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المقدمة

الحم ��د هلل رب العالمين ،و�ص ّلى اهلل على �س ّيدن ��ا محمد Pوعلى �آله الطاهرين
و�صحبه المنتجبين ،وبعد.
� ّإن الإ�س�ل�ام لي� ��س منه ��ج اعتقاد و�إيم ��ان في القل ��ب فح�سب ،بل ه ��و منهج حياة
يتج�س ��د فيها االعتقاد والإيمان ممار�سة عملية في جميع
�إن�ساني ��ة واجتماعية واقعيةّ ،
جوانب الحياة ومتط ّلباتها الفردية واالجتماعية ،وذلك على مبد�أ التنا�صح والإح�سان
والت�ضحي ��ة والإيث ��ار ،قال اهلل تعال ��ى} :ﯭﯮﯯﯰ{  ،وهذا ما يلزم
النا� ��س بالكثي ��ر من الواجبات تجاه بع�ضه ��م البع�ض ك�أفراد ،وتج ��اه المجتمع ككيان
اجتماع ��ي يحت�ض ��ن الجميع ،وم ��ن �أهم هذه الواجب ��ات ال�سعي الدائ ��م �إلى تح�صين
المجتم ��ع من كل الآفات ،وحمايته م ��ن كل المفا�سد والم�ضار بقل ��ع الأ�سباب و�إيجاد
البيئة ال�سليمة ،للتم ّكن من التربية ال�صالحة لأفراده .
وهذا ما نجده في القر�آن الكريم ،قال اهلل تعالى }:ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
(((

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ{  .فالتق ّيد بهذا الأمر الإلهي يع�صم الإن�سان عن التق�صير في واجباته،
وف ��ي مراعاة حق ��وق المجتم ��ع وعلى ر�أ�سه ��ا تح�صينه م ��ن الآفات ،وقد ح � ّ�ث النبي
محم ��د  Pكل م�سلم ليكون م�س�ؤو ًال في بيئته االجتماعية ،من خالل االهتمام ب�أمور
(((

((( �سورة المائدة ،الآية.2:
((( �سورة النحل ،الآية.90 :

ﯜﯝ

14

الم�سلمي ��ن وم�شاركته ��م في �آمالهم و�آالمهم ،فروي عن ر�سول اهلل « :Pمن �أ�ص ��بح
ال يهتم ب�أُمور الم�س ��لمين فلي�س بم�س ��لم»  .وذلك ل ّأن التكافل االجتماعي جزء من
عقي ��دة الم�سلم والتزامه الديني ،وه ��و نظام �أخالقي يقوم على الحب والإيثار ويقظة
ال�ضمي ��ر ومراقب ��ة اهلل ع َّز وجل ،وال يقت�ص ��ر على حفظ حقوق الإن�س ��ان المادية؛ بل
ي�شمل �أي�ض ًا المعنوية ،و غايته التوفيق بين م�صلحة المجتمع وم�صلحة الفرد.
وبن ��ا ًء على هذه الأ�س�س ي�ستم ّر مرك ��ز نون للت�أليف والترجمة ف ��ي �إعداد و�إ�صدار
�سل�سل ��ة الدرو� ��س الثقافية ،الت ��ي تزخر بالعديد م ��ن المفاهيم التربوي ��ة والأخالقية
واالجتماعية ،...بغية تقديم الثقافة الأ�صيلة في تربية الفرد وبناء المجتمع.
والحمد هلل رب العالمين
(((

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ، 2ص.163

1

كمال اإلنسان

مفاهيم محورية:

XXلقاء الله تعالى.
XXحضور الله في حياتنا.
XXأثر حضور الله في حياتنا.
XXالشهداء هم أهل الحضور واللقاء.
ً
XXكيف يصبح الله حاضرا في حياتنا؟

نص الموعظة القرآنية:

يق ��ول اهلل تعال ��ى:

}ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ

ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ{ .
(((

لقاء الله تعالى

ال يوج ��د كم ��ا ٌل للإن�سان �أج ّل و�أرفع من لق ��اء اهلل �سبحانه وتعالى ،وهو من �أ�سمى
مقام ��ات الإن�ساني ��ة ال�شامخ ��ة .وال �سعادة �أكب ��ر للم�ؤمن من التق ّرب �إل ��ى اهلل تعالى
�صاح ��ب الكم ��ال المح�ض ،والقدرة الالمحدودة ،والعل ��م المطلق ،وال راحة �أعلى من
رب ٍ
رحيم.
اليقين ب� ّأن الإن�سان ال محالة راج ٌع �إلى ٍّ
ودود ٍ
وقد ب�شّ ��ر ع ّز وج ّل الم�ؤمني ��ن بلقائه ،فق ��ال }ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ{ .
ووعد الذين يرجون لقاءه ب� ّأن لهم ما ي�أملون }ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ{ .
(((

(((

((( �سورة الرعد ،الآية.2 :
((( �سورة البقرة ،الآية.223 :
((( �سورة العنكبوت ،الآية.5 :
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وو�صف تعالى المكذّبين بلقائه ب�أنّهم خا�سرون وغير مهتدين }ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{ .
عذاب �أليم
و� ّأن الكافري ��ن بلقائ ��ه هم ف ��ي الحقيقة يائ�سون من رحم ��ة اهلل ،ولهم ٌ
}ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ{ .
و�أنّه تعالى �سوف يكلهم �إلى �أنف�سهم ويذرهم في عماهم }ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
{ .
ﮙﮚﮛ
�أم ��ا �أه ��ل الإيم ��ان والخ�شوع ف�إ ّنه ��م على يقي ��نٍ بلقاء ر ّبه ��م و�أنّهم �إلي ��ه راجعون
}ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{ .
ب ��ل و� ّإن قلوبهم وجل� � ٌة وفرح ٌة برجوعهم �إليه �سبحان ��ه تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{ .
لأ ّنه ��م على يقي ��نٍ � ّأن اهلل تعالى لم يخلقه ��م عبث ًا }ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{ .
بل يعلمون علم اليقين �أنّه ا�صطنعهم لنف�سه }ﮖ ﮗ{ .
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

�سورة يون�س ،الآية.45 :
�سورة العنكبوت ،الآية.23 :
�سورة يون�س ،الآية.11 :
�سورة البقرة ،الآيتان.46 – 45 :
�سورة الم�ؤمنون ،الآية.60 :
�سورة الم�ؤمنون ،الآية.115 :
�سورة طه ،الآية.41 :
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اسنإلا لامك

لذا تكون نفو�س الم�ؤمنين مطمئن ًة بالرجوع �إلى ر ِّبها }ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ {  ،را�ضي ًة
بالدخ ��ول في عباده ال�صالحي ��ن والوفود �إلى ج ّن ��ة لقائه }ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰ{ .
(((

(((

حضور الله في حياتنا

لق ��اء اهلل تعال ��ى على نحوي ��ن ،لقا ٌء في الدنيا ولق ��ا ٌء في يوم القيام ��ة عند البعث
والح�ساب .وكالمنا الآن يتمحور حول لقاء اهلل في الدنيا قبل الآخرة .ولي�س المق�صود
الح�سي ور�ؤيته تعالى بالب�صر الم ��ادي ،ل ّأن اهلل تعالى لي�س
بلق ��اء الحق تعال ��ى اللقاء ّ
بج�س � ٍ�م ،وال يح� � ّده م ��كان ،وال ُي ��رى بالعي ��ن ،ف�إ ّن ��ه }ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮ{  .ب ��ل المراد به اللقاء المعنوي ،بمعنى ح�ضوره تعالى
والتوجه �إليه با�ستم ��رار ،وم�شاهدة �آياته
الدائ ��م في حياتنا ،وع ��دم الغفلة عنه �أبد ًا،
ّ
و�آثار قدرته تعالى في ك ّل ٍ
�شيء .فال نعبد غيره ،وال ندعو �سواه ،وال نطلب حوائجنا � اّإل
من ��ه .فالإن�سان عندما يدرك � ّأن اهلل تعالى خالقه ،ومالك كل �شيء ،وبيده الأمر كله،
يتوجه �إليه
وه ��و في ال�سماء �إله ٌ ،وفي الأر�ض �إله ،وهو ّ
رب العالمين ،فمن الطبيعي �أن ّ
بالعبود ّية له والت�سليم.
والو�صول �إلى هذه المنزلة الإن�سانية ال ّرفيعة ،من لقاء الحق والح�ضور في مح�ضره
�إ ِّنما ي�صبح مي�سور ًا في حال ٍة واحد ٍة فقط ،وهي عندما ي�صبح اهلل تعالى حا�ضر ًا دائم ًا
ف ��ي حياة الإن�سان ،في ��رى الإن�سان خالقه حا�ض ��ر ًا وموجود ًا في جمي ��ع �ش�ؤون حياته،
وي�شاهد نف�سه دائم ًا في م�شهد اهلل العظيم وفي �ساحة ح�سابه يوم القيامة.
(((

((( �سورة العلق ،الآية.8 :
((( �سورة الفجر ،الآيتان.30 - 27 :
((( �سورة الأنعام ،الآية.103 :
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وكي ��ف ال يكون ذلك وهو تعالى معه �أينما و ّلى وجهه }ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ{ .
وه ��و �أقرب �إلي ��ه من حبل الوري ��د }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{ .
وهو �شاه ٌد على ك ّل حرك ٍة يقوم بها وك ّل لفظ ٍة ينطق بها }ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ{ .
فالإن�س ��ان �إذا �أراد �أن يح�صل على مقع ��د �صدقٍ عند اهلل ،ينبغي له في البداية �أن
ي ��رى اهلل حا�ضر ًا وناظ ��ر ًا �إليه في جميع �ش�ؤونه ،ثم بعد ذلك ي� ��ؤ ّدي على �أ�سا�س هذا
ال�شه ��ود جمي ��ع الأعمال خال�ص� � ًة لوجه اهلل .فم ّم ��ا �أو�صى به ر�س ��ول اهلل � Pأبا ذر
(ر�ض) �أن قال له« :يا �أبا ذ ّر �إنك منّا �أهل البيت ،و�إني مو�ص ��يك بو�ص� � ّية فاحفظها،
ف�إ ّنه ��ا جامعة لطرقِ الخير و�س ��ب ِله ،ف�إنك �إن حفظته ��ا كان لك بها كفالن ،يا �أبا ذ ّر
اعبد اهلل ك�أنك تراه ،ف�إن كنت ال تراه ف�إنه يراك ،واعلم �أن �أول عبادة اهلل المعرِفة
ب ��ه»  .وه ��ذه الحالة تح�صل للإن�سان في هذه الدنيا نتيج ��ة ّ
الطهر والتقوى والعبادة
وتهذيب النف�س .وقد �س�أل رج ٌل يقال له ذعلب �أمي َر الم�ؤمنين « :Qهل ر�أيت ربك؟
قال  :Qويلك يا ذعلب ما كنت �أعبد ر ّباً لم �أره .فقال :يا �أمير الم�ؤمنين :كيف
ر�أيت ��ه؟ ق ��ال  :Qويل ��ك يا ذعلب لم تره العيون بم�ش ��اهدة الأب�ص ��ار ،ولكن ر�أته
القلوب بحقائقِ الإيمان» .
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة الحديد ،الآية.4 :
�سورة ق ،الآية.16 :
�سورة يون�س ،الآية.61 :
العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،74ص .76
ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،1ص .138
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أثر حضور الله في حياتنا

�إذا �أدرك الإن�س ��ان �أ ّن ��ه ف ��ي مح�ض ��ر اهلل تق ّد�س ��ت ذات ��ه ،و�أنه ّ
مطل� � ٌع على جميع
حركاته و�سكناته ،فلن يقوم بالأعمال التي ال تر�ضي اهلل ،ولن يع�صيه �أبد ًا ،بل �سوف
ي�سع ��ى دائم� � ًا لأن يجعل ك ّل �أعمال ��ه موافق ًة لإرادته تعالى وخال�ص� � ًة لوجهه �سبحانه.
ف ��اهلل تعالى يرى وي�شاهد �أعمال الإن�سان ،ولي�س ه ��و وحده و�إنما ر�سوله  Pوالأئمة
المع�صوم ��ون � Rشاهدون على �أفعالن ��ا �أي�ض ًا }ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{  .وع ��ن
�ول اهلل � Pأعم � ُ
الإم ��ام ال�ص ��ادق  Qقال« :تُع َر� ��ض الأعمال على ر�س � ِ
�ال العبا ِد
وفجارها فاحذروها ،وهو قول اهلل تعالى }ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ك ّل �ص ��باح �أبرارها ّ
ﯤ{ ،و�س ��كت»  .وعندم ��ا �سئل  Qع ��ن «الم�ؤمنون» في الآي ��ة الكريمة قال
« :Qهم الأئمة».
ف� ��إذا �أدرك الإن�س ��ان هذه الحقيقة وه ��ي �أن كل �أعماله م�شه ��ود ٌة عند اهلل ومالئكته
الذي ��ن يكتب ��ون كل �ش ��يء ،وكذل ��ك الأئم ��ة المع�صومي ��ن  ،Qعندها �س ��وف ي�سعى
ال�صالحات� .أما �إذا لم ّ
يطلع الإن�سان على �أ�صل �أن «اهلل معه»
الجتن ��اب المعا�صي وفعل ّ
غائب عنه ،ف�إ ّنه �سوف يغرق بالغفلة ،و�س ��وف يتهاون في �أداء الأعمال
دائم� � ًا ،وظ � ّ�ن �أنه ٌ
يهتم باجتناب المح ّرمات .بخالف ما �إذا �أدرك � ّأن اهلل تعالى ٌ
محيط
الواجبة عليه ،ولن ّ
ب ��ه ووجد نف�س ��ه دائم ًا في م�شهده ومح�ضره ،ف�إنه ي�سع ��ى لأداء كل الأعمال طبق الإرادة
الإلهي ��ة .وهذه الأعمال التي ت�ؤ ّدى وفق �إرادة اهلل هي �أعم ��ا ٌل مق ّرب ٌة �إلى اهلل ،كال�صالة
مث ًال التي هي «قربان كل تقي» كما ورد عن الإمام الر�ضا  .Qو�إذا و�صل الإن�سان
�إل ��ى هذا الح ّد فاعتق ��د � ّأن اهلل ناظ ٌر �إلى �أعماله ،راعى الخلو� ��ص �أي�ض ًا في كل �أعماله.
(((

(((

(((

(((
(((
(((

�سورة التوبة ،الآية.105 :
ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،1ص .219
(م.ن) ،ج � ،3ص .265
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فهو من جه ٍة ي�ؤ ّدي الأعمال بح�سب �أوامر اهلل ،ومن ناحي ٍة ثانية يكون مخل�ص ًا في القيام
متي�سرة للجميع ،فما
ب�أعم ��ال الب ّر والخير .وه ��ذه منزل ٌة رفيع ٌة ي�صل �إليها الإن�سان وهي ّ
�أخ�سر الذين يبيعون �أنف�سهم للدنيا وهم مدع ّوون للو�صول �إلى هذا المقام الرفيع.
الشهداء هم أهل الحضور واللقاء

� ّإن �أكثر من ي�ست�شعر هذه المعاني ال�سامية جيد ًا ،ويتوق �إلى هذه المنازل الرفيعة،
وي�صب ��و �إليه ��ا دائم ًا ه ��و ذلك الإن�س ��ان العا�شق لل�شه ��ادة في مترا� ��س الحرب وثغور
الجهاد ،ل ّأن قلبه لم يتع ّلق ٍ
الحي الذي ال يفنى.
ب�شيء �إال باهلل تعالى ّ
فالمجاهد تعني الح�ضور ،ويقابلها الغيب وال�ضياع ،وهي عبار ٌة عن ح�ضور الإن�سان
في المح�ضر الإلهي باختياره و�إرادته حيث ي�صل المجاهد في ع�شقه هلل �إلى درج ٍة من
ال�ش ��وق والول ��ه للقاء المحبوب ال يرى معها الدنيا �إال �سجن� � ًا وقيد ًا ومانع ًا من الو�صول
�إلى ال�سعادة المطلقة ،فيرفع حجاب الج�سم الما ّدي عن وجه الروح وحياتها الأبدية.
ٌ
محيط به ،ومع ��ه دائم ًا ،و�أق ��رب �إليه من
فال�شهي ��د عندم ��ا ي ��درك � ّأن اهلل تعالى
نف�س ��ه ،ف�إ ّن ��ه ال يتو ّرع عن تقديم كل وجوده في �سبيل ��ه .ال�شهيد هو الذي عرف �أ�سرار
الحياة ،ف�شهد الدنيا بعين الحقيقة؛ �أنها دار الغرور والقرية الظالم �أهلها ،ولم يغفل
ع ��ن الآخرة التي ه ��ي دار الحيوان �أي الحياة الحقيقيةَ } ،وما ه � ِ�ذ ِه ال َْحيا ُة ال ُّدنْيا �إِ اَّل
�ون{  .ف�صار الموت عنده
َل ْه� � ٌو َو َل ِع � ٌ�ب َو�إِ َّن ال َّدا َر ْال ِآخ َر َة َلهِ َي ال َْح َي � ُ
�وان َل ْو كا ُنوا َي ْع َل ُم � َ
�أمني� � ًة ،لأنّه باب الو�صول �إلى تل ��ك الحياة الحقيقية ،وباتت الدنيا �ساحة ٍ
جهاد د� ٍ
ؤوب
للق ��اء المحبوب ،فه ��و يتمنّى الم ��وت طلب ًا للآخرة ،وي ��رى الدنيا حجاب� � ًا ومانع ًا من
الو�صول �إلى غايته الكبرى .فاختار �أن ي�سلك الطريق الأ�سرع والأق�صر للقاء اهلل ونيل
ر�ضوان ��ه ،وهل من طريقٍ �أ�سرع �إلى ر�ضوان اهلل من بذل المهج وخو�ض اللجج والقتل
في �سبيله؟! وهو غاية منى العا�شقين و�أق�صى مراد الطالبين!
(((

(((

�سورة العنكبوت ،الآية.64 :
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ل ��ذا كان ال�شه ��داء في مقامهم العال ��ي عند اهلل ولي�س عند � ٍ
أحد �س ��واه� ،أحياء في
كنف ��ه بالحي ��اة الحقيقي ��ة ،لهم رز ٌق ال ح ّد ل ��ه ،وعطا ٌء غير مج ��ذوذ} ،ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ{ }،ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ويغتم
ﮠﮡ{  .ال معن ��ى للخوف �أو الح ��زن لديهم ،ل ّأن الإن�س ��ان �إنما يحزن ّ
بالحي الذي ال يزول وال يفنى ،لذا ال
عل ��ى المفقود والزائل ،وهم �إنّما تع ّلقت قلوبه ��م
ّ
يط ��رق الخوف �أو الحزن �ساحتهم على الإطالق بل }ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ{  ،لأن
ج�سدوا في حياتهم كل معاني الت�ضحية والوفاء وال�صبر والإقدام وال�صدق
ال�شه ��داء ّ
والإخال�ص والع�شق والفناء في المحبوب ،فكان لهم ما �أرادوا }ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
(((

(((

(((

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊﮋ{  .ل ��ذا كان عي ��د الإمام الخميني{ هو الي ��وم الذي يرزقه اهلل
تعال ��ى ال�شهادة في �سبيله�« :إن يوم فرحتنا و�س ��عادتنا هو ي ��وم نرتاح من هذه الدنيا
المل ّوثة والمليئة بالآالم والعذاب والبالء� .إن عيدنا ويومنا ال�سعيد هو ال�شهادة» .
(((

(((

ً
كيف يصبح الله حاضرا في حياتنا؟

�إذا كان كم ��ال الإن�سان و�سعادته الحقيق ّي ��ة تكمن في التق ّرب �إلى الكمال المح�ض
و�صيرورته عند اهلل كما هو حال ال�شهداء ،ف�إن تحقّق ذلك �إنّما يكون من خالل �أمرين
�أ�سا�س ّيي ��ن هم ��ا :المراقبة والمحا�سبة .فالإن�س ��ان �إذا �أدرك �أنه في مح�ضر اهلل ال بد
له من مراقبة �أعماله واالنتباه لت�ص ّرفاته من جهة ،ومن جه ٍة �أخرى عليه �أن يحا�سب
نف�سه با�ستمرار .فالمراقبة الدائمة والح�ساب الم�ستم ّر هما اللذان يو�صالن الإن�سان
((( �سورة الحديد:الآية .19
((( �سورة �آل عمران.169 :
((( �سورة �آل عمران ،الآية.170 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.69 :
((( �صحيفة الإمام الخميني{ ،ج � ،1ص .196
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�إل ��ى الم ��كان الذي ال ينظر فيه �إال �إلى اهلل .ويب ّين الق ��ر�آن الكريم هذين الأ�صلين في
�س ��ورة الح�شر المبارك ��ة بقول ��ه }ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ{  .فه ��ذه الآية تدعونا �إلى �أ�صلين �أخالقيين،
الأ ّول المراقب ��ة ،والثاني المحا�سبة .ف ��ك ّل �إن�سانٍ مك ّلفٌ بمراقب ��ة نف�سه ومحا�سبتها،
فيراقبها في �أفعالها وت�ص ّرفاتها و�أقوالها ويحا�سبها ،ف�إذا عمل خير ًا �شكر اهلل ،و�إذا
عمل �سوء ًا ا�ستغفر اهلل وتاب �إليه.
(((

 - 1المراقبة:

م�شتق من «الرقبة» ،فالذي يرفع رقبته لي�شاهد �أكثر يكون مراقب ًا.
معنى المراقبة ّ
وعل ��ى الإن�س ��ان �أن يراقب ك ّل �شيء ف ��ي حياته من الكالم والفع ��ل والنّظر وغيرها...
لك ��ي ال يقع فيما ال ير�ض ��ي اهلل ،وما يخالف �أمره ،فه ��و ع ّز وج ّل }ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ ﭷ{ } ،ﭪﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱ{  ،وه ��و م�ستع� � ّد وجاه ��ز
لي�سجل ك ّل �ش ��يء }ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ{ ،
ّ
والإن�س ��ان الذي يراقب نف�سه با�ستمرار �س ��وف يحر�ص على �أن ال يرتكب �أية مخالفة،
فعن �أمير الم�ؤمنين علي  Qفي خطبة له قال« :فرحم اهلل من راقب ربه ،وخاف
و�صى
ذنبه ،وجانب هواه ،وعمل لآخرته ،و�أعر�ض عن زهرة الحياة الدنيا»  .ومما ّ
ب ��ه �إمامنا ال�صادق « :Qواق�ص ��د في م�ش� �يِك؛ وراقب اهلل ف ��ي كل خطوة ،ك�أنّك
على ال�صراط جائز ،وال تكن لفّاتا» .
(((

(((

(((

(((

(((

((( �سورة الح�شر ،الآية.18 :
((( �سورة غافر ،الآية.19 :
((( �سورة ق ،الآية.18 :
((( �سورة ي�س ،الآية.12 :
((( العلاّ مة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،75ص .18
((( (م.ن) ،ج � ،73ص .167
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 - 2المحا�سبة:

و�أم ��ا المحا�سبة ف�أن يحا�سب الإن�سان نف�سه من خالل البحث والتدقيق في �أعماله
ليرى �إن كان قد �أ ّدى التكاليف الإلهية على �أكمل وجه �أم ال ،ف�إذا اكت�شف �أنه ارتكب ما
يخال ��ف �أمر ر ّبه ا�ستغفر و�أناب �إليه نادم ًا عازم ًا على �أن ال يعود �إلى مع�صيته مطلق ًا،
و�سع ��ى مبا�شرة لإ�صالح الأمر وجب ��ران ما فاته .و�إذا اكت�شف �أ ّن ��ه �أ ّدى ما عليه حمد
اهلل و�شك ��ره عل ��ى ما وفّقه �إليه ،وهو م ��درك �أنّه ال مجال للمقارن ��ة بين طاعاته ونعم
مق�صر ًا دائم ًا في مح�ضر الحق ،وال يفت�أ عن �إظهار
اهلل ال�سابغة عليه ،لذا يجد نف�سه ّ
وال�ضعف �أمام �ساحته ،فال يبتعد عن العبودية له قيد �أنملة ،وال يجد نف�سه في
العجز ّ
مح�ضره � اّإل عبد ًا .فعن ر�سول اهلل  Pفي بع�ض خطبه قال�« :أيها النا�س ال ي�شغلنّكم
دنياكم عن �آخرتكم ،فال ت�ؤثروا هواكم على طاعة ربكم ،وال تجعلوا �أيمانكم ذريعة
�إلى معا�ص ��يكم ،وحا�س ��بوا �أنف�س ��كم قب ��ل �أن تحا�س ��بوا ،وم ّهدوا لها قب ��ل �أن تعذّبوا،
وت ��ز ّودوا للرحي ��ل قب ��ل �أن تُز َعج ��وا ،ف�إنّها مو ِقفُ عدل ،واقت�ض ��اء حقّ  ،و�س� �� ٌؤال عن
واجبٍ  ،وقد �أبلغ في الإعذار من تق ّدم بالإنذار» .
وعن �أمير الم�ؤمنين  Qقال« :حا�س ��بوا �أنف�س ��كم قبل �أن تحا�س ��بوا ،ووازنوها
قبل �أن توازنوا ،حا�سبوا �أنف�سكم ب�أعمالها ،وطالبوها ب�أداء المفرو�ض عليها والأخذ
من فنائها لبقائها» .
(((

(((

(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،74ص.
الميرزا النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،12ص .154
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الطريق نحو الكمال

(اإليمان – الهجرة – الجهاد)
مفاهيم محورية:

XXأسس الطريق.
XXاإليمان واللقاء.
XXالهجرة في سبيل الله.
XXالجهاد في سبيل الله.
XXتالزم الهجرة والجهاد.

نص الموعظة القرآنية:
يقول اهلل تعالى} :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{ .
(((

تمهيد

كان بحثن ��ا في الدر� ��س ال�سابق يدور حول عدم وجود كمالٍ للإن�سان �أرفع من لقاء
اهلل والح�ضور الدائم في مح�ضره .ف� ّأي �سعادة �أكبر للإن�سان من التق ّرب �إلى الكمال
المح� ��ض؟ و� ّأي مق ��ام �أرفع له من �صيرورت ��ه عند اهلل؟! ف�إذا كان كم ��ال الإن�سان في
التق� � ّرب �إلى اهلل فما هو الطري ��ق المو�صل �إلى ذلك؟ و�إذا كان ��ت �سعادة الإن�سان في
�أن يك ��ون الح � ّ�ق تعالى حا�ضر ًا دائم ًا في حياته فال يغيب عنه طرفة عين �أبد ًا ،فما هو
ال�سبيل �إلى ذلك؟
ّ
أسس الطريق

� ّإن الآي ��ة الكريم ��ة التالي ��ة من كت ��اب اهلل العزيز تب ّي ��ن لنا جوانب ه ��ذا الطريق
ال�صراط الإله ��ي الم�ستقيم،
الأ�سا�س ّي ��ة والت ��ي بمراعاتها ي�ضع الإن�س ��ان قدمه على ّ
((( �سورة البقرة ،الآية.218 :
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يق ��ول تعالى ف ��ي محك ��م كتاب ��ه }ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ{  .فالآية ت�شي ��ر ب�شكل وا�ضح �إلى � ّأن الإيمان،
والهج ��رة ،والجه ��اد في �سبيل اهلل ،من العوامل الأ�سا�س ّية الت ��ي تم ّهد الأر�ض ّية للقاء
الح ��ق والو�صول �إلى درج� � ٍة عظيمة عنده كما قال ع� � ّز ا�سمه} :ﯸﯹﯺﯻﯼ{،
ليك ��ون في نهاية المطاف من الفائزي ��ن }ﯽ ﯾﯿ{� .إذ ًا ،ف�شرط التق ّرب
�إل ��ى اهلل و�صي ��رورة الإن�سان عند اهلل كما هو حال ال�شّ هيد هو في �أن يتح ّلى المجاهد
ال�صحي ��ح والواعي ،ثم ي�ش ّم ��ر عن �ساعد اله ّمة ليهاج ��ر �إلى اهلل ور�سوله،
بالإيم ��ان ّ
ث ��م ينزل �إلى مي ��دان المجاهدة ومقارعة الأعداء به ّم ٍة عالية وب� ٍأ�س �شديد حتى ينال
�شرف القتل في �سبيل اهلل ،في�صل �إلى ما ال عين ر�أت ،وال �أذن �سمعت ،وال خطر على
قل ��ب ب�شر ،فيناجي ربه قائ�ل ً�ا�« :إلهي بك هام ��ت القلوب الواله ��ة ،وعلى معرفتك
جمعت العقول المتباينة ،فال تطمئنّ القلوب � اّإل بذكراك ،وال ت�س ��كن النفو�س � اّإل
عند ر�ؤياك» .
(((

(((

اإليمان واللقاء

الإيم ��ان هو من �ش�ؤون الب�شر وميولهم التي خلقت معهم ،ف�أن نقول «�إن�س ��ان» فهذا
يعن ��ي �أنّنا �أمام كائن يمتلك مي ًال طبيعي ًا نح ��و الإيمان ب�شيء ما ،فال يخلو �إن�سان من
هذا الميل �أو ال�شعور .والإيمان هو نوع من الإذعان �أو ال ّت�سليم لحقيقة �أو ل�شيء نعتقد
�أن ��ه حقيقة ،والنّف� ��س التي ت�ؤمن به تعي�ش حالة من الخ�ض ��وع �أو ال ّت�سليم له .والإيمان
ف ��ي الإ�سالم يقابل الكفر وهو الذي يكون ح�ساب الب�شر في يوم القيامة على �أ�سا�سه،
رب العالمي ��ن .فالإيمان
وه ��و الإيمان ب ��اهلل الواحد الأحد ال ��ذي خلق ك ّل �ش ��يء وهو ّ
((( �سورة التوبة ،الآيتان.21-20 :
((( الإمام زين العابدين  ،Qال�صحيفة ال�سجادية ،مناجاة الذاكرين.
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الإ�سالم ��ي يختلف عن � ّأي �إيمان �آخر ،وبمعرفته يمك ��ن �أن نقول � ّإن ك ّل �إيمان �آخر هو
يوم من الأيام.
الكفر
الحقيقي الذي �سوف يظهر في ٍ
ّ
لق ��د خل ��ق اهلل الإن�س ��ان لكي ي�صل �إل ��ى ٍ
هدف واقع � ّ�ي تتح ّقق عن ��ده �سعادته
المطلق ��ة وكمال ��ه النهائ ��ي ،وه ��و ل ��م يطالب ��ه بالإيم ��ان �إال لدخالته ف ��ي تح ّقق
اله ��دف النهائ ��ي .ويمثّل لق ��اء اهلل ودخ ��ول جنّته ه ��ذه ال�سع ��ادة المطلقة التي
ه ��ي ه ��دف الإن�س ��ان }ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{  ،وم ��ا
ل ��م يدخ ��ل ه ��ذا الإن�سان �إل ��ى الجنّة فهو م ��ن �أ�صحاب الن ��ار وال�شّ ق ��اء الأبدي.
تحدثت ع ��ن �شروط الفوز بالج ّن ��ة والنّجاة من العذاب،
وبمراجع ��ة الآيات التي ّ
أ�سا�سي ب ��ل الوحيد ،لأن كلّ العوامل
نج ��د � ّأن الإيم ��ان باهلل ع ّز وجلّ هو العامل ال
ّ
الأخ ��رى ال تق ��ف �إل ��ى جانبه ب ��ل تنب ��ع من ��ه }ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ{  .وكذل ��ك �إذا راجعن ��ا
الدخ ��ول �إلى جه ّن ��م والع ��ذاب الإلهي
تحدثت ع ��ن �سب ��ب ّ
جمي ��ع الآي ��ات الت ��ي ّ
ال�سبب الوحيد هو الكفر باهلل �سبحانه
والحرم ��ان من لقاء الحق تعالى ،نجد � ّأن ّ
}ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ{  .و�س� � ّر
الموج ��ه لم�سي ��رة الإن�سان فما ي�ؤمن ب ��ه الإن�سان
ذل ��ك � ّأن الإيم ��ان والكفر هما
ّ
ويعتق ��د به ه ��و الذي �سيك ��ون هدفه النهائ ��ي ،و�أولئ ��ك الذين �آمنوا ب ��اهلل حق ًا،
وتوجه ��وا �إليه وطلبوه ،و�سلكوا الطريق الم�ؤ ّدي �إليه ،كانت عاقبتهم الو�صول �إليه
ّ
ودخول جنّته التي هي مقام لقائه .فال �إمكانية للو�صول �إلى هذه المنزلة ال ّرفيعة
�إال بعد الإيم ��ان به تعالى وب�إمكانية لقائه }ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
(((

(((

(((

(((
(((
(((

�سورة االن�شقاق ،الآية.6 :
�سورة الأنعام ،الآية.158 :
�سورة �آل عمران ،الآية.12 :
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ﯢ{ } ،ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{  .والق ��ر�آن الكري ��م
يحدثن ��ا وي�ؤ ّك ��د لنا على � ّأن �سع ��ادة الأفراد والمجتمعات تكمن ف ��ي �إيمانها ،و� ّأن
ّ
�شقاءهم حا�صل كفرهم ،فالخير يبد�أ من الإيمان وينمو معه ،وال�ش ّر م�ستبطن في
الكفر وي�ست�شري بهَ � .أما �أولئك الذين �آمنوا بغير اهلل الواحد الذي بيده كلّ خير،
ف�سيتح ّركون نحو كماالت وهم ّية ،و�أ�شياء يظنّون الخير فيها وال�سعادة المن�شودة
الحقيقي �أ�صل
منه ��ا ،ولكنّهم في النهاية �سيدركون � ّأن ما �آمن ��وا به لم يكن الإله
ّ
كلّ خير ومفي�ض كلّ نعمة.
وال ّ
�شك � ّأن الإيمان وحده ال يكفي للو�صول �إلى ال�سعادة ،فالإيمان �إذا لم ي�صل �إلى
إن�سان نحو مفي�ض الخير والكمال ف�إنّه لن يكون م�ؤ ّثر ًا .بل الإيمان
درج ٍة يح ّرك معها ال َ
ال�سعي هو الذي �سيكون م�ؤ ّث ��ر ًا ،و�أعظم �أثرٍ للإيمان الواقعي هو �أنّه يجعل
ال ��ذي يو ّلد ّ
متوجه� � ًا ومقب ًال �إلى اهلل �سبحان ��ه وتعالى ،بينما يك ��ون الكفر �إعرا�ض ًا
قل ��ب �صاحبه ّ
و�إغالق ًا لهذا القلب �أمام ك ّل خير و�سعادة ين�شرها الرحمن في عباده ومخلوقاته� .إذ ًا،
ما ينبغي �أن يتع ّلق به الإيمان ليكون �إيمان ًا �إ�سالم ّي ًا ،هو الإله الذي بيده ك ّل خير وكمال
و�سعادة ي�صبو �إليها الإن�سان.
موحد ًا .فالتوحيد لي� ��س مج ّرد اعتقاد
وه ��ذا هو ال ّتوحي ��د ومعنى �أن يكون الم ��رء ّ
ب� �� ّأن اهلل خال ��ق ك ّل �شيء و�أنه لم ي�شرك معه �أحد ًا في خلقه ،ب ��ل يعني �أي�ض ًا االعتقاد
ب� ��أن ك ّل خي ��ر نريده �أو نحتاج �إليه فهو موجود عن ��د اهلل ،وعلينا �أن نطلبه منه .ونف�س
ه ��ذا االعتق ��اد يع ّد درج ًة م ��ن درجات الإيمان ،وه ��و �إذا ا�ستولى على قل ��ب الإن�سان،
الحقيقي من قلبه ،ف� ّإن �صاحب ��ه ي�صل �إلى �أعلى
ف�أخ ��رج ك ّل م ��ا ينافي هذا االعتق ��اد
ّ
درج ��ات الإيم ��ان .ل ّأن الإيمان الكامل هو الذي يكون القل ��ب معه هلل وحده دون �سواه،
(((

(((
(((

�سورة البقرة ،الآية.46 :
�سورة هود ،الآية.29 :

(((
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فتكون جميع تح ّركات هذا الإن�سان �إلهية ،وعندها ي�صبح في �أعلى درجات اال�ستعداد
ال�ستقبال �ألطاف الحق ومواهبه ال�سن ّية.
و�أ ّما الو�سيلة الف�ضلى لنيل هذه الدرجة من الإيمان وتعميقها وتر�سيخها في القلب
ال�صال ��ح }ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ { .
فه ��ي العمل ّ
و�أه � ّ�م هذه الأعم ��ال المق ّربة �إلى اهلل والهادي ��ة �إليه الهجرة والجه ��اد في �سبيل اهلل
}ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ{ .
(((

(((

الهجرة في سبيل الله

العملي
من كان يريد اهلل تعالى فعليه �أن يهاجر �إليه .والهجرة �إلى اهلل هي التعبير
ّ
ع ��ن الإيمان به ،ل ��ذا قال تعالى في كتابه العزي ��ز} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ{  .فالخط ��وة الثانية بع ��د الإيمان باهلل واالعتقاد العقلي
والقلبي به هي الهجرة في �سبيله ،والإن�سان ما دام ح ّي ًا فهو مك ّلف بهذه الهجرة ،وهي
على �أنواع ومراتب:
(((

منه ��ا� :أن يهاج ��ر الإن�سان م ��ن بالد الكف ��ر والم�شركين �إلى دي ��ار الإ�سالم ،التي
ي�ستطي ��ع �أن ي�ؤ ّدي فيها تكليفه ،وي�أمن فيها عل ��ى دينه} ،ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ{ .
(((

(((
(((
(((
(((

�سورة طه ،الآية.75 :
�سورة الأنفال ، :الآية.74 :
�سورة الأنفال ،الآية.72 :
�سورة الن�ساء ،الآية.100 :
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منها� :أن يترك ال ّدناءة ،ويهجر الخبائث ،ويتجنّب المعا�صي التي تحول بينه وبين
لقاء ربه ّ
والظفر بجنّته ،وهي قوله تعالى في كتابه العزيز} ،ﯙ ﯚ { .
(((

منه ��ا :الهجرة بالبدن عن مخالط ��ة �أهل الع�صيان والف�س ��وق ،ومجال�سة �أهل
التوجه للآخ ��رة .والهجرة
البغ ��ي والطغي ��ان ،و�أبناء الدني ��ا الذين يعيقونه ع ��ن ّ
بالقلب عن الم ��و ّدة لهم والميل �إليهم ،وترك العادات والتقاليد المخالفة لل�شرع،
واالعتب ��ارات الوهم ّية التي تمنع الإن�سان من �سلوك طري ��ق الآخرة ،وتكون عائق ًا
ال�سفر �إلى اهلل .ففي المجتم ��ع الما ّدي يتق ّيد الإن�سان بع ��ادات وهم ّية اعتاد
م ��ن ّ
عليه ��ا �أه ��ل الدنيا حت ��ى �أ�صبح قيا�س النّفع ومي ��زان الخ�سارة مبين� � ًا عليها .كما
ال�صمت ف ��ي المجال�س العلم ّية
ج ��رت الع ��ادة �أن ين�سب الجهل �إل ��ى كلّ من يلتزم ّ
�أو غي ��ر العلم ّي ��ة� ،أو �أن يعتبر ال ّتهافت �إلى الجلو�س ف ��ي �صدر المجل�س دلي ًال على
الت�صنع في ال ��كالم والت�ش ّدق به دلي ٌل
ال ّرفع ��ة والمنزلة العالي ��ة� ،أو �أن يعتب ��ر �أن ّ
على �سع ��ة ّ
وال�ضعة و�ضعف الموقف
االطالع والفهم ،وخالفه دليل على الحق ��ارة ّ
يغ�ض النظر عن كل هذه الأمور و�أن
وال�شخ�ص ّية .بل على الإن�سان الم�ؤمن حق ًا �أن ّ
يهجرها دون � ّأي خوف �أو وجل ،وهي قوله تعالى في كتابه العزيز} :ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ{ .
(((

منه ��ا� :أن يهج ��ر الإن�س ��ان �أنان ّيته ،ويخرج م ��ن بيت نف�سه المظل ��م ،وح ّبه لذاته،
به ��دف الق�ض ��اء على �أه ��واء النّف�س حتى يق ��در �أن ي�ضع قدمه على ب�س ��اط ال ّتوحيد،
ويدخ ��ل عندها في م�ضم ��ار }ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ {  .وهذه ه ��ي الهجرة الحقيق ّية
�إل ��ى اهلل حيث يدو�س الإن�سان على �أهوائه و�أنان ّيت ��ه ويي ّمم وجهه �شطر الإله والمعبود
الأوحد ،وهي الهجرة التي قال اهلل تعالى فيها} :ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
(((

(((
(((
(((

�سورة الم ّدثر ،الآية.5 :
�سورة المزمل ،الآية.10 :
�سورة البقرة ،الآية.156 :
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ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ {((( .وج ��اء ف ��ي بع�ض التفا�سير في تف�سي ��ر قوله تعالى }ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ{ ّ � ،أن البيت في
الآية ُيحمل على معنيين؛ على البيت الظاهري وهو المنزل ،وعلى البيت الباطني وهو
التوجه �إلى اهلل
بي ��ت النف�س .ف ��ك ّل من يهاجر من بيت النف�س الأ ّمارة بال�س ��وء بهدف ّ
قا�ص ��د ًا لقاءه ،ف� ّإن �أجره وثوابه على اهلل ،وه ��و �سوف يوفّيه �إ ّياه حتم ًا حتى ولو �أدركه
الموت في الأثناء.
(((

الجهاد في سبيل الله

ال�سبيل الأ�سلم لتعميق الإيمان وتثبيته في النّف�س طمع ًا
على الإن�سان الذي يبحث عن ّ
�صحة و�سالمة مقا�صده
ف ��ي الهداي ��ة� ،أن يبحث عن �أف�ضل الأعمال التي تبرهن ع ��ن ّ
�صحت هجرته �إلى ر ّبه ،بل
و�أهدافه .فلي�س ك ّل من ا ّدعى }ﯩﯪﯫ ﯬﯭ{
ّ
�صح ��ة ن ّيته و�صدقه في الطلب .و�أف�ضل و�سيلة لإثبات
علي ��ه �أن يق ّدم الأد ّلة التي تثبت ّ
ه ��ذا الم ّدعى ه ��و انتخاب �أف�ضل الأعمال الت ��ي تق ّربنا �إلى اهلل وتدنين ��ا منه .و ُيعتبر
الجهاد في �سبيل اهلل من �أف�ضل الأعمال و�أحمزها ،فقد ُ�سئل �إمامنا ال�صادق Q
«ال�صالة لوقتها وب ّر الوالدين والجهاد
ذات م ّرة� :أي الأعمال �أف�ضل؟ فقال ّ :Q
في �س ��بيل اهلل ع ّز وج ّل»  .وعنه � Qأي�ض ًا �أنّه قال« :الجهاد �أف�ض ��ل الأ�ش ��ياء بعد
الفرائ� ��ض»  ،وه ��و �أ�شرف الأعم ��ال �أي�ض ًا كما قال �أمي ��ر الم�ؤمنين «:Qالجهاد
�أ�شرف الأعمال بعد الإ�سالم ،وهو قوام الدين ،والأجر فيه عظيم» .
(((

(((

(((

(((

((( �سورة العنكبوت ،الآية.26 :
((( �سورة الن�ساء ،الآية.100 :
((( �سورة ال�صافات ،الآية.99 :
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،2ص .158
((( (م .ن) ،ج � ،5ص .3
((( (م .ن) ،ج � ،5ص .36
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ومن�ش� ��أ هذه العظمة والأه ّمية؛ �أنه م ��ا �صلحت دنيا وال دين � اّإل بالجهاد .فعن �أمير
الم�ؤمني ��ن � Qأ ّن ��ه قال�« :إن اهلل ع ّز وج� � ّل فر�ض الجهاد ّ
وعظمه ،وجعله ن َْ�ص� � َر ُه
ِ
ونا�ص� � َره ُ،واهلل ما �ص� �لَحت دنيا وال دين �إال به»  .وكيف ال تكون له هذه العظمة وهو
ال�ص ��بر واليقين والعدل
م ��ن �أركان الإيم ��ان كما قال « :Qالإيم ��ان �أربعة �أركان ّ
والجه ��اد»  .وق ��د ح� � ّدد ر�سول اهلل  Pالمنه ��ج العملي للإ�س�ل�ام واخت�صره بكلم ٍة
واح ��دة في الجهاد في �سبي ��ل اهلل حيث قال�« :س ��ياحة �أ ّمتي الجه ��اد»  .فمن �أراد
اتّباع �سبيل الحق ال طريق له �إلى ذلك � اّإل بالجهاد.
(((

(((

(((

(((

والجه ��اد في �سبيل اهلل على ق�سمين كما �أخبر بذلك ر�سول اهلل الأكرم  Pحيث
ُروي �أ ّن ��ه  Pا�ستقبل �سر ّية كان قد بعثها للقتال فقال لها بعد عودتها« :مرحباً بقوم
ق�ض ��وا الجهاد الأ�ص ��غر ،وبقي عليهم الجهاد الأكبر ،فقيل له :وما الجهاد الأكبر،
ق ��ال :جه ��اد النف� ��س»  .الجهاد الأ�صغ ��ر وهو مواجه ��ة العد ّو الخارجي م ��ن الكفّار
و�أع ��داء الإ�سالم ،الذين يمنعون �إقامة حك ��م اهلل تعالى على الأر�ض ،وهذه المواجهة
له ��ا �أ�شكا ٌل عدي ��دة :ع�سكرية و�أمنية و�سيا�سية وثقافي ��ة واقت�صادية وغيرها ...وهذا
الجهاد الأ�صغر هو درع اهلل الح�صينة وجنّته الوثيقة ،كما عن �أمير الم�ؤمنين :Q
لخا�ص ��ة �أوليائه ،و�س� � ّوغهم
«�أم ��ا بع ��د ،ف�إن الجه ��اد باب من �أبواب الجنة فتحه اهلل ّ
كرام ��ة من ��ه له ��م ونعمة ذخره ��ا .والجهاد هو لبا� ��س التقوى ،ودرع اهلل الح�ص ��ينة،
وجنته الوثيقة ،فمن تركه رغبة عنه �ألب�سه اهلل ثوب الذل و�شمله البالء» .
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،5ص .8
الميرزا النوري ،م�ستدركالو�سائل ،ج�،11ص.16
ال�سياحة :تعني الطريق والمنهج.
الميرزا النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،11ص.14
(م.ن)� ،ص.137
ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.4
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�أم ��ا الجه ��اد الأكبر فهو محارب ��ة العد ّو الباطني ،وه ��و الأهواء والنف� ��س الأ ّمارة.
ووظيف ��ة المجاه ��د الأ�سا�س ّية الق�ضاء على هذا العد ّو الباطن ��ي واالنت�صار عليه ،وهو
�أ�ش� � ّد فتك ًا وخطر ًا من العد ّو الخارجي بل ومن �أخطر الأعداء على الإطالق كما �أخبر
ع ��ن ذلك �أمير الم�ؤمنين  Qحي ��ن �أو�صى قائ ًال« :اهلل اهلل ف ��ي الجهاد للأنف�س
فهي �أعدى العد ّو لكم� ،إنه تبارك وتعالى قال �إن النف�س لأ ّمارة بال�س ��وء �إال ما رحم
ربي ،و�إنّ �أ ّول المعا�صي ت�صديق النف�س ،والركون �إلى الهوى» .
وق ��د �س ّم ��ى النبي  Pه ��ذا الجه ��اد بالأكب ��ر ،ل ّأن الهزيمة فيه ه ��ي الهزيمة
الحقيقي ��ة ،واالنت�ص ��ار فيه ه ��و االنت�ص ��ار الأكب ��ر .فالهزيمة في �ساح ��ة الجهاد
الأ�صغ ��ر لي�س ��ت هزيمة في الحقيقة ب ��ل هي نيل �إحدى الح�سنيي ��ن� ،أ ّما في �ساحة
بال�سوء ،ف�إنها
الجه ��اد الأكبر ف� �� ّإن الإن�سان �إذا ف�شل ف ��ي محاربة النّف�س الأ ّم ��ارة ّ
�ست�سيط ��ر علي ��ه وت�صبح هي الآم ��ر والناهي في مملكة وج ��وده ،فيخرج بذلك من
مي ��دان العبود ّية هلل ليدخ ��ل في ميدان عبود ّي ��ة النّف�س والطاعة له ��ا في�سقط في
�أ�سف ��ل �سافلي ��ن }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ{  ،وربم ��ا ال يتمكّن من
جبران هذه الخ�سارة بعدها �أبد ًا.
فالنف� ��س ج ّراء التع ّلق بزينة الدنيا و�شهواتها ت�صبح م�شغوفة بها ،فتدعو �صاحبها
الرتكاب الخطايا وتز ّين له ال�س ّيئات ،وهي ال تزال على هذا المنوال حتى ت�صبح �أ ّمارة
بال�س ��وء ال يه ��د�أ لها خاطر �إال �إذا دعت و�أمرت بال�س ّيئ ��ات .وقد �أ�شار القر�آن �إلى هذه
الحقيقة بقوله }ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ{  .فا ّلنف�س
�إذا ترك ��ت و�ش�أنه ��ا و�أهملت تربيتها تكون مبادرة �إلى المعا�ص ��ي وت�أمر بال�سوء دائم ًا،
(((

(((

(((

((( الميرزا النوري ،م�ستدركالو�سائل ،ج� ،11ص.138
((( �سورة الجاثية ،الآية.23 :
((( �سورة يو�سف ،الآية.53 :
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واال�ستثن ��اء هو ما خرج برحم ��ة اهلل تعالى بالتربية والمجاهدة .وعليه ن�صل �إلى هذه
حق الإيمان ،وهاجر �إليه ،وجاهد في �سبيله ،فهو في �أعظم
النتيجة؛ �أن من �آمن باهلل ّ
درجة عند اهلل ،وهو من الفائزين }ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ{ .
(((

تالزم الهجرة والجهاد

الهج ��رة والجه ��اد هما الركن ��ان الأ�سا�س ّي ��ان الل ��ذان ي�ستند �إليهم ��ا الإ�سالم من
الناحي ��ة االجتماعية والتربوية ،وق ��د حر�ص القر�آن الكريم عل ��ى �إحاطتهما بقد�س ّية
خا�صة ك ّلما تح ّدث عنهما ،كما �أنه ّ
عظم وق ّد�س درجة المهاجرين والمجاهدين �أكبر
ّ
تعظيم وتقدي�س.
والتوجه �إلى ديار
الهج ��رة تعني التخ ّلي عن البيت والأهل والوطن واالبتع ��اد عنها
ّ
ال�ضياع .وفي كثير م ��ن الآيات القر�آنية نرى كلمتي الهجرة
الإيم ��ان حفظ ًا لل ّدين من ّ
والجهاد قد ذكرتا مع� � ًا؛ }ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{ ف ��ي ال�ص ��در الأول للإ�سالم،
كان الم�سلم ��ون ينق�سم ��ون �إل ��ى ق�سمين هما :المهاج ��رون والأن�ص ��ار .فالأن�صار هم
�س ّكان المدينة  -يثرب  -الذين �آووا ون�صروا ،والمهاجرون هم الذين هجروا ديارهم
وقدموا �إلى المدينة �إنقاذ ًا لدينهم.
(((

والهج ��رة هي كالجهاد ،حكم غير ثاب ��ت في ال�شرع الإ�سالم ��ي ،ولكنه من �أركانه
الأ�سا�س ّي ��ة و�أحكام ��ه الح ّية ،بمعن ��ى � ّأن من المحتم ��ل �أن تطر�أ ظ ��روف ت�صبح معها
الهجرة واجب ًا �شرع ّي ًا وفر�ض ًا يجب على الم�سلم �أدا�ؤه.
(((
(((

�سورة التوبة ،الآية.20 :
�سورة الأنفال ،الآية.74 :
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ف�سرت الهجرة
ولق ��د ورد للهجرة وكذلك الجهاد تف�سير �آخر غير م ��ا تق ّدم ،فقد ّ
بهج ��ر المعا�ص ��ي والذن ��وب واالبتعاد عنه ��ا� .إذ ًا ،المهاج ��ر من هج ��ر ال�س ّيئات .فما
ال�صحة يا ترى؟ وهل � ّأن من تل ّوث ��ت نف�سه بالذنوب ثم
ه ��و ن�صي ��ب هذا التف�سير م ��ن ّ
ت ��اب و�أ�صل ��ح واغت�سل بماء التوبة المط ّهر �سي�صبح بذل ��ك مهاجر ًا لأنه هجر الذنوب
وابتع ��د عنها؟ لو �أخذنا به ��ذا التف�سير لأ�صب ��ح جميع التائبين ف ��ي العالم مهاجرين
لأنه ��م هجروا الذنوب والمعا�صي ون� ��أوا عنها� ،أمثال ف�ضيل بن عيا�ض ،وب�شر الحافي
وغيرهما كثير ...ولهذا المنحى في تف�سير الهجرة �شبيه في باب الجهاد �أي�ض ًا ،حيث
بال�سوء
� ّإن «المجاه ��د م ��ن جاهد نف�س ��ه»  ،والمجاهد هو من يجاهد النف�س الأ ّمارة ّ
و�أهواءها الداخلية ،ومعروف � ّأن ال�صراع الداخلي موجود با�ستمرار ،قائم بين النف�س
و�أهوائها من جه ��ة ،والعقل من جهة �أخرى .يقول �أمير الم�ؤمنين الإمام علي :Q
«�أ�شجع النا�س من غلب هواه» .
(((

(((

(((
(((

الحر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.163
ال�شيخ ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج � ،4ص .394

3

ّ
وبشر المخبتين

مفاهيم محورية:

XXاإليمان الحقيقي.
XXبيان أهمية التسليم.
XXاختبار الشيعة بالتسليم.
XXما ُيستكمل به اإليمان.
XXالسيدة زينب O

نموذج لإلنسان للمسلم.

ُّ
نص الموعظة القرآنية:
ق ��ال اهلل تعال ��ى ف ��ي محك ��م كتاب ��ه}:ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{(((.

وق ��د قيل في �سبب نزول هذه الآي ��ة المباركة� :أَنَّه وقع خ�صا ٌم بين الزبير بن العوام
ـ وه ��و من المهاجرين ـ وبين رجل م ��ن الأن�صار على �سقي نخيلهما التي كانت متقاربة
في المكان ،فترافعا �إلى النبي  ،Pوحيث �إِ َّن نخيل الزبير كانت �أعلى مكان ًا من نخيل
الأن�صاري ،قال ر�سول اهلل  Pللزبيرْ « :ا�سقِ ُث َّم �أَ ْر ِ�س ْل إِ� َلى َجار َِك» .وقد كانت هذه هي
العادة في الب�ساتين المتجاورة �آنذاك .فغ�ضب الأن�صاري من حكم النبي العادل هذا،
وقال :يا ر�سول اهلل لئن كان ابن عمتك؟ فتل ّون وجه ر�سول اهلل  Pانزعاج ًا من موقف
الأن�صاري وكالمه ،فنزلت الآية الحا�ضرة تحذّر الم�سلمين من مثل هذه المواقف .
وقد ذكرت بع�ض التفا�سير �أ�سباب ًا �أخرى لنزول الآية تت�شابه فيما بينها �إلى درجة
كبي ��رة ،وال مانع من تع ّدد �أ�سباب النزول ف ��ي الآية الواحدة بتع ُّدد الوقائع والأحداث،
وال ينافي ذلك عمومية مفهوم الآية و�صالحيتها لك ّل زمان ومكان.
(((

((( �سورة الن�ساء ،الآية.65 :
((( ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي ،تف�سير الأمثل ،في تف�سير هذه الآية.
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اإليمان الحقيقي

لقد �أق�سم اهلل تعال في الآية الكريمة ب� َّأن الأفراد ال يمكن �أن يمتلكوا �إيمان ًا حقيقي ًا
�إال �إذا تحاكموا �إلى النبي  Pوق�ضائه ،ولم يتحاكموا �إلى غيره ،بل عليهم � ْأن يرجعوا
�إليه في ك ّل ما ي�شجر بينهم ويختلط عليهم �أمره.
فالآية الحا�ضرة تب ّين عالئم الإيمان الواقعي الرا�سخ في ثالث مراحل:
المرحلة الأُولى� :أن يتحاكموا �إلى النبي  Pوحكمه النابع من الحكم الإلهي فيما
اختلف ��وا فيه ،كبي ��ر ًا كان �أم �صغي ��ر ًا ،ال �إل ��ى الطواغيت وح ّكام الج ��ور والباطل.
المرحل ��ة الثاني ��ة� :أن ال ي�شع ��روا ب� ّأي انزع ��اج �أو حرج في نفو�سه ��م تجاه �أحكام
الر�س ��ول  Pوق�ضائ ��ه العادل التي ه ��ي ـ في الحقيق ��ة ـ الأوامر الإلهي ��ة نف�سها ،وال
ي�سيئوا الظن بهذه الأحكام.
المرحل ��ة الثالث ��ة�:أن يط ّبق ��وا تلك الأحكام ـ في مرحلة تنفيذه ��ا ـ تطبيق ًا كام ًال،
وي�س ّلم ��وا �أم ��ام الح � ّ�ق ت�سليم ًا مطلق� � ًا؛ فالإن�سان ق ��د ي�س ّلم في مق ��ام ّ
النظر بالحكم
ال�صادر من المولى �أو ر�سوله ،ولكنّه في مقام العمل ال ي�صدر منه � ّأي ٍ
�شيء.
وم ��ن الوا�ضح �أَ َّن القب ��ول ب� ّأي دين و�أحكامه فيما �إذا كان ��ت في م�صلحة الإن�سان،
وكانت منا�سبة لمنافعه وتط ّلعاته ال�شخ�صية ،ال يمكن �أن يكون دلي ًال على �إيمانه بذلك
الدي ��ن ،بل يثبت ذلك �إذا كانت تلك الأح ��كام في االتّجاه المعاك�س لمنافعه وتط ّلعاته
للحق والعدل ف ��ي الواقع ،ف�إذا َقبِل بمث ��ل هذه الأحكام،
ظاه ��ر ًا ،و�إن كان ��ت مطابقة ّ
و�س ّلم لها ت�سليم ًا كام ًال كان ذلك دلي ً
ال على �إيمانه ور�سوخ اعتقاده.
وم ��ن الآيات التي تدلّ على معنى ٍ
قريب من معنى هذه الآية التي �ص ّدرنا الموعظة
بها قوله تعال ��ى من ال�سورة ذاته ��ا}:ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ{ .
(((

(((
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ّ ّ
أهمية التسليم

الت�سلي ��م ب ��ذل الر�ض ��ا بقبول ق ��ول اهلل تعالى وفعله وق ��ول ال ّر�س ��ول و�أو�صيائه
و�أفعاله ��م  ،Rوتلقّيها بالب�ش ��ر وطالقة الوجه و�إن لم يك ��ن موافق ًا للطبع ولم
يعلم وجه الم�صلحة ،وهو من فروع العدالة وعالمة الإيمان.
المطال ��ع للآي ��ات والروايات يجد ك ّم� � ًا هائ ًال منها يتح ّدث ع ��ن الت�سليم لأمر اهلل
تعالى ولأمر ر�سوله  Pولأمر �أهل بيته .R
ح ّت ��ى �أَ َّن بع�ضه ��ا ن ّزل ��ت الإن�س ��ان العابد والعام ��ل بالطاعات غي ��ر الم�س ّلم منزلة
الم�شرك ،بل جعلته م�شرك ًا �صراح ًة ،ففي الخبر عن موالنا ال�صادق  Qجاء فيه:
وح َد ُه اَل �شَ � �ر َ
وح ُّجوا
ِيك َل ُه و�أَ َقا ُموا َّ
ال�ص�َل اَ َة و�آ َت ُوا ال� � َّز َكا َة َ
« َل� � ْو �أَ َّن َق ْوم� �اً َع َب� � ُدوا اهلل ْ
ول اهلل P
و�ص ��ا ُموا �شَ � � ْه َر َر َم َ�ضانَُ ،ث َّم َقا ُلوا ِل َ�ش ْي ٍء َ�ص� � َن َع ُه اهلل �أَ ْو َ�ص َن َع ُه َر ُ�س ُ
ا ْل َب ْيتَ َ
وج ُدوا َذ ِل َك ِف ��ي ُق ُلو ِب ِه ْمَ ،لكَانُوا ِب َذ ِل َك ُم�شْ � � ِر ِكينَ ،
�أَ اَّل َ�ص� � َن َع ِخ�َلفاَ َف ا َّل � ِ�ذي َ�ص� � َن َع� ،أَ ْو َ
ال َي� � َة}ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ُث� � َّم تَلاَ َه ِذ ِه ْ آ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{ ُث� � َّم َقا َل َ�أ ُبو َع ْب ِد اهلل Q
يم» .
َعلَ ْي ُك ْم بِالت َّْ�س ِل ِ
فف ��ي ه ��ذه الرواية دالل� � ٌة وا�ضح� � ٌة و�صريح ٌة عل ��ى �أَ َّن ذ ّرة االعترا� ��ض على �صنيع
اهلل �سبحان ��ه وتعال ��ى و�أنبيائه و�أو�صيائ ��ه كفيل ٌة ب�إخراج الم�ؤم ��ن العابد هلل ،والعامل
بالطاعات ،عن حريم التوحيد �إِ َلى �ساحة ال�شرك.
وق ��د كان الأئ ّمة  Rينته ��زون ك ّل فر�ص� � ٍة ومنا�سب ٍة ليب ّين ��وا لأ�صحابهم �أه ّمية
ال ُيق ُ
الت�سلي ��م ،فقد روي �أَ َّن زيد ًا ال�شّ ّحام قال لأبي عبد اهلل �« :Qإِ َّن ِع ْن َدنَا َر ُج ً
َال
يمَ ،ف َت َر َّح َم
َل� � ُه ُكلَ ْي � ٌ�بَ ،فلاَ َيجِ ي ُء َع ْن ُك ْم �شَ � ْ�ي ٌء �إ اَِّل َقا َل َ �أنَا ُ�أ َ�س� � ِّل ُم َف َ�س� � َّم ْينَا ُه ُكلَ ْي َب ت َْ�س� � ِل ٍ
(((
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الِخْ َباتُ َق ْو ُل اهلل َع َّز
َعلَ ْي� � ِهُ ،ث َّم َقا َل� :أَ َت ْد ُرو َن َما الت َّْ�س� � ِلي ُم؟ َف َ�س� � َك ْتنَاَ .فقَا َلُ :ه� � َو واهلل ْ إ
.
وج َّل}:ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ{ »
َ
ك ��م م ّن ��ا في ه ��ذا ال ّزمن يكون مث ��ل ( ُك َل ْيب) يدخل ف ��ي �سلك ا َّل ِذي �آمن ��وا وعملوا
ال�صالحات و�أخبتوا ِ�إ َلى ر ّبهم.
هل نحن كذلك؟!
�أ ّم �أَ َّنن ��ا تخ ّلقنا ب�أخ�ل�اق بني �إ�سرائيل ا َّل ِذين كانوا ي�س ّلم ��ون بالأحكام التي يرونها
متنا�سب ��ة مع �أهوائه ��م ومنافعهم ال�شخ�صية ،ويرف�ضون تلك الت ��ي ال تنا�سبهم ،ح ّتى
ق ��ال اهلل تعالى عنهم في كتابه}:ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
((( (((

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ{(((!!

ّ
ّ
اختبار الشيعة بالتسليم

كان �أئ ّم ��ة �أه ��ل البيت  Rينتهزون الفر� ��ص والمنا�سبات المتح ��ان �أ�صحابهم
ومريديهم بهذا الأمر ،فقد روى م�أمون الرقي قال« :كنت عند �سيدي ال�صادق ،Q
�إذ دخل �س ��هل بن ح�س ��ن الخرا�س ��اني ،ف�س� � ّلم عليه ،ث ّم جل�س فقال له :يا ابن ر�س ��ول
اهلل ،لك ��م الر�أف ��ة والرحم ��ة ،و�أنتم �أهل بيت الإمامة ،ما ال ��ذي يمنعك �أن يكون لك
حقٌّ تقعد عنه ،و�أنت تجد من �شيعتك مئة �ألف ي�ضربون بين يديك بال�سيف؟ فقال
له  :Qاجل�س يا خرا�س ��اني ،رعى اهلل حقك! ث ّم قال :يا حنفية ا�س ��جري التنور،
�ض علوه ،ث ّم قال :يا خرا�س ��اني ،قم فاجل�س في
ف�س ��جرته حتى �ص ��ار كالجمرة واب ّي ّ
التن ��ور! .فق ��ال الخرا�س ��اني :يا �س ��يدي ،يا ابن ر�س ��ول اهلل ،ال تعذّبن ��ي بالنار� ،أقلني
((( �سورة هود ،الآية.23 :
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المكي ،ونعله
�أقالك اهلل .قال  :Qقد �أقلتك .فبينما نحن كذلك� ،إذ �أقبل هارون
ّ
في �س ��بابته ،فقال :ال�س�ل�ام عليك يا ابن ر�س ��ول اهلل ،فقال له ال�ص ��ادق � :Qألق
النع ��ل م ��ن ي ��دك .واجل�س في التن ��ور قال :ف�ألقى النعل من �س ��بابته ،ث� � ّم جل�س في
التنور .و�أقبل الإمام  Qيح ّدث الخرا�س ��انى حديث خرا�س ��ان حتى ك�أنّه �ش ��اه ٌد
لها ،ث ّم قال :قم يا خرا�ساني ،وانظر ما في التنور .قال :فقمت �إليه فر�أيته متر ّبعاً،
فخ ��رج �إلين ��ا و�س� � ّلم علينا .فق ��ال له الإمام « :Qك ��م تجد بخرا�س ��ان مثل هذا؟»
فقل ��ت :واهلل ،وال واح ��داً! فقال  :Qال واهلل وال واحداً� ،أما �إنّا ال نخرج في زمان
.
ال نجد فيه خم�سة معا�ضدين لنا ،نحن �أعلم بالوقت»
ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه ال�شبهات يجب �أن نكون حري�صين جد ًا على
�اب بِا ْل ُعق ِ
ُول النَّا ِق َ�ص� � ِة
الت�سليم ،و�إن خفيت علينا ِحكم الأ�شياء ،لـ «�إِ َّن ِدينَ اهلل اَل ُي َ�ص � ُ
ِي�س ا ْلف ِ
ال َرا ِء ا ْل َب ِ
اطلَ ِة َوا ْل َمقَاي ِ
يمَ ،ف َمنْ َ�س� � َّل َم َلنَا َ�س� � ِل َم
َو ْ آ
�اب إِ� اَّل بِالت َّْ�س� � ِل ِ
َا�س� � َد ِة َو اَل ُي َ�ص � ُ
َو َم ��نِ ْاه َت� � َدى ِبنَا ُه ِد َي»  ،وك ّل عقل دون عقل الإمام فهو عقل ناق�ص ،وك ّل طريقٍ لم
ّ
يخطه �أهل البيت  Rهو طريق �ضالل وعمى.
(((

(((

ما ُي ْستكمل به اإليمان

وعلين ��ا لكي ن�ستكمل الإيم ��ان �أن نعمل بما روي ع ��ن �إمامنا ال�صادق  Qحيث
قَالَ َ « :منْ َ�س� � َّر ُه �أَنْ َي ْ�س� � َتك ِْم َل ْ إ
الَ�شْ � � َيا ِء َق ْو ُل
الِي َما َن ُك َّل ُه َف ْل َيق ُِل :ا ْل َق ْو ُل ِمنِّي ِفي َج ِمي ِع ْ أ
� ِآل ُم َح َّم ٍد ِفي َما �أَ َ�س ُّروا و َما �أَ ْعلَنُوا ،و ِفي َما َبلَ َغ ِني َع ْن ُه ْم ،و ِفي َما َل ْم َي ْب ُل ْغ ِني» .
ولنعلم �أَ َّن هذا الت�سليم المطلق هلل تعالى و�أولياء �أمورنا يرجع علينا بالنفع والفائدة
في الدنيا والآخرة ،كيف والأحكام الإلهية �صادرة من منبع الخير والحكمة المطلقة!
(((
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((( (م .ن) ،ج � ،2ص .303
((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص.391

ﯜﯝ

48

فقد يكون الإن�سان الم�سكين معتقد ًا بم�صلح ٍة له في �أمرٍ ما ،وهي في الواقع مف�سد ٌة
ل ��ه ،والعك�س �صحي ٌح �أي�ض ًا ،كم ��ا دلّ على ذلك قوله تب ��ارك وتعالى}:ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{(((.

وعليه ،ف�إذا كنّا ن�ؤمن بحكمة ر ّبنا وبتدبيره ،و� َّأن نب ّيه و�أهل بيته �صلوات اهلل عليهم
�أجمعين ال يتجاوزون ر ّبهم في �أفعالهم و�أقوالهم}:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ{  ،ف�ل�ا مج ��ال ِ�إ اَّل ل ّأن نك ��ون م�س ّلمين لهم ف ��ي ك ّل �صغير ٍة
وكبيرة.
(((

ّ
ّ
السيدة زينب  Oنموذج لإلنسان المسلم

�إذا �أردن ��ا �أن نذكر �شخ�ص ّي ًة بلغت الق ّمة في الت�سليم لأمر اهلل تعالى ،ف�إنّه تتراءى
�أمامن ��ا �شخ�صية �سيدتنا وموالتن ��ا زينب O؛ وذلك ل ّأن العقيلة قد عا�شت فقدان
ولكن �أمر اهلل
ج ّده ��ا ر�سول اهلل  ،Pوكانت قد دعت اهلل ع ّز وج ّل �أن ي�شفي جدهاَّ ،
كان مفعوال ،وعا�ش ��ت فقدان �أ ّمها ال�صديقة الطاهرة  Oوكانت قد دعت اهلل �أن
ولكن الزهراء  Oا�ست�شهدت ،وعا�ش ��ت �سيدتنا زينب فقدان �أخيها
ي�شف ��ي �أمهاّ ،
الح�س ��ن  Qوكان ��ت قد دع ��ت اهلل �أن ي�شف ��ي �أخاها الح�سن  Qولك � ّ�ن �أخاها
ا�ست�شهد ،عا�شت �سيدتنا زينب  Oفقدان الأخ والكفيل والأبناء والأقرباء في يوم
واحد ،وكانت قد دعت اهلل �أن ي�س ِّلمهم ،ولكنّهم ا�ست�شهدوا.
نع ��م� ،سيدتنا زينب في ك ّل هذه الموقف دعت اهلل �أن يبقي �أح ّبتها ،ولكنّها عندما
ل ��م ي�ستجب اهلل دعاءها لم تقل كما يقول بع�ض النا� ��س �إذا لم ي�ستجب اهلل دعاءهم
ف ��ي م�س�أل ��ة مع ّينة (اهلل ال يح ّبني) ،بل قالت �صل ��وات اهلل عليها عندما خاطبها ذلك
(((
(((
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هلل ب�أخيك و�أهل بيتك؟! فقالت :Q
اللعي ��ن ابن زياد م�ستهزء ًا كيف ر�أيت �صن� � ع ا 

« َما َر�أَ ْيتُ
ونخت ��م حديثنا برواية لطيفة ع ��ن الت�سليم ،ذكرها ال�شَّ ْيخ الكليني { في كتابه
ب�إ�سن ��اده ِ�إ َلى َك ِاملٍ ال َّت َّمارِ ،قَالَ  :قَالَ �أَ ُبو َج ْعفَرٍ َ (« :Qق� � ْد �أَ ْفلَ َح ا ْل ُم�ؤ ِْمنُو َن) �أَ َت ْدرِي
َم ��نْ ُه� � ْم؟ ُق ْل ��تُ َ�أنْتَ َ�أ ْعلَ� � ُمَ ،قا َلَ :ق ْد �أَ ْفلَ� � َح ا ْل ُم�ؤ ِْمنُو َن ا ْل ُم َ�س� � ِّل ُمونَ�ِ ،إ َّن ا ْل ُم َ�س� � ِّل ِمينَ ُه ُم
ِيبَ ،ف ُطو َبى ِل ْل ُغ َر َبا ِء».
الن َُّج َبا ُءَ ،فا ْل ُم�ؤ ِْمنُ َغر ٌ
جعلنا اهلل جميع ًا من الم�س ّلمين هلل ولر�سوله ولأوليائه �صلوات اهلل عليهم �أجمعين،
رب العالمين.
والحمد هلل ّ
�إ اَِّل َج ِمي ً
ال»(((.

((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،45ص.166
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فيما أفنيت عمرك؟!

مفاهيم محورية:

XXحقيقة الموت.
XXحالة اإلنسان عند الموت.
XXكيف نغتنم أعمارنا؟
XXهكذا استثمر لحظات عمرك.
XXوصية من أب عجوز.
XXقصة وعبرة.

ُّ
نص الموعظة القرآنية:
ق ��ال تب ��ارك وتعال ��ى}:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ{ .
(((

حقيقة الموت

ُيجم ُع بنو الب�شر على حقيق ٍة قطع ّي ٍة غير قابل ٍة للإنكار� ،أال وهي الموت ووقوع انقطاع
حي ��اة الإن�سان في هذه الدني ��ا ،في حين يقع االختالف واالفت ��راق في تحديد حقيقة
وماه ّية هذا الهادم ل ّلذات وطبيعته والب ّد ّية وحتم ّية وقوعه ،وهنا ينق�سم الآدم ّيون �إلى
مع�سكري ��ن ،الأ ّول وهو المع�سك ��ر المادي والإلحادي ال ُمنكر لوج ��ود الباري ع ّز وجل،
والم�ؤم ��ن ب� َّأن الكون والخلق �إنّما كانا �صنيع ��ة ال�صدفة واالنفجارات الكون ّية!! وه�ؤالء
ُينك ��رون ُك َّل ما جاءت ب ��ه ال�شرائع والديانات م ��ن بيانٍ لفل�سفة الم ��وت وحقيقته وما
وراءه من �إي � ٍ
�اب وح�ساب وثواب وعقاب ،وبعبار ٍة �أخرى هم ال يعتقدون بق�ضية المعاد
والعال ��م الثان ��ي من ر�أ�س ،ولهذا عمدوا �إلى البحث ع ��ن حقيقة الموت لتفادي وقوعه
وحدوث ��ه وتخلي ��د ًا لحياتهم المه ّددة باالنقطاع واالنهدام .وف ��ي هذا ال�سياق انت�شرت
(((

�سورة الم�ؤمنون ،الآيتان.100 - 99 :
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المئات من الأبحاث العلم ّية والنظر ّيات التحليل ّية المو�صلة ـ وبح�سب المعتقد المادي
المعتم ��د على التجرب ��ة والأبحاث المخبر ّية ـ �إلى � َّأن الم ��وت عبارة عن نتيج ٍة حا�صلة
م ��ن ٍ
حاالت َم َر�ض ّية ت�صيب خالي ��ا وذ ّرات البدن وتودي بالج�س ��د �إلى فقدان مناعته
وفاعل ّيت ��ه وذلك من خالل �أ�سباب عدي ��دة منها انت�شار ال�سموم والبكتيريا الخف ّية في
�أنح ��اء الأن�سجة المك ّونة لأع�ضاء الج�سد ،وانت�شار الم ��واد الهالم ّية الزالل ّية ال�ساكنة
وغي ��ر الفاعلة ف ��ي الج�سد مكان المواد الم ّولدة للطاقة (ال ��روح) ،ويحدث من ج ّراء
ذلك خمو ٌد في �أنحاء البدن ،وتوقفٌ عن الحركة والتفاعل وهذا هو (الموت).
وف ��ي الحقيقة ي�سعى �أ�صحاب هذه المقوالت من خ�ل�ال هذه الأبحاث والدرا�سات
للو�صول �إلى �أمرين �أ�سا�سي ّين:
ويقيني
قطعي
ّ
الأ َّول :الت�شكي ��ك ف ��ي حتم ّية ظاهرة الم ��وت ،والقول �إ َّن ُه �أم ٌر غي ��ر ّ
الوقوع والحدوث.
والثان ��ي :ال�سع ��ي �إلى �إيجاد حل ��ول تحول دون ح�صول ه ��ذه الأمرا�ض منع ًا لوقوع
الموت و�سعي ًا للو�صول �إلى الخلود الدائم الأبدي المن�شود.
�أ َّم ��ا الطرف المقابل للمع�سكر الأ ّول وهم �أ�صحاب الفك ��ر الديني ،ف�إنَّهم ُيق ّدمون
َ�ض النظر
ق ��راء ًة ومقارب ًة �أخرى حول ق�ضية الموت ،هي نظرة الإ�سالم �إلى الموت بغ ّ
عن مقولة الماد ّيين و�أ�صحاب و�أتباع الديانات الأخرى.
فالإ�س�ل�ام ف ��ي نف�س الوق ��ت الذي يتح� � ّدث فيه عن حتم ّي ��ة والب ّد ّية وق ��وع الموت
كم ��ا ف ��ي قول ��ه تب ��ارك وتعال ��ى}:ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ{  ،م ّم ��ن ي�سع ��ى للنج ��اة والمف� � ّر من ��ه ،كم ��ا ف ��ي قول ��ه ع� � ّز وج� � ّل:
}ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ{  ،ويق� � ّدم مقارب� � ًة فكر ّي� � ًة
(((

(((

(((
(((

�سورة �آل عمران ،الآية.185 :
�سورة الن�ساء ،الآيتان.8 - 7 :
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عميق ��ة لحقيقة الم ��وت ن�ستخل�ص منه ��ا ـ ول�ضرورة �إيج ��از المق ��ال واالقت�صار على
االخت�ص ��ار بح�س ��ب ما يتيحه المج ��ال ـ � َّأن الموت عب ��ار ٌة عن تحريرٍ لل ��روح من �أ�سر
الج�س ��د؛ لتلق ��ى جزاءه ��ا وح�سابه ��ا ،و�أ َّن ُه عب ��ارة عن قنط ��ر ٍة من دار مم ��ر �إلى دار
�ان ف ��ي حيات ��ه الدنيا تح ��ت اختب ��ا ٍر وامتح ��انٍ وابتالء ،لتظه ��ر نتائج
مق ��ر ،فالإن�س � ُ
�أعمال ��ه و�أفعال ��ه يوم الح�س ��اب التالي ل�سف ��ر الموت ،وف ��ي هذا قال تب ��ارك وتعالى:
}ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ{  ،وقال ع ّز من
قائل}:ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ .
ف�إذ ًا ،ق�ضية حتم ّية الموت ،والن�شر والح�شر ،والمعاد والح�ساب ،والثواب والعقاب،
من الأمور التي ال تقبل الإنكار في الإ�سالم ،وكثير ًا ما تح ّدث القر�آن الكريم عن هذه
الحقائق ب�شكل ال يبقي �أي مجالٍ للت�شكيك بحقان ّيتها و�صدقها.
(((

(((

حالة اإلنسان عند الموت

من جملة الأمور التي وردت في الكتاب الكريم حالة الإن�سان عند مواجهته الواقع ّية
للموت فيراه ر�أي العين ،ويذكر لنا القر�آن الكريم نوع ًا من الخطاب والحوار بين هذا
الإن�س ��ان الذي و�صل �إلى هذه الحقيقة التي ال مف� � ّر منها ،وبين خالقه وبارئه �صاحب
ال�سلطة والقدرة على محا�سبته ون�شر كتابه بما يحوي من �صالح الأعمال وطالحها.
يق ��ول تب ��ارك وتعال ��ى}:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ح�ساب
ﯔﯕﯖﯗ{  ،لكن يتفاجئ الإن�سان وي�صطدم با�ستحالة العودة ،فاليوم
ٌ
وال عم ��ل ،وق ��د �أغفل ُع ُمر ًا كام�ل ً�ا من �إمكان ّية العم ��ل دون ح�س ��اب ،في�أتيه الجواب:
}ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ{ ،والنتيج ��ة}:ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
(((

(((
(((
(((

�سورة الأنبياء ،الآية.35 :
�سورة الغا�شية ،الآيتان.26 - 25 :
�سورة الم�ؤمنون ،الآيتان.100 - 99 :
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ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ{  ،وهن ��ا
يك� � ّرر اهلل ع� � ّز وج� � ّل اال�ستنكار لأهل التم� � ّرد والع�صي ��ان ،في�س�ألهم �س� ��ؤال م�ستنكر:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ{ ،فيك ��ون جوابه ��م واعترافه ��م
ب�شقائهم و�ضاللهم راجين اهلل ع ّز وج ّل �أن يخرجهم من ورطتهم وعذابهم ،واعدين
�إ ّياه ع ��دم العود �إلى الظلم والمع�ص ّية ،لي�أتيهم الجواب كال�صاعقة المحرقة لآمالهم
والباعثة لآالمهم}:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ{ .
بعد هذا الحوار ال�صريح والباعث للخوف والرهبة ،ينبغي ل ُك ّل عاقلٍ �أن يقف مل ّي ًا
عن ��د هذه الآي ��ات الكريمات ،فالمحتمل ب ��ل المقطوع به خطي ٌر ج ��د ًا� ،أال وهو جهنم
والنيران وبئ�س المهاد والخزي العظيم.
(((

(((

(((

كيف نغتنم أعمارنا؟

لو �أراد المر ُء النجاة ـ ولو وفق قاعدة عبادة التجار ـ فما عليه �إال �أن يغتنم عمره في
ه ��ذه الدني ��ا بالعمل ال�صالح ،ف�أ ّول ٍ
�شيء يحا�سب عليه هو عمره ،حيث يقال له في � ّأي
�شيء �أفنيت عمرك؟ ف�إن قال :في المعا�صي والمالهي ولي�س له جواب غير هذا ،كان
م�ستحق ًا �أن يكون نزيل جهنم خالد ًا فيها؛ليكون هو ومن معه}ﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ{  ،في�أتيه ��م الج ��واب}:ﯧ ﯨ {...؟!!
}ﯱﯲﯳﯴﯵ{  ،و�إن قال :في العبود ّية هلل تعالى والطاعة له كان
ف ��ي ع ��داد}ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ{ .
(((

(((

(((

((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيتان.103 - 102 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.105 :
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآية.108 :
((( �سورة فاطر ،الآية.37 :
((( �سورة فاطر ،الآية.37 :
((( �سورة الزمر ،الآية.20 :
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ولق ��د ورد ه ��ذا المعنى في الكثير م ��ن الروايات ال�صادرة عن �أه ��ل بيت الع�صمة
والطهارة  ،Rفعن النبي الأعظم � ،Pأ َّن ُه قال :اَ«ل َتز ُ
ُول َق َد ُم َع ْب ٍد َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة
َح َّت ��ى ُي ْ�س� ��أَ َل َعنْ َ�أ ْر َب ٍع َعنْ َج َ�س � ِ�د ِه ِفي َما �أَ ْبلاَ ُه َو َعنْ ُع ُم� � ِر ِه ِفي َما �أَ ْفنَا ُه ، »...ومن هذا
المنطل ��ق ينبغي عل ��ى ُك ِّل عاقلٍ �ضني ��نٍ بنف�سه من الهالك والع ��ذاب �أن يحر�ص على
عمره و�أيامه التي منحها اهلل ع ّز وج ّل له في هذه الحياة في�ستنفذها في زراعة الخير
وال�صالح فيها ليح�صد الفالح والنجاح في الآخرة ،فقد «علم �أرباب القلوب �أ َّن الدنيا
مزرع ��ة الآخرة ،والقل ��ب كالأر�ض ،والإيمان كالبذر في ��ه ،والطاعات جارية مجرى
تقلي ��ب الأر� ��ض وتطهيره ��ا ،ومج ��رى حف ��ر الأنه ��ار و�س ��ياقة الم ��اء �إليها،والقل ��ب
الم�س ��تغرق بالدني ��ا كالأر� ��ض ال�س ��بخة الت ��ي ال ينم ��و فيه ��ا الب ��ذر ،وي ��وم القيام ��ة
الح�ص ��اد ،وال يح�ص ��د �أحد �إال ما زرع ،وال ينمو زرع �إال من بذر الإيمان ،وق ّلما ينفع
�إيمان مع خبث القلب و�سوء �أخالقه ،كما ال ينبو بذر في �أر�ض �سبخة. »...
م ��ن هن ��ا ال ينبغي �أن يغف ��ل المرء عن �أيام ��ه المت�ص ِّرمة فت�سير ب ��ه دون �أن يدري
بم�سيره ��ا ومق�صده ��ا ،و�إنّما يج ��ب �أن يح�سبها ح�ساب� � ًا دقيق ًا ال يف ��وت معه لحظ ٌة،
ح�ساب� � ًا �أ�ش� � ّد و�أحر� ��ص من ح�ساب مال ��ه وربحه وتجارت ��ه؛ وفي ه ��ذا ورد عن ر�سول
اهلل ُ « :Pك ��نْ َعلَى ُع ُمر َِك �أَ�شَ � � َّح ِمن َْك َعلَى ِد ْر َه ِم َك َو ِدي َن ��ارِك» ؛ لأنَّه ُك ُّل ر�أ�س ماله
ب ��ل ُكلُّه الذي ينق�ضي بانق�ضائه ،فع ��ن �أمير الم�ؤمنين � Qأ َّن ُه قال�« :إِ َّن َما �أَنْتَ َع َد ُد
�أَ َّيامَ ،فك ُُّل َي ْو ٍم َي ْم ِ�ضي َعلَ ْي َك َي ْم ِ�ضي ِب َب ْع ِ�ض َك»  ،وعنه � Qأي�ض ًا ،قال�« :إِ َّن الل ْي َل
َوال َّن َها َر َي ْع َملاَ ِن ِف َ
يك َف ْاع َم ْل ِفي ِه َماَ ،و َي�أْخُ ذ ِ
َان ِمن َْك َفخُ ْذ ِم ْن ُه َما»  ،فعمرك مجموع
�أيام وك ّلما انق�ضى منه يو ٌم نق�ص عمرك وذهب جز ٌء منك.
(((

(((

(((

(((

(((

((( العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ج� ،27ص .103
((( (م .ن) ،ج� ،67ص.353
((( الري �شهري ،مح ّمد ،ميزان الحكمة ،ج� ،3ص .2112
((( (م .ن).
((( (م .ن).
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هكذا استثمر لحظات عمرك

مق�سم ٌة على الأي ��ام ،واليوم لي ٌل ونهار ،لي ٌل
العم ��ر �أ ّيها العزي ��ز!
ٌ
�ساعات معدودات ّ
تنام ��ه ونه ��ا ٌر تق�ضي فتراته في �أ�شغ ��ال و�أعمال �شتى ،و�ساع ��ات االغتنام واالكت�ساب
للآخ ��رة قليل ٌة ج� � ّد ًا ولهذا ينبغي وكما قي ��ل �أن يكون لك في ك ّل �ش � ٍ
�يء ن ّية تتق ّرب بها
�إل ��ى اهلل ع� � ّز وج ّل ،ف ��ي نومك وعمل ��ك وعبادتك و�ساع ��ات �أكلك و�سه ��رك و�سمرك
وا�ستراحت ��ك ،ب ��ل ف ��ي ُك ِّل �ش�ؤونك وحاالت ��ك ،وعلي ��ك �أن ت�ستفيد من الف ��راغ تثقي ًال
لميزان ��ك ،بالعمل والمواظبة والمراقبة تعود عليك العوائد وت�ستفيد لنف�سك الفوائد،
و� اّإل ح � ّ�ق عليك �أن تكون ملوم ًا ومغبون ًا ،ف�إتالف العمر والإ�صرار على ت�ضييعه وتفويته
خ�سار ٌة ال تع ّو�ض و�سف ٌه بنظر العقالء� ،أعاذنا اهلل و�إ ّياك من ال�سفه والخ�سران.
والوقت يا �أخي! كال�سيف �إن لم تقطعه ـ باال�ستفادة منه ـ قطعك بالم�ضي والتجاوز
عنك ،فاغتنم وقتك بالعمل ،واختر لنف�سك �أف�ضل الأعمال و�أنفعها.
اجع ��ل وقت ًا للطاعة والعب ��ادة والذكر والمناجاة؛ ف�إ َّن ُه م ��ن �أقبل على اهلل ع ّز وج ّل
در�س
�أقب ��ل اهلل عليه ،واعمل لدنياك بما فيه �صالحك ونجاح ��ك ومر�ضاة ر ّبك ،من ٍ
وتح�صي � ٍ�ل ٍ
أ�سي�س لعائل� � ٍة وتربي ٍة للأبناء بم ��ا يعود بالفائدة
وبناء لحي ��ا ٍة �شخ�ص ّية وت� ٍ
عليك وعلى محيطك العائلي ومجتمعك الأو�سع.
الرب
ال تجع ��ل للف ��راغ و�ضياع الوقت والعمر �سبي ًال �إليك؛ ف� �� َّإن في ذلك بغ�ض ًا من ّ
و�ش� � ّد ًة ف ��ي الح�س ��اب ،ق ��ال ر�س ��ول اهلل �« :Pإنّ اهلل يبغ� ��ض ال�ص ��حيح الف ��ارغ ،ال
ف ��ي �ش ��غل الدني ��ا وال في �ش ��غل الآخرة»  ،وقال�« :أ�ش� � ّد النا�س ح�س ��اباً ي ��وم القيامة
الد ْن َي ��ا َدا ُر َب ِل َّي ٍة َل ْم َي ْف ُر ْغ
المكف ��ي الف ��ارغ»  ،وعن �أمير الم�ؤمنين َ « :Qو ْاعلَ ْم �أَ َّن ُّ
َ�ص � ِ
�اح ُب َها ِفي َه ��ا َق ُّط َ�س ��ا َع ًة إِ� اَّل َكان َْت َف ْر َغ ُت ُه َعلَ ْي ِه َح ْ�س� � َر ًة َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم� � ِة»  ،وعن �س ّيد
(((

(((

(((

((( الري �شهري ،مح ّمد،ميزان الحكمة ،ج� ،3ص .2412
((( (م .ن).
((( (م .ن).
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ال�ساجدين  Qفي دعائهَ « :وا�شْ غ َْل ُق ُلو َبنَا ب ِِذ ْكر َِك َعنْ ُك ِّل ِذكْرٍ َ ،و َ�أ ْل ِ�س َن َتنَا ب ُِ�ش ْكر َِك
َع ��نْ ُك ِّل �شُ � �كْرٍ َ ،و َج َوار َِح َن ��ا ب َِطا َع ِت � َ�ك َع ��نْ ُك ِّل َطا َع ٍةَ .ف�إِنْ َق� � َّد ْرتَ َلنَا َف َراغاً ِمنْ �شُ � �غ ٍْل
اج َع ْل� � ُه َف� � َرا َغ َ�س�َل�ااَ َم ٍة اَل ُت ْد ِر ُك َن ��ا ِفي ِه َت ِب َع� � ٌةَ ،و اَل َت ْل َح ُقنَا ِفي ِه َ�س� � ْ�أ َم ٌةَ ،حتَّى َين َْ�ص� �ر َِف
َف ْ
ال�س� � ِّيئ ِ
َّاب ا ْل َح َ�س� �ن َِات َعنَّا
َات ب َِ�ص � ِ�حي َف ٍة خَ ا ِل َي ٍة ِمنْ ِذ ْك ِر َ�س� � ِّيئَا ِتنَاَ ،و َي َت َو َّلى ُكت ُ
َعنَّا ُكت ُ
َّاب َّ
َم ْ�س ُرو ِرينَ ِب َما َك َت ُبوا ِمنْ َح َ�سنَا ِتنَا» .
واعل ��م � َّأن الندم على ما فات ال يرجعه وال يع ّو�ض الخ�سارة ،ومقولة :لو � َّأن الزمان
ليوم
يع ��ود لفعلت كذا ،وليت ال�شباب يعود يوم ًا لأجتهد ف ��ي تح�صيل الطاعة والثواب ٍ
ال ينف ��ع ما ٌل وال بن ��ون ال �إمكان ّية لترجمته وح�صوله ،ومن هذا المنطلق الأجدر بنا �أن
نعم ��ل اليوم و�أن ن�سع ��ى لأن يكون يومنا �أح�سن حا ًال من �أم�سنا ،و�أن يكون غدنا �أح�سن
م ��ن يومنا ،و�أن نق ّيم �أحوالنا ونحا�سب �أنف�سن ��ا ،و�أن ال نركن �إليها ونغفل عنها طرفة
باطني وهو �أعدى �أعدائنا ،و�إبلي�س الرجيم من خلفها
عي ��ن �أبد ًا ،ف� َّإن �أنف�سنا �شيطا ٌن
ٌّ
ظهير ،ي�ساندها وي�س ّول لها.
(((

ٌ
ً
وصية من أب عجوز يريد بكم خيرا

يقول الع ��ارف الكامل والعالم العامل الإمام الراحل الخميني المق ّد�س ـ �أعلى اهلل
مقامه ـ:
 - 1اق�ضوا �أعماركم بالأعمال الح�سنة:

«�إ َّن الج َّن ��ة والن ��ار من �أعمالنا ،ولذلك ،عليكم �أن تق�ض ��وا العمر ال�ش ��ريف الذي
منحكم اهلل تبارك وتعالى �إ َّياه بالأعمال الح�سنة وال تهدروه! ول ّما كان اهلل تبارك
وتعال ��ى ّ
مطلع� �اً عل ��ى الحقائ ��ق م ��ن �أنّ � ّأي عم ��ل يعمله الإن�س ��ان هنا �س ��يراه هناك ـ
هداك ��م للقي ��ام بالأعم ��ال المفي ��دة للمجتم ��ع ولأنف�س ��كم ـ ل ��ذا ،ف� ��إنّ عقل الإن�س ��ان
((( الإمام علي بن الح�سين ،زين العابدين  ،Qال�صحيفة ال�سجاد ّية ،الدعاء )11( ،و(.)20
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يق�ضي ب� اّأل ُيهدر العمر ،والأف�ضل من ذلك �أال ينفقه المر ُء في طريق ال�ش ّر فيكون
هناك وبا ًال عليه!» .
(((

 - 2حيل ال�شيطان مع الكهول وال�شباب:

«ك ��م يح ��دث �أن يتّبع ال�ش ��يطان الباطني معنا ـ نحن الكه ��ول ـ خدعاً تختلف عن
تلك التي يتبعها معكم �أنتم ال�شباب� .إ َّن ُه يتّبع معنا �سالح الي�أ�س من الح�ضور وذكر
اهلل ،ويلفتنا �أ َّن ُه ال فائدة من العمل ما دام العمر قد انق�ض ��ى وال يمكن �إ�ص�ل�احنا،
و�أ َّن �أي ��ام ال�ش ��باب الت ��ي ه ��ي �أي ��ام التج� � ّول والتح ّرك ق ��د انته ��ت ،و�أ َّن �أيام ال�ض ��عف
والكهولة قد ح ّلت وال يمكن فيها الإ�صالح؛ لأ َّن جذور الأهواء والمعا�صي متغلغلة
في جميع �أركان الإن�سان ،وم ّدت فروعها وجذورها فيه ،وبذلك يحول دون توفيقك
للح�ض ��ور ف ��ي �س ��احته ج ّل وع�ل�ا ،ويحدثك �أن ال ج ��دوى من العمل ،والأف�ض ��ل �أن
ت�س ��تفيد �أكث ��ر من ملذات الدنيا في هذه الأي ��ام المعدودة والأخيرة التي بقيت من
عمرك! و�أحياناً يتّبع معنا ـ نحن الكهول ـ الأ�ساليب نف�سها التي يتّبعها معكم �أنتم
ال�ش ��باب ،حي ��ث يق ��ول لكم� :أنتم �ش ��باب وال ب َّد �أن تت�ص� � ّرفوا في ه ��ذه المرحلة من
العمر ـ وهي مرحلة ال�ش ��باب مرحلة التمتع بالملذات ـ طبقاً ل�ش ��هواتكم و�ستتوبون
هلل ف� �ي �أواخر العمر ،و�أ َّن ب ��اب رحمة اهلل مفتوح ،و�أ َّن اهلل �أرحم الراحمين،
�إن �ش ��اء ا 
�ص الندم والع ��ودة �إلى الحقّ في �أواخر
و�أ َّن� � ُه مهم ��ا تك ��ن الذنوب �أكبر و�أكثر ف�إ َّن ُف َر َ
التوجه نحو اهلل المتعال و�سيت�ضاعف االت�صال به ،وكم
العمر تكون �أكبر ،و�سيزداد ّ
من النا�س قد تمتّعوا بملذات ال�ش ��باب عندما كانوا في �س ��ن ال�ش ��باب ،وق�ض ��وا �أيام
كهولتهم و�أواخر عمرهم بالعبادة والذكر والأدعية وزيارة الأئ ّمة R
والتو�س ��ل
ّ
وطلب ال�ش ��فاعة منهم ،ورحلوا عن هذه الدنيا ب�س ��عادة!!كذلك ف�إنّنا نواجه �أي�ض� �اً
((( الإم ��ام الخمين ��ي ،روح اهلل� ،صحيفة الإمام ،من خطاب �ألق ��اه في نوفل لو �شاتو في باري�س ،خالل لقائه جمع ًا من
الطلب ��ة الجامعيين والإيرانيين المقيمين في الخارج ،ج�� � ،4صَّ ،29
الطبعة الأولى 1430هـ ،م�ؤ�س�سة تنظيم ون�شر
�آثار الإمام الخميني{ ،ال�ش�ؤون الدول ّية� ،إيران.
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بمثل هذه الو�ساو�س ،وهي� :أ َّن ُه ال يعرف بال�ضبط �أنَّك �ستموت قريباً ،و�أ َّن الفر�صة
ال زالت �أمامك فتمتّع بها حتّى الأيام المعدودة الأخيرة من عمرك ،و�آنذاك يمكنك
�أن تتوب لأ َّن باب �شفاعة النبي  Pمفتوح ،و�أ َّن المولى �أمير الم�ؤمنين  Qلن
يدع �أحباءه يتعذّبون يوم القيامة ،و�س ��تراه عند لحظات الموت ،و�سي�أخذ بيدك في
تلك اللحظات ،والكثير من هذه الأقوال التي تطرق �أذن الإن�سان دوماً!!
 - 3التوبة في مرحلة ال�شباب:

ولدي« :الآن و�أنا �أتح َّدث معك ،و�أنت �شاب ،ينبغي �أن تعرف �أ َّن التوبة في مرحلة
ال�ش ��باب �أ�س ��هل ،و�أ َّن �إ�ص�ل�اح النف�س وتهذيب الروح يكون �أ�س ��رع في هذه المرحلة.
لأ َّن الت�أ ّث ��ر بالأهواء النف�س� � ّية والله ��اث وراء الجاه والغ ��رور والتك ّبر على الآخرين
يكون �أكثر و�أ�ش ّد عند الكهول مقارنة بال�شباب ،حيث �إ َّن روح ال�شباب لطيفة و�سهلة
التغيير ،كما �أ َّن ال�شباب يت�أثرون �أكثر من الكهول بالمواعظ التي تلقى في مجال�س
الوعظ والإر�ش ��اد والأخالق ،لذا يجب على ال�ش ��باب �أن ينتبهوا كثيراً وال ينخدعوا
بالو�س ��او�س ال�ش ��يطان ّية والنف�س� � ّية ،فالموت قريب من ال�ش ��باب بقدر ما هو قريب
م ��ن الكه ��ول ،ف�أي �ش ��اب يمكن ��ه �أن يطمئن �أنه �سي�ص ��ل �إل ��ى مرحل ��ة الكهولة؟ و�أي
�إن�سان م�صون من حوادث الدهر»؟
 - 4ا�صالح النف�س مرحلة ال�شباب:

بن ��ي« :ال ت ��دع الفر�ص ��ة تفوت ��ك ،وا�س ��ع �إل ��ى �إ�ص�ل�اح نف�س ��ك و�أن ��ت ف ��ي مرحلة
ال�ش ��باب .كذل ��ك يجب على الكه ��ول �أن يعلموا �أنَّهم ما داموا �أحي ��اء في هذه الدنيا
ف� ��إ َّن ب�إمكانه ��م التكفي ��ر عن ذنوبهم ومعا�ص ��يهم ،ول ��و انتقلوا من ه ��ذه الدنيا ف�إ َّن
الأمور تخرج من �أيديهم» .
(((

((( الإم ��ام الخمين ��ي ،روح اهلل ،المظاه ��ر الرحمان ّي ��ة ،ر�سائ ��ل الإم ��ام الخمين ��ي{ العرفان ّي ��ةَّ ،30/29 ،
الطبع ��ة
الأولى1995م ،م�ؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام الخميني{ ،ال�ش�ؤون الدول ّية� ،إيران.
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ٌ
وع ْب َرة
وفي الختام قصة ِ

ي ��روى � َّأن روح اهلل عي�سى بن مري ��م (على نب ّينا و�آله وعليهم ��ا ال�صالة وال�سالم)
كان ما�شي ًا في جبل ،فر�أى رج ًال يتع ّبد تحت �صخر ٍة ،فقال له عي�سى � :Qأال بنيت
ل ��ك بيت ًا تتع ّبد فيه؟! ،فقال له الرجل :وهل هذا العمر الق�صير ي�ستحق �أن �أ�ض ّيعه في
البناء؟!! لقد قال لي �أحد الأنبياء �إني �س�أعي�ش �سبعمائة �سنة ،وهذه م ّد ٌة قد ال تكفيني
لأحرز فيها ر�ضا ر ّبي!!!
فق ��ال له عي�سى  :Qوكيف بك �إذا ر�أي ��ت �أهل �آخر الزمان ال يعي�شون �أكثر من
�سبعين �سنة وهم يفن ��ون �أعمارهم ببناء الق�صور؟!! فقال الرجل :ما �أ�ش ّد جهلهم! لو
�أدركت زمانهم لجعلته �سجد ًة واحدةً!!

5

األخسرون أعما ًال

مفاهيم محورية:

XXما هي حقيقة الخسارة؟
ً
XXمن هم األخسرون أعماال؟
ّ
XXكيف نحقق اإلخالص؟
XXمراتب اإلخالص.

ُّ
نص الموعظة القرآنية:
يقول تعال ��ى في كتاب ��ه الكري ��م}:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ .
(((

في رحاب اآلية الكريمة

�إِ َّن م ��ن �أف�ض ��ل �أ�ساليب تنبيه المخاطب وجذبه هو ط ��رح اال�ستفهام المبا�شر عن
�ش ��يء ال يعرفه ،خ�صو�ص ًا و� َّأن الآية ال�شريفة �ص� � ّدرت ال�س�ؤال بـ}ﮔ ﮕ{ ،حيث �إِ َّن
النب� ��أ ال يكون �إال للإخبار بم ��ا ال يعلمه المخبر ،مع كون المخ َبر به �أمر ًا عظيم ًا بليغ ًا،
ويج ��وز �أن يك ��ون المخ َبر بما يعلمه وبما ال يعلمه؛ وله ��ذا يقال(:تخبرني عن نف�سي)،
وال يقال(:تنبئني عن نف�سي) ،وكذلك تقول(:تخبرني عما عندي) ،وال تقول(:تنبئني
عما عندي) ،وفي القر�آن}:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ{ .
هذا ،والآمر بال�س�ؤال هو ُ
اهلل تعالى ،والم�أمو ُر هو النب ُّي الم�صطفى محم ٌد  ،Pوالمعلومة
التي ُيراد الإنباء عنها �صادر ٌة ِم ّمن و�صف نف�سه في كتابه}:ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{ .
((( ((

(((

((( �سورة الكهف ،الآيتان.104 – 103 :
((( �سورة ال�شعراء ،الآية.6 :
((( الفروق اللغوية البن هالل الع�سكري.528 :
((( �سورة فاطر ،الآية.14 :
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و}ﯣ{ الواقع ��ة بعد اال�ستفه ��ام مبا�شر ًة والمنب�أ عنه ��م ،ي�ش ّوق ال�سامع
لمعرف ��ة الأم ��ر والبح ��ث عن ��ه ،خ�صو�ص� � ًا و� ّأن المنبئ ه ��و اهلل ع ّز وج ��ل ،وينبئ عن
الأخ�سري ��ن في الآخرة ،فق ��د يكون الأخ�سر في الدنيا م ��ن الفائزين في الآخرة ،وقد
يك ��ون العك� ��س ،فاهلل ع ّز وجل �ص� � ّرح ب� َّأن}ﯣ{ هم الذين �ض� � ّل �سعيهم في
الحي ��اة الدنيا ،وه ��م ال يعلمون بذلك ،بل يعلم ��ون العك�س ،ويح�سب ��ون �أنّهم يح�سنون
�صنع ًا.
ُ
ما هي حقيقة الخسارة؟!

ِ
أخ�س ُر النا�س؟!
َوم ْن هو
الخا�س ُر؟! بل َم ْن هو � َ
خ�س َر تجار َتهُ؟! هل هو من ِ
وهل هو َمن ِ
خ�س َر ما َلهُ؟!
يظن وال ُيف ِّكر
َمن اعتاد على عالم ال ُّدنيا ،ولم ينظر �إِ َلى ما وراء عالم الماديات قد ُّ
�إال بم ��ا يرتبط بالخ�سارة الدنيويّة ...لكن هل هذه هي الخ�سارة الحقيق َّية التي يتكفّل
الج ّبار ب� ْأن يخبرنا عنها؟!
قطع ًا الأمر لي�س كذلك؛وذلك ل َّأن خ�سائ َر الدنيا ت ّت�صف ب�أنَّها:
محدودة.
قابلة للتعوي�ض والزوال.
وليتع ��ظ الإن�س ��ان بما ي ��راه من تجارب يومية ،ب ��ل قد يعي�ش هو نف�س ��ه بع�ض هذه
التجارب ،فكم من م ّر ٍة نخ�سر ونفقد ك ّل ما لدينا ،ثم نقوم من جديد.
وعليه ،فما كان �ش�أنه محدود ًا وقاب ًال للتعوي�ض ،لي�س هو الخ�سارة الحقيقية.
ب ��ل قد تكون نتيج ُة هذه الخ�سارة الدنيو َّية نعم� � ًة من ِن َع ِم اهلل تعالى على الإن�سان،
فيما لو تلقّاها ب�صبر ،قال تعالى في كتابه الكريم}:ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ{  ،وم ��ع ال�صبر على هذه االبتالءات ي�أتي وعد
اهلل وب�شارت ��ه قائ�ل ً
�ا}:ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ { ،فب�شّ ره ��م بالخير الكثي ��ر}:ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ{.
فلي�س ��ت االبتالءات الدنيوية والخ�سائر التي تح�صل فيها هي المق�صودة من الآية
الكريمة ...فما هي هذه الخ�سائر الم�شار �إليها �إذن؟!!
(((

ً
من هم األخسرون أعماال؟

أخ�سرون �أعما ًال ـ بح�سب هذه الآية ال�شريفة ـ هم الذين ات�صفوا ب�صفتين:
ال
َ
ال�صفة الأولى }ﮙ ﮚ ﮛ{:

وليعل ��م �أَ َّن �ضاللَ
ال�سعي ف ��ي الحياة الدنيا �س َب ُب ُه �ضال ٌل وخل� � ٌل كبي ٌر في العقيدة،
ِ
ونفو ٌذ من ال�شيطان �إلى �صلبِها ،فلو لم تكن العقيد ُة فا�سد ًة ولم يعترِ ها خَ َل ٌل ،لما َّ
�ضل
�سع ُي ُهم في الحياة الدنيا؛ ل َّأن العقيد َة الفا�سد َة ُ
تجعل �صاح َبها في �ضاللٍ كبير.
وال�ضالل والخلل في العقيدة على مراتب:
�أ -فت ��ارة يكون ذل ��ك باختالل العقيدة من �أ�سا�سها ،و�أ�صح ��اب هذه المرتبة لي�س
ن�ص على ذلك في كتابه}:ﮥ ﮦ
له ��م قيمة عند اهلل تب ��ارك وتعالى ،كما ّ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{ .
ب -و�أُخرى يكون ب�ضالل ال�سعي عملي ًا ،وهذا ٌ
نق�ص في العقيدة
نا�شئ ـ كما �أ�سلفت ـ من ٍ
ول ��و على �سبيل ال�ش ��رك والرياء ،فيحب ��ط اهلل عمله �أي�ض ًا؛ ل ّأن الآت ��ي �إنما �أتى به
لغيراهلل تعالى ،يقول تعالى}:ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ{ .
(((

(((

(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآية.155 :
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ج -وثالث ��ة يكون �ضالل ال�سعي عملي ًا مت�أخّ ��ر ًا عن العمل ،فيحبطه بعد الإتيان به،
وف ��ي هذا �ضل قو ٌم كثي ��رون ،وذلك ب� ْأن ِ
المح�ض
إخال�ص
ِ
يكمل العباد َة عل ��ى ال ِ
والني ��ة ال�صالحة ويكتبها اهلل في دي ��وانِ
بعد ذلك
المخل�صين ،لكن ُ
َ
يعر�ض له َ
أغرا�ض ال ّدنيو ّي ِة الرخي�ص ِة ،فين�ض ُّم
بع�ض ال ِ
ما يدف ُع ُه لإظهارها؛ ليح�ص ��ل له ُ
ال�شيطان،
ح�صله بها من الخير الآج ��لِ خير ًا �آخ َر عاج ًال قد ز ّين ��ه له
ُ
�إل ��ى م ��ا ّ
فيح � ِّ�دث ب ��ه و ُيظهره لذلك ،فه ��ذا �أي�ض ًا مف�س� � ٌد للعمل و�إن �سب ��ق ،كما يف�سده
العجب المت�أخر.
مت الده َر ي ��ا ر�سولَ اهلل ،فق ��ال ُ
ر�سول
وق ��د روي �أَ َّن رج�ل ً�ا ق ��ال للنب � ّ�ي �ُ :Pص ُ
اهلل َ « :Pما ُ�صمتَ َو اَل �أَ ْف َط ْرتَ »  ،فهذا من زمرة الأخ�سرين �أعما ًال.
(((

ال�صفة الثانية}ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{:

ح�سنون �صنع ًا وما ظنُّوا ح�س � َ�ن �أعمالهم و�أفعالهم المخالف ِة
�ون �أنَّهم ُي
َ
فهم يح�سب � َ
لل�شرع � اَّإل لجهلهم بحقوق اهلل عز وجل وعظمته ،ول�ضعف ب�صيرتهم ،وهم �أ�صناف:
الأول :الكف ��ار باهلل ،واليوم الآخر ،والأنبياء؛ ف� َّإن اهلل ز ّين لك ّل �أمة عملها� ،إنفاذ ًا
لم�شيئته ،وحكم ًا بق�ضائه ،وت�صديق ًا لكالمه.
ِ
الفا�سد الذين �أخبر اهلل عنهم بقوله}:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
الثاني� :أهل الت�أويلِ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ{  ،ك�أه ��ل ح ��روراء والنهروان،
ومن عمل بعملهم في يومنا هذا ،وخطرهم الآن على الم�سلمين �أ�ش ّد من �أعداء
الدين ،فهم مثلهم و�ش ٌّر منهم.
(((

((( النراقي ،محمد مهدي ،جامع ال�سعادات ج � ،2ص .303
((( �سورة �آل عمران ،الآية.7 :
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ورد في كتاب االحتجاج َع ِن ْ أ
الَ ْ�ص َب ِغ ْب ِن ُن َبا َت َة قَالَ « :خَ َط َبنَا �أَ ِمي ُر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ
َّا�س َ�س� � ُلو ِنيَ ،...فقَا َم �إِ َل ْي ِه
َعلَ ��ى ِم ْن َب� � ِر ا ْلكُو َف� � ِة َف َح ِم َد اهلل َو َ�أ ْثنَى َعلَ ْي ِه ُث َّم َقا َل �أَ ُّي َها الن ُ
ا ْبنُ ا ْل َك َّوا ِء َفقَا َل َيا �أَ ِمي َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َما الذَّا ِر َياتُ َذ ْرواً؟ َقا َل ال ِّر َيا ُح َقا َل َف َما ا ْل َح ِاملاَ تُ
ال�س� �فُنُ َق ��ا َل َف َما ا ْل ُمق َِّ�س� � َماتُ
ال�س � َ�ح ُ
اب َق ��ا َل َف َما ا ْل َجا ِر َياتُ ُي ْ�س ��راً؟ َقا َل ُّ
ِو ْق ��راً؟ َق ��ا َل َّ
�أَ ْم ��راً؟ َق ��ا َل ا ْل َملاَ ِئ َك� � ُةَ ...ق ��ا َل َي ��ا َ�أ ِمي� � َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ �أَخْ ِب ْر ِن ��ي َعنْ َق ْو ِل اهلل َع� � َّز َو َج َّل:
}ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ { َقا َل َك َف َر ُة �أَ ْه ِل ا ْل ِكتَابِ ا ْل َي ُهو ِد َوالن ََّ�صا َرى َو َق ْد َكانُوا َعلَى
ا ْل َح ِّق َفا ْب َت َد ُعوا ِفي �أَ ْد َيا ِن ِه ْم َو ُه ْم َي ْح َ�س ُبو َن �أَ َّن ُه ْم ُي ْح ِ�سنُو َن ُ�صنْعاً ُث َّم َن َز َل َعنِ ا ْل ِم ْن َب ِر
َو�ضَ � � َر َب ِب َي � ِ�د ِه َعلَى َم ْن ِكبِ ا ْبنِ ا ْل َك َّوا ِء ُث َّم َقا َل َيا ا ْبنَ ا ْل َك� � َّوا ِء َو َما �أَ ْه ُل ال َّن ْه َر َو ِان ِم ْن ُه ْم
ِب َب ِع ٍ
يد َفقَا َل َيا �أَ ِمي َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َما �أُرِي ُد َغ ْي َر َك َو اَل َ �أ ْ َ�س�أ ُل ِ�س َو َ
اك َقا َل َف َر َ�أ ْينَا ا ْبنَ ا ْل َك َّوا ِء
َي ْو َم ال َّن ْه َر َو ِان َف ِقي َل َل ُه َث ِكلَت َْك �أُ ُّم َك ب ْ أ
ِالَ ْم ِ�س ت َْ�س� � َ�أ ُل �أَ ِمي َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َع َّما َ�س� ��أَ ْل َت ُه َ �أَنْتَ
ا ْل َي ْو َم ُتقَا ِت ُلهُ؟ َف َر�أَ ْينَا َر ُجلاً َح َم َل َعلَ ْي ِه َف َط َع َن ُه َف َق َتلَهُ» .
الثالث :وهم الذين �أف�سدوا �أعمالهم بالرياء ،و�ض ّيعوا �أحوالهم بالإعجاب ،ويلحق
به� ��ؤالء �أ�صناف كثيرة ،وهم الذين �أفنوا زمانه ��م النفي�س في طلب الخ�سي�س.
وق ��د ن ّبه الباري تعالى على هذا بقول ��ه}:ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ{ .
والمهم في المقام �أَنَّه حتى نتجنب الخ�سران المبين علينا �أن نعرف حقيقة الأعمال
ّ
الت ��ي ت�ؤ ّدي �إلي ��ه ،وحقيقة الأعم ��ال التي تجنبنا الوق ��وع في الخ�س ��ران والندم .و َّلما
�أ�ش ��ارت الآية �إلى لزوم ترك ال�شرك :كبيره و�صغي ��ره ،كان علينا �أن نعرف الإخال�ص
وكيفية تحقيقه حتى نتمكن من تح�صيله والعمل به والحفاظ عليه.
Q

(((

(((

((( الطبر�سي ،االحتجاج ،ج� ،1ص .260
((( �سورة الكهف ،الآية.110 :
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ّ
كيف نحقق اإلخالص

أهم م�س�ألة في عبادة اهلل� ،أال وهي الإخال�ص،
انطالق ًا من الآية ال�سابقة ندخل �إلى � ّ
يقول تعالى}:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ .
الحق واحد ًا ،وهو
وينبغي �أن يعلم �أَنَّه ل َّما كانت طرق الباطل كثيرة ومتن ِّوعة ،وطريق ّ
ٍ
فحينئذ
الطري ��ق الم�ستقيم ا َّل ِذي جاء به �س ّي ��د المر�سلين �صلوات اهلل عليه وعلى �آله،
تكون الأب ��واب الم�ش ّرعة �أمام ال�شيطان �إِ َلى قلب الإن�سان كثيرة ،ويدعم ال�شيطان في
للحق ،ك ّل ذلك ي�ضع العبد
ذلك ميل النف� ��س الب�شرية نحو ال�شهوات ،وع�سر انقيادها ّ
الم�سكين في مو�ضع ال يح�سد عليه ،قال ال�شاعر:
�إ ّن� � ��ي ب �ل �ي��ت ب�� ��أرب� � ٍ�ع م ��ا ��ُ�س�ل�ط��ت �إِ اَّل لأج� � ��ل �� �ش� �ق ��اوت ��ي وع �ن��ائ��ي
(((

�إب�ل�ي����س وال��دن �ي��ا ون�ف���س��ي وال �ه��وى

ك �ي��ف ال �خ�لا���ص وك �لُّ �ه��م �أع��دائ��ي

�إبلي�س ي�سلك ف��ي ط��ري��ق مهالكي

ب��ي وال�ن�ف����س ت ��أم��رن��ي ب �ك � ّل بالئي

و�أرى ال�ه��وى ت��دع��و �إل�ي��ه خ��واط��ري

ف� ��ي ظ �ل �م��ة ال �� �ش �ب �ه��ات والآراء

وزخ � ��ارف ال��دن �ي��ا ت �ق��ول �أم���ا ت��رى

ح���س�ن��ي وف��خ�� َر م�لاب���س��ي وب�ه��ائ��ي

الحق فيغوي بالمرء ويوقع به ويعر�ض ال�شر في مو�ضع
فربما يز ّين ال�شيطان طريق ّ
الخي ��ر ،بحيث يظن �أنّه من �إلهامات ال َنفَ�س الرحماني ،ال و�سو�سة ال�شيطان و�إغوائه،
فيهلك وي�ضل من حيث ال يعلم ،فال يزال ال�شيطان يو�سو�س للإن�سان ب�أمور ويثبتها في
ل ��وح نف�سه ،فيعمر يومه ويخرب �أم�سه ،ويخالف اهلل ويظن �أنّه في طاعته ،فيدخل في
جملة الأخ�سرين �أعما ًال.
وفي ه ��ذا المجال يقول المول ��ى النراقي {« :لم ��ا كانت ط ��رق الباطل كثيرة
وطري ��ق الح ��ق واح ��دة ،فالأب ��واب المفتوح ��ة لل�ش ��يطان �إل ��ى القل ��ب كثي ��رة ،وب ��اب
(((

�سورة البينة ،الآية.5 :
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خط يوماً لأ�ص ��حابه ّ
المالئك ��ة واح ��دة؛ ول ��ذا روي �أَ َّن النبي ّ P
خطاً وقال «:هذا
�س ��بيل اهلل»،ث � ّ�م خ � ّ�ط خطوط ًا عن يمين ��ه و�شماله فقال « :هذه �س ��بل على كل �س ��بيل
منها �ش ��يطان يدعو �إليه» ،ث � ّ�م تال قوله �سبحانه}:ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ{  .ث � ّ�م ل�سهول ��ة ميل النف� ��س �إلى الباطل
وع�سر انقيادها للحق تكون الطرق الم�ؤدية �إلى الباطل التي هي �أبواب ال�شيطان جلية
ظاهرة ،فكانت �أبواب ال�شيطان مفتوحة �أبد ًا ،والطرق الم�ؤدية �إلى الحق التي هي باب
المالئك ��ة خفي ��ة ،فكان باب المالئكة م�سدود ًا دائم ًا ،فم ��ا �أ�صعب بالم�سكين ابن �آدم
�أن ي�سد هذه الأبواب الكثيرة الظاهرة المفتوحة ويفتح باب ًا واحد ًا خفي ًا م�سدود ًا» .
هذا ،وال�سبيل �أمام الإن�سان ِ�إ َلى النجاة هو الإخال�ص؛ ف� ّإن الإخال�ص الحقيقي هو
تجري ��د الق�صد من ال�شوائب كلها .وهو �ضد الري ��اء وال�شرك ،فمن جاء بطاعة ليراه
دنيوي
النا� ��س فهو مراء مطلق ،ومن جاء بها وان�ضم �إلى ق�ص ��د القربة ق�ص ُد ٍ
غر�ض ٍ
ان�ضمام ًا ت�شريكي ًا ففعله م�شوب غير خال�ص.
(((

(((

مراتب اإلخالص

ث � ّ�م الإخال� ��ص على مرات ��ب ،ف�أعلى مراتب ��ه :الإخال� ��ص المطلق ،وه ��و �إخال�ص
ال�ص ّديقين و�إرادة مح�ض وجه اهلل �سبحانه من العمل ،دون تو ّقع غر�ض في الدارين،
الهم والفكر بعظمته وجالله ،ويتو ّقف
كم ��ن يعبد اهلل حر ًا؛ لأ ّن ��ه �أه ٌل لذلك ،م�ستغرق ّ
تح�صيل ��ه على �أن يتعاظم اهلل في �أنف�سنا لي�صغر ما دونه في �أعيننا ،وبالتالي تنقطع
النف ُْ�س عن الطمع بالدنيا ،بحيث ما يغلب ذلك على القلب والتف ّكر واال�شتغال بمناجاته
حتى يغلب على قلبه نور جالله وعظمته ،وي�ستولي عليه ح ّبه و�أن�سه.

((( �سورة الأنعام ،الآية.153 :
((( النراقي ،محمد مهدي ،جامع ال�سعادات ،ج� ،1ص .146
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يقول �أمير الم�ؤمنين Qفي و�صف المتقينَ « :ع ُظ َم ا ْلخَ ا ِلقُ ِفي َ�أ ْنف ُِ�س ِه ْم َف َ�ص ُغ َر
َم ��ا ُدو َن� � ُه ِفي َ�أ ْع ُي ِن ِه ْم َف ُه ْم َوا ْل َج َّن� � ُة َك َمنْ َق ْد َر�آ َها َف ُه ْم ِفي َها ُم َن َّع ُمو َن َو ُه ْم َوالنَّا ُر َك َمنْ
َق ْد َر�آ َها َف ُه ْم ِفي َها ُم َع َّذ ُبونَ» .
وف ��ي المقابل كم من عم ��ل يتعب الإن�سان في ��ه نف�سه ،ويظن �أ ّنه ��ا �أعمال خال�صة
لوج ��ه اهلل تعالى ،ويكون فيها مغرور ًا؛ لعدم عثوره على وجه الآفة فيها ،كما حكي عن
بع�ضه ��م �أنّه قال( :ق�ضي ��ت �صالة ثالثين �سنة كنت �صليتُها ف ��ي الم�سجد جماعة في
ال�صف الأول؛ لأنّي ت�أّخرت يوم ًا لعذر و�صليت في ال�صف الثاني ،فاعترتني خجلة من
ال�صف الأ ّول كان
النا�س حيث ر�أوني في ال�صف الثاني ،فعرفت �أَ َّن نظر النا�س � ّإلي في
ّ
ي�س ّرني ،وكان �سبب ا�ستراحة قلبي من ذلك من حيث ال �أ�شعر).
مطلب دقي ٌق غام� ��ض ،وقلما ت�سلم الأعم ��ال من �أمثاله ،وق ّل َم � ْ�ن يتنّبه له،
وه ��ذا ٌ
والغافل ��ون عنه يرون ح�سناتهم في الآخرة ك ّله ��ا �سيئات ،وهم المرادون بقوله تعالى:
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ .
(((

(((

آفات اإلخالص

ذك ��ر المول ��ى النراقي ف ��ي كتابه الجلي ��ل جامع ال�سع ��ادات �أَ َّن الآف ��ات التي تك ّدر
الإخال�ص وت�ش ّو�شه لها درجات في الظهور والخفاء�:أجالها الرياء الظاهر.
الأُول ��ى :وه ��و �أجاله ��ا ،وتح�صل بتح�سين العب ��ادة وال�سعي ف ��ي الخ�شوع فيها في
الم�ل��أ دون الخلوة؛ ليت� ّأ�سى ب ��ه النا�س ،ولو كان عمله هذا خال�ص ًا هلل لم يتركه
ف ��ي الخلوة؛ �إذ م ��ن يرى الخ�شوع وح�سن العبادة خي ��ر ًا ال يرت�ضي لغيره تركه،
فكيف يرت�ضي ذلك لنف�سه في الخلوة؟!
((( ال�شريف الر�ضي ،محمد بن الح�سين المو�سوي ،نهج البالغة ،225 :تحقيق وت�صحيح :عزيز اهلل العطاردي ،ن�شر:
م�ؤ�س�سة نهج البالغة ،الطبعة الأولى 1414هـ ،قم المقد�سة.
((( �سورة الجاثية ،الآية.33 :
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الخفي ،وه��و يح�صل بتح�سينها في الخلوة �أي�ض ًا بق�صد
ال�ث��ان�ي��ة :ال��ري��اء
ّ
ح�سن عبادته
الت�سوية بين الخلوة والملأ ،وهذا من الرياء الغام�ض؛ لأنّه ّ
ليح�سنها في الملأ ،فال يكون فر ٌق بينهما في التفاته فيهما �إلى
في الخلوة ّ
الخلق دون الخالق؛ �إذ الإخال�ص الواقعي �أن تكون م�شاهدة الخلق لعبادته
كم�شاهدة العجماوات والجمادات ،من دون تفاوت �أ�ص ًال ،فك� ّأن نف�سه ال
ت�سمع ب�إ�ساءة العبادة بين �أظهر النا�سّ ،ثم ي�ستحي من نف�سه �أن يكون في
ويظن �أَ َّن ذلك يزول با�ستواء عبادته في الخلوة والملأ،
�صورة المرائين،
ّ
ل
ولي�س كما ظنّه؛ �إذ زوال ذلك موقوف على عدم التفاته �إلى الخلق في الم أ
ُ
الهم بالخلق
والخلوة ،كما ال يلتفت �إلى الجمادات فيهما مع �أنّه
م�شغول ّ
فيهما جميع ًا.
الثالثة :وهو �أَخفاها ،وتح�صل هذه الدرجة ب�أن يقول له ال�شيطان ـ وهو في العبادة
ف ��ي الملأ بعد ي�أ�سه عن المكائد ال�سابقة ـ�( :أنت واقفٌ بين يدي اهلل �سبحانه،
فتف ّك ��ر ف ��ي جالله وعظمت ��ه ،وا�ستحى من �أن ينظر �إلى قلب ��ك وهو غافل عنه!
فيح�ضر بذلك قلبه وتخ�شع جوارحه).
وهذا �أخفى مكائد ال�شيطان وخداعه ،ولو كانت هذه الخطرة نا�شئة عن الإخال�ص
لما انفكت عنه في الخلوة ولم يخ�ص خطورها بحالة ح�ضور غيره.
عالج هذه اآلفة

وعالم ��ة الأم ��ن من هذه الآف ��ة� :أن يكون هذا الخاط ��ر ِم َّما ي�ألفه ف ��ي الخلوة كما
ي�ألف ��ه ف ��ي الملأ ،وال يك ��ون ح�ضور الغير �سبب� � ًا لح�ضوره ،كما ال يك ��ون ح�ضور بهيمة
�سبب� � ًا له ،فم ��ا دام العبد يف� � ّرق في �أحواله و�أعمال ��ه بين م�شاهدة �إن�س ��ان وم�شاهدة
بهيمة ،فهو بع ُد خار ٌج عن �صفو الإخال�ص ُم َدنّ�س الباطن بال�شرك الخفي من الرياء،
وهذا ال�شرك �أخفى في قلب ابن �آدم من دبيب النملة ال�سوداء في الليلة الظلماء على
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بخفي لطفه؛
ال�صخ ��رة ال�صماء ،كم ��ا ورد به الخبر ،والي�سلم منه �إال من ع�صمه اهلل ِّ
�إذ ال�شيطان مالزم للمت�ش ّمرين لعبادة اهلل ،ال يغفل عنهم لحظة.
يق ��ول تعال ��ى}:ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ{  ،ويق ��ول
�أي�ض ًا}:ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ .
وه ��ذا ال يك ��ون �إال بتوفيق من اهلل تعالى ،فبي ��ده الأمر من قبل ومن بعد ،ففي دعاء
عرف ��ة للإم ��ام الح�سين�« :Qأَنْتَ ا َّل ِذي �أَ�شْ � � َر ْقتَ ْالأَ ْن� � َوا َر ِفي ُق ُل ��وبِ َ�أ ْو ِل َيا ِئ َك َحتَّى
وك َو�أَنْتَ ا َّل ِذي �أَ َز ْلتَ ْ أَ
الغْ َيا َر َعنْ ُق ُلوبِ �أَ ِح َّبا ِئ َك َحتَّى َل ْم ُي ِح ُّبوا ِ�س َو َ
وك َو َو َّح ُد َ
َع َر ُف َ
اك».
مراد الآية :بقاء الم�ؤمن بين الخوف والرجاء
لم ��ا ك�شف ��ت الآية ال�شريفة عن حال ��ة َم َر�ضية في المجتمع وع ��ن �أ�شخا�ص يظنّون
�أنّهم على ال�صراط الم�ستقيم ،وهم عند اهلل في �ضالل مبين.
ول ّما لم تح ّدد َم ْن هم ه�ؤالء �إال بالو�صف واالنطباق ،يبقى الم�ؤمن هنا خائف ًا �إلى �آخر
عمره ،فيعي�ش بين الخوف والرجاء ،ال هو م�أمون الجانب في�ستريح ،وال م�أيو�س الم�صير
فيقنط ،بل ويبقى �شاعر ًا بالتق�صير؛ �إذ قد يكون من الأخ�سرين �أعما ًال طيلة هذه المدة
وهو غاف ٌل عن حقيقة �أمره ،فهذه الحالة تحفّزه لإتقان العمل و�أدائه على �أكمل وجه ،بل
وعدم الر�ضا ما دام في معر�ض القبول والر ّد ،من دون �أن يعي�ش الإحباط والي�أ�س.
وبالتال ��ي يتجنّب الغفلة التي تته ّدده دائم ًا ،وق ��د تعر�ضه فع ًال من حين لآخر ،فال
ُي َح�س ��ب من الغافلين ،وال تنوبه تبعات الغفلة؛ ل ّأن َم ْن �أغفل قلبه قال عنه تعالى}:ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ .
وق ��ال �أي�ض� � ًا...}:ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ{ .
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

�سورة الزمر ،الآيتان.3 - 2 :
�سورة البينة ،الآية.5 :
�سورة الكهف ،الآية.28 :
�سورة يون�س ،الآيتان.8 – 7 :
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اهلل تب ��ارك وتعالى �أعطى النا� ��س قلب ًا قاب ًال للترقيات �إل ��ى مراتب الكماالت التي
ال تتناه ��ى من المحب ��ة والمعرفة والزهد والفناء والبقاء وه ��م �ض ّيعوه بمحبة الدنيا،
والري ��اء ،والعجب ،والكب ��ر والبغ�ض و�أمثالها م ��ن الرذائل .والقلب �أمي ��ر البدن ،فلو
راقبه وكان دائب ًا في �إ�صالحه وتح�صيل كماالته �أفا�ض اهلل تعالى عليه ما ال عين ر�أت
وال �أذن �سمعت وال خطر على قلب ب�شر.
ولكن الغالب على
ول ��و ا�شتغل العبد ب�إ�صالح نف�س ��ه لكفى به �شغ ًال عن العالمي ��نّ ،
العالمين اال�شتغال بالدنيا الفانية؛ �إ ّما بالمال و�إ ّما بالجاه وقبول القلوب ،ومتى ح�صل
أخ�سرين
ذل ��ك ال يحتاجون �إلى الإ�صالح بل ينالون العواقب الت ��ي ر َّتبها اهلل تعالى لل
َ
�أعما ًال بقوله تعالى}:ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ{ .
ولنعم ما �أو�صى به �إمام الثورة والأخالق والعرفان الإمام الخميني{« :فاجتهد
لأن يكون �س ّرك داعياً وباطنك طالباً ،حتى ينفتح لقلبك �أبواب الملكوت ،وينك�شف
ل�س ّرك �أ�سرار الجبروت ،ويجري ُ
فلك عق ِلك في بحار الخير والبركات ،حتى ت�صل
�إلى �س ��احل النجاة ،وتنجو من ورطة الهلكات ،وتطير بجناحيك �إلى عالم الأنوار،
عن هذه القرية الظلمانية ودار البوار.
و�إ ّياك و�أن تجعل الغاية لهذه ال�ص ��فات الح�س ��نى والأمثال العليا ـ التي بها تقوم
ال�س ��ماوات والأر�ض ��ون ،وبنورها ن� � ّور العالمين ـ ال�ش ��هوات الدن ّية والل ��ذات الداثرة
البالي ��ة ،والأغرا� ��ض الحيواني ��ة ،والكم ��االت البهيمي ��ة وال�س ��بعية .وعلي ��ك بطلب
الكرامات الإلهية والأنوار العقلية ،والكماالت الالئقة بالإن�سان بما هو �إن�سان» .
رب العالمين...
اللهم �إ ِّني �أ�س�أ ُلك ر�ضاك ،والتوفيق لطاعتك ،وح�سن العاقب ِة يا ّ
َّ
(((

(((

((( �سورة الكهف ،الآية.105 :
((( ا ِلإم ��ام الخمين ��ي ،روح اهلل المو�س ��وي� ،شرح دعاء ال�سحر ،11 :ن�شر :م�ؤ�س�سة تنظي ��م ون�شر �آثار الإمام الخميني،
الطبعة الأُولى  ،1416طهران.

6

اختيار اإلنسان وأثره
على أعماله وسلوكه
مفاهيم محورية:

XXقانون االختيار في أعمال البشر.
ّ
XXاآلثار المترتبة على اختيار اإلنسان.
XXأثر االختيار على االلتزام بالتكاليف اإللهية.
XXأثر عقيدة االختيار في أخالق اإلنسان.
XXاالختيار وعالقته بقدرة الله المطلقة.

ُّ
نص الموعظة القرآنية:

}ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ{ .
(((

أهم الم�سائل االعتقادية؛ �إذ ت�ش ّكالن
ِ�إ َّن م�س�ألتي العدل الإلهي واختيار الإن�سان من � ّ
أهم ركائز الفكر الإ�سالمي ب�شكل عام،
أهم دعائم عقيدة الم�سلم ،بل من � ّ
واحدة من � ّ
وتتر ّت ��ب على هذه العقيدة �آثا ٌر مه ّمة على الم�ستوى الم�سلكي ،الأخالقي واالجتماعي.
ونظر ًا لأه ّميتها تع ّر�ض القر�آن لها في الكثير من الموا�ضع بين ت�صريح وتلميح ،وظهر
ذل ��ك ب�شكلٍ جل � ٍّ�ي �أي�ض ًا في الأخبار ال ��واردة عن النبي الأكرم و�أه ��ل بيته الطاهرين
�صلوات اهلل عليه وعليهم �أجمعين.
و�سنتن ��اول ف ��ي هذا الدر�س ع ّدة �أم ��ور لها ربط بمطلبي الع ��دل الإلهي واالختيار،
انطالق ًا من الآية المباركة المذكورة �أعاله ،وذلك �ضمن العناوين الآتية:
قانون االختيار في أفعال البشر

ه ��ذه الآي ��ة المباركة وقع ��ت في �سياق ال ��كالم على محارب ��ة الكف ��ار والم�شركين
للنبي Pوكفرهم ب�آيات اهلل ،ليخت ��م ج ّل وعال هذه الفقرة بقانون عام،
وتكذيبه ��م ّ
(((

ف�صلت ،الآية.46 :
�سورة ّ
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وهو قانون االختيار في �أفعال الب�شر ،و� َّأن اهلل قد ب ّين لهم �أحكامه عبر �إر�سال الأنبياء
بالكتب ال�سماوية ،وبعد كونهم مختارين؛ ف� ّإن عملهم هو الذي �سيح ّدد م�صيرهم من
�سعادة �أو �شقاء.
ن�ص الآية فنجدها م�ؤ ّلفة من جملتين
هذا على م�ستوى ال�سياق ،و�أ ّما �إذا �أتينا ِ�إ َلى ّ
�شرطيتين تليهما جملة بمثابة تعليل لل�شرطيتين.
ال�ش ��رطية الأولى :وه ��ي قوله تعال ��ى}:ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ{� ،أي �إِ َّن الإن�سان
�أ ّو ًال ه ��و ال ��ذي يعمل ،فهو مختار ،ف� ْإن كان عمله �صالح� � ًا موافق ًا لما يح ُّبه المولى وما
ي�أم ��ر به ،فهو الذي �سي�ستفيد من �آث ��ار ونتائج هذا العمل ال�صالح والح�سن في الدنيا
والآخرة ،وبالتالي هو َم ْن �سير�سم طريق �سعادته من خالل عمله.
ال�ش ��رطية الثانية:وهي قول ��ه تعال ��ى}:ﰓ ﰔ ﰕﰖ{؛ � ْأي �إِ َّن الإن�سان �إذا لم
ّ
�سيخط بذلك م�سيره
يمتث ��ل �أمر مواله فهو الذي �سيتك ّبد �آث ��ار وتبعات عمله ،وبالتالي
�إِ َلى جهنم.
و�أ ّم ��ا الجمل ��ة التي تل ��ي ال�شرطيتي ��ن فهي قوله ع� � ّز من قائ ��ل}:ﰗ ﰘ ﰙ
ﰚ{ ،وهي بمثابة تعليل لل�شرطيتين؛ وذلك ل ّأن المولى ج ّل وعال عاد ٌل يعطي ك ّل
ذي ح � ّ�ق حقَّه ،وال يظلم �أحد ًا ،فال ي�ضيع عنده �أجر المح�سنين العاملين ،ويكون عمل
ك ّل �إن�سان هو الذي يح ّدد م�صيره الأخروي من النعيم �أو الجحيم.
وعليه ،فلنا القول� :إِ َّن الآية دليل على نفي الجبر؛ �إذ �إنّه ال يعني �إال � ّأن اهلل قد �أجبر
النا�س على ارت ��كاب الذنوب ومع ذلك عاقبهم ،وهذا معناه �أَنَّه ظال ٌم لعبيده ،والحال
�أَ َّن هذه الجملة الأخيرة تنفي ذلك ،وتر ّد على تلك العقيدة الفا�سدة ،وتكذّبها.
ف ��اهلل ـ بح�س ��ب الآية ـ ق ��د �أعطى القدرة للب�ش ��ر ليختاروا بين الخي ��ر وال�ش ّر ،ف�إن
خالف ��وا واختاروا ال�ش ّر عاقبهم ،و�إن �أطاع ��وا واختاروا الخير �أثابهم .فهو ال يجبرهم
عل ��ى ارتكاب القبائ ��ح والذنوب ّثم يعاقبهم عليه ��ا ،و�إال لكان ظالم ًا له ��م ،و�إلى هذا
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المعن ��ى �أ�شار الخبر الوارد عن الر�ضا  Qعندما ُ�س ِئل من ِق َبل �أحد �أ�صحابه :هل
يجب ��ر اهلل عباده عل ��ى الذنب؟ ف�أجابه « :Qال ،بل يخ ّيره ��م ويمهلهم ليتوبوا»،
ف�س�أل ��ه كذلك فه ��ل يك ّلفهم ما ال يطيقون ��ه؟ ف�أجابه « :Qكيف يفع ��ل ذلك ،وهو
يقول}:ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ{» .
وباال�ستف ��ادة م ��ن هذا الخبر نك ��ون قد �أجبنا عل ��ى ال�س�ؤال الذي ق ��د ُيطرح حول
ال�سب ��ب الكامن في تعبي ��ره ج ّل وعال}:ﭰ{؛ �إذ لو لم يع � ِ�ط اهلل عباده القدرة
واالختيار ،ومع ذلك عاقبهم على المع�صية ،لكان ظلاّ م ًا تعالى عن ذلك عل ّو ًا كبيرا.
وه ��ذه العقي ��دة القر�آنية م ّما ير�شد �إليها العقل �أي�ض� � ًا؛ �إذ مع كون الإن�سان مجبر ًا
غي ��ر مخت ��ار يكون عقاب ��ه ظلم ًا؛ �إذ هو غير ق ��ادر على الفعل �أو الت ��رك ،وتكليف غير
القادر ظلم ،وهو قبيح بحكم العقل ،والمولى ج ّل وعال ال يفعل القبيح.
�شئت فقل� :إِ َّن الفاعل للظلم ال يخلو عن �أربع �صور ،واهلل منز ٌه عنها جميعا:
و�إن َ
ال�صورة الأولى� :أن يكون الظلم قد �صدر منه ،وهو جاه ٌل ب�أنّه ظلم.
ال�صورة الثانية� :أن ي�صدر منه مع علمه به ،ولكنّه مجبو ٌر على فعله.
ال�ص ��ورة الثالث ��ة� :أن ي�صدر منه مع علم ��ه به وقدرته على تركه ،فيفعله الحتياجه
�إليه.
ال�صورة الرابعة� :أن ي�صدر منه مع علمه به وقدرته على تركه وعدم الحاجة �إليه،
ولكنّه يفعله عبث ًا ولهو ًا.
وغني ع ��ن العالمين ،وحكي ٌم ال
ور ّبن ��ا تبارك وتعالى عال� � ٌم ،وفاع ٌل مختا ٌر مقتدرٌّ ،
يفع ُل ما فيه له ٌو ولعب.
(((

(((

ال�شَّ ْيخ ال�صدوق ،عيون �أَخبار الر�ضا  ،Qج � ،1ص .113
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فل ّم ��ا انتف ��ت ك ّل �أ�سباب الظلم في ح ّق ��ه تعالى ،وكان �إثبات � ٍّأي منه ��ا له م�ستلزم ًا
للنق�ص فيه ،مع �أنّه مح�ض الكمال ،نكون قد �أثبتنا بطريق عقلي �أنّه تعالى عادل.
ونثب ��ت بع ��د ذلك اختي ��ار الإن�سان بقولن ��ا :بم ��ا �أَ َّن اهلل عاد ٌل فال يعق ��ل �أن يكون
الإن�س ��ان مجب ��ور ًا؛ �إذ لو عاقبه عل ��ى مع�صيته كان ظلم ًا ،والمفرو� ��ض َ�أنَّه عاد ٌل لي�س
بظ�ل�ام للعبي ��د ،وتتنا�سب هذه العقيدة �أي�ض ًا مع وجدان الإن�س ��ان القائل ب� ّأن الإن�سان
مخت ��ار .وه ��ذا ما يدرك ��ه ك ٌّل منّا بوجدان ��ه .وت�شير الرواي ��ات الواردة ع ��ن �أهل بيت
العترة � Rإلى هذا المعنى ،و�إليك نموذج ًا منها:
ال�صا ِدقِ �َ Qأ َّن ُه َ�س َ�أ َل ُه َر ُج ٌلَ ،ف َقالَ َلهُ� :إِ َّن
ـ ما رواه ال�شَّ ْيخ ال�صدوق ب�إ�سناده �إِ َلى َّ
الد ِين ال َّت ْو ِحي ُد َوا ْل َع ْد ُل َو َع َل َم ُه َك ِثي ٌرَ ،و اَل ُب َّد ِل َعا ِقلٍ ِم ْنهُ؛ فَاذْ ُك ْر َما َي ْ�س ُه ُل ا ْل ُو ُق ُ
وف
ا�س ِّ
�أَ َ�س َ
َع َل ْي� � ِه َو َي َت َه َّي�أُ ِحف ُْظهَُ ،ف َقالَ �« :أَ َّم ��ا ال َّت ْو ِحي ُد َف�أَنْ اَل ت َُج ِّو َز َعلَى َر ِّب َك َما َجا َز َعلَ ْي َكَ ،و�أَ َّما
ا ْل َع ْد ُل َف�أَ اَّل َتن ُْ�س َب �إِ َلى خَ ا ِل ِق َك َما اَل َم َك َعلَ ْي ِه» .
وما روي عن �أمير الم�ؤمنين  Qعندما ُ�س ِئل عن التوحيد والعدل« :ال َّت ْو ِحي ُد َ�أ اَّل
َت َت َو َّه َمهَُ ،وا ْل َع ْد ُل �أَ اَّل َت َّت ِه َمهُ» .
(((

(((

ّ
اآلثار العقدية المترتبة على العدل اإللهي واختيار اإلنسان
 - 1لغوية الوعد والوعيد مع الإجبار:

الوعد هو ما ذكره اهلل من خيرات تنتظر المطيعين ك�إدخالهم �إلى الجنّة ،والوعيد
هو ما ذكره اهلل من عذابات تنتظر العا�صين ك�إدخالهم �إلى النار ،ولو لم يكن الإن�سان
مختار ًا فال معنى للوعد والوعيد؛ لعدم م�ؤاخذة المجبور على الفعل في فعله.

((( ال�شَّ ْيخ ال�صدوق ،معاني الأخبار� ،ص  ،11ن�شر :مكتب الن�شر التابع لجماعة المدر�سين .1403
((( ال�شريف الر�ضي ،محمد بن الح�سين المو�سوي ،نهج البالغة� ،ص .501

كولسو هلامعأ ىلع هرثأو ناسنإلا رايتخا

83

 - 2بطالن الثواب والعقاب مع الجبر:

لول ��م يك ��ن الإن�سان مختار ًا لم ��ا كان معنى للث ��واب والعق ��اب؛ �إذ المح�سن حينها
مجبو ٌر على �إح�سانه والم�سيء مجبور على �إ�ساءته.
�روي عنه في
و�إل ��ى هذي ��ن الأمري ��ن �أ�شار �أمي ��ر الم�ؤمنين  Qف ��ي الخبر الم � ّ
الكافيَ « :كا َن �أَ ِمي ُر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َ Qجا ِل�س� �اً بِا ْلكُو َف ِة َب ْع َد ُمن َْ�ص� � َر ِف ِه ِمنْ ِ�ص� �فِّينَ � ،إِ ْذ
�أَ ْق َب َل �شَ � � ْيخٌ َف َج َثا َب ْينَ َي َد ْي ِهُ ،ث َّم َقا َل َلهَُ :يا �أَ ِمي َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ �َ ،أخْ ِب ْرنَا َعنْ َم ِ�س ��ي ِرنَا إِ� َلى
�أَ ْه ِل ال�شَّ ��امِ� ،أَ ِبق ََ�ض ��ا ٍء ِمنَ اهلل َو َق َدرٍ؟ َفقَا َل َ�أ ِمي ُر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ � :Qأَ َج ْل َيا �شَ � � ْيخَُ ،ما
َعلَ ْو ُت� � ْم َت ْل َع� � ًة َو اَل َه َب ْط ُت� � ْم َب ْطنَ َوا ٍد إِ� اَّل ِبق ََ�ض ��ا ٍء ِمنَ اهلل َو َق َدرٍَ ،فقَا َل َل ُه ال�شَّ � � ْيخُِ :ع ْن َد
اهلل �أَ ْحت َِ�س � ُ�ب َعنَا ِئي َيا َ�أ ِمي َر ا ْل ُم�ؤ ِْم ِنينَ َ ،فقَا َل َلهَُ :م ْه َيا �شَ � � ْيخَُ ،ف َو اهلل َل َق ْد َع َّظ َم اهلل
الَ ْج� � َر ِفي َم ِ�س ��ي ِر ُك ْم َو�أَ ْن ُت ْم َ�س ��ا ِئ ُرو َن َو ِفي َمق ِ
َام ُك� � ْم َو�أَ ْن ُت ْم ُم ِقي ُمو َن َو ِفي ُمن َْ�ص� � َر ِف ُك ْم
ْأ
َو�أَ ْن ُت ْم ُمن َْ�ص� � ِر ُفونََ ،و َل ْم َتكُونُوا ِفي �شَ � ْ�ي ٍء ِمنْ َحاال ِت ُك ْم ُم ْك َر ِهينَ َو اَل إِ� َل ْي ِه ُم ْ�ض � َ�ط ِّرينَ
َفقَا َل َل ُه ال�شَّ � � ْي ُخ َو َك ْيفَ َل ْم َن ُكنْ ِفي �شَ � ْ�ي ٍء ِمنْ َحاال ِتنَا ُم ْك َر ِهينَ َو اَل �إِ َل ْي ِه ُم ْ�ض � َ�ط ِّرينَ
َو َكا َن بِا ْلق ََ�ض ��ا ِء َوا ْل َق� � َد ِر َم ِ�س ��ي ُرنَا َو ُم ْن َقلَ ُب َن ��ا َو ُمن َْ�ص� � َر ُفنَا؟! َفقَا َل َلهَُ :وت َُظ ��نُّ َ�أ َّن ُه َكا َن
الَ ْم ُر َوال َّن ْه ُي
َاب َو ْ أ
َق َ�ضا ًء َحتْماً َو َق َدراً اَلزِماً؟! �إِ َّن ُه َل ْو َكا َن َك َذ ِل َك َل َب َط َل ال َّث َو ُاب َوا ْل ِعق ُ
َوالز َّْج ُر ِمنَ اهللَ ،و َ�سق ََط َم ْعنَى ا ْل َو ْع ِد َوا ْل َو ِع ِ
يدَ ،فلَ ْم َت ُكنْ اَل ِئ َم ٌة ِل ْل ُم ْذ ِنبِ َو اَل َم ْح َم َد ٌة
ِال ِْح َ�س � ِ
�ان ِمنَ ا ْل ُم ْح ِ�س ��نِ َو َل� �كَا َن ا ْل ُم ْح ِ�س ��نُ �أَ ْو َلى
ِل ْل ُم ْح ِ�س ��نِ َ ،و َل� �كَا َن ا ْل ُم ْذ ِن � ُ�ب �أَ ْو َل ��ى ب ْ إ
ال ْو َث ِان َوخُ َ�ص� � َما ِء ال َّر ْح َمنِ َو ِحزْبِ
بِا ْل ُعقُو َب� � ِة ِم ��نَ ا ْل ُم ْذ ِنبِ ِ ،ت ْل َك َمقَا َل ُة �إِخْ َو ِان َع َب َد ِة ْ َ أ
الُ َّم ِة َو َم ُج ِ
و�س َها» .
ال�شَّ ْي َط ِان َو َق َد ِر َّي ِة َه ِذ ِه ْ أ
ومثل ��ه ما رواه في االحتجاجَ « :ف�أَخْ ِب ْر ِني َعنِ اهلل َع َّز َو َج� � َّلَ ،ك ْيفَ َل ْم َيخْ ُلقِ ا ْلخَ ْل َق
ُك َّل ُه� � ْم ُم ِطي ِعي ��نَ ُم َو ِّح ِدي ��نَ َو َكا َن َعلَى َذ ِل َك َقا ِدراً؟ َقا َل َ :Qل� � ْو خَ لَ َق ُه ْم ُم ِطي ِعينَ
َل� � ْم َي ُك ��نْ َل ُه ْم َث َو ٌاب؛ ِ ألَ َّن َّ
الطا َع َة ِ�إ َذا َما َكان َْت ِف ْعلَ ُه ْم َل ْم َي ُكنْ َج َّن ٌة َو اَل نَا ٌرَ ،و َل ِكنْ خَ لَ َق
(((

((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي ،ج � ،1ص .155
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خَ ْل َق ُه َف�أَ َم َر ُه ْم ب َِطا َع ِت ِه َو َن َه ُاه ْم َعنْ َم ْع ِ�ص� � َي ِت ِهَ ،و ْاح َت َّج َعلَ ْي ِه ْم ِب ُر ُ�س� � ِل ِهَ ،و َق َط َع ُع ْذ َر ُه ْم
اب
ِب ُك ُت ِب� � ِه؛ ِل َيكُو ُن ��وا ُه� � ُم ا َّل ِذي ��نَ ُي ِطي ُعو َن َو َي ْع ُ�ص ��و َن َو َي ْ�س� � َت ْوجِ ُبو َن ب َِطا َع ِت ِه ْم َل� � ُه ال َّث َو َ
ال�صا ِل ُح ِم َن ا ْل َع ْب ِد ُه َو ِف ْع ُلهَُ ،وا ْل َع َم ُل ال�شَّ ُّر ِم َن
َو ِب َم ْع ِ�ص� � َي ِت ِه ْم ِ�إ َّيا ُه ا ْل ِعق َ
َاب» قَالَ  :فَا ْل َع َم ُل َّ
ال�ص ��ا ِل ُح ِمنَ ا ْل َع ْب ِد ِب ِف ْع ِل ِه َواهلل ِب ِه �أَ َم َر ُهَ ،وا ْل َع َم ُل ال�شَّ � � ُّر
ا ْل َع ْب ِد ُه َو ِف ْع ُلهُ؟ قَالَ « :ا ْل َع َم ُل َّ
ِال َل ِة ا َّل ِتي َر َّك َب َها ِفي ِه؟
ِمنَ ا ْل َع ْب ِد ِب ِف ْع ِل ِه َواهلل َع ْن ُه َن َها ُه» قَالَ ـ � ْأي :الزنديق ـ �أَ َل ْي َ�س ِف ْع ُل ُه ب ْ آ
ِال َل ِة ا َّل ِتي َع ِم َل ِب َها ا ْلخَ ْي َر َق َد َر َعلَى ال�شَّ � � ِّر ا َّل ِذي َن َها ُه َع ْنهُ» .قَالَ :
قَالَ َ « :ن َع ْمَ ،و َل ِكنْ ب ْ آ
ال ْمرِ �شَ ْي ٌء؟ قَالَ َ « :ما َن َها ُه اهلل َعنْ �شَ ْي ٍء �إ اَِّل َو َق ْد َع ِل َم �أَ َّن ُه ُي ِطيقُ َت ْر َك ُه
َف�إِ َلى ا ْل َع ْب ِد ِم َن َْ أ
َو اَل �أَ َم َر ُه ب َِ�ش ْي ٍء �إ اَِّل َو َق ْد َع ِل َم �أَ َّن ُه َي ْ�ست َِطي ُع ِف ْعلَهُ؛ َِ أل َّن ُه َل ْي َ�س ِمنْ ِ�ص َف ِت ِه ا ْل َج ْو ُر َوا ْل َع َبثُ
َو ُّ
الي َم َان
الظ ْل� � ُم َو َت ْك ِلي ��فُ ا ْل ِع َبا ِد َما اَل ُي ِطيقُونَ» .قَالَ َ :ف َم ْن خَ َل َق ُه اهلل َكا ِفر ًا َ�أ َي ْ�ست َِطي ُع ْ إِ
�ان ُح َّج ٌة؟ َق ��الَ �« : Qإِ َّن اهلل خَ لَ َق خَ ْل َق� � ُه َج ِميعاً ُم ْ�س� � ِل ِمينَ
الي َم � َ
َو َل� � ُه َع َل ْي� � ِه ِب َت ْر ِك ِه ْ إِ
�أَ َم َر ُه� � ْم َو َن َه ُاه� � ْمَ ،وا ْل ُك ْف ُر ْا�س� � ٌم َي ْل َحقُ ا ْل ِف ْع َل ِحينَ َي ْف َع ُل ُه ا ْل َع ْب ُد َو َل� � ْم َيخْ ُلقِ اهلل ا ْل َع ْب َد
ِحي ��نَ خَ لَ َق� � ُه َكا ِفراً�ِ ،إ َّن ُه ِ�إ َّن َما َك َف َر ِمنْ َب ْع ِد َ�أنْ َبلَ َغ َو ْقتاً َل ِز َم ْت ُه ا ْل ُح َّج ُة ِمنَ اهلل َف َع َر َ
�ض
َعلَ ْي ِه ا ْل َحقَّ َف َج َح َد ُهَ ،ف ِب�إِ ْنكَا ِر ِه ا ْل َحقَّ َ�صا َر َكا ِفراً» .
(((

 - 3انتفاء الحاجة لإر�سال الأنبياء:

لو لم يكن الإن�سان قادر ًا على اتّباع الأنبياء ومختار ًا في ذلك فال معنى لإر�سالهم �أ�صال.
اإليمان باالختيار وأثر ذلك على التفاعل مع التكاليف اإللهية

م ��ن الوا�ضح �أنّه مع الإعتق ��اد بكون الإن�سان غير مختار فال معنى للتكليف والبعث
والزج ��ر وعليه ،فالإن�سان عندما يكون معتقد ًا ب�أنّه مجب� � ٌر على �أفعاله غير قادر على
تحديد م�صيره فمهما و�صل �إليه �أم ٌر �أو زج ٌر من مواله ،ف� ّإن ذلك لن يح ّركه �أبد ًا؛ لأنّه
يق ��ول م�صيري مح ّد ٌد ونتيجتي مح�سومة مهما فعل ��ت ،و�أنا مج ّرد �أداة لتنفيذ ّ
الخطة
أ�شق عليها فهذا ال ت�أثير له.
المع ّدة م�سبق ًا لي ،ف ِل َم �أُتعب نف�سي و� ّ
((( الطبر�سي ،االحتجاج ،ج � ،2ص .341
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و�أ ّما لو كان الإن�سان �سوي ًا في اعتقاده ،م ّتبع ًا لحكم عقله القطعي ب�أنّه مختار ،وب� ّأن
اهلل عاد ٌل ال يفعل الظلم ،ف�إنّه ال محالة �سيتح ّرك وينبعث وينزجر تبع ًا لأوامر المولى
ونواهي ��ه ،بل �سيكون لديه حاف ٌز �أكبر للطاعة ،ك ّلما ازداد معرف ًة بعدالة ر ّبه وا�ست�شعر
رقاب ��ة خالقه �أكثر اقت ��رب من الطاعة �أكثر ،وابتعد عن المع�صي ��ة �أكثر ،وقد �أ�شارت
الرواي ��ة المتق ّدمة الواردة عن �أمي ��ر الم�ؤمنين � Qإِ َلى ذلك في قوله�« :إِ َّن ُه َل ْو َكا َن
الَ ْم ُر َوال َّن ْه ُي َوالز َّْج ُر ِمنَ اهلل».
َاب َو ْ أ
َك َذ ِل َك َل َب َط َل ال َّث َو ُاب َوا ْل ِعق ُ
� - 1آثار عقيدة االختيار على الم�ستوى الأخالقي:

الأخ�ل�اق عبارة ع ��ن مجموعة من ال�صف ��ات الح�سنة �أو ال�سيئ ��ة� ،أو فقل ال�سجايا
الذاتية للإن�س ��ان .وعلم الأخالق هو العلم المبحوث فيه عن �أ�س�س اكت�ساب ال�صفات
الح�سنة ،وطرق محاربة ال�صفات ال�سيئة .وهذا العلم مبتنٍ على ركيزة �أ�سا�سية ،وهي
�إمكاني ��ة تغيي ��ر ال�صفات ال�سيئة الموجودة ف ��ي الإن�سان �أو تنمي ��ة ال�صفات الح�سنة،
فل ��و لم تك ��ن قابلة للتغيير والتطوي ��ر لأ�صبحت ك ّل تعاليم الأنبياء ب�ل�ا فائدة .والقول
ب�إمكاني ��ة تغيير �أخالق الإن�س ��ان �أو تطويرها م�ساوق للقول ب�أ ّن ��ه مختا ٌر .فالمجبور ال
ي�ستح � ّ�ق مدح ًا وال ذ ّم ًا من جهة ،ويتذ ّرع دائم� � ًا ب�أنّه ال ي�ستطيع تغيير نف�سه و�سجاياه؛
لأنّه غير مختار .فكما �أَ َّن عقيدة االختيار و� ّأن الإن�سان يح ّدد م�صيره بعمله خير دافع
لل�سي ��ر وال�سلوك ولتهذيب النف�س الإن�سانية ونزع الرذائل منها وغر�س الف�ضائل فيها،
كذل ��ك ف� �� ّإن عقيدة الجبر في المقابل ت�ش� � ّكل ذريعة للفا�سدي ��ن والمف�سدين ليتف ّلتوا
م ��ن تهذيب �أنف�سهم وتح�سين �سجاياهم .ولع ّله �إِ َلى هذا المعنى ي�شير �أمير الم�ؤمنين
 Qفي قوله المتقدمَ « :فلَ ْم َت ُكنْ اَل ِئ َم ٌة ِل ْل ُم ْذ ِنبِ َو اَل َم ْح َم َد ٌة ِل ْل ُم ْح ِ�سنِ ».
ف� ��إذ ًا ،لو ل ��م نعتقد باالختيار لبطلت المنظومة الأخالقية م ��ن �أ�سا�سها ،ولما كان
ث ّمة معنى لما ورد عن خير الخلق �أجمعين �«:Pإِ َّن َما ُب ِع ْثتُ ُِ أل َت ِّم َم َمكَا ِر َم ْ أ
الَخْ لاَ قِ » ،
ولما كان معنى للروايات الكثيرة الحاثة على مجاهدة النف�س وتح�سين الخلق.
(((

((( الميرزا النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،11ص .187
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� - 2آثار عقيدة االختيار على الم�ستوى االجتماعي:

مكاني ،وهو مح ٌّل للظواهر
المجتم ��ع هو تك ّت ��ل ب�شري يجمع �أفرا َده انتما ٌء فك � ٌّ
�ري �أو ٌّ
والتغ ّيرات ،وقد �ألقيت على عاتق المجتمع بما هو كذلك �أو على الأفراد بلحاظ انتمائهم
�إليه كثي ٌر من الوظائف والتكاليف ال�شرعية ،كفري�ضة الجهاد وفري�ضة الأمر بالمعروف
ولكن
أهم الأمور التي قام بها الدينّ ،
والنهي عن المنكر ،وع ّدت هاتان الفري�ضتان من � ّ
متوجهة �إلي ��ه مالم يكن م�ؤمن ًا ب�أ ّنه مختار؛
كثي ��ر ًا من هذه التكاليف ال يجدها الإن�سان ّ
�إذ َم ْن يعتقد ب� ّأن اهلل قد �أجبر الع�صاة على فعل المعا�صي والمطيعين على فعل الطاعة
كي ��ف ي�ستوعب وجوب الأمر بالمع ��روف والنهي عن المنكر؟ فكيف ي�أمر بالمعروف من
قد �أُجبر على فعل المنكر؟! وكيف ُينهى عن فعل المنكرات من يفعلها عن غير اختيار؟!
ث � ّ�م كيف ين�ص ��ر المظلوم من يعتبر الظالم مجبور ًا على فع ��ل الظلم؟! وكيف ـ مع
توف ��ر ال�ش ��روط والظ ��روف المنا�سبة ـ يقوم عل ��ى الدولة الجائرة م ��ن يعتبر الخليفة
مجبور ًا على الجور وغير مختار في �أفعاله.
و�إذا نظرنا �إلى التاريخ ف�إنّنا نجد �أَ َّن حكومة معاوية ويزيد وغيرهم من حكام بني
�أمي ��ة وبني العبا�س يعملون ليل نهار للترويج لعقيدة الجبر؛ ليبر ِّروا �أفعالهم ال�شنيعة،
ولتخ�ضع الرعية لهم؛ �إذ ال يرونهم ـ ٍ
مق�صرين فيما يفعلون.
حينئذ ـ ّ
و�أ ّم ��ا الإن�س ��ان المعتق ��د باالختي ��ار فيرى نف�س ��ه م�س�ؤو ًال ف ��ي الأم ��ور االجتماعية
وال�سيا�سي ��ة ،في�سعى ليرفع الظل ��م بقدر ا�ستطاعته ،ولتطبيق حك ��م اهلل على الأر�ض
بح�سب مقدوره.
االختيار وعالقته بقدرة الله المطلقة

ينبغ ��ي االلتفات �إلى �أنّنا حينما كنّا نقول ب�أنّنا نعتقد بكون الإن�سان مختار ًا لم يكن
الق�صد عزله عن خالقه كلي ًا ،وتفوي�ض الأمر �إليه من دون �أن يكون هلل دخل في خلقه،
بل المق�صود من قولنا ب�أنّا ن�ؤمن باالختيار� :أَ َّن اهلل منحهم االختيار ،وهو المالك لما
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م ّلكهم والقادر على ما �أقدرهم عليه ،من دون �أن يكون قد �أجبرهم .ف�أفعالنا من جهة
ه ��ي �أفعالن ��ا الحقيقية ونحن �أ�سبابه ��ا الطبيعية ،وهي تحت قدرتن ��ا واختيارنا ،ومن
جهة �أخرى هي مقدورة هلل جل وعال؛ لأنّه معطي الوجود ،فنحن لم نجبر على �أفعالنا
حت ��ى يكون ق ��د ظلمنا في عقابنا على المعا�صي؛ �إذ لنا الق ��درة واالختيار فيما نفعل،
ول ��م يف ّو�ض خلق �أفعالنا حتى تكون قد خرجت عن �سلطانه بالكلية .وقد ورد هذا عن
�أئ ّمة الهدى  ،Rو�أكتفي بذكر نموذجين من ذلك:
�أحدهما :ا ْل َح َ�س ِن ْب ِن َع ِل ٍّي ا ْل َو َّ�شا ِءَ ،ع ْن �أَبِي ا ْل َح َ�س ِن ال ِّر َ�ضا َ Qق َال�َ :س�أَ ْل ُت ُه َف ُق ْل ُت:
الَ ْم َر ِ�إ َلى ا ْل ِع َبا ِد؟ َق َالُ :
«اهلل �أَ َع ُّز ِمنْ َذ ِل َك» ُق ْل ُت :ف ََج َب َر ُه ْم َع َلى ا ْل َم َع ِ
ا�صي؟ َق َال:
اهلل َف َّو َ�ض ْ أ
ُ
«اهلل �أَ ْع� � َد ُل َو�أَ ْح َك� � ُم ِمنْ َذ ِل � َ�ك»َ ،ق َالُ :ث َّم َق َالَ « :قا َل اهللَ :يا ا ْبنَ �آ َد َم� ،أَنَا �أَ ْو َلى ب َِح َ�س� �نَا ِت َك
ِ َ .
ِمن َْكَ ،و�أَنْتَ �أَ ْو َلى ب َِ�س ِّي َئا ِت َك ِمنِّيَ ،ع ِم ْلتَ ا ْل َم َع ِ
ا�ص َي ِب ُق َّو ِت َي ا َّل ِتي َج َع ْل ُت َها فيك»
ثانيهم ��ا :ما روي ع ��ن الإمام الر�ضا �« :Qأَ َّن ُه ُذ ِك َر ِع ْن� � َد ُه ا ْل َج ْب ُر َوال َّت ْفو ُ
ِي�ض؛
�ص ِب َغلَ َب ٍة َو َل ْم ُي ْه ِم ِل ا ْل ِع َبا َد ِفي ُم ْل ِك ِهُ ،ه َو ا ْل َما ِل ُك
َفقَا َل �إِ َّن اهلل َل ْم ُي َط ْع ِب�إِ ْك َرا ٍه َو َل ْم ُي ْع َ
ِل َما َم َّل َك ُه ْمَ ،وا ْلقَا ِد ُر َعلَى َما �أَ ْق َد َر ُه ْم َعلَ ْي ِهَ ،ف�إ ِِن ا ْئ َت َم َر ا ْل ِع َبا ُد ب َِطا َع ٍة َل ْم َيكُنِ اهلل َع ْن َها
َ�ص ��ا ّداً َو اَل ِم ْن َها َما ِنعاًَ ،و�إ ِِن ا ْئ َت َم ُروا ِب َم ْع ِ�ص� � َي ٍة َف َ�ش ��ا َء �أَنْ َي ُحو َل َب ْي َن ُه ْم َو َب ْينَ َذ ِل َك َف َع َل،
َو�إِنْ َل ْم َي ُح ْل َو َف َع ُلو ُه َفلَ ْي َ�س ُه َو ا َّل ِذي �أَ ْدخَ لَ ُه ْم ِفي ِهُ ،ث َّم َقا َل َ :Qمنْ َي ْ�ضب ِْط ُح ُدو َد
َهذَا ا ْلكَلاَ ِم َف َق ْد خَ َ�ص َم َمنْ خَ ا َل َفهُ» .
(((

(((

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،1ص .157
((( الطبر�سي ،االحتجاج ،ج � ،2ص .414
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مطابقة األقوال لألفعال
ال َت ْف َع ُل َ
(كَ ُب َر َم ْقت ًا عِ ْن َد اهللِ أَ ْن َت ُقولُوا َما َ
ون)
مفاهيم محورية:

XXبين الوعد والوعيد.
XXما الذي مقته الله في المؤمنين؟
XXالصف المرصوص.
ً
XXكبر مقتا.
َّ ُ َ
ويعاتب.
XXالمؤمن يوبخ
XXعتب الله على المؤمن بقدر محبته له.

ُّ
نص الموعظة القرآنية:
قال تعال ��ى}:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ

ﯘ ﯙ{ .
(((

بين الوعد والوعيد

يلتفت ِ�إ َلى َ�أنَّها ترمي
�إِ َّن ك ّل َمن يت�أ ّمل في هذه الآية وما تالها ت�أ ّمل وعي وب�صيرة ُ
�إِ َلى تحقيق غر�ضين:
�أ ـ	 الترغي ��ب في الجهاد في �سبي ��ل اهلل ،ومقاتلة �أعدائه و�أعداء دينه ،وتح ّر�ضهم
على ذلك ،وعلى �ضرورة � ْأن ي�ش ُّدوا العزم ،ويعقدوا الهمم على هذا الأمر المهم
والخطير ،وهو القتال في �سبيل اهلل.
فالآية ذكرت وب�شكلٍ �صريح}:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ{ ،وال �ش � ّ�ك ف ��ي �أَ َّن م ��ا يح ّبه اهلل ع ّز وج� � ّل ف�إنَّه يرغّ ب
الم�ؤمن في القيام به وارتكابه.
(((

�سورة ال�صف ،الآيات.4 - 2 :

ﯜﯝ

92

ب ـ	كما �أَ َّن الآية ب ّينت جانب ًا �سلبي ًا في حياة الم�ؤمنين ،وهو� :أَ َّن عليهم � ْأن ال يقولوا
م ��ا ال يفعلون ،وال ُيخ ِلفوا فيم ��ا ي ِعدون؛ ف� ّإن هذا ي�ستوجب مقت ًا من اهلل وغ�ضب ًا
�شديد ًا ،وبالتالي ،قد ينج ّر الأمر �إِ َلى الطرد من رحمته الوا�سعة.
ُّ
سبب النزول

م ��ن �أ�سب ��اب نزول هذه الآي ��ات� :أَ َّن جماع ًة من الم�ؤمنين كان ��وا يقولون� :إذا لقينا
الع ��دو ل ��ن نف َّر ولن نرجع عنه ��م� ،إِ اَّل �أَنَّهم لم َيفُوا بما قالوه يوم �أُح ��د ،ح ّتى ُ�ش َّج وج ُه
الر�سول  ،Pو ُك ِ�سرت رباع ّيته المباركة .
ومن هنا ُيعرف الوجه في اجتماع الحديث عن الجهاد مع االتّ�صاف ب�صفة القول
بما ال يفعلون في هذه الآيات المباركة.
(((

َّ
ما ال ِذي مقته الله في المؤمنين؟

عرفن ��ا �أَ َّن �سب ��ب الن ��زول كان يرتب ��ط بالجه ��اد في �سبي ��ل اهلل ،وف ��رار كثيرٍ من
الم�ؤمني ��ن في غ ��زوة �أُحد ،حيث لم يلتزموا بما التزموا به عل ��ى �أنف�سهم� ،إِ اَّل �أَ َّن الآية
المبارك ��ة ي�ستفاد منها �أَ َّنه ��ا ب�صدد التوبيخ على � ّأي تخلُّ ٍف في الفعل عن القول ،الأمر
ا َّل � ِ�ذي يعني� :ض ��رورة � ْأن يكون ق � ُ
�ول الم�ؤمن ت ��و� َأم عمله ،فيبقى ثابت ًا ف ��ي مواقفه ،ال
يتزل ��زل �أو يحي ��د ع ّما قاله والتزم به ،وال ُيخلف وعده� ،أو ينق�ض بعهده� ،أو يتثاقل عن
الخ ��روج �إِ َلى �ساحات الوغى ن�صر ًة لدينه و�إع ��زاز ًا ل�شريعته ،وما �إِ َلى ذلك من �أ�شباه
.
هذه االلتزامات
ال�سهر
فك ��م وكم م ��رار ًا �ضربنا عل ��ى �صدورنا ،و�أخذن ��ا على عاتقنا ف ��ي مجال�س ّ
وال�سم ��ر ،و ّل َّب ْين ��ا بالقول :ل َّب ْيك ل َّب ْيك ،ولكن ما � ْإن ِتح ْن �ساع� � ُة الج ّد حتى ترى ُك ُعو َبنا
ّ
ت�ضرب بر�ؤو�سنا ل�سرعة الفرار من الواجب.
ُ
(((

((( مكارم ال�شيرازي ،نا�صر ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،ج � ،18ص .275
((( (م.ن)� ،ص .276
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ل
ل
بام
َال اَم اوُلوُقَت ْنَأ ِهلا َدْن عِ ًاتْقَم َرُ بَك(  لاعف
َعْفَت
ألل لاوقأا ق ة ط

وم ��ا �أ ْب َع � َ�د ما بين ه� ��ؤالء وبين �سبع ٍة م ��ن فقراء الأن�ص ��ار جا�ؤوا �إِ َل ��ى الر�سول P

وطلب ��وا من ��ه � ْأن يز ّوده ��م بم ��ا يم ّكنه ��م م ��ن اال�شت ��راك ف ��ي الجه ��اد ،فاعت ��ذر منهم
تفي�ض م ��ن الدم ��ع ،ف ُعرفوا
النب � ّ�ي  Pبع ��دم وجدان ��ه ما يطلب ��ون ،فت َو َّل ��وا و�أعينه ��م ُ
بالبكائين ،ونزل فيهم قوله تعالى}:ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ{ .
ويتح�سرون ويت� ّأ�سفون على ما امتنع ف ��ي حقّهم ولم يق ّدم �إليهم،
فه� ��ؤالء يحزن ��ون
ّ
والح ��ال �أَ َّن رغبتهم الحثيثة كانت على الم�ضي ِ�إ َلى الجهاد و�ساحات الوغى ،وهذا �آية
الإيم ��ان ،وعالمة ال�شوق ِ�إ َلى الخي ��ر ،و�إلى اهلل �سبحانه وتعال ��ى ،و�إلى �إطاعة �أوامره
الحزن دف َع الإن�سان ـ دائم ًا ـ ِ�إ َلى جهة الكمال .
واالجتناب عن نواهيه .وي�س ّبب هذا
ُ
(((

(((

ّ
الصف المرصوص

هل المطلوب القتال كيفما اتّفق؟ وكيفما �شئنا؟
نالح ��ظ ف ��ي الآية �أَ َّن الت�أكي ��د لي�س على القتال بما هو قت ��ال ،وكيف اتّفق ،بل على
نوع خا�ص تتج ّلى فيه مظاهر الوحدة واالن�سجام ال ّتام ،كالبنيان المر�صو�ص
قتالٍ من ٍ
ف ��ي مواجهة الأع ��داء القتال ا َّل � ِ�ذي يعك�س وح ��دة القل ��وب والأرواح ،ويعك�س العزائم
الحديدية الرا�سخة في ٍ
مترا�ص لي�س فيه ت�ص ّدع �أو خلل.
م�شهد
ٍّ
وم ��ا دام �أَ َّن الع ��دو يزح ��ف كال�سيل الع ��ارم المد ّمر والهادر ،ف�إ ّن ��ه ال نجاة لنا من
جزء ٍ
تبعات ��ه �إِ اَّل ب� �� ْأن ن�ش ّكل �س ّد ًا محكم ًا في وجهه ،و� ْأن ال نت�ساهل مع ك ّل ٍ
جزء من هذا
ال�س ّد؛ ف� ّإن � ّأي ثغر ٍة ُيحدثها العد ّو في هذا ال�س ّد ف�سوف يكون لها �آثا ٌر خطير ٌة ووخيمة.
�أج ��ل ،هكذا ينبغ ��ي � ْأن يكون القر�آن حا�ض ��ر ًا بيننا ،نب ّثه َو َج َعن ��ا و�شكوانا ،فيغدق
علينا ِترياق الحياة ال�شامخة والعزيزة.
((( �سورة التوبة ،الآية.92 :
((( الحائري ،كاظم ،تزكية النف�س� ،ص ( 301بت�ص ّرف).
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�أجل ،لو فتحنا مغاليق هذه الآية لوجدنا �أَنَّها ر ّكزت على م�س�ألة مه ّمة :وهي ال ب ّدية
بع�ضه
� ْأن يكون الج�سم الجهادي بكافّة �أق�سامه ومتف ّرعاته بمنزلة بنيان محكم ،ي�ش ّد ُ
عون اليد اليمن ��ى ،و�إحدى العينين ُت ْر ِف ُد الأخرى ،والحركة
�أزر بع� ��ض؛ فاليد الي�سرى ُ
الجهادي ��ة متوزّعة بين القدمين وم ّتكئ ٌة عليهما ،والقاع ��دة ال�شعبية مرتبط ٌة ارتباط ًا
ع�ضوي ًا مع �أُولي الأمر والنهي ا َّل ِذين يم ّثلون الر�أ�س من الج�سد.
ه ��ذا النمط الجهادي ا َّل ِذي دعا �إلي ��ه اهلل ورغّ ب فيه بقوله}:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{.
كما قد ح ّذر من الم�شهد الم�ضاد بقوله}:ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{  ،في
�أجم ��ل تعبيرٍ يمكن �أن يخطر على البال ،فالتنازع ي� ��ؤ ّدي �إِ َلى الف�شل ،والف�شل م�صيره
�إِ َلى ذهاب �صولتكم وق ّوتكم و�شوكتكم ودولتكم.
(((

ً
َ
ك ُب َر مقتا

}ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫ ﮬ{.
ال�صفات المذموم ��ة التي ينبغي
تع ّر�ض ��ت ه ��ذه الآية المباركة لذك ��ر واحد ٍة م ��ن ِّ
للم�ؤم ��ن تجنُّبها والتن ّزه عنه ��ا ،وهيْ �( :أن ال يقف الم�ؤمن عند قوله) ،فك� ّأن الكالم ال
رهين كالمه و�أ�سي َر
ي ��زال في وث ��اق الم�ؤمن ما دام لم يخرج من فيه ،ف�إذا خرج �صار َ
�أقواله ،على ح ّد ما ُيروى عن �أمير الم�ؤمنين « :Qا ْلكَلاَ ُم ِفي ِو َثا ِق َك َما َل ْم َت َت َك َّل ْم
ِب ِهَ ،ف�إِ َذا َت َك َّل ْمتَ ِب ِه ِ�ص ْرتَ ِفي ِو َثا ِق ِه»  ،وقال �أي�ض ًا�« :إِ َذا َت ّك َّل ْمتَ بِا ْل َك ِل َم ِة َملَ َكت َْكَ ،و�إِ َذا
�أَ ْم َ�س ْك َت َها َملَ ْك َت َها» .
(((

(((

(((

�سورة الأنفال ،الآية.46 :

((( ال�شري ��ف الر�ضي ،محمد بن الح�سين المو�سوي ،نهج البالغة� ،ص  ،485تحقيق وت�صحيح :عزيز اهلل العطاردي،
ن�شر :م�ؤ�س�سة نهج البالغة ،الطبعة الأولى 1414هـ ،قم المقد�سة.
((( غرر الحكم� ،ص .4084
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ُ َ َّ ُ َ َ
ويعاتب
المؤمن يوبخ
تكفّلت هذه الآية توبيخ ًا مغ ّلظ ًا وا�ستنكار ًا عالي اللهجة للم�ؤمنين}:ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{ .
وال�سبب في ذل ��ك :ا�شتمال بع�ضهم على �أخالق و�صفات بطبيعتها تُب ِعد المر َء عن
اهلل تعالى ،وهي :قولهم :ما ال يفعلون.
وهذه �أَخالق ال تتالءم مع الم�ؤمن ا َّل ِذي يعي�ش دوم ًا في مح�ضر اهلل ...ف� َّإن العا َلم
ك َّله في مح�ضر اهلل ...والذي يفتر�ض به �أن ال يكون غاف ًال عنه تعالى ،و� ْأن يكون �شاعر ًا
بمع ّيته له ،و�أنّه تعالى معه في ك ّل حركاته و�سكناته و�أفعاله و�أقواله ،قال تعالى}:ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ{ .
حب �شخ�ص ًا كان دائم التفكير فيه؟!
•�ألي�س من �أَ ّ
•�أال ي�سعى دوم ًا لجعل �أفعاله مطابق ًة لما يق ّربه من محبوبه؟!
عر�ض عنه و َي ْح َر ُد عليه؟!
•هل يح�سن �أن يتك ّلم بكالم يجعل
المحبوب ُي ُ
َ
•�أبد ًا ...هذا بعي ٌد من �ساحة الع�شق.
�إذ ًا ،فما ُ
أمام النا�سّ ،ثم ال يلبث � ْأن يتراجع
أمام اهلل و� َ
بال بع�ضنا يلتزم على نف�سه � َ
ع ّما قال هل يبغي من عمله هذا معاداة اهلل؟!
�أ ّيها العزيز!
ال�سمات الأ�سا�سية للم�ؤمن ال�صادق هو االن�سجام ال ّتام بين �أقواله و�أفعاله،
ِ�إ َّن من ّ
أبعد من حقيقة الإيمان.
وك ّلما ابتعد الإن�سان عن هذا الأ�صل كان � َ
(((

(((

(((
(((

�سورة ال�صف ،الآيتان.3 – 2 :
�سورة الحديد ،الآية.4 :
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عتب الله تعالى على المؤمن بقدر ّ
ُ
محبته له

من الغريب ح ّق ًا والملفت للنظر طريقة مخاطبة اهلل تعالى ال�شريح َة الوا�سع َة ِم َّمن
�آم ��ن به واعترف ب�ألوهيته و�أق َّر بعبوديته .ف� ّإن الح � ّ�ق تعالى ا�سمه قد �ص ّدر بما يربط
ويجم ��ع بين اهلل والم�ؤمنين ،وبم ��ا ُي َمتِّن العالقة بينهم ��ا ،فخاطبهم بقوله}:ﯓ
ﯔﯕ{ ،مق ّدم� � ًا في خطاب ��ه محا�سن العباد ،وح�سن � ِ
�ات �أفعالهم ،ومعترف ًا
بالق َْدر ا َّل ِذي �أَتَوا به اتّجاه خالقهم ومر ِّبيهم من الإيمانِ به ع ّز ا�سمه.
ُث � ّ�م ع َّق ��ب بعد ه ��ذا بذكر ما قاموا ب ��ه ِم َّم ��ا كان مو�ض َع �سخطه ،ومح � ّ�ط غ�ضبه،
توعده وتهديده م�ستنكر ًا عليهم}:ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{ ،ف�إنَّه}ﮤ
ومعر� َ��ض ّ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{ ،فه ��و من الأعم ��ال الممقوتة والمبغو�ضة لديه
تعالى بغ�ض ًا �شديد ًا ،وفاعله م�ستح ُّق جن ّهم.
ولع ّل ال�س ّر في تقديم المحا�سن على قبائح الأفعال �أمران:
�اب هداية وتربية يعمل عل ��ى تغذية الروح
الأ ّول� :إِ َّن الق ��ر�آن الكري ��م ل ّم ��ا كان كت � َ
وتربيته ��ا كم ��ا يعمل عل ��ى تغذية الفكر والعق ��لَ ،ه َد َف من خالل ه ��ذا التوبيخ
المغ ّلظ � ْأن يقول له�ؤالء الم�ؤمنين :يا �أ ُّيها ا َّل ِذين ُيفتر�ض �أَنَّكم �آمنتم بي!
ال تتع ّر�ضوا ل�سخطي وغ�ضبي...
ال تت�ش ّبه ��وا ب�أه ��ل النف ��اق ا َّل ِذين يقول ��ون ما ال يفعل ��ون؛ ف� ّإن لأهل الإيم ��ان �سلوك ًا
وعالم ��ات ،ولأهل النفاق �سلوك ًا وعالمات ،و�إ ّنم ��ا ي�ستدلّ على ال�صالحين بعالماتهم
و�سلوكهم ،وعلى المنافقين بعالماتهم و�سلكهم ،والتي منهاْ � :أن يقولوا ما ال يفعلون.
ناداه ��م بو�صف الإيم ��ان تعري�ض ًا ب� َّأن الإيم ��ان من �ش�أنه � ْأن ي ��ردع الم�ؤمن عن � ْأن
يخالف فع ُل ُه قو َله فيما وعد به من خير و�إح�سان والتزام تجاه الفرد �أو المجتمع.
َ
خفي ولطيف؛ وذلك �أَ َّن الإن�سان في م�سيرته في الحياة
الثاني :الإ�شارة �إِ َلى معنى ّ
ربما يتع ّثر� ،أو يخطئ هنا �أو هناك ،بل ر ّبما يتع ّمد في بع�ض الأحيان.
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وك ّل ذل ��ك ال ينبغي � ْأن يجعلنا نتنا�سى الما�ض ��ي ،وما ق ّدمه من خير وعمل �صالح،
بل ال ب ّد من تذكيره بما�ضيه الإيماني ،وال�صالح ا َّل ِذي كان عليه قبل م�ساوئ الأخالق
وذميم ال�صفات؛ � ْأي على قاعدةْ �( :إن كان وال ب ّد ،فا�سقه ما ًء ّثم اذبحه).
في التوبيخ والعتاب صالح أولى األلباب

�صالح حال �أهلها ،وا�ستقامة
كم ��ا �أَ َّن الخ�ضر  Qخرق ال�سفينة وكان في ذلك
ُ
�أموره ��م ،كذل ��ك الآي ��ة المباركة تهدف م ��ن خالل ه ��ذا التعنيف والتوبي ��خ والخرق
المعن ��وي ل�سفينة النف�س الأمارة بال�س ��وءْ � ،أن ت�صلح حال العب ��اد ،فيما يرتبط ب�أمور
دنياهم و�آخرتهم.
قال العالمة الطباطبائي { في تف�سير الميزان:
وج ُّلوا َق� � ْدراً بالتربية
«وال�ص ��الحون م ��ن ه� ��ؤالء الم�ؤمنين �إِنَّما َ�ص� � ُلحوا نف�س� �اًَ ،
الإلهية التي تت�ض� � ّمنها �أمثال هذه التوبيخات والعقابات المتوجهة �إليهم تدريجاً،
ولم يتّ�صفوا بذلك من عند �أنف�سهم» .
ف� �� ّإن الم�ؤمن ُي�صن ُع على عي ��ن اهلل تعالى وتحت نظره ،يرعى مواله �ش�ؤونه ،وير ّبيه
على ح ّد قوله}:ﭬ ﭭ ﭮ{ .
خ�صني برحم ٍة من عندك جامع ٍة مانع ٍة� ،أبلغ بها خي َر ال ّدنيا والآخرة.
�إلهيّ ،
رب وال تُ�ستطاع ِ�إ اَّل بك...
من �أين لي النجاة يا ّ
�إلهي� ،أ�صلح حالي� ،أفعالي و�أقوالي...
(((

(((

((( الطباطبائي ،محمد ح�سين ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج � ،19ص .248
((( �سورة طه ،الآية.39 :

8

الرفق في القرآن الكريم

مفاهيم محورية:
XXالرفق واللين واللطف هو األصل.
XXالرفق هداية الخلق إلى الحق.
XXمدح الرفق في الروايات.
XXالله رفيق يحب الرفق.
XXمنظومة العلم والحلم والرفق.
XXالرفق في حقوق المؤمنين.

ُّ
نص الموعظة القرآنية:

خاطب اهلل �سبحانه نب ّيه الكريم  Pقائ ً
ال}:ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ{ .
(((

الرفق واللين ،واللطف هو الهدف

الخُ ُرق والعنف ظاهرتان �سلبيتان في طبيعة الإن�سان و ُيقابلهما ملكة اللين والرفق،
و�أ�ص ��ل الرفق في اللغة :النفع ،ومنه قولهم� :أرفق فالن فالن ًا �إذا م ّكنه مما يرتفق به.
ورفيق الرجل :من ينتفع ب�صحبته ،ومرافق البيت :الموا�ضع التي ينتفع بها .
وال ��ذي يعنين ��ا من الرف ��ق هنا ،هو م ��ا يحمل لنا معان ��ي اللين واللط ��ف وال�سهولة
والي�س ��ر ،لم ��ا لها من دور مهم في حياة الم�ؤمن الر�سالي ،وم ��ا ي�ؤ ّديه من مهام و�أدوار
في حركته الر�سالية الواعية بين �أفراد و�شرائع المجتمع بك ّل �أطيافه ،وما لها من ت�أثير
جمي ��ل يدلّ على ح�سن وجمال المتل ّب�س به ،وا�ستقامة ذات ��ه واعتدال ت�ص ّرفاته؛ �إذ ِ�إ َّن
الرفق لي�س م�ستهدف ًا للغير في مهمته وت�أثيراته فح�سب ،بل هو يبد�أ من الذات لي�شمل
(((

((( �سورة �آل عمران ،الآية.159 :
((( الرازي� ،أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا ،مختار ال�صحاح� ،ص،251طبع :دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان.
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غيرها من الأفراد والمجتمعات ،ويو�صل �إليها ر�سالة التكافل االجتماعي ب�أبهى �صورة.
وق ��د �أ ّك ��د الإ�سالم العزي ��ز على ه ��ذه ال�سجية الفا�ضل ��ة والخ�صلة النبيل ��ة داعي ًا
�أتباع ��ه ومح ّبي ��ه �إل ��ى التح ّلي به ��ا وتج�سيدها ف ��ي �أر�ض الواق ��ع العملي؛ لت� ��ؤ ّدي �إلى
الأه ��داف المطلوبة .وال ��ذي �صنعه الإ�سالم عل ��ى �صعيد العن�ص ��ر الأخالقي بجميع
والحب
�أركان ��ه ومظاهره كال�صدق والأمانة والب ّر والإح�س ��ان والرفق والعفو والرحمة
ّ
وال�س�ل�ام وغي ��ر ذلك� ،...إنّما هو على نح ��و التقدير والتنظي ��م والإحياء ،ال على نحو
الفر�ض المتعالي على الطبيع ��ة الب�شرية؛ ل ّأن العن�صر الأخالقي عن�صر فطري ثابت
ف ��ي الفط ��رة التي فطر اهلل عليها عباده ،وال تبديل لخل ��ق اهلل ،فمهما حاولت الأفراد
�أو ال�شع ��وب في زمن من الأزمان لأجل قلب القيم وتجاه ��ل �أ�صالتها ف�إنّها ال ت�ستطيع
والخ�سة والدناءة؛ ل ّأن المبد�أ الأخالقي
�أن تدع ��و بو�ضوح �إلى �إ�شاعة الكذب والخيانة
ّ
�أ�صالة في الفطرة.
الرفق هداية الخلق إلى الحق

ال ّلي ��ن في المعاملة ه ��و الرفق ،ففي �آية الموعظة يكون المعن ��ى�:أَ َّن َل ْين ََك يا ر�سول
�سبب يوجب دخولهم في الدين؛ لأنّك ت�أتيهم مع �سماحة �أخالقك وكرم
اهلل  Pلهم ٌ
�سجيتك بالحجج والبراهين .
فل ��وال ه ��ذا الرفق الذي اعتمده ر�سول اهلل  Pمع َم � ْ�ن �أر�سل �إليهم لما تم ّكن من
ا�ستقط ��اب النا�س حول ر�سالته؛ �إذ � ّأن الفظا�ضة والغلظة المناق�ضة للرفق واللين �إذا
ما اعتُمدت خيار ًا منهجي ًا في التبليغ والدعوة �إلى الحق ف� َّإن مردودها �سيكون عك�سي ًا،
فالنا� ��س بحاج ��ة �إلى كنف رحيم ،ورعاي ��ة فائقة ،وب�شا�شة �سمحة ،و�إل ��ى و ٍّد ي�سعهم،
وحل ��م ال ي�ضي ��ق بجهلهم و�ضعفه ��م ونق�صهم ،وهم بحاج ��ة �إلى ٍ
قلب كبي ��رٍ يعطيهم
وال يحت ��اج منهم �إل ��ى عطاء ،ويحمل همومهم وال يعنّيهم به ّم ��ه ،ويجدون عنده دائم ًا
(((

(((

انظر :الطبر�سي� ،أبو علي ف�ضل بن الح�سن ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،ج � ،2ص .869
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االهتمام والرعاية والعطف وال�سماحة والو ّد والر�ضا.
وتعميق� � ًا ل ��روح الرفق واللين التي يريده ��ا اهلل تعالى في الدع ��وة �إلى الحق ،جاء
يج�سد حال ��ة الرفق واللين العملي بين
الت�أكي ��د ف ��ي تلك الآية المباركة نف�سها على ما ّ
اهتم الإ�س�ل�ام بتحقيقها على النحو
ي ��دي الم�ؤمنين ،في جملة م ��كارم الأخالق التي ّ
الأكم ��ل و�إ�شاعتها بي ��ن النا�س ،فهي ت�أم ��ر بالعفو لمن ُي�سيء والغف ��ران لمن ُيخطئ؛
ليتج ّل ��ى الرف ��ق ويتمظهر اللي ��ن في حرك ��ة التغيير والإ�ص�ل�اح على منهجي ��ة المبلغ
الر�سالي}ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{.
ولمزي ��د من الرفق �أمرت الآية المتق ّدمة الر�سول الأعظم  Pومن يقتدي به من
ب ��اب �أ ْولى �أن ي�ش ��اور �أولئك الذين �صدر عنهم الفرار م ��ن الزحف وتركوا ر�سول اهلل
 Pف ��ي الميدان م ��ع نفر قالئل من �أ�صحابه ،فق ��ال ع ّز وجل}ﭭﭮﭯﭰ{،
وبعد ذلك ُيم�ضي ما يراه الأ�صوب في ذلك}ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ{ ،والآية وا�ضحة
ت�شي ��ر �إل ��ى الرفق بك ّل �أبع ��اده ،لي�ضع الأثر ال ��ذي يريده اهلل تعالى ف ��ي درب التكامل
الب�شري من خالل ر�سالته ال�سامية.
أهمية الرفق واللين في حياة المسلمين

ويحظى الأمر باللين والرفق والرحمة في هذا المو�ضع بالذات بوقع خا�ص ،يج ّلي
�أهم ّي ��ة ه ��ذه القيم على نحو ق ��د يظهره مو�ضع �آخ ��ر؛ �إذ جاء ذلك عل ��ى �أثر مخالفة
الم�سلمي ��ن �أمر ر�سول اهلل  Pيوم �أحد ،تلك المخالف ��ة التي �أ ّدت �إلى �أ�سو�أ النتائج؛
�إذ دهمه ��م الع ��دو ،فلم يجدوا في �أنف�سهم ثبات ًا ،فانقلب ��وا منهزمين يلوذون بالجبل،
وترك ��وا النبي  Pم ��ع نفر ي�سير من �أ�صحابه حتى �أثخنت ��ه الجراح و ُك�سرت رباعيته
ُ
و�ش � ّ�ج وجهه وهو �صامد يدعوهم ،فل ��م يفيئوا �إليه حتى انك�شف العدو ،فل ّما رجعوا لم
يعنّفه ��م ولم ُي�سمعهم كلمة مالمة ،وال ذ ّكرهم ب�أمره الذي خالفوه فتح ّملوا بخالفهم
رحب بهم وك�أن �شيئ ًا لم يك ��ن ،وك ّلمهم برفق ولين ،وما هذا
م�س�ؤولي ��ة ك ّل م ��ا وقع ،بل ّ
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الرف ��ق واللي ��ن �إال رحمة اهلل بنب ّيه وع ��ون له على رباطة الج�أ� ��ش ،و�إذا مدح اهلل نبيه
بكظ ��م الغيظ والرفق ب�أ�صحابه على �إ�ساءتهم ل ��ه ،فبالأولى �أن يعفو اهلل وي�صفح عن
عب ��اده الم�سيئين ،ثم ب ّين �سبحانه الحكمة من لين جان ��ب نب ّيه الكريم  Pبخطابه
يتم
له}:ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ{ ،و�شمت العدو بك وطمع فيك ولم ّ
�أمرك وتنت�شر ر�سالتك.
و� ّأن المق�ص ��ود من بعثة الر�سول  Pهداية الخلق �إلى الحق ،وهم ال ي�ستمعون �إال
�إلى ٍ
رحيم كبيرٍ كقلب محمد  Pالذي و�سع النا�س ،ك ّل النا�س ،وما �ضاق بجهل
قلب ٍ
جاهل �أو �ضعف �ضعيف .
(((

الرفق في الروايات الشريفة

لق ��د ُم � ِ�دح ال ِّرفق ف ��ي الأخبار ال ��واردة عن النب � ِّ�ي  Pو�أهل بيت ��ه  Rبكثر ٍة،
وتن ّوعت الأحاديث في ذلك:
ـ فعن ر�سول اهلل � Pأَنَّه قال« :ال ِّر ْفقُ ُي ْمنٌ َوا ْلخُ ْرقُ �شُ �ؤْ ٌم» .
حيوي في �ش ّد
فه ��ذا الحديث ي�صف الرفق باليمن� ،أي :البركة؛ لما للرفق من دور ّ
�أُزُر النا� ��س بع�ضهم �إل ��ى البع�ض الآخر من خالل ما يزرعه ف ��ي نفو�سهم من المحبة
وال�صف ��اء حت ��ى يعودوا مباركين ف ��ي ت�صرفاتهم ،فيع � ّ�م اليمن �ساحته ��م وتتغ�شّ اهم
بركات ال�سماء.
ـ وفي الخبر عن موالنا الباقر �« :Qإِ َّن ِل ُك ِّل �شَ ْي ٍء ُق ْف ً
الِي َم ِان ال ِّر ْفقُ » .
ال َو ُق ْف ُل ْ إ
والمراد� :أَ َّن ِّ
لكل ٍ
�شيء حافظ ًا له ومانع ًا ير ّد عنه ورود الف�ساد والخراب ،وهذا من باب
ت�شبي ��ه الأمر المعن ��وي بالأمر المح�سو�س؛ لغر�ض تقريب الفك ��رة �إِ َلى الأذهان .وك�أن
(((

(((

((( مغنية ،محمد جواد ،التف�سير الكا�شف .188 :2
((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي ،ج � ،2ص .119
((( (م.ن)� ،ص.118
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قف ��ل الإيمان هو ال ّرفق؛ م ��ن باب ت�شبيه الإيمان بالجوه ��ر ،والقلب بخزانته ،والرفق
بالقف ��ل؛ لأنّه يحفظه عن الزوال وطر ِّو الف�ساد؛ وذلك ِل َما للين الجانب والر�أفة وترك
العن ��ف والجفاوة ف ��ي الأفعال والأق ��وال على الخلق ف ��ي جميع الأح ��وال� ،سواء �صدر
منه ��م بالن�سب ��ة �إِ َلى �صاح ��ب ال ّرفق ما هو مخالفٌ ل�ل��آداب �أم لم ي�ص ��در ،من ت�أثير
عل ��ى معام�ل�ات النا�س مع بع�ضهم البع�ض ،الأمر ا َّل ِذي ُي�ؤ َْم ��ن معه من ورود المفا�سد
والآفات.
الله رفيق يحب الرفق

وي�شه ��د لذلك خب ٌر �آخر عن موالنا ال�صادق َ ،Qق ��الَ �« :إِ َّن اللهَّ َ َت َبا َر َك َو َت َعا َلى
َر ِفيقٌ ُي ِح ُّب ال ِّر ْف َق َف ِمنْ ِر ْف ِق ِه ِب ِع َبا ِد ِه ت َْ�س ِلي ُل ُه �أَ ْ�ضغَا َن ُه ْم َو ُم َ�ضا َّد َت ُه ْم ِل َه َو ُاه ْم َو ُق ُلو ِب ِه ْم
الَ ْم ِر ُي ِري� � ُد �إِزَا َل َت ُه ْم َع ْن� � ُه ِر ْفقاً ِب ِه ْم ِل َك ْي�َل اَ ُي ْل ِق َي
َو ِم ��نْ ِر ْف ِق� � ِه ِب ِه� � ْم َ�أ َّن� � ُه َي َد ُع ُه ْم َعلَ ��ى ْ أ
الَ ْم َر
الِي َم ِان َو ُم َثا َقلَ َت� � ُه ُج ْملَ ًة َو ِاح َد ًة َف َي ْ�ض� � ُعفُوا َِف�إ َذا �أَ َرا َد َذ ِل َك ن ََ�س� � َخ ْ أ
َعلَ ْي ِه� � ْم ُع� � َرى ْ إ
ب ِْالآخَ � � ِر َف َ�ص ��ا َر َمن ُْ�س ��وخاً» .والت�سليل �إخراج ال�شيء برفق ،تق ��ول� :سللت ال�سيف �إذا
�أخرجت ��ه من غمده ،وال�ضغن الحقد والعداوة والبغ�ض ��اء ،تقول� :ضغن �صدره �ضغن ًا،
� ْأي :حقد ،ولعل المراد بت�سليلها �إخراجها بالرفق والتدريج عن قلوبهم وتوفيقهم على
دفعها با�ستعمال �أ�سبابه وعدم تكليفهم به دفعة واحدة؛ ل�صعوبة ذلك .
ـ ع ��ن موالنا الباق ��ر �« :Qإِ َّن اهلل َع� � َّز َو َج َّل َر ِفي ��قٌ ُي ِح � ُّ�ب ال ِّر ْف� � َق َو ُي ْع ِطي َعلَى
ال ِّر ْفقِ َما اَل ُي ْع ِطي َعلَى ا ْل ُعن ِْف» .
وف ��ي هذا الحديث دالل ٌة على �أن مالك ح�سن الأخالق وف�ضائل الملكات وجود مثلها
يحب الكرم ،فالكرم من الملكات
�أو ما ينا�سبها فى �صفات اهلل تعالى ،مث ًال :اهلل كري ٌم ّ
(((

(((

(((

((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي  ،ج� ،28ص.118
ُ
((( انط ��ر :المول ��ى المازندراني ،محم ��د �صالح� ،شرح �أ�صول الكافي  ،325 :8تحقيق� :أب ��و الح�سن ال�شعراني ،الطبعة
الأولى 1382هـ ،ن�شر :المكتبة الإ�سالمية ،طهران.
((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي ،ج � ،2ص.119
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ح�سن ل ّأن اهلل ج ��واد ،وال�سخاء ح�سنة ،وهكذا.
يحب الحلم ،والجود ٌ
الفا�ضل ��ة ،وحلي� � ٌم ّ
وهذا معنى ما قيل :تخلقوا ب�أخالق اهلل تعالى .وبالجملة اهلل هو الموجود الكامل الجامع
لجميع الكماالت المنزّه من جميع النقائ�ص ،وتح�صيل ك ّل كمال ت�ش ّبه بالخالق تعالى.
ـ قال ر�سول اهلل�« :Pإِ َّن ال ِّر ْف َق َل ْم ُيو�ضَ � � ْع َعلَى �شَ � ْ�ي ٍء �إ اَِّل زَا َن ُه َو اَل ُن ِز َع ِمنْ �شَ � ْ�ي ٍء
�إ اَِّل �شَ ا َنهُ» .
وهذا الحديث يحكي جمالية الرفق في �أنّه لبو�س ح�سن ،يز ّين مرتديه ،فمن تخ ّلق
بالرفق ف� َّإن الرفق �سيزينه ويزيده جما ًال ووقار ًا وهيبة ،فال يلتفت الآخرون �إلى ما هو
علي ��ه من عيوب ونقاط �ضعف ال ينجو منها ع ��ادة �إِ اَّل ال ُك ّمل من النا�س ،وعلى العك�س
م ��ن ذلك فلو �أَ َّن �إن�سان ًا ي�ستجمع من المزايا الحميدة ال�شيء الكثير غير �أنّه ال يتخ ّلق
بالرفق في ت�صرفاته ،ف� َّإن مثل هذا الإن�سان �سرعان ما ينفر النا�س منه لما للرفق من
مهم في الك�شف عن الأخالق العملية التي يتفاعل معها الآخرون.
دور ّ
ـ روى ال�شَّ ْي ��خ الكلين ��ي { ب�سن ��د �صحي ��ح �إِ َل ��ى ح ّماد ب ��ن عثمان ع ��ن �أبي عبد
اهلل َ ،Qق ��الَ َ :ق ��الَ َر ُ�س ُ
ول اهللِ « :Pن ْع َم َو ِزي� � ُر ْالإِي َم ِان ا ْل ِع ْل ُم َو ِن ْع� � َم َوزِي ُر ا ْل ِع ْل ِم
ال�ص ْب ُر» .
ا ْل ِح ْل ُم َو ِن ْع َم َوزِي ُر ا ْل ِح ْل ِم ال ِّر ْفقُ َو ِن ْع َم َوزِي ُر ال ِّر ْفقِ َّ
الوزي ��ر ه ��و َم ْن يحمل الثقل ع ��ن الأمير ويعينه ف ��ي �أموره ،و�أ ّما ك ��ون العلم وزير ًا
للإيم ��ان فظاهر؛ ل ّأن العلم التف�صيلي بالمع ��ارف الإله ّية والم�سائل ال ّدين ّية يق ّوي نور
الإيمان في القلب ويد ّبر �أمره ويحفظ جميع القوى والأركان عن الجور والطغيان وعن
�صدور ما ينافي ا�ستقراره وتم ّكنه.
و�أ ّما كون الحلم ـ وهو كون النف�س مطمئنّة بحيث ال يح ّركها الغ�ضب بتوارد المكاره
ب�سهول ��ة وال تق ��ع في �شغب عند م�شاهدته ��ا ـ وزير ًا للإيمان؛فلأ ّن ��ه يعين العلم �ضبط
(((

(((

((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي ،ج� ،2ص.119
((( (م .ن) ،ج � ،1ص.48
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النف� ��س ،وال ينفعه ��ا مج ّرد العلم ف ��ي �ضبط الممال ��ك ال ّروحان ّية ،كم ��ا � َّأن ال�سلطان
الظاهر ال ينفعه علمه ب�أحوال م�صالح ال ّرعايا وم�ضا ّرهم �إذا لم يكن له حلم ،وكانت
ل ��ه نف� ��س ظالمة �آمرة له بارت ��كاب م�ضا ّرهم� ،أو وزير مائل �إل ��ى الظلم �آمر له به وهو
يتبعه في مفتريات �أقاويله ،ف� ّإن ذلك ي�ؤ ّدي �إلى ف�ساد �أحوال مملكته وزوال نظام �أمور
�سلطنته.
و�أ ّم ��ا كون ال ّرفق وزير ًا للحلم ،فلأنّه يك�شف عن واقعية الحلم ،فال يزول �أمام �أ ّول
امتحان واختبار ،فللرفق مدخ ٌل عظي ٌم في ثبات الحلم وبقاء نظامه.
و�أ ّم ��ا كون ال�صبر وزي ��ر ًا للرفق ،فل ّأن ال�صب ��ر على المكاره والأم ��ور ال�شا ّقة على
�سبب عظي ٌم ومعي � ٌ�ن تا ٌّم لبقاء الرفق وثباته ،ول ��وال ال�صبر لزال ال ّرفق بورود
النف� ��س ٌ
�أدنى المكاره وال�شدائد.
منظومة العلم والحلم والرفق

فق ��د ا�ستوزر الر�سول الأك ��رم  Pالعلم للإيمان ،والحلم للعل ��م ،والرفق للحلم،
وال�صب ��ر للرفق ،وبه ��ذه المنظومة المباركة ب ّي ��ن لنا التما�سك الحي ��وي بين الإيمان
والعل ��م والأخالق ،فم ��ن �أراد الإيمان فعليه بالعلم ،وم ��ن �أراد العلم الذي يف�ضي �إلى
الإيم ��ان فعلي ��ه �أن يتز ّين بالحل ��م الذي يجعل من العل ��م علم ًا هادف� � ًا ،ال العلم الذي
يرافق ��ه الغرور والعجب والتكبر ،ومن �أراد �إيمان� � ًا ي�ستند �إلى العلم النافع والم�ستوزر
بالحلم فما عليه �إال التخ ّلق بالرفق الكا�شف عن واقعية الحلم وحقيقته.
الرف ��ق الذي يت�ض ّمن :ال�سماح ��ة واللطف واالنفتاح والتوا�ض ��ع وتكليم النا�س على
ق ��در عقولهم ،والتج ��اوز عن �سيئاتهم والترفّع من متابع ��ة هفواتهم ،رفق ًا يتج ّلى فيه
ال ّلي ��ن وتمحى من �ساحت ��ه الغلظة ،فال خ�شونة عند التعامل ،وال جفوة بعد التخا�صم،
وال طغي ��ان عن ��د البغي ،هكذا يريدنا ر�س ��ول اهلل  Pفي �أبعادن ��ا العلمية والإيمانية
مج�سد ًا لأخالق القر�آن ،و�سنّته العملية هي التعبير
والأخالقية ،وهكذا كان ه ��و ّ P
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والمحجة
الأدقّ ل ��ك ّل ذل ��ك الخُ لق النب ��وي العظي ��م ،ولأجل ه ��ذه الحقيقة النا�صع ��ة
ّ
البي�ضاء ع ّرفه الباري تعالى بقوله}:ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ{ .
قَالَ َر ُ�س ُ
ا�ص َط َح َب ا ْثن َِان �إ اَِّل َكا َن �أَ ْع َظ ُم ُه َما �أَ ْجراً َو َ�أ َح ُّب ُه َما �إِ َلى اهلل
ول اهللَ « :Pما ْ
َع َّز َو َج َّل �أَ ْر َف َق ُه َما ب َِ�ص ِاح ِب ِه» .
وحث عليه وب�شّ ر �أهله بالثواب
ال�صحبة في اهلل عمل ممدوح باركه الإ�سالم كثير ًا ّ
الجزي ��ل والمنزلة الرفيعة ،لك ��ن بين المت�صاحبين في اهلل تفا�ض ��ل ،ف�أحدهما �أرفع
منزلة و�أعظم �أجر ًا من �أخيه فب�أي مز ّية نال هذا التف�ضيل؟
ر�سول اهلل  Pيك�شف لنا عن �س ّر هذه المفا�ضلة ،وهي �أَ َّنها تح�صل بالرفق .فالرفق
هو الذي رفع �أحد ال�صاحبين على �أخيه درجة و�ش ّرفه بمنزل ٍة من حب اهلل �أعلى.
واعلم � ّأن اهلل تعالى ليجازي عباده على مكارم الأخالق في الدنيا فيريهم ثمراتها،
كم ��ا ي ّدخ ��ر لهم ليوم لقائه م ��ا هو �أنمى و�أبق ��ى ،فما الذي يراه المتح ّل ��ي بالرفق في
دني ��اه؟ قال �« :Pإِ َّن ِفي ال ِّر ْفقِ ال ِّز َيا َد َة َوا ْل َب َر َك َة َو َمنْ ُي ْح� � َر ِم ال ِّر ْف َق ُي ْح َر ِم ا ْلخَ ْي َر»،
وقال الإمام ال�صادق �« :Qأَ ُّي َما �أَ ْه ِل َب ْي ٍت ُ�أ ْع ُطوا َح َّظ ُه ْم ِمنَ ال ِّر ْفقِ َف َق ْد َو َّ�س َع اهلل
َعلَ ْي ِه ْم ِفي ال ِّر ْزقِ َوال ِّر ْفقُ ِفي َتق ِْدي ِر ا ْل َم ِع َ
ال�س� � َع ِة ِفي ا ْل َم ِال َوال ِّر ْفقُ اَل
ي�ش� � ِة خَ ْي ٌر ِمنَ َّ
َي ْعجِ ُز َع ْن ُه �شَ ْي ٌء َوال َّت ْب ِذي ُر اَل َي ْبقَى َم َع ُه �شَ ْي ٌء �إِ َّن اهلل َع َّز َو َج َّل َر ِفيقٌ ُي ِح ُّب ال ِّر ْفقَ» .
(((

(((

(((

الرفق في حقوق المؤمنين

ر ّك ��ز الإ�سالم كثير ًا عنايت ��ه بحقوق الم�ؤمنين بع�ضهم عل ��ى بع�ض ،حفظ ًا لكرامة
الإن�سان الم�ؤمن و�صيانة للمجتمع ور�ص ًا ل�صفوفه ،قال تعالى}:ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ{ .
(((

((( �سورة القلم ،الآية.4 :
((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي ،ج� ،2ص.120
((( (م .ن)� ،ص.119
((( �سورة التوبة ،الآية .71
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وال ّرف ��ق واح ٌد من تل ��ك الحقوق التي ينبغي حفظها ،ور�سال ��ة الحقوق التي �أفا�ض
بها الإمام زين العابدين � Qأكمل د�ستور يتناول ِ�ش َعب الحقوق وجوانبها و�ألوانها،
وفيه ��ا تجد للرفق ّ
حظه المب ّرز وهو يوزّعه على �أولى الفئات التي ينبغي �أن يحفظ لها
حقها فيه ،ومنها:
ال�س�َلةاَ َم ِة َوال َّر ْح َم ِة َل ُه ْم
 - 1الم�سلم ��ون عامة :قال َ «:Qو َحقُّ �أَ ْه ِل ِم َّل ِت َك �إ ِْ�ض� � َما ُر َّ
الَ َذى َع ْن ُه ْم» .
َوال ِّر ْفقُ ِب ُم ِ�سي ِئ ِه ْم َو َت�أَ ُّل ُف ُه ْم َو ْا�س ِت ْ�صلاَ ُح ُه ْم َو�شُ ْك ُر ُم ْح ِ�س ِن ِه ْم َو َكفُّ ْ أ
�يح َة َو ْل َي ُكنْ
«:ح ��قُّ ا ْل ُم ْ�س َتن ِْ�ص � ِ�ح َ�أنْ ُت� ��ؤَ ِّد َي �إِ َل ْي� � ِه الن َِّ�ص � َ
ـ الم�ستن�ص ��ح :وقال َ Q
َم ْذ َه ُب َك ال َّر ْح َم َة َل ُه َوال ِّر ْف َق ِب ِه» .
 - 2الزوج ��ة :ق ��ال َ « :Qو�أَ َّما َح ��قُّ ال َّز ْو َج ِة َف�أَنْ َت ْعلَ� � َم َ�أ َّن اهلل َع َّز َو َج� � َّل َج َعلَ َها َل َك
َ�س� �كَناً َو�أُنْ�س� �اً َف َت ْعلَ� � َم �أَ َّن َذ ِل � َ�ك ِن ْع َم ٌة ِمنَ اهلل َع َّز َو َج� � َّل َعلَ ْي َك َف ُت ْك ِر َم َه ��ا َو َت ْر ُف َق ِب َها
َو�إِنْ َكا َن َح ُّق � َ�ك َعلَ ْي َه ��ا َ�أ ْو َج َب َف� ��إِ َّن َل َها َعلَ ْي َك �أَنْ َت ْر َح َم َها ِ َ أل َّن َها �أَ ِ�س ��ي ُر َك َوت ُْط ِع َم َها
َو َتك ُْ�س َو َها َو ِ�إ َذا َج ِهلَ ْت َع َف ْوتَ َع ْن َها» .
(((

(((

(((

ارفق ُيرفق بك

ويحب الرفق ،فال ّ
�شك �أنّه �سبحانه �سيقابل رفق الإن�سان
لما كان اهلل تعالى رفي ٌق ّ
ب�أخي ��ه الإن�س ��ان ،ورفق الإن�سان بالحيوان ،بالرفق واللط ��ف وال�سماحة والتجاوز فيما
يخ� ّ��ص تعام ��ل الخالق مع مخلوقه ف ��ي الدنيا �أو ما يعود لمحا�سبت ��ه في الأخرى .قال
تعال ��ى}:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ{  ،فع ��ن الإمام زي ��ن العابدين :Q
و�س ��ى َ Qقا َلَ ... :وال ِّر ْفقُ ِب ِع َبا ِد اهلل َو َما َر َف َق
« َكا َن � ِآخ ُر َما �أَ ْو َ�ص ��ى ِب ِه ا ْلخَ ِ�ض� � ُر ُم َ
(((

((( ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج � ،:2ص .625
((( (م .ن)� ،ص .624
((( (م .ن)� ،ص .621
((( �سورة الرحمن ،الآية.286 :
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الد ْن َيا �إ اَِّل َر َف َق اهلل ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»  ،فمن �أراد �أن يرفق اهلل به فما
�أَ َح� � ٌد ِب َ�أ َح � ٍ�د ِف ��ي ُّ
عليه �إال �أن يرفق بغيره.
(((

الرفيق من يرفقك على صالح دينك

ع ��ن �أمير الم�ؤمنين�« :Qإِ َّن َما ُ�س� � ِّم َي ال َّر ِفي ��قُ َر ِفيقاً ِ َأل َّن ُه ُي ْر ِفق َُك َعلَى َ�ص�َل�اَ ِح
ِدي ِن َكَ ،ف َمنْ �أَ َعان ََك َعلَى َ�ص�َلحاَ ِح ِدي ِن َك َف ُه َو ال َّر ِفيقُ ال�شَّ � � ِفيقُ »  ،فاختر لنف�سك رفيقًا
يرفق بك على �صالح دينك ويعينك على تكامل �سبيلك.
(((

نتائج عدم الرفق بالنفس

� ّإن ق�ص ��ة البقرة في الق ��ر�آن الكريم ق�صة طريفة تحكي �سهول ��ة الت�شريع الإلهي،
وت�شدي ��د الإن�سان على نف�سه فيم ��ا ي�ضعه من قيود و�ضوابط لم يكن ُم ْلزَ ٌم بها من ِق َبل
ر ّبه .فبنو �إ�سرائيل بعد �أن �ض ّيقوا على �أنف�سهم �ض ّيق اهلل عليهم؛ �إذ لم يطلب منهم �إِ اَّل
ذبح بقرة نكرة غير معروفة بو�صف مع ّين ،كما دلّ على ذلك قوله تعالى}:ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{ � ،إال �أنّهم مار�سوا اللجاجة وماطلوا كثير ًا
في �أداء التكليف� ،إذ لم تكن هناك � اّإل بقرة واحدة تتمتع بتلك الأو�صاف النادرة ،ولم
ب�شق الأنف�س ،فلو رفقوا ب�أنف�سهم لرفق اهلل بهم ،ولكنّهم �ض ّيقوا على
يعثروا عليها �إال ّ
�أنف�سهم ف�ض ّيق اهلل عليهم.
روي ع ��ن ر�سول اهلل� Pأنّه قالَ «:ل ْو اَل َ �أ َّن َب ِني �إ ِْ�س� � َرا ِئي َل َقا ُلوا}ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ{ َم ��ا �أُ ْع ُط ��وا َ�أ َب ��داًَ ،و َل ْو �أَ َّن ُه ْم ْاع َت َر ُ�ض ��وا َب َق َر ًة ِمنَ ال َب َق� � ِر َف َذ َب ُحو َها َ ألَ ْج َز َ�أتْ
َع ْن ُه ْمَ ،و َل ِك َّن ُه ْم �شَ َّد ُدوا َف َ�ش َّد َد ُ
اهلل َعلَ ْي ِه ْم» .
(((

(((

((( الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شّ يعة ،ج � ،16ص .163
((( الآمدي ،عبد الواحد بن محمد ،ت�صنيف غرر الحكم ،ج � ،20ص .273
((( �سورة البقرة ،الآية.67 :
((( الطباطبائي ،محمد ح�سين ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص .204
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خاتمة المطاف

•�إِ َّن نظري ��ة الإ�س�ل�ام ف ��ي الأخ�ل�اق االجتماعية تق ��وم على الرف ��ق والت�سامح
والتجاوز من غير ٍ
�ضعف وال مداهنة ،بل من �أجل الهداية للر�شد والتكامل.
أهم
•� ّإن الق ��ر�آن الكريم يعتب ��ر التخ ّلق باللين ومجانبة الفظاظ ��ة والغلظة من � ّ
عوامل ا�ستقطاب النا�س والت�أثير في هدايتهم �إلى درب الحق.
• ِ�إ َّن القر�آن الكريم يعتبر المتخ ّلقين بذلك هم �أولي الحظ العظيم في ال�سجايا
الفا�ضلة ومن �أهل الكرامة والنعيم الأبدي.
ويحب الرفق في الأمر ك ّله ،و�أَ ّن اهلل
•�إِ َّن الأحادي ��ث ال�شريفة ت�ؤ ّكد �أَ َّن اهلل رفيق ّ
تعالى يعين على الرفق.
•�إِ َّن م ��ن الرف ��ق :ال ّرفق بالنف�س وعدم تحميلها ما ال تطيق ،و� َّإن من ي�ض ّيق على
نف�سه ي�ض ّيق اهلل عليه.
اللهم �أعنّا على �أن نرفق ب�أنف�سنا وبمن حولنا ،وال تحرمنا رفقك ولطفك يا �أرحم
الراحمين.

9

َم ْن ذا ال َِّذي ُيقرض اهلل
(القرض الحسن)
مفاهيم محورية:

XXالقرض الحسن وآثاره االجتماعية.
يقرض الله تعالى.
ِ XX
XXما هو القرض الحسن؟
ً
XXفيضاعفه أضعافا كثيرة.

نص الموعظة القرانية:
ق ��ال اهلل تعال ��ى } :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯮﯭ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ .
(((

تمهيد

هيء له ُ�س َبل الو�صولِ �إلى
ُيحي ��ط القر�آن بك ّل ما يحتاج �إليه الإن�سان ف ��ي حياته ،و ُي ّ
ال�صعاب ا ّلتي تُعيق حركة الإن�سان
�أهداف� � ِه مه َما تع ّددت تلك الأهداف ،ومهما كثرت ّ
في طريقه.
ف� ��إذا �أراد الإن�سان �أن ُيح ��اور �أخيه الإن�سان ُيريه اهلل تعال ��ى ُطرق ال ّتحاور فيقول
له}:ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ{  ،و�إذا ق ّرر الإن�سان القيام بعمل ما ،فيقف القر�آن
ُمن ِّبه� � ًا ل ��ه}:ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮ ﯯ{  ،ف ��اهلل يراق ��ب �أعمالنا ،ويدعونا �إلى العمل وفق
القوانين ا ّلتي ي�ضعها لنا ،وهكذا يح ّدد لنا القر�آن البو�صل َة ا ّلتي تُنير لنَا درب ًا ُم�شْ َّرع ًا
(((

(((

((( �سورة البقرة ،الآية.245 :
((( �سورة النحل ،الآية.125 :
((( �سورة التوبة ،الآية.105 :
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ووا�سع ًا للو�صول �إلى الغايات المن�شودة.
ِّ
فيح ّثهم عل ��ى ال ّتعاون فيما
ويوط ��د القر�آن ُع ��رى ال ّروابط الإن�سان ّي ��ة بين النّا�سُ ،
بينهم حيث يقول}:ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ{ .
(((

القرض الحسن وآثاره االجتماعية

مفاهيم مه ّمة جد ًا ال�ستقامة
ر�صع لنَا
َ
الق ��ر�آن الكريم د�ستو ُر حيا ٍة حقيق ّية ،تَراه ُي ِّ
حياة الإن�سان ،ومن هذه المفاهيم مفهوم (القر�ض الح�سن).
ق ��ال تعال ��ى}:ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{ .
وقال �سبحانه}:ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ{ .
لنح ��اول مع� � ًا �أن َنغ َ
ْرف م ��ن ينبوع المعرف ��ة ،فنرى ما هو معن ��ى القر�ض؟ ولماذا
َرب ��ط اهلل القر�ض بذاته المق ّد�س ��ة؟ وما هو القر�ض الح�سن؟ وكيف ُي�ضاعف �أ�ضعاف ًا
كثيرة؟ ولماذا ُي�ضاعف بهذه الأ�ضعاف؟
و�ض،
قا�ض ْو َنه ،وجمعه :ق ُر ٌ
النا�س فيما بينهم و َي َت َ
القر�ض في ال ّلغة :ما َي َتجازَى به ُ
ائي .
وهو ما �أَ ْ�س َلفَه من ِ�إح�سانٍ  ،وال ِق ْر ُ�ض بالك�سر ،لغة فيه حكاها ّ
الك�س ّ
وف ��ي اال�صطالح الفقهي عبارة عن« :مع ��روف �أثبته ال�ش ��ارع �إمتاعاً للمحتاجين
مع ر ّد عو�ضه في غير المجل�س غالباً» .
فالقر�ض فعل خيرٍ  ،ي�ؤ ّديه الإن�سان مع �أخيه ،وهو من البالء الح�سن.
(((

(((

(((

(((

((( �سورة المائدة ،الآية.2 :
((( �سورة البقرة ،الآية.245 :
((( �سورة الحديد ،الآية.11 :
((( انظر :ل�سان العرب ،مادة (قر�ض).
((( ال�شهي ��د الأول ،محم ��د بن مكي ،الدرو�س ال�شرعية في فق ��ه الإمامية ،ج� ،3ص  ،318ن�شر :مكتب الن�شر الإ�سالمي
التابع لجماعة المدر�سين ،الطبعة الثانية  ،1417قم.
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ا ضرقُي ذيِ َّلا اذ ْنَم

والقر� ��ض ي�أت ��ي بمعنى القطع؛ يعني يقطت ��ع المقرِ �ض من نف�س ��ه وماله ما يربطه
بالمقتر�ض.
أقسام القرض

وقد ُق ّ�سم القر�ض �إلى ق�سمين:
الغني المطلق غير المحتاج
 - 1قر�ض حاجة :وهذا ال ُيت�ص َّور في ّ
حق اهلل تعالى ،فهو ّ
ل ٍ
أحد ،والك ّل محتاج �إليه ،قال تعالى}:ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ{ .
ربح� :أي � ّأن هذا المال الم�ستَق َر�ض يرجع �إلى المقرِ �ض مع ال ّربح الحالل،
 - 2قر�ض ٍ
وهذا مت�ص ّور في حقّه تعالى ،وهو محور فكرة القر�ض الح�سن ،في�صرف المقرِ �ض
الم ��الَ ف ��ي المنافع العا ّم ��ة ،ومن ّثم يع ��ود النّفع �إل ��ى �صاحبه ،ب�ش ��رط خ�ضوعه
للموازين ال�شّ رع ّية.
والمعن ��ى المراد في المقام :هو جميع ما يق ّدمه الإن�سان من �أفعال خ ّيرة ،ترجع
منفعته ��ا �إل ��ى النّف�س �أو المجتمع ،وتعبي ��ره تعالى بالقر�ض �إنّما ه ��و لل ّتنظير وتقريب
اال�صطالحي ا ّلذي ُي�ؤخذ لرفع الحاجة وال َع َوز.
الفكرة ،ولي�س المراد القر�ض
ّ
(((

ُيقرض الله تعالى

للحث وال ّت�شجيع وال ّترغيب
�إنّما ارتبط القر�ض باهلل تعالى في هذه الآيات الكريمة ّ
على البذل والإنفاق في �سبيل النّف�س الإن�سان ّية والمجتمع.
وتَتب ّي � ُ�ن هذه الفكرة في قوله تعال ��ى}:ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ{ .
(((

(((
(((

�سورة فاطر ،الآية.15 :
�سورة المزمل ،الآية.20 :
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يقدمه الإن�سان �إل ��ى النّا�س على
فه ��ذه الآية ّ
تو�ض ��ح لنا المراد من القر� ��ض ا ّلذي ِّ
�صعيد الفرد والمجتمع.
وال ّدليل عل ��ى هذا قوله تعال ��ى}:ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ{ ،م ��ن جه ��ة ك ��ون القر�ض تقدم ��ة لنف� ��س المقرِ �ض عب ��ر م�ساعدت ��ه للآخرين،
فالمنفعة الحقيق ّية هي ل�صاحب القر�ض ،ولي�س لمن طلب القر�ض والم�ساعدة!!
حث اهلل تعالى الإن�سان
ول َّم ��ا كانت رغبة الإن�سان في الإنفاق �ضعيفة ب�ش ��كل عا ّم؛ ّ
على الإنفاق ،و َر َبط القر�ض بذاته المق ّد�سة كت�شجيع على فعل الخير ،والبذل والعطاء
لوجهه ع ّز وج ّل.
ال�صحيح ،عن ف�ضيل بن ي�سار ،عن �أبي عبد اهلل Q
ومن الأد ّلة ،ما في الخبر ّ
�أ ّن ��ه قالَ « :ما ِمنْ ُم ؤْ� ِمنٍ �أَ ْق َر� � َ�ض ُم�ؤ ِْمناً َي ْلت َِم ُ�س ِب ِه َو ْج َه ا ِ
هلل �إ اَِّل َح َ�س � َ�ب اهلل َل ُه �أَ ْج َر ُه
ال�ص َد َق ِة َحتَّى َي ْرجِ َع �إِ َل ْي ِه َما ُلهُ» .
ب ِِح َ�سابِ َّ
فالم�ؤمن عندما يقر�ض اهلل تعالى ،هو في حقيقة الأمر يق ّدم لنف�سه الخير والأجر
ال�صدقة
كال�صدقة من جهة رجوع ّ
الجزي ��ل ا ّلذي يفوق ك ّل �أجرٍ �آخر ،فيعتبر القر� ��ض ّ
�إلى �صاحبها م�ضاعفة ،كذلك القر�ض يرجع �إلى �صاحبه �أ�ضعاف ًا كثيرة ،وهو في بع�ض
ال ّروايات ّ
يتخطى ال�صدقة بثمانية �أ�ضعاف ،فال�صدقة بع�شرة ،والقر�ض بثمانية ع�شر!
(((

ما هو القرض الحسن؟

ك ّل قر� ��ض كان ُمخ َل�ص� � ًا هلل تعال ��ى؛ �أي :خالٍ عن ال�شوائب م ��ن ال�شرك ،والرياء،
ال�صالح العا ّم،
وال�سمعة ،ومن ِّ
المن والأذى ،وفيه الخير والمنفعة العا ّمة العائدة على ّ
ّ
فه ��و من القر�ض الح�سن .من �أجل ذلك علينا �أن نتن ّب ��ه �إلى كمائن ال�شّ يطان ا ّلذي ال
وال�سمعة ،فنق ّدم المال لأجل �أن
يت ��رك فر�صة � اّإل
َ
وينتهزها ل ُيو ِقعنا في �شرك ال ّري ��اء ّ
ُنذك ��ر على المنابر� ،أو يق ��ال انظروا �إلى فالن وفالن ما ا ّل ��ذي ق ّدمه لبناء الم�سجد،
((( ال�شيخ ال ُك َل ْيني ،الكافي ،ج � ،4ص .34
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وغير ذلك من الحبائل ا ّلتي قد َيحيكها �إبلي�س بطريقة يغفل الإن�سان عنها!!
نع ��م ،في بع� ��ض الأحيان قد يكون من باب ال ّت�شجيع للآخري ��ن كي يق ّدموا و َيبذلوا
قرو�ض� � ًا ح�سنة ،فهذا �شي ٌء مم ��دو ٌح ومطلوب ،ولكن ال ب ّد من االحتياط وااللتفات �إلى
خ ��دع ال�شّ يطان ا ّلتي تَقتن�ص ك ّل فر�صة لت�سقطنا في حفر المعا�صي والذّنوب ،فنكون
من ا ّلذين يظنّون �أنّهم يح�سنون �صنع ًا ،وما لهم في الآخرة من ن�صيب ،قال تعالى}:ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{ .
ال�سي ��اق تُروى في �سبب نزول �آية الإقرا� ��ض حادثة جرت مع النّبي P
وف ��ي هذا ّ
و�أح ��د �أ�صحاب ��ه ،وهو �أب ��و ال ّدحداح ،وفيه ��ا من العبر م ��ا ينفعنا ،ف�إلي ��ك خال�صتها
وعبرها:
«لم ��ا نزلَ «:منْ َذا الذي يقر�ض اهلل قر�ض� �اً ح�س ��ناً» ق ��ال �أبو الدحداح :فداك �أبي
غني عن القر�ض؟
و�أمي يا ر�سول اهلل! �إِ َّن اهلل ي�ستقر�ضنا وهو ٌّ
قال  :Pنعم يريد �أن يدخلكم الجنة به.
قال :ف�إنّي �إنْ �أقر�ضتُ ر ّبى قر�ضاً ي�ضمن لي به ول�صبيتي الدحداحة معي الجنة؟
قال  :Pنعم.
ق ��ال :فناولن ��ي ي ��دك ،فناول ��ه ر�س ��وله اهلل  Pي ��ده .فق ��ال� :إِ َّن ل ��ي حديقتي ��ن
�إحداهما بال�س ��افلة والأخرى بالعالية ،واهلل ال �أملك غيرهما ،قد جعلتهما قر�ض� �اً
هلل تعالى.
قال ر�سول اهلل  :Pاجعل �إحداهما هلل والأخرى دعها معي�شة لك ولعيالك.
قال :ف�أ�ش ��هدك يا ر�س ��ول اهلل �أنّى قد جعلت خيرهما هلل تعالى ،وهو حائط فيه
�ستمائة نخلة.
(((

(((
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قال� :إذاً يجزيك اهلل به الجنة.
فانطل ��ق �أبو الدح ��داح حتى جاء �أ ّم الدحداح وهي م ��ع �صبيانها في الحديقة تدور
تحت النخل ف�أن�ش�أ يقول:
ه���� ِ
�إِ َل � � � ��ى � �س �ب �ي��ل ال� �خ� �ي ��ر وال� ��� �س ��داد
�داك ر ّب� � � ��ي �� �س� �ب � َ�ل ال ��ر�� �ش ��اد
ف �ق��د م �� �ض��ى ق��ر� �ض � ًا �إِ َل� � ��ى ال �ت �ن��اد

ب� �ي� �ن ��ي م � ��ن ال � �ح� ��ائ� ��ط ب � ��ال � ��وداد
�أق ��ر�� �ض� � ُت ��ه َ
اهلل ع��ل��ى اع��ت��م��ادي

ب � ��ال � � ّ�ط � ��و ِع ال م� � � ٌّ�ن وال ارت� � � ��داد

�إِ اَّل رج � ��اء ال �� �ض �ع��ف ف ��ي ال �م �ع��اد

ف ��ارت� �ح� �ل ��ي ب ��ال� �ن� �ف� �� � ِ�س والأوالد

وال� � � �ب� � � � ُّر ال �� � �ش � � ّ�ك ف� �خ� �ي ��ر زاد

ق� � � ّدم � ��ه ال� � �م � ��رء ِ�إ َل � � � � ��ى ال� �م� �ع ��اد

قالت �أ ُّم الدحداحَ :رب َِح بيعك! بارك اهلل لك فيما ا�شتريت ،ثم �أجابته �أ ُّم الدحداح
و�أن�ش�أت تقول:
ب � ��� ّ��ش� ��رك اهلل ب � �خ � �ي� ��رٍ وف � ��رح

م� �ث� �ل ��ك �أ ّدى م � ��ا ل� ��دي� ��ه ون�����ص��ح

ق � ��د م � � ّت� ��ع اهلل ع� �ي ��ال ��ي وم��ن��ح

ب��ال �ع �ج��و ِة ال� ��� �س ��وداء وال ��زه ��و ال�ب�ل��ح

وال �ع �ب��د ي���س�ع��ى ول ��ه م��ا ق��د ك��دح

ط � ��ول ال��ل��ي��ال��ي وع��ل��ي��ه م� ��ا اج��ت��رح

«ث� � ّم �أقبل ��ت �أ ُّم الدح ��داح عل ��ى �ص ��بيانها تخ ��رج ما ف ��ي �أفواههم وتنف� ��ض ما في
�أكمامه ��م ،حتى �أف�ض ��ت �إل ��ى الحائط الآخر ،فقال النبي  :Pك ��م من عذق رداح
ودار فياح (�أي :وا�سع) لأبي الدحداح» .
(((

(((

((( العذق (بفتح ف�سكون) :النخلة .وبك�سر ف�سكون :العرجون (الغ�صن) بما فيه من ال�شماريخ .ورداح :ثقيلة.
((( القرطبي ،مح َّمد بن �أحمد الأن�صاري ،الجامع لأحكام القر�آن ،ج � ،3ص  ،238تحقيق� :أحمد عبد العليم البردوني،
ن�شر دار �إحياء التُّراث العربي  ،1405بيروت.
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العبرة من ّ
القصة
ال ِعبر ا ّلتي ت�ستفاد من هذه الحادثة الحقيق ّية التي جرت بين يدي ر�سول اهلل P

كثيرة ن�شير �إِ َلى �أه ّمها:
 -ال ِغن ��ى المطل ��ق هلل تعالى ،ومع ذلك َي�ستقر�ض اهلل م ��ن النّا�س قرو�ض ًا ح�سن ًةلمنفعتهم.
ّبي  Pيدعو
 -ج ��زاء القر�ض لي� ��س مك�سب ًا دنيو ًّيا بل ه ��و جزاء �أخ � ّ�روي؛ فالن ّ
الم�ؤمنين للتع ّلق بالآخرة من خالل �أفعالنا في هذه الحياة ال ّدنيا.
(ال�صالة) على �أبي الدحداح ب� ��أن ال يت�ص ّدق بك ّل ما لديه،
 -ت�أكي ��د ر�سول اهلل ّفيبقي ب�ستان له ولعياله ،ويت�ص ّدق بالآخر .و�إن كان الب�ستان الباقي هو �صدقة
�أي�ض� � ًا ،ولكن �صدقة يجريها على عياله ،فالبذل على العيال �صدقة ،وبذلك ال
ي�صي ��ر �أبو ال ّدح ��داح عال ًة على غيره؛ فال ّتواكل عل ��ى الغير وطلب المعونة من
الغير مذمو ٌم عند اهلل تعالى.
 -الزّوجة المخل�صة هلل تعالى تحثّ زوجها على فعل الخير وعلى الإقرا�ض الح�سن،وال ت�ص� � ّده عن �أداء المعروف مع ال ّنا�س .وانظ ��روا ِ�إ َلى المقام ا َّل ِذي و�صلته هذا
الم ��ر�أة ،حيث ِ�إ َّنها بمج ّرد م ��ا �سمعت من زوجها �أَ َّنه ت�ص ّدق بك ّل ما يملك بادلته
الر�ض ��ا والحثّ  ،و�سارعت �إِ َلى �أوالدها �أخذت تمر ال�صدقة من �أفواههم ،خالف ًا
لبع�ض ن�ساء هذا الع�صر؛ حيث قد تبادر زوجها باالعترا�ض والقطيعة.
�ري بنا جميع� � ًا رجا ًال ون�س ��اء ًا �أن َنعتبر من ه ��ذه ال ّدرو�س ا ّلت ��ي �أعطانا �إ ّياها
فح � ٌّ
النّبي  ،Pو� ْأن نبذل ما لدينا في �سبيل اهلل تعالى ،ونكون من �أهل القرو�ض الح�سنة.
ً
فيضاعفه أضعافا كثيرة

� ّإن اهلل تعالى قد طلب منّا في �أ ّول هذه الآية الكريمة طلب ًا ،فقال ع ّز من قائل}:ﯣ

ثم جاء الجواب من ِق َب ِل ِه �سبحانه وتعالى}:ﯪ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ{ّ ،
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عبادي �أجيبوني ،ف�أعطيكم من العطاء الم�ضاعف ،ومن
ﯫ ﯬ ﯭﯮ{ْ � ،أن َي ��ا
َ
قر�ض لأخيك الم�ؤمن ال ي�ضيع عندي،
تقدمه من ٍ
العط ��اء الكثير ،ما ال عين ر�أت ،فما ِّ
بل يعود عليك بمناف َع لي�س لها �إح�صاء.
ال�ضع ��ف والذي هو �أداء المثل وزيادة،
وهن ��ا �أ�شار بع�ض �أهل ال ّلغة �إلى الفرق بين ّ
وبي ��ن قول ��ه تعال ��ى (�أ�ضعاف)؛ ف� �� ّإن فيه ت�أكي ��د ًا على معن ��ى الزيادة �أكث ��ر من كلمة
(ي�ض ّعف)؛ ل ّأن معنى �ض ّعفت� ،أي� :ضعفت م ّرتين ،بينما �ضاعفت ،يعني جعلته م ّرتين
ف�صاعدا.
ُوب َعلَى َبابِ
وف ��ي ال�صحيح عن �إ�سحاق ب ��ن عمار ،عن �أبي عبد اهلل َ « :Qم ْكت ٌ
�ض ِب َث َما ِن َي َة َع َ�ش َر»
ال�ص َد َق ُة ِب َع َ�ش َر ٍةَ ،وا ْل َق ْر ُ 
ا ْل َج َّن ِة َّ
وال�صدقة �أق ّل منه في الأجر وال ّثواب كما هو ظاهر
فالقر�ض بثمانية ع�شر �ضعفّ ،
الحدي ��ث ال�شّ ريف ،ومع ذلك لم يكتف اهلل تعالى بذلك ،فعقَّب ال ّت�ضعيف بالكثير� ،أي
�أ�ضعافًا كثيرة!!
فج ��زاء القر�ض الح�سن �أ�ضعاف ًا كثيرة ،وهذا الجزاء قد يختلف باختالف مراتب
الإخال� ��ص ف ��ي �إعط ��اء القرو�ض الح�سن ��ة ،فتراة يك ��ون بع�شرة كما ف ��ي قوله تعالى:
}ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ، {...وت ��ارة �أخرى يكون ب�سبعمائة ،كما في قوله
تعال ��ى}:ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ{ .
ه ��ذا هو بع�ض جزاء من يقر� ��ض اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا ،فاهلل ُيعط ��ي ك ّل من ُينفق في
َ
�سنابل ،وك ّل �سنبلة تُعطي مائة ح ّبة ،وبعد
�سبيله الكثير الكثير ،كمثل ح ّبة �أن َبتت �سب َع
ذلك ي�ضاعف اهلل تعالى لمن ي�شاء من عباده �أ�ضعافًا كثيرة!!
(((

(((

(((

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،4ص .33
((( �سورة الأنعام ،الآية.160 :
((( �سورة البقرة ،الآية.261 :
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يقبض ويبسط

بعد ك ّل العطاء ا ّلذي قرنه اهلل تعالى بذاته المق ّد�سة ،و� ّأن ا ّلذي يقر�ض اهلل قر�ض ًا
ح�سن� � ًا ي�ضاعفه له ،علينا �أن نبقى متيقّظين �إل ��ى � ّأن ما نبذله ونق ّدمه ال ي�ساوي �شيئ ًا
�أمام كرم اهلل تعالى علينا ،وال ُيمكن في لحظة ما �أن يقوم الإن�سان بال ّتفكير فيما بينه
وبين نف�سه �أنّه قد فعل الكثير ،و�أعطى ما ال يمكن �أن يعط َيه غيره.
م ��ن هنا كان تنبيه اهلل تعالى لنا عندما قال �سبحانه}:ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ{.
دائم ـ �أنّنا مهما ق ّدمنا يبقى تقديمنا قلي ًال جد ًا مقابل
لكي ن�ضع في َبا ِلنا ـ وب�شكل ٍ
وال�صحة والعافي ��ة ،والأمن،
ق ��درة اهلل القاب� ��ض والبا�سط علين ��ا ،من نعمة الخل ��قّ ،
والأم ��ان ف ��ي ك ّل �شع ��ب حياتنا ،فاهلل ع ّز وج� � ّل �إذا �أراد من َع عنّا ك ّل �ش ��يء ،و�إذا �أراد
�أعطانا ك ّل �شيء...
جدا ،وال
في ��ا �أ ّيها الم�ؤمن! �أقر� ��ض اهلل قر�ض ًا ح�سن ًا ُي�ضاعفه ل ��ك �أ�ضعافًا كثيرة ً
الحقيقي �أي�ض ًا ،ف�إذا �أراد
الحقيقي ،وهو المانع
تغفل عن � ّأن اهلل �سبحانه هو المعطي
ّ
ّ
�أن ُي َ�ض ِّيق علينا منع عنّا الهواء ا ّلذي نتنفّ�سه.
هذا ،و�إليه المرجع والم�صير ،والمبد�أ والمنتهى...
و�ص ّلى اهلل على �س ّيدنا مح ّمد و�آله المع�صومين
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قال اهلل تعالى }:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ { .
(((

ّ
العناصر المؤثرة في الشخصية

الع ��ادات والتقاليد والمذاه ��ب والمدار�س والتعلي ��م والأف ��كار والآراء المتالطمة
والمتعار�ضة والبيئة والمجتمع والبالد والأهواء والوراثة و...
ك ّل ه ��ذه الأم ��ور والمف ��ردات والعنا�صر ت�ش� � ّكل مجموعة من العوام ��ل التي تت�س ّلل
تدريج� � ًا �إلى نف�س الإن�سان ،فت�ؤ ّثر فيها ،ويبلغ ت�أثيرها في نف�سه ح ّد ًا بالغ ًا� ،إلى درجة
�أنّها تك ّون طبع ًا ثانو ّي ًا ي�ستطيع في كثيرٍ من الأحيان �أن يغلب على �شخ�ص ّيته الحقيق ّية
وعل ��ى طبعه الأ ّو ّلي الكامن في ذاته في �أ�صل الخلقة والتكوين ،والم�س ّمى ـ هذا الطبع
الأ ّو ّلي ـ «فطرةً».
فال�شخ�ص ّي ��ة النهائ ّية التي ي�ستق� � ّر عليها الإن�سان ال تكون ولي ��دة فطرته فح�سب،
و�إ ّنم ��ا هي نتاج الفطرة من�ض ّم ًا �إليها مجموعة تلك العوامل ،والتي قد تكون متناق�ض ًة
فيم ��ا بينها على م�ستوى النتائج والت�أثيرات ،ف�ض ًال عن �أنّها قد تكون مناق�ض ًة لأحكام
(((

�سورة العلق ،الآيات.8 – 6 :
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الفط ��رة نف�سه ��ا .الأم ��ر الذي يجع ��ل من الإن�س ��ان كائن ًا غام�ض� � ًا مليئ� � ًا بالتعقيدات
والتناق�ضات.
الثانوي الذي يت�ش ّكل في حياة الإن�سان يبقى ثانو ّي ًا؛
ولكن مع ذلك ،ف� ّإن هذا الطبع
ّ
�أي �إ ّن ��ه ال يخ ��رج عن كون ��ه طبع ًا طارئ ًا ،ولي�س ه ��و الأ�سا�س العميق ال ��ذي تقوم عليه
ال�شخ�ص ّي ��ة الإن�سان ّي ��ة ،وال هو الحال ��ة الأ�صيلة التي ي�صعب �أو يتع� �ذّر زوالها ،بل هي
حالة قابلة للتب ّدل والتعديل والإ�صالح والمعالجة والتغيير والتطوير.
أصالة فطرة اإلنسان

وتبقى الأ�صالة للفطرة وللطبع الأ ّولي ،هو الذي يمكن البناء والت�أ�سي�س عليه ،وهو
المرجع الذي �إلي ��ه ت�ؤول النف�س عندما تحتدم لديها التناق�ضات الطارئة التي تقذف
ّ
النف�سي ،ف�إذا
وال�شك واال�ضطراب والتوتّر واالنزع ��اج وال�ضيق
به ��ا �إلى �أتون الحيرة
ّ
ما عادت النف�س �إلى �صفاء فطرتها ـ التي هي م�ستقيمة دائم ًا ،وعلى حقٍّ دائم ًا ـ ورثت
يقين ًا ،وعاد �إليها توازنها وهدو�ؤها و�سكينتها واطمئنانها.
فالفط ��رة و�أحكامها ه ��ي الثابت الوحيد ف ��ي �شخ�ص ّية الإن�س ��ان ،بالرغم من �أنّه
يعي�ش في هذا العال ��م المليء بالمتغ ّيرات والتناق�ضات والق ��وى ال�ضاغطة والم�ؤ ّثرة.
الفط ��رة هي العن�صر المتين ال ��ذي ال يمكن اختراقه ،والح�صن الذي ال يمكن النفوذ
�إلي ��ه لتخريبه من الداخل ،والقط ��ار الذي ي�سير نحو وجهته الحتم ّي ��ة دون �أن يتم ّكن
�ش ��يء م ��ن تعطيله �أو حرف م�س ��اره عنه ��ا� ،أو �إخراجه عن �س ّكت ��ه المر�سومة له .قال
تعالى}:ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ{ .
وف ��ي ه ��ذا المجال يقول الإم ��ام الخميني{« :ال ب� � ّد �أن نعرف ب� ��أنّ ما هو من
�أح ��كام الفط ��رة ال يمك ��ن �أن يختل ��ف فيه اثنان ،م ��ن ناحية �أنّها من ل ��وازم الوجود،
والمتوح�ش
وق ��د تخ ّم ��رت ف ��ي �أ�ص ��ل الطبيعة والخلق ��ة .فالجمي ��ع ،م ��ن الجاه ��ل
ّ
(((

(((
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�دوي ،مجمع ��ون عل ��ى ذلك .ولي� ��س ث ّمة منف ��ذ للعادات
ّ
والمتح�ض ��ر والمدن � ّ�ي والب � ّ
والمذاه ��ب والط ��رق المختلف ��ة للت�س� � ّلل �إليه ��ا والإخالل به ��ا� .إنّ اخت�ل�اف البالد
والأه ��واء والم�أنو�س ��ات والآراء والع ��ادات التي توجب وت�س� � ّبب الخالف واالختالف
ف ��ي ك ّل �ش ��يء ،حتّى في الأحكام العقل ّية ،لي�س له ��ا مثل هذا الت�أثير �أبداً في الأمور
الفطر ّية» .
ول ّأن الفط ��رة كذل ��ك ،فهي ال�ضمانة الدائم ��ة لعودة الإن�سان �إل ��ى ر�شده و�صوابه،
لكن
ك ّلم ��ا حاد عن �سواء ال�سبي ��ل .والفطرة و�إن لم يكن بالإم ��كان تبديلها وتغييرهاّ ،
الإن�س ��ان قد يحيد عنها ،قد يتجاهل �أحكامه ��ا ،ومقت�ضياتها ،انطالق ًا من �أنّها ترتّب
علي ��ه م�س�ؤول ّيات ال تت�ل�اءم و�شهواته التي تبع ��ث فيه رغب ًة عارم ًة ف ��ي التف ّلت من ك ّل
القيود التي يرى فيها ح ّد ًا ل�سعادته� ،أو �إنها ًء لها ،ح ّتى لو كانت تلك القيود ل�صالحه،
وح ّتى لو كانت تلك ال�سعادة وهم ّية.
إن�ساني ،والت ��ي تتم ّثل في
وهن ��ا تحديد ًا تبرز واح ��دة من �أخطر نق ��اط ال�ضعف ال ّ
�سرع ��ة و�سهول ��ة ا�ست�سالم الإن�س ��ان لأوهامه ،تل ��ك الأوهام التي ت� ّؤججه ��ا و�سو�سات
مرعى خ�صيب ًا لها
ال�شيط ��ان وتلبي�ساته ،وت�سويالت نف�سه الأ ّمارة بال�سوء ،والتي تجد ً
ل ��دى ك ّل �إن�س ��ان ا�ست�سلم لهواه ،وغفل عن ر ّبه ومواله ،وغ ّي ��ب عقلهّ ،
وعطله ،و�أغم�ض
عي ��ون ب�صيرته ،ل�صالح دنيا فانية زائلة مليئ� � ٍة بالمنغّ�صات والمك ّدرات .كما قال ع ّز
من قائل}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ{ وق ��ال �سبحان ��ه}:ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ{ .
(((

(((

(((

المو�سوي ،الإمام الخميني ،الأربعون حديث ًا� :ص  222ـ .223
((( روح اهلل
ّ
((( �سورة الجاثية ،الآية.23 :
((( �سورة �ص ،الآية.26 :
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وهن ��ا نعود �إلى الآيات الكريم ��ة التي افتتحنا بها كالمنا ،والت ��ي هي مو�ضوع هذا
البحث ،وهي الآيات ،8 ،7 ،6 :من �سورة العلق}:ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ {.
مفردات في الآيات:

وقبل �أن نرد �إلى �أجواء هذه الفقرة من الآيات الكريمة ث ّمة مفردات ثالثة بحاج ٍة
�إلى �أن ن�س ّلط ال�ضوء عليها ،وهي« :الإن�سان»« ،الطغيان»« ،ا�ستغنى».
المف�س ��رون ـ � ّأن «�أل» الداخلة عل ��ى الكلمة هنا هي
 .١الإن�س ��ان :الظاه ��ر ـ كم ��ا ذكره ّ
ق�صد منها الإ�شارة �إل ��ى � ّأن الحكم المذكور
«�أل» الت ��ي للجن� ��س والحقيقة ،والتي ُي َ
ف ��ي خطاب المتك ّلم ثابت لن ��وع وحقيقة ما تدخل عليه ،ولي� ��س حكم ًا على الأفراد
جميع ًا ،وال على ٍ
فرد بعينه .ففي الآية ،الحكم ،وهو (الطغيان) ثابت للذات وللنوع
الإن�سان � ّ�ي عموم ًا ،ال لإن�سانٍ مع ّين ،من دون �أن يقت�ضي ذلك ثبوت الطغيان لجميع
بن ��ي الب�شر .فالمق�صود � ّأن من نقاط ال�ضعف التي قد ُيبتلى بها الإن�سان بفعلٍ من
طبيعته الإن�سان ّية الكامنة فيه� :أنّه يطغى �أن ر�آه ا�ستغنى.
 .٢الطغي ��ان :م�ص ��در لـ طغى يطغى ،وهو ـ على ما ذكره �أرب ��اب المعاجم ـ �إ ّما تجاوز
معنى عا ّم
الح ّد المقبول مطلق ًا ،واالعتداء في حدود الأ�شياء ومقاديرها ،فيكون له ً
�شام ��ل لك ّل تجاوز وخروج عن االعت ��دال ،ويكون الظلم والتع ّدي على حقوق النا�س
غوي ،و�إ ّما
واح ��د ًا من م�صاديق هذا المعنى العا ّم ،ال �أنّه نف�س مفهومه ومدلوله ال ّل ّ
خا�ص ًة ،وهو الظلم ،فيكون لفظ «الظلم» مرادف ًا
بمعنى تجاوز الح ّد في الع�صيان ّ
للف ��ظ «الطغيان» � ،اّإل �أن ُيلتزم ب� ّأن الطغيان هو المبالغة في الظلم واالعتداء ،فال
ترادف ٍ
حينئذ ،بل مح�ض التقارب.
 .٣ا�س ��تغنى :ه ��و ا�ستفع ��ال من «الغن ��ى» ،واال�ستفعال ـ كما ُذكر ف ��ي مح ّله ـ ي�أتي على
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معانٍ  ،لع ّل الأن�سب منها في المقام معنيان:
�أ .ال�صيرورة ،فـ «ا�ستغنى» بمعنى� :صار غن ّي ًا.
ب .الحدث المج ّرد ،فـ «ا�ستغنى» بمعنى :غَ ِن َي .فيكون الفعل قد ورد بلفظ المزيد
فيه ،لكنّه بنف�س معنى الفعل المج ّرد.
والم� ��ؤ ّدى لكال المعنيين واحد ،و�إن كان الأرجح هو الثاني؛ لأنّهم م ّثلوا لل�صيرورة
الجندي»
بمثل« :ا�ستحجر الطين»؛ �أي �صار حجر ًا �أو كالحجر في �صالبته ،و«ا�ست�أ�سد
ّ
�أي �صار كالأ�سد في �شجاعته وق ّوته ،ونحو ذلك من الأمثلة التي فيها ا�ستحالة ال�شيء
ع ��ن حقيقته �إل ��ى حقيق ٍة �أُخ ��رى ،ومن هنا ُع ّبر ع ��ن هذا المعنى في بع� ��ض الكتب بـ
«ال�صيرورة الحقيق ّية».
ّ
وتكبره
طغيان اإلنسان

تتح� � ّدث الآي ��ات ع ��ن واحد ٍة من نق ��اط ال�ضع ��ف الإن�سان � ّ�ي ،وهي تفي ��د � ّأن النوع
الإن�سان � ّ�ي عموم ًا يطغى ،فيتك ّبر ويع�صي ويذهب بعيد ًا متجاوز ًا الحدود التي ال ينبغي
له �أن يتجاوزها ك�إن�سانٍ  ،وعندما ت�شتعل جذوة التك ّبر الخبيثة في نف�سه يبد�أ ـ تدريج ًا
ـ ّ
بتخط ��ي تل ��ك الحدود التي تبقي ��ه �إن�سان ًا ،ويخترقها واحد ًا تل ��و الآخر ،ح ّتى ال يبقى
ح� � ٌّد يحج ��زه عن ارتكاب ما ال ينبغ ��ي له ارتكابه من الحرم ��ات والقبائح .وهكذا هي
ع ��ادة ال�شيطان الرجيم في ا�ستنزاف طاقة الإن�سان وكرامته ،وفي ا�ستدراجه خطو ًة
بعد خطوة نحو مزالق المهالك ،كما يدلّ عليه قوله تعالى}:ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ{  ،وكي ��ف ال؟!
وال�شيط ��ان ال ّلعي ��ن هو �صاح ��ب الباع الطويل ف ��ي ارتكاب مع�صية الطغي ��ان والتج ّبر
و�سن �سنّتها و�ش ّيد �أركانها عندم ��ا قال ر ّدا على �أمره
والتك ّب ��ر ،بل هو من ا�ستحدثه ��ا ّ
(((

(((
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م ��ن ِقبِل اهلل بال�سج ��ود لآدم }:Qﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ{ ،
وق ��ال �أي�ض� � ًا}:ﭚﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ{  .وب�سبب
�إ�صراره عليها افتتح م�سيرة ال�ضالل والإ�ضالل التي كانت هي الم�س�ؤولة عن ك ّل ٍ
�شقاء
اب ُت ِلي به مخلوق منذ ابتداء عالم الخليقة .قال تعالى}:ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
(((

(((

ﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﭑﭒﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺﭻ

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ{ .
فكف ��ر �إبلي� ��س ال ّلعين بر ّب ��ه ،و�إخراجه م ��ن الجنّة ،وط ��رده عن الرحم ��ة الإله ّية،
وا�ستحقاق ��ه ال ّلعن ��ة والخلود في العذاب الألي ��م ،لم يكن �إال بتك ّب ��ره وعناده و�إعجابه
بنف�سه .ولي�س هذا فح�سب ،بل هل َكفَر من َكفَر َ
وطغَى من َطغَى � اّإل بتك ّبرهم على اهلل
و�صحة؟!
تعالى و�إعجابهم بما هم عليه من نعمة ّ
� ّإن التك ّب ��ر واال�ستع�ل�اء والطغيان كان ه ��و المر�ض الخطير الحا�ض ��ر بق ّو ٍة في ك ّل
مواجه� � ٍة بين �أهل الح � ّ�ق و�أهل الباطل ،وكان هو �أكبر و�أخط ��ر ٍ
تهديد يواجهه الأنبياء
والر�سل في م�سيرة �إبالغ ر�ساالت اهلل ،وقيادتها الإن�سان ّية نحو ب ّر �أمانها .كما نالحظ
ق�صة مو�سى  Qمع فرعون ،والذي ت�صفه �آيات عديدة ب�أنّه «طغى»،
هذا الت�أكيد في ّ
�أو ب�أنّه «عال في الأر�ض» ،قال تعالى}:ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ{ }،ﮮ ﮯ ﮰ
(((

(((

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ
ق�صته مع قارون}ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{((( .وكذل ��ك ّ

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة �ص ،الآية.76 :
�سورة الحجر ،الآية.33 :
�سورة الأعراف ،الآيات.16 – 11 :
�سورة طه ،الآية.24 :
�سورة الق�ص�ص ،الآية.4 :
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ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢﯣﯤﯥﯦ { .
ويق�ص علينا القر�آن في �سور عديدة من �أنباء الأمم التي خَ َل ْت ما ي�ؤ ِّكد هذه الحقيقة،
ّ
ويفيد الإطالق في هذا الحكم الذي يجعل اال�ستغناء �سبب ًا للطغيان ،حيث � ّإن الم�ستغنين
الذين دفعهم اال�ستغناء �إلى حياة الترف كانوا هم طالئع الجحود و�أئ ّمة الكفر؛ ولذلك
وجدناه ��م قادة المعار�ض ��ة للدعوات الدين ّية والمحاوالت التي قاده ��ا الر�سل والأنبياء
ويتم�سكون
نبي اهلل �شعيب  Qوقف المترفون ينكرون التوحيد ّ
 ،Rففي مواجهة ّ
بعب ��ادة ما كان �آبا�ؤهم ،وي�ستندون في معار�ضته ��م المجحفة تلك �إلى ما زعموه و�أملته
علي ��ه �أوهامهم من � ّأن له ��م الح ّر ّية المطلقة في الت�ص ّرف بم ��ا جمعوا من �أموال دونما
رقي � ٍ�ب وال ح�سي ��ب .قال تعال ��ى}:ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
مو�ضع
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ{  ،وقال في
ٍ
�آخ ��ر متح ّدث ًا عن هذه الظاهرة عموم� � ًا}:ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ{ .
(((

(((

(((

ّ
والتكبر
آثار الطغيان

إن�ساني
ه ��ذا المر�ض االجتماع � ّ�ي ،وهذه الخ�صل ��ة الذميمة التي تف�سد المجتم ��ع ال ّ
لكن �أ�سبابه
إلهي ،وتجلب ال�شقاء
النف�سي ،له �أ�سباب عديدةّ ،
ّ
عا ّم ًة ،وتورث الحرمان ال ّ
الذاتي على �أقرانه ،والرغبة
ف ��ي الجملة ترجع �إلى �شعور المتك ّبر المغرور باال�ستع�ل�اء
ّ
في االمتياز على الآخرين ،واالنتفاخ ،والتعالي عليهم� ،أو ما ع ّبرت عنه الآيات من �سورة
العلق بـ «اال�ستغناء»}:ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛ{ ،فالإن�سان يطغى ويكفر ب�أنعم
اهلل عليه� ،إذا ر�أى نف�سه م�ستغني ًا؛ �أي �إذا ع ّد نف�سه غن ّي ًا حائز ًا على ك ّل مق ّومات الغنى
(((
(((
(((

�سورة الق�ص�ص ،الآية.76 :
�سورة هود ،الآية.87 :
�سورة �سب�أ ،الآيتان.35 – 34 :
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أرا�ض وعمارات و�شركات
وعلم وق ّو ٍة وخبر ٍة و�أعوانٍ و�أوالد و� ٍ
والق� � ّوة و�أدواتهما ،من مالٍ ٍ
و( ...وال وجه لالقت�صار هنا على خ�صو�ص الغنى بالمال والثروة) .وعندما يرى نف�سه
كذلك ،عندما ي�سمح لهذه الر�ؤية �أن ت�سيطر على تفكيره ،فهذا يعني �أ ّنه غ ّلب الوهم على
العقل ،و�سمح لهواه �أن ي�سيطر على ر�شده و�صوابه ،وعندما يعي�ش هذه الحالة ،يقوده وهمه
هذا �إلى الخروج عن اعتداله ،وعن طبيعته الأ ّول ّية ك�إن�سان ،وعن فطرته التي فطره اهلل
عليها ،فيغ�شى على ب�صيرته ،وتعمى عليه الحقائق ،وين�سى �أ ّنه فقير في حقيقة ذاته ،ال
يبارح االفتقار واالحتياج في حالٍ من �أحواله ،ولئن لم يكن في ٍ
وقت من الأوقات بحاج ٍة
ال�صحة والعافية ،ولئن ل ��م يكن في حاج ٍة �إلى
�إل ��ى الم ��ال والرخاء فهو في حاج ٍة �إل ��ى ّ
ال�صحة والعافية فهو في حاج ٍة �إلى الأمن وراحة البال ،وهكذا ...وهي ك ّلها �أمور يق ّدرها
ّ
اهلل ع ّز وج ّل ،ومفاتيحها بيده وحده ،كما ين�سى �أي�ض ًا � ّأن ك ّل ما يملكه فهو من عند اهلل،
و� ّأن الذي �أعطاه ف�أغناه هو اهلل ،كما �أنه هو الذي خلقه و�أكرمه وع ّلمه ،و� ّأن ك ّل ما عنده
فم ��ا هو �سوى �أمانات م�آلها ومرجعه ��ا �إلى اهلل �سبحانه ،الذي بيده �أن يك ّثرها وينميها،
وبي ��ده �أي�ض� � ًا �أن ي�سلبها �إ ّياه متى �شاء ،دون �أن يكون ذلك �أمر ًا ع�سير ًا عليه ،قال تعالى:
}ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{ .
وفي الخبر عن موالنا الباقر  Qما يفيد معنى الآية�« :إِ َذا �شَ ِب َع ا ْل َب ْطنُ َطغَى».
ول ��و ذكر هذا الإن�سان الم�سكين �أنّه وجمي ��ع ما يملكه الآن عائد �إلى ر ّبه}ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ { ،ل ��و ذ ّكر قلبه وعقله ب�شكلٍ متك ّرر به ��ذه الحقيقة التي هي ماثلة �أمامه ،لكفى
ذلك واعظ ًا له ،كما ورد عن ر�سول اهلل � Pأنّه قال« :كفى بالموت واعظاً» .
والحمد هلل �أ ّو ًال و�آخر ًا ،وظاهر ًا وباطن ًا.
(((

(((

((( �سورة فاطر ،الآيات.17 – 15 :
المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،86ص .325
((( العالمة
ّ
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المهدوية أمل اإلنسانية

مفاهيم محورية:

XXاإليمان بالمنقذ في الديانات السماوية.
XXحتمية ظهور المصلح في المدارس الفكرية.
XXعقيدة اإلمامية بالمهدي |.
XXآداب العالقة باإلمام المهدي|.

نص الموعظة القرآنية:

ترك ُ
اهلل �أر�ضاً منذ قب�ض �آدمQ
روي عن الإمام الباقر Qقال« :واهلل ما َ
حجته على عباده ،وال تبقى ال ُ
أر�ض بغي ِر �إمام
�إال وفيها �إمام يهتدى ب ِه �إلى اهلل وهو ّ
حجة هلل على عباده» ،وعنه �أي�ض ًا قال« :لو �أ َّن الإمام ُر ِفع من ال ِ
أر�ض �ساعة لماجت
ّ
ب�أه ِلها ،كما يم ُوج البح ُر ب�أه ِله» .
(((

تمهيد

� ّإن ظه ��ور الإيمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي ف ��ي الفكر الإن�ساني عموم ًا
يك�ش ��ف عن وج ��ود �أ�س�س متينة قوية ت�ستند �إليها تنطلق م ��ن الفطرة الإن�سانية .يقول
ال�شهي ��د ال�سي ��د محم ��د باقر ال�ص ��در{« :لي� ��س المه ��دي | تج�س ��يداً لعقيدة
�إ�س�ل�امية ذات طاب ��ع دين ��ي فح�س ��ب ،ب ��ل هو عن ��وانٌ لطموح اتجه ��ت �إليه الب�ش ��رية
بمختل ��ف �أديانها ومذاهبها ،و�ص ��ياغة لإلهام فط ��ري �أدرك النا�س من خالله ـ على
تن ��وع عقائده ��م وو�س ��ائلهم �إل ��ى الغيب ـ �أن للإن�س ��انية يوم� �اً موعوداً عل ��ى الأر�ض
تح ّق ��ق فيه ر�س ��االت ال�س ��ماء مغزاها الكبير وهدفه ��ا النهائي ،وتجد فيه الم�س ��يرة
المكدودة للإن�سان على م ِّر الت�أريخ ا�ستقرارها وطم�أنينتها بعد عناء طويل. »....
(((

((( ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص .179
((( ال�صدر ،ال�سيد محمد باقر ،بحث حول المهدي|� ،ص .8 - 7
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حتمية اإليمان بالمنقذ في الديانات السماوية

يعتبر الإيمان بحتمية ظهور الم�صلح الديني العالمي و�إقامة الدولة الإلهية العادلة
ف ��ي كل الأر�ض م ��ن نقاط اال�شتراك الب ��ارزة بين جميع الأدي ��ان  ،واالختالف فيما
بينها �إنّما هو في تحديد هوية هذا الم�صلح الديني العالمي الذي يحقِّق جميع �أهداف
الأنبياء.R
والمالحظ � ّأن هذه العقي ��دة تم ّثل �أ�ص ًال م�شترك ًا في دعوات الأنبياء  ،Rحيث
� ّإن كل دع ��وة نبوي ��ة ـ وعلى الأقل الدعوات الرئي�سة والكب ��رى ـ تُم ِّثل خطوة على طريق
التمهيد لظهور الم�صلح الديني العالمي الذي يحقِّق �أهداف هذه الدعوات كافة .
 - 1اليهود :الإيمان بفكرة ظهور الم�صلح ثابت عند اليهود مد ّون في التوراة والم�صادر
ف�صل الحديث ع ��ن هذه العقيدة عند اليهود كثير
الديني ��ة المعتبرة عندهم .وقد ّ
من الباحثين المعا�صرين خا�ص ًة في العالم الغربي مثل جورج رذرفورد في كتابه:
«ماليي ��ن من الذي ��ن هم �أحياء اليوم لن يموتوا �أب ��داً» ،وال�سناتور الأميركي بول
منزلي في كتابه« :من يجر�ؤ على الكالم» ،وغيرهما كثير .
وبغ� ��ض النظر ع ��ن مناق�شة �صح ��ة ما ورد م ��ن تف�صيالت في ه ��ذه العقيدة عند
اليه ��ود� ،إ ّال �أن المق ��دار الثابت هو �أنها فكرة مت� ِّأ�صلة ف ��ي تراثهم الديني وبقوة بالغة
م ّكن ��ت اليهودية ـ من خالل تحريف تف�صيالتها وم�صاديقه ��ا ـ �أن تقيم على �أ�سا�سها
تح ��رك ًا ا�ستراتيجي� � ًا طويل الم ��دى وطويل النف� ��س ،ا�ستقطبت له الطاق ��ات اليهودية
المتباينة الأف ��كار واالتجاهات ،ونجحت في تجميع جهودها وتحريكها باتجاه تحقيق
ما �ص ّوره قادة اليهودية لأتباعهم على �أنّه م�صداق التمهيد لظهور المنقذ الموعود.
(((

(((

(((

(((
(((
(((

زين الدين ،ال�شيخ محمد �أمين ،حديث المهدي والمهدوية� ،ص .13
ال�صدر ،ال�شهيد محمد �صادق ،ت�أريخ الغيبة الكبرى  251وما بعدها.
احمد الوا�سطي� ،أهل البيت في الكتاب المق ّد�س� ،ص .123 - 121
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 - 2الن�صارى :كما �آمن الن�صارى ب�أ�صل هذه الفكرة ا�ستناد ًا �إلى مجموعة من الآيات
والب�ش ��ارات الموج ��ودة ف ��ي الإنجيل والت ��وراة .وي�ص� � ِّرح علماء الإنجي ��ل بالإيمان
بحتمية عودة عي�سى الم�سيح في �آخر الزمان ليقود الب�شرية في ثورة عالمية كبرى
يع ��م بعدها الأم ��ن وال�سالم كل الأر�ض كم ��ا يقول الق�س الألمان ��ي فندر في كتابه
«مي ��زان الح ��ق»  ،و�أنه يلج�أ �إل ��ى القوة وال�سيف لإقامة الدول ��ة العالمية العادلة.
وهذا هو االعتقاد ال�سائد لدى مختلف فرق الن�صارى.
(((

حتمية ظهور المصلح في المدارس الفكرية

المالح ��ظ �أن الإيم ��ان بحتمية ظه ��ور الم�صلح العالم ��ي ودولته العادل ��ة ال يخت�ص
بالأديان ال�سماوية بل ي�شمل المدار�س الفكرية والفل�سفية غير الدينية �أي�ض ًا .فنجد في
الت ��راث الفكري الإن�سان ��ي الكثير من الت�صريحات بهذه الحتمي ��ة ،فمث ًال يقول المفكر
وحده تحت لواء واحد و�شعار
البريطاني برتراند ر�سل�« :إن العالم في انتظار م�صلح ُي ّ
واحد» ويقول �ألبرت اين�شتاين �صاحب النظرية الن�سبية�« :إن اليوم الذي ي�سود العال َم
كله فيه ال�سالم وال�صفاء ويكو ُن النا�س متحابين مت�آخين لي�س ببعيد» .
وتح ّدث المف ّكر االيرلندي الم�شهور برنارد �شو ،ب�صراحة ،بحتمية ظهور الم�صلح
وبل ��زوم �أن يك ��ون عم ��ره طوي ًال ي�سب ��ق ظهوره ،وي ��رى ذل ��ك �ضروري ًا لإقام ��ة الدولة
حي ذو بنية ج�س ��دية �ص ��حيحة وطاقة
الموع ��ودة ،في و�صف الم�صلح ب�أنه�« :إن�س ��انٌ ٌّ
عقلي ��ة خارقة� ،إن�س ��انٌ �أعلى يترقى �إليه هذا الإن�س ��ان الأدن ��ى بعد جهد طويل ،و�أنه
يطول ع ُمر ُه حتى ينيف على ثالثمائة �س ��نة وي�س ��تطيع �أن ينتفع بما ا�ستجمعه من
�أطوار الع�صور وما ا�ستجمعه من �أطوار حياته الطويلة» .
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

ب�شارت عهدين� ،ص  ،261نق ًال عن كتاب ميزان الحق للق�س الألماني فندر� ،ص .271
ال�شهر�ستاني ،ال�سيد عبد الر�ضا ،المهدي الموعود ودفع ال�شبهات عنه� ،ص .6
(م .ن)� ،ص .7
�آل يا�سين ،ال�شيخ محمد ح�سن ،المهدي المنتظر بين الت�ص ّور والت�صديق� ،ص .81

ﯜﯝ

140

عقيدة اإلمامية بالمهدي|

يعتق ��د الم�سلم ��ون ب�أن ق�ضي ��ة المهدوية والإم ��ام المهدي �ضرورة م ��ن �ضروريات
الإ�س�ل�ام عل ��ى م�ستوى كون �إمامت ��ه امتداد ًا لنب� � ّوة ر�سول اهلل Pوقي ��ادة الب�شرية،
وعالمية دولته ،وكونه الإمام المفرو�ض الطاعة ،وذلك على قاعدة � ّأن الإمامة رئا�سة
عام ��ة في �أمور الدين والدنيا ،ووظائفها م�ستم ّدة م ��ن النب ّوة ،لناحية قيادة المجتمع
و�إدارة �ش�ؤون الأمة والدولة ،ومرجعية دينية ،ووالية �أمر عامة للم�سلمين كافة .و�إن ما
يع� � ّزز عقيدة الم�سلمين بالمهدي مجموعة الأخب ��ار التي �أ ّكدت �أن الأر�ض ال تخلو من
حجة هلل على الأر�ض.
روي ع ��ن ر�س ��ول اهلل�« :Pإن علي� �اً �إم ��ام �أمت ��ي م ��ن بع ��دي ،وم ��ن ُول ��ده القائم
المنتظر الذي �إذا ظهر يملأ الأر�ض عد ًال وق�سطاً» .
وذك ��ر ال�شيخ الكليني في الكافي ثالث ع�شرة رواية تتح ّدث عن �أن الأر�ض ال تخلو
م ��ن حجة ،عن الإم ��ام ال�صادق �« :Qإن اهلل �أج � ُّ�ل و�أعظم م ��ن �أن يترك الأر�ض
بغير �إمام عادل» .
وعن الإمام الباقر  Qقال« :واهلل ما ترك اهلل �أر�ضاً منذ قب�ض �آدم � Qإال
حجته على عب ��اده ،وال تبقى الأر�ض بغير �إمام
وفيه ��ا �إم ��ام يهت ��دى به �إلى اهلل وهو ّ
حجة هلل على عباده» ،وعنه �أي�ض ًا قال« :لو �أن الإمام رفع من الأر�ض �ساعة لماجت
ّ
ب�أهلها ،كما يموج البحر ب�أهله» .
بالحج ��ة و�أنه الإمام المهدي ،فع ��ن الإمام الكاظم
وق ��د ح ّددت الرواي ��ات المق�صود ّ
الحج ��ة ال تق ��وم هلل عل ��ى خلق ��ه �إال ب�إمام حت ��ى يع ��رف» وورد روايتان
 Qق ��ال�« :إن ّ
بنف� ��س الم�ضمون عن الإمامي ��ن ال�صادق والر�ضا  ،Lوع ��ن الإمام ال�صادق Q
(((

(((

(((

(((
(((
(((

ال�سيد المرع�شي� ،شرح �إحقاق الحق ،ج � ،29ص .238
ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج� ،1ص .178
(م .ن)� ،ص .179
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ق ��ال« :ل ��و كان النا� ��س رجلين لكان �أحدهما الإم ��ام» وقال�« :إن �آخر م ��ن يموت الإمام
حجة هلل عليه»  .وت�ؤ ّكد الأخبار على
لئ�ل�ا يحت� � ّج �أح ٌد على اهلل ع ّز وجل �أنه تركه بغير ّ
�أن انتظ ��ار الف ��رج �أف�ضل العب ��ادة ،وهو في تو�أمة م ��ع الجهاد ،فقد �س� ��أل �شخ�ص الإمام
ال�ص ��ادق  :Qم ��اذا تقول فيم ��ن مات وهو على والي ��ة الأئمة بانتظ ��ار ظهور حكومة
الحق؟
فق ��ال  :Qهو بمنزلة من كان مع القائم ف ��ي ف�سطاطه  -ثم �سكت هنيئة -ثم
قال :هو كمن كان مع ر�سول اهلل .P
ونق ��ل هذا الم�ضمون في روايات كثيرة منها� :أنّه بمنزلة المجاهد بين يدي ر�سول
اهلل  ،Pو�أ ّن ��ه بمنزلة من ا�ست�شهد مع ر�س ��ول اهلل  ،Pو�أنّه بمنزلة من كان قاعد ًا
تحت لواء القائم | .
(((

(((

(((

آداب العالقة باإلمام المهدي|

بالإ�ضاف ��ة للواجبات الإ�سالمية العامة التي تقع عل ��ى المك ّلفين من الم�سلمين في
جمي ��ع الع�ص ��ور والأزمنة كواج ��ب الدعوة الإ�سالمي ��ة والأمر بالمع ��روف والنهي عن
المنك ��ر ومحاربة الف�ساد وغي ��ر ذلك من الواجبات ال�شرعية ،هن ��اك واجبات و�آداب
تخت�ص بع�صر الغيبة ال بد من مراعاتها في عالقتنا بالإمام الحجة |.
عديدة
ّ
 - 1معرفة الإمام المهدي |:

ع ��ن ر�سول اهلل« :من م ��ات وال يعرف �إمامه م ��ات ميتة جاهلي ��ة»  .ي�ستفاد من
الرواي ��ات الواردة عن �أهل البيت ّ �Rأن لمعرفة الإمام �أهمية عظيمة و�أنها �أ�سا�س
لمعرف ��ة اهلل ،و� ّأن طري ��ق الهداية للحق والثب ��ات على ال�ص ��راط الم�ستقيم ال يتم �إال
(((

(((
(((
(((
(((

ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج�،1ص .180
(م .ن)� ،ص .180
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار،ج� ،52ص.125
غيبة النعماني� ،ص  ،130ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،2ص .21
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بمعرفة الإمام المع�ص ��وم واقتفاء �أثره وال�سير على خطاه واال�ست�ضاءة بنوره والثبات
عل ��ى واليت ��ه .فعن الإمام الباقر  Qق ��ال�« :إنّما يعرف اهلل عز وج ��ل ويعبده من
ع ��رف اهلل وع ��رف �إمام ��ه من ��ا �أه ��ل البيت ،وم ��ن ال يع ��رف اهلل عز وج ��ل وال يعرف
الإمام منا �أهل البيت ف�إنّما يعرف ويعبد غير اهلل هكذا واهلل �ض�ل� ً
اال . »!.وما دام
لمعرف ��ة الإم ��ام كل هذه الأهمية الكب ��رى فلي�س المراد منها هو معرف ��ة ا�سمه ون�سبه
فق ��ط …! ب ��ل يتحتم �أن يك ��ون المق�صود بالمعرف ��ة �شيئ ًا �آخر �أكب ��ر وهذا ما يجيب
عن ��ه الإمام ال�صادق  Qحيث يقول ..« :و�أدنى معرف ��ة الإمام �أنّه عدل النبي �إال
درجة النبوة ووارثه ،و�أنّ طاعته طاعة اهلل وطاعة ر�س ��ول اهلل والت�س ��ليم له في كل
�أم ��ر وال ��رد �إلي ��ه والأخذ بقول ��ه ،ويعلم �أنّ الإم ��ام بعد ر�س ��ول اهلل  Pعلي بن �أبي
طال ��ب ثم الح�س ��ن ثم الح�س ��ين ثم علي بن الح�س ��ين ثم محمد بن عل ��ي ثم �أنا ثم
م ��ن بعدي مو�س ��ى ابني ثم من بعده ولده علي وبعد عل ��ي محمد ابنه وبعد محمد
عل ��ي ابن ��ه وبع ��د علي الح�س ��ن ابنه والحجة من ولد الح�س ��ن»  .وع ��ن الف�ضيل بن
ي�س ��ار قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل  Qعن قول اهلل تبارك وتعالى} :ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦ{  .فقال« :يا ف�ضيل اعرف �إمامك ف�إنّك �إذا عرفت �إمامك لم ي�ضرك
تق ّدم هذا الأمر �أو ت�أخّ ر ،ومن عرف �إمامه ثم مات قبل �أن يقوم �صاحب هذا الأمر
كان بمنزلة من كان قاعداً في ع�سكره ..ال بل بمنزلة من قعد تحت لوائه» .
(((

(((

(((

(((

 - 2الثبات على الدين والوالية لأهل البيت :R

م ��ن �أه ��م تكاليفن ��ا ال�شرعي ��ة ف ��ي ع�ص ��ر الغيب ��ة ه ��و الثبات عل ��ى م ��واالة �أهل
البيت  Rوالثبات على العقي ��دة ال�صحيحة ب�إمامة الأئمة االثني ع�شر وخ�صو�ص ًا
(((
(((
(((
(((

ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،1ص  ،181ح .4
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،2ص .120
�سورة الإ�سراء ،الآية.71:
ال�شيخ الكليني ،الكافي ،ج � ،1ص  ،371غيبة النعماني� ،ص  ،329غيبة الطو�سي� ،ص .276
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يتوج ��ب علينا عدم الت�أ ّثر
خاتمه ��م وقائمه ��م المهدي محمد بن الح�سن  .Qكما ّ
بموج ��ات الت�شكي ��ك وت�أثيرات المنحرفين مهم ��ا طال زمان الغيب ��ة �أو كثرت �ضروب
الم�ش ّككي ��ن .فع ��ن ر�س ��ول اهلل ق ��ال« :وال ��ذي بعثني بالح ��ق ب�ش ��يراً ليغيب ��نَّ القائم
م ��ن ول ��دي بعه ��د معه ��ود �إلي ��ه مني حتى يق ��ول �أكث ��ر النا�س م ��ا هلل ف ��ي �آل محمد
فليتم�س ��ك بدين ��ه وال يجعل
حاج ��ة وي�ش ��ك �آخ ��رون ف ��ي والدت ��ه ،فم ��ن �أدرك زمانه
ّ
لل�ش ��يطان �إليه �س ��بي ً
ال ي�ش� �كّكه فيزيله ع ��ن م ّلتي ويخرجه من دين ��ي»  .وعن �أمير
الم�ؤمني ��ن  Qق ��ال« :للقائ ��م من ��ا غيبة �أمده ��ا طويل ،ك�أ ّن ��ي بال�ش ��يعة يجولون
ج ��والن النع ��م في غيبت ��ه يطلبون المرعى ف�ل�ا يجدونه� ،أال فمن ثب ��ت منهم على
يق�س قلبه لطول �أمد غيبة �إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة» .
دينه ولم ُ
(((

(((

 - 3ذكر ف�ضائل الحجة|ومواالته في غيبته:

م ��ن جملة م�صاديق الثبات على الوالية ذكر ف�ضائل الإمام المهدي | و�إ�شاعتها
بي ��ن النا�س والبراءة من �أعدائه .كما جاء عن ر�سول اهلل � Pأنّه قال« :طوبى لمن
�أدرك قائ ��م �أه ��ل بيت ��ي وه ��و ي�أتّم به في غيبته قب ��ل قيامه ويتو ّل ��ى �أولياءه ويعادي
�أع ��داءه ،ذل ��ك من رفقائي وذوي مو ّدتي و�أكرم �أمتي علي يوم القيامة»  .ولقد جاء
ف ��ي الرواي ��ات الحث على تجدي ��د العهد والبيعة م ��ع الإمام المه ��دي | في كل يوم
كم ��ا جاء في دع ��اء العهد الوارد عن الإمام ال�صادق « :Qاللهم �إنّي �أُج ّدد له في
�ص ��بيحة يومي هذا وما ع�ش ��ت من �أيامي عهداً وعقداً وبيع ًة له في عنقي ال �أحول
عنها وال �أزول �أبداً …» .
(((

(((

(((
(((
(((
(((

ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين ،ج � ،1ص  ،51العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص  ،68ح .10
(م .ن)� ،ص  ،303ح  ،14الطبر�سي� ،إعالم الورى� ،ص .400
غيبة الطو�سي� ،ص  ،275ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين ،ج � ،1ص .286
ال�سيد ابن طاوو�س ،م�صباح الزائر� ،ص  ،169ال�شيخ �إبراهيم الكفعمي ،البلد الأمين� ،ص  ،82ال�شيخ الكفعمي،
الم�صباح� ،ص .550
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ال�صبر على المحن والبالء:

حيث � ّإن ع�صر الغيبة الكبرى يتم ّيز بتعاظم الجور والظلم والف�ساد ب�شكل ملحوظ.
وتحث عليه وخ�صو�ص ًا
لذل ��ك جاء الكثير من الأحاديث التي ت�ؤ ّكد على مب ��د�أ ال�صبر ّ
ف ��ي زمن الغيبة وتتح� � ّدث عن عظم �أج ��ر ال�صابرين كما في الأحادي ��ث التالية :عن
الر�س ��ول Pق ��ال�« :إنّ م ��ن ورائكم �أيام ال�ص ��بر ،ال�ص ��بر فيه ��نّ مث ��ل القب�ض على
الجمر ،للعامل فيهنّ مثل �أجر خم�سين رج ً
ال يعملون مثل عملكم»  .وعن الإمام
ال�ص ��ادق  Qقال« :وانتظار الفرج بال�ص ��بر»  .وع ��ن الإمام الر�ضا Qقال:
«م ��ا �أح�س ��ن ال�ص ��بر وانتظار الف ��رج� ،أما �س ��معت قول اهلل عز وج ��ل }:ﮫ ﮬ
ﮭﮮ{ وقوله} :ﮠﮡﮢﮣﮤ{ فعليكم بال�صبر
ف�إ ّنم ��ا يج ��يء الفرج على الي�أ�س»  .ولذلك حينما �سمع الإمام ال�صادق  Qبع�ض
يتح�سرون
�أ�صحاب ��ه يتذاكرون جماعة منهم وقد ماتوا ول ��م يدركوا زمان القائم وهم ّ
على ذلك قال لهم« :من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كان كمن هو مع القائم
في ف�سطاطه ،ثم قال :ال بل كان كال�ضارب بين يدي ر�سول اهلل  Pبال�سيف .وفي
رواية �أخرى كمن ا�ست�شهد مع ر�سول اهلل . »P
(((

(((

(((

(((

 - 5الدعاء للإمام المهدي | والدعاء بتعجيل الفرج:
الدع ��اء ل ��ه| بتعجي ��ل فرجه ،فق ��د ورد من الناحي ��ة المق ّد�سة عل ��ى يد مح ّمد

ب ��ن عثم ��ان في �آخ ��ر توقيعاته « :Qو�أكث ��روا الدع ��اء بتعجي ��ل الفرج ،ف� ��إنّ ذلك
(((
(((
(((
(((

�صحي ��ح الترم ��ذي ،ج � ،2ص  ،437المتقي الهندي ،كنز العمال ،ج �� � ،11ص  ،118الهيثمي ،مجمع الزوائد ،ج ،7
�ص .282
الكلبايكاني ،ال�شيخ لطف اهلل  ،منتخب الأثر� ،ص  ،498الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،19ص .75
العيا�شي ،محمد بن م�سعود ،تف�سير العيا�شي ،ج � ،2ص  ،20ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين ،ج� ،2ص .645
ال�شي ��خ ال�ص ��دوق ،كم ��ال الدين وتمام النعمة ج � ،2ص  ،338ح � ،11أحمد بن محمد بن خالد البرقي ،المحا�سن،
�ص  ،174غيبة النعماني� ،ص  ،200ح .15
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فرجكم»  .ومن ذلك الدعاء المعروف «اللهم كن لوليك الحجة ابن الح�سن، »...
وهن ��اك �أدعية كثيرة للإمام تراجع في م�صادرها ...فنحن م�أمورون بالدعاء للإمام
كم ��ا ج ��اء ذلك في كثير من الروايات عن �أه ��ل البيت  Rولعل ذلك من �أجل بقاء
ال�صلة والرابطة مع الإمام ولعل لذلك �أي�ض ًا �آثار ًا �أخرى نحن ال نعلمها .فعن يون�س بن
عب ��د الرحمن قال� :إن الر�ض ��ا  Qكان ي�أمر بالدعاء ل�صاحب الأمر بهذا الدعاء:
«اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ول�سانك المع ّبر عنك ب�إذنك
الناط ��ق بحكمت ��ك وعين ��ك الناظ ��رة في بر ّيت ��ك و�ش ��اهدك على عب ��ادك الجحجاح
المجاهد العائذ بك العابد عندك ...،الخ» .
يق ��ول ال�سيد ابن طاوو�س الح�سني (ر�ض) به ��ذا الخ�صو�ص« :ف�إ ّياك ثم �إ ّياك �أن
تق� � ّدم نف�س ��ك �أو �أح ��داً من الخالئق في ال ��والء والدعاء له ب�أبلغ الإمكان و�أح�ض ��ر
قلبك ول�سانك في الدعاء لذلك المولى العظيم ال�ش�أن ،و�إياك �أن تعتقد �أنني قلت
ه ��ذا لأنه محتاج �إلى دعائك هيه ��ات هيهات ...!..ف�إذا دعوت لهذا المولى الخا�ص
عند مالك الأحياء والأموات يو�ش ��ك �أن يفتح �أبواب الإجابة لأجله فتدخل �أنت في
وتت�س ��ع رحمة اهلل جل جالله لك
الدعاء لنف�س ��ك ولمن تدعو له في زمرة ف�ض ��له ّ
وكرمه وعنايته بك لتع ّلقك في الدعاء بحبله» .
(((

(((

(((

(((

� - 6إظهار مح ّبته:Q

وتحبيب ��ه �إلى النا�س ،و�إظه ��ار ال�شوق �إلى لقائه  Qور�ؤيت ��ه ،والبكاء والإبكاء
والتباكي والحزن على فراقه ،والت�ص ّدق عنه  Qبق�صد �سالمته.
(((
(((
(((
(((

كم ��ال الدي ��ن وتمام النعمة�� � ،ص  ،485الغيبة لل�شيخ الطو�سي� ،ص  ،293ال�شي ��خ الطبر�سي ،االحتجاج ،ج � ،2ص
.284
ال�سيد ابن طاوو�س ،الإقبال� ،ص  ،85م�صباح الكفعمي� ،ص .146
المتهجد� ،ص .409
م�صباح
الطو�سي،
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،92ص  ،333ال�شيخ
ّ
ال�سيد ابن طاوو�س ،فالح ال�سائل� ،ص .45
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�إهداء ثواب الأعمال العبادية الم�ستح ّبة له :Q

كالح � ّ�ج والطواف عنه  ،Qوال�ص ��وم وال�صالة ،وزيارة م�شاه ��د المع�صومين
� ،Rأو بذل المال لنائب ينوب عنه في �أداء تلك الأعمال.
-8

ال�صالة على الإمام| وال�سالم عليه:

جاء في دعاء العهد:
«اَل ّلـ ُه َّم َب ِّل ْغ َم ْوالنَا الإمام ا ْلها ِد َي ا ْل َم ْه ِد َّي ا ْلقا ِئ َم ب�أمرك َ�صلَواتُ ا ِ
هلل َعلَ ْي ِه و َعلى
الط ِاهري ��نَ َعنْ َجمي� � ِع ا ْل ُم�ؤ ِْمني ��نَ َوا ْل ُم�ؤ ِْم ِ
�آبا ِئ� � ِه ّ
نات في َم�ش ��ارِقِ الأر� ��ض َو َمغا ِربِها
وات ِز َن� � َة َع ْر ِ�ش ا ِ
ال�ص� �لَ ِ
هلل
َ�س� � ْه ِلها َو َج َب ِله ��ا َو َب ِّره ��ا َو َب ْح ِره ��اَ ،و َع ّن ��ي َو َع ��نْ وا ِل َد َّي ِمنَ َّ
َو ِمدا َد َك ِلما ِت ِهَ ،وما �أح�صاه ِع ْل ُم ُه و�أحاط ِب ِه ِكتا ُبهُ»...

12

أفضل عبادة أمتي
انتظار الفرج
مفاهيم محورية:

XXمفهوم االنتظار.
XXاالنتظار العبادة.
XXاالرتباط الروحي باإلمام المهدي |.
XXالدعاء لإلمام الحجة |.
XXزيارته | وإحياء أمره.

نص الموعظة:

روي ع ��ن �أمير الم�ؤمنين عل � ّ�ي بن �أبي طالب « :Qانتظروا الفر َج وال تي�أ�س ��وا
أحب الأعمال �إلى اهلل ع َّز وج َّل انتظار الفرج» .
من روح اهلل ف�إ َّن � َّ
(((

تمهيد

كث ��رت الروايات ا ّلتي تتح َّدث عن انتظار الفرج وف�ضل ��ه ،كالرواية عن ر�سول اهلل
�« :Pأف�ضل جهاد �أُ َّمتي انتظار الفرج» .
أحب الأعمال و�أف�ض ��ل العبادات كما ع َّبرت
فم ��ا هو ه ��ذا االنتظار الذي يعتبر من � ِّ
بع�ض الروايات؟ وكيف يكون؟
(((

مفهوم االنتظار

االنتظار في ال َّلغة بمعنى التر ُّقب  ،والتر ُّب�ص  ،وهو «حالة نف�سان َّية ينبعث منها
الته ّي�ؤ لما تنتظره ،و�ض ّده الي�أ�س ،فك َّلما كان االنتظار �أ�ش ّد كان الته ّي�ؤ �آكد. »...
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج� ،52ص .123
(م .ن) ،ج � ،77ص .143
ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،1ص .424
(م.ن) ،ج� ،7ص .39
الأ�صفهاني ،ميرزا مح َّمد تقي  ،مكيال المكارم ،ج� ،2ص .136

150

ﯜﯝ

مهم ج ًّدا لأ َّننا نتح َّدث عن فترة طويلة ا�ستم ّرت قرون ًا
و� َّإن معرفة كيف ّية االنتظار �أمر ّ
ح َّت ��ى الآن وم َّرت فيه ��ا �أجيال و�أجيال� ،ضمن ظروف مختلف ��ة وفر�ص متفاوتة ،وال يمكن
ترك هذه الأجيال بال تكليف وا�ضح ومح َّدد ،فما هو تكليف هذه الأجيال في هذه الفترة؟
الحجة| لتحقّق الفرج على يديه؟
وكيف من المفتر�ض �أن يكون انتظارها لظهور الإمام ّ
إيجابي
ال�سلبي وال
الإنتظار
ّ
ّ

هناك نهج ��ان مختلفان ومتناق�ضان مت�ص ّوران لكيف ّي ��ة االنتظار ،في زمان الغيبة
الحجة |:
الكبرى للإمام ّ
�لبي :والمق�ص ��ود منه �أن يبقى الإن�سان جال�س� � ًا بدون � ِّأي حراك
�أ -االنتظ ��ار ال�س � ّ
�ري ،ويكتفي بمراقبة عالمات
�أو فعال َّي ��ة تذكر ،وبدون �أن يقوم ب� ِّأي عمل تغيي � ّ
الظهور ،وم ��ا تحقّق منها؛ ليزداد �أمله بقرب الظه ��ور ،كما لو ا�ست�شعر تحقّق
�ش ��يء منها ،وهذا يعني � َّأن الوظيف ��ة الأ�سا�س ّية للم�ؤمنين في ع�صر الغيبة هي
االجتماعي
�أن يعي�ش ��وا �أم ��ل ظهور الإمام|ب ��دون �أن ي�سع ��وا لتغيير الواق ��ع
ِّ
وال�سيا�سي.
ِّ
إيجابي :والمق�صود منه �أن ال يقف الإن�سان مكتوف اليدين �ساكن ًا،
ب -االنتظار ال ّ
ح َّتى يتحقّق الفرج بظهور الإمام ،و�إنَّما يقوم بالواجبات ال�شرع َّية الملقاة على
عاتقه �سواء كانت فرد ّية �أم اجتماع َّية� ،أو لها عالقة بالنظام والحكم...
ف�أ ُّيهما هو االنتظار ال�صحيح والمطلوب �شرع ًا؟
االنتظار العبادة

عن ��د مراجع ��ة الرواي ��ات ال�شريفة ،ال َّ
�شك �أ َّنن ��ا �سن�صل �إلى نتيج ��ة قطع َّية تقول:
� َّإن المطل ��وب من الأجيال ف ��ي ع�صر الغيبة الكبرى ال يمك ��ن �أن يكون مج َّرد ال�سكون
والجلو�س في البيت ،والتخاذل ع ��ن الوظائف ال�شرع َّية الممكنة ،وا ّلتي فيها م�صلحة
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الأ َّم ��ة ،بل هن ��اك العدي ��د م ��ن الأدوار الأ�سا�س َّية ا ّلتي ال ب� � َّد من تنفيذه ��ا ،يمكن �أن
نخت�صرها فيما يلي:
 .1طاعة اهلل وتنفيذ الأحكام ال�شرع ّية:

الحجة |« :...ولو �أ َّن �أ�ش ��ياعنا و َّفقهم اهلل لطاعته على اجتماع م ن
عن الإمام ّ
ولتعجلت لهم ال�س ��عادة
القل ��وب ف ��ي الوفاء بالعه ��د َلما ت�أخَّ ر عنه ��م ال ُيمن بلقائنا،
َّ
بم�شاهدتنا على ح ِّق المعرفة و�صدقها منهم بنا». ...
(((

فاتِّحاد الم�ؤمنين حول ق�ضية الإمام
المهدي| هو �سبب مبا�شر لتعجيل الظهور،
ِّ
العقائدي؛ ل َّأن ذل ��ك حا�صل منذ زمن بعي ��د ،و�إنَّما
ولي� ��س المطل ��وب مج َّرد اال ِّتح ��اد
ّ
العملي .وعندما نتح َّدث عن اتِّحاد ،فهذا يعني �أنَّهم
المطل ��وب االتِّحاد على الم�ستوى
ِّ
كالج�س ��د الواح ��د ا ّلذي له ر�أ� ��س واحد يديره ويق ��وده ،هذا الر�أ�س ا ّل ��ذي ع َّبرت عنه
حجتي
مكاتبت ��ه |« :و�أ َّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها �إلى رواة حديثنا ف�إنَّهم َّ
الولي الفقيه في ع�صر الغيبة.
عليكم و�أنا َّ
حجة اهلل»  ،وهو ُّ
والتم�سك بطاعته ،كما طلب و�أ َّكد
ويك ��ون ه ُّم الم�ؤمنين تطبيق �أحكام اهلل تعال ��ى
ّ
الحجة| في ما ورد عن ��ه« :فاتَّقوا اهلل ج� � ّل جالل ��ه ،وظاهرونا على
علي ��ه الإم ��ام ّ
انتيا�شكم من فتنة قد �أنافت عليكم ،يهلك فيها من ح َّم �أجله ،ويحمى عنها من
�أدرك �أمل ��ه ،وه ��ي �أمارة لأزوف حركتنا ومباثتكم ب�أمرنا ونهينا } ،ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{» . ،
(((

(((

(((

(((

((( (((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،53ص .177
الح ّر العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،27ص .140
انتيا�شكم :انت�شالكم.
�أناف على ال�شيء :طال وارتفع عليه.
الأزوف :االقتراب.
�سورة ال�صف ،الآية.8 :
الميرزا النوري ،خاتمة الم�ستدرك ،ج � ،3ص  ،225من ر�سالة لل�شيخ المفيد.
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 .2توحيد الأُ َّمة وق ّوتها:

المهدي المنتظر|«ما
فالإم ��ام ال�صادق  Qيتح َّدث ب�شكل وا�ضح � َّأن حفيده
ّ
يخرج � اّإل في �أولي ق َّوة».
(((

والق� � َّوة له ��ا جانبان ،ق َّوة ماد َّي ��ة ت�أتي من خالل التجهيز واال�ستع ��داد والتد ُّرب...
وه ��ذا يفتر� ��ض � َّأن هن ��اك تح ُّرك ًا قو ًّيا في ه ��ذا االتجاه قبيل ظه ��ور الإمام | ،وق َّوة
ف ��ي القل ��ب والإرادة ،وهذه تنتج من الثبات �أمام االبت�ل�اءات ،وهناك رواية ت�صفهم:
«�إ َّن قل ��ب رجل منهم �أ�ش� � ّد من زبر الحديد لو م� � ُّروا بالجبال الحديد لتدكدكت ،ال
يكفُّون �سيوفهم حتى ير�ضى اهلل ع َّز وج َّل» .
(((

التمهيد للظهور

هن ��اك العدي ��د م ��ن الروايات تتح� � َّدث ع ��ن �أ�شخا�ص وراي ��ات تظهر قبي ��ل ظهور
الإمام|وتق ��وم بتهيئ ��ة الأر�ض ل ��ه والتمهيد لظهوره ،كالرواية ع ��ن ر�سول اهلل :P
للمهدي»  .ب ��ل � َّإن �أمنية ِّ
«يخ ��رج نا�س من الم�ش ��رق ِّ
كل م�ؤمن �أن يكون في
فيوطئون
ِّ
رك ��ب جنود القائم| عند ظهوره .وفي الرواية عن الإمام الباقر « :Qفيا طوبى
لم ��ن �أدرك ��ه وكان من �أن�ص ��اره»  .والمخل�صون يعملون عل ��ى التمهيد لظهوره ،وتهيئة
الأر�ض ومواءمة الظروف لتحقيق �شرائط الظهور ،وتحقيق اليوم الموعود ،وفي رواية
التقي ِ « :Qل َم ُ�س� � ِّم َي القائ ��م؟ فقال« :لأنَّه يقوم بعد موت
�أ َّن ��ه �سئل الإمام مح َّمد ُّ
ذك ��ره وارت ��داد �أكثر القائلين ب�إمامته .فقيل لهَ :و ِل َم ُ�س� � ِّم َي المنتظر؟ فقال :لأ َّن له
غيبة يكثر �أ ّيامها ،ويطول �أمدها ،فينتظر خروجه المخل�صون ،وينكره المرتابون،
(((

(((

(((
(((
(((
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص .323
القندوزي ،ينابيع المودة ،ج � ،3ص .177
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص .241
النعماني ،الغيبة� ،ص .240
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وي�س ��تهزىء بذك ��ره الجاح ��دون ،ويكذِّب به ��ا الو َّقاتون ،ويهلك فيها الم�س ��تعجلون،
وينجو فيها الم�س ّلمون» .
(((

للحجة ف ��ي غيبت ��ه المم ِّهدين له؟ وما ه ��ي �صفات
فم ��ا هي �صف ��ات المخل�صي ��ن َّ
�أ�صحابه |؟ هذا ما �سنلقي ال�ضوء عليه خالل هذا الدر�سْ � ،إن �شاء اهلل تعالى.
 .1الإيمان بالغيب:

ف ��ي الرواي ��ة �سئل الإمام جعفر بن مح َّمد ال�ص ��ادق  Qعن قول اهلل ع َّز وج َّل:
�ي Q
} ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ{ فق ��ال« :الم ّتق ��ون �ش ��يعة عل � ّ
الحجة (الغائب) و�شاهد ذلك قوله تعالى}:ﯶﯷﯸﯹ
والغيب فهو ّ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ{» . ،
(((

((( (((

الحجة| �أ�صبح من الغيب نتيجة غيبته ،والإيمان به �إيمان بالغيب،
� َّإن وجود الإمام ّ
متي�سر ًا
والإيمان بالغيب هو من �صفات الم َّتقين ،لذلك كان الإيمان بالإمام ّ
الحجة| ّ
على الم َّتقين.
 .2حزب اهلل:

أن�صاري عن ر�سول اهلل Pقال :في حديث طويل عندما
ع ��ن جابر بن عبد اهلل ال
ّ
النبي  Pع ��ن �أو�صيائه ،فع َّدهم النب � ّ�ي الأكرم � Pإلى �أن ق ��ال« :ومن بعده
�سئ ��ل ّ
والحجة ،فيغيب
بالمهدي والقائم
�كري) ابنه مح َّمد ،يدعى
ّ
(�أي بعد الح�س ��ن الع�س � ّ
ّ
ث� � َّم يخ ��رج ،ف� ��إذا خ ��رج يم�ل��أ الأر�ض ق�س ��طاً وع ��د ًال كما ملئت ج ��وراً وظلم� �اً ،طوبى
لل�ص ��ابرين في غيبته ،طوبى للمقيمين على مح َّبته �أولئك الذين و�ص ��فهم اهلل في
(((
(((
(((
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،51ص .30
�سورة البقرة ،الآيتان.2 - 1 :
�سورة يون�س ،الآية.20 :
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص .124
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كتاب ��ه وق ��ال}:ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ{ ((( ،وق ��ال تعالى }:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ{ . ،
((( (((

 .3ال�صبر على الأذى:

ال �ش � َّ�ك � َّأن زمن الغيبة زمن ابتالءات وامتحان ��ات �صعبة تحتاج للكثير من الثبات
وال�صب ��ر ،وه ��ذا ما �أ َّك ��دت عليه الرواي ��ات �أي�ض ًا ،فف ��ي الرواية عن الإم ��ام الح�سين
�« :Qأما �أ َّن ال�ص ��ابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بال�سيف
بين يدي ر�سول اهلل. »P
(((

.4

الحجة:
جهوز ّية �أ�صحاب
ّ

الخا�صة
و�أ َّما بعد ظهور الإمام| ،ف�سيكون ظهوره بين �أ�صحاب لهم �صفاتهم
ّ
�أي�ض ًا ،ومن هذه ال�صفات اال�ستعداد والجهوز ّية ،ففي الرواية عن الإمام مح َّمد
الباقر  Qوالإم��ام جعفر ال�صادق  Qفي قوله تعالى}:ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ{ �أنّهما قاال« :ال ّأمة المعدودة هم �أ�صحاب
المهدي| ف��ي �آخ��ر ال��زم��ان ثالثمئة وث�لاث��ة ع�شر رج�ل ً�ا ك �ع � َّدة �أه��ل ب��در،
ِّ
(((

(((
(((
(((
(((
(((

�سورة البقرة ،الآيتان.3 - 2 :
�سورة المجادلة ،الآية.22 :
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص .143
ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص .318
�سورة هود ،الآية.8 :
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يجتمعون في �ساع ٍة واحد ٍة كما يجتمع قزع الخريف» .
(((

فمن المالحظ ف ��ي هذه الرواية كيف يجتمع �أ�صحاب الإمام في �ساع ٍة واحد ٍة ،ما
ي�شير �إلى الجهوز َّية التا َّمة ا ّلتي يتم َّتع بها ه�ؤالء الأ�شخا�ص بحيث لم ين�شغلوا بتجهيز
المقدمات وتهيئة الأمور لتلبية النداء ،بل كانوا جاهزين وحا�ضرين تمام ًا.
ِّ
.5

تم ّني ال�شهادة:

عن الإمام جعفر بن مح َّمد ال�صادق  Qقالَ « :ي ْد ُع ْو َن بال�ش ��هادة ويتم َّن ْو َن �أنْ
ُيقتلوا في �سبيل اهلل» .
(((

 .6االرتباط باهلل تعالى:

الحجة|بارتباطهم باهلل �سبحان ��ه وتعالى وعبادتهم له
يتم َّي ��ز �أ�صحاب الإم ��ام ّ
دوي كدو ِِّي
وتهجده ��م في ال َّليل ،وقد ورد في الحديث« :رجال ال ينام ��ون ال َّليل لهم ٌّ
ُّ
النحل ،يبيتون قياماً على �أطرافهم وي�ص ��بحون على خيولهم ،رهبان بالليل ليوث
بالنَّهار ،وهم من خ�شية اهلل م�شفقون» .
(((

ّ
كيف نعزز االرتباط الروحي باإلمام|؟

الحجة
المهدي|لي�س مج ّرد ارتباط بفكرة عقيد ّية غيب ّية
ّ
�إن االرتباط بالإم ��ام ّ
حي ج�س ��د ًا وروح ًا يعي�ش بيننا يرانا ونراه يعرفنا وال نعرفه ي�س ّددنا
ب ��ل ب�إن�سان كامل ٍّ
والجن بل �إمام الكون
ويوجهن ��ا �إلى حيث م�صلحتن ��ا وم�صلحة الأ ّمة وهو �إمام الإن�س
ّ
ّ
وقوام ��ه ،فل ��وال وجود الإمام ل�ساخ ��ت الأر�ض ب�أهلها ،فهو �أمان لأه ��ل الأر�ض كما � ّأن
النج ��وم �أم ��ان لأهل ال�سماء كما ورد في الأحادي ��ث الم�أثورة عنهم Rوهذا يعني
(((
(((
(((

العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،9ص .103
علي النمازي ال�شاهرودي ،م�ستدرك �سفينة البحار ،ج � ،6ص .190
ال�شيخ ّ
العالمة المجل�سي ،بحار الأنوار ،ج � ،52ص .308
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� ّأن الإم ��ام| لو �سحب �ألطافه ولم يتدخّ ل في بع� ��ض ال�ش�ؤون ،ولم يعمل على رعاية
الأُ ّم ��ة وت�سديدها في حركتها ومواقفها فاهلل وحده يعلم كيف �سي�صبح حال المجتمع
الإ�سالم � ّ�ي و�إل ��ى � ّأي درجة من االنحطاط وال�ضي ��اع يمكن �أن ي�صل .له ��ذا علينا �أن
نحاف ��ظ عل ��ى عالقة و�صلة وثيقة ب�إم ��ام زماننا | .وهناك الكثير م ��ن الأمور ا ّلتي
تق� � ّوي �أوا�ص ��ر العالقة ب�إمام الزم ��ان| ومنها الدعاء ،ن�شير هن ��ا �إلى ق�سمين من
الدعاء:
حجة اهلل تعالى على خلقه.
 - 1الدعاء لمعرفته والثبات على واليته ،باعتباره ّ
 - 2الدعاء له  Qلحفظه ون�صرته.
وف ��ي المجالي ��ن �أدعية كثيرة نقت�صر هن ��ا على ذكر المخت�ص ��ر منها محيلين في
المخت�صة.
غيره �إلى الم�صادر
ّ
فق ��د روي ع ��ن الإمام ال�ص ��ادق  :Qيا زرارة �إن �أدركت ذل ��ك الزمان  -زمان
الغيب ��ة  -ف�أدم ه ��ذا الدعاء« :ال َّله َّم ع ّرفني نف�س ��ك ف�إنّك �إن لم تع ّرفني نف�س ��ك لم
حجتك،
�أعرف ر�س ��ولك ،ال َّله َّم ع ّرفني ر�س ��ولك ف�إن لم تع ّرفني ر�س ��ولك لم �أعرف ّ
حجتك �ضللت عن ديني» .
حجتك ف�إنّك �إن لم تع ّرفني ّ
ال َّله َّم ع ّرفني ّ
وع ��ن عب ��د اهلل بن �س ��نان عن الإمام ال�ص ��ادق � Qأ ّن ��ه ق ��ال� :ست�صيبكم �شبهة
فتبق ��ون بال َع َلم ُيرى و�إمام هدى وال ينج ��و � اّإل من دعا بدعاء الغريق قلت :كيف دعاء
الغري ��ق؟ ق ��ال :يقول« :ي ��ا اهلل ،يا رحمن ي ��ا رحيم ،يا مق ّل ��ب القلوب ث ّب ��ت قلبي على
دينك» .
(((

(((

(((
(((

الق ّمي ،ال�شيخ عبا�س ،منتهى الآمال ،ج� ،2ص .866
ال�شيخ ال�صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص .352

157

جرفلا راظتنا  يتمأ ةدابع لضفأ

�أ -دعاء العهد:

وينبغ ��ي التنبي ��ه على � ّأن ه ��ذا الدعاء المتق ّدم غي ��ر دعاء العه ��د الم�شهور و�إن
ا�شت ��رك معه في �أكثر �ألفاظ ��ه .وال يت�سع المجال هنا لإيراد «دع ��اء العهد» فنكتفي
بالت�أكي ��د على �أهم ّيته حيث ورد عن الإمام ال�صادق � Qأنه قال« :من دعا بهذا
الدعاء �أربعين �ص ��باحاً كان من �أن�ص ��ار القائم  Qو�إن مات قبل ظهوره �أحياه
اهلل تعال ��ى ح ّت ��ى يجاه ��د معه ويكتب له بع ��دد كلّ كلمة �ألف ح�س ��نة ويمحى عنه
�ألف �سيئة» .
(((

ب -دعاء الندبة:

وه ��و مذكور في مختلف كتب الأدعية والم�شهور �أنه يقر�أ ك ّل يوم جمعة ...و�أ�ضاف
المح� � ّدث �صاح ��ب الم�ست ��درك ف ��ي «تح ّي ��ة الزائ ��ر» ا�ستحب ��اب قراءته ف ��ي الأعياد
الأربعة .
(((

ج -دعاء ليلة الن�صف من �شعبان:
وه ��ي ليلة عظيمة ت�ضاهي ليلة القدر ...وقد ورد � ّأن اهلل جعلها لأهل البيت R

في مقابل ليلة القدر للم�صطفى . P
(((

الزيارة

وم ��ن الأمور ا ّلتي تق� � ّوي العالقة ب�صاح ��ب الع�صر|�أي�ض ًا الزي ��ارة له ،وقد ورد
الحث عليها في الكثير من الموارد.
ّ
�تحب زي ��ارة المه ��دي ف ��ي ك ّل م ��كان وزم ��ان والدعاء
ق ��ال الكفعم � ّ�ي ُ « :Mي�س � ّ
(((
(((
(((

الأ�صفهاني ،مكيال المكارم ،ج � ،2ص .234
النوري ،الميرزا ح�سين ،تحية الزائر� ،ص .226
المتهجد� ،ص .762
الكفعمي ،م�صباح
ّ
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بتعجيل فرجه �صلوات اهلل عليه. » ...
وزياراته � Qأي�ض ًا كثيرة نكتفي هنا بذكر بع�ضها مع الإ�شارة �إلى بع�ضها الآخر:
(((

زيارة بعد �صالة الفجر� :أوردها ال�س ّيد الجليل ابن طاوو�س ر�ضي اهلل عنه .
(((

ي ��وم الجمع ��ة� :أورد ال�س ّيد الجليل ابن طاوو�س علي ��ه الرحمة هذه الزيارة للإمام
المنتظر | في يوم الجمعة .
(((

علي خان ر�ضوان اهلل عليه :ا�ستغاثة
زيارة �سالم اهلل الكامل :قال المحقّق ال�س ّيد ّ
�إلى �صاحب الزمان من حيث تكون ت�ص ّلي ركعتين بالحمد و�سورة وقم م�ستقبل القبلة
تحت ال�سماء وقل� :سالم اهلل الكامل التا ّم ال�شامل الخ .
زي ��ارة �س�ل�ام على �آل ي�س :وه ��ي زيارة معروفة ج ّد ًا ك�سابقته ��ا و ُي�ستفاد من كالم
بع�ض �أهل العبادة � ّأن هاتين الزيارتين طريق �إلى الت�ش ّرف بلقائه .Q
وه ��ذه الزي ��ارة موج ��ودة ف ��ي مفاتي ��ح الجنان وق ��د ورد ف ��ي روايتها ق ��ول الإمام
المنتظر|:
(((

التوجه بنا �إلى اهلل تعالى و�إلينا فقولوا� :سالم على �آل ي�س الخ» .
«�إذا �أردتم ّ
(((

وهناك العديد من الزيارات في �أماكن م�شرفة و�أوقات مباركة فلتطلب من مظانها.
إحياء أمره بين الناس

المهدي| و�إحياء �أمره بينهم وذلك عن
ال ب ّد من العم ��ل لتعريف النا�س بالإمام
ّ
طريق:
(((
(((
(((
(((
(((

الكفعمي ،البلد الأمين� ،ص .309
حيدر الكاظمي ،عمدة الزائر� ،ص.360- 359
المحدث النوري ،النجم الثاقب� ،ص .467
حيدر الكاظمي ،عمدة الزائر� ،ص .131
(م .ن) ،عمدة الزائر� ،ص .345
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زي ��ارة المجاهدي ��ن ف ��ي مواقعه ��م الجهاد ّي ��ة وغيره ��ا وعي ��ادة الجرح ��ى منهم
باعتباره ��م جنوده  Qوقد ورد عنه ��م « :Rمن لم يقدر عل ��ى زيارتنا فليزر
�صالحي موالينا ُيكتب له ثواب زيارتنا».
•�إقامة مجال�س الدعاء والزيارة له  Qخ�صو�ص ًا دعاء الندبة.
•�إقامة الندوات واالحتفاالت �أو الم�شاركة بالح�ضور فيها.
•نظم ال�شعر.
•ت�أليف الكتب وكتابة المقاالت.
•االهتمام ب�إحياء ليلة الن�صف من �شعبان.
•تعميم مظاهر الزينة واالبتهاج في يوم مولده المبارك في  15من �شعبان.
•االهتمام ب�ش�ؤون الفقراء والمحتاجين دائم ًا با�سمه.Q
•�إلى غير ذلك من الأ�ساليب ا ّلتي ت�شترك جميعها في تحقيق هذا الهدف.

