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المقّدمة

�لحمد هلل رّب �لعالمين، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سّيد �لمر�سلين محّمد وعلى �آله 

�لطّيبين و�سحبه �لمنتجبين.

طالم���ا تكّدر �لحياُة علينا �سفَو �لقلوب، وتعّتم على �أفئدتنا �آثاُر �لذنوب، فنبتعد 

عن �هلل �سبحانه بعد �أن تقّرب �إلينا، ونبغ�ض لقاءه بعد �أن تحّبب �إلينا، نخاف �لموت 

و�سكرت���ه، وملك �لموت و�سّدت���ه، ونحيد من �لقبر ووح�سته، فه���و �لمجهول �لذي ال 

ندرك���ه، وهو �لوح�سة �لتي ال نطيق، و�لظلمة �لتي ال نتحمل، وبرزٌخ �إلى يوم يبعثون، 

وكي���ف حالة �لخروج؟ وهول �لبع���ث و�لن�سور؟ وما هو �لح�ساب؟ و�ل�سر�ط، و�لجّنة 

و�لنار؟ و�لخلد و�لقر�ر؟

لعّلها �أ�سئلة ال يجيب عليها �لعقل، ويعجز عن �سبر غورها �لفكر، فيقف عاجزً� ال 

يجد �سبياًل، �إاّل �سوؤ�ل �لغيب و�ل�سرع، و�أخبر �لنا�ض بها، من هو �أعلم بطرق �ل�سماء 

م���ن ط���رق �الأر�ض، نعني �أمير �ل���كالمQ، فتكون �الإجاب���ات �ل�سافية، و�لعظات 

�لناجع���ة، في كالم �الأمير، في �لنهج �ل�سريف، فهو �لطبيب �لخبير، وهو من يخرج 

�ل���كالم من قلبه فُيحي���ي �لقلوب، ويتكّلم ليعي���د �لروح لالأج�س���ام �لخاوية، فينع�ض  

وُيحيي، ويجلو بعبق �أريج كلماته َدَكَن �لذنوب عن �سفحات �لقلوب.

م���ن �لنهج �ل�سري���ف، كانت قب�سات عّلن���ا نجد نارً� تكوي �الأمر�����ض �لدفينة، �أو 

نجد الأنف�سنا �لهدى، وقد عمل مركز نون للتاأليف و�لترجمة على �قتبا�ض عظات من 



كالم �الإمام علّي بن �أبي طالبLوترتيبها ب�سكل مو�سوعّي، ثّم �سرح �لمفرد�ت 

�ل�سعبة، لي�سهل على �لخطيب و�لقارئ فهم مطالب �الإمام Q، وبعد ذلك عمل 

على �إدر�ج مو�سوع ي�سّب بالكامل في �سرح �لموعظة، ليختم بم�سائل عملية ترتبط 

بو�قع �لحياة، وي�سّلط �ل�سوء عليها لمعالجتها، ثّم يختم باأهّم �لمفاهيم �لو�ردة في 

�لموعظ���ة و�لدر�ض. مقّدمًا مع ذلك فقرة للمطالعة، ت�سفي على �لقارئ لونًا جديدً� 

جمياًل محّبذً�، وت�ساعد �لخطيب على �الإلمام �أكثر بخطبته.

وفي الختام: ن�ساأل �هلل عّز ��سمه، �أن يتقّبل هذ� �لجهد �لي�سير، ويجعله في عين 

�ساح���ب �لع�س���ر و�لزمان | من �لمقبول �لكبير، و�أن ي���وؤّدي �لدور �لمطلوب منه، 

ويحّقق �لهدف �لمن�سود له، �إّنه نعم �لمولى ونعم �لمجيب.

مركز نون للتاأليف والترجمة
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)1) �سورة ق: �الآية 19.

)1( �لغفلة.

)2( ال ف�سخ وال  تر�جع.

)3( �سّدته وغ�سيته.

)4( �لح�سرة على ما فات وم�سى.

)5( ف�سكنت لها �أع�ساءهم.

)6( دخواًل.

)7( كناية عن عجزه عن �لكالم.

)8( كناي���ة عن بقائه عاق���ال يدرك ما يحيط 

به.

)9(لم يفرق بين حالل وحر�م.

Q عن �أمير �لموؤمنين

}وَجَاءتْ سَْكرَةُ اْلمَوْتِ ِباْلحَقِّ َذلِكَ مَا ُكنتَ مِنْهُ َتحِيدُ{)1(.
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)1)  نهج �لبالغة، �لخطبة 190.

)10( ما يطالبه �لنا�ض من حقوق.

)11( ما �أتاك من خير بال م�سّقة

)12( �لحمل و�لثقل.

)13( ��ستحّقها وعجز عن �أد�ئها.

)14( ظهر له.

)15( في �لعجز و�أد�ء �لوظيفة

)16(�لت�ساقًا.

)17( زيارته.
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تمهيد:

ل���و كان يخّلد ف���ي �لدنيا �أحٌد ل���كان �الأنبياء و�الأّولي���اء �أحّق بالخلود فيه���ا. ولو كانت 

�لدني���ا تدوم الأحد لكان �الأقوياء و�لملوك و�الأغني���اء ما ز�لو� ينعمون بقّوتهم وق�سورهم 

ة  فيه���ا، لكن �س���اء �هلل �أن يخّط على جيد �بن �آدم قالدة �لموت، وينكت من �أعماقه غ�سّ

�لف���وت، فال مف���ّر منه وال مهرب، ولي�ض هو �إال قنطرة يعبر منه���ا �إلى عالم �آخر، وهكذ� 

كان���ت م�سيئ���ة �هلل �أن يدرك �لموت كلَّ م���ن عليها، فكيف بحال من �أدرك���ه �لموت؟ وما 

ه���ي �ل�سورة �لتي يك���ون عليها في تلك �للحظات �لع�سيبة؟ هذ� ما و�سفه لنا �الأمير في 

خطبته �لمذكورة، ونحن ن�سير �إلى �أهّم �لم�سامين منها: 

1 - الموت ي�أتي فج�أة

يحي���ا �الإن�سان في هذه �لدنيا وهو ير�سم خطط���ًا لم�ستقبله، موؤّماًل في �لحياة كثيرً�، 

وال ي�س���ع في ح�سبان���ه �أن �ساعة �لموت ق���د تحين في �أي لحظة وتفاجئ���ه، فتنزل به في 

غفل���ة من نف�سه، وه���و يعي�ض �الأمان من هذ� �لخطر �لمحدق به، لم ي�ستاأذن ملك �لموت 

م���ن �أح���د، ولم ير�سل �لوفود لالإخبار بقدومه الأحد، �إّن���ه �لملك �لذي يدخل �لبيوت دون 

��ستئذ�ن، و�لقلوب دون ر�أفة وتحنان، في�سل �الإن�سان بفعله �إلى �أ�سعب لحظات تحّل به، 

�إّنها �سكرة �لموت، وقد تطول وقد تق�سر. ولكن هذه �للحظات �لتي ال بّد �أن ُتلقي بثقلها 

على كّل �إن�سان، هي في غاية �ل�سعوبة. ولكن من يقدر على و�سف هذه �ل�سكرة �لع�سيرة 

.R غير �لخبير، غير �لمع�سومين

2 ـ �سعبة �سهلة

ي�سف �الإمام �ل�سادق Q في �لرو�ية �سعوبة هذه �للحظات على �لمذنب �لعا�سي، 
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ه؛ فينع�ص  وي�سرها و�سهولته���ا على �لموؤمن �لمطيع فيقول: »للموؤمن كاأطيب ريٍح ي�َش���مُّ

لطيبه، وينقطع التعب والألم كّله عنه. وللكافر كل�ش���ِع الأفاعي، ولدغ العقارب واأ�ش���د 

.!

قي���ل: فاإّن قوماً يقولون: �إّنه �أ�سّد م���ن ن�سٍر بالمنا�سير! وقر�ٍض بالمقاري�ض! ور�سٍخ 

باالأحجار! وتدوير قطب �الأرحية على �الأحد�ق!.

.
(1(

قال Q: »كذلك هو على بع�ص الكافرين و الفاجرين...«

حوا�س تتعّطل واأخرى تراقب

عندما تحّل �سكرة �لموت، تفتر لها �الأطر�ُف، فال يقدر على �لحر�ك، ال بيد وال برجل، 

وتتغّي���ُر له���ا �ألو�ُن، وي�سب���ح �لج�سد بتمامه م�سّج���ى، �إال �لب�سر و�ل�سم���ع و�لعقل؛ فيبقى 

ير�ق���ب بب�سره كّل ما يجري حوله، وي�سمع باأذنيه كّل كلمة تقال �أمامه، فهو مدرك تمامًا 

ل���م يذه���ب عقله، وعلى حّد تعبير �الأمي���ر Q: »و�إّنه َلبيَن �أهله ينظ���ر بب�سِره وي�سمُع 

ه«، فهذه �لحو��ض لم تتعّطل ولم ُت�سب باأذى. ّحٍة من عقِله، وبقاٍء من ُلبِّ باأذِنه، على �سِ

ولكّن���ه ال ي�ستطي���ع حر�كًا، فهو ال يتمّك���ن من �لنطق و�لكالم، ليعتر����ض على �أمٍر، �أو 

يحّدث بما يفّكر به، فهو �الآن يوؤمن بعجزه عن �لقيام باأّي تغيير.

في هذه �للحظات يمّر �أمامه �سريط حياته بتمامها، كيف م�سى هذ� �لعمر؟ وفيَم 

�أفناه؟ وما �لذي كان ي�سعى �إليه؟ ويتذّكر ما بذله في �سبيل جمع �لمال، من حالل �أو 

يتمّكن  ال  �لمال،  كّل هذ�  عنه  ينقطع  �لتي  �ل�ساعة  تاأتي هذه  �أن  يظّن  يكن  لم  حر�م، 

من �لت�سّرف به، فقد �أ�سبح ملكًا الآخرين وهم ورثته ينعمون به دون تعب وال ح�ساب، 

�لذين يتمّتعون بهذ� �لمال، وهو يتحّمل ح�ساب وعذ�ب ما �قترفت يد�ه وهو يجمع هذ� 

�لمال.

)1)  ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 4 �ض 2959.
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3 ـ ح�سرة الفوت:

وف���ي هذه �الأثن���اء ي�سعر �لمرء بالن���دم �ل�سديد، و�لح�سرة �لبالغ���ة، كيف تعب وجهد 

لغيره، وها هو يحا�سب ويعاقب على عمله هذ� �أ�سّد ح�ساب، وكيف غيره ح�سل على هذ� 

�لجن���ى وكّل هذ� �لمال دون تعٍب وم�سّق���ة، وال يحا�سب عليه �أبدً�، »فيكوُن المهناأُ لغيِره، 

والع���بُء عل���ى ظه���ِرِه«، وعندها يتمّنى � وال ي�ستطيع �أن يحّق���ق �أمنية � فيندم � والت حين 

مندم � »يتمّنى اأّن الذي كان يغبُطه بها« ويقول في نف�سه ليت هذه �الأمو�ل �لتي لي حاز 

مثلها، وبع�ض »يح�ِش���ُده عليه���ا« فيتمّنى زو�لها مّني وتكون له، »قد حاَزها دوَنه« يا ليتها 

كّلها لهم لمن يغبطني �أو يح�سدني، ولم �أ�سرف عمري في جمعها، حّتى ال �أتحّمل عباأها، 

وال �أ�سعر بهذه �لح�سرة و�لندم.

4ـ قب�س الروح

وح�سو� من جانِبه، وتباعدو� من قرِبه. ال ُي�سعُد باكيًا، وال ُيجيُب د�عيًا. ثمَّ حملوه 
َ
قد �أ

.
(1(

�إلى مخطِّ في �الأر�ِض، و�أ�سلموه فيه �إلى عمِلِه، و�نقطعو� عن زورِته

و�سيئًا ف�سيئًا ت�ساب هذه �لحو��ض � �لعين، �الأذن و�لعقل � �لتي كانت تعمل قبل لحظات 

بالعط���ب، فال يعود يرى ما يحيط به، وال ي�سمع ما يقال مّمن �جتمع حوله، »يرّدُد طرَفُه 

بالنظِر في وجوِهِهم«، هل هو يوّدعهم في �آخر لحظات �لفر�ق! �أو يو�سيهم باأن ال يندمو� 

كما ندم! لكن �أق�سى ما يمكن �أن يفعله هو �أن يرى حركات �أل�سنتهم، دون �أن ي�سمع �سيئًا 

من كالمهم، ثّم يزد�د �لموت �لت�ساقًا به، وتخرج �لروح �لوديعة في من ج�سده، في�سبح 

ه���ذ� �لج�سم جيف���ة بين �أهله، ينفر حّتى �الأحّبة منها،  وهو بين ال ي�ستطيع �أن يجيب من 

ناد�ه، بيا �أبي �أو يا �أّمي �أو يا �أخي �أو يا زوجي �أو يا...، وكل من يبكي حوله ال ي�ستطيع �أن 

يخّفف عنه �أو ي�سعده.

وفج���اأة ينقلب �لم�سهد �إلى �سّده، من ح���زٍن وود�ٍع وحميٍم، �إلى نفوٍر و��سمئز�ز، هذ� 

)1)  زيارته.
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�لحبي���ب �لذي كان يبعث �لحيوّية في �لبيت، وه���ذ� �لج�سم �لذي كان كّله ن�ساطًا وفرحًا 

و�سرورً� وحيوّية، هذ� �لذي كنذ� نبكي على فر�قه، ون�سّمه ون�سّمه ونوّدعه، �أ�سبح عائقًا 

ف���ي �لبيت، لو بقي الأف�سد علينا �لحياة، ال بّد من �لتخّل�ض منه، �أ�سبح رعبًا نخاف منه، 

�أ�سبح ج�سدً� وجيفًة، �سرعان ما تف�سد وتنتن، في�سرعون لغ�سلها وتكفينها ثم دفنها قبل 

�أن تنبعث �لر�ئحة �لكريهة منها بعد �لموت، كما يح�سل مع كّل �إن�سان.

 الوالدين والتخفيف من �سكرة الموت
ّ
5ـ بر

ة �سكرة �لم���وت، ونزع �لروح، ونهاية �لج�سد، بنهاية �لعمر، لذلك �أال يجدر  ه���ذه ق�سّ

به���ذ� �الإن�سان �لذي ي�سعى ليبقى في ر�حة، و�لذي يخاف من هذه �للحظات �لتي ال مفّر 

منها، �أن يعمل لكي يهّون منها، وال تمّر عليه �سعبة ثقيلة كما و�سفها �أمير �لموؤمنين؟

وكم���ا حّذرت �لرو�يات من �سّدة ه���ذه �للحظات على �الإن�سان، فق���د وردت �لرو�يات 

ببي���ان �ُسُبل �لخال����ض �أو �لتخفيف منها، لكي ال يعي�سها �الإن�سان �سعبة وثقيلة، ومن هذه 

�ل�سبل بّر �لو�لدين.

فق���د ورد ع���ن �الإمام علّي Q: »الب���اّر يطير مع الكرام الب���ررة، واإّن ملَك الموت 

.
(1(

يتب�ّشم في وجه الباّر، ويكلح في وجه العاّق«

كما ورد في �لرو�ية  �الإمام �ل�سادق Q: »من اأحبَّ اأن يخفِّف اهلل عّز وجّل عنه 

�ش���كرات الم���وت، فليك���ن لقرابته و�ش���وًل وبوالديه ب���اّراً، فاإذا كان كذلك ه���ّون اهلل عّز 

.
(2(

وجّل عليه �شكرات الموت، ولم ي�شبه في حياته فقٌر اأبداً«

ـ ق�ّسة وعبرة

 :P ح�سر �ساّبًا عند وفاته، فقال له P أّن ر�سول �هلل�« :Q عن �أبي عبد �هلل

قل: ل اإله اإل اهلل.

)1)  م�ستدرك �لو�سائل - �لميرز� �لنوري - ج 15 �ض 176.

)2)  ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 4 �ض 2972.



13 سكرة الموت

 قال: فاعتقل ل�سانه مر�رً�، فقال المر�أٍة عند ر�أ�سه: هل لهذا اأّم؟

قالت: نعم �أنا �أّمه.

قال: اأف�شاخطة اأنت عليه؟

قالت: نعم، ما كّلمُته منذ �سّت حجج. 

قال لها: اأر�ِص عنه.

قالت: ر�سي �هلل عنه بر�ساك يا ر�سول �هلل. 

فقال: له ر�سول �هلل P: قل ل اإله اإل اهلل.

قال: فقالها. فقال �لنبّيّ P: ما ترى؟ 

فق���ال: �أرى رجاًل �أ�سوَد قبيَح �لمنظر، و�س���خ �لثياب، منتن �لريح، قد وليني �ل�ساعة، 

فاأخذ بكظمي. 

فقال له �لنبّيّ P: قل »يا من يقبل الي�ش���ير ويعفو عن الكثير، اقبل مّني الي�ش���ير 

واعُف عّني الكثير، اإنك اأنت الغفور الرحيم« فقالها �ل�ساب. 

فقال له �لنبّيّ P: انظر ما ترى؟ 

قال: �أرى رجاًل �أبي�ض �للون، ح�سن �لوجه، طيب �لريح ح�سن �لثياب، قد وليني، و�أرى 

�الأ�سوَد قد توّلى عّني. 

قال P: اأعد، فاأعاد.

قال: ما ترى؟

.
(1(

قال: ل�ست �أرى �الأ�سود، و�أرى �الأبي�ض قد وليني، ثّم طفي على تلك �لحال«

هم� بعد الموت
ّ
ـ بر

ق����د يظّن بع�ٌض مّم����ن مات �أحد و�لديه �أو كالهما، باأّنه ال ي�ستطيع بّرهما، وال �ال�ستفادة 

من هذ� �ل�سبيل، وهذ� يعني �أّن �ل�سبيل لتخفيف �سكرة �لموت قد �ن�سّد �أمامه، وال ي�ستطيع 

)1)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 71 �ض 75.



حياة  القلوب 14

بعد موتهما �لتخفيف عن نف�سه من �سكرة �لموت. و�لحّق �أّن رحمة �هلل بعباده �أو�سع من �أن 

يحيطها �إدر�ك مخلوق، فقد فتح �هلل عّز وجّل باَب �لرحمة لعباده، حّتى بعد موت �لو�لدين، 

فب����ّر �لو�لدين ال يخت�ّض بحياتهما، بل من ل����م يوّفق لبّرهما في حياتهما، �أو كان عاّقًا لهما 

في حياتهما، فاإّن باب تد�رك ذلك مفتوح �أمامه، وذلك باأن يبّرهما بعد وفاتهما.

 ففي �لرو�ية عن �أبي جعفر Q قال: »اإّن العبد ليكون باراً بوالديه في حياتهما، 

ث���ّم يموتان، فال يق�ش���ي عنهما دينهما، ول ي�ش���تغفر لهما، فيكتب���ه اهلل عّز وجّل عاّقاً، 

واإّن���ه ليك���ون عاّقاً لهم���ا في حياتهما، غير بارٍّ بهما، فاإذا ماتا ق�ش���ى دينهما وا�ش���تغفر 

(1(

لهما، فيكتبه عّز وجّل باراً«.

وعنه  Q: »ما يمنع الرجل منكم اأن يبّر والديه حيَّين اأو مّيتين؛ ي�شّلي عنهما، 

ويت�شّدق عنهما، ويحّج عنهما، وي�شوم عنهما، فيكون الذي �شنع لهما، وله مثل ذلك، 

.
(2(

فيزيده اهلل عّز وجّل ببّره و�شلته خيراً كثيراً«

خت�م:

ة �لتي �ستنت���اب كّل �إن�ساٍن، ولن�سعى �أن ال  فلنتاأّم���ل كثيرً� في �سك���ر�ت �لموت، و�لغ�سّ

ة و�لح�سرة، ونهتّم باآخرتنا و�لعمل لها، فال نجمع لغيرنا، ولن�سعى جاهدين  نعي�ض �لغ�سّ

�أن تخّفف عّنا �سكرة �لموت، وتكون �أهون علينا من �لنومة �لهادئة بعد عناء طويل، ويكون 

��سئنا�سن���ا بالم���وت كا�ستينا�ض �لطائر �ل�سريد للع�ّض �لمهج���ور، ونعمل على بّر �لو�لدين 

حّيي���ن كانا �أم مّيتي���ن؛ بال�سدقة �أو �ل�سالة �أو �ل�سيام �أو �لح���ّج عنهما، و�هلل ي�ساعف 

.
(3(

ٌع َعِليٌم} اِعُف ِلَمن يَ�َساء َواهللُ َوا�سِ �الأجر للو�لدين وللعامل �أي�سًا، {َواهللُ يُ�سَ

)1)  ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 4 �ض 3675.

)2)  م. ن. ج 4 �ض 3675.

)3)  �سورة �لبقرة: �الآية 261.



15 سكرة الموت

المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

�لموت �أمر حتمي مق�سي على هذ� �الإن�سان، ولكن �الإن�سان يغفل عن ذلك. 1 .

تظهر �ساعة �لح�سرة عند قب�ض �لروح، وهي من �أ�سعب �للحظات على بني �آدم،  2 .

وفي هذه �للحظات يتذّكر ما جنى في عمره.

بر �لو�لدين �سبب من �أ�سباب �لتخفيف من �سكر�ت �لموت. 3 .

بر �لو�لدين يكون في حياتهما بح�سن ع�سرتهما، وبعد وفاتهما بالتقرب بالطاعات  4 .

عنهما.

للمطالعة

العديلة عند الموت
 يعن���ي �لع���دول م���ن �لحّق �إلى �لباط���ل في وقت �لم���وت، وذلك �أن يح�س���ر �ل�سيطان 

عن���د �لمحت�سر، ويو�سو�ض له حّتى يوقعه في �ل�س���ّك، فيخرجه من �الإيمان. ولذ� ورد في 

�الأدعي���ة �ال�ستع���اذة منها. وقال فخر �لمحّققين M: ف���اإذ� �أر�د �الإن�سان �أن ي�سلم من 

هذه �الأ�سياء فلي�ستح�سر �أدّلة �الإيمان و�الأ�سول �لخم�ض باالأدّلة �لقطعّية وي�سفي خاطره، 

ويخّل���ي �سّره، فيح�سل له يقين تاّم، فيقول عند ذلك: »�لّلهم يا �أرحم �لر�حمين �إّني قد 
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�أودعتك يقيني هذ� وثبات ديني و�أنت خير م�ستودع وقد �أمرتنا بحفظ �لود�ئع فرّده علّي 

وقت ح�سور موتي« ثّم يخزي �ل�سيطان ويتعّوذ منه بالرحمن، ويودع ذلك �هلل وي�ساأله �أن 

يرّده عليه وقت ح�سور موته. فعند ذلك ي�سلم من �لعديلة عند �لموت قطعًا«. فعلى طبق 

ر�أي ه���ذ� �الأج���ل فاإّن قر�ءة دع���اء �لعديلة �لمعروف و��ستح�سار معن���اه في �لذهن نافع 

للحفظ من خطر �لعديلة عند �لموت.

وروى �ل�سي���خ �لطو�سّيّ M عن محّمد بن �سليمان �لديلمّي قال: �ساألت �أبا عبد �هلل 

Q، فقل���ت ل���ه: جعلت فد�ك �إّن �سيعتك تق���ول �إّن �الإيمان م�ستق���ّر وم�ستودع فعّلمني 

�سيئ���ًا �إذ� �أنا قلته ��ستكملت �الإيمان. قال Q: قل في دبر كّل �سالة فري�سة: »ر�سيت 

ب���اهلل رّب���ًا وبمحّمد P نبّي���ًا وباالإ�سالم دينًا وبالق���ر�آن كتابًا وبالكعبة قبل���ة وبعليٍّ ولّيًا 

و�إمامًا وبالح�سن و�لح�سين وعلّي بن �لح�سين ومحّمد بن علّي وجعفر بن محّمد ومو�سى 

ب���ن جعفر وعلّي بن مو�سى ومحّمد بن علّي وعلّي بن محّمد و�لح�سن بن علّي و�لحّجة بن 

�لح�س���ن �سلو�ت �هلل عليهم �أئّمة، �لّلهّم �إّني ر�سيت بهم �أئّمة فار�سني لهم �إّنك على كّل 

�سئ قدي���ر«. ومن �الأمور �لنافعة لهذه �لعقبة: �لمو�ظبة على �أوقات �ل�سلو�ت �لفري�سة. 

فف���ي �لحدي���ث �أّن ملك �لموت ق���ال: ».... �إّنه لي�ض ف���ي �سرقها وال ف���ي غربها �أهل بيت 

م���در وال وب���ر �إاّل و�أن���ا �أت�سّفحهم في كّل يوم خم����ض مّر�ت. فقال ر�س���ول �هللP: �إّنما 

يت�سّفحه���م في مو�قيت �ل�سالة، فاإّن كان مّمن يو�ظب عليها عند مو�قيتها لّقنه �سهادة 

�أن ال �إله �إاّل �هلل ومحّمدً� ر�سول �هلل P، ونّحى عنه ملُك �لموت �إبلي�َض«.

، �ض 116. كتاب منازل �الآخرة، �ل�سيخ عّبا�ض �لقمّيّ



ى  َذ� َتَوفَّ �ُه �إِ
َ
ْم َهْل َتر َذ� َدَخَل َمْن��ِزًل �أَ  ِبِه �إِ

ُّ
»َه��ْل ُتِح�ض

َعَلْيِه 
)1 (

َيلُِج �أَ ��ِه  مِّ
�أُ َبْطِن  �ْلَجنِي��َن فِي  ى  َيَتَوفَّ َكْي��َف  �أََحد�ً َبْل 

ْم ُهَو  ��ا �أَ
َ
ه ْذِن َربِّ َجاَبْت��ُه ِباإِ وُح �أَ

ُّ
م �لر ��ا �أَ

َ
ِم��ْن َبْع���ِض َجَو�ِرِحه

ُه َم��ْن َيْعَجُز َعْن 
َ
َله ��ا، َكْيَف َي�ِص��ُف �إِ

َ
�َصاِك��ٌن َمَعُه فِ��ي �أَْح�َصائِه

.
)1(

�ِصَف��ِة َمْخُل��وٍق  ِمْثلِ��ِه«

)1( يدخل

)1) نهج �لبالغة، �لخطبة 113.

Q عن �أمير �لموؤمنين
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تمهيد

من �أ�سدِّ �ل�ساعات على �الإن�سان هي تلك �ل�ساعة �لتي يحين فيها خروج روحه من هذه 

�لدنيا، حيث يتمثَّل �أمامه ملك �لموت ليقب�ض هذه �لروح، وكلَّما ��ستدَّ تعّلق �الإن�سان بهذه 

ت عليه �ساعة �لموت، وذلك لما ير�ه من عظيم فر�قه لهذه �لدنيا؛ فقد  �لدنيا كلَّما ��ستدَّ

Q: »اأ�ش���ّد �ش���اعات ابن اآدم ثالث �ش���اعات: 
َ
ورد في �لرو�ية عن �الإمام زين �لعابدين 

ال�ش���اعة الت���ي يعاي���ن فيها ملك الموت، وال�ش���اعة التي يقوم فيها من قبره، وال�ش���اعة 

.
(1(

التي يقف فيها بين يدي اهلل تبارك وتعالى«

�إّن �سّدة تعّلق �الإن�سان بهذه �لدنيا تجعله يرى في فر�قها فر�قًا للر�حة و�لهدوء �إلى �لعذ�ب 

���ا �لموؤمن �لذي لم يتعلَّق بهذه �لدنيا فاإنَّه �س���وف ير�ها خال�سًا و�نتقااًل �إلى عالم  �الألي���م، و�أمَّ

Q - لما �ُسِئ���َل عن �لموت-: 
َ
�لر�ح���ة و�ل�سكين���ة، ففي �لرو�ية عن �الإمام زي���ن �لعابدين 

»للموؤم���ن كن���زع ثي���اب و�ش���خة قملة، وف���ّك قيود واأغ���الل ثقيل���ة، وال�ش���تبدال باأفخر 

الثي���اب واأطيبها روائح، واأوطئ المراك���ب، واآن�ص المنازل، وللكافر كخلع ثياب فاخرة، 

والنق���ل ع���ن منازل اأني�ش���ة، وال�ش���تبدال باأو�ش���خ الثي���اب واأخ�ش���نها، واأوح����ص المنازل، 

.
(2(

واأعظم العذاب«

1ـ موقف�ن والخي�ر بيدك!

ث �لرو�يات �لو�ردة عن �أهل بيت �لنبّوة R عن �أحد موقفين ال بّد و�أن يمّر  تتح���دَّ

بهما �الإن�سان في لحظات معاينة ملك �لموت، �سورة ح�سنة جميلة و�سورة قبيحة موؤِلَمة، 

د �ل�س���ورة �لتي يرغب �أن  و�ختي���ار �أّي �ل�سورتي���ن هو بيد ه���ذ� �الإن�سان، فهو �لذي يحدِّ

اه ملك �لموت بها.  يتلقَّ

)1)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 159.

)2) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 155.
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اأ ـ الأّول: م�ت الم�ؤمن

ُكُم اْدُخُلوْا اْلَجنََّة ِبَما ُكنتُْم 
ْ
قال تعالى: {الَِّذيَن تَتََوفَّاُهُم اْلَمالآِئَكُة َطيِِّبيَن يَُقولُوَن �َسالٌم َعَلي

.
(1(

تَْعَمُلوَن}

ث �الآية عن �سورة �لمالئكة �لتي ُيوَكل �إليها قب�ض روح �الإن�سان �لموؤمن، فتدخل  تتحدَّ

�لمالئك���ة �لموَكل���ة بقب�ض �لروح وهي �أعو�ن ملك �لموت، فتب���د�أ على �الإن�سان بال�سالم، 

ة. و�سالم �لمالئكة طماأنينة لهذ� �الإن�سان، وتب�سيرً� له بالجنَّ

فق���د ورد ف���ي �لرو�يات في و�سف �س���ورة ملك �لموت، �إذ� ج���اء ليقب�ض روح �لموؤمن 

باأّنها �سورة جميلة يتمّناها �الإن�سان لما فيها من لقاء �هلل عّز وجّل.

فع���ن �لنب���ّيّ P: »اإّن مل���ك الم���وت ليق���ف م���ن الموؤمن عن���د موته موق���َف العبد 

الذليل من المولى، فيقوم واأ�ش���حابه ل يدنو )ن( منه حّتى يبداأه بالت�ش���ليم ويب�ّشره 

.
(2(

بالجّنة«

وعن ر�سول �هلل P - وقد نظر �إلى ملك �لموت عند ر�أ�ض رجل من �الأن�سار -: »يا ملك 

الم���وت! ارف���ق ب�ش���احبي فاإّنه موؤمن، فقال ملك الموت: طب نف�ش���اً وق���ّر عيناً، واعلم 

اأّن���ي ب���كّل موؤم���ن رفي���ق، واعلم يا محّم���د، اأّني لأقب�ص روح ابن اآدم، فاإذا �ش���رخ �ش���ارٌخ 

م���ن اأهل���ه، قمت في الدار ومعي روحه، فقلت: ما هذا ال�ش���ارخ؟! واهلل ما ظلمناه، ول 

�شبقنا اأجله، ول ا�شتعجلنا قدره، وما لنا في قب�شه من ذنب، واإن تر�شوا بما �شنع اهلل 

.
(3(

توؤجروا، واإن تحزنوا وت�شخطوا تاأثموا وتوؤزروا«

نعم، من �لطبيعّي �أن ينقب�ض �الإن�سان عندما يعلم بحلول �أجله، ولكن من �لنعم �الإلهّية ما 

ي�سّلي���ه بل يجعله في غاية �ل�سوق لالنتقال �إل���ى ذلك �لعالم، ففي �لرو�ية عن �الإمام �ل�سادق

ا �ُسئل هل ُيكره �لموؤمن على قب�ض روحه؟ -: »ل واهلل، اإّنه اإذا اأتاه ملك الموت  Q - لمَّ

)1) �سورة �لنحل، �الآية 32.

)2) من ال يح�سره �لفقيه - �ل�سيخ �ل�سدوق - ج 1 �ض 136.

)3) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 170.
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لقب����ص روح���ه جزع عن���د ذلك، فيقول له مل���ك الموت: يا ولّي اهلل ل تج���زع، فواّلذي 

بع���ث محّم���داً P لأنا اأبّر بك واأ�ش���َفق عليك من والد رحيم لو ح�ش���رك، افتح عينك 

فانظر، قال: ويمثل له ر�شول اهلل P واأمير الموؤمنين وفاطمة والح�شن والح�شين 

والأئّمة من ذرّيتهم R، فيقال له: هذا ر�ش���ول اهلل و... رفقاوؤك... فما �ش���يء اأحّب 

.
(1(

اإليه من ا�شتالل روحه واللحوق بالمنادي«

ه���ا لحظة تنقلب �إلى تمنٍّ بقب�ض هذه �لروح، فه���و ينتقل من �لدنيا �لتي هي �سجن  �إنَّ

لهذ� �لموؤمن، �إلى عام �أرحب و�أو�سع، فيه لقاء �هلل، ومحّبة �هلل، ور�سو�ن �هلل.

ب ـ الثاني: م�ت الكافر

.
(2(

ِربُوَن ُوُجوَهُهْم َواأَْدبَاَرُهْم} ْتُهْم اْلَماَلِئَكُة يَ�سْ َْف اإَِذا تََوفَّ
قال تعالى: {َفَكي

ى فيها �لمالئكة �لكاف���ر و�لعا�سي، عندما تقوم بقب�ض روحه،  ه���ا �سورة ب�سعة تتلقَّ �إنَّ

�إنَّها تقوم ب�سربه من كلِّ جانب، فهي ت�سربه من وجهه، فاإذ� �أر�د �لهروب بد�أت ب�سربه 

على د�بره.

وورد عن �سول �هلل P في و�سفه لموت �لكافر: »واإن كان لأوليائنا معادياً، ولأعدائنا 

، ف���اإذ� جاءه ملك �لموت لن���زع روحه، مّثل �هلل عّز 
(3(

موالي���اً، ولأ�ش���دادنا باألقابن���ا ملّقباً«

وج���ًل لذل���ك �لفاجر �سادته �لذين �تخذه���م �أربابًا من دون �هلل، عليهم م���ن �أنو�ع �لعذ�ب ما 

ي���كاد نظ���ره �إليهم يهلكه، وال يز�ل ي�سل �إليه من حّر عذ�بهم ما ال طاقة له به. فيقول له ملك 

�لم���وت: ي���ا �أّيها �لفاجر �لكافر تركت �أولياء �هلل �إل���ى �أعد�ئه، فاليوم ال يغنون عنك �سيئًا، وال 

.
(4(

تجد �إلى منا�ض �سبياًل، فيرد عليه من �لعذ�ب ما لو ق�سم �أدناه على �أهل �لدنيا الأهلكهم«

ي مفت�ح االختي�ر
ِّ
ي والتبر 2ـ التولِّ

�إذ� كان �ختي���ار �الإن�س���ان هو �لمعيار ف���ي تحديد و�حدة من هاتي���ن �ل�سورتين، فما 

)1) �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 3 �ض 128.

)2) �سورة محّمد، �الآية 27.

)3)  �أي كان ي�سف �أعد�ءنا - فيو�ليهم ويقد�سهم.

)4) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 175.
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ث �لعديد من �لرو�يات �أنَّ �لمعيار في ذلك هو من يتواّله هذ�  ه���و طريق �الختيار؟ تتحدَّ

�الإن�س���ان، ف���اإن كان مو�ليًا الأولي���اء �هلل، ��ستقبله مل���ك �لموت ب�سورة ح�سن���ة، و�إن كان 

مو�لي���ًا الأعد�ء �هلل، ��ستقبل���ه ملك �لموت ب�سورة ب�سعة قبيحة. لك���ن، ما هو �لتوّلي وما 

هو �لتبري؟

ـ التوّلي يعني الط�عة

ٍء 
ْ
�ُسوَل َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم َفاإِن تَنَاَزْعتُْم ِفي �َسي يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اأَِطيُعوْا اهللَ َواأَِطيُعوْا الرَّ

{يَا اأَ

.
(1(

 َواأَْح�َسُن تَاأِْوياًل}
ٌ
ر

ْ
�ُسوِل اإِن ُكنتُْم تُوؤِْمنُوَن ِباهلِل َواْليَْوِم الآِخِر َذِلَك َخي وُه اإِلَى اهلِل َوالرَّ دُّ ُ

َفر

�إّن طاع���ة �أولي���اء �هلل ع���ّز وجّل فر�ض فر�س���ه �هلل �سبحانه وتعالى الأّن���ه مفتاح وباب 

Q قال: »ُبنَي الإ�ش���الم على خم�ش���ة اأ�ش���ياء: على 
َ
لطاعت���ه، ولذ� ورد عن �أبي جعفر 

ال�ش���الة وال���زكاة والح���ّج وال�ش���وم والولي���ة، ق���ال زرارة: فقل���ت: واأّي �ش���يء من ذلك 

.
(2(

اأف�شل؟ فقال: الولية اأف�شل، لأّنها مفتاحهّن والوالي هو الدليل عليهّن«

Q ق���ال: »ذروة الأم���ر و�ش���نامه ومفتاحه وباب الأ�ش���ياء ور�ش���ا 
َ
وع���ن �أب���ي جعفر 

الرحم���ن تب���ارك وتعالى الطاع���ة لالإمام بعد معرفته، ثّم ق���ال: اإّن اهلل تبارك وتعالى 

.
(3(

ِهْم َحِفيًظا}«
ْ
�ُسوَل َفَقْد اأََطاَع اهللَ َوَمن تََولَّى َفَما اأَْر�َسْلنَاَك َعَلي ْن يُِطِع الرَّ يقول:{مَّ

ويتح���ّدث �الإمام �ل�سادَقQ في رو�ية �أخرى ع���ن حقيقة �ل�سيعة، وعن �سفاتهم 

Q: يا جاب���ر �أيكتفي من ينتحل �لت�سّيع �أن 
َ
و�لت���ي تتمثل بطاعة �هلل عّز وجّل، فيقول 

يق���ول بحّبنا �أهل �لبيت، ف���و�هلل ما �سيعتنا �إال من �تقى �هلل و�أطاع���ه، وما كانو� يعرفون 

ي���ا جاب���ر �إاّل بالتو��سع، و�لتخ�ّسع، و�الأمانة، وكثرة ذك���ر �هلل، و�ل�سوم، و�ل�سالة، و�لبّر 

بالو�لدي���ن، و�لتعاهد للجير�ن، من �لفقر�ء و�أهل �لم�سكن���ة و�لغارمين و�الأيتام، و�سدق 

�لحدي���ث، وتالوة �لقر�آن، وكّف �الأل�سن عن �لنا����ض �إاّل من خير، وكانو� �أمناء ع�سائرهم 

ف���ي �الأ�سي���اء. قال جاب���ر: فقلت: يا �بن ر�س���ول �هلل ما نعرف �ليوم �أح���دً� بهذه �ل�سفة، 

)1) �سورة �لن�ساء، �الآية 59.

)2) �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 18.

)3) �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 1 �ض 186.
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فق���ال: ي���ا جابر ال تذهبّن بك �لمذ�هب، ح�سب �لرجل �أن يق���ول: �أحّب علّيًا و�أتواّله ثّم ال 

 Q
َ
يكون مع ذلك فّعااًل؟ فلو قال: �إّني �أحّب ر�سول �هلل فر�سول �هلل P خير من علّي 

ث���ّم ال يتب���ع �سيرته وال يعمل ب�سّنته م���ا نفعه حّبه �إّياه �سيئًا، فاّتق���و� �هلل و�عملو� لما عند 

�هلل، لي����ض بي���ن �هلل وبين �أحد قر�بة، �أح���ّب �لعباد �إلى �هلل عّز وج���ّل )و�أكرمهم عليه( 

�أتقاه���م و�أعملهم بطاعته، يا جابر و�هلل ما يتق���ّرب �إلى �هلل تبارك وتعالى �إاّل بالطاعة، 

وم���ا معنا بر�ءة من �لنار، وال على �هلل الأح���د من حّجة، من كان هلل مطيعًا فهو لنا ولّي، 

.
(1(

ومن كان هلل عا�سيًا فهو لنا عدّو، وما ُتنال واليتنا �إاّل بالعمل و�لورع«

ة
ّ
ـ ط�عة الولي الفقيه من ط�عة االأئم

ب �الأئّمةR �لفقهاء من بعدهم نّو�بًا لهم، فطاعة �لفقهاء  ا في ع�سر �لغيبة، فقد ن�سَّ �أمَّ

ا الحوادث  هي من طاعة �الأئّمةR فقد ورد في �لرو�ية عن �الإمام �ساحب �لع�سر|: »واأمَّ

.
(2(

الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا، فاإّنهم حّجتي عليكم واأنا حّجة اهلل«

فاالإن�س���ان �لذي يعي����ض م�سوؤولّية �لعمل بالتكليف �الإلهّي، ويحم���ل هّم �لنجاة في يوم 

�لقيام���ة، عليه �أن ُيظهر ذلك في �سلوك���ه بالتز�مه بطاعة ولّي �الأمر، و�أن يعلم �أّنه بذلك 

ي�س���ل �إلى ر�سا �ساح���ب �لع�سر و�لزمان| عن���ه، وح�سوره لحظات �حت�س���اره لياأن�ض 

بلقائه، فيخّفف عنه �ألم �الحت�سار.

)1) �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 75.

)2) و�سائل �ل�سيعة )�آل �لبيت( - �لحر �لعاملي - ج 27 �ض 140.
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المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

�لترغيب بلحظات �لموت �لذي ال مفّر منه بالن�سبة للموؤمنين. 1 .

�لترهيب من لحظات �لموت للع�ساة و�لكافرين. 2 .

�رتباط كيفّية نزع �لروح بعمل �الإن�سان في هذه �لدنيا. 3 .

بيان �أثر �لوالية الأولياء �هلل ومعاد�ة �أعد�ء �هلل في �لثبات في لحظات �لموت. 4 .

للمطالعة

 ذك���ر �ل�سيخ عّبا�ض �لقمّيّ في كتابه منازل �الآخرة ما ينفع في تجاوز هذه �لعقبة من 

عقبات �الآخرة فذكر:

� �لمو�ظب���ة على �أوق���ات �ل�سلو�ت �لفري�سة. ففي �لحديث �أّن ملك �لموت قال:  ».... 

�إّن���ه لي�ض في �سرقه���ا وال في غربها �أهل بيت َمَدٍر وال َوَب���ٍر �إاّل و�أنا �أت�سّفحهم في كّل يوم 

خم�ض مّر�ت، فقال ر�سول �هلل P: �إّنما يت�سّفحهم في مو�قيت �ل�سالة، فاإن كان مّمن 

يو�ظب عليها عند مو�قيتها لّقنه �سهادة �أن ال �إله �إاّل �هلل محّمدً� ر�سول �هلل P، ونّحى 

عنه ملُك �لموت �إبلي�َض«. 

� وروي عن �الإمام �ل�سادَقQ �أّنه كتب �إلى بع�ض �لنا�ض:

»�إن �أردَت �أن ُيخَتَم بخير َعَمُلَك حّتى ُتقَب�ض و�أنت في �أف�سل �الأعمال، فعّظم هلل حّقه؛ 
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�أن تبذل ِنَعمه في معا�سيه، و�أن َتغَترَّ بحلمه عنك، و�أكرم كلَّ َمن وجدته يذكرنا �أو ينتحل 

موّدتنا، ثمَّ لي�ض عليك، �سادقًا كان �أو كاذبًا؛ �إّنما لك نّيتك، وعليه كذبه«.

يقول �لفقير: ومن �لنافع لح�سول ح�سن �لعاقبة و�لو�سول من �ل�سقاوة �إلى �ل�سعادة: 

ق���ر�ءة �لدع���اء �لحادي ع�سر من �ل�سحيف���ة �لكاملة: »يا َمن ذكره �س���رف للذ�كرين... 

�لخ«. 

و�لمد�وم���ة على هذ� �لذكر �ل�سري���ف: »رّبنا ال تزغ قلوبنا بعد �إذ هديتنا وهب لنا من 

لدنك رحمًة �إّنك �أنت �لوهاب«.

و�لمو�ظبة على ت�سبيح �لزهر�ءO. و�لتخّتم بخاتم عقيق، وبالخ�سو�ض �إذ� كتب 

عليه »محّمد نبي �هلل وعلّي ولّي �هلل«.

، �ص 119. منازل الآخرة، ال�شيخ عّبا�ص القمّيّ





 
ُ
�ر �لدَّ َفبْئ�َصِت  وَن  َتْحِر�صُ ا 

َ
َعَلْيه �أَْم  وَن  َتْطَمئِنُّ ا 

َ
�إَِلْيه ْم  �أَ وَن 

ُ
ِثر ُتوؤْ ِذِه 

َ
�أََفه

ا َفاْعَلُمو� َو�أَْنُتْم َتْعَلُموَن 
َ
ِمْنه

)1(
ا َعَلى َوَجٍل

َ
ا َوَلْم َيُكْن فِيه

َ
ِهْمه لَِمْن َلْم َيتَّ

ا  ا ِبالَِّذيَن َقاُلو� َمْن �أَ�َصدُّ ِمنَّ
َ
عُِظو� فِيه ا َو�تَّ

َ
ُكْم َتاِرُكوَها َوَظاِعُنوَن َعْنه ِباأَنَّ

 
)3(

َو�أُْنِزُلو� �ْلأَْجَد�َث  ،
ْكَباناً)2(

ُ
َن ر

ْ
�إَِلى ُقُبوِرِهْم َفَل ُيْدَعو ًة؛ ُحِمُلو�  ُقوَّ

َوِمَن   
)5(

�أَْج��َن��ان  
)4(

فِيِح �ل�صَّ ِمَن  ْم 
ُ
َله َوُجعَِل  �ِصيَفاناً،  َن 

ْ
ُيْدَعو َفَل 

َد�ِعياً  ُيِجيُبوَن  َل  ٌة 
َ
ِجير ْم 

ُ
َفه �ٌن 

َ
ِجير  

)6(
َفاِت

ُّ
�لر َوِمَن  �أَْكَفاٌن  �ِب 

َ
ر �لتُّ

ُحو� َو�إِْن 
َ
 َلْم َيْفر

)7(
َوَل ُيَباُلوَن َمْنَدَبًة. �إِْن ِجيُدو� ْيماً  َوَل َيْمَنُعوَن �صَ

ٌة َوُهْم �أَْبَعاٌد ُمَتَد�ُنوَن َل 
َ
 َلْم َيْقَنُطو� َجِميٌع َوُهْم �آَحاٌد َوِجير

)8(
ُقِحُطو�

Q عن �أمير �لموؤمنين

وح�سة القبر 3

)1( �لخوف.

)2( �أي �أنه���م محمولون عل���ى �أكتاف �لرجال 

م���ع �أنهم ال يطل���ق عليهم �أنهم ركب���ان، الأّنهم 

�أمو�ت..

)3( �لقبور.

)4( �لحجارة.

)5( جمع جنين هو هنا �لقبر.

)6( �لعظام �لبالية ل�سائر �لنا�ض.

)7( جادت عليهم �ل�سماء بالمطر.

)8( �إذ� �أ�سابهم �لجدب لم يياأ�سو�.



َلُء 
َ
َوُجه  

)9(
ْم

ُ
َغاُنه �أَ�صْ َذَهَبْت  َقْد  ُحَلَماُء  َيَتَقاَرُبوَن  َل  َوَقِريُبوَن  وَن 

ُ
َيَتَز�َور

ِر 
ْ
َتْبَدُلو� ِبَظه

ْ
ْم ��ص

ُ
َجى َدْفُعه

ْ
ْم َوَل ُير

ُ
�أَْحَقاُدُهْم َل ُيْخ�َصى َفْجُعه َقْد َماَتْت 

َكَما  َفَجاُءوَها  ُظْلَمًة  وِر  َوِبالنُّ َبًة 
ْ
ُغر َوِباْلأَْهِل  �ِصيقاً  َعِة  َوِبال�صَّ َبْطناً  �ِض 

ْ
�ْلأَر

�ِر  �ئَِمِة َو�لدَّ ا ِباأَْعَمالِِهْم �إَِلى �ْلَحَياِة �لدَّ
َ
�ًة َقْد َظَعُنو� َعْنه

َ
َفاَرُقوَها ُحَفاًة ُعر

ا  َل َخْلٍق ُنعِيُدُه َوْعد�ً َعَلْينا �إِنَّ وَّ
نا �أَ ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َكما َبَد�أْ

ُ
�ْلَباِقَيِة َكَما َقاَل �ص

.
)1()10(

ا فاِعلِيَن ُكنَّ

)1) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 242.

)9( الأحقاد.

)10( نهج البالغة، الخطبة رقم 111� في ذّم الدنيا.
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ال اختالف وال تمييز!

�لقب���ر ه���و �أّول منزل من منازل �الآخرة، فقد ورد عن ر�س���ول �هللP: »اإّن القبر اأّول منازل 

.
(1(

الآخرة، فاإن نجا منه فما بعده اأي�شر منه، واإن لم ينُج منه فما بعده لي�ص اأقّل منه«

تختل���ف معي�س���ة �لنا�ض في ه���ذه �لدني���ا، فاأ�سحاب �الأم���و�ل يعي�سون ف���ي �لق�سور، 

و�لفق���ر�ء يعي�سون في �الأكو�خ. و�أ�سحاب �الأم���و�ل يملكون �أفخر �الأ�سا�ض و�أفخر �لثياب، 

و�لفق���ر�ء ال يملكون كّل م���ا يحتاجون �إليه، بل يعي�سون �لحرم���ان، وهكذ� تتفاوت �أحو�ل 

�لنا�ض في بيوتهم في هذه �لدنيا.

ف���اإذ� حلَّ �لموت بهذ� �الإن�سان، فاإّن م�سيره و�ح���د، ومنزله و�حد، �سو�ء �أكان يعي�ض 

في ق�سر �أم في كوخ، فهو �إلى حفرة، مّتحدة في �لحجم، وفي �ل�سكل وفي �الأثاث.

فالكلُّ محم���ول �إلى ذلك �لمكان على �الأكتاف، ولكن دون �ختيار منه لذلك، بل �أمره 

الأهله وقر�بته و�لنا�ض من حوله.

���ع في حف���رة و�حدة، ذ�ت حجم و�ح���د، حيطانها حجار م���ن نوع و�حد،  و�ل���كلُّ ُيو�سَ

�أر�سها تر�ب، ثيابه �أكفان، وهذه �الأكفان هي �لتر�ب، الأّن �لقما�ض �سيبلى.

جي���ر�ن �الأج�ساد �لجدد، عظام بالية، الأ�سخا�ض دفنو� منذ زمن، قد يكون �أخًا �أو �أبًا 

�أو عّمًا �أو غيرهم.

َنَزَل �لمطر �أم �أ�سيب �لنا�ض بالقحط.
َ
كّل ما يحدث في هذه �لدنيا ال يوؤّثر عليهم، �أ

ورد في �لرو�ية عن ر�سول �هللP في و�سف �لقبر: »لم ياأت على القبر يوم اإّل تكلم 

في���ه فيق���ول: اأنا بيت الغربة، واأنا بيت الوحدة، واأنا بي���ت التراب، واأنا بيت الدود، فاإذا 

دف���ن العب���د الموؤمن قال له القبر: مرحباً واأه���اًل... واإذا دفن العبد الفاجر اأو الكافر 

.
(2(

فقال له القبر: ل مرحباً ول اأهاًل«

)1)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 242.

)2)  �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 3 �ض 242.
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دار الغربة، دار الوح�سة

نطلق على من يعي�ض بعيدً� عن �أهل ووطنه، �أّنه غريب، ولكن هل ُتقا�ض هذه �لغربة بغربة 

���ن عليَّ محموًل قد  �الإن�س���ان في قبره، نقر�أ في دع���اء �الإمام زين �لعابدينQ: »وتحنَّ

تن���اول الأقرب���اء اأطراف جنازت���ي، وُجد عليَّ منقوًل قد نزلت ب���ك وحيداً في حفرتي، 

.
(1(

وارحم في ذلك البيت الجديد غربتي، حّتى ل اأ�شتاأن�ص بغيرك«

ولم���دى �سعوب���ة وح�سة �لقبر ه���ذه وردت �لرو�يات باأن ال ينقل �لمي���ت �إلى قبره دفعًة 

و�ح���دة، بل ينقل عل���ى دفعات، فاإذ� ُحمل �لميت �إلى قبره فال يفاج���اأ به �لقبر، الأّن للقبر 

�أهو�اًل عظيمة. ويتعّوذ حامله باهلل من هول �لمطلع. وي�سعه قرب �سفير �لقبر. وي�سبر عليه 

.
(2(

هنيئًة ثّم يقّدمه قلياًل، وي�سبر عليه هنيئة، لياأخذ �أهّبته، ثّم يقّدمه �إلى �سفير �لقبر

ـ طريق الخال�س: العمل ال�س�لح

�إنَّ كّل عقب���ة من عقبات �الآخرة، ترتبط ب�سخ�سّي���ة �الإن�سان و�سلوكه في هذه �لدنيا، 

وطريق �لخال�ض من هذه �لعقبات مرتبط بما يقوم به �الإن�سان في هذه �لدنيا.

ومن �الأ�سباب �لموجبة للخال�ض من وح�سة �لقبر ومن �سغطة �لقبر �لعمل �ل�سالح.

فالعم���ل ه���و �لرفيق �لذي يبقى م���ع �الإن�سان في قبره �إلى ي���وم �لقيامة، ال يفارقه وال 

يتخّل���ى عنه، فاإن كان �سالح���ًا كان �سديقًا ي�سعر �الإن�سان بال�سع���ادة ل�سحبته، و�إن كان 

طالحًا فا�سدً�، كان �سديقًا �سّيئًا ينّغ�ض على �الإن�سان �سفره.

ففي �لرو�ية عن ر�سول �هلل P - لقي�ض بن عا�سم وهو يعظه -: »اإّنه ل بّد لك يا قي�ص 

م���ن قري���ن ُيدفن معك وهو حّي، وتدفن معه واأنت ميت، ف���اإن كان كريماً اأكرمك، واإن 

كان لئيماً اأ�شلمك، ثّم ل يح�شر اإّل معك، ول تبعث اإّل معه، ول ت�شاأل اإّل عنه، ول تجعله 

.
(3(

اإّل �شالحاً، فاإّنه اإن �شلح اآن�شت به، واإن ف�شد ل ت�شتوح�ص اإّل منه، وهو فعلك«

)1)  م�سباح �لمتهجد - �ل�سيخ �لطو�سّي - �ض 593.

)2)  منازل �الآخرة و�لمطالب �لفاخرة - �ل�سيخ عّبا�ض �لقمّيّ - �ض 128.

)3)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 7 �ض 229.
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فاالإن�سان في هذه �لدنيا يعمل ويكّد وي�سقى ويبذل كّل طاقته في ثالث: �لمال، �الأهل 

فتتخّلى  و�الأه��ل،  �لمال  و�أّم��ا  فقط،  �الأخير  هو  قبره  �إلى  ير�فقه  �لذي  ولكّن  و�لعمل، 

عنه.

فق���د ورد ف���ي �لرو�ية عن ر�سول �هللP: »اإّنما مثل اأحدكم ومث���ل ماله واأهله وولده 

وعمله؛ كمثل رجل له ثالثة اإخوة، فلّما ح�شرته الوفاة دعا اإخوته فقال: اإّنه قد نزل 

ب���ي م���ن الأمر م���ا ترى فما لي عندك وم���ا لي لديك؟ فقال: »لك عندي اأن اأمر�ش���ك 

ول اأزيلك واأن اأقوم ب�شاأنك، فاإذا مّت غ�ّشلتك وكّفنتك وحملتك مع الحاملين، اأحملك 

ط���وراً واأمي���ط عنك طوراً، فاإذا رجعت اأثنيت عليك بخير عند من ي�ش���األني عنك« هذا 

اأخوه الذي هو اأهله فما ترونه؟ قالوا: ل ن�شمع طائاًل يا ر�شول اهلل! ثّم يقول لأخيه 

الآخ���ر: اأت���رى م���ا قد نزل بي فما لي لدي���ك وما لي عندك؟ فيق���ول »لي�ص لك عندي 

غن���اء اإّل واأن���ت ف���ي الأحياء، فاإذا م���ّت ذهب بك في مذهب وذهب ب���ي في مذهب« هذا 

اأخ���وه ال���ذي ه���و ماله كي���ف ترونه؟ قال���وا: ل ن�ش���مع طائاًل يا ر�ش���ول اهلل! ث���ّم يقول 

لأخي���ه الآخ���ر: اأت���رى م���ا قد نزل ب���ي وما رّد علّي اأهل���ي ومالي فما ل���ي عندك وما لي 

لديك؟ فيقول: »اأنا �ش���احبك في لحدك واأني�ش���ك في وح�ش���تك، واأقعد يوم الوزن في 

ميزان���ك فاأثق���ل ميزانك« هذا اأخوه ال���ذي هو عمله كيف ترونه؟ قالوا: خير اأخ وخير 

.
(1(

�شاحب«

�سوء الخلق، مف�سد للعمل

 Pتوّفي، فم�سى ر�سول �هلل Pورد �أّن �سع���د بن معاذ وهو من �أ�سحاب ر�سول �هلل

ف���ي جنازت���ه دون حذ�ء �أو رد�ء، ون���زل في قبره، و�سّجاه في لح���ده، و�هتّم به، فلّما ر�أت 

�أّم �سع���د ذلك قالت: يا �سعد، هنيئًا لك �لجّنة. فقال ر�سول �هللP: »يا اأّم �ش���عد مه، ل 

تجزمي على رّبك، فاإّن �ش���عداًَ قد اأ�ش���ابته �ش���ّمة. ولّما �ش���ئل ر�ش���ول اهلل عن ذلك قال

)1)  كنز �لعمال - �لمتقي �لهندي - ج 15 �ض 752.
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.
(1(

P: نعم، اإّنه كان في خلقه مع اأهله �شوء«

�إّن ه���ذ� �لرجل على �لرغم من �إيمانه و�سالحه، و�الإك���ر�م �لذي ناله من ر�سول �هلل

P، ولك���ّن ذلك كّله لم يخّفف عنه وح�سة �لقبر و�سغطته، وذلك الأّنه كان مبتلى ب�سوء 

�لخلق مع �أهله.

و�س���وء �لخل���ق موجب لف�ساد �لعمل، فف���ي �لرو�ية عن �أبي عبد �هللQ قال: »اإّن �ش���وء 

.
(2(

الخلق ليف�شد العمل كما يف�شد الخّل الع�شل«

ح�سن اخللق، كّفارة الذنوب

وف���ي �لمقابل، فاإّن ثمرة ح�سن �لخل���ق تظهر في �لتكفير عن �لذنوب، وبهذ� يتخّل�ض 

�الإن�س���ان من رفيق �سّيء كان �سيثقل علي���ه �سحبته ورفقته في قبره، وقد ورد في �لرو�ية 

ع���ن �الإم���ام �ل�س���ادقQ: »الخل���ق الح�ش���ن يمي���ث الخطيئ���ة كم���ا تميث ال�ش���م�ص 

.
(3(

الجليد«

وح�سن �لخلق هو �لوجه �لذي ُيقدم �الإن�سان به على �هلل عّز وجّل وهو في غاية �لفرح 

و�ل�س���رور، ففي �لرو�ية عن �الإمام �ل�سادقQ: »ما يقدم الموؤمن على اهلل عّز وجّل 

.
(4(

بعمل بعد الفرائ�ص اأحّب اإلى اهلل تعالى من اأن ي�شع النا�ص بخلقه«

)1)  �الأمالي - �ل�سيخ �ل�سدوق - �ض 468.

)2) �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 321.

)3) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 14 �ض 464.

)4) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 68 �ض 375.
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المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

�الختالف بين �لنا�ض في نوع �لعي�ض قائم في هذه �لدنيا، و�أّما في �لقبر فالمنزل  1 .

و�حد للنا�ض كاّفة.

وح�سة �لقبر ال مفّر منها، و�سعوبتها ترتبط بمدى تعّلق �الإن�سان بهذه �لدنيا. 2 .

�أف�سل رفيق لالإن�سان في �لقبر هو �لعمل �ل�سالح. 3 .

ح�س���ن �لخلق �سرورّي، فهو باب من �أبو�ب �لنجاة م���ن �أهو�ل يوم �لقيامة و�لفوز  4 .

بالجّنة.

للمطالعة

روي: �أنَّ فاطم���ةO لّم���ا �حت�سرت �أو�س���ت علّيًاQ فقال���ت: »�إذ� �أنا مّت فتولَّ 

�أنت غ�سلي وجّهزني، و�سّل عليَّ و�أنزلني قبري و�ألحدني، و�سوِّ �لتر�ب علّي، و�جل�ض عند 

ر�أ�س���ي قبالة وجهي، فاأكثر من تالوة �لقر�آن و�لدعاء فاإّنها �ساعة يحتاج �لميت فيها �إلى 

ن�ض �الأحياء«. 
ُ
�أ
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صالة ليلة الدفن
وروى �ل�سّي���د �ب���ن طاوو�ض رحمه �هلل عن �لر�سول �الأك���رمP �أّنه قال: »ال ياأتي على 

�لميت �ساعة �أ�سّد من �أّول ليلة فارحمو� موتاكم بال�سدقة، فاإن لم تجدو� فلي�سلِّ �أحدكم 

ركعتي���ن يقر�أ فيهما فاتحة �لكتاب مّرة و�آية �لكر�سي مّرة، وقل هو �هلل �أحد مّرتين، وفي 

�لثانية فاتحة �لكتاب مّرة و�ألهاكم �لتكاثر ع�سر مّر�ت و�سّلم ويقول:

�لله���ّم �سّل على محّم���د و�آل محّمد و�بعث ثو�بها �إلى قبر ذلك �لميت فالن بن فالن، 

فيبع���ث �هلل ِمن �ساعته �أل���ف ملك �إلى قبره مع كّل ملك ثوب وحّل���ة، ويو�ّسع في قبره من 

�ل�سيق �إلى يوم ينفخ في �ل�سور، ويعطى �لم�سّلي بعدد ما طلعت عليه �ل�سم�ض ح�سنات، 

ويرفع له �أربعون درجة«.

صالة أخرى 
ولى ف���ي �لقبر ركعتين، يقر�أ في �لركعة �الأّولى �لحمد 

ُّ
    ي�سّل���ى لرفع وح�سة �لليلة �الأ

و�آي���ة �لكر�سي، ويقر�أ في �لركعة �لثانية �لحمد و�إّنا �أنزلناه ع�سر مّر�ت، فاإذ� �سّلم يقول:  

»�لله���م �س���ّل على محّم���د و�آل محّمد و�بعث ثو�به���ا �إلى قبر فالن«، ويذك���ر ��سم �لميت 

عو�سًا عن »فالن«.



�أُْلقَِي  ُثمَّ 
�َصلِ�صاً)2( ُمْنَقاد�ً  َوُجِذَب 

ُمْبلِ�صاً)1( �أَْكَفاِنِه  فِي  �أُْدِرَج  ُثمَّ 

َحَفَدُة  َتْحِمُلُه  �َصَقٍم 
 )5(

َو َوِن�صْ  
)4(

ٍب َو�صَ  
)3(

َرِجيَع �ْلأَْع��َو�ِد  َعَلى 

 
)6(

َرِتِه
ْ
َزو َوُمْنَقَطِع  َبتِِه 

ْ
ُغر َد�ِر  �إَِلى  ْخَو�ِن  �ْلإِ َوَح�َصَدُة  �ْلِوْلَد�ِن 

ُع �أُْقعَِد فِي  ُع َوَرَجَع �ْلُمَتَفجِّ َف �ْلُم�َصيِّ
َ
ر ِد َوْح�َصتِِه َحتَّى �إَِذ� �ْن�صَ

َ
َوُمْفر

.
)1(

�ِلْمتَِحاِن
 )8(

ِة
َ
وؤَ�ِل َوَعْثر ُّ

�ل�ص
)7(

َتِة
ْ
ِتِه َنِجّياً لَِبه

َ
ُحْفر

)1) نهج �لبالغة، �لخطبة، 83.

Q عن �أمير �لموؤمنين

�سوؤال القبر 4

)1( متحّيراً ويائ�شاً.

)2( طائعا �شهال.

)3( الكال، المتعب.

)4(  المر�ص والألم.

)5(  الهزيل والمراد من هذه الجملة اأنه 

يلقى في النع����ص كليال متعباً هزياَل 

ق���د اأخ���ذ المر����ص من���ه حّتى �ش���ّيره 

رمة بالية وهيكاَل خاوياَ.

)6( ح���ال الميت في قب���ره حيث ل يزوره 

اأحد.

)7( الحيرة.

)8( ال�شقطة.
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 من الجواب!
ّ
�سوؤال وال مفر

بع���د �أن يو�سع �الإن�سان في �لقبر، وُيهال عليه �لت���ر�ب وينقطع عنه �لنا�ض. تعود �إليه 

 :Q ل���روح من جدي���د، وي�ستنطق بال�س���وؤ�ل، ففي �لرو�ية عن �الإمام زي���ن �لعابدين�

»كاأن قد اأوفيت اأجلك، وقب�ص الملك روحك، و�شرت اإلى منزل وحيداً، فرّد اإليك فيه 

.
(1(

روحك، واقتحم عليك فيه ملكاك منكر ونكير لم�شاءلتك، و�شديد امتحانك«

و�أّما �الأ�سئلة �لتي يوّجهها له �لملكان )منكر ونكير( فهي:

اأ � َمن رّبك؟ وَمن نبّيك؟ وما دينك؟

ب � كيف كان عملك في هذه الدنيا؟

فف���ي �لرو�ية عن �الإمام زي���ن �لعابدينQ: »األ واإّن اأّول ما ي�ش���األنك؛ عن رّبك 

الذي كنت تعبده، وعن نبّيك الذي اأر�ش���ل اإليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، وعن 

كتاب���ك ال���ذي كن���ت تتلوه، وعن اإمامك الذي كنت تتوّله. ث���ّم عن عمرك فيما اأفنيته، 

ومالك من اأين اكت�شبته وفيما اأتلفته، فخذ حذرك وانظر لنف�شك، واأعّد للجواب قبل 

.
(2(

المتحان والم�شائلة والختبار«

النتيجة طبق�ً للجواب

ف���اإذ� كان �لج���و�ب �سحيح���ًا، وال طريق للكذب هناك، فنتيجة ذل���ك نعيم مقيم �إلى 

قيام �ل�ساعة، فقد ورد في �لرو�ية عن �الإمام �ل�سادق Q: »اإذا مات الموؤمن �ش���ّيعه 

�ش���بعون األ���ف ملك اإلى قبره، فاإذا ادخ���ل قبره اأتاه منكر ونكير فيقعدانه ويقولن له: 

م���ن رّب���ك؟ وما دينك؟ وم���ن نبّيك؟ فيقول: رّبي اهلل، ومحّمد نبّيي، والإ�ش���الم ديني، 

)1)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 3 �ض 2479.

)2)  �لكافي- �ل�سيخ �لكليني- ج8 �ض73.
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فيف�ش���حان له في قبره مّد ب�ش���ره، وياأتيانه بالطعام من الجّنة ويدخالن عليه الروح 

.
(1(

والريحان«

و�أّم���ا �إذ� كان �لج���و�ب خاطئًا، ف���اإّن �لم�سير كما ورد في �لرو�ي���ة عن �الإمام �لر�سا 

Q: - بع���د موت �بن �أبي حم���زة �لبطائني-: »اإّنه اأقعد في قبره ف�ش���ئل عن الأئّمة

رب على راأ�شه �شربة امتالأ  R فاأخبر باأ�شمائهم حّتى انتهى اإلّي ف�شئل فوقف، ف�شُ

.
(2(

قبره ناراً«

�سورة منكر ونكير

ال �س���ّك ف���ي �أّن لحظات �ل�سوؤ�ل �سوف تك���ون �سعبة للغاية على من ل���م يتهّياأ للجو�ب 

ف���ي ه���ذه �لدنيا، و�سوف تك���ون �سهلة ي�سيرة لم���ن كان حا�سر �لجو�ب في ه���ذه �لدنيا، 

فف���ي �لرو�ية  ع���ن �أمير �لموؤمني���ن Q: »ف���اإذا اأُدخل قب���ره اأت���اه ملكان وهم���ا فّتانا 

القبر، يجّران اأ�ش���عارهما، ويبحثان الأر�ص باأنيابهما، واأ�ش���واتهما كالرعد القا�ش���ف، 

واأب�ش���ارهما كالب���رق الخاطف، فيقولن له: من رّبك وم���ن نبّيك وما دينك؟ فيقول: 

اهلل رّب���ي، ومحّم���د نبّي���ي، والإ�ش���الم دين���ي، فيقولن: ثّبت���ك اهلل فيما تحّب وتر�ش���ى، 

ْنيَا}، فيف�ش���حان له في  ُت اهللُ الَِّذيَن اآَمنُوْا ِباْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحيَاِة الدُّ
ِّ
وهو قول اهلل: {يُثَب

قبره مّد ب�ش���ره، ويفتحان له باباً اإلى الجّنة، ويقولن له: نم قرير العين نوم ال�ش���اب 

ا َواأَْح�َسُن َمِقياًل} � واأنتنه ريحاً، 
ًّ
�ْستََق���ر ٌ مُّ

ر
ْ
َحاُب اْلَجنَِّة يَْوَمِئٍذ َخي �سْ

الناع���م، وه���و قول���ه: {اأَ

فيقول له: اأب�شر بنزل من حميم، وت�شلية جحيم، واإّنه ليعرف غا�شله، وينا�شد حامله 

اأن يحب�ش���ه، ف���اإذا دخ���ل قب���ره اأتياه ممتحناً القب���ر فاألقيا عنه اأكفانه، ث���م قال له: من 

رّب���ك؟ وم���ن نبّي���ك؟ وما دين���ك؟ فيق���ول: ل اأدري! فيقولن له: ما دري���ت ول هديت، 

، ثّم 
(4(

 �ش���ربة ما خلق اهلل داب���ة اإّل وتذعر لها ما خ���ال الثقلين
(3(

في�ش���ربانه بمرزب���ة

)1)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي -  ج6، �ض222.

)2)  م. ن،  ج6، �ض242.

)3)  مطرقة من حديد.

)4)  �الإن�ض و�لجن.
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يفتح���ان ل���ه باباً اإلى النار، ثّم يقولن له: نم ب�ش���ّر حال. فهو من ال�ش���يق مثل ما فيه 

.
(1(

القنا من الزج حّتى اأن دماغه يخرج«

ـ ال�سالة ب�ب لح�سور الجواب

لي����ض ح�سن �لل�سان و�لتعّلم على �أ�ساليب �لكالم هو �لذي يجعل �لجو�ب حا�سرً� عند 

�سوؤ�ل �لقبر، فاإّن ذلك �لعالم عالم �لحقائق و�لو�قع، ال مجال فيه لالحتيال و�لفر�ر، بل 

�لذي ينفع �الإن�سان في ذلك �ليوم هو �لعمل �لذي �أّد�ه في هذه �لدنيا، و�أهّم تلك �الأعمال 

ه���ي �ل�سالة، فق���د ورد في �لرو�ية عن �الإم���ام �ل�سادقQ: »اإذا دخ���ل الموؤمن في 

قبره كانت ال�ش���الة عن يمينه، والزكاة عن ي�ش���اره، والبّر مطّل عليه، ويتنّحى ال�شبر 

ناحي���ة، ف���اإذا دخل عليه الملكان اللذان يليان م�ش���اءلته، قال ال�ش���بر لل�ش���الة والزكاة 

.
(2(

والبّر: دونكم �شاحبكم، فاإن عجزتم عنه فاأنا دونه«

�إّن �ل�سالة �لتي هي عمود �لدين، وهي معيار قبول �سائر �الأعمال، ال بّد و�أن تكون �أّول 

ما ي�ساأل عنه �لعبد، فقد ورد في �لرو�ية عن  �الإمام �لباقر Q: »اإّن اأّول ما يحا�شب 

.
(3(

به العبد ال�شالة، فاإن قبلت قبل ما �شواها«

ـ ال�سالة المثمرة

ل���م ي�ّس���رع �هلل عّز وجّل �ل�س���الة �إاّل لحكم���ة وم�سلح���ة، و�هلل غنّي ع���ن �لعالمين، 

فالم�سلح���ة ترج���ع �إلى �لعباد، وثم���رة �ل�سالة ترجع �إلى �سالح �آخ���رة عباد �هلل، وهي 

�إّنم���ا توؤت���ي ثمارها �إذ� قام بها �لعب���د على وجهها، باأن حافظ عل���ى باطنها كما يحافظ 

عل���ى ظاهرها، فكم���ا يهّمك �أن تاأتي بال�سالة و�أن ال تتخّلف ع���ن �أد�ئها، عليك �أن تهتّم 

باالإتي���ان به���ا على م���ا �أر�ده �هلل عّز وجّل، باأن ت�ستح�سر قلبك ف���ي هذه �ل�سالة، وذلك 

باالن�سر�ف عن �لتفكير في �الأمور �لدنيوّية �أثناء �ل�سالة، لتفّكر في ما �أخبر عنه �الإمام 

)1)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 226.

)2)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 3 �ض 2480.

)3)   م.ن، �ض 1630.
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�لر�سا Q من عّلة ت�سريع �ل�سالة، حيث يقول Q: »اإّنها اإقرار بالربوبّية هلل عّز 

وج���ّل وخلع الأن���داد، وقيام بين يَدّي الجبار جّل جالله بالذّل والم�ش���كنة والخ�ش���وع 

والعت���راف، والطلب لالإقالة من �ش���الف الذنوب، وو�ش���ع الوج���ه على الأر�ص كّل يوم 

خم����ص م���ّرات اإعظام���اً هلل عّز وجّل، واأن يكون ذاكراً غير نا�ٍص ول بطر، ويكون خا�ش���عاً 

متذّل���اًل راغب���اً طالب���اً للزيادة في الدين والدنيا، مع ما فيه م���ن الإنزجار والمداومة 

على ذكر اهلل عّز وجّل بالليل والنهار، لئاّل ين�شى العبد �شّيده ومدّبره وخالقه فيبطر 

ويطغ���ى، ويك���ون في ذكره لرّبه وقيامه بين يديه زاجراً له عن المعا�ش���ي ومانعاً من 

.
(1(

اأنواع الف�شاد«

فال�س���الة �لت���ي ال ُيقبل بها �الإن�سان بقلبه �إلى �هلل ع���ّز وجّل قد ت�سقط �لو�جب عنه، 

ف���ال يحا�سب على تركها ولكّنها ل���ن تكون �سافعة له عند �سوؤ�ل منكر ونكير، ففي �لرو�ية 

عن �الإمام علّيQ: »يا كميل! لي�ص ال�ش���اأن اأن ت�ش���ّلي وت�شوم وتت�شّدق، اإّنما ال�شاأن 

.
(2(

اأن تكون ال�شالة ُفعلت بقلب نقّي، وعمل عند اهلل مر�شّي، وخ�شوع �شوّي«

ويذكر الإمام الخميني اأهمية ح�شور القلب في ال�شالة فيقول:

»ه���و اأن يعم���د الإن�ش���ان اإل���ى ال�ش���عي لمعالج���ة النف����ص، واأن ي�ش���دَّ اأحزم���ة الع���زم 

ل�شتح�ش���ال – ف���ي الأق���ّل- بع����ص مراتب ح�ش���ور القل���ب، التي ت�ش���قط العبادات عن 

درجة العتبار من دونها، ول تحظى بقبول الح�ش���رة المقّد�ش���ة... وتجدر معرفة اأّن 

من�شاأ ح�شور القلب في عمل من الأعمال، وعّلة اإقبال النف�ص عليه وتوّجهها اإليه هو 

.
(3(

ات« اأن يتلّقى ذاك العمل بالتعظيم ويراه من المهمَّ

)1)   بحار �الأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�سي، �ض 1631.

)2)   م.ن، �ض 1632.

)3)  �سّر �ل�سالة، �الإمام �لخميني، �ض63، د�ر �لتعارف.
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المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

ج���و�ب �الإن�سان ف���ي �لقبر تابع لما كان يعتقده �الإن�سان في هذه �لدنيا، وهذ� يبرز  1 .

لنا �أهمّية تعّلم �أ�سول �لدين.

�س���ورة �لملكان )منكر ونكير( تابعة لعمل �الإن�سان في هذه �لدنيا، فاإن كان عماًل  2 .

�سالحًا كانت �سورتهما ح�سنة، و�إاّل كانت �سورة منكرة.

�ل�سالة من �الأعمال �لموجبة لح�سور �لجو�ب عند �سوؤ�ل �لملكان، وقيمة �ل�سالة  3 .

بمقد�ر ح�سور �لقلب عند �أد�ئها.

للمطالعة

عن �أحدهما L � يعني �الإمام �ل�سادق �أو �الإمام �لباقر � قال: 

    »�إذ� مات �لعبد �لموؤمن دخل معه في قبره �سّتة �سور، فيهّن �سورة �أح�سنهّن وجهًا، 

و�أبهاهّن هيئة، و�أطيبهنَّ ريحًا، و�أنظفهّن �سورة. 

    ق���ال: فتق���ف �سورة عن يمينه و�أخرى عن ي�ساره و�أخ���رى بين يديه، و�أخرى خلفه، 

و�أخرى عند رجله.

    وتقف �لتي هي �أح�سنهّن فوق ر�أ�سه.

    ف���اإن �أوت���ي عن يمين���ه منعته �لتي عن يمين���ه، ثّم كذلك �إل���ى �أن يوؤتى من �لجهات 

�ل�ست.
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    قال: فتقول �أح�سنهّن �سورة: ومن �أنتم جز�كم �هلل عّني خيرً�؟ 

    فتقول �لتي عن يمين �لعبد: �أنا �ل�سالة.

    وتقول �لتي عن ي�ساره: �أنا �لزكاة.

    وتقول �لتي بين يديه: �أنا �ل�سيام.

    وتقول �لتي خلفه: �أنا �لحّج و�لعمرة.

    وتقول �لتي عند رجليه: �أنا بّر َمن و�سلت من �إخو�نك. 

    ثّم يقلن: َمن �أنت؟ فاأنت �أح�سننا وجهًا و�أطيبنا ريحًا، و�أبهانًا هيئة. 

    فتقول: �أنا �لوالية الآل محّمد �سلو�ت �هلل عليهم �أجمعين«. 

* وروى ال�شدوق في ف�شل �شيام �شعبان:
    »وَمن �سام ت�سعة �أّيام من �سعبان عطف عليه منكر ونكير عندما ي�ساأالنه«.

* وورد عن الإمام الباقر Q : في �إحياء ليلة �لثالث و�لع�سرين من �سهر رم�سان، 
و�س���الة مائة ركعة فيها ف�سل كثير فمن جملت���ه: »ودفع عنه هول منكر ونكير وخرج من 

قبره ونوره يتالأالأ الأهل �لجمع«.

    �إّن م���ن خو�����ض تربة �لنجف �لطاهرة �إّنه���ا ت�سقط ح�ساب منكر ونكير عّمن يدفن 

فيها.

، �ص154.   منازل الآخرة، ال�شيخ عّبا�ص القمّيّ
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)1)  نهج �لبالغة، �لخطبة، 221.
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ـ ع�لم البرزخ

�لبرزخ لغًة �لحاجز، و�لمر�د هنا هو �لمرحلة �لممتّدة من �لموت �إلى �لبعث و�لن�سور 

.
(1(

َعثُوَن}
ْ
َزٌخ اإِلَى يَْوِم يُب

ْ
وقيام �لقيامة. قال �هلل تعالى: {َوِمن َوَراِئِهم بَر

وعالم �لبرزخ هذ� هو عالم �جتماع �الأرو�ح، فاالأرو�ح �لموؤمنة تجتمع وتلتقي في نعيم 

ورحمة من �هلل، بل �إّنها تنتظر ما يقدم عليها من �أرو�ح لت�ساأله �لخبر عّمن هم في هذه 

�لدنيا، وبذلك يعرفون �أّنه ما ز�ل حّيًا �أو هوى في �لجحيم، فقد ورد في �لرو�ية عن �أبي 

عب���د �هللQ �أّنه قال: »اإّن الأرواح في �ش���فة الأج�ش���اد في �ش���جر في الجّنة، ت�ش���ائل 

وتعارف، فاإذا قدمت الروح على الأرواح تقول: دعوها فاإّنها قد اأقبلت من هول عظيم، 

ث���ّم ي�ش���األونها ما فعل فالن وما فع���ل فالن، فاإن قالت لهم: تركت���ه حّياً، ارتجوه، واإن 

.
(2(

قالت لهم: قد هلك، قالوا: قد هوى هوى«

وادي ال�سالم

و�أّم���ا مكان �جتم���اع �أرو�ح �لموؤمنين فهو، وكما ورد في �لرو�ي���ات، و�دي �ل�سالم في 

�لنج���ف �الأ�س���رف، ففي �لرو�ية عن �أبي عب���د �هللQ – لّما قيل ل���ه �إّن �أخي ببغد�د 

و�أخ���اف �أن يم���وت به-� فقال: »ما تبال���ي حيث مات، اأم���ا اأّنه ل يبقى موؤمن في �ش���رق 

الأر�ص ول غربها اإّل ح�شر اهلل روحه اإلى وادي ال�شالم، فقلت له: واأين وادي ال�شالم؟ 

.
(3(

قال: ظهر الكوفة، اأما كاأّني بهم حلق حلق قعود يتحّدثون«

)1)  �سورة �لموؤمنون: �الآية 100.

)2)   �لف�سول �لمهّمة في �أ�سول �الأئّمة - �لحّر �لعاملي - ج 1 �ض 330.

)3)   م.ن، �ض 329.
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وادي برهوت

و�أّما �أرو�ح �لكفار، فاإّنها تعي�ض �لعذ�ب �الأليم في عالم �لبرزخ، وهي تجتمع في مكاٍن 

و�ح���ٍد لتتلّقى �لعذ�ب. ففي �لرو�ية ع���ن �الإمام �لباقرQ: »اإّن هلل ناراً في الم�ش���رق، 

خلقها اهلل لي�ش���كنها اأرواح الكفار، وياأكلون من زّقومها وي�ش���ربون من حميمها ليلهم، 

فاإذا طلع الفجر هاجت اإلى واٍد باليمن، يقال له: برهوت، اأ�شّد حّراً من نيران بئر الدنيا 

.
(1(

فكانوا فيه يتالقون ويتعارفون، فاإذا كان الم�شاء عادوا اإلى النار اإلى يوم القيامة«

ورغ���م هذ� �لع���ذ�ب �لذي يلقونه، فاإّنه���م يدركون �أّن ما �سي�سيبه���م من �لعذ�ب في 

ي���وم �لقيامة �أ�سّد مّما هم فيه، فلذ� يطلبون م���ن �هلل �أن يطيل �هلل عليهم حياة �لبرزخ، 

فف���ي �لرو�ية عن �الإمام �ل�س���ادقQ - في �أرو�ح �لكفار -: »في حج���رات في النار، 

ياأكلون من طعامها، وي�شربون من �شرابها، ويتزاورون فيها، ويقولون: رّبنا ل تقم لنا 

.
(2(

ال�شاعة لتنجز لنا ما وعدتنا«

�ك والغيبة
ّ
ـ اإي

�إّن لكّل ذنب من �لذنوب �سورته �لتي يكون عليها فاعله في عالم �لبرزخ، و�لغيبة هي 

م���ن كبائر �لذنوب �لتي ورد في �لرو�يات �لتحذير منه���ا، و�أّما �ل�سورة �لتي يكون عليها 

مرتكبه���ا كم���ا ورد ف���ي �لرو�ية عن ر�س���ول �هلل]P: »مررت ليلة اأ�ش���ري ب���ي على قوم 

يخم�ش���ون وجوهه���م باأظفاره���م، فقلت: يا جبرئي���ل من هوؤلء؟ فقال: ه���وؤلء الذين 

.
(3(

يغتابون النا�ص ويقعون في اأعرا�شهم«

هذه هي �سورة مرتكب �لغيبة في �لبرزخ، فليتدّبر �الإن�سان في هذه �لعاقبة �لتي ي�سل 

�إليه���ا لو �أّنه ف���ّرط في مر�عاة ذلك في �لدني���ا، ف�سرور �ساعة في ه���ذه �لدنيا با�ستغابة 

�إن�سان يورث ند�مة ال تقا�ض بها كّل �أفر�ح �لدنيا.

)1)   م.ن، �ض 339.

)2)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 1 �ض 253.

)3) م. ن.  ج 3 �ض 2328.
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عالج الغيبة

كي���ف يعالج �الإن�سان حالة �لغيب���ة؟ وهي �أمر ُيبتلى به �الإن�سان ف���ي مجال�ض متعّددة، 

وفي كّل يوم؟

اأّوًل: على �الإن�سان �أن ي�ستح�سر �الإن�سان د�ئمًا خطورة هذ� �لذنب، وذلك با�ستح�سار 

م���ا تقّدم من �ل�سورة �لبرزخّية له، م�سافًا �إلى �أن يت�سّور �الإن�سان نف�سه في مكان ذلك 

�ل�سخ�ض �لغائب �لذي يتناوله بالحديث وذكر عيوبه، فهل ير�سى لنف�سه ذلك؟

�أل�س���ت �إن�سانًا كذل���ك �لذي ت�ستغيبه، وما يمنع من وقوعك فيم���ا وقع فيه، حّتى تقوم 

بذك���ر عيوب���ه، �إّن �أف�سل ر�دع لك عن �لغيبة �أن تتذّكر �أّنك قد تقع في نف�ض ذلك �لعيب، 

فف���ي �لرو�ية عن �الإمام علّيQ - ف���ي �لنهي عن غيبة �لنا�ض -: »واإّنما ينبغي لأهل 

الع�ش���مة والم�ش���نوع اإليه���م في ال�ش���المة اأن يرحموا اأه���ل الذنوب والمع�ش���ية، ويكون 

ال�ش���كر ه���و الغالب عليهم، والحاج���ز لهم عنهم، فكيف بالعائب ال���ذي عاب اأخاه وعّيره 

ببلواه؟! اأّما ذكر مو�ش���ع �ش���تر اهلل عليه من ذنوبه مّما هو اأعظم من الذنب الذي عابه 

به؟! وكيف يذّمه بذنب قد ركب مثله؟! فاإن لم يكن ركب ذلك الذنب بعينه فقد ع�شى 

اهلل فيما �ش���واه مّما هو اأعظم منه، واأيم اهلل! لئن لم يكن ع�ش���اه في الكبير وع�شاه في 

.
(1(

ال�شغير، لجراأته على عيب النا�ص اأكبر!«

ثانياً: �لغيبة من حقوق �لنا�ض، وال �سّك في �أّن حقوق �لنا�ض ترتبط بهم، فاإذ� وَقعت 

في �لغيبة فاإّنك تجعل في عنقك حّقًا لمن �غتبته، وهذ� ال تتخّل�ض منه بمجّرد �ال�ستغفار 

و�لتوب���ة، ب���ل �إّن خروجك من ه���ذ� �لذنب يتوّقف على �أن يعفو ه���و عنك وي�سفح هو عن 

حّق���ه، و�إاّل فاإّنك مطالب بهذ� �لحّق في يوم �لقيامة، ولذ� كانت �لغيبة من �أ�سّد �لذنوب، 

فف���ي �لرو�ية عن �لر�سولP: »الغيبة اأ�ش���ّد من الزنا قيل: وكيف؟ قال: الرجل يزني 

.
(2(

ثّم يتوب فيتوب اهلل عليه، واإّن �شاحب الغيبة ل ُيغفر له حّتى َيغفر له �شاحبه«

)1)   م.ن، �ض 2329.

)2)   م.ن، �ض 2329.
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ـ ت�أثير الغيبة على الط�ع�ت

�إّن بع����ض �لعباد�ت �ليومّية �لتي يقوم به���ا �الإن�سان ويلتزم بها كال�سالة، ال يمكن �أن 

توؤّث���ر  �أثرها على نف�ض �الإن�سان، لتجعله م�ستحّقًا للث���و�ب �الإلهّي �لموعود �إذ� كان مبتلى 

بالغيبة، فقد ورد في �لرو�ية عن ر�سول �هللP: »من اغتاب م�شلماً اأو م�شلمة لم يقبل 

.
(1(

اهلل تعالى �شالته ول �شيامه اأربعين يوماً وليلة، اإّل اأن يغفر له �شاحبه«

نع���م قد تجهد نف�سك في �لم�ستحّبات، وفي ظّن���ك �أّن هذ� �سينفعك في يوم �لقيامة، 

و�أّن���ك تثقل بذلك مي���ز�ن �أعمالك، وتفتح طريق �لجّنة �أمامك ف���ي يوم �لقيامة، ولكّنك 

�ستفاجاأ في يوم �لقيامة، بخلو كتابك من �الأعمال �ل�سالحة، حيث ينك�سف لك �أّن عملك 

باطل ب�سبب غيبتك، ففي �لرو�ية  عنه P: »يوؤتى باأحد يوم القيامة يوقف بين يدي 

اهلل ويدفع اإليه كتابه فال يرى ح�ش���ناته، فيقول: اإلهي لي�ص هذا كتابي! فاإّني ل اأرى 

فيها طاعتي؟! فيقال له: اإّن رّبك ل ي�شّل ول ين�شى، ذهب عملك باغتياب النا�ص، ثّم 

يوؤت���ى باآخ���ر ويدفع اإليه كتابه فيرى فيه طاعات كثي���رة، فيقول: اإلهي ما هذا كتابي! 

.
(2(

فاإّني ما عملت هذه الطاعات! فيقال: لأّن فالناً اغتابك فُدفعت ح�شناته اإليك«

)1)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 2 �ض 1636.

)2)   م.ن، �ض 2330.
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المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

عالم �لبرزخ هو عالم �جتماع �الأرو�ح قاطبة. 1 .

و�دي �ل�سالم هو مكان �جتماع �أرو�ح �لموؤمنين، حيث تعي�ض �لفرح و�ل�سرور. 2 .

و�دي برهوت هو مكان �جتماع �أرو�ح �لكفار حيث تعي�ض �لعذ�ب �الأليم. 3 .

�لغيبة من كبائر �لذنوب و�سورتها في �لبرزخ قوم يخم�سون وجوههم باأظافرهم. 4 .

عالج �لغيبة: �أن ي�ستح�سر �الإن�سان خطورة �لذنب. 5 .

�أن ي�ستح�س���ر د�ئمًا �أن �لخال�ض منه���ا يتوقف على �أن يعفو �ساحب 

�لحّق عن حّقه.

�أن �هلل ال يقبل عبادة مرتكب �لغيبة.

للمطالعة

روي عن ر�سول �هلل P: »�هدو� لموتاكم. 

    فقلنا: يا ر�سول! وما هدّية �الأمو�ت؟

    قال P: �ل�سدقة و�لدعاء. 

    وعن���هP: �إّن �أرو�ح �لموؤمني���ن تاأت���ي كّل جمعة �إلى �ل�سم���اء �لدنيا بحذ�ء دورهم 

وبيوتهم، ينادي كّل و�حد منهم ب�سوت حزين:



    يا �أهلي ويا ولدي ويا �أبي ويا �أمي ويا �أقربائي! �عطفو� علينا يرحمكم �هلل، بالذي 

كان في �أيدينا و�لويل و�لح�ساب علينا و�لمنفعة لغيرنا. 

    وين���ادي كّل و�حد منهم �إلى �أقربائه: �عطف���و� علينا بدرهم، �أو برغيف، �أو بك�سوة 

يك�سوكم �هلل من لبا�ض �لجّنة.

    ث���ّم بك���ى �لنبّيّ P وبكينا معه، فلم ي�ستط���ع �لنبّي P �أن يتكلم من كثرة بكائه. 

ث���ّم ق���ال: �أولئك �إخو�نكم في �لدين، ف�سارو� تر�بًا رميمًا بع���د �ل�سرور و�لنعيم فينادون 

بالوي���ل و�لثبور على �أنف�سهم، يقولون: ي���ا ولينا لو �أنفقنا ما كان في �أيدينا في طاعة �هلل 

ور�سائه، ما كّنا نحتاج �إليكم.

    فيرجعون بح�سرة وند�مة، وينادون: �أ�سرعو� �سدقة �الأمو�ت«.

.162 ،   منازل الآخرة، ال�شيخ عّبا�ص القمّيّ
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�سيحة الن�سور 6

)1( �نقطعت وذهبت.

)2( �نق�ست وم�ست.

)3( حّل وقت �لبعث و�لحياة بعد �لموت.

)4(  �ل�سري���ح ه���و �لمكان �ل���ذي يو�سع فيه 

�لميت.

)5( �أع�سا�ض.

)6( بيوت �ل�سباع.

)7( �الأماكن �لتي تلقى فيها �الأ�سياء.
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)1(

َو�ِب �لثَّ

)1( نهج �لبالغة، �لخطبة 83.

)13( بطلت �لحيل وتعّطلت.

)14( مهمومة مكروبة.

)15( ذ�ت �سوت خفّي.

)16( كناية عن و�سول �لعرق وهو ما يفرزه �لج�سم �إلى 

�لفم فجعلهم في عجز عن �لنطق.

)17( ��سطرب���ت �أ�سماع �لب�س���ر لنهرة �لد�عي وزجرته 

لهم و�سيحته عليهم.

)18( �لمعاو�سة و�أخذ ما ي�ستحّق.
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نفخت�ن: موت وحي�ة

لَّ َمن �َساء اهللُ  ْر�ِض اإِ َماَواِت َوَمن ِفي اْلأَ ِعَق َمن ِفي ال�سَّ وِر َف�سَ قال تعالى: {َونُِفَخ ِفي ال�سُّ

.
(1(

وَن}
ُ
ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه اأُْخَرى َفاإَِذا ُهم ِقيَاٌم يَنُظر

تتح���دث �الآية بو�سوح عن �لنفخ���ة �الأّولى، �لتي تحّل عندما ال يبقى �أحد حّي في هذه 

�لدنيا، فيميت �هلل عّز وجّل �لخلق جميعًا، فكّل نف�ض ذ�ئقة �لموت.

وتاأت���ي بعد ذلك �لنفخة �الأخرى، حيث يقوم �لنا����ض للح�ساب، وقد ورد في �لرو�يات 

�أّن بين �لنفختين زمن طويل.

ـ موقف ع�سير

ُلوَن * َقالُوا يَا َوْيَلنَا  وِر َفاإَِذا ُهم مَِّن اْلأَْجَداِث اإِلَى َربِِّهْم يَن�سِ قال تعالى: {َونُِفَخ ِفي ال�سُّ

َحًة َواِحَدًة 
ْ
ي �َسُلوَن * اإِن َكانَْت اإِلَّ �سَ

ْ
َدَق اْلُمر ْحَمُن َو�سَ َقِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّ

ْ
ر َم���ن بََعثَنَا ِمن مَّ

.
(2(

وَن}
ُ
ر َفاإَِذا ُهْم َجِميٌع لََّدْينَا ُمْح�سَ

�إّن���ه موق���ف عظيم، حيث يخرج �الإن�س���ان من عالم �لبرزخ �إلى عال���م �لقيامة، ويبد�أ 

�لح�س���اب، �إّنها لحظات يعجز �لل�سان عن و�سفها، ويع�س���ر على كّل �إن�سان تحّملها، ولذ� 

 :Q وردت �لرو�ي���ات باأّن هذه �ل�ساعة هي من �أوح����ض �ل�ساعات: فعن �الإمام �لر�سا

»اإّن اأوح����ص م���ا يك���ون هذا الخلق في ثالث���ة مواطن: يوم يولد ويخ���رج من بطن اأّمه 

في���رى الدنيا، وي���وم يموت فيعاين الآخرة واأهلها، ويوم ُيبع���ث فيرى اأحكاماً لم يرها 

.
(3(

في دار الدنيا«

)1)  �سورة �لزمر: �الآية 68.

)2)  �سورة ي�ض، �الآية 53-52-51.

)3)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 6 �ض 159.
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ـ الدني� دار تكليف

�إّن �ل���ذي ياأم���ن في ه���ذه �ل�ساعة، وي�سلم من �الأه���و�ل و�ل�سد�ئد، ه���و من تمّكن من 

�اللتز�م باأو�مر �هلل عّز وجّل ونو�هيه في هذه �لدنيا، فهذه �لحياة هي د�ر �لتكليف، و�أّما 

�الآخرة فهي د�ر جز�ء ولي�ست د�ر تكليف.

وطاع���ة �لتكالي���ف �الإلهّية هي حقيقة �الإيم���ان من �الإن�سان، فال يمك���ن لالإن�سان �أن يعتبر 

نف�سه موؤمنًا، �إذ� لم يوؤّثر �عتقاده هذ� باهلل عّز وجّل على عمله في هذه �لحياة، وهذه �لطاعة 

تتقّوم بركنين؛ �البتعاد عن �لمحّرمات و�لعمل بالو�جبات، وقد ورد في �لرو�ية عن ر�سول �هلل 

.
(1(

P: »اأ�شل الدين الورع، وراأ�شه الطاعة«

الدوافع نحو الط�عة

�إّن عل���ى �الإن�س���ان �إذ� �أر�د �أن يرّبي نف�سه على �لطاع���ة، �أن يتذّكر على �لدو�م �الأمور 

�لتالية:

اأّوًل: يكف���ي لالإن�سان في �لتز�مه بالتكاليف �أن يعلم �أّن هذه �لتكاليف هي لم�سالح ترجع 

�إليه، و�هلل عّز وجّل غنّي عن �لعالمين، ففي �لرو�ية عن �أمير �لموؤمنين Q: »خلق الخلق 

حين خلقهم غنّياً عن طاعتهم، اآمناً من مع�شيتهم، لأّنه ل ت�شّره مع�شية من ع�شاه، 

.
(2(

ول تنفعه طاعة من اأطاعه«

 ثاني���اً: يكفي لالإن�سان �أن يتذّكر هول �لم�سير �لذي ينتظر �لعا�سي الأو�مر �هلل عّز وجّل، 

ليرتدع عن مخالفة �لتكليف �الإلهّي، ففي �لرو�ية عن �أمير �لموؤمنينQ: »لو قد عاينتم 

.
(3(

ما قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم، و�شمعتم واأطعتم!«

ثالثاً: �إّن كّل ما �أمر �هلل به فهو ح�سن، وكّل ما نهى عنه فهو قبيح، ولذ� عليك �لت�سليم باأّي 

تكليف �إلهّي، �سو�ء علمت �لم�سلحة منه �أم لم تعلم، بل �إّن على �الإن�سان �أن يعترف بعجزه عن 

)1)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 74 �ض 86.

)2)   نهج �لبالغة، �لخطبة 193.

)3)   نهج �لبالغة، من كالم له، �لحكمة 19.
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معرف���ة �لم�سالح �لت���ي �أر�دها �هلل عّز وجّل لعباده في �أو�م���ره، و�لمفا�سد �لتي �أر�د �إبعادهم 

عنها في نو�هيه.

رابع���اً: لو �أّن �الإن�س���ان تاأّمل قلياًل في مع�سية �هلل ومخالف���ة �أو�مره، لوجد �أّنه بذلك 

يع�س���ي م���ن يحّبه ويريد له �لخير، ويطيع عدّوً� ال يريد ل���ه �إاّل �ل�سّر، فهل فّكرت يومًا �أّن 

كّل مع�سية تع�سي �هلل عّز وجّل بها، فاإّنك تطيع �ل�سيطان؟

وق���د ورد ع���ن �الإمام علّيQ - في �سفة �أه���ل �ل�سالل -: »دعاه���م رّبهم فنفروا 

.
(1(

ووّلوا، ودعاهم ال�شيطان فا�شتجابوا واأقبلوا«

الط�عة هلل وللر�سول والأولي االأمر

�إّن م���ن ل���ه حّق �لطاعة هو �هلل عّز وجّل فقط، فه���و خالق هذه �الإن�سان ومدّبره وبيده 

�أموره كاّفة، ثّم من �أمر �هلل عّز وجّل بطاعته وهم �لر�سول و�الأئّمة و�لفقهاء، قال تعالى: 

.
(2(

�ُسوَل َواأُْوِلي الأَْمِر ِمنُكْم} يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اأَِطيُعوْا اهللَ َواأَِطيُعوْا الرَّ
{يَا اأَ

وع���ن �ساحب �لزمان |: »واأّما الح���وادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا، 

.
(3(

فاإّنهم حّجتي عليكم واأنا حّجة اهلل«

ثم�ر الط�عة

�إّن لطاع���ة �هلل عّز وجّل ثم���ار في هذه �لدنيا، تظهر جلّيًا في �سخ�سّية �الإن�سان، وفي 

�لمجتمع �لذي يعي�ض فيه، ف�ساًل عن �لثو�ب �الأخروّي، و�لنجاة من �لعذ�ب �الأبدّي:

1� الوف���اق وع���دم الختالف: فاإّن �لطاعة هلل عّز وجّل ولر�سوله باب لحّل كّل خالف، 

�ُسوَل َواأُْوِل���ي الأَْمِر ِمنُكْم َفاإِن  ق���ال تعالى: {يَ���ا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اأَِطيُع���وْا اهللَ َواأَِطيُعواْ الرَّ

 
ٌ
ر

ْ
ن ُكنتُْم تُوؤِْمنُوَن ِباهلِل َواْليَْوِم الآِخِر َذِلَك َخي �ُسوِل اإِ وُه اإِلَى اهلِل َوالرَّ دُّ ُ

ٍء َفر
ْ
تَنَاَزْعتُ���ْم ِفي �َسي

.
(4(

َواأَْح�َسُن تَاأِْوياًل}

)1)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 2 �ض 1752.

)2)  �سورة �لن�ساء، �الآية 59.

)3)   و�سائل �ل�سيعة )�آل �لبيت( - �لحر �لعاملي - ج 27 �ض 140.

)4)  �سورة �لن�ساء، �الآية 59.
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2� ب���اب لمحّب���ة اهلل: ع���ن �الإمام �ل�س���ادقQ: »اإذا اأحّب اهلل تعالى عب���داً األهمه 

.
(1(

الطاعة«

3� الراح���ة النف�ش���ّية ف���ي العالقة مع النا�ص: عن �الإم���ام �لهادي Q: »من اأطاع 

.
(2(

الخالق لم يبال ب�شخط المخلوق«

المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

ف���ي �لقيامة نفختان، نفخة �إماتة ونفخة �إحي���اء، ونفخة �الإحياء هي من �لمو�طن  1 .

�لمهولة و�لموح�سة لالإن�سان في يوم �لقيامة.

�لدني���ا د�ر تكلي���ف، وطاعة �هلل ف���ي هذه �لدنيا هي �ل�سبب ف���ي �لنجاة من �أهو�ل  2 .

�لقيامة.

دو�ف���ع �لطاع���ة: �لعلم ب���اأّن �لتكاليف �الإلهّية ه���ي لم�سلحة �لعب���اد، تذّكر �أهو�ل  3 .

�لقيامة، �لت�سليم للتكاليف �الإلهّية.

ب من قبل  ال طاع���ة �إاّل هلل ع���ّز وجّل ولر�سول���ه ولالأئّمة وللول���ّي �لفقي���ه �لمن�سّ 4 .

�لحّج���ة |.

)1)  بحار �الأنو�ر، ج100، �ض26.

)2)  �لكافي، �لكليني، ج1، �ض138.
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للمطالعة

ذك���ر �ل�سيخ عّبا����ض �لقّمي بع�ض ما يوج���ب �الأمن من �لفزع �الأكبر ف���ي يوم �لقيامة 

فقال:

�لتا�سع: روى �ل�سيخ �ل�سدوق عن �الإمام �ل�سادقQ �ّنه قال:

و�أعانه  كربته  فنّف�ض  جهده،  عند  �للهثان  �للهفان  �لموؤمن  �أخ��اه  �أغ��اث  »َم��ن      

له  �ثنتان و�سبعون رحمة من �هلل، يجعل  له بذلك عند �هلل  على نجاح حاجته، كانت 

�لقيامة  يوم  فز�ِع 
َ
الأ �إحدى و�سبعين رحمة  له  بها معي�سته، ويّدخر  منها و�حدة ي�سلح 

و�أهو�له«.

  يق���ول �لموؤّلف: ق���د رويت رو�يات كثيرة في ثو�ب ق�ساء حاج���ات �الأخوة في �لدين، 

ومن جملتها ما روي عن �الإمام محّمد �لباقر Q �أّنه قال:

    »َمن م�سى في حاجة �أخيه �لم�سلم �أظلَّه �هلل بخم�سة و�سبعين �ألف ملك، ولم يرفع 

قدم���ًا �إاّل كت���ب �هلل ل���ه ح�سنة، وحطَّ عنه بها �سّيئ���ة، ويرفع له بها درج���ة، فاإذ� فرغ من 

حاجته كتب �هلل عّز وجّل له بها �أجر حاّج ومعتمر«. 

وروي عن �الإمام �ل�سادق Q قال: 

    »َلق�ساُء حاجة �مرئ موؤمن �أف�سل من حّجة وحّجة وحّجة حّتى عدَّ ع�سر حجج«.

   وروي: »�أّن عاِب���َد بني �إ�سر�ئيل كان �إذ� بلغ �لغاية من �لعبادة �سار م�ّساًء في حو�ئج 

�لنا�ض، عانيًا بما ي�سلحهم«. 

   وروى �ل�سي���خ �لجلي���ل �ساذ�ن بن جبرئيل �لقّمي ع���ن �لر�سول �الأعظم P �أّنه ر�أى 

على �لباب �لثاني من �لجّنة مكتوبًا:
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    »ال �إله �إاّل �هلل، محّمد ر�سول �هلل، علّي ولّي �هلل، لكّل �سيء حيلة وحيلة �ل�سرور في 

�الآخ���رة �أربع خ�سال: �لم�س���ح على روؤو�ض �ليتامى، و�لتعّطف عل���ى �الأر�مل، و�ل�سعي في 

حو�ئج �لم�سلمين، وتفّقد �لفقر�ء و�لم�ساكين«.

، �ص188. منازل الآخرة، ال�شيخ عّبا�ص القمّيّ



َو�ِطِع  �ل�صَّ ِب��اْلآِي  و� 
ُ
َو�ْعَتبِر َو�فِِع  �لنَّ ِباْلعَِبِر   ِ �للَّ ِعَباَد  عُِظو�  َفاتَّ

َقْد  َفَكاأَْن  َو�ْلَمَو�ِعِظ  ْكِر  ِبالذِّ َو�ْنَتفُِعو�  �ْلَبَو�لِِغ  ُذِر  ِبالنُّ و� 
ُ
َو�ْزَدِج��ر

ِة َوَدِهَمْتُكْم  ِة َو�ْنَقَطَعْت ِمْنُكْم َعَلئُِق �ْلأُْمنِيَّ َعلَِقْتُكْم َمَخالُِب �ْلَمنِيَّ

وُد َفُكلُّ َنْف�ٍض َمَعها �صائٌِق 
ُ
ر

ْ
ُد �ْلَمو

ْ
َياَقُة �إَِلى �ْلِور

ِّ
ُمْفِظَعاُت �ْلأُُموِر َو�ل�ص

.
)1(

ا
َ
ا ِبَعَملِه

َ
ُد َعَلْيه

َ
َلى َمْح�َصِرَها َو�َصاِهٌد َي�ْصه ا �إِ َ

وُقه
ُ
َو�َصِهيٌد �َصائٌِق َي�ص

لِيَن َو�ْلآِخِريَن لِنَِقا�ِض �ْلِح�َصاِب  وَّ
ٌم َيْجَمُع �لُل فِيِه �ْلأَ

ْ
َوَذلَِك َيو

�ُض 
ْ
ُق َوَرَجَفْت ِبِهُم �ْلأَر

َ
ُم �ْلَعر

ُ
وعاً ِقَياماً َقْد �أَْلَجَمه َوَجَز�ءِ �ْلأَْعَماِل ُخ�صُ

.
�َصعاً)2( �ِصعاً َولَِنْف�ِصِه ُمتَّ

ْ
ْم َحاًل َمْن َوَجَد لَِقَدَمْيِه َمو

ُ
َفاأَْح�َصُنه

)1) �لخطبة، 85

)2) �لخطبة، 102

Q عن �أمير �لموؤمنين
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�سوء الح�س�ب

َل َويَْخ�َس���ْوَن َربَُّهْم َويََخاُفوَن �ُسوَء  َم���َر اهللُ ِبِه اأَْن يُو�سَ ُلوَن َما اأَ ق���ال تعالى:{َوالَِّذيَن يَ�سِ

.
(1(

الِح�َساِب}

�إّن م���ن �أعظ���م �أه���و�ل ي���وم �لقيام���ة هو �س���وء �لح�س���اب، فما ه���و �لمر�د م���ن �سوء 

�لح�ساب؟ 

�إّن �هلل ع���ّز وج���ّل �أع���دل �لعادلين، وفي ي���وم �لقيامة ال تظلم نف�ض �سيئ���ًا، ولذ� كيف 

يك���ون �سوء �لح�ساب؟ �إّن �سوء �لح�ساب هو دّقة �لح�س���اب، و�لمتابعة �لتاّمة لكّل تف�سيل 

من �لتفا�سيل، فكّل فعٍل قام به �الإن�سان في هذه �لدنيا �سغيرً� كان �أو كبيرً�، فاإّنه �سوف 

ي�س���األ عنه في يوم �لقيامة، وهذ� ما ورد في �لرو�ية عن �الإمام �ل�سادق Q- لرجل 

�سكاه بع�ض �إخو�نه -: »ما لأخيك فالن ي�شكوك؟ فقال: اأي�شكوني اأن ا�شتق�شيت حّقي؟ 

! قال: فجل�ص مغ�ش���باً ثّم قالQ: كاأّنك اإذا ا�شتق�ش���يت لم ت�شئ؟ ! اأراأيت ما حكى 

اهلل تب���ارك وتعالى:{َويََخاُفوَن �ُسوَء الِح�َساِب} اأخافوا اهلل اأن يجور عليهم؟ ! ل واهلل! 

.
(2(

ما خافوا اإّلال�شتق�شاء، ف�شّماه اهلل �شوء الح�شاب، فمن ا�شتق�شى فقد اأ�شاء«

فالعب���د �لموؤم���ن �لذي يذن���ب �لذنب قد يناله �لعف���و يوم �لقيام���ة، �أو ت�سمله �لرحمة 

�الإلهّي���ة ف���ي ذلك �ليوم، فينجو بذلك من جهّنم، ولكن ه���ل ينجو من �ل�سوؤ�ل �الإلهّي عن 

تلك �لذنوب؟

�إّن هذه �لذنوب و�إن خفيت على �لنا�ض ولكّنها ال تخفى على �هلل عّز وجّل، الأّنه �لمّطلع 

.
(3(

ا يََرُه}
ًّ
ٍة �َسر ًرا يََرُه * َوَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ْ
ٍة َخي على كّل �سيء، {َفَمن يَْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

)1)  �سورة �لرعد، �الآية 21.

)2)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 7 �ض 266.

)3)  �سورة �لزلزلة، �الآية 8-7.
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 وق���د ورد في �لرو�ية عن محّمد قال: �ساألت �أبا جعفر Q عن قول �هلل عّز وجّل: 

ِحيًم���ا}؟ فقال Q: »يوؤتى   �َسيِّئَاِتِهْم َح�َسنَ���اٍت َوَكاَن اهللُ َغُفوًرا رَّ
ُل اهللُ {َفاأُْولَِئ���َك يُبَ���دِّ

بالموؤم���ن المذن���ب ي���وم القيام���ة حّتى يق���ام بموقف الح�ش���اب، فيك���ون اهلل تعالى هو 

الذي يتوّلى ح�شابه، ل ُيطلع على ح�شابه اأحداً من النا�ص، فيعّرفه ذنوبه حّتى اإذا اأقّر 

ب�ش���ّيئاته قال اهلل عّز وجّل للكتبة: بّدلوها ح�ش���نات، واأظهروها للنا�ص، فيقول النا�ص 

حينئٍذ: ما كان لهذا العبد �شّيئة واحدًة، ثّم ياأمر اهلل به اإلى الجّنة، فهذا تاأويل الآية، 

.
(1(

���ة« وهي في المذنبين من �ش���يعتنا خا�شّ

ن يدخل الجّنة بغير ح�س�ب؟
َ
ـ م

.
(2(

ِر ِح�َساٍب}
ْ
وَن اأَْجَرُهم ِبَغي

ُ
اِبر قال تعالى: {اإِنََّما يَُوفَّى ال�سَّ

تتح���ّدث �الآية عن �ل�سابرين �لذين تكتب لهم �لنجاة من �لح�ساب، ولل�سبر �أق�سام، 

فال�سب���ر ق���د يكون على �لبالء �ل���ذي يحّل بهذ� �الإن�سان، فال يخ���رج عن طاعة �هلل �إلى 

مع�سيت���ه، ولكن م���ن �أق�سام �ل�سبر، �ل�سبر على �لطاع���ة، و�ل�سبر عن �لمع�سية، فاإّن 

�لنف����ض �الأم���ارة بال�سوء تدعو �الإن�س���ان �إلى �لمع�سية، وترك �لو�ج���ب، ومن ي�سبر على 

مخالف���ة ه���وى �لنف����ض و�أو�مرها ه���و �ل�سابر، �لذي ينج���و من �لح�ساب؛ فف���ي �لرو�ية 

ع���ن �الإمام زي���ن �لعابدين Q: »اإذا جم���ع اهلل الأّولين والآخرين ين���ادي مناٍد: اأين 

ال�ش���ابرون ليدخل���وا الجّنة جميعاً بغير ح�ش���اب - اإلى اأن ق���ال - قالت المالئكة لهم: 

من اأنتم؟ قالوا: ال�ش���ابرون، قالوا: وما كان �ش���بركم؟ قالوا: �شبرنا على طاعة اهلل، 

.
(3(

و�شبرنا من مع�شية اهلل«

ـ كّلم� ازداد العط�ء  عظم الح�س�ب

اإّن الح�شاب الإلهّي في يوم القيامة هو على العمل الذي يقوم به الإن�شان في هذه 

)1)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 7 �ض 262.

)2)  �سورة �لزمر، �الآية 10.

)3)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 79 �ض 138.
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الدنيا، وكّلما ازداد عطاء اهلل لالإن�شان في هذه الدنيا؛ من المال والجاه والولد، كّلما 

ازدادت م�ش���وؤولّيته، وكّلما طال موقفه في يوم القيامة، لأّنه �ش���وف ي�شاأل عن كّل هذا، 

وذل���ك خالف���اً لمن ل���م يكن ذا ماٍل ول ذا ج���اٍه ول ذا ولد في هذه الدنيا، فاإّن ح�ش���ابه 

يك���ون اأخ���ّف بكثير؛ ففي الرواية عن الإمام ال�ش���ادقQ: »اإذا كان يوم القيامة قام 

عن���ق م���ن النا����ص حّتى ياأتوا باب الجّنة في�ش���ربوا ب���اب الجّنة، فيقال له���م: من اأنتم؟ 

فيقولون: نحن الفقراء، فيقال لهم: اأَقْبَل الح�شاب؟ ! فيقولون: ما اأعطيتمونا �شيئاً 

.
)1(

تحا�شبونا عليه، فيقول اهلل عّز وجّل: �شدقوا، ادخلوا الجّنة«

فاالإن�س���ان �ل���ذي ي�سعى في �لليل و�لنهار في �سبيل جم���ع �لمال، �أو يدخل في عد�و�ت 

و�سر�عات مع رحمه و�إخو�نه في �سبيل �لو�سول �إلى من�سٍب ما، عليه �أن يتذّكر �أّنه بذلك 

ي�سعى ليكون ح�سابه طوياًل في يوم �لقيامة.

اأ�سرع بمح��سبة نف�سك

ورد عن ر�سول �هلل P: »حا�شبوا اأنف�شكم قبل اأن تحا�شبوا، وزنوها قبل اأن توزنوا، 

.
(2(

وتجّهزوا للعر�ص الأكبر«

�إّن �أف�س���ل طري���ق لكي ياأمن �الإن�س���ان �سوء �لح�ساب في يوم �لقيام���ة، �أن ي�سبق ذلك 

بمحا�سب���ة نف�س���ه ف���ي هذه �لدني���ا، فاإّنه بذل���ك يتمّكن م���ن �أن يعالج ما ق���د �قترفه من 

�لذن���وب، بالتوبة و�ال�ستغف���ار، �أو طلب �لعفو من �لنا�ض في حقوق �لنا�ض، كما �أّنه يتمّكن 

م���ن ��ستز�دة فع���ل �لطاعات، عندما يجد من نف�سه �لتق�سير في ذلك، ففي �لرو�ية عن 

�الإمام �ل�سادق Q: »حّق على كّل م�شلم يعرفنا اأن يعر�ص عمله في كّل يوم وليلة 

على نف�شه، فيكون محا�شب نف�شه، فاإن راأى ح�شنًة ا�شتزاد منها، واإن راأى �شّيئًة ا�شتغفر 

.
(3(

منها، لئاّل يخزى يوم القيامة«

)1)   �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 265.

)2)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 67 �ض 73.

)3)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 1 �ض.619
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�سلة الرحم، تهّون الح�س�ب

ورد ف���ي �لعدي���د م���ن �لرو�ي���ات؛ �أّن �سل���ة �لرحم هي م���ن �أعظم ما يوج���ب تخفيف 

�لح�س���اب ف���ي يوم �لقيامة، نذكر منه رو�ية �إ�سحاق بن عم���ار حيث قال: �سمعت �أبا عبد 

�هلل Qيق���ول: »اإّن �ش���لة الرح���م والبّر ليهونان الح�ش���اب ويع�ش���مان م���ن الذنوب، 

.
(1(

لوا اأرحامكم، وبّروا باإخوانكم، ولو بح�شن ال�شالم ورّد الجواب« ف�شِ

وفي رو�ية �أخرى عن �أبي عبد �هلل Q: »�شلة الرحم تهّون الح�شاب يوم القيامة، 

.
(2(

وهي من�شاأة في العمر، وتقي م�شارع ال�شوء، و�شدقة الليل تطفئ غ�شب الرّب«

ـ العفو في الدني� يالزم العفو في االآخرة

ي�ستف���اد من �الآي���ات �لقر�آنية �أّن �لنا�ض ف���ي يوم �لقيامة ينق�سم���ون �إلى مجموعتين، 

 ِكتَابَُه ِبيَِميِنِه َف�َسْوَف 
َ
ا َمْن اأُوِتي مَّ

فمجموع���ة يحا�سبهم �هلل بي�سٍر و�سهولة وبغير تدقيق؛ {َفاأَ

. وعلى �لعك�ض من ذلك هناك مجموعة يحا�سبون ب�سّدٍة، حّتى 
(3(

يًرا} يَُحا�َس���ُب ِح�َسابًا يَ�سِ

�لذّرة و�لمثقال من �الأعمال يحا�سبون عليه، كما حدث لبع�ض �لبالد �لتي كان �أهلها من 

. �إّن هذ� �لح�ساب �ل�سديد 
(4(

ْبنَاَها َعَذابًا نُّْكًرا} نَاَها ِح�َسابًا �َسِديًدا َوَعذَّ
ْ
�لعا�سي���ن، {َفَحا�َسب

ه���و نتيجة لم���ا كان يقوم به هوؤالء ف���ي حياتهم، م���ن ��ستق�ساء �الآخري���ن حّتى �لدينار 

�الأخي���ر، و�إذ� م���ا حدث خط���اأ من �أح���د فاإّنهم يعاقب���ون باأ�سّد ما يمكن، ول���م ي�سامحو� 

�أح���دً� حّتى �أبناءهم و�إخو�نهم و�أ�سدقائهم، وبم���ا �أّن �الآخرة �نعكا�ض لحياة �لدنيا، فاإّن 

�هلل �سبحان���ه وتعال���ى يحا�سبهم ح�سابًا �سدي���دً� على �أّي عمل عملوه ب���دون �أدنى �سماح، 

وعل���ى �لعك�ض فهناك �أ�سخا����ض �سهلون وم�سامحون ومن �أهل �لعفو، خ�سو�سًا في مقابل 

�أ�سدقائه���م و�أقربائهم وذوي �لحق���وق عليهم �أو �ل�سعفاء، ويغ�س���ون �لنظر عنهم وعن 

)1)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض157.

)2)   م.ن.  ج 2 �ض 157.

)3)  �سورة �الن�سقاق، �الآية 8.

)4)  �سورة �لطالق، �الآية 8.
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كثي���ر من زاّلتهم �ل�سخ�سّي���ة، وفي مقابل ذلك فاإّن �هلل �سبحان���ه وتعالى ي�سملهم بعفوه 

(1(

ورحمته �لو��سعة ويحا�سبهم ح�سابًا ي�سيرً�.

المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

�س���وء �لح�ساب هو �لمد�ّقة في �ل�سوؤ�ل عن كّل عمل في هذه �لدنيا، �سغيرً� كان �أم  1 .

كبيرً�، وهو �لم�سّمى باال�ستق�ساء.

�ل�سب���ر موجب لتهوين �لح�ساب، ومن �أق�سامه �ل�سب���ر على �لطاعة و�ل�سبر عن  2 .

�لمع�سية.

م���ن �الأ�سب���اب �لموجبة للتخفي���ف من �سوء �لح�س���اب: قّلة جمع �لم���ال، محا�سبة  3 .

�لنف�ض في �لدنيا، �سلة �لرحم.

)1) �الأمثل في تف�سير كتاب �هلل �لمنزل - �ل�سيخ نا�سر مكارم �ل�سير�زي - ج 7 �ض 385.
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للمطالعة

عن �ل�سادق جعفر بن محّمد L قال: »�إذ� كان يوم �لقيامة وقف عبد�ن موؤمنان 

للح�ساب كالهما من �أهل �لجّنة: فقيٌر في �لدنيا، وغنيٌّ في �لدنيا، فيقول �لفقير: يا ربِّ 

على ما �أوقف؟ فوعّزتك �إّنك لتعلم �أّنك لم تولني واليًة فاأعدل فيها �أو �أجور، ولم ترزقني 

م���ااًل ف���اأوؤّدي منه حّقًا �أو �أمنع، وال كان رزقي ياأتيني منها �إاّل كفافًا على ما علمت وقدرت 

لي، فيقول �هلل جّل جالله: �سدق عبدي خّلو� عنه يدخل �لجّنة، ويبقى �الآخر حّتى ي�سيل 

من���ه من �لعرق ما لو �سربه �أربعون بعي���رً� لكفاها، ثّم يدخل �لجّنة، فيقول له �لفقير: ما 

حب�سك؟ فيقول: طول �لح�ساب، ما ز�ل �ل�سيء يجيئني بعد �ل�سيء يغفر لي، ثّم �أ�ساأل عن 

�سيء �آخر حّتى تغّمدني �هلل عّز وجّل منه برحمة و�ألحقني بالتائبين، فمن �أنت؟ فيقول: 

�أنا �لفقير �لذي كنت معك �آنفًا، فيقول: لقد غيّرك �لنعيم بعدي.

بحار الأنوار - العاّلمة المجل�شّي - ج 7 �ص 259.
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)1) نهج �لبالغة، �لخطبة 83.

)19( جاز طريق �لدنيا.

)20( ز�د �الآخرة.

)21( عمل مع �لخوف من عقاب �هلل وعذ�به.

)22( �أ�سرع �إلى �لعم���ل �ل�سالح في ف�سحة �لعمر �لتي 

يعي�سها.

)23( م�س���ى �إل���ى �الأمام، فه���و في �لدني���ا وينظر �إلى 

�الآخرة.

)24( عطاء.
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ح�ل الن��س على ال�سراط

من �لمو�قف �لمهولة في يوم �لقيامة، �لجو�ز على �ل�سر�ط، وكما في كّل موقٍف من 

مو�قف �لقيامة، فاإّن �لحالة �لتي يكون عليها �الإن�سان في هذ� �لموقف تابعة لما كان عليه 

في ه���ذه �لدنيا. وقد وردت �لرو�ية بو�سف تلك �لحاالت، فعن ر�سول �هلل P: »ومنهم 

م���ن يم�ش���ي عليه كمّر الري���ح، ومنهم من يعطي نوراً اإلى مو�ش���ع قدميه، ومنهم من 

.
(1(

يحبو حبواً، وتاأخذ النار منه بذنوب اأ�شابها«

وع���ن �الإمام �ل�س���ادق Q: »النا�ص يمّرون على ال�ش���راط طبق���ات: فمنهم من 

يم���ّر مث���ل البرق، ومنهم من يمّر مثل عدو الفر�ص، ومنهم من يمّر حبواً، ومنهم من 

 متعّلقاً قد تاأخذ النار منه �شيئاً وتترك �شيئاً«.
(2(

يمّر م�شياً، ومنهم من يمّر

ـ حفظ االأم�نة والجواز على ال�سراط

ور د في �لرو�ية عن �أبي جعفر �لباقر Q �أّنه قال: »قال اأبو ذّر )ر�شي اهلل عنه(: 

�ش���معت ر�ش���ول اهلل P يقول: حاّفتا ال�ش���راط يوم القيامة الرحم والأمانة، فاإذا مّر 

الَو�ش���ول للرحم، الموؤّدي لالأمانة، نفذ اإلى الجّنة واإذا مّر الخائن لالأمانة، القطوع 

.
(3(

للرحم، لم ينفعه معهما عمل وتكّفاأ به  ال�شراط في النار«

اأنواع االأم�نة

اإّن الأمانات التي يحملها الإن�شان على عاتقه متعّددة:

ه، ويطلب منك �الحتفاظ  اأ � الم���ال: وهي عندما يودع �سخ����ض �آخر لديك مااًل يخ�سّ

)1)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 2 �ض 1611.

)2)    بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج8 - �ض 64.

)3)   �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض.152.
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ب���ه، فاإذ� فّرطت بذلك �لم���ال فقد خنت �الأمانة، وقد وردت �لعديد من �لرو�يات بالنهي 

عن ذلك وذّمه: 

فعن �الإمام �ل�سادقQ: »اتقوا اهلل، وعليكم باأداء الأمانة اإلى من ائتمنكم، فلو 

.
(1(

اأّن قاتل اأمير الموؤمنين Q ائتمنني على اأمانة لأّديتها اإليه«

ب � ال�شّر: �إذ� �ئتمنك �سخ�ض ما على �سّر، وطلب منك �أن ال تخبر �أحدً� به، فاأف�سيت 

�سّره، فقد خنت �الأمانة. فعن �أمير �لكالم �الإمام علّي Q: »ل تخن من ائتمنك واإن 

.
(2(

خانك، ول تذع �شّره واإن اأذاع �شّرك«

ج � الن�ش���يحة: �إذ� ��ستن�سح���ك �أح���ٌد م���ا، ف���ي �أمر ما، فل���م تخل�ض ل���ه �لن�سيحة 

فق���د خنت �الأمانة، فعن �الإمام زي���ن �لعابدين Q: »حّق الم�شتن�ش���ح اأن توؤّدي اإليه 

.
(3(

الن�شيحة«

ومن �أهّم مو�رد �لن�سيحة، هي �لن�سيحة للم�سلمين كاّفة، وهذه �لن�سيحة ال تتوّقف 

عل���ى �أن يطل���ب �لم�سلم���ون ذلك من���ك،  فقد ورد ع���ن �لنبّيّ P: »م���ن ل يهت���ّم باأمر 

الم�شلمين فلي�ص منهم، ومن لم ي�شبح ويم�ِص نا�شحاً هلل ولر�شوله ولكتابه ولإمامه 

.
(4(

ولعاّمة الم�شلمين فلي�ص منهم«

وال يقت�س���ر �أمر �لن�سيحة على ح�سور �ل�سخ�ض، بل يجب ذلك حّتى في غيبته؛ ففي 

�لرو�ي���ة عن �الإم���ام �ل�سادق Q: »يج���ب للموؤمن عل���ى الموؤمن الن�ش���يحة له في 

.
(5(

الم�شهد والمغيب«

فاإذ� �سمعت �سخ�سًا يناله ب�سوء فاإن �لن�سيحة له هي �أن تدفع عنه تلك �الإ�ساءة، باأن 

تبّين �لحقيقة للنا�ض وتدفع �لظلم عنه، ولو �أّنه فعاًل �رتكب ذنبًا، فاإّن �لن�سيحة له بمنع 

)1)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 72 �ض 114.

)2)   م�ستدرك �لو�سائل - �لميرز� �لنوري - ج 9 �ض 136.

)3)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 71 �ض 19.

)4)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 4 �ض 3278.

)5)  �لكافي، �ل�سيخ �لكليني، ج2، �ض 208.
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ف�سحه بين �لنا�ض.

د� التكلي���ف اأمان���ة: �إّن �لتكالي���ف �الإلهّية �لثابتة على �لعباد ه���ي �أمانة في �أعناقهم، 

فارت���كاب �لمع�سي���ة و�لتخلف ع���ن �لطاعة هو من �أن���و�ع خيانة �الأمان���ة؛ ففي �لحديث 

�أّن علّي���ًا Q �إذ� ح�س���ر وق���ت �ل�سالة يتملم���ل ويتزلزل ويتلون، فيق���ال له: ما لك يا 

َماَواِت  �أمي���ر �لموؤمنين؟ فيقول: »جاء وقت ال�ش���الة، وقت اأمانة عر�ش���ها اهلل {َعَلى ال�سَّ

.
(1(

ن يَْحِمْلنََها َواأَ�ْسَفْقَن ِمْنَها}« َواْلأَْر�ِض َواْلِجبَاِل َفاأَبَْيَن اأَ

ة اأهل البيت R جواز على ال�سراط
ّ
محب

.  وعن 
(2(

قال ر�سول �هلل P: »اأثبتكم قدماً على ال�شراط اأ�شّدكم حّباً لأهل بيتي«

�أب���ي جعفر عن �آبائه R قال:»قال النبّيّ P لعل���ّي Q: ما ثبت حّبك في قلب 

ام���رئ موؤم���ن فزّل���ت به ق���دم على ال�ش���راط اإّل ثبتت له ق���دٌم حّتى اأدخل���ه اهلل بحّبك 

.
(3(

الجّنة«

وعنه P: »يا علّي! اإذا كان يوم القيامة؛ اأقعد اأنا واأنت وجبرئيل على ال�ش���راط، 

.
(4(

فال يجوز على ال�شراط اإّل من كانت معه براءة بوليتك«

ة
ّ
االأم�نة في المحب

�إّن �لمحّب���ة �لحقيقي���ة �لتي تنفع �الإن�سان في يوم �لقيام���ة، و�لتي تكون جو�زً� له على 

�ل�س���ر�ط؛ هي �لمحّبة �لت���ي ال يتجاوزها �الإن�سان فيقع في خيانته���ا، ولذ� ورد عن �أئّمة 

�أه���ل �لبيت R �لتحذير من �لتم�ّسك بالمحّب���ة كتبرير للمع�سية، �أو �الكتفاء بمجّرد 

�النت�س���اب الأهل �لبيت بالموّدة و�لمحّبة للفوز بالجّنة، و�لنجاة من �لعذ�ب، ففي �لرو�ية 

ع���ن �الإم���ام �لباق���ر Q - لجابر �لجعف���ّي -: »يا جاب���ر! بّلغ �ش���يعتي عّني ال�ش���الم، 

واأعلمه���م اأّن���ه ل قراب���ة بينن���ا وبين اهلل ع���ّز وجّل، ول يتق���ّرب اإلي���ه اإّل بالطاعة له. يا 

)1)  �سورة �سباأ، �الآية 72.

)2)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 8، �ض69.

)3)   م. ن.  ج 8 �ض 69.

)4)  م. ن.  ج 8 �ض 70.
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.
(1(

جابر ! من اأطاع اهلل واأحّبنا فهو ولّينا، ومن ع�شى اهلل لم ينفعه حّبنا«

�إّن م���ن �أخطر ما ي�س���اب به �الإن�سان هو �لغرور، فيب���ّرر �لمع�سية بمحّبة �أهل �لبيت

R، وهل �لمحّبة مجّرد قول بالل�سان، هل تحّب �أحدً� ثّم تفعل ما يكرهه �أو يوؤذيه؟!

فف���ي �لرو�ي���ة عن الإمام �لباقر Q: »واهلل ما معنا من اهلل براءة، ول بيننا وبين 

اهلل قراب���ة، ول لن���ا عل���ى اهلل حّج���ة، ول نتقّرب اإل���ى اهلل اإّل بالطاعة، فم���ن كان منكم 

مطيع���اً هلل تنفع���ه وليتن���ا، وم���ن كان منك���م عا�ش���ياً هلل لم تنفع���ه وليتن���ا، ويحكم ل 

.
(2(

تغتّروا !، ويحكم ل تغتّروا !«

ومن �أبيات جميلة لل�سيخ �لبهائّي )ر�سو�ن �هلل تعالى عليه( في �لحّث على �لعمل وعدم 

�القت�سار على �دعاء �لقر�بة �أو �لتوّلي:

ق����وٌم ف��ع��ُل��وا خ����راً ف��ع��َل��وا

 

َدَرج���وا الُعليا  ال����ُدُرج  وعلى 

 

ال��دن��ي��ا اإىل  ف���ق���راَء  دخ��ل��وا 

 

خ��رج��وا منها  دخ��ل��وا   وك��م��ا 

ي����ا م����ّدع����ي����اً ل��ط��ري��ق��ه��م 

 

ْم ف��ط��ري��ُق��َك م��ن��ع��ِوُج ق�����وِّ

 

الليل وت��ن��ام  ل��ي��ل��ى  ���س��م��ُج ت��ه��وى   
ٌ
اأم������ر ذا  وح���ّق���ك 

 

)1)   م .ن.  ج 68 �ض 179.

)2)   �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 76.
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المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

{َواإِن مِّنُكْم اإِلَّ َواِرُدَها َكاَن  �لعبور على �ل�سر�ط �أمٌر حتمّي، و�إن �ختلفت كيفّياته، . 1

.
(1(

ا}
ًّ
ي ْق�سِ َعَلى َربَِّك َحْتًما مَّ

ترجع كيفّية �لعبور �إلى كيفّية عمل �الإن�سان في هذه �لدنيا. 2 .

حف���ظ �الأمان���ة من �الأم���ور �لتي تجع���ل �الإن�سان يعبر عل���ى �ل�س���ر�ط لي�سل �إلى  3 .

�لجّنة.

لالأمانة �أنو�ع: �لمال، �ل�سّر، �لن�سيحة، �لتكليف من �لطاعة و�لمع�سية. 4 .

محّبة �أهل �لبيت R. 5 جو�ز على �ل�سر�ط، �سرط �الأمانة في �لمحّبة بالعمل بما 

�أمرو� به، و�لترك لما نهو� عنه.

للمطالعة

 
(2(

فًّا} فًّا �سَ عن �الإمام �لباقر Q قال: »لّما نزلت هذه �الآية {َوَجاء َربَُّك َواْلَمَلُك �سَ

�سئ���ل ر�سول �هلل P، فقال بذل���ك �أخبرني �لروح �الأمين �أن �هلل ال �إل���ه غيره، �إذ� �أبرز 

�لخالئ���ق، وجمع �الأّولين و�الآخرين، �أتي بجهّنم تقاد باألف زمام، مع كّل زمام مائة �ألف 

)1)  �سورة مريم، �الآية 71.

)2)  �سورة �لفجر، �الآية 22.
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مل���ك من �لغالظ �ل�سد�د، لها هّدة وغ�سب وزفير و�سهيق، و�إّنها لتزفر �لزفرة، فلوال �أن 

�هلل �أّخرهم للح�ساب الأهلكت �لجميع. ثّم يخرج منها عنق فيحيط بالخالئق �لبّر منهم 

و�لفاج���ر، فم���ا خلق �هلل عبدً� من عباد �هلل ملكًا وال نبّيًا �إاّل ينادي نف�سي نف�سي، و�أنت يا 

نب���ّي �هلل تنادي �أّمتي �أّمتي، ثّم يو�سع عليها �ل�س���ر�ط �أدّق من حّد �ل�سيف، عليها ثالث 

قناطر: 

فاأّما و�حدة فعليها �الأمانة و�لرحم.

 و�لثانية فعليها �ل�سالة.

 و�أّما �لثالثة فعليها عدل رّب �لعالمين ال �إله غيره، فيكّلفون بالممّر عليها، فيحب�سهم 

�لرحم و�الأمانة، فاإن نجو� منهما حب�ستهم �ل�سالة، فاإن نجو� منها كان �لمنتهى �إلى رّب 

اِد}، و�لنا�ض على �ل�سر�ط فمتعّلق بيد، وتزول  �لعالمي���ن، وهو قوله: {اإِنَّ َربَّ���َك لَِباْلِمْر�سَ

ق���دم، وم�ستم�ّس���ك بقدم، و�لمالئكة حولها ينادون يا حليم �ع���ُف و��سفح، وعد بف�سلك 

و�سّل���م و�سّل���م، و�لنا�ض يتهافتون في �لنار كالفر��ض فيها، ف���اإذ� نجا ناج برحمة �هلل، مّر 

بها فقال �لحمد هلل، وبنعمته تتّم �ل�سالحات، وتزكو �لح�سنات، و�لحمد هلل �لذي نّجاني 

منك بعد �لياأ�ض، بمّنه وف�سله، �إّن رّبنا لغفور �سكور«.

تف�شير القمّيّّ - علّي بن اإبراهيم القمّيّّ - ج 2 �ص 421.



ْل  مَّ ُتوؤَ �إِْن  �ْلَكثِيِر   
)1(

ْعَد�ِد َو�لتَّ �ْلَجِميِل  ِف  �ْلَو�صْ �أَْهُل  �أَْنَت  مَّ  ُ
�للَّه

مَّ َوَقْد َب�َصْطَت لِي فِيَما َل �أَْمَدُح  ُ
 �للَّه

ٍّ
ُجو

ْ
 َمر

ُ
َج َفَخْير

ْ
ْن ُتر  َماأُْموٍل َو�إِ

ُ
َفَخْير

َمَعاِدِن  �إَِلى  ُه 
ُ
ه �أَُوجِّ َوَل  �ِصَو�َك  �أََحٍد  َعَلى  ِبِه  �أُْثنِي  َوَل  َك 

َ
َغْير ِبِه 

َناءِ  يَن َو�لثَّ يَبِة َوَعَدْلَت ِبلِ�َصاِني َعْن َمَد�ئِِح �ْلآَدِميِّ
ِّ
�ْلَخْيَبِة َوَمَو��ِصِع �لر

مَّ َولُِكلِّ ُمْثٍن َعَلى َمْن �أَْثَنى َعَلْيِه  ُ
ُبوِبيَن �ْلَمْخُلوِقيَن �للَّه

ْ
َعَلى �ْلَمر

ُتَك َدلِيًل َعَلى َذَخائِِر 
ْ
 ِمْن َعَطاءٍ َوَقْد َرَجو

)2(
 َعاِرَفٌة

ْ
َمُثوَبٌة ِمْن َجَز�ءٍ �أَو

ِحيِد �لَِّذي 
ْ
و َدَك ِبالتَّ

َ
مَّ َوَهَذ� َمَقاُم َمْن �أَْفر ُ

ِة �للَّه
َ
ْحَمِة َوُكُنوِز �ْلَمْغفِر

َّ
�لر

َفاَقٌة  َوِبي  َك 
َ
َغْير َو�ْلَمَماِدِح  �ْلَمَحاِمِد  ِذِه 

َ
لِه َتِحّقاً 

ْ
ُم�ص  

َ
َير َوَلْم  َلَك  ُهَو 

َك  �إِلَّ َمنُّ
 )4(

ا
َ
تِه  ِمْن َخلَّ

)3(
ُلَك َوَل َيْنَع�ُض ا �إِلَّ َف�صْ

َ
َكَنَته

ْ
 َم�ص

ُ
�إَِلْيَك َل َيْجُبر

ْيِدي �إَِلى  ْغنَِنا َعْن َمدِّ �ْلأَ اَك َو�أَ ْب َلَنا فِي َهَذ� �ْلَمَقاِم ِر�صَ
َ
َوُجوُدَك َفه

.
)1(

ٌ
َك َعلى ُكلِّ �َصْي ءٍ َقِدير �ِصَو�َك �إِنَّ

)1)   نهج �لبالغة، �لخطبة 91.

Q عن �أمير �لموؤمنين

المغفرة وال�سفاعة 9

)1(  �الإح�ساء و�لح�ساب.

)2( معروف.

)3( يرتفع، ومنه �سمي �لنع�ض بذلك الأنه يرفع على �الأكف.

)4( فقر.
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انتظ�ر المغفرة

بع���د �أن يجتاز �الإن�سان �ساع���ة �لح�ساب، ويتقّرر بحّقه �لم�سير �ل���ذي ي�ستحّقه، فاإّن 

�ل�سبل ال تنقطع �أمامه، بل يبقى باب �الأمل مفتوحًا لديه، من خالل �لتم�ّسك بباب �لرحمة 

و�لمغفرة �الإلهّية، فاإذ� �سملته هذه �لرحمة، ونال �لمغفرة، �أمكن �أن تكتب له �لنجاة.

���ة، �لتي ترتبط باالإن�سان في هذه  ولك���ن �لرحمة و�لمغفرة �الإلهّية لها �أبو�بها �لخا�سّ

�لدنيا، ومن هذه �الأبو�ب:

1� التوبة

اٌر ِلَمْن تَاَب  وه���ي من �أهّم �أبو�ب �لو�سول �إلى �لمغفرة �الإلهّية، قال تعالى: {َواإِنِّي لََغفَّ

.
(1(

اِلحًا ثُمَّ اْهتََدى} َواآَمَن َوَعِمَل �سَ

.
(2(

وفي �لرو�ية عن �الإمام علّي Q: »التوبة ت�شتنزل الرحمة«

ولك���ن لي����ض �لح�سول على �لتوب���ة و�لو�سول �إل���ى درجتها بهذه �ل�سهول���ة، و�إّنما على 

�الإن�س���ان �أن ي�ستجمع �سروطها، لتكون توبته توب���ة ن�سوحًا، ومن �أهّم هذه �ل�سروط عدم 

�َسْت التَّْوبَُة 
ْ
�لت�سوي���ف فيها، بل �الإ�سر�ع و�الإقد�م عليها قبل فو�ت �الأو�ن، قال تعالى: {َولَي

ُت الآَن َوَل الَِّذيَن يَُموتُوَن 
ْ
َر اأََحَدُهْم اْلَمْوُت َقاَل اإِنِّي تُب يِّئَاِت َحتَّى اإَِذا َح�سَ ِللَِّذيَن يَْعَمُلوَن ال�سَّ

.
(3(

اٌر اأُْولَِئَك اأَْعتَْدنَا لَُهْم َعَذابًا اأَِليمًا} َوُهْم ُكفَّ

2� ال�شتغفار

.
(4(

 اهللَ يَِجْد اهللَ َغُفوراً َرِحيمًا}
ْ
قال تعالى: {َوَمْن يَْعَمْل �ُسوءاً اأَْو يَْظِلْم نَْف�َسُه ثُمَّ يَ�ْستَْغِفر

)1)  �سورة طه، �الآية 82.

)2)   م�ستدرك �لو�سائل - �لميرز� �لنوري - ج 12 �ض 129.

)3)  �سورة �لن�ساء، �الآية 18.

)4)   �سورة �لن�ساء، �الآية 110.
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و�ال�ستغف���ار كالتوب���ة ال ب���ّد من �لمبادرة �إليه ف���ورً�، وعدم تاأجيل ذل���ك، وقد ورد في 

�لرو�ي���ة ع���ن جعفر محّمد L �أّنه قال: »اإذا هّم العبد بح�ش���نة ُكتبت له ح�ش���نة، فاإذا 

عمله���ا ُكتب���ت له ع�ش���ر ح�ش���نات، واإذا هّم ب�ش���ّيئة لم تكت���ب عليه، فاإذا عملها اأّجل ت�ش���ع 

�ش���اعات، ف���اإن ن���دم عليها وا�ش���تغفر وتاب ل���م ُيكتب علي���ه، واإن لم يندم ول���م يتب منها 

.
(1(

كتبت عليه �شّيئة واحدة«

ولكن �ال�ستغفار �لحقيقّي ال يتحّقق في ظّل �رتكاب �لمعا�سي، بل ال بّد لالإن�سان �أّواًل: 

م���ن �أن يتجّن���ب �رتكاب �لمعا�سي، ثّم يلجاأ �إلى �ال�ستغفار، و�إال فاإّنه بذلك �سوف يقع في 

محذور �أكبر من ذلك، فقد ورد عن �الإمام �لر�سا Q: »الم�شتغفر من ذنب ويفعله 

.
(2(

كالم�شتهزئ برّبه«

3� ال�شفاعة

من �الأ�سباب �لتي جعلها �هلل عّز وجّل بابًا لرحمته ولنيل مغفرته، �سفاعة �لذين �أذن 

.
(3(

�هلل لهم بذلك {َمْن َذا الَِّذي يَ�ْسَفُع ِعْنَدُه اإِلَّ ِباإِْذِنِه}

و�لنا�ض جميعًا محتاجون �إلى �ل�سفاعة، لنالو� بذلك درجة �لمغفرة، ففي �لرو�ية عن 

�الإم���ام �ل�سادق Q: »ما اأح���ٌد من الأّولي���ن والآخرين اإل وهو يحتاج اإلى �ش���فاعة 

.
(4(

محّمد P يوم القيامة«

نع���م نيل �ل�سفاعة من محّمد P و�أهل بيت���ه Qيتوّقف على تو�فر �سروط ذلك، 

وم���ن تلك �ل�سروط عدم �ال�ستخفاف بال�سالة، بل �الهتمام بها و�لمحافظة عليها، ففي 

�لرو�ي���ة عن �الإمام �ل�سادق Q - لّما �أمر باجتماع قر�بته حوله وقد ح�سرته �لوفاة 

.
(5(

-: »اإّن �شفاعتنا لن تنال م�شتخّفاً بال�شالة«

)1)   �لخ�سال - �ل�سيخ �ل�سدوق - �ض 418.

)2)   و�سائل �ل�سيعة )�آل �لبيت( - �لحر �لعاملي - ج 7 �ض 176.

)3)  �سورة �لبقرة، �الآية 255.

)4)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 2 �ض 1474.

)5)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 47 �ض 2.
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ح�سن الخلق والموّدة

�إّن ني���ل �ل�سفاع���ة �الإلهّي���ة، و�لتي هي باٌب م���ن �أبو�ب �لمغفرة و�لرحم���ة يتوّقف على 

�لتم�ّس���ك باأ�سب���اب ذل���ك، وم���ن هذه �الأ�سب���اب �أن يمتل���ك �الإن�س���ان ُح�سن �لخل���ق، و�أن 

يتعام���ل بموّدة مع �سائ���ر �لنا�ض، ففي �لرو�ية عن ر�سول �هلل P: »اإّن اأقربكم مّني غداً 

واأوجبكم علّي �شفاعة: اأ�شدقكم ل�شاناً، واأداكم لالأمانة، واأح�شنكم خلقاً، واأقربكم من 

.
(1(

النا�ص«

�إّن �لم���وّدة مع �لنا�ض و�القتر�ب منهم يجعل منهم ج�سدً� و�حدً�، وهو باٌب من �أبو�ب 

�الإيم���ان، الأّن �الإن�سان وم���ن خالل �سلوك طريق �لموّدة و�لرحمة، يتمّكن من جعل �لنا�ض 

�أق���رب �إل���ى �الإيم���ان و�أبعد عن �لع�سي���ان، الأّن �لنا�ض م���ن طبعها �أن تقت���دي بمن تحّبه 

وت���وّده، وقد ورد في �لرو�ية ع���ن ر�سول �هلل P: »األ واإّن وّد الموؤمن من اأعظم �ش���بب 

؛ وف���ي �لمقلب �الآخر لو �أّن �لموؤمن كان عاجزً� ع���ن �كت�ساب موّدة �الإخو�ن، 
(2(

الإيم���ان«

فاإّن���ه �سوف يكون �سبب���ًا البتعادهم عن طاعة �هلل، ولنفورهم ع���ن �اللتز�م بالدعوة �إلى 

�هلل.

ـ مف�سدات االأخوة والموّدة

ع���ن �الإمام �ل�س���ادق Q: »تحتاج الأخ���وة فيم���ا بينهم اإل���ى ثالثة اأ�ش���ياء، فاإن 

.
(3(

ا�شتعملوها واإّل تباينوا وتباغ�شوا، وهي: التنا�شف، والتراحم، ونفي الح�شد«

ن�سهد ف���ي �لكثير من �لحاالت كيف ينقلب �الأخوة �أعد�ء، وكيف تنقلب �الأّيام بينهم، 

من حالة �لموّدة و�لرحمة و�لمحّبة �لمتبادلة �إلى حالة من �لبغ�ساء و�ل�سحناء و�لكر�هّية 

و�لعد�وة، فتذهب �ل�سنوُن �لتي �سادها �لوئام و�لمحّبة هدرً�، وال توؤثر في �لنفو�ض �أثرها، 

وتبّين �لرو�ية �أ�سبابًا ثالثة لذلك:

)1)   م. ن،  ج 66 �ض 381.

)2)   م. ن،  ج 71 �ض 281.

)3)   م . ن.  ج 75 �ض 237.
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الأّول: �لتنا�س���ف، �أي �إعطاء كّل ذي حّق حّقه، فاإّن من �أهّم �أ�سباب �لعد�وة �أن يلجاأ 

�الإن�س���ان �إل���ى ت�سييع ح���ّق �أخيه �الإن�سان، حّت���ى لو كان ذلك عن غير عم���ٍد، بل من باب 

�لت�ساهل و�لت�سامح، ففي �لرو�ية عن �الإمام علّي Q: »ل ت�ش���يعّن حّق اأخيك اتكاًل 

.
(1(

على ما بينك وبينه، فاإّنه لي�ص لك باأخ من اأ�شعت حّقه«

الثان���ي: �لتر�حم، فاإذ� �أخطاأ �الآخرون مع���ك، و�عترفو� لك بخطئهم، فاإّن عليك �أن 

تب���ادر �عتر�فهم ذلك بالم���وّدة و�لرحمة، فال تلج���اأ �إلى �لق�سوة عليه���م، �أو �لت�سّدد في 

موؤ�خذته���م. ففي �لرو�ية عن �الإمام علّي Q: »احتم���ل اأخاك على ما فيه، ول تكثر 

.
(2(

العتاب؛ فاإّنه يورث ال�شغينة، وا�شتعتب من رجوت عتباه«

�إّن �أف�س���ل ب���اٍب لتدخل �لرحم���ة �إلى قلبك �أن تتذّكر مدى م���ا تحتاجه من رحمة �هلل 

ع���ّز وجّل ف���ي يوم �لقيامة، ففي �لرو�ية عن �الإمام عل���ّي عنه Q: »اإرحم من دونك، 

يرحمك من فوقك، وق�ص �شهوه ب�شهوك، ومع�شيته لك بمع�شيتك لرّبك، وفقره اإلى 

.
(3(

رحمتك بفقرك اإلى رحمة رّبك«

الثال���ث: �لح���ذر من �لح�سد، فاإّن �لح�سد باٌب من �أب���و�ب جهّنم، �إذ� �أ�ساب �الإن�سان 

 :Q بطل���ت �الأخّوة و�لم���وّدة، و�نقلبت عد�وة وبغ�ساء، ففي �لرو�ي���ة عن �الإمام علّي

»الحا�ش���د يظهر وّده في اأقواله، ويخفي بغ�ش���ه في اأفعاله، فله ا�ش���م ال�ش���ديق و�شفة 

.
(4(

العدّو«

.Q 1)   نهج �لبالغة، و�سّية �الإمام لولده �لح�سن(

)2)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 74 �ض 212.

)3)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 2 �ض 1044.

)4)  م.ن. ج 1 �ض 628.



81 المغفرة والشفاعة

المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

�الأمل معقود في �الآخرة على �لمغفرة �الإلهّية بعد �لح�ساب. 1 .

ة. �أبو�ب �لمغفرة هي: �لتوبة، �ال�ستغفار و�ل�سفاعة، ولكلٍّ �سروطه �لخا�سّ 2 .

ح�سن �لخلق هو من �أبو�ب �لرحمة و�لمغفرة �الإلهّية. 3 .

حفظ �الأخّوة يكون بالتنا�سف و�لتر�حم. 4 .

للمطالعة

من وسائل الغفران في القرآن 
ثّمة في كتاب �هلل �أموٌر كثيرة تكون �أ�سبابًا وعناوين للمغفرة ومحو �لذنوب و�ل�سّيئات، 

وفيما يلي ن�سير �إلى بع�ض هذه �لعناوين:

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا 
1 - التوب���ة: �إذ ف���ي �الآية �لثامنة من �سورة �لتحريم قوله تعال���ى: {يَا اأَ

وًحا َع�َسى َربُُّكْم اأَن يَُكفَِّر َعنُكْم �َسيِّئَاِتُكْم }. تُوبُوا اإِلَى اهلِل تَْوبًَة نَّ�سُ

 قوله تعالى: {َوالَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِمُلوا 
(1(

2 - الإيمان والعمل ال�شالح: حيث نقر�أ في �سورة

َر َعْنُهْم �َسيِّئَاِتِهْم}. بِِّهْم َكفَّ ٍد َوُهَو اْلَحقُّ ِمن رَّ َل َعَلى ُمَحمَّ اِلَحاِت َواآَمنُوا ِبَما نُزِّ ال�سَّ

)1) �سورة محّمد: �الآية 2.
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ْ
َقانًا َويَُكفِّر

ْ
3 - التق���وى: ون���رى م�سد�قها في قوله تعالى: {اإَن تَتَُّقواْ اهللَ يَْجَعل لَُّكْم ُفر

َعنُكْم �َسيِّئَاِتُكْم }.

ْخِرُجوْا  وْا َواأُ
ُ
: {َفالَِّذيَن َهاَجر

(1(

4 - الهجرة والجهاد وال�شهادة: وم�سد�قها قوله تعالى

ِمن ِديَاِرِهْم َواأُوُذوْا ِفي �َسِبيِلي َوَقاتَُلوْا َوُقِتُلوْا لأَُكفَِّرنَّ َعْنُهْم �َسيِّئَاِتِهْم }.

ن تُْخُفوَها   َواإِ
َ
ا ِه���ي َدَقاِت َفِنِعمَّ ���ُدوْا ال�سَّ

ْ
5 - �ش���دقة ال�ش���ر: وذل���ك قوله تعالى: {اإِن تُب

 َعنُكم مِّن �َسيِّئَاِتُكْم}. 
ُ
 لُُّكْم َويَُكفِّر

ٌ
ر

ْ
َوتُوؤْتُوَها اْلُفَقَراء َفُهَو َخي

 
ْ
اِعْفُه لَُكْم َويَْغِفر ا َح�َسنًا يُ�سَ �سً ْ

وا اهللَ َقر 6 - الإقرا����ص: كما في قوله تعال���ى: {اإِن تُْقِر�سُ

لَُكْم}.

 
ْ
وْا َكبَاآِئَر َما تُْنَهْوَن َعْنُه نَُكفِّر

ُ
7 - اجتن���اب كبائ���ر الذنوب: حيث يقول تعال���ى: {اإِن تَْجتَِنب

َعنُكْم �َسيِّئَاِتُكْم}.

وهك���ذ� يتبّين لن���ا �أّن �أبو�ب �لمغف���رة �الإلهّية مفتوح���ٌة من كّل م���كان، و�أّن عباد �هلل 

بو�سعه���م طرق هذه �الأبو�ب، و�لولوج فيها. وقد ر�أينا ف���ي �الآيات �الآنفة �لذكر �سبعة من 

هذه �الأبو�ب، �لتي ت�سّمن �لخال�ض لمن يلج �أّي و�حد منها، �أو كّلها جميعًا.

الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل

ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي - ج 15 �ص 183

)1) �سورة �آل عمر�ن: �الآية 195.



ا َوَل َيْظَعُن 
َ
َدَرَجاٌت ُمَتَفا�ِصَلٌت َوَمَناِزُل ُمَتَفاِوَتاٌت َل َيْنَقِطُع َنعِيُمه

.
)1(

ا
َ
�َصاِكُنه

 )3(
 َوَل َيْباأَ�ُض

)2(
ُم َخالُِدَها

َ
ر

ْ
َوَل َيه

 )1(
ا

َ
ُمقِيُمه

َعْن 
 )4(

َك
ُ
ا َلَعَزَفْت َنْف�ص

َ
ُف َلَك ِمْنه ِر َقْلبَِك َنْحَوَما ُيو�صَ  َرَمْيَت ِبَب�صَ

ْ
َفَلو

َمَناِظِرَها  َوَزَخاِرِف  ا 
َ
�ِته َوَلذَّ ا 

َ
َو�ِته

َ
�َصه ِمْن  ْنَيا  �لدُّ �إَِلى  �أُْخِرَج  َما  َبَد�ئِِع 

ِك 
ْ

ا فِي ُكْثَباِن �ْلِم�ص
َ
وُقه

ُ
َبْت ُعر َجاٍر ُغيِّ �صْ

ِطَفاِق �أَ َوَلَذِهَلْت ِباْلفِْكِر فِي ��صْ

فِي  ْطِب 
َّ
�لر وؤُْلوؤِ  �للُّ َكَبائِ�ِض  َتْعلِيِق  َوفِي 

 )5(
اِرَها

َ
�أَْنه �َصَو�ِحِل  َعَلى 

 
)7(

ا
َ
�أَْكَماِمه ُغُلِف  فِي  ُمْخَتلَِفًة  َماِر  �لثِّ ِتْلَك  َوُطُلوِع 

)6(
ا

َ
ْفَناِنه َو�أَ ا 

َ
َع�َصالِيِجه

ا 
َ
�لِه َوُيَطاُف َعَلى ُنزَّ

 )8(
ا

َ
ٍف َفَتاأِْتي َعَلى ُمْنَيِة ُمْجَتنِيه ُتْجَنى ِمْن َغْيِر َتَكلُّ

)1) نهج �لبالغة، �لخطبة 85.

Q عن �أمير �لموؤمنين

الجنّة 10

)1( ال يرحل �لمقيم فيها.

)2( ال ي�ساب بالهرم من يخلد فيها.

)3( ال ي�سقى.

)4(  لزهدت نف�سك.

)5( �ل�س���وت �لحا�سل من �س���رب �الأ�سجار بع�سها 

ببع�ض؛ و�لكثبان هي �لتالل.

)6( ف���روع �الأ�سج���ار �لتاّم���ة بم���ا في���ه م���ن ثم���ر؛ 

و�لع�ساليج هي �لغ�سون، وكذلك �الأفنان.

)7(وعاء ثمرها.

)8( كناية عن بقائه عاقال يدرك ما يحيط به.



ٌم 
ْ
 َقو

)10(
َقِة وَّ َ

 َو�ْلُخُموِر �ْلُمر
)9(

َقِة فَّ وِرَها ِباْلأَْع�َصاِل �ْلُم�صَ فِي �أَْفنَِيِة ُق�صُ

ُنْقَلَة  َو�أَِمُنو�  �ِر 
َ
�ْلَقر َد�َر  و�  َحلُّ َحتَّى  ِبِهْم  َتَتَماَدى  �َمُة 

َ
�ْلَكر َتَزِل  َلْم 

ُجُم َعَلْيَك 
ْ
وِل �إَِلى َما َيه َتِمُع ِباْلُو�صُ

ْ
ا �ْلُم�ص

َ
ه يُّ

 �َصَغْلَت َقْلَبَك �أَ
ْ
َفاِر َفَلو

ْ
�ْلأَ�ص

ْلَت  َوَلَتَحمَّ ا 
َ
�إَِلْيه قاً 

ْ
�َصو َك 

ُ
َنْف�ص َلَزِهَقْت   

)11(
�ْلُموِنَقِة �ْلَمَناِظِر  ِتْلَك  ِمْن 

ا َجَعَلَنا �لُل 
َ
تِْعَجاًل ِبه

ْ
ْهِل �ْلُقُبوِر ��ص �أَ َهَذ� �إَِلى ُمَجاَوَرِة 

 
ِمْن َمْجلِ�ِصي

.
)1(

ْحَمتِِه
َ
�ِر ِبر

َ
ْبر َعى ِبَقْلبِِه �إَِلى َمَناِزِل �ْلأَ

ْ
ْن َي�ص اُكْم ِممَّ َو�إِيَّ

)1) �لخطبة 165.

)9(  رغبة قاطفها.

)10( ما يطالبه �لنا�ض من حقوق.

)12( �لجميلة، �لخاّلبة
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كلمة التوحيد ب�ب لدخول الجّنة

ورد في �لعديد من �لرو�يات �أّن كلمة �لتوحيد باٌب لدخول �لجّنة، ولكن لكلمة �لتوحيد 

�سروطه���ا، و�إاّل فاإّنه���ا لن تثمر �لدخول �إل���ى �لجّنة و�لفوز بالر�س���و�ن؛ ففي �لرو�ية عن 

ر�سول �هلل P: »اإّن اهلل عهد اإليَّ اأن ل ياأتيني اأحٌد من اأّمتي بال اإله اإّل اهلل، ل يخلط 

به���ا �ش���يئاً اإل وجب���ت له الجّنة، قالوا: يا ر�ش���ول اهلل وما الذي يخل���ط بال اإله اإّل اهلل؟ 

ق���ال P: حر�ش���اً على الدنيا، وجمع���اً لها ومنعاً لها، يقولون ق���ول الأنبياء ويعملون 

.
(1(

عمل الجبابرة«

قها عمل �الإن�سان في هذه �لدنيا،  فهي كلمة �لتوحيد �لحقيقّية و�ل�سادقة، و�لتي ي�سدِّ

فال���ذي يق���ول ال �إل���ه �إاّل �هلل هو �لذي يوؤم���ن بالطاعة هلل وحده، فال يطي���ع �ل�سيطان وال 

يحر�ض على �لدنيا.

ول���ذ� فاإّن قو�م كلم���ة ال �إله �إاّل �هلل �أن ياأتي بها �الإن�س���ان مخل�سًا هلل عّز وجّل، باأن ال 

ي�س���رك بها �سيئًا، و�لمع�سية تنافي �الإخال�ض في كلمة �لتوحيد، ففي �لرو�ية عن ر�سول 

�هلل P: »من قال »ل اإله اإّل اهلل« مخل�ش���اً دخل الجّنة، واإخال�ش���ه بها اأن يحجزه ل 

.
(2(

اإله اإّل اهلل عّما حّرم اهلل«

الكذب ب�ب للحرم�ن من الجّنة

ال �س���ّك ف���ي �أّن �جتناب �لمعا�سي كاّف���ة، و�لمو�ظبة على �لطاع���ات و�لو�جبات، هي 

م���ن موجب���ات دخول �لجّنة، ولكن ورد ف���ي بع�ض �لرو�يات �لتحذي���ر من بع�ض موجبات 

�لحرمان من �لجّنة، و�لحّث على موجبات دخولها، ومن هذه �الأمور:

الك���ذب: ففي �لرو�ية عن ر�س���ول �هلل P: »اأنا زعيم ببيٍت في رب����ص الجّنة، وبيٍت 

)1) ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 1 �ض 195.

)2) ثو�ب �الأعمال - �ل�سيخ �ل�سدوق - �ض 5.



حياة  القلوب 86

في و�ش���ط الجّنة، وبيٍت في اأعلى الجّنة، لمن ترك المراء واإن كان محّقاً، ولمن ترك 

.
(1(

الكذب واإن كان هازًل، ولمن ح�شن خلقه«

�إّن تجّن���ب �لكذب هو باب لتجّنب �سائر �لمحّرمات، وذل���ك الأّن �سائر �لمعا�سي تجّر 

�الإن�س���ان �إلى �لكذب ليتالفى نتائج تلك �لمعا�سي، �أو لي�ستر على نف�سه ما �قترفته يد�ه، 

فف���ي �لرو�ية عن ر�س���ول �هلل P - لّما قال له رجل: �أ�ست�سرُّ بخالل �أربع: �لزنا، و�سرب 

�لخم���ر، و�ل�سرق)ة(، و�لكذب، فاأيته���ّن �سئت تركتها لك – قال P: »دع الكذب. فلّما 

وّلى هّم بالزنا، فقال: ي�ش���األني، فاإن جحدت نق�ش���ت ما جعلت له، واإن اأقررت ُحِددُت، 

ثّم هّم بال�شرق)ة(، ثّم ب�شرب الخمر، ففّكر في مثل ذلك، فرجع اإليه فقال: قد اأخذت 

.
(2(

علّي ال�شبيل كّله، فقد تركتهّن اأجمع«

ولع���ّل �لكثي���ر من �لنا����ض يجتنب �لكذب في �الأم���ور �لكبيرة، ولكّن���ه يجترئ على 

�لك���ذب ف���ي �سغائ���ر �الأم���ور، في�ست�سهل �لك���ذب في �الأم���ور �ل�سغيرة، وه���و ال يعلم 

ب���اأّن �لك���ذب من كبائر �لذن���وب، و�أّن �لعقاب عل���ى �لكذب ال فرق فيه بي���ن �ل�سغير 

و�لكبي���ر، وه���و م���ا يحّذر �الإم���ام زين �لعابدي���ن Q منه فيق���ول: »اتق���وا الكذب 

ال�ش���غير من���ه والكبي���ر، في كّل جّد وهزل، فاإّن الرجل اإذا كذب في ال�ش���غير اجتراأ 

.
(3(

عل���ى الكبي���ر«

دع الكذب جّداً وهزالً

ومن �الأمر��ض �الجتماعية �لمزمنة �لكذب مازحًا، �أو ما يتد�ول على �الأل�سن بالكذبة 

�لبي�ساء، في�سعى بع�ض �لنا�ض لكي يرّفه عن نف�سه �أو عن �الآخرين، للكذب على �الآخرين، 

ث���ّم يك�سف بع���د ذلك عن كذبه، وهذ� ال يخرجه عن كونه كاذب���ًا، كما ال يمنع من تحّقق 

�لتاأثير �ل�سلبّي للكذب عليه وعلى �الآخرين، ولذ� وردت �لرو�يات بالتحذير من هذ� �لنوع 

)1) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 68 �ض 388.

)2) ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 3 �ض 2674.

)3) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 75 �ض 136.
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من �لكذب، ففي �لرو�ية عن �الإمام علّي Q: »ل يجد عبٌد طعَم الإيمان حّتى يترك 

.
(1(

الكذب هزله وجّده«

نعم، ال فرق في �نعد�م �لثقة بين �لنا�ض ب�سبب �لكذب بين �لكذب �لجاّد و�لهازل، وهو 

بعيد عن �سفات �لموؤمنين. ولذ� كان �لكذب بابًا من �أبو�ب �ل�سّر، كما ذكرت �لرو�يات، 

فف���ي رو�ية ع���ن �أمير �لموؤمنين Q: »ال�ش���دق �ش���الح كّل �ش���يء، والكذب ف�ش���اد كّل 

.
(2(

�شيء«

خلف الوعد

وم���ن �الأمر��ض �الجتماعّية �لت���ي تدخل تحت �لكذب؛ �أن تعد �أح���دً� باأمٍر ما و�أنت ال 

 :P تري���د �لوفاء بوعدك، فاإّن هذ� من م�ساديق �لك���ذب، ففي �لرو�ية عن ر�سول �هلل

»لي�ص الخلف اأن يعد الرجل وِمن نّيته اأن يفي، ولكن الخلف اأن يعد الرجل ومن نّيته 

.
(3(

اأن ل يفي«

وع���ن �الإم���ام �ل�س���ادق Q: »ِع���َدُة الموؤمن اأخاه ن���ذٌر ل كّف���ارة له، فم���ن اأخلف 

فبخل���ف اهلل ب���داأ، ولمقت���ه تعّر����ص، وذلك قوله: {يَ���ا اأَيَُّها الَِّذيَن اآََمنُوا ِل���َم تَُقولُوَن َما َل 

.
(4(

تَْفَعُلوَن}«

�إّن �لحرج �لذي ي�سّببه خلف �لوعد �أهون بكثير من �لحرج �لذي يقع فيه �الإن�سان متى 

�أخل���ف بوع���ده؛ الأّن �الأّول قد يع���ذر فيه �الإن�سان، لعجزه عن �لفع���ل، ولكن �لثاني ال يعذر 

فيه، ولذ� على �الإن�سان �أن يحذر من �أن يعد �أحدً� باأمر وهو ال يثق من قدرته على �لوفاء 

بذل���ك �لوع���د، ففي �لرو�ية عن  �الإمام �ل�سادق Q: »ل تعدّن اأخاك وعداً لي�ص في 

.
(5(

يدك وفاوؤه«

)1) �لكافي - �ل�سيخ �لكلينّي - ج 2 �ض 340.

)2) ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهرّي - ج 2 �ض 1572.

)3) م.ن. ج 4 �ض 3574.

)4) �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 364.

)5) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّيّ - ج 75 �ض 250.
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وعل���ى �لموؤمن �أن يح���ذر من ذلك، �سّيما مع �الأطفال، لما ف���ي ذلك من تاأثير تربوّي 

�س���ّيء في نفو�سهم، الأّنه���م يرونك �لقدوة، فاإذ� ر�أو� منك ذلك ل���م يتحّرجو� من �لقيام 

به، ففي �لرو�ية عن ر�سول �هلل P: »اإّن الكذب ل ي�شلح منه جّد ول هزل، ول اأن يعَد 

الرجُل ابَنه ثّم ل ينجز له، اإّن ال�شدق يهدي اإلى البّر، واإّن البّر يهدي اإلى الجّنة، واإّن 

.
(1(

الكذب يهدي اإلى الفجور، واإّن الفجور يهدي اإلى النار«

المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

كلمة �لتوحيد باٌب لدخول �لجّنة، �إذ� �سّدقها عمل �الإن�سان. 1 .

�لكذب موجٌب لحرمان دخول �لجّنة، �سغيرً� كان �أم كبيرً�. 2 .

خلف �لوعد من م�ساديق �لكذب، وهو �أن تعد �الآخر وفي نّيتك �أن ال تفي له. 3 .

)1) ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهرّي - ج 3 �ض 2675.
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للمطالعة

»اإليمان« و »العمل«
 ف���ي كثير من �الآي���ات �لقر�آنّية يقترن ذك���ر �الإيمان بذكر �لعم���ل �ل�سالح، حّتى كان 

�الثني���ن متالزمان دونما �فتر�ق. و�لح���ّق كذلك، الأّن �الإيمان و�لعمل يكمل بع�سه �الآخر. 

فلو نفذ �الإيمان �إلى �أعماق �لنف�ض، لتجّلت �آثاره في �الأعمال حتمًا، مثله كمثل م�سباح لو 

�أ�س���اء في غرفة ل�سّع نوره من كّل نو�فذ �لغرفة. وم�سباح �الإيمان كذلك؛ لو �سّع في قلب 

 :
(1(

�إن�س���ان، ل�سطع �سعاعه من عين ذلك �الإن�سان و�أذنه ول�سانه ويده ورجله. يقول تعالى

{َوَمن يُوؤِْمن ِباهلِل َويَْعَمْل �َساِلًحا يُْدِخْلُه َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأَبًَدا}. 

اِلَحاِت لَيَ�ْستَْخِلَفنَُّهم ِفي اْلأَْر�ِض}. : {َوَعَد اهللُ الَِّذيَن اآَمنُوا ِمنُكْم َوَعِمُلوا ال�سَّ
(2(

ويقول

فاالإيم���ان بمثاب���ة جذر �سج���رة و�لعمل �ل�سالح ثمرته���ا. ووجود �لثم���ر �ل�سليم دليٌل 

عل���ى �سالمة �لج���ذر. ووجود �لجذر �ل�سليم ي���وؤّدي �إلى نمّو �لثمر �لطّي���ب. فمن �لممكن 

�أن ي�س���در عم���ٌل �سالٌح �أحيانًا عن �أفر�د لي�ض لهم �إيمان، ولكن ذلك ال يحدث با�ستمر�ر 

حتمًا. فالذي ي�سمن بقاء �لعمل �ل�سالح هو �الإيمان �لمتغلغل في �أعماق وجود �الإن�سان، 

�الإيمان �لذي ي�سع �الإن�سان دومًا �أمام م�سوؤولّياته.

الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل 

 ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازّي - ج 1 �ص 131.

)1) �سورة �لطالق: �الآية 11.

)2) �سورة �لنور: �الآية 15.





َحُمو� 
ْ
َفار اِر  �لنَّ َعَلى   

ٌ
ْبر �صَ ِقيِق 

َّ
�لر �ْلِجْلِد  َذ� 

َ
لِه َلْي�َض  ُه  �أَنَّ َو�ْعَلُمو� 

َجَزَع  ْيُتْم  �أَ
َ
�أََفر ْنَيا  �لدُّ ائِِب  َم�صَ فِي  ْبُتُموَها 

َّ
َجر َقْد  ُكْم  نَّ َفاإِ ُنُفو�َصُكْم 

 
)2(

ُتْحِرُقُه اءِ  ْم�صَ
َّ
َو�لر  

)1(
ُتْدِميِه ِة 

َ
َو�ْلَعْثر ُت�ِصيُبُه  َكِة 

ْ
و �ل�صَّ ِمَن  �أََحِدُكْم 

 )4(
 َوَقِريَن �َصْيَطاٍن

)3(
ِجيَع َحَجٍر َفَكْيَف �إَِذ� َكاَن َبْيَن َطاَبَقْيِن ِمْن َناٍر �صَ

بِِه َو�إَِذ�  ا َبْع�صاً لَِغ�صَ
َ
ه اِر َحَطَم َبْع�صُ �إَِذ� َغ�ِصَب َعَلى �لنَّ �أََعلِْمُتْم �أَنَّ َمالِكاً 

 
ُ
�ْلَكبِير �ْلَيَفُن  ا 

َ
ه يُّ

�أَ  .
)5(

ِتِه
َ
َزْجر ِمْن  ا َجَزعاً 

َ
�أَْبَو�ِبه َبْيَن  َبْت  َتَوثَّ َها 

َ
َزَجر

ِبعَِظاِم  اِر  �لنَّ �أَْطَو�ُق  �ْلَتَحَمْت  �إَِذ�  �أَْنَت  َكْيَف 
)6(

ُ
�ْلَقتِير َزُه 

َ
َله َقْد  �لَِّذي 

.)1(
َو�ِعِد  َحتَّى �أََكَلْت ُلُحوَم �ل�صَّ

)8(
 َوَن�ِصَبِت �ْلَجَو�ِمُع

)7(
�ْلأَْعَناِق

)1) �لخطبة، 183.

Q عن �أمير �لموؤمنين
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)1( زلة �لقدم.

)2(  �الأر�ض �ل�سديدة �لحّر.

)3( �لمالزم.

)4( �لرفيق و�ل�ساحب.

)5( �لنهي و�لنهر.

)6( �ل�سيخ �لكبير، �لذي خالطه �ل�سيب.

)7( جمع طوق وهو ما يحيط بالعنق.

)8( علقت، و�لجو�م���ع هي �الأغالل، و�سميت بذلك 

الأّنها تجمع �ليدين �إلى �لعنق.



�ْلأَْعَناِق  َلى  �إِ �ْلأَْيِدَي  َوَغلَّ  َد�ٍر   
َّ
�َصر ْم 

ُ
َفاأَْنَزَله �ْلَمْع�ِصَيِة  �أَْهُل  ا  مَّ

َو�أَ

َعاِت  َوُمَقطَّ
)10(

�ِن
َ
�ْلَقِطر �ِبيَل 

َ
�َصر ْم 

ُ
َو�أَْلَب�َصه

 )9(
ِباْلأَْقَد�ِم َو��ِصَي  �لنَّ َن 

َ
َوَقر

ُه َوَباٍب َقْد �أُْطبَِق َعَلى �أَْهلِِه فِي َناٍر 
ُّ
َتدَّ َحر �ِن فِي َعَذ�ٍب َقِد ��صْ

َ
ير �لنِّ

 َوَل 
)12(

ا
َ
ٌب �َصاِطٌع َوَق�ِصيٌف َهائٌِل َل َيْظَعُن ُمقِيُمه

َ
 َوَله

)11(
ا َكَلٌب َوَلَجٌب

َ
َله

�أََجَل  َوَل  َفَتْفَنى  �ِر  لِلدَّ َة  ُمدَّ َل 
)13(

ا
َ
ُكُبوُله ُم  ُتْف�صَ َوَل  َها 

ُ
�أَ�ِصير ُيَفاَدى 

.
)1(

ى ِم َفُيْق�صَ
ْ
لِْلَقو

)1) �لخطبة، 109.

)9( مقّدم �لر�أ�ض.

)10( قم�سان، و�لقطر�ن: مادة كريهة �لر�ئحة تدهن 

بها �الأبل �لجرباء.

)11( �ل�سدة، و�للجب: �ل�سوت �لمرتفع.

)12( ال يخرج منها.

)13( ال تك�سر �أغاللها.
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�سف�ت جهّنم

�إّن �لعذ�ب �الإلهّي �لمقّدر للع�ساة في هذه �لدنيا هو نار جهّنم في �الآخرة، وقد وردت 

�لعديد من �لرو�يات في و�سف جهّنم ونارها، ومن هذ� �لو�سف ما ورد في هذه �لكلمات 

.Q عن �الأمير

�إّن ِقّم���ة �لو�س���ف في عذ�ب جهّن���م، هو عندما ي�سب���ح �الإن�سان �لوق���ود �لذي ي�سعل 

ْت  �لن���ار، {َفاإِْن لَ���ْم تَْفَعُلوا َولَْن تَْفَعُل���وا َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّت���ي َوُقوُدَها النَّا�ُض َواْلِحَج���اَرُة اأُِعدَّ

.
(1(

ِلْلَكاِفِريَن}

ـ القيود واالأغالل

وُه * ثُمَّ  لق���د و�سف �لقر�آن �لكريم �لغّل �لذي يحيط بالكافر يوم �لقيامة{ُخُذوُه َفُغلُّ

.
(2(

ُعوَن ِذَراًعا َفا�ْسُلُكوُه }
ْ
َلٍة َذْرُعَها �َسب ْل�سِ وُه * ثُمَّ ِفي �سِ لُّ اْلَجِحيَم �سَ

 عن ر�سول �هلل P -: »لو اأّن حلقًة واحدًة من ال�شل�شلة التي طولها �شبعون ذراعاً، 

.
(3(

و�شعت على الدنيا لذابت الدنيا من حّرها«

ـ رحالت داخل جهّنم

اأحنف! ينحدرون  يا  راأيَتهم  »فلو  �أهل جهّنم:  Q وهو ي�سف  �الإمام علّي  عن 

مع  واأقرنوا  القطران،  من  المقّطعات  األب�شوا  وقد  جبالها،  وي�شعدون  اأوديتها  في 

عقاربها  عليهم  �شّدت  حريق  من  اأُخ��ذ  باأ�شواأ  ا�شتغاثوا  ف��اإذا  و�شياطينها،  فّجارها 

.
(4(

وحياتها؟«

)1) �سورة �لبقرة، �الآية 24.

)2) �سورة �لحاقة، �الآية 32.

)3)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 8 �ض 280.

)4)  م.ن. ج 7 �ض 221.
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ـ ثي�ب اأهل الن�ر

.
(1(

{�َسَراِبيُلُهم مِّن َقِطَراٍن َوتَْغ�َسى ُوُجوَهُهْم النَّاُر }

عن ر�سول �هلل P: »لو اأّن �شرباًل من �شرابيل اأهل النار عّلق بين ال�شماء والأر�ص، 

.
(2(

لمات اأهل الدنيا من ريحه«

ـ طع�م اأهل الن�ر

.
(3(

ِريٍع * َل يُ�ْسِمُن َوَل يُْغِني ِمن ُجوٍع} �َض لَُهْم َطَعاٌم اإِلَّ ِمن �سَ
ْ
{لَّي

ر�س���ول �هلل P: »ال�ش���ريع �ش���يء يكون في النار ي�ش���به ال�ش���وك، اأمّر من ال�ش���بر، 

.
(4(

واأنتن من الجيفة، واأ�شّد حّراً من النار، �شّماه اهلل ال�شريع«

ـ �سراب اأهل الن�ر

ِديٍد}: »يقّرب �إليه فيكرهه،  اء �سَ ع���ن ر�سول �هلل P في قول���ه تعالى: {َويُ�ْسَقى ِمن مَّ

دن���ي منه �سوى وجهه، ووقع فروة ر�أ�سه، فاإذ� �س���رب قّطع �أمعاءه، حّتى يخرج من 
ُ
ف���اإذ� �أ

ْمَعاءُهْم} ويقول عّز من قائل:{َواإِن  َع اأَ دب���ره، يقول �هلل ع���ز وجل:{َو�ُسُقوا َماء َحِميًما َفَقطَّ

.
(5(

يَ�ْستَِغيثُوا يَُغاثُوا ِبَماء َكاْلُمْهِل يَ�ْسِوي اْلُوُجوَه}

ـ اأبواب جهّنم

: »اأّن 
(6(

ْنُهْم} ْبَواٍب لُِّكلِّ بَاٍب مِّ ع���ن �الإمام �لباقر Q في قوله تعالى: {لََها �َسْبَع���ُة اأَ

اهلل جعلها �شبع دركات:

اأعاله���ا الجحي���م، يقوم اأهلها على ال�ش���فا منها، تغلي اأدمغته���م فيها كغلي القدور 

بما فيها.

)1) �سورة �بر�هيم، �الآية 50.

)2) بحار �الأنو�ر �لعالمة �لمجل�سي، ج 8 �ض 280.

)3) �سورة �لغا�سية، �الآية 7.

)4)بحار �الأنو�ر �لعالمة �لمجل�سي،  ج 7 �ض 169.

)5)  م.ن. ج 8 �ض 244.

)6) �سورة �لحجر، �الآية 44.
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والثانية: لظى، نّزاعة لل�شوى، تدعو من اأدبر وتولى، وجمع فاأوعى. 

والثالثة: �شقر، ل تبقي ول تذر، لواحة للب�شر، عليها ت�شعة ع�شر. 

والرابعة: الحطمة، ومنها يثور �شرر )ترمي ب�شرر( كالق�شر، كاأّنها جمالت �شفر...

 والخام�شة: الهاوية، فيها مالأ يدعون: يا مالك اأغثنا، فاإذا اأغاثهم جعل لهم اآنية 

من �شفر من نار فيه �شديد ماء ي�شيل من جلودهم كاأّنه مهل... 

وال�شاد�شة: هي ال�شعير، فيها ثالثمائة �شرادق من نار... 

وال�ش���ابعة: جهّنم، وفيها الفلق، وهو جب في جهّنم اإذا فتح اأ�ش���عر النار �شعراً، وهو 

.
(1(

اأ�شّد النار عذاباً«

ر ب�ب من اأبواب جهّنم
ّ
ـ التكب

من �أعظم �الأمر��ض �الخالقية �لتي تفتر�ض �الإن�سان فتورده �لنار، �لتكّبر، و�لتكّبر هو 

ْجَمُعوَن * اإِلَّ  ُهْم اأَ �لمر�ض �لذي �أودى باإبلي�ض �إلى �لنار، قال تعالى: {َف�َسَجَد اْلَماَلِئَكُة ُكلُّ

.
(2(

اإِْبِلي�َض ا�ْستَْكبََر َوَكاَن ِمْن اْلَكاِفِريَن}

وه���ذ� �لكب���ر �إذ� �أ�س���اب �الإن�سان �أحبط كّل م���ا قام به من خير �أو يق���وم به، فاإبلي�ض 

 :Q كان م���ن �لعابدين ولكّنه ب�سبب كبره هذ� �أحبط عمله، ففي �لرو�ية  �الإمام علّي

»فاعتب���روا بم���ا كان من فع���ل اهلل باإبلي�ص، اإذ اأحبط عمله الطوي���ل وجهده الجهيد... 

.
(3(

عن كبر �شاعة واحدة ! فمن ذا بعد اإبلي�ص ي�شلم على اهلل بمثل مع�شيته«

ول���ذ� كان �لتكّب���ر �سفة �أخالقية ذميمة من �سفات �أهل �لنار، فقد ورد عن ر�سول 

.
(4(

�هلل P: »ثالثة من خالئق اأهل النار: الكبر، والعجب، و�شوء الخلق«

ر
ّ
اأق�س�م التكب

 1 - التكّبر على اهلل عّز وجّل: وذلك باالمتناع عن �الإيمان به، و�ال�ستكبار عن طاعته 

)1)   بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 8 �ض 290.

)2) �سورة �لحجر، �الآية 30.

)3)   نهج �لبالغة، �لخطبة 192.

)4)   ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 1 �ض 472.
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وعبادت���ه. وهو �أفح�ض �أنو�ع �لكفر، و�أب�سع �أنو�ع �لتكّبر، كما كان عليه فرعون ونمرود 

و�أ�سر�بهما من طغاة �لكفر وجبابرة �اللحاد.

 2 - التكّب���ر عل���ى الأنبي���اء: وذل���ك بالترفع عن ت�سديقهم و�الذع���ان لهم، وهو دون 

�الأّول وقريب منه.

 3 - التكّب���ر عل���ى النا����ص: وذلك بازدر�ئهم و�لتعالي عليه���م باالأقو�ل و�الأفعال، ومن 

ه���ذ� �لنوع �لتكّبر على �لعلماء �لمخل�سين، و�لترفع عن م�سائلتهم و�النتفاع بعلومهم 

و�إر�سادهم، مما يف�سي بالم�ستكبرين �إلى �لخ�سر�ن و�لجهل بحقائق �لدين، و�أحكام 

�ل�سريعة �لغر�ء.

ر
ّ
درج�ت التكب

 وهكذ� تتفاوت درجات �لتكّبر و�بعاده بتفاوت �أعر��سه �سّدة و�سعفًا. 

فالدرج���ة الأّول���ى: وهي �لتي كمن �لتكّبر في �ساحبها، فعالجه بالتو��سع، ولم تظهر 

عليه �أعر��سه وم�ساوئه. 

والدرج���ة الثاني���ة: وه���ي �لتي نم���ا �لتكّبر فيها، وتجل���ت �أعر��س���ه باال�ستعالء على 

�لنا�ض، و�لتقّدم عليهم في �لمحافل، و�لتبختر في �لم�سي.

 والدرجة الثالثة: وهي �لتي طغى �لتكّبر فيها، وتفاقمت م�ساعفاته، فجن �ساحبها 

بجن���ون �لعظمة، و�الإفر�ط في حّب �لجاه و�لظه���ور، فطفق يلهج في محا�سنه وف�سائله، 

و��ستنقا�ض غيره و��ست�سغاره. وهذه �أ�سو�أ درجات �لتكّبر، و�أ�سّدها �سلفًا وعتوً�.

عالج الكبر

�إّن عالج حالة �لكبر و�لخيالء �لتي قد يبتلي بها �الإن�سان هو في تذّكر �أمور:

1� تذّك���ر ما م�ش���ى: فاإّن عل���ى �الإن�سان �أن يتذّكر ن�ساأته حيث كان عاجزً� ال يملك قوًة 

وال حيل���ة، فكيف يتكب���ر، ففي �لرو�ية عن �الإم���ام علّي Q: »اأم هذا الذي اأن�ش���اأه 

في ظلمات الأرحام، و�ش���غف الأ�ش���تار، نطفة دهاقاً... حّتى اإذا قام اعتداله وا�شتوى 
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.
(1(

مثاله نفر م�شتكبراً«

2� تذّكر ما �شياأتي: فاإّن �الإن�سان �إذ� ما تدّبر في م�ستقبله، و�أّنه �سوف ي�ساب بالعجز 

عندم���ا يتقّدم به �ل�سّن، فال يتمّك���ن من �أن يقوم بخدمة نف�سه، �إاّل �أن يعينه �الآخرون 

عل���ى ذل���ك، علم �أّن���ه ال يحّق ل���ه �أن يتكّبر على غيره، فف���ي �لرو�ية ع���ن �الإمام علّي 

Q: »عجبت لبن اآدم اأّوله نطفة، واآخره جيفة، وهو قائم بينهما وعاء للغائط، 

.
(2(

ثّم يتكبر!«

3� التدّبر بواقع اأمره: فاإّن �الإن�سان ال يملك من �أمره �سيئًا، فهو وفي عّز قّوته وقدرته 

و�سبابه، ووفرة من ماله، ال يملك من �أمره �سيئًا، فالمر�ض �إذ� حّل به �أقعده �لفر��ض 

ف�س���ار عاجزً� عن كّل �س���يء، وعجز �الأطباء عن �سفائه، فلم���اذ� يتكّبر، فعن �الإمام 

�لباقر Q: »عجباً للمختال الفخور! واإّنما ُخلق من نطفة، ثّم يعود جيفة، وهو 

.
(3(

فيما بين ذلك ل يدري ما ي�شنع به«

4� اأن يتذّك���ر عظم���ة اهلل: فع���ن �الإمام �لح�سن Q: »ل ينبغ���ي لمن عرف عظمة 

اهلل اأن يتعاظ���م، ف���اإّن رفع���ة الذين يعلمون عظمة اهلل اأن يتوا�ش���عوا، و)عّز( الذين 

.
(4(

يعرفون ما جالل اهلل اأن يتذّللوا )له(«

5� المواظب���ة عل���ى العبادات: فاإّن �لعباد�ت �لتي �سّرعها �هلل لهذ� �الإن�سان؛ من �سوٍم 

و�سالٍة وغيرهما، لم تكن �إاّل لحكمٍة �أر�دها �هلل منها، ومن ذلك معالجة حالة �لكبر 

لديه، ففي �لرو�ية  عن �الإمام علّي Q: »وعن ذلك ما حر�ص اهلل عباده الموؤمنين 

بال�شلوات والزكوات، ومجاهدة ال�شيام في الأّيام المفرو�شات، ت�شكيناً لأطرافهم، 

وتخ�ش���يعاً لأب�شارهم، وتذلياًل لنفو�شهم، وتخفي�شاً )تخ�شيعاً( لقلوبهم، واإذهاباً 

للخي���الء عنه���م... انظروا اإلى ما ف���ي هذه الأفعال من قمع نواج���م الفخر، وقدع 

)1)  نهج �لبالغة، �لخطبة 83.

)2)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 70 �ض 234.

)3)  م.ن. ج 70 �ض 230.

)4)  م.ن.ج 75 �ض 105.
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.
(1(

)قطع( طوالع الكبر«

6� التفك���ر بالوعي���د بالعذاب الموعود للمتكّب���ر: فقد وردت �لرو�يات توِعد بالعذ�ب 

ف���ي جهّنم للمتكّبر، فعن �الإم���ام �ل�سادق Q: »اإّن في جهّن���م لوادياً للمتكّبرين 

يق���ال ل���ه �ش���َقر، �ش���كا اإلى اهلل ع���ّز وجّل �ش���ّدة حّره، و�ش���األه اأن ي���اأذن ل���ه اأن يتنّف�ص، 

.
(2(

فتنّف�ص فاأحرق جهّنم«

المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

و�سف جهّنم �لو�رد في �لرو�يات هو لتحذير �الإن�سان من عظم �لذنب �لذي يرتكبه  1 .

في هذه �لدنيا.

�لتكّبر باب من �أبو�ب جهّنم. 2 .

اأق�شام التكّبر:. 3 �لتكّبر على �هلل، على �الأنبياء، على �سائر �لنا�ض.

� عالج التكّبر يكون ب�:

1� تذّكر ما م�سى. 

2� تذّكر ما �سياأتي. 

3� �لتدّبر بو�قع �أمره و�أّنه ال يملك من �أمره �سيئًا. 

4� �أن يتذّكر عظمة �هلل. 

5� �أن يو�ظب على �لعباد�ت. 

6� �أن يتذّكر �لعذ�ب �الإلهّي.

)1) نهج �لبالغة، �لخطبة، 192.

)2) بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 70 �ض 189.
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للمطالعة

���وا اأَنُف�َسُكْم ُه���َو اأَْعَلُم ِبَمِن  �إّن �لق���ر�آن يخاط���ب جمي���ع �لم�سلمين فيقول:{َف���اَل تَُزكُّ

. �إّن م�سدر هذ� �لعمل ه���و �الإعجاب بالنف�ض و�لغ���رور، و�لعجب �لذي يتجّلى 
(1(

اتََّق���ى}

�سيئًا ف�سيئًا في �سورة �متد�ح �لذ�ت وتزكية �لنف�ض، بينما ينتهي في نهاية �لمطاف �إلى 

�لتكّب���ر و�ال�ستعالء عل���ى �الآخرين. �إّن هذه �لعادة �لفا�سدة - م���ع �الأ�سف - من �لعاد�ت 

�ل�سائع���ة بين كثير من �ل�سع���وب و�لفئات و�الأ�سخا�ض، وهي م�س���در �لكثير من �لماآ�سي 

�الجتماعّي���ة و�لحروب وح���االت �ال�ستعالء و�ال�ستعمار. �إّن �لتاري���خ يرينا كيف �أّن بع�ض 

�الأمم في �لعالم كانت تزعم تفّوقها على �ل�سعوب و�الأمم �الأخرى، تحت وطاأة هذ� �ل�سعور 

و�الإح�سا�ض �لكاذب، ولهذ� كانت تمنح لنف�سها �لحّق في �أن ت�ستعبد �الآخرين، وتّتخذهم 

الأنف�سه���ا خ���واًل وعبيدً�. لقد كان �لع���رب �لجاهلّيون مع كّل �لتخّل���ف و�النحطاط و�لفقر 

�ل�سامل �لذي كانو� يعانون منه، يرون �أنف�سهم )�لعن�سر �الأعلى(، بل وكانت هذه �لحالة 

�سائ���دة حّت���ى بين قبائلهم؛ حيث كان بع����ض �لقبائل يرى نف�سه �الأف�س���ل و�الأعلى. ولقد 

ت�سّب���ب �الإح�سا�ض بالتفّوق لدى �لعن�سر �الألمانّي و�الإ�سر�ئيلّي في وقوع �لحروب �لعالمّية 

�أو �لح���روب �لمحلّية. ولق���د كان �ليهود و�لن�سارى في �سدر �الإ�س���الم يعانون - �أي�سًا - 

من هذ� �الإح�سا����ض و�ل�سعور �لخاطئ وهذ� �لوهم، ولهذ� كانو� ي�ستثقلون �لخ�سوع �أمام 

حقائ���ق �الإ�س���الم، ولهذ� �ل�سبب �سّدد �لقر�آن �لكريم �لنكي���ر - في �الآية �لالحقة �لثانية 

- عل���ى هذ� �لت�س���ّور، و�سجب ه���ذ� �لوهم، وهم �لتف���وق �لعن�سرّي، ويعتب���ره نوعًا من 

�لك���ذب على �هلل و�الفتر�ء عليه �سبحانه، ومع�سية كب���رى وذنبًا بّينًا؛ �إذ يقول �سبحانه: 

)1) �سورة �لنجم: �الآية 32.
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ِبينًا} �أي �أنظر كيف �أن هذه �لجماعة  {انُظ���ْر َكيَف يَْفتَُروَن َعَلى اهلِل الَكِذَب َوَكَفى ِبِه اإِْثًما مُّ

بافتعالها لهذه �لف�سائل و�دعائها لنف�سها من ناحية، ون�سبتها �إلى �هلل من ناحية �أخرى، 

تكذب على �هلل، ولو لم يكن لهذه �لجماعة �أّي ذنٍب �إاّل هذ� لكفى في عقوبتهم.

الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل 

 ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازّي - ج 3 �ص 267.



ِة ُزَمر�ً َقْد �أُِمَن �ْلَعَذ�ُب َو�ْنَقَطَع  ْم �إَِلى �ْلَجنَّ
ُ
ه � َربَّ

ْ
َقو َو�ِصيَق �لَِّذيَن �تَّ

�ْلَمْثَوى  و�  َوَر�صُ  
ُ
�ر �لدَّ ِبِهُم  ْت  َو�ْطَماأَنَّ اِر  �لنَّ َعِن  َوُزْحِزُحو�  �ْلعَِتاُب 

َباِكَيًة  ْم 
ُ
َو�أَْعُيُنه َز�ِكَيًة  ْنَيا  �لدُّ فِي  ْم 

ُ
�أَْعَماُله َكاَنْت  �لَِّذيَن  �َر 

َ
َو�ْلَقر

ُهْم َلْيًل 
ُ
ار

َ
تِْغَفاًر� َوَكاَن َنه

ْ
عاً َو��ص ار�ً َتَخ�صُّ

َ
ْم فِي ُدْنَياُهْم َنه

ُ
َوَكاَن َلْيُله

َة َماآباً َو�ْلَجَز�َء َثَو�باً َوكاُنو� �أََحقَّ  ُم �ْلَجنَّ
ُ
�صاً َو�ْنقَِطاعاً َفَجَعَل �لُل َله َتَوحُّ

.
)1(

ِبها َو�أَْهَلها فِي ُمْلٍك َد�ئٍِم َوَنعِيٍم َقائٍِم

)1)  �لخطبة، 190.

Q عن �أمير �لموؤمنين

جنّة الر�سوان 12
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ر�سوان اهلل

�إّن �أعظ���م م���ا يناله �أهل �لجّن���ة من �لنعم �لمعنوّية، ر�س���و�ن �هلل عّز وجّل ولقاء �هلل 

�لذي هو غاية ما يريدونه من نعيم تلك �لجّنة.

{َوَعَد اهللُ اْلُموؤِْمِني���َن َواْلُموؤِْمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَم�َساِكَن 

(1(

َواٌن مَِّن اهلِل اأَْكبَُر َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} َطيِّبًَة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َوِر�سْ

وم���ا يقابل ذل���ك هو �لعذ�ب �لذي ينتظر م���ن كان م�سيره دخول �لن���ار، وهو �أّنه لن 

ينال لقاء �هلل عّز وجّل، ولذ� نقر�أ في دعاء كميل: »وهبني... �شبرت على عذابك فكيف 

اأ�شبر على فراقك«.

.
(2(

يُر} َواَن اهلِل َكَمن بَاء ِب�َسْخٍط مَِّن اهلِل َوَماأَْواُه َجَهنَُّم َوِبْئ�َض اْلَم�سِ {اأََفَمِن اتَّبََع ِر�سْ

ويعّبر �لق���ر�آن �لكريم عن هذ� �لر�سا �لذي ينالهم بالفوز �لعظيم، قال تعالى: {َقاَل 

ْدُقُهْم لَُه���ْم َجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحِتَها الأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها اأَبًَدا  اِدِقيَن �سِ اهللُ َه���َذا يَْوُم يَنَفُع ال�سَّ

.
(3(

وْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم} َي اهللُ َعْنُهْم َوَر�سُ �سِ رَّ

الوالية هلل ولر�سوله

وَن َمْن َحادَّ اهللَ َوَر�ُسولَُه َولَْو  ق���ال تعالى:{َل تَِجُد َقْوًما يُوؤِْمنُوَن ِب���اهلِل َواْليَْوِم اْلآِخِر يَُوادُّ

يَرتَُه���ْم اأُْولَِئَك َكتََب ِفي ُقُلوِبِهُم اْلإِيَماَن َواأَيََّدُهم  ْو اأَْبنَاءُهْم اأَْو اإِْخَوانَُهْم اأَْو َع�سِ َكانُ���وا اآبَاءُهْم اأَ

وا  َي اهللُ َعْنُهْم َوَر�سُ ْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َر�سِ ْنُه َويُْدِخُلُهْم َجنَّ���اٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْلأَ ِبُروٍح مِّ

.
(4(

َعْنُه اأُْولَِئَك ِحْزُب اهلِل اأََل اإِنَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}

)1) �سورة �لتوبة، �الآية 72.

)2) �سورة �آل عمر�ن، �الآية 162.

)3) �سورة �لمائدة، �الآية 119.

)4) �سورة �لمجادلة، �الآية 22.
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ال يجتم���ع حّبان في قلب �إن�ساٍن و�حٍد، بل �إّم���ا �أن يكون محّبًا هلل عّز وجّل، ومو�ليًا له 

والأوليائه، �أو �أن يكون محّبًا لل�سيطان مطيعًا له والأوليائه.

�إّن ح���ّب �الآباء و�الأبناء و�الإخو�ن و�لع�سيرة �سيء مم���دوح، ودليل على عمق �لعو�طف 

�الإن�سانّي���ة، �إاّل �أّن ه���ذه �لمحّب���ة حينم���ا تكون بعيدة ع���ن حّب �هلل تعال���ى، فاإّنها �ستفقد 

ًا باالأق�سام �الأربعة  خا�سّيته���ا. ومن �لطبيعي جّدً� �أّن َمن يتعّلق بهم �الإن�سان لي�ض مخت�سّ

�لت���ي ��ستعر�سته���ا �الآية �لكريم���ة، ولكن ه���وؤالء �أقرب عاطفّي���ًا من غيره���م لالإن�سان، 

وبمالحظة �لموقف من هوؤالء �سيت�سح �لموقف من �الآخرين.

�سف�ت اأهل الر�سوان

يتط���ّرق �لقر�آن �لكريم �إل���ى �لجز�ء �لعظيم له���ذه �لمجموعة، �لت���ي �سّخرت قلوبها 

لع�سق �هلل تعالى، حيث ي�ستعر�ض خم�سة من �أو�سافهم، و�لتي يمّثل بع�سها مددً� وتوفيقًا 

من �هلل تعالى:

يَم���اَن}. فاالإن�سان �إذ� ترك �أعد�ء   الأّول: يق���ول تعال���ى: {اأُْولَِئَك َكتََب ِفي ُقُلوِبِهُم اْلإِ

�هلل، جاءه �الإمد�د �الإلهّي ب�سورة ��ستقر�ر �الإيمان، حيث عّبر عنه ب� )كتب(. 

ْنُه}، هذه �لروح �الإلهّية نوع من �لحياة �لمعنوّية  الثاني: يقول تعالى: {َواأَيََّدُهم ِبُروٍح مِّ

�لجديدة، �لتي �أفا�سها �هلل تعالى على �لموؤمنين.

موجب�ت نيل ر�سوان اهلل

1� �شخط النف�ص: وذلك الأّن �لنف�ض �الأّمارة بال�سوء تدعو �الإن�سان �إلى �لمع�سية، و�إلى 

�لخ���روج ع���ن طاعة �هلل، وفي �سخطها طاع���ة �هلل ونيل ر�سو�نه؛ فف���ي و�سّية لقمان 

Q البن���ه: »يا بنّي من يرد ر�ش���وان اهلل ي�ش���خط نف�ش���ه كثيراً، ومن ل ي�ش���خط 

.
(1(

نف�شه ل ير�شى به«

2� الطاع���ة في ال�ش���غيرة والكبي���رة: فعن �الإمام علّي Q: »اإّن اهلل تبارك وتعالى 

اأخفى اأربعة في اأربعة: اأخفى ر�ش���اه في طاعته؛ فال ت�شت�ش���غرّن �ش���يئاً من طاعته 

)1)  ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 2 �ض 1098.
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.
(1(

فربما وافق ر�شاه واأنت ل تعلم«

3� الإح�ش���ان اإل���ى النا�ص: فع���ن �الإمام علّي Q: »اأي�ش���ّرك اأن تكون من حزب اهلل 

الغالبي���ن؟ ات���ق اهلل �ش���بحانه، واأح�ش���ن ف���ي كّل اأم���ورك، ف���اإّن اهلل مع الذي���ن اتقوا 

.
(2(

والذين هم مح�شنون«

4� التم�ّش���ك بولي���ة اأولي���اء اهلل: فعن ر�س���ول �هلل P: »َمن اأحبَّ اأن يركب �ش���فينة 

النج���اة، وي�شتم�ش���ك بالع���روة الوثق���ى، ويعت�ش���م بحب���ل اهلل المتين، فلي���واِل علّياً 

بعدي، وليعاِد عدّوه، ولياأتّم بالأئّمة الهداة من ولده، فاإّنهم خلفائي واأو�شيائي... 

.
(3(

حزبهم حزبي، وحزبي حزب اهلل عّز وجّل، وحزب اأعدائهم حزب ال�شيطان«

وع���ن �الإم���ام �لباق���ر Q: »بن���ي الإ�ش���الم على خم����ص: على ال�ش���الة، وال���زكاة، 

.
(4(

وال�شوم، والحّج، والولية، ولم ُيناَد ب�شيء كما نودي بالولية«

وع���ن عمرو بن حنظلة، قال: »�ش���األُت اأب���ا عبد اهلل Q عن رجلين من اأ�ش���حابنا 

بينهما منازعة في دين اأو ميراث، فتحاكما اإلى ال�شلطان اأو اإلى الق�شاة؛ اأيحّل ذلك؟ 

فق���ال: م���ن تحاك���م اإليهم في ح���ّق اأو باطل فاإّنما تحاكم اإلى الطاغ���وت، وما يحكم له 

فاإّنما ياأخذ �ش���حتاً، واإن كان حّقاً ثابتاً له، لأّنه اأخذه بحكم الطاغوت،وقد اأمر اهلل اأن 

اُغوِت َوَقْد اأُِمُرواْ اأَن َيْكُفُرواْ  يكفر به، قال اهلل تعالى: { ُيِريُدوَن اأَن َيَتَحاَكُمواْ اإَِلى الطَّ

«. قلت: فكيف ي�ش���نعان؟ قال Q: »ينظران )اإلى( من كان منكم، مّمن قد 
(5(

ِبِه}

روى حديثن���ا، ونظ���ر في حاللن���ا وحرامنا، وعرف اأحكامنا، فلير�ش���وا به حكماً، فاإّني 

ق���د جعلت���ه عليكم حاكم���اً، فاإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فاإّنما ا�ش���تخّف بحكم اهلل، 

.
(6(

وعلينا رّد، والراّد علينا الراّد على اهلل، وهو على حّد ال�شرك باهلل«

)1)  و�سائل �ل�سيعة )�آل �لبيت( - �لحر �لعاملي - ج 1 �ض 117.

)2)  ميز�ن �لحكمة - محّمد �لري�سهري - ج 1 �ض 600.

)3)  بحار �الأنو�ر - �لعاّلمة �لمجل�سّي - ج 38 �ض 92.

)4)  �لكافي - �ل�سيخ �لكليني - ج 2 �ض 18.

)5) �سورة �لن�ساء، �الآية 60.

)6)  و�سائل �ل�سيعة )�آل �لبيت( - �لحر �لعاملّي - ج 27 �ض 137.
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المفاهيم الأ�سا�س

3-2-1

�لفوز �لعظيم الأهل �لجّنة هو في نيلهم ر�سو�ن �هلل عّز وجّل. 1 .

�سخ���ط �لنف����ض، �لطاعة ف���ي �ل�سغي���رة و�لكبيرة،  موجب���ات ني���ل ر�ش���وان اهلل: . 2

�الإح�سان �إلى �لنا�ض، و�لتم�ّسك بوالية �أولياء �هلل.

. 3 .Q بيعة �لولّي �لفقيه في ع�سر �لغيبة �متد�د لوالية �الأئّمة

للمطالعة

الجزاء المعنويّ ألهل الجنـّة
ت�سير �الآية �إلى �لجز�ء �لمعنوّي �لمعّد لهوؤالء، وهو ر�سى �هلل تعالى عنهم، �لمخت�ّض 

بالموؤمني���ن �لحقيقّيي���ن، وهو �أه���ّم و�أعظم جز�ء، ويف���وق كّل �لنع���م و�لعطايا �الأخرى، 

ور�س���و�ن م���ن �هلل �أكب���ر. �إّن �للذة �لمعنوّي���ة و�الإح�سا�ض �لروحّي، �لذي يح����ضّ ويلتّذ به 

�الإن�س���ان عند �سعوره بر�سى �هلل �سبحانه وتعالى عنه، ال يمكن �أن ي�سفه �أّي ب�سر، وعلى 

ق���ول بع�ض �لمف�ّسرين، فاإّن ن�سمًة ولحظ���ًة من هذه �للّذة �لروحّية تفوق نعم �لجّنة كّلها، 

ومو�هبه���ا �لمختلف���ة و�لمتنوعة و�لالمتناهية. م���ن �لطبيعّي �أّننا ال ن�ستطي���ع �أن نج�ّسم 

ونر�سم �سورة في �أفكارنا، عن �أّي نعمة من نعم �لحياة �الأخرى، ونحن في قف�ض �لحياة 

�لدني���ا وحياتها �لمح���دودة، فكيف �سن�سل �إل���ى �إدر�ك هذه �لنعم���ة �لمعنوّية و�لروحّية 
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�لكب���رى؟ ! نعم، يمك���ن �إيجاد ت�سّور �سعيف ع���ن �الختالفات �لمادّي���ة و�لمعنوّية، �لتي 

نعي�سه���ا في ه���ذه �لدنيا، فمثاًل يمك���ن �إدر�ك �الختالف في �للّذة، بي���ن �للقاء ب�سديٍق 

عزي���ٍز جّدً� بعد فر�ق طويل، ول���ّذة �الإح�سا�ض �لروحّي �لخا�ّض �لذي يعتري �الإن�سان عند 

�إدر�كه، �أو حّله لم�ساألة علمّية معّقدة، �سرف في تح�سيلها و�لو�سول �إلى دقائقها �ل�سهور، 

ب���ل �ل�سني���ن، �أو �الن�سد�د �لروحّي �ل���ذي يبعث على �لن�ساط و�لج���ّد في لحظات خلو�ض 

�لعب���ادة، �أو �لن�سوة عند توّج���ه �لقلب وح�سوره في مناجاة تمت���زج بهذ� �لح�سور، وبين 

�لل���ّذة �لتي نح�ّض بها من تناول طعام لذيذ و�أمثالها م���ن �للذ�ئذ، ومن �لطبيعّي �أّن هذه 

�للذ�ئ���ذ �لمادّية، ال يمك���ن مقارنتها باللذ�ئذ �لمعنوّية، وال يمكن �أن ت�سل �إلى م�ساّفها. 

من هنا يت�سح �لت�سّور �لخاطئ، لمن يقول باأّن �لقر�آن �لكريم عندما يتحّدث عن �لجز�ء 

و�لعطاء �الإلهّي، �لذي �سيناله �لموؤمنون �ل�سالحون، يوؤّكد على �لنعم �لمادّية، وال يتطّرق 

�إلى �لنو�حي �لمعنوّية، الأّن �لجملة �أعاله - �أي: ر�سو�ن من �هلل �أكبر - ذكرت �أّن ر�سو�ن 

���ة و�أّنها وردت ب�سيغ���ة �لنكرة، وهي تدّل عل���ى �أّن ق�سمًا  �هلل �أكب���ر م���ن كّل �لنعم، خا�سّ

م���ن ر�س���و�ن �هلل �أف�سل من كّل �لنع���م �لمادّية �لموجودة في �لجّنة، وه���ذ� يبّين �لقيمة 

�ل�سامي���ة لهذ� �لعطاء �لمعن���وّي. �إّن �لدليل على �أف�سلّية �لج���ز�ء �لمعنوّي و��سح �أي�سًا، 

الأّن �ل���روح في �لو�ق���ع بمثابة )�لجوهر( و�لج�س���م بمكان )�ل�س���دف(، فالروح كاالآمر 

و�لقائ���د، و�لج�سم كالجن���دّي �لمطيع و�لمنّفذ، فالتكامل �لروح���ّي هو �لهدف، و�لج�سم 

و�سيلة، ولهذ� �ل�سبب، فاإّن �إ�سعاعات �لروح و�آفاقها �أو�سع من �لج�سم، و�للذ�ئذ �لروحّية 

ال يمكن قيا�سها ومقارنتها باللذ�ئذ �لمادّية و�لج�سمية، كما �أّن �الآالم �لروحّية �أ�سّد �ألمًا 

م���ن �الآالم �لج�سمّية. وفي �لنهاي���ة �أ�سارت �الآية �إلى جميع هذه �لنعم �لمادّية و�لمعنوّية، 

وعّبرت عنها باأّن ذلك هو �لفوز �لعظيم.

الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل 

 ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازّي - ج 6 - �ص 123  
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