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المقدمة
الحم���د هلل رب العالمي���ن، وال�صالة وال�صالم عل���ى اأ�صرف الخلق واأعّز المر�صلي���ن �صّيدنا ونبينا 

محمد وعلى اآله الطاهرين المع�صومين R، وبعد. 

مة ل�صلوك الفرد والمجتمع الم�صلم، والتي  القيم الأخالقية هي مجموعة المبادئ والقواعد المنظِّ

ُيحّدده���ا الوحي الإلهي، ومن اأنزل علي���ه الوحي النبي P واآله R، وذلك من اأجل تنظيم حياة 

الإن�ص���ان، وتحدي���د عالقته بغيره عل���ى نحو يحّقق الغاية م���ن وجوده في هذه الدني���ا. وهذا ما يلزم 

الم�صلمين جميعًا بالعودة اإلى عدل القراآن وهم العترة الطاهرة R،  فاإّن اأحاديثهم واإر�صاداتهم 

وو�صاياه���م و�صيرتهم العملية كفيلة بتحديد معال���م متكاملة و�صاملة لمنهج  اأخالقي ي�صلح اأن يكون 

�صين ب�صوؤون التربية والتعليم والتبليغ...  مرجعًا لجميع العلماء والباحثين والمتخ�صّ

والأخالق ثابتة ومت�صلة بالقيم العليا، لأّنها من �صنع اهلل. ول �صك اأّن فكرة اللتزام الخلقي هي 

العن�ص���ر الأ�صا�س الذي تدور عليه القيم الأخالقية، فاإذا زال���ت فكرة اللتزام ي�صيع جوهر الحكمة 

العقلية والعملية التي تهدف الأخالق اإلى تحقيقها، واإذا انعدم اللتزام انعدمت الم�صوؤولية حتمًا.

وه���ذا الكتاب هو محاولة لتثبيت هذه القيم والمب���ادئ الأخالقية في النفو�س والمجتمعات، وهي 

ى بها اإمامن���ا الباقر Q �صاحبه  عب���ارة ع���ن مجموعة من الو�صاي���ا الأخالقية القّيمة الت���ي و�صّ

جاب���ر الذي ت�ص���ّرف بخدمة اإمامنا الباقر Q ثماني ع�صرة �صن���ة، روى عنه خلق كثير من علماء 

  ،Q والباقر  ،Q الأم���ة والحف���اظ وحملة الحدي���ث، والثقاة من اأ�صح���اب الأئمة: ال�صج���اد

وال�صادق Q،  والكاظم Q، وله منزلة خا�صة عند اآل محمد P. فقد ورد المدح في حّقه 

عنهم R، حيث روي عن الإمام ال�صادق Q قوله: »رحم اهلل جابر كان ي�صدق علينا، ولعن 

. وروى ال�صيخ المفيد في كتاب���ه الخت�صا�س باإ�صناد �صحيح اإلى 
(1(

اهلل المغي���رة، فاإّن���ه يكذب علين���ا«

�صيخ القميين اأبو جعفر محمد بن الح�صن بن فروخ »ال�صفار«، ب�صائر الدرجات، ج 9، �س 459، باب 17.  (1(



ُملا10 ْب ِص ُم نو

عبد اهلل بن الف�صل الها�صمي، قال: كنت عند ال�صادق جعفر بن محمد L اإذ دخل المف�صل بن 

عمر، فلما ب�صر به �صحك اإليه، ثم قال: اإلي يا مف�صل - اإلى اأن قال: - فقال: يا بن ر�صول اهلل، فما 

 .
(1(

»P منزلة �صلمان من ر�صول اهلل« :Q منزلة جابر بن يزيد منكم؟ فقال

والحمد هلل رب العالمين

د بن النعم���ان العكبري، الخت�صا�س، �س 216، تحقيق علي اأكب���ر الغفاري ن�صر دار المفيد  د بن محَمّ )1)   ال�صي���خ المفي���د اأب���و عبد اهلل محَمّ
للطباعة والن�صر - لبنان، ط2، 1993م.



امل���������������������ح���������������������اور:ن�������������ص ال������و�������ص������ّي������ة

ع��ن الإم��ام الباق��ر Q في 

و�صيته لتلمي��ذه و�صاحبه جابر 

.
قال: »�إِْن ُظِلْمَت َفال تَْظِلْم«)1)

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.

1

المبصرون، ال يظلمون

المقدمة.¤¤

معنى الظلم، ومفهومه.¤¤

اأنواع الظلم:¤¤

اأ - ظلم العبد لرّبه

ب- ظلم العبد لغيره

ج- ظلم الإن�صان نف�صه

عافية الظلم.¤¤



مقّدمة 
اُن، ومناِفَييِن للميزاِن؛  لُم والُعدواُن ُمناِفَييِن للعْدِل والحقِّ الذي اتَّ�صَف بِه المِلُك الديَّ ا كاَن الظُّ لمَّ

لُم والُعدواُن  الذي قامْت بِه الأر�ُس وال�صماواُت، وُحِكَم بِه ِق�صطًا وعدًل بْيَن جميِع المخلوقاِت، كاَن الظُّ

 بح�صِب مف�صدِتِه في 
ِ
 والإث���م

ِ
عن���َد اهلِل تعال���ى ِمْن اأكبِر الكبائِر والُموبق���اِت، وكانْت دَرجُتُه ِفي الُجْرم

الأف���راِد والأم���م.  ولأّن الر�صالت الإلهية ترى في العدل اأ�صَمى غاي���ٍة، واأ�صرف و�صيلٍة، واأعظم ُطلبٍة، 

وخي���ر م���ا ُحِفَظْت بِه المكاَنُة، وِنْيلْت ب���ِه العزُة والكرامُة، وَبقيْت بِه الدي���اُر وداَم الأماُن وال�صتقراُر، 

وتري���د ل���ه )العدل( اأن ي�صمل كل ميادي���ن الحياة تحقيقًا لل�صعادِة في الداري���ن، لذلك اأخبر الأنبياء 

مًا. �صلوات اهلل عليهم عن اهلل تعاَلى اأنه جعَل الظلم بيَن عباِده ُمحرَّ

ولقد �صّخ�س حفيد �صيد المر�صلين مولنا الإمام اأبو جعفر محمد بن علي الباقر Q الأمرا�س 

الأخالقي���ة والجتماعية الت���ي ُيبتلى النا�س بها، فو�صع لها العالج ال���الزم والدواء الحا�صم، فاأو�صى 

تلمي���ذه النجيب جابر ب���ن يزيد الجعفي بو�صايا خالدة و�صاملة لجميع القي���م الكريمة، والمثل العليا 

الت���ي ي�صمو بها الإن�صان اإلى اأعل���ى المراتب الإن�صانية فيما لو طّبقها على واقع حياته، فتعالوا نقتب�س 

م���ن ه���ذه الو�صايا قب�صات لعّل اهلل ينّور به���ا قلوبنا، وُيب�صّرنا حقائق اأنف�صن���ا، ويهدينا اإلى �صراطه 

  .
(1(

القويم {ک کک ک گ گ گ    }

فلنبداأ اأّوًل بتو�صيح الجملة الأولى عبر طرح ال�صوؤال التالي: ما هو تعريف الظلم، وما مفهومه ؟ 

، ف�صن�صير اإليه اإ�صارة نافعة ومقت�صبة. وحيث اإّن البحث الأدبّي واللغوّي قد يكون ممالًّ

تعريف الظلم 
ق���ال اب���ن فار�س: »الظاء وال���الم والميم اأ�ص���الن �صحيح���ان، اأحدهما: خالف ال�صي���اء والنور، 

.
(2(

والآخر:  و�صع ال�صيء غير مو�صعه تعّديًا«

.
(3(

وقال الجوهري: »ظلمه يظلمه ظلم ومظلمة، واأ�صله و�صع ال�صيء في غير مو�صعه«

)1)   �صورة التوبة، الآية 51.
)2)   اأحمد بن فار�س بن زكريا، مقايي�س اللغة ج 3، �س 468، تحقيق عبد ال�صالم محمد هارون، طبع ون�صر مكتبة الإعالم الإ�صالمي، 1404هـ.

)3)   اإ�صماعيل بن حماد الجوهري، ال�صحاح، ج 6، �س 255، اأحمد عبد الغفور العطار، ن�صر دار العلم للماليين - لبنان، ط 4، 1987م.



13 نوُُِْلا  ن رصبُلا

وف���ي المث���ل »من ا�صترعى الذئب فق���د ظلم« ولأجل ذلك ُيع���د العدول عن الطري���ق ظلمًا، يقال: 

.
(1(

»لزموا الطريق فلم يظلموه« اأي لم يعدلوا عنه

الظلم في االصطالح
الظلم هو: الت�صّرف في حّق الغير بغير حّق، اأو مجاوزة الحق. وقيل: الظلم و�صع ال�صيء في غير 

مو�صعه، والت�صّرف في حّق الغير، ومجاوزة حّد ال�صارع.

مفهوم الظلم
ُيع���د الظلم اإحدى طبائع النف�س الب�صري���ة، ومن ال�صجايا الرا�صخة في اأغلب النفو�س، ُتظهره القوة 

وُيخفيه ال�صعف، وقد عانت منه الب�صرية في تاريخها المديد األوان الماآ�صي والأهوال، مّما جّهم الحياة، 

وو�صمها بطابع كئيب رهيب، والإن�صان ُخلق ظلومًا جهوًل، ول ينفك عن الجهل والظلم اإل باأن ُيعّلمه اهلل 

ما ينفعه وُيلِهمه ر�صَده قال اهلل تعالى: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى 

، فمن اأراد اهلل به خيرًا عّلمه ما ينفعه فخرج به عن 
(2(

ى ائ ائ  ەئەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ}

الجهل، ونفعه بما عّلمه فخرج به عن الظلم، فاأ�صل كّل خير هو العلم والعدل، واأ�صل كل �صّر هو الجهل 

ا، فمن تج���اوزه كان ظالمًا معتِديًا، وله من الذّم  والظل���م. وق���د جعل اهلل �صبحانه للعدل الماأمور به حدًّ

والعقوب���ة بح�ص���ب ظلمه وعدوانه، لأّن الظلم اأّيه���ا الأحّبة جماع الآثام ومنبع ال�ص���رور، وداعية الف�صاد 

والدم���ار وه���و الذي يحمل الإن�ص���ان على و�صع ال�صيء في غي���ر مو�صعه، فيغ�صب ف���ي مو�صع الر�صى، 

وير�ص���ى في مو�صع الغ�صب، ويحج���م في مو�صع الإقدام، ويقدم في مو�صع الإحجام، ويلين في مو�صع 

ال�صّدة، وي�صتد في مو�صع اللين، ويتوا�صع في مو�صع العّزة، ويتكّبر في مو�صع التوا�صع.

أنواع الظلم 
الظل���م كلمة عامة يحملها النا�س على محمل ونوع واحد، لكن المتدّبر منهم يعلم اأّن الظلم ثالثة 

اأنواع، وهو بح�صب من يقع عليه: 

1. ظلم العبد لرّبه:
 باأن ُي�صرك به، فيجعل العبد هلل نّدًا وهو خلقه، قال عّز وجّل حكاية عن لقمان Q، وهو يعظ 

.
(3(

ابنه: {ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ}

)1)   محمد بن مكرم بن منظور، ل�صان العرب، ج 12، �س 373، ن�صر اأدب الحوزة، 1405هـ.
)2)   �صورة الأحزاب، الآية 72.

)3)  �صورة لقمان، الآية 13.  
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 ،
(1(

ع���ن الإمام زي���ن العابدين Q قال: »ح���ّق اهلل الأكبر علين���ا اأن نعبده ل ن�صرك ب���ه �صيئًا«

»فاإن نحن لم نراع هذا الحّق واخترنا غيره معبودًا كالهوى مثاًل وفقًا لقوله تعالى: {وئ  وئ ۇئ 

، ف���اإّن اختيارن���ا ه���ذا هو بمثابة التج���اوز على حّق اهلل تعالى والظل���م له، وهو ظلم 
(2(

ۇئ       ۆئ}
عظيم للغاية؛ ذلك اأّنه كّلما كان الطرف المقابل اأعظم �صاأنًا وحّقه اأكبر فاإّن الظلم الناجم من عدم 

مراعاتن���ا لحّقه يكون اأعظم واأخطر. ومن هنا ن�صتنت���ج اأّن للظلم مراتَب مختلفًة. فهل يوجد من هو 

 .
(3(

اأعظم من اهلل جّل �صاأنه يا ترى؟ وهل من حّق هو اأكبر من حّق اهلل ؟«

وم���ن الثاب���ت اأن عظمة كل عمل بعظمة اأث���ره، وعظمة المع�صية بعظمة المع�ص���ي، فاإّن موؤاخذة 

العظي���م عظيم���ة، فمن اأ�صرك ب���اهلل اأو عدل به غي���ره اأو اتخذ ل���ه �صبحانه نّدًا، فق���د ارتكب الظلم 

.
(4(

الأعظم، وخلع ربقة الإ�صالم من عنقه، و {ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ}

ة لتلميذه لجابر  ويفه���م مّما تقّدم اأّن ال���ذي عناه وق�صده الإمام الباقر Q في و�صّيته الخا�صّ

لي�س هو الظلم بهذا المعنى، وهو Q لم يق�صد بو�صّيته القول: »يا جابر! ل تظلم«، اأي: ل ت�صرك 

ب���اهلل، فكّل موؤم���ن يفهم باأّنه ل ينبغي له اأن يرتكب هذا النوع من الظلم، واإل لما كان موؤمنًا، بل لقد 

.
(5(

اأراد Q بن�صيحته لجابر معنًى اآخر ونوعًا اآخر غير هذا النوع من اأنواع الظلم«

2. ظلم الإن�صان نف�صه:
 ال���ذي يفه���م من لف���ظ الظلم وجود ظال���م �صدر منه الظل���م، ومظلوم وقع علي���ه الظلم فمن هو 

الظال���م،  وم���ن هو المظلوم ؟ اإنه هذا الإن�صان الم�صكين، هو الظالم والمظلوم ؛ ظلم نف�صه واأوبقها، 

وظل���م عباد اهلل ع���ّز وجّل، فاأ�صاء اإليه���م، واأ�صاء اإلى نف�ص���ه وظلمها بما ُيعّر�صها م���ن العقوبات في 

الدني���ا والآخ���رة، وذلك بقط���ع �صلتها م���ع اهلل تعالى، وباإهم���ال توجيهها اإلى طاع���ة اهلل، وتقويمها 

بالخل���ق الكريم، وال�صلوك الر�صي، مّما يزّجها في متاه���ات الغواية وال�صالل، فتبوء اآنذاك بالخيبة 

والخ�صران كم���ا عّبر اهلل تعالى في الفرقان: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ 

 ،
(7(

، وق���ال عّز وجّل: {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ      ۈئ ۈئ}
(6(

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

)1)   الإمام زين العابدين علي بن الح�صين بن علي بن اأبي طالب R، ر�صالة الحقوق.
)2)   �صورة الفرقان، الآية 43.

)3)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها في مكتب الإمام الخامنئي، قم المقّد�صة،بتاريخ 3، اآب، 2011 م.
)4) �صورة الحج، الآية 11.

)5)   بت�صّرف، من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها في مكتب الإمام الخامنئي، في قم، بتاريخ 3، اآب، 2011 م.
)6)   �صورة ال�صم�س، الآيات 10-7.

)7)   �صورة البقرة، الآية 57.
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. وقال تعالى: {ٺ 
(1(

وقال �صبحان���ه: {ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ            ۈئ}

.
(2(

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ َٹ}
وظل���م العبد لنف�صه يكون فيما بينه وبين رّبه، ويتحّقق ذل���ك عندما يقطع العبد ال�صلة النورانية 

بينه وبين نور ال�صموات والأر�س الذي مثل نوره كم�صكاة فيها م�صباح. والظلم خالف ال�صياء والنور، 

ويتحّق���ق ذل���ك من خالل تق�صير العبد الظال���م لنف�صه في الم�صارعة لتنفي���ذ اأوامر اهلل تعالى، وفي 

الجراأة على اإتيان نواهيه.

اأعلم اأخي الم�صلم: اأنك اإذا تعّديت حدود اهلل بب�صرك، فنظرت به اإلى الحرام، فقد عملت �صوًء 

وظلم���ت نف�ص���ك، واإذا تعّديت حدود اهلل باأذن���ك ف�صمعت بها الحرام من الغن���اء اأو الكذب اأو الغيبة 

اأو النميم���ة، فق���د عمل���ت �صوًء وظلم���ت نف�صك، واإذا تكّلم���ت بل�صانك كالمًا ي�صخ���ط اهلل فقد عملت 

�ص���وًء وظلمت نف�صك، واإذا بط�صت بي���دك اأو مددتها على ما ل يحل، فقد عملت �صوًء وظلمت نف�صك، 

وعندم���ا ت�صمع الأذان وتن���ام، ول تقوم لت�صّلي، فقد عملت �صوًء وظلم���ت نف�صك؛ لأّن اهلل دعاك اإلى 

اإنقاذ نف�صك فظلمتها.

الذي يهجر القراآن، ول يقراأه ظالم لنف�صه، لأّنه فّوت على نف�صه من الح�صنات ما ل يعلمها اإل اهلل 

تعالى الذي ل يذكر اهلل، ول يدعوه، ول يهتم باأمر الم�صلمين ول يهتم بهذا الدين ظالم لنف�صه الخ.

قال مولنا الإمام اأمير الموؤمنين Q: »اأّل واإّن الظلم ثالثة: فظلم ل ُيغفر، وظلم ل ُيترك، 

وظل���م مغف���ور ل ُيطل���ب، اأّما الظلم الذي ل ُيغفر، فال�صرك باهلل. قال اهلل تعالى: {ڻ ڻ ۀ ۀ  

ہ ہ ہ })3)، واأّم���ا الظل���م ال���ذي ُيغفر، فظلم العبد نف�صه عند بع����ض الهنات، واأّما الظلم الذي 
ل ُيت���رك  فظل���م العب���اد بع�صهم بع�صاً الق�صا�ض هناك �صديد، لي�ض ه���و جرحاً بالمدى ول �صرباً 

.
بال�صياط، ولكّنه ما ي�صت�صغر ذلك معه..«)4)

3. ظلم العبد لغيره: 

اأي الظل���م الذي بينه وبين النا����س، واإياه ق�صد اهلل تعال���ى بقوله: {ھ ھ ے ےۓ ۓ 

ې ې ې ې ى  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ  ٴۇ ۋ  ۈ ۈ  ڭ ۇۇ ۆ  ۆ    ڭ  ڭ ڭ 

)1)   �صورة الأعراف، الآية 177.
)2)   �صورة يون�س، الآية 44.
)3) �صورة الن�صاء، الآية 48.

)4)   اأبن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 10، �س 34، طبعة 1 � دار الكتب العلمية.
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، وه���و ظلم ل يمكن 
(1(

ى ائ ائ      ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ     ۆئۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ}

الخروج منه، والتخّل�س من �صوؤمه واإثمه بمجّرد الإقالع والندم، بل يكون الخال�س منه برّد المظالم 

اإلى اأهلها، اأو ا�صتباحتهم منها، واإل كان الق�صا�س يوم القيامة بالح�صنات وال�صيئات، ولي�س بالدينار 

والدره���م، وكفى بهذا حاج���زًا عن الظلم، وكفى به رادعًا وواعظًا للعب���د الم�صلم في اأن يتخّفف من 

حق���وق العب���اد، ويخرج من هذه الدنيا �صالمًا ل يطلبه اأحد من العباد بمظلمة في دين اأو نف�س اأو مال 

اأو عر�س، فقد روى اأبو ب�صير الإمام ال�صادق Q قال: »اأما اإّنه ما ظفر بخير من ظفر بالظلم. 

اأما اإّن المظلوم ياأخذ من دين الظالم اأكثر مّما ياأخذ الظالم من مال المظلوم، ثم قال: من يفعل 

.
(2(

ال�صر بالنا�ض، فال ينكر ال�صر اإذا ُفعل به..«

وكي ل يمتطي الظالم �صفينة الغفلة، فيرد موارد الهالك، بجراأته على حقوق الآخرين بادر رحمة 

اهلل المه���داة للعالمي���ن باإغالق كل المنافذ على الظلم والظالمي���ن، وذلك من خالل ف�صل خطابه، 

 :P عن اآبائه قال: قال ر�صول اهلل Q وعظيم جوابه فروى عنه حفيده الإمام اأبو جعفر الباقر

»األ اأنّبئك���م بالموؤم���ن ؟ الموؤمن من ائتمن���ه الموؤمنون على اأموالهم واأمورهم، والم�صلم من �صلم 

، وقال حفيده 
(3(

الم�صلم���ون م���ن ل�صان���ه وي���ده، والمهاج���ر من هج���ر ال�صيئات فترك م���ا ح���ّرم اهلل«

العظي���م الإم���ام اأبو عب���د اهلل ال�صادق Q: »الم�صل���م اأخو الم�صلم ه���و عينه ومراآت���ه ودليله ل 

يخونه ول يخدعه، ول يظلمه ول يكذبه ول يغتابه)4). 

بعض أنواع ظلم الغير
ومن المالحظ اأنَّ ظلم الغير له �صور معدودة وكثيرة ل تنح�صر بما ذكرناه منها على �صبيل المثال:

1- ظلم بالل�صان: كال�صّب وال�صتم، والغيبة والنميمة، والبهتان وال�صخرية، والقذف و�صهادة الزور..
2- ظلم بالفعل: كالقتل وال�صرب واأكل الربا والزنا، واأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين والأرحام، 
����س وتتب���ع الع���ورات، والمماطلة ف���ي المعام���الت، والغ�صب وال�صرق���ة، والختال�س،  والتج�صُّ

وتطفي���ف المكيال والميزان، والع�ص���ف والتغرير بالعامل، وخيانة الودائ���ع والأجير، كل ذلك 

)1)   �صورة ال�صورى، الآيات 40 - 42.
)2)   ال�صي���ُخ ُمحّم���ْد ب���ن الح�صن الُحر العاملي، و�صائل ال�صيع���ة، ج 16، �س49، تحقيق ون�صر موؤ�ص�صة اآل البي���تR، ط2، مطبعة - مهر - 

اإيران، 1414ه�، باب تحريم الظلم، ح9.

Q 3)   العالم���ة المجل�ص���ي، بحار الأنوار، ، تحقيق علي اأكب���ر الغفاري، ن�صر موؤ�ص�صة الوفاء - لبنان، ط2، 1983م، باب و�صايا الإمام الباقر(
ج 64، �س 302.

)4)   الُحّر العاِملّي، و�صائل ال�صيعة، ج 12، �س181 ـ 205.
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واأمثاله من المعام���الت والتعامالت والعالقات، التفريط فيها والخيانة لها والغ�س فيها ظلم 

، وق���د ورد ذكر الظلم 
(1(

مق���ت اهلل اأهل���ه واأحاطت بالديار عواقب���ه، و{ىئ ىئ ىئ}

، فتاأّمل لترى 
(2(

ب�صورتي���ه، وف���ي قول النب���ي الأكرم P»�صباب الم�صلم ف�ص���وق وقتاله كف���ر«

اأّن ال�صب���اب �ص���ورة من �ص���ور الظلم الذي يكون بالل�ص���ان، واأما القتل، ف�ص���ورة اأخرى للظلم 

ويك���ون فعاًل وه���و اأ�صّد �صور ظلم المخلوقين: ق���ال تعالى: {گ گ گ  ڳ 

، وق���ال 
(3(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ}
.

(4(
ب دمًا حرامًا« مولنا ر�صول اهلل P: »ل يزال الموؤمن في ف�صحة ِمن دينه ما لم ُي�صِ

عاقبة الظلم
اإّن المتتّب���ع يعل���م اأّن ه���ذه الأمور ل تكاد تخرج مظال���م العباد عنها،، ومرّدها كله���ا للنوع الثالث 

م���ن اأنواع الظلم القبي���ح والف�صق ال�صريح، الذي يرباأ عنه عدول الموؤمني���ن، وقد حّذر اهلل �صبحانه 

، وقال تعالى: 
(5(

 وتعال���ى منه���ا اأ�صد التحذي���ر فقال في محك���م كتاب���ه: {.. ڈ  ژ ژ ڑ}

 وق���ال ع���ّز من قائ���ل: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  
(6(

{ىئ    ىئ ی ی ی ی}

 وق���ال تب���ارك وتعال���ى: {ٺ ٿ ٿ 
(7(

یی ی   ی جئ     حئ مئ ىئ}
، وق���ال ع���ّز وج���ّل: {ېئ 

(8(
ٿ     ٿ     ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ}

 اإل���ى الكثير الكثير من الآيات القراآني���ة الكريمة التي توّعد اهلل بها 
(9(

ىئ ىئ ىئ ی ی}
الظالمي���ن بطردهم من �صاح���ة رحمته، واإحباط اأعماله���م، وبالعقاب العظيم ف���ي الدنيا، والعذاب 

ال�صدي���د في الآخرة�، وقد بين النبي الأك���رم والأئمة الطاهرين من اأهل بيته R اأن لأنواع الظلم 

في دار الدنيا اآثارًا م�صينة، وعواقب وخيمة، ونتائج مدمرة للفرد والمجتمع م�صافًا للخزي والندامة 

ف���ي ال���دار الآخرة، وبيان ذل���ك فيما رواه الإم���ام اأبو عب���د اهلل ال�صادق Q.. ق���ال: قال ر�صول 

)1)   �صورة هود، الآية 44.
)2)   الحّر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 12، �س 257 ـ 281.

)3)   �صورة الن�صاء، الآية 93.
)4)   الُحّر العاِملّي، و�صائل ال�صيعة، ج 29، �س 1 ـ 24.                          

)5)   �صورة الأنعام، الآية 135.
)6)   �صورة الق�ص�س، الآية 50.

)7)   �صورة اإبراهيم، الآية 42.
)8)   �صورة غافر، الآية 18.

)9)   �صورة ال�صعراء، الآية 227.



ُملا18 ْب ِص ُم نو

. واأق�صم مولنا اأمير الموؤمنين Q قائاًل: 
(1(

اهلل P: »اتق���وا الظل���م، فاإّنه ظلمات يوم القيام���ة«

»واهلل لأن اأبي���ت عل���ى ح�ص���ك  ال�ّصعدان م�صّهداً، واأجّر في الأغالل م�صّف���داً، اأحّب اإلّي من اأن األقى 

اهلل ور�صول���ه ي���وم القيام���ة ظالماً لبع�ض العب���اد، وغا�صباً ل�ص���يء من الحطام. وكي���ف اأظلم اأحداً 

، وقال Q: »من خاف الق�صا�ض 
(2(

لنف�ض ي�صرع اإلى البلى قفولها، ويطول في الّثرى حلولها«

، وقال اأبو ب�صير: �صمعت اأبا عبد اهلل Q  يقول: »من اأكل من مال اأخيه 
(3(

كّف عن ظلم النا�ض«

.
(4(

ظلماً، ولم يرّده اإليه اأكل جذوة من النار يوم القيامة«

 
(5(

ولما �ُصِئل مولنا الإمام اأبو عبد اهلل ال�صادق Q عن قول اهلل عّز وجّل: {ک ک ک}

. وجاء �صيخ من النخ���ع فقال لأبي جعفر 
(6(

ق���ال: »قنط���رة على ال�ص���راط ل يجوزها عب���د بمظلمة«

الباق���ر Q: اإّن���ي لم اأزل واليًا منذ زمن الحّجاج اإلى يومي هذا فهل لي من توبة؟ قال: ف�صكت ثم 

. وقال مولنا الإمام اأبو جعفر محمد بن 
(7(

اأع���دت عليه. فقال: »ل حتى توؤّدي اإل���ى كّل ذي حقٍّ حّقه«

علي الباقر L: »الظلم ثالثة: ظلم يغفره اهلل، وظلم ل يغفره اهلل، وظلم ل يدعه اهلل، فاأّما 

الظل���م ال���ذي ل يغف���ره، فال�صرك، واأما الظلم ال���ذي يغفره، فظلم الرجل نف�ص���ه، فيما بينه وبين 

.
(8(

اهلل، واأّما الظلم الذي ل يدعه، فالمداينة بين العباد«

)1)   الُحّر العاِملّي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �س 42 ـ 61.
)2)   اأبن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 11، �س 245.

)3)   الُحّر العاِملّي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �س 42 ـ 61.
)4)   م.ن.

)5)   �صورة الفجر، الآية 14.
)6)   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج16، �س48.

)7)   م.ن.

)8)   م.ن.
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للمظلوم ناصرون

2

ع��ن الإم��ام الباق��ر Q في 

و�صيته لتلمي��ذه و�صاحبه جابر 

 .
قال: »�إِْن ُظِلْمَت َفال تَْظِلْم«)1)

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.

المقّدمة.¤¤

من عواقب الظلم.¤¤

¤¤.R من اإر�صادات المع�صومين

وجوب ن�صرة المظلوم.¤¤

تحريم م�صاعدة الظالم.¤¤



مقّدمة
م���ن �صن���ن اهلل تعالى اأن ل يهلك الأمم بظلمه���ا اإذا قام فيها عباد م�صلح���ون ياأخذون على يدي 

الظال���م، وياأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال تعالى: {ی جئ  حئ مئ   ىئ يئ 

، والآي���ة من �صورة هود، وه���ي من ال�صور التي تتحّدث عن م�صارع الظالمين، 
(1(

جب حب}
ونهاية المجرمين والمف�صدين في الأر�س. »وبمالحظة التفاوت بين كلمتي »م�صلح« و»�صالح« تتجّلى 

ه���ذه الم�صاأل���ة الدقيقة، وه���ي اأّن ال�صالح وحده ل ي�صمُن البقاء، ب���ل اإذا كان المجتمع فا�صدًا ولكن 

مور فالمجتمع يكون له حق البقاء والحياة اأي�صًا، فلو انعدم ال�صالح 
ُ
اأفراده ي�صيرون باتجاه اإ�صالح الأ

والم�صلح في المجتمع فاإّن من �صّنِة الخلِق اأن ُيحرم ذلك المجتمع حق الحياة ويهلك عاجاًل، وبتعبير 

اآخ���ر: مت���ى كان المجتمع ظالمًا ولكّنه مقبل على اإ�صالح نف�صه، فه���ذا المجتمع يبقى، ولكن اإِذا كان 

 .
(2(

المجتمع ظالمًا ولم ُيقبل على نف�صه، في�صلحها اأو يطهرها، فاإّن م�صيره اإلى الفناء والهالك«

من عواقب الظلم
ذك���ر اهلل تعال���ى ق�ص����س الأم���م ال�صابق���ة الظالمة، وم���ا حّل بها م���ن عقوبات حي���ث كان يطغى 

فيه���ا الظالمون ويعب���ث  فيها المف�صدون، فال ينه����س من يدفع الظلم وين�ص���ر المظلوم على الظالم 

في�صل���ح ما اأف�صدوا، فحّقت �صّنة اهلل على تل���ك الأمم، اإّما بهالك ال�صتئ�صال، واإّما بهالك النحالل 

{ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  �صبحان���ه:  فق���ال  والخت���الل، 

، ولق���د حفل القراآن الكريم بالأخبار الكثيرة عن 
(3(

ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ }
ُدوا ح�صارات عتيدة،  ُروا عمراًنا عظيمًا، و�صيَّ م�صارع الظالمين وم�صير المف�صدين، ومنهم الذين عمَّ

وظّنوا اأنهم بلغوا الغاية في القوة والعّزة فغّرتهم اأنف�صهم، واأ�صّروا على ظلمهم وف�صادهم رغم الآيات 

والن���ذر، فحّق���ت عليهم كلم���ة العذاب، واأ�صبحوا اأثرًا بع���د عين وخبرًا ل ُيْتَل���ى اإل للتذكرة والعتبار: 
 

{گ گ گ ڳ   ،
(4(

{ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ }

)1)   �صورة هود، الآية 117.
)2)   اآية اهلل العظمى ال�صيخ مكارم ال�صيرازي، الأمثل في تف�صير كتاب اهلل المنزل، ج 7، �س 97.

)3) �صورة الأنفال، الآية 54.
)4) �صورة النمل، الآية 52.
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، ولق���د كانوا كما قال مولنا اأمير الموؤمنين L: »اأطول منكم 
(1(

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ}
.

(2(
اأعماراً، واأبين اآثاراً، واأعد منكم عديداً، واأكثف منكم جنوداً، واأ�صّد منكم عنوداً«

ْن �صاَكَل اأو�صاَفُهْم؛ وُمو�ِصٌك اأْن َيِحلَّ  اِلفِة؛ وَما َنَزَل بالُقروِن الهاِلكِة: قري���ٌب ِممَّ  ال�صَّ
ِ
َمم

ُ
اإنَّ َم���ا حلَّ بالأ

 تعاَلى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ُ
ِبَمْن َحاَكى اأعراَفُهْم، كَما قاَل اهلل

، فالظل���م ل���ه نهاي���ة والمك���ر 
(3(

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }
ال�صي���ئ يحيق باأهله، وما بين كبرياء زعم���اء قري�س ومقولتهم: ل بد اأن نرد بدرًا ون�صرب الخمور وتعزف 

ا نحن النا�س، وبين �صرعاهم المرميين في قليب  بدر عبرًة لمن اعتبر. علينا القيان وتعلم العرب اأنَّ

ال���������ظ���������ل���������م ن�����������������ار ف�������������ال ت�������ح�������ق�������ر ������ص�����غ�����ي�����رت�����ه

ل����������ع����������ل ج�����������������������ذوة ن�������������������ار اأح����������������رق����������������ت ب�������ل�������دا

الظلم عّلة الهالك والسقوط
الظلم لي�س �صبًبا من اأ�صباب الهزيمة، فح�صب بل هو �صبب من اأ�صباب هالك الأمم و�صقوط الدول، 

وتغّي���ر الأحوال، ويكف���ي في بيان �صوء عاقبة الظلم قول اهلل ع���ّز وجّل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

، وللعل���م 
(4(

پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ}
والبي���ان: اإّن عذاب اهلل لي�س بمقت�صر على من تق���ّدم من الأمم الظالمة، بل اإّن �صّنته تعالى في اأخذ 

كل الظالمي���ن �صنة واحدة فال ينبغي اأن يظن اأح���د اأن هذا الهالك قا�صر باأولئك الظلمة ال�صابقين: 

{ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

حج  يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  يبجت  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ 
 .

(5(
مججح مح جخ حخ مخ }

إّياك وظلم من ال يجد ناصرًا
لقد نّبهنا مولنا الإمام اأبو جعفر الباقر Q قائاًل: لّما ح�صر علي بن الح�صينL الوفاة 

�صمّن���ي اإل���ى �صدره، ثم قال: »يا بن���ي اأو�صيك بم���ا اأو�صاني به اأب���ي حين ح�صرته الوف���اة، قال: يا 

)1) �صورة النجم، الآية 31.
)2)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار،  ج 70، �س 97.

)3) �صورة هود، الآيتان 82 و 83.
)4) �صورة يون�س، الآية 54.

)5) �صورة فاطر، الآيتان 43 و 44. 
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، وه���ذه الرواية الجليلة بر�صم كل ُمحّب لأهل 
(1(

بن���ي، اإي���اك وظل���م من ل يجد عليك نا�صراً اإل اهلل«

بي���ت ر�صول اهلل P، وحّب���ذا لو اأن كل واحد مّن���ا ُيعطيها قدرًا من التاأّمل، ويتدّب���ر قول الإمام زين 

العابدي���ن Q: »ي���ا بني اأو�صيك بما اأو�صاني به اأبي حين ح�صرته الوفاة« يعني اأن هذه الو�صية 

كانت في اللحظات الأخيرة من حياة �صيد ال�صهداء مولنا الإمام اأبو عبد اهلل الح�صين Q حين 

دخل على خيمة اإمامنا ال�صّجاد اأخر مّرة من يوم العا�صر من المحّرم، وجراحاته ت�صخب دمًا ليو�صيه 

بو�صاياه، ويقول له: بني علي: اإّياك وظلم من ل يجد عليك نا�صرًا اإل اهلل، واإن عط�س اإمامنا الُح�صين 

وجوع���ه وغربته، وعناءه والذب عن حرائر بيت الر�صالة، ووقوفه وحيدًا فريدًا ل نا�صر له ول معين، 

كل ه���ذا لم يمنع مولنا �صيد ال�صهداء عليه ال�صالة وال�صالم اأن يوؤّدي هذه الو�صية لولده الإمام زين 

 ،P رحمة اهلل الوا�صعة كجّده ر�صول اهلل Q العابدين كي يو�صلها اإلينا  - لماذا؟ باخت�صار لأنه

ويريد مّنا اأن نبقى في �صاحة رحمة اهلل، ل اأن نكون محّط غ�صب اهلل جّل �صاأنه، فقد قال والده اأمير 

الموؤمني���ن Q. قال ر�ص���ول اهلل P: »يقول اهلل عّز وج���ّل: ا�صتّد غ�صبي عل���ى من ظلم من ل 

. وعوائد غ�صب اهلل تعالى على الظالم في هذه الدنيا كثيرة جّدًا ومن اأخزاها 
(2(

يجد نا�صراً غيري«

م���ا جاء ف���ي رواية الإمام ال�صادق Q حيث قال مبتدئًا: »من ظل���م �صّلط اهلل عليه من يظلمه. 

اأو عل���ى عق���ب عقبه:، قلت: ه���و يظلم، فُي�صّلط اهلل على عقبه اأو على عق���ب عقبه؟! فقال: اإّن اهلل 

ع���ّز وج���ّل يق���ول: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

)3)، وم���ن ق���راأ كتاب اهلل تعالى يجد اأّن اهلل حمد نف�صه عند هالك الظالمين، فقال: 
ڇ ڍ}

)4). والرواي���ات ال�صريفة كثيرة في تحريم الظلم، 
{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ }

وفيما تقّدم بيان كاٍف وحافز كبير لف�صل القيام بن�صرة المظلوم وحمايته من ع�صف الجائرين حيث 

اإّن ذلك من اأهّم اأ�صباب دفع البالء وا�صتجالب النعماء، وال�صالمة من العقوبات، والنجاة في الدنيا 

والآخرة،هذا مع وقعها الجميل، واآثارها الطيبة في حياة الن�صان الروحية والمادية. 

وجوب نصرة المظلوم
اإّن م���ن اأوج���ب الواجبات على اأبناء الأم���ة، وخ�صو�صًا اأهل العلم منهم �صعيه���م لرفع الظلم عن 

)1)   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �س 42 ــ 61.
)2)  م.ن.

)3) �صورة الن�صاء، الآية 9.
)4) �صورة الأنعام، الآية 45.
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المظلومين من البرية، اإذ ال�صكوت عن ذلك من المهالك الردية، ولقد كان من داأب خّل�س الموالين 

لأه���ل بيت النبوة والر�صالة R ن�صرة المظلوم عل���ى الظالم حتى في اأحلك الظروف ظلمة، ولم 

يقت�ص���ر دف���اع علمائهم على المظلومين من الم�صلمين، بل تعّداه اإل���ى المناداة برفع الظلم عن اأهل 

الذّمة الذين يعي�صون بينهم وفي جوارهم  لأّنهم يعتبرون ن�صرة المظلوم واجبًا دينيًا واأخالقيًا على 

كل م���ن �صه���د الظلم، ويمل���ك القدرة على رفعه اأو الح���د منه، ويعتبرون ذلك م���ن اأف�صل الطاعات، 

واأعظم القربات اإلى اهلل عّز وجّل حيث اإّن اهلل تعالى اأق�صم بعّزته على ُن�صرة المظلوم، فقد ورد عن 

ر�صول اهلل P في و�صّيته: »يا علي اأربعة ل ُيرّد لهم دعوة اإمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو 

 .
(1(

لأخي���ه بظه���ر الغيب، والمظلوم يقول اهلل عّز وجّل: وعّزتي وجاللي لأن�صرّنك ولو بعد حين«

انطالق���ًا من ذل���ك وتنفيذًا لأمر الذي ما ينطق ع���ن الهوى P حيث  روى حفي���ده الإمام ال�صادق 

جعفر بن محمد عن اآبائه الكرام قال: »اأمر ر�صول اهلل P ب�صبع: اأمرهم بعيادة المر�صى، واتباع 

 ،
(3(

الجنائ���ز، واإبرار الق�صم، وت�صميت العاط�ض)2) ون�صر المظلوم، واإف�صاء ال�صالم، واإجابة الداعي«

وكان P ي�صح���ذ همم الم�صلمي���ن ويحّثهم على ن�صرة المظلوم فورد عنه: »ومن اأخذ للمظلوم من 

.
(4(

الظالم كان معي في الجنة م�صاحباً«

. فمن 
(5(

وورد عن���ه P: »وم����ن م�ص����ى م����ع مظل����وم يعين����ه، ثّب����ت اهلل قدمي����ه ي����وم ت����زّل الأق����دام«

مقت�صي���ات العدل ن�صرة المظلوم، وتكون الن�صرة بتقدي���م العون له متى احتاج اإليه، ودفع الظلم عنه 

اإن كان مظلومًا، وردعه عن الظلم اإن كان ظالمًا تحقيًقا لقول الم�صطفى P »ان�صر اأخاك ظالماً اأو 

. وقال 
(6(

مظلوماً، فقيل: يا ر�صول اهلل كيف اأن�صره ظالماً؟ قال: ترّده عن ظلمه، فذلك ن�صرك اإّياه«

الإمام ال�صادق Q: »ما من موؤمن يعين موؤمناً مظلوماً اإل كان اأف�صل من �صيام �صهر واعتكافه 

ف����ي الم�صج����د الح����رام، وما من موؤم����ن ين�صر اأخاه، وهو يقدر على ن�صرت����ه اإل ن�صره اهلل في الدنيا 

 .
(7(

والآخرة، وما من موؤمن يخذل اأخاه، وهو يقدر على ن�صرته اإل خذله اهلل في الدنيا والآخرة«

وفي قول النبي الم�صطفى P: »مثل الموؤمنين في تواّدهم وتراحمهم كمثل الج�صد اإذا ا�صتكى 

)1)   زين المحدثين ال�صيخ محمد بن الفتال الني�صابوري ال�صهيد، رو�صة الواعظين، ج 1، �س 325، من�صورات الر�صي قم.
)2)   الت�صميت: ذكر اهلل تعالى على ال�صيء والدعاء للعاط�س يقولون للعاط�س يرحمك اهلل فيقال الت�صمت ويقال الت�صميت.

)3)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 72، �س  17.
)4)   م.ن، ج 72، �س 359.

)5)   العالمة الحلي اأبو من�صور جمال الدين الح�صن بن يو�صف، الر�صالة ال�صعدية، ج 18، �س 10.
)6)   ال�صهي���د الثان���ي زين الدين بن علي العاملي }، م�صالك الأفهام، ج 14، ����س159، تحقيق ون�صر موؤ�ص�صة المعارف الإ�صالمية، مطبعة 

پ�ا�صدار ا�صالم، ط 1، 1419هـ.

)7)   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 12، �س 282 ــ 307.



ُملا24 ْب ِص ُم نو

 بيان 
(2(

ا« ، و»الموؤمن للموؤمن كالبنيان ي�صّد بع�صه بع�صً
(1(

بع�ص���ه تداعى �صائ���ره بال�صهر والحمى«

ل���روح الإ�ص���الم، وحقيقته، وهي اأحاديث �صريح���ة في تعظيم حقوق الم�صلمي���ن بع�صهم على بع�س، 

وتحّثهم على التراحم، والتعا�صد في غير اإثم ول مكروه، وحيث اإن - كالم الإمام اإمام الكالم، وقول 

المرت�ص���ى ُمرت�صى - ن�صت�صهد بقول ربيب �صّيد المر�صلي���ن P مولنا اأمير الموؤمنين Q حيث 

.
(4(

، وقال Q: »خ�ض الغمرات اإلى الحق حيث كان«
(3(

قال: »اأح�صن العدل ن�صرة المظلوم«

حرمة مساعدة الظالم والركون إليه
اإّن اأح���د اأه���م العوامل التي ُتهّيىء المجتمع الإ�صالمي للقي���ام بن�صرة المظلوم هو البعد كل البعد 

ع���ن اإعانة الظالم وتقديم اأي ن���وع من اأنواع الم�صاعدة له، لماذا؟ لأّن م�صاعدة الظالم تجعله يتمادى 

ف���ي الطغيان، ويكون اأكثر وقاحة في اقتراف المزيد من الظل���م واأعمال الباطل، وكثير ِمن الظلمة ل 

لونه عليهم، ول يعلمون اأنهم في الإثم  يبا�صرون الظلم باأنف�صهم بل يجدون اأعوانًا لهم يعينونهم، وُي�صهِّ

�صواء قال تعالى:

 .
(5(

{ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی }

»وم���ن عظ���م خطر الظلم و�صوء مغّبت���ه اأن نهى اهلل تعالى عن معاون���ة الظالمين والركون اإليهم: 

)6).هذا 
{ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  }

ه���و اأدب الق���راآن الكريم، وه���و اأدب اآل البيت R، وقد ورد عنهم ما يبل���غ الغاية من التنفير عن 

الرك���ون اإلى الظالمين، والّت�صال به���م، وم�صاركتهم في اأي عمل كان، ومعاونتهم ولو ب�صّق تمرة، ول 

�صك اأّن اأعظم ما ُمني به الإ�صالم والم�صلمون هو الت�صاهل مع اأهل الجور، والتغا�صي عن م�صاوئهم، 

 R والتعامل معهم، ف�صاًل عن ممالأتهم ومنا�صرتهم واإعانتهم على ظلمهم.... لقد جاهد الأئمة

ف���ي اإبعاد من يّت�صل بهم عن التع���اون مع الظالمين، و�صّددوا على اأوليائه���م في م�صايرة اأهل الظلم 

 P فقد روي عن مولنا ر�صول اهلل .
(7(

والج���ور وممالأته���م، ول يح�صى ما ورد عنهم في هذا الباب«

)1) الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 12، �س 282 ــ 307.
)2)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 58، 150.

)3)   الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد، غرر الحكم و درر الكلم، 2977.
)4)   م.ن.

)5) �صورة المائدة، الآية 2.
)6) �صورة هود، الآية 113.

)7)   العالمة ال�صيخ محمد ر�صا المظفر، عقائد الإمامية، ف�صل: عقيدتنا في التعاون مع الظالمين.
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، وعنه P اأّنه قال: »من م�صى مع ظالم فقد اأجرم، 
(1(

اأن���ه قال: »من اأعان ظالماً �صّلطه اهلل عليه«

 .(3( (2(
يقول اهلل: {ٿ ٹ ٹ ٹ}

ولأّن ف���ي ن�ص���رة المظل���وم حتى ياأخذ حّقه، والأخ���ذ على يد الظالم حتى يك���ّف عن تعديه حفظ 

نظ���ام المجتمع، وحماية ال�صعف���اء من ت�صّلط الأقوياء، �صعى اأئمة اله���دى R بكل ما اأتاهم اهلل 

تعال���ى لإقامة حكمه في الأر�س، وهو الحكم الذي يقت�س في���ه للمظلوم من الظالم، ويلقى المح�صن 

والم�ص���يء كل ج���زاءه، وكان اأمير الموؤمنين Q يقول: »لم تكن بيعتك���م اإياي فلتة، ولي�ض اأمري 

واأمركم واحداً اإّني اأريدكم هلل، واأنتم تريدونني لأنف�صكم. اأيها النا�ض اأعينوني على اأنف�صكم، واأيم 

.
(4(

اهلل - لأن�صفّن المظلوم، ولأقودّن الظالم بخزامته حتى اأورده منهل الحق، واإن كان كارهاً -«

وم���ن اأجل اإدان���ة الباطل، وتاأييد الحق، وتربي���ة النفو�س على مقت الظل���م ورف�صه، والبراءة من 

الظالمي���ن اأو�ص���ى مولنا اأمير الموؤمنين الإمامين ال�صبطين الح�ص���ن والح�صين R قائاًل: »كونا 

للظالم خ�صماً وللمظلوم عوناً«، واأتبعها بقوله Q: »اأو�صيكما وجميع ولدي واأهلي ومن بلغه 

، وخاط���ب نوف البكالي واعظًا: »يا نوف اإن �ص���رك اأن تكون معي يوم القيامة، فال تكن 
(5(

كتاب���ي ..«

 Q وروى عبد اهلل بن �صنان عن الإمام ال�صادق قال: »�صمعت اأبا عبد اهلل ،
(6(

للظالمين معيناً«

 .
(7(

يقول: »من اأعان ظالماً على مظلوم لم يزل اهلل عليه �صاخطاً حتى ينزع من معونته«

وق���د اأم���ر Q �صفوان بن مه���ران الجمال باأن يخاط���ب الإمام الح�صي���ن Q في الزيارة 

ال�صهي���رة المعروف���ة بزيارة عرف���ة  قائاًل: »... فلعن اهلل اأم���ًة قتلتك، ولعن اهلل اأم���ًة ظلمتك ولعن 

، وير�صدن���ا مولنا الإمام علي ب���ن الح�صينL في دعاء 
(8(

اهلل اأم���ًة �صمع���ت بذل���ك فر�ص���ت به..«

م���كارم الأخ���الق لالعتذار من اهلل �صبحانه اإن لم تكن لنا القدرة عل���ى ن�صرة المظلوم: »اللهم اإّني 

، وفي دع���اء العهد المروي ع���ن اإمامنا 
(9(

اأعت���ذر اإلي���ك م���ن مظل���وم ُظل���م بح�صرت���ي، فلم اأن�ص���ره«

)1)   الفقي���ه المح���دث قطب الدي���ن الراوندي قد�س �صره، الخرائج والجرائح، ج 3، �س 91، تحقيق ون�صر موؤ�ص�صة الإمام المهدي | - قم، 
المطبعة العلمية - قم، ط 1، 1409هـ.

)2) �صورة ال�صجدة، الآية 22.
)3) العالمة المولى محمد باقر المجل�صي، بحار الأنوار، ج 72، �س 377.

)4)   اأبن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 1، �س 2459.
)5)   م.ن، ج 1، �س 4704.

)6) ال�صيخ ال�صدوق، الآمالي، �س210.
)7)   م.ن.

)8)   �صي���خ الطائف���ة اأب���و جعفر محمد بن الح�ص���ن الطو�صي، تهذيب الأحكام في �ص���رح المقنعة، زيارة الأربعين، تحقي���ق وتعليق ال�صيد ح�صن 
المو�صوي الخر�صان، ن�صر دار الكتب الإ�صالمية - طهران، مطبعة خور�صيد، ط 4، 1365هـ.

)9)   الإمام زين العابدين علي بن الح�صينL، ال�صحيفة ال�صجادية، دعاوؤه في العتذار من تبعات العباد.
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ال�ص���ادق Q والذي يقول في ف�صله م���ن دعا اإلى اهلل اأربعين �صباحًا بهذا العهد كان من اأن�صار 

.
(1(

قائمنا.. »اللهم واجعله مفزعاً للمظلوم من عبادك، ونا�صراً لمن ل يجد نا�صراً غيرك،..«

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 91، �س 42.



امل���������������������ح���������������������اور:ن�������������ص ال������و�������ص������ّي������ة

 Q روي ع��ن الإم��ام الباقر

في و�صية لتلميذه و�صاحبه جابر 

.
قال: »َو�إِْن َخانُوَك َفال تَُخْن«)1)

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.

3

ال يخونون

مقّدمة.¤¤

تعريف الخيانة لغة.¤¤

تعريف الخيانة ا�صطالحاً.¤¤

اأ�صناف الخيانة.¤¤

من الأثار ال�صيئة للخيانة.¤¤



مقّدمة
؛ اأي: 

(1(
الو�صي���ة الأخرى التي يو�صي بها الإمام الباقر Q جابر هي: »َواإِْن َخاُنوَك َفال َتُخْن«

اإذا خان���ك النا�س فال ُتبادرهم بالخيانة. والخيانة بالطبع ه���ي اإحدى م�صاديق الظلم، لكّن ذكرها 

بالخ�صو�س هو من باب الهتمام ببع�س م�صاديق الظلم التي قد ل تتبادر اإلى الذهن.

والخيان���ة ه���ي ذلك الفكر المظلم وال�صل���وك ال�صاذ النا�صئ عن الجهل والظل���م والذي يوؤّدي اإلى 

ت���رك ما يجب حفظه ورعايته من حقوق والتعّدي عليها والتفريط فيها، و»الخيانة« اآفة دنيئة تاأباها 

النفو�س ال�صريفة، وترف�صها العقول ال�صوية، وتمّجها الطباع الكريمة بغ�ّس النظر عن دين اأو مذهب 

اأو قومية اأو عرق اأ�صحاب تلك الطباع. 

تعريف الخيانة لغًة
اإّن الجذر اللغوي لها هو مادة »خان« بمعنى انتق�س، يخون خونًا وخيانة وخانة ومخانة، فالخاء والواو 

والنون اأ�صل واحد معناه التنق�س وال�صعف، يقال: في ظهره خون اأي �صعف، والخون اأن يوؤتمن المرء 

فال ين�صح، والخيانة التفريط في الأمانة، وخانه اإذا لم يف له، وخان ال�صيف اإذا نبا عن ال�صربة، وخانه 

 الدهر اإذا تغّير حاله اإلى ال�صر، وناق�س العهد خائن لأّنه كان ُينتظر منه الوفاء فغدر، ومنه قوله تعالى: 

.
(2(

{ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ}

ان وخائن���ة، ومنه قول���ه تعال���ى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  واختان���ه فه���و خائ���ن وخوؤون وخ���وَّ

.
(3(

ڃ}

اأي: م���ا ي�ص���ارق المرء من النظر نظر ريبة اإل���ى ما ل يحل له، وقوله P:  »اإنه ل ينبغي لنبي اأن 

 .
(4(

تكون له خائنة الأعين«

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.
)2) �صورة الأنفال، الآية 71.

)3) �صورة غافر، الآية 19.
)4)   محمد بن عبد اهلل الحاكم الني�صابوري، الم�صتدرك، ج 3، �س 47، اأ�صراف يو�صف عبد الرحمن المرع�صلي، من طبعة دار الكتب العلمية.
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تعريف الخيانة اصطالحًا
لّم���ا نزل القراآن الكريم نقل اللفظ »الخيان���ة« اإلى معناها الم�صطلحي المت�صّمن للغدر والكذب 

وتزيي���ف الحق وتزوي���ر الوقائع والتج�ّص����س وك�صف ع���ورات الم�صلمين والمجتم���ع الإ�صالمي بالقول 

والعمل والإ�صارة والعبارة، هذا المعنى الذي ُيحّدد معالم �صخ�صية مري�صة حاقدة م�صطربة، دنيئة 

لئيمة، ُتْطَرُد من ال�صف الم�صلم اإن تعّذر تقويمها واإ�صالحها.

لقد �صمل لفظ »الخيانة« بذلك معاني وا�صحة ُتحّدد معالم الأ�صرار، ل تركن اإليها نفو�س الأحرار، 

ول ترت�ص���ع األبانها اأف���واه  الأبرار، معاني ترك�س منظومة الأخالق في م�صتنق���ع الرذيلة والف�صاد رك�صًا، 

وتحّط���م كل مفاهي���م العب���ادات والمعامالت من ب���اب الطهارة اإلى ب���اب الديات م���رورًا بنظم الحكم 

والقت�صاد والجتماع وال�صيا�صات: فمن لم ُيهّذب نف�صه ولم ينتفع بعقله، فقد خان نف�صه، ومن ا�صت�صلم 

لحالوة المال اأو الجاه اأو القوة، فقد خان نف�صه، ومن ع�صي ب�صره عن عيوبه، وَمر�َس قلبه باتباع الهوى، 

فقد خان نف�صه، ومن غّرته المطامع واأعمته الأماني، فقد خان نف�صه، ومن ُغلَّ عقله بالغ�صب وال�صهوة، 

فق���د خان نف�ص���ه، ومن مدحك بما لي�س فيك فقد خانك، ومن �صتر عن���ك الر�صد اتباعًا لما تهوى، فقد 

خانك، ومن �صاترك عيبك فقد خانك، ومن كان معك في اأمر جامع وا�صتبّد براأيه عليك، فقد خانك...

وعندم���ا يتعّر����س المرء لخيانة فاإّنه يتوّلد في داخله دافع لتخّطي ح���دود الحّق. اإذن فاإّن عبارة: 

»َواإِْن َخاُنوَك َفال َتُخْن« ُتمّثل هي الأخرى اإنذارًا لالإن�صان باأن ل يتعّدى على حدود الحّق في مثل هذه 

المواق���ف. في حين اأّنه لي�س ثّمة ما يوجب اللتزام والتم�ّصك بذلك العقد الذي األغي بخيانة الطرف 

المقابل. بالطبع قد يبقى الإن�صان ملتزمًا بعهده حّتى في مثل هذه المواطن رعايًة منه لأمر اأخالقّي 

اأو تربوّي وهو اأن يلّقن الطرف المقابل در�صًا وينّبهه لخطئه، كما مّر بيانه في م�صاألة العفو وال�صفح، 

 .
(1(

فاإن ُطرحت اأمثال هذه الأمور ف�صت�صّكل موارد ا�صتثنائّية قد تكون مطلوبة بعناوين اأخرى«

أصناف الخيانة
اإّن اأعم���ال الخيانة متعّددة ومتنّوعة، ولكن لها باعتبار من وّجهت �صّده اأربعة اأ�صناف حّددتها اآيتان 

.
(2(

كريمتان هما قوله تعالى: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}

.
(3(

وقوله عّز وجّل: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}

1 � خيانة هلل عز وجل. 

)1)   من محا�صرة  ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها في مكتب �صماحة الإمام الخامنئي، في قم  بتاريخ 4 / اآب / 2011م.
)2) �صورة الأنفال، الآية 27.

)3) �صورة الن�صاء، الآية 107.
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.P 2 � خيانة لر�صوله
3 � خيانة لالأمانة.
4 � خيانة للنف�س.

والخيان���ة في هذه الأ�صن���اف الأربعة خيانة واحدة، لأنها كالأواني الم�صتطرقة، ي�صّب بع�صها في 

بع����س، اإذ خيان���ة النف����س خيانة هلل وللر�صول ولالأمان���ة، وكذلك خيانة اهلل وخيان���ة الر�صول وخيانة 

 R لة في القراآن الكريم ومبينة في ال�صنة النبوية واأحاديث اأئمة الهدى الأمانة، فاإّن ورودها مف�صّ

يراد به زيادة التو�صيح، والتحذير والتنبيه، والحّث على اجتنابها والبعد عن اأهلها.

1. خيانة المرء هلل تعالى: 
تتمّث���ل اأول ما تتمّثل ف���ي الكفر وال�صرك كونهما راأ�س الموبقات، لأّن حق اهلل الأكبر عليك اأن تعبده ول 

 لقوله تعالى: { وئ  
ً
، فاإن اأنت لم توؤدِّ هذا الحق، واخترت غيره معبودًا كالهوى مثاًل وفقا

ً
ت�صرك به �صيئا

، فاإّن اختيارك هذا هو بمثابة الخيانة العظمى؛ ذلك اأّنه كّلما كان الطرف المقابل 
(1(

وئ ۇئ ۇئ       ۆئ}
 وحّقه اأكبر فاإّن الخيانة الناجمة من عدم مراعاتنا لحّقه تكون اأعظم واأخطر، وتتمّثل خيانة 

ً
اأعظ���م �صاأن���ا

 بمر�صى القلوب داخل ال�صف الم�صلم وُيج�ّصدها النفاقان العقدي والعملي بو�صوح، 
ً
المرء هلل تعالى اأي�صا

وذلك من خالل اإظهار الإيمان والعمل ال�صالح واإ�صرار ال�صرك والرياء، وعدم الوفاء بعهد اهلل. 

 :P 2. خيانة المرء للر�صول
كان يقوم بها الذين كانوا يظهرون لر�صول اهلل من الحق ما ير�صى به منهم، ثم يخالفون في ال�صر 

اإل���ى غيره، واإّن اهلل تعالى قد كفاه مك���ر الخائنين وغدرهم، فقال: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

، واأر�صده عّز وجّل اإلى خير اأ�صلوب للتعامل مع الخونة بعد 
(2(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ }
اأن �صّبهه���م ب�صّر الدواب بقوله في �صورة الأنف���ال: {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
، فاإنه Pتعليم���ًا لنا واإر�صادًا وتحذي���رًا، كان ل ي�صتعين مطلقًا بمن يتو�ّصم فيهم 

(3(
ہ ھ ھ}

مالمح الخيانة ؛ هذا في حياته P، واأّما بعد انتقاله، فتتمّثل الخيانة بالذين ل يمتثلون لأمره ونهيه 

ول يقتدون به وبهديه، ول يتم�ّصكون بثقليه العظيمين )قراآنه وعترته(، وُيدخلون البدعة في �صّنته.

)1)   �صورة الفرقان، الآية 43.
)2) �صورة الأنفال، الآية 71.

)3) �صورة الأنفال، الآيات 54 - 58.
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3. خيانة الأمانة:

»ُي�صتخدم م�صطلح الخيانة في الأ�صل في موارد خيانة الأمانة. فاهلل عّز وجّل يقول في كتابه: {

، لكّن���ه يوج���د من يخون الأمانة على الرغم من هذا الأمر 
(1(

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ }
ر في حفظها  الإله���ّي ؛ اأي عو�ص���ًا عن اأداء الأمانة اإلى اأ�صحابها فهو ينكره���ا اأو ينق�س منها اأو يق�صّ

و�صيانته���ا، وهذا من م�صاديق الخيانة، فاأكث���ر الأمثلة �صيوعًا للخيانة هي خيانة الأمانة، وبناء عليه 

يك���ون معنى الرواية: اإذا خانك الآخرون بع���دم اأداء المال اأو الحق الذي ائتمنته عندهم اأو بت�صييعه 

ف���ال ُتقابلهم بنف�س الأ�صل���وب، لكن قد يّت�صع مفهوم الخيانة لي�صمل الخيان���ة لكّل تعّهد والتزام. فقد 

يتعّه���د �صخ�ص���ان اأو فريقان ببع�س الأمور فال يفي اأحد الطرفين بهذا التعّهد ويخون العهد. وهذا ل 

.
(2(

ُيَعّد ا�صطالحًا خيانًة لالأمانة، بل هو خيانة للتعّهد المبَرم مع الآخرين

وهذان المفهومان )وهما: اأداء الأمانة، والوفاء بالعهد( هما من اأكثر القيم التي ت�صّكل قوام الحياة 

الجتماعّي���ة عمومّيًة. فحّتى لو لم يكن لجماعة من النا�س اأّي دين تدين به اأو مذهب عقائدّي خا�ّس، 

ول���م يكونوا اأ�صح���اب اأّي مدر�صة اأخالقّية، اأو تابعي���ن لأّي حكيم اأو �صخ�صّية عظيم���ة لكّنهم يريدون 

اأن يهنئ���وا بحي���اة اجتماعّية مريحة م���ع بع�صهم، فاإّنه يتحّتم عليهم مراع���اة هذين الأمرين. فالذين 

وّقع���وا �صلح الحديبّية مع النب���ّي الأكرم Pكانوا عَبدة اأوثان، لكّن جلو�صه���م مع النبّي وا�صتعدادهم 

لأن يوّقع���وا وثيقة �صلح معه Pيعني اأّنهم يقولون في قرارة اأنف�صهم: اإّننا ملتزمون بهذا العقد. يقول 

، فطالما التزم الذين اأبرمتم 
(3(

الق���راآن الكريم في هذا المجال: {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ }

معهم عهدًا بهذا العهد فال تنكثوه اأنتم. فاإذا نكثوا هم العهد من جانبهم فمن حّقكم حينئذ اأن تنكثوه 

اأنت���م ول تلتزم���وا به؛ لكن م���ا داموا اأوفياء به فاأنتم اأولى منهم بالوفاء ب���ه، والقيمة التي تقوم الحياة 

الجتماعّي���ة عليها هي اأداء الأمانة. يقول الإمام زين العابدين Q: »لو اأّن قاتل اأبي الح�صين بن 

 .
(5(

»
(4(

علّي بن اأبي طالبL ائتمنني على ال�صيف الذي قتله به لأّديته اإليه«

ق���ال اأمير الموؤمني���ن Q: اأق�صم ل�صمع���ت ر�صول اهلل Pيق���ول لي قبل وفات���ه ب�صاعة مرارًا 

 .
(6(

ثالثا:»يا اأبا الح�صن اأدِّ الأمانة اإلى البر والفاجر فيما جّل اأو قّل حتى في الخيط والمخيط«

)1) �صورة الن�صاء، الآية 58.
)2)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدي األقاها بتاريخ 4 اآب 2014 في قم المقد�صة.

)3) �صورة التوبة، الآية 7.
)4)   ال�صيخ ال�صدوق، الأمالي، �س246، تحقيق ون�صر موؤ�ص�صة البعثة - قم، ط1، 1417هـ.

)5)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 4 / اآب / 2011م.
)6)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 74، �س 273.
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وروى مولن���ا الإمام ال�صادق Q ع���ن اآبائه قال: قال ر�صول اهلل P: »لي����ض مّنا من اأخلف 

 R ع���ن اأبيه عن اآبائه، عن علي Lوروى مولن���ا الإمام محمد بن علي الجواد ،
(1(

بالأمان���ة«

قال: »ل تنظروا اإلى كثرة �صالتهم و�صومهم، وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، انظروا 

، وقال اأبي كهم�س: قلت لأب���ي عبد اهلل ال�صادق Q: عبد 
(2(

اإل���ى �ص���دق الحدي���ث واأداء الأمان���ة«

اهلل ب���ن اأبي يعفور يقروؤك ال�صالم، قال: »وعلي���ك و Q، اإذا اأتيت عبد اهلل فاقراأه ال�صالم، وقل 

له: اإن جعفر بن محمد يقول لك: انظر ما بلغ به علي Q عند ر�صول اهلل P، فالزمه، فاإّن 

.
(3(

علياً Q اإّنما بلغ ما بلغ به عند ر�صول اهلل P ب�صدق الحديث واأداء الأمانة«

ودي����������ن����������ي رْع�������������������ُي ال�������ع�������ه�������د وال�������������������ود وال�����������ص�����ف�����ا 

ف�������م�������ا ل����������ي وُم���������خ���������ت���������ار ال�������خ�������ي�������ان�������ة وال����������غ����������ْدر 

4. خيانة المرء نف�صه:
فاإّن معناها العام المطلق ي�صمل اأمرين اثنين: 

الخيانة الذاتية: باأن يرتكب المرء من المعا�صي والأفعال ما ي�صّر به نف�صه في الدنيا والآخرة،  اأ - 

والخيان���ة كما تجري في اأفعال الجوارح تجري في اأفعال القلوب اأي�صًا كخيانة ال�صمير، وتلك 

ل ي�صعر بها غير اهلل. واأعلم اأخي الم�صلم اأّن كل ع�صو اأعانك على الخيانة، فقد خان، فالعين 

خان���ت بنظ���ر واطالع، والأذن في اإ�صغ���اء وا�صتماع، والل�صان في قوٍل واخت���راع، والفم بماأكل 

م�صاع، واليد والقدم اإذا نقلهما لالإثم �صاع. 

ب- خيان���ة المرء اأّمت���ه: باعتبار اأنها من نف�س واحدة كما قّرر ذلك القراآن الكريم: {ٱ ٻ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
، واأن جماع���ة الموؤمني���ن كالج�ص���د الواحد اإذا ا�صتكى منه 

(4(
ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ }

ع�ص���و تداعى له �صائر الج�صد بال�صهر والحمى، وتك���ون خيانتهم بانتقا�س حقوقهم المعنوية 

بالمتن���اع ع���ن الدفاع عنه���م اأو عن بذل الن�صيحة له���م اأمرًا بمعروف اأو نهي���ًا عن منكر، اأو 

بخذلنه���م في �صاعات ال�صيق والع�ص���رة، اأو التج�ّص�س عليهم وك�ص���ف عوراتهم لأعدائهم، اأو 

)1)   ال�صيُخ ُمحّمْد بن الح�صن الُحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 19، �س 57 ـ 78.
)2)   م.ن.
)3)   م.ن.

)4) �صورة الن�صاء، الآية 1.
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بانتقا����س حقوقهم المادي���ة كاأكل اأموالهم بالباطل، اأو انته���اك اأعرا�صهم اأو �صفك دمائهم؛ 

وغ�ّصهم والمكر بهم وخديعتهم، فكل ذلك خيانة لأّن فيها انتقا�صًا لحقوق الم�صلمين واإ�صرارًا 

به���م وغ���درًا له���م، ومن مظاهر خيان���ة الأمة ف���ي زماننا ه���ذا اأن ُيحمى الوطي����س، وُتن�صب 

المنجنيق���ات، ويتقاذف النا�س بالكلمات التي هي اأ�ص���د من الحجارة، واأنكى من ال�صهام من 

اأجل م�صائل تحتمل اأكثر من وجه وتقبل اأكثر من تف�صير، فهي من م�صائل الجتهاد، التي دّلت 

على �صعة هذا الدين ومرونته. 

من اآلثار السّيئة للخيانة
عندما نتتّبع اآيات الكتاب العزيز والروايات ال�صريفة نجد العديد من الآثار للخيانة منها:

1. الخائن منافق:

تت�صح لنا المعاني وت�صتنير المعالم من تتّبعنا ل�صياق قوله تعالى: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}، فق���د تاله���ا مبا�صرة قوله عّز وجّل: {ڤ ڤ 
 ،{ ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

ثم ت���اله مبا�صرة قوله �صبحان���ه: {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

، وبمفه���وم هذه الآيات الكريمة يعد خونة اأنف�صهم 
(1(

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }
منافقين، نفاقًا عقديًا لأنهم ي�صتخفون من النا�س ول ي�صتخفون من اهلل، ونفاقًا عمليًا لأّن ت�صّرفاتهم 

تناق�س تعاليم الإ�صالم واإن تظاهروا بالإيمان.

2. عدم محّبة اهلل للخائن:
 وهم بذلك محّط غ�صب اهلل تعالى وبغ�صه: { ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }، وما اأعظمه من 

ذن���ب يجل���ب على �صاحبه بغ�س اهلل ل���ه، ومن اأبغ�صه اهلل فقد لعن، ومن الإيم���ان اأن ُتحّب من ُيحّبه اهلل 

.
(2(

وُتبغ�س من ُيبغ�صه اهلل، قال ر�صول اهلل P: »اأوثق عرى الإيمان الحّب في اهلل والبغ�ض في اهلل«

3.  الخيانة عنوان كل جريمة:
وعندما نتاأّمل الن�صو�س القراآنية، والبيانات النبوية يّت�صح لنا اأّن الخيانة عنوان كل جريمة مهما 

دّق���ت اأو جّل���ت، والأمين ل يخون اأبدًا، ل يخون م�صلمًا ول كافرًا ول خائنًا، ولقد حّذر �صبحانه وتعالى 

)1) �صورة الن�صاء، الآيات 107 - 109.
)2)   الُحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �س 164 ـ 185.
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ر�صول���ه الكريم من اأهل الخيان���ة تحذيرًا �صريحًا ل لب�س فيه فق���ال: { ې ې ى ى ائ 

 .
(1(

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }
، وروى 

(2(
وق���ال النب���ي الأكرم P: »كل الخ���الل يط���وى عليها الم�صل���م اإل الخيان���ة والك���ذب«

الح�صن بن محبوب قال: قلت لأبي عبد اهلل ]الإمام ال�صادق[Q: »يكون الموؤمن بخيال؟ قال: 

نع���م، ق���ال: قل���ت: فيكون جباناً؟ قال: نعم، قلت: فيكون كّذاباً؟ قال:ل، ول جافياً، ثم قال: ُيجبل 

 .
(3(

الموؤمن على كل طبيعة اإل الخيانة والكذب«

4. الخيانة من الكبائر:
اإّن المتتّب���ع بدّقة يعلم باأّن الخيانة تفوق بخطورتها جّل الكبائ���ر المرتكبة لأّنها ت�صّمها كّلها ولها 

تعّلق بالنفاق والغ�ّس والخداع، وترك الن�صيحة وارتكاب الفواح�س، والنميمة والكفر وال�صرك، و�صفك 

 :P ال���دم الحرام...ال���خ، والنفاق خيانة كّله، واآية المنافق كم���ا وردت في حديث مولنا ر�صول اهلل

 :Q وقال مولنا الإم���ام اأمير الموؤمنين ،
(4(

»اإذا اوؤتم���ن خ���ان واإذا ح���ّدث كذب، واإذا وع���د اأخلف«

»الخيان���ة راأ����ض النف���اق«، وقال Q: »ث���الث هن �صين الدي���ن الفجور والغ���در والخيانة«، وقال 

 .
(5(

اأي�صًا: »جانبوا الخيانة، فاإّنها مجانبة الإ�صالم« وقال Q: »راأ�ض الكفر الخيانة«

5. نفي الإ�صالم عن الخائن:
روى مولنا الإمام علي بن مو�صى الر�صا، عن اآبائه الكرام R قال: قال ر�صول اهلل P: »من 

كان م�صلم���اً ف���ال يمك���ر ول يخدع، فاإّني �صمعت جبرئي���ل يقول: اإّن المك���ر والخديعة في النار.ثم 

 .
(6(

قال: لي�ض مّنا من غ�ّض م�صلماً، ولي�ض مّنا من خان موؤمناً«

َت�������ع�������ي�������ُب  َك����������������م  ال����������ِخ����������ي����������ان����������َة  اهلل  ل��������ح��������ى 

ت�����������ص�����ي�����ُب ل  َوُت�����������خ�����������ط�����������ُئ  َت�����������ع�����������دو  َوَك���������������������م 

)1) �صورة الن�صاء، الآية 105.
)2)   �صليمان بن اأحمد اأبو القا�صم الطبراني، المعجم الكبير، ج 9، �س 184.

)3)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 72، �س 172.
)4)   الُحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 15، �س 332 ـ 353.

)5)   المي���رزا ح�صي���ن الن���وري الطبر�صي، م�صتدرك الو�صائ���ل، ج 14، �س 15، تحقيق ون�ص���ر موؤ�ص�صة اآل البيت R لإحي���اء التراث، ط 2، 
1988م، باب تحريم الخيانة، ح 12.

)6)   الُحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 15، �س 332 ـ 353.
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 Q روي ع��ن الإم��ام الباقر

في و�صيت��ه لتلمي��ذه و�صاحبه 

ب��ت، فال  جاب��ر ق��ال: »و�إن ُكذِّ

.
تغ�ضب«)1)

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.

مقّدمة.¤¤

تكذيب الأولياء �صّنة الظالمين.¤¤

بع�صاً مّما لقاه نّبينا الخاتم.¤¤

بين.¤¤ من دوافع المكذِّ

عدم الغ�صب.¤¤

كيف نجتنب الغ�صب.¤¤

ال�صبر ¤¤ اإيجاد  في  الو�صية  دور 

والثبات.



مقّدمة
م���ن الو�صاي���ا التي يو�ص���ي بها اإمامن���ا اأبو جعفر الباق���ر Q �صاحبه وتلمي���ذه النجيب جابر 

 .
(1(

بت، فال تغ�صب« الجعفي هي: »واإن ُكذِّ

»الو�صّيت���ان الأوَلي���ان ترتبطان بالم�صائل العملّية وال�صلوكّية اأكثر م���ن غيرها. لكن قد تقع اأحيانًا 

بع����س الأمور التي ُتثير غ�صب الإن�صان وُتمّهد الأر�صّية لرتكاب���ه المع�صية. والمثال على هذه الأمور 

ه���و عندم���ا يقول المرء لأحد �صيئًا خدمًة له، اأو لأجل اإ�صالحه اأو اإر�صاده ل يحدوه لذلك �صوى الخير 

والحر����س عل���ى م�صالح ذلك ال�صخ�س، لكّن ذلك ال�صخ�س يرّد طال���ب الخير هذا باّتهامه بالكذب 

قائاًل له: »اإّنك تكذب، وت�صمر نّيات �صّيئة«! 

واأو�صح مثال على هذا ال�صلوك هو ما �صنعه الكّفار مع الأنبياء، فالكالم الذي اأتى به اأنبياء اهلل 

تعالى R للب�صر هو الأكثر �صدقًا والأوفر فائدة والأعظم اأثرًا من بين كّل ما يمكن اأن ُيقّدمه ب�صر 

لب�صر طلبًا لنجاته نجاًة اأبدّية، لكّننا نجد اأّن القراآن الكريم ُي�صّرح باأّنه ما من نبّي اأر�صلناه اإّل وكّذبه 

 .
(2(

قومه، بل وا�صتهزاأوا به اأي�صًا«

تكذيب األولياء سّنة الظالمين
لق���د تك���ّررت مجموعة من التهم التي ُرمي بها اأ�صحاب كل الدعوات الإلهية والإ�صالحية على مر 

الأزمان وكان من اأم�صاها واأبلغها )التهام بالكذب(.

غاة واأعوانهم  عاة والم�صلحين مّما داأب عليه الطُّ تذك���ر الكثير من الآيات القراآنية اأّن تكذيب الدُّ

ة الفا�صدة المّتبعة لهم، فما من داعية اأو م�صلح اإل وقد رموه بالكذب، وكان  عيَّ الملتّفون حولهم والرَّ

عاة الم�صلحين،  الق�صد من هذا التهام هو تنفير العامة، وو�صع الحواجز والعراقيل بينهم وبين الدُّ

وم���ن الآيات ال�صريحة في ذلك ما ياأتي، ق���ال تعالى: {.. ۉ ې ې ې ې ى 

، وقال �صبحان���ه: { ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
(3(

ى}

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.
)2)   من محا�صرة  ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 4 / اآب / 2011م.

)3) �صورة غافر، الآية 24.
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وم���ن   ،
(1(

ک} ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ذل���ك ق���ول المالأ لنب���ي اهلل تعال���ى ه���ود Q: {ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

 .
(2(

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ }
وقال����ت الزم����رة الفا�ص����دة من ق����وم نب����ي اهلل �صال����ح Q: { ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

، وقال����ت النُّخب����ة الم�صتكبرة ل�صعي����ب Q: { ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
(3(

مئ ىئ}
، ول����م يكن الأم����ر مختلفًا مع الم�صطفى P مع اأن����ه كان م�صهورًا لديهم من 

(4(
ٿ ٿ}

قب����ل بال�ص����ادق الأمين، اإل اأّن اأئم����ة الكفر من قري�س رغم علمهم بذل����ك و�صفوه بالكّذاب، قال 

، وكما تبين فاإنها �صنة متبعة عند 
(5(

تعالى: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}

الظالمين من عهد ن���وح Q واإلى يوم القيامة قال تعالى: { ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

.
(6(

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ }

بعضًا مّما القاه نبّينا الخاتم
غاة والفا�صدين في مواجهة دعوة الأنبياء والمر�صلين ودعاة الإ�صالح  الكذب تهمة تذّرع بها كّل الطُّ

وم���ا لقاه مولن���ا خاتم النبيين ر�صول اهلل محّمد P من الأذى اأكثر م���ن اأن ُيح�صى واأ�صهر من اأن 

ُيذك���ر، وم���ا اأوذي نبي مثل ما اأوذي نبّينا في اهلل، ولذلك �صاد ُر�ُصَل اهلل R. قال اهلل العظيم في 

 P فلّما بعث اهلل ر�صوله ،
(7(

كتابه الكريم: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ }

اإل���ى النا�س كاف���ة ليهديهم به اإلى ال�ص���راط الم�صتقيم قابله الم�صركون  بم���ا ي�صتطيعونه من الأذى 

والمن���اواأة، وتاألي���ب النا�س عليه، وتحذيرهم من���ه، فو�صفوه باأ�صنع الأو�صاف، فقال���وا: »اإنه �صاحر«، 

وقالوا: اأخرى »اإنه كاهن«، وقالوا: »مجنون«. 

اء، ولكن الذي حملهم على ذلك )الح�صد والكبر(،  ه���ذا وهم اأعلم النا�س بما�صيه الم�صرق الو�صّ

ودواف���ع اأخرى، وق���د اأخبر اهلل تعالى عنه���م في كتابه العزي���ز اأّنهم اأق�صموا باهلل جه���د اأيمانهم لئن 

)1) �صورة الق�ص�س، الآية 38.
)2) �صورة الأعراف، الآية 66.

)3) �صورة القمر، الآية 25.
)4) �صورة ال�صعراء، الآية 186.

)5) �صورة �س، الآية 4.
)6) �صورة ق، الآيات 12 ـ 14.

)7) �صورة فاطر، الآية 4.
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جاءه���م نذير ليكون���ن اأهدى من اإحدى الأمم، فلّم���ا جاءهم نذير ما زادهم اإل نف���ورًا وا�صتكبارًا في 

الأر����س ومك���روا به المكر ال�صّي���ئ، ول يحيق المك���ر ال�صّيئ اإل باأهل���ه، وقال �صبحان���ه وتعالى مخبرًا 

  اإلى اأن قال م�صيرًا اإلى ح�صدهم 
(1(

عنه���م: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}

، وقال �صبحان���ه وتعالى: { ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
(2(

ل���ه P: { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ }

، ث���م قال مخب���رًا عن اعترا�صهم عل���ى اهلل في اختياره لهذا النب���ي الكريم P: {ھ 
(3(

ھ}
، فاأنك���ر عليه���م ذل���ك، وبين اأن الأم���ر اأمره، والخلق 

(4(
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

خلق���ه، والف�ص���ل ف�صل���ه يوؤتيه من ي�صاء، فهو اأعل���م حيث يجعل ر�صالته، فق���ال تعالى: {ۆ ۆ 

ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 
.
(6(

، وقال تعالى { ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ }
(5(

وئوئ}
 وكان كّلم���ا ا�صتّد األ���م ر�صول اهلل P لتكذيب قومه هلل تعالى، وداخل���ه الحزن لأذاهم له  كانت 

اآي���ات القراآن تتن���ّزل على ر�صول اهلل تباعًا ت�صلي���ًة له بعد ت�صلية، وعزاًء بعد ع���زاء. قال تعالى {چ 

چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  {ڄ   ،
(7(

ڎ} ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 
مخ  حخ  جخ  جحمح  مج  حج  يث  ىث   }  ،

(9(
{ ڑک  ڑ  ژ  ژ   }  

(8(
ڇ } چ 

.
(11(

، { ٹ ٹ ٹ ڤ }
(10(

جس }

بين من دوافع المكذِّ
الح�صد والكبر، وحّب الريا�صة، والنغما�س في الترف، والإ�صراف في التنعُّم، والف�صق...الخ هذه 

الأوبئ���ة واأو�ص���ح م�صداق للدللة عل���ى ذلك -الحوار ال���ذي دار بين الأخن�س بن �صري���ق واأبو جهل- 

عندم���ا ق���ال له: يا اأب���ا الحكم اأخبرني عن محمد اأ�ص���ادق هو اأم كاذب؟ فاإّنه لي����س ههنا من قري�س 

)1) �صورة �س، الآية 4.

)2) �صورة �س، الآية 8.
)3) �صورة الزخرف، الآية 30.
)4) �صورة الزخرف، الآية 31.
)5) �صورة الزخرف، الآية 32.

)6) �صورة الأحقاف، الآية 9.
)7) �صورة ي�س، الآية 76.

)8) �صورة يون�س، الآية 65.
)9) �صورة المائدة، الآية 67.

)10) �صورة المجادلة، الآية 21.
)11) �صورة الفتح، الآية 3.
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غيري وغيرك ي�صمع كالمنا، فقال اأبو جهل: »ويحك واهلل اإّن محمدًا ل�صادق، وما كذب محمد قط، 

، وقال مرة 
(1(

ولك���ن اإذا ذهب���ت بنو ق�صي بال�صقاي���ة والحجابة والنبوة، فم���اذا يكون ل�صائر قري����س«

اأخرى: »تنازعنا نحن وبنو عبد مناف ال�صرف، اأطعموا فاأطعمنا، وحملوا فحملنا، واأعطوا فاأعطينا، 

حت���ى اإذا تجاثينا على الركب، وكّنا كفر�صي رهان قالوا مّنا نبي ينزل عليه الوحي من ال�صماء، فمتى 

، وهكذا يبلغ الح�صد والتكّبر وحّب الريا�صة بهوؤلء القوم 
(2(

ندرك هذه، واهلل ل نوؤمن به، ول ُن�صّدقه«

الذي���ن دعاهم ر�صول اهلل Pاإلى ما في���ه �صعادتهم في الدنيا والآخ���رة، فحملهم ذلك على تكذيبه  

تجاه���اًل للحقيق���ة واإبداء خالف الم�صتقر في القلوب، يقول���ون باأفواههم ما لي�س في قلوبهم متبعين 

ف���ي ذل���ك اإمامهم في ال�صالل والح�صد اإبلي�س اللعين حيث ف�صق ع���ن اأمر رّبه له بال�صجود لآدم كبرًا 

وح�ص���دًا ا�صتن���ادًا منه لعنه اهلل على اأّنه اأف�صل منه على زعمه، لكونه ُخلق من نار واآدم عليه ال�صالة 

وال�صالم ُخلق من طين.

الوصية بعدم الغضب
قال���وا: اإّن الغ�ص���ب حالة نف�صية، تبعث عل���ى هياج الإن�صان، وثورته قوًل اأو عم���اًل، والمتاأّمل بدّقة 

يعل���م اأّن الغ�ص���ب اأوله )فك���رة �صيئة( تحّولت ب�صرع���ة اإلى حالة نف�صية. والغ�ص���ب خلق من الأخالق 

المنافي���ة لل�صبر، وهو مفت���اح من مفاتيح ال�صرور، وداعية الأزمات والأخطار. ل �صيما الغ�صب الذي 

يخرج الإن�صان عن طوره و�صمته، اأو الغ�صب للباطل وللهوى وال�صهوة �� هذا الغ�صب رذيلة من الرذائل 

الخلقية اإذا تحّكم في اأفكار ونفو�س النا�س، وا�صت�صرى في مجتمعاتهم كان له اأ�صواأ الأثر في حياتهم، 

ونتائج ب�صعة في تمزيق روابط الموّدة بينهم، فالإن�صان حين ي�صتّد غ�صبه ويزداد غيظه يفقد الر�صد 

وال�ص���واب، وي�صبح وح�صًا �صاري���ًا ل يدري ما يفعل ويظن اأنه بذلك يظه���ر بمظهر المحترم لنف�صه 

المحاف���ظ على كرامت���ه والواقع اأنه يظهر بمظه���ر الطائ�س الأحمق.. اإذ يت�ص���ّرف ت�صّرفات رعناء 

ُتف�ص���د عليه حيات���ه وقد يخ�صر دني���اه واآخرته. لذلك كله جع���ل الإ�صالم من �صف���ات المتقين الذين 

ي�صتحّق���ون ر�صوان اهلل عدم ال�صت�صالم للغ�صب، كما قال اهلل تعالى في و�صفهم: {..ٿ 

، وق���ال مولن���ا ر�ص���ول اهلل P: ».. وما من 
(3(

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ }
جرع���ة اأح���ّب اإلى اهلل م���ن جرعتين جرعة غيظ يرّده���ا موؤمن بحلم، وجرعة ج���زع يرّدها موؤمن 

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 9، �س 86.
)2)   محمد بن اإ�صحاق بن ي�صار، �صيرة ابن اإ�صحاق، ج 4، �س 170، تحقيق محمد حميد اهلل، طبع ون�صر معهد الدرا�صات والأبحاث للتعريف.

)3) �صورة اآل عمران، الآية 134.
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.
(1(

ب�صبر..«

ق���ال الحاف���ظ عبد الرّزاق ب���ن هّمام ال�صنعان���ي: جعلت جارية لعلي ب���ن الح�صينL ت�صكب 

علي���ه الماء، فتهّي���اأ لل�صالة ف�صقط الأبريق من ي���د الجارية على وجهه،  ف�صّج���ه، فرفع راأ�صه اإليها، 

 فقال���ت الجاري���ة اإّن اهلل عّز وجّل يقول: { ٿ ٿ }، فق���ال: قد كظمت غيظي، قالت: 

{ ٿ ٹ ٹٹ }، فق���ال لها: عفا اهلل عنك، فقال���ت: { ٹ ڤ ڤ } قال: »اأنت 
. والغيظ هو اأ�صّد الغ�ص���ب، والغ�صب عدو العقل، وهو له كالذئب لل�صاة قلَّ 

(2(
ح���ّرة لوج���ه اهلل تعالى«

ما يتمّك���ن منه اإل اغتاله، والغ�صب ُين�صي الحرمات، ويدفن الح�صنات، ويخلق للبريء جنايات، وقد 

اأح�صن واأجاد ال�صاعر لما قال:

��خ��ِط ُت��ب��دي ال��َم�����ص��اِوي��ا.َوَع����ي����ُن ال���ِر����ص���ا َع����ن ُك�����لِّ َع���ي���ٍب َك��ل��ي��َل��ٌة َوَل���ِك���نَّ َع��ي��َن ال�����صُ

وكذلك قيل:

ال����ع����ي����وب����ا.وع�����ي�����ن ال����ب����غ���������س ت�����ب�����رز ك������ل ع��ي��ب ت����ج����د  ل  ال�����ح�����ب  وع�����ي�����ن 

كيف نجتنب الغضب
روى مولن���ا اأبو عبد اهلل Q قال: �صمعت اأبي يقول: »اأتى ر�صول اهلل P رجل بدوي، فقال: 

اإني اأ�صكن البادية فعلمني جوامع الكلم، فقال: اآمرك اأن ل تغ�صب، فاأعاد عليه الأعرابي الم�صاألة 

ث���الث م���رات حت���ى رج���ع الرجل اإل���ى نف�صه، فق���ال: ل اأ�صاأل ع���ن �صيء بعد ه���ذا ما اأمرن���ي ر�صول 

.
(3(

اهلل P اإل بالخير«

ومعن���ى اجتن���اب الغ�صب اأن يمل���ك الإن�صان نف�صه عند الغ�صب، فال ُيْق���دم على قول اأو فعل يندم 

علي���ه في ح���ال الر�صى، بحيث يكون كل �صلوكه محكومًا بعقله ال�صليم في حالتي الغ�صب والر�صى، ل 

بالغرائز الجامحة، واإذا كان �صلوك الإن�صان محكومًا بوحي من عقله ال�صليم، فاإنه يحوز الخير كله، 

ويبتع���د ع���ن ال�صر كله، لأن العقل ال�صليم ين�صجم تمامًا مع الدين الإ�صالمي الذي هو فطرة اهلل التي 

فطر النا�س عليها.

وهك���ذا جاءت و�صي���ة النبي Pلذلك الرجل، وو�صية حفي���ده الباقر Q في كلمة واحدة »ل 

)1)   ال�صيخ المفيد اأبو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان، الأمالي، ج 1، �س 8، الحديث رقم 11.     
)2)   ال�صي���خ المفي���د، الإر�صاد، ج 2، ����س 146، تحقيق موؤ�ص�صة اآل البيت R لتحقيق التراث، ن�صر دار المفيد للطباعة والن�صر - لبنان، ط 

2، 1993م.
)3)   الُحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 15، �س 354 ـ 373.



41 ن رغيِلا

تغ�ص���ب«، ولك���ن هذه الكلمة تت�صّم���ن توجيهًا عاليًا نحو ال�صلوك الأمث���ل ، فالإن�صان في حال الغ�صب 

يت�ص���ّرف بدافع م���ن عاطفته بعيدًا عن تحّكم العق���ل الر�صيد ، فال يوؤَمن - والح���ال هذه - عليه اأن 

يتفّوه بكالم �صفاهة اأو اأن يعتدي بجوارحه على من غ�صب عليه ، فالحلم عند الغ�صب �صمان ل�صلوك 

الم�صل���م في ك���ّف اأذاه بل�صانه ويده، واإذا علمنا اأن الم�صطفى Pقد جع���ل كّف الأذى رمًزا للم�صلم 

الحّق، وذلك في قوله الذي رواه عنه حفيده الباقر Q: »الم�صلم من �صلم الم�صلمون من ل�صانه 

، فاإّننا نعلم �صمو المقا�صد التي ا�صتملت عليه هذه الكلمة »ل تغ�صب«. 
(1(

ويده«

ويبين لنا ر�صول اهلل Pعظمة الإن�صان الذي يملك نف�صه عند الغ�صب وذلك من خالل قوله: 

، فال�صديد لي�س هو 
(2(

َرع����ة، اإّنما ال�صديد الذي يملك نف�صه عند الغ�ص����ب« »لي�����ض ال�صدي����د بال�صُّ

الق���وي ف���ي بدنه الذي ي�صرع الرجال ، واإن كان هذا يعدُّ في ع���رف النا�س �صديًدا ، اإنما ال�صديد 

حق���ًا ه���و الذي يملك نف�صه عند الغ�ص���ب، فكم من غ�صبة جرحت العواط���ف المرهفة، و�صحنت 

النفو����س بالأ�صغان، وف�صمت ع���رى الإخاء والمحبة والتاآلف بين النا����س، وكم من غ�صبة زّجت 

اأنا�ص���ًا من الأبرياء في قعر ال�صجون، وعّر�صتهم للتلف، وكم من غ�صبة اأثارت الحروب، و�صفكت 

الدماء، فذهب �صحيتها الآلف من الأبرياء. 

دور الوصية في إيجاد الصبر والثبات
وكان���ت ه���ذه الو�صية م���ن اإمامنا الباق���ر Q لجابر ليحّثه عل���ى ال�صبر على م�ص���اق الدعوة 

ومواقفه���ا الت���ي تتطّلب �صبرًا عاليًا، ومقاوم���ة �صديدة، و�صبطًا للنف�س ل يق���در عليه اإل اأهل اليقين 

ال�صام���دون ف���ي خندق العقيدة، والثابتون على طريق المبداأ، ذلك اأن اإقامة الخْلق على العبودية هلل 

تعال���ى ُتكلِّفهم اأن يخرجوا على هوى اأنف�صهم، وينعتقوا من اأ�صر عاداتهم، وما ورثوه عن اآبائهم، وما 

األف���وه ف���ي حياتهم من الطقو�س والتقاليد الجاهلية، وهذا ما ي�صّق على النفو�س، وي�صتحيل على كثير 

من النا�س اأن ي�صتجيبوا له.

»اإذن فمن المنا�صب هنا اأن يبادر َمن هم ِمن اأمثال الإمام الباقر Q لن�صيحة جابر )وعبره 

ْب«، فعندما ل يك���ون ثّمة ق�صد غير طلب  ْبَت َف���ال َتْغ�صَ اإل���ى كل موؤم���ن تبلغه ه���ذه الو�صية(: »اإِْن ُكذِّ

ر ذلك حّق قدره فيتعّين على الذين ينتهجون نهج الأنبياء  الخي���ر لالآخري���ن واإّن الطرف الآخر ل ُيقدِّ

اأن ي�صتعّدوا لل�صيطرة على اأنف�صهم وم�صاعرهم عندما يواَجهون بتكذيب المعار�صين واأن ل يغ�صبوا. 

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 64، �س 302.
)2)   م.ن، ج 74، �س 151.



ُملا42 ْب ِص ُم نو

ف���اإذا لم ُيِعّد المرء نف�صه م�صبقًا لمواجهة مثل ه���ذه ال�صلوكّيات ف�صوف لن يتمالك نف�صه ويخرج عن 

حالت���ه ال�صوّية، لكّن���ه اإذا لّقن نف�صه قبل الولوج في هذا الميدان ف�صوف ل���ن ي�صّق عليه كثيرًا تكذيب 

المكّذبي���ن ومعار�صة المعار�صين. فاإذا اأحّب المرء ن�صيح���ة الآخرين طلبًا لخيرهم فليحّدث نف�صه 

ب���ُت فعل���ّي اأن ل اأعباأ بكالمهم. فاإّن عل���ى عاتقي مهّمة وقد اأّديته���ا؛ واإّن على الطرف  قائ���اًل: اإذا ُكذِّ

المقابل تكليفًا وهو مخّير بين اأن يعمل اأو ل يعمل به، فهو الذي يتحّمل في النهاية م�صوؤولّية فعله، ول 

اأتحّم���ل اأنا اأّي م�صوؤولّية، وعندها لن يغ�صب في مقابل اإ�ص���اءة الآخرين له. وهذه هي الو�صّية الثالثة 

.
(1(

التي وّجهها الإمام Q اإلى جابر، وّفقنا اهلل واإّياكم للعمل بها اإن �صاء اهلل« «

جعلن���ا اهلل واإياكم م���ن المهتدين بهدى النبي الأعظ���م والأئمة الأطه���ار Q ومن المقتفين 

اآثارهم ال�صالكين منهاجهم الآخذين بحجزتهم والماكثين في ظّلهم، فاإنهم كانوا:

��ب��وا َغ�����صِ اإِن   ِ
َ

اهلل ِل���َغ���ي���ِر  ��ب��وَن  َي��غ�����صَ َح��َك��م��وال  اإِن  اهلِل  ُح���ك���َم  ُي�����ص��ّي��ع��وَن  َول 

�����ص����ت����اُر َم��ن��ِزُل��ُه��م
َ
��ف��ا َوال���ِح���ج���ُر َوال����َح����َرُمال����ُرك����ُن َوال���َب���ي���ُت َوالأ َوَزم��������َزٌم َوال�����صَ

ي���َن���م���ا ُذِك������روا
َ
���ّل���ى الإَِل���������ُه َع���َل���ي���ِه���م اأ )2)����صَ

ُم َوُمعَت�صَ َك����ه����ٌف  ِل�����ل�����َورى  ������ُه������م  نَّ
َ
ِاأ

)1)   من محا�صرة  ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 4 / اآب / 2011م.
)2)   اأبو فرا�س الحمداني، في ميميته الخالدة.



امل���������������������ح���������������������اور:ن�������������ص ال������و�������ص������ّي������ة

 Q روي ع��ن الإم��ام الباقر

في و�صيت��ه لتلمي��ذه و�صاحبه 

جاب��ر ق��ال: »َو�إِْن ُمِدْح��َت َف��ال 

.
تَْفَرْح«)1)

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.
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مقّدمة.¤¤

لو مدحوك ما رفعوك.¤¤

ال����م����م����دوح ال�������ذي زّك���������اه رّب�����ه ¤¤

�صبحانه وتعالى.

النعمة الإلهّية في �صتر العيوب.¤¤

نقد لالأخالق الب�صرّية.¤¤

كي ل ُت�صيبنا الن�صوة من اإطراء ¤¤

الآخرين.

فّخ الرياء.¤¤



مقّدمة
 .

(1(
الفقرة الرابعة من و�صية: اإمامنا الباقر Q: لتلميذه و�صاحبه جابر»َواإِْن ُمِدْحَت َفال َتْفَرْح«

»ُيحّب الإن�صان بطبيعته اأن يكون ح�صن ال�صمعة واأن يذكره النا�س بالمزايا وال�صفات الإن�صانّية المثلى، 

ويكره - في المقابل - اأن يذّمه الآخرون وينتق�صوا من �صاأنه في غيابه، فهل ينبغي لالإن�صان اأن يفرح 

من مديح الآخرين وي�صتاء من ذّمهم له؟ وهل يتعّين عليه يا ُترى اأن ياأتي بما يوجب ثناء النا�س عليه 

م���ن الأفعال وينتهي عّم���ا يدفعهم لذّمه ومالمت���ه؟ اأم اإّن عليه اأن ُيخفي محا�صنه ع���ن النا�س وُيظهر 

.
(2(

عيوبه لهم؟«

 ،
(3(

قال اهلل العظيم في كتاب���ه الكريم: { مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت}

، وقال �صبحانه: {  جب حب خب مب 
(4(

وقال تعال���ى: { ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې }

، فمن تدّبر هذه الآيات المباركة كان على علم اأنه ينبغي لالإن�صان العاقل اأن يزهد في مدح 
(5(

ىب }
النا����س وثنائه���م، ف�صواء مدحه النا�س اأو ذّم���وه، الأمر عنده �صّيان، ما دام يعم���ل لإر�صاء اهلل، واأّما 

الرواي���ات ال�صريفة من ال�صنة النبوي���ة واأحاديث اأئمة الهدى R فهي ُتح���ّذر المرء من التظاهر 

ه اأي�صًا على عدم ف�صح المجال  اأمام النا�س، وك�صف ح�صناته لهم كي ل يوجب ذلك الرياء، وهي تح�صّ

لهم ليمدحوه؛ وحّثته على اجتناب الر�صا عند المدح والغ�صب عند الذم.

ولم ير�س مولنا اأمير الموؤمنين Q بالثناء عليه مع كمال تقّد�صه، فقال حين مدحه قوم في 

وجهه: »اللهم اإّنك اأعلم بي من نف�صي واإّني اأعلم بنف�صي منهم، اللهم اجعلنا خيرًا مّما يظّنون واغفر 

 .
(6(

لنا ما ل يعلمون«

لو مدحوك ما رفعوك

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 162.
)2)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 4 / اآب / 2011م.

)3) �صورة النجم، الآيتان 39 و 40.
)4) �صورة الن�صاء، الآية 49.
)5) �صورة المدثر، الآية 38.

)6)  العالمة محمد باقر المجل�صي، بحار الأنوار، ج 70، �س 295
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قال ال�صي���خ المفيد ر�صوان اهلل عليه: وقول���ه تعالى { ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

 نزل���ت ف���ي واح���د بعينه نادى النب���ي P، فقال: »يا محم����د اإن مدح����ي زين، واإن 
(2(

 
(1(

ۆئ ۆئ }
، فاإذا عرفت اأيها الم�صلم: ب���اأن النا�س لو مدحوك ما رفعوك، ولو ذّموك ما خف�صوك؛ 

(3(
�صتم����ي �صي����ن«

ف���ال تكترث عن���د ذلك لمدحهم ول ذّمه���م، وكن على يقي���ن اأّن النا�س قد يمدحون���ك اليوم ويذمونك 

غ���دًا، وكم م���ن عبد تقي نقي اأخوف ما عنده اأن ي�صعر النا�س به؛ لأن���ه يعلم اأنه ل اأمن له اإل عند اهلل، 

ق ل يتاأّثر بثناء النا����س واإذا �صمع ثناًء لم يزده ذلك  ول ع���ّز ول كرام���ة له اإل من اهلل. واعل���م اأّن الموفَّ

اإل توا�صًع���ا وخ�صية م���ن اهلل، واأيِقن اأن مدح النا�س لك فتنة، قال مولن���ا اأمير الموؤمنين Q: »كم 

، فادع رّب���ك اأن ُينجيك من تلك الفتنة 
(4(

م����ن مغ����رور بح�صن الق����ول فيه كم من مفتون بالثناء عليه«

وا�صت�صعر عظمة اهلل، و�صعف الخلق وعجزهم وفقرهم، وا�صت�صحب دوًما اأّن النا�س ل يملكون جنة ول 

د في اللحد فريًدا اأدرك اأنه لن ينفعه �صوى  ن���اًرا، والنفو����س ت�صلح بتذّكر م�صيرها، ومن اأيقن اأنه يو�صَّ

اإخال�صه لرّبه، ومن طمع في الخلق لم يخل عن الذل والخيبة، واإن و�صل اإلى المراد لم يخل عن المنة 

والمهانة، فكيف يترك العاقل ما عند اهلل برجاء كاذب ووهم فا�صد قد ُي�صيب وقد ُيخطئ واإذا اأ�صاب 

فال تفي لّذته باألم مّنته ومذّلته، فماذا نريد مّما عند النا�س؟ قال تعالى حاكيًا قول قلوب الذين اأذهب 

، وقال مادحًا لهم: { مئ 
(5(

عنه���م الرج�س وطّهرهم تطهي���رًا: { ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }

، فكونوا من المهتدين بهداهم  والمقتفين اآثارهم، 
(6(

ىئ يئ جب حب خب مب ىب}
وال�صالكين منهاجهم، والآخذين بحجزتهم، والماكثين بظّلهم، يعود خير ذلك عليكم.

  الممدوح الذي زّكاه رّبه سبحانه وتعالى 
 مدح ر�صول اهلل P والثناء عليه بما هو اأهله، اإنما هو لإبراز ظواهر القدوة والأ�صوة  والع�صمة 

ل�صخ�ص���ه ال�صري���ف، فقد مدحه وزّكاه رّبه ع���ّز وجّل في القراآن، واأثنى علي���ه، فمدحه بح�صن الخلق 

���ى عقله P، فقال:   ومدح���ه ب�صفقت���ه على اأمت���ه، وراأفته بها وحر�صه عل���ى هدايتها، واهلل تعالى زكَّ

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   } فق���ال:  ل�صان���ه  ���ى  وزكَّ  ،
(7(

{ پ  پ  پ  پ  ٻ   }

)1) �صورة الحجرات، الآية 4.
د بن النعمان العكبري، الم�صائ���ل العكبرية، ج1، �س52، تحقيق علي اأكبر الإلهي الخرا�صاني،  د بن محَمّ )2) ال�صي���خ المفي���د اأبو عبد اهلل محَمّ

ن�صر دار المفيد للن�صر والتوزيع - لبنان، ط 2، 1993م.

)3)   ال�صيخ المفيد، الم�صائل العكبرية، �س 51.
)4)   الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد، غرر الحكم و درر الكلم، ج1، �س 319.

)5) �صورة الإن�صان، الآية 9.

)6) �صورة الإن�صان، الآية 5.
)7) �صورة النجم، الآية 2.
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، وزّك���ى ف���وؤاده فق���ال: { ڍ ڍ ڌ ڌ 
(2(

���ى ب�ص���ره فق���ال: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ } ، وزكَّ
(1(

ٿ}
اأذن���ه فق���ال:   وزّك���ى 

(4(
{ { ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ  ���ى قلب���ه فق���ال:  ، وزكَّ

(3(
 ڎ}

�صفت���ه  ���ى  وزكَّ  ،
(5(

{ وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  {ۉ 

، وزّك���ى وج���وده فق���ال:  {ائ ەئ ەئ وئ وئ 
(6(

فق���ال:{ ۇ ۆ ۆ }

، وزّكى ر�صالته فقال: {ٺ ٿ 
(8(

ى فعاله فقال: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ } ، وزكَّ
(7(

ۇئۇئ}

 ،
(10(

ڌڎ} ڌ  ڍ  {ڍ  فق���ال:  دين���ه  وزّك���ى   ،
(9(

{ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
 وزّكى اأهل بيت���ه الطيبين، فقال: {ڎ ڈ ڈ ژ 

(11(
���ى جلي�صه فقال: {ٹ ٹ ٹ } وزكَّ

 ،
(13(

{ {ڱ ڱ ڱ ں  فق���ال:  ُكل���ه  اه  وزكَّ  ،
(12(

{ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
فالذين ع�صمهم اهلل ل نهي عن مدحهم اإذا جنبوا قول الغالة: 

ت��ق��ول��واج����ّن����ب����وه����م ق��������ول ال������غ������الة وق�����ول�����وا  اأن  ف�����ص��ل��ه��م  ف���ي  ا���ص��ت��ط��ع��ت��م  م���ا 

اإل�����������ى ف��������ص�����ل�����ه�����م، ف�����������ذاك ق�����ل�����ي�����ُلف�����������اإذا ع��������دت �����ص����م����اء م������ع الأر����������س

وق���ال بع�س العلم���اء اأن من يعرف بكمال تقواه، ور�صوخ عقله ومعرفته، فال نهي في مدحه اإذا لم 

يك���ن فيه مجازفة، واإن كان يح�ص���ل بذلك م�صلحة كن�صطه للخير، والزدياد من���ه، اأو الدوام عليه، 

واأن النه���ي محمول على المجازفة في المدح، والزيادة في الأو�صاف، ومخافة الفتنة على من يعجب 

وي�ص���اب بالن�ص���وة اإذا �صمع الم���دح والثناء، »فالمدح بذات���ه لي�س عيبًا، خ�صو�ص���ًا اإذا كان من اأجل 

التعريف بالحّق والإعانة على طريق ال�صواب. فال يكون مدح امرئ مذمومًا اإّل اإذا اّتخذ طابع التمّلق 

.
(14(

والإطراء الزائف«

)1) �صورة النجم، الآيتان 3 و 4.
)2) �صورة النجم، الآية 17.
)3) �صورة النجم، الآية 11.

)4) �صورة اآل عمران، الآية 159.
)5) �صورة التوبة، الآية 61.

)6) �صورة التوبة، الآية 128.
)7) �صورة الأنفال، الآية 33.

)8) �صورة ال�صورى، الآية 52.
)9) �صورة التوبة، الآية 33.

)10) �صورة المائدة، الآية 3.
)11) �صورة النجم، الآية 5.

)12) �صورة الأحزاب، الآية 33.
)13) �صورة القلم، الآية 4.

)14)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدي، بتاريخ 6 اآب 2011م.
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النعمة اإللهّية في ستر العيوب
»اإّن من النعم الإلهّية الكبرى التي َمّن اهلل بها علينا هي �صتره لعيوبنا؛ فلو انك�صفت عيوب النا�س 

واّطل���ع كلٌّ عل���ى نقائ�س الآخري���ن و�صّيئاتهم وقبائحهم لما ب���ادل اأحد اأحدًا المحّب���ة؛ فقد جاء في 

الخب���ر: »لو تكا�صفتم ما تدافنتم« اأي لو ُك�صف ع���ن اأعمالكم لما اأقدم اأحد على دفن جنائزكم. اإذن 

فم���ن ِنَعِم اهلل ج���ّل �صاأنه علينا هي �صتره على عيوبنا، بل وحّتى اإّن���ه �صبحانه ل يجيز لنا من الناحية 

. فالأ�صل هو في �صتر العيوب وه���ي نعمة اإلهّية مّن بها اهلل 
ال�صرعّي���ة اأن نبوح ب�صّيئاتن���ا لالآخرين«)1)

ع���ّز وجّل على عباده ليتمّكن���وا من الإفادة من النعم والبركات الجتماعّية على نحو اأف�صل، وجميعنا 

تقريبًا يحظى بهذه النعمة وعلينا اأن ن�صكر الباري تعالى عليها. 

فعندم���ا يكون للم���رء وجاهة و�صمعة طّيبة في المجتمع يحترمه النا����س ويح�صنون به الظّن الأمر 

ال���ذي يتيح له فر�صة النتفاع من معون���ة الآخرين �صمن اإطار الحي���اة الجتماعّية الم�صتركة. وهذه 

نعمة اإلهّية عظيمة وهي تتطّلب مّنا �صكرًا اأي�صًا، لكّن الم�صكلة تكمن في اأّن هذه الم�صاألة تّتخذ طابع 

الإف���راط اأحيانًا فتكون مطلوبة بذاته���ا بالن�صبة لالإن�صان، وهو عندما ل يك���ون المرء اإن�صانًا �صالحًا 

لكّن���ه يحّب اأن يعرفه النا����س بال�صالح وين�صبون اإليه ما لم ياأت به من ال�صالحات. فهذه حالة تّت�صم 

 Q بالإفراط وهي �صفة ذميمة ترجع اإلى حّب الذات وحّب ال�صمعة، وهذا هو ما اأ�صار اإليه الإمام

ف���ي هذه الرواية. فالقراآن الكريم يقول في ذّم الكافري���ن و�صعيفي الإيمان من النا�س:{ڦ ڦ 

.
(2(

ڦ ڦ ڄ ڄ }

الذم والمدح في األخالق اإللهية
من الوا�صح في المدار�س الإلهّية والروؤى التوحيدّية اأّنه من المذموم اأن ي�صعر الإن�صان بال�صتقاللّية 

ف���ي مقابل اهلل �صبحانه وتعال���ى، واإّن كّل طريق يقود الإن�صان اإلى ه���ذه النهاية ُيعّد خطيرًا. من هنا 

ف���اإّن جميع الح�صنات والكمالت ف���ي المدار�س الإلهّية ُتن�صب اإلى اهلل عّز وج���ّل، واإّن مالك ح�صنات 

المرء يعود اإلى عبودّيته هلل الواحد. لهذا فاإّن ال�صخ�س الموؤمن الموّحد ل يعتقد لنف�صه بالأ�صالة في 

مقابل الباري تعالى اأبدًا؛ ف�صعاره دائمًا: »على النا�س اأن يعبدوا اهلل وحده ويحّبوه«. واإّنه اإْن طلب حّب 

النا�س له ف�صيكون ذلك في �صوء حّبهم هلل؛ بمعنى اأّنه يعلم اأّن عّلة حّب النا�س له هي اأّنهم ي�صاهدون 

بع�ص���ًا م���ن نور �صفات اهلل الحميدة فيه، اأّم���ا غير الموؤمن فاإّن نف�صه وذاته ه���ي المناط دائمًا. فهو 

)1)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدي، بتاريخ 2011/08/05.
)2) �صورة اآل عمران، الآية 188.
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يريد اأن يحّبه النا�س هو؛ من دون اأن يكون حّبهم هلل اأو عدم حّبهم له مهّمًا بالن�صبة له. واإّن الموؤمن 

- انطالقًا من نظرة الأخالق التوحيدّية - يحّب اأن يكون محبوبًا لدى الآخرين كي ي�صّكل ذلك و�صيلة 

لتقّربهم اإلى اهلل؛ لأّن فطرة الإن�صان تحّب كّل خير وح�صن. وهذه النظرة ُتعّد في الواقع ف�صيلة.

عندما قدم الإمام الخميني} اإلى مدينة قّم المقّد�صة واأثناء ح�صوره في اأحد المجال�س بالغ 

الحا�ص���رون ف���ي المجل�س في اإظهار عواطف الم���وّدة وم�صاعر المحّبة ل�صخ�صه ب���ل اإّن بع�صهم كان 

يبكي �صوقًا ولهفة اإليه. وحينما و�صل اإليه الدور في الكالم وبعد اأن ا�صتهّل كالمه بب�صم اهلل الرحمن 

الرحي���م قال: »اأحمد اهلل تعال���ى على اأن اأفَهَمني اأّن محّبة النا�س ه���ذه لي�صت هي ل�صخ�صي؛ بل هي 

اأمارة على ما يكّنونه من حّب للدين«. اأجل فهناك من يفرح لحّب النا�س له لأّن حّبًا كهذا يكون �صببًا 

في اإ�صاعة دين اهلل في الأر�س. فاإن لم ي�صل فهم اأحد اإلى اإدراك اأمثال َمن يحمل مثل هذه ال�صفات 

ف���ال ينبغي له الق���ول: »هذا كذب، فالإ�صالم يري���د اأن يرّبي اأنا�صًا يت�صاوى عنده���م مدح النا�س لهم 

وعدم مدحهم«.

كي ال تصيبنا النشوة من إطراء اآلخرين
»اإذا �صئنا اأن نعرف كيف نحارب اآفة حّب الذات في اأنف�صنا كي ل نفرح كثيرًا من مديح الآخرين، 

فعلينا اأن نفهم اأّن ما يبديه النا�س من مديح وثناء ينق�صم اإلى عّدة اأق�صام: 

1. المديح الذي ل يمّت لل�صخ�س الممدوح باأّي �صلة: واإّن فرحه به هو لون من األوان الفرح 
الزائ���ف؛ كاأن يقال: »فالن م���ن اأهل المدينة الفالنّية التي اأنجب���ت الكثير من العلماء«! 

اأو اأن يق���ال: »كان ج���ّده م���ن كب���ار علماء ع�ص���ره«. فاأّي �صل���ة لمثل هذا الإط���راء بهذا 

ال�صخ����س؟! واأي مديح يكون له بهذا ال���كالم؟! فمحاربة هذا النمط من الو�صاو�س لي�س 

بالأم���ر المع�صل ج���ّدًا، و�صيفهم الإن�صان بقليل من التاأّم���ل والتفّكر اأّنه ل عالقة له بهذه 

الألوان من الإطراء.

2. م���دح الم���رء ب�صبب ما وهب���ه اهلل من مواهب و�صف���ات: كاأن ُيثنى على امرئ لم���ا اأوتي من نعم 
وكمالت وما ُوهب من الإمكانّيات؛ كاأن يكون قد جّد في طلب العلم، وعبد اهلل، وقّدم الخدمات 

للعب���اد، اأو كان �صببًا في نج���اة اأّمة من ال�صاللة، اأو امتلك �صفات اأخالقّية ح�صنة دفعته لإنجاز 

�صال���ح الأعمال، كما ل���و اّت�صف بال�صخاء اأو ال�صف���ح والتجاوز... وللم���رء اأن يفرح قلياًل بهذا 

المدي���ح، لكن عليه التفكير اأّوًل بق�صّية اأّنه لي����س هو الذي ح�صل بنف�صه على هذه النعم، بل اإّن 

ل بها عليه واإّن عليه في مقابلها تكليف الإفادة منها على اأح�صن وجه.  اهلل جّل وعال هو المتف�صّ
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ثّم اإّن عليه ثانيًا اأن يلتفت اإلى هذه النقطة وهي: هل اإّن كّل َمن ُمنح هذه الإمكانّيات والنعم فهو 

عزي���ز عن���د اهلل؟! فلرّبما كان هناك من هم اأقّل منه اإمكانّية بكثير وقد ظفروا بح�صن العاقبة، 

ولرّبما ُوجد َمن يفوقه بالإمكانّيات فاأ�صبح �صببًا في �صاللة جماعة من النا�س. فهذه الف�صائل 

ل ُت�صّكل �صببًا وجيهًا لتفاخر المرء بنف�صه.

فالمرء ُيدرك اأّن تلك الكمالت لي�صت من نف�صه، ومع ذلك تجده يفرح كثيرًا من اإطراء الآخرين، 

مّما يف�صح المجال لو�صو�صة ال�صيطان له. 

وهنا ينبغي للمرء من اأجل الخال�س من �صّر و�صاو�س ال�صيطان اأن يتنّبه اإلى اأربعة اأمور؛ فعليه:

 اأّوًل: اأن يعل���م اأّن الق�صم الأعظم مّما ق���ام به من اأعمال ح�صنة اإّنما هو ببركة توفيق اهلل له واأّنه 

تعال���ى ه���و الذي هّياأ له المقّدمات لذلك. فلو فّكر المرء ملّيًا في ذلك لوجد اأّن دور اإرادته في 

كّل م���ا يقوم به ق���د يكون اأقّل من واحد بالمائة، فكم من الو�صائل والأ�صباب قد وّفرها الباري 

عّز وجّل من اأجل اأن تكون للمرء هذه الإرادة! 

ثاني���اً: علي���ه اللتفات اإلى ق�صّية مهّمة وهي اأّنه من غي���ر المعلوم اأّن هذه النعمة التي ا�صتمّر اهلل 

تعال���ى في اإعطائ���ه اإّياها اإلى هذه اللحظة �صت�صتمّر بعد �صاعة م���ن الآن، فمن يدري اأّن العلم 

ال���ذي يمتلكه الإن�صان �صيبقى اإلى م���ا بعد �صاعة. فالقراآن الكريم يقول: {ۆ ۈ ۈ 

؛ فقد يمتّد عمر الإن�صان اإلى اأتع�س مراحله 
(1(

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې }
م���ن ال�صيخوخة حّتى اأّنه ل يعود يعلم �صيئًا بعد م���ا كان عالمًا ومّطلعًا. فالذين يبتلون بمر�س 

الآلزايم���ر في الكبر ق���د ل يعرفون حّتى اأبناءهم. فاإن كانت لدينا نعمة فهي باقية باإرداة اهلل 

عّز وجّل وهو اإن لم ُيِرد لم نبق متمّتعين بها.

ثالثاً: اأّن على الإن�صان اأن يقلق من ماآله وعاقبته. اإّنهم لكثيرون اأولئك الذين عا�صوا عمرًا طوياًل 

وهم يتمّتعون بطيب ال�صمعة بين النا�س وقّدموا خدمات جليلة لكّن عاقبتهم كانت الكفر! ومن 

هنا فلي�س لالإن�صان اأن يفخر باأّي كمال اأو يطمئّن به. اأّما النقطة الرابعة التي ينبغي اللتفات 

اإليه���ا فه���ي اأّن الفرح م���ن تمّلق الآخرين وكالمه���م المع�صول قد يوقع الإن�ص���ان في فّخ الرياء 

وي�ص���ّكل مقّدمة ل�صقوطه. ومن هنا يقول الإمام الباق���ر Q لجابر: »اإذا تعّر�صت للمديح 

 .
(2(

والإطراء فال تفرح ول ت�صعر بالن�صوة كثيراً« !

)1) �صورة الحج، الآية 5.
)2)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 6 / اآب/ 2011م.
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الحذر من فّخ الرياء
اإّن اهلل حّذرن���ا م���ن الرياء في الأقوال والأفع���ال، وذلك في كثير من اآيات الق���راآن الكريم، وبّين 

لن���ا �صبحان���ه اأن الري���اء ُيحبط الأعم���ال ال�صالحة، فقال تعال���ى: {ې ې ې ې ى 

چ  چ  ڃ  {ڃ  تعال���ى:  وق���ال   ،
(1(

{ ۆئۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
، فالري���اء من 

(2(
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ }

�صف���ات المنافقين الذي���ن اأخبرنا اهلل عنهم اأّنهم ف���ي الدرك الأ�صفل من الن���ار، وكفى بهذا واعظًا 

للم�صلم العاقل  قال مولنا اأمير الموؤمنين Q: »ثالث عالمات للمرائي: ين�صط اإذا راأى النا�ض، 

. فقد يعمل الإن�صان عماًل خال�صًا لوجه 
(3(

ويك�صل اإذا كان وحده، وُيحّب اأن ُيحمد في جميع اأموره«

اهلل تعال���ى، وقد ينال بهذا العمل علو الرتبة عند اهلل تعالى، وقد يلحقه بجوار النبيين وال�صديقين، 

ونف����س هذا العمل اإذا كان الإن�صان مرائي���ًا فيه، فاإّن عاقبته البعد عن ذلك الجوار العزيز والرد اإلى 

زم���رة العا�صي���ن ب�صبب الرياء. وله���ذا فالموؤمن دائم الحر�س على البعد ع���ن كل �صبب يوؤّدي للوقوع 

ف���ي الري���اء، ويدفعه بكل ما اأوتي من عل���م عندما يخطر بقلبه، وتراه حري�ص���ًا على اإخفاء العبادات 

الم�صتحب���ة،  وم�صارع���ًا بالبعد ع���ن مجال�صة المّداحين واأه���ل الرياء، وعالمًا اأّن م���ن اأ�صباب الرياء 

ال�صع���ور بالل���ّذة والتنّعم عندما يمدحه النا�س، فمن كمال توا�صعه للرب عّز وجّل واإظهار العبودية له 

ل يقب���ل المدح والثناء من المّداحين من المنافقين والمداهنين، وّفقنا اهلل واإياكم لمرا�صيه والبعد 

عن معا�صيه، و�صلى اهلل على �صيدنا محمد واآله الطاهرين.

)1) �صورة البقرة، الآية 264.
)2) �صورة الن�صاء، الآية 142.

)3)   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 1، �س 73.
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ال يجزعون
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 Q روي ع��ن الإم��ام الباقر

ف��ي و�صي��ة لتلمي��ذه و�صاحبه 

جاب��ر ق��ال: »و�إن ُذمم��ت، فال 

.
تجزع«)1)

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 164.

مقّدمة.¤¤

الذم لغة. ¤¤

الجزع لغة.¤¤

العاقل ل يجزع.¤¤

المخل�ض الحقيقي.¤¤

اأهّمية الوقوف على عيوب النف�ض. ¤¤

ترك الجزع من الحّق. ¤¤

الثواب المّجاني.¤¤



مقّدمة 
اأر�ص���ل اهلل ع���ّز وجّل اأنبياءه ور�صله الك���رام عليهم ال�صالة وال�صالم ل�صتنق���اذ الب�صر من براثن 

ال�ص���رك وال�صيط���ان ولن�صيح���ة اأقوامهم لما فيه خيره���م و�صعادتهم في الدني���ا والآخرة، فقال اهلل 

تعالى في كتابه الكريم حاكيًا عن نبيه نوح Q: {ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

، فتبّي���ن اأّن���ه يجب على النا�صح اأن يكون عالمًا بما ين�صح به، وقال اهلل تعالى حاكيًا 
(1(

ڳ ڳ ڳ }
:Q قول نبّيه هود

، ونق���ل اهلل تعالى ما قاله نبيه �صالح Q لقومه: 
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }

.
(3(

{ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ }

والن�صيحة هي: الإخال�س وتخلي�س ال�صيء من ال�صوائب مع اإ�صالح العمل، والن�صيحة في ال�صرع 

كلمة جامعة تت�صّمن قيام النا�صح للمن�صوح له ببيان وجوه الخير اإرادة وعماًل، والنا�صح مح�صن كما 

ق���ال اهلل تعال���ى: {ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

، اإذًا فالنا�صح الم�صفق مح�صن 
(4(

ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ }
والمح�صن���ون اأجرهم عند اهلل عظيم، وكان داأب اأنبي���اء اهلل ور�صله R تقديم الن�صح والإر�صاد 

اإل���ى الخير، وكذل���ك داأب اأو�صيائهم الك���رام والُخّل�س من اأتباعهم R، ولكّنه���م لم يالقوا من 

اأعدائهم اإل التهمة والأذية بعد الكفر بما اأنزل اهلل تعالى، وكذلك لم ينالهم من المنافقين والف�صقة 

والم�صتهترين اإل الذم والتنق�س، وال�صخط والمالمة، فال تجزع اأيها النا�صح اإن وجدت اأقوامًا ذّموك 

لن�صحك لهم، اأو ل يحبون قولك من الن�صيحة، فقد ذّموا ر�صل اهلل تعالى واأو�صياءهم من قبلك.

الذم لغة 
ق���ال اأحمد بن فار�س في مقايي�س اللغة: »الذم: الذال والميم في الم�صاعف اأ�صٌل واحد يدلُّ على 

)1) �صورة الأعراف، الآية 62.

)2) �صورة الأعراف، الآية 68.

)3) �صورة الأعراف، الآية 79.
)4) �صورة التوبة، الآية 91.
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.
(1(

ه، فهو ذميٌم ومذموم، اإذا كان غير حميد« خالِف الحمد. يقال َذَمْمُت فالنًا اأُذمُّ

وق���ال ابن منظور ف���ي ل�صان العرب: »الذم: نقي����س المدح وَذمَّ َيُذمُّ َذّمًا وه���و اللوم في الإ�صاءة، 

. وذم ال�صخ�س: عابه، وهجاه، ولمه، وانتق�صه.
(2(

ة: المالمة« مُّ والَمذموم واحد، والَمَذمَّ والذَّ

الجزع لغة
ِرف  اغ���ب الأ�صفهاني: »الجزع اأبلغ من الحزن، فاإّن الحزن ع���ام، والَجَزع هو: ُحْزن َي�صْ ق���ال الرَّ

.
(3(

ا هو ب�صدده، وَيْقَطعه عنه« الإن�صان عمَّ

والجزع نقي�س ال�صبر، والجزوع �صّد ال�صبور، ويقال: جزع فالن يجزع جزعًا وجزوعا اإذا �صعف 

عن حمل ما نزل به، ولم يجد �صبرًا، قال اهلل تعالى: {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

.
(4(

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ......}

العاقل ال يجزع
تحّدثن���ا في الدرو�س ال�صابق���ة حول بع�س دللت و�صّية الإمام الباق���ر Q يقول فيها لجابر: 

ْب،  ْبَت َفال َتْغ�صَ ي���َك ِبَخْم�ٍض: اإِْن ُظِلْمَت َفال َتْظِلْم، َواإِْن َخاُنوَك َفال َتُخْن، َواإِْن ُكذِّ و�صِ
ُ
»َي���ا َجاِب���ُر... اأ

َواإِْن ُمِدْحَت َفال َتْفَرْح«، وقد قّدمنا بحدود ما وّفقنا اهلل تو�صيحًا للو�صاية الأربع الأولى.»اأّما و�صّية 

ح الإمام Q الجملة الأخيرة  الإم���ام Q الخام�ص���ة فهي: »َواإِْن ُذِمْمَت َفال َتْجَزْع«، فق���د و�صّ

ْر ِفيَما ِقيَل ِفيَك؛ َفاإِْن َعَرْفَت ِمْن َنْف�ِصَك َما ِقيَل ِفيَك َف�ُصُقوُطَك  فقال: »َواإِْن ُذِمْمَت َفال َتْجَزْع، َوَفكِّ

ا ِخْف���َت ِمْن �ُصُقوِطَك ِمْن  يَبًة ِممَّ ْعَظ���ُم َعلَْيَك ُم�صِ
َ
ِبَك ِمَن اْلَحقِّ اأ ِم���ْن َعْي���ِن اهلِل عّز وج���ّل ِعْنَد َغ�صَ

ْن َيْتَعَب َبَدُنَك« اأي: »اإذا 
َ
ْعُي���ِن النَّا����ِض، َواإِْن ُكْن���َت َعلَى ِخالِف َما ِقيَل ِفيَك َفَثَواٌب اْكَت�َصْبَتُه ِمْن َغْيِر اأ

َ
اأ

واجهك اأحد ب�صوء الكالم فال تجزع! وفّكر فيما اإذا كان ما قيل فيك حّقاً اأم باطاًل ؟ فاإن كان حّقاً 

ف���ال تنزع���ج؛ لأّن���ك اإذا انزعجت، فاإّنما تنزعج من اأمر هو حّق، وه���ذا ُي�صقطك من عين اهلل، فاإّنه 

ل قيم���ة عن���د اهلل تعال���ى لمن ي�صت���اء وينزعج من الحّق، واأّم���ا اإذا كان ما قيل في���ك باطاًل، فاعلم 

اأّن ثواب���اً �صُيكت���ب ل���ك في �صحيفة اأعمالك اإزاء هذا الذّم ب���ال جهد ول تعب، وهذا اأي�صاً لي�ض مّما 

)1)   اأحمد بن فار�س بن زكريا، مقايي�س اللغة، ج 2، �س 245.
)2)   محمد بن مكرم بن منظور، ل�صان العرب، ج 12، �س 220.

)3)   الح�صين بن محمد بن المف�صل، مفردات األفاظ القراآن، ج 1، �س187، ط: دار القلم، دم�صق.
)4) �صورة المعارج، الآيات 19 - 22.
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.
(1(

يدعو اإلى النزعاج«

قال مولنا اأمير الموؤمنين Q في بع�س خطبه: »اأّيها النا�ض اعلموا اأّنه لي�ض بعاقل من انزعج 

. فالعاقل من ي�صع الأ�صياء في موا�صعها 
(2(

من قول الزور فيه، ول بحكيم من ر�صي بثناء الجاهل عليه«

ويعل���م عاقبة الأم���ور ومبادءها ومنافعها وم�صارها، فال محالة يتحّم���ل ال�صبر على النوائب وال�صكون 

ف���ي الم�صائ���ب ول ي�صطرب من قول الزور والكذب فيه، ول يجزع من الفتراء عليه واإن كان ذلك بلية 

عظيمة لعلمه بنور عقله باأن اأمثال ذلك من الم�صائب بعد وقوعها ل ينفعه اإل ال�صبر وال�صكون واللجاأ 

اإل���ى اهلل تعالى، واأن للحزن والجزع وال�صطراب م�صائب اأخرى مهلكة، في�صبر وي�صكن ويفّو�س اأمره 

واأمر خ�صمه الفا�صق الكاذب اإليه �صبحانه ليكت�صب بذلك اأجر ال�صابرين، ويحفظ نف�صه عن الهالك، 

 .
(3(

فمن انزعج وا�صطرب وتحّرك نحو النتقام علم اأّنه لي�س بعاقل لجهله م�صّرة ذلك ومنافع ال�صبر

المخلص الحقيقي
»نالح���ظ اأّن الإم���ام Q لم ي�ص���ف على الن�صائ���ح الأربع ال�صابق���ة �صيئًا لكّنه ل���م يكتف في 

الخام�ص���ة بقوله: »َواإِْن ُذِمْمَت َفال َتْجَزْع« بل اأردفها بالتو�صيح. فما فرق هذه الجملة عن �صابقاتها؟ 

ولماذا اكتفى في الجمل الأربع ال�صابقة بذكر الن�صيحة من دون تو�صيح؟

وفق���ًا للظاه���ر وفيما يّت�صل بالمديح ف���اإّن المرء ل يتوّقع اأن يمتدحه الجمي���ع، بل ول يرى لنف�صه 

مثل هذا الحّق. اأّما بخ�صو�س الذّم، فهو ل ينتظر اأن يذّمه اأو يقّرعه اأحد. فالمدح بذاته لي�س عيبًا، 

خ�صو�ص���ًا اإذا كان م���ن اأجل التعري���ف بالحّق والإعانة عل���ى طريق ال�صواب. فال يك���ون مدح امرئ 

مذمومًا اإّل اإذا اّتخذ طابع التمّلق والإطراء الزائف. اأّما فيما يتعّلق بالذّم فالإن�صان يرى اأّن من حّقه 

اأن ل يذّمه الآخرون، وهو ب�صكل طبيعّي ي�صتاء عند التعّر�س للمالمة.

ومن هنا، فاإّن اإهانة الآخرين، وال�صتهزاء بهم، ون�صبة العيوب اليهم، وغيبتهم، ورميهم بمختلف 

التهم حرام، فانزعاج الإن�صان من هذا الأمر يرجع اإلى �صعوره باأّن حّقًا قد �ُصلب منه ؛ كما هو الحال 

فيم���ا يتعّل���ق ب�صائر الحقوق، فعندما ُيغت�صب من المرء حّق فاإّن���ه - ب�صكل طبيعي - ي�صتاء، وكذا اإذا 

اأ�ص���يء اإليه بقول ل �صّيما اإذا كان ذلك بح�صور الآخرين. وبناًء على ذلك تحتاج الن�صيحة الخام�صة 

)1)   من محا�صرة لآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدي األقاها )دامت بركاته( بتاريخ 6 اآب 2011م.
)2)   ال�صي���خ الكلين���ي، الكاف���ي، ج 1، �س51،  تحقي���ق وتعليق علي اأكبر الغفاري، ن�ص���ر دار الكتب الإ�صالمية � طه���ران، ط5، مطبعة حيدري، 

1363�س، باب رواية الكتب ،الحديث...، ح14.
)3)   المولى محمد �صالح المازندراني، �صرح اأ�صول الكافي، ج 3، �س206، �صبط وت�صحيح ال�صيد علي عا�صور، طبع ون�صر دار اإحياء التراث 

العربي - لبنان، ط 1، 2000م، باب النوادر.  
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اإل���ى مزي���د من التاأكيد على اأّنه: حذار في مثل هذه المواطن من اأن تغ�صب وتثور! ومن هذا المنطلق 

���ح Q لجابر، في هذا الم���ورد كيفّية كبح �َصورة الغ�ص���ب بقوله: »اإذا ذّم���ك اأحد، ففّكر  فق���د و�صّ

.
(1(

بالأمر، وُقل لنف�صك: هل اإّن ما يقوله �صحيح؟ وهل اأنا هكذا حّقا«؟

المع���روف والم�صهور م���ن �صير اأنبياء اهلل ور�صله الك���رام واأو�صيائهم R توجيهاتهم الدائمة 

لالإن�ص���ان اأن ُيحا�صب نف�صه كل يوم وليلة، كما مر ف���ي الأخبار، فعند الم�صاء ينظر ويتفّكر فيما عمل 

ر فيه من طاعاته، وم���ا اأتى به من �صيئات���ه، في�صتغفر اهلل، ويحمده  ب���ه ف���ي اليوم و�صاعاته وم���ا ق�صّ

ا�صت���دراكًا لم���ا فات منه م���ن الح�صنات وا�صتمح���اء لما اأثبت ف���ي دفاتر اأعماله م���ن ال�صيئات، وفي 

ال�صبح يتفّكر لما جرى في ليله من الغفالت وفات منه من الطاعات، فيتالفى ذلك بالذكر والدعاء 

وال�صتغف���ار، ويتوب اإل���ى رّبه العالم بالخفايا والأ�صرار، فقد روي ع���ن مولنا الإمام الح�صن بن علي 

المجتب���ى ع���ن جّده ر�صول اهلل P: »ل يكون العب���د موؤمناً حتى ُيحا�صب نف�ص���ه اأ�صّد من محا�صبة 

 وقال مولنا الإم���ام مو�صى الكاظم Q: »لي����ض مّنا من لم 
(2(

ال�صري���ك �صريك���ه، وال�صي���د عبده«

.
(3(

ُيحا�صب نف�صه كل يوم«

فطوب���ى ل���ذي قلب �صليم اأط���اع من يهديه وتجّن���ب ما يردي���ه، فيدخل مدخل الكرام���ة، فاأ�صاب 

�صبي���ل ال�صالم���ة يب�ص���ر بب�صره، واأطاع ه���ادي اأم���ره. ويمكننا الق���ول اإّن زبدة المخا����س في �صرح 

وبي���ان و�صي���ة مولنا الإمام الباقر محمد ب���ن عليL: »َواإِْن ُمِدْح���َت َفال َتْف���َرْح، َواإِْن ُذِمْمَت َفال 

َتْج���َزْع« ق���د جاءت عل���ى ل�صان ولده الإمام اأب���و عبد اهلل جعفر بن محم���د ال�صادق Q فقال في 

ف�ص���ل خطاب���ه وجليل جوابه: »ل ي�صير العبد عب���داً خال�صاً هلل عّز وجّل حت���ى ي�صير المدح والذم 

عن���ده �ص���واء، لإن المم���دوح عن���د اهلل عّز وج���ّل ل ي�صير مذموم���اً بذّمهم، وكذل���ك المذموم، فال 

تف���رح بم���دح اأح���د، فاإّن���ه ل يزيد ف���ي منزلتك عن���د اهلل، ول ُيغنيك ع���ن المحكوم ل���ك، والمقدور 

علي���ك، ول تح���زن اأي�ص���اً ب���ذّم اأح���د فاإّنه ل ينق�ض عنك ب���ه ذرة، ول يحّط عن درج���ة خيرك �صيئاً، 

)4)، وم���ن ل يق���در 
واكت���ف ب�صه���ادة اهلل تعال���ى ل���ك، وعلي���ك، ق���ال اهلل ع���ّز وج���ّل: {جح مح جخ}

عل���ى �ص���رف ال���ذّم عن نف�ص���ه، ول ي�صتطيع عل���ى تحقيق المدح ل���ه، كيف ُيرجى مدح���ه اأو ُيخ�صى 

ذّم���ه، واجع���ل وج���ه مدحك وذّمك واحداً، وقف ف���ي مقام تغتنم به مدح اهلل ع���ّز وجّل لك ور�صاه، 

 ف���اإّن الخل���ق ُخلق���وا م���ن العجي���ن م���ن م���اء مهي���ن، فلي����ض له���م اإل م���ا �صع���وا ق���ال اهلل ع���ّز وجّل: 

)1)   من محا�صرة ل�صماحة اآية ال�صيخ م�صباح اليزدي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 6 اآب 2011م )بت�صّرف(.
)2)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 67، �س 72.

)3)   م. ن، ج 68، �س 259.
)4) �صورة الن�صاء، الآية 79.
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)1)، وق���ال عّز وج���ّل: {ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
{مئ ىئ يئ جب حب خب }

  .(3(
 
(2(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ }

أهّمية الوقوف على عيوب النفس 
»يّت�ص���ف الإن�ص���ان - ب�صكل طبيعّي - بحّب الذات ول يرغب في اأن يرى في نف�صه نق�صًا، اأو عيبًا، 

اأو ذنب���ًا. وحّتى عندما يرتكب المع�صية في العلن، فهو يختلق لنف�صه المبّررات ويحاول اإقناعها باأّنه 

يمتلك الحّق في هذا الت�صّرف، اأو عندما يكون غير مّطلع على اأمر وقد �ُصئل عنه فهو يحاول الإجابة 

ب�صكل ل َي�صعر معه المقابُل بجهله، كي ل يقول �صراحة: ل اأعلم! 

وه���ذا ال�صلوك يدّل عل���ى اأّن الإن�صان بطبيعته �صديد الحّب لنف�ص���ه، ول يوّد اأن يقف على عيوبه. 

ول���ذا فعندما يعيبه اأحٌد ّم���ا فاإّن اأّول ما يتبادر اإلى ذهنه هو اأّن هذا ال�صخ�س يكذب واأّنني بريء من 

ه���ذا العي���ب. فكثيرًا ما توجد في المرء عيوب تكون غائبة عن باله؛ لأّن من جملة حيل النف�س - التي 

ُتع���ّد موجودًا عجيبًا اإلى اأبع���د الحدود - هي �صترها لعيوب الإن�ص���ان ونقائ�صه حّتى عن نف�صه، فهي 

اأحيانًا تجعل الأمر م�صتبهًا على الإن�صان نف�صه فُتظهر نف�صه له ب�صكل ل ُي�صّدق معه اأّنه اإن�صان �صّيئ. 

ْر ِفيَما ِقيَل ِفيَك«، اأي: اإّن وجود هذا العيب فيك اأو  وم���ن هن���ا يقول اأبو جعفر الباقر Q: »َفكِّ

عدمه مبهم بع�س ال�صيء حّتى بالن�صبة لك، وقد ل ُت�صّدق بوجوده من دون تفكير وتاأّمل، فاإّن الكثير 

م���ن الرذائل كالح�صد، والتكّبر، والأنانية موجودة، واإن كان���ت بمراتب �صعيفة، عند كثير من النا�س 

.
(4(

لكّنهم غير م�صّدقين بذلك«

اإن �صرورة التفّكر للوقوف على عيوب النف�س، يحّتم علينا ويوّجهنا لل�صير برحلة البحث في كتاب 

اهلل تعال���ى ويو�صلنا اإلى قوله �صبحان���ه: {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

، ق���ال الراغب الأ�صفهاني: »اأ�ص���ل الزكاة النمو الحا�صل من بركة اهلل تعالى - اإلى اأن قال 
(5(

ې}
-: وتزكي���ة الإن�ص���ان نف�ص���ه �صربان: اأحدهما: بالفعل وه���و محمود، واإليه ق�صد بقول���ه: قد اأفلح من 

تزك���ى، والثاني بالق���ول كتزكيته لعدل غيره، وذلك مذم���وم اأن يفعل الإن�ص���ان بنف�صه، وقد نهى اهلل 

تعال���ى عنه فق���ال: ل تزكوا اأنف�صكم، نهيه عن ذل���ك تاأديب لقبح مدح الإن�ص���ان نف�صه عقاًل و�صرعًا، 

)1) �صورة النجم، الآية 39.

)2) �صورة الفرقان، الآية 3.
)3) م. ن، ج 70، �س 294 ـــ 295.

)4) من محا�صرة ل�صماحة اآية ال�صيخ م�صباح اليزدي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 6 اآب 2011م.
)5) �صورة الن�صاء، الآية 49.
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 .
(1(

ولهذا قيل لحكيم: ما الذي ل يح�صن واإن كان حّقًا؟ فقال: مدح الرجل نف�صه«

وفي هذا المو�صع يطيب لنا اأن ننقل كالمًا نفي�صًا ل�صاحب تف�صير الميزان العالمة الطباطبائي 

اأعل���ى اهلل مقامه حي���ث يقول: »قول���ه تعال���ى: {ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې } اإ�صراب عن 

تزكيته���م لأنف�صه���م، ورّد لهم فيما زك���وه، وبيان اأّن ذلك من �صوؤون الربوبي���ة يخت�س به تعالى، فاإن 

الإن�ص���ان واإن اأمكن اأن يت�صف بف�صائ���ل، ويتلّب�س باأنواع ال�صرف وال�ص���وؤدد المعنوي غير اأن اعتناءه 

بذل���ك واعتماده عليه ل يت���م اإل باإعطائه لنف�صه ا�صتغناء وا�صتقالًل، وه���و في معنى دعوى الألوهية 

وال�صركة مع رب العالمين، واأين الإن�صان الفقير الذي ل يملك لنف�صه �صّرًا ول نفعًا، ول موتًا ول حياة 

وال�صتغناء عن اهلل �صبحانه في خير اأو ف�صيلة؟ والإن�صان في نف�صه وفي جميع �صوؤون نف�صه، والخير 

ال���ذي يزع���م اأنه يملكه، وجميع اأ�صب���اب ذلك الخير، مملوك هلل �صبحانه مح�ص���ًا من غير ا�صتثناء، 

فماذا يبقى لالإن�صان؟ وهذا الغرور والإعجاب الذي يبعث الإن�صان اإلى تزكية نف�صه هو العجب الذي 

ه���و م���ن اأمهات الرذائل، ثم ل يلب���ث هذا الإن�صان المغرور المعتمد عل���ى نف�صه دون اأن يم�س غيره، 

فيتوّل���د من رذيلته هذه رذيلة اأخرى، وهي رذيلة التكّبر، ويتّم تكّبره في �صورة ال�صتعالء على غيره 

من عباد اهلل، في�صتعبد به عباد اهلل �صبحانه، ويجري به كل ظلم  وبغي بغير حق وهتك محارم اهلل 

وب�ص���ط ال�صلط���ة على دماء النا�س واأعرا�صه���م واأموالهم، وهذا كل���ه اإذا كان الو�صف و�صفًا فرديًا، 

واأما اإذا تعّدى الفرد و�صار خلقًا اجتماعيًا و�صيرة قومية، فهو الخطر الذي فيه  هالك النوع وف�صاد 

.
(2(

الأر�س، وهو الذي يحكيه تعالى عن اليهود اإذ قالوا: {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ }

فم���ا كان لب�ص���ر اأن يذكر لنف�صه من الف�صيلة ما يمدحه���ا به �صواء كان �صادقًا فيما يقول اأو كاذبًا 

لأّنه ل يملك ذلك لنف�صه لكن اهلل �صبحانه لّما كان هو المالك لما مّلكه، والمعطي الف�صل لمن ي�صاء 

وكي���ف ي�ص���اء كان له اأن يزّكي من �ص���اء تزكية عملية باإعطاء الف�صل واإفا�ص���ة النعمة، واأن ُيزّكي من 

.
(3(

ي�صاء تزكية قولية يذكره بما يمتدح به، وي�صرفه ب�صفات الكمال كقوله في اآدم ونوح...«

ترك الجزع من الحق 
�صيب بم�صيبة تراه وقد اأذهب الجزع 

ُ
بع�س النماذج من الب�صر اإذا اأ�صاء النا�س اإليه وذّموه اأو اإذا اأ

�صب���ره واأذهل عقله وحال بينه وبين الفهم والإفهام والقول والإ�صماع، ويغيب عنه اأن الم�صائب التي 

)1) الح�صين بن محمد بن المف�صل، مفردات األفاظ القراآن، ج 1، �س 436 ــ 437، ط: دار القلم، دم�صق.
)2) �صورة اآل عمران، الآية 75.

)3) العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطباطبائي، تف�صير الميزان، تف�صير �صورة الن�صاء، الآية 49، ج 4، �س 373.
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ُت�صي���ب الإن�صان في نف�صه اأو ماله اأو في اأ�صرت���ه،اأو في مجتمعه لي�صت �صّرًا مح�صًا، يوجب الجزع بل 

هي خير للموؤمن اإن اأح�صن تلّقيها والتعامل معها، قال النبي P لأبي ذر الغفاري ر�صوان اهلل عليه: 

 ،
(1(

ْبِر، واأنَّ الَفَرَج َمَع الَكْرِب، واأنَّ َمَع الُع�ْصِر ُي�صراً« َر َمَع ال�صَّ »َواْعلَْم اأنَّ النَّ�صْ

روى اإبراهي���م ب���ن م�صعود قال: كان رجل من تجار المدينة يختل���ف اإلى جعفر بن محمد ]الإمام 

ال�ص���ادق[ L، فيخالطه، ويعرفه بح�صن الحال، فتغّيرت حاله، فجعل ي�صكو ذلك اإلى جعفر بن 

محمد Q، فقال جعفر: 

َي����وم����ًا �����رَت  ع�����������صِ
ُ
اأ َواإِن  َت�����ج�����َزع  ��وي��لَول  ����َرت ف���ي ال�����َزَم�����ِن ال��طَّ ي���������صَ

َ
َف���َق���د اأ

ُك�������ف�������ٌر ال�����َي�����اأ������سَ  َف������������اإِنَّ  ������س 
َ
َت�����ي�����اأ َق����ل����ي����ِلَل  ِم���������ن  ُي�����غ�����ن�����ي   

َ َ
اهلل َل��������َع��������لَّ 

����ص���وء  ظ�������ّن  ��������َك  ِب��������َربِّ ������َن  َت������ُظ������نَّ ِب����ال����َج����م����ي����ِلَول  ول�������������ى 
َ
اأ  

َ َ
اهلل َف���������������اإِنَّ   

.
(2(

قال اإبراهيم بن م�صعود: فخرجت من عنده واأنا اأغنى النا�س

والإم���ام Q يتابع ف���ي و�صيته فيقول: اإذا و�صلت بتفكيرك اإلى نتيج���ة تقول اإّن هذا العيب 

موج���ود في���ك فعاًل، لكّنك كنت ُتخفيه ول ُتحّب اأن ُيعلن عل���ى المالأ، فاإّن ما فعله هذا ال�صخ�س - 

بغ�ّس النظر عن كونه قد ارتكب محّرمًا و�صُيعاَقب عليه - قد بّين لك حقيقًة. فهل عليك - يا ترى 

- اأن ت�صج���ر وتغ�صب م���ن اكت�صافك للحقيقة؟! فاإن اأنت فعلت ذل���ك كان فعلك اأ�صواأ من �صابقه؛ 

لأّن���ه اإذا عل���م الإن�صان بعيبه فاأنكره، كان اإنكاره هذا ع���ن عمد و�صيوؤّدي اإلى �صقوطه من عين اهلل 

اأكث���ر م���ن ذي قبل، و�صوف لن ينظ���ر اهلل اإليه نظرة لطف ورحمة، فلماذا تخ���اف من الذّم اإذن؟ 

ه���ل تخاف اأن ُي�صيء النا�س الظ���ّن بك، فت�صقط من اأعينهم وتفقد �صمعتك ووجاهتك بينهم؟ هل 

تخ�ص���ى م���ن اأن ُت�صّكل هذه الإ�صاءة مانعًا من ا�صتمرارك في اأعم���ال الخير فال ت�صتطيع بعدئذ اأن 

ُتقّدم ما كنت ُتقّدم من خدمات للعباد؟ اأم اإّنك تخاف من اأن ُتحرم من خدمة النا�س وم�صاعدتهم 

لك؟ لكن اأّيهما اأ�صواأ: اأن ت�صقط من اأعين النا�س اأو ت�صقط من عين اهلل عّز وجّل؟ فَمن هم النا�س 

ف���ي مقاب���ل اهلل تعالى كي ُيعيرهم الإن�ص���ان كّل هذه الأهّمية؟ فالمهّم ه���و اأن ل ي�صقط المرء من 

عي���ن الباري عّز وجّل، فاإّن���ك اإن غ�صبت في هذا المقام، ف�صت�صقط من عين اهلل، و�صُتبتلى باأ�صواأ 

مّما خفت منه. 

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 74، �س 88.
)2)   اأحم���د ب���ن الح�صين البيهقي، �صعب الإيم���ان، ج 7، �س 207، تحقيق محمد ال�صعيد بن ب�صيوني زغل���ول، ن�صر دار الكتب العلمية - لبنان، 

ط 1، 1410هـ.
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الثواب المّجاني 
اأّم���ا اإذا ق���ادك تفكيرك اإلى اأّن���ه ل اأ�صا�س لكّل هذه الإ�ص���اءات، �صواء اأكان الم�ص���يء مخطئًا في 

الفه���م، اأو تعّمد الإ�صاءة كذبًا، فاإّنه �صُيكتب لك في �صحيف���ة اأعمالك ثواٌب في كلتا الحالتين. ولي�س 

ف���ي ذلك ما يثي���ر ال�صتياء والنزعاج، )والجزع(. بل اإْن ذّموك بما ه���و لي�س فيك،  فعليك اأن تفرح 

.
(1(

ب، بل اإّن ذلك مّما يوجب ال�صكر اأي�صًا لظفرك بثواب من غير تعب ول ن�صَ

اأيه���ا الموؤمن اإذا ذّم���وك وعابوك فال تجزع اأو تجازهم بفعلهم، فاإن ذلك يوجب زيادة خ�صونتهم 

وذمه���م بل اأعطهم م���ن الإ�صاءة اإليك على �صبيل القر�س في ذّمتهم لت�صتوفيه منهم يوم حاجتك في 

القيام���ة.. قال الإم���ام ال�صادق Q: »اأغلق اأبواب جوارحك عّما يقع �ص���رره اإلى قلبك ويذهب 

بوجاهت���ك عن���د اهلل، ويعقب الح�صرة والندامة ي���وم القيامة، والحياء عّما اجترحت من ال�صيئات، 

والمت���ورِّع يحت���اج اإل���ى ثالث���ة اأ�ص���ول: ال�صف���ح عن عث���رات الخل���ق اأجم���ع، وترك خطيئت���ه فيهم، 

.
(2(

وا�صتواء المدح والذم...«

 Q قال عي�صى بن مريم« :P قال: قال ر�صول اهلل R وروي عن الإمام ال�صادق عن اآبائه

ليحيى بن زكريا Q: اإذا قيل فيك ما فيك، فاعلم اأنه ذنب ذكرته، فا�صتغفر اهلل منه، واإن قيل 

.
(3(

فيك ما لي�ض فيك فاعلم اأنها ح�صنة ُكتبت لك لم تتعب فيها«

)1)   من محا�صرة األقاها اآية ال�صيخ م�صباح اليزدي بتاريخ 6 اآب 2011م )بت�صرف(.
)2)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 67، �س 307، نقاًل عن م�صباح ال�صريعة.

)3)   م.ن، ج 14، �س 288.





امل���������������������ح���������������������اور:ن�������������ص ال������و�������ص������ّي������ة

ألهل البيتR موالون

7

 Q الباقر الإم��ام  عن  روي 

و�صاحبه  لتلميذه  و�صية  في 

ِبَك  تَْذَهبَنَّ  ال  َجاِبُر!  »يَا  جابر: 

ُجِل �أَْن يَُقوَل  �لَْمَذ�ِهُب، َح�ْضُب �لرَّ

َو�أَتََوالُّه ثُمَّ ال يَُكوَن َمَع  �أُِحبُّ َعِليّاً 

.
َذِلَك َفعَّااًل«)1)

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 67، �س 98.

مقّدمة.¤¤

اأهّمية ومنزلة الولية.¤¤

لوازم الولية.¤¤

من �صفات ال�صيعة.¤¤

¤¤.Q تحذيرات المع�صومين



المقّدمة 
يق���ول الإم���ام الباقر Q في نف����س الحديث حول المو�ص���وع ذاته: »َي���ا َجاِب���ُر! ل َتْذَهَبنَّ ِبَك 

.
(1(

اًل« َتَوّلُه ُثمَّ ل َيُكوَن َمَع َذِلَك َفعَّ
َ
ِحبُّ َعِلّياً َواأ

ُ
ْن َيُقوَل اأ

َ
ُجِل اأ اْلَمَذاِهُب، َح�ْصُب الرَّ

 ف���اإذا ظّن الرج���ل اأّنه يكون من موالينا اأهل البيت باإظهاره الح���ّب لأمير الموؤمنين Pف�صنبادر 

اإل���ى �صوؤاله: ه���ل اأن مقام علّي Q عند اهلل اأعل���ى اأم مقام محّمد P؟ فم���ن الوا�صح اأّن مقام 

ِحبُّ َر�ُص���وَل اهلِل، َفَر�ُصوُل اهلِل Pَخْيٌر 
ُ
نِّي اأ ر�ص���ول اهلل Pاأعلى من مقام علّي Q: »َفلَْو َقاَل: اإِ

 .
(2(

»Q ٍِّمْن َعِلي

اإذن فم���ن اأراد اأن يك���ون م���ن اأهل الولية فاّن���ه يتعّين عليه اأن يكون تابع���ًا لالإمام Q بالقول 

والفع���ل، اأي ينبغي اأن تكون محّبة الإمام في قلوبك���م واآثار هذه المحّبة ظاهرة في �صلوككم، فمجّرد 

ال���كالم والّدع���اء ل ُيجدي نفع���ًا. اإذن، فماذا ن�صنع؟ ُيجيب Q: »َم���ْن َكاَن هلِل ُمِطيع���اً َفُهَو َلَنا 

.
(3(

» ياً َفُهَو َلَنا َعُدوٌّ ، َوَمْن َكاَن هلِل َعا�صِ َوِليٌّ

»فالذي���ن يع�ص���ون اهلل عّز وجّل فه���م اإّنما يعادوننا اأه���ل البيت ولي�صوا من اأوليائن���ا. فاإن كانوا 

اأولياءن���ا فينبغي اأن ُتماثل �صيرُتهم �صيرَتنا واأن يّتبعون���ا. وبطبيعة الحال فاإّن للولية مراتَب واإّن هذه 

المرتب���ة التي يذكرها الإمام الباقر Q وهي »اتباعن���ا حذو النعل بالنعل« هي المرتبة العليا من 

مرات���ب الولي���ة وهي المرتبة التي كان ي�صعى لنيلها َمن هم من اأمثال جابر. فاإّنه لمثل هذا الرجل - 

.
الذي عّلمه الإمام Q خم�صين األف حديث ل يحّق له نقل واحٍد منها«)4)

)1)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 74.
)2)  م.ن.

)3)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 15، �س 232 ـ 248.
)4)  من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 6 اآب 2011م.
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أهّمية ومنزلة الوالية
عطي���ت اإمامة وولية الأئمة 

ُ
ل���م ُيع���َط اأ�صل من اأ�صول الدين بعد التوحي���د والنبوة اأهمية بالغة كما اأ

الطاهرين من اأهل بيت ر�صول اهلل P، فقد ت�صّدى علماء مدر�صة اأهل البيت R وعلى مّر الأزمان 

لبي���ان الأدلة النقلي���ة والعقلية على اأ�صل اإمامته���م ووليتهم، ومن ثم م�صتلزمات ه���ذه الولية التي هي 

بالأ�ص���ل ولية اهلل تعال���ى ور�صوله P، وكان م�صتندهم في كل ذلك كت���اب اهلل المجيد وال�صنة النبوية 

المطه���رة، وم���ن ثم اأفعال اأئم���ة الهدى وتقريراته���م وحديثهم R الذي هو حدي���ث ر�صول اهلل كما 

ق���ال مولنا الإمام جعفر ب���ن محمد ال�صادق L: »حديثي حديث اأبي، وحديث اأبي حديث، جدي، 

وحدي���ث ج���دي حدي���ث الح�صي���ن، وحدي���ث الح�صين حدي���ث الح�صن، وحدي���ث الح�صن حدي���ث اأمير 

.
(1(

الموؤمنين، وحديث اأمير الموؤمنين حديث ر�صول اهلل P، وحديث ر�صول اهلل قول اهلل عّز وجّل«

واإن اهلل تعال���ى بهدايته وتوفيقه لعلماء مدر�صة اأهل البيت R ي�ّصر لهم � وله الحمد � المجيء 

بالحج���ج ال�صاطعة التي ل تترك خليجة، ول تدع وليجة، فدح�صوا كل اإ�صكال، ودروؤوا كل �صبهة حاول 

اإل�صاقه���ا مخالفوهم بولية الذي���ن اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم تطهي���رًا حّتى اأ�صفر ال�صبح 

ل���ذي عينين وح�صح�س الح���ق لمن ر�صي به دينًا، وقد روي ع���ن اإمامنا الباقر R �صاحب هذه 

.
(2(

الو�صية التي نت�صرف بخدمتها »واهلل، ل يجعل اهلل من عادانا ومن توّلنا في دار واحدة«

لوازم الوالية 
 R اإّن اأه���م ل���وازم الإيمان بهذا الحق ه���و الحّب له، والعم���ل به، فمن الم�صلَّم ب���ه اأّن حّبهم

اإيم���ان وبغ�صه���م والعياذ باهلل ن�ف�اق، و�صّر ذل���ك يكمن في اأمر ر�ص���ول اهلل Pللم�صلمين بالتم�ّصك 

بالثقلي���ن، واقتران العترة بالقراآن يظهر اأن اإيج���اب محّبتهم لئح من معنى قوله تعالى: {ٱ ٻ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
، فاإّن���ه تعال���ى جعل �صك���ر اإنعامه، واإح�صانه بالق���راآن منوطًا بمحبتهم 

(3(
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }

عل���ى �صبي���ل الح�صر، ولعّل اأول ما يخطر بب���ال الأخ الم�صلم، والأخت الم�صلم���ة اأنه ل يوجد م�صلم اأو 

م�صلم���ة على وج���ه الأر�س، اإل وُيحّبان اأهل بي���ت النبي P �صحيح، ولكن هل تعل���م اأيها الم�صلم اأن 

)1)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 1، �س 51.
)2)  القا�ص���ي النعم���ان المغربي، �صرح الأخبار، ج 3، �س 506، تحقي���ق ال�صيد محمد الح�صيني الجاللي، ن�صر وطبع موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي 

- قم.

)3) �صورة ال�صورى، الآية 23.



ُملا64 ْب ِص ُم نو

-)الحب(- اأ�صله الحقيقي هو اللزوم والثبات، كما ن�س على ذلك فقهاء اللغة العربية، منهم اأحمد 

بن فار�س بن زكريا حيث قال: »فالحاء والباء اأ�صول ثالثة، اأحدها اللزوم والثَّبات، والآخر الَحّبة 

م���ن ال�ص���يء ذي الَح���ّب، والثالث و�ص���ف الِق�َصر اإل���ى اأن يقول:)وهو مو�صع ال�صاه���د(: اأّما اللزوم 

.
(1(

فالُحّب والَمحّبة، ا�صتقاقه من اأَحبَّه اإذا لزمه. والُمِحّب: البعير الذي َيْح�ِصر، فيلزُم مكاَنه«

 :Q اإن الموّدة والحّب الحقيقي ُي�صاحبه �صعي عن اإر�صاء المحبوب، قال مولنا اأمير الموؤمنين

»ما عرف اهلل من ع�صاه«، واأن�صد:

ه��������ذا ل����ع����م����رك ف������ي ال�����ف�����ع�����ال ب���دي���عت���ع�������ص���ي الإل����������ه واأن����������ت ت���ظ���ه���ر ح���ّب���ه

ل������و ك�������ان ح�����ّب�����ك ������ص�����ادق�����ًا لأط���ع���ت���ه
(3(

مطيع اأح���������ّب  ل���م���ن  ال����م����ح����ّب  اإّن 

فكيف يمكن اأن يكون المحّب هلل ولر�صوله ولأهل البيت �صادقًا في حّبه، وهو ُيخالفهم في العمل، 

ويعم���ل عل���ى خالف اإر�صاداتهم وتعاليمهم؟ يقول ال�صيخ المظفر رحم���ه اهلل تعالى: اإّن الأئمة من اآل 

البيت R لم تكن لهم هّمة.اإل. تهذيب الم�صلمين وتربيتهم تربية �صالحة كما يريدها اهلل تعالى 

منهم، فكانوا مع كل من يواليهم، وياأتمنونه على �صّرهم يبذلون ق�صارى جهدهم في تعليمه الأحكام 

ال�صرعية وتلقينه المعارف المحمدية، ويعرفونه ما له وما عليه، ول يعتبرون الرجل تابعًا و�صيعة لهم 

اإل اإذا كان مطيع���ًا لأم���ر اهلل مجانبًا لهواه اآخ���ذًا بتعاليمهم واإر�صاداته���م، ول يعتبرون حّبهم وحده 

كافيًا للنجاة كما قد يمّني نف�صه بع�س من ي�صكن اإلى الدعة وال�صهوات ويلتم�س عذرًا في التمّرد على 

طاعة اهلل �صبحانه. اإّنهم ل يعتبرون حّبهم وولءهم منجاة اإل اإذا اقترن بالأعمال ال�صالحة، وتحّلى 

P اأّن ر�صول اهلل Q وقد روى اإمامنا الباقر ،
(3(

الموال���ي لهم بال�صدق والأمانة والورع والتقوى

 ،
(4(

قال: »اإّنه ل ُيدرك ما عند اهلل اإل بطاعته«

ولذلك اأكدوا Q اأن الت�صّيع لهم وموالتهم، هو طاعة اهلل ووليته والتقوى، فمن التزم ذلك، 

فهو لهم ولّي، ومن كان هلل عا�صيًا ومخالفًا، فهو لهم عدّو، حتى لو اّدعى م�صايعتهم، وحاول اأن ي�صّور 

للنا����س اأّن مج���ّرد محّبتهم وممار�صة بع�س الأعمال الب�صيطة، كفيل بغف���ران ذنوبهم، وكان من نتاج 

ع الكثير م���ن الموالين على الت�صاهل في اأمور الّدي���ن، وغّرر بهم واأوقعهم في  دع���واه الباطلة اأن �صجَّ

.R متاهات ل نهاية لها، واأبعدهم كل البعد عن اأهداف الأئمة المع�صومين

)1)  اأبي الح�صين اأحمد بن فار�س بن زكريا، مقايي�س اللغة، ج 2، �س 26.
)2)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 174.

)3)  ال�صيخ محمد ر�صا الم�صفر رحمه اهلل، عقائد الإمامية، �س 167 ـ 168.
)4)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 15، �س 232 ـ 248.
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من صفات الشيعة
يظهر بو�صوح لمن يتتّبع روايات اأهل البيت R ال�صفات الحقيقية لل�صيعة نذكر منها:

1. �صيعتنا من اتقى اهلل:
ف���ي حديث اآخ���ر حّدث به اإمامن���ا اأبو جعفر الباق���ر Q تلميذه النجيب جاب���ر الجعفي، وقد 

�س �صف���ات الأتباع الحقيقيين لأه���ل البيت R وجعل هذه  بّي���ن فيه ماهي���ة المفاهيم التي ُت�صخِّ

المفاهي���م اأو�ص���ح من ال�صم�س في رابعة النهار، فقال Q: »يا جاب���ر اأيكتفي من ينتحل الت�صّيع 

اأن يقول بحّبنا اأهل البيت، فو اهلل ما �صيعتنا اإل من اتقى اهلل واأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر 

اإل بالتوا�ص���ع والتخ�ّص���ع والأمانة، وكثرة ذكر اهلل، وال�ص���وم وال�صالة، والبر بالوالدين، والتعاهد 

للجي���ران م���ن الفقراء واأهل الم�صكنة، والغارمي���ن والأيتام، و�صدق الحديث وتالوة القراآن، وكّف 

 .
(1(

الأل�صن عن النا�ض اإل من خير، وكانوا اأمناء ع�صائرهم في الأ�صياء.�.«

2. �صيعتنا اأهل الطاعة:
ق���ال الإم���ام الباقر Q لجابر: »اأحّب العب���اد اإلى اهلل عّز وجّل اأتقاه���م واأعملهم بطاعته، يا 

جاب���ر واهلل م���ا نتقّرب اإلى اهلل عّز وج���ّل: اإل بالطاعة، وما معنا براءة من النار،ول على اهلل لأحد 

م���ن حّج���ة، م���ن كان هلل مطيعاً فه���و لنا ولي، ومن كان هلل عا�صياً، فهو لنا ع���دو، وما تنال وليتنا 

.
(2(

اإل بالعمل والورع«

3. �صيعتنا زين لنا:
 وروى اأح���د اأ�صحاب ال�صادق Q قال: �صمعت اأبا عبد اهلل  يقول: »عليك بتقوى اهلل  والورع 

والجته���اد و�صدق الحديث واأداء الأمانة وح�ص���ن الخلق وح�صن الجوار، وكونوا دعاة اإلى اأنف�صكم 

بغير األ�صنتكم وكونوا زيناً ول تكونوا �صيناً، وعليكم بطول الركوع وال�صجود، فاإّن اأحدكم اإذا اأطال 

.
(3(

الركوع وال�صجود هتف اإبلي�ض من خلفه وقال يا ويله اأطاع وع�صيت و�صجد واأبيت«

4. �صيعتنا اأهل ال�صالة والقيام هلل:
 وكتب الإمام ال�صادق Q ر�صالة اإلى جماعة من �صيعته كتاب جاء فيه: »وعليكم بالمحافظة 

)1)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 74.
)2)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 15، �س 232 ـ 248.

)3)  محمد �صالح المازندراني، �صرح اأ�صول الكافي، ج 12، �س 395.
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  قانتين كما اأمر اهلل  ب���ه الموؤمنين في كتابه من 
ّ

عل���ى ال�صل���وات وال�ص���الة والو�صطى، وقوم���وا هلل

قبلك���م، وعليك���م بحّب الم�صاكين الم�صلمين، فاإّن من حّقره���م وتكّبر عليهم، فقد زّل عن دين اهلل  

واهلل  له حاقر ماقت، وقد قال اأبونا ر�صول اهلل P: اأمرني رّبي بحّب الم�صاكين الم�صلمين منهم 

واعلموا اأّن من حّقر اأحداً من الم�صلمين األقى اهلل  عليه المقت منه والمحقرة حّتى يمقته النا�ض 

(1(
اأ�صّد مقتاً..«..

5. �صيعتنا من حفظوا األ�صتنهم وكّفوا اأيديهم:
روي ع���ن الإمام اأبو جعفر الباقر Q لبع�س �صيعته: »بّل���غ موالينا عّنا ال�صالم، وقل لهم اإّني 

غن���ي عنك���م من اهلل  �صيئاً اإّل ب���ورع، فاحفظوا األ�صنتكم وكّفوا اأيديكم وعليكم بال�صبر وال�صالة 
ُ
ل اأ

 .
(2(

اإن اهلل  مع ال�صابرين«

6. �صيعتنا من اأهل العمل:
ق���ال مولن���ا الإمام الباق���ر Q ل�صاحبه خيثم���ة: »اأبلغ �صيعتن���ا اأن���ه ل ُينال ما عن���د اهلل اإل 

بالعم���ل، واأبل���غ �صيعتنا اأن اأعظ���م النا�ض ح�صرة يوم القيامة من و�صف ع���دًل ثم خالفه اإلى غيره، 

 .
(3(

واأبلغ �صيعتنا اأّنهم اإذا قاموا بما اأمروا اأنهم هم الفائزون يوم القيامة«

7. �صيعتنا هم الأورع:
عن علي بن اأبي زيد، عن اأبيه قال: كنت عند اأبي عبد اهلل Q فدخل عليه عي�صى بن عبد اهلل 

القمي، فرّحب به وقّرب مجل�صه ثم قال: »يا عي�صى بن عبد اهلل )لي�ض مّنا ول كرامة( من كان في 

م�صر فيه مائة اأو يزيدون، وكان في ذلك الم�صر اأحد اأورع منه)4).

وخال�ص���ة القول ما ج���اء في  و�صية مولنا الإم���ام اأبي محّمد الح�ص���ن الع�صكري Q ل�صيعته 

ق���ال: »اأو�صيك���م بتق���وى اهلل وال���ورع ف���ي دينك���م، والجته���اد و�ص���دق الحدي���ث واأداء الأمان���ة اإل���ى 

م���ن ائتمنك���م م���ن ب���ّر اأو فاجر، وطول ال�صج���ود وح�صن الج���وار. فبهذا ج���اء محّمد P�صّلوا في 

ع�صائرهم وا�صهدوا جنائزهم وعودوا مر�صاهم واأّدوا حقوقهم، فاإّن الرجل منكم اإذا ورع في دينه 

و�ص���دق ف���ي حديث���ه، واأّدى الأمانة وح�صن خلق���ه مع النا�ض قيل: هذا �صيع���ّي في�صّرني ذلك، اّتقوا 

)1)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 8، �س 8.
)2)  بحار الأنوار، العالمة المجل�صي، ج 79، �س 232.

)3)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 1، �س 93.
)4)  المولى محمد �صالح المازندراني، �صرح اأ�صول الكافي، ج 14، �س 180.
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اهلل وكون���وا زين���اً ول تكون���وا �صين���اً، ج���ّروا اإلينا كّل موّدة، وادفع���وا عّنا كّل قبيح، فاإّن���ه ما قيل فينا 

م���ن ح�ص���ن فنح���ن اأهله وم���ا قيل فينا من �صوء فما نحن كذلك. لنا ح���ّق في كتاب اهلل وقرابة من 

ر�ص���ول اهلل، وتطهي���ر م���ن اهلل ل يّدعيه اأحد غيرنا اإّل كّذاب، اأكثروا ذكر اهلل، وذكر الموت، وتالوة 

يتكم  الق���راآن، وال�ص���الة على النبيP، فاإّن ال�صالة على ر�صول اهلل ع�صر ح�صنات، احفظوا ما و�صّ

 .
(1(

به واأ�صتودعكم اهلل واأقراأ عليكم ال�صالم«

من هذه الروايات ال�صريفة واأمثالها ُيعلم اأن عنوان الت�صّيع لأهل البيت R ومحتوى منهجهم 

هو تقوى اهلل وطاعته، والورع عن محارمه.

ليس مّنا
ر الأمانة - يعني ي�صتهلكها اإذا ا�صتودعها - ولي�ض مّنا  ع���ن ر�ص���ول اهلل P: »لي�ض مّنا من ُيحقِّ

.
(2(

من خان م�صلماً في اأهله وماله«

.
(3(

وعنه P: »لي�ض مّنا من خان بالأمانة«

وع���ن الإمام ال�صادق Q: »اإّنه لي����ض مّنا من لم ُيح�صن �صحبة م���ن �صحبه، ومرافقة من 

.
(4(

رافقه، وممالحة من مالحه، ومخالفة من خالفه«

وعن الإمام مو�صى بن جعفرL: »لي�ض مّنا من لم ُيحا�صب نف�صه في كل يوم فاإن عمل خيراً 

.
(5(

ا�صتزاد اهلل وحمد اهلل عليه واإن عمل �صّراً ا�صتغفر اهلل منه وتاب اإليه«

.
(6(

روى الر�صا عن اآبائه عن ر�صول اهلل P: »لي�ض مّنا من غ�ّض  م�صلماً اأو �صّره، اأو ماكره«

.
(7(

قال الإمام علي بن مو�صى الر�صا Q: »لي�ض مّنا من لم ياأمن جاره بوائقه«

يت�ص���ح م���ن روايات اأهل بيت الع�صمة اأّن مجّرد اإظه���ار الت�صّيع والولء لأهل البيتRل يكفي 

ف���ي اإثبات �صدق هذه الدعوى، واإّن اإظهار الم���وّدة والمحّبة لأهل البيت R اإذا لم يقترن بالعمل 

بالواجب���ات واجتن���اب ال�صيئات، فاإّنه ل يوجب ال�صعادة في الآخرة والنج���اة من المهالك، اإن كل من 

اأط���اع اأوامر اهلل  عّز وجّل فهو م���ن محّبي اأهل البيت والموالين لهم وكل من ع�صى اهلل  عّز وجّل فهو 

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 372.

)2)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 72، �س 172.
)3)  م. ن.

)4)  م. ن، ج 71، �س 163.
)5)  م. ن، ج 67، �س 72.

)6)  م. ن، ج 72، �س 284.

)7)  م. ن، ج 68، �س 260.
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عدّو لأهل البيت R حتى لو اأعلن ولءه لهم. 

الله���ّم اإّنا نق�ص���م عليك بحّق محّمد واآل محّم���دR اأن تمّن علينا بحقيق���ة الولية واأن توّفقنا 

لل�صير على نهج اأهل بيت نبّيكR بالقول والعمل. 



امل���������������������ح���������������������اور:ن�������������ص ال������و�������ص������ّي������ة

للكتاب حافظون

8

روي ع��ن الإم��ام الباقر Q في 

و�صي��ة لتلميذه و�صاحبه جابر قال: 

»ولكن �أْعِر�ْض نَْف�َضَك َعَلى َما ِفي ِكتَاِب 

�هلِل؛ َفاإِْن ُكْن��َت �َضاِلكاً �َضِبيَلُه، َز�ِهد�ً ِفي 

تَْزِهي��ِدِه، َر�ِغباً ِف��ي تَْرِغيِب��ِه، َخاِئفاً ِمْن 

َك َما  رُّ نَُّه ال يَ�ضُ ْر َفاإِ تَْخِويِفِه َفاثْبُ��ْت َو�أَبْ�ضِ

ِقيَل ِفيَك، َو�إِْن ُكْنَت ُمبَاِيناً ِلْلُقْر�آِن َفَماَذ� 

َك«)1). َك ِمْن نَْف�ضِ �لَِّذي يَُغرُّ

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج75، �س 163.

مقّدمة.¤¤

دليل يدّل على خير �صبيل.¤¤

ل ¤¤ ن��وراً ل ُتطفاأ م�صابيحه، و�صراجاً   

يخبو توّقده.

 ُهًدى َوَرْحَمٌة ِلْلُموؤِْمِنيَن.¤¤

حبل اهلل المتين وال�صراط الم�صتقيم.¤¤

 النا�صح الذي ل يغ�ّض، والهادي الذي ¤¤

ل ي�صّل.

منهاجاً ل ي�صّل نهجه. ¤¤



مقّدمة
كان جاب���ر من خوا�ّس اأ�صحاب الإمام الباقر Q وكان �صديد الرغبة في النخراط في زمرة 

اأولي���اء اأهل البيت R واأ�صحاب المق���ام الرفيع المتمّثل بالولية.  وبع���د اأن اأو�صى مولنا الإمام 

ْن  الباق���ر Q �صاحبه وتلميذه جابر الجعفي قائاًل: »اأو�صي���ك بخم�ض... اإِْن ُظِلْمَت َفال َتْظِلْم، َواإِ

ْن ُذِمْمَت َف���ال َتْجَزْع«، يرفع  ���ْب، َواإِْن ُمِدْحَت َفال َتْف���َرْح، واإِ ْب���َت َفال َتْغ�صَ َخاُن���وَك َف���ال َتُخ���ْن، َواإِْن ُكذِّ

ْهُل 
َ
نََّك ل َتُكوُن َلَنا َوِلّياً َحتَّى َلِو اْجَتَمَع َعلَْيَك اأ

َ
الإمام Q وتيرة كالمه متابعًا بالقول: »َواْعلَْم ِباأ

 .
(1(

َك َذِلَك« اِلٌح َلْم َي�ُصرَّ ِرَك َوَقاُلوا اإِنََّك َرُجُل �َصْوٍء َلْم َيْحُزْنَك َذِلَك، َوَلْو َقاُلوا اإِنََّك َرُجٌل �صَ ِم�صْ

في هذا الق�صم من الو�صية ال�صريفة ُيحّدد الإمام الباقر Q لجابر بع�س المعايير وال�صروط 

الالزم���ة للظفر بمقام الولي���ة ال�صامي فيقول الإمام Q في هذا ال�ص���دد: اإّن هذا المقام الذي 

تطلب���ه وتن�ص���ده ل ُينال ب�صهولة وُي�صر؛ بل اإّن له �صروط���ًا واإّن عليك ال�صتعداد لبلوغه. فاعلم اأّنك لن 

تنال وليتنا اأهل البيت ما لم تتزّين بهذه ال�صجّية وهي؛ اأّنه لو اجتمع جميع اأهل مدينتك الذين ع�صت 

معهم وترعرعت بينهم، وقابلوك ببذيء الكالم، ورفعوا �صّدك ال�صعارات، فال ينبغي حّتى اأن تحزن 

لذلك، وعلى العك�س فلو اجتمع جميع اأهالي تلك المدينة يومًا من الأّيام و�صاروا يهتفون با�صم جابر 

وبحيات���ه و�صهدوا جميعًا على اأّنك رجل في قّم���ة ال�صالح والتقوى، فال ينبغي اأن تفرح لذلك؛ اأي: ل 

بّد اأن يكون و�صعك الروحّي والنف�صّي ثابتًا، �صواء �َصَتَمك جميع اأهل ِم�صرك اأم امتدحوك؛ فال تحزن 

لذاك ول تفرح لهذا. 

دليل يدّل على خير سبيل 
فم���ا هو التكليف اإذن؟ ُيجي���ب الإمام Q: »َوَلِكِن اأْعِر�ْض َنْف�َصَك َعلَى َما ِف���ي ِكَتاِب اهلِل؛ َفاإِْن 

ْب�ِصْر َفاإِنَُّه ل 
َ
ُكْن���َت �َصاِل���كاً �َصِبيلَُه، َزاِهداً ِفي َتْزِهيِدِه، َراِغباً ِفي َتْرِغيِبِه، َخاِئفاً ِمْن َتْخِويِفِه َفاْثُبْت َواأ

؛ فاأعر�س نف�صك 
(2(

َك ِمْن َنْف�ِص���َك« َك َم���ا ِقيَل ِفي���َك، َواإِْن ُكْنَت ُمَباِيناً ِلْلُق���ْراآِن َفَماَذا الَِّذي َيُغرُّ ���رُّ َي�صُ

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج75، �س 162.

)2) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج75، �س 163.
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عل���ى محت���وى القراآن! وانظر فيما اإذا كنت كما يريد الق���راآن اأم ل من دون الكتراث لإهانات النا�س 

واإطرائه���م ف���اإذا كنت كما يريد الق���راآن الكريم فا�صكر اهلل على ذلك! واإن ل���م تكن كذلك فا�صَع في 

.
(1(

اإ�صالح نف�صك واإزالة عيوبها!

ل���و كان للهداية و�ص���ف غالب، فلن يكون لها ا�صم �صوى وم�صّمى �صوى »الق���راآن الكريم«. وهذا ما 

ج�ّص���ده اإم���ام الهدى و�صليل بي���ت التقى مولنا الإم���ام اأبو جعفر محمد بن عل���ي الباقرL، وكي 

ن�صتفيد تمام الفائدة من هذا التكليف »اأْعِر�ْض َنْف�َصَك َعلَى َما ِفي ِكَتاِب اهلِل«، يتوّجب علينا اأن نتوّجه 

نزل عليه القراآن لأّنه ل يمكن اأن يتدّبر القراآن من ل يدري حقيقة القراآن، ول اإنزال القراآن، 
ُ
اإلى من اأ

ول من���زل الق���راآن ول المنزل عليه القراآن محّمد P الأطهار، الذين ينقل لنا ثامنهم عن اآبائه عن 

ج���ده �صيد الأن�س والجان قولهP: »اأّيه���ا النا�ض اإّنكم في دار هدنة، واأنت���م على ظهر �صفر وال�صير 

بان كّل بعيد، وياأتيان  بكم �صريع، وقد راأيتم الليل والنهار وال�صم�ض والقمر يبليان كّل جديد وُيقِرّ

ب���كّل موع���ود، فاأعّدوا الجهاز لُبعد المجاز قال: فقام المق���داد بن الأ�صود فقال: يا ر�صول اهلل وما 

دار الهدن���ة؟ ق���ال: دار ب���الغ وانقط���اع، ف���اإذا التب�ص���ت عليكم الفتن كقط���ع الليل المظل���م، فعليكم 

بالق���راآن، فاإّن���ه �صافع م�صّفع وماحل م�صدق)2) ومن جعله اأمامه قاده اإلى الجّنة، ومن جعله خلفه 

�صاق���ه اإل���ى الن���ار، وهو الدليل يدل عل���ى خير �صبيل، وهو كتاب فيه تف�صي���ل وبيان وتح�صيل، وهو 

الف�ص���ل لي����ض باله���زل، وله ظهر وبطن، فظاهره حك���م وباطنه علم، ظاهره اأني���ق وباطنه عميق، 

ل���ه نج���وم وعل���ى نجومه نج���وم ل ُتح�صى عجائب���ه، ول تبلى غرائب���ه فيه م�صابي���ح الهدى ومنار 

الحكم���ة، ودلي���ل على المعرفة لمن ع���رف ال�صفة، فليجل جال ب�صره، وليبل���غ ال�صفة نظره، ينج 

م���ن عط���ب)3)، ويتخّل����ض م���ن ن�صب)4)، ف���اإّن التفّكر حي���اة قلب الب�صي���ر، كما يم�ص���ي الم�صتنير في 

 .
(6(

»
الظلمات بالنور، فعليكم بح�صن التخّل�ض وقّلة الترّب�ض)5)

ه���ذا ه���و الثقل الأكبر ال���ذي قرنه ر�صول اهلل P باأه���ل بيته الطاهري���ن R، وهما الثقالن 

الل���ذان خّلفهما ر�صول اهلل P في اأّمته ليكونا �صبب���ًا للهداية والنجاة، ما اإن تم�ّصك اأبناء هذه الأمة 

)1)  م���ن محا�ص���رة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدي )دامت بركاته( األقاها في مكتب �صماحة ولّي اأمر الم�صلمين بتاريخ 6 اآب 2011م 
)بت�صرف(.

)2)  يعني اأنه مجادل مخا�صم لمن رف�صه وترك العمل بما فيه اأو�صاع ي�صعى به اإلى اهلل عز وجل م�صدق فيما يقول.
)3)  العطب: الهالك.

)4)  الن�صب في ال�صيء اإذا وقع فيما ل مخل�س له منه.
)5)  الترب�س: النتظار.

)6)  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 2، �س 599.
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بهم���ا، لأّنهما متالزمان ل يمكن التم�ّصك باأحدهما دون الآخر، واأن ترك اأحدهما معناه تركهما معًا، 

ومن هنا تاأتي عظمة و�صية اإمامنا الباقر Q لجابر »اأْعِر�ْض َنْف�َصَك َعلَى َما ِفي ِكَتاِب اهلِل«. 

حقيقة القرآن
م���ن الثاب���ت اأّن عظمة كّل عم���ل بعظمة اأثره، وعظم���ة الموعظة من عظمة الواع���ظ، واإّن الكالم 

يعظ���م بعظم قائل���ه، فكيف اإذا كان المتكلِّم ه���و اهلل عّز وجّل؟ وكالمه جّل �صاأنه ه���و كتابه الخالد، 

وحّجت���ه البالغ���ة على النا�س  جميعًا، خت���م اهلل به الكتب ال�صماوية، واأنزل���ه هداية ورحمة للعالمين، 

و�صّمنه منهاجًا كاماًل و�صريعة تاّمة لحياة الم�صلمين، وجعله معجزة واآية باقية ما بقي الليل والنهار، 

اأّي���د اهلل تعال���ى به م�صطفاه محمدًا Pوتح���ّدى الإن�س والجّن على اأن ياأت���وا ب�صورة من مثله، فكان 

عجز البلغاء والف�صحاء قديمًا، وما زال كذلك حديثًا، قال تعالى: 

{ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

.
(1(

ڦ }
 اإّن���ه م�صدر ع���ّزة هذا الدين واأهله، و�صّر تجّدده في نفو����س الم�صلمين، وهو الذي ل يخلق من كثرة 

الت���رداد، ول تنق�ص���ي عجائبه، ول يمله قارئه ول �صامعه، ول يزداد به الموؤمن اإل يقينًا بدينه وتعّلقًا به، 

  .
(2(

اإّنه المعجزة الخالدة، والكتاب الذي وعد اهلل بحفظه قائاًل: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }

ف���ي خطبة م���ن خطبه ذكر الإمام علي Q ر�صول اهلل P  بما ه���و اأهله ثم قال:  »ثّم اأنزل 

علي���ه الكت���اب نوراً ل ُتطف���اأ م�صابيحه، و�صراجاً ل يخبو توّقده، وبح���راً ل ُيدرك قعره، ومنهاجاً 

ل ي�صّل نهجه، و�صعاعاً ل ُيظلم �صوءه، وفرقاناً ل ُيخمد برهانه، وتبياناً ل ُتهدم اأركانه، و�صفاء 

ل ُتخ�ص���ى اأ�صقام���ه، وعّزاً ل ُتهزم اأن�صاره، وحّقاً ل ُتخذل اأعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، 

وينابيع العلم وبحوره، وريا�ض العدل وغدرانه، واأثافّي الإ�صالم وبنيانه، واأودية الحّق وغيطانه، 

وبحر ل ينزفه الم�صتنزفون، وعيون ل ين�صبها الماتحون، ومناهل ل يغي�صها الواردون، ومنازل 

ل ي�ص���ّل نهجه���ا الم�صاف���رون. واأعالم ل يعمى عنه���ا ال�ّصائرون، واآكام ل يج���وز عنها القا�صدون، 

لحاء، ودواء لي�ض بعده  جعل���ه اهلل رّياً لعط�ض العلم���اء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاّج لطرق ال�صّ

داء، ون���وراً لي����ض معه ظلمة، وحباًل وثيقاً عروته، ومعقاًل منيع���اً ذروته، وعّزاً لمن توّله، و�صلماً 

لم���ن دخل���ه، وهدى لمن ائتّم به، وع���ذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكّلم به، و�صاهداً لمن خا�صم 

)1) �صورة الإ�صراء، الآية 88.
)2) �صورة الحجر، الآية 9.
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ب���ه، وفلج���اً لم���ن حاّج ب���ه، وحاماًل لمن حمل���ه، ومطّية لم���ن اأعمله،واآية لمن تو�ّص���م، وجّنة لمن 

 .
(1(

ا�صتالأم. وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن ق�صى«

فضل القرآن
�صنقت�صر في بيان ف�صل القراآن الكريم على بع�س الآيات الكريمة التي و�صف اهلل تعالى بها كتابه، 

ون���زرًا ي�صي���رًا من و�صف مولنا ر�صول اهلل P، واأخيه اأمي���ر الموؤمنين علي Q فاإنه عدل القراآن، 

و�صف���ه اهلل تعال���ى باأو�صاف تنبئ عن عظمة �صاأنه، وق���وة ُحَجِجه وبرهانه، وح�ص���ن عاقبته على تاِليه 

والمتدبرِّ له، وُيمِنه على اأهله العالِمين به، فو�صفه اهلل تعالى باأنه نوٌر وهدى وموعظة وذكرى وتب�صرة 

و�صف���اء، واأن���ه فرقاٌن وبياٌن، اإلى غير ذلك من اأو�صافه العظيم���ة ونعوته الكريمة، ولو لم يكن من ذلك 

. وقوله ج���ّل �صاأنه: {ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
(2(

اإل قول���ه تعالى: { ٱ ٻ ٻ ٻ }

، لكفى في التنويه ب�صرفه والإر�صاد بف�صله، فكيف وقد و�صفه اهلل تعالى باأنه روح من اأمره، 
(3(

ڃڃ  }
، وو�صفه باأنه الهادي 

(4(
فقال تعالى:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ}

، وو�صفه اهلل باأّنه ن���ور، والنور به 
(5(

اإل���ى اأف�صل طري���ق، فق���ال: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}

الإب�صار، فقال تعالى: { چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

، وو�صف���ه باأن���ه 
(6(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }
، ونعته باأنه  كتاب الحق الذي ل 

(7(
�صف���اء ور�صاد، فقال تعالى: {ۉ ۉ ې ې ې ېى }

، وقال اهلل عز وجل:  {ک ک 
(8(

يعر����س له الباطل ق���ط، فقال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻٻ }

.
(9(

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ }
وهن���ا تكم���ن اأهمية الق���راآن الكبرى واأهمية ما ا�صتم���ل عليه من هداية اإل���ى العقائد ال�صحيحة، 

والعبادات الحّقة، والأخالق الكريمة، والت�صريعات العادلة، وما ا�صتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع 

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج89، �س 21.
)2) �صورة النمل، الآية 77.

)3) �صورة اآل عمران، الآية 103.
)4) �صورة ال�صورى، الآية 52.

)5) �صورة الإ�صراء، الآية 9.
)6) �صورة المائدة، الآيتان 15 و 16.

)7) �صورة ف�صلت، الآية 44.
)8) �صورة الإ�صراء، الآية 105.

)9) �صورة ف�صلت، الآيتان 41 و 42.
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الفا�ص���ل، وتنظي���م الدول���ة القوية. ول���و اأراد الم�صلم���ون الخير وال�ص���الح والعّزة لأنف�صه���م واأمتهم 

لج���ّددوا اإيمانه���م باأهمية هذا الكتاب الكريم، والعترة النبوية الطاه���رة، وكانوا جاّدين في اللتزام 

والطاعة لهما، فاإّنهم يجدون ما يحتاجون اإليه من حياة روحية طاهرة، وقوة �صيا�صية وحربية، وثروة 

وح�صارة، ونعم ل تعّد ول ُتح�صى؛ قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

.
(1(

ڀ ڀ }

R القرآن في كالم المعصومين
و�صف �صّيدنا ر�صول اهلل P القراآن الكريم، فكان و�صفًا حافاًل بمزايا القراآن، جامعًا لف�صائله؛ 

فقد ورد عن مولنا اأمير الموؤمنين Q اأنه قال: �صمعت ر�صول اهلل P يقول: »اإّنها �صتكون فتنة. 

ُقلت: فما المخرج منها يا ر�صول اهلل؟ قال: كتاب اهلل فيه نباأ من قبلكم وخبر من بعدكم، وحكم 

م���ا بينك���م، ه���و الف�ص���ل لي�ض بالهزل، من تركه م���ن جّبار ق�صمه اهلل، من ابتغ���ى الهدى في غيره 

اأ�صّله اهلل، وهو حبل اهلل المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو ال�صراط الم�صتقيم، هو الذي ل تزيغ به 

الأهواء، ول ي�صبع منه العلماء، ول تلتب�ض منه الأل�صن، ول يخلق من الرد، ول تنق�صي عجائبه، 

ه���و ال���ذي لم ينت���ه الجّن اإذ �صمعته حتى قالوا: اإّنا �صمعنا قراآناً عجب���اً يهدي اإلى الر�صد. من قال 

.
(2(

به �صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به اأجر، ومن دعي اإليه هدي اإلى �صراط م�صتقيم«

وورد عنه P اأي�صًا اأنه قال: »القراآن اأف�صل كّل �صيء دون اهلل، فمن وّقر القراآن فقد وّقر اهلل، 

.
(3(

ومن لم يوّقر القراآن فقد ا�صتخّف بحرمة اهلل«

ولّم���ا كان الق���راآن كالم اهلل عّز وجّل، فال ُيقا�س ب���كالم المخلوقين، ورد عن النبّي P اأنه قال: 

. وقال P: »القراآن غنى ل غنى دونه، 
(4(

»ف�ص���ل الق���راآن على �صائر الكالم كف�صل اهلل على خلقه«

. وقال P: »الق���راآن ماأدبة اهلل، فتعّلموا ماأدبته ما ا�صتطعتم، اإّن هذا القراآن هو 
(5(

ول فق���ر بع���ده«

. وقال P: »من اأعطاه اهلل القراآن فراأى اأن رجاًل 
(6(

حبل اهلل، وهو النور المبين، وال�صفاء النافع«

.
(7(

عطي فقد �صّغر عظيماً، وعّظم �صغيراً«
ُ
عطي اأف�صل مّما اأ

ُ
اأ

)1) �صورة الأعراف، الآية 96.
)2)  المتقي الهندي، كنز العّمال، ج1، �س 175، تحقيق ال�صيخ �صفوة ال�صقا، ن�صر موؤ�ص�صة الر�صالة � لبنان، 1989م.

)3)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 89، �س 19.
)4)  م.ن.
)5)  م.ن.
)6)  م.ن.

)7)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 6، �س 181 ـــ 200.
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منهاجًا ال يضّل نهجه 
ّمة 

ُ
وم���ن خالل ما تقّدم نجد اأّن ر�ص���ول اهلل P، واأخاه اأمير الموؤمنين Q ومن اأجل ربط الأ

ن���ا لنا اأّن القراآن  بالق���راآن الكري���م واللت���زام بما جاء فيه من مفاهيم وقي���م واأحكام واأخالق، قد بيَّ

د، واأّن القراآن ينابيع العلوم، وال�صفاء النافع لأمرا�س  الكريم رفيق المّتقين، واأّنه ربيع القلوب المتجدِّ

ّم���ة بجمي���ع اأنواعها اإن تم�ّصكت به وَجْعلت���ه د�صتورًا لها، وُكانت �َصاِلكة �َصِبيَل���ُه، َزاِهدة ِفي َتْزِهيِدِه، 
ُ
الأ

ها َما  رُّ ُه ل َي�صُ َراِغبة ِفي َتْرِغيِبِه، َخاِئفة ِمْن َتْخِويِفِه، َفاإّنها �صتكون ْثابتة على الحق ولها الب�صرى، َفاإِنَّ

ها ِمْن َنْف�ِصها. ِقيَل ِفيها، َواإِْن كْانَت ُمَباِينة ِلْلُقْراآِن، َفَماَذا الَِّذي َيُغرُّ

وهك���ذا اأر�صدنا مولنا الإمام الباق���ر Q في و�صّيته لجابر الجعف���ي فعّرفنا الطريقة المثلى 

للثب���ات عل���ى الحق، وب�ّصر �صالكيها بح�صن الم���اآل، ودّلنا على الطريقة العملي���ة للنجاة من ال�صبهات 

والفت���ن وال�ص���الل عبر اإ�ص���الح النف�س واإزالة عيوبها، عب���ر وزنها بميزان الق���راآن: »اأعر�ض نف�صك 

عل���ى الق���راآن الكريم، فاإن كنت �صالكاً �صبيل���ه« فاإن قال لك: خْف، فاأنت تخاف، واإذا قال لك: تقّدم، 

ِحّب، فاأن���ت ُتحّب، واإن قال 
َ
فاإّن���ك تتق���ّدم، وعندما يقول لك: ق���ف، فاأنت تقف، وحينما يق���ول لك: اأ

... بذل���ك تكون حالتك مطابقة لأوامر اهلل تعالى، وعندها ُتدرك لماذا 
(1(

ل���ك: اأبغ�س، فاإّنك تبغ�س

. وقال وليه الباقر Q:»الذكر 
(2(

قال في فرقان���ه الحكي���م: {ڀ ڀ  ڀ  ڀ ٺ              ٺ ٺ}

.
(3(

القراآن، ونحن اأهله«

 نع���م ف���ي بيتهم نزل القراآن، واأهل البي���ت اأدرى بالذي فيه. وهما ي�صت���ركان معًا في اإ�صاءة عقل 

الإن�ص���ان وروحه وقلبه، وُيوجهانه اإلى حيث �صعادته في الداري���ن، فلول القراآن لم يكن للحياة هدى، 

ول لالإن�ص���ان ر�ص���د، ول علق في طرفه نور، ولول اأهل البيت R ل���م يكن للر�صد ُمر�صد، ول للعلم 

 R معلم، ول للنور م�صكاة وم�صباح، ول للنجاة �صفينة، فالقراآن الكريم اأ�صل العلم، واأهل البيت

معرفته ومعدنه وبيانه.اللهم �صل على محمد واآله، واأدم بالقراآن �صالح ظاهرنا، واحجب به خطرات 

الو�صاو����س ع���ن �صحة �صمائرن���ا، واغ�صل به درن قلوبنا وعالئ���ق اأوزارنا، واجمع ب���ه منت�صر اأمورنا، 

واأرو ب���ه في موقف العر�س عليك ظماأ هواجرنا، واك�صنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في ن�صورنا، 

واح�صرنا مع حبيبك الم�صطفى محمد واآله الطاهرين. 

)1)  من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدي األقاها بتاريخ / 7 اآب / 2011م )بت�صّرف(.
)2)  �صورة النحل، الآية 43.

)3)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 23، �س 181.
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للنفس مجاهدون

9

روي ع��ن الإم��ام الباق��ر Q ف��ي و�صية 

ِمَن َمْعِنيٌّ  لتلميذه و�صاحبه جابر قال: »�إنَّ �لُْموؤْ

ًة يُِقيُم  ��ِه ِليَْغِلبََه��ا َعَلى َهَو�َها، َفَم��رَّ ِبُمَجاَه��َدِة نَْف�ضِ

َرُعُه  ًة تَ�ضْ ِ، َوَمرَّ �أََوَدَه��ا َويَُخاِلُف َهَو�َها ِفي َمَحبَِّة �هللَّ

 ُ ُ َفيَْنتَِع�ُض، َويُِقيُل �هللَّ نَْف�ُضُه َفيَتَِّبُع َهَو�َه��ا، َفيَْنَع�ُضُه �هللَّ

ُر َويَْفَزُع �إِلَى �لتَّْوبَِة َو�لَْمَخاَفِة، َفيَْزَد�ُد  َعْثَرتَُه، َفيَتََذكَّ

يَرًة َوَمْعِرَفًة ِلَما ِزيَد ِفيِه ِمَن �لَْخْوِف، َوَذِلَك ِباأَنَّ  بَ�ضِ

َ يَُقوُل: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  �هللَّ

.(1(
ک ک گ گ گ }«

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 163.

مقدمة.¤¤

كيف ُنجاهد من ل نعرفه؟¤¤

معرفة النف�ض اأنفع المعارف.¤¤

الجهاد الأكبر.¤¤

الحّب ُيذّلل الم�صاعب.¤¤

اهلل نا�صر الموؤمن ومعينه.¤¤

العالقة بين الخوف والمعرفة.¤¤



مقّدمة
»ه���ذا المقطع من كالم الإمام Q ينطوي على مبح���ث رفيع الم�صتوى و�صعب المنال للغاية. 

ومن الوا�صح اأّنه Q قد اأ�صدى هذا الن�صح لجابر اإذ وجد فيه ال�صتعداد لتقّبله؛ اأّما اأمثالنا فقد 

ُن�ص���اب بالياأ����س عندما ن�صمع مثل هذا الكالم ونقول: بما اأّننا ل ن�صتطيع اأن نكون كذلك فلن ُنَعّد من 

 .R اأ�صحاب ولية اأهل البيت

ولع���ّل ه���ذا ال�صيء هو الذي جعل الإمام Q ُيتِبع حديثه هذا ببيان عاّم تربوّي م�صّبهًا الموؤمن 

ف���ي ه���ذه الدنيا بالم�صارع ال���ذي يت�صارع مع نف�صه ويح���اول التغّلب عليها، فت���ارًة تعلو هّمته وتقوى 

ق بعون من اهلل عّز وجّل في الغلبة عل���ى النف�س و�صرعها، وتارًة اأخرى ت�صرعه النف�س  اإرادت���ه، فيوفَّ

وتطرح���ه اأر�صًا. فاأبطال الم�صارعة لم ي�صبحوا اأبطاًل بي���ن ليلة و�صحاها، بل اإّنهم قد عكفوا على 

َرعوا مرارًا حّت���ى بلغوا هذه المرحلة، واإّن���ه لي�س اأمام كّل َمن  ِرعوا و�صَ التمري���ن لفترات طويل���ة و�صُ

يرغ���ب ف���ي الو�صول اإلى ه���ذا الم�صتوى �صوى هذا ال���درب. وكذا الموؤمن فهو ف���ي حالة م�صارعة مع 

نف�صه؛ فقد تتغّلب عليه النف�س اأحيانًا وت�صرعه اأر�صًا، لكن ل ينبغي اأن يياأ�س ويقول: اإّنني لن اأ�صتطيع 

التغّلب على نف�صي. فاأنا غارق ل محالة، ول فرق اإن غرقت بين �صبر من الماء ومائة �صبر ! لكن الأمر 

لي����س به���ذه ال�صورة، فكّلما قّلت الم�صاف���ة التي تف�صلنا عن �صطح الم���اء كان اأف�صل، وحّتى المقدار 

رعت اأر�صًا مّرًة فانه�س، ووا�صل النزال مع نف�صك بهّمة اأ�صلب  القلي���ل يكون ذا اأهّمية اأي�صًا. فاإن �صُ

وعزيم���ة اأ�صّد ر�صوخًا، وتوّكل على اهلل تعالى، و�صتنت�صر في الم���ّرة الثانية، فالدنيا حلبة م�صارعة، 

.
وعلى كّل امرئ اأن ي�صارع فيها نف�صه با�صتمرار«)1)

كيف نجاهد من ال نعرفه؟
كان بالم�صتط���اع الب���دء بالحديث عن مجاهدة الموؤم���ن نف�صه ليغلبها على ه���واه، فندلي في هذا 

المو�ص���وع بدلون���ا، ولكّنن���ا اآثرنا قبل البدء بذل���ك اأن نطرح هذا ال�صوؤال الذي ق���د يخطر على بال اأي 

متتّبع لهذا المو�صوع، وهو: كيف نقوم بمجاهدة من ل نعرفه ؟ ول نعرف اإمكاناته وتجهيزاته وخططه! 

)1)  من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ /7 / اآب / 2011 م.
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خ�صو�ص���ًا اأن���ه ق���د ورد عن نبين���ا الم�صطفى P اأن���ه قال: »اأع���دى ع���دّوك. نف�ص���ك التي بين 

 .
(2(

. وود ع���ن مولنا اأمي���ر الموؤمنين Q اأنه قال: »من ع���رف نف�صه فقد ع���رف رّبه«
(1(

جنبي���ك«

.  وعنه Q قال: 
(3(

وق���ال Q: »م���ن عجز عن معرفة نف�ص���ه، فهو عن معرفة خالقه اأعج���ز«

، وقال Q: »من 
(4(

»اأف�صل العقل معرفة المرء نف�صه، فمن عرف نف�صه عقل، ومن جهلها �صل«

.
(5(

عرف نف�صه جاهدها«

ونح���ن ف���ي �صوؤالنا هذا ل نريد اأن يكون مو�صوعنا هذا عن معرفة النف�س، والطريق الذي يتوّجب 

�صلوكه في هذا الأمر، ولكّننا اأردنا اأن نثير دفائن العقول بهذا ال�صوؤال الذي طرحناه. 

ولأن الموؤم���ن ل���ن يتمّكن من مجاه���دة نف�صه، ولن يعرف كي���ف يتغّلب على ه���وى النف�س قبل اأن 

يعرفه���ا، واأمث���ال  جابر الجعف���ي واإخوانه الكرام من اأ�صح���اب اأئمة الهدى كانوا يعرف���ون اأنف�صهم، 

وبالّتال���ي يعرفون رّبهم وهذا ما مّكنهم من مجاهدة اأنف�صهم والرتقاء بها اإلى درجات العليين. وقد 

 ،P فهم ب�صحبة ومالزم���ة الأئمة الهداة المهديي���ن من اآل محمد ج���اءت معرفتهم ه���ذه من ت�صرُّ

.R و�صدقهم واإخال�صهم لهذه ال�صحبة والمالزمة وتدّبرهم لأقوال واأفعال وتقرير المع�صومين

معرفة النفس أنفع المعارف 
يقول العالمة الطباطبائي اأعلى اهلل مقامه في �صرح قول اأمير الموؤمنين Q: »المعرفة بالنف�ض 

: »الظاه���ر اأن الم���راد بالمعرفتين المعرفة بالآي���ات الأنف�صي���ة والمعرفة بالآيات 
(6(

اأنف���ع المعرفتي���ن«

الآفاقية، قال تعالى: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی 

.(8(
)7)، وقال تعالى: {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ }

ی ی ی جئ حئ }
وك���ون ال�صي���ر الأنف�صي اأنفع م���ن ال�صير الآفاقي، لعله لكون المعرف���ة النف�صانية ل تنفك عادة من 

اإ�ص���الح اأو�صافها واأعمالها بخالف المعرفة الآفاقية. وذلك اأن كون معرفة الآيات نافعة اإنما هو لأن 

معرف���ة الآيات بما هي اآيات مو�صلة اإلى معرف���ة اهلل �صبحانه واأ�صمائه و�صفاته واأفعاله. ككونه تعالى 

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 67، �س 64.
)2)  ابن اأبي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 1، �س 5952.

)3)  م.ن.
)4)  الآمدي التميمي عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد، غرر الحكم ودرر الكلم، 3001.

)5)  م.ن، 8758.

)6)  م.ن، 1675.
لت، الآية 53. )7) �صورة ف�صّ

)8) �صورة الذاريات، الآيتان 20 و 21.
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حيًا ل يعر�صه موت، وقادرًا ل ي�صوبه عجز، وعالمًا ل ُيخالطه جهل، واأنه تعالى هو الخالق لكل �صيء، 

والمالك لكل �صيء، والرب القائم على كل نف�س بما ك�صبت، خلق الخلق ل لحاجة منه اإليهم بل لينعم 

عليه���م بم���ا ا�صتحّقوه، ثم يجمعهم لي���وم الجمع ل ريب فيه ليجزي الذين اأ�ص���اءوا بما عملوا ويجزي 

الذين اأح�صنوا بالح�صنى.

اإل���ى اأن يق���ول: فتخل�س مّما ذكرنا اأن النظ���ر في الآيات الأنف�صية والآفاقي���ة ومعرفة اهلل �صبحانه بها 

يه���دي الإن�صان اإل���ى التم�ّصك بالدين الح���ق وال�صريعة الإلهية م���ن جهة تمثيل المعرف���ة المذكورة الحياة 

الإن�صاني���ة الموؤب���دة له عند ذل���ك، وتعلقها بالتوحيد والمع���اد والنبوة، وهذه هداية اإل���ى الإيمان، والتقوى 

ي�صترك فيها الطريقان معًا اأعني طريقي النظر اإلى الآفاق والأنف�س فهما نافعان جميعًا غير اأّن النظر اإلى 

اآيات النف�س اأنفع، فاإّنه ل يخلو من العثور على ذات النف�س وقواها واأدواتها الروحية والبدنية وما يعر�صها 

من العتدال في اأمرها اأو طغيانها اأو خمودها، والملكات الفا�صلة اأو الرذيلة، والأحوال الح�صنة اأو ال�صيئة 

الت���ي ُتقارنها، وا�صتغ���ال الإن�صان بمعرفة هذه الأم���ور والإذعان بما يلزمها من اأم���ن اأو خطر، و�صعادة اأو 

�صق���اوة ل ينفك من اأن يعرفه ال���داء والدواء من موقف قريب، في�صتغل باإ�ص���الح الفا�صد منها، واللتزام 

ب�صحيحه���ا بخالف النظر في الآيات الآفاقية، فاإنه واإن دع���ا اإلى اإ�صالح النف�س وتطهيرها من �صفا�صف 

.
(1(

الأخالق ورذائلها، وتحليتها بالف�صائل الروحية لكّنه ينادي لذلك من مكان بعيد، وهو ظاهر«

الجهاد األكبر
ق���ال اهلل العظيم في ُمحك���م كتابه وجليل خطاب���ه: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ 

 ومن معنى قوله �صبحانه وتعالى: {ڻ ڻ} اأي: جاهدوا في اهلل اأنف�صهم، وجاهدوا 
(2(

ہ }
الكفار، وجاهدوا المنافقين، وجاهدوا ال�صيطان..، فالآية عامة ت�صمل جميع اأنواع الجهاد، ومن ذلك: 

جهاد النف�س ؛ لأنه �صبحانه حذف المفعول، ولم ين�س عليه في الآية، حتى تعم كل اأنواع الجهاد. 

، اإّن الجه���اد ف���ي الإ�صالم هو ب���ذل الجهد 
(3(

ويق���ول ع���ّز وج���ّل: {ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ }

وا�صتف���راغ الو�ص���ع في �صبيل اأمر من الأم���ور؛ وهو بهذا المعنى ي�صمل ثالثة اأن���واع من الجهاد: جهاد 

اأع���داء الإ�صالم، ويكون بالنف�س والمال وبكلِّ ما يمل���ك الم�صلم من طاقة، وهو فر�س كفاية، اإذا قام 

لون له، اأجزاأ عن الآخرين وعن اأهل الأعذار الَّذين ل ي�صتطيعون اأن يجاهدوا. وهناك جهاد  به الُموؤَهَّ

ر العالمة ال�صيد محمد ح�صين الطباطبائي، تف�صير الميزان، تف�صير �صورة المائدة، اآية 105. )1)  المف�صِّ
)2) �صورة العنكبوت، الآية 69.

)3) �صورة العنكبوت، الآية 6.
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اآخ���ر هو جهاد النف�س واله���وى وهو الأكبر، وهذا الجهاد فر�س َعْين عل���ى كلِّ م�صلم، وقد ُعدَّ جهادًا 

اأكبر، لأنه جهاد م�صتمرٌّ دائم ما ا�صتمّرت الحياة، ول يتمّكن من جهاد عدّوه في الظاهر اإل من جاهد 

َر عليه عدّوه. َرْت عليه ُن�صِ َر على عدّوه، ومن ُن�صِ َر عليها ُن�صِ هذه الأعداء باطًنا فمن ُن�صِ

روى الإم���ام مو�ص���ى بن جعف���ر Q عن اأبيه، عن اآبائ���ه، عن اأمير الموؤمني���ن R قال: اإّن 

ر�ص���ول اهلل P بعث �صرّية، فلّم���ا رجعوا قال: »مرحباً بق���وم ق�صوا الجهاد الأ�صغ���ر، وبقي عليهم 

 .
(1(

الجهاد الأكبر، قيل يا ر�صول اهلل وما الجهاد الأكبر؟ فقال: جهاد النف�ض«

وق���ال اأمي���ر الموؤمنين Q: »جاه���د نف�صك على طاع���ة اهلل مجاه���دة العدو ع���دّوه وغالبها 

، وقال Q: »اإّن مجاهدة النف�ض 
(2(

مغالب���ة ال�ص���د �صّده، فاإّن اأقوى النا�ض من قوي على نف�صه«

، وقال Q: »غاي���ة المجاهدة اأن يجاهد المرء 
(3(

لتزمه���ا عن المعا�ص���ي وتع�صمها عن الردى«

، »طوبى لمن غلب نف�صه ولم تغلبه، وملك 
(5(

 وقال Q: »راأ�ض العقل مجاهدة الهوى«
(4(

نف�صه«

. ولقد اأجاد ال�صاعر بقوله: 
(6(

هواه ولم يملكه«

رغ���ب���ت���ه���ا اإذا  راغ������ب������ة  ت���ق���ن���ع.وال����ن����ف���������س  ق����ل����ي����ل  اإل�����������ى  ت���������رد  واإذا   

اإّن اأّي موؤمن من الموؤمنين، وبغ�ّس النظر عن من�صوب التقوى الذي عنده يعلم علم اليقين اأّن هذه 

الو�صي���ة التي اأو�صاها اإمامن���ا الباقر Q ل�صاحبه جابر مطابقة تمام���ًا للفطرة التي فطره اهلل 

 Q عليها، وقد مّر بها كثيرًا في خلواته بل توّلد لديه اإح�صا�س هو اأ�صبه باليقين اأّن الإمام الباقر

كاأّنما يعي�س معه في تلك الحالة، ويوّجهه بذلك التوجيه الحكيم.

الحّب ُيذّلل المصاعب 
اأ�صار الإمام الباقر Q في هذه الو�صية اإلى التفاتات تربوّية قّيمة، فيقول: »اإِنَّ اْلُموؤِْمَن َمْعِنيٌّ 

ًة ُيِقيُم  ِبُمَجاَه���َدِة َنْف�ِص���ِه ِلَيْغِلَبَها َعلَى َهَواَها«؛ فديدن الموؤمن واهتماماته هي في جهاد نف�صه: »َفَمرَّ

؛ فه���و يتمّكن اأحيانًا من تقوي���م اعوجاجاتها وانحرافاتها 
(7(

َوَدَه���ا َوُيَخاِل���ُف َهَواَه���ا ِف���ي َمَحبَِّة اهلل«
َ
اأ

)1)  الُحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �س148 ـ 167.
)2)  الآمدي التميمي، غرر الحكم ودرر الكلم، 2434.

)3)  م.ن.
)4)  الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، 2434.

)5)  م.ن.

)6)  م.ن.
)7)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 13، �س 245.
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ويخال���ف هواها في �صبيل محّبة اهلل عّز وجّل. وهذه العبارة تحتوي على مالحظة جديرة بالهتمام؛ 

فل���و اأّنه Q لم يقل: »ِفي َمَحبَِّة اهلل« لكانت العب���ارة تاّمة، فلماذا اأ�صاف هذا الجار والمجرور؟ 

الج���واب: هذا الجار والمجرور ه���و لتبيين �صبيل �صّيق للتغّلب على الهوى بحيث يتمّكن المرء ب�صلوكه 

م���ن التغّل���ب على هواه من جانب وال�صعور باللّذة من جانب اآخر. ف���اإن عثر الإن�صان على هذا ال�صبيل 

وعرف قدره ف�صيجد اأّنه �صبيل قّيم اإلى اأبعد الحدود.

نق���راأ ف���ي المناج���اة ال�صعبانّية: »اإلهي لم يكن ل���ي حوٌل فاأنتق���َل به عن مع�صيت���ك اإّل في وقت 

، فمخالفة النف�س تكون اأي�صر اإذا كانت محفوفة بجّو 
(1(

اأيقظتن���ي لمحّبت���ك وكما اأردَت اأن اأكوَن كنُت«

من المحّبة. فالطفل المتعّلق كثيرًا باأبويه عندما يزداد عبثه واإيذاوؤه لالآخرين ول ُي�صغي لتوجيهات 

اأبويه تقول له اأّمه: »اإذا كنت ُتحّبني فال تفعل ذلك«. فاإن كان النهج المّتَبع في تربيته �صحيحًا وكانت 

عواطفه م�صبعة ف�صي�صّكل هذا الكالم اأف�صل رادع يردعه عن ممار�صة الأعمال القبيحة. 

ف���اإن كان قلب الإن�ص���ان عامرًا حّقًا بمحّبة اهلل تعالى، وكان ُي���درك اأّن اهلل اأحّب من اأّي محبوب، 

واأّن كّل �صب���ب للمحّب���ة ه���و في الواقع �صع���اع من الفيو�ص���ات الالمتناهية له عّز وج���ّل، فاإّنه �صيترك 

القبي���ح ب���كّل �صهولة وي�صر اإذا قال له رّبه: »اإذا كنت ُتحّبني فال تفعل ذلك«. لكّن ال�صوؤال الذي يتبادر 

اإل���ى الذهن هنا هو: هل يق���ول اهلل مثل هذا القول؟ والجواب: نعم، فعندم���ا يقول الباري جّلت اآلوؤه 

،  فهو في 
(3(

، اأو يق���ول: {ۅ ۉ ۉ }
(2(

ف���ي كتابه العزي���ز: {حئ مئ ىئ يئ جب حب خب }

الحقيقة ي�صتخدم النهج التربوّي ذاته؛ فكاأّنه يقول: اإذا كنت ُتحّبني فال تتكّبر، واإذا كنت ُتحّبني فكن 

م���ن ال�صابري���ن. فهذه الطريقة هي من اأف�صل ال�صبل التي ُيمك���ن اأن ي�صلكها المرء لترك المع�صية. 

ِة اهلل« يت�صّمن - في حقيقة الأمر - اإ�صارة  وم���ن هن���ا فاإّن ذكر الإمام Q لهذه العبارة: »ِفي َمَحبَّ

لهذه الطريقة المثلى.

اهلل ناصر المؤمن ومعينه
ِب���ُع َهَواَها«، اأي يّتبع ما  َرُعُه َنْف�ُصُه َفَيتَّ ًة َت�صْ يتاب���ع الإمام الباقر Q في و�صّيت���ه فيقول: »َوَمرَّ

تهوى وُتحّب. ففي نزال الم�صارعة هذا تتغّلب النف�س على الإن�صان حينًا فت�صرعه، ويغلبها هو طورًا 

فيطرحه���ا اأر�صًا. فعندما يذوق ال�صخ�س المتفّلت من اللتزام���ات الدينّية طعم المع�صية مّرة تراه 

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج91، �س98.
)2) �صورة لقمان، الآية 18؛ وانظر �صورة الحديد، الآية 23.

)3) �صورة اآل عمران، الآية 146.
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يله���ث وراءها بولع و�صغف في كّل مّرة. اأّما الموؤمن فه���و لي�س بهذه ال�صورة، والموؤمن المفَتَر�س هنا 

ه���و ذلك الإن�صان الذي يك���ون في حالة �صراع مع نف�صه وهو يحاول �صرعه���ا على الدوام لكّنه يخفق 

م���ن ب���اب ال�صدفة في هذا الن���زال فت�صرعه نف�صه. فاهلل في هذه الحالة يم���ّد له يد العون ول يدعه 

 َفَيْنَتِع�ُض، َوُيِقيُل 
ُ
ُي�صَحق تحت �صطوة نف�صه تقديرًا لما اّت�صف به من الإيمان والتقوى. »َفَيْنَع�ُصُه اهلل

يَرًة َوَمْعِرَفًة ِلَما ِزيَد ِفيِه ِمَن اْلَخْوِف«؛  ُر، َوَيْفَزُع اإَِلى التَّْوَبِة َواْلَمَخاَفِة َفَيْزَداُد َب�صِ  َعْثَرَتُه َفَيَتَذكَّ
ُ
اهلل

ف�صخ�س كهذا ي�صاعده اهلل على الوقوف على قدميه مّرة اأخرى لي�صتمّر في النزال مع النف�س، ويغ�ّس 

ج���ّل وعال طرفه عن عثراته، وهو )هذا الإن�صان( ب���دوره يتذّكر ويتنّبه باأّنه قد اقترف خطاأ عظيمًا. 

وفي اإثر الخوف النا�صئ من هذه الحالة يزيد اهلل في ب�صيرته ومعرفته، فتراه لذلك ي�صتاأنف النزال 

بقّوة اأ�صّد وعزيمة اأكبر.

واللتفاتة التربوّية الأخرى التي ينطوي عليها هذا الكالم هي اأّن المرء في هذا النزال لي�س اأّنه ل 

ينبغي اأن يت�صّلل الياأ�س اإلى قلبه اإذا �صقط اأر�صًا فح�صب، بل ل بّد اأن يحدوه الأمل بتنامي قّوته اأي�صًا. 

فعلي���ه اأن يتوّج���ه اإلى اهلل بعد �صقوطه ويلجاأ اإليه بالتوبة والإنابة، قائ���اًل له: »اإلهي! اأخ�صى اأن اأ�صرع 

اإْن اأنا اّتكلت على قدرتي. فكن اأنت معيني وحافظي«. هذا اللتفات اإلى الباري عّز وجّل والخوف من 

�صخطه يبعث على تقوية روح الإن�صان وتعزيز اإرادته الأمر الذي ُي�صفي كماًل اإلى كماله. ولعّل المراد 

 هو اأّن الإن�صان اإذا تاب بعد ارتكاب الخطيئة، فاإّن 
(1(

من قول���ه تعالى: {چ چ چ چڇ }

نف�س هذه الحالة المتمّثلة بالإنابة واللجوء اإلى اهلل هي �صرب من �صروب العبادة وهي حالة لم تكن 

موجودة لديه قبل اقتراف الذنب. فم�صافًا اإلى اأّن حالة الت�صّرع والتو�ّصل هذه ت�صاعد على محو عمله 

ال�صابق، فاإّنها ُت�صفي عليه كماًل م�صاعفًا، اأي اإّنها ُتزّوده بقدرة اأكبر على اكت�صاب النورانّية.

العالقة بين الخوف والمعرفة
 َيُقوُل: {ڈ ژ 

َ
نَّ اهلل

َ
ث���ّم ي�صتدّل الإمام Q باآية م���ن الذكر الحكيم فيقول: »َوَذِلَك ِب���اأ

«. فالموؤم���ن ال���ذي تبُدر منه زّلة في 
(2(

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ }
حين من الأحيان  ل ُيعّد من اأتباع ال�صيطان ولي�س ثّمة �صيطان ُمقيَّ�س له بحيث يكون قرينه ورفيقه. 

فم���ا ُي�صتفاد من الآيات القراآنّي���ة هو اأّن العالقة بين ال�صيطان والنا����س ل تكون ب�صكل واحد؛ فبع�س 

النا����س يتج�ّصد ال�صيطان فيه���م بالكامل، وبع�ٌس يكونون قرناء ال�صيط���ان اأي ي�صبح ال�صيطان رفيقًا 

)1) �صورة الفرقان، الآية 70.
)2) �صورة الأعراف، الآية 201.
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ل بهم ب�صكل م�صتمّر، بل اإّن ال�صياطين  دائمّيًا لهم، اأّما البع�س الآخر فال يوجد �صيطان قرين اأو ُمَوكَّ

التي تطوف وتدور على نحو متوا�صل تميل عليهم اإذا راأت �صاّلتها فيهم؛ وهو قوله تعالى: {ڑ ڑ 

ک ک ک} وه���ذا المي���ل من ِقَبل ال�صيطان على المرء ُيمّثل تل���ك الزّلة التي تنتاب الإن�صان 
ف���ي حين م���ن الأحيان. وبمجّرد اأن يرتكب اأنا����س كهوؤلء الخطيئة فاّنهم ينتبه���ون اإلى قبيح فعلهم، 

فاإذا التفتوا اإلى العقاب الذي ينتظرهم جّراء هذا الفعل فاإّن ب�صيرتهم تتفّتح: { گ گ گ}. 

. اإذن هناك تنا�ص���ب بين الخ�صية والعلم؛ 
(1(

يق���ول عّز من قائ���ل: { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې }

فكّلم���ا زاد عل���م المرء باهلل، وب�صفاته، وبحكمته، وباأهدافه، ازداد الخ���وف في قلبه؛ اأي زاد �صعوره 

بالحق���ارة وال�صع���ف في مقابل بارئ���ه والخوف من �صقوطه من عين اهلل عّز وج���ّل. فاإذا تنامت هذه 

الحالة في نف�صه كُثر لجووؤه اإلى اهلل تعالى وت�صاعف لذلك لطف اهلل به، فتراه يطوي مراتب الكمال 

الواحدة تلو الأخرى حّتى ي�صل اإلى اأعالها.

اإذن ل ب���ّد اأن يك���ون خوفكم جّديًا؛ فكثيرون هم الذين  يّدعون الخوف من اهلل ومن عذابه َبْيد اأّن 

خوفه���م ل يّت�صم بالجّدي���ة. فالنا�س في العادة يخ�صون محن الحياة الدنيا وعذابها وهم لهذا ال�صبب 

يبذلون ُق�صارى جهودهم في �صبيل الخال�س منها. فاإذا كانت خ�صيتنا من عذاب اهلل عّز وجّل خ�صية 

حقيقّية فال بّد اأن يكون حذرنا اأ�صّد. فاإذا كان خوف المرء خوفًا جّديًا فهو حتمًا �صيزيد في ب�صيرته: 

يَرًة َوَمْعِرَفًة ِلَما ِزيَد ِفيِه ِمَن اْلَخْوِف«. »َفَيْزَداُد َب�صِ

الإن�ص���ان الموؤم���ن هو با�صتمرار ف���ي حالة �صراع مع نف�صه واإّن اهلل نا�ص���ره في هذا النزال وهو ل 

يتخّل���ى عن���ه بتاتًا. فاإن زّل و�صقط اأر�ص���ًا، فاإّن اهلل لمعرفته باأّنه من اأهل الإيم���ان واأّنه قد عزم على 

عدم اقتراف المع�صية �صيمّد اإليه يده وُينِه�صه لي�صتاأنف النزال من جديد. ففي كّل مّرة ُي�صرع فيها 

اأر�صًا تزداد قّوته وتت�صاعف منعته اأمام خ�صمه حّتى يبلغ حّدًا ي�صتطيع معه الدخول في نطاق ولية 

اأه���ل البيتR. فبعد اأن اأ�صار اإمامنا الباقر Q اإلى تل���ك ال�صروط ال�صعبة، ا�صتدرك فذكر 

ه���ذه المالحظ���ات كي ل يياأ�س الآخرون من العثور على �صبيل الو�ص���ول اإلى الكمال المتمّثل بالولية. 

ف���ال ينبغ���ي لالإن�صان الموؤمن اأن ينتابه الياأ����س نتيجة م�صارعة النف�س اأو ال�صق���وط اأر�صًا، بل ينبغي 

اأن تك���ون عزيمت���ه اأكثر ر�صوخًا، وخوفه اأ�صّد كي يزيد اهلل ج���ّل �صاأنه في ب�صيرته. زاد اهلل تعالى في 

.
(2(

ب�صيرتنا اأجمعين

)1) �صورة فاطر، الآية 28.
)2)  من محا�صرة �صماحة اآية اهلل م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 7 اآب 2011م )بت�صّرف(.
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الشاكرون

 Q روي ع��ن الإم��ام الباقر

ف��ي و�صي��ة لتلمي��ذه و�صاحبه 

َك  جاب��ر: »يَا َجاِبُر ��ْضتَْكِث��ْر ِلنَْف�ضِ

ْزِق تََخلُّ�ض��اً �إِلَى  ِم��َن �هلِل َقِليَل �ل��رِّ

��َك  ْك��ِر، َو��ْضتَْقِل��ْل ِم��ْن نَْف�ضِ �ل�ضُّ

اَعِة هلِل �إِْزَر�ًء َعَلى �لنَّْف�ِض،  َكِثيَر �لطَّ

  .
�ضاً ِلْلَعْفو«)1) َوتََعرُّ

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 163.

مقّدمة¤¤

اأهّمية م�صاألة ال�صكر.¤¤

¤¤ Q الباقر الإم���������ام  ط���ري���ق���ة 

لإيجاد الدافع لل�صكر.

عليك اأن َتُعّد كاّفة اآلء اهلل عظيمة.¤¤

المحبوبون عند اهلل تعالى.¤¤

روحية ا�صتكثار النعمة.¤¤

ال�صكر يزيد من النعم.¤¤

من لم ي�صكر النا�ض لم ي�صكر اهلل.¤¤

اأئمة ال�صكر.¤¤



مقّدمة
كور هو الذي ي�صكر  ك���ور اأبلغ من ال�صاكر لأّن ال�صاكر هو الذي ي�صكر عل���ى العطاء، وال�صَّ قي���ل: ال�صَّ

كور الذي ي�صكر على المفقود. على البالء، وقيل: ال�صاكر الذي ي�صكر على الموجود، وال�صَّ

، لكّن 
(1(

وكّلن���ا يعلم اأّن ال�صكر هو واحدة من القي���م الأخالقّية المهّمة { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

ال�ص���وؤال المط���روح هنا ه���و: كيف يمكن للمرء اأن يك���ون �صكورًا واأن يظفر بالداف���ع اإلى ال�صكر؟ فمن 

عادتن���ا جميع���ًا اأن نقول بعد تناول الطعام: »الحمد هلل«. هذا العم���ل واإن اعُتبر �صكرًا هلل واأّنه ح�صن 

ج���ّدًا، لكّنه لي�س كافيًا. فماذا ن�صن���ع لنكون اأنا�صًا �صكورين؟ والإم���ام الباقر Q ي�صير اإلى هذه 

الم�صاألة في موطنين على الأقل من و�صّيته لجابر.

أهّمية مسألة الشكر
تحظ���ى م�صاأل���ة ال�صكر في النظرة القراآنّي���ة باأهّمية بالغة. فما يطلب���ه اهلل تعالى مّنا يفوق بكثير 

الكتف���اء بقول: »الحمد هلل« بعد تناول الطع���ام. هناك العديد من الكتب التي ُجمعت فيها الأحاديث 

الت���ي تتحّدث ع���ن ال�صبر وال�صكر، وهذا دليل على الأهّمية الق�ص���وى التي تحظى بها هذه الم�صاألة. 

اإذن علينا اأن نفهم اأّن ال�صكر لي�س من المفاهيم العادّية حّتى ننظر اإليه نظرة عابرة.

المالحظ���ة الأخ���رى التي تتعّل���ق باأهّمية م�صاألة ال�صكر ه���ي اأّن علماء ال���كالم وعند خو�صهم في 

المباحث الكالمّية اأو البحث المّت�صل باإثبات وجود اهلل تعالى فاإّنهم عادة ما يطرحون هذا ال�صوؤال: 

م���ا ه���ي �صرورة الخو�س ف���ي اأمثال ه���ذه المباحث؟ اإذ اأّن هن���اك البع�س - ونخ����سّ بالذكر اأولئك 

المنبهرين بالثقافة الغربّية - مّمن يطرح ال�صبهة القائلة: ما هي حاجتنا اأ�صا�صًا للتطّرق اإلى م�صاألة: 

ه���ل يوج���د في هذا الكون اإله اأم ل؟ ف���اإن كّنا ملتزمين  بعدم الكذب وع���دم الخيانة، وعدم ممار�صة 

الظلم، ون�صعى لأن نكون اأنا�صًا �صالحين، فاإن كان يوجد اإله فال بّد اأّنه يحّب الإن�صان ال�صالح واإن لم 

يكن فالبحث م�صيعة للوقت.

فكي���ف ن�صتطيع تحفيز الإن�صان على البحث في م�صاألة اأ�ص���ل وجود اهلل تعالى و�صفاته؟ فنحن ل 

)1) �صورة �صباأ، الآية 13.
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ن�صتطي���ع اأن نقول لبع�صه���م: كان الأنبياء يعّدون البحث في هذا المو�صوع اأم���رًا واجبًا! لأّنه ل يوؤمن 

بنب���ّي اأ�صا�صًا. اإذن  ال�صبيل الوحيد لذلك هو الإفادة من قّوة العقل، فالعقل هو الذي ينبغي اأن يحكم 

بوجوب البحث من اأجل معرفة اهلل. يقول المتكّلمون في هذا ال�صدد: »اإّن اأهّم دليل عقلّي على وجوب 

معرفة اهلل �صبحانه هو وجوب �صكر ال�ُمنِعم«. فالعقل يقول: »يتعّين اأن تعرَف الذي اأغدق عليك نعمًا 

جّم���ة، لأّن���ه من ال�صرورّي اأن ت�صكر َم���ن  اأنعم عليك«. بمعنى اأّنهم يعتبرون ه���ذا الدليل اأكثر الأمور 

التي ُتلِزم الإن�صان بال�صعي لمعرفة اهلل بديهّيًة. اإذن فم�صاألة ال�صكر هي على هذا القدر من الأهّمية. 

ر النعم العظيمة  وم���ع ذلك نرى اأّن الحاف���ز الذي يدفع النا�س اإلى ال�صكر �صعيف. فلم���اذا ل ُنقدِّ

الت���ي اأ�صبغه���ا اهلل علينا حّق قدره���ا؟ ولماذا ينعدم الداف���ع اإلى ال�صكر لدينا؟ كم م���ّرة طوال اليوم 

والليلة نتذّكر اأّنه ينبغي علينا اأن ن�صكر اهلل عّز وجّل؟

طريقة اإلمام الباقر Q إليجاد الدافع للشكر
ف���ي هذه الرواية ُيقّدم الإمام Q لجابر طريق���ة لإيجاد الدافع اإلى ال�صكر عند الإن�صان. فهو 

ي�صير في حديثه هنا اإلى اأّن عّلة �صّحة �صكرنا هي عدم التفاتنا اإلى اآلء اهلل واأنعمه علينا ب�صكل جّيد. 

فنح���ن نتدّل���ل -  بع�س ال�صيء - عل���ى اهلل �صبحانه، ونرى اأنف�صنا م�صتحّقي���ن واأ�صحاب حّق، ونتوّقع 

من���ه عّز وجّل اأن يم���ّن علينا باأكثر بكثير مّما اأ�صبغ علينا اإلى الآن من النع���م. بل اإّننا اأحيانًا، وجّراء 

وج���ود بع�س النقائ�س، ل ُنعر����س عن ال�صكر فح�صب، بل تتوّلد لدينا حال���ة ال�صكوى والتذّمر اأي�صًا. 

اإذن يتحّتم علينا اأن نبذل غاية المجهود لمعرفة النعم الإلهّية حّق المعرفة واأن نفّكر حّتى بنعم اهلل 

ال�صغي���رة علينا وُندرك اأهّميتها. فال ينبغي ا�صتقالل رزق الباري عّز وجّل وا�صتكثار اأعمالنا. فنحن 

معا�ص���ر الب�ص���ر ناأمل عادًة اأن نحوز على ما عند اأكثر بني الب�صر تنّعمًا، وُنعاتب اهلل جّل وعال على اأن 

اأعط���ى لف���الن نعمًة ولم ُيعطني اإّياها. اأّما من جانب اآخ���ر فنحن نرى اأّن الأعمال التي ُننجزها نحن 

جّب���ارة وقّيم���ة، وُنحّدث اأنف�صنا باأّننا ُن�صّلي ون�صوم ونوؤّدي م���ا اأوجبه اهلل علينا من تكاليف، فما هو 

المطلوب مّنا ونحن ناأتي بكل هذه العبادات ؟!

عليك أن َتُعّد كاّفة آالء اهلل عظيمة
اإذن الم�صكل���ة الت���ي ُنعاني منها يكمن في هاتين النقطتين؛ اأنن���ا من جهة نرى اأنف�صنا م�صتحقين 

واأ�صح���اب حّق، وم���ن جهة ثانية ُنعّظم اأعمالنا ونراها غير ناق�ص���ة. وعلينا هنا ك�صر هذه المعادلة. 
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فم���ن ناحي���ة يتحّتم علينا التفكير بنعم اهلل ال�صغيرة ؛ فينبغي لنا - مثاًل - التفكير بما هّيئه الباري 

عّز وجّل من كّم هائل من الأ�صباب والو�صائل كي يوّفر لنا رغيف خبز واحد. فكما يقول ال�صاعر:

�صحًى و�صم�ُس  واأف�����الٌك،  ري����اٌح،  ��ح��ٌب،  ���صُ
(1(

وَتغفُل؟! ال��رغ��ي��ف،  جلب  ف��ي  تعا�صدَن 

فلقد وّظف اهلل �صبحانه وتعالى جميع نعم الكون كي تح�صل اأنت على الرغيف ول تنتابك الغفلة، 

وكذل���ك الح���ال مع �صائر النعم الإلهّية. فالغفلة - مع بالغ الأ�ص���ف - تحول دون اإدراك المرء لعظمة 

اآلء اهلل عّز وجّل. فكم قد اأ�صبغ اهلل علينا من النعم من اأجل عملّية النطق الب�صيطة؟

فلك���ي يتف���ّوه الإن�صان بب�صع كلمات ل بّد اأن يعمل الجهاز التنّف�صي ب�صكل �صحيح في �صحب الهواء 

ودفعه، وينبغي اأن يكون للمرء حنجرة واأوتار �صوتّية �صالمة، ويجب اأن يوؤّدي كّل من الل�صان والأ�صنان 

والفم وظائفه على النحو ال�صحيح، واإّل فلن ن�صتطيع مهما بذلنا من جهد اأن ننطق بكلمة واحدة. في 

اأحد الجتماعات نقل قائد الثورة المعّظم )حفظه اهلل( اأّن طبيبًا قال له: »اأتعلم اأّنه ل بّد اأن تتظافر 

جه���ود ب�صعة ملي���ارات من خاليا ج�صم الإن�صان من اأجل تحريك اإ�صب���ع واحد من اأ�صابع يده؟ ولول 

ه���ذا التعاون والتن�صيق في العمل ل يمكن لهذا الإ�صبع اأن يتحّرك«. فهل فّكرنا اإلى الآن كم هي نعمة 

عظيمة اأن نكون قادرين على تحريك اإ�صبع من اأ�صابعنا؟ لذا نن�صح الإخوة من ال�صباب اأن تكون لهم 

بع�س المطالعات في علم الف�صلجة الب�صرّية وعلم الأحياء، فهي تعّلم الإن�صان الكثير.

المحبوبون عند اهلل تعالى
على اأّية حال فمن اأجل اأن يتوّلد في اأنف�صنا دافع اإلى ال�صكر، فن�صكر اهلل �صكرًا يو�صلنا اإلى كمال 

الإن�صانّية ويجعلنا من المحبوبين عند اهلل جّل وعال، فاإّن علينا القيام باأمرين: 

1. الوقوف على نعم اهلل:
علينا اأن نحاول جهدنا الوقوف على اأنعم اهلل ونعرفها حّق معرفتها ون�صتعظمها. فال نكونّن مّمن 

ل تم���الأ عيونهم �صوى الق�صور الفارهة وما ُيعّد للطواغيت وفراعنة الع�صر من �صّتى �صنوف الطعام 

وال�ص���راب، ول نرى للطعام الذي نتناوله نحن مق���دارًا ي�صتحّق عليه ال�صكر. فاإن اأحببنا اأن يتوّلد في 

اأنف�صن���ا حافٌز اإل���ى �صكر المولى المتعال فيتعّي���ن اأن ُنطيل التفكير حّتى في نع���م اهلل الطفيفة علينا 

والوقوف على اأهّميتها بالن�صبة لنا. على اأّن ما ذكرناه ل يتعّدى نطاق النعم الطبيعّية التي يتنّعم بها 

)1)  ترجم���ة �صعرّي���ة لبي���ت بالفار�صّي���ة لل�صاعر الإيرانّي �صعدي ال�صيرازّي يقول فيه: »ابر و باد و م���ه و خور�صيد و فلك در كارند    تا تو نانى به 
كف اآرى و به غفلت نخورى«.
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الموؤمن والكافر على حّد �صواء، فما بالكم بنعمة العقل، ونعمة هداية الأنبياء، ونعمة معرفة الإ�صالم، 

ونعمة ولية اأهل بيت الع�صمة والطهارة R؟ فما كّنا لن�صنع لو لم توجد هذه النعم؟

اإذن هل من الالئق، مع وجود كّل هذه الآلء والنعم، اأن ن�صتكي وُنعاتب اهلل على بع�س النقائ�س؟! 

اإّن عم���اًل كهذا ُي�صقط الإن�صان من اأريكة القيم الإن�صانّية. بالطبع اإّن اهلل عّز وجّل ي�صفح عن الكثير 

م���ن ه���ذه الأنماط م���ن الكفران وع���دم ال�صكر، لعلم���ه ب�صعفنا، اأّما فيم���ا يتعّلق باأولي���اء اهلل فاإّنهم 

ُيحا�َصبون حّتى على �صغائر الزّلت والعثرات وي�صاهدون تبعاتها على الفور.

2. ا�صتقالل العبادة دائمًا:
م���ن ناحي���ة اأخرى ومن اأج���ل اإيجاد هذا الداف���ع، علينا اأن ن���رى عباداتنا غاية ف���ي ال�صاآلة وقّلة 

م���ت لثالثين يومًا اأن  ة؛ فكيف لي وقد �صُ المق���دار. بالطب���ع هذا الأم���ر اأي�صًا يحتاج اإلى خّط���ة خا�صّ

اعتبر عملي هذا عديم القيمة؟! وعلى فر�س اأّننا نوؤّدي �صالة الليل طوال العام، فكيف يت�صّنى لنا اأن 

نعّد هذه العبادة قليلة؟

ال�صتق���الل وال�صتكث���ار هنا اأمر ن�صبّي؛ بمعنى اأّن المقدار المطل���ق لل�صيء ثابت في كّل حال، لكّننا 

عندم���ا ُنقارن���ه بغيره نق���ول: اإّنه قليل اأو كثير. فاإّن���ك اإذا اأردت �صراء �صلعة قيمته���ا األف دينار فدفعت 

للبائ���ع ثمانمائ���ة دينار فقط، �صيقول لك على الفور: هذا قليل؛ ومعن���اه: اإن ما دفعته ثمنًا لهذه ال�صلعة 

ه���و قليل بالقيا�س اإلى القيمة الحقيقّي���ة لها، ل اأّن الثمانمائة دينار قليلة بذاتها. فاإن علمنا كم اأّن اهلل 

ل علينا، فاإّننا �صنعتبر عباداتنا قليلة حّتى واإن ق�صينا العمر باأكمله في عبادته. �صبحانه وتعالى متف�صّ

عندم���ا عوتب الإمام زين العابدين Q عل���ى كثرة عبادته وبكائه بين يدي اهلل مع اأّن اهلل قد 

؛ فقد 
(1(

»Q من يقدر على عبادة علّي بن اأبي طالب« :Q جعله في عداد المع�صومين، قال

 .Q ا�صتقّل عبادته عندما قا�صها بعبادة جّده علّي بن اأبي طالب

فم���ن اأج���ل اأن ن�صتقّل عباداتنا فما علينا اإّل اأن نقي�صها بطاع���ة عباد اهلل ال�صالحين المخَل�صين 

م���ن حيث الك���ّم والكيف وعندها �صنخجل من اأنف�صنا. فلو اأراد المرء اأن ُيقّدم فاكهة لأحدهم كهدّية 

فه���ل �صيقّدمه���ا بكّل راحة ب���ال ومن دون اأدنى خج���ل اإذا كان ما يقرب من ت�صعي���ن بالمائة من هذه 

الفاكهة فا�صدًا ومتعّفنًا؟ فاإذا كّنا ل نلتفت اإّل اإلى ع�صرة بالمائة من �صلواتنا فهي كالهدّية التي ف�صد 

ت�صع���ون بالمائ���ة منها، األ ينبغي لنا والحال هذه اأن ُنقّدمها بين بدي الباري عّز وجّل بمنتهى الخجل 

والحياء؟!

)1)  �صرح ر�صالة الحقوق لالإمام زين العابدين Q، �س305، �صرح ال�صيد علي القبانجي، طبع ون�صر موؤ�ص�صة ا�صماعيليان - قم، ط 2، 1406هـ.
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اإذن فم���ن اأجل اإيجاد الدافع اإلى ال�صك���ر اأّوًل، وبغية التمّكن من تاأدية �صكر اهلل تعالى ثانيًا علينا 

من جانب اأن ُنطيل التفكير والتاأّمل باأهّمية وكثرة ما يغدق علينا تعالى من رزق ونعم جّمة، ول بّد من 

جانب اآخر اأن َنعّد ما ناأتي به من العبادات قلياًل وناق�صًا.

روحية استكثار النعمة
وم���ن ه���ذا المنطلق يق���ول الإمام الباقر Q: »ي���ا جابر! ا�صتكث���ر لنف�صك م���ن اهلل قليل الرزق 

؛ اأي: 
(1(

�صاً للعفو« تخّل�ص���اً اإل���ى ال�صكر، وا�صتقلل من نف�ص���ك كثير الطاعة هلل اإزراًء على النف����ض وتعرُّ

ا�صتكثر ما ُيعطيك اهلل تعالى من رزق قليل. ول يعني هذا اأن تعّد رغيف الخبز الواحد مائة رغيف! فهذا 

ال���كالم يدع���و اإلى ال�صخري���ة. فقوله: »ا�صتكث���ر« يعني: انظر كم اأ�صبغ اهلل عليك م���ن النعم على الرغم 

؛ 
(2(

اَع���ِة هلِل اإِْزَراًء َعلَ���ى النَّْف�ِض« م���ن عدم ا�صتحقاقك و�صّح���ة نف�صك. »َوا�ْصَتْقِلْل ِم���ْن َنْف�ِصَك َكِثي���َر الطَّ

وم���ن ناحي���ة اأخرى ا�صتقلل ما توؤّديه من العبادة والطاعة! فاأّي قيم���ة ومقدار لهذه العبادة في مقابل ما 

اأغدقه اهلل عليك من عظيم النعم، وما يوؤّديه اأولياوؤه بين يديه من ج�صيم الطاعة. فلنقارن اآلء الباري 

علين���ا بعدم اأهلّيتنا وكثرة معا�صينا كي نراها ج�صيمة �صخمة؛ ولن�صتقلل عباداتنا من الناحية الأخرى؛ 

ذل���ك اأّن النف�س ُتحّب اأن يكون لها �صاأن ومنزلة وعلين���ا مقارعتها وقمعها. يقول اإمامنا Q في هذا 

ال�ص���دد: »م���ن اأجل قمع اأنف�صكم قولوا له���ا: هذه العبادات ل قيمة لها«؛ ذل���ك اأّن مقدارها بالقيا�س 

لطاع���ات اأولياء اهلل قلي���ل اأّوًل، ول يعلم اأّنها �صتقبل اأم ل ثانيًا. اإّنه ليتعّين ال�صتغفار من العبادة الماأتّي 

بها من دون ح�صور قلب فما بالكم باأن نوليها اأهّمية ونعطيها قيمة!

ه���ذه الطريقة ه���ي ال�صبيل الذي يمكننا ب�صلوك���ه اأن نحظى بالدافع اإلى ال�صك���ر ونكون في عداد 

ال�صاكرين: »تخلُّ�صاً اإلى ال�صكر«، واأن نتغّلب على النف�س، ول ندعها تنت�صر علينا وت�صرعنا.

الشكر يزيد من النعم
اهلل ع���ّز وج���ّل، ولكي يحّثنا على ال�صك���ر وجني جزيل ثماره وعظيم نتائج���ه، فقد اعتمد اأ�صاليب 

اأخ���رى من جملته���ا الوعد بزيادة الرزق عند ال�صكر، والإنذار -ف���ي المقابل- بزوال النعمة في حال 

عدم���ه. فهو ي�صير ف���ي ختام العبارة المذكورة اأي�ص���ًا اإلى نقطتين مهّمتي���ن: »وا�صتجلب زيادة النعم 

بعظي���م ال�صكر«؛ اأي: اإذا �صئت ني���ل المزيد من النعم فاأكِثر من ال�صكر، وليك���ن �صكرًا عظيمًا اأي�صًا. 

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 163.
)2)  اأزرى على النف�س: عابها وعاتبها. ويحتمل اأن يكون: ازدراء - من باب الفتعال - اأي احتقارًا وا�صتخفافًا.
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ق اإلى تاأدية عظيم ال�صكر عليك اأن ُتفّكر في اأّنك اإن لم ت�صكر ف�صتزول منك النعم.  وم���ن اأج���ل اأن ُتوفَّ

وه���ذان العامالن ُيَع���ّدان من اأكبر العنا�صر المحّف���زة لالإن�صان؛ فكّل امرئ ي�صع���ى لنيل المزيد من 

النع���م، وهذا يدّلنا على اأّن الزدياد في النعم هو من الأمور التي تحظى بقيمة عظمى لدى الإن�صان. 

وعلى العك�س، فاإّن �صّحة النعم ُيعتبر بالء عظيمًا له. اإذن فاللتفات اإلى هاتين النقطتين يحّثنا على 

�صكر اهلل تعالى بما ي�صتحّقه من ال�صكر. وبالطبع فاإّن اهلل لي�س بحاجة ل�صكرنا، واإّن �صّر اإ�صراره على 

.
(1(

هذه الم�صاألة هو رغبته جّل وعال في اأن ينالنا نحن النفُع من ذلك

من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل
م���ن المعل���وم اأن من اأعظم الأعمال التي ي�صكر به العبد رّبه �صبحان���ه وتعالى عند تجّدد النعم اأو 

اندفاع النقم اأن يخّر هلل �صاجدًا، في�صع اأ�صرف ع�صو من اأع�صاء ج�صده - وهو الوجه- على التراب 

وينك����س جوارح���ه خا�صعًا متذلِّاًل هلل تعالى �صاكرًا له على هذه النع���م، ويذكره في هذا ال�صجود وهو 

عل���ى هذه الحال باأن���واع الذكر من ال�صكر والمحامد وال�صتغفار وغيرها، فيكون العبد قد عمل عماًل 

�صك���ر به المنعم ج���ل وعال من خالل هذا ال�صج���ود واأ�صغل قلبه ول�صانه وجوارح���ه بذكر المنِعم جّل 

�صاأنه.

ظين بالحمد كثيرون، والعاملين بال�صكر قليلون،   لأن المتلفِّ
(2(

قال تعالى: { وئ وئ ۇئ ۇئۆئ }

، واعلموا 
(4(

 ويقول �صبحان���ه: { جئ حئ مئ }
(3(

ف���اإّن اهلل تعالى يق���ول: { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

اأّيه���ا الأحّب���ة اأّن اهلل تعالى لّما جعل ال�صكر من عباده اأ�صا�َس عبادت���ه المبا�صرة، جعل اأي�صًا �صكرهم 

لبع�صه���م عبادة له تزيد من اأجرهم، فقد اأم���ر �صبحانه العبد اأن ي�صكر لوالديه: { ڃ ڃ 

 ف�صكر اهلل عبادته، و�صْكُر 
(5(

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ }

ُهما، بل فا�س اأمر ال�صكر حتى زاد عن الوالدين اإلى التعامل مع كل النا�س، فقد روي عن  الوالدين برُّ

.
(6(

ر�صول اهلل P اأنه قال: »من لم ي�صكر النا�ض لم ي�صكر اهلل«

وروي ع���ن اإمامنا الّر�صا Q اأنه قال: »من ل���م ي�صكر المنِعم من المخلوقين، لم ي�صكر اهلل 

)1)  من محا�صرة �صماحة اآية اهلل م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 8 اآب 2011م. بت�صرف.
)2) �صورة �صباأ، الآية 13.
)3) �صورة �صباأ، الآية 13

)4) �صورة الملك، الآية 23.

)5) �صورة لقمان، الآية 14.
)6)  �صنن الترمذي، ج 3، �س 228، تحقيق وت�صحيح عبد الرحمن محمد عثمان، ن�صر دار الفكر للطباعة والن�صر - لبنان، ط 2، 1983م.
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 و�صكر النا�س اأن ُتقابل اإح�صانهم بمثله، اإن كان قولة اأو فعلة، لأن مبداأ ال�صكر العتراف 
(1(

ع���زَّ وج���ّل«

بالف�ص���ل لأهل���ه، ف���اإن وجد ذلك كان هلل ثم لعب���اده، واإن ُعِدم فلي�س هلل ول لعب���اده، ومعلوم من غير 

تو�صيح اأن �صكر الوالدين و�صكر النا�س جزء من �صكره �صبحانه وحده.

أئمة الشكر 
ل في اآيات القراآن الكريم يجد اأّن اهلل تعالى �صّرح بالثناء على �صفوة خلقه اأولي العزم  اإّن المتاأمِّ

م���ن الر�صل R باأّنهم كانوا م���ن ال�صاكرين، فو�صف نبيه نوحًا Q باأّنه { چ چ ڇ 

. وقال لكلٍّ من الكليم مو�صى 
(3(

. ونع���ت خليله اإبراهيم Q باأّن���ه كان: {ڦ ڄ}
(2(

{

، وقد كانا. 
(4(

والم�صطفى محمد �صلوات اهلل عليهما: {ڀ ڀ ٺ}

وه���ذا النب���ي ال�صاكر، والأّواب الذاك���ر: �صليمان ب���ن داود L، والذي حفظ الق���راآن له اأكثر 

م���ن موق���ف عّبر فيه عن �صك���ره لنعم رّبه، وبّي���ن اأّن فرحة اكتم���ال النعمة، وتمام الأمني���ة لم ُتلهيه 

 ع���ن الله���ج بالعتراف بها لم�صديه���ا، و�صكره عليه���ا، ا�صتوقفته تل���ك النملة حين نذارته���ا لقومها: 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   }
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
.. تاأّم���ل كيف لم ت�صغله تلك النعم���ة عن التوّجه اإلى من اأنعم عليه بها، بل حّرك فيه 

(5(
ۆ }

ه���ذا الم�صهد الرغبة في ال�صكر لم�صتحّقه، فهو ال���ذي عّلمه ما عّلمه، ويتكّرر م�صهد ال�صكر عند هذا 

النب���ي الكريم، لّما راأى عر�س بلقي�س م�صتقّرًا عن���ده � فيقول: { ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ 

.
(6(

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ }
اإّن���ه ح���ال ال�صاكرين، ف�صليمان � عليه ال�ص���الة وال�صالم � لم ت�صغله - ه���ذه الآية العظيمة، وهي: 

ح�صور عر�س بلقي�س ب�صرعٍة هي اأقل من طرفة العين- عن �صكر من اأنعم عليه بذلك، بل لهج بالثناء 

والحم���د هلل تعالى. فاإذا كان هذا ح���ال اأنبياء اهلل تعالى ور�صله، فغيرهم اأحوج اإلى اأن يكون. الحمد 

وال�صكر هلل. �صعارًا لهم ودثارًا، فاإّن الأمر كما قال مولنا اأمير الموؤمنين Q: »النعمة مو�صولة 

)1)  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �س 285 - 315.
)2)  �صورة الإ�صراء، الآية 3.

)3)  �صورة النحل، الآية 121.
)4)  �صورة الأعراف، الآية 144.

)5) �صورة النمل، الآيتان 18 و 19.
)6) �صورة النمل، الآية 40.
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بال�صكر، وال�صكر مو�صول بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من اهلل �صبحانه 

.
(1(

حتى ينقطع ال�صكر من ال�صاكر«

وفي مقدمة ال�صاكرين واإمامهم، �صيد الب�صر محمد P، وذلك لأنه اأتقى الخلق، واأعرفهم بحّق 

 ،R خالق���ه، واأ�صكره���م ل���ه. ويظهر ذلك جلًيا من خ���الل النظر في حاله و�صيرته م���ع اأهل بيته

واأزواجه واأ�صحابه، وعامة من راآه اأو اأتاه. 

روي ع���ن الإم���ام مو�صى بن جعفرL عن اأبيه، عن اآبائه، عن الح�صين بن علي Q: - في 

لة - عن اأمير الموؤمنينL في ف�ص���ل ر�صول اهلل P: »اإنه كان اإذا قام اإلى  حادث���ة طويلة ومف�صَّ

ال�ص���الة �صم���ع ل�صدره وجوفه اأزيز كاأزيز المرجل على الأثافي من �صّدة البكاء، وقد اأمنه اهلل عّز 

وج���ّل م���ن عقاب���ه، فاأراد اأن يتخ�ّصع لرّبه ببكائه، ويكون اإمام���اً لمن اقتدى به، ولقد قام عليه واآله 

ال�ص���الم ع�ص���ر �صني���ن على اأطراف اأ�صابع���ه حتى توّرمت قدم���اه وا�صفّر وجهه، يق���وم الليل اأجمع 

)2). بل لت�صعد به، 
حت���ى عوت���ب في ذلك فق���ال اهلل عّز وج���ّل { ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }

ولقد كان يبكي حتى يغ�صى عليه، فقيل له: يا ر�صول اهلل األي�ض اهلل عّز وجّل قد غفر لك ما تقّدم 

.
(3(

من ذنبك وما تاأّخر ؟ قال: بلى اأفال اأكون عبداً �صكوراً«

�����ي ل����ه����ا ل���غ���ٌة ��ِنل������و ك��������لُّ ج�������ارح�������ٍة م�����نِّ  ُت���ْث���ِن���ي ع��ل��ي��ك ِب��م��ا اأوَل����ْي����َت ِم����ن َح�����صَ

به ���َك���ْرُت  ����صَ اإْذ  ���ْك���ري  ����صُ زاد  م���ا  اإل����ي����ك اأب����ل����َغ ف����ي الإح���������ص����اِن واْل���ِم���َن���نل���ك���ان 

اأما الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�س وطّهرهم تطهيرًا، فاإّنهم هم الذين �صي�صكرون من رّبهم في 

الآخ���رة بالأج���ر الذي �صيظّلون اأبدًا يحمدون���ه من اأجله. عندما يقول لهم �صبحان���ه بعد اأن ي�صتقّروا 

. وي�صتاأنف ال�صكر لهم من اهلل ب�صخاء عطائه 
(4(

ف���ي نعيمهم: { ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ }

جّل �صاأن���ه: { ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

. جعلن���ا اهلل واإياك���م م���ن ال�صائرين بركبهم في 
(5(

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ }
الدنيا والآخرة، ومن الذين يقرنون ال�صكر بالعمل كما اأمروا R، وّفقنا اهلل واإّياكم لأن نكون من 

ال�صاكرين، فلعّلنا برحمته نكون يوم القيامة من الحامدين. 

)1)  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج 12، �س 370.
)2) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 17، �س 287.

)3)  �صورة طه، الآيتان 1 و 2.
)4) �صورة الإن�صان، الآية 22.

)5) �صورة فاطر، الآيتان 34 و 35.
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للعلم طالبون

روي عن الإم��ام الباقر Q في و�صية 

لتلميذه و�صاحبه جاب��ر: »َو�ْدَفْع َعْن 

ِر �لِْعْلِم،  رِّ ِبَحا�ضِ َر �ل�ضَّ َك َحا�ضِ نَْف�ضِ

ِبَخاِل�ِض  �لِْعْل��ِم  َر  َو��ْضتَْعِم��ْل َحا�ضِ

ْز ِف��ي َخاِل�ِض �لَْعَمِل  �لَْعَمِل، َوتََحرَّ

ِة �لتَّيَقُِّظ،  ��دَّ ِمْن َعِظي��ِم �لَْغْفَل��ِة ِب�ضِ

ْدِق  ��ِظ ِب�ضِ َة �لتَّيَقُّ َو��ْضتَْجِل��ْب �ِض��دَّ

.
�لَْخْوِف«)1)

)1)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 163.

مقّدمة.¤¤

ف�صل اأهل العلم.¤¤

العلم لمن علم ثم عمل.¤¤

خّطة للعمل بالعلم.¤¤

الغفلة اآفة الإخال�ض.¤¤

كيف نقّوي دعائم اليقظة في نفو�صنا؟¤¤

احذر: فقدان الخوف ال�صادق من اهلل.¤¤

واتقوا اهلل وُيعلِّمكم اهلل.¤¤



مقّدمة
ما اأمر اهلل تعالى نبّيه الخاتم ور�صوله الأعظم P بطلب الزيادة من �صيء في هذه الدنيا، اإل من العلم، 

. وكان من نتاج علم اهلل الذي عّلمه م�صطفاه اأن خاطب اهلل تعالى 
(1(

فقال تعالى: { ٺ ٺ ٿ ٿ }

الموؤمنين بقول���ه:{ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

. فالذكر في هذه الآية المباركة هو ر�صول اهلل P، واهلل تعالى يقول: 
(2(

 ې ى ى ائ ائ ەئەئ }
. وو�صف مولنا الإمام اأمير الموؤمنين Q الأئمة الطاهرين 

(3(
{ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ}

م���ن اآل محمد P، فقال: »هم عي�ض العلم وموت الجهل، ُيخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن 

باطنهم، و�صمتهم عن حكم منطقهم، ل يخالفون الحق ول يختلفون فيه، هم دعائم الإ�صالم وولئج 

العت�ص���ام، به���م ع���اد الح���ّق اإلى ن�صابه، وان���زاح الباطل عن مقام���ه، وانقطع ل�صانه ع���ن منبته، عقلوا 

. هوؤلء اأئّمتنا 
(4(

الدي���ن عق���ل وعاي���ة ورعاية. ل عقل �صماع ورواي���ة، فاإّن رواة العلم كثير ورعاته قلي���ل«

الكرام R اأبرار عترة الم�صطفى P واأطائب اأرومته، اأحلم النا�س �صغارًا، واأعلم النا�س كبارًا.

ِم��ث��َل��ُه��م َت����ُك����ون����وا  َل�����م  اإِن  ���ّب���ه���وا  َف��������الُح.َف���َت�������صَ  
ِ
ِب������ال������ِك������رام ����ّب����ه  ���������صَ ال����تَّ اإِنَّ 

فضل أهل العلم
لق���د اأ�ص���اد اهلل �صبحانه وتعالى - اأّيما اإ�ص���ادة - بف�صل اأهل العلم، ورفع م���ن �صاأنهم، واأعلى من 

قدره���م، بما يعج���ز عن بيان���ه اإل الفرقان المبين، فق���ال اهلل تعالى في محك���م اآياته: { ۋ ۋ 

 ،
(6(

، وق���ال �صبحان���ه: { مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث }
(5(

ۅ ۅ ۉ ۉې }
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  { ٿ  تعال���ى:  وق���ال 

)1) �صورة طه، الآية 114.
)2) �صورة الطالق، الآيتان 10 و 11.

)3)   �صورة النحل، الآية 43.
)4)   ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 8، �س 391.

)5) �صورة فاطر، الآية 28.
)6) �صورة المجادلة، الآية 11.
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.
(2(

، وقال �صبحانه وتعالى: { ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ }
(1(

ڃ }
روى اأب���و ب�صير: �صمعت اأبا عب���د اهلل Q يقول: »كان اأمير الموؤمني���ن Q يقول: يا طالب 

العل���م اإّن العل���م ذو ف�صائل كثيرة: فراأ�ص���ه التوا�صع، وعينه البراءة من الح�صد، واأذنه الفهم، ول�صانه 

ال�صدق، وحفظه الفح�ض، وقلبه ح�صن النية، وعقله معرفة الأ�صياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله 

زي���ارة العلم���اء، وهمته ال�صالمة، وحكمته الورع، وم�صتق���ّره النجاة،  وقائده العافية، ومركبه الوفاء، 

و�صالحه لين الكلمة، و�صيفه الر�صا، وقو�صه المداراة، وجي�صه محاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته 

.
(3(

اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماوؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محّبة الأخيار«

خّطة للعمل بالعلم
ِر اْلِعْلِم،  رِّ ِبَحا�صِ َر ال�صَّ يتابع الإمام الباقر Q و�صّيته لجابر فيقول: »َواْدَفْع َعْن َنْف�ِصَك َحا�صِ

ِظ،  ِة التََّيقُّ ْز ِفي َخاِل�ِض اْلَعَمِل ِمْن َعِظيِم اْلَغْفلَِة ِب�ِصدَّ َر اْلِعْلِم ِبَخاِل�ِض اْلَعَمِل، َوَتَحرَّ َوا�ْصَتْعِمْل َحا�صِ

 .
(4(

ْدِق اْلَخْوِف« ِظ ِب�صِ َة التََّيقُّ َوا�ْصَتْجِلْب �ِصدَّ

الإم���ام Q ُيرّكز في هذه الو�صاي���ا الأخيرة على نقطة جوهرّية وهي: اأّن���ك اإذا ا�صتثمرت ما 

ه���و بحوزتك في الوقت الحا�ص���ر ف�صتح�صل على النتيجة المطلوبة؛ فاإّن خف���َت من اأن ُي�صيبك �صّر 

فا�صتخدم ما في جعبتك من علم؛ اأي حاول اأن تح�صن العمل بما تعلم. فعمل الإن�صان عن رياء وُعجب 

وتظاه���ر وم���ا اإلى ذلك لي�س هو عماًل بما يعل���م، بل هو عمل مخالف للعلم؛ ذلك اأّن العلم يقول له: ل 

ب���ّد اأن يك���ون عملك خال�صًا. ومن اأجل اأن تكون قادرًا عل���ى الإخال�س في عملك فا�ْصَع اأن تكون يقظًا 

تمام اليقظة في جوف الليل، واأن تتجّنب الغفلة لأّن الغفلة تقود اإلى الرياء في العمل. وبغية الحفاظ 

على حالة اليقظة فاإّن عليك اأن تجتهد في اأن يكون خوفك خوفًا �صادقًا.

رًا لهم: »يا حملة العلم اأتحملونه فاإنما العلم  وقد خاطب مولنا اأمير الموؤمنين Q طلبة العلم محذِّ

لمن علم ثم عمل ووافق عمله علمه، و�صيكون اأقوام يحملون العلم ل يجاوز تراقيهم ُتخالف �صريرتهم 

عالنيته���م، وُيخال���ف عملهم علمهم يقعدون حلقاً،  فُيباهي بع�صهم بع�صاً حتى اإّن الرجل ليغ�صب على 

.
(5(

جلي�صه اأن يجل�ض اإلى غيره اأولئك ل ت�صعد اأعمالهم في مجال�صهم تلك اإلى اهلل �صبحانه«

)1) �صورة اآل عمران، الآية 18.
)2) �صورة الزمر، الآية 9.

)3)   ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 8، �س 391.
)4)  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 163.

)5)   ابن ابي الحديد المدائني، �صرح نهج البالغة، ج 1، �س 5936.
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لأّن المه���ام الملق���اة على عاتق طلبة العلم مه���ام عظيمة ويناط بهم م�صوؤولي���ات جليلة كان هذا 

التحذير من اأمير الموؤمنين Q، ولأن طلب العلم جمع اهلل فيه بين الف�صلين: ف�صله على النف�س 

وف�صل���ه للغي���ر، ولذلك فاإّن طلب العلم اأف�صل من �صنائع المعروف لأّن���ه اأ�صرفها واأعظمها واأعالها، 

واأجزلها ثوابًا عند اهلل تعالى؛ فاأعظم المعروف اأن تاأخذ بحجز القلوب عن النار، واأعظم المعروف 

ب العب���اد اإلى رحمة اهلل، فاأب�صر بخير ما اأن���ت فيه من طلب العلم، ففيه خير كثير اإذا اقترن  اأن ُتق���رِّ

بالعم���ل. قال باب مدينة العلم وكه���ف الحلم Q: »اطلبوا العلم ُتعرفوا ب���ه، واعملوا به تكونوا 

 .
(2(

. وقال الإمام ال�صادق Q: »من عمل بما علم كفي ما لم يعلم«
(1(

من اأهله«

اغتنم ما تعلم!
نح���ن غالبًا ما ن�صع���ى اإلى اكت�صاف ال�صبيل الت���ي توؤّمن لنا �صعادتنا وكمالن���ا، ونظّن اأّن اكت�صاف 

�صبيل كهذه هو بمثابة و�صفة �صحرّية و�صّر خفّي علينا التجوال في اأقطار العالم واأكنافه كي نعثر على 

خبي���ر يعرف كيف ُيحّرر لنا هذه الو�صف���ة الفريدة. لكّن تفكيرنا بهذه الطريقة يدفعنا اإلى التقاع�س 

عن التوّجه نحو قّمة الكمال والقناعة بما اأ�صبناه وما هو متوّفر باأيدينا. فهّمة المرء تق�صي في بداية 

الطري���ق اأن ين���ال المقامات العالية، لكّنه عندم���ا ي�صاهد اأّن الأمر لي�س بال�صهول���ة التي يت�صّور فاإّنه 

يتراجع �صيئًا ف�صيئًا حّتى ي�صرف نظره عن الأمر كّليًا.

وم���ن اأجل اإلغاء ه���ذا النمط من التفكير �صعت الروايات اإلى التاأكي���د على عدم تكثيف الم�صاعي 

ز الإن�صان �صعيه في العمل بالمقدار الذي لديه من علم. يقول النبّي  ف���ي كث���رة طلب العلم؛ بل اأن ُيركِّ

، اإذن فالمهّم هو اأن 
(3(

الأكرم Pف���ي ه���ذا المجال: »َمن عمل بما يعلم َوّرثه اهلل علَم ما لم يعل���م«

ي�صتفي���د الم���رء مّما بحوزته من العلم قبل اأن يذهب اإلى طلب غيره. بالطبع اإّن المراد من العلم هنا 

هو العلوم التي ترتبط ارتباطًا مبا�صرًا بالأعمال العبادّية وطاعة اهلل عّز وجّل.

فنح���ن ُنحّب اأن نعلم كّل �صيء؛ ن���وّد اأن نعلم كيف و�صل الأئّمةR واأولي���اء اهلل المقّربون اإلى 

م���ا و�صل���وا اليه من مقامات عالية؟ وما هي �صل�صلة المقامات وال�صبي���ل المو�صلة اإليه؟ فهذا هو حّب 

ال�صتط���الع الذي غر�صه اهلل تعالى في قلوب الب�صر وهو عامل مهّم في دفع الإن�صان اإلى طلب العلم. 

لكّن الأف�صل من ذلك هو اأن يعمل المرء بما تعّلمه. ف�صكر العلم يكون في العمل به. األ�صنا نرغب في 

)1)   عل���ي ب���ن محمة الليثي الوا�صطي، عيون الحكم والمواعظ، �س92، تحقيق ال�صي���خ ح�صين الح�صيني البيرجندي، ن�صر وطبع دار الحديث، 
ط1.

)2)   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 27، �س 163 - 182.
)3)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 40، �س 128.
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اأن نقوم بما يجعلنا ن�صكر اهلل �صكرًا عظيمًا كي يزيدنا من نعمه؟ فهذه اللتفاتة ُتمّثل بحّد ذاتها علمًا 

من العلوم واإّن �صكرها يكون في العمل بموجبها.

الغفلة آفة اإلخالص
لكن كيف ال�صبيل اإلى اإخال�س العمل؟ فلو وقف العبد وحيدًا في م�صجد اأو �صحراء يعبد رّبه من دون 

اأن ي���راه اأح���د لما وجد ف���ي نف�صه ما ُيحّر�صه على الرياء، فالدافع للري���اء ل يتوّلد لدى المرء اإّل اإذا علم 

ب���اأّن �صخ�ص���ًا يراقب عمل���ه؛ لأّن »الرياء« يعني اإظه���ار العمل لالآخرين. فاإذا توّلد ف���ي نف�س المرء حافز 

على الرياء ف�صتراه ُيحّدث نف�صه: »اإذا قمت بعملي بالكيفّية التي ُتر�صي فالنًا من النا�س فاإّنني �صاأحظى 

�صّلي �صالة لئقة اأمامه«! غافاًل 
ُ
بمكان���ة مرموقة عنده واأقطف ثمار  هذه المكان���ة. اإذن من الأف�صل اأن اأ

عن اأّن هذه النّية ُتبطل �صالته؛ فلقد اأغَفَل رّبه اإر�صاًء للنا�س، وهذا من موجبات �صخط الباري عّز وجّل.

اإّن م���ا يوجب خروج العمل عن حالة الإخال�س ه���و الغفلة عن مقام المعبود ولوازم ذلك المقام. 

ل له ذنب في �صحيفة اأعماله اأي�صًا. اإذن فمن  فاأّول اأثر للنّية الم�صوبة هو ذهاب العبادة، بل وقد ُي�صجَّ

اأجل اأن ُي�صبح عملنا خال�صًا يتعّين علينا المحافظة على هذه اليقظة حّتى ل تعر�س الغفلة علينا.

ومن اأجل حفظ هذه اليقظة فاإّن علينا اللتفات دومًا اإلى هذه النقطة وهي: َمن هو الذي نتعامل 

مع���ه؟ يج���ب اأن نتنّب���ه با�صتمرار اإلى اأّن تعاملنا ه���و مع اهلل �صبحانه، واأّن خلق���ه ل يقدرون على فعل 

، اإذن 
(1(

اأّي �صيء لنا: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ }

فم���ا الذي يدفعني اإل���ى التفكير بالنا�س والتظاه���ر اأمامهم بالعبادة والزهد والتق���وى؟! ينبغي لهذه 

الق�صّي���ة اأن تك���ون حا�صرة ف���ي اأذهاننا دائمًا. بالطبع اإّن���ه عمل �صاّق ويحتاج اإل���ى تمرين متوا�صل، 

ون���ادرًا م���ا ُيكّلل بالنج���اح، فم�صاغل الدنيا تجّر الإن�ص���ان اإلى الغفلة بين الفينة والأخ���رى. لكّننا اإذا 

تمكّنا من تقوية الخوف من اهلل في نفو�صنا وجعله خوفًا �صادقًا فاإّننا �صننجو من الرياء والغفلة.

كيف نقّوي دعائم اليقظة في نفوسنا؟
الم�صكل���ة الأ�صا����س في المو�صوع اأّن خوفن���ا من اهلل ل يّت�صف بالعمق، فه���و ل يتعّدى كونه اّدعاًء 

�صطحّي���ًا. فعندم���ا يكون خوف المرء من اأمٍر ّما جّديًا تراه يتوّخى الح���ذر ال�صديد لئاّل ُيبتلى به. فلو 

قي���ل: هناك ف���ي الطريق �صلك كهربائّي مجّرد من غالفه ملقًى عل���ى الأر�س وهو مو�صول بالكهرباء 

ومن َوَطاأه �صُي�صَعق، ف�صوف يّتخذ الجميع جانب الحيطة والحذر حّتى واإن كان احتمال كونه مكهربًا 

)1) �صورة يون�س، الآية 107.
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واحدًا بالمائة فقط، حذرًا من الإ�صابة بال�صعقة الكهربائّية. فاإذا كان المرء يخاف من جهّنم ومن 

�صقوط���ه من عين اهلل تعالى بقدر خوفه من �صل���ك الكهرباء ف�صوف يكون يقظًا با�صتمرار كي ل ياأتي 

بما يثير غ�صب الباري جّل وعال و�صخطه عليه.

يق���ول الإم���ام Q؛ اإذا اأردت المحافظ���ة عل���ى هذه اليقظة ف���ي �صبيل عدم البت���الء بالرياء 

والتحايل وطلب ال�صمعة وكّل ما يبطل العبادة فال بّد اأن يكون خوفك خوفًا �صادقًا. 

وهن���ا يتب���ادر ال�صوؤال التالي اإلى الذه���ن: كيف نجعل خوفنا �صادقًا؟ ولالإجاب���ة على هذا ال�صوؤال 

يتعّي���ن اللتف���ات اإلى ق�صّية اأّنه م���ن اأجل القيام باأّي فع���ل فاإّننا نحن َمن ينبغي اأن ُيق���ّرر القيام به، 

ومن ثّم ُنقِدم عليه باإرادتنا بعد التفكير والتاأّمل. فاإّن عْر�َس خّطة للطريق ل يعني اأّن العمل �صُينَجز 

وينتهي كّل �صيء، بل اإّن تقديم الخّطة  هو من اأجل الإر�صاد اإلى الطريق ال�صحيح وتبيين مراحله كي 

يتمّك���ن المرء من التقّدم اإلى المرحلة التالية ب�صهولة اأكبر، اأّما الذي يّتخذ القرار وُيقِدم على العمل 

. 
(1(

للح�صول على نتائجه فهو الإن�صان نف�صه: { مئ ىئ يئ جب حب خب }

1. تقوية عامل الخوف من اهلل:
فمن اأجل �صيانة هذه اليقظة علينا تقوية الخوف في اأنف�صنا، واإطالة التفكير في كالم اهلل تعالى وفي اأّنه: 

 ُيرّجح دفع 
ً
ه���ل هذه ال�ص���ورة التي تر�صمها الآيات القراآنّية عن عاقبة اأهل المع�صي���ة جّدية؟ فابن اآدم دائما

 وبين اأن يحظى بج�صم ر�صيق 
ً
 ع�صال

ً
ال�صرر على ا�صتجالب النفع. فلو دار الأمر بين اأن يدفع عن نف�صه مر�صا

وجمي���ل فهو �صيرّج���ح دفع ال�صرر. فدفع ال�صرر هو من اأه���ّم العوامل الموؤّثرة في اأفعالن���ا الختيارّية. وحّتى 

القراآن الكريم فاإّنه يختار لأنبياء اهلل تعالى �صفة المنِذرين؛ حينما يقول: { گ گ گ گ ڳ ڳ 

. ف�صحي���ح اأّن الأنبياء R كانوا 
(3(

 اأو:  { ى ائ ائ }
(2(

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں }
 ل�صفة »الب�صير« 

ً
، لكّن �صف���ة »المنِذر« قد اأُطلقت عليهم ب�صكل مطل���ق، خالفا

ً
ري���ن ومنِذري���ن في اآن معا مب�صِّ

 قد ُيقِدم 
ً
فهي لم تكن �صفة مطلقة لهم؛ ذلك اأّن تاأثير الإنذار في عمل المرء يفوق تاأثير اأّي �صيء اآخر. طبعا

الإن�صان على تعري�س نف�صه ل�صرر ب�صيط من اأجل خير ونفع اأعظم، لكّنه اإذا ت�صاوى عنده ال�صرر والنفع فاإّنه 

���ل دف���ع ال�صرر على جل���ب النفع. ول يتحّقق دفع ال�ص���رر اإّل اإذا خاف المرء من �ص���يء ّما وعندها فقط  ُيف�صّ

�صي�صع���ى اإل���ى دفع �صرره عنه، ف���اإن لم ي�صعر بالخوف من���ه فاإّنه ل يحاول دفع �صرره؛ فلو ل���م يخ�س الإن�صان 

المر�َس فاإّنه لن ُيراعي لوازم ال�صّحة وال�صالمة و�صوف ُيبتلى بالمر�س ل محالة.

)1) �صورة النجم، الآية 39.
)2) �صورة الزمر، الآية 71.
)3) �صورة غافر، الآية 15.
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ر في عواقب الأمور: 2. التفكُّ
الخط���وة الأولى كم���ا ذكرنا تكمن ف���ي ال�صعي لتح�صيل الخ���وف ال�صادق. اأّم���ا ال�صبيل اإلى هذا 

���ر بما للذنوب  الخ���وف فه���و التفّكر ف���ي كلمات القراآن الكري���م وتعابير الرواي���ات ال�صريفة التي ُتذكِّ

وال�صلوكّي���ات المنحرفة من تبعات �صوء، ومحاولة تج�صيد هذه التبعات اأمام اأنظارنا ولو قلياًل. فهذا 

النم���ط من الخوف يبعث عل���ى تيّقظ الإن�صان وعدم غفلته، واإّن عدم الغفلة يدفعه اإلى الإخال�س في 

عمل���ه، والإن�صان المخِل�س ي�صتفيد من علمه على نحو اأف�صل ويوؤّدي �صكر هذا العلم، وحينئذ �صيزيد 

اهلل ف���ي علم���ه، وهكذا تتوا�صل هذه ال�صل�صل���ة؛ بمعنى اأّنه: كّلما عمل بما لديه م���ن المعلومات ازداد 

علمه. واإّن العلم الأكثر يقت�صي عماًل اأكثر واأف�صل، وهكذا ت�صتمّر هذه العجلة في الدوران حّتى ي�صل 

المرء اإلى مقامات القرب من اهلل عّز وجّل.

ِر  ���رِّ ِبَحا�صِ َر ال�صَّ وم���ن هذا المنطلق يق���ول الإمام اأبو جعف���ر Q: »َواْدَفْع َع���ْن َنْف�ِص���َك َحا�صِ

ِة  ْز ِفي َخاِل����ضِ اْلَعَمِل ِمْن َعِظيِم اْلَغْفلَِة ِب�ِصدَّ َر اْلِعْلِم ِبَخاِل�ِض اْلَعَمِل، َوَتَحرَّ اْلِعْل���ِم، َوا�ْصَتْعِم���ْل َحا�صِ

. ولع���ّل التاأكيد هنا على كلمة »حا�صر« هو من 
(1(

ْدِق اْلَخْوِف« ِظ ِب�صِ َة التََّيقُّ ���ِظ، َوا�ْصَتْجِل���ْب �ِص���دَّ التََّيقُّ

اأج���ل اأن ل يظّن الإن�صان اأّن عليه الجّد والمثابرة ل�صنوات طوال من اأجل طلب العلم وعند ذاك فقط 

يمكنه العمل بهذا العلم، بل اإّنه اإذا ا�صتفاد من نف�س هذا العلم الذي بحوزته في الوقت الحا�صر فاإّنه 

�صيدفع ال�صّر عنه.

وعليه: فاإّن الإفادة من العلم هي اأن تعمل به بكّل اإخال�س، واإّن ما يبعث على تبّدد الإخال�س هي 

الغفل���ة. فبغية �صيانة النف�س من الغفلة ينبغي للمرء الجته���اد في اأن يكون في حالة يقظة تاّمة، اأّما 

المفت���اح لهذه اليقظة التاّمة والم�صتمّرة، فهو الخوف ال�صادق. فالبّد اأن ت�صّدق بما جاء في الآيات 

والرواي���ات من ذكر اأ�صكال العذاب كي ت�صتثير هذه اليقظة في نف�صك. لكّنك اإن لم تحمل هذا الأمر 

على محمل الجّد ف�صت�صاب بالغفلة و�صُتبتلى في اإثرها بالرياء اأي�صًا.

احذر: فقدان الخوف ال�صادق من اهلل ومن ثّم ياأتي الإمام Q بعبارة يكتنفها بع�س الغمو�س، 

 .
(3(

ِر اْلَحَياِة« ِن)2) ِبَحا�صِ الذي قد يكون ب�صبب خطاأ ح�صل في الن�صخ، وهي: »َواْحَذْر َخِفيَّ التََّزيُّ

الإمام الباقر Q ي�صير هنا ا�صتكماًل لمو�صوع الخوف ال�صادق اإلى اآفة هذا النمط من الخوف. 

فاإّن من الأمور التي تجعل المرء ل يحمل األوان الإنذار على محمل الجّد هي معا�صرة محّبي الدنيا. فاإّن 

)1)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 163.
)2)   وفى بع�س الن�صخ »خفّي الرين« اأي الدن�س.

)3)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 75، �س 164.
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معا�صرة اأولئك الذين ل يفتوؤون يتحّدثون عن ملّذات الدنيا، وعن �صعود اأ�صعار الماّديات ونزولها، وعن 

الأف���الم، وم���ا �صابه ذلك ول ينقطعون عن التفكير في التزّين بزين���ة الدنيا وزخارفها هي من العوامل 

الت���ي ُتخّلي قلب الإن�ص���ان من الخوف، فال ي�صبح بعد ذلك من اأولئك الذين ت�صطرب وترتع�س قلوبهم 

لذك���ر اهلل ع���ّز وجّل، بل قد يبلغ مرحلة ل ُيحّب معها �صماع ا�صم الباري المتعال! فجملة: »َواْحَذْر َخِفيَّ 

ِن« تعني: احذر مّمن هّمته التزّين بالحياة الدنيا. فمعا�صرة اأمثال هوؤلء تبعث على فقدان الخوف  التََّزيُّ

.
(1(

ال�صادق واإزالة التيّقظ من قلب الإن�صان، واهلل العالم.  وّفقنا اهلل واإّياكم اإن �صاء اهلل

واتقوا اهلل ويعلِّمكم اهلل
، وق���ال تعالى: { ٹ ٹ 

(2(
يق���ول اهلل �صبحان���ه: { ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ }

 .
(3(

{ ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
روي ع���ن عن���وان الب�ص���ري  - وكان �صيخًا كبي���رًا قد اأتى عليه اأرب���ع وت�صعون �صنة - ذك���ر اأّن الإمام 

���م، اإّنما هو ن���ور يقع في قل���ب من يري���د اهلل تبارك  ال�ص���ادق Q ق���ال ل���ه: »لي�ض العل���م بالتعلُّ

.
(4(

وتعالى اأن يهديه«

وبه���ذا ُيعل���م اأّن العلم لي�س هو مج���ّرد ا�صتح�صار المعلوم���ات الخا�صة، واإن كان���ت هي العلم في 

الع���رف العام���ي، واإّنما هو النور المذك���ور النا�صئ من ذل���ك العلم الموجب للب�صي���رة والخ�صيه هلل 

. فالهداي���ة بالإيمان وزيادة الهدى، م���ن ِقَبل اهلل �صبحانه، اإّنما هم���ا عمل غيبي، وت�صّرف 
(5(

تعال���ى

اإلهي، والتعليم ل ينح�صر بالكلمة وبالفعل الذي ترد فيه الحتمالت فقط. قال اهلل تعالى:{ ېئ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  وج���ّل:  ع���ّز  وق���ال   ،
(6(

ییُ}  ىئ  ىئىئ 
، وقال تعالى: 

(7(
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ے }

، فهنيئ���ًا للعلماء الذين كانوا قدوة بالأفعال مثل ما كانوا قدوة 
(8(

{..ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ }

بالأقوال، لأّن النفو�س اإلى القتداء بالفعال اأ�صرع منها اإلى القتداء بالقوال.

)1)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل ال�صيخ م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها في مكتب �صماحة ولّي اأمر الم�صلمين بتاريخ 9 اآب 2011م.
)2) �صورة محمد، الآية 17.

)3) �صورة يون�س، الآية 9.
)4)   بحار الأنوار، العالمة المجل�صي، ج 1، �س  225.

)5)   منية المريد، ج 1، �س 16، تحقيق ر�صا المختاري، طبع ون�صر مكتب الإعالم الإ�صالمي، ط 1، 1409هـ.
)6)   �صورة البقرة، الآية 282.
)7) �صورة الأنعام، الآية 122.

)8) �صورة النور، الآية 40.
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للهوى غالبون

عن الإم���ام الباقر Q في 

لتلميذه و�صاحب���ه جابر:  و�صيت���ه 

»َوَت���َوقَّ ُمَجاَزَف���َة اْلَه���َوى ِبَدلَل���ِة 

اْلَعْق���ِل، َوِق���ْف ِعْن���َد َغلََب���ِة اْلَهَوى 

ِبا�ْصِتْر�َصاِء اْلِعْلِم، َوا�ْصَتْبِق َخاِل�َض 

 .
(1(

ْعَماِل ِلَيْوِم اْلَجَزاء«
َ
الأ

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج75، �س 163.

مقّدمة.¤¤

المراد من �صراع الإن�صان مع نف�صه.¤¤

الفارق الأ�صا�ض بين النف�ض والعقل.¤¤

العقل ¤¤ بتقوية  النف�ض  على  التغلُّب 

والعلم.

اأ�صا�ض الأخالق ¤¤ العقيدة ال�صحيحة 

الكريمة.

الإخال�ض غاية الدين والإيمان.¤¤



مقّدمة
اإذا كّنا من اأهل المجاهدة وال�صراع الدائم مع النف�س، فاإن اأّول ما يتبادر اإلى الذهن هو ال�صوؤال 

التال���ي: م���ا الذي يتعّين علينا فعل���ه في هذا ال�صراع كي نقّل���ل من احتمال �صقوطنا اأر�ص���ًا، اأو اأن ل 

ُن�ص���رع اأر�ص���ًا على الإطالق؟ الجواب؛ هو ال�صتعانة دائمًا ب� »العقل«. ولعّل هذا هو ال�صبب الذي دفع 

، فمن اأجل اأن 
(1(

الإم���ام Q اإلى اإلحاق كالمه بالق���ول: »َوَتَوقَّ ُمَجاَزَف���َة اْلَهَوى ِبَدلَل���ِة اْلَعْق���ِل«

ل ُتباغت���ك نف�صك ف���اإّن عليك ال�صتعانة بالعقل. فاإّن من اأبرز الفن���ون التي ي�صتخدمها الم�صارع في 

نزال���ه هو محاولته اإغفال خ�صمه عن الحرك���ة الفّنية التي يهّم بالقيام بها، في�صرعه اأر�صًا وهو في 

غفلة عنه، لأّن الخ�صم ل ي�صتطيع في هذه الحالة اأن يتنّباأ بدّقة بما يروم القيام به من حركة. وكّلما 

كان الم�ص���ارع اأكث���ر حنكة ومهارة كانت حركاته القادمة اأكثر خفاًء على خ�صمه. واإّن نف�َس ابن اآدم 

ت�صتخدم عين هذا الأ�صلوب.

المراد من صراع اإلنسان مع نفسه
الإن�صان في �صراع مع نف�صه، فهل يعني ذلك اأّن هناك موجودين؛ اأحدهما النف�س والآخر الإن�صان؟ 

وه���ل اإّن نف�ص���ي - يا ترى - �صخ�س اأجنبّي عّن���ي كي ُت�صارعني؟ من هو »اأن���ا«؟ فنحن ُنقّر باأّن لدينا 

ع���دّوًا داخلّيًا. لأّن من جملة التعبيرات الم�صهورة في الأحاديث هو: »اأعَدى عدّوك نف�ُصك التي بين 

، اإذ تظهر في وجودنا ميول ونزعات مختلفة يمكن تق�صيمها ب�صكل عاّم اإلى مجموعتين:
(2(

َجنَبيك«

قّي.   1. النزعات التي يكون الميل الأّولّي فيها اإلى ال�صعود والرُّ

2. النزعات التي يكون الميل الأّولّي فيها اإلى النزول والت�صافل. 
والمجموعة الثانية هي نزعات حيوانّية ن�صترك فيها مع جميع الحيوانات. وُيطلق على مجموع هذه 

الميول، اأو بتعبير اآخر على ذلك الجزء من كياننا الذي ُتن�صب اإليه تلك الميول، بم�صطلح »النف�ض«.

 كم���ا اأّن لن���ا في المقابل مي���وًل اأخرى �صامية؛ كح���ّب الحقيقة، وحّب الكمال، واأمث���ال ذلك، واإّن 

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج75، �س 163
)2)   م. ن، ج 67، �س 64.
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الذي���ن يتمّتع���ون ب�صفاء الباطن يدرك���ون ميلهم اإلى التقّرب اإلى اهلل تعال���ى. وُيطلق على اأمثال هذه 

الأم���ور، التي تدعو الإن�صان اإلى الُرقّي والت�صامي والتقّرب من اهلل عّز وجّل، ا�صم »العقل« في مقابل 

تلك العوامل الحيوانّية. 

فه���ذان الم�صطلحان هما م�صطلحان اأخالقّيان، وفي حقيقة الأمر اإّنهما هما الّلذان يت�صارعان 

ويتقات���الن م���ع بع�صهما البع����س. بالطبع اإّن ما جاء ف���ي هذه الرواية يختلف بع����س ال�صيء عن هذا 

الم�صطل���ح الأخالق���ّي. فهنا ت�ص���ّور الرواية ال� »اأنا« ف���ي حالة �صراع مع نف�صه. فه���ي ل تقول: العقل 

ي�صارع النف�س، بل تقول: اإّنك اأنت في �صراع مع النف�س ول بّد من اأن ت�صتخدم العقل.

الفارق األساس بين النفس والعقل
 اإذن فالمطروح هنا هو ثالثة اأمور: 

1. »الأنا« التي تّتخذ القرارات.
2. اأهواء النف�س. 

3. العقل.
ولعّل باإمكاننا القول اإّن  كّل تلك الأمور ترجع اإلى قوى موجود واحد. فكّل امرئ هو موجود واحد 

لي����س اأكثر واإّن لهذا الموجود قوى ومراتب وجودّية مختلفة وهو يكت�صب اأ�صماء متنّوعة بح�صب القوى 

المختلف���ة. وقد ين�صاأ بين هذه الحاجات تعار�س وت�ص���اّد، وعندها �صيقال: ثّمة قّوتان تت�صارعان مع 

بع�صهما. وفي مثل هذه الحالت يح�صل ال�صراع بين النف�س والعقل، وبين الإن�صان والنف�س. 

وعلين���ا الح���ذر في هذا ال�صراع لئاّل نوؤَخ���ذ على حين غّرة. فن�صاط النف����س يكمن في حّثنا على 

اإ�صباع غرائزها.

ة لما تريده النف�س وتطلبه في كّل اآن، بل يعتمد ذلك على ظروف معّينة  فلي�س هناك قاعدة خا�صّ

من قبيل اأعمالنا و�صلوكّياتنا، وطبيعة البيئة المحيطة بنا، والحالة الف�صلجّية لنا. اإذ ل بّد من تفاعل 

العديد من العوامل مع بع�صها البع�س من اأجل اأن ين�صاأ عند الإن�صان ميل معّين نحو اأمر ما.

 ب���ل اإّن الإن�ص���ان نف�صه ل ي�صعه التنّبوؤ ب�صكل دقيق بما �صتطلبه نف�صه بعد حين. ومن هذا المنطلق 

فاإّن فعل النف�س - كما تعّبر الرواية - ُيبنى على المجازفة؛ اأي الجزاف، خالفًا لالأحكام العقلّية التي 

تكون دائمًا �صمن �صوابط معّينة. فاإّن للعقل حكمًا في كّل مو�صوع، بل اإّنه يق�صي حّتى في الت�صاّد بين 

حكمين من اأحكامه، وكّل ذلك يكون قاباًل للتدوين.
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التغلُّب على النفس بتقوية العقل والعلم 
علينا اأن نعلم اأّن ال�صيء الوحيد الذي با�صتطاعته اأن يجعلنا ن�صمد اأمام النف�س وناأمن مباغتتها 

ه���و الإفادة من قّوة العقل. ومن اأجل الإفادة م���ن العقل ل بّد لنا اأن نعلم اأّن العقل قابل للتقوية. اإذن 

يتحّت���م علين���ا الإحاطة باأحكام العقل وا�صتخدام���ه في مواجهة الميول النف�صانّي���ة؛ تلك الميول التي 

ا�صتج���اب له���ا طيلة فترة العمر، اأو التي ي�صتطيع َحْد�صها انطالقًا من تجاربه ال�صابقة اإذا لم يكن قد 

ا�صتجاب لها لحّد الآن. 

وهذه توجيهات عاّمة من �صاأنها اأن ُتعيينا على عدم التفاجوؤ في المواجهة مع النف�س. على �صبيل 

المث���ال هن���اك قاعدة عقلّية عاّمة تقول: اإذا كنت ت�صير على حاّف���ة الوادي فاإّن احتمال �صقوطك فيه 

يكون كبيرًا. فاإن اأردّت تجّنب ال�صقوط فال بّد اأن تبتعد عن حاّفة الوادي قلياًل! بمعنى: اإذا كنت ترغب 

ف���ي عدم التوّرط في ارتكاب المع�صي���ة فعليك البتعاد بع�س ال�صيء ع���ن مواطنها، وذلك باجتناب 

بع�س الأمور غير المحّرمة اأي�صًا؛ فمثاًل: عليك تجّنب النظرة الأولى كي ل تقع في النظرة المحّرمة.

لك���ّن ه���ذا الحكم العاّم للعقل ل يكون مجديًا في كّل حال؛ فقد يطراأ اأحيانًا اأمر ل ي�صتطيع المرء 

عندها اأن يّتخذ قرارًا حا�صمًا فيما اإذا كان ل بّد من الإقدام عليه اأم ل. فم�صافًا اإلى الإفادة من قّوة 

العق���ل فاإّن���ه يتعّين علينا في مثل هذه الحالت تح�صيل العلم به���ذه الأمور كي نعلم ما اإذا كان الأمر 

واجب���ًا اأو محّرمًا، ونقف على حدود وجوبه وحرمته. فالغيب���ة لالآخرين على �صبيل المثال تكون اأمرًا 

حرامًا تارًة، ومباحًا حينًا، وواجبًا طورًا. اإذن علينا اأن ُنحيط علمًا بجميع تلك الحدود. 

؛ فاإن 
(1(

ومن هذا المنطلق يقول Q في الجملة التالية: »ِقْف ِعْنَد َغلََبِة اْلَهَوى ِبا�ْصِتْر�َصاِد اْلِعْلِم«

غلبت���ك نف�ص���ك وفر�صت عليك مياًل اإلى اأمر معّين، فعليك - م���ن اأجل اأن ل تقع في الخطيئة - اأن تعلم 

على وجه الدّقة هل كانت اإجابة النف�س فيما تطلب جائزة اأم محّرمة؟ اإذ لي�صت تلبية كّل ميل من ميول 

النف����س محّرمة. فلدينا الكثير من المباحات المن�صجمة مع اأه���واء النف�س ورغباتها. فالتمّتع بالأماكن 

الطبيعّية الخاّلبة والم�صي على �صاحل البحر وما اإلى ذلك هي من المباحات الموافقة لهوى النف�س.

 اإذن بالإ�صاف���ة اإل���ى امتالك قّوة العقل وتقوي���ة هذا الجانب ل بّد من الإف���ادة من العلم والتفّقه 

بم���وارد الحالل والح���رام ومواطن ال�صقوط وال�صعود. وهذا التوجيه يتّم���م التوجيهات التي �صبقته. 

فعندم���ا قال Q ما م�صمونه؛ اأن���ه عليك الإفادة مّما لديك من علم حا�ص���ر لدفع ال�صرور، ومن 

اأج���ل الإف���ادة من العلم ل بّد من الإتيان بالعمل الخال�س؛ كان كالمه عن العالقة بين العلم والعمل. 

)1) العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج75، �س 164.
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لكّنه Q عندما يقول: كي ل تخ�صر المعركة مع النف�س فاإنّ  عليك ا�صتخدام العلم. فاإّنه يتبادر اإلى 

الذه���ن ال�ص���وؤال التالي: اإّن الإفادة من العلم تكون بالعمل الخال�س؛ ولكن ما فائدة العمل الخال�س؟ 

وهن���ا ي�صير الإم���ام Q اإلى مبداأ جوهرّي للغاي���ة. فالحقيقة هي اأّننا ل نهت���ّم كما ينبغي بالدين 

ومعارف���ه، ول نعّد الدين �صرورّي���ًا اأو نعير للعمل باأحكامه اأهّمية ُتذَك���ر، ف�صاًل عن اهتمامنا بالعمل 

الخال�س الخالي من اأّي �صائبة!

العقيدة الصحيحة أساس األخالق الكريمة
يق���ول البع�س: لي�س من ال�صرورّي اأن يكون المرء متدّينًا، بل ح�صبه اأن يكون اإن�صانًا �صالحًا! وهم 

يق�صدون من ال�صالح هنا ال�صالح الأخالقّي؛ اأي اأن يكون ح�َصن الخلق، �صادق القول،...الخ. 

وهن���ا ياأت���ي �صوؤال مفاده: ما هي العالقة بين الدين والأخالق؟ ف���اإّن من الم�صائل البالغة الأهّمية 

والمطروح���ة عل���ى م�صتويات عالية ف���ي الأو�صاط الفل�صفّي���ة العالمّية هي م�صاأل���ة ماهّية العالقة بين 

الأخ���الق والدي���ن. فالبع�س يق���ول: اإّن لالأخالق عالقًة مبا�ص���رة بالدين؛ فال يمك���ن اأن يكون المرء 

متخّلق���ًا م���ن دون اعتقاد را�صخ بالدين. والبع�س الآخر يقول ف���ي المقابل: اإّن الأخالق العلمانّية اأمر 

ممكن؛ اإذ من الممكن اأن يكون المرء ح�صن الخلق بعيدًا عن اأّي التزام دينّي.

اإّن ت�صّورن���ا ع���ن الدي���ن وال�صالح هو ت�ص���ّور خاطئ في الع���ادة. فعندما يقال لنا: كون���وا اأنا�صًا 

�صالحي���ن، فقّلم���ا يتبادر اإلى اأذهاننا اأّن ذلك يعني العمل على تر�صي���خ معتقداتنا الدينّية والهتمام 

باأعمالن���ا العبادّية، ونظ���ّن اأّن المراد من هذه الجملة هو ال�صعي باّتج���اه تح�صين اأخالقّياتنا العاّمة. 

ف���اإن كّنا نرغب حّقًا ف���ي اإ�صدار حكم �صائب بخ�صو�س هذه الم�صائل فال ب���ّد اأن يكون تفكيرنا فيها 

اأكث���ر عمق���ًا و�صمولّية. علينا اأن نطيل التاأّمل في اأق�صام الدي���ن المختلفة وكيفّية ارتباطها مع بع�صها 

البع�س؛ كالعالقة بين المعتقدات والأخالق، وبين الأخالق والفقه،...الخ.

ينبغي بناء تصّور صحيح حول النفس والعالم
من الممكن اأن يتبادر اإلى الذهن في مقابل التو�صية بالعمل ال�صالح ال�صوؤال التالي: لماذا يعتبر 

هوى النف�س �صّيئًا اأ�صا�صًا؟ فما هو الإ�صكال في اأن يرغب الإن�صان في تناول طعام لذيذ ومحّلل �صرعًا 

ف���ي نف����س الوقت؟ وَمن قال اإّن ه���وى النف�س )وهو ما تطلبه النف�س وتميل اإلي���ه( هو اأمر �صّيئ؟ وَمن 

ال���ذي اأو�صان���ا حقيقًة باأن ناأتي بكّل عم���ل خال�صًا لوجه اهلل؟ فما الذي �صيح�ص���ل اإن لم ُنخل�س في 

العمل؟ وما العيب في اأن ي�صاعد المرء فقيرًا مثاًل ثّم ُيحّب اأن يذكره النا�س بهذا العمل؟
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اإّن ه���ذه الأم���ور تبدو ب�صيطة و�صطحّي���ة للوهلة الأولى لكّنها - في واقع الأم���ر - تعك�س مدى كون 

ثقافتن���ا معّر�صة للخطر نتيجة الختالط مع الثقافات الإلحادّية المعادية. فنحن نالحظ من ناحية 

اأن الن�صياع لهوى النف�س ونزواتها وفقًا للمنطق القراآنّي هو في عداد ال�صرك، واأّن الثقافة الإ�صالمّية 

َتع���ّد الهوى من الأمور الخطيرة جّدًا التي يتحّتم اجتنابها، لكّننا ن�صاهد - من الناحية الأخرى - اأّن 

هناك ثقافة تدّب �صيئًا ف�صيئًا في اأجيالنا المعا�صرة تح�ّصن �صورة اّتباع الهوى وتزيل قبح هذا العمل 

وتحّر�س المرء على الرّد على َمن ياأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بعبارة: »اإّنني اأحّب ذلك«. هذه 

ن لالأطفال من خالل الأفالم والبرامج المختلفة. بل حّتى  الكلمة جاءتنا من الثقافة الغربّية وهي ُتلقَّ

اأّن عبارة: »في اأمان اهلل« مثاًل اأخذت ُتحَذف بالتدريج من ثقافتنا.

ه���ذه النزع���ات الإلحادّية ه���ي من منجزات ع�ص���ر الحداثة وما ت���ال هذا الع�ص���ر الذي ينادي 

ب�ص���رورة مطالبة الإن�صان بحّقه والكّف ع���ن العمل على اأداء الواجب، ويقول: »لقد �صعى الإن�صان في 

طريق اأداء التكليف بما فيه الكفاية والآن عليه المطالبة بحقوقه«. هذه الثقافة اأم�صت تتغلغل بهدوء 

حّت���ى في اأو�صاط الم�صلمين والمتدّينين فلم نعد ن�صاهد اليوم من يبني اأمره على العمل بما عليه من 

واجب اإّل القليل.

ف���اإذا اأردنا اإيجاد حّل لهذه الم�صائل فعلينا �صب���ر غور عللها وجذورها وطرح اأ�صئلة من قبيل:  اأّي 

�ص���يء ه���و اأنا؟ ما هي حياتي الحقيقّية؟ ما هي اللّذة؟ وهل هي مقت�صرة على الطعام والنوم وما اإلى 

ذلك؟ هل هناك حياة اأخرى غير الحياة الدنيا؟ هل ثّمة لذائذ اأخرى غير تلك؟ 

فالذين ل تتخّطى حدود وجودهم الحدود الحيوانّية ل يرون اللّذة اإّل في اإ�صباع البطن وال�صهوات. 

لكّن���ه يوجد ف���ي نف�س هذه الحياة الدنيا من ذاق لذائذ من نمط اآخر وهو ي�صّرح بال�صكل القاطع: لو 

ُجمع���ت جميع لذائذ العالم فاإّنها ل ُتقا�س به���ذه اللّذة. كما اأّنهم يقولون من ناحية اأخرى: اإّن الحياة 

الدني���ا برّمتها ل ت�ص���اوي قيا�صًا بالحياة الأ�صلّية اأكثر من رم�صة عي���ن، واإّن الحياة الأ�صلّية تبداأ بعد 

الموت. فاليوم هو يوم العمل، اإذ لن يكون هناك مجال للعمل غدًا. فاإن نحن عملنا على تر�صيخ هذه 

المعتقدات في اأنف�صنا فاإّن الكثير من الإ�صكالت والم�صائل �صُتحّل ب�صورة �صهلة.

اإلخالص غاية الدين واإليمان
ْعَماِل ِلَيْوِم اْلَج���َزاء«. ذكرنا اأّن �صكر 

َ
ورد ف���ي و�صية الإمام الباق���ر Q: »َوا�ْصَتْبِق َخاِل����َض الأ

العلم يكون بالعمل به. لكن ل بّد من اإنجاز هذا العمل بحيث يكون مفيدًا يوم القيامة. ولعّل في كلمة 

»ا�صتبق« اإ�صارًة اإلى اأّن بع�س اأعمال الخير ُتنَجز ب�صكل �صحيح في حينها لكّنها تبطل فيما بعد. ومن 
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، فق���د ُينجز العمل 
(1(

هن���ا يق���ول عّز من قائل في كتاب���ه العزيز: {ې ې ې ې ى}

ال�صال���ح في وق���ت معّين لكّنه يبطل بعمل اآخ���ر بعد حين. فهناك من العوامل م���ا ُيبطل اأعمال عمر 

باأكمله في لحظة واحدة، كالرتداد مثاًل.

اإذن فعندما نهّم بالقيام بفعل خير فاإّنه ل بّد:

 اأّوًل: اأن نعلم هل كان هذا العمل عماًل �صالحًا، واأن نقوم به بالكيفّية التي ُتر�صي اهلل عّز وجّل.

 ثانياً: اأن تكون نّياتنا �صليمة خال�صة من ال�صوائب.

.
(2(

ثالثاً: اأن نحذر لئاّل ناأتي بفعل ُيبطل ذلك العمل« 

. وقال 
(4(

، وقال: { ڎ ڎ ڈ ڈژ }
(3(

 قال اهلل تعالى { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں }

.
(5(

تعالى: { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }

ومعن���ى الإخال����سُ اأن تكوَن نّيتك فيما تق���وم به هلل، ل تريد غيَر اهلل، ل �صمع���ًة ول رياء ول ِرفعًة 

عند اأحٍد، ول تزّلًفا، ول تتّقرب من النا�س مدًحا، ول تخ�صى منهم َقدًحا، واهلل �صبحانه غنّي حميد، 

ل ير�ص���ى اأن ي�ص���ِرك العبد معه غيَره، فاإن اأبى العبد اإل ذلك رّد اهلل عليه عمَله وحمله عواقب ذلك، 

وقد قال اهلل �صبحانه في اآخر �صورة الكهف: موّجهًا اأهل الإيمان للعمل الخال�س:{ يت جث مث ىث يث 

، {مج جح} اأي: �صواًب���ا يتاب���ع فيه النبي، {مح جخ 
(6(

حج مج جح مح جخ حخ مخ جس}
حخ مخ جس} اأي: عليه اأن يخل�س هلل عّز وجّل، ول يبتغي اإل وجهه.

فالعمل اإذا كان هلل فهو مقبوٌل، و�صاحبه ماأجوٌر عليه، واإن كان لغير اهلل فهو مردوٌد على �صاحبه، 

ويك���ون علي���ه وزًرا، واإن اهلل ليج���ازي ال�صادقين بمجّرد نياته���م ال�صادقة، حتى ولو ل���م يوّفقوا اإلى 

ف بالحمد والكرم، واإذا اأح�صَن العبد الق�صَد ولم تتهّياأ له اأ�صباب العمل  العمل، واهلل جل جالله مّت�صِ

فاإّن���ه يوؤَج���ر على تلك النية واإن لم يعم���ل، كَرًما من اهلل وف�صاًل، بل اإن هّم  بعم���ٍل �صالح يوؤَجر عليه 

العب���د واإن تخَلّف العمل، روى الإم���ام ال�صادق Q  قال: »اإن الموؤمن َلَيه���ّم بالح�صنة ول يعمل 

به���ا فتكت���ب له ح�صنة، واإن هو عملها كتبت له ع�صر ح�صنات، واإن الموؤمن ليهم بال�صيئة اأن يعملها 

.
(7(

فال يعملها فال تكتب عليه«

)1)   �صورة البقرة، الآية 264.
)2)   من محا�صرة ل�صماحة اآية اهلل م�صباح اليزدّي )دامت بركاته( األقاها بتاريخ 10 اآب 2011م

)3) �صورة البينة، الآية 5.

)4) �صورة الزمر، الآية 3.
)5) �صورة الن�صاء، الآية 146.

)6)   �صورة الكهف، الآية 110.
)7)   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج1، �س51.
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وقال���ت �صيدة ن�صاء العالمين اأم اأبيها فاطمة الزهراءO: »واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل 

 ،
(1(

�صريك له كلمة جعل الإخال�ض تاأويلها، و�صمن القلوب مو�صولها، واأنار في التفكر معقولها«

وق���د بين���ت مولتنا الطهر البتولO بكلمتها هذه اأن مرجع وم���اآل ال�صهادة ب� )ل اإله اإل اهلل( هو 

الإخال����س، وقد جعل���ه اهلل تعالى تاأوياًل له���ذه الكلمة التي هي مفتاح دار ال�ص���الم، واأ�س هذا الدين 

.
(2(

العظيم، لذلك قال اأمير الموؤمنين Q: »وكلمة الإخال�ض، فاإّنها الفطرة«

والإخال�س هلل تعالى � اإ�صافة لآثاره الأخروية � من اأكبر عوامل التقّدم والنهو�س بالأمة وا�صتنقاذها 

من واقعها المر، فاإّن المخل�س ُي�صّحي بوقته و�صّحته وماله ونف�صه لخدمة الإ�صالم والم�صلمين، اأما 

غي���ر المخل����س فتراه ُي�صّحي بم�صالح الدين والأمة لأجل اأن يعي�س اأيامًا معدودات … وقد ورد عن 

النبي الأكرم P: »واأّما عالمة المخل�ض فاأربعة: ي�صلم قلبه وت�صلم جوارحه، وبذل خيره، وكّف 

.  وورد عنه Q: »الزم 
(4(

.  وع���ن اأمير الموؤمنين Q: »�صادة اأهل الجنة المخل�صون«
(3(

�ص���ّره«

الإخال����ض ف���ي ال�صر والعالنية والخ�صية في الغي���ب وال�صهادة والق�صد في الفقر والغنى والعدل 

.
(5(

في الر�صا وال�صخط«

 ،
(7(

وقال �صالم اهلل عليه:  »الإخال�ض اأعلى الإيمان«
(6(

 وق���ال Q: »الإخال����ض غاية الدين« 

.
(8(

وجاء فيما يقوله الم�صلم المحب في زيارته Q: »ال�صالم على الإمام التقي المخل�ض ال�صفي«

 جعلن���ا اهلل واإياك���م م���ن المهتدين بهدي �صيد الأن���ام الم�صطفى محمد P واآل���ه المع�صومين 

الكريم، ومن المقتفين اآثارهم وال�صالكين منهاجهم، والآخذين بحجزتهم، والماكثين في ظّلهم، اإنه 

اأرحم الراحمين  وما ذلك عليه بعزيز، و�صلى اهلل على محمد واآله الطاهرين.

)1)   العالمة المجل�صي،  بحار الأنوار، ج 29، �س221.
)2)   م.ن، ج74، �س290.

)3)   م.ن، ج1، �س121.
)4)   الليثي الوا�صطي، عيون الحكم والمواعظ، �س284..

)5)   م.ن، �س81.

)6)   م.ن، �س19.

)7)   م.ن، �س51.
)8)   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج97، �س 375.
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