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لا 5ةمّدقم

المقّدمة

بعد اأن لقى كتاب الموعظة ال�سادر عن مركز نون في جمعية المعارف الإ�سالمّية 

�س���دى اإيجابّيًا لدى العلماء الك���رام، �سعى المركز لو�سع اثنتي ع�سرة موعظة جديدة 

لتك���ون ماّدة وعظية بي���ن اأيديهم، وهذه المواعظ المخت���ارة م�ستقاة من حاجة لواقع 

بع�ض مجتمعاتن���ا وبيئاتنا، ومّما قد يعانيه بع�ض الأخوة الأعّزاء، ولم نتعّر�ض ل�سلب 

الم�س���اكل الجتماعية الجزئّي���ة، تاركين ذلك لوعي وخبرة العلم���اء الكرام، مكتفين 

بالإ�س���ارة؛ لأّن اللبيب تغنيه الإ�س���ارة، وعليه اأن يفّرع الأمثلة م���ن البيئة اّلتي يعي�سها 

الواعظ الكريم.

وحي���ث اإّن ه���ذه المواعظ ل ُتعط���ى اإّل لأهلها، ولمن يريد تهذي���ب نف�سه والرقّي 

به���ا وبمجتمعه نحو مجتمع اأف�سل واأ�سمى، حاولنا قدر الإمكان اإغناء هذه المواعظ 

بالآي���ات الكريم���ة، والأحاديث ال�سريفة، لأّنه���ا المعيار الفا�سل ف���ي عملية التكامل 

الإن�سان���ّي. وقد ارتاأين���ا اأن تكون ت�سمية ه���ذه المواعظ مقتب�سًة م���ن الآية القراآنية 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  {ڱ  الكريم���ة 

.
(((

ہ}

))) �سورة النور، الآية: 34.



ملّتدين6 ولوعظا   ...

ن�س���األ اهلل �سبحانه وتعال���ى اأن يمالأ بهذا الكتاب فراغًا ف���ي ال�ساحة الجتماعّية، 

ويعال���ج بع�ض الظواهر والم�س���كالت اّلتي ي�سعى لمعالجتها المخل�س���ون، واأن يرزقنا 

ح�سن العاقبة والفوز بالجّنة والر�سوان مع محّمد واآله �سلوات اهلل عليهم اأجمعين.

مركز نون للت�أليف والترجمة



1

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

عالم الغيب والشهادة

{ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٺ ٿ ٿ ٿ}
)�سورة البقرة، الآيتان: 3-2)
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تمهيد:

يق���ول تعالى في كتابه المجي���د:{ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

�سف���ة  اأّول  �سبحان���ه  ، جاع���اًل 
(((

{ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
للمّتقي���ن اإيمانهم بالغيب، فما هو الغيب؟ وما هي اأهمّية الإيمان به؟ وما هي نتائجه؟ 

هل ما �سنتعّر�ض له في حديثنا هو من باب الترف الفكرّي خا�سة اأّنه قد ُيقال بما اأّننا 

ف���ي ع�سر العلم والتجربة وبعد اإخ�ساع كّل �سي ء للح�ّض والم�ساهدة، ما معنى البحث 

عن الغيب والإمداد الغيبّي وكّل ما هو وراء عالم الطبيعة؟

بينالعلموالغرورالعلمّي:

والحّق اأّن هذا العترا�ض نا�سيء من الجهل، بل هو اأقبح منه، فاإّن الجمود والغرور 

العلم���ّي اأقبح م���ن الجهل، والعاِل���م الحقيقّي هو اّل���ذي يعترف بجهله، يق���ول تعالى: 

.
(2(

{...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی}

وف���ي نف����ض الوقت ل يقبل اأّي حقيقة ول ُينكر اأّي دع���وى اإل بدليل، واأّما اإذا اكتفى 

العاِلم بما لديه من معلومات وجمد على ما و�سل اإليه فهو الغرور بعينه وهو اأقبح من 

)))  �سورة البقرة، الآيتان: 2 و 3.

)2)  �سورة الإ�سراء، الآية: 85.
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الجهل بكثير.

وح�ّض التحقيق اأكثر قدا�سة من العلم نف�سه، واإّنما ُيعتبر العلم مقّد�سًا حينما ُيالزم 

روح التحقي���ق واّتباع الدليل، وهذه ال���روح ل توجد اإل في العاِلم اّلذي يعترف بنق�سه 

العلمّي والثقافّي، وفي الحديث حول تق�سيم العلم:

»العلم ثالثة اأ�ش���بار فمن نال منه �ش���براً �ش���مخ باأنفه وظّن اأّنه هو، ومن نال منه 

.
(((

الثاني �شغرت اإليه نف�شه وعلم اأّنه ما ناله، واأّما الثالث فهيهات ال يناله اأحد«

فاّل���ذي ينال الثاني يتوا�س���ع فكيف باّلذي ينال ال�سبر الثال���ث؟ والدين الإ�سالمي 

���زًا للعلم باّتجاه التحقيق باعتراف  ل���م يكن اأبدًا �سّد العلم، بل على العك�ض كان محفِّ

، ولذلك نحن علين���ا اأْن نقبل عالم الغيب والإم���دادات الغيبية 
(2(

الكثي���ر من العلم���اء

بالدليل والبرهان.

ماهوالغيب؟

وردت كلم���ة الغي���ب في اأكثر م���ن مو�سع في الق���راآن الكريم حيث يق���ول �سبحانه 

وتعالى:

.
(3(

{ڀ ٺ ٺ...}

.
(4(

ويقول: {ەئ ەئ وئ...}

.
(5(

َهاَدِة...} وكذلك يقول تعالى: {...َعاِلُم اْلَغْيِب َوال�شَّ

. وا�سطل���ح الفال�سفة على  وُي���راد بالغي���ب الأم���ور الخفّي���ة والغائبة ع���ن الح����ضّ

)))  في�ض القدير في �سرح الجامع ال�سغير للمناوي ج 4، �ض 509.

)2)  يقول وليم جيم�ض: »اإّن الدين ي�شير اإلى بع�ص االأمور واالأ�شياء اّلتي ال طريق للعلم والعقل لمعرفتها، ولكّن هذه الموؤ�ّشرات 

هي الّتي حّفزت العلم والعقل على التحقيق وبالتالي تو�ش���ل الكثير اإلى االكت�ش���افات واالختراعات في مختلف الميادين« 

نقاًل عن مجموعة الآثار لل�سهيد مرت�سى مطهري ج 3، �ض 336.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 3.

)4)  �سورة الأّنعام، الآية: 59.

)5)  �سورة الزمر، الآية: 46.
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و�سف عاَل���م الطبيعة)الماّدة( بعاَلم ال�سهادة، وعاَلم الملك���وت )التجّرد من الماّدة 

.
(((

والج�سمّية( بعاَلم الغيب

عالَمالشهادة:

ه���و العاَلم اّلذي نراه ونلم�سه ون�سمعه وكّل ما ل���ه عالقة بالحوا�ض، وهذا العاَلم ل 

يحتاج في اإثباته والإيمان به اإلى دليل غير الحوا�ض الَخم�ض.

عالَمالغيب:

ف اإلى  هو العاَلم اّلذي يغيب عن الحوا�ض، ول تكفي الحوا�ض وحدها للك�سف والتعرُّ

، واإلى قّوة 
(2(

ه���ذا العاَلم ومن َثمَّ الإيمان به، واإّنما الم���رء بحاجة اإلى م�ساعدة العقل

.Qاأو الولّي P اأكثر خفاء لالإيمان بالغيب، وهي اإخبار النبّي

فالأنبي���اء Rلم ُيبعثوا وُيكلَّف���وا باإقناع النا�ض بوجود عالم الغيب والعتقاد به، 

���ة، فكانوا همزة الو�سل  فق���ط، بل ُبعثوا لأجل اأْن يوؤم���ن النا�ض به وبالإمدادات الغيبيَّ

ة، ومن هنا كان لم�ساألة الغيب  بين النا�ض والغيب وما ُيفا�ض عنه وفق ال�سروط الخا�سّ

عالقة بالواقع العملّي لالإن�سان.

ستارالغيب:

م� هو �ست�ر الغيب اّلذي اأُ�سدل بينن� وبين الغيب؟

ه���ل هو حجاب و�ستار م���اّدّي اأو اأّن التعابير الم�ستعمل���ة كنايات عن معنى ومفهوم 

خا�ض؟ فقد ا�ستعمل القراآن الكريم تعبير الغطاء، حيث يقول �سبحانه:

.
(3(

{ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ }

)))  وقد ا�ستوحوا ذلك من التعبير القراآني في اآية الزمر.

)2)  يعتبر العقل مرتبة من مراتب الغيب.

)3)  �سورة ق، الآية: 22.
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وكذل���ك ورد في القول الم�سهور المن�سوب لأمير الموؤمنين عليQ: »لو ُك�ش���ف 

.
(((

لي الغطاء ما ازددت يقيناً«

ومن الم�سّلم اأّن هذا ال�ستار لي�ض �ستارًا ماّدّيًا مح�سو�سًا، واإّنما هو كناية عن حجاب 

محدودّي���ة الحوا����ضّ اّلت���ي ل يت�سّنى لها اإدراك غي���ر الأمور المح�سو�س���ة والمحدودة. 

ولتو�سيح هذا ال�ستار ب�سكل اأف�سل ندخل في بحث:

المحدودوالّلمحدود:

ُيمك���ن تق�سيم الموجود اإلى الموجود المح���دود والموجود الاّلمحدود. ومن خالل 

معرفة المح���دود نعرف الاّلمحدود، وهذا ما ي�سطلح عليه )تعريف لل�سي ء ب�سّده اأو 

بنقي�سه(، وُي�ستعمل هذا الأ�سلوب عندما ل ُيمكن للحوا�ض اأْن تتعّرف اإلى ال�سيء.

زًا مكانّيًا فهو موجود فيه وغير موجود في غيره، واإذا  المحدود: كّل ج�سم ي�سغل حيِّ

وجد في غيره فهو غير موجود في المكان ال�سابق. 

اإذَاًَ، الج�س���م مح���دود بمكان خا�ضٍّ ول ُيمك���ن له اأْن يكون ف���ي مو�سعين في نف�ض 

الوق���ت، والكالم نف�سه بالن�سبة للزمان فهو موجود في هذا الزمان مثاًل وغير موجود 

في الزمان ال�سابق اأو الالحق.

اإذَاً، الج�س���م محدود بزمان خا����ضٍّ اأي�سًا، وجميع الموجودات ف���ي عالم الطبيعة 

اّلتي ُندركها بالحوا�ّض هي من هذا القبيل، اأْي اإّنها محدودة بالزمان والمكان. 

الاّلمحدود: وهو نقي�ض المحدود، اأْي اإّنه الموجود اّلذي ل يحّده الزمان ول المكان.

وبتعبير اآخر هو الذي ل ُيحّد بزمان ول مكان ول يحتاج في وجوده اإليهما، وبتعبير 

ثالث هو الموجود المحيط بالزمان والمكان.

)))  منته���ى المطلب للعاّلم���ة الحّلي ج 3، �ض 44، ومناقب اآل اأبي طالب لبن �سهر اآ�س���وب ج )، �ض 7)3، وم�ستدرك �سفينة البحار 

لل�سي���خ عل���ي النم���ازي ج 5، �ض 63). ومن كالم لهQ بعد ت���الوة األهاكم التكاثر: »... فلو مّثلتهم بعقلك اأو ك�ش���ف عنهم 

محجوب الغطاء لك وقد ارت�شخت بالهوام فا�شتّكت....« نهج البالغة من خطب الإمام عليQ، �ض 208، تحقيق ال�سيخ 

ر( محّمد عبده. )المحرِّ
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: عندما ن�سمع �سوت الرعد مثاًل فاإّنن���ا ُنالحظ اأّن هذا ال�سوت  مث���اٌل تو�ش���يحيٌّ

يمتّد لثواٍن معدودة ُثمَّ ينقطع، فهذا ال�سوت لم يكن ُثمَّ كان ُثمَّ انقطع، وحا�ّسة ال�سمع 

اإّنم���ا ُتدرك هذه الأ�سوات المح���دودة زمانًا اّلتي توجد تارة وتنع���دم اأخرى، ولكْن لو 

ُفر�ض اأّن هناك �سوتًا ممتّدًا عبر الزمن كان وما زال ول يزال م�ستمّرًا منذ الأزل واإلى 

الأبد، فاإّن حا�ّسة ال�سمع ل ُيمكن لها �سماع هكذا �سوت، لأّنه �سوت غير محدود ونطاق 

عمل الحوا�ّض هو الموجودات المحدودة ل غير.

ونف����ض الكالم يج���ري لو فر�ض موجود غي���ر محدود بمكان ف���اإّن حا�ّسة الب�سر ل 

ُيمكن لها اأْن تراه لأّن مجال عملها هو الأج�سام المحدودة المكانّية.

ُتعرف الأ�سياء باأ�سدادها: اإّنما نعرف النور لأّن هناك ظلمة، فالنور قد يوجد وقد 

ل يوجد فهو محدود بمكان وزمان.

اأّم���ا ل���و كان غير محدود وكان الن���ور �سا�سعًا م�ستمّرًا ول وج���ود للظلمة، عندها ل 

ُيمك���ن لن���ا اإدراك النور، وكان ه���ذا الموجود، اّلذي ه���و اأظهر الأ�سي���اء وهو الظاهر 

بنف�سه المظهر لغيره من الأ�سياء، خافيًا علينا.

وكذل���ك اهلل تعالى ا�سمه، فالعاَلم باأ�سره في����ض من فيو�ساته، وهو موجود في كّل 

م���كان وزم���ان، ولكّن �سّدة ظه���وره كانت �سبب خفائ���ه، فهو خفيٌّ لأّن���ه لي�ض له غياب 

فحيثّي���ة الظه���ور والخفاء واحدة في���ه، وقد ورد في دعاء الإم���ام الح�سينQ يوم 

عرفة »... اأيكون لغيرك من الظهور ما لي�ص لك حّتى يكون هو المظهر لك؟ متى 

غب���ت حّت���ى تحت���اج اإل���ى دليل يدلُّ علي���ك؟ ومتى بُع���دت حّتى تكون االآث���ار هي اّلتي 

تو�شل اإليك؟..«

مثال ال�شمكة: ال�سمكة ل ُتدرك الماء اّلذي ُيحيط بها من كّل جانب فلذلك هي ل 

تع���رف الماء، لكْن عندم���ا تو�سع على الياب�سة )�سّد الماء( ُتدرك معنى الماء وت�سعر 

باأهّمّيت���ه بالن�سبة لها، فلول الياب�سة ما عرف���ت معنى الماء ولول الماء ما عرفنا نحن 

معنى الياب�سة.
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النتيجة

اإذًا الغيب اإّنما هو غيب بالن�سبة لنا لق�سور قدراتنا الح�ّسّية عن التعلُّق بالاّلمحدود، 

ل اأّنه هناك حائل وحاجب بين قدراتنا الإدراكّية والح�سّية وبين الغيب. 

محدوديّةالحواسّ:

تعّر����ض ال�ساع���ر الفار�سّي مولوي قبل ق���رون لفكرة ق�سور الح����ضِّ الب�سرّي حيث 

�سرب مثاًل لذلك في اأبيات جميلة وُعرف المثال من بعده بمثال الفيل.

فق���د �سّور اأّن الهنود جاوؤوا بفي���ٍل لعر�سه في بلٍد لم يرى اأهله الفيل من قبل ولكْن 

ف اإلى هذا الموجود  و�سع���وه في الّليل في غرفة مظلمة، وعندما تهاف���ت النا�ض للتعرُّ

الجدي���د بدوؤوا بتح�ّس�سه بالّلم�ض لأّنه ل مجال للب�س���ر في الليل، فمن لم�ض خرطومه 

ق���ال اإّنه موجود كالمي���زاب، ومن لم�ض اأذنه ق���ال اإّنه كالمروح���ة اليدوّية، ومن لم�ض 

قدمه قال اإّنه كالأ�سطوانة، ومن لم�ض ظهره قال اإّنه كال�سرير، ولكن لو حمل كّل واحد 

�سمعة بيده واأعمل حا�ّسة ب�سره لزال الختالف من الأ�سا�ض.

اإذن، الاّلم�س���ة اأكث���ر محدودّية م���ن البا�سرة اّلت���ي ُتدرك الحج���م الكبير ب�سورة 

موج���ود واحد، ون�سبة حدود الاّلم�سة اإلى البا�سرة ُت�سبه حدود الحا�ّسة المحدودة اإلى 

الحا�سة الاّلمحدودة )الن�سبّي(، ونف�ض هذه الن�سبة بين الحوا�ّض كّلها.

أهمّيةاإليمانبالغيب:

 يق���ول تعال���ى ف���ي �سف���ة المّتقي���ن: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
(((

ٿ}
الإيم���ان بالغي���ب هو بال�سب���ط النقط���ة الفا�سلة الأولى بي���ن الموؤمني���ن بالأديان 

ال�سماوّية، وبين منكري الخالق والوحي والقيامة. 

)))   �سورة البقرة، الآية: 3.
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وم���ن هنا كان الإيم���ان بالغيب اأّول �سم���ة ُذِكرت للمّتقين. الموؤمن���ون خرقوا طوق 

العاَل���م المادّي، واجتازوا جدرانه. اإّنهم بهذه الروؤية الوا�سعة مرتبطون بعاَلٍم كبيٍر ل 

متناٍه. بينما ُي�سرُّ معار�سوهم على جعل الإن�سان مثل �سائر الحيوانات، مح�سورًا في 

موقع���ه من العاَلم المادّي. وهذه الروؤي���ة المادّية تقّم�ست في ع�سرنا �سفات العلمّية 

والتقّدمّية والتطّورّية!

 ل���و قارّنا بين فهم الفريقي���ن وروؤيتهما، لعرفنا اأّن »الموؤمني���ن بالغيب« يعتقدون 

اأّن عال���م الوجود اأكبر واأو�سع بكثير من هذا العاَل���م المح�سو�ض، وخالق عالم الوجود 

، واأّنه �سّمم هذا العاَلم وفق  غي���ر متناه ف���ي العلم والقدرة والإدراك، واأّنه اأزليٌّ واأبديٌّ

نظ���ام دقيق متقن. ويعتقدون اأّن الإن�سان - بما يحمله من روح اإن�سانّية - ي�سمو بكثير 

عل���ى �سائر الحيوانات، واأّن الموت لي�ض بمعنى الع���دم والفناء، بل هو مرحلة تكاملّية 

في الإن�سان، ونافذة تطلُّ على عالٍم اأو�سع واأكبر. بينما الإن�سان المادّي يعتقد اأّن عاَلم 

الوج���ود مح���دود بما نلم�سه ون���راه، واأّن العالم وليد مجموعة م���ن القوانين الطبيعّية 

العمياء الخالية من اأيِّ هدف اأو تخطيط اأو عقل اأو �سعور. والإن�سان جزء من الطبيعة 

ينتهي وجوده بموته، يتال�سى بدنه، وتندمج اأجزاوؤه مّرة اأخرى بالمواد الطبيعّية. فال 

بقاء لالإن�سان، ولي�ض ثّمة فا�سلة كبيرة بينه وبين �سائر الحيوانات! 

م���ا اأكبر الهّوة اّلتي تف�سل بين هاتي���ن الروؤيتين للكون والحياة ! وما اأعظم الفرق 

بين ما تفرزه كّل روؤية من حياة اجتماعّية و�سلوك ونظام ! 

الروؤي���ة االأول���ى ُترّب���ي �ساحبها عل���ى اأْن ُين�سد الح���ّق والعدل والخي���ر وم�ساعدة 

ر لممار�سة الأمور الّلهّم اإّل ما عاد عليه  م ل�ساحبها اأيَّ مبرِّ الآخرين، والثانية، ل ُتقدِّ

بالفائ���دة ف���ي حياته المادّية. من هن���ا ي�سود في حياة الموؤمني���ن الحقيقّيين التفاهم 

والإخاء والطهر والتعاون، بينما ُتهيمن على حياة الماّديين روح ال�ستعمار وال�ستغالل 

و�سفك الدماء والنهب وال�سلب. ولهذا ال�سبب نرى القراآن يّتخذ من »الإيمان بالغيب« 

نقطة البداية في التقوى.
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م���ط���ال���ع���ة

جزاء العّفة
عن الإمام عليٍّ بن الح�سينL، قال: »اإّن رجاًل ركب البحر باأهله فك�سر بهم، فلم 

ينج مّمن كان في ال�سفينة اإل امراأة الرجل، فاإّنها نجت على لوح من األواح ال�سفينة حّتى 

األجاأت على جزيرة من جزائر البحر وكان في تلك الجزيرة رجٌل يقطع الطريق ولم يدع 

هلل حرمة اإل انتهكها فلم يعلم اإل والمراأة قائمة على راأ�سه، فرفع راأ�سه اإليها فقال: اإن�سّية 

اأم جنّية؟ فقالت: اإن�سّية، فلم ُيكلِّمها كلمة حّتى جل�ض منها مجل�ض الرجل من اأهله.

 فلّم���ا اأن هّم بها ا�سطربت، فقال لها: م���ا لك ت�سطربين؟ فقالت: اأفرق )الَفَرق: 

الخوف( من هذا - واأوماأت بيدها اإلى ال�سماء - قال: ف�سنعت من هذا �سيئًا؟ قالت: 

ل وعّزته.

 ق���ال: فاأنت تفرقين منه هذا الفرق ولم ت�سنعي م���ن هذا �سيئًا، واإّنما اأ�ستكرهك 

ا�ستكراه���ًا فاأن���ا واهلل اأولى بهذا الف���رق والخوف واأحّق منك، ق���ال: فقام ولم ُيحدث 

�سيئًا ورجع اإلى اأهله ولي�ست له هّمة اإل التوبة والمراجعة.

 فبينا هو يم�سي اإذ �سادفه راهب يم�سي في الطريق، فحميت عليهما ال�سم�ض فقال 

الراه���ب لل�ساّب: ادع اهلل ُيظّلنا بغمامة، فقد حمي���ت علينا ال�سم�ض، فقال ال�ساّب: ما 

ن اأنت؟  اأعلم اأّن لي عند رّبي ح�سنة فاأتجا�سر على اأْن اأ�ساأله �سيئًا، قال: فاأدعو اأنا وتوؤمِّ

ن، فما كان باأ�سرع من اأْن اأظّلتهما غمامة،  قال: نعم. فاأْقَبَل الراهب يدعو وال�ساّب يوؤمِّ

فم�سي���ا تحتها ملّي���ًا من النهار. ُثمَّ تفّرق���ت الجاّدة جاّدتين فاأخ���ذ ال�ساّب في واحدة 

واأخذ الراهب في واحدة فاإذا ال�سحابة مع ال�ساّب، فقال الراهب: اأنت خيٌر مّني، لك 

تك؟ فاأخبره بخبر المراأة فقال: غفر لك  ا�سُتجي���ب ولم ُي�ستجب لي، فاأخبرني ما ق�سّ

.
(((

ما م�سى حيث دخلك الخوف، فانظر كيف تكون فيما ت�ستقبل«

)))  الكافي، الكليني، ج 2، �ض 69 - 70.
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  قال:
ّ
من و�سايا ر�سول اهلل P لأبي ذر

»ي���ا اأبا ذّر؛ نعمت���ان مغبون فيهما كثير من النا�ص: ال�ش���ّحة والفراغ.

يا اأبا ذّر؛ اغتنم خم�ش���اً قبل خم�ص: �ش���بابك قبل هرمك، و�ش���ّحتك قبل 

�ش���قمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل �ش���غلك، وحياتك قبل موتك. 

ي���ا اأب���ا ذر؛ اإّياك والت�ش���ويف )المماطلة( باأملك، فاإّنك بيومك ول�ش���َت بما 

بعده.

ث نف�ش���ك بالم�ش���اء، واإذا اأم�ش���يت فال  يا اأبا ذّر؛ اإذا اأ�ش���بحت فال ُتحدِّ

تح���ّدث نف�ش���ك بال�ش���باح، وخذ من �ش���ّحتك قبل �ش���قمك، وحياتك قبل 

موت���ك، فاإّن���ك ال تدري ما ا�ش���مك غ���داً... يا اأبا ذّر؛ كن على عمرك اأ�ش���ّح 

منك على درهمك ودينارك«.

)بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 74، �ض 75)

قيمة العمر
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تمهيد:

هن���اك مجموعة من بين اأحاديث الر�سول الأك���رم P با�سم الو�سايا، ُيخاطب بها 

الر�س���ول الأكرم P �سخ�سًا معّين���ًا. وهي عبارة عن و�سايا اأخالقّية عاّمة تحتوي على 

مطالب كثيرة، منها و�سّيته لالإمام علّيQ، ومنها و�سّيته لعبد اهلل بن م�سعود  

. ولعّل م���راد الر�سول P اأن تك���ون م�سوؤولّية  ومنه���ا و�سّيت���ه لأبي ذّر الغف���ارّي 

المحافظ���ة على تلك الو�سايا الأخالقّية عل���ى عاتق ال�سخ�ض المخاَطب، ومن خالله 

يو�سي �سائر النا�ض مّمن ُنقلت له هذه الو�سية، وعلى الطريقة المعروفة )اإّياِك اأعني 

وا�شمعي يا جارة(.

�صنفان يوم القيامة:

اإّن ه���ذا المقطع من الو�سّية ُي�سير اإلى اأهّمّي���ة الوقت في حياة الإن�سان، ويوؤّكد لنا 

النب���ّي P عل���ى �سرورة ال�ستفادة من النعمة التي نح���ن فيها قبل فقدها، من نعمة 

العمر وال�سّحة والفراغ وال�سباب والغنى، وب�سكل عاّم ال�ستفادة من هذه الحياة كّلها � 

التي هي مزرعة الآخرة � قبل النتقال اإلى عالم الآخرة، حيث وقت الح�ساد والنتيجة 

والثواب اأو العقاب.

وق���د ق�ّسمت الآيات القراآنية النا�ض يوم القيامة اإلى �سنفين رئي�َسين، �سنف يكون 

فرح���ًا م�ستب�سرًا، واآخر حزينًا نادم���ًا: {ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
.

(((

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

)))  �سورة الحاّقة، الآيات: من 9) اإلى 24.
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واأّم���ا ال�سنف الآخر الذي لم ي�ستفد من نع���م الدنيا لالآخرة فهو كما تتابع الآيات 

الكريمات: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
.

(((

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب }

العمرمدرسة:

اإّن دورة العمر بالن�سبة لكّل اإن�سان عبارة عن مدر�سة، فكما اأّن الطالب في المدر�سة 

علي���ه اأن يغتنم اليوم وال�ساعة والدقيقة، وي�ستفيد من كلِّ المعلِّمين الموجودين، ومن 

جمي���ع الفر�ض المتاحة له، وكّل ذلك م�سوؤول عن���ه الطالب قبل يوم المتحان، كذلك 

الإن�س���ان في الدني���ا عليه اأن يغتن���م كّل فر�سة متاحة له قبل ي���وم الح�ساب، بحيث ل 

تذهب اأّي دقيقة هدرًا من عمره النفي�ض والغالي، قبل {ىئ ی ی ی ی جئ 

.
(2(

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب}

ل���و اأّن �ساّبًا ورث عن اأبيه ثروة �سخمة، ولكّنه كان �سفيهًا فاأ�سرف واأنفق كّل ثروته 

وبّذرها يمنة وي�سرة من دون ح�ساب دقيق، ومن دون رعاية لم�سلحته وم�سلحة اأهله، 

األ ياأ�س���ف عليه النا�ض والعقالء ويعجبون من ت�سّرفات���ه، علمًا منهم بما �ستوؤول اإليه 

اأم���وره في الم�ستقبل جّراء ما جنته وتجنيه ي���داه وقد �سادفنا جميعًا كثيرًا من اأمثال 

هذه الحالة، وتاأ�ّسفنا لها، اإل اأّننا ل نتاأ�ّسف ول ُنعيُر اأّي اأهّمّية اإزاء التبذير والإ�سراف 

ف���ي ثروٍة هي اأه���ّم بكثير من المال، األ وه���ي الوقت والعمر. وه���ذا اإن دّل على �سيء 

ر  ر قيمته، ول نعطي اأهّمّية ول ُنقدِّ فاإّنم���ا يدّل على اأّننا ُنعطي اأهّمّية كبيرة للمال وُنقدِّ

قيمة الوقت والعمر.

)))  �سورة الحاّقة، الآيات: من 25 اإلى 32.

)2)  �سورة الزمر، الآية: 56.
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وقتالناسوالعمل:

وا اأنف�سهم على اأّل يعتدوا على اأموال  ُن�ساه���د الكثيرين في حياتنا اليومي���ة مّمن ربَّ

الآخرين، ويتجّنبون اأّي �سبهة في اأكل اأموال النا�ض، ويخافون اهلل �سبحانه وتعالى في 

دره���م ياأكلونه بالباطل اأو �سبهة. واإذا ما حدث اأن ت�سّرر اأحٌد منهم �سارعوا لتعوي�ض 

ر، كّل  ة حّتى يح�سلوا على ر�سى ذلك المت�سرِّ خ�سارته وجبرانها من اأموالهم الخا�سّ

ذلك مخافًة من اهلل. وِنْعَم هذه ال�سفة الموجودة فيهم. ولكن نف�ض هوؤلء الأ�سخا�ض 

ل يهتم���ون بوق���ت الآخري���ن، ول ُيعطونه اأّي اأهّمّي���ة ول اأدنى حرمة، فيه���درون اأوقات 

الآخرين باأعذاٍرٍ �سّتى وباأ�ساليب مختلفة، ول يلتفتون اإلى اأّن ما يقومون به � من اإتالف 

وقت الآخرين بال مبّرر �سرعي �، مطالبون به يوم القيامة و�سي�ساألون عنه:

فبع����ضٌ ُيعطي الموعد بعد الآخر وهو على علٍم اأّنه �سوف لن يفي بالموعد، وعليه، 

يكون قد وقع في محّرمين اثنين، فهو من جهٍة وقع في محّرم الكذب ومن جهة اأخرى 

اأتل���ف وقت الآخرين وهم ينتظرونه. وقد يعتاد على هذا الأمر حّتى ُيفت�سح اأمره بين 

النا�ض وُي�سبح ذا �سمعة �سّيئة بينهم.

وبع�ٌض ُيقيم عند الآخرين في اأوقاٍت ف�سيلة، وفي اأوقات عملهم فيهدرها �سدى، اأو 

يجل�ض مع اأقوام جل�سة الم�ساء اأو ال�سباح وهو يهدر وقته ووقت الآخرين على جل�سات 

ل ُيذكر فيها اهلل عّز وجّل ول اأهل البيت R، ول ُت�ستغّل بالعلم والمعرفة اأو العمل 

الناف���ع، واإّنما بالمزاح والّلع���ب وال�سحك، هذا اإن لم تجّره���م الأحاديث اإلى النكات 

الفا�سحة وغيبة النا�ض ومحّرمات اأخرى والعياذ باهلل. 

 P وهذا كّله اإن دّل على �سيٍء فاإّنما يدلُّ على اأّننا لم نه�سم بعُد و�سية ر�سول اهلل

تمام���ًا ف���ي اأّن قيمة الوقت والعمر اأ�سمى واأرفع واأغلى من قيمة المال، لأّن اإتالف مال 

الآخرين ُيمكن تعوي�سه من مالنا الخا�ّض، بينما اإتالف عمر الآخرين - وهو اأهمُّ من 

المال - ل ُيمكن تعوي�سه من عمرنا الخا�ّض!
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ُي�سي���ر الق���راآن الكريم اإل���ى اأولئك الذي���ن �سّيع���وا اأعمارهم في ه���ذه الدنيا دون 

ال�ستف���ادة منه���ا بما هو في �سالحهم، ودون ال�ستفادة منه���ا بما يكون خيرًا لهم في 

اآخرته���م، بقوله تعالى تعبي���رًا عن حالة الندم عنده���م: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
.

(((

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }
وُي�سي���ر الق���راآن الكريم في مو�سع اآخ���ر اإلى حالة ندم ه���ذا ال�سخ�ض عند �سكرة 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  {ہ  الم���وت: 

اهلل  اأعاذن���ا   ،
(2(

ې} ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
و�سائر الموؤمنين من ندامة تلك ال�ساعة واأهوال هذا اليوم.

يق���ول مول���ى الموّحدين الإم���ام علّي ب���ن اأبي طال���بQ في النه���ج ال�سريف: 

مرتم اأن تعّمروها، والتي ُرّغبتم فيها 
ُ
)ف�سابق���وا - رحمكم اهلل - اإلى منازلكم الت���ي اأ

وُدعيت���م اإليها. وا�ستتّم���وا ِنَعم اهلل عليكم بال�سبر على طاعت���ه، والمجانبة لمع�سيته 

ف���اإّن غدًا من اليوم قري���ب. ما اأ�سرع ال�ساعات ف���ي اليوم، واأ�سرع الأّي���ام في ال�سهر، 

.
(3(

واأ�سرع ال�سهور في ال�سنة، واأ�سرع ال�سنين في العمر( 

طولاألمل:

كثي���ٌر من النا�ض من يلتف���ت اإلى تق�سيره في عبادته، واأّنه علي���ه اأن يقوم بالدعاء 

وق���راءة القراآن، وبع�ض الم�ستحّب���ات وغيرها من الأعمال ال�سالحة، ومنهم من عليه 

ق�س���اء بع�ض ال�سل���وات وبع�ض اأّيام ال�سي���ام، وبع�ض الواجبات الأخ���رى، ولو �ساألته 

ل���َم ل تبادر لق�س���اء ما فاتك من هذه الواجبات لتذّرع ب�سي���ق الوقت، وعدم الراحة، 

وان�سغ���ال البال، وكثرة الهموم، وغير ذلك... ث���ّم يختم باأّنه ينوي اإن �ساء اهلل القيام 

)))  �سورة فاطر، الآية: 37.

)2)  �سورة الموؤمنون، الآيتان: 99 و00).

)3)  نهج البالغة، ج2، الخطبة 88)، �ض 28).
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ب���كّل ه���ذه الأعمال. ولو رجع اإلى قرارة نف�سه و�ساأله���ا لوجد اأن هذه اأجوبة ي�سكت بها 

الآخري���ن، ولكّن نف�سه اللّوامة ل تقنع بهذه الأجوبة، يقول تعالى: {وئ وئ ۇئ ۇئ 

، فاإّن هذه الأعذار التي ُيلقيها لي�ست اإّل و�سو�سات 
(((

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ }
�سيطانّي���ة لتبقى النف�ض مرتاحة من هذه الواجبات، وليبقى اإبلي�ض ُي�سيطر على نف�سه 

يو�سو�ض فيه���ا بالت�سويف والتاأجيل والتاأخير و... فهل �ساأل هذا الإن�سان نف�سه اأّنه هل 

�سيعي����ض اإل���ى الغد؟ ومن ي�سمن له اأّنه باٍق اإلى ال�سن���وات المقبلة ليتمّكن من كلِّ هذه 

الأم���ور قب���ل اأن ُيباغته الأجل؟ فعن اأبي عب���د اهللQ قال: »قال اأمي���ر الموؤمنين 

�ش���لوات اهلل علي���ه: م���ا اأن���زل الموت حّق منزلته م���ن عّد غداً من اأجل���ه، قال: وقال 

اأمي���ر الموؤمني���نQ: م���ا اأطال عبد االأمل اإاّل اأ�ش���اء العم���ل، وكان يقول: لو راأى 

.
(2(

العبد اأجله و�شرعته اإليه الأبغ�ص العمل من طلب الدنيا«

وكثيٌر من النا�ض من يفرح ب�سنّي عمره ويحتفل كّل راأ�ِض �سنٍة من مولده وهو ما ُيعّبر 

عنه )بعيد الميالد( ويدع���و النا�ض لالحتفال بيوم مولده وي�سرف الأموال والهدايا، 

وبع����ض اآخر تزيد عنده العادات الم�ستحدثة، كلُّ ذلك وهو غافل عن اأّن عمره ق�سَر، 

واأّن���ه اقترب اأكثر من القبر، واأّنه ي�ستطي���ع عّد هذه ال�سنوات والأّيام، ولكن هناك من 

يع���ّد ل���ه اأنفا�سه ويح�سبها ل���ه، واأّنه �سوف ُيحا�سب على كلِّ َنَف����ض في هذه الدنيا كيف 

اأطلق���ه، ه���ل في طاعة اهلل اأم في مع�سيته، فعن عب���د الأعلى مولى اآل �سام قال: قلت 

؟ قال: »ما هو 
(3(

لأب���ي عبد اهللQ: قول اهلل عّز وج���ّل: {... گ گ گ گ}

عن���دك ؟ ُقل���ت: عدد االأّيام، ق���ال: اإّن االآباء واالأّمهات ُيح�ش���ون ذلك، ال، ولكّنه عدد 

.
(4(

االأنفا�ص«

)))  �سورة القيامة، الآيتان: 4)و 5).

)2)  الكافي، الكليني، ج3، �ض 259، الحديث 30.

)3) �سورة مريم، الآية: 84.

)4)  الكافي، الكليني، ج3، �ض 259، الحديث 33.
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إلىمتىتبقىقوىالشباب؟

يقول الإمام الخمينّي }:

»عندما ينق�شي ربيع العمر، ويحّل خريفه، تذهب القّوة من االأع�شاء، وتتعّطل 

الحا�ّش���ة الذائق���ة، وتتعّطل العين واالأذن وحا�ّش���ة اللم�ص وباقي الحوا�ّص، وُت�ش���بح 

اللّذات � عموماً � ناق�شة اأو تفنى نهائّياً. وتهجم االأمرا�ص المختلفة، فال ت�شتطيع 

�ص اأن توؤّدي عملها ب�ش���كٍل �شحيح. وال يبقى  اأجهزة اله�ش���م والجذب والدفع والتنفُّ

لالإن�شان �شيء �شوى اأّنات التاأّوه الباردة والقلب المملوء باالألم والح�شرة والندم«. 

»اإذاً؛ فمّدة ا�ش���تفادة االإن�ش���ان من تلك القوى الج�شمانّية ال تتجاوز الثالثين اأو 

االأربعين عاماً بالن�ش���بة اإلى اأقوياء البنية واالأ�ش���ّحاء ال�شالمين، وهي فترة ما بعد 

فه���م االإن�ش���ان وتمييزه الح�ش���ن م���ن القبيح اإلى زم���ن تعطيل القوى اأو نق�ش���انها، 

وهذا ي�ش���ّح اإذا لم ي�ش���طدم باالأمرا�ص والم�شاكل االأخرى اّلتي نراها يومّياً ونحن 

.
(((

عنها غافلون«

يقول الأعرابّي في و�سف ال�سيخوخة: »... اإذا قعدت اأ�شعر كاأّني هويت في واٍد �شحيق، 

واإذ قمت اأ�شعر وكاأّن االأر�ص قد ل�شقت بي، تقّيدني ال�شعرة، وتعثرني البعرة«.

وفيالختام:

حّتاَم نغفل عن وقتنا وعمرنا ونوؤّجل العمل لوقت اآخر؟ وحّتام نهدر اأوقاتنا واأوقات 

الآخري���ن ول ننه����ض وُنبادر لمعالج���ة اأنف�سنا وتهذيبها، وال�ستع���داد لالآخرة قبل اأن 

ها العزيز؛ انه�ص من نومك،  يفاجئن���ا نداء الرحيل؟ يقول الإمام الراحل }: »اأيُّ

وتنّبه من غفلتك، وا�شدد حيازيم الهّمة، واغتنم الفر�شة ما دام هناك مجال، وما 

.
(2(

فك، و�شبابك موجوداً« دام في العمر بقّية، وما دامت قواك تحت ت�شرُّ

)))  الأربعون حديثًا، الإمام الخميني  }، الحديث الأّول، ف�سل في الموازنة.

)2)  م. ن، ف�سل في معالجة المفا�سد الأخالقية.
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اغتنام العمر
ق���ال الإم���ام الخمين���ّي }: »اإذًا، اأيُّها الأخ، ما دمت ف���ي مقتبل عمرك، وزهرة 

�سباب���ك، واأوج قّوت���ك، وحّرّية اإرادتك، �سارع لإ�سالح نف�س���ك، ول تلِق باًل لهذا الجاه 

والمق���ام، وطاأ على هذه العتب���ارات بقدميك. اإّنك اإن�سان فاأبع���د نف�سك عن �سفات 

ال�سيطان، فلعّل ال�سيط���ان يهتّم بهذه ال�سفة اهتمامًا كبيرًا لكونها �سفة من �سفاته، 

وهي التي اأّدت اإلى طرده من ح�سرة اهلل، ولذلك فهو ُيريد اأن يوقع الإن�سان، عارفًا اأو 

عاميًا عاِلمًا اأو جاهاًل، في مثل هذه الرذيلة، حّتى اإذا ما لقيك يوم القيامة �َسَمَت بك 

قائ���اًل: »يا ابن اآدم، األم ُيخبرك الأنبياء باأّن التكبُّر على اأبيك قد طردني من ح�سرة 

الح���ّق؟ لقد نزلت علّي لعنة اهلل لأّني احتقرت مق���ام اآدم وا�ستعظمت مقامي، فلماذا 

اأوقعتك نف�سك في هذه الرذيلة«؟. 

وعندئذ ُت�سبح، اأيُّها الم�سكين، مو�سع �سماتة اأرذل مخلوقات اهلل واأحّطها، ف�ساًل 

عن عذابك وابتالءاتك وندامتك وح�سرتك مّما يعجز الكالم عن و�سفه. اإّن ال�سيطان 

ل���م يك���ن قد تكّبر عل���ى اهلل، بل عل���ى اآدم، وهو من مخلوقات الح���ّق، فقال: { ڀ 

. فا�ستعظ���م نف�س���ه وا�ستحق���ر اآدم. واأن���ت ت�ست�سغ���ر بني 
(((

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }
اآدم وت�ستكب���ر بنف�سك عليهم، فاأنت اأي�سًا تع�س���ي اأوامر اهلل. لقد قال لك تعالى: كن 

متوا�سع���ًا م���ع عباد اهلل، ولكّنك تتكّبر وتتعالى عليهم. فلم���اذا تلعن ال�سيطان وحده؟ 

اأ�س���رك نف�سك الخبيثة معه في الّلع���ن اأي�سًا، مثلما اأنت �سريكه في هذه الرذيلة. اإّنك 

د ال�سيطان. ولرّبما كانت �سورتك في البرزخ وفي  من مظاهر ال�سيطان، بل اإّنك ُتج�سِّ

ي���وم القيامة �سورة �سيطانّية، ف���اإّن المقيا�ض في �سورة الإن�س���ان في الآخرة الملكات 

الحا�سلة للنف�ض. فلي�ض هناك ما يمنع من اأن تكون على �سورة �سيطان، اأو على �سورة 

 .
(2(

نملة �سغيرة. اإّن موازين الآخرة تختلف عن موازين الدنيا«

)))  �سورة الأعراف، الآية: 2). 

)2)  الأربعون حديثًا، الإمام الخميني }، الحديث الرابع، ف�سل في بيان معالجة الكبر.

م���ط���ال���ع���ة
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يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

3

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  {وئ   

ی ی ی ی}
)�سورة الأحزاب، الآية:)2)

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ}
)�سورة الممتحنة، الآية: 6)

القدوة ومحاسن األخالق
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اختيارالقدوة

اإّن اختي���ار الق���دوة ف���ي حياة بني الب�سر ل �سّيم���ا ال�سباب منهم اأمٌر ه���اّم جّدًا اإذ 

ُيعرف من خالله الطريق الذي يوؤّدي اإلى خاتمة هذه الحياة، فبع�ض النا�ض يختار من 

يرى فيه �سفة كمال وجمال ل يجدها في نف�سه، فيجعل هذا المختار نموذجًا يحتذي 

به حّتى ي�سل اإلى مراده.

اإّل اأّن بع����ض الخيارات تك���ون خاطئة ما يوؤّدي ب�ساحبها اإل���ى الوقوع في المهالك 

والعواق���ب ال�سّيئ���ة. وحي���ث اإّننا كب�س���ر معّر�سون دائم���ًا للخطاأ نتيجة غلب���ة غرائزنا 

و�سهواتن���ا علين���ا، فنحن مدعّوون اإلى اّتب���اع من ل ي�سّل ول ين�س���ى وهو اهلل �سبحانه 

وتعال���ى، الذي جع���ل التاأ�ّسي بنبّي���ه P مفتاحًا لر�سوانه وطريقًا اإل���ى جنانه، فقال 

عّز من قائل: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

.
(((

ی ی ی} 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  وق���ال �سبحان���ه: {ڦ 

. فاّتب���اع الر�س���ول واقتف���اء اأثره وال�سير عل���ى طريقه، يو�سل 
(2(

{ چ چ  چ  ڃ 

)))  �سورة الأحزاب، الآية: )2.

)2)  �سورة اآل عمران، الآية:)3.
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بالإن�س���ان اإلى درجة القرب من اهلل �سبحانه والمحّبة الإلهّية، هذه الدرجة اّلتي لي�ض 

فوقها درجة.

فم���ن كان م���ن النا�ض يبحث عن ق���دوة واأ�سوة فاأين هو عّمن مدح���ه اهلل �سبحانه 

؟
(((

وتعالى في كتابه الكريم قائاًل {ڱ ڱ ڱ ں}

وق���د قيل: اإّن �سبب نزول هذا الآية اأّنه كان P ق���د لب�ض ُبردًا نجرانّيًا ذا حا�سية 

غليظة، فبينما هو يم�سي اإذ جذبه اأعرابّي من خلفه فحّزت واأّثرت في عنقه، وقال له 

الأعراب���ّي: اأعطني عطائي يا محّمد، فالتفت اإليه �سلوات اهلل عليه واآله متب�ّسمًا واأمر 

له بعطائه، فن���زل قوله تعالى: {ڱ ڱ ڱ ں}، فمدحه اهلل بهذه مدحًة لم 

.
(2(

يمدح بها اأحدًا من خلقه

األنبياءRقدوة:

يق���ول اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتاب���ه الكريم {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
.

(3(

ک ک...} 
 ،R ر�سل به الأنبياء

ُ
في هذه الآية الكريمة ُيبّين �سبحانه اأهداف الدين الذي اأ

حيث تمّر الب�سرّية بعّدة مراحل:

المرحل���ة االأول���ى: يكون فيه���ا الإن�سان على الفطرة، وه���ي العبودّية هلل �سبحانه، 

وفي هذه المرحلة النا�ض مت�ساوون في العتقاد وهم اأّمة واحدة.

المرحل���ة الثاني���ة: وهي مرحلة الن�سوء والنخراط ف���ي المجتمع والتاأّثر بالأجواء 

المحيط���ة التي قد يكون بع�سها بعيدًا عن اهلل ويوؤّدي اإلى النحراف عن �ساحة 

الحّق عّز وجّل.

)))  �سورة القلم، الآية: 4.

)2)  اإر�ساد القلوب، الديلمي، ج)، �ض262.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 3)2.
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المرحل���ة الثالث���ة: وتقت���رن ببعثة الأنبي���اء R حيث ُيعتب���ر وجودهم �سرورة 

لحف���ظ المجتمع والحكم بين النا�ض بالعدل، وتزكيته���م وتهذيبهم بتب�سيرهم 

بالجّنة واإنذارهم من عذاب اهلل �سبحانه.

فم���ن �سار على خ���ّط الأنبياء R كان من الفائزين وم���ن تخّلف عنهم كان من 

الهالكين.

.
(((

يقول تعالى: {ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ} 

الرسولPاألسوة:

ى  ى  ې  ې  ې  ې   واإل���ى ه���ذه الهداية ُي�سي���ر قول���ه تعال���ى: {ۉ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
.

(2(

{ ىئ ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
فلننظر اإلى هذه المّنة الإلهّية علينا وهذا الكرم الفّيا�ض وهذه النعمة التي ل مثيل 

لها. ولو اأّننا ق�سينا اأعمارنا في �سجدة �سكر واحدة لأجلها لما وّفينا.

اأّي نعم���ة هي اأعظم من ر�س���ول اهلل P ووجوده المبارك. ل �سّك اأّنه ما من نعمة 

ُت�ساهيه���ا �سرفًا وف�ساًل، فكيف نتعامل معها؟ هل نحفظها ونوؤّدي حّقها ونرعاها؟ اأم 

نتركها ول نهتّم بها؟

هل عندما ن�سمع ذكر ر�سول اهلل P نعلم من هو ر�سول اهلل P؟ وما مقامه وما 

ف�سل���ه وكيف كانت حياته؟ وما هي �سجاياه وفعاله؟ وكيف كان يتعامل مع النا�ض؟ مع 

اأهله واأ�سحابه؟ هل فعاًل نحن ننتمي اإلى مدر�سة ر�سول اهلل واأهل بيته R، مدر�سة 

الُخلق الرفيع والعبودّية الخال�سة هلل عّز وجّل والعبور اإلى رحمة اهلل ور�سوانه؟

)))  �سورة الأنعام، الآية: 90.

)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 64).
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يقول تعالى لنا: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

، فهل نحن نطّبق اأمر اهلل اأم نحن عنه معر�سون؟!
(((

ی ی ی ی جئ }
محاسناألخلق:

اإّنن���ا بعد اختيارن���ا لر�سول اهلل P كق���دوة واأ�سوة لنا، علين���ا اأن ن�سعى لمتالك 

ال�سفات والف�سائ���ل التي كان يتحّلى بها. واأكثر ما كان ُيمّيزه P محا�سن اأخالقه، 

، وعنه اأي�سًا: »اإّنما ُبعثت الأتّمم مكارم 
(2(

فعنه P قال: »اأّدبني رّبي فاأح�شن تاأديبي«

.
(3(

االأخالق«

اإّن المرحلة التي �سبقت ر�سول اهلل P في اأر�ض الحجاز وبالتالي �سبقت الإ�سالم 

تمّيزت بكون اأر�ض الحجاز مركزًا للف�ساد والتقاليد المذمومة، من واأٍد للبنات، والنهب 

وال�سرق���ة وعبادة الأ�سنام، وانحراف العقائد و�سوء الخلق، ما اأّدى اإلى موت ال�سمير 

الجتماعّي الذي ما عاد ُيحا�سب ول يوؤّنب على الأفعال القبيحة.

ين الحنيف، و�سع اأ�س����ض اأكبر تغيير جذرّي  وعندم���ا ُبعث الر�سول P به���ذا الدِّ

ُيب�ّسر ب�سعادة الب�سرّية في الدارين.

وقد ا�ستطاع الر�سول بحكمته واأخالقه اأن ُيغّير وجه العاَلم، واأن يجمع حوله ثّلة من 

ين في اأ�سقاع الأر�ض. الب�سر الأ�سفياء التّواقين اإلى الف�سائل والذين ن�سروا هذا الدِّ

وما كان الر�سول الأكرم P ليجمعهم على كلمة التقوى دون ُخُلقه الرفيع، ولذلك 

ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ق���ال ع���ّز م���ن قائ���ل: {پ 

. فمن اأراد من النا�ض محّبة، فعليه بمداراتهم والإح�سان اإليهم 
(4(

{ ٹ  ٹ  ٿ 
كما كان يفعل ر�سول اهلل P، ولذا قال ال�ساعر:

))) �سورة الأحزاب، الآية: )2.

)2)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج6)، �ض0)2.

)3)  م. ن.

)4)  �سورة اآل عمران، الآية: 59).
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اإن�سان���ااأح�س���ن اإل���ى النا����ض ت�ستعب���د قلوبه���ُم الإح�س���اُن  ا�ستعب���َد  فطالم���ا 

وينبغ���ي للعاقل الموؤمن اأن يل���زم محاّب اهلل فاإّنه يكون محبوب���ًا هلل، واأن يكون مع 

اهلل، ومع اأوليائه، واأن يختار لنف�سه ما اختاره اهلل لنف�سه من الت�سمية »مح�شناً«، فمن 

كان كذل���ك فقد ا�ستحّق الحياة الطّيبة في الدني���ا والآخرة، يقول تعالى {ڈ ژ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
 .

(((

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ }
اإّن المتخّل���ق باأخالق اهلل �سبحانه ور�سوله P ه���و من خيار الموؤمنين، وقد �ُسئل 

.
(2(

النبّي P: اأّي الموؤمنين اأف�سلهم اإيمانًا؟ فقال: »اأح�شنهم ُخلقاً«

.
(3(

وعن الإمام الباقرQ: »اإّن اأكمل الموؤمنين اإيماناً اأح�شنهم خلقاً«

فالموؤم���ن الكامل هو الموؤمن الخلوق �ساحب ال�سفات الح�سنة، الطّيب ال�سحبة، 

ال���ذي ياألفه جلي�سه، ويتمّنى الموؤمنون لقاءه، وياأن����ض النا�ض بحديثه، ول ياأمر النا�ض 

ب�سيء ل يلتزم به، ول ينهاهم عن �سيء ل ينتهي عنه، باع الدنيا بالآخرة، وهّمه ر�سا 

اهلل عّز وجّل. 

وعن الإمام اأمير الموؤمنينQ: »اإّن ال�ش���بر وح�ش���ن الُخُلق والبّر والِحلم من 

. وعن الإمام زين العابدينQ عن ر�سول اهلل P: »ما يو�شع 
(4(

اأخالق االأنبياء«

.
(5(

في ميزان امرئ يوم القيامة �شيء اأف�شل من ح�شن الُخُلق«

آثارحسنالُخُلق

اإّن لح�س���ن الُخُل���ق اآث���ارًا ل تكاد ُتح�سى، منه���ا ما هو في الدني���ا ومنها ما هو في 

)))  �سورة النحل، الآية: 97.

)2)  معاني الأخبار، ال�سدوق، �ض333.

)3)  الكافي، الكليني، ج2، �ض99.

)4)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج68، �ض92.

)5)  الكافي، الكليني، ج2، �ض99.
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الآخرة، ومن جملتها:

اإذابة الخطايا: عن ر�سول اهلل P: »اعلم اأّن الُخلق الح�ش���ن ُيذيب ال�ش���ّيئة   -1

كما ُتذيب ال�ش���م�ص الجليد، واأّن الُخلق ال�ش���ّيئ ُيف�شد العمل كما ُيف�شد الخّل 

.
(((

الع�شل«

تثبيت الموّدة: عنه P: »اإّن ُح�شن الخلق ُيثبت الموّدة، وُح�شن الِب�ْشر يذهب   -2

..
(3(

»
(2(

بال�شخيمة

َعَظم���ة الدرج���ة: عن اأمي���ر الموؤمني���نQ: »اإّن َح�ش���َن الُخل���ق َيبلغ درجة   -3

.
(4(

ال�شائم القائم«

ث���واب المجاه���د: عن اأبي عبد اهللQ قال: »اإّن اهلل تبارك وتعالى لُيعطي   -4

.
(5(

العبد من الثواب على ُح�شن الُخلق كما ُيعطي المجاهد في �شبيل اهلل«

 :Qبلوغ مقام الحّب االإلهّي: عن اأبي حمزة الثمالي: قال علّي بن الح�سين  -5

..
(6(

» اإّن اأقربكم من اهلل اأو�شعكم ُخلقاً«

الم���دُّ ف���ي العم���ر: عن اأبي عب���د اهلل ال�سادقQ: »من �ش���دق ل�ش���انه زكا   -6

عمل���ه، وم���ن ح�ش���نت نّيته زيد في رزقه، ومن ح�ش���ن ب���ّره باأهل بيت���ه ُمّد في 

.
(7(

عمره«

 ُيج���زي عن ذكر كّل 
(8(

ولع���ّل قوله تعال���ى: {ھ ھ ھ ے ے ۓ} 

تلك الآثار وذكر غيرها.

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج72، �ض)32.

)2) الحقد في النف�ض.

)3)  تحف العقول، الحّراني، �ض45.

)4)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج68، �ض396.

)5)  الكافي، الكليني، ج2، �ض)0).

)6)  م. ن، ج8، �ض68.

)7)  م. ن، ج2، �ض05).

)8)  �سورة التوبة، الآية: 20). 
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فث���واب اهلل اأعظم منها، وقد وعد اهلل بعدم اإ�ساعت���ه، وَمن اأوفى بعهده من اهلل؟ 

فم���ن كان عمل���ه هلل فهنيئًا ل���ه ثواب اهلل تعالى، ومن كان عمل���ه للنا�ض فلن يغني عنه 

النا�ض من اهلل �سيئًا.

بعٌضمنمكارماألخلق

اإّن مكارم الأخالق كثيرة، ل بّد من الهتمام في تح�سيلها والمحافظة عليها. وقد 

اأ�سارت روايات عديدة اإلى هذه المكارم، منها: 

�شدق الحديث واأداء االأمانة

ين بال�سالة وال�سوم والزكاة  قد ُنفاجاأ ببع�ض من تظهر عليهم عالمات اإحياء الدِّ

باأّن لي�ض له من هذه العالمات والأفعال ن�سيب، فاآثارها ل تعدو كونها حركات واأفعاًل 

يقوم بها، ل تنهاه عن منكر ول تاأمره بمعروف ول توؤّثر في قلبه ول عمله. فمن وَجدته 

كذلك فكن منه على حذر.

روي عن ال�سادقQ: »ال تغتّروا ب�ش���التهم وال ب�ش���يامهم، فاإّن الرجل ربما 

لهج بال�شالة وال�شوم حّتى لو تركه ا�شتوح�ص، ولكن اختبروهم عند �شدق الحديث 

.
(((

واأداء االأمانة«

وينبغ���ي الإ�سارة اإل���ى اأّن النا�ض ُيظهرون مكامن نفو�سهم عن���د تعّر�سهم لبالء اأو 

اختبار.

روي ع���ن لقم���ان الحكيم: »ثالث���ة ال ُيعرف���ون اإاّل ف���ي ثالثة موا�ش���ع: ال ُيعرف 

الحليم اإاّل عند الغ�شب، وال ُيعرف ال�شجاع اإاّل في الحرب، وال تعرف اأخاك اإاّل عند 

.
(2(

حاجتك اإليه«

)))  الكافي، الكليني، ج2، �ض04).

)2)  الخت�سا�ض، المفيد، �ض246.
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مكارُم اأخرى

وم���ن ُح�سن الُخل���ق اأّن العب���د هلل ُيعطي النا�ض م���ن نف�سه ما ُيح���ّب اأن يعطوه من 

اأنف�سه���م، وهو اأي�سًا يحتمل ما يقع من جفاء النا�ض، واحتمالهم من غير �سجر. روي 

ع���ن النب���ي مو�سىQ ف���ي مناجاته: »اأ�ش���األك ي���ا رب اأن ال يقال فّي م���ا لي�ص فّي، 

.
(((

فقال: يا مو�شى ما فعلت هذا لنف�شي فكيف لك؟!«

عن الإمام ال�سادقQ قال لجّراح المدائنّي: »اأال اُحّدثك بمكارم االأخالق؟ قال: 

.
(2(

بلى، قال: ال�شفح عن النا�ص، وموا�شاة الرجل اأخاه في اهلل، وذكر اهلل كثيراً«

 :Qكالمًا يعاتبه ويلومه فيه، فقال له Qوقال المتوّكل لالإمام علّي الهادي

»ال تطلب ال�شفو مّمن كدرت عليه، وال الوفاء مّمن �شرفت �شوء ظّنك اإليه، فاإّنما 

.
(3(

قلب غيرك لك كقلبك له«

وعن الإمام الر�ساQ: »ال ُيكمل الموؤمن اإيمانه حّتى تكون فيه ثالث خ�شال، 

خ�ش���لة من رّبه، وخ�ش���لة من نبّيه، وخ�ش���لة من اإمامه، فاأّما التي من رّبه: فكتمان 

 .
(4(

ال�شّر فاإّنه قال تعالى: { ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ}

واأّما من نبّيه: فمداراة النا�ص، فاإّنه قال تعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

، واأّم���ا من اإمامه: فال�ش���بر على الباأ�ش���اء وال�ش���ّراء ف���اإّن اهلل تعالى 
(5(

چ}
.

(7(

»
(6(

يقول: { چ چ چ چ} 

وم���ن ُح�سن الُخل���ق اأن يكون الرجل كثير الحياء، قليل الأذى، �سدوق الل�سان، قليل 

الم���زاح، كثير العم���ل، قليل الزلل، وق���ورًا �سبورًا، ر�سّي���ًا تقّيًا �سك���ورًا، رفيقًا عفيفًا 

))) اإر�ساد القلوب، الديلمي، ج)، �ض265.

)2)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج66، �ض373.

)3)  م، ن، �ض266.

)4)  �سورة الجن، الآيتان: 27-26.

)5)  �سورة الأعراف، الآية: 99).

)6)  �سورة البقرة، الآية:77).

)7)  �سفات ال�سيعة، ال�سدوق، �ض83.
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�سفيق���ًا، ل نّم���ام ول غّياب، ول عجول ول ح�س���ود ول بخيل. ُيحّب في اهلل، وُيبغ�ض في 

اهلل، وُيعطي في اهلل، ويمنع في اهلل، وير�سى في اهلل، وي�سخط في اهلل. ُيح�سن ويبكي 

كما اأّن المنافق ُي�سيء وي�سحك.

من و�سايا الإمام الخمينّي }: »ابذلوا جهدكم في العمل كما في العلم، وفي 

تهذيب االأخالق اأي�شاً، فاإّن العلم لوحده ال فائدة فيه، كما اأّن ال فائدة في تهذيب 

االأخ���الق لوح���ده وب�ش���كل اأعم���ى اأي�ش���اً، فالعل���م وتهذي���ب النف����ص معاً هم���ا اللذان 

.
(((

ي�شالن باالإن�شان اإلى مرتبة الكمال االإلهّي«

سّرعظمةاإلسلم

يقول الإمام زين العابدينQ في الدعاء الثاني من اأدعية ال�سحيفة ال�سّجادّية:

»الحمد هلل الذي َمّن علينا بمحّمد نبّيه P.. الّلهّم ف�ش���ّل على محّمد اأمينك 

على وحيك، ونجيبك من خلقك، و�شفّيك من عبادك، اإمام الرحمة، وقائد الخير، 

ومفتاح البركة، كما ن�شب الأمرك نف�شه.. وعّر�ص فيك للمكروه بدنه«.

اإّن هن���اك �س���وؤاًل يط���رح نف�سه وهو: لم���اذا ا�ستجاب���ت النفو�ض لدع���وة الإ�سالم، 

وتفاعلت معه حّتى انت�سر في بقاع الأر�ض خالل فترة ق�سيرة؟

اإّن الج���واب يكمن في عظمة الإ�سالم، وعظم���ة القراآن، وعظمة ر�سول اهلل محّمد 

P، وهو P �ساحب �سخ�سّية دانت لها الرقاب طوعًا، بب�سيرتها النافذة وحكمتها 

الرزين���ة و�سمّوها على اله���وى والفردّية، ولو جاء بالإ�سالم غي���ر محّمد P لما كان 

اإ�سالم وما كانت ر�سالة.

يق���ول المفّكر ول ديورانت: »اإذا حكمنا على العظماء بما كان للعظيم من اأثر في 

.
(2(

النا�ص، قلنا كان محّمد اأعظم العظماء«

)))  التربية والأخالق في الإ�سالم، جمعية المعارف، �ض 4).

ة الح�سارة، ج3، �ض570. )2)  ق�سّ
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نع���م، كي���ف كان ر�سول اهلل اأعظ���م العظم���اء؟ كان P اأعظم العظم���اء بُخلقه، 

بطيبت���ه، ب�سم���ّو طينته، بح�س���ن معا�سرته، اأحّب في اهلل، واأبغ�ض ف���ي اهلل، فانت�سرت 

دعوته واآمن به النا�ض.

وف���ي الختام، ن�ساأل اهلل �سبحان���ه اأن ُينير قلوبنا بهدي ر�س���ول اهلل P، فحقيقة 

الأمر اأّن راأ�سمالنا في هذه الحياة اأخالُقنا ول �سيء غيرها.

 عن ال�سادق عن اآبائه R قال: »قال ر�شول اهلل P: اإّنكم لن ت�شعوا النا�ص 

.
(((

باأموالكم ف�شعوهم باأخالقكم«

م���ط���ال���ع���ة

أقرب الناس إلى اهلل
اإّن اأق���رب النا�ض اإل���ى اهلل تعالى ي���وم القيامة من طال   :P ع���ن النب���ّي الأكرم

جوعه وعط�سه وحزن���ه في الدنيا، فهم الأتقياء الأنقياء الذين اإذا �سهدوا لم ُيعرفوا، 

واإذا غابوا لم ُيفقدوا، تعرفهم بقاع الأر�ض، وتحّف بهم مالئكة ال�سماء، ينعم النا�ض 

بالدنيا وتنّعموا بذكر اهلل.

افتر����ض النا�ض الفر�ض وافتر�سوا الجباه والرك���ب، َو�ِسُعوا النا�ض باأخالقهم، تبكي 

الأر����ض لفقده���م، وي�سخط اهلل على بلد لي�ض فيها منهم اأحد، لم يتكالبوا على الدنيا 

تكالب الكالب على الجيف، �سعثًا غبرًا تراهم النا�ض فيظّنون اأّن بهم داًء وقد خولطوا 

اأو ذهب���ت عقوله���م، وم���ا ذهبت بل نظ���روا اإلى اأه���وال الآخرة فزال ح���ّب الدنيا عن 

.
(2(

قلوبهم، عقلوا حيث ذهبت عقول النا�ض، فكونوا اأمثالهم«

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج63، �ض383.

)2)  اإر�ساد القلوب، الديلمي، ج)، �ض267.
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المساجد

يقول �سبحانه وتعالى في حديث قد�سّي:

»اأال اإّن بيوت���ي ف���ي االأر����ص الم�ش���اجد، ُت�ش���يء الأه���ل ال�ش���ماوات، كما 

ُت�شيء الكواكب الأهل االأر�ص.

اأال طوبى لمن كانت الم�شاجد بيوته.

اأال طوبى لمن تطّهر في بيته، ثّم زارني في بيتي.

اأال اإّن على المزور كرامة الزائر.

اأال ب�ّش���ر الم�ّش���ائين ف���ي الظلمات اإلى الم�ش���اجد بالنور ال�ش���اطع يوم 

القيامة«.

)و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج)، )38)
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)4ةمّسللق

تمهيد:

{ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

.
(((

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ } 
اإّن ل���كّل ديان���ة مكانًا للعبادة، تتقّرب ب���ه اإلى معبودها، توّق���ره وتحترمه وتقّد�سه.

والإ�سالم الحنيف جعل الم�ساجد بيوت عبادة الم�سلمين. ول�سّدة اهتمام اهلل �سبحانه 

وتعالى بالم�سجد، ن�سبه اإليه، فكانت الم�ساجد بيوت اهلل في الأر�ض.

وللم�سج���د اأهّمّي���ة بالغة، ودور بارز في بناء الفرد والمجتم���ع، وله اآثار على �سفاء 

القل���وب واطمئنان النفو�ض وتوطيد العالقة باهلل تعال���ى، هذا على الم�ستوى الفردّي، 

واأّما على الم�ستوى الجتماعّي فله اآثار في اجتماع النا�ض وتعارفهم وتالقيهم، ومعرفة 

بع�سه���م بع�سًا، و�سعورهم بهموم بع�سهم بع�سًا، وفي ن�س���ر العلم والمعرفة، وغيرها 

من الآثار الجليلة والخطيرة، يّت�سح بع�سها في طّيات هذا الدر�ض.

لذا قال الإمام الخمينّي } »ال تهجروا الم�شاجد فاإّن ذلك تكليفكم«.

)))  �سورة التوبة، الآية: 8).
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البيتاألّولفياألرض:

يق���ول �سبحانه وتعال���ى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
. الظاه���ر م���ن هاتين 

(((

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ۈ }
الآيتي���ن الكريمتين اأّن قواعد البي���ت العتيق )الكعبة الم�سّرف���ة( كانت موجودة وقام 

النبّي اإبراهيمQ وول���ده النبّي اإ�سماعيلQ برفع هذه القواعد وعمارة البيت 

.
(2(

{ ں ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  العتيق، {ڳ 

أّولمسجدفياإلسلم:

لّم���ا قدم النبّي P اإل���ى المدينة مهاجرًا من مّكة، نزل قب���اء على بني عمرو بن 

ع���وف فاأقام فيهم اأّيام الثني���ن والثالثاء والأربعاء والخمي�ض، وف���ي هذه الأّيام فيها 

بن���ى م�سج���دًا فيها، وهو اأّول من و�سع حجرًا بيده في قبلت���ه، وهو اأّول م�سجد بني في 

 .
(3(

الإ�سالم

وق���د نزلت في م�سج���د ُقباء، وفي اأهل هذا الم�سجد اآي���ة قراآنّية مباركة وهي قوله 

تعال���ى:{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

. وعندما نزلت هذه الآية الكريمة م�سى 
(4(

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ }
ر�سول اهلل P اإلى اأهل هذا الم�سجد فقال: »اإّني راأيت اهلل ُيح�شن عليكم الثناء فما 

.
(5(

بلغ من طهوركم؟ قالوا: ن�شتنجي بالماء بعد اال�شتجمار«

)))   �سورة البقرة، الآيتان: 27) و 28).

)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 96.

)3)  معجم البلدان، الحموي، ج 5، �ض 24).

)4)  �سورة التوبة، الآية: 08).

)5)  معجم البلدان، ج 5، �ض 24).
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اإ�شارة وتنبيه:

بع���د مالحظ���ة اأّن اأّول بي���ت ُو�سع للنا�ض كان بيت���ًا هلل �سبحان���ه، واأّن اأّول بيت بناه 

الر�س���ول الأك���رم P في هجرته اإلى المدينة كان م�سجدًا، نتنّب���ه اإلى اأهمّية ومكانة 

الم�سجد في الإ�سالم، و�سّدة اهتمامه به، ودعوة النا�ض اإليه، وهذا ما يدعونا لدرا�سة 

مخت�سرة لفوائد الم�سجد.

فوائدالمساجد:

اإّن لعمارة واإحياء الم�ساجد فوائد جّمة، لعّلنا ل ُندركها كّلها، واإّنما ُيمكن اأن ُن�سير 

اإلى اأهّمها.

1- اإ�س�بة اإحدى الثم�ن:

فع���ن اأمير الموؤمنينQ كان يقول: »من اختلف اإلى الم�ش���اجد اأ�ش���اب اإحدى 

الثم���ان: اأخاً م�ش���تفاداً في اهلل، اأو علماً م�ش���تظرفاً اأو اآي���ة محكمة اأو رحمة منتظرة 

اأو كلم���ة ت���رّده ع���ن ردى اأو ي�ش���مع كلم���ة تدّل���ه عل���ى ه���دى اأو يت���رك ذنباً خ�ش���يًة اأو 

 .
(((

حياًء«

2- اأخ في اهلل:

 فف���ي الرواي���ة اأّن���ه »ال يرجع �ش���احب الم�ش���جد باأق���ّل من اإح���دى ث���الث:... اأخ 

ي�شتفيده في اهلل، وما ا�شتفاد امروؤ م�شلٌم فائدة بعد فائدة االإ�شالم مثل اأخ ي�شتفيده 

 .
(2(

في اهلل«

3- تعّلم ال�سالة ال�سحيحة:

حها اأو باأخ  ف���اإّن من يدخل الم�سجد لعّله يلتقي باإمام م�سج���د يوّجه �سالته وُي�سحِّ

)))   الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �ض 409، الحديث 0).

)2)  اأمالي الطو�سي، ج )، �ض 45.
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موؤمن نا�سح يقوم بذلك. وروَي اأّن ر�سول اهلل P دخل الم�سجد، فنظر اإلى اأن�ض بن 

مالك ُي�سّلي وينظر حوله، فقال له: »يا اأن�ص، �ش���ّل �ش���الة موّدع ترى اأّنك ال ت�ش���ّلي 

بعدها �ش���الة اأبداً، ا�ش���رب بب�ش���رك مو�شع �ش���جودك، ال تعرف َمن عن يمينك وال 

.
(((

َمن عن �شمالك، واعلم اأّنك بين يدي من يراك وال تراه«

وعن اأبي جعفرQ اأّنه قال: »دخل رجل م�ش���جداً فيه ر�ش���ول اهلل P فخّفف 

�شجوده دون ما ينبغي ودون ما يكون من ال�شجود، فقال ر�شول اهلل P: نقر كنقر 

.
(2(

الغراب، لو مات هذا على هذا مات على غير دين محّمد«

ومن هنا نعرف اأّن اأح�سن النا�ض �سالًة هم اأهل الم�ساجد.

4- تفتقدهم المالئكة:

ورد عن النبّي P اأّنه قال: »اإّن للم�ش���اجد اأوتاداً، المالئكة جل�ش���اوؤهم، اإذا غابوا 

.
(3(

افتقدوهم، واإن مر�شوا عادوهم، واإن كانوا في حاجة اأعانوهم«

5- يظّلهم اهلل بظّله:

فقد ورد عن النبّي P اأّنه قال: »�شبعة يظّلهم اهلل في ظّله يوم ال ظّل اإاّل ظّله: 

 .
(4(

00ورجل قلبه متعّلق بالم�شجد اإذا خرج منه حّتى يعود اإليه«

6- مهبط الرحمة الإلهّية:

اإّن زائ���ر الم�سجد ت�سمل���ه الرحمة الإلهّية لم���ا روي من »اأّن م���ن اأدمن االختالف 

، فقد تنزل الرحم���ة الإلهّية على جميع اأهل 
(5(

اإلى الم�ش���جد اأ�ش���اب رحمة منتظ���رة«

الم�سج���د ببرك���ة ولّي اأو موؤمن �سال���ح بينهم . وح�سور الم�ساج���د مجلبة للرزق الذي 

)))  دعائم الإ�سالم، القا�سي النعماني المغربي، ج)، �ض57).

)2)  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج4، �ض37.

)3)  بحار الأنوار،  المجل�سي، ج80، �ض373.

)4)  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج5، �ض99).

)5)  بحار الأنوار،  المجل�سي، ج80، �ض386.



45ةمّسللق

يعّد م���ن م�ساديق الرحمة الإلهّية. فقد روي عن الإمام الح�سين بن عليQ قال: 

»...اأقوى االأ�ش���باب الجالبة للرزق... ح�ش���ور الم�ش���جد قبل االأذان والمداومة على 

 .
(((

الطهارة«

اإ�ساف���ة اإل���ى ما ي�سعر ب���ه الإن�سان داخل الم�سج���د من طماأنينة و�س���رور و�سكينة، 

وكّل ه���ذا من مظاهر الرحمة الإلهّية ومن الفوائد اّلتي يجنيها الإن�سان ب�سبب زيارته 

للم�سجد.

الإم�م الخمينّي واآداب الم�سجد:

و�سنذك���ر م���ا اأ�سار له مفّج���ر الثورة الإ�سالمّي���ة الإمام اآي���ة اهلل العظمى روح اهلل 

المو�سوّي الخمينّي من كلمات خالدة في هذا المجال: 

ل فيه���ا اآداب  ف���ي تعليق���ه } عل���ى رواي���ة الإمام ال�س���ادقQ، واّلت���ي ف�سّ

���ْلت اإلى باب الم�ش���جد  ���ل قولهQ اإّنه اإذا و�شَ ، يقول }: »ومح�شّ
(2(

الم�سج���د

فانتبه اإلى اأّي باب و�شلت، واأّي جناب ق�شدت، فاعلم اأّنك و�شلت اإلى جناب ال�شلطان 

العظيم ال�ش���اأن اّلذي ال ي�ش���ع اأحد قدمه على ب�ش���اط قربه اإاّل اإذا طهر وتطّهر من 

جميع اأرجا�ص عالم الطبيعة واالأرجا�ص ال�ش���يطانّية، وال ي�ش���در االإذن لمجال�ش���ته 

اإاّل لّلذي���ن ُيقدم���ون عليه بال�ش���دق وال�ش���فاء والخلو����ص من جميع اأنواع ال�ش���رك 

الظاه���ر والباطن، فاجعل عظم���ة الموقف والهيبة والعّزة والجالل االإلهّي ن�ش���ب 

عينيك، ثّم �ش���ع قدمك اإلى جناب القد�ص وب�شاط االأن�ص، فاإّنك واقع في مخاطرة 

عظيمة... فاإّنك وردت اإلى جناب القادر المطلق، ُيجري ما ي�شاء في مملكته. 

 ف���اإذا عرف���ت االآن عظم���ة الموق���ف فاعت���رف بعجزك وتق�ش���يرك وفق���رك. واإذا 

توّجهت اإلى عبادته وق�شدت الموؤان�شة معه ففّرغ قلبك عن اال�شتغال بالغير اّلذي 

)))  بحار الأنوار،  المجل�سي، ج73، �ض8)3.

)2)  راجع م. ن، ج80، �ض373.
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يحجبك عن جمال الجميل، وهذا اال�ش���تغال بالغير قذارة و�ش���رك، وال يقبل الحّق 

تعال���ى اإاّل القل���ب الطاه���ر الخال�ص. واإذا وجدت في نف�ش���ك ح���الوة مناجاة الحّق، 

وُذق���ت ح���الوة ذك���ر اهلل، و�ش���ربت من كاأ����ص رحمته وكرامات���ه، وراأيت ُح�ش���ن اإقباله 

واإجابته في نف�شك، فاعلم اأّنك �شرت الئقاً لخدمته المقّد�شة، فادخل فاإّنك ماأذون 

.
(1(

وماأمون«

به���ذا التوجيه الأخالق���ّي الجميل حّبب الإمام الخمين���ّي } الم�ساجَد اإلى اأهل 

الإيمان، وعّرفهم اإلى الآداب المعنوّية للدخول اإلى الم�سجد.

الق�ئد الخ�منئّي { والم�سجد: 

وكذلك الإمام ال�سّيد علّي الخامنئّي { اأّكد في كثير من كلماته وتوجيهاته على 

�سرورة الح�سور في الم�ساجد والحفاظ على الجماعات فيها، فمن توجيهاته{: 

»يجب   اأن تكون الم�ش���اجد عامرًة، ويجب اأن  ُتقام  فيها ال�ش���الة   جماعة وقت  اأداء 

.
(2(

الفري�شة،  كما يجب  اأن   ُي�شمع  �شوت  االأذان واالإقامة«

وفي خطاب اآخر يقول: »على اأبناء ال�شعب ال �شّيما ال�شباب اأن يعرفوا قدر قلوبهم 

النقّي���ة، واأن يزي���دوا م���ن هذه النقاوة عبر اإقامة ال�ش���الة ف���ي اأّول وقتها على مدار 

.
(3(

ال�شنة، والح�شور في الم�شاجد وتالوة القراآن الكريم واالأن�ص مع القراآن«

آدابالمسجد))):

بع���د اأن تعّر�سنا ل���كالم علمائنا الأفا�سل ح���ول مكانة الم�سج���د واأهّمّيته، كان ل 

مرنا بتعظيم 
ُ
بّد م���ن الإ�سارة اإلى الآداب المتعّلقة بهذا المكان المقّد����ض، حيث اإّننا اأ

الم�سج���د واحترام���ه، وذل���ك لما ورد ف���ي كالم اأبي عبد اهللQ عندم���ا �ُسئل عن 

)))  الآداب المعنوّية لل�سالة، الإمام الخمينّي، الباب الثالث: في الآداب القلبّية لمكان الم�سّلي، الف�سل الأّول، �ض 89).

)2) من خطاب له في الم�س�اركي�ن  ف�ي  الموؤتمر ال�سابع  ع�سر لل�سالة -  )/))/2008.

)3) من خطاب له بتاريخ 2009/09/2.

)4)  ُيراجع في هذا العنوان كتاب فقه الم�سجد، ن�سر جمعية المعارف، اإعداد مركز نون.
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العّل���ة في تعظيم الم�سج���د، فقال: »اإّنما اأمر بتعظيم الم�ش���اجد الأّنه���ا بيوت اهلل في 

. واآداب الم�سج���د كثيرة قد تبلغ الع�سرين اأدبًا، وكّل اأدب منها ماأخوذ من 
(((

االأر����ص«

الم�س���ادر ال�سرعّية كالآيات الكريمة والرواي���ات ال�سريفة، نقت�سر على ذكرها، فمن 

الآداب، ما هو  قبل وعند وبعد زيارة الم�سجد.

اآلدابقبلزيارةالمسجد:

 ،
(2(

 التحّلي بالوق���ار ولب�ض اأف�سل الثياب، قال تعالى: {ٻ ٻ پ پ پ }

وعدم ال�ستخفاف بها وتنظيف الفم وقراءة الذكر قبل الخروج من المنزل.

اآلدابعندالوصولإلىالمسجد:

�ض له والدخول بالرج���ل اليمنى وقراءة الذكر   و�سع الح���ذاء في المكان المخ�سّ

ح���ال الدخول و�سالة ركعتين تحّية للم�سجد والن�سغال بالعبادة وقراءة القراآن وعدم 

رفع ال�سوت وترك الق�س�ض وال�سحك، وترك البيع وال�سراء ورفع ال�سوت.

اآلداببعدالخروجمنالمسجد:

بعد الخروج من الم�سجد يجب اللتفات اإلى اإبقاء الم�سجد نظيفًا مرّتبًا واإ�ساءته 

وتعطيره والمحافظة على تجهيزاته وملحقاته.

لماذاالبعدعنالمسجد؟

بع���د اأن تعّر�سنا لآداب الم�سج���د واأهمّيته نتحّدث الآن عن الأ�سباب الموؤّدية للبعد 

عنه، ولماذا يغفل الإن�سان عن اأهمّية الم�سجد فيهجره، ومن هذه الأ�سباب:

1- عدم المعرفة ب�أهمّية الم�سجد وفوائده: 

من الأ�سباب المبعدة عن الم�سجد عدم المعرفة باأهمّيته وفوائده وبركاته الكثيرة، 

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج5، �ض297.

)2) �سورة الأعراف، الآية: )3.
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فه���ذه دعوة اإل���ى كّل الم�سلمين اأن يتعّرف���وا اإلى اأهمّية الم�ساج���د وفوائدها وبركاتها 

الدنيوّية والأخروّية. فقد ورد عن ر�سول اهلل P: »اإذا نزلت العاهات واالآفات، عوفي 

. وق���ال P: »م���ن كان القراآن دربته، والم�ش���جد بيت���ه، بنى اهلل 
(((

اأه���ل الم�ش���اجد«

.
(2(

تعالى له بيتاً في الجّنة، ودرجة دون الدرجة الو�شطى »

2- و�سو�سة ال�سي�طين:

علين���ا اأن ننتبه اإل���ى الخطر الكبير المتمثِّل ب���دور ال�سيطان في اإبع���اد النا�ض عن 

الم�سجد، فهو يعرف عظمة وقد�سّية هذا المكان وما ُي�سّكله من بنيان اإيمانّي متما�سك، 

فق���د تعّهد باإ�سالل النا�ض و�سّدهم عن كّل ما هو خير و�سالح لهم {چ ڇ ڇ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
. فعلين���ا اأن ُنخ���زي ال�سيط���ان ونلت���زم باأمر اهلل 

(3(

ک ک ک گ گ گ}
وتو�سي���ات ر�سوله الأكرم P والأئّمة الأطهار وعلمائنا الأبرار ونحيي الم�ساجد عبر 

ح�سورنا فيها والمداومة على زيارتها.

ين: 3- مكيدة اأعداء الدِّ

الذين ي�سمرون ال�سّر لل�سباب الم�سلمين ول يريدون لهم الخير ويحاولون �سّدهم 

عن���ه لم���ا عرفوه من تاأثير الم�سج���د الإيجابّي على نف�سّية وروحّي���ة الم�سلم. وقد لفت 

الإمام الخمينّي } الأنظار اإلى خطورة البتعاد عن الم�سجد، وخطط اأعداء الأّمة 

لإبعادن���ا عنه، قائاًل: »الم�ش���جد هو خندق اإ�ش���المّي، والمحراب ه���و محّل الحرب. 

اإّنه���م ُيري���دون اأن ياأخ���ذوا هذا منك���م، بل اإّن ذلك مقّدم���ة، واإاّل فاذهبوا و�ش���ّلوا ما 

�ش���ئتم. اإّنهم ت�شّرروا من الم�ش���جد اإذ اأ�شبح الم�شجد مكاناً لتجّمع النا�ص، وتثوير 

)))  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج3، �ض 357.

)2)  م.ن، ج3، �ض 357.

)3)  �سورة الأعراف، الآيتان: 6) و7).
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.
(((

الجماهير لالنتفا�شة �شّد الظلم. اإّنهم ُيريدون اأخذ هذا الخندق منكم«

 وما اأجمل قول اأحد ال�سعراء المعا�سرين حول هذا الم�سمون اإذ يقول: 

ل��ُي��ع��ر���ض ع���ن م��ع��ان��ق��ة ال����ِح����راِبم������وؤام������رة ت�������دور ع���ل���ى ال�����س��ب��اب

ل���ت���ج���ع���ل���ه ح����ط����ام����ًا م�����ن خ������راِبم���������وؤام���������رة ت�����������دور ب������ك������ّل ب���ي���ت

4- الظروف ال�سيا�سّية: 

لقد كانت عادة الم�سلمين اأن ل ي�سّلوا �سلواتهم اإّل في الم�سجد، وهذا ما كان في 

عه���د الر�سول P والأميرQ. فقد ورد عن الر�سولP اأّن رجاًل اأعمى اأتى اإليه 

فق���ال له: يا ر�سول اهلل اأنا �سري���ر الب�سر وربما اأ�سمع النداء ول اأجد من يقودني اإلى 

الجماعة وال�سالة معك، فقال له النبّي P: »�ش���ّد من منزلك اإلى الم�ش���جد حباًل 

.
(2(

واح�شر الجماعة«

 وع���ن اأب���ي عب���د اهللQ اأّن اأمير الموؤمني���نQ بلغه اأّن قوم���ًا ل يح�سرون 

ال�س���الة ف���ي الم�سج���د، فخط���ب فق���ال: »اإّن قوم���اً ال يح�ش���رون ال�ش���الة معنا في 

م�ش���اجدنا ف���ال يوؤاكلونا وال ي�ش���اربونا وال ي�ش���اورونا وال يناكحون���ا وال ياأخذوا من 

فيئن���ا �ش���يئاً، اأو يح�ش���روا معن���ا �ش���التنا جماع���ة، واإّن���ي الأو�ش���ك اأن اآم���ر له���م بنار 

ت�ش���عل في دورهم فاأحرق عليهم اأو ينتهون، قال: فامتنع الم�ش���لمون عن موؤاكلتهم 

.
(3(

وم�شاربتهم ومناكحتهم حّتى ح�شروا الجماعة مع الم�شلمين«

اأداء  ال�سعبة منعتهم من  ال�سيا�سّية  الظروف  بع�ض  ال�سيعة  مّر على  وقد   هذا، 

زوال  بعد  لكن  وتقّية،  خوفًا  بيوتهم  في  ي�سّلون  ف�ساروا  تاّمة  بحرّية  �سالتهم 

في  ح�سورنا  من  يمنع  الذي  فما  الحا�سر  ع�سرنا  في  �سّيما  ل  ال�سطهاد  اأ�سباب 

الم�ساجد؟ 

)))  منهجّية الثورة الإ�سالمّية، �ض 279.

)2)  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 8، �ض293.

)3)  م. ن، ج 5، �ض 96).



ملّتدين50 ول��وع��ظ��ا   ...

شكوىالمساجد:

بعد كّل هذا البيان لأهّمّية الم�سجد وفوائده واآثاره واأ�سباب البعد عنه، تعالوا لنبني 

عالقة حميم���ة مع الم�ساجد باإحيائها بذكر اهلل وطاعت���ه، ل بذكر الدنيا ومغرياتها، 

ك���ي ل ي�سكون���ا الم�سجد ي���وم القيامة اإلى اهلل، فقد ورد عن النب���ّي P: »يجيء يوم 

القيامة ثالثة ي�ش���كون: الم�ش���حف، والم�ش���جد، والعترة، يقول الم�ش���حف: يا رّب 

لوني و�شّيعوني، ويقول العترة: يا  حّرقوني ومّزقوني، ويقول الم�شجد: يا رّب عطَّ

 .
(((

رّب قتلونا وطردونا و�شّردونا«

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج5، �ض202.
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م���ط���ال���ع���ة

االستخفاف بالصالة
روي عن �سّيدة الن�ساء فاطمة ابنة �سّيد الأنبياء �سلوات اهلل عليها وعلى اأبيها وعلى 

بعله���ا وعل���ى اأبنائها الأو�سياء، اأّنها �ساألت اأباها محّم���دًا P فقالت: يا اأبتاه ما لمن 

ته���اون ب�سالته من الرجال والن�ساء؟ ق���ال: يا فاطمة من تهاون ب�سالته من الرجال 

والن�ساء ابتاله اهلل بخم�ض ع�سرة خ�سلة: �ستٌّ منها في دار الدنيا، وثالٌث عند موته، 

وث���الٌث ف���ي قبره، وثالٌث في القيامة اإذا خرج من قب���ره. فاأّما اللواتي ُت�سيبه في دار 

الدني���ا: فالأولى يرفع اهلل البركة من عم���ره، ويرفع اهلل البركة من رزقه، ويمحو اهلل 

عّز وجّل �سيماء ال�سالحين من وجهه، وكّل عمل يعمله ل يوؤجر عليه، ول يرتفع دعاوؤه 

اإل���ى ال�سماء، وال�ساد�سة لي�ض له حظٌّ في دع���اء ال�سالحين. واأّما الّلواتي ُت�سيبه عند 

موته: فاأولهّن اأّنه يموت ذلياًل، والثانية يموت جايعًا، والثالثة يموت عط�سان فلو �ُسقي 

م���ن اأنهار الدنيا لم يرو عط�سه. واأّما الّلوات���ي ُت�سيبه في قبره: فاأولهّن يوّكل اهلل به 

مل���كًا ُيزعجه في قبره، والثانية ُي�سيَّق في قب���ره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. واأّما 

الّلوات���ي ُت�سيبه يوم القيامة اإذا خرج من قبره: فاأولهّن اأن يوّكل اهلل به ملكًا ي�سحبه 

على وجهه والخالي���ق ينظرون اإليه، والثانية ُيحا�سب ح�سابًا �سديدًا، والثالثة ل ينظر 

.
(((

اهلل اإليه ول ُيزّكيه وله عذاب األيم

)))  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج3، �ض 24.
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1

عرض األعمال

فــي الرواية عن عبد اهلل بن اأبان الزّياتـ  وكان مكيناً عند 

الر�ساQ ـ قال:

5

 »قل���ت للر�ش���اQ: ادُع اهلل ل���ي والأه���ل بيتي. قالQ: اأول�ش���ُت 

اأفعل؟ واهلل اإّن اأعمالكم لُتعر�ص علّي في كّل يوم وليلة. قال: فا�شتعظمُت 

ذلك.

فق���الQ لي: اأما تقراأ كت���اب اهلل عّز وجّل: {ۋ ۅ ۅ ۉ 

.Qهو واهلل ابن اأبي طالب :Qۉ ې ې}؟ قال
)الكافي، الكليني، ج )، �ض 9)2، الحديث 4)
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تمهيد

اإّن عر����ض اأعمال العب���اد على اهلل ور�سوله والموؤمنين م���ن الأمور التي وردت فيها 

اآيات من القراآن الكريم، وروايات من ال�سّنة ال�سريفة، ول ياأباها العقل ال�سليم.

فالآية الكريم���ة من �سورة التوبة: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې 

 �سريح���ة ب���اأّن اهلل 
(((

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}
�سبحانه وتعالى يرى اأعمالنا، وكذلك الر�سول P، وكذلك الموؤمنون، لكن اأن يراها 

اهلل �سبحان���ه ف���ي الدنيا قب���ل الآخرة، فهذا ما ل ن�س���ك به، ولك���ن اأن يراها الر�سول 

P والموؤمن���ون فاإّن هذا ما �سنبّين���ه في هذه ال�سفحات، كيف يراها الر�سول P؟ 

ومتى يراها؟ ومن هم الموؤمنون في هذه الآية؟ وكيف يرون الأعمال؟ وما الفائدة من 

عر�ض الأعمال عليهم؟ ن�ساأل اهلل �سبحانه اأن يوّفقنا لعالج هذه الم�ساألة.

رؤيةاللهلألعمال:

اإّن الإن�س���ان الموؤمن باهلل �سبحان���ه وتعالى موؤمن باأّن اهلل جّل وعال مّطلع عليه في 

كّل اأحوال���ه، فه���و اهلل الذي و�سف نف�سه في كتاب���ه الكريم {ٱ ٻ ٻ ٻ 

)))  �سورة التوبة، الآية: 05).



ملّتدين56 ول��وع��ظ��ا   ...

. واإذا ا�ستط���اع الإن�سان اأن يعي�ض 
(((

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ}

الرقاب���ة الإلهّية ب�س���كل دائم فاإّنه �سوف تتب���ّدل حاله المعنوّية اإل���ى اأف�سل حال، لأّنه 

عندما ُيريد اأن يهّم بالمع�سية � والعياذ باهلل � �سوف تقول له نف�سه: كيف تع�سي اهلل 

وه���و يراك، وهو المنعم عليك بنعمة الوجود، وب���كل النعم التي ت�سعر بها، حتى باليد 

الت���ي تريد اأن تع�سيه بها اأو العي���ن اأو الل�سان اأو غير ذلك من جوارحك...؟ ولكن مع 

علمن���ا ب���اأّن اهلل دائُم الروؤية لنا نت�س���ّرف في مح�سره كاأّنه ل يران���ا، ومع علمنا باأّنه 

غّف���ار الذنوب، وباأّنه رحمن رحيم وباأّنه عف���ّو وعطوف وروؤوف و�سائر �سفات الرحمة 

والجم���ال مت�سف بها، تجعلنا نتعامل معه تعال���ى على اأ�سا�ض هذه ال�سفات الجمالية 

فنت�س���رف كاأّن���ه ل يرانا، ونه���ّم بالمعا�سي وكاأّنه ل ي�سجلها علين���ا؛ يقول الإمام زين 

العابدينQ في الدعاء الذي ينقله عنه اأبو حمزة الثمالي: »... ويحملني ويجّرئني 

على مع�ش���يتك حلمك عّني، ويدعوني اإلى قّلة الحياء �ش���ترك علّي، وي�ش���ّرعني اإلى 

 .
(2(

التوّثب على محارمك معرفتي ب�شعة رحمتك وعظيم عفوك«

:RواألئمةاألطهارPرؤيةالنبّي

اأم���ا روؤي���ة النب���ّي P والأئّمة R لأعم���ال العباد، فق���د ورد ف���ي تف�سير الآية 

 Qالقراآني���ة {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې} عن الإمام الر�سا

اأّن المراد بالموؤمنينQ هو الإمام علّي بن اأبي طالبQ. وُنالحظ في الرواية 

التي �سّدرنا بها الحديث اأّن الإمامQ قال لعبد اهلل بن اأبان الزّيات: اإّن اأعمالكم 

لتعر����ض علّي في كّل يوم وليل���ة، ول فرق بين اإمام واإم���ام لأّن الأئّمة R كّلهم نور 

 R من مهام يقوم بها هي عند �سائر الأئّمة Qواحد، فما عند اأمير الموؤمنين

حّتى �ساحب الع�سر والزمان اأرواحنا لتراب مقدمه الفداء.

)))  �سورة ق، الآية: 6).

)2)  دعاء ال�سحر في �سهر رم�سان المبارك، م�سباح المتهّجد، الكفعمي.
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وق���د اأف���رد ال�سيخ محّمد ب���ن يعقوب الكليني } ف���ي كتابه ال�سري���ف المو�سوم 

 P ًا يحم���ل ا�سم »عر�ص االأعمال عل���ى النبّي بالكاف���ي في المجّلد الأّول بابًا خا�سّ

واالأئّم���ة R«، نذك���ر منه رواي���ة �سماعة عن اأب���ي عبد اهللQ قال: »�ش���معته 

P؟! فق���ال رج���ل: كي���ف ن�ش���ووؤه؟  ّنك���م ت�ش���ووؤون ر�ش���ول اهلل  يق���ولQ: اإ

فق���الQ: اأم���ا تعلم���ون اأّن اأعمالك���م ُتعر�ص عليه، فاإذا راأى فيها مع�ش���ية �ش���اءه 

.
(((

ذلك، فال ت�شووؤوا ر�شول اهلل P و�شّروه«

وع���ن اإبراهيم بن مهزم قال: »خرجت من عند اأبي عبد اهللQ ليلة مم�ش���ياً 

فاأتي���ت منزل���ي بالمدينة وكان���ت اأّمي معي، فوق���ع بيني وبينه���ا كالم فاأغلظت لها، 

فلّما اأن كان من الغد �ش���ّليت الغداة واأتيت اأبا عبد اهللQ فلّما دخلُت عليه قال 

ل���ي مبتدئ���اً: يا اأبا مهزم، ما لك وللوالدة، اأغلظ���ت في كالمها البارحة؟ اأما علمت 

اأّن بطنها منزل قد �شكنته، واأّن ِحجرها مهد قد غمرته، وثديها وعاء قد �شربته؟! 

.
(2(

قال: ُقلت: بلى. قالQ: فال ُتغلظ لها«

اإّن الوق���وف عل���ى ه���ذه الرواية ي�ستدع���ي الحديث ع���ن الوالدة، ومكانته���ا في حياة 

الإن�س���ان، وكي���ف ينبغي لالإن�سان التعامل معها حتى في اأحل���ك الظروف، واأّن عليه اأن ل 

يغل���ظ لها ف���ي الكالم، ولكن هذا يبعدنا ع���ن معنى الحديث، وحديثنا ف���ي هذه الرواية 

كيف ابتداأ الإماُم اإبراهيَم بن مهزم بن�سحه. عّما جرى معه بالأم�ض من كالم بينه وبين 

والدته، وكيف اطلع على غالظته معها، مّما يدل ب�سراحة على عر�ض الأعمال عليه.

شعيتناَمنيرعىقلبه:

في حديث ب�سائر الدرجات عن مرازم قال: »دخلت المدينة فراأيت جارية في 

الر�شا  الح�شن  اأبي  على  دخلُت  اأ�شبحُت  فلما   )...( فعجبتني  نزلتها  التي  الدار 

)))  الكافي، الكليني، ج )، �ض 9)2، الحديث 3.

)2)  ب�سائر الدرجات، محّمد بن الح�سن ال�سّفار، �ض 263.
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. والمراجع لهذه 
(((

فقالQ: يا مرازم لي�ص من �شعيتنا من خال ثّم لم يرَع قلبه«

الرواية يجد اأّن مرازم قد حاول مراودة الفتاة عن نف�سها، وهي قد رف�ست، فهو لم يرَع 

اهلل ولم يخ�َسه، ولم يخفه، وهذا ما قد يح�سل مع بع�ض �سباب اليوم، حيث يحاولون 

ب�ستى الطرق والأ�ساليب اإيقاع الفتيات في مكائدهم و�سراكهم. ومنهم من يظّن اأّنه 

 | والزمان  الع�سر  اأّن �ساحب  علم  لو  ولكّنه  اأحد،  عليه  يّطلع  ول  اأحد،  يراه  ل 

الح�سن(  بو  )اأ الإمام  هو  فها  هذه،  فعلته  عن  لرتدع  و�سنيعه،  فعله  على  يّطلع 

من  �شيعتنا  من  »لي�ص  بالقول  ويبادره  مرازم،  �سنيعة  على  يّطلع   Qالر�سا

اإمامه، واإمامنا  اإمام واإمام، فاإّن لكّل زمان  خال ثّم لم يرَع قلبه«، ول فرق بين 

وي�سووؤه  لحزننا،  ويحزن  لفرحنا،  يفرح  اأعمالنا،  على  مّطلع  الع�سر|  �ساحب 

اإمامنا. اأن ل نوؤذي قلب  ما نقوم به من معا�ٍض و�سّيئات، فلنحاول 

اإلمامالرضاQوجنازةالمحّب:

تعال���وا نالح���ظ الإمام الر�ساQ كيف تعام���ل مع ولّي من اأوليائ���ه وهو جنازة 

محم���ول على الأكف، حيث ينقل في مناقب ابن �سهر اآ�سوب عن مو�سى بن �سّيار قال: 

»كنت مع الر�شاQ وقد اأ�شرف على حيطان طو�ص و�شمعت واعية فاأتبعتها فاإذا 

نحن بجنازة، فلّما ب�شرت بها راأيت �شّيدي وقد ثنى رجله عن فر�شه، ثّم اأقبل نحو 

الجنازة فرفعها، ثّم اأقبل يلوذ بهما كما تلوذ ال�شخلة باأّمها، ثّم اأقبل علّي وقال: يا 

مو�ش���ى بن �ش���ّيار، من �ش���ّيع جنازة ولّي من اأوليائنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأّمه 

ال ذنب عليه، حّتى اإذا ُو�ش���ع الرجل على �ش���فير قبره راأيت �ش���ّيدي قد اأقبل فاأخرج 

النا����ص ع���ن الجن���ازة حّتى بدا له الميت، فو�ش���ع يده على �ش���دره، ثّم قال: يا فالن 

بن فالن اأب�ش���ر بالجّنة فال خوف عليك بعد هذه ال�ش���اعة. فقلت: جعلت فداك هل 

تعرف الرجل؟ فواهلل اإّنها بقعة لم تطاأها قبل يومك هذا. فقال لي: يا مو�شى بن 

�ش���ّيار اأما علمت اأّنا معا�ش���ر االأئّمة تعر�ص علينا اأعمال �شيعتنا �شباحاً وم�شاًء؟ فما 

)))  ب�سائر الدرجات، محّمد بن الح�سن ال�سفار، �ض 267 )بت�سرف حذٍف من و�سط الرواية(.
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كان من التق�شير في اأعمالهم �شاألنا اهلل تعالى ال�شفح ل�شاحبه، وما كان من العلّو 

.
(((

�شاألنا اهلل ال�شكر ل�شاحبه«

نع���م، اإن اإمامن���ا ُتعر�ض علي���ه الأعمال �سباح���ًا وم�ساًء، اأعم���ال كل النا�ض، ولكن 

للعالق���ة بين الإمام وبين اأتباع���ه واأوليائه و�سّدة اهتمامه بهم يق���ول:  تعر�ض اأعمال 

�سيعتنا. ومن الطبيعّي جّدًا اأن يهتّم الإمام بمحّبيه واأوليائه، لأّنهم هم اّلذين يوالونه 

ويحّبون���ه ويدعون له بتعجيل الفرج، فلماذا ندعو له من جهة ونوؤذيه من جهة اأخرى؟ 

لم���اذا ن�س���ووؤه بالمعا�سي والذنوب؟ األي�ض حرّيًا بن���ا اأن ن�سعى جاهدين كي ُنفرح قلبه 

كّل �سب���اح وكّل م�ساء، وندعو له، كي يوؤّمن على دعائن���ا، وي�ستغفر لنا ونوّطد العالقة 

بيننا وبينه؟

ختامالكلم:

بعد هذا العر�ض الي�سير لعر�ض الأعمال على الأئّمة R، نذكر اأّن هناك روايات 

متعّددة في هذا ال�سدد. يبقى �سوؤال �سغير اأّنه هل يمكننا ال�ستفادة من هذا المعتقد 

في حياتنا؟ 

الج���واب: نعم، اإّن م���ن يوّطن نف�سه على هذا المعتق���د، واأّن اأعماله �سوف تعر�ض 

عل���ى اإمامه، ي�ستطيع اأن يبن���ي نف�سه ب�سكل اأف�سل، لأّنه اإن لم يخجل من اهلل �سبحانه 

وتعال���ى، فاإّنه يخجل من اإمامه، ل �سّيما اأّن���ه ياأمل ويرجو اأن يكحل عينيه بالنظر اإلى 

وج���ه اإمامه، اإّم���ا في الدنيا اأو في الآخرة، فكيف ينظر اإل���ى وجهه ال�سريف وهو يعلم 

اأّن ه���ذا الإمام | كان يعلم ب���كّل حركاته و�سكناته؟ األ يخج���ل الواحد مّنا � اإن كان 

م���ن اأ�سحاب المعا�س���ي � اأن ي�سع عيني���ه بعيني الإمامQ؟ ولك���ي ل يقع في هذا 

الخجل والحياء، ولكي يكون له الجراأة بالت�سّرف بلقائه �سوف ي�سعى لتح�سين �سيرته، 

 Qوتهذيب نف�س���ه، والبتعاد عن المعا�سي، لذل���ك كان لالإيمان بروؤية المع�سوم

لالأعم���ال، وعر�سها عليه � مع غ�ّض النظر عن فل�سفته���ا الحقيقية من دور الإمام في 

تنظيم �سوؤون العباد � دور في تهذيب نفو�ض المحّبين. 

)))  بحار الأنوار،  المجل�سي، ج 49، �ض 99، الحديث 3).
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ن�س���األ اهلل �سبحانه اأن يوّطن في نفو�سنا ه���ذه الحالة، ويجعلنا من الذين يعي�سون 

حال���ة مراقب���ة اهلل والإمام لنا، ونخل����ض اأعمالنا هلل، ويجعلنا م���ن الذين ل ي�سووؤون 

اإمامهم، بل ُي�سّرونه وُيفرحونه، ويدعو لنا ويوؤّمن لدعائنا. والحمد هلل رّب العالمين.

م���ط���ال���ع���ة

Pالتؤذوا رسول اهلل
اإّن اأعمال الإن�سان � طبقًا لبع�ض الآيات وا�ستنادًا اإلى بع�ض الأحاديث � ُتعر�ض على ر�سول 

P والأئّمة الأطه���ار R، وتمّر من اأمام اأنظارهم المباركة. فعندما ينظر الر�سول 

P اإلى اأعمالكم ويراها مليئة بالأخطاء والذنوب، فكم �سيتاأثر ويتاألم؟ فال تكونوا مّمن 

يوؤلم ر�سول اهلل ويثير تاأّثره. ل تكونوا مّمن يثير الحزن والألم في قلب ر�سول اهلل.

فعندما ي���رى )�سلوات اهلل عليه واآله( �سفحات اأعمالك���م زاخرة بالغيبة والتهمة 

والإ�ساءة اإلى الم�سلمين، ويرى كّل توّجهاتكم وهمومكم منح�سرة في الدنيا والماّدّيات، 

وي�ساه���د قلوبكم طافحة بالبغ�س���اء والح�سد والحقد واإ�ساءة الظ���ّن بع�سكم ببع�ض؛ 

عندم���ا يرى ر�سول اهلل P كّل هذه، من الممكن اأن ي�ستحي اأمام اهلل تبارك وتعالى 

ومالئكت���ه؛ لأن اأّمت���ه واأتباعه لم ي�سكروا نع���م اهلل تعالى، وخانوا ب���كّل وقاحة وجراأة 

اأمان���ات اهلل تب���ارك وتعالى. فال�سخ�ض اّلذي يرتبط بك � ول���و كان خادمك � ُيخجلك 

اإذا م���ا ارتكب عماًل م�سينًا، واأنتم مرتبط���ون بر�سول اهلل P. اإّنكم بمجّرد دخولكم 

الح���وزات العلمية تكونون قد ربطتم اأنف�سكم بفقه الإ�سالم وبالر�سول الأكرم والقراآن 

الكريم. فاإذا ما ارتكبتم عماًل قبيحًا ف�سوف يم�ّض ر�سول اهلل P وي�سيء اإليه، ومن 

 P الممكن اأن يلعنكم ل �سمح اهلل. فال ت�سمحوا لأنف�سكم اأن ُتحزنوا قلب ر�سول اهلل

.
(((

وقلوب الأئّمة الأطهار، وتكونوا �سببًا في اآلمهم

)))  الجهاد الأكبر، الإمام الخمينّي }. 



1

يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

العبادة

6

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }
)�سورة الذاريات، الآيات: 56- 58)

{ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}
)�سورة الملك، الآية: 2)



ملّتدين62 ول��وع��ظ��ا   ...



63ةممبلاع

اإلنسانحّرفيأصلخلقته

 ،Rاإّن حرية الإرادة اأ�سا�ض خلقة الإن�سان، وهي الدعوة التي �سدح بها جميع الأنبياء

واأ�سا����ض ل ي�ستطي���ع الإن�سان بدون���ه اأن يخطو ولو خط���وة واحدة في م�سي���ر التكامل 

»التكامل االإن�شاني والمعنوي«، ولهذا فقد اأّكدت اآيات متعّددة على اأّن اهلل لو �ساء اأن 

يهدي النا�ض باإجباره لهم جميعًا لفعل، لكّنه لم ي�ساأ. 

يقول تعال���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
.

(((

ڤ}
ف���اهلل �سبحانه وتعالى ُيبّين المنهج وُيع���ّرف الطريق وي�سع العالمات، وُيحّذر مّما 

ينبغي الحذر منه، وياأمر بما ُي�ساعد الإن�سان على الو�سول اإلى الهدف، كما وُيعّين القائد 

 ،
(2(

للم�سي���رة الب�سرّية والمنه���ج. يقول تعالى في الق���راآن الكريم: {ې ې ې}

 ويقول 
(3(

كم���ا يق���ول اأي�س���ًا: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې}

)))  �سورة هود، الآيتان: 8)) و9)). 

)2) �سورة الليل، الآية: 2). 

)3) �سورة الغا�سية، الآية: )2.
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، ونقراأ اأي�سًا: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
(((

�سبحانه: {ڤ ڤ ڦ }

.
(2(

ېئ ىئ }

 فاإّن هذه الآيات توؤّكد على حرّية الإرادة والختيار، وتدّل على اأّن الإن�سان يح�سد 

ما يزرع في هذه الدنيا، ولي�ست الآخرة اإّل نتيجة اأعماله.

هدفالوجودالبشرّي

م���ن اأه���ّم الأ�سئلة التي تختلج في خاطر كّل اإن�سان ه���و لَم ُخلقنا ؟ وما الهدف من 

خلق النا�ض والمجيء اإلى هذه الدنيا؟

اإّن ف���ي اآي���ات القراآن بيان���ات متع���ّددة ُتظهر الهدف م���ن الخل���ق والإيجاد، وفي 

الحقيق���ة ُي�سير كّل واح���د منها اإلى ُبعٍد من اأبعاد هذا اله���دف، من هذه الآيات قوله 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ  تعال���ى: 

 اأي ليتكامل���وا في العبادة وليبلغوا 
(3(

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }
اأعل���ى مقام لالإن�سانّي���ة، ولي�ض ذلك بمعن���ى اأّن اهلل عّز وجّل يحت���اج اإلى عبادتنا من 

مرنا بهذه الأعمال العبادّية للو�سول 
ُ
�سالة ودعاء وقراءة للقراآن فهو غنّي عنها، اإّنما اأ

اإلى ال�سعادة الحقيقّية. 

ل اهلل علينا بنعمة الحياة ابتالء وامتحان حيث نقراأ  فوجودنا في هذا العالم وتف�سُّ

 .
(4(

في اآية اأخرى: { ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

واإّن ال���ذي يب���دو من هذه الآي���ة اأّن اهلل تعالى خلق الإن�سان واأحي���اه ثّم اأماته لأجل 

البت���الء والمتحان، لكّن المتحان يكون من خالل الأعمال واأّي النا�ض اأح�سن عماًل. 

)))  �سورة ال�سم�ض، الآية: 8. 

)2)  �سورة الدهر، الآية: 3.

)3)  �سورة الذاريات، الآيات: 58-56.

)4)  �سورة الملك، الآية: 2. 
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مرن���ا بها، فيعود 
ُ
واأف�س���ل الأعم���ال المقّربة اإل���ى اهلل �سبحانه وتعالى العب���ادة التي اأ

المتحان اإلى العبادة.

 :P اأّنه لما �ُسئل ما معنى قول النبّي Qففي حديث عن الإمام مو�سى بن جعفر 

»اعمل���وا ف���كّل مي�ّش���ر لما ُخلق له. ق���الQ: اإّن اهلل عّز وجّل خل���ق الجّن واالإن�ص 

ليعب���دوه ول���م يخلقهم ليع�ش���وه وذلك قوله عّز وج���ّل: {ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .
(((

ڃ ڃ} في�ّش���ر كاّلً لم���ا ُخل���ق له، فويٌل لمن ا�ش���تحّب العمى عل���ى الهدى«
وهذا الحديث ُي�سير اإلى هذه الحقيقة، وهي اأّن اهلل خلق النا�ض لهدف تكاملّي هّياأ له 

و�سائله التكوينّية والت�سريعّية وجعلها في اختياره.

وهك���ذا يّت�س���ح اأّننا ُخلقن���ا لعبادة اهلل اّلتي ُترّب���ي النا�ض وتهديه���م وتو�سلهم اإلى 

ال�سع���ادة والكمال، لكن المهّم اأن نعرف ما هي حقيقة هذه العبادة، فهل المراد منها 

اأداء المرا�سم اأو المنا�سك كال�سالة وال�سيام والحّج، اأم هي حقيقة اأخرى وراء هذه 

الأمور؟ 

حقيقةالعبادة

ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال علينا اأن نعرف اأّن العبودّية تعني التعلُّق بالمولى واإرادته، 

ر في طاعت���ه. وعلينا اأن ُنظهر  ف���ال نمل���ك في قباله عّز وجّل �سيئ���ًا ولي�ض لنا اأن ُنق�سِّ

منته���ى الخ�سوع للمعبود، ولذلك فالمعبود الوحيد الذي له حّق العبادة على الآخرين 

هو اّلذي بذل منتهى الإنعام والإكرام، ولي�ض ذلك �سوى اهلل �سبحانه!

نق���راأ في حديث ع���ن الإمام ال�س���ادقQ اأّن الإمام الح�سي���ن خطب اأ�سحابه 

فق���ال: » اإّن اهلل ع���ّز وجّل ما خلق العب���اد اإال ليعرفوه فاإذا عرفوه عبدوه فاإذا عبدوه 

.
(2(

ا�شتغنوا بعبادته عن عبادة من �شواه«

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج5، �ض75).

)2)  علل ال�سرائع، ال�سدوق، ج)، �ض9.
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 فبن���اًء على هذا اإّن العبودّية هي قّمة التكامل واأوج بلوغ الإن�سان واقترابه من اهلل! 

والعبودّي���ة منتهى الت�سليم لذاته المقّد�س���ة. فالعبودّية هي الطاعة بال قيٍد ول �سرط، 

وه���ي المتثال لالأوامر الإلهّية في جمي���ع المجالت. واأخيرًا فاإّن العبودّية الكاملة هي 

اأن ل ُيفّك���ر الإن�سان بغير معب���وده الواقعّي اأي الكمال المطلق، ول ي�سير اإّل في منهجه 

الأحّب واأن ين�سى اأّي اأحٍد �سواه حّتى نف�سه و�سخ�سه.

الدنياليستهدفاً

يقول تعال���ى: {ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

.
(((

ۈ ٴۇ ۋ ۋ }

يا اأّيها النبّي: اإّن هذه النعم المتزلزلة الزائلة ما هي اإّل زهرة الحياة الدنيا، تلك 

الأزهار اّلتي ُتقطع ب�سرعة وتذبل وتتناثر على الأر�ض، ول تبقى اإّل اأّيامًا معدودات. في 

الوق���ت الذي اأمددناهم فيه به���ا لنفتنهم، {ھ ھ ھ ے}، فاإّن اهلل �سبحانه 

وه���ب لك مواهب ونعمًا متنّوعة، فاأعطاك الإيمان والإ�سالم، والقراآن والآيات الإلهّية 

وال���رزق الح���الل الطاهر، ومن ث���ّم اأنعم عليك بنع���م الآخرة الخالدة، ه���ذه الهبات 

والعطايا الم�ستمّرة الدائمة. 

وتق���ول الآية التالية تلطيفًا لنف�ض النبّي P وتقوية لروحه: {ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ} لأّن ه���ذه ال�سالة بالن�سبة لك ولأهلك اأ�سا�ض العّفة والطهارة و�سفاء 

القلب و�سمّو الروح ودوام ذكر اهلل.

فائدةالعبادة

ث���ّم ُت�سيف اإّن���ه اإذا كان قد �سدر الأمر لك ولأهلك بال�س���الة فاإّن نفعها وبركاتها 

اإّنم���ا تعود عليكم، فاإّن���ا {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}، فاإّن هذه ال�سالة ل تزيد �سيئًا 

)))  �سورة طه، الآيتان: )3)-32). 
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ف���ي عظم���ة اهلل، بل ه���ي راأ�ض مال عظي���م لتكامل الب�س���ر وارتقائهم ودر����ض تعليمّي 

وتربوّي ع���اٍل. اإّن اهلل �سبحانه لي�ض كباقي الملوك والأمراء الذين ياأخذون ال�سرائب 

من �سعوبهم لُيديروا بها حياتهم وحياة مقّربيهم، فاإّن اهلل غنّي عن الجميع ويحتاجه 

الجميع ويفتقرون اإليه. اإّن هذا التعبير في الحقيقة ُي�سبه ما ورد في �سورة الذاريات: 

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ 

. وعل���ى ه���ذا، ف���اإّن نتيج���ة العبادات ترجع 
(((

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}
مبا�سرة اإلى نف�ض العابدين.

ولذلك فاإّن لعبادة اهلل �سبحانه اآثارًا عديدة على الإن�سان، نذكر منها:

يوؤتى الحكمة: عن ر�سول اهلل P: »من اأح�ش���ن عبادة اهلل في �ش���بيبته، لّقاه   .1

اهلل الحكمة عند �ش���يبته، قال اهلل تعالى { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.
(3(

 »
(2(

پ } ثّم قال تعالى: {پ ڀ ڀ} 
يباه���ي اهلل ب���ه المالئك���ة: عن���ه P: »اإّن اهلل تعال���ى ُيباه���ي بال�ش���اّب العابد   .2

.
(4(

المالئكة، يقول: انظروا اإلى عبدي ترك �شهوته من اأجلي«

الطماأنينة: يقول تعالى: {مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت   .3

.
(5(

جث مث ىث}
 P قال: »قال ر�شول اهلل R 4.  ينت�شر على ال�شيطان: عن الإمام ال�سادق عن اآبائه

الأ�ش���حابه: اأال اأُخبرك���م ب�ش���يء اإن اأنت���م فعلتم���وه تباعد ال�ش���يطان عنكم كما 

تباعد الم�شرق من المغرب؟ قالوا: بلى، قال: ال�شوم ي�شّود وجهه، وال�شدقة 

تك�ش���ر ظهره، والحّب في اهلل والموازرة على العمل ال�ش���الح يقطعان دابره، 

)))  �سورة الذاريات، الآيات: 56� 58.

)2)  �سورة الق�س�ض، الآية:4).

)3)  اأعالم الدين في �سفات الموؤمنين، الديلمي، �ض296.

)4)  ميزان الحكمة، الري�سهري، ج2، �ض)40).

)5)  �سورة الرعد، الآية 28.
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ًا ي�سّر  . فالمالح���ظ اأّن لكّل عبادة اأث���رًا خا�سّ
(((

واال�ش���تغفار يقط���ع وتين���ه..«

باإبلي����ض اللعي���ن ال���ذي يترّب�ض بالب�س���ر الدوائر، م���ا ُيعين الموؤم���ن اأكثر على 

المحافظة على دينه وتقواه وطاعة موله..

يك���ون في ظلِّ اهلل يوم القيامة: عن ابن عبا�ض قال: قال ر�سول اهلل P: »�ش���بعة   .5

في ظّل عر�ص اهلل عّز وجّل يوم ال ظّل اإاّل ظّله: اإمام عادل، و�شاّب ن�شاأ في عبادة 

اهلل عّز وجّل، ورجٌل ت�شّدق بيمينه فاأخفاه عن �شماله، ورجٌل َذكر اهلل عّز وجّل 

خالياً ففا�شت عيناه من خ�شية اهلل، ورجل لقي اأخاه الموؤمن فقال: اإني الأحّبك 

في اهلل عّز وجّل، ورجل خرج من الم�شجد وفي نّيته اأن يرجع اإليه، ورجل دعته 

.
(2(

امراأة ذات جمال اإلى نف�شها فقال: اإّني اأخاف اهلل رّب العالمين«

ُيثيبه اهلل تعالى الجّنة: عن اأبي عبد اهللQ قال: »ثالثة ُيدخلهم اهلل الجّنة   .6

.
(3(

بغير ح�شاب: اإماٌم عادل، وتاجٌر �شدوق، و�شيٌخ اأفنى عمره في طاعة اهلل«

اإلخلصفيالعبادة

���ق ه���ذه الآثار وغيرها م���ا لم تقترن العبادة بالإخال����ض هلل تعالى، حيث  ل تتحّقّ

اإّن���ه عمادها، فاإذا كان العمل فيه �سيء من ال�سرك الخفّي اأي الرياء وطلب ال�سمعة، 

ف���اإّن الآث���ار المرجّوة من خالل ه���ذه العبادات ل ُيمك���ن اأن تتحّقق، كيف ذاك واهلل 

خي���ر �سري���ك؟

ع���ن علّي بن �سال���م قال: �سمع���ت اأبا عبد اهللQ يق���ول: »قال اهلل ع���ّز وجّل: 

اأن���ا خي���ر �ش���ريك، َم���ن اأ�ش���رك معي غيري ف���ي عمل عمل���ه لم اأقبل���ه اإاّل م���ا كان لي 

.
(4(

خال�شاً«

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج66، �ض380.

)2)  م. ن، ج 66، �ض377.

)3)  ثواب الأعمال، ال�سدوق، �ض33).

)4)  الكافي، الكليني، ج2، �ض295.
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عبادةاألحرار

ل �س���ّك اأّن للعّباد درجات، كما اأّن للجّنة درجات، يقول تعالى {مئ ىئ يئ 

. فلكّل اإن�سان 
(((

جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث }
�سعي���ه في الدنيا، وبمق���دار هذا ال�سعي يكون الجزاء والعط���اء الإلهّي. على اأّن هناك 

من العَباد من يرغب في ثواب اهلل وجّنته، ومنهم من يخاف ناره وعذابه، ومنهم من 

يعب���ده حّبًا و�سكرًا ل���ه �سبحانه على نعمه واإف�ساله. ول �س���ّك اأّن مثل هذه العبادة هي 

اأعظم عبادة.

فع���ن ر�سول اهلل P: »بكى �ش���عيبQ من ح���ّب اهلل عّز وجّل حّتى عمي، فرّد 

اهلل ع���ّز وج���ّل علي���ه ب�ش���ره، ثّم بك���ى حّتى عمي فرّد اهلل عليه ب�ش���ره، ث���ّم بكى حّتى 

عم���ي ف���رّد اهلل عليه ب�ش���ره، فلّما كان���ت الرابعة اأوحى اهلل اإليه: يا �ش���عيب اإلى متى 

يك���ون ه���ذا اأب���داً منك؟ اإن يكن هذا خوف���اً من النار فقد اأُِجرت، واإن يكن �ش���وقاً اإلى 

الجّنة فقد اأبحتك; فقال: اإلهي و�شّيدي اأنت تعلم اأّني ما بكيت خوفاً من نارك، وال 

، فاأوحى اهلل 
(2(

�ش���وقاً اإلى جّنتك، ولكن عقد حّبك على قلبي فل�ش���ت اأ�ش���بر اأو اأراك

جّل جالله اإليه: اأما اإذا كان هذا هكذا فمن اأجل هذا �ش���اأُخدمك كليمي مو�ش���ى بن 

 .
(3(

عمران«

وروي عن اأمي���ر الموؤمنينQ: »اإّن قوماً عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التّجار، 

واإّن قوم���اً عب���دوا اهلل رهب���ة فتل���ك عبادة العبي���د، واإّن قوماً عبدوا اهلل �ش���كراً فتلك 

.
(4(

عبادة االأحرار«

وق���د ورد عن���ه Q اأي�س���ًا: »اإله���ي ما عبدت���ك خوفاً م���ن ن���ارك، وال طمعاً في 

)))  �سورة النجم، الآيات:39-)4.

)2)  قال ال�سدوق )ر�ض(: يعني بذلكQ: ل اأزال اأبكي اأو اأراك قد قبلتني حبيبًا.

)3)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج2)، �ض380.

)4)  نهج البالغة، ج4، �ض53.
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.
(((

جّنتك، لكن وجدتك اأهاًل للعبادة فعبدتك«

ف���اإذا اأردنا اأن نعب���د اهلل فلتكن عبادتنا عبادة حّب و�سك���ر ل عبادة رغبة وخوف، 

عبادة تعّلق وهيام وع�سق نن�سى فيها اأّي ع�سق اآخر، بل ل مكان في قلوبنا حقيقًة لغير 

اهلل تعالى، فاإذا اأحببنا اأمرًا اأو �سيئًا معّينًا اأو اأحدًا ما؛ كان ذلك عبر حّب اهلل ور�سا 

اهلل وفي حّب اهلل ور�ساه.

وقد قيل لر�سول اهلل P يومًا وقد اأنهك نف�سه بالعبادة: األي�ض قد غفر اهلل لك ما 

(2(

تقّدم من ذنبك وما تاأّخر؟ فقال P: »اأفال اأكون عبداً �شكورا«

وفيالختام

في���ا من يريد اإ�سالح نف�س���ه والفوز بر�سا وحّب رّبه هاّل اأقبل���ت على نف�سك قلياًل 

وعاتبته���ا، ث���ّم بعد ذلك رّو�ستها، حّت���ى تنهج منهج ال�سلحاء وت�سل���ك �سبيل الأنبياء 

والأو�سي���اء، وتتاأ�ّسى ب�سّي���د البلغاء العابد الزاهد الذي اأخ���ذ ُيعاتب نف�سه فيقول كما 

ورد ع���ن مولنا الع�سكرّي، عن اآبائه، عن اأمير الموؤمنين R، وذكر مناجاًة طويلة 

عن���هQ، قال: »ثّم اأقبل اأمي���ر الموؤمنينQعلى نف�ش���ه ُيعاتبها ويقول: اأّيها 

المناجي رّبه باأنواع الكالم، والطالب منه م�شكناً في دار ال�شالم، والم�شّوف بالتوبة 

عاماً بعد عام، ما اأراك من�ش���فاً لنف�ش���ك من بين االأنام، فلو دافعت نومك يا غافاًل 

بالقيام، وقطعت يومك بال�ش���يام، واقت�ش���رت على القليل من لعق الطعام، واأحييت 

ليلك مجتهداً بالقيام، كنت اأحرى اأن تنال اأ�شرف المقام.

 اأّيته���ا النف����ص اخلطي ليلك ونهارك بالذاكرين، لعّلك اأن ت�ش���كني ريا�ص الخلد 

م���ع المّتقين، وت�ش���ّبهي بنفو�ص قد اأقرح ال�ش���هر رّقة جفونه���ا، ودامت في الخلوات 

�ش���ّدة حنينها، واأبكى الم�ش���تمعين عولة اأنينها، واأالن ق�شوة ال�شمائر �شّجة رنينها، 

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج67، �ض86).

)2)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج))، �ض247.
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فاإّنه���ا نفو�ٌص قد باعت زينة الدنيا، واآثرت االآخرة على االأولى، اأولئك وفُد الكرامة 

.
(1(

يوم يخ�شر فيه المبطلون، وُيح�شر اإلى رّبهم بالح�شنى وال�شرور المّتقون«

م���ط���ال���ع���ة

األنبياء يحاربون العبادات المنحرفة
كان الأنبي���اء العظ���ام م���ن المحاربي���ن، وب���كلّ ِ حزم وق���ّوة، للعب���ادات المنحرفة 

والجاهلة، وجاهدوا في هذا ال�سبيل مجاهدة عظيمة.

، الذي 
َّ

وفي نف�ض الوقت اأعطوا النا�ض الوجهة ال�سحيحة للعبادة، وهي: عبادة اهلل

ُيمثِّل الكمال المطلق، خالق الكون، رّب العالمين، بارى ء ال�سموات والأر�ض، الذي اإليه 

ُيرجع الأمر كّله.

.
(2(

{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ }

.
(3(

{ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}

.
(4(

{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

 اإبراهيمQ اأ�سنام الكافرين {ىئ ىئ ىئ 
ّ
ولق���د حّطم النبي 

.
(5(

ی ی ی ی}
ور�س���ول اهلل P بع���د اأن دخل مّكة منت�سرًا حّطم الأ�سنام الموجودة في الكعبة، 

.
(6(

ار، وقال: »قولوا ال اإله اإال اهلل ُتفلحوا« ودعا اإلى عبادة الواحد القهَّ

وفع���اًل عندما قال الع���رب كلمة التوحيد واأطاعوا اهلل وخ�سع���وا وانقادوا له، تغيَّر 

)))  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج))، �ض253.

)2)  �سورة الأعراف، الآية: 65.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 73.

)4)  �سورة المائدة، الآية: 72.

)5)  �سورة الأنبياء، الآية: 57.

)6)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 8)، �ض 202.
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ة اإل���ى الحاكميَّة، من  حاله���م راأ�سًا على عق���ب، من الجهل اإلى العل���م، من المحكوميَّ

الذّلة اإلى العّزة.

ر ال�سعوب والأفراد، وتجعلهم �سادة  ه���ذه هي العبادة هلل عّز وجّل والطاعة له، ُتغيِّ

اأنف�سهم اأحرارًا، وُتخرجهم من عبودّية ال�سهوات والهوى والأ�سخا�ض والأوهام.

يق���ول ول ديورانت: »اإذا حكمنا على العظم���ة بما كان للعظيم من اأثر في النا�ص، 

قلن���ا: اإّن محم���داً كان م���ن اأعظ���م عظم���اء التاري���خ، فق���د اأخ���ذ على نف�ش���ه اأن يرفع 

الم�ش���توى الروحّي واالأخالقّي ل�ش���عب األقت به حرارة الجّو وجدب ال�ش���حراء في 

دياجي���ر الهمجّي���ة، وق���د نج���ح ف���ي تحقيق ه���ذا الغر����ص نجاحاً ل���م ُيدانه في���ه اأّي 

م�ش���لح اآخر في التاريخ كّله... وكانت بالد العرب لّما بداأ الدعوة �ش���حراء جدباء، 

ت�ش���كنها قبائ���ل من عبدة االأوث���ان، قليل عددها متفّرقة كلمته���ا، وكانت عند وفاته 

.
(((

اأّمة موّحدة متما�شكة...«

اأراأيت���م كي���ف تجعل العبادة من الفق���ر غنى؟ هل عرفتم حّقًا معن���ى الحديث: »يا 

؟ ف���اإذا ُمالأ القلب غنى، فبطبيعة الحال، 
(2(

غ لعبادتي اأمالأ قلبك غنى« اب���ن ادم تف���رَّ

�سينت�س���ر الغنى في عقل الإن�سان واأخالقه و�سلوكه وروحه، و�ستكون كلها غنى واإنتاجًا 

وفَعالّية ون�ساطًا.

)))  ق�سة الح�سارة، ويل ديورانت، ج ))، �ض 47.

)2)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج )، �ض 83.



1

إدبار القلب وفقد الروحّية

7

 »اإّن للقل���وب اإقب���ااًل واإدب���اراً ف���اإذا اأقبل���ت فتنّفل���وا واإذا اأدب���رت فعليكم 

بالفري�شة«.

)الكافي، الكليني، ج3، �ض454)

:P عن النبّي الأكرم محّمد
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ا 75ةايلو ةمدلب و دق ةمقوايم

تمهيد:

يق���ول ع���ّز م���ن قائ���ل: {مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث 

.
(((

مث ىث}
لق���د فطر اهلل الإن�س���ان على حّب الراح���ة والأمن وال�ستق���رار، ول راحة ول قرار 

وال���روح تائه���ة ومهَملة. ومن مّنا ل ي�سع���ى اإلى الطمئنان والراح���ة النف�سية؟ فمن ل 

يمتلك نف�سًا مطمئّنة، وقلبًا �سليمًا، وروحًا مفعمة بالحياة، لن يرجع اإلى المقّر الأبدّي 

مطمئّن النف�ض و�سليم القلب ولن ينال روحًا وريحانًا وجّنة نعيم.

كثي���رًا ما ي�سكو الموؤمن���ون من فقد ما ي�سّمونه روحّية كانت ُتالزمهم في عباداتهم 

وغيره���ا من زيارة اإمام مع�سوم اأو مجل�ض عزاء اأو غير ذلك، بل ي�سعرون بفتور وقّلة 

ن�س���اط تجاه اأدائها اأو تباط���وؤ اأو تاأخير اأو تثاقل اأو ك�سل. قد يكون هذا اآنيًا اأو في فترة 

مح���دودة ب�سب���ب م�سكل���ة اأو هّم اأو غّم دني���وّي، ولكن قد يطول كثيرًا، ب���ل حالة اإقبال 

القلب ون�ساطه قد ل تعود اأبدًا والعياذ باهلل.

 ق���د يم�سي على عمر تكليف بع�سنا الأربعون عامًا، من �سالة و�سوم ودعاء وزكاة 

)))  �سورة الرعد، الآية: 28.
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وزي���ارة وح�سور م�ساجد ومجال�ض و... ولكن ل ينعك����ض من ذلك على قلوبنا �سيء اإّل 

�سع���ور بالتيه والتعب، بل اأحيان���ًا الياأ�ض من روح اهلل، والقنوط من رحمة اهلل، والعمر 

يم�س���ي ول يمك���ن ت�سحيح ما فات، فما من�س���اأ واأ�سباب هذا ال�سع���ور؟ وكيف ال�سبيل 

للمعالجة؟

إدبارالقلوب

اأ�سئلة تق�ّض م�ساجعنا وتوؤّرقنا كّلنا، وتع�سر قلوبنا األمًا وح�سرًة وندامة، مع �سعور 

بالعج���ز وال�سعف. ولُيعلم اأّن اليقظة من نوم الغفلة اأو من الإنكار راأ�سًا، هي المنطلق 

لقل���ع جذور هذه المف�سدة، فما دام الإن�س���ان ل ي�سعر بالم�سكلة اأو ينكرها اأ�ساًل، فال 

مجال لإ�سالح النف�ض وت�سفيتها {گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

. يق���ول الفيل�سوف الإ�سالمّي الكبير 
(((

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }
�س���در المتاأّلهين رحم���ه اهلل: »اإّن راأ�ص كّل �ش���قاوة ومبداأ كّل �ش���اللة هو الجهل مع 

.
(2(

العناد، كما اأّن راأ�ص كّل �شعادة ومبداأ كل هداية هو العقل مع االنقياد«

و�سنح���اول في هذا الدر�ض اأن نذكر م���ا ُيمكن اأن يكون اأهّم الأ�سباب لهذه الرذيلة 

النف�سّية والحالة القلبّية المهلكة.

1- حّب الدني� 

اإّن ح���ّب الدنيا راأ�ض كّل خطيئة، ومب���داأ كّل تعا�سة و�سقاوة، وهو اأغلظ حجاب بين 

العب���د ورّبه، فعن الإمام اأب���ي عبد اهللQ قال: »ُجعل الخير كّل���ه في بيت وُجعل 

مفتاح���ه الزه���د ف���ي الدنيا، ثّم ق���ال: قال ر�ش���ول اهلل P: ال يج���د الرجل حالوة 

االإيمان في قلبه حّتى ال ُيبالي َمن اأََكَل الدنيا، ثّم قال: حراٌم على قلوبكم اأن تعرف 

.
(3(

حالوة االإيمان حّتى تزهد في الدنيا«

)))  �سورة الكهف، الآيتان: 03)-04).

)2)  �سرح اأ�سول الكافي، �سدر المتاأّلهين ال�سيرازي، ج )، �ض 2)4.

)3)  الكافي، الكليني، ج2، �ض28).



ا 77ةايلو ةمدلب و دق ةمقوايم

فاإذا كان القلب محجوبًا والنف�ض معيوبة، العقل مغلوبًا والهوى غالبًا، تكون الطاعة 

قليلة، والمع�سية كثيرة، ول ت�سمله رحمة �سّتار العيوب وك�ّساف الكروب.

يق���ول الإمام الخمينّي }: »االنهماك في بحر اللذائذ والم�ش���تهيات ي�ش���رف 

االإن�ش���ان اإل���ى حّب الدني���ا من دون اختيار، وح���ّب الدنيا يوجب النف���ور عن غيرها، 

.
(((

واالإقبال على الماّديات ي�شّبب الغفلة عن عالم الغيب«

وعلي���ه يك���ون العالج من ح���ّب الدني���ا بالزهد فيه���ا وبغ�سها، وع���دم ال�سعي وراء 

ذلك.

فع���ن اأبي جعفر الإم���ام الباقرQ قال: »ق���ال اأمير الموؤمني���نQ: اإّن من 

.
(2(

اأعون االأخالق على الدين الزهد في الدنيا«

نه �ُسئل الإمام علّي بن الح�سين L: »اأّي االأعمال اأف�ش���ل عند اهلل 
ّ
وفي رواية اأ

عّز وجّل؟ فقال: ما من عمل بعد معرفة اهلل عّز وجّل ومعرفة ر�ش���وله P اأف�ش���ل 

.
(3(

من بغ�ص الدنيا«

2- اإ�سب�ع الرغب�ت

م���ن كان ُجّل هّم���ه رغباته وتلبيته���ا، وكان واقعًا في اأ�س���ر �سهواته، متعّلق���ًا بالدنيا 

الفاني���ة وملّذاتها، �سوف ُيدبر قلب���ه تدريجّيًا عن العبادة؛ لأّن���ه يراها تمنع من تحقيق 

بع�ض رغباته، فال ي�ستاق اإليها بل ي�سعر بثقلها عليه ما يوؤّدي به اإلى تاأخيرها عن وقتها 

ومن ثّم - والعياذ باهلل - تركها كّليًا. مثاٌل على ذلك اّلذين اأدمنوا النترنت اأو م�ساهدة 

الأفالم التلفزيونية، اأو ارتياد بع�ض المقاهي والنوادي اّلتي فيها األعاب ومالٍه، فاإّنهم ل 

يكادون يوؤّدون الواجبات في وقتها ف�ساًل عن الم�ستحّبات، واإذا بوقتهم الثمين قد ذهب 

فيما ل ينفع غالبًا، وفي الحديث: الوقت كال�سيف اإن لم تقطعه قطعك!.

)))  الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، ف�سل في بيان فل�سفة �سّدة ابتالء الأنبياء R، والأو�سياء والموؤمنين.

)2)  الكافي، الكليني، ج2، �ض28).

)3)  م. ن، ج2، �ض30).
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ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »اإّنما اأخاف عليكم اثنتين اّتباع الهوى وطول االأمل، 

.
(((

اأما اّتباع الهوى فاإّنه ي�شّد عن الحّق، واأّما طول االأمل فُين�شي االآخرة«

وعن الإمام ال�سادقQ: »احذروا اأهواءكم كما تحذرون اأعداءكم فلي�ص �شيء 

.
(2(

اأعدى للرجال من اّتباع اأهوائهم وح�شائد األ�شنتهم«

يق���ول الإمام الخمين���ّي }: »اعلم اأّيه���ا العزي���ز، اأّن رغبات النف����ص واآمالها ال 

تنتهي وال ت�ش���ل اإلى حّد اأو غاية، فاإذا اّتبعها االإن�ش���ان ولو بخطوة واحدة، ف�ش���وف 

ي�ش���ّطر اإل���ى اأن يتبع تلك الخطوة بخطوات، واإذا ر�ش���ي بهوى واح���د من اأهوائها، 

اأُجبر على الر�ش���ى بالكثير منها. ولئن فتحت باباً واحداً لهوى نف�ش���ك، فاإّن عليك 

اأن تفت���ح اأبواب���اً عديدة له. اإّنك بمتابعتك هوى واحداً من اأهواء النف�ص توقعها في 

عدد من المفا�شد، ومن ثّم �شوف ُتبتلى باآالف المهالك، حّتى تنغلق - ال �شمح اهلل 

.
(3(

- جميع طرق الحّق بوجهك في اآخر لحظات حياتك«

اإذًا، فعلين���ا اأن ل نله���ث وراء ا�سب���اع الرغبات والميول، بل البح���ث عّما اأراده اهلل 

لن���ا، ويج���ب اأن نوؤثر ر�سى اهلل تعالى على اأهوائنا، فع���ن اأبي جعفرQ قال: »قال 

: وعّزتي وجالل���ي وكبريائي ون���وري وعلّوي  ر�ش���ول اهلل P: يق���ول اهلل ع���ّز وج���ّلّ

وارتف���اع مكان���ي، ال يوؤث���ر عب���ٌد هواه على ه���واي اإاّل �ش���ّتُت عليه اأمره، ولّب�ش���ُت عليه 

دنياه، و�شغلُت قلبه بها، ولم اآته منها اإاّل ما قّدرُت له.

وعّزت���ي وجالل���ي وعظمتي ون���وري وعلّوي وارتف���اع مكاني، ال ُيوؤث���ر عبٌد هواي 

على هواه اإاّل ا�شتحفظته مالئكتي، وكفلت ال�شماوات واالأَر�شين رزقه، وكنُت له من 

.
(4(

وراء تجارة كّل تاجر، واأتته الدنيا وهي راغمة«

)))  الكافي، الكليني، ج2، �ض335.

)2)  م. ن.

)3)  الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، ف�سل في ذّم اّتباع الهوى، الحديث العا�سر.

)4)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج5)، �ض279.
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3- ارتك�ب المحّرم�ت والمع��سي

اأهّم �سبب لق�س���وة القلب واإدباره، هو ارتكاب المحّرمات والمعا�سي، خ�سو�سًا ما 

ا�ستخ���ّف �ساحبه به، كالنظرة الح���رام، وال�ستماع اإلى الغن���اء وم�سافحة الأجنبّية، 

والكذب وال�سباب، والغيبة والنميمة، فهل يتوّقع المرء اأن يكون �ساحب قلب نّير اأزهر، 

والحال اأّنه لم َي�سَلم من ل�سانه و�سوء ظّنه اأحد؟ 

ع���ن الإمام جعف���ر بن محّمدQ، عن اآبائه R، ع���ن النبّي P قال: »من 

ال�شقاء جمود العين، وق�شوة القلب، و�شّدة الحر�ص في طلب الدنيا، واالإ�شرار على 

.
(((

الذنب«

وع���ن الأ�سب���غ بن نباتة ق���ال: قال اأمي���ر الموؤمنينQ: »م���ا جّفت الدم���وع اإاّل 

.
(2(

لق�شوة القلوب، وما ق�شت القلوب اإاّل لكثرة الذنوب«

وع���ن الم�سيح عي�سى ابن مريم R: »ق�ش���وة القلب م���ن جفوة العيون، وجفوة 

العي���ون م���ن كث���رة الذن���وب، وكثرة الذنوب م���ن حب الدني���ا، وحب الدني���ا راأ�ص كل 

.
(3(

خطيئة«

4- حزن الدني� وغّمه�

ق���د ي�سع���ر بع�ض النا�ض بحالت م���ن الفتور اأو التثاقل وعدم وج���ود ميل قلبّي نحو 

النواف���ل والم�ستحّبات، ب�سب الح���زن والغّم والهّم والمر�ض، وه���ذا ل باأ�ض به لو كان 

موؤّقت���ًا، فم���ن مّنا ل ُيبتلى بالمر����ض اأو بالهموم النف�سّية، ولكن ل���و دامت هذه الحالة 

بحيث اأ�سبح حزنه �سرمدًا، وعّمت الكاآبة قلبه فاإّن روح الإيمان يزول من قلبه تلقائّيًا، 

وقد ل يرجع اأبدًا. لذلك نجد بع�ض النا�ض يعي�سون في قلٍق دائم، وينتهي بهم المطاف 

اإلى تناول الأدوية المهّدئة لالأع�ساب وم�ساّدات الكاآبة، غافلين عن العالج الحقيقّي 

)))  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 6)، �ض46.

)2)  م. ن، �ض45.

)3)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 2)، �ض 96.
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وه���و الذك���ر هلل تعالى؛ بت�سبيح���ه وتمجيده وذك���ر اأف�ساله ونعمه التي ل ت���كاد ُتعّد اأو 

ُتح�س���ى بحيث ل يق���ف قبالها ول يحطُّ من �ساأنها اأيُّ بالء كان. يقول تعالى: {مب 

.
(((

ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث}
فع���ن مرازم قال: »�ش���األ اإ�ش���ماعيل بن جاب���ر اأبا عبد اهللQ فقال: اأ�ش���لحك 

اهلل اإّن علّي نوافل كثيرة فكيف اأ�شنع؟ فقال: اق�شها، فقال له: اإّنها اأكثر من ذلك، 

قال: اق�شها، قلت: ال اأح�شيها، قال: توّخ، قال مرازم: وكنت مر�شت اأربعة اأ�شهر لم 

اأتنّفل فيها، قلت: اأ�ش���لحك اهلل وجعلت فداك مر�ش���ت اأربعة اأ�ش���هر لم اأ�شّل نافلة، 

فقال: لي�ص عليك ق�ش���اء. اإّن المري�ص لي�ص كال�ش���حيح، كّلما غلب اهلل عليه، فاهلل 

.
(2(

اأولى بالعذر فيه«

5- الك�سل والتعب والملل

وهذه من اأهّم اأ�سباب فقدان الروحّية، وذلك نتيجة اإنهاك النف�ض بالعبادة التي تتجاوز 

ة اإن  طاقته���ا، لذلك حّذر اأهل البيت R م���ن اأن ي�سل الموؤمن اإلى هذه الحالة خا�سّ

ِب���ي َجْعَفٍرQ َقاَل: »َقاَل َر�ُش���وُل اهلل P: اإِنَّ 
َ
كان ف���ي بداية التزامه، فقد ورد َعْن اأ

ُهوا ِعَباَدَة اهلل اإَِلى ِعَباِد اهلِل، َفَتُكوُنوا  ْوِغُلوا ِفيِه ِبِرْفٍق، واَل ُتَكرِّ ي���َن َمِتيٌن، َفاأَ َه���َذا الدِّ

.
(3(

اِكِب اْلُمْنَبتِّ الَِّذي اَل �َشَفراً َقَطَع واَل َظْهراً اأَْبَقى« َكالرَّ

يعن���ي باأناة وتروٍّ وتدّبر فلي����ض مهّمًا ول مفيدًا اأن اأ�سّلي األف ركعة في اليوم والليلة 

اإن كان���ت ب���ال تدّب���ر ول تفّكر، فكي���ف اإن اأّدت اإلى التململ من الدي���ن والعبادة، ل بل 

تتناف���ى تمام المنافاة مع ح�سور القلب، )ففي هذه الحالة ُي�ستح�سن عدم الإكثار من 

العم���ل العبادّي، بل التوّجه نحو روح العبادة والتفّكر بحقيقتها(، فعن اأبي ذّر )ر�ض( 

عن ر�سول اهلل P قال: »يا اأبا ذّر ركعتان مقت�ش���دتان في تفّكر خير من قيام ليلة 

.
(4(

والقلب �شاٍه«

)))  �سورة الرعد، الآية: 28.

)2)  الكافي، الكليني، ج3، �ض)45.

)3)  م. ن، ج2، �ض86.

)4)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج4، �ض74.
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.
(((

ْرَجى ِمْن َكِثيٍر َمْمُلوٍل ِمْنُه« وقال اأمير الموؤمنينQ: »َقِليٌل َتُدوُم َعلَْيِه اأَ

كما اإّن للقلوب اإدبارًا واإقباًل ينبغي اللتفات اإليه

قال الإم���ام ال�سادقQ: »اإّن القلب يحيا ويموت، فاإذا حي���ي فاأّدبه بالتطّوع، 

.
(2(

واإذا مات فاق�شره على الفرائ�ص«

وقال الإمام الر�ساQ: »اإّن للقلوب اإقبااًل واإدباراً ون�شاطاً وفتوراً، فاإذا اأقبلت 

���رت وفهمت، واإذا اأدبرت كّلت ومّلت، فخذوها عند اإقبالها ون�ش���اطها، واتركوها  ب�شِ

.
(3(

عند اإدبارها وفتورها«

6- الري�ء والعجب والغرور

كي���ف يجتمع الرياء والعجب والغرور بالعمل م���ع روحّية القلب؟ فاإّن من عمل لغير 

عجب واغتّر بعمله معتبرًا نف�سه خارجًا عن حّد التق�سير، لم يبَق في قلبه ذّرة 
ُ
اهلل واأ

اإيم���ان، ف�س���اًل عن الطمئنان واليقي���ن، بل غرق في بحر التعا�س���ة والحيرة، وعذاب 

الف���راق والبع���د ع���ن اهلل تعالى، فعن النب���ّي P: »اإّن اأبع���د النا�ص من اهلل القا�ش���ي 

.
(4(

القلب«

يق���ول الإمام الخمينّي }: »تدّب���ر حال اإبلي�ص والحظ كي���ف اأّن ظهور اأنانّيته 

وحّب���ه لنف�ش���ه واإعجاب���ه به���ا في���ه، قد حجب علم���ه عن اأن يتج�ّش���د عملّي���اً، وعن اأن 

.
(5(

يهديه اإلى طريق ال�شعادة«

فاإّن من ُي�سّلي �سالة الليل ويتباهى بها اأمام النا�ض اأو في نف�سه قد وقع في �سراك 

اإبلي����ض وف���ي ال�سرك الخفّي، وال�س���رك ل ُيبقي اأّي ذّرة اإيم���ان في القلب، {ڳ ڳ 

)))  نهج البالغة، حكمة: 278.

)2)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج75 �ض278.

)3)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج3 �ض55.

)4)  م. ن، ج 2)، �ض 93.

)5)  جنود العقل والجهل، الإمام الخميني، �ض07).
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، وي���رى نف�س���ه خارج���ًا ع���ن ح���ّد 
(((

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}
التق�سي���ر تجاهه تعالى، ويعتقد اأّنه ي�ستحّق على اهلل الثواب والمديح، وقد ت�سل معه 

الأمور اإلى اأن يم���ّن على اهلل اإيمانه وعباداته، { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

، وهوؤلء اأعمالهم 
(2(

ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب }
ي���وم القيام���ة: {ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

.
(3(

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ }
وكي���ف كان فاإّن الّت�س���اف بالحقائق والو�س���ول اإلى المقام���ات ل يتحّققان بهذه 

الّدع���اءات الإيمانّي���ة، فانظر اأّيها الإن�س���ان اإلى نق�سك وفق���رك، وتوا�سع لمن بيده 

نا�سيت���ك، ول تعتبر نف�سك قد خرجت ببع����ض العبادات عن العبودّية والعجز، وا�ساأل 

اهلل تعالى اأن ُيريك عيوبك، وين�سيك ح�سناتك.

7- عدم العتق�د الحقيقّي ب�لغيب

ومن اأ�سباب حالة فتور القلب في الأمور الدينّية هو عدم الإيمان الحقيقّي بالغيب، 

واأّن المرتك���زات العقائدّي���ة متزلزل���ة في قلوبن���ا، واإيماننا بالوعود الإلهّي���ة والأنبياء 

مهت���ّز ومتزلزل، ما ُيف�سي �سيئًا ف�سيئًا اإلى الغفل���ة، فاإّما اأن تهيمن هذه الغفلة علينا، 

وتخرجنا كّلّيًا من هذا التدّين ال�سكلّي ال�سورّي الذي نعتنقه، اأو تبعث على الغفلة لدى 

اأه���وال نزع الروح و�سدائد اللحظات الأخيرة من حي���اة الإن�سان، يقول تعالى:{ ڀ 

.
(4(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ }
.

(5(

وعن اأبي جعفرQ: »اإّياك والغفلة ففيها تكون ق�شاوة القلب«

)))  �سورة البقرة، الآية: 74.

)2)  �سورة الحجرات، الآية: 7).

)3)  �سورة النور، الآية: 39.

مر، الآية: )2. )4)  �سورة الزُّ

)5)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 2)، �ض 93.
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8- العتي�د على العب�دة

اإّن الإن�سان اإذا اأقبل على العبادة من باب العادة بال ا�ستح�سار القلب ونّية التقّرب، 

فق���د تدريجيًا الثم���ار المترّتبة عليها وعل���ى ح�سور الأماكن المتوّق���ع ح�سول حالت 

اإيمانّي���ة في القلب، كالم�ساج���د والم�ساهد الم�سّرفة. ولعّل النه���ي عن مجاورة البيت 

الح���رام والم�ساه���د ال�سريفة - كح���رم الإمام الح�سينQ - ف���ي بع�ض الروايات 

ال�سريفة فيه اإ�سارة اإلى ذلك.

منها ما عن اأبي عبد اهللQ: »اإذا فرغت من ُن�ش���كك فارجع؛ فاإّنه اأ�ش���وق لك 

.
(((

اإلى الرجوع«

وعنهQ: »اإذا ق�شى اأحدكم ُن�شكه فليركب راحلته وليلحق باأهله، فاإّن المقام 

.
(2(

بمّكة يق�ّشي القلب«

9- توّقع المق�م�ت والكم�لت

فاإّن من يتوّقع نيل المقامات والمراتب المعنوّية، وح�سول المكا�سفات والكرامات، 

من جّراء اأداء بع�ض الأعمال، التي قراأها اأو �سمع بها، ثّم ل ي�سّم رائحة �سيء من كّل 

ذل���ك، اأو�سك على الإدبار والنفور والياأ����ض، بل الإنكار والتكذيب بالمقامات الإيمانّية 

والمراتب المعنوّية.

فينبغي اأن يكون الدافع نحو العبادة هو التقّرب اإلى اهلل وطلب ر�ساه، ولي�ض الثواب 

والمقامات والكرام���ات والمكا�سفات، فاإّن طلبها يقط���ع الطريق ويحجب النف�ض، بل 

ي�سوب���ه �س���رك خفّي، لأنَّ الهدف هذه الكرامات واّلتي ه���ي حالة دنيوّية ولي�ض الهدف 

طاعة اهلل ور�ساه.

)))  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج3)، �ض234.

)2)  م. ن.
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11- المراء

اإّن الم���راء والج���دال والمناق�سات العقيمة ولو في الموا�سي���ع الدينّية لأجل اإظهار 

 :Qِمِنيَن ِبي َعْبِد اهلِلQ: »َقاَل اأَِميُر اْلُموؤْ
َ
الغلبة ت�سلب الإيمان من القلب، فَعْن اأ

ْخ���َواِن وَيْنُبُت َعلَْيِهَما  ���وَمَة َفاإِنَُّهَما ُيْمِر�َش���اِن اْلُقُلوَب َعلَى ااْلإِ اُك���ْم واْلِمَراَء واْلُخ�شُ اإِيَّ

.
(((

النَِّفاُق«

خاتمة:

م���ن و�سّية لأمير الموؤمنينQ للح�سن بن علّيQ: »اأَْحِي َقْلَبَك ِباْلَمْوِعَظِة 

ْرُه ِباْلَفَناِء  ُ ِبِذْكِر اْلَمْوِت وَق���رِّ ْ ْرُه ِباْلِحْكَم���ِة وَذهللِّ ِه ِباْلَيِقيِن وَن���وِّ َه���اَدِة وَقوِّ واأَِمْت���ُه ِبالزَّ

اِم واْعِر�ْص  يَّ
ْهِر وُفْح�َص َتَقلُِّب اللََّياِلي وااْلأَ ���ْوَلَة الدَّ ْرُه �شَ ْنَيا وَحذِّ ���ْرُه َفَجاِئَع الدُّ وَب�شِّ

.
(2(

ِليَن« وَّ
اَب َمْن َكاَن َقْبلََك ِمَن ااْلأَ �شَ

ْرُه ِبَما اأَ يَن وَذكِّ َعلَْيِه اأَْخَباَر اْلَما�شِ

يق���ول الإمام الخميني }: »اأّيها العزي���ز؛ انه�ص من نومك، وتنّبه من غفلتك، 

وا�ش���دد حيازي���م الهّم���ة، واغتن���م الفر�ش���ة م���ا دام هناك مج���ال، وما دام ف���ي العمر 

بقّي���ة، وما دامت قواك تحت ت�ش���ّرفك، و�ش���بابك موجوداً، ول���م تتغّلب عليك - بعد 

���ل فيك الملكات الرذيلة، فابح���ث عن العالج، اأعثر  - االأخ���الق الفا�ش���دة، ولم تتاأ�شّ

على الدواء الإزالة تلك االأخالق الفا�ش���دة والقبيحة، وتلّم�ص �ش���بياًل الإطفاء نائرة 

ال�شهوة والغ�شب.... 

واأف�شل عالج لدفع هذه المفا�شد االأخالقية، هو ما ذكره علماء االأخالق واأهل 

ال�ش���لوك، وه���و اأن تاأخ���ذ كّل واح���دة من المل���كات القبيح���ة اّلتي تراها في نف�ش���ك، 

وتنه����ص بع���زم على مخالفة النف�ص اإلى اأمد، وتعمل عك�ص ما ترجوه وتطلبه منك 

تلك الملكة الرذيلة. 

)))  الكافي، الكليني، ج2، �ض300.

)2)  نهج البالغة، خطبة: )3.
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وعلى اأّي حال؛ اطلب التوفيق من اهلل تعالى الإعانتك في هذا الجهاد، وال �شّك 

في اأّن هذا الُخلق القبيح �شيزول بعد فترة وجيزة، ويفّر ال�شيطان وجنوده من هذا 

.
(1(

الخندق، وتحّل محلهم الجنود الرحمانّية«

م���ط���ال���ع���ة

َلَصاَفَحْتُكُم اْلَمَلاِئَكُة
ِبي َجْعَف���ٍرQ َفَدَخَل َعَلْيِه ُحْمَراُن ْبُن 

َ
ِم ْبِن اْلُم�ْسَتِنيِر َقاَل: ُكْنُت ِعْنَد اأ َع���ْن �َس���الَّ

ْخِبُرَك - 
ُ
ِبي َجْعَفٍرQ: اأ

َ
ا َهمَّ ُحْم���َراُن ِباْلِقَياِم َقاَل ِلأ �ْسَياَء، َفَلمَّ

َ
َلُه َعْن اأ

َ
ْعَي���َن، و�َساأ

َ
اأ

���ا َناأِْتيَك َفَما َنْخُرُج ِمْن ِعْنِدَك َحتَّى َتِرقَّ ُقُلوُبَنا،  نَّ
َ
ْمَتَعَنا ِبَك - اأ

َ
َط���اَل اهلل َبَقاَءَك َلَنا واأ

َ
اأ

ْمَواِل، ُثمَّ َنْخُرُج 
َ
ا�ِض ِمْن َهِذِه اْلأ ْيِدي النَّ

َ
ْنَيا، وَيُهوَن َعَلْيَنا َما ِفي اأ ْنُف�ُسَنا َعِن الدُّ

َ
وَت�ْسُل���َو اأ

 :Qُبو َجْعَفٍر
َ
ْنَيا، َقاَل: َفَقاَل اأ ْحَبْبَنا الدُّ

َ
اِر، اأ ا�ِض والتُّجَّ ْرَنا َمَع النَّ ِمْن ِعْنِدَك َفاإَِذا �سِ

َحاَب  �سْ
َ
َما اإِنَّ اأ

َ
ُب���و َجْعَفٍرQ: اأ

َ
ًة َت�ْسُهُل، ُثمَّ َقاَل اأ ُعُب َوَمرَّ ًة َت�سْ َم���ا ِه���َي اْلُقُلوُب َمرَّ اإِنَّ

َفاَق، َق���اَلQ: َفَقاَل P: وِلَم  ���ٍد P َقاُلوا: َي���ا َر�ُسوَل اهلل َنَخ���اُف َعَلْيَنا النِّ ُمَحمَّ

ْنَيا وَزِهْدَنا،  ْبَتَنا، َوِجْلَنا وَن�ِسيَنا الدُّ ْرَتَن���ا وَرغَّ ا ِعْنَدَك َفَذكَّ َتَخاُف���وَن َذِلَك؟ َقاُلوا: اإَِذا ُكنَّ

���اَر وَنْحُن ِعْنَدَك، َفاإَِذا َخَرْجَنا ِمْن ِعْنِدَك وَدَخْلَنا  َة والنَّ ا ُنَعاِيُن اْلآِخَرَة واْلَجنَّ نَّ
َ
���ى َكاأ َحتَّ

ا  ِتي ُكنَّ َل َعِن اْلَحاِل الَّ ْن ُنَحوَّ
َ
ْهَل، َيَكاُد اأ

َ
ْيَنا اْلِعَياَل واْلأ

َ
ْوَلَد وَراأ

َ
َه���ِذِه اْلُبُيوَت، و�َسمْمَنا اْلأ

ْن َيُك���وَن َذِلَك ِنَفاقًا؟، 
َ
َفَتَخاُف َعَلْيَنا اأ

َ
ا َلْم َنُكْن َعَلى �َس���يْ ٍء، اأ نَّ

َ
َعَلْيَه���ا ِعْن���َدَك، َوَحتَّى َكاأ

 ِ
َّ

ْنَيا، واهلل ُبُكْم ِفي الدُّ ْيَطاِن َفُيَرغِّ َفَق���اَل َلُهْم َر�ُسوُل اهلل P: َكالَّ اإِنَّ َه���ِذِه ُخُطَواُت ال�سَّ

اَفَحْتُكُم اْلَماَلِئَكُة، َوَم�َسْيُتْم َعَلى  ْنُف�َسُكْم ِبَها َل�سَ
َ
ْفُتْم اأ َل���ْو َتُدوُموَن َعَلى اْلَحاَلِة الَِّتي َو�سَ

.
(2(

اْلَماِء...

)))  الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، ف�سل في معالجة المفا�سد الأخالقّية.

)2)  الكافي، الكليني، ج2، �ض423.
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1

الحزن والبكاء هلل تعالى

عن الإمام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب L اأّنه قال:

8

 »الموؤمن ِب�ش���ره في وجهه، وحزنه في قلبه، اأو�ش���ع �شيء �شدراً، واأذّل 

���معة، طويل غّمه، بعيد هّمه، كثير  �ش���يء نف�ش���اً، يكره الِرفعة، وي�شناأُ ال�شُّ

�شمته، م�شغول وقته، �شكور، �شبور، مغمور بفكرته، �شنين بخّلته، �شهل 

الخليقة، لّين العريكة، نف�شه اأ�شلب من ال�شلد، وهو اأذّل من العبد«.

)نهج البالغة، رقم الحكمة: 333)
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تمهيد:

روي اأّن �سبعة من فقراء الأن�سار جاوؤوا اإلى الر�سولP وطلبوا منه تمكينهم من 

ال�ست���راك في الجهاد، فاعتذر منهم ر�سول اهللP بعدم وجدانه لما يحملهم عليه، 

فتوّل���وا واأعينه���م تفي�ض من الدمع، فنزل قول���ه تعالى: {ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
.

(((

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }

 .
(2(

هذه الآية نزلت ب�ساأنهم، وُعِرفوا بعد ذلك با�سم البّكائين

الحزن اإن كان هلل تعالى فهو اآية الإيمان، وعالمة ال�سوق اإلى اهلل �سبحانه وتعالى، 

ال���ذي يمّث���ل الكمال والخير المطلق. وقد ُذكر اأّن الح���زن يكون بمعنى التوّجع على ما 

فات مّما يقبل التدارك بمثل الق�ساء اأو التوبة اأو نحو ذلك، وقد يكون بمعنى التاأ�ّسف 

عل���ى الممتنع كما في مورد الآي���ة المباركة. ول يهّمنا كثيرًا التعّر�ض لمنا�سىء الحزن 

بقدر ما يهّمنا البحث عن فوائده وكيفّية ال�ستفادة منه كنعمة تقّرب من اهلل �سبحانه 

وتعالى.

))) �سورة التوبة، الآية: 92.

)2)  راجع تف�سير »نمونه« ج 8، �ض 80.
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منفوائدالحزنلّلهعّزوجّل:

) � م���ن فوائد الحزن في الموارد التي يمكن فيه���ا تدارك المحزون عليه، اأن يهّب 

الحزين لطلب ذلك المحزون عليه اأو تداركه.

2 � دفع ال�سرور الزائد اّلذي ُيميت القلب، ويبعث اإلى التمّيع وعدم المبالة في اأقّل 

 Qتقدير، وي�سّبب الأ�سر والبطر، وذلك من المهلكات، فعن اأمير الموؤمنين

في خطب���ة المّتقين: »... قلوبه���م محزونة، و�ش���رورهم ماأمونة، واأج�ش���ادهم 

نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، واأنف�ش���هم عفيفة، �ش���بروا اأّياماً ق�شيرة اأعقبتهم 

راحة طويلة. تجارة مربحة ي�ّشرها لهم رّبهم. اأرادتهم الدنيا فلم يريدوها، 

تالي���ن  اأقدامه���م،  ف�ش���اّفون  اللي���ل  اأّم���ا  منه���ا.  اأنف�ش���هم  فف���دوا  واأ�ش���رتهم 

الأج���زاء الق���راآن يرّتلون���ه ترتياًل، يحّزنون به اأنف�ش���هم، وي�ش���تثيرون به دواء 

 .
(((

دائهم...«

ول َيخف���ى اأّنن���ا ل نعني بالحزِن الحزَن الذي يوؤّدي اإلى �سل���ل الإن�سان عن العمل 

الجتماع���ّي، وعن الن�س���راح مع اإخوانه الموؤمني���ن، ويوجب انقبا�س���ه عن النا�ض، 

وانقبا����ض النا�ض عن���ه، واإنّما نعني اأّن حزن الإن�سان الموؤمن يك���ون كامنًا في قلبه، 

يمنع���ه ع���ن الأ�سر والبط���ر والبطال���ة، اإل اأّن ِب�سره ف���ي وجهه، يحّببه اإل���ى النا�ض، 

ويجلب عواطفهم.

فع���ن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »الموؤمن ِب�ش���ره في وجهه، وحزنه في قلبه، 

اأو�شع �شيء �شدراً، واأذّل �شيء نف�شاً، يكره الِرفعة، وي�شناأُ ال�ُشمعة، طويل غّمه، بعيد 

هّمه، كثير �شمته، م�شغول وقته، �شكور، �شبور، مغمور بفكرته، �شنين بخّلته، �شهل 

 .
(2(

الخليقة، لّين العريكة، نف�شه اأ�شلب من ال�شلد، وهو اأذّل من العبد«

)))  نهج البالغة، رقم الخطبة: 93).

)2)  م. ن، رقم الحكمة: 333.
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معن���ى قول���هQ: »الموؤم���ن ب�ش���ره ف���ي وجه���ه، وحزن���ه ف���ي قلب���ه« اأّن هاتين 

خرى، وترفع الآثار ال�سّيئة عنها، فاإّن الحزن وحده يوؤّدي 
ُ
ال�سفتين تكا�سر اإحداهما الأ

اإل���ى النكما�ض عن المجتمع وعن الأعمال الجتماعّية، كما اأّن الِب�سر وحده يوؤّدي اإلى 

البطال���ة والبطر، ولكن متى ما اجتمع الحزن الإلهّي ف���ي القلب مع الِب�سر الماأمور به 

الموؤم���ن اأمام النا�ض، يتّم العتدال، وتكون كّل من ال�سفتين كماًل مح�سًا، ونافعًة له 

ولمجتمعه ولدينه ودنياه واآخرته. 

ومعنى قولهQ: »اأو�شع �شيء �شدراً واأذّل �شيء نف�شاً« اأّنه حينما ي�سبح الإن�سان 

وا�س���ع ال�س���در � و�سعة ال�سدر اآلة الرئا�سة � قد ياأخذه الغرور ب�سبب نجاحه في الأمور 

وقدرت���ه على ح���ّل الم�ساكل ب�سعة ال�س���در، ولكن يعالج ذلك و�سُف���ُه الآخر، وهو: اأّنه 

»اأذّل �ش���يء نف�ش���اً« فه���و دائمًا يلحظ نقائ�ض نف�س���ه، وُيذّل نف�َسه اأم���ام قلبه، ويوؤّنبها 

رة، وهذا يمنع عن بروز تل���ك الحال، ويوؤّدي اإلى  عل���ى اأخطائها، ويراها دائم���ًا مق�سّ

العتدال المطلوب. 

 ،
(((

وفي قولهQ: »�ش���نين بخّلته« ُيحتَمل في كلمة )الخّلة( فتح الخاء و�سّمها

فعل���ى الفتح تكون بمعن���ى الفقر والحاجة، ويك���ون المعنى: اأّن الموؤم���ن يبخل بعر�ض 

حاجت���ه عل���ى النا����ض، فال يمّد ي���د الحاج���ة اإليهم، وعل���ى ال�سّم يك���ون معناها: من 

الإخال�ض وال�سداقة، ومعنى الحتفاظ بالُخّلة، اأي: ال�سداقة اأو الأ�سدقاء، اأن يكون 

وفّيًا لّلذين اّتخذهم اأخاّلء في اهلل حافظًا لهم للغيب بما حفظ اهلل باذًل لهم الن�سح 

والمعونة. 

وفي قولهQ: »نف�ش���ه اأ�ش���لب من ال�ش���لد، وه���و اأذّل من العب���د« �سفتان اأي�سًا 

خرى، فاإّن ال�سالدة وال�سالب���ة واإن كانتا ُيق�سد بهما ال�سجاعة 
ُ
ُت�سل���ح اإحداهما الأ

ف���ي ذات اهلل والمقاوم���ة للحّق و�سّد الباطل، ولكن قد توج���ب هذه الحالة � والتي هي 

)))  راجع مجمع البحرين، الطريحي، ج 5، �ض 365.
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ن���وع اعتم���اد على النف�ض � الغرور والتكّبر، ولكّنه حينما كان � اأي�سًا � مّت�سفًا باأّن نف�سه 

اأذّل عنده من العبد تكون ال�سفتان نافعتين وكماًل عظيمًا للنف�ض. 

البكاءمظهرالحزن:

اإّن من مظاهر الحزن ال�سديد البكاء. والروايات المادحة للبكاء من خ�سية اهلل اأو 

من الحزن كثيرة نذكر بع�سها: 

فع���ن الإمام ال�سادقQ عن اآبائه، عن النبّي P ف���ي حديث المناهي: قال: 

»وَم���ْن ذرف���ت عيناه من خ�ش���ية اهلل كان له بكّل قطرة قطرت من دموعه ق�ش���ٌر في 

الجّن���ة، مكّل���ل بالدّر والجوه���ر، فيه ما ال عين راأت، وال اأُذن �ش���معت، وال خطر على 

 .
(((

قلب ب�شر«

ذن �سمعت، 
ُ
ول غراب���ة م���ن عظيم هذا الثواب بحيث يو�سف باأّنه ل عين راأت، ول اأ

ول خطر على قلب ب�سر، كيف ُرتِّب على مجّرد قطرة من الدمع، لأّن الدمعة كدمعة قد 

ل يكون لها اأّي اأثر ولكن ما يترّتب على الدمعة هو اّلذي له هذا الأجر العظيم: 

آثارالبكاءمنخشيةالّله:

1 ـ م� يك�سف عنه البك�ء:

اإّن الب���كاء يك�سف ع���ن التحّول العظيم في نف�ض الباك���ي، والتفاعل الكامل مع اهلل 

�سبحان���ه وتعالى ومع اأوامره ونواهيه، وتجّلي عظمت���ه تعالى في قلب الباكي وخ�سوعه 

ل���ه. وم���ن هنا يكون البكاء � اأي�سًا � كا�سفًا عن م�ست���وًى عاٍل من الندم على المعا�سي، 

وموجبًا لغفران الذنوب، كما ورد في الحديث عن الإمام الح�سن الع�سكرّيQ عن 

اآبائ���ه R، عن الإمام ال�سادقQ: »اإّن الرجل ليك���ون بينه وبين الجّنة اأكثر 

مّم���ا بي���ن الث���رى اإلى العر�ص؛ لكثرة ذنوبه، فما هو اإاّل اأن يبكي من خ�ش���ية اهلل  عّز 

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج5)، �ض 223.
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 .
(((

وجّل � ندماً عليها حّتى ي�شير بينه وبينها اأقرب من جفنه اإلى مقلته«

ول يعن���ي ذلك اأّنه ينفي �سائر �سرائط التوبة، ب���ل كاأّنه ينظر اإلى اأّن البكاء لو كان 

بكاًء مرتبطًا بالندم ارتباطًا حقيقّيًا فهو ُيالزم تحّقق باقي �سرائط التوبة. 

فعندما تح�س���ل حالة البكاء عند الإن�سان عليه ا�ستثمارها في �سبيل تربية النف�ض 

وتزكيتها وتنميتها، وذلك عن طريق اأن يفر�ض ال�سخ�ض على نف�سه في تلك الحالة ما 

ي�ساء من ت���رك المذموم من الخ�سال اأو الأفعال، اأو اللتزام بالممدوح من الخ�سال 

اأو الأفعال، فاإّن النف�ض تقبل منه هذا التحميل في تلك ال�ساعة التي هي �ساعة ال�سفاء 

و�ساع���ة النفتاح على العاَل���م العلوّي، في حين اأّنه لو اأراد الإن�سان اأن ياأخذ على نف�سه 

خرى ربما ل ُتعطيه نف�سه ذلك ول تطاوعه. 
ُ
التزامًا من هذا القبيل في اأّي �ساعة اأ

2ـ القتراب من اهلل:

 اإّن م���ا يترّتب عل���ى البكاء من القت���راب العاطفّي الكبير م���ن اهلل جّلت عظمته، 

وَخرق ُحُجب النف�ض مّما يوؤّدي اإلى ترّكز التفاعل مع اهلل في النف�ض اأكثر من ذي قبل؛ 

ول���ذا ينبغي للباك���ي اأن يغتنم فر�سة تلك الحالة الذهبّي���ة اّلتي ح�سلت له في تهذيب 

نف�سه وتزكيتها؛ فاإّن هذه الفر�سة ل تح�سل في اأّي وقت �ساء. 

وق���د ورد ع���ن الإمام ال�س���ادقQ: قال: »ما من �ش���يء اإاّل وله كي���ل ووزن، اإاّل 

الدم���وع؛ ف���اإّن القطرة ُتطفئ بحاراً من نار، فاإذا اغرورق���ت العين بمائها لم يرهق 

وجه���ه قت���ٌر وال ذّل���ة، فاإذا فا�ش���ت حّرمه���ا اهلل على النار، ول���و اأّن باكياً بك���ى في اأُّمة 

 .
(2(

لُرحموا«

وع���ن الإمام الر�س���اQ في حديث �سحي���ح ال�سند قال: »كان فيم���ا ناجى اهلل 

ب���ه مو�ش���ىQ اأّنه ما تقّرب اإل���ّي المتقّربون بمثل البكاء من خ�ش���يتي، وما تعّبد 

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 5)،  �ض 226 � 227، الحديث 0).

)2)  م. ن، �ض227، الحديث )).
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ل���ي المتعّب���دون بمثل الورع عن محارم���ي، وال تزّين لي المتزّينون بمثل الزهد في 

الدني���ا عّم���ا يه���ّم الغنى عنه. فقال مو�ش���ىQ: يا اأك���رم االأكرمين: فم���ا اأثبَتهم 

على ذلك؟ فقال: يا مو�شى، اأّما المتقّربون لي بالبكاء من خ�شيتي فهم في الرفيق 

االأعلى ال ي�ش���اركهم فيه اأحد، واأّما المتعّبدون لي بالورع عن محارمي فاإّني اأُفّت�ص 

النا�ص عن اأعمالهم، وال اأُفّت�شهم حياًء منهم، واأّما المتزّينون لي بالزهد في الدنيا 

 .
(((

فاإّني اأبيحهم الجّنة بحذافيرها يتبّووؤن منها حيث ي�شاوؤون«

هذا، والبكاء لي�ض نتيجة الحزن فح�سب، بل يكون نتيجة لبع�ض ال�سفات والحالت 

خ���رى اأي�سًا كالخوف والخ�سوع، قال اهلل تعال���ى: { ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ُ
الأ

چ چ چ چ ڇ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
 .

(2(

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ}
وقال اهلل �سبحانه اأي�سًا: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
.

(3(

ڻ ڻ ڻ}
آّفاتالبكاء:

ولكّننا يجب اأن ننّبه اأخيرًا اإلى بع�ض الآّفات اّلتي قد تترّتب على البكاء؛ كي يلتفت 

اإليها الباكي من خ�سية اهلل ويحترز منها. وطبعًا اإّن هذه الآّفات لو ترّتبت على البكاء 

فه���ي نتيجة �سعف نف����ض الباكي، واإّل فلي�ض من المفرو����ض اأن يترّتب على البكاء من 

خ�سية اهلل اأو من عظمته اأو ما اإلى ذلك غير الخير وال�سعادة.

1 ـ الزهو والكبري�ء:

اإّن النف����ض نتيج���ة �سعفها قد ُتبتلى عقيب طاعاتها وعباداته���ا باآّفة الُعجب وحالة 

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج5)، �ض226، الحديث 9.

)2)  �سورة الإ�سراء، الآيات: 07) � 09).

)3)  �سورة مريم، الآية: 58.
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الزه���و والكبرياء والتبخت���ر، وذلك من اأعظم الذنوب، فال بّد م���ن اللتفات اإلى هذه 

الآّفة والتجّنب عنها، وذلك بالتفات النف�ض �سمن ما هي عليه من كمال نتيجة طاعتها 

اإلى ما لها من نقائ�ض ل تنتهي مهما بلغت من مرقاة الكمال، واأّن ما ح�سلت عليه من 

كمال اإّنما ح�سلت عليه بف�سل اهلل ورحمته وبحوله وقّوته، ولي�ض قد بلغت ما بلغت من 

تلقاء نف�سها. قال اهلل تعالى:

 .
(((

{... ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ... }

وق���د ورد في حديث �سحيح ال�سند عن الحّذاء، ع���ن اأبي جعفر الباقرQقال: 

»ق���ال ر�ش���ول اهلل P: ق���ال اهلل ع���ّز وج���ّل: ال يّت���كل العامل���ون على اأعماله���م اّلتي 

���رين  يعملون بها لثوابي فاإّنهم لو اجتهدوا واأفنوا اأعمارهم في عبادتي كانوا مق�شّ

غير بالغين في عبادتهم ُكنَه عبادتي فيما يطلبون من كرامتي، والنعيم في جّناتي 

ورفيع الدرجات الُعلى في جواري، ولكن برحمتي فليثقوا اأو ف�شلي فليرجوا واإلى 

ح�ش���ن الظّن بي فليطمئّنوا فاإّن رحمتي عند ذلك ُتدركهم وبمّني اأُبّلغهم ر�ش���واني، 

.
(2(

واألب�شهم عفوي فاإّني اأنا اهلل الرحمن الرحيم بذلك ت�شّميت«

وه���ذه الآّفة ل تخت�ّض بالبكاء، ب���ل كثيرًا ما تعر�ض على باقي العبادات والطاعات 

اأي�سًا.

وورد � اأي�سًا � ب�سند �سحيح عن الف�سل بن يون�ض، عن اأبي الح�سنQقال: »قال: 

اأكث���ر م���ن اأن تق���ول: الّلهّم ال تجعلن���ي من المعاري���ن وال ُتخرجني من التق�ش���ير. 

قل���ت: اأّم���ا المعارون فقد عرفت اأّن الرجل يعار الدي���ن ُثّم يخرج منه، فما معنى ال 

���راً  تخرجن���ي م���ن التق�ش���ير؟ فقال: كّل عمل تري���د به اهلل عّز وجّل فكن فيه مق�شّ

���رون، اإاّل من  عند نف�ش���ك، فاإّن النا�ص كّلهم في اأعمالهم فيما بينهم وبين اهلل مق�شّ

 .
(3(

ع�شمه اهلل عّز وجّل«

)))  �سورة النور، الآية: )2.

)2)  الكافي، الكليني، ج2، �ض )6.

)3)  م. ن، ج2، �ض73.
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2 ـ الرتخ�ء والغفلة عن الوظ�ئف:

اإّن من تفاعل مع خ�سّية رّبه اإلى حّد البكاء قد يتخّيل اأّنه قد اأّدى الوظيفة، فين�سى 

اأو يتنا�سى وظائفه اّلتي تكّلفه بذل المال اأو الراحة اأو النف�ض اأو ما اإلى ذلك في �سبيل 

المب���داأ والعقيدة والإ�سالم والم�سلمين، اأو يغف���ل عن الوظائف الجتماعّية اّلتي يجب 

اأن يقوم بها، ويتقوقع على نف�سه وهو م�سرور باأّنه قد اأّدى ما عليه ما دام قد تفاعل مع 

طاعة اهلل تفاعاًل معنوّيًا و�سل اإلى م�ستوى البكاء، ويكون ذلك و�سيلة له للتقاع�ض عن 

الت�سحي���ات الالزمة من دون الإح�سا�ض بوخز ال�سمير. وهذه الآّفة � اأي�سًا � قد تترّتب 

خرى ولو بم�ستوى اأقّل مّما تترّتب على البكاء. 
ُ
على العبادات الأ

وه���ذه � اأي�سًا � من نتائج �سعف النف�ض، واإّل فلي�ض المفرو�ض بالبكاء اأو باأّي عبادة 

خرى اأن يترّتب عليه ذلك. 
ُ
اأ

ولي����ض عالجها بترك البكاء اأو ترك الطاع���ة اأو العبادة، فاإّن ذلك اإعانٌة لل�سيطان 

على هدفه، بل عالجها يكون بمزيد من اللتفات والتيّقظ، وبمعرفة حرمة ما ت�سنعه، 

وكذلك يكون العالج بتعويد النف�ض على خالف هذه الآّفة. 

3 ـ برودة القلب:

اإّن البكاء من طبيعته اأّنه يبّرد القلب، وينّف�ض عن الإن�سان، ولهذا قد ُيوؤَمر الم�ساب 

ف  بفق���د عزيز من اأعّزائه مثاًل بالبكاء على فقيده، وذلك لكي ينّف�ض عن نف�سه ويخفِّ

األم الم�سيبة. وقد يّتفق اأّن الإن�سان الموؤمن حينما بّرد قلبه بالبكاء يرى نف�سه وا�ساًل 

اإل���ى مقام القرب من اهلل، في�سُعف عن اأداء وظائفه الجتماعّية، ويترك ما عليه من 

خرى، اأو 
ُ
الت�سحي���ات اأو الهتمامات التي تحتاج اإلى ب���ذل المال تارًة، اأو بذل النف�ض اأ

ب���ذل الراحة ثالثًة وما اإلى ذلك، فيبتعد بذلك ع���ن اهلل تعالى بدًل عن القتراب اإليه 

�سبحانه. 

فه���ذه الآّفة � اأي�سًا � بحاجة اإلى مزيد من اليقظة ومراقبة النف�ض ومحا�سبتها؛ كي 



97ةمح ه وةمبكلل و نملما

ل يتوّرط الإن�سان الموؤمن في هذه الم�سيدة ال�سيطانّية. 

هذه الآّفة تخت�ّض بالبكاء، ول تترّتب على �سائر العبادات والطاعات.

والواق���ع: اأّن ال�سيطان يدخل مع كّل اإن�سان المدخَل المنا�سب له في اإغوائه، فلي�ض 

يق���در م���ع كّل اأح���د على اإغرائ���ه بالخم���ور اأو الف�ساد الجن�س���ّي � والعياذ ب���اهلل � اأو ما 

اإل���ى ذل���ك، لأّن ال�سخ�ض رّبما ل تك���ون هوايته اإّل في العب���ادة والطاعة، فيدخل معه 

نف����ض المدخل، وُيف�سد عبادته بالُعجب اأو الري���اء، اأو يجعلها �سببًا لنكما�سه عن اأداء 

الوظائف الجتماعّية، وابتعاده عن خدمة الأهداف الإ�سالمّية اأو ما اإلى ذلك. 

فهل���ّم اإل���ى التيّق���ظ الكام���ل، ومراقب���ة النف����ض الدقيق���ة، ومحا�سبته���ا قبل اأن 

ڄ  ڄ  ڄ  ُتحا�َس���ب ي���وم القيامة من ل���دن الناق���د الب�سير ال���ذي {ڄ 

.
(((

{ ڃ  ڃ  ڃ 

)))  �سورة غافر، الآية: 9).
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م���ط���ال���ع���ة

العابد والفاسق
ُرِوي اأّن زنديق���ًا و�سّديقًا قد يدخالن م�سجدًا، فيخرج ال�سّديق زنديقًا؛ لما ُيبتلى 

ب���ه من ُعجب وغرور، ويخرج الزنديق �سّديقًا؛ لم���ا يحظى به من توبة ومن ا�ستهانته 

بنف�سه بالقيا�ض اإلى ال�سّديق. 

وُروي � اأي�سًا � : اأّن عي�سى � عليه وعلى نبّينا واآله ال�سالم � و�سل في �سيره في ال�سحراء 

اإلى �سومعة اأحد الرهبان، وان�سغل بالحديث معه، واإذا ب�ساّب معروف بالف�سق والفجور 

وم�سهور بالمعا�سي مّر في ذاك الطريق، فوقع نظره على عي�سىQمع ذاك العابد، 

ففترت رجله عن الم�سي، ووقف مكانه وقال: يا اإلهي لو راآني عي�سى على ما اأنا عليه من 

عالج الو�سع؟ ولّما 
ُ
الو�س���ع المخجل ماذا اأفعل؟ ولو عاتبني على ما �س���در عّني كيف اأ

وق���ع نظر العابد على الفا�س���ق رفع راأ�سه اإلى ال�سماء وق���ال: الّلهّم ل تح�سرني في يوم 

القيام���ة مع هذا الفا�سق الفاجر، فاأوح���ى اهلل اإلى عي�سىQ: قل لهذا العابد: اإّننا 

ا�ستجبن���ا دعاءك، ول نح�سرك مع���ه؛ فاإّنه اأ�سبح من اأهل الجّنة بتوبته، واأ�سبحت من 

.
(((

اأهل النار بغرورك ونخوتك وعجبك

)))  خزينة الجواهر، �ض 647، نقاًل عن تزكية النف�ض لل�سّيد كاظم الحائري، �ض )30.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:
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فلسفة الدعاء

9
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)�سورة البقرة، الآية: 86))
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)0) لسدا ةمقعلل

تمهيد

اإّن الإن�سان من خالل الدعاء ي�ستطيع اأن ين�سئ �سلة و�سل واّت�سال مع خالقه، تكون 

�سببّا في توفيقه لمراده وحوائجه �سواء الدنيوّية اأم الأخروّية، وحيث اإّن هذا الرتباط 

ل بكرمه المغرق باإح�سانه وعطاياه، اأمر مطلوب  بالخالق القادر، المجزل بنعمه المتف�سّ

عن���د المخلوقين المحتاجين والمفتقرين لحاجتهم وفقره���م اإلى الغني المطلق، يقول 

، كان ل ب���ّد 
(((

تعال���ى: {ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ }

اأن نلحق بحثنا حول العبادة بنوع خا�ض منها وهو الدعاء.

قال ر�سول اهلل P: »اأال اأدّلكم على �شالح ينجيكم من اأعدائكم ويدّر اأرزاقكم ؟ 

.
(2(

قالوا: بلى، قال: تدعون رّبكم بالليل والنهار، فاإّن �شالح الموؤمن الدعاء«

ب���ل اإّن الدعاء �س���الح الأنبياء R، عن الإم���ام الر�ساQ: »عليكم ب�ش���الح 

.
(3(

االأنبياء، فقيل: وما �شالح االأنبياء؟ قال: الدعاء«

وهناك الكثير من الروايات التي تو�سي الإن�سان بالدعاء اأي�سًا، نذكر كنموذج منها 

)))  �سورة فاطر، الآية: 5).

)2)  الكافي، الكليني،  ج2، �ض 468.

)3)  م. ن، �ض 469.
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.
(((

الرواية عن الإمام ال�سادقQ: »عليكم بالدعاء، فاإّنكم ال تقربون بمثله«

الدعاءعبادة

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  {ڀ 

. وه���ذه الآي���ة الكريمة توؤّكد عل���ى حقيقة اأّن 
(2(

{ ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
الدعاء هو من م�ساديق عبادة اهلل �سبحانه وتعالى، فهما ي�ستركان في حقيقة واحدة، 

ه���ي اإظهار الخ�سوع والخ�سوع هلل تعالى، وه���و هدف الخلق وعلته، قال تعالى: {ڄ 

، وه���ذا ما ت�سي���ر اإليه الروايات اأي�سًا، كالرواية 
(3(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} 
، وعن الإمام 

(4(

عن ر�سول اهلل P: »الدعاء مّخ العبادة، وال يهلك مع الدعاء اأحد«

، وفي رواية اأخرى اأّن �سخ�سًا �ساأل الإمام 
(5(

ال�سادقQ:»اإّن الدعاء هو العبادة« 

الباق���رQ: اأّي العب���ادة اأف�سل؟ فقالQ: »ما من �ش���يء اأف�ش���ل عن���د اهلل عّز 

.
(6(

وجّل من اأن ُي�شاأل ويطلب مّما عنده«

واإذا كان الدع���اء عب���ادة فهذا يعني اأّنه مطلوب ومحبوب عند اهلل تعالى في جميع 

الحالت، واأّنه هدف بنف�سه، وم�سداق لأهّم الأهداف الإلهّية، كما هو وا�سح في الآية 

التي اأ�سرنا اإليها �سابقًا {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ }.

الدعاءغايةفينفسه

 ورد عن ر�سول اهلل P: »اإّن اهلل ليتعّهد عبده الموؤمن باأنواع البالء، كما يتعّهد 

اأه���ل البيت �ش���ّيدهم بُط���َرف الطعام، ق���ال اهلل تعال���ى: »وعّزتي وجالل���ي وعظمتي 

وبهائ���ي اإّن���ي الأحم���ي ولّي���ي اأن اأعطي���ه في دار الدنيا �ش���يئاً ي�ش���غله ع���ن ذكري حّتى 

)))  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �ض 30.

)2)  �سورة غافر، الآية: 60.

)3)  �سورة الذاريات، الآية: 56.

)4)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج90، �ض 300.

)5)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 7، �ض 23.

)6)  م. ن، �ض30.



03) لسدا ةمقعلل

يدعوني فاأ�ش���مع �ش���وته، واإّني الأعطي الكافر ُمنيته حتى ال يدعوني فاأ�شمع �شوته 

. وعن الإمام ال�سادقQ اأّنه قال: »اإّن الموؤمن ليدعو اهلل عّز وجّل 
(((

بغ�ش���اً له«

في حاجته، فيقول اهلل عّز  وجّل: اأّخروا اإجابته �ش���وقاً اإلى �ش���وته ودعائه، فاإذا كان 

يوم القيامة قال اهلل عّز وجّل: عبدي، دعوتني فاأّخرت اإجابتك، وثوابك كذا وكذا، 

ودعوتن���ي ف���ي ك���ذا وكذا فاأّخرت اإجابت���ك وثوابك كذا وكذا، ق���ال: فيتمّنى الموؤمن 

. وعن الإمام 
(2(

اأّن���ه ل���م ي�ش���تجب له دعوة ف���ي الدنيا مم���ا يرى من ح�ش���ن الث���واب«

الر�ساQ: »اإّن اهلل يوؤّخر اإجابة الموؤمن �ش���وقاً اإلى دعائه، ويقول: �ش���وت اأحّب 

. وهذا كّله يوؤكد على اأّن الدعاء نف�سه غاية، ولعل بركته في كثير من 
(3(

اأن اأ�شمعه...«

الأحيان اأهّم من بركة ا�ستجابة م�سمونه. 

االفتقارإلىاللهتعالى

 .
(4(

{ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ }

اإّن الدع���اء والعبادة يعك�سان الإح�سا�ض بالخ�س���وع والفقر والرغبة فيما عنده تعالى، 

ل في وج���دان الإن�سان، والذي يظهر حّت���ى عند الغافلين في  ه���ذا الإح�سا����ض المتاأ�سّ

بع�ض الظروف اّلتي ت�ستثير ه���ذا الإح�سا�ض، يقول تعالى { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

،{ں 
(5(

{ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
{ٱ   ،

(6(

{ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج90، �ض )37.

)2)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �ض62.

)3)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج 90، �ض370.

)4)  �سورة الفرقان، الآية:77.

)5)  �سورة الإ�سراء، الآية: 67.

)6)  �سورة يون�ض، الآية:2).
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. وه���ذا كله ي�سي���ر اإلى حقيقة واح���دة ت�سير اإليها الآي���ة الكريمة{ ۀ 
(((

ٿ}
 .

(2(

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ٿ }
فالإن�س���ان فقير محتاج لفي����ض اهلل ورحمته تعالى ب�سكل دائ���م وم�ستمّر، وفي كّل 

الظ���روف والأحوال. وعلى هذا القلب اأن يكون خا�سعًا متوّجهًا هلل تعالى، �ساعرًا بهذا 

الفقر وهذه الحاجة، ملتم�سًا لذلك الفي�ض وتلك الرحمة في جميع الظروف والحالت، 

في ال�سدة والرخاء، وقد ورد عن ر�سول اهلل P مو�سيًا الف�سل بن العبا�ض: »احفظ 

اهلل يحفظ���ك، احف���ظ اهلل تج���ده اأمام���ك، تع���ّرف اإلى اهلل ف���ي الرخ���اء يعرفك في 

. وعن الإمام اأمير الموؤمنين عليQ اأّنه كان يقول: »ما من اأحد ابُتلي 
(3(

ال�ش���ّدة«

. وعن الإمام 
(4(

واإن عظم���ت بل���واه اأحّق بالدعاء من المعافى ال���ذي ال ياأمن البالء«

اأب���ي الح�سنQ: »اإّن اأب���ا جعفرQ كان يقول: ينبغي للموؤمن اأن يكون دعاوؤه 

ف���ي الرخ���اء نحواً من دعائه في ال�ش���ّدة، لي�ص اإذا اأُعطي فتر، فال تمّل الدعاء، فاإّنه 

.
(5(

من اهلل عّز وجّل بمكان«

كيفيكونالدعاء؟

على الم�ستغل بالدعاء اأن يعلم اأّنه يقف بين يدي العزيز المقتدر، ويتوّجه بخطابه 

لجّبار ال�سماوات والأر�ض، ومالك الملك، ويتوّقع اأن يحظى برعاية اهلل تعالى ورحمته 

بحيث ي�ستجيب لدعائه، وهذا كّله ي�ستوجب اأن يلتفت اإلى الآداب الواردة في الروايات 

لتعّلمن���ا كي���ف نكون على اأف�سل حال من جهة التاأّدب اأم���ام جّبار ال�سماوات والأر�ض، 

وكيف نكون اأقرب لقبول الدعاء وا�ستجابته. 

)))  �سورة الروم، الآية:33.

)2)  �سورة فاطر، الآية: 5).

)3)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 7، �ض42.

)4)  م. ن.

)5)  م. ن. ج7، �ض)6.



05) لسدا ةمقعلل

آدابالدعاء

اإّن اآداب الدعاء كثيرة منها ما هو متعّلق بالقلب والنّية، ومنها ما هو مرتبط بالعمل 

ة، نذكر منها: والعقل، وكّل واحد منها له اأدّلته ال�سرعّية، ورواياته الخا�سّ

اأ - الآداب القلبّية:

)- االإقبال القلبّي: والمراد به التوّجه اإلى اهلل تعالى بكّل كياننا فال ي�سغل فكرنا 

�سواه، ول يلهينا عنه �سيء من حطام الدنيا، روي عن اأبي عبد اهللQ: »اإّن 

اهلل عزَّ وجلَّ ال ي�ش���تجيب دعاًء بظهر قلٍب �ش���اٍه، فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ثّم 

.
(1(

ا�شتيقن باالإجابة

وف���ي رواي���ة اأخرى عن���هQ ق���ال: »اإذا دع���وت فاأقب���ل بقلب���ك وظ���نَّ حاجتك 

 .
(2(

بالباب«

2- االأم���ل ب���اهلل وحده: ع���ن الإمام ال�سادقQ: »اإذا اأراد اأحدكم اأن ال ي�ش���األ 

رّب���ه �ش���يئاً اإال اأعط���اه، فليياأ����ص م���ن النا�ص كّله���م، وال يكون له رج���اء اإال عند 

 .
(3(

اهلل، ف���اإذا عل���م اهلل عّز وجّل ذلك من قبله لم ي�ش���األ اهلل �ش���يئاً اإال اأعطاه«

وروي اأّن اهلل تعال���ى اأوح���ى اإلى عي�س���ىQ: »ادعني دع���اء الحزين الغريق 

الذي لي�ص له مغيث، يا عي�شى؛ �شلني وال ت�شاأل غيري، فيح�شن منك الدعاء 

.
(4(

ومّني االإجابة«

3- ترقي���ق القل���ب: وينبغي عند الدعاء ا�ست�سع���ار رّقة القلب وحالة الخ�سية، فقد 

.
(5(

ورد عن ر�سول اهلل P: »اغتنموا الدعاء عند الرّقة، فاإّنها رحمة«

))) الكافي،الكليني،  ج 2، �ض 473.

)2) م. ن.

)3) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 6)، �ض95.

)4) م. ن، ج7، �ض43).

)5) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج90، �ض 3)3.
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4- الب���كاء والت�ش���ّرع: حيث للبكاء ثواب جزيل عن���د اهلل تعالى. وفي الرواية عن 

اأب���ي عب���د اهلل ال�سادقQ: »ما م���ن عيٍن اإاّل وه���ي باكيٌة ي���وم القيامة اإاّل 

 ، عيناً بكت من خوف اهلل، وما اغرورقت عيٌن بمائها من خ�شية اهلل عزَّ وجلَّ

ه فرهق  م اهلل ع���زَّ وجلَّ �ش���ائر ج�ش���ده على النار، وال فا�ش���ت عل���ى خدِّ اإاّل ح���رَّ

ذل���ك الوج���ه قت���ٌر وال ِذلَّة، وَما ِمن �َش���يٍء اإاّل ول���ه َكي���ٌل ووزٌن اإال الَدمَعة، فاإنَّ 

ٍة  اهلل عزَّ وجلَّ ُيطِفئ ِبالَي�شيِر ِمنَها الِبحاَر ِمَن الناِر، فلو اأنَّ عبداً بكى في اأمَّ

 .
(((

َة ِبُبَكاِء ذلك الَعبد« لرِحَم اهلل عزَّ وجلَّ ِتلك االأمَّ

والب���كاء يجع���ل الدع���اء اأق���رب لالإجابة، فق���د ورد ف���ي الرواية عن الإم���ام اأمير 

الموؤمني���نQ: »ب���كاء العيون وخ�ش���ية القلوب م���ن رحمة اهلل تعالى ذك���ره، فاإذا 

وجدتموها فاغتنموا الدعاء، ولو اأّن عبداً بكى في اأّمة لرحم اهلل تعالى ذكره تلك 

 .
(2(

االأّمة لبكاء ذلك العبد«

واإن لم ت�ستطع البكاء فتذّكر الموت واأهل القبور فاإّن ذلك قد يرّقق القلب وُيجري 

الدمع، فعن اإ�سحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد اهللQ: »اأدعو فاأ�ش���تهي البكاء 

وال يجيئن���ي، ورّبم���ا ذك���رت بع�ص من مات من اأهلي ف���اأرّق واأبكي، فهل يجوز ذلك؟ 

.
(3(

فقالQ: »نعم، فتذّكرهم، فاإذا رققت فابك، وادع رّبك تبارك وتعالى«

5- االإلح���اح في الم�ش���األة: فال يتعّجل الموؤم���ن قبول الدعاء و�سرعة الإجابة، فقد 

يوؤّخر اهلل تعالى الإجابة لحكمة ل يعلمها، فاإّن اهلل تعالى يحّب الإلحاح من العبد 

 Qف���ي الطلب منه و�سماع طلب���ه وت�سّرعه، ففي الرواية ع���ن اأبي عبد اهلل

ق���ال: »اإنَّ اهلل ع���زَّ وجلَّ ك���ره اإلح���اَح النا�ص بع�ش���هم على بع�ٍص في الم�ش���األة 

)))  الكافي، الكليني،  ج 2، �ض 482.

)2) بحار الأنوار، ج90، �ض336.

)3) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �ض74.
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.
(((

واأحبَّ ذلك لنف�شه، اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ يحبُّ اأن ُي�شاأَل وُيطلب ما عنده«

وعل���ى الداع���ي اأن ل يقنط م���ن رحمة اهلل فيت���رك الدعاء، فعن الإم���ام ال�سادق

Q اأّنه قال: »ال يزال موؤمن بخير ورجاء رحمة من اهلل عّز وجّل ما لم ي�شتعجل 

فيقنط ويترك الدعاء، قلت: كيف ي�شتعجل؟ قالQ: يقول قد دعوت منذ كذا 

 .
(2(

وكذا وما اأرى االإجابة«

وم���ن اأجم���ل ما ف���ي الباب م���ن التعليل لب���طء الإ�ستجابة م���ا ورد من �س���وؤال اأحد 

 :Qلالإمام ع���ن ذلك، ففي الرواي���ة: قلت للر�سا Qاأ�سح���اب الإم���ام الر�سا

ُجعل���ت فداك اإّني ق���د �ساألت اهلل تبارك وتعالى حاجة منذ ك���ذا وكذا �سنة، وقد دخل 

قلبي م���ن اإبطائها �سيء، فقالQ: »يا اأحمد اإّياك وال�ش���يطان اأن يكون له عليك 

�ش���بيل حّتى يعر�ش���ك، اإّن اأبا جعفر �ش���لوات اهلل عليه كان يقول: اإّن الموؤمن ي�ش���األ 

اهلل الحاجة فيوؤّخر عنه تعجيل حاجته حّباً ل�شوته، وا�شتماع نحيبه، ثّم قال: واهلل 

ل لهم  ا عجَّ لَم���ا اأّخ���ر اهلل ع���ن الموؤمنين مّم���ا يطلبون في هذه الدنيا خيٌر له���م ممَّ

منها، واأّي �شيء الدنيا؟ اإّن اأبا جعفر كان يقول: ينبغي للموؤمن اأّن يكون دعاوؤه في 

ة، لي����ص اإذا ابُتلَي َفَتر، فال َتِم���لَّ الدعاء فاإّنه من  الرخ���اء نح���واً من دعائه في ال�ِش���دَّ

 .
(3(

اهلل تبارك وتعالى بمكان«

ب- الآداب العملّية:

)- ال�ش���دقة والم�ش���جد: روي ع���ن الإم���ام ال�س���ادقQ اأّن���ه ق���ال: »كان اأبي 

اإذا طل���ب الحاجة... قّدم �ش���يئاً فت�ش���ّدق به، و�ش���ّم �ش���يئاً من طي���ب، وراح اإلى 

 .
(4(

الم�شجد ودعا في حاجته بما �شاء اهلل«

)))  الكافي،الكليني،  ج 2، �ض 475.

)2) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج7، �ض 55.

)3) م. ن، ج9، �ض 367.

)4) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج7، �ض 67.
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���اأ فاأح�ش���ن  2- الطهارة وال�ش���الة: عن الإمام ال�سادقQ اأّنه قال: »من تو�شّ

الو�ش���وء، ثّم �ش���ّلى ركعتين، فاأتّم ركوعهما و�ش���جودهما، ثّم �شّلم واأثنى على 

اهلل ع���ّز وج���ّل وعلى ر�ش���ول اهلل P، ثّم �ش���األ حاجته، فقد طل���ب الخير في 

.
(((

مظاّنه، ومن طلب الخير في مظاّنه لم يخب«

3- رف���ع اليدي���ن: ع���ن ر�س���ول اهلل P: »اإن اهلل لي�ش���تحي م���ن العب���د اأن يرفع 

. وعن الإمام الح�سينQ: »كان ر�ش���ول 
(2(

اإلي���ه يدي���ه فيرّدهما خائبتي���ن«

. وعن محّمد 
(3(

اهلل P يرفع يديه اإذا ابتهل ودعا كما ي�ش���تطعم الم�ش���كين«

ب���ن م�سلم، قال: �ساألت اأب���ا جعفرQ عن قول اهلل عّز وجّل: »{ٺ ٿ 

؟ فقالQ: »اال�شتكانة هي الخ�شوع، والت�شّرع هو 
(4(

ٿ ٿ ٿ}
 .

(5(

رفع اليدين والت�شّرع بهما«

وق���د يتبادر ال�سوؤال عن �سبب رف���ع اليد عند الدعاء ومعناه، وق���د اأ�سارت الرواية 

ع���ن الإمام الر�ساQ اإلى ذلك عندما �ساأله اأبو ق���ّرة: ما بالكم اإذا دعوتم رفعتم 

اأيديكم اإلى ال�سماء؟ فقال اأبو الح�سن الر�ساQ: »اإّن اهلل ا�ش���تعبد خلقه ب�شروب 

من العبادة.. وا�ش���تعبد خلقه عند الدعاء والطلب والت�شّرع بب�شط االأيدي ورفعها 

 .
(6(

اإلى ال�شماء لحال اال�شتكانة وعالمة العبودّية والتذّلل له«

4- االإ�ش���رار بالدع���اء: ودع���وة ال�س���ّر اأف�سل من دعوة العلن واأكث���ر ثوابًا عند اهلل 

. وف���ي الرواية 
(7(

واأعظ���م اأثرًا، يق���ول تعال���ى:{ہ ہ ھ ھ ھ}

عن الإمام الر�ساQ: »دعوة العبد �ش���ّراً دعوة واحدة تعدل �ش���بعين دعوة 

)))  الكافي، الكليني، ج6، �ض 433.

)2) مكارم الأخالق، الطبر�سي، �ض 276.

)3) م. ن، ج 6، �ض 433.

)4)  �سورة الموؤمنون، الآية:76.

)5) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج27، �ض 46.

)6) م. ن.

)7) �سورة الأعراف، الآية: 55.
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.
(((

عالنية«

5- التاأّني وعدم اال�شتعجال: فعن الإمام ال�سادقQ: »اإّن رجاًل دخل الم�شجد 

ف�شّلى ركعتين، ثّم �شاأل اهلل عّز وجّل، فقال ر�شول اهلل P: عّجل العبد رّبه، 

 ،P وجاء اآخر ف�شّلى ركعتين ثّم اأثنى على اهلل عّز وجّل و�شّلى على النبّي

. وعنهQ: »اإّن العبد اإذا دعا لم يزل 
(2(

فقال ر�ش���ول اهلل P: �ش���ل ُتعط«

.
(3(

اهلل تبارك وتعالى في حاجته ما لم ي�شتعجل«

 6- التخّت���م بالعقي���ق والفي���روزج: من الآداب الواردة ف���ي الدعاء لب�ض خاتم من 

عقي���ق اأو م���ن فيروزج، ففي الرواي���ة عن ر�سول اهلل P: »ق���ال اهلل عّز وجّل: 

. وعن 
(4(

اإّني الأ�شتحي من عبد يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فاأرّدها خائبة«

الإم���ام ال�سادقQ: »م���ا ُرفعت كّف اإل���ى اهلل عّز وجّل اأح���ّب اإليه من كّف 

 .
(5(

فيها عقيق«

7- م�ش���ح الوج���ه والراأ����ص باليدين: ومن الآداب المتاأّخ���رة عن الدعاء اأن يم�سح 

الداع���ي وجهه وراأ�سه بيديه، ففي الرواية عن الإمام ال�سادقQ: »ما اأبرز 

عب���د ي���ده اإل���ى اهلل العزيز الجّبار اإاّل ا�ش���تحيا اهلل ع���ّز وجّل اأن يرّدها �ش���فراً 

حّت���ى يجع���ل فيها من ف�ش���ل رحمته ما ي�ش���اء، فاإذا دعا اأحدكم ف���ال يرّد يده 

.
(6(

حّتى يم�شح على وجهه وراأ�شه«

أكملالدعاء

على الرغم من اأّن الدعاء مطلوب في كّل زمان ومكان، اإّل اأّن هناك بع�ض الأزمنة 

))) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �ض 63.

)2) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، �ض 80.

)3) م. ن، �ض 55.

)4) م، ن، �ض44).

)5) م.ن، ج 5، �ض87.

)6) م. ن، ج5، ح7،  �ض)5.
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والتاأّثر  اأق��ّل  الحجب  تكون  حيث  لال�ستجابة،  قابلّية  اأكثر  الدعاء  تجعل  والأمكنة 

بالدعاء اأكبر.

فمن اأف�سل الأوقات، التهّجد في اآخر الليل، والنا�ض نيام، فت�ستغفر وت�سّلي ركعتين 

وتذك���ر اهلل ث���ّم ت�ساأل حاجتك، واهلل يحّب من الموؤمني���ن ذلك، حيث يقول تعالى بعد 

.
(((

ذكره المّتقين:{ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ }

ففي الوقت الذي تنام فيه عيون العباد، تقوم بين يدي اهلل تعالى، في وقت ال�سفاء 

وقّلة ال�ساغل الدنيوّي، ففي هذا الوقت يتفّرغ عباد اهلل المخل�سون للدعاء والمناجاة، 

وعن نوف البكالّي في حديث قال: راأيت اأمير الموؤمنينQ ذات ليلة وقد خرج من 

فرا�سه وقال لي: »يا نوف، اإّن داوودQ قام في مثل هذه ال�شاعة من الليل فقال: 

. وعن الإمام ال�سادقQ: »كان 
(2(

اإّنها �شاعة ال يدعو فيها عبد اإاّل ا�شتجيب له«

فيما ناجى اهلل به مو�شى بن عمرانQ اأن قال له: يا ابن عمران، كذب من زعم 

اأّن���ه يحبن���ي ف���اإذا جّنه الليل نام عّن���ي، األي�ص كل محّب يحّب خل���وة حبيبه؟ ها اأنا يا 

ابن عمران مّطلع على اأحبائي، اإذا جّنهم الليل حّولت اأب�شارهم في قلوبهم، ومثلت 

عقوبت���ي بي���ن اأعينهم، يخاطبوني عن الم�ش���اهدة، ويكّلموني عن الح�ش���ور. يا ابن 

عم���ران، ه���ب لي من قلبك الخ�ش���وع، ومن بدنك الخ�ش���وع، وم���ن عينيك الدموع، 

 .
(3(

وادعني في ظلم الليل، فاإّنك تجدني قريباً مجيباً«

وقد قال اأمير الموؤمنينQ في �سفة المّتقين: »اأّما الليل ف�شاّفون اأقدامهم... 

فهم حانون على اأو�شاطهم، مفتر�شون لجباههم واأكّفهم وركبهم واأطراف اأقدامهم، 

 .
(4(

يطلبون اإلى اهلل تعالى في فكاك رقابهم«

وم���ن اأف�ش���ل الح���االت اجتماع الموؤمني���ن بين يَدي رّبهم ف���ي دعائهم وت�سّرعهم 

))) �سورة الذاريات، الآية: 7).

)2) و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج7، �ض 78.

)3) م. ن.

)4) نهج البالغة، خطبة المتقين.



))) لسدا ةمقعلل

اإليه، فع���ن الإمام ال�سادقQ: »ما من رهط اأربعين رج���اًل اجتمعوا فدعوا اهلل 

ع���ّز وج���ّل في اأمر اإاّل ا�ش���تجاب اهلل لهم، ف���اإن لم يكونوا اأربعي���ن فاأربعة يدعون اهلل 

ع���ّز وجّل ع�ش���ر مرات اإاّل ا�ش���تجاب اهلل لهم، فاإن لم يكونوا اأربع���ة فواحد يدعو اهلل 

. وعنهQ: »م���ا اجتمع اأربعة 
(((

اأربعي���ن مّرة، في�ش���تجيب اهلل العزي���ز الجّبار له«

 .
(2(

رهط قط على اأمر واحد، فدعوا اهلل عّز وجّل، اإاّل تفّرقوا عن اإجابة«

وم���ن اأف�ش���ل االأمكنة مّك���ة المكّرمة، روي عن الإم���ام الر�ساQ اأّنه قال: »ما 

وقف اأحد بتلك الجبال اإاّل ا�شتجيب له، فاأّما الموؤمنون في�شتجاب لهم في اآخرتهم، 

 :Qوعن الإمام عل���ي بن الح�سين .
(3(

واأّم���ا الكّف���ار في�ش���تجاب لهم في دنياه���م« 

»لّم���ا هب���ط اآدمQ اإل���ى االأر�ص طاف بالبي���ت، فلّما كان عند الم�ش���تجار، دنا من 

البي���ت فرفع يديه اإلى ال�ش���ماء، فقال: يا رّب اغف���ر لي، فنودي: اإّني قد غفرت لك، 

قال: يا رّب، ولولدي، فنودي: يا اآدم، من جاءني من ولدك فباء بذنبه بهذا المكان 

 .
(4(

غفرت له«

وم���ن اأف�سلها اأي�سًا تحت قّبة �سّيد ال�سهداء الإمام الح�سينQ، حيث نقراأ في 

زي���ارة الناحي���ة المقّد�سة المن�سوب���ة لالإمام الحّجة |: »ال�ش���الم على م���ن االإجابة 

.
(5(

تحت قبته«

 :Qث���ّم تاأتي الم�ساجد بع���د ذلك في الأف�سلّية حيث ورد ع���ن الإمام ال�سادق

»عليك���م باإتي���ان الم�ش���اجد، فاإّنه���ا بي���وت اهلل ف���ي االأر����ص... فاأكثروا فيها ال�ش���الة 

 ه���ي محّل لالإجابة. وهناك م�ساجد ورد التاأكيد 
ّ
. فالم�ساجد ب�سكل عام 

(6(

والدع���اء«

عليها ب�سكل خا�ّض كم�سجد الر�سول الأعظم P في المدينة المنّورة، حيث ورد عن 

))) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7، �ض 04).

)2) م. ن.

)3) بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج96، �ض )26.

)4) م. ن، �ض 206.

)5) م. ن، ج 98، �ض 234.

)6) م. ن، ج80،  �ض384.
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الإم���ام ال�س���ادقQ: »اإذا فرغت من الدع���اء عند قبر النب���ّي P، فائت المنبر 

و�ش���ل حاجت���ك، فاإّن ر�ش���ول اهلل P ق���ال: ما بين منبري وبيتي رو�ش���ة من ريا�ص 

.
(2(

 من ترع الجّنة..«
(1(

الجّنة، ومنبري على ترعة

كيفندعو؟

اب���داأ بالب�ش���ملة: ع���ن ر�س���ول اهلل P: »ال يرّد دع���اء اأّوله ب�ش���م اهلل الرحمن   -1

.
(3(

الرحيم«

�ش���لِّ عل���ى النب���ّي واآله P، في بداي���ة الدعاء وفي ختامه: ع���ن اأبي عبد اهلل  -2

Q ق���ال: »كّل دع���اء ُيدع���ى اهلل ع���ّز وج���ّل به محج���وٌب عن ال�ش���ماء حّتى 

. وفي روايٍة اأخ���رى عنهQ قال: »من 
(4(

ي�ش���لَّى عل���ى محّم���د واآل محّم���د«

دعا ولم يذكر النبّي P رفرف الدعاء على راأ�ش���ه، فاإذا ذكر النبي P ُرفع 

.
(5(

الدعاء«

ادُع بالماأثور واأثِن على اهلل وتو�ّسل بالنبّي واآله، فاإّن ذلك اأدعى لال�ستجابة، كما   -3

اأّن اآثار اأهل البيت R في هذا المجال كثيرة وح�سبك ال�سحيفة ال�سّجادية 

المبارك���ة وما ورد فيها من اأدعية تمّثل قّم���ة العرفان باهلل والخ�سوع والخ�سوع 

والتذّلل له �سبحانه، وفي �سّتى الحاجات. 

 عن عبد الرحيم الق�سير قال: دخلت على اأبي عبد اهللQ فقلت: جعلت فداك 

اإن���ي اخترعت دع���اء، قال: دعني من اختراع���ك. اإذا نزل بك اأمر فاف���زع اإلى ر�سول 

اهلل P و�س���ّل ركعتي���ن تهديهما اإلى ر�سول اهلل P. قلت: كيف اأ�سنع؟ قال: تغت�سل 

وت�سّل���ي ركعتي���ن ت�ستفتح بهما افتتاح الفري�سة وت�سهد ت�سّه���د الفري�سة، فاإذا فرغت 

))) الترعة: هي الباب ال�سغير.

)2) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج4)، �ض345.

)3)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج90 ، �ض 3)3.

)4)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 7، �ض 92

)5) م. ن. �ض 93 - 94.
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م���ن الت�سّهد و�سّلمت قلت: »اللهّم اأنت ال�ش���الم ومنك ال�ش���الم واإليك يرجع ال�ش���الم 

الله���ّم �ش���ّل عل���ى محّم���د واآل محّمد وبّل���غ روح محّمد مّن���ي ال�ش���الم واأرواح االأئّمة 

ال�ش���ادقين �ش���المي واردد علّي منهم ال�شالم وال�ش���الم عليهم ورحمة اهلل وبركاته، 

الله���ّم اإّن هاتي���ن الركعتين هدّية مّني اإلى ر�ش���ول اهلل P فاأثبني عليهما ما اأّملت 

.
(((

ورجوت فيك وفي ر�شولك يا ولّي الموؤمنين...«

وفيالختام

ينبغ���ي لنا اأن ل نغفل عن ه���ذا الباب المهّم اّلذي هو من اأب���واب الرحمة الإلهّية، 

حّت���ى ل نحرم اأنف�سنا من فيو�سات اهلل التي ل تنفد اأب���دًا، وحّتى ن�ستغني ب�سوؤال اهلل 

تعالى الرّب المقتدر عن م�ساألة عبيده الفقراء، فنكون اأعزاء باهلل في الدنيا، اأغنياء 

عّما في اأيدي النا�ض، نجب���اء في الآخرة، {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

.
(2(

ۀ ہ ہ}
وعلين���ا اأن ل نن�سى اإم���ام زماننا | في الدعاء له على كّل حال وفي كّل وقت، من 

تعجيل الفرج له فاإّن في ذلك فرج �سيعته ومريديه.

 »الّلهّم كن لولّيك الحّجة ابن الح�ش���ن �ش���لواتك عليه وعلى اآبائه في هذه 

ال�ش���اعة وفي كّل �ش���اعة ولّيا وحافظاّ وقائداً ونا�شراً ودليال وعينا حّتى ت�شكنه 

اأر�ش���ك طوع���اً وتمّتع���ه فيها طوياًل برحمتك ي���ا اأرحم الراحمين و�ش���ّل اللهم 

على �شّيدنا محّمد واآله الطاهرين«.

)))  الكافي، الكليني،  ج3، �ض 476.

)2)  �سورة ف�سلت، الآية: 35. 



ملّتدين4)) ول��وع��ظ��ا   ...

م���ط���ال���ع���ة

أّيها العزيز
اإعل���م اأّيها العزيز اأّنه مثلما يكون لهذا الج�سد �سّحة ومر�ض، وعالج ومعالج، فاإّن 

للنف�ض الإن�سانّية اأي�سًا �سّحة ومر�سًا، و�سقمًا و�سالمة، وعالجًا ومعالجًا.

اإّن �سّح���ة النف�ض و�سالمتها هي العتدال في طري���ق الإن�سانّية، ومر�سها و�سقمها 

هو العوجاج والنحراف عن طريق الإن�سانّية. واإّن الأمرا�ض النف�سّية اأ�سّد فتكًا باآلف 

المّرات من الأمرا�ض الج�سمية، وذلك لأن هذه الأمرا�ض اإنما ت�سل اإلى غايتها بحلول 

الموت. فما اإن يحّل الموت، وتفارق الروح البدن، حتى تزول جميع الأمرا�ض الج�سمية، 

ول يبق���ى اأثر لالآلم اأو الأ�سق���ام في الج�سد، ولكّنه اإذا كان ذا اأمرا�ض روحية واأ�سقام 

نف�سية ل �سمح اهلل فاإّنه ما اإن تفارق الروح البدن حتى تظهر اآلمها واأ�سقامها.

اإّن مث���ل التوّجه اإلى الدنيا والتعّلق بها، كمثل المنحدر اّلذي ي�سلب الإن�سان �سعوره 

بنف�س���ه. فعندما يزول ارتباط الروح بدنيا البدن، يرجع اإليها ال�سعور بذاتها، ومن ثّم 

الإح�سا�ض بالآلم والأ�سقام اّلتي كانت في باطنها...

وتل���ك الآلم اإّم���ا اأن تكون مالزمة لها )للروح( ول تزول عنه���ا اأبدًا، واإّما اأن تكون 

قابل���ة للزوال. وفي هذه الحال يقت�سيه���ا اأن تبقى اآلف ال�سنين تحت ال�سغط والعناء 

والنار والحتراق قبل اأن تزول، اإذ اإّن اآخر الدواء الكّي ...

اإّن منزل���ة الأنبي���اء R هي منزلة الأطباء الم�سفقي���ن، اّلذين جاوؤوا بكّل لطف 

ومحّب���ة لمعالج���ة المر�سى، باأنواع الع���الج المنا�سب لحالهم، وقام���وا بهدايتهم اإلى 

طريق الر�ساد... اإّن الأعمال الروحّي���ة القلبّية والظاهرّية والبدنّية هي بمثابة الدواء 

للمر����ض، كما اأّن التقوى... بمثاب���ة الوقاية من الأمور الم�سّرة... ومن دون الحمية ل 

.
(((

يمكن اأن ينفع العالج، ول اأن يتبّدل المر�ض اإلى ال�سّحة

)))  الأربعون حديثًا، الإمام الخميني، �ض )20، ط )99)، دار التعارف.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

1

حبُّ الجاه

10

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  {ې 

ۈئ ۈئ}
)�سورة الق�س�ض، الآية: 83)



ملّتدين6)) ول��وع��ظ��ا   ...



7))ابل ةمّلح

تمهيد

لق���د اأودع اهلل �سبحانه وتعالى في الإن�سان ميوًل ورغب���ات، واأودع فيه قوى باطنّية 

كال�سه���وة والغ�سب، لأج���ل الحفاظ على الن���وع الإن�سانّي وا�ستم���رار الب�سرّية، ولأجل 

محافظ���ة الإن�سان عل���ى نف�سه والدفاع عنها. لك���ن قد ي�ستخدم الإن�س���ان هذه القوى 

ب�سكل اإفراط���ّي، وقد يفّرط بها فيبتعد عن جاّدة الحّق وال�سواب، وهي الحّد الو�سط 

اّل���ذي ينبغ���ي لالإن�سان اأن ي�سير عليه؛ بحيث ل يغفل عن���د ا�ستخدامه لهذه القوى عن 

الهدف الذي وجدت لأجله.

فبع����ض النا�ض يحّب المال حّبًا جّمًا، وبع����ض ل هّم له �سوى ال�سعي خلف الجمال، 

واآخ���رون ي�سعون نحو الج���اه والمن�سب وال�سمعة، ويطلبون الوجاه���ة في هذه الدنيا، 

ويحّبون اأن يكونوا مو�سع احترام النا�ض وتقديرهم، ومنهم من يريد اأن ينحني اأمامه 

النا����ض � كفرع���ون � ول يح���ّب اأن تجري الأم���ور اإّل من خالله، وعب���ره، ويطلب النا�ض 

حوائجه���م منه هو بالذات، فهو يرى اأّنه اأرفع �ساأنًا من الجميع، يجب اأن يكون الكالم 

له فقط، و�سدر المجل�ض له فقط، حّتى لو كان في الواقع اأقّل النا�ض فهمًا ودراية. هذا 

ى بمحّب  ال�سخ����ض الراغب للو�سول اإلى اأعلى المراتب والمقام���ات طلبًا للِرفعة ُي�سمَّ

الجاه وال�سلطة.



ملّتدين8)) ول��وع��ظ��ا   ...

خطورةحّبالجاه

اإّن ه���ذه الرذيلة ُتعتبر م�س���درًا لكثير من المفا�سد، فهي من ناحية تبعد �ساحبها 

ع���ن الخالق �سبحانه، ومن ناحية اأخرى تبعده عن النا�ض من حيث ل ي�سعر. و�ساحب 

ه���ذه الرذيلة يتوّخى �سّت���ى الطرق للو�سول اإلى مراده وتحقي���ق اأهدافه واإ�سباع ميوله 

ورغباته، مقتحمًا بها المهالك والمخاطر. والأخطر من ذلك كّله اأّنها تظهر ل�ساحبها 

بثوبه���ا الجمي���ل، و�سورتها الح�سنة بحيث ل يلتفت �ساحبها اإل���ى اأّنه ممقوت من اهلل 

والنا����ض، فتظهر له على اأّن عمله هذا الذي يق���وم به بدافع الإح�سا�ض بالم�سوؤولية � ل 

حّب الجاه � اأو بدافع العزم على اأداء الواجبات الجتماعية � ل طلب الرئا�سة � ول يظّن 

اأح���ٌد اأّنه نقّي من هذه الرذيلة، واأّنه غير مبتلى بهذه الخ�سلة ال�سيئة، فاإّن هذا الظّن 

نف�سه من و�سو�سات اإبلي�ض ليظهر هذه الرذيلة بردائها الجميل ل�ساحبها.

نعم، هذه ال�سفة هي عند ال�سغار وال�سباب اليافعين قليلة وغير بارزة، لكن كّلما 

لت، وقد ترافق الإن�سان طيلة  تقّدم الإن�سان في ال�سّن قلياًل كّلما كبرت وازدادت وتاأ�سّ

حيات���ه حّتى �سكرات الموت، وتتال�سى كّل قوى الإن�سان وت�سعف كّل رغباته وميوله اإّل 

هذه الرذيلة � حّب الجاه � فاإّنها تقوى وت�ستّد، فقد ا�ستهر اأنَّ »اآخر ما يخرج من قلوب 

ال�شّديقين حّب الجاه«.

السامرّيوالِعجل

ة النب���ّي مو�سىQ. وقد  عندم���ا نقراأ �سورة ط���ه في القراآن الكري���م نجد ق�سّ

ة هذا النبّي العظيم عّدة مّرات، ذاكرًا ما جرى له مع بني اإ�سرائيل  تعّر�ض القراآن لق�سّ

ومع فرعون، وفي موا�سع متعّددة من �ُسَوِره، لكن في هذه ال�سورة بالخ�سو�ض تعّر�ض 

لمقط���ع مه���ّم من ف�سول ومواقف بن���ي اإ�سرائيل، فبعد اأن اأنجاه���م اهلل من عدّوهم، 

ة  وبع���د مواعدتهم من جان���ب الطور الأيمن واإنزال المّن وال�سل���وى عليهم، ختم بق�سّ

ال�سام���رّي وكيف ا�ستطاع هذا الرجل اأن ي�سّل ق���وم مو�سىQ ليعبدوا العجل بدل 

الواحد الأحد.



9))ابل ةمّلح

تق���ول الآي���ات الكريم���ة: {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خب  حب  جب  يئ 

.
(((

ڀ ڀ ڀ }
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  {ہ 

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

.
(2(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی}
لّم���ا وعد اهلل مو�س���ى اأن ينّزل عليه الت���وراة والألواح اإلى ثالثين يوم���ًا، اأخبر بني 

اإ�سرائي���ل بذلك، وذهب اإلى الطور وخّلف اأخ���اه هارون على قومه. فلّما م�سى ثالثون 

يومًا ولم يرجع مو�سىQ اإليهم ع�سوا واأرادوا اأن يقتلوا هارونQ قائلين: اإّن 

مو�سى كذب وهرب مّنا، بعد اأن جاءهم اإبلي�ض في �سورة رجل فقال لهم: اإّن مو�سى قد 

.
(3(

هرب منكم ول يرجع اإليكم فاجمعوا حلّيكم حّتى اّتخذ لكم اإلهًا تعبدونه

وكان ال�سامرّي � على بع�ض الروايات � من خيار اأ�سحاب مو�سىQ، وقد �ساهد 

جبرائي���ل يوم اأغرق اهلل عّز وجّل فرعون في اليّم، واأخذ من اأثر فر�ض جبرائيل ترابًا 

.
(4(

احتفظ به

وبعد اأن قّدموا الحلّي اّلتي معهم � وقيل اإّنها من بقايا حلّي اآل فرعون وقيل الأقباط 

� �سن���ع لهم ال�سامرّي العجل، ورمى الأثر في جوف العجل ف�سدر منه الخوار، عندها 

�سجد له بنو اإ�سرائيل.

)))  �سورة طه، الآيات: 85 � 88.

)2)  �سورة طه، الآيات: 95 � 97.

)3)  تف�سير القمي، علي بن اإبراهيم القمي، ج2، �ض62.

)4)  م. ن.



ملّتدين20) ول��وع��ظ��ا   ...

فم� الذي دع� ال�س�مرّي اإلى هذا الفعل؟

الج���واب: ما قال���ه ال�سامرّي لنبّي اهلل مو�سىQ، عندم���ا اأخبره بما راأى وبما 

فعل، اإذ ختم كالمه {ۈ ۈ ٴۇ ۋ}.

عبرمنالقّصة

ة العديد من العبر، نذكر منها: اإّن في هذه الق�شّ

)� اأّن نب���ّي اهلل مو�س���ىQ عندما عاد اإلى قومه غ�سبان مّم���ا اأقدموا عليه، لم 

تاأخذه في اهلل لومة لئم، ووقف اأمامهم وهم اآلف يهّددهم ويتوّعدهم وي�سرخ 

في وجوههم غ�سبًا هلل �سبحانه!

2� لق���د بداأ نب���ّي اهلل باأخيه هارون، م�سي���رًا اإلى قومه اأّن هذا الأم���ر الذي قاموا به 

ارتداد وكفر ول بّد من معاقبة الفاعل { ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

 .
(((

چ} چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
وعنده���ا بّين له نبّي اهلل هارونQ اأّن القوم ا�ست�سعفوه، ولم ي�سمعوا كالمه 

وقد ت�سّدى لهم لكّنهم كادوا يقتلونه.

3� فع���ُل ال�سامرّي اّلذي �سّولت له نف�سه هذا العمل وهذا الأمر، لم يكن اإل من حّب 

الج���اه وال�سلطة، ولكي يتزّعم عل���ى القوم بعد نبّي اهلل مو�سىQ. فقد كان 

يترّق���ب الفر�س���ة لكي ُيظه���ر ما في نف�س���ه، واأّدت به هذه الرذيل���ة لي�سّل قومًا 

باأ�سرهم اإر�ساًء لرغبته وميوله.

وهكذا ت�سل ه���ذه الرذيلة ب�ساحبها اإلى اأخ�ّض المواق���ف ليرتكب اأعظم الرذائل 

اإر�ساًء لها، وهذا ما ح�سل مع فرعون ومع قارون من بني اإ�سرائيل.

))) �سورة الأعراف، الآية:50).



)2)ابل ةمّلح

عاقبةالسامرّي

نف�سّي  بعر�ض   �  Qمو�سى النبّي  دعاء  بعد   � ابتلَي  قد  ال�سامرّي  اأّن  ُينقل 

اأحد  منه  اقترب  ما  فاإذا  النا�ض،  جميع  من  يخاف  �سار  بحيث  �سديد  وو�سوا�ض 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  {ۅ  م�����ش��ا���ص«  »ال  به  �ساح 

للمن�سب  والو�سول  النا�ض  قلوب  على  ي�ستحوذ  اأن  يطمع  كان  فاّلذي   .
(((

ی}
قاطبة  النا�ض  عن  وان��زوى  المجتمع  من  اهلل  اأف��رده  اأن  عاقبته  كانت  والرئا�سة 

واأ�سبح يخاف من كّل واحد منهم.

نماذجأخرى

ونالح���ظ في الآيات الت���ي تحّدثت عن قارون ف���ي �سورة الق�س����ض، اأّنه كان يحّب 

الظه���ور والبروز والعلّو في الأر�ض، وب���اع كّل �سيء لأجل حّبه للجاه والمقام، فما كانت 

عاقبة اأمره؟ خ�سف به اهلل الأر�ض وجعله عبرة لبني اإ�سرائيل، ولكّل من فيه هذه ال�سفة 

ويري���د اأن يحذو حذوه. وختمت حي���اة قارون بالّلعن الإلهّي اإلى الأب���د ثّم اأنهت الآيات 

ة بقوله تعال���ى {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  القراآني���ة هذه الق�سّ

، ف���اإّن اّلذي ُيفهم من هذه الآية الكريمة اأّن 
(2(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
الذي يريد الجاه والعلّو في الأر�ض، �ستوؤول به الأمور اإلى الإف�ساد في الأر�ض لكي ي�سل 

اإلى ماآربه وتحقيق رغباته، ول يقف عند حّد في تحقيق هذه الرغبات.

ً أهلالبيتوآيةاليريدونعلوا

عندم���ا اآل���ت الخالفة اإلى اأمي���ر الموؤمنينQ، كان يخرج بنف�س���ه اإلى ال�سوق، 

فير�س���د ال�س���اّل وي�ساعد ال�سعي���ف، وعند مروره بجان���ب الباعة والك�سب���ة كان يقراأ 

عليهم هذه الآية {ې ى ى... }.

))) �سورة طه، الآية: 97.

)2) �سورة الق�س�ض، الآية: 83.



ملّتدين22) ول��وع��ظ��ا   ...

وفي حديث اآخر اأّن الإمام ال�سادقQ بكى عندما تال هذه الآية، وقال: »ذهبت 

.
(((

واهلل الأماني عند هذه الآية«

ولع���ّل م���راد اأهل البي���ت R اأّن اهلل �سبحانه ق���د جعل الآخرة لم���ن ل يريدون 

الزعامة والجاه في هذه الدنيا، وهو اأمر �سعب للغاية، ب�سبب الطبيعة الب�سرّية المّيالة 

لح���ّب الرفعة والظهور بحيث ل يقدر عليها اإّل من اجتباه اهلل تعالى. وحّب الجاه اآخر 

م���ا يخرج من قل���وب ال�سّديقين، وهذا اأمر �سعب للغاية ومعن���اه اأن ل تبقى اأّي اأمنية 

لموؤمن في هذه الحياة الدنيا. 

حّبالجاهوإفسادهللعقيدة

لق���د وردت الرواي���ات في هذه الرذيلة تارة بعبارة ح���ّب الجاه، واأخرى بعبارة حّب 

ال�سرف، وثالثة بحّب الرئا�سة.

ففي الحديث عن اأبي الح�سنQ: »ما ذئبان �شاريان في غنم قد تفّرق رعاوؤها 

.
(2(

باأ�شّر في دين الم�شلم من الرئا�شة«

وتاأ�سي�س���ًا على ذلك، ف���اإّن حّب الجاه والث���روة وعبادة المقام اأم���ور تمّثل عنا�سر 

خطيرة على م�ستوى تخريب الإيمان في اأعماق النف�ض، تمامًا كما هو الحال في عالقة 

الذئب وزريبة الغنم.

وفي حديث اآخر عن النبّي الأكرم P اأّنه قال: »حّب الجاه والمال ُينبتان النفاق 

.
(3(

في القلب كما ينبُت الماُء البقَل«

وعنه P في معر�ض حديثه عن الجذور الأ�سلّية للذنوب قال: »اأّول ما ُع�شَي اهلل 

تبارك وتعالى ب�ش���ّت خ�ش���ال: حّب الدنيا وحّب الرئا�شة وحّب الطعام وحّب الن�شاء 

.
(4(

وحّب النوم والراحة«

)))  تف�سير علي بن اإبراهيم، ج2، �ض46).

)2)  الكافي، الكليني، ج2، �ض297.

)3)  المحّجة البي�ساء، ج 6، �ض 2)).

)4)  الخ�سال، ال�سدوق، ج )، �ض 330.



23)ابل ةمّلح

كر ال يكونان في قلب الخائف  وعن الإمام ال�سادقQ: »اإّن حّب ال�شرف والذِّ

.
(((

الراهب«

طلبالرئاسةبحّق

ق���د يخط���ر على بال بع�ض النا�ض م���ن خالل ما �سقناه من ذّم طل���ب الرئا�سة اأّنها 

مذموم���ة مطلقًا، وهذا ما ل نق�سده حيث اإّنها ق���د تكون محمودة اإن كان فيها خدمة 

النا�ض والدعوة هلل تعالى، وهذا ما جرى مع نبّي اهلل يو�سفQ اإذ قال لحاكم م�سر 

، فل���و كان طل���ب الرئا�س���ة مرفو�سًا 
(2(

{ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ}

مطلق���ًا لم���ا �سدر مثل ه���ذا الطلب عن نبّي مع�س���وم. ففي الواق���ع اإّن الذين يطلبون 

الرئا�س���ة لأغرا����ض اجتماعي���ة واإن�سانية، فيها ر�س���ى هلل تعالى، يخدم���ون الأهداف 

الإلهّي���ة وم���ن �سمنها اإقامة حكم اهلل عل���ى الأر�ض وي�ساهمون في تكام���ل الإن�سانّية. 

لذلك نجد الإمام علّيًاQ ل رغبة له في الحكومة والرئا�سة اإّل لأّنها اأداء للتكليف 

الإله���ّي، ول ت�ساوي عنده عفطة عنز، ول �س�سع نع���ل، اإّل اأن يقيم حّقًا ويعين مظلومًا، 

وه���و القائ���ل: »اأما واّلذي براأ الن�ش���مة لوال ح�ش���ور الحا�ش���ر وقي���ام الحّجة بوجود 

النا�ش���ر وم���ا اأخ���ذ اهلل عل���ى العلماء اأاّل يق���اّروا على كّظ���ة ظالم وال �ش���غب مظلوم، 

. وقالQ اأي�سًا لبن 
(3(

الألقيت حبلها على غاربها ول�ش���قيت اآخرها بكاأ�ص اأّولها«

 :Qعّبا����ض حي���ن راآه ي�سلح نعله: ما قيمة ه���ذه النعل؟ فقال: »ال قيم���ة لها، قال

.
(4(

واهلل لهي اأحّب اإلّي من اإمرتكم اإاّل اأن اأقيم حّقاً اأو اأدفع باطاًل«

أبرزعلماتمحّبالجاه

اإن ح���ّب الجاه والمقام يظه���ر من خالل حركات الإن�سان وكلماته و�سلوكه، فكّل ما 

يقوم به من عمِل خيٍر فهو يرغب في الإعالن عنه لتكون له المنزلة عند النا�ض. لذلك 

)))  الكافي، الكليني، ج 2، �ض 69.

)2)  �سورة يو�سف، الآية:55.

)3)  نهج البالغة، الخطبة 3.

)4)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج32، �ض76.



ملّتدين24) ول��وع��ظ��ا   ...

نج���د محّب الجاه غالبًا ما يتحّرك في �سلوكه الأخالق���ّي نحو الرياء لأّن حّب الجاه ل 

يمكن اإ�سباعه اإّل بالرياء، بل قد ين�سب الخير اإلى نف�سه واإن لم يفعل منه �سيئًا، ويحّب 

 لأّن الهدف 
(((

{ اأن ُيحم���د عليه، قال تعالى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ چ 

ال�سهرة والجاه وال�سمعة باأّي طريق.

وم���ن يح���ّب اأن ُيمدح بما ل يق���وم به ف�ساًل عما يقوم به، فه���و ل يريد التقّرب اإلى 

اهلل، ول خدمة النا�ض والمجتمع، اأكثر من خدمة نف�سه واإ�سباع ميوله. وهذا ال�سخ�ض 

ل يتقّب���ل النقد والتوجيه اأب���دًا، ولي�ض م�ستعّدًا ل�سماع الن�سيح���ة والموعظة، ونموذج 

ۓ  ے   } 
(2(

فرع���ون وا�سح في هذا المراد اإذ قال لقوم���ه: { ڃ چ چ چ }

 .
(3(

{ ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

علجحّبالجاه

فمن وجد في نف�سه � وهو اأعلم بها من غيره � حّب الجاه والظهور ل بّد له وقبل اأن 

يفوته قطار الكمال الإلهّي اأن ي�سعى جاهدًا لمعالجة هذه الرذيلة بالأمور التالية:

1� اأن يتع���ّرف اإلى �ش���ّيئات وعواقب هذه الرذيلة الدنيوّية والأخروّية، فهذه الرذيلة 

ُتبع���د الإن�س���ان عن اهلل �سبحان���ه، كما وُتبعده ع���ن النا�ض اأي�س���ًا، وهي �ستجّر 

�ساحبها اإلى الرياء والكبر والإف�ساد. وغير ذلك مّما تحدثنا عنه.

2� اأن يطالع ق�ش����ص الما�ش���ين من الفراعنة وق���ارون وال�سامرّي، وبع�ض الملوك 

كيف كانت عاقبة اأمورهم في الدنيا، وما �ستكون في الآخرة، ع�سى اأن يكون في 

ق�س�سهم عبرة، ورادع عن هذه الرذيلة.

 3� اأن ي�ش���ع ال�ش���خ�ص نف�ش���ه ف���ي حالة ُيمي���ت بها )حّب الجاه(، ب���اأن يجل�ض في 

المجال�ض العاّمة ومع الأفراد العاّديين، ل مع ال�سخ�سّيات الاّلمعة والمرموقة، 

)))  �سورة اآل عمران، الآية: 88).

)2)  �سورة النازعات، الآية: 24.

)3)  �سورة غافر، الآية: 29.



25)ابل ةمّلح

واأن يلب�ض متو�ّسط الثياب، وياأكل من متو�ّسط الطعام. وهكذا بالن�سبة لل�سيارة 

والمن���زل و�سائر الحتياجات ال�سخ�سّي���ة والعائلّية. وقد ا�ستهر هذا البيت من 

ال�سعر:

خ���������ي���������ر االأم������������������������������ور ال�������و��������ش�������طح������������������ّب ال���������ت���������ن���������اه���������ي ������ش�����ط�����ط

وبهذا الطريق الو�سط يقرب من الفقراء، ول يكون هناك فرق �سا�سع بينه وبينهم، 

وبذلك يكون قد رحمهم ورحم �سعورهم واأحا�سي�سهم، وفي نف�ض الوقت يكون قد ابتعد 

عن الجاه والمن�سب الذي يدعوه ميله ورغبته اإليه فيميته ويتخّل�ض منه.

وح���ذاِر من ت�سّرفات بع�ض ال�سوفية اّلت���ي تكون مخالفة لل�سرع الحنيف، والقيام 

ببع����ض الت�سّرف���ات اّلتي يوؤذي فيها نف�سه اأو �سمعته اأو يق���وم باأّي �سيء ل ير�سى اهلل 

به. لذلك العالج اّلذي قدمناه يتنا�سب مع ال�سرع، واأّي �سيء خالف ال�سرع ل يمكن اأن 

يكون مقّربًا اإلى اهلل تعالى، حيث اإّنه ل يطاع اهلل من حيث يع�سى.



ملّتدين26) ول��وع��ظ��ا   ...

م���ط���ال���ع���ة

وحده ال شريك له:
حّدثني يعقوب الأحمر قال: دخلنا على اأبي عبد اهللQ نعّزيه باإ�سماعيل فترّحم 

عليه ثّم قال: اإّن اهلل عّز وجّل نعى اإلى نبّيه P نف�سه فقال: {حئ مئ ىئ يئ 

 ثّم اأن�ساأ يحّدث فقال: اإّنه يموت 
(2(

{ ۆ  ڻ  ڻ  ں   وق���ال: {ں 
(((

جب }
اأهل الأر�ض حّتى ل يبقى اأحد ثّم يموت اأهل ال�سماء حّتى ل يبقى اأحد اإّل ملك الموت 

وحمل���ة العر�ض وجبرئيل وميكائيل R قال: فيجيء، ملك الموتQ حّتى يقوم 

بي���ن يدي اهلل عّز وج���ّل فيقال له )اأي للملك(: من بقي؟ - وهو اأعلم - فيقول: يا رّب 

لم يبَق اإّل ملك الموت وحملة العر�ض وجبرئيل وميكائيل R فيقال له: قل لجبرئيل 

وميكائي���ل فليموتا، فتقول المالئكة عند ذلك: ي���ا رّب ر�سوليك واأمينيك، فيقول: اإّني 

قد ق�سيت على كّل نف�ض فيها الروح الموت، ثّم يجيئ ملك الموت حّتى يقف بين يدّي 

اهلل ع���ّز وج���ّل فيقال له: من بقي؟ - وهو اأعلم - فيقول: يا رّب لم يبق اإّل ملك الموت 

وحمل���ة العر����ض، فيقول: قل لحملة العر����ض فليموتوا، قال: ثّم يجي���يء كئيبًا حزينًا ل 

يرفع طرفه فيقال: من بقي؟

فيق���ول: يا رّب لم يب���َق اإّل ملك الموت، فيقال له: مت ي���ا ملك الموت، فيموت، ثّم 

 ويقول: اأين اّلذين كانوا يدعون معي �سريكًا 
(3(

ياأخذ الأر�ض بيمينه وال�سماوات بيمينه

.
(4(

اأين اّلذين كانوا يجعلون معي اإلهًا اآخر؟

))) �سورة الزمر، الآية: 30.

)2) �سورة اآل عمران، الآية: 85).

اٌت ِبَيِميِنِه} �سورة الزمر، الآية: 67. ماَواُت َمْطِويَّ ُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوال�سَّ ْر�ُض َجِميًعا َقْب�سَ
َ
)3) اإ�سارة اإلى قوله تعالى: {َواْلأ

)4) الكافي، الكليني، ج3، �ض 257، الحديث: 25.



1

رفاهية العيش

11

»الّلهّم اإّنا نعوذ بك من تناول الإ�سراف، ومن فقدان الكفاف، ونعوذ بك 

م���ن �سماتة الأع���داء، ومن الفقر اإلى الأكفاء وم���ن معي�سة في �سّدة، وميتة 

على غير عّدة، ونعوذ بك من الح�سرة العظمى، والم�سيبة الكبرى، واأ�سقى 

ال�سق���اء، و�سوء الماآب، وحرم���ان الثواب، وحلول العق���اب، الّلهّم �سّل على 

محّم���د واآله، واأعذني من كّل ذلك برحمت���ك وجميع الموؤمنين والموؤمنات، 

يا اأرحم الراحمين«.

)ال�سحيفة ال�سّجادّية، �ض 58)

:Qمن دعاء الإمام زين العابدين



ملّتدين28) ول��وع��ظ��ا   ...



29)و لليا ةممير

تمهيد:

عندم���ا نراجع �سي���رة الر�سول الأكرمP نج���د اأّنه عا�ض حياة الفق���ر ياأكل خبز 

ال�سعير ويلب�ض اللبا�ض المتوا�س���ع، وكذلك كان ربيبه اأمير الموؤمنينQ، والقراآن 

 ،
(((

يقول: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی جئ }

فاإّن مقت�سى هذه الآية المباركة اأّن النا�ض مدعّوون للتاأ�ّسي بالر�سولP. ولكن عندما 

نراجع �سيرة الإمام المجتبى اأو الإمام ال�سادق اأو الإمام الر�ساR نالحظ اأّنهم لم 

يعي�سوا فق���راء بل اأكلوا الطعام الّلذيذ ولب�سوا الّلبا�ض الجّيد وركبوا المراكب المرّفهة 

وا�ستفادوا من طّيبات الدنيا. وعلى �سبيل المثال نرى اأّن اأبا الح�سنQ ا�سترى دارًا 

وا�سع���ة واأمر مولى له اأن يتحّول اإليها وقال: »اإّن منزلك �ش���ّيق، فقال: قد اأحدث هذه 

.
(2(

الدار اأبي، فقال اأبو الح�شنQ: اإن كان اأبوك اأحمق ينبغي اأن تكون مثله؟«

ه���ذه الأمور اّلتي تبدو في ظاهرها متناق�س���ة هي في الحقيقة غاية في الن�سجام 

والتواف���ق، وهي نقطة قّوة عند اأئّمتناR وفي ديننا، وبيان ذلك اأّن اأئّمة الدين قد 

���ة، وكان على كّل واحد  عا����ض كّل منهم في زم���ان ومحيط كانت له مقت�سياته الخا�سّ

)))  �سورة الأحزاب، الآية )2.

)2)  الكافي، الكليني، ج6،�ض525.



ملّتدين30) ول��وع��ظ��ا   ...

منهم اأن يواكب هذه المقت�سيات، اأي اأّن الدين مرن ويجعل النا�ض مرتاحين بالن�سبة 

لمقت�سيات الزمان. وقد ا�ستطاع اأئّمتنا اأن يعي�سوا حالة الن�سجام التاّم مع مجتمعهم 

وبيئته���م مع قدرتهم عل���ى العي�ض برغد ورفاهّية عالية والتمّتع بكّل ملّذات الدنيا، لأّن 

كّل الدني���ا وما عليها هو للنب���ّي واآلهP ولكّنهم �ساووا اأنف�سه���م بغيرهم ولم يعي�سوا 

فوق م�ستوى النا�ض. 

وال�س���وؤال اّلذي ُيطرح ف���ي يومنا هذا: هل نحن من�سجمون م���ع محيطنا ؟ وهل ما 

ننفق���ه عل���ى اأنف�سنا يتنا�سب م���ع واقعنا الجتماع���ّي؟ وهل نحن نتاأ�ّس���ى باأهل البيت 

R ونوا�سي النا�ض في معا�سهم؟ 

بينالدينوالدنيا:

اإّن القراآن الكريم والرواي���ات ال�سريفة قد تعّر�سا للدنيا باأ�سلوبين مختلفين فتارًة 

يتحّدث القراآن عن نعيم الدنيا بل�سان الذّم والتقبيح، يقول تعالى: {ٹ ٹ ڤ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
، وفي مو�سع اآخر يقول تعالى: 

(((

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }
.

(2(

{ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے}
وت���ارًة يتحّدث عن نعي���م الدنيا بل�سان المدح والثن���اء، يقول تعالى: {ڇ ڇ ڍ 

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
، وف���ي مو�سع اآخ���ر يقول تعالى: {وئ 

(3(

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڇ }
.

(4(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ حب }

)))  �سورة الحديد، الآية: 20.

)2)  �سورة الأنعام، الآية: 32.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 32.

)4)  �سورة الق�س�ض، الآية: 77.



)3)و لليا ةممير

كذل���ك الروايات ال�سريفة تحّدثت عن المو�سوع، فهذا اأمير الموؤمنينQ يوّبخ 

من ترك الدنيا وملّذاتها وطّيباتها وذلك عندما ا�ستكى العالء بن زياد الحارثّي اأخاه 

عا�سم���ًا قائاًل: يا اأمير الموؤمنين اأ�سكو اإليك اأخي عا�سم بن زياد، قال: وما له؟ قال: 

لب�ض العباءة وترك المالءة. قال: علّي به. فلّما جاء قال: »يا ُعدّي نف�شه لقد ا�شتهام 

ب���ك الخبي���ث، اأما رحمت اأهلك وول���دك. اأترى اهلل اأحّل لك الطّيب���ات وهو يكره اأن 

.
(((

تاأخذها؟ اأنت اأهون على اهلل من ذلك«

وفي ذّم الدنيا �ُسئل علّي بن الح�سين L اأّي الأعمال اأف�سل عند اهلل عّز وجّل؟ 

فقال: »ما من عمل بعد معرفة اهلل عّز وجّل ومعرفة ر�شوله P اأف�شل من بغ�ص 

.
(2(

الدنيا«

حّبالدنياأمبغضها؟

م� هو المطلوب من� في هذه الحي�ة، حّب الدني� اأم بغ�سه�؟

وق���د اأجاب اأهل البيتR عن هذا ال�س���وؤال ومنهم اأمير الموؤمنينQ حيث 

روى جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي اأّنه كان مع اأمير الموؤمنينQ بالب�سرة فلّما فرغ 

م���ن قتال من قاتل���ه، اأ�سرف علينا في اآخر الليل، فقال: »ما اأنت���م فيه؟ فقلنا: في ذّم 

الدنيا، فقال: عالم تذّم الدنيا يا جابر ؟ ثّم حمد اهلل واأثنى عليه، وقال: اأّما بعد فما 

بال اأقوام يذّمون الدنيا ؟ انتحلوا الزهد فيها ؟ الدنيا منزل �ش���دق لمن �ش���دقها، 

وم�ش���كن عافي���ة لمن فهم عنه���ا، ودار غنى لمن تزّود منها، فيها م�ش���جد اأنبياء اهلل 

ومهبط وحيه، وم�ش���ّلى مالئكته، وم�ش���كن اأحّبائه، ومتجر اأوليائه، اكت�ش���بوا فيها 

الرحم���ة وربح���وا منه���ا الجّنة. فمن ذا يذّم الدنيا يا جابر وق���د اآذنت ببينها، ونادت 

بانقطاعه���ا، ونع���ت نف�ش���ها بالزوال، ومثلت ببالئها البالء، و�ش���ّوقت ب�ش���رورها اإلى 

)))  نهج البالغة،ج2،�ض87).

)2)  الكافي، الكليني، ج2، �ض 30).



ملّتدين32) ول��وع��ظ��ا   ...

ال�ش���رور، راح���ت بفجيعة وابتكرت بنعمة وعافية، ترهيب���اً وترغيباً، يذّمها قوم عند 

الندام���ة، ويحمده���ا اآخرون عند ال�ش���المة، خدمتهم جميعاً ف�ش���دقتهم، وذّكرتهم 

.
(((

فذكروا، ووعظتهم فاّتعظوا وخّوفتهم فخافوا، و�شّوقتهم فا�شتاقوا«

وق���الQ: »الدنيا دار ممّر اإلى دار مقّر. والنا�ص فيها رجالن: رجل باع فيها 

 .
(2(

نف�شه فاأوبقها، ورجل ابتاع نف�شه فاأعتقها«

وع���ن الإمام ال�س���ادقQ اأّنه قال: »لي�ص خيركم من ت���رك اآخرته لدنياه وال 

.
(3(

دنياه الآخرته. خيركم من اأخذ من هذه لهذه«

وم���ا نفهمه هو اأّن ما ورد في القراآن والأحاديث عن ذّم هذه الدنيا، ل يكون عائدًا 

في الحقيقة اإلى الدنيا من حيث نوعها اأو كثرتها، بل يعود اإلى التوّجه نحوها وان�سداد 

القلب اإليها ومحبتها. 

وعلي���ه يتبّي���ن من ذل���ك اأّن اأمام الإن�سان دني���اوان: دنيا ممدوح���ة ودنيا مذمومة. 

فالممدوح���ة هي دار التربية ودار التح�سيل ومح���ّل التجارة لنيل المقامات واكت�ساب 

الكم���الت والإعداد لحي���اة اأبدّية �سعيدة، مّم���ا ل يمكن الح�سول علي���ه دون الدخول 

اإل���ى هذه الدنيا، والمذمومة هي الدنيا الت���ي كره الإ�سالم التعّلق بها والنكباب عليها 

بحيث ت�سبح اأكبر هّمنا، فتعّلق القلب بالدنيا وحّبها، هو الدنيا المذمومة. وكّلما كان 

التعّلق بها اأ�س���ّد كان الحجاب بين الإن�سان ودار الكرامة، والحاجز بين القلب والحّق 

�سبحانه، اأ�سمك واأغلظ.

اإلسرافوالتقتير:

اإّن نعم اهلل على عباده كثيرة وعظيمة بحيث ل تعّد ول تح�سى، يقول تعالى: {پ 

. ولي�ض ذلك 
(4(

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج70، �ض00).

)2)  نهج البالغة، ج4، �ض 33.

)3)  و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج7)،�ض76.

)4)  �سورة ابراهيم، الآية: 34.



33)و لليا ةممير

اإّل كرم���ًا م���ن اهلل وف�س���اًل منه على عباده، ولك���ن هل اأّن كثرة النعم���ة تعني اأن يكون 

الإن�سان م�سرفًا بحيث ينفق ما اآتاه اهلل هنا وهناك دون تدّبر وتعقل، في�ستري ما يحلو 

له وما تهواه نف�سه؟. 

 كال، اإّن اهلل نهان���ا عن الإ�سراف ول���م يمنعنا من التمّت���ع بالنعم، يقول تعالى: 

. واهلل �سي�ساألن���ا ع���ن هذه 
(((

{ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }
النع���م والفيو�س���ات وعن كّل قر����ضٍ ن�سعه هنا اأو هناك. وما نملك���ه هو اأمانة من اهلل 

عندنا ا�ستودعنا اإّياها، فعن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »ال تزول قدما عبد يوم القيامة 

حّتى ُي�ش���األ عن اأربع: عن عمره فيما اأفناه، و�ش���بابه فيما اأباله، وعن ماله من اأين 

 .
(2(

ك�شبه وفيما اأنفقه، وعن حّبنا اأهل البيت«

وكذل���ك ف���اإّن التقتير والتباخل وجم���ع المال دون اإنفاقه في �سبي���ل اهلل ومر�ساته 

والتنّع���م به بما ير�سي اهلل لي�ض من اأخالق الإ�سالم، وقد حّذر اأهل البيت R من 

خط���ر البخل وال�سّح، فقد ورد اأّن الإم���ام اأمير الموؤمنين �سلوات اهلل عليه �سمع رجاًل 

يق���ول: »اإّن ال�ش���حيح اأغدر من الظال���م، فقال لهQ: كذب���ت اإّن الظالم قد يتوب 

وي�ش���تغفر ويرّد الظالمة على اأهلها، وال�ش���حيح اإذا �شّح منع الزكاة وال�شدقة و�شلة 

الرح���م وق���ري ال�ش���يف والنفقة في �ش���بيل اهلل واأبواب البّر ، وح���رام على الجّنة اأن 

.
(3(

يدخلها �شحيح«

وق���الQ: »البخ���ل جام���ع لم�ش���اوي العي���وب، وه���و زم���اٌم يق���اد ب���ه اإل���ى كّل 

.
(4(

�شوء«

والمطل���وب اأن يعي����ض الإن�سان حالة الت���وازن والم�ساواة اأي ل اإف���راط ول تفريط، 

بحي���ث ل ينفق عل���ى نف�سه زيادًة عّما يحت���اج اإليه وذلك ليلفت اأنظ���ار النا�ض ويتمّيز 

)))  �سورة الأعراف، الآية: )3.

)2)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج7، �ض258.

)3)  الكافي، الكليني، ج4، �ض 44.

)4)  نهج البالغة، ج4، �ض90.



ملّتدين34) ول��وع��ظ��ا   ...

ب���ه عن مجتمعه وبيئت���ه اّلتي يعي�ض فيها ولو كان م�ستطيعًا. وه���ذا ما تعّلمناه من اأهل 

البيت R. وقد ر�سم الإمام علّيQ لنا حّد الإنفاق حيث ُنقل عنهQ: »فدع 

االإ�ش���راف مقت�ش���داً، واذكر في اليوم غداً، واأم�شك من المال بقدر �شرورتك، وقّدم 

الف�ش���ل لي���وم حاجت���ك، اأترج���و اأن ُيعطيك اهلل اأجر المتوا�ش���عين واأن���ت عنده من 

المتكّبرين؟ وتطمع واأنت متمّرغ في النعيم، تمنعه ال�ش���عيف واالأرملة، اأن يوجب 

.
(((

لك ثواب المت�شّدقين؟ واإّنما المرء مجزّي بما اأ�شلف، وقادم على ما قّدم«

االقتصادوالرفق:

اإّن القت�ساد والرفق في المعي�سة من الأمور الأ�سا�ض اّلتي ح�ّض عليها النبّي الأكرم 

P والأئّم���ة الأطهارR، وذلك لأّن هذه الدنيا فانية زائلة والباقيات ال�سالحات 

خي���ر واأبقى واهلل عن���ده كّل الخير والبرك���ة والنعيم المقيم. والقت�س���اد والرفق في 

المعي�سة له اأبعاد معنوّية واجتماعّية، ومن اآثاره المعنوّية عدم التعّلق بالدنيا والن�سياق 

اإليه���ا والعمل من اأجل الآخرة، ومن الآثار الجتماعّية تجّنب الوقوع في الفقر والعوز، 

وموا�س���اة الفقير بفقره ومراعاة الحالة الجتماعّية العاّمة للنا�ض والجيران والأقارب 

والأه���ل، وبالرفق في الأمور تجرى الحياة بي���ن النا�ض على ن�سق مقبول، وقد ورد عن 

ر�سول اهلل P: »من اأُعطي حّظه من الرفق اأُعطي حّظه من خير الدنيا واالآخرة، 

. وورد عن اأبي عبد 
(2(

وم���ن ُح���رم حّظه م���ن الرفق ُحرم حّظه م���ن الدنيا واالآخ���رة«

اهللQ اأّن���ه قال: »اأّيما اأه���ل بيت اأعطوا حّظهم من الرفق فقد و�ّش���ع اهلل عليهم 

في الرزق، والرفق في تقدير المعي�شة خير من ال�شعة في المال، والرفق ال يعجز 

. وفي 
(3(

عنه �شيء والتبذير ال يبقى معه �شيء. اإّن اهلل عّز وجّل رفيق يحّب الرفق«

القلي���ل كفاية مع القناعة. والكثير ل ُيغن���ي مع الم�سرف. وفي هذا الم�سمون ُنقل عن 

)))  نهج البالغة،ج3،�ض3).

)2)  �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد،ج 6، �ض 339.

)3)  الكافي، الكليني،ج2،�ض 9)).



35)و لليا ةممير

.
(((

الإمام ال�سادقQ: »�شمنت لمن اقت�شد اأاّل يفتقر«

واإّنما يفتقر من يتجاوز الحدود، ويبعثر قواه، فيخ�سر اأ�سياءه. 

العبادةواإلنفاق:

 يكاد اأكثر ما ُجمع من تعاليم ر�سول اهلل P في الأبواب الجتماعّية والقت�سادّية، 

يّتجه بفحواه �سطر هذا الوجه من وجوه العبادة. واهلل تعالى ي�سف المّتقين في محكم 

.
(2(

كتابه في اأّول �سفحاته باأّنهم: {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}

 وكّل نعم���ة اأنعمها اهلل علين���ا رزق. يقول ر�سول اهللP: »نعمت���ان مغبون فيهما 

. فهاتان نعمتان ُي�س���األ عنهما الإن�سان، وحّتى نكون 
(3(

اأكث���ر النا�ص ال�ش���ّحة والفراغ«

حة وال�سالم���ة علينا اأن  م���ن المّتقي���ن ومن باب �سك���ر اهلل على نعمه وفي اأّوله���ا ال�سّ

 :Qنزّكي هذه النعم، وزكاتها تكون بالإنفاق وفعل المعروف. روي عن الإمام علّي

. فالمع���روف زكاة مطلوب���ة لمج���ّرد الف���راغ م���ن التبعات 
(4(

»المع���روف زكاة النع���م«

وال�سالم���ة من المر����ض فكيف اإذا زادنا اهلل تعالى من المال والغنى والقدرة؟ عندها 

يكون البذل في موارد المعروف المختلفة كالجهاد وم�ساعدة المحتاج اأوجب.

حقيقةالزهد

هت وتاأّث���رت ب�سوائب غير اإ�سالمّية فن�ساأت مذاهب  الزه���د من المفاهيم اّلتي �ُسوِّ

ومدار����ض تّدعي الإ�س���الم وجعلت اأهدافها ومعتقده���ا الأ�سا�ض »الزهد ف���ي الدنيا«. 

والزه���د ُيطلق على من يترك اأمرًا له رغبة طبيعّية فيه، فال ُيطلق مثاًل على المري�ض 

اّل���ذي ل رغبة ل���ه بالطعام اأّنه زاهد ب���ل الزاهد من يكون عنده المي���ل والرغبة لأكل 

الطعام مثاًل ومع هذا فاإّنه يتركه ول يتعّلق به.

)))  الكافي، الكليني، ج4، �ض 53.

)2)  �سورة البقرة، الآية:3.

)3)  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج63، �ض5)3.

)4)  م. ن، �ض37).



ملّتدين36) ول��وع��ظ��ا   ...

 ه���ذا المفهوم جاء به الإ�سالم ليحّث الإن�سان عل���ى الترّفع عن الن�سداد البهيمّي 

لالأر�ض ولي�سّخر هذه الدنيا لتكون زادًا له في الآخرة، وُي�سبح الزهد و�سيلة لالإن�سان 

يرتقي بها اإلى اهلل �سبحانه.

والإ�س���الم يدع���و اإل���ى الزهد في الدنيا بمعن���ى اأن ل يجعل الدني���ا غاية بل يجعلها 

و�سيل���ة، فال يح�ّض بالف�سل والنك�س���ار اإذا فقد متاعها، ول ي�سعر بالغرور اإذا ما امتلك 

:Qسيئًا منها، لأّنه ل ُيريد اإّل وجه اهلل، وهذا ما اأ�سار اإليه الإمام اأمير الموؤمنين�

»الزه���د بين حكمتين في الق���راآن:{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

.
(1(

وئ..}
وبالمقاب���ل ف���اإّن الإ�س���الم يدعو اإل���ى التمّتع بل���ّذات الدنيا وطّيباته���ا، حيث يقول 

تعال���ى:{ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
(2(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ }
لك���ّن التمّتع به���ا يكون �سمن الحدود اّلتي حّدها اهلل تعال���ى، بحيث يرتفع بها عن 

الن�سداد البهيمّي اإلى الأر�ض، وعّما حّرم اهلل �سبحانه. بل اإّن القراآن يذهب اأكثر من 

ذلك، فيرى اأّن الطّيب هو ما اأحّله اهلل، والخبيث هو ما حّرمه اهلل..

.
(3(

{... ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ...}

فلي����ض هناك ل���ّذة دنيوّية تح���ُرم الإن�سان من ل���ّذات الآخرة، بل كّل ل���ّذات الدنيا 

تو�س���ل الإن�سان اإلى الآخرة، واأّما المحّرمات فيظّن مرتكبها اأّنها لّذة وما هي كذلك، 

والفائ���زون هم المّتقون اّلذي���ن ا�ستفادوا من لّذات الدنيا وو�سل���وا اإلى نعيم الآخرة. 

وف���ي هذا ال�سدد ورد عن الإمام اأمير الموؤمني���ن Q: »اإّن المّتقين ذهبوا بعاجل 

الدنيا واآجل االآخرة، ف�ش���اركوا اأهل الدنيا في دنياهم ولم ي�ش���اركوا اأهل االآخرة في 

)))  �سورة الحديد، الآية:23.

)2)  �سورة الأعراف، الآية:32.

)3)  �سورة الأعراف، الآية:57).



37)و لليا ةممير

.
(((

اآخرتهم، �شكنوا الدنيا باأف�شل ما �ُشكنت، واأكلوا باأف�شل ما اأُكل«

الروحاالجتماعّيةلدىالمؤمن:

اأب���رز ما يمّيز الإن�س���ان الموؤمن روح���ه الجتماعّية اّلتي تظهر م���ن خالل المحّبة 

 :P والم���وّدة والن�سجام وتمّني الخير وال�سالمة ل�سائ���ر الموؤمنين، فعن ر�سول اهلل

»َمَث���ل الموؤمني���ن ف���ي تواّده���م وتراحمه���م وتعاطفهم مثل الج�ش���د اإذا ا�ش���تكى منه 

. فالج�سم الب�سرّي يعي�ض حالة من 
(2(

ع�شو تداعى له �شائر الج�شد بال�شهر والحّمى«

الت�سام���ن والن�سجام بين اأع�سائه، اأّما الجماد اأو الميت فال يعي�ض مثل هذه الحالة، 

والمجتم���ع بدوره يجب اأن يعي�ض نف�ض هذه الظاهرة فاإن كان هناك نوع من الت�سامن 

والتكاف���ل بين اأفراده كان مجتمعًا حّيًا تنب�ض ف���ي اأعماقه الروح الجتماعّية بالمحّبة 

والتاآلف والن�سجام واإّل فهو مجتمع ميت.

وق���د عا�ض اأهل البيت R هذه الحالة من الن�سج���ام والموا�ساة والم�ساواة مع 

بيئتهم ومحيطهم دون اأّي تفاوت اأو تمّيز مع قدرتهم على ذلك، فهذا اإمام الموّحدين 

والعابدي���ن عل���ّيQ ُيعّبر عن كامل الموا�ساة والم�ساواة بين���ه وبين النا�ض فيقول: 

»ولو �ش���ئت الهتديت اإلى م�ش���ّفى هذا الع�ش���ل، ولباب هذا القمح، ون�شائج هذا القّز، 

ولكن هيهات اأن يغلبني هواي ويقودني ج�شعي اإلى تخّير االأطعمة، ولعّل بالحجاز 

.
(3(

اأو اليمامة من ال طمع له في القر�ص وال عهد له بال�شبع«

 وق���د جاء في حديث معروف اأّن �سفيان الث���ورّي مّر في الم�سجد الحرام فراأى اأبا 

عب���د اهلل ال�سادقQ وعليه ثياب فاخرة وجميل���ة فقال: »واهلل الآتيّنه والأوّبخّنه، 

فدن���ا من���ه، فق���ال: يا ابن ر�ش���ول اهلل ما لب�ص ر�ش���ول اهلل P مثل ه���ذا الّلبا�ص وال 

علّيQ وال اأحد من اآبائك. فقال له اأبو عبد اهللQ: كان ر�شول اهلل P في 

)))  نهج البالغة، ج 3، �ض 27.

)2)  كنز العمال، المتقي الهندي، ج)، �ض49).

)3)  نهج البالغة، ج3، �ض72.



ملّتدين38) ول��وع��ظ��ا   ...

 
(2(

 وكان ياأخذ لقتره واقتداره، واإّن الدنيا بعد ذلك اأرخت عزاليها
(1(

زمان قتر مقّتر

فاأحّق اأهلها بها اأبرارها، ثّم تال {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 ونح���ن اأح���ّق م���ن اأخذ منها م���ا اأعطاه اهلل، غير اأّني ي���ا ثورّي ما ترى 
(3(

ڤ... }
علّي من ثوب اإّنما األب�ش���ه للنا�ص، ثّم اجتذب يد �ش���فيان فجّرها اإليه ثّم رفع الثوب 

االأعل���ى واأخ���رج ثوب���اً تحت ذلك على جل���ده غليظاً، فقال: هذا األب�ش���ه لنف�ش���ي وما 

راأيته للنا�ص، ثّم جذب ثوباً على �ش���فيان اأعاله غليٌظ خ�ش���ن وداخل ذلك ثوب لّين، 

.
(4(

فقال: لب�شت هذا االأعلى للنا�ص ولب�شَت هذا لنف�شك ت�شّرها«

فبّي���ن الإمامQل�سفيان اأّنه اإذا كان الر�سولP كذلك في زمانه فال يجب اأن 

يك���ون �سائر النا�ض مثله في جمي���ع الأزمنة، لأّن ذلك لي�ض جزءًا من قوانين الإ�سالم، 

ب���ل يجب اأن يكون عن���دك تدّبر وقّوة نظر بحي���ث تاأخذ ذلك الع�س���ر بعين العتبار، 

ف���اإّن قان���ون الإ�سالم ه���و الموا�ساة والم�ساواة ف���ال بّد اأن يلحظ م���اذا كان عليه اأكثر 

النا����ض في ذلك الزم���ان وكيف كانوا يعي�سون. فقانون الإ�سالم ه���و العدل والم�ساواة 

و�سل���وك الم�سلك المالئم حّتى ل تتوّلد في روح الفق���راء عقدة ول يتاأّلم ال�ساحب اأو 

الج���ار اّل���ذي يرى اأعماله، فلو كانت �سعة العي�ض متوّف���رة في زمان النبّيP لم يكن 

ليعي����ض كذلك فالنا�ض اأحرار ف���ي ارتداء هذا اللبا����ض اأو ذاك القديم اأو الجديد من 

ه���ذا القما����ض اأو ذاك، وهم اأحرار اأي�سًا في ركوب اأفخم ال�سّيارات وال�سكن في اأغلى 

ة اإذا كانوا  البي���وت ولكن عليهم اأن يلتفتوا اإلى عدم اإي���الم الآخرين وموا�ساتهم خا�سّ

يعي�سون في بيئة فقيرة.

)))  قتر على عياله تقتيرًا اأي �سّيق عليهم في المعا�ض. 

)2)  العزالى جمع العزلء مثل الحمراء، وهو فم المزادة فقوله: » اأرخت« اأي اأر�سلت ُيريد �سّدة وقع المطر على الت�سبيه بنزوله من 

اأفواه المزادة )اأي الغيم(.

)3) �سورة الأعراف، الآية: 32.

)4)  الكافي، الكليني، ج6، �ض443.



39)و لليا ةممير

مواساةالمؤمنين:

 Qي���روى اأّن المدينة المنّورة قد اأ�سابها قحط �سديد في زمن الإمام ال�سادق

فاأر�س���ل الإمام وراء غالم له ا�سمه »معت���ب« وقد ازداد ال�سعر بالمدينة، وقال له: »كم 

عندن���ا م���ن طع���ام؟ قال: قلت: عندن���ا ما يكفينا اأ�ش���هراً كثيرة، ق���ال: اأخرجه وبعه، 

ق���ال: قل���ت له: ولي�ص بالمدينة طع���ام، قال: بعه، فلّما بعته، قال: ا�ش���تر مع النا�ص 

يوماً بيوم، وقال: يا معتب اجعل قوت عيالي ن�ش���فاً �ش���عيراً ون�ش���فاً حنطة فاإّن اهلل 

يعل���م اأّن���ي واج���د اأن اأطعمه���م الحنط���ة عل���ى وجهها ولكّن���ي اأحّب اأن يران���ي اهلل قد 

.
(((

اأح�شنت تقدير المعي�شة«

وما اأجمل هذه ال���روح الإن�سانّية الجتماعّية وهذه الأخالق العظيمة التي ج�ّسدها 

لن���ا الأئّمةR اّلتي تحيا به���ا المجتمعات الإن�سانّية، فالإم���ام ي�ستطيع اأن ُيبقي ما 

عن���ده من طعام ولك���ن موا�ساة للنا�ض وم�س���اواة لنف�سه بهم اأب���ى اإّل اأن يبيع ما عنده 

وي�ستري من ال�سوق طعامه كّل يوم بيومه ك�سائر النا�ض.

ونحن كاأتباع لهذه المدر�سة العظيمة علينا اأن ن�سير وفقًا لهدي معّلميها وهم اأهل 

البي���ت R، فه���م قدوتنا وهم �سبيلنا للنجاة، وقد خّط���وا لنا الطريق المو�سل اإلى 

اهلل بكل و�سوح، ولي�ض علينا اإّل اأن نقتدي بهم ونعي�ض على ما عا�سوا عليه ونموت على 

ما ماتوا عليه. 

)))  الكافي، الكليني، ج5، �ض66).



ملّتدين40) ول��وع��ظ��ا   ...

م���ط���ال���ع���ة

تواضع العلماء
يحكى اأّن العاّلمة الوحيد البهبهاني  M وفي �سنة من ال�سنين خاطت له زوجته 

جّب���ة في اأيام ال�ستاء فلب�سها طاب ثراه، ولّما ح���ان وقت المغرب ذهب اإلى الم�سجد، 

فب���ادر اأح���د الأراذل اإلى تعرية راأ�سه وم�سى حافيًا اإل���ى ال�سيخ M وعر�ض له حاله 

وعري���ه وبرودة اله���واء، وطلب منه اأن يفّكر له بتغطية راأ�سه، ف�ساأله ال�سيخ }: هل 

مع���ك �سّكين؟ فاأجاب: نعم، فاأخذ ال�سّكين منه وق�ّض اأح���د كّميه واأعطاه اإّياه، وقال: 

خ���ذ هذا الك���ّم و�سعه على راأ�سك هذه الليلة كي اأجد لك ح���اّلً غدًا، وعند عودته اإلى 

البي���ت راأت زوجت���ه اأّن جّبت���ه بدون الكّم، فتاأّث���رت منه، حيث اإّنها ق�س���ت مّدة طويلة 

لتهيئ���ة هذه الجّب���ة فاأنق�سها بقطع كّمه���ا. ولعّل نتيجة هذا النوع م���ن الورع والتقوى 

والتن���ّزه عن الماّدّيات كان له الأثر في تقويته الروحّية وتعاليه في الكمالت المعنوّية، 

بحي���ث اإّن الميرزا محّم���د الأخبارّي عّده في كتابه »دوائر العلوم« في عداد من حظي 

.
(((

بلقيا اإمام الع�سر والزمان اأرواحنا فداه

)))  ق�س�ض العلماء، الميرزا محّمد التنكابني، �ض202.



يقول اهلل تعالى في محكم كتابه:

1

الجهاد استعداد دائم

12

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ }

)�سورة البقرة، الآية: 6)2)



ملّتدين42) ول��وع��ظ��ا   ...



43)ةمّملا ةوتمقةا اةله

تمهيد

اإّن الآي���ات ال���واردة في الجه���اد كثيرة جّدًا، فمنه���ا ما هو ناظر اإل���ى بيان وجوب 

الجه���اد، ومنها ما هو ناظر اإلى بيان ف�سل الجهاد وث���واب المجاهدين، ومنها ما هو 

ناظر اإلى عاقبة المتخاذلين عن هذه الفري�سة العظيمة.

والآي���ة الكريمة تتحّدث عن وجوب الجهاد عل���ى الم�سلمين كاّفة. وننطلق من هذه 

الآي���ة المبارك���ة ليرى كّل ف���رد مّنا مدى ا�ستع���داده وجهوزّيته والتزامه ب���اأداء تكليفه 

بفري�س���ة الجهاد، وليعرف م���ا هو موقعه من حالة ال�سراع الدائم بين الحّق والباطل 

وه���ل هو م�ستعّد لتلبية نداء الجهاد ف���ي اأّي وقت وهل هو على جهوزّية تاّمة، اأم يعي�ض 

حال���ة الت�سليم لالأم���ر الواقع. اإذ اإّن العالم الإ�سالمّي الي���وم منق�سم اإلى مجموعتين؛ 

الأولى ملتزمة باأوامر اهلل وم�ستعّدة للت�سحية والجهاد في اأّي وقت واأّي زمان، والثانية 

لهي���ة م�ست�سلمة وغير م�ستعّدة للفداء، واأق�سى هّمها الدنيا وما فيها. فاأين نحن من 

هاتين المجموعتين؟ 



ملّتدين44) ول��وع��ظ��ا   ...

التهديدمستمّر:

اإّن العدّو يترّب�ض بنا ويعمل في الليل والنهار لينال من الإ�سالم وليق�سي على دين 

اهلل ع���ّز وج���ّل، فهو ل يوّفر اأّي وق���ت ول اأّي فر�سة حّتى ينق�ّض علين���ا ليحّقق اأهدافه 

الدنيوّي���ة وم�ساريع���ه ال�سيطانّي���ة؛ اّلتي تتعار�ض م���ع مبادئنا الإ�سالمّي���ة، ومع قيمنا 

الإن�سانّي���ة، وليه���دم اأركان الإ�سالم ويبني ف���وق الركام لنف�سه كيان���ًا �سيطانّيًا هّدامًا 

.
(((

للقيم والمبادئ الأخالقّية تحت �سعار {جح مح جخ حخ }

واإزاء ه���ذا التهدي���د ال���ذي يط���رق اأبوابنا ف���ي كّل لحظ���ة ويزلزل كيانن���ا، حرّي 

بن���ا اأن ن�س���األ اأنف�سنا م���اذا اأعددنا له وكي���ف �سنواجهه؟ وقبل الحدي���ث عن الإعداد 

و�سب���ل المواجه���ة ل بّد من التطّرق اإل���ى اأهّمّية الجهاد وما ه���ي موقعّيته في ال�سريعة 

الإ�سالمّية.

الجهادوموقعهفيالشريعةاإلسلمّية:

لق���د اأول���ت ال�سريعة الإ�سالمّية الجه���اد اأهّمّية كبيرة، وتحّدثت ع���ن اأبعاده واآثاره 

على الإ�سالم والم�سلمين، فالجهاد في الإ�سالم باب وا�سع للرحمة الإلهّية ي�سل عبره 

الإن�س���ان اإلى جنان اهلل حيث ما ل عي���ن راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر. 

ومن اأبرز اأثار الجهاد اأّنه �سبيل ال�سالحين والأولياء وطريق ال�سعادة الأبدية، وفر�سة 

لتهذيب النف�ض و�سقلها بالمعارف وال�سفات الأخالقّية العالية والتخّلق باأخالق اهلل.

ومنفضائلالجهادأنّه:

ة الأولي�ء: اأ- ب�ب لخ��سّ

���ة  ع���ن اأمير الموؤمني���نQ »الجهاد ب���اب من اأب���واب الجّن���ة فتحه اهلل لخا�شّ

.
(2(

اأوليائه«

)))  �سورة �ض، الآية: 82.

)2)  نهج البالغة، الخطبة:25.



45)ةمّملا ةوتمقةا اةله

ة  نه درج���ة الأولياء، بل خا�سّ
ّ
ف���ال يوّف���ق للجهاد اأّي �سخ�ض كان، ب���ل اأّي موؤمن، لأ

.
(((

الأولياء، {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ }

 ب- �سبيل الفالح:

 يقول عّز من قائل: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

.
(2(

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }

ج- طريق المحّبة الإلهّية:

فالجه���اد اأ�سرع الطرق لنيل محّبة اهلل تعالى: {ے ے ۓ ۓ ڭ 

.
(3(

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڃ }

د- �سبب المف��سلة:

اإّن اهلل جع���ل الجهاد �سببًا للمفا�سلة بي���ن الموؤمنين بحيث ينال المجاهدون ثوابًا 

عظيمًا جزاء لهم بما تحّملوا وقا�سوا في �سبيل اهلل يقول تعالى:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
.

(4(

خت } ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
.

(5(

خت } ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  وفي اآية اأخرى يقول تعالى: {ڦ 

هـ- الخير كّله: 

 :P الخير كّله تحت ظّله فقال Pوالجهاد يجمع كّل الخير فقد ح�سر ر�سول اهلل

))) �سورة ف�سلت، الآية: 35.

)2) �سورة المائدة، الآية: 35.

)3)  �سورة ال�سف، الآية: 4.

)4)  �سورة الن�ساء، الآية:95.

)5)  �سورة الن�ساء، الآية:95.



ملّتدين46) ول��وع��ظ��ا   ...

.
(((

»الخير كّله في ال�شيف وتحت ظّل ال�شيف«

:Pو- �سي�حة اأّمة ر�سول اهلل

والجه���اد �سياح���ة اأّم���ة ر�س���ول اهللP ورهبانّيته���ا، يق���ول P: »�ش���ياحة اأّمتي 

. فمن اأراد خير النعزال عن النا�ض والدنيا، فاأين هو عن حياة 
(2(

ورهبانّيتها الجهاد«

المجاهدين المتعّلقين باأثواب الرحمة وال�سالكين �سبيل الكمال الأ�سرع؟

ز- اأف�سل الأعم�ل:

والجه���اد اأف�س���ل من عب���ادة كّل الب�سر، فعن ر�س���ول اهللP اأّنه قال: »م���ا اأعمال 

العباد كّلهم عند المجاهدين في �ش���بيل اهلل اإاّل كمثل خّطاف اأخذ بمنقاره من ماء 

.
(3(

البحر«

م���ن هنا ف���اإّن الحديث عن الجهاد هو اخت�سار لحقيق���ة الإ�سالم وعر�ض لمنهجه 

ف���ي تربية الإن�سان، لذا فاإّن م���ن ال�سرورّي فهم حقيقة الجه���اد وموقعه المتمّيز من 

ال�سريعة الإ�سالمّية. 

آثارالتكاسلعنالجهاد:

اإّن الندف���اع اإل���ى �ساح���ات الجه���اد والمتثال لأوام���ر اهلل عّز وجّل و�س���ّد الأبواب 

اأم���ام المتاآمرين على الإ�سالم والم�سلمين يفتح لن���ا بابًا لندخل في عداد اأولياء اهلل، 

���ن اأمتنا ومجتمعاتنا اأمام كّل التحّديات، وتكون العاقبة هي الفوز بجنان اهلل.  ونح�سّ

وبالمقاب���ل فاإّن التكا�سل ع���ن تلبية الدعوة الإلهّية بوجوب الجهاد على مختلف اأنواعه 

يك���ون �سببًا ف���ي هزيمة المجتمع والأّمة مادّيًا ومعنّويًا، حي���ث اإّن تكا�سلنا ُيلب�سنا ثوب 

ال���ذّل والهوان، وي�سّل���ط اهلل علينا حكام الجور وال�س���الل، وتعّمنا الم�سائب والباليا 

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�سي، ج97، �ض9.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج6)، �ض53.

)3)  كنز العّمال، المتقي الهندي، ح 0680).



47)ةمّملا ةوتمقةا اةله

وتعم���ى ب�سائرن���ا عن الحّق و�سبل الر�س���اد، ولي�ض ذلك اإّل لتق�سيرن���ا وان�سغالنا عن 

اأم���ر فيه خير الدنيا والآخرة. وهذا ما اأ�سار اإلي���ه اأمام المجاهدين علّيQ حيث 

ق���ال: »فم���ن تركه رغبة عنه األب�ش���ه اهلل ثوب الذّل، و�ش���ملة البالء، ودّيث بال�ش���غار 

، واأديل الحّق منه بت�شييع الجهاد و�شيم 
(2(

���رب على قلبه باالأ�ش���داد ، و�شُ
(1(

والقماءة

.
(4(

 وُمنع الّن�شف«
(3(

الخ�شف

االستعدادللحرب:

يقول تعال���ى {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
.

(5(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ڍ }
اإّن ال�ستعداد للحرب على كاّفة الأ�سعدة من المبادئ الإ�سالمّية التي حّث عليها القراآن 

 Qوقد ورد ع���ن اأمير الموؤمنين .R واأه���ل البيت Pالكري���م والر�سول الأكرم

اأّن���ه قال: »خذوا للحرب اأهّبتها. واأعّدوا لها عّدتها. فقد �ش���ّب لظاها وعال �ش���ناها. 

. فالكفر يتحّين الفر�ض لالنق�سا�ض 
(6(

وا�شت�ش���عروا ال�ش���بر فاإّنه اأدعى اإلى الن�ش���ر«

علين���ا والفت���ك بنا، ومن الواج���ب اأن ل يغفل الم�سلمون لحظة واح���دة عن ذلك، واأن 

يجّه���زوا اأنف�سهم بكّل الو�سائل الت���ي يحتاجون اإليها، فاإّن عن�سر المباغتة من اأم�سى 

الأ�سلحة واأخطرها، ومن الخط���اأ اأن ننتظر حّتى نتعّر�ض للهجوم بمختلف اأ�سكاله ثم 

، فالمطلوب 
(7(

م���ن بعده نفّكر كيف �سنواجه���ه، ففي الحديث »من ن���ام لم ُينم عن���ه«

)))  دّيث: مبني للمفعول من ديثه اأي ذهلل وقموؤ الرجل ككرم قماأة وقماءة اأي ذل و�سغر.

)2)  الأ�سداد: جمع �سّد يريد الحجب اّلتي تحول دون ب�سيرته والر�ساد.

)3)  اأديل الحّق منه: اأي �سارت الدولة للحّق بدله، و�سيم الخ�سف اأي اأولى الخ�سف وكلفه والخ�سف الذّل والم�سّقة اأي�سًا والن�سف 

بالك�سر العدل، ومنع مجهول اأي حرم العدل باأن ي�سّلط اهلل عليه من يغلبه على اأمره فيظلمه.

)4)  نهج البالغة، ج)، �ض 68.

)5)  �سورة الأنفال، الآية:60.

)6)  نهج البالغة، ج)، �ض 67.

)7)  �سرح نهج البالغة، ج7)، �ض 226.
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ال�ستع���داد على كاّفة الميادي���ن، وال�ستعداد ل يكون فقط عل���ى الم�ستوى الماّدي بل 

علين���ا اأن ل نن�س���ى الجان���ب الأهّم وهو الجان���ب المعنوّي والإيمان���ّي والروحّي بتقوية 

العالقة مع اهلل جّل وعال.

اأ- ال�ستعداد المعنوّي:

اإّن الجه���اد عل���ى �سعيد الجانب المعنوّي يعّد الخط���وة الأولى في طريق المواجهة 

واإع���داد النف�ض، وذلك يبرز من خ���الل تهذيب النف�ض وتحليته���ا بال�سفات الحميدة 

والأخ���الق الح�سن���ة، وعبر الّتكال عل���ى اهلل والعتماد عليه، وفي ه���ذا ال�سدد يقول 

الإم���ام الخامنئّي {: »اإّنكم اأقوى م���ن اأعدائكم. اإّننا من حي���ث المعنوّيات اأقوى 

من جميع ح�شود العدّو وجموعه، طبعاً هم يمتلكون مااًل اأكثر وتقنّية اأرفع واأ�شياء 

اأخرى كثيرة نحن بح�شب الظاهر ال نمتلكها، لكن نحن لدينا �شيء هم محرومون 

من���ه وه���و الت���وّكل عل���ى اهلل، اهلل اّل���ذي هو كّل �ش���يء واّلذي ه���و اأقوى م���ن التقنّية 

وعل���وم الب�ش���ر وكّل موجودات العالم قاطبة، فاإ�ش���ارة واحدة من���ه تقلب الدنيا كّلها 

راأ�شاً على عقب باأمره واإرادته، اإّن لدينا من ذلك التوّكل ويجب اأن نحفظه، اإّنه كنز 

فاإذا كّنا نمتلكه بين اأيدينا انتفعنا منه واإن نحن فقدناه �شنفقد القّوة.

اإّننا في مهب عوا�ش���ف االأحداث وككثير من الدول وال�ش���عوب ل�ش���نا �شوى ري�شة 

�ش���عيفة، وما يجعلنا م�ش���تمّرين وال ننهزم اأبداً هو التوّكل على اهلل فاحفظوا ذلك 

.
(1(

بقوة«

ب- ال�ستعداد الم�ّدّي:

ال�ستعداد الماّدّي هو الخطوة الثانية اّلتي يجب اأن ن�سلكها في �سعينا لإعداد اأنف�سنا 

لتلبية نداء الجهاد ورّد كيد الأعداء، فالجانب المعنوّي وحده غير كاف لإعداد عنا�سر 

المواجهة، ب���ل المطلوب اإلى جانب تهذيب النف�ض وتطويعها لخدمة اهلل والإ�سالم اأن 

)))  نقاًل عن الجهاد من وجهة نظر الإمام ال�سيد علي الخامنئي  {.
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نجّه���ز كّل و�سائ���ل الن�سر والثورة، وهو مب���داأ قرانّي يج�س���ده قوله تعالى: {ۇ 

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
، فللجانب الماّدّي دور اأ�سا�ض في تحقيق الن�سر 

(((

ېئ ېئ ېئ ىئ ڍ }
ول يكف���ي الجلو�ض والدع���اء والتهّجد والتو�ّس���ل هلل لين�سرنا بل علين���ا اأن ن�سعى لكي 

ن�سل اإلى تحقيق ما نريده.

أنواعالجهاد:

اإّن للجهاد اأ�سكاًل واأبعادًا متعّددة ولي�ض مح�سورًا فقط بالجانب الع�سكرّي. وهذا 

م���ا اأ�سار له �سماح���ة ال�سّيد القائد بقوله: وللجهاد ميادينه ومن ميادينه الم�ش���اركة 

ف���ي القت���ال الم�ش���ّلح. وهن���اك الميدان ال�شيا�ش���ّي ومي���دان العلم وكذل���ك االأخالق، 

ولي����ص الجه���اد مج���ّرد قت���ال وتوّج���ه اإلى �ش���وح الحرب فال�ش���عي في ميادي���ن العلم 

واالأخ���الق والتع���اون ال�شيا�ش���ّي والبح���ث العلمّي يعّد اأي�ش���اً جهاداً، و�ش���نع الثقافة 

واالأفكار ال�شليمة في المجتمع هو اأي�شاً جهاد. فاإذن لي�ص المعيار الجهاد بال�شيف 

.
(2(

في �شاحات القتال واإّنما المعيار هو الكفاح

لذلك فللجهاد اأ�شكال متعّددة نذكر منها:

اأ- الجه�د الثق�فّي:

.
(3(

يقول تعالى: {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ڀ }

ل �س���ّك اأّن المق�س���ود من الجهاد في ه���ذا المو�سع هو الجه���اد الفكرّي والثقافّي 

والتبليغّي ولي�ض الجهاد الم�سّلح، ذلك لأّن هذه ال�سورة مكّية، والأمر بالجهاد الم�سّلح 

ل���م يكن قد ن���زل في مّكة. وعلى ق���ول العاّلمة الطبر�سي في مجمع البي���ان: »اإّن هذه 

)))  �سورة الأنفال، الآية: 60.

)2)  نقاًل عن الجهاد من وجهة نظر الإمام ال�سّيد علي الخامنئي {.

)3)  �سورة الفرقان، الآية:52.
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االآية دليل وا�شح على اأن الجهاد الفكرّي والتبليغّي في مواجهة و�شاو�ص الم�شّلين 

.
(((

واأعداء الحّق من اأكبر اأنواع الجهاد«

وه���ذه الآية تحمل خطابًا للنبّي محّمد P بمجاهدة الكافرين بالقراآن، حيث اإّن 

القراآن من اأبرز م�ساديق المواجهة الفكرّية، ويدعوه تعالى اإلى مجاهدتهم به جهادًا 

كبيرًا بعظمة ر�سالته، وبعظمة جهاد كّل الأنبياء الما�سينR، الجهاد اّلذي ي�سمل 

جميع الأبعاد الروحّية والفكرّية للنا�ض، وي�سمل كّل الأ�سعدة المادّية والمعنوّية.

ونح���ن اأتباع النب���ّي العظيم محّمد بن عب���د اهللP علينا اّتب���اع �سبيله في جهاد 

الكافرين والمنكرين جهادًا ثقافّيًا عمدته واأ�سا�سه القراآن الكريم.

ب- الجه�د ال�سي��سّي والقت�س�دّي: 

.
(2(

گ }  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  {ڦ 

اإّن الجه���اد ال�سيا�س���ّي والقت�سادّي هو اأحد اأوجه الت�س���ّدي للعدّو ومواجهته، لأّنه 

حينم���ا يف�س���ل العدّو في الجان���ب الع�سك���رّي فاإّنه لن يتوان���ى عن محاربتن���ا �سيا�سّيًا 

ومحا�سرتنا اقت�سادّي���ًا وبت�سكيل قّوة �سغط كبيرة قد تلحق بنا الأذّية والوهن وت�سّوه 

�سورتن���ا، كم���ا يمك���ن اأن نكون �س���ركاء في تقوي���ة اقت�س���اده عبر التروي���ج لمنتجاته 

و�سرائها فيتحّول العدّو اإلى قّوة مت�سّلطة علينا وي�سبح من ال�سعب اإزالتها وهزيمتها، 

ول���ذا نجد الإمام الخمينّي { ومن موقع مرجعّيته الدينّية وبب�سيرته الثاقبة ي�سير 

اإل���ى �سبل ت�سّل���ط العدو على المجتم���ع الإ�سالمّي، ويدعو اإلى يقظ���ة الأّمة الإ�سالمّية 

وم�ساركته���ا في الجه���اد ال�سيا�سّي والقت�سادّي قب���ل اأن يتمّكن الع���دّو من ال�سيطرة 

علينا، فقد اأفتى في هذا المجال باأّنه: »لو خيف على حوزة االإ�ش���الم من اال�ش���تيالء 

ال�شيا�ش���ّي واالقت�ش���ادّي ال���ذي ي���وؤّدي اإل���ى اأ�ش���رهم ال�شيا�ش���ّي واالقت�ش���ادّي ووه���ن 

)))  مجمع البيان، الطبر�سي، ج7، �ض75).

)2)  �سورة الن�ساء، الآية:)4).
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االإ�ش���الم والم�ش���لمين عندها يجب الدفاع بالو�ش���ائل عينها، كترك �ش���راء اأمتعتهم، 

وترك ا�شتعمالها، وترك المراودة والمعاملة معهم مطلقاً. ولو كان في المراودات 

التجارّي���ة وغيره���ا مخاف���ة عل���ى ح���وزة االإ�ش���الم وب���الد الم�ش���لمين م���ن ا�ش���تيالء 

االأجان���ب عليه���ا �شيا�ش���ّياً اأو غيرها الموجب ال�ش���تعمارهم اأو ا�ش���تعمار بالدهم ولو 

معنوّي���اً يج���ب على كاّفة الم�ش���لمين التجّنب عنها، وتحرم تل���ك المراودات وكذلك 

لو كانت الروابط ال�شيا�ش���ّية بين الدول االإ�ش���المّية واالأجانب موجبة ال�شتيالئهم 

على بالدهم اأو نفو�شهم اأو اأموالهم اأو موجبة الأ�شرهم ال�شيا�شّي يحرم على روؤ�شاء 

الدول تلك الروابط والمنا�شبات، وبطلت عقودها، ويجب على الم�شلمين اإر�شادهم 

.
(((

واإلزامهم على تركها ولو بالمقاومات المنفية«

ج- الجه�د الم�لّي:

 يقول تعالى: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

.
(2(

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی وئ }
اإّن الجه���اد بالمال هو باب من اأبواب الت�س���ّدي والمواجهة وطريق ي�سلكه الإن�سان 

للو�سول اإلى رّبه را�سيًا مر�سّيًا فيحوز المجاهد بماله اأجر المجاهدين الماكثين على 

المحاور، وفي �سوح الجهاد والفداء، وثوابه ومكانته ل تقّل عن ثوابهم ومكانتهم، قال 

ر�س���ول اهللP: »م���ن اأعان غازياً بدرهم، فل���ه مثل اأجر �ش���بعين ُدّراً من درر الجّنة 

.
(3(

وياقوتها، لي�شت منها حّبة اإاّل وهي اأف�شل من الدنيا«

وقد اأو�سى الإمام علّيQ بالبذل والعطاء في �سبيل حماية الإ�سالم والم�سلمين 

فق���الQ: »اهلل اهلل ف���ي الجه���اد باأموالك���م واأنف�ش���كم واأل�ش���نتكم في �ش���بيل اهلل، 

)))  تحرير الو�سيلة، الإمام الخمينّي، ج)، �ض485.

)2)  �سورة التوبة، الآية:20.

)3)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج))، �ض24.
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.
(((

وعليكم بالتوا�شل والتباذل«

واإذا ا�ستطلعن���ا الآي���ات القراآنّية نجد اأّن هناك ع�س���ر اآيات في القراآن الكريم ورد 

فيه���ا ذكر الجه���اد بالمال جنبًا اإلى جنب الجهاد بالنف�ض، ولي����ض ذلك اإّل اإ�سارة اإلى 

اأهمّية واأثر الجهاد بالمال على الم�سيرة الجهادّية لالأّمة الإ�سالمّية ما تلبث اأن تظهر 

اآثاره في الدنيا ومن ثّم في الآخرة حيث الفوز العظيم. 

إحدىالحسنيين:

ينبغ���ي اأن نلتف���ت اإل���ى اأمر مه���ّم جّدًا وه���و اأّن اهلل تب���ارك وتعالى م�س���ّدد لخطى 

المجاهدي���ن وهو معهم اأينما حّلوا ووعدهم بالن�س���ر المحّتم اّلذي ل ُلب�ض فيه حيث 

. وعن ت�سديد المجاهدين 
(2(

يقول جّل ا�سمه: { ھ ھ ھ ے ے ں }

.
(3(

يقول تعالى:{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڃ }

فالمجاه���د ف���ي �سبيل اهلل ع���ّز وجّل اأم���ام اأمرين ل ثال���ث لهما اإّم���ا الن�سر واإّما 

ال�سهادة وبالثنين يحّقق �سعادة الدنيا والآخرة.

)))  نهج البالغة، ج 3، �ض 77.

)2)  �سورة الروم، الآية: 47.

)3)  �سورة العنكبوت، الآية:69.
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م���ط���ال���ع���ة

تزكية النفس الجهاد األكبر
ج���اء الإ�سالم اأ�سا�سًا لبن���اء الحياة، ونظره لبناء الإن�سان. الجهاد من اأجل الحياة 

حياة الإن�سان نف�سه، وهو مقّدم على كّل جهاد. لذا �سّماه الر�سول الأكرم P الجهاد 

الأكبر. فالجهاد عظيٌم اإذن، وكّل الف�سائل تاأتي بعده.

 الجهاد الأكبر هو جهاد الإن�سان لنف�سه الطاغوتّية. وعليكم اأّيها ال�سّبان اأن ت�سرعوا 

م���ن الآن بهذا الجهاد. ل تدع���وا قوى �سبابكم تتبّدد. فكّلم���ا ذهبت قوى ال�سباب من 

الإن�سان زادت جذور الأخالق الفا�سدة في الإن�سان وتعّقدت، و�سعب الجهاد.

 وال�س���اب ي�ستطي���ع اأن ينت�سر في هذا الجهاد �سريعًا، ول ي�ستطيع ال�سيخ بلوغ هذا 

الن�سر ب�سرعة. ل َتَدعوا اإ�سالح اأحوالكم يتدحرج من ال�سباب اإلى ال�سيخوخة، فهذا 

ف���ي مكايد النف�ض التي تكيدها ل�ساحبها، وه���و ما يقترحه ال�سيطان على الإن�سان اأن 

َدع اإ�س���الح نف�سك اإلى اآخر العمر، وتمّتع ب�سبابك الآن وُتب في اآخر العمر. هذا طرح 

�سيطانّي تقّدمه النف�ض بتعليم ال�سيطان الأكبر.

فالإن�سان ي�ستطيع اإ�سالح نف�سه ما دامت قوى �سبابه وروحه اللطيف في مناأًى عن 

جذور الف�ساد. اأّما اإذا �سربت جذور الف�ساد في نف�سه وا�ستّدْت، فال اإمكان لالإ�سالح 

في ذلك الوقت. اأنتم الآن مهّياأون اأّيها ال�سباب لمجاهدة النف�ض وبنائها، وهذا الجهاد 

ه���و الجهاد الأكبر، لأّنه مبذول في بناء اأنف�سك���م وهو مفيد لبالدكم، فكونوا َخَدمها، 

ويجب اأن تبداأوا من هذه ال�سنين ب�سناعة رجال ينقذون البالد بكمالهم.

رتم الف�سائل الإن�سانّية فيها، فاإّنكم منت�سرون في   اإذا �سنعتم اأنف�سكم هكذا، وجذَّ

ذلك الوقت في كّل المراحل، وت�ستطيعون اأن ُتنقذوا بالدكم، واأولئك الذين قادوا بالدنا 

اإلى الَبوار، قادوها لأّن بناء اأنف�سهم كان ُمتداعيًا، فقد كانوا ذوي اأخالق فا�سدة وعقائد 

.
(((

فا�سدة واأعمال فا�سدة. ولو كانوا قد طّهروا اأنف�سهم، َلما خانوا ال�سعب ول الإ�سالم

)))  �سحيفة الإمام )ترجمة عربية(، ج 8، �ض: 237.
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