


... وذكرى للمؤمنين




wwwalmaareforg







لا 5ةمّدقم

المقّدمة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا وحبيب قلوبنا اأبي القا�سم 

محمد وعلى اآله الطيبين الطاهرين.
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ڇ ڇ ڇ}
القراآن الكريم دواء كّل داء، و�سفاء لما في ال�سدور، اأنزله اهلل �سبحانه وتعالى على 

قل���ب النبّي الأكرم P، لينذر به النا�س قاطبة، ومن هن���ا كان القراآن الكريم مليئًا 

بالمواع���ظ والعبر. مليئًا بالآيات اّلتي ُتذّك���ر الموؤمنين وتزيدهم قربًا اإلى اهلل تعالى، 

كان الق���راآن حّق���ًا في وج���وده، حّقًا في نزوله، حّقًا في تبليغه، حّق���ًا في كّل �سيء فيه، 

ول���م يبَق �سوى اأن ينهل طالبو الحّق والمعرفة منه، وي�ستفيد رّواد  الهداية من معينه، 

ويرتوي كّل عطا�سى اليقين من مواعظه وعبره، فهو الموعظة والذكرى للموؤمنين.

)))  �سورة الأعراف، الآيتان: ) � ).

)))  �سورة هود، الآية: 0)).



ملّؤلنين6 ...وذك����رى 

وبعد مالحظة ما لكتاب الموعظة من اأثر في النفو�س، وما كان له من �سدى اإيجابّي 

ف���ي الم�ساجد، كان هذا الكتاب اّلذي بين يدي الق���ّراء الأعّزاء متناوًل لبع�س الآيات 

القراآنّي���ة، في محاور ثالثة: عقائدّي، واأخالقّي، ومفاهيمّي، ع�سى اأن يكون له اأثر في 

قلوب الموؤمنين، فاإّن الذكرى تنفع الموؤمنين، وع�سى اأن ننال به ر�سى �ساحب الع�سر 

والزمان |، فاإّن في ر�ساه ر�سى اهلل �سبحانه وتعالى، والحمد هلل رّب العالمين.

مركز ن�ن للت�أليف والترجمة



هدفّية الخلق

الشرك الجلّي والشرك الخفي

التوّكل على الله







المحور األّول





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

1

ِعِبين} ا لاَ ا باَْيناَُهماَ ماَ ْر�ضاَ واَ
اَ
اْلأ اء واَ ماَ لاَْقناَا ال�سَّ ا خاَ ماَ 1-{واَ

)�سورة الأنبياء، الآية:  6))

ذا باَاِطاًل  لاَْقتاَ هاَ ���ا خاَ بَّناَا ماَ ْر�ِض راَ
اَ
الأ اِت واَ اواَ ماَ ْلِق ال�سَّ ���ُروناَ ِف���ي خاَ 2-{ اَياَتاَفاَكَّ

اباَ النَّاِر} ذاَ اناَكاَ فاَِقناَا عاَ �ُسْبحاَ

)�سورة اآل عمران، الآية:)9))

{ ُعوناَ لاَْيناَا لاَ تُْرجاَ نَُّكْم اإِ
اَ
اأ باَثًا واَ لاَْقناَاُكْم عاَ ا خاَ نَّماَ

اَ
ْبتُْم اأ �سِ فاَحاَ

اَ
3-{اأ

 )�سورة الموؤمنون، الآية: 5)))

هدفّية الخلق





ا ةمفله ))ققخيم

 الكون مخلوق بحكمة ولهدف

اإّن من ال�سروري للم�سلم اأن يعرف اأّن هذا الكون لم ُيخلق عبثًا ولهوًا ولعبًا بعيدًا عن 

الحكمة، وهذا ظنُّ اّلذين كفروا من الملحدين الماّديين، اّلذين ل يعترفون بهدف للخلق؛ 

لأّنه���م يعتق���دون اأّن الطبيعة الفاقدة للعق���ل وال�سعور والهدف هي اّلت���ي ابتداأت الخلق، 

ب�سدفة عمياء، ولهذا فاإّنهم يوؤّيدون اللغوّية وعدم الفائدة في مجموعة الوجود.

فلي����س غريب���ًا مع هذه النظرة العبثّي���ة اأن يكون الغرب الماّدّي � اّل���ذي ل اإيمان له 

بوجود هدف وغاية من الخلق � مجتمعًا عبثّيًا ل هّم له اإّل الأكل وال�سرب واللهو واللعب 

واللغو والغناء والملّذات واإ�ساعة الوقت في الأمور غير المفيدة.

وه���ذه النظرة لي�س���ت جديدة بل لها ج���ذور تاريخّية، وقد كان���ت الجاهلّية الأولى 

ا يُْهِلُكناَا  ماَ ناَْحياَا واَ ْنياَا ناَُموُت واَ ياَاتُناَا الدُّ ا ِهياَ اإِلاَ حاَ توؤمن بهذه العبثّية، يقول تعالى: {َوقاَالُوا ماَ

.
(((

{  ياَُظنُّوناَ
ِلكاَ ِمْن ِعْلٍم اإِْن ُهْم اإِلاَ ا لاَُهْم ِبذاَ ماَ ْهُر واَ اإِلاَ الدَّ

 نظرة اإلسالم إلى الخلق

َماء  لاَْقناَا ال�سَّ ���ا خاَ ماَ اأّم���ا نظرة الإ�س���الم اإلى الخلق فهي ظاهرة م���ن قوله تعالى: {واَ

ْذناَاُه ِمْن لاَُدنَّا اإِْن ُكنَّا فاَاِعِليناَ *  ْن ناَتَِّخذاَ لاَْهواً لاَتَّخاَ
اَ
ْدناَا اأ راَ

اَ
َواالأْر�َض َوَما بَْينَُهَما اَلِعِبيَن * لاَْو اأ

.
(((

{ ُفوناَ ا تاَ�سِ ْيُل ِممَّ لاَُكُم اْلواَ اِهٌق واَ ا ُهواَ زاَ ُغُه فاَاإِذاَ ى اْلباَاِطِل فاَياَْدماَ
لاَ قِّ عاَ باَْل ناَْقِذُف ِباْلحاَ

.
(((

{ ُعوناَ نَُّكْم اإِلاَْيناَا لاَ تُْرجاَ
اَ
اأ باَثًا واَ لاَْقناَاُكْم عاَ ا خاَ نَّماَ

اَ
ْبتُْم اأ �سِ فاَحاَ

اَ
وقوله �سبحانه: {اأ

)))   �سورة الجاثية، الآية: 4).

)))    �سورة الأنبياء، الآيات: 6)� 7)� 8).

)))   �سورة الموؤمنون، الآية: 5)).
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.
(((

كاَ �ُسًدى} ْن يُْتراَ
اَ
اُن اأ ُب الإِْن�ساَ ياَْح�ساَ

اَ
وقوله تعالى:{اأ

فما هو الهدف اإذن من الخلق؟

اله���دف من الخل���ق ل يعود اإلى الخالق تعالى، فهو غنيٌّ عن خلقه، واإّنما يعود اإلينا 

نحن المخلوقين الناق�سين.

ُيمك���ن القول اإّن الهدف من خلقن���ا هو تكاملنا وارتقاوؤنا وذل���ك يح�سل بمعرفتنا 

لخالقنا وبعبادته اأي طاعته.

فبطاعت���ه نتكام���ل ون�سل���ك طري���ق الحكم���ة، وبع�سيانه نت�ساف���ل اإل���ى الحيوانّية 

وال�سهوانّية واللغوّية والالهدفّية.

.
(((

 ِلياَْعبُُدوِن}
الإِْن�ضاَ اإِلاَ لاَْقُت اْلِجنَّ واَ ا خاَ ماَ يقول تعالى م�سيرًا اإلى غاية خلق الإن�سان: {واَ

 
اَ
نَّ اهلل

اَ
ُل الأْمُر باَْيناَُهنَّ ِلتاَْعلاَُموا اأ ِمناَ الأْر�ِض ِمْثلاَُهنَّ ياَتاَناَزَّ اٍت واَ ���واَ ماَ ْبعاَ �ساَ لاَقاَ �ساَ {اهللُ الَِّذي خاَ

.
(((

ْيٍء ِعْلمًا} اطاَ ِبُكلِّ �ساَ حاَ
اَ
 قاَْد اأ

اَ
نَّ اهلل

اَ
اأ ْيٍء قاَِديٌر واَ لاَى ُكلِّ �ساَ عاَ

.
(4(

ُفوُر} ِزيُز اْلغاَ ُهواَ اْلعاَ اًل واَ ماَ ُن عاَ ْح�ساَ
اَ
يُُّكْم اأ

اَ
ُكْم اأ ياَاةاَ ِلياَْبُلواَ اْلحاَ ْوتاَ واَ لاَقاَ اْلماَ {الَِّذي خاَ

 لغو الكّفار ولهوهم

وحي���ث كان الكّفار ينظرون اإلى الدنيا نظرة عابث���ة لغية لهية انعك�س ذلك على 

�سلوكهم، فاإّنهم ياأخذون الأمور حّتى المهّمة منها � كم�ساألة الّدين الم�سيرّية � ماأخذًا 

لاَِعبًا ِمَن  ُذوا ِديناَُكْم ُهُزواً واَ نُوا لاَ تاَتَِّخُذوا الَِّذيناَ اتَّخاَ ا الَِّذيناَ اآماَ يُّهاَ
اَ
لهوّيًا، يقول �سبحانه: {ياَا اأ

ْيتُْم  ا ناَاداَ اإِذاَ ِمِنيناَ * واَ  اإِْن ُكْنتُْم ُموؤْ
اَ
اتَُّقوا اهلل ْوِلياَاء واَ

اَ
اراَ اأ اْلُكفَّ وتُوا اْلِكتاَاباَ ِم���ْن قاَْبِلُكْم واَ

ُ
الَِّذي���ناَ اأ

.
(5(

{  ياَْعِقُلوناَ
نَُّهْم قاَْوٌم لاَ

اَ
ِلكاَ ِباأ لاَِعبًا ذاَ ا ُهُزواً واَ ُذوهاَ ِة اتَّخاَ الاَ اإِلاَى ال�سَّ

)))   �سورة القيامة، الآية: 6).

)))   �سورة الذاريات، الآية: 56.

)))   �سورة الطالق، الآية: )).

)4)   �سورة الملك، الآية: ).

)5)   �سورة المائدة، الآيتان: 57� 58.



ا ةمفله ))ققخيم

ُنالحظ في هذه الآيات اأّن الكافرين يتعاملون مع الّدين وهو م�ساألة مهّمة وخطيرة؛ 

لأّنه يمثِّل م�سير الإن�سان با�ستهزاء ولعب.

والهزو: هو الكالم الم�سحوب بحركات ُت�سّور ال�سخرية، وُي�ستخدم لال�ستخفاف 

وال�ستهانة.

واللع���ب: ه���و اّل���ذي ي�سدر عبث���ًا وبدون هدف �سحي���ح، اأو خاليًا م���ن اأيِّ هدف؛ 

و�ُسّميت بع�س اأفعال ال�سبيان لعبًا لنف�س ال�سبب.

ُينق���ل ع���ن اأبي جهل � راأ�س الكفر زمن ر�س���ول اهلل P � اأّنه كان يقف على قري�س 

طعمكم من الّزقوم اّلذي يتهّددنا به محّمد؟ ثّم يبعث فيح�سرون 
ُ
ويقول: اأُتريدون اأن اأ

الزب���د والتمر، ف���كان يقول: هذا هو الّزقوم، وبهذا الأ�سل���وب كان ي�ستهزاأ باآيات اهلل، 

وي�ستهين باأمور الّدين الخطيرة.

والله���و،  ال�ش���هو،  عالم���ات  ث���الث  »...وللغاف���ل  الحكي���م:  لقم���ان  ع���ن  ُي���روى 

.
(((

والن�شيان«

وُي���روى عنه مح���ّذرًا ابنه من مجال�س اللهو وطالبًا مجال�س���ة اأهل الحكمة والذكر: 

»اخت���ر المجال�ص عل���ى عينك، فاإن راأيت قوماً يذكرون اهلل فاجل�ص معهم، فاإن تكن 

عالم���اً ينفعك علم���ك، واإن تكن جاهاًل عّلموك، ولع���ّل اهلل تعالى اأن يظّلهم برحمة 

.
(((

فيعّمك معهم«

 تصحيح رؤية الكّفار وتنبيه المؤمنين

ل القراآن اأف���كار الكّفار العبثّي���ة الالغية من اأفق ه���ذه الحياة  وم���ن اأج���ل اأن يح���وِّ

المحدودة اإلى عالم اأو�سع، ُيبّين لهم حقيقة الحياة الدنيا بالن�سبة اإلى الحياة الآخرة 

اراَ  اإِنَّ الدَّ لاَِعٌب واَ ْنياَا اإِلاَ لاَْه���ٌو واَ ياَاُة الدُّ ���ِذِه اْلحاَ اّلت���ي ل يوؤمن���ون بها، يقول �سبحانه: {َوَما هاَ

)))   بحار الأنوار، ج ))، �س 5)4، كتاب النبّوة، ح 8.

)))  الكافي، ج)، �س9)، ح).



مل�ّ�ؤلنين4) ...وذك������رى 

.
(((

{ انُوا ياَْعلاَُموناَ اُن لاَْو كاَ ياَواَ ةاَ لاَِهياَ اْلحاَ ِخراَ
اَ
الآ

ومعنى اللهو: كّل عمل ي�سرف الإن�سان عن م�سائل الحياة الأ�سا�سّية. اأّما اللعب: 

فيطل���ق على الأعمال اّلتي فيها نوع من النظم الخيالّي، والهدف الخيالّي، ففي اللعب 

مث���اًل يكون اأحد الالعبين ملكًا، والآخر وزيرًا، والثالث قائدًا للجي�س، والرابع �سارقًا، 

وبعد انتهاء اللعب الموؤّقت يعود كلُّ �سيء اإلى مكانته.

 وال تنَس نصيبك من الدنيا

ما مّر من كالم قد يوحي لبع�س النا�س باأّن حياة الموؤمن قاتمة، �سوداء، جاّدة اإلى 

اأبع���د الح���دود، ل ترفي���ه، ل لعب، ل ت�سلية، ل �سياحة، بل فقط علي���ه اأن ينظر اإلى ما 

وراء الدنيا، اإلى الموت والقبر والقيامة والآخرة، ويترك الدنيا لأهلها ومحّبيها...

ف���ي الحقيقة لي�س الأمر كذل���ك، فالإ�سالم دين ُيحاكي فط���رة الإن�سان وطبيعته، 

وُيعطي لكلِّ �سيء حّقه، فالإن�سان لي�س ملكًا من المالئكة بل فيه جنبة ماّدّية ل بّد من 

مراعاتها، واإّل اإذا لم ُتراَع اأّدت اإلى رّدة فعل عك�سّية.

.
(((

وقد ورد عن الإمام علّي Q: »رّوحوا قلوبكم فاإّنها اإذا اأُكرهت عميت«

وروي عن���ه اأي�سًا: »اإّن للقلوب �ش���هوة وكراهة واإقباًل واإدب���اراً فاأتوها من اإقبالها 

.
(((

و�شهوتها فاإّن القلب اإذا اأُكره عمي«

وعن  ر�سول اهلل P: »ينبغي للعاقل اإذا كان عاقاًل اأن يكون له اأربع �شاعات من 

النهار: �ش���اعة ُيناجي فيها رّبه، و�ش���اعة ُيحا�شب فيها نف�شه، و�شاعة ياأتي اأهل العلم 

رونه في اأمر دينه وين�شحونه، و�شاعة ُيخّلي بين نف�شه ولّذتها من اأمر  اّلذين ُيب�شّ

.
(4(

الدنيا فيما يحّل ويحمد«

)))   �سورة العنكبوت، الآية: 64.

)))   عوالي الالآلي، ج )، �س ))).

)))   غرر الحكم، ج )، �س 4).

)4)   بحار الأنوار، ج )، �س ))).



ا ةمفله 5)ققخيم

ه���ذا وقد �ساهدنا و�سمعنا عن اأنا�س كان���وا ملتزمين بالإيمان اإّل اأّنهم انقلبوا على 

فهموه ب�سكل قات���م �سلبّي، مّم���ا اأّدى اإلى رّدة فعل 
ُ
ي���ن اأو اأ اأعقابه���م؛ لأّنه���م فهموا الدِّ

عك�سّية، فتركوا اللتزام والعمل ال�سالح.

 اللهو الهادف

لقد مّرت معكم اآيات عديدة تذّم حالة اللهو الالغي، واإليكم بع�س الأحاديث اّلتي 

 :Q تذّم هذه الحالة اّلتي ُتن�سي الإن�سان م�سوؤولّياته الجاّدة، فعن اأمير الموؤمنين

 
(((

. وعنه Q: »الموؤمن يعاف الله���و وياألف الجّد«
(((

»الله���و من ثمار الجه���ل«

.
(((

»ل ُيفلح من َوِله باللعب وا�شتهتر باللهو والطرب«

ه الإن�سان  وفي المقابل هناك اأحاديث ُت�سير اإلى نماذج من اللهو الهادف اّلذي ُيرفِّ

الموؤمن به عن نف�سه، واإليكم بع�سها.

.
(4(

عن ر�سول اهلل P: »عليكم بالرمي فاإّنه خير لهوكم«

.
(5(

وعنه P: »من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فاإّنها نعمة كفرها«

اإذن على الإن�سان الموؤمن اأن يكون جاّدًا حكيمًا في الحياة، ولكن ل يعني ذلك ترك 

الدنيا واإعماِرها وبناِئها.

وننه���ي كالمنا بدع���اٍء لالإمام زين العابدي���ن Q: »اإلهي اأ�ش���كو اإليك نف�ش���اً 

بال�ش���وء اأّمارة، واإلى الخطيئة مبادرة، وبمعا�ش���يك مولعة...، كثيرة العلل، طويلة 

الأم���ل، اإن م�ّش���ها ال�ش���رُّ تج���زع، واإن م�ّش���ها الخي���ر تمنع، مّيال���ة اإلى اللع���ب واللهو، 

.
(6(

مملوءة بالغفلة وال�شهو... «

)))   غرر الحكم، ج )، �س 4)).

)))   م. ن، ج )، �س 4)).

)))   م. ن، ج )، �س 4)).

)4)   ميزان الحكمة، ج 4، �س 4)).

)5)   م. ن، ج 4، �س 0))).

)6)   ال�سحيفة ال�سجادّية، مناجاة ال�ساكين.



مل�ّ�ؤلنين6) ...وذك������رى 

م���ط���ال���ع���ة

طول األمل
يح�س���ن بنا اأن ُنفّكر قلياًل في �سيرة اأمير الموؤمنين والنبّي الكريم P، وهما من 

اأ�سرف خلق اهلل ومن المع�سومين عن الخطاأ والن�سيان والزلل والطغيان، لكي ُنقارن 

بين حالنا وحالهم. اإّن معرفتهم بطول ال�سفر ومخاطره قد �سلبت الراحة منهم، واإّن 

جهلنا اأوجد الن�سيان والغفلة فينا.

اإّن نبّين���ا P ق���د رّو�س نف�س���ه كثيرًا في عبادة اهلل، وقام عل���ى قدميه في طاعة 

لاَْيكاَ اْلُقْراآناَ  ْلناَا عاَ ْنزاَ
اَ
ا اأ اهلل حّت���ى ورمت رجاله، فنزلت الآية الكريمة تقول له: {ط���ه* ماَ

. وعب���ادات عل���ي Q وتهّج���ده وخوف���ه من الح���ّق المتع���ال معروف 
(((

���ى} ِلتاَ�ْسقاَ

للجميع.

اإذًا، اعل���م اأن الرحل���ة كثيرة المخاطر، واإّنما هذا الن�سي���ان الموجود فينا لي�س اإّل 

م���ن مكائد النف�س وال�سيطان، وما هذه الآمال الطوال اإّل من اأحابيل اإبلي�س ومكائده. 

فتيّقظ اأّيها النائم من هذا ال�سبات وتنّبه، واعلم اأّنك م�سافر ولك مق�سد، وهو عالم 

اآخر، واأّنك راحل عن هذه الدنيا، �سئت اأم اأبيت. فاإذا تهّياأت للرحيل بالزاد والراحلة 

لم ُي�سبك �سيء من عناء ال�سفر، ول ُت�ساب بالتعا�سة في طريقه، واإّل اأ�سبحت فقيرًا 

م�سكينًا �سائرًا نحو �سقاء ل �سعادة فيه، وذّلة ل عّزة فيها وفقر ل غناء معه وعذاب ل 

راح���ة منه. اإنّها النار اّلت���ي ل تنطفئ وال�سغط اّلذي ل ُيخّفف، والحزن اّلذي ل يتبعه 

�سرور، والندامة اّلتي ل تنتهي اأبدًا.

: انظر اأّيها الأخ اإلى ما يقوله الإمام في دعاء كميل وهو ُيناجي الحّق عزَّ وجلَّ

ْنَيا َوُعُقوَباِتَه���ا« اإلى اأن يقول : »َوهَذا  »َواأَْن���َت َتْعلَُم �َش���ْعِفي َعْن َقِليٍل ِم���ْن َباَلِء الدُّ

«. ُترى ما هذا العذاب اّل���ذي ل تطيقه ال�سماوات  ْر����صُ ���َمَواُت َوالأَ َم���ا ل َتُق���وُم َل���ُه ال�شَّ

)))  �سورة طه، الآيتان: )  و ).



ا ةمفله 7)ققخيم

عّد لك؟ اأفال ت�ستيقظ وتنتبه، بل تزداد كّل يوم ا�ستغراقًا في النوم 
ُ
والأر�س، اّلذي قد اأ

والغفلة؟

في���ا اأّيها القل���ب الغافل! انه�س من نومك واأع���ّد عّدتك لل�سفر، »َفَقْد ُن���وِدَي ِفيُكْم 

، وعّمال عزرائي���ل منهمكون في العمل وُيمكن في كّل لحظة اأن ي�سوقوك 
(((

ِحي���ِل« ِبالرَّ

�سوقًا اإلى العاَلم الآخر. ول تزال غارقًا في الجهل والغفلة؟

ُروِر وال�ْشِتْعَداَد  ُلَك التََّجاِفَي َعْن َداِر الُغُروِر، َوالإَِناَبَة اإَِلى داِر ال�شُّ »اللَُّهمَّ اإِّني اأَ�ْشاأَ

.
(((

ِلْلَمْوِت َقْبَل ُحُلوِل اْلَفْوِت«

الأربعون حديثا،الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س69)�)7).

)))  نهج البالغة  الخطبة  04)  )ال�سيخ �سبحي ال�سالح(.

)))  مفاتيح الجنان، دعاء ليلة ال�سابع والع�سرين من �سهر رم�سان.





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

2

ْركاَ لاَُظْلٌم  ُهواَ ياَِعُظُه ياَا بُناَيَّ لاَ تُ�ْسِرْك ِباهلِل اإِنَّ ال�سِّ اُن ِلْبِنِه واَ اإِْذ قاَ���الاَ لُْقماَ )- {واَ

ِظيٌم} عاَ

)�سورة لقمان، الآية:)))

ماَن يُ�ْسِرْك  اء واَ ن ياَ�ساَ ِلكاَ ِلماَ ا ُدوناَ ذاَ ياَْغِفُر ماَ كاَ ِبِه واَ ن يُ�ْسراَ
اَ
 ياَْغِفُر اأ

 لاَ
اَ
)- { اإِنَّ اهلل

ِظيًما} ى اإِْثًما عاَ ِد اْفتاَراَ ِباهلِل فاَقاَ

)�سورة الن�ساء، الآية: 48)

ماَن يُ�ْسِرْك  اء واَ ن ياَ�ساَ ِلكاَ ِلماَ ا ُدوناَ ذاَ ياَْغِفُر ماَ كاَ ِبِه واَ ن يُ�ْسراَ
اَ
 ياَْغِفُر اأ

 لاَ
اَ
3-{ اإِنَّ اهلل

الاًَل باَِعيًدا} لَّ �ساَ ْد �ساَ ِباهلِل فاَقاَ

)�سورة الن�ساء، الآية:6)))

 الشرك الجلّي والشرك الخفّي





)) ةمجرا ةمشلام وةمجرا ةمفلام

أنواع الشرك

�ل�شرك له  �أ�شكال خمتلفة:

لقد بداأ لقمان الحكيم وعظه لبنه بم�ساألة اأ�سا�سّية لنطالق الإن�سان نحو الكمال، 

ُهواَ ياَِعُظُه ياَا بُناَيَّ  اُن ِلْبِنِه واَ ْذ قاَالاَ لُْقماَ اإِ وهي اأْن ل ُي�سرك باهلل وو�سفه باأّنه ظلٌم عظيم: {واَ

ِظيٌم}. ْركاَ لاَُظْلٌم عاَ ِ اإِنَّ ال�سِّ
َّ

لاَ تُ�ْسِرْك ِباهلل

وال�سرك له معاٍن واأ�سكال عديدة نذكر منها:

ال�سرك في الّذات، باأّن يعتقد اأّن هناك اإلهًا اآخر مع  اهلل جّل وعال.

فات، باأْن يعتقد باأّن �سف���ات اهلل زائدة على الذات، ولي�ست عين  ال�س���رك في ال�سّ

ذاته.

ال�سرُك في الربوبية، باأْن يعتقد اأّن هناك �سريكًا هلل تعالى في حركة العالم، والحال 

اأّنه تعالى هو م�سّبب الأ�سباب وعّلة العلل، فال موؤّثر في الوجود اإّل اهلل �سبحانه. يقول 

.
(((

ْيٍء} اِلُق ُكلِّ �ساَ تعالى: {ُقِل اهللُ خاَ

الشرك في التقنين والتشريع

.
(((

لاَ هلِل} يقول �سبحانه: {اإِِن اْلُحْكُم اإِ

ر، فلي�س لأحد غيره �سالحّية الت�سريع والتقنين،  فلّما ثبت اأّنه �سبحانه الخالق والمدبِّ

فه���و اأعلم بما خلق، يعلم ما ي�سلحهم وما يف�سدهم. فال �سهم لغيره في تدبير العالم 

)))   �سورة الرعد، الآية:6).

)))   �سورة الأنعام، الآية: 57.



مل�ّ�ؤلنين)) ...وذك������رى 

العلوّي اأو ال�سفلّي كي ي�ستطيع اأْن ي�سع قوانين من�سجمة مع نظام التكوين.

ف���ال ُب���دَّ للمجتمع الب�سري من حكوم���ة، لأّن الحياة الجتماعّي���ة تتطّلب ذلك، فال 

ُيمك���ن بدون حكوم���ة اأْن تق�ّس���م الم�سوؤوليات، وُتنّظ���م الم�ساريع، وُيح���ال دون الظلم 

والتعّدي والتجاوز.

ر مبداأ الحرّي���ة اأن ل اأحد له حّق الحكومة على اأحد، اإّل اإذا  وم���ن جهة اأخرى، ُيقرِّ

�سمح بذلك المالك الأ�سلي والحقيقي، وهو اهلل خالق كّل �سيء ورّب العالمين.

م���ن هنا يرف�س الإ�سالم كّل حكومة ل تنتهي اإلى الحكومة الإلهّية، وهو اأي�سًا يرى 

�سرعّي���ة الحكم للنبّي P ولالأئّمة المع�سومين R ُثّم للفقيه الجامع لل�سرائط 

في ع�سر غيبة الإمام المهدي |.

ال�سرك في العب�دة:

ف���ال يجوز عبادة غي���ر اهلل، ول ي�ستحّق غيره ذلك، لأّن العبادة يجب اأن تكون لمن 

عم  ه���و كم���ال مطلق. ومطلق الكم���ال، لمن هو غنيٌّ عن الآخرين، ولم���ن هو واهب النِّ

وخالق كّل �سيء، وهذه �سفات ل تجتمع اإّل في ذات اهلل �سبحانه.

واله���دف الأ�سل���ي للعب���ادة ه���و القت���راب من ذل���ك الكم���ال المطل���ق، والوجود 

الالمتناه���ي، ه���و ال�سعي لإنارة النف�س بقب����سٍ من �سفات كمال���ه وجماله، وينتج عن 

ذل���ك البتعاد ع���ن الأهواء وال�سهوات الجامح���ة والّتجاه نحو بن���اء النف�س وتهذيبها 

وتكاملها.

الشرك الخفّي،  الرياء:

وم���ن ال�س���رك الخفّي الرياء، عن اأب���ي عبداهلل Q: »كّل رياء �ش���رك، اإّنه من 

.
(((

عمل للّنا�ص كان ثوابه على الّنا�ص، ومن عمل هلل، كان ثوابه على اهلل«

)))   اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الرياء، �س )9)،  ح ).



)) ةمجرا ةمشلام وةمجرا ةمفلام

وع���ن الإمام الباق���ر Q: كان فيما وعظ به لقمان ابنه اأْن قال: »يا ُبنّي، ل ُتِر 

.
(((

النا�ص اأّنك تخ�شى اهلل وقلبك فاجر«

 ف���كلُّ عمٍل �سال���ح ل ُيراد في���ه اهلل تعالى فهو ري���اء، فال�سالة وال�س���وم والّزكاة 

والحّج والجهاد والأخ���الق الح�سنة والعقائد الحّقة والمواقف ال�سيا�سّية والجتماعّية 

والقت�سادّي���ة العادل���ة ، ينبغي اأْن تك���ون هلل ربِّ العالمين الكام���ل المطلق، ل للنا�س 

ال�سعفاء اّلذين ل يملكون لأنف�سهم �سّرًا ول نفعًا ول حياة ول موتًا ول ن�سورًا.

���مت فاغ�ش���ل وجهك، وادهن راأ�ش���ك،   وفي و�سّية لقمان لبنه، قال: »يا ُبنّي، اإذا �شُ

وارفع �شوتك في المالأ كي ل يعلموا اأّنك �شائم ول تراِء النا�ص ب�شومك و�شالتك 

ر ُيجزيه في العالنية ويرفع  فتهِدم بنيانك وتُغّر غيرك فاإّن اّلذي يعمل هلل في ال�شِّ

.
(((

درجاته في الآخرة والخلود في داره والنظر في وجهه ومرافقة اأنبيائه«

 دّقة أمر الرياء

ربم���ا الكثير مّنا يعرف قبح الرياء ولكن قد يقع الكثير فيه وهو ل ي�سعر ول يدري؛ 

لدّق���ة اأمر الرياء وخفائ���ه، فهو من الأم���ور النف�سّية الباطنّية المتعّلق���ة بنّية الإن�سان 

وقلب���ه، ل يّطل���ع عليها اإّل اهلل �سبحانه، ونحن ن�سير اإل���ى بع�س النماذج  والأمثلة على 

دّقة اأمر الّرياء:

في �سالة الجم�عة:

ق���د يدخل الرياء اإلى الماأموم كاأن يجل�س رجل محترم ذو جاه في ال�سفِّ الأخير، 

وكاأّن���ه ُيريد اأْن يقول للحا�سرين: اإّني بمقامي هذا قد اأعر�ست عن الدنيا ولي�س لدي 

هوى في النف�س، فقد جئت وجل�ست في ال�سفِّ الأخير.

ول يكتفي ال�سيطان بمن ي�سّلي جماعة، بل ياأخذ بزمام بع�س الم�سّلين المنفردين 

)))   بحار الأنوار، ج ))، �س 8)4، ح )).

)))   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 85  86.
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ع���ن الجماعة، في زاوية الم�سجد، حيث يفر����س �سّجادته منفردًا، وُي�سّلي في ح�سور 

النا����س وُيطي���ل ال�سجود والركوع والأذكار الطويلة، هذا الإن�س���ان وكاأّنه ُيريد اأْن يقول 

بتلى باإمام 
ُ
للنا����س:  »اإّنن���ي متدّين ومحتاط اإل���ى درجة ترك �سالة الجماعة لك���ي ل اأ

غيرجامع لل�سرائط«.

 وه���ذا الأخير م�ساف���ًا اإلى اأّنه مبتل���ى بو�ساو�س ال�سيطان فق���د اأوقعه في مخالفة 

التكليف ال�سرعي واأبطل �سالته، لما يراه مراجعنا العظام اأّنه اإذا كانت هناك �سالة 

جماع���ة قائم���ة و�سّلى منفردًا ب�س���كل ُي�سيء بها اإلى الإمام اأو اإل���ى الجماعة ف�سالته 

باطلة.

�سالة الليل:

 ق���د يتحّدث بع�س النا�س عن �سالة الليل اأو ُيكثر ال�سوؤال عن م�سائل �سالة الليل، 

وكاأّنه ُيريد اأن ُيوحي اإلى النا�س باأّنه من اأهل �سالة الليل.

ال�سدقة:

قد ُيعط���ي بع�س النا�س ال�سدقة في الخفاء، ولكن ُيح���اول جهده اأن ُيظهر للنا�س 

اأّنه ت�سّدق خفاًء، ليرى النا�س ف�سيلته، م�ساعفة، اأي ال�سدقة وفي الخفاء.

 عالمات الرياء:

ع���ن الإمام ال�سادق Q: قال لقمان لبنه: »للمرائي ثالث عالمات: يك�ش���ل 

.
(((

اإذا كان وحده، وين�شط اإذا كان النا�ص عنده، ويتعّر�ص في كّل اأمر للمحمدة«

من عالمات الإن�سان المرائ���ي اأّنه ُي�ساهد في نف�سه اإعرا�سًا عن الطاعات عندما 

يك���ون وحده، واإذا تعّبد فمع كلفة اأو م���ن منطلق العادة من دون اإقبال وتوّجه وخ�سوع، 

ولكن عندما يح�سر في المحافل العاّمة ين�سط ويزداد اإقباًل وخ�سوعًا.

)))   بحار الأنوار، ج ))، �س 5)4، ح 8.
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هة اإلى  ُث���ّم تراه يرغب في اأْن يمدحه النا�س على كلِّ عم���ل عمله، فتجد اأذنه متوجِّ

األ�س���ن النا�س وقلبه عندهم، لكي ي�سمع من يمدحه، بقوله: ما اأ�سّد تدّين والتزام هذا 

الإن�سان، اإلى اآخر لئحة المديح اّلتي يطرب لها.

 عالج الرياء

للرياء عالج علمّي وعملّي:

اأّم� العلمّي:

العل���م باأّن اهلل حا�سر واأّن���ه اأقرب اإليك من حبل الوريد، وبه���ذا العلم ت�ستحي اإْن 

عملت لغير اهلل الحا�سر.

وم���ن الآي���ات اّلتي تدّل عل���ى ح�سور اهلل وعلمه ب���كلِّ �سيء، قول لقم���ان لبنه وهو 

ْو ِفي 
اَ
اِت اأ واَ ماَ ْو ِفي ال�سَّ

اَ
ٍة اأ ْخراَ ٍل فاَتاَُكْن ِفي �ساَ ْرداَ بٍَّة ِمْن خاَ الاَ حاَ ا اإِْن تاَُك ِمْثقاَ يعظه: {ياَا بُناَيَّ اإِنَّهاَ

.
(((

ِبيٌر}  لاَِطيٌف خاَ
اَ
ا اهللُ اإِنَّ اهلل ِت ِبهاَ

ْ
الأْر�ِض ياَاأ

العل���م ب���اأّن اهلل هو مالك القل���وب، ولي�س رياوؤك هو من ياأخ���ذ بالقلوب، بل النا�س 

تمقت المرائي.

العلم باأّن ل فائدة ُتجنيها من حبِّ النا�س ال�سعاف اأو بغ�سهم، وهم ل يملكون �سيئًا من 

دون اهلل تعالى، واأنت تقول في �سالتك »اهلل اأكبر« فاعمل لالأكبر ل لالأ�سغر.

ها العزيز، اطلب ال�ش���معة والذكر الح�ش���ن  يق���ول الإم���ام الخميني }: »اإذاً اأيُّ

م���ن اهلل، التم����ص قل���وب النا�ص من مالك القل���وب، اعمل اأنت هلل وحده ف�ش���تجد اأّن 

���ل عليك في  اهلل تعالى � ف�ش���اًل عن الكرامات الأخروّية ونعم ذلك العالم � �شيتف�شّ

هذا العالم نف�ش���ه بكرامات عدي���دة، فيجعلك محبوباً، وُيعّظم مكانتك في القلوب، 

ويجعلك مرفوع الراأ�ص � وجيهاً � في كلتا الّدارين. ولكن اإذا ا�شتطعت فخّل�ص قلبك 

)))  �سورة لقمان، الآية 6).
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ب�شورة كاملة بالمجاهدة والم�شّقة، من هذا الحّب اأي�شاً، وطّهر باطنك، كي يكون 

العمل خال�شاً من هذه الجهة، ويتوّجه القلب اإلى اهلل فقط، وتن�شع الروح، وتزول 

.
(((

اأدران النف�ص... «

الإلتف���ات اإلى اأّن اهلل تعالى ل يقبل عمل المرائي. ففي الحديث القد�سّي »اأنا خير 

. فال ينال 
(((

�شريك، من اأ�شرك معي غيري في عمل لم اأقبله اإّل ما كان خال�شاً لي«

المرائي غير الخ�سران في الدنيا والآخرة.

واأّم� العملّي:

ف���اأن تحاول العبادة في ال�سّر، فاإن اأ�سبحت عبادتك في ال�سّر ل تختلف عن العلن 

بل اأف�سل، فهذا ُي�سير اإلى اأّن عبادتك �سليمة اإْن �ساء اهلل.

واإْن راأيت اأّن عبادة العلن ل تزال اأف�سل من ال�سّر، فهذا ُي�سير اإلى خلل في عبادتك 

عليك اإ�سالحه بال�ستمرار في العبادة �سّرًا.

)))   الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، دار التعارف، �س 50.

)))   الو�سائل، ج )، الباب 8، من اأبواب مقّدمة العبادات، �س 44 ، ح 9.



7) ةمجرا ةمشلام وةمجرا ةمفلام

م���ط���ال���ع���ة

اإّن الإن�سان يرغب اأن يتفّرد في ا�ستيعاب مع�سلة علمّية وحّلها لدى مح�سر العلماء 

والروؤ�س���اء والف�س���الء، ويبته���ج اأكثر، كّلم���ا كان تو�سيح���ه للم�ساألة العلمّي���ة اأح�سن، 

ولف���ت انتب���اه الحا�سرين اأكثر. لأّن���ه ُيحّب اأن ينت�سر على كّل م���ن ُيناظره. اإّنه ي�سعر 

بن���وٍع من الدلل العلمّي والتفّوق، واإذا اقت���رن ذلك بت�سديق من اإحدى ال�سخ�سّيات، 

ل���كان نور على ن���ور. اإّن هذا الم�سكين غاف���ل عن اأّنه اأحرز هنا موقع���ًا لدى الف�سالء 

والعلم���اء ولكّن���ه �سقط من عين رّبهم ومال���ك ملوك العاَلم، واأّن عمل���ه قد ُترك باأمر 

الحّق المتعال في �سّجين. ثّم اإّن عمله هذا من الرياء ممزوج بعّدة معا�ٍس اأخرى، مثل 

ف�سح���ه واإذلله واإيذائه اأخ���ًا له في الإيمان، واأحيانًا التج���ّروؤ على موؤمن وهتكه، وكّل 

واح���د من هذه الأعمال هي من الموبق���ات وكافية وحدها لإدخال الإن�سان في جهّنم. 

واإذا األق���ت النف�س م���ّرة اأخرى �سباك كيدها، لتقول ل���ك: اإّن هدفي هو اإعالن الحكم 

ال�سرع���ّي واإظهار كلمة الحّق وه���و من اأف�سل الطاعات، ولي�س لإظه���ار العلم والتكّبر 

وح���ّب الظهور، فا�س���األ نف�سك في الباطن اأّنه لو كان زميل���ي الم�ساوي لي في الدرجة 

العلمّي���ة ه���و اّلذي قال ذلك الحك���م ال�سرعّي وهو اّلذي حلَّ تل���ك المع�سلة وكنِت اأنِت 

مغلوب���ة في ذل���ك المح�سر، اأكان ذلك عل���ى حدٍّ �سواء عن���دك؟ اإذا كان كذلك فاأنت 

�س���ادق. واإذا لم تترك كيدها وقالت ل���ك: اإّن اإظهار الحّق ف�سيلة، وله ثواب عند اهلل 

عّمر دار الثواب، فقل لها: لنفر�س اأّن اهلل 
ُ
ريد اأن اأنال هذه الف�سيل���ة، واأ

ُ
تعال���ى، واأنا اأ

تعال���ى اأنعم علي���ِك بتلك الف�سيلة نف�سها في حالة مغلوبّيت���ك وت�سديقك بالحّق، فهل 

تبقين طالبة للغلبة؟ فاإذا رجعتم اإلى باطنكم وراأيتم اأّنكم ما زلتم تميلون اإلى الغلبة، 

وال�سته���ار بين العلماء بالعلم والف�سل، واأّن بحثكم العلم���ّي كان لأجل الح�سول على 

المكان���ة في قلوب اأولئ���ك، اإذًا، فاعلموا اأّنكم مراوؤون في هذا البحث العلمّي اّلذي هو 

م���ن اأف�سل الطاع���ات والعبادات واأّن عملكم هذا � بح�س���ب الرواية ال�سريفة في كتاب 
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)الكافي( هو في »�سّجين«، واأّنكم م�سركون باهلل. واإّن هذا العمل هو لأجل حّب الجاه 

طلقا على قطيٍع 
ُ
وال�س���رف وهما � بح�سب الرواية � اأ�سد �سررًا على الإيمان من ذئبين اأ

بال راٍع.

اء  اإذًا، فعليكم اأنتم اأهل العلم المتكّفلين باإ�سالح الأّمة والإر�ساد اإلى الآخرة الأطبَّ

لالأمرا�س النف�سّية، اأن ُت�سلحوا اأنف�سكم اأّوًل وتجعلوا مزاجكم النف�سّي �سالمًا، كي ل 

تكونوا في زمرة »العاِلم بال عمل« وهو �سنف معلوم الحال والعاقبة.

الّلهّم طّهر قلوبنا من كدر ال�سرك والنفاق، و�سفِّ مراآة قلوبنا من �سداأ حّب الدنيا 

وه���ي من�ساأ جميع هذه الأم���ور. الّلهّم رافقنا، وخذ باأيدينا نح���ن الم�ساكين المبتلين 

به���وى النف�س وحبِّ الج���اه وال�سرف في هذا ال�سفر المملوء بالخطر وفي هذا الطريق 

المليء بالمنعطفات وال�سعاب والظلمات اإّنك على كّل �سيء قدير.

الأربعون حديثًا،الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س56� 58.



3

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

فاَى ِبِه ِبُذنُوِب  كاَ ْمِدِه واَ بِّْح ِبحاَ �ساَ  ياَُموُت واَ
يِّ الَّ���ِذي لاَ لاَى اْلحاَ ْل عاَ كَّ تاَواَ )- {واَ

ِبيراً}. ِعباَاِدِه خاَ

)�سورة الفرقان، الآية:  58)

لاَ اهللُ ِلُكلِّ  عاَ ْمِرِه قاَْد جاَ
اَ
 باَاِلُغ اأ

اَ
�ْسبُُه اإِنَّ اهلل لاَ���ى اهلِل فاَُهواَ حاَ ْل عاَ كَّ ���ن ياَتاَواَ ماَ )- { واَ

ْيٍء قاَْدًرا}. �ساَ

)�سورة الطالق، الآية: ))

.{ ِليناَ كِّ  يُِحبُّ اْلُمتاَواَ
اَ
لاَى اهلِل اإِنَّ اهلل ْل عاَ كَّ ْمتاَ فاَتاَواَ زاَ ا عاَ )- { فاَاإِذاَ

)�سورة اآل عمران، الآية: 59))

التوّكل على اهلل





))ةم ىكم  ّلو ةا

ل التوكُّ

الأ�س���ل في التوّكل اإظهار العجز والإعياء، والتوّكل على اهلل هو  انقطاع العبد اإليه 

.
(((

في جميع ما ياأمله من المخلوقين

ل عل���ى اهلل تعالى، هو �سبي���ل الرا�سدين، وديدن العق���الء والموؤمنين، وهو  والت���وكُّ

الطريق الطبيعي المنطقي، باعتبار اأّن اهلل تعالى هو المّت�سف بكّل ال�سفات الكمالّية، 

فهو الخالق والعالم والقوي والغني.

 وقي���ل: »ل���و اأّن رج���اًل توّكل على اهلل ب�ش���دق النّي���ة لحتاجت اإلي���ه الأمراء فمن 

.
(((

دونهم..«

كال على غير اهلل �سبحان���ه: »ل تّتكل اإلى  وع���ن ر�سول اهلل P: محّذرًا م���ن الإتِّ

.
(((

غير اهلل فيكلك اإليه«

وع���ن لقم���ان الحكي���م: »ي���ا ُبن���ّي... وم���ن ذا اّل���ذي ت���وّكل عل���ى اهلل فوكل���ه اإل���ى 

.
(4(

غيره؟!«

وعن���ه اأي�سًا: »وعليك � يا ُبنّي � بالياأ�ص عّما في اأي���دي النا�ص والوثوق بوعد اهلل، 

وا�شع فيما ُفر�ص عليك، ودع ال�شعي فيما �شمن لك، وتوّكل على اهلل في كلِّ اأمورك 

.
(5(

يكفك«

)))  مجمع البحرين، ج4، �س546)و ك ل(.

)))   رو�سة الواعظين، �س 6)4.

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 689، ح)9))).

)4)   بحار الأنوار، ج ))، �س ))4، ح 4).

)5)   اإر�ساد القلوب، الديلمي، �س )7.
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 التوّكل واألسباب الطبيعّية

ه���ل اأّن العتماد على اهلل �سبحانه يعن���ي ترك الأ�سباب الطبيعّية في الحياة؟ وهل 

يعن���ي  النزواء ع���ن النا�س وتجنُّب الخو�س ف���ي معترك الحياة، والكتف���اء بالت�سّرع 

والدعاء؟

بالطب���ع ل، ف���اإّن هذا التف�سي���ر هو تواكل ل ت���وّكل، واّنما التوّكل ه���و ا�ست�سالم هلل 

�سبحانه واعتماد عليه لأّن بيده كّل الأمور. 

وعل���ى الإن�س���ان اأن  ي�سير وفقًا لالأ�سباب اّلتي و�سعه���ا اهلل �سبحانه، ولكن مع هذا 

علي���ه اأن ي�ست�سعر في نف�سه اأّنه �سعيف ول ا�ستق���الل له في اإرادة اأموره من دون اهلل، 

واأّن الأ�سب���اب العادّية با�ستقاللها ل تقوى على اإي�سال���ه اإلى ما يبتغيه من المقا�سد، 

ب���ل عليه اأن يلتجئ في اأموره اإلى اهلل تعال���ى، العاِلم بكّل تفا�سيل الكون، المّطلع على 

عباده، م�سّبب الأ�سباب، ومقّلب القلوب.

 واأتوّكل، اأو اأُطلقها 
(1(

عن ر�سول اهلل P: رّدًا على �سوؤال: »يا ر�ش���ول اهلل اأعقلها

.
(((

واأتوّكل؟ قال P: اعقلها وتوّكل«

وع���ن الإمام ال�سادق Q ق���ال: »ل تدع طلب الرزق من حّل���ه فاإّنه عون لك 

.
(((

على دينك واعقل راحلتك وتوّكل«

اذهب أنت وربّك فقاتال:

عندما خرج النبّي مو�سى Q من الأر�س المقّد�سة، واجهته مهّمة اإعداد قومه 

للدخ���ول اإليها مّرًة اأخرى. فما كان منهم حين اأمرهم بدخول الأر�س المقّد�سة اإّل اأن 

قالوا: 

)))   اأي اأعقل الناقة واأربطها.

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 685، ح 77))).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج7)، �س4)، ح7.



))ةم ىكم  ّلو ةا

ا فاَاإِنَّا  ا فاَ���اإِْن ياَْخُرُجوا ِمْنهاَ تَّى ياَْخُرُجوا ِمْنهاَ ���ا حاَ اإِنَّا لاَْن ناَْدُخلاَهاَ بَّاِريناَ واَ ���ا قاَْوم���ًا جاَ {اإِنَّ ِفيهاَ

ا  لاَْيِه���ُم اْلباَاباَ فاَاإِذاَ ا اْدُخُلوا عاَ لاَْيِهماَ ���ماَ اهللُ عاَ ْنعاَ
اَ
اُفوناَ اأ ُجالاَِن ِم���ناَ الَِّذيناَ ياَخاَ *قاَ���الاَ راَ اِخُلوناَ داَ

.
(((

{ ُلوا اإِْن ُكْنتُْم ُموؤِْمِنيناَ كَّ لاَى اهلِل فاَتاَواَ عاَ اِلبُوناَ واَ ْلتُُموُه فاَاإِنَُّكْم غاَ خاَ داَ

ا  ى اإِنَّا لاَْن ناَْدُخلاَهاَ واأج���اب المنطق اليهودي المتخاذل الم�سبع بال���ذّل: {قاَالُوا ياَا ُمو�ساَ

.
(((

{ اُهناَا قاَاِعُدوناَ اِتالاَ اإِنَّا هاَ بُّكاَ فاَقاَ راَ ْنتاَ واَ
اَ
ْب اأ ا فاَاْذهاَ اُموا ِفيهاَ ا داَ باَداً ماَ

اَ
اأ

ل هو ما يفهمه بع�س النا�س اليوم اإلقاء الكّل  ويبدو اأن غاية ما فهمه قوم مو�سى من التوكُّ

على اهلل تعالى، وتفوي�س الأمر اإليه بالمعنى ال�سلبّي، بحيث يعي�سون الّتكال والقعود والك�سل 

دون �سعي نحو امتالك اأ�سباب القّوة والعمل والفعالّية.

ِمْن  ٍة واَ ْعتُْم ِمْن ُقوَّ ا ا�ْستاَطاَ وا لاَُهْم ماَ ِعدُّ
اَ
اأ وه���ذا بخالف المنطق القراآنّي اّلذي يقول: {واَ

.
(((

{ ُكْمَ ُدوَّ عاَ ُدوَّ اهلِل واَ ْيِل تُْرِهبُوناَ ِبِه عاَ ِربَاِط اْلخاَ

ل وآثاره اإليجابّية:  معطيات التوكُّ

ل على اهلل تعالى اآثار اإيجابّية عديدة منها:  للتوكُّ

1ـ العتم�د على الّذات والإقدام والقّ�ة:

ل على اهلل ُيعلِّق اأمله بالق���درة المطلقة الالمتناهية، ف���اإّن اأّول اأثر  بم���ا اأّن المت���وكِّ

ل ه���و اأن يثير في نف�سه ال�سع���ور بالقّوة والن�س���ر والتغلُّب على  اإيجاب���ي ي�سيغ���ه التوكُّ

المحن والحوادث الكبيرة في حركة الحياة.

.
(4(

فعن ر�سول اهلل P: »من �شّره اأن يكون اأقوى النا�ص فليتوّكل على اهلل«

.
(5(

وع���ن اأمير الموؤمنينQ: »كيف اأخاف واأنت اأملي وكيف اأ�ش����ام واأنت مّتكلي«

)))   �سورة المائدة، الآيتان: ))  )).

)))   �سورة المائدة، الآية: 4).

)))   �سورة الأنفال، الآية: 60.

)4)   ميزان الحكمة، ج 0)، �س )68، ح 45))).

)5)   بحار الأنوار، المجل�سي، ج 9)، �س 9)).
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.
(((

ل على اهلل ل ُيغلب، ومن اعت�شم باهلل ل ُيهزم«  وعنهQ: »من توكَّ

.
(((

وعنهQ: »اأ�شل قّوة القلب التوّكل على اهلل«

2ـ ال�سع�ر ب�لعّزة والكرامة والغنى:

ل  عن الإمام ال�سادق Q: »اإن الغنى والعّز يجولن فاإذا ظفر بمو�شع التوكُّ

.
(((

اأوطنا«

فمن يتوّكل على اهلل يكون قد هّياأ الأر�سّية وا�ستعّد لفي�س اهلل �سبحانه، فهو الغنيُّ 

اّل���ذي ُيعطي الغنى، وه���و العزيز اّلذي ُيعط���ي العّزة، فُيعطيهما لمن ت���وّكل عليه ولم 

يتوّكل على غيره.

3ـ ُي�س�عد العقل على التفكير:

ل على اهلل يزيد م���ن ذكاء الإن�سان وقدرة الذهن عل���ى التفكير، ويفتح  ف���اإّن التوكُّ

ل ُي�سعر الإن�سان بالطمئنان وُيبعد  اآفاق���ه المعرفّية، فيرى الأ�سياء بو�س���وح، لأّن التوكُّ

عنه القلق وال�سطراب، ومع الطماأنينة النف�سّية يكون الحكم العقلّي الهادئ.

ل على اهلل اأ�ش���اءت له ال�ّش���بهات وُكف���ي الموؤونات  ع���ن الأمي���ر Q: »من توكَّ

.
(4(

واأمن التبعات«

4ـ الراحة وال�سرور:

.
(5(

عن الإمام علّي Q: »الّتكال على اهلل اأروح«

.
(6(

وعنه Q: »من وثق باهلل اأراه ال�شرور... «

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 4، �س 659)، ح 547)).

)))   م . ن، �س )68، ح 48))). 

)))   بحار الأنوار، ج 68، �س 6)).

)4)   �سرح غرر الحكم، ج 5، �س 4)4، ح 8985.

)5)   ميزان الحكمة، ج 0)، �س )68، ح 57))).

)6)   م . ن، �س )68، ح 65))).
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.
(((

وعنه Q: »الثقة باهلل اأقوى اأمل«

. 
(((

يقول الأمير Q: »لي�ص لمتوّكل عناء«

6ـ الكف�ية والرزق:

.
(((

ْيٍء قاَْدًرا} لاَ اهللُ ِلُكلِّ �ساَ عاَ ْمِرِه قاَْد جاَ
اَ
 باَاِلُغ اأ

اَ
�ْسبُُه اإِنَّ اهلل لاَى اهلِل فاَُهواَ حاَ ْل عاَ كَّ ماَن ياَتاَواَ { واَ

ل عل���ى اهلل كف���اه موؤنت���ه ورزق���ه م���ن حيث ل  وع���ن ر�س���ول اهلل P: »م���ن ت���وكَّ

(4(

يحت�شب«.

وع���ن اأبي عبد اهلل Q قال: ق���ال اأمير الموؤمني���ن Q: »كان فيما وعظ 

به لقمان ابنه، اأن قال له: يا ُبنّي، ليعتبر من ق�ش���ر يقينه و�ش���عفت نّيته في طلب 

ال���رزق، اأّن اهلل تب���ارك وتعالى خلقه في ثالثة اأحوال، �ش���من اأمره، واآتاه رزقه، ولم 

يك���ن ل���ه في واحدة منها ك�ش���ب ول حيلة، اإّن اهلل تبارك وتعالى �ش���يرزقه في الحال 

الرابع���ة: اأّم���ا اأّول ذل���ك فاإّنه كان في رح���م اأّمه، يرزقه هناك في ق���رار مكين، حيث 

ل يوؤذيه حرٌّ ول برد، ثّم اأخرجه من ذلك، واأجرى له رزقاً من لبن اأّمه، يكفيه به، 

وُيرّبيه وُينع�شه، من غير حول به ول قّوة.

ث���ّم ُفط���م م���ن ذل���ك، فاأج���رى له رزق���اً من ك�ش���ب اأبوي���ه، براأف���ة ورحم���ة له من 

قلوبهما، ل يملكان غير ذلك، حّتى اأّنهما يوؤثرانه على اأنف�شهما، في اأحوال كثيرة، 

حّتى اإذا كبر وعقل، واكت�ش���ب لنف�ش���ه، �ش���اق ب���ه اأمره، وظّن الظن���ون برّبه،  وجحد 

الحقوق في ماله، وقّتر على نف�شه وعياله، مخافة رزقه، و�شوء ظنٍّ ويقين بالخلف 

.
(5(

من اهلل تبارك وتعالى في العاجل والآجل، فبئ�ص العبد هذا يا ُبنّي«

)))   ميزان الحكمة، ج 0)، �س )68، ح 64))).

)))   �سرح غرر الحكم، ج 5، �س )7، )745.

)))   �سورة الطالق،الآية: ).

)4)   ميزان الحكمة، ج 0)، �س )68، ح 67))).

)5)   بحار الأنوار، ج )، �س 55).
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ومّما نظم في التوّكل 

:Q ما ُن�سب اإلى الإمام علّي

ل���ي اهلل  ق���������س����م  ب�����م�����ا  وف����ّو�����س����ت اأم��������ري اإل�������ى خ��ال��ق��ير������س�����ي�����ت 

م�����س��ى ف���ي���م���ا  اهلل  اأح���������س����ن  بقيك����م����ا  ف���ي���م���ا  ُي���ح�������س���ن  ك�������ذل�������ك 

:Q ومّما ُن�سب اإلى الإمام الح�سين

ك الدهر ف���ال تجنح اإلى خلق ول ت�ساأل �سوى اهلل تعالى قا�سم ال�رزقاإذا م���ا ع�سّ

لم���ا �سادفت من يق���در اأن ُي�سع���د اأو ُي�سقيفل���و ع�ست وطّوق���ت من الغرب اإل���ى ال�سرق

ويقول اأحد ال�سعراء:

 وك�������ل الأم�����������ور اإل��������ى ال��ق�����س�����ا  ك������ن ع������ن ه����م����وم����ك م���ع���ر����س���ًا

ل�������ك ف�����������ي ع������واق������ب������ه ر�����س���������اف�������������ل������رّب اأم�����������������ر م�������س���خ�������ط  

ورّب�������������م������ا ������س�����������اق ال���ف�������س�������اول�����رّب�����م�����ا اّت�����������س�����ع ال�������م�������س���ي���ق 

ي��������������س����اء م�������������ا  ي���������ف����ع����ل  م���ع���ت���ر����س�������ااهلل  ت���������ك���������ن  ف�����������ال   

ال�������ج���م���ي�������ل ع�������������������ّودك   ف���ق�������س ع����ل����ى م������ا ق������د م�����س�����ىاهلل 
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م���ط���ال���ع���ة

ل« و»الرضى« الفرق بين »التوكُّ
ل«، وهو اأ�سمى من���ه واأرفع. وذلك لأّن  اعل���م اأّن مقام »الر�ش���ى« غي���ر مقام »التوكُّ

ل الحّق تعالى، ب�سفت���ه فاعل الخير،  ل يطلب الخي���ر وال�سالح لنف�سه، في���وكِّ المت���وكِّ

للح�س���ول على الخي���ر وال�سالح. اأّما ال�سخ�س »الرا�ش���ي« فيكون قد اأفنى اإرادته في 

اإرادة اهلل، فال يختار لنف�سه �سيئًا. ولقد �ُسِئل اأهل ال�سلوك:

»َما ُتِريُد؟«. َفَقاَل: »اأُِريُد اأَْن ل اأُِريَد«.

فمطلوب���ه هو مقام الر�س���ى. اأّما ما جاء في الحديث ال�سريف: »َفَما َفَعَل ِبَك ُكْنَت 

���ياً« فاإّن���ه ل يعني مق���ام الر�سى، ولذلك جاء بعد ذل���ك قوله: »َتْعلَ���ُم اأَنَُّه َل  َعْن���ُه َرا�شِ

ل، وذلك  َياأُْل���وَك َخي���راً َوَف�ش���اًل«، وكاأّن���ه P اأراد اأن يوجد في ال�سامع مق���ام التوكُّ

بو�س���ع المقّدم���ات، فقال اأّوًل: »تعلم اأّن���ه ل ياألوك خيراً وف�ش���اًل« ثّم قال: »تعلم اأّن 

الحكم في ذلك له« طبيعيٌّ اأّن من يعلم اأّن اهلل تعالى قادٌر على كّل �سيء، واأّنه ل يفّوت 

ل يح�سل له.... اإذًا، تكون نتيجة المقّدمات  عل���ى نف�سه خيره وف�سله، فاإّن مقام التوكُّ

المذكورة المطوية والمعلومة هي اأّن ما يفعله الحّق تعالى يبعث على الر�سى وال�سرور. 

ل. اإذ اإّن فيه الخير وال�سالح، وبذلك يح�سل مقام التوكُّ

الأربعون حديثا،الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س0))
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يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

4

ِن  ْوناَ عاَ ياَْنهاَ ْعُروِف واَ ُمُروناَ ِباْلماَ
ْ
ياَاأ ْيِر واَ ٌة ياَْدُعوناَ اإِلاَى اْلخاَ مَّ

ُ
ْلتاَُكْن ِمْنُكْم اأ )- {واَ

{ ولاَِئكاَ ُهُم اْلُمْفِلُحوناَ
ُ
اأ ِر واَ اْلُمْنكاَ

 )�سورة اآل عمران، الآية: 04))

تُوؤِْمنُوناَ  ِر واَ ِن اْلُمنكاَ ْوناَ عاَ تاَْنهاَ ْعُروِف واَ ُمُروناَ ِباْلماَ
ْ
ْت ِللنَّا�ِض تاَاأ ْخِرجاَ

ُ
ٍة اأ مَّ

ُ
ْيراَ اأ )- {ُكنتُْم خاَ

{ ُقوناَ ا�سِ ْكثاَُرُهُم اْلفاَ
اَ
اأ ْنُهُم اْلُموؤِْمنُوناَ واَ ْيًرا لَُّهم مِّ اناَ خاَ ْهُل اْلِكتاَاِب لاَكاَ

اَ
لاَْو اآماَناَ اأ ِباهلِل واَ

 ) �سورة اآل عمران، الآية:0)))

ْعُروِف  ُم���ُروناَ ِباْلماَ
ْ
ْوِلياَاء باَْع�ٍض ياَاأ

اَ
ُهْم اأ اْلُموؤِْمناَ���اُت باَْع�سُ اْلُموؤِْمنُ���وناَ واَ )- {واَ

�ُسولاَُه  راَ  واَ
اَ
يُِطيُعوناَ اهلل اةاَ واَ كاَ يُوؤْتُوناَ ال���زَّ الاَةاَ واَ يُِقيُموناَ ال�سَّ ِر واَ ِن اْلُمنكاَ ���ْوناَ عاَ ياَْنهاَ واَ

ِكيٌم} ِزيٌز حاَ  عاَ
اَ
ُمُهُم اهللُ اإِنَّ اهلل ياَْرحاَ  �ساَ

ْولاَ�ِئكاَ
ُ
اأ

)�سورةالتوبة، الآية:)7)

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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تمهيد

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من اأهّم الفرائ�س الإ�سالمّية، حيث يهدف اإلى 

اإ�سالح المجتمع الإن�سانّي والحف���اظ على ال�سريعة الإ�سالمّية من التمزيق والتبديل، 

ن الفرد والمجتمع والأّمة من النحرافات ال�سلوكّية والروحّية،  فالنهي عن المنكر ُيح�سّ

والأمر بالمعروف ُيك�سب الفرد والمجتمع والأّمة الف�سائل ال�سلوكّية والروحّية.

ين الإ�سالمي في اأ�سقاع  ين وقيمه حّية، فبه انت�سر الدِّ وهو �سمانة بقاء تعاليم الدِّ

ين وفروعه. قيمت اأركان الدِّ
ُ
الأر�س، وبه اأ

ده كثير م���ن الآيات والروايات، فعن اأمي���ر الموؤمنين Q: »قوام  وه���ذا ما يوؤكِّ

.
(((

ال�شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واإقامة الحدود«

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الفالح

ٌة ياَْدُعوناَ اإِلاَى  مَّ
ُ
ْلتاَُكْن ِمْنُكْم اأ وقد اهتمَّ القراآن الكريم بهذه الفري�سة؛ قال تعالى: {واَ

.
(((

{ ولاَِئكاَ ُهُم اْلُمْفِلُحوناَ
ُ
اأ ِر واَ ِن اْلُمْنكاَ ْوناَ عاَ ياَْنهاَ ْعُروِف واَ ُمُروناَ ِباْلماَ

ْ
ياَاأ ْيِر واَ اْلخاَ

والأم���ر بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنك���ر م���ن اأخ���الق اهلل �سبحانه، فع���ن اأمير 

الموؤمني���ن Q: »اإّن الأم���ر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر لخلقان من خلق اهلل 

.
(((

�شبحانه«

وماذا يعني اأّنهما خلقان من اأخالق اهلل �سبحانه؟ 

)))   ميزان الحكمة، ج 6، �س 55).

)))   �سورة اآل عمران، الآية: 04).

)))   نهج البالغة، خطبة 56).
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الجواب: اإّن في �سفات اهلل �سبحانه اأّنه ياأمر بالمعروف  كما قال في كتابه الكريم: 

اْلباَْغِي  ِر واَ اْلُمْنكاَ اِء واَ ْح�ساَ ِن اْلفاَ ى عاَ ياَْنهاَ اإِيتاَاِء ِذي اْلُقْرباَ���ى واَ اِن واَ الإِْح�ساَ ْدِل واَ ُم���ُر ِباْلعاَ
ْ
 ياَاأ

اَ
{اإِنَّ اهلل

.
(((

{ ُروناَ كَّ لَُّكْم تاَذاَ ياَِعُظُكْم لاَعاَ

.
(((

بِّي ِباْلِق�ْسِط} راَ راَ ماَ
اَ
وقال اأي�سًا: {ُقْل اأ

وف����ي المقاب����ل خل����ق ال�سيطان ه����و عك�س خل����ق اهلل �سبحانه حي����ث اإّن ال�سيط����ان ياأمر 

.
(((

اِء} ْح�ساَ ُمُرُكْم ِباْلفاَ
ْ
ياَاأ ْقراَ واَ اُن ياَِعُدُكُم اْلفاَ ْيطاَ بالفح�ساء وفعل ال�سّيئات، يقول �سبحانه: {ال�سَّ

ُمُرُكْم 
ْ
ا ياَاأ ُدوٌّ ُمِبي���ٌن * اإِنَّماَ ���اِن اإِنَُّه لاَُكْم عاَ ْيطاَ اِت ال�سَّ لاَ تاَتَِّبُعوا ُخُطواَ ويق���ول تعال���ى: {واَ

.
(4(

{ ا لاَ تاَْعلاَُموناَ لاَى اهلِل ماَ ْن تاَُقولُوا عاَ
اَ
اأ اِء واَ ْح�ساَ اْلفاَ وِء واَ ِبال�سُّ

و�سم���ة المنافقين الأمر بالمنك���ر والنهي عن المعروف، يقول تعال���ى: {اْلُمناَاِفُقوناَ 

.
(5(

ْعُروِف} ِن اْلماَ ْوناَ عاَ ياَْنهاَ ِر واَ ُمُروناَ ِباْلُمْنكاَ
ْ
ُهْم ِمْن باَْع�ٍض ياَاأ اُت باَْع�سُ اْلُمناَاِفقاَ واَ

ف���اإذا كان الأمر بالمعروف والنه���ي عن المنكر خلق اهلل، وعك�س���ه خلق ال�سيطان 

والمنافقي���ن فحريٌّ بنا اأن نكون متخلِّقين باأخالق خالقنا وتاركين لأخالق اأعداء اهلل 

واأعدائنا ال�سياطين والمنافقين.

 دور األنبياء  واألئّمة R والصالحين:

وق���د تخّل���ق  الأنبياء العظ���ام والأئّم���ة R وال�سالحون باأخ���الق اهلل، فكانوا 

الم�سلحين والآمرين بالمعروف والعدل والناهين عن المنكر والظلم.

فعن اأمير الموؤمنين Q »وا�شطفى �شبحانه من ولده )اآدم( اأنبياء اأخذ على 

.
(6(

الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الر�شالة اأمانتهم«

)))   �سورة النحل، الآية: 90.

)))   �سورة الأعراف، الآية: 9).

)))   �سورة البقرة، الآية: 68).

)4)   �سورة البقرة، الآيتان: 68)و 69).

)5)   �سورة التوبة، الآية: 67.

)6)    نهج البالغة، الخطبة: ).
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و عن���ه Q: ف���ي خ�سو�س الر�س���ول P »بّلغ عن رّب���ه معذراً ون�ش���ح لأّمته 

.
(((

منذراً«

.
(((

وعنه في خ�سو�س نف�سه Q: »وما اأردت اإّل الإ�شالح ما ا�شتطعت..«

وكذل���ك اأبن���اء اأمي���ر الموؤمني���ن المع�سومين R كان���وا حاملين ل���واء الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، والمثال الأو�سح الإمام الح�سين ال�سهيد Q ملهم 

الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، ومقولته ال�سهيرة ما تزال ت�سدح اإلى يومنا 

الحا�سر: » واإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً ول مف�شداً ول ظالماً واإّنما خرجت لطلب 

.
(((

الإ�شالح في اأّمة جّدي P اأُريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر.. «

اأّما ال�سالحون فيحّدثنا التاريخ عن بطولتهم في هذا الميدان، والمثال الأبرز في 

ع�سرن���ا الإمام الخمينّي } حيث حمل لواء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

فب���ّدل دولًة م���ن المنكر اإلى المعروف، باإ�سق���اط ال�ساه رمز المنك���ر والف�ساد واإقامة 

الجمهورّية الإ�سالمّية.

ة  الأنبياء  والأئّمة  وه���ل هذه الوظيف���ة � الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر � خا�سّ

R والعلماء؟

طبع���ًا ل فكلُّ اإن�س���ان موؤمن هو ماأمور به���ذه الفري�سة، كلٌّ ح�س���ب ا�ستطاعته، ول 

ينبغي ترك هذه الفري�سة واإّل انت�سر الف�ساد والمنكر.

ْوناَ  ياَْنهاَ ْعُروِف واَ ُمُروناَ ِباْلماَ
ْ
ْوِلياَاء باَْع�ٍض ياَاأ

اَ
ُهْم اأ ِمناَاُت باَْع�سُ اْلُموؤْ اْلُموؤِْمنُوناَ واَ يقول تعالى: {واَ

ُمُهُم اهللُ  ياَْرحاَ  �ساَ
ْولاَ�ِئكاَ

ُ
�ُسولاَُه اأ راَ  واَ

اَ
يُِطيُعوناَ اهلل اةاَ واَ كاَ يُوؤْتُوناَ الزَّ الاَةاَ واَ يُِقيُموناَ ال�سَّ ِر واَ ِن اْلُمنكاَ عاَ

.
(4(

ِكيٌم} ِزيٌز حاَ  عاَ
اَ
اإِنَّ اهلل

)))   نهج البالغة، الخطبة: 09).

)))   م. ن، كتاب: 8).

)))   بحار الأنوار، ج 44، �س 0)).

)4) �سورةالتوبة،الآية: )7.
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 انتشار المنكر والفساد

لقد حّذر نبيُّن���ا P واأئّمتنا R من انت�سار المنكر والف�ساد، لما يحمل ذلك 

من تبعات خطيرة على الأّمة في الدنيا والآخرة.

ع: »فاإّنا هلل واإّنا اإلي���ه راجعون، ظهر  فع���ن اأمير الموؤمنين Q من قل���ب متوجِّ

الف�شاد، فال منكر مغّير، ول زاجر مزدجر، اأفبهذا تريدون  اأن ُتجاوروا اهلل في دار 

.
(((

قد�شه، وتكونوا اأعّز اأوليائه عنده؟ هيهات! لُيخدع اهلل عن جّنته«

وهذا الحديث ينطبق على ع�سرنا اأي�سًا، فقد انت�سر المنكر والف�ساد ولي�س هناك 

م���ن ُينكر اإل قليل م���ن الموؤمنين، وقد قلَّ المعروف ولي�س هناك من ياأمر اإّل قليٌل من 

ال�سالحين!

فليتحّمل كلُّ واحٍد مّنا م�سوؤولّيته ح�سب ا�ستطاعته، حّتى ل يعّمنا غ�سب اهلل.

ْرياَماَ  ى اْبِن ماَ ِعي�ساَ اُووداَ واَ اِن داَ لاَى ِل�ساَ اِئيلاَ عاَ ُروْا ِمن باَِني اإِ�ْسراَ فاَ يقول تعالى: { لُِعناَ الَِّذيناَ كاَ

انُوْا  ا كاَ ُل���وُه لاَِبْئ�ضاَ ماَ ٍر فاَعاَ نكاَ ن مُّ ْوناَ عاَ انُوْا لاَ ياَتاَناَاهاَ انُوْا ياَْعتاَ���ُدوناَ  * كاَ كاَ وا وَّ �ساَ ���ا عاَ ِل���كاَ ِبماَ ذاَ

.
(((

{ ُلوناَ ياَْفعاَ

وع���ن اأمير ال���كالم علّي Q في النهج ال�سريف »واإّنم���ا عقر ناقة ثمود رجل 

.
(((

واحد فعّمهم اهلل بالعذاب لما عّموه بالر�شى«

ولك���ّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لي����س اأمرًا ع�سوائّيًا فو�سوّيًا بال قاعدة 

ونظام، بل هناك اأ�س�س ينبغي مراعاتها:

 مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

اإّن توجي���ه الأمر بالمع���روف والنهي عن المنك���ر اإلى الآخرين ثقيل ج���ّدًا عليهم، 

)))   نهج البالغة، الخطبة: 9)).

))) �سورة المائدة، الآيتان: 78 و 79.

)))  نهج البالغة، ج)، �س)8).
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لأّن ذل���ك يجعل الماأم���ور والمنهي في موق���ع التخطئة والتقريع، الأم���ر اّلذي يخد�س 

عّزته وكبرياءه ويوؤذي نف�سه. يقول لقمان »اإّن الموعظة ت�ش���ّق على ال�ش���فيه كما ي�شّق 

.
(((

ال�شعود على ال�شيخ الكبير«

من هنا علينا معرفة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقاعدة الأّولية 

ِة  ْوِعظاَ اْلماَ ���ِة واَ بِّكاَ ِباْلِحْكماَ ِبيِل راَ ه���ي الرف���ق والكلمة الطّيبة، يق���ول تعال���ى: {اْدُع اإِلاَى �ساَ

.
(((

ُن} ْح�ساَ
اَ
اِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهياَ اأ جاَ ناَِة واَ �ساَ اْلحاَ

)� فلنختر الكلمة الطّيبة الرفيقة ما و�سعنا ذلك، كما يقول الأمير Q: »وارفق 

.
(((

ما كان الرفق اأرفق«

د ن�ش���ف العقل«، وذلك بالب�سا�سة: »والب�شا�ش���ة حبالة  د: »فالتودُّ )� وعلين���ا بالتودُّ

.
(4(

الموّدة«

اإذا ل���م تنف���ع هذه الخط���وة والمرتبة ناأت���ي اإلى مرات���ب اأخرى ُذك���رت في الكتب 

الفقهّية، وهي النهي بالل�سان فاإن لم ينفع فالنهي باليد.

ولكن اإذا لم تنفع كّل المراتب ينبغي الإنكار القلبّي اّلذي يعني عدم الر�سى وبغ�س 

المع�سية والمنكر، وهذا الإنكار هو اأ�سعف اإنكار.

وحذاِر اأن ل ُننكر ولو قلبًا واإّل اأ�سبحنا را�سين عن المنكر فيعّمنا غ�سب اهلل.

.
(5(

فعن الإمام علي Q: »من ا�شتح�شن قبيحاً كان �شريكاً فيه«

وعنه Q: »الرا�شي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى كلِّ داخل في باطل 

.
(6(

اإثمان: اإثم العمل به، واإثم الر�شى به«

)))   ن�سائح لقمان لبنه، العاّلمة المجل�سي، المحّجة البي�ساء، �س 44.

)))   �سورة النحل،الآية: 5)).

)))   نهج البالغة، كتاب 46.

)4)   م.ن، ق�سار الكلمات )4).

)5)  م. ن، ق�سار الكلمات: 6.

)6)   بحار الأنوار، ج 75، �س )8، ح 79.
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ع���ن ر�س���ول اهلل P: »لق���د اأوحى اهلل فيما م�ش���ى قبلك���م اإلى جبرئي���ل فاأمره 

ار، فق���ال جبرئيل: يا رّب اخ�ش���ف بهم  ���ار والفجَّ اأن يخ�ش���ف ببل���د ي�ش���تمل عل���ى الكفَّ

اإّل بف���الن الزاه���د؟... فقال اهلل تعالى: بل اخ�ش���ف بهم وبفالن قبلهم، ف�ش���األ رّبه، 

فق���ال رّب عّرفن���ي ل���م ذلك وهو زاه���د عابد؟ قال: مّكن���ت له واأقدرته فه���و ل ياأمر 

بالمع���روف ول ينه���ى ع���ن المنكر، وكان يتوّفر على حبِّهم... فقالوا: يا ر�ش���ول اهلل 

 :P فكيف بنا ونحن ل نقدر على اإنكار ما ُن�ش���اهده من منكر؟ فقال ر�ش���ول اهلل

لتاأم���رّن بالمع���روف ولتنه���ّن ع���ن المنكر اأو ليعّمك���م اهلل بعذاب. ثّم ق���ال: من راأى 

منكراً فلينكره بيده اإن ا�ش���تطاع، فاإن لم ي�ش���تطع فبل�شانه، فاإن لم ي�شتطع فبقلبه، 

.
(((

فح�شبه اأن يعلم اهلل من قلبه اأّنه لذلك كاره«

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن اهلل بعث ملكين اإلى اأهل مدينة ليقلباها على 

ع... فعاد اأحدهما  اأهله���ا فلّما انتهيا اإل���ى المدينة وجدوا فيها رجاًل يدعو ويت�ش���رَّ

اإل���ى اهلل، فق���ال: ي���ا رّب اإّن���ي انتهي���ت اإل���ى المدين���ة فوج���دت عبدك فالن���اً يدعوك 

 
(2(

ع اإلي���ك، فقال اهلل عّز وجّل: اإم�ص لم���ا اأمرتك به، فاإنَّ ذا رجل لم يتمّعر ويت�ش���رَّ

.
(((

وجهه غيظاً لي قّط«

  �شفات �لآمر باملعروف و�لناهي عن �ملنكر

1ـ العلم بم� ي�أمر وينهى

عن ر�سول اهلل P: »ول ياأمر بالمعروف ول ينهى عن المنكر اإّل من كان فيه 

ث���الث خ�ش���ال: رفيق بم���ا ياأمر به، رفيق فيما ينهى عنه، ع���دل فيما ياأمر به، عدل 

.
(4(

فيما ينهى عنه، عالم بما ياأمر به، عالم بما ينهى عنه«

)))   بحار الأنوار، ج 4)، �س 509، ح 7).

)))   في ن�سخة: لم يتغّير.

)))   بحار الأنوار، ج 60، �س )))، ح 48.

)4)   م.ن، ج 97، �س 87، ح 65.



49ةنلر  نمّيرول وةمنرا ّن ةمّنلر

 ن�ستنتج من قول ر�سول اهلل P اأّن على الآمر والناهي اأن يكون عالمًا بالمعروف 

والمنكر لياأمن من الخطاأ. 

فكيف للجاهل اأن ُيعلِّم، ففاقد ال�سيء ل ُيعطيه، والجاهل ُيف�سد اأكثر مّما ُي�سلح.

2ـ م�ؤتمرًا بم� ي�أمر منتهيً� عّم� ينهى:

من �سفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، اأن يكون موؤتمرًا بما ياأمر منتهيًا 

ر كالمه في الآخرين. عّما ينهى حّتى يوؤثِّ

ْن 
اَ
ْقتًا ِعْنداَ اهلِل اأ بُراَ ماَ ُل���وناَ * كاَ ا لاَ تاَْفعاَ نُوا ِلماَ تاَُقولُوناَ ماَ ���ا الَِّذيناَ اآماَ يُّهاَ

اَ
يق���ول تعالى: {ياَا اأ

.
(((

{ ُلوناَ ا لاَ تاَْفعاَ تاَُقولُوا ماَ

فاَالاَ 
اَ
ْنتُْم تاَْتُل���وناَ اْلِكتاَاباَ اأ

اَ
اأ ُكْم واَ ْنُف�ساَ

اَ
���ْوناَ اأ تاَْن�ساَ ُم���ُروناَ النَّا�ضاَ ِباْلِبرِّ واَ

ْ
تاَاأ

اَ
وق���ال �سبحانه: {اأ

.
(((

{ تاَْعِقُلوناَ

ويق���ول اأمي���ر الموؤمنين Q: »وانهوا عن المنك���ر وتناهوا عن���ه، فاإّنما اأُمرتم 

.
(((

بالنهي بعد التناهي«

ويق���ول لقم���ان لبن���ه: »ي���ا بن���ّي... واأم���ر بالمع���روف وان���ه ع���ن المنك���ر، واب���داأ 

.
(4(

بنف�شك«

يقول ال�ساعر:

غي���ره  ���م  المعلِّ ج���ل  الرَّ اأيُّه���ا  التعلي���مي���ا  ذا  كان  لنف�س���ك  ه���اّل 

�سقي���مت�سف الّدواء ل���ذي ال�سقام وذي ال�سنى واأن���ت  ب���ه  ي�س���حُّ  كيم���ا 

عقولن���ا بالر�س���اد  ُت�سل���ح  عقي���مواأراك  الر�س���اد  م���ن  واأن���ت  اأب���دًا 

مثل���ه وتاأت���َي  ُخل���ق  ع���ن  تن���َه  عظي���مل  فعل���ت  اإذا  علي���ك  ع���اٌر 

)))   �سورة ال�سف، الآية: ).

)))   �سورة البقرة، الآية: 44.

)))   نهج البالغة، الخطبة: 05).

)4)   حكم لقمان، محمد الري �سهري، �س 6).
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ه���ا  غيِّ ع���ن  فانهه���ا  بنف�س���ك  حكي���ماب���داأ  فاأن���ت  عن���ه  انته���ت  ف���اإذا 

التعلي���مفهن���اك ُيقب���ل م���ا وعظ���ت وُيقت���دى وينف���ع  من���ك  بالعل���م 

وَمَث���ُل الآم���ر والناهي غي���ر الماأتمر والمنته���ي كما قال لقمان وهو يع���ظ ابنه: »يا 

، ل تاأمر النا�ص بالّبر وتن�ش���ى نف�ش���ك، فيكون مثلك مثل ال�شراج ُي�شيء للنا�ص  بنيَّ

.
(((

وُيحرق نف�شه«

ولق���د »لعن اهلل الآمرين بالمعروف التاركين له والناهين عن المنكر العاملين 

 كما يقول اأمير الموؤمنينQ. وق���د كان اأنبياء اهلل والأئّمة R قدوة 
(((

ب���ه«

بالعم���ل قب���ل اأن يقولوا فعن  الأمير Q: »اأّيها النا�ص اإّني واهلل، ما اأحّثكم على 

.
(((

طاعة اإّل واأ�شبقكم اإليها، ول اأنهاكم عن مع�شية اإّل واأتناهى قبلكم عنها«

3ـ الرفق:

ينبغ���ي اأن يكون الآمر والناهي رفيقًا، هدف���ه هداية النا�س ون�سحهم، ل تقريعهم 

خًا. واإحراجهم، وتنفي�س غيظه وغ�سبه، فعليه اأن يكون نا�سحًا ل موبِّ

ختام الحديث: بعد هذا العر�س الوجيز لأهمّية فري�سة الأمر بالمعروف والنهي 

ع���ن المنكر، ولما يترّتب من اأث���ر �سّيء على تركها، في الدني���ا والآخرة، ينبغي علينا 

اأن ُنقي���م هذه الفري�سة العظيمة، اّلتي بها حياة اأّمتن���ا وتطّورها وارتقاوؤها وتكاملها، 

واأن نتحّلى ب�سفات الآمرين الحقيقّيين، حّتى يكون لكالمنا اأثره، ولفعلنا قبل كالمنا 

تاأثيره.

)))   حكم لقمان، محمد الري �سهري، 6)).

)))   نهج البالغة، الخطبة: 9)).

)))   م. ن، الخطبة، 75).
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م���ط���ال���ع���ة

سبب الغضب اإللهّي
اإّن الغ�س���ب الإله���ّي اّلذي نزل على الأمم ال�سابق���ة كان ال�سبب الأ�سا�س فيه تركها 

فري�س���ة النهي عن المنكر، وقد ورد عن اأمير الموؤمنين Q: » فاإّن اهلل �ش���بحانه 

ل���م يلع���ن القرون الما�ش���ية بي���ن اأيديك���م اإّل لتركهم الأمر بالمع���روف والنهي عن 

.
(((

المنكر، فلعن اهلل ال�شفهاء لركوب المعا�شي، والحلماء لترك التناهي«

فعندم���ا تركوا النهي عن المنكر نزل الع���ذاب على الأّمة كّلها بما فيها من �سفهاء 

وحلم���اء فا�سقين ومتدينين � بح�سب الظاه���ر � فا�ستحّق اأهل المع�سية العذاب ب�سبب 

ما ارتكبت اأيديهم، وا�ستحّق الآخرون اأي�سًا العذاب لأّنهم روؤوا المنكرات ولم ُيحّركوا 

�ساكنًا لالإ�سالح!.

وِء  ِن ال�سُّ ْوناَ عاَ ْيناَا الَِّذيناَ ياَْنهاَ نجاَ
اَ
ُروْا ِبِه اأ ا ُذكِّ ا ناَ�ُسوْا ماَ مَّ

يق���ول تعالى في كتابه الكريم {فاَلاَ

.
(((

{ انُوْا ياَْف�ُسُقوناَ ا كاَ اٍب باَِئي�ٍض ِبماَ ذاَ لاَُموْا ِبعاَ ْذناَا الَِّذيناَ ظاَ خاَ
اَ
اأ واَ

فالعذاب �سياأخذ الجميع ولن ُي�ستثنى منه اإل فئة واحدة، فمن هي هذه الفئة؟ هل 

هم المتدّينون اّلذين يوؤّدون ال�سالة وال�سيام ويعي�سون �سمن دائرة » ما يعنيهم« دون 

اأن ُيحّركوا �ساكنًا للقيام بدورهم الإيجابّي الم�سلح في المجتمع؟

ِن  ْوناَ عاَ كاّل، الآي���ة الكريمة ُتاأّكد اأّن اّلذين ينجون هم فق���ط المتدّينون {الَِّذيناَ ياَْنهاَ

���وِء}. فاّلذي الت���زم بفري�سة النهي ع���ن المنكر هو اّلذي �سينج���و، وكّل الآخرين  ال�سُّ

�سي�سمله���م العذاب �سواء كانوا مّم���ن تلّوثت اأيديهم بالمعا�سي اأم من اّلذين لم تتّلوث 

اأيديهم ولكّنهم راأوا المعا�سي ف�سكنوا اإليها ور�سوا بها. لأّن اإ�سالح الآخرين هو اأي�سًا 

تكليف، وتركه مع�سية. واإلى ذلك اأ�سار الإمام الخميني } في كلماته حيث يقول: 

))) نهج البالغة، ج)، �س 56).

))) �سورة الأعراف، الآية: 65).
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.
(((

» كما اأّن كّل فرد مطالب باإ�شالح نف�شه، فاإّنه مطالب اأي�شاً باإ�شالح الآخرين«

وهذه الأّمة لي�ست م�ستثن���اة من ذلك فلو ترك الم�سلمون فري�سة الأمر بالمعروف 

والنه���ي عن المنك���ر ا�ستحّقوا الع���ذاب الإلهّي، فقد ورد عن النب���ّي الأكرم P: »ل 

يزال النا�ص بخير ما اأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البّر، فاإذا لم 

يفعلوا ذلك ُنزعت منهم البركات و�شّلط بع�شهم على بع�شهم، ولم يكن لهم نا�شر 

.
(((

في الأر�ص ول في ال�شماء«

اإ�سالح المجتمع في فكر الإمام الخميني، مركز الإمام الخميني، ط) 4)4)ه� � )00)م، �س9�)).

)))  الكلمات الق�سار . �س45).

)))  بحار الأنوار، ج97، �س94، ح 95.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

5

.{ اِبِريناَ عاَ ال�سَّ  ماَ
اَ
ِبُروا اإِنَّ اهلل ا�سْ )- {واَ

 )�سورة الأنفال، الآية: 46)

الأنُف�ِض  اِل واَ واَ ماَ
اَ
ناَْق�ٍض مِّناَ الأ اْلُجوِع واَ وْف واَ ْيٍء مِّناَ اْلخاَ نَُّكْم ِب�ساَ لاَناَْبُلواَ )- {واَ

.{ اِبِريناَ ِر ال�سَّ باَ�سِّ اِت واَ راَ الثَّماَ واَ

)�سورة البقرة، الآية: 55))

ُدوْا ِمنُكْم  اهاَ ا ياَْعلاَِم اهللُ الَِّذي���ناَ جاَ مَّ
لاَ نَّةاَ واَ ن تاَْدُخُل���وْا اْلجاَ

اَ
ْبتُ���ْم اأ �سِ ْم حاَ

اَ
)- { اأ

.{ اِبِريناَ ماَ ال�سَّ
ياَْعلاَ واَ

)�سورة اآل عمران، الآية: )4)).

الصبر  واالمتحان
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تمهيد

ور  ال�سبر يعني المقاومة والثبات اأمام جميع الم�ساكل والحوادث، ولي�س كما يت�سّ

بع�س النا�س باأّنه تحّمل ال�سقاء وقبول الذّلة وال�ست�سالم للعوامل الخارجّية.

وال�شبر على ثالثة اأنحاء:

ال�شبر على الطاعة: اأي المقاومة اأمام الم�ساكل اّلتي تعتري طريق الطاعة.

ال�شبر عن المع�شية: اأي الثبات اأمام دوافع ال�سهوات العاتية وارتكاب المعا�سي.

ال�ش���بر على الم�ش���يبة: اأي ال�سمود اأمام الح���وادث المّرة وعدم النهيار وترك 

الجزع والفزع.

فعن ر�سول اهلل P: »ال�ش���بر ثالثة، �ش���بر عند الم�شيبة، و�شبر على الطاعة، 

.
(((

و�شبر عن المع�شية«

 وقد اأّكد القراآن الكريم على مو�سوع »ال�سبر« تاأكيدًا �سديدًا حيث ُذكر في �سبعين 

.P مو�سعًا قراآنّيًا تقريبًا، منها ع�سرة تخت�ّس بالنبّي الأعظم

 درجات الصبر

ح�سب ما ُيفهم من الأحاديث ال�سريفة اإّن لل�سبر درجات. ويختلف الأجر والثواب 

عليه على �سوء مراتبه.

فع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q قال: ق���ال ر�س���ول اهلل P: »... فمن �ش���بر على 

الم�ش���يبة حّتى يرّدها بح�ش���ن عزائها، كتب اهلل له ثالثمائة درجة ما بين الدرجة 

)))   اأ�سول الكافي، الكليني، ج )، �س )9.
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اإلى الدرجة كما بين ال�شماء والأر�ص، ومن �شبر على الطاعة كتب اهلل له �شتمائة 

درج���ة م���ا بين الدرجة اإل���ى الدرجة كما بين تخوم الأر�ص اإلى العر�ص، ومن �ش���بر 

ع���ن المع�ش���ية كت���ب اهلل له ت�ش���عمائة درج���ة ما بي���ن الدرجة اإلى الدرج���ة كما بين 

.
(((

تخوم الأر�ص اإلى منتهى العر�ص«

وُيفه���م م���ن هذا الحديث اأّن ال�سب���ر عن المع�سية اأف�سل م���ن كلِّ مراتب ال�سبر 

حيث تكون درجاته اأكثر، والفا�سل بين درجة واأخرى كبير جّدًا.

 االختبار اإللهّي

الأْنُف�ِض  اِل واَ ناَْق�ٍض ِمناَ الأْمواَ اْلُجوِع واَ ���ْوِف واَ ْيٍء ِمناَ اْلخاَ نَُّكْم ِب�ساَ لاَناَْبُلواَ يق���ول تعالى: {واَ

 * اِجُعوناَ اإِنَّا اإِلاَْيِه راَ يباٌَة قاَالُوا اإِنَّا هلِل واَ اباَْتُهْم ُم�سِ �ساَ
اَ
ا اأ اِبِريناَ * الَِّذي���ناَ اإِذاَ ِر ال�سَّ باَ�سِّ اِت واَ ���راَ الثَّماَ واَ

.
(((

{ ولاَِئكاَ ُهُم اْلُمْهتاَُدوناَ
ُ
اأ ٌة واَ ْحماَ راَ بِِّهْم واَ اٌت ِمْن راَ واَ

لاَ لاَْيِهْم �ساَ ولاَِئكاَ عاَ
ُ
اأ

اإّن نظام الحياة نظام تكامل وتربية، وكلُّ الموجودات الحّية تطوي م�سيرة تكاملها، 

ر عن قابلّياتها الكامنة بالأثمار، من هنا فاإنَّ كّل الب�سر، حّتى الأنبياء حّتى الأ�سجار ُتعبِّ

R، م�سمولون بقانون الختبار الإلهّي.

لذل���ك فالمتحانات ت�سمل الجميع واإن اختلفت �سّدته���ا، وبالتالي تختلف نتائجها 

.
(((

{ ُهْم لاَ يُْفتاَنُوناَ نَّا واَ ْن ياَُقولُوا اآماَ
اَ
ُكوا اأ ْن يُْتراَ

اَ
باَ النَّا�ُض اأ �سِ حاَ

اَ
اأي�سًا، يقول �سبحانه: {اأ

.
(4(

بُُّه} اِهيماَ راَ ى اإِْبراَ
اإِِذ اْبتاَلاَ ويعر�س القراآن نماذج لختبارات  الأنبياءR اإذ يقول: {واَ

ُه  اآُه ُم�ْستاَِقّراً ِعْنداَ ا راَ مَّ
ويقول في مو�سع اآخر ب�ساأن اختبار النبّي �سليمان Q: {فاَلاَ

.
(5(

ْكُفر}
اَ
ْم اأ

اَ
�ْسُكُر اأ

اَ
ِني ءاأ بِّي ِلياَْبُلواَ ِل راَ ا ِمْن فاَ�سْ ذاَ قاَالاَ هاَ

)))   اأ�سول الكافي، ج )، كتاب الإيمان والكفر، باب ال�سبر، �س)9،  ح 5).

)))   �سورة البقرة، الآيتان: 55) و 56).

)))   �سورة العنكبوت، الآية: ).

)4)   �سورة البقرة، الآية: 4)).

)5)   �سورة النمل، الآية: 40.
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 وعن لقمان: »اإّن الذهب ُيجّرب بالنار، والعبد ال�شالح ُيجّرب بالبالء، فاإذا اأحبَّ 

، وعنه 
(((

اهلل قوم���اً ابتاله���م، فمن ر�ش���ي فله الر�ش���ى،  ومن �ش���خط فله ال�ش���خط«

.
(((

ة ُيختبران بالنار، والموؤمن ُيختبر بالبالء« اأي�سًا: »يا بنّي، الذهب والف�شّ

واإذا كان جمي���ع النا����س مبتلين فعلى الإن�سان الموؤم���ن اأن ي�سبر على البالء حّتى 

ينجح في هذا المتحان الإلهّي.

 طرق االختبار

ْوِف  ���ْيٍء ِمناَ اْلخاَ نَُّكْم ِب�ساَ لاَناَْبُلواَ هن���اك مظاهر عديدة لالختب���ار الإلهّي، والآي���ة: {واَ

 ُت�سير اإلى الختبار 
(((

{ اِبِريناَ ِر ال�سَّ باَ�سِّ اِت واَ راَ الثَّماَ الأْنُف�ِض واَ اِل واَ ناَْق�ٍض ِمناَ الأْمواَ اْلُجوِع واَ واَ

بالخوف والجوع والأ�سرار المالّية والموت.

ول ينح�س���ر الختب���ار الإله���ّي بالأمور ال�سلبّي���ة � ال�سّر � بل يعّم الأم���ور الإيجابّية � 

.
(4(

ْيِر ِفْتناًَة} اْلخاَ رِّ واَ ناَْبُلوُكْم ِبال�سَّ الخير �، كما يقول �سبحانه: {واَ

ِني  بِّي ِلياَْبُلواَ ���ِل راَ ا ِمْن فاَ�سْ ذاَ  ويق���ول �سبحانه عل���ى ل�سان نبّيه �سليم���ان Q: {هاَ

.
(5(

ْكُفر}
اَ
ْم اأ

اَ
�ْسُكُر اأ

اَ
ءاأ

وينبغ���ي الإ�سارة اإلى اأّنه لي�س م���ن ال�سرورّي اأن ُيختبر جميع النا�س بجميع و�سائل 

الختب���ار، ب���ل م���ن الممكن اأن يك���ون اختبار كّل فئة بل���ون من المتح���ان يتنا�سب مع 

الو�س���ع الف���ردّي والجتماع���ّي لتلك الفئ���ة، فقد ُيمتح���ن بع�س النا�س بوف���رة المال، 

وبع�س اآخر بقّلة المال، وبع�س بالكر�سّي والمن�سب، واآخرون بالن�ساء، وغير ذلك من 

المتحان���ات. اأجارنا اهلل مّم���ا ل طاقة لنا به. هذا على الم�ست���وى الفردّي، واأّما على 

)))   حكمة لقمان، محمد الري �سهري، �س )8.

)))   م. ن، �س )8.

)))   �سورة البقرة، الآية: 55).

)4)    �سورة الأنبياء، الآية: 5).

)5)   �سورة النحل، الآية: 40.
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الم�ست���وى الجماعي فقد ُتبتل���ى الأّمة كاأّمة بقائد اأو باإم���ام، اأو بعدّو ليرى مدى نجاح 

الأّمة كاأّمة بهذا المتحان؟ 

 من عوامل النجاح في االمتحان اإللهّي:

اإذا كان المتح���ان الإلهّي عاّمًا لجمي���ع الب�سر، وله مظاهر وطرق، فما هو ال�سبيل 

لإحراز النجاح والتوفيق في هذا المتحان؟ وللجواب نقول:

.{ اِبِريناَ ِر ال�سَّ باَ�سِّ )� اأهم عامل للنجاح هو ال�سبر، ولذلك يقول تعالى في الآية: {واَ

.
(((

فعن الإمام علي Q: »ل يعدم ال�شبور الظفر، واإن طال به الزمان«

.
(((

وعنه Q: »حالوة الظفر تمحو مرارة ال�شبر«

وي���روى ع���ن لقمان الحكيم ف���ي و�سّيته لبنه: »وا�ش���بر عل���ى ما اأ�ش���ابك فيه من 

.
(((

المحن، فاإّنه يورث المنح«

)� اللتفات اإلى اأّن نكبات الحياة وم�ساكلها مهما كانت �سديدة وقا�سية فهي موؤّقتة 

وعاب���رة، وه���ذا الإدراك يجعل كّل الم�ساكل وال�سعاب َعَر�س���ًا عابرًا و�سحابة �سيف. 

.
(4(

عاَ اْلُع�ْسِر يُ�ْسراً} عاَ اْلُع�ْسِر يُ�ْسراً * اإِنَّ ماَ ده القراآن الكريم: {فاَاإِنَّ ماَ وهذا ما يوؤكِّ

)�  قّوة الإيمان باهلل تعالى والعلم باأّنا اإليه راجعون، واأّنه  ُيثيبنا على �سبرنا وثباتنا. 

اإِنَّا اإِلاَْيِه  يباٌَة قاَالُوا اإِنَّا هلِل واَ اباَْتُهْم ُم�سِ �ساَ
اَ
ا اأ ذاَ اِبِريناَ * الَِّذيناَ اإِ ِر ال�سَّ باَ�سِّ وم���ن هن���ا تقول الآية: {واَ

؛ ف� {اإنّا هلل} اإق���رار بالإيمان باهلل، و{راجعون} اإقرار بالرجوع اإلى اهلل 
(5(

اِجُعوَن} راَ

يوم القيامة لُيثيبنا على �سبرنا.

فالإيمان باهلل واليوم الآخر دعٌم قويٌّ للنجاح في الختبار.

)))   نهج البالغة، الحكمة: )5).

)))   ميزان الحكمة محّمد الري �سهري، ج )، �س 559). 

)))   حكم لقمان، محمد الري �سهري، �س 6).

)4)   �سورة ال�سرح، الآيتان: 4 و 5.

)5)   �سورة البقرة، الآيتان: 55) و 56).
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4� اللتفات اإلى اأّن  اهلل �سبحانه عالم بكلِّ مجريات الأمور، عامل اآخر في التثبيت 

وزيادة المقاومة.

فمث���اًل: المت�سابق���ون في �ساحة اللع���ب ي�سعرون بالرتياح حينم���ا يعلمون اأّنهم في 

جين، ويندفع���ون بقّوة اأكثر وحما�سة  معر�س اأنظ���ار اأ�سدقائهم من الجمهور والمتفرِّ

ل ال�سعاب. اأ�سّد في تحمُّ

اإذا كان تاأثير وجود الأ�سدقاء كذلك، فما بالك بتاأثير ا�ست�سعار روؤية اهلل �سبحانه 

لم���ا يجري على الإن�سان وه���و في �ساحة الجهاد والمحنة والختب���ار؟ ما اأعظم القّوة 

ل م�ساق المحنة! اّلتي يمنحها هذا ال�ست�سعار لموا�سلة طريق الجهاد وتحمُّ

حي���ن واجه النبيُّ ن���وح Q اأعظم الم�سائب وال�سغوط م���ن قومه وهو ي�سنع 

.
(((

ْعيُِنناَا}
اَ
ناَِع اْلُفْلكاَ ِباأ ا�سْ الفلك، جاءه نداء التثبيت الإلهّي ليقول له: {واَ

وعبارة »باأعيننا« كان لها وقع عظيم في نف�س هذا النبيِّ الكريم، فا�ستقام ووا�سل 

عمله حّتى المرحلة النهائّية دون اللتفات اإلى تقريع الكّفار وا�ستهزائهم.

وق���د  ورد ع���ن �سّيد ال�سهداء الإمام الح�سين بن عل���ّي L اأّنه قال عند تفاقم 

الخط���ب اأمامه في كربالء، وا�ست�سه���د اأ�سحابه واأهل بيته: »هّون علّي ما نزل بي اأّنه 

.
(((

بعين اهلل«

5� التدقيق في تاأريخ الأ�سالف، واإمعان النظر في مواقفهم من الختبارات الإلهّية، 

ر في اإعداد الإن�سان لجتياز المتحان الإلهّي بنجاح. عامل موؤثِّ

�سيب به لي�س حالة �ساّذة، واإّنما ه���و قانون عامٌّ �سامل 
ُ
ل���و عرف الإن�سان باأّن م���ا اأ

ل���كلِّ الأفراد والجماعات، لهان الخطب عليه، ولتفّهم الحالة بوعي، ولجتاز المرحلة 

بمقاومة وثبات.

)))   �سورة هود، الآية: 7).

)))   بحار الأنوار، ج 45، �س 46.
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ولذل���ك ُيثّب���ت اهلل �سبحانه قلب نبّي���ه والموؤمنين با�ستعرا�س تاأري���خ الما�سين، وما 

واجه���ه الأنبياء R،  والفئ���ات الموؤمنة من محن وم�سائب خالل مراحل دعوتهم، 

نَُّهْم ياَْوماَ 
اَ

اأ لاَ تاَ�ْستاَْعِج���ل لَُّهْم كاَ �ُسِل واَ ْزِم ِمناَ الرُّ ْولُوا اْلعاَ
ُ
باَ���راَ اأ ا �ساَ ماَ

ِبْر كاَ يق���ول �سبحان���ه: {فاَا�سْ

.
(((

{ ُقوناَ ا�سِ ْوُم اْلفاَ ُك اإِلَّ اْلقاَ
ْل يُْهلاَ ٌغ فاَهاَ اٍر باَالاَ ًة مِّن نَّهاَ اعاَ  �ساَ

ْم ياَْلباَثُوا اإِلَّ
ُدوناَ لاَ ا يُوعاَ ْوناَ ماَ ياَراَ

تَّى  وُذوا حاَ
ُ
اأ بُوا واَ ���ا ُكذِّ ى ماَ

لاَ باَُروا عاَ باَْت ُر�ُس���ٌل ِمْن قاَْبِلكاَ فاَ�ساَ
ْد ُكذِّ لاَقاَ ويق���ول تعال���ى: {واَ

.
(((

ُرناَا} تاَاُهْم ناَ�سْ
اَ
اأ

���ل ال�سب���ر والإرادة والعزيمة  وهن���ا ُنعطي بع����س النم���اذج � التاريخّي���ة � اّلتي ُتمثِّ

والمقاومة، ع�سى اأن تكون لنا قدوة نقتدي بها في حياتنا.

 نماذج صابرة

 Q له �سبر النبّي اأّيوب اأ � ال�ش���بر على الم�ش���يبة: هذا النوع من ال�سبر ُيمثِّ

عل���ى المر�س وفقد المال والأولد، و�سبر النبّي يعقوب Q على فراق ولده النبّي 

.Q يو�سف

ب � ال�ش���بر ع���ن  المع�ش���ية: لقد خّلد لنا القراآن تجرب���ة مهّمة في هذا المجال، 

م���ّر بها النبيُّ يو�سف Q حيث �سبر عن مع�سية اهلل الم�سّرعة اأمامه حيث دعته 

اإليها امراأة العزيز، مع مالحظة الأ�سباب اّلتي تقوى معها دواعي الموافقة.

ة في هذه الأّيام � اّلتي تنت�سر فيها دواعي الف�ساد  اإّن ال�سباب الموؤمن بحاجة � وخا�سّ

اإل���ى القتداء بالنبيِّ يو�سف العظيم Q، باإرادته و�سبره وجهاده لنف�سه فاإّنه نعم 

القدوة والأ�سوة.

.
(((

{ ِنيناَ عاَ اْلُمْح�سِ ماَ
 لاَ
اَ
اإِنَّ اهلل ُدوا ِفيناَا لاَناَْهِدياَنَُّهْم �ُسبُلاَناَا واَ اهاَ الَِّذيناَ جاَ {واَ

)))   �سورة الأحقاق، الآية: 5).

)))   �سورة الأنعام، الآية: 4).

)))   �سورة العنكبوت، الآية: 69.
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ج � ال�شبر على الطاعة: مثاله �سبر النبّي اإبراهيم Q وابنه النبّي ا�سماعيل 

Q وه���ذا نم���وذج رفيع من نماذج ال�سبر، حيث ُيقّدم الإن�سان ابنه هلل فاإّن ذلك 

 Q يحتاج اإلى �سبر واإرادة عظيمين. واأبرز مثال على ذلك �سبر الإمام الح�سين

عل���ى تنفيذ اأمر اهلل تعالى بالأمر بالمع���روف والنهي عن المنكر، فقّدم نف�سه واأولده 

واأرحامه واأ�سحابه، قربانًا هلل �سبحانه وطاعة لأمره.

ول���ن نن�س���ى ر�سول اهلل P اّلذي كان قّمة ال�سبر، وهو اأ�سوتنا  وقدوتنا: يقول 

ِخراَ 
اَ
اْلياَْوماَ الآ  واَ

اَ
اناَ ياَْرُجو اهلل ْن كاَ ناٌَة ِلماَ �ساَ ٌة حاَ �ْس���واَ

ُ
�ُسوِل اهلِل اأ اناَ لاَُكْم ِفي راَ ْد كاَ تعال���ى: {لاَقاَ

.
(((

ِثي���راً}  كاَ
اَ
���راَ اهلل ذاَكاَ واَ

ل لطال بنا المقام،  اإّن تاريخ الإ�سالم عامر بالنماذج ال�سابرة، ولو اأردنا اأْن ُنف�سِّ

ولك���ن اأحببن���ا اأن ُن�سير اإلى هذه النماذج لتكون قدوًة لن���ا ونبرا�سًا نهتدي به، فاإّن في 

العي�س مع هكذا نماذج قّوة لالإن�سان وت�سلية لقلبه.

ق���د ُتحّدث الإن�سان نف�سه وتو�سو�س له اأّن هذه النم���اذج لأنبياء واأئّمة مع�سومين، 

وبطبيعة الحال �سي�سبرون على كّل م�سيبة واأّما نحن فال طاقة لنا بذلك.

 لكن نقول: يوجد في التاأريخ من النماذج ال�سابرة غير المع�سومة الكثير، وفي 

الحا�سر نماذج مهّمة في ال�سبر كما في المقاومين المجاهدين، اّلذين ن�سمع عن 

ر وُيده�س العقول. ق�س�س بع�سهم في ال�سجون وفي الحروب ما ُيحيِّ

ـّـة صابرة غير معصومة: قص

 ُرِوَي: »اأّن اأمَّ عقيل كانت امراأة في البادية، فنزل عليها �شيفان وكان ولدها عقيل 

مع الإبل فاأُخبرت باأّنه ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر فهلك، فقالت المراأة 

للناع���ي، ان���زل واق����ص ذمام القوم، ودفع���ت اإليه كب�ش���اً فذبحه واأ�ش���لحه وقّرب اإلى 

الق���وم الطع���ام، فجعلوا ياأكلون  ويتعّجبون من �ش���برها )ق���ال الراوي( فلّما فرغنا 

)))   �سورة الأحزاب، الآية: )).
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خرجت اإلينا وقالت يا قوم هل فيكم من ُيح�ش���ن من كتاب اهلل �ش���يئاً؟ فقلت: نعم. 

ا  اِبِريناَ * الَِّذيناَ اإِذاَ ِر ال�سَّ باَ�سِّ قال���ت: فاق���راأ علّي اآيات اأتعّزى بها عن ولدي، فقراأت: {واَ

ٌة  ْحماَ راَ بِِّهْم واَ اٌت ِمْن راَ واَ
لاَ لاَْيِهْم �ساَ ولاَِئكاَ عاَ

ُ
اِجُعوناَ * اأ نَّا اإِلاَْيِه راَ اإِ يباٌَة قاَالُوا اإِنَّا هلِل واَ اباَْتُهْم ُم�سِ �ساَ

اَ
اأ

}،  فقالت: ال�ش���الم عليكم، ثّم �ش���ّفت قدميها و�ش���ّلت ركعات  ولاَِئكاَ ُهُم اْلُمْهتاَُدوناَ
ُ
اأ واَ

ث���ّم قال���ت: اللهّم اإّني فعلت م���ا اأمرتني فانجز لي ما وعدتن���ي. ولو بقي اأحد لأحد 

�  ق���ال فقل���ت في نف�ش���ي لبقي ابني لحاجتي اإليه � فقال���ت لبقي محّمد P لأّمته، 

.
(((

فخرجت«

)))   �سفينة البحار، ج )، �س 7، مادة »�شبر«.
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م���ط���ال���ع���ة

في نتائج الصبر
...فيا اأّيها العزيز اإّن المو�سوع خطير، والطريق محفوف بالمخاطر، فابذل من كّل 

وجودك الجهد واجعل ال�سبر والثبات من طبيعتك، اأمام حوادث الأّيام، وانه�س اأمام 

النكب���ات والرزايا، ولّقن النف�س ب���اأّن الجزع والفزع م�سافًا اإلى اأّنهما عيبان فادحان، 

ل ج���دوى من ورائهما للق�س���اء على الم�سائب والبلّيات، ول فائ���دة من ال�سكوى على 

الق�ساء الإلهّي وعلى اإرادة الحّق عّز وجّل اأمام المخلوق ال�سعيف اّلذي ل حول له ول 

د ْبُن َيْعُقوَب  �سير اإلى ذلك في الحديث ال�سريف المنقول في الكافي: »ُمَحمَّ
ُ
قّوة. كما اأ

ِباإِ�ْش���َناِدِه َعْن �َش���َماَعَة ْبن ِمْهَراَن، َعْن اأَِبي الَح�َش���ِن Q قاَل: َقاَل ِلي: َما َحَب�َشَك 

؟ َقاَل: ُقْلُت: ُجِعْلُت ِفَداَك، َوَقَع َعلَيَّ َدْيٌن َكِثيٌر َوَذَهَب َماِلي، َوَدْيِني الَّذي  َع���ِن الَح���جِّ

���َحاِبَنا اأَْخَرَجِني َما  �شْ َق���ّد َلزَمِن���ي ُه���َو اأَْعَظُم ِم���ْن َذَهاِب َماِلي، َفلَ���ْوَل اأَنَّ َرُجاًل ِم���ْن اأَ

���ياً  ���ِبْر ُيْنِفِذ اهلُل َمَقاِديَرُه َرا�شِ ���ِبْر ُتْغَتَبط واإّل َت�شْ َق���َدْرُت اأَْن اأَْخ���ُرَج، َفَقاَل ِلي: اإِْن َت�شْ

. فاعلم باأّن الجزع والفزع ل ُيجديان، بل لهما اأ�سرار مخيفة ومهالك 
(((

ُكْنَت اأَْم َكاِرهاً«

تن�سف الإيمان. واأّما ال�سبر والجالدة فلهما الثواب الجزيل والأجر الجميل وال�سورة 

البهّية البرزخّية ال�سريفة كما ورد في ذيل الحديث ال�سريف اّلذي نحن ب�سدد �سرحه 

���ْبِر  ُنوا اأَْنُف�َش���ُكْم َعلَى ال�شَّ ���ِبُروا َوَوطِّ ���ْبُر ُيعقُب َخْيراً َفا�شْ حيث يق���ول: »َوَكذِلَك ال�شَّ

. فعاقبة ال�سبر اإلى الخير في هذه الدنيا كما ُي�ستفاد من التمثيل بالنبّي 
(((

ُتوؤَج���ُروا«

يو�سف Q � في الحديث المذكور � يبعث على الأجر والثواب في يوم الآخرة. وفي 

الحديث ال�سري���ف المنقول في الكافي ب�سنده اإلى اأبي حمزة الثماليMقال: »َمِن 

. ووردت 
(((

ْلِف �َش���هيٍد« ِمِني���َن ِبَبالٍء َف�َش���َبَر َعلَْيِه َكاَن َلُه ِمْث���ُل اأَْجِر اأَ اْبُتِل���َي ِم���َن الُموؤْ

)))  اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ال�سبر، �س690، ح 0).

))) م.ن. �س89،ح 6.

)))  م.ن. �س )9، ح 7).
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اأحادي���ث كثيرة في هذا الم�سمار.. واأّما اأّن لل�سبر �سورة بهّية برزخّية، فم�سافًا اإلى 

اأّنه���ا تتطابق مع بع����س الأدّلة نجد الأحادي���ث ال�سريفة اأي�سًا تتح���ّدث عنها. كما في 

ِمُن ِفي َقْبِرِه َكاَنِت  الكاف���ي ال�سريف عن الإمام ال�سادق Q قال: »اإَِذا َدَخَل الُموؤْ

ْبُر َناِحيًة، َفاإَِذا  ى ال�شَّ َكاُة َعْن َي�َشاِرِه والِبرُّ ُمطلٌّ َعلَْيِه َوَيَتَنحَّ اَلُة َعْن َيِميِنِه َوالزَّ ال�شَّ

: ُدوَنُكْم  َكاِة َوالِبرِّ الِة َوالزَّ ْبُر ِلل�شَّ َدَخَل َعلَْيِه الَملََكاَن اللََّذاِن َيِلَياِن ُم�َشاَءَلَتُه َقاَل ال�شَّ

.
(((

ْن َعَجْزُتْم ِمْنُه َفاأََنا ُدوَنُه« اِحَبُكْم َفاإِ �شَ

الأربعون حديثًا،الإمام الخميني، دار التعارف،))4) ه� � )99)م، �س50)� )5).

))) اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ال�سبر، �س 90، ح8.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

6

لاَ تاَْكُفُروِن}. ا�ْسُكُروْا ِلي واَ ْذُكْرُكْم واَ
اَ
)- { فاَاْذُكُروِني اأ

)�سورة البقرة، الآية: )5))

يتاَاء  اإِ ِة واَ الاَ قاَ���اِم ال�سَّ اإِ ن ِذْكِر اهلِل واَ  باَْيٌع عاَ
لاَ ٌة واَ ���اراَ ���اٌل لَّ تُْلِهيِهْم ِتجاَ )- {ِرجاَ

اُر }. ْب�ساَ
اَ
اْلأ لَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب واَ اُفوناَ ياَْوًما تاَتاَقاَ اِة ياَخاَ

كاَ الزَّ

)�سورة البقرة، الآية: )))

اِر}. الإِْبكاَ يِّ واَ �سِ بِّْح ِباْلعاَ �ساَ ِثيًرا واَ بَّكاَ كاَ اْذُكر رَّ )- { واَ

)�سورة  اآل عمران، الآية: )4)

ذكر اهلل
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ر وذكر �هلل:   �لتفكُّ

 المقصود من ذكر الله

ه  لي�س ذكر اهلل تعالى بالل�سان فقط، بل الل�سان ترجمان القلب، والهدف هو التوجُّ

ب���كلِّ وج���ودك اإلى ذات الب���اري تعال���ى والذوبان في���ه وال�ستغراق بجالل���ه وكبريائه 

وعظمت���ه وال�سعور بح�سوره ورقابت���ه واإحاطته بكلِّ كيانك، مّم���ا ينعك�س على �سلوكك 

وعملك واأخالقك بحيث ي�سونك من الذنب ويدعوك اإلى الطاعة.

وم���ن هنا ورد في اأحاديث عدي���دة عن اأئّمتنا المع�سومي���نR اأّن ذكر اهلل لي�س 

بالل�س���ان فح�سب، فعن الإمام ال�سادق Q في تف�سير معنى ذكر اهلل: »ِمن اأ�ش����ّد ما 

فر�����ص اهلل م����ع خلقه ذك����ر اهلل كثيراً، ثّم قال: ل اأعني �ش����بحان اهلل والحمد هلل ول اإله 

اإّل اهلل واهلل اأكبر، واإن كان منه، ولكن ذكر اهلل عندما اأحّل وحّرم، فاإن كان طاعة عمل 

.
(((

بها، واإن كان مع�شية تركها«

وعليه للذكر مراتب: 

اأ � الذكر الل�ساني.

ب � الذكر القلبي.

ج � الذك���ر العمل���ي وهو ذكر اهلل عند الطاعة والمع�سية، فاإن كان طاعة عمل بها، 

واإن كان مع�سية تركها.

)))   اأ�سول الكافي، الكليني، ج )، �س 80، ح 4.
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 الذكر الكثير وعلى كلِّ حال:

وق���د اأمرنا اهلل �سبحانه بالذكر الكثي���ر واأن يكون على كّل حال، يقول جّل وعال: 

.
(((

ار} الإِْبكاَ يِّ واَ �سِ بِّْح ِباْلعاَ �ساَ ِثيراً واَ بَّكاَ كاَ اْذُكْر راَ {واَ

.
(((

ُقُعوداً}  ِقياَامًا واَ
اَ
ةاَ فاَاْذُكُروا اهلل الاَ ْيتُُم ال�سَّ ا قاَ�ساَ {فاَاإِذاَ

.
(((

{ لَُّكْم تُْفِلُحوناَ ِثيراً لاَعاَ  كاَ
اَ
اْذُكُروا اهلل {واَ

.
(4(

ياًل} �سِ
اَ
اأ ًة واَ بُِّحوُه بُْكراَ �ساَ ِثيراً * واَ  ِذْكراً كاَ

اَ
نُوا اْذُكُروا اهلل ا الَِّذيناَ اآماَ يُّهاَ

اَ
{ياَا اأ

، اأِقلَّ الكالم واذكر اهلل عزَّ وجّل في كّل مكان،  وُي���روى عن لقمان الحكيم: »يا ُبنيَّ

.
(5(

رك وعّلمك« فاإّنه اأنذرك وحّذرك وب�شّ

.
(6(

، اأكثر ذكر اهلل عّز وجّل، فاإّن اهلل ذاكر من ذكره« وعنه: »يا ُبنيَّ

فالموؤم���ن يذكر اهلل كثيرًا، وعلى كّل ح���ال، في ال�سّدة والرخاء، في الغنى والفقر، 

وه���ذا بخ���الف المنافق اّلذي ل يذك���ر اهلل واإذا ذكره كان ذكره ف���ي ال�سيق والبالء، 

ِة قاَاُموا  الاَ ا قاَاُموا اإِلاَى ال�سَّ اإِذاَ اِدُعُه���ْم واَ ُهواَ خاَ  واَ
اَ
اِدُعوناَ اهلل يق���ول �سبحانه:{اإِنَّ اْلُمناَاِفِقيناَ يُخاَ

.
(7(

 اإِلاَ قاَِلياًل}
اَ
 ياَْذُكُروناَ اهلل

لاَ اُءوناَ النَّا�ضاَ واَ الاَى يُراَ ُك�ساَ

اُكْم  ا ناَجَّ مَّ
 اإِيَّاُه فاَلاَ

ْن تاَْدُعوناَ اإِلاَ لَّ ماَ ���رُّ ِفي اْلباَْحِر �ساَ ُكُم ال�سُّ �سَّ ا ماَ ذاَ اإِ ويق���ول جلَّ وعال: {واَ

.
(8(

ُفوراً} اُن كاَ اناَ الإِْن�ساَ كاَ تُْم واَ �سْ ْعراَ
اَ
ى اْلباَرِّ اأ

اإِلاَ

رًا هلل تعالى  ول يكتف���ي الموؤم���ن بما اأوجب اهلل عليه م���ن ال�سالة باعتباره���ا تذكُّ

)))   �سورة اآل عمران، الآية: )4.

)))   �سورة الن�ساء، الآية: )0).

)))   �سورة الأنفال، الآية: 45.

)4)   �سورة الأحزاب، الآيتان: )4)و )4).

)5)   بحار الأنوار، ج ))، �س 7)4، ح )).

)6)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 68، نقاًل عن محبوب القلوب، ج )، �س )0).

)7)   �سورة الن�ساء: الآية: )4).

)8)   �سورة الإ�سراء، الآية: 67.
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 ِقياَامًا 
اَ
ةاَ فاَاْذُك���ُروا اهلل ���الاَ ْيتُُم ال�سَّ ا قاَ�ساَ ب���ل ي�ستم���ّر على ذك���ر اهلل كما اأم���ره  اهلل: {فاَ���اإِذاَ

.
(((

ُقُعوداً} واَ

ْكباَُر 
اَ
لاَِذْكُر اهلِل اأ ِر واَ اْلُمْنكاَ اِء واَ ْح�ساَ ِن اْلفاَ ى عاَ ةاَ تاَْنهاَ الاَ ةاَ اإِنَّ ال�سَّ الاَ ِقِم ال�سَّ

اَ
اأ ويقول �سبحانه: {واَ

.
(((

{ ناَُعوناَ ا تاَ�سْ اهللُ ياَْعلاَُم ماَ واَ

 من ثمرات ذكر الله

لذك���ر اهلل اأهمّية كبرى في ال�سي���ر وال�سلوك اإلى اهلل تعالى واإلى الكمال الإن�ساني، 

وق���د جمع اأح���د العلماء ثمرات لذكر اهلل تعالى تعّدت المائ���ة، نذكر منها ثمرة مهّمة 

جامعة وهي:

 طماأنينة �لقلب

.
(((

ِئنُّ اْلُقُلوُب} لاَ ِبِذْكِر اهلِل تاَْطماَ
اَ
ِئنُّ ُقُلوبُُهْم ِبِذْكِر اهلِل اأ تاَْطماَ نُوا واَ يقول �سبحانه: {الَِّذيناَ اآماَ

ل�سطراب القلب وقلقه وخوفه عوامل:

اأ ـ الجهل ب�لم�ستقبل:

فالإن�س���ان يحتم���ل زوال النعم���ة، اأو الأ�سر على يد الأع���داء، اأو ال�سعف والمر�س، 

اأو الفق���ر، فهذا الحتم���ال ُيقلق الإن�سان، لكّن ذكر اهلل والإيم���ان باأّنه القادر المتعال 

الرحمان الرحيم، ي�ستطيع محو القلق من النف�س.

ب ـ الخ�ف من الم��سي:

ر في ما�سيه الأ�سود فُيم�سي قلقًا ب�سبب الذنوب، ولكّن ذكر  فالإن�سان العا�سي ُيفكِّ

اهلل  والنظر اإلى اأّن اهلل غّفار الذنوب وقابل التوبة ُيزيل ال�سطراب.

)))   �سورة الن�ساء، الآية: )0).

)))   �سورة العنكبوت، الآية: 45.

)))    �سورة الرعد، الآية: 8).
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ج ـ الخ�ف من كثرة الأعداء وقّ�تهم:

لَُّكْم  ِثيراً لاَعاَ  كاَ
اَ
اْذُكُروا اهلل ا لاَِقيتُْم ِفئاًَة فاَاْثبُتُ���وا واَ نُوا اإِذاَ ا الَِّذيناَ اآماَ يُّهاَ

اَ
يق���ول اهلل تعال���ى: {ياَا اأ

.
(((

{ تُْفِلُحوناَ

فُنالحظ في هذه الآية اأّن اهلل تعالى ياأمر المجاهدين بذكر اهلل كثيرًا ليثبتوا اأمام 

الأعداء، ويطمئّنوا بن�سر اهلل وت�سديده.

د ـ الخ�ف من الم�ت:

وق���د ي�سطرب بع�س النا�س اأو اأغلبهم من الموت لجهلم بحقيقته وبما �سيوؤول اإليه 

م�سيرهم.

 وبم���ا اأّن الموؤمن يعتبر الموت قنطرة لحياة اأخ���رى ولي�س فناًء، واأّنه �سُيقدم على 

ربٍّ غفور رحيم، فاإّن ال�سطراب والقلق �سيزول اأو يقّل.

ه���ذا بالإ�سافة اإلى عوامل اأخرى توّلد ال�سطراب والقلق في نف�س الإن�سان، اإّل اأّن 

الموؤمن باهلل حينما يعي�س مع اهلل وذكره فاإّنه ينفي القلق وال�سطراب.

ْن ِذْكِري فاَاإِنَّ لاَُه  �ضاَ عاَ ْعراَ
اَ
ْن اأ ماَ وف���ي المقابل يقول تعالى عّم���ن اأعر�س عن ذكره: {واَ

يراً  قاَْد ُكْنُت باَ�سِ ى واَ ْعماَ
اَ
ْرتاَِني اأ �ساَ بِّ ِلماَ حاَ ى * قاَالاَ راَ ْعماَ

اَ
ِة اأ ناَْح�ُسُرُه ياَْوماَ اْلِقياَاماَ ْنكًا واَ ًة �ساَ ِعي�ساَ ماَ

.
(((

ى}  اْلياَْوماَ تُْن�ساَ
ِلكاَ ذاَ كاَ ا واَ يتاَهاَ  اآياَاتُناَا فاَناَ�سِ

تاَْتكاَ
اَ
ِلكاَ اأ ذاَ * قاَالاَ كاَ

المعي�سة ال�سنكة هي معي�سة ال�سطراب والقلق وال�سيق.

وُنالح���ظ اأّن المجتمع الغربي الماّدّي يعي�س اليوم ال�سطراب والأمرا�س النف�سّية 

وم���ا ذلك اإّل لبعده���م عن ذكر اهلل والإيم���ان الحقيقي به. ودياناته���م واأنظمتهم لم 

تطفئ لهم حالة ال�سطراب والخوف والقلق.

وهم رغم حياتهم الماّدّية وتطّورهم العلمّي وال�سناعّي اإّل اأّنهم فارغون من حيث 

)))   �سورة الأنفال، الآية: 45.

)))   �سورة طه، الآيتان: 4))و 5)).
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الروح والمعنويات والراحة النف�سّية، وتقارير ال�سحف والمجاّلت توؤّكد هذا الكالم.

الن���ور  كمث���ل  والغفل���ة  الذك���ر  اأه���ل  مث���ل  »اإّن  لبن���ه:  الحكي���م  لقم���ان  يق���ول 

.
(((

والظلمة«

مجالس الذكر أم مجالس النت:

كي���ف نختار مجال�سنا حّتى تك���ون عامرة بذكر اهلل؟ هل ُيمك���ن اأن تكون مجال�سة 

التلفزيون والنترنت مجال�س ذكر اأم هي مجال�س لهو وف�ساد؟

يق���ول لقمان لبنه: »يا ُبنّي اختر المجال����ص على عينك، فاإن راأيت قوماً يذكرون 

اهلل عّزوج���ّل فاجل����ص معهم، فاإن تكن عالماً نفعك علمك، واإن تكن جاهاًل عّلموك، 

.
(((

ك معهم« ولعّل اهلل اأن يظّلهم برحمته فيعمُّ

وكان يق���ول: »اللهّم ل تجعل اأ�ش���حابي الغافلين اّلذي���ن اإذا ذكرتك لم يعينوني، 

.
(((

روني« واإذا ن�شيتك لم ُيذكِّ

فك���م ِم���ن الم�سلمين َم���ن يجل�س مجال����س الغرب عب���ر اإعالمهم الغاف���ل الفا�سد 

المف�سد؟!

وك���م ِم���ن الم�سلمي���ن َم���ن يعي����س ال�سن���ك وال�سط���راب لأّن���ه ُيقّلده���م ويجل�س 

مجال�سهم!

لكن ن�ستطيع اأن ن�ستفيد من كّل هذه الو�سائل واأن نحّولها اإلى مجال�س ذكر ووعي.

ين، ول ن�ستعمل النترنت  فال ن�ستفيد اإّل من الف�سائّيات اّلتي تن�سر وتبّث الخير والدِّ

اإّل بما ُيفيدنا في الدنيا والآخرة.

))) حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 68.

)))  الكافي، ج)، �س9).

)))  حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 69.
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 موانع ذكر الله

هناك اأمور تمنع عن ذكر اهلل منها:

اأ ـ الخمر والمي�سر:

ِر  ْي�سِ اْلماَ ْمِر واَ اء ِفي اْلخاَ اْلباَْغ�ساَ ةاَ واَ اواَ داَ ْن يُوِقعاَ باَْيناَُكُم اْلعاَ
اَ
اُن اأ ْيطاَ ا يُِريُد ال�سَّ يقول تعالى: {اإِنَّماَ

.
(((

{ ْنتُْم ُمْنتاَُهوناَ
اَ
ْل اأ ِة فاَهاَ الاَ ِن ال�سَّ عاَ ْن ِذْكِر اهلِل واَ ُكْم عاَ دَّ ياَ�سُ واَ

و�سحي���ح اأن الآي���ة تعّر�ست للخم���ر والمي�سر وهي بعيدة نوعًا م���ا عن مجتمعاتنا، 

ولك���ّن الأث���ر الناتج عنهما نجده بعين���ه مترّتبًا على اأمور �سائعة ف���ي مجتمعنا كاللعب  

بال���ورق وم���ا �سابهه من اآلت اللهو، بحيث اإّنه يحين وق���ت ال�سالة ول يقوم الالعبون 

اإليها لن�سغالهم باللعب واللهو.

ب ـ الأم�ال والأولد:

قد تكون الأموال والأولد مانعًا عن ذكر اهلل، يقول �سبحانه: 

ِلكاَ  ْل ذاَ ْن ياَْفعاَ ماَ ���ْن ِذْكِر اهلِل واَ ْولاَُدُكْم عاَ
اَ
لاَ اأ الُُكْم واَ ْمواَ

اَ
نُ���وا لاَ تُْلِهُكْم اأ ا الَِّذيناَ اآماَ يُّهاَ

اَ
 ياَ���ا اأ

{اَ

.
(((

{ ُروناَ ا�سِ ولاَِئكاَ ُهُم اْلخاَ
ُ
فاَاأ

عل���ى الإن�سان الموؤمن اأن ل ي�ستغرق في جمع الم���ال ولهو الأولد، وليجعل لالآخرة 

ن�سيبًا من عمله.

 »قل لعملك عندي �شالة، ول تقل ل�شالتك عندي عمل«.

)))   �سورة المائدة، الآية: )9.

)))   �سورة المنافقون، الآية: 9.
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ج ـ الغن�ء والمالهي:

روي ع���ن لقم���ان الحكي���م قائ���اًل لبن���ه: »ل ت�ش���مع الماله���ي، فاإّنه���ا تن�ش���يك 

.
(((

الآخرة«

ون�سيان الآخرة تعني ن�سيان اهلل، فهما مرتبطان.

د ـ النظرة الحرام:

ع���ن الإمام علّي Q: »لي�ص في الجوارح اأقّل �ش���كراً من العين، فال ُتعطوها 

.
(((

�شوؤلها فُت�شغلكم عن ذكر اهلل«

هـ ـ الن�سغ�ل بذكر الن��س:

يق���ول اأمي���ر الموؤمني���ن Q: »من ا�ش���تغل بذك���ر النا����ص قطعه �ش���بحانه عن 

.
(((

ذكره«

ولي����س معنى ذلك النعزال ال�سلبّي ع���ن النا�س وعدم خدمة النا�س، بل يعني اأن ل 

يكون ر�سى النا�س هّمه بل ر�سى اهلل �سبحانه ل بّد اأن يكون اأكبر هّمه.

)))   حكم لقمان، الري �سهري، �س 89� 90.

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج )، �س 976.

)))    م . ن، �س 976.
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م���ط���ال���ع���ة

في فضل ذكر اهلل
ْيِل ْبِن َي�ساِر قاَل : قاَل اأُبو َعْبِداهلِل Q: »ما  حيح َعِن الُف�سَ في الكافي ِب�َسَنٍد �سَ

ّل كاَن  ِم���ْن َمْجِل����ٍص َيْجَتِمُع ِفيِه اأْبراٌر َوُفّجاٌر َفَيُقوُموَن َعل���ى َغْيِر ِذْكِر اهلِل َعزَّ وجلَّ اإِ

.
(((

َح�ْشَرًة َعلَْيِهْم َيْوَم الِقياَمِة«

م���ن الوا�سح اأّن الإن�سان عندما تنك�س���ف عليه يوم القيامة، النتائج العظيمة لذكر 

اهلل، ويرى نف�سه بعيدًا عنها، ويعلم باأّنه قد ُحرم من نعم كثيرة، ول ي�ستطيع تداركها، 

ت�ستول���ي علي���ه الح�سرة والندام���ة. فيجب على الإن�س���ان اأن يغتنم الفر�س���ة ول ُيخلي 

مجال�سه ومحافله من ذكر اهلل.

راَد اأْن َيْكتاَل ِباْلِمْكياِل َفْلَيُقْل اإذا 
َ
ٍق َعْن اأبي َجْعَفٍر Q: َمْن اأ الكاف���ي ِب�َسَنٍد ُمَوثَّ

ليناَ   لاَى الُمْر�ساَ الٌم عاَ �ساَ ُفوناَ  واَ ّما ياَ�سِ ِة عاَ بِّ اْلِعزَّ بِّكاَ راَ اناَ راَ اأراَد اأْن َيُقوَم ِمْن َمْجِل�ِسه. {�ُسْبحاَ

.
(((

بِّ العالَميَن} ْمُد هلِلِ راَ اْلحاَ واَ

ْن 
َ
َراَد اأ

َ
ِميَر الُموؤِمِنيَنQ َق���اَل: َمْن اأ

َ
ّن اأ

َ
اِدِق Q ب���اأ َوُنِق���َل َعِن الإَِماِم ال�سَّ

َواِب َفْلَيْتُلوا هِذِه الآَياِت الُمَباَركِة � �سبحان رّبك اإلى  َيْكوَن َيوَم الِقَياَمِة َكْيَلُه َتاّمًا ِمَن الثَّ

.
(((

الٍة اآخره � ِفي دبِر ُكلِّ �سَ

ْن َتُقوَل ِعْنَد قَياِمَك ِمْنَها �ُسْبَحاَن 
َ
اِدِق Q ُمْر�َساًل، َكّفاَراُت الَمَجاِل�����سِ اأ َوَع����ِن ال�سَّ

.
(4(

ُفوَن َو�َسالٌم َعَلى الُمْر�َسِليَن َوالَحْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِميَن ا َي�سِ ِة َعمَّ َك َربِّ الِعزَّ َربِّ

الأربعون حديثا،الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م، �س77)� 78).

)))  اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الدعاء، باب ما يجب ذكر اهلل في كل مجل�س، �س496، ح ).

)))  م.ن. ح ).

)))  جامع الأحاديث، كتاب ال�سالة، ح 487).

)4)  و�سائل ال�سيعة، ج ))، �س 405.
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ْوُقوتًا}  لاَى اْلُموؤِْمِنيناَ ِكتاَابًا ماَ اناَْت عاَ الاَةاَ كاَ )- ِ{ اإنَّ ال�سَّ

)�سورة الن�ساء، الآية:)0))

{ ِ قاَاِنِتيناَ
ُقوُموْا هلِلّ ى واَ ِة اْلُو�ْسطاَ الاَ اِت وال�سَّ واَ

لاَ لاَى ال�سَّ اِفُظوْا عاَ )-{ حاَ

 )�سورة البقرة، الآية: 8)))

 { ُعوناَ ا�سِ ِتِهْم خاَ الاَ ِمنُوناَ * الَِّذيناَ ُهْم ِفي �ساَ حاَ اْلُموؤْ
ْفلاَ

اَ
)-{ قاَْد اأ

)�سورة الموؤمنون، الآيتان:) و ))

ْكباَُر 
اَ
لاَِذْكُر اهلِل اأ ���ِر واَ اْلُمنكاَ اء واَ ْح�ساَ ِن اْلفاَ ى عاَ ةاَ تاَْنهاَ الاَ ةاَ اإِنَّ ال�سَّ ���الاَ ِقِم ال�سَّ

اَ
اأ 4-{اَ

{ ناَُعوناَ ا  تاَ�سْ اهللُ ياَْعلاَُم ماَ واَ

 )�سورة العنكبوت، الآية: 45)

إقامة الصالة





77النلا ةمتقإ

الصالة مطلب الشرائع:

د الطاعة والنقياد هلل تعالى اأكمل  اإّن ال�س���الة ُتمثِّل العبودّية باأبهى �سورها وُتج�سِّ

ين، اإن ُقبلت ُقبل ما �سواها واإن ُرّدت ُرّد ما �سواها،  تج�سي���د،  فل���ذا ... كانت عمود الدِّ

وهي المو�سلة اإلى اطمئن���ان النف�س، حيث تنهى عن الفح�ساء والمنكر، وهي الموؤّدية 

اإلى  دخول جّنة اهلل �سبحانه.

وعل���ى هذا ننظر اإلى فري�سة ال�سالة فنراها ت�سريعًا م�ستركًا في جميع ال�سرائع، 

مّما يك�سف لنا عن اأّنها من الحتياجات الب�سرّية في كّل الظروف والأجيال؛ لأّنها تنبع 

من طبيعة ثابتة في الوجدان الب�سري.

ففي �سورة مريم ي�ستعر�س اهلل عّز وجّل عددًا من الأنبياءR والأمم الموؤمنة 

الة فيقول �سبحانه:  في اأّوليات التاريخ ُثّم انحراف ذرّياتهم من بعدهم وت�سييعهم لل�سّ

يَِّة  ِمْن ُذرِّ عاَ نُوٍح واَ ْلناَا ماَ ماَ ْن حاَ ِممَّ ماَ واَ يَِّة اآداَ لاَْيِهْم ِمناَ النَِّبيِّيناَ ِمْن ُذرِّ ماَ اهللُ عاَ ْنعاَ
اَ
ولاَِئكاَ الَِّذيناَ اأ

ُ
{... اأ

بُِكّيًا   داً واَ وا �ُسجَّ رُّ ِن خاَ ْحماَ لاَْيِهْم اآياَاُت الرَّ ا تُْتلاَى عاَ اْجتاَباَْيناَا اإِذاَ ْيناَا واَ داَ ْن هاَ ِممَّ اِئيلاَ واَ �ْسراَ اإِ اِهي���ماَ واَ اإِْبراَ

.
(((

ّيًا} ْوناَ غاَ ْوفاَ ياَْلقاَ اِت فاَ�ساَ واَ هاَ اتَّباَُعوا ال�سَّ الاَةاَ واَ اُعوا ال�سَّ �ساَ
اَ
ْلٌف اأ لاَفاَ ِمْن باَْعِدِهْم خاَ فاَخاَ

بِّ  �س عليه���ا ويدعو رّبه لإقامتها: {راَ الة وُيحرِّ واإبراهي���م Q كان يوؤّدي ال�سّ

.
(((

يَِّتي} ِمْن ُذرِّ ِة واَ الاَ ْلِني ُمِقيماَ ال�سَّ اْجعاَ

.
(((

ِة} الاَ ْهلاَُه ِبال�سَّ
اَ
ُمُر اأ

ْ
اناَ ياَاأ كاَ واإ�سماعيل Q: {واَ

)))   �سورة مريم، الآيتان: 58 و 59.

)))   �سورة اإبراهيم، الآية: 40.

)))   �سورة مريم، الآية: 55.
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راَ بُيُوتًا  ا ِبِم�سْ ْوِمُكماَ اآ ِلقاَ ْن تاَباَوَّ
اَ
ِخيِه اأ

اَ
اأ ى واَ ْوَحْيناَا اإِلاَى ُمو�ساَ

َ
 ومو�س���ى وه���ارون Q {َواأ

.
(((

{ ةاَ الاَ ِقيُموا ال�سَّ
اَ
اأ ُلوا بُيُوتاَُكْم ِقْبلاًَة واَ اْجعاَ واَ

ْبُد اهلِل اآتاَاِنياَ اْلِكتاَاباَ  وعي�س���ى Q حينما كّلم النا�س في المهد قال له���م {اإِنِّي عاَ

.
(((

ّيًا} ا ُدْمُت حاَ اِة ماَ كاَ الزَّ ِة واَ الاَ اِني ِبال�سَّ ْو�ساَ
َ
ا ُكْنُت  َواأ ْيناَ ماَ

اَ
كًا اأ لاَِني ُمباَاراَ عاَ جاَ لاَِني ناَِبّيًا واَ عاَ َوجاَ

والنبّي محّمد P واأهل البيت R لطالما اأو�سوا بال�سالة، وُكتب الأحاديث 

عامرة باأوامرهم في ذلك.

 معنى األمر بإقامة الصالة:

الة في كلِّ الآيات اّلتي اأمر فيها بال�سالة تقريبًا،  اأمر �سبحانه وتعالى باإقامة ال�سّ

الة: تكليف النا�س اأْن ُيقيموا لهذه الفري�سة وجودًا اجتماعّيًا  ومعنى الأمر باإقامة ال�سّ

بحيث يكون اأداوؤها والهتمام ب�سوؤونها ظاهرة وا�سحة من ظواهر مجتمعهم.

اإّن فارق���اً كبي���راً بين اأْن تقول: اعدل و�سلِّ وتدّين بالإ�سالم، وبين اأْن تقول: اأقم 

ين، فالتعبي���ر الأّول يتناول، ما يتعّلق ب�سخ�سك من  العدال���ة، واأقم ال�سالة، واأقم الدِّ

ين، واأّما التعبير الثاني فه���و يلفتك اإلى دورك الجتماعي  الة والدِّ اأم���ر العدالة وال�سّ

ين ولل�سالة. في تحقيق وجود ثابت �سائد للعدالة وللدِّ

الة توجيه اإل���ى م�سوؤولّيتك في الأم���ر بال�سالة وتعليمه���ا للنا�س وتنبيه  اأق���م ال�سّ

ال�ساهين عنها واإر�ساد الم�سّيعين لها.

 هل اإليمان يُغني عن الصالة:

نا�س���ًا تق���ول له���م: �سّل���وا، زّك���وا، �سوم���وا، حّج���وا، جاه���دوا، اعملوا 
ُ
ُت�س���ادف اأ

�سالحًا...

فيقول���ون لك بكلِّ ب�ساطة: الإيمان بالقلب!! لك���ن ُنالحظ اأّن اهلل تعالى في القراآن 

)))   �سورة يون�س، الآية: 87.

)))   �سورة مريم، الآيتان: 0) و )).
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الكريم قرن الإيمان بالعمل ال�سالح في كثير من الآيات، وما ذلك اإّل ل�سرورة وبديهّية 

اأْن يكون الإيمان مقترنًا بالعمل المن�سجم مع الإيمان.

فالإيمان ه���و العتقاد بوجود اهلل تعالى والت�سديق بما بّلغه الأنبياءR، ومن 

الطبيع���ّي والبديه���ّي لهذا العتق���اد والت�سدي���ق اأن ي�ستقطب الإن�سان ويه���ّز �سميره 

وي�ستجي�س م�ساعره ويدفعه اإلى العمل بمقت�ساه.

.
(((

نَّاٍت} نَّ لاَُهْم جاَ
اَ
اِت اأ اِلحاَ ِمُلوا ال�سَّ عاَ نُوا واَ ِر الَِّذيناَ اآماَ باَ�سِّ يقول تعالى: {واَ

.
(((

اِت} اِلحاَ ِمُلوا ال�سَّ عاَ نُوا واَ اناَ لاَِفي ُخ�ْسٍر * اإِلاَ الَِّذيناَ اآماَ ِر * اإِنَّ الإِْن�ساَ �سْ اْلعاَ {واَ

ومن الوا�سح اأّن اأف�س���ل الأعمال ال�سالحة هي ال�سالة، فلذلك ل ي�سّح العتماد 

على الإيمان القلبّي من دون ترجمة عملّية له في الخارج، ولذلك نجد الر�سول الأكرم 

P واأه���ل بيت���ه R لم يتركوا ولم يوؤّخ���روا ال�سالة حّتى ف���ي اأ�سّد الظروف 

واأ�سعبها.

المحافظة على الصالة:

وال�سالة 
(((

{ ُقوُموْا هلِلِ قاَاِنِتيناَ ى واَ
ِة اْلُو�ْسطاَ الاَ اِت وال�سَّ واَ

لاَ لاَى ال�سَّ اِفُظوْا عاَ يقول تعالى: { حاَ

الو�سط���ى التي اأكدت الآية على المحافظ���ة عليها هي �سالة الظهر على الم�سهور بين 

علمائنا الكرام.

فلماذا ل نوؤّدي ال�سالة  في وقتها اّلذي حّدده اهلل تعالى؟

فع���ن ر�س���ول اهللP اأّنه دخل الم�سجد وفيه اأنا�س م���ن اأ�سحابه فقال: »تدرون ما قال 

رّبكم؟ قالوا اهلل ور�شوله اأعلم. قال: اإّن رّبكم يقول: اإّن هذه ال�شلوات الخم�ص المفرو�شات 

.
(4(

من �شاّلهّن لوقتهّن وحافظ عليهّن، لقيني يوم القيامة وله عهد عندي اأدخله به«

)))   �سورة البقرة، الآية: 5).

)))   �سورة  الع�سر، الآية: ).

))) �سورة البقرة، الآية: 8)).

)4)   الو�سائل، ج4، �س 0)).
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ها ل�ش���يء... فاإّنها  ويق���ول لقمان لبنه: »يا بن���ّي اإذا جاء وقت ال�ش���الة فال توؤخرِّ

.
(((

َدين«

وينبغ���ي التنبيه على �س���رورة اإقامة �سالة الفجر وعدم الك�سل ع���ن اإقامتها، فاإّن 

ةاَ ِلُدلُوِك  الاَ ِقِم ال�سَّ
اَ
لوات يقول تعال���ى: {اأ فيه���ا ب���ركات  زائدة لي�ست في غيرها من ال�سّ

.
(((

�ْسُهوداً} اناَ ماَ ْجِر كاَ ْجِر اإِنَّ ُقْراآناَ اْلفاَ ُقْراآناَ اْلفاَ ْيِل واَ ِق اللَّ �ساَ ْم�ِض اإِلاَى غاَ ال�سَّ

ع���ن اإ�سحاق بن عّمار، قل���ت لأبي عبد اهلل Q:» اأخبرني باأف�ش���ل المواقيت 

ْجِر اإِنَّ  ُقْراآناَ اْلفاَ في �شالة الفجر؟ فقال: مع طلوع الفجر اإّن اهلل عّز وجّل يقول: {واَ

�ْسُهوداً} يعني �ش���الة الفجر ت�ش���هده مالئكة الليل ومالئكة النهار  اناَ ماَ ْجِر كاَ ُقْراآناَ اْلفاَ

ف���اإذا �ش���ّلى العبد ال�ش���بح مع طل���وع الفجر اأثبتت ل���ه مرتين اأثبته���ا مالئكة الليل 

.
(((

ومالئكة النهار«

ر ذلك على اأداء �سالة ال�سبح. ومن ال�سرورّي عدم ال�سهر الكثير بحيث ُيوؤثِّ

ف�سالتك نجاتك و�سعادتك وحياتك الروحانّية والأخروّية.

 ح�س�ر القلب في ال�سالة

ِمنُوَن*  حاَ اْلُموؤْ
ْفلاَ

اَ
وال�ستف���ادة من  ال�سالة  ل تك���ون اإّل بالخ�سوع، قال تعالى: {قاَْد اأ

.
(4(

{ اِفُظوناَ اِتِهْم يُحاَ واَ
لاَ لاَى �ساَ الَِّذيناَ ُهْم عاَ ُعوناَ * واَ ا�سِ ِتِهْم خاَ الاَ الَِّذيناَ ُهْم ِفي �ساَ

وعن النبّي P اأّنه قال لأبي ذّر: »يا اأبا ذّر ركعتان مق�شدتان في تفّكر خير من 

.
(5(

قيام ليلة والقلب �شاٍه«

وف���ي الحدي���ث عن اأبي جعف���ر )الباقر( Q ق���ال: » اإّن العبد لُيرف���ع له من 

)))   ن�سائح لقمان لبنه، العاّلمة  المجل�سي، دار المحّجة البي�ساء، �س 4).

)))   �سورة الإ�سراء، الآية: 78.

)))   الكافي، ج )، �س )8).

)4)   �سورة الموؤمنون، الآيات: ) و )  و 9.

)5)   الو�سائل، ج 4، �س 74.
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�ش���الته ن�ش���فها اأو ثلثه���ا اأو ربعها اأو خم�ش���ها فم���ا ُيرفع له اإّل ما اأقب���ل عليه بقلبه 

.
(((

واإّنما اأمرنا بالنوافل ليتّم لهم بها ما نق�شوا من الفري�شة«

 تضييع الصالة:

���الة م�ساأل���ة ُمّت�سلة بالك�سل، فما �س���الة الك�سالى اإّل لون���ًا من األوان  ت�سيي���ع ال�سّ

الة. اإ�ساعة ال�سّ

واإذا لحظن���ا ن�سو�س الق���راآن الكريم وال�سّنة ال�سريفة ف���ي اإ�ساعة ال�سالة نجد 

اأّنها تق�سد بالإ�ساعة معنيين: ترك ال�سالة كلّية، وال�ستخفاف بال�سالة.

اأّم���ا ترك ال�ش���الة كّلّياً، فقد حّذرت من خطورت���ه ن�سو�س كثيرة، واأهّم حقيقتين 

في هذه الن�سو�س اأّن ترك ال�سالة ُيعتبر قطع اآخر رابطة تربط الإن�سان باهلل تعالى. 

واأّن تركها يوؤّدي بالإن�سان اإلى النغما�س في ال�ّسهوات الرخي�سة.

ْوفاَ  اِت فاَ�ساَ واَ هاَ اتَّباَُعوا ال�سَّ الاَةاَ واَ اُعوا ال�سَّ �ساَ
اَ
ْلٌف اأ لاَفاَ ِمْن باَْعِدِهْم خاَ يق���ول تعالى: {...فاَخاَ

لاَ يُْظلاَُموناَ  نَّةاَ واَ  ياَْدُخُل���وناَ اْلجاَ
ولاَِئكاَ

ُ
اِلحًا فاَاأ ِم���لاَ �ساَ عاَ اآماَناَ واَ ْن تاَاباَ واَ  ماَ

ّي���ًا * اإِلاَ ���ْوناَ غاَ ياَْلقاَ

.
(((

ْيئًا} �ساَ

 
(((

{ لِّيناَ راَ *  قاَالُوا لاَْم ناَُك ِمناَ اْلُم�ساَ قاَ ُكْم ِفي �ساَ لاَكاَ ا  �ساَ ويقول اهلل تعالى للمجرمين: {ماَ

ا   ماَ
اكاَ ْدراَ

اَ
ا اأ ماَ اأعاذن���ا اهلل اأن نك���ون كذلك، ولكن ما هي �سقر؟ يقول �سبحانه وتعالى:{ واَ

.
(4(

{ راَ �ساَ ةاَ عاَ ا ِت�ْسعاَ لاَْيهاَ ِر * عاَ ْلباَ�ساَ
ٌة لِّ احاَ ُر * لاَوَّ لاَ تاَذاَ ُر * لاَ تُْبِقي واَ قاَ �ساَ

وع���ن النبّي P: »ل يزال ال�ش���يطان ذِعراً م���ن الموؤمن ما حافظ على مواقيت 

.
(5(

لوات الخم�ص، فاإذا �شّيعهن اجتراأ عليه فاأدخله في العظائم«  ال�شّ

))) الكافي، ج)،�س)6)، الحديث ).

)))   �سورة مريم، الآيتان: 59  و 60.

)))  �سورة المّدّثر الآيتان: 42، 43.

)4) �سورة المّدّثر الآيات: 7)،8)،9)،0).

)5)   الو�سائل، ج 4، �س ))).
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وع���ن الإم���ام ال�سادق Q قال: جاء رجل اإلى النبّي P فقال: يا ر�سول اهلل 

���داً فقد برئت  اأو�سن���ي، فقال P: »ل تدع ال�ش���الة متعّمداً، ف���اإنَّ من تركها متعمِّ

.
(((

منه مّلة الإ�شالم« 

واأّما ال�ش���تخفاف بها فهو ي�ش���مل: عدم تّفهم ال�س���الة في اأحكامها و�سروطها 

ال�سرعّي���ة، وتاأخيره���ا عن وقته���ا، وتركها جزئّي���ًا، وع���دم التاأّني ف���ي اأدائها، وعدم 

الخ�س���وع والتوّجه بالقل���ب والتاأثُّر بها حال اأدائها، واإليك بع�س الن�سو�س اّلتي تخ�ّس 

هذه الألوان من الت�سييع:

ع���ن النب���ّي P:  »لي����ص مّن���ي من ا�ش���تخّف ب�ش���الته، ل ي���رد الحو����ص عليَّ ل 

.
(((

واهلل«

وعن���ه P: »ل���كّل �ش���يء وجه ووج���ه دينكم ال�ش���الة، ف���ال ي�ش���يننَّ اأحدكم وجه 

.
(((

دينه«

وعن الإمام ال�سادق Q قال لجماعة: »واهلل اإّنه لياأتي على الرجل خم�شون 

�ش���نة وما قبل اهلل منه �ش���الة واحدة، فاأّي �شيء اأ�ش���ّد من هذا؟ واهلل اإّنكم لتعرفون 

من جيرانكم واأ�شحابكم من لو كان ُي�شّلي لبع�شكم ما قبلها منه ل�شتخفافه بها،  

.
(4(

اإّن اهلل ل يقبل اإّل الح�شن، فكيف يقبل ما ي�شتخّف به«

وع���ن الإمام الباق���ر Q قال: »بينم���ا ر�ش���ول اهلل P جال�ص في الم�ش���جد 

فدخل رجل فقام ُي�شّلي فلم يتمَّ ركوعه ول �شجوده، فقال P: نقر كنقر الغراب، 

.
(5(

لئن مات هذا الرجل و هكذا �شالته ليموتّن على غير ديني«

)))   الو�سائل، ج 4، �س )4.

)))   م. ن، ج 4، �س5).

)))   م. ن، ج 4، �س4).

)4)   م. ن، ج 4، �س4).

)5)   م. ن، ج 4، �س )).
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م���ط���ال���ع���ة

التهاون بالصالة

َو�َشّلم  َواآِل���ِه  َعلَْيِه   
ُ
اهلل لَّى  �شَ اهلِل  َر���ُش��وُل  »َبْيَنا  قال   Q جعفر  اأبي  ...ع��ن 

َفَقاَل  �ُشُجوَدُه  َوَل  ُرُكوَعُه  ُيِتمَّ  َفلَْم  ُي�َشلِّي  َفَقاَم  َرُجٌل  َدَخَل  اإْذ  اْلَم�ْشِجد  ِفي  َجاِل�ٌص 

َغْيِر  َعلَى  َلَيُموتنَّ  اَلُتُه  �شَ َوهَكَذا  هَذا  َماَت  َلِئْن  الُغَراِب  َكَنْقِر  َنقٌر  اَلم  ال�شَّ َعلَْيِه 

 بل قد ُيف�سي الأمر بالإن�سان من جّراء ال�ستخفاف بال�سالة، اإلى تركها. 
(((

ِديِني«

اإلى  ُيبِد اهتمامًا ب�سيء، ل�سقط من عينه ولنتهى  اإذ لم  الإن�سان  اأّن  الطبيعّي  ومن 

الن�سيان.

اإّنن���ا قّلما يعترينا الن�سي���ان تجاه اأمر دنيوّي �سّيما في الأم���ور المهّمة منها، وذلك 

ل�ستعظ���ام النف�س لها، وتعّلقها بها، وتذّكره���ا الدائم، ومن الطبيعّي اأن ل ُين�سى مثل 

ه���ذا الأم���ر. فاإذا قال لك �سخ�س �س���ادق في وعوده، اإّنني ل���دى الظهر من يوم كذا، 

اأدفع لك مبلغًا ُيعّد كبيرًا ومهّمًا عندك، فاإّنك ل تن�سى ذلك اليوم والموعد بل ُتح�سي 

ال�ساع���ات والدقائق حّتى يقت���رب الوقت لكي ت�ستقبل الموعد بكّل توّجه وح�سور قلب، 

كّل ذل���ك نتيجة اأّن ح���ّب النف�س لذلك ال�سيء واإكبارها له، ق���د �سغلك به، فال تتهاون 

فيه اأبدًا. وهكذا يتّم الهتمام من جانب الإن�سان في كّل الأمور الدنيوّية ح�سب و�سعه 

و�سوؤون���ه، واأّم���ا اإذا كان ال�سيء تافهًا لدى الإن�س���ان، لتوّجهت النف�س لحظة واحدة ثّم 

غفلت عنه.

اإذن: ه���ل تع���رف الم�سّوغ لفتورنا هذا ف���ي الأمور الدينّية؟ اإّن���ه لأجل عدم اإيماننا 

بالغي���ب واأّن مرتك���زات عقائدن���ا واهية، واإيمانن���ا بالوع���ود الإلهّية والأنبي���اء مهتّزًا 

ومتزل���زًل، وتك���ون النتيجة اأّن جمي���ع الأمور الدينّي���ة وال�سرائع الإلهّي���ة عندنا تافهة 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج )، الباب 8 من اأبواب اأعداد الفرائ�س واأوقاتها، �س ))، ح).
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وموهونة، وُيف�سي هذا الوهن �سيئًا ف�سيئًا اإلى الغفلة فاإّما اأّن هذه الغفلة ُتهيمن علينا، 

ين ال�سكلّي ال�سور ّي اّلذي نعتنقه، اأو تبعث على الغفلة لدى  وُتخرجنا كلّيًا من هذا الدِّ

اأهوال نزع الروح و�سدائد اللحظات الأخيرة من حياة الإن�سان.

الأربعون حديثًا،الإمام الخميني، دار التعارف،))4) ه� � )99)م، �س 446 - 447.
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يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

8

ْلِق  ُروناَ ِفي خاَ ياَتاَفاَكَّ لاَىاَ ُجنُوِبِهْم واَ عاَ ُقُعوًدا واَ )- { الَِّذيناَ ياَْذُكُروناَ اهللاَ ِقياَاًما واَ

اباَ النَّاِر} ذاَ اناَكاَ فاَِقناَا عاَ ذا باَاِطاًل �ُسْبحاَ لاَْقتاَ هاَ ا خاَ بَّناَا ماَ الأاَْر�ِض راَ اِت واَ اواَ ماَ ال�سَّ

)�سورة اآل عمران، الآية: )9))

ْيناَ  ا عاَ ُونَّهاَ ِحي���ماَ * ثُمَّ لاَتاَراَ ُونَّ اْلجاَ الَّ لاَ���ْو تاَْعلاَُموناَ ِعْلماَ اْلياَِقيِن * لاَتاَراَ )- { كاَ

اْلياَِقيِن}

)�سورة التكاثر، الآيات: 5، 6، 7)

قُّ اْلياَِقيِن} ا لاَُهواَ حاَ ذاَ )-{ اإِنَّ هاَ

)�سورة الواقعة، الآية: 95)

مراتب اإليمان
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تمهيد 

الإيم���ان هو العتقاد، و�سكون النف����س وت�سديق القلب، وكّل م���ن كان عارفًا باهلل 

وبنبّيه وبكّل ما اأوجب اهلل عليه معرفته مقّرًا بذلك فهو موؤمن، والكفر نقي�س ذلك.

ولكن هذه الحالة الإيمانّية تتفاوت بين النا�س وتختلف على مراتب، فمنهم من بلغ 

اأعل���ى المراتب وه���ي اليقين، كاأمير الموؤمنين Q ال���ذي روي عنه: »لو ك�سف لي 

الغطاء ما ازددت يقينًا«، ومنهم من هو دون ذلك كما اأ�سار اإليه تعالى في كتابه:{ َوَما 

. 
(((

{ �ْسِرُكوناَ ُهم مُّ ْكثاَُرُهْم ِباهلِل اإِلَّ واَ
اَ
يُوؤِْمُن اأ

وكّلم���ا ق���وي وا�ست���ّد اإيمان الإن�س���ان ا�ستطاع اأن ي�سل���ك طريق اله���دى وي�سل اإلى 

ال�سع���ادة ب�سكل اأ�سه���ل واأ�سلم، واإذا �سع���ف الإيمان كان تعّر�س���ه لل�سقوط في طريق 

ال�سع���ادة والخير اأكثر واأخطر. لذلك نجد ال�سريعة الإ�سالمّية المطّهرة قد حّثت على 

العل���م والمعرفة ودعت اإلى التفّكر في خلق اهلل تعالى، لي���زداد الإن�سان اإيمانًا ويقوى 

اعتقاده، مّما يدعوه اإلى التقوى وال�سالح.

فعلى الإن�سان الموؤمن اأن ُيحاول جهده اأن ي�سعد في الدرجات ول يكتفي بدرجات 

العتقاد الأّولّية.

فامتحانات وابتالءات الدنيا كثيرة، كّلما كان الإن�سان قوّي اليقين كّلما خرج  منها 

بنجاح.

فعل���ى �سبيل المثال؛ النبيُّ اإبراهيم Q طلب المزيد من درجات الإيمان، كما 

))) �سورة يو�سف، الآية:06).
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لاَْم تُوؤِْمْن  واَ
اَ
ْوتاَى قاَالاَ اأ ْيفاَ تُْحِي���ي اْلماَ ِرِني كاَ

اَ
بِّ اأ اِهيُم راَ ْبراَ  اإِ

اإِْذ قاَالاَ ق���ال القراآن الكري���م: {واَ

لاَى ُكلِّ  ْل عاَ لاَْيكاَ ثُمَّ اْجعاَ ْرُهنَّ اإِ ْيِر فاَ�سُ ًة ِمناَ الطَّ ْرباَعاَ
اَ
ِئنَّ قاَْلِبي قاَالاَ فاَُخْذ اأ لاَِكْن ِلياَْطماَ  باَلاَ���ى واَ

قاَالاَ

ِلكاَ نُِري  ذاَ كاَ ، {واَ
(((

ِكيٌم} ِزيٌز حاَ  عاَ
اَ
نَّ اهلل

اَ
اْعلاَْم اأ ْعيًا واَ  �ساَ

ِتيناَكاَ
ْ
باَ���ٍل ِمْنُهنَّ ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ ياَاأ جاَ

.
(((

ِلياَُكوناَ ِمناَ اْلُموِقِنيَن} الأْر�ِض واَ اِت واَ واَ ماَ لاَُكوتاَ ال�سَّ اِهيماَ ماَ اإِْبراَ

وفي الحديث عن �سفوان، �ساألت اأبا الح�سن الر�سا Q عن قول اهلل لإبراهيم: 

ِئنَّ قاَْلِبي} اأكان في قلبه �سّك؟ قال Q »ل، كان  لاَِكْن ِلياَْطماَ  باَلاَ���ى واَ
َولَْم تُوؤِْمْن قاَالاَ

َ
{اأ

.
(((

على يقين ولكّنه اأراد من اهلل الزيادة في يقينه« 

ولقد حّذر ر�سول اهلل P اأّمته من �سعف اليقين، فقال: »ما اأخاف على اأّمتي اإّل 

.
(4(

�شعف اليقين«

 مراتب اليقين

ولي�س اليقين على مرتبة واحدة، بل له مراتب عّدة:

المرتبة الأولى: علم اليقين.

المرتبة الثانية: عين اليقين.

المرتبة الثالثة: حّق اليقين.

*ثُمَّ  ِحيماَ ُونَّ اْلجاَ الاَ لاَْو تاَْعلاَُموناَ ِعْلماَ اْلياَِقيِن*لاَتاَراَ كم���ا اأ�سير اإليها في هذه الآيات: {كاَ

.
(6(

قُّ اْلياَِقيِن} ا لاَُهواَ حاَ ذاَ {اإِنَّ هاَ
(5(

ْيناَ اْلياَِقيِن} ا عاَ ُونَّهاَ لاَتاَراَ

وكمث���ال لتو�سيح الفرق بين هذه المراتب نقول: لو راأين���ا دخانًا يت�ساعد يح�سل 

)))   �سورة البقرة،  الآية: 6).

)))   �سورة الأنعام، الآية: 75.

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 790، ح 5)7)).

)4)   م . ن، ج 0)، �س 785، ح )68)).

)5)   �سورة التكاثر، الآيات: 5� 6� 7.

)6)   �سورة الواقعة، الآية: 95.
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لن���ا اليقين بوجود النار. وعين اليقين: يح�سل عند روؤي���ة النار نف�سها، وحّق اليقين: 

يح�سل عند الحتراق بتلك النار.

 بين اليقين العقلي والقلبي

 نّود الإ�سارة اإلى اأمر مهّم وهو لماذا نرى اأنا�سًا يقولون اإّننا موقنون باهلل والآخرة، 

ولكّنهم في نف�س الوقت نراهم �سعفاء في عملهم والتزامهم باأوامر اهلل ونواهيه؟

الجواب: اإّن هناك فرقًا بين اليقين القلبي والعقلي، فهذا اإبلي�س كان موقنًا باهلل 

عقاًل ولكن لم يتر�ّسخ يقينه في قلبه.

يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »اإّن العتقاد والعل���م مغايران لالإيم���ان، فالعلم 

باهلل واأ�ش���مائه و�ش���فاته و�ش���ائر المعارف الإلهّية اّلذي يوجد فينا، مغاير لالإيمان 

ولي�ص باإيمان.

المقّد�ش���ة عال���م  ال���ّذات  ل���ه  ي�ش���هد  ال�ش���يطان كم���ا  اأّن  ذل���ك  والدلي���ل عل���ى 

لاَْقتاَُه  خاَ لاَْقتاَِني ِمْن ناَ���اٍر واَ ّن���ه يق���ول: {خاَ بالمب���داأ والمع���اد وم���ع ذل���ك فه���و كافر؛ لأ

ْنِظْرِني 
اَ
 فهو اإذن يعترف بالح���ّق تعالى وخالقّيته، ويقول اأي�ش���اً: {اأ

(((

ِم���ْن ِطيٍن}

، فيعتق���د بالمع���اد، وه���و كذل���ك عال���م بالكت���ب والر�ش���ل 
(((

{ ثُ���وناَ لاَ���ى ياَ���ْوِم يُْبعاَ اإِ

والمالئك���ة، وم���ع ذل���ك كّل���ه خاطب���ه اهلل �ش���بحانه بلف���ظ الكاف���ر، واأخرجه من 

.
(((

زم���رة الموؤمني���ن«

فالمطل���وب اأن ين���زل العلم واليقين العقل���ي اإلى منطقة القلب حّت���ى يوؤّثر اأثره في 

نف�س وقلب و�سلوك الإن�سان.

ر، حيث مّثلوا لذلك  وق���د فّرق بع�س العلماء بين الإيمان العقلي والقلبي بمثال معبِّ

بالإن�س���ان اّل���ذي ينام مع مّيت في غرف���ة وحدهما، فقالوا: اإّن الإن�س���ان يعلم يقينًا اأّن 

)))   �سورة الأعراف، الآية: )).

)))   �سورة الأعراف، الآية: 4).

))) الآداب المعنوّية لل�سالة، الإمام الخميني، موؤ�س�سة الأعلمي، ط)- 986)م، �س40.
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المّي���ت ل ي���وؤذي، ولكن يخاف اأن ينام مع���ه منفردّا، وما ذل���ك اإّل لأّن اليقين العقلي 

بعدم اأذّية المّيت له، لم ينزل اإلى القلب.

 أهمّية اليقين وثمراته
الأحاديث كثيرة في اأهمّية اليقين وثمراته، نذكر بع�سها:

ين وعم�ده: 1ـ راأ�س الدِّ

.
(((

عن ر�سول اهلل P: »اإّن ال�شبر ن�شف الإيمان، واليقين الإيمان كّله«

.
(((

ين« وعن الإمام علّي Q: »اليقين راأ�ص الدِّ

.
(((

ين« وعنه Q: »اليقين عماد الدِّ

2ـ قّ�ة العمل: 

ق���ال لقمان لبنه: »ي���ا ُبنّي، العم���ل ل ُي�ش���تطاع اإّل باليقين، ومن ي�ش���عف يقينه 

.
(4(

ي�شُعف عمله«

3ـ �سرط العب�دة:

 .
(5(

عن ر�سول اهلل P: »ل عمل اإّل بنّية، ول عبادة اإّل بيقين«

.
(6(

وعن الإمام علّي Q »باليقين تتّم العبادة«

4ـ اإنك�ر المنكر )الجه�د(:

ع���ن الإمام علّي Q: »... ومن اأنكر )المنكر( بال�ش���يف لتكون كلمة اهلل هي 

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 774، ح 9)6)).

)))  م.ن، ج 0)، �س 774، ح ))6)).

)))   م . ن، ج 0)، �س 774، ح 9)6)).

)4)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س )6، نقاًل عن البداية والنهاية، ج 9، �س 70).

)5)   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 776، ح ))6)).

)6)   م.ن، ج 0)، �س 775، ح 9)6)).
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العلي���ا وكلم���ة الظالمين هي ال�ش���فلى، ذلك اّلذي اأ�ش���اب �ش���بيل اله���دى، وقام على 

.
(((

الطريقة ونّور في قلبه اليقين«

5ـ اليقين قّ�ة للقلب:

.
(((

عن الإمام علّي Q: »اأحي قلبك بالموعظة، واأمته بالزهادة، وقّوه باليقين«

6ـ �سع�دة:

.
(((

عن الإمام علّي Q: »ما اأعظم �شعادة من بو�شر قلبه بَبْرِد اليقين«

7ـ ال�سبر:

.
(4(

عن لقمان الحكيم: »ال�شبر عند م�ّص المكاره من ح�شن اليقين«

8ـ الإخال�س:

.
(5(

عن الإمام علّي Q: »اإخال�ص العلم من قّوة الإيمان«

9ـ الزهد:

.
(6(

عن الإمام علّي Q: »اليقين يتّم الزهد«

10ـ الت�كّل والر�سى:

.
(7(

عن الإمام علّي Q: »التوكّل من قّوة اليقين«

.
(8(

وعنه Q: »بالر�شى بق�شاء اهلل ُي�شتدل على ح�شن اليقين«

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 9))، ح 0858).

)))   م . ن، ج 0)، �س )77، ح 609)).

)))   م . ن، �س )77، ح )60)).

)4)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س )6 نقاًل عن ربيع الأبرار، ج )، �س 4)5.

)5)   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 787، ح 698)).

)6)    م . ن، ج 0)، �س 787، ح )70)).

)7)   م . ن، ج 0)، �س 788، ح ))7)).

)8)   م . ن، ج 0)، �س 788، ح ))7)).
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11ـ الهداية:

.
(((

وعن الإمام علّي Q »ُهدَي من َدَرَع لبا�ص ال�شبر واليقين«

وُنالح����ظ في كّل هذه الأحاديث عندما ُيطلق اليقي����ن ويترّتب عليه هذه الآثار الجليلة، 

ف����اإّن الم����راد منه هو اليقين اّلذي امتزج مع القلب. وه����و اليقين الممدوح والمطلوب، نعم 

اليقين العقلي مقّدمة لهذا اليقين وم�ساعد على تحّققه.

ل اليقين؟  كيف نُحصِّ

بعد اأن ذكرنا هذه الثمار المهّمة لليقين، وعرفنا ما يترّتب عليه، واأدركنا اأهمّيته، 

ن�ساأل كيف ُيمكن تح�سيله؟

الجواب: ُيمكن تح�سيل اليقين من خالل اأمور:

1ـ اإ�سالح النف�س:

ع���ن الإم���ام الكاظم Q: »تعاه���دوا عب���اد اهلل باإ�ش���الحكم اأنف�ش���كم تزدادوا 

.
(((

يقيناً، وتربحوا نفي�شاً ثميناً«

فاإ�س���الح النف�س وجهادها والتفّكر بما فيها من �سف���ات حميدة اأو رذيلة مذمومة 

ُي�ساع���د كثيرًا عل���ى معرفة الهدى والر�ساد، وبالتوّكل عل���ى اهلل ينزل هذا اليقين اإلى 

قلبه.

2ـ التفّكر والت�أّمل:

عن الإمام علّي Q: »الإيمان على اأربع دعائم: على ال�شبر واليقين والعدل 

والجهاد... واليقين على اأربع �شعب: على تب�شرة الفطنة، وتاأّول الحكمة، وموعظة 

.
(((

العبرة، و�شّنة الأّولين... «

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 789، ح 0)7)).

)))   م . ن، ج 0)، �س 790، ح 4)7)).

)))   م . ن، ج 0)، �س 789، ح 0)7)).



95لرةإل ةبتّنا

 ما يُضِعف اليقين

واأّما الأمور اّلتي توؤّثر �سلبًا على اليقين وقد توؤّدي اإلى زواله فاأهّمها:

1ـ غلبة اله�ى وال�سه�ات:

.
(((

عن الإمام علّي Q: »ُيف�شد اليقين ال�شّك وغلبة الهوى«

2ـ الحر�س:

.
(((

، »الحر�ص ُيف�شد الإيقان«
(((

وعنه Q: »من كثر حر�شه قّل يقينه«

3ـ ال�سحبة الف��سدة:

.
(4(

ين وُت�شعف اليقين« وعنه Q: »خلطة اأبناء الدنيا ت�شين الدِّ

خ�تمة

 اإذا رجعن���ا اإل���ى اأنف�سنا عرفنا جّيدًا، مدى خطورة ال�س���ّك على النف�س الإن�سانّية، 

حّتى ف���ي الأمور الدنيوّية؛ ال�سّك �سعٌب على النف�س، فكي���ف بالأمور الم�سيرّية، اّلتي 

توؤّدي بنا اإّما اإلى جّنة اأو اإلى نار.

 اإن لم نقّوي يقيننا واإيماننا بالمبداأ والمعاد، �ستكون حياتنا �سعبة قلقة م�سّطربة، 

واآخرتنا اأمّر واأدهى.

فلنحذو حذو النبّي اإبراهيم Q اّلذي طلب من اهلل زيادة الطمئنان، اأو حذو 

.
(5(

الإمام علّي Q اّلذي روي عنه: »لو ك�شف لي الغطاء ما ازددت يقيناً«

)))  ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 0)، �س 784، ح )67)).

)))   م. ن، ج 0)، �س 784، ح 674)).

)))   م . ن، ج 0)، �س 784، ح 676)).

)4)   م . ن، ج 0)، �س 785، ح )68)).

)5)   عيون الحكم والمواعظ، علي بن محّمد الليثي الوا�سطي، �س 5)4.
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م���ط���ال���ع���ة

عالمات حجـّـة اليقين
���َي  ِة َيقي���ِن اْلَمْرِء اْلُم�ْش���ِلِم اأْن ل ُيْر�شِ ���حَّ ع���ن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »ِمْن �شِ

ْزَق ل َي�ش���وُقُه ِحْر�ُص  ، َفاإنَّ الرِّ
ُ
الّنا�َص ِب�َش���َخِط اهلِل، َول َيلومُهْم َعلى ما َلْم يوؤته اهلل

ُه َكراِهَي���ُة كارٍه، َوَل���ْو اأَنَّ اأَحَدُكْم َف���رَّ ِمْن ِرْزِقِه َكما َيِف���رُّ ِمَن اْلَمْوِت  ، َول َي���ُردُّ َحري����صٍ

ْوَح َوالّراَحَة  لأَْدَرَكُه ِرْزُقُه َكما ُيْدِرُكُه اْلَمْوُت. ُثمَّ قاَل: اإنَّ اهلَل ِبَعْدِلِه َوِق�ْشِطِه َجَعَل الرَّ

.
(((

َخِط« كِّ َوال�شَّ �شى، َوَجَعَل اْلَهمَّ َواْلُحْزَن ِفي ال�شَّ ِفي اْلَيقيِن َوالرِّ

جع���ل الإم���ام ال�سادق Q في ه���ذا الحديث ال�سريف، عالمتي���ن على �سّحة 

اليقي���ن و�سالمته ه���ي: اأحدهما: ل ُير�سي النا�س ب�سخ���ط اهلل. الآخر: ل يلوم النا�س 

عل���ى ما لم يوؤت���ه اهلل. وهاتان العالمتان من نتائج كمال اليقي���ن. كما اأّن ما ُيقابلهما 

يكون م���ن اآثار �سعف اليقين و�سقم الإيمان ومر�سه... لُبّد واأن نعلم باأّن الراغب في 

تح�سيل ر�س���ى النا�س، والباذل جهده للهيمنة على قلوبهم وعقولهم، اإّنما يقوم بهذه 

المح���اولت لأجل اأّنه مقتن���ع باأّن له���وؤلء دورًا اإيجابّيًا وموؤّثرًا ف���ي مطعمه ومطمحه، 

فاّلذي���ن ُيحّبون المال ويعبدون الدينار يخ�سعون اأمام اأ�سحاب الثروات ويتذّللون بين 

اأيديهم ويتزّلف���ون لهم. واّلذين يطلب���ون الرئا�سة والحترام���ات الظاهرّية، يتمّلقون 

اأم���ام الروؤ�س���اء، ويتوا�سعون لهم تح�ّسب���ًا منهم باأّن هذه الأ�سالي���ب ت�ستميلهم وتبعث 

عل���ى ك�سب قلوبه���م، وهكذا تدور هذه العجلة،... ويخرج من ه���ذه الدائرة اّلتي تدور 

بين الروؤ�ساء والمروؤو�سين، خ�سو�س اّلذين هّذبوا نفو�سهم من خالل تروي�س النف�س 

ف���ي كّل م���ن الجانبين وبذلوا ما في و�سعهم لأجل تح�سي���ل ر�سى الحّق �سبحانه، ولم 

يتزلزل���وا اأمام الدنيا وزخارفها بل كانوا ُيفّت�سون ف���ي فترة رئا�ستهم عن ر�سى الحّق 

جّل وعّز، ويبحثون عن الحّق والحقيقة اأّيام مروؤو�سّيتهم. 

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س497 .

)))  اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب ف�سل اليقين، �س 57، ح).



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

9

ُكْنتُْم  لاَْيُك���ْم فاَا�ْستاَْكباَْرتُْم واَ فاَلاَْم تاَُكْن اآياَاِتي تُْتلاَى عاَ
اَ
���ُروا اأ فاَ ���ا الَِّذيناَ كاَ مَّ

اَ
اأ )- {واَ

قاَْومًا ُمْجِرِميَن}. 

)�سورة الجاثية، الآية: )))

 لاَ يُِحبُّ 
اَ
ًحا اإِنَّ اهلل راَ ْر�ِض ماَ

اَ
لاَ تاَْم�ِض ِفي اْلأ كاَ ِللنَّا�ِض واَ دَّ ���ْر خاَ عِّ لاَ تُ�ساَ )- {واَ

ُكلَّ ُمْختاَاٍل فاَُخوٍر}.

)�سورة لقمان، الآية: 8))

ى اْبناَ  اآتاَْيناَا ِعي�ساَ �ُسِل واَ ْيناَا ِمن باَْع���ِدِه ِبالرُّ قاَفَّ ى اْلِكتاَاباَ واَ ���ْد اآتاَْيناَا ُمو�ساَ لاَقاَ )- {واَ

نُف�ُسُكُم 
اَ
ى اأ ا لاَ تاَْهواَ �ُسوٌل ِبماَ اءُكْم راَ ا جاَ ماَ

فاَُكلَّ
اَ
يَّْدناَاُه ِبُروِح اْلُقُد�ِض اأ

اَ
اأ ْرياَماَ اْلباَيِّناَاِت واَ ماَ

.{ فاَِريقًا تاَْقتُُلوناَ ْبتُْم واَ ذَّ ِريقًا كاَ ا�ْستاَْكباَْرتُْم فاَفاَ

)�سورة البقرة، الآية: 87)

التكّبر





ر 99ةم لمم

 �لتكبُّ ودرجاته

اإذا اأظه���ر الإن�س���ان بقول اأو فعٍل اأّنه اأكبر من غيره �سرفًا اأو جاهًا اأو نحو ذلك فقد 

تكّب���ر عليه، وعّده �سغيرًا، واإذا كان ل �س���رف ول كرامة ل�سيء على �سيء اإل ما �سّرفه 

اهلل �سبحان���ه وكّرم���ه كان التكّبر �سفة مذمومة في غيره تعالى على الإطالق، اإذ لي�س 

لما �سواه تعالى اإل الفقر والمذّلة في اأنف�سهم، فلي�س لأحد من دون اهلل اأن يتكّبر على 

اأحد.

وللتكّبر درجات:

الأولى:XX التكبُّر على الّله تعالى:

وه���و اأقب���ح واأ�سّد اأنواع التكّبر هلك���ة، وتراه في اأهل الكفر والجح���ود، ومثاله تكبُّر 

ِلْمُت لاَُكْم  ا عاَ . {ماَ
(((

بُُّكُم الأْعلاَى} ناَا راَ
اَ
النمرود وفرعون واإبلي�س، يقول فرعون لقومه: {اأ

.
(((

ْيِري} ِمْن اإِلاٍَه غاَ

ــذا يرجع إلى  ــر الّله تعالى، وه ــر على أوام الّث�نيــة:XX التكبُّ

التكبُّر على الّله سبحانه.

ويظه���ر في بع����س العا�سين، كاأن يمتنع اأحده���م عن الحّج بحّجة اأّن���ه ل ي�ست�سيغ 

منا�سكه، اأو يترك ال�سالة لأّن ال�سجود ل يليق بمقامه، اأو ل يدخل الم�سجد لأّنه مكان 

الفقراء ول ُينا�سبه.

)))   �سورة النازعات، الآية: 4).

)))   �سورة الق�س�س، الآية: 8).
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الث�لثة: التكبُّر على األنبياء  والرسل واألئّمةXXR واألولياء.

ار  كثي���رًا م���ا كان يح�سل في زم���ن  الأنبياء R. ق���ال تعالى على ل�س���ان الكفَّ

.
(((

ْيِن ِمْثِلناَا} راَ نُوؤِْمُن ِلباَ�ساَ
اَ
المتكّبرين: {اأ

ُجٍل  لاَى راَ ا اْلُقْرءاُن عاَ ذاَ لاَ هاَ قاَالُوا لاَْولاَ نُ���زِّ وق���ال �سبحانه على ل�سان اآخرين منهم: {واَ

(((

ِظيٍم} ْرياَتاَْيِن عاَ ِمناَ اْلقاَ

الرابعة:XX التكبُّر على عباد الّله تعالى:

ر يتوّقع م���ن النا�س  اأن يبتدوؤه  وه���ذا النوع م���ن  التكبُّر له عالئم منه���ا: اأّن المتكبِّ

بال�سالم، واأن  ل يدخل اأحد اإلى المجل�س قبله، واأن يجل�س في �سدر المجل�س دائمًا.

ويت�س���ّور اأّن على الّنا�س اأن تق���ف خا�سعة وخا�سع���ة اأمامه،وتعّظمه عند الحديث 

مع���ه، بحيث ل ي���رون لأنف�سهم �سخ�سّية اأمام���ه، ول يتكّلمون معه م���ن موقع النتقاد 

ب���ل حّتى من موقع الن�سيحة والموعظة، فعليهم اأن ُيعّظم���وه دائمًا، فهو فوق النتقاد 

والموعظة والتوجيه والن�سيحة!!

ومن هذا التكبُّر رف�س مجال�سة الفقراء، والتبختر في الم�سي، واأقبحه التكبُّر على 

العلم���اء الأتقياء المخل�سين، بحيث ل ي�سم���ع لهم قوًل ول يقبل موعظة ون�سيحة، بل 

ا  داَ ِفِيهاَ ْر����ضِ ِليُْف�سِ ى ِفي الأاَ عاَ لَّى �ساَ ا تاَواَ اإِذاَ يتهّك���م عليه���م وي�ستهزئ بهم. يقول تعال���ى:{واَ

ُة ِبالإِْثِم  ْتُه اْلِعزَّ ذاَ ا ِقي���لاَ لاَُه اتَِّق اهللاَ اأاَخاَ اإِذاَ اداَ * واَ �ساَ اهللُ لاَ يُِحبُّ الفاَ النَّ�ْسلاَ واَ ْرثاَ واَ يُْهِل���كاَ اْلحاَ واَ

.
(((

اد} لاَِبْئ�ضاَ اْلِمهاَ نَُّم واَ هاَ �ْسبُُه جاَ فاَحاَ

لاَ تاَْم�ِض ِفي  كاَ ِللنَّا�ِض واَ دَّ ْر خاَ عِّ لاَ تُ�ساَ ويق���ول اأي�سًا على ل�سان لقمان وهو يعظ ابنه{واَ

.
(4(

 لاَ يُِحبُّ ُكلَّ ُمْختاَاٍل فاَُخوٍر}
اَ
حًا اإِنَّ اهلل راَ الأْر�ِض ماَ

)))   �سورة الموؤمنون، الآية: 47.

)))   �سورة الزخرف، الآية: )).

)))  �سورة البقرة، الآية: 06).

)4)   �سورة لقمان، الآية: 8).



ر )0)ةم لمم

 من دوافع التكّبر:
بع���د اأن تعّرفنا على التكّب���ر ودرجاته لبّد من التعّرف عل���ى اأ�سبابه ودوافعه حّتى 

ي�سهل على الإن�سان اجتنابه، فمن دوافع التكّبر:

1ـ العمل والعب�دة:

بحيث يرى العامل العابد اأّن له حّقًا على الّنا�س اأن يحترموه ويق�سوا حوائجه، ول 

ُيقيم وزنًا لعبادة الآخرين وعملهم.

.
(((

عن ر�سول اهلل P: »اإذا �شمعتم الرجل يقول هلك الّنا�ص فهو اأهلكهم«

2ـ الح�سب والن�سب:

بع�����س م����ن له ن�سب �سري����ف ي�ستحقر من لي�����س له ذلك الن�س����ب واإن كان اأرف����ع منه علمًا 

. 
(((

اُكْم} ْتقاَ
اَ
ُكْم ِعْنداَ اهلِل اأ ماَ ْكراَ

اَ
وعم����اًل، في حين اأّن الإ�سالم لي�س فيه تفا�سل اإّل بالتقوى: {اإِنَّ اأ

وروي عن اأبي ذر اأّنه قال: »قاولت رجاًل عند النبي P فقلت له: يا ابن ال�شوداء 

فقال النبّي P: يا اأبا ذر... لي�ص لبن بي�شاء على ابن �شوداء ف�شل«.

.
(((

قال اأبو ذر فا�سطجعت وقلت للرجل: »قم فطاأ خّدي«

3ـ الجم�ل:

باأن يرى اأّنه اأجمل من �سائر اأ�سدقائه فيتكّبر عليهم، علمًا اأّن اهلل هو اّلذي اأعطاه 

هذا الجمال ولعّله يمتحنه به، وغالبًا ما يكون هذا النوع من التكّبر بين الن�ساء. 

4ـ الم�ل:

وذلك يجري بي���ن الأغنياء حيث يحتقرون الفقراء، ومن ذلك تكبُّر قارون اإذ قال 

وِتياَ 
ُ
ا اأ ْنياَا ياَا لاَْيتاَ لاَناَا ِمْثلاَ ماَ ياَاةاَ الدُّ لاَى قاَْوِمِه ِفي ِزيناَِتِه قاَالاَ الَِّذيناَ يُِريُدوناَ اْلحاَ جاَ عاَ راَ تعالى: {فاَخاَ

.
(4(

ِظيٍم} ظٍّ عاَ قاَاُروُن اإِنَُّه لاَُذو حاَ

)))   تنوير الحوالك، جالل الدين ال�سيوطي، �س708.

)))   �سورة الحجرات، الآية: )).

)))   المحّجة البي�ساء، ج 6، �س )4).

)4)   �سورة الق�س�س، الآية: 79.
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5ـ البن�ن:

 ومن ذلك تكبُّر بع�س النا�س وتفاخرهم بكثرة اأولدهم وعددهم فيحتقرون من 

.
(((

{ اِبراَ قاَ تَّى ُزْرتُُم اْلماَ اثُُر*حاَ اُكُم التَّكاَ ْلهاَ
اَ
ل اأولد له، اأو من قّلت ذرّيته. يقول تعالى: {اأ

6ـ  القدرة البدنّية:

���ر بها عل���ى اأه���ل ال�سعف،كتكّبر بع����س ال�سباب عل���ى اأ�سدقائ���ه مفاخرًا   والتكبُّ

بع�سالته  وبحجم ج�سمه وقّوة بدنه.

مفاسد التكبُّر وعواقبه:

اإّن له���ذا الُخلق الذميم اآثارًا �سّيئة جّدًا وعواق���ب وخيمة تعر�س على روح الإن�سان 

ومعتقدات���ه واأفكاره، وكذلك تعر�س على المجتم���ع الب�سري، وُيمكن الإ�سارة اإلى عّدة 

موارد منها:

1ـ التلّ�ث ب�ل�سرك والكفر:

لقد اأّدى التكّبر بفرعون ونمرود اإلى تكذيب  الأنبياءRوعدم الإيمان بهم.

فعن الإمام ال�س���ادق Q عندما �ساأله الراوي عن اأَقّل درجة الإلحاد فقال له 

.
(((

الإمام Q: »اإّن الكْبر اأدناه«

ر والفخر فتجاوَر اإبلي�ص  ر والتكبُّ ومّما وعظ به لقمان ابنه: »يا ُبنّي، اإّياك والتجبُّ

.
(((

في داره«

2ـ الحرم�ن من العلم والمعرفة:

 نق���راأ في كالم الإمام الكاظم Q له�س���ام بن الحكم يقول: »اإّن الزرع ينبت في 

)))  �سورة التكاثر، الآيتان: )و ) .

)))   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 60).

)))   م.ن، �س 60).



ر )0)ةم لمم

فا فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتوا�شع ول تعمر في قلب  هل ول ينبت في ال�شّ ال�شَّ

.
(((

ر من اآلة الجهل« المتكبِّر الجّبار، لأّن اهلل جعل التوا�شع اآلة العقل وجعل التكبُّ

.
(((

وعن لقمان الحكيم: »اإن لكلِّ �شيء مطّية ومطّية العقل التوا�شع«

3ـ م�سدر كثير من الذن�ب:

لو تاأّملنا ف���ي حالت الأ�سخا�س اّلذين يعي�سون الح�س���د، الحر�س، بذاءة الل�سان، 

وغيرها، لراأينا اأّن اأ�سل وم�سدر جميع هذه الرذائل الأخالقّية هو التكبُّر.

.
(((

فع���ن اأمير الموؤمنين Q: »الحر�ص والكبر والح�ش���د دواع اإل���ى تقّحم الذنوب«

.
(4(

ر ُيظهر الرذيلة« وعنه Q: »التكبُّ

4ـ م�سدر الفرقة:

اإّن م���ن البالي���ا المهّمة اّلتي ترد عل���ى المتكبّرين هو الن���زواء الجتماعي وتفّرق 

الّنا�س من حولهم.

.
(5(

فعن اأمير الموؤمنين Q: »من تكّبر على النا�ص ذّل«

.
(6(

وعنه Q: »لي�ص للمتكبِّر �شديق«

عالج التكّبر:

ر: اأ ـ العالج العلمّي للتكبُّ

ُيمك���ن ت�سويره باأن يتفّك���ر الأ�سخا�س المتكّبرون في اأنف�سه���م اأّنهم من هم واأين 

)))   بحار الأنوار، ج )، �س )5).

)))   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س )6.

)))   نهج البالغة، الحكمة، )7).

)4)   غرر الحكم، ح ))5.

)5)   بحار الأنوار، ج 74، �س 5)).

)6)   غرر الحكم، ح )6)7.



مل�ّ�ؤلنين04) ...وذك������رى 

كانوا واإلى اأين يذهبون وما هو م�سيرهم في النهاية؟

ويتفّكرون في عظمة اهلل تعالى و�ساآلة اأنف�سهم.

ويعتبرون من التاريخ فيرون م�سير الفراعنة والنمروديين والقارونيين والجبابرة 

من الملوك والأكا�سرة والقيا�سرة.

فع���ن الإم���ام الباقر Q: »عجباً للمخت���ال الفخور واإّنما خل���ق من نطفة ثّم 

.
(((

يعود جيفة وهو فيما بين ذلك ل يدري ما ُي�شنع به«

وعن الإمام زين العابدين Q: اأّنه عندما وقع نزاع بين �سلمان الفار�سّي وبين 

ر، فقال ذلك ال�سخ�س ل�سلمان: �سخ�س مغرور ومتكبِّ

م���ن اأن���ت؟ فقال له �سلم���ان: »اأّم���ا اأولي واأولك فمن نطف���ة قذرة، واأّم���ا اأُخراي 

واأُخراك فجيفة منتنة، فاإذا كان يوم القيامة، وو�شعت الموازين، فمن ثقل ميزانه 

.
(((

فهو كريم، ومن خّف ميزانه فهو اللئيم«

وع���ن لقمان الحكيم: »يا ُبنّي، ويٌل لمن تجّبر وتكّب���ر، كيف يتعّظم من ُخلق من 

طين، واإلى طين يعود، ثّم ل يدري اإلى ماذا ي�شير، اإلى الجّنة فقد فاز اأو اإلى النار 

.
(((

فقد خ�شر خ�شراناً مبيناً وخاب«

.
(4(

وُيروى عنه: »كيف يتجّبر من قد جرى في مجرى البول مّرتين«

ر:  ب ـ العالج العملّي للتكبُّ

اأن ي�سع���ى الإن�س���ان في درا�سة �سلوكّي���ات المتوا�سعين ويتح���ّرك مثلهم في تعامله 

الجتماعي.

)))   بحار الأنوار، ج 70، �س 9)).

)))   م.ن، ج70، �س)))، ح4).

)))   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س )6).

)4)   م. ن، �س )6).
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فا�سج���د هلل تعالى عل���ى التراب قائاًل: »ل اإل���ه اإّل اهلل حّقاًً حّقاً �ش���جدت تعّبداً ل 

م�شتنكفاً ول م�شتكبراً«.

وتاأ�ّسى بالنبّي الكريم P فاإّنه »كان يجل�ص على الأر�ص وياأكل الطعام ويقول: 

.
(((

اإّنما اأنا عبد اآكل كما ياأكل العبد«

وتاأ�ّسى بالإمام علّي Q اّلذي ا�سترى قمي�سين اأحدهما باأربعة دراهم والآخر 

بثالث���ة دراه���م ثّم قال لغالمه قنب���ر: »اختر اأحدهم���ا، فاختار قنب���ر القمي�ص اّلذي 

.
(((

قيمته اأربعة دراهم واختار الإمام ما كان بثالثة دراهم«

 أشعار في التواضع
ت����رف����ُع ع�����ّل�����ك  ال����ع����ر�����س  ل���������رّب  ت����وا�����س����ع   -(

ف�����م�����ا خ���������اب ع������ب������ٌد ل���ل���م���ه���ي���م���ن ي���خ�������س���ع

* * *
ل���ن���اظ���ر لح  ك����ال����ن����ج����م  ت����ك����ن  ت�����وا������س�����ع   -(

ع�����ل�����ى ������س�����ف�����ح�����ات ال�������م�������اء وه����������و رف����ي����ع

ب���ن���ف�������س���ه ي�����ع�����ل�����و  ك��������ال��������دخ��������ان  ت���������ك  ول 

اإل������������ى ط�����ب�����ق�����ات ال��������ج��������ّو وه����������و و�����س����ي����ع

* * *
ورف����ع����ة ق����������درًا  ت����������زداد  اأن  ����س���ئ���ت  اإذا   -(

ال�����ك�����ب�����ر وال����ع����ج����ب����ا ت������وا�������س������ع وات�������������رك   

* * *
رف��ع��ة ال���ن���ا����س  ف����ي  ن���ل���ت  م����ا  اإذا  ت���وا����س���ع   -4

ف��������������اإّن رف������ي������ع ال�������ق�������وم م�������ن ي����ت����وا�����س����ع

)))   المحّجة البي�ساء، ج 6، �س 56).

)))   بحار الأنوار، ج 76، �س 0)).
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م���ط���ال���ع���ة

ـِْر في مفاسد الكـِـب
اعلم اأّن لهذه ال�سف���ة القبيحة بحّد ذاتها مفا�سد كثيرة، وهذه المفا�سد تتمّخ�س 

عنه���ا مفا�سد اأخرى كثيرة. اإّن هذه الرذيلة تح���ول دون و�سول الإن�سان اإلى الكمالت 

خروّي���ة. اإّنها تبعث في 
ُ
الظاهرّي���ة والباطنّي���ة وال�ستمتاع من الحظ���وظ الدنيوّية والأ

النفو����س الِحق���د والعداوة، وتح���ّط من قدر الإن�س���ان في اأعين الخل���ق وتجعله تافهًا، 

وتحمل النا�س على اأن ُيعاملوه بالمثل تحقيرًا له وا�ستهانة به.

ج���اء في »الكافي« ع���ن الإمام ال�س���ادق Q اأنه قال: »م���ا ِمن َعب���ٍد اإلَّ َوِفي 

ْعَظم  َر َقاَل َلُه: اّت�ش���ْع َو�َشَعَك اهلُل، َفال َيَزاُل اأَ َراأْ�ِش���ِه ِحَكَمة َوَمِلٌك ُيْم�ِش���كَها، َفاإَِذا َتَكبَّ

. ُثمَّ  ْعُيِن النَّا�ِص. َواإَِذا َتَوا�َشَع َرَفَعُه اهلُل َعزَّ وَجلَّ َغر النَّا�ِص ِفي اأَ �شْ
النَّا�ِص ِفي َنْف�ِشِه َواأَ

���َغر النَّا�ِص ِفي َنْف�ِش���ِه َواأَْرَفع النَّا�ِص ِفي اأَْعُيِن  �شْ َقاَل: اْنَتِع�ْص نع�ش���ك اهلل، َفال َيَزاُل اأَ

 . فيا اأّيها العزيز ما يحتوي عليه راأ�سك من الدماغ، تحتويه روؤو�س الآخرين 
(((

النَّا�ِص«

اأي�س���ًا، اإذا ُكنت متوا�سعًا، احترمك النا�س قهرًا واعتب���روك كبيرًا، واإذا تكّبرت على 

النا����س ل���م تنل منهم �سيئ���ًا من الحترام. ب���ل اإذا ا�ستطاعوا اأن يذّل���وك لأذّلوك ولم 

يكترث���وا بك. واإن لم ي�ستطيعوا اإذللك، لُكنت و�سيعًا في قلوبهم، وذلياًل في اأعينهم، 

ول مق���ام لك عندهم. افتح قلوب النا�س بالتوا�سع ف���اإذا اأقبلت عليك القلوب ظهرت 

اآثارها عليك واإن اأدبرت تكون اآثارها على خالف رغباتك.

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

علي���ك اأن ت�سلك الطريق اّلذي ُيف�سي بك اإلى الحت���رام وال�سمو، وهو مجاراة النا�س 

والتوا�س���ع لهم. اإّن التكبُّر ُينتج ما هو على خالف طلبك وق�سدك. اإّنك ل تك�سب من 

وراء التكبُّر، نتيجة دنيوّية مجديه، بل �ستح�سد من ورائه نتيجة معكو�سة. وُي�ساف اإلى 

)))  اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الكبر، �س)))،  ح 6).
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ذل���ك اأّن مثل هذا الخلق يوجب الذّل في الآخرة والم�سكنة في ذلك العاَلم. فكما اإّنك 

احتق���رت النا�س في هذا العاَلم، وترّفعت على عب���اد اهلل وتظاهرت اأمامهم بالعظمة 

���ر في الآخرة، الهوان كما  والج���الل والع���ّزة والحت�سام، كذلك تكون �سورة هذا التكبُّ

ورد ف���ي الحديث ال�سريف من كت���اب اأ�سول الكافي: باإ�سناده، عن داود بن فرقد، عن 

���َوِر  اأخي���ه، قال: »�َش���ِمْعُت اأبا َعْب���ِداهلِل Q يق���ول: اإِنَّ الُمَتَكبِّريَن ُيْجَعُلوَن في �شُ

.
(((

رِّ َيَتَوّطاأُهُم الّنا�ُص َحّتى َيْفَرَغ اهلُل ِمَن الِح�شاِب« الذَّ

الأربعون حديثا، الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س)9�)9.

)))  اأ�سول الكافي ، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب الكبر، �س)))،  ح )).





يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

10

بُوا ُهْم  �سِ ���ا غاَ ا ماَ ذاَ اإِ اِح����ضاَ واَ واَ اْلفاَ باَاِئ���راَ الإِْث���ِم واَ
)- {َوالَِّذي���ناَ ياَْجتاَِنبُ���وناَ كاَ

.{ ياَْغِفُروناَ

 )�سورة ال�سورى، الآية: 7))

ا الَِّذي باَْيناَكاَ  ُن فاَاإِذاَ ْح�ساَ
اَ
يِّئاَُة اْدفاَْع ِبالَِّتي ِهياَ اأ لاَ ال�سَّ ناَُة واَ �ساَ لاَ تاَ�ْستاَِوي اْلحاَ )- {واَ

ِميٌم}. ِليٌّ حاَ نَُّه واَ
اَ
اأ ٌة كاَ اواَ داَ باَْيناَُه عاَ واَ

لت، الآية: 4)) )�سورة ف�سّ

ِليٌم * اإِنَّ  ِميٌع عاَ اِن ناَْزٌغ فاَا�ْستاَِعْذ ِب���اهلِل اإِنَُّه �ساَ ْيطاَ نَّكاَ ِمناَ ال�سَّ غاَ ���ا ياَنزاَ اإِمَّ )- { واَ

.{ ُروناَ ْب�سِ ا ُهم مُّ ُروْا فاَاإِذاَ كَّ اِن تاَذاَ ْيطاَ اِئٌف مِّناَ ال�سَّ ُهْم طاَ �سَّ ا ماَ وْا اإِذاَ الَِّذيناَ اتَّقاَ

)�سورة الأعراف، الآيتان: 00) و )0))

الغضب





)))ةمغلل

تمهيد:

اإّن الغ�س���ب حالة نف�سانّي���ة اأودعها اهلل �سبحانه في الإن�س���ان لال�ستفادة منها في 

حف���ظ نف�سه والدف���اع عنها وعّما يتعّلق به، مّما يوؤّدي اإلى بق���اء النوع الإن�ساني، ولكن 

ه���ذه الحال���ة النف�سانّية قد تخرج عن حّد العتدال عندما ُي�س���يء الإن�سان ال�ستفادة 

منها، فُت�سبح �سفة مذمومة توؤّدي اإلى ما ل ُيحمد عقباه.

وق���د ع���ّرف الغ�سب علماء الأخ���الق باأّنه: » ث���وران الق���ّوة )والنفور( عل���ى الغير 

.
(((

لق�شد النتقام والت�شّفي«

يق���ول الإم���ام الخمينّي }: »اإعلم اأّن غريزة الغ�ش����ب من النع����م الإلهّية اّلتي 

ُيمكن بها عمارة الدنيا والآخرة، وبها يتمُّ الحفاظ على بقاء الفرد والجن�ص الب�شري 

والنظ����ام العائل����ي، وله����ا تاأثير كبير ف����ي اإيجاد المدينة الفا�ش����لة ونظ����ام المجتمع. 

فل����ول وج����ود ه����ذه الغريزة ال�ش����ريفة في الحي����وان لما قام بالدفاع عن نف�ش����ه �ش����ّد 

هجمات الطبيعة، ولآل اأمره اإلى الفناء وال�ش����محالل. ولول وجودها في الإن�شان، 

لما ا�شتطاع اأن ي�شل اإلى كثير من مراتب تطّوره وكمالته...

اإّن القي���ام بالأم���ر بالمع���روف والنهي ع���ن المنكر، وتنفيذ الح���دود والتعزيرات 

و�ش���ائر التعاليم ال�شيا�ش���ّية الدينّي���ة والعقلّية، ل يكون اإّل في ظّل القّوة الغ�ش���بّية 

ال�ش���ريفة وعل���ى ذل���ك فاإّن اّلذي���ن يظّنون اأّن قتل غريزة الغ�ش���ب بالكام���ل واإخماد 

اأنفا�ش���ها ُيع���ّد م���ن الكم���الت والمع���ارج النف�ش���ّية اإّنم���ا يرتكب���ون خطيئ���ة عظيم���ة، 

))) �سرح اأ�سول الكافي، ج4، �س7)).



مل�ّ�ؤلنين))) ...وذك������رى 

.
(((

ويغفلون عن حدِّ الكمال ومقام العتدال...«

وحديثنا عن الغ�سب في طرفه الإفراطي اأي ا�ستعمال الغ�سب في غير محلِّه، وهو 

مفتاح ال�سرور وراأ�س الآثام، وداعية الأزمات والأخطار.

ومن هنا ت�سافرت الروايات في ذّم هذا النوع من الغ�سب.

.
(((

عن ر�سول اهلل P: »الغ�شب ُيف�ِشد الإيمان كما ُيف�ِشد الخلُّ الع�شل«

وعن اأبي عبد اهلل Q: »مكتوب في التوارة فيما ناجى اهلل عّز وجّل به مو�شى

.
(((

Q: يا مو�شى اأم�ِشك غ�شبك عّمن مّلكتك عليه اأُكّف عنك غ�شبي«

وق���ال لقم���ان لبنه: »ي���ا ُبنّي، املك نف�ش���ك عن���د الغ�ش���ب حّتى ل تك���ون لجهّنم 

.
(4(

حطباً«

وعن���ه اأي�س���ًا: »ي���ا ُبنّي، اإّياك و�ش���ّدة الغ�ش���ب، فاإّن �ش���ّدة الغ�ش���ب ممحق���ة لفوؤاد 

.
(5(

الحكيم«

كظم الغيظ:

اإلى كثير من الروايات اّلتي تذّم الغ�سب الإفراطي. 

وف���ي المقابل هناك اآيات وروايات كثيرة تمدح الحلم وكظم الغيظ ناأتي على ذكر 

بع�سها:

ِن  اِفيناَ عاَ اْلعاَ ْيظاَ واَ اِظِميناَ اْلغاَ اْلكاَ اِء واَ ���رَّ ال�سَّ اِء واَ رَّ يق���ول �سبحانه:{الَِّذيناَ يُْنِفُقوناَ ِفي ال�سَّ

.
(6(

{ ِنيناَ اهللُ يُِحبُّ اْلُمْح�سِ النَّا�ِض واَ

)))   الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، دار التعارف ))4) ه�، )99) م، �س ))).

)))   اأ�سول الكافي، ج )، كتاب الإيمان والكفر، باب الغ�سب، �س)0)، ح).

)))   م . ن، �س)0)، ح7.

)4)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 86.

)5)   م . ن، �س 87.

)6)   �سورة اآل عمران، الآية: 4)).
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(((

.{ بُوا ُهْم ياَْغِفُروناَ �سِ ا غاَ ا ماَ اإِذاَ اِح�ضاَ واَ واَ اْلفاَ باَاِئراَ الإِْثِم واَ
 {َوالَِّذيناَ ياَْجتاَِنبُوناَ كاَ

.
(((

اٌه ُمِنيٌب} وَّ
اَ
ِليٌم اأ اِهيماَ لاَحاَ {اإِنَّ اإِْبراَ

.
(((

{ اِهِليناَ ِن اْلجاَ ْعِر�ْض عاَ
اَ
اأ ُمْر ِباْلُعْرِف واَ

ْ
اأ ْفواَ واَ {ُخِذ اْلعاَ

وع���ن ر�س���ول اهلل P: »األ اأُخبركم باأ�ش���بهكم بي اأخالقاً؟ قالوا: بلى يا ر�ش���ول 

اهلل فقال: اأح�ش���نكم اأخالقاً واأعظمكم حلماً واأبّركم بقرابته واأ�ش���ّدكم اإن�ش���افاً من 

.
(4(

نف�شه في الغ�شب والر�شى«

.
(5(

د« وعنه P: »اإّن الموؤمن لُيدرك بالحلم والّلين درجة العابد المتهجِّ

 أسباب ودوافع الغضب

اإّن للغ�س���ب عوام���ل واأ�سب���اب مختلفة، ومعرفة ه���ذه العوامل �سرورّي���ة في عملّية 

الوقاية والعالج من اأخطار هذه الحالة ال�سلبّية، ومن هذه العوامل:

ع: 1ـ الت�سرُّ

ي�سم���ع الإن�سان ف���ي حياته الفردّي���ة والجتماعّية بع�س الأخبار غي���ر الم�سّرة وقد 

يحكم عليها مبا�سرة من موقع حالة الغ�سب.

ع اإلى الغ�ش���ب في كلِّ  يق���ول اأمير الموؤمنين Q: »من طبائع الجّهال الت�ش���رُّ

.
(6(

حال«

2ـ �سيق الأفق:

اإّن الأ�سخا����س اّلذي���ن يعي�س���ون �سعة ال�سدر وكب���ر الروح وق���ّوة ال�سخ�سّية و�سعة 

)))   �سورة ال�سورى، الآية: 7).

)))   �سورة هود، الآية: 75.

)))   �سورة الأعراف، الآية: 99).

)4)   بحار الأنوار، ج 74، �س )5).

)5)   م�ستدرك الو�سائل، ج ))، كتاب الجهاد، �س 88).

)6)    ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج )، �س 64))، نقاًل عن غرر الحكم، ح5))6.
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الفكر يتحّملون الحوادث ال�سعب���ة واإ�ساءات الآخرين بحكمة وهدوء، بخالف �سّيقي 

الأف���ق والتفكير اّلذين يغ�سبون لأتفه الأ�سباب. والحديث ال�سابق ُي�سير اإلى اأّن �سرعة 

الغ�سب من اأخالق الجّهال.

3ـ التكّبر والغرور: 

اإّن الأ�سخا�س اّلذين يعي�سون روح التكّبر والغرور، ويرغبون دائمًا في اأن يحفظ لهم 

الآخرون كبرياءهم وغرورهم، يغ�سبون اإذا ما توّهموا اأّن الآخرين ل يحترمونهم.

ع���ن ال�سّيد الم�سي���ح Q: اإّن الحواريين قالوا له: »يا معلِّم الخي���ر، عّلمنا اأّي 

الأ�ش���ياء اأ�ش���ّد؟ فقال Q: اأ�ش���ّد الأ�شياء غ�ش���ب اهلل عّز وجّل، قالوا: فيم ُيّتقى 

غ�ش���ب اهلل؟ ق���ال: ب���اأن ل تغ�ش���بوا. قالوا: وما ِبداأ الغ�ش���ب؟ ق���ال Q: الِكبر 

.
(((

ر ومحقرة الّنا�ص و�شّدة الحر�ص على ف�شول المال والجاه...« والتجبُّ

4ـ الح�سد والحقد:

قد يتفّجر الحقد في الإن�سان غ�سبًا عارمًا على الآخرين، وهذا ما اأ�سار اإليه اأمير 

.
(((

الموؤمنين Q: »الحقد مثار الغ�شب«

5ـ الحر�س وحّب الدني�:

اإّن اّلذي���ن يهيم���ون بحّب الدنيا ويم���الأ وجودهم الحر�س عل���ى تح�سيل زخارفها 

وزبارجه���ا،  ل يتحّملون اأّية مزاحمة وخ�سارة محتمل���ة لدنياهم، ولذلك يثورون لأتفه 

الأ�سب���اب فيما لو تعّر�سوا لخ�سارة ولو قليلة. وق���د ورد في ذيل الحديث المذكور اآنفًا 

ع���ن ال�سّيد الم�سيح Q ما ي�سير اإلى هذا العامل: »و�ش���ّدة الحر�ص على ف�ش���ول 

المال والجاه«.

)))   الخ�سال، ال�سدوق، �س6، ح7)، و�سفينة النجاة، ماّدة الغ�سب.

)))   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج)، �س648.
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 اآلثار السلبّية للغضب:

 للغ�شب �آثار �شلبّية عديدة منها:

1ـ فقدان ال�س�اب والحكم ال�سحيح:

فات  يفق���د الإن�س���ان حي���ن الغ�سب عقل���ه ويتحّول اإل���ى كائن غي���ر مّت���زن الت�سرُّ

والح���ركات، بحي���ث يتعّجب من���ه من حوله من الّنا����س، وهو نف�سه بع���د هدوء غ�سبه 

يتعّجب من ت�سّرفاته.

وقد يهجم ال�سخ�س في تلك الحال على اأقرب المقّربين اإليه من دون اأن يعَي ماذا 

ب  م وي�سرق وُيخرِّ يفعل، وقد يت�سّبب في تلّوث يده بدماء الأبرياء، فيقتل ويجرح وُيحطِّ

وكاأّنه �سبع �ساٍر.

ولذل���ك ورد ف���ي الحديث عن اأمي���ر الموؤمنين Q: »الغ�ش���ب ُيف�ش���د الألباب 

. 
(((

وُيبعد من ال�شواب«

.
(((

وعنه Q: »ل ُيعرف الراأي عند الغ�شب«

2ـ الغ�سب خطر على الإيم�ن:

اإّن الغ�سب يوؤّدي اإلى ا�سمحالل اإيمان ال�سخ�س وتال�سيه، لأّن ال�سخ�س الغا�سب 

يرتكب الذنوب وهي ترين على القلب ومع الرين ُيخ�سى من زوال الإيمان.

 .
(((

فعن ر�سول اهلل P: »الغ�شب ُيف�شد الإيمان كما ُيف�ِشد ال�شبر الع�شل«

3ـ فقدان الكالم الم�زون:

ُيف�سد الغ�س���ب منطق الإن�سان وكالمه، ويقوده اإلى التلّفظ بالباطل والكلمات غير 

)))   م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج))، �س)).

)))   بحار الأنوار، ج 75، �س ))).

)))   م.ن، ج7، �س65).
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الم�سوؤول���ة، عن اأمير الموؤمنين Q: »�ش���ّدة الغ�ش���ب ُتغّي���ر المنطق وتقطع ماّدة 

.
(((

ق الفهم« الحّجة، وُتفرِّ

4ـ ظه�ر العي�ب:

وُيظه���ر الغ�سب العيوب الخفّية، كما عن اأمي���ر الموؤمنين Q: »بئ�ص القرين 

.
(((

الغ�شب ُيبدي المعايب وُيدني ال�شّر وُيباعد الخير«

5ـ ت�سّلط ال�سيط�ن:

اإّن الغ�س���ب يفت���ح الطري���ق لل�سيط���ان لي�سيطر عل���ى الإن�سان ويوقعه ف���ي �سراكه 

وم�سائده،  مّما يوؤدي به اإلى ارتكاب الذنوب والفواح�س.

اأتاه  رّبه عّز وجّل على قومه  »لّما دعى   :Q نوح  النبّي  اأّن  الحديث:  في 

اأُكافيك عليه، فقال له  اأن  اأُريد  اإّن لك عندي يداً  اإبلي�ص لعنه اهلل فقال: يا نوح 

اأن يكون لك عندي يٌد فما هي؟ قال: بلى دعوت  اإلّي  اإّنه ليبغ�ص   :Q نوح 

قرٌن  ين�شق  حّتى  م�شتريح  فاأنا  اأغويه  اأحد  يبق  فلم  فاأغرقتهم  قومك  على  اهلل 

اذكرني  ق��ال:  به؟  ُتكافيني  اأن  ُتريد  اّل��ذي  ما   :Q نوح  واأغويهم فقال  اآخ��ر 

اذكرني  اأحدهن:  كان في  اإذا  العبد  اإل��ى  اأك��ون  ما  اأق��رب  فاإّني  في ثالث مواطن 

اإذا كنت مع امراأة خالياً لي�ص  اإذا غ�شبت، اذكرني اإذا حكمت بين اثنين، اذكرني 

.
(((

معكما اأحد«

 عالج الغضب

1ـ الق�س�ء على الأ�سب�ب:

  كم���ا ذكرن���ا �سابقًا هناك ج���ذور واأ�سباب للغ�سب، منها: الح�س���د والحقد، وحّب 

)))   بحار الأنوار، ج 68، �س 8)4.

)))   جامع اأحاديث ال�سيعة، كتاب الجهاد، ج ))، �س 8)4.

)))   بحار الأنوار، ج ))، �س 8)).
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���ر والغرور اإلى غي���ر ذلك من  ع في الحك���م، والتكبُّ الدني���ا والج���اه، والجه���ل والت�س���رُّ

الأ�سباب، فبالق�ساء على  هذه الأ�سباب ُيمكن معالجة الغ�سب.

2ـ  تذّكر �سلبّي�ت الغ�سب:

���ر م�ساوئ الغ�سب واأخطاره واآثاره، واأّنه���ا تحيق بالغا�سب، وت�سّر به اأكثر من  تذكُّ

المغ�سوب عليه.

وف���ي المقاب���ل اأن يتذّكر ح�سن الحل���م وعواقبه الحميدة، ويرجع اإل���ى �سيرة نبّينا 

محّمدPواآل���ه الطاهرينR، كيف كانوا يواجهون اأخطاء الآخرين واإ�ساءاتهم 

بحلم وروّية، فيهتدي بهديهم، ويتاأ�ّسى بهم فهم الهداة اإلى الكمال.

3ـ ذكر اهلل تع�لى:

ومن الط���رق المهّمة لعالج الغ�سب ذكر اهلل تعال���ى، وال�ستعاذة به من ال�سيطان 

الرجيم، وال�سجود هلل تعالى.

فق���د ورد  اأّن م���ن ث���ارت في���ه الح���ّدة علي���ه بق���ول: »اأع���وذ ب���اهلل م���ن ال�ش���يطان 

.
(((

الرجيم«

.
(((

وورد في رواية اأن يقول: »ل حول ول قّوة اإّل باهلل العلّي العظيم«

.
(((

وورد في رواية: »اأن ي�شع خّده على الأر�ص اأو ي�شجد هلل تعالى«

4ـ تغيير ح�لة الإن�س�ن:

فف���ي الرواي���ة: »كان النب���يُّ اإذا غ�ش���ب وه���و قائم جل�ص واإذا غ�ش���ب وه���و جال�ص 

.
(4(

ا�شطجع فيذهب غيظه«

)))   �سفينة البحار، مادة الغ�سب، والمحّجة البي�ساء، ج 5، �س 07).

)))   جامع الأحاديث، ج ))، �س 7)4.

)))   انظر المحّجة البي�ساء، ج 5، �س 08).

)4)   م . ن، ج 5، �س 08)، بحار الأنوار، ج 70، �س )7).
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5ـ التبّرد ب�لم�ء:

���اأ وليغت�ش���ل، فاإّن الغ�ش���ب من  فعن ر�سول اهلل P: »اإذا غ�ش���ب اأحدكم فليتو�شّ

.
(((

النار«

قال ال�ساعر:

����ر اأن���ف�������س���ًا وق�������س���ورًااإّي�������اك وال��غ�����س��ب ال���ذم���ي���م ف���اإّن���ه ن������اٌر ُت����دمِّ

ي��ب��ن��ي ال���ح���ي���اة م���ح���ّب���ة و�����س����رورًاوع��ل��ي��ك ب��ال��ح��ل��م ال��ج��م��ي��ل ف���اإّن���ه 

)))   بحار الأنوار، ج 70، �س )7).
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م���ط���ال���ع���ة

معالجة الغضب باقتالع جذوره
م���ن اأهّم �سبل معالجة الغ�سب هي اقتالع جذوره باإزالة الأ�سباب المثيرة له. وهي 

اأمور عديدة....

م���ن تلك الأ�سب���اب حّب الذات، ويتف���ّرع عنه حّب المال والج���اه وال�سرف والنفوذ 

والت�سّل���ط. وهذه كّله���ا تت�سّبب في اإ�سعال نار الغ�سب، اإذ اإّن من كانت فيه هذه الأنواع 

من الحّب، يهتم بهذه الأمور كثيرًا، ويكون لها في قلبه مكان رفيع. فاإذا اّتفق اأن واجه 

بع����س ال�سعوب���ات في واحدة منها، اأو اأح�ّس باأّن هناك م���ن ُيناف�سه فيها، تنتابه حال 

م���ن الغ�سب والهيجان دون �سبب ظاه���ر، فال يعود يملك نف�سه، وي�ستولي عليه الطمع 

و�سائر الرذائل الناجم���ة عن حّب الذات والجاه وُتم�سك بزمامه، وتحيد باأعماله عن 

جاّدة العقل وال�سرع. ولكن اإذا لم يكن �سديد التعّلق والهتمام بهذه الأمور، فاإّن هدوء 

النف�س والطماأنينة الحا�سلة من ترك حّب الجاه والمقام و�سائر تفّرعاته، تمنع النف�س 

م���ن اأن تخطو خطوات ُتخال���ف العدالة والروّي���ة. اإّن الإِن�سان الب�سي���ط غير المتكّلف 

يتحّمل المنّغ�سات ول تتقطع حبال �سبره، فال ي�ستولي عليه الغ�سب المفرط في غير 

وقته. اأّما اإذا اقتلع جذور حّب الدنيا من قلبه اقتالعًا، فاإّن جميع المفا�سد تهجر قلبه 

وتحّل محّلها الف�سائل الأخالقّية ال�سامية.

وم���ن الأ�سباب الأخرى لإثارة الغ�سب هو اأّن الإِن�سان قد يظّن الغ�سب، وما ي�سدر 

عن���ه من �سائر الأعمال القبيحة والرذائل ال�سافلة، كماًل، وذلك لجهله وقّلة معرفته. 

فيح�س���ب الغ�سب من الف�سائل وي���راه بع�س الجّهال فتّوة و�سجاع���ة وجراأة، فيتباهى 

ويطري على نف�سه في اأّنه فعل كذا وكذا، فيح�سب هذه ال�سفة الرذيلة المهلكة �سجاعة، 

هذه ال�سجاعة اّلتي تكون من اأعظم �سفات الموؤمنين، وال�سفات الح�سنة. فال ُبّد واأن 

ها تختلف عن  نعرف باأّن ال�سجاعة غير الغ�سب، واأّن اأ�سبابها ومبادئها واآثارها وخوا�سّ
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ه. مبداأ ال�سجاع���ة هو قّوة النف�س والطماأنينة  اأ�سب���اب الغ�سب ومبادئه واآثاره وخوا�سّ

والعت���دال والإيمان وقّلة المبالة بزخارف الدنيا وتقّلباتها. اأّما الغ�سب فنا�سىء عن 

�سع���ف النف�س وتزلزلها، وقّلة الإِيمان، وعدم العت���دال في المزاج وفي الروح، وحّب 

الدني���ا والهتمام بها، والتخّوف من فقدان اللذائذ الب�سرّية. لذلك تجد هذه الرذيلة 

م�ستحكم���ة في المر�سى اأكثر مم���ا هي في الأ�سّحاء، وفي ال�سغ���ار اأكثر مما هي في 

الكب���ار، وفي ال�سيوخ اأكثر مم���ا هي في ال�سّبان. فال�سجاعة عك�س الغ�سب تمامًا. ومن 

كانت فيه رذائل اأخالقّية كان اأ�سرع اإلى الغ�سب ممن فيهم ف�سائل اأخالقّية، اإذ يكون 

البخيل اأ�سرع في الغ�سب من غيره اإذا تعّر�س ماله وثروته للخطر...

فعل���ى الإِن�س���ان الواع���ي اأن ل يخل���ط بين ه���ذا الُخلق اّل���ذي يّت�سف ب���ه   الأنبياء  

والأولياء والموؤمنون، وُيعّد من الكمالت النف�سّية. والُخلق الآخر اّلذي هو من النقائ�س 

وال�سفات ال�سيطانّية ومن و�سو�سة الخّنا�س. اإّل اأّن حجاب الجهل وعدم المعرفة وحّب 

الدنيا وحّب الذات، ُيعمي عين الإِن�سان وي�سّم اأذنه وُيلقيه في الم�سكنة والعذاب.

وهن���اك اأ�سباب اأخ���رى ذكروها للغ�سب، مث���ل الُعجب والزه���و والكبرياء والمراء 

والعناد والمزاح وغيرها مما ُيطيل البحث الدخول في تفا�سيلها، ولعّل اأكثرها ينطوي 

تحت هذين المو�سوعين المذكورين ب�سورة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة. والحمد هلل.

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س8))� 9)).
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ن 
اَ
ْمتُم باَْيناَ النَّا�ِض اأ كاَ ا حاَ اإِذاَ ا واَ ْهِلهاَ

اَ
اناَاِت اإِلاَى اأ ماَ

اَ
وْا الأ ن تُوؤدُّ

اَ
ُمُرُكْم اأ

ْ
 ياَاأ

اَ
)-{اإِنَّ اهلل

يًرا} ِميًعا باَ�سِ اناَ �ساَ  كاَ
اَ
ا ياَِعُظُكم ِبِه اإِنَّ اهلل  ِنِعمَّ

اَ
ْدِل اإِنَّ اهلل تاَْحُكُموْا ِباْلعاَ

 )�سورة الن�ساء، الآية: 58)

{ اُعوناَ ْهِدِهْم راَ عاَ اناَاِتِهْم واَ ماَ
اَ
الَِّذيناَ ُهْم ِلأ )- {واَ

)�سورة  الموؤمنون، الآية: 8)

ماَن  ةاَ واَ اداَ هاَ لاَ تاَْكتُُم���وْا ال�سَّ بَُّه واَ  راَ
اَ
ْلياَتَِّق اهلل اناَتاَ���ُه واَ ماَ

اَ
)- {فاَْليُ���وؤاَدِّ الَِّذي اوؤْتُِمناَ اأ

ِليٌم} ُلوناَ عاَ ا تاَْعماَ اهللُ ِبماَ ا فاَاإِنَُّه اآِثٌم قاَْلبُُه واَ ياَْكتُْمهاَ

)�سورة البقرة، الآية: )8))

األمانة





)))ةنلنلا

تمهيد: 

ُتعتب���ر  الأمانة م���ن اأهّم الف�سائل الأخالقّي���ة والقيم الإ�سالمّي���ة والإن�سانّية، وقد 

ورد الح���ّث عليها في القراآن الكريم والأحادي���ث ال�سريفة. وقد اأولها علماء الأخالق 

وال�سالك���ون اإلى اهلل تعال���ى اأهمّية كبيرة على م�ستوى بناء ال���ّذات وال�سخ�سّية، وعلى 

العك�س م���ن ذلك »الخيانة« فُتعتبر من الّذنوب الكبي���رة والرذائل الأخالقّية في واقع 

الإن�سان و�سلوكه الجتماعي.

 الأمان���ة راأ����س مال المجتم���ع الإن�ساني وال�سبب ف���ي �سّد اأوا�س���ر المجتمع وتقوية 

الرواب���ط بين الّنا�س، في حين اإّن الخيانة بمثابة النار المحرقة اّلتي ُتحرق العالقات 

الجتماعّية وتوؤّدي اإلى الفو�سى وال�سقاء.

عند الحديث ع���ن الأمانة فاإّن اأغلب الّنا�س يتبادر اإلى اأذهانهم الأمانة في الأمور 

المالّي���ة، اإّل اأّن الأمان���ة بمفهومه���ا الوا�س���ع  ت�ستوعب جميع المواه���ب الإلهّية والنعم 

الرّبانّية على الإن�سان.

اإّن جمي���ع النعم الماّدّية والمواهب المعنوّية الإلهّي���ة على الإن�سان في بدنه ونف�سه 

هي في الحقيقة اأمانات اإلهّية بيد الإن�سان.

الأم���وال والث���روات الماّدّية والمقام���ات والمنا�س���ب الجتماعّي���ة وال�سيا�سّية هي 

اأمانات بيد الّنا�س، ويجب عليهم مراعاتها وحفظها واأداء الم�سوؤولّية تجاهها.

الأولد اأمانة اأي�سًا بيد الوالدين، والطاّلب اأمانة بيد المعلِّمين، والكائنات الطبيعّية 

اأمانة بيد الإن�سان ل ينبغي التفريط فيها.

نَا  �سْ راَ وقد اأطلقت الآيات القراآنّية الأمانة على التكاليف الإلهّية، يقول تعالى: {اإِنَّا عاَ
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اُن  ْن�ساَ ا الإِ لاَهاَ ماَ حاَ ا واَ ْقناَ ِمْنهاَ �ْسفاَ
اَ
اأ ا واَ ْن ياَْحِمْلناَهاَ

اَ
باَْيناَ اأ

اَ
اْلِجباَاِل فاَاأ الأْر�ِض واَ اِت واَ واَ ماَ لاَى ال�سَّ اناَةاَ عاَ الأماَ

.
(((

ُهوًل} ُلومًا جاَ اناَ ظاَ اإِنَُّه كاَ

فالمق�سود من الأمانة الإلهّية هي الم�سوؤولّية والتكليف الملقى على عاتق الإن�سان 

حيث ل يتي�ّسر ذلك اإّل بوجود العقل والحرّية والإرادة. 

 Q وكذل���ك الروايات اأطلق���ت الأمانة على ال�سالة ، فقد ورد عن الإمام علّي

عندم���ا �ُسئل عن �سبب تغّير حاله وقت ال�سالة، قال: »جاء وقت ال�شالة، وقت اأمانة 

 .
(((

عر�شها اهلل على ال�شموات والأر�ص فاأبين اأن يحملنها واأ�شفقن منها«

وفي حديث عن الإمام ال�سادق Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى خلق الأرواح قبل 

الأج�ش���اد باألفي عام فجعل اأعالها واأ�ش���رفها اأرواح محّمد وعلّي وفاطمة والح�ش���ن 

والح�ش���ين والأئّم���ة بعده���م �ش���لوات اهلل عليهم فعر�ش���ها عل���ى ال�ش���موات والأر�ص 

.
(((

والجبال... )اإلى اأن يقول( فوليتهم اأمانة عند خلقي«

وُي�ستفاد من اأحاديث اأخرى اأن مفهوم خالفة ر�سول اهلل P اأي�سًا م�سداق مهّم 

.
(4(

من م�ساديق الأمانة

وع���ن اأمي���ر الموؤمني���ن Q قائاًل لالأ�سع���ث بن قي����س: »واإّن عمل���ك لي�ص لك 

.
(5(

بطعمة ولكّنه في عنقك اأمانة«

 لأّن في المجال����س اأ�سرارًا 
(6(

وف���ي الحدي���ث النب���وّي اأّن: »المجال����ص بالأمان���ات«

وخ�سو�سّيات ل ينبغي اإف�ساوؤها.

)))   �سورة الأحزاب، الآية: )7.

)))   نور الثقلين، ج 4، �س ))).

)))   بحار الأنوار، ج 6)، �س 0)).

)4)   م. ن، ج 99، �س 75).

)5)   نهج البالغة، الر�سالة، 5.

)6)  الحتجاج، ج)، �س)6).
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األمانة المالّية: 

اأّم���ا الأمانة المالّية فقد ورد الحّث عليها  كثي���رًا، ففي و�سف اهلل تعالى للموؤمنين 

.
(((

{ اُعوناَ ْهِدِهْم راَ عاَ اناَاِتِهْم واَ ماَ
اَ
يقول: {َوالَِّذيناَ ُهْم لأ

ْمتُْم باَْيناَ النَّا�ِض  كاَ ا حاَ اإِذاَ ا واَ ْهِلهاَ
اَ
اناَاِت اإِلاَى اأ وا الأماَ ْن تُوؤاَدُّ

اَ
ُمُرُكْم اأ

ْ
 ياَاأ

اَ
ويقول �سبحانه: {اإِنَّ اهلل

.
(((

يراً} ِميعًا باَ�سِ اناَ �ساَ  كاَ
اَ
ا ياَِعُظُكْم ِبِه اإِنَّ اهلل  ِنِعمَّ

اَ
ْدِل اإِنَّ اهلل ْن تاَْحُكُموا ِباْلعاَ

اَ
اأ

ْلياَتَِّق  اناَتاَُه واَ ماَ
اَ
ُكْم باَْع�سًا فاَْليُوؤاَدِّ الَِّذي اوؤْتُِمناَ اأ ِمناَ باَْع�سُ

اَ
ويقول جّل وعال: {فاَ���اإِْن اأ

.
(((

بَُّه} اهللاَ راَ

 P اأّنه قال: »اأُق�ش���م ل�ش���معت ر�شول اهللQ وورد عن الإمام اأمير الموؤمنين

يقول لي قبل وفاته ب�شاعة مراراً ثالثاً:يا اأبا الح�شن اأدِّ الأمانة اإلى البّر والفاجر 

.
(4(

في ما قّل وجلَّ حّتى في الخيط والمخيِط«

.
(5(

وعن الّنبّي P: »ل اإيمان لمن ل اأمانة له«

وع���ن الإمام زين العابدي���ن Q: »عليكم باأداء الأمانة فواّل���ذي بعث محّمداً 

P بالح���ّق نبّي���اً ل���و اأّن قاتل اأبي الح�ش���ين  بن علّي Q ائتمنني على ال�ش���يف 

.
(6(

اّلذي قتله به لأّديته اإليه«

وعن الإمام ال�سادق Q: »اإّن اهلل عّز وجّل لم يبعث نبّياً اإّل ب�شدق الحديث 

.
(7(

واأداء الأمانة اإلى البّر والفاجر«

)))   �سورة الموؤمنون، الآية: 8، و�سورة المعارج، الآية: )).

)))   �سورة الن�ساء، الآية: 58.

)))   �سورة البقرة، الآية: )8).

)4) بحار الأنوار، ج74، �س)7).

)5)   م. ن، ج 69، �س 98).

)6)   م. ن، ح )7، �س 4))، ح).

)7)   اأ�سول الكافي، ج )، �س 04).
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وورد ع���ن الإم���ام الر�س���ا Q: »ل تنظ���روا اإل���ى كث���رة �ش���التهم و�ش���ومهم 

وكثرة الحّج والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا اإلى �ش���دق الحديث واأداء 

.
(((

الأمانة«

وع���ن لقم���ان الحكي���م قائ���اًل لبن���ه: »... ُك���ن اأمين���اً، ف���اإّن اهلل تعال���ى ل يح���ّب 

.
(((

الخائنين«

اإلى غير ذلك الكثير من الروايات ال�سريفة اّلتي تمدح الأمانة وتذّم الخيانة.

 دوافع الخيانة

يعي����س اأغلب الأ�سخا����س اّلذين يخونون الأمانة �سيق الأف���ق وُيفّكرون في المنافع 

العاجلة ول ُيفّكرون في العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة.

وُيمكن اخت�سار دوافع الخيانة بالآتي:

)- �سعف الإيمان باهلل واليوم الآخر.

)- غلبة ال�سهوات والأهواء وحّب الدنيا.

)- ت�سّلط حالة الحر�س والطمع على الإن�سان.

4- عدم التفّكر في نتائج الخيانة دنيوّيًا واأخروّيًا.

وحي���ث  اإّن الخيان���ة مع�سي���ة كبيرة ُت���ردي الإن�سان في مهاوي �سحيق���ة في الدنيا 

والآخ���رة، ا�سراأّب عن���ق ال�سيطان لي�س���ّل الإن�سان ويوقع���ه في الخيان���ة، فعن الإمام 

ال�سادق Q: »من اأوؤتمن على اأمانة فاأّداها فقد حّل األف ُعقدة من ُعقد النار، 

فب���ادروا ب���اأداء الأمانة، فاإّن م���ن اأوؤتمن على اأمانة وّكل به اإبلي�ص مائة �ش���يطان من 

.
(((

مردة اأعوانه لُي�شّلوه ويو�شو�شوا اإليه حّتى ُيهلكوه اإّل من ع�شم اهلل عّز وجّل«

)))   بحار الأنوار، ج )7، �س 4))، ح 5.

)))   م.ن، ج ))، �س 8)4، ح )).

)))   م.ن، ج )7، �س 4)).
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 فوائد أداء األمانة

اإّن م���ن اأه���ّم فوائ���د اأداء  الأمانة على الم�ست���وى الجتماعي ه���ي م�ساألة العتماد 

وك�س���ب ثقة الّنا�س، والحي���اة الجتماعّية مبنّية على اأ�سا�س التع���اون والثقة المتبادلة 

بين اأفراد المجتمع.

فل���ول وج���ود الثقة والعتماد ل�ساد قان���ون الغاب، ولحّل التنافر ب���دًل من التكاتف 

والتعاون والتعامل.

ث���ّم اإّن���ه اإذا �سادت الأمان���ة في المجتم���ع فاإّنها �ستك���ون �سببًا لمزيد م���ن الهدوء 

وال�سكينة الفكرّية والروحّية، لأّن مجّرد احتمال الخيانة ُي�سّبب القلق والخوف لالأفراد 

بحي���ث يعي�س���ون حالة من الإرباك ف���ي عالقاتهم مع الآخرين وم���ن الخطر المحتمل 

اّلذي ينتظر اأموالهم.

م���ن هنا جعل ر�س���ول اهلل P من اأ�سباب �سيان���ة الأّمة الإ�سالمّي���ة اأداء الأمانة 

ق���ال P: »ل تزال اأّمتي بخير م���ا تحاّبوا وتهادوا واأّدوا الأمان���ة واجتنبوا الحرام 

ووّق���روا ال�ش���يف واأقاموا ال�ش���الة واآتوا الزكاة فاإذا لم يفعل���وا ذلك ابتلوا بالقحط 

.
(((

وال�شنين«

ثّم اإّنه من ُعرف بالأمانة وال�سدق كُثر من يتعامل معه في تجاراته ومعامالته مّما 

يوؤّدي اإلى ت�ساعف رزقه.

م���ن هن���ا قال لقمان لبنه: »ي���ا ُبن���ّي، اأدِّ الإمانة ت�ش���لم لك دني���اك واأخرتك، وُكن 

.
(((

اأميناً تكن غنّياً«

 على المؤمن الحذر

والموؤم���ن كّي�س فطن، ينبغي اأن يتعامل مع اأه���ل الأمانة، ول يكن ب�سيطًا ياأتمن اأّيًا 

)))   بحار الأنوار، ج )7، �س 5)).

)))   م.ن، ج ))، �س 6)4، ح9).
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كان، ومن هنا جاء التحذير من التعامل مع بع�س النا�س.

فع���ن النبّي P: »من ائتمن غير اأمين فلي�ص له على اهلل �ش���مان لأّنه قد نهاه 

.
(((

اأن ياأتمنه«

وعن الّنبّي P: »من ائتمن �ش���ارب الخمر على اأمانة بعد علمه، فلي�ص له على 

.
(((

اهلل �شمان ول اأجر له ول خلف«

.
(((

وعن الإم���ام ال�سادق Q: »ل���م يخنك الأمي���ن، ولكن ائتمن���ت الخائن«

وع���ن الإم���ام الباقر Q: »من ع���رف من عبد م���ن عبيد اهلل كذب���اً اإذا حّدث  

وخلف���اً اإذا وع���د وخيان���ة اإذا ائتمن ثّم ائتمنه على اأمانة، كان حّقاً على اهلل تعالى اأن 

.
(4(

يبتليه فيها ثّم ل يخلف عليه ول ياأجره«

 .
(5(

ويكفي في ذّم الخيانة ما ورد عن اأمير الموؤمنين Q:»راأ�ص الكفر الخيانة«

.
(7(

. »جانبوا الخيانة فاإّنها مجانبة الإ�شالم«
(6(

»راأ�ص النفاق الخيانة«

)))   بحار الأنوار، ج 76، �س 7))، ح 0).

)))   و�سائل ال�سيعة، ج 9)، �س 84.

)))   بحار الأنوار، ج 75، �س 5))، ح 6.

)4)  الكافي، ج5، �س99).

)5)   م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج4)، �س 5).

)6)   م. ن، ج 4)، �س 5).

)7)   م. ن، ج 4)، �س 5).
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م���ط���ال���ع���ة

التشيـّـع  أمانة الحّق
.... واإّن ولية اأهل بيت الع�سمة والطهارة، وموّدتهم، ومعرفة مرتبتهم المقّد�سة، 

اأمانة من الحّق �سبحانه. كما ورد في الأحاديث ال�سريفة في تف�سير الأمانة في الآية 

 .Q بولية اأمي���ر الموؤمنين 
(((

م���اواِت والأر�ِض} لى ال�سَّ اناَةاَ عاَ ماَ
اَ
ناَ���ا الأ �سْ راَ {اإنَّا عاَ

كم���ا اأّن غ�سب خالفته ووليت���ه، خيانة لتلك الأمانة واأّن رف�س المتابعة لالإمام علّي 

Q مرتبة من مراتب الخيانة.

وفي الأحادي���ث ال�سريفة، اأّن ال�سيعّي هو اّلذي يّتبع اأمير الموؤمنين Q اّتباعًا 

كاماًل واإّل فاإّن مجّرد دعوى الت�سّيع من دون الّتباع ل يكون ت�سّيعًا.

اإّن كثيرًا من الأوهام، ُتعتبر من قبيل ال�سهوة الكاذبة ي�ستهي الإن�سان الطعام وهو 

بها،  اغتررنا  الطاهرين  واأولده   Q علّي  موّدة  قلوبنا  في  لم�سنا  فاإذا  �سبعان، 

وح�سبنا اأّن هذه الموّدة لوحدها �ستبقى وت�ستمّر من دون حاجة اإلى تبعّية كاملة لهم. 

تخّلينا عن  اإن  بل  عليها  ُنحافظ  لم  اإن  الموّدة  بقاء هذه  على  ال�سمان  هو  ما  ولكن 

اآثار ال�سداقة والموّدة اّلتي هي الم�سايعة والتبعّية؟ اإذ من الممكن اأن الإن�سان ين�سى 

ال�سغوط  من  الحا�سلتين  والوح�سة  الذهول  ج��ّراء  من   Q طالب  اأبي  بن  علّي 

الواقعة على غير المخل�سين والموؤمنين. ففي الحديث »اإّن طائفة من اأهل المع�شية 

العذاب  فترة  انتهاء  وبعد   ،P اهلل  ر�شول  ا�شم  نا�شون  وهم  يتعّذبون في جهّنم 

وح�شول الطهارة والنظافة من قذارات المعا�شي يتذّكرون ا�شم النبّي المبارك اأو 

ُيلقى ال�شم في قلوبهم، في�شرخون وي�شتغيثون قائلين وا محمداه P فت�شملهم 

بعد ذلك الرحمة«.

اإّنن���ا نظّن اأّن حادثة الم���وت و�سكراته، ُت�ساهي حوادث ه���ذا العالَم. عزيزي اإّنك 

)))  �سورة الأحزاب، الآية )7.
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عندما ُتعاني من مر�س ب�سيط، تن�سى كّل علومك وثقافاتك، فكيف بك عندما تواجه 

ال�سعاب وال�سغ���وط والم�سائب والأهوال اّلتي ُترافق الم���وت و�سكراته؟ اإذا ت�سادق 

الإن�س���ان مع الحّق �سبحانه، وعمل ح�سب متطّلب���ات ال�سداقة، وتذّكر الحبيب وتبعه، 

كان���ت تلك ال�سداقة م���ع الولّي المطل���ق، والحبيب المطلق اّلذي ه���و الحّق المتعالي 

محبوبًة لديه �سبحانه، وملحوظة عنده تعالى. ولكّنه اإذا ادعى الموّدة ولم يعمل ح�سب 

مقت�ساه���ا بل خالف���ه، فمن الممكن اأّن الإن�س���ان يتخّلى عن تل���ك ال�سداقة مع الولّي 

المطل���ق قب���ل رحيله من هذه الدنيا نتيج���ة التغييرات والتب���ّدلت والأحداث المتقّلبة 

في هذا العاَلم. بل والعياذ باهلل قد ي�سير عدّوًا له �سبحانه وتعالى. كما اأّننا �ساهدنا 

اأ�سخا�سًا كانوا يّدعون الموّدة وال�سداقة وبعد الِع�سرة الالم�سوؤولة، والأعمال الب�سعة 

تحّول���وا اإل���ى اأعداء وخ�سماء هلل ور�سول���ه P واأهل بيت���ه R. واإذا فر�سنا اأّن 

هوؤلء رحلوا من هذا العاَلم على حّب محمد واآله، فهم على ح�سب الروايات ال�سريفة 

والآي���ات المبارك���ة من اأهل النجاة يوم القيامة وم�سيره���م ال�سعادة، ولكّنهم يكونون 

في معاناة لدى البرزخ واأهوال الموت وعند الح�سر ففي الحديث »اإِنَّنا �ُش���َفعاوؤُُكْم َيْوَم 

الِقَياَمِة َولِكْن َتَزّودوا َلبْرَزِخُكم«.

اأع���وذ باهلل من ع���ذاب القبر و�سغطه و�سّدة البرزخ وعذابه، حيث ل ُي�سابهه �سيء 

في هذا العالَم. اإّن الكّوة اّلتي ُتفتح من جهّنم على القبر، لو انفتحت على هذا العالَم 

لهلكت كاّفة الموجودات. نعوذ باهلل منه.

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س))4�))4.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:
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لَُّكْم   لاَعاَ
اَ
اتَُّق���وا اهلل ْيُكْم واَ واَ خاَ

اَ
ِلُحوا باَْي���ناَ اأ �سْ

اَ
ٌة فاَاأ ���ا اْلُموؤِْمنُوناَ اإِْخ���واَ )- {اإِنَّماَ

 .{ ُموناَ تُْرحاَ

) �سورة الموؤمنون،  الآية: 8)

لاَْيُكْم اإِْذ  ةاَ اهلِل عاَ اْذُكُروْا ِنْعماَ ُقوْا واَ رَّ
لاَ تاَفاَ ِميًعا واَ ْبِل اهلِل جاَ ُم���وْا ِبحاَ اْعتاَ�سِ )- { واَ

ٍة  ا ُحْفراَ فاَ ىاَ �ساَ
لاَ ُكنتُْم عاَ انًا واَ ِتِه اإِْخواَ باَْحتُم ِبِنْعماَ �سْ

اَ
لَّفاَ باَْيناَ ُقُلوِبُكْم فاَاأ

اَ
اء فاَاأ ْعداَ

اَ
ُكنتُْم اأ

{ لَُّكْم تاَْهتاَُدوناَ  يُباَيُِّن اهللُ لاَُكْم اآياَاِتِه لاَعاَ
ِلكاَ ذاَ ا كاَ ْنهاَ ُكم مِّ ذاَ نقاَ

اَ
مِّناَ النَّاِر فاَاأ

) �سورة اآل عمران، الآية:  )0))

{ اِبِليناَ تاَقاَ لاَى �ُسُرٍر مُّ انًا عاَ ُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ اإِْخواَ ا ِفي �سُ ْعناَا ماَ ناَزاَ )- { واَ

)�سورة الحجر، الآية: 47)

األخّوة





إ )))ةنخىم

تمهيد

لقد ُبع���ث النبّي الأكرم Pفي مجتمع جاهلي مل���يء بالع�سبّيات والنزاعات بين 

القبائ���ل والع�سائ���ر، وا�ستط���اع في مّدة قليلة م���ن حياته ال�سريف���ة اأن ُيطفىء نار هذه 

النزاعات ويحّول المجتمع القبلّي الجاهلي اإلى مجتمع متما�سك تربطه اأوا�سر الأخّوة، 

خرجت للنا�س، 
ُ
وت�س���ّده و�سائ���ج الإيمان، بحيث �سن���ع منهم اأّمة اأ�سبح���ت خير اأّم���ة اأ

وا�ستط���اع اأن ُيلغي كّل الفوارق اّلتي كانت �سائدة و�سببًا للنزاعات فيما بينهم، وح�سر 

لاَْقناَاُكْم  نَّا خاَ ا النَّا�ُض اإِ يُّهاَ
اَ
معي���ار التفا�سل بالتقوى، يقول اهلل تعالى في كتابه الكريم: {ياَا اأ

.
(((

اُكْم...} ْتقاَ
اَ
ُكْم ِعْنداَ اهلِل اأ ماَ ْكراَ

اَ
ُفوا اإِنَّ اأ اراَ باَاِئلاَ ِلتاَعاَ

قاَ ْلناَاُكْم �ُسُعوبًا واَ عاَ جاَ ْنثاَى واَ
ُ
اأ ٍر واَ كاَ ِمْن ذاَ

ويقول اأمير الموؤمنين Q مو�سيًا مالك الأ�ستر في رعّيته: »ول تكونّن عليهم �شبعاً 

.
(((

ين واإّما نظير لك في الخلق« �شارياً تغتنم اأكلهم فاإّنهم �شنفان اإّما اأخ لك في الدِّ

ف���اهلل جعلن���ا �سعوبًا وقبائل لنتع���ارف ل لنتحارب، ه���ذه هي القاع���دة الأّولّية في 

العالقة مع الآخرين.

اأ ـ العالق�ت الع�ّمة:

ِن الَِّذيناَ لاَْم  اُك���ُم اهللُ عاَ  ياَْنهاَ
يق���ول تعالى ف���ي مجال العالقة مع غي���ر الم�سلمين: {لاَ

 يُِحبُّ 
اَ
نَّ اهلل ُطوا اإِلاَْيِهْم اإِ تُْق�سِ وُهْم واَ ْن تاَباَرُّ

اَ
لاَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدياَاِرُكْم اأ يِن واَ اِتُلوُك���ْم ِفي الدِّ يُقاَ

.
(((

{ ِطيناَ اْلُمْق�سِ

)))   �سورة الحجرات، الآية: )).

)))   بحار الأنوار، ج ))، �س 600.

)))   �سورة الممتحنة، الآية: 8.
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فُنالحظ القراآن الكريم اأّنه لم ينه عن التعامل بالح�سنى مع غير الم�سلمين اّلذين 

ل���م  ُيقاتل���وا، ولم ُيعلن���وا الحرب على الم�سلمي���ن، بل نجده قد حّثه���م على معاملتهم 

بالعدل والق�سط.

ِميعًا  ْبِل اهلِل جاَ ُم���وا ِبحاَ اْعتاَ�سِ واأم���ا عالقة الم�سلمين فيم���ا بينهم،  فيقول تعالى: {واَ

ِتِه  باَْحتُْم ِبِنْعماَ �سْ
اَ
لَّفاَ باَْيناَ ُقُلوِبُكْم فاَاأ

اَ
اًء فاَاأ ْع���داَ

اَ
لاَْيُكْم اإِْذ ُكْنتُْم اأ ةاَ اهلِل عاَ اْذُكُروا ِنْعماَ ُق���وا واَ رَّ

لاَ تاَفاَ واَ

لَُّكْم   يُباَيِّ���ُن اهللُ لاَُكْم اآياَاِتِه لاَعاَ
ِلكاَ ذاَ ا كاَ ُكْم ِمْنهاَ ذاَ ْنقاَ

اَ
ٍة ِمناَ النَّاِر فاَاأ ���ا ُحْفراَ فاَ لاَى �ساَ ُكْنتُْم عاَ ان���ًا واَ اإِْخواَ

.
(((

تاَْهتاَُدوَن}

لَُّكْم   لاَعاَ
اَ
اتَُّقوا اهلل ْيُك���ْم واَ واَ خاَ

اَ
ِلُحوا باَْيناَ اأ �سْ

اَ
ٌة فاَاأ ا اْلُموؤِْمنُوناَ اإِْخ���واَ ويق���ول �سبحان���ه: {اإِنَّماَ

.
(((

{ ُموناَ تُْرحاَ

الم�ش���لم ل يظلم���ه ول يخذل���ه ول  اأخ���و  »الم�ش���لم   :P ر�س���ول اهلل  ويق���ول 

.
(((

ي�ْشِلْمُه«

وعنه P: »مثل الموؤمنين في تواّدهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الج�ش���د، اإذا 

.
(4(

ا�شتكى منه ع�شو تداعى له �شائر الج�شد بال�شهر والحمى«

ومن مجموع هذه الآيات والروايات نجد اأّن ال�سالم قد نظر اإلى الم�سلمين كالج�سد 

الواح���د، واأّكد على الت���واّد والتراحم فيما بينهم، و�سّد عرى الأخّوة فيما بينهم، ونهى 

عن التنافر والتفّرق والخالف.

ة: ب ـ العالق�ت الخ��سّ

ح���ّث الإ�سالم على اكت�س���اب الإخوان، وجعل ذل���ك من الف�سائل اّلت���ي ينبغي لكّل 

موؤمن اأن يتحّلى بها.

)))   �سورة اآل عمران، الآية: )0).

)))   �سورة الحجرات، الآية: 0).

)))   المحّجة البي�ساء، ج )،  كتاب ال�سحبة والمعا�سرة، الباب الثاني، �س ))). 

)4)   ميزان الحكمة، محّمد الري �سهري، ج 4، �س 7)8).
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فع���ن ر�س���ول اهلل P: »ا�ش���تكثروا م���ن الإخ���وان ف���اإّن ل���كلِّ موؤم���ن �ش���فاعة يوم 

.
(((

القيامة«

.
(((

وعنه P: »من ا�شتفاد اأخاً في اهلل عّز وجّل ا�شتفاد بيتاً في الجّنة«

وع���ن اأمي���ر الموؤمني���ن Q: »اأعجز الّنا����ص من عجز ع���ن اكت�ش���اب الإخوان، 

.
(((

واأعجز منه من �شّيع من ظفر به منهم«

.
(4(

وعن لقمان »يا ُبنّي، ل تعُد بعد تقوى اهلل من اأن تتخذ �شاحباً �شالحاً«

.
(5(

وعنه اأي�سًا: »يا ُبنّي، ال�شاحب ال�شالح خيٌر من الوحدة«

أصناف اإلخوان

اإذا عرفن���ا اأهمّية اتخاذ الإخوة، ل ُبّد لنا من معرفة اأ�سنافهم، اإذ هم لي�سوا على 

مرتبة واحدة، فكم���ا يقول اأمير الموؤمنين Q: »الإخوان �ش���نفان: اإخوان الثقة 

، فاأّم���ا اإخوان الثق���ة، فهم الكفُّ والجناح والأه���ل والمال، فاإذا 
(((

واإخ���وان المكا�ش���رة

كن���ت م���ن اأخيك عل���ى حدِّ الثقة، فابذل له مالك وبدنك، و�ش���اف من �ش���افاه وعاد 

ها ال�شائل اأّنهم اأقّل من  من عاداه، واكتم �شّره وعيبه، واأظهر منه الح�شن، واعلم اأيُّ

الكبري���ت الأحمر، واأّما اإخوان المكا�ش���رة، فاإّنك ُت�ش���يب لّذت���ك منهم، فال تقطعّن 

ذلك منهم، ول تطلبّن ما وراء ذلك من �ش���ميرهم وابذل ما بذلوا لك من طالقة 

.
(7(

الوجه وحالوة الل�شان«

)))   كنز العّمال، )644).

)))   ثواب الأعمال، ج )، �س )8).

)))   نهج البالغة، حكمة، )).

)4)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 0)).

)5)   بحار الأنوار، ج ))، �س 8)4، ح )).

)6)   المكا�سرة في اللغة: من الك�سر وهو ظهور الأ�سنان لل�سحك، وكا�سره: اإذا �سحك في وجهه وبا�سطه.

)7)   الكافي، ج )، �س )9).
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فعلى الإن�سان اأن يكون حذرًا في ت�سخي�س الإخوان وت�سنيفهم، وذلك باختبارهم 

قبل اتخاذهم اإخوانًا.

فع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q: »ق���ّدم الختبار في اتخ���اذ الإخوان ف���اإّن الختبار 

.
(((

ُيفّرق بين الأخيار والأ�شرار«

وعن الإمام ال�سادق Q: »اختبروا اإخوانكم بخ�شلتين فاإن كانتا فيهم واإّل 

فاع���زب ثّم اعزب ثّم اعزب؛ محافظة على ال�ش���لوات في مواقيتها، والبّر بالإخوان 

.
(((

في الع�شر والي�شر«

وق���ال لقم���ان: »ثالثة ل ُيعرف����ون اإّل في ثالثة موا�ش����ع: ل ُيعرف الحلي����م اإّل عند 

.
(((

الغ�شب، ول ُيعرف ال�شجاع اإّل في الحرب، ول تعرف اأخاك اإّل عند حاجتك اإليه«

وعن���ه قائ���اًل لبنه: »ي���ا ُبن���ّي، اإذا اأردت اأن ُتواآخي رجاًل فاأغ�ش���به قب���ل ذلك، فاإن 

.
(4(

اأن�شفك عند غ�شبه واإّل فاحذره«

 من تؤاخي؟

لقد عرفنا ب�سكل عام اأّن الأخّوة الحقيقّية ال�سادقة هي اأخّوة اأهل ال�سالح والثقة، 

ولكن ما هي معالم الأخّوة ال�سادقة؟

1ـ الع�لم الرّب�ني:

ر من الأ�ش���حاب كيف  عن اأمير الموؤمنين Q: »عجبت لمن يرغب في التكثُّ

ل ي�شحب العلماء الألّباء الأتقياء اّلذين يغتنم ف�شائلهم وتهديه علومهم وتزّينه 

.
(5(

�شحبتهم«

)))   ميزان الحكمة، ح )8).

)))   م. ن، ح 86).

)))   بحار الأنوار، ج )7، �س 6)4، ح 70.

)4)   حكم لقمان، الري �سهري، �س 09)، عن الدّر المن�سور، ج 6، �س 0)5.

)5)   ميزان الحكمة، حديث 48)0).
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�ساح���ب العلماء؟ نقول ل���ك ُت�ساحبهم بح�سور 
ُ
واإن قل���ت اأنا ل�س���ت عالمًا فكيف اأ

مجال�سه���م في الم�ساج���د و�سماع مواعظهم، واإّل ُحرمت م���ن بركاتهم واأعر�س عنك 

اهلل تعال���ى وق�سى قلبك، يقول الإمام ال�سّجاد ف���ي تعليل ُبعد الإن�سان عن اهلل: »... اأو 

.
(((

لعّلك فقدتني من مجال�ص العلماء فخذلتني«

2ـ �سحبة الحكيم الحليم:

ع���ن اأمير الموؤمنين Q: »�ش���احب الحكم���اء وجال�ص الحلم���اء واأعر�ص عن 

.
(((

الدنيا ت�شكن جّنة الماأوى«

.
(((

من هنا يقول لقمان »عدوٌّ حليم خير من �شديق �شفيه«

3ـ الأخّ�ة في اهلل:

.
(4(

فعن اأمير الموؤمنين Q: »خير الإخوان من كانت في اهلل موّدته«

.
(5(

وعنه Q: »خير الإخوان من لم تكن على الدنيا اأخّوته«

ر ب�هلل والمعين على الط�عة: 4ـ المذكِّ

.
(6(

عن اأمير الموؤمنين Q: »المعين على الطاعة خير الأ�شحاب«

وعن لقمان قائاًل لبنه: »يا ُبنّي، تكّلم الحكمة عند اأهلها، وعليك بمجال�شة اأهل 

.
(7(

الذكر، فاإّنها محياة للعلم، وُتحِدث في القلوب خ�شوعاً«

)))   من دعاء اأبي حمزة الثمالي، بحار الأنوار، ج 95، �س 87.

)))   ميزان الحكمة، ح 45)0).

)))   بحار الأنوار، ج )7، �س 6)4، ح 70.

)4)   ميزان الحكمة، ح 64).

)5)   م. ن، ح 65).

)6)   م. ن، ح )0))).

)7)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 0)).
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 ال تؤاخ هؤالء:

1ـ الأحمق الكّذاب:

ع���ن الإمام عل���ّي Q: »اإّي���اك و�ش���حبة الأحم���ق الك���ّذاب، فاإّنه ُيري���د نفعك 

ب منك البعيد، وُيبعِّد منك القريب، اإن ائتمنته خانك، واإن ائتمنك  في�شّرك، وُيقرِّ

اأهان���ك، واإن حّدث���ك كّذب���ك، واإن حّدثت���ه كّذب���ك، واأنت من���ه بمنزلة ال�ش���راب اّلذي 

.
(((

يح�شبه الظماآن ماء حّتى اإذا جاءه لم يجده �شيئاً«

2ـ �س�حب الغ�ية الدني�ّية:

عن الإمام ال�سادق Q: »احذر اأن توؤاخي من اأرادك لطمع اأو خوف اأو ميل 

اأو ل���الأكل وال�ش���رب، واطل���ب موؤاخ���اة الأتقياء، ولو ف���ي ظلمات الأر����ص، واإن اأفنيت 

.
(((

عمرك في طلبهم«

3ـ الف�جر ال�سّرير الف��سق:

.
(((

عن الإمام ال�سادق Q: »ل ت�شحب الفاجر فيعّلمك من فجوره«

وقال لقمان لبنه: »يا ُبنّي، ا�ش���تعذ باهلل من �ش���رار الّنا�ص، وكن من خيارهم على 

.
(4(

حذر«

وقال لقمان لبنه: »يا ُبنّي، ل تجال�ص الأ�ش���رار، فاإّنك ل ت�ش���يب من مجال�ش���تهم 

.
(5(

خيراً، ولعّله اأن يكون في اآخر ذلك اأن تنزل عليهم عقوبة فت�شيبك معهم«

4ـ البخيل:

)))   ميزان الحكمة، ح 80)0).

)))   م. ن، ح 0)).

)))   الخ�سال، �س 80.

)4)   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س 0))، عن العقد الفريد، ج )، �س )5).

)5)   م.ن، �س )))، عن الدر المنثور، ج 6، �س 9)5.
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ع���ن الإمام ال�سادق Q: »اإّياك وم�ش���احبة البخيل فاإّن���ه يخذلك في ماله 

.
(((

اأحوج ما تكون اإليه«

5ـ الك�فر:

.
(((

عن النبّي P: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يوؤاخين كافراً«

وتجدر الإ�سارة اإلى اأّنه عدم موؤاخاة الكافر غير الحربي ل تعني عدم الق�سط معه، 

فرّب كافر اأ�سلم لح�سن تعامل الم�سلمين معه.

�ب الفّح��س: 6ـ ال�سبَّ

ث ف�شحه ل�شانه، واإن �شكت ف�شحه  قال لقمان »اإّن الفاح�ص البذّي ال�شقّي اإن ُيحدِّ

.
(((

الِعي ، واإن عمل اأ�شاء، واإن فعل اأ�شاع...«

7ـ �س�حب الله�:

ع���ن الإمام عل���ّي Q: »اإّي���اك و�ش���حبة م���ن األه���اك واأغ���راك فاإّن���ه يخذلك 

.
(4(

ويوبقك«

ب العدوى، حيث يزّينون لأ�سحابهم اأفعالهم، ويم�سون  فاإّن م�ساحبة اأهل اللهو ُت�سبِّ

اأوقاتهم بال نفع ول جدوى بل في الخ�سران وال�سياع. 

8ـ الجب�ن:

عن الإمام الباقر Q: »ل ُت�شادق ول توؤاخ اأربعة: الأحمق والبخيل والجبان 

.
(5(

والكّذاب )اإلى اأن يقول( واأّما الجبان فاإّنه يهرب عنك وعن والديه«

)))   بحار الأنوار، ج )7، �س 96)، ح 9).

)))   م. ن، ج )7، �س 97)، ح )).

)))   حكم لقمان، محّمد الري �سهري، �س))). 

)4)   ميزان الحكمة، ح 76)0).

)5)   بحار الأنوار، ج )7، �س )9)، ح 8.
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9ـ ن��سر المث�لب والنّم�م:

.
(((

عن الإمام علّي Q: »ل توؤاخ من ي�شتر مناقبك وين�شر معايبك«

عن الإمام ال�سادق Q: »احذر من الّنا�ص ثالثة: الخائن والظلوم والنّمام 

.
(((

لأّن من خان لك خانك، ومن ظلم لك �شيظلمك، ومن نمَّ اإليك �شينمُّ عليك«

 

)))   ميزان الحكمة، ح 5)).  

)))   م. ن، ح )6)0).
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م���ط���ال���ع���ة

توحيد الكلمة
اإّن م���ن الأه���داف الكبيرة لل�سرائ���ع الإلهّية و الأنبياء  العظ���ام � �سالم اهلل عليهم 

� م�ساف���ًا اإل���ى كونه � الهدف اّل���ذي نذكره � هدفًا م�ستقاّلً ولي����س بمجّرد اأداة ووا�سطة 

واإّنما هي الو�سيلة اّلتي تبعث على اإنجاز الأهداف الأ�سا�سّية الكبيرة، و�سرط �سرورّي 

لتحقي���ق المدين���ة الفا�سل���ة. م�سافًا عل���ى ذلك، هو توحي���د الكلمة وتوحي���د العقيدة 

والّتفاق في الأمور الهاّمة، والحّد من ظلم الجائرين الباعث على ف�ساد بني الإن�سان 

ودم���ار المدينة الفا�سلة، ول يتحّقق هذا اله���دف الكبير الم�سلح للمجتمع والفرد اإّل 

ف���ي ظّل وحدة النفو�س واّتحاد الهمم والتاآلف والتاآخ���ي، وال�سداقة القلبّية وال�سفاء 

الباطن���ّي والظاهرّي، وتربية اأف���راد المجتمع على نمط ُي�ساهم كّلهم في بناء �سخ�س 

واحد، يحّول المجتمع اإلى فرد، ويجعل الأفراد بمنزلة الأع�ساء والأجزاء لذلك الفرد 

وُتدار كاّفة الجهود والم�ساعي حول الهدف الإلهّي الكبير، والأمر الهاّم العقلّي العظيم 

� الوحدة والأخّوة � اّلذي فيه م�سلحة الفرد والمجتمع. ولو اأّن مثل هذه الوحدة والأخّوة 

ظه���رت في طائفة اأو نوع، لتغّلبوا على جميع الطوائ���ف والأمم اّلتي ل تحظى بالأخّوة 

ة درا�سة الح���روب الإ�سالمّية  والوح���دة كما يّت�س���ح ذلك من مراجعة التاري���خ وخا�سّ

والفتوحات العظيمة، حيث تمّتع الم�سلمون لدى بزوغ القانون الإلهّي � الإ�سالم � ب�سيء 

م���ن الوحدة والتحاد، واقترنت م�ساعيهم ب�سيء م���ن الخلو�س في النّية، فحّققوا في 

فت���رة ق�سيرة اإنج���ازات عظيمة، وهزموا الق���وى الجّبارة اآن���ذاك المتمّثلة في اإيران 

وال���روم وانت�سروا رغم قّلة عددهم وُعّدتهم عل���ى الجيو�س المدّججة بال�سالح وعلى 

المجتمعات الكبيرة.

اإّن نب���يَّ الإ�س���الم قد اأجرى عقد الأخّوة في الأّيام الأول���ى بين الم�سلمين، ف�سادت 
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 بين جميع الموؤمنين.
(((

ٌة} ْخواَ ِمنُوناَ اإِ ا اْلُموؤْ الأخّوة ح�سب الآية الكريمة {اإِنَّماَ

وف���ي الكاف���ي ال�سري���ف: َع���ْن الَعْرُقوفي ق���اَل: �َسِمْع���ُت اأبا َعْب���ِداهلِل Qيقول 

���ليَن ُمَتراِحمي���َن. َتزاَوُروا   َوُكوُنوا اإِْخ���َوًة َبَرَرًة ِفي اهلِل ُمَتوا�شِ
َ
حاب���ه: »اتق���وا اهلل لأ�سْ

.
(((

َوَتالَقْوا َوَتذاَكُروا اأْمَرنا َواأْحُيوُه«

���ِل  َوَع���ْن اأبي َعْب���ِداهلِل Q قاَل: »َيِح���قُّ َعلَى الُم�ْش���ِلِميَن الجتهاد ِفي التوا�شُ

ِهْم َعلى َبْع�ٍص َحتَّى  َوالتَّعاُوَن َعلَى التَّعاُطِف َوالُموا�َشاِة لأَْهِل الحاَجِة َوَتعاُطِف َبْع�شِ

.
(3(

: {ُرَحماُء باَْيناَُهْم...} َتُكوُنوا َكما اأَمَرُكُم اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

وا َوَتراَحُموا َوُكوُنوا اإِْخَوًة َبَرَرًة َكما اأَمَرُكُم اهلُل َعزَّ  ُلوا َوَتبارُّ وعنه Q: »َتوا�شَ

.
(4(

» َوَجلَّ

الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، دار التعارف،))4)ه� � )99)م،�س88)�90).

)))  �سورة الحجرات، اآية: 0).

)))  اأ�سول الكافي، ج)، كتاب الإيمان والكفر، باب التراحم والتعاطف، �س75)، ح ).

))) م.ن، ح 4.

)4)  م.ن ، ح ).
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