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المقدمة

الحم���د هلل رب العالمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن���ا محمدP وعلى اآله الطاهرين 

و�سحبه المنتجبين، وبعد. 

اإّن الإ�س���الم لي����س منه���ج اعتقاد واإيم���ان في القل���ب فح�سب، بل ه���و منهج حياة 

اإن�ساني���ة واجتماعية واقعية، يتج�ّس���د فيها العتقاد والإيمان ممار�سة عملية في جميع 

جوانب الحياة ومتطّلباتها الفردية والجتماعية، وذلك على مبداأ التنا�سح  والإح�سان 

، وهذا ما يلزم 
(1(

والت�سحي���ة والإيث���ار، قال اهلل تعال���ى: {ەئ وئ وئ ۇئ}

النا����س بالكثي���ر من الواجبات تجاه بع�سه���م البع�س كاأفراد، وتج���اه المجتمع ككيان 

اجتماع���ي يحت�س���ن الجميع، وم���ن اأهم هذه الواجب���ات ال�سعي الدائ���م اإلى تح�سين 

المجتم���ع من كل الآفات، وحمايته م���ن كل المفا�سد والم�سار بقل���ع الأ�سباب واإيجاد 

البيئة ال�سليمة، للتمّكن من التربية ال�سالحة لأفراده .

وهذا ما نجده في القراآن الكريم، قال اهلل تعالى :{چ چ چ ڇ ڇ 

ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
. فالتقّيد بهذا الأمر الإلهي يع�سم الإن�سان عن التق�سير في واجباته، 

(2(
ژ}

وف���ي مراعاة حق���وق المجتم���ع وعلى راأ�سه���ا تح�سينه م���ن الآفات، وقد ح���ّث النبي 

محم���د P كل م�سلم ليكون م�سوؤوًل في بيئته الجتماعية، من خالل الهتمام باأمور 

)1)   �سورة المائدة، الآية:2.

)2)  �سورة النحل، الآية: 90.
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الم�سلمي���ن وم�ساركته���م في اآمالهم واآلمهم، فروي عن ر�سول اهلل P: »من اأ�ش���بح 

. وذلك لأّن التكافل الجتماعي جزء من 
ل يهتم باأُمور الم�ش���لمين فلي�ص بم�ش���لم«)1)

عقي���دة الم�سلم والتزامه الديني، وه���و نظام اأخالقي يقوم على الحب والإيثار ويقظة 

ال�سمي���ر ومراقب���ة اهلل عزَّ وجل، ول يقت�س���ر على حفظ حقوق الإن�س���ان المادية؛ بل 

ي�سمل اأي�سًا المعنوية، و غايته التوفيق بين م�سلحة المجتمع وم�سلحة الفرد. 

وبن���اًء على هذه الأ�س�س ي�ستمّر مرك���ز نون للتاأليف والترجمة ف���ي اإعداد واإ�سدار 

�سل�سل���ة الدرو����س الثقافية، الت���ي تزخر بالعديد م���ن المفاهيم التربوي���ة والأخالقية 

والجتماعية...، بغية تقديم الثقافة الأ�سيلة في تربية الفرد وبناء المجتمع. 

والحمد هلل رب العالمين

)1)  ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 2 ، �س163.
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كيف يصبح الله حاضرا
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كمال اإلنسان





نص الموعظة القرآنية:

ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ  تعال���ى:  اهلل  يق���ول 

 .(1(
ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ ڇ}

لقاء الله تعالى

ل يوج���د كم���اٌل لالإن�سان اأجّل واأرفع من لق���اء اهلل �سبحانه وتعالى، وهو من اأ�سمى 

مقام���ات الإن�ساني���ة ال�سامخ���ة. ول �سعادة اأكب���ر للموؤمن من التقّرب اإل���ى اهلل تعالى 

�ساح���ب الكم���ال المح�س، والقدرة الالمحدودة، والعل���م المطلق، ول راحة اأعلى من 

اليقين باأّن الإن�سان ل محالة راجٌع اإلى ربٍّ ودوٍد رحيٍم.

وقد ب�ّس���ر عّز وجّل الموؤمني���ن بلقائه، فق���ال {ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

 .
(2(

ۆئ ۆئ}
ووعد الذين يرجون لقاءه باأّن لهم ما ياأملون {ى ى       ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ 

 .
(3(

ۆئ     ۆئ ۈئ}

)1)   �سورة الرعد، الآية: 2.
)2)   �سورة البقرة، الآية: 223.
)3)  �سورة العنكبوت، الآية: 5.
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وو�سف تعالى المكّذبين بلقائه باأّنهم خا�سرون وغير مهتدين {ڄ ڃ ڃ ڃ      

.
(1(

ڃ چ چ چ       چ}
واأّن الكافري���ن بلقائ���ه هم ف���ي الحقيقة يائ�سون من رحم���ة اهلل، ولهم عذاٌب األيم 

مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ       {ېئ 

 .
(2(

ىئ}
واأّنه تعالى �سوف يكلهم اإلى اأنف�سهم ويذرهم في عماهم {گ ڳ   ڳ ڳ 

.
(3(

{ ڳ ڱ ڱ 
 اأم���ا اأه���ل الإيم���ان والخ�سوع فاإّنه���م على يقي���ٍن بلقاء رّبه���م واأّنهم اإلي���ه راجعون 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ۇ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  {ۓ 

 .
(4(

ۋ ۅ ۅ ۉ}

ب���ل واإّن قلوبهم وجل���ٌة وفرحٌة برجوعهم اإليه �سبحان���ه تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ 

.
(5(

ٻ پ پ پ پ ڀ}
لأّنه���م على يقي���ٍن اأّن اهلل تعالى لم يخلقه���م عبثًا {ے ے ۓ ۓ 

 .
(6(

ڭ ڭ ڭ ڭ}
.

(7(
بل يعلمون علم اليقين اأّنه ا�سطنعهم لنف�سه {ڳ ڳ} 

)1)   �سورة يون�س، الآية:  45.
)2)   �سورة العنكبوت، الآية:  23.

)3)   �سورة يون�س، الآية:  11.
)4)   �سورة البقرة، الآيتان:  45 – 46.

)5)   �سورة الموؤمنون، الآية:  60.
)6)   �سورة الموؤمنون، الآية: 115.

)7)   �سورة طه، الآية: 41.
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، را�سيًة 
(1(

ها {ڱ   ں ں ڻ  } لذا تكون نفو�س الموؤمنين مطمئنًة بالرجوع اإلى ربِّ

بالدخ���ول في عباده ال�سالحي���ن والوفود اإلى جّن���ة لقائه {ٺ ٿ ٿ ٿ 

 .
(2(

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ     ڦ }

حضور الله في حياتنا

لق���اء اهلل تعال���ى على نحوي���ن، لقاٌء في الدنيا ولق���اٌء في يوم القيام���ة عند البعث 

والح�ساب. وكالمنا الآن يتمحور حول لقاء اهلل في الدنيا قبل الآخرة. ولي�س المق�سود 

بلق���اء الحق تعال���ى اللقاء الح�ّسي وروؤيته تعالى بالب�سر الم���ادي، لأّن اهلل تعالى لي�س 

بج�س���ٍم، ول يح���ّده م���كان، ول ُي���رى بالعي���ن، فاإّن���ه {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

. ب���ل المراد به اللقاء المعنوي، بمعنى ح�سوره تعالى 
(3(

ڤڤ ڤ ڤ ڦ}
الدائ���م في حياتنا، وع���دم الغفلة عنه اأبدًا، والتوّجه اإليه با�ستم���رار، وم�ساهدة اآياته 

واآثار قدرته تعالى في كّل �سيٍء. فال نعبد غيره، ول ندعو �سواه، ول نطلب حوائجنا اإّل 

من���ه. فالإن�سان عندما يدرك اأّن اهلل تعالى خالقه، ومالك كل �سيء، وبيده الأمر كله، 

وه���و في ال�سماء اإلهٌ، وفي الأر�س اإله، وهو رّب العالمين، فمن الطبيعي اأن يتوّجه اإليه 

بالعبودّية له والت�سليم. 

والو�سول اإلى هذه المنزلة الإن�سانية الّرفيعة، من لقاء الحق والح�سور في مح�سره 

ما ي�سبح مي�سورًا في حالٍة واحدٍة فقط، وهي عندما ي�سبح اهلل تعالى حا�سرًا دائمًا  اإنِّ

ف���ي حياة الإن�سان، في���رى الإن�سان خالقه حا�س���رًا وموجودًا في جمي���ع �سوؤون حياته، 

وي�ساهد نف�سه دائمًا في م�سهد اهلل العظيم وفي �ساحة ح�سابه يوم القيامة. 

)1)  �سورة العلق، الآية:  8.
)2)   �سورة الفجر، الآيتان: 27 - 30.

)3)   �سورة الأنعام، الآية: 103.
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وكي���ف ل يكون ذلك وهو تعالى معه اأينما وّلى وجهه {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  

.
(1(

ڃ  ڃ}
وه���و اأقرب اإلي���ه من حبل الوري���د {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ 

.
(2(

ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ}

وهو �ساهٌد على كّل حركٍة يقوم بها وكّل لفظٍة ينطق بها {ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

.
(3(

وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ}
فالإن�س���ان اإذا اأراد اأن يح�سل على مقع���د �سدٍق عند اهلل، ينبغي له في البداية اأن 

ي���رى اهلل حا�سرًا وناظ���رًا اإليه في جميع �سوؤونه، ثم بعد ذلك ي���وؤّدي على اأ�سا�س هذا 

ال�سه���ود جمي���ع الأعمال خال�س���ًة لوجه اهلل. فمّم���ا اأو�سى به ر�س���ول اهلل P اأبا ذر 

)ر�س( اأن قال له: »يا اأبا ذّر اإنك مّنا اأهل البيت، واإني مو�ش���يك بو�ش���ّية فاحفظها، 

فاإّنه���ا جامعة لطرِق الخير و�ش���بِله، فاإنك اإن حفظته���ا كان لك بها كفالن، يا اأبا ذّر 

اعبد اهلل كاأنك تراه، فاإن كنت ل تراه فاإنه يراك، واعلم اأن اأول عبادة اهلل المعِرفة 

. وه���ذه الحالة تح�سل لالإن�سان في هذه الدنيا نتيج���ة الّطهر والتقوى والعبادة 
ب���ه«)4)

وتهذيب النف�س. وقد �ساأل رجٌل يقال له ذعلب اأميَر الموؤمنين Q: »هل راأيت ربك؟ 

قال Q: ويلك يا ذعلب ما كنت اأعبد رّباً لم اأره. فقال: يا اأمير الموؤمنين: كيف 

راأيت���ه؟ ق���ال Q: ويل���ك يا ذعلب لم تره العيون بم�ش���اهدة الأب�ش���ار، ولكن راأته 

.
القلوب بحقائِق الإيمان«)5)

)1)   �سورة الحديد، الآية:  4.
)2)   �سورة ق، الآية:  16.

)3)   �سورة يون�س، الآية: 61.
)4)   العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 74، �س 76.

)5)   ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 1، �س 138.
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أثر حضور الله في حياتنا

اإذا اأدرك الإن�س���ان اأّن���ه ف���ي مح�س���ر اهلل تقّد�س���ت ذات���ه، واأنه مّطل���ٌع على جميع 

حركاته و�سكناته، فلن يقوم بالأعمال التي ل تر�سي اهلل، ولن يع�سيه اأبدًا، بل �سوف 

ي�سع���ى دائم���ًا لأن يجعل كّل اأعمال���ه موافقًة لإرادته تعالى وخال�س���ًة لوجهه �سبحانه. 

ف���اهلل تعالى يرى وي�ساهد اأعمال الإن�سان، ولي�س ه���و وحده واإنما ر�سوله P والأئمة 

المع�سوم���ون R �ساهدون على اأفعالن���ا اأي�سًا {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

وع���ن   .
(1(

وئ} وئ          ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى       ې  ېې 
الإم���ام ال�س���ادق Q قال: »ُتعَر����ص الأعمال على ر�ش���وِل اهلل P اأعم���اُل العباِد 

كّل �ش���باح اأبرارها وفّجارها فاحذروها، وهو قول اهلل تعالى {ۅ ۅ ۉ ۉ 

. وعندم���ا �سئل Q ع���ن »الموؤمنون« في الآي���ة الكريمة قال 
ې}، و�ش���كت«)2)

Q: »هم الأئمة«.

ف���اإذا اأدرك الإن�س���ان هذه الحقيقة وه���ي اأن كل اأعماله م�سه���ودٌة عند اهلل ومالئكته 

الذي���ن يكتب���ون كل �س���يء، وكذل���ك الأئم���ة المع�سومي���ن Q، عندها �س���وف ي�سعى 

الحات. اأما اإذا لم يّطلع الإن�سان على اأ�سل اأن »اهلل معه«   لجتن���اب المعا�سي وفعل ال�سّ

دائم���ًا، وظ���ّن اأنه غائٌب عنه، فاإّنه �سوف يغرق بالغفلة، و�س���وف يتهاون في اأداء الأعمال 

الواجبة عليه، ولن يهتّم باجتناب المحّرمات. بخالف ما اإذا اأدرك اأّن اهلل تعالى محيٌط 

ب���ه ووجد نف�س���ه دائمًا في م�سهده ومح�سره، فاإنه ي�سع���ى لأداء كل الأعمال طبق الإرادة 

الإلهي���ة. وهذه الأعمال التي توؤّدى وفق اإرادة اهلل هي اأعم���اٌل مقّربٌة اإلى اهلل، كال�سالة 

 كما ورد عن الإمام الر�سا Q. واإذا و�سل الإن�سان 
مثاًل التي هي »قربان كل تقي«)3)

اإل���ى هذا الحّد فاعتق���د اأّن اهلل ناظٌر اإلى اأعماله، راعى الخلو����س اأي�سًا في كل اأعماله. 

)1)   �سورة التوبة، الآية: 105.
)2)   ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 1، �س 219.

)3)   )م.ن(، ج 3، �س 265.



ۈ  ٴۇ22

فهو من جهٍة يوؤّدي الأعمال بح�سب اأوامر اهلل، ومن ناحيٍة ثانية يكون مخل�سًا في القيام 

باأعم���ال البّر والخير. وه���ذه منزلٌة رفيعٌة ي�سل اإليها الإن�سان وهي متي�ّسرة للجميع، فما 

اأخ�سر الذين يبيعون اأنف�سهم للدنيا وهم مدعّوون للو�سول اإلى هذا المقام الرفيع.

الشهداء هم أهل الحضور واللقاء

اإّن اأكثر من ي�ست�سعر هذه المعاني ال�سامية جيدًا، ويتوق اإلى هذه المنازل الرفيعة، 

وي�سب���و اإليه���ا دائمًا ه���و ذلك الإن�س���ان العا�سق لل�سه���ادة في مترا����س الحرب وثغور 

الجهاد، لأّن قلبه لم يتعّلق ب�سيٍء اإل باهلل تعالى الحّي الذي ل يفنى.

فالمجاهد تعني الح�سور، ويقابلها الغيب وال�سياع، وهي عبارٌة عن ح�سور الإن�سان 

في المح�سر الإلهي باختياره واإرادته حيث ي�سل المجاهد في ع�سقه هلل اإلى درجٍة من 

ال�س���وق والول���ه للقاء المحبوب ل يرى معها الدنيا اإل �سجن���ًا وقيدًا ومانعًا من الو�سول 

اإلى ال�سعادة المطلقة، فيرفع حجاب الج�سم الماّدي عن وجه الروح وحياتها الأبدية. 

فال�سهي���د عندم���ا ي���درك اأّن اهلل تعالى محيٌط به، ومع���ه دائمًا، واأق���رب اإليه من 

نف�س���ه، فاإّن���ه ل يتوّرع عن تقديم كل وجوده في �سبيل���ه. ال�سهيد هو الذي عرف اأ�سرار 

الحياة، ف�سهد الدنيا بعين الحقيقة؛ اأنها دار الغرور والقرية الظالم اأهلها، ولم يغفل 

ْنيا اإِلَّ  ع���ن الآخرة التي ه���ي دار الحيوان اأي الحياة الحقيقية، {َوما ه���ِذِه اْلَحياُة الدُّ

. ف�سار الموت عنده 
(1(

اَر اْلآِخَرَة َلِهَي اْلَحَي���واُن َلْو كاُنوا َيْعَلُم���وَن} َلْه���ٌو َوَلِع���ٌب َواإِنَّ الدَّ

اأمني���ًة، لأّنه باب الو�سول اإلى تل���ك الحياة الحقيقية، وباتت الدنيا �ساحة جهاٍد دوؤوٍب 

للق���اء المحبوب، فه���و يتمّنى الم���وت طلبًا لالآخرة، وي���رى الدنيا حجاب���ًا ومانعًا من 

الو�سول اإلى غايته الكبرى. فاختار اأن ي�سلك الطريق الأ�سرع والأق�سر للقاء اهلل ونيل 

ر�سوان���ه، وهل من طريٍق اأ�سرع اإلى ر�سوان اهلل من بذل المهج وخو�س اللجج والقتل 

في �سبيله؟! وهو غاية منى العا�سقين واأق�سى مراد الطالبين!

)1)   �سورة العنكبوت، الآية:  64.
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ل���ذا كان ال�سه���داء في مقامهم العال���ي عند اهلل ولي�س عند اأحٍد �س���واه، اأحياء في 

كنف���ه بالحي���اة الحقيقي���ة، لهم رزٌق ل حّد ل���ه، وعطاٌء غير مج���ذوذ، {پ    ڀ 

ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  ،{گ 
(1(

ٺٺ} ڀ  ڀ  ڀ 
. ل معن���ى للخوف اأو الح���زن لديهم، لأّن الإن�س���ان اإنما يحزن ويغتّم 

(2(
ڻ ڻ}

عل���ى المفقود والزائل، وهم اإّنما تعّلقت قلوبه���م بالحّي الذي ل يزول ول يفنى، لذا ل 

يط���رق الخوف اأو الحزن �ساحتهم على الإطالق بل {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

لأن   ،
(3(

ہ ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ  ڭ ڭ}
ال�سه���داء ج�ّسدوا في حياتهم كل معاني الت�سحية والوفاء وال�سبر والإقدام وال�سدق 

والإخال�س والع�سق والفناء في المحبوب، فكان لهم ما اأرادوا {ڃ چ چ چ 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
. ل���ذا كان عي���د الإمام الخميني} هو الي���وم الذي يرزقه اهلل 

(4(
ژ ژ}

تعال���ى ال�سهادة في �سبيله: »اإن يوم فرحتنا و�ش���عادتنا هو ي���وم نرتاح من هذه الدنيا 

.
الملّوثة والمليئة بالآلم والعذاب والبالء. اإن عيدنا ويومنا ال�شعيد هو ال�شهادة«)5)

 في حياتنا؟
ً
كيف يصبح الله حاضرا

اإذا كان كم���ال الإن�سان و�سعادته الحقيقّي���ة تكمن في التقّرب اإلى الكمال المح�س 

و�سيرورته عند اهلل كما هو حال ال�سهداء، فاإن تحّقق ذلك اإّنما يكون من خالل اأمرين 

اأ�سا�سّيي���ن هم���ا: المراقبة والمحا�سبة. فالإن�س���ان اإذا اأدرك اأنه في مح�سر اهلل ل بد 

له من مراقبة اأعماله والنتباه لت�سّرفاته من جهة، ومن جهٍة اأخرى عليه اأن يحا�سب 

نف�سه با�ستمرار. فالمراقبة الدائمة والح�ساب الم�ستمّر هما اللذان يو�سالن الإن�سان 

)1)  �سورة الحديد:الآية 19.
)2)  �سورة اآل عمران: 169.

)3)  �سورة اآل عمران، الآية:  170.
)4)   �سورة الن�ساء، الآية: 69.

)5)   �سحيفة الإمام الخميني}، ج 1، �س 196.
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اإل���ى الم���كان الذي ل ينظر فيه اإل اإلى اهلل. ويبّين الق���راآن الكريم هذين الأ�سلين في 

�س���ورة الح�سر المبارك���ة بقول���ه {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

. فه���ذه الآية تدعونا اإلى اأ�سلين اأخالقيين، 
(1(

ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }
الأّول المراقب���ة، والثاني المحا�سبة. ف���كّل اإن�ساٍن مكّلٌف بمراقب���ة نف�سه ومحا�سبتها، 

فيراقبها في اأفعالها وت�سّرفاتها واأقوالها ويحا�سبها، فاإذا عمل خيرًا �سكر اهلل، واإذا 

عمل �سوءًا ا�ستغفر اهلل وتاب اإليه.

1 - المراقبة:

معنى المراقبة م�ستّق من »الرقبة«، فالذي يرفع رقبته لي�ساهد اأكثر يكون مراقبًا. 

وعل���ى الإن�س���ان اأن يراقب كّل �سيء ف���ي حياته من الكالم والفع���ل والّنظر وغيرها... 

لك���ي ل يقع فيما ل ير�س���ي اهلل، وما يخالف اأمره، فه���و عّز وجّل {ڄ ڄ ڄ 

، وه���و م�ستع���ّد وجاه���ز 
(3(

، {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ}
(2(

ڄ ڃ ڃ}

 ،
(4(

لي�سّجل كّل �س���يء {ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ ائ    ەئ}

والإن�س���ان الذي يراقب نف�سه با�ستمرار �س���وف يحر�س على اأن ل يرتكب اأية مخالفة، 

فعن اأمير الموؤمنين علي Q في خطبة له قال: »فرحم اهلل من راقب ربه، وخاف 

ى  . ومما و�سّ
ذنبه، وجانب هواه، وعمل لآخرته، واأعر�ص عن زهرة الحياة الدنيا«)5)

ب���ه اإمامنا ال�سادق Q: »واق�ش���د في م�ش���ِيك؛ وراقب اهلل ف���ي كل خطوة، كاأّنك 

.
على ال�شراط جائز، ول تكن لّفاتا«)6)

)1)  �سورة الح�سر، الآية: 18.
)2)  �سورة غافر، الآية: 19.

)3)   �سورة ق، الآية: 18.
)4)   �سورة ي�س، الآية: 12.

)5)   العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 75، �س 18.
)6)   )م.ن(، ج 73، �س 167.
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2 - المح��سبة:

واأم���ا المحا�سبة فاأن يحا�سب الإن�سان نف�سه من خالل البحث والتدقيق في اأعماله 

ليرى اإن كان قد اأّدى التكاليف الإلهية على اأكمل وجه اأم ل، فاإذا اكت�سف اأنه ارتكب ما 

يخال���ف اأمر رّبه ا�ستغفر واأناب اإليه نادمًا عازمًا على اأن ل يعود اإلى مع�سيته مطلقًا، 

و�سع���ى مبا�سرة لإ�سالح الأمر وجب���ران ما فاته. واإذا اكت�سف اأّن���ه اأّدى ما عليه حمد 

اهلل و�سك���ره عل���ى ما وّفقه اإليه، وهو م���درك اأّنه ل مجال للمقارن���ة بين طاعاته ونعم 

رًا دائمًا في مح�سر الحق، ول يفتاأ عن اإظهار  اهلل ال�سابغة عليه، لذا يجد نف�سه مق�سّ

عف اأمام �ساحته، فال يبتعد عن العبودية له قيد اأنملة، ول يجد نف�سه في  العجز وال�سّ

مح�سره اإّل عبدًا. فعن ر�سول اهلل P في بع�س خطبه قال: »اأيها النا�ص ل ي�شغلّنكم 

دنياكم عن اآخرتكم، فال توؤثروا هواكم على طاعة ربكم، ول تجعلوا اأيمانكم ذريعة 

اإلى معا�ش���يكم، وحا�ش���بوا اأنف�ش���كم قب���ل اأن تحا�ش���بوا، ومّهدوا لها قب���ل اأن تعّذبوا، 

وت���زّودوا للرحي���ل قب���ل اأن ُتزَعج���وا، فاإّنها موِقُف عدل، واقت�ش���اء حّق، و�ش���وؤاٌل عن 

 .
واجٍب، وقد اأبلغ في الإعذار من تقّدم بالإنذار«)1)

وعن اأمير الموؤمنين Q قال: »حا�ش���بوا اأنف�ش���كم قبل اأن تحا�ش���بوا، ووازنوها 

قبل اأن توازنوا، حا�شبوا اأنف�شكم باأعمالها، وطالبوها باأداء المفرو�ص عليها والأخذ 

.
من فنائها لبقائها«)2)

)1)   بحار الأنوار، ج74، �س.183
)2)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج 12، �س 154.
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نص الموعظة القرآنية:

يقول اهلل تعالى: {ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

.
(1(

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ}

تمهيد

كان بحثن���ا في الدر����س ال�سابق يدور حول عدم وجود كماٍل لالإن�سان اأرفع من لقاء 

اهلل والح�سور الدائم في مح�سره. فاأّي �سعادة اأكبر لالإن�سان من التقّرب اإلى الكمال 

المح����س؟ واأّي مق���ام اأرفع له من �سيرورت���ه عند اهلل؟! فاإذا كان كم���ال الإن�سان في 

التق���ّرب اإلى اهلل فما هو الطري���ق المو�سل اإلى ذلك؟ واإذا كان���ت �سعادة الإن�سان في 

اأن يك���ون الح���ّق تعالى حا�سرًا دائمًا في حياته فال يغيب عنه طرفة عين اأبدًا، فما هو 

ال�ّسبيل اإلى ذلك؟

أسس الطريق 

اإّن الآي���ة الكريم���ة التالي���ة من كت���اب اهلل العزيز تبّي���ن لنا جوانب ه���ذا الطريق 

راط الإله���ي الم�ستقيم،  الأ�سا�سّي���ة والت���ي بمراعاتها ي�سع الإن�س���ان قدمه على ال�سّ

)1)  �سورة البقرة، الآية: 218.
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يق���ول تعالى ف���ي محك���م كتاب���ه {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جئ  ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
. فالآية ت�سي���ر ب�سكل وا�سح اإلى اأّن الإيمان، 

(1(
ٻ پ پ پ پ ڀ}

والهج���رة، والجه���اد في �سبيل اهلل، من العوامل الأ�سا�سّية الت���ي تمّهد الأر�سّية للقاء 

الح���ق والو�سول اإلى درج���ٍة عظيمة عنده كما قال ع���ّز ا�سمه: {ېئ ىئ ىئ ىئی}، 

ليك���ون في نهاية المطاف من الفائزي���ن {ی ی ی}. اإذًا، ف�سرط التقّرب 

اإل���ى اهلل و�سي���رورة الإن�سان عند اهلل كما هو حال ال�ّسهيد هو في اأن يتحّلى المجاهد 

حي���ح والواعي، ثم ي�سّم���ر عن �ساعد الهّمة ليهاج���ر اإلى اهلل ور�سوله،  بالإيم���ان ال�سّ

ث���م ينزل اإلى مي���دان المجاهدة ومقارعة الأعداء بهّمٍة عالية وباأ�ٍس �سديد حتى ينال 

�سرف القتل في �سبيل اهلل، في�سل اإلى ما ل عين راأت، ول اأذن �سمعت، ول خطر على 

قل���ب ب�سر، فيناجي ربه قائ���اًل: »اإلهي بك هام����ت القلوب الواله����ة، وعلى معرفتك 

جمعت العقول المتباينة، فال تطمئّن القلوب اإّل بذكراك، ول ت�ش����كن النفو�ص اإّل 

.
عند روؤياك«)2)

اإليمان واللقاء

الإيم���ان هو من �سوؤون الب�سر وميولهم التي خلقت معهم، فاأن نقول »اإن�ش���ان« فهذا 

يعن���ي اأّننا اأمام كائن يمتلك مياًل طبيعيًا نح���و الإيمان ب�سيء ما، فال يخلو اإن�سان من 

هذا الميل اأو ال�سعور. والإيمان هو نوع من الإذعان اأو الّت�سليم لحقيقة اأو ل�سيء نعتقد 

اأن���ه حقيقة، والّنف����س التي توؤمن به تعي�س حالة من الخ�س���وع اأو الّت�سليم له. والإيمان 

ف���ي الإ�سالم يقابل الكفر وهو الذي يكون ح�ساب الب�سر في يوم القيامة على اأ�سا�سه، 

وه���و الإيمان ب���اهلل الواحد الأحد ال���ذي خلق كّل �س���يء وهو رّب العالمي���ن. فالإيمان 

)1)  �سورة التوبة، الآيتان: 21-20.
)2)   الإمام زين العابدين Q، ال�سحيفة ال�سجادية، مناجاة الذاكرين.
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الإ�سالم���ي يختلف عن اأّي اإيمان اآخر، وبمعرفته يمك���ن اأن نقول اإّن كّل اإيمان اآخر هو 

الكفر الحقيقّي الذي �سوف يظهر في يوٍم من الأيام. 

 تتحّقق عن���ده �سعادته 
ّ
لق���د خل���ق اهلل الإن�س���ان لكي ي�سل اإل���ى هدٍف واقع���ي

المطلق���ة وكمال���ه النهائ���ي، وه���و ل���م يطالب���ه بالإيم���ان اإل لدخالته ف���ي تحّقق 

اله���دف النهائ���ي. ويمّثل لق���اء اهلل ودخ���ول جّنته ه���ذه ال�سع���ادة المطلقة التي 

وم���ا   ،
(1(

ڃ} ڃ    ڃ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  {ڦ  الإن�س���ان  ه���دف  ه���ي 

ل���م يدخ���ل ه���ذا الإن�سان اإل���ى الجّنة فهو م���ن اأ�سحاب الن���ار وال�ّسق���اء الأبدي. 

وبمراجع���ة الآيات التي تحّدثت ع���ن �سروط الفوز بالجّن���ة والّنجاة من العذاب، 

 ب���ل الوحيد، لأن كّل العوامل 
ّ
نج���د اأّن الإيم���ان باهلل عّز وجّل هو العامل الأ�سا�سي

الأخ���رى ل تق���ف اإل���ى جانبه ب���ل تنب���ع من���ه {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

راجعن���ا  اإذا  وكذل���ك   .
(2(

ڄڄ} ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ      
جمي���ع الآي���ات الت���ي تحّدثت ع���ن �سب���ب الّدخ���ول اإلى جهّن���م والع���ذاب الإلهي 

والحرم���ان من لقاء الحق تعالى، نجد اأّن ال�ّسبب الوحيد هو الكفر باهلل �سبحانه 
 

. و�س���ّر 
(3(

{ڄ ڄ ڃ         ڃ ڃ ڃ    چچ چ چ}

ذل���ك اأّن الإيم���ان والكفر هما الموّج���ه لم�سي���رة الإن�سان فما يوؤمن ب���ه الإن�سان 

ويعتق���د به ه���و الذي �سيك���ون هدفه النهائ���ي، واأولئ���ك الذين اآمنوا ب���اهلل حقًا، 

وتوّجه���وا اإليه وطلبوه، و�سلكوا الطريق الموؤّدي اإليه، كانت عاقبتهم الو�سول اإليه 

ودخول جّنته التي هي مقام لقائه. فال اإمكانية للو�سول اإلى هذه المنزلة الّرفيعة 

اإل بعد الإيم���ان به تعالى وباإمكانية لقائه {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

)1)   �سورة الن�سقاق، الآية:  6.

)2)   �سورة الأنعام، الآية: 158.
)3)   �سورة اآل عمران، الآية: 12.
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. والق���راآن الكري���م 
(2(

، {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ}
(1(

ۉ}
يحّدثن���ا ويوؤّك���د لنا على اأّن �سع���ادة الأفراد والمجتمعات تكمن ف���ي اإيمانها، واأّن 

�سقاءهم حا�سل كفرهم، فالخير يبداأ من الإيمان وينمو معه، وال�سّر م�ستبطن في 

الكفر وي�ست�سري به. اأَما اأولئك الذين اآمنوا بغير اهلل الواحد الذي بيده كّل خير، 

ف�سيتحّركون نحو كمالت وهمّية، واأ�سياء يظّنون الخير فيها وال�سعادة المن�سودة 

 اأ�سل 
ّ
منه���ا، ولكّنهم في النهاية �سيدركون اأّن ما اآمن���وا به لم يكن الإله الحقيقي

كّل خير ومفي�س كّل نعمة.

ول �سّك اأّن الإيمان وحده ل يكفي للو�سول اإلى ال�سعادة، فالإيمان اإذا لم ي�سل اإلى 

درجٍة يحّرك معها الإن�ساَن نحو مفي�س الخير والكمال فاإّنه لن يكون موؤّثرًا. بل الإيمان 

ال���ذي يوّلد ال�ّسعي هو الذي �سيكون موؤّث���رًا، واأعظم اأثٍر لالإيمان الواقعي هو اأّنه يجعل 

قل���ب �ساحبه متوّجه���ًا ومقباًل اإلى اهلل �سبحان���ه وتعالى، بينما يك���ون الكفر اإعرا�سًا 

واإغالقًا لهذا القلب اأمام كّل خير و�سعادة ين�سرها الرحمن في عباده ومخلوقاته. اإذًا، 

ما ينبغي اأن يتعّلق به الإيمان ليكون اإيمانًا اإ�سالمّيًا، هو الإله الذي بيده كّل خير وكمال 

و�سعادة ي�سبو اإليها الإن�سان.

وه���ذا هو الّتوحي���د ومعنى اأن يكون الم���رء موّحدًا. فالتوحيد لي����س مجّرد اعتقاد 

ب���اأّن اهلل خال���ق كّل �سيء واأنه لم ي�سرك معه اأحدًا في خلقه، ب���ل يعني اأي�سًا العتقاد 

ب���اأن كّل خي���ر نريده اأو نحتاج اإليه فهو موجود عن���د اهلل، وعلينا اأن نطلبه منه. ونف�س 

ه���ذا العتق���اد يعّد درجًة م���ن درجات الإيمان، وه���و اإذا ا�ستولى على قل���ب الإن�سان، 

فاأخ���رج كّل م���ا ينافي هذا العتق���اد الحقيقّي من قلبه، فاإّن �ساحب���ه ي�سل اإلى اأعلى 

درج���ات الإيم���ان. لأّن الإيمان الكامل هو الذي يكون القل���ب معه هلل وحده دون �سواه، 

)1)   �سورة البقرة، الآية: 46.
)2)   �سورة هود، الآية: 29.
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فتكون جميع تحّركات هذا الإن�سان اإلهية، وعندها ي�سبح في اأعلى درجات ال�ستعداد 

ل�ستقبال األطاف الحق ومواهبه ال�سنّية.

واأّما الو�سيلة الف�سلى لنيل هذه الدرجة من الإيمان وتعميقها وتر�سيخها في القلب 

 .
(1(

ال���ح {حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت     } فه���ي العمل ال�سّ

واأه���ّم هذه الأعم���ال المقّربة اإلى اهلل والهادي���ة اإليه الهجرة والجه���اد في �سبيل اهلل 
 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ 

.
(2(

ې ىى ائ ائ ەئ ەئ}
الهجرة في سبيل الله

من كان يريد اهلل تعالى فعليه اأن يهاجر اإليه. والهجرة اإلى اهلل هي التعبير العملّي 

ع���ن الإيمان به، ل���ذا قال تعالى في كتابه العزي���ز: {ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

. فالخط���وة الثانية بع���د الإيمان باهلل والعتقاد العقلي 
(3(

گ گ گ ڳ ڳڳ }
والقلبي به هي الهجرة في �سبيله، والإن�سان ما دام حّيًا فهو مكّلف بهذه الهجرة، وهي 

على اأنواع ومراتب:

منه���ا: اأن يهاج���ر الإن�سان م���ن بالد الكف���ر والم�سركين اإلى دي���ار الإ�سالم، التي 

ي�ستطي���ع اأن يوؤّدي فيها تكليفه، وياأمن فيها عل���ى دينه، {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۆئ  ۆئ  ۇئ    ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ېې  ې       ۉ  ۉ 
 .

(4(
ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ}

)1)   �سورة طه، الآية:  75.
)2)   �سورة الأنفال: ، الآية:  74.

)3)   �سورة الأنفال، الآية: 72.
)4)   �سورة الن�ساء، الآية:  100.
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منها: اأن يترك الّدناءة، ويهجر الخبائث، ويتجّنب المعا�سي التي تحول بينه وبين 

.
(1(

لقاء ربه والّظفر بجّنته، وهي قوله تعالى في كتابه العزيز، {ۆ   ۆ }

منه���ا: الهجرة بالبدن عن مخالط���ة اأهل الع�سيان والف�س���وق، ومجال�سة اأهل 

البغ���ي والطغي���ان، واأبناء الدني���ا الذين يعيقونه ع���ن التوّجه لالآخ���رة. والهجرة 

بالقلب عن الم���وّدة لهم والميل اإليهم، وترك العادات والتقاليد المخالفة لل�سرع، 

والعتب���ارات الوهمّية التي تمنع الإن�سان من �سلوك طري���ق الآخرة، وتكون عائقًا 

م���ن ال�ّسفر اإلى اهلل. ففي المجتم���ع الماّدي يتقّيد الإن�سان بع���ادات وهمّية اعتاد 

عليه���ا اأه���ل الدنيا حت���ى اأ�سبح قيا�س الّنفع ومي���زان الخ�سارة مبين���ًا عليها. كما 

مت ف���ي المجال�س العلمّية  ج���رت الع���ادة اأن ين�سب الجهل اإل���ى كّل من يلتزم ال�سّ

اأو غي���ر العلمّي���ة، اأو اأن يعتبر الّتهافت اإلى الجلو�س ف���ي �سدر المجل�س دلياًل على 

نع في ال���كالم والت�سّدق به دليٌل  الّرفع���ة والمنزلة العالي���ة، اأو اأن يعتب���ر اأن الت�سّ

عة و�سعف الموقف  على �سع���ة الّطالع والفهم، وخالفه دليل على الحق���ارة وال�سّ

وال�سخ�سّية. بل على الإن�سان الموؤمن حقًا اأن يغ�ّس النظر عن كل هذه الأمور واأن 

يهجرها دون اأّي خوف اأو وجل، وهي قوله تعالى في كتابه العزيز: {ڑ ک ک 

 .
(2(

ک ک گ گ}
منه���ا: اأن يهج���ر الإن�س���ان اأنانّيته، ويخرج م���ن بيت نف�سه المظل���م، وحّبه لذاته، 

به���دف الق�س���اء على اأه���واء الّنف�س حتى يق���در اأن ي�سع قدمه على ب�س���اط الّتوحيد، 

. وهذه ه���ي الهجرة الحقيقّية 
(3(

ويدخ���ل عندها في م�سم���ار {ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   }

اإل���ى اهلل حيث يدو�س الإن�سان على اأهوائه واأنانّيت���ه وييّمم وجهه �سطر الإله والمعبود 

الأوحد، وهي الهجرة التي قال اهلل تعالى فيها: {ڌ ڎ   ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 

)1)   �سورة المّدثر، الآية:  5.
)2)   �سورة المزمل، الآية: 10.

)3)   �سورة البقرة، الآية:  156.
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. وج���اء ف���ي بع�س التفا�سير في تف�سي���ر قوله تعالى {ې 
(1(

ک  ک  ک    گ   }
، اأّن البيت في 

(2(
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ}

الآية ُيحمل على معنيين؛ على البيت الظاهري وهو المنزل، وعلى البيت الباطني وهو 

بي���ت النف�س. ف���كّل من يهاجر من بيت النف�س الأّمارة بال�س���وء بهدف التوّجه اإلى اهلل 

قا�س���دًا لقاءه، فاإّن اأجره وثوابه على اهلل، وه���و �سوف يوّفيه اإّياه حتمًا حتى ولو اأدركه 

الموت في الأثناء. 

الجهاد في سبيل الله

على الإن�سان الذي يبحث عن ال�ّسبيل الأ�سلم لتعميق الإيمان وتثبيته في الّنف�س طمعًا 

ف���ي الهداي���ة، اأن يبحث عن اأف�سل الأعمال التي تبرهن ع���ن �سّحة و�سالمة مقا�سده 

 �سّحت هجرته اإلى رّبه، بل 
(3(

واأهدافه. فلي�س كّل من اّدعى {ى ائ ائ  ەئ ەئ}

علي���ه اأن يقّدم الأدّلة التي تثبت �سّح���ة نّيته و�سدقه في الطلب. واأف�سل و�سيلة لإثبات 

ه���ذا المّدعى ه���و انتخاب اأف�سل الأعمال الت���ي تقّربنا اإلى اهلل وتدنين���ا منه. وُيعتبر 

 Q الجهاد في �سبيل اهلل من اأف�سل الأعمال واأحمزها، فقد �ُسئل اإمامنا ال�سادق

الة لوقتها وبّر الوالدين والجهاد  ذات مّرة: اأي الأعمال اأف�سل؟ فقال Q: »ال�شّ

. وعنه Q اأي�سًا اأّنه قال: »الجهاد اأف�ش���ل الأ�ش���ياء بعد 
في �ش���بيل اهلل عّز وجّل«)4)

، وه���و اأ�سرف الأعم���ال اأي�سًا كما قال اأمي���ر الموؤمنين Q:»الجهاد 
الفرائ����ص«)5)

.
اأ�شرف الأعمال بعد الإ�شالم، وهو قوام الدين، والأجر فيه عظيم«)6)

)1)  �سورة العنكبوت، الآية:  26.
)2)   �سورة الن�ساء، الآية:  100.

)3)   �سورة ال�سافات، الآية:  99.
)4)   ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 158.

)5)   )م. ن(، ج 5، �س 3.
)6)   )م. ن(،  ج 5، �س 36.
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ومن�س���اأ هذه العظمة والأهّمية؛ اأنه م���ا �سلحت دنيا ول دين اإّل بالجهاد. فعن اأمير 

���َرُه  الموؤمني���ن Q اأّن���ه قال: »اإن اهلل عّز وج���ّل فر�ص الجهاد وعّظمه، وجعله َن�شْ

. وكيف ل تكون له هذه العظمة وهو 
���َره،ُ واهلل ما �ش���لَحت دنيا ول دين اإل به«)1) ونا�شِ

���بر واليقين والعدل  م���ن اأركان الإيم���ان كما قال Q: »الإيم���ان اأربعة اأركان ال�شّ

. وق���د ح���ّدد ر�سول اهلل P المنه���ج العملي لالإ�س���الم واخت�سره بكلمٍة 
والجه���اد«)2)

. فمن اأراد 
واح���دة في الجهاد في �سبي���ل اهلل حيث قال: »�ش���ياحة)3) اأّمتي الجه���اد«)4)

اّتباع �سبيل الحق ل طريق له اإلى ذلك اإّل بالجهاد.

والجه���اد في �سبيل اهلل على ق�سمين كما اأخبر بذلك ر�سول اهلل الأكرم P حيث 

ُروي اأّن���ه P ا�ستقبل �سرّية كان قد بعثها للقتال فقال لها بعد عودتها: »مرحباً بقوم 

ق�ش���وا الجهاد الأ�ش���غر، وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل له: وما الجهاد الأكبر، 

. الجهاد الأ�سغ���ر وهو مواجه���ة العدّو الخارجي م���ن الكّفار 
ق���ال: جه���اد النف����ص«)5)

واأع���داء الإ�سالم، الذين يمنعون اإقامة حك���م اهلل تعالى على الأر�س، وهذه المواجهة 

له���ا اأ�سكاٌل عدي���دة: ع�سكرية واأمنية و�سيا�سية وثقافي���ة واقت�سادية وغيرها... وهذا 

 :Q الجهاد الأ�سغر هو درع اهلل الح�سينة وجّنته الوثيقة، كما عن اأمير الموؤمنين

���ة اأوليائه، و�ش���ّوغهم  »اأم���ا بع���د، فاإن الجه���اد باب من اأبواب الجنة فتحه اهلل لخا�شّ

كرام���ة من���ه له���م ونعمة ذخره���ا. والجهاد هو لبا����ص التقوى، ودرع اهلل الح�ش���ينة، 

 .
وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه األب�شه اهلل ثوب الذل و�شمله البالء«)6)

)1)   ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 5، �س 8.
)2)    الميرزا النوري، م�ستدرك  الو�سائل، ج11،�س16.

)3)   ال�سياحة: تعني الطريق والمنهج.
)4)   الميرزا النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج11، �س14.

)5)   )م.ن(، �س137.
)6)   ال�سيخ الكليني، الكافي، ج5، �س4.
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اأم���ا الجه���اد الأكبر فهو محارب���ة العدّو الباطني، وه���و الأهواء والنف����س الأّمارة. 

ووظيف���ة المجاه���د الأ�سا�سّية الق�ساء على هذا العدّو الباطن���ي والنت�سار عليه، وهو 

اأ�س���ّد فتكًا وخطرًا من العدّو الخارجي بل ومن اأخطر الأعداء على الإطالق كما اأخبر 

ع���ن ذلك اأمير الموؤمنين Q حي���ن اأو�سى قائاًل:  »اهلل اهلل ف���ي الجهاد لالأنف�ص 

فهي اأعدى العدّو لكم، اإنه تبارك وتعالى قال اإن النف�ص لأّمارة بال�ش���وء اإل ما رحم 

 .
ربي، واإّن اأّول المعا�شي ت�شديق النف�ص، والركون اإلى الهوى«)1)

وق���د �سّم���ى النبي P ه���ذا الجه���اد بالأكب���ر، لأّن الهزيمة فيه ه���ي الهزيمة 

الحقيقي���ة، والنت�س���ار فيه ه���و النت�س���ار الأكب���ر. فالهزيمة في �ساح���ة الجهاد 

الأ�سغ���ر لي�س���ت هزيمة في الحقيقة ب���ل هي نيل اإحدى الح�سنيي���ن، اأّما في �ساحة 

الجه���اد الأكبر ف���اإّن الإن�سان اإذا ف�سل ف���ي محاربة الّنف�س الأّم���ارة بال�ّسوء، فاإنها 

�ست�سيط���ر علي���ه وت�سبح هي الآم���ر والناهي في مملكة وج���وده، فيخرج بذلك من 

مي���دان العبودّية هلل ليدخ���ل في ميدان عبودّي���ة الّنف�س والطاعة له���ا في�سقط في 

اأ�سف���ل �سافلي���ن {ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

، وربم���ا ل يتمّكن من 
(2(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ}
جبران هذه الخ�سارة بعدها اأبدًا.

فالنف����س جّراء التعّلق بزينة الدنيا و�سهواتها ت�سبح م�سغوفة بها، فتدعو �ساحبها 

لرتكاب الخطايا وتزّين له ال�سّيئات، وهي ل تزال على هذا المنوال حتى ت�سبح اأّمارة 

بال�س���وء ل يه���داأ لها خاطر اإل اإذا دعت واأمرت بال�سّيئ���ات. وقد اأ�سار القراآن اإلى هذه 

. فاّلنف�س 
(3(

الحقيقة بقوله {پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ  ڀٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ}

اإذا ترك���ت و�ساأنه���ا واأهملت تربيتها تكون مبادرة اإلى المعا�س���ي وتاأمر بال�سوء دائمًا، 

)1)    الميرزا النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج11، �س138. 
)2)  �سورة الجاثية، الآية:  23.
)3)   �سورة يو�سف، الآية:  53.
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وال�ستثن���اء هو ما خرج برحم���ة اهلل تعالى بالتربية والمجاهدة. وعليه ن�سل اإلى هذه 

النتيجة؛ اأن من اآمن باهلل حّق الإيمان، وهاجر اإليه، وجاهد في �سبيله، فهو في اأعظم 

درجة عند اهلل، وهو من الفائزين {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

.
(1(

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی}

تالزم الهجرة والجهاد

الهج���رة والجه���اد هما الركن���ان الأ�سا�سّي���ان الل���ذان ي�ستند اإليهم���ا الإ�سالم من 

الناحي���ة الجتماعية والتربوية، وق���د حر�س القراآن الكريم عل���ى اإحاطتهما بقد�سّية 

ة كّلما تحّدث عنهما، كما اأنه عّظم وقّد�س درجة المهاجرين والمجاهدين اأكبر  خا�سّ

تعظيم وتقدي�س.

الهج���رة تعني التخّلي عن البيت والأهل والوطن والبتع���اد عنها والتوّجه اإلى ديار 

ياع. وفي كثير م���ن الآيات القراآنية نرى كلمتي الهجرة  الإيم���ان حفظًا للّدين من ال�سّ

والجهاد قد ذكرتا مع���ًا؛ {ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

  ف���ي ال�س���در الأول لالإ�سالم، 
(2(

ې ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ}
كان الم�سلم���ون ينق�سم���ون اإل���ى ق�سمين هما: المهاج���رون والأن�س���ار. فالأن�سار هم 

�سّكان المدينة - يثرب - الذين اآووا ون�سروا، والمهاجرون هم الذين هجروا ديارهم 

وقدموا اإلى المدينة اإنقاذًا لدينهم.

والهج���رة هي كالجهاد، حكم غير ثاب���ت في ال�سرع الإ�سالم���ي، ولكنه من اأركانه 

الأ�سا�سّي���ة واأحكام���ه الحّية، بمعن���ى اأّن من المحتم���ل اأن تطراأ ظ���روف ت�سبح معها 

الهجرة واجبًا �سرعّيًا وفر�سًا يجب على الم�سلم اأداوؤه. 

)1)   �سورة التوبة، الآية:  20.
)2)   �سورة الأنفال، الآية: 74.
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ولق���د ورد للهجرة وكذلك الجهاد تف�سير اآخر غير م���ا تقّدم، فقد ف�ّسرت الهجرة 

بهج���ر المعا�س���ي والذن���وب والبتعاد عنه���ا. اإذًا، المهاج���ر من هج���ر ال�سّيئات. فما 

حة يا ترى؟ وهل اأّن من تلّوث���ت نف�سه بالذنوب ثم  ه���و ن�سي���ب هذا التف�سير م���ن ال�سّ

ت���اب واأ�سل���ح واغت�سل بماء التوبة المطّهر �سي�سبح بذل���ك مهاجرًا لأنه هجر الذنوب 

وابتع���د عنها؟ لو اأخذنا به���ذا التف�سير لأ�سب���ح جميع التائبين ف���ي العالم مهاجرين 

لأنه���م هجروا الذنوب والمعا�سي ون���اأوا عنها، اأمثال ف�سيل بن عيا�س، وب�سر الحافي 

وغيرهما كثير... ولهذا المنحى في تف�سير الهجرة �سبيه في باب الجهاد اأي�سًا، حيث 

، والمجاهد هو من يجاهد النف�س الأّمارة بال�ّسوء 
اإّن »المجاه���د م���ن جاهد نف�ش���ه«)1)

واأهواءها الداخلية، ومعروف اأّن ال�سراع الداخلي موجود با�ستمرار، قائم بين النف�س 

 :Q واأهوائها من جه���ة، والعقل من جهة اأخرى. يقول اأمير الموؤمنين الإمام علي

 
(2(

»اأ�شجع النا�ص من غلب هواه« .

)1)   الحر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج15، �س163.
)2)   ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج 4، �س 394.
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نصُّ الموعظة القرآنية:

ق���ال اهلل تعال���ى ف���ي محك���م كتاب���ه:{ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ 

.
(1(

ۉ ې  ې ې ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ}

نَّه وقع خ�ساٌم بين الزبير بن العوام 
َ
وق���د قيل في �سبب نزول هذه الآي���ة المباركة: اأ

� وه���و من المهاجرين � وبين رجل م���ن الأن�سار على �سقي نخيلهما التي كانت متقاربة 

في المكان، فترافعا اإلى النبي P، وحيث اإِنَّ نخيل الزبير كانت اأعلى مكانًا من نخيل 

َلى َجاِرَك«. وقد كانت هذه هي  الأن�ساري، قال ر�سول اهلل P للزبير: »ا�ْشِق ُثمَّ اأَْر�ِشْل اإِ

العادة في الب�ساتين المتجاورة اآنذاك. فغ�سب الأن�ساري من حكم النبي العادل هذا، 

وقال: يا ر�سول اهلل لئن كان ابن عمتك؟ فتلّون وجه ر�سول اهلل P انزعاجًا من موقف 

.
(2(

الأن�ساري وكالمه، فنزلت الآية الحا�سرة تحّذر الم�سلمين من مثل هذه المواقف

وقد ذكرت بع�س التفا�سير اأ�سبابًا اأخرى لنزول الآية تت�سابه فيما بينها اإلى درجة 

د الوقائع والأحداث،  كبي���رة، ول مانع من تعّدد اأ�سباب النزول ف���ي الآية الواحدة بتعدُّ

ول ينافي ذلك عمومية مفهوم الآية و�سالحيتها لكّل زمان ومكان.

)1)   �سورة الن�ساء، الآية: 65.
)2)  ال�سيخ نا�سر مكارم ال�سيرازي، تف�سير الأمثل، في تف�سير هذه الآية.



ۈ  ٴۇ44

اإليمان الحقيقي

لقد اأق�سم اهلل تعال في الآية الكريمة باأنَّ الأفراد ل يمكن اأن يمتلكوا اإيمانًا حقيقيًا 

اإل اإذا تحاكموا اإلى النبي P وق�سائه، ولم يتحاكموا اإلى غيره، بل عليهم اأْن يرجعوا 

اإليه في كّل ما ي�سجر بينهم ويختلط عليهم اأمره.

فالآية الحا�سرة تبّين عالئم الإيمان الواقعي الرا�سخ في ثالث مراحل:

المرحلة الأُولى: اأن يتحاكموا اإلى النبي P وحكمه النابع من الحكم الإلهي فيما

اختلف���وا فيه، كبي���رًا كان اأم �سغي���رًا، ل اإل���ى الطواغيت وحّكام الج���ور والباطل.

المرحل���ة الثاني���ة: اأن ل ي�سع���روا باأّي انزع���اج اأو حرج في نفو�سه���م تجاه اأحكام 

الر�س���ول P وق�سائ���ه العادل التي ه���ي � في الحقيق���ة � الأوامر الإلهي���ة نف�سها، ول 

ي�سيئوا الظن بهذه الأحكام.

المرحل���ة الثالث���ة:اأن يطّبق���وا تلك الأحكام � في مرحلة تنفيذه���ا � تطبيقًا كاماًل، 

وي�سّلم���وا اأم���ام الح���ّق ت�سليمًا مطلق���ًا؛ فالإن�سان ق���د ي�سّلم في مق���ام النّظر بالحكم 

ال�سادر من المولى اأو ر�سوله، ولكّنه في مقام العمل ل ي�سدر منه اأّي �سيٍء.

نَّ القب���ول باأّي دين واأحكامه فيما اإذا كان���ت في م�سلحة الإن�سان، 
َ
وم���ن الوا�سح اأ

وكانت منا�سبة لمنافعه وتطّلعاته ال�سخ�سية، ل يمكن اأن يكون دلياًل على اإيمانه بذلك 

الدي���ن، بل يثبت ذلك اإذا كانت تلك الأح���كام في الّتجاه المعاك�س لمنافعه وتطّلعاته 

ظاه���رًا، واإن كان���ت مطابقة للحّق والعدل ف���ي الواقع، فاإذا َقِبل بمث���ل هذه الأحكام، 

و�سّلم لها ت�سليمًا كاماًل كان ذلك دلياًل على اإيمانه ور�سوخ اعتقاده.

وم���ن الآيات التي تدّل على معنى قريٍب من معنى هذه الآية التي �سّدرنا الموعظة 

بها قوله تعال���ى من ال�سورة ذاته���ا:{ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 

.
(1(

یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب     حب خب}

)1)   �سورة الن�ساء، الآية: 59.
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سليم
ّ

أهمّية الت

الت�سلي���م ب���ذل الر�س���ا بقبول ق���ول اهلل تعالى وفعله وق���ول الّر�س���ول واأو�سيائه 

واأفعاله���م R، وتلّقيها بالب�س���ر وطالقة الوجه واإن لم يك���ن موافقًا للطبع ولم 

يعلم وجه الم�سلحة، وهو من فروع العدالة وعالمة الإيمان.

المطال���ع لالآي���ات والروايات يجد كّم���ًا هائاًل منها يتحّدث ع���ن الت�سليم لأمر اهلل 

.R ولأمر اأهل بيته P تعالى ولأمر ر�سوله

نَّ بع�سه���ا نّزل���ت الإن�س���ان العابد والعام���ل بالطاعات غي���ر الم�سّلم منزلة 
َ
حّت���ى اأ

الم�سرك، بل جعلته م�سركًا �سراحًة، ففي الخبر عن مولنا ال�سادق Q جاء فيه: 

وا  َكاَة وَحجُّ ���اَلَة واآَتُوا ال���زَّ »َل���ْو اأَنَّ َقْوم���اً َعَب���ُدوا اهلل وْحَدُه َل �َش���ِريَك َلُه واأََقاُموا ال�شَّ

 P َنَعُه َر�ُشوُل اهلل ���َنَعُه اهلل اأَْو �شَ اَن، ُثمَّ َقاُلوا ِل�َشْي ٍء �شَ ���اُموا �َش���ْهَر َرَم�شَ اْلَبْيَت و�شَ

���َنَع، اأَْو وَجُدوا َذِلَك ِف���ي ُقُلوِبِهْم، َلَكاُنوا ِبَذِلَك ُم�ْش���ِرِكيَن،  ���ِذي �شَ ���َنَع ِخ���اَلَف الَّ اأَلَّ �شَ

ُث���مَّ َتاَل َهِذِه اْلآَي���َة{ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې 

 Q ُبو َعْبِد اهلل ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ} ُث���مَّ َقاَل اأَ
.
(1(

َعلَْيُكْم ِبالتَّ�ْشِليِم«

نَّ ذّرة العترا����س على �سنيع 
َ
فف���ي ه���ذه الرواية دلل���ٌة وا�سح���ٌة و�سريحٌة عل���ى اأ

اهلل �سبحان���ه وتعال���ى واأنبيائه واأو�سيائ���ه كفيلٌة باإخراج الموؤم���ن العابد هلل، والعامل 

بالطاعات، عن حريم التوحيد اإَِلى �ساحة ال�سرك.

وق���د كان الأئّمة R ينته���زون كّل فر�س���ٍة ومنا�سبٍة ليبّين���وا لأ�سحابهم اأهّمية 

نَّ زيدًا ال�ّسّحام قال لأبي عبد اهلل Q: »اإِنَّ ِعْنَدَنا َرُجاًل ُيَقاُل 
َ
الت�سلي���م، فقد روي اأ

َم  ْيَناُه ُكلَْيَب َت�ْش���ِليٍم، َفَتَرحَّ �َش���لُِّم َف�َش���مَّ َنا اأُ َل���ُه ُكلَْي���ٌب، َفاَل َيِجي ُء َعْنُكْم �َش���ْي ٌء اإِلَّ َقاَل اأَ

)1)  ال�سيخ الكليني، الكافي، ج1، �س390.
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َعلَْي���ِه، ُثمَّ َقاَل: اأََتْدُروَن َما التَّ�ْش���ِليُم؟ َف�َش���َكْتَنا. َفَقاَل: ُه���َو واهلل اْلإِْخَباُت َقْوُل اهلل َعزَّ 

.(2(
»
:{ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ})1) وَجلَّ

ك���م مّن���ا في ه���ذا الّزمن يكون مث���ل )ُكَلْيب( يدخل ف���ي �سلك الَِّذي اآمن���وا وعملوا 

ال�سالحات واأخبتوا اإَِلى رّبهم.

هل نحن كذلك؟!

ن���ا تخّلقنا باأخ���الق بني اإ�سرائيل الَِّذين كانوا ي�سّلم���ون بالأحكام التي يرونها  نَّ
َ
اأّم اأ

متنا�سب���ة مع اأهوائه���م ومنافعهم ال�سخ�سية، ويرف�سون تلك الت���ي ل تنا�سبهم، حّتى 

ق���ال اهلل تعالى عنهم في كتابه:{ڃ ڃ چ چ چچ ڇ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
!!

(3(
کک ک گ گ  گ گ}

سليم
ّ

يعة بالت
ّ

اختبار الش

كان اأئّم���ة اأه���ل البيت R ينتهزون الفر����س والمنا�سبات لمتح���ان اأ�سحابهم 

 ،Q ومريديهم بهذا الأمر، فقد روى ماأمون الرقي قال: »كنت عند �شيدي ال�شادق

اإذ دخل �ش���هل بن ح�ش���ن الخرا�ش���اني، ف�ش���ّلم عليه، ثّم جل�ص فقال له: يا ابن ر�ش���ول 

اهلل، لك���م الراأف���ة والرحم���ة، واأنتم اأهل بيت الإمامة، ما ال���ذي يمنعك اأن يكون لك 

حقٌّ تقعد عنه، واأنت تجد من �شيعتك مئة األف ي�شربون بين يديك بال�شيف؟ فقال 

له Q: اجل�ص يا خرا�ش���اني، رعى اهلل حقك! ثّم قال: يا حنفية ا�ش���جري التنور، 

ف�ش���جرته حتى �ش���ار كالجمرة وابّي�ّص علوه، ثّم قال: يا خرا�ش���اني، قم فاجل�ص في 

التن���ور!. فق���ال الخرا�ش���اني: يا �ش���يدي، يا ابن ر�ش���ول اهلل، ل تعّذبن���ي بالنار، اأقلني 

)1)   �سورة هود، الآية: 23.
)2)  ال�سيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 391.

)3)   �سورة البقرة، الآية: 85.
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اأقالك اهلل. قال Q: قد اأقلتك. فبينما نحن كذلك، اإذ اأقبل هارون المكّي، ونعله 

في �ش���بابته، فقال: ال�ش���الم عليك يا ابن ر�ش���ول اهلل، فقال له ال�ش���ادق Q: األق 

النع���ل م���ن ي���دك. واجل�ص في التن���ور قال: فاألقى النعل من �ش���بابته، ث���ّم جل�ص في 

التنور. واأقبل الإمام Q يحّدث الخرا�ش���انى حديث خرا�ش���ان حتى كاأّنه �ش���اهٌد 

لها، ثّم قال: قم يا خرا�شاني، وانظر ما في التنور. قال: فقمت اإليه فراأيته مترّبعاً، 

فخ���رج اإلين���ا و�ش���ّلم علينا. فق���ال له الإمام Q: »ك���م تجد بخرا�ش���ان مثل هذا؟« 

فقل���ت: واهلل، ول واح���داً! فقال Q: ل واهلل ول واحداً، اأما اإّنا ل نخرج في زمان 

.(1(
ل نجد فيه خم�شة معا�شدين لنا، نحن اأعلم بالوقت«

ونحن في هذا الزمان الذي كثرت فيه ال�سبهات يجب اأن نكون حري�سين جدًا على 

الت�سليم، واإن خفيت علينا ِحكم الأ�سياء، ل� »اإِنَّ ِديَن اهلل َل ُي�َش���اُب ِباْلُعُقوِل النَّاِق�َش���ِة 

لَّ ِبالتَّ�ْش���ِليِم، َفَمْن �َش���لََّم َلَنا �َش���ِلَم  َواْلآَراِء اْلَباِطلَِة َواْلَمَقاِيي�ِص اْلَفا�ِش���َدِة َوَل ُي�َش���اُب اإِ

، وكّل عقل دون عقل الإمام فهو عقل ناق�س، وكّل طريٍق لم 
(2(

َوَم���ِن اْهَت���َدى ِبَنا ُهِدَي«

يخّطه اأهل البيت R هو طريق �سالل وعمى.

ما ُيْستكمل به اإليمان

وعلين���ا لكي ن�ستكمل الإيم���ان اأن نعمل بما روي ع���ن اإمامنا ال�سادق Q حيث 

ُه اأَْن َي�ْش���َتْكِمَل اْلإِيَماَن ُكلَُّه َفْلَيُقِل: اْلَقْوُل ِمنِّي ِفي َجِميِع اْلأَ�ْش���َياِء َقْوُل  َقاَل: »َمْن �َش���رَّ

.
(3(

وا وَما اأَْعلَُنوا، وِفيَما َبلََغِني َعْنُهْم، وِفيَما َلْم َيْبُلْغِني« ٍد ِفيَما اأَ�َشرُّ اآِل ُمَحمَّ

نَّ هذا الت�سليم المطلق هلل تعالى واأولياء اأمورنا يرجع علينا بالنفع والفائدة 
َ
ولنعلم اأ

في الدنيا والآخرة، كيف والأحكام الإلهية �سادرة من منبع الخير والحكمة المطلقة!

)1)  العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج47، �س123.
)2)  )م. ن(،  ج 2، �س 303.

)3)  ال�سيخ الكليني، الكافي، ج1، �س391.
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فقد يكون الإن�سان الم�سكين معتقدًا بم�سلحٍة له في اأمٍر ما، وهي في الواقع مف�سدٌة 

ل���ه، والعك�س �سحيٌح اأي�سًا، كم���ا دّل 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 

.
(1(

ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ}

وعليه، فاإذا كّنا نوؤمن بحكمة رّبنا وبتدبيره، واأنَّ نبّيه واأهل بيته �سلوات اهلل عليهم 

اأجمعين ل يتجاوزون رّبهم في اأفعالهم واأقوالهم:{ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ 

، ف���ال مج���ال اإِلَّ لأّن نك���ون م�سّلمين لهم ف���ي كّل �سغيرٍة 
(2(

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}
وكبيرة.

م
ّ

السّيدة زينب O نموذج لإلنسان المسل

اإذا اأردن���ا اأن نذكر �سخ�سّيًة بلغت القّمة في الت�سليم لأمر اهلل تعالى، فاإّنه تتراءى 

اأمامن���ا �سخ�سية �سيدتنا ومولتن���ا زينب O؛ وذلك لأّن العقيلة قد عا�ست فقدان 

جّده���ا ر�سول اهلل P، وكانت قد دعت اهلل عّز وجّل اأن ي�سفي جدها، ولكنَّ اأمر اهلل 

كان مفعول، وعا�س���ت فقدان اأّمها ال�سديقة الطاهرة O وكانت قد دعت اهلل اأن 

ي�سف���ي اأمها، ولكّن الزهراء O ا�ست�سهدت، وعا�س���ت �سيدتنا زينب فقدان اأخيها 

الح�س���ن Q وكان���ت قد دع���ت اهلل اأن ي�سف���ي اأخاها الح�سن Q ولك���ّن اأخاها 

ا�ست�سهد، عا�ست �سيدتنا زينب O فقدان الأخ والكفيل والأبناء والأقرباء في يوم 

واحد، وكانت قد دعت اهلل اأن ي�سلِّمهم، ولكّنهم ا�ست�سهدوا.

نع���م، �سيدتنا زينب في كّل هذه الموقف دعت اهلل اأن يبقي اأحّبتها، ولكّنها عندما 

ل���م ي�ستجب اهلل دعاءها لم تقل كما يقول بع�س النا����س اإذا لم ي�ستجب اهلل دعاءهم 

ف���ي م�ساأل���ة معّينة )اهلل ل يحّبني(، بل قالت �سل���وات اهلل عليها عندما خاطبها ذلك 

)1)   �سورة البقرة، الآية: 216.
)2)   �سورة النجم، الآيات: 3 - 5.
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 :Q اللعي���ن ابن زياد م�ستهزءًا كيف راأيت �سن���ع  اهلل  باأخيك واأهل بيتك؟!  فقالت

.
(1(

»َما َراأَْيُت اإِلَّ َجِمياًل«

ْيخ الكليني } في كتابه  ونخت���م حديثنا برواية لطيفة ع���ن الت�سليم، ذكرها ال�سَّ

ُبو َجْعَفٍر Q: »)َق���ْد اأَْفلََح اْلُموؤِْمُنوَن( اأََتْدِري 
َ
اِر، َقاَل: َقاَل اأ باإ�سن���اده اإَِلى َكاِمٍل التَّمَّ

نَّ اْلُم�َش���لِِّميَن ُهُم  ْعلَ���ُم، َقاَل: َقْد اأَْفلَ���َح اْلُموؤِْمُنوَن اْلُم�َش���لُِّموَن، اإِ ْنَت اأَ َم���ْن ُه���ْم؟ ُقْل���ُت اأَ

َجَباُء، َفاْلُموؤِْمُن َغِريٌب، َفُطوَبى ِلْلُغَرَباِء«. النُّ

جعلنا اهلل جميعًا من الم�سّلمين هلل ولر�سوله ولأوليائه �سلوات اهلل عليهم اأجمعين، 

والحمد هلل رّب العالمين.

)1)  العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج45، �س166.





مفاهيم محورية:

X .حقيقة الموت

X .حالة اإلنسان عند الموت

X كيف نغتنم أعمارنا؟

X .هكذا استثمر لحظات عمرك

X .وصية من أب عجوز

X .قصة وعبرة

فيما أفنيت عمرك؟!
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نصُّ الموعظة القرآنية:

ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  وتعال���ى:{ہ  تب���ارك  ق���ال 

.
(1(

ڭ ڭ ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ           ۈ ٴۇۋ}

حقيقة الموت

ُيجمُع بنو الب�سر على حقيقٍة قطعّيٍة غير قابلٍة لالإنكار، األ وهي الموت ووقوع انقطاع 

حي���اة الإن�سان في هذه الدني���ا، في حين يقع الختالف والفت���راق في تحديد حقيقة 

وماهّية هذا الهادم لّلذات وطبيعته ولبّدّية وحتمّية وقوعه، وهنا ينق�سم الآدمّيون اإلى 

مع�سكري���ن، الأّول وهو المع�سك���ر المادي والإلحادي الُمنكر لوج���ود الباري عّز وجل، 

والموؤم���ن باأنَّ الكون والخلق اإّنما كانا �سنيع���ة ال�سدفة والنفجارات الكونّية!! وهوؤلء 

ُينك���رون ُكلَّ ما جاءت ب���ه ال�سرائع والديانات م���ن بياٍن لفل�سفة الم���وت وحقيقته وما 

وراءه من اإي���اٍب وح�ساب وثواب وعقاب، وبعبارٍة اأخرى هم ل يعتقدون بق�سية المعاد 

والعال���م الثان���ي من راأ�س، ولهذا عمدوا اإلى البحث ع���ن حقيقة الموت لتفادي وقوعه 

وحدوث���ه وتخلي���دًا لحياتهم المهّددة بالنقطاع والنهدام. وف���ي هذا ال�سياق انت�سرت 

)1)   �سورة الموؤمنون، الآيتان: 99 - 100.
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المئات من الأبحاث العلمّية والنظرّيات التحليلّية المو�سلة � وبح�سب المعتقد المادي 

المعتم���د على التجرب���ة والأبحاث المخبرّية � اإلى اأنَّ الم���وت عبارة عن نتيجٍة حا�سلة 

م���ن حالٍت َمَر�سّية ت�سيب خالي���ا وذّرات البدن وتودي بالج�س���د اإلى فقدان مناعته 

وفاعلّيت���ه وذلك من خالل اأ�سباب عدي���دة منها انت�سار ال�سموم والبكتيريا الخفّية في 

اأنح���اء الأن�سجة المكّونة لأع�ساء الج�سد، وانت�سار الم���واد الهالمّية الزللّية ال�ساكنة 

وغي���ر الفاعلة ف���ي الج�سد مكان المواد المّولدة للطاقة )ال���روح(، ويحدث من جّراء 

ذلك خموٌد في اأنحاء البدن، وتوقٌف عن الحركة والتفاعل وهذا هو )الموت(.

وف���ي الحقيقة ي�سعى اأ�سحاب هذه المقولت من خ���الل هذه الأبحاث والدرا�سات 

للو�سول اإلى اأمرين اأ�سا�سيّين:

ُه اأمٌر غي���ر قطعّي ويقينّي  الأوَّل: الت�سكي���ك ف���ي حتمّية ظاهرة الم���وت، والقول اإنَّ

الوقوع والحدوث.

والثان���ي: ال�سع���ي اإلى اإيجاد حل���ول تحول دون ح�سول ه���ذه الأمرا�س منعًا لوقوع 

الموت و�سعيًا للو�سول اإلى الخلود الدائم الأبدي المن�سود.

���ا الطرف المقابل للمع�سكر الأّول وهم اأ�سحاب الفك���ر الديني، فاإنَّهم ُيقّدمون  اأمَّ

ق���راءًة ومقاربًة اأخرى حول ق�سية الموت، هي نظرة الإ�سالم اإلى الموت بَغ�ّس النظر 

عن مقولة المادّيين واأ�سحاب واأتباع الديانات الأخرى.

فالإ�س���الم ف���ي نف�س الوق���ت الذي يتح���ّدث فيه عن حتمّي���ة ولبّدّية وق���وع الموت 

وتعال���ى:{ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ  تب���ارك  قول���ه  ف���ي  كم���ا 

، مّم���ن ي�سع���ى للنج���اة والمف���ّر من���ه، كم���ا ف���ي قول���ه ع���ّز وج���ّل:
(1(

 ہ ہہ}
فكرّي���ًة  مقارب���ًة  ويق���ّدم   ،

(2(
ېې} ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  {ۈ 

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 185.
)2)   �سورة الن�ساء، الآيتان: 7 - 8.
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عميق���ة لحقيقة الم���وت ن�ستخل�س منه���ا � ول�سرورة اإيج���از المق���ال والقت�سار على 

الخت�س���ار بح�س���ب ما يتيحه المج���ال � اأنَّ الموت عب���ارٌة عن تحريٍر لل���روح من اأ�سر 

ُه عب���ارة عن قنط���رٍة من دار مم���ر اإلى دار  الج�س���د؛ لتلق���ى جزاءه���ا وح�سابه���ا، واأنَّ

مق���ر، فالإن�س���اُن ف���ي حيات���ه الدنيا تح���ت اختب���اٍر وامتح���اٍن وابتالء، لتظه���ر نتائج 

 اأعمال���ه واأفعال���ه يوم الح�س���اب التالي ل�سف���ر الموت، وف���ي هذا قال تب���ارك وتعالى:

، وقال عّز من 
(1(

{ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئىئ يئ جب}

.
(2(

قائل:{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}

فاإذًا، ق�سية حتمّية الموت، والن�سر والح�سر، والمعاد والح�ساب، والثواب والعقاب، 

من الأمور التي ل تقبل الإنكار في الإ�سالم، وكثيرًا ما تحّدث القراآن الكريم عن هذه 

الحقائق ب�سكل ل يبقي اأي مجاٍل للت�سكيك بحقانّيتها و�سدقها.

حالة اإلنسان عند الموت

من جملة الأمور التي وردت في الكتاب الكريم حالة الإن�سان عند مواجهته الواقعّية 

للموت فيراه راأي العين، ويذكر لنا القراآن الكريم نوعًا من الخطاب والحوار بين هذا 

الإن�س���ان الذي و�سل اإلى هذه الحقيقة التي ل مف���ّر منها، وبين خالقه وبارئه �ساحب 

ال�سلطة والقدرة على محا�سبته ون�سر كتابه بما يحوي من �سالح الأعمال وطالحها.

يق���ول تب���ارك وتعال���ى:{ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ 

، لكن يتفاجئ الإن�سان وي�سطدم با�ستحالة العودة، فاليوم ح�ساٌب 
(3(

ڭ ڭ ڭۇ}
ول عم���ل، وق���د اأغفل ُعُمرًا كام���اًل من اإمكانّية العم���ل دون ح�س���اب، فياأتيه الجواب:

 

{ۇۆ ۆ ۈ           ۈ ٴۇۋ}، والنتيج���ة:{ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

)1)   �سورة الأنبياء، الآية: 35.
)2)   �سورة الغا�سية، الآيتان: 25 - 26.

)3)   �سورة الموؤمنون، الآيتان: 99 - 100.
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وهن���ا   ،
(1(

حئ} جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
يك���ّرر اهلل ع���ّز وج���ّل ال�ستنكار لأهل التم���ّرد والع�سي���ان، في�ساألهم �س���وؤال م�ستنكر:

 

واعترافه���م  جوابه���م  ،فيك���ون 
(2(

پ} پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  {ٱ 

ب�سقائهم و�ساللهم راجين اهلل عّز وجّل اأن يخرجهم من ورطتهم وعذابهم، واعدين 

اإّياه ع���دم العود اإلى الظلم والمع�سّية، لياأتيهم الجواب كال�ساعقة المحرقة لآمالهم 

 .
(3(

والباعثة لآلمهم:{ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ}

بعد هذا الحوار ال�سريح والباعث للخوف والرهبة، ينبغي لُكّل عاقٍل اأن يقف ملّيًا 

عن���د هذه الآي���ات الكريمات، فالمحتمل ب���ل المقطوع به خطيٌر ج���دًا، األ وهو جهنم 

والنيران وبئ�س المهاد والخزي العظيم.

كيف نغتنم أعمارنا؟

لو اأراد المرُء النجاة � ولو وفق قاعدة عبادة التجار � فما عليه اإل اأن يغتنم عمره في 

ه���ذه الدني���ا بالعمل ال�سالح، فاأّول �سيٍء يحا�سب عليه هو عمره، حيث يقال له في اأّي 

�سيء اأفنيت عمرك؟ فاإن قال: في المعا�سي والمالهي ولي�س له جواب غير هذا، كان 

م�ستحقًا اأن يكون نزيل جهنم خالدًا فيها؛ليكون هو ومن معه{ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

؟!! ى...}  الج���واب:{ې  فياأتيه���م   ،
(4(

ېې} ې  ۉ  ۉ  ۅ   ۅ 
، واإن قال: في العبودّية هلل تعالى والطاعة له كان 

(5(
{ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}

ف���ي ع���داد{ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ 

.
(6(

ېئ ىئ ىئ}

)1)   �سورة الموؤمنون، الآيتان: 102 - 103.
)2)   �سورة الموؤمنون، الآية: 105.
)3)   �سورة الموؤمنون، الآية: 108.

)4)   �سورة فاطر، الآية: 37.
)5)  �سورة فاطر، الآية: 37.

)6)   �سورة الزمر، الآية: 20.
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 ولق���د ورد ه���ذا المعنى في الكثير م���ن الروايات ال�سادرة عن اأه���ل بيت الع�سمة

ُه قال: »َل َتُزوُل َقَدُم َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة   والطهارة R، فعن النبي الأعظم P، اأنَّ

، ومن هذا 
ْرَبٍع َعْن َج�َش���ِدِه ِفيَما اأَْباَلُه َوَعْن ُعُم���ِرِه ِفيَما اأَْفَناُه...«)1) ���ى ُي�ْش���اأََل َعْن اأَ َحتَّ

المنطل���ق ينبغي عل���ى ُكلِّ عاقٍل �سني���ٍن بنف�سه من الهالك والع���ذاب اأن يحر�س على 

عمره واأيامه التي منحها اهلل عّز وجّل له في هذه الحياة في�ستنفذها في زراعة الخير 

وال�سالح فيها ليح�سد الفالح والنجاح في الآخرة، فقد »علم اأرباب القلوب اأنَّ الدنيا 

مزرع���ة الآخرة، والقل���ب كالأر�ص، والإيمان كالبذر في���ه، والطاعات جارية مجرى 

تقلي���ب الأر����ص وتطهيره���ا، ومج���رى حف���ر الأنه���ار و�ش���ياقة الم���اء اإليها،والقل���ب 

الم�ش���تغرق بالدني���ا كالأر����ص ال�ش���بخة الت���ي ل ينم���و فيه���ا الب���ذر، وي���وم القيام���ة 

الح�ش���اد، ول يح�ش���د اأحد اإل ما زرع، ول ينمو زرع اإل من بذر الإيمان، وقّلما ينفع 

.
اإيمان مع خبث القلب و�شوء اأخالقه، كما ل ينبو بذر في اأر�ص �شبخة...«)2)

مة فت�سير ب���ه دون اأن يدري  م���ن هن���ا ل ينبغي اأن يغف���ل المرء عن اأيام���ه المت�سرِّ

بم�سيره���ا ومق�سده���ا، واإّنما يج���ب اأن يح�سبها ح�ساب���ًا دقيقًا ل يف���وت معه لحظٌة، 

 ح�ساب���ًا اأ�س���ّد واأحر����س من ح�ساب مال���ه وربحه وتجارت���ه؛ وفي ه���ذا ورد عن ر�سول

ه ُكلُّ راأ�س ماله  ؛ لأنَّ
اهلل P: »ُك���ْن َعلَى ُعُمِرَك اأَ�َش���حَّ ِمْنَك َعلَى ِدْرَهِمَك َوِديَن���اِرك«)3)

ُه قال: »اإِنََّما اأَْنَت َعَدُد  ب���ل ُكلُّه الذي ينق�سي بانق�سائه، فع���ن اأمير الموؤمنين Q اأنَّ

، وعنه Q اأي�سًا، قال: »اإِنَّ اللْيَل 
َك«)4) ي ِبَبْع�شِ ي َعلَْيَك َيْم�شِ يَّام، َفُكلُّ َيْوٍم َيْم�شِ

اأَ

، فعمرك مجموع 
َوالنََّهاَر َيْعَماَلِن ِفيَك َفاْعَمْل ِفيِهَما، َوَياأُْخَذاِن ِمْنَك َفُخْذ ِمْنُهَما«)5)

اأيام وكّلما انق�سى منه يوٌم نق�س عمرك وذهب جزٌء منك.

)1)  العالمة المجل�سي، بحار الأنوار ج27، �س 103.
)2)  )م. ن(، ج67، �س353.

)3)  الري �سهري، محّمد، ميزان الحكمة، ج3، �س 2112.
)4)  )م. ن(. 
)5)  )م. ن(. 
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هكذا استثمر لحظات عمرك

العم���ر اأّيها العزي���ز! �ساعاٌت معدودات مق�ّسمٌة على الأي���ام، واليوم ليٌل ونهار، ليٌل 

تنام���ه ونه���اٌر تق�سي فتراته في اأ�سغ���ال واأعمال �ستى، و�ساع���ات الغتنام والكت�ساب 

لالآخ���رة قليلٌة ج���ّدًا ولهذا ينبغي وكما قي���ل اأن يكون لك في كّل �س���يٍء نّية تتقّرب بها 

اإل���ى اهلل ع���ّز وجّل، ف���ي نومك وعمل���ك وعبادتك و�ساع���ات اأكلك و�سه���رك و�سمرك 

وا�ستراحت���ك، ب���ل ف���ي ُكلِّ �سوؤونك وحالت���ك، وعلي���ك اأن ت�ستفيد من الف���راغ تثقياًل 

لميزان���ك، بالعمل والمواظبة والمراقبة تعود عليك العوائد وت�ستفيد لنف�سك الفوائد، 

واإّل ح���ّق عليك اأن تكون ملومًا ومغبونًا، فاإتالف العمر والإ�سرار على ت�سييعه وتفويته 

خ�سارٌة ل تعّو�س و�سفٌه بنظر العقالء، اأعاذنا اهلل واإّياك من ال�سفه والخ�سران.

والوقت يا اأخي! كال�سيف اإن لم تقطعه � بال�ستفادة منه � قطعك بالم�سي والتجاوز 

عنك، فاغتنم وقتك بالعمل، واختر لنف�سك اأف�سل الأعمال واأنفعها.

ُه م���ن اأقبل على اهلل عّز وجّل  اجع���ل وقتًا للطاعة والعب���ادة والذكر والمناجاة؛ فاإنَّ

اأقب���ل اهلل عليه، واعمل لدنياك بما فيه �سالحك ونجاح���ك ومر�ساة رّبك، من در�ٍس 

وتح�سي���ٍلٍ وبناٍء لحي���اٍة �سخ�سّية وتاأ�سي�ٍس لعائل���ٍة وتربيٍة لالأبناء بم���ا يعود بالفائدة 

عليك وعلى محيطك العائلي ومجتمعك الأو�سع.

ل تجع���ل للف���راغ و�سياع الوقت والعمر �سبياًل اإليك؛ ف���اإنَّ في ذلك بغ�سًا من الرّب 

و�س���ّدًة ف���ي الح�س���اب، ق���ال ر�س���ول اهلل P: »اإّن اهلل يبغ����ص ال�ش���حيح الف���ارغ، ل 

، وقال: »اأ�ش���ّد النا�ص ح�ش���اباً ي���وم القيامة 
ف���ي �ش���غل الدني���ا ول في �ش���غل الآخرة«)1)

ٍة َلْم َيْفُرْغ  ْنَي���ا َداُر َبِليَّ ، وعن اأمير الموؤمنين Q: »َواْعلَْم اأَنَّ الدُّ
المكف���ي الف���ارغ«)2)

، وعن �سّيد
لَّ َكاَنْت َفْرَغُتُه َعلَْيِه َح�ْش���َرًة َيْوَم اْلِقَياَم���ِة«)3) ���اِحُبَها ِفيَه���ا َقطُّ �َش���اَعًة اإِ �شَ

 

)1)  الري �سهري، محّمد،ميزان الحكمة، ج3، �س 2412.
)2)  )م. ن(. 
)3)  )م. ن(. 
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ْل�ِشَنَتَنا ِب�ُشْكِرَك   ال�ساجدين Q في دعائه: »َوا�ْشَغْل ُقُلوَبَنا ِبِذْكِرَك َعْن ُكلِّ ِذْكٍر، َواأَ

ْرَت َلَنا َفَراغاً ِمْن �ُش���ْغٍل  َع���ْن ُكلِّ �ُش���ْكٍر، َوَجَواِرَحَن���ا ِبَطاَعِت���َك َع���ْن ُكلِّ َطاَعٍة. َفاإِْن َق���دَّ

َمٌة، َحتَّى َيْن�َش���ِرَف  َفاْجَعْل���ُه َف���َراَغ �َش���اَلَمٍة َل ُتْدِرُكَن���ا ِفيِه َتِبَع���ٌة، َوَل َتْلَحُقَنا ِفيِه �َش���اأْ

َئاِتَنا، َوَيَتَولَّى ُكتَّاُب اْلَح�َش���َناِت َعنَّا  ���يَِّئاِت ِب�َش���ِحيَفٍة َخاِلَيٍة ِمْن ِذْكِر �َش���يِّ َعنَّا ُكتَّاُب ال�شَّ

.
َم�ْشُروِريَن ِبَما َكَتُبوا ِمْن َح�َشَناِتَنا«)1)

واعل���م اأنَّ الندم على ما فات ل يرجعه ول يعّو�س الخ�سارة، ومقولة: لو اأنَّ الزمان 

يع���ود لفعلت كذا، وليت ال�سباب يعود يومًا لأجتهد ف���ي تح�سيل الطاعة والثواب ليوٍم 

ل ينف���ع ماٌل ول بن���ون ل اإمكانّية لترجمته وح�سوله، ومن هذا المنطلق الأجدر بنا اأن 

نعم���ل اليوم واأن ن�سع���ى لأن يكون يومنا اأح�سن حاًل من اأم�سنا، واأن يكون غدنا اأح�سن 

م���ن يومنا، واأن نقّيم اأحوالنا ونحا�سب اأنف�سن���ا، واأن ل نركن اإليها ونغفل عنها طرفة 

عي���ن اأبدًا، فاإنَّ اأنف�سنا �سيطاٌن باطنيٌّ وهو اأعدى اأعدائنا، واإبلي�س الرجيم من خلفها 

ظهير، ي�ساندها وي�سّول لها.

ً
 من أب عجوز يريد بكم خيرا

ٌ
وصية

يقول الع���ارف الكامل والعالم العامل الإمام الراحل الخميني المقّد�س � اأعلى اهلل 

مقامه �: 

1 - اق�سوا اأعم�ركم ب�لأعم�ل الح�سنة:

���ة والن���ار من اأعمالنا، ولذلك، عليكم اأن تق�ش���وا العمر ال�ش���ريف الذي  »اإنَّ الجنَّ

اه بالأعمال الح�شنة ول تهدروه! ولّما كان اهلل تبارك  منحكم اهلل تبارك وتعالى اإيَّ

وتعال���ى مّطلع���اً عل���ى الحقائ���ق م���ن اأّن اأّي عم���ل يعمله الإن�ش���ان هنا �ش���يراه هناك � 

هداك���م للقي���ام بالأعم���ال المفي���دة للمجتم���ع ولأنف�ش���كم � ل���ذا، ف���اإّن عقل الإن�ش���ان 

)1)  الإمام علي بن الح�سين، زين العابدين Q، ال�سحيفة ال�سجادّية، الدعاء، )11( و)20(.
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يق�شي باأّل ُيهدر العمر، والأف�شل من ذلك األ ينفقه المرُء في طريق ال�شّر فيكون 

.
هناك وباًل عليه!«)1)

2 - حيل ال�سيط�ن مع الكهول وال�سب�ب:

»ك���م يح���دث اأن يّتبع ال�ش���يطان الباطني معنا � نحن الكه���ول � خدعاً تختلف عن 

تلك التي يتبعها معكم اأنتم ال�شباب. اإنَُّه يّتبع معنا �شالح الياأ�ص من الح�شور وذكر 

اهلل، ويلفتنا اأنَُّه ل فائدة من العمل ما دام العمر قد انق�ش���ى ول يمكن اإ�ش���الحنا، 

واأنَّ اأي���ام ال�ش���باب الت���ي ه���ي اأي���ام التج���ّول والتحّرك ق���د انته���ت، واأنَّ اأيام ال�ش���عف 

والكهولة قد حّلت ول يمكن فيها الإ�شالح؛ لأنَّ جذور الأهواء والمعا�شي متغلغلة 

في جميع اأركان الإن�شان، ومّدت فروعها وجذورها فيه، وبذلك يحول دون توفيقك 

للح�ش���ور ف���ي �ش���احته جّل وع���ال، ويحدثك اأن ل ج���دوى من العمل، والأف�ش���ل اأن 

ت�ش���تفيد اأكث���ر من ملذات الدنيا في هذه الأي���ام المعدودة والأخيرة التي بقيت من 

عمرك! واأحياناً يّتبع معنا � نحن الكهول � الأ�شاليب نف�شها التي يّتبعها معكم اأنتم 

ال�ش���باب، حي���ث يق���ول لكم: اأنتم �ش���باب ول بدَّ اأن تت�ش���ّرفوا في ه���ذه المرحلة من 

العمر � وهي مرحلة ال�ش���باب مرحلة التمتع بالملذات � طبقاً ل�ش���هواتكم  و�شتتوبون  

اإن  �ش���اء اهلل  ف���ي  اأواخر العمر، واأنَّ ب���اب رحمة اهلل مفتوح، واأنَّ اهلل اأرحم الراحمين، 

���ُه مهم���ا تك���ن الذنوب اأكبر واأكثر فاإنَّ ُفَر�َص الندم والع���ودة اإلى الحّق في اأواخر  واأنَّ

العمر تكون اأكبر، و�شيزداد التوّجه نحو اهلل المتعال و�شيت�شاعف الت�شال به، وكم 

من النا�ص قد تمّتعوا بملذات ال�ش���باب عندما كانوا في �ش���ن ال�ش���باب، وق�ش���وا اأيام 

كهولتهم واأواخر عمرهم بالعبادة والذكر والأدعية وزيارة الأئّمة R والتو�ّش���ل 

وطلب ال�ش���فاعة منهم، ورحلوا عن هذه الدنيا ب�ش���عادة!!كذلك فاإّننا نواجه اأي�ش���اً 

)1)  الإم���ام الخمين���ي، روح اهلل، �سحيفة الإمام، من خطاب األق���اه في نوفل لو �ساتو في باري�س، خالل لقائه جمعًا من 
بعة الأولى 1430ه�، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر  الطلب���ة الجامعيين والإيرانيين المقيمين في الخارج ، ج4، ����س29، الطَّ

اآثار الإمام الخميني}، ال�سوؤون الدولّية، اإيران.
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بمثل هذه الو�شاو�ص، وهي: اأنَُّه ل يعرف بال�شبط اأنَّك �شتموت قريباً، واأنَّ الفر�شة 

ل زالت اأمامك فتمّتع بها حّتى الأيام المعدودة الأخيرة من عمرك، واآنذاك يمكنك 

اأن تتوب لأنَّ باب �شفاعة النبي P مفتوح، واأنَّ المولى اأمير الموؤمنين Q لن 

يدع اأحباءه يتعّذبون يوم القيامة، و�ش���تراه عند لحظات الموت، و�شياأخذ بيدك في 

تلك اللحظات، والكثير من هذه الأقوال التي تطرق اأذن الإن�شان دوماً!!

3 - التوبة في مرحلة ال�سب�ب:

ث معك، واأنت �شاب، ينبغي اأن تعرف اأنَّ التوبة في مرحلة  ولدي: »الآن واأنا اأتحدَّ

ال�ش���باب اأ�ش���هل، واأنَّ اإ�ش���الح النف�ص وتهذيب الروح يكون اأ�ش���رع في هذه المرحلة. 

لأنَّ التاأّث���ر بالأهواء النف�ش���ّية والله���اث وراء الجاه والغ���رور والتكّبر على الآخرين 

يكون اأكثر واأ�شّد عند الكهول مقارنة بال�شباب، حيث اإنَّ روح ال�شباب لطيفة و�شهلة 

التغيير، كما اأنَّ ال�شباب يتاأثرون اأكثر من الكهول بالمواعظ التي تلقى في مجال�ص 

الوعظ والإر�ش���اد والأخالق، لذا يجب على ال�ش���باب اأن ينتبهوا كثيراً ول ينخدعوا 

بالو�ش���او�ص ال�ش���يطانّية والنف�ش���ّية، فالموت قريب من ال�ش���باب بقدر ما هو قريب 

م���ن الكه���ول، فاأي �ش���اب يمكن���ه اأن يطمئن اأنه �شي�ش���ل اإل���ى مرحل���ة الكهولة؟ واأي 

اإن�شان م�شون من حوادث الدهر«؟

4 - ا�سالح النف�س مرحلة ال�سب�ب:

بن���ي: »ل ت���دع الفر�ش���ة تفوت���ك، وا�ش���ع اإل���ى اإ�ش���الح نف�ش���ك واأن���ت ف���ي مرحلة 

ال�ش���باب. كذل���ك يجب على الكه���ول اأن يعلموا اأنَّهم ما داموا اأحي���اء في هذه الدنيا 

ف���اإنَّ باإمكانه���م التكفي���ر عن ذنوبهم ومعا�ش���يهم، ول���و انتقلوا من ه���ذه الدنيا فاإنَّ 

.
الأمور تخرج من اأيديهم«)1)

بع���ة  )1) الإم���ام الخمين���ي، روح اهلل، المظاه���ر الرحمانّي���ة، ر�سائ���ل الإم���ام الخمين���ي} العرفانّي���ة، 30/29، الطَّ
الأولى1995م، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر اآثار الإمام الخميني}، ال�سوؤون الدولّية، اإيران.
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 وِعْبَرة
ٌ

وفي الختام قصة

ي���روى اأنَّ روح اهلل عي�سى بن مري���م )على نبّينا واآله وعليهم���ا ال�سالة وال�سالم( 

كان ما�سيًا في جبل، فراأى رجاًل يتعّبد تحت �سخرٍة، فقال له عي�سى Q: األ بنيت 

ل���ك بيتًا تتعّبد فيه؟!، فقال له الرجل: وهل هذا العمر الق�سير ي�ستحق اأن اأ�سّيعه في 

البناء؟!! لقد قال لي اأحد الأنبياء اإني �ساأعي�س �سبعمائة �سنة، وهذه مّدٌة قد ل تكفيني 

لأحرز فيها ر�سا رّبي!!!

فق���ال له عي�سى Q: وكيف بك اإذا راأي���ت اأهل اآخر الزمان ل يعي�سون اأكثر من 

�سبعين �سنة وهم يفن���ون اأعمارهم ببناء الق�سور؟!! فقال الرجل: ما اأ�سّد جهلهم! لو 

اأدركت زمانهم لجعلته �سجدًة واحدًة!!



مفاهيم محورية:

X ما هي حقيقة الخسارة؟

X ؟
ً
من هم األخسرون أعماال

X ق اإلخالص؟
ّ

كيف نحق

X .مراتب اإلخالص

5

األخسرون أعمااًل





نصُّ الموعظة القرآنية:

يقول تعال���ى في كتاب���ه الكري���م:{گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

.
(1(

ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ}

في رحاب اآلية الكريمة

اإِنَّ م���ن اأف�س���ل اأ�ساليب تنبيه المخاطب وجذبه هو ط���رح ال�ستفهام المبا�سر عن 

�س���يء ل يعرفه، خ�سو�سًا واأنَّ الآية ال�سريفة �س���ّدرت ال�سوؤال ب�{گ گ}، حيث اإِنَّ 

النب���اأ ل يكون اإل لالإخبار بم���ا ل يعلمه المخبر، مع كون المخَبر به اأمرًا عظيمًا بليغًا، 

ويج���وز اأن يك���ون المخَبر بما يعلمه وبما ل يعلمه؛ وله���ذا يقال:)تخبرني عن نف�سي(، 

ول يقال:)تنبئني عن نف�سي(، وكذلك تقول:)تخبرني عما عندي(، ول تقول:)تنبئني 

.
(3 (2(

عما عندي(، وفي القراآن:{ڃ چ چ چ           چ ڇ}

 تعالى، والماأموُر هو النبيُّ الم�سطفى محمٌد P، والمعلومة 
ُ
هذا، والآمر بال�سوؤال هو اهلل

.
(4(

التي ُيراد الإنباء عنها �سادرٌة ِمّمن و�سف نف�سه في كتابه:{ں ڻ ڻ     ڻ}

)1)   �سورة الكهف، الآيتان: 103 – 104.
)2)   �سورة ال�سعراء، الآية: 6.

)3)  الفروق اللغوية لبن هالل الع�سكري: 528.
)4)   �سورة فاطر، الآية: 14.
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و{ۉ} الواقع���ة بعد ال�ستفه���ام مبا�سرًة والمنباأ عنه���م، ي�سّوق ال�سامع 

لمعرف���ة الأم���ر والبح���ث عن���ه، خ�سو�س���ًا واأّن المنبئ ه���و اهلل عّز وج���ل، وينبئ عن 

الأخ�سري���ن في الآخرة، فق���د يكون الأخ�سر في الدنيا م���ن الفائزين في الآخرة، وقد 

{ۉ} هم الذين �س���ّل �سعيهم في  يك���ون العك����س، فاهلل عّز وجل �س���ّرح باأنَّ

الحي���اة الدنيا، وه���م ل يعلمون بذلك، بل يعلم���ون العك�س، ويح�سب���ون اأّنهم يح�سنون 

�سنعًا.

 الخسارة؟!
ُ

ما هي حقيقة

وَمْن هو الخا�ِسُر؟! بل َمْن هو اأخ�َسُر النا�س؟!

وهل هو َمن خ�ِسَر تجارَتُه؟! هل هو من خ�ِسَر ماَلُه؟!

ر  نيا، ولم ينظر اإَِلى ما وراء عالم الماديات قد يظنُّ ول ُيفكِّ َمن اعتاد على عالم الدُّ

ة التي يتكّفل  اإل بم���ا يرتبط بالخ�سارة الدنيويّة... لكن هل هذه هي الخ�سارة الحقيقيَّ

الجّبار باأْن يخبرنا عنها؟!

قطعًا الأمر لي�س كذلك؛وذلك لأنَّ خ�سائَر الدنيا تّت�سف باأنَّها:

محدودة.

قابلة للتعوي�س والزوال.

وليتع���ظ الإن�س���ان بما ي���راه من تجارب يومية، ب���ل قد يعي�س هو نف�س���ه بع�س هذه 

التجارب، فكم من مّرٍة نخ�سر ونفقد كّل ما لدينا، ثم نقوم من جديد.

وعليه، فما كان �ساأنه محدودًا وقاباًل للتعوي�س، لي�س هو الخ�سارة الحقيقية.

ة نعم���ًة من ِنَعِم اهلل تعالى على الإن�سان،  ب���ل قد تكون نتيجُة هذه الخ�سارة الدنيويَّ

فيما لو تلّقاها ب�سبر، قال تعالى في كتابه الكريم:{ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
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، وم���ع ال�سبر على هذه البتالءات ياأتي وعد 
(1(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ}
اهلل وب�سارت���ه قائ���اًل:{ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ  ڃ     

ڃ  }، فب�ّسره���م بالخير الكثي���ر:{ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ 
ڇ ڍ}.

فلي�س���ت البتالءات الدنيوية والخ�سائر التي تح�سل فيها هي المق�سودة من الآية 

الكريمة... فما هي هذه الخ�سائر الم�سار اإليها اإذن؟!!

؟
ً
من هم األخسرون أعماال

الأخ�سروَن اأعماًل � بح�سب هذه الآية ال�سريفة � هم الذين ات�سفوا ب�سفتين:

ال�سفة الأولى {ڳ ڱ ڱ}: 

نَّ �سالَل ال�سعِي ف���ي الحياة الدنيا �سَبُبُه �سالٌل وخل���ٌل كبيٌر في العقيدة، 
َ
وليعل���م اأ

ونفوٌذ من ال�سيطان اإلى �سلِبها، فلو لم تكن العقيدُة فا�سدًة ولم يعتِرها َخَلٌل، لما �سلَّ 

�سعُيُهم في الحياة الدنيا؛ لأنَّ العقيدَة الفا�سدَة تجعُل �ساحَبها في �سالٍل كبير.

وال�سالل والخلل في العقيدة على مراتب:

اأ- فت���ارة يكون ذل���ك باختالل العقيدة من اأ�سا�سها، واأ�سح���اب هذه المرتبة لي�س 

له���م قيمة عند اهلل تب���ارك وتعالى، كما ن�ّس على ذلك في كتابه:{ۀ ہ 

.
(2(

ہ           ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ}
خرى يكون ب�سالل ال�سعي عمليًا، وهذا نا�سٌئ � كما اأ�سلفت � من نق�سٍ في العقيدة 

ُ
ب- واأ

ول���و على �سبيل ال�س���رك والرياء، فيحب���ط اهلل عمله اأي�سًا؛ لأّن الآت���ي اإنما اأتى به 

.
(3(

لغيراهلل تعالى، يقول تعالى:{ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

)1)   �سورة البقرة، الآية: 155.

)2)   �سورة الكهف، الآية: 105.
)3)   �سورة الزمر، الآية: 65.
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ج- وثالث���ة يكون �سالل ال�سعي عمليًا متاأّخ���رًا عن العمل، فيحبطه بعد الإتيان به، 

وف���ي هذا �سل قوٌم كثي���رون، وذلك باأْن يكِمل العبادَة عل���ى الإخال�ِس المح�ِس 

والني���ة ال�سالحة ويكتبها اهلل في دي���واِن المخل�سيَن، لكن يعر�ُس له بعَد ذلك 

ما يدفُعُه لإظهارها؛ ليح�س���ل له بع�ُس الأغرا�ِس الّدنيوّيِة الرخي�سِة، فين�سمُّ 

له بها من الخير الآج���ِل خيرًا اآخَر عاجاًل قد زّين���ه له ال�سيطاُن،  اإل���ى م���ا ح�سّ

ث ب���ه وُيظهره لذلك، فه���ذا اأي�سًا مف�س���ٌد للعمل واإن �سب���ق، كما يف�سده  فيح���دِّ

العجب المتاأخر.

مُت الدهَر ي���ا ر�سوَل اهلل، فق���ال ر�سوُل  نَّ رج���اًل ق���ال للنب���ّي P: �سُ
َ
  وق���د روي اأ

، فهذا من زمرة الأخ�سرين اأعماًل.
مَت َوَل اأَْفَطْرَت«)1) اهلل P: »َما �شُ

ال�سفة الث�نية{ں ڻ ڻ  ڻ ڻ}:

فهم يح�سب���وَن اأنَّهم ُيح�سنوَن �سنعًا وما ظنُّوا ح�س���َن اأعمالهم واأفعالهم المخالفِة 

لل�سرع اإلَّ لجهلهم بحقوق اهلل عز وجل وعظمته، ول�سعف ب�سيرتهم، وهم اأ�سناف:

الأول: الكف���ار باهلل، واليوم الآخر، والأنبياء؛ فاإنَّ اهلل زّين لكّل اأمة عملها، اإنفاذًا 

لم�سيئته، وحكمًا بق�سائه، وت�سديقًا لكالمه.

الثاني: اأهل التاأويِل الفا�سِد الذين اأخبر اهلل عنهم بقوله:{ۀ ہ ہ ہ ہ 

، كاأه���ل ح���روراء والنهروان، 
(2(

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ}
ومن عمل بعملهم في يومنا هذا، وخطرهم الآن على الم�سلمين اأ�سّد من اأعداء 

الدين، فهم مثلهم و�سرٌّ منهم.

)1)  النراقي، محمد مهدي، جامع ال�سعادات ج 2، �س 303.
)2)   �سورة اآل عمران، الآية: 7.
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 Q ِمِنيَن َبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقاَل: »َخَطَبَنا اأَِميُر اْلُموؤْ �سْ
َ
ورد في كتاب الحتجاج َعِن اْلأ

َها النَّا�ُص �َش���ُلوِني...، َفَقاَم اإَِلْيِه  يُّ
ْثَنى َعلَْيِه ُثمَّ َقاَل اأَ َعلَ���ى ِمْنَب���ِر اْلُكوَف���ِة َفَحِمَد اهلل َواأَ

َياُح َقاَل َفَما اْلَحاِماَلُت  اِرَياُت َذْرواً؟ َقاَل الرِّ اِء َفَقاَل َيا اأَِميَر اْلُموؤِْمِنيَن َما الذَّ اْبُن اْلَكوَّ

���َماُت  ���ُفُن َق���اَل َفَما اْلُمَق�شِّ ���َحاُب َق���اَل َفَما اْلَجاِرَياُت ُي�ْش���راً؟ َقاَل ال�شُّ ِوْق���راً؟ َق���اَل ال�شَّ

: ِمي���َر اْلُموؤِْمِنيَن اأَْخِبْرِن���ي َعْن َقْوِل اهلل َع���زَّ َوَجلَّ اأَْم���راً؟ َق���اَل اْلَماَلِئَك���ُة... َق���اَل َي���ا اأَ
 

} َقاَل َكَفَرُة اأَْهِل اْلِكَتاِب اْلَيُهوِد َوالنَّ�َشاَرى َوَقْد َكاُنوا َعلَى  {گ گ گ ڳ ڳ

ْنعاً ُثمَّ َنَزَل َعِن اْلِمْنَبِر  اْلَحقِّ َفاْبَتَدُعوا ِفي اأَْدَياِنِهْم َوُهْم َيْح�َشُبوَن اأَنَُّهْم ُيْح�ِشُنوَن �شُ

اِء َوَما اأَْهُل النَّْهَرَواِن ِمْنُهْم  اِء ُثمَّ َقاَل َيا اْبَن اْلَك���وَّ َو�َش���َرَب ِبَي���ِدِه َعلَى َمْنِكِب اْبِن اْلَكوَّ

اِء  ْيَنا اْبَن اْلَكوَّ ُل �ِشَواَك َقاَل َفَراأَ �ْشاأَ ِمِنيَن َما اأُِريُد َغْيَرَك َوَل اأَ ِبَبِعيٍد َفَقاَل َيا اأَِميَر اْلُموؤْ

 اأَْنَت 
َ
ا �َش���اأَْلَتُه  ُل اأَِميَر اْلُموؤِْمِنيَن َعمَّ َك ِباْلأَْم�ِص َت�ْش���اأَ مُّ

َيْوَم النَّْهَرَواِن َفِقيَل َلُه َثِكلَْتَك اأُ

.
اْلَيْوَم ُتَقاِتُلُه؟ َفَراأَْيَنا َرُجاًل َحَمَل َعلَْيِه َفَطَعَنُه َفَقَتلَُه«)1)

الثالث: وهم الذين اأف�سدوا اأعمالهم بالرياء، و�سّيعوا اأحوالهم بالإعجاب، ويلحق 

به���وؤلء اأ�سناف كثيرة، وهم الذين اأفنوا زمانه���م النفي�س في طلب الخ�سي�س. 

وق���د نّبه الباري تعالى على هذا بقول���ه:{يت جث          مث  ىث يث حج  مج جح 

.
(2(

مح جخ حخ  مخ جس}
نَّه حتى نتجنب الخ�سران المبين علينا اأن نعرف حقيقة الأعمال 

َ
والمهّم في المقام اأ

الت���ي توؤّدي اإلي���ه، وحقيقة الأعم���ال التي تجنبنا الوق���وع في الخ�س���ران والندم. ولَّما 

اأ�س���ارت الآية اإلى لزوم ترك ال�سرك: كبيره و�سغي���ره، كان علينا اأن نعرف الإخال�س 

وكيفية تحقيقه حتى نتمكن من تح�سيله والعمل به والحفاظ عليه.

)1)  الطبر�سي،  الحتجاج، ج1، �س 260.
)2)   �سورة الكهف، الآية: 110.
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ق اإلخالص
ّ

كيف نحق

انطالقًا من الآية ال�سابقة ندخل اإلى اأهّم م�ساألة في عبادة اهلل، األ وهي الإخال�س، 

.
(1(

يقول تعالى:{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}

عة، وطريق الحّق واحدًا، وهو  ا كانت طرق الباطل كثيرة ومتنوِّ نَّه لمَّ
َ
وينبغي اأن يعلم اأ

الطري���ق الم�ستقيم الَِّذي جاء به �سّي���د المر�سلين �سلوات اهلل عليه وعلى اآله، فحينئٍذ 

تكون الأب���واب الم�سّرعة اأمام ال�سيطان اإَِلى قلب الإن�سان كثيرة، ويدعم ال�سيطان في 

ذلك ميل النف����س الب�سرية نحو ال�سهوات، وع�سر انقيادها للحّق، كّل ذلك ي�سع العبد 

الم�سكين في مو�سع ل يح�سد عليه، قال ال�ساعر:

��ل��ط��ت وع���ن���ائ���ياإّن�������ي ب��ل��ي��ت ب�����اأرب�����ٍع م����ا ���سُ ����س���ق���اوت���ي  لأج�������ل  اإِلَّ 

ك��ي��ف ال��خ��ال���س وك��لُّ��ه��م اأع���دائ���ياإب��ل��ي�����س وال��دن��ي��ا ون��ف�����س��ي وال��ه��وى

مهالكي ط��ري��ق  ف��ي  ي�سلك  ب��ي وال��ن��ف�����س ت��اأم��رن��ي ب��ك��ّل بالئياإبلي�س 

اإل��ي��ه خ��واط��ري ت��دع��و  ال��ه��وى  والآراءواأرى  ال�������س���ب���ه���ات  ظ��ل��م��ة  ف����ي 

ح�����س��ن��ي وف���خ���َر م��الب�����س��ي وب��ه��ائ��يوزخ�����ارف ال��دن��ي��ا ت��ق��ول اأم����ا ت��رى

فربما يزّين ال�سيطان طريق الحّق فيغوي بالمرء ويوقع به ويعر�س ال�سر في مو�سع 

الخي���ر، بحيث يظن اأّنه من اإلهامات الَنَف�س الرحماني، ل و�سو�سة ال�سيطان واإغوائه، 

فيهلك وي�سل من حيث ل يعلم، فال يزال ال�سيطان يو�سو�س لالإن�سان باأمور ويثبتها في 

ل���وح نف�سه، فيعمر يومه ويخرب اأم�سه، ويخالف اهلل ويظن اأّنه في طاعته، فيدخل في 

جملة الأخ�سرين اأعماًل.

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 اإل���ى القل���ب كثي���رة، وب���اب 

)1)   �سورة البينة، الآية: 5.
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المالئك���ة واح���دة؛ ول���ذا روي اأَنَّ النبي P خّط يوماً لأ�ش���حابه خّطاً وقال :»هذا 

�ش���بيل اهلل«،ث���ّم خ���ّط خطوطًا عن يمين���ه و�سماله فقال : »هذه �ش���بل على كل �ش���بيل 

منها �ش���يطان يدعو اإليه«، ث���ّم تال قوله �سبحانه:{چ چ چ چ ڇڇ 

. ث���ّم ل�سهول���ة ميل النف����س اإلى الباطل 
(1(

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ}
وع�سر انقيادها للحق تكون الطرق الموؤدية اإلى الباطل التي هي اأبواب ال�سيطان جلية 

ظاهرة، فكانت اأبواب ال�سيطان مفتوحة اأبدًا، والطرق الموؤدية اإلى الحق التي هي باب 

المالئك���ة خفي���ة، فكان باب المالئكة م�سدودًا دائمًا، فم���ا اأ�سعب بالم�سكين ابن اآدم 

.
(2(

اأن ي�سد هذه الأبواب الكثيرة الظاهرة المفتوحة ويفتح بابًا واحدًا خفيًا م�سدودًا«

هذا، وال�سبيل اأمام الإن�سان اإَِلى النجاة هو الإخال�س؛ فاإّن الإخال�س الحقيقي هو 

تجري���د الق�سد من ال�سوائب كلها. وهو �سد الري���اء وال�سرك، فمن جاء بطاعة ليراه 

النا����س فهو مراء مطلق، ومن جاء بها وان�سم اإلى ق�س���د القربة ق�سُد غر�ٍس دنيوٍي 

ان�سمامًا ت�سريكيًا ففعله م�سوب غير خال�س.

مراتب اإلخالص

ث���ّم الإخال����س على مرات���ب، فاأعلى مراتب���ه: الإخال����س المطلق، وه���و اإخال�س 

ال�سّديقين واإرادة مح�س وجه اهلل �سبحانه من العمل، دون توّقع غر�س في الدارين، 

كم���ن يعبد اهلل حرًا؛ لأّن���ه اأهٌل لذلك، م�ستغرق الهّم والفكر بعظمته وجالله، ويتوّقف 

تح�سيل���ه على اأن يتعاظم اهلل في اأنف�سنا لي�سغر ما دونه في اأعيننا، وبالتالي تنقطع 

النْف�ُس عن الطمع بالدنيا، بحيث ما يغلب ذلك على القلب والتفّكر وال�ستغال بمناجاته 

حتى يغلب على قلبه نور جالله وعظمته، وي�ستولي عليه حّبه واأن�سه.

)1)   �سورة الأنعام، الآية: 153.
)2)  النراقي، محمد مهدي، جامع ال�سعادات، ج1، �س 146.
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ْنُف�ِشِهْم َف�َشُغَر  يقول اأمير الموؤمنينQ في و�سف المتقين: »َعُظَم اْلَخاِلُق ِفي اأَ

ُموَن َوُهْم َوالنَّاُر َكَمْن  ���ُة َكَمْن َقْد َراآَها َفُهْم ِفيَها ُمَنعَّ ْعُيِنِهْم َفُهْم َواْلَجنَّ َم���ا ُدوَن���ُه ِفي اأَ

.
ُبوَن«)1) َقْد َراآَها َفُهْم ِفيَها ُمَعذَّ

وف���ي المقابل كم من عم���ل يتعب الإن�سان في���ه نف�سه، ويظن اأّنه���ا اأعمال خال�سة 

لوج���ه اهلل تعالى، ويكون فيها مغرورًا؛ لعدم عثوره على وجه الآفة فيها، كما حكي عن 

بع�سه���م اأّنه قال: )ق�سي���ت �سالة ثالثين �سنة كنت �سليُتها ف���ي الم�سجد جماعة في 

خرت يومًا لعذر و�سليت في ال�سف الثاني، فاعترتني خجلة من 
ّ
ال�سف الأول؛ لأّني تاأ

نَّ نظر النا�س اإلّي في ال�سّف الأّول كان 
َ
النا�س حيث راأوني في ال�سف الثاني، فعرفت اأ

ي�سّرني، وكان �سبب ا�ستراحة قلبي من ذلك من حيث ل اأ�سعر(.

وه���ذا مطلٌب دقيٌق غام����س، وقلما ت�سلم الأعم���ال من اأمثاله، وقّل َم���ْن يتّنبه له، 

 والغافل���ون عنه يرون ح�سناتهم في الآخرة كّله���ا �سيئات، وهم المرادون بقوله تعالى:

.
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}

آفات اإلخالص

نَّ الآف���ات التي تكّدر 
َ
ذك���ر المول���ى النراقي ف���ي كتابه الجلي���ل جامع ال�سع���ادات اأ

الإخال�س وت�سّو�سه لها درجات في الظهور والخفاء:اأجالها الرياء الظاهر.

الأُول���ى: وه���و اأجاله���ا، وتح�سل بتح�سين العب���ادة وال�سعي ف���ي الخ�سوع فيها في 

الم���الأ دون الخلوة؛ ليتاأ�ّسى ب���ه النا�س، ولو كان عمله هذا خال�سًا هلل لم يتركه 

ف���ي الخلوة؛ اإذ م���ن يرى الخ�سوع وح�سن العبادة خي���رًا ل يرت�سي لغيره تركه، 

فكيف يرت�سي ذلك لنف�سه في الخلوة؟!

)1)  ال�سريف الر�سي، محمد بن الح�سين المو�سوي، نهج البالغة: 225، تحقيق وت�سحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�سر: 
موؤ�س�سة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�سة.

)2)   �سورة الجاثية، الآية: 33.
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بق�سد  اأي�سًا  الخلوة  في  بتح�سينها  يح�سل  وه��و  الخفّي،  ال��ري��اء  ال��ث��ان��ي��ة: 

عبادته  ح�ّسن  لأّنه  الغام�س؛  الرياء  من  وهذا  والمالأ،  الخلوة  بين  الت�سوية 

في الخلوة ليح�ّسنها في المالأ، فال يكون فرٌق بينهما في التفاته فيهما اإلى 

الخلق دون الخالق؛ اإذ الإخال�س الواقعي اأن تكون م�ساهدة الخلق لعبادته 

ل  نف�سه  فكاأّن  اأ�ساًل،  تفاوت  دون  من  والجمادات،  العجماوات  كم�ساهدة 

اأن يكون في  ت�سمع باإ�ساءة العبادة بين اأظهر النا�س، ثّم ي�ستحي من نف�سه 

والمالأ،  الخلوة  في  عبادته  با�ستواء  يزول  ذلك  نَّ 
َ
اأ ويظّن  المرائين،  �سورة 

ولي�س كما ظّنه؛ اإذ زوال ذلك موقوف على عدم التفاته اإلى الخلق في المالأ 

بالخلق  الهّم  م�سغوُل  اأّنه  مع  فيهما  الجمادات  اإلى  يلتفت  ل  كما  والخلوة، 

جميعًا. فيهما 

خفاها، وتح�سل هذه الدرجة باأن يقول له ال�سيطان � وهو في العبادة 
َ
الثالثة: وهو اأ

ف���ي المالأ بعد ياأ�سه عن المكائد ال�سابقة �: )اأنت واقٌف بين يدي اهلل �سبحانه، 

فتفّك���ر ف���ي جالله وعظمت���ه، وا�ستحى من اأن ينظر اإلى قلب���ك وهو غافل عنه! 

فيح�سر بذلك قلبه وتخ�سع جوارحه(.

وهذا اأخفى مكائد ال�سيطان وخداعه، ولو كانت هذه الخطرة نا�سئة عن الإخال�س 

لما انفكت عنه في الخلوة ولم يخ�س خطورها بحالة ح�سور غيره.

عالج هذه اآلفة

ا ياألفه ف���ي الخلوة كما  وعالم���ة الأم���ن من هذه الآف���ة: اأن يكون هذا الخاط���ر ِممَّ

ياألف���ه ف���ي المالأ، ول يك���ون ح�سور الغير �سبب���ًا لح�سوره، كما ل يك���ون ح�سور بهيمة 

�سبب���ًا له، فم���ا دام العبد يف���ّرق في اأحواله واأعمال���ه بين م�ساهدة اإن�س���ان وم�ساهدة 

بهيمة، فهو بعُد خارٌج عن �سفو الإخال�س ُمَدّن�س الباطن بال�سرك الخفي من الرياء، 

وهذا ال�سرك اأخفى في قلب ابن اآدم من دبيب النملة ال�سوداء في الليلة الظلماء على 
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ال�سخ���رة ال�سماء، كم���ا ورد به الخبر، ولي�سلم منه اإل من ع�سمه اهلل بخفيِّ لطفه؛ 

اإذ ال�سيطان مالزم للمت�سّمرين لعبادة اهلل، ل يغفل عنهم لحظة.

ويق���ول   ،
(1(

ڈژ} ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  تعال���ى:{ڇ  يق���ول 

.
(2(

اأي�سًا:{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}

وه���ذا ل يك���ون اإل بتوفيق من اهلل تعالى، فبي���ده الأمر من قبل ومن بعد، ففي دعاء 

ْوِلَياِئَك َحتَّى  عرف���ة لالإم���ام الح�سينQ: »اأَْنَت الَِّذي اأَ�ْش����َرْقَت اْلأَْن����َواَر ِفي ُقُل����وِب اأَ

وا �ِشَواَك«. ُدوَك َواأَْنَت الَِّذي اأََزْلَت اْلأَْغَياَر َعْن ُقُلوِب اأَِحبَّاِئَك َحتَّى َلْم ُيِحبُّ َعَرُفوَك َوَوحَّ

مراد الآية: بقاء الموؤمن بين الخوف والرجاء

لم���ا ك�سف���ت الآية ال�سريفة عن حال���ة َمَر�سية في المجتمع وع���ن اأ�سخا�س يظّنون 

اأّنهم على ال�سراط الم�ستقيم، وهم عند اهلل في �سالل مبين.

ولّما لم تحّدد َمْن هم هوؤلء اإل بالو�سف والنطباق، يبقى الموؤمن هنا خائفًا اإلى اآخر 

عمره، فيعي�س بين الخوف والرجاء، ل هو ماأمون الجانب في�ستريح، ول ماأيو�س الم�سير 

فيقنط، بل ويبقى �ساعرًا بالتق�سير؛ اإذ قد يكون من الأخ�سرين اأعماًل طيلة هذه المدة 

وهو غافٌل عن حقيقة اأمره، فهذه الحالة تحّفزه لإتقان العمل واأدائه على اأكمل وجه، بل 

وعدم الر�سا ما دام في معر�س القبول والرّد، من دون اأن يعي�س الإحباط والياأ�س.

وبالتال���ي يتجّنب الغفلة التي تتهّدده دائمًا، وق���د تعر�سه فعاًل من حين لآخر، فال 

ُيَح�س���ب من الغافلين، ول تنوبه تبعات الغفلة؛ لأّن َمْن اأغفل قلبه قال عنه تعالى:{ٿ 

.
(3(

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ}
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  اأي�س���ًا:{...ڀ  وق���ال 

.
(4(

ٿ ٹ}

)1)   �سورة الزمر، الآيتان: 2 - 3.
)2)   �سورة البينة، الآية: 5.

)3)   �سورة الكهف، الآية: 28.
)4)   �سورة يون�س، الآيتان: 7 – 8.
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خاتمة المطاف

اهلل تب���ارك وتعالى اأعطى النا����س قلبًا قاباًل للترقيات اإل���ى مراتب الكمالت التي 

ل تتناه���ى من المحب���ة والمعرفة والزهد والفناء والبقاء وه���م �سّيعوه بمحبة الدنيا، 

والري���اء، والعجب، والكب���ر والبغ�س واأمثالها م���ن الرذائل. والقلب اأمي���ر البدن، فلو 

راقبه وكان دائبًا في اإ�سالحه وتح�سيل كمالته اأفا�س اهلل تعالى عليه ما ل عين راأت 

ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر.

ول���و ا�ستغل العبد باإ�سالح نف�س���ه لكفى به �سغاًل عن العالمي���ن، ولكّن الغالب على 

العالمين ال�ستغال بالدنيا الفانية؛ اإّما بالمال واإّما بالجاه وقبول القلوب، ومتى ح�سل 

ذل���ك ل يحتاجون اإلى الإ�سالح بل ينالون العواقب الت���ي رتَّبها اهلل تعالى لالأخ�سريَن 

.(1(
اأعماًل بقوله تعالى:{ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ}

ولنعم ما اأو�سى به اإمام الثورة والأخالق والعرفان الإمام الخميني}: »فاجتهد 

لأن يكون �شّرك داعياً وباطنك طالباً، حتى ينفتح لقلبك اأبواب الملكوت، وينك�شف 

ل�شّرك اأ�شرار الجبروت، ويجري فلُك عقِلك في بحار الخير والبركات، حتى ت�شل 

اإلى �ش���احل النجاة، وتنجو من ورطة الهلكات، وتطير بجناحيك اإلى عالم الأنوار، 

عن هذه القرية الظلمانية ودار البوار.

واإّياك واأن تجعل الغاية لهذه ال�ش���فات الح�ش���نى والأمثال العليا � التي بها تقوم 

ال�ش���ماوات والأر�ش���ون، وبنورها ن���ّور العالمين � ال�ش���هوات الدنّية والل���ذات الداثرة 

البالي���ة، والأغرا����ص الحيواني���ة، والكم���الت البهيمي���ة وال�ش���بعية. وعلي���ك بطلب 

الكرامات الإلهية والأنوار العقلية، والكمالت الالئقة بالإن�شان بما هو اإن�شان«)2).

ي اأ�ساأُلك ر�ساك، والتوفيق لطاعتك، وح�سن العاقبِة يا رّب العالمين... اللهمَّ اإنِّ

)1)   �سورة الكهف، الآية: 105.
)2)  الإِم���ام الخمين���ي، روح اهلل المو�س���وي، �سرح دعاء ال�سحر: 11، ن�سر: موؤ�س�سة تنظي���م ون�سر اآثار الإمام الخميني، 

ولى 1416، طهران.
ُ
الطبعة الأ





مفاهيم محورية:

X .قانون االختيار في أعمال البشر

X .بة على اختيار اإلنسان
ّ

اآلثار المترت

X .أثر االختيار على االلتزام بالتكاليف اإللهية

X .أثر عقيدة االختيار في أخالق اإلنسان

X .االختيار وعالقته بقدرة الله المطلقة

6

 اختيار اإلنسان وأثره 
على أعماله وسلوكه





نصُّ الموعظة القرآنية:

.
(1(

{مت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخ}

اإِنَّ م�ساألتي العدل الإلهي واختيار الإن�سان من اأهّم الم�سائل العتقادية؛ اإذ ت�سّكالن 

واحدة من اأهّم دعائم عقيدة الم�سلم، بل من اأهّم ركائز الفكر الإ�سالمي ب�سكل عام، 

وتترّت���ب على هذه العقيدة اآثاٌر مهّمة على الم�ستوى الم�سلكي، الأخالقي والجتماعي. 

ونظرًا لأهّميتها تعّر�س القراآن لها في الكثير من الموا�سع بين ت�سريح وتلميح، وظهر 

ذل���ك ب�سكٍل جل���يٍّ اأي�سًا في الأخبار ال���واردة عن النبي الأكرم واأه���ل بيته الطاهرين 

�سلوات اهلل عليه وعليهم اأجمعين.

و�سنتن���اول ف���ي هذا الدر�س عّدة اأم���ور لها ربط بمطلبي الع���دل الإلهي والختيار، 

انطالقًا من الآية المباركة المذكورة اأعاله، وذلك �سمن العناوين الآتية:

قانون االختيار في أفعال البشر

ه���ذه الآي���ة المباركة وقع���ت في �سياق ال���كالم على محارب���ة الكف���ار والم�سركين 

وتكذيبه���م للنبّيP وكفرهم باآيات اهلل، ليخت���م جّل وعال هذه الفقرة بقانون عام، 

لت، الآية: 46. )1)   �سورة ف�سّ
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وهو قانون الختيار في اأفعال الب�سر، واأنَّ اهلل قد بّين لهم اأحكامه عبر اإر�سال الأنبياء 

بالكتب ال�سماوية، وبعد كونهم مختارين؛ فاإّن عملهم هو الذي �سيحّدد م�سيرهم من 

�سعادة اأو �سقاء.

هذا على م�ستوى ال�سياق، واأّما اإذا اأتينا اإَِلى ن�ّس الآية فنجدها موؤّلفة من جملتين 

�سرطيتين تليهما جملة بمثابة تعليل لل�سرطيتين.

ال�ش���رطية الأولى: وه���ي قوله تعال���ى:{مت ىت يت جثمث}، اأي اإِنَّ الإن�سان 

اأّوًل ه���و ال���ذي يعمل، فهو مختار، فاإْن كان عمله �سالح���ًا موافقًا لما يحبُّه المولى وما 

ياأم���ر به، فهو الذي �سي�ستفيد من اآث���ار ونتائج هذا العمل ال�سالح والح�سن في الدنيا 

والآخرة، وبالتالي هو َمْن �سير�سم طريق �سعادته من خالل عمله.

ال�ش���رطية الثانية:وهي قول���ه تعال���ى:{ىث يث حجمج}؛ اأْي اإِنَّ الإن�سان اإذا لم 

يمتث���ل اأمر موله فهو الذي �سيتكّبد اآث���ار وتبعات عمله، وبالتالي �سيخّط بذلك م�سيره 

اإَِلى جهنم.

واأّم���ا الجمل���ة التي تل���ي ال�سرطيتي���ن فهي قوله ع���ّز من قائ���ل:{جح مح جخ 

حخ}، وهي بمثابة تعليل لل�سرطيتين؛ وذلك لأّن المولى جّل وعال عادٌل يعطي كّل 
ه، ول يظلم اأحدًا، فال ي�سيع عنده اأجر المح�سنين العاملين، ويكون عمل  ذي ح���ّق حقَّ

كّل اإن�سان هو الذي يحّدد م�سيره الأخروي من النعيم اأو الجحيم.

وعليه، فلنا القول: اإِنَّ الآية دليل على نفي الجبر؛ اإذ اإّنه ل يعني اإل اأّن اهلل قد اأجبر 

نَّه ظالٌم لعبيده، والحال 
َ
النا�س على ارت���كاب الذنوب ومع ذلك عاقبهم، وهذا معناه اأ

نَّ هذه الجملة الأخيرة تنفي ذلك، وترّد على تلك العقيدة الفا�سدة، وتكّذبها.
َ
اأ

ف���اهلل � بح�س���ب الآية � ق���د اأعطى القدرة للب�س���ر ليختاروا بين الخي���ر وال�سّر، فاإن 

خالف���وا واختاروا ال�سّر عاقبهم، واإن اأطاع���وا واختاروا الخير اأثابهم. فهو ل يجبرهم 

عل���ى ارتكاب القبائ���ح والذنوب ثّم يعاقبهم عليه���ا، واإل لكان ظالمًا له���م، واإلى هذا 
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المعن���ى اأ�سار الخبر الوارد عن الر�سا Q عندما �ُسِئل من ِقَبل اأحد اأ�سحابه: هل 

يجب���ر اهلل عباده عل���ى الذنب؟ فاأجابه Q: »ل، بل يخّيره���م ويمهلهم ليتوبوا«، 

ف�ساأل���ه كذلك فه���ل يكّلفهم ما ل يطيقون���ه؟ فاأجابه Q: »كيف يفع���ل ذلك، وهو 

.
يقول:{جح مح جخ حخ}«)1)

وبال�ستف���ادة م���ن هذا الخبر نك���ون قد اأجبنا عل���ى ال�سوؤال الذي ق���د ُيطرح حول 

ال�سب���ب الكامن في تعبي���ره جّل وعال:{ڦ}؛ اإذ لو لم يع���ِط اهلل عباده القدرة 

والختيار، ومع ذلك عاقبهم على المع�سية، لكان ظاّلمًا تعالى عن ذلك علّوًا كبيرا.

وه���ذه العقي���دة القراآنية مّما ير�سد اإليها العقل اأي�س���ًا؛ اإذ مع كون الإن�سان مجبرًا 

غي���ر مخت���ار يكون عقاب���ه ظلمًا؛ اإذ هو غير ق���ادر على الفعل اأو الت���رك، وتكليف غير 

القادر ظلم، وهو قبيح بحكم العقل، والمولى جّل وعال ل يفعل القبيح.

واإن �سئَت فقل: اإِنَّ الفاعل للظلم ل يخلو عن اأربع �سور، واهلل منزٌه عنها جميعا:

ال�شورة الأولى: اأن يكون الظلم قد �سدر منه، وهو جاهٌل باأّنه ظلم.

ال�شورة الثانية: اأن ي�سدر منه مع علمه به، ولكّنه مجبوٌر على فعله.

ال�ش���ورة الثالث���ة: اأن ي�سدر منه مع علم���ه به وقدرته على تركه، فيفعله لحتياجه 

اإليه.

ال�شورة الرابعة: اأن ي�سدر منه مع علمه به وقدرته على تركه وعدم الحاجة اإليه، 

ولكّنه يفعله عبثًا ولهوًا.

ورّبن���ا تبارك وتعالى عال���ٌم، وفاعٌل مختاٌر مقتدر، وغنيٌّ ع���ن العالمين، وحكيٌم ل 

يفعُل ما فيه لهٌو ولعب.

خبار الر�سا Q، ج 1، �س 113.
َ
ْيخ ال�سدوق، عيون اأ )1)  ال�سَّ
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فلّم���ا انتف���ت كّل اأ�سباب الظلم في حّق���ه تعالى، وكان اإثبات اأيٍّ منه���ا له م�ستلزمًا 

للنق�س فيه، مع اأّنه مح�س الكمال، نكون قد اأثبتنا بطريق عقلي اأّنه تعالى عادل.

نَّ اهلل عادٌل فال يعق���ل اأن يكون 
َ
ونثب���ت بع���د ذلك اختي���ار الإن�سان بقولن���ا: بم���ا اأ

نَّه عادٌل لي�س 
َ
الإن�س���ان مجب���ورًا؛ اإذ لو عاقبه عل���ى مع�سيته كان ظلمًا، والمفرو����س اأ

بظ���الم للعبي���د، وتتنا�سب هذه العقيدة اأي�سًا مع وجدان الإن�س���ان القائل باأّن الإن�سان 

 مخت���ار. وه���ذا ما يدرك���ه كلٌّ مّنا بوجدان���ه. وت�سير الرواي���ات الواردة ع���ن اأهل بيت 

العترة R اإلى هذا المعنى، واإليك نموذجًا منها:

َلُه َرُجٌل، َفَقاَل َلُه: اإِنَّ 
َ
ُه �َساأ نَّ

َ
اِدِق Q اأ ْيخ ال�سدوق باإ�سناده اإَِلى ال�سَّ � ما رواه ال�سَّ

ْوِحيُد َواْلَعْدُل َوَعَلَمُه َكِثيٌر، َوَل ُبدَّ ِلَعاِقٍل ِمْنُه؛ َفاْذُكْر َما َي�ْسُهُل اْلُوُقوُف  يِن التَّ �َسا�َس الدِّ
َ
اأ

ا  مَّ
َز َعلَى َربَِّك َما َجاَز َعلَْيَك، َواأَ ���ا التَّْوِحيُد َفاأَْن َل ُتَجوِّ مَّ

 ِحْفُظُه، َفَقاَل: »اأَ
ُ
اأ َعَلْي���ِه َوَيَتَهيَّ

.
اْلَعْدُل َفاأَلَّ َتْن�ُشَب اإَِلى َخاِلِقَك َما َلَمَك َعلَْيِه«)1)

لَّ  وما روي عن اأمير الموؤمنين Q عندما �ُسِئل عن التوحيد والعدل: »التَّْوِحيُد اأَ

.
َمُه، َواْلَعْدُل اأَلَّ َتتَِّهَمُه«)2) َتَتَوهَّ

بة على العدل اإللهي واختيار اإلنسان
ّ

اآلثار العقدية المترت

1 - لغوية الوعد والوعيد مع الإجب�ر:

الوعد هو ما ذكره اهلل من خيرات تنتظر المطيعين كاإدخالهم اإلى الجّنة، والوعيد 

هو ما ذكره اهلل من عذابات تنتظر العا�سين كاإدخالهم اإلى النار، ولو لم يكن الإن�سان 

مختارًا فال معنى للوعد والوعيد؛ لعدم موؤاخذة المجبور على الفعل في فعله.

ْيخ ال�سدوق، معاني الأخبار، �س 11، ن�سر: مكتب الن�سر التابع لجماعة المدر�سين 1403. )1)  ال�سَّ
)2)  ال�سريف الر�سي، محمد بن الح�سين المو�سوي، نهج البالغة، �س 501.
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2 - بطالن الثواب والعق�ب مع الجبر:

لول���م يك���ن الإن�سان مختارًا لم���ا كان معنى للث���واب والعق���اب؛ اإذ المح�سن حينها 

مجبوٌر على اإح�سانه والم�سيء مجبور على اإ�ساءته.

واإل���ى هذي���ن الأمري���ن اأ�سار اأمي���ر الموؤمنين Q ف���ي الخبر الم���روّي عنه في 

يَن، اإِْذ  ���فِّ ِمِنيَن Q َجاِل�ش���اً ِباْلُكوَفِة َبْعَد ُمْن�َش���َرِفِه ِمْن �شِ الكافي: »َكاَن اأَِميُر اْلُموؤْ

َلى  ْخِبْرَنا َعْن َم�ِش���يِرَنا اإِ اأَْقَبَل �َش���ْيٌخ َفَجَثا َبْيَن َيَدْيِه، ُثمَّ َقاَل َلُه: َيا اأَِميَر اْلُموؤِْمِنيَن، اأَ

ِميُر اْلُموؤِْمِنيَن Q: اأََجْل َيا �َش���ْيُخ، َما  ���اٍء ِمَن اهلل َوَقَدٍر؟ َفَقاَل اأَ ���اِم، اأَِبَق�شَ اأَْهِل ال�شَّ

���ْيُخ: ِعْنَد  ���اٍء ِمَن اهلل َوَقَدٍر، َفَقاَل َلُه ال�شَّ لَّ ِبَق�شَ َعلَْوُت���ْم َتْلَع���ًة َوَل َهَبْطُت���ْم َبْطَن َواٍد اإِ

َم اهلل  اهلل اأَْحَت�ِش���ُب َعَناِئي َيا اأَِميَر اْلُموؤِْمِنيَن، َفَقاَل َلُه: َمْه َيا �َش���ْيُخ، َفَو اهلل َلَقْد َعظَّ

اْلأَْج���َر ِفي َم�ِش���يِرُكْم َواأَْنُتْم �َش���اِئُروَن َوِفي َمَقاِمُك���ْم َواأَْنُتْم ُمِقيُموَن َوِفي ُمْن�َش���َرِفُكْم 

يَن  ���َطرِّ َلْيِه ُم�شْ َواأَْنُتْم ُمْن�َش���ِرُفوَن، َوَلْم َتُكوُنوا ِفي �َش���يْ ٍء ِمْن َحالِتُكْم ُمْكَرِهيَن َوَل اإِ

يَن  ���َطرِّ ���ْيُخ َوَكْيَف َلْم َنُكْن ِفي �َش���يْ ٍء ِمْن َحالِتَنا ُمْكَرِهيَن َوَل اإَِلْيِه ُم�شْ َفَقاَل َلُه ال�شَّ

نَُّه َكاَن  ���اِء َواْلَق���َدِر َم�ِش���يُرَنا َوُمْنَقلَُبَن���ا َوُمْن�َش���َرُفَنا؟! َفَقاَل َلُه: َوَتُظ���نُّ اأَ َوَكاَن ِباْلَق�شَ

اًء َحْتماً َوَقَدراً َلِزماً؟! اإِنَُّه َلْو َكاَن َكَذِلَك َلَبَطَل الثََّواُب َواْلِعَقاُب َواْلأَْمُر َوالنَّْهُي  َق�شَ

ْجُر ِمَن اهلل، َو�َشَقَط َمْعَنى اْلَوْعِد َواْلَوِعيِد، َفلَْم َتُكْن َلِئَمٌة ِلْلُمْذِنِب َوَل َمْحَمَدٌة  َوالزَّ

ِلْلُمْح�ِش���ِن، َوَل���َكاَن اْلُمْذِن���ُب اأَْوَل���ى ِباْلإِْح�َش���اِن ِمَن اْلُمْح�ِش���ِن َوَل���َكاَن اْلُمْح�ِش���ُن اأَْوَلى 

ْحَمِن َوِحْزِب  ْوَثاِن َوُخ�َش���َماِء الرَّ ِباْلُعُقوَب���ِة ِم���َن اْلُمْذِنِب، ِتْلَك َمَقاَلُة اإِْخَواِن َعَبَدِة اْلأَ

. ِة َوَمُجو�ِشَها«)1) مَّ
ِة َهِذِه اْلأُ ْيَطاِن َوَقَدِريَّ ال�شَّ

، َكْيَف َلْم َيْخُلِق اْلَخْلَق  ومثل���ه ما رواه في الحتجاج: »َفاأَْخِبْرِني َعِن اهلل َعزَّ َوَج���لَّ

ِدي���َن َوَكاَن َعلَى َذِلَك َقاِدراً؟ َقاَل Q: َل���ْو َخلََقُهْم ُمِطيِعيَن  ُكلَُّه���ْم ُمِطيِعي���َن ُمَوحِّ

َذا َما َكاَنْت ِفْعلَُهْم َلْم َيُكْن َجنٌَّة َوَل َناٌر، َوَلِكْن َخلََق  اَعَة اإِ َل���ْم َيُك���ْن َلُهْم َثَواٌب؛ ِلأَنَّ الطَّ

)1)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي، ج 1، �س 155.



ۈ  ٴۇ84

���َيِتِه، َواْحَتجَّ َعلَْيِهْم ِبُر�ُش���ِلِه، َوَقَطَع ُعْذَرُهْم  َخْلَقُه َفاأََمَرُهْم ِبَطاَعِتِه َوَنَهاُهْم َعْن َمْع�شِ

���وَن َوَي�ْش���َتْوِجُبوَن ِبَطاَعِتِهْم َل���ُه الثََّواَب  ِذي���َن ُيِطيُعوَن َوَيْع�شُ ِبُكُتِب���ِه؛ ِلَيُكوُن���وا ُه���ُم الَّ

رُّ ِمَن  اِلُح ِمَن اْلَعْبِد ُهَو ِفْعُلُه، َواْلَعَمُل ال�سَّ اُه اْلِعَقاَب« َقاَل: َفاْلَعَمُل ال�سَّ يَّ ���َيِتِهْم اإِ َوِبَمْع�شِ

���رُّ  ���اِلُح ِمَن اْلَعْبِد ِبِفْعِلِه َواهلل ِبِه اأََمَرُه، َواْلَعَمُل ال�شَّ اْلَعْبِد ُهَو ِفْعُلُه؟ َقاَل: »اْلَعَمُل ال�شَّ

َبَها ِفيِه؟  ِتي َركَّ َلْي�َس ِفْعُلُه ِباْلآَلِة الَّ
َ
ِمَن اْلَعْبِد ِبِفْعِلِه َواهلل َعْنُه َنَهاُه« َقاَل � اأْي: الزنديق � اأ

���رِّ الَِّذي َنَهاُه َعْنُه«. َقاَل:  َقاَل: »َنَعْم، َوَلِكْن ِباْلآَلِة الَِّتي َعِمَل ِبَها اْلَخْيَر َقَدَر َعلَى ال�شَّ

ْمِر �َسيْ ٌء؟ َقاَل: »َما َنَهاُه اهلل َعْن �َشيْ ٍء اإِلَّ َوَقْد َعِلَم اأَنَُّه ُيِطيُق َتْرَكُه 
َ

َفاإَِلى اْلَعْبِد ِمَن اْلأ

َفِتِه اْلَجْوُر َواْلَعَبُث  نَُّه َلْي�َص ِمْن �شِ َوَل اأََمَرُه ِب�َشيْ ٍء اإِلَّ َوَقْد َعِلَم اأَنَُّه َي�ْشَتِطيُع ِفْعلَُه؛ ِلأَ

َي�ْسَتِطيُع اْلإِيَماَن 
َ
ْل���ُم َوَتْكِلي���ُف اْلِعَباِد َما َل ُيِطيُقوَن«. َقاَل: َفَمْن َخَلَقُه اهلل َكاِفرًا اأ َوالظُّ

ٌة؟ َق���اَل Q: »اإِنَّ اهلل َخلََق َخْلَق���ُه َجِميعاً ُم�ْش���ِلِميَن  َوَل���ُه َعَلْي���ِه ِبَتْرِكِه اْلإِيَم���اَن ُحجَّ

اأََمَرُه���ْم َوَنَهاُه���ْم، َواْلُكْفُر ا�ْش���ٌم َيْلَحُق اْلِفْعَل ِحيَن َيْفَعُلُه اْلَعْبُد َوَل���ْم َيْخُلِق اهلل اْلَعْبَد 

ُة ِمَن اهلل َفَعَر�َص  نََّما َكَفَر ِمْن َبْعِد اأَْن َبلََغ َوْقتاً َلِزَمْتُه اْلُحجَّ ُه اإِ نَّ ِحي���َن َخلََق���ُه َكاِفراً، اإِ

.
اَر َكاِفراً«)1) َعلَْيِه اْلَحقَّ َفَجَحَدُه، َفِباإِْنَكاِرِه اْلَحقَّ �شَ

3 - انتف�ء الح�جة لإر�س�ل الأنبي�ء:

لو لم يكن الإن�سان قادرًا على اّتباع الأنبياء ومختارًا في ذلك فال معنى لإر�سالهم اأ�سال.

اإليمان باالختيار وأثر ذلك على التفاعل مع التكاليف اإللهية

م���ن الوا�سح اأّنه مع الإعتق���اد بكون الإن�سان غير مختار فال معنى للتكليف والبعث 

والزج���ر وعليه، فالإن�سان عندما يكون معتقدًا باأّنه مجب���ٌر على اأفعاله غير قادر على 

تحديد م�سيره فمهما و�سل اإليه اأمٌر اأو زجٌر من موله، فاإّن ذلك لن يحّركه اأبدًا؛ لأّنه 

يق���ول م�سيري محّدٌد ونتيجتي مح�سومة مهما فعل���ت، واأنا مجّرد اأداة لتنفيذ الخّطة 

تعب نف�سي واأ�سّق عليها فهذا ل تاأثير له.
ُ
المعّدة م�سبقًا لي، فِلَم اأ

)1)  الطبر�سي، الحتجاج، ج 2، �س 341.
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واأّما لو كان الإن�سان �سويًا في اعتقاده، مّتبعًا لحكم عقله القطعي باأّنه مختار، وباأّن 

اهلل عادٌل ل يفعل الظلم، فاإّنه ل محالة �سيتحّرك وينبعث وينزجر تبعًا لأوامر المولى 

ونواهي���ه، بل �سيكون لديه حافٌز اأكبر للطاعة، كّلما ازداد معرفًة بعدالة رّبه وا�ست�سعر 

رقاب���ة خالقه اأكثر اقت���رب من الطاعة اأكثر، وابتعد عن المع�سي���ة اأكثر، وقد اأ�سارت 

الرواي���ة المتقّدمة الواردة عن اأمي���ر الموؤمنين Q اإَِلى ذلك في قوله: »اإِنَُّه َلْو َكاَن 

ْجُر ِمَن اهلل«. َكَذِلَك َلَبَطَل الثََّواُب َواْلِعَقاُب َواْلأَْمُر َوالنَّْهُي َوالزَّ

1 - اآث�ر عقيدة الختي�ر على الم�ستوى الأخالقي:

الأخ���الق عبارة ع���ن مجموعة من ال�سف���ات الح�سنة اأو ال�سيئ���ة، اأو فقل ال�سجايا 

الذاتية لالإن�س���ان. وعلم الأخالق هو العلم المبحوث فيه عن اأ�س�س اكت�ساب ال�سفات 

الح�سنة، وطرق محاربة ال�سفات ال�سيئة. وهذا العلم مبتٍن على ركيزة اأ�سا�سية، وهي 

اإمكاني���ة تغيي���ر ال�سفات ال�سيئة الموجودة ف���ي الإن�سان اأو تنمي���ة ال�سفات الح�سنة، 

فل���و لم تك���ن قابلة للتغيير والتطوي���ر لأ�سبحت كّل تعاليم الأنبياء ب���ال فائدة. والقول 

باإمكاني���ة تغيير اأخالق الإن�س���ان اأو تطويرها م�ساوق للقول باأّن���ه مختاٌر. فالمجبور ل 

ي�ستح���ّق مدحًا ول ذّمًا من جهة، ويتذّرع دائم���ًا باأّنه ل ي�ستطيع تغيير نف�سه و�سجاياه؛ 

نَّ عقيدة الختيار واأّن الإن�سان يحّدد م�سيره بعمله خير دافع 
َ
لأّنه غير مختار. فكما اأ

لل�سي���ر وال�سلوك ولتهذيب النف�س الإن�سانية ونزع الرذائل منها وغر�س الف�سائل فيها، 

كذل���ك ف���اإّن عقيدة الجبر في المقابل ت�س���ّكل  ذريعة للفا�سدي���ن والمف�سدين ليتفّلتوا 

م���ن تهذيب اأنف�سهم وتح�سين �سجاياهم. ولعّله اإَِلى هذا المعنى ي�سير اأمير الموؤمنين 

Q في قوله المتقدم: »َفلَْم َتُكْن َلِئَمٌة ِلْلُمْذِنِب َوَل َمْحَمَدٌة ِلْلُمْح�ِشِن«.

ف���اإذًا، لو ل���م نعتقد بالختيار لبطلت المنظومة الأخالقية م���ن اأ�سا�سها، ولما كان 

 ،
َم َمَكاِرَم اْلأَْخاَلِق«)1) َتمِّ ثّمة معنى لما ورد عن خير الخلق اأجمعين P:»اإِنََّما ُبِعْثُت ِلأُ

ولما كان معنى للروايات الكثيرة الحاثة على مجاهدة النف�س وتح�سين الخلق.

)1) الميرزا النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج 11، �س 187.
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2 - اآث�ر عقيدة الختي�ر على الم�ستوى الجتم�عي:

، وهو محلٌّ للظواهر  المجتم���ع هو تكّت���ل ب�سري يجمع اأفراَده انتماٌء فك���ريٌّ اأو مكانيٌّ

والتغّيرات، وقد األقيت على عاتق المجتمع بما هو كذلك اأو على الأفراد بلحاظ انتمائهم 

اإليه كثيٌر من الوظائف والتكاليف ال�سرعية، كفري�سة الجهاد وفري�سة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر، وعّدت هاتان الفري�ستان من اأهّم الأمور التي قام بها الدين، ولكّن 

كثي���رًا من هذه التكاليف ل يجدها الإن�سان متوّجهة اإلي���ه مالم يكن موؤمنًا باأّنه مختار؛ 

اإذ َمْن يعتقد باأّن اهلل قد اأجبر الع�ساة على فعل المعا�سي والمطيعين على فعل الطاعة 

كي���ف ي�ستوعب وجوب الأمر بالمع���روف والنهي عن المنكر؟ فكيف ياأمر بالمعروف من 

جبر على فعل المنكر؟! وكيف ُينهى عن فعل المنكرات من يفعلها عن غير اختيار؟!
ُ
قد اأ

ث���ّم كيف ين�س���ر المظلوم من يعتبر الظالم مجبورًا على فع���ل الظلم؟! وكيف � مع 

توف���ر ال�س���روط والظ���روف المنا�سبة � يقوم عل���ى الدولة الجائرة م���ن يعتبر الخليفة 

مجبورًا على الجور وغير مختار في اأفعاله.

نَّ حكومة معاوية ويزيد وغيرهم من حكام بني 
َ
واإذا نظرنا اإلى التاريخ فاإّننا نجد اأ

وا اأفعالهم ال�سنيعة،  اأمي���ة وبني العبا�س يعملون ليل نهار للترويج لعقيدة الجبر؛ ليبررِّ

رين فيما يفعلون. ولتخ�سع الرعية لهم؛ اإذ ل يرونهم � حينئٍذ � مق�سّ

واأّم���ا الإن�س���ان المعتق���د بالختي���ار فيرى نف�س���ه م�سوؤوًل ف���ي الأم���ور الجتماعية 

وال�سيا�سي���ة، في�سعى ليرفع الظل���م بقدر ا�ستطاعته، ولتطبيق حك���م اهلل على الأر�س 

بح�سب مقدوره.

االختيار وعالقته بقدرة الله المطلقة

ينبغ���ي اللتفات اإلى اأّننا حينما كّنا نقول باأّننا نعتقد بكون الإن�سان مختارًا لم يكن 

الق�سد عزله عن خالقه كليًا، وتفوي�س الأمر اإليه من دون اأن يكون هلل دخل في خلقه، 

نَّ اهلل منحهم الختيار، وهو المالك لما 
َ
بل المق�سود من قولنا باأّنا نوؤمن بالختيار: اأ
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مّلكهم والقادر على ما اأقدرهم عليه، من دون اأن يكون قد اأجبرهم. فاأفعالنا من جهة 

ه���ي اأفعالن���ا الحقيقية ونحن اأ�سبابه���ا الطبيعية، وهي تحت قدرتن���ا واختيارنا، ومن 

جهة اأخرى هي مقدورة هلل جل وعال؛ لأّنه معطي الوجود، فنحن لم نجبر على اأفعالنا 

حت���ى يكون ق���د ظلمنا في عقابنا على المعا�سي؛ اإذ لنا الق���درة والختيار فيما نفعل، 

ول���م يفّو�س خلق اأفعالنا حتى تكون قد خرجت عن �سلطانه بالكلية. وقد ورد هذا عن 

اأئّمة الهدى R، واأكتفي بذكر نموذجين من ذلك:

ْلُتُه َفُقْلُت: 
َ
ا Q َقاَل: �َساأ �سَ ِبي اْلَح�َسِن الرِّ

َ
اِء، َعْن اأ اأحدهما: اْلَح�َسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَو�سَّ

ي؟ َقاَل:   اأََعزُّ ِمْن َذِلَك« ُقْلُت: َفَجَبَرُهْم َعَلى اْلَمَعا�سِ
ُ
ْمَر اإَِلى اْلِعَباِد؟ َقاَل: »اهلل

َ
�َس اْلأ اهلل َفوَّ

 اأَْع���َدُل َواأَْحَك���ُم ِمْن َذِل���َك«، َقاَل: ُثمَّ َقاَل: »َقاَل اهلل: َيا اْبَن اآَدَم، اأََنا اأَْوَلى ِبَح�َش���َناِتَك 
ُ
»اهلل

ِتَي الَِّتي َجَعْلُتَها ِفيَك«)1). َي ِبُقوَّ َئاِتَك ِمنِّي، َعِمْلَت اْلَمَعا�شِ ِمْنَك، َواأَْنَت اأَْوَلى ِب�َشيِّ

ثانيهم���ا: ما روي ع���ن الإمام الر�سا Q: »اأَنَُّه ُذِكَر ِعْن���َدُه اْلَجْبُر َوالتَّْفِوي�ُص؛ 

َفَقاَل اإِنَّ اهلل َلْم ُيَطْع ِباإِْكَراٍه َوَلْم ُيْع�َص ِبَغلََبٍة َوَلْم ُيْهِمِل اْلِعَباَد ِفي ُمْلِكِه، ُهَو اْلَماِلُك 

ِلَما َملََّكُهْم، َواْلَقاِدُر َعلَى َما اأَْقَدَرُهْم َعلَْيِه، َفاإِِن اْئَتَمَر اْلِعَباُد ِبَطاَعٍة َلْم َيُكِن اهلل َعْنَها 

���َيٍة َف�َش���اَء اأَْن َيُحوَل َبْيَنُهْم َوَبْيَن َذِلَك َفَعَل،  ���اّداً َوَل ِمْنَها َماِنعاً، َواإِِن اْئَتَمُروا ِبَمْع�شِ �شَ

ِبْط ُحُدوَد  َواإِْن َلْم َيُحْل َوَفَعُلوُه َفلَْي�َص ُهَو الَِّذي اأَْدَخلَُهْم ِفيِه، ُثمَّ َقاَل Q: َمْن َي�شْ

.
َهَذا اْلَكاَلِم َفَقْد َخ�َشَم َمْن َخاَلَفُه«)2)

)1)  ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 1، �س 157.
)2)  الطبر�سي، الحتجاج، ج 2، �س 414.
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 مطابقة األقوال لألفعال
)َكُبَر َمْقتًا ِعْنَد اهلِل أَْن َتُقولُوا َما اَل َتْفَعُلوَن(





نصُّ الموعظة القرآنية:

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

ۇ             ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
.

(1(
ۇ  ۆ}

بين الوعد والوعيد

نَّها ترمي 
َ
َلى اأ اإِنَّ كّل َمن يتاأّمل في هذه الآية وما تالها تاأّمل وعي وب�سيرة يلتفُت اإِ

اإَِلى تحقيق غر�سين:

الترغي���ب في الجهاد في �سبي���ل اهلل، ومقاتلة اأعدائه واأعداء دينه، وتحّر�سهم  اأ � 

وا العزم، ويعقدوا الهمم على هذا الأمر المهم  على ذلك، وعلى �سرورة اأْن ي�سدُّ

والخطير، وهو القتال في �سبيل اهلل.

فالآية ذكرت وب�سكٍل �سريح:{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

نَّ م���ا يحّبه اهلل عّز وج���ّل فاإنَّه يرّغب 
َ
ۇ            ۇ  ۆ}، ول �س���ّك ف���ي اأ

الموؤمن في القيام به وارتكابه.

)1)   �سورة ال�سف، الآيات: 2 - 4.
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نَّ عليهم اأْن ل يقولوا 
َ
نَّ الآية بّينت جانبًا �سلبيًا في حياة الموؤمنين، وهو: اأ

َ
ب � كما اأ

م���ا ل يفعلون، ول ُيخِلفوا فيم���ا يِعدون؛ فاإّن هذا ي�ستوجب مقتًا من اهلل وغ�سبًا 

�سديدًا، وبالتالي، قد ينجّر الأمر اإَِلى الطرد من رحمته الوا�سعة.

ول
ُّ
سبب النز

نَّ جماعًة من الموؤمنين كان���وا يقولون: اإذا لقينا 
َ
م���ن اأ�سب���اب نزول هذه الآي���ات: اأ

ح���د، حّتى �ُسجَّ وجُه 
ُ
نَّهم لم َيُفوا بما قالوه يوم اأ

َ
الع���دو ل���ن نفرَّ ولن نرجع عنه���م، اإِلَّ اأ

.
(1(

الر�سول P، وُك�ِسرت رباعّيته المباركة

ومن هنا ُيعرف الوجه في اجتماع الحديث عن الجهاد مع الّت�ساف ب�سفة القول 

بما ل يفعلون في هذه الآيات المباركة.

ِذي مقته الله في المؤمنين؟
َّ

ما ال

نَّ �سب���ب الن���زول كان يرتب���ط بالجه���اد في �سبي���ل اهلل، وف���رار كثيٍر من 
َ
عرفن���ا اأ

نَّ الآية 
َ
حد، حيث لم يلتزموا بما التزموا به عل���ى اأنف�سهم، اإِلَّ اأ

ُ
الموؤمني���ن في غ���زوة اأ

ه���ا ب�سدد التوبيخ على اأّي تخلٍُّف في الفعل عن القول، الأمر  نَّ
َ
المبارك���ة ي�ستفاد منها اأ

���ِذي يعني: �س���رورة اأْن يكون ق���وُل الموؤمن ت���واأَم عمله، فيبقى ثابتًا ف���ي مواقفه، ل  الَّ

يتزل���زل اأو يحي���د عّما قاله والتزم به، ول ُيخلف وعده، اأو ينق�س بعهده، اأو يتثاقل عن 

الخ���روج اإَِلى �ساحات الوغى ن�سرًة لدينه واإع���زازًا ل�سريعته، وما اإَِلى ذلك من اأ�سباه 

.(2(
هذه اللتزامات

فك���م وكم م���رارًا �سربنا عل���ى �سدورنا، واأخذن���ا على عاتقنا ف���ي مجال�س ال�ّسهر 

ْيك، ولكن ما اإْن تِحْن �ساع���ُة الجّد حتى ترى ُكُعوَبنا  ْيك لبَّ ْين���ا بالقول: لبَّ وال�ّسم���ر، وّلبَّ

ت�سرُب بروؤو�سنا ل�سرعة الفرار من الواجب.

)1)  مكارم ال�سيرازي، نا�سر، الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل، ج 18، �س 275.
)2)  )م.ن(، �س 276.
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 P وم���ا اأْبَع���َد ما بين ه���وؤلء وبين �سبعٍة م���ن فقراء الأن�س���ار جاوؤوا اإَِل���ى الر�سول

 وطلب���وا من���ه اأْن يزّوده���م بم���ا يمّكنه���م م���ن ال�ست���راك ف���ي الجه���اد، فاعت���ذر منهم 

���وا واأعينه���م تفي�ُس م���ن الدم���ع، فُعرفوا  النب���ّي P بع���دم وجدان���ه ما يطلب���ون، فتَولَّ

بالبكائين، ونزل فيهم قوله تعالى:{ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

.
(1(

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې}

فه���وؤلء يحزن���ون ويتح�ّسرون ويتاأ�ّسفون على ما امتنع ف���ي حّقهم ولم يقّدم اإليهم، 

نَّ رغبتهم الحثيثة كانت على الم�سي اإَِلى الجهاد و�ساحات الوغى، وهذا اآية 
َ
والح���ال اأ

الإيم���ان، وعالمة ال�سوق اإَِلى الخي���ر، واإلى اهلل �سبحانه وتعال���ى، واإلى اإطاعة اأوامره 

.
(2(

والجتناب عن نواهيه. وي�سّبب هذا الحزُن دفَع الإن�سان � دائمًا � اإَِلى جهة الكمال

الّصف المرصوص

هل المطلوب القتال كيفما اّتفق؟ وكيفما �سئنا؟

نَّ التاأكي���د لي�س على القتال بما هو قت���ال، وكيف اّتفق، بل على 
َ
نالح���ظ ف���ي الآية اأ

قتاٍل من نوٍع خا�س تتجّلى فيه مظاهر الوحدة والن�سجام الّتام، كالبنيان المر�سو�س 

���ِذي يعك�س وح���دة القل���وب والأرواح، ويعك�س العزائم  ف���ي مواجهة الأع���داء القتال الَّ

الحديدية الرا�سخة في م�سهٍد مترا�سٍّ لي�س فيه ت�سّدع اأو خلل.

نَّ الع���دو يزح���ف كال�سيل الع���ارم المدّمر والهادر، فاإّن���ه ل نجاة لنا من 
َ
وم���ا دام اأ

تبعات���ه اإِلَّ ب���اأْن ن�سّكل �سّدًا محكمًا في وجهه، واأْن ل نت�ساهل مع كّل جزٍء جزٍء من هذا 

ال�سّد؛ فاإّن اأّي ثغرٍة ُيحدثها العدّو في هذا ال�سّد ف�سوف يكون لها اآثاٌر خطيرٌة ووخيمة.

اأج���ل، هكذا ينبغ���ي اأْن يكون القراآن حا�س���رًا بيننا، نبّثه َوَجَعن���ا و�سكوانا، فيغدق 

علينا ِترياق الحياة ال�سامخة والعزيزة.

)1)   �سورة التوبة، الآية: 92.
)2)  الحائري، كاظم، تزكية النف�س، �س 301 )بت�سّرف(.
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نَّها رّكزت على م�ساألة مهّمة: وهي ل بّدية 
َ
اأجل، لو فتحنا مغاليق هذه الآية لوجدنا اأ

ه  اأْن يكون الج�سم الجهادي بكاّفة اأق�سامه ومتفّرعاته بمنزلة بنيان محكم، ي�سّد بع�سُ

اأزر بع����س؛ فاليد الي�سرى عوُن اليد اليمن���ى، واإحدى العينين ُتْرِفُد الأخرى، والحركة 

الجهادي���ة متوّزعة بين القدمين ومّتكئٌة عليهما، والقاع���دة ال�سعبية مرتبطٌة ارتباطًا 

ولي الأمر والنهي الَِّذين يمّثلون الراأ�س من الج�سد.
ُ
ع�سويًا مع اأ

ه���ذا النمط الجهادي الَِّذي دعا اإلي���ه اهلل ورّغب فيه بقوله:{ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ            ۇ  ۆ}.
، في 

(1(
كما قد حّذر من الم�سهد الم�ساد بقوله:{ٻ ٻ پ پ پپ}

اأجم���ل تعبيٍر يمكن اأن يخطر على البال، فالتنازع ي���وؤّدي اإَِلى الف�سل، والف�سل م�سيره 

اإَِلى ذهاب �سولتكم وقّوتكم و�سوكتكم ودولتكم.

ً
ُبَر مقتا

َ
ك

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں    ڱ  ڱ  {ڱ 

ھ ھ}.
فات المذموم���ة التي ينبغي  تعّر�س���ت ه���ذه الآية المباركة لذك���ر واحدٍة م���ن ال�سِّ

للموؤم���ن تجنُّبها والتنّزه عنه���ا، وهي: )اأْن ل يقف الموؤمن عند قوله(، فكاأّن الكالم ل 

ي���زال في وث���اق الموؤمن ما دام لم يخرج من فيه، فاإذا خرج �سار رهيَن كالمه واأ�سيَر 

اأقواله، على حّد ما ُيروى عن اأمير الموؤمنين Q: »اْلَكاَلُم ِفي ِوَثاِقَك َما َلْم َتَتَكلَّْم 

، وقال اأي�سًا: »اإَِذا َتّكلَّْمَت ِباْلَكِلَمِة َملََكْتَك، َواإَِذا 
ْرَت ِفي ِوَثاِقِه«)2) ِبِه، َفاإَِذا َتَكلَّْمَت ِبِه �شِ

.
اأَْم�َشْكَتَها َملَْكَتَها«)3)

)1)  �سورة الأنفال، الآية: 46.
)2)  ال�سري���ف الر�سي، محمد بن الح�سين المو�سوي، نهج البالغة، �س 485، تحقيق وت�سحيح: عزيز اهلل العطاردي، 

ن�سر: موؤ�س�سة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�سة.

)3)  غرر الحكم، �س 4084.
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ب
َ

خ وُيَعات المؤمن ُيَوبَّ

تكّفلت هذه الآية توبيخًا مغّلظًا وا�ستنكارًا عالي اللهجة للموؤمنين:{ں   ں ڻ 

.
(1(

ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}
وال�سبب في ذل���ك: ا�ستمال بع�سهم على اأخالق و�سفات بطبيعتها ُتبِعد المرَء عن 

اهلل تعالى، وهي: قولهم: ما ل يفعلون.

خالق ل تتالءم مع الموؤمن الَِّذي يعي�س دومًا في مح�سر اهلل... فاإنَّ العاَلم 
َ
وهذه اأ

كلَّه في مح�سر اهلل... والذي يفتر�س به اأن ل يكون غافاًل عنه تعالى، واأْن يكون �ساعرًا 

بمعّيته له، واأّنه تعالى معه في كّل حركاته و�سكناته واأفعاله واأقواله، قال تعالى:{ڦ 

.
(2(

ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ  ڃ  ڃ}
• حّب �سخ�سًا كان دائم التفكير فيه؟!	

َ
األي�س من اأ

• األ ي�سعى دومًا لجعل اأفعاله مطابقًة لما يقّربه من محبوبه؟!	

• هل يح�سن اأن يتكّلم بكالم يجعل المحبوَب ُيعر�ُس عنه وَيْحَرُد عليه؟!	

• اأبدًا... هذا بعيٌد من �ساحة الع�سق.	

اإذًا، فما باُل بع�سنا يلتزم على نف�سه اأماَم اهلل واأماَم النا�س، ثّم ل يلبث اأْن يتراجع 

عّما قال هل يبغي من عمله هذا معاداة اهلل؟!

اأّيها العزيز!

اإِنَّ من ال�ّسمات الأ�سا�سية للموؤمن ال�سادق هو الن�سجام الّتام بين اأقواله واأفعاله، 

وكّلما ابتعد الإن�سان عن هذا الأ�سل كان اأبعَد من حقيقة الإيمان.

)1)   �سورة ال�سف، الآيتان: 2 – 3.
)2)   �سورة الحديد، الآية: 4.
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عتُب الله تعالى على المؤمن بقدر محّبته له

ن  من الغريب حّقًا والملفت للنظر طريقة مخاطبة اهلل تعالى ال�سريحَة الوا�سعَة ِممَّ

اآم���ن به واعترف باألوهيته واأقرَّ بعبوديته. فاإّن الح���ّق تعالى ا�سمه قد �سّدر بما يربط 

ويجم���ع بين اهلل والموؤمنين، وبم���ا ُيَمتِّن العالقة بينهم���ا، فخاطبهم بقوله:{ڭ 

ڭ ڭ}، مقّدم���ًا في خطاب���ه محا�سن العباد، وح�سن���اِت اأفعالهم، ومعترفًا 
يهم من الإيماِن به عّز ا�سمه. َتوا به اّتجاه خالقهم ومربِّ

َ
بالَقْدر الَِّذي اأ

���ا كان مو�سَع �سخطه، ومح���ّط غ�سبه،  ���ب بعد ه���ذا بذكر ما قاموا ب���ه ِممَّ ُث���ّم عقَّ

ومعر����سَ توّعده وتهديده م�ستنكرًا عليهم:{ہ ہ ھ ھ ھ}، فاإنَّه{ۀ  

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}، فه���و من الأعم���ال الممقوتة والمبغو�سة لديه 
تعالى بغ�سًا �سديدًا، وفاعله م�ستحقُّ جنّهم.

ولعّل ال�سّر في تقديم المحا�سن على قبائح الأفعال اأمران:

الأّول: اإِنَّ الق���راآن الكري���م لّم���ا كان كت���اَب هداية وتربية يعمل عل���ى تغذية الروح 

وتربيته���ا كم���ا يعمل عل���ى تغذية الفكر والعق���ل، َهَدَف من خالل ه���ذا التوبيخ 

نَّكم اآمنتم بي!
َ
المغّلظ اأْن يقول لهوؤلء الموؤمنين: يا اأيُّها الَِّذين ُيفتر�س اأ

ل تتعّر�سوا ل�سخطي وغ�سبي...

ل تت�سّبه���وا باأه���ل النف���اق الَِّذين يقول���ون ما ل يفعل���ون؛ فاإّن لأهل الإيم���ان �سلوكًا 

وعالم���ات، ولأهل النفاق �سلوكًا وعالمات، واإّنم���ا ي�ستدّل على ال�سالحين بعالماتهم 

و�سلوكهم، وعلى المنافقين بعالماتهم و�سلكهم، والتي منها: اأْن يقولوا ما ل يفعلون.

ناداه���م بو�سف الإيم���ان تعري�سًا باأنَّ الإيم���ان من �ساأنه اأْن ي���ردع الموؤمن عن اأْن 

يخالَف فعُلُه قوَله فيما وعد به من خير واإح�سان والتزام تجاه الفرد اأو المجتمع.

نَّ الإن�سان في م�سيرته في الحياة 
َ
الثاني: الإ�سارة اإَِلى معنى خفّي ولطيف؛ وذلك اأ

ربما يتعّثر، اأو يخطئ هنا اأو هناك، بل رّبما يتعّمد في بع�س الأحيان.
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وكّل ذل���ك ل ينبغي اأْن يجعلنا نتنا�سى الما�س���ي، وما قّدمه من خير وعمل �سالح، 

بل ل بّد من تذكيره بما�سيه الإيماني، وال�سالح الَِّذي كان عليه قبل م�ساوئ الأخالق 

وذميم ال�سفات؛ اأْي على قاعدة: )اإْن كان ول بّد، فا�سقه ماًء ثّم اذبحه(.

في التوبيخ والعتاب صالح أولى األلباب

نَّ الخ�سر Q خرق ال�سفينة وكان في ذلك �سالُح حال اأهلها، وا�ستقامة 
َ
كم���ا اأ

اأموره���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���وء، اأْن ت�سلح حال العب���اد، فيما يرتبط باأمور 

دنياهم واآخرتهم.

قال العالمة الطباطبائي } في تف�سير الميزان:

���ُلحوا نف�ش���اً، وَجلُّوا َق���ْدراً بالتربية  »وال�ش���الحون م���ن ه���وؤلء الموؤمنين اإِنَّما �شَ

الإلهية التي تت�ش���ّمنها اأمثال هذه التوبيخات والعقابات المتوجهة اإليهم تدريجاً، 

.
ولم يّت�شفوا بذلك من عند اأنف�شهم«)1)

ف���اإّن الموؤمن ُي�سنُع على عي���ن اهلل تعالى وتحت نظره، يرعى موله �سوؤونه، ويرّبيه 

.
(2(

على حّد قوله:{ڤ ڤ  ڦ}

ني برحمٍة من عندك جامعٍة مانعٍة، اأبلغ بها خيَر الّدنيا والآخرة. اإلهي، خ�سّ

من اأين لي النجاة يا رّب ول ُت�ستطاع اإِلَّ بك...

اإلهي، اأ�سلح حالي، اأفعالي واأقوالي...

)1)  الطباطبائي، محمد ح�سين، الميزان في تف�سير القراآن، ج 19، �س 248.
)2)   �سورة طه، الآية: 39.
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الرفق في القرآن الكريم





نصُّ الموعظة القرآنية:

خاطب اهلل �سبحانه نبّيه الكريم P قائاًل:{پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    

ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
.

(1(
ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ}

الرفق واللين، واللطف هو الهدف

الُخُرق والعنف ظاهرتان �سلبيتان في طبيعة الإن�سان وُيقابلهما ملكة اللين والرفق، 

واأ�س���ل الرفق في اللغة: النفع، ومنه قولهم: اأرفق فالن فالنًا اإذا مّكنه مما يرتفق به. 

.
(2(

ورفيق الرجل: من ينتفع ب�سحبته، ومرافق البيت: الموا�سع 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 الموؤمن الر�سالي، وم���ا يوؤّديه من مهام واأدوار 

في حركته الر�سالية الواعية بين اأفراد و�سرائع المجتمع بكّل اأطيافه، وما لها من تاأثير 

نَّ  جمي���ل يدّل على ح�سن وجمال المتلّب�س به، وا�ستقامة ذات���ه واعتدال ت�سّرفاته؛ اإذ اإِ

الرفق لي�س م�ستهدفًا للغير في مهمته وتاأثيراته فح�سب، بل هو يبداأ من الذات لي�سمل 

)1)   �سورة اآل عمران، الآية: 159.
)2)  الرازي، اأبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا، مختار ال�سحاح، �س251،طبع: دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
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غيرها من الأفراد والمجتمعات، ويو�سل اإليها ر�سالة التكافل الجتماعي باأبهى �سورة.

وق���د اأّك���د الإ�سالم العزي���ز على ه���ذه ال�سجية الفا�سل���ة والخ�سلة النبيل���ة داعيًا 

اأتباع���ه ومحّبي���ه اإل���ى التحّلي به���ا وتج�سيدها ف���ي اأر�س الواق���ع العملي؛ لت���وؤّدي اإلى 

الأه���داف المطلوبة. وال���ذي �سنعه الإ�سالم عل���ى �سعيد العن�س���ر الأخالقي بجميع 

اأركان���ه ومظاهره كال�سدق والأمانة والبّر والإح�س���ان والرفق والعفو والرحمة والحّب 

وال�س���الم وغي���ر ذلك...، اإّنما هو على نح���و التقدير والتنظي���م والإحياء، ل على نحو 

الفر�س المتعالي على الطبيع���ة الب�سرية؛ لأّن العن�سر الأخالقي عن�سر فطري ثابت 

ف���ي الفط���رة التي فطر اهلل عليها عباده، ول تبديل لخل���ق اهلل، فمهما حاولت الأفراد 

اأو ال�سع���وب في زمن من الأزمان لأجل قلب القيم وتجاه���ل اأ�سالتها فاإّنها ل ت�ستطيع 

اأن تدع���و بو�سوح اإلى اإ�ساعة الكذب والخيانة والخ�ّسة والدناءة؛ لأّن المبداأ الأخالقي 

اأ�سالة في الفطرة.

الرفق هداية الخلق إلى الحق

نَّ َلْيَنَك يا ر�سول 
َ
الّلي���ن في المعاملة ه���و الرفق، ففي اآية الموعظة يكون المعن���ى:اأ

اهلل P لهم �سبٌب يوجب دخولهم في الدين؛ لأّنك تاأتيهم مع �سماحة اأخالقك وكرم 

.
(1(

�سجيتك بالحجج والبراهين

فل���ول ه���ذا الرفق الذي اعتمده ر�سول اهلل P مع َم���ْن اأر�سل اإليهم لما تمّكن من 

ا�ستقط���اب النا�س حول ر�سالته؛ اإذ اأّن الفظا�سة والغلظة المناق�سة للرفق واللين اإذا 

ما اعُتمدت خيارًا منهجيًا في التبليغ والدعوة اإلى الحق فاإنَّ مردودها �سيكون عك�سيًا، 

فالنا����س بحاج���ة اإلى كنف رحيم، ورعاي���ة فائقة، وب�سا�سة �سمحة، واإل���ى ودٍّ ي�سعهم، 

وحل���م ل ي�سي���ق بجهلهم و�سعفه���م ونق�سهم، وهم بحاج���ة اإلى قلٍب كبي���ٍر يعطيهم 

ول يحت���اج منهم اإل���ى عطاء، ويحمل همومهم ول يعّنيهم بهّم���ه، ويجدون عنده دائمًا 

)1)  انظر: الطبر�سي، اأبو علي ف�سل بن الح�سن، مجمع البيان في تف�سير القراآن، ج 2، �س 869.
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الهتمام والرعاية والعطف وال�سماحة والوّد والر�سا.

وتعميق���ًا ل���روح الرفق واللين التي يريده���ا اهلل تعالى في الدع���وة اإلى الحق، جاء 

التاأكي���د ف���ي تلك الآية المباركة نف�سها على ما يج�ّسد حال���ة الرفق واللين العملي بين 

ي���دي الموؤمنين، في جملة م���كارم الأخالق التي اهتّم الإ�س���الم بتحقيقها على النحو 

الأكم���ل واإ�ساعتها بي���ن النا�س، فهي تاأم���ر بالعفو لمن ُي�سيء والغف���ران لمن ُيخطئ؛ 

ليتجّل���ى الرف���ق ويتمظهر اللي���ن في حرك���ة التغيير والإ�س���الح على منهجي���ة المبلغ 

الر�سالي{ٹ ڤ ڤ ڤ}.

ولمزي���د من الرفق اأمرت الآية المتقّدمة الر�سول الأعظم P ومن يقتدي به من 

ب���اب اأْولى اأن ي�س���اور اأولئك الذين �سدر عنهم الفرار م���ن الزحف وتركوا ر�سول اهلل 

P ف���ي الميدان م���ع نفر قالئل من اأ�سحابه، فق���ال عّز وجل{ڤ ڦ ڦڦ}، 

وبعد ذلك ُيم�سي ما يراه الأ�سوب في ذلك{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ}، والآية وا�سحة 

ت�سي���ر اإل���ى الرفق بكّل اأبع���اده، لي�سع الأثر ال���ذي يريده اهلل تعالى ف���ي درب التكامل 

الب�سري من خالل ر�سالته ال�سامية.

أهمية الرفق واللين في حياة المسلمين

ويحظى الأمر باللين والرفق والرحمة في هذا المو�سع بالذات بوقع خا�س، يجّلي 

اأهمّي���ة ه���ذه القيم على نحو ق���د يظهره مو�سع اآخ���ر؛ اإذ جاء ذلك عل���ى اأثر مخالفة 

الم�سلمي���ن اأمر ر�سول اهلل P يوم اأحد، تلك المخالف���ة التي اأّدت اإلى اأ�سواأ النتائج؛ 

اإذ دهمه���م الع���دو، فلم يجدوا في اأنف�سهم ثباتًا، فانقلب���وا منهزمين يلوذون بالجبل، 

وترك���وا النبي P م���ع نفر ي�سير من اأ�سحابه حتى اأثخنت���ه الجراح وُك�سرت رباعيته 

و�ُس���ّج وجهه وهو �سامد يدعوهم، فل���م يفيئوا اإليه حتى انك�سف العدو، فلّما رجعوا لم 

يعّنفه���م ولم ُي�سمعهم كلمة مالمة، ول ذّكرهم باأمره الذي خالفوه فتحّملوا بخالفهم 

م�سوؤولي���ة كّل م���ا وقع، بل رّحب بهم وكاأن �سيئًا لم يك���ن، وكّلمهم برفق ولين، وما هذا 
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الرف���ق واللي���ن اإل رحمة اهلل بنبّيه وع���ون له على رباطة الجاأ����س، واإذا مدح اهلل نبيه 

بكظ���م الغيظ والرفق باأ�سحابه على اإ�ساءتهم ل���ه، فبالأولى اأن يعفو اهلل وي�سفح عن 

عب���اده الم�سيئين، ثم بّين �سبحانه الحكمة من لين جان���ب نبّيه الكريم P بخطابه 

له:{ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ}، و�سمت العدو بك وطمع فيك ولم يتّم 

اأمرك وتنت�سر ر�سالتك.

واأّن المق�س���ود من بعثة الر�سول P هداية الخلق اإلى الحق، وهم ل ي�ستمعون اإل 

اإلى قلٍب رحيٍم كبيٍر كقلب محمد P الذي و�سع النا�س، كّل النا�س، وما �ساق بجهل 

.
(1(

جاهل اأو �سعف �سعيف

الرفق في الروايات الشريفة

فق ف���ي الأخبار ال���واردة عن النب���يِّ P واأهل بيت���ه R بكثرٍة،  لق���د ُم���ِدح الرِّ

وتنّوعت الأحاديث في ذلك:

.
ْفُق ُيْمٌن َواْلُخْرُق �ُشوؤٌْم«)2) نَّه قال: »الرِّ

َ
� فعن ر�سول اهلل P اأ

فه���ذا الحديث ي�سف الرفق باليمن، اأي: البركة؛ لما للرفق من دور حيوّي في �سّد 

ُزر النا����س بع�سهم اإل���ى البع�س الآخر من خالل ما يزرعه ف���ي نفو�سهم من المحبة 
ُ
اأ

وال�سف���اء حت���ى يعودوا مباركين ف���ي ت�سرفاتهم، فيع���ّم اليمن �ساحته���م وتتغ�ّساهم 

بركات ال�سماء.

 .
ْفُق«)3) � وفي الخبر عن مولنا الباقر Q: »اإِنَّ ِلُكلِّ �َشيْ ٍء ُقْفاًل َوُقْفُل اْلإِيَماِن الرِّ

نَّ لكلِّ �سيٍء حافظًا له ومانعًا يرّد عنه ورود الف�ساد والخراب، وهذا من باب 
َ
والمراد: اأ

ت�سبي���ه الأمر المعن���وي بالأمر المح�سو�س؛ لغر�س تقريب الفك���رة اإَِلى الأذهان. وكاأن 

)1)  مغنية، محمد جواد، التف�سير الكا�سف 2: 188.
)2)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي، ج 2، �س 119.

)3)  )م.ن(، �س118.



105سرل ل  ن سربل ك سرلليا

قف���ل الإيمان هو الّرفق؛ م���ن باب ت�سبيه الإيمان بالجوه���ر، والقلب بخزانته، والرفق 

بالقف���ل؛ لأّنه يحفظه عن الزوال وطروِّ الف�ساد؛ وذلك ِلَما للين الجانب والراأفة وترك 

العن���ف والجفاوة ف���ي الأفعال والأق���وال على الخلق ف���ي جميع الأح���وال، �سواء �سدر 

منه���م بالن�سب���ة اإَِلى �ساح���ب الّرفق ما هو مخالٌف ل���الآداب اأم لم ي�س���در، من تاأثير 

َم���ن معه من ورود المفا�سد  عل���ى معام���الت النا�س مع بع�سهم البع�س، الأمر الَِّذي ُيوؤْ

والآفات.

الله رفيق يحب الرفق

َ َتَباَرَك َوَتَعاَلى  وي�سه���د لذلك خبٌر اآخر عن مولنا ال�سادق Q، َق���اَل: »اإِنَّ اهللَّ

َتُهْم ِلَهَواُهْم َوُقُلوِبِهْم  ادَّ َغاَنُهْم َوُم�شَ ْفَق َفِمْن ِرْفِقِه ِبِعَباِدِه َت�ْشِليُلُه اأَ�شْ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّ

���ُه َيَدُعُهْم َعلَ���ى اْلأَْمِر ُيِري���ُد اإَِزاَلَتُهْم َعْن���ُه ِرْفقاً ِبِهْم ِلَكْي���اَل ُيْلِقَي  نَّ َوِم���ْن ِرْفِق���ِه ِبِه���ْم اأَ

َذا اأََراَد َذِلَك َن�َش���َخ اْلأَْمَر  ���ُعُفوا َفاإِ يَماِن َوُمَثاَقلََت���ُه ُجْملًَة َواِحَدًة َفَي�شْ َعلَْيِه���ْم ُع���َرى اْلإِ

.والت�سليل اإخراج ال�سيء برفق، تق���ول: �سللت ال�سيف اإذا 
ِباْلآَخ���ِر َف�َش���اَر َمْن�ُش���وخاً«)1)

اأخرجت���ه من غمده، وال�سغن الحقد والعداوة والبغ�س���اء، تقول: �سغن �سدره �سغنًا، 

اأْي: حقد، ولعل المراد بت�سليلها اإخراجها بالرفق والتدريج عن قلوبهم وتوفيقهم على 

.
(2(

دفعها با�ستعمال اأ�سبابه وعدم تكليفهم به دفعة واحدة؛ ل�سعوبة ذلك

ْف���َق َوُيْعِطي َعلَى  � ع���ن مولنا الباق���ر Q: »اإِنَّ اهلل َع���زَّ َوَجلَّ َرِفي���ٌق ُيِح���بُّ الرِّ

.
ْفِق َما َل ُيْعِطي َعلَى اْلُعْنِف«)3) الرِّ

وف���ي هذا الحديث دللٌة على اأن مالك ح�سن الأخالق وف�سائل الملكات وجود مثلها 

اأو ما ينا�سبها فى �سفات اهلل تعالى، مثاًل: اهلل كريٌم يحّب الكرم، فالكرم من الملكات 

)1)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي ، ج28، �س118.
�سول الكافي 8: 325، تحقيق: اأب���و الح�سن ال�سعراني، الطبعة 

ُ
)2)  انط���ر: المول���ى المازندراني، محم���د �سالح، �سرح اأ
الأولى 1382ه�، ن�سر: المكتبة الإ�سالمية، طهران.

)3)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي، ج 2، �س119.
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الفا�سل���ة، وحلي���ٌم يحّب الحلم، والجود ح�سٌن لأّن اهلل ج���واد، وال�سخاء ح�سنة، وهكذا. 

وهذا معنى ما قيل: تخلقوا باأخالق اهلل تعالى. وبالجملة اهلل هو الموجود الكامل الجامع 

لجميع الكمالت المنّزه من جميع النقائ�س، وتح�سيل كّل كمال ت�سّبه بالخالق تعالى.

ْفَق َلْم ُيو�َش���ْع َعلَى �َش���يْ ٍء اإِلَّ َزاَنُه َوَل ُنِزَع ِمْن �َش���يْ ٍء  � قال ر�سول اهللP: »اإِنَّ الرِّ

.
اإِلَّ �َشاَنُه«)1)

وهذا الحديث يحكي جمالية الرفق في اأّنه لبو�س ح�سن، يزّين مرتديه، فمن تخّلق 

بالرفق فاإنَّ الرفق �سيزينه ويزيده جماًل ووقارًا وهيبة، فال يلتفت الآخرون اإلى ما هو 

علي���ه من عيوب ونقاط �سعف ل ينجو منها ع���ادة اإِلَّ الُكّمل من النا�س، وعلى العك�س 

نَّ اإن�سانًا ي�ستجمع من المزايا الحميدة ال�سيء الكثير غير اأّنه ل يتخّلق 
َ
م���ن ذلك فلو اأ

بالرفق في ت�سرفاته، فاإنَّ مثل هذا الإن�سان �سرعان ما ينفر النا�س منه لما للرفق من 

دور مهّم في الك�سف عن الأخالق العملية التي يتفاعل معها الآخرون.

ْي���خ الكلين���ي } ب�سن���د �سحي���ح اإَِل���ى حّماد ب���ن عثمان ع���ن اأبي عبد  � روى ال�سَّ

 اهلل Q، َق���اَل: َق���اَل َر�ُسوُل اهللP: »ِنْعَم َوِزي���ُر اْلإِيَماِن اْلِعْلُم َوِنْع���َم َوِزيُر اْلِعْلِم 

.
ْبُر«)2) ْفِق ال�شَّ ْفُق َوِنْعَم َوِزيُر الرِّ اْلِحْلُم َوِنْعَم َوِزيُر اْلِحْلِم الرِّ

الوزي���ر ه���و َمْن يحمل الثقل ع���ن الأمير ويعينه ف���ي اأموره، واأّما ك���ون العلم وزيرًا 

لالإيم���ان فظاهر؛ لأّن العلم التف�سيلي بالمع���ارف الإلهّية والم�سائل الّدينّية يقّوي نور 

الإيمان في القلب ويدّبر اأمره ويحفظ جميع القوى والأركان عن الجور والطغيان وعن 

�سدور ما ينافي ا�ستقراره وتمّكنه.

واأّما كون الحلم � وهو كون النف�س مطمئّنة بحيث ل يحّركها الغ�سب بتوارد المكاره 

ب�سهول���ة ول تق���ع في �سغب عند م�ساهدته���ا � وزيرًا لالإيمان؛فالأّن���ه يعين العلم �سبط 

)1)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي، ج2، �س119.
)2)  )م. ن(،  ج 1، �س48.
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النف����س، ول ينفعه���ا مجّرد العلم ف���ي �سبط الممال���ك الّروحانّية، كم���ا اأنَّ ال�سلطان 

الظاهر ل ينفعه علمه باأحوال م�سالح الّرعايا وم�ساّرهم اإذا لم يكن له حلم، وكانت 

ل���ه نف����س ظالمة اآمرة له بارت���كاب م�ساّرهم، اأو وزير مائل اإل���ى الظلم اآمر له به وهو 

يتبعه في مفتريات اأقاويله، فاإّن ذلك يوؤّدي اإلى ف�ساد اأحوال مملكته وزوال نظام اأمور 

�سلطنته.

واأّم���ا كون الّرفق وزيرًا للحلم، فالأّنه يك�سف عن واقعية الحلم، فال يزول اأمام اأّول 

امتحان واختبار، فللرفق مدخٌل عظيٌم في ثبات الحلم وبقاء نظامه.

 واأّم���ا كون ال�سبر وزي���رًا للرفق، فالأّن ال�سب���ر على المكاره والأم���ور ال�ساّقة على 

النف����س �سبٌب عظيٌم ومعي���ٌن تامٌّ لبقاء الرفق وثباته، ول���ول ال�سبر لزال الّرفق بورود 

اأدنى المكاره وال�سدائد.

منظومة العلم والحلم والرفق

فق���د ا�ستوزر الر�سول الأك���رم P العلم لالإيمان، والحلم للعل���م، والرفق للحلم، 

وال�سب���ر للرفق، وبه���ذه المنظومة المباركة بّي���ن لنا التما�سك الحي���وي بين الإيمان 

والعل���م والأخالق، فم���ن اأراد الإيمان فعليه بالعلم، وم���ن اأراد العلم الذي يف�سي اإلى 

الإيم���ان فعلي���ه اأن يتزّين بالحل���م الذي يجعل من العل���م علمًا هادف���ًا، ل العلم الذي 

يرافق���ه الغرور والعجب والتكبر، ومن اأراد اإيمان���ًا ي�ستند اإلى العلم النافع والم�ستوزر 

بالحلم فما عليه اإل التخّلق بالرفق الكا�سف عن واقعية الحلم وحقيقته.

الرف���ق الذي يت�سّمن: ال�سماح���ة واللطف والنفتاح والتوا�س���ع وتكليم النا�س على 

ق���در عقولهم، والتج���اوز عن �سيئاتهم والترّفع من متابع���ة هفواتهم، رفقًا يتجّلى فيه 

الّلي���ن وتمحى من �ساحت���ه الغلظة، فال خ�سونة عند التعامل، ول جفوة بعد التخا�سم، 

ول طغي���ان عن���د البغي، هكذا يريدنا ر�س���ول اهلل P في اأبعادن���ا العلمية والإيمانية 

والأخالقية، وهكذا كان ه���و P مج�ّسدًا لأخالق القراآن، و�سّنته العملية هي التعبير 
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الأدّق ل���كّل ذل���ك الُخلق النب���وي العظي���م، ولأجل ه���ذه الحقيقة النا�سع���ة والمحّجة 

.
(1(

البي�ساء عّرفه الباري تعالى بقوله:{ڱ ڱ   ڱ ں}

ُهَما اإَِلى اهلل  َحبُّ َطَحَب اْثَناِن اإِلَّ َكاَن اأَْعَظُمُهَما اأَْجراً َواأَ َقاَل َر�ُسوُل اهللP: »َما ا�شْ

.
َعزَّ َوَجلَّ اأَْرَفَقُهَما ِب�َشاِحِبِه«)2)

ال�سحبة في اهلل عمل ممدوح باركه الإ�سالم كثيرًا وحّث عليه وب�ّسر اأهله بالثواب 

الجزي���ل والمنزلة الرفيعة، لك���ن بين المت�ساحبين في اهلل تفا�س���ل، فاأحدهما اأرفع 

منزلة واأعظم اأجرًا من اأخيه فباأي مزّية نال هذا التف�سيل؟

نَّها تح�سل بالرفق. فالرفق 
َ
ر�سول اهلل P يك�سف لنا عن �سّر هذه المفا�سلة، وهي اأ

هو الذي رفع اأحد ال�ساحبين على اأخيه درجة و�سّرفه بمنزلٍة من حب اهلل اأعلى.

واعلم اأّن اهلل تعالى ليجازي عباده على مكارم الأخالق في الدنيا فيريهم ثمراتها، 

كم���ا يّدخ���ر لهم ليوم لقائه م���ا هو اأنمى واأبق���ى، فما الذي يراه المتحّل���ي بالرفق في 

ْفَق ُيْحَرِم اْلَخْيَر«،  َياَدَة َواْلَبَرَكَة َوَمْن ُيْح���َرِم الرِّ ْفِق الزِّ دني���اه؟ قال P: »اإِنَّ ِفي الرِّ

َع اهلل  ْفِق َفَقْد َو�شَّ ُهْم ِمَن الرِّ ْعُطوا َحظَّ َما اأَْهِل َبْيٍت اأُ يُّ
وقال الإمام ال�سادق Q: »اأَ

ْفُق َل  ���َعِة ِفي اْلَماِل َوالرِّ ْفُق ِفي َتْقِديِر اْلَمِعي�َش���ِة َخْيٌر ِمَن ال�شَّ ْزِق َوالرِّ َعلَْيِهْم ِفي الرِّ

.
ْفَق«)3) َيْعِجُز َعْنُه �َشيْ ٌء َوالتَّْبِذيُر َل َيْبَقى َمَعُه �َشيْ ٌء اإِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َرِفيٌق ُيِحبُّ الرِّ

الرفق في حقوق المؤمنين

رّك���ز الإ�سالم كثيرًا عنايت���ه بحقوق الموؤمنين بع�سهم عل���ى بع�س، حفظًا لكرامة 

الإن�سان الموؤمن و�سيانة للمجتمع ور�سًا ل�سفوفه، قال تعالى:{ک گ 

.
(4(

گ گ گڳ}

)1)  �سورة القلم، الآية: 4.
)2)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي، ج2، �س120.

)3)  )م. ن(،  �س119.
)4)   �سورة التوبة، الآية 71.
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والّرف���ق واحٌد من تل���ك الحقوق التي ينبغي حفظها، ور�سال���ة الحقوق التي اأفا�س 

بها الإمام زين العابدين Q اأكمل د�ستور يتناول �ِسَعب الحقوق وجوانبها واألوانها، 

وفيه���ا تجد للرفق حّظه المبّرز وهو يوّزعه على اأولى الفئات التي ينبغي اأن يحفظ لها 

حقها فيه، ومنها:

ْحَمِة َلُهْم  ���اَلَمِة َوالرَّ ���َماُر ال�شَّ 1 - الم�سلم���ون عامة: قال Q:»َوَحقُّ اأَْهِل ِملَِّتَك اإِ�شْ

.
اَلُحُهْم َو�ُشْكُر ُمْح�ِشِنِهْم َوَكفُّ اْلأََذى َعْنُهْم«)1) ُفُهْم َوا�ْشِت�شْ ْفُق ِبُم�ِشيِئِهْم َوَتاأَلُّ َوالرِّ

���يَحَة َوْلَيُكْن  َي اإَِلْي���ِه النَّ�شِ ���ِح اأَْن ُت���وؤَدِّ � الم�ستن�س���ح: وقال Q:»َح���قُّ اْلُم�ْشَتْن�شِ

.
ْفَق ِبِه«)2) ْحَمَة َلُه َوالرِّ َمْذَهُبَك الرَّ

ْوَجِة َفاأَْن َتْعلَ���َم اأَنَّ اهلل َعزَّ َوَج���لَّ َجَعلََها َلَك  ا َح���قُّ الزَّ مَّ
2 - الزوج���ة: ق���ال Q: »َواأَ

�َش���َكناً َواأُْن�ش���اً َفَتْعلَ���َم اأَنَّ َذِل���َك ِنْعَمٌة ِمَن اهلل َعزَّ َوَج���لَّ َعلَْيَك َفُتْكِرَمَه���ا َوَتْرُفَق ِبَها 

نََّها اأَ�ِش���يُرَك َوُتْطِعَمَها  ْوَجَب َف���اإِنَّ َلَها َعلَْيَك اأَْن َتْرَحَمَها ِلأَ ���َك َعلَْيَه���ا اأَ َواإِْن َكاَن َحقُّ

.
َذا َجِهلَْت َعَفْوَت َعْنَها«)3) َوَتْك�ُشَوَها َواإِ

ارفق ُيرفق بك

لما كان اهلل تعالى رفيٌق ويحّب الرفق، فال �سّك اأّنه �سبحانه �سيقابل رفق الإن�سان 

باأخي���ه الإن�س���ان، ورفق الإن�سان بالحيوان، بالرفق واللط���ف وال�سماحة والتجاوز فيما 

يخ����سّ تعام���ل الخالق مع مخلوقه ف���ي الدنيا اأو ما يعود لمحا�سبت���ه في الأخرى. قال 

 :Q فع���ن الإمام زي���ن العابدين ،
(4(

تعال���ى:{ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}

ْفُق ِبِعَباِد اهلل َوَما َرَفَق  ���ُر ُمو�َش���ى Q َقاَل: ... َوالرِّ ���ى ِبِه اْلَخ�شِ »َكاَن اآِخُر َما اأَْو�شَ

)1)  ال�سدوق،  من ل يح�سره الفقيه، ج 2:، �س 625.
)2)  )م. ن(،  �س 624.
)3)  )م. ن(،  �س 621.

)4)   �سورة الرحمن، الآية: 286.
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،  فمن اأراد اأن يرفق اهلل به فما 
ْنَيا اإِلَّ َرَفَق اهلل ِبِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«)1) َح���ٍد ِف���ي الدُّ اأََح���ٌد ِباأَ

عليه اإل اأن يرفق بغيره.

الرفيق من يرفقك على صالح دينك

���اَلِح  نَُّه ُيْرِفُقَك َعلَى �شَ ِفي���ُق َرِفيقاً ِلأَ َي الرَّ ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »اإِنََّما �ُش���مِّ

، فاختر لنف�سك رفيًقا 
���ِفيُق«)2) ِفيُق ال�شَّ ���اَلِح ِديِنَك َفُهَو الرَّ ِديِنَك، َفَمْن اأََعاَنَك َعلَى �شَ

يرفق بك على �سالح دينك ويعينك على تكامل �سبيلك.

نتائج عدم الرفق بالنفس

اإّن ق�س���ة البقرة في الق���راآن الكريم ق�سة طريفة تحكي �سهول���ة الت�سريع الإلهي، 

وت�سدي���د الإن�سان على نف�سه فيم���ا ي�سعه من قيود و�سوابط لم يكن ُمْلَزٌم بها من ِقَبل 

رّبه. فبنو اإ�سرائيل بعد اأن �سّيقوا على اأنف�سهم �سّيق اهلل عليهم؛ اإذ لم يطلب منهم اإِلَّ 

ذبح بقرة نكرة غير معروفة بو�سف معّين، كما دّل على ذلك قوله تعالى:{ڻ ڻ 

، اإل اأّنهم مار�سوا اللجاجة وماطلوا كثيرًا 
(3(

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ}
في اأداء التكليف، اإذ لم تكن هناك اإّل بقرة واحدة تتمتع بتلك الأو�ساف النادرة، ولم 

يعثروا عليها اإل ب�سّق الأنف�س، فلو رفقوا باأنف�سهم لرفق اهلل بهم، ولكّنهم �سّيقوا على 

اأنف�سهم ف�سّيق اهلل عليهم.

نَّ َبِني اإِ�ْش���َراِئيَل َقاُلوا{ڀ ٺ               ٺ ٺ  روي ع���ن ر�سول اهللP اأّنه قال:»َلْوَل اأَ

ْت  ���وا َبَقَرًة ِمَن الَبَق���ِر َفَذَبُحوَها َلأَْجَزاأَ َب���داً، َوَلْو اأَنَُّهْم اْعَتَر�شُ ٺ} َم���ا اأُْعُط���وا اأَ
.

َد اهلُل َعلَْيِهْم«)4) ُدوا َف�َشدَّ َعْنُهْم، َوَلِكنَُّهْم �َشدَّ

)1)  الحّر العاملي، و�سائل ال�ّسيعة، ج 16، �س 163.
)2)  الآمدي، عبد الواحد بن محمد، ت�سنيف غرر الحكم، ج 20، �س 273.

)3)   �سورة البقرة، الآية: 67.
)4)  الطباطبائي، محمد ح�سين، الميزان في تف�سير القراآن، ج1، �س 204.
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خاتمة المطاف

• اإِنَّ نظري���ة الإ�س���الم ف���ي الأخ���الق الجتماعية تق���وم على الرف���ق والت�سامح 	

والتجاوز من غير �سعٍف ول مداهنة، بل من اأجل الهداية للر�سد والتكامل.

• اإّن الق���راآن الكريم يعتب���ر التخّلق باللين ومجانبة الفظاظ���ة والغلظة من اأهّم 	

عوامل ا�ستقطاب النا�س والتاأثير في هدايتهم اإلى درب الحق.

• اإِنَّ القراآن الكريم يعتبر المتخّلقين بذلك هم اأولي الحظ العظيم في ال�سجايا 	

الفا�سلة ومن اأهل الكرامة والنعيم الأبدي.

• ّن اهلل 	
َ
نَّ اهلل رفيق ويحّب الرفق في الأمر كّله، واأ

َ
اإِنَّ الأحادي���ث ال�سريفة توؤّكد اأ

تعالى يعين على الرفق.

• اإِنَّ م���ن الرف���ق: الّرفق بالنف�س وعدم تحميلها ما ل تطيق، واإنَّ من ي�سّيق على 	

نف�سه ي�سّيق اهلل عليه.

اللهم اأعّنا على اأن نرفق باأنف�سنا وبمن حولنا، ول تحرمنا رفقك ولطفك يا اأرحم 

الراحمين.





مفاهيم محورية:

X .القرض الحسن وآثاره االجتماعية

X .يقِرض الله تعالى

X ما هو القرض الحسن؟

X .كثيرة 
ً
فيضاعفه أضعافا

َمْن ذا الَِّذي يُقرض اهلل
)القرض الحسن(

9





نص الموعظة القرانية:

ق���ال اهلل تعال���ى: { ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ وئەئ 

.
(1(

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}

تمهيد

ُيحي���ط القراآن بكّل ما يحتاج اإليه الإن�سان ف���ي حياته، وُيهّيء له �ُسبَل الو�سوِل اإلى 

عاب اّلتي ُتعيق حركة الإن�سان  اأهداف���ِه مهَما تعّددت تلك الأهداف، ومهما كثرت ال�سّ

في طريقه.

ف���اإذا اأراد الإن�سان اأن ُيح���اور اأخيه الإن�سان ُيريه اهلل تعال���ى ُطرق الّتحاور فيقول 

، واإذا قّرر الإن�سان القيام بعمل ما، فيقف القراآن 
(2(

له:{ے ے ۓ ۓڭ}

ۉ ې ېې ې ى      ى ائ  ۉ  ۅ  ۅ  ل���ه:{ۋ  ه���ًا  ُمنبِّ

،  ف���اهلل يراق���ب اأعمالنا، ويدعونا اإلى العمل وفق 
(3(

ائ   ەئ ەئ وئ         وئ}
عًا  القوانين اّلتي ي�سعها لنا، وهكذا يحّدد لنا القراآن البو�سلَة اّلتي ُتنير لَنا دربًا ُم�ْسرَّ

)1)  �سورة البقرة، الآية: 245.
)2)  �سورة النحل، الآية: 125.
)3)   �سورة التوبة، الآية: 105.
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ووا�سعًا للو�سول اإلى الغايات المن�سودة.

���د القراآن ُع���رى الّروابط الإن�سانّي���ة بين الّنا�س، فيُحّثهم عل���ى الّتعاون فيما  ويوطِّ

.
(1(

بينهم حيث يقول:{ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   ېئېئ}

القرض الحسن وآثاره االجتماعية

ع لَنا مفاهيَم مهّمة جدًا ل�ستقامة  الق���راآن الكريم د�ستوُر حياٍة حقيقّية، َتراه ُير�سِّ

حياة الإن�سان، ومن هذه المفاهيم مفهوم )القر�س الح�سن(.

ق���ال تعال���ى:{ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ 

.
(2(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ}
.

(3(
وقال �سبحانه:{جث مث  ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس}

لنح���اول مع���ًا اأن َنْغرَف م���ن ينبوع المعرف���ة، فنرى ما هو معن���ى القر�س؟ ولماذا 

َرب���ط اهلل القر�س بذاته المقّد�س���ة؟ وما هو القر�س الح�سن؟ وكيف ُي�ساعف اأ�سعافًا 

كثيرة؟ ولماذا ُي�ساعف بهذه الأ�سعاف؟

ْوَنه، وجمعه: قُرو�ٌس،  القر�ص في الّلغة: ما َيَتجاَزى به النا�ُس فيما بينهم وَيَتقا�سَ

.
(4(

�ْسَلَفه من اإِح�ساٍن، والِقْر�ُس بالك�سر، لغة فيه حكاها الك�ّسائّي
َ
وهو ما اأ

وف���ي ال�سطالح الفقهي عبارة عن: »مع���روف اأثبته ال�ش���ارع اإمتاعاً للمحتاجين 

.
مع رّد عو�شه في غير المجل�ص غالباً«)5)

فالقر�س فعل خيٍر، يوؤّديه الإن�سان مع اأخيه، وهو من البالء الح�سن.

)1)  �سورة المائدة، الآية: 2.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 245.
)3)   �سورة الحديد، الآية: 11.

)4)  انظر: ل�سان العرب، مادة )قر�س(.
)5)  ال�سهي���د الأول، محم���د بن مكي، الدرو�س ال�سرعية في فق���ه الإمامية، ج3، �س 318، ن�سر: مكتب الن�سر الإ�سالمي 

التابع لجماعة المدر�سين، الطبعة الثانية 1417، قم.
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والقر����س ياأت���ي بمعنى القطع؛ يعني يقطت���ع المقِر�س من نف�س���ه وماله ما يربطه 

بالمقتر�س.

أقسام القرض

وقد ُق�ّسم القر�س اإلى ق�سمين:

ر في حّق اهلل تعالى، فهو الغنّي المطلق غير المحتاج  1 - قر�ص حاجة: وهذا ل ُيت�سوَّ

لأحٍد، والكّل محتاج اإليه، قال تعالى:{ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے      

.
(1(

ے }
2 - قر�ص ربٍح: اأي اأّن هذا المال الم�سَتقَر�س يرجع اإلى المقِر�س مع الّربح الحالل، 

وهذا مت�سّور في حّقه تعالى، وهو محور فكرة القر�س الح�سن، في�سرف المقِر�س 

الم���اَل ف���ي المنافع العاّم���ة، ومن ثّم يع���ود الّنفع اإل���ى �ساحبه، ب�س���رط خ�سوعه 

للموازين ال�ّسرعّية.

   والمعن���ى المراد في المقام: هو جميع ما يقّدمه الإن�سان من اأفعال خّيرة، ترجع 

منفعته���ا اإل���ى الّنف�س اأو المجتمع، وتعبي���ره تعالى بالقر�س اإّنما ه���و للّتنظير وتقريب 

الفكرة، ولي�س المراد القر�س ال�سطالحّي اّلذي ُيوؤخذ لرفع الحاجة والَعَوز.

ُيقرض الله تعالى 

اإّنما ارتبط القر�س باهلل تعالى في هذه الآيات الكريمة للحّث والّت�سجيع والّترغيب 

على البذل والإنفاق في �سبيل الّنف�س الإن�سانّية والمجتمع.

وَتتبّي���ُن هذه الفكرة في قوله تعال���ى:{گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ 

.
(2(

ڱ ڱ ں ں     ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ}

)1)   �سورة فاطر، الآية: 15.
)2)   �سورة المزمل، الآية: 20.
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مه الإن�سان اإل���ى الّنا�س على  ���ح لنا المراد من القر����س اّلذي يقدِّ فه���ذه الآية تو�سّ

�سعيد الفرد والمجتمع.

والّدليل 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�س تقدم���ة لنف����س المقِر�س عب���ر م�ساعدت���ه لالآخرين، 

فالمنفعة الحقيقّية هي ل�ساحب القر�س، ولي�س لمن طلب القر�س والم�ساعدة!!

���ا كانت رغبة الإن�سان في الإنفاق �سعيفة ب�س���كل عاّم؛ حّث اهلل تعالى الإن�سان  ولمَّ

على الإنفاق، وَرَبط القر�س بذاته المقّد�سة كت�سجيع على فعل الخير، والبذل والعطاء 

لوجهه عّز وجّل.

 Q حيح، عن ف�سيل بن ي�سار، عن اأبي عبد اهلل ومن الأدّلة، ما في الخبر ال�سّ

ِمناً َيْلَتِم�ُص ِبِه َوْجَه اهلِل اإِلَّ َح�َش���َب اهلل َلُه اأَْجَرُه  ِمٍن اأَْقَر����َص ُموؤْ اأّن���ه قال: »َما ِمْن ُموؤْ

.
َدَقِة َحتَّى َيْرِجَع اإَِلْيِه َماُلُه«)1) ِبِح�َشاِب ال�شَّ

فالموؤمن عندما يقر�س اهلل تعالى، هو في حقيقة الأمر يقّدم لنف�سه الخير والأجر 

دقة  دقة من جهة رجوع ال�سّ الجزي���ل اّلذي يفوق كّل اأجٍر اآخر، فيعتبر القر����س كال�سّ

اإلى �ساحبها م�ساعفة، كذلك القر�س يرجع اإلى �ساحبه اأ�سعافًا كثيرة، وهو في بع�س 

الّروايات يتخّطى ال�سدقة بثمانية اأ�سعاف، فال�سدقة بع�سرة، والقر�س بثمانية ع�سر!

ما هو القرض الحسن؟

كّل قر����س كان ُمخَل�س���ًا هلل تعال���ى؛ اأي: خاٍل عن ال�سوائب م���ن ال�سرك، والرياء، 

الح العاّم،  وال�ّسمعة، ومن المنِّ والأذى، وفيه الخير والمنفعة العاّمة العائدة على ال�سّ

فه���و من القر�س الح�سن. من اأجل ذلك علينا اأن نتنّب���ه اإلى كمائن ال�ّسيطان اّلذي ل 

يت���رك فر�سة اإّل وينتهزَها لُيوِقعنا في �سرك الّري���اء وال�ّسمعة، فنقّدم المال لأجل اأن 

ُنذك���ر على المنابر، اأو يق���ال انظروا اإلى فالن وفالن ما اّل���ذي قّدمه لبناء الم�سجد، 

)1)  ال�سيخ الُكَلْيني، الكافي، ج 4، �س 34.
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وغير ذلك من الحبائل اّلتي قد َيحيكها اإبلي�س بطريقة يغفل الإن�سان عنها!!

نع���م، في بع����س الأحيان قد يكون من باب الّت�سجيع لالآخري���ن كي يقّدموا وَيبذلوا 

قرو�س���ًا ح�سنة، فهذا �سيٌء مم���دوٌح ومطلوب، ولكن ل بّد من الحتياط واللتفات اإلى 

خ���دع ال�ّسيطان اّلتي َتقتن�س كّل فر�سة لت�سقطنا في حفر المعا�سي والّذنوب، فنكون 

من اّلذين يظّنون اأّنهم يح�سنون �سنعًا، وما لهم في الآخرة من ن�سيب، قال تعالى:{گ 

.
(1(

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ}
 P وف���ي هذا ال�ّسي���اق ُتروى في �سبب نزول اآية الإقرا����س حادثة جرت مع الّنبي

واأح���د اأ�سحاب���ه، وهو اأب���و الّدحداح، وفيه���ا من العبر م���ا ينفعنا، فاإلي���ك خال�ستها 

وعبرها:

»لم���ا نزل:»َمْن َذا الذي يقر�ص اهلل قر�ش���اً ح�ش���ناً« ق���ال اأبو الدحداح: فداك اأبي 

واأمي يا ر�سول اهلل! اإِنَّ اهلل ي�ستقر�سنا وهو غنيٌّ عن القر�س؟

قال P: نعم يريد اأن يدخلكم الجنة به.

قال: فاإّني اإْن اأقر�شُت رّبى قر�شاً ي�شمن لي به ول�شبيتي الدحداحة معي الجنة؟

قال P: نعم.

ق���ال: فناولن���ي ي���دك، فناول���ه ر�ش���وله اهلل P ي���ده. فق���ال: اإِنَّ ل���ي حديقتي���ن 

اإحداهما بال�ش���افلة والأخرى بالعالية، واهلل ل اأملك غيرهما، قد جعلتهما قر�ش���اً 

هلل تعالى.

قال ر�شول اهلل P: اجعل اإحداهما هلل والأخرى دعها معي�شة لك ولعيالك.

قال: فاأ�ش���هدك يا ر�ش���ول اهلل اأّنى قد جعلت خيرهما هلل تعالى، وهو حائط فيه 

�شتمائة نخلة. 

)1)   �سورة الكهف، الآيتان: 103 -  104.
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قال: اإذاً يجزيك اهلل به الجنة.

فانطل���ق اأبو الدح���داح حتى جاء اأّم الدحداح وهي م���ع �سبيانها في الحديقة تدور 

تحت النخل فاأن�ساأ يقول:

اإَِل���������ى ���س��ب��ي��ل ال���خ���ي���ر وال�������س���داده����������داِك رّب��������ي �����س����ب����َل ال����ر�����س����اد

ف��ق��د م�����س��ى ق���ر����س���ًا اإَِل�������ى ال��ت��ن��ادب���ي���ن���ي م�����ن ال����ح����ائ����ط ب�����ال�����وداد

اع���ت���م���ادي ع���ل���ى   
َ
اهلل ارت��������داداأق���ر����س���ُت���ه  ول  م�������نٌّ  ل  ب�����ال�����ّط�����وِع 

ال��م��ع��اد ف���ي  ال�����س��ع��ف  رج�����اء  والأولداإِلَّ  ب���ال���ن���ف�������سِ  ف���ارت���ح���ل���ي 

زاد ف����خ����ي����ر  ������س�����ّك  ل  ق�����ّدم�����ه ال�����م�����رء اإَِل�����������ى ال���م���ع���ادوال�������ب�������رُّ 

قالت اأمُّ الدحداح: َرِبَح بيعك! بارك اهلل لك فيما ا�ستريت، ثم اأجابته اأمُّ الدحداح 

واأن�ساأت تقول:

وف������رح ب����خ����ي����ٍر  اهلل  ����رك  ون�������س���حب���������سّ ل����دي����ه  م�����ا  اأّدى  م���ث���ل���ك 

وم���ن���ح ع���ي���ال���ي  اهلل  م����ّت����ع  ب��ال��ع��ج��وِة ال�������س���وداء وال���زه���و ال��ب��ل��حق�����د 

ط�����ول ال���ل���ي���ال���ي وع���ل���ي���ه م����ا اج���ت���رحوال��ع��ب��د ي�����س��ع��ى ول���ه م���ا ق���د ك��دح

»ث���ّم اأقبل���ت اأمُّ الدح���داح عل���ى �ش���بيانها تخ���رج ما ف���ي اأفواههم وتنف����ص ما في 

اأكمامه���م، حتى اأف�ش���ت اإل���ى الحائط الآخر، فقال النبي P: ك���م من عذق)1) رداح 

.
ودار فياح )اأي: وا�شع( لأبي الدحداح«)2)

)1)  العذق )بفتح ف�سكون(: النخلة. وبك�سر ف�سكون: العرجون )الغ�سن( بما فيه من ال�سماريخ. ورداح: ثقيلة.
د بن اأحمد الأن�ساري، الجامع لأحكام القراآن، ج 3، �س 238، تحقيق: اأحمد عبد العليم البردوني،  )2)  القرطبي، محمَّ

ن�سر دار اإحياء التُّراث العربي 1405، بيروت.
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العبرة من القّصة

 P الِعبر اّلتي ت�ستفاد من هذه الحادثة الحقيقّية التي جرت بين يدي ر�سول اهلل

كثيرة ن�سير اإَِلى اأهّمها:

الِغن���ى المطل���ق هلل تعالى، ومع ذلك َي�ستقر�س اهلل م���ن الّنا�س قرو�سًا ح�سنًة  -

لمنفعتهم.

ا بل ه���و جزاء اأخ���روّي؛ فالّنبّي P يدعو  - ج���زاء القر�س لي����س مك�سبًا دنيويًّ

الموؤمنين للتعّلق بالآخرة من خالل اأفعالنا في هذه الحياة الّدنيا.

الة( على اأبي الدحداح ب���اأن ل يت�سّدق بكّل ما لديه،  - تاأكي���د ر�سول اهلل )ال�سّ

فيبقي ب�ستان له ولعياله، ويت�سّدق بالآخر. واإن كان الب�ستان الباقي هو �سدقة 

اأي�س���ًا، ولكن �سدقة يجريها على عياله، فالبذل على العيال �سدقة، وبذلك ل 

ي�سي���ر اأبو الّدح���داح عالًة على غيره؛ فالّتواكل عل���ى الغير وطلب المعونة من 

الغير مذموٌم عند اهلل تعالى.

الّزوجة المخل�سة هلل تعالى تحّث زوجها على فعل الخير وعلى الإقرا�س الح�سن،  -

ول ت�س���ّده عن اأداء المعروف مع الّنا�س. وانظ���روا اإَِلى المقام الَِّذي و�سلته هذا 

نَّه ت�سّدق بكّل ما يملك بادلته 
َ
الم���راأة، حيث اإِنَّها بمجّرد م���ا �سمعت من زوجها اأ

الر�س���ا والحّث، و�سارعت اإَِلى اأولدها اأخذت تمر ال�سدقة من اأفواههم، خالفًا 

لبع�س ن�ساء هذا الع�سر؛ حيث قد تبادر زوجها بالعترا�س والقطيعة.

 فح���ريٌّ بنا جميع���ًا رجاًل ون�س���اءًا اأن َنعتبر من ه���ذه الّدرو�س اّلت���ي اأعطانا اإّياها 

الّنبي P، واأْن نبذل ما لدينا في �سبيل اهلل تعالى، ونكون من اأهل القرو�س الح�سنة.

 كثيرة
ً
فيضاعفه أضعافا

اإّن اهلل تعالى قد طلب مّنا في اأّول هذه الآية الكريمة طلبًا، فقال عّز من قائل:{ۉ 

ې ې ې ې ى ى}، ثّم جاء الجواب من ِقَبِلِه �سبحانه وتعالى:{ائ 
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ائ ەئ ەئوئ}، اأْن َي���ا عبادَي اأجيبوني، فاأعطيكم من العطاء الم�ساعف، ومن 
مه من قر�ٍس لأخيك الموؤمن ل ي�سيع عندي،  العط���اء الكثير، ما ل عين راأت، فما تقدِّ

بل يعود عليك بمنافَع لي�س لها اإح�ساء.

ع���ف والذي هو اأداء المثل وزيادة،  وهن���ا اأ�سار بع�س اأهل الّلغة اإلى الفرق بين ال�سّ

وبي���ن قول���ه تعال���ى )اأ�سعاف(؛ ف���اإّن فيه تاأكي���دًا على معن���ى الزيادة اأكث���ر من كلمة 

)ي�سّعف(؛ لأّن معنى �سّعفت، اأي: �سعفت مّرتين، بينما �ساعفت، يعني جعلته مّرتين 

ف�ساعدا.

وف���ي ال�سحيح عن اإ�سحاق ب���ن عمار، عن اأبي عبد اهلل Q: »َمْكُتوٌب َعلَى َباِب 

َدَقُة ِبَع�َشَرٍة، َواْلَقْر�ُص  ِبَثَماِنَيَة َع�َشَر«)1) اْلَجنَِّة ال�شَّ

دقة اأقّل منه في الأجر والّثواب كما هو ظاهر  فالقر�س بثمانية ع�سر �سعف، وال�سّ

ب الّت�سعيف بالكثير، اأي  الحدي���ث ال�ّسريف، ومع ذلك لم يكتف اهلل تعالى بذلك، فعقَّ

اأ�سعاًفا كثيرة!!

فج���زاء القر�س الح�سن اأ�سعافًا كثيرة، وهذا الجزاء قد يختلف باختالف مراتب 

 الإخال����س ف���ي اإعط���اء القرو�س الح�سن���ة، فتراة يك���ون بع�سرة كما ف���ي قوله تعالى:

، وت���ارة اأخرى يكون ب�سبعمائة، كما في قوله 
(2(

{ک ک ک ک گ گگ...}

تعال���ى:{چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     

.
(3(

ژ ڑ ڑک ک ک   ک گگ گ گ ڳ}
ه���ذا هو بع�س جزاء من يقر����س اهلل قر�سًا ح�سنًا، فاهلل ُيعط���ي كّل من ُينفق في 

�سبيله الكثير الكثير، كمثل حّبة اأنَبتت �سبَع �سنابَل، وكّل �سنبلة ُتعطي مائة حّبة، وبعد 

ذلك ي�ساعف اهلل تعالى لمن ي�ساء من عباده اأ�سعاًفا كثيرة!!

)1)  ال�سيخ الكليني،  الكافي، ج 4، �س 33.
)2)   �سورة الأنعام، الآية: 160.
)3)   �سورة البقرة، الآية: 261.
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يقبض ويبسط

بعد كّل العطاء اّلذي قرنه اهلل تعالى بذاته المقّد�سة، واأّن اّلذي يقر�س اهلل قر�سًا 

ح�سن���ًا ي�ساعفه له، علينا اأن نبقى متيّقظين اإل���ى اأّن ما نبذله ونقّدمه ل ي�ساوي �سيئًا 

اأمام كرم اهلل تعالى علينا، ول ُيمكن في لحظة ما اأن يقوم الإن�سان بالّتفكير فيما بينه 

وبين نف�سه اأّنه قد فعل الكثير، واأعطى ما ل يمكن اأن يعطَيه غيره.

م���ن هنا كان تنبيه اهلل تعالى لنا عندما قال �سبحانه:{وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ۆئ}.
لكي ن�سع في َباِلنا � وب�سكل دائٍم � اأّننا مهما قّدمنا يبقى تقديمنا قلياًل جدًا مقابل 

حة والعافي���ة، والأمن،  ق���درة اهلل القاب����س والبا�سط علين���ا، من نعمة الخل���ق، وال�سّ

والأم���ان ف���ي كّل �سع���ب حياتنا، فاهلل عّز وج���ّل اإذا اأراد منَع عّنا كّل �س���يء، واإذا اأراد 

اأعطانا كّل �سيء...

في���ا اأّيها الموؤمن! اأقر����س اهلل قر�سًا ح�سنًا ُي�ساعفه ل���ك اأ�سعاًفا كثيرة جًدا، ول 

تغفل عن اأّن اهلل �سبحانه هو المعطي الحقيقّي، وهو المانع الحقيقّي اأي�سًا، فاإذا اأراد 

يِّق علينا منع عّنا الهواء اّلذي نتنّف�سه. اأن ُي�سَ

هذا، واإليه المرجع والم�سير، والمبداأ والمنتهى...

و�سّلى اهلل على �سّيدنا محّمد واآله المع�سومين
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نصُّ الموعظة القرآنية:

.
(1(

قال اهلل تعالى :{گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ }

رة في الشخصية
ّ
العناصر المؤث

الع���ادات والتقاليد والمذاه���ب والمدار�س والتعلي���م والأف���كار والآراء المتالطمة 

والمتعار�سة والبيئة والمجتمع والبالد والأهواء والوراثة و... 

كّل ه���ذه الأم���ور والمف���ردات والعنا�سر ت�س���ّكل مجموعة من العوام���ل التي تت�سّلل 

تدريج���ًا اإلى نف�س الإن�سان، فتوؤّثر فيها، ويبلغ تاأثيرها في نف�سه حّدًا بالغًا، اإلى درجة 

اأّنها تكّون طبعًا ثانوّيًا ي�ستطيع في كثيٍر من الأحيان اأن يغلب على �سخ�سّيته الحقيقّية 

وعل���ى طبعه الأّولّي الكامن في ذاته في اأ�سل الخلقة والتكوين، والم�سّمى � هذا الطبع 

الأّولّي � »فطرًة«.

فال�سخ�سّي���ة النهائّية التي ي�ستق���ّر عليها الإن�سان ل تكون ولي���دة فطرته فح�سب، 

واإّنم���ا هي نتاج الفطرة من�سّمًا اإليها مجموعة تلك العوامل، والتي قد تكون متناق�سًة 

فيم���ا بينها على م�ستوى النتائج والتاأثيرات، ف�ساًل عن اأّنها قد تكون مناق�سًة لأحكام 

)1)   �سورة العلق، الآيات: 6 – 8.
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الفط���رة نف�سه���ا. الأم���ر الذي يجع���ل من الإن�س���ان كائنًا غام�س���ًا مليئ���ًا بالتعقيدات 

والتناق�سات.

ولكن مع ذلك، فاإّن هذا الطبع الثانوّي الذي يت�سّكل في حياة الإن�سان يبقى ثانوّيًا؛ 

اأي اإّن���ه ل يخ���رج عن كون���ه طبعًا طارئًا، ولي�س ه���و الأ�سا�س العميق ال���ذي تقوم عليه 

ال�سخ�سّي���ة الإن�سانّي���ة، ول هو الحال���ة الأ�سيلة التي ي�سعب اأو يتع���ّذر زوالها، بل هي 

حالة قابلة للتبّدل والتعديل والإ�سالح والمعالجة والتغيير والتطوير. 

أصالة فطرة اإلنسان

وتبقى الأ�سالة للفطرة وللطبع الأّولي، هو الذي يمكن البناء والتاأ�سي�س عليه، وهو 

المرجع الذي اإلي���ه توؤول النف�س عندما تحتدم لديها التناق�سات الطارئة التي تقذف 

به���ا اإلى اأتون الحيرة وال�سّك وال�سطراب والتوّتر والنزع���اج وال�سيق النف�سّي، فاإذا 

ما عادت النف�س اإلى �سفاء فطرتها � التي هي م�ستقيمة دائمًا، وعلى حقٍّ دائمًا � ورثت 

يقينًا، وعاد اإليها توازنها وهدووؤها و�سكينتها واطمئنانها.

فالفط���رة واأحكامها ه���ي الثابت الوحيد ف���ي �سخ�سّية الإن�س���ان، بالرغم من اأّنه 

يعي�س في هذا العال���م المليء بالمتغّيرات والتناق�سات والق���وى ال�ساغطة والموؤّثرة. 

الفط���رة هي العن�سر المتين ال���ذي ل يمكن اختراقه، والح�سن الذي ل يمكن النفوذ 

اإلي���ه لتخريبه من الداخل، والقط���ار الذي ي�سير نحو وجهته الحتمّي���ة دون اأن يتمّكن 

�س���يء م���ن تعطيله اأو حرف م�س���اره عنه���ا، اأو اإخراجه عن �سّكت���ه المر�سومة له. قال 

.(1(
تعالى:{ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې}

وف���ي ه���ذا المجال يقول الإم���ام الخميني}: »ل ب���ّد اأن نعرف ب���اأّن ما هو من 

اأح���كام الفط���رة ل يمك���ن اأن يختل���ف فيه اثنان، م���ن ناحية اأّنها من ل���وازم الوجود، 

وق���د تخّم���رت ف���ي اأ�ش���ل الطبيعة والخلق���ة. فالجمي���ع، م���ن الجاه���ل والمتوّح�ص 

)1)   �سورة الروم، الآية: 30.
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���ر والمدن���ّي والب���دوّي، مجمع���ون عل���ى ذلك. ولي����ص ثّمة منف���ذ للعادات  والمتح�شّ

والمذاه���ب والط���رق المختلف���ة للت�ش���ّلل اإليه���ا والإخالل به���ا. اإّن اخت���الف البالد 

والأه���واء والماأنو�ش���ات والآراء والع���ادات التي توجب وت�ش���ّبب الخالف والختالف 

ف���ي كّل �ش���يء، حّتى في الأحكام العقلّية، لي�ص له���ا مثل هذا التاأثير اأبداً في الأمور 

.
الفطرّية«)1)

ولأّن الفط���رة كذل���ك، فهي ال�سمانة الدائم���ة لعودة الإن�سان اإل���ى ر�سده و�سوابه، 

كّلم���ا حاد عن �سواء ال�سبي���ل. والفطرة واإن لم يكن بالإم���كان تبديلها وتغييرها، لكّن 

الإن�س���ان قد يحيد عنها، قد يتجاهل اأحكامه���ا، ومقت�سياتها، انطالقًا من اأّنها ترّتب 

علي���ه م�سوؤولّيات ل تت���الءم و�سهواته التي تبع���ث فيه رغبًة عارمًة ف���ي التفّلت من كّل 

القيود التي يرى فيها حّدًا ل�سعادته، اأو اإنهاًء لها، حّتى لو كانت تلك القيود ل�سالحه، 

وحّتى لو كانت تلك ال�سعادة وهمّية.

وهن���ا تحديدًا تبرز واح���دة من اأخطر نق���اط ال�سعف الإن�سانّي، والت���ي تتمّثل في 

�سرع���ة و�سهول���ة ا�ست�سالم الإن�س���ان لأوهامه، تل���ك الأوهام التي توؤّججه���ا و�سو�سات 

ال�سيط���ان وتلبي�ساته، وت�سويالت نف�سه الأّمارة بال�سوء، والتي تجد مرعًى خ�سيبًا لها 

ل���دى كّل اإن�س���ان ا�ست�سلم لهواه، وغفل عن رّبه وموله، وغّي���ب عقله، وعّطله، واأغم�س 

عي���ون ب�سيرته، ل�سالح دنيا فانية زائلة مليئ���ٍة بالمنّغ�سات والمكّدرات. كما قال عّز 

من قائل:{ٱ ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

 وق���ال �سبحان���ه:{حئ مئ ىئ يئ جب 
(2(

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ}
. 

(3(
حب خبمب}

)1)  روح اهلل المو�سوّي، الإمام الخميني، الأربعون حديثًا: �س 222 � 223.
)2)   �سورة الجاثية، الآية: 23.

)3)   �سورة �س، الآية: 26.
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لماذا يطغى اإلنسان؟

وهن���ا نعود اإلى الآيات الكريم���ة التي افتتحنا بها كالمنا، والت���ي هي مو�سوع هذا 

8، من �سورة العلق:{گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ   ،7 البحث، وهي الآيات: 6، 

ڱ   ں ں ڻ }.

 مفردات في الآي�ت:

وقبل اأن نرد اإلى اأجواء هذه الفقرة من الآيات الكريمة ثّمة مفردات ثالثة بحاجٍة 

اإلى اأن ن�سّلط ال�سوء عليها، وهي: »الإن�شان«، »الطغيان«، »ا�شتغنى«.

1. الإن�ش���ان: الظاه���ر � كم���ا ذكره المف�ّس���رون � اأّن »األ« الداخلة عل���ى الكلمة هنا هي 

د منها الإ�سارة اإل���ى اأّن الحكم المذكور  »األ« الت���ي للجن����س والحقيقة، والتي ُيق�سَ

ف���ي خطاب المتكّلم ثابت لن���وع وحقيقة ما تدخل عليه، ولي����س حكمًا على الأفراد 

جميعًا، ول على فرٍد بعينه. ففي الآية، الحكم، وهو )الطغيان( ثابت للذات وللنوع 

الإن�سان���ّي عمومًا، ل لإن�ساٍن معّين، من دون اأن يقت�سي ذلك ثبوت الطغيان لجميع 

بن���ي الب�سر. فالمق�سود اأّن من نقاط ال�سعف التي قد ُيبتلى بها الإن�سان بفعٍل من 

طبيعته الإن�سانّية الكامنة فيه: اأّنه يطغى اأن راآه ا�ستغنى.

2. الطغي���ان: م�س���در ل� طغى يطغى، وهو � على ما ذكره اأرب���اب المعاجم � اإّما تجاوز 

الحّد المقبول مطلقًا، والعتداء في حدود الأ�سياء ومقاديرها، فيكون له معنًى عاّم 

�سام���ل لكّل تجاوز وخروج عن العت���دال، ويكون الظلم والتعّدي على حقوق النا�س 

واح���دًا من م�ساديق هذا المعنى العاّم، ل اأّنه نف�س مفهومه ومدلوله الّلغوّي، واإّما 

ًة، وهو الظلم، فيكون لفظ »الظلم« مرادفًا  بمعنى تجاوز الحّد في الع�سيان خا�سّ

للف���ظ »الطغيان«، اإّل اأن ُيلتزم باأّن الطغيان هو المبالغة في الظلم والعتداء، فال 

ترادف حينئٍذ، بل مح�س التقارب.

3. ا�ش���تغنى: ه���و ا�ستفع���ال من »الغن���ى«، وال�ستفعال � كما ُذكر ف���ي محّله � ياأتي على 
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معاٍن، لعّل الأن�سب منها في المقام معنيان:

اأ. ال�سيرورة، ف� »ا�شتغنى« بمعنى: �سار غنّيًا.

ب. الحدث المجّرد، ف� »ا�شتغنى« بمعنى: َغِنَي. فيكون الفعل قد ورد بلفظ المزيد 

فيه، لكّنه بنف�س معنى الفعل المجّرد.

والم���وؤّدى لكال المعنيين واحد، واإن كان الأرجح هو الثاني؛ لأّنهم مّثلوا لل�سيرورة 

بمثل: »ا�شتحجر الطين«؛ اأي �سار حجرًا اأو كالحجر في �سالبته، و»ا�شتاأ�شد الجندّي« 

اأي �سار كالأ�سد في �سجاعته وقّوته، ونحو ذلك من الأمثلة التي فيها ا�ستحالة ال�سيء 

خ���رى، ومن هنا ُعّبر ع���ن هذا المعنى في بع����س الكتب ب� 
ُ
ع���ن حقيقته اإل���ى حقيقٍة اأ

»ال�شيرورة الحقيقّية«.

 طغيان اإلنسان وتكّبره

تتح���ّدث الآي���ات ع���ن واحدٍة من نق���اط ال�سع���ف الإن�سان���ّي، وهي تفي���د اأّن النوع 

الإن�سان���ّي عمومًا يطغى، فيتكّبر ويع�سي ويذهب بعيدًا متجاوزًا الحدود التي ل ينبغي 

له اأن يتجاوزها كاإن�ساٍن، وعندما ت�ستعل جذوة التكّبر الخبيثة في نف�سه يبداأ � تدريجًا 

� بتخّط���ي تل���ك الحدود التي تبقي���ه اإن�سانًا، ويخترقها واحدًا تل���و الآخر، حّتى ل يبقى 

ح���دٌّ يحج���زه عن ارتكاب ما ل ينبغ���ي له ارتكابه من الحرم���ات والقبائح. وهكذا هي 

ع���ادة ال�سيطان الرجيم في ا�ستنزاف طاقة الإن�سان وكرامته، وفي ا�ستدراجه خطوًة 

بعد خطوة نحو مزالق المهالك، كما يدّل عليه قوله تعالى:{ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

ل؟!  وكي���ف   ،  
(1(

ٺٿ} ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  پپ  پ 
وال�سيط���ان الّلعي���ن هو �ساح���ب الباع الطويل ف���ي ارتكاب مع�سية الطغي���ان والتجّبر 

والتكّب���ر، بل هو من ا�ستحدثه���ا و�سّن �سّنتها و�سّيد اأركانها عندم���ا قال رّدا على اأمره 

)1)   �سورة النور، الآية: 21.
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 ،
(1(

م���ن ِقِبل اهلل بال�سج���ود لآدم Q:{ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ}

. وب�سبب 
(2(

وق���ال اأي�س���ًا:{ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ      ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}

اإ�سراره عليها افتتح م�سيرة ال�سالل والإ�سالل التي كانت هي الم�سوؤولة عن كّل �سقاٍء 

ابُتِلي به مخلوق منذ ابتداء عالم الخليقة. قال تعالى:{ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ٻ  ٻ  ٱ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې     ې  ې  ې    ۉ  ۉ 
ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ  چ چ 

. 
(3(

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}
فكف���ر اإبلي����س الّلعين برّب���ه، واإخراجه م���ن الجّنة، وط���رده عن الرحم���ة الإلهّية، 

وا�ستحقاق���ه الّلعن���ة والخلود في العذاب الألي���م، لم يكن اإل بتكّب���ره وعناده واإعجابه 

بنف�سه. ولي�س هذا فح�سب، بل هل َكَفر من َكَفر وَطَغى من َطَغى اإّل بتكّبرهم على اهلل 

تعالى واإعجابهم بما هم عليه من نعمة و�سّحة؟!

اإّن التكّب���ر وال�ستع���الء والطغيان كان ه���و المر�س الخطير الحا�س���ر بقّوٍة في كّل 

مواجه���ٍة بين اأهل الح���ّق واأهل الباطل، وكان هو اأكبر واأخط���ر تهديٍد يواجهه الأنبياء 

والر�سل في م�سيرة اإبالغ ر�سالت اهلل، وقيادتها الإن�سانّية نحو بّر اأمانها. كما نالحظ 

ة مو�سى Q مع فرعون، والذي ت�سفه اآيات عديدة باأّنه »طغى«،  هذا التاأكيد في ق�سّ

،{ے ے ۓ 
(4(

اأو باأّنه »عال في الأر�ص«، قال تعالى:{ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ}

ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ته مع قارون{ہ ہ ہ ھ ھ      ھ  . وكذل���ك ق�سّ

(5(
ۋ ۅ          ۅ ۉ}

)1)   �سورة �س، الآية: 76.
)2)   �سورة الحجر، الآية: 33.

)3)   �سورة الأعراف، الآيات: 11 – 16.
)4)   �سورة طه، الآية: 24.

)5)   �سورة الق�س�س، الآية: 4.
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ھ  ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ 

.
(1(

ۉ ۉ ې ې ې  }

د هذه الحقيقة،  ويق�ّس علينا القراآن في �سور عديدة من اأنباء الأمم التي َخَلْت ما يوؤكِّ

ويفيد الإطالق في هذا الحكم الذي يجعل ال�ستغناء �سببًا للطغيان، حيث اإّن الم�ستغنين 

الذين دفعهم ال�ستغناء اإلى حياة الترف كانوا هم طالئع الجحود واأئّمة الكفر؛ ولذلك 

وجدناه���م قادة المعار�س���ة للدعوات الدينّية والمحاولت التي قاده���ا الر�سل والأنبياء 

R، ففي مواجهة نبّي اهلل �سعيب Q وقف المترفون ينكرون التوحيد ويتم�ّسكون 

بعب���ادة ما كان اآباوؤهم، وي�ستندون في معار�سته���م المجحفة تلك اإلى ما زعموه واأملته 

علي���ه اأوهامهم من اأّن له���م الحّرّية المطلقة في الت�سّرف بم���ا جمعوا من اأموال دونما 

رقي���ٍب ول ح�سي���ب. قال تعال���ى:{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

، وقال في مو�سٍع 
(2(

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ ۇ  ۆ}
اآخ���ر متحّدثًا عن هذه الظاهرة عموم���ًا:{ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک    

.
(3(

ک  گ گ گ     گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}
آثار الطغيان والتكّبر

ه���ذا المر�س الجتماع���ّي، وهذه الخ�سل���ة الذميمة التي تف�سد المجتم���ع الإن�سانّي 

عاّمًة، وتورث الحرمان الإلهّي، وتجلب ال�سقاء النف�سّي، له اأ�سباب عديدة، لكّن اأ�سبابه 

ف���ي الجملة ترجع اإلى �سعور المتكّبر المغرور بال�ستع���الء الذاتّي على اأقرانه، والرغبة 

في المتياز على الآخرين، والنتفاخ، والتعالي عليهم، اأو ما عّبرت عنه الآيات من �سورة 

العلق ب� »ال�شتغناء«:{گ گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ}، فالإن�سان يطغى ويكفر باأنعم 

اهلل عليه، اإذا راأى نف�سه م�ستغنيًا؛ اأي اإذا عّد نف�سه غنّيًا حائزًا على كّل مقّومات الغنى 

)1)   �سورة الق�س�س، الآية: 76.
)2)   �سورة هود، الآية: 87.

)3)   �سورة �سباأ، الآيتان: 34 – 35.
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والق���ّوة واأدواتهما، من ماٍل وعلٍم وقّوٍة وخبرٍة واأعواٍن واأولد واأرا�ٍس وعمارات و�سركات 

و... )ول وجه لالقت�سار هنا على خ�سو�س الغنى بالمال والثروة(. وعندما يرى نف�سه 

كذلك، عندما ي�سمح لهذه الروؤية اأن ت�سيطر على تفكيره، فهذا يعني اأّنه غّلب الوهم على 

العقل، و�سمح لهواه اأن ي�سيطر على ر�سده و�سوابه، وعندما يعي�س هذه الحالة، يقوده وهمه 

هذا اإلى الخروج عن اعتداله، وعن طبيعته الأّولّية كاإن�سان، وعن فطرته التي فطره اهلل 

عليها، فيغ�سى على ب�سيرته، وتعمى عليه الحقائق، وين�سى اأّنه فقير في حقيقة ذاته، ل 

يبارح الفتقار والحتياج في حاٍل من اأحواله، ولئن لم يكن في وقٍت من الأوقات بحاجٍة 

اإل���ى الم���ال والرخاء فهو في حاجٍة اإل���ى ال�سّحة والعافية، ولئن ل���م يكن في حاجٍة اإلى 

ال�سّحة والعافية فهو في حاجٍة اإلى الأمن وراحة البال، وهكذا... وهي كّلها اأمور يقّدرها 

اهلل عّز وجّل، ومفاتيحها بيده وحده، كما ين�سى اأي�سًا اأّن كّل ما يملكه فهو من عند اهلل، 

واأّن الذي اأعطاه فاأغناه هو اهلل، كما اأنه هو الذي خلقه واأكرمه وعّلمه، واأّن كّل ما عنده 

فم���ا هو �سوى اأمانات ماآلها ومرجعه���ا اإلى اهلل �سبحانه، الذي بيده اأن يكّثرها وينميها، 

 وبي���ده اأي�س���ًا اأن ي�سلبها اإّياه متى �ساء، دون اأن يكون ذلك اأمرًا ع�سيرًا عليه، قال تعالى:

ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے   ے       ھ  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ  ہ  {ۀ 

.
(1(

ڭ   ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ }
وفي الخبر عن مولنا الباقر Q ما يفيد معنى الآية: »اإَِذا �َشِبَع اْلَبْطُن َطَغى«.

ول���و ذكر هذا الإن�سان الم�سكين اأّنه وجمي���ع ما يملكه الآن عائد اإلى رّبه{ڱ   ں ں 

ڻ }، ل���و ذّكر قلبه وعقله ب�سكٍل متكّرر به���ذه الحقيقة التي هي ماثلة اأمامه، لكفى 
.

ذلك واعظًا له، كما ورد عن ر�سول اهلل P اأّنه قال: »كفى بالموت واعظاً«)2)

والحمد هلل اأّوًل واآخرًا، وظاهرًا وباطنًا. 

)1)   �سورة فاطر، الآيات: 15 – 17.
)2) العالمة  المجل�سّي،  بحار الأنوار، ج 86، �س 325.
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نص الموعظة القرآنية:

 Qقال: »واهلل ما ترَك اهلُل اأر�شاً منذ قب�ص اآدم Qروي عن الإمام الباقر

اإل وفيها اإمام يهتدى بِه اإلى اهلل وهو حّجته على عباده، ول تبقى الأر�ُص بغيِر اإمام 

حّجة هلل على عباده«، وعنه اأي�سًا قال: »لو اأنَّ الإمام ُرِفع من الأر�ِص �شاعة لماجت 

 .
باأهِلها، كما يمُوج البحُر باأهِله«)1)

تمهيد

اإّن ظه���ور الإيمان بفكرة حتمية ظهور المنقذ العالمي ف���ي الفكر الإن�ساني عمومًا 

يك�س���ف عن وج���ود اأ�س�س متينة قوية ت�ستند اإليها تنطلق م���ن الفطرة الإن�سانية. يقول 

ال�سهي���د ال�سي���د محم���د باقر ال�س���در}: »لي����ص المه���دي | تج�ش���يداً لعقيدة 

اإ�ش���المية ذات طاب���ع دين���ي فح�ش���ب، ب���ل هو عن���واٌن لطموح اتجه���ت اإليه الب�ش���رية 

بمختل���ف اأديانها ومذاهبها، و�ش���ياغة لإلهام فط���ري اأدرك النا�ص من خالله � على 

تن���وع عقائده���م وو�ش���ائلهم اإل���ى الغيب � اأن لالإن�ش���انية يوم���اً موعوداً عل���ى الأر�ص 

تحّق���ق فيه ر�ش���الت ال�ش���ماء مغزاها الكبير وهدفه���ا النهائي، وتجد فيه الم�ش���يرة 

 .
المكدودة لالإن�شان على مرِّ التاأريخ ا�شتقرارها وطماأنينتها بعد عناء طويل....«)2)

)1)  ال�سيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 179.
)2)   ال�سدر، ال�سيد محمد باقر، بحث حول المهدي|، �س 7 - 8.
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حتمية اإليمان بالمنقذ في الديانات السماوية

يعتبر الإيمان بحتمية ظهور الم�سلح الديني العالمي واإقامة الدولة الإلهية العادلة 

، والختالف فيما 
(1(

ف���ي كل الأر�س م���ن نقاط ال�ستراك الب���ارزة بين جميع الأدي���ان

ق جميع اأهداف  بينها اإّنما هو في تحديد هوية هذا الم�سلح الديني العالمي الذي يحقِّ

.Rالأنبياء

والمالحظ اأّن هذه العقي���دة تمّثل اأ�ساًل م�ستركًا في دعوات الأنبياء R، حيث 

اإّن كل دع���وة نبوي���ة � وعلى الأقل الدعوات الرئي�سة والكب���رى � ُتمثِّل خطوة على طريق 

.
(2(

ق اأهداف هذه الدعوات كافة التمهيد لظهور الم�سلح الديني العالمي الذي يحقِّ

1 - اليهود: الإيمان بفكرة ظهور الم�سلح ثابت عند اليهود مدّون في التوراة والم�سادر 

ل الحديث ع���ن هذه العقيدة عند اليهود كثير  الديني���ة المعتبرة عندهم. وقد ف�سّ

من الباحثين المعا�سرين خا�سًة في العالم الغربي مثل جورج رذرفورد في كتابه: 

»ماليي���ن من الذي���ن هم اأحياء اليوم لن يموتوا اأب���داً«، وال�سناتور الأميركي بول 

 .
(3(

منزلي في كتابه: »من يجروؤ على الكالم«، وغيرهما كثير

وبغ����س النظر ع���ن مناق�سة �سح���ة ما ورد م���ن تف�سيالت في ه���ذه العقيدة عند 

لة ف���ي تراثهم الديني وبقوة بالغة  اليه���ود، اإّل اأن المق���دار الثابت هو اأنها فكرة متاأ�سِّ

مّكن���ت اليهودية � من خالل تحريف تف�سيالتها وم�ساديقه���ا � اأن تقيم على اأ�سا�سها 

تح���ركًا ا�ستراتيجي���ًا طويل الم���دى وطويل النف����س، ا�ستقطبت له الطاق���ات اليهودية 

المتباينة الأف���كار والتجاهات، ونجحت في تجميع جهودها وتحريكها باتجاه تحقيق 

ما �سّوره قادة اليهودية لأتباعهم على اأّنه م�سداق التمهيد لظهور المنقذ الموعود.

)1)    زين الدين، ال�سيخ محمد اأمين، حديث المهدي والمهدوية، �س 13.
)2)    ال�سدر، ال�سهيد محمد �سادق، تاأريخ الغيبة الكبرى 251 وما بعدها.

)3)    احمد الوا�سطي، اأهل البيت في الكتاب المقّد�س، �س 121 - 123.
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2 - الن�شارى: كما اآمن الن�سارى باأ�سل هذه الفكرة ا�ستنادًا اإلى مجموعة من الآيات 

ح علماء الإنجي���ل بالإيمان  والب�س���ارات الموج���ودة ف���ي الإنجيل والت���وراة. وي�س���رِّ

بحتمية عودة عي�سى الم�سيح في اآخر الزمان ليقود الب�سرية في ثورة عالمية كبرى 

يع���م بعدها الأم���ن وال�سالم كل الأر�س كم���ا يقول الق�س الألمان���ي فندر في كتابه 

، واأنه يلجاأ اإل���ى القوة وال�سيف لإقامة الدول���ة العالمية العادلة. 
»مي���زان الح���ق«)1)

وهذا هو العتقاد ال�سائد لدى مختلف فرق الن�سارى.

حتمية ظهور المصلح في المدارس الفكرية

المالح���ظ اأن الإيم���ان بحتمية ظه���ور الم�سلح العالم���ي ودولته العادل���ة ل يخت�س 

بالأديان ال�سماوية بل ي�سمل المدار�س الفكرية والفل�سفية غير الدينية اأي�سًا. فنجد في 

الت���راث الفكري الإن�سان���ي الكثير من الت�سريحات بهذه الحتمي���ة، فمثاًل يقول المفكر 

البريطاني برتراند ر�سل: »اإن العالم في انتظار م�شلح ُيوّحده تحت لواء واحد و�شعار 

 ويقول األبرت اين�ستاين �ساحب النظرية الن�سبية: »اإن اليوم الذي ي�شود العالَم 
واحد«)2)

 .
كله فيه ال�شالم وال�شفاء ويكوُن النا�ص متحابين متاآخين لي�ص ببعيد«)3)

وتحّدث المفّكر اليرلندي الم�سهور برنارد �سو، ب�سراحة، بحتمية ظهور الم�سلح 

وبل���زوم اأن يك���ون عم���ره طوياًل ي�سب���ق ظهوره، وي���رى ذل���ك �سروريًا لإقام���ة الدولة 

الموع���ودة، في و�سف الم�سلح باأنه: »اإن�ش���اٌن حيٌّ ذو بنية ج�ش���دية �ش���حيحة وطاقة 

عقلي���ة خارقة، اإن�ش���اٌن اأعلى يترقى اإليه هذا الإن�ش���ان الأدن���ى بعد جهد طويل، واأنه 

يطول عُمرُه حتى ينيف على ثالثمائة �ش���نة وي�ش���تطيع اأن ينتفع بما ا�شتجمعه من 

 .
اأطوار الع�شور وما ا�شتجمعه من اأطوار حياته الطويلة«)4)

)1)    ب�سارت عهدين، �س 261، نقاًل عن كتاب ميزان الحق للق�س الألماني فندر، �س 271.
)2)    ال�سهر�ستاني، ال�سيد عبد الر�سا، المهدي الموعود ودفع ال�سبهات عنه، �س 6.

)3)    )م. ن(،  �س 7.
)4)    اآل يا�سين، ال�سيخ محمد ح�سن، المهدي المنتظر بين الت�سّور والت�سديق، �س 81.
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عقيدة اإلمامية بالمهدي|

يعتق���د الم�سلم���ون باأن ق�سي���ة المهدوية والإم���ام المهدي �سرورة م���ن �سروريات 

الإ�س���الم عل���ى م�ستوى كون اإمامت���ه امتدادًا لنب���ّوة ر�سول اهللP وقي���ادة الب�سرية، 

وعالمية دولته، وكونه الإمام المفرو�س الطاعة، وذلك على قاعدة اأّن  الإمامة رئا�سة 

عام���ة في اأمور الدين والدنيا، ووظائفها م�ستمّدة م���ن النبّوة، لناحية قيادة المجتمع 

واإدارة �سوؤون الأمة والدولة، ومرجعية دينية، وولية اأمر عامة للم�سلمين كافة. واإن ما 

يع���ّزز عقيدة الم�سلمين بالمهدي مجموعة الأخب���ار التي اأّكدت اأن الأر�س ل تخلو من 

حجة هلل على الأر�س.

روي ع���ن ر�س���ول اهللP: »اإن علي���اً اإم���ام اأمت���ي م���ن بع���دي، وم���ن ُول���ده القائم 

 .
المنتظر الذي اإذا ظهر يمالأ الأر�ص عدًل وق�شطاً«)1)

وذك���ر ال�سيخ الكليني في الكافي ثالث ع�سرة رواية تتحّدث عن اأن الأر�س ل تخلو 

م���ن حجة، عن الإم���ام ال�سادق Q: »اإن اهلل اأج���لُّ واأعظم م���ن اأن يترك الأر�ص 

 .
بغير اإمام عادل«)2)

وعن الإمام الباقر Q قال: »واهلل ما ترك اهلل اأر�شاً منذ قب�ص اآدم Q اإل 

وفيه���ا اإم���ام يهت���دى به اإلى اهلل وهو حّجته على عب���اده، ول تبقى الأر�ص بغير اإمام 

حّجة هلل على عباده«، وعنه اأي�سًا قال: »لو اأن الإمام رفع من الأر�ص �شاعة لماجت 

 .
باأهلها، كما يموج البحر باأهله«)3)

وق���د حّددت الرواي���ات المق�سود بالحّج���ة واأنه الإمام المهدي، فع���ن الإمام الكاظم 

Q ق���ال: »اإن الحّج����ة ل تق����وم هلل عل����ى خلق����ه اإل باإمام حت����ى يع����رف« وورد روايتان 

 Q وع���ن الإمام ال�سادق ،L بنف����س الم�سمون عن الإمامي���ن ال�سادق والر�سا

)1)    ال�سيد المرع�سي، �سرح اإحقاق الحق، ج 29، �س 238.
)2)    ال�سيخ الكليني، الكافي، ج1، �س 178.

)3)   )م. ن(،  �س 179.
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 وقال: »اإن اآخر م����ن يموت الإمام 
ق���ال: »ل����و كان النا�����ص رجلين لكان اأحدهما الإم����ام«)1)

. وتوؤّكد الأخبار على 
لئ����ال يحت����ّج اأحٌد على اهلل عّز وجل اأنه تركه بغير حّجة هلل عليه«)2)

 اأن انتظ���ار الف���رج اأف�سل العب���ادة، وهو في تواأمة م���ع الجهاد، فقد �س���األ �سخ�س الإمام

 ال�س���ادق Q: م���اذا تقول فيم���ن مات وهو على ولي���ة الأئمة بانتظ���ار ظهور حكومة 

الحق؟

فق���ال Q: هو بمنزلة من كان مع القائم ف���ي ف�سطاطه - ثم �سكت هنيئة- ثم 

.P قال: هو كمن كان مع ر�سول اهلل

ونق���ل هذا الم�سمون في روايات كثيرة منها: اأّنه بمنزلة المجاهد بين يدي ر�سول 

اهلل P، واأّن���ه بمنزلة من ا�ست�سهد مع ر�س���ول اهلل P، واأّنه بمنزلة من كان قاعدًا 

.
تحت لواء القائم |)3)

آداب العالقة باإلمام المهدي|

بالإ�ساف���ة للواجبات الإ�سالمية العامة التي تقع عل���ى المكّلفين من الم�سلمين في 

جمي���ع الع�س���ور والأزمنة كواج���ب الدعوة الإ�سالمي���ة والأمر بالمع���روف والنهي عن 

المنك���ر ومحاربة الف�ساد وغي���ر ذلك من الواجبات ال�سرعية، هن���اك واجبات واآداب 

عديدة تخت�ّس بع�سر الغيبة ل بد من مراعاتها في عالقتنا بالإمام الحجة |.

1 - معرفة الإم�م المهدي |:

. ي�ستفاد من 
ع���ن ر�سول اهلل: »من م���ات ول يعرف اإمامه م���ات ميتة جاهلي���ة«)4)

الرواي���ات الواردة عن اأهل البيت Rاأّن لمعرفة الإمام اأهمية عظيمة واأنها اأ�سا�س 

لمعرف���ة اهلل، واأّن طري���ق الهداية للحق والثب���ات على ال�س���راط الم�ستقيم ل يتم اإل 

)1)    ال�سيخ الكليني، الكافي، ج1،�س 180.
)2)    )م. ن(،  �س 180.

)3)    العالمة المجل�سي، بحار الأنوار،ج52، �س125.
)4)    غيبة النعماني، �س 130، ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 21.
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بمعرفة الإمام المع�س���وم واقتفاء اأثره وال�سير على خطاه وال�ست�ساءة بنوره والثبات 

عل���ى وليت���ه. فعن الإمام الباقر Q ق���ال: »اإّنما يعرف اهلل عز وج���ل ويعبده من 

ع���رف اهلل وع���رف اإمام���ه من���ا اأه���ل البيت، وم���ن ل يع���رف اهلل عز وج���ل ول يعرف 

. وما دام 
الإمام منا اأهل البيت فاإّنما يعرف ويعبد غير اهلل هكذا واهلل �ش���الًل.!«)1)

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 اأن يك���ون المق�سود بالمعرف���ة �سيئًا اآخر اأكب���ر وهذا ما يجيب 

عن���ه الإمام ال�سادق Q حيث يقول: ».. واأدنى معرف���ة الإمام اأّنه عدل النبي اإل 

درجة النبوة ووارثه، واأّن طاعته طاعة اهلل وطاعة ر�ش���ول اهلل والت�ش���ليم له في كل 

اأم���ر وال���رد اإلي���ه والأخذ بقول���ه، ويعلم اأّن الإم���ام بعد ر�ش���ول اهلل P علي بن اأبي 

طال���ب ثم الح�ش���ن ثم الح�ش���ين ثم علي بن الح�ش���ين ثم محمد بن عل���ي ثم اأنا ثم 

م���ن بعدي مو�ش���ى ابني ثم من بعده ولده علي وبعد عل���ي محمد ابنه وبعد محمد 

. وع���ن الف�سيل بن 
عل���ي ابن���ه وبع���د علي الح�ش���ن ابنه والحجة من ولد الح�ش���ن«)2)

ي�س���ار قال: �ساألت اأبا عبد اهلل Q عن قول اهلل تبارك وتعالى: {ڻ ڻ ڻ 

. فقال: »يا ف�شيل اعرف اإمامك فاإّنك اإذا عرفت اإمامك لم ي�شرك 
(3(

ۀ ۀہ}
تقّدم هذا الأمر اأو تاأّخر، ومن عرف اإمامه ثم مات قبل اأن يقوم �شاحب هذا الأمر 

 .
كان بمنزلة من كان قاعداً في ع�شكره.. ل بل بمنزلة من قعد تحت لوائه«)4)

 :R 2 - الثب�ت على الدين والولية لأهل البيت

 م���ن اأه���م تكاليفن���ا ال�سرعي���ة ف���ي ع�س���ر الغيب���ة ه���و الثبات عل���ى م���والة اأهل 

البيت R والثبات على العقي���دة ال�سحيحة باإمامة الأئمة الثني ع�سر وخ�سو�سًا 

)1)    ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 1، �س 181، ح 4.
)2)    العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 2، �س 120.

)3)    �سورة الإ�سراء، الآية:71.
)4)    ال�سيخ الكليني، الكافي، ج 1، �س 371، غيبة النعماني، �س 329، غيبة الطو�سي، �س 276.
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خاتمه���م وقائمه���م المهدي محمد بن الح�سن Q. كما يتوّج���ب علينا عدم التاأّثر 

بموج���ات الت�سكي���ك وتاأثيرات المنحرفين مهم���ا طال زمان الغيب���ة اأو كثرت �سروب 

الم�سّككي���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 اإلي���ه مني حتى يق���ول اأكث���ر النا�ص م���ا هلل ف���ي اآل محمد 

حاج���ة وي�ش���ك اآخ���رون ف���ي ولدت���ه، فم���ن اأدرك زمانه فليتم�ّش���ك بدين���ه ول يجعل 

. وعن اأمير 
 لل�ش���يطان اإليه �ش���بياًل ي�ش���ّككه فيزيله ع���ن مّلتي ويخرجه من دين���ي«)1)

الموؤمني���ن Q ق���ال: »للقائ���م من���ا غيبة اأمده���ا طويل، كاأّن���ي بال�ش���يعة يجولون 

ج���ولن النع���م في غيبت���ه يطلبون المرعى ف���ال يجدونه، األ فمن ثب���ت منهم على 

 .
دينه ولم يق�ُص قلبه لطول اأمد غيبة اإمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة«)2)

3 - ذكر ف�س�ئل الحجة|وموالته في غيبته: 

م���ن جملة م�ساديق الثبات على الولية ذكر ف�سائل الإمام المهدي | واإ�ساعتها 

بي���ن النا�س والبراءة من اأعدائه. كما جاء عن ر�سول اهلل P  اأّنه قال: »طوبى لمن 

اأدرك قائ���م اأه���ل بيت���ي وه���و ياأّتم به في غيبته قب���ل قيامه ويتوّل���ى اأولياءه ويعادي 

. ولقد جاء 
اأع���داءه، ذل���ك من رفقائي وذوي موّدتي واأكرم اأمتي علي يوم القيامة«)3)

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�سادق Q: »اللهم اإّني اأُجّدد له في 

�ش���بيحة يومي هذا وما ع�ش���ت من اأيامي عهداً وعقداً وبيعًة له في عنقي ل اأحول 

  .
عنها ول اأزول اأبداً …«)4)

)1)    ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين، ج 1، �س 51، العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 51، �س 68، ح 10.
)2)    )م. ن(،  �س 303، ح 14، الطبر�سي، اإعالم الورى، �س 400.

)3)    غيبة الطو�سي، �س 275، ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين، ج 1، �س 286.
)4)    ال�سيد ابن طاوو�س، م�سباح الزائر، �س 169، ال�سيخ اإبراهيم الكفعمي، البلد الأمين، �س 82، ال�سيخ الكفعمي، 

الم�سباح، �س 550.
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4 -  ال�سبر على المحن والبالء: 

حيث اإّن ع�سر الغيبة الكبرى يتمّيز بتعاظم الجور والظلم والف�ساد ب�سكل ملحوظ. 

لذل���ك جاء الكثير من الأحاديث التي توؤّكد على مب���داأ ال�سبر وتحّث عليه وخ�سو�سًا 

ف���ي زمن الغيبة وتتح���ّدث عن عظم اأج���ر ال�سابرين كما في الأحادي���ث التالية: عن 

الر�س���ولP ق���ال: »اإّن م���ن ورائكم اأيام ال�ش���بر، ال�ش���بر فيه���ّن مث���ل القب�ص على 

. وعن الإمام 
الجمر، للعامل فيهّن مثل اأجر خم�شين رجاًل يعملون مثل عملكم«)1)

. وع���ن الإمام الر�ساQ قال: 
ال�س���ادق Q قال: »وانتظار الفرج بال�ش���بر«)2)

»م���ا اأح�ش���ن ال�ش���بر وانتظار الف���رج، اأما �ش���معت قول اهلل عز وج���ل:{ ھ ھ 

ھ ے} وقوله: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ} فعليكم بال�شبر 
. ولذلك حينما �سمع الإمام ال�سادق Q بع�س 

فاإّنم���ا يج���يء الفرج على الياأ�ص«)3)

اأ�سحاب���ه يتذاكرون جماعة منهم وقد ماتوا ول���م يدركوا زمان القائم وهم يتح�ّسرون 

على ذلك قال لهم: »من مات منكم وهو منتظر لهذا الأمر كان كمن هو مع القائم 

في ف�شطاطه، ثم قال: ل بل كان كال�شارب بين يدي ر�شول اهلل P بال�شيف. وفي 

.
(4(»P رواية اأخرى كمن ا�شت�شهد مع ر�شول اهلل

5 - الدع�ء لالإم�م المهدي | والدع�ء بتعجيل الفرج:

 الدع���اء ل���ه| بتعجي���ل فرجه، فق���د ورد من الناحي���ة المقّد�سة عل���ى يد محّمد 

ب���ن عثم���ان في اآخ���ر توقيعاته Q: »واأكث���روا الدع���اء بتعجي���ل الفرج، ف���اإّن ذلك 

)1)    �سحي���ح الترم���ذي، ج 2، �س 437، المتقي الهندي، كنز العمال، ج 11، ����س 118، الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 7، 
�س 282.  

)2)     الكلبايكاني، ال�سيخ لطف اهلل ، منتخب الأثر، �س 498، الحّر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 19، �س 75.
)3)    العيا�سي، محمد بن م�سعود، تف�سير العيا�سي، ج 2، �س 20، ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين، ج2، �س 645.

)4)    ال�سي���خ ال�س���دوق، كم���ال الدين وتمام النعمة ج 2، �س 338، ح 11، اأحمد بن محمد بن خالد البرقي، المحا�سن، 
�س 174، غيبة النعماني، �س 200، ح 15.
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 ،
. ومن ذلك الدعاء المعروف »اللهم كن لوليك الحجة ابن الح�شن...«)2)

فرجكم«)1)

وهن���اك اأدعية كثيرة لالإمام تراجع في م�سادرها... فنحن ماأمورون بالدعاء لالإمام 

كم���ا ج���اء ذلك في كثير من الروايات عن اأه���ل البيت R ولعل ذلك من اأجل بقاء 

ال�سلة والرابطة مع الإمام ولعل لذلك اأي�سًا اآثارًا اأخرى نحن ل نعلمها. فعن يون�س بن 

عب���د الرحمن قال: اإن الر�س���ا Q كان ياأمر بالدعاء ل�ساحب الأمر بهذا الدعاء: 

»اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ول�شانك المعّبر عنك باإذنك 

الناط���ق بحكمت���ك وعين���ك الناظ���رة في برّيت���ك و�ش���اهدك على عب���ادك الجحجاح 

 .
المجاهد العائذ بك العابد عندك،... الخ«)3)

 يق���ول ال�سيد ابن طاوو�س الح�سني )ر�س( به���ذا الخ�سو�س: »فاإّياك ثم اإّياك اأن 

تق���ّدم نف�ش���ك اأو اأح���داً من الخالئق في ال���ولء والدعاء له  باأبلغ الإمكان واأح�ش���ر 

قلبك ول�شانك في الدعاء لذلك المولى العظيم ال�شاأن، واإياك اأن تعتقد اأنني قلت 

ه���ذا لأنه محتاج اإلى دعائك هيه���ات هيهات..!...  فاإذا دعوت لهذا المولى الخا�ص 

عند مالك الأحياء والأموات يو�ش���ك اأن يفتح اأبواب الإجابة لأجله فتدخل اأنت في 

الدعاء لنف�ش���ك ولمن تدعو له في زمرة ف�ش���له وتت�ّش���ع رحمة اهلل جل جالله لك 

.
وكرمه وعنايته بك لتعّلقك في الدعاء بحبله«)4)

:Q6 - اإظه�ر محّبته

 وتحبيب���ه اإلى النا�س، واإظه���ار ال�سوق اإلى لقائه Q وروؤيت���ه، والبكاء والإبكاء 

والتباكي والحزن على فراقه، والت�سّدق عنه Q بق�سد �سالمته.

)1)    كم���ال الدي���ن وتمام النعمة، ����س 485، الغيبة لل�سيخ الطو�سي، �س 293، ال�سي���خ الطبر�سي، الحتجاج، ج 2، �س 
.284

)2)    ال�سيد ابن طاوو�س، الإقبال، �س 85، م�سباح الكفعمي، �س 146.
)3)    العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 92، �س 333، ال�سيخ الطو�سي، م�سباح المتهّجد، �س 409.

)4)    ال�سيد ابن طاوو�س، فالح ال�سائل، �س 45.
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:Q 7 -  اإهداء ثواب الأعم�ل العب�دية الم�ستحّبة له

كالح���ّج والطواف عنه Q، وال�س���وم وال�سالة، وزيارة م�ساه���د المع�سومين 

R، اأو بذل المال لنائب ينوب عنه في اأداء تلك الأعمال.

8 -  ال�سالة على الإم�م| وال�سالم عليه:

جاء في دعاء العهد: 

لَواُت اهلِل َعلَْيِه وَعلى  »اَلّل�ُهمَّ َبلِّْغ َمْولَنا الإمام اْلهاِدَي اْلَمْهِديَّ اْلقاِئَم باأمرك �شَ

اآباِئ���ِه الّطاِهري���َن َعْن َجمي���ِع اْلُموؤِْمني���َن َواْلُموؤِْمناِت في َم�ش���اِرِق الأر����ص َوَمغاِرِبها 

���لَواِت ِزَن���َة َعْر�ِص اهلِل  ه���ا َوَبْحِره���ا، َوَعّن���ي َوَع���ْن واِلَديَّ ِمَن ال�شَّ �َش���ْهِلها َوَجَبِله���ا َوَبرِّ

َوِمداَد َكِلماِتِه، َوما اأح�شاه ِعْلُمُه واأحاط ِبِه ِكتاُبُه...«



مفاهيم محورية:

X .مفهوم االنتظار

X .االنتظار العبادة

X .| االرتباط الروحي باإلمام المهدي

X .| الدعاء لإلمام الحجة

X .زيارته | وإحياء أمره

12

 أفضل عبادة أمتي
 انتظار الفرج





نص الموعظة:

روي ع���ن اأمير الموؤمنين عل���ّي بن اأبي طالب Q: »انتظروا الفرَج ول تياأ�ش���وا 

.
من روح اهلل فاإنَّ اأحبَّ الأعمال اإلى اهلل عزَّ وجلَّ انتظار الفرج«)1)

تمهيد

ث عن انتظار الفرج وف�سل���ه، كالرواية عن ر�سول اهلل  كث���رت الروايات اّلتي تتحدَّ

.
تي انتظار الفرج«)2) مَّ

P: »اأف�شل جهاد اأُ

فم���ا هو ه���ذا النتظار الذي يعتبر من اأحبِّ الأعمال واأف�س���ل العبادات كما عبَّرت 

بع�س الروايات؟ وكيف يكون؟

مفهوم االنتظار

، وهو »حالة نف�شانيَّة ينبعث منها 
(4(

، والتربُّ�س
(3(

النتظار في اللَّغة بمعنى الترقُّب

.
التهّيوؤ لما تنتظره، و�شّده الياأ�ص، فكلَّما كان النتظار اأ�شّد كان التهّيوؤ اآكد...«)5)

)1)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج52، �س 123.
)2)   )م. ن(،  ج 77، �س 143.

)3)   ابن منظور، ل�سان العرب، ج1، �س 424.
)4)   )م.ن(، ج7، �س 39.

د تقي ، مكيال المكارم، ج2، �س 136. )5)   الأ�سفهاني، ميرزا محمَّ
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ث عن فترة طويلة ا�ستمّرت قرونًا  نا نتحدَّ ا لأنَّ واإنَّ معرفة كيفّية النتظار اأمر مهّم جدًّ

ت فيه���ا اأجيال واأجيال، �سمن ظروف مختلف���ة وفر�س متفاوتة، ول يمكن  ���ى الآن ومرَّ حتَّ

د، فما هو تكليف هذه الأجيال في هذه الفترة؟  ترك هذه الأجيال بال تكليف وا�سح ومحدَّ

وكيف من المفتر�س اأن يكون انتظارها لظهور الإمام الحّجة| لتحّقق الفرج على يديه؟

الإنتظ�ر ال�سلبّي والإيج�بّي

هناك نهج���ان مختلفان ومتناق�سان مت�سّوران لكيفّي���ة النتظار، في زمان الغيبة 

الكبرى لالإمام الحّجة |:

اأ- النتظ����ار ال�ش����لبّي: والمق�س���ود منه اأن يبقى الإن�سان جال�س���ًا بدون اأيِّ حراك 

���ة تذكر، وبدون اأن يقوم باأيِّ عمل تغيي���رّي، ويكتفي بمراقبة عالمات  اأو فعاليَّ

الظهور، وم���ا تحّقق منها؛ ليزداد اأمله بقرب الظه���ور، كما لو ا�ست�سعر تحّقق 

�س���يء منها، وهذا يعني اأنَّ الوظيف���ة الأ�سا�سّية للموؤمنين في ع�سر الغيبة هي 

اأن يعي�س���وا اأم���ل ظهور الإمام|ب���دون اأن ي�سع���وا لتغيير الواق���ع الجتماعيِّ 

. وال�سيا�سيِّ

ب- النتظار الإيجابّي: والمق�سود منه اأن ل يقف الإن�سان مكتوف اليدين �ساكنًا، 

ة الملقاة على  حتَّى يتحّقق الفرج بظهور الإمام، واإنَّما يقوم بالواجبات ال�سرعيَّ

ة، اأو لها عالقة بالنظام والحكم... عاتقه �سواء كانت فردّية اأم اجتماعيَّ

فاأيُّهما هو النتظار ال�سحيح والمطلوب �سرعًا؟

االنتظار العبادة

ن���ا �سن�سل اإلى نتيج���ة قطعيَّة تقول:  عن���د مراجع���ة الرواي���ات ال�سريفة، ل �سكَّ اأنَّ

د ال�سكون  اإنَّ المطل���وب من الأجيال ف���ي ع�سر الغيبة الكبرى ل يمك���ن اأن يكون مجرَّ

والجلو�س في البيت، والتخاذل ع���ن الوظائف ال�سرعيَّة الممكنة، واّلتي فيها م�سلحة 
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ة اّلتي ل ب���دَّ من تنفيذه���ا، يمكن اأن  ���ة، بل هن���اك العدي���د م���ن الأدوار الأ�سا�سيَّ الأمَّ

نخت�سرها فيما يلي:

1. ط�عة اهلل وتنفيذ الأحك�م ال�سرعّية:

قهم اهلل لطاعته على اجتماع من   عن الإمام الحّجة |...: »ولو اأنَّ اأ�ش���ياعنا وفَّ

لت لهم ال�ش���عادة  ر عنه���م الُيمن بلقائنا، ولتعجَّ القل���وب ف���ي الوفاء بالعه���د َلما تاأخَّ

.
(1(

بم�شاهدتنا على حقِّ المعرفة و�شدقها منهم بنا«... 

| هو �سبب مبا�سر لتعجيل الظهور،  فاتِّحاد الموؤمنين حول ق�سية الإمام المهديِّ

ح���اد العقائدّي؛ لأنَّ ذل���ك حا�سل منذ زمن بعي���د، واإنَّما  د التِّ ولي����س المطل���وب مجرَّ

ث عن اتِّحاد، فهذا يعني اأنَّهم  . وعندما نتحدَّ المطل���وب التِّحاد على الم�ستوى العمليِّ

كالج�س���د الواح���د اّلذي له راأ����س واحد يديره ويق���وده، هذا الراأ�س اّل���ذي عبَّرت عنه 

تي  ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا فاإنَّهم حجَّ مكاتبت���ه |: »واأمَّ

، وهو الوليُّ الفقيه في ع�سر الغيبة.
ة اهلل«)2) عليكم واأنا حجَّ

د  ويك���ون همُّ الموؤمنين تطبيق اأحكام اهلل تعال���ى والتم�ّسك بطاعته، كما طلب واأكَّ

علي���ه الإم���ام الحّجة| في ما ورد عن���ه: »فاتَّقوا اهلل ج���ّل جالل���ه، وظاهرونا على 

انتيا�شكم)3) من فتنة قد اأنافت)4) عليكم، يهلك فيها من حمَّ اأجله، ويحمى عنها من 

اأدرك اأمل���ه، وه���ي اأمارة لأزوف)5) حركتنا ومباثتكم باأمرنا ونهينا، { ڌ ڌ    ڎ 

.
(7(

،
ڎ ڈ  ڈ ژ ژ ڑ   ڑ  ک}«)6)

)1)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 53، �س 177.
)2)   الحّر العاملي، و�سائل ال�سيعة، ج 27، �س 140.

)3)   انتيا�سكم: انت�سالكم.
)4)   اأناف على ال�سيء: طال وارتفع عليه.

)5)   الأزوف: القتراب.
)6)   �سورة ال�سف، الآية: 8.

)7)   الميرزا النوري، خاتمة الم�ستدرك، ج 3، �س 225، من ر�سالة لل�سيخ المفيد.
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ة وقّوته�: 2. توحيد الأُمَّ

ث ب�سكل وا�سح اأنَّ حفيده المهدّي المنتظر|»ما  فالإم���ام ال�سادق Q يتحدَّ

(1(
ة«. يخرج اإّل في اأولي قوَّ

���ة تاأتي من خالل التجهيز وال�ستع���داد والتدرُّب...  ة ماديَّ ة له���ا جانبان، قوَّ والق���وَّ

ة  كًا قويًّا في ه���ذا التجاه قبيل ظه���ور الإمام |، وقوَّ وه���ذا يفتر����س اأنَّ هن���اك تحرُّ

ف���ي القل���ب والإرادة، وهذه تنتج من الثبات اأمام البت���الءات، وهناك رواية ت�سفهم: 

وا بالجبال الحديد لتدكدكت، ل  »اإنَّ قل���ب رجل منهم اأ�ش���ّد من زبر الحديد لو م���رُّ

.
(2(» ون �شيوفهم حتى ير�شى اهلل عزَّ وجلَّ يكفُّ

التمهيد للظهور

ث ع���ن اأ�سخا�س وراي���ات تظهر قبي���ل ظهور  هن���اك العدي���د م���ن الروايات تتح���دَّ

 :P الإمام|وتق���وم بتهيئ���ة الأر�س ل���ه والتمهيد لظهوره، كالرواية ع���ن ر�سول اهلل

. ب���ل اإنَّ اأمنية كلِّ موؤمن اأن يكون في 
(3(» ئون للمهديِّ »يخ���رج نا�ص من الم�ش���رق فيوطِّ

رك���ب جنود القائم| عند ظهوره. وفي الرواية عن الإمام الباقر Q: »فيا طوبى 

. والمخل�سون يعملون عل���ى التمهيد لظهوره، وتهيئة 
لم���ن اأدرك���ه وكان من اأن�ش���اره«)4)

الأر�س ومواءمة الظروف لتحقيق �سرائط الظهور، وتحقيق اليوم الموعود، وفي رواية 

َي القائ���م؟ فقال: »لأنَّه يقوم بعد موت  د التقيُّ  Q: »ِلَم �ُش���مِّ ���ه �سئل الإمام محمَّ اأنَّ

َي المنتظر؟ فقال: لأنَّ له  ذك���ره وارت���داد اأكثر القائلين باإمامته. فقيل له: َوِلَم �ُش���مِّ

غيبة يكثر اأّيامها، ويطول اأمدها، فينتظر خروجه المخل�شون، وينكره المرتابون، 

)1)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 52، �س 323.
)2)   القندوزي، ينابيع المودة، ج 3، �س 177.

)3)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 51، �س 241.
)4)   النعماني، الغيبة، �س 240.
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اتون، ويهلك فيها الم�ش���تعجلون،  ب به���ا الوقَّ وي�ش���تهزىء بذك���ره الجاح���دون، ويكذِّ

.
وينجو فيها الم�شّلمون«)1)

دين له؟ وما ه���ي �سفات  ة ف���ي غيبت���ه الممهِّ فم���ا هي �سف���ات المخل�سي���ن للحجَّ

اأ�سحابه |؟ هذا ما �سنلقي ال�سوء عليه خالل هذا الدر�س، اإْن �ساء اهلل تعالى.

1. الإيم�ن ب�لغيب:

 : د ال�س���ادق Q عن قول اهلل عزَّ وجلَّ  ف���ي الرواي���ة �سئل الإمام جعفر بن محمَّ

 Q �ش���يعة عل���ّي  »المّتق���ون   فق���ال: 
(2(

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ}   }
والغيب فهو الحّجة )الغائب( و�شاهد ذلك قوله تعالى:{ېئ ېئ ېئ ىئ 

.
(4(

،
ىئ ىئ یی ی ی      جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب}«)3)

اإنَّ وجود الإمام الحّجة| اأ�سبح من الغيب نتيجة غيبته، والإيمان به اإيمان بالغيب، 

والإيمان بالغيب هو من �سفات المتَّقين، لذلك كان الإيمان بالإمام الحّجة|متي�ّسرًا 

على المتَّقين.

2. حزب اهلل:

ع���ن جابر بن عبد اهلل الأن�سارّي عن ر�سول اهللP قال: في حديث طويل عندما 

هم النب���ّي الأكرم P اإلى اأن ق���ال: »ومن بعده  �سئ���ل النبّي P ع���ن اأو�سيائه، فعدَّ

د، يدعى بالمهدّي والقائم والحّجة، فيغيب  )اأي بعد الح�ش����ن الع�ش����كرّي( ابنه محمَّ

ث����مَّ يخ����رج، ف����اإذا خ����رج يم����الأ الأر�ص ق�ش����طاً وع����دًل كما ملئت ج����وراً وظلم����اً، طوبى 

لل�ش����ابرين في غيبته، طوبى للمقيمين على محبَّته اأولئك الذين و�ش����فهم اهلل في 

)1)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 51، �س 30.
)2)   �سورة البقرة، الآيتان: 1 - 2.

)3)   �سورة يون�س، الآية: 20.
)4)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 52، �س 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} )1)، وق����ال تعالى:{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ     ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ 

ڈ})2)،)3).

3. ال�سبر على الأذى:

ل �س���كَّ اأنَّ زمن الغيبة زمن ابتالءات وامتحان���ات �سعبة تحتاج للكثير من الثبات 

���دت عليه الرواي���ات اأي�سًا، فف���ي الرواية عن الإم���ام الح�سين  وال�سب���ر، وه���ذا ما اأكَّ

Q: »اأما اأنَّ ال�ش���ابر في غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بال�شيف 

.
(4(»Pبين يدي ر�شول اهلل

4.  جهوزّية اأ�سح�ب الحّجة:

ة  ا بعد ظهور الإمام|، ف�سيكون ظهوره بين اأ�سحاب لهم �سفاتهم الخا�سّ واأمَّ

د  الإمام محمَّ الرواية عن  ففي  والجهوزّية،  ال�ستعداد  ال�سفات  هذه  ومن  اأي�سًا، 

ڎ  ڎ  تعالى:{ڌ  قوله  في   Q ال�سادق  جعفر  والإم��ام   Q الباقر 

گ  گ  گ    گ  ک  ک  کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ      ڈ 

اأ�شحاب  »الأّمة المعدودة هم  اأّنهما قال:   
(5(

ڱ} ڱ  ڳ        ڳ  ڳ  ڳ 

ب��در،  اأه���ل  ة  ك��ع��دَّ رج���اًل  ع�شر  وث��الث��ة  ثالثمئة  ال��زم��ان  اآخ���ر  ف��ي   | المهديِّ

)1)   �سورة البقرة، الآيتان: 2 - 3.
)2)   �سورة المجادلة، الآية: 22.

)3)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 52، �س 143.
)4)   ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �س 318.

)5)   �سورة هود، الآية: 8.
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.
يجتمعون في �شاعٍة واحدٍة كما يجتمع قزع الخريف«)1)

فمن المالحظ ف���ي هذه الرواية كيف يجتمع اأ�سحاب الإمام في �ساعٍة واحدٍة، ما 

ة اّلتي يتمتَّع بها هوؤلء الأ�سخا�س بحيث لم ين�سغلوا بتجهيز  ة التامَّ ي�سير اإلى الجهوزيَّ

مات وتهيئة الأمور لتلبية النداء، بل كانوا جاهزين وحا�سرين تمامًا. المقدِّ

5.  تمّني ال�سه�دة:

د ال�سادق  Q قال: »َيْدُعْوَن بال�ش���هادة ويتمنَّْوَن اأْن  عن الإمام جعفر بن محمَّ

.
ُيقتلوا في �شبيل اهلل«)2)

6. الرتب�ط ب�هلل تع�لى:

���ز اأ�سحاب الإم���ام الحّجة|بارتباطهم باهلل �سبحان���ه وتعالى وعبادتهم له  يتميَّ

ده���م في اللَّيل، وقد ورد في الحديث: »رجال ل ينام���ون اللَّيل لهم دويٌّ كدِويِّ  وتهجُّ

النحل، يبيتون قياماً على اأطرافهم وي�ش���بحون على خيولهم، رهبان بالليل ليوث 

.
بالنَّهار، وهم من خ�شية اهلل م�شفقون«)3)

ز االرتباط الروحي باإلمام|؟
ّ
كيف نعز

اإن الرتباط بالإم���ام الحّجة المهدّي|لي�س مجّرد ارتباط بفكرة عقيدّية غيبّية 

ب���ل باإن�سان كامل حيٍّ ج�س���دًا وروحًا يعي�س بيننا يرانا ونراه يعرفنا ول نعرفه ي�سّددنا 

ويوّجهن���ا اإلى حيث م�سلحتن���ا وم�سلحة الأّمة وهو اإمام الإن�س والجّن بل اإمام الكون 

وقوام���ه، فل���ول وجود الإمام ل�ساخ���ت الأر�س باأهلها، فهو اأمان لأه���ل الأر�س كما اأّن 

النج���وم اأم���ان لأهل ال�سماء كما ورد في الأحادي���ث الماأثورة عنهم Rوهذا يعني 

)1)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 9، �س 103.
)2)   ال�سيخ علّي النمازي ال�ساهرودي، م�ستدرك �سفينة البحار، ج 6، �س 190.

)3)   العالمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 52، �س 308.
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اأّن الإم���ام| لو �سحب األطافه ولم يتدّخل في بع����س ال�سوؤون، ولم يعمل على رعاية 

ّم���ة وت�سديدها في حركتها ومواقفها فاهلل وحده يعلم كيف �سي�سبح حال المجتمع 
ُ
الأ

الإ�سالم���ّي واإل���ى اأّي درجة من النحطاط وال�سي���اع يمكن اأن ي�سل. له���ذا علينا اأن 

نحاف���ظ عل���ى عالقة و�سلة وثيقة باإم���ام زماننا |. وهناك الكثير م���ن الأمور اّلتي 

تق���ّوي اأوا�س���ر العالقة باإمام الزم���ان| ومنها الدعاء، ن�سير هن���ا اإلى ق�سمين من 

الدعاء:

1 - الدعاء لمعرفته والثبات على وليته، باعتباره حّجة اهلل تعالى على خلقه.

2 - الدعاء له Q لحفظه ون�سرته.

وف���ي المجالي���ن اأدعية كثيرة نقت�سر هن���ا على ذكر المخت�س���ر منها محيلين في 

ة. غيره اإلى الم�سادر المخت�سّ

فق���د روي ع���ن الإمام ال�س���ادق Q: يا زرارة اإن اأدركت ذل���ك الزمان - زمان 

الغيب���ة - فاأدم ه���ذا الدعاء: »اللَّهمَّ عّرفني نف�ش���ك فاإّنك اإن لم تعّرفني نف�ش���ك لم 

اأعرف ر�ش���ولك، اللَّهمَّ عّرفني ر�ش���ولك فاإن لم تعّرفني ر�ش���ولك لم اأعرف حّجتك، 

 .
اللَّهمَّ عّرفني حّجتك فاإّنك اإن لم تعّرفني حّجتك �شللت عن ديني«)1)

وع����ن عب����د اهلل بن �ش����نان عن الإمام ال�ش����ادق Q اأّن����ه ق����ال: �ست�سيبكم �سبهة 

فتبق���ون بال َعَلم ُيرى واإمام هدى ول ينج���و اإّل من دعا بدعاء الغريق قلت: كيف دعاء 

الغري���ق؟ ق���ال: يقول: »ي����ا اهلل، يا رحمن ي����ا رحيم، يا مقّل����ب القلوب ثّب����ت قلبي على 

 .
دينك«)2)

)1)   القّمي، ال�سيخ عبا�س، منتهى الآمال، ج2، �س 866.
)2)   ال�سيخ ال�سدوق، كمال الدين وتمام النعمة، �س 352.
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اأ- دع�ء العهد: 

وينبغ���ي التنبي���ه على اأّن ه���ذا الدعاء المتقّدم غي���ر دعاء العه���د الم�سهور واإن 

ا�ست���رك معه في اأكثر األفاظ���ه. ول يت�سع المجال هنا لإيراد »دع���اء العهد« فنكتفي 

بالتاأكي���د على اأهمّيته حيث ورد عن الإمام ال�سادق Q اأنه قال: »من دعا بهذا 

الدعاء اأربعين �ش���باحاً كان من اأن�ش���ار القائم Q واإن مات قبل ظهوره اأحياه 

اهلل تعال���ى حّت���ى يجاه���د معه ويكتب له بع���دد كّل كلمة األف ح�ش���نة ويمحى عنه 

 .
األف �شيئة«)1)

ب- دع�ء الندبة: 

وه���و مذكور في مختلف كتب الأدعية والم�سهور اأنه يقراأ كّل يوم جمعة... واأ�ساف 

المح���ّدث �ساح���ب الم�ست���درك ف���ي »تحّي���ة الزائ���ر« ا�ستحب���اب قراءته ف���ي الأعياد 

.
(2(

الأربعة

ج- دع�ء ليلة الن�سف من �سعب�ن: 

R وه���ي ليلة عظيمة ت�ساهي ليلة القدر... وقد ورد اأّن اهلل جعلها لأهل البيت

.
(3(

 P في مقابل ليلة القدر للم�سطفى

الزيارة

وم���ن الأمور اّلتي تق���ّوي العالقة ب�ساح���ب الع�سر|اأي�سًا الزي���ارة له، وقد ورد 

الحّث عليها في الكثير من الموارد.

ق���ال الكفعم���ّي M: »ُي�ش���تحّب زي���ارة المه���دي ف���ي كّل م���كان وزم���ان والدعاء 

)1)   الأ�سفهاني، مكيال المكارم، ج 2، �س 234.
)2)   النوري، الميرزا ح�سين، تحية الزائر، �س 226.

)3)   الكفعمي، م�سباح المتهّجد، �س 762.
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.
بتعجيل فرجه �شلوات اهلل عليه... «)1)

وزياراته Q اأي�سًا كثيرة نكتفي هنا بذكر بع�سها مع الإ�سارة اإلى بع�سها الآخر:

.
(2(

زيارة بعد �شالة الفجر: اأوردها ال�سّيد الجليل ابن طاوو�س ر�سي اهلل عنه

ي���وم الجمع���ة: اأورد ال�سّيد الجليل ابن طاوو�س علي���ه الرحمة هذه الزيارة لالإمام 

.
(3(

المنتظر | في يوم الجمعة

زيارة �شالم اهلل الكامل: قال المحّقق ال�سّيد علّي خان ر�سوان اهلل عليه: ا�ستغاثة 

اإلى �ساحب الزمان من حيث تكون ت�سّلي ركعتين بالحمد و�سورة وقم م�ستقبل القبلة 

.
(4(

تحت ال�سماء وقل: �سالم اهلل الكامل التاّم ال�سامل الخ

زي���ارة �ش���الم على اآل ي�ص: وه���ي زيارة معروفة جّدًا ك�سابقته���ا وُي�ستفاد من كالم 

.Q بع�س اأهل العبادة اأّن هاتين الزيارتين طريق اإلى الت�سّرف بلقائه

وه���ذه الزي���ارة موج���ودة ف���ي مفاتي���ح الجنان وق���د ورد ف���ي روايتها ق���ول الإمام 

المنتظر|:

.
»اإذا اأردتم التوّجه بنا اإلى اهلل تعالى واإلينا فقولوا: �شالم على اآل ي�ص الخ«)5)

وهناك العديد من الزيارات في اأماكن م�سرفة واأوقات مباركة فلتطلب من مظانها.

إحياء أمره بين الناس

ل بّد من العم���ل لتعريف النا�س بالإمام المهدّي| واإحياء اأمره بينهم وذلك عن 

طريق:

)1)   الكفعمي، البلد الأمين، �س 309.
)2)   حيدر الكاظمي، عمدة الزائر، �س359 -360.

)3)   المحدث النوري، النجم الثاقب، �س 467.
)4)   حيدر الكاظمي، عمدة الزائر، �س 131.

)5)   )م. ن(،  عمدة الزائر، �س 345.
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زي���ارة المجاهدي���ن ف���ي مواقعه���م الجهادّي���ة وغيره���ا وعي���ادة الجرح���ى منهم 

باعتباره���م جنوده Q وقد ورد عنه���م R: »من لم يقدر عل���ى زيارتنا فليزر 

�شالحي موالينا ُيكتب له ثواب زيارتنا«.

• اإقامة مجال�س الدعاء والزيارة له Q خ�سو�سًا دعاء الندبة.	

• اإقامة الندوات والحتفالت اأو الم�ساركة بالح�سور فيها.	

• نظم ال�سعر.	

• تاأليف الكتب وكتابة المقالت.	

• الهتمام باإحياء ليلة الن�سف من �سعبان.	

• تعميم مظاهر الزينة والبتهاج في يوم مولده المبارك في 15 من �سعبان.	

• 	.Qالهتمام ب�سوؤون الفقراء والمحتاجين دائمًا با�سمه

• اإلى غير ذلك من الأ�ساليب اّلتي ت�سترك جميعها في تحقيق هذا الهدف. 	






