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المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين، وال�ضالة وال�ضالم على اأ�ضرف ال�ضفراء واأف�ضل الأنبياء 

اأبي القا�ضم محّمد بن عبد اهلل وعلى اآله الطاهرين و�ضحبه المنتجبين.

يبٍَة َفِبَما َك�َسبَْت �أَْيِديُكْم َويَْعُفو  �سِ ���ن مُّ ابَُكم مِّ �سَ
يق���ول تعالى في كتابه المجيد: {َوَما �أَ

.
(((

َعن َكِثيٍر}

المع�ض���ومون R مع���دودون باأ�ض���مائهم، اأّما نحن فلي�س اأح���ّد مّنا ل يقع في 

الذنب، وتجدنا نهتّم باأج�ضامنا لكي نتجّنب الأمرا�س ونحافظ عليها، وهذا ما يوؤّكد 

عليه ديننا القويم، لكّنه يوؤّكد اأي�ض���ًا على �ض���يء اأهّم من الج�ض���د وهي الروح، وهي 

التي بها يكون الإن�ض���ان اإن�ض���انًا، يوؤّكد على الروح من اأن تتلّوث بالمعا�ض���ي، وتتاأّثر 

بالذنوب، المهلكات، فلماذا ل نهتّم بها؟ 

عطينا الفر�ض���ة في هذه الأّيام المحدودة التي نعي�ضها، وما زالت 
ُ
نعم، نحن قد اأ

مفتوح���ة اأمامنا. لكن تعالوا نتعّرف على اآثار الذنوب، في الدنيا، وفي البرزخ، وفي 

الآخرة. ع�ض���ى اأن تكون المعرفة مانعة لنا من اقترافها، اأو من التفكير بها والحذر 

منها، لأّن المعرفة اأحد اأهّم الأ�ضباب التي ينبغي توّفرها في طريق الو�ضول اإلى اهلل 

�ض���بحانه وتعالى، فاإذا تعّرفنا اإلى الذنب واآثاره وم���ا يترّتب عليه بُعدنا عنه، ونكون 

بذلك قد تحّلينا بال�ض���فات التي يجب توّفرها في الإن�ضان الذي جعله اهلل خليفة له 

له على كثيٍر من المالئكة. في الأر�س وف�ضّ

)))  �ضورة ال�ضورى، الآية: 30.



هذا ما نتعّر�س له في هذا الكتاب، الذي عمل عليه مركز نون للتاأليف والترجمة، 

ع�ضى اهلل اأن يتحف به الأ�ضاتذة الكرام والقّراء الأعّزاء، وال�ضتفادة منه قبل حلول 

اأ�ضهر النور، على اأمل اأن يكون موعدنا فيها مع كتاٍب جديد حول �ضرٍح وتعليٍق لأهمِّ 

فقرات دعاء اأبي حمزة الثمالّي، بما يتنا�ضب مع الموعظة الأخالقّية، �ضمن �ضل�ضلة 

كتب المواعظ، المو�ضومة ب�»حياة القلوب«. 

ون�ض���األه اأي�ض���ًا اأن يتقّبل مّنا اأجمعي���ن، ويجعلنا من العاملي���ن، ويعّجل فرج ولّيه 

�ضاحب الع�ضر والزمان | اإّنه نعم المولى ونعم المجيب.

مركز نون للتاأليف والترجمة



اآثار الذنوب

1

))( ل يغادروا مكان اإقامتهم.

)2( ل تحّل بهم م�ضائب الفزع والخوف.

)3( ل تزعجهم الأ�ضفار.

)4( قم�ضان القطران.

)5( كّل ث���وب يقّط���ع الجّب���ة وغيرها، وما ل 

يقطع كالإزار والرداء.

)6(هيجان و�ضياح كالكالب عندما تهوج.

)7( الجلبة وارتفاع الأ�ضوات.

)8( قيودها وحبائلها.

عن اأمير الم�ؤمنين Q قال:

))) لمن خطبة له Q في تمجيد اهلل �ضبحانه ج) �س 4)2.
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هدف وجود اإلنسان:
.

(((

ِنيَن} َلنَا َواإِنَّ اهلل لََمَع اْلُمْح�سِ
ُ
{َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُسب

ل بّد لالإن�ضان ال�ضالك اإلى اهلل اأن يعلم اأّنه لم يخلق لأجل هذه الدنيا الدنّية، واإّنما هو 

مخلوٌق �ض���ريٌف، اأكرمه اهلل و�ض���ّرفه بالعديد من المنازل والمقامات، فخلقه في اأح�ضن 

تقويم، وزّينه بالعقل، وا�ضتخلفه في الأر�س، ليكون مثاًل هلل في اأ�ضمائه و�ضفاته، �ضالكًا 

�ض���بيل اأوليائ���ه واأنبيائه R. وطالب���ًا منه الرجوع اإلي���ه بنف�ٍس مطمئّنة وقلب �ض���ليٍم؛ 

ليدخل في جملة عباده ولي�ض���كنه الف�ض���يح من جنانه، التي اأعّدها للمح�ض���نين والمّتقين 

، مجاورًا لقربه الذي ه���و غاية الغايات والهدف 
(2(

ْدٍق ِعْنَد َمِلي���ٍك ُمْقتَِدٍر} {ِف���ي َمْقَعِد �سِ

الأ�ضمى لخلق الإن�ضان ووجوده.

وم���ن هنا كان ابتالوؤنا بعالم الدنيا وو�ض���او�س ال�ض���يطان والنف����س الأّمارة، والطريق 

طويل طويل، والبحر عميق عميق، فال بّد من تهيئة الزاد والو�ضيلة، من اأجل هذا ال�ضفر 

يَُّها اْلإِْن�َساُن اإِنَّ���َك َكاِدٌح اإِلَى َربَِّك 
ال�ض���اّق والمليء بالمخاطر والم�ض���اعب، قال تعالى:{يَا اأَ

.
(3(

َكْدًحا َفُمَلِقيِه}

ولذا فقد عّبر علماوؤنا في الأخالق وال�ض���لوك عن الطريق اإلى اهلل؛ باأّنها طريق ذات 

ال�ض���وكة، وعن عملّية التربي���ة والتهذيب للنف�س؛ باأّنها »ريا�ض���ة«، يرّو�س الإن�ض���ان فيها 

نف�ضه الجامحة الأّمارة بال�ضوء، ليكبح جماحها وطغيانها، وليتحّرر من اأ�ضرها واأغاللها 

َراَطَك اْلُم�ْستَِقيَم  ْقُعَدنَّ لَُه���ْم �سِ ورّق العبودّي���ة لها، ول�ض���يطانها الذي:{َقاَل َفِبَم���ا اأَْغَوْيتَِني َلأَ

)))   �ضورة العنكبوت، الآية: 69.

)2)   �ضورة القمر، الآية: 55.

)3)   �ضورة الإن�ضقاق، الآية: 6.
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ْيِديِه���ْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَع���ْن اأَْيَماِنِهْم َوَعْن �َسَماِئِلِه���ْم َوَل تَِجُد اأَْكثََرُهْم  ِن اأَ
ْ
ِتيَنَُّه���ْم ِمْن بَي

* ثُ���مَّ َلآَ
.

(((

�َساِكِريَن}

طريق النجاة:
ومن اأجل الو�ض���ول اإلى مقام العبودّية والتقّرب اإلى اهلل وتح�ضيل ر�ضوانه الأكبر، ل 

بّد من الجهاد في �ضبيله عن مجاهدة النف�س وبذل الو�ضع في تزكيتها، الذي هو الجهاد 

الأكبر، فقد روي عن ر�ض���ول اهلل P اأّنه قال لأ�ض���حابه بعد اأن رجعوا من ميدان جهاد 

اأعداء اهلل: »مرحباً بقوٍم ق�ش���وا الجهاد الأ�ش���غر وبقي عليهم الجهاد الأكبر، فقيل يا 

.
(2(

ر�شول اهلل ما الجهاد الأكبر، قال: جهاد النف�ص«

وجه���اد النف����ص: ه���و تزكيتها وتطهيره���ا بتخليتها من الرذائل والأخ���الق القبيحة، 

وتحليتها بالف�ض���ائل وال�ض���فات والأخالق الح�ض���نة، وذلك ما يحّقق ال�ض���عادة الدنيوّية 

والأخروّي���ة، اإذ ل نج���اة اإّل بالطاعة هلل وعدم مع�ض���يته، ول يتي�ّض���ر ذل���ك اإّل من خالل 

التفّقه بالدين وطلب العلم، قال الإمام الكاظم Q: »ل نجاة اإلاّ بالطاعة، والطاعة 

بالعل���م، والعل���م بالتعلاّم، والتعلاّم بالعقل يعتقد )يعتق���ل(، ول علم اإلاّ من عالٍم رباّاني 

.
(3(

ومعرفة العلم )العالم( بالعقل«

ومن هنا تاأتي اأهمّية التعّرف على الذنوب، واآثارها الخطيرة المهلكة لالإن�ضان في الدنيا 

والآخرة، والمانعة له من النجاة ودخول الجّنة، وال�ضالكة به اإلى النار اأعاذنا اهلل منها.

الذنوب
1.الذنب لغة: الإثم والجرم والمع�ضية.

2.ا�شطالحاً: ترك الماأمور به من اهلل، وفعل المنهّي عنه، وبعبارة اأخرى اأن ل يراك 

اهلل حيث نهاك، واأن ل يفتقدك حيث اأمرك.

)))   �ضورة الأعراف، الآيتان: 6) � 7).

)2)   و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س)6).

)3)   الكافي، ج)، �س7).
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والماأم���ور ب���ه من قبل اهلل عزَّ وجلَّ اإّما اأن يكون واجبًا اأو م�ض���تحّبًا، والمنهّي عنه من 

قبل���ه اأي�ض���ًا اإّما اأن يكون محّرم���ًا اأو مكروهًا، والمراد منهما في مق���ام الذنب، هو ترك 

الواج���ب وفعل المح���ّرم، وهذا في حّده الأدن���ى مرتبة العوام، واأّما الذنب الذي ُين�ض���ب 

اإلى الأنبياءR والأولياء �ض���واء في القراآن الكريم اأو الروايات ال�ض���ريفة اأو الأدعية، 

فهو مرتبة اأخرى اأحد تفا�ض���يرها ترك الأولى، لأّنهم يعتب���رون اأّي التفاٍت عن معبودهم 

و�ضاحة قد�ضه ذنبًا ي�ضتغفرون اهلل منه.

نهم  ، وقد ح�ضّ ول بّد من الإ�ض���ارة اإلى اأّن مع�ضومين مخل�ضون من قبل اهلل عزَّ وجلَّ

بملكة نف�ض���انّية قوّية تمنعهم باختيارهم من ارتكاب المع�ض���ية، بل والتفكير بها اأي�ض���ًا 

لعلمهم بقبحها ومدى خطورتها وتاأثيرها.

، اإّل 
(((

ْجَمِعيَن} ِتَك َلأُْغِويَنَُّهْم اأَ ورغم ابتالء الإن�ضان بال�ض���يطان الذي اأق�ضم {َقاَل َفِبِعزَّ

اأّن الحّق تعالى اأجابه باأن ل �ضبيل لك على من تقّرب اإلّي، واعت�ضم بي،{اإنَّ اهللَ َمَع الَِّذيَن 

، وقال تعالى {اإِنَّ اهللَ يَُداِفُع َعِن الَِّذيَن اآََمنُوا اإِنَّ اهلَلَ َل يُِحبُّ ُكلَّ 
(2(

نُوَن} اتََّق���ْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْح�سِ

.
(3(

اٍن َكُفوٍر} َخوَّ

آثار الذنوب:
اإّن من يالحظ القراآن الكريم والروايات ال�ضريفة الواردة عن اأهل البيت R يجد 

بو�ضوح اآثارًا مهلكًة وخطيرًة للذنوب والمعا�ضي، في العوالم الثالثة:عالم الدنيا، وعالم 

البرزخ، وعالم الآخرة.

وقبل الإ�ض���ارة اإلى بع�ض���ها ل بّد من التذكير باأّن الذنب بمثابة ال�ض���ّم القاتل اأو دون 

ذلك، والخطير في هذا المجال هو عدم ارتباط التاأثير والهالك بم�ضاألة العلم والجهل، 

ول���ذا فاإّن من يرتكب الذنب يترّتب عليه الأثر الو�ض���عّي والتكوينّي، ويوؤّثر ذلك على قلبه 

)))   �ضورة �س، الآية: 82.

)2)   �ضورة النحل، الآية: 28).

)3)   �ضورة الحج، الآية: 38.
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وج�ض���مه وماله وولده وغير ذلك، حّتى لو كان جاهاًل باأثر الذنب، تمامًا كمن يجهل باأثر 

ال�ضّم، وهذا ما يدعونا لالبتعاد عن المع�ضية والحذر من اآثارها.

أ - اآلثار الدنيويـّة:
اإّن عال���م الدنيا هو عالم البت���الء والتكليف لعباد اهلل، الذي يع���ّد اأحد اأهداف خلق 

، ول 
(((

يُُّكْم اأَْح�َسُن َعَملاً َوُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفوُر}
ُلَوُكْم اأَ

ْ
الإن�ض���ان {الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحيَ���اَة ِليَب

يخلو حال الإن�ض���ان غير المع�ضوم عن الطاعة والمع�ضية، وقد وعدنا اهلل وتوّعدنا، باأّن 

ة في الدنيا، فللطاعة اآثارها وبركاتها العظيمة، التي تبعث الأمل  لكٍل منهما اآثاره الخا�ضّ

ف���ي نفو�س الموؤمنين، وترّغبهم في العمل ال�ض���الح والإكثار منه. وف���ي مقابل ذلك فاإّن 

للمع�ضية والذنوب اآثارها المهلكة اأي�ضًا في الدنيا، لعّل المّطلع عليها يحذر منها ويخاف 

من تبعاتها، فيحجم عنها ول يقدم عليها.

ة اإلى: م علماوؤنا الأجالء اآثار الذنوب الدنيوياّ وقد ق�شاّ

اآث���ار عاّمة تترّتب بح�ض���بها على فعل الذنب، وهذا ما �ض���نتعّر�س له في هذا الدر�س، 

ة، كاآثار الكذب والغيبة والنميمة وعقوق  ة لبع�س الذنوب ترتبط باإتيانها خا�ضّ واآثار خا�ضّ

الوالدين وغيرها، نتعّر�س لها لحقًا اإن �ضاء اهلل تعالى.

اآلثار العامـّة:
وقد اأح�ض���ى علماء الأخالق اأكثر من �ض���ّتين اأثرًا مهلكًا وخطيرًا للذنوب في الدنيا، 

من جملتها:

1. غضب اهلل

وهذا من الآثار المهلكة في الدنيا والآخرة كما �ض���ياأتي، والغ�ض���ب هنا بمعنى عقاب 

اهلل وعذابه، كما ورد في الرواية عن الإمام الباقر Q عندما �ض���األه عمرو بن عبيد 

)))   �ضورة الملك، الآية: 2.
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 »ما ذلك الغ�ش���ب؟ فقال اأبو 
(((

ِبي َفَقْد َه���َوى} ِه َغ�سَ
ْ
ع���ن قول���ه تعالى: {َوَمْن يَْحِل���ْل َعَلي

.
(2(

جعفر Q هو العقاب«

.
(3(

وعن اأمير الموؤمنين Q قال: »مجاهرة اهلل بالمعا�شي تعجل النقم«

2. الدخول يف والية الطاغوت

فاإّن ع�ض���يان اهلل واإطاعة ال�ض���يطان توجب دخول العبد العا�ضي في وليته وخروجه 

.{اإِنَّ ِعبَاِدي  من ولية اهلل، وقد يودي به اإلى خروجه من الإيمان اإلى الكفر باهلل عزَّ وجلَّ

.
(4(

لَّ َمِن اتَّبََعَك ِمَن اْلَغاِويَن} ِهْم �ُسْلَطاٌن اإِ
ْ
�َس لََك َعَلي

ْ
لَي

3. قسوة القلب

والمراد بالقلب ذلك الجوهر الذي تتقّوم به اإن�ض���انّية الإن�ض���ان، وقد اأودعه اهلل فينا 

مفطورًا على التوحيد والعبودّية والطاعة، وطاهرًا اأبي�ض���ًا �ض���ليمًا رقيقًا �ضّفافًا لي�س فيه 

اأّي نق�سٍ وف�ض���اٍد، لكن بارتكاب المعا�ضي والذنوب والبتعاد عن اهلل يق�ضو �ضيئًا ف�ضيئًا، 

 َكاْلِحَجاَرِة اأَْو 
َ
حّتى ي�ض���بح اأ�ض���ّد ق�ض���وة من الحجارة: {ثُمَّ َق�َسْت ُقُلوبُُكْم ِمْن بَْعِد َذِلَك َفِهي

.
(5(

اأَ�َسدُّ َق�ْسَوةاً... }

ويتحّول اإلى قلب اأ�ضود ل ُيفلح بعدها اأبدًا، ففي الخبر عن الإمام الباقر Q قال: 

»ما من عبٍد اإل وفي قلبه نكتة بي�شاء، فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة �شوداء، فاإن 

ي البيا�ص،  تاب ذهب ذلك ال�ش���واد، واإن تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�ش���واد حتاّى يغطاّ

: {َكلَّ بَْل  ى البيا�ص لم يرجع �ش���احبه اإلى خيٍر اأب���داً، وهو قول اهلل عزَّ وجلَّ ف���اإذا غطاّ

 ،
(7(

، »وما من �ش���يء اأف�ش���د للقلب من الخطيئة«
(6(

وَن}«
ُ
ب َراَن َعَل���ى ُقُلوِبِهْم َما َكانُوا يَْك�سِ

)))   �ضورة طه، الآية: )8.

)2)   الكافي، ج)، �س0)).

)3)   غرر الحكم، �س00).

)4)   �ضورة الحجر، الآية:42.

)5)   �ضورة البقرة، الآية: 74.

)6)   الكافي، ج2، �س273.

)7)   الأمالي للطو�ضي، �س438.
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.Rكما ورد في الأخبار عن المع�ضومين 
(((

و»ما ق�شت القلوب اإلاّ لكثرة الذنوب«

4. حرمان الرزق

ق���د يكون الرزق معنوّيًا كالت�ض���ديد والحفظ والتاأييد وال�ض���هادة في �ض���بيل اهلل. وقد 

يكون مادّيًا � كما هو المتبادر عند عاّمة النا�س � كالمال والطعام وغير ذلك.

ُدوَن ِم���ْن ُدوِن اهلِل َل يَْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزقاًا َفاْبتَُغوا ِعْنَد اهلِل 
ُ
: {اإِنَّ الَِّذيَن تَْعب يق���ول اهلل عزَّ وجلَّ

.
(2(

َجُعون}
ْ
ِه تُر

ْ
وا لَُه اإِلَي

ُ
ُدوُه َوا�ْسُكر

ُ
ْزَق َواْعب الرِّ

.
(3(

وفي الخبر: »اإناّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب ي�شيبه«

.
(4(

وورد اأي�شاً: »اإناّ العبد ليذنب الذنب فيزوي عنه الرزق«

والظاه���ر اأّنه حرمان الزيادة في الرزق، لأّن بع�س الرزق م�ض���موٌن من قبل اهلل لكّل 

 ،
(5(

مخلوق حيٍّ حّتى الف�ضاق والكفرة والع�ضاة، {َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلأَْر�ِس اإِلَّ َعَلى اهلِل ِرْزُقَها}

ل حرمان اأ�ضل الرزق لهوؤلء لأّنه يعني قطع اأ�ضل الحياة وقب�س اأرواحهم.

وقد يكون الحرمان في رفع البركة من اأرزاقهم واأموالهم وطعامهم كما ورد في رواية 

.
(6(

الزهراء O: »ويرفع اهلل البركة من رزقه«

5. نقصان العمر

اإّن راأ�ض���مال الحي���اة الدنيا عند اأهلها هو العمر الطوي���ل والرزق الوفير، ولذا نرى اأّن 

غايتهم في هذا الزمان هو المحافظة على اأبدانهم و�ض���ّحتهم وماأكلهم وم�ضربهم، ظّنًا 

؟! وقد دّلنا �ض���بحانه   ف���ي اإطال���ة اأعمارهم. األي�ض���ت الأعمار والأرزاق بي���د اهلل عزَّ وجلَّ

عل���ى ما يوجب زيادة العمر والرزق ونق�ض���انهما وعدم البركة فيهم���ا، نحو بّر الوالدين 

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج6)، �س45.

)2)   �ضورة العنكبوت، الآية: 7).

)3)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س78).

)4)   الكافي، ج2، �س270.

)5)   �ضورة هود، الآية: 6.

)6) بحار الأنوار، ج80، �س22.
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وعقوقهما، و�ضلة الرحم وقطيعتها ... .

���ن يموت  فف���ي الحديث ع���ن اأبي عب���د اهلل Q: »َم���ن يم���وت بالذن���وب اأكثر مماّ

.
(((

بالآجال«

ويخبرن���ا اهلل ع���زَّ وجلَّ في الق���راآن الكريم عن هالك الأمم ال�ض���ابقة، الذين ظلموا 

ِلُكْم 
ْ
وَن ِمْن َقب

ُ
اأنف�ضهم وع�ضوا اهلل، وطغوا في الأر�س وقتلوا اأنبياء اهلل، {َولََقْد اأَْهَلْكنَا اْلُقر

.
(2(

ُوؤِْمنُوا َكَذِلَك نَْجِزي اْلَقْوَم اْلُمْجِرِميَن}
ا َظَلُموا َوَجاَءْتُهْم ُر�ُسُلُهْم ِباْلبَيِّنَاِت َوَما َكانُوا ِلي لَمَّ

6. زوال النعم وحلول النقم

َماِء َواْلأَْر�ِس  ِهْم بََرَكاٍت ِمَن ال�سَّ
ْ
يقول اهلل تعالى: {َولَْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآََمنُوا َواتََّقْوا لََفتَْحنَا َعَلي

.
(3(

وَن}
ُ
ب بُوا َفاأََخْذنَاُهْم ِبَما َكانُوا يَْك�سِ َولَِكْن َكذَّ

اه حتاّى  وعن الإمام ال�ض���ادق Q ق���ال: »ما اأنعم اهلل عل���ى عبد نعمًة ف�ش���لبها اإياّ

.
(4(

يذنب ذنباً ي�شتحقاّ بذلك ال�شلب«

7. املرض

عن اأبي عبد اهلل Q قال: »اأما اإناّه لي�ص من عرٍق ي�شرب ول نكبٍة ول �شداٍع ول 

يبٍَة َفِبَما َك�َسبَْت  ابَُكْم ِمْن ُم�سِ �سَ
مر����صٍ اإلاّ بذن���ٍب، وذل���ك قول اهلل عزَّ وجلَّ في كتابه {َوَما �أَ

.
(6(

ا يوؤاخذ به«  قال، ثّم قال Q: وما يعفو اهلل اأكثر مماّ
(5(

�أَْيِديُكْم َويَْعُفو َعْن َكِثيٍر}

8. نسيان العلم

وهو اآّفة كبرى تعيد الإن�ض���ان اإلى الجهل والغفلة، بعد اأن كان عالمًا ذاكرًا، وما ذلك 

اإل لذنب ارتكبه، فقد روي عن النبّي الأعظم P اأّنه قال: »اتقوا الذنوب فاإناّها ممحقة 

)))   بحار الأنوار، ج5، �س40).

)2)   �ضورة يون�س، الآية: 3).

)3)   �ضورة الأعراف، الآية: 96.

)4)   الكافي، ج2، �س274.

)5)   �ضورة ال�ضورى، الآية: 30.

)6)   الكافي، ج2، �س269.
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.
(((

للخيرات، اإناّ العبد ليذنب الذنب فين�شى به العلم الذي كان قد علمه...«

9. عدم استجابة الدعاء

الذن���ب م���ن موانع ا�ض���تجابة الدعاء، فق���د ورد في بع����س الروايات اأّنه ل ُي�ض���مع ول 

ت�ض���تجاب الحاج���ة، فعن الإم���ام الباق���ر Q: »اإناّ العبد ي�ش���األ اهلل الحاج���ة فيكون 

م���ن �ش���اأنه ق�ش���اوؤها اإلى اأج���ل قريب، اأو اإل���ى وقت بط���يء، فيذنب العبد ذنب���اً، فيقول 

�ص ل�ش���خطي  اه���ا؛ فاإناّه تعراّ اهلل تب���ارك وتعال���ى للمل���ك ل تق����صِ حاجت���ه، واحرمه اإياّ

.
(2(

وا�شتوجب الحرمان مناّي«

10. عدم التوفيق للعبادة

قد ُيحرم المذنب من ثواب العبادة وبركاتها، �ض���يما تكفير ال�ضّيئات، وت�ضاف �ضّيئته 

اإلى �ض���جّل اأعماله، فقد روي عن الإمام ال�ضادق Q قال: »اإناّ الرجل ليذنب الذنب 

.
(3(

فيحرم �شالة الليل، واإناّ العمل ال�شياّئ اأ�شرع في �شاحبه من ال�شكين في اللحم«

11. فوات الغرض

وق���د يجت���رئ البع�س على اهلل في�ض���عى نحو المع�ض���ية ويهّم بها، لكّن���ه ل يقدر على 

ذل���ك، ول ينال مبتغاه، قيل اإّن رجاًل كتب اإلى الإمام الح�ض���ين Q قائاًل له: »ِعظني 

بحرفين، فكتب اإليه: من حاول اأمراً بمع�شية اهلل كان اأفوَت لما يرجو، واأ�شرع لمجيء 

.
(4(

ما يحذر«

)))   بحار الأنوار، ج70، �س377.

)2)   الكافي، ج2، �س)27.

)3)   م. ن، �س272.

)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج6)، �س53).
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)- اإّن الطري���ق اإل���ى اهلل تعالى - وهو طريق ذات ال�ض���وكة -، ل يك���ون اإّل من خالل 

عملّية تربوّية تهذيبّية للنف�س الأّمارة بال�ضوء.

2- اإّن ارتكاب الذنوب، وما يترتب عليها من اآثار، هو بمثابة ال�ض���ّم القاتل، والحاجز 

المانع للو�ضول اإلى اهلل تعالى.

3- اإّن عال���م الدني���ا هو عال���م البتالء والتكليف لعب���اد اهلل، فالإن�ض���ان اإّما اأن يكون 

مطيع���ًا هلل، وه���ذا له اآثاره وبركاته في بعث الأمل في نفو�س الموؤمنين، واإّما يكون 

عا�ضيًا هلل وهذا له اأي�ضًا اآثاره المهلكة، في الدنيا والآخرة.

4- من الآثار العاّمة التي تترّتب على فعل الذنب، هو ق�ضوة القلب، والدخول في ولية 

الطاغوت، وحرمان الرزق ونق�ضان العمر وغيرها.
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للمطالعة

�سبع خ�سال لل�سهيد

قال ر�ضول اهلل P: »لل�ضهيد �ضبع خ�ضال من اهلل:

اأّول قطرة من دمه مغفوٌر له كّل ذنب.

والثانية: يقع راأ�ض���ه في حجر زوجتيه من الحور العين، وتم�ض���حان الغبار عن وجهه 

وتقولن مرحبًا بك، ويقول هو مثل ذلك لهما.

والثالثة: ُيك�ضى من ك�ضوة الجّنة.

والرابعة: يبتدره خزنة الجّنة بكّل ريٍح طّيبة، اأّيهم ياأخذه معه.

والخام�شة: اأن يرى منزلته.

وال�شاد�شة: يقال لروحه اأ�ضرح في الجّنة حيث �ضئت.

.
(((

وال�شابعة: اأن ينظر في وجه اهلل، واإّنها لراحة لكّل نبّي و�ضهيد«

ويوؤّيده ما روي عنه P اأّنه قال: »اإّن لل�ضهيد عند اهلل �ضّت خ�ضال:

اأن يغفر له في اأّول دفقة من دمه.

ويرى مقعده في الجّنة.

ويحلى حّلة الإيمان.

ويزّوج من الحور العين.

ويج���ار من ع���ذاب القبر، وياأمن من الفزع الأكبر، ويو�ض���ع على راأ�ض���ه ت���اج الوقار، 

���ع بالدّر والياق���وت، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين و�ض���بعين  مر�ضّ

.
(2(

زوجة من الحور العين، وي�ضفع في �ضبعين اإن�ضانًا من اأقاربه«

)1( و�شائل ال�شيعة، ج15، �ص16 - )2( تف�شير ابن كثير، ج4، �ص187



)))  بحار الأنوار، ج6، �س8)2.

الآثار البرزخيّة 

والأخرويّة للذنوب

2

كتب اأمير الم�ؤمنين Q اإلى محّمد بن اأبي بكر: 
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ب - اآلثار الربزخيـّة:
.

(((

نَاُه ِفي اإَِماٍم ُمِبيٍن}
ْ
ي ٍء اأْح�سَ

ْ
ُموا َواآثَاَرُهْم َوُكلَّ �َسي {اإِنَّا نَْحُن نُْحِيي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما َقدَّ

تقّدم في الدر�س ال�ض���ابق اإحدى ع�ض���ر ذنبًا دنيوّيًا للذنوب، وفي هذا الدر�س نتعّر�س 

لالآثار البرزخّية والأخروّية لها.

ما هو الربزخ؟
البرزخ هو الحاجز والحّد الفا�ض���ل بين ال�ضيئين، قال تعالى: {َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِن 

 فقد ف�ّضرت هذه الآية باأّنه الحاجز بين الماء المالح والماء 
(2(

ِغيَاِن}
ْ
َزٌخ لَّ يَب

ْ
نَُهَما بَر

ْ
* بَي

العذب.

وقي���ل اإّن الب���رزخ هو الحّد الفا�ض���ل بي���ن الدنيا والآخ���رة، اأو بين الم���وت والبعث، 

، وفي تف�ض���ير هذه الآية قال الإمام 
(3(

َعثُوَن}
ْ
لَى يَْوِم يُب َزٌخ اإِ

ْ
ق���ال تعال���ى: {َوِمن َوَراِئِهم بَر

ال�ض���ّجاد Q: »هو القبر، واإناّ لهم فيه لمعي�ش���ة �شنكاً، واهلل اإناّ القبر لرو�شة من 

.
(4(

���ة، اأو حف���رة م���ن حف���ر الن���ار...« ريا����ص الجناّ

وقي���ل اإّن���ه الحاجز لهم من الرجوع اإل���ى الدنيا والإمهال اإلى ي���وم القيامة، وكّل هذه 

المعاني متقاربة ترجع اإلى معنى واحد ظاهرًا.

)))   �ضورة ي�س، الآية: 2).

)2)   �ضورة الرحمن، الآيتان: 9) و20.

)3)   �ضورة الموؤمنون، الآية: 00).

)4)   بحار الأنوار، ج6، �س59).
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وق���د تحّدثت الروايات الواردة عن ر�ض���ول اهلل P والأئّمة الهداة Rعن اأحوال 

البرزخ واأهوال القبر و�ضوف ن�ضير اإلى اأهّمها:

1 . ضغطة القرب

ول ينجو منها اإّل القليل القليل من عباد اهلل الموؤمنين ال�ض���الحين. يروي اأبو ب�ضير 

 :Q اأيفلت من �ش���غطة القبر اأح���د؟ قال: فقال :Q ق���ال: »قلت لأبي عبد اهلل

نع���وذ ب���اهلل منه���ا، ما اأقلاّ ما يفلت من �ش���غطة القبر ... واإناّ ر�ش���ول اهلل P خرج في 

جنازة �ش���عد وقد �ش���ياّعه �شبعون األف ملك، فرفع ر�شول اهلل P راأ�شه اإلى ال�شماء، ثماّ 

.
(((

»...! قال: مثل �شعد ُي�شمُّ

وورد في و�ض���ف �ضّدتها اأّن الأر�س ت�ضّم الميت �ض���ّمة تفري اللحم، وتطحن الدماغ، 

وتذيب الدهون، وتخلط الأ�ض���الع، غير اأّن ال�ض���ّدة وال�ضعف فيها يدور مدار قّوة الإيمان 

و�ضعفه اأو عدمه عند الميت.

ويروي ال�ض���ادق عن اآبائه Rقال، قال ر�ضول اهلل P: »�شغطة القبر للموؤمن 

، و�ض���ياأتي اإن �ضاء اهلل في مكّفرات الذنوب اأّن 
(2(

ارة لما كان منه من ت�ش���ييع النعم« كفاّ

الموؤم���ن اإذا ل���م تكّفر جميع ذنوبه في الدنيا، فاإّن �ض���غطة القبر تكون بمثابة الرحمة له 

لتكّفر عنه ما بقي من �ضّيئاته.

واأه���ّم اأ�ض���بابها �ض���وء الخلق مع الأهل، كما ورد في الخبر عن �ض���بب �ض���غطة �ض���عد 

المتقّدم، والنميمة وكثرة الكالم والتهاون في الطهارة.

وهذه ال�ض���غطة ل تنح�ض���ر بالأر�س فقط ، ب���ل ورد اأّن الهواء له �ض���غطة، والماء له 

�ضغطة اأي�ضًا.

)))   الكافي، ج3، �س236.

)2)   بحار الأنوار، ج6، �س)22.
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2. سوء العذاب يف القرب

، ويروى في تف�ض���يرها 
(((

ا} نكاً قال اهلل تعالى: {َوَمْن اأَْعَر�َس َعن ِذْكِري َفاإِنَّ لَُه َمِعي�َسةاً �سَ

ه  ر اهلل منه���ا عدواّ ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q قوله: »واإن المعي�ش���ة ال�ش���نك الت���ي حذاّ

.
(2(

عذاب القبر...«

وه���ذا العذاب يخت����سّ بغير الموؤمنين المقّربين؛ لأّن قبر الموؤمن رو�ض���ة من ريا�س 

الجّنة، واأّما الكافر فهو الذي قبره حفرة من حفر النيران، ينال فيه �ض���وء العذاب يقول 

ِبيَن * َفَرْوٌح َوَرْيَحاٌن}، قال في قبره،  ا اإِن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَّ مَّ
الإمام ال�ض���ادق Q: »{َفاأَ

الِّيَن * َفنُُزٌل مِّْن َحِميٍم }،  ِبيَن ال�سَّ ���ا اإِن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ مَّ
{َوَجنَّ���ُة نَِعيٍم}، قال في الآخرة، {َواأَ

.
(3(

ِليَُة َجِحيٍم}، في الآخرة« في القبر {َوتَ�سْ

 3 . قرين السوء

وهو العمل ال�ض���ّيئ الذي يرافق الإن�ضان العا�ضي في قبره، ويكون معه اإلى يوم ح�ضره 

وح�ضابه.

يروى عن قي�س بن عا�ضم اأّنه قدم على ر�ضول اهلل P فقال له P: »... يا قي�ص ل 

، وتدفن معه واأنت ميت، فاإن كان كريماً اأكرمك  بداّ لك من قرين يدفن معك وهو حياّ

واإن كان لئيماً اأ�ش���لمك، ثماّ ل يح�ش���ر اإلاّ معك، ول تح�ش���ر اإلاّ معه، ولاّ ت�ش���األ اإلاّ عنه، 

ول تبعث اإلاّ معه، فال تجعله اإلاّ �شالحاً، فاإناّه اإن كان �شالحاً لم تاأن�ص اإلاّ به، واإن كان 

.
(4(

فاح�شاً لم ت�شتوح�ص اإلاّ منه، وهو عملك...«

وت���روي الزهراء O عن اأبيها P في رواية التهاون في ال�ض���الة اإّن من اآثارها 

ا اللواتي ت�شيبه في قبره فاأولهناّ يوكل اهلل به ملكاً يزعجه في  في القبر ثالثة: »واأماّ

)))   �ضورة طه، الآية: 24).

)2)   بحار الأنوار، ج6، �س8)2.

)3)   م. ن، ج6، �س7)2.

)4)   م. ن، ج74، �س77).
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.
(((

قبره، والثانية ي�شياّق عليه في قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره«

4 . الندم وطلب الرجوع

ويا لها من ح�ض���رة ما بعدها ح�ض���رة، اأن ي�ضتيقظ الإن�ض���ان من نومته وغفلته، فيرى 

.
(2(

نف�ضه ميتًا قد اأخذ اإلى قبره »النا�ص نيام اإذا ماتوا انتبهوا«

فيتح�ّض���ر عل���ى ما فّرط في جنب اهلل، وي�ض���األ اهلل الرجعة اإلى الدني���ا {َحتَّى اإَِذا َجاء 

ا ِفيَما تََرْك���ُت َكلَّ اإِنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها  اِلحاً ْعَمُل �سَ اأََحَدُه���ُم اْلَم���ْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن * لََعلِّي اأَ

.
(3(

َعثُوَن}
ْ
َزٌخ اإِلَى يَْوِم يُب

ْ
َوِمن َوَراِئِهم بَر

ة �شكرات الموت،  قال في اإر�ض���اد القلوب: »اإناّه يقول هذه الكلمة لما �ش���اهده من �شداّ

لع، ومن هول �ش���وؤال منكر ونكير، قال  واأه���وال م���ا عاينه م���ن عذاب القبر وهول المطاّ

.
(5(

»
(4(

وْا لََعاُدوْا ِلَما نُُهوْا َعْنُه َواإِنَُّهْم لََكاِذبُوَن} اهلل تعالى: {َولَْو ُردُّ

لمَ القيامة؟
وقبل الحديث عن اآثار الذنوب الأخروّية، ل باأ�س بالحديث عن الآخرة ويوم القيامة، 

، ويح�ضرون في �ضاحتها، وهو 
(6(

وما اأدراك ما يوم القيامة {يَْوَم يَُقوُم النَّا�ُس ِلَربِّ اْلَعالَِميَن}

يوم عظيم مهول، ب�ّض���ر اهلل فيه الموؤمنين ال�ضالحين بالأمن والأمان، وتوّعد الظالمين 

، {يَا اأَيَُّها النَّا�ُس اتَُّقوا َربَُّكْم اإِنَّ َزْلَزلََة 
(7(

يباًا}
المجرمين �ضوء الح�ضاب، يوم {يَْجَعُل اْلِوْلَداَن �سِ

ُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها  َعْت َوتَ�سَ ا اأَْر�سَ َعٍة َعمَّ �سِ
ْ
ٌء َعِظيٌم * يَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل ُكلُّ ُمر

ْ
اَعِة �َسي ال�سَّ

.
(8(

َوتََرى النَّا�َس �ُسَكاَرى َوَما ُهم ِب�ُسَكاَرى َولَِكنَّ َعَذاَب اهلِل �َسِديٌد}

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س23.

)2)   بحار الأنوار، ج4، �س43.

)3)   �ضورة الموؤمنون، الآيتان: 99 و00).

)4)   �ضورة الأنعام، الآية: 28.

)5)   اإر�ضاد القلوب، ج)، �س56.

)6)   �ضورة المطّففين، الآية: 6.

)7)   �ضورة المزمل، الآية: 7).

)8)   �ضورة الحّج، الآية: ).
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لق���د �ض���ّدد اهلل عزَّ وجلَّ في القراآن الكريم على م�ض���األة المعاد في ع�ض���رات ال�ض���ور 

القراآنية، حّتى قيل اإّن ثلث القراآن يرتبط باأحوال الآخرة وما بعدها...

نَا َل 
ْ
تُْم اأَنََّم���ا َخَلْقنَاُكْم َعبَثاًا َواأَنَُّك���ْم اإِلَي

ْ
ب نذكر بع�ض���ًا مّما قال���ه في كتابه الكري���م {اأََفَح�سِ

.
(2(

ْعُلوٍم} ِليَن َواْلآِخِريَن * لََمْجُموُعوَن اإِلَى ِميَقاِت يَْوٍم مَّ وَّ
، {ُقْل اإِنَّ اْلأَ

(((

َجُعوَن}
ْ
تُر

وخال�ض���ة الكالم؛ اإّنه بعد طّي منازل الآخرة وعقباتها و�ض���راطها، فاإّن الم�ضير اإّما 

ُه َوَمْن َعِمَل 
ُ
ِه ُكْفر

ْ
اإلى الجّنة اأو اإلى النار، وبيد الإن�ض���ان تحديد الم�ض���ير؛ {َمن َكَف���َر َفَعَلي

.
(3(

ِهْم يَْمَهُدوَن} نُف�سِ ا َفِلأَ اِلحاً �سَ

ج - اآلثار األخرويـّة
لقد اأ�ض���ار اهلل في القراآن الكريم واأهل البيت Rاإلى اآثار كثيرة للكفر والع�ضيان 

والطغي���ان والذنوب في الآخرة، تحذيرًا لنا من مغّبة الوقوع فيها، لعّلنا نر�ض���د اأو نعقل، 

فال نكون من اأ�ضحاب ال�ضعير، �ضنقت�ضر على ذكر اأهّمها:

1 . االفتضاح

اإّن اهلل ي�ض���تر برحمت���ه عل���ى المذنب ف���ي الدنيا، لعّله يت���وب ويرجع اإل���ى رّبه، ولكّن 

الف�ض���يحة يوم القيامة على روؤو�س الأ�ض���هاد، واأمام الخلق اأجمعين، �ض���ّيما اأمام معارفه 

واأقربائ���ه، ورد ف���ي مناجاة اأمير الموؤمنين Q قال: »اإلهي قد �ش���ترت علي ذنوباً في 

الدني���ا واأن���ا اأحوج اإلى �ش���ترها علياّ منك ف���ي الآخرة، اإلهي قد اأح�ش���نت اإذ لم تظهرها 

.
(4(

لأحٍد من عبادك ال�شالحين فال تف�شحني يوم القيامة على روؤو�ص الأ�شهاد...«

�ْسَهاُد} جمع �شاهد، وهم  يقول العالمة المجل�ضي: »وفي قوله �شبحانه {َويَْوَم يَُقوُم اْلأَ

الذين ي�شهدون بالحقاّ للموؤمنين وعلى المبطلين والكافرين يوم القيامة، وفي ذلك 

)))   �ضورة الموؤمنون، الآية: 5)).

)2)   �ضورة الواقعة، الآيتان: 49 و50.

)3)   �ضورة الروم، الآية: 44.

)4)   مقطع من المناجاة ال�ضعبانية.
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.
(((

�شرور للمحقاّ وف�شيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم ...«

ولذا ينبغي على العاقل اأن يخاف هذا اليوم، واأن يخاف الف�ضيحة اأمام اهلل عزَّ وجلَّ 

 P واأمام النا�س اأجمعين، روي عن ر�ضول اهلل ،R واأمام الأنبياء والأئمة والأولياء

ا عالمة الموقف ف�شتاّة: اأّنه قال: »واأماّ

اً فاآمن به. اأيقن باهلل حقاّ

واأيقن باأناّ الموت حقاّ فحذره.

واأيقن باأناّ البعث حقاّ فخاف الف�شيحة.

واأيقن باأناّ الجناّة حقاّ فا�شتاق اإليها.

واأيقن باأناّ النار حقاّ فظهر �شعيه للنجاة منها.

.
(2(

واأيقن باأناّ الح�شاب حقاّ فحا�شب نف�شه«

2. املذّلة

 الَِّذيَن ُكْنتُْم تُ�َساقُّوَن ِفيِهْم َقاَل الَِّذيَن اأُوتُوا اْلِعْلَم 
َ
{ثُمَّ يَْوَم اْلِقيَاَمِة يُْخِزيِهْم َويَُقوُل اأَْيَن �ُسَرَكاِئي

.
(3(

وَء َعَلى اْلَكاِفِريَن} اإِنَّ اْلِخْزَي اْليَْوَم َوال�سُّ

ُوُجوَهُه���ْم  ���ِرُبوَن  َي�شْ اْلَماَلِئَك���ُة  ْتُه���ُم  َتَوفَّ اإَِذا  »َفَكْي���َف  اأرواحه���م:  اأخ���ذ  ب���دءًا م���ن 

.
(4(

َواأَْدَباَرُهْم«

اإل���ى الوقوف في المح�ض���ر اأذّلء، �ض���كارى غارقين ف���ي الحياء، يت�ض���ّبب العرق من 

َهُقُهْم 
ْ
اُرُهْم تَر ْب�سَ َعةاً اأَ ، {َخا�سِ

(6(

َهُقَها َقتََرٌة}
ْ
، و{تَر

(5(

َها َغبَ���َرٌة}
ْ
وجوههم؛ {َوُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ َعَلي

.
(7(

ِذلٌَّة}

)))   بحار الأنوار، ج7، �س62).

)2)   تحف العقول، �س8).

)3)   �ضورة النحل، الآية: 27.

)4)   �ضورة محمد، الآية: 27.

)5)   �ضورة عب�س، الآية: 40.

)6)   �ضورة عب�س، الآية: )4.

)7)   �ضورة المعارج، الآية: 44.
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، {َولََعَذاُب اْلآِخ���َرِة اأَْخَزى َوُهْم َل 
(((

اإل���ى دخول الن���ار: {ُذْق اإِنََّك اأَنَت اْلَعِزي���ُز اْلَكِريُم}

.
(2(

وَن}
ُ
ر يُن�سَ

3. الحسرة والندامة

يتح�ّضر الظالم على الفترة والمهلة التي اأعطيت له في الدنيا ولم يغتنمها، بل اأعر�س 

وتوّل���ى وك���ّذب باآيات رّبه ور�ض���له واليوم الآخر، وها هو اليوم اأيق���ن به عين اليقين ولت 

اِلُم َعَلى  . {يَْوَم يََع�سُّ الظَّ
(3(

طُت ِفي َجنِب اهلِل} حين منا�س،  فيقول: {يَا َح�ْسَرتَى عَلى َما َفرَّ

تَِّخ���ْذ ُفَلناًا َخِليلاً 28 لََقْد 
تَِني لَْم اأَ

ْ
�ُس���وِل �َسِبيل* يَا َوْيَلتَى لَي تَِني اتََّخْذُت َمَع الرَّ

ْ
يََدْي���ِه يَُقوُل يَا لَي

.
(4(

{ ن�َساِن َخُذولاً َطاُن ِلْلإِ
ْ
ي ْكِر بَْعَد اإِْذ َجاءِني َوَكاَن ال�سَّ لَِّني َعِن الذِّ �سَ

اأَ

4. العمى

.
(5(

ا } يراً تَِني اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت بَ�سِ
ْ
ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة اأَْعَمى * َقاَل َربِّ ِلَم َح�َسر

ُ
{َونَْح�ُسر

وبكّل ب�ضاطة فاإن الجواب لحا�ضر لقد كنت اأعمى الب�ضيرة في الدنيا، لذلك تح�ضر يوم 

.
(6(

لُّ �َسِبيلاً} القيامة على ما كنت عليه {َوَمن َكاَن ِفي َه�ِذِه اأَْعَمى َفُهَو ِفي الآِخَرِة اأَْعَمى َواأَ�سَ

5. نسيان اهلل له

، فلم تتذّكر اأوامر اهلل ونواهيه، 
(7(

يتََها َوَكَذِلَك اْليَْوَم تُن�َسى} {َق���اَل َكَذِلَك اأَتَْتَك اآيَاتُنَا َفنَ�سِ

َواُكْم النَّاُر َوَما  يتُْم ِلَقاء يَْوِمُك���ْم َهَذا َوَماأْ بل ون�ض���يت وغفلت عن لقائ���ه {اْليَْوَم نَن�َساُكْم َكَما نَ�سِ

.
(8(

ِريَن} لَُكم مِّن نَّا�سِ

)))   �ضورة الدخان، الآية: 49.

)2)   �ضورة ف�ضلت، الآية: 6).

)3)   �ضورة الزمر، الآية: 56.

)4)   �ضورة الفرقان، الآيات: 27 � 29.

)5)   �ضورة طه، الآيتان: 24) و25).

)6)   �ضورة الإ�ضراء، الآية: 72.

)7)   �ضورة طه، الآية: 26).

)8)   �ضورة الجاثية، الآية: 34.
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6. عدم التشرّف بلقاء اهلل

حيث اإّن الآيات والروايات ت�ضير اإلى ت�ضّرف الموؤمن يوم القيامة بلقاء اهلل، ومحا�ضبة 

اهلل الرحيم بنف�ضه لعبده الموؤمن، واأّما غير الموؤمنين من الكّفار والعا�ضين، فاإّن اهلل ل 

َمَرُهْم َويَْفَعُلوَن  وَن اهللَ َما اأَ َداٌد َل يَْع�سُ ينظ���ر اإليه���م ول يزّكيهم ويوكل بهم مالئكة {ِغَلٌظ �سِ

.
(((

وَن}
ُ
َما يُوؤَْمر

ة اأي�ش���اً: غ�ض���ب اهلل، اللعنة، �ض���وء الح�ضاب، طول الوقوف في  ومن الآثار الأخروياّ

المح�ض���ر، العذاب الأليم، تج�ض���يم الأعمال، الح�ضر ب�ضور قبيحة ب�ض���عة، دخول النار، 

الخلود في النار، ومن تدركه في اآخر المطاف رحمة اهلل فتاأّخر دخوله اإليه، م�ضافًا اإلى 

�ضور وم�ضاهد وحالت العذاب في جهّنم التي ل يعجز عن و�ضفها الفكر الب�ضرّي.

المحكمة الإلهية و�سهود الآخرة

هناك محاكم عديدة تحاكم الإن�ضان في الدنيا، بدءًا من محكمة النف�س اأو ال�ضمير، 

ثّم محكمة القانون ومحكمة المجتمع، ومحكمة التاريخ، اإّل اأّن الإن�ضان الطاغية والداهية 

الماكر با�ض���تطاعته التمّل�س والتخّل�س منها جميعًا، باأ�ضاليبه الخّداعة والمال والر�ضوة 

و�ضراء ال�ضهود وتزوير الوقائع واإخفاء الأدّلة وغير ذلك ... .

لك���ن يق���دم في الآخرة ليحاكم اأمام اهلل �ض���بحانه، في محكمة الع���دل الإلهّي، حيث 

يكون القا�ضي والحاكم هو اهلل، وال�ضهود كثر، والأدّلة حا�ضرة )تج�ّضم الأعمال(.

والحاجة اإلى ال�ض���هود والأدّلة والجواب عند اإنكار الطغاة والع�ضاة، واأّما الموؤمن فال 

يحتاج اإلى ذلك؛ لأّنه يعترف اأمام رّبه ويقّر له، فيقول له رّبه يا عبدي فعلت كذا. فيقول 

الموؤم���ن: نعم يا رّب، ويتك���ّرر منه العتراف حّتى يقول له اهلل ق���د غفرتها لك، وينقلب 

اإلى اأهله م�ضرورًا.

)))   �ضورة التحريم، الآية: 6.



29

ا  َع اْلِكتَاُب َفتََرى اْلُمْجِرِميَن ُم�ْسِفِقيَن ِممَّ واأما غير الموؤمن فاإّن له �ض���وء الح�ض���اب {َوُو�سِ

اَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا  ِغيَرةاً َوَل َكِبيَرةاً اإِلَّ اأَْح�سَ ِفي���ِه َويَُقولُوَن يَا َوْيَلتَنَا َماِل َهَذا اْلِكتَاِب َل يَُغاِدُر �سَ

.
(((

ا} ا َوَل يَْظِلُم َربَُّك اأََحداً راً
َحا�سِ

من هم الشهود

ال�شاهد الأّول والأخير هو اهلل 1 .

.
(3(

ا} . {ُقْل َكَفى ِباهلِل �َسِهيداً
(2(

ِجُعُهْم ثُمَّ اهللُ �َسِهيٌد َعَلى َما يَْفَعُلوَن}
ْ
نَا َمر

ْ
{َفاإِلَي

يروى اأّن الإن�ضان العنيد الظلوم يحاجج اهلل يوم القيامة، ويكّذب بكّل ال�ضهود ويقول 

هلل عّز ا�ض���مه: اإّن هذه الجوارح والجوانح اأنت اأنطقتها، وهوؤلء الأنبياء والر�ض���ل والأئّمة 

والمالئك���ة )عليهم ال�ض���الم جميعًا( ياأتمرون كّلهم باأمرك. فيق���ول اهلل له: اإّني اأنا اهلل 

الذي ل اإله اإّل اأنا اأ�ضهد عليك باأّنك فعلت كذا وفعلت كذا، ولت حين منا�س.

ه���و  ال�ش���اهد  ف���اإناّ  الخل���وات،  ف���ي  اهلل  معا�ش���ي  »اتق���وا  ال�ض���ريف:  الخب���ر  وف���ي 

.
(4(

الحاكم«

2 .R واأهل البيت P النبّي محّمد

ٍة ِب�َسِهيٍد َوِجْئنَا  َْف اإَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ اأمَّ
. {َفَكي

(5(

ا} ُكْم �َسِهيداً
ْ
�ُسوُل َعَلي قال تعالى: {َويَُكوَن الرَّ

.
(6(

ا } ِبَك َعَلى َه�وؤُلء �َسِهيداً

وعن الإمام ال�ضادق Q قال: »نحن ال�شهداء على �شيعتنا، و�شيعتنا �شهداء على 

.
(7(

النا�ص، وب�شهادة �شيعتنا يخبرون ويعاقبون«

))) �ضورة الكهف، الآية: 49.

)2)   �ضورة يون�س، الآية: 46.

)3)   �ضورة الإ�ضراء، الآية: 96.

)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س239.

)5)   �ضورة البقرة، الآية: 43).

)6)   �ضورة الن�ضاء، الآية: )4.

)7)   بحار الأنوار، ج7، �س325.
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 P فر�ش���ول اهلل« :
(((

ُكْم}
ْ
ا َعَلي �ُس���وُل �َسِهيداً وق���ال Q ف���ي قوله تعالى {ِليَُكوَن الرَّ

ق  ، ونحن ال�ش���هداء على النا�ص، فمن �ش���داّ ال�ش���هيد علين���ا بم���ا بلاّغن���ا عن اهلل عزَّ وج���لَّ

.
(2(

ب كذبناه يوم القيامة« �شدقناه يوم القيامة، ومن كذاّ

المالئكة 3 .

.
(3(

َماِل َقِعيٌد} ى اْلُمتََلقِّيَاِن َعِن اْليَِميِن َوَعِن ال�سِّ {اإِْذ يَتََلقَّ

وعن الإمام ال�ضادق Q قال: »هما الملكان، و�شاألته عن قول اهلل تبارك وتعالى 

.
(4(

{َهَذا َما لََديَّ َعِتيٌد} قال Q: هو الملك الذي يحفظ عليه عمله...«

لتهم بحفظ  وفي دعاء كميل »وكلاّ �ش���ياّئة اأمرت باإثباتها الكرام الكاتبين، الذين وكاّ

ما يكون مناّي، وجعلتهم �شهوداً علياّ مع جوارحي، وكنت اأنت الرقيب علياّ من ورائهم، 

وال�شاهد لما خفي عنهم ...«.

الجوارح والجوانح 4 .

وهي الجلود والأيدي والأرجل والأل�ض���ن، وال�ضمع والب�ضر والفوؤاد، قال اهلل تعالى: 

ِهْم �َسْمُعُهْم 
ْ
وَه���ا �َسِهَد َعَلي َذا َما َجاوؤُ ْعَداء اهلِل اإِلَى النَّ���اِر َفُهْم يُوَزُعوَن * َحتَّى اإِ  اأَ

ُ
{َويَ���ْوَم يُْح�َسر

.
(5(

اُرُهْم َوُجُلوُدُهْم ِبَما َكانُوا يَْعَمُلوَن} َواأَْب�سَ

اُرُك���ْم َوَل ُجُلوُدُكْم َولَِكن َظنَنتُْم  ُك���ْم �َسْمُعُكْم َوَل اأَْب�سَ
ْ
ْن يَ�ْسَهَد َعَلي وَن اأَ

ُ
{َوَم���ا ُكنتُ���ْم تَ�ْستَِتر

ْحتُم مِّْن 
َ
ب �سْ

���ا تَْعَمُلوَن * َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظنَنتُم ِبَربُِّك���ْم اأَْرَداُكْم َفاأَ ا مِّمَّ اأَنَّ اهللَ َل يَْعَل���ُم َكِثيراً

.
(7(

نَتُُهْم} ْل�سِ ِهْم اأَ
ْ
، {َولَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم* يَْوَم تَ�ْسَهُد َعَلي

(6(

ِريَن} اْلَخا�سِ

)))   �ضورة الحج، الآية: 78.

)2)   الكافي، ج)، �س90).

)3)   �ضورة ق، الآية: 7).

)4)   بحار الأنوار، ج5، �س323.

)5)   �ضورة ف�ضلت، الآيتان: 9) و20.

)6)   �ضورة ف�ضلت، الآيتان: 22 و23.

)7)   �ضورة النور، الأيتان: 23 و24.



31

اَد ُكلُّ اأُول�ِئَك  َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلبَ�سَ وعن اأبي عبد اهلل Q في تف�ضير قوله تعالى: {اإِنَّ ال�سَّ

ا نظ���ر اإليه،  ا �ش���مع، والب�ش���ر عماّ  قالQ: »ُي�ش���األ ال�ش���مع عماّ
(((

َكاَن َعْن���ُه َم�ْسوؤُولاً}

.
(2(

ا عقد عليه« والفوؤاد عماّ

الأر�ض 5 .

ت�ضهد للموؤمن بما قام عليها من الطاعات وال�ضالة، وت�ضهد على العا�ضين بما ع�ضوا 

على ظهرها.

عن اأبي عبد اهلل Q في جواب من �ض���األه: »ي�ش���لاّي الرجل نوافله في مو�ش���ع اأو 

.
(3(

يفرقها؟، قال Q: ل بل ها هنا وها هنا؛ فاإناّها ت�شهد له يوم القيامة«

الأّيام 6 .

وهي عمر الإن�ض���ان الذي ينق�ض���ي يومًا بعد يوم، لياًل ونهارًا، واأّيام الإن�ض���ان ثالثة 

كم���ا ورد في الرواية: يومًا م�ض���ى لن يعود، ويوٌم ياأتي وقد ياأتي واأنت ل�ض���ت فيه، ويوم 

اأنت فيه فانظر ماذا تفعل.

والإن�ض���ان م�ض���وؤول عن عمره يوم القيامة فيما اأم�ض���اه، وبالتالي فاإّن الأّيام �ضت�ضهد 

عليه  كما ورد الخبر ال�ض���ريف عن الإمام ال�ض���ادق Q قال: »ما من يوم ياأتي على 

اب���ن اآدم اإلاّ ق���ال ل���ه ذلك الي���وم: يا ابن اآدم اأنا ي���وم جديد، واأنا عليك �ش���هيد، فقل فياّ 

خيراً واعمل في خياّراً، ا�ش���هد لك به يوم القيامة، فاإناّك ل�ش���ت تراني بعدها اأبداً. قال 

Q وكان عل���ياّ Q اإذا اأم�ش���ى يق���ول مرحب���اً باللي���ل الجديد والكاتب ال�ش���هيد، 

.
(4(

» اكتبا على ا�شم اهلل، ثماّ يذكر اهلل عزَّ وجلَّ

)))   �ضورة الإ�ضراء، الآية: 36.

)2)   الكافي، ج2، �س37.

)3)   و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س86).

)4)   الكافي، ج2، �س523.
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) � اإّن عالم البرزخ هو الحد الفا�ض���ل بين الدنيا والآخرة، وهو عالم فيه اأثار لذنوبنا 

منها:

� �ضغطة القبر و�ضوء العذاب فيه.

� قرين ال�ضوء )العمل ال�ضّيئ(.

� الندم والح�ضرة.

2 � واإن عالم الآخرة هو يوم الح�ضاب والميزان وهول الموقف، وهو عالم � اأي�ضًا � فيه 

اأثار لذنوبنا، منها:

� افت�ضاح الذنوب المذنبين بعد �ضترها في الدنيا.

� المذّلة وت�ضّبب العرق من الوجوه.

� ين�ضاه اهلل بعدما ن�ضي العبد رّبه في الدنيا.

3 � اإن العا�ض���ي المتكّب���ر والطاغ���وت ف���ي الدنيا، قد يه���رب من المحاكم���ة بقدراته 

، ويك���ون اهلل تعالى �ض���اهد على جرائمه،  ال�ض���يطانية، ولك���ن ي���وم القيامة ل مفرَّ

هذا ف�ض���اًل عن �ض���هادة جوارحه واأع�ضاء ج�ض���ده التي ارتكب بها اأفظع الجرائم 

والآثام.
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للمطالعة

المبادرة اإلى �سالح الأعمال

من خطبة لأمير الموؤمنين Q في المبادرة اإلى �ضالح الأعمال قال:

»فاتق���وا اهلل عب���اد اهلل وبادروا اآجالك���م باأعمالكم، وابتاعوا ما يبق���ى لكم بما يزول 

عنك���م، وترّحلوا فق���د ُجّد بكم، وا�ض���تعّدوا للموت فق���د اأظّلكم، وكونوا قومًا �ض���يح بهم 

فانتبهوا، وعلموا اأّن الدنيا لي�ضت لهم بدار فا�ضتبدلوا، فاإّن اهلل �ضبحانه لم يخلقكم عبثًا 

ولم يترككم �ضدى، وما بين اأحدكم وبين الجّنة اأو النار اإّل الموت اأن ينزل به، واإّن غايًة 

تنق�ض���ها اللحظة وتهدمها ال�ضاعة لجديرة بق�ض���ر المّدة، واإّن غائبًا يحدوه الجديدان؛ 

الليل والنهار، لحرّي ب�ضرعة الأوبة، واإن قادمًا يقدم بالفوز اأو ال�ضقوة، لم�ضتحّق لأف�ضل 

َح  العّدة، فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به اأنف�ضكم غدًا، فاتقى عبٌد رّبه، َن�ضَ

نف�ض���ه وقدم توبته وغلب �ضهوته، فاإّن اأجله م�ضتوٌر عنه، واأمله خادع له، وال�ضيطان موكلٌّ 

به، يزّين له المع�ضية ليركبها، ويمّنيه بالتوبة لُي�ضوفها، اإذا هجمت منّيته عليه اأغفل ما 

يكون عنها، فيا لها ح�ضرة على كّل ذي غفلة، اأن يكون عمره عليه حّجة، واأن توؤّديه اأّيامه 

اإلى ال�ضقوة. ن�ضاأل اهلل �ضبحانه اأن يجعلنا واإّياكم مّمن ل تبطره نعمة، ول تق�ضر به عن 

طاعة رّبه غاية، ول تحّل به بعد الموت ندامٌة، ول كاآبة«.

نهج البالغة، الخطبة 64، �ص95
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ال�ستخفاف بالذنوب

3

:Q من دعاء اأبي حمزة الثمالي للإمام زين العابدين
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عن اأمير الموؤمنين علّي Q اأّنه قال:

، وقال Q: اأ�ش���داّ الذنوب ما 
(((

»اأ�ش���داّ الذنوب )عند اهلل( ذنب ا�ش���تهان به راكبه«

.
(((

ا�شتخفاّ به �شاحبه«

لقد �ض���ّدد اهلل في القراآن الكريم على م�ض���األة الطاعة والمع�ضية، فاأولهما اهتمامًا 

كبي���رًا في العديد من الآيات القراآنية، تارة من جهة الترغيب بفعل الطاعات واكت�ض���اب 

الح�ضنات ، واأخرى من جهة الترهيب والتحذير عن فعل المعا�ضي والموبقات واكت�ضاب 

ال�ض���ّيئات. هذا وقد حّدد القراآن - اأي�ض���ًا- نوعّية العالقة م���ع اهلل الخالق الموجد لهذا 

الإن�ضان.

 كيف ينظر اإلنسان إىل هذه العالقة؟

هل هي عالقة العبد مع �ضّيده وخالقه؟ اأم اأّنها عالقة العبد الآبق مع موله؟ وهل هي 

عالقة العبودّية هلل اأم العبودّية للهوى وال�ض���هوات وال�ض���يطان؟ وهل هي عالقة المعترف 

بحّق �ضّيده ووجوب �ضكر ِنعمه، اأم الم�ضتخّف به وبالنعم التي اأنعمها اهلل عليه؟

فاهلل عزَّ وجلَّ الذي هو اأرحم الراحمين هو اأي�ضًا �ضديد العقاب. قد حّذر من قّهارّيته 

و�ض���طوته وغ�ض���به، والجراأة على معا�ض���يه وال�ض���تخفاف بحّقه، وارتكاب نواهيه مهما 

كبرت ومهما �ض���غرت، فعن النبّي P: »ل تنظروا اإلى �ش���غر الذنب ولكن انظروا اإلى 

.
(3(

َمن اجتراأتم«

))) و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س2)3.

)2) نهج البالغة، �س 559، الرقم 477.

)3)   بحار الأنوار، ج74، �س70).
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ولذا ينبغي على العبد الموؤمن التقي المعترف بحق العبودّية  والطاعة، اأن ل ي�ضتخّف 

باأي ذنٍب مهما �ض���غر في عينه؛ لأّن ذلك �ض���يكون مدعاة اأي�ضًا للمداومة عليه، وارتكاب 

ما هو اأكبر منه.

ولقد �ضّددت الروايات ال�ض���ريفة الواردة عن اأهل بيت الع�ضمة والطهارةR على 

خطورة هذا المر�س، وحّذرت منه وذكرت اآثاره الخطيرة، التي تزيد الإن�ض���ان غرقًا في 

اأوحال الغفلة و�ضكرة البتعاد عن اهلل.

:Qروي عن اأبي اأ�ضامة زيد ال�ضّحام قال: قال اأبو عبد اهلل ال�ضادق

رات من الذنوب فاإناّها ل تغفر.  »اتقوا المحقاّ

قلت: ما المحّقرات؟ 

.
(((

قال: الرجل يذنب فيقول: طوبى لي لو لم يكن لي غير ذلك«

وقد ي�ض���اب الإن�ض���ان بمر�س ال�ض���تخفاف ويعتاد على ذلك اإّما غفل���ة وجهاًل، واإّما 

عنادًا وتعّنتًا، وهذا ما يوؤّدي اإلى الهالك والخ�ضران في الدنيا والآخرة.

وبن���اًء على الروايات ال�ض���ريفة، فاإّن مفهوم ال�ض���تخفاف مفهوم ع���اّم له العديد من 

الم�ض���اديق �ض���واء من حيث حال الم�ض���تخف، اأم من حيث مراتب ال�ضتخفاف. و�ضوف 

ن�ضير بنحو اإجمالي ل على �ضبيل الح�ضر اإلى بع�س هذه المراتب:

فالم�ضتخّف تارة يكون م�ضتخفًا بنف�ضه ظالمًا لها ل يوؤّدي حّقها، وتارة اأخرى ي�ضتخّف 

بعمل���ه اأو بنوع  الذنب الذي يرتكبه �ض���واء من حيث ترك بع����س الطاعات، اأم فعل بع�س 

المعا�ض���ي. والأعظم من كّل ذلك هو ا�ضتخفاف الإن�ضان برّبه وخالقه، فيتخذ اآيات اهلل 

وما اأنذر به هزوًا. 

وقد اأ�ضار القراآن اإلى هذه الطائفة في قوله تعالى:

.
(2(

بُوا ِباآيَاِت اهلِل َوَكانُوا ِبَها يَ�ْستَْهِزوؤُون} واأَى اأَن َكذَّ {ثُمَّ َكاَن َعاِقبََة الَِّذيَن اأَ�َساوؤُوا ال�سُّ

)))   الكافي، ج2، �س287.

)2)   �ضورة الروم، الآية: 0).
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، فاإناّه من  اك���م والتهاون باأم���ر اهلل عزَّ وج���لَّ وعن الإمام ال�ض���ادق Q ق���ال: »اإياّ

.
(((

تهاون باأمر اهلل اأهانه اهلل يوم القيامة«

أنواع االستخفاف

ال�شتخفاف باأمر اهلل واآياته 1 .

وا ِبِه اْلَح���قَّ َواتََّخُذوا اآيَاِتي َوَما  ْدِح�سُ
ُ
وا ِباْلبَاِطِل ِلي

ُ
يق���ول اهلل تعالى: {َويَُجاِدُل الَِّذيَن َكَف���ر

.
(2(

ا} اأُنِذُروا ُهُزواً

التهاون في العبادة 2 .

�ض���واء من حيث اأ�ض���ل القيام بها اأم من حيث التيان ببع�س العبادات وترك البع�س 

الآخر: كالتيان بال�ض���الة وال�ضوم وترك الحج والخم�س مثاًل. اأو من حيث ال�ضتخفاف 

في اأداء حّق بع�س العبادات بذاتها: كال�ضتخفاف بال�ضالة �ضواء اأي�ضًا من حيث الأجزاء 

 :Q وال�ض���رائط اأو ح�ضور القلب والخ�ض���وع فيها... الخ وقد ورد عن الإمام ال�ضادق

.
(3(

»اإن �شفاعتنا ل تنال م�شتخفاً ب�شالته«

التهاون في اأكل المال الحرام والنجا�شات 3 .

 فيها 
)4(

يروى اأن رجاًل اأتى اإلى الإمام الباقر Q فقال له: »وقعت فاأرة في خابية

�شمن اأو زيت فما ترى في اأكله؟.

فقال له اأبو جعفر Q: ل تاأكله.

فقال له الرجل: الفاأرة اأهون عليَّ من اأن اأترك طعامي من اأجلها.

)))   بحار الأنوار، ج69، �س227.

)2)   �ضورة الكهف، الآية: 56.

)3)   بحار الأنوار، ج79، �س227.

)4)   الخابية: هي الجرة الكبيرة لتخزين ال�ضمن وما �ضابه.
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ا�ش���تخففت  واإناّم���ا  بالف���اأرة  ت�ش���تخفاّ  ل���م  ���ك  اإناّ  :Qجعف���ر اأب���و  ل���ه  فق���ال 

.
(((

بدينك...«

ولذا ل بّد للموؤمن من عدم ال�ضتخفاف بطعامه ول �ضّيما اللحوم، من حيث الطهارة 

والنجا�ض���ة؛ لأّن لها اآثارًا تكوينّية روحّية على ج�ض���مه وقلبه، واأثارًا تكليفية ت�ضريعّية من 

حيث الحرمة والعقاب.

وكذلك ل بّد من مراعاة المال الحرام والم�ض���تبه؛ لأّنه �ضي�ضاأل عنه يوم القيامة، من 

اأين جيء به؟ وفي اأين تّم �ضرفه؟

ع���ن الإم���ام اأبي جعف���ر الباقر Q قال: »قال ر�ش���ول اهلل P: ل ت���زول قدما 

عب���ٍد ي���وم القيام���ة م���ن بين ي���دي اهلل حتاّى ي�ش���األه ع���ن اأربع خ�ش���ال: عم���رك فيما 

نا اأهل  اأفنيته، وج�ش���دك فيما اأبليته، ومالك من اأين ك�ش���بته، واأين و�شعته، وعن حباّ

.
(2(

»R البيت

. 4 التهاون في عباد اهلل

عن الإمام ال�ضادق Q عن اآبائه عن ر�ضول اهلل P � في حديث المناهي � قال: 

»ومن ا�ش���تخفاّ بفقير م�ش���لٍم فقد ا�شتخفاّ بحقاّ اهلل، واهلل ي�شتخفاّ به يوم القيامة اإل 

.
(3(

اأن يتوب«

وع���ن الإمام عل���ّي Q قال: »ل تحق���رناّ عبداً اآت���اه اهلل علماً ف���اإناّ اهلل له يحقره 

.
(4(

حين اآتاه اإياه«

احتقار �شغائر الذنوب. 5

رناّ �ش���يئاً واإن �شغر في اأعينكم، فاإناّه ل  وعن الر�ض���ول الأعظم P قال: »األ ل تحقاّ

)))   التهذيب، ج)، �س420

)2)   بحار الأنوار، ج7، �س259.

)3)   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س266.

)4)   بحار الأنوار، ج2، �س44.
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�شغيرة ب�شغيرة مع الإ�شرار، ول كبيرة بكبيرة مع ال�شتغفار، األ واإناّ اهلل �شائلكم عن 

.
(((

اأعمالكم...«

ع���ن اأمير الموؤمنين Q ق���ال: »ل تحقرناّ �ش���غائر الآثام فاإناّه���ا الموبقات، ومن 

.
(2(

راته اأهلكته« اأحاطت به محقاّ

آثار االستخفاف والتهاون
لال�ض���تخفاف والتهاون باأمر اهلل ودينه واآياته، وللذنوب والمعا�ض���ي اآثاٌر خطيرة في 

الدنيا والآخرة، �ضوف ن�ضير اإلى اأهّمها:

) � تورث الغفلة عن ذكر اهلل.

2 � ق�ضاوة القلب واأ�ضوداده.

3 � الخروج من ولية اهلل والدخول في ولية ال�ضيطان.

4 � طريق اإلى ارتكاب الكبائر.

5 � اأهانه اهلل وافت�ضاحه يوم القيامة.

6 � نق�ضان العمر والرزق.

7 � بغ�س اهلل له.

8 � ن�ضيان اهلل له في الآخرة.

ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة اأَْعَمى * 
ُ
ا َونَْح�ُسر ن���كاً ْعَر�َس َعن ِذْكِري َفاإِنَّ لَُه َمِعي�َسةاً �سَ ق���ال تعال���ى: {َوَمْن اأَ

يتََها َوَكَذِلَك اْليَْوَم  ا  * َقاَل َكَذِل���َك اأَتَْتَك اآيَاتُنَا َفنَ�سِ يراً ْعَمى َوَقْد ُكنُت بَ�سِ تَِني اأَ
ْ
َق���اَل َربِّ ِلَم َح�َسر

.
(3(

تُن�َسى}

9 � العذاب في الآخرة.

.
(4(

ِهيٌن } ا اأُْولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب مُّ ئاًا اتََّخَذَها ُهُزواً ْ
{َواإَِذا َعِلَم ِمْن اآيَاِتنَا �َسي

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج5، �س))).

)2)   غرر الحكم، �س86)، الحديث 3569.

)3)   �ضورة طه، الآيات 24) اإلى 26).

)4)   �ضورة الجاثية، الآية: 9.
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0) � الحرمان من ال�ضفاعة.

)) � الخلود في النار.

ْنيَا َفاْليَْوَم َل يُْخَرُجوَن ِمْنَها َوَل ُهْم  ْتُكُم اْلَحيَاُة الدُّ ا َوَغرَّ {َذِلُك���م ِباأَنَُّكُم اتََّخْذتُْم اآيَاِت اهلِل ُهُزواً

.
(((

وَن}
ُ
يُ�ْستَْعتَب

االستخفاف بالصالة
ا َولَِعباًا َذِلَك  َلِة اتََّخُذوَه���ا ُهُزواً يق���ول اهلل ع���زَّ وجلَّ في حكم كتاب���ه: {َواإَِذا نَاَدْيتُْم اإِلَى ال�سَّ

.
(2(

ِباأَنَُّهْم َقْوٌم لَّ يَْعِقُلوَن}

، فهي ال�ض���لة والرابطة  ل يخفى ما لل�ض���الة من الأهمّية والف�ض���ل عند اهلل عزَّ وجلَّ

بين العبد وموله، وقد اأمرنا باإقامتها، واإتيانها، والمحافظة عليها، وال�ضتعانة بها. وفي 

المقابل نهانا عن تركها وال�ضتخفاف بها، اأو ال�ضتغال عنها بالبيع واللهو.

 ،P وهي قّرة عين النبّي ،R وه���ي اآخر و�ض���ايا الأنبياء والأولياء عند مماته���م

واأف�ض���ل الأعم���ال والفرائ����س بع���د المعرفة. واأن ال�ض���تخفاف به���ا يوؤّدي اإل���ى حرمان 

�ض���فاعتهم R. وفي المقابل فهي اأبغ�س الأعمال اإلى ال�ضيطان واتباعه، حيث ينادي 

عند ال�ض���الة وروؤية عباد اهلل ي�ضلون بالويل والثبور، ويقول: اأطاعوا فع�ضيت، و�ضجدوا 

فاأبيت، وقد ا�ض���تنفر جنوده ليرى ما يفعل به���وؤلء العباد، وكان قرارهم وما اجتمع عليه 

اأمره���م هو اتيانهم من ناحية ال�ض���الة و�ض���رفهم عنه���ا اإما بتركه���ا، اأو اإلهائهم عنها، 

وعدم الخ�ضوع والخ�ضوع فيها، واإذا فعل العبد ذلك ا�ضتحوذ عليه ال�ضيطان فاأ�ضبح من 

جنوده واأعوانه والعياذ باهلل.

مراتب االستخفاف بالصالة
1 � ال�ش���تخفاف باأ�شل ال�ش���الة: بمعنى عدم اتيانها وتركها كلّيًا، ومثل هذا الإن�ضان 

يموت يهوديًا اأو ن�ضرانيًا كما ورد في الخبر.

)))   �ضورة الجاثية، الآية: 35.

)2)   �ضورة المائدة، الآية: 58.
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2 � اتيانه���ا ت���ارة وتركه���ا اأخ���رى: حي���ث اأن بع�س النا�س مثاًل ل ي�ض���ّلي اإل في �ض���هر 

رم�ضان.

3 � اتيان بع�شها وترك الباقي منها.

كترك �ضالة ال�ضبح مثاًل.

4 � التيان بها ل في وقتها ووقت ف�شيلتها بل عند التذكر.

5 � ال�شتغال بالعمل والبيع والتجارة في وقتها ول �شيما �شالة الجمعة.

6 � عدم التيان بها جماعة مع القدرة عليها.

7 � عدم الهتمام باأجزائها و�شرائطها كالو�شوء، والقراءة، وح�شن الركوع وال�شجود 

فيها.

8 � عدم ح�شور القلب فيها.

O رواية الزهراء
 P اأّنها �ض���األت اأباها محّمدًا ،P عن فاطمة �ض���ّيدة الن�ض���اء وابنة �ض���ّيد الأنبياء

فقالت:

»يا اأبتاه، ما لمن تهاون ب�شالته من الرجال والن�شاء؟

قال P: يا فاطمة من تهاون ب�ش���الته من الرجال والن�ش���اء، ابتاله اهلل بخم�ص 

ع�ش���رة خ�ش���لة: �ش���تاّ منها في دار الدنيا، وثالث عند موته، وثالث في قبره، وثالث 

في يوم القيامة اإذا خرج من قبره.

ا اللواتي ت�شيبه في دار الدنيا: فاأماّ

فالأول���ى: يرف���ع اهلل البرك���ة م���ن عم���ره، والثاني���ة يرف���ع اهلل البرك���ة م���ن رزق���ه، 

والثالثة يمحو اهلل عزَّ وجلَّ �شيماء ال�شالحين من وجهه، والرابعة كل عمٍل يعمله ل 

يوؤجر عليه، والخام�شة ل يرتفع دعاوؤه اإلى ال�شماء، وال�شاد�شة لي�ص له حظٌّ في دعاء 

ال�شالحين.
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ا اللواتي ت�شيبه عند موته: واأماّ

فاأولهناّ اأناّه يموت ذلياًل، والثانية يموت جائعاً، والثالثة يموت عط�شاناً فلو �شقي 

من اأنهار الدنيا لم يرو عط�شه.

ا اللواتي ت�شيبه في قبره: واأماّ

فاأولهناّ يوكل اهلل به ملكاً يزعجه في قبره، والثانية ي�ش���يق عليه قبُره، والثالثة 

تكون الظلمة في قبره.

ا اللواتي ت�شيبه يوم القيامة اإذا خرج من قبره: واأماّ

فاأولهناّ اأن يوكل اهلل به ملكاً ي�شحبه على وجهه والخالئق ينظرون اإليه، والثانية 

.
(((

يه وله عذاب األيم« يحا�شبه ح�شاباً �شديداً، والثالثة ل ينظر اهلل اإليه ول يزكاّ

) � اإّن ال�ض���تخفاف بالذن���وب )كبيره���ا و�ض���غيرها( هي من اأ�ض���ّد الذنوب عند اهلل 

تعالى.

2 � اإّن ال�ضتخفاف باأحكام اهلل تعالى والتهاون في عبادته له اآثار كثيرة، منها ق�ضاوة 

القل���ب والغفلة عن ذكر اهلل تعالى، والأعظم ه���و الخروج من ولية اهلل والدخول 

في ولية ال�ضيطان.

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س23؛ بحار الأنوار، ج80، �س)2.
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للمطالعة

 

ا�ستخفاف ثعلبة

قيل اأن ثعلبة بن حاطب الأن�ض���ارّي اأتى ر�ض���ول اهلل P فقال: يا ر�ضول اهلل اأدع اهلل 

اأن يرزقني ماًل. 

فقال الر�ضول P: ويحك يا ثعلبة اذهب واقنع بما عندك، فاإّن ال�ضاكر اأح�ضن مّمن 

له مال كثير ل ي�ض���كره، فذهب ورجع بعد اأّيام، وقال يا ر�ض���ول اهلل P: اأدع اهلل تعالى 

اأن يعطيني ماًل. 

فقال الر�ض���ول P: األي�س  لك بي اأ�ضوة فاإني بعّزة عر�س اهلل لو �ضئت ل�ضارت جبال 

ة. الأر�س لي ذهبًا وف�ضّ

فذهب ثّم رجع فقال: يا ر�ض���ول اهلل P �ض���ل اهلل تعالى اأن يعطيني ماًل فاإّني اأوؤّدي 

حّق اهلل واأوؤّدي حقوقًا واأ�ضل به الرحم.

 فقال الر�ضول P: اللهماّ اأعِط ثعلبة ماًل.

وكان لثعلب���ة غنيمات فب���ارك اهلل فيها حّتى تتزايد كما تزاي���د النمل، فلّما كثر ماله 

 ،P كان يتعاهده بنف�ض���ه، وكان قبله ي�ضّلي ال�ضلوات الخم�س في الم�ضجد مع الر�ضول

 P فبن���ى مكان���ًا خارج المدينة لأغنامه ف�ض���ار ي�ض���ّلي الظهر والع�ض���ر مع الر�ض���ول

و�ض���الة ال�ض���بح والمغرب والع�ض���اء في ذلك المكان، ثّم زادت الأغن���ام فخرج اإلى دار 

كبير بعيٍد عن المدينة، فبنى مكانًا فذهبت منه ال�ضلوات الخم�س وال�ضالة في الم�ضجد 

والجماعة والقتداء بر�ض���ول اهلل P، وكان ياأتي الم�ض���جد يوم الجمعة ل�ضالة الجمعة 

فلّما كثر ماله ذهب منه �ضالة الجمعة، فكان ي�ضاأل عن اأحوال المدينة ممن يمّر عليه.
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فقال الر�ضول P: ما �شنع ثعلبة؟

قالوا: يا ر�ض���ول اهلل اإّن له اأغنامًا ل ي�ض���عها واد، فذهب اإلى الوادي الفالني وبنى فيه 

منزًل واأقام فيه. 

فقال الر�ضول P: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة...«.

يِهم ِبَها}  ُهْم َوتَُزكِّ
ُ
ر َدَق���ةاً تَُطهِّ ���ة اإّنه نزلت اآية ال�ض���دقة {ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ وتتّمة الق�ضّ

فاأر�ض���ل الر�ض���ول P رجلين اإلى ثعلبة لأخذ ال�ض���دقة منه، ولّما اأخبراه مقالة الر�ضول 

 P ق���ال لهما: هذه اأخ���ت الجزية. وامتنع عن دفعها، فرج���ع الرجالن اإلى النبّي P

فلّما راآهما قال لهما: يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة ما فعل ثعلبة.

م�شتدرك الو�شائل، ج13، �ص256



المجاهرة بالإثم 

4

:Q من دعاء اأبي حمزة الثمالي للإمام �سيد ال�ساجدين
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.
(((

َر ِباآيَاِت َربِِّه ثُمَّ اأَْعَر�َس َعْنَها اإِنَّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ُمنتَِقُموَن } ن ُذكِّ {َوَمْن اأَْظَلُم ِممَّ

من ال�ضفات القبيحة، التي قد يّت�ضف بها بع�س الع�ضاة والف�ّضاق الذين خرجوا من 

ولية اهلل ودخلوا في ولية الطاغوت، �ضفة الطغيان والمجاهرة بالإثم والفجور.

اإذ اأّن هناك بع�س الأفراد مّمن يرتكب المعا�ضي، لكّنه ي�ضتتر بها خوفًا من افت�ضاحه بين 

النا�س، وهذا الإن�ضان مع جراأته على موله، اإّل اأّنه ل يجروؤ على المجاهرة بما يقوم به.

وهن���اك بع�س اآخر من الع�ض���اة، اأكثر جراأًة من غيره؛ فهو م���ع جراأته على اهلل فاإّنه 

يتج���ّروؤ علي���ه طغيانًا وعل���وًا وا�ض���تكبارًا في الأر�س، بارتكابه المعا�ض���ي �ض���ّرًا وعالنية، 

ا�ض���تهتارًا وا�ض���تخفافًا برّبه وبنف�ض���ه وبغيره، وهو ل يبالي بما قال وبما فعل ول بما قيل 

فيه.

وبع�س من هوؤلء قد يرتكب المع�ضية العلنّية جهاًل وغفلًة، اإّل اأّن البع�س الآخر منهم 

يرتكبها مع علمه بذلك عمدًا وق�ض���دًا وعن �ضابق اإ�ضراٍر وت�ضميم، كما هو حال فرعون 

الذي بارز اهلل بالمحاربة، واّدعى الربوبّية واأظهر الف�ضوق والفجور، وهذا ما ينطبق على 

معاوية ويزيد وفراعنة هذا الع�ضر ال�ضهاينة لعنهم اهلل.

وق���د حّذرن���ا اهلل في كتاب���ه العزيز وعلى ل�ض���ان النبّي P واأه���ل البيت R من 

الطغيان مطلقًا، والمجاهرة بالإثم والمع�ض���ية والف�ضوق والف�ضاد في الأر�س، وقد توّعد 

اهلل على ذلك بالنتقام والهالك والخذلن والعذاب الأليم.

فعل���ى الإن�ض���ان العاقل اأن ل يذنب بتاتًا اإمتث���اًل لأمر رّبه القائ���ل: {َوَذُروْا َظاِهَر الإِْثِم 

)))   �ضورة ال�ضجدة، الآية: 22.
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، {َوَل تَْقَربُوْا اْلَفَواِح�َس َما َظَهَر 
(((

ْجَزْوَن ِبَما َكانُوْا يَْقتَِرُفوَن}
ُ
وَن الإِْثَم �َسي

ُ
ب َوبَاِطنَُه اإِنَّ الَِّذيَن يَْك�سِ

.
(2(

ِمْنَها َوَما بََطَن}

لأّن المع�ضية مع�ضيٌة �ضواء كانت �ضغيرة اأم كبيرة، و�ضواء كانت �ضرّية اأم علنّية، لأّن 

العبد العا�ضي بمع�ضيته قد تعّر�س ل�ضخط رّبه وغ�ضبه.

ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q قال: »اإتاّقوا معا�ش���ي اهلل في الخلوات فاإناّ ال�ش���اهد هو 

.
(3(

الحاكم«

اإّل اأّن التتّب���ع في القراآن والروايات ي�ض���ير اإلى اأّن حال العاِلم بالمع�ض���ية يختلف عن 

حال الجاهل بها.

وكذلك فاإّن المختار في تركها اأو فعلها يختلف حاله عن الم�ضطّر اإليها.

واأي�ض���ًا فاإّن حال الم�ضتتر بالمع�ض���ية � ورغم طغيانه وا�ضتحقاقه للعقاب � اأهون حاًل 

من المعلن بها؛ لأّن الم�ض���تتر قد ي�ض���تر اهلل عليه فال يف�ض���حه، ويمهله حّتى ي�ض���تغفر، 

ويتوب من ذنبه اإلى رّبه فيتوب اهلل عليه.

ة مع علمه بها - فقد ورد التحذير بنزول النقمة عليه  واأّما المعلن للمع�ضية - وخا�ضّ

حين ارتكابه للمع�ض���ية، واأّنه ل اأمل له بالنجاة، واأّن فعله مانع من التوبة، واأّن فعله اأ�ضّد 

واأعظم ظلمًا، واأّن عذابه اأكبر، واأّنه يخّلد في النار...

آثار املجاهرة بالذنب
���ة ب���ه، وقد ذكرت ف���ي القراآن الكري���م، والروايات  للمجاه���رة بالذنب اآثاره الخا�ضّ

ال�ضريفة عن اأهل بيت الع�ضمة والطهارةR، مّما يوؤّكد على خطورتها ووجوب الحذر 

منها والبتعاد عنها، نذكر منها:

)))   �ضورة الأنعام، الآية: 20).

)2)   �ضورة الأنعام، الآية: )5).

)3)   و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س239.



51

تعجيل النقم 1 .

.
(((

ل النقم« عن اأمير الموؤمنين Q قال: »مجاهرة  اهلل �شبحانه بالمعا�شي تعجاّ

اأ�شّد الماآثم 2 .

.
(2(

»اإياّاك والمجاهرة بالفجور فاإناّها من اأ�شداّ الماآثم«

عدم العافية 3 .

ت���ي معاف���ة اإلاّ المجاهري���ن الذي���ن يعملون العم���ل بالليل في�ش���تره رباّه، ثماّ  »كلُّ اأماّ

.
(3(

ي�شبح فيقول: يا فالن اإناّي عملت البارحة كذا وكذا...«

الخذلن 4 .

عن الإمام الر�ضا Q قال: »المذيع بال�شيئة مخذول، والم�شتتر بال�شيئة مغفور 

.
(4(

له«

عدم النجاة 5 .

ة،  نا من هذه الأماّ ع���ن اأبي عبد اهلل Q قال: »اإناّي لأرجو النجاة لم���ن عرف حقاّ

اإلاّ لأحد ثالثة: �ش���احب �ش���لطان جائر، و�ش���احب هوى، والفا�ش���ق المعلن، ثماّ تال: 

.
(5(

ُكُم اهللُ }«
ْ
وَن اهللَ َفاتَِّبُعوِني يُْحِبب

ُّ
{ُقْل اإِن ُكنتُْم تُِحب

اإلبتهاج بالذنوب واملعاصي
ُي�ض���اهد اأّن بع����س الع�ض���اة - م�ض���افًا اإلى ارتكابه���م الذنب والمجاهرة ب���ه علنًا – 

يظهرون طغيانهم وتبّجحهم اأمام الآخرين باأّنه كّذب  و�ضرق وزنى ونظر... الخ، مبتهجًا 

بذلك ومتلّذذًا بما قام به، فرحًا م�ضرورًا بذنبه، وهذا من اأقبح ال�ضفات التي قد يّت�ضُف 

بها العبد العا�ضي، وقد ورد التحذير والنهي عنها وذكر بع�س اآثارها.

)))   غرر الحكم، �س00).

)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج))، �س368.

)3)   ميزان الحكمة، ج2، �س988.

)4)   بحار الأنوار، ج70، �س356.

)5)   الكافي، ج8، �س28).
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روي ع���ن الإمام ال�ض���ّجاد Q اأّنه قال: »اإياّاك والإبته���اج بالذنب، فاإن الإبتهاج به 

.
(((

اأعظم من ركوبه«

ح بالفجور«. وعنه اأي�ضًا: »ل وزر اأعظم من التبجاّ

من آثار اإلبتهاج بالذنب:

الخ�شران: 1 .

ح بالرذائل«. عن الإمام علّي Q قال: »ل يفلح من يتبجاّ

الذّل: 2 .

ذ بمعا�شي اهلل اأورثه اهلل ذلًّ«. وعنه Q اأي�ضًا: »من تلذاّ

العذاب الأليم: 3 .

وقال Q: »حالوة المع�شية يف�شدها األيم العقوبة«.

دخول النار: 4 .

عن ر�ضول اهلل P قال: »من اأذنب ذنباً وهو �شاحك دخل النار وهو باٍك«.

الركون إىل الظاملني
ُكُم النَّاُر َوَما لَُكم مِّن ُدوِن اهلِل ِمْن اأَْوِليَاء ثُمَّ  َكنُوْا اإِلَى الَِّذيَن َظَلُموْا َفتََم�سَّ

ْ
ق���ال تعالى: {َوَل تَر

.
(2(

وَن}
ُ
ر َل تُن�سَ

من الم�ض���ائل الهاّمة المرتبطة بالمجاهرة بالف�ضق والفجور والطغيان، عدم الركون 

اإلى هوؤلء الظلمة الطغاة، واإعانتهم على اإثمهم ومعا�ضيهم؛ لئاّل تم�ّضنا النار باإتباعهم، 

وعدم نهيهم عن المنكر، والدخول فيما دخلوا فيه، ومحّبة بقائهم، وبالتالي بقاء الف�ضاد 

والظلم في المجتمع و�ضيوعه.

ل���ذا فاإّن اأدّلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدّل على لزوم الوقوف في 

)))  ميزان الحكمة، ج2 �س99.

)2)   �ضورة هود، الآية: 3)).
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وجه الع�ضاة والظلمة، وردعهم عن ظلمهم، وعدم اإعانتهم في اإثمهم ومعا�ضيهم.

وهذا ما قام به الأنبياء العظامQ والأئّمة الطاهرونQ ومن بعدهم العلماء 

المجاهدون والموؤمنون الأتقياء؛ اإذ نه�ضوا بكّل ما اأوتوا من قّوة وعزم، م�ضتعينين باهلل، 

ل يخ�ض���ون مع���ه اأحدًا، ول يخافون ف���ي اهلل لومة لئم، لتبليغ ر�ض���الت اهلل واإعالء كلمة 

التوحيد واإقامة العدل في الأر�س.

عن اأمير الموؤمنين Q قال: »اللاّهم اإناّك تعلم اأناّه لم يكن الذي كان مناّا مناف�ش���ًة 

في �شلطان، ول التما�ص �شيٍء من ف�شول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، ونظهر 

الإ�ش���الح ف���ي ب���الدك، فياأمن المظلومون من عب���ادك، وتقام المعطلاّ���ة من حدودك... 

���ه ل ينبغ���ي اأن يكون على الف���روج والدم���اء، والمغانم والأح���كام واإمامة  وق���د علمت���م اأناّ

لهم بجهله، ول الجافي  الم�شلمين، البخيُل فتكون في اأموالهم نهمته، ول الجاهل فُي�شاّ

ول فيتاّخذ قوماً دون قوٍم، ول المرت�ش���ي في الحكم  فيقطعهم بجفائه، ول الحائف للداّ

.
(((

ة« ل لل�شناّة فُيهلك الأماّ فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون المقاطع، ول المعطاّ

وها هو الإمام الح�ض���ينQ، �ض���ّيد ال�ضهداء، ورمز الت�ض���حية والإباء، وال�ضجاعة 

والعّزة، يقف في وجه يزيد الفا�ضق الظالم، قائاًل له بعد طلب البيعة منه:

ة، ومعدن الر�ش���الة، ومختلف المالئكة، وبنا فتح اهلل وبنا ختم  ا اأهل بيت النبواّ »اإناّ

اهلل، ويزيد رجل فا�ش���ق �ش���ارب الخمر، قاتل النف�ص المحترمة، معلن بالف�شق، ومثلي 

.
(2(

ل يبايع مثله...«

وقالQ في جمٍع من اأ�ضحابه واأهل بيته، م�ضتنه�ضًا لهم للقيام في وجه يزيد:

»فاإناّك���م اإلاّ تن�ش���رونا وتن�ش���فونا، ق���وي الظلم���ة عليك���م، وعمل���وا ف���ي اإطفاء نور 

.
(3(

لنا، واإليه اأنبنا واإليه الم�شير« نبياّكمP، وح�شبنا اهلل وعليه توكاّ

هوؤلء هم قدوتنا في الحياة، نتعّلم منهم درو�س القيام بالتكليف، والت�ض���حية بالنف�س 

)))   �ضرح نهج البالغة، ج8، �س263.

)2)   بحار الأنوار، ج44، �س225.

)3)   تحف العقول، �س239.
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والول���د، وه���و معنى الحياة العزيزة ل الذليل���ة، ونتعّلم الوقوف في وج���ه الظالم الطاغية 

 ،Qالمجترئ على اهلل وعباده، وتكليفنا اليوم تلبية نداء الن�ضرة هلل والأئّمة الطاهرين

للوقوف في وجه الطاغوت الأكبر واأعوانه، رغم قّلة النا�ضر وتعاظم الجائر.

) � اإّن اأ�ض���وداد قلب الإن�ضان بالذنوب ل يجعله يغرق فقط في وحل المعا�ضي والآثام، 

بل يدفعه ذلك اإلى المجاهرة بما يقوم به.

2 � لق���د ح���ذر المولى ع���زَّ وجلَّ من المجاه���رة بالمع�ض���ية والإثم، ووع���د بالنتقام 

والهالك والخذلن لكل من يتجرئ على ذلك.

3 � اإّن م���ن اأب���رز م�ض���اديق المجاه���رة بالإث���م هو الرك���ون اإلى الظالمي���ن والطغاة، 

واإعانتهم على اإثمهم وطغيانهم.
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للمطالعة

روي عن �سفوان الجّمال

.Q قال: دخلُت على الإمام الكاظم

فقالQ لي: يا �ضفوان، كّل �ضيء منك ح�ضن جميل ما خال �ضيئًا واحدًا. 

قلت: جعلت فداك اأّي �ضيء؟ 

قالQ: اإكراوؤك ]اإعارتك  جمالك من هذا الرجل، - يعني هارون – 

قال: واهلل ما اأكريته اأ�ض���رًا ول بطرًا ول لل�ض���يد ول للهو، ولكني اأكريته لهذا الطريق 

- يعني طريق مّكة -، ول اأتوّله بنف�ضي، ولكن ابعث معه غلماني.

 فقالQ لي: يا �ضفوان اأيقع كراوؤك عليهم ؟ 

قلت: نعم جعلت فداك، 

قال : فقالQ لي : اأتحّب بقاءهم حتى يخرج كراوؤك؟ 

قلت : نعم، 

قالQ : من اأحّب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار. 

قال �ض���فوان : فذهبت فبعت جمالي عن اآخرها، فبلغ ذلك اإلى هارون فدعاني فقال 

لي : يا �ضفوان بلغني اأّنك بعت جمالك، 

قلت : نعم، 

قال : ولم؟ 

قلت : اأنا �ضيخ كبير واإّن الغلمان ل يفون بالأعمال؟ 
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فقال : هيهات هيهات، اإّني لأعلم من اأ�ض���ار عليك بهذا، اأ�ض���ار عليك بهذا مو�ضى بن 

جعفر.

قلت : ما لي ولمو�ضى بن جعفر؟ 

فقال : دع هذا عنك فو اهلل لول ح�ضن �ضحبتك لقتلتك.

و�شائل ال�شيعة،ج17، �ص183-182



التواجد في موا�سع التهم

5

في و�سّية الإمام زين العابدين Q ل�لده الباقر Q قال له: 
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 تمهيد:
اإذا كانت الم�ض���تحّبات �ضياجًا للواجبات، بحيث اإّن الإن�ضان الموؤمن اإذا حافظ عليها، 

ر في اأداء الواجبات،  واأتى بها مهتّمًا بالقيام بما ا�ضتطاع منها، فاإّنه بطريق اأولى لن يق�ضّ

كذلك فاإّن المكروهات �ضياج المحّرمات، وبالتالي اإذا هتك الإن�ضان الموؤمن �ضتر المكروه، 

ولم يباِل بفعله فلربما تزّل قدمه اأحيانًا، فيبادر اإلى ارتكاب بع�س المحّرمات.

ومن الم�ض���ائل الخطيرة والبتالئّية عند بع�س الموؤمنين، كما هو م�ضاهد في زماننا 

الحا�ض���ر، تواجدهم وو�ض���ع اأنف�ضهم في موا�ض���ع واأماكن وحالت ل ينبغي لهم التواجد 

فيه���ا، تارًة من ناحية �ضخ�ض���ّية، واأخرى بم���ا يحمله من عنواٍن وم�ض���وؤولّية، وقد عّبرت 

الروايات ال�ض���ريفة عنها بموا�ض���ع التهمة، وه���ا هو اأمير الموؤمنين Q يو�ض���ي ولده 

، وربما 
(((

الح�ضن Q بقوله: »اإياّاك ومواطن التهمة والمجل�ص المظنون به ال�شوء«

يعود ال�ضبب في توّقي موا�ضع ال�ضبهة والتهمة اإلى اأمور منها:

1 -  االنجرار للمعصية:
اإّن هذه الأماكن قد تدفع هذا الإن�ضان � ب�ضبب وجود ال�ضبهات والمحّرمات � اأحيانًا اإلى 

الوقوع فيما ل ُيحمد عقباه، وبالتالي فال يلومّن اإّل نف�ضه كما ورد في الخبر ال�ضريف.

2 - اتهامه باملعصية:
اأّنها مدعاة لتهامه من قبل من يراه و�ضيوع ذلك بين النا�س، وحينئٍذ لن ينفع التبرير 

والإعتذار.

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س37.
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ه  فعن الإمام ال�ض���ادق Q قال: »اتاّقوا مواقف الري���ب، ول يق�ص اأحدكم مع اأماّ

.
(((

في الطريق؛ فاإناّه لي�ص كلاّ اأحٍد يعرفها«

وما ذلك اإّل لدفع التهمة والقيل والقال، فيرحم نف�ض���ه ويرحم غيره، بعدم ا�ضتغابته 

والإ�ضاءة اإليه وف�ضحه.

وفي الخبر عن ر�ض���ول اهلل P قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يقفناّ 

.
(2(

مواقف التهمة«

3 - سوء الظنّ:
اإّن هذا التواجد �ض���يوؤّدي اإلى اإ�ض���اءة الظّن به، ولو من الناحية القلبّية فقط، من دون 

اأن يبرز اإلى الخارج بالكالم، ول �ضّيما الغيبة وغيرها.

عن اأمير الموؤمنين Q قال: »من و�ش���ع نف�ش���ه موا�ش���ع التهمة فال يلومناّ من 

.
(3(

اأ�شاء الظناّ به«

لقد اأ�ضرنا فيما �ضبق وفيما �ضياأتي، اإلى اأّن الإن�ضان الموؤمن العاقل، ل بّد له اأن ي�ضبغ 

كّل اأفعاله واأعماله بال�ضبغة الإلهّية؛ اأي اأن تكون كّل اأحواله الظاهرّية والباطنّية، موافقة 

لل�ضرع المقّد�س، وما اأمر به اهلل عزَّ وجلَّ ور�ضوله واأولي الأمر )�ضالم اهلل عليهم(.

���نه من  وبعبارة اأخرى اأن تكون اأفعاله نابعة من التقوى، التي تحمي الإن�ض���ان وتح�ضّ

الوقوع في ال�ضبهات، لأّنه اإذا نظر من منظار التقوى، ف�ضوف يقي�س كّل فعٍل اأو عمٍل ينوي 

القيام به بميزان ر�ضا اهلل وغ�ضبه، ومن ثّم ُيقدم اأو ل ُيقدم عليه.

ا بين يديه من الَمُثالت  حت له العبر عماّ عن اأمير الموؤمنين Q قال: »اإناّ من �ش����راّ

، وال�ض���رط الأ�ضا�س لح�ضول مثل هذه التقوى، هو 
(4(

م ال�ش����بهات« حجزته التقوى عن تقحاّ

التفّقه في الدين، وتعّلم اأحكام الحالل والحرام، و�ضلوك طريق الإحتياط؛ فاإّن به النجاة.

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س37.

)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج8، �س340.

)3)   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س37.

)4)   نهج البالغة، ج)، �س47.
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مواضع التهمة
ن�ض���ير ها هن���ا اإلى بع�س موا�ض���ع التهمة التي ينبغ���ي الحذر منه���ا اأو الدخول فيها، 

وهي:

مة 1 � الأماكن المحراّ

وهي من اأو�ضح م�ضاديق التهمة لالأخ الموؤمن اإذا تواجد فيها، كنوادي ال�ضهر واأماكن 

الدعارة والم�ضابح المختلطة، التي ل ُيتوّرع فيها عن ارتكاب الحرام...

2 � الأماكن المختلطة

كالأعرا����س الت���ي ل ُيراعى فيها حرمة ال�ض���تماع اإل���ى الغناء، والمو�ض���يقى، والنظر 

المحّرم.

3 � التواجد في الطرقات

وهي من العادات القبيحة عند بع�س الأفراد، وقد ُتالزم النظر المحّرم اإلى الفتيات، 

وُت�ضّبب الحرج لبع�س الأخوات بالمرور من ذلك الطريق.

وق���د نهان���ا اأه���ل البيت R ع���ن الجلو����س في الطرق���ات؛ كما روي ع���ن اأمير 

.
(((

���اك والجلو�ص ف���ي الطرق���ات« الموؤمني���ن Q ُقبيل وفاته اأّنه قال Q: »اإياّ

اكم والجلو�ص في الطرقات، فقالوا  وروي عن ر�ضول اهلل P اأّنه قال لأ�ضحابه: »اإياّ

؛ نتح���ّدث فيها، فقالP: اإذا اأبيت���م اإلاّ المجل�ص  يا ر�ض���ول اهلل ما لنا من مجال�ض���نا بدٌّ

ها. فاعطوا الطريق حقاّ

قالوا: وما حّق الطريق يا ر�ضول اهلل؟

ق���الP: غ�صاّ الب�ش���ر، وكفاّ الأذى، ورداّ ال�ش���الم، والأمر بالمع���روف والنهي عن 

.
(2(

المنكر...«

)))   بحار الأنوار، ج72، �س465.

)2)   نيل الأوطار، ج6، �س59.
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4 � زيارة الأ�شخا�ص الم�شبوهين

الذي���ن تدور حولهم بع�س عالمات ال�ض���تفهام، ل �ض���ّيما مع انفالت الو�ض���ع الأمنّي 

ووجود �ضبكات العمالء والمخبرين.

ل 5 � ف�شول الكالم والتطفاّ

ورد في و�ضّية النبّي P لأبي ذر قوله: »يا اأبا ذر اأترك ف�شول الكالم، وح�شبك من 

.
(((

الكالم ما تبلغ به حاجتك«

اق 6 � �شحبة الأ�شرار والف�شاّ

ول �ضّيما �ضارب الخمر ومتعاطي المخّدرات.

ت  ، كالري���ح اإذا مراّ ���حبة الأ�ش���رار تك�ش���ب ال�ش���راّ ع���ن اأمير الموؤمنين Q قال: »�شُ

.
(2(

بالنتن حملت نتناً«

.
(3(

وعن الإمام ال�ضادق Q قال: »ل ت�شحب الفاجر فاإنه يعلاّمك من فجوره«

الخـَلوة باألجنبيـّة
من اأو�ض���ح الم�ضاديق البارزة لموا�ضع التهمة وجلب اإ�ضاءة الظن بالأخ الموؤمن، وما 

يوؤّدي به للوقوع بالحرام اأمران:

اأ � الخلوة بالأجنبياّة

اأي الجلو�س مع اإمراأة محّرمة عليه في مكان م�ضبوه، وقد ورد النهي الموؤّكد عن ذلك 

ف���ي اأقوال الأئّم���ة R والعلماء، لما في ذلك من المفا�ض���د ول اأقّله���ا النظر المحّرم 

وفوران ال�ضهوة والتلّذذ.

فف���ي دعائ���م الإ�ش���الم: »ع���ن ر�ض���ول اهلل P اأّنه نهى ع���ن محادثة الن�ض���اء � يعني 

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س88).

)2)   غرر الحكم، �س)43.

)3)   بحار الأنوار، ج)7، �س)9).
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غي���ر ذوات الأرح���ام � وقال: »ل يخلوناّ رجل باإمراأة، فما من رجٍل خ���ال باإمراأة اإلاّ كان 

ال�شيطان ثالثهما«.

وعن جعفر بن محمد L قال: »حديث الن�شاء من م�شائد ال�شيطان«.

ب � العقد على الم�شهورة بالزنا

وه���ذه م���ن الم�ض���ائب التي قد يبتل���ي بها البع����س، ولها مفا�ض���د اأخالقّية و�ض���حّية 

واجتماعّية.

اإذ اأّن بع�س ال�ضباب ي�ضعى وراء �ضهوته فيفّت�س عن هذه وتلك، وي�ضاأل عن هذه وتلك، 

فيق���ع في النظر المحّرم وال�ض���وؤال المحّرم الُم�ض���تتبع لالأذى. وقد ت�ض���ل به الحال اإلى 

اإر�ضاء �ضهوته مع اأو�ضخ الن�ضاء واأحقرهّن واأرذلهّن، وهي الم�ضهورة بالزنا. وقد يوؤّدي به 

م والعياذ باهلل، وهذا ما ُي�ضيء للمذهب وللخّط والنهج. �ضّيما  اإلى الوقوع في الزنا المحرَّ

اإذا كان هذا الإن�ضان الموؤمن ي�ضّكل رمزًا اأو �ضعارًا للخّط اأو للمذهب، اأو يحمل م�ضوؤولّية، 

وبذلك ُي�ضيء اإلى اأهل البيت R ويجلب لهم ال�ضنعة والعياذ باهلل.

 

) � اإّن من �ضفات الموؤمن عدم و�ضع نف�ضه في موا�ضع ال�ضبهة والتهمة وما �ضابه.

2 � لقد نّبه الإ�ضالم العزيز اإلى تجّنب موا�ضع ال�ضبهة والتهمة، وذلك لعّدة اأ�ضباب:

اأ � اإّن مثل هذه الموا�ضع قد تدفع بالإن�ضان للوقوع في الحرمة والمنكر.

ب � تكّون اإنطباع �ض���يء عند النا�س حول تواجد الإن�ضان في هكذا موا�ضع، ف�ضاًل عن 

اإ�ضاءة الظن به.

3 � من م�ض���اديق موا�ضع التهمة وال�ض���بهة، اأماكن ارتكاب المحّرمات والمنكر وعدم 

مراعاة ال�ضوابط ال�ضرعّية، ف�ضاًل عن التواجد في الطرقات و�ضحبة الأ�ضرار.
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للمطالعة

الزهد في الدنيا
م���ن خطبة لأمير الموؤمنين يعظ فيها ويزّهد في الدنيا، قال Q: »نحمده على ما 

اأخذ واأعطى وعلى ما اأبلى وابتلى. الباطن لكّل خفية، والحا�ض���ُر لكل �ضريرٍة، العاِلُم بما 

ُتِكنُّ ال�ض���دور وما تخون العيون ون�ض���هد اأن ل اإله غيره واأّن محّم���دًا P نجيبه وُبعيُثه. 

�ضهادًة يوافق فيها ال�ضّر الإعالَن والقلُب الل�ضاَن...

فاإّن���ه واهلِل الِج���دُّ ل اللع���ب والحّق ل الكذب، وم���ا هو اإّل الموت اأ�ض���مع داعيه واأعجل 

حاويه، فال يغرّنك �ض���واد النا�س من نف�ض���ك، وقد راأيت من كان قبلك مّمن جمع المال، 

وح���ذر  الإقالل، واأِمن العواقب، طول اأمل وا�ض���تبعاد اأج���ل، كيف نزل به الموت فاأزعجه 

عن وطنه واأخذه من ماأمنه محموًل على اأعواد المنايا يتعاطى به الرجاُل الرجاَل، حماًل 

على المناكب واإم�ضاكًا بالأنامل، اأما راأيتم  الذين ياأملون بعيدًا ويبنون م�ضيدًا ويجمعون 

كثيرًا كيف اأ�ض���بحت بيوتهم قبورًا وما جمعوا ُبورًا و�ضارت اأموالهم للوارثين، واأزواجهم  

لقوٍم اآخرين، ل في ح�ض���نة فيزيدون، ول من �ض���ّيئة ي�ض���تعتبون. فمن اأ�ض���عر التقوى قلبه 

ز مهل���ه )اأي التعّدم في الخير( وفاز عمله فاهتبلوا هبله���ا )اأي اغنموا خير التقوى(  ب���رَّ

واعمل���وا للجّن���ة عملها، فاإّن الدنيا لم ُتخلق لكم دار مق���ام بل خلقت لكم مجازًا لتزّودوا 

َياِل«. منها الأعمال اإلى دار القرار، فكونوا منها على اأوفاٍز وقّربوا الظهور ِللزِّ

نهج البالغة، الخطبة 132، �ص189



الغيبة 

6 

قال اأمير الم�ؤمنين Q في النهي عن عيب النا�س: 

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س)29.

(((
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تمهيد:
ُكم  �ُسوا َوَل يَْغتَب بَّْع�سُ نِّ اإِْثٌم َوَل تََج�سَّ نِّ اإِنَّ بَْع�َس الظَّ ا مَِّن الظَّ وا َكِثيراً

ُ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْجتَِنب

{يَا اأَ

.
(((

ِحيٌم} اٌب رَّ تاًا َفَكِرْهتُُموُه َواتَُّقوا اهللَ اإِنَّ اهللَ تَوَّ ْ
ِخيِه َمي ن يَاأُْكَل لَْحَم اأَ ا اأَيُِحبُّ اأََحُدُكْم اأَ بَْع�ساً

اأ�ض���رنا فيما م�ض���ى اإلى الآث���ار العامة لرتكاب الذن���وب مطلق���ًا. اإّل اأّن هناك بع�س 

���ة دنيوّيًا واآخروّيًا، وعلى الفرد والمجتمع اأي�ض���ًا وبالتالي ل بّد  الذنوب لها اآثارها الخا�ضّ

من الإ�ضارة اإليها، والطالع على تبعاتها؛ لعّلنا نحذر منها فال نقدم على ارتكابها.

الغيبة وآثارها
الغيب���ة مر�س نف�ض���ّي واجتماعّي قاتل، اأ�ض���بح ف���ي اأّيامنا فاكهة المجال����س ل يتوّرع 

الكثيرون عنه جهاًل وغفلة وتهاونًا عند بع�س، وعمدًا عند البع�س الآخر، ولقد ورد النهي 

د عن الِغيبة في القراآن الكريم والروايات ال�ض���ريفة، لذلك يقول الإمام  الموؤّكد والم�ض���ّدّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

الخمين���ّي }: »اعل���م اأناّ حرم���ة الغيبة محلاّ اتف���اٍق اجمال، بل تعدُّ من �ش���رورياّات 

.
(2(

الفقه ومن المعا�شي الكبيرة والموبقات المهلكة«

وقال بع�شهم: »اأدركنا ال�ضلف ل يرون العبادة في ال�ضوم ول في ال�ضالة، ولكن في 

.
(3(

الكّف عن اأعرا�س النا�س«

ويقول العاّلمة المجل�ض���ي }: »واعلم اأّن ال�ض���بب الموجب للت�ضديد في اأمر الغيبة 

وجعلها اأعظم من كثيٍر من المعا�ض���ي الكثيرة؛ ا�ض���تمالها على المفا�ضد الكلّية المنافية 

)))   �ضورة الحجرات، الآية: 2).

)2)   الأربعون حديثًا، �س283.

)3)   بحار الأنوار، ج72، �س222.
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.
(((

لغر�س الحكيم �ضبحانه بخالف باقي المعا�ضي فاإّنها م�ضتلزمة لمفا�ضد جزئّية«

ولهذا فاإّن �ضلوك �ضبيل اهلل اإّنما يكون ب�ضائر وجوه الأوامر والنواهي، ل باتيان بع�ضها 

وترك بع�ض���ها الآخر؛ لأّن هذا موجٌب للتهاون باأوامر اهلل ونواهيه وبالتالي التهاون باهلل 

ع���زَّ وج���لَّ وجعله في ح���ّدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اأه���ون الناظرين والمراقبين، ب���ل اإّن البع�س قد ل يخاف من 

خالقه بقدر ما يخاف من مخلوقاته.

تعريف الغيبة:
ذكرت تعاريف كثيرة للغيبة اأ�ضهرها »ذكر الإن�شان حال غيبته بما يكره ن�شبته اإليه، 

ا يعداُّّ نق�شاناً في الُعرِف بق�شد النتقا�ص والذم«. مماّ

وقد عّرفها الر�ضول الأعظم P في و�ضّيته لأبي ذر عندما �ضاأله: »قلت يا ر�ضول اهلل 

ما الغيبة؟

 ق���ال P: ذك���رك اأخ���اك بما ه���و فيه فق���د اغتبت���ه، واإذا ذكرته بما لي����ص فيه فقد 

. وقال بع�ضهم في تعريفها: »ذكرك اأخاك بما ي�شوؤوه في ظهر الغيب«.
(2(

بهتاّه«

القيود املأخوذة يف أكثر التعاريف، هي:

اأ � تحديد ال�ضخ�س المغتاب.

ب � اأن يكون اأخًا في الدين.

ج � اأن ل يكون متجاهرًا بالف�ضق.

د � ق�ضد التنقي�س ل الم�ضلحة )عند البع�س(.

ه� � اأن يكون موجودًا فيه )ل يكذب في قوله(.

و � اأن يك�ضف اأمرًا م�ضتورًا ل ظاهرًا.

يقول الإمام الخمينّي }: »الم�ش���تفاد من اأخبار الغيبة اأناّ ك�ش���ف �شتر الموؤمنين 

حرام، بمعنى اأناّه يحرم اإظهار عيوب الموؤمنين الم�ش���تورة من دون فرق بين اأن تكون 

)))   م.�س. البحار، ج72، �س223.

)2)   و�ضائل ال�ضيعة،ج2)،�س)28.
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���ة اأو �ش���لوكياّة... و�ش���واء كان هناك ق�ش���د انتقا�ص اأم ل،  ���ة اأو ُخلقياّ ه���ذه العي���وب َخلقياّ

ة روايات في المقام اأناّ لق�ش���د النتقا�ص والطعن دور  ولكن ُي�ش���تفاد م���ن مراجعة عداَّّ

.
(((

في حرمة الغيبة...«

ولك���ن ل بّد من الإ�ض���ارة والتنبيه اإلى اأّن عدم توّفر قي���ود الغيبة، قد ل يرّتب عنوانها 

وحرمتها، اإّل اأّنه موجٌب لحرمات اأخرى كالهتك والإيذاء والإهانة واإ�ضاعة الفاح�ضة.

Q أسباب الغيبة يف رواية اإلمام الصادق
قال �ضالم اهلل تعالى عليه: اأ�ضل الغيبة يتنّوع بع�ضرة اأنواع:

1 � �ش���فاء غي���ظ: فيغت���اب اأحدهم ويقع فيه وفي عر�ض���ه ليروي غليله وي�ض���في حقده 

وينّف�س قلبه.

2 � وم�ش���اعدة ق���وٍم: ف���ي غيبتهم وتعّر�ض���هم لأعرا�س النا�س، فال ي���رّد عليهم غيبة 

المغتاب وُيدافع عنه، وقد ُي�ضاركهم القول موؤّيدًا لهم ولو بالإ�ضارة ونحوها.

3 � وتهمة: بال اأّي �ضبب ومبّرر، ومن دون اأّي دليل على قوله.

مر بذلك.
ُ
4 � وت�شديق خبٍر بال ك�شفه: دون تبّين وتثّبٍت وقد اأ

م���ر بح�ض���ن الظّن به���م، واأن يحملهم عل���ى العمل 
ُ
: بالآخري���ن وق���د اأ 5 � و�ش���وء ظ���نٍّ

الح�ضن.

6 � وح�شٍد: لغيره مّما هم عليه من النعمة.

7 � و�شخريٍة: منهم.

ٍب: مّما فعلوه وقالوه. 8 � وتعجاُّّ

ٍم: اإظهار النزعاج مّما فعله فالن. 9 � وتبراّ

10 � وتزياٍّن: باأّنه ل يفعل ما فعله اأو ما قاله فالن.

ثّم يقول Q: »فاإذا اأردت ال�شالمة فاذكر الخالق ل المخلوق، في�شير لك مكان 

)))   الأربعون حديثًا، �س283.
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.
(((

الغيبة عبرة ومكان الإثم ثواباً«

آثار الغيبة الخاصـّة دنيويـًّا وأخرويـًّا
ة، كما  الغيبة ذنٌب وكبيرُة من الكبائر ت�ضملها اآثارهما ب�ضكل عاّم، ولها اآثارها الخا�ضّ

هو الوارد في الآيات والروايات، و�ضن�ضير اإلى بع�ضها.

أ - اآلثار الدنيويـّة للغيبة:
1 � بغ�ص اهلل: بغ�ص النا�ص واإحباط الأجر:

���اك والغيبة فاإناّه���ا تمقت���ك اإل���ى اهلل والنا�ص  ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q ق���ال: »اإياّ

.
(2(

وُتحبط اأجرك«

.
(3(

وعنه اأي�ضًا قال: »اأبغ�ص الخالئق اإلى اهلل المغتاب«

2 � اللعنة:

والم���راد منها الطرد من رحم���ة اهلل، روى عن الإمام الكاظ���م Q قال: »ملعون 

.
(4(

ملعون من اغتاب اأخاه«

3 � اأقبح اللوؤم:

.
(5(

عن اأمير الموؤمنين Q قال: »من اأقبح اللوؤم غيبة الأخيار«

4 � تاأكل دين الرجل:

ع���ن اأبي عبد اهلل Q قال: »قال ر�ش���ول اهلل P: الغيبة اأ�ش���رع في دين الرجل 

.
(6(

الم�شلم من الأكلة في جوفه«

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س8)).

)2)   غرر الحكم، �س)22.

)3)   م�ضدر �ضابق،غرر الحكم،�س22).

)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س)23.

)5)   غرر الحكم، �س)22.

)6)   الكافي، ج2، �س356.
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5 � اأ�شداُّّ من الزنا:

عن اأبي ذر عن ر�ض���ول اهلل P قال: »الغيبة اأ�ش���داّاّاّاُّّ من الزنا، قلت ولم ذاك يا ر�شول 

اهلل؟ ق���ال: لأناّ الرج���ل يزن���ي فيتوب اإل���ى اهلل فيتوب اهلل عليه، والغيب���ة ل ُتغفر حتاّى 

.
(((

َيغفرها �شاحبها«

6 � ُتورث غيبة المغتاب:

ع���ن الإمام ال�ض���ادق Q قال: »ل َتغتب فُتغت���ب ول تحفر لأخي���ك حفرة فتقع 

.
(2(

فيها، فاإناّك كما تدين ُتدان«

7 � الخروج من ولية اهلل:

ع���ن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »م���ن روى على موؤم���ٍن رواية يريد بها �ش���ينه وهدم 

مروؤته لي�شقط من اأعين النا�ص، اأخرجه اهلل عزَّ وجلَّ من وليته اإلى ولية ال�شيطان 

.
(3(

فال يقبله ال�شيطان«

8 � عدم قبول ال�شالة وال�شوم:

عن النبّي  P: »من اغتاب م�ضلمًا اأو م�ضلمة لم يقبل اهلل �ضالته ول �ضيامه اأربعين 

.
(4(

يومًا وليلة، اإّل اأن يغفر له �ضاحبه«

ب - اآلثار األخرويـّة للغيبة
1 � دخول النار:

رُوي اأّن اهلل تعال���ى ق���ال لمو�ض���ى Q: »م���ن مات تائباً م���ن الغيبة فه���و اآخر من 

.
(5(

ل من يدخل النار« اً عليها فهو اأواّ يدخل الجناّة، ومن مات م�شراّ

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س280.

)2)   بحار الأنوار، ج72، �س248.

)3)   الكافي، ج2، �س358.

)4)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س22).

)5)   نف�س الم�ضدر، �س26).
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2 � اإدام كالب النار:

عن اأمير الموؤمنين Q في و�ض���يته اإلى نوف البكالي ق���ال: »اجتنب الغيبة فاإناّها 

.
(((

اإدام كالب النار«

3 � محو الح�شنات:

ع���ن الباق���ر Q ق���ال: »اإذا كان ي���وم القيام���ة اأقب���ل قوم عل���ى اهلل ع���زَّ وجلَّ فال 

يجدون لأنف�ش���هم ح�ش���نات، فيقولون اإلهنا و�ش���ياّدنا ما فعلت ح�شناتنا، فيقول اهلل عزَّ 

.
(2(

وجلَّ اأكلتها الغيبة، اإناّ الغيبة تاأكل الح�شنات كما تاأكل النار الحلفاء«

4 � اأنتن من الجيفة:

ع���ن اأمير الموؤمني���ن Q قال: »قال ر�ش���ول اهلل P... ونهى ع���ن الغيبة وقال: 

من اغتاب امراأً م�ش���لماً بطل �ش���ومه ونق�ص و�شوؤوه ،وجاء يوم القيامة تفوح من فيه 

.
(3(

رائحة اأنتن من الجيفة، يتاأذاّى بها اأهل الموقف«

)- اإّن اأ�ض���وء فواك���ه المجال�س هي فاكه���ة الغيبة، بل هو مر�س نف�ض���ّي واجتماعّي له 

اآثاره المدّمرة للمجتمع واأخالقّياته.

2- الغيب���ة تعني ذكر اإن�ض���ان غائب عّن���ا بما يكره ن�ض���بته اإليه ويعّد اإنقا�ض���ًا له وذّم 

بحّقه.

3- اإّن م���ن اآثار الغيبة ف���ي الدنيا: الخروج من ولية اهلل، واأّما م���ن اآثارها الأخروّية 

فدخول النار.

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س283.

)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س24).

)3)   و�ضائل ال�ضيعة،ج2)،�س283.
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للمطالعة

اأق�سام الذنوب

�ضعد اأمير الموؤمنين Q بالكوفة المنبر، فحمد اهلل واأثنى عليه ثّم قال:

. قال ل���ه حّبة الُعرني: يا اأمير الموؤمنين 
(((

»اأّيها النا�س اإّن الذنوب ثالثة، ثّم اأم�ض���ك

ف�ّضرها ولكن عر�س لي 
ُ
قلت الذنوب ثالثة ثّم اأم�ضكت! فقال: ما ذكرتها اإّل واأنا اأريد اأن اأ

ُبهٌر حال بيني وبين الكالم.

نع���م الذنوب ثالث���ة: فذنب مغفوٌر، وذنٌب غير مغفوٍر، وذنٌب نرجو ل�ض���احبه ونخاف 

عليه.

قال: يا اأمير الموؤمنين فبّينها لنا؟

قال: نعم، اأّما الذنب المغفور فعبٌد عاقبه اهلل على ذنبه في الدنيا، فاهلل اأحلم واأكرم 

من اأن ُيعاقب عبده مّرتين، واأّما الذنب الذي ل ُيغفر، فمظالم العباد بع�ضهم لبع�ٍس، اإّن 

اهلل تبارك وتعالى اإذا برز لخلقه اأق�ضم ق�ضمًا على نف�ضه فقال: وعّزتي وجاللي ل يجوزني 

، فيقت�سُّ 
(2(

ظلم ظالم ولو كٌف بكفٍّ ولو م�ضحٌة بكّف ولو نطحٌة ما بين القرناء اإلى الجماء

للعباد بع�ض���هم من بع�س حّتى ل تبقى لأحٍد على اأحٍد مظلمة ثّم يبعثهم للح�ض���اب. واأّما 

الذنب الثالث فذنب �ض���تره اهلل على خلقه )عبده( ورزقه التوبة منه، فاأ�ض���بح خائفًا من 

ذنبه راجيًا لرّبه، فنحن له كما هو لنف�ضه، نرجو له الرحمة ونخاف عليه العذاب«.

الكافي، ج2، �ص443

)))   اأم�ضك اأي توقف عن الكالم.

)2)   القرناء اأي التي لها قرن والجماء التي ل قرن لها.
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النميمة

7

:Pقال ر�س�ُل اهلل
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)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج2)، �س307.
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ِر ُمْعتٍَد 
ْ
اء ِبنَِمي���ٍم * َمنَّاٍع لِّْلَخي �سَّ اٍز مَّ ِهيٍن * َهمَّ ٍف مَّ ق���ال اهلل تعالى: {َوَل تُِط���ْع ُكلَّ َحلَّ

.
(((

اأَِثيٍم* ُعتُلٍّ بَْعَد َذِلَك َزِنيٍم}

اللسان: نعمة ونقمة
 بها على الإن�ض���اِن من جملة خلِقه ال���ذي َخلقُه في 

ُ
م���ن النع���م الإلهّية التي اأنع���م اهلل

اأح�ضن تقويم، نعمُة الل�ضان والبيان والنطق، التي تمّيزه عن باقي المخلوقات، قال تعالى: 

، وكذلك قوله: {اأَلَْم نَْجَعل لَُّه 
(2(

َمُه اْلبَيَاَن } اآَن * َخَلَق اْلإِن�َساَن * َعلَّ
ْ
ْحَم���ُن * َعلََّم اْلُقر {�لرَّ

.
(3(

ِن}
ْ
ِن * َوِل�َساناًا َو�َسَفتَي

ْ
نَي

ْ
َعي

ل���ة اأو بهيمة  وق���ال اأمير الموؤمنينQ: »ما الإن�ش���ان لول الل�ش���ان اإلاّ �ش���ورة ممثاّ

.
(4(

مهملة«

ولذا ل بّد لنا من �ض���كر اهلل على هذه النعمة واإعطائها حّقها؛ بت�ضخيرها وال�ضتفادة 

منها فيما ير�ض���ي اهلل عزَّ وجلَّ ول ُي�ض���خطه، فبهذا الل�ض���ان ي�ض���ل الإن�ض���اُن اإلى اأعلى 

المراتب والمقامات عبر ذكر اهلل، واإتيان الطاعات والإ�ض���الح بين النا�س والدعوة اإلى 

اهلل، وبهذا الل�ض���ان اأي�ض���ًا يهبط الإن�ضان اإلى اأ�ضفل ال�ض���افلين ودرك الجحيم اإن �ضّخره 

في مع�ضية اهلل.

ومن هنا كان لل�ضان حّق ل بّد من اأدائه، قال الإمام ال�ضجادQ في ر�ضالة الحقوق: 

)))   �ضورة القلم، الآيات: 0)-3).

)2)   �ضورة الرحمن، الآيات: ) � 4.

)3)   �ضورة البلد، الآيتان: 8 و9.

)4)   غرر الحكم، �س209.
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، وتعويده الخير وترك الف�شول التي ل فائدة لها، 
)1(

»وحقاّ الل�شان اإكرامه عن الخنا

.
(2(

والبَّر بالنا�ص وح�شن القول فيهم«

املعيار هو العقل
والمعيار في تقييم الل�ض���ان هو العقل والجهل، فبالعقل ترجح كّفته وبالجهل ي�ض���قط 

ويهوي.

.
(3(

قال اأمير الموؤمنينQ: »الل�شان معياٌر اأرجحه العقل واأطا�شه الجهل«

وبهذا الل�ض���ان يفتح الإن�ض���ان اأبواب الخير وبه اأي�ض���ًا يفتح اأبواب ال�ض���ّر، لكن العبرة 

فيم���ا يتكّل���م وفيما ل يتكّلم، ومت���ى يتكّلم ومتى ل. ورد في الحديث ال�ض���ريف عن الإمام 

الباقر Q قال: »كان اأبو ذر يقول في عظته: يا مبتغي العلم، اإناّ هذا الل�شان مفتاح 

.
(4(

كلاّ خيٍر ومفتاح كلاّ �شٍر، فاختم على فيك كما تختم على ذهبك وف�شتك«

مساوئ اللسان
اإّن م�ض���اوى ء الل�ض���ان كثيرة وعواقبه وخيمه، وهو �ض���بب هالك اأكثر النا�س ودخولهم 

النار.

وقد جاء رجل اإلى النبّيP فقال: »يا ر�شول اهلل اأو�شني، قالP: احفظ ل�شانك، 

 Pاحفظ ل�ش���انك، ق���ال: يا ر�ش���ول اهلل :Pاأو�ش���ني، ق���ال :Pق���ال ي���ا ر�ش���ول اهلل

اأو�ش���ني، ق���الP: احفظ  ل�ش���انك، ويحك وهل يكباّ النا�ص عل���ى مناخرهم في النار 

.
(5(

اإلاّ ح�شائد األ�شنتهم«

وبالرغم من اأّن المحّرك لرتكاب المعا�ضي الل�ضانّية هي النف�س الأّمارة بال�ضوء، وما 

الل�ضان اإّل اآلة لإظهار ما في النفو�س خيرها و�ضّرها، اإّل اأّن ما ورد في القراآن الكريم هو 

)))   الخنا: اأي الفح�س في الكالم.

)2)   و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س72).

)3)   غرر الحكم، �س))2.

)4)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س24.

)5)   الكافي، ج2، �س5)).
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التاأكيد على اأّن الأل�ضن، هي من ت�ضهد يوم القيامة على اأفعال الإن�ضان في الدنيا: {ييَْوَم 

.
(((

ْرُجُلُهم ِبَما َكانُوا يَْعَمُلوَن} نَتُُهْم َواأَْيِديِهْم َواأَ ِهْم اأَْل�سِ
ْ
تَ�ْسَهُد َعَلي

بل يعّذب الل�ضان عذابًا �ضديدًا كما في الرواية عن اأبي عبد اهلل ال�ضادق Q قال: 

ب به �شيئاً من الجوارح. ب اهلل الل�شان بعذاب ل يعذاّ »قال ر�شول اهلل P: يعذاّ

ب به �شيئاً. بتني بعذاٍب لم تعذاّ فيقول: يا ربِّ عذاّ

فُيق���ال ل���ه: خرج���ت منك كلمة فبلغت م�ش���ارق الأر����ص ومغاربها ف�ش���فك بها الدم 

ت���ي وجالل���ي  الح���رام، وانته���ب به���ا الم���ال الح���رام وانته���ك به���ا الف���رج الح���رام. وعزاّ

.
(2(

ب به �شيئاً من جوارحك« لأعذبناّك بعذاٍب ل اأعذاّ

النميمة واآثارها

النميمة مر�س نف�ض���ّي ل�ض���انّي قاتل وخطير وهي تعني: »نقل قول الغير اإلى المقول 

.
(3(

فيه �شواء بالتكلاّم اأو الكتابة اأو الإ�شارة اأو الرمز«

وهي الم�ض���داق البارز لإ�ض���اعة الفاح�ض���ة في المجتمع الموؤمن؛ لما فيه من الف�ضاد 

والإف�ضاد.

عن اأبي عبد اهلل ال�ض���ادق Q قال: »من قال في موؤمٍن ما راأته عيناه و�ش���معته 

يَع اْلَفاِح�َسُة ِفي الَِّذيَن اآَمنُوا  وَن اأَن تَ�سِ
ُّ
اأذن���اه، فه���و م���ن الذين قال اهلل عزَّ وجلَّ {اإِنَّ الَِّذيَن يُِحب

.
(5(

»
(4(

لَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم}

ق بها بين المتحاباّين، ويجلب  وعنهQ  قال: »واإناّ من اأكبر ال�شحر النميمة، يفراّ

العداوة على المت�ش���افين، وي�ش���فك بها الدماء، ويهدم بها الدور ويك�ش���ف بها ال�شتور، 

.
(6(

ام اأ�شرُّ من وطى ء الأر�ص بقدٍم« والنمَّ

)))   �ضورة النور، الآية: 24.

)2)   الكافي، ج2، �س5)).

)3)    مجمع البحرين، ج6، �س80).

)4)   �ضورة النور، الآية: 9).

)5)   الكافي، ج2، �س357.

)6)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج9، �س)5).
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وينبغي لكّل من ُحملت اإليه النميمة:

���اء  �سَّ ���اٍز مَّ ِهي���ٍن * َهمَّ ٍف مَّ 1 - ع���دم الت�ش���ديق: لقول���ه تعال���ى: {َوَل تُِط���ْع ُكلَّ َح���لَّ

.
(((

ِبنَِميٍم}

 َفتَبَيَّنُوا 
ٌق ِبنَبَاأٍ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اإِن َجاءُكْم َفا�سِ

2 - التبياّن قبل ترتيب الأثر لقوله تعالى: {يَا اأَ

.
(2(

ِبُحوا َعَلى َما َفَعْلتُْم نَاِدِميَن} ا ِبَجَهالٍَة َفتُ�سْ وا َقْوماً
ُ
يب اأَن تُ�سِ

.
(3(

وِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر}
ُ
 ِباْلَمْعر

ْ
ُمر 3 - اأن ينهاه عن ذلك لقوله تعالى: {َواأْ

4 - اأن ُيبغ����صَ ف���ي اهلل  اإذا علم منه معرفته بعمله واإ�ش���راره على فعله؛ لأّنه ملعون 

���اك والنميمة فاإناّها  بعي���ٌد عن اهلل. ورد ف���ي الخبر عن اأمير الموؤمنينQ: »اإياّ

.
(4(

تزرع ال�شغينة وُتبعد عن اهلل«

.
(5(

نِّ اإِْثٌم} نِّ اإِنَّ بَْع�َس الظَّ ا مَِّن الظَّ وا َكِثيراً
ُ
5 - اأن ل تظناّ باأخيك ال�شوء: {اْجتَِنب

.
(6(

�ُسوا} �ص {َوَل تََج�سَّ 6 - اأن ل يحملك القول فيك على التج�شاّ

7 - اأن ل تر�شى لنف�شك ما ُنهيت عنه، فتقع فيما وقع فيه غيرك.

ام. ومن الجميل اأن نتعّلم من اأهل البيت R كيفّية التعاطي مع النمَّ

روي ع���ن اأمير الموؤمنينQ اأّنه اأتاه رجل ي�ض���عى اإلي���ه برُجٍل، فقال لهQ: »يا 

ف���الن نح���ن ن�ش���األ عما قلت، فاإن كنت �ش���ادقاً مقتن���اك، واإن كنت كاذب���اً عاقبناك، واإن 

.
(7(

�شئت اأن ُنقيلك اأقلناك، قال: اأقلني يا اأمير الموؤمنين«

)))   �ضورة القلم، الآيتان: 0) و)).

)2)   �ضورة الحجرات، الآية: 6.

)3)   �ضورة لقمان، الآية: 7).

)4)   غرر الحكم، �س222.

)5)   �ضورة الحجرات، من الآية: 2).

)6)    �ضورة الحجرات، من الآية: 2).

)7)   بحار الأنوار، ج72، �س270.
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آثار النميمة الدنيويـّة واآلخرويـّة

1 - الحقد والضغينة:

.
(((

عن الإمام عليQ: »اإياك والنميمة فاإنها تزرع ال�شغينة«

���اك  والنميم���ة فاإناّه���ا ت���زرع ال�ش���حناء ف���ي قل���وب  وع���ن الإم���ام جعف���رQ: »اإياّ

.
(2(

الرجال«

2 - غضب اهلل وهتك السرت:

من كتاب ال�ضادقQ اإلى عبد اهلل النجا�ضي والي الأهواز، قال له: »اإياّاك وال�شعاة 

واأهل النمائم، فال يلتزقن بك اأحٌد منهم، ول يراك اهلل يوماً وليلة واأنت تقبل منهم 

.
(3(

�شرفاً ول عدًل، في�شخط اهلل عليك ويهتك �شترك«

3 - شرار خلق اهلل :

عن ر�ض���ول اهللP، قال: »األ اأخبركم ب�شراركم، قالوا بلى يا ر�شول اهللP، قال: 

.
(4(

قون بين الأحباّة، الباغون للبراء العيب« اوؤون بالنميمة، المفراّ الم�شاّ

4 - عذاب القرب:

.
(5(

عن الإمام علّيQ قال: »عذاب القبر يكون من النميمة«

5 - عدم دخول الجنـّة:

.
(6(

ام« قال النبّيP: »ل يدخل الجناّة نماّ

)))   غرر الحكم، �س222.

)2)   بحار الأنوار، ج75، �س202.

)3)   و�ضائل ال�ضيعة، ج7)، �س207.

)4)   بحار الأنوار، ج72، �س2)2.

)5)   و�ضائل ال�ضيعة، ج)، �س339.

)6)   بحار الأنوار، ج72، �س268.
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عبدٌ نمـّام 
باع اأحدهم عبدًا وقال للم�ضتري ما فيه عيب اإّل النميمة قال ر�ضيت به.

 
(((

فمك���ث الغالم اأّيام���ًا ثّم قال لزوجة م���وله: اإّن زوجك ل يحّبك ويريد اأن يت�ض���ّرى

عليك فخذي بع�س ال�ضعر منه لأ�ضحره لك.

 لها حّتى 
(2(

ث���ّم ق���ال لل���زوج: اإّن امراأتك اتخ���ذت خلي���اًل، وتريد اأن تقتل���ك فتن���اوم

تعرف.

فتناوم فجاءته امراأته تحمل �ض���كينًا فظّن اأّنها تقتله فقتلها، وجاء اأهل المراأة فقتلوا 

الزوج، ووقع القتال بين القبيلتين.

) � اإّن الل�ضان الذي هو جزء من اأج�ضامنا، وهو نعمة اإلهّية نوؤّدي حّقها حين ينطق بما 

ُير�ضي اهلل �ضبحانه وي�ضمت عّما ي�ضخطه.

2 � اإّن لل�ض���ان اأمرا�س عديدة، منها مر�س )النميمة( ذو الآثار الفا�ض���دة والمف�ضدة 

في المجتمع.

3 � اإّن م���ن اآث���ار النميمة في الدنيا �ض���يوع الفاح�ض���ة، وتنامي الحقد وال�ض���غينة بين 

الموؤمنين، اأّما في الآخرة ل يدخل النّمام الجّنة.

ة. )))   يت�ضرى: اأي ال�ضرية وهي الزوجة الجارية مقابل الزوجة الحرَّ

)2)   فتناوم: ت�ضّنع النوم.
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للمطالعة

من و�سّية لقمان لبنه قال له:

»ي���ا ُبن���ّي ل يكن الديك اأكي�س من���ك واأكثر محافظة على ال�ض���لوات، األ تراه عند كّل 

�ضالة يوؤّذن لها وبالأ�ضحار ُيعلن ب�ضوته واأنت نائم.

وقال: يا بنّي من ل يملك ل�ض���انه يندم، ومن ُيكثر المراء ُي�ض���تم، ومن يدخل مداخل 

ال�ضوء ُيّتهم، ومن ُي�ضاحب �ضاحب ال�ضوء ل َي�ضلم، ومن ُيجال�س العلماء يغنم.

يا بنّي: ل توؤّخر التوبة فاإّن الموت ياأتي بغتة.

ي���ا بنّي اجعل غناك في قلبك، واإذا افتقرت فال تحّدث النا�س بفقرك فتهون عليهم، 

ولكن اأ�ضاأل اهلل من ف�ضله.

يا بنّي: كذب من يقول اإّن ال�ض���ّر ُيقطع بال�ض���ّر، األ ترى اأّن النار ل ُتطفاأ بالنار، ولكن 

بالماء، وكذلك ال�ضّر ل يطفاأ اإّل بالخير.

يا بنّي: ل ت�ضمت بالم�ضاب، ول تعّير الُمبتلى، ول تمنع المعروف فاإّنه ذخيرة لك في 

الدنيا والآخرة.

يا بنّي: ثالثة تجب مداراتهم: المري�س، وال�ض���لطان، والمراأة. وكن قانعًا تع�س غنّيًا، 

وكن مّتقيًا تكن عزيزًا.

يا بنّي: من حين �ض���قطت من بطن اأّمك ا�ض���تدبرت الدنيا وا�ض���تقبلت الآخرة، واأنت 

في كّل يوٍم اإلى ما ا�ض���تقبلت اأقرب منك اإلى ما ا�ض���تدبرت، فتزّود لدار اأنت م�ض���تقبلها، 

وعليك بالتقوى فاإّنه اأربح التجارات، واإذا اأحدثت ذنبًا فاتبعه بال�ضتغفار والندم والعزم 
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عل���ى ترك العود لمثله. واجعل الموت ن�ض���ب عينيك والوقوف بين ي���دي خالقك، وتمّثل 

�ض���هادة جوارحك عليك بعملك، والمالئكة الموكلين بك؛ ت�ض���تحي منهم ومن رّبك الذي 

هو م�ض���اهدك. وعليك بالموعظة فاعمل بها فاإّنها عند العاقل اأحلى من الع�ض���ل ال�ضهد، 

وهي على ال�ض���فيه اأ�ضّق من �ضعود الدرجة على ال�ض���يخ الكبير، ول ت�ضمع المالهي فاإّنها 

ُتن�ض���يك الآخرة، ولكن اح�ض���ر الجنائز. وزر المقابر وتذّكر الموت وما بعده من الأهوال 

فتاأخذ حذرك.

يا بنّي: ا�ض���تعذ باهلل من �ضرار الن�ض���اء، وكن من خيارهّن على حذر. يا بنّي: ل تفرح 

على ظلم اأحٍد بل احزن على ظلم من ظلمته.

ي���ا بنّي: الظلم ظلمات ويوم القيامة ح�ض���رات، واإذا دعتك الق���درة على ظلم من هو 

دونك فاذكر قدرة اهلل عليك.

يا بنّي: تعّلم من العلماء ما جهلت، وعّلم النا�س ما علمت؛ ُتذّكر بذلك في الملكوت.

ي���ا بن���ّي: اأغنى النا�س من قنع بما في يديه، واأفقره���م من مّد عينيه اإلى ما في اأيدي 

النا�س. وعليك يا بنّي بالياأ�س عّما في اأيدي النا�س، والوثوق بوعد اهلل وا�ضع فيما فر�س 

عليك، ودع ال�ض���عي فيما �ض���من لك، وتوّكل على اهلل في كّل اأمورك يكفيك، واإذا �ض���ّليت 

ف�ض���ل �ض���الة موّدع تظّن اأن ل تبقى بعدها اأبدًا، واإّياك ما تعتذر منه، فاإّنه ل ُيعَتذر من 

خي���ر. واأحبَّ للنا�س ما تحبُّ لنف�ض���ك واك���ره لهم ما تكره لنف�ض���ك، ول تقل ما لم تعلم. 

واجهد اأن يكون اليوم خيرًا لك من اأم�س وغدًا خيرًا لك من اليوم؛ فاإّنه من ا�ضتوى يوماه 

فهو مغبون، ومن كان يومه �ض���ّرًا من اأم�ض���ه فهو ملعون. وار�َس بما ق�ض���م اهلل لك؛ فاإّنه 

�ضبحانه يقول: اأعظم عبادي ذنبًا من لم ير�س بق�ضائي، ولم ي�ضكر نعمائي، ولم ي�ضبر 

على بالئي«.

اإر�شاد القلوب، ج1، �ص72



))) غرر الحكم، �س 406.

الذنوب التي تعّجل عقوبتها

8

عن اأمير الم�ؤمنينQ قال:
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تمهيد:

م���ن الآثار الدنيوّي���ة الخطيرة لبع�س الذنوب ول �ض���ّيما قطيعة الرح���م والعقوق، هو 

تعجيل العقوبة في الدنيا وتعجيل الفناء.

وقبل الحديث عن هذين الذنبين واآثارهما، ل بّد من الإ�ض���ارة اإلى اأّن تعجيل العقوبة 

ر �ضّيئاته، وليحذر مّما هو فيه في�ضتاأنف بعد اأن  بوجه خا�ّس قد يكون رحمة للموؤمن ليكفِّ

يتوب اإلى رّبه من ذنبه.

واأّما لغير الموؤمن فهو بالء و�ضخط ونقمة وعقوبة في الدنيا قبل الآخرة.

أ - قطيعة الرحم 
وهو م���ن الأمرا�س الجتماعّية الخطيرة التي تق�ض���م ظهر العائل���ة والمجتمع، وقد 

حّذرنا اهلل واأولياوؤه R من عواقبها والوقوع في حبائلها.

لأّن غاي���ة اإر�ض���ال الأنبياءR هو اإ�ض���الح الف���رد والمجتمع وتنظيم اأم���ور العباد 

والبالد، ليّتجه الإن�ضان اإلى عبادة رّبه دون اأّي �ضاغٍل ي�ضغله، وبالتالي فاإّن عدم الكتراث 

بدعوتهم الإ�ض���الحّية �ض���وف ي���وؤّدي اإلى اله���رج والمرج في النظام، وحلول غ�ض���ب اهلل 

ونقمته، و�ضمول البالء والف�ضاد في البّر والبحر بما ك�ضبت اأيدي النا�س.

لق���د جاء الإ�ض���الم لمحو الآث���ار الجاهلّية عن المجتم���ع، ونبذ قيمها واإر�ض���اء قيمه 

المبنّية على معايير يرت�ضيها اهلل عزَّ وجلَّ لتتحّقق ال�ضعادة لكّل اأفراد المجتمع.

اإّن �ض���يوع ه���ذه الأمرا�س الأخالقّية الجتماعّية، �ض���وف توؤّدي اإل���ى تفّكك المجتمع، 

واإ�ض���غال عقول النا�س وقلوبهم بالخالفات والنزاعات، وملئها بالأحقاد وال�ضغائن والتي 

قد ت�ض���تمّر اإلى اأمٍد طويل وربما تبقى اإلى الموت. فهل هذا ُير�ض���ي اهلل اأم ُيغ�ض���به؟ األ 
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ي�ضعى الإن�ضان لأن ي�ضرَّ اهلل بتطبيق اأوامره وال�ضتجابة لدعوته؟ اأم اأنَّه ي�ضّر على تجاهل 

نداء رّبه الآمر لنا بعدم قطيعة اأرحامنا بل و�ضلها والتاآلف فيما بينها؟

اإّن قطيع���ة الرحم من الذن���وب العظيمة التي �ضُيحا�ض���ب عليها الإن�ض���ان في الآخرة 

ح�ض���ابًا �ض���ديدًا، فقد ورد اأّنها من اأبغ�س الأمور اإلى اهلل بعد ال�ض���رك ولهم اللعنة و�ضوء 

َل  ن يُو�سَ وَن َعْهَد اهلِل ِمن بَْعِد ِميثَاِقِه َويَْقَطُعوَن َماآ اأََمَر اهللُ ِبِه اأَ ال���دار، ق���ال تعالى: {َوالَِّذيَن يَنُق�سُ

.
(((

اِر} ْعنَُة َولَُهْم �ُسوُء الدَّ ْولَِئَك لَُهُم اللَّ ُدوَن ِفي الأَْر�ِس اأُ َويُْف�سِ

وُي���روى اأّن رج���اًل جاء اإلى النبّي P فقال له: »اأياّ الأعمال اأبغ�ص اإلى اهلل عزَّ وجلَّ 

.
(2(

فقال P: ال�شرك، قال ثماّ ماذا؟ قال P: قطيعة الرحم...«

آثار قطيعة الرحم 
لقطيعة الرحم اآثاٌر خطيرة ل يموت الإن�ضان حّتى يرى وبالها، كما ورد في كتاب علّي 

Q، وهي:

1 - تعجيل الفناء:

���ل الفناء،  خط���ب اأمير الموؤمني���ن Q فقال: »اأعوذ ب���اهلل من الذن���وب التي تعجاّ

ل  ، فق���ال: يا اأمير الموؤمنين اأَوتكون ذنوب تعجاّ فق���ام اإليه عبد اهلل بن الكواد ال�ش���كرياّ

الفن���اء؟ فق���ال: نعم ويلك، قطيعة الرح���م، اإناّ اأهل البيت ليجتمعون ويتوا�ش���ون وهم 

قون ويقطع بع�ش���هم بع�ش���اً فيحرمهم اهلل،  فجرة فيرزقهم اهلل واإناّ اأهل البيت ليتفراّ

.
(3(

وهم اأتقياء«

2 - تورث الفقر:

.
(4(

عن اأمير الموؤمنين Q قال: »قطيعة الرحم تورث الفقر«

)))   �ضورة الرعد، الآية: 25.

)2)   الكافي، ج2، �س289.

)3)   م. ن، �س347.

)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج5)، �س347.
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3 - زوال النعم :

.
(((

وعنه �ضالم اهلل عليه قال: »قطيعة الرحم تزيل النعم«

4 - حجب الدعاء:

.
(2(

عن ر�ضول اهللP قال: »قطيعة الرحم تحجب الدعاء«

5 - حلول النقم :

.
(3(

عن اأمير الموؤمنينQ قال: »في قطيعة الرحم حلول النقم«

6 - خراب الديار:

عن اأب���ي جعفر Q قال: »في كتاب عل���ياّ Q... واإناّ اليمين الكاذبة وقطيعة 

الرح���م لت���ذراِن الدي���ار بالق���ع م���ن اأهله���ا، وتنق���ل الرح���م، واإناّ نق���ل الرح���م انقط���اع 

.
(4(

الن�شل«

7 - تعجيل العقوبة:

���ل اهلل ل�ش���احبه العقوبة في  عن ر�ض���ول اهللP ق���ال: »ما من ذنٍب اأج���در اأن ُيعجاّ

.
(5(

الدنيا مع ما ادخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم«

8 - من أشراط الساعة:

عن النبّيP قال: »من اأ�ش���راط ال�ش���اعة: �ش���وء الجوار، وقطيعة الرحم، وتعطيل 

.
(6(

الجهاد«

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5)، �س86).

)2)   نف�س الم�ضدر، �س85).

)3)   غرر الحكم، �س406.

)4)   الكافي، ج2، �س347.

)5)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5)، �س83).

)6)   م. ن، ج8، �س420.
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ب - عقوق الوالدين :

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر 
ْ
ا يَب  اإِيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َساناًا اإِمَّ

ُدوْا اإِلَّ
ُ
ى َربَُّك اأَلَّ تَْعب : {َوَق�سَ قال اهلل عزَّ وجلَّ

.
(((

ا} ُهَما َوُقل لَُّهَما َقْولاً َكِريماً
ْ
اأََحُدُهَما اأَْو ِكَلُهَما َفَل تَُقل لَُّهَماآ اأُفٍّ َوَل تَْنَهر

للوالَدي���ن منزل���ة عظيم���ة عند اهلل ع���زَّ وج���لَّ ،حيث ق���رن طاعته وعبادته و�ض���كره 

ور�ض���اه بذكرهما، واأو�ض���انا بهما خيرًا، وجع���ل لهما حقوقًا واجبة ف���ي رقابنا، وحّذرنا 

من عقوقهما، والذي ُعّد في الروايات ال�ض���ريفة م���ن الكبائر الموجبة لدخول النار، واأّن 

العاّق قد جعله اهلل �ضبحانه وتعالى جّبارًا �ضقّيًا. وورد اأّن اأدنى العقوق اأن يقول لهما اأّف، 

فكيف ب�ض���ربهما و�ض���ّبهما واإلحاق الأذى بهما والهجران والقطيعة وترك النفاق عليها، 

بل والأ�ض���واأ من كّل ذلك قتلهما، اأعاذنا اهلل من ذلك. وقبل الإ�ض���ارة اإلى اآثار العقوق ل 

باأ�س بالإ�ضارة اإلى حّق الأب وحّق الأّم؛ كما ورد في ر�ضالة الحقوق لإمامنا زين العابدين 

Q، حيث قال: 

ا حقاّ اأبيك فاأن تعلم اأناّه اأ�ش���لك فاإناّك لوله لم تكن، فمهما راأيت من نف�ش���ك  »واأماّ

ما ُيعجبك فاعلم اأناّ اأباك اأ�ش���ل النعمة عليك فيه، فاحمد اهلل وا�ش���كره على قدر ذلك 

.
(2(

ة اإلاّ باهلل« ول قواّ

ك ف���اأن تعل���م اأناّها حملتك حي���ث ل يحتمل اأح���ٌد اأحداً.  ���ا ح���قاّ اأماّ وق���الQ: »واأماّ

واأعطت���ك من ثمرة قلبه���ا ما ل ُيعطي اأحٌد اأحداً. ووقتك بجميع جوارحها، ولم تبال 

اأن تج���وع وُتطعم���ك وتعط�ص وت�ش���قيك، وتعرى وتك�ش���وك، وت�ش���حى وُتظلك وتهجر 

���ك ل ُتطيق �ش���كرها اإلاّ بعون اهلل  الن���وم لأجل���ك، ووقت���ك الح���راّ والبرد لتك���ون لها فاإناّ

.
(3(

وتوفيقه«

)))   �ضورة الإ�ضراء، الآية: 23.

)2)   من ل يح�ضره الفقيه، ج2، �س)62.

)3)  م. ن.
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معنى العقوق وعّلة تحريمه 
العقاّ لغة؛ كما ورد في ل�ضان العرب هو »�ضّق ع�ضا الطاعة، وعقَّ والديه؛ قطعهما ولم 

.
(((

ي�ضل رحمهما«

وقد �ُض���ئل ر�ض���ول اهللP عن معنى عقوق الوالدين فقال: »ياأم���ران فال يطيعهما، 

.
(2(

وي�شاألنه فيحرمهما، واإذا راآهما لم يعظهما بحقاّ ما يلزمه لهما«

م اهلل عزَّ  واأّما عّلة تحريمها كما ورد في الرواية عن الإمام الر�ض���اQ قال: »وحراّ

، والتوقير  وجلَّ عقوَق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة اهلل عزَّ وجلَّ

���ب كف���ر النعم���ة، واإبطال ال�ش���كر وما يدعو م���ن ذلك اإلى قلاّة الن�ش���ل  للوالدي���ن وتجناّ

هما، وقطع الأرحام  وانقطاعه، لما في العقوق من قلاّة توقير الوالدين والعرفان بحقاّ

.
(3(

هما...« والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلاّة ترك الولد براّ

آثار العقوق وتبعاته 

1 - من الكبائر املوجبة لدخول النار:

ورد ع���ن اأبي الح�ض���ن الر�ض���اQ في جواب من �ض���األه عن الكبائر ك���م هي قال: 

ر عنه �ش���يئاته اإذا كان موؤمناً. وال�ش���بع  »الكبائر: من اجتنب ما وعد اهلل عليه النار كفَّ

ب بعد الهجرة،  الموجب���ات: قتل النف�ص الحرام، وعقوق الوالدين، واأكل الربا، والتعراّ

.
(4(

وقذف المح�شنات، واأكل مال اليتيم، والفرار من الزحف«

2 - ال يشمّ العاقّ ريح الجنـّة:

اكم وعقوق الوالدين  عن اأبي جعفر Q قال: »قال ر�شول اهللP في كالٍم له: اإياّ

، ول قاطع رحم، ول �ش���يخ  فاإناّ ريح الجناّة توجد من م�ش���يرة األف عام، ول يجدها عاقاّ

)))   ل�ضان العرب، ج0)، �س256.

)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5)، �س93).

)3) بحار الأنوار،ج)7،�س75.

)4)   الكافي، ج2، �س276.
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.
(((

زان، ول جارٍّ اإزاره ُخْيالء. اإناّما الكبرياء هلل رباّ العالمين«

.
(2(

وعن الإمام ال�ضادقQ قال: »ل يدخل الجناّة العاقاّ لوالديه...«

3 - تعجيل العقوبة يف الدنيا:

ر اإلى الآخرة:  ل عقوبتها ول توؤخاّ عن ر�ض���ول اهللP قال: »ثالث من الذنوب تعجاّ

.
(3(

عقوق الوالدين، والبغي على النا�ص، وكفر الإح�شان«

4 - عدم قبول األعمال :

روي اأّن النبّي مو�ضى Q قال: »يا رباّ اأين �شديقي فالن ال�شهيد؟ قال: في النار، 

اً على عقوق الوالدين  قال: األي�ص وعدت ال�ش���هداء الجناّة. قال: بلى، ولكن كان م�ش���راّ

.
(4(

واأنا ل اأقبل مع العقوق عماًل«

وع���ن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »من نظر اإلى والديه نظر ماقٍت، وهما ظالمان له 

.
(5(

لم ُتقبل له �شالة«

5 - ردُّ الدعاء:

عن اأبي عبد اهللQ قال: »الذنوب التي ُتغياّر النعم البغي، والذنوب التي تورث 

الندم القتل، والتي ُتنزل النقم الظلم، والتي تهتك ال�شتور �شرب الخمر، والتي تحب�ص 

ل الفناء قطيعة الرحم، والتي ترد الدعاء وتظلم الهواء عقوق  الرزق الزنا، والتي تعجاّ

.
(6(

الوالدين«

)))   م. �س. الكافي، �س349.

)2)   و�ضائل ال�ضيعة، ج9، �س454.

)3)   م. ن، ج6)، �س2)3.

)4)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5)، �س93).

)5)   م. ن، �س95).

)6)   علل ال�ضرائع، ج2، �س584.
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6 - القّلة والذّلة:

روي ع���ن الإمام اأبي الح�ض���ن الثالث Q ق���ال: »العقوق يعقب القلاّ���ة ويوؤداّي اإلى 

.
(((

الذلاّة«

) � اإنّما لبع�س الذنوب اآثار خطيرة، منها تعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، منها 

كقطيعة الرحم وعقوق الوالدين.

2 � اإّن تعجيل العقوبة في الدنيا، منها للموؤمن رحمة وتكفير لذنوبه. بينما لغير الموؤمن 

بالء و�ضخط ونقمة في الدنيا قبل الآخرة.

3 � من اأثار قطيعة الرحم:

� الفقر والفاقة.

� زوال النعم.

� حلول النقم.

واأّما اآثار عقوق الوالدين منها:

� ل ي�ضّم العاّق ريح الجّنة وم�ضيره النار.

� ردُّ الدعاء وعدم قبول الأعمال.

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5)، �س95).
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للمطالعة

روي عن الإمام ال�ضادقQ اأّنه قال لبع�س تالميذه: اأّي �ضي ٍء تعّلمت مّني قال له: 

ها عليَّ لأعرفها قال: يا مولي ثمان م�ضائل، قالQ: ق�ضّ

الأولى: راأيت كّل محبوب يفارق محبوبه عند الموت ف�ضرفت هّمي اإلى ما ل يفارقني 

بل يوؤن�ضني في وحدتي؛ وهو فعل الخير. قالQ: اأح�ضنت واهلل.

الثاني���ة: قد راأيت قومًا يفخرون بالح�ض���ب واآخرين بالمال والولد، واإذا ذلك ل فخر 

في���ه وراأيت الفخر العظيم في قول���ه تعالى: {اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعن���َد اهلِل اأَْتَقاُكْم}، فاجتهدت اأن 

اأكون عند اهلل كريمًا قالQ: اأح�ضنت واهلل.

ا َمْن َخاَف  مَّ
الثالث���ة: قد راأيت النا�س في لهوهم وطربهم، و�ض���معت قوله تعال���ى: {َواأَ

 اْلَماأَْوى}، فاجتهدت في �ضرف الهوى عن 
َ
َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْف�َس َعِن اْلَهَوى * َفاإِنَّ اْلَجنََّة ِهي

نف�ضي حّتى ا�ضتقررت على طاعة اهلل تعالى. قال: اأح�ضنت واهلل.

الرابعة: راأيت كّل من وجد �ض���يئًا يكَرم عنده اجتهد في حفظه، و�ضمعت قوله تعالى 

 َكِريٌم }، فاأحببت الم�ض���اعفة ولم 
ٌ
اِعَفُه لَُه َولَُه اأَْجر ُ�سَ

ا َح�َسناًا َفي �ساً ْ
{َمن َذا الَِّذي يُْقِر�ُس اهللَ َقر

اأر اأحفظ مّما يكون عنده؛ فكّلما وجدت �ض���يئًا ُيكرم عنده وّجهت به اإليه ليكون لي ذخرًا 

اإلى وقت حاجتي. قال: اأح�ضنت واهلل.

الخام�ش���ة: قال راأيت ح�ضد النا�س بع�ضهم لبع�س، و�ضمعت قوله تعالى: {نَْحُن َق�َسْمنَا 

ا �ُسْخِريًّا  ُهم بَْع�ساً ُهْم َفْوَق بَْع�ٍس َدَرَجاٍت ِليَتَِّخَذ بَْع�سُ ْنيَا َوَرَفْعنَا بَْع�سَ ِعي�َستَُهْم ِفي اْلَحيَاِة الدُّ نَُهم مَّ
ْ
بَي

ا يَْجَمُعوَن}، فلّما عرفت اأّن رحمة اهلل خير مما يجمعون ما ح�ضدت  ٌ مِّمَّ
ر

ْ
َوَرْحَمُت َربَِّك َخي

اأحدًا، ول اأ�ضفت على ما فاتني قال: اأح�ضنت واهلل.
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ال�شاد�ش���ة: قال: راأيت عداوة النا�س بع�ض���هم لبع�ٍس في دار الدنيا، والحزازات التي 

ا}، فا�ضتغلت  َطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ
ْ
ي في �ض���دورهم، و�ض���معت قول اهلل تعالى {اإِنَّ ال�سَّ

بعداوة ال�ضيطان عن عداوة غيره. قال: اأح�ضنت واهلل.

ال�ش���ابعة: قال: راأيت كدح النا�س واجتهادهم في طلب الرزق، و�ض���معت قوله تعالى 

ن يُْطِعُموِن * �إِنَّ  ْزٍق َوَما اأُِريُد اأَ ُدوِن * َما اأُِريُد ِمْنُهم مِّن رِّ
ُ
{َوَم���ا َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلإِن����َس اإِلَّ ِليَْعب

ِة اْلَمِتيُن}، فعلمت اأّن وعده حق، وقوله تعالى �ضدق ف�ضكنت اإلى وعده  اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ اهللَ ُهَو الرَّ

ور�ضيت بقوله، وا�ضتغلت بما له عليَّ عما لي عنده. قال اأح�ضنت واهلل.

الثامنة: قال: راأيت قومًا يّتكلون على �ض���ّحة اأبدانهم وقومًا على كثرة اأموالهم وقومًا 

ُث َل 
ْ
ُزْقُه ِمْن َحي

ْ
ا * َويَر على خلق مثلهم، و�ضمعت قوله تعالى {َوَمن يَتَِّق اهللَ يَْجَعل لَُّه َمْخَرجاً

ا}، فاّتكلت  ٍء َقْدراً
ْ

ُُه اإِنَّ اهللَ بَاِلُغ اأَْمِرِه َقْد َجَعَل اهللُ ِلُكلِّ �َسي
ْل َعَلى اهلِل َفُهَو َح�ْسب ُب َوَمن يَتََوكَّ يَْحتَ�سِ

على اهلل وزال اّتكالي عن غيره.

ق���الQ له: »واهلل اإناّ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، و�ش���ائر الكتب ترجع 

اإلى هذه الم�شائل«.

اإر�شاد القلوب، ج1، �ص187
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))) م�ضتدرك الو�ضائل، الميرزا النوري، ج))، �س279، ح5).

بركات اجتناب الذنوب

9

: P عن النبّي الأكرم
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تمهيد

اُغوُت  وْا اأَْوِليَاآوؤُُهُم الطَّ
ُ
ُلَماِت اإِلَ���ى النُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفر  الَِّذيَن اآَمنُوْا يُْخِرُجُهم مَِّن الظُّ

ُّ
 {اهللُ َوِل���ي

.
(((

َحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن} �سْ
ُلَماِت اأُْولَ�ِئَك اأَ يُْخِرُجونَُهم مَِّن النُّوِر اإِلَى الظُّ

اإّن من نعم اهلل علينا اأْن �ض���ّرفنا بالوجود بعد العدم، فخلقنا واألب�ض���نا  لبا�س الحياة، 

فقال في محكم كتابه:

، ومنَّ علينا اأي�ضًا بنعمة العقل، 
(2(

ْئاًا}
ُل َولَْم يَُك �َسي

ْ
 اْلإِن�َساُن اأَنَّا َخَلْقنَاُه ِمن َقب

ُ
 {اأََوَل يَْذُكر

عاِقب 
ُ
ال���ذي قال له: اقبل فاأقب���ل، وادبر فاأدبر، فقال: ما خلقت خلقًا اأف�ض���ل منك بك اأ

وبك اأثيب، وبوا�ض���طة هذا العقل يريد الإن�ض���ان ويختار �ض���لوك ال�ض���بيل اإّما �ضاكرًا واإّما 

كفورًا.

R هدف األنبياء
وق���د فطرنا اهلل على توحيده و�ض���كر نعم���ه، اإّل اأّن هذه الفطرة ق���د تتلّوث، فينحرف 

الإن�ضان عّما اأراده اهلل اأْن ي�ضل اإليه من الهدف لخلقه، وكذلك قد تتعّطل العقول، نتيجة 

. ولذا َمنَّ اهلل  اله���وى والغفلة، والغرق في الذنوب وال�ض���الل، والبتعاد عن اهلل عزَّ وجلَّ

علينا باإر�ض���ال الأنبياءR من اأجل هدايتنا، وت�ض���حيح م�ضارنا واإيقاظنا من الغفلة، 

:Q وكما يقول اأمير الموؤمنين

»وا�ش���طفى �ش���بحانه م���ن ول���د اآدم اأنبياء، اأخذ عل���ى الوحي ميثاقه���م، وعلى تبليغ 

ه واتاّخذوا الأنداد  ل اأكثر خلقه عهد اهلل اإليه���م، فجهلوا حقاّ ا بداّ الر�ش���الة اأمانته���م، لماّ

)))   �ضورة البقرة، الآية: 257.

)2)   �ضورة مريم، الآية: 67.
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مع���ه، واجتالتهم ال�ش���ياطين عن معرفت���ه، واقتطعتم عن عبادته، فبعث فيهم ر�ش���له، 

وا  روهم من�ش���يَّ نعمته، ويحتجاّ وواتر اإليهم اأنبيائه، لي�ش���تاأدوهم ميثاق فطرته، ويذكاّ

.
(((

عليهم بالتبليغ، ويثيروا فيهم دفائن العقول«

التحذير من اتباع الشيطان
ومع هذا فقد طغى الإن�ض���ان، وكفر باهلل واأنبيائه ور�ض���لهR، واتخذ عدّو اهلل � اأي 

ال�ضيطان واأعوانه من �ضياطين الإن�س والجّن � اأولياء له من دون اهلل، ف�ضلَّ عن الطريق، 

وهوى في هذه الدنيا، قبل اأن يهوي في الآخرة.

َطاِن اإِنَُّه 
ْ
ي وقد حّذرنا اهلل من اّتباع خطوات ال�ضيطان، قائاًل لنا  {َوَل تَتَِّبُعوْا ُخُطَواِت ال�سَّ

، والعجب كّل العجب مّمن ي�ض���تبدل طاعة الرحمن بطاعة ال�ض���يطان،  
(2(

ِبيٌن} لَُكْم َعُدوٌّ مُّ

.
(3(

{ اِلِميَن بََدلاً يَّتَُه اأَْوِليَاء ِمن ُدوِني َوُهْم لَُكْم َعُدوٌّ ِبْئ�َس ِللظَّ َفتَتَِّخُذونَُه َوُذرِّ
{اأَ

���ب نف�ض���ه لغوايتنا واإ�ض���اللنا، يمّنينا ويعدنا كذب���ًا وغرورًا  ها هو ال�ض���يطان قد ن�ضّ

ُ اإِنَّ اهللَ َوَعَدُكْم 
 الأَْمر

َ
ي ا ُق�سِ َطاُن لَمَّ

ْ
ي وباطاًل، وغدًا يوم القيامة �ضيعلن براءته مّنا،  {َوَقاَل ال�سَّ

تُْم ِلي 
ْ
ن َدَعْوتُُكْم َفا�ْستََجب لَّ اأَ ُكم مِّن �ُسْلَطاٍن اإِ

ْ
 َعَلي

َ
َوْع���َد اْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم َفاأَْخَلْفتُُكْم َوَما َكاَن ِل���ي

�ْسَرْكتُُموِن ِمن  ُت ِبَماآ اأَ
ْ
 اإِنِّي َكَفر

َّ
ِرِخي ِرِخُكْم َوَما اأَنتُْم ِبُم�سْ ا اأَنَْا ِبُم�سْ َفَل تَُلوُموِني َولُوُموْا اأَنُف�َسُكم مَّ

.
(4(

اِلِميَن لَُهْم َعَذاٌب اأَِليٌم} ُْل اإِنَّ الظَّ
َقب

واأّما اإلهنا وخالقنا � رغم مع�ض���يتنا وابتعادنا عنه � �ض���من لن���ا اأرزاقنا بعد اأْن خلقنا 

واأعطان���ا المهل���ة بعد المهلة، ول ي���زال يتلّطف بنا ويتحّب���ب اإلينا، ويدعون���ا للعودة اإلى 

�ض���احته، ويعدنا �ض���دقًا بقبولنا والمغفرة لنا، ومن اأ�ض���دق من اهلل قياًل ومن اأوفى من 

اهلل عهدًا:

)))   بحار الأنوار، ج))، �س60.

)2)   �ضورة البقرة، الآية: 68).

)3)   �ضورة الكهف، الآية: 50.

)4)   �ضورة اإبراهيم، الآية: 22.
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ٌع  لاً َواهللُ َوا�سِ ْن���ُه َوَف�سْ ْغِفَرةاً مِّ ُكم ِباْلَفْح�َس���اء َواهللُ يَِعُدُكم مَّ
ُ
ُمر َط���اُن يَِعُدُكُم اْلَفْق���َر َويَاأْ

ْ
ي  {ال�سَّ

.
(((

َعِليٌم}

ِر  �سِ
ْ
اء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمي نَُكُم اْلَعَداَوَة َواْلبَْغ�سَ

ْ
ن يُوِق���َع بَي َطاُن اأَ

ْ
ي نََّما يُِريُد ال�سَّ وقال لنا اأي�ض���ًا:  {اإِ

.
(2(

نتَُهوَن} َلِة َفَهْل اأَنتُم مُّ ُكْم َعن ِذْكِر اهلِل َوَعِن ال�سَّ دَّ َويَ�سُ

وه���ا هو ال�ض���يطان يعلن اأّن���ه يخاف م���ن رّب العالمين، فِلما نطيعه في مع�ض���ية اهلل 

والجراأة عليه، اأفال نخاف نحن من اهلل اأي�ضًا؟

نِّي بَِريٌء مِّن���َك اإِنِّي اأََخاُف اهللَ َربَّ  ���ا َكَفَر َقاَل اإِ  َفَلمَّ
ْ
َط���اِن اإِْذ َقاَل ِلْلإِن�َساِن اْكُفر

ْ
ي  {َكَمثَ���ِل ال�سَّ

.
(3(

�ْلَعالَِميَن}

فرصة العمر
ولذا ل بّد لالإن�ض���ان اأن يعلم اأّن الفر�ض���ة �ض���انحة، والمهلة قائمة، ولي�س علينا �ض���وى 

التفكي���ر قلي���اًل، والتاأّمل في كت���اب اهلل، والتدّبر في اآيات���ه، واأن ن�ضتح�ض���ر اأمامنا تلك 

الم�ضاهد الأخروّية، لبراءة ال�ضيطان مّنا وتخّليه عّنا.

ولنفّكر ونعلم من يريد الخير لنا، ومن يريد بنا �ضّرًا: هل هو اهلل الرحيم اأم ال�ضيطان 

الرجيم؟ هل نّتخذ اهلل ولّيًا ونا�ضرًا ومعينًا؟، اأم نّتخذ ال�ضيطان الذي اأعلن العداوة لنا، 

اإلهًا نعبده من دون اهلل؟، اأو هل نكون من حزب اهلل المفلحين، اأم من حزب ال�ض���يطان 

ن�َساُهْم ِذْكَر اهلِل  َط���اُن َفاأَ
ْ
ي ِهُم ال�سَّ

ْ
الخا�ض���رين؟ القرار ل���ك والخيار بين يدي���ك  {ا�ْستَْحَوَذ َعَلي

.
(4(

وَن}
ُ
ر َطاِن ُهُم اْلَخا�سِ

ْ
ي َل اإِنَّ ِحْزَب ال�سَّ

َطاِن اأَ
ْ
ي اأُْولَِئَك ِحْزُب ال�سَّ

آثار اجتناب الذنوب
وبن���اًء عليه وبعد ه���ذه المقدّمة، فاإّن من اأهّم اآثار اجتن���اب الذنوب وبركات الطاعة 

هلل:

)))   �ضورة البقرة، الآية: 268.

)2)   �ضورة المائدة، الآية: )9.

)3)   �ضورة الح�ضر، الآية: 6).

)4)   �ضورة المجادلة، الآية: 9).
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1 ـ الدخول يف والية اهلل والخروج من والية الشيطان:

اُغوُت  وْا اأَْوِليَاآوؤُُهُم الطَّ
ُ
ُلَماِت اإِلَ���ى النُُّوِر َوالَِّذيَن َكَفر  الَِّذيَن اآَمنُوْا يُْخِرُجُهم مَِّن الظُّ

ُّ
 {اهللُ َوِل���ي

.
(((

ُلَماِت} يُْخِرُجونَُهم مَِّن النُّوِر اإِلَى الظُّ

.
(2(

 اْلُمتَِّقيَن}
ُّ
ُهْم اأَْوِليَاء بَْع�ٍس َواهللُ َوِلي اِلِميَن بَْع�سُ  {واإِنَّ الظَّ

2 ـ الهداية اإللهيـّة:

الهداية على ق�ضمين: هداية تكوينّية ت�ضمل جميع المخلوقات، وقد اأ�ضار اهلل اإليها في 

.
(3(

ٍء َخْلَقُه ثُمَّ َهَدى}
ْ

كتابه الكريم بقوله:  {َربُّنَا الَِّذي اأَْعَطى ُكلَّ �َسي

والم���راد منه���ا اأّن كّل موج���ود ق���د اأودع اهلل فيه ما ي�ض���ل به اإلى اله���دف من وجوده 

وخلقه.

ويمتاز الإن�ض���ان عن بقّية الموجودات � م�ض���افًا اإلى هذه الهداية � بهداية اأخرى، يعّبر 

عنها بالهداية الت�ض���ريعّية، وهي هداية الإن�ضان اإلى الهدف من خلقه، بمعونة من الوحي 

والر�ض���ل R، وتنق�ض���م هذه الهداية اإلى ق�ض���مين: هداية عامة، ت�ض���مل جميع النا�س 

ة، لبع�س عباد اهلل المخَل�ضين والمخِل�ضون، الذين  لتتميم الحّجة عليهم، وهداية خا�ضّ

ا�ض���تجابوا لن���داء اهلل وتوحيده، فتفّتح���ت اأنوار الب�ض���يرة في قلوبه���م، وازدادوا اإيمانًا 

وتقوى، وحفظًا وت�ض���ديدًا برعاية من اهلل وف�ض���له وتوفيقه، يق���ول اهلل تعالى في محكم 

.
(4(

ِنيَن} َلنَا َواإِنَّ اهللَ لََمَع اْلُمْح�سِ
ُ
كتابه:  {َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُسب

.
(5(

 {اأُْولَ�ِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللُ َفِبُهَداُهُم اْقتَِدْه}

.
(6(

ٍء َعِليٌم}
ْ

ُه َواهللُ ِبُكلِّ �َسي
َ
 {َوَمن يُوؤِْمن ِباهلِل يَْهِد َقْلب

)))   �ضورة البقرة، الآية: 257.

)2)   �ضورة الجاثية، الآية: 9).

)3)   �ضورة طه، الآية: 50.

)4)   �ضورة العنكبوت، الآية: 69.

)5)   �ضورة الأنعام، الآية: 90.

)6)   �ضورة التغابن، الآية: )).
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: وفي الحديث القد�ضي يقول اهلل عزَّ وجلَّ

»يا عبادي كلاّكم �شالاّ اإلاّ من هديته، فا�شاألوني الهدى اأهدكم، وكلاّكم فقير اإلاّ من 

اغنيت���ه، فا�ش���األوني الغن���ى اأرزقكم، وكلاّكم مذن���ب اإلاّ من عاقبته، فا�ش���األوني المغفرة 

.
(((

اأغفر لكم...«

اإذًا هذه الهداية من اهلل، وهي م�ضروطة بالإيمان والتقوى، واتيان الطاعات، والدعاء 

والت�ض���ّرع اإل���ى اهلل ال���خ، وف���ي المقابل ف���اإّن اهلل ل يهدي الق���وم الظالمي���ن والكافرين 

والفا�ضقين، ومن هو م�ضرف كّذاب.

3 ـ التوفيق يف الحياة الدنيا:

واأّي توفيق اأكبر من اأْن يعي�س الإن�ضان طاعة اهلل وعدم مع�ضيته؟، والتي من خاللهما 

ي�ضل الإن�ضان اإلى ولية الت�ضّرف في التكوين باإذن اهلل، وي�ضبح مثاًل هلل في الأر�س:

: »يا ابن اآدم اأنا ح���ياّ ل اأموت، اأطعني فيما  ف���ي الحديث القد�ض���ّي يقول اهلل عزَّ وجلَّ

اأمرتك، حتى اأجعلك حياً ل تموت، يا ابن اآدم اأنا اأقول لل�شيء كن فيكون، اأطعني فيما 

.
(2(

اأمرتك، اأجعلك تقول لل�شيء كن فيكون«

.
(3(

ا} ويقول اأي�ضًا في محكم كتابه:  {َوَمن يَتَِّق اهللَ يَْجَعل لَُّه ِمْن اأَْمِرِه يُ�ْسراً

وفي الحديث ال�ض���ريف عن اأبي جعفرQ قال: »قال ر�ش���ول اهلل P: يقول اهلل 

ي، وارتفاع مكاني، ل  تي وجاللي، وعظمت���ي وكبريائي، ونوري وعل���واّ : »وعزاّ ع���زَّ وج���لَّ

�ش���ت عليه دنياه، و�شغلت قلبه بها،  ُيوؤثر عبٌد هواه على هواي، اإلاّ �ش���تاّتاّ عليه اأمره، ولباّ

رت له. ولم اأوؤته منها اإلاّ ما قداّ

ي، وارتفاع مكاني، ل ُيوؤثر عبد هواي على  تي وجاللي، وعظمتي ونوري وعلواّ وعزاّ

هواه، اإلاّ ا�ش���تحفَظْته مالئكتي، وكفلت ال�ش���موات والأر�ش���ين رزقه، وكنت له من وراء 

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج5، �س63).

)2)   م. ن، ج))، �س258.

)3)   �ضورة الطالق، الآية: 4.
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.
(((

تجارة كل تاجٍر، واأتته الدنيا وهي راغمة«

4 ـ رضا اهلل:

وهذا المقام من المقامات العالية، التي ي�ضعى عباد اهلل العارفون � من خالل التقوى 

والعمل ال�ضالح � اإلى نيله وتح�ضيله، فير�ضى اهلل عنهم وير�ضون عنه.

ٍر مِّن َذِلُكْم ِللَِّذيَن اتََّقْوا ِعنَد َربِِّهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن 
ْ
ئُُكم ِبَخي

ِّ
وؤُنَب

 {ُقْل اأَ

.
(2(

 ِباْلِعبَاِد}
ٌ
ير َواٌن مَِّن اهلِل َواهللُ بَ�سِ َرٌة َوِر�سْ َطهَّ ِفيَها َواأَْزَواٌج مُّ

ويقول اأي�ضًا في اآية اأخرى:

ْدُقُهْم لَُهْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  اِدِقيَن �سِ  {َق���اَل اهللُ َهَذا يَْوُم يَنَفُع ال�سَّ

.
(3(

وْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم}  اهللُ َعْنُهْم َوَر�سُ
َ
ي �سِ ا رَّ اأَبَداً

5 ـ الثواب األخروي:

التقوى طريق اإلى التوفيق والكمال، وهي من اأهّم الطرق المو�ضلة اإلى ر�ضوان اهلل 

والتوفي���ق والكمال، ولها اآثاره���ا الدنيوية والأخروية العظيمة. »وه���ي قوة داخلّية وقدرة 

نف�ض���ّية، تمتلك م���ن خاللها النف�س القدرة عل���ى اإطاعة الأوامر الإلهّي���ة،  وعلى مقاومة 

ميوله���ا واأهوائه���ا، ومن�ض���وؤها الخوف م���ن اهلل، واأثرها تجّنب مع�ض���يته، وهي ت�ض���اعد 

.
(4(

الإن�ضان على تجّنب حبائل ال�ضيطان، واإغراء الدنيا«

عن اأمير الموؤمنين Q قال: 

»ي���ا عب���اد اهلل اإناّ تق���وى اهلل حم���ت اأوليائ���ه محارم���ه، واألزم���ت قلوبه���م مخافت���ه، 

حتى اأ�ش���هرت لياليهم، واأظماأت هواجرهم، فاأخذوا الراحة بالن�ش���ب، والرياّ بالظماأ، 

.
(5(

بوا الأمل فالحظوا الأجل...« وا�شتقربوا الأجل فبادروا العمل، وكذاّ

)))   الكافي، ج2، �س335.

)2)   �ضورة اآل عمران، الآية: 5).

)3)   �ضورة المائدة، الآية: 9)).

)4)   تزكية النف�س، جمعية المعارف الإ�ضالمية، الدر�س ال�ضابع، �س43.

)5)   �ضرح نهج البالغة، ج7، �س250.
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واإذا امتل���ك الإن�ض���ان ه���ذه الملكة،  فاإّنه �ضي�ض���بغ كّل اأعماله بال�ض���بغة الإلهّية فلن 

يفعل اإّل ما ير�ضي اهلل، ولن يقوم بما ي�ضخط اهلل، و�ضيجهد في فعل الم�ضتحّبات، وترك 

المكروهات والوقوع في ال�ضبهات.

ا بين يديه من الَمُثالت، حجزته التقوى  حت له العبر عماّ وعنه Q»اإناّ من �شراّ

.
(((

م ال�شبهات« عن تقحاّ

واإذا و�ض���ل الإن�ض���ان اإلى هذه المرتبة، فاإّن اهلل �ض���يكون ح�ض���به، ويجعل له من اأمره 

فرجًا ومخرجًا، ويرزقه من حيث ل يحت�ضب، وي�ضكنه جّناته وينال ر�ضوانه.

وهو مقت�ض���ى عدل اهلل، الذي وعد عباده المح�ض���نين، باأّن لهم عند اهلل اأجرًا وثوابًا 

على طاعتهم و�ضبرهم، على اأداء التكاليف في الحياة الدنيا.

ِه���ْم َوَل ُهْم 
ْ
ُه ِعنَد َربِّ���ِه َوَل َخْوٌف َعَلي

ُ
ٌن َفَل���ُه اأَْجر ِ َوُهَو ُمْح�سِ  {بََل���ى َم���ْن اأَ�ْسَلَم َوْجَه���ُه هلِلهّ

.
(2(

يَْحَزنُوَن}

اِلَحاِت    {َوالَِّذيَن اآَمنُوْا َوَعِمُلوْا ال�سَّ
(3(

ِنيَن} يُع اأَْجَر اْلُمْح�سِ وكذلك قوله تعالى:  {اإِنَّ اهللَ َل يُ�سِ

َدُق ِمَن اهلِل  �سْ
ا َوْعَد اهلِل َحقًّا َوَمْن اأَ بَ���داً �َسنُْدِخُلُه���ْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأَ

.
(4(

ِقيًل}

وف���ي المقاب���ل ذلك ف���اإّن المجرمين لهم عذاب األي���م، خالدين ف���ي جهّنم، ولهم 

�ض���غار عن���د اهلل، اأي ذّل���ة وعذاب �ض���ديد، والفت�ض���اح والخ���زي والمهان���ة، والندم 

والخ�ضران المبين.

)))   و�ضائل ال�ضيعة، ج27، �س)6).

)2)   �ضورة البقرة، الآية: 2)).

)3)   �ضورة التوبة، الآية: 20).

)4)   �ضورة الن�ضاء، الآية: 22).



106

) � لقد فطرنا اهلل على توحيده و�ض���كر نعم���ه، اإّل اأّن هذه الفطرة قد تتلّوث فينحرف 

الإن�ضان عّما اأراده اهلل اأْن ي�ضل اإليه من الهدف لخلقه. ولذا منَّ اهلل علينا باإر�ضال 

الأنبياء R من اأجل هدايتنا واإيقاظنا من الغفلة.

2 � اإن اجتناب الذنوب والمعا�ضي له اأثار وبركات كبرى، منها:

� الدخول في ولية اهلل.

� الهداية الإلهّية.

� التوفيق في الحياة الدنيا.

� الفوز بر�ضا اهلل تعالى ور�ضوانه الأخروّي.
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للمطالعة

عن علّي  بن اإبراهيم عن اأبيه عن بع�س اأ�ضحابه عن اأبي حمزة عن عقيل الخزاعي 

اأّن اأمير الموؤمنينQ كان اإذا ح�ضر الحرب يو�ضي للم�ضلمين بكلمات فيقول:

 تعاه���دوا ال�ض���الة وحافظ���وا عليها وا�ض���تكثروا منه���ا وتقّربوا بها فاإّنه���ا كانت على 

الموؤمنين كتابًا موقوتًا، وقد علم ذلك الكّفار حين �ُضِئلوا  {َما �َسَلَكُكْم ِفي �َسَقَر * َقالُو� لَْم 

كرم بها من الموؤمنين الذين ل ي�ض���غلهم 
ُ
لِّيَن} وقد عرف حّقها من طرقها واأ نَُك ِمَن اْلُم�سَ

:  {ِرَجاٌل لَّ تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة  عنها زين متاع ول قرة عين من ماٍل ول ولد، يقول اهلل عزَّ وجلَّ

َلِة}. وكان ر�ض���ول اهللP من�ض���بًا لنف�ض���ه بعد الب�ضرى له  ٌع َعن ِذْكِر اهلِل َواإَِقاِم ال�سَّ
ْ
َوَل بَي

َها}  الآية، فكان ياأمر بها 
ْ
 َعَلي

ْ
َطِبر َلِة َوا�سْ  اأَْهَلَك ِبال�سَّ

ْ
بالجّنة من رّبه فقال عزَّ وجلَّ  {َواأُْمر

اأهله وي�ضّبر عليها نف�ضه.

ث���ّم اإّن ال���زكاة ُجعلت مع ال�ض���الة ُقربانًا لأهل الإ�ض���الم على اأهل الإ�ض���الم ومن لم 

ُيعِطه���ا طيِّب النف�س به���ا؛ يرجو بها من الثمن ما هو اأف�ض���ل منها، فاإّنه جاهل بال�ض���ّنة 

مغبون الأجر �ضاّل العمر طويل الندم بترك اأمر اهلل عزَّ وجلَّ والرغبة عّما عليه �ضالحو 

َر �َسِبيِل 
ْ
َيََّن لَُه اْلُهَدى َويَتَِّبْع َغي

�ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَب عباد اهلل، يقول اهلل عزَّ وجلَّ  {َوَمن يُ�َساِقِق الرَّ

اْلُموؤِْمِنيَن نَُولِِّه َما تََولَّى} من الأمانة فقد خ�ض���ر من لي�س من اأهلها و�ض���ّل عمله، ُعر�ض���ت 

على ال�ض���ماوات المبنّية والأر�س والمهاد والجبال المن�ض���وبة ف���ال اأطول ول اأعر�س ول 

اأعلى ول اأعظم لو امتنعت من طوٍل اأو عر�ٍس اأو عظٍم اأو قوة اأوعزٍة امتنعن ولكن اأ�ضفقن 

من العقوبة.
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ين، والأجر فيه عظيم مع  ثّم اإّن الجهاد اأ�ض���رف الأعمال بعد الإ�ض���الم وهو قوام الدِّ

العزة والمنعة، وهو الكره فيه الح�ض���نات والب�ض���رى بالجّنة بعد ال�ض���هادة، وبالرزق غدًا 

عن���د ال���رب والكرامة، يقول اهلل عزَّ وج���لَّ  {َوَل تَْح�َسبَنَّ الَِّذيَن ُقِتُلوْا ِف���ي �َسِبيِل اهلِل} الآية، 

ثّم اإّن الرعب والخوف من جهاد الم�ض���تحّق للجهاد، والمتوازرين على ال�ض���الل �ض���الل 

في الدين و�ض���لب للدنيا مع الذّل وال�ض���غار، وفيه ا�ض���تيجاب الن���ار بالفرار من الزحف 

وْا َزْحفااً َفَل 
ُ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اإَِذا لَِقيتُُم الَِّذيَن َكَفر

:  {يَا اأَ عند ح�ضرة القتال، يقول اهلل عزَّ وجلَّ

تَُولُّوُه���ُم الأَْدبَاَر} فحافظ���وا على اأمر اهلل عزَّ وجلَّ في هذه المواطن التي ال�ض���بر عليها 

ك���رم و�ض���عادة ونجاة في الدنيا والآخرة من فظيع اله���ول والمخافة، فاإّن اهلل عزَّ وجلَّ ل 

لُّ َربِّي  يعباأ بما العباد مقترفون ليلهم ونهارهم لطف به علمًا وكّل ذلك  {ِفي ِكتَاٍب لَّ يَ�سِ

نوا اأنف�ضكم على القتال واتقوا اهلل عزَّ  َوَل يَن�َسى} فا�ضبروا و�ضابروا واأ�ضاألوا الن�ضر ووطِّ

نُوَن}«. ْح�سِ الَِّذيَن ُهم مُّ وجلَّ فاإّن  {اهللَ َمَع الَِّذيَن اتََّقوْا وَّ

الكافي، ج 5. �ص 36؛ بحارالأنوار، ج 33، �ص 447



)))   بحار الأنوار، ج90، �س282.

دواء القلوب

10

عن ر�س�ل اهلل P اأّنه قال:
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تمهيد

بعد اأن تعّرفنا على اأمرا�س الذنوب واآثارها المهلكة، ل بدَّ اأن نتعّرف اأي�ضًا على الدواء 

والعالج المنا�ضب لها؛ لأّن لكّل داء دواء كما ورد في الخبر، لكّن الأهم من معرفة الداء 

هو معرفة الدواء وكيفّية العالج،  وقد اأر�ضدنا اهلل عزَّ وجلَّ في محكم كتابه وكذلك اأهل 

البيت R في الروايات ال�ض���ريفة اإلى ذلك، وما علينا اإّل و�ض���ع الأمور في موا�ض���عها 

وال�ضتفادة منها.

ومقّدم���ة ل بدَّ لالإن�ض���ان اأْن يعرف اأنَّ ل���ه ُبعدًا مادّيًا وهو الج�ض���م، وُبعدًا معنوّيًا وهو 

الروح، وكما يهتّم كّل واحد مّنا بج�ض���مه فاإّن عليه اأن يهتّم بروحه اأي�ض���ًا، لأّن كالاًّ منهما 

له حّق ل بّد من اأدائه.

لذا، وكما تهتّم ب�ض���ّحتك واأكلك و�ض���ربك، وت�ض���عى جاهدًا من اأجل المحافظة على 

ج�ض���مك، فت�ض���ارع اإلى مداواته عند المر�س وحلول ال�ض���قم خوفًا من الموت والهالك، 

كذل���ك ل بّد وبطريق اأول���ى من الهتمام بقلب���ك وروحك، وغذائه، لئاّل تمر�س اأي�ض���ًا، 

فيق�ضو قلبك وُيختم عليه، فتعجز حينئٍذ عن عالجه، وبالتالي يوؤّدي اإلى الهالك الدنيوّي 

والأخروّي.

ويا للعجب  من اأقواٍم يهتّمون باأبدانهم، وهذه الأبدان زائلة فانية ياأكلها الدود وت�ضبح 

رميمًا وترابًا، ول يهتّمون باأرواحهم الخالدة الباقية، اإّما في الجنة اأو في النار.

ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q قال: »عجب���ت لأقواٍم يحتم���ون الطعام مخاف���ة الأذى، 

.
(((

كيف ل يحتمون الذنوب مخافة النار«

)))   بحار الأنوار، ج75، �س46.
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كيف نعالج أمراضنا األخالقيـّة
�ضبنا باأّي مر�ٍس اأخالقّي، كالكذب والغيبة وال�ضرقة وغيرها.

ُ
لنفتر�س اأّننا اأ

فالخطوة الأولى في طريق العالج وال�ض���فاء، هو الت�ض���خي�س ال�ضحيح لنوع المر�س، 

ومدى تجّذره في قلوبنا.

وثاني���ًا: ل ب���ّد من معرفة �ض���بب المر����س؛ لأّن العالج قد يكون بعالج ال�ض���بب فيزول 

الم�ضّبب عنه. مثاًل لماذا اأكذب؟ هل هو لنق�سٍ في �ضخ�ضّيتي، اأم لأجل م�ضلحة دنيوّية 

اأم لأجل... الخ. ولماذا اأغتاب؟ ولماذا اأ�ضرق؟...

وثالثًا: ا�ضتعمال الدواء ب�ضكل �ضحيح ومتابعة العالج.

رابع���ًا: التفّق���ه في الدي���ن، والمراد منه ها هنا اّطالع الإن�ض���ان عل���ى خطورة الذنب 

واآث���اره الدنيوّية والأخروّية. فاإذا التفت اإلى خطورة الكذب مثاًل، واأّنه باب الكبائر، واأّنه 

ين�ضلخ عن الإيمان حين كذبه، واأّنه �ضُيعاقب عليه، فاأيُّ عاقٍل �ضيقدم بعدها على الكذب 

والعياذ باهلل؟!.

عالج آخر للذنوب
وهذا العالج ينق�ضم اإلى �ضّقين اأحدهما: العالج العلمّي، والثاني هو العالج العملّي.

أ - العالج العلميّ
وقد ن�ضطلح عليه بالعالج النف�ضّي ويقوم على عّدة اأمور: التفّكر والتذّكر والعزم.

1 ـ التفّكر:

ر في ه���ذا المق���ام، هو اأن  يق���ول الإم���ام الخمينّي } في ه���ذا المج���ال: »والتفكاّ

���اأ له كلاّ  ���ر الإن�ش���ان بع����ص الوق���ت، في اأناّ م���وله الذي َخلقه في ه���ذه الدنيا، وهياّ ُيفكاّ

اأ�ش���باب الدعة والراحة، ووهبه ج�ش���ماً �ش���ليماً... ومن جهة اأُخرى اأر�ش���ل جميع هوؤلء 

الأنبياءR، واأنزل كل الكتب والر�شالت... فما هو واجبنا تجاه هذا المولى مالك 

الملوك؟..
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ه���ل اأناّ وج���ود جمي���ع ه���ذه النعم هو فق���ط لأجل ه���ذه الحي���اة الحيوانياّة وا�ش���باع 

ر للحظٍة واحدٍة عرف  ال�شهوات... اأم اأناّ هناك هدفاً وغاية اأخرى... اإناّ الإن�شان اإذا فكاّ

اأناّ الهدف من هذه النعم هو �شيء اآخر، واأناّ الغاية من هذا الخلق اأ�شمى واأعظم؛ واأناّ 

.
(((

هذه الحياة الحيوانياّة لي�شت هي الغاية بحد ذاتها«

خرى ل بدَّ اأن تجل�س مع نف�ضك، تتاأّمل في و�ضعك وحياتك، ودنياك واآخرتك، 
ُ
وبعبارٍة اأ

واأن تقوم بجردة ح�ض���ابّية لم�ض���ير حياتك: اأين كنت؟، واإلى اأين اأ�ض���ير؟، وكيف اأ�ضير؟، 

هل اأنا را�ٍس عن حياتي وعالقتي مع رّبي؟، وهل اأنا اأ�ض���ير من الح�ض���ن اإلى الأح�ض���ن اأم 

اإلى الأ�ض���واأ؟، هل اأن���ا اإن متُّ الآن اإلى الجّنة اأذهب، اأم اإلى النار التي �ض���ّجرها جّبارها 

لغ�ض���به؟، كّل هذه الأ�ض���ئلة �ض���وف توؤّدي اإلى جواٍب، يدعو هذا الإن�ضان اإلى ال�ضتئناف، 

واإعادة فتح ح�ضاٍب جديٍد مع رّبه وخالقه.

ر فاعتبر، واعتبر  ر، وتفكاّ عن اأمير الموؤمنين Q قال: »رحم اهلل امراأً نظر فتفكاّ

فاأب�ش���ر، واأب�ش���ر فاأق�ش���ر، فق���د اأب�ش���ر اأقوام ولم يق�ش���روا، ث���م هلكوا فل���م يدركوا ما 

.
(2(

طلبوا، ول رجعوا اإلى ما فارقوا...«

2 ـ العزم:

ن الإن�ش���ان نف�ش���ه، ويتاّخ���ذ قراراً بترك المعا�ش���ي  والم���راد به ه���ا هنا هو »اأن ُيوطاّ

.
(3(

ام حياته« وباأداء الواجبات، وتدارك ما فاته في اأياّ

وبعبارة ثانية: ل بدَّ لك اأن تقّرر وتريد ال�ضير نحو اهلل واإطاعته، وترك اطاعة ال�ضيطان، 

وال�ضعي في �ضبيل ذلك والتحّرك اإليه، ببدء الم�ضير من يومك هذا، لأّن غدًا قد ل ياأتي.

ام: فيوٌم م�ش���ى بما فيه فلي�ص  ع���ن اأمير الموؤمنين Q قال: »اإناّما الدنيا ثالثة اأياّ

بعائ���د، وي���وٌم اأنت فيه يح���قاّ عليك اغتنامه، ويوم ل تدري هل اأنت من اأهله ولعلاّك راحٌل 

)))   الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، �س23.

)2)   �ضرح نهج البالغة، ابن اأبي حديد، ج5، �س47).

)3)   الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، �س25.
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فيه... واإن يُك يومك هذا اآن�شك بقدومه، فقد كان طويل الغيبة عنك، وهو �شريع الرحلة 

.
(((

د منه واأح�شن وداعه، خذ بالبقياّة في العمل واإياّاك والغترار بالأمل...« عنك، فتزواّ

3 ـ التذّكر:

اأ � تذّكر َخلقنا ووجودنا، والنعم التي اأنعمها اهلل عليها فيما ن�ضتعملها.

ب � تذّكر العقاب الدنيوّي، وحلول �ضخط اهلل علينا في اأبداننا واأموالنا واأولدنا، وقّلة 

المطر ونق�ضان الرزق والعمر، وت�ضّلط الأ�ضرار علينا...

ج � تذّكر العقاب الأخروّي.

ووقوفنا بين يدي اهلل عزَّ وجلَّ وافت�ضاحنا، ودخول النار واأليم عذابها و�ضّدته وطول 

مّدته...

4 ـ الشعور بالرقابة اإللهيـّة:

، فاإذا فّكر الإن�ضان 
(2(

{ 
ٌ
ير يقول اهلل تعالى: {َوُهَو َمَعُكْم اأَْيَن َما ُكنتُْم َواهللُ ِبَما تَْعَمُلوَن بَ�سِ

وتيّقظ من غفلته، وعلم اأّن اهلل معه اأينما كان، �ض���واء في ال�ض���ر اأو في العلن، في الليل اأو 

في النهار، فلعّله ي�ض���تحي من اّطالع رّبه عليه، ونظره اإليه فيرعوي وُيقلع عن ارتكاب ما 

ُي�ضخطه وُيغ�ضبه.

يقول الإمام الخمينّي }: »العالم مح�شر اهلل، فال تع�ص اهلل في مح�شر اهلل«.

وعن الإمام ال�ض���ادق Q قال: »يا اإ�شحاق ]اأحد اأ�ضحاب الإمام Q خِف اهلل 

كاأناّك تراه، واإن كنت ل تراه فاإناّه يراك، فاإن كنت ترى اأناّه ل يراك فقد كفرت، واإن كنت 

.
(3(

تعلم اأناّه يراك ثماّ برزت له بالمع�شية، فقد جعلته من اأهون الناظرين عليك«

وروي اأّن الإمام الح�ضين بن علي L جاءه رجٌل فقال له: »اأنا رجل عا�ٍس ول اأ�ضبر 

على المع�ضية، فعظني بموعظة، فقال Q: اإفعل خم�شة اأ�شياء واأذنب ما �شئت:

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج2)، �س49).

)2)   �ضورة الأنعام، الآية: 94.

)3)   الكافي، ج2، �س67.
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ل ذلك: ل تاأكل رزق اهلل، واأذنب ما �شئت. فاأواّ

والثاني: اأُخرج من ولية اهلل، واأذنب ما �شئت.

والثالث: اأطلب مو�شعاً ل يراك اهلل، واأذنب ما �شئت.

والرابع: اإذا جاء ملك الموت ليقب�ص روحك، فادفعه عن نف�شك واأذنب ما �شئت.

.
(((

والخام�ص: اإذا اأدخلك مالٌك في النار، فال تدخل في النار واأذنب ما �شئت«

ب - العالج العمليّ
وهذا العالج ينق�ضم اإلى عالج عاّم وعالج خا�ّس.

: هو لكّل الذنوب والأمرا�س وذلك بمعرفة �ض���بب البتالء بها، والوقوع  الع���الج الع���اماّ

فيه���ا، وه���و اإّما الجه���ل اأو الغفلة اأو �ض���عف الإرادة، وحينئٍذ ل بّد من المب���ادرة اإلى رفع 

الجه���ل بالعل���م والتفّقه، ورفع الغفلة بال�ض���تيقاظ والتذكر، وعالج �ض���عف الإرادة اأمام 

ال�ضهوات بتقوية العزم وبذل الجهد في مقاومة الذنوب وتركها.

: وهو اأن ُيبادر الإن�ضان عملّيًا اإلى معالجة الذنب الذي وقع فيه، فاإذا  العالج الخا�صاّ

التفت مثاًل اإلى اأّنه وقع في الغيبة، فيتوّقف وي�ض���تغفر رّبه، وي�ض���عى للتحّلل من �ضاحبها، 

ويترك الغيبة مّدة من الزمن، ول يجل�س في مجل�س الغيبة، ول ي�ضارك مع اأحد في غيبة 

ولو ب�ضكوته، وليتعّود على لجم ل�ضانه والتفكير قبل كالمه...

يقول الإمام الخميني } في كيفّية عالج المفا�ضد الأخالقّية:

»ابحث عن العالج واعثر على الدواء؛ لإزالة تلك الأخالق الفا�شدة والقبيحة...

واأف�شل عالج... هو ما ذكره علماء الأخالق واأهل ال�شلوك؛ وهو اأن تاأخذ كلاّ واحدة 

م���ن الملكات القبيحة التي تراها في نف�ش���ك، وتنه�ص بع���زٍم على مخالفة النف�ص اإلى 

اأمٍد، وتعمل عك�ص ما ترجوه وتتطلبه منك تلك الملكة الرذيلة. وعلى اأياّ حال اطلب 

)))   بحار الأنوار، ج75، �س26).
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التوفيق من اهلل تعالى لعانتك في هذا الجهاد، ول �شكاّ في اأناّ الُخلق القبيح �شيزول 

.
(((

بعد فترة وجيزة...«

جالء القلوب
م���ن نع���م اهلل علينا بعد اأن خلقنا وابتالنا، وهو اأعلم بما �ض���نع، وقد علم اأّن بع�ض���نا 

�ضيف�ض���د في الأر�س ويطغى، فينحرف عن �ض���راطه الم�ض���تقيم، فتنّك�س القلوب وتق�ضو 

وتمر�س، اأر�ض���دنا اإلى الدواء على ل�ضانه ول�ضان اأهل البيت R، و�ضوف ن�ضير ها هنا 

:R اإلى جملة من اأدوية القلب كما وردت عنهم

1 ـ ذكر اهلل:

َل  يق���ول اهلل ع���زَّ وجلَّ في محكم كتابه الكريم {الَِّذيَن اآَمنُ���وْا َوتَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر اهلِل اأَ

.
(2(

ِبِذْكِر اهلِل تَْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}

ويروى عن الإمام ال�ضادق Q اأّنه قال لأحد اأ�ضحابه: »يا اأبا اأ�شامة اإرعوا قلوبكم 

.
(3(

، واحذروا النكت« بذكر اهلل عزَّ وجلَّ

ٌع َعن ِذْكِر 
ْ
ومن كالم لأمير الموؤمنين Qعند تالوته: {ِرَجاٌل لَّ تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوَل بَي

.
(5(

 قال: »اإناّ اهلل �شبحانه جعل الذكر جالء القلوب«
(4(

�هلِل}

)6(
اق: قال ال�شاعر الوراّ

فداوها ال���ذن���وب  م��ن  م��ر���ض��َت  دواءواإذا  خ����ي����ُر  ال����ذك����ر  اإّن  ب���ال���ذك���ر 

ب�ضائٍر ل��ي�����س  الأب�����دان  ف��ي  وال�������ض���ق���م ف����ي الأب���������دان ����ض���ّر ب���الءوال�����ض��ق��م 

)))   الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، �س39.

)2)   �ضورة الرعد، الآية: 28.

)3)   الكافي، ج8، �س67).

)4)   �ضورة النور، الآية: 37.

)5)   بحار الأنوار، ج66، �س325.

)6)   �ضرح نهج البالغة، ج7، �س)8.
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2 ـ االستغفار:

ئك���م بدائكم من دوائكم: داوؤك���م الذنوب ودواوؤكم  عن ر�ض���ول اهلل P قال: »األ اأنباّ

.
(((

ال�شتغفار«

3 ـ قراءة القرآن:

وهو دواء و�ضفاء للقلوب والأبدان.

ُدوِر  َفاء لَِّما ِفي ال�سُّ بُِّكْم َو�سِ ���ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ يَُّها النَّا�ُس َقْد َجاءْتُكم مَّ
: {يَا اأَ يق���ول اهلل ع���زَّ وجلَّ

.
(2(

ى َوَرْحَمٌة لِّْلُموؤِْمِنيَن} َوُهداً

وعن اأمير الموؤمنين Q قال: »اإناّ هذه القلوب ت�شداأ كما ي�شداأ الحديد، قيل فما 

.
(3(

جالوؤها؟ قال: تالوة القراآن وذكر الموت«

وعن���ه Q قال: »اإناّ اهلل �ش���بحانه لم يعظ اأحداً بمثل ه���ذا القراآن، فاإناّه حبل اهلل 

.
(4(

المتين و�شببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جالء غيره...«

4 قّلة األكل:

عن الإمام ال�ض���ادق Q قال: »ولي�ص �ش���يء اأ�شراّ لقلب الموؤمن من كثرة الأكل، 

وهي مورثة ل�شيئين ق�شوة القلب وهيجان ال�شهوة«.

.
(5(

وقال عي�ضى روح اهللQ: »ما مر�ص قلب باأ�شداّ من الق�شوة«

5 ـ استماع املوعظة:

.
(6(

عن الإمام علي Q قال: »المواعظ �شقال النفو�ص وجالء القلوب«

وقيل: »الموعظة حرز من الخطاأ، واأمٌن من الأذى وجالٌء للقلوب من ال�ضداأ«.

)))   م�ضتدرك الو�ضائل، ج2)، �س23).

)2)   �ضورة يون�س، الآية: 57.

)3)   �ضرح نهج البالغة، ج0)، �س44).

)4)   م. ن، �س)3.

)5)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج2)، �س94.

)6)   غرر الحكم ودرر الكلم، �س224.
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6 ـ الحديث:

.
(((

ثوا؛ فاإناّ الحديث جالُء القلوب« عن النبي P قال: »تذاكروا وتالقوا وتحداّ

7 ـ قيام الليل:

وعنه P قال: »عليكم بقيام الليل فاإناّه داأب ال�ش���الحين، واإناّ قيام الليل قربة اإلى 

.
(2(

اهلل وتكفير ال�شيئات، ومنهاة عن الإثم ومطرودة الداء عن اأج�شادكم...«

) � كما يهتّم الإن�ض���ان ب�ض���حته وطعامه وم�ضربه، والم�ض���ارعة اإلى مداواة الأمرا�س 

التي يتعّر�س لها ج�ضده. كذلك ل بّد وبطريق اأولى، اأن يهتّم الإن�ضان بغذاء الروح، 

وعالج اأمرا�س القلب المعنوّية.

2 � ينق�ضم عالج اأمرا�س الروح والقلب اإلى ق�ضمين:

اأ � العالج النف�ضّي، ويت�ضّمن ثالث خطوات:

� التفّكر في عظمة مخلوقات اهلل.

� العزم على ترك المعا�ضي واأداء الواجبات.

� تذّكر العقاب الإلهّي وا�ضت�ضعار رقباته لنا.

ب � العالج العملّي، ويت�ضمن خطوتان:

� عالج عاّم لكّل الذنوب والأمرا�س، كمعرفة اأ�ضباب ارتكابها جهاًل اأو غفلة... الخ.

� عالج خا�ّس لكّل ذنب، ب�ضكل م�ضتقّل كعالج ذنب الغيبة فقط، وهكذا.

3 � و�ضفات تربوّية لعالج اأمرا�س القلوب:

� ذكر اهلل تعالى وا�ضتغفاره.

)))   بحار الأنوار، ج2، �س52). 

)2)    م�ضتدرك الو�ضائل، ج6، �س)33.
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� قراءة القراآن الكريم.

� التقليل من الطعام وال�ضراب والنوم.

.R ال�ضتماع للموعظة واأحاديث اأهل البيت �

� اأداء �ضالة الليل فهي داأب ال�ضالحين.

للمطالعة

:O سالة الزهراء�

قال ر�ض���ول اهللP: »واأّما ابنتي فاطمة فاإّنها �ض���ّيدة ن�ضاء العالمين من الأّولين 

والآخرين، وهي ب�ضعة مّني، وهي نور عيني، وهي ثمرة فوؤادي، وهي روحي اّلتي بين 

جنبّي، وهي الحوراء الإن�ضّية، متى قامت في محرابها بين يدي رّبها جّل جالله زّهر 

نورها لمالئكة ال�ّض���ماء كما يزه���ر نور الكواكب لأهل الأر����س، ويقول اهلل عّز وجّل 

لمالئكت���ه: يا مالئكتي انظروا اإلى اأَمتي فاطمة �ض���ّيدة اإمائي قائمة بين يدّي ترتعد 

�ضهدكم اأّني قد اآمنت �ضيعتها 
ُ
فرائ�ضها من خيفتي وقد اأقبلت بقلبها على عبادتي، اأ

من النار«.

بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 28، �ص 38
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)))   العالمة المجل�ضي، بحار الأنوار، ج74، �س42.

مكّفرات الذنوب

11

في الحديث القد�سّي:
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تمهيد

يقول اهلل عزَّ وجلَّ في محكم كتابه الكريم:

.
(((

ا}  َعْنُه �َسيِّئَاِتِه َويُْعِظْم لَُه اأَْجراً
ْ
{َوَمن يَتَِّق اهللَ يَُكفِّر

ل بّد لالإن�ضان الموؤمن اأن ل ُي�ضاب بالياأ�س والقنوط من روح اهلل ورحمته التي و�ضعت 

كّل �ضيء؛ لأّن ذلك من اأكبر الكبائر كما ورد في الرواية ال�ضريفة.

وفي مقابل ذلك ل بّد اأن ل ي�ض���تهين بغ�ض���ب اهلل وقهره فياأمن مكره وعقابه بت�ضويف 

من ال�ضيطان والنف�س الأّمارة بال�ضوء.

ول���ذا ل بّد اأن يعي�س العبد بين حالتي الخوف من العقاب، والرجاء لعفو اهلل ورحمته 

ومغفرته.

اإّنن���ا رغ���م ابتالئن���ا بالذنوب والمعا�ض���ي وابتعادنا ع���ن اهلل واإدبارنا عن���ه، واطاعة 

ال�ضيطان والكفر بالنعم الإلهّية، اإّل اأّن اهلل برحمته الوا�ضعة الرحمانّية والرحيمّية ما زال 

ول يزال يتلّطف بعباده ويتحّبب اإليهم ويدعوهم اإلى العودة والإنابة والتوبة وال�ض���تغفار، 

له ولطفه كّفارة  واأعطانا الأمل بقبولها وهّياأ لنا اأعماًل اإن نحن ُقمنا بها ا�ضتوجبنا بتف�ضّ

رنا في جنبه وحّقه. وهي كثيرة ومتعّددة اإّل اأّنه �ضنقت�ضر على  ذنوبنا و�ضّيئاتنا، وما ق�ضّ

بع�ٍس منها:

1 ـ الطاعات والحسنات:

ول �ض���ّيما ال�ض���الة الت���ي هي عمود الدي���ن »اإن ُقبلت قبل م���ا �ش���واها واإن ُرداّت رداّ ما 

)))   �ضورة الطالق، الآية: 5.
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، وهي التي رحمنا اهلل بها 
(2(

، وهي اأف�ض���ل الأعمال والفرائ�س بعد المعرف���ة
(((

�ش���واها«

لتردعنا عن الفح�ضاء والمنكر:

.
(3(

َلَة تَْنَهى َعِن اْلَفْح�َساء َواْلُمنَكِر} َلَة اإِنَّ ال�سَّ  {َواأَِقِم ال�سَّ

وهذه قاعدة ذهبّية ل بّد من اغتنامها والظفر بها؛ اإذ اإّن اأيَّ موؤمن يرتكب الفح�ضاء 

والمنكر والمعا�ض���ي ل بّد له اأن يفتِّ�س عن الخلل في �ض���الته �ضواء من ناحية الإجزاء اأو 

القبول.

���ل مغانمها  وبن���اًء عليه لو �ض���ّلى العبد ال�ض���الة المطلوبة والمقبولة؛ ف�ض���وف يح�ضِّ

واآثارها الهاّمة في الدنيا والبرزخ والآخرة.

ُروي عن النبّي الأكرم P اأّنه قال لأ�ضحابه:

»لو كان على باب دار اأحدكم نهٌر فاغت�ش���ل في كلاّ يوم منه خم�ص مرات اأكان يبقى 

في ج�شده من الدرن �شيٌء، قلنا: ل.

رت ما بينهما من  قال: فاإناّ مثل ال�شالة كمثل النهر الجاري؛ كلاّما �شلاّى �شالة كفاّ

.
(4(

الذنوب«

أرجى آية يف القرآن
ُروي اأّن علّيًا Q اأقبل على النا�س فقال لهم:

 
ُ
 اأَن يُ�ْسَرَك ِبِه َويَْغِفر

ُ
»اأيَّة اآيٍة في كتاب اهلل اأرجى عندكم؟ فقال بع�شهم: {اإِنَّ اهللَ َل يَْغِفر

ا اأَْو  اها، وقال بع�ش���هم: {َوَمن يَْعَمْل �ُسوءاً َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يَ�َساء}، قال: ح�ش���نة ولي�ش���ت اإياّ

اها، وق���ال بع�ش���هم: {َوالَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوْا  ياّ يَْظِل���ْم نَْف�َسُه}.. الآية، قال: ح�ش���نة ولي�ش���ت اإ

اها، قال:  وْا ِلُذنُوِبِهْمُه}، قال: ح�ش���نة ولي�ش���ت اإياّ
ُ
وْا اهللَ َفا�ْستَْغَفر

ُ
َفاِح�َسةاً اأَْو َظَلُموْا اأَْنُف�َسُهْم َذَكر

ث���ماّ اأحجم النا�ص، فقالQ: ما لكم يا مع�ش���ر الم�ش���لمين قال���وا: ل واهلل ما عندنا 

)))   الحر العاملي، و�ضائل ال�ضيعة، ج4، �س34.

)2)   الكليني، الكافي، ج3، �س264.

)3)   �ضورة العنكبوت، الآية: 45.

)4)   الطو�ضي، التهذيب، ج2، �س237.
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َلَة َطَرَفِي  ِقِم ال�سَّ �شيء، قال: �شمعت ر�شول اهلل P يقول: اأرجى اآية في كتاب اهلل: {َواأَ

، وقال: ي���ا علياّ والذي بعثني بالحقاّ ب�ش���يراً 
)1(

ِل} وق���راأ الآية كلاّها
ْ
ي ا مَِّن اللَّ النََّه���اِر َوُزلَفاً

ونذيراً اإناّ اأحدكم ليقوم اإلى و�شوئه فيت�شاقط عن جوارحه الذنوب، فاإذا ا�شتقبل اهلل 

ه، فاإن اأ�شاب  بوجهه وقلبه لم ينفتل عن �شالته وعليه من ذنوبه �شيٌء؛ كما ولدته اأماّ

.
(2(

�شيئاً بين ال�شالتين كان له مثل ذلك حتاّى عدَّ الخم�ص«

ه اتكاًل على ال�ض���الة،  ولكن عليكم الحذر، فلي�س معنى ذلك اأن يع�ض���ي الإن�ض���ان ربَّ

واإّل اأ�ضبحت ال�ضالة و�ضيلة �ضيطانّية للوقوع في الذنوب.

2 ـ تعجيل العقوبة يف الدنيا:

وه���ذا ب���اٌب من اأبواب لطف اهلل بعب���اده في الدنيا، لأّن العقوب���ة الدنيوّية مهما بلغت 

فهي بمثابة الرحمة والف�ضل على العبد اأمام عقوبات الآخرة واأهوالها ونارها، والتي ورد 

نزلت اإلى الدنيا لحترقت بما 
ُ
اأّن حلق���ة من تلك الحلقات التي طولها �ض���بعون ذراعًا لو اأ

فيه���ا. وقد ورد في الخبر عن الإمام ال�ض���ادق Q ق���ال: »اإناّ اهلل اإذا اأراد بعبٍد خيراً 

.
(3(

ره ال�شتغفار...« فاأذنب ذنباً اأتبعه بنقمٍة ويذكاّ

ًل: قد ي�ضل العبد العارف العاقل اإلى البكاء والطلب والدعاء من رّبه ول�ضان حاله  اأواّ

ل لي  يق���ول: يا رّب اأنا واثق من رحمتك وعف���وك ومغفرتك واإّل تغفر لي فقد هلكت، فعجِّ

ر �ض���ّيئاتي واأتخّل�س من ذنوبي لئاّل ي�ض���ملني غ�ضبك ونقمتك في  العقوبة في الدنيا لتكفِّ

الآخرة.

���اًل ورحمة في هذه الدنيا فل���ن يعاقبنا بما ل نطيق،  وثاني���اً: اإّن اهلل اإذا عاقبنا تف�ضّ

ولكن العياذ باهلل مّما ل ُيطاق من عذاب الآخرة واأهوالها: »يا ربَّ واأنت تعلم �شعفي عن 

قلي���ٍل م���ن ب���الء الدنيا وعقوباتها، وم���ا يجري فيها من المكاره عل���ى اأهلها على اأناّ ذلك 

)))    {اإن الح�سنات يذهبن ال�سيئات ذلك ذكرى للذاكرين} �ضورة هود، الآية: 64).

)2)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج3، �س39.

)3)   الكافي، ج2، �س452.
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بالء ومكروه؛ قليل مكثه ي�شير بقاوؤه ق�شير مدته، فكيف احتمالي لبالء الآخرة وجليل 

ف ع���ن اأهله لأناّه ل  وق���وع الم���كاره فيه���ا؛ وهو ب���الء تطول مدته وي���دوم مقامه ول يخفاّ

.
(((

يكون اإلاّ عن غ�شبك وانتقامك و�شخطك وهذا ما ل تقوم له ال�شموات والأر�ص...«

���ل عقوبته في  وُروي ع���ن الإمام ال�ض���ادق Q ق���ال: »اإذا اأراد اهلل بعبٍد خيراً عجاّ

.
(2(

الدنيا، واإذا اأراد اهلل بعبٍد �شوءاً اأم�شك عليه ذنوبه حتى ُيوافي بها يوم القيامة«

وعن���ه وعن اآبائ���ه عن اأمير الموؤمنين Q قال: »ما من ال�ش���يعة عبٌد ُيقارف اأمراً 

ا  ا في ولٍد، واإماّ ا في ماٍل واإماّ �ص عنه ذنوبه؛ اإماّ َنهينا عنه فيموت حتى ُيبتلى ببلياّة ُتمحِّ

���ى يلق���ى اهلل عزَّ وجلَّ وما له ذن���ب. واإناّه ليبقى عليه ال�ش���يء من ذنوبه  ف���ي نف�ش���ه، حتاّ

.
(3(

د به عليه عند موته« في�شداّ

3 ـ األمراض:

ع���ن الإمام الر�ض���ا Q قال: »المر�ص للموؤمن تطهيٌر ورحم���ة وللكافر تعذيب 

.
(4(

ولعنة، واإناّ المر�ص ل يزال بالموؤمن حتاّى ل يكون عليه ذنٌب«

وعن ر�ضول اهلل P قال: »اإذا مر�ص الم�شلم كتب اهلل له باأح�شن ما كان يعمل في 

.
(5(

�شحته وت�شاقطت ذنوبه كما ُت�شاقط ورق ال�شجر«

4 ـ األحزان والهموم والغموم:

رها به  عن الإمام ال�ض���ادق Q قال: »اإناّ العبد اإذا كثرت ذنوبه ولم يجد ما يكفِّ

.
(6(

رها به...« ابتاله اهلل بالُحزن في الدنيا ليكفِّ

ا بن  وعن زكرّيا بن اآدم قال دخلت على اأبي الح�ضن الر�ضا Q فقال: »... يا زكرياّ

.Q مقطع من دعاء كميل لالإمام علي   (((

)2)   ال�ضيخ ال�ضدوق، الخ�ضال، ج)، �س20.

)3)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س53.

)4)   و�ضائل ال�ضيعة، ج2، �س)40.

)5)   م. ن، �س402.

)6)   م�ضتدرك الو�ضائل، ج2، �س52.



127

اآدم ما اأحٌد من �ش���يعة علي Q اأ�ش���بح ب�ش���بيحٍة اأتى �ش���يئًة اأو ارتكب ذنباً اإلاّ اأم�شى 

.
(((

وقد ناله غمٌّ حطَّ عنه �شياّئته...«

وعن اأبي عبد اهلل Q قال: »ما من موؤمٍن اإلاّ وهو ُيذكر في كلاّ اأربعين يوماً 

���ا ف���ي مال���ه اأو في ولده اأو في نف�ش���ه. فُيوؤج���ر عليه، اأو ه���ماّ ل يدري من  بب���الء؛ اإماّ

.
(2(

اأين هو«

5 ـ حـُسن الخلق:

ع���ن الإمام ال�ض���ادق Q ق���ال: »اإناّ ُح�ش���ن الُخُل���ق ُيذي���ب الخطيئة كم���ا ُتذيب 

.
(3(

ال�شم�ص الجليد، واإناّ �شوء الُخلق لُيف�شد العمل كما ُيف�شد الخُل الع�شَل«

6 ـ الصالة على محمـّد وآل محمـّد:

ر به ذنوب���ه فلُيكثر من  ع���ن الإمام الر�ض���ا Q قال: »من ل���م يقدر على م���ا يكفِّ

.
(4(

د واآله فاإناّها َتهِدم الذنوب هدماً« ال�شالة على محماّ

���رات الذنوب، كما  و�ض���وف ن�ض���ير ها هنا ورعاية لالخت�ض���ار اإلى عناوين بع�س مكفِّ

وردت في الروايات ال�ضريفة عن اأهل البيت )�ضالم اهلل عليهم( وهي:

� ال�شتغفار.

� كثرة ال�شجود.

� �شوم �شعبان.

� اإجابة الموؤذِّن.

� غمُّ الموت.

� اإغاثة الملهوف والتنفي�ص عن المكروب.

� قراءة القراآن.

)))   بحار الأنوار، ج65، �س46).

)2)   م. ن، ج64، �س237.

)3)   م. ن، ج68، �س395.

)4)   رو�ضة الواعظين، ج2، �س322.
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� الحجاّ والعمرة.

� تفطير الموؤمن ال�شائم.

� ذكر »ل اإله اإلاّ اهلل«.

اً: »ل اإله اإل اهلل وحده ل �ض���ريك ل���ه، له الملك وله الحمد  ات يومياّ � الذك���ر ع�ش���ر مراّ

ُيحيي وُيميت وُيميت وُيحيي، وهو حيٌّ ل يموت بيده الخير وهو على كّل �ضيء قدير«.

الخوف والرجاء
:Q عن الإمام اأبي عبد اهلل ال�ضادق

»كان فيها )و�ش���ية لقمان( الأعاجيب وكان اأعجب ما كان فيها اأن قال لبنه: َخِف 

ب���ك، وارُج اهلل رجاًء لو جئت���ه بذنوب  اهلل ع���زَّ وج���لَّ خيف���ة ل���و جئته بب���رِّ الثقلي���ن لعذاّ

:Q الثقلين لرحمك، ثم قال

كان اأبي يقول: اإناّه لي�ص من عبٍد موؤمٍن اإلاّ وفي قلبه نوران نور ِخيفة ونور رجاء، 

.
(((

لو ُوزن هذا لم يزد على هذا ولو ُوزن هذا لم يزد على هذا«

يق���ول الإم���ام الخمينّي } في مجال �ض���رحه له���ذا الحدي���ث اإّن للموؤمن العارف 

بالحقائق نظرتين:

الأولى: نظرته اإلى نف�ضه من حيث نق�ضانه و�ضعفه وافتقاره واحتياجه...

والثانية: نظرته اإلى كمال اهلل تعالى وب�ضط رحمته...

وعلى الإن�ض���ان اأن يترّدد بين هاتين النظرتين ف���ال يغم�س عينيه عّما فيه من نق�سٍ 

وق�ض���ور في القيام بواجب العبودّية، ول هو ين�ضى �ض���عة رحمة الحّق جّل جالله وعنايته 

و�ض���مولها... ويذك���ر } عن �ض���بب تعادل الخ���وف والرجاء في الرواي���ات فيقول: اإّن 

الإن�ض���ان عندما ُيدرك ق�ضوره في النهو�س بالعبودّية ويرى �ضعوبة و�ضيق طريق الآخرة 

ُي�ضاب بالخوف، وعندما يجد ذنوبه ويرى بعينه كيف اأّن هناك بع�س الأ�ضخا�س الذين 

كانت بدايتهم ح�ض���نة ثّم انقلبوا وكانت عاقبة اأمرهم الموت دون اإيمان اأو عمل �ض���الح، 

)))   الكافي، ج2، �س67.
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�ضُي�ض���اب بالهلع، وفي الحديث عن الإمام ال�ض���ادقQ: »الموؤم���ن بين مخافتين: 

ذنب قد م�ش���ى ل َيدري ما �ش���نع اهلل فيه، وعمٌر قد بقي ل َيدري ما يكت�ش���ب فيه من 

المهالك فهو ل ُي�شبح اإلاّ خائفاً ول ُي�شلحه اإلاّ الخوف«.

ولكّن���ه ف���ي المقابل يرى الحّق ف���ي منتهى العظمة والجالل و�ض���عة الرحمة والعطاء، 

وحيث اإّن اهلل تعالى حا�ض���ٌر في قلب الموؤمن بجميع �ض���فاته حيث تتجّلى اأ�ضماء الجالل 

والجم���ال ف���ي قل���ب العارف ب�ض���ورة متعادل���ة ل يترّجح كّل م���ن الخ���وف والرجاء على 

.
(((

الآخر

وما اأجمَل كالم الإمام ال�ض���ّجاد زين العابدين Q حينما يقول في دعاء ال�ض���حر: 

»اأدع���وك ي���ا رباّ راهب���اً راغب���اً راجي���اً خائف���اً؛ اإذا راأيت م���ولي ذنوبي فزع���ت، واإذا راأيت 

بت فغير ظالٍم...«. كرمك طمعت، فاإن َعفوت فخير راحٍم، واإن َعذاّ

)- بالرغم من ابتالء الإن�ض���ان بالذنوب، اإّل اأّن اأبواب الرحمة الإلهّية تبقى مفتوحة 

اأمامه.

2- م���ن الأعم���ال التي ت���وؤّدي اإلى تكفي���ر ذنوبنا و�ض���ّيئاتنا، القيام بالطاع���ات واأداء 

الواجبات وغيرها.

3- اإّن بع����س البتالءات والمحن والم�ض���ائب التي يبتلي بها الموؤمن، هي في واقعها 

رحم���ة اإلهّية تهدف اإلى غ�ض���ل قلب الإن�ض���ان م���ن الذنوب، قبل الرحي���ل اإلى دار 

الآخرة.

)))   مقتب�س من كتاب الأخالق من »الأربعون حديثًا«، جمعية المعارف الإ�ضالمية، الدر�س الخام�س، �س34 � 40.
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للمطالعة

دخل معاذ بن جبل على ر�ض���ول اهلل P باكيًا ف�ض���ّلم فرد عليه ال�ض���الم ثم قال: ما 

يبكيك يا معاذ؟ فقال: يا ر�ض���ول اهلل اإّن بالباب �ض���ابًا طريَّ الج�ض���د، نقيَّ اللون، ح�ض���ن 

ال�ض���ورة، يبكي على �ض���بابه بكاء الثكل���ى على ولدها، يريد الدخول علي���ك، فقال النبّي 

P: اأدِخل عليَّ ال�ضاب يا معاذ، فاأدخله عليه ف�ضلَّم فردَّ عليه ال�ضالم، ثم قال: ما ُيبكيك 

يا �ضاب؟ قال: كيف ل اأبكي وقد ركبت ذنوبًا اإن اأخذني اهلل عزَّ وجلَّ ببع�ضها اأدخلني نار 

جهنم؟ ول اأراني اإّل �ض���ياأخذني بها ول يغفر لي اأبدًا، فقال ر�ضول اهلل P: هل اأ�ضركت 

م اهلل؟  �ض���ِرك بربي �ض���يئًا، قال: اأقتلت النف�س التي حرَّ
ُ
باهلل �ض���يئًا: قال: اأعوذ باهلل اأن اأ

ق���ال: ل، فق���ال النبّي P: يغفر اهلل لك ذنوبك واإن كانت مثل الجبال الروا�ض���ي، فقال 

ال�ض���اب: فاإّنها اأعظم من الجبال الروا�ض���ي، فقال النبّي P: يغفر اهلل لك ذنوبك واإن 

كانت مثل الأر�ض���ين ال�ضبع وبحارها ورمالها واأ�ضجارها وما فيها من الخلق، قال: فاإّنها 

اأعظم من الأر�ضين ال�ضبع وبحارها ورمالها واأ�ضجارها وما فيها من الخلق! فقال النبّي 

P: يغفر اهلل لك ذنوبك واإن كانت مثل ال�ض���ماوات ونجومها ومثل العر�س والكر�ض���ي، 

قال: فاإّنها اأعظم من ذلك، قال: فنظر النبي P اإليه كهيئة الغ�ض���بان ثّم قال: ويحك 

يا �ض���اب ذنوبك اأعظم اأم ربُّك؟ فخرَّ ال�ض���اب لوجهه وهو يقول: �ض���بحان رّبي ما �ض���يء 

اأعظم من رّبي، رّبي اأعظم يا نبّي اهلل من كّل عظيم، فقال النبّي P: فهل يغفر الذنب 

العظيم اإّل الربُّ العظيم؟ قال ال�ض���اب: ل واهلل يا ر�ض���ول اهلل، ثم �ضكت ال�ضابُّ فقال له 

النبّي P: ويحك يا �ض���اب األ تخبرني بذنب واحد م���ن ذنوبك؟ قال: بلى اأخبرك: اإّني 
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خرج الأموات، واأنزع الأكفان، فماتت جارية من بع�س 
ُ
كنت اأنب�س القبور �ض���بع �ض���نين، اأ

بنات الأن�ض���ار، فلّما ُحِملت اإلى قبرها وُدِفنت وان�ض���رف عنها اأهلها، وجنَّ عليهم الليل 

دة  اأتيت قبرها فَنب�ضُتها، ثّم ا�ضتخرجتها ونزعت ما كان عليها من اأكفانها وتركتها متجرِّ

نها لي، ويقول: اأما  على �ض���فير قبرها، وم�ض���يت من�ض���رفًا فاأتاني ال�ض���يطان فاأقبل يزيِّ

ترى بطنها وبيا�ض���ها؟ اأما ت���رى وركيها؟ فلم يزل يقول لي هذا حّت���ى َرِجعُت اإليها، ولم 

اأملك نف�ض���ي حّتى جاَمْعُتها وتركُتها مكانها، فاإذا اأنا ب�ض���وت من ورائي يقول: يا �ض���اب 

ويٌل لك من دّيان يوم الدين، يوم يقفني واإّياك؛ كما تركتني عريانة في ع�ض���اكر الموتى، 

ونزعتني من حفرتي و�ض���لبتني اأكفاني، وتركتني اأقوم جنبة اإلى ح�ض���ابي، فويل ل�ضبابك 

م���ن النار!. فما اأظّن اأّني اأ�ض���مُّ ريح الجّن���ة اأبدًا فما ترى لي يا ر�ض���ول اهلل؟ فقال النبّي 

P: تنحَّ عّني يا فا�ض���ق، اإّني اأخاف اأن اأحترَق بنارك، فما اأقربك من النار! ثّم لم يزل

Pيقول وي�ض���ير اإليه حّتى اأمعن من بين يديه، فذهب فاأتى المدينة فتزّود منها ثّم اأتى 

بع����س جبالها فتعّبد فيها، ولب�س م�ض���حًا وغلَّ يديه جميع���ًا اإلى ُعنقه، ونادى: يا ربِّ هذا 

عبدك بهلول، بين يديك مغلول، يا رّب اأنت الذي تعرفني، وزّل مّني ما تعلم، �ض���ّيدي! يا 

رّب اأ�ض���بحت من النادمين، واأتيت نبّيك تائبًا فطردني وزادني خوفًا، فاأ�ض���األك با�ضمك 

وجاللك وعظمة �ض���لطانك اأن ل تخّيب رجائي، �ضيدي! ول تبطل دعائي ول ُتقنطني من 

رحمت���ك. فلم يزل يقول ذل���ك اأربعين يومًا وليلة، تبكي له ال�ض���باع والوحو�س، فلّما تّمت 

ل���ه اأربعون يومًا وليلة رفع يديه اإلى ال�ض���ماء، وقال: الّلهّم م���ا فعلت في حاجتي؟ اإن ُكنَت 

ا�ض���تجبت دعائي وغف���رت خطيئتي ف���اأوِح اإلى نبّيك، واإن لم َت�ض���تجب ل���ي دعائي ولم 

ل بن���اٍر ُتحرقني، اأو عقوبة ف���ي الدنيا ُتهلكني،  َتغف���ر ل���ي خطيئتي واأردت عقوبتي فعجِّ

وخلِّ�ض���ني من ف�ضيحة يوم القيامة. فاأنزل اهلل تبارك وتعالى على نبّيه P: {َوالَِّذيَن 

ْنُف�َسُهْم} يعن���ي بارتكاب ذن���ب اأعظم من  اإَِذا َفَعُل���وْا َفاِح�َس���ةاً} يعني الزن���ا {اأَْو َظَلُم���وْا اأَ

وْا ِلُذنُوِبِهْم} يقول: خافوا اهلل 
ُ
وْا اهللَ َفا�ْستَْغَفر

ُ
الزن���ا، ونب�س القبور، واأخذ الأكفان {َذَكر

: اأت���اك عبدي يا محّمد تائبًا  لَّ اهللُ} يقول عزَّ وجلَّ نُوَب اإِ  الذُّ
ُ
ل���وا التوب���ة {َوَم���ن يَْغِفر فعجَّ
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فطردته، فاأين يذهب؟ واإلى من يق�ضد؟ ومن ي�ضاأل اأن يغفر له ذنبًا غيري؟ ثّم قال عزَّ 

وْا َعَلى َما َفَعُلوْا َوُهْم يَْعَلُموَن} يقول: لم يقيموا على الزنا ونب�س القبور 
ُّ
ر :  {َولَ���ْم يُ�سِ وج���لَّ

بِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها  ْغِفَرٌة مِّن رَّ ُهم مَّ واأخذ الأكفان  {اأُْولَ�ِئَك َجَزاآوؤُ

 اْلَعاِمِليَن} فلّما نزلت هذه الآية على ر�ض���ول اهلل P خرج وهو يتلوها ويتب�ّضم، 
ُ
َوِنْعَم اأَْجر

فقال لأ�ض���حابه: م���ن يدّلني على ذلك ال�ض���اب التائب؟ فقال معاذ: يا ر�ض���ول اهلل َبلَغنا 

اأّنه في مو�ض���ع كذا وكذا، فم�ضى ر�ض���ول اهلل P باأ�ضحابه حّتى انتهوا اإلى ذلك الجبل 

ف�ض���عدوا اإليه يطلبون ال�ض���اب؛ فاإذا هم بال�ضاب قائم بين �ض���خرتين، مغلولة يداه اإلى 

عنقه، قد ا�ضوّد وجهه، وت�ضاقطت اأ�ضفار عينيه من البكاء، وهو يقول: �ضّيدي قد اأح�ضنت 

خلقي واأح�ض���نت �ضورتي، فليت �ضعري ماذا تريد بي؟ اأفي النار ُتحرقني؟ اأو في جوارك 

ُت�ض���كنني؟ اللهّم اإّنك قد اأكثرت الح�ضان اإلّي واأنعمت علّي، فليت �ضعري ماذا يكون اآخر 

اأمري؟ اإلى الجّنة تزّفني؟ اأم اإلى النار ت�ضوقني؟ الّلهّم اإّن خطيئتي اأعظم من ال�ضماوات 

والأر�س ومن كر�ضّيك الوا�ضع وعر�ضك العظيم، فليت �ضعري تغفر خطيئتي اأم تف�ضحني 

بها يوم القيامة؟ فلم يزل يقول نحو هذا وهو يبكي ويحثو التراب على راأ�ضه وقد اأحاطت 

به ال�ض���باع! و�ض���ّفت فوقه الطير! وهم يبكون لبكائه! فدنا ر�ض���ول اهلل P فاأطلق يديه 

من عنقه، ونف�س التراب عن راأ�ضه، وقال : يا بهلول! اأب�ضر فاإّنك عتيق اهلل من النار. ثّم 

قال P لأ�ض���حابه: هكذا تداركوا الذنوب كما تداركها بهلول. ثّم تال عليه ما اأنزل اهلل 

عزَّ وجلَّ فيه وب�ّضره بالجنة.



)))   بحار الأنوار، ج6، ح38، �س)3.

رحمة اهلل بعباده 

12

عن الإمام ال�سادقQ قال:
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تمهيد

 ِباْلَفْح�َساء 
ُ
َطاِن َفاإِنَُّه يَاأُْمر

ْ
ي َطاِن َوَمن يَتَِّبْع ُخُطَواِت ال�سَّ

ْ
ي يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا َل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت ال�سَّ

 {يَا اأَ

ي َمن يَ�َساء  ا َولَِكنَّ اهللَ يَُزكِّ بَداً ُكْم َوَرْحَمتُُه َما َزَكا ِمنُكم مِّْن اأََح���ٍد اأَ
ْ
ُل اهلِل َعَلي َواْلُمنَك���ِر َولَ���ْوَل َف�سْ

.
(((

َواهللُ �َسِميٌع َعِليٌم}

.
(2(

اٌب َحِكيٌم} ُكْم َوَرْحَمتُُه َواأَنَّ اهللَ تَوَّ
ْ
ُل اهلِل َعَلي  {َولَْوَل َف�سْ

بع���د كّل ما تقدم معنا عن اآثار الذن���وب وتبعاتها واأخطارها في الدنيا والآخرة، ل بّد 

من التعّرف اإلى اأّن اهلل الرحمن الرحيم قد فتح اأبواب رحمته لتعود اإليه بعد ع�ض���يانك 

وطغيانك وتجاوز الحّد وهتك ال�ضتر، وهذا من ف�ضل اهلل علينا ورحمته بنا واإّل لكّنا من 

الخا�ضرين:

.
(3(

ِريَن} ُكْم َوَرْحَمتُُه لَُكنتُم مَِّن اْلَخا�سِ
ْ
ُل اهلِل َعَلي  {َفَلْوَل َف�سْ

ها: واأبواب رحمة اهلل كثيرة ومتعددة و�شن�شير هنا اإلى اأهماّ

1 - فتح باب التوبة:

ْوَبة اإلى اهلل من اأهّم الأبواب، وهو باب مفتوح لمن اأراد دخوله، وقد 
َ
اإّن باب التوبة والأ

دعانا اهلل اإلى َطرِقه والورود فيه، فقال لنا في محكم كتابه:

.
(4(

يَُّها اْلُموؤِْمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}
ا اأَ  {َوتُوبُوا اإِلَى اهلِل َجِميعاً

)))   �ضورة النور، الآية: )2.

)2)   �ضورة النور، الآية: 0).

)3)   �ضورة البقرة، الآية: 64.

)4)   �ضورة النور، الآية: )3.
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والتوب���ة حب���ل اهلل المم���دود بينن���ا وبينه، من تم�ّض���ك ب���ه نجا ومن رغ���ب عنه هلك 

وهوى.

وقد وعدنا اهلل باأّنه �ضيقبل توبتنا اإن تبنا واأنبنا اإليه  {اأَلَْم يَْعَلُموْا اأَنَّ اهللَ ُهَو يَْقبَُل التَّْوبََة 

.
(((

َعْن ِعبَاِدِه}

.
(2(

وعن الإمام علّيQ قال: »من اأُعطي التوبة لم ُيحرم القبول....«

ومعنى َقُبول التوبة هو اأنَّ اإلهك الرحيم قد عفا عن اإ�ضاءتك اإليه، وا�ضتقبلك مجّددًا 

���رت  في ِجوار رحمته ومّد لك ب�ض���اط مغفرته، ودعاك اإلى مراجعة تق�ض���يرك فيما ق�ضّ

فيه، وال�ضتئناف باأداء حقوقه وفرائ�ضه باإتيان الطاعات وترك المعا�ضي والموبقات.

 ومن 
(3(

اِبيَن...} وم���ن ثم���ار ه���ذه التوبة: اأّنك ُت�ض���بح محبوبًا هلل  {اإِنَّ اهللَ يُِح���بُّ التَّوَّ

به اهلل كما ورد في الرواية ال�ضريفة، ووّفاه اأجره يوم القيامة، وكان من  اأحّبه اهلل لم ُيعذِّ

ُكُم 
ْ
وَن اهللَ َفاتَِّبُعوِني يُْحِبب

ُّ
ن ُكنتُْم تُِحب الآمنين، واأباحه جّنته، واأذاقه َبْرد عفوه وَغفَر له  {ُقْل اإِ

.
(4(

 لَُكْم ُذنُوبَُكْم}
ْ
اهللُ َويَْغِفر

َلُحوْا َفاإِنَّ اهلل  �سْ
ومن ثمارها اأي�ش���اً: تح�ض���يل المغفرة  {اإِلَّ الَِّذيَن تَابُوْا ِمن بَْعِد َذِلَك َواأَ

.
(5(

ِحيٌم} َغُفوٌر رَّ

 واإّنك بتوبتك �ض���وف ُتفرح اهلل وُت�ض���ّره 
(6(

 لَُّكْم}
ٌ
ر

ْ
تُْم َفُهَو َخي

ْ
واإّن ذلك خيٌر لنا  {َفاإِن تُب

بعودت���ك واإنابتك، ففي الرواية عن الإمام الباقرQ قال: »اإناّ اهلل تعالى اأ�ش���داّ فرحاً 

بتوب���ة عب���ده من رجٍل اأ�ش���لَّ راحلته وزاده ف���ي ليلة ظلماء فوجدها، فاهلل اأ�ش���دُّ فرحاً 

.
(7(

بتوبة عبده من ذلك الرجل براحلته حين وجدها«

)))   �ضورة التوبة، الآية: 04).

)2)   و�ضائل ال�ضيعة، ج7، �س77).

)3)   �ضورة البقرة، الآية: 222.

)4)   �ضورة اآل عمران، الآية: )3.

)5)   �ضورة اآل عمران، الآية: 89.

)6)   �ضورة التوبة، الآية: 3.

)7)   الكافي، ج2، �س435.
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وعن ر�ضول اهلل P قال: »اهلل اأفرُح بتوبة عبده من العقيم الوالد )اأي الذي ُرزق 

بول���د بع���د عقم( ومن ال�ش���الاّ الواجد )ل�ش���الته( وم���ن الظماآن ال���وارد )على حيا�ص 

.
(((

الماء(«

2 - سرت اهلل على املذنب :

وهذا الباب اأي�ضًا من اأبواب لطف اهلل ورحمته بعبده قبل التوبة وبعدها؛ اإذ اإّن العبد 

العا�ضي والآبق يع�ضي ثّم يع�ضي وهكذا، واهلل ي�ضتر عليه فال يوؤاخذه بالكثير من ذنوبه 

ول يف�ض���حه كّلما اأذنب، لعّل هذا العبد ي�ضتيقظ من غفلته، وهذا من نعم اهلل علينا كما 

���رها لنا ابن عبا�س   ويف�ضِّ
(2(

ُك���ْم ِنَعَمُه َظاِهَرةاً َوبَاِطنَةاً}
ْ
ق���ال في كتاب���ه الكريم  {َواأَ�ْسبََغ َعَلي

.
(3(

بقوله »الظاهرة الإ�ضالم والباطنة �ضتر الذنوب«

م الغيوب �ش���ترت عليَّ عيوبي  ويق���ول الإمامQ في دعاء يوم الثالثاء: »واأنت عالاّ

واأح�ش���يت عليَّ ذنوبي واأكرمتني بمعرفة دينك ولم تهتك عليَّ جميل �ش���ترك يا حناّان 

.
(4(

ولم تف�شحني يا مناّان«

والإن�ض���ان بطبعه ي�ض���عى حين ارتكاب الذنب والُجرم اأن ل يراه اأحد من النا�س لئاّل 

ُيفت�ض���ح بينهم، ولكن هيهات هيهات اإن لم ُيفت�ض���ح في الدنيا لمو�ض���ع �ض���تر اهلل عليه، 

ف�ض���وف ُيفت�ض���ح في الآخرة يوم الف�ض���يحة على روؤو�س الأ�ض���هاد واأم���ام الخلق اأجمعين 

���ة اأمام معارف���ه واأقربائه مّمن كان يتظاه���ر اأمامهم بالعّفة وال�ض���الح والمكانة  وخا�ضّ

والمنزلة، وها هو اإمامنا عليQ يعلِّمنا وُير�ضدنا اإلى كيفّية التكّلم مع اهلل ومناجاته 

وهو العليم الذي ل يخفى عليه �ض���ي ء »اإلهي �ش���ترت عليَّ ذنوباً في الدنيا واأنا اأحوج اإلى 

�ش���ترها عل���يَّ من���ك في الآخرة، اإلهي قد اأح�ش���نت اإليَّ اإذ لم ُتظهره���ا لأحٍد من عبادك 

)))   كنز العمال، ج4، �س205، م�ضتدرك الو�ضائل، ج2)، �س26).

)2)   �ضورة لقمان، الآية: 20.

)3)   الطو�ضي، الأمالي، �س392.

)4)   بحار الأنوار، ج87، �س83).
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.
(((

ال�شالحين فال تف�شحني يوم القيامة على روؤو�ص الأ�شهاد«

وه���ذا ال�ض���تر للذن���ب اإّنما هو قبل التوب���ة، واأّما �ض���تر اهلل على عبده بع���د التوبة فهو 

ه يوم القيامة، ففي الرواية  الأف�ضل والأجمل والأكمل؛ لأّنه لن يكون عليه �ضي ء ي�ضهد �ضدَّ

عن الإمام ال�ضادقQ قال:

»اإذا تاب العبد توبة ن�شوحاً اأحباّه اهلل ف�شتر عليه في الدنيا والآخرة، فُقلت وكيف 

���ا ُكتب عليه من الذنوب وُيو�ش���ي اإل���ى جوارحه اأن  ي�ش���تر علي���ه قال: ُين�ش���ي ملكيه مماّ

اكُتم���ي عليه ذنوبه، وُيو�ش���ي اإلى بقاع الأر����ص اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب، 

.
(2(

فيلقى اهلل حين يلقاه ولي�ص �شي ء ي�شهد عليه ب�شي ٍء من الذنوب«

3 - فتح باب املغفرة:

.
(3(

ا ثُمَّ اْهتََدى} اِلحاً اٌر لَِّمن تَاَب َواآَمَن َوَعِمَل �سَ يقول اهلل تعالى:  {َواإِنِّي لََغفَّ

وقد اأمرنا اهلل تعالى تلّطفًا بنا ورحمة لنا اأن ن�ض���تغفره؛ بمعنى اأن ن�ض���تنزل المغفرة 

.
(4(

ا } اراً وا َربَُّكْم اإِنَُّه َكاَن َغفَّ
ُ
ونطلبها منه فقال في محكم كتابه:  {ا�ْستَْغِفر

.
(5(

ِحيٌم} ونَُه َواهللُ َغُفوٌر رَّ
ُ
بل وحّثنا على ذلك  {اأََفَل يَتُوبُوَن اإِلَى اهلِل َويَ�ْستَْغِفر

وم���ن خالل ه���ذا الطلب والحّث علي���ه يتاأكد لن���ا اأهمّية التوبة وال�ض���تغفار، لي�س لنا 

فح�ض���ب ب���ل عند رّبنا واإلهنا، وحينئٍذ ل بّد اأن ندرك �ض���ّدة رحم���ة اهلل بعباده وحّبه لهم 

من خالل دعوتهم اإلى الدخول في وليته وقربه، واإذا كان الداعي هو الكريم ذو الف�ضل 

العظيم ف�ضوف يفي بوعده وعهده، ومن اأ�ضدق من اهلل قياًل ومن اأ�ضدق من اهلل حديثًا، 

اإّن وعد اهلل حّق فال ُتعر�س عنه وابتغ اإلى ذلك �ضبياًل، وعن اإمامنا ال�ضادقQ قال: 

.
(6(

»من اأُعطي ال�شتغفار لم ُيحرم المغفرة..«

)))   بحار الأنوار، ج)9، �س96.

)2)   الكافي، ج2، �س430.

)3)   �ضورة طه، الآية: 82.

)4)   �ضورة نوح، الآية: 0).

)5)   �ضورة المائدة، الآية: 74.

)6)   و�ضائل ال�ضيعة، ج7، �س77).
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ره  وعن���ه Q اأّن���ه قال: »اإناّ اهلل اإذا اأراد بعبٍد خيراً فاأذنب ذنب���اً اأتبعه بنقمٍة ويذكاّ

ال�ش���تغفار، واإذا اأراد اهلل بعب���ٍد �ش���راً فاأذن���ب ذنب���اً اتبع���ه بنعم���ٍة لُين�ش���يه ال�ش���تغفار، 

ُث َل يَْعَلُموَن} بالنعم عند 
ْ
���ْن َحي ويتم���ادى به���ا وهو ق���ول اهلل عزَّ وجلَّ  {�َسنَ�ْستَْدِرُجُهم مِّ

.
(((

المعا�شي«

ومن عظيم نعم اهلل علينا اأي�ض���ًا اأّنه ل ُيكتب علينا الذنب اإلى �ض���بع �ض���اعات منتِظرًا 

ل فيها �شبع �شاعات  جِّ
مّنا ال�ض���تغفار ليغفره لنا، قال ال�ضادقQ: »من عمل �شياّئة اأُ

من النهار فاإن قال ا�شتغفر اهلل الذي ل اإله اإل هو الحياّ القياّوم ثالث مرات لم ُيكتب 

.
(2(

عليه«

وفي بع�س الروايات اأّن ذنب النهار يوؤّجل اإلى الليل فاإن ا�ضتغفر لم ُيكتب عليه.

بل ورد في بع�ض���ها اأّنه لو ُكتب الذنب على العبد ثّم ا�ضتغفر منه ولو بعد ع�ضرين �ضنة 

فاإن اهلل �ضيغفره له.

واأخيرًا ورد في الرواية ال�ض���ريفة اأّنه طوبى لمن ا�ض���تغفر من ذنبه، وطوبى لمن ُوجد 

مكتوبًا تحت ذنبه ا�ضتغفر اهلل.

لكن الحذر ثّم الحذر هنا، من ت�ض���ويالت ال�ض���يطان واإيقاعنا بالرجاء ال�ضلبّي، فربَّ 

ذنب قد ُي�ضقطك من عين اهلل اإلى الأبد!! فال تتوّفق اإلى التوبة وال�ضتغفار.

4 - فتح باب الدعاء:

ا �ض���بقه من اأبواب رحمة اهلل بعباده، واهلل  وه���ذا الباب خطيٌر ل يقلُّ في الأهمية عمَّ

تعالى اأكرم من اأن يطلب من عبده الدعاء ثّم ل ي�ض���تجيب له »من اأُعطي الدعاء اأُعطي 

.
(3(

الإجابة«

ول���ذا ينبغي على العب���د العاقل اأن يغتنم هذه الفر�ض���ة فُيبادر اإلى الدعاء وال�ض���وؤال 

)))   الكافي، ج2، �س452.

)2)   م. ن، ج2، �س438.

)3)   م. ن، ج2، �س65.
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ب���ل والإلح���اح في الطلب، واأن ل ي�ض���تكبر على اهلل وعبادته يقول اهلل تعال���ى:  {اإِنَّ الَِّذيَن 

 وع���ن الإمام الباقرQ قال: »هو 
(((

وَن َع���ْن ِعبَاَدِتي �َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن}
ُ
يَ�ْستَْكِبر

.
(2(

الدعاء واأف�شل العبادة الدعاء«

وع���ن النبيP قال: »اإناّ اأف�ش���ل العبادة الدع���اء، واإذا اأذن اهلل لعبد في الدعاء فتح 

.
(3(

له اأبواب الرحمة، اإناّه لن يهلك مع الدعاء اأحد«

ق �ض���روط الدعاء من ناحية تحقيق المقت�ض���ي، ورفع الموانع  هذا ول بّد للعبد اأّن يحقِّ

والتذّلل والخ�ض���وع والخ�ض���وع والعت���راف بالذنب واإظه���ار العج���ز، والأدب عند التكلم 

... ويكفينا في ه���ذا المجال اأن نرج���ع اإلى مقتطف���ات من الدعاء  م���ع المول���ى عزَّ وج���لَّ

والمناجاة عن اأئّمتن���ا الطاهرينR لنرى كيفّية تكّلمهم مع اهلل وكيفية اإظهار الأدب 

في ح�ضرته.

ه���ا هو اأمي���ر الموؤمنينQ يدعوه قائاًل: »واجعل ل�ش���اني بذكرك لهج���اً... فاإناّك 

ق�ش���يت عل���ى عبادك بعبادتك واأمرتهم بدعائك و�ش���منت لهم الإجاب���ة، فاإليك يا ربِّ 

ن�شبت وجهي، واإليك يا ربِّ مددت يدي، فبعزتك ا�شتجب لي دعائي، وبلِّغني مناي ول 

.
(4(

تقطع من ف�شلك رجائي«

وها هو اإمامنا الع�شكريQ يقول في قنوته:

»اللاّهماّ اإناّك ندبت اإلى ف�شلك واأمرت بُدعائك و�شمنت الإجابة لعبادك، ولم تخيِّب 

من فزع اإليك برغبة، وق�شد اإليك بحاجة، ولم ُترجع يداً طالبة �شفراً من عطائك، 

، وعن زين العابدينQ قال: »اإلهي كيف ُتوؤي�ُشني 
(5(

ول خائبة من نحل هباتك....«

:Qوورد في مناجاة الذاكرين قوله .
(6(

من عطائك وقد اأمرتني بدعائك«

)))   �ضورة غافر، الآية: 60.

)2)   الكافي، ج2، �س65.

)3)   و�ضائل ال�ضيعة، ج7، �س)3.

)4)   البلد الأمين، �س)9)؛ مفاتيح الجنان، �س07).

)5)   بحار الأنوار، ج82، �س228.

)6)   م. ن، ج84، �س286.
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»وِمْن اأعظم النعم علينا جريان ذكرك على األ�شنتنا، واإذنك لنا في دعائك وتنزيهك 

.
(((

وت�شبيحك«

 Q وف���ي الدعاء المعروف بدعاء اأبي حم���زة الثمالي ها هو الإمام زبن العابدين

يناجي ربه فيقول:

���لي... اللاّه���ماّ اأنت  ه���ت اإلي���ك بحاجت���ي وجعلت ب���ك ا�ش���تغاثتي وبدعائك تو�شاّ »توجاّ

ا}،  ٍء َعِليماً
ْ
ِلِه اإِنَّ اهللَ َكاَن ِبُكلِّ �َسي لُوْا اهللَ ِمن َف�سْ القائل وقولك حقاّ ووعدك �ش���دق  {وَوا�ْساأَ

ولي�ص من �ش���فاتك يا �ش���ياّدي اأن تاأمر بال�ش���وؤال وتمنع العطية واأنت المناّان بالعطايا 

.
(2(

على اأهل مملكتك والعائد عليهم بتحناّن راأفتك«

والية أهل البيت R مفتاح أبواب الرحمة
 :P فغ�ضب، فقال Qعن علّي P عن عمر بن الخطاب قال: �ض���األنا ر�ض���ول اهلل

ة، األ  »م���ا َب���اُل اأق���وام يذكرون من له منزل���ة عند اهلل كمنزلت���ي ومقام كمقام���ي اإلاّ النبواّ

ن���ي وم���ن اأحبَّني ر�ش���ي اهلل عن���ه، ومن ر�ش���ي اهلل عن���ه كافاأه  ���اً فق���د اأحبَّ وم���ن اأح���بَّ علياّ

اً ا�ش���تغفرت له المالئكة وُفتحت له اأب���واب الجناّة... األ ومن  ���ة، األ وم���ن اأحبَّ علياّ بالجناّ

���اً اأثبتت له الحكمة في قلبه، واأُجري على ل�ش���انه ال�ش���واب، وفتح اهلل له اأبواب  اأح���بَّ علياّ

.
(3(

الرحمة...«

اإّن ولي���ة اأه���ل البيت R هي راأ�س مالنا ومتاعنا ف���ي الحياة الدنيا والآخرة، فهم 

�ضبيل النجاة و�ضفينته وال�ضراط الم�ضتقيم والو�ضيلة اإلى اهلل وباب اهلل الذي منه ُيوؤتى، 

وقد �ض���عد من والهم و�ض���قي من عاداهم؛ ولذا البدار البدار اأّيه���ا الأخ العزيز لتجديد 

ال���ولء والبيعة لهم وتقوية العالقة والرتباط بهم، والتو�ّض���ل به���م اإلى اهلل، كيف ل وقد 

.
(4(

�ُسوَل َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم..} َمَرنا اهلل باإطاعتهم  {اأَِطيُعوْا اهللَ َواأَِطيُعوْا الرَّ
َ
اأ

)))   بحار الأنوار، ج)9، �س)5).

)2)   م. ن، ج95، �س83.

)3)   م. ن، ج27، �س4)).

)4)   �ضورة الن�ضاء، الآية: 59.
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. وفي تف�ض���يرها عن الإمام 
(((

يَلَة} َرن���ا باأن نبتغي اإليه الو�ض���يلة  {َواْبتَُغوْا اإِلَيِه اْلَو�سِ َمَ
َ
واأ

ال�ضادقQ ور�ضول اهلل P اأّنها اأهل البيت �ضالم اهلل عليهم.

ُكْم 
ْ
�ْسبََغ َعَلي اإّن ولية اأهل البيتR هي النعمة الباطنة الواردة في قوله تعالى:  {َواأَ

.
(2(

ِنَعَمُه َظاِهَرةاً َوبَاِطنَةاً}

وه���ي اإكمال الدين وتمام النعم���ة الواردة في قوله تعالى:  {اْليَ���ْوَم اأَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم 

.
(3(

يُت لَُكُم الإِ�ْسَلَم ِديناًا} ُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ
ْ
َواأَْتَمْمُت َعَلي

ا  اِلحاً اٌر لَِّمن تَاَب َواآَمَن َوَعِمَل �سَ : {َواإِنِّي لََغفَّ وعن اأبي جعفر Q في قول اهلل عزَّ وجلَّ

. وفي روايات اأخرى كثيرة اهتدى 
(4(

»Q ثُمَّ اْهتََدى} قال: »اإلى ولية اأمير الموؤمنين

.R اإلى ولية اأهل البيت

)- بالرغم من جراأة الإن�ضان على فعل المع�ضية، اإّل اأّن الرحمن الرحيم قد اأبقى باب 

الرحمة والمغفرة مفتوحًا للعا�ضين، لكي يدخلوا اإلى �ضاحة التائبين الم�ضتغفرين 

لرّب العالمين.

2- اإّن من عظمة اأبواب الّلطف الإلهّي �ض���تر اهلل على المذنبين من عباده قبل التوبة 

وبعدها، اإذ اأّن العبد العا�ض���ي يفعل الذنب مّرة واأخرى وهكذا... واهلل ي�ضتر عليه 

ول يف�ضحه كّلما اأذنب، لعّل هذا العبد ي�ضتيقظ من غفلته.

3- ومن عظيم نعم اهلل علينا اأي�ض���ًا، فتح باب الدعاء والرجاء لنا في اأّي وقت كان، 

لذا ينبغي اأن نغتنم هذه الفر�ضة، ونبادر اإلى الدعاء وال�ضوؤال والت�ضّرع، بين يدّي 

المولى عّز وجّل.

)))   �ضورة المائدة، الآية: 35.

)2)   �ضورة لقمان، الآية: 20.

)3)   �ضورة المائدة، الآية: 3.

)4)   بحار الأنوار، ج24، �س48).
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للمطالعة

ع���ن الحك���م بن عيينة قال: بينا اأن���ا مع اأبي جعفر والبيت غا�سٌّ باأهله اإذ اأقبل �ض���يخ 

يت���وّكاأ عل���ى عنزة له )ع�ض���ا( حّتى وقف على ب���اب البيت، فقال: ال�ض���الم عليك يا ابن 

ر�ض���ول اهلل ورحمة اهلل وبركاته، ثم �ضكت، فقال اأبو جعفرQ وعليك ال�ضالم ورحمة 

اهلل وبركاته، ثّم اأقبل ال�ض���يخ بوجهه على اأهل البيت، وقال: ال�ض���الم عليكم، ثم �ض���كت 

اأقبل بوجهه على اأبي جعفرQ ثّم 
ّ
حّتى اأجابه القوم جميعًا ورّدوا عليه ال�ض���الم، ث���م 

حّبكم واأحبُّ من 
ُ
قال: يا ابن ر�ض���ول اهلل P اأدنني منك جعلني اهلل فداك فواهلل اإّني لأ

بغ�س عدّوكم واأبراأ 
ُ
يحّبك���م، وواهلل ما اأحّبك���م واأحّب من يحّبكم لطمٍع في دنيا، واإّن���ي لأ

ح���ّل حاللكم واأحّرم 
ُ
بغ�ض���ه واأبراأ منه لوت���ٍر كان بيني وبينه، واهلل اإّني لأ

ُ
من���ه وواهلل ما اأ

حرامكم وانتظر اأمركم، فهل ترجو لي جعلني اهلل فداك.

فقال اأبو جعفرQ: اإليَّ اإليَّ حّتى اأقعده اإلى جنبه، ثّم قال: اأّيها ال�ضيخ اإّن اأبي عليَّ 

بن الح�ضينQ  اأتاه رجل ف�ضاأله عن مثل الذي �ضاألتني عنه، فقال له اأبي Q: اإن 

 R وعلى علّي والح�ض���ن والح�ض���ين وعلّي بن الح�ضين P تمت َتِرد على ر�ض���ول اهلل

وُيثلج قلبك ويبرد فوؤادك وتقّر عينك وُت�ضتقبُل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو 

قد بلغت نف�ضك ها هنا واأهوى بيده اإلى حلقه، واإن َتِع�س ترى ما ُيقرُّ اهلل به عينك، وتكون 

معنا في ال�ضنام الأعلى.

فق���ال ال�ض���يخ: كيف قلت ي���ا اأبا جعفر، فاأع���اد عليه الكالم فقال ال�ض���يخ اهلل اأكبر يا 

ِرد على ر�ض���ول اهللP وعلى علّي والح�ض���ن والح�ض���ين وعلّي بن 
َ
اأب���ا جعفر اإْن اأنا متُّ اأ

الح�ض���ين R وتق���ّر عيني ويثلج قلب���ي ويبرد فوؤادي واأ�ض���تقبل بال���ّروح والريحان مع 
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الكرام الكاتبين لو قد بلغت نف�ضي اإلى ها هنا، واإْن اأع�س اأرى ما ُيقّر اهلل به عيني فاأكون 

معكم في ال�ضنام الأعلى. ثم اأقبل ال�ضيخ ينتحب ؟؟ حّتى ل�ضق بالأر�س واأقبل اأهل البيت 

ينتحبون وينت�ض���جون ِلما يرون من حال ال�ض���يخ، واأقبل اأبو جعفرQ يم�ض���ح باإ�ضبعه 

الدموع من حماليق عينيه وينف�ض���ها، ثم رفع ال�ض���يخ راأ�ض���ه، فقال لأبي جعفرQ: يا 

ابن ر�ضول اهللP ناولني يدك جعلني اهلل فداك فناوله يده فقّبلها وو�ضعها على عينيه 

ه ثم ح�ضر عن بطنه و�ضدره ثّم قام فقال: ال�ضالم عليكم واأقبل اأبو جعفر ينظر في  وخدِّ

قف���اه وه���و مدبر، ثّم اأقبل بوجهه على القوم فقال: من اأح���بَّ اأن ينظر اإلى رجٍل من اأهل 

الجّنة فلينظر اإلى هذا«.

الكافي، ج8، �س76
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