه  ومغاِربُها،  األرِض  مشاِرُق  الشتاء  يف  وِظاللُُه  الَقَمر، 

األرُض للبهائم، ومل تكن له زوجة ٌ تَْفِتُنُه، وال َولٌَد يُْحزِنُُه، وال ماٌل يَلِْفُتُه، وال طََمٌع يُِذلُُّه، 

دابَُّتُه رْجاله، وخادمُه يداه«))).

 اهلِل قَاَل 
َ

نَْصارِي إِل
َ
وأّما وصيّته املباركة، فكانت للحوارينّي الذين قال لهم: ﴿ َمْن أ

نَْصاُر اهلِل ﴾)4)، أوصاهم بها يك يأخذوا العربة من مضامينها، ومن 
َ
ُْن أ

َ
ََواِريُّوَن ن

ْ
ال

ثم ينقلوها إىل سائر األمم، فيُخاطبوا بها ذوي القلوب الواعية، والنفوس املتطلّعة إىل 

ما عند الله، يف أن يبذلوا جهودهم من أجل تحرير عقولهم، وتطهري نفوسهم، وقد 

ين إّن الذي ناداها من تحتها هو عيىس املسيح أو جربيل L، وعلّل بعضهم هذا القول بأن الفاعل مسترت، وقال آخرون إّن  يقول أكرث املفرسِّ  (1(

الذي نادها هو جربائيل Q ألّن العذراء Q لحظة والدتها كانت أعىل األكمة، وجربيل Q كان تحتها أسفل األكمة، ولكن من تأّمل اآليات 

ٌ َونِلَْجَعلَُه آيًَة لِلنَّاِس َورَْحًَة ِمنَّا  َّ َهنيِّ الواردة يف هذا الشأن العظيم يعلم أّن كالم جربيل قد ُختم مبا نقله الله تعاىل عنه: ﴿ قَاَل َكَذلِِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَ

ْمًرا َمْقِضيًّا ﴾، وجاء بعده قول الله سبحانه: ﴿ فََحَملَتُْه فَانْتَبََذْت بِِه َمَكنًا قَِصيًّا ﴾ ومن استنطق سياق اآليات التي أتت بعد هذه اآلية املباركة، 
َ
َوَكَن أ

.Q وأعاد الضامئر إىل اآلية السالفة الذكر يجزم أّن الذي نادى البتول العذراء من تحتها هو ولدها العظيم عيىس املسيح

سورة مريم، اآلية 24.  (2(

من كالم موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل Q، يراجع رشح نهج البالغة، ج9، ص229، ومن خطبة له Q رقم 161.  (((

سورة الصف، اآلية 14.  (4(
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وصلت إلينا هذه الوصيّة املباركة عرب الرجل النجيب عبد الله بن جندب، وهو قد 

أردنا أن  إذا  الذي  الصادق، وهو  الله جعفر بن محمد  اإلمام أيب عبد  لنا عن  نقلها 

نُسلّم عليه أو عىل أحد من آبائه الطيّبني الطاهرين قلنا السالم عليك يا وارث عيىس 

روح الله.

إيّاكم والنظرة
لقد زّود الله تعاىل اإلنسان بالعني ليعرف طريقه إىل العامل املحيط به، وهي من أعظم 

النعم التي أنعم الله بها عىل الخالئق، ولكن قد ييُسء اإلنسان االستفادة من هذه العني، 

فيقع يف ظلامت كفران النعم، وذلك حني يرُّص عىل أن يُبرص بهذه العني ما يُغضب الجبّار 

جّل جالله، فيعصيه بنعمه بدل أن يشكره عليها. ورمبا يتغافل أو يغيب عنه أّن الله تعاىل 

.(1(﴾ 
ً

َِك َكَن َعنُْه َمْسئُوال
َ

ول
ُ
ُفَؤاَد ُكُّ أ

ْ
ََصَ َوال ْمَع َوالْ يقول وقوله الحق: ﴿ إِنَّ السَّ

فمن يفتح عينه يف الحرام يُعمي الله بصريته عن الحّق؛ ألّن الجزاء من جنس العمل، 

وَمن غّض برصه فتح الله بصريته، ومن أطلق برصه أغلق الله بصريته، وطمس عىل قلبه 

بَْصارِِهْم َوَيَْفُظوا فُُروَجُهْم 
َ
وا ِمْن أ ُمْؤِمِننَي َيُغضُّ

ْ
والعياذ بالله، والله تعاىل يقول: ﴿ قُْل لِل

يرى  يصنعون  مبا  خبري  الله  إنَّ  نعم  يَْصنَُعوَن ﴾)2).  بَِما  َخِبٌي  اهلَل  إِنَّ  لَُهْم  ْزَك 
َ
أ َذلَِك 

أعاملهم مهام دقّت وصُغرت، ويعلم حركاتهم وسكناتهم، ومطَّلع عليها ال يغيب عنه يشء 

ْيَن َما ُكنْتُْم َواهلُل بَِما َتْعَملُوَن بَِصٌي ﴾))).
َ
منها: ﴿ َوُهَو َمَعُكْم أ

وقد روي عن حكيم األّمة اإلمام أمري املؤمنني عيل Q أنّه قال: »من كرمت عليه 

نفسه هانت عليه شهوته«)4). هذا من كرمت عليه نفسه، وأّما من هانت عليه نفسه، 

وكانت بدايته اتباع الهوى، فسوف تكون نهايته الذّل والبالء املتبوع بحسب ما أتبَع هواه، 

سورة اإلرساء، اآلية 6).  (1(

سورة النور، اآلية 0).  (2(

سورة الحديد، اآلية 4.  (((

عبد الواحد بن محمد اآلمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص7)6، طبعة: دار الكتاب اإلسالمي، قم، وابن أيب الحديد املدائني، رشح نهج   (4(

البالغة، ج20، ص99، والعالمة املجليس، بحار األنوار، ج75، ص)1.
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ويصري له ذلك عذاباً ياُلزم قلبه، وقدمياً قد قيل:

ــا ــه ــل أله ــاب  ــبـ ــشـ الـ يف  كـــانـــت  مــــــآرب 

َعـــذابـــاً ــب  ــي ــش امل يف  فـــصـــارت  ِعــــذابــــاً 

ومن املأثور من سرية موالنا أمري املؤمنني Q  ترّحمه عىل من يُسيطر عىل شهوته، 

ويقمع نفسه، فيقول Q: »فرحم اللّه رجالً نزع عن شهوته، وقمع هوى نفسه، فإّن 

هذه الّنفس أبعد يشء منزعاً، وإنّها ال تزال تنزع إىل معصية يف هوى«)1).

مصحف البصر
إنّنا نتحّدث عن موضوع مهّم قد ابتيُل به الكثري من الناس، وهو َمّد العني بالنظر إىل 

ما حرّم الله تعاىل، وقد ارتأينا أن نبدء هذا الفصل الهام مبا روي عن موالنا اإلمام أمري 

املؤمنني عيل Q أنّه قال:

َي امُلْصَحُف ُمْصَحفاً ألنَّه أُْصِحَف، أي ُجِعَل جامعاً  »القلب مصحف البص«)2)، وقد ُسمِّ

فَّتنَْي)))، وأصبح علاًم عىل القرآن الكريم، فيُقال قرأُت املصحف ... ُحف املكتوبة بني الدَّ للصُّ

وأحد وجوه معنى قول اإلمام أمري املؤمنني Q: »القلب مصحف البص« هو: أّن 

القلب صحيفة ينتقش فيه ما يُدرك بالبرص، فاإلدراك البرصي يقع بالقلب والبرص آلية له، 

فكأّن البرص قلم يرسم املحسوسات يف صحيفة القلب)4).

القرآن الكريم«، وما  وماّم يجدر اإلشارة إليه مطلوب مّنا أن نتدبّر املصحف الرشيف 

يحتويه من آيات، وكذلك يتوّجب علينا أن نُراقب ما يرِد عليه من أفكار ومفاهيم يف كّل 

زمان، فإّما أن نوافق عليها ونتبّناها، أو نرّدها ونُفندها، فلامذا ال نُكلّف أنفسنا بتدبّر ما 

احتواه القلب من صور، ومبراقبة ما يرد عليه من أفكار وواردات وصور جديدة، وبالتّايل 

الرىض بها أو رّدها من حيث أتت. وإّن أّي شخص قادر مبا آتاه الله تعاىل عىل أن يقوم 

ابن أيب الحديد املدائني، رشح نهج البالغة، ج10، ص16.  (1(

م.ن، الحكمة 409، اآلمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الحكم، ج1، ص)27، والعالمة املجليس، بحار األنوار، ج71، ص28) .  (2(

الخليل بن أحمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي، العني، ج2، ص120، طبعة دار ومكتبة الهالل.  (((

حبيب الله الهاشمي الخويئ، منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة، ج21، ص489، طبعة املكتبة اإلسالمية، طهران.  (4(
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مبفرده بعمليّات مراقبة وفرز، وتنظيم وتقويم لألفكار الواردة عىل القلب، وبالتّايل إلغاء 

موافقات قدمية عىل استخدام أفكار قلبية)1) سابقة، وكّل ذلك دون أن يُطلع أو يَطلِع أحد 

عىل ما يُجريه يف داخله، وقد ورد عن اإلمام الصادق Q أنّه قال: »من رعى قلبه عن 

الغفلة، ونفسه عن الشهوة، وعقله عن الجهل، فقد دخل يف ديوان املتنّبهني«)2).

النظرة تزرع في القلب الشهوة
ماّم تسامل عليه العقالء يف كّل زمان أّن النظر الحرام أصل كثري من املصائب التي يقع 

فيها الناس، وقد روي عن اإلمام أمري املؤمنني عيل Q أنّه قال: »عمى البص خي من 

كثي النظر«))).

وأنت تعلم أيّها القارئ الكريم أّن أّي معصية من اللمم قد يفعلها اإلنسان، وينتهي 

أثرها، لكن النظرة الحرام ليست كذلك، فال ينتهي أثرها، إذ ليست القضية أنّك عندما 

تنظر إىل تلك الفتاة أو عندما تنظر الفتاة إىل ذاك الشاب تكتب عليهام سيّئة وينتهي 

األمر عند هذا الحد، نعم هي سيّئة تُكتب عليهام وسيُحاسبان عليها، فإْن شاء الله عفا 

عنهام بكرمه، أو عاقبهام بعدله لكن هناك مثّة سؤال يطرح نفسه، وهو: هل تقف القضية 

عند هذا الحد؟ 

الجواب ال، فإّن هذه النظرة يعقبها ما بعدها، فأنت تنظر النظرة ويزول أمامك من قد 

نظرت إليه، وفيام بعد يبدأ الشيطان بتحريك هذه الصورة يف الذهن ويُزيّن صورة املنظور، 

ويجعله صنامً يعكف عليه القلب، ثم يِعدُه ومُينِّيه، ويوقد عىل القلب نار الشهوات، ويُلقي 

حطب املعايص التي مل يكن يتوّصل إليها بدون تلك الصورة، ومن ثم تتدّرج الحالة إىل 

التفكري الطويل الذي يأرس لُّب هذا الشاب أو تلك الفتاة، فيوصلهم إىل مرحلة تستويل فيها 

عليهم الشهوات، فيبحثوا عن ُسبل قضائها، فإْن قضوها فيام حرّم الله، وقعوا يف املعصية 

قال موالنا أمري املؤمنني عيل Q: »العقول أمّئة األفكار، واألفكار أمّئة القلوب، والقلوب أمّئة الحواّس، والحواّس أمّئة األعضاء..« يراجع محمد بن   (1(

عيل أبو الفتح الكراجيك، كنز الفوائد، ج1، ص200، الطبعة 1: دار الذخائر،  قم.

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج70، ص68 .  (2(

اآلمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص464، والعالمة املجليس، بحار األنوار، ج74، ص284.  (((
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التي تُغضب الباري سبحانه وتعاىل، ووقوعهم يف هذه املعصية يُسّهل لهم ما بعدها، ثم 

بعد ذلك يتدّرج بهم األمر أكرث من السابق حتى يهويان يف واٍد سحيق، كان بدء السقوط 

، وأعمت القلب عن  فيه تلك النظرة العابرة التي كانت باباً عريضاً ملعصية الله عزَّ وجلَّ

اإلبصار الحقيقي، ولذا ورد عن أمري املؤمنني Q أنّه قال: »العيون طالئع القلوب«.

ــن الـــنَّـــظَـــِر ــوادث مـــبـــداهـــا مـ ــ ــح ــ ــّل ال ــ ك

ِر َ ــرشَّ ــ ــُم الـــنـــار ِمـــن مــســتــصــَغــر الـ ــظ ــع وم

صاحبها ــب  ــل ق يف  ــْت  ــَكـ ــتَـ فَـ ــرٍة  ــظـ نـ ــم  كـ

َوتَــــر وال  قـــــوٍس  ِبــــال  ــاِم  ــهـ ــسـ الـ ــَك  ــ ــتْ ــ فَ

ــبــهــا يــقــل عــــني  ذا  دام  مــــا  واملــــــــرء 

ــخــطــِر ال ــىل  ــوف عـ ــوقـ ــد مـ ــي ــغ ال ــني  ــ أع يف 

ــه ــتَ ــج ــه م رَضَّ  مــــا  ــه  ــتَـ ــلـ مـــقـ يَــــــــرُسُّ 

ِر َ ــرضَّ ــ ــالـ ــ بـ جـــــاء  بــــــرسور  مـــرحـــبـــاً  ال 

كفى بها لصاحبها فتنة
يصعب  آسن  مستنقع  يف  يتخبّط  تجعله  وقلبه  اإلنسان،  عقل  عىل  الشهوة  غلبة  إّن 

اإلنسان  املؤمنني Q وصفاً غري محمود عىل ذلك  أمري  اإلمام  الخروج منه، وقد أطلق 

الذي َحّمَل قلبه دوام الحرسات، وأتعب عقله إىل يوم املامت عندما أذن لتلك الصورة التي 

تُبنى  الحرام أن تنطبع يف عقله وقلبه، وبالتّايل أضحت فكرة – شهوة -  النظرة  التقطتها 

عليها جملة من األفكار السلبية، وذلك من اللحظة التي جعلها صاحبها جزءاً من منظومته 

الفكرية. وقد نَبَّه اإلمام أمري املؤمنني عيل Q إىل خطورة هذا األمر، وذلك فيام روي 

عنه Q: »من أطلق ناظره أتعب حارضه، ومن تتابعت لحظاته دامت حرساته«)1).

وألّن العالقة بني الشهوة والنظرة عالقة مرتابطة متينة ال تنفّك أبداً كان أخطر يشء 

محمد بن محمد الشعريي، جامع األخبار، ص)9، الفصل الحادي والخمسون يف النظر.  (1(
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عىل القلب إطالق العنان للنظر؟! فالنظرة تُكلّم القلب كلامً بليغاً، وأكرث ما تدخل املعايص 

عىل العبد من هذا الباب، وقد روي عن موالنا رسول الله P أنّه قال: »النظرة سهم 

من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من خوف الله أثابه جّل وعّز إمياناً يجد حالوته 

يف قلبه«)1)، والنكتة يف إطالق لفظ السهم عىل النظر هي تأثريه يف قلب الناظر وإميانه، 

كتأثري السهم الخارجي يف الغرض، ومن هنا أُطلق عليه زنا العني)2).

ــد حـــّذرتـــك الــنــظــرة الــتــي  ــرف قـ ــ ــا ط ــي ف

ــراً ــ زج وال  ــاً  ــي ــه ن ــت  ــبـ راقـ ــام  فـ ــســت  خــل

ــرة  مـ طـــــريف  أرداك  قــــد  ــب  ــلـ قـ ويـــــا 

أخــــرى ــرّة  ــ ــ مـ طـــاوعـــتـــه  مل  ــك  ــحـ ــويـ فـ

ومن تأّمل كيف تزرع النظرة يف القلب الشهوة، َعرف كيف ستُشغل القلب وتُنسيه 

مصالحه، فتُفسد اإلميان وتُنيس اآلخرة والحساب، فينفرط عىل صاحب ذلك القلب أمرُه، 

ويقع يف مرديات اتباع الهوى والغفلة، والحرسات، وقد قال الله تعاىل: ﴿ َواَل تُِطْع َمْن 

ْمُرُه فُُرًطا ﴾))). 
َ
بََع َهَواُه َوَكَن أ ِرنَا َواتَّ

ْ
بَُه َعن ِذك

ْ
نَا قَل

ْ
ْغَفل

َ
أ

روي عن موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل Q أنّه قال: »إذا أبصْت العني الشهوة 

عمي القلب عن العاقبة«)4)، وال يغينّب عنكم قول سيّدنا املسيح Q: »وإيّاكم والنظرة 

فإنّها تزرع يف القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة، ..«، ونختم هذا الفصل مبا رواه 

اإلمام الصادق Q عن أبيه عن آبائه R قال: قال رسول اللّه P: »طوىب ملن ترك 

شهوة حارضة ملوعد مل يره«)5).

محمد بن محمد الشعريي، جامع األخبار، ص145، الفصل السابع واملائة، والحاكم يف املستدرك، ج4، ص249.  (1(

السيد أبو القاسم الخويئ، مصباح الفقاهة، ج1، ص214، املطبعة الحيدرية، النجف.  (2(

سورة الكهف، اآلية 28.  (((

اآلمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص285.  (4(

الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعامن، اإلختصاص، ص))2.  (5(



61 سروصّيا سرلسب:ا:  صحيها سرصمل

مضغة الجسد
 ُ

َ
ل َكَن  لَِمْن  َرى 

ْ
ك ِ

َ
ل َذلَِك  ِف  ﴿ إِنَّ  تعاىل:  الله  قال  ولذلك  املعرفة،  معدن  القلب 

ُقلُوِب ﴾)2)، 
ْ
َها ِمْن َتْقَوى ال إِنَّ

ْم َشَعائَِر اهلل فَ ٌب ﴾)1)، وقال عزّت آالؤه: ﴿ َذلَِك َوَمْن ُيَعظِّ
ْ
قَل

والقلب لغة: خالص الشء ورشيفه، قلب اإلنسان وغريه، ُسّمي به ألنّه أخلص يشء فيه 

وأرفعه. وخالص كّل يشء وأرشفه قلبه))). 

وجاء يف وصيّة النبّي األكرم ُمحمد P أليب ذّر الغفاري ريض الله عنه:«إّن الله ال ينظر إىل 

 :Q أجسامكم وال إىل صوركم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعاملكم«)4)، وقال أمري املؤمنني عيل

»قلوب العباد الطاهرة مواضع نظر الله سبحانه، فمن طّهر قلبه نظر الله إليه«)5). 

الناس  من  اإلمام  مبنزلة  الجسد  من  القلب  منزلة  أّن  »اعلم:   :Q الصادق اإلمام  وقال 

الواجب الطاعة عليهم، أال ترى أّن جميع جوارح الجسد رشط للقلب وتراجمة له مؤّدية عنه«)6). 

ألجل ما تقّدم مُيكننا القول إّن الله تعاىل قد جعل مدار السعادة أو الشقاوة عىل القلب، فإذا 

مل يتعّهده صاحبه بذكر الله تعاىل ومراقبته، ودوام الخشية منه، فإّن الشهوات رسعان ما تترّسب 

إليه، وتبدأ بوادر املرض تغزوه بواسطة املعايص والذنوب واملخالفات فيمرض القلب ويفسد، وإذا 

فسد صار مهبط الظلم الذي يحدث صاحبه بباطالت يغيب عنها الرشد، وينتفي معها السعد، وقد 

ورد يف الحديث النبوّي املروّي عن النبّي املصطفى P أنّه قال: »أال وإنَّ يف الجسد مضغة؛ إذا 

صلحت صلح الجسد كلّه، وإذا فسَدت فسد الجسد كلّه، أال وهي القلب«)7)، وقال أمري املؤمنني 

عيل Q: »أشّد من مرض البدن مرض القلب، وأفضل من صّحة البدن تقوى القلوب«)8).

سورة ق، اآلية 7).  (1(

سورة الحج، اآلية 2).  (2(

أبو الحسني أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج5، ص 17، طبعة دار الفكر 1979 م.  (((

الشيخ الطويس أعىل الله مقامه، األمايل، ص 6)5، الطبعة 1: دار الثقافة، قم.  (4(

اآلمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص 501، طبعة دار الكتاب اإلسالمي، قم.  (5(

الشيخ الصدوق أعىل الله مقامه، علل الرشائع، ج 1، ص109، باب علة الطبائع والشهوات واملحبات.  (6(

أحمد بن الحسني بن عيل الخرساين البيهقي، السنن الصغري، ج2، ص7)2، طبعة:1، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتش، باكستان، والعالمة املجليس،   (7(

بحار األنوار، ج 58، ص)2، باب حقيقة النفس والروح وأحوالهام.

ابن أيب الحديد املدائني، رشح نهج البالغة، ج 19، ص7))، طبعة 1 : مكتبة املرعش النجفي، قم.  (8(
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القلب البصير
 R إذا ُملئ القلب إمياناً وتصديقاً وفقهاً وإدراكاً ملراد الله، ومراد الذين عصمهم الله

الوحي واألرسار واألنوار، وأخرب صاحبه مبا وراءه وأمامه، ونبّهه عىل  القلب مهبط  صار 

أمور مل يكن ليعلمها بشء دونه يعرف ذلك صاحب كل قلب صالح ذيك ألهمه الله صحة 

الفراسة الناتجة عن استنارة القلب؛ والتي يصري القلب فيها مبنزلة املرآة املجلوة حيث 

تظهر فيها املعلومات كام هي، هذا وقد روي عن النبّي األكرم P أنّه قال: »إذا أراد 

الله بعبد خياً فتح عيني قلبه، فُيشاهد بها ما كان غائباً عنه«)1)، وقال حفيده اإلمام زين 

العابدين عيل بن الُحسني L: »إذا أراد الله بعبد خياً فتح له العينني اللتني يف قلبه، 

فأبص بهام الغيب يف أمر آخرته، وإذا أراد غي ذلك ترك القلب مبا فيه«)2).

الشعاع  اتصال  الغيب  بقضاء  يتّصل  والذي  البصرية،  عني  نور  عليه  يُطلق  ما  وهذا 

بالزجاجة الصافية حال مقابلتها إىل فيضه، ثم ينرصف نوره منعكساً بضوئه عىل صفاء 

يف  األثر  عظيم  له  معنوياً  اتصاالً  به  فيتّصل  العقل  عامل  إىل  ساطعاً  يرتقّى  ثم  القلب، 

استفاضة نور العقل عىل ساحة القلب، فيرُشق القلب، وعندها يرى ما خفي عن األبصار 

موضعه، ودّق عن األفهام تصّوره، واسترت عن األغيار مرآه، وال غرابة فإّن األمر كام روى 

موالنا اإلمام الصادق Q عن جّده أمري املؤمنني عيل Q قال: »وأّن قلوب املؤمنني 

مطوية باإلميان طّياً، فإذا أراد الله إنارة ما فيها فتحها بالوحي، فزرع فيها الحكمة زارعها 

يَن اْهتََدْوا َزاَدُهْم ُهًدى َوآتَاُهْم َتْقَواُهْم ﴾)4)،  وحاصدها«)))، وقد قال الله تعاىل: ﴿ َوالَِّ

يَن ِفيَها  ْنَهاُر َخاِلِ
َ ْ
ِْتَها ال

َ
ِْري ِمْن ت

َ
َقْوا َربَُّهْم لَُهْم َجنَّاٌت ت يَن اتَّ ِ

َّ
وقال تعاىل: ﴿ لَِكِن ال

بَْراِر ﴾)5).
َ ْ
 ِمْن ِعنِْد اهلِل َوَما ِعنَْد اهلِل َخْيٌ ِلل

ً
نُُزال

محمد بن زين الدين بن أيب جمهور، عوايل اللئايل، ج4، ص116، حديث )18، طبعة:1، دار سيد الشهداء للنرش، قم.  (1(

الشيخ الصدوق محمد بن عيل، الخصال، ج1، ص240، حديث رقم 90، طبعة:1، جامعة املدرسني، قم.  (2(

عبد الله بن جعفر الحمريي، قرب اإلسناد، ص4)-5)، طبعة:1، مؤسسة آل البيت R، قم.  (((

سورة محمد، اآلية 17.  (4(

سورة آل عمران، اآلية 198.  (5(
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يَن آَمنُوا وََعِملُوا  ِ
َّ

فطوىب ملن جعل برصه يف قلبه، فإنّه من الذين عناهم الله بقوله: ﴿ ال

اِلَاِت ُطوَب لَُهْم وَُحْسُن َمآٍب ﴾)1)، عىل عكس من جعل برصه يف عينه، فإنّه يُصيب به  الصَّ
حالالً وحراماً، وقد يعّوده عىل الحرام والعياذ بالله، وعندها تطبع مرآة بصرية قلبه برتاكم 

صدأ الغفلة عن الرّب عزّت آالؤه، فتتوارى وجوه الحقائق عن بواطن اإلفهام، وميتنع عنها 

آنذاك إنفاذ نور اإللهام، وملثل هذا والله أعلم قال السيد املسيح Q: »طوىب ملن جعل 

بصه يف قلبه، ومل يجعل بصه يف عينه« هذا كالمه Q بعني لفظه، فأمعن النظر فيه، 

وفيام تلوناه عليك من كالم النبّي األكرم P وأهل بيته الطاهرين R تجده قد صدر من 

َها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوقَُد ِمْن  نَّ
َ
ِمْصبَاُح ِف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة َكأ

ْ
مشكاة واحدة: ﴿ ِفيَها ِمْصبَاٌح ال

 َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيْتَُها يُِضُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَ 
َ

ِقيٍَّة َوال  َشْ
َ

َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزيْتُونٍَة ال
ٍء َعِليٌم ﴾)2). ْمثَاَل لِلنَّاِس َواهلُل بُِكلِّ َشْ

َ ْ
نُوٍر َيْهِدي اهلُل نِلُورِهِ َمْن يََشاُء َوَيْضُِب اهلُل ال

النظر في عيوب الناس
»ال تنظروا يف عيوب الناس كاألرباب«، تحذير أطلقه روح الله وكلمته التي ألقاها 

إىل مريم O، ومن املالحظ أّن السيّد املسيح Q قد استخدم يف هذه الفقرة من 

بسبب  الربوبية  دعوى  إىل  أرواحهم  نزعت  الذين  يريد  وكأنّه  »األرباب«،  لفظ  وصيّته 

محبّتهم للعلّو عىل غريهم من الخلق، أو أنّه Q أراد أصحاب العبيد الذين ملكوهم 

ذكرنا  ولكّننا   ،Q املسيح السيّد  مبراد  أعلم  تعاىل  والله  النخاسة،  عرب  أو  باالسرتقاق 

 Q هذين االحتاملني ألنّنا نعلم أّن السيّد املسيح وإخوانه الكرام من أنبياء الله ورسله

قد أخربونا أّن الله كتب عىل نفسه الرحمة، وقد روي عن أمري املؤمنني عيل Q أنّه 

قال: قال رسول الله P: »ملّا رأى إبراهيم ملكوت السموات واألرض: أرشف عىل رجل 

عىل معصية من معايص الله، فدعا عليه فهلك، ثم أرشف عىل آخر، فذهب يدعو عليه، 

فأوحى الله إليه: أن يا إبراهيم إنّك رجل مستجاب الدعوة، فال تدع عىل عبادي، فإنّهم 

سورة الرعد، اآلية 29.  (1(

سورة النور، اآلية 5).  (2(
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مّني عىل ثالث: إّما أن يتوب فأتوب عليه، وإّما أن أُخرج من صلبه نسمة متأل األرض 

بالتسبيح، وإّما أن أقبضه إيّل، فإْن شئُت عفوْت، وإن شئُت عاقبْت«)1).

إّن الله تعاىل قد كتب عىل نفسه الرحمة للمبتىل واملعاىف من خلقه، وهو جّل شأنه مُيهل 

وال يُهمل، عىل عكس الذين يُراقبون الناس ويحصون عليهم عيوبهم، ويستعلون ويتكرّبون 

عليهم، وال يُقيمون وزناً لآلخرين، ويُسارعون إىل محاكمتهم ومحاسبتهم، فهؤالء هم من 

حّذرنا ونهانا السيّد املسيح Q أن ال ننظر إىل عيوب الناس كنظرتهم حيث إّن نظرهم 

هذا مزلّة قدم ال ينزلق فيها إال جاهل، وخذ إليك مثاالً ما جرى مع سحرة فرعون، وأمرهم 

مل يكن غائباً عن سيّدنا املسيح Q عندما أوىص بهذه الوصيّة، فإنّهم قبل لحظات من 

َحَرُة  مواجهتهم وتحّديهم لكليم الله موىس Q كانوا ال هّم لهم إال املال: ﴿ وََجاَء السَّ

بنَِي ﴾)2)،  ُمَقرَّ
ْ
َغاِلِنَي * قَاَل َنَعْم َوإِنَُّكْم لَِمَن ال

ْ
ُْن ال

َ
ْجًرا إِْن ُكنَّا ن

َ َ
َا ل

َ
فِرَْعْوَن قَالُوا إِنَّ نل

فامذا يقول من يترّسع يف الحكم عليهم؟ سيقول هؤالء كذا وكذا، وينعتهم بأبشع األوصاف، 

وهم  سّجداً،  وقعوا  حتى  الحّق  عرفوا  إْن  ما  أنّهم  والحّق  األحكام،  أقىس  عليهم  ويصدر 

فرعون  وتوّعدهم  تهّددهم  ملا  قولهم  فتأّمل  َوُموَس ﴾)))،  َهاُروَن  بَِربِّ  ﴿ آَمنَّا  يقولون: 

انلَّْخِل  ُجُذوِع  ِف  َصلِّبَنَُّكْم 
ُ َ
َول ِخاَلٍف  ِمْن  رُْجلَُكْم 

َ
َوأ يِْديَُكْم 

َ
أ َعنَّ  َقطِّ

ُ
﴿ فََل قائالً: 

ْبَق ﴾)4)، رّد عليه هؤالء األولياء بقولهم: ﴿ لَْن نُْؤثَِرَك َعَ َما 
َ
َشدُّ َعَذابًا َوأ

َ
نَا أ يُّ

َ
َْعلَُمنَّ أ َولَ

ْنيَا * إِنَّا  َيَاَة الُّ
ْ
َما َتْقِض َهِذهِ ال نَْت قَاٍض إِنَّ

َ
ي َفَطَرنَا فَاقِْض َما أ ِ

َّ
َيِّنَاِت َوال َجاَءنَا ِمَن الْ

ْبَق ﴾)5).
َ
ْحِر َواهلُل َخْيٌ َوأ َرْهتَنَا َعلَيِْه ِمَن السِّ

ْ
ك

َ
َا َخَطايَانَا َوَما أ

َ
آَمنَّا بَِربِّنَا ِلَْغِفَر نل

الناس مبتلى ومعافى
ثم وّجهنا السيّد املسيح Q قائالً: »وانظروا يف عيوبهم كهيئة العبيد، إّنا الناس 

مبتىل ومعاىف، فارحموا املبتىل، واحمدوا الله عىل العافية«، والنظر يف عيوب الناس كهيئة 

جالل الدين السيوطي، الدر املنثور يف التفسري باملأثور، ج)، ص02)، طبعة دار الفكر، بريوت.  (1(

سورة األعراف، اآليتان)114-11.  (2(

سورة طه، اآلية 70.  (((

سورة طه، اآلية 71.  (4(

سورة طه، اآليتان 72-)7.  (5(
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العبيد يوجب السرت عليهم، ورحمتهم، واالستفادة من هذا النظر بأخذ العربة ماّم ابتلوا 

ابتىل به غرينا، يجب علينا أن نسعى  أْن عافانا ماّم  الله تعاىل عىل  أْن نحمد  به، فبعد 

إلصالح عيوب أنفسنا، وقد ُروي عن النبّي األكرم P أنّه قال: »طوىب ملَن منعه عيبه عن 

عيوب املؤمنني«)1)؛ وقال P: »ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك«)2)؛ أي: ليمنعك 

عن أذى الناس والنظر يف عيوبهم. ما تعلمه من نقصك يف حّق نفسك، وأنّك يف حاجة إىل 

إصالحها، فعليك أْن تشتغل بهذا عن النظر إىل عيوب الناس، وقد أجاد القائل:

ســـامل ــك  ــ ــن ــ ودي ــا  ــي ــح ت أن  ــَت  شـــئـ إذا 

ُ ــنيِّ ــ ــ ـــك مــــوفــــور وعــــرضــــك َص وحــــظُـّ

ــرئ ــ ام ــورة  عــــ ــه  ــ ب تــــذكُــــْر  ال  لـــســـانـــك 

ــُن ــ ــُس ــ ــك عــــــــورات ولـــلـــنـــاس أل ــلُـّ ــكـ فـ

مـــســـاوئـــاً ــك  ــيـ إلـ أبـــــــدْت  إن  وعـــيـــنـــك 

فــُصــْنــهــا وقــــل يـــا عــــنُي لــلــنــاس أعـــنُي

ويف الختام نسأل الله تعاىل أن يجعلنا وإيّاكم مّمن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

الشيخ الكليني، الكايف، ج8، ص169.  (1(

الشيخ الصدوق، الخصال، ج2، ص526، والشيخ الطويس، يف األمايل، ص541.  (2(





 الوصيّة الخامسة: 

تاج المكارم

RR.األسوة الحسنة

RR.صالح ذات البين هو األصل

RR.ِصل من قطعك

RR.وأعِط من حرمك

RR.وأحسن إلى من أساء إليك

RR .وسلّم على من سّبك

RR.وأنصف من خاصمك

RR.واعف عّمن ظلمك



نّص الوصّية
ُمحمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  اأبو  الإم��ام  مولنا  به  اأو�صى  ما  جملة  من 

ابن  »يا  له:  قال  اأن  بن جندب  اهلل  النجيب عبد  �صاحبه   L ال�صادق

اأ�صاء  من  الى  واأح�صن  حرمك،  من  واأعط  قطعك،  من  �صل  جندب، 

عّمن  واعف  خا�صمك،  من  واأن�صف  �صّبك،  من  على  و�صّلم  اإليك، 

ظلمك كما اأّنك ُتحّب اأن يعفي عنك، فاعتبر بعفو اهلل عنك، األ ترى 

اأّن �صم�صه اأ�صرقت على الأبرار والفّجار، واأّن قطره ينزل على ال�صالحين 

.
(1(

والخاطئين«

الفقيه امُلحّدث الحسن بن عيل بن الحسني بن شعبة الحراين، تحف العقول، ص05)، طبعة:2، جامعة املدرسني، قم.  (1(
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األسوة الحسنة
إّن مكارم األخالق يف دين الله عظيم شأنها عالية مكانتها، ولذلك دعا الله تعاىل أهل 

الكربى، واملنزلة  الفائقة  العناية  نالت  نفوسهم، وقد  بها وتنميتها يف  التحيّل  إىل  اإلسالم 

أهل  من  واألمئة   P املصطفى النبّي  وسّنة  وجّل،  عّز  الله  كتاب  يف  الرفيعة  العالية 

بيته R، وإّن املتأّمل يف التعاليم التي جاء بها اإلسالم يجد أّن القسم األكرب منها يهدف 

إىل تنظيم عالقة الناس بعضهم ببعض، ووضع األطر لهذه العالقة، ويف ذلك داللة واضحة 

عىل أّن هذه العالقة بذاتها قيمة سامية يف الرشيعة اإلسالمية، وتنظيم هذه العالقة عىل 

أسس متينة وقواعد رصينة، يدخل ضمن مصاديق هذه القيمة، وألّن أنبياء الله تعاىل من 

أّولهم إىل خامتهم املصطفى محّمد P واألمئّة من أهل بيته R أفضل من دعا إىل 

الله تعاىل بأخالقهم الكرمية الحميدة وصفاتهم الحسنة، فحاجة املؤمن إىل االقتداء بهم 

أعظم من حاجته للطعام والرشاب والهواء، قال الله تعاىل: ﴿ لََقْد َكَن لَُكْم ِف رَُسوِل 

ِخَر وََذَكَر اهلَل َكِثًيا ﴾)1). 
ْ

َْوَم ال ْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن َكَن يَرُْجو اهلَل َوالْ
ُ
اهلِل أ

الله تعاىل وصفوة رسله وأمئّة الهدى املعصومون R كّل ما  ولقد استخدم أنبياء 

هيّئهم بارئهم به لرتبية وتزكية نفوس أهليهم وأصحابهم، وأتباعهم ومريديهم يف السري 

والسلوك لنيل مقام القرب، ورضا الرب، وإنَّ من أهّم الطرق التي استخدموها يف هذا 

الشأن العظيم تربية الفضائل يف النفوس، واإلرشاد إىل مكارم األخالق، ومحاسن األعامل، 

اآليات  أكَّدتها  واآلخرة  الدنيا  يف  جليلة  آثار  من  لذلك  ملا  التقوى  وُسبل  األمور،  ومعايل 

القرآنية الكرمية، والروايات الرشيفة كام أسلفنا، فضالً عن أّن األخالق الكرمية تدعو إليها 

سورة األحزاب، اآلية 21.  (1(
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أصحاب الفطر السليمة، والعقالء يُجمعون عىل أّن الصدق يف كّل املواطن والوفاء بالعهد، 

والجود والصرب والشجاعة، ونرصة املظلوم وبذل املعروف أخالق كرمية فاضلة يستحّق 

الكذب والُعجب والِكرب، والغدر والجنب والبخل  الثناء والتكريم والتبجيل، وأّن  صاحبها 

أخالق سيّئة يُذّم صاحبها ويُنبذ. 

صالح ذات البين هو األصل
األخالق  أّن  اإلسالم  يتصّورون، ويصّورون ألهل  أناس  يوجد  األزمنة  زمان من  كّل  يف 

القوم  ولبيان خطأ هؤالء  الحسنة فقط.  الطيّبة واملعاملة  الكلمة  الحميدة محصورة يف 

ال بد من توضيح األمر عرب استشارة أمئّة العرتة)1) النبويّة الطاهرة الذين بيّنوا أّن مكارم 

األخالق ومحاسن األعامل أوسع من ذلك بكثري.

فهي تعني إضافة إىل الكلمة الطيّبة واملعاملة الحسنة، التواضع وعدم التكرّب ولني الجانب، 

واحرتام الكبري، ورحمة الصغري، ودوام البرش، وحسن املصاحبة، وصدق الحديث وأداء األمانة 

الحسنة،  األخالق  من  ذلك  وغري   ... والوفاء،  والصدق  والحلم  والصرب  البني،  ذات  وإصالح 

واألفعال الحميدة التي حّث عليها اإلسالم ورغب فيها، واإلمام الصادق Q وكونه إمام 

املسلمني ووراث النبّي األمني P يريد أن يكون صالح ذات البني هو الشائع داخل املجتمع 

اإلسالمي، ويريد من املؤمن الذي يتحىّل مبا ذكرناه من مكارم األخالق أن يفوز بكرائم الدنيا 

واآلخرة لذلك بادر بإيصائه يف أن »يِصل من قطعه، ويُعطي من حرمه، ويُحسن إىل من أساء 

إليه، ويُسلّم عىل من سّبه، ويُنصف من خاصمه، ويعف عّمن ظلمه«.

عليكم  وفرض  ومواالتنا،  حّبنا  عليكم  أوجب  وتعاىل  تبارك  اللّه  »إّن   :Q وقال

طاعتنا. أال ، فمن كان مّنا فليقتد بنا، وإّن من شأننا الورع واالجتهاد، وأداء األمانة إىل 

الربّ والفاجر، وصلة الرحم وإقراء الضيف، والعفو عن امليسء، ومن مل يقتِد بنا فليس مّنا، 

وقال: ال تسفهوا فإّن أمئّتكم ليسوا بسفهاء«)2).

أحد معانيها: العني الصافية.  (1(

الشيخ املفيد، اإلختصاص، ص241.  (2(



71 سروصّيا سرتال:ا:  خاا سردصالا

ِصل من قطعك
إّن تهذيب املسلمني وتربيتهم تربية صالحة كام يريدها الله تعاىل كان هّم األمئة من 

أهل البيت R. فكانوا يبذلون قصارى جهدهم يف تعليم أهل اإلسالم أحكامه الرشعية، 

يُعرّفون املسلم املؤمن ما له وما عليه يك يبقى يف  املعارف املحّمدية، وكانوا  وتلقينهم 

 Q ساحة رحمة الله تعاىل، وأال يخرج منها إىل ساحة الشيطان. وهذا اإلمام الصادق

إىل  يتبادر  الذي  أّن  مع  قطعك«،  من  »ِصل  مطلق:  بقول  له  فيقول  مسلم،  كّل  يوّجه 

تُزيّك  ألنّها  لألرحام  أيضاً  وتكون  وصلك،  ملن  تلقائياً  تكون  الصلة  أّن  الناس  أكرث  أذهان 

طلب  فلامذا  األجل،  يف  وتُنسئ  الحساب  وتُيرّس  البلوى  وتدفع  األموال  وتُنّمي  األعامل 

حفيد الرسالة يف قوله هذا أن نصل كّل من قطعنا سواء كان من األقارب أو األباعد؟

طلب مّنا ذلك يك نبقى يف ساحة رحمة الله تعاىل، وأاّل نخرج منها إىل ساحة الفاسقني 

عزّت  فإنّه  وتدبّره،  فتأّمله  سبحانه،  الله  قاله  ما  يف  ذلك  وبيان  تقّدم.  كام  الخارسين 

َمَر اهلُل بِِه 
َ
أ َبْعِد ِميثَاقِِه َوَيْقَطُعوَن َما  يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمْن  ِ

َّ
آالؤه يقول: ﴿ َوال

اِر ﴾)1)، ويقول تبارك  َِك لَُهُم اللَّْعنَُة َولَُهْم ُسوُء الَّ
َ

ول
ُ
رِْض أ

َ ْ
ْن يُوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِف ال

َ
أ

يَن آَمنُوا  ِ
َّ

ا ال مَّ
َ
ْن يَْضَِب َمثاًَل َما َبُعوَضًة َفَما فَْوَقَها فَأ

َ
 يَْستَْحِي أ

َ
وتعاىل: ﴿ إِنَّ اهلَل ال

َراَد اهلُل بَِهَذا َمثاًَل 
َ
أ يَن َكَفُروا َفيَُقولُوَن َماَذا  ِ

َّ
ا ال مَّ

َ
َقُّ ِمْن َربِِّهْم َوأ

ْ
نَُّه ال

َ
َفيَْعلَُموَن أ

يَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهلِل  ِ
َّ

َفاِسِقنَي * ال
ْ
 ال

َّ
يُِضلُّ بِِه َكِثًيا َوَيْهِدي بِِه َكِثًيا َوَما يُِضلُّ بِِه إِال

َِك ُهُم 
َ

ول
ُ
رِْض أ

َ ْ
ْن يُوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِف ال

َ
َمَر اهلُل بِِه أ

َ
ِمْن َبْعِد ِميثَاقِِه َوَيْقَطُعوَن َما أ

وَن ﴾)2)، وإّن من تأّمل هذه اآليات يجد أّن القطيعة صفة من صفات الفاسقني،  َاِسُ
ْ
ال

ومصاحبة لنقض عهد الله وميثاقه، وقرينة الفساد يف األرض ال تفرتق عنه. وأّن عاقبة 

من يعمل بها الخرسان واللعنة وسوء الدار. بينام نجد الذين يصلون ما أمر الله به أن 

يوصل قد وصفهم الباري بأجمل صفات أهل اإلميان وأوجَب لهم سكنى الِجنان، فقال 

ِميثَاَق 
ْ
ال َينُْقُضوَن   

َ
َوال اهلِل  بَِعْهِد  يُوفُوَن  يَن  ِ

َّ
ال  * َاِب 

ْ
ل

َ ْ
ال ولُو 

ُ
أ ُر  َيتََذكَّ َما  ﴿ إِنَّ تعاىل: 

سورة الرعد، اآلية 25.  (1(

سورة البقرة، اآليتان 27-26.  (2(
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َِساِب * 
ْ
َربَُّهْم َوَيَافُوَن ُسوَء ال ْن يُوَصَل َوَيَْشْوَن 

َ
أ َمَر اهلُل بِِه 

َ
أ يَن يَِصلُوَن َما  ِ

َّ
* َوال

ا وََعاَلِنيًَة  ا َرَزْقنَاُهْم ِسًّ ْنَفُقوا ِممَّ
َ
اَلَة َوأ قَاُموا الصَّ

َ
يَن َصَبُوا ابِْتَغاَء وَْجِه َربِِّهْم َوأ ِ

َّ
َوال

اِر ﴾)1)، وألهّمية هذه الوصيّة تركها  لَُهْم ُعْقَب الَّ َِك 
َ

ول
ُ
يِّئََة أ ََسنَِة السَّ

ْ
َوَيْدرَُءوَن بِال

موالنا رسول الله P لإلمام أمري املؤمنني عيل Q يف قائم سيفه، وقد وجدها اإلمام 

ملّا ضّم إليه سالح النبي P، روى ذلك الحسني ذو الدمعة)2) ابن حليف القرآن زيد 

الشهيد، عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن عيل R قال: وجدُت يف 

ذؤابة أو عالقة سيفه P ثالثة أحرف: »ِصل من قطعك، وقل الحق ولو عىل نفسك، 

وأحسن إىل من أساء إليك«))).

وأعِط من حرمك
إىل  بها  يوجهنا   ،Q الصادق اإلمام  لنا  نقلها  ورسوله  الله  من  دعوة  الكلمة  هذه 

اإلحسان ألن اإلحسان هو الدين كله، وتكليفنا يكمن يف أن نحسن عبادتنا، ونحسن صنعتنا، 

ونحسن عالقاتنا، ونحسن إىل كل من حولنا نحسن كام أحسن الله إلينا، فإذا أحسنت إىل 

أحد، ومل يقابل إحسانك بإحسان، أو مل يشكرك أو أساء إليك. ال ترغب عن اإلحسان إليه 

أحد،  يشكرك  مل  ولو  غريه،  يشكرك  فقد  يشكرك  مل  إذا  فإنه  الكفران،  بسبب  غريه  وإىل 

فأنت تعد أحد املحسنني، والله تعاىل يحب املحسنني كام نطق بذلك الكتاب املبني، فأنت 

ممن يحبهم الله تعاىل، وكفي بذلك رشفاً وفضالً عىل عملك بخري خالئق الدنيا، فقد روى 

اإلمام الصادق Q فقال قال رسول الله P يف خطبته: »أال أخربكم بخي خالئق الدنيا 

سورة الرعد، اآليات 22-19.  (1(

يكنى أبا عبد الله، ويُلّقب ذا الدمعة لكرثة بكائه، وهو من كبار رجاالت العرتة النبويّة الطاهرة، قد شهد حرب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن   (2(

الحسن بن الحسن ثم توارى، وكان مقيامً يف منزل اإلمام جعفر بن محمد الصادق Q، واإلمام Q هو الذي توىّل تربية الُحسني ذي الدمعة 

منذ شهادة أبيه، وأخذ عن اإلمام الصادق Q علامً كثرياً، فلام مل يذكر فيمن طُلب من ِقبل سلطات بني العباس ظهر ملن يأنس به من أهله 

وإخوانه، ثم ظهر بعد ذلك باملدينة ظهوراً تاّماً إاّل أنه كان ال يُجالس أحداً، وال يدخل إليه إاّل من يثق به، يراجع مقاتل الطالبيني ألبو الفرج املرواين 

األموي األصبهاين، ج1، ص1))، طبعة: دار املعرفة، بريوت، بترصف.

أبو سعيد أبن األعرايب أحمد بن محمد بن زياد بن برش بن درهم البرصي، معجم أبن األعرايب، ج2، ص744، حديث رقم 1507، طبعة: 1، دار ابن   (((

الجوزي، وروى هذا الحديث أيضاً حافظ بغداد ومسندها عثامن بن أحمد أبو عمرو بن السامك.  
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واآلخرة. العفو عمن ظلمك، وأن تصل من قطعك، واإلحسان إىل من أساء إليك، وإعطاء 

من حرمك، ويف التباغض الحالقة)1) ال أعني حالقة الشعر، ولكن حالقة الدين«)2).

روى أحمد بن عيىس العلوي، قال قال يل جعفر بن محمد Q: »إنّه ليعرض يل 

مكارم  وإّن  أال  عنها صاحبها،  يستغني  أن  مخافة  قضائها،  إىل  فأُبادر  الحاجة،  صاحب 

ُعرِْف 
ْ
بِال ُمْر 

ْ
َوأ َعْفَو 

ْ
ال ﴿ ُخِذ  وجّل:  عّز  الله  كتاب  من  أحرف  ثالثة  يف  واآلخرة  الدنيا 

َاِهِلنَي ﴾)))، وتفسيه أن تصل من قطعك، وتعفو عّمن ظلمك، وتُعطي 
ْ
ْعرِْض َعِن ال

َ
َوأ

من حرمك«)4).

عن أيب حمزة الثاميل، عن عيل بن الحسني L قال: سمعته يقول: »إذا كان يوم 

القيامة جمع الله تبارك وتعاىل األولني واآلخرين يف صعيد واحد، ثم يُنادي مناٍد: أين 

أهل الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم املالئكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ 

فيقولون: كُّنا نصل من قطعنا ونُعطي من حرمنا ونعفو عّمن ظلمنا، قال: فقال لهم: 

صدقتم ادخلوا الجّنة«)5).

وأحسن إلى من أساء إليك
إّن من أسباب السعادة أن تعفو عّمن ظلمك، وتُعطي من حرمك، وتُحسن إىل من 

أساء إليك، فإّن العفو والصفح يُنّقي القلب من الغيظ والحقد والعداوة، كذلك الصفح 

ممتلئ  وقلبه  اإلنسان  يرَُسّ  فال  واملرّسات،  السعادة  له  ويجلب  القلب،  يُطّهر  والتجاوز 

ْحَسُن 
َ
غيظاً وحقداً، والله تعاىل يقول يف ُمحكم كتابه: ﴿ َوقُْل ِلِعبَاِدي َيُقولُوا الَِّت ِهَ أ

قال اإلمام أمري املؤمنني عيل Q يف وصيته: »إيّن أُوصيك يا حسن، وجميع أهل بيتي، وولدي، ومن بلغه كتايب بتقوى الله ربّكم وال متوتُّن إالّ   (1(

وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعاً وال تفرّقوا، فإيّن سمعُت رسول الله P يقول: صالح ذات البني أفضل من عاّمة الصالة والصيام، وأّن 

املُبية الحالقة للدين . فساد ذات الَبنْي، وال قّوة إاّل بالله العّل العظيم«، يراجع الشيخ الكليني، الكايف، ج7، ص51.

الشيخ املفيد، األمايل، ص181، والشيخ امُلحدث الحسني بن سعيد الكويف األهوازي، الزهد، ص15، باختالف ألفاظ.  (2(

سورة األعراف، اآلية 199.  (((

الشيخ الطويس، األمايل، ص644.  (4(

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص108، والشيخ امُلحدث الحسني بن سعيد الكويف األهوازي، الزهد، ص)9.  (5(
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 بَيْنَُهْم ﴾)1). فتأّمل كيف أعطاهم رشف النسبة إليه سبحانه مثلام قال: 
ُ
يَْطاَن َيْنَغ إِنَّ الشَّ

ْحَسُن ﴾. 
َ
﴿ وَِعبَاُد الرَّْحَِن ﴾)2)، ﴿ َوقُْل ِلِعبَاِدي َيُقولُوا الَِّت ِهَ أ

فإذا جاءك إنسان، فقال لك: فالن قد أساء إليك ويقول فيك كذا وكذا، فهناك حسن، 

وهناك أحسن، ومل يقل الله: قولوا حسنى، بل أمر: بأن يقولوا التي هي أحسن »أفعل 

التفضيل«، وهذا ماّم يدّل عىل أّن عباد الله حّقاً ال يُبادلون اإلساءة باإلساءة؛ مع أّن الحّق 

إَِذا 
لك إذا أساء الغري، أن ترّد اإلساءة باإلساءة، ولكن األحسن أّن ترد اإلساءة باإلحسان: ﴿ فَ

يٌم ﴾))). نَُّه َوِلٌّ َحِ
َ
ي بَيْنََك َوَبيْنَُه َعَداَوٌة َكأ ِ

َّ
ال

باإلحسان، وذلك يف  اإلساءة  رّد  يف  عظيامً  الله P درساً  ويُعلّمنا موالنا رسول  هذا 

الشهداء  سيّد  عّمه  وقُتل  رباعيته،  وكرست  جراحاته  فيه  شخبت  الذي  العصيب  اليوم 

حمزة رضوان الله عليه، ومع كّل ما أصابه من األذى مل يزد عىل أن قال: »اللهم اغفر 

الخري  إرادته  به عن  فتأّمل كيف مل مينعه سوء صنيعهم  فإنّهم ال يعلمون«)4)،  لقومي، 

وطلب املغفرة لهم.

الرجال  الكريم P، فكان من  النبّي  أّدبهم هذا  الذين  الله  وإليك نوذج من عباد 

كام  رحابهم  ىف  يتالىش  السفهاء  لغو  ألّن  جهالة؛  تستفزّهم  وال  إساءة،  تهزّهم  ال  الذين 

تتالىش األحجار يف أغوار البحر املحيط،  عنيُت أبا ذر الغفاري ريض الله عنه، فقد شتمه 

رجل ذات يوم، فقال له أبو ذر: »يا هذا ال تغرق يف شتمنا، ودع للصلح موضعاً، فإنّا ال 

نُكافئ من عىص الله فينا بأكرث من أن نُطيع الله فيه«)5).

إّن املؤمن ذو قلب رحيم، عطوف حنون يُسامح ويكظم الغيظ، ويعفو عن الناس وإن 

أساؤوا، ويحرتمهم وإن أهانوا، واملؤمن أسمى من أن يصدر عن غيظ، وينطلق عن غضب 

أو حقد، وكيف يعرف قلبه األحقاد، وقد متّكنت فيه هداية الله وحّب املؤمنني؟

سورة اإلرساء، اآلية )5.  (1(

سورة الفرقان، اآلية )6.  (2(

سورة فصلت، اآلية 4).  (((

أبو القاسم الطرباين، املعجم الكبري، ج6، ص120، حديث 5694، طبعة:2، مكتبة العلوم والحكم، املوصل.  (4(

أبو سعد منصور بن الحسني اآليب، نرث الدر، ج2، ص55، طبعة:1، دار الكتب العلمية، بريوت، ومحمد بن مفلح الصالحي الحنبيل، اآلداب الرشعيَّة،   (5(

واملنح املرعيَّة، ج2، ص11، طبعة: عامل الكتب، والتذكرة الحمدونية، وغريهم.
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وسّلم على من سّبك 
الكرام وسعة صدورهم يف  العزيز ناذج ِمن حلم رسله  لنا ىف كتابه  الله  لقد رضَب 

 :Q مواجهة ما القوه من سباب وإيذاء وابتالء من قَومهم، قال تعاىل عن نَبيّه ُهود

َكِذبِنَي * 
ْ
َُظنَُّك ِمَن ال يَن َكَفُروا ِمن قَوِمِه إِنَّا لََنَاَك ِف َسَفاَهٍة َوإِنَّا نلَ ِ

َّ
 ال

ُ
َمل

ْ
﴿ قَاَل ال

بَلُِّغُكْم رَِسااَلِت َربِّ 
ُ
أ َعالَِمنَي * 

ْ
ن رَّبِّ ال قَاَل يَا قَوم لَيَْس ِب َسَفاَهٌة َولَِكنِّ رَُسوٌل مِّ

ِمنٌي ﴾)1). 
َ
نَا لَُكْم نَاِصٌح أ

َ
َوأ

 ،Q صوَّرت لنا هذه اآليات جزءاً من مقدار الحلم الذى اتصف به نبّي الله هود

وسعة صدره الرشيف، حيث مل يعبأ بهذا السباب، وبهذه السخرية والشتائم، ومل يطش 

ح  لها حلمه، بل قابل هذه الشتائم والسباب والسخرية بأن دعى أصحابها إىل الله، ووضَّ

لهم مهّمة رسالته، ونصحهم وبنَيَّ لهم أنَّه أمني عىل ذلك.

واإلمام الصادق Q عندما أوىص بهذه الوصيّة املباركة »وسلّم عىل من سّبك« فإنّه 

كان وما زال يريد مّنا أن نكون من عباد الله السالكني مسالك األنبياء واملرسلني صلوات 

الله وسالمه عليهم أجمعني، وألّن تبادل السباب ونشوب الخالف غري املحمود يؤّدي إىل 

انتشار العداوة بني أهل اإلسالم بذلك أخربنا النبي األكرم P فيام رواه عنه حفيده اإلمام 

النبّي P، فقال أوصني،  أىت  بني متيم  إّن رجالً من  قال:  الباقر Q حني  أبو جعفر 

فكان فيام أوصاه أن قال له: »ال تسّبوا الناس، فتكتسبوا العداوة بينهم«)2)، ويك ال يحصل 

َهنا اإلمام الصادق Q بقوله: »وسلّم عىل من سّبك« لنكون من العاملني بقول  ذلك َوجَّ

ي بَيْنََك َوَبيْنَُه  ِ
َّ

إَِذا ال
ْحَسُن فَ

َ
يِّئَُة اْدَفْع بِالَِّت ِهَ أ  السَّ

َ
ََسنَُة َوال

ْ
 تَْستَوِي ال

َ
سبحانه: ﴿ َوال

يٌم ﴾))). نَُّه َوِلٌّ َحِ
َ
َعَداَوٌة َكأ

سورة األعراف، اآليات 68-66.  (1(

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص60).  (2(

سورة فصلت، اآلية 4).  (((



طالئع القلوب76

املؤمن  »سباب   :P املصطفى الحبيب  قول  تأّملت  إذا  الكريم  القارئ  أيّها  وأنت 

فسوق، وقتاله كفر«)1)، فإنّك ستجد السباب صورة من صور الظلم الذي يكون باللسان، 

»وسلّم  بقوله:  َهنا  َوجَّ عندما   Q الصادق واإلمام  الظلم شيوعاً،  أنواع  أكرث  وهو من 

عىل من سّبك« ال يريد ألحد من أهل اإلسالم أن ينخرط يف صفوف الظاملني، وعالوة عىل 

ذلك يريد مّنا أن نكون أوىل الخلق بالله ورسوله، ويف مقّدمة الحاصلني عىل األجر الجزيل 

.(2(»P قد قال: »البادئ بالسالم أوىل بالله ورسوله Q والفضل العميم، فإنّه

وأنصف من خاصمك
ولو يف  تقول  فكونك  اإلنسان؛  قيمة  يُنقص من  ال  أيضاً  وإعالنه  بالحّق  االعرتاف  إّن 

هذا  بالعكس  بل  يُعيبك،  ال  كذا، هذا  أخطأُت يف  أنا  أو محارضة:  محاورة،  أو  مناظرة، 

يرفع منزلتك عند الناس، ويدّل عىل شجاعتك وقّوتك، وثقتك بنفسك، والله تعاىل يقول: 

قَْرُب لِلتَّْقَوى ﴾))). فام أروع 
َ
 َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو أ

َّ
ال

َ
﴿ َوال َيِْرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعَ أ

أن يكون اإلنسان منصًفا لخصمه، فإذا وقع هو يف خطأ سهل عليه االعرتاف به، وإذا كان 

دليله ضعيًفا اعرتف بذلك، والرجوع إىل الحّق خري من التامدي يف الباطل، واإلنصاف أمر 

َهنا بقوله: »وأنصف  عظيم يطلبه الرشع ويحّث عليه، واإلمام الصادق Q عندما َوجَّ

من خاصمك« كان يعلم أّن إنصاف الخصم يشء عزيز بني الناس، فال يتحىّل به منهم إال 

القليل، ولكّنه Q يريد من كّل مسلم أن يُجاهد نفسه ليكون املستفيد األكرب من ذلك، 

فيستفيد اإلنسان املنصف الرباءة أمام الله، وكذلك يستفيد من حالة شعوره بأنّه قد أّدى 

ما عليه، ويستفيد أيضاً فراراً محموداً، وهو الفرار من الظلم واإلجحاف بالغري، هذه كلّها 

مكاسب ال تُقّدر بثمن عند املؤمنني الرشفاء من أبناء األمة اإلسالمية.

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص60).  (1(

م.ن، ج2، ص645.  (2(

سورة املائدة، اآلية 8.  (((
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ومن الجدير ذكره أّن لالنصاف وااليثار دوراً كبرياً يف خلق األجواء الروحية والنفسية 

الصفتني،  بهاتني  يتّصف  مبن  وعاطفياً  روحياً  الناس  يرتبط  حيث  الرتبية،  حركة  لنمّو 

مع  تعامله  يف  عادل  وأنّه  والتسامي،  الكامل  يف  غاية  املصلح  أو  املريّب  بأّن  ويشعرون 

لرأيه وإلرشاده قبوالً،  املريّب  االنشداد يجد  الشعور وبهذا  تقييمهم، وبهذا  اآلخرين ويف 

وهو مقّدمة أساسية للرتبية واإلصالح.

واعف عّمن ظلمك
ال شّك وال ريب أّن من صرب عىل األذى وعفى عّمن ظلمه يكون قد فعل أمراً مشكوراً، 

قَْرُب 
َ
ْن َتْعُفوا أ

َ
وفعالً حميداً، له عليه ثواٌب جزيل، وثناٌء جميل، والله تعاىل يقول: ﴿ َوأ

لِلتَّْقَوى ﴾)1) أليس لك يف هذا عوض؟ فانظر يف كتاب الله تعاىل وتأّمل األجر الذي أعّده 
الله للمتّقني، فضالً عن أّن عفو املظلوم مريٌح لقلبه يف هذه الحياة الدنيا، والله تعاىل يقول: 

ُموِر ﴾)2)، وقد عرّب موالنا اإلمام أمري املؤمنني 
ُ ْ
﴿ َولََمْن َصَبَ َوَغَفَر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم ال

الفضائل  بني  األسنى  املقام  له  والصفح  العفو  أّن  فيه  يُبنّي  بتعبريٍ  العفو  عيل Q عن 

العظمة  عالمة  معلوم  هو  كام  والتاج  املكارم«)))،  تاج  »العفو   :Q فقال األخالقية، 

والعزّة، وهو زينة امللوك حيث يوضع عىل أرشف موضع من بدن اإلنسان وهو الرأس. 

واملّتقني، وتفسي  املرسلني  القدرة من سنن  »العفو عند   :Q الصادق اإلمام  قال 

العفو أن ال تلزم صاحبك فيام أجرم ظاهراً، وتنىس من األصل ما أصبت منه باطناً، وتزيد 

الله عنه، وغفر له  إالّ من قد عفى  عىل االختيارات إحساناً، ولن يجد إىل ذلك سبيالً 

ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر، وزيّنه بكرامته وألبسه من نور بهائه، ألّن العفو والغفران 

صفتان من صفات الله عّز وجّل أودعهام يف أرسار أصفيائه ليتخلّقوا مع الخلق بأخالق 

ْن َيْغِفَر 
َ
بُّوَن أ ِ

ُ
 ت

َ
ال

َ
َْصَفُحوا أ َْعُفوا َولْ خالقهم وجعلهم كذلك. قال الله عّز وجّل: ﴿ َولْ

سورة البقرة، اآلية 7)2.  (1(

سورة الشورى، اآلية )4.  (2(

التميمي اآلمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص6)، وعيل بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم واملواعظ، ص19، طبعة:1، دار الحديث، قم.  (((
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اهلُل لَُكْم َواهلُل َغُفوٌر رَِحيٌم ﴾)1)، ومن ال يعفو عن بر مثله، كيف يرجو عفو ملك 
جّبار«)2).

كّل مؤمن يعلم أّن الدنيا هيّنة عىل الله، ومن هوانه عليه جّل شأنه أنّها لو كانت 

تساوي عنده جناح بعوضة ملا سقى الكافر رشبة ماء، ولكن أال ترى أّن شمسه أرشقت 

عىل األبرار والفّجار، وأّن قطره ينزل عىل الصالحني والخاطئني، فام الفائدة يف أن نجعل 

بالذكر  نأله  أن  نلك  ونحن  والعداوات،  البغضاء  ألوان  كّل  يحمل  الصغري  القلب  هذا 

واملحبّة والوفاء، وسالمة القلب، وطيب األنفس، فاعفوا أيّه املؤمن واعترب بعفو الله عنك.

سورة النور، اآلية 22.  (1(

مصباح الرشيعة، منسوب لإلمام الصادق Q ص158-159، طبعة:1، مؤسسة األعلمي، بريوت.  (2(



هوان الدنيا

 الوصيّة السادسة:

RR.جيران الله تعالى

RR.دار الله تعالى

RRمن أعمال جيران الله؟

RR.هوان الدنيا على المؤمن

RR مع المؤمن  يتعامل  كيف 

الدنيا؟

RR نصب ــوت  ــم ال ــل  ــع واج

عينيك.

RR.واعلم أّن لك ما قّدمت

RR.دعوتنا فانصح لنا

RR.وعليك ما أّخرت

RR.نتيجة أعمال جيران الله



نّص الوصّية
ُمحمد  بن  جعفر  اهلل  عبد  اأبو  الإم��ام  مولنا  به  اأو�صى  ما  جملة  من 

ابن  له:»يا  قال  اأن  جندب  بن  اهلل  عبد  النجيب  �صاحبه   L ال�صادق

جندب، اإْن اأحببت اأن ُتجاور الجليل في داره، وت�صكن الفردو�س في 

جواره، َفْلَتُهْن عليك الدنيا، واجعل الموت ن�صب عينيك، ول تّدخر 

.
(1(

�صيئًا لغٍد، واعلم اأّن لك ما قّدمَت، وعليك ما اأّخرَت«

الفقيه امُلحدث الحسن بن عيل بن الحسني بن شعبة الحراين، تحف العقول، ص04)، طبعة:2، جامعة املدرسني، قم.  (1(
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مقّدمة

الحمد للّه الذي جعل الباليا متييزاً للطيّبني عن الخبيثني ، ونكاالً للظاملني، وجعل تقلّبات 

والغموم،  بالهموم  ُملئت  قد  وزوال،  فناء  دار  فمن  الرجال،  لطويّات  اختباراً  األحوال، 

انلَّاِس ﴾)1).  َبنْيَ  ا 
ُ
نُداِول يَّاُم 

َ ْ
ال َك 

ْ
﴿ َوتِل وانتقال،  ارتحال  إىل  واآلالم،  باملحن  وعّجت 

فالشقّي من غرّته ومل يعترب مبن سكنها قبله من املاضني،  الذين كانوا أطول أعامراً، وأبقى 

آثاراً، وأبعد آماالً، والسعيد من اعترب بها، واستفاد من تجاربها، فصُغرت يف عينه وهانت 

عليه، وأحّب مجاورة الجليل  يف  داره ، وسكنى الفردوس يف جواره، وصىّل اللّه عىل أشّد 

الناس ابتالًء، وأكرثهم صرباً عىل إيذاء، وأوفرهم شكراً عىل ما جرى به القضاء، محّمد وآله 

ِمْن  وِلَك َعلَيِْهْم َصلَواٌت 
ُ
﴿ أ للرشاد  العباد، والهادين  الحجج عىل  األوصياء األصفياء، 

َربِِّهْم َورَْحٌَة ﴾)2).
كلّنا يعلم أّن الراحة التاّمة، والسعادة الدامئة، لن تكون إال يف الدار اآلخرة، دار الخلود 

والبقاء، وأّما هذه الدنيا، فدار ابتالء وشقاء، ومن أجل ذلك كان عيش اإلنسان فيها مشّقة 

يف مشّقة، ولوال ما فيها من رحمة الله، وعبادة الله، واللجوء إليه، واالستئناس واالطمئنان 

بذكره، ملا أطاق املؤمن البقاء فيها، ولله جّل شأنه يف ذلك حكمة بالغة، إذ لو صفت الدنيا 

ألهلها من األكدار واألخطار الطأمنّوا بها، وركنوا إليها، وملا اجتهدوا يف األعامل املوصلة إىل 

دار النعيم والخلود املقيم، ولكن االجتامع يف هذه الدنيا مآله إىل الفراق، فراق الجميع بال 

استثناء، جاء جربائيل إىل النبّي P، فقال: »يا محمد، عش ما شئت فإنّك ميت، وأحبب 

سورة آل عمران، اآلية 140.  (1(

سورة البقرة، اآلية 157.  (2(
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:Q ما شئت، فإنّك مفارقه،..«)1)، وقال موالنا أمري املؤمنني

ً ــدا ــ ــ َولَ َوال  ــي  ــق ــب يُ َوالِــــــــداً  ال  املَــــــوُت 

أََحــــدا تَــــرى  ال  أَن  إِىل  ــُل  ــي ــب ــَس ال َهــــذا 

ــــِتــــِه ــيُّ َولَــــــم يَـــخـــلُـــد أِلُمَّ كـــــاَن الـــَنـــِبـ

ــاً قَـــبـــلَـــُه َخــلَــدا ــق ــل ــُه َخ ــلَـ ــَد الـ ــلَـّ ــو َخـ ــ لَ

ــرُي خــاِطــئَــٍة ــ ــا ِســـهـــاٌم َغـ ــن ــي ــوِت ف ــَمـ ــلـ لِـ

ــدا ــُه َغ ــت ــُف ــم يَ ــٌم لَـ ــه ــوَم َس ــيَـ ــن فـــاتَـــُه الـ َمـ

جيران اهلل تعالى
جعفر  الله  عبد  أبو  اإلمام  موالنا  يقول  املباركة  الوصيّة  هذه  من  األوىل  الفقرة  يف 

بن محمد الصادق Q: »إْن أحببَت أْن تُجاور الجليل يف داره، وتسكن الفردوس يف 

أن  الخيار يف  لنا  ترك  مثلها دعوة، وقد  ليس   Q اإلمام جواره...«، وهذه دعوة من 

نستجيب لها أو ال نستجيب، ثم ما الذي يتوّجب علينا إن أجبنا هذه الدعوة؟ ولكن قبل 

اإلجابة عىل هذا السؤال أال ينبغي لنا أن نتعرّف عىل قامئة املدعّوين الكرام، ومكان هذه 

أُضيفوا  الله تعاىل، ويكفيهم رشفاً ومنزلة أن  إّن املدعّوين؛ هم جريان  املباركة؟  الدعوة 

اج ُزوَّار الله، ومن ذلك  إىل ذاته العليّة، ونُسبوا إليها تفخيامً وتعظيامً لهم، كام قيل للُحجَّ

ما كان يقوله جّد النبي األكرم P هاشم بن عبد مناف، فإنّه كان إذا حرض الحاج قام 

يف قريش خطيباً، فقال: »يا معر قريش إنّكم جيان الله وأهل بيته، وإنّه يأتيكم يف 

الناس  وأحّق  أضيافه  بيته، وهم  يُعظّمون حرمة  ذكره  تبارك  الله  زّوار  موسمكم هذا 

بالكرامة، فأكرموا أضيافه وزّوار كعبته«)2).

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، ج1، ص472، باب ثواب صالة الليل .  (1(

أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البالذري، أنساب األرشاف، ج1، ص60، طبعة:1، دار الفكر، بريوت.  (2(
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دار اهلل تعالى
مكان الدعوة: دار البقاء ودار السالمة. ال موت فيها، وال هرم، وال سقم، وال مرض، وال 

آفة، وال زوال ، وال زمانة، وال غّم، وال هّم، وال حاجة، وال فقر. وأنّها دار الغنى، والسعادة، 

ودار املقامة والكرامة، ال ميّس أهلها فيها نصب، وال ميّسهم فيها لغوب )1)، لهم فيها ما 

وأولياؤه،  اللّه ،  أهلها جريان   داٌر  وأنّها  فيها خالدون .  األعني، وهم  وتلّذ  األنفس  تشتهي 

وأحبّاؤه، وأهل كرامته )2)، وكّل نعت للجّنة جاء يف كتاب الله تعاىل، فهو وصف لهذه الدار، 

وقد قال اإلمام أمري املؤمنني Q: »واعلموا أّن من يّتق الله يجعل له مخرجاً من الفنت 

ونوراً من الظلم، ويُخلّده فيام اشتهت نفسه، ويُنزله منزل الكرامة عنده يف دار اصطنعها 

لنفسه، ظلّها عرشه، ونورها بهجته، وزّوارها مالئكته، ورفقاؤها رسله«))).

من أعمال جيران اهلل؟
روى اإلمام أبو جعفر الباقر عن آبائه عن رسول الله P قال: »ثّم يُنادي مناٍد من 

عند الله عّز وجّل يسمع آخرهم كام يسمع أولهم: أين جيان الله جّل جالله يف داره، 

فيقوم عنق من الناس، فتستقبلهم زمرة من املالئكة، فيقولون: ماذا كان عملكم يف دار 

الدنيا فصتم به اليوم جيان الله يف داره؟ فيقولون: كّنا نتحاب يف الله عّز وجّل، ونتباذل 

يف الله، ونتزاور يف الله تعاىل، قال: فينادي مناٍد من عند الله تعاىل: صدق عبادي خلّوا 

الجّنة بغي  الجّنة بغي حساب. قال: فينطلقون إىل  الله يف  سبيلهم لينطلقوا إىل جوار 

حساب«)4).

وروى أبو حمزة الثاميل، فقال: قال يل عيل بن الحسني L: »إذا كان يوم القيامة 

جمع الله تبارك وتعاىل األولني واآلخرين يف صعيد واحد، ثّم يُنادي مناٍد: أَيَْن ِجيَانُ  اللهِ  

يِف َدارِِه، َفَيُقوُم ُعُنٌق آَخُر ِمَن النَّاِس، َفَتُقوُل لَُهُم الَْماَلئِكَُة: ِبَم َجاَوْرتُُم اللَه؟ َفَيُقولُوَن: ]كُنَّا 

العبارة اشارة إىل اآلية 5) من سورة فاطر.  (1(

الشيخ الصدوق محمد بن عيل، إعتقادات اإلمامية، ص76، طبعة:2، مؤمتر الشيخ املفيد، قم.  (2(

ابن أيب الحديد املدائني، رشح نهج البالغة، ج10، ص116، طبعة:1، مكتبة آية الله املرعش النجفي، قم.  (((

الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطويس، األمايل، ص)10، طبعة:1، دار الثقافة، قم.  (4(
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نََتَباَدُر يِف اللهِ [ نََتَباَغُض يِف اللِه، َونََتَحابَُب يِف اللِه، َو]نََتَشارَكُ [ نََتَباَذُل يِف اللِه، َونَُحاِسُب 

يِف اللِه، َونََتَبارَُك يِف الله«)1). تبنّي من خالل هذين الحديثني الرشيفني أّن أعامل هؤالء املأل 

.P الكرام كلّها بسم الله، ومن الله، وإىل الله، ويف سبيل الله، وعىل ملّة رسول الله

هوان الدنيا على المؤمن
يف هذا القسم من الوصيّة الرشيفة يُحّدد اإلمام الصادق Q بعض املعايري والرشوط 

الالزمة إلجابة الدعوة الكرمية، والظفر بذلك املقام السامي، فيقول Q يف هذا الصدد: 

إْن أحببَت أن تجاور الجليل يف داره، وتسكن الفردوس يف جواره، فَلْتَُهْن عليك الدنيا،.. إذاً 

هذا هو الرشط األّول لحضور الدعوة، واإلمام Q أراد من املؤمن عرب وضع هذا الرشط 

أن يكون فيه سّنة من الله تعاىل، وذلك أّن الدنيا هيّنة عىل الله تعاىل، ومن هواها عليه 

جّل شأنه أنّها لو كانت تساوي عنده جناح بعوضة ملا سقى الكافر رشبة ماء، والسؤال 

املطروح هاهنا كيف يتم هذا الرشط الذي وضعه اإلمام الصادق Q؟

يُجيب عن معرفة متام هذا الرشط موالنا اإلمام أمري املؤمنني عيل Q فيقول: »من 

كرم دينه عنده هانت الدنيا عليه«)2)، وقال Q »ما كرمت عىل عبد نفسه إال هانت 

الدنيا يف عينه«))). وال ننَس كذلك نتاج التفّكر السليم، فإّن من تفّكر أبرص الحّق وطرقه 

املوصلة إليه، وهانت  الدنيا وما فيها عنده ملا رأى من كرثة انقالبها عىل أهلها وعدم الوفاء 

لهم، فيحصل له كامل امليل اىل املوىل الحّق، وغاية الخشوع والطاعة له والشوق اىل لقائه 

لعلمه بأّن الوصول اىل الدرجة العليا، والبلوغ اىل السعادة العظمى، والتخلّص عن أهوال 

العقبى، والتقرّب اىل مقام الزلفى إّنا يحصل برتك الدنيا والتزام العبادة والتقوى، فيرصف 

نفسه عن ميدان الطغيان ويُجريها يف مضامر الطاعة ومرضاة الرحمن، ويُقّدم لنفسه ما 

ينفعه يف دار الجنان والتوفيق من اللّه امللك املّنان)4).

الثقة الجليل الحسني بن سعيد الكويف األهوازي من أصحاب األمئة الرضا والجواد والهادي R، الزهد، ص)9.  (1(

اآلمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ص625، وعيل بن محمد الليثي الواسطي، عيون الحكم واملواعظ، ص460.  (2(

م.ن، ص701، و عيون الحكم واملواعظ، ص482.  (((

املوىل صالح املازندراين، رشح الكايف، ج8، ص171، طبعة:1، الدار اإلسالمية، طهران.  (4(
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كيف يتعامل المؤمن مع الدنيا؟
ْنيَا لَِعٌب َولَْهٌو  َيَاُة الُّ

ْ
نََّما ال

َ
والدنيا كام أخرب الله سبحانه بقوله: ﴿ اْعلَُموا أ

ْعَجَب 
َ
أ َغيٍْث  َكَمثَِل  ِد 

َ
ْوال

َ ْ
َوال ْمَواِل 

َ ْ
ال ِف  َوتََكاثٌُر  بَيْنَُكْم  َوَتَفاُخٌر  َوِزينٌَة 

َعَذاٌب  ِخَرِة 
ْ

ال َوِف  ُحَطاًما  يَُكوُن  ُثمَّ  ا  ُمْصَفرًّ اُه  َفَتَ يَِهيُج  ُثمَّ  َنبَاتُُه  اَر  ُكفَّ
ْ
ال

ُغُروِر ﴾)1)، وإّن 
ْ
 َمتَاُع ال

َّ
ْنيَا إِال َيَاُة الُّ

ْ
َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهلِل َورِْضَواٌن َوَما ال

من عظيم األسف أن يظّل الكثريون مّنا يف غفلة وتعاٍم عن ذلك؛ وقد قال الخالق 

يَن  ِ
َّ

لِل َخْيٌ  ِخَرُة 
ْ

ال اُر  َولدَلَّ َولَْهٌو  لَِعٌب   
َّ

إِال ْنيَا  الُّ َيَاُة 
ْ
ال ﴿ َوَما  وتعاىل:  تبارك 

فاََل َتْعِقلُوَن ﴾)2).
َ
َيتَُّقوَن أ

قال النبّي األكرم P: »كُْن يف الدنيا كأنّك غريب أو عابر سبيل«)))، يوّجهنا الذي ما 

ينطق عن الهوى P بهذا الحديث الرشيف إىل أّن املؤمن ال ينبغي له أن يتّخذ الدنيا 

داراً يطمنّئ فيها ألنّها دار هدنة أي: »دار بالغ وانقطاع«، ونحن عىل ظهر سفر والسري 

بنا رسيع، وقد رأينا الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كّل جديد، ويُقّربان كّل بعيد، 

ويأتيان بكّل موعود، فالواجب إعداد الجهاز لبُعد املجاز، وقد اتفقت عىل ذلك وصايا 

َما َهِذهِ  أنبياء الله تعاىل وأوصيائهم، وقال تعاىل حاكياً نداء مؤمن آل فرعون: ﴿ يَا قَْوِم إِنَّ

َقَراِر ﴾)4). 
ْ
َِخَرَة ِهَ َداُر ال

ْ
ْنيَا َمتَاٌع َوإِنَّ ال َيَاُة الُّ

ْ
ال

لقد نام سيّد ولد آدم P ذات يوم عىل حصري، فقام وقد أثّر يف جنبه، فقالوا: يا رسول 

نيا، ما أنا يف الدنيا إالّ كراكٍب استظّل  الله، لو اتخذنا لك وطاًء؟ فقال P: »ما يل وللدُّ

تحت شجرة ثمَّ راَح وتركها«)5).

بدار  أوصيكم  »إخواين  قائالً:  الحسني L أصحابه  بن  اإلمام عيل  وخاطب موالنا 

اآلخرة وال أوصيكم بدار الدنيا، فإنّكم عليها حريصون، وبها متمّسكون، أما بلغكم ما 

سورة الحديد، اآلية 20.  (1(

سورة األنعام، اآلية 2).  (2(

الشيخ الطويس، األمايل، ص 81)، املجلس الثالث عرش.  (((

سورة غافر، اآلية 9).  (4(

محمد بن عيىس الرتمذي، الجامع الصحيح، ج 4 ص 508، حديث 77)2، باب 44، طبعة دار الفكر.  (5(
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قال عيىس ابن مريم L للحوارينّي. قال لهم:  الدنيا قنطرة، فاعربوها وال تعمروها، 

وقال:  أيّكم يبني عىل موج البحر داراً تلكم الدار الدنيا، فال تّتخذوها قراراً«)1).

واجعل الموت نصب عينيك
أرشدنا رسول الله P قائالً: »أكرثوا من ذكر هادم اللّذات، فقيل: يا رسول اللّه، وما 

للموت، وأحسنهم  أكرثهم ذكراً  املؤمنني  أكيس  فإّن  املوت،   :P قال ؟  اللّذات  هادم 

للموت استعداداً«)2). 

الّدنيا  أمر  هان  عينيه  بني  املوت  صّور  »من   :Q عيل املؤمنني  أمري  اإلمام  وقال 

عليه«)))، وقال Q: »اتّقوا باطل األمل، فرّب مستقبل يوم ليس مبستدبره، ومغبوط 

يف أول ليلِه . قامت بواكيه يف آخره«)4).

أّن أصحاب العقول ال مُيكن أن يغرتّوا بطول اآلمال، وهم يرون يف كّل يوم  والواقع 

مّمن هم  اآلخرة،  الدار  إىل  ينتقلون  الذين  الناس  أجناس  مساء  كّل  ويف  كّل صباح  ويف 

أقوى منهم أبداناً وأكرث أمواالً كّل هؤالء يُدفنون جميعاً يُشيّعون ليُدفنوا يف املقابر، وكلّنا 

صائرون إىل ذلك املصري، وقد قال موالنا أمري املؤمنني عيل Q: »من أيقن أنّه يُفارق 

األحباب، ويسكن الرتاب ويواجه الحساب، ويستغني عاّم خلف، ويفتقر إىل ما َقّدم، كان 

حريّاً بقص األمل وطول العمل«)5).

إّن املسلم إذا استحرض املوت وجعله نصب عينيه اجتهد يف الطاعة، ونشط يف العبادة، 

ومن يفعل ذلك أُكرم بتعجيل التوبة، وقناعة القلب، وأّما أهل الغفلة الذين نسوا املوت 

وذكره، فحالهم مل يعد خافياً عىل أكرث عباد الله، ألّن ُجّل أحوالهم أصبحت تُرى وتُشاهد، 

وأهل النظر السليم يرون كيف قد عوقب الذين نسوا املوت بتسويف التوبة، وعدم الرضا 

بالكفاف، والتكاسل يف العبادة.

د بن النعامن العكربي، األمايل، ص )4، املجلس السادس، طبعة 1: قم . د بن محمَّ الشيخ املفيد أبو عبد الله محمَّ  (1(

ابن األشعث محمد بن محمد، الجعفريات، ص 199، باب ذكر املوت، ط 1، مكتبة نينوى الحديثة، طهران.  (2(

اآلمدي، غرر الحكم و درر الكلم، ص625.  (((

م.ن، الفصل السابع »األماين«، رقم: 1)72.  (4(

محمد بن عيل الكراجيك، كنز الفوائد، ج 1، ص 51)، طبعة 1: دار الذخائر، قم.  (5(
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واعلم أّن لك ما قّدمت
أثرنا املجيء مبثالني   Q الصادق التي نطق بها اإلمام  املباركة  الكلمة  لبيان هذه 

عظيمني يُبيّنان هذا املطلب بأوضح بيان، وأفصح لسان، فقد روى سويد بن غفلة، فقال: 

دخلُت عىل أمري املؤمنني Q داره، فلم أر يف البيت شيئاً، فقلُت فأين األثاث يا أمري 

املؤمنني؟ فقال: »يا بن غفلة، نحن أهل البيت ال نتأثّث يف الدنيا. نقلنا أجّل متاعنا إىل 

اآلخرة، فإّن مثلنا يف الدنيا كراكب تحت شجرة ثم راح وتركها«)1).

ودخل رجل عىل أيب ذر الغفاري ريض الله عنه، فجعل يُقلّب برصه يف بيته، فقال: »يا 

أبا ذر! أين متاعكم؟ فقال أبو ذر: إّن لنا بيتاً نوّجه إليه صالح متاعنا، فقال الرجل: إنّه ال 

بّد لك من متاع ما دمت هاهنا، فقال أبو ذر: إّن صاحب املنزل ال يدعنا فيه«)2).

دعوتنا فانصح لنا
روي عن اإلمام أيب جعفر Q قال: »قام أبو ذر ريض الله عنه بباب الكعبة، فقال: 

أنا جندب بن جنادة الغفاري هلّموا إىل أخٍ ناصح شفيق، فاكتنفه الناس، فقالوا: قد دعوتنا 

فانصح لنا، فقال: لو أّن أحدكم أراد سفرا ألعّد فيه من الزاد ما يُصلحه، فام لكم ال تزّودون 

لطريق القيامة وما يُصلحكم فيه، قالوا: كيف نتزّود لذلك؟ فقال: يحّج الرجل حّجة لعظام 

األمور، ويصوم يوماً شديد الحر ليوم النشور، ويُصّل ركعتني يف سواد الليل لوحشة القبور، 

بها  الله  فُيجيه  بكلمة حّق  لنجاة من يوم عسي، ويتكلّم  ويتصّدق بصدقة عىل مسكني 

يوم يستجي، ويسكت عن كلمة باطل فينجو بذلك من عذاب السعي. يا ابن آدم اجعل 

الدنيا مجلسني مجلساً يف طلب الحالل، ومجلساً لآلخرة، وال تزد الثالث، فإنّه ال ينفعك، 

واجعل الكالم كلمتني كلمة لآلخرة، وكلمة يف التامس الحالل، والثالثة تزرك، واجعل مالك 

درهمني درهم تُنفقه عىل عيالك، ودرهامً آلخرتك والثالث ال ينفعك، واجعل الدنيا ساعة 

ووارم بن أيب فراس مسعود بن عيىس، تبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج2، ص22، وحسن بن محمد الديلمي، إرشاد القلوب، ج1، ص20، طبعة:1،   (1(

الرشيف الريض، قم.

أحمد بن الحسني البيهقي، شعب اإلميان، ج 7، ص 78)، رقم )10651)، طبعة 1: دار الكتب العلمية.  (2(



طالئع القلوب88

من ساعتني ساعة مضْت مبا فيها، فلست قادراً عىل رّدها، وساعة آتية لسَت عىل ثقٍة من 

إدراكها، والساعة التي أنت فيها ساعة عملك، فاجتهد فيها لنفسك واصرب فيها عن معايص 

ربّك، فإْن مل تفعل، فقد هلكت، ثم قال: قتلني هّم يوم ال أُدركه«)1).

وعليك ما أّخرت
الله تعاىل والنبّي املصطفى P من هذه الدنيا، وطلبا مّنا أن تكون أعاملنا  حّذرنا 

أعامل أبناء اآلخرة، يك ال نُسأل فيها عن ما أّخرنا من األعامل يف دار الدنيا، قال رسول 

الله P: »إّن الله يُعطي الدنيا من يُحّب ويُبغض. وإذا أحّب الله عبداً أعطاه اإلميان. 

أال إّن للدين أبناء وللدنيا أبناء، فكونوا من أبناء الدين، وال تكونوا من أبناء الدنيا. أال إّن 

الدنيا قد ارتحلت مولية، واآلخرة قد ارتحلت مقبلة . أال وإنّكم يف يوم عمل ليس فيه 

حساب. أال وإنّكم توشكون يف يوم حساب وليس فيه عمل«)2). 

وألّن القضية قضية حساب ونحن نريد تقريب معنى قول اإلمام إىل األذهان، نقول: إّن 

املطلوب من املسلم الحرص عىل أن ال تكن له أسوة باملغرورين يف جمع املال عىل املال، 

فكم من جامع لبعل حليلته، أو زوج ابنته. وتقتري املرء عىل نفسه، توفري لخزانة غريه، إّنا 

يجمع املرء املال ألحد ثالثة، إّما لزوج امرأته، أو زوج ابنته، أو لولده فإن كان غري صالح 

ضيّعه، فالعاقل هو: الناصح لنفسه الذي يأخذ معه زاداً آلخرته، وال يؤثر هؤالء عىل نفسه 

يك ال يكون يوم القيامة عربة للناظرين.

واغتنم  األجل،  وبادر  األمل،  قّص  أمرأً  الله  »رحم   :Q املؤمنني أمري  اإلمام  قال 

املهل، وتزّود من العمل«)))، وقال Q: »طوىب للراغبني يف اآلخرة الزاهدين يف الدنيا، 

شعاراً،  والقرآن  وماءها طهوراً،  فراشاً،  وترابها  بساطاً،  الله  مساجد  اتخذوا  قوم  أولئك 

.(4(»Q والدعاء دثاراً، ثم قرضوا من الدنيا تقريضاً عىل منهاج عيىس بن مريم

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، ج2، ص282، ورواه يف الخصال أيضاً، وكذلك رواه الشيخ املفيد يف األمايل، ص215، ووارم بن أيب فراس مسعود   (1(

بن عيىس، تبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج2، ص20، واللفظ لوارم.

وارم بن أيب فراس مسعود بن عيىس، تبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج1 ، ص 271، طبعة 1: مكتبة الفقيه .  (2(

اآلمدي التميمي، غرر الحكم و درر الكلم، الفصل الثالث، آثار االعتقاد باملعاد، رقم: 4)27 .  (((

الشيخ الصدوق ُمحمد بن عيل بن بابويه القمي، الخصال، ج 1، ص 7))، طبعة 1: جامعة املدرسني، قم.  (4(
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نتيجة أعمال جيران اهلل
جالله،  جّل  الجليل  جوار  إىل  بالدعوة  الوصيّة  هذه   Q الصادق اإلمام  بدأ  لقد 

وقد ذكرنا شيئاً من مواصفات وأعامل جريان الله تعاىل، ومل نُشري إىل تفاصيل عوائد الله 

الكريم عليهم، وقد أرتأينا تأخري ذلك لنختم به هذه الفقرة من وصية اإلمام أيب عبد الله 

الصادق Q، ولنبدأ بقول جّده اإلمام أمري املؤمنني عيل Q: ».. جيان الله يتمّنون 

اللّذة، فإىل هذا  من  يُرّد لهم دعوة، وال ينقص لهم نصيباً  عليه فُيعطيهم ما متّنوه، وال 

إال  قّوة  الله وال حول وال  بتقوى  له  له عقل، ويعمل  إليه من كان  الله يشتاق  يا عباد 

بالله..«)1).

وقال Q: ».. فبادروا بأعاملكم تكونوا مع جيان الله، رافق بهم رسله، وأزارهم 

مالئكته، وأكرم أسامعهم عن أن تسمع حسيس ناٍر أبداً، وصان أجسادهم أن تلقى لغوباً 

ونصباً، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم..«)2).

قال اإلمام أبو جعفر الباقر Q: ».. جيان الله يف داره يخاف الناس وال يخافون، 

ويُحاسب الناس وال يُحاسبون«))).

مّنا  قِبل  فمن  داره،  يف  غداً  الله  جيان  »نحن   :Q الصادق لإلمام  حديث  ومن 

وأطاعنا فهو يف الجّنة«)4).

الشيخ املفيد محمد بن محمد بن النعامن العكربي، األمايل، ص)26، طبعة: 1، مؤمتر الشيخ املفيد، قم.  (1(

ابن أيب الحديد املدائني، رشح نهج البالغة، ج10، ص)12، طبعة:1، مكتبة آية الله املرعش النجفي، قم.  (2(

الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطويس، األمايل، ص)10، طبعة:1، دار الثقافة، قم.  (((

القايض ابن حيون النعامن بن محمد املغريب، دعائم اإلسالم، ج1، ص50، طبعة:2، مؤسسة آل البيت R، قم.  (4(
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RR.أولياء الله

RR.بيت الله

الفصل الثاني

أبواُب الله





كتاب الله

الباب األول:





1

فضل القرآن الكريم

RR.ما هو القرآن الكريم

RR.الهدف من تنزيل القرآن

RR.التمّسك بالقرآن الكريم

RR.آثار التمّسك بالقران





ما هو القرآن الكريم
فيه رشيعته  أودع  الذي  الله  كتاُب  اإلسالم، وهو  وباُب  ين  الدِّ أساُس  الكريم  القرآن 

وحقائق دينه، أنزله للنَّاس هادياً ورساجاً منرياً ليُخرجهم من الظلامت إىل النور. وأمرهم 

بالتمّسك به ألنّه كلمة الله التامة وإرادته الكاملة للبرشية يف كّل زمان ومكان، ﴿ َوهذا 

اُه ُمبارٌَك فَاتَِّبُعوُه واتَُّقوا لََعلَُّكْم تُرَْحُوَن ﴾)1)، فمن أراد الوصول إىل الله ما 
ْ

نَْزنل
َ
ِكتاٌب أ

عليه إال أْن يسلك سبيله ويهتدي بهداه، ومن اهتدى إّنا يهتدي به، ومن ضّل فهو الذي 

يزيغ عنه.

1. كالم الله:

فالقرآن املجيد كالم الله تعاىل إىل خلقه، وهذا ليس أمراً عادياً، فأْن يُكلَِّمنا اللُه تعاىل 

بعينها  الكرامة  هو  بل  البسيط،  باألمر  ليس  فهذا  واأللفاظ  بالحروف  ولو  البرش  نحن 

العاملني  وإله  واألرضني،  بع  السَّ موات  السَّ يُكلِّمَنا ربُّ  نحن حتَّى  العظيم. فمن  والرشف 

الذي ال حدَّ لقدرته وال منتهى لعظمته!؟ لذا كان عهد رسول الله P وأهل بيته األطهار 

إلينا بأْن نحفظه ونُراعي حدوده فال نُضيِّعها أبداً، ألنّه نعمة الله الكربى التي من متّسك 

بها فاز، ومن تخلّف عنها خرس. 

فقد ُسئل إمامنا الرضا Q: ما تقول يف القرآن؟ فقال Q: »كالم الله ال تتجاوزوه 

وال تطلبوا الهدى يف غيه فتضلّوا«)2). 

سورة األنعام، اآلية 155.  (1(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 89، ص 117.  (2(
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وعن الرسول األكرم P قال: »إْن أَردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم 

الحر والظّل يوم الحرور والهدى يوم الضاللة فادرسوا القرآن فإنَّه كالم الرحمن وحرز 

يطان ورجحان يف امليزان«)1). من الشَّ

2. الكمال الحقيقي:

وهو الكامل الحقيقي والغنى الذي ال غنى بعده. عن رسول الله P قال: »القرآن 

غنى ال غنى دونه وال فقر بعده«)2). فمن أُعطي القرآن فقد أُعطي الخري املطلق والكامل 

الذي ال حّد له وأفضل ما يف الوجود، ألنّه ال غنى وال كامل فوقه عىل اإلطالق، ففيه علم 

األّولني واآلخرين، ومن تحّقق به كان من حملة القرآن وأولياء الحّق املقّربني. فعن النبّي 

األكرم P أنَّه قال: »ال ينبغي لحامل القرآن أْن يظنَّ أَنَّ أَحداً أُعطَي أَفضل ماّم أُعطي، 

نيا بأرسها لكان القرآن أَفضل مامَّ ملكه«))). ألنّه لو ملَك الدُّ

3. مأدبة الله:

وهو مأدبُة الله تعاىل إىل خلقه، التي زيَّنها بأنواٍع ال تُعدُّ وال تُحىص من األطعمة العمليَّة 

الرُّوح وكاملها الحقيقي، ووضع عىل هذه املأدبة كلَّ ما يحتاجه  التي هي غذاء  واملعنويّة 

ُروَن ﴾)4).  بْنا للنَّاس ف  هَذا القرآن ِمْن ّك َمثٍَل لََعلَُّهْم َيتََذكَّ اإلنسان وما ينفعه. ﴿ َولََقْد َضَ

وعن رسول الله P قال: »إنَّ هذا القرآن مأدبة الله فتعلّموا مأدبته ما استطعتم«)5). 

4. خزائن علم الله:

وفيه خزائن العلم اإللهّي، التي من استفاض منها كان من عرفاء أهل الجنَّة. فعن رسول 

 :Q العابدين زين  اإلمام  وعن  الجنَّة«)6).  أهل  عرفاء  القرآن  »حملة  قال:   P الله

»آيات القرآن خزائن العلم فكلَّام ُفتحت خزانٌة، فينبغي لك أْن تنظر ما فيها«)7). 

املريزا النوري، حسني بن محمد تقي، مستدرك  الوسائل، ج4، ص 2)2. مؤسسة أهل البيتR، قم، الطبعة األوىل، 1408 ه ق.  (1(

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج6، ص168.  (2(

املريزا النوري، مستدرك  الوسائل، ج 4، ص 7)2.  (((

سورة الزمر، اآلية 27.  (4(

املريزا النوري، مستدرك  الوسائل، ج 4، ص 2)2.  (5(

م.ن، ج 4، ص )24.  (6(

م.ن، ج 4، ص 8)2.  (7(
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الهدف من تنزيل القرآن
حيفة  عًة ذكرها الله تعاىل يف هذه الصَّ إنَّ إلنزال القرآن الكريم أهدافاً عديدًة ومتنوِّ

يفة والتي ذكرها عّز اسمه: امويَّة، ومن ُجملة هذه األهداف واملقاصد الرشَّ السَّ

نِْزَل فيِه القرآن ُهدًى للنَّاس َوَبيِّناٍت ِمَن 
ُ
ي أ

َّ
هدايُة النَّاس: ﴿ َشْهُر َرَمضاَن ال  .1

ُفْرقان ﴾)1).
ْ
ُهدى  َوال

ْ
ال

مَّ 
ُ
أ َوِلُنِْذَر  يََديِْه  َبنْيَ  ي 

َّ
ال ُق  ُمَصدِّ ُمبارٌَك  اُه 

ْ
نَْزنل

َ
أ ِكتاٌب  ﴿ وَهذا  النَّاس:  إنذاُر   .2

لٍَة ُمباَرَكٍة إِنَّا ُكنَّا ُمنِْذريَن ﴾))).
نَْزنلْاُه ف  لَْ

َ
ا ﴾)2). ﴿ إِنَّا أ

َ
ُقرى  َوَمْن َحْول

ْ
ال

اُه ُمبارٌَك فَاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا لََعلَُّكْم تُرَْحُوَن ﴾)4).
ْ

نَْزنل
َ
رحمُة للنَّاس: ﴿ هذا ِكتاٌب أ  .(

يَن َخلَْوا ِمْن 
َّ

ُْكْم آياٍت ُمبَيِّناٍت َوَمثَاًل ِمَن ال
َ

ا إِل
ْ

نَْزنل
َ
موعظُة للنَّاس: ﴿ َولََقْد أ  .4

ُمتَّقنَي ﴾)5). 
ْ
َقبِْلُكْم َوَموِْعَظًة لِل

وَعيِد 
ْ
فْنا فيِه ِمَن ال اُه قُْرآناً َعَربِيًّا َوَصَّ

ْ
نَْزنل

َ
دفُع النَّاس إىل تقوى الله: ﴿ َوَكَذلَِك أ  .5

راً ﴾)6).
ْ
ْو ُيِْدُث لَُهْم ِذك

َ
لََعلَُّهْم َيتَُّقوَن أ

اُه قُْرآناً َعَربِيًّا لََعلَُّكْم َتْعِقلُوَن ﴾)7). 
ْ

نَْزنل
َ
ل: ﴿ إِنَّا أ حثُّ النَّاس عىل التفكُّر والتعقُّ  .6

ُروَن ﴾)8). ِْهْم َولََعلَُّهْم َيتََفكَّ
َ

َل إِل َ للنَّاس ما نُزِّ َر ِلُبنَيِّ
ْ
ك َْك الِّ

َ
ا إِل

ْ
نَْزنل

َ
﴿ َوأ

آياتِِه  بَُّروا  ِلَدَّ ُمبارٌَك  َْك 
َ

إِل اُه 
ْ

نَْزنل
َ
أ ﴿ ِكتاٌب  التدبّر:  عىل  وحثُّهم  النَّاس  تذكرُي   .7

اِب ﴾)9). 
ْ

ل
َ ْ
ولُوا ال

ُ
َر أ َوِلَتََذكَّ

َبنْيَ  ِلَْحُكَم  َقِّ 
ْ
بِال ِكتاَب 

ْ
ال َْك 

َ
إِل ا 

ْ
نَْزنل

َ
أ ﴿ إِنَّا  للنَّاس:  اإللهيّة  األحكام  تبليغ   .8

سورة البقرة، اآلية 185.  (1(

سورة األنعام، اآلية 92.  (2(

سورة الدخان، اآلية ).  (((

سورة األنعام، اآلية 155.  (4(

سورة النور، اآلية 4).  (5(

سورة طه، اآلية )11.  (6(

سورة يوسف، اآلية 2.  (7(

سورة النحل، اآلية 44.  (8(

سورة ص، اآلية 29.  (9(
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خائِننَي َخصيماً ﴾)1).
ْ
راَك اهلُل َوال تَُكْن لِل

َ
انلَّاس بِما أ

ي اْختَلَُفوا فيِه  ِ
َّ

َ لَُهُم ال  ِلُبنَيِّ
َّ
ِكتاَب إِال

ْ
ا َعلَيَْك ال

ْ
نَْزنل

َ
الحكم بني النَّاس: ﴿ َوما أ  .9

َوُهدًى َورَْحًَة ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن ﴾)2).

التمّسك بالقرآن الكريم
الثقلني  فيكم  تارك  »إيّن  قال:  أنَّه   P الله رسول  عن  املشهور  الثقلني  حديث  يف 

يردا  حتَّى  يفرتقا  لن  وإنّهام  بهام  متّسكتم  ما  تضلّوا  لن  بيتي،  أهل  وعرتت  الله  كتاب 

ُك الصحيح  عّل الحوض«))). التمّسك بالقرآن الكريم من أعظم التكاليف اإللهيّة. والتمسُّ

بكتاب الله كام أمر رسول الله P لن يكون متاحاً بالشكل املطلوب إال من خالل مراعاة 

الحقيقية  االستفادة  تتحّقُق  مبراعاتها  والتي  واملعنويّة،  الظاهريَّة  اآلداب  من  مجموعة 

من كتاب الله العزيز. من آداب القرآن الظاهرية املواظبة عىل تالوته بعد مراعاة آداب 

الطهارة واالستعاذة من الشيطان الرجيم. ومن  أهّم آثار قراءة القرآن: 

جالُء القلوب:  .1

قال النبّي P: »أفضل عبادة أّمتي قراءة القرآن«)4)، وقال P: »إنَّ القلوب تصدأ 

كام يصدأ الحديد فقيل: يا رسول الله وما جالؤها؟ فقال قراءة القرآن وذكر املوت«)5)، 

ث ربّه فليقرأ القرآن«)6). وقال: P: »إذا أحّب أحدكم أْن يُحدِّ

نوب: 
ُّ
 للذ

ُ
ارة

َّ
2. كف

قال رسول الله P: »يا سلامن؛عليك بقراءة القرآن، فإنَّ قراءته كّفارة للذنوب وسرت 

يف النَّار وأمان من العذاب«)7).

سورة النساء، اآلية 105.  (1(

)2) سورة النحل، اآلية 64.

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج5، ص 68.  (((

الهندي، عيل املتقي، كنز العامل، ج1، ص526, مؤسسة الرسالة، بريوت، 1989م.  (4(

مستدرك الوسائل، ج2، ص104.  (5(

املتقي الهندي، كنز العامل،ج1، ص510.  (6(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج89، ص17.  (7(



101 مير سرقلآ  سرصلضف

إحياء للقلوب:   .3

وعن النبّي األكرم P أنّه قال: »ال تغفل عن قراءة القرآن فإنَّ القرآن يُحيي القلب 

وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي«)1).

4. دفع البالء: 

نيا ويرفع عن مستمع القرآن  قال رسول الله P: »يُدفع عن قارئ القرآن بالء الدُّ

بالء اآلخرة«)2).

آثار التمّسك بالقران
القرآن الكريم كالم الله وللتمّسك بكالمه آثار طيّبة ومتنّوعة منها:

1. الهداية من الضاللة: 

القرآن الكريم مظهر هداية الله، ورّس النجاة من الضاللة: ﴿ إِنَّ هَذا القرآن َيْهدي 

ْجراً َكبياً ﴾))). وعن 
َ
نَّ لَُهْم أ

َ
اِلاِت أ يَن َيْعَملُوَن الصَّ

َّ
ُمْؤِمننَي ال

ْ
ُ ال قَْوُم َوُيبَشِّ

َ
لِلَّت  ِهَ أ

رسول الله P: »إيّن تارك فيكم الثقلني ما إْن متسكتم بهام لن تضلُّوا كتاب الله وعرتت 

أَهل بيتي وإنَّهام لن يفرتقا حتَّى يردا علَّ الحوض«)4). 

2. االرتقاء في مراتب اآلخرة:

َق اإلنساُن  كلُّ آيٍة من آيات القرآن الكريم مُتثُِّل درجًة من درجات الجنَّة، وكلَّام تحقَّ

قال:   P الله الجنَّة. فعن رسول  ارتقى يف مراتب  كلَّام  اإللهّي،  الكتاب  آيات  بآيٍة من 

»عدد درج الجنَّة عدد آيات القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن الجنَّة قيل له، اقرأ وارق 

لكلِّ آية درجة فال تكون فوق حافظ القرآن درجة«)5).

املتقي الهندي، كنز العامل،ج2، ص291.  (1(

م. ن،ج2، ص290.  (2(

سورة اإلرساء، اآلية 9.  (((

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج27، ص)).  (4(

املريزا النوري، مستدرك الوسائل، ج4، ص1)2.  (5(
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فاُء:
ِّ

الش  .3

إكسرُي  وهو  القلوب،  ألمراض  املزيل  النفوس  ألمراض  الحقيقي  الشايف  هو  القرآن 

نوب  ارين. فمن أراد أْن يُطهِّر باطنه من األمراض والرذائل األخالقية والذُّ السعادة يف الدَّ

ُل ِمَن القرآن ما ُهَو  املمحقة ما عليه سوى التَّمسك بهذا النور اإللهّي. قال تعاىل: ﴿ َوُنَنِّ

 َخساراً ﴾)1).
َّ
اِلنَي إِال ُمْؤِمننَي َوال يَزيُد الظَّ

ْ
ِشفاٌء َورَْحٌَة لِل

بعد  أحد  عىل  ليس  أنَّه  »واعلموا  قال:  له  خطبة  يف   Q املؤمنني أمري  وعن 

القرآن من فاقة وال ألحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من أَدوائكم واستعينوا به 

عىل ألوائكم فإنَّ فيه شفاء من أكرب الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضالل«)2). 

وعنه Q أيضاً قال: »وتعلّموا القرآن فإنَّه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنَّه شفاء 

الصدور«))).

حملته يحشرون مع األنبياء:  .4

من كرامة الله عىل حامل القرآن أْن يرزقه ثواَب األنبياء ويحرشه معهم، فعن النبّي 

األكرم P قال: »إنَّ أَكرم العباد إىل الله بعد األنبياء العلامء، ثمَّ حملُة القرآن يخرجون 

نيا كام يخرج األنبياء ويُحرون من قبورهم مع األنبياء، وميّرون عىل الصاط مع  من الدُّ

األنبياء ويأخذون ثواب األنبياء، فطوىب لطالب العلم وحامل القرآن ماّم لهم عند الله 

من الكرامة والرف«)4). 

النجاة من العذاب:  .5

ُب من تلبََّس برداء القرآن ظاهراً وباطناً، ألنّه صار مظهراً للقرآن  ألّن الله تعاىل ال يُعذِّ

َخلقاً وُخلقاً، وألّن القرآن هو الجنَّة نفسها. فعن النبّي األكرم P قال: »اقرؤوا القرآن 

واستظهروه فإنَّ الله تعاىل ال يُعّذب قلباً وعى القرآن«)5).

سورة اإلرساء، اآلية 82.  (1(

السيد حسني الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج15، ص)6.  (2(

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج 6، ص167.  (((

املريزا النوري، مستدرك الوسائل، ج4، ص244.  (4(

م.ن، ج4، ص245.  (5(
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الخروج من الظلمات إلى النور:  .6

الم، وهو نور الله املتّصل  فهو الكتاب الساموي الوحيد الذي يهدي إىل سبل الخري والسَّ

بني األرض والسامء، والرصاط املستقيم الذي من سلكه نجا ومن تخلََّف عنه هلك: ﴿ قَْد 

الم  السَّ ُسبَُل  رِْضوانَُه  بََع  اتَّ َمِن  اهلُل  بِِه  َيْهدي   * ُمبنٌي  َوِكتاٌب  نُوٌر  اهلِل  ِمَن  جاَءُكْم 
 انلُّوِر بِإِْذنِِه َوَيْهديِهْم إِل  ِصاٍط ُمْستَقيم ﴾)1). 

َ
لُماِت إِل َوُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ

الشفاعة:  .7

فاعَة التي هي من  ِك بالقرآن الكريم، أْن يرزقَه الشَّ ابغة عىل املتمسِّ من نعم الله السَّ

استظهر  »من  قال:   P األكرم الرسول  فعن  هداء،  والشُّ واألولياء  األنبياء  أهّم خصائص 

عه يف عرة من  القرآن وحفظه، وأحّل حالله، وحرّم حرامه، أدخله الله به الجنَّة وشفَّ

أهل بيته كلّهم قد وجب له النَّار«)2).

اإليمان:   .8

الحقيقي  التمّسك  املرتتّبة عىل  اآلثار  النفس وتكامله، هو من أهّم  ر اإلميان يف  تجذُّ

يَن إِذا ُذِكَر اهلُل وَِجلَْت قُلُوُبُهْم َوإِذا تُِليَْت َعلَيِْهْم 
َّ

ُمْؤِمنُوَن ال
ْ
َما ال بالقرآن الكريم: ﴿ إِنَّ

وَن ﴾))).
ُ آياتُُه زاَدْتُهْم إيماناً وََع  َربِِّهْم َيتََوكَّ

الخشوع:  .9

نـيَّة التي يهبها الله تعاىل للمتحقِّق بآيات القرآن، أْن يلني قلبه ويجعلَُه  من املواهب السَّ

 ِمْن َخْشيَِة 
ً
اع ْيتَُه خاِشعاً ُمتََصدِّ

َ
ا هَذا القرآن َع  َجبٍَل لََرأ

ْ
نَْزنل

َ
خاشعاً من خشيته: ﴿ لَْو أ

ديِث ِكتاباً ُمتَشابِهاً َمثاِنَ َتْقَشِعرُّ ِمنُْه 
ْحَسَن الَْ

َ
َل أ اهلل ﴾)4).  وقال عزَّ اسمه: ﴿ اهلل نَزَّ

ِر اهلل ﴾)5).
ْ
يَن َيَْشْوَن َربَُّهْم ثمَّ تَلنُي ُجلُوُدُهْم َوقُلُوُبُهْم إِل  ِذك

َّ
ُجلُوُد ال

سورة املائدة، اآليتان 15 – 16.  (1(

املريزا النوري، مستدرك الوسائل، ج4، ص245.  (2(

سورة األنفال، اآلية 2.  (((

سورة الحرش، اآلية 21.  (4(

سورة الزمر، اآلية )2.  (5(
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كيف نتعلّم من القرآن؟

RR.النَّظر إلى القرآن نظرة تعلّم

RR.ما هو التفكُّر؟

RR.الهدف من التفكُّر

RR.وايات التفكُّر في اآليات والرِّ

RR.آثار التفكُّر في القرآن

RR التطبيق وضــرورة  التفكُّر 

على النفس.

RR.أمثلة على كيفيَّة التطبيق





النَّظر إلى القرآن نظرة تعّلم
ة التي يكشُف التَّوّجه  حيفة اإللهيّة العظيمة ومطالبها املهمَّ من آداب التمّسك بهذه الصَّ

إليها أهمَّ طريٍق لالستفادة الحقيقيَّة من الكتاب الرّشيف، والذي يفتح عىل قلب اإلنسان 

أبواب املعارف والحكم، هو أْن يكوَن نظُر اإلنسان إىل الكتاب اإللهّي الرّشيف نظَر التَّعلُّم، 

وأن يراه كتاب التعليم واالستفادة، وأن يرى اإلنسان نفَسه مكلّفاً بالتعلّم واالستفادة منه. 

ف،  وليس املقصود من التعلّم واالستفادة أْن نتعلَّم منه الجهات األدبية والّنحو والرصَّ

قصصه  يف  ننظَر  أو  والبديعيَّة،  البيانيَّة  والنِّكات  والبالغة  الفصاحة  جهة  منه  نأخذ  أو 

وحكاياته بالنَّظر التاريخّي واالطاّلع عىل األمم السالفة... فليس يشٌء من هذا داخالً يف 

مقاصد القرآن، بل هي أمور بعيدة عن املقصد األصيل والحقيقي للكتاب اإللهّي. 

والذي أوجب أْن تكون استفادتُنا من هذا الكتاب العظيم قليلًة جّداً هو هذا الفهم 

أنَّنا نقرأه  أو  الغالب علينا،  إليه نظرَة تعلٍُّم وتعليٍم كام هو  أنَّنا ال ننظُر  الخاطئ. فإّما 

للثواب واألجر فقط، فينصبُّ جهدنا عىل تجويده وقراءته، وعليه مُيكن ألحدنا أْن يكون 

قد  قرأ القرآن ألكرث من أربعني سنة، ولكن دون أْن تحصل االستفادة منه إال من جهة 

األجر وثواب القراءة.

وإّما أْن نحرُصَ اهتاممنا إْن كان هدفنا التعلّم واالستفادة، بالّنكات البديعيّة والبيانية 

ووجوه إعجازها، أو أعىل من هذا بقليل بالجهات التاريخية وسبب نزول اآليات وأوقات 

ين من  ور مكيَّة أو مدنيَّة، واختالف القراءات واختالف املفرسِّ النزول، وكون اآليات والسُّ

العاّمة والخاّصة وسائر األمور العرضية الخارجة عن املقصد الحقيقي للكتاب املنزل. حتَّى 

صارت هذه األمور بنفسها سبباً لالحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر اإللهّي. 
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فهذا الكتاب الرّشيف الذي هو بشهادٍة من الله تعاىل كتاُب الهداية والتَّعليم ونوُر 

من  قّصٍة  كّل  من  ليتعلََّم  مأدبته  عىل  يجلس  أْن  اإلنسان  عىل  اإلنسانيَّة،  سلوك  طريق 

عادة  السَّ طريق  وإىل  الغيِب  عامِل  إىل  االهتداء  جهة  آياته  من  آية  كّل  من  بل  قصصه، 

والكامل اإلنساين. فعىل القارئ الحقيقي للقرآن الكريم أْن يفهَم املقصد من نزول اآليات 

ال السبب من النُّزول. 

وعىل  والكامل،  عادة  السَّ إىل  والدعوة  واألخالق  املعرفة  كتاب  هو  هذا  الله  فكتاب 

القارئ أْن ال يرصف النَّظر عنها ويهتمَّ مبا هو أقل أهّمية منها، ألّن الغافل عنها غافل عن 

مقصود القرآن والهدف األسايس إلنزال الكتب وإرسال الرُّسل.

وهذا هو الخطأ الذي حرََمنا االستفادَة من القرآن الرّشيف وسدَّ طريق الهداية عىل 

النَّاس، وال بدَّ لنا أْن نأخذ املقصود من تنزيل اآليات من خالل التفّكر والتدبّر يف مضامينها 

طريق  للنَّاس  يفتح  أْن  هو  األساس  فالهدف  والرتبوية.  التعليمية  وغاياتها  وأهدافها 

االستفادة من هذا الكتاب الرّشيف الذي هو الكتّاب الوحيد يف الّسلوك إىل الله، والكتاب 

الخالق  بني  للربط  وسيلة  وأعظم  اإللهيّة،  والسنن  واآلداب  النفوس  تهذيب  األحدي يف 

واملخلوق والُعروة الوثقى والحبل املتني للتمّسك بعّز الربوبيَّة من خالل تصحيح نظرتنا 

إليه، فهذا الكتاب املقّدس هو كتاب لرتبية البرش وتعليمهم ال للتربّك ونيل الثواب فقط، 

وعملية الرتبية والتعليم تحصل من خالل التفّكر والتدبّر يف القرآن، من أجل تطبيقه عىل 

النفس، ليُصبح اإلنسان معلاّمً بتعاليم القرآن حقيقة ومتخلّقاً ومتأّدباً بأخالقه وآدابه.

ر؟ ما هو التفكُّ
اآليات  يف  يبحث  أن  التفكُّر  من  واملقصود  التفكُّر.  ة؛  املهمَّ القرآن  قراءة  آداب  من 

الرّشيفة عن املقصد واملقصود من كّل آية. وأحسن التعبري فيه ما قاله الخواجة عبد الله 

األنصاري ، حيث عرَّف التفكُّر بأنّه: »تلّمس البصرية الستدراك البغية«)1)، يعني أنَّ التفكُّر 

عبد الله األنصاري، منازل السائرين، باب التفكُّر.  (1(
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هو التجّسس والبحث بواسطة نور البصرية)1) للوصول إىل املقصد واملقصود من كّل آية 

رشيفة. ومن املعلوم أّن املقصد األسايس من وراء القرآن ومن وراء كّل آية فيه هو الوصول 

عادة املطلقة التي تحصل بالكامل العلمي والعميل. إىل السَّ

ر الهدف من التفكُّ
الم  حيفة النُّورانية هو الهداية إىل سبل السَّ ُ هذه الصَّ من مقاصد القرآن الكريم كام تُبنيِّ

والخروج من جميع مراتب الظلامت إىل عامل النور، والهداية إىل الطريق املستقيم: ﴿ قَْد 

اَلِم  السَّ ُسبَُل  رِْضَوانَُه  بََع  اتَّ َمِن  اهلُل  بِِه  َيْهِدي    * ِبنٌي  مُّ َوِكتَاٌب  نُوٌر  َن اهلل  مِّ َجاءُكم 
وتحصيل  ْستَِقيٍم ﴾)2)،  مُّ اٍط  ِصَ  

َ
إِل َوَيْهِديِهْم  بِإِْذنِِه  انلُّوِر   

َ
إل لَُماِت  الظُّ ِن  مِّ َوُيْرُِجُهم 

انية الرَّاجعة إىل قوى اإلنسان الحّسية  المة تبدأ من املرتبة الدَّ هذه الهداية ومراتب السَّ

إىل منتهى النهاية، وهي الوصول إىل مقام القلب السليم، الذي عىل ما ورد ذكره عن أهل 

البيت R أّن حقيقته أن ياُلقَي اإلنسان الحّق وليس يف قلبه غريه عّز وجّل))). وتحصيل 

هذه الهداية غري ممكن إال من خالل التفكُّر. فتكون سالمة القوى الحّسية واملعنويّة ضالة 

قارئ القرآن، فإنّها موجودة يف هذا الكتاب الساموي وال بّد أن يستخرجها بالتفكُّر. وإذا 

يطاين وسلك طرق السالمة  صارت قوى اإلنسان الحّسية واملعنويّة ساملة من الترصّف الشَّ

وعمل بها، فإنَّه يف كّل مرتبة من السالمة تحصل له ينجو من الظلمة ويتجىّل فيه النور 

أّولها ظلامت عامل  التي  اإللهّي الساطع قهراً، حتَّى إذا خلص من جميع أنواع الظلامت 

الطَّبيعة بجميع شؤونها وآخرها ظلمة التوّجه إىل غري الحّق عّز وجّل، يتجىّل النور املطلق 

يف قلبه ويهديه إىل طريق اإلنسانية املستقيم وهو يف هذا املقام طريق الرّب: ﴿ إِنَّ َربِّ 

ْستَِقيٍم ﴾)4). اٍط مُّ َعَ ِصَ

وهي برص القلب ال برص العني.  (1(

سورة املائدة، اآليتان 15 – 16.  (2(

عن أيب عبد الله Q »سألُته عن َقول الله عّز وجّل إال من أىت الله بَقلب َسلِيٍم؟ قال، القلب السليم الذي يلقى ربّه وليس فيه أحد سواه«. بحار   (((

األنوار، ج67، ص 9)2.

سورة هود، اآلية 56.  (4(
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وايات ر في اآليات والرِّ التفكُّ
لقد كرُثت الدعوة إىل التفكُّر ومتجيده وتحسينه يف القرآن الرّشيف حيث قال تعاىل: 

ُروَن ﴾)1).  ِْهْم َولََعلَُّهْم َيتََفكَّ
َ

َل إِل َ لِلنَّاِس َما نُزِّ َر ِلُبنَيِّ
ْ
ك َْك الِّ

َ
َا إِل

ْ
نَزنل

َ
﴿ َوأ

ففي هذه اآلية مدح عظيم للتفّكر، ألنّها جعلت غاية إنزال الكتاب الساموي العظيم 

حيفة النُّورانية املجيدة احتامل التفكُّر، وهذا من شّدة االعتناء به حيث إّن مجرّد  والصَّ

َقَصَص 
ْ
احتامله صار موجباً لهذه الكرامة العظيمة. وقال تعاىل يف آية أخرى: ﴿ فَاقُْصِص ال

ُروَن ﴾)2). لََعلَُّهْم َيتََفكَّ
أيضاً.  كثرية  التفكُّر  يف  والرِّوايات  كثرية،  منها  يقرب  ما  أو  القبيل  هذا  من  واآليات 

َماَواِت  ِق السَّ
ْ
فقد نقل عن الرسول الخاتم P أنَّه ملّا نزلت اآلية الرّشيفة: ﴿ إِنَّ ِف َخل

رِْض َواْخِتاَلِف اللَّيِْل َوانلََّهاِر ليَاٍت ﴾))) إىل آخرها.. قال P: »ويل ملن قرأها ومل 
َ
َوال

يتفكّر فيها«)4).

وقد وردت روايات كثرية يف خصوص التفكُّر يف معاين القرآن واالتعاظ به والتأثّر به، 

كام يف الكايف الرّشيف عن اإلمام الصادق Q قال: »إّن هذا القرآن فيه منار الهدى 

ومصابيح الّدجى فليجل جال بصه ويفتح للضياء نظره، فإنَّ التفكُّر حياة قلب البصي، 

كام مييش املستني يف الظلامت بالنور«)5). ومقصوده Q أّن اإلنسان كام أنَّه بحاجة 

النور الظاهري إذا كان ميش يف الظلمة حتَّى يصون نفسه من خطر السقوط يف  إىل 

يتمّسك  أن  عليه  وتعاىل  سبحانه  الحّق  وطريق  اآلخرة  السالك طريق  كذلك  املهاوي، 

بالقرآن الكريم الذي هو نور الهداية واملصباح املنري ويتفّكر فيه، يك ال يقع يف املزالّت 

املهلكة.

سورة النحل، اآلية 44.  (1(

سورة األعراف، اآلية 176.  (2(

سورة آل عمران، اآلية 190.  (((

الشيخ الحويزي، نور الثقلني، ج1، ص50). مؤسسة اسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع، قم، الطبعة الرابعة، 1412 ه ق.  (4(

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص 600.  (5(
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وعن أمري املؤمنني Q أنَّه قال: »الفقيه من ال يرتك القرآن رغبة عنه ويتوّجه إىل 

غيه، أال ال خي يف علم ليس فيه تفّهم، وال خي يف قراءة ليس فيها تدبّر، وال خي يف عبادة 

ليس فيها تفّقه«)1).

وروي عن رسول الله P أنَّه قال: »حملة القرآن عرفاء أهل الجنَّة«)2). وال يخفى أّن 

املراد من هذا »الحمل« هو حمل معارف القرآن، األمر الذي سيجعل اإلنسان يف اآلخرة 

من أهل املعرفة وأصحاب القلوب، وإال فإنَّ حمل ظاهر القرآن دون االتعاظ مبواعظه، 

وإدراك معارفه وحكمه والعمل بأحكامه وسننه فسوف يكون مصداقاً من مصاديق اآلية 

ْسَفاًرا ﴾))).
َ
َِماِر َيِْمُل أ

ْ
يَن ُحِّلُوا الَّْوَراَة ُثمَّ لَْم َيِْملُوَها َكَمثَِل ال ِ

َّ
الرّشيفة: ﴿ َمثَُل ال

ر في القرآن آثار التفكُّ
السعادة  إىل  الوصول  نيا هو  الدُّ الحياة  اإلنسان يف هذه  الهدف واملقصد من وجود 

السعادة والكامل  الكريم من مصاديق هذه  املطلق، والقرآن  اإلنساين  املطلقة والكامل 

الذي ال حدَّ له وال منتهى. لذا عىل اإلنسان التائق إىل نيل السعادة اإلنسانية الحقيقية 

أن يبحث عنها يف اآليات الرّشيفة للكتاب اإللهّي ويف قصصه وعربه. وحيث إنَّ السعادة 

تكمُن يف الوصول إىل السالمة املطلقة وعامل النور والطريق املستقيم، فعىل اإلنسان أْن 

يطلب من القرآن املجيد سبل السالمة ومعدن النور املطلق والطريق املستقيم كام أُشري 

إليه يف اآلية الرّشيفة السابقة. 

والزَّائفة،  والوهميَّة  األخرى  املقاصد  عن  وميَّزه  الحقيقيَّ  املقصَد  القارئُ  أدرك  فإذا 

صار بصرياً يف تحصيله وانفتح له طريُق االستفادة من القرآن الرّشيف وفُتحت له أبواب 

رحمة الحّق، ومل يرصْف عمره القصري ورأسامَل تحصيل سعادته عىل أمور ليست مقصودة 

.P لرسالة الرسول

الشيخ الصدوق، معاين األخبار، ص 226.  (1(

م. ن، ص )2).  (2(

سورة الجمعة، اآلية 5.  (((
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وإذا أشخص بصريته مّدة إىل هذا املقصود، ورصف نظره عن سائر األمور، فسوف ينفتح 

عني قلبه ويكون برصه حديداً، ويُصبح التفكُّر يف القرآن للنفس أمراً عادياً، فتنفتح أمامه 

طرق االستفادة وتفتح له أبواب مل تكن مفتوحة لحينها، وينهل من مطالب ومعارف القرآن 

التي ما كان لينالها من قبل. حينها يفهم معنى كون القرآن شفاء لألمراض القلبية، ويُدرك 

الِِمنَي  ُمْؤِمِننَي َواَل يَِزيُد الظَّ
ْ
ِّل ُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاء َورَْحٌَة ل

ْ
ُل ِمَن ال مفاد اآلية الرّشيفة: ﴿ َوُنَنِّ

القلوب  ربيع  فإنَّه  القرآن  »وتعلّموا   :Q املؤمنني أمري  قول  ومعنى  َخَساًرا ﴾)1)،   
َّ
إاَل

الجسامنية  القرآن شفاء األمراض  يُطلب من  الصدور«)2). وال  فإنَّه شفاء  بنوره  واستشفوا 

فقط بل يُجعل عمدة املقصد شفاء األمراض الروحانية التي هي مقصد القرآن. فإنَّ القرآن 

يبعثوا  مل   R األنبياء أنَّ  كام  به.  يحصل  كان  وإن  الجسامنية  األمراض  لشفاء  نزل  ما 

للشفاء الجسامين وإن كانوا يشفون، فهم أطباء النفوس والشافون للقلوب واألرواح.

ر وضرورة التطبيق على النفس التفكُّ
ال  وفوائَد  كثريًة  نتائَج  اإلنسان  تُكسب  والتي  القرآن  لقراءة  أيضاً  ة  املهمَّ اآلداب  من 

تُحىص هو التَّطبيق. وكيفيَّتُه أنَّه عندما يتفّكر اإلنسان يف كّل آية من اآليات الرّشيفة عليه 

أثناء التفكُّر وبعده أن يُطبّق مفاد هذه اآليات الرّشيفة عىل حاله ونفسه، فريفع نقصانه 

بواسطة هذا التطبيق ويشفي أمراضه من خالله.

وبإمكاننا القول إّن وظيفة وتكليف القارئ الحقيقي والسالك إىل الله هي أن يعرض 

نفسه عىل القرآن الرّشيف من خالل تطبيق ما قرأُه وتفكََّر فيه عىل نفسه. فكام أنَّ امليزان 

ة الحديث وعدم صّحته واعتباره وعدم اعتباره يف أن يعرَضه عىل كتاب الله، فام  يف صحَّ

خالف كتاب الله فهو باطل وزخرف وما وافق فهو حّق. كذلك فإنَّ امليزان يف االستقامة 

واالعوجاج والشقاء والسعادة هو أن يكون مستقيامً وصحيحاً يف ميزان كتاب الله. وكام 

أّن ُخلق رسول الله هو القرآن فعليه أن يجعل ُخلقه موافقاً للقرآن حتَّى يكون مطابقاً 

سورة اإلرساء، اآلية 82.  (1(

نهج البالغة، خطبة 109.  (2(
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لُخلق الويّل الكامل أيضاً. وأّما الُخلق الذي يكون مخالفاً لكتاب الله فهو زخرف وباطل. 

وكذلك جميع معارف اإلنسان وأحوال قلبه، وأعامل الباطن والظاهر ال بّد أن يُطبّقها عىل 

كتاب الله ويعرضها عليه حتَّى يتحّقق بحقيقة القرآن ويكون القرآن صورته الباطنية.

فعن رسول الله P أنَّه قال: »أنا أول وافد عىل العزيز الجّبار يوم القيامة وكتابه 

وأهل بيتي ثمَّ أّمتي ثمَّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي«)1). 

وإذا مل يُحيي اإلنسان أحكام القرآن ومعارفه من خالل العمل بها والتحّقق بحقيقتها، 

فإنَّه لن يتمكَّن من أْن يُجيَب رسول الله P يف ذلك اليوم عاّم فعله بهذه األمانة، ألنّه 

ال توجُد إهانٌة أعظُم من أن ينبَذ اإلنسان مقاصد القرآن ودعواته وراء ظهره. فليس إكرام 

القرآن وأهله وهم أهل بيت العصمة والطهارة Q بتقبيل جلده أو أرضحتهم املطّهرة 

فقط، فهذه مرتبة ضعيفة من االحرتام والتكريم، وهي تُصبح مقبولة إذا عملنا بأوامره 

وأوامرهم R، وإال فهو رضب من االستهزاء واللعب.

وقد حّذرت األحاديث الرّشيفة بشّدة من قارئ القرآن الذي ال يعمل به وال يُطبّقه عىل 

نفسه، فعن رسول الله P أنَّه قال يف حديث: »من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه 

نيا وزينتها استوجب سخط الله وكان يف الدرجة مع اليهود والنصارى الذي ينبذون  حّبالدُّ

نيا لقي الله  كتاب الله وراء ظهورهم، ومن قرأ القرآن وأراد به السمعة والوصول إىل الدُّ

ووجهه عظم ال لحم فيه وزّجه القرآن عىل قفاه حتَّى يدخل النَّار ويسقط يف النَّار مع 

الذين سقطوا، ومن قرأ القرآن ومل يعمل به حره الله يوم القيامة أعمى فيقول: ﴿ رَبِّ 

َْوَم  الْ َوَكذلَِك  فَنَسيتَها  آياتُنا  َتتَْك 
َ
أ َكذلَِك  قاَل   * بَصياً  ُكنُْت  َوقَْد  ْعىم  

َ
أ تَن   َحَشْ لَِم 

ين كان له  تُنىْس  ﴾)2) فيؤمر به إىل النَّار، ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفّقهاً يف الدِّ
من الثواب مثل جميع ما يُعطى املالئكة واألنبياء واملرسلون، ومن تعلّم القرآن يريده رياًء 

نيا بّدد الله عّز وجل عظامه  وسمعة لُيامري به السفهاء ويُباهي به العلامء ويطلب به الدُّ

يوم القيامة ومل يكن يف النَّار أشّد عذاباً منه، وليس نوع من أنواع العذاب إال ويعّذب من 

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص600.  (1(

سورة طه، اآليتان 126-125.  (2(
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شّدة غضب الله عليه وسخطه، ومن تعلّم القرآن وتواضع يف العلم وعلّم عباد الله يريد 

ما عند الله مل يكن يف الجنَّة أعظم ثواباً منه وال أعظم منزلة منه ومل يكن يف الجنَّة منزلة 

وال درجة رفيعة وال نفيسة إال كان له فيها أوفر النصيب وأرشف املنازل«)1).

ة التطبيق أمثلة على كيفيَّ
:Q التدّبر في قصة آدم  .1

يطان  مثالً يف قصة آدم الرّشيفة عىل اإلنسان أْن يتفكَّر يف األسباب التي أدَّت إىل طرد الشَّ

مقام  ألّن  منها،  نفسه  فيُطّهر  الطويلة،  والعبادات  السجدات  تلك  مع  القدس  من جناب 

يطانية ال ميكن التقّدم إىل ذلك  القرب اإللهّي محّل املطّهرين، ومع األوصاف واألخالق الشَّ

الجناب الرفيع. ويُستفاد من هذه اآليات الرّشيفة أّن مبدأ عدم سجود إبليس هو رؤية 

نُْه َخلَْقتَِن ِمن نَّاٍر وََخلَْقتَُه ِمن ِطنٍي ﴾)2).   َخْيٌ مِّ
ْ
نَا

َ
النفس والعجب بها حيث قال: ﴿ أ

فإنَّ رؤيَة إبليس لنفسه صارْت سبباً للُعجب والكرب، وهذا الكرب صار سبباً لالستقالل 

مقابل الحّق وعصيان األمر فصار مطروداً من الحرضة املقّدسة. وما كان سبباً يف مطرودية 

إبليس من جناب القدس، إذا كان موجوداً يف أّي شخص فهو مطرود مثله أيضاً، فال قيد 

يطان دون غريه. وما كان سبباً يف إبعاده عن جناب القدس سيؤّدي إىل  يجعلها تشمل الشَّ

الحيلولة بينه وبني الوصول إىل تلك الحرضة اإللهيّة. 

التدّبر في أوصاف المؤمنين:  .2

قلنا إنَّه من أراد أن ينال من القرآن الرّشيف الحّظ الوافر والفائدة الكافية، عليه أْن 

يُطبّق كّل آية من اآليات الرّشيفة عىل حاالت نفسه حتَّى تحصل له االستفادة الكاملة. 

يَن إَِذا ُذِكَر  ِ
َّ

ُمْؤِمنُوَن ال
ْ
َما ال مثالً يقول الله تعاىل يف سورة األنفال يف اآلية الرّشيفة: ﴿ إِنَّ

وَن ﴾)))، 
ُ َيتََوكَّ َربِِّهْم  وََعَ  إِيَمانًا  َزاَدْتُهْم  آيَاتُُه  َعلَيِْهْم  تُِليَْت  َوإَِذا  قُلُوُبُهْم  وَِجلَْت  اهلُل 

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج6، ص)18.  (1(

سورة األعراف، اآلية 12.  (2(

سورة األنفال، اآلية 2.  (((
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قلبه  أّن  تنطبق عليه؟ هل  الثالثة  األوصاف  ياُلحظ هل هذه  أْن  املتدبِّر  اإلنسان  فعىل 

يوِجُل ويخاف إذا ذكر الله؟ وإذا تُليت عليه اآليات الرّشيفة اإللهيّة هل يزداد نور اإلميان 

يف قلبه؟ وكذلك اعتامده وتوكّله عىل الحّق تعاىل؟ أم أنَّه عن كّل هذه املراتب متأّخر، 

ومن كّل هذه الخصائص محروم؟ من أراد أن يفهم أنَّه من الحّق تعاىل خائٌف وقلبه من 

خوف الله َوِجٌل، فلينظر إىل أعامله. فاإلنسان الخائف من الله ال يتجارس عليه يف محرضه، 

وال يهتك الحرمات اإللهيّة يف حضوره. 

وإذا قوَي نوُر اإلميان يف القلب بتالوة اآليات اإللهيّة، فإنَّ نور اإلميان سوف يرسي إىل 

ظاهر اإلنسان أيضاً. فمن غري املمكن أن يكون القلب نورانياً وال يكون اللسان واألذن 

والعني والسمع نورانياً. فاإلنسان النوراين هو الذي تشّع قواه الظاهرة الحّسية والباطنة 

امللكوتية بأرسها بالنور. وهو يف هذه الحالة مضافاً إىل أنَّه اهتدى إىل السعادة والطريق 

املستقيم إال أنَّه يكون مضيئاً لسائر الخلق أيضاً ويهديهم إىل طريق اإلنسانية.
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حّب أولياء الله

 

RR حياة في  ودورهــا  المحّبة 

اإلنسان.

RR.القلب أمير البدن

RR.أثر الحّب على الروح

RRمن نُحّب واقعاً؟

RR هم  Rالبيت ــل  أهـ

الواقعي . الحّب  مظاهر 





المحّبة ودورها في حياة اإلنسان
الحّب من امليول الفطرية املودعة يف كّل إنسان، وهو كامٌن يف نفوس الجميع، وال ميكن 

أن يخلو منه أّي إنسان. وحقيقة الحّب عبارة عن التعلّق الخاص واالنجذاب املخصوص 

بني املرء وكامله. وكّل واحٍد مّنا يعلم حضوراً بوجود تعلٍّق وانجذاٍب يف قلبه، وإْن اختلف 

هذا املتعلّق بني شخٍص وآخر. فالثابت واملشرتك بني الجميع هو أنّهم يتعلّقون بالكامل 

أو الكامل الذي يرونه بحسب اعتقادهم وتصّورهم. أّما دور الحّب فهو ال ينحرص فقط 

يف طأمنينة الباطن وسكينته، بل للحّب دور آخر أكرث أهميّة. إّن هذا الحّب هو املسؤول 

عن جميع توّجهات البرش وتحرّكاتهم. 

ألّن الحّب كام يُعرّفه العاّلمة نصري الدين الطويس: »هو الذي يكون مبدؤه مشاكلة 

ورقّة  وجد  ذات  شيّقة  ليّنة  النفس  يجعل  وهو  الجوهر.  يف  املعشوق  لنفس  العاشق 

منقطعة عن الشواغل الدنيوية«)1).

وأفعاله.  إىل مشاكلة محبوبه يف صفاته وشامئله  الدوام  فاملحّب سوف يسعى عىل 

فإذا كان املحبوب كامالً تاّماً، وشامئله عظيمًة رفيعة، اتّجه وجوده وصفاته نحو املشاكلة 

التاّمة. فال يبقى بينه وبني املحبوب أّي فارق، فال يعصيه وال يُخالف له أمراً. ذلك ألّن 

الحّب الذي ال ينطلق من األنا وحّب النفس )وهذا هو الحّب الحقيقي)، هو عبارٌة عن 

النظر إىل املحبوب وإىل ما يُريده وما يرتضيه. 

أبو عيل سينا، اإلشارات والتنبهيات، ج 4، ص 602، تحقيق ورشح نصري الدين محمد بن الحسن الطويس، رشح الرشح للعالّمة قطب الدين محمد   (1(

بن محمد أيب جعفر الرازي، النارش نرش البالغة – قم، مطبعة القدس – قم، )8)1ش، الطبعة 1.
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القلب أمير البدن
املحبوب  بالشء  مرتبط  الدور  وهذا  اإلنسان،  من  األفعال  يف صدور  مركزّي  دور  للقلب 

اإلنسان  القلب صلح  إذا صلح  أنّه  نستنتج  أن  مُيكن  هنا  اإلنسان. من  قلب  به  يتعلّق  الذي 

بصالح أعامله واستقامتها، ومُيكن أْن نفهم معنى كالم اإلمام الصادق Q: »وهل الّدين إال 

 :Q الحّب«)1). وجواب اإلمام الباقر لسائل يسأله عن كيفية معرفة إْن كان عىل خري فقال له

»إذا أردَت أن تعلم أّن فيك خياً، فانظر إىل  قلبك ، فإْن كان يُحّب أهل طاعة الله ويُبِغض أهل 

معصيته، َفِفيَك َخيٌ والله يُحّبك؛ وإِْن كان يُبِغُض أهل طاعة الله ويُِحّب أهل معصيته، فليس 

فيك خي والله يُبِغضك، واملرء مع من أحب «)2). والسبب يف ذلك أّن حّب أهل الخري سوف 

يكون مدعاة التباعهم واالقتداء بأعاملهم، وحّب أهل السوء سوف يكون كذلك أيضاً.

من هنا كان الحّب من أهّم العوامل التي تُسّهل سبيل الطاعة. بل بإمكاننا القول أيضاً 

إّن الطاعة ليست سوى أحد لوازم الحّب، فبمقدار الحّب تكون الطاعة. ذلك ألّن القلب 

هو أمري البدن كام يف حديث النبّي األكرم P: »...إّن الله تعاىل ما فرض اإلميان عىل 

جارحة من جوارح اإلنسان إال وقد ُوِكلَت بغي ما ُوكِّلَت به األخَرى، فمنها قلبه الذي 

يعقل به ويفقه ويفهم ويحّل ويعقد ويريد وهو أمي البدن «))). وكّل األعامل التي تصدر 

عن األعضاء والجوارح، إّنا تكون بإمرة القلب، وليس العقل كام يُتصّور أحياناً. فعقولنا 

ليست سوى مصباح، ييُضء لنا طريقنا. أّما املحرّك الواقعي واملسؤول الحقيقي عن أيّة 

حركة وفعل مهام كان بسيطاً فهو القلب. وإذا أردنا أن نعرف كيفيّة صدور العمل عن 

اإلنسان ينبغي االلتفات إىل املراحل التالية:

مرحلة التصّور: عندما يستحرض صورة العمل مستعيناً بالخيال، ويتصّوره يف نفسه.  .1

مرحلة التصديق: فيقوم العقل بتحليل هذا العمل ومدى فائدته. فإذا كان العقل   .2

أسري األهواء فسوف يبقى معطاّلً، فتكون األهواء هي الحاكمة وفق ما تراه ودون 

األخذ بعني االعتبار رضا الحّق سبحانه أو موافقة رشيعته.

السيد حسني الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة، ج26، ص716.  (1(

الشيخ الكليني، الكايف، ج)، ص 28).  (2(

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج 66، ص)7.  (((
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مرحلة التعلّق: وهنا يأيت دور القلب، حيث ينظر إىل العمل ويزنه عىل أساس ما   .3

يُحّب. فإذا كان حّب الدنيا مسيطراً عىل القلب، فإّن القلب سيتعلّق به، ويُحرّك 

البدن باتجاهه. وإذا كان القلب متعلّقاً بالله، فلن يتعلّق القلب بهذا العمل، بل 

سينفر منه ألنّه سيُبعده عن محبوبه، ولن تتحرّك األعضاء نحو العمل املذكور.

مرحلة التنفيذ: وهي مرحلة ظهور العمل بواسطة اآلالت والجوارح يف الخارج.  .4

أثر الحّب على الروح
القوى  يُلهم  إنّه  املحرّية.  الكامنة  املواهب  ويظهر  كاملها  إىل  النفس  يوصل  الحّب 

املدركة، ويقّوي مشاعر اإلرادة والعزمية. وإذا ما تسامى يف العىل صنع الكرامات وخوارق 

العادات.إنّه يُطّهر الروح من األخالط والشوائب. فالحّب، بعبارة أخرى، يُصّفي. إنّه ميحو 

والتقتري،  كالبخل،  الحرارة،  وانعدام  الربود  من  أو  األنانية  من  الناشئة  الرذيلة  الصفات 

الحرمان  إّن  قيل  وإْن  والحسد،  الحقد  يزيل  إنّه  والعجب.  والتكرّب  والكسل،  والجنب، 

واإلخفاق يف الحّب ميكن أن يخلقا بدورهام الحقد والعقد.

أثر الحّب عىل الروح إعامٌر وبناء، وعىل الجسم تذويٌب وتخريب. إّن أثره يف الجسم 

عكس تأثريه يف الروح، فهو يف الجسم باعٌث عىل خرابه واصفراره ونحوله وسقمه واختالل 

كذلك،  ليس  الروح  يف  ولكّنه  والتخريب..  الهدم  صور  من  ذلك  وغري  وأعصابه،  هامته 

بحسب موضوع الحّب، وما يريده املحب منه. فإذا تجاوزنا آثار الحّب االجتامعيّة، فإنّه 

من حيث آثاره الروحية الفردية تكمييّل، ألنّه يولّد القّوة والرقّة والصفاء واالتّحاد والهّمة، 

ويقيض عىل الضعف والجنب والكراهية والتفرّق والبالدة، ويُنّقي الروح والشوائب التي 

هي »الدّس«بتعبري القرآن، ويُزيل الغّش ويجعل العيار خالصاً)1).

الشهيد مطهري، عيل يف قوتيه الدافعة والجاذبة.  (1(
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من ُنحّب واقعًا؟
كام الحظنا سابقاً إّن للقلب الدور املركزّي يف صدور األفعال كافّة. وهذا الدور مرتبٌط 

بالشء املحبوب الذي تعلّق القلب به. ولهذا إذا صلح القلب صلح اإلنسان بصالح أعامله 

واستقامتها. ومن هنا نعرف معنى كالم اإلمام الصادق Q: »وهل الدين إالَّ الحّب«)1).

ونقرتب من جواب اإلمام الباقر Q لسائل سأله إذا كان فيه خرٌي أم ال، فقال Q له: 

»إذا أردت أّن تعلم أّن فيك خياً فانظر إىل قلبك...«)2). وسيكون من نتائج هذا الفهم وضوح 

ٍب َسليٍم ﴾))).
ْ
َت اهلَل بَِقل

َ
 َمْن أ

َّ
أحد معاين اآلية الكرمية: ﴿ يَْوَم ال َينَْفُع ماٌل َوال َبنُوَن * إِال

فالحّب بدوره املركزي أضحى أحد أهّم مميّزات اإلسالم. والرتكيز عىل الحّب ودوره يف 

حياة اإلنسان ومصريه ليس أمراً هامشياً أو عبثياً، ألّن اإلسالم أراد إصالح اإلنسان من خالل 

إصالح مركز وجوده ومعدنه. هذا اإلصالح يتحّقق عندما يتعلّق القلب بالكامل الحقيقي 

الذي تعشقه الفطرة اإلنسانية ومتيل إليه.

فقلب اإلنسان بحسب الفطرة التي فُطر عليها ال ميكن أن يتعلّق بالنقص أو مبا يُسبّب 

له الرضر. بل وال مُيكن أن يتعلّق بالكامل املحدود والفاين، ففي أعامق كّل إنسان فطرٌة 

ينبثق منها هذا الحّب، وهي ال تريد وال تطلب سوى الكامل املطلق الالمتناهي. وقد أرسل 

الله تعاىل األنبياء إىل الّناس، ليس ألجل وضع الفطرة فيهم أو إنشائها يف بواطنهم، بل من 

 :Q أجل هدايتهم إىل ما تصبو إليه هذه الفطرة الكامنة فيهم، كام قال أمري املؤمنني

»فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويُذكّروهم َمنيِسّ 

نعمته، ويحتّجوا عليهم بالتبليغ، ويُثيوا لهم دفائن العقول«)4).

بعبارٍة أخرى بُعثوا ليدلّوهم عىل املصداق الواقعي للكامل الذي ينشدونه، وهو الحّق 

جّل وعال، حتى إذا سيطرْت محبّته عىل القلب زالت كّل التعلّقات األخرى وعىل رأسها 

الشيخ الكليني، الكايف، ج8، ص79.  (1(

م. ن، ج2، ص126.  (2(

سورة الشعراء، اآليتان 88 – 89.  (((

نهج البالغة، ج 1، ص )2.  (4(
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حّب الدنيا عىل قاعدة »عظُم الخالق يف أنفسهم فصُغر ما دونه يف أعينهم«)1)، فيزول 

االنجذاب والتعلّق بالكامل الزائل الفاين، وال تتعلّق قلوبهم إالَّ مبا يرتبط مبحبوبهم.

أهل البيت R هم مظاهر الحّب الواقعي
مُيكنهم يف  والظاهر، وال  الدنيا  عامل  ونفوسهم مستغرقٌة يف  الناس  ألّن طبيعة  ولكن 

البداية أن يتعرّفوا إىل املصداق الحقيقي للكامل املطلق وهو الله، فقد أنزل الحّق تعاىل 

إليهم مظاهر هذا الكامل بجلباب البرشية ليك يتعرّفوا إليه من خاللها. فكان أعظم ما يف 

رِْض َخليَفًة ﴾)2) 
َ ْ
هذا الوجود هو خلق هذا الخليفة لله بصورة البرش ﴿ إِنِّ جاِعٌل ِف ال

إرادة  للمستخلف. أي مظهر  الحقيقي  املظهر واملمثّل  الواقعي هو  الخليفة  فكان هذا 

الحّق وكامالته املطلقة يف هذا العامل. ولهذا كان ُخلق أهل البيت R حيث يشاهد 

الناس أمامهم برشاً ميشون يف األسواق، ويأكلون الطعام، وينامون، ويتزّوجون، ومع ذلك 

من  ويزيد  وجدانهم  سيُلهب  ماّم  وهذا  الالمتناهي.  اإللهي  للكامل  تاّمة  مظاهر  فهم 

شوقهم ويُلقي الحّجة التاّمة عليهم. 

فعن اإلمام الباقر Q: »إذا أردَت أّنْ تعلم أّن فيك خياً فانظر إىل قلبك. فإذا كان 

يُحّب أهل طاعة الله، ويُبغض أهل معصيته، ففيك خٌي، والله يُحّبك. وإذا كان يُبغض أهل 

طاعة الله، ويُحّب أهل معصيته، فليس فيك خيٌ، والله يُبغضك، واملرء مع من أحّب«))).

ويف رواية أخرى أّن رجالً يُدعى أبا عبد الله دخل عىل أمري املؤمنني Q فقال له 

نَْها  ََسنَِة فَلَُه َخْيٌ مِّ
ْ
اإلمام: »يا أبا عبد الله: أال أُخربك بقول الله عّز وجّل ﴿ َمن َجاء بِال

َْزْوَن 
ُ

يِّئَِة فَُكبَّْت وُُجوُهُهْم ِف انلَّاِر َهْل ت ن فََزٍع يَْوَمئٍِذ آِمنُوَن * َوَمن َجاء بِالسَّ َوُهم مِّ
 َما ُكنتُْم َتْعَملُوَن ﴾)4)، قال: بىل يا أمري املؤمنني. فقال اإلمام Q: »الحسنة معرفة 

َّ
إِال

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج 64، ص 15).  (1(

سورة البقرة، اآلية 0).  (2(

الشيخ الكليني، الكايف، ج2،ص126.  (((

سورة النمل، اآليتان 90-89.  (4(
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الوالية، وحّبنا أهل البيت، والسّيئة إنكار الوالية، وبغضنا أهل البيت«)1).

ويف حديٍث آخر عن اإلمام الصادق Q عن رسول الله P أنّه قال ألصحابه: »أّي 

عرى اإلميان أوثق؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. وقال بعضهم الصالة، وقال بعضهم الزكاة، 

وقال بعضهم الحج والعمرة، وقال بعضهم الجهاد يف سبيل الله. فقال P: لكّل ما ُقلتم 

فضٌل وليس به، ولكن أوثق عرى اإلميان الحّب يف الله، والبغض يف الله، وتويّل أولياء الله 

والتربّي من أعداء الله«)2).

وقال أمري املؤمنني Q: »لو رضبُت خيشوم املؤمن بسيفي هذا عىل أْن يُبغضني ما 

أبغضني. ولو صببُت الدنيا بجاّمتها عىل املنافق عىل أن يُحّبني ما أحّبني، وذلك أنّه ُقيض 

فانقىض عىل لسان النبّي األمّي P أنّه قال: يا عّل ال يُبغضك مؤمٌن، وال يُحّبك منافق«))).

وعن النبّي P أنّه قال: »من رزقه الله حّب األمئّة من أهل بيتي فقد أصاب خي 

بيتي عرين خصلة،  أهل  فإّن يف حّب  الجّنة.  يف  أنّه  أحٌد  يشكّّن  فال  واآلخرة.  الدنيا 

عر منها يف الدنيا، وعر يف اآلخرة. أّما يف الدنيا فالزهد، والحرص عىل العمل، والورع 

يف الدين، والرغبة يف العبادة، والتوبة قبل املوت، والنشاط يف قيام الليل، واليأس ماّم 

الله )عّز وجّل( ونهيه، والتاسعة بغض الدنيا، والعارشة  الناس، والحفظ ألمر  يف أيدي 

السخاء. أّما يف اآلخرة: فال يُنر له ديوان، وال يُنصب له ميزاٌن، ويُعطى كتابه بيمينه، 

ويُكتب له براءة من الّنار، ويُبّيض وجهه، ويُكىس من حلل الجّنة، ويُشّفع يف مئة من 

أهل بيته، وينظر الله عّز وجّل إليه بالرحمة، ويُتّوج من تيجان الجّنة، والعارشة يدخل 

الجّنة بغي حساب«)4).

الشيخ الكليني، الكايف، ج1، ص185  (1(

م. ن، ج2، ص125.  (2(

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج4)، ص50.  (((

م. ن، ج27، ص78.  (4(



السبيل إلى محبّة أولياء الله

RR R البيت أهــل  محّبة 

هي السبيل إلى الله.

RR.R آثار محّبة أهل البيت

RR أهل محّبة  تحصيل  كيفية 

.R البيت

RR.الحذر من الوقوع في الغلو
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محّبة أهل البيت R هي السبيل إلى اهلل
ما  أمثن  يعرضون  نجدهم  أقوامهم  مع  وسريتهم   R األنبياء حياة  يف  تأّملنا  إذا 

عندهم وهو الهداية إىل الله بدون طلب األجر واملقابل، ألّن أجرهم كان عىل الله تعاىل 

دوماً. فكّل واحٍد منهم كان إذا ُسئل يقول: يا قومي ال أسألكم عىل ما أقوم به من أجٍر 

 َعَ اهلِل َوُهَو 
َّ
ْجِرَي إِال

َ
ْجٍر َفُهَو لَُكْم إِْن أ

َ
ُُكْم ِمْن أ لْ

َ
إن أجري إالَّ عىل الله ﴿ قُْل ما َسأ

َع  ُكِّ َشْ ٍء َشهيٌد ﴾)1).
لكن رسول الله P امتاز عن جميع األنبياء والرسل بطلبه األجر عىل الرسالة والدعوة 

هو  واحٍد  أمٍر  يف  األجر  هذا  وحرص  ونفيس،  غاٍل  بكّل  سبيلها  يف  ضّحى  التي  الكربى 

َة ِف  َموَدَّ
ْ
 ال

َّ
إِال ْجراً 

َ
ْسئَلُُكْم َعلَيِْه أ

َ
املوّدة واملحبّة ألهل بيته R أجمعني، ﴿ قُْل ال أ

ُقْرب ﴾)2) وليك ال يتصّور أّن هذا األجر يعود بالنفع عىل رسول الله شخصيّاً، عاد النبّي 
ْ
ال

ُُكْم  لْ
َ
مجّدداً ليُبنّي لقومه أّن ما سيُقّدمونه سيعود عىل أنفسهم بالفائدة: ﴿ قُْل ما َسأ

 َعَ اهلِل َوُهَو َع  ُكِّ َشْ ٍء َشهيٌد ﴾)))، ولبيان النفع 
َّ
ْجِرَي إِال

َ
ْجٍر َفُهَو لَُكْم إِْن أ

َ
ِمْن أ

ْن َيتَِّخَذ إِل  َربِِّه َسبياًل﴾)4).
َ
 َمْن شاَء أ

َّ
ْجٍر إِال

َ
ْسئَلُُكْم َعلَيِْه ِمْن أ

َ
يقول ﴿ قُْل ما أ

إذاً، ترُّصح اآلية مبا ال لبس فيه وال شّك أّن السبيل إىل الله وطريق الوصول إليه، إّنا ميّر من 

خالل موّدة أهل البيت ومحبّتهم، فهي السبيل للوصول إىل الغاية النهائيّة لإلنسان. فالصالة 

والصيام والجهاد والحج والزكاة وجميع الفرائض اإللهية لن تكتسب روحها التي بها يحصل 

سورة سبأ، اآلية 47.  (1(

سورة الشورى، اآلية )2.  (2(

سورة سبأ، اآلية 47.  (((

سورة الفرقان، اآلية 57.  (4(
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القرب، وبها تصبغ بالقبول إالَّ بهذه املوّدة. فال عجب إذاً أن يكون األجر عىل الرسالة الخامتة 

محبّة أهل البيت R ألّن هذه املحبّة ستكون سبباً لحفظ الرسالة وبقائها حيّة بني الناس.

R آثار محّبة أهل البيت

لََعلَُّكْم  اهلَل  َواتَُّقوا  بْوابِها 
َ
أ ِمْن  ُيُوَت 

ْ
ال تُوا 

ْ
﴿ َوأ كتابه:  محكم  يف  وجل  عّز  الله  قال 

ُتْفِلُحوَن﴾)1). ويف الحديث عن رسول الله P أنّه قال: »أنا مدينة العلم وعلٌّ بابها«)2).إّن 
الدخول إىل رسول الله P الذي هو دخول يف اإلسالم األصيل ال يحصل واقعاً بدون اإلمام عيل 

بن أيب طالب Q، وأهل البيت R، ألّن حّب أهل البيت R له وجهان يف اإلسالم:

الوجه األّول: يطّل عىل العقيدة فيُصّححها. وهو ما يظهر يف مثل هذا الحديث الرشيف 

بعدي«)))،  من  املؤمنون  يُعرف  مل  أنت  لوالك  عّل  »يا   :P األكرم النبّي  عن  املروّي 

والحديث املعروف بشأن عيّل Q: »حّبك إميان، وبغضك نفاق وكفر«)4).

الوجه الثاين: يطّل عىل األعامل، فيأخذها إىل وجهتها املطلوبة وموقعها الصحيح. وإىل 

هذا املعنى أشار حديث اإلمام الصادق Q عن محمد بن الفضيل قال: »سألُته عن 

أفضل ما يتقرّب به العبد إىل الله )عّز وجّل( فقال: طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أويل 

األمر، ثّم قال: حّبنا إميان، وبغضنا كفر«)5).

فاإلميان بالله تعاىل أمٌر قد يّدعيه أّي إنسان. ولكّن اإلميان الواقعي هو الذي يتجىّل 

يف الدنيا بصورة حّب اإلنسان الكامل، ألنّه مظهر االرتباط الواقعي بالله تعاىل. والعمل 

الصالح وأداء الفرائض أمر قد يقوم به أّي إنسان. ولكن الصالح الحقيقي والعبادة الواقعيّة 

اإلنسان  مظهر  هم   R البيت وأهل  الكامل.  اإلنسان  والية  بصورة  الدنيا  يف  تتجىّل 

الكامل عىل األرض. 

فعن النبّي األكرم P أنّه قال: »أال ومن أحّب علّياً، فقد أحّبني. ومن أحّبني فقد 

سورة البقرة، اآلية 189.  (1(

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج27، ص4).  (2(

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج7)، ص272.  (((

م. ن، ج9)، ص42.  (4(

الشيخ الكليني، الكايف، ج1،ص187.  (5(
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ريض الله عنه. ومن ريض الله عنه كافاه الجّنة. أال ومن أحّب علّياً ال يخرج من الدنيا 

أال ومن أحّب علّياً  الجّنة.  الكوثر، ويأكل من طوىب، ويرى مكانه يف  حّتى يرب من 

ُفِتحت له أبواب الجّنة الثامنية، يدخلها من أّي باٍب شاء بغي حساب. أال ومن أحّب 

علّياً أعطاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حساب األنبياء. أال ومن أحّب علّياً هّون الله عليه 

سكرات املوت وجعل قربه روضة من رياض الجّنة.أال ومن أحّب علّياً أعطاه الله بكّل 

ِعرٍق يف بدنه حوراء، وُشّفع يف ثانني من أهله. أال ومن مات عىل حّب آل محّمٍد فأنا 

كفيله بالجّنة مع األنبياء.أال ومن مات عىل بغض آل محمٍد مل يشّم رائحة الجّنة«)1).

ومن اآلثار املرتتّبة عىل محبّة أهل البيت R أيضاً:

استكامل الدين: قال رسول اللّه P: »حّب أهل بيتي وذّريتي استكامل الدين«)2).  .1

التمّسك بالعروة الوثقى: قال رسول اللّه P مخاطباً أمري املؤمنني عيل Q: »يا   .2

عل، من أحّبكم ومتّسك بكم، فقد متّسك بالعروة الوثقى«))).

اطمئنان القلب وطهارته: قال أمري املؤمنني Q: »إّن رسول اللّه P ملّا نزلت هذه   .(

اآلية ﴿ أال بِذكِر اهلل تَطَمنئُّ الُقلوُب ﴾)4) قال: ذاك من أحّب اللّه ورسوله، وأحّب 

أهل بيتي صادقاً غي كاذب، وأحّب املؤمنني شاهداً وغائباً، أال بذكر اللّه يتحابون«)5).

وعن اإلمام الباقر Q: »ال يُحّبنا عبد ويتواّلنا حتى يُطّهر اللّه قلبه، وال يُطّهر 

اللّه قلب عبٍد حتى يُسلّم لنا ويكون سلامً لنا، فإذا كان سلامً لنا سلّمه اللّه من 

شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة األكرب«)6).

االغتباط عند املوت : قال أمري املؤمنني Q للحارث األعور: »لينفعّنك حّبنا عند   .4

ثالث: عند نزول ملك املوت، وعند مساءلتك يف قربك، وعند موقفك بني يدي اللّه«)7).

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج7، ص221.  (1(

الصدوق، األمايل، ج1، ص 161.  (2(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج6)، ص02).  (((

سورة الرعد، اآلية 28.  (4(

املتقي الهندي، كنز العامل، ج2، ص442.  (5(

الشيخ الكليني، الكايف، ج1، ص194.  (6(

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج27، ص164.  (7(
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الشفاعة يوم القيامة: قال رسول الله P: »الزموا موّدتنا أهل البيت ، فإنّه من   .5

لقي اللّه يوم القيامة وهو يوّدنا دخل الجّنة بشفاعتنا، والذي نفيس بيده ال ينتفع 

عبد بعمله إاّل مبعرفة حّقنا«)1).

التوبة واملغفرة وقبول األعامل: قال رسول اللّه P: »من مات عىل حّب آل محمد   .6

مات شهيداً، أال ومن مات عىل حّب آل محمد مات مغفوراً له، أال ومن مات عىل 

حّب آل محمد مات تائباً، أال ومن مات عىل حّب آل محمد مات مؤمناً مستكمل 

اإلميان...«)2). وقال P: »حّبنا أهل البيت يُكّفر الذنوب ويُضاعف الحسنات«))).

ومن  بيتي  أهل  الحوض  علَّ  »يرد   :P اللّه رسول  قال   :P النبي مع  الحرش   .7

أحّبهم من أُّمتي كهاتني«)4)، يعني السبّابتني.

وعن أمري املؤمنني Q قال: »إّن رسول اللّه P أخذ بيد الحسن والحسني، فقال: 

من أحّبني وأحّب هذين وأباهام وأُمهام، كان معي يف درجتي يوم القيامة«)5).

التي ذكرت مثار محبّتهم والتمّسك بهم عليهم أفضل  الروايات الرشيفة  وغريها من 

الصالة والسالم.فإّن قضيّة حّب أهل البيت R ودوره يف إيصال اإلنسان إىل لقاء الله 

والجّنة وغفران الذنوب، مل ترد يف بضعة أحاديث متناثرة مقطوعة أو مجهولة السند. فإّن 

ما روي عن الفريقني يصل إىل حّد التواتر. وقد يتساءل البعض متعّجبني عن رّس هذا األمر، 

إذ كيف يكون مجرّد حّب شخٍص أو مجموعة أشخاص سبباً لهذه الكرامات والكامالت 

العظيمة؟! ولكن من أدرك دور املحبّة وتأثريها عىل حياة اإلنسان وعىل توّجهاته يف الحياة 

الدنيا، اطّلع عىل حقيقة األمر وانكشف له الرس.

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج27، ص91.  (1(

م. ن، ج)2، ص))2.  (2(

م. ن، ج65، ص100.  (((

م. ن، ج44، ص60.  (4(

م. ن، ج)2، ص116.  (5(
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R كيفية تحصيل محّبة أهل البيت
إّن طريق تحصيل محبّة أهل البيت R ذو شّقني: علمّي وعميّل.

أما األّول: فيكون من خالل معرفتهم ودراسة علومهم وتتبّع آثارهم. وال شّك بأنّنا منذ 

البداية معرتفون بالعجز عن اإلحاطة مبقامهم. فهم معدن الفضل، وكنوز الرحمن، وأصول 

التي تحّدثت عن صفاتهم  النصوص الرشيفة  الذي منه يؤىت. وأفضل  الله  الكرم، وباب 

»الزيارة الجامعة«)1)، وإّن املواظبة عىل قراءتها والتأّمل يف معانيها يفي بالغرض إىل حدٍّ 

الكتب  من  املطّوالت  تذكره  مل  ما  واألرسار  الحقائق  من  الزيارة  هذه  تضّمنته  ملا  كبري، 

واملخطوطات.

أّما الثاين: فهو العمل من خالل اتّباعهم واتّباع أوامرهم والتحرّك وفق خطّتهم العاّمة 

ُيِْببُْكُم  فَاتَِّبُعون   اهلَل  بُّوَن  ِ
ُ

ت ُكنْتُْم  إِْن  ﴿ قُْل  تعاىل:  الله  قال  بهم.  والتأيّس  للبرشيّة، 

إىل  يدعو  فالحّب  والطاعة.  التقوى  خالل  من  إالَّ  يُحفظ  ال  الحقيقي  فالحّب  اهلُل ﴾)2) 
الطاعة والطاعة تزيده قّوًة يف القلب. وإذا مل يستجب البدن لدعوة الحّب، سريتحل من 

القلب عاّم قريب. من هنا فإّن الدعوة إىل التقوى والورع ألمرين أساسني: األّول: للحفاظ 

عىل الحّب املوجود. الثاين: لتهيئة األرضية لتحصيل هذا الحّب إْن مل يكن موجوداً:

ــي اإللـــــــه وأنـــــــت تـــظـــهـــر حــبّــه ــعـ تـ

ــع ــدي ــال ب ــعـ ــفـ هـــــذا لـــعـــمـــري فـــــــي الـ

ــه ــتَ ــع ـــ ــاً ألط ــ ــادقـ ــ ــو كـــــان حـــبّـــك صـ ــ ل
مـــطـــيـــع))) ــّب  ــ ــح ــ يُ ــن  ــ مل ــّب  ــ ــح ــ امل إّن 

عن اإلمام الباقر Q أنّه قال: »لن تنالوا واليتنا إالَّ بالورع، ولن تنالوا ما عند الله 

تعاىل إالَّ بالعمل، وإّن أشّد الناس حرسًة يوم القيامة ملن وصف عدالً وخالفه إىل غيِه«)4).

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج 7، ص 221.  (1(

سورة آل عمران، اآلية 1).  (2(

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج 47، ص 42.  (((

م. ن، ج68،ص187.  (4(
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وعنه Q أيضاً أنّه قال: »يا جابر: ال تذهب بك املذاهب، حسب الرجل أن يقول 

الله، فرسول  أحّب رسول  إيّن  قال  فلو  فّعاالً!  يكون مع ذلك  ثّم ال  وأتواّله  علياً  أُحّب 

إيّاه  نفعه حّبه  ما  بسّنته،  يّتبع سيته، وال يعمل  ثّم ال   Q خيٌ من عّل P الله

شيئاً«)1).

وعنه P يف حديٍث آخر يقول: »يا جابر أيكتفي من ينتحل التشّيع أن يقول بحّبنا 

أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إالَّ من اتّقى الله وأطاعه.. إىل أن قال: فاتّقوا الله واعملوا 

ملا عند الله، ليس بني الله وال بني أحٍد قرابة، أحّب العباد إىل الله تعاىل وأكرمهم عليه 

أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر: والله ما نتقرَّب إىل الله تعاىل إالَّ بالطاعة، ما معنا 

براءة من الّنار، وال عىل الله ألحٍد من حّجة، من كان لله مطيعاً فهو لنا ويّل، ومن كان 

لله عاصياً فهو لنا عدّو، وما تنال واليتنا إالَّ بالعمل والورع«)2).

طاعة  أيضاً  الحّب  صعيد  عىل  النفس  يف  تأثرياً  وأقواها  األعامل  أرشف  وإّن  كام 

وليّهم Q واتّباعه. كام يف الحديث عن رسول الله P أنّه قال لبعض أصحابه ذات 

يوم: »يا عبد الله: أحبب يف الله وأبغض يف الله، ووال يف الله وعاد يف الله. فإنَّه ال تُنال 

والية الله إالَّ بذلك. وال يجد رجٌل طعم اإلميان، وإن كرُثت صالته وصيامه، حتى يكون 

كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس يف يومكم هذا أكرثها يف الدنيا، عليها يتواّدون، وعليها 

يتباغضون، وذلك ال يُغني عنهم من الله شيئاً. فقال له: وكيف يل أن أعلم أيّن قد واليُت 

وعاديُت يف الله عّز وجل؟ ومن ويّل الله عّز وجّل حتى أُواليه؟ ومن عدّوه حتى أُعاديه؟ 

فأشار رسول الله Pإىل عل Qوقال: أترى هذا؟ قال: بىل.. قال Q: »ويّل هذا 

ويّل الله فواله، وعدّو هذا عدّو الله فعاده.. وال ويّل هذا ولو أنّه قاتل أبيك وولدك. 

وعاد عدّو هذا ولو أنّه أبوك أو ولدك«))).

الشيخ الكليني، الكايف، ج2، ص74.  (1(

الحر العاميل، وسائل الشيعة، ج15، ص4)2.  (2(

م.ن، ج16، ص178.  (((
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ويف حديٍث آخر عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب Q أنّه قال: »يا حبيش، من 

رسّه أن يعلم أمحبٌّ لنا أم مبغض، فليمتحن قلبه، فإْن كان يُحّب ولّياً لنا فليس مببغض 

لنا. وإْن كان يُبغض ولّياً لنا فليس مبحّب لنا، إّن الله تعاىل أخذ امليثاق ملحّبينا مبوّدتنا، 

 R وكتب يف الذكر اسم مبغضنا.. نحن النجباء وأفراطنا أفراط األنبياء«)1). فأهل البيت

وإْن غابوا، فإّن أولياءهم موجودون بيننا، وقد قامت حّجتهم. فهذا اإلمام القائد الخامنئي 

حّجة الله عىل املسلمني حامل راية الوالية. وهذا هو السيّد حسن يف لبنان رافع لواء الجهاد 

واملقاومة. وهؤالء هم املجاهدون املضّحون الذين سلكوا طريق الشهادة.

عىل  واملواظبة  لقامئهم |  بالفرج  الدعاء  أيضاً،  والرشيفة  الصالحة  األعامل  ومن 

زيارتهم والتوّسل بهم، فماّم ال شّك فيه أّن له أثراً بالغاً يف تأجيج املحبّة يف القلب.

الحذر من الوقوع في الغلو
يف الختام نُشري إىل مسألة مهّمة ينبغي التوقّف عندها وهي مسألة الغلو يف محبّة 

أهل البيت R. فالبعض يذهب إىل حّد املبالغة واإلفراط يف محبّتهم إىل حّد الوقوع 

حرامه  فحلّلوا  املنري،  ورشعه  الحنيف  ين  الدِّ هذا  بتعاليم  البدع  وإلحاق  الرشك،  يف 

وحرّموا حالله باسم محبّة األطهار R. ويف املقابل كانت روايات وتعاليم أهل بيت 

العصمة والطهارة يف املرصاد لتضع األمور يف مواضعها الصحيحة فال إفراط وال تفريط يف 

محبّتهم R. فقد روي عن اإلمام عيل Q أنّه قال: »ال تتجاوزوا بنا العبوديََّة ثّم 

قولوا ما شئتم وال تَُغلُّوا وإِيّاكم والُْغلُوَّ كَُغلُوِّ النََّصاَرى  َفإِينِّ بَِري ٌء ِمَن الَْغالِني«)2).

وعن اإلمام الصادق Q قال: »لعن اللّه من قال فينا ما ال نقوله يف أنفسنا، لعن 

اللّه من أزالنا عن العبودية للّه الذي خلقنا، وإليه مآبنا ومعادنا ، وبيده نواصينا«))).

العالّمة املجليس، بحار األنوار، ج27، ص)5.  (1(

م.ن، ج4، ص)0).  (2(

م. ن، ج 25، ص297.  (((
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هذه األحاديث وغريها تُعترب ميزاناً دقيقاً لكّل اآلراء واألفكار والتوّجهات حول أهل 

لهم،  والعبودية  الطاعة  وإحسان، وسلك درب  بصدق  اتبع كالمهم  فمن   .R البيت

وعرف بدقّة الحّد بني العبد والرب، أي بني املخلوق والخالق مل يقع يف الحرية والضاللة 

والبدع أبداً.



بيُت الله

الباب الثالث:





المساجد بيوت الله تعالى

RR.المساجد وشرف نسبتها لله تعالى

RR.L المسجد وعناية آدم والخليل

RR.R المسجد وآل عمران

RR.المسجد بعد الهجرة النبويّة

RR.أِذن الله أن تُرفع

RR وشهادة ــا  ورّواده المساجد 

اإليمان.

RR.أفضل األماكن وأفضل الناس

RR.المساجد وشباب اإلسالم

5





مقّدمة

فيها  وزّواره  اسمه،  يُذكر  وفيها  يُعبد  فيها  رحمته،  ومهابط  الله  بيوت  املساجد  إّن 

تعاىل،  الله  إىل  البقاع  أحبُّ  وهي  وصفوته،  عباده  من  املؤمنني  ملتقى  فهي  رُها،  ُعامَّ

ومنارات الهدى وأعالم الدين، ومنطلق إعالن التوحيد لله سبحانه، وقالع اإلميان كام أنّها 

مجالس للذكر، ومحراب للعبادة، ومواضع تسبيح وابتهال وتذلّل بني يدي الله سبحانه، 

ورغبة فيام عنده من األجر الكبري، ومقام تهّجد وترتيل لكتاب الله وحفظ له، وغوص وراء 

معانيه، والناس يتعلَّمون فيها مبادئ دينهم وتعاليمه. بل هي أول املؤسسات التي انطلق 

العلم واملعرفة يف اإلسالم، وهي ميدان الشورى والتعارف والتآلف، واملوئل  منها شعاع 

اإلميايّن الّذي تطمنّئ القلوب املؤمنة بارتياده، وتسكن النفوس النقيّة يف كنفه.

المساجد وشرف نسبتها هلل تعالى
العليّة، ونسبها  الله سبحانه وتعاىل أضافها إىل ذاته  أّن  ومنزلة  يكفي املساجد رشفاً 

َحًدا ﴾)1)، فتعلّقت قلوب 
َ
َمَساِجَد هلِلِ فَاَل تَْدُعوا َمَع اهلِل أ

ْ
نَّ ال

َ
إليه، فقال يف فرقانه: ﴿ َوأ

املحبّني لله عّز وجّل بها، لنسبتها إِىَل محبوبهم، وارتاحوا إِىَل مالزمتها إلظهار ذكره فيها 

هذا مع أّن جميع البقاع وما فيها ملك لله تعاىل، ولكن املساجد لها زيادة مزيّة ورشف 

احرتامها،  تقتيض  تعاىل  الله  إىل  فإضافتها  والقربات،  والطاعات  بالعبادات  تختّص  حيث 

واعرتاف املسلمني بفضلها، فهي من خصائصهم، ويف فضلها وعظيم منزلتها ورد الكثري من 

النصوص الرشيفة، فقد أوىل القرآن الكريم للمساجد عناية كبرية، ومن وجوه شتّى حيث 

سورة الجن، اآلية 18 ، وأحد األقوال يف تفسريها أن املراد باملساجد يف اآلية أماكن الصالة.  (1(
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تكّرر ذكر املسجد أو املساجد، واملسجد الحرام، ولفظ البيوت التي أذن الله أن تُرفع يف 

مثان وعرشين آية من كتاب الله.

وقد روي عن رجاالت العرتة النبويّة الطاهرة عن رسول الله P أنّه قال: »قال الله تبارك 

وتعاىل: أال إّن بيوت يف األرض املساجد، تيُضء ألهل السامء كام تيُضء النجوم ألهل األرض..«)1).

بني:  »يا  الشهيد:  زيد  لولده  جوابه  يف   L الُحسني بن  عيل  اإلمام  موالنا  وقال 

املساجد بيوت الله، فمن سعى إليها، فقد سعى إىل الله، وَقَصَد إليه، واملصّل ما دام يف 

صالته، فهو واقف بني يدي الله جّل جاللـه، وإّن لله تعاىل بقاعاً يف سامواته، فمن ُعرج 

َماَلئَِكُة 
ْ
به إىل بقعة منها، فقد ُعرج به إليه أال تسمع الله عّز وجّل يقول: ﴿ َتْعُرُج ال

ِه ﴾)))، ويقول عّز 
ِْه ﴾)2)، ويقول يف قصة عيىس Q: ﴿ بَْل َرَفَعُه اهلل إِلَْ

َ
وُح إِل َوالرُّ

اِلُح يَْرَفُعُه ﴾)4)«)5). َعَمُل الصَّ
ْ
يُِّب َوال َكُِم الطَّ

ْ
ِْه يَْصَعُد ال

َ
وجّل: ﴿ إِل

L المسجد وعناية آدم والخليل
َعالَِمنَي ﴾)6)، 

ْ
َة ُمبَاَرًك َوُهًدى لِل ي بِبَكَّ ِ

َّ
َل َبيٍْت وُِضَع لِلنَّاِس لَل وَّ

َ
قال الله تعاىل: ﴿ إِنَّ أ

واملروّي عن أهل بيت النبّوة أّن أبا البرش آدم Q هو الذي بنى بيت الله الحرام، ومن 

ذلك ما ورد عن موالنا اإلمام جعفر بن محمد الصادق Q قال: »إّن آدم Q هو 

الذي بنى البيت، ووضع أساسه، وأّول من كساه الشعر، وأّول من حّج إليه،..«)7). 

وبعد أن وهب الله تعاىل لخليله إبراهيم ولديه إسامعيل وإسحاق R حمد الله 

أّمنا هاجر وولدها  أنزل  بابتهاالت عديدة، وكان من أمره أن  إليه مبتهالً  تعاىل، وتوّجه 

الشيخ الصدوق محمد بن عيل، ثواب األعامل وعقاب األعامل، ص28، طبعة:2، دار الرشيف الريض للنرش، قم، ورواه أبو القاسم الطرباين من حديث   (1(

بن عباس موقوفاً، املعجم الكبري، ج10، ص262، طبعة:2، دار العلوم والحكم، املوصل.

سورة املعارج، اآلية 4.  (2(

سورة النساء، اآلية 158.  (((

سورة فاطر، اآلية 10.  (4(

الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن عيل بن الحسنب بن موىس بن بابويه القمي، من ال يحرضه الفقيه، ج1، ص199-200، طبعة:2، مؤسسة النرش   (5(

اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني، قم.

سورة آل عمران، اآلية 96.  (6(

الشيخ الصدوق، من ال يحرضه الفقيه، ج 2، ص229، باب يف حج األنبياء واملرسلني.   (7(
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ْسَكنُْت 
َ
إسامعيل R يف جوار أسس البيت الحرام، وابتهل إىل الله قائالً: ﴿ َربَّنَا إِنِّ أ

فْئَِدًة 
َ
أ اَلَة فَاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِلُِقيُموا الصَّ ُمَحرَّ

ْ
يَِّت بَِواٍد َغْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك ال ِمْن ُذرِّ

الوعد  وصادق  إبراهيم  الخليل  رفع  ذلك  بعد  وفيام   ،(1(﴾ ... ِْهْم 
َ

إِل َتْهوِي  انلَّاِس  ِمَن 
إِبَْراِهيُم  يَْرَفُع  ﴿ َوإِْذ  تعاىل:  الله  يقول  ذلك  ويف  الحرام،  البيت  قواعد   L إسامعيل

َعِليُم ﴾)2).
ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
َيِْت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

ْ
َقَواِعَد ِمَن ال

ْ
ال

قد جعل الله تعاىل بيته الحرام أفضل املساجد وأقدمها يف األرض، ِقبلًة ألفضل األمم وخري 

األديان، فاملسلمون يف كّل املساجد، يتّجهون بصالتهم إىل ذلك املسجد، فهو بالنسبة للمساجد، 

كاإلمام بالنسبة للمصلنّي، واملسلم عندما يتوّجه إىل البيت الحرام ألداء الصالة، فإنه يلبّي قول 

 وُُجوَِهُكْم َشْطَرُه 
ْ
ُّوا ََراِم وََحيُْث َما ُكنتُْم فََول

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
الله جّل وعال: ﴿ فََولِّ وَْجَهَك َشْطَر ال

ا َيْعَملُوَن ﴾))). َقُّ ِمن ربِِّهْم َوَما اهلُل بَِغافٍِل َعمَّ
ْ
نَُّه ال

َ
َْعلَُموَن أ ِكتَاَب لَ

ْ
 ال

ْ
ْوتُوا

ُ
يَن أ ِ

َّ
َوإِنَّ ال

ولعّل يف هذا التوجيه والتوحيد داللة كبرية عىل ِعظم األهميّة الّتي يُريد الله تعاىل 

ِقيُموا وُُجوَهُكْم ِعنَْد ُكِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه 
َ
أن يزرعها يف قلب كّل مسلم للمسجد: ﴿ َوأ

ُكْم َتُعوُدوَن ﴾)4).
َ
يَن َكَما بََدأ ُ الِّ

َ
ُمِْلِصنَي ل

R المسجد وآل عمران
امرأة عمران  الله تعاىل ما حكاه عّز وجّل عن  ماّم يدّل عىل عظمة مقام املساجد عند 

حنة أم البتول الطاهرة مريم O وأنّها ملّا حملت بها نذرْت لله تعاىل أن يكون ما يف بطنها 

محّرراً، يعني عتيقاً يخدم املسجد األقىص يف أورشليم )القدس)، وال يكون ألحد عليه سبيل، 

ولوال أّن خدمة املساجد ماّم يُتقرّب به إىل الله تعاىل ملا نذرْت حنة امرأة عمران هذا النذر 

قَالَِت  ﴿ إِْذ  النهار:  وأطراف  الليل  آناء  يُتىل  قرآن  تعاىل يف  الله  الذي خلّده  امليمون  املبارك 

َعِليُم * 
ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
ًرا َفتََقبَّْل ِمنِّ إِنََّك أ ُت ِعْمَراَن رَبِّ إِنِّ نََذرُْت لََك َما ِف َبْطِن ُمَرَّ

َ
اْمَرأ

سورة إبراهيم، اآلية 7).  (1(

سورة البقرة، اآلية 127.  (2(

سورة البقرة، اآلية 144.  (((

سورة األعراف، اآلية 29.  (4(
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ْنَث َوإِنِّ 
ُ ْ
َكُر َكل ْعلَُم بَِما وََضَعْت َولَيَْس الَّ

َ
ْنَث َواهلُل أ

ُ
ا وََضَعتَْها قَالَْت رَبِّ إِنِّ وََضْعتَُها أ فَلَمَّ

يَْطاِن الرَِّجيِم * َفتََقبَّلََها َربَُّها بَِقبُوٍل َحَسٍن  يَّتََها ِمَن الشَّ ِعيُذَها بَِك وَُذرِّ
ُ
يْتَُها َمْرَيَم َوإِنِّ أ َسمَّ

ِمْحَراَب وََجَد ِعنَْدَها ِرْزقًا قَاَل 
ْ
لََها َزَكِريَّا ُكََّما َدَخَل َعلَيَْها َزَكِريَّا ال نْبَتََها َنبَاتًا َحَسنًا َوَكفَّ

َ
َوأ

نَّ لَِك َهَذا قَالَْت ُهَو ِمْن ِعنِْد اهلِل إِنَّ اهلَل يَْرُزُق َمْن يََشاُء بَِغْيِ ِحَساٍب ﴾)1).
َ
يَاَمْرَيُم أ

المسجد بعد الهجرة النبويّة
بعد الهجرة النبويّة املباركة عىل مهاجرها الكريم وأهل بيته أفضل الصالة وأزىك السالم 

إىل  واملعرفة  العلم  وضياء  التوحيد  نور  منها  انطلق  التي  املؤّسسات  أّول  املسجد  كان 

اآلفاق، وقد حمل املسجد خاصيّة عظيمة بالنسبة للمجتمع املسلم، وأضحى مصدراً أساس 

النطالقة الدعوة اإلسالمية، ونبعاً للهداية الربّانية، فِمْن عىل منربه يُعلّم اإلميان والعمل 

يُحكم  قضائه  دكّة  عىل  ومن  والطاعات،  العبادات  تؤّدى  الطاهرة  أرضه  وعىل  الصالح، 

والتعارف  الشورى  ميدان  املنكر، وهو  ويُحارب  الفاسد،  ويُصلح  الظلم،  ويُدفع  بالعدل 

والتآلف، واملرتكز الذي تسري منه قوافل املجاهدين املخلصني يف سبيل الله، واملحور الذي 

تلتّف حوله األفكار والعواطف، والحضن الذي يُريّب الرّواد النجباء الذين يحملون مشاعل 

النور والهداية، ويطوفون بها البالد حاملني صفات املسجد، وعبقه وطهره. 

ولقد أثبت تاريخ املسجد يف اإلسالم أّن منه انبعثْت أشّعة النور والهداية للمسلمني 

وغريهم، وفيه ترعرعت بذور الحضارة اإلسالمية ونت، وهل كان عظامء التاريخ اإلسالمي 

وبالل  العبيس،  يارس  بن  وعاّمر  الكندي،  واملقداد  الغفاري،  ذر  وأيب  الفاريس،  كسلامن 

املسجد  كان مقرها  التي  املحّمدية  املدرسة  تالمذة  إال  القريش  الهاشمي  الحبش، وعيل 

النبوي الرشيف.

سورة آل عمران، اآليات 5)-7).  (1(
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أِذن اهلل أن ُترفع
نُوُر  ﴿ اهلُل  تعاىل:  قال  األعىل-  املثل  - ولله  لنوره  أن يرضب مثالً  تعاىل  الله  أراد  ملّا 

الزَُّجاَجُة  زَُجاَجٍة  ِف  ِمْصبَاُح 
ْ
ال ِمْصبَاٌح  ِفيَها  َكِمْشَكٍة  نُورِهِ  َمثَُل  رِْض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ

 َغْربِيٍَّة يََكاُد َزيْتَُها 
َ

ِقيٍَّة َوال  َشْ
َ

َها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوقَُد ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزيْتُونٍَة ال نَّ
َ
َكأ

ْمثَاَل 
َ ْ
يُِضُء َولَْو لَْم َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَ نُوٍر َيْهِدي اهلُل نِلُورِهِ َمْن يََشاُء َوَيْضُِب اهلُل ال

ٍء َعِليٌم ﴾)1). لِلنَّاِس َواهلُل بُِكلِّ َشْ
يف أّي موضع جعل الله هذه األمثال التي رضبها؟ 

ْن تُْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه.. ﴾)2)، نعم يف مساجد أنبياء 
َ
ِذَن اهلُل أ

َ
قال: ﴿ ِف ُبيُوٍت أ

الله تعاىل وبيوت رسله الكرام، فقد روى بريدة األسلمي، وأنس بن مالك أنّه ملّا نزلت 

هذه اآلية املباركة ُسئل رسول الله P: أّي بيوت هذه؟ 

فقال: »بيوت األنبياء«، فقام إليه أبو بكر، فقال: يا رسول الله، هذا البيت منها - بيت 

عيل وفاطمة؟

قال رسول الله P: »نعم، من أفاضلها«))).

ولكرامة هذا البيت الطاهر، ومن فيه من شموس الهداية ومنارات التقى وأعالم اليقني 

- الذين يُسبِّحون لله بالغدّو واآلصال، وال تُلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله وإقام الصالة 

وإيتاء الزكاة- فقد استثناه رسول الله P حينام أمر بسّد األبواب الشارعة إىل املسجد 

، ليُبنّي بذلك عظيم منزلتهم ومنتهى درجتهم .
دونه، وكان ذلك بأمر من الله تعاىل)4)

سورة النور، اآلية 5).  (1(

سورة النور، اآلية 6) .  (2(

رواه  وكذلك  أهـ،  وبريدة.  مالك  بن  أنس  عن  مردويه  ابن  أخرجه  وقال:  الفكر،  دار  طبعة  ص)20،  ج6،  املنثور،  الدر  السيوطي،  الدين  جالل   (((

عنهامأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، الكشف والبيان، ج7، ص107، طبعة:1،  دار إحياء الرتاث العريب، وذكره الحاكم الحسكاين 

يف شواهد التنزيل، وشهاب الدين اآللويس يف روح املعاين، وغريهم .

عن زيد بن أرقم قال كان لنفر من أصحاب رسول الله P أبواب شارعة يف املسجد، فقال رسول الله P: »سّدوا هذه األبواب إال باب عل،   (4(

فتكلّم يف ذلك الناس، فقام رسول الله P، فحمد الله تعاىل وأثنى عليه، ثم قال: أّما بعد، فإيّن أمرُت بسّد هذه األبواب إال باب عل، وقال فيه 

ٍء َفاتََّبْعُتُه«، يراجع أحمد بن عيل بن حجر العسقالين، فتح الباري رشح صحيح  قائلكم، وإيّن والله ما سددُت شيئاً وال فتحته، ولكّني أُِمرُْت ِبيَشْ

البخاري، ج7، ص15، طبعة: دار املعرفة، بريوت، وقال ابن حجر العسقالين بعد أن ساق هذا الحديث: أخرجه أحمد والنسايئ والحاكم، ورجاله 

ثقات.
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المساجد ورّوادها وشهادة اإليمان
قد ظّل املسجد عىل امتداد تاريخ أهل اإلسالم مؤسسة تعليميّة للصغار والكبار، وأّول األمكنة 

فاملساجد متعّددة  والناشئة والشباب خاّصة،  الناس عاّمة  لرتبية  العملية  األهداف  تُحّقق  التي 

النداء إىل عّز األبد هم  اللواء ولبّوا  األغراض متشّعبة املهام، وكان الرجال األوائل الذين حملوا 

أشبال املساجد وعاّمر بيوت الله تعاىل، كذلك كان العلامء والفقهاء، واألدباء والبلغاء، واألتقياء 

حميّة  عنها  وأزالْت  أفئدة  وَعّمرْت  قلوباً  املساجد  نَّورْت  فكم  خّريجيها،  أفضل  من  والصلحاء 

تعاىل  الله  بحول  منها  وجعل  والضالل،  الزيغ  جذور  منها  وانتزعْت  املعايص،  وغبش  الجاهلية 

وقّوته أجياالً مؤمنة تقية نقية، فائزة يف اآلخرة بضامن امللك الديّان)1)، فنعم البيوت املساجد، 

)))، وبيت كّل مؤمن)4). وهي بيوت الله يف األرض، فمن 
R فهي أنوار الله)2)، ومجالس األنبياء

أتاها متطّهراً طّهره الله من ذنوبه، وكُتب من زّواره، فأكرثوا فيها من الصالة والدعاء)5). ومن كان 

الجّنة)6)، وإّن نقل األقدام إىل املساجد وانتظار الصالة تغسل  بيتاً يف  الله له  بيته بنى  املسجد 

الخطايا غسالً)7)، وتزيد من الحسنات)8)، لذلك قد وّجهنا بتوجيه إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد 

َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلل َمْن آَمن بِاهلل ﴾)10). فاشهدوا له باإلميان)9)، ألّن الله سبحانه يقول: ﴿ إِنَّ

وإذا ُسِئلْت عّمن مل يشهد الجامعة فقل ال أعرفه)11). وإنَّ بني الكفر واإلميان ترك الصالة)12).

وقد جعل الله سبحانه الجامعة يف الصالة ليك يُعرف من يُصيّل مّمن ال يُصيّل، ومن 

يُحافظ عىل مواقيت الصالة مّمن يُضيّعها، ولوال ذلك مل ميكن ألحد أن يشهد عىل أحد 

من حديث سلامن املحمدي قال سمعت رسول الله P يقول : »املسجد بيت كّل تقّي، وقد ضمن الله عّز وجّل ملن كان املساجد بيوته الروح   (1(

والرحمة والجواز عىل الصاط«، يراجع املعجم الكبري للطرباين، ج6، ص254، حديث رقم )614، طبعة:2، مكتبة العلوم والِحكم، املوصل.

املحّدث النورّي، مستدرك الوسائل، ج)، ص448، حديث رقم 20.  (2(

م. ن، ج)، ص )6)، ضمن الحديث 18.  (((

حسام الدين املتّقي الهندّي، كنز العامّل، ج7، ص650، حديث رقم: 6)207.  (4(

الشيخ الصدوق، األمايل، ص)29، حديث رقم 8.  (5(

ثواب األعامل، ص 27، والنهاية للشيخ الطويس، ص108.  (6(

القايض النعامين، دعائم اإلسالم، ج 1، ص 154.  (7(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 88، ص 7، ضمن الحديث 9.  (8(

ابن أيب جمهور، غوايل اللئايل، ج2، ص2)، ح 79.  (9(

)10) سورة التوبة، اآلية 18.

)11) الشهيد األّول محّمد بن ميّك العاميل، األلفيّة، والنفليّة، ص9)1.

)12) محمد بن عيىس بن سورة الرتمذي، سنن الرتمذي، ج 4، ص 125.
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بصالح أو خري، ألّن من مل يُصّل يف جامعة، فال صالة له بني املسلمني، وقد روي عن رسول 

الله P أنّه قال: »ال صالة ملن مل يُصّل يف املسجد مع املسلمني إاّل من علّة«)1).

أفضل األماكن وأفضل الناس
ومن حيث  تعاىل،  الله  إىل  والتقرّب  األجر  من حيث  متفاوتة  واألمكنة  األزمنة  أّن  شّك  ال 

األهّميّة، فبعضها محبوب أكرث إىل الله تعاىل من بعض، وبعضها يُستجاب فيه الدعاء أكرث من 

البعض اآلخر، ومن هنا كان للمسجد حّظ من ناحية املحبوبيّة لله تعاىل أكرث من غريه من البقاع.

وكام أّن هناك أزمنة وأمكنة محبوبة لله كذلك هناك أناٌس محبوبون عند الله، فإّن 

هؤالء  من  يكون  أن  تعاىل  الله  قىض  وقد  واألشخاص،  واألمكنة  األزمنة  يف  خواصاً  لله 

األشخاص رّواد املساجد وُعاّمرها - أّول الداخلني إليها وآخر الخارجني منها- قال موالنا 

رسول الله P لألمني جربيل Q: »يا جربائيل أّي البقاع أحّب إىل الله عّز وجّل؟ قال: 

املساجد، وأحّب أهلها إىل الله أّولهم دخوالً وآخرهم خروجاً منها«)2).

وورد عن حفيد الرسالة اإلمام أيب عبد الله الصادق Q: »ما من مسجد بُني إاّل عىل 

قرب نبّي ،أو ويّص نبّي قتل، فأصاب تلك البقعة رّشة من دمه، فأحّب الله أن يُذكر فيها، 

فأدِّ فيها الفريضة والنوافل، واقِض فيها ما فاتك«))).

واملساجد هي األماكن التي إليها يرجع املسافر أول ما يصل إىل بلده شاكراً الله سالمة 

العودة مستفتحاً أعامله بعد العودة بالصالة يف املسجد إشعاراً بأهّميته وتقدميه عىل املنزل، 

 P وتذكرياً بنعمة الله سبحانه وتوثيقاً للرابطة القوية للمسجد، هكذا كان دأب خاتم النبيّني

فإنّه »كان إذا قِدم من سَفر بدأ باملسجد، َفصىّل فيه ركعتني، ثم يَُثّني بفاطمة O، ثم 

يأت أزواجه، ويف لفظ آخر: ثم بدأ ببيت فاطمة O، ثم أىت بيوت نسائه«)4).

الشيخ الصدوق، علل الرشائع، ج1، ص25) .  (1(

الشيخ الكلينّي، الكايف، ج)، ص489.  (2(

م. ن، ، ج)، ص71).  (((

أبو القاسم الطرباين سليامن بن أحمد، املعجم الكبري، ج22، ص 225، حديث رقم 595، ورقم 596.  (4(
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المساجد وشباب اإلسالم
إّن أحّب الخالئق إىل الله عّز وجّل الشاب حدث السّن الذي جعل شبابه وجامله لله ويف 

طاعته، وذلك الّذي يُباهي الله به مالئكته الكرام)1)، والشاّب املتعبّد هو من السبعة الذين 

ذكرهم الله يف ظّل عرشه يوم ال ظّل إاّل ظلّه... وشاّب نشأ يف عبادة الله)2). وإّن أهل الجّنة 

شباب كلّهم)))، وإّن أصحاب اإلمام املهدّي عّجل الله تعاىل فرجه الرشيف شباب)4) أيضاً.

من هنا كانت املساجد تدعو الشباب إليها، فَُهم باكورة الحياة، وصدى العيش، وسنام 

املجد، ومصدر الحركة والعمل، مل تُلّوث قلوبهم حبائُل الشياطني، ومل تفتنهُم الدنيا بغرورها، 

ومل تُعِم أبصارهم بزخارفها. وشيئان ال يُعرف قدرهام إاّل من بعد فقدهام: الشباب والعافية)5).

وكان من دعاء وارث سيّدي شباب أهل الجنة موالنا اإلمام عيل بن الُحسني L: »اللهم .. ال 

تحل بيني وبني املساجد التي يُذكر فيها اسمك، وال تجعلني من الغافلني عن ذكرك وشكرك«)6).

وماّم تقّدم يتوّضح لنا متاماً أّن مكانة املسجد يف املجتمع اإلسالمي تجعله مصدر التوجيه 

الفكري والروحي، فهو جامعة للعلم، ومدرسة للرشد وندوة لألدب، وهو ساحة للعبادة التي 

تنصهر فيها النفوس، وتتجرّد من عالئق الدنيا وفوارق الرتب واملناصب، وحواجز الُعجب 

والكرب، وسكرة األهواء والشهوات لتتالقى يف ساحة العبودية واإلخالص للباري جّل شأنه.

للعبادة الخالصة لله،  لذلك يجب أن يكون املسجد مكاناً للوحدة ال للفرقة، ومركزاً 

َس َعَ الَّْقَوى  سِّ
ُ
ويكون بنيانه من األساس عىل التقوى، قال سبحانه وتعاىل: ﴿ لََمْسِجٌد أ

ِريَن ﴾)7). هِّ ُمطَّ
ْ
ُروا َواهلُل ُيِبُّ ال ْن َيتََطهَّ

َ
بُّوَن أ ْن َتُقوَم ِفيِه ِفيِه رَِجاٌل ُيِ

َ
َحقُّ أ

َ
ِل يَْوٍم أ وَّ

َ
ِمْن أ

حسام الدين املتقي الهندي، كنز العامّل، ج15، ص785، حديث رقم: )10)4.  (1(

العالمة املجليس، بحار األنوار، ج 84، ص2، والخصال، ص)4)، ضمن الحديث: 2.  (2(

ابن شهر آشوب، املناقب، ج)، ص164.  (((

غيبة الطويس، ص284، حديث رقم: 18.  (4(

رشح غرر الحكم، ج4، ص)18.  (5(

السيد أبن طاووس عيل بن موىس، إقبال األعامل، ج1، ص)44، طبعة:2، دار الكتب اإلسالمية، طهران.  (6(

سورة التوبة، اآلية 108.  (7(



المساجد بيوت الطاعة والعبادة

RR.ُعّمار المساجد صفوة خلق الله

RR.المسجد أّول ثمار التمكين

RR.P على خطى النبّي األكرم

RR.بيوت الجّنة

RR ألبي  P األكرم النبّي  وصية 

ذر الغفاري.

RR.صالة الجماعة في المساجد

RR فــضــل الــمــشــي إلـــى صــالة

الجماعة.

RR.من فضائل صالة الجماعة

6





مقّدمة

العبادة  تلك  إلقامة  مكاناً  جعلها  من  تعاىل  الله  عند  املساجد  مكانة  عظيم  عىل  أدّل  ال 

»الصالة« التي عندما أراد سبحانه فرضها مل يُرسل األمر مع جربيل Q ككّل الفرائض األخرى، 

ْسَى 
َ
ي أ ِ

َّ
ولكّنه أرسى بنبيّه األكرم ورسوله األعظم P من مسجد إىل مسجد: ﴿ ُسبَْحاَن ال

َيُه ِمْن آيَاتِنَا إِنَُّه ُهَو  ُ لُِنِ
َ

نَا َحْول
ْ
ي بَاَرك ِ

َّ
قَْص ال

َ
َمْسِجِد ال

ْ
 ال

َ
ََراِم إِل

ْ
َمْسِجِد ال

ْ
َن ال اًْل مِّ

َ
بَِعبِْدهِ ل

ِميُع اَلِصُي ﴾)1)، ثم عرج به إىل السموات العىل وخاطبه سبحانه يف ذاك املقام الرشيف،  السَّ
وفرض عليه وعىل أّمته هذه الشعرية العظيمة التي اختّصها الله من بني سائر رشائع اإلسالم 

بذلك، وملّا كان السجود أرشف أجزاء الصالة، وموضع القرب، وبه يتجىّل التواضع والخضوع، 

والتذلّل لله جلَّ وعال . اشتُّق اسم املكان منه، فقيل : مسجد، ومل يقل مركع أو غري ذلك.

ُعّمار المساجد صفوة خلق اهلل
وماّم يدّل كذلك عىل مكانة املسجد عند الله أنّه جّل شأنه جعل عاّمره ماّدياً ومعنوياً 

هم صفوة خلقه من األنبياء واملرسلني، وأتباعهم من عباده املؤمنني، قال تعاىل: ﴿ َوإِْذ 

َعِليُم 
ْ
ِميُع ال نَْت السَّ

َ
َيِْت َوإِْسَماِعيُل َربَّنَا َتَقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أ

ْ
َقَواِعَد ِمَن ال

ْ
يَْرَفُع إِبَْراِهيُم ال

ِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَيْنَا 
َ
ًة ُمْسِلَمًة لََك َوأ مَّ

ُ
يَّتِنَا أ نَا ُمْسِلَمنْيِ لََك َوِمْن ُذرِّ

ْ
* َربَّنَا َواْجَعل

 ِمنُْهْم َيتْلُو َعلَيِْهْم آيَاتَِك َوُيَعلُِّمُهُم 
ً

اُب الرَِّحيُم*َربَّنَا َواْبَعْث ِفيِهْم رَُسوال نَْت الَّوَّ
َ
إِنََّك أ

َِكيُم ﴾)2).
ْ
َعِزيُز ال

ْ
نَْت ال

َ
يِهْم إِنََّك أ ِْكَمَة َوُيَزكِّ

ْ
ِكتَاَب َوال

ْ
ال

سورة اإلرساء، اآلية 1.  (1(

سورة البقرة، اآليات 129-127.  (2(
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وقد جعل الله سبحانه بّناءها وُعاّمرها يكتسبون عظيم ثنائه عليهم، ويوصف ـ من 

وجه آخر ـ خرّابها وهّدامها بأقبح الصفات وأشنعها.

َْوِم  َما َيْعُمُر َمَساِجَد اهلِل َمْن آَمَن بِاهلِل َوالْ قال الله جّل شأنه ممتدحاً بُّناءها وُعاّمرها: ﴿ إِنَّ

ُمْهتَِديَن ﴾)1).
ْ
ْن يَُكونُوا ِمَن ال

َ
َِك أ

َ
ول

ُ
 اهلَل َفَعىَس أ

َّ
َكَة َولَْم َيَْش إاِل اَلَة َوآَت الزَّ قَاَم الصَّ

َ
ِخِر َوأ

ْ
ال

ْن يُْذَكَر 
َ
ْن َمنََع َمَساِجَد اهلِل أ ْظلَُم ِممَّ

َ
وقال سبحانه ذاماً ُخرّابها وُهّدامها: ﴿ َوَمْن أ

ْنيَا   َخائِِفنَي لَُهْم ِف الُّ
َّ

ْن يَْدُخلُوَها إِال
َ
َِك َما َكَن لَُهْم أ

َ
ول

ُ
ِفيَها اْسُمُه وََسَع ِف َخَرابَِها أ

ِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم ﴾)2).
ْ

ِخْزٌي َولَُهْم ِف ال

المسجد أّول ثمار التمكين
كان موالنا رسول الله P يف فرتة الدعوة املّكية يُعلّم أهل بيته ومواليه يف دار أّم 

املؤمنني خديجة الكربى O، ويُعلّم أصحابه يف منازلهم أيضاً إىل أن ُخّصت دار األرقم 

عهم، ومل يكن املسجد الحرام ينال حظّه من التْعليم والتزكية، لصّد  ابن أيب األرقم لتجمُّ

منفرداً،  فيه  الله  ويدعو  يُصيّل   P فكان له،  وإيذائهم   P الله رسول  فيه  املرشكني 

ويصرب عىل أذى أمئّة الرشك.

وملّا هاجر املصطفى األكرم P إىل املدينة املنّورة تغرّي الحال عاّم كان عليه، وإّن ماّم 

ينبغي االهتامم به والتنبيه عليه ولفت النظر له أّن رسول الله ُمحمد P وهو معلّم الناس 

الخري بقوله وفعله وهدايته للناس فيام يهّمهم يف أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم- 

وهو الرؤوف بأّمته الرحيم بها-، كان أّول عمل قام به P بعد هجرته إىل املدينة املنّورة 

تأسيس املسجد ملا له من رسالة سامية وغاية عظيمة، وهدف نبيل وعاقبة حميدة يف الدنيا 

مبلّة  ملتزمة  النور  إىل  الظلامت  من  الناس  لتخرج  اإلميان  جحافل  انطلقت  ومنه  واآلخرة، 

الفّذة  وسريته  القويم،  نهجه  عىل  وتسري  بآدابه،  تتأّدب   P ُمحمد ودين   Q إبراهيم

الَة َوآتَُوا  قَاُموا الصَّ
َ
رِْض أ

َ ْ
نَّاُهْم ِف ال يَن إِْن َمكَّ ِ

َّ
املباركة امليمونة،وقد قال الله تعاىل: ﴿ ال

سورة التوبة، اآلية 18.  (1(

سورة البقرة، اآلية 114.  (2(
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ُموِر ﴾)1)، فجعل الله تعاىل الصالة 
ُ ْ
ُمنَْكِر َوهلِلِ اَعقِبَُة ال

ْ
َمْعُروِف َوَنَهْوا َعِن ال

ْ
َمُروا بِال

َ
َكَة َوأ الزَّ

أول تطبيق متى تّم التمكُّن، وكان املسجد النبوّي هو أول مثار متكني الله للمسلمني يف األرض، 

ومنه بدأ تاريخهم الحضاري، وكان الرشيان املغّذي لدولة اإلسالم يف أطوار نّوها املختلفة.

P على خطى النبّي األكرم
الخري  أهل  من  َخلفهم  ومن  األوائل،  املسلمون  درج   P األكرم النبي  خطى  عىل 

باهتاممهم باملسجد وكانوا إذا أرادوا اإلقامة يف بلد من البلدان أول ما يشتغلون به بناء 

املسجد، لاِم سمعوه وبلغهم من قول النبّي املصطفى P: »ومن بنى لله مسجداً ولو - 

كمفحص قطاة )2)- بنى الله له بيتاً يف الجّنة«))).

يف  املبالغة  أراد  قطاة«  كمفحص  »ولو  أوردناه:  الذي  الحديث  هذا  يف   P وقوله

الصغر، حتى ال يحتقر أحد ما بناه من املساجد ولو يف غاية الصغر، وقد يدخل يف ذلك 

من ساهم يف بنائه ولو باللنب أو الطني، أو عمل فيه بيده، أو دفع أجرةالعاملني ونحو ذلك 

من العمل الذي يُنسب إىل صاحبه أنّه ساعد يف بناء املسجد بنفسه أو ماله، احتساباً عند 

الله تعاىل، وطلبَاً لألجر املرتتّب عىل هذه األعامل.

 Q عن أمري املؤمنني عيل R روى اإلمام الكاظم موىس بن جعفر عن آبائه الكرام

قال: »إّن الله إذا أراد أن يُصيب أهل األرض بعذاب، قال: لوال الّذين يتحابّون بجاليل، 

ويعمرون مساجدي، ويستغفرون باألسحار، ألنزلُت عذايب«)4).

سورة الحج، اآلية 41.  (1(

املفحص  يف األصل: املوضع الذي تبحثه القطاة »نوع من أنواع الطيور« لتجثم عليه أو لتبيض فيه، وإنّا قيل له: » مفحص « ألنّها ال تجثم فيه إالّ   (2(

بعد أن تفحص الرتاب عنه؛ توطئة ملجثمها، ومتهيداً لجسمها.

شيخ الطائفة أبو جعفر ُمحمد بن الحسن الطويس، األمايل، ص)18، حديث رقم 06)، املجلس السابع، طبعة:1، دار الثقافة، قم، عن إيب قالبة، عن   (((

.P ورواه محمد بن حبان التميمي البستي، صحيح ابن حبان، ج4، ص490، طبعة:2، مؤسسة الرسالة، عن أيب ذر الغفاري، عن النبي ، P النبي

الحّر العاميّل،وسائل الشيعة، ج5، ص205.  (4(
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بيوت الجّنة
ُمْؤِمٌن  َوُهَو  نَث 

ُ
أ ْو 

َ
أ َذَكٍر  ِمْن  َصاِلًا  َعِمَل  ﴿ َمْن  كتابه:  ُمحكم  يف  وجّل  عّز  الله  قال 

ْحَسِن َما َكنُوا َيْعَملُوَن ﴾)1)، وقال سبحانه وتعاىل: 
َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
َْجِزَينَُّهْم أ فَلَنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة َونلَ

يَن ِفيَها  ْنَهاُر َخاِلِ
َ ْ
ِْتَها ال

َ
ِْري ِمْن ت

َ
اِلَاِت َسنُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت ت يَن آَمنُوا وََعِملُوا الصَّ ِ

َّ
﴿ َوال

ْصَدُق ِمَن اهلِل ِقياًل ﴾)2)، يف هذه اآليات املباركة بيان واضح يف أّن 
َ
ا َوَمْن أ بًَدا وَْعَد اهلِل َحقًّ

َ
أ

بيوت الجّنة وقصورها تُبنى باإلميان والصالحات من األعامل، ومن أعظمها: أن يبني اإلنسان 

لله جّل وعال بيتاً يُعبد فيه ويُذكر اسمه سبحانه وتعاىل.  ومن الروايات اللطيفة الّتي حثّت 

 ،Q عىل عمران املساجدما رواه أبو عبيدة الحذاء، وهو أحد أصحاب إمامنا الصادق جعفر

وقد سمعه يف إحدى املرّات ينقل عن َجّده النبّي األكرم P قوله: »من بنى مسجداً بنى 

الله له بيتاً يف الجّنة، قال أبو عبيدة، فمّر يب أبو عبد الله Q يف طريق مكّة، وقد سّويت 

بأحجار مسجداً، فقلُت له: ُجعلُت فداك نرجو أن يكون هذا من ذلك،  فقال: نعم«))).

وصية النبّي األكرم P ألبي ذر الغفاري
ومضمون  املُويص،  خص  الشَّ سببَنْي:  من  -غالباً-  الخاّصة  أهميتّها  وصيٍّة  أّي  تكتِسب 

الوصيّة، وقد يُسِهم سبٌب ثالث يف هذه األهميَّة، هو الشخص املُوىَص،ويف هذه الوصيّة 

النبيني  خاتم  خلقه  عىل  وحّجته  أرضه،  يف  الله  أمني  املـُـويص،  الشخص  كان  املباركة 

فيه  قال  الذي  العبد  املُوىَص هو  الشخص  وكان   ،P ُمحمد الله  املرسلني رسول  وقائد 

أيب  من  أصدق  لهجة  ذي  عىل  الخرضاء  أظلّت  وال  الغرباء،  أقلّت  »ما   :P املصطفى

ذر«)4)، وعنه ريض الله عنه نُقلت هذه الوصيّة املباركة إلينا:

سورة النحل، اآلية 97.  (1(

سورة النساء، اآلية 122.  (2(

الشيخ الكليني، الكايف، ج)، ص68)، وشيخ الطائفة أبو جعفر مُحمد بن الحسن الطويس، تهذيب األحكام، ج)، ص264، حديث رقم 68، طبعة:4،   (((

دار الكتب اإلسالمية، طهران، الجمهورية اإلسالمية.

الشيخ الطويس، األمايل، ص)5، املجلس الثاين، والشيخ الصدوق محمد بن عيل بن بابويه القمي، علل الرشائع، ج1، ص176، حديث 141، طبعة:1،   (4(

مكتبة داوري، قم، والحديث مام رواه ابن ماجة يف سننه، وأحمد بن حنبل يف مسنده، وابن أيب شيبة يف مصنفه، والبزار يف مسنده، والطرباين يف 

معجمه الكبري، وغريهم الكثري.
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قال رسول الله P: »يا أبا ذّر، من أجاب داعي الله، وأحسن عامرة مساجد الله، كان 

ثوابه من الله الجّنة، فقلُت: بأيب أنت وأُّمي يا رسول الله، كيف تُعّمر مساجد الله؟ قال: 

ال تُرفع فيها األصوات، وال يُخاض فيها بالباطل، وال يُشرتى فيها وال يُباع، واترك اللّغو ما 

دمُت فيها، فإْن مل تفعل فال تلومّن يوم القيامة إالّ نفسك .

فيه  تنّفس  نفس  بكّل  املسجد  يف  ما دمَت جالساً  يُعطيك  تعاىل  الله  إّن  ذّر،  أبا  يا 

درجة يف الجّنة، وتُصّل عليك املالئكة، وتُكتب لك بكّل نفس تنّفسَت فيه عر حسنات، 

ومُتحى عنك عر سّيئات.

يَن آَمنُوا اْصِبُوا وََصابُِروا  ِ
َّ

َها ال يُّ
َ
يا أبا ذّر، أتعلم يف أّي يشء أُنزلت هذه اآلية: ﴿ يَا أ

َوَرابُِطوا ﴾)1)؟ قلت: ال فداك أيب وأُّمي . قال: يف انتظار الصالة خلف الصالة.
يا أبا ذّر، إسباغ الوضوء يف املكاره من الكّفارات، وكرثة االختالف إىل املساجد، فذلكم 

الرباط. يا أبا ذّر، يقول الله تبارك وتعاىل: إّن أحّب العباد إيّل املتحابّون بجاليل، املتعلّقة 

قلوبهم باملساجد، واملستغفرون باألسحار; أُولئك إذا أردُت بأهل األرض عقوبة ذكرتهم 

فصفت العقوبة عنهم«)2).

صالة الجماعة في المساجد
إّن من أعظم شعائر اإلسالم صالة الجامعة يف املساجد، فقد رشع الله لهذه األّمة االجتامع 

يف بيوته يف أوقات معلومة ألداء هذه الشعرية، فاملسلمون يجتمعون يف اليوم والليلة خمس 

مرّات ألداء هذه الصالة، وقد اتّفق املسلمون عىل أّن أداء الصلوات الخمس يف املساجد من 

أوكد الطاعات وأعظم القربات، بل هي من أعظم وأظهر شعائر اإلسالم، ولقد أثنى الله تعاىل 

عىل الذين يعمرون مساجد الله وشهد لهم باإلميان، وعامرتها تكون بالعامرة الحّسية وهي 

بناؤها، وبالعامرة املعنوية وهي عامرتها بالذكر والطاعة والعبادة، ومن ذلك إقامة الصالة 

فيها مع املسلمني، فيجب عىل املسلم أن يُحافظ عليها يف جامعة إال من عذر.

سورة آل عمران، اآلية 200.  (1(

الحسن بن الفضل الطربيس، مكارم األخالق، ص467-468، طبعة:4، الرشيف الريض، قم.  (2(
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ولقد كان سيّدنا وموالنا رسول الله P يخرج إىل املسجد يف أيّام مرضه الشديد، 

وهو بني أمري املؤمنني عيل، وعّمه العبّاس بن عبد املطلب، وقدماه تخطّان يف األرض، 

املسجد  رسالة  أّن  للناس  ويُبنّي  الصالة جامعة،  للمسلمني  يُقيم  أن  ذلك من  ال مينعه 

يف اإلسالم ترتكّز يف الدرجة األوىل عىل الرتبية الروحية. ولصالة الجامعة دور فّعال يف 

هذا الشأن ويشهد لذلكعظيم مكانتها وجليل منزلتها، فهي من واجبات الدين، وسنن 

البقعة،  العبادة، ورشف  لله تعاىل، ورشف  املناجاة  الهدى، يجتمع للمصيّل فيها رشف 

ولقد رتّب اإلسالم عىل حضور صالة الجامعة يف املساجد أجراً عظيامً تحّدثت عنه الكثري 

من النصوص الرشيفة.

فضل المشي إلى صالة الجماعة
نَث َوُهَو ُمْؤِمٌن 

ُ
ْو أ

َ
ن َذَكٍر أ قال الله العظيم يف كتابه الكريم: ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًا مِّ

ألداء  املش  َيْعَملُوَن ﴾)1)،   
ْ
َكنُوا َما  ْحَسِن 

َ
بِأ ْجَرُهم 

َ
أ َْجِزَينَُّهْم  َونلَ َطيِّبًَة  َحيَاًة  فَلَنُْحِييَنَُّه 

الطاعات والقربات، وقد ثبت يف ذلك  الصالحة ومن أعظم  الصالة جامعًة من األعامل 

فضائل عظيمة وكثرية، منها: ما رواه اإلمام أبو جعفر الباقر Q أّن رسول الله P قال 

لجربئيلQ: »يا جربئيل أّي البقاع أحّب إىل الله تعاىل؟ قال: املساجد، وأحّب أهلها إىل 

الله أّولهم دخوالً وآخرهم خروجاً منها«)2).

»ومن مىش إىل  الله P قال:  وجاء عن اإلمام الصادق عن آبائه الكرام عن رسول 

من  له  ويرفع  حسنة،  ألف  سبعون  خطوة  بكل  له  كان  الجامعة  فيه  يطلب  مسجد 

الدرجات مثل ذلك«))) .

سورة النحل، اآلية 97.  (1(

الُحر العاميل، وسائل الشيعة، ج)، ص554 ، باب 68، حديث 2.  (2(

م. ن، ج8، ص287 .  (((
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ملــســجــد ــدوت  ــ ــ غ إذا  ــاك  ــطـ خـ صـــغـــر 

ــخــطــى ــال ــك ب ــ ــوب ــ ــرت ذن ــفـ فـــلـــرمبـــا غـ

ــة ــرب ــيـــك لــلــمــســاجــد ق ــشـ ــش ومـ ــ مت

ــتــقــى ــل ــان ول ــن ــج ــل ــو بـــشـــأنـــك ل ــم ــس ت

ــســاجــد امل إىل  ــم  ــلَـ ــظُـّ الـ يف  ــائـــني  ــّشـ املـ

ال يخفاكم أّن الله جلَّ وعال رتّب عىل وجود املساجد أجوراً عظيمة، وخريات عميمة، 

روى  فقد  الدرجات،  لرفعة  سبيالً  إليها  املش  سبحانه  فجعل  إليها،  ائني  املشَّ منزلة  وَعظّم 

عبدالله بن جعفر بن محمد، عن أبيه عن آبائه قال: قال رسول الله P: »قال الله تبارك 

وتعاىل: أال إّن بيوت يف األرض املساجد، تيُضء ألهل السامء كام تيُضء النجوم ألهل األرض، 

أال طوىب ملن كانت املساجد بيوته، أال طوىب لعبٍد توّضأ يف بيته ثزارين يف بيتي، أال إّن عىل 

املزور كرامة الزائر، أال بّر املّشائني يف الظلامت إىل املساجد بالنور الساطع يوم القيامة«)1).

من فضائل صالة الجماعة 
املصيّل يف املسجد مع الجامعة يحصل له من صالة الجامعة مثل أجر صالة املنفرد 

خمس وعرشين مرّة، وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبّي األكرم P أنّه قال: »صالة 

الجامعة أفضل من صالة الفرد بخمس وعرين درجة«)2).

وروي عن النبّي األكرم P أنّه قال: »إّن الله يستحي من عبده إذا صىّل يف جامعة 

ثم سأله حاجته أن ينصف حتى يقضيها«))) .

فعن الصادق عن آبائه R قال: قال رسول الله P: »من صىّل املغرب والعشاء 

اآلخرة وصالة الغداة يف املسجد يف جامعة، فكأّنا أحيى الليل كلّه«)4).

الُحر العاميل، وسائل الشيعة، ج1، ص81)، باب استحباب الطهارة لدخول املساجد .  (1(

الشيخ الصدوق، الخصال، ج2، ص521.  (2(

العالمة املجليس ، بحار األنوار، ج  85، ص4، باب 1: فضل الجامعة.  (((

الُحر العاميل، وسائل الشيعة، ج8، ص295  (4(
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وقد سأل زرارة اإلمام الصادق Q: عن ما يروي الناس أّن الصالة يف جامعة أفضل 

فقلُت:  صدقوا،  »نعم،   :Q فقال صالة،  وعرشين  بخمس  وحده  الرجل  صالة  من 

الرجالن يكونان جامعة، قال Q: نعم ويقوم الرجل عن ميني اإلمام«)1).

الشديد عليها  الحّث  ثوابها،لذا ورد  الجامعة يف املسجد ويزداد  وتزداد عظمة صالة 

يف األحاديث الرشيفة وروى الشيخ الصدوق بسنده إىل األصبغ بن نباتة قال: قال أمري 

يُحايش  ال  حتى  األرض جميعاً  أهل  بعذاب  ليهّم  عّز وجّل  الله  »وإّن   :Q املؤمنني

ّيب ناقل أقدامهم إىل الصلوات، والولدان يتعلّمون القرآن  منهم أحداً، فإذا نظر إىل الشُّ

رحمهم الله، فأّخر ذلك عنهم«)2).

وإذا كان حضور الجامعة بهذه املنزلة، فإنّه يجب عىل قاصد املسجد ألداء هذه العبادة 

العظيمة أن يتحىّل بأرشف الصفات، وأحسن الخصال، واعلم أيّها القارئ الكريم: أّن الله أمر 

نبيّه املصطفى P، وأّمته بصالة الخوف جامعة يف حال الحرب، وهو وقت عصيب، يواجه 

تَُقْم 
ْ
الَة فَل َقْمَت لَُهْم الصَّ

َ
املسلمون فيه عدّوهم، فقال عزّت آالؤه: ﴿ َوإَِذا ُكنَت ِفيِهْم فَأ

َطائَِفٌة ِمنُْهْم َمَعَك ﴾)))، فهل تظّن يا أخي الحبيب أّن صالة الجامعة تجب عىل هؤالء يف 
هذه الظروف الحالكة، وال تجب عىل رجل يتقلّب يف فراشه الناعم آمناً مطمئّناً معاىف؟!

وبادر  تعاىل،  الله  بيوت  ُعاّمر  الجامعة، وكن من  املسلم حافظ عىل صالة  أخي  فيا 

لحضور املسجد، ففي ذلك األجر العظيم، والخري الكثري يف الدنيا واآلخرة، وإيّاك والكسل 

يف عبادة عظيمةهي أرشف العبادات وأفضل الطاعات، وستجد إْن شاء الله  ثواب صالتك، 

ومحافظتك عىل الجامعة أحوج ما تكون إليه.

نسأل الله تعاىل أن يجعلنا وإيّاكم مّمن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.

الشيخ الكليني، الكايف، ج)، ص71)، باب فضل الصالة يف الجامعة.  (1(

الشيخ الصدوق، ثواب األعامل وعقاب األعامل، ص9)، ثواب نقل األقدام إىل الصالة وتعليم القرآن .  (2(
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