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لا 5ةمّدقم

المقّدمة

الحم���د هلل رّب العالمين، وال�سالة وال�سالم عل���ى المبعوث رحمًة للعالمين وقدوًة 

للموؤمنين اأبي القا�سم محّمد وعلى اآله الّطيبين الطاهرين.

بعد اأن القى كت���اب الموعظة ال�سادر عن مركز نون للتاأليف والترجمة في جمعية 

المع���ارف االإ�سالمّية �س���دى اإيجابّيًا لدى العلماء الكرام، �سع���ى المركز لو�سع اثنتي 

ع�س���رة موعظ���ة جديدة لتكون م���اّدة وعظّية بي���ن اأيديهم. وهذه المواع���ظ المختارة 

م�ستق���اة من حاجة بع�ض مجتمعاتنا وبيئاتنا، ومّما ق���د يعانيه بع�ض االأخوة االأعّزاء، 

ول���م نتعّر�ض ل�سلب الم�ساكل االجتماعية الجزئّية، تاركين ذلك لوعي وخبرة العلماء 

الكرام، مكتفين باالإ�سارة؛ الأّن اللبيب تغنيه االإ�سارة، وعليه اأن يفّرع االأمثلة من البيئة 

اّلتي يعي�سها.

وحي���ث اإّن هذه المواعظ ال ُتعطى اإاّل الأهله���ا، ولمن يريد تهذيب نف�سه والرقّي بها 

وبمجتمعه نحو مجتمع اأف�سل واأ�سمى، حاولنا قدر االإمكان اإغناء هذه المواعظ باالآيات 

الكريمة، واالأحاديث ال�سريفة، الأّنها المعيار الفا�سل في عملّية التكامل االإن�سانّي. وقد 

اخترنا بع�ض الِحكم والمواعظ من كلمات اأمير الموؤمنين Q من النهج ال�سريف، 

لم���ا لكلماته ال�س���ادرة من ينبوع الحكم���ة والموعظة من اأثر على النفو����ض االإن�سانّية 

ال�ساعية نحو الرقّي والكمال.



ةمبالغا6 نهج  لن  لوةعُظ 

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

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

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



1

:Q عن اأمير الم�ؤمنين

حكمة االختبار

».. ولكّن اهلل يختبر عباده باأنواع ال�شدائد، ويتعّبدهم باأنواع المجاهد، 

ويبتليه���م ب�شروب الم���كاره، اإخراجاً للتكّبر من قلوبهم، واإ�شكاناً للتذّلل 

ف���ي نفو�شه���م، وليجعل ذل���ك اأبواباً ُفُتح���اً اإلى ف�شل���ه، واأ�شباب���اً ُذُلاًل اإلى 

عفوه«.

نهج البالغة، الخطبة 192.
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االمتحان اإللهّي سّنة خالدة

ي�سي���ر االإمام علّي Q اإلى حقيق���ة و�سّنة اإلهية جارية عل���ى النا�ض في حياتهم 

الدنيوي���ة، وه���ي �سّن���ة االختبار واالمتح���ان، وهي حقيقة كثي���رًا ما اأ�سار له���ا القراآن 

الكريم.

يقول تعال���ى: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ    ھ ے ے 

.
(1(

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ}
ويقول �سبحانه: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    
.

(2(

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍ}
»يفتنون« م�ستّق من »الفتنة« وهي في االأ�سل و�سع الذهب في الّنار لمعرفة مقدار 

خلو�سه، ثّم اأطلق هذا التعبير على كّل امتحان ظاهرّي ومعنوّي.

)1)  �سورة العنكبوت، االآيتان: 2 � 3.

)2)  �سورة البقرة، االآيات: 155 � 157.



ةمبالغا10 نهج  لن  لوةعُظ 

لماذا االختبار اإللهّي؟

ف���ي مج���ال االختبار االإله���ّي تطرح بحوث كثي���رة. واأّول ما يتب���ادر للذهن في هذا 

المج���ال ه���و �سبب هذا االختبار. فنح���ن نختبر االأفراد لنفهم م���ا نجهله عنهم. فهل 

اأّن اهلل �سبحان���ه وتعالى بحاجة اإلى مثل هذا االختبار لعباده، وهو العالم بكّل الخفايا 

واالأ�سرار؟! وهل هناك �سيء خفي عنه حّتى يظهر له بهذا االمتحان؟!

والجواب: اإّن مفهوم االختبار االإلهّي يختلف عن االختبار الب�سرّي.

اختباراتن���ا الب�سري���ة ت�سته���دف رفع االإبه���ام والجه���ل، واالختبار االإله���ّي ق�سده 

»التربية« واإي�سال االإن�سان اإلى الكمال باإخراج الدفائن المكنونة فيه.

كثيرًا ما تحّدث القراآن عن االختبار االإلهّي، باعتباره �سّنة كونية م�ستمّرة  من اأجل 

تفجي���ر الطاقات الكامنة، ونقلها من القّوة اإل���ى الفعل، وبالتالي فاالختبار االإلهّي من 

اأج���ل تربية العباد، فكما اأّن الف���والذ يتخّل�ض من �سوائبه عند �سهره في النار، كذلك 

االإن�سان يخل�ض وينقى في خ�سّم الحوادث، وي�سبح اأكثر قدرة على مواجهة ال�سعاب 

والتحّديات.

االختبار االإلهّي ي�سبه عمل زارع خبير، ينثر البذور ال�سالحة في االأر�ض ال�سالحة، 

ك���ي ت�ستفيد هذه الب���ذور من مواهب الطبيعة وتب���داأ بالنمّو، ثّم ت�س���ارع هذه البذرة 

كّل الم�س���اكل وال�سعاب بالتدريج، وتق���اوم الحوادث المختلفة كالّرياح العاتية والبرد 

ال�سدي���د والحّر الالفح، لتخ���رج بعد ذلك نبتة مزهرة اأو �سج���رة مثمرة، ت�ستطيع اأن 

توا�سل حياتها اأمام ال�سعاب.

وم���ن اأجل ت�سعيد معنويات القّوات الم�سّلحة، يوؤخ���ذ الجنود اإلى مناورات وحرب 

ا�سطناعية، يعانون فيها من م�ساكل العط�ض والجوع والحّر والبرد والظروف ال�سعبة 

والحواجز المنيعة. وهذا هو �سرُّ االختبارات االإِلهية.

يق���ول �سبحانه في مو�سع اآخر من كتابه العزيز: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 



11ابّا ةا ةبكح

.
(1(

ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ}
ويق���ول اأمي���ر الموؤمنين عل���ّيQ في بيان �سب���ب االختبارات االإلهي���ة: »... َواإِْن 

َكاَن �ُشْبَحاَن���ُه اأْعلَ���َم ِبِهْم ِمْن اأَْنُف�ِشِهْم، َوَلِكْن ِلَتْظَهَر الأَْفَعاُل الَّتي ِبَها ُي�ْشَتَحقُّ الثَّواُب 

.
(2(

َواْلِعَقاُب«

اأي اأّن ال�سفات الكامنة ال يمكن اأن تكون وحدها معيارًا للثواب والعقاب، فال بّد اأن 

تظهر من خالل اأعمال االإن�سان، واهلل يختبر عباده ليتجّلى ما ي�سمرونه في اأعمالهم، 

ولكي تنتقل قابلّياتهم من القّوة اإلى الفعل، وبذلك ي�ستحّقون الثواب اأو العقاب.

ل���و لم يكن االختب���ار االإلهّي لما تفّجرت ه���ذه القابلّيات، ولما اأثم���رت الكفاءات، 

وهذه هي فل�سفة االختبار االإلهّي في منطق االإ�سالم.

االختبار اإللهّي عاّم

نظ���ام الحياة في الكون نظام تكامل وتربية، وكّل الموجودات الحّية تطوي م�سيرة 

تكامله���ا، حّتى االأ�سجار تعّبر عن قابلّياتها الكامن���ة باالأثمار. من هنا فاإّن كّل الب�سر، 

حّتى االأنبياء، م�سمولون بقانون االختبار االإلهّي كي تنجلي قدراتهم.

االمتحان���ات ت�سم���ل الجميع واإن اختلف���ت �سّدتها وبالتالي تختل���ف نتائجها اأي�سًا، 

.
(3(

يقول �سبحانه: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ}

.
(((

القراآن يعر�ض نماذج الختبارات االأنبياء اإذ يقول: {ۀ ۀ ہ  ہ   ہ}

ويق���ول في مو�سع اآخر ب�ساأن اختبار النبّي �سليمانQ: {ڱ ڱ ں ں 

.
(5(

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ   ہہ...}

)1)  �سورة اآل عمران، االآية: )15.

)2)  نهج البالغة، الكلمات الق�سار، رقم 93.

)3)  �سورة العنكبوت، االآية: 2.

)))  �سورة البقرة، االآية: )12.

)5)  �سورة النمل، االآية: 0).



ةمبالغا12 نهج  لن  لوةعُظ 

���اِري َدْهٍر َقطُّ اإِلَّ َبْعَد  ْم َجبَّ  َلْم َيْق�شِ
َ
ا َبْع���ُد، َفاإِنَّ اهلل مَّ

يق���ول االإمام علّي Q: »اأَ

َتْمِهي���ٍل َوَرَخ���اٍء َوَل���ْم َيْجُب���ْر َعْظ���َم اأََحٍد ِم���َن اْلأَُم���ِم اإِلَّ َبْع���َد اأَْزٍل َو َباَلٍء َوِف���ي ُدوِن َما 

ا�ْشَتْقَبْلُتْم ِمْن َعْتٍب َوَما ا�ْشَتْدَبْرُتْم ِمْن َخْطٍب ُمْعَتَبٌر َوَما ُكلُّ ِذي َقْلٍب ِبلَِبيٍب، َوَل ُكلُّ 

 .
(1(

يٍر« ِذي �َشْمٍع ِب�َشِميٍع، َوَل ُكلُّ َناِظٍر ِبَب�شِ

َئِة ِبَنْق�ِص الثََّمَراِت، َوَحْب�ِص  يِّ ويقول Q: »اإِنَّ اهلَل َيْبَتِلي ِعَباَدُه ِعْنَد اْلأَْعَماِل ال�شَّ

ٌر،  ���َر ُمَتَذكِّ اْلَب���َرَكاِت، َواإِْغ���اَلِق َخَزاِئ���ِن اْلَخْي���َراِت، ِلَيُت���وَب َتاِئٌب، َوُيْقِل���َع ُمْقِلٌع، َوَيَتَذكَّ

. 
(2(

َوَيْزَدِجَر ُمْزَدِجٌر«

طرق االختبار

اإّن اختبار اهلل تعالى للنا�ض متنّوع ومتعّدد وال يقت�سر على الجانب ال�سلبّي.

يقول �سبحان���ه: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    ڃ 
.

(3(

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ  ڇ ڍ}
هذه االآية الكريمة ت�سير الى البالء واالختبار في الجانب ال�سلبّي، لكّن االآية التالية 

تعّمم االختب���ار، يقول تعال���ى: {ىئ ىئ ی  یی ی جئ حئ مئىئ 

.
(((

يئ جب}
يروى اأّن اأمير الموؤمنين Q مر�ض فعاده قوم فقالوا له: كيف اأ�سبحت يا اأمير 

الموؤمنين؟ فقال: اأ�سبحت ب�سّر، فقالوا له: �سبحان اهلل هذا كالم مثلك؟! فقال: يقول 

اهلل تعالى:  »ونبلوكم بالخير وال�شّر فتنة. فالخير ال�شّحة والغنى، وال�شّر المر�ص 

.
(5(

والفقر، ابتالًء واختباراً«

)1)  نهج البالغة، الخطبة 88.

)2)  م. ن، الخطبة 123.

)3)  �سورة البقرة، االآيات: 155 � 157.

)))  �سورة االأنبياء، االآية: 35.

)5)  الدعوات، قطب الدين الراوندي، �ض 169.
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: »ومعنى 
(1(

وعن���ه Q  ف���ي قول���ه تعال���ى:{ڄ ڄ ڄ ڄ}

ذلك اأّنه �شبحانه يختبر عباده بالأموال والأولد ليتبّين ال�شاخط لرزقه والرا�شي 

بق�شم���ه، واإن كان �شبحان���ه اأعل���م به���م من اأنف�شه���م، ولكن لتظهر الأفع���ال التي بها 

.
(2(

ي�شتحّق الثواب والعقاب«

اإذاً، فالمتحانات الإلهية تاأتي ب�شور مختلفة:

فالجماع���ة الذين يعي�سون في محيط ملّوث بالمفا�س���د والو�ساو�ض تحيط بهم من 

كّل جان���ب، ف���اإّن امتحانهم الكبير في مثل هذا الجّو  والظروف، هو اأن ال يتاأّثروا بلون 

المحيط واأن يحفظوا اأ�سالتهم ونقاءهم.

والجماعة الذين يعي�سون تحت �سغط الحرمان والفقر، يرون اأّنهم لو �سّمموا على 

ت���رك راأ�ض مالهم االأ�سيل »الإيمان« فاإّنهم �سرعان ما يتخّل�سوا من الفقر والحرمان 

لك���ّن ثمن ذلك هو فقدانهم لالإيمان والتقوى والكرامة والحرّية وال�سرف، فهنا يكمن 

امتحانهم..

ولئك غرقى ف���ي اللذائذ والنعم، واالإمكانات المادية 
ُ
وجماع���ة اآخرون على عك�ض اأ

متوّف���رة لديهم م���ن جميع الوجوه، ترى هل يوؤّدون في مثل ه���ذه الظروف ال�سكر على 

النع���م، اأم �سيبقون غرقى في اللذائ���ذ والغفلة وحّب الذات واالأنانية، غرقى ال�سهوات 

واالغتراب عن المجتمع وعن اأنف�سهم؟!

وجماعة منهم كالمتغّربين في ع�سرنا، يرون بع�ض الدول بعيدة عن اهلل والف�سيلة 

واالأخالق حّقًا، ولكّنها تتمّتع بالتمّدن الماّدّي المذهل والرفاه االجتماعّي. هنا تجذب 

ه���وؤالء المتغّربين ق���ّوة خفّية اإلى �سلوك ه���ذا النوع من الحي���اة اأو �سحق جميع القيم 

واالأ�س���ول واالأعراف التي يعتقدون به���ا، ويبيعون اأنف�سه���م اأذاّلء عمالء لتلك الدول، 

)1)  �سورة االأنفال، االآية: 28.

)2)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 18، �ض 8)2.
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ليوّفروا لهم ولمجتمعهم مثل هذه الحياة... وهذا نوع اآخر من االمتحان.

الم�سائ���ب، واالآالم والهم���وم، والح���روب والنزاع���ات، والقحط والغ���الء، وما 

تثي���ره الحكومات االأناني���ة لتجذبهم اإليها وت�ستعبدهم به واأخي���رًا االأمواج النف�سية 

القوي���ة وال�سهوات، كّل منها و�سيلة لالمتحان في طري���ق عباد اهلل، وال�سائرين في 

الميادين التي تتمّيز فيها �سخ�سّية االأفراد وتقواهم واإيمانهم وطهارتهم واأمانتهم 

وحّريتهم.. الخ.

ولكن ال طريق لالنت�سار في هذه االمتحانات ال�سعبة الجتيازها اإاّل  ال�سبر والجّد 

وال�سعي الم�ستمر، واالعتماد على لطف اهلل �سبحانه.

وم���ن الطريف اأّننا نق���راأ حديثًا عن اأحد المع�سومين في اأ�سول الكافي في تف�سير 

االآية {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ} يقول فيه: »ُيفتنون كما 

.
(1(

ُيفتن الذهب، ثّم قال: يخل�شون كما يخل�ص الذهب«

وعل���ى كّل ح���ال، فاإّن طالب���ي العافية الذين يظّن���ون اأّن اإظهار االإيم���ان كاف بهذا 

المق���دار ليكون���وا ف���ي �سف���وف الموؤمنين وف���ي اأعل���ى عّليين ف���ي الجّنة م���ع الّنبيين 

وال�سّديقين وال�سهداء وال�سالحين، فهم في خطاأ كبير.

وعل���ى ح���ّد تعبير اأمي���ر الموؤمنين Q في نهج البالغ���ة: »والذي بعث���ه بالحّق 

لتبلبل���ّن بلبل���ة ولتغربلّن غربلة، ولت�شاطّن �شوط القدر حّتى يعود اأ�شفلكم اأعالكم 

.
(2(

واأعالكم اأ�شفلكم«

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �ض 370.

)2)  نهج البالغة، الخطبة 16.
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م���ط���ال���ع���ة

Qصبر وتحّمل اإلمام علّي
بع���د اأح���داث التحكيم ف���ي »دوم���ة الجن���دل« اأ�سب���ح الكثير من اأ�سح���اب اأمير 

الموؤمني���نQ باالأم����ض اأعداءه اليوم، وه���م الخوارج الذين خرج���وا عن طاعته 

ورفعوا �سعار »الحكم هلل ل لك يا علّي« وذلك بعد واقعة التحكيم. ولقد كان االإمام 

يعاني منهم االأمّرين خ�سو�سًا اأّنهم كانوا يعي�سون في الكوفة وبين اأتباعه.

ويروى اأّن اأمير الموؤمنينQ كان جال�سًا في اأ�سحابه اإذ مّرت بهم امراأة جميلة 

:Qفرمقها القوم باأب�سارهم، فقال

َذا َنَظ���َر اأََحُدُكْم اإَِلى  »اإِنَّ اأَْب�َش���ار ه���ِذِه اْلُفُحوِل َطَواِم���ُح، َواإِنَّ ذِلَك �َشَبُب َهَباِبَها، فاإِ

ة. اْمَراأَة ُتْعِجُبُه َفْلُياَلِم�ْص اأَْهلَُه، َفاإِنََّما ِهَي اْمَراأٌَه َكاْمَراأَ

فقال رجل من الخوارج: قاتله اهلل كافراً ما اأفقهه.

فوثب القوم ِليقتلوه.

.
(1(

، اأَْو َعْفٌو َعْن َذْنب!« فقال: ُرَوْيداً، اإِنََّما ُهَو �َشبٌّ ِب�َشبٍّ

 Q وهذه الحادثة تبّين لنا طبيعة الحياة ال�سيا�سية اّلتي اأ�ساعها اأمير الموؤمنين

في دولته الفتّية بالرغم من كّل ال�سعوبات والعراقيل اّلتي اأوجدها معار�سوه في طريق 

هذه الدولة. فهذه الحادثة تبّين:

1 � �سيطرة اأمير الموؤمنين Q على البالد.

.Q2 � الجّو الديمقراطّي اّلذي اأ�ساعته حكومة االإمام

3 � �سعة �سدر االإمامQ وعفوه حّتى عن اأعدائه.

) � اإ�ساف���ة اإل���ى م�ساألة اأخالقي���ة تبّينها الحادثة وهي اأ�سل���وب الق�ساء على فوران 

الغريزة الجن�سية بااللتجاء اإلى الطريق الحالل في اإ�سباعها.

)1)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج20، �ض 63.





مالك الأمر: ما به قوامه و ديمومته. 

الأ�شراك: جمع �سرك حبائل ال�سيد.

با����ص وفّرخ: كناية ع���ن توطنه �سدورهم وطول 

مكث���ه فيه���ا، الأّن الطائ���ر ال يبي����ض اإال في 

ع�ّسه. وفراخ ال�سيطان و�ساو�سه.

دّب: م�سى على اليدين والرجلين كالطفل. 

درج: م�سى. 

الحجور: مفردها حجر الح�سن وفالن ن�ساأ في 

حجر فالن اأي في كنفه و منعته. 

الزلل: الخطاأ. 

زّين: له االأمر ح�ّسنه و ال�سي ء زخرفه. 

الخطل: اأقبح الخطاأ.

»اّتخذوا ال�شيطان لأمرهم ِمالكاً، واّتخذهم له اأ�شراكاً. فبا�ص وفّرخ 

في �شدورهم. ودّب ودرج في حجورهم. فنظر باأعينهم ونطق باأل�شنتهم. 

ل���ل وزّين له���م الَخَطل ِفْعَل م���ن قد �َشِرَك���ُه ال�شيطان في  فرك���ب ِبه���م الزَّ

�شلطانه ونطق بالباطل على ل�شانه«.

نهج البالغة، الخطبة 7

:Qعن اأمير الم�ؤمنين

2

كيد الشيطان
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أخالق الشيطان

اإّن االإن�س���ان الموؤم���ن كما اأّن���ه مدعّو لمعرف���ة اهلل تعالى واأخالق���ه ليتخّلق بها: 

»تخّلق���وا باأخ���الق اهلل« كذلك هو مدعّو لمعرفة عدّوه ال�سيطان الرجيم ليبتعد عن 

اأخالقه.

وال�سيطان هو كّل موجود موؤٍذ مغٍو طاٍغ متمّرد، اإن�سانًا كان اأم غير اإن�سان، واإبلي�ض 

.
(1(

ا�سم ال�سيطان الذي اأغوى اآدم ويترّب�ض هو وجنده الدوائر باأبناء اآدم دومًا

ولل�شيطان اأخالق و�شفات منها:

1- اال�صتكبار والع�صبية

ففي خطبة الأمير الموؤمنينQ: وهي تت�سّمن ذّم اإبلي�ض لعنه اهلل، على ا�ستكباره 

و ترك���ه ال�سج���ود الآدم Q، و اأّن���ه اأّول من اأظهر الع�سبية و تب���ع الحمّية، و تحذير 

النا�ض من �سلوك طريقته. 

ُة َفاْفَتَخَر َعلَى اآَدَم  ْبِلي�َص اْعَتَر�َشْتُه اْلَحِميَّ لَّ اإِ ْجَمُعوَن. اإِ ُهْم اأَ »َف�َشَج���َد اْلَمالِئَكُة ُكلُّ

ِبيَن، َو�َشلَ���ُف اْلُم�ْشَتْكِبِريَن،  ِل���ِه. َفَعُدوُّ اهلِل اإَِم���اُم اْلُمَتَع�شِّ �شْ
���َب َعلَْيِه ِلأَ ِبَخْلِق���ِه، َوَتَع�شَّ

)1)  انظر، االأمثل، ال�سيخ مكارم ال�سيرازي، ج1، �ض171.
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ِز، َوَخلََع  َرَع ِلَبا����َص التََّعزُّ ِة، َوادَّ  ِرَداَء اْلَجْبِريَّ
َ
���ِة، َوَن���اَزَع اهلل ���ِذي َو�َش���َع اأَ�َشا�َص اْلَع�َشِبيَّ الَّ

 .
(1(

ل« ِقَناَع التََّذلُّ

ب اإاّل للحّق والدين، ويبتعد عن اأّي ع�سبّية  لذلك على االإن�سان الموؤمن اأن ال يتع�سّ

اأخرى حّتى لو كان الأهله واإخوته واأقاربه.

2ـ اّتباع الهوى

م���ن �سفات ال�سيط���ان اّتباع هواه، فهو يري���د عبادة رّبه ح�سب ه���واه، فعن االإمام 

ال�س���ادق Q: »اأمر اهلل اإبلي�ص بال�شج���ود لآدم، فقال: يا رّب وعّزتك اإْن اأعفيتني 

م���ن ال�شج���ود لآدم لأعبدّن���ك عبادة ما عبدك اأحد ق���ّط مثلها، قال اهلل جل جالله: 

.
(2(

اإّني اأحّب اأن اأطاع من حيث اأريد«

وك���م نرى م���ن النا�ض من يّت�سف به���ذه ال�سفة حيث يريد دين���ًا ح�سب ما ت�ستهي 

، خّم����ض، انته عن  نف�س���ه، فبع�سه���م تقول له اأط���ع اهلل، �سّل ال�سل���وات الخم�ض، زكِّ

المعا�س���ي، يجي���ب: اإّنما االإيمان في القل���ب، وين�سى اأو يتنا�س���ى اأّن االإيمان بالقلب ال 

يكفي اإن لم يلزمه العمل ال�سالح. لذلك نرى في كثير من االآيات الكريمة قرنًا دائمًا 

بين االإيمان والعمل ال�سال���ح، يقول تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

.
(3(

پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}
�سبحان���ه:{ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ويقول 

 .
(((

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}

فنالح���ظ ف���ي االآية ال�سريف���ة اأّن اأّي عمل لل�سالحات ال بّد حّت���ى يوؤتي ثمرته وهي 

دخول الجّنة اأن يكون مقرونًا باالإيمان.

)1)  نهج البالغة، الخطبة 192.

)2)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 2، �ض 262.

)3)  �سورة الع�سر، االآيات: 1 � 3.

)))  �سورة الن�ساء، االآية: )12.
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ْيَطاِن ُخُطَواِت الشَّ

من االأم���ور التي ت�ساعد على مجابه���ة ال�سيطان معرفة خطط���ه، ومن خططه اأّنه 

ال يوق���ع االإن�س���ان الموؤمن في المعا�س���ي الكبيرة بخطوة واح���دة  وب�سكل مك�سوف،بل 

يعطيه ال�سموم على جرعات، وهذا ما اأ�سارت اإليه االآية الكريمة: {وئ ۇئ  ۇئ 

ْيَط���اِن( قد ت�سي���ر اإلى م�ساألة  ۆئۆئ ۈئ     ۈئ ېئ  ېئ} فعب���ارة )ُخُط���َواِت ال�سَّ
تربوي���ة دقيق���ة، وهي اأّن االنحرافات تدخ���ل �ساحة االإِن�سان ب�س���كل تدريجّي، ال دفعّي 

فورّي. فتلوُّث �سابٍّ بالقمار، اأو �سرب الخمر، اأو بالمخّدرات،  يتّم على مراحل:

فمث���اًل ي�ست���رك اأّواًل متفّرج���ًا في جل�سة م���ن جل�سات لعب الورق، ظاّن���ًا اأّنه عمل  - 

اعتيادّي ال �سير فيه.

ثّم ي�سترك في اللعب نف�سه للترويح عن النف�ض )دون ربح اأو خ�سارة(، اأو يتناول  - 

�سيئًا من المخّدرات بحّجة رفع التعب اأو المعالجة اأو اأمثالها من الحجج.

وفي الخطوة االأخرى يمار�ض العمل المحّرم قا�سدًا اأنه يمار�سه موؤقتًا. - 

وهك���ذا تتوال���ى الخطوات واحدة تل���و االأخرى وي�سبح الفرد مقام���رًا محترفًا اأو  - 

مدمنًا مري�سًا.

فو�ساو�ض ال�سيطان تدفع بالفرد على هذه ال�سورة التدريجية نحو هاوية ال�سقوط. 

ولي�ست هذه طريقة ال�سيطان االأ�سلّي فح�سب، بل كّل االأجهزة ال�سيطانية تنّفذ خططها 

الم�سوؤوم���ة على �سكل »ُخُط���وات«. لذلك يحّذر القراآن كثيرًا من اّتخاذ الخطوة االأولى 

على طريق االنزالق.

{ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ  تعال���ى:  يق���ول 

. ويق���ول �سبحان���ه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
(1(

ۆئۆئ ۈئ     ۈئ ېئ  ېئ}

)1)  �سورة البقرة، االآية: 168.
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(1(

پ پپ ڀ ڀ    ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ}
.

(2(

ْيَطاِن« وعن االإمام علّيQ: »َواتَُّقوا َمَداِرَج ال�شَّ

���ي َلُك���ْم ُطُرَق���ُه، َو ُيِري���ُد اأَْن َيُح���لَّ ِديَنُك���ْم ُعْقَدًة  ْيَط���اَن ُي�َشنِّ وعن���هQ: »اإِنَّ ال�شَّ

 . 
(3(

ُعْقَدًة«

ما يساعد الشيطان على اإلنسان

ثم اإن هناك اأمورًا عديدة ت�ساعد ال�سيطان على االإن�سان منها:

1ـ مجال�سة اأهل الهوى

َياِء �ِش���ْرٌك، َوُمَجاَل�َش���َة اأَْهِل  نَّ َي�ِشي���َر الرِّ ع���ن اأمير الموؤمني���نQ:  »َواْعلَُم���وا اأَ

.
(((

يَماِن، مح�شرٌة لل�شيطان« اْلَهَوى َمْن�َشاٌة ِلاْلإِ

اَك  م���ن هنا حّذر االإمام م���ن مجال�سة اأهل االأ�س���واق الأّن اأكثرهم اأهل ه���وى: »َواإِيَّ

.
(5(

ْيَطاِن، َوَمَعاِري�ُص اْلِفَتِن« ُر ال�شَّ نََّها َمَحا�شِ َوَمَقاِعَد اْلأَ�ْشَواِق، َفاإِ

2-االفتراق عن جماعة اأهل الحّق

اذَّ ِمَن  ْيَط���اُن َمَراِمَيُه، َو �َشَرَب ِبِه ِتيَهُه َف���اإِنَّ ال�شَّ فعن���هQ: »َوَم���ْن َرَمى ِبِه ال�شَّ

.
(6(

ْئِب« اذَّ ِمَن اْلَغَنِم ِللذِّ ْيَطاِن، َكَما اأَنَّ ال�شَّ النَّا�ِص ِلل�شَّ

فلذل���ك ال ب���ّد اأن يحر�ض االإن�س���ان على البقاء في اأجواء اأه���ل الحق والذكر وعمل 

الخير وال ي�سّذ عنهم كي ال يقع في �سرك وم�سيدة اإبلي�ض اللعين.  

)1)  �سورة النور، االآية: 21.

)2)  نهج البالغة، الخطبة 151.

)3)  م. ن، الخطبة 121.

)))  م. ن،  الخطبة 86.

)5)  م. ن،  الكتاب 69.

)6)  م. ن،  الخطبة 127.
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3ـ الظلم والكبر

ْلِم، َو �ُش���وِء َعاِقَبِة   ِف���ي َعاِجِل اْلَبْغ���ِي، َو اآِجِل َوَخاَم���ِة الظُّ
َ
 اهلل

َ
فعن���هQ: »ف���اهلل

َجاِل  َيَدُة اإِْبِلي�َص اْلُعْظَمى، َو َمِكيَدُتُه اْلُكْبَرى، الَِّتي ُت�َشاِوُر ُقُلوَب الرِّ اْلِكْبِر، َفاإِنََّها َم�شْ

.
(1(

ُموِم اْلَقاِتلَِة« ُم�َشاَوَرَة ال�شُّ

فلذلك ال بّد من االجتناب عن الظلم والكبر كي ال يقع الموؤمن في مكيدة اإبلي�ض.

4ـ االن�سغال بعيوب غيره عن عيوب نف�سه

ُلَم���اِت، َو اْرَتَبَك ِفي  َر ِف���ي الظُّ فعن���هQ: »َفَم���ْن �َشَغ���َل َنْف�َشُه ِبَغْي���ِر َنْف�ِش���ِه َتَحيَّ

.
(2(

َنْت َلُه �َشيَِّئ اأَْعَماِلِه« ْت ِبِه �َشَياِطيُنُه ِفي ُطْغَياِنِه، َو َزيَّ اْلَهلََكاِت، َو َمدَّ

وهذه اآّفة عظيمة عند االإن�سان حيث يلقي بالمالمة دائمًا على غيره ويبّرئ نف�سه، 

.
(3(

بينما نجد االأولياء يقولون: {ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ}

5ـ الوقوع في الفتنة

ْل�ُش���ُن  فعن���ه Q: »َوَل���ْو اأَنَّ اْلَح���قَّ َخلَ����َص ِم���ْن َلْب����ِص اْلَباِط���ِل، اْنَقَطَع���ْت َعْن���ُه اأَ

ْغٌث، َفُيْمَزَجاِن َفُهَناِلَك َي�ْشَتْوِلي  ْغٌث، َوِمْن َهَذا �شِ اْلُمَعاِنِديَن َوَلِكْن ُيوؤَْخُذ ِمْن َهَذا �شِ

.
(((

ْيَطاُن َعلَى اأَْوِلَياِئِه، َو َيْنُجو الَِّذيَن �َشَبَقْت َلُهْم ِمَن اهلِل اْلُح�ْشنى« ال�شَّ

ف���ال ب���ّد من المعرف���ة والتعلم والوع���ي لكي ي�ستطي���ع االإن�سان اأن يمّي���ز بين الحّق 

والباط���ل، وعليه بالرج���وع اإلى العلماء واإل���ى المخل�سين الواعين م���ن الموؤمنين كي 

ين�سحوه فال يقع في الفتنة وبالتالي ي�سّل الطريق.

)1)  نهج البالغة، الخطبة 192.

)2)  م. ن، الخطبة 157.

)3)  �سورة يو�سف، االآية: 53.

)))  نهج البالغة، الخطبة 51.
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6ـ االإعجاب بالنف�س وحّب المدح

اَك واْلإِْعَجاَب ِبَنْف�ِشَك، َوالثَِّقَة ِبَما ُيْعِجُبَك ِمْنَها، َوُحبَّ اْلإِْطَراِء، َفاإِنَّ  فعنهQ: »َواإِيَّ

.
(1(

ْيَطاِن ِفي َنْف�ِشِه ِلَيْمَحَق َما َيُكوُن ِمْن اإِْح�َشاِن اْلُمْح�ِشِنيَن« َذِلَك ِمْن اأَْوَثِق ُفَر�ِص ال�شَّ

فاإّن االإعجاب بالنف�ض وانتظار مدح النا�ض له يوؤّدي اإلى محق العمل فيدخل اإبلي�ض 

من هذا الباب وتكون نهاية االإن�سان التعب في الدنيا والخ�سران في االآخرة.

7ـ ال�سّك

.
(2(

َياِطيِن« ْيِب َوِطَئْتُه �َشَناِبُك ال�شَّ َد ِفي الرَّ عنهQ: »َوَمْن َتَردَّ

لذلك ال بّد من اأن يخطو االإن�سان الموؤمن في كل خطواته بثقة وعلم ومعرفة ويقين 

ال �سيما في المعتقدات، حّتى ال يقع تحت وطاأة حوافر ال�سياطين.

8 ـ الغ�سب

.
(3(

نَُّه ُجْنٌد َعِظيٌم ِمْن ُجُنوِد اإِْبِلي�َص« َب، َفاإِ فعنهQ: »َواْحَذِر اْلَغ�شَ

.
(((

ْيَطاِن« نَُّه َطْيَرٌة ِمَن ال�شَّ َب َفاإِ اَك َواْلَغ�شَ »َواإِيَّ

وم���ن الوا�س���ح اأّن الغ�سب نار ت�ستعل في االإن�سان فتطغى عل���ى العقل وبالتالي يقع 

بالمف�سدة وال�سرر.

9-االإفراط في حّب الن�ساء والخلوة باالأجنبية

ع���ن االإمام علّي Q: »الفتن ثالث: حّب الن�شاء وهو �شيف ال�شيطان، و�شرب 

 .
(5(

الخمر وهو فّخ ال�شيطان، وحب الدينار والدرهم وهو �شهم ال�شيطان«

)1) نهج البالغة، الكتاب 53.

)2) م. ن، الحكمة 31.

)3) م. ن، الكتاب 69.

))) م. ن، الكتاب 76

)5) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج2، �ض107.
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وف���ي الرواية اأّنه  قال اإبلي�ض لمو�سى Q: ي���ا مو�سى ال تخل بامراأة ال تحّل لك، 

.
(1(

فاإنه ال يخلو رجل بامراأة ال تحّل له اإال كنت �ساحبه دون اأ�سحابي

فل�س���ّدة خط���ورة هذه الخطوة والأنه���ا �سريعة في اإيقاع الموؤم���ن بالمع�سية يتدّخل 

اإبلي����ض بنف�س���ه ليوقع الموؤمن بم���ا يغ�سب اهلل، لذل���ك ال بّد من اأخ���ذ الحيطة للدين  

والحذر من الخلوة بالمراأة االأجنبية.

10ـ حّب المال والترف

عن���ه Q من كت���اب له اإلى معاوي���ة :» فاإّن���ك مترف ق���د اأخذ ال�شيط���ان منك 

.
(2(

ماأخذه، وبلغ فيك اأمله، وجرى منك مجرى الروح والدم«

وعن���ه Q: »اإّن ال�شيط���ان يدي���ر ابن اآدم في كّل �شيء، ف���اإذا اأعياه جثم له عند 

 .
(3(

المال فاأخذ برقبته«

وهذه م�سيبة عاّمة البلوى، تاأخذ باالإن�سان برقبته وتورده المهالك، فعلى االإن�سان اأن 

يع���ي اأّن المال لي�ض اإاّل و�سيلة للعي�ض في هذه الدنيا الفانية بر�سا اهلل والتقّرب اإليه فيها 

للو�سول اإلى ذلك العالم، فالمال و�سيلة لر�سا اهلل �سبحانه، ولي�ض هدفًا بنف�سه.

11-الح�سد والعداوة

. 
(((

يقول تعالى:{ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ...}

وعن االإمام ال�سادق Q: »يقول اإبلي�ص لجنوده: األقوا بينهم الح�شد والبغي، 

.
(5(

فاإنهما يعدلن عند اهلل ال�شرك«

)1)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج13، �ض350.

)2)  نهج البالغة، الكتاب 10.

)3)  �سرح اأ�سول الكافي، المولى محّمد �سالح المازندراني، ج9، �ض337.

)))  �سورة المائدة، االآية: 91.

)5)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 72، �ض 278.



ةمبالغا26 نهج  لن  لوةعُظ 

م���ط���ال���ع���ة

Qتوبة النبّي آدم
خل���ق اهلل اآدمQ ووهبه المعرف���ة اّلتي يفّرق بها بين الح���ّق والباطل، واأ�سكنه 

�سبحانه دارًا اأرغد فيها عي�سته، واآمن فيها محّلته، وحّذره اإبلي�ض وعداوته.

ولكّن اإبلي�ض اللعين انتهز منه غّرة فاأغواه، وكان الحامل لل�سيطان على غواية اآدم 

ح�س���ده له على الخلود في دار المقام ومرافقته االأبرار من المالئكة االأطهار، فاأدخل 

علي���ه ال�س���ّك في اأن ما تناول منه �سائغ التناول بع���د اأن كان قد نهاه اهلل عن تناول ما 

يوجب له اليقين بحظره عليه.

ُه َنَفا�َشًة َعلَْيِه ِب���َداِر اْلُمَقاِم، َوُمَراَفَقِة اْلَْبَراِر،  يق���ول اأمير الموؤمنينQ: »اْغَترَّ

ِه، َوالَعِزيَمَة ِبَوْهِن���ِه، َوا�ْشَتْبَدَل ِباْلَجَذِل َوَج���اًل، َوِباْلْغِتَراِر َنَدماً.  َفَب���اَع اْلَيِقي���َن ِب�َشكِّ

���اُه َكِلَمَة َرْحَمِتِه، َوَوَعَدُه الَم���َردَّ اإَِلى َجنَِّتِه،  ُث���مَّ َب�َش���َط اهلُل �ُشْبَحاَن���ُه َلُه في َتْوَبِتِه، َوَلقَّ

.
(1(

ِة« يَّ رِّ ِة، َوَتَنا�ُشِل الذُّ َفاأَْهَبَطُه اإَِلى َداِر اَلَبِليَّ

 ،
(2(

فقد اأخرجهما مما كانا فيه وغفر خطيئتهما بعدما تابا ولم يرجعهما اإلى الجّنة

ب���ل اأهبطهما اإلى الدني���ا ليحييا فيها. ولو ل���م تكن الحياة االأر�سية م���ع اأكل ال�سجرة 

وظهور ال�سواأة حتمًا مق�سيًا، والرجوع اإلى الجّنة مع ذلك محااًل، لرجعا اإليها بعد حّط 

الخطيئ���ة، فالعامل في خروجهما م���ن الجّنة وهبوطهما هو االأكل من ال�سجرة وظهور 

.
(3(

ال�سواأة، وكان ذلك بو�سو�سة ال�سيطان اللعين

)1)  نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج1، �ض 20.

)2)  يعتق���د بع����ض النا�ض اأن الجّنة اّلت���ي كان فيها اآدم هي جّنة الخلد، وهذا القول غير �سلي���م حيث تنفيه الكثير من الروايات 

منها ما روي عن اأبي عبد اهللQ بعد اأن �سئل عن جّنة اآدم، فقال: جّنة من جنان الدنيا، يطلع عليها ال�سم�ض والقمر، 

ولو كانت من جنان الخلد ما خرج منها اأبدًا. نور الثقلين 1: 62.

)3)  تف�سير الميزان، العاّلمة الطباطبائي، ج1، �ض 193 � 197.



َك���َواِت،  لَ���َواِت َوالزَّ  ِعَب���اَدُه اْلُموؤِْمِني���َن ِبال�شَّ
ُ
»وَع���ْن َذِل���َك َم���ا َحَر����َص اهلل

اِم اْلَمْفُرو�َشاِت«. يَّ
َياِم ِفي اْلأَ َوُمَجاَهَدِة ال�شِّ

نهج البالغة، الخطبة 192.

:Q عن اأمير الم�ؤمنين

3

الشيطان أضعف ركنًا
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ما يساعد اإلنسان على الشيطان

لق���د اأ�سرنا في الدر����ض ال�سابق كيف ي�ستطيع اإبلي�ض عبر خطوات اأن يوقع االإن�سان 

في الهاوية، وال بّد من التعرف اإلى ما ي�ساعد هذا االإن�سان للتغّلب على اإبلي�ض، فاإّن اهلل 

�سبحان���ه اأودع هذه القّوة في االإن�سان، لي�ستطيع الو�سول اإلى الجّنة بعد هذا االمتحان 

الكبير في�ستحّق بذلك ر�سا اهلل والجّنة. نذكر منها:

1-العبادة

ف���ي خطب���ة لالإمام علّي Q بع���د اأن يحّذر من ال�سيطان يذك���ر ما يحر�ض منه 

فيق���ول: »وعن ذلك ما حر�ص اهلل عباده الموؤمني���ن بال�شلوات والزكوات، ومجاهدة 

.
(1(

ال�شّيام في الأّيام المفرو�شات«

2-الدعاء

{ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ  تعال���ى:  يق���ول 

.
(2(

ٹ ٹ ٹ   ڤ}

)1) نهج البالغة، الخطبة 192.

)2) �سورة غافر، االآية:60.
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.
(1(

وعن االإمام علّي Q: »اأكثر الدعاء ت�شلم من �شورة ال�شيطان«

فالدع���اء وه���و من لحظ���ات االأن�ض مع اهلل �سبحان���ه من اأهّم االأم���ور المقّربة منه 

تعالى، والتي تعين على االبتعاد عن اإبلي�ض اللعين.

3-ذكر اهلل

ع���ن االإمام ال�سادق Q: »قال اإبلي�ص: خم�شة اأ�شياء لي�ص لي فيهّن حيلة و�شائر 

النا�ص في قب�شتي: من اعت�شم باهلل عن نّية �شادقة واّتكل عليه في جميع اأموره، ومن 

كث����ر ت�شبيح����ه في ليله ونهاره، ومن ر�شي لأخيه الموؤمن بم����ا ير�شاه لنف�شه، ومن لم 

 .
(2(

يجزع على الم�شيبة حين ت�شيبه، ومن ر�شي بما ق�شم اهلل له ولم يهتّم لرزقه«

قّصة لطيفة

روي ع���ن االإمام ال�س���ادق Q اأّنه: لّما نزلت ه���ذه االآية: {ڤ ڦ        ڦ 

 �سع���د اإبلي�ض جباًل بمّكة يق���ال له: ثور، ف�سرخ باأعلى �سوته بعفاريته 
(3(

ڦ...}
فاجتمع���وا اإليه، فقال���وا: يا �سّيدنا لَم دعوتنا؟ قال: نزلت ه���ذه االآية، فمن لها؟ فقام 

عفري���ت من ال�سياطين فقال: اأنا لها بك���ذا وكذا، قال: ل�ست لها، فقام اآخر فقال مثل 

ذل���ك، فقال: ل�ست لها، فق���ال الو�سوا�ض الخّنا�ض: اأنا لها، ق���ال: بماذا؟ قال: اأعدهم 

واأمّنيهم حّتى يواقع���وا الخطيئة فاإذا واقعوا الخطيئة اأن�سيتهم اال�ستغفار، فقال: اأنت 

 .
(((

لها فوّكله بها اإلى يوم القيامة«

4-االعت�سام بالقراآن والنبّي واالآل

ع���ن ر�سول اهلل P: »م���ن اأحّب اأن يرك���ب �شفينة النج���اة، وي�شتم�ش���ك بالعروة 

)1)  بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج75، �ض9.

)2)  م. ن، العالمة المجل�سي،ج60، �ض 8)2.

)3)  �سورة اآل عمران، االآية: 135.

)))  بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج66، �ض9)3.



31ةما دكك ضأ ن حنشكا

الوثق���ى، ويعت�ش���م بحب���ل اهلل المتي���ن، فلي���واِل علّي���اً بعدي، وليع���اِد ع���دّوه، ولياأتّم 

بالأئّم���ة الهداة من ولده، فاإّنه���م خلفائي واأو�شيائي وحجج اهلل على الخلق بعدي، 

و�ش���ادة اأّمتي، وقادة الأتقي���اء اإلى الجّنة. حزبهم حزبي، وحزبي حزب اهلل عّز وجّل، 

.
(1(

وحزب اأعدائهم حزب ال�شيطان«

َفِتِه  اِئُل: َفَم���ا َدلََّك اْلُقْراآُن َعلَْيِه ِمْن �شِ َها ال�شَّ يُّ
وع���ن االإمام علّيQ: »َفاْنُظْر اأَ

���ا َلْي�َص ِفي اْلِكَتاِب  ْيَطاُن ِعْلَمُه ِممَّ ���ْئ ِبُنوِر ِهَداَيِتِه، َوَما َكلََّف���َك ال�شَّ َفاْئَت���مَّ ِب���ِه َوا�ْشَت�شِ

ِة اْلُهَدى اأََثُرُه، َفِكْل  لَّى اهلُل َعلَْيِه َو اآِلِه - َو اأَِئمَّ ُه، َو َل ِفي �ُشنَِّة النَِّبيِّ - �شَ َعلَْيَك َفْر�شُ

 .
(2(

ِعْلَمُه اإَِلى اهلِل �ُشْبَحاَنُه، َفاإِنَّ َذِلَك ُمْنَتَهى َحقِّ اهلِل َعلَْيَك«

وف���ي زمن غيبة االإمام المه���دّي| ينبغي االعت�سام واللجوء اإل���ى الولّي الفقيه، 

فاإّن���ه بما يملك من علم وعدال���ة وب�سيرة و�سجاعة وزهد في الدني���ا ومخالفة لهواه، 

يوؤِم���ن الموؤمنين من الفتنة واالختالف، فعن االإم���ام الع�سكرّيQ: »من كان من 

الفقه���اء �شائن���اً لنف�شه، حافظ���اً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيع���اً لأمر موله فللعوام 

.
(3(

اأن يقّلدوه«

وعن االإم���ام ال�سادق Q اأّنه قال: »اإّياكم اأن يحاكم بع�شكم بع�شاً اإلى ق�شاة 

الجور، ولكن انظروا اإلى رجل منكم يعلم �شيئاً من ق�شايانا، فاجعلوه بينكم قا�شياً، 

 .
(((

فقد جعلته عليكم قا�شياً فتحاكموا اإليه«

وف���ي المكاتبة عن االإمام المهدّي|: »واأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى 

 .
(5(

رواة حديثنا، فاإّنهم حّجتي عليكم واأنا حّجة اهلل«

)1) بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج23، �ض))1.

)2) نهج البالغة، الخطبة 91.

)3) العروة الوثقى، ال�سيد اليزدي، ج1، �ض26. 

))) عوالي الالآلي، ابن اأبي جمهور االإح�سائي، ج3، �ض518.

)5)  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج27، �ض0)1.
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5-الب�سيرة

ع���ن اأمير الموؤمني���ن Q: »األ واإّن ال�شيطان قد جمع حزب���ه، وا�شتجلب خيله 

.
(1(

ورجله، واإّن معي لب�شيرتي«

فاالإن�س���ان الموؤمن مدعّو المت���الك الوعي والب�سيرة وزيادتهما لكي ال تنطلي عليه 

حيل ومكر ال�سياطين.

7-التوّكل على اهلل

.
(2(

  {ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے}

إّن كيد الشيطان كان ضعيفاً

ينبغي لالإن�سان الموؤمن اأن ال يخاف اإاّل اهلل وال يخاف من �سياطين االإن�ض والجن، 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  فاإّنم���ا يخ���ّوف اأولي���اءه: {ٿ 

.
(3(

{ ڤ ڤ 
فكي���د ال�سيطان �سعي���ف اأمام �سالبة ووع���ي وب�سيرة االإن�س���ان الموؤمن: {ڍ ڍ           

.
(((

ڌ ڌ    ڎ}
وع���ن االإم���ام الكاظم Q ف���ي و�سّيته له�س���ام: »فل���ه - اأي لإبلي����ص - فلت�شتّد 

عداوت���ك، ول يكون���ّن اأ�شبر على مجاهدته لهلكتك من���ك على �شبرك لمجاهدته، 

فاإّنه اأ�شعف منك ركناً في قوته، واأقّل منك �شرراً في كثرة �شّره، اإذا اأنت اعت�شمت 

.
(5(

باهلل فقد هديت اإلى �شراط م�شتقيم«

فال�سيطان لي�ض له �سلطان على االإن�سان اإال اأن ي�ساعده االإن�سان على نف�سه: {ڑ 

)1)  نهج البالغة، الخطبة 10.

)2)  �سورة النحل، االآية: 99.

)3)  �سورة اآل عمران، االآية: 175.

)))  �سورة الن�ساء، االآية: 76.

)5)  بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج75، �ض315.
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ڳ  ڳڳ  ڳ   گ     گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  
ڱ        ڱ ڱ ڱ ں ں   ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ 
ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ    ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ   ھ 

.
(1(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}
فابراأ من ال�سيطان ال�سعيف قبل اأن يبراأ منك يوم ال ينفع الندم: {وئ ۇئ 

 .
(2(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ                 ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی}
ٌئ ِمْنُهْم،  ْيَطاَن اْلَيْوَم َقِد ا�ْشَتَفلَُّهْم، َوُهَو َغداً ُمَتَبرِّ وعن االإمام علّيQ: »اإِنَّ ال�شَّ

 .
(3(

َوُمَتَخلٍّ َعْنُهْم«

ونح���ن نرى باأّم اأعينن���ا كيف اأّن �سياطين االإن�ض مثل اأمري���كا واإ�سرائيل ي�ستعملون 

عمالءهم ثّم يلفظونهم ويتركونهم لم�سيرهم الم�سوؤوم.

 :Qفاحذروا اأن تكونوا قرناء ال�سياطين بين طابقين من نار، فعن اأمير الموؤمنين

اِء ُتْحِرُقُه َفَكْيَف  ْم�شَ يُبُه، َواْلَعْثَرِة ُتْدِميِه، َوالرَّ ْوَك���ِة ُت�شِ ْيُت���ْم َجَزَع اأََحِدُكْم ِمَن ال�شَّ »اأََفَراأَ

.
(((

اإَِذا َكاَن َبْيَن َطاَبَقْيِن ِمْن َناٍر، �َشِجيَع َحَجٍر، َوَقِريَن �َشْيَطانٍ «

م���ط���ال���ع���ة

إّن الشيطان قد استقلَّهم
كان الخري���ت ب���ن را�سد، م���ع ثالثمائة رج���ل من بن���ي ناجية مقيمين م���ع االإمام 

عل���ّيQ بالكوفة قدم���وا معه م���ن الب�سرة، وكانوا ق���د خرجوا اإليه ي���وم الجمل، 

و�سه���دوا معه �سّفين والنهروان، فجاء اإلى علّيQ في ثالثين راكبًا من اأ�سحابه، 

)1)  �سورة اإبراهيم، االآية: 22.

)2)  �سورة الح�سر، االآية: 16.

)3)  نهج البالغة، الخطبة 181.

)))  م. ن، الخطبة 182.
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�سّلي خلفك واإّني غدًا لمفارقك.
ُ
فقال له: واهلل يا علّي ال اأطيع اأمرك وال اأ

ّمك، اإذًا تع�سي رّب���ك وتنكث عهدك وال ت�سّر اإاّل 
ُ
فق���ال له االإم���ام Q: ثكلتك اأ

نف�سك، خّبرني ِلَم تفعل ذلك.

ق���ال: الأّنك حكمت في الكت���اب و�سعفت عن الحّق اإذا جّد الجّد، وركنت اإلى القوم 

الذين ظلموا اأنف�سهم، فاأنا عليهم زاٍر، وعليهم ناقم ولكم جميعًا مباين.

فاتحك 
ُ
ناظرك في ال�سن���ن، واأ

ُ
فقال ل���ه االإمامQ: َهُل���مَّ اأدار�سك الكت���اب، واأ

م���ورًا من الحّق اأنا اأعلم بها من���ك، فلعّلك تعرف ما اأنت له االآن منكر، وت�ستب�سر ما 
ُ
اأ

اأنت عنه االآن جاهل.

قال: فاإّني عائد اإليك.

ق���ال: ال ي�ستهويّن���ك ال�سيط���ان، وال ي�ستخفّن���ك الجه���ل، وواهلل لئ���ن ا�ستر�سدتني 

وا�ستن�سحتني وقبلت مّني الأهديّنك �سبيل الر�ساد.

 Qفاأر�سل ،Qفنفر الخريت م���ع اأ�سحابه لياًل ولم يعد اإلى اأميرالموؤمنين

رج���اًل م���ن اأ�سحابه ي�ستعلم حاله���م، فلّما عاد اإليه الرجل قال ل���ه: اأاأمنوا فقطنوا اأم 

جبنوا فظعنوا؟ فقال الرجل: بل ظعنوا يا اأمير الموؤمنين.

بَِّت  َلْيِهْم َو�شُ فقالQ: »ُبْعداً َلُهْم )َكَما َبِعَدْت َثُموُد(! اأََما َلْو اأُ�ْشِرَعِت اْل�ِشنَُّة اإِ

ْيَط���اَن اْلَي���ْوَم َقِد  ُي���وُف َعلَ���ى َهاَماِته���ْم، َلَق���ْد َنِدُم���وا َعلَ���ى َم���ا َكاَن ِمْنُه���ْم، اإنَّ ال�شَّ ال�شُّ

ىٌء ِمْنُهْم، َوُمخلٌّ َعْنُهْم، َفَح�ْشُبُهْم ِبُخُروِجهْم ِمَن اْلُهَدى،  ا�ْشَتَقلَُّه���ْم، َوُهَو َغداً ُمَتَبرِّ

.
(1(

ِهْم َعِن اْلَحّق، َوِجَماِحهْم ِفي الِتيِه« دِّ اَلل َواْلَعَمى، َو�شَ َواْرِتَكا�ِشِهْم ِفي ال�شَّ

)1)  نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج2، �ض 102. نهج ال�سعادة، ج5، �ض 173.



»اإّن من �شّرحت له الِعَبُر عّما بين يديه من الَمُثالت، حجزته الّتقوى 

م ال�ّشبهات«. عن َتقحُّ

نهج البالغة، الخطبة: 16.

�شّرحت: ك�سفت. 

العبر: بك�سر ففتح جمع عبرة: الموعظة. 

المثالت: العقوبات. 

ال�شبه���ات: جمع �سبهة: االلتبا�ض، ما يلتب�ض فيه 

الحّق بالباطل والحالل بالحرام.

:Q عن اأمير الم�ؤمنين

4

اجتناب الشبهات
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اإّن ق���ول االإمام علّي Q فيه اإ�سارة اإل���ى اأمرين ال بّد من مراعاتهما لمن يريد 

ال�ّسلوك اإلى اهلل تعالى، وهما:

1ـ االعتبار

»اإّن من �شّرحت له العبر عّما بين يديه من المثالت«.

يعتب���ر االإ�سالم رب���ط الما�سي بالحا�سر والحا�سر بالما�س���ي اأمرًا �سروريًا لفهم 

الحقائق، الأّن االرتباط بين هذين الزمانين )الما�سي والحا�سر( يك�سف عن م�سوؤولية 

االأجيال القادمة، ويوقفها على واجبها.

مم �سننًا ال تخت�ّض بهم، ب���ل هي �سنن وقوانين عاّمة في 
ُ
وه���ذا يعن���ي اأّن هلل في االأ

الحي���اة تج���ري على الحا�سري���ن كما جرت عل���ى الما�سين �سواء ب�س���واء، وهي �سنن 

للتق���ّدم والبقاء و�سن���ن للتدهور واالندحار، التق���ّدم للموؤمنين المّتقي���ن المجاهدين 

مم المتفّرق���ة المت�سّتتة الكافرة الغارقة 
ُ
المّتحدي���ن الواعين، والتدهور واالندحار لالأ

في الذنوب واالآثام.

م���م، الأّن التاريخ يعك����ض الخ�سو�سيات 
ُ
اإّن للتاري���خ اأهّمي���ة حيوية ل���كّل اأّمة من االأ

االأخالقية واالأعمال ال�سالحة وغير ال�سالحة، واالأفكار التي كانت �سائدة في االأجيال 



ةمبالغا38 نهج  لن  لوةعُظ 

ال�سابق���ة، كما يك�سف عن علل �سقوط المجتمع���ات اأو �سعادتها، ونجاحها وف�سلها في 

الع�سور الغابرة المختلفة.

وبكلم���ة واح���دة: اإّن التاريخ مراآة الحياة الروحي���ة والمعنوية للمجتمعات الب�سرية 

وهو لذلك خير مر�سد محّذر لالأجيال القادمة.

اإّن اآثار الما�سين خير ِعبرة للقادمين، وبالنظر فيها واالعتبار بها يمكن للنا�ض اأن 

يعرفوا الم�سير ال�سحيح لل�سلوك والحياة.

وله���ذا نجد القراآن الكريم يدعو الم�سلمين اإل���ى ال�سير في االأر�ض والنظر باإمعان 

م���م وال�سعوب التي �سادت ثّم ب���ادت اإذ يقول: {ڳ ڳ ڳ ڳ 
ُ
وتدّب���ر في اآثار االأ

{ۅ ۉ   ،
(1(

ڱ   ڱ ڱ ڱ ں ں    ڻ                ڻ ڻ}
 .

(2(

ۉ} 
وقد اأ�سار االإم���ام علّي اأمير الموؤمنين Q اإلى هذه الحقيقة في كلمات وخطب 

عديدة منها قوله:

»فاعتب���روا بم���ا اأ�ش���اب الأُم���م الم�شتكبرين من قبلك���م من باأ����ص اهلل و�شولته، 

ووقائع���ه وُمُثالت���ه واّتعظ���وا بمثاوي خدوده���م، وم�شارع جنوبه���م وا�شتعيذوا باهلل 

من لواقح الكبر كما ت�شتعيذونه من طوارق الدهر...

واح���ذروا م���ا نزل بالأُم���م قبلكم م���ن المثالت ب�ش���وء الأفعال، وذمي���م الأعمال، 

فتذّك���روا في الخير وال�ش���ّر اأحوالهم، واحذروا اأن تكون���وا اأمثالهم فاإذا تفّكرتم في 

تف���اوت حاليه���م فالزم���وا كّل اأمر لزمت الع���ّزة به �شاأنهم وزاحت الأع���داء له عنهم، 

وم���ّدت العافي���ة به عليهم، وانقادت النعمة له معه���م، وو�شلت الكرامة عليه حبلهم 

م���ن الجتناب للفرقة والل���زوم لالألفة والتحا�ّص عليه���ا، والتوا�شي بها، واجتنبوا 

كّل اأمر ك�شر فقرتهم واأوهن مّنتهم، من ت�شاغن القلوب، وت�شاحن ال�شدور وتدابر 

)1)  �سورة اآل عمران، االآية: 137.

)2)  �سورة الح�سر، االآية: 2.
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.
(1(

النفو�ص، وتخاذل  الأيدي...«

ولذلك ن���رى القراآن الكريم عامرًا بق�س�ض الما�سي���ن، يقول �سبحانه: {ڳ ڱ 

ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ،{ڦ 
(2(

ںں} ڱ  ڱ  ڱ  
ٱ       ٻ ٻ ٻ  ٻ پ   }  .

(3(

{ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ 
 .

(5(

ائ} ى  ى  .{ې  
(((

ڀ  ٺ} ڀ  ڀ  پ پپ ڀ 
.

(6(

ويقول اأي�سًا: {ائ ەئ       ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ}

2ـ التقوى 

»حجزه الّتقوى عن الّتقّحم فى ال�ّشبهات«. 

والوج���ه فيه ه���و اأّن االإن�س���ان العاقل اإذا اعتب���ر بما وقع من الح���وادث على االأمم 

الما�سي���ة ف���ي القرون ال�ّسالف���ة وعل���م اأّن العّلة و ال�ّسب���ب فيها لم تك���ن اإاّل الع�سيان 

والمخالف���ة الأوامر اهلل تعال���ى وارتكاب المنهيات وعدم االنقي���اد للّنوامي�ض ال�ّسرعية 

التي بعث اهلل تعالى االأنبياء الأجلها فال جرم يكون هذا االعتبار مانعًا له عن الدخول 

في ال�ّسبهات ف�ساًل عن المحّرمات. 

يقول الإمام الخمينّي }:

»... لل���ورع مرات���ب كثيرة: فورع العوام: الجتن���اب عن الكبائر، وورع الخوا�ّص: 

البتع���اد ع���ن ال�شبهات خ�شية الوقوع ف���ي المحّرمات. وورع اأه���ل الزهد: الجتناب 

عن المباحات لالبتعاد عن وزرها. وورع اأهل ال�شلوك: ترك النظر اإلى الدنيا لأجل 

الو�شول اإلى المقامات. وورع المجذوبين: ترك المقامات لأجل الو�شول اإلى باب 

)1)  نهج البالغة، الخطبة:192.

)2)  �سورة االأعراف، االآية: 101.

)3)  �سورة هود، االآية: 120.

)))  �سورة طه، االآية: 99.

)5)  �سورة االأعراف، االآية: 176.

)6)  �سورة يو�سف، االآية: 111.
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.
(1(

اهلل، وم�شاهدة جمال اهلل. وورع الأولياء: الجتناب عن التوّجه اإلى الغايات«

وقد اأ�سير اإلى ورع الخوا�ّض في روايات عديدة منها:

ع���ن ر�س���ول اهلل P: »ح���الل بّي���ن و ح���رام بّي���ن و�شبه���ات بين ذل���ك فمن ترك 

ال�ّشبه���ات نج���ا م���ن المحّرمات و من اأخذ بال�ّشبهات ارتك���ب  المحّرمات و هلك من 

 و ذلك الأّن الوقوف عند ال�ّسبهات خير من االقتحام في الهلكات.
(2(

حيث ل يعلم«

وعن الّنعمان بن ب�سير قال: �سمعت ر�سول اهلل P يقول: »اإّن لكّل ملك حمى واإّن 

حم���ى اهلل حالل���ه و حرامه و الم�شتبهات بي���ن ذلك كما لو اأّن راعياً رعى الى جانب 

 .
(3(

الحمى لم يثبت غنمه اأن تقع في و�شطه فدعوا الم�شتبهات«

وعن ف�سيل بن عيا�ض عن اأبي عبد اهلل Q قال: قلت له: َمن الورِع من الّنا�ض؟ 

قال Q: »الذي يتوّرع من محارم اهلل و يجتنب هوؤلء فاإذا لم يّتق ال�ّشبهات وقع 

.
(((

في الحرام و هو ل يعرفه«

 .
(5(

وعن اأبي عبد اهلل Q: »اأورع الّنا�ص من وقف عند ال�ّشبهة ...«

ازدواج الشخصية

اإّن هن���اك اأنا�سًا يملكون �سخ�سية مزدوجة، فهم اأتقياء ورعون محتاطون في اأمور 

وغير مبالين في اأمور اأخرى.

)1)  انظر:االأربعون حديثًا، االإمام الخميني، الحديث 29، �ض 25)- 26).

)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج1، �ض68.

)3)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج2،�ض259.

)))  م�ستدرك الو�سائل،الميرزا النوري،ج12،�ض177.

)5)  م. ن، ج11، �ض 278.
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يقول االإمام الخمينّي}:

»نج���د الكثي���ر م���ن ذوي الو�شو�ش���ة الت���ي ل مب���ّرر له���ا والجهل���ة المتن�ّشكين، ل 

يحتاط���ون ف���ي موا�شع يج���ب الحتياط فيه���ا اأو ي�شتحب. هل �شمع���ت اأحداً يعي�ص 

حالة الو�شو�شة في ال�شبهات المالية؟ َمن من ]الو�شوا�شيين[ دفع الزكاة والخم�ص 

م���رات عدي���دة؟ وذهب اإلى الحّج لأداء الواجب مرات متكّررة؟ واأعر�ص عن الطعام 

الم�شتبه؟ لماذا كانت اأ�شالة الحّلية في الأطعمة الم�شتبهة جارية واأ�شالة الطهارة 

في م�شكوك النجا�شة غير جارية؟...

كان اأح���د الأئّم���ة المع�شومين ]الإمام الكاظ���م[ �شالم اهلل عليه وعليهم ال�شالم 

اإذا ذهب لق�شاء حاجته ر�ّص الماء على فخذيه، حّتى اإذا تر�ّشحت لدى ال�شتبراء اأو 

ال�شتنجاء قطرات من الماء لم يح�ّص بذلك � فهو لم يحتط ولم يتو�شو�ص �. وهذا 

الم�شكي���ن ال���ذي يرى نف�شه محتذياً حذو الإمام المع�شوم Q واآخذاً دينه منه، 

ل يّتق���ي لدى الت�شّرف ف���ي الأموال، ول يحتاط تجاه الطعام بل يّتكل على قاعدة 

اأ�شالة الطهارة وياأكل، ثم يقوم ويغ�شل فمه ويديه. اإّنه حين الأكل يتم�ّشك باأ�شالة 

.
(1(

الطهارة وبعد اأن ي�شبع يقول: كل �شيء نج�ص«

مثال الجتناب الشبهات

»اإّن تعوي���د النف����ص عل���ى الغيب���ة ف���ي الأح���وال الجائ���زة، ي�ش���ّر بحاله���ا اأي�ش���اً. 

لأن النف����ص تمي���ل نح���و ال�ش���رور والقبائ���ح، فم���ن المحتم���ل اأن ينج���ّر ]الإن�ش���ان[ 

روي���داً روي���داً م���ن الم���وارد الجائ���زة اإل���ى مرحل���ة اأخرى وه���ي الم���وارد المحّرمة ، 

كم���ا اأّن الدخ���ول ف���ي ال�شبه���ات غير محم���ود، رغم ج���وازه، لأّنها حم���ى المحّرمات 

وم���ن الممك���ن اأّن القتح���ام ف���ي الحم���ى يف�ش���ي اإل���ى الدخ���ول ف���ي المحّرم���ات. 

الأح���وال  ف���ي  الغيب���ة  ع���ن  النف����ص  يبع���د  اأن  اأمك���ن  مهم���ا  الإن�ش���ان  عل���ى  يج���ب 

)1)  االأربعون حديثًا، االإمام الخمينّي، الحديث 25، �ض 367- 368.



ةمبالغا2) نهج  لن  لوةعُظ 

.
(1(

الم�شموح���ة، ويحت���رز ع���ن الأمور الت���ي يحتمل اأن يك���ون فيها طغي���ان للنف�ص«

قصص الجتناب الشبهات

دع���ا اأبو عب���د اهلل Q مولى له يقال ل���ه: م�سادف، فاأعطاه األ���ف دينار وقال: 

ل���ه تجّه���ز حّتى تخرج اإلى م�سر ف���اإّن عيالي قد كثروا، قال: فتجّه���ز بمتاع وخرج مع 

التّج���ار اإلى م�سر فلّما دنوا من م�سر ا�ستقبلتهم قافل���ة خارجة من م�سر ف�ساألوهم 

 فاأخبروهم اأّنه لي�ض 
(2(

ع���ن المتاع الذي معهم ما حاله ف���ي المدينة وكان متاع العاّمة

بم�سر منه �سيء فتحالفوا وتعاقدوا على اأن ال ينق�سوا متاعهم من ربح الدينار دينارًا 

 Q فلّما قب�سوا اأموالهم وان�سرفوا اإلى المدينة فدخل م�سادف على اأبي عبد اهلل

ومعه كي�سان في كّل واحد األف دينار، فقال: جعلت فداك هذا راأ�ض المال وهذا االآخر 

ربح، فقال: اإّن هذا الربح كثير ولكن ما �سنعته في المتاع؟ فحّدثه كيف �سنعوا وكيف 

تحالف���وا،: فقال: �سبحان اهلل تحلفون على قوم م�سلمي���ن اأاّل تبيعوهم اإاّل ربح الدينار 

 فقال: هذا راأ�ض مالي وال حاجة لن���ا في هذا الربح، ثّم 
(3(

دين���ارًا، ثّم اأخذ الكي�سي���ن

.
(((

قال: يا م�سادف مجادلة ال�سيوف اأهون من طلب الحالل

قّصة أخرى

اإّن المراجع ل�سيرة علمائنا االأبرار يالحظ مدى احتياطهم وبعدهم عن ال�سبهات، 

وهذه بع�ض قب�ساتهم المعّبرة.

يروى عن اآية اهلل ال�سّيد محّمد باقر الدرجه اأي ما يلي:

دعاه اأحد التّج���ار االأثرياء مع عدد من العلماء والطاّلب، ومّد �سفرة و�سيعة اأنيقة 

مكلفة، عليها اأنواع االأطعمة، وكعادته رحمه اهلل اكتفى بتناول مقدار قليل من الطعام، 

)1)  االأربعون حديثًا، االإمام الخميني، الحديث 19، �ض 292- 293.

)2)  )متاع العامة( اأي الذي يحتاج اإليه عامة النا�ض.

)3)  وفي م�ستدرك الو�سائل: »اأحد الكي�سين«.

)))  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج5، �ض162.



3)ةاةشكل ةمابهكا

وبع���د االنتهاء من تن���اول الطعام وغ�سل االأي���دي، قّدم �ساحب الدع���وى لل�سّيد �سندًا 

يت�سّمن اأمرًا حرامًا بح�سب فتواه، وطلب منه اأن يوّقع عليه.

اأدرك )ر�سوان اهلل عليه( اأّن هذه الوليمة كانت مقّدمة الإم�ساء هذا ال�سند.

اإّن فيها اإذن �سبهة الر�سوة، فتغّير لونه وارتعدت فرائ�سه وقال: اأّية اإ�ساءة اأ�ساأتها 

اإليك حّتى و�سعت في حلقي هذا الزّقوم؟..

لماذا لم تاأِت بهذا ال�سند قبل الغداء حّتى ال األّوث يدي بهذا الطعام؟..

ث���ّم نه�ض م�سطربًا وم�سى م�سرعًا اإل���ى المدر�سة وجل�ض بجوار الحديقة المقابلة 

.
(1(

لحجرته، وو�سع اإ�سبعه في فمه حّتى ا�ستفرغ، ثّم تنف�ض ال�سعداء

)1)  �سيماء ال�سالحين، �ض7).



ةمبالغا)) نهج  لن  لوةعُظ 

م���ط���ال���ع���ة

عّمار والمغيرة
ق���ال اأمي���ر الموؤمنينQ لعّمار ب���ن يا�سر )ر�سي اهلل عنه( وق���د �سمعه يراجع 

المغيرة بن �سعبة كالمًا:

ْنَي���ا، َوَعلَى َعمد َلبَّ�َص  ي���ِن اإِلَّ َما َقاَرَبْتُه الدُّ ���اُر، َفاإِنَُّه َلْم َياأُْخْذ ِمَن الدِّ »َدْع���ُه َي���ا َعمَّ

ُبَهاِت َعاِذراً ِل�َشَقَطاِتِه«. َعلَى َنْف�ِشِه، ِلَيْجَعَل ال�شُّ

قال ابن اأبي الحديد: اإّن اأ�سحابنا غير مّتفقين على ال�سكوت على المغيرة، بل اأكثر 

البغداديي���ن يف�ّسقون���ه، ويقولون فيه ما يقال في الفا�سق، ولّم���ا جاء عروة بن م�سعود 

الثقفّي اإلى ر�سول اهلل P عام الحديبية نظر اإليه قائمًا على راأ�ض ر�سول اهلل مقّلدًا 

�سيفًا، فقيل: من هذا؟

قيل: ابن اأخيك المغيرة.

قال: واأنت ها هنا يا غدر! واهلل اإّني اإلى االآن ما غ�سلت �سواأتك.

وكان اإ�سالم المغيرة من غير اعتقاد �سحيح، وال اإنابة ونّية جميلة. كان قد �سحب 

قوم���ًا في بع�ض الط���رق، فا�ستغفلهم وهم نيام، فقتلهم واأخ���ذ اأموالهم، وهرب خوفًا 

اأن ُيلح���ق فُيقت���ل، اأو يوؤخذ م���ا فاز به من اأمواله���م، فقدم المدين���ة فاأظهر االإ�سالم، 

وكان ر�س���ول اهللP ال يرّد على اأحد اإ�سالمه، اأ�سلم عن عّلة اأو عن اإخال�ض، فامتنع 

.
(1(

باالإ�سالم، واعت�سم وحمى جانبه

)1)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج20، �ض 8.



»اأّيه���ا الّنا����ص: اإّن اأخوف ما اأخاف عليك���م اثنتان: اّتباع الهوى و طول 

الأم���ل، فاأّم���ا اّتب���اع اله���وى في�شّد ع���ن الح���ّق، و اأّما طول الأم���ل فُين�شي 

الآخرة«.

نهج البالغة، الخطبة 2).

:Q عن اأمير الم�ؤمنين

5

اتّباع الهوى وطول األمل





7)ةأمبكل ةمهوو لاوع ةّلا

يتح���ّدث اأمير الموؤمنينQ عن اأمرين خطيري���ن على �سلوك االإن�سان نحو اهلل 

تعالى، االأمر االأول: اّتباع الهوى، االأمر الثاني: طول االأمل.

االأمر االأّول: اّتباع الهوى 

ال �س���ّك اأّن للنف����ض االإن�سانية رغبات وغرائز ومتطّلب���ات وحاجات وميواًل مختلفة، 

فاالإن�س���ان -مثاًل- يحتاج اإلى االرتب���اط بزوج ليلّبي حاجته الج�سدي���ة باالإ�سافة اإلى 

حاجت���ه ل���الأوالد، ويحتاج اإلى المال ليحفظ به نف�سه وعيال���ه ويطّور حياته، ويحب اأن 

يكون محترمًا بين النا�ض عزيزًا، واأن يكون حرًا.

ه���ذه بع�ض الحاج���ات والغرائز الموجودة ف���ي االإن�سان، وجميعه���ا �سرورّي لبقاء 

حياته، وال �سّك اأّن مبدع الوجود خلقها جميعًا لهدف تكاملّي.

واله���دف التكامل���ّي يتحّقق باأن ال تتج���اوز الغرائز والحاج���ات حّدها، وتخرج عن 

الت���وازن والحّد الو�سط اإلى االإفراط اأو التفريط، وذل���ك بالتمّرد على ال�سرع والعقل، 

وبذلك تكون �سائرة مع الهوى المذموم وتابعة له .

فالحاج���ة الج�سدي���ة اإذا خرجت عن التوازن اإل���ى التفريط باأن ال يت���زّوج، اأو اإلى 

االإف���راط باأن يلّب���ي حاجته هذه باأّي �سيء دون رقيب اأو ح�سي���ب من دين اأو عقل، باأن 



ةمبالغا8) نهج  لن  لوةعُظ 

يرتكب المحّرمات مثاًل - والعياذ باهلل -  فهذا وذاك اّتباع للهوى.

والحاجة اإلى جمع المال اإذا اأبطلها االإن�سان وزهد فيها زهدًا �سلبيًا، اأو انكّب على 

الجم���ع من اأّي طريق وب���اأّي و�سيلة ولو كانت من حرام كال�سرق���ة والغ�سب واالحتيال 

والربا، فهذا وذاك من اّتباع الهوى.

وح���ّب االحت���رام والعّزة بين النا����ض اإذا اأعدمه االإن�سان واأذّل نف�س���ه، اأو اإذا طلب 

الجاه بطرق منحرفة، فكال الحالتين من اّتباع الهوى.

وح���ّب الحرية اإذا اأبطله االإن�سان واأ�سبح ياألف العبودية لال�ستعمار مثاًل، اأو اأرخى 

لنف�سه العنان دون �سابط، فكالهما من اّتباع الهوى.

وهكذا كّل حاجات االإن�سان اإذا خرجت عن االعتدال فهي تتبع الهوى والهوى ي�سّد 

.Q عن الحّق كما قال االإمام

وق���د حّذرن���ا اهلل تعالى م���ن اّتباع الهوى ف���ي كثير من اآي���ات الق���راآن، منها، قال 

{ٱ ٻ ٻ  ٻ     ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  �سبحان���ه: 

{حئ مئ ىئ يئ جب حب   
(1(

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ٹ}
.

(2(

خبمب ىب يب جت   حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج} 
Q: »وال�ّشق����ّي من 

ّ
والرواي���ات ف���ي ذّم���ه كثي���رة، منه���ا ع���ن االإم���ام عل���ي

انخ����دع له����واه وغ����روره....  ومجال�ش����ة اأهل اله����وى من�شاة لالإيم����ان، ومح�شرة 

.
(3(

لل�شيطان...«

»عباد اهلل: ل تركنوا اإلى جهالتكم، ول تنقادوا لأهوائكم، فاإّن النازل بهذا المنزل 

.
(((

نازل ب�شفا جرف هار، ينقل الّردى على ظهره من مو�شع اإلى مو�شع..«

)1)  �سورة الجاثية، االآية: 23.

)2)  �سورة �ض، االآية: 26.

)3)  نهج البالغة، الخطبة 82.

)))  م. ن، الخطبة 105.



9)ةأمبكل ةمهوو لاوع ةّلا

رغبات النفس ال تنتهي

يق���ول االإم���ام الخمينّي}: »اعل���م اأيها العزي���ز، اأّن رغب���ات النف����ص واآمالها ل 

تنته���ي ول ت�ش���ل اإل���ى حّد اأو غاية. فاإذا اّتبعها الإن�ش���ان ولو بخطوة واحدة، ف�شوف 

ي�شط���ّر اإل���ى اأن يّتب���ع تلك الخط���وة خط���وات، واإذا ر�شي بهوى واحد م���ن اأهوائها، 

اأجب���ر على الر�شى بالكثي���ر منها. ولئن فتحت باباً واحداً لهوى نف�شك، فاإّن عليك 

اأن تفتح اأبواباً عديدة له.

اإّن���ك بمتابعت���ك ه���وى واحداً من اأه���واء النف����ص توقعها في عدد م���ن المفا�شد، 

وم���ن ث���م �شوف ُتبتل���ى باآلف المهالك، حّتى تنغلق � ل �شمح اهلل � جميع طرق الحّق 

بوجهك في اآخر لحظات حياتك، كما اأخبر اهلل بذلك في ن�ّص كتابه الكريم، وكان 

هذا هو اأخ�شى ما يخ�شاه اأمير الموؤمنين وولّي الأمر، والمولى، والمر�شد والكفيل 

 .
(1(

»Q ه للعائلة الب�شرية للهداية والموجِّ

وه���ذا يعني اأّن على االإن�سان اأن يقطع الطريق عل���ى الهوى من بداية الطريق حّتى 

ال ي�سقط في الهاوية ال�سحيقة؛ الأّن االإن�سان في البدايات هو اأقدر على ال�سيطرة على 

االأمور من المراحل المتقّدمة ف�ساًل عن النهايات.

سّد طرق الحرام

اإّن قط���ع الطريق على ال�سهوة المحّرمة ينبغي اأن يكون من اأّول الطريق فال ينبغي 

لالإن�س���ان اأن يتب���ع ه���واه في اأن ينظ���ر النظر المحّرم �س���واء النظ���ر المبا�سر اأم عبر 

االإعالم،  اأو يختلي بامراأة ال تحّل له، اأو يمازح امراأة ال يجوز له ممازحتها،اأو يختلط 

مع الن�ساء ب�سكل ال �سابط فيه، فاإّن كّل ذلك مقّدمات اإن لم يقطعها االإن�سان من اأّول 

الطريق يخ�سى عليه اأن يقع في الهاوية ال�سحيقة.

ف���اإّن هوى النف�ض كالن���ار ال ت�سبع، وعليك اأن تقطع علي���ه المزيد بقناعتك بحالل 

)1)  االأربعون حديثًا، االإمام الخميني، الحديث 10، �ض 166.



ةمبالغا50 نهج  لن  لوةعُظ 

الغرائز والميول واالحتياجات.

وق���د حّذر االإم���ام علّي Q م���ن اأّول اله���وى وبدايات���ه: »اإّياكم وتمّك���ن الهوى 

، وعن���ه Q: »اأّول ال�شهوة طرب، واآخرها 
(1(

منك���م، ف���اإّن اأّوله فتنة واآخره محنة«

، وعن���ه Q: »اإّياكم وغلبة ال�شه���وات على قلوبكم، ف���اإّن بدايتها ملكة، 
(2(

عط���ب«

.
(((

، وعنه Q: »كم من �شهوة �شاعة اأورثت حزناً طوياًل«
(3(

ونهايتها هلكة«

 :Q فعلى االإن�سان الموؤمن اأن يحذر الهوى كما يحذر اأعداءه، فعن االإمام ال�سادق

»احذروا اأهواءكم كما تحذرون اأعداءكم، فلي�ص �شيء اأعدى للرجال من اّتباع اأهوائهم، 

 كما عن ر�سول اهلل.
(6(

 و»اأ�شجع النا�ص من غلب هواه«
(5(

وح�شائد األ�شنتهم«

م���ّر ر�سول اهلل P بق���وم يت�سايلون حجرًا، فقال: ما هذا؟ فقال���وا: نختبر اأ�سّدنا 

واأقوان���ا، فقال: اأال اأخبركم باأ�سّدكم واأقواكم؟ قالوا: بلى يا ر�سول اهلل، قال: »اأ�شّدكم 

واأقواك���م ال���ذي اإذا ر�شي لم يدخله ر�ش���اه في اإثم ول باطل، واإذا �شخط لم يخرجه 

 .
(7(

�شخطه من قول الحّق، واإذا ملك لم يتعاَط ما لي�ص له بحّق«

ف���اإذا كّنا نريد الجّنة فعلينا بنهي النف�ض عن الهوى،يقول �سبحانه: {ائ ائ ەئ 

.
(8(

ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    }

االأمر الثاني: طول االأمل

ينبغ���ي االإلف���ات اإلى اأّن اأ�سل )االأم���ل( لي�ض فقط غير مذموم ب���ل له دور مهّم في 

اإدامة حركة الحياة والتطّور الب�سرّي في االأبعاد المادية والمعنوية.

)1)  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �ض 101.

)2)  م. ن، �ض 112.

)3)  م. ن، �ض 101.

)))  جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج 13، �ض 299.

)5)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 335.

)6)  جامع اأحاديث ال�سيعة، ج 13، �ض 250.

)7)  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج15، �ض361.

)8)  �سورة النازعات، االآيتان: 0) � 1).
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ل اأنواع  اإذا �ُسل���ب االأم���ل من قلب )ااُلّم( فاإّنه���ا ال تجد دافعًا الإر�ساع طفله���ا وتحمُّ

الم�سّقة واالألم بتربيته وتن�سئته كما ورد هذا المعنى في الحديث النبوّي ال�سريف »اَْلََمُل 

 .
(1(

َعْت َواِلَدٌة َوَلَدَها َوَل َغَر�َص َغاِر�ٌص �َشَجَرَها« ِتي َوَلْوَل اْلََمُل َما َر�شِ َرْحَمٌة ِلُمَّ

اإّن من يعلم مثاًل باأّن هذا اليوم هو اآخر يوم من حياته اأو اأّنه �سيموت بعد اأّيام قليلة 

ويغ���ادر الدنيا فاإّنه �سيترك جميع م���ا في يده من اأعمال ون�ساطات في دائرة المعي�سة 

والعالق���ات االإجتماعية. وفي الحقيقة فاإّن ذلك يعني انطفاء �سعلة الحياة. ولعّل اأحد 

االأ�سب���اب لخف���اء االأجل هو اأن يبقى االإن�سان في حالة االأم���ل والرجاء ويعي�ض الحركة 

الطبيعية في اأمور المعي�سة.

عن ر�سول اهلل P: »اإن قامت ال�شاعة وفي يد اأحدكم ف�شيلة، فاإن ا�شتطاع اأن ل 

.
(2(

يقوم حّتى يغر�شها فليغر�شها«

وع���ن الم�سي���ح Q اأّنه: »بينم���ا عي�شى اب���ن مريم Q جال����ص و�شيخ يعمل 

بم�شح���اة ويثي���ر الأر�ص، فقال عي�شى Q: الله���ّم انزع منه الأمل، فو�شع ال�شيخ 

الم�شح���اة وا�شطجع فلبث �شاعة، فقال عي�ش���ى: اللهّم اردد اإليه الأمل، فقام فجعل 

يعم���ل، ف�شاأل���ه عي�شى ع���ن ذلك، فقال: بينما اأنا اأعمل اإذ قال���ت لي نف�شي: اإلى متى 

تعمل واأنت �شيخ كبير؟ فاألقيت الم�شحاة وا�شطجعت، ثم قالت لي نف�شي: واهلل ل 

 .
(3(

بّد لك من عي�ص ما بقيت، فقمت اإلى م�شحاتي«

ومن هنا قال ال�ساعر:

االأم��لاأع����ّل����ل ال��ن��ف�����ض ب�����االآم�����ال اأرق���ب���ه���ا ف�سحة  ل��وال  العي�ض  اأ���س��ي��ق  م��ا 

فاالأم���ل �س���روري الإيجاد التحّرك اأكث���ر لدى اأفراد المجتمع م���ن موقع النظر اإلى 

الم�ستقبل في حركة الحياة.

)1)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج )7، �ض 173.

)2)  كنز العمال،المتقي الهندي، ج 3، �ض 892.

)3)  انظر: بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج )1، �ض 329.



ةمبالغا52 نهج  لن  لوةعُظ 

ولك���ّن نف�ض ه���ذا االأمل اّلذي ُيعّد رمز حرك���ة االإن�سان و�سعيه ف���ي حياته الدنيوية 

والم���اء اّلذي ي�سقي اأر�ض حياته المّيتة وُينع�ض اإح�سا�ساته وعواطفه بغد اأف�سل، نف�ض 

ه���ذا االأمل اإذا تجاوز حّده المر�سوم اأ�سبح على �س���كل �سيل مدّمر ياأتي على االأخ�سر 

والياب�ض وُيغرق االإن�سان في وحل حّب الدنيا والظلم والجريمة واالإثم.

ي���روى ع���ن االإمام الكاظ���م Q: »اعم���ل لدني���اك كاأن���ك تعي����ص اأب���داً، واعمل 

. فال�سطر االأول من الحديث ي�سير اإلى االأمل االإيجابّي 
(1(

لآخرت���ك كاأنك تموت غ���داً«

الإعم���ار الدني���ا، وال�سطر الثاني من الحدي���ث ي�سير اإلى �س���رورة اأن ال ين�سى االإن�سان 

الموت الإعمار االآخرة.

وق���د حّذر االإ�سالم من طول االأمل المذموم الذي ُين�سي االآخرة، قال تعالى وا�سفًا 

وق���ال   
(2(

ٹ} ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  الكّف���ار:{ٺ 

�سبحانه: {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

.
(3(

ۋ    ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې ې ې   ې ىى ائ  ائ ەئ}
َقاِء ُجُم���وُد اْلَعْيِن َوَق�َش���اَوُة اْلَقْلِب  وع���ن النبّي االأكرم P قول���ه: »اأْرَبَعٌة ِم���َن ال�شَّ

 .
(((

ْنَيا« َوُطوُل اْلََمِل َواْلِحْر�ِص َعلَى الدُّ

 .
(5(

 وعن اأميرالموؤمنين Q قوله: َ»َمْن اََطاَل اََملَُه �َشاَء َعَمُله«

وعن فاطمة بنت الح�سين L عن اأبيها االإمام الح�سين Q عن جّده ر�سول 

حِّ  ْه���ِد َواْلَيِقيِن َوَه���اَلَك اآِخِرَها ِبال�شُّ ِة ِبالزُّ ِل َه���ِذِه اْلُمَّ ���اَلَح اَوَّ اهلل P ق���ال: »ِانَّ �شَ

 .
(6(

( َواْلََمِل« كِّ )ِبال�شَّ

)1)  تحرير االأحكام، العالمة الحلي، ج 2، �ض 9)2.

)2)  �سورة الحجر،االآية:3.

)3)  �سورة الحديد، االآية: 16.

)))  تف�سير القرطبي، ج 5، �ض 3618، ورد �سبه له مع اختالف ي�سير في بحار االأنوار، ج70، �ض16.

)5)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 70، �ض 163.

)6)  م.ن، ج 70، �ض )16.
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من العوامل المهّمة النت�سار الم�سلمين في �سدر االإ�سالم االإيمان واليقين الرا�سخ 

باالإ�ساف���ة اإلى عدم اهتمامهم بزخارف الدنيا وبريقها، حيث ت�سّبب ذلك في اأن يرد 

الم�سلم���ون االأوائل اإل���ى ميدان القتال والجهاد ب�سجاعة فائق���ة و�سوق بالغ فلم يكونوا 

يرون اإاّل اهلل تعالى والدار االآخرة.

ولك���ن عندما امتّدت اإليه���م االآمال الطويلة وملكتهم العالئ���ق الدنيوية وخدعتهم 

مور الدنيا محّل الزهد، 
ُ
ظواه���ر الدنيا حّل ال�سّك والترديد محّل اليقين، وال�سغ���ف باأ

وب���داأوا يتراجعون اأم���ام اأعدائه���م وي�سلكون �سبي���ل التخّلف واالنحط���اط الح�سارّي 

والثقاف���ّي، فال �سبيل لهم اليوم لتجديد عظمتهم االأولى �س���وى اإحياء اليقين والزهد 

وق�سر االأمل وذكر الموت واالآخرة وعدم ن�سيانهما.

فف���ي و�سية ر�سول اهلل الأبي ذّر: »يا اأبا ذّر: اإّياك والت�شويف باأهلك، فاإّنك بيومك 

ول�ش���ت بم���ا بع���ده، فاإن يكن ل���ك غد فكن في الغد كم���ا كنت في الي���وم، واإن لم يكن 

غد، لم تندم على ما فّرطت في اليوم . يا اأبا ذّر: كم من م�شتقبل يوماً ل ي�شتكمله، 

ومنتظ���ر غ���داً ل يبلغ���ه. يا اأبا ذر: ل���و نظرت اإل���ى الأجل وم�شي���ره لأبغ�شت الأمل 

وغ���روره. ي���ا اأب���ا ذّر: ك���ن كاأّن���ك ف���ي الدنيا غري���ب اأو عاب���ر �شبيل، وع���ّد نف�شك من 

اأ�شح���اب القب���ور. يا اأبا ذّر: اإذا اأ�شبحت ل تح���ّدث نف�شك بالم�شاء، واإذا اأم�شيت فال 

.
(1(

تحّدث نف�شك بال�شباح«

وف���ي رواية: اأّنه اجتمع عبدان من عب���اد اهلل فقال اأحدهما لالآخر: ما بلغ من ق�سر 

اأملك؟ فقال: اأملي اإذا اأ�سبحت اأن ال اأم�سي، واإذا اأم�سيت اأن ال اأ�سبح. فقال: اإّنك لطويل 

االأمل. اأما اأنا فال اأوؤمل اأن يدخل لي نَف�ض اإذا خرج، وال يخرج لي نَف�ض اإذا دخل.

 ويروى اأّن حذيفة قال يومًا لرجل: اأراك اإذا دخلت الكنيف اأبطاأت في م�سيتك واإذا 

خرجت اأ�سرعت، فقال: اأدخل واأنا على و�سوء واأخرج واأنا على غير و�سوء فاأخاف اأن 

)1)  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج 1، �ض 00).
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اأ، فقال له حذيف���ة: اإّنك لطويل االأمل، لكّني اأرفع قدمي  يدركن���ي الموت قبل اأن اأتو�سّ

 .
(1(

فاأخاف اأن ال اأ�سع االأخرى حّتى اأموت

ق���د ال ت�ستطيع���ون اأن تكون���وا ق�سيري االأمل به���ذه الدّقة ولكن اأعين���وا ر�سول اهلل 

واالأئمة واالأولياء قدر م�ستطاعكم.

اأعانن���ا اهلل عل���ى محاربة اله���وى وطول االأم���ل، فانت�سارنا عليهم���ا مقّدمة مهّمة 

النت�سارنا على اأعداء اهلل واالإن�سانية.

)1) اأعيان ال�سيعة، ال�سّيد مح�سن االأمين، ج)، �ض603. 
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م���ط���ال���ع���ة

االستغفار والتوبة الحقيقية
!
َ
�ْسَتْغِفُر اهلل

َ
قال �سخ�ض بح�سرة اأمير الموؤمنين Q: اأ

�ْسِتْغَفاُر؟ اإنَّ ااْل�ْسِتْغَفاَر  َتْدِري َما ااْلِ
َ
���َك، اأ مُّ

ُ
فق���ال له اأمير الموؤمنين Q: َثِكَلْتَك اأ

ِة َمَعان: يَن، َوُهَو ا�ْسٌم َواِقٌع َعَلى �ِستَّ َدَرَجُة اْلِعلِّيِّ

ى. َدُم َعَلى َما َم�سَ ُلَها: النَّ وَّ
اأَ

َبدًا.
َ
َوالثَّاِني: اْلَعْزُم َعَلى َتْرِك اْلَعْوِد اإَِلْيِه اأ

ْمَل�َض َلْي�َض 
َ
 عّز وج���ّل اأ

َ
َي اإَِلى اْل�َمْخُلوِقي���َن ُحُقوَقُهْم َحتَّى َتْلَقى اهلل ْن ُت���وؤَدِّ

َ
اِل���ُث: اأ َوالثَّ

َعَلْيَك َتِبَعٌة.

َها. َي َحقَّ ْعَتَها َفُتوؤَدِّ يَّ ة َعَلْيَك �سَ ْن َتْعِمَد اإَِلى ُكلِّ َفِري�سَ
َ
اِبُع: اأ َوالرَّ

ْحِت َفُتِذيَب���ُه بااْلَْحَزاِن، َحتَّى  ���ِذي َنَبَت َعَلى ال�سُّ ْن َتْعِم���َد اإَِلى اللَّْحِم الَّ
َ
َواْلَخاِم����ُص: اأ

 َبْيَنُهَما َلْحٌم َجِديٌد.
َ
َق اْلِجْلُد ِباْلَعْظِم، َوَيْن�َساأ َيْل�سِ

َيِة. َذْقَتُه َحاَلَوَة اْلَمْع�سِ
َ
اَعِة َكَما اأ َلَم الطَّ

َ
ْن ُتِذيَق اْلِج�ْسَم اأ

َ
اِد�ُص: اأ َوال�شَّ

.
(1( َ

�ْسَتْغِفُر اهلل
َ
َفِعْنَد ذِلَك َتُقوُل: اأ

)1)  نهج البالغة، الحكمة 17).





الُجّنة: ب�سم الجيم: الوقاية.

الكي�ص: العقل.

الحّول: الب�سير بتحويل االأمور.

القّلب: الخبير بتقّلبها.

ينتهز: يبادر.

الحريجة: التحّرز.

دق و ل اأعلم ُجّنًة اأوقى منه. ول َيْغِدُر  »اأّيه���ا الّنا����ص اإّن الوفاء ت���واأم ال�شّ

م���ن عل���م كيف المرجع. ولقد اأ�شبحنا في زم���ان قد اّتخذ اأكثر اأهله الغدر 

َكْي�ش���اً و ن�شبه���م اأهل الجهل فيه اإل���ى ح�شن الحيلة. ما لهم قاتلهم اهلل، قد 

يرى الُحّوُل الُقّلب وجه الحيلة ودونها مانع من اأمر اهلل ونهيه فيدعها راأي 

عين بعد القدرة عليها، وينتهز فر�شتها من ل حريجة له في الّدين«.

نهج البالغة، الخطبة 1).

:Q عن اأمير الم�ؤمنين

6

الوفاء توأم الصدق
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نقض العهد من الكبائر

اإِّن ق�سي���ة الوف���اء بالعه���د والميث���اق تعتب���ر واح���دًا من اأه���م م�ستلزم���ات الحياة 

االجتماعي���ة، اإِذ بدونها ال يتّم اأّي نوع م���ن التعاون والتكافل االجتماعّي، واإِذا فقد نوع 

الب�سر هذه الخ�سلة فقدوا بذلك حياتهم االجتماعية واآثارها اأي�سًا.

ولهذا توؤّكد م�سادر الت�سريع االإِ�سالمّي � ب�سكل ال مثيل له � على ق�سّية الوفاء بالعهود 

الت���ي قد تكون م���ن الق�سايا النوادر التي تمتاز بهذا النوع م���ن ال�سعة وال�سمولية، الأّن 

الوف���اء لو انع���دم بين اأبناء المجتم���ع الواحد لظهرت الفو�سى وع���ّم اال�سطراب فيه 

وزالت الثقة العاّمة. وزوال الثقة يعتبر من اأكبر واأخطر الكوارث.

ونق�ض العهد من الكبائر، وقد ا�سَت�ْسَهَد االإمام ال�سادقQ العتبار هذا الذنب 

م���ن الكبائ���ر بقول���ه تعال���ى: {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ  

. وف���ي اأكثر من 
(1(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ     }
مو�سع في القراآن الكري���م، اعتبر الوفاء بالعهد واجبًا، يقول تعالى: {ۆ ۈۈ 

.
(2(

ٴۇ ۋ ۋ              ۅ}

)1)  �سورة الرعد، االآية: 25.

)2)  �سورة االإ�سراء، االآية: )3.
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.
(1(

{ژ ژ ڑ ڑ کک}

.
(2(

{ڄ ڃ ڃ ڃڃ}

والروايات في قبح نق�ض العهد كثيرة منها:

.
(3(

عن ر�سول اهلل P: »ل دين لمن ل عهد له«

وع���ن اأمير الموؤمنينQ: »الُخل���ف يوجب المقت عند اهلل وعن���د النا�ص، قال 

.
(5(

»
(4(

تعالى: {ۀ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

وعن االإمام الباقرQ: »اأربعة اأ�شرع �شي ء عقوبة: رجل اأح�شنت اإليه ويكافئك 

بالإح�شان اإليه اإ�شاءة. ورجل ل تبغي عليه وهو يبغي عليك، ورجل عاهدته على اأمر 

.
(6(

فمن اأمِرك الوفاء به ومن اأمِره الغدر بك. ورجل ي�شل قرابته ويقطعونه«

اإّن قبح نق�ض العهد من ال�سناعة بحيث ال اأحد على ا�ستعداد الأن يتحّمل م�سوؤوليته 

ب�سراح���ة اإاّل النادر من النا�ض حّتى اأّن ناق�ض العه���د يلتم�ض لذلك اعذارًا وتبريرات 

مهما كانت واهية لتبرير فعلته. 

نقض العهد على نحوين

1ـ نق�س العهد مع اهلل تعالى:

ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ 

ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ       ڎ  
 .

(7(

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ  گ}

)1)  �سورة المائدة، االآية: 1.

)2)  �سورة البقرة، االآية: 177.

)3)  بحار االأنوار، ج 72، �ض 96.

)))  �سورة ال�سف، االآية: 3.

)5)  التف�سير ال�سافي، الفي�ض الكا�ساني، ج 5، �ض 168.

)6)  الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، ج 1، �ض 230.

)7)  �سورة االأعراف، االآيتان: 172 � 173.
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اإنَّ اهلل تعال���ى خل���ق اأرواح الب�س���ر في عالٍم قبل الحياة الدني���ا بنحو لديهم اإدراك 

و�سع���ور ولياقة للمخاطب���ة والمكالمة، واأخذ منهم اإقرارًا بربوبّيت���ه، وعهدًا باأن يثبتوا 

عل���ى ذل���ك وال ي�سركوا ب���ه وال ينحرفوا ع���ن ر�ساالت االأنبي���اء، وال يّتبع���وا ال�سيطان، 

وعاهده���م اهلل تعال���ى في مقابل ذل���ك على اأن يعينه���م ويرحمه���م وي�سكنهم جّنته، 

 واإذا ل���م يف���وا بما عاه���دوا اهلل عليه في ذلك العال���م لم يعطهم م���ا عاهدهم عليه.

ونق�ض العهد االإلهّي من الذنوب الكبيرة.

 وم���ن اأن���واع العهد مع اهلل تعالى اأن يقول مثاًل: عاه���دت اهلل، اأو علّي عهد اهلل اأن 

اأفع���ل ك���ذا اأو اأترك كذا، اإذا ُرزقت العافية اأو رجعت م���ن ال�سفر �سالمًا اأن اأدفع مبلغًا 

ما للفقير.

فالعه���د مع اهلل اإذا تحّقق���ت �سروطه الموجودة في كتب الفق���ه يجب االلتزام به. 

وقد ذّم اهلل تعالى من ينق�ض العهد مع اهلل بقوله: {گ گ گ گ ڳ ڳ  

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ڭ   ۓ      ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ  ۀ 

.
(1(

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ}
وق���د و�سف اهلل تعالى من ينق����ض العهد معه بقوله: {ڻ ۀ ۀ    ہ  

.
(2(

ہ ہ ہ ھ ھ}
االآية ت�سير اإِلى )رايطة( تلك المراأة التي عا�ست في قري�ض زمن الجاهلية، وكانت 

ه���ي وعامالته���ا يعملن من ال�سب���اح حّتى منت�س���ف النهار في غزل م���ا عندهّن من 

ال�سوف وال�سعر، وبعد اأن ينتهين من عملهّن تاأمرهّن بنق�ض ما غزلن، ولهذا ُعرفت 

.
(3(

بين قومها ب� )الحمقاء(

)1)  �سورة التوبة، االآيات: 75 � 76 � 77.

)2)  �سورة النحل، االآية: 92.

)3)  انظر: التف�سير االأمثل، ال�سيخ مكارم ال�سيرازي، ج8، �ض305.
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فما كانت تقوم به )رايطة( ال يمّثل عماًل بال ثمر � فح�سب � بل هو الحماقة بعينها، 

وك���ذا الح���ال بالن�سبة لمن يبرم عهدًا مع اهلل وبا�سمه، ثّم يعمل على نق�سه، فهو لي�ض 

بعابث فقط، واإِّنما هو دليل على انحطاطه و�سقوط �سخ�سيته.

2 ـ معاهدة النا�س

فيج���ب الوفاء بالعهود معهم ويحرم نق�سه���ا كما في قوله تعالى: {ۆ ۈۈ 

.
(1(

ٴۇ ۋ ۋ              ۅ}
 .

(3(

،{ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ}
(2(

{ژژڑڑکک}

.
(((

وعن الر�سولP: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليِف اإذا وعد«

ة بي���ن االأفراد ف���ي الق�ساي���ا االقت�سادية  فه���و ي�سمل العه���ود والمواثي���ق الخا�سّ

والمعا�سي���ة، وف���ي العم���ل وال���زواج، وه���و ي�سمل اأي�س���ًا المواثي���ق والمعاه���دات بين 

الحكومات وال�سعوب.

خلف الوعد من صفات اليهود والمنافقين 

وقد ذّم اهلل تعالى اليهود الّت�سافهم ب�سفة نق�ض العهود مع اهلل ومع النا�ض، يقول 

تعالى: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ         ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ 

.
(5(

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک}
نزل���ت هذه االآية في يه���ود بني قريظة الذين عاهدوا ر�س���ول اهللP اأن ال يعينوا 

اأع���داء االإ�سالم، ثّم نق�سوا عهدهم في معركة ب���در حيث زّودوا الم�سركين بال�سالح، 

ث���ّم قالوا لر�س���ول اهلل P: ن�سين���ا عهدنا، وعاهدوه م���ّرة ثانية ث���م نق�سوا عهدهم 

)1)  �سورة االإ�سراء، االآية: )3.

)2)  �سورة المائدة، االآية: 1.

)3)  �سورة الموؤمنون، االآية: 8.

)))  بحار االأنوار، ج )7، �ض 9)1.

)5)  �سورة االأنفال، االآيتان: 55 � 56.
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.Pف���ي معرك���ة الخن���دق، حيث اّتحدوا م���ع اأبي �سفيان ف���ي حربه �س���ّد ر�سول اهلل

 

وق���د ورد ع���ن ر�سول اهلل P ف���ي �سفات المنافق: »ث���الث من كنَّ في���ه كان منافقاً 

واإن �ش���ام و�شّل���ى وزع���م اأّنه م�شل���م: من اإذا ائُتمن خ���ان، واإذا حّدث ك���ذب، واإذا وعد 

.
(1(

اأخلف«

احترام المعاهدة

اإّن الوفاء بالعهد ال يخت�ّض بالم�سلمين فيما بينهم فقط بل ينبغي لهم اأن يفوا بما 

عاهدوا عليه غير الم�سلمين.

ع���ن االإمام ال�سادقQ: »ثالثة ل���م يجعل لأحد فيها رخ�ش���ة: بّر الوالدين 

بّري���ن كان���ا اأو فاجري���ن، والوف���اء بالعه���د للب���ّر والفاج���ر واأداء الأمان���ة اإل���ى الب���ّر 

.
(2(

والفاجر«

وبع���د اقت���دار الم�سلمين وق���ّوة �سوكته���م اأمر اهلل تعال���ى في �سورة ب���راءة بجهاد 

الم�سركي���ن وتطهير مّكة المعّظم���ة من ال�سرك وعبادة االأ�سن���ام لكّنه ا�ستثنى اأولئك 

الم�سركين الذين كان بينهم وبين الم�سلمين معاهدة.

{ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ  �سبحان���ه:  ق���ال 

.
(3(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ    ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ }
وال�سواه���د كثي���رة م���ن تاري���خ ر�س���ول اهللP على مزي���د اهتمام���هP بالوفاء 

بالعهد.

م���ن جمل���ة تلك ال�سواه���د ما حدث ف���ي �سلح الحديبي���ة بينهP وبي���ن م�سركي 

مّك���ة، واّلذي يق�سي اأنَّ من حقِّ قري����ض اأن تقبل من يلجاأ اإليها من الم�سلمين وال يحّق 

للم�سلمين اأن يقبلوا من يلجاأ اإليهم من قري�ض.

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 291.

)2)  الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �ض 128.

)3)  �سورة التوبة، االآية: ).
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يروي اأب���و رافع: اأر�سلتني قري�ض اإلى ر�سول اهللP فّلما راأيته اأ�سرق في قلبي نور 

االإ�سالم فقلت: يا ر�سول اهللP، ال اأعود اإلى قري�ض.

فقالP: »اإّني ل اأخالف عهداً عاهدته، ارجع اإليهم«.

ولكّن الموؤ�سف اأّنه بعد ر�سول اهلل جاء من يت�سّمى با�سم الم�سلمين ولكّنه ال يحفظ 

عه���دًا، اأمثال معاوي���ة وعمرو بن العا�ض حيث كانا ينته���زان الفر�سة من اأّول الحرب 

في �سّفين في اإجراء الحيلة برفع الم�ساحف فلّما ظهرت لهما اآثار الفتح والغلبة من 

االإمام علّيQ و اأ�سحابه تم�ّسكا بالقراآن حيلة منهما، ثّم بعد هذه الق�سّية وقبلها 

ل���م يعمال ب���ه اأ�ساًل كما هو �ساأن الخائ���ن. واأنت اإذا تاأّملت المق���ام وت�سّفحت الكتب 

تعلم اأّن الغدر في االأمور من �سدر الخلقة ووجود الب�سر في هذه الّدنيا كان بمعزل عن 

لحاء بل كان اأني�سًا رفيقًا للفّجار والف�ّساق. وهذا ما اأ�سار اإليه  االأنبياء واالأو�سياء وال�سّ

االإمام Q: »وينتهز فر�شتها من ل حريجة له في الّدين«.

وق�سّية �سلح معاوية مع االإمام الح�سن ونق�ض معاوية لبنود ال�سلح معروفة تاريخيًا.

فلسفة احترام العهد

كم���ا هو معلوم ف���اإِّن الثقة المتبادلة بين اأف���راد المجتمع تمّثل اأه���ّم دعائم ر�سوخ 

المجتمع، بل من دعائم ت�سكيل المجتمع واإِخراجه من حالة االآحاد المتفّرقة واإِعطائه 

�سف���ة التجّم���ع، باالإِ�ساف���ة لك���ون اأ�سل الثق���ة المتبادلة يعتب���ر ال�سند القوي���م للقيام 

بالفعاليات االجتماعية والتعاون على م�ستوى وا�سع.

والعهد والق�سم من موؤّكدات حفظ هذا االرتباط وهذه الثقة، واإِذا ت�سّورنا مجتمعًا 

كان نق����ض العه���د فيه ه���و ال�سائد، فمعن���ى ذلك انع���دام الثقة ب�سكل ع���اّم في ذلك 

المجتم���ع، وعندها �سوف يتحّول المجتمع اإل���ى اآحاد متناثرة تفتقد االرتباط والقدرة 

والفاعلية االجتماعية.

وله���ذا نجد اأّن االآيات القراآنية واالأحاديث ال�سريفة توؤّكد باهتمام بالغ على م�ساألة 
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الوفاء بالعهد واالأيمان، وتعتبر نق�سها من كبائر الذنوب.

وقد اأ�سار اأمير الموؤمني���نQ اإِلى اأهمية هذا المو�سوع في االإِ�سالم والجاهلية 

واعتبره من اأهّم الموا�سيع في قوله عند عهده لمالك االأ�ستر »فاإِّنه لي�ص من فرائ�ص 

اهلل �ش���يء النا�ص اأ�شّد عليه اجتماعاً م���ن تفّرق اأهوائهم وت�شّتت اآرائهم، من تعظيم 

الوف���اء بالعه���ود، وقد لزم ذلك الم�شركون فيما بينهم دون الم�شلمين لما ا�شتوبلوا 

.
(1(

من عواقب الغدر«

وجمل���ة »لما ا�شتوبلوا من عواقب الغ���در« معناها: لما نالهم من وبال من عواقب 

الغدر.

عطاء االأمان من قبل فرد واحد من جي�ض  ونجد في اأحكام الحرب االإِ�سالمية اأّن اإِ

الم�سلمين ل�سخ�ض اأو كتيبة من كتائب العدّو يوجب مراعاة ذلك على كّل الم�سلمين!

ُنق���ل عن االإِمام علّيQ اأّن العه���د حّتى لو كان باالإِ�سارة يجب الوفاء به، وذلك 

ف���ي قولهQ: »اإذا اأوم���ى اأحد م���ن الم�شلمين اأو اأ�ش���ار اإِلى اأحد م���ن الم�شركين، 

.
(2(

فنزل على ذلك فهو في اأمان«

من االآثار ال�سلبية لنق�ض العهود واالأيمان �سياع �سوء ظّن النا�ض وتنّفرهم من الدين 

الح���ّق، وت�سّتت ال�سفوف وفقدان الثقة حّتى ال يرغب النا�ض في االإِ�سالم، واإِْن عقدوا 

معه���م عه���دًا ف�سوف ال يجدون اأنف�سه���م ملزمين بالوفاء به. وهذا م���ا يوؤّدي لم�ساوئ 

ومفا�سد كثيرة وبروز حالة التخّلف في الحياة الدنيا.

مور التي جعل���ت الكثير من النا�ض في 
ُ
يق���ول الموؤّرخون والمف�ّس���رون: من جملة االأ

�س���در االإِ�س���الم يعتنقون ه���ذا الدين االإِله���ّي العظيم ه���و التزام الم�سلمي���ن الرا�سخ 

بالعهود والمواثيق ورعايتهم الأيمانهم.

)1)  نهج البالغة، الر�سالة 53.

)2)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 2، �ض 250.
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ونظ���رًا لما لهذا االأمر من اأهمّي���ة قال �سلمان الفار�سّي: »تهلك هذه الأُّمة بنق�ص 

.
(1(

مواثيقها«

اأْي اأّن الوف���اء بالعهد والميثاق كما اأّنه يوجب الق���درة والنعمة والتقّدم، فنق�سهما 

يوؤّدي اإِلى ال�سعف والعجز والهالك.

وال���كالم الذي يجري عل���ى الوفاء يجري على ال�سدق فاإّنهم���ا تواأمان كما قال 

.Q االإمام

فال�س���دق من عالمات �سدق االإيم���ان وراأ�سه، عن االإمام عل���ّي Q: »ال�شدق 

.
(2(

اأقوى دعائم الإيمان«

. وعنه Q: »الإيمان اأن توؤثر ال�شدق 
(3(

 وعن���هQ: »ال�شدق راأ�ص الدي���ن«

.
(((

ك، على الكذب حيث ينفعك« حيث ي�شرُّ

 وع���ن االإم���ام ال�سادقQ: »ل تغت���ّروا ب�شالتهم ول ب�شيامهم، ف���اإّن الرجل 

رّبم���ا له���ج بال�شالة وال�ش���وم حّتى لو تركه ا�شتوح�ص، ولك���ن اختبروهم عند �شدق 

.
(5(

الحديث واأداء الأمانة«

ه���ذا وطريق ال�س���دق هو طريق االأنبي���اء واالأولياء الرّبانيين، حي���ث كانوا يتجّنبون 

كلَّ ك���ذب وغ�ضِّ وخداع وحيلة في اأفكارهم واأقوالهم واأعمالهم، وهذا بخالف �سياطين 

االإن�ض من الزعماء والروؤ�ساء والملوك الذين ديدنهم الكذب والخداع والغ�ّض، وهذا من 

ه���م اّتبعوا �سياطين االإن�ض الكاذبين وتركوا االأ�سخا�ض  اأ�سباب ف�سل الم�سلمين، ذلك اأنَّ

ال�سادقي���ن، ف���ي حين اأنَّ اهلل تعال���ى اأمرنا اأن نكون م���ع ال�سادقين {ڄ ڄ 

.
(6(

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ}

)1)  مجمع البيان، في تف�سير االآية ))9).

)2)  غرر الحكم ودرر الكلم، االآمدي، حكمة310).

)3)  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �ض25.

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملي، ج12، �ض255.

)5)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج2، �ض)10.

)6)  �سورة التوبة، االآية: 119.
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م���ط���ال���ع���ة

أنين عقيل من حرارة الحديد
م عل���ّيQ، اأربعة اأوالد، وهم عل���ى الترتيب: طالب، 

ُ
كان لفاطم���ة بن���ت اأ�سد، اأ

عقي���ل، جعفر، وعلّيQ، وكان عقيل ثاني اأبناء اأب���ي طالب واعيًا و�سجاعًا و�سريع 

الج���واب، وكان حا�سرًا في معركة �سّفي���ن مع اأميرالموؤمنينQ. وكما وقف عقيل 

مع اأخيه االإمام علّيQ �سّد اأعدائه، وقف ابنه م�سلم بن عقيل مع ابن عّمه االإمام 

الح�سينQ في واقعة كربالء.

يقول االإمام علّيQ في خطبة له:

اع���اً، َوَراأَْيُت  ُك���ْم �شَ ���ى ا�ْشتماَحِن���ي ِمْن ُبرِّ ْي���ُت َعِقي���اًل َوَق���ْد اأْملَ���َق َحتَّ »َواهلِل َلَق���ْد َراأَ

َدْت ُوُجوُهُهْم ِباْلِعْظِلِم،  نََّما �ُش���وِّ ُعوِر، ُغْبَر اْلَْلَواِن، ِمْن َفْقِرِهْم، َكاأَ ْبَياَن���ُه �ُشْع���َث ال�شُّ �شِ

َلْيِه �َشَمِعي، َفَظ���نَّ اأَنِّي اأَِبيُعُه  َغْي���ُت اإِ َر َعلَيَّ اْلَق���ْوَل ُمَردِّداً، َفاأَ�شْ ���داً، َوَكرَّ َوَعاَوَدِن���ي ُموؤَكِّ

ْحَمْيُت َلُه َحِدي���َدًة، ُثمَّ اأَْدَنْيُتَه���ا ِمْن ِج�ْشِمِه  ِب���ُع ِقَي���اَدُه، ُمَفاِرقاً َطِريِق���ي، َفاأَ ِديِن���ي، َواأَتَّ

َلِمَها، َوَكاَد اأَْن َيْحَت���ِرَق ِمْن ِمي�َشِمَها، َفُقْلُت  ���جَّ �َشِجيَج ِذي َدَنف ِمْن اأَ ِلَيْعَتِب���َر ِبَه���ا، َف�شَ

ِني اإَِلى  َلُه: َثِكلَْتَك الثََّواِكُل، َيا َعِقيُل! اأََتِئنُّ ِمْن َحِديَدة اأَْحَماَها اإِْن�َشاُنَها ِللَِعِبِه، َوَتُجرُّ

.
(1(

ِبِه! اأََتِئنُّ ِمَن الأََذى َوَل اأَِئنُّ ِمْن َلظًى؟!« اُرَها ِلَغ�شَ َنار �َشَجَرَها َجبَّ

���ة الحديدة المحماة، فبكى وق���ال: نعم، اأقويت  �س���األ معاوي���ة عقياًل يومًا عن ق�سّ

واأ�سابتن���ي مخم�سة �سديدة، ف�ساألته فلم تنّد �سفات���ه، فجمعت �سبياني وجئته بهم، 

والبوؤ����ض وال�سّر ظاهران عليهم. فقال: ائتني ع�سّية الأدفع اإليك �سيئًا، فجئته يقودني 

اأح���د وْلدي فاأمره بالتنّحي، ثّم ق���ال: اأال فدونك! فاأهويت حري�س���ًا قد غلبني الج�سع 

اأظّنه���ا �سّرة، فو�سعت يدي على حديدة تلتهب ن���ارًا! فلما قب�ستها نبذتها وخْرت كما 

)1)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد:ج11، �ض5)2.
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 نار 
(1(

ّمك! هذا م���ن حديدة اأوقدت له
ُ
يخ���ور الث���ور تحت يد جازره، فقال لي: ثكلتك اأ

الدني���ا، فكي���ف بي وبك غ���دًا اإن �سلكنا في �سال�سل جهنم؟ ث���ّم قراأ: {ڳ ڳ ڳ 

 ث���ّم قال: لي�ض لك عندي ف���وق حّقك اّلذي فر�سه 
(2(

ڳ ڱ ڱ}
اهلل لك اإاّل ما ترى، فان�سرف اإلى اأهلك.

.
(3(

فجعل معاوية يتعّجب ويقول: هيهات! هيهات! عقمت الن�ساء اأن يلدن مثله

)1) وفي رواية »لها«.

)2)  �سورة الموؤمنون، االآية: 71.

)3)  مواقف ال�سيعة، االأحمدي الميانجي، ج1، �ض )23.



:Q عن اأمير الم�ؤمنين

»اْلَحْم���ُد هلِلِ َغْي���َر َمْقُن���وٍط ِم���ْن َرْحَمِت���ِه َوَل َمْخُل���وٍّ ِم���ْن ِنْعَمِت���ِه َوَل 

َماأُْيو�ٍص ِمْن َمْغِفَرِتِه َوَل ُم�ْشَتْنَكٍف َعْن ِعَباَدِتِه الَِّذي َل َتْبَرُح ِمْنُه َرْحَمٌة 

َوَل ُتْفَقُد َلُه ِنْعَمٌة.

َراُء  ْنَيا َداٌر ُمِنَي َلَها اْلَفَناُء َوِلأَْهِلَها ِمْنَها اْلَجاَلُء َوِهَي ُحْلَوٌة َخ�شْ َوالدُّ

اِلِب َواْلَتَب�َشْت ِبَقْلِب النَّاِظِر َفاْرَتِحُلوا ِمْنَها ِباأَْح�َشِن َما  َوَقْد َعِجلَْت ِللطَّ

ُلوا ِفيَها َف���ْوَق اْلَكَف���اِف َوَل َتْطُلُبوا ِمْنَها  اِد َوَل َت�ْشاأَ َرِتُك���ْم ِم���َن ال���زَّ ِبَح�شْ

اأَْكَثَر ِمَن اْلَباَلِغ«.

نهج البالغة، الخطبة 5).

7

ال تسألوا فوق الكفاف
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معنى القناعة

الر�س���ا بالكفاف يعن���ي القناعة »والقناع���ة... الر�شا بالق�ش���م... وفي الحديث: 

»القناعة كنز ل يفنى«؛ لأّن الإنفاق منها ل ينقطع، كّلما تعذر عليه �شي ء من اأمور 

الدنيا قنع بما دونه ور�شي. وفي الحديث: »عّز من قنع وذّل من طمع، لأّن القانع 

ل يذّل���ه الطل���ب ف���ال يزال عزي���زاً... وف���ي المثل: خير الغن���ى القن���وع، و�شر الفقر 

 .
(1(

الخ�شوع...«

فالقناع���ة لغة هي الر�س���ا بالق�سم، وهو يلتقي مع معناها في المرتكزات ال�سرعية 

حي���ث تعني القناع���ة: اأن يقنع االإن�سان بما ق�سم اهلل له من االأمور الدنيوية، بمعنى اأّن 

ل اأن يتقّدم ماديًا، وظروفه ال ت�ساعده، فعليه اأن يقنع  االإن�سان اإذا كانت طاقته ال تتحمَّ

بما هو عليه من الم�ستوى المالّي، اإلى اأن يفتح اهلل عليه بابًا من اأبوابه الحالل. وهذا 

ال يعن���ي اأن ال ي�سعى االإن�سان اإل���ى تح�سين حاله الماّدّي اإن ا�ستطاع عن طريق الك�سب 

الحالل.

وال تعمُّ القناع���ة االأمور المعنوية، فاالإ�سالم دعا الم�سلمي���ن اإلى التزّود والتناف�ض 

)1)  ل�سان العرب، ابن منظور، ج 8، �ض 298.
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في االأمور المعنوية، كالعلم واالإيمان والتقوى والخ�سال االأخالقية الحميدة.

 .
(1(

قال تعالى: {ۉ ۉ ې ې}

 .
(2(

وقال �سبحانه: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ} 

وع���ن االإمام علّي Q: »اإن كنت���م ل محالة متناف�شين، فتناف�شوا في الخ�شال 

 .
(3(

الرغيبة»

المجتمع الغربّي والحرص 

واإذا اأردن���ا اأن نعرف اأهمّية �سف���ة القناعة، فما علينا اإاّل اأن ننظر اإلى المجتمعات 

المادي���ة، كالمجتمع���ات الغربي���ة )اأوروبا واأمري���كا(، فاإّن هذه المجتمع���ات ال قناعة 

فيه���ا، وقيمها قيم مادية، يتناف�ض النا����ض في هذه البالد على جمع االأموال وتح�سيل 

المنا�س���ب، ويتكالبون على الدنيا نهمًا و�سرا�سة، لذلك وقع هذا المجتمع في اأمرا�ض 

روحية ونف�سية و�سلوكية خطيرة.

واإليكم تقرير ي�سهد لما نقول: ففي اإح�ساء �سدر في الواليات المتحدة االأميركية 

»اأّن اأكث���ر م���ن 6% من ال�شّكان يعانون نوعاً من �ش���وء التوافق )اأي تعب نف�شّي(، واأّن 

واح���داً م���ن كّل ع�ش���رة من ال�شّكان يحتاج اإلى معونة الطبي���ب النف�شّي اإن عاجاًل اأو 

اآجاًل، واأّن واحداً من كّل ثمانية ع�شر �شخ�شاً ينفق بع�ص الوقت في م�شفى عقلّي، 

واأّن ع���دد م���ن يدخل���ون ف���ي الم�شافي ف���ي كّل عاّم ي�ش���اوي عدد م���ن يتخّرجون من 

الجامع���ات، واأّن الم�شابي���ن باأمرا�ص عقلية اأي جنون ي�شغلون م���ن اأ�شّرة الم�شافي 

اأكثر مما ي�شغله جميع المر�شى بكاّفة الأمرا�ص الأخرى، واأّن ن�شف من يترّددون 

 .
(((

على اأطّباء لعلل ج�شمية يعانون في الواقع من ا�شطرابات نف�شية«

)1)  �سورة المطففين، االآية: 26.

)2)  �سورة البقرة، االآية: 197.

)3)  ميزان الحكمة، الري �سهري، مج 3، �ض 6)1، ح 2)50.

)))  ال�سحة النف�سية، د. م�سطفى فهمي، �ض 7.
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فمن هذا التقرير ن�سهد مدى ما يعانيه المجتمع الغربّي من متاعب نف�سية واأمرا�ض 

نف�سي���ة، وما ذل���ك اإاّل  الأّنهم يحّبون المال حّبًا جّمًا ويحر�سون على جمعه واال�ستزادة 

منه، تاركين التناف�ض على المعنويات.

 Q فالمجتمع الغربّي ال يعي�ض الحياة الطّيبة التي ت�سّببها القناعة. �ُسئل االإمام علّي

. فمن االأمور المهّمة 
(2(

، قال: »هي القناعة«
(1(

عن قوله تعالى: {گ گ گ }

ف����ي طماأنينة الروح، و�سعادة الحياة، وطيب العي�ض، وراحة البال، القناعة اّلتي هي كنز ال 

ينفد.

آفات الحرص 

ولع���دم القناعة عل���ى م�ستوى الفرد )والت���ي تن�سحب على المجتم���ع( اآفات كثيرة 

منها:

1- الغ���مُّ ف���ي الدنيا: قال ر�سول اهلل P: »مث���ل الحري�ص على الدنيا كمثل دودة 

.
(3(

القّز كّلما ازدادت على نف�شها لّفاً كان اأبعد لها من الخروج حّتى تموت غّماً«

2 -الح�شد: فاإّن من ال يقنع بما رُزق، فمن المحتمل اأن يقع في اآّفة الح�سد. والوقاية 

من اآّفة الح�سد والطمع �سكينة وعافية، فعن االإمام علّي Q: »�شّحة الج�شد 

. اأّما الطم���ع ف�ساحبه طول حياته هائم وحائر، كيف يجمع 
(((

م���ن قّلة الح�شد«

خر. ويدَّ

3 -الوق���وع ف���ي ال�ّشّر: فغير القانع ربَّما ي�سل���ك م�سالك منحرفة لكي يح�سل على 

االأموال، فرّبما ي�سرق اأو يغ�سب اأو يقتل، يقول ر�سول اهلل P: »خير الموؤمنين 

)1) �سورة النحل، االآية: 97.

)2)  ميزان الحكمة، الري �سهري، ح )1712.

)3)  جامع ال�سعادات، ال�سيخ النراقي، ج 2، �ض 103.

)))  فل�سفة االأخالق في االإ�سالم، ال�سيخ محمد جواد مغنية، �ض 208.
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.
(1(

القانع، و�شّرهم الطامع«

4- ف�ش���اد النف����ص: يق���ول االإم���ام عل���ّي Q: »اأع���ون �شي ء عل���ى �ش���الح النف�ص 

، فالحر�ض ال ي�ساعد على �سالح النف�ض.
(2(

القناعة«

 فمن ال يقنع يذّل نف�سه.
(3(

5- ذّلة النف�ص: في الحديث: »ثمرة القناعة العّز«

اإلى كثير من االآّفات التي ت�سّكل خطورة كبيرة على حياة االإن�سان الدنيوية وم�سيره 

في االآخرة.

عالج الحرص والطمع )عدم القناعة(

1 - اأن تع���رف م�س���اّر عدم القناع���ة، وتاأخذ العبرة من المجتمع���ات واالأ�سخا�ض 

المبتلين بعدم القناعة.

2 - اأن ال تطل���ب ف���وق طاقتك، وفوق ظروفك، بمعنى اأن تر�سى بما ق�سم اهلل لك، 

وبما اأعطاك من طاقة، وهّياأ لك من ظروف.

3 - اأن يكون اهتمامك في المعنويات، وتناف�سك في معالي االأخالق، ال في اكت�ساب 

االأموال.

) - اأن تاأخ���ذ بن�سيح���ة االإم���ام ال�س���ادق Q: »اأنظ���ر اإلى من ه���و دونك في 

المق���درة ول تنظ���ر اإل���ى من هو فوقك ف���ي المقدرة، فاإّن ذل���ك اأقنع لك بما 

.
(((

ق�شم لك«

ون�سيح���ة اأخ���رى لالإم���ام ال�س���ادق Q، فقد ج���اءه �سخ�ض ي�سك���و اإليه عدم 

القناع���ة فق���ال له: »اإن كان ما يكفيك يغنيك فاأدنى م���ا فيها يغنيك، واإن كان 

)1)  ميزان الحكمة، الري �سهري، حديث 2)171.

)2)  م. ن، حديث 17161.

)3)  م. ن، حديث 17160.

)))  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 8، �ض ))2.
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.
(1(

ما يكفيك ل يغنيك فكّل ما فيها ل يغنيك«

5 - اأن تع���رف اأّن اهلل ي���وم القيام���ة ال ينظ���ر اإلى االأم���وال بل ينظر اإل���ى االأعمال 

.
(2(

الخال�سة {ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ }

.
(3(

عن النبّي االأكرم: »اقنع بما اأوتيته يخف عليك الح�شاب«

خاتمة

اإذا اأردت���م راح���ة الدنيا قبل االآخرة، و�سع���ادة االأولى قبل االآخ���رة، فما عليكم اإاّل 

ك ب�سفة القناعة في الماّديات. بالتم�سُّ

واإن كنت���م ال تقنع���ون، فلتكن ع���دم قناعتكم ف���ي المعنوي���ات، فلتتناف�س���وا فيها، 

لتعم���ر نفو�سك���م وعقولكم بالغنى، ف���اإّن الغنى الحقيقّي هو غن���ى المعنويات، ال غنى 

الماّديات.

عن نوف البكالّي قال: »بّت ليلة عند اأمير الموؤمنين Q فكان ي�شّلي الليل كّله، 

ويخ����رج �شاع����ة بعد �شاعة فينظر اإلى ال�شماء ويتل����و القراآن، قال: فمّر بي بعد هدوء 

من الليل، فقال: يا نوف اأراقد اأنت اأم رامق؟ قلت: بل رامق اأرمقك بب�شري يا اأمير 

الموؤمني����ن، ق����ال: ي����ا نوف طوبى للزاهدين ف����ي الدنيا الراغبين ف����ي الآخرة اأولئك 

الذين اّتخذوا الأر�ص ب�شاطاً، وترابها فرا�شاً، وماءها طيباً، والقراآن دثاراً، والدعاء 

.
(((

»...Q شعاراً، وقر�شوا من الدنيا تقري�شاً، على منهاج عي�شى ابن مريم�

وق���ال Q: »طوبى لمن ذك���ر المعاد، وعمل للح�شاب، وقن���ع بالكفاف، ور�شي 

.
(5(

عن اهلل«

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 139.

)2)  �سورة ال�سعراء، االآيتان: 88 � 89.

)3)  ميزان الحكمة، الري�سهري، حديث 17168.

)))  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج66، �ض275.

)5)  نهج البالغة، الحكمة)).
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م���ط���ال���ع���ة

طلب المزيد والكمال المطلق 
يقول االإم���ام الخمينّي}: »ل يخفى على كّل ذي وج���دان اأّن الإن�شان، بح�شب 

فطرت���ه... يع�شق الكمال الت���اّم المطلق، ويتوّجه قلبه �شطر الجميل على الإطالق 

والكامل من جميع الوجوه، وهذا من فطرة اهلل التي فطر النا�ص عليها...

غير اأّن كل امرى ء يرى الكمال في �شي ء ما، ح�شب حاله ومقامه، فيتوّجه قلبه 

اإلي���ه، فاأهل الآخرة يرون الكمال في مقام���ات الآخرة ودرجاتها، فقلوبهم متوّجهة 

اإليها. واأهل اهلل يرون الكمال في جمال الحّق، والجمال في كماله...

واأهل الدنيا عندما راأوا اأّن الكمال في لذائذها، وتبّين لأعينهم جمالها، اّتجهوا 

فطري���اً نحوه���ا. ولك���ن عل���ى الرغم م���ن كّل ذل���ك، فاإّنه لّم���ا كان التوّج���ه الفطرّي 

والع�ش���ق الذات���ّي ق���د تعّلق بالكمال المطلق، كان ما عدا ذل���ك من التعّلقات عر�شياً 

ومن باب الخطاأ في التطبيق.

اإّن الإن�شان مهما كُثر ملكه... ومهما نال من الملكات النف�شية اأو الكنوز الدنيوية 

اأو الجاه وال�شلطان، ازداد ا�شتياقه �شّدة، ونار ع�شقه التهاباً.

ف�شاح���ب ال�شه���وة، كّلم���ا ازدادت اأمام���ه الم�شتهيات، ازداد تعّلق قلب���ه بم�شتهيات 

اأخرى لي�شت في متناول يده، وا�شتّدت نار �شوقه اإليها.

كذل���ك النف����ص التي تطلب الرئا�شة، فهي عندم���ا تب�شط لواء قدرتها على قطر 

م���ن الأقط���ار، تتوّجه بنظ���رٍة طامعة اإلى قطر اآخر، بل ل���و اأّنها �شيطرت على الكرة 

الأر�شية برّمتها، لرغبت في التحليق نحو الكرات الأخرى لال�شتيالء عليها.

اإل اأّن ه���ذه النف����ص الم�شكينة ل تدري باأّن الفطرة اإّنما تتطّلع اإلى �شي ء اآخر... 

اإّن���ه لّم���ا كان الإن�ش���ان متوّجه���اً قلبي���اً اإل���ى الكم���ال المطل���ق، فاإّن���ه مهم���ا جمع من 

زخرف الحياة فاإّن قلبه يزداد تعّلقاً بها. فاإذا اعتقد اأّن الدنيا وزخارفها هي الكمال 
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ازداد ولع���ه به���ا، وا�شتّدت حاجت���ه اإليها، وتجّلى اأمام ب�شره فق���ره اإليها، بعك�ص اأهل 

الآخ���رة الذي���ن اأ�شاح���وا بوجوههم ع���ن الّدنيا، فكّلم���ا ازداد توّجههم نح���و الآخرة، 

ق���ّل التفاته���م واهتمامهم بهذه الدنيا، وتال�شت حاجته���م اإليها، وظهر في قلوبهم 

الغن���ى، وزه���دوا في الدني���ا وزخارفها، كما اأّن اأهل اهلل م�شتغن���ون عن كال العاَلَمْين 

.
(1(

)الدنيا والآخرة(،... وكّل حاجتهم نحو الغنّي المطلق...«

)1)  االأربعون حديثًا، االإمام الخميني، الحديث 6، �ض  126- 127.





1

الحيط���ة: بفت���ح الح���اء- الرعاي���ة، وبك�سره���ا 

ال�سيانة:  والمعنيان متقاربان. 

والنازل���ة:  التف���ّرق.  العي���ن-  بفت���ح  ال�شع���ث: 

الم�سيبة.

ل�شان ال�شدق: ح�سن الذكر بالحّق..

الحا�شية: الجانب والجناح.

:Qعن اأمير الم�ؤمنين

ُج���ُل َو اإِْن َكاَن َذا َم���اٍل َع���ْن َع�ِشْيَرِت���ِه  ���ُه َل َي�ْشَتْغِن���ي الرَّ َه���ا النَّا����ُص اإِنَّ يُّ
»اأَ

ْعَظُم النَّا����ِص َحْيَطًة ِمْن َوَراِئِه  ْل�ِشَنِتِهْم َو ُهْم اأَ َوِدَفاِعِه���ْم َعْن���ُه ِباأَْيِديِه���ْم َو اأَ

ْدِق  ُه���ْم ِل�َشَعِث���ِه َو اأَْعَطُفُهْم َعلَْيِه ِعْنَد َناِزَل���ٍة اإَِذا َنَزَلْت ِبِه َو ِل�َشاُن ال�شِّ َو اأََلمُّ

َيْجَعُل���ُه اهلُل ِلْلَم���ْرِء ِف���ي النَّا����ِص َخْيٌر َل���ُه ِمَن اْلَم���اِل َيِرُثُه َغْي���ُرُه.... َو َمْن 

َم���ا ُتْقَب�ُص ِمْنُه َعْنُه���ْم َيٌد َواِح���َدٌة َوُتْقَب�ُص  نَّ َيْقِب����صْ َي���َدُه َع���ْن َع�ِشيَرِت���ِه َفاإِ

َة«. ِمْنُهْم َعْنُه اأَْيٍد َكِثيَرٌة َو َمْن َتِلْن َحا�ِشَيُتُه َي�ْشَتِدْم ِمْن َقْوِمِه اْلَمَودَّ

نهج البالغة، الخطبة23.

األهل والعشيرة

8
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اإلسالم دين التواصل

اإّن من يراجع م�سادر االإ�سالم، من خالل القراآن الحكيم واالأحاديث ال�سريفة، يَر 

بكلّ ِ و�سوح وجالء، حقيقة وهي: اأّن كثيرًا من و�سايا االإ�سالم وواجباته واأحكامه تدعو 

اإلى اإزالة الحجب والحواجز القائمة بين النا�ض جماعات واأفرادًا.

.
(1(

يقول تعالى: {چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ}

فالقاع���دة االأولي���ة في االإ�سالم هي التعارف والتعاون وتب���ادل الخبرات بين االأمم 

فال ينبغي للم�سلمين التقاطع والتحارب مع ال�سعوب االأخرى، بل ال�سالم والوئام هما 

الحاكمان على عالقات الم�سلمين مع غيرهم.

فاالإ�سالم ال يخاف اأّي فكر اآخر؛ الأّنه يملك الحّجة والدليل والبرهان على �سدقّيته، 

واإّنما يخاف َمن ال منطق عنده وال حّجة.

وكم���ا دع���ا االإ�سالم اإلى الوئام م���ع غير الم�سلمين فبال�س���رورة دعا اإلى ذلك بين 

الم�سلمين اأنف�سهم.

.
(2(

قال تعالى: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ   }

)1)  �سورة الحجرات، االآية: 13.

)2)  �سورة اآل عمران، االآية: 103.
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وع���ن ر�سول اهلل: »مث���ل الموؤمنين في تواّدهم وتراحمه���م كمثل الج�شد الواحد 

.
(1(

اإن ا�شتكى منه ع�شو تداعت �شائر الأع�شاء بال�شهر والحّمى«

فاإذا ما تكاتف المجتمع داخليًا، واأِمن من داخله، فحينئذ من ال�سهولة اأن ينت�سر 

عل���ى اأعدائه، اأّما اإذا كان المجتمع مقاطع���ًا بع�سه بع�سًا، فحينئذ على هذا المجتمع 

ال�سالم، ولن ي�ستطيع اأن ينت�سر على اأعدائه.

د لنا هذه الحقيقة، اأّن الم�سلمين تراجعوا حينما تقاطعوا،  والتاريخ االإ�سالمّي يوؤكِّ

واإذا اأرادوا الرجوع اإلى ميدان قيادة االأمم فما عليهم اإاّل اأن يتوا�سلوا ويتكاتفوا.

وه���ذا التوا�سل ينبغ���ي اأن يبداأ في الع�سي���رة واالأ�سرة والعائل���ة، اأي بين االأرحام، 

ليك���ون البيت الداخلي اآمنًا، ومن ثمَّ ينجّر الكالم اإل���ى الوحدة والتوا�سل االجتماعّي 

االإ�سالمّي ب�سكل عام واالإن�سانّي ب�سكل اأعّم.

وهذا الجانب من العالقة الح�سنة مع الع�سيرة هو ما يدعو اإليه اأمير الموؤمنين.

بين العصبية وصلة الرحم

رغ���م اأّن االإ�س���الم دعا اإل���ى التوا�سل والمرحم���ة، لكّنه في الوق���ت نف�سه نهى عن 

ب االأعمى للعائلة واالأرحام. التع�سُّ

يقول االإمام الخمينّي}: »الع�شبية واحدة من ال�شجايا الباطنية النف�شانية، 

وم���ن اآثاره���ا الدفاع ع���ن الأقرباء، وجميع المرتبطين ب���ه وحمايتهم، بما في ذلك 

الرتباط الدينّي اأو المذهبّي اأو الم�شلكّي، وكذلك الرتباط بالوطن وترابه...

والع�شبية من الأخالق الفا�شدة وال�شجايا غير الحميدة، وتكون �شبباً في اإيجاد 

مفا�شد في الأخالق وفي العمل...

ب لأقربائه اأو اأحّبته ودافع عنهم، فما كان بق�شد اإظهار الحّق  اإّن المرء اإذا تع�شّ

ب محمود ودفاع عن الحّق والحقيقة... ودح�ص الباطل، فهو تع�شّ

)1)  كنز العمال، المتقي الهندي، ج )، �ض 2837.
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اأم���ا اإذا تح���ّرك بدافع قوميت���ه وع�شبيته بحيث اأخذ بالدفاع ع���ن قومه واأحّبته 

ف���ي باطله���م و�شايرهم فيه ودافع عنهم، فهذا �شخ�ص تجّلت فيه ال�شجّية الخبيثة، 

�شجّي���ة الع�شبية الجاهلي���ة، واأ�شبح ع�شواً فا�شداً في المجتم���ع... و�شار في زمرة 

.
(1(

اأعراب الجاهلية...«

ب له  ب اأو تع�شِّ ج���اء في الكافي عن اأبي عبد اهلل ال�سادق Q قال: »من تع�شَّ

 .
(2(

فقد ُخِلع ِربُق الإيمان من عنقه«

 .
(3(

به اهلل بع�شابة من النار..« ب ع�شّ وعنه Q قال: »من تع�شّ

ف�سل���ة الرحم واالأقرباء والتعاون معه���م والتكافل مطلوبة اإ�سالميًا، ولكن اإذا كان 

التعاون معهم على الباطل والظلم فهذا غير مطلوب، يقول تعالى: {ەئ وئ وئ 

 .
(((

ۇئۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ    ېئېئ}
بين لمن يمتُّ اإلينا ب�سلة  وقد اأمرنا اهلل تعالى في كتابه الكريم، اأن ال نكون متع�سِّ

 والعدل، واأن نقول الحّق ولو عل���ى اأرحامنا، قال 
ُ
القرب���ى، واأن يك���ون رائدنا هو الح���قّ 

 .
(5(

تعالى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ}

أسباب القطيعة

هن���اك اأ�سباب عديدة توؤّثر �سلب���ًا على عالقات النا����ض وتوا�سلهم، وتن�سحب هذه 

االأ�سباب على عالقات االأقارب واالأرحام منها:

1 - �سيط���رة روح الماّدي���ة على المجتمع واالأف���راد، مما ي�سبِّب تمح���ور كّل اإن�سان 

ح���ول ذاته، بال�سكل الذي يوؤّدي اإلى عدم االهتمام باالآخرين. وهذا ما نراه في 

)1)  االأربعون حديثًا، االإمام الخميني، الحديث 8، �ض3)1.

)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 307.

)3)  م. ن، ج 2، �ض  308.

)))  �سورة المائدة، االآية: 2.

)5)  �سورة االأنعام، االآية: 152.
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المجتمع���ات الغربية التي ال تقي�ض عالقاته���ا مع االآخرين اإاّل بالقيا�ض الماّدي، 

ويخت�سرون عالقاتهم بقيا�ض الجيب وما يحويه من المال.

وه���ذه الروح الماّدية رف�سها االإ�سالم العزي���ز، داعيًا اإلى عدم اال�ستغراق في حبِّ 

الدنيا، وحبِّ المال، الموؤّديين اإلى كثير من الم�ساوئ، ومنها قطع الرحم.

اإّننا نرى كثيرًا من االأغنياء المنكّبين على جمع المال، ال يتوا�سلون مع اأقاربهم، وما 

ذلك اإاّل الأّنهم فقراء، ال ي�ستفيدون منهم �سيئًا، بمقيا�ض الجيب والم�سالح الماّدية.

وه���ذا ما نّبه علي���ه اأمير الموؤمني���نQ: »اأّيه���ا النا�ص اإّن���ه ل ي�شتغن���ي الرجل 

واإن كان ذا م���ال ع���ن ع�شيرته ودفاعهم عنه... وم���ن يقب�ص يده عن ع�شيرته فاإّنما 

.
(1(

تقب�ص منه عنهم يد واحدة وتقب�ص منهم عنه اأيد كثيرة«

ر: يوؤّدي باالإن�سان الذي تغّلب عليه حّب العظمة، اإلى التكبُّر على االآخرين  2 - التكبُّ

واحتقارهم، وقد قال ر�سول اهلل P: »ل يدخل الجّنة من كان في قلبه مثقال 

���ر مذمومًا في االإ�سالم، ف���اإن التكبُّر على ذي  . واإذا كان التكبُّ
(2(

حّب���ة م���ن كب���ر«

الرحم اأ�سدُّ قبحًا؛ فكم نرى غنيًا، اأو ذا جاه، ال ي�سل رحمه الفقير اأو الذي ال جاه 

ر عليه، اأّم���ا اإذا راأى رحمه الغنّي الوجيه احترمه،  ل���ه، وال يعرف له قرابته ويتكبَّ

وه���ذا في الحقيقة لي�ض �سلة للرح���م، بل اعتناء بالم���ال والم�سالح ال�سّيقة، ال 

ر  ب�سخ����ض الرحم، فهذا قد احترم المال ولم يحترم قريبه، اأال يعلم هذا المتكبِّ

.
(3(

اأّن اهلل {ىئ يئ جب         حب خب}

���ب للكثير م���ن الع���داوات واالأحقاد، وكم م���ن اأخوين  3 - �ش���وء الظ���ّن: وه���و م�سبِّ

تقاطع���ا الأّنهما اأ�ساءا الظّن؟ وكم من عائالت واأ�سر تفّككت ب�سبب هذه الخ�سلة 

رة؟ المدمِّ

)1)  نهج البالغة، الخطبة23.

)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 310.

)3)  �سورة لقمان، االآية: 18.
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ولذل���ك حّذرنا اهلل من ه���ذه الرذيل���ة: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ                

.
(1(

پ ڀ ڀڀ}
واالأحاديث في هذا ال�سدد كثيرة منها ما روي عن اأبي عبد اهلل Q، قال: قال: 

اأمي���ر الموؤمنين Q: »�شع اأمر اأخيك على اأح�شنه حّتى ياأتيك ما يغلبك منه ول 

 .
(2(

تظّنّن بكلمة خرجت من اأخيك �شوءاً واأنت تجد لها في الخير محماًل«

���ع اأو�سال االأحّب���ة والموؤمنين، ولقد  ين، ومقطِّ 4 - الح�ش���د: وه���و اأي�سًا ماح���ق للدِّ

حّذرتنا ال�سريعة االإ�سالمية من هذه الخ�سلة.

.
(3(

{ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ}

.
(((

{چ چ    چ چ ڇ}

وعن ر�سول اهللP اأّنه قال الأ�سحابه: »األ اإّنه قد دّب اإليكم داُء الأمم من قبلكم 

 .
(5(

وهو الح�شد لي�ص بحالق ال�شعر لكنه حالق الدين«

 :Q األ���م يك���ن الح�سد �سببًا لقت���ل قابيل الأخي���ه هابيل؟ فعن االإم���ام ال�سادق

»والح�ش���د اأ�شل���ه من عمى القل���ب... وبالح�شد وقع ابن اآدم ف���ي ح�شرة الأبد وهلك 

 .
(6(

مهلكاً ل ينجو منه اأبداً...«

ته  األ���م يح���اول اإخوة النب���ّي يو�سف Q قتل���ه انطالقًا من �سفة الح�س���د، وق�سّ

معروفة؟

5- الغيب���ة: وه���ي اأي�سًا م�سّببة لتفّكك العوائل، في حي���ن اأّن اهلل تعالى ينهانا عنها 

لم�سلحتنا.

)1)  �سورة الحجرات، االآية: 12.

)2)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 362.

)3)  �سورة الن�ساء، االآية: )5.

)))  �سورة الفلق، االآية: 5.

)5)  الو�سائل، الحّر العاملي، ج 15، �ض 368.

)6)  م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 12، �ض 18.
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 .
(1(

{ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}

6 - النميم���ة، والحق���د، والغ�ش���ب، وفح����ص ال���كالم، وع���دم وج���ود االحت���رام 

المتب���ادل، ف�ساًل عن الغزو الثقاف���ّي الغربّي لنا، بحيث نكاد ن�سير كالغرب 

في اأخالقه وقيمه وتوّجهاته.

ل فيها، حّتى ال يط���ول المقام، ويح�سن مراجعة الكتب  ه���ذه االأ�سباب لم نف�سِّ

ث عن ه���ذه الموا�سي���ع باإ�سه���اب، وتعطي الع���الج لهذه  االأخالقي���ة، الت���ي تتح���دَّ

الرذائ���ل، فبعالجها يعالج مو�سوع قطيعة الرح���م، وكثير من العداوات واالأحقاد 

في المجتمع ككّل.

خاتمة

لقد تبّين مّما مر اأّنه ال الع�سبية الجاهلية مقبولة وال القطيعة للرحم مقبولة اأي�سًا، 

واإّنم���ا المطلوب من االإن�سان الموؤمن اأن يتقّرب م���ن ع�سيرته واأهله واأقاربه واأرحامه، 

ب�سّت���ى اأنواع التق���ّرب الذي ير�سي به اهلل �سبحانه وتعالى، الأّن���ه اإن انقطع عنهم فقد 

خ�س���روا ه���م رجاًل واحدًا بينما هو قد خ�س���ر الع�سيرة كّلها، واأّم���ا اإذا توا�سل وتقّرب 

منهم بالحّق فقد ك�سب ر�سا اهلل في االآخرة وع�سيرته واأقاربه واأهله في الدنيا، حيث 

يجد عونهم وموؤازرتهم له في ال�سدائد والنوائب.

اأعاننا اهلل على التوا�سل الح�سن مع النا�ض ومع اأقاربنا.

)1)  �سورة الحجرات، االآية: 12.
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م���ط���ال���ع���ة

اإلمام أمير المؤمنينQ وأحد والته الخونة
وقد كان ا�ستعمله على بع�ض 

(1(

من كتاب لهQ اإلى المنذر بن الجارود العبدّي

النواحي، فخان االأمانة في بع�ض ما واّله من اأعماله:

ِني ِمْنَك، َوَظَنْنُت اأَنََّك َتتَِّبُع َهْدَيُه، َوَت�ْشُلُك �َشِبيلَُه،  اَلَح اأَِبيَك َغرَّ ا َبْعُد، َفاإِنَّ �شَ مَّ
»اأَ

َي اإَِليَّ َعْنَك َل َت���َدُع ِلَهَواَك اْنِقَياداً، َوَل ُتْبِقي ِلآِخَرِتَك َعَتاداً، َتْعُمُر  َف���اإَِذا اأَْن���َت ِفَيما ُرقِّ

ُل َع�ِشيَرَتَك ِبَقِطيَعِة ِديِنَك. ُدْنَياَك َبَخَراِب اآِخَرِتَك، َوَت�شِ

َوَلِئ���ْن َكاَن َم���ا َبلََغِني َعْن���َك َحّقاً، َلَجَمُل اأَْهِلَك َو�ِش�ْشُع َنْعِل���َك َخْيٌر ِمْنَك، َوَمْن َكاَن 

ْو ُي�ْشَرَك ِفي  ْن ُي�َشدَّ ِبِه َثْغٌر، اأَْو ُيْنَفَذ ِبِه اأَْمٌر، اأَْو ُيْعلَى َلُه َقْدٌر، اأَ َفِتَك َفلَْي�َص ِباأَْهل اأَ ِب�شِ

اأََماَنة، اأَْو ُيوؤَْمَن َعلَى ِخَياَنة.

.
(2(

ْن �َشاَء اهلُل« َلْيَك ِكَتاِبي هَذا اإِ ُل اإِ َفاأْقِبْل اإَِليَّ ِحيَن َي�شِ

وف���د الج���ارود على النبّيP في �سن���ة ت�سع، وقيل: في �سن���ة ع�سر، وذكر �ساحب 

اال�ستيعاب: اأ ّنه كان ن�سرانيًا فاأ�سلم وح�سن اإ�سالمه.

)1) ا�س���م الج���ارود ب�ش���ر بن خني�ص بن المعل���ى، واإّنما �سمي الجارود لبيت قاله بع�ض ال�سعراء فيه في اآخره: كما جرد الجارود 

بكر بن وائل.

)2)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج 18، �ض )5.
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 :Q عن اأمير الم�ؤمنين

»ح�شب المرء... من عرفانه، علمه بزمانه«.

بحار االأنوار، العالمة المجل�سي، ج 75، �ض 80.

معرفة الزمان وأهله
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أهّمّية الزمن

يق�سم اهلل �سبحانه وتعالى في القراآن الكريم بالزمان، كما في قوله تعالى:

ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

  .
(2(

. {ڄ}
(1(

ڀ ٺ ٺ ٺ}
  .

(3(

وفي قوله تعالى: {ۆئ ۆئ ۈئ}

ة الزمان. والزم���ان موؤّلف من  وم���ا تل���ك االأق�سام بالزم���ان اإاّل لالإ�سارة اإل���ى اأهميَّ

ما�ض وحا�سر وم�ستقبل، ومن ال�سرورّي لالإن�سان اأن يعرف الما�سي اأي التاريخ الذي 

م�س���ى على النا�ض اأفرادًا وجماعات؛ ليعتبر ويّتعظ، فياأخذ بح�سنات الما�سي ويترك 

 :Qفي و�سّيته لالإمام الح�سن Q سيئات���ه و�سالله وهفواته. يقول االإمام علّي�

»اأي ُبنّي اإّني واإن لم اأكن عّمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في اأعمالهم، وفّكرت 

ف���ي اأخباره���م، و�شرت في اآثارهم حّت���ى عدت كاأحدهم. بل كاأّني بم���ا انتهى اإلّي من 

اأموره���م قد عّمرت م���ع اأّولهم اإلى اآخرهم، فعرفت �شفو ذلك من كدره، ونفعه من 

)1)  �سورة الع�سر، االآيات: 1 � 2 � 3.

)2)  �سورة ال�سحى، االآية: 1.

)3)  �سورة المدثر، االآية: )3.
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�ش���رره، فا�شتخل�ش���ت ل���ك م���ن كّل اأمر نخيل���ه وتوّخيت لك جميل���ه، و�شرفت عنك 

مجهوله، وراأيت حيث عناني من اأمرك ما يعني الوالد ال�شفيق واأجمعت عليه من 

.
(1(

اأدبك اأن يكون ذلك واأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر...«

معرفة الحاضر والمستقبل

وم���ن المه���ّم لالإن�س���ان اأي�سًا اأن يع���رف حا�س���ره اأي ع�سره وزمانه ال���ذي يعي�ض 

في���ه، فلكّل ع�سر اأهله وخ�سائ�سه و�سرورات���ه ومتطّلباته واأولوّياته، وهي تنطلق من 

المتغيرات االجتماعية والفكرية والثقافي���ة وال�سيا�سية الطارئة على مفا�سل الحياة. 

فالموؤمن الواعي هو الذي يفه���م اأهل ع�سره و�سروراته ومتطّلباته، ويدرك الم�ساكل 

واالأولوّيات.. اأّما اأولئك الذين ال يدركون هذه الم�سائل، اأو ال يتفاعلون معها ب�سبب عدم 

انتمائهم اإلى ع�سرهم، فهم الهام�سيون المنعزلون الذين يح�سبون اأّنهم يعي�سون في 

�سحراء منعزلة فال يقدرون على التاأثير وال على المعالجة، بل يقفون دومًا متاأ�ّسفين 

ومتح�ّسرين و�ساكين وم�ستبهين وم�ست�سلمين.

وهذا ما اأ�سار اإليه اأمير كّل زمان االإمام علّيQ: »ح�شب المرء... من عرفانه، 

 ،
(2(

علمه بزمانه« وعنه Q: »اأعرف النا�ص بالزمان، من لم يتعّجب من اأحداثه«

. و ف���ي و�سية اأمير 
(3(

وعن���هQ: »َم���ن اأم���َن الزم���ان خان���ه، ومن اأعظم���ه اأهان���ه«

الموؤمني���ن للح�س���ن �سل���وات اهلل عليهما »يا ُبن���ّي اإّنه ل ب���ّد للعاقل م���ن اأن ينظر في 

.
(((

�شاأنه، فليحفظ ل�شانه، وليعرف اأهل زمانه«

 .
(5(

 وع���ن االإم���ام ال�س���ادق Q: »العال���م بزمان���ه، ل تهجم علي���ه اللواب����ص«

واللواب�ض تعني ال�سبهات.

)1)  نهج البالغة، الخطبة 31.

)2)  عيون الحكم والمواعظ، علي بن محمد الليثي الوا�سطي، �ض 126.

)3)  م. ن، �ض 31).

)))  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج68، �ض 281.

)5)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �ض 27.
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ومعرفة الع�سر الحا�سر تفيد في قراءة الم�ستقبل وفي �سناعته، فاإّننا ب�سناعتنا 

للحا�سر ن�سنع م�ستقبل اأوالدنا واأحفادنا. 

من اأ�سباب �سياع فل�سطين اأّن اأهل ذلك الع�سر لم يقراأوا حا�سرهم ب�سكل �سحيح، 

لذلك لم ي�سنعوا م�ستقبل اأوالدهم واأحفادهم ب�سكل �سحيح. 

فعلينا اأن ال ن�سع الحّق على الزمان في ف�سلنا وتراجعنا وانهزامنا ف� {ھ   ھ ے  

.
(1(

ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ}
(2(

عن الرّيان بن ال�سلت: اأن�سدني الر�سا Q لعبد المّطلب:

وم��������ا ل����زم����ان����ن����ا ع����ي����ب �����س����وان����ا  ي���ع���ي���ب ال����ن����ا�����ض ك����ّل����ه����م زم����ان����ا

ول������و ن���ط���ق ال�����زم�����ان ب���ن���ا ه��ج��ان��ان���ع���ي���ب زم����ان����ن����ا وال����ع����ي����ب ف��ي��ن��ا

ذئ���ب ل���ح���م  ي���ت���رك  ال����ذئ����ب  واإّن  وي�����اأك�����ل ب��ع�����س��ن��ا ب���ع�������س���ًا ع��ي��ان��ا 

طيب م�������س���وك  ل����ل����خ����داع  ل��ب�����س��ن��ا   
(2(

اأت�������ان�������ا اإذا  ل���ل���غ���ري���ب  ووي��������ل 

علم األنبياء واألئّمة بزمانهم

كان االأنبي���اء جميعه���م يدركون متطّلب���ات ع�سورهم، فيق���ودون مجتمعاتهم على 

اأ�سا�س���ه. واإن ن�سخ االأديان الما�سية م���ن قبل االأنبياء من اأولي العزم اأف�سل دليل على 

اإثبات دور الزمان في القيادة، ح�سب روؤية االأديان ال�سماوية كلها.

اإّن معرفة الع�سر في الحقيقة اأحد العنا�سر االأ�سلية للوعي ال�سيا�سّي  واالجتماعّي. 

وكّلما ازدادت معرف���ة القائد ب�سعبه واأدرك مطالبه وحاجاته المادية والمعنوية بنحو 

اأدّق واأحاط بنقاط قّوته و�سعفه كان اأنجح.

وال جرم اأّن االأنبياء R جميعًا كانوا يّت�سمون بهذه ال�سفة.

ورد عن االإمام ال�سادق Q: »ما كّلم ر�شول اهلل P العباد بكنه عقله قّط. قال 

)1)  �سورة الرعد، االآية: 11.

)2) بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 9)، �ض 111.
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.
(1(

ر�شول اهلل P: اإّنا معا�شر الأنبياء اأمرنا اأن نكّلم النا�ص على قدر عقولهم«

وت���دّل درا�س���ة �سيرة النبّي P - م���ن منظار معرفته بزمان���ه واإدراكه لمتطّلبات 

 Q ع�سره - على اأّنه نموذج بارز للقائد العارف بزمانه، يتلوه اأمير الموؤمنين علّي

واالأئّمة من بعده.

وف���ي ع�سرنا الحا�سر الول���ّي الفقيه هو من يتوّلى قيادة االأّمة فهو العارف بزمانه 

فلذلك ال تهجم عليه اللواب�ض، فينبغي لنا اإطاعته ففي طاعته هدي من ال�سالل واأمان 

من الفتنة ومن كيد االأعداء.

.... يق���ول االإم���ام الخمينّي ر�س���وان اهلل تعالى علي���ه في دور معرف���ة الزمان في 

هداي���ة النا�ض وقيادتهم، وفي �سرورة االّطالع على متطّلب���ات الع�سر بو�سفه �سرطًا 

لالجتهاد:

» الزمان والمكان عن�شران حا�شمان في الجتهاد. والم�شاألة التي كان لها حكم 

في الما�شي رّبما يكون لها حكم جديد في العالقات التي تحكم ال�شوؤون ال�شيا�شية 

والجتماعية والقت�شادية لنظام من الأنظمة. اأي: اإن المعرفة الدقيقة للعالقات 

القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية تجعل المو�شوع الأّول الذي لم يختلف عّما كان 

عليه في الما�شي من حيث الظاهر مو�شوعاً جديداً يتطّلب حكماً جديداً ل محالة.

 

وينبغ���ي للمجته���د اأن يل���ّم بق�شايا ع�ش���ره. ول ي�شت�شي���غ النا�ص وال�شب���اب بل حّتى 

الع���واّم اأن يق���ول المرجع والمجتهد: ل راأي لي ف���ي الق�شايا ال�شيا�شية، فالّطالع 

عل���ى كيفية التعامل مع القت�شاد العالمّي، ومعرفة �شروب ال�شيا�شة وال�شيا�شيين 

ومعادلتهم المفرو�شة، واإدراك الموقع الذي يحتّله النظام الراأ�شمالّي وال�شيوعّي 

ف���ي العال���م، والتع���ّرف عل���ى نق���اط قّوتهم���ا و�شعفهم���ا اإذ هم���ا الل���ذان يح���ّددان 

.
(2(

ا�شتراتيجية الت�شّلط على العالم، كّل ذلك من �شفات المجتهد الجامع«

)1)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 1، �ض 23.

)2)  �سحيفة النور، ج21، �ض 98، نداء االإمام اإلى علماء البالد ومراجع الم�سلمين بتاريخ 15 رجب 09)1 ه .
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من أسباب نجاح غير المؤمنين

 اإّن هناك اأ�سبابًا لتقّدم ونجاح وانت�سار بع�ض الكّفار والفا�سقين في الحياة الدنيا، 

وتاأّخر بع�ض الموؤمنين، ومن هذه االأ�سباب اأّن الطائفة االأولى رغم خلّوهم من عن�سر 

االإيم���ان يتحّلون - اأحيانًا - ببع�ض نقاط القّوة اّلتي يحّققون في ظّلها ما يحّققون من 

المكا�سب، ويحرزون ما يحرزون من النجاحات، فيما تعاني الطائفة الثانية من نقاط 

�سع���ف توجب تاأّخره���م وانحطاطهم. فنحن نعرف اأ�سخا�س���ًا - رغم انقطاعهم عن 

اهلل - يّت�سمون بالجدّية الكبيرة في اأعمالهم، ويتحّلون باال�ستقامة والعزم، والتن�سيق 

والتع���اون فيما بينهم، والمعرفة بق�سايا الع�سر ومتطّلباته، ومقت�سياته وم�ستجّداته، 

وم���ن الطبيع���ّي اأن يحّقق ه���وؤالء مكا�سب كبيرة ويح���رزوا انت�س���ارات ونجاحات في 

حياته���م المادي���ة، وما هم في هذا االأمر - في الحقيق���ة - اإاّل مطبقين لتعاليم الدين 

وبرامجه من دون اإ�سنادها اإلى الدين واإعطائها �سفته و�سبغته.

وف���ي المقاب���ل، هناك اأ�سخا����ض متدّينون اأوفي���اء للعقائد الديني���ة، لكّنهم ب�سبب 

غفلته���م ع���ن تعاليم الدي���ن الحيوية يعان���ون من الجب���ن واالإحجام، ويفتق���رون اإلى 

ال�سهامة واال�ستقامة ويفق���دون عن�سر الثبات واال�ستمرار واالّتحاد والتعاون، وقراءة 

الع�س���ر والواقع، وطبيع���ّي اأن ي�ساب ه���ذا ال�سنف من النا����ض باإخفاقات متالحقة 

وهزائ���م متتابعة. ولكّن هذه الهزائم واالإخفاقات لي�ست اأبدًا ب�سبب اإيمانهم باهلل، بل 

ه���ي ب�سبب ما بهم من نق���اط ال�سعف، وما باأنف�سهم من عوام���ل الهزيمة، وموجبات 

ال�سقوط واالإخفاق.

اإّنه���م يت�سّورون )وباالأح���رى يظّنون( باأّنه���م �سيتن�سرون بمج���ّرد اإيمانهم باهلل 

وانت�سابه���م اإلى الدين ف���ي جميع المجاالت، وينجحون في جمي���ع المواقف، في حين 

جاء الدين ب�سل�سلة من البرامج والمناهج العملية الحيوية للتقّدم والنجاح في الحياة، 

ي�ستلزم تجاهله���ا الف�سل وال�سقوط والهزيمة. اإّن لكّل �سيء �سببًا، ولكّل نجاح مفتاحه 

الخا����ض، وو�سيلت���ه الخا�سة، وقد اأتى الدين بكّل ذلك، وبّينه ف���ي تعاليمه وتو�سياته، 
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ف���ال يمكن اأن يتحّقق نجاح بغير هذه التعاليم وبغير هذه الو�سائل، ومن هذه التعاليم 

المهّمة المعرفة بالزمان.

فالنج���اح ف���ي الحي���اة واالنت�س���ار يقت�سي���ان الوع���ي وال يكف���ي االإيم���ان ال�ساذج 

الب�سيط.
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م���ط���ال���ع���ة

أنين اإلمام علّيQ في محراب العبادة
دخل �سرار بن �سمرة الكّتانّي على معاوية فقال له: �سف لي علّيًا.

فقال: اأوتعفيني يا اأمير الموؤمنين؟ قال: ال اأعفيك!

ق���ال ل���ه: واإذ البّد منه فاإّن���ه واهلل كان بعيد الم���دى، �سديد الق���وى، يقول ف�ساًل، 

ويحكم عداًل، يتفّجر العلم من جوانبه، ي�ستوح�ض من الدنيا وزهرتها، وي�ستاأن�ض بالليل 

وظلمته! كان واهلل غزير العبرة، طويل الفكرة، يقّلب كّفه ويخاطب نف�سه، ويعجبه من 

اللبا�ض ما ق�سر، ومن الطعام ما ج�سب! كان واهلل كاأحدنا يدنينا اإذا اأتيناه، ويجيبنا 

اإذا �ساألناه، وكان مع تقّربه اإلينا وقربه مّنا ال نكّلمه هيبة له، فاإن تب�ّسم فعن مثل اللوؤلوؤ 

المنظوم، كان يعّظم اأهل الدين، ويحّب الم�ساكين، ال يطمع القوّي في باطله وال يياأ�ض 

ال�سعيف من عدله، فاأ�سهد باهلل لقد راأيته في بع�ض مواقفه � وقد اأرخى الليل �سدوله 

وغارت نجومه � يتمّثل في محرابه قاب�سًا على لحيته يتململ تململ ال�سليم ويبكي بكاء 

الحزين، فكاأّني اأ�سمعه االآن وهو يقول:

اإِليَّ ت�سّوقت؟ هيهات 
َ
ي���ا رّبن���ا يا رّبنا � يت�سّرع اإلي���ه � ويقول للدنيا: اأبي تعّر�س���ت؟ اأ

هيه���ات غّري غيري قد طّلقتك ثالث���ًا فعمرك ق�سير، وعي�سك حقير وخطرك ي�سير، 

اآه اآه من قّلة الزاد، وبعد ال�سفر، ووح�سة الطريق.

فوكف���ت دموع معاوية عل���ى لحيته ما يملكها وجعل ين�ّسفها بكّمه، وقد اختنق القوم 

.
(1(

بالبكاء

)1)  نهج ال�سعادة، ج3، �ض 199.





:Q عن اأمير الم�ؤمنين

ا َلْي�َص  ْقاَلِل اْلَغْفلَِة َعْنُه َو َكْيَف َغْفلَُتُكْم َعمَّ يُكْم ِبِذْكِر اْلَمْوِت َو اإِ »َو اأُو�شِ

ُيْغِفُلُك���ْم َو َطَمُعُكْم ِفيَم���ْن َلْي�َص ُيْمِهُلُكْم َفَكَفى َواِعظ���اً ِبَمْوَتى َعاَيْنُتُموُهْم 

ُحِمُلوا اإَِلى ُقُبوِرِهْم َغْيَر َراِكبيَن َو اأُْنِزُلوا ِفيَها َغْيَر َناِزِليَن«.

نهج البالغة، الخطبة 88.

10

ذكر الموت
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كيف نذكر ما نخاف؟ 

يو�س���ي االإمام علّيQ في هذه الخطبة من نه���ج البالغة بذكر الموت والحال 

اأّن اأكث���ر النا�ض يخاف الموت، فكيف نو�سيهم بذكره؟ فاإّن االإن�سان يبتعد عن ذكر ما 

يخيفه، وين�ساه اأو يتنا�ساه لكي ال يتاأّلم وال يقلق وال يزعج باله وي�سغل خاطره.

أسباب الخوف من الموت

في الحقيقة اإّن للخوف من الموت اأ�سبابًا:

1-الخوف من الفناء والعدم

اإّن كراه���ة معظ���م النا����ض للموت وخوفه���م منه الأج���ل اأّن االإن�س���ان ح�سب فطرته 

الت���ي فطرها اهلل �سبحانه، وجبّلته االأ�سيلة، يح���ّب البقاء والحياة، ويتنّفر من الفناء 

والمم���ات، وحيث اإّن في فطرة االإن�س���ان هذا الحّب وذاك التنّف���ر، فاإّنه يحّب ويع�سق 

م���ا يرى فيه البقاء، ويحّب ويع�سق العالم ال���ذي يرى فيه الحياة الخالدة، ويهرب من 

العال���م ال���ذي يقابله. وحيث اإّن كثيرًا من النا�ض ال يوؤم���ن اإيمانًا يقينيًا بعالم االآخرة، 

وال تطمئّن قلوبهم نحو الحياة االأزلية، والبقاء ال�سرمدّي لذلك العالم، فاإّنهم يحّبون 

هذه الدنيا، ويهربون من الموت ح�سب تلك الفطرة والجبّلة.
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اإّن اأكث���ر النا�ض تن�سّد قلوبهم اإلى تعمير الدنيا، وتغفل عن تعمير االآخرة، ولهذا ال 

يرغبون في االنتقال من مكان فيه العمران واالزدهار اإلى مكان فيه الدمار والخراب. 

وهذا ناتج من نق�ض في االإيمان واالطمئنان. واأّما اإذا كان االإيمان كاماًل، فال ي�سمح 

االإن�سان لنف�سه اأن ي�ستغل باأموره الدنيوية المنحّطة ويغفل عن بناء االآخرة.

2ـ الجهل بالموت

ع���ن االإمام الج���واد Q - لّما �سئل عن عّل���ة كراهة الم���وت -: »لأّنهم جهلوه 

فكره���وه، ول���و عرف���وه وكانوا م���ن اأولياء اهلل عّز وج���ّل لأحّبوه، ولعلم���وا اأّن الآخرة 

 ما بال ال�شب���ّي والمجنون 
(1(

خي���ر له���م م���ن الدنيا، ثم ق���ال Q: يا اأبا عب���د اهلل

يمتن���ع م���ن ال���دواء المنّقي لبدنه والناف���ي لالألم عنه؟ قال: لجهله���م بنفع الدواء، 

ق���ال Q: وال���ذي بعث محّمداً بالح���ّق نبّياً اإّن من ا�شتعّد للم���وت حّق ال�شتعداد 

فهو اأنفع له من هذا الدواء لهذا المتعالج، اأما اإّنهم لو عرفوا ما يوؤّدي اإليه الموت 

م���ن النعيم ل�شتدعوه واأحّبوه اأ�شّد ما ي�شتدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآّفات 

.
(2(

واجتالب ال�شالمة«

وعن االإمام الع�سكري Q: »دخل علّي بن محّمد L على مري�ص من اأ�شحابه 

وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له: يا عبد اهلل تخاف من الموت لأّنك ل تعرفه، 

اأراأيت���ك اإذا اّت�شخ���ت وتقّذرت وتاأّذيت من كثرة الق���ذر والو�شخ عليك واأ�شابك قروح 

وجرب وعلمت اأّن الغ�شل في حّمام يزيل ذلك كّله اأما تريد اأن تدخله فتغ�شل ذلك عنك 

اأو تكره اأن تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يا ابن ر�شول اهلل، قال: فذاك الموت 

هو ذلك الحّمام، وهو اآخر ما بقي عليك من تمحي�ص ذنوبك وتنقيتك من �شيئاتك، 

ف���اإذا اأن���ت وردت علي���ه وجاوزته فق���د نجوت من كل غّم وه���ّم واأذى، وو�شلت اإلى كّل 

)1) وفي ن�سخة كتاب االعتقادات لل�سيخ ال�سدوق: »يا عبد اهلل«.

)2)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 6، �ض 156.
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.
(1(

�شرور وفرح، ف�شكن الرجل وا�شت�شلم ون�شط وغم�ص عين نف�شه وم�شى ل�شبيله«

3ـ الخوف من العقاب

 ومثل هذا الخوف يالحق المذنبين الموؤمنين باالآخرة، فيخافون اأن يحين حينهم 

وهم مثقلون باالآثام واالأوزار، فينالوا جزاءهم، ولذلك يوّدون اأن تتاأّخر �ساعة انتقالهم 

اإلى العالم االآخر.

ورد ع���ن االإمام علّيQ: »ل تك���ن مّمن ... يكره الموت لكث���رة ذنوبه، و يقيم 

.
(2(

على ما يكره الموت له... يخ�شى الموت، و ل يبادر الفوت«

وعن االإمام اأبي عبِداهلل Q قال: »جاء َرُجٌل اإلى اأبي َذرٍّ َفقاَل: يا اأبا َذرٍّ ما َلنا 

ْنيا واأَْخَرْبُتم الآِخَرَة، َفَتْكرُهوَن اأَْن ُتْنَقُلوا ِمن  ْرُتُم الدُّ َنكَرُه الَمْوَت؟ َفقاَل: لأَنَُّكْم َعمَّ

ا الُمْح�ِشُن ِمْنُكْم  ِعْمراٍن اإلى َخراٍب، َفَقاَل َلُه: َفَكْيَف َترى ُقُدوَمنا َعلَى اهلل؟ َفقاَل: اأمَّ

.
(3(

ا الُم�ِشيُء ِمْنُكْم َفَكالآِبِق ُيَردُّ َعلَى َمْوَلُه....« مَّ
َفَكالَغاِئِب َيْقُدُم َعلَى اأْهِلِه، َواأَ

ه���ذه االأ�سباب للخوف من الموت � خوف الع���دم والجهل بالموت وخوف العقاب - 

عالجها االإ�سالم حيث اأحيا في القلوب االإيمان باليوم االآخر، وبذلك اأبعد �سبح الفناء 

واالنعدام من االأذهان، وبّين اأّن الموت انتقال اإلى حياة اأبدية خالدة منّعمة.

ومن جهة اأخرى دعا االإ�سالم اإلى العمل ال�سالح واالبتعاد عن ع�سيان اهلل تعالى، 

كي يبتعد االإن�سان عن الخوف من العقاب.

التهّيوء لساعة الموت

وكوننا نحن موؤمنين بالحياة بعد الموت واأّنه لي�ض فناءًا واأّنه قنطرة نعبرها اإّما الى 

جّن���ة واإّما اإلى ن���ار- كما عن ر�سول اهلل P: »الموت الموت ! األ ول بّد من الموت، 

)1)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 6، �ض 156.

)2) نهج البالغة، الحكمة 150.

)3)  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �ض 58).
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ج���اء الم���وت بم���ا فيه، جاء بال���روح والراحة والك���ّرة المباركة اإلى جّن���ة عالية لأهل 

دار الخل���ود، الذي���ن كان له���ا �شعيهم وفيه���ا رغبتهم، وجاء الموت بم���ا فيه بال�شقوة 

والندامة وبالكّرة الخا�شرة اإلى نار حامية لأهل دار الغرور، الذين كان لها �شعيهم 

، وعن اأمي���ر الموؤمنين Q: »وما بين اأحدك���م و بين الجنة اأو 
(1(

وفيه���ا رغبته���م«

النار اإّل الموت اأن ينزل به، و اإّن غاية تنق�شها اللحظة، و تهدمها ال�ّشاعة، لجديرة 

بق�ش���ر الم���ّدة، و اإّن غائباً يحدوه الجديدان: الّليل و الّنهار، لحرّي ب�شرعة الأوبة، 

و اإّن قادم���اً يق���دم بالف���وز اأو ال�ّشق���وة لم�شتح���ّق لأف�شل الع���ّدة، فتزّودوا ف���ي الّدنيا 

- اإذا كان الموت هك���ذا بهذه الخطورة 
(2(

م���ن الّدني���ا م���ا تحرزون ب���ه اأنف�شكم غ���داً«

والم�سيرية ينبغي لنا اأن نتهّياأ لتلك ال�ساعة التي ال مفّر منها الأّي اأحد.

وع���ن االإمام عل���ّيQ: »وب���ادروا الم���وت وغمراته، وامه���دوا له قب���ل حلوله، 

 .
(3(

واأعّدوا له قبل نزوله«

فاالإن�س���ان الحكي���م ال يغم����ض عينيه ع���ن االأمور الخطي���رة والم�سيري���ة وال يفعل 

كالنعامة التي ت�سع راأ�سها في التراب متوّهمة اأّن الذئب االآتي اإليها لن يفتر�سها!

االإن�سان الحكيم يتهّياأ لالأمور الخطيرة والم�سيرية وال ين�ساها وال يتنا�ساها الأنها 

ال تن�ساه.

فالم���وت ال ين�سان���ا واإن ن�سين���اه اأو تنا�سين���اه »وكيف غفلتك���م عّما لي����ص يغفلكم، 

وطمعكم فيمن لي�ص يمهلكم؟«.

التفّكر بالموت

اإّن اهلل تعال���ى كم���ا اأّنه خلق الحي���اة كذلك خلق الم���وت: {ڀ ڀ  ڀ ٺ 

)1) جامع اأحاديث ال�سيعة، ال�سيد البروجردي، ج)1، �ض 60.

)2) نهج البالغة، الخطبة )6.

)3) م. ن، الخطبة 190.



105تنل ةمّوا

.
(1(

ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ      ٿ      ٹ}
فاالإن�س���ان الموؤمن علي���ه اأن يفّكر في الحي���اة الدنيا وفي الموت ال���ذي هو قنطرة 

للحياة االأبدية الباقية: {..... ىئ ىئ   ىئ ی ی ی ی جئ  

 .
(2(

ٱ ٻ ٻ.... }
ولكّن الموؤ�سف اأّن االإن�سان يفّكر في دنياه الزائلة وال يفّكر في الموت الذي هو باب 

اإلى االآخرة الى الحياة ال�سرمدية، بل اإّن التفكير بالموت له تاأثير على حياته الدنيوية 

ف�ساًل عن اآخرته.

ف���اإّن وجهة نظر االإن�سان نح���و الموت وما بعده مهّمة جدًا ف���ي حياته، فكّلما كانت 

نظرت���ه واقعي���ة ومو�سوعية و�سحيح���ة، كّلما كان���ت حياته �سعيدة ون�سط���ة ومتحّركة 

ومتفائلة، والعك�ض �سحيح اأي�سًا.

فتركيبة االإن�سان النف�سية ومن ثّم �سلوكه واأخالقه تتاأّثر جدًا من خالل نظرته اإلى 

الموت وما بعده.

فلي�ض التفكير في الموت وما بعده اأو باالأحرى لي�ض االعتقاد بوجهة نظر معّينة تجاه 

الم���وت وما بعده فكرة عابرة تمّر بالخيال وترحل، ولو حاول االإن�سان اأن يخرجها من 

خيال���ه و�سعوره، فاإّنها �ستنزل رغمًا عن���ه اإلى ال �سعوره وعقله الباطنّي وكيانه النف�سّي 

وتطبعه بطابع معّين اإّما �سلبًا اأو اإيجابًا.

فعل���ى ه���ذا لي�ض التفكير في الموت وما بعده موتًا ب���ل حياة، اأي له دخالة في حياة 

االإن�سان وبنائه الروحّي والنف�سّي والعقلّي.

قتم جيدًا �ستعرفون؛ اأّن االإن�سان اإذا كانت نظرته اإلى الموت على اأّنه  واأنت���م اإذا دقَّ

فناء �ستك���ون تركيبته النف�سية معّق���دة خائفة مت�سائمة م�سطرب���ة م�ستهترة متحلِّلة، 

)1)  �سورة الملك، االآية: 2.

)2)  �سورة البقرة، االآيتان: 219 � 220.
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اأّم���ا اإذا كانت نظرته على النقي�ض من ذل���ك واعتقد باأّن الموت لي�ض انحالاًل تاّمًا وال 

���ة، ف�ستكون حياته النف�سية وتركيبته  فن���اًء مح�سًا، اإّنما حياة ثانية لها نكهتها الخا�سّ

الروحية متفائلة مطمئنة ملتزمة.

ً اكتشاف ما بعد الموت يحيي أمماً وأفرادا

يق���ول بع����ض الفال�سفة: »اإّن اكت�شاف الم���وت هو الذي ينتقل بال�شع���وب والأفراد 

.
(1(

اإلى مرحلة الن�شج العقلّي اأو البلوغ الروحّي«

�سحي���ح ق���ول هذا المفّكر وتوؤّي���ده الوقائ���ع التاريخية، وللتدليل عل���ى هذه الفكرة 

نعطيكم مثااًل واحدًا.

كان اأكثر االأّمة العربية قبل االإ�سالم منكرًا للحياة بعد الموت، يقول تعالى: {ڤ 

.
(2(

ڤ ڤ  ڦ     ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ    ڇ ڇ  ڇ}
.

(3(

{ەئ ەئ وئ وئ    ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئۈئ}

.
(((

{ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ}

فكي���ف كانت حياتهم؟ كانت حياتهم حي���اة جهٍل وتخّلف وتبعّية، ولكن عندما جاء 

االإ�سالم، وغّير نظرتهم اإلى الموت وما بعده، تغيَّر العرب تغّيرًا جذريًا، فانطلقوا في 

الّدنيا بكل ان�سراح وقّوة وغّيروا مجرى التاريخ بعد اأن كانوا هماًل.

فيتبّين مّما مّر اأّن ذكر الموت والتفّكر فيه وعدم ن�سيانه �سرورّي للفرد والمجتمع، 

فهو �سّمام اأمان للفرد، ودفع للمجتمع للتغيير، ف�سّتان بين من يح�سب الموت فناء ومن 

يقط���ع باأن الموت حياة اأخرى، ف���االأّول جبان كما عليه اليهود {ڦ ڦ 

ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ      ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

)1)  انظر: تغلب على الخوف، م�سطفى غالب، �ض )7..

)2)  �سورة الجاثية، االآية: )2.

)3)  �سورة ال�سجدة، االآية: 10.

)))  �سورة ال�سافات، االآية: 7).
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{ہ ہ ہ ہ ھ   ،
(1(

ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ}
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ      ڭڭ  ڭ      ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ    

، والثاني �سجاع كما عليه اأبناء االإ�سالم.
(2(

ٴۇ    ۋ ۋ   ۅ}
 وله���ذا االعتقاد درجات يترّقى فيها االإن�سان حّت���ى ي�سبح الموت بالن�سبة له اأمرًا 

عادي���ًا عل���ى حّد تعبير االإمام علّي بن الح�سين L: »ل اأبالي وقعنا على الموت اأو 

وقع الموت علينا«.

)1)  �سورة البقرة، االآية:96.

)2)  �سورة الح�سر، االآية:)1.
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م���ط���ال���ع���ة

الموت بعّز أفضل من العيش بذّل
كان ن���زول االإم���ام عل���ّي Q ب�سفي���ن للي���اٍل بقين م���ن ذي الحّج���ة �سنة �سّت 

وثالثي���ن. وكان اأبو االأع���ور ال�سلمّي على مقّدمة معاوية، وكان قد ناو�ض مقّدمة االإمام 

عل���ّيQ وعليها االأ�ستر النخعّي مناو�سة لي�س���ت بالعظيمة، ثّم ان�سرف اأبو االأعور 

ع���ن الحرب راجعًا، ف�سبق اإلى الماء فغلب عليه في المو�سع المعروف بقّنا�سرين اإلى 

جان���ب �سّفين، و�ساق االأ�ستر يتبعه، فوجده غالبًا على الماء، وكان في اأربعة اآالف من 

اأه���ل العراق، فدعا االأ�ستر بالحارث بن هم���ام النخعّي فاأعطاه لواءه ثّم �ساح االأ�ستر 

ف���ي اأ�سحابه فدتك���م نف�سي �سّدوا �س���ّدة المحرج الراجي للفرج ف���اإذا نالتكم الرماح 

تكم ال�سيوف فليع�ّض الرجل على ناجذه فاإّنه اأ�سّد ل�سوؤون الراأ�ض  التووا فيها فاإذا ع�سّ

ثّم ا�ستقبلوا القوم بهامكم.

وع���ن �سع�سع���ة قال: اأقب���ل االأ�ستر يوم الماء ف�س���رب ب�سيفه جمه���ور اأهل ال�سام 

حّت���ى ك�سفهم ع���ن الماء وحمل اأبو االأع���ور وحمل االأ�ستر عليه فل���م ينت�سف اأحدهما 

�ساحبه.

وق���ال عم���رو بن العا�ض لمعاوية، لّم���ا ملك اأهل العراق الماء: م���ا ظّنك يا معاوية 

بالق���وم اإن منعوك الماء كما منعتهم اأم�ض اأتراك ت�ساربهم عليه كما �ساربوك عليه؟ 

ما اأغنى عنك اأن تك�سف لهم ال�سوءة؟

فقال له معاوية: دع عنك ما م�سى فما ظّنك بعلّي بن اأبي طالب؟

قال: ظّني اأ ّنه ال ي�ستحّل منك ما ا�ستحللت منه واأّن اّلذي جاء له غير الماء.

وقال اأ�سحاب االإمام علّيQ له: امنعهم الماء يا اأمير الموؤمنين كما منعوك.

فق���ال: ال، خّلوا بينهم وبينه ال اأفعل ما فعله الجاهلون ف�سنعر�ض عليهم كتاب اهلل 

وندعوهم اإلى الهدى فاإن اأجابوا واإاّل ففي حّد ال�سيف ما يغني اإن �ساء اهلل.
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قال: فو اهلل ما اأم�سى النا�ض حّتى راأوا �سقاتهم و�سقاة اأهل ال�سام ورواياهم وروايا 

.
(1(

اأهل ال�سام يزدحمون على الماء ما يوؤذي اإن�سان اإن�سانًا

وكان مّم���ا قال���ه االإم���امQ لّما غل���ب اأ�سحاب معاوي���ة اأ�سحابه عل���ى �سريعة 

الفرات:

ُيوَف  وا ال�شُّ ���ة، َوَتاأِْخيِر َمَحلَّ���ة، اأَْو َروُّ وا َعلَى َمَذلَّ »َق���ِد ا�ْشَتْطَعُموُك���ُم اْلِقَت���اَل، َفاأَِقرُّ

َم���اِء َت���ْرَوْوا ِمَن اْلَم���اِء، َفالَمْوُت في َحَياِتُك���ْم َمْقُهوِريَن، َواْلَحَي���اُة في َمْوِتُكْم  ِم���َن الدِّ

َقاِهِريَن.

�َص َعلَْيِه���ُم اْلَخَبَر، َحتَّى َجَعُلوا ُنُحوَرُهْم  اأََل َواإِنَّ ُمَعاِوَي���َة َق���اَد ُلَمًة ِمَن اْلُغَواِة َوَعمَّ

.
(2(

اأَْغَرا�َص اْلَمِنيَِّة«

)1)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج32، �ض 3)).

)2)  �سرح نهج البالغة، ابن اأبي الحديد، ج3، �ض 312.





:Q عن اأمير الم�ؤمنين

ْنِبَياُء ِف���ي اأَُمِمَه���ا � اإِْذ َلْم َيْتُرُكوُه���ْم َهَماًل  »َوَخلَّ���َف ِفيُك���ْم َم���ا َخلََّف���ِت اْلأَ

���ٍح َو َل َعلَ���ٍم َقاِئ���ٍم � ِكَت���اَب َربُِّك���ْم ِفيُك���ْم ُمَبيِّن���اً َحاَلَل���ُه  ِبَغْي���ِر َطِري���ٍق َوا�شِ

َوَحَراَمُه....«.

نهج البالغة، الخطبة 1.

11

معرفة القرآن الكريم
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فضل القرآن وعظمته

لقد اأر�سل اهلل تعالى االأنبياء لهداية الب�سرية اإلى �سواء ال�سبيل، واأنزل على بع�سهم 

كتب���ًا لتكون منارات ي�ستهدي بها النا�ض، ولكن لالأ�س���ف حّرف النا�ض كتب اهلل تعالى 

كما في الت���وراة واالإنجيل، وبذلك انحرفوا عن ال�سراط الم�ستقيم ووقعوا في �سالل 

مبين.

اإل���ى اأن اأر�سل اهلل تعال���ى نبّيه الكريم محّمدًاP ليرج���ع النا�ض اإلى طريق اهلل، 

ويزيله���م عن االنحراف، وينير لهم الطريق، فاأن���زل على قلبه الكتاب الكريم القراآن 

.
(1(

المجيد وحفظه تعالى من التحريف:{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}

ف���كان اله���ادي والمبين والموعظة والمني���ر لطريق ال�سالكين اإل���ى اهلل تعالى،فهو 

الكت���اب ال�سماوّي الوحيد الذي لم تم�ّسه يد التحريف. يقول تعالى: {ٺ ٺ ٺ 

 .
(2(

ٿ ٿ ٿ ٿ}
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  {ٿ 

)1) �سورة الحجر، االآية: 9.

)2)  �سورة االإ�سراء، االآية: 9.
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 .
(1(

ڦ ڦ ڄ}

 .
(2(

{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ} 

وح�س���ب القراآن عظمة وكفاه منزلة وفخرًا وف�ساًل اأّنه كالم اهلل العظيم، ومعجزة 

نبّي���ه الكريم، واأّن اآياته هي المتكّفلة بهداية الب�سر في جميع �سوؤونهم واأطوارهم وفي 

جمي���ع اأجيالهم واأدوارهم، وهي ال�سمينة لهم بنيل الغاية الق�سوى وال�سعادة الكبرى 

في العاجل واالآجل.

.
(3(

هو كالم اهلل و»ف�شل كالم اهلل على �شائر الكالم كف�شل اهلل على خلقه«

ه���و  و�سّي���ة الر�سولP االأولى والثقل االأكبر الذي خّلف���ه قائاًل: »اإّني تارك فيكم 

الثقلي���ن: كت���اب اهلل وعترت���ي اأهل بيتي ل���ن ت�شّلوا ما اإن تم�ّشكتم بهم���ا، واإّنهما لن 

 .
(((

يفترقا حّتى يردا علَيَّ الحو�ص«

ي�س���ف االإمام عل���ّيQ كت���اب اهلل ويبّين منزلته حي���ن يقول: »ثّم اأن���زل عليه 

ُده، وبح���راً ل يدرُك قعُره،  الكت���اَب ن���وراً ل ُتطف���اأ م�شابيُحه، و�شراجاً ل يخب���و توقُّ

ّل نهُجه، و�شعاعاً ل ُيِظلم �شووؤه، وفرقاناً ل يخمُد ُبرهاُنه، وتبياناً  ومنهاجاً ل ُي�شِ

ل ته���دم اأركان���ه، و�شف���اًء ل ُتخ�ش���ى اأ�شقاُمه، وعزاً ل ُته���َزم اأن�شاُره، وحّق���اً ل ُتخَذُل 

اأعواُنه.

فهو معِدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، وريا�ص العدل وغدرانه، 

واأثاف���ّي الإ�ش���الم وبنيان���ه، واأودي���ة الح���ّق وغيطانه، وبح���ٌر ل يَنْزَف���ه الم�شتنزفون، 

وعيون ل ين�شبها الماتحون، ومناهل ل يغي�شها الواردون، ومنازل ل ي�شّل نهَجها 

الم�شافرون، واأعالٌم ل يعمى عنها ال�شائرون، واآكاٌم ل يجوز عنها القا�شدون.

)1)  �سورة اإبراهيم، االآية: 1.

)2)  �سورة اآل عمران، االآية: 138.

)3)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 6، �ض 89.

)))  الحديث متواتر رواه خم�سة وثالثون �سحابيًا )راجع م�سادره في خال�سة عبقات االأنوار الجزء االأول والثاني(.
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 لطرق ال�شلحاء، 
َ
جعل���ه اهلل رّياً لعط�ص العلماء، وربيعاً لقل���وب الفقهاء، ومحاجّ 

ودواًء لي����ص بع���ده داء ون���وراً لي�ص مع���ه ظلمة، وحباًل وثيقاً عروت���ه، ومعقاًل منيعاً 

ذروته، وعزاً لمن توّله، و�شلماً لمن دخله، وهدًى لمن ائتّم به، وعذراً لمن انتحله، 

وبرهان���اً لم���ن تكّلم به، و�شاه���داً لمن خا�شم به، وفلجاً لمن ح���اّج به، وحاماًل لمن 

حمل���ه، ومطّي���ة لمن اأعمله، واآيًة لمن تو�ّشم، وُجّن���ة لمن ا�شتالأم، وِعلماً لمن وعى، 

.
(1(

وحديثاً لمن روى وحكماً لمن ق�شى«

اعتراف المفّكرين بعظمة القرآن

وق���د اعت���رف بعظم���ة الق���راآن وف�سله المن�سف���ون من المل���ل االأخ���رى، يقول ول 

 )الق���راآن( اأربعة ع�شر قرناً من الزم���ان محفوظاً في ذاكرتهم 
َ
ديوران���ت: »وقد ظلّ 

ل اأخالقهم، وي�شح���ذ قرائح مئات الماليين  )الم�شلمي���ن(، ي�شتثي���ر خيالهم، وي�شكِّ

م���ن الرج���ال. والق���راآن يبع���ث في النفو����ص... اأ�شهل العقائ���د، واأبعدها ع���ن التقّيد 

بالمرا�ش���م والطقو����ص، واأكثرها تحّرراً م���ن الوثنية والكهنوتية. وق���د كان له اأكبر 

الف�شل في رفع م�شتوى الم�شلمين الأخالقّي والثقافّي، وهو الذي اأقام فيهم قواعد 

هم على اّتب���اع القواعد ال�شحية،  النظ���ام الجتماع���ّي والوحدة الجتماعي���ة، وح�شّ

وح���ّرر عقوله���م من كثي���ر من الخراف���ات والأوهام، وم���ن الظلم والق�ش���وة، وح�شن 

اأحوال الأرّقاء، وبعث في نفو�ص الأذّلء الكرامة والعزة، واأوجد بين الم�شلمين )اإذا 

ا�شتثنين���ا م���ا كان يقترف���ه بع�ص الخلف���اء المتاأخرين( درجة م���ن العتدال والبعد 

ع���ن ال�شه���وات ل���م يوجد له���ا نظير ف���ي اأّية بقع���ة من بق���اع العالم ي�شكنه���ا الرجل 

 .
(2(

الأبي�ص...«

ثفّية، وهي ما يو�س���ع عليه الِقْدر، فالم���راد اأنه قواعد 
ُ
)1)  نه���ج البالغ���ة، الخطب���ة 198، بحبوحت���ه: و�سطه، واأثافّي: جم���ع اأ

االإ�س���الم وبنيان���ه. غيطان���ه: الم�ستقر من االأر����ض. الماتحون: الذين ينزح���ون الماء من البئر اأو العي���ن. ل يغي�شها: ال 

ين�سبه���ا، غي����ص الماء: جّف ون�سب. معقاًل: ملجاأ، ذروت���ه: اأعاليه. فلَجاً: الفَلج هو الَظَفر والغلبة، ا�شتالأم: لب�ض الالأمة 

اأي الدرع، والُجّنة: الوقاية، فهو وقاء لمن اأراد اأن يّدرع ليقي نف�سه االأخطار.

)2)  ق�سة الح�سارة، ول ديورانت، مج  1-2، ج 1، �ض 8)، دار الجيل.
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ه���ذه �سهادة - من �سهادات كثي���رة - للقراآن الكريم من اأحد الغربيين، وهو موؤّرخ 

كبير معروف، األي�ض في �سهادته داللة على ف�سل القراآن وعظمته؟

األي����ض في �سهادته و�سهادة اأمثاله، داللة على مدى تاأثير القراآن وفاعليته وهدايته 

للب�سرية؟

العمل بالقرآن

والأج���ل م���ا يحم���ل القراآن الكري���م من ف�س���ل وعظمة واأهمّي���ة كان و�سّي���ة اأمير 

الموؤمنينQ: »فاهلل اهلل اأّيها الّنا�ص، فيما ا�شتحفظكم من كتابه، و ا�شتودعكم 

من حقوقه.. واأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكّل �شيء، وعّمر فيكم نبّيه اأزماناً، حّتى 

اأكم���ل ل���ه ولك���م فيما اأنزل من كتاب���ه دينه اّلذي ر�ش���ي لنف�شه، واأنه���ى اإليكم على 

ل�شان���ه محاّبه م���ن الأعمال ومكاره���ه، ونواهيه واأوام���ره، واألقى اإليك���م المعذرة، 

 .
(1(

واّتخذ عليكم الحّجة، وقّدم اإليكم بالوعيد، واأنذركم بين يدي عذاب �شديد«

والو�سية بالقراآن تعني العمل به واإاّل ما فائدة اأن نقراأ القراآن لقلقة ل�سان، كما اأّنه 

ال فائدة لو�سفة الطبيب دون اأن نعمل بها.

وم���ن هنا يو�س���ي االإمام عل���ّيQ بالعمل بالق���راآن: »واهلل اهلل في الق���راآن، ل 

 .
(2(

ي�شبقكم بالعمل به غيركم«

فهل ن�ستفيد من القراآن الكريم اإن زّيّناه واألب�سناه ذهبًا وعّلقناه في المنزل؟!

هل نعطي للقراآن حّقه اإن ن�سيناه في زوايا البيوت وعاله الغبار؟!

ه���ل اإن تعّلمنا ر�سوم التجوي���د وح�ّسّنا اأ�سواتنا في ترتيله، هل به���ذا نوؤّدي حّقه؟! 

نع���م اإّن ذلك مطل���وب وجّيد ولكن لي�ض هو اله���دف والمبتغى وما الأجل���ه نزل القراآن 

الكريم.

)1)  نهج البالغة، الخطبة 86.

)2)  م. ن، الخطبة 7).
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ه���ل ن�ستفيد من القراآن المجيد اإن تلوناه على االأموات وكان مقروءًا في منا�سبات 

الموت اأّما في منا�سبات الحياة فنحن نا�سونه ومعر�سون عنه؟!

ه���ل اإْن طبعنا ع���ددًا كبيرًا من الق���راآن المجيد ووّزعناه في منا�سب���ات الموت ثّم 

األقينا به على الرفوف ليعلوه الغبار، هل نكون قد اأّدينا واجبنا؟!

الق���راآن الكريم ج���اء للحياة لنحي���ا به، جاء لي�سل���ك طريقه في الحي���اة الفردية 

واالجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية وكل مجاالت الحياة.

اإلمام علّيQ يحّذرنا

لقد حّذرنا االإمام علّي Q من االإعرا�ض عن العمل بالقراآن واأن ال يبلغ األ�سنتنا 

وبذلك ندخل النار: »ومن قراأ القراآن فمات، فدخل الّنار، فهو مّمن كان يّتخذ اآيات 

 .
(1(

اهلل هزواً«

ولقد نّبه االإمام Q اإلى اأّنه �سيبتعد النا�ض عن القراآن فقال: »ياأتي على الّنا�ص 

.
(2(

زمان، ل يبقى فيهم من القراآن اإّل ر�شمه، ومن الإ�شالم اإّل ا�شمه«

اللهّم اإّنا نعوذ بك من اأن ندخل النار ونحن نقراأ القراآن.

اللهّم اأعّنا على تالوة القراآن والعمل به.

اللهّم اأعّنا على تعليم اأوالدنا القراآن الكريم ف� »حّق الولد على الوالد: اأن يح�ّشن 

 .
(3(

ا�شمه، و يح�ّشن اأدبه، و يعّلمه القراآن«

الله���ّم اأعّن���ا عل���ى اأن نّت�سف ب�سف���ات المّتقين فقد قال Q ي�س���ف المّتقين: 

»اأّم���ا الّلي���ل ف�شاّف���ون اأقدامهم، تالي���ن لأجزاء الق���راآن يرّتلونها ترتي���اًل. يحّزنون 

ب���ه اأنف�شه���م، وي�شتثي���رون ب���ه دواء دائهم. ف���اإذا مّروا باآي���ة فيها ت�شويق ركن���وا اإليها 

)1)  نهج البالغة، الحكمة 228.

)2)  م. ن، الحكمة 369.

)3)  م. ن، الحكمة 399.
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طمعاً، وتطّلعت نفو�شهم اإليها �شوقاً، وظّنوا اأّنها ن�شب اأعينهم. واإذا مّروا باآية فيها 

تخوي���ف اأ�شغ���وا اإليه���ا م�شامع قلوبهم، وظّن���وا اأّن زفير جهّن���م و�شهيقها في اأ�شول 

 .
(1(

اآذانهم«

اللهّم اأعّنا على اأن نّت�سف ب�سفات الزاهدين فقد قال Q في �سفة الزاهدين: 

 ،
(2(

»اأولئك قوم اّتخذوا الأر�ص ب�شاطاً، و ترابها فرا�شاً، و ماءها طيباً، و القراآن �شعاراً

.
(3(

والّدعاء دثاراً«

م���ط���ال���ع���ة

ن هو قانت أمَّ
خ���رج اأمير الموؤمنينQ ذات ليل���ة من م�سجد الكوفة متوّجهًا اإلى داره وقد 

م�س���ى ربع م���ن الليل ومعه كميل بن زي���اد وكان من خيار �سيعت���ه ومحّبيه، فو�سل 

ف���ي الطريق اإلى باب رج���ل يتلو القراآن في ذلك الوقت ويق���راأ قوله تعالى: {ې 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئ   ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  
 حزين فا�ستح�سن 

ّ
 ب�سوت �سجي

(((

ېئ ېئ  ىئ  ىئىئ ی   ی      ی ی}
كمي���ل ذلك في باطنه واأعجبه حال الرجل من غير اأن يقول �سيئًا، فالتفت �سلوات 

اهلل علي���ه واآل���ه اإلي���ه وق���ال: يا كمي���ل ال تعجبك طنطة الرج���ل اإّنه م���ن اأهل النار 

و�ساأنبئك فيما بعد!

فتحّي���ر كميل لمكا�سفته اإّياه على ما في باطنه ول�سهادته بدخول النار مع كونه في 

ه���ذا االأمر وتلك الحالة الح�سن���ة وم�ست مّدة متطاولة اإل���ى اأن اآل حال الخوارج اإلى 

)1)  نهج البالغة، الخطبة 191.

)2) ال�سعار: ما يلي البدن من الثياب، اأي يقروؤون القراآن �سّرا للتفكر واالّتعاظ.

)3)  نهج البالغة، الحكمة )10.

)))  �سورة الزمر، االآية: 9.
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م���ا اآل وقاتله���م اأميرالموؤمنينQ وكانوا يحفظون القراآن كم���ا اأنزل فالتفت اأمير 

الموؤمني���نQ اإلى كمي���ل بن زياد وهو واقف بين يديه وال�سي���ف في يده يقطر دمًا 

ولئك الكفرة الفجرة محّلقة عل���ى االأر�ض فو�سع راأ�ض ال�سيف على راأ�ض من 
ُ
وروؤو����ض اأ

تلك الروؤو�ض وقال:

يا كميل {ې ې ى ى ائ ائ ەئ} اأي هو ذلك ال�سخ�ض اّلذي كان 

يقراأ القراآن في تلك الليلة فاأعجبك حاله، فقّبل كميل قدميه وا�ستغفر اهلل و�سّلى على 

.
(1(

مجهول القدر

وج���اء في نهج البالغة اأي�س���ًا اأّن اأمير الموؤمنينQ �سم���ع رجاًل من الحرورية 

.
(2(

اَلة ِفي �َشّك« )الخوارج( يتهّجد ويقراأ فقالQ: »َنْوٌم َعلَى َيِقين َخْيٌر ِمْن �شَ

وقد تكون مقولته هذه مرتبطة بهذا ال�سخ�ض.

)1)  بحار االأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج33، �ض 399.

)2)  نهج البالغة، الحكمة 97.





م���ن خطبة له Q لّما اأظفره اهلل باأ�سحاب الجمل وقد قال له بع�ض 

اأ�سحاب���ه: وددت اأّن اأخ���ي فالنًا كان �ساهدنا لي���رى ما ن�سرك اهلل به على 

اأعدائك.

 فق���ال له Q: »اأهوى اأخي���ك معنا؟ فقال نعم، ق���ال: فقد �شهدنا. 

ولق���د �شهدنا في ع�شكرنا هذا اأقوام ف���ي اأ�شالب الرجال واأرحام الن�شاء، 

�شيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان«.

نهج البالغة، الخطبة 12.

12

R محّبة أهل البيت
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تمهيد
ق���ال اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتاب���ه: {ٱ ٻ  ٻ      ٻ ٻ پ پ 

پ پڀ ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ    ٹ ڤ 
.

(1(

ڤڤ ڤ    ڦ ڦ  ڦ}
اأجم���ع اأهل البي���ت واأولياوؤهم على اأّن المق�سود في )القرب���ى( هنا اإّنما هم: علّي 

وفاطمة واأبناوؤهما، والمعنى: قل ال اأ�ساألكم على اأداء الر�سالة اأجرًا اإال اأن توّدوا قرابتي 

وتحفظوني فيهم. وهذا في الحقيقة لي�ض اأجرًا له P، الأّن قرابته حجج اهلل البالغة 

عل���ى الخلق، ونعمه ال�سابغة لديهم، فموّدتهم الزم���ة للخلق، ونفعها عائد عليهم، كما 

 ،
(2(

ق���ال في �سورة �سباأ - وهو اأ�سدق القائلي���ن-: {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب}

يعن���ي ال اأ�ساألكم عل���ى تبليغ الر�سالة �سيئًا من عَر�ض الدني���ا ليّتهمني المنافقون، وما 

طلبت منكم اأجرًا من موّدة قرابتي فاإّنما هو لكم.

وقد روى الزمخ�سرّي وهو من اأعالم المف�ّسرين ال�سّنة، قال: »اأتت الأن�شار ر�شول 

اهلل P بم���ال جمع���وه وقال���وا: ي���ا ر�ش���ول اهلل ق���د هدان���ا اهلل ب���ك واأنت اب���ن اأختنا 

)1)  �سورة ال�سورى، االآية:23.

)2)  �سورة �سباأ، االآية:7).
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وتع���روك نوائب وحقوق ومالك �ش���عة فا�ش���تعن به���ذا على ما ينوب���ك، فنزلت، ورّده 

)النب���ّي P وتالها عليهم(« اإلى اأن ق���ال )اأي الزمخ�سري(: »والظاهر العموم في 

اأّي ح�ش���نة كان���ت اإل اأّنها لما ذكرت عقيب ذكر الم���وّدة في القربى دّل ذلك على اأّنها 

.
(1(

تناولت الموّدة تناوًل اأّولّياً كاأّن �شائر الح�شنات لها توابع«

وروى اب���ن حجر الهيثمّي وغيره: عن ابن عّبا�ض قال: لما نزلت {ڀ  ڀ    ڀ   ٺ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ} قال���وا: ي���ا ر�سول اهلل من قرابتك ه���وؤالء الذين وجبت علينا 
.

(2(

موّدتهم؟ قال: »علّي وفاطمة وابناهما«

وف���ي الحدي���ث المتوات���ر عن ر�س���ول اهلل P بلغ���ة للباحث وهداي���ة للطالب وقد 

ذك���ره اأعالم الم�سلمين في كتبهم، اإذ يقول P: »من مات على حّب اآل محّمد مات 

�شهيداً، األ ومن مات على حّب اآل محّمد مات مغفوراً له.... األ ومن مات على حّب 

اآل محّم���د م���ات على ال�شّنة والجماعة، األ وم���ن مات على بغ�ص اآل محّمد جاء يوم 

.
(3(

القيامة مكتوباً بين عينيه اآي�ص من رحمة اهلل...«

وبعد ه���ذا كّله يتبّين لنا اأّن محّبة اأهل البيت R وموّدتهم الخال�سة هي �سبيل 

النج���اة، و�سبب الفالح، ومنطلق الو�سول اإلى �ساحة ر�سا اهلل تعالى، وبدونها ال يقبل 

العمل اإذ اإّن �سائر الح�سنات لها توابع.

ولنعم ما قيل:

واآل�����ه ال���ن���ب���ّي  اأه��������َو  ل����م  اأن�������ا  ي�سفعاإذا  القيامة  ف��ي  ل��ي  غيرهم  فمن 

م��ح��ّم��د اآل  ح������ّب  اإال  دي������ن  اأن��ف��عف�����ال  ال��ق��ي��ام��ة  ي����وم  ����س���يء ف���ي  وال 

لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بمحّبتهم R؟

 Q اإّن الج���واب عن ه���ذا ال�سوؤال يظهر مّم���ا روي عن االإمام الح�س���ن الع�سكرّي

)1)  راجع الك�ساف، الزمخ�سري، ج3، �سرح �ض68).

)2)  مجمع الزوائد، الهيثمي، ج7، �ض103.

)3)  تف�سير الرازي، ج27، �ض166.
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حيث روى محّمد بن يعقوب عن علّي بن محّمد عن اإ�سحاق بن اإ�سماعيل الني�سابوري اأّن 

العال���م كتب اإليه يعني الح�سن بن علّي الع�سك���رّي L: »اإّن اهلل تعالى بمّنه ورحمته 

لّم���ا فر����ص عليك���م الفرائ�ص لم يفر����ص ذلك عليكم لحاجة من���ه اإليها بل رحمة منه 

اإليك���م -ل اإل���ه اإل هو- ليميز الخبيث من الطّيب وليبتلي ما في �شدوركم وليمّح�ص 

م���ا ف���ي قلوبكم ولتت�شابق���وا اإلى رحمته، ولتتفا�شل منازلكم ف���ي جّنته ففّو�ص عليكم 

الحّج والعمرة واإيقام ال�شالة واإيتاء الزكاة وال�شوم والولية وجعل لكم باباً لتفتحوا 

به اأبواب الفراي�ص، ومفتاحاً اإلى �شبيله، ولول محّمد P والأو�شياء من ولده كنتم 

حيارى كالبهائم ل تعرفون فر�شاً من الفراي�ص، وهل تدخل قرية اإل من بابها؟! 

 فلّم���ا م���ّن اهلل عليكم باإقامة الأولياء بعد نبّيكم P قال اهلل عّز وجّل: {چ 

چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ} وفر�ص عليكم 
لأوليائ���ه حقوق���اً فاأمرك���م باأدائها اإليهم ليح���ّل لكم ما وراء ظهورك���م من اأزواجكم 

واأموالك���م وماأكلك���م وم�شربكم ويعّرفكم بذلك البرك���ة والنماء والثروة وليعلم من 

يطيع���ه منك���م بالغي���ب، وق���ال اهلل تب���ارك وتعال���ى: {ڀ  ڀ    ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ ٿٿ} فاعلم���وا اأّن م���ن يبخ���ل فاإّنم���ا يبخل على نف�ش���ه اإّن اهلل ه���و الغنّي واأنتم 
الفق���راء اإلي���ه ل اإله اإّل هو، فاعملوا من بعد ما �شئت���م ف�شيرى اهلل عملكم ور�شوله 

 
(1(

والموؤمن���ون ث���ّم ت���رّدون اإل���ى عالم الغي���ب وال�شه���ادة فينّبئك���م بما كنت���م تعملون

.
(2(

والعاقبة للمّتقين والحمد هلل رّب العالمين«

 P واّتباعهم هي امتحان للموؤمنين بر�سالة النبّي االأكرم R فمحّبة اأهل البيت

به���ا يمّي���ز اهلل �سبحان���ه الخبيث من الطيب ويرف���ع الدرجات ويجعل البرك���ة في الدنيا 

واالآخرة.

ُئُكم  َهاَدِة َفُيَنبِّ وَن اإَِلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوال�سَّ ِمُنوَن َو�َسُتَردُّ  َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َواْلُموؤْ
ُ
)1)  اإ�س���ارة اإل���ى قوله تعالى: {َوُقِل اْعَمُلوْا َف�َسَيَرى اهلل

ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَن} )�سورة التوبة، االآية: 105).

)2)  علل ال�سرائع، ال�سيخ ال�سدوق، ج1، �ض250.
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ولنعم ما قال الفرزدق:

وبغ�سهم دي����ن  ح��ّب��ه��م  م��ع�����س��ر  ومعت�سم ه���م  م��ن��ج��ى  وق���رب���ه���م  ك���ف���ر 

بحّبهم وال���ب���ل���وى  ال�����س��وء  وي�������س���ت���رّب ب����ه االإح���������س����ان وال��ن��ع��م ي�����س��ت��دف��ع 

ذك���ره���م اهلل  ذك������ر  ب���ع���د  ف����ي ك�����ّل ب�����ّر وم���خ���ت���وم ب����ه ال��ك��ِل��م م�����ق�����ّدم 

كيف تكون المحّبة؟

اإّن المح���ّب �سنفان ف�سنف اأحّب بقلبه ول���م يظهر ذلك الحّب بعمله و�سنف اأحّب 

بقلبه واأّيد ذلك بعمله، فاأّي ال�سنفين ُيق�سد من محّبة اأهل البيت R؟

نج���د الج���واب عن هذا ال�سوؤال اأي�س���ًا في كالم اإمامن���ا الباقر Q حيث قال 

لجابر بن عبد اهلل االأن�سارّي:» يا جابر اأيكتفي من ينتحل الت�شّيع اأن يقول بحّبنا 

اأه���ل البي���ت؟ ف���واهلل م���ا �شيعتنا اإّل م���ن اّتقى اهلل واأطاع���ه؛ وما كان���وا ُيعرفون يا 

جاب���ر اإّل بالتوا�ش���ع والتخ�ّش���ع والأمانة وكث���رة ذكر اهلل وال�ش���وم وال�شالة والبّر 

بالوالدي���ن والتعاه���د للجيران م���ن الفقراء واأه���ل الم�شكنة والغارمي���ن والأيتام 

و�شدق الحديث وتالوة القراآن وكّف الأل�شن عن النا�ص اإّل من خير، وكانوا اأمناء 

ع�شائرهم في الأ�شياء.

 :Qقال جابر: فقلت: يا ابن ر�شول اهلل ما نعرف اليوم اأحداً بهذه ال�شفة، فقال

يا جابر ل تذهبّن بك المذاهب ح�شب الرجل اأن يقول: اأحّب علّياً واأتوّله ثّم ل يكون 

 Q خير من علّي P م����ع ذل����ك فّعاًل؟ فل����و قال: اإّني اأحّب ر�شول اهلل فر�ش����ول اهلل

ث����ّم ل يّتب����ع �شيرت����ه ول يعم����ل ب�شّنته م����ا نفعه حّبه اإي����اه �شيئاً، فاّتق����وا اهلل واعملوا لما 

عن����د اهلل، لي�����ص بي����ن اهلل وبي����ن اأح����د قرابة، اأح����ّب العباد اإل����ى اهلل عّز وج����ّل ]واأكرمهم 

علي����ه[ اأتقاه����م واأعمله����م بطاعت����ه، يا جابر واهلل م����ا يتقّرب اإلى اهلل تب����ارك وتعالى اإّل 

بالطاع����ة وم����ا معن����ا براءة من الن����ار ول على اهلل لأح����د من حّجة، م����ن كان هلل مطيعاً 
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.
(1(

فهو لنا ولّي ومن كان هلل عا�شياً فهو لنا عدّو، وما تنال وليتنا اإّل بالعمل والورع«

اإّن كثي���رًا م���ن الروايات جاءت دالة على نف�ض ه���ذا المعنى وفيه تحذير وا�سح لكّل 

 R من اّدعى محّبة ووّد ووالية اأهل البيت ولم يعمل بعملهم، فاالأمر االإلهّي بموّدتهم

ال عن عبث بل المراد منه اأّنهم و�سلوا اإلى هذه الدرجة بطاعتهم هلل فكّل عمل يقدمون 

علي���ه ال يمكن اأن ت�سوبه �سائب���ة المع�سية، واإاّل فكيف ياأم���ر اهلل تعالى بموّدة الع�ساة 

ومحّبته���م، اإّن���ه �سبحانه ياأمر بم���وّدة المطيعين، الأّن محّبتهم م���ن محّبة عملهم، فاإن 

كنت من اأهل هذا الحّب فعليك بالعمل الموافق له، واإاّل تكون كما قال الفرزدق لالإمام 

الح�سينQ في و�سفه الأهل الكوفة: »قلوبهم معك و�شيوفهم عليك«.

االقتداُء باإلمام علّي Q في جميع األبعاد

وفي ه���ذا يقول االإمام الخمين���ّي }: »ُنِقل ع���ن اأمير الموؤمني���ن Q�شغله 

ة الم�شلمين وفكره بالجائعين، فكان ُيعاني �شظَف الَعْي�ص و�شّدة الجوع خ�شية  بعامَّ

اأن يكون اأحد في الثغور الإ�شالمّية من هو اأكثر جوعاً منه.

ذلك اأميُرنا، هو �شيِّدنا، اإماُمنا، وما اأكثر ما نقول عنه: اإماُمنا، ول نقتدي به!

فلي�ص لنا اقتداء في الأعمال، اأهذا هو معنى )الإمام(؟! في حين اأّن معنى الإمام 

وال�شيعة هو اأن يتقّدَمهم، ويقتفوا اأثره)فلو كان هناك جنازة فيها نع�ص ومن يريد 

ت�شييع �شاحب النع�ص يم�شي في طريق غير طريقه اأكان ي�شّمى م�شّيعاً؟!(.

هك���ذا يجب اأن يكون ال�شيعة؛ اأن يّتبعوا علياً- Q-)في اأعماله واأفعاله( ول 

ق���درة لن���ا طبعاً اأن نك���ون مثلَه) يعني اأن ن�شل اإلى مقامه ومنزلته(. ل اأحد يمتلك 

ه���ذه القدرة، لكن)بالإم���كان اأن( نّتبعه في الزهد والتقوى والنت�شار للمظلومين 

.
(2(

وم�شاعدة الفقراء«

)1)  الكافي، الكليني، ج2، �ض75.

)2)  �سحيفة نور، ج8،�ض19.
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ومن خطبة لالإمام علّي Q: »األ واإّن لكل ماأموم اإماماً يقتدي به وي�شت�شيء 

بن���ور علم���ه، األ واإّن اإمامك���م ق���د اكتفى م���ن دنياه بِطمري���ه )الث���وب الخلق(، ومن 

طعمه بقر�شيه. األ واإّنكم ل تقدرون على ذلك ولكن اأعينوني بورع واجتهاد، وعّفة 

.
(1(

و�شداد«

أهوى أخيك معنا؟

فم���ن كان يمتل���ك ه���ذه الخ�سائ����ض ولديه هذا الح���ّب فهو مّمن ذك���ره اأمير 

الموؤمني���ن Q في معركة الجمل اإذ �ساأله بع�ض اأ�سحابه فقال: وددت اأّن اأخي 

فالنًا كان �ساهدنا ليرى ما ن�سرك اهلل به على اأعدائك.

 فقال له Q: »اأهوى اأخيك معنا؟ فقال نعم، قال: »فقد �شهدنا. ولقد �شهدنا 

ف���ي ع�شكرن���ا ه���ذا اأقوام في اأ�ش���الب الرجال واأرح���ام الن�شاء، �شيرع���ف بهم الزمان 

.
(2(

ويقوى بهم الإيمان«

اإّن الج���واب من االإمام Q فيه اأم���ل المحّب ومنية المريد اإذ معناه اأّن من كان 

يحّبنا ويميل بقلبه اإلينا فهو معنا وم�سارك فيما �سنعنا و�سريك في اأجرنا حّتى اإن لم 

يكن معنا في مكاننا وزماننا.

ونحن نالحظ تاأكيد االإمام Q على الهوى، فاإّن من كان قلبه معه فهو م�سارك 

في هذا الم�سهد، اإذ ال فرق بين حا�سر وغائب، وال بين زمان ومكان، وقد اأنباأ االإمام 

اأّن���ه �سياأتي رجال يرعف ويج���ود بهم الزمان بعد حين، تك���ون قلوبهم معنا، يفرحون 

لفرحنا ويحزنون لحزننا، وهوؤالء كاأّنما هم حا�سرون معنا في معركتنا هذه...

فاله���وى هنا هوى من لو اأدرك اأمي���ر الموؤمنين Q لكان معه في جنده وحارب 

بي���ن يديه وبين يدي ر�سول اهلل P في معارك ب���در واأحد وخيبر واالأحزاب، بل كان 

)1)  نهج البالغة، الخطبة 5).

)2)  م. ن، الخطبة 12.
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مّمن ن�سر االإمام الح�سين Q بكربالء ووقاه بنف�سه الحتوف وحّد ال�سيوف.

نق���ول ف���ي زيارته Q: »لّبيك داع���ي اهلل، اإن كان لم يجبك بدن���ي فقد اأجابك 

.
(1(

قلبي و�شعري وب�شري وراأيي وهواي«

)1)  كامل الزيارات، جعفر بن محّمد بن قولويه، �ض388.
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م���ط���ال���ع���ة

عاشق اإلمام علّيQ مع أحد الحاقدين
ق���ال االأ�سب���غ بن نبات���ة: كن���ت جال�سًا عن���د اأمي���ر الموؤمنينQ وه���و  يق�سي 

بي���ن النا����ض، اإذ اأقبل جماع���ة ومعهم اأ�سود م�س���دود االأكتاف، فقالوا: ه���ذا �سارق يا 

اأميرالموؤمنين، فقالQ: يا اأ�سود اأ�سرقت؟

قال: نعم يا موالي.

نظر ماذا تقول. اأ�سرقت؟ قال: نعم.
ُ
قال: ويلك، اأ

ّمك اإن قلتها ثانية قطعت يدك، اأ�سرقت؟
ُ
فقال له: ثكلتك اأ

قال: نعم، فعند ذلك قالQ: اقطعوا يده، فقد وجب عليه القطع، قال: فقطعت 

يمين���ه، فاأخذها ب�سماله وه���ي تقطر، فا�ستقبله رجل يقال له اب���ن الكّواء فقال له: يا 

اأ�سود َمْن قطع يمينك؟

قال له: قطع يميني �سّيد الو�سّيين، وقائد الغّر المحّجلين، واأولى النا�ض باليقين... 

خاتم االأو�سياء ل�سفوة االأنبياء، الق�سور الهمام، والبطل ال�سرغام، الموؤّيد بجبرئيل، 

والمن�س���ور بميكائي���ل المبين، فر�ض رّب العالمين، المطفي ني���ران الموقدين، وخير 

من ن�ساأ من قري�ض اأجمعين، المحفوف بجند من ال�سماء، اأميرالموؤمنين علّي بن اأبي 

طالبQ على رغم اأنف الراغمين، ومولى الخلق اأجمعين.

قال: فعند ذلك قال له ابن الكّواء: ويلك يا اأ�سود، قطع يمينك واأنت تثني عليه هذا 

الثناء كّله؟ قال: وما لي ال اأثني عليه وقد خالط حّبه لحمي ودمي؟ واهلل ما قطع يميني 

. اإاّل بحّق اأوجبه اهلل تعالى عليَّ

ق���ال ابن الك���ّواء: فدخل���ت اإل���ى اأميرالموؤمنينQ وقل���ت له: يا �سّي���دي راأيت 

عجبًا.
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فقال: وما راأيت؟

قل���ت: �سادف���ت االأ�سود وقد قطعت يمين���ه، وقد اأخذها ب�سمال���ه، وهي تقطر دمًا، 

فقلت: يا اأ�سود َمْن قطع يمينك؟

فق���ال: �سّيدي اأمي���ر الموؤمنين، فاأعدت عليه القول وقلت ل���ه: ويحك قطع يمينك، 

واأن���ت تثن���ي عليه هذا الثناء كّل���ه؟ فقال: ما ل���ي ال اأثني عليه وقد خال���ط حّبه لحمي 

ودم���ي، واهلل ما قطعها اإاّل بحّق اأوجب���ه اهلل تعالى، فالتفت اأمير الموؤمنينQ اإلى 

ولده الح�سن وقال له: قم وهات عّمك االأ�سود.

قال: فخرج الح�سنQ في طلبه فوجده في مو�سع يقال له: كندة، فاأتى به اإلى 

؟ اأمير الموؤمنين، فقال: يا اأ�سود، قطعت يمينك واأنت تثني عليَّ

فق���ال: يا موالي يا اأمي���ر الموؤمنين، وما لي ال اأثني علي���ك وقد خالط حّبك لحمي 

ودمي؟ فواهلل ما قطعتها اإاّل بحّق كان عليَّ مّما ينجي من عذاب االآخرة.

فق���الQ: هات يدك، فناوله اإّياها، فاأخذها وو�سعها في المو�سع اّلذي قطعت 

منه، ثّم غّطاها بردائه، وقام ف�سّلىQ ودعا بدعوات لم ترّد، و�سمعناه يقول في 

اآخر دعائه: اآمين، ثّم �سال الرداء وقال: اّت�سلي اأّيتها العروق كما كنت.

قال: فقام االأ�سود وهو يقول: اآمنت باهلل وبمحّمد ر�سوله وبعلّي اّلذي رّد اليد بعد القطع، 

.
(1(

ّمي يا وارث علم النبّوة
ُ
وتخليتها من الزند، ثّم انكّب على قدميه وقال: باأبي اأنت واأ

ة توؤّكد قولهQ: ل���و �سربت خي�سوم الموؤم���ن ب�سيفي هذا على اأن  وه���ذه الق�سّ

يبغ�سن���ي م���ا اأبغ�سني، ولو �سبب���ت الدنيا بجماته���ا على المنافق عل���ى اأن يحبني ما 

اأحبن���ي. وذل���ك اأ ّنه ق�سى فانق�س���ى على ل�سان النبّي ااُلميPاأ ّن���ه قال: »يا علّي ل 

 .
(2(

يبغ�شك موؤمن ول يحّبك منافق«

)1)  الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي، ج2، �ض 561، ح19.

)2)  نهج البالغة، الحكمة 5).
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