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المقّدمة

الطاهرين  بيته  اآل  �صيدنا محمد وعلى  العالمين و�صلى اهلل على  الحمد هلل رب 

وبعد.

ْبُت،  ْو�ص���ى النَّ
َ
ذك���ر اأرباب معاج���م الّلغة اأّن لفظ )الو�ص���ّية( ماأخوذ من قولهم: اأ

. ثّم ا�صُتعير هذا الّلفظ ل� )الو�صّية( بح�صب معناها 
(1(

اأي: َكُثَر فاّت�ص���ل بع�ص���ه ببع�ص

ي  ى اإليه، فكاأّن المو�صِ ل جّل اأمره اإلى المو�صَ ي ُيو�صِ : ذلك لأّن المو�صِ
(2(

المتعارف، قالوا

ي، وهو فاعل الو�صّية  ى اإليه. معنى ذلك: اأّن المو�صِ � ببركة الو�صّية � قد اّت�صل بالمو�صَ

ى اإليه، وهو  و�صاحبها، ُيودع خال�صة تجاربه اأو م�صاعره اأو همومه اأو روؤاه عند المو�صَ

ال�ص���خ�ص المتلّقي للو�صّية والمخاَطب بها، فكاأّن الو�صّية جاءت لتبني �صلًة، وعالقًة، 

وارتباطًا بين الطرفين.

ولقد داأب اأنبياء اهلل تعالى واأولياوؤه على الو�صية بالخير اإلى النا�ص عامة وخا�صة، 

وهذا ما نرى اأمثلة له في القراآن الكريم، يقول تعالى: { ہ ہ  ہ ہ ھ 

.
(3(

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ    ڭ ڭ } 

بيتهR وكذلك درج على  اأهل  والأئمة من   Pوهكذا كان ر�صول اهلل محمد

ذلك علماوؤنا الأبرار، والمثال البارز في هذا المقام و�صايا الإمام الخميني العامة 

))) ابن منظور، ل�صان العرب، ج 15، �ص 395، ماّدة )و�صي(، ط ن�صر اأدب الحوزة، قم، اإيران، 1405 ه�.

))) الطو�صّي، �صيخ الطائفة، التبيان في تف�صير القراآن، ج 1، �ص 473، تحقيق وت�صحيح: اأحمد حبيب ق�صير العاملّي، الطبعة 

ولى، ط دار اإحياء التراث العربّي، بيروت، لبنان.
ُ
الأ

)))   �صورة البقرة، الآية: 132.
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والخا�صة، واإن نن�صى ل نن�صى و�صايا ال�صهداء التي تهّز م�صاعر الإن�صان هّزًا.

ى  اإّن الو�صّية التي تحمل هذه الأهمية من رجال اهلل تتطّلب وجود حالٍة لدى المو�صَ

���ي من العطف وال�ص���فقة والحر�ص والمحّبة، وُت�ص���ّمى  اإلي���ه ُيقابل بها ما اأبرزه المو�صِ

يَِّتي َواْحَفْظ  هذه الحالة - ح�ص���ب تعبير الإمام ال�ص���ادقQ : »َي���ا ُبَنيَّ اْقَب���ْل َو�شِ

َمَقاَلِتي« - قبوًل، وحفظًا.

ى اإليه م�صتعّدًا - على الم�صتوى القلبّي - لإنفاذ  فاأّما القبول: فهو اأن يكون المو�صَ

ي قد قّربه واأدناه  ي، ول يكون ذلك اإّل بعد معرفٍة ويقين منه باأّن المو�صِ و�صّية المو�صِ

ه بهذا المقام، مقام َمْن يرى فيه محاّلً  واأنزله من نف�صه منزلًة عظيمًة، بحيث اخت�صّ

وم�صاعره  ومعارفه  وتجاربه  عمره  خال�صة  من  لديه  ما  ُيوِدعه  لأن  واأهاًل  لالأمانة، 

وتطّلعاته وروؤاه، ولأّنه يراه كذلك، فقد فتح له �صغاف قلبه، واأقبل عليه بخال�ص حّبه، 

ى اإليه هذا اليقين، وهذه المعرفة،  ونفخ فيه من روح عمره. وعندما يح�صل للمو�صَ

ي بمثل ما ابتداأه به، باأن يفتح � هو الآخر � قلبه  فلن يكون بمقدوره اإّل اأن ُيقابل المو�صِ

لتلّقي الو�صّية منه، ويعلن ا�صتعداده للعمل بم�صمونها.

ى اإليه - يمّثل الجانب العمالنّي والتطبيقّي؛  واأّما الحفظ: فهو - بالن�صبة اإلى المو�صَ

ي باأن ُينفذ و�صّيته،  اإليه للو�صّية، بمثابة عهٍد قطعه على المو�صِ ى  فاإّن قبول المو�صَ

اأمانًة في عنقه، ووديعًة عنده. ومن قطع عهدًا على نف�صه كان لزامًا عليه  وي�صعها 

ال�صدق والوفاء به، ومن اأعلن جهوزّيته لتحّمل الأمانة وجب عليه اأن يوؤّديها ويوؤّدي 

وال�صتعداد  اللتزام  فيه  يكفي  ل  بالعهد،  والوفاء  الأمانة،  اأداء  اأّن  ومعلوم  حّقها. 

القلبّي، بل هو ي�صتدعي اأي�صًا مراقبًة عملّية دائبًة وم�صتمّرة، مراقبًة تترافق معه في 

جميع ظروفه واأحواله، حركاته و�صكناته، �صاعات ليله واآنات نهاره. فحفظ الو�صّية ل 

يكون اإّل باللتزام العملّي والم�صلكّي بها، بجعلها طريقة عي�ٍص واأ�صلوب حياة.

فاإْن َفَعل ذلك، كان اأمينًا، وفّيًا، �صادقًا.

واإن َفَعل ذلك، عا�ص �صعيدًا؛ لأّنه بذلك ينال ما احتوت عليه الو�صّية من الخير، 
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وُيدرك ما فيها من الم�صلحة والمنفعة العائدة اإليه.

واإن َفَع���ل ذل���ك، مات حميدًا، اأي: محم���ودًا، يمدحه النا�ص ف���ي الدنيا، ويحمدون 

�ص���يرته، ويذكرون خ�ص���اله واأمانته، وي�ص���يدون ب�صدقه وف�ص���ائله. ثّم عندما يق�صي 

نحب���ه وتتوّفاه المالئكة، تتوّفاه �ص���ادقًا مع نف�ص���ه غي���ر ظالٍم لها، وي�ص���ّلم روحه اإلى 

بارئها وقد �ص���دق ما عاه���د اهلل عليه، فيكون محمودًا في اآخرت���ه كما كان في دنياه، 

ويعلو في اأهل ال�ص���ماء ذكره كما كان َح�َص���ن ال�ص���يرة وال�صلوك في اأهل الأر�ص. وذلك 

هو قول الإمام ال�ص���ادقQ: »ي���ا بنّي! اقبل و�شّيتي، واحف���ظ مقالتي؛ فاإّنك اإْن 

.
َحِفْظَتها َتِع�ْص �شعيداً، وَتُمْت حميداً«)1)

�صنا  ونظرًا لما في هذه الو�صايا من قيمة علمية وتربوية، واأثر في النف�ص فاإّننا خ�صّ

هذا الكتاب بمجموعة من هذه الو�صايا العميقة في اأثرها على الفرد والمجتمع.

د باقر، بحار الأنوار، ج 75، �ص 201، تحقيق علي اأكبر الغفاري، الطبعة الثانية الم�صّححة، ط  )))  المجل�صّي، المولى ُمَحمَّ

موؤ�ّص�صة الوفاء، بيروت، لبنان، 1983 م.





مفاهيم محورية:

XX.و�شّيٍة ا�شتثنائّية وموعظٍة فريدة

XX.خ�شو�شية و�شية المع�شوم اإلى المع�شوم

XX:م�شمون الو�شّية

ك�صف العيوب واإف�صاء الأ�صرار. - 1

الظلم والبغي. - 2

المكر والغدر والخديعة. - 3

1

 السنن اإللهية
في بناء المجتمع





نّص الوصية:
ى َوَلَدُه ُمو�َصىQ في و�صية طويلة جاء  ْو�صَ

َ
الإمام جعفر ال�ص���ادقQ فيما اأ

نََّك اإِْن َحِفْظَتَه���ا َتِع�ْص �َشِعيداً َوَتُمْت  يَِّتي َواْحَفْظ َمَقاَلِتي َفاإِ فيه���ا: »َيا ُبَنيَّ اْقَب���ْل َو�شِ

َحِميداً َيا ُبَنيَّ َمْن َك�َشَف ِحَجاَب َغْيِرِه اْنَك�َشَف َعْوَراُت َبْيِتِه َوَمْن �َشلَّ �َشْيَف اْلَبْغِي ُقِتَل 

.
ِبِه َوَمِن اْحَتَفَر ِلأَِخيِه ِبْئراً �َشَقَط ِفيَها«)1)

وصيٍّة استثنائيّة وموعظٍة فريدة
ى اإليه في هذه الو�صّية التي بين اأيدينا: ي والمو�صَ واأّما ما يرتبط بالمو�صِ

���ي ه���و اإمامنا جعفر بن محّمد ال�ص���ادقQ، ذلك الإم���ام الذي عّلم  - فالمو�صِ

الأجي���ال، ورّبى الفقهاء، ون�ص���ر العل���م والفقه في الأرجاء والأ�ص���قاع، وهو الذي 

ننت�صب وتن�صبنا النا�ص اإليه.

���ى اإليه هو اإمامنا مو�ص���ى بن جعفر الكاظمQ، ذل���ك الإمام الهمام  - والمو�صَ

الذي عا�ص في النا�ص عابدًا، واعظًا، مح�صنًا، كاظمًا لغيظه، ثّم هّز عرو�ص اأعتى 

طغاة الأر�ص مقّيدًا في اأغالله واأ�ص���فاده، وهّذب �ص���ّجانيه �ص���اجدًا في مطمورة 

�صجنه.

د باقر، بحار الأنوار، ج 75، �ص201، تحقيق علي اأكبر الغفاري، الطبعة الثانية الم�صّححة، ط  ))) المجل�صّي، المولى ُمَحمَّ

موؤ�ّص�صة الوفاء، بيروت، لبنان، 1983 م.
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وهذا يجعلنا اأمام و�صّيٍة ا�صتثنائّية وموعظٍة فريدة، قّل في الو�صايا نظيرها، وعّز 

في المواعظ مثيلها؛ فهي:

اأ- و�صّية الإمام المع�صوم اإلى الإمام المع�صوم.

ب- و�صّية والٍد �صفيق، اإلى ولٍد بوالديه باّر ورفيق.

وَمْن اأْحَر�ُص من الوالد على خير ولده و�صعادته ليو�صيه بو�صاياه؟! 

وَمْن اأكثر ا�صتحقاقًا لو�صّية الوالد من ولده؟!

ي اإمامًا مع�صومًا، ومن ن�صل مع�صومين؟! فكيف � اإذًا � لو كان هذا الوالد المو�صِ

ى اإليه اإمامًا مع�صومًا، ومن ن�صل مع�صومين  وكيف � اإذًا � لو كان هذا الولد المو�صَ

اأي�صًا؟! 

وَمْن اأْرَفُق ِمَن المع�صوم، نبّيًا كان اأم اإمامًا، بحال ولده المع�صوم اأي�صًا؟!

خصوصية وصية المعصوم إلى المعصوم

اإّن و�شّية الإمام المع�شوم اإلى الإمام المع�شوم:

تتج���اوز الطاب���ع الفردّي والآن���ّي الذي ربما يكون ه���و الغالب على و�ص���ايا عاّمة  1-

النا�ص، فالمع�ص���وم قائد الأّمة، وهاديها، ومر�صدها، والقائم على تربية نفو�ص 

اأبنائه���ا، وتكميل عقولهم، ل بل هو اأبو هذه الأّمة، كما ُي�ص���تفاد من قول ر�ص���ول 

، والم�صلمون اأبناوؤه، فاإن انقطعوا 
اهلل الأعظمP: »اأنا وعلّي اأبوا هذه الأّمة«)1)

عنه كانوا اأيتامه، كما في الحديث عنهP اأي�ص���ًا: »اأ�شّد من ُيْتم اليتيم الذي 

انقطع من اأّمه واأبيه ُيْتم يتيٍم انقطع عن اإمامه، ول يقدر على الو�شول اإليه، 

. فو�ص���ّية المع�ص���وم 
ول ي���دري كي���ف ُحْكمه فيما ُيبتلى به من �شرائع دينه«)2)

))) ال�صيخ ال�صدوق، محّمد بن علّي بن الح�صين بن بابويه، عيون اأخبار الر�صا، ج1،  �ص91، تحقيق وت�صحيح وتعليق وتقديم: 

ال�صيخ ح�صين الأعلمّي، ط موؤ�ّص�صة الأعلمّي، بيروت، لبنان، 1404 ه�.

دار  الخر�صان، ط  باقر  ال�صّيد محّمد  وتعليق:  تحقيق  الحتجاج، ج1،  �ص7،  اأبي طالب،  بن  علّي  بن  اأحمد  الطبر�صّي،   (((

النعمان للطباعة والن�صر، النجف الأ�صرف، 1966م.



17الجهل اءلفي  ف  يهاء اللنسلا

و�ص���ّيٌة لجمي���ع اأبنائه، فهم � جميع���ًا � معنّيون بم�ص���مونها، مخاَطبون بمقالتها، 

ماأمورون بقبولها وحفظها. وهي نافذة �ص���ارية المفعول في كّل ع�صٍر وزمان، ل 

يخت�ّص بها وقت دون وقت.

���ى اإليه لت�ص���ّلم اأعباء الإمام���ة، ليكون خير  2-  ته���دف اإلى اإعداد المع�ص���وم المو�صَ

خلٍف لخير �ص���لف، بل ربما كان من جملة دواعيها واأهدافها: اأن ُيعلن المع�ص���وم 

���ى اإليه هو المع�ص���وم الموَكل اإليه اأمر النا�ص في  ���ي اأمام المالأ اأّن المو�صَ المو�صِ

دينه���م ودنياه���م من بعده. فهي � لهذا ولذاك � تحظى باأهّمّيٍة ا�ص���تراتيجّية وغير 

عادّية.

مضمون الوصيّة
احتوت هذه الو�صّية ال�صريفة على ثالث ن�صائح هامة وهي:

 »َمْن َك�َشَف حجاب غْيره انك�شَفْت َعْورات بيته«. 1-

 »وَمْن �َشلَّ �شيف البغي قتلَه«. 2- 

 »ومن احتفر لأخيه بئراً �َشَقط فيها«. 3- 

اإّن هذه الن�ص���ائح الثالث ت�ص���ترك في التعبير عنها بالجملة ال�ص���رطّية، بما تدّل 

عليه الجملة ال�ص���رطّية من ترتيٍب للجزاء على ال�ص���رط. فهذه الن�ص���ائح � في حقيقة 

اأمرها � اإّنما ت�ص���ير اإلى حتمّيات كونّي���ة وتاريخّية واجتماعّية ثالث، اأو فقل: اإلى ثالث 

�صنن اإلهّية اأجراها اهلل في خلقه، { ائ ائ ەئ   ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 

 .
(1(

ېئ ېئ ىئ ىئ} 

1. ك�سف العيوب واإف�س�ء الأ�سرار:

كّل اإن�ص���ان في هذه الدنيا � اإّل من ع�ص���مه اهلل تعالى � يعاني نق�ص���ًا ما وانحرافًا 

على ال�ص���عيد الُخُلقّي، بحيث تميل نف�ص���ه الأّمارة بال�ص���وء بطبعها ع���ن جاّدة الحّق، 

)))   �صورة فاطر، الآية: 43.
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وطريق الو�ص���ط والعتدال، وتنحرف اإلى اإحدى الُمهلكتين: الإفراط اأو التفريط. كما 

، وكما 
(1(

قال تعال���ى: { ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ    ڀ ڀ  ڀٺ ٺ   ٺ ٺ ٿ } 

قال اإمامنا زين العابدينQ في بع�ص اأدعية ال�ص���حيفة ال�ص���ّجادّية: »اإلهي اإليك 

اأ�شك���و نف�ش���اً بال�شوء اأّم���ارة، واإلى الخطيئة مبادرة، وبمعا�شي���ك مولعة، ول�شخطك 

متعّر�ش���ة، ت�شلك بي م�شالك المهال���ك، وتجعلني عندك اأهون هالك، كثيرة العلل، 

.
طويلة الأمل ...«)2)

هذا النق�ص الُخُلقّي، وهذا الميل الطبعّي للنف�ص الإن�ص���انّية اإلى النحراف، يجعل 

في �صخ�ص���ّية الإن�ص���ان عيوبًا. ومن الطبيعّي اأن يميل الإن�صان، كّل اإن�صان، نحو اإخفاء 

عيوب نف�ص���ه عن الآخرين، فهو ي�ص���عى جهده لأن ُيعمي عيون الآخرين عنها، وي�صرب 

عليها حجابًا �صميكًا، ويظّل في قلٍق من اأن يكت�صف الآخرون عورات نف�صه، وما ُيخفيه 

من عيبه.

وف���ي الحقيقة، اإّن من ي�ص���رب هذا الحجاب على عيوب العبد وعوراته ومعا�ص���يه 

، كما ورد ف���ي الحديث، فحياء 
ه���و اهلل تب���ارك وتعالى، ذل���ك اأّن »اهلل حيّي كري���م«)3)

اهلل تعالى، وغيرته على الموؤمن، يجعالن عيوب العبد وذنوبه م�صتورًة ب�صتٍر من اهلل، 

ف�ص���تر العيوب �ص���فة من اأو�ص���اف اهلل �ص���بحانه. ورد في الحديث: »اإّن اهلل تعالى اإذا 

�شت���ر عل���ى عبٍد عورته في الدني���ا فهو اأكرم من اأن يك�شفها ف���ي الآخرة، واإن ك�شفها 

.
في الدنيا فهو اأكرم من اأن يك�شفها اأُخرى«)4)

واإذا كان الأمر كذلك، فمن اأطاع �ص���يطانه ونف�صه الأّمارة وت�صّدى لك�صف حجاب 

غي���ره، فق���د بارز اهلل تعالى بالتحّدي، قبل اأن يبارز ذل���ك الغير، وقد اأقدم على هتك 

)))   �صورة يو�صف، الآية: 53.

)))  الإمام زين العابدينQ، ال�صحيفة ال�صّجادّية، �ص 403، في مناجاة ال�صاكين، تحقيق: ال�صّيد محّمد باقر الموّحد 

ولى، ط موؤ�ّص�صة اأن�صاريان للطباعة والن�صر، قم، اإيران، 1411 ه�.
ُ
الأبطحّي الأ�صفهانّي، الطبعة الأ

د باقر، بحار الأنوار، ج91، �ص296. )))  العاّلمة المجل�صّي، المولى ُمَحمَّ

الطبعة  كالنتر،  محّمد  ال�صّيد  وتعليق:  تحقيق  �ص209،  ج2،  ال�صعادات،  جامع  مهدي،  محّمد  ال�صيخ  النراقي،  المولى    (((

الرابعة، ط مطبعة النعمان، النجف الأ�صرف.
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حجاب اهلل و�ص���تره، قبل اأن يهتك الحجاب الذي �ص���ربه العبد على نف�ص���ه. ومن بارز 

م اهلل  اهلل بالتحّدي، وانتهك حرمًة من حرمات اهلل، وك�ص���ف حجابًا �صربه اهلل، َق�صَ

ظه���ره، وحّقت عليه العقوبة �ص���ريعًة معّجلة، وعّر�ص حرمة نف�ص���ه للهتك، فيرفع اهلل 

حجابه عن عيوب نف�صه، وعن عورات بيته، فتنك�صف لالآخرين.

وقديمًا قيل:

��ناإذا �ص���ْئَت اأن َتْحَي���ى �ص���ليمًا من الأذى ��يِّ وذن���ب���ك م��غ��ف��وٌر وِع���ْر����ص���ك ���صَ

ف���ك���ّل���ك ع�������ورات ول���ل���ن���ا����ص األ�����ص��نل�ص����اَنك ل ت�ذك���ْر ب���ه ع����ورة ام���رىٍء

2- الظلم والبغي:
ل نحت���اج اإل���ى كثيٍر م���ن الكالم للحدي���ث عن قبح الظل���م والبغي والع���دوان على 

الآخري���ن وعاقبته ال�ص���يئة، فالق���راآن الكريم حافل بق�ص����ص الأنبي���اء، ومواجهتهم 

التاريخّي���ة مع الظلم والظالمين، وهي كّلها � ه���ذه المواجهات � كان لها نهاية واحدة، 

م ظهرهم، واأخذهم اأخذًا وبياًل. هي: محق الظالمين، وق�صْ

ول يخت�ّص الأمر بع�ص���ر الأنبياءR ومواجهاتهم فح�ص���ب، بل ما من ظالٍم اإّل 

وانتهى اأمره �ص���ريعًا اإلى الوبال والهالك، وما من باٍغ على النا�ص اإّل وانتقم اهلل منه، 

وكانت عاقبة اأمره وياًل وثبورًا.

كّل تلك الحقائق توؤّكد لنا: اأّن من �ص���ّل �ص���يف الظلم والبغي والعدوان على النا�ص 

قتله ظلمه وبغيه وعدوانه، فمن �صهر �صيف الظلم والبغي، فهو اإّنما ي�صهره وي�صّله على 

نف�صه؛ اإذ هو َمن ُيقتل به، دون �صواه. 

فاأّما المظلوم، فله اأجره عند رّبه، فهو اإّنما انتقل ب�صيف الظالم اإلى رحمة رّبه. 

واأّما الظالم، فاإّنما قتله �صيفه الذي هو �صّله واأرداه، واأرك�صه اإلى غ�صب اهلل و�صخطه.

ع���ن اأب���ي عب���د اهللQ ق���ال: »ق���ال ر�ش���ول اهللP: اإّن اأعج���ل ال�ش���ّر عقوبًة 

.
البغي«)1)

الغفاري،  اأكبر  علي  وتعليق:  وت�صحيح  تحقيق  الكافي، ج2، �ص327،  يعقوب،  بن  محّمد  ال�صيخ  الإ�صالم،  ثقة  الكلينّي،   (((

الطبعة الرابعة، ط دار الكتب الإ�صالمّية، طهران، 1365 ه� �ص.
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وقديمًا قيل: اإّن فر�ص الباغي َعثور، وعلى الباغي تدور الدوائر.

3. المكر والغدر والخديعة:

، والأخ ل يغدر باأخيه، 
(1(

الموؤم���ن اأخو الموؤمن، ق���ال تعال���ى: {ۈ ٴۇ ۋ } 

ول يمك���ر به، ول يكيد ل���ه المكائد، ول يحفر له الُحَفر، ول يتاآمر عليه، ول يترّب�ص به 

الدوائر، ول يخونه، ول يخدعه.

قال بع�صهم: ثالث خ�صاٍل َمْن ُكّن فيه ُكّن عليه:

-1 .
(2(

 المكر، قال تعالى: { ۉ ې ې    ې ې ىى } 

 -2 .
(3(

النكث، قال تعالى: { ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ } 

 -3 .
(4(

البغي، قال تعالى: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ} 

فهذه الخ�ص���ال الثالث هي من اأ�ص���باب دمار اأهلها، والعالقة وثيقة بين الأ�صباب 

والم�ص���ّببات، وبين المقّدم���ات ونتائجها، وهلكة الماكر والباغي اأم���ر يقينّي محتوم، 

ومهما طال الأمد فهي م�صاألة وقت لي�ص اأكثر.

بل اإّن المكر والخديعة، ونظرًا لما يك�ص���فان عنه من خبٍث في النف�ص، وخ�ّص���ٍة في 

ال�صريرة، ودناءٍة في الطوّية، فاإّن اهلل يمقتهما، ول يطيقهما، فمن ثّم يبادر هو بنف�صه 

اإل���ى التنكيل بالماكر، ورّد مكره اإل���ى نحره. قال عّز من قائل: { ڱ ڱ ڱں ں 

.
(5(

ڻ ڻ }  

���د به، وحفر له حفيرة، اأنج���ى اهلل اأخاه من تلك  فم���ن اأراد اأن ُي���ردي اأخاه، وتر�صّ

الحفي���رة- فمن حفر حف���رة لأخيه وقع فيها - وارتّد الأمر عل���ى الماكر، فابتاله اهلل 

بمكره واأذّله واأخزاه.

)))   �صورة الحجرات، الآية: 10.

)))   �صورة فاطر، الآية: 43.

)))   �صورة الفتح، الآية: 10.

)))   �صورة يون�ص، الآية: 23.

)))   �صورة الأنفال، الآية: 30.



يَِّتي َواْحَفْظ َمَقاَلِتي َفاإِنََّك اإِْن َحِفْظَتَها َتِع�ْص �َشِعيداً َوَتُمْت َحِميداً َيا ُبَنيَّ َمْن  الو�سية:  يا ُبَنيَّ اْقَبْل َو�شِ

َك�َشَف ِحَجاَب َغْيِرِه اْنَك�َشَف َعْوَراُت َبْيِتِه َوَمْن �َشلَّ �َشْيَف اْلَبْغِي ُقِتَل ِبِه َوَمِن اْحَتَفَر ِلأَِخيِه ِبْئراً �َشَقَط ِفيَها

ْخَوٌة} الأ�س��س الإ�سالمي بين الم�سلمين: اأّن الموؤمنين اإخوة {اإِنََّما اْلُموؤِْمُنوَن اإِ

 خْيُر اْلَماِكِريَن}
ُ
 َواهلل

ُ
الإع�نة الإلهية الرب�نية: {َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اهلل

�سوء الع�قبة: عن اأبي عبد اهللQ: »َوَمِن اْحَتَفَر ِلأَِخيِه ِبْئراً �َشَقَط ِفيَها«.

التحذير من ك�سف عيوب الآخرين: الإمام ال�صادقQ: »...َيا 

ُبَنيَّ َمْن َك�َشَف ِحَجاَب َغْيِرِه اْنَك�َشَف َعْوَراُت َبْيِتِه..«.

وِء}.  اَرٌة ِبال�شُّ مَّ
اأ�سب�ب ك�سف عيوب الآخرين: {اإِنَّ النَّْف�َص لأَ

�ستر عورة الآخر تخّلق ب�أخالق اهلل: الحديث :»اإّن اهلل تعالى اإذا 

�شتر على عبٍد عورته في الدنيا فهو اأكرم من اأن يك�شفها في الآخرة، واإن 

ك�شفها في الدنيا فهو اأكرم من اأن يك�شفها اأُخرى«.

 يقول اهلل عّز وجّل: »وعزتي وجاللي 
P

النهي عن الظلم: ر�صول اهلل 

لأنتقّمّن من الظالم في عاجله واآجله، ولأنتقّمّن مّمن راأى مظلوماً 

فقدر اأن ين�شره فلم ين�شره البغي«.

مواجهة البغي والظلم: الإمام عليQ: »وكونا للظالم خ�شماً، 

وللمظلوم َعْوناً«. الإمام زين العابدينQ: »اللهم اإني اأعتذر اإليك من 

مظلوم ظلم بح�شرتي فلم اأن�شره«

اأعجل ال�سر: عن اأبي عبد اهلل Q قال: »قال ر�شول اهلل P: اإّن 

اأعجل ال�شّر عقوبًة البغي«.

الع�قبة: عن اأبي عبد اهلل Q: »َوَمْن �َشلَّ �َشْيَف اْلَبْغِي ُقِتَل ِبِه...«. 

ر�صول اهللP: »من اأخذ للمظلوم من الظالم كان معي في الجنة م�شاحباً«

ال�سنن الإلهية في بن�ء المجتمع

ك�شف العيوب

واإف�شاء الأ�شرار

الظلم والبغي

المكر والغدر 

والخديعة
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نصٌّ الوصية:
 عل���ى نبّين���ا واآله وعلي���ه اآلف التحية والثن���اء قال لبنه 

ّ
نَّ داوود النب���ي

َ
ُروي اأ

�صليمانQ: »َل َت�ْشَتْبِدَلنَّ ِباأٍَخ َقِديٍم اأَخاً ُم�ْشَتَفاداً َما ا�ْشَتَقاَم َلَك َوَل َت�ْشَتِقلَّنَّ 

.
ِديٍق«)1) اأَْن َيُكوَن َلَك َعُدٌو َواِحٌد َوَل َت�ْشَتْكِثَرنَّ اأَْن َيُكوَن َلَك اأَْلَف �شَ

تمهيد:

ْن تقوم عليها 
َ
ُيبّين هذا الحديث ال�صريف حلقًة من الحلقات الذهبية التي ينبغي اأ

العالقة النظيفة والمخل�صة بين اأفراد المجتمع المتدّين؛ حيث رّكز على قاعدة مهّمة 

: نَّ
َ
من الالزم �صلوكها وعدم الغفلة عنها، فبّين اأ

من القبيح جدًا اأن ن�ص���تبدل بالأخ القديم، وَمن تربطنا به �ص���داقٌة وثيقٌة وعالقٌة 

حميم���ة، اأخًا جديدًا، اإذا كان الأخ القديُم م�ص���تقيَم النّي���ة، قائمًا بما يترّتب عليه من 

واجبات وحقوق، ل يطعن بالظهر، ول يوؤذي اإذا ح�صر.

وه���ذا الحديث م���ن حيث الم�ص���مون موافٌق لبع����ص الآيات القراآني���ة؛ حيث يقول 

تعالى: »َهْل َجَزاُء اْلإِْح�َشاِن اإِلَّ اْلإِْح�َشاُن«)2).

بعة الثَّالثة 1403، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار، ج71، �ص264، الطَّ )))  المجل�صي، مّحمَّ

)))   �صورة الرحمان، الآية: 60.
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ونحن كّلما ا�ص���تنطقنا الق���راآن وتدّبرناه عرفنا كم تحتوي اآيات���ه من قيٍم وقوانين 

لو اتبعناها وعملنا بها؛ ل�ص���دق علينا قوله تبارك وتعالى: »َوَلْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمُنوا 

،  ولكّنا � ولالأ�صف � نعمل بالمقطع 
(1(

َماِء َواْلأَْر�ِص« َقْوا َلَفَتْحَنا َعلَْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن ال�شَّ َواتَّ

.
(2(

ُبوا َفاأََخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْك�ِشُبوَن« الآخر من الآية: »َولِكْن َكذَّ

نَّ كّل َمْن يح�صن 
َ
فاآية الإح�ص���ان الكريمة ت�صير اإَِلى قاعدٍة عاّمٍة وقانوٍن كلّي، وهو اأ

اإليك ل يكون جزاوؤه اإِلَّ مبادلته بالإح�صان، وال�صديق القديم المحافظ على وّده لك، 

���ك ب���ه ورّد تحّيته  ل يكون الإح�ص���ان اإليه با�ص���تبداله باأٍخ جديد لم ُيجّرب، بل بالتم�صُّ

بتحّية اأف�صل. والالزم علينا كاأفراد م�صلمين متدينين اأْن نر�صم �صلوكنا واأخالقنا على 

د تعاليمه، وهم النبّي محمٌد واآله  �صوء �صلوكّيات واأخالق القراآن الكريم، وكّل من ج�صَّ

الطيبين الطاهرين.

مهات الموؤمنين: اأخبريني ِبُخِلِق ر�ص���ول اهللP؟ قال���ت: »َكاَن ُخُلُقه 
ُ
قيل لبع����ص اأ

، كي���ف! وهو ل يتخّطى في اأقواله واأفعاله ما يريده اهلل تبارك وتعالى: { ڀ 
الُق���راآن«)3)

وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   } ،
(4(

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ } 
.

(5(
ېئ   ېئ       ىئ ىئ ىئ ی        ی ی ی        } 

وم���ن هنا تنبع اأهمية اأن يكون للقراآن الكريم ح�ص���وٌر فاعٌل في حياتنا، بحيث اإذا 

تحّركنا كان القراآُن هو المتحّرك قبلنا.

والمجتمع الإيماني بحاجٍة ما�ّص���ة � خ�صو�ص���ًا عندما تتكالب في���ه الأعداء من كّل 

ح���دب و�ص���وب � اإَِلى تفعيل تلك المف���ردات الإيمانية، من قبيل: ال�ص���داقة، والأخوة، 

والتعاطف والن�ص���جام.روي عن اأمير الموؤمنين: »اأعجز النا�ص من عجز عن اكت�شاب 

)))   �صورة الأعراف، الآية: 96.

)))   �صورة الأعراف، الآية: 96.

)))  ابن حنبل، اأحمد، م�صند اأحمد، ج6، �ص91، دار �صادر، بيروت.

)))   �صورة النجم، الآيتان: 3 – 4.

)))   �صورة الأحزاب، الآية: 21.
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.
(1(

الإخوان، واأعجز منه من �شّيع من �شفر به منهم«

األخ القديم: يعني عمراً من المحبة
َمْن مّنا لم ي�ص���عر بحاجته اإَِلى �ص���ديق يركن اإليه يبّثه �صكواه ويبادله النُّ�صح عند 

الحاجة اإليه؟! ول �صّيما اإذا كانت هذه ال�صداقة ممزوجًة بمحّبٍة عمُرها �صنين.

ل يخفى على كّل ذي م�ص���كٍة م���ن عقٍل ما للتنافر والقطيع���ة والعالقة الفاترة بين 

الإخوان من م�صاّر ومفا�صَد اجتماعية؛ فاإّنه عندما ُتْعَدُم المحّبة ِمن القلوب، وبالتالي 

ُيْعَدم الّنور، ف�ص���وف تبداأ ال�ص���فات المذمومة بالتغلغل �صيئًا ف�ص���يئًا اإَِلى القلب، حتى 

يحّل عليه ظالٌم ُمطِبق.

واأيُّ عاقٍل ي�صتبدل نور المحّبة بظالم العداوة والبغ�صاء؟!

فاهلل اهلل في المحّبة... واهلل اهلل في حفظ ال�ص���ديق القديم... روي عن ر�ص���ول 

 .(2(
اهللP: »األ واإن ود الموؤمن من اأعظم �شبب الإيمان«

األخ القديم: تجربة حياة
لقد عا�ص هذا الأُخ القديُم الحياَة بحلوها ومّرها، كما ِع�ْص���َت اأنت الحياة � اأي�ص���ًا � 

بحلوها ومّرها:

ه اأ�صدى اإليك ن�صيحًة �صادقة؟ - نَّ
َ
َلْم ت�صعر يومًا اأ

َ
اأ

نَّ الدنيا � على رحبها و�ص����عتها � قد �ص����اقت و�ص����اقت ولم  -
َ
األم ت�ص����عر يومًا اأ

تجد متنف�ص����ًا وحاًل لبع�ص الم�ص����اكل اإِلَّ بمعونة ال�صديق؟  روي عن الإمام 

ال�ص����ادقQ: »الموؤمن����ون خ����دم بع�شه����م لبع�ص،...يفي����ُد بع�شه����م 

. بل واأكثر من ذلك:
(3(

بع�شاً«

األم ت�ص���ع ِرجَلك في مو�صوع ح�ص���ا�ص وخطير واأنت م�صطرب البال، فاإذا باأخيك  -

)))   نهج البالغة، ج4، �ص4.

)))   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج71، �ص280..

)))   ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص167.
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يرف���دك بتجارب هي زبدة الحياة، وبمخا�ص لبٍن ا�ص���ُتخل�ص م���ن بين دٍم وفرٍث 

لبنًا خال�صًا؟

ع�صتما معًا... خ�صُتما ُعباب الحياة معًا...

فهاّل تكمالن الدرَب معًا؟ فاإّن خير الأعمال بالإكمال.

األخ القديم: ثروة نفسية
نوَر عيني... واأخي في اهلل...

مة الإِمام عليُّ بن اأبي طالبQ: »ِقيَمُة ُكلِّ اْمِرٍئ 
ُ
ا�صتمع لما قاله رّبانيُّ هذه الأ

، فمن اأح�ص���ن �صناعة ال�ص���عر والأدب مثاًل، كانت قيمته ال�صعر والأدب، 
(1(

َما ُيْح�ِشُنُه«

ومن اأتقن �صناعة البناء كانت قيمته ذلك، وهّلم جّرا...

فما بالك بمن اأح�ص���ن معرفة الحياة ال�ص���ادقة والنبيلة، وال�ص���تقامة لل�صديق؟! 

اأَفَهْل �صتكون قيمته دراهَم معدودة، ونكون فيها من الزاهدين؟!

اأبدًا... اإِنَّ الأخ القديم وال�صديق العتيق ثروٌة نف�صيٌة يلزم التم�ّصك بها، فاإّن الذهب 

كّلما كان اأعتق... كان ثمنه اأغلى.

روي ع���ن ال�ص���ادقQ: »الموؤمُن اأخ���و الموؤِمن؛ عين���ُه ودليل���ُه ل يخونُه ول 

.
(2(

ه، ول يِعُده عدًة فيخِلفُه« يظلمُه ول يغ�شُّ

األخ القديم: صديٌق في وقت الضيق
قيل لبع�ص���هم: كم لك من �ص���ديق؟ قال: ل اأدري؛ لأّن الدنيا علّي ُمْقِبلة، فكّل َمْن 

ح�صيهم اإذا وّلت الدنيا عّني.
ُ
يلقاني ُيظهر لي ال�صداقة، واإّنما اأ

خبيئ���ٍة كلَّ  الأي���اُم  ل���ي  قليال ك�ص���فت  ال�����ص��ف��ا  اإخ��������واَن  ف����وج����دُت 

)))  ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ص419، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�صة.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص166.
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عن الح�صن بن كثير قال: �صكوت اإَِلى اأبي جعفر محمد بن عليQ الحاجة 

ُخ اأٌَخ َيْرَع���اَك َغِنّي���اً َوَيْقَطُعَك َفِقي���راً«، ُثّم اأمر  وجف���اء الإخ���وان، فقال: »ِبْئ����َص الأَ

َذا َنَفَذْت  غالم���ه، فاأخرج كي�ص���ًا فيه �ص���بعمائة درهم، وق���ال: »ا�ْشَتْنِف���ْق َه���ِذِه َف���اإِ

.
َفاأَْعِلْمِني«)1)

ال�ص���تقامة معنًى ل يدخله العوجاج اأبدًا، ولي�ص في قامو�ص ال�ص���تقامة اعوجاج، 

فالأخ الم�صتقيم باذٌل خدمته لأخيه الآخر ما ا�صتطاع لذلك �صبياًل.

اإِنَّ عط���َر الأخّوة القديمة تفوُح اأكثر فاأكثر حينما تحتاج في بع�ص المواقف اإَِلى 

مّد يِد العون، واإذا بعطر الأخ القديم يفوح وقت ال�صيق والحاجة.  روي عن الإمام 

عليQ» وعليَك باإخواِن ال�شدِق فاأكثْر من اكت�شاِبهم فاإنَّهم عّدٌة عنَد الرخاِء 

 .
(2(

وُجّنٌة عنَد البالِء«

األخ القديم: أندر من الكبريت األحمر
 روي ع���ن الإمام ال�ص���ادقQ: »الموؤمنة اأعز من الموؤم���ن والموؤمن اأعز من 

.
(3(

الكبريت الأحمر...«

قد تن�ص���اأ بين الأ�ص���خا�ص عالقاٌت على اأ�ص���ا�ص الم�ص���لحة، فيقّر كّل واحٍد منهما 

به�صا�ص���ة هذه العالقة؛ لأّنها مرهونة بمقدار م���ا اأنتفُع منك دنيويًا، وتنتفع بي، فمتى 

ُعِدمِت المنفعُة لم يعد هناك موجب لبقائها، وتزول بعد ذلك تلقائيًا.

خّوة وع�ص���ِق الإن�صان لأخيه الإن�صان؛ لما فيه 
ُ
وهناك عالقاٌت تن�ص���اأ على اأ�صا�ص الأ

م���ن جه���اِت الخير المودعة في ال�ص���خ�ص، فاإذا فّج���ر الأخ القديم كّل يوم �ص���يئًا من 

طاقاته ف�ص���وف يزرع الدفء في هذه العالقة، وما دام ه���ذا الدفء والطاقة الخّيرة 

موجودين في الإن�ص���ان، فمن غير المعقول اأن ي�ص���تبدل العاق���ُل هذه الطاقات الخّيرة 

)))   ال�صيخ المفيد، الإر�صاد، ج 2، �ص 166.

)))  ال�صيخ ال�صدوق، الأمالي،�ص380.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص242.
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والم�صتقيمة التي تعّرفها في هذا ال�صخ�ص ل�صالح �صخ�ص لم يعرف ما هو حاله، ول 

كيف �صيكون ماآله.

وبكلمٍة:

الأخ القديم يعني عمرًا من ال�صتقامة، في زمن قّل فيه الم�صتقيمون...

نع���م، هذه عقليُة بني اإ�ص���رائيل الَِّذين ي�ص���تبدلون الَِّذي ه���و اأدنى بالذي هو 

خير.

اإِنَّها عقليٌة نا�صئٌة عن عدم ال�صبر والتحّمل، وعدم و�صول هذه النف�ص اإَِلى مقاماٍت 

عالية. فبنو اإ�ص���رائيل حيث لم ي�ص���بروا على طعام واحٍد هو )المّن وال�صلوى( طلبوا 

طعامًا اآخر، ِمّما اأّدى اإَِلى اأْن ي�صتنكر اهلل عليهم ذلك.

ق���ال تعال���ى: { ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ 

ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ 
.

(1(
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ } 

وفي الحقيقة هذه الآية تقّرر مطلبًا عقالئيًا مركوزًا في النفو�ص موؤّداه اأمران:

المرجوح لي�ص كفًء للراجح. 1- 

لذا ل ُي�صتبدل الراجُح ب�صيء. 2- 

فاإّن ذلك من ال�صفه وقلة العقل.

نَّ �صخ�ص���ين 
َ
ولالأ�ص���ف ال�ص���ديد! هناك ظاهرٌة بارزة في مجتمعاتنا؛ حيث نرى اأ

في اأّيام ال�ص���با اإَِلى بداية فورة ال�ص���باب يكونان من اأ�صّد النا�ص �صداقًة واأخّوة، وتمّر 

ْن يذهب كلُّ واحٍد منهما اإَِلى مكان، وبعد �ص���نين يرجعان 
َ
عليهما الأيام ي�ص���طرا اإَِلى اأ

نيا من�ص���بًا اأو مقامًا وجاهًا، فيكون  فيلتقيان، فاإذا باأحدهما قد �ص���ار له في هذه الدُّ

ذل���ك حاجزًا بينهما في اإحياء تلك ال�ص���داقة القديمة، الت���ي كانت مبنيًة على الحّب 

)))   �صورة البقرة، الآية: 61.
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.
(1(

والوئام، وهذا يدعونا اإَِلى ا�صتذكار قوله تعالى: { گ گ  ڳ ڳ } 

ه اإذا ا�صتغنى بماله  نَّ
َ
نيا اأ نَّ طبيعة الإن�ص���ان في هذه الدُّ

َ
فمرجع هذه الظاهرة اإَِلى اأ

ومن�ص���به وجاهه، يعدُّ نف�ص���ه مرتفعًا عن الآخرين الَِّذين هم لي�ص���وا مثله في الموقع 

والمن�صب والجاه.

بين القديم والجديد
الرواي���ة ال�ص���ريفة التي تلوناها في اأّول هذه الموعظ���ة، توؤّكد على لزوم المحافظة 

على الأخ القديم ما دام م�ص���تقيمًا لك، لكّنها في الوقت نف�ص���ه ل تمنع من ال�صعي نحو 

اكت�صاب اأ�صدقاء واإخوة جدد، فقد ورد في ذيلها الحث على اإقامة العالقات ال�صحية 

ِديٍق«،  الطّيبة داخل الج�ص���م الإيماني، حيث قال: »َوَل َت�ْشَتْكِثَرنَّ اأَْن َيُكوَن َلَك اأَْلَف �شَ

كم���ا ورد فيها الحّث على تجّنب الع���داوات، فقالQ: »َوَل َت�ْشَتِقلَّ���نَّ اأَْن َيُكوَن َلَك 

َعُدٌو َواِحٌد«، وفي هذا المعنى ين�صب اإَِلى اأمير الموؤمنينQ بيٌت من ال�صعر:

و�ص���احٌب خ���لٍّ  األ���ُف  كثي���رًا  ل���ك���ث���ي���ُر ولي����ص  واح������������دًا  ع����������دوًا  واإنَّ 

اإِنَّ عدوًا واحدًا يكفي لينّغ�ص عليك العي�ص، ورّبما نحتاج اإَِلى اأكثر من األف �صديق 

حّتى ن�صّكل خلية عمل... تحّول مّر الحياة اإَِلى ع�صل.

)))   �صورة العلق، الآية: 6.



اأندر من الكبريت الأحمر

الإمام ال�صادقQ: »الموؤمنة اأعز 

من الموؤمن والموؤمن اأعز من الكبريت 

الأحمر...«.

ثروة نف�سية

ال�صادقQ: »الموؤمُن اأخو الموؤِمن؛ عينُه 

ه، ول  ودليلُه ل يخونُه ول يظلمُه ول يغ�شُّ

يِعُده عدًة فيخِلفُه«.

�سديق في وقت ال�سيق

الإمام عليQ: »وعليَك باإخواِن ال�شدِق فاأكثْر من 

اكت�شاِبهم فاإنَّهم عّدٌة عنَد الرخاِء وُجّنٌة عنَد البالِء«.

تجربة حي�ة

الإمام ال�صادقQ: »الموؤمنون خدم 

بع�شهم لبع�ص،...يفيُد بع�شهم بع�شاً«.

يعني عمرًا من المحبة

ر�صول اهلل: »األ واإّن وّد الموؤمن من اأعظم 

�شبب الإيمان«.

الأخوة بين ال�ستبدال والإبق�ء

القاعدة الأ�شا�ص في الأخوة

اأمير الموؤمنين:« اأعجز النا�ص من عجز عن اكت�شاب الإخوان، واأعجز منه من �شّيع من ظفر به منهم«.

ق�شة وعبرة

خًا 
َ
ٍخ َقِديٍم اأ

َ
عدم ال�ستبدال: »َل َت�ْصَتْبِدَلنَّ ِباأ

ُم�ْصَتَفادًا َما ا�ْصَتَقاَم َلَك«.

لَّ  ْح�َشاِن اإِ المق�بلة ب�لح�سنى: {َهْل َجَزاُء اْلإِ

اْلإِْح�َشاُن}.

الر�سولP القدوة: { َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي 

ِ اأُ�ْشَوٌة َح�َشَنٌة}. َر�ُشوِل اهللَّ

عن الح�صن بن كثير قال: �صكوت اإَِلى اأبي 

جعفر محمد بن عليQ الحاجة وجفاء 

الإخوان،فقال: »ِبْئ�َص الأَُخ اأٌَخ َيْرَعاَك َغِنّياً 

َوَيْقَطُعَك َفِقيراً«، ُثّم اأمر غالمه، فاأخرج كي�صًا 

فيه �صبعمائة درهم، وقال: »ا�ْشَتْنِفْق َهِذِه َفاإَِذا 

َنَفَذْت َفاأَْعِلْمِني«.

لماذا نحافظ على الأخوة؟
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نصُّ الوصية:
نَّه قال في و�صيٍة له: »َواْطُلْب ُموؤَاَخاَة الأَْتِقَياِء َوَلْو 

َ
ُروي عن �صادق اآل محمدP اأ

ْن اأَْفَنْي���َت ُعُمَرَك ِفي َطلَِبِه���ْم َفاإِنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َل���ْم ُيْخِل َعلَى  ِف���ي ُظُلَم���اِت الأَْر����صِ َواإِ

َل ِمْنُهْم َبْعَد النَِّبيِّيَن َوَما اأَْنَعَم اهلُل َتَعاَلى َعلَى الَعْبِد ِبِمْثِل َما اأَْنَعَم  َوْجِه الأَْر�ِص اأَْف�شَ

.
ْحَبِتِهم«)1) ِبِه ِمَن التَّْوِفيِق ِب�شُ

تمهيد:
هلل دّر الأتقي���اء م���اذا فعلوا حّتى �ص���اروا ِقبلًة يحجُّ اإليها اأ�ص���حاب الهمم العالية، 

والنفو�ص ال�صامخة؟

ودع فيهم! اأيُّ جماٍل هذا الَِّذي قد غ�ص���يهم حتى �ص���اروا محطَّ 
ُ
هلل دّرهم اأّي �ص���رٍّ اأ

ع�صق الوالهين!

ه���ل امتزجت نفو�ص���هم بَعَبِق اأريٍج اإله���ي، فعرف قدرهم َمْن كان له ذوٌق في �ص���مِّ 

ن�ص���مات ن�صيم القرب؟! ف�ص���رب اإِْبَط مطايا الّرحال في �صفٍر ربما كّلفه �صرَف لئالئ 

ن�ص �صحبتهم.
ُ
عقد العمر؛ ليرت�صف من اأ

ولى 1980، ن�صر: موؤ�ص�صة الأعلمي للمطبوعات، 
ُ
)))  م�صباح ال�صريعة المن�صوب لالإمام ال�صادقQ، �ص150، الطبعة الأ

بيروت.
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اإِنَّها النف�ص التّواقة لعالم الطهر والقدا�صة حيث الكمال المنقطع النظير.

اأخي في اهلل!

اإِنَّ عمر الإن�ص���ان محدوٌد لن يتجاوز اأحٌد ما قّدر له: { ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ 

 .
(1(

ہ ھ} 
واإنَّ ال�ص���اعات تخت���رم الأعمار، وتقّرب من الفناء والبوار، قال �ص���ّيد الف�ص���حاء 

ْهِر  اَم ِفي ال�شَّ يَّ
�ْشَرَع اْلأَ اَعاِت ِفي اْلَيْوِم َواأَ والبلغاء اأمير الموؤمنينQ: »َما اأَ�ْشَرَع ال�شَّ

.
ِنيَن ِفي اْلُعُمرِ «)2) َنِة َواأَ�ْشَرَع ال�شِّ ُهوَر ِفي ال�شَّ َواأَ�ْشَرَع ال�شُّ

وهناك حقيقٌة مّرة نعلمها، لكن ل نريد اأْن ن�صّدق بها ونعمل على اأ�صا�صها، هي: 

نَّ الم���وت عل���ى غيرنا ُكت���ب، اأو كاأّنه ل 
َ
،  فنح�ص���ب اأ

(3(
{ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱڱ} 

يترّب�ص بنا، ونعّد ت�ص���ييع الأموات َحَدث���ًا باقيًا للذكرى، ل للتذكر والعبرة، واأّن عمر 

الإن�صان ينق�صي ول ن�صعر اإِلَّ بعد فوات الأوان، ولت �صاعة مندم.

مرغوبية البخل في موردين
نَّ البخ���ل عادة �ص���ّيئة ومذمومة؛ ف���اإّن البخيل بعيٌد م���ن اهلل، بعيٌد من 

َ
ل يخف���ى اأ

النا�ص، بعيٌد من الجّنة. لكّن الم�صاألة اإذا تعّلقت بواحٍد من اأمرين: اإّما عمر الإن�صان، 

نَّه حينئٍذ يكون اأمرًا مرغوبًا فيه ومطلوبًا.
َ
واإّما ِعر�صه، فقد ورد في بع�ص الروايات اأ

اأّم���ا ما يرتبط بعمر الإن�ص���ان، فقد روي عن ر�ص���ول اهللP: »َي���ا اأََب���ا َذرٍّ ُكْن َعلَى 

، اأي: ابخل بعم���رك ول تفّرط به، ول 
ُعُم���ِرَك اأَ�َش���حَّ ِمْن���َك َعلَ���ى ِدْرَهِم���َك َوِديَن���اِرَك«)4)

ت�ص���تغل بما ل ينفع، ف�صرُّ ما �ص���غل به المرء وقته: الف�صول. فاإّن ا�صتغال النف�ص بما ل 

)))   �صورة الأعراف، الآية: 34.

)))  ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ص282، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�صة.

)))   �صورة الق�ص�ص، الآية: 88.

ة  را�صات الإ�صالميَّ و�صي، الأمالي، �ص527، المجل�ص التا�صع ع�صر، تحقيق: ق�صم الدَّ د بن الح�صن الطُّ ائفة، ُمَحمَّ )))  �صيخ الطَّ

�صر والتَّوزيع، قم. باعة والنَّ ولى 1414، ن�صر: دار الثقافة للطَّ
ُ
بعة الأ في موؤ�ص�صة البعثة، الطَّ
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ي�ص���حبها بعد الموت، اأو بما ت�صحبها ح�صرُة التفريط دليُل وهِن العقل وعدم اإدراكه 

ما ينبغي اأن يعمل لأجله.

 
ُ
نَّه قال: »َرِحَم اهلل

َ
واأّما ما يرتبط بعر�ص���ه و�صرفه، فاإّنه يروى عن ر�صول اهللP اأ

ِه  ، وورد في تف�ص���يره: »َم���ا َكاَن اأَْبَخلَُه ِبِعْر�شِ
اأَِخ���ي �ُشلَْيَم���اَن ْب���َن َداُوَد َما َكاَن اأَْبَخلَُه«)1)

َو�ُشوِء اْلَقْوِل ِفيِه«، فنف�صه ل ت�صمح له اأْن ي�صمع في ِعر�صه �صيئًا، ف�صاًل عّما هو اأكبر 

نَّ »اأَْبَخَل النَّا�ِص ِبَماِلِه 
َ
من ذلك؛ لأّن َمْن جاد بماله جّل، وَمْن جاد بعر�صه ذّل. وورد اأ

؛ لأّن حر�صه على المال يجعله ل يتوّرع عن �صلوك اأّي طريق يوؤّمن 
ِه«)2) اأَْجَوُدُهْم ِبِعْر�شِ

ن ي�ص���ون ماله بعر�صه، فالعر�ص ل يهدى ول  له المال ولو كان ِعر�ص���ه، نعوذ باهلل ِممَّ

يباع ول ي�صترى.

والعمر الذي ينبغي اأن تكون �صحيحًا فيه، عليك اأن ت�صتثمر بالأمور الإيجابية، ومن 

الأمور الإيجابية موؤاخاة الأتقياء فاطلب موؤاخاتهم ولو اأفنيت عمرك.

بادر إِلَى طلب المؤاخاة
)َواْطُلْب ُموؤَاَخاَة الأَْتِقَياِء(...

ل تنتظر الفر�ص���ة حّتى ت�ص���نح، فربم���ا توؤخذ على حين غّرة، والو�ص���ية المذكورة 

تطلب ب�ص���راحة من الموؤمن اأْن ي�ص���عى في طلب الأتقياء والبحث عنهم، واأْن يجّد في 

ذلك، فاإّن الغر�ص نبيل، وهو العمل على اإيجاد رابطة معنوية وعالقة روحية بينه وبين 

الأتقياء.

اأيُّها الأحبة!

، اإِنَّها 
(3(

لقد و�صف اهلل العالقة بين الموؤمنين عاّمة بقوله: { ۈ ٴۇ ۋ     } 

د �صادق بحر العلوم، من�صورات مكتبة  د ُمَحمَّ يِّ د بن علي، علل ال�ّصرائع، ج1، �ص71، تقديم: ال�صَّ دوق، ُمَحمَّ ْيخ ال�صَّ )))  ال�صَّ

الحيدرية 1385ه. ق، الّنجف الأ�صرف.

)))  ابن اأبي الحديد المعتزلي ال�ّصافعي، �صرح نهج البالغة، ج20، �ص328، تحقيق: محّمد اأبو الف�صل اإبراهيم، م�صّورة عن 

بعة الثَّانية 1385لدار اإحياء الكتب العربّية، من�صورات مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�صي النَّجفي 1404. الطَّ

)))   �صورة الحجرات، الآية: 10.
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عالقٌة يجب اأن تكون عند توّفر الإيمان ولو بحّده الأدنى.

وهذه العالقة المذكورة لقرِب تحّقق ح�ص���ولها، و�صهولة الو�صول اإليها، فكاأّن اهلل 

اأخذها اأمرًا مفروغًا عنه في الأو�ص���اط المتدّينة، فاأخبر عنها بقوله: { ۈ ٴۇ 

ۋ     }.

وأّما المؤاخاة مع األتقياء
فاإّنه���ا درجة رفيعة، ل ينالها ال�ص���خ�ص بمج���ّرد اأْن يدخل في ِربق���ة الإيمان؛ فاإّن 

الموؤاخاة المق�ص���ودة: اأ�ص���بُه بعقٍد يلتزم به طرفان، كّل واحٍد يوؤاخي الآخر، في�ص���عى 

التق���ّي ليكون ق���دوًة في العمل، ومنارًا في الفكر، ونارًا يقتب�ُص منها الأُخ جذوًة تنير له 

نة حاًل بعد حال. درب الحياة ال�صائكة، والمتلوِّ

وي�صعى الأُخ الطالب للموؤاخاة: اأْن ي�صبط اإيقاع دّقات قلبه على حّب اهلل، ونظرات 

عين���ه على ما حّلله اهلل، وحركات جوارحه على طاعة اهلل، وطرز فكره على ما يحّقق 

ل���ه الفوز بالجّن���ة، والنجاة من الن���ار، قال تعالى ذك���ره: {ہ ھ ھ ھ ھ 

 .
(1(

ے ے ۓۓ } 
ة والحديد... فمنهم من يطلب  فالنا�ص اأجنا�ٌص... ومعادن كمعادن الذهب والف�صّ

نَّ الدنيا 
َ
الدني���ا ببي���ع الآخرة، ومنهم من يطلب الآخرة ببيع الدني���ا، ومنهم من يرى اأ

ُبلغُة الآخرة، وقنطرٌة مو�ص���لٌة لل�ص���عادة الأبدية، واأّن محّله ينبغي اأن يكون مع الأتقياء 

والأولياء.

َفْلَن�ْصَع لنكوَن مع هوؤلء لأجل موؤاخاتهم.

لماذا األتقياء دون غيرهم
ب�ص���راحٍة لأّن الأتقي���اء دون غيرهم م�ص���اِعل عال���م الأن�ص، وق���ادُة قافلة الوجود، 

وحلقة الربط بين المادة وما وراءها.

)))   �صورة اآل عمران، الآية: 185.
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ه���م العلم���اُء الَِّذين تذّكرك روؤيتهم ب���اهلل، فما ُدمَت بينهم... معه���م... فاأنت مع 

النُّور ال�ص���رمدي الأبدي، في حياٍة ل غفل���ة فيها عن المعبود: { گ ڳ ڳ ڳ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ    
 .

(1(
ہ ہ     } 

وبكلمٍة جامعٍة لأمير الموؤمنينQ في بيان و�صف المتقين:

.
اَلِح َمَعاد«)2) ٌج َعْن َف�َشاٍد َوِحْر�ٌص ِفي اإِ�شْ »ِلْلُمتَِّقي ُهًدى ِفي َر�َشاٍد َوَتَحرُّ

فالمتقي:

 له هدى ممزوج بر�صاد وحكمة ومعرفة. 1-

يتحّرز ويتجّنُب الف�صاد. 2- 

نَّه حري�ٌص على اإ�صالح معاده، واإ�صالح يوٍم ُتْرَجُع فيه النفو�ص اإَِلى بارئها. 3- 
َ
كما اأ

المشاق في سبيل الهدف األسمى
)َوَلْو ِفي ُظُلَماِت الأَْر�ِص)...

ما اأعظم هذه الموؤاخاة لالأتقياء، حتى �صرَت ماأمورًا بطلبها على كّل حال؛

حتى لو كان الأتقياء في ظلمات الأر�ص ومتوارين عن الأنظار. -

اأو كان طلبك لهم ي�صتلزم منك اأن تقطع ظلمات الأر�ص. -

فاإّنك اإذا قمَت بهذا الطلب عن نّيٍة �ص���ليمٍة وقلب �ص���ليم، وعن اإرادة منك للو�صول 

اإَِلى الحقيقة المطلقة، فاإّن كّل هذه الم�ص���اق لّما كانت واقعة في �صراط الطاعة؛ فاإّن 

كّل َنَف�ٍص وخطوٍة وعمل يقوم به �صيكون مكتوبًا عنده تعالى في �صجّل الح�صنات.

وال�شبب في ذلك ُيعزى لأحد اأمرين:

نَّ ال�ص���روع ف���ي المقدم���ات التي يتوّقف عليها الم�ص���تحب، يع���دُّ في الحقيقة 
َ
الأّول: اأ

)))   �صورة اآل عمران، الآية: 191.

ولى 
ُ
الأ بعة  الطَّ الح�صني،  ح�صين  ْيخ  ال�صَّ تحقيق   ،403 �ص  والمواعظ،  الحكم  عيون  د،  ُمَحمَّ بن  علي  الوا�صطي،  اللَّيثي    (((

1376�ص، دار الحديث، قم.
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�ص���روعًا في الم�ص���تحب نف�ص���ه عن���د العرف. لأجل هذا �ص���يوؤجر عل���ى البحث عن 

الأتقياء وَطَلِبهم الَِّذي هو مقدمة للموؤاخاة.

نَّ العمل الواحد؛ تارًة: يقع في الخارج من البع�ص دون م�ص���قات، كمن يحّج 
َ
الثان���ي: اأ

وهو من اأهل مكة. واأخرى: ل بّد من تحّمل م�صقاٍت كالحج من مكاٍن بعيد.

نَّ اأف�ص���ل 
َ
نَّ الح���اج من مكان بعي���د يوؤجر اأكثر من الآخر عادة؛ لقاعدة: )اأ

َ
ل �ص���ّك اأ

ْرف الجهد، وبذل  الأعمال اأحمزها(، وهكذا من يطلب موؤاخاة الأتقياء، وكّلفه ذلك �صَ

الم���ال، وتحّمل الم�ص���اق، فاإّن كّل ذلك يوؤجر علي���ه، قال اهلل تعالى: { ک ک  ک 

ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ    ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

 .
(1(

ے ے ۓ} 

طلٌب أغلى من العمر
)َواإِْن اأَْفَنْيَت ُعُمَرَك ِفي َطلَِبِهْم)...

اأيُّها العزيز! اطلب موؤاخاة الأتقياء واإْن اأفنيت عمرك في طلبهم، فاإّن عمر الإن�صان 

ه���و راأ����ص ماله الَِّذي ل يعادله �ص���يء، ويحر�ص على البقاء في الدني���ا عمرًا طوياًل لو 

ا�صتطاع لذلك �صبياًل، وينفق لأجل ذلك كّل غاٍل ونفي�ص.

نَّ البحث عن الأتقياء وموؤاخاتهم ي�صتحّق اأْن 
َ
وهذا الحديث ي�ص���ير ب�ص���راحٍة اإَِلى اأ

ِرف المرُء عليه تماَم راأ�ص ماله، واأغلى ما عنده، وهو العمر. َي�صْ

اإِنَّها تجارٌة رابحة اأر�صدهم اإليها رّبهم، اإّنه الربح الوفير، والخير العميم.

وال�ص���بب في هذا الج���ود بالعمر ما ورد في هذا الحدي���ث: »َفاإِنَّ اهللَ َع���زَّ َوَجلَّ َلْم 

.(2(
َل ِمْنُهْم َبْعَد النَِّبيِّيَن« وْجِه الأَْر�ِص اأَْف�شَ

َ
ُيْخِل َعلَى 

)))  �صورة التوبة، الآية: 120.

)))  م�صباح ال�صريعة ومفتاح الحقيقة، )المن�صوب لالإمام ال�صادق(، �ص150، ط.اأولى، الأعلمي، بيروت 1980.
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ْنَعَم ِبِه ِمَن   َتَعاَلى َعلَ���ى الَعْبِد ِبِمْثِل َم���ا اأَ
ُ
كم���ا ورد في���ه تعليٌل اآخر: »َوَما اأَْنَع���َم اهلل

.
(1(

ْحَبِتِهم« التَّْوِفيِق ِب�شُ

وباخت�صار؛ اإِنَّ الأتقياء:

هل الأر�ص بعد النبيين. 1-
َ
زبدة اأ

�صحبتهم �صبٌب �صرورّي ومهّم للتوفيق والنعمة الكبرى. 2- 

ولأج���ل هذين ال�ص���ببين، لو �ص���رف عمره في طلبه���م � لأجل موؤاخاته���م � لم يكن 

خا�صرًا، بل كان هو الرابح في هذه ال�صفقة.

تبصرٌة وذكرى
خر يمكن اأن ت�ص���تفاد بالتاأّمل والتدّب���ر فيها، كالحّث على 

ُ
في هذه الو�ص���ية معاٍن اأ

ال�ص���عي لمعرفة تالي المع�ص���وم م�ص���داقًا، ولو كانت الن�ص���بة بينه وبين المع�صوم ل 

تقا�ص علمًا ومعرفة وتقى؛ فاإّن فعلية التوفيق متوقفة على �صحبتهم.

ف على ا�صمه ور�صمه، اأو  كبر من مجّرد التعرُّ
َ
والذي يظهر من )ال�صحبة( معنى اأ

خذ فيها نوٌع من التعاي�ص والمخالطة 
ُ
قراءة بع�ص ما اأّلف من كتب؛ لأّن ال�صحبة قد اأ

عن ُقرٍب وما اأ�صبه ذلك.

ويمكن اأن تكون هذه الو�صية ناظرة اإَِلى بيان لزوم معرفة الإِمام في كّل زمان؛ فاإّنه 

َمْن مات ولم يعرف اإمام زمانه مات ميتًة جاهلية. فعندئذ ي�صتِحقُّ من المرء اأْن يقّدم 

اأغلى ما عنده في طلب معرفته وموؤاخاته وال�صتفادة منه.

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج71،�ص282.



الموؤمنون اإخوة:

قوله تعالى في محكم 

كتابه المجيد: {اإِنََّما 

اْلُموؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة}.

ال�شالح والتقوى:

 :Qاأمير الموؤمنين

»ِلْلُمتَِّقي ُهًدى ِفي 

ٌج َعْن َف�َشاٍد  َر�َشاٍد َوَتَحرُّ

اَلِح  َوِحْر�ٌص ِفي اإِ�شْ

َمَعاد«.

اأف�شل النا�ص بعد 

الأنبياء:

 :Qالإمام ال�صادق

 َعزَّ َوَجلَّ َلْم 
َ
»َفاإِنَّ اهلل

وْجِه الأَْر�ِص 
َ
ُيْخِل َعلَى 

َل ِمْنُهْم َبْعَد  اأَْف�شَ

النَِّبيِّيَن«.

التوفيق 

ب�شحبتهم:

 :Qالإمام ال�صادق

»َوَما اأَْنَعَم اهلُل َتَعاَلى 

َعلَى الَعْبِد ِبِمْثِل َما 

اأَْنَعَم ِبِه ِمَن التَّْوِفيِق 

ْحَبِتِهم«.  ِب�شُ

اأخوة الأتقي�ء

اَخاَة الأَْتِقَياِء َوَلْو ِفي ُظُلَماِت الأَْر�ِص َواإِْن اأَْفَنْيَت ُعُمَرَك ِفي َطلَِبِهْم«. الإمام ال�شادقQ: »َواْطُلْب ُموؤَ

اإفن�ء العمر في طلب �سحبتهم؟

ْفَنْيَت ُعُمَرَك ِفي َطلَِبِهْم«. ْن اأَ   الإمام ال�شادقQ: »َواإِ

ل بخل في طلب الأخوة

ِه« ْجَوُدُهْم ِبِعْر�شِ روي اأنه »اأَْبَخَل النَّا�ِص ِبَماِلِه اأَ

ال�ستف�دة من الوقت

اَعاِت ِفي اْلَيْوِم  اأمير الموؤمنينQ: »َما اأَ�ْشَرَع ال�شَّ

َنِة  ُهوَر ِفي ال�شَّ �ْشَرَع ال�شُّ ْهِر َواأَ اَم ِفي ال�شَّ يَّ
َواأَ�ْشَرَع اْلأَ

ِنيَن ِفي اْلُعُمرِ «. َواأَ�ْشَرَع ال�شِّ

ما هي الخوة المطلوبة؟

اإفناء العمر في طلبهم

لماذا التقي؟

ال�ستف�دة من العمر

موؤاخ�ة الأتقي�ء
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نصُّ الوصيّة:
ِبي َعْب���ِد اهلل َجْعَفِر ْبِن 

َ
َرَوى اْلَح�َص���ُن ْب���ُن َعِليِّ ْبِن �ُص���ْعَبَة ِفي ُتَح���ِف اْلُعُقوِل، َع���ْن اأ

ِخيِه  ُه َقاَل ِلَعْب���ِد اهلِل ْبِن ُجْنَدٍب: »َيا اْبَن ُجْنَدٍب اْلَما�ِش���ي ِفي َحاَجِة اأَ نَّ
َ
���ٍدQ اأ ُمَحمَّ

ِط ِبَدِمِه ِفي �َشِبيِل اهلل َيْوَم  ي َحاَجِتِه َكاْلُمَت�َشحِّ َفا َواْلَمْرَوِة َوَقا�شِ اِعي َبْيَن ال�شَّ َكال�شَّ

ًة اإِلَّ ِعْنَد ا�ْشِتَهاَنِتِهْم ِبُحُقوِق ُفَقَراِء اإِْخَواِنِهْم...)1). مَّ
َب اهلل اأُ َبْدٍر َواأُُحٍد َوَما َعذَّ

تمهيد

هناك م�ص���األة مهمة ينبغي للموؤمن اأن يتنّبه اإليها، وهي م�ص���األة لها دور كبير 

ف���ي طريق تطّوره ورقّيه الروحي والنف�ص���ي والمعنوي، وهذه الم�ص���األة هي كيفية 

تعاطي الإن�صان الموؤمن مع الن�ص���و�ص ال�صرعية وكيفية تلّقيه لها، �صّيما الأخبار 

والروايات والو�ص���ايا الواردة عن اأه���ل البيتR، فاإنَّ طريقة تلّقي الإن�ص���ان 

الموؤمن لكالم اأهل البيتR والكيفية التي بها ي�صمع ويتلقف كالمهم لها دوٌر 

كبيٌر واأ�ص���ا�ص في تفاوت النا�ص من حيث مراتب ال�ص���تفادة والتاأثر والتفاعل مع 

.Rكلماتهم

بعة  �صول، �ص291، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر الغّفاري، الطَّ )))  ابن �صعبة الحّراني، الح�صن بن علي، تحف العقول عن اآل الرَّ

�صر الإ�صالمي التَّابعة لجماعة المدّر�صين، قم. الثَّالثة 1404، موؤ�ص�صة النَّ
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وصايا المعصومينR خطاٌب مباشٌر لنا
 Rحالتان: فتارة هو يتلّقى كالم اأهل البيت Rللموؤمن مع كالم اأهل البيت

وي�صتمع له من باب اأّنه ق�ص�ص الأولين واأّنه كالم قيل لغيره، وهو اإنما ي�صتمع اإليه لما 

فيه من حكمة وعبرة ح�ص���لت في الزمان الغابر ل تت�ص���ل به ول تعنيه ب�صكل مبا�صر، 

اإل اأّن���ه ي�ص���تاأن�ص بها، وبما فيها من حكاية عن اأحوال اأهل ذلك الزمان، وفي اأح�ص���ن 

الأحوال تراه ينقلها لأهله ومجتمعه ك�ص���واهد اأخالقية وحكايات ون�ص���ائح تحكي عن 

المجتمع اأو الفرد المثالي.

نَّ كالمهمQ ُيمّثل خطابًا 
َ
وت���ارة يكون الموؤمن ملتفتًا وفاهمًا وم�ص���توعبًا اإلى اأ

مبا�ص���رًا ل���ه، فالإمام المع�ص���ومQ ُيخاطبه ب�صخ�ص���ه، وناظٌر اإليه بخ�صو�ص���ه 

ومراق���ب له ومنتظر منه المتثال لهذه التوجيهات التي خاطبه بها كاأح�ص���ن ما يكون 

النقياد والمتثال.

وبي���ن هاتين الحالتي���ن اختالٌف كبيٌر في كيفية التفاع���ل والتاأّثر بكالمهم، ففي 

الحال���ة الثانية �ص���يكون التاأثير كبي���رًا لكالمهمQ على روحي���ة الموؤمن، بحيث 

يكون كالمهمQ بالن�ص���بة اإليه النور والد�ص���تور والطريق التي �صوف ي�صير على 

اأ�صا�ص���ه ف���ي حياته ويتفاعل ب���ه مع َمن هم حوله، و�ص���وف يوؤّدي النقي���اد التام اإلى 

توجيهاتهمQ وال�ص���عور الدائم باأّنه تحت نظرهم ورقابتهمQ اإلى ال�ص���عي 

نحو نيل اأعلى مراتب الكمال، والرقي في اأ�صرف منازل الورع والتقوى؛ ليكون بذلك 

.Qمن المقّربين لديهم

Qالغفلة عن كالمهم توجب أذيتهم
اأّم���ا ف���ي الحال���ة الأولى وما �ص���ابهها من حالت الغفلة وال�ص���هو ع���ن كالم اأهل 

البي���تR، فاإّن الموؤم���ن في تلك الحال يك���ون من اأكبر الغابنين لنف�ص���ه، ومن 

اأكثر الخا�ص���رين لأعظم الفر�ص والمفّرطين باأقد����ص الكنوز، وفوق ذلك كّله يكون 
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الغافل ال�ص���اهي ممن ُي�صّبب الأذى للمع�صومينR، وُيدخل الحزن على قلوبهم 

ال�ص���ريفة، ويجعل كالمهم في معر�ص التوهين  باإهماله وتهاونه بقدا�صة ما ي�صدر 

عنه���مQ، وقد روي اأّنه ح�ص���ر عند الإمام الباق���رQ ذات يوم جماعة من 

ال�ص���يعة، فوعظهم وحّذرهم وهم �ص���اهون لهون، فاأغاظه ذل���ك، فاأطرق مليًا، ثم 

رف���ع راأ�ص���ه اإليهم فق���ال: »اإِنَّ كالم���ي لو وقَع ط���رٌف منه ف���ي قلِب اأحِدك���م ل�شار 

ميت���اً، األ ي���ا اأ�شباحاً بال اأرواح وذباباً)1) بال م�شب���اح، كاأّنكم خ�شٌب م�شندٌة واأ�شناٌم 

مريدة، األ تاأخذون الذهَب من الحجر؟ األ تقتب�شون ال�شياء من النور الأزهر؟ 

األ تاأخ���ذون اللوؤل���وؤ من البح���ر؟... ويحك يا مغرور األ تحمد َم���ْن تعطيه فانياً 

ويعطي���ك باقي���اً... كاأّن���ك قد ن�شي���ت ليالي اأوجاع���ك وخوَفك، دعوت���ه فا�شتجاب 

ل���ك، فا�شتوج���ب بجميل �شنيع���ه ال�شكر، فن�شيته فيمن ذك���ر، وخالفته فيما اأمر، 

ويلك! اإّنما اأنت ل�صٌّ من ل�شو�ص الذنوب، كّلما عر�شت لك �شهوة اأو ارتكاب ذنب 

�شارع���ت اإلي���ه واأقدم���ت بجهلك عليه، فارتكبته كاأنك ل�ش���َت بعين اهلل، اأو كاأنَّ اهلل 

.(2(
لي�ص لك بالمر�شاد...«

قضاء حوائج المؤمنين من أعظم الجهاد
وبالعودة اإلى و�ص���ية الإمام ال�ص���ادقQ نقول: اإِنَّ المتاأّمل في اأحكام ال�صريعة 

نَّ المولى �ص���بحانه وتعالى قد و�ص���ع الموؤمن في حال���ة من الجهاد 
َ
ب�ص���كٍل ع���اّم يجد اأ

دائم، فال تكاد تخلو حالة من اأحوال الموؤمن ل يكون فيها على جهاد في �ص���بيل اهلل، 

فالموؤمن اإّما م�صغوٌل بالجهاد الأكبر ومنكبٌّ على محاربة نف�صه التي بين جنبيه، واإّما 

نَّ الموؤمن 
َ
ه���و مجاهد في خدمة الدين والمجتم���ع والإخوان، وينبغي اأْن نلتف���ت اإَِلى اأ

ل يجدر به اأن يتهاون في بع�ص م�ص���ائل ال�ص���ريعة ا�صت�ص���غارًا منه له���ا، اأو ظنًا باأّنها 

 
ٌ
اأ�ص���غر من غيرها �ص���اأنًا واأقل منها قيمة واأثرًا في نظر المول���ى تعالى، فاإنَّ هذا خطاأ

)))  في بع�ص النُّ�صخ: ذباًل، وهي: فتيلة الم�صباح.

�صول، �ص290، مرجٌع �صابق. ))) تحف العقول عن اآل الرَّ
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كبيٌر �صببه الجهل باأحكام المولى تعالى، ووقوع الموؤمن فيه �صيٌء خطيٌر، قد يوؤّدي به 

فيم���ا بعد اإل���ى ما ل تحمد عقباه، وفي اأقل الأحوال يكون خارجًا عّما �ص���ّرعه له موله 

ومخالف���ًا له في ما يحبه له ويريده منه، ف�ص���اًل عّما فيه من مفا�ص���د اأخرى قد تطال 

الفرد والمجتمع.

وم���ن جملة ه���ذه الأبواب العظيمة التي جعلها اهلل تعالى �ص���ببًا ومغنمًا في الدنيا، 

وتوجب لمن عمل بها الأمن والنجاة في الآخرة، هي م�صاألة ق�صاء حوائج الموؤمنين.

 Qولذا جاء التاأكيد عليها في الكثير من الروايات منها: عن الإمام ال�ص���ادق

ق���ال: »احر�شوا على ق�شاء حوائج الموؤمنين واإدخال ال�ّشرور عليهم ودفع المكروه 

عنه���م فاإّن���ه لي����ص م���ن الأعم���ال عن���د اهلل عّزوجّل بع���د الإيم���ان اأف�شل م���ن اإدخال 

.
(1(

ال�ّشرور على الموؤمِنين«

وهذه الم�ص���األة من �صمن الم�ص���ائل التي كانت عر�صة للغفلة والتهاون، حيث يغفل 

نَّ غيرها من 
َ
الموؤمن���ون ع���ن اأهميتها اأحيان���ًا اأو يقع منهم الته���اون بها؛ ظنًا منه���م اأ

 Rالأمور العبادية قد تفوقها اأهمية بح�ص���ب نظرهم القا�صر، فاحتاج اأهل البيت

اإل���ى التنبيه على اأهّميتها والحّث عليها، فجعلوها في �ص���من و�ص���اياهم التي تركوها 

لالأمة؛ اإ�ص���ارة منهم اإلى �ص���رورة عدم خلو المجتمع الديني منها، وبّينوا عظيم الأثر 

والث���واب المترّت���ب عليها، وعظيم الخطر والف�ص���اد المترّتب على تركه���ا؛ لأنَّ اأحكام 

ال�صريعة المقّد�صة يكّمل بع�صها بع�صًا فال تح�صل النتيجة الكاملة المرجوة منها فيما 

لو وقع التهاون والإهمال في بع�ص���ها، فالمداومة � مثاًل � على ال�صالة وال�صوم والحج 

من جهة، واإغفال ق�ص���ايا النا�ص وحوائجهم من جهة اأخرى، ُيعطي نتيجة ناق�صة في 

مجال تطبيق ال�صريعة، وهذا خالف غر�ص اهلل تعالى من جعل التكاليف.

 Qِبي َعْبِد اهلل َباِن ْبِن َتْغِلَب َقاَل: »ُكْنُت اأَُطوُف َمَع اأَ
َ
فقد روى الكليني} َعْن اأ

َهاَب َمَعُه ِفي َحاَجٍة َفاأَ�َشاَر اإَِليَّ َفَكِرْهُت  َحاِبَنا َكاَن �َشاأََلِني الذَّ �شْ
َفَعَر����َص ِل���ي َرُجٌل ِمْن اأَ

)))   العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، �ص313 ، ج71.
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ْذ اأَ�َشاَر اإَِليَّ اأَْي�شاً َفَراآُه اأَُبو َعْبِد  َلْيِه َفَبْيَنا اأََنا اأَُطوُف اإِ ْذَهَب اإِ َبا َعْبِد اهللQ َواأَ اأَْن اأََدَع اأَ

اَك ُيِريُد َه���َذا، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفَمْن ُه���َو؟ ُقْلُت: َرُجٌل ِمْن  اهللQ َفَق���اَل َي���ا اأََب���اُن اإِيَّ

َحاِبَنا، َقاَل: ُهَو َعلَى ِمْثِل َما اأَْنَت َعلَْيِه، ُقْلُت: َنَعْم، َقاَل: َفاْذَهْب اإَِلْيِه، ُقْلُت: َفاأَْقَطُع  اأَ�شْ

.
ِة، َقاَل: َنَعْم...«)1) َواَف، َقاَل: َنَعْم، ُقْلُت: َواإِْن َكاَن َطَواَف اْلَفِري�شَ الطَّ

ومن هنا ينبغي للموؤمنين اإعادة النظر فيما قد ي�ص���در عنهم في هذا المجال مما 

قد يكون م�ص���داقًا لهذه ال�ص���بهة، فكثيرًا ما ن�صاهد ون�ص���مع من بع�ص الموؤمنين اأّنهم 

قد يعتذرون عن خدمة اإخوانهم، فيعّطلون ق�ص���اء حوائجهم بمثل الن�صغال بال�صالة 

نَّ ر�ص���ا 
َ
نَّ هذا اأهّم من ذاك، في حين اأ

َ
اأو العتكاف اأو الزيارة وما �ص���اكل ظنًا منهم اأ

اهلل تعالى في هذه الحالت كان في غير ما توّهموه بح�صب ما ورد في الرواية، فكيف 

بم���ن يعت���ذر ويتعّلل بما هو اأقّل من ذلك، فيهمل حوائ���ج اإخوانه طلبًا للراحة والرخاء 

مثاًل ؟!!

االستهانة بحقوق اإلخوان توجب عذاب األمة
اإِنَّ اهلل �ص���بحانه وتعال���ى هو المال���ك الحقيقي له���ذا الكون، وهو �ص���بحانه مالك 

ف في الثواب والعقاب، وبيده اأن يجعل الثواب  الدين و�ص���احب ال�صرع، وبيده الت�ص���رُّ

الجزيل والخير الكثير على الأمور التي قد تكون بنظرنا القا�ص���ر مجّرد اأمور �صغيرة 

قليلة الأهمية، وبيده �ص���بحانه اأن يجعل العقاب الخطير والعذاب الأليم على اأمور قد 

تكون حقيرة وتافهة بنظرنا القا�ص���ر ال�ص���عيف، ولذلك فاإنَّ الميزان ال�صحيح الذي 

يع�ص���منا عن الخطاأ في تقدير موقفنا وتكليفنا في ه���ذا المقام هو اأن ننظر ونراقب 

اهتمام المولى تعالى في ما ياأمرنا به وينهانا عنه، ومن خالل اهتمام المولى بال�صيء 

ن�صتك�ص���ف اأهميته في ال�ص���ريعة، ول يجوز لأحٍد من المكلفين اأن ي�ص���تقّلوا باأن يقّرروا 

باأنف�ص���هم ما هو ال�ص���يء المهم وما لي�ص كذل���ك، فمن قول الإم���امQ: »اْلَما�ِشي 

بعة الّثالثة 1367�ص، دار  د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص171، ح 8، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر غفاري، الطَّ )))  الُكَلْيني، ُمَحمَّ

الكتب الإ�صالميَّة، طهران.
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ِط ِبَدِمِه  ي َحاَجِت���ِه َكاْلُمَت�َشحِّ َفا َواْلَمْرَوِة َوَقا�شِ اِعي َبْي���َن ال�شَّ ِف���ي َحاَج���ِة اأَِخيِه َكال�شَّ

ًة اإِلَّ ِعْنَد ا�ْشِتَهاَنِتِه���ْم ِبُحُقوِق ُفَقَراِء  مَّ
َب اهلل اأُ ِف���ي �َشِبي���ِل اهلل َي���ْوَم َبْدٍر َواأُُحٍد َوَما َع���ذَّ

اإِْخَواِنِهْم...« ن�صتك�ص���ف اأهمية وخطورة م�صاألة ق�ص���اء حوائج الموؤمنين عند المولى، 

واأّن غر�ص���ه هو انت�ص���ار هذه الظاهرة في المجتمع الإيمان���ي، والمبالغة في الهتمام 

به���ا، والحّث عليها حت���ى جعل لها هذه الآثار الخطيرة والكبي���رة، فاأعطى لمن امتثل 

ثواب اأكبر واأقد�ص �ص���هداء الإ�صالم، وجعلها كالت�ص���دي للجهاد في معارك مف�صلية 

واأ�صا�ص���ية في تاريخ الإ�صالم، ولولها لما قامت للدين قائمة، وجعل من اآثار اإهمالها 

ّمة التي تهمل هذه الق�صية الخطيرة عنده تعالى، 
ُ
وال�صتهانة بها نزول العذاب على الأ

ف���ال تعمل على ن�ص���رها وترويجها، وجعلها م���ن الظواهر التي يبتن���ي عليها المجتمع 

الموؤمن.

���ًة اإِلَّ ِعْن���َد ا�ْشِتَهاَنِتِهْم  مَّ
َب اهلل اأُ ب���ل اإِنَّ الظاه���ر من قول الإم���امQ: »َوَما َع���ذَّ

نَّ الهتمام بحقوق الإخوان موج���ٌب لتاأخير نزول العذاب 
َ
ِبُحُق���وِق ُفَق���َراِء اإِْخَواِنِه���ْم« اأ

نَّ الأمم ل ت�صتحق نزول العذاب عليها اإل بارتكابها 
َ
على الأمة الم�صتحقة للعذاب، مع اأ

نَّ المولى تعالى يعطيها 
َ
لأ�صياء كبيرة وخطيرة كالكفر والتجّبر والع�صيان للمولى، اإل اأ

المزيد من الفر�ص ويوؤّخر عنها ما ت�صتحقه من عذاب ما دامت محافظة على م�صاألة 

حقوق فقرائها، وي�ص���عى اأهلها في ق�صاء حوائج بع�ص���هم، فاإذا فّرطوا في ذلك اأي�صًا 

اأنزل اهلل تعالى عليهم العذاب؛ لأّنه لم يعد بينهم وبين العذاب حاجب.

ف���اهلل تعالى قد يتجاوز ويوؤّخر عقاب الكافر الم�ص���رك لأجل اأن يعطيه المزيد من 

الفر�ص، ولُيظهر له اأّنه يحّب له اأن يدخل في الدين لأجل ما عنده من �ص���فات ح�ص���نة 

يحبه���ا اهلل تعالى ويحّب اأن يراه���ا في المجتمع الإيماني، كما وق���ع للكافر الذي كان 

يتاآمر مع جماعة على اغتيال النبيP فاأطلع اهلل نبيه على ذلك، فاأر�صلP اإليهم 

علي���ًاQ فقاتلهم وجاء بهم اأ�ص���ارى اإلى النبيP، فقدمه���م النبيP وعر�ص 

الإ�ص���الم على الأول فاأب���ى، فاأمرP عليًاQ بقتله فقتله، ث���م عر�ص على الثاني 
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كذلك فاأبى، فُقتل اأي�ص���ًا، فلما و�ص���ل اإلى الثالث الذي اأبى الإ�ص���الم اأي�ص���ًا فو�ص���عه 

عليQ تحت ال�ص���يف لي�ص���ربه »فهبط جبرائيلQ فقال: يا محمد اإِنَّ ربك 

يقرئ���ك ال�ش���الم ويق���ول لك: ل تقتل���ه فاإّنه ح�شن الخل���ق، �شخيٌّ ف���ي قومه،  فقال 

الرجل وهو تحت ال�شيف: هذا ر�شول ربك يخبرك؟ قالP: نعم، فقال: واهلل ما 

ملكت درهماً مع اأٍخ لي قط اإل اأنفقته، ول تكلمت ب�شوء مع اأخ لي، ول قطبت وجهي 

في الجدب، واأنا اأ�شهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأنك ر�شول اهلل، فقالP: هذا مّمن جّره 

.
ح�شن خلقه و�شخاوؤه اإلى جنات النعيم«)1)

)))  ال�صيخ ال�صدوق، الخ�صال، �ص 96، ح41، ت�صحيح: علي اأكبر غفاري، �صنة الطبع 1403، ن�صر موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمي، 

جماعة المدر�صين، قم المقد�صة.



ُه َقاَل ِلَعْبِد اهلِل ْبِن ُجْنَدٍب:  نَّ
َ
ٍدQ اأ ِبي َعْبِد اهلل َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َ
الو�سية في ق�س�ء حوائج الإخوان: َعْن اأ

ِط ِبَدِمِه ِفي �َصِبيِل  ي َحاَجِتِه َكاْلُمَت�َصحِّ َفا َواْلَمْرَوِة َوَقا�صِ اِعي َبْيَن ال�صَّ ِخيِه َكال�صَّ
َ
»َيا اْبَن ُجْنَدٍب اْلَما�ِصي ِفي َحاَجِة اأ

ًة اإِلَّ ِعْنَد ا�ْصِتَهاَنِتِهْم ِبُحُقوِق ُفَقَراِء اإِْخَواِنِهْم..«.§ مَّ
ُ
َب اهلل اأ ُحٍد َوَما َعذَّ

ُ
اهلل َيْوَم َبْدٍر َواأ

ح�سن الخلق طريق اإلى جن�ت النعيم

 Qاإليهم عليًا Pفاأطلع اهلل نبيه على ذلك، فاأر�صل Pكما وقع للكافر الذي كان يتاآمر مع جماعة على اغتيال النبي

 Qعليًا Pوعر�ص الإ�ص����الم عل����ى الأول فاأبى، فاأمر Pفقدمهم النبي ،Pفقاتله����م وجاء بهم اأ�ص����ارى اإلى النبي

بقتله فقتله، ثم عر�ص على الثاني كذلك فاأبى، فُقتل اأي�ص����ًا، فلما و�ص����ل اإلى الثالث الذي اأبى الإ�ص����الم اأي�صًا فو�صعه علي

Q تحت ال�صيف لي�صربه »فهبط جبرائيلQ فقال: يا محمد اإِنَّ ربك يقرئك ال�صالم ويقول لك: ل تقتله فاإّنه ح�صن 

الخلق، �ص����خيٌّ في قومه،  فقال الرجل وهو تحت ال�ص����يف: هذا ر�ص����ول ربك يخبرك؟ قالP: نعم، فقال: واهلل ما ملكت 

درهمًا مع اأٍخ لي قط اإل اأنفقته، ول تكلمت ب�صوء مع اأخ لي، ول قطبت وجهي في الجدب، واأنا اأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأنك 

ر�صول اهلل، فقالP: هذا مّمن جّره ح�صن خلقه و�صخاوؤه اإلى جنات النعيم«

ق�س�ء ح�جة الإخوان

ال�ستف�دة الع�مة من كالمهمR على اأنه ق�ص�ص الأولين والغابرين 

من دون اللتزام بالعبر والحكم.

ال�ستف�دة الخ��سة والمب��سرة من كالمهمR من خالل اللتزام 

والمتثال لأوامرهم ونواهيهم وعبرهم. 

نماذج ال�شتفادة 

من كالم اأهل 

Rالبيت

ع�مل م�س�عد في جه�د النف�س: اإن ق�صاء حاجة الموؤمن من الأمور الم�صاعدة 

على مجاهدة النف�ص، وتجعل الإن�صان دائمًا في �صاحة الجهاد بين يدي اهلل تعالى.

اأف�سل الأعم�ل بعد الإيم�ن: الإمام ال�صادقQ: احر�صوا على ق�صاء 

حوائج الموؤمنين واإدخال ال�ّصرور عليهم ودفع المكروه عنهم فاإّنه لي�ص من 

الأعمال عند اهلل عّز وجّل بعد الإيمان اأف�صل من اإدخال ال�ّصرور على الموؤمِنين«.

َب  عدم الأداء يوجب عذاب الأمة: الإمام ال�صادقQ:« َوَما َعذَّ

ًة اإِلَّ ِعْنَد ا�ْصِتَهاَنِتِهْم ِبُحُقوِق ُفَقَراِء اإِْخَواِنِهْم...« مَّ
ُ
اهلل اأ

اأهمية ق�شاء 

حاجة الإخوان

اآثار الغفلة عن 

كالم اأهل 

Rالبيت

روي اأّنه ح�ص���ر عند الإمام الباقرQ ذات يوم جماعة من ال�صيعة، فوعظهم 

وحّذرهم وهم �ص���اهون لهون، فاأغاظه ذلك، فاأطرق مليًا، ثم رفع راأ�ص���ه اإليهم 

فقال: »اإِنَّ كالمي لو وقَع طرٌف منه في قلِب اأحِدكم ل�صار ميتًا، األ يا اأ�صباحًا بال 

اأرواح وذبابًا)( بال م�ص���باح، كاأّنكم خ�صٌب م�صندٌة واأ�صناٌم مريدة، األ تاأخذون 

الذهَب من الحجر؟ األ تقتب�صون ال�صياء من النور الأزهر؟ األ تاأخذون اللوؤلوؤ من 

البحر؟... ويحك يا مغرور األ تحمد َمْن تعطيه فانيًا ويعطيك باقيًا... كاأّنك قد 

ن�ص���يت ليالي اأوجاعك وخوَفك، دعوته فا�صتجاب لك، فا�صتوجب بجميل �صنيعه 

ال�صكر، فن�صيته فيمن ذكر، وخالفته فيما اأمر، ويلك! اإّنما اأنت ل�صٌّ من ل�صو�ص 

الذنوب، كّلما عر�ص���ت لك �ص���هوة اأو ارتكاب ذنب �صارعت اإليه واأقدمت بجهلك 

عليه، فارتكبته كاأنك ل�صَت بعين اهلل، اأو كاأنَّ اهلل لي�ص لك بالمر�صاد...«



مفاهيم محورية:

XX.لم حقيقة الظُّ

XX.ظلم َمْن ال ناصر له

XX.جزاء الظلم في العاجلة قبل اآلجلة

XX.)قّصٌة فيها عبرة )هند والحّجاج

 التحذير من ظلم 
َمْن ال يجد ناصراً ِإال اهلل
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نصُّ الوصيّة:
ِبي 

َ
ِب���ي َحْم���َزَة الثَُّماِل���يِّ َع���ْن اأ

َ
روى ثق���ة الإ�ص���الم الكلين���ي} باإ�ص���ناده اإَِل���ى اأ

ْدِرِه،  ِني اإَِلى �شَ ���َر َعِليَّ ْبَن اْلُح�َشْيِنQ اْلَوَف���اُة �َشمَّ ا َح�شَ َجْعَف���ٍرQ، َقاَل: »َلمَّ

نَّ  َرْتُه اْلَوَفاُة َوِبَما َذَكَر اأَ ِبيQ ِحيَن َح�شَ اِني ِبِه اأَ يَك ِبَما اأَْو�شَ ُثمَّ َقاَل: َيا ُبَنيَّ اأُو�شِ

.
راً اإِلَّ اهلل«)1) اَك َوُظْلَم َمْن َل َيِجُد َعلَْيَك َنا�شِ يَّ اُه ِبِه، َقاَل: َيا ُبَنيَّ اإِ اأََباُه اأَْو�شَ

خ�س�ئ�س  هذه الو�سية:

تمتاز هذه الو�صّية بمجموعٍة من الخ�صائ�ص توؤّكد على اأهمّيتها ولزوم العمل بها:

نَّها �ص���درت عن مع�ص���وم خبيٍر ب�ص���وؤون النف�ص الب�ص���رية، كخبرِة الطبيب 
َ
منها:اأ

د الف�ص���حاء والمتكلمين  الح���اذق والحكيم الماه���ر، وقد جاء في نهج البالغة ل�ص���يِّ

ِه َق���ْد اأَْحَكَم َمَراِهَمُه  اٌر ِبِطبِّ ي�ص���ف طبيب النفو�ص من نبيٍّ اأو و�ص���يٍّ باأنَّه: »َطِبيٌب َدوَّ

مٍّ َواأَْل�ِشَنٍة ُبْكٍم  ُع َذِلَك َحْيُث اْلَحاَجُة اإَِلْيِه ِمْن ُقُلوٍب ُعْمٍي َواآَذاٍن �شُ َواأَْحَمى َمَوا�ِشَمُه َي�شَ

نَّ المري�ص في الأمرا�ص 
َ
. فكما اأ

َع اْلَغْفلَِة َوَمَواِطَن اْلَحْي���َرِة«)2) ���ٌع ِبَدَواِئ���ِه َمَوا�شِ ُمَتَتبِّ

بعة الّثالثة 1367�ص، دار  د بن يعقوب، الكافي، �ص2، ج331، ح 5، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ )))  الُكَلْيني، ُمَحمَّ

الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

)))  نهج البالغة، �ص120، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم 

المقد�صة.
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الج�صدية يحاول اأن يرجع اإَِلى اأف�صل الأطّباء في الت�صخي�ص والمعالجة، فال بّد له في 

الأمرا�ص المعنوية والعلل النف�صية اأْن يرجع اإَِلى َمْن كان مّطلعًا على خ�صائ�ص النف�ص 

 Qالب�صرية، ومرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بخالق النُّفو�ص، وَمْن هو اأف�صُل من المع�صوم

في ذلك؟

نَّ 
َ
ر هذه الو�ص���ّية من اأكثر من مع�ص���وم؛ حيث تقّدم في ن�صِّ الو�ص���ّية اأ ومنها: تكرُّ

نَّها و�صّية الإِمام الح�صينQ له 
َ
الإِمام ال�ص���جادQ اأو�ص���ى ولده بها، واأخبره اأ

اأي�ص���ًا. ول يخف���ى ما في هذا التَّكرار م���ن الهتمام من ِقَبِلهمQ بم�ص���مون هذه 

الو�صّية، و�صّدة حر�صهم عليها، ورغبتهم في تحقيقها.

نَّها �صدرت في لحظة ح�صور الوفاة، تلك المرحلة التي يكون فيها الإن�صان 
َ
ومنها: اأ

نيوية، والأهداف ال�صخ�صانية، كيف وهو مزمٌع على  بعيدًا كّل البعد عن التاأثيرات الدُّ

الرحيل، ومن�صرٌف اإَِلى المثول بين يدي الجّبار الَِّذي ل تخفى عليه خافية، وهو عليٌم 

بذاِت ال�ص���دور! وكيف اإذا اجتمع ذلك مع كونه مع�ص���ومًا ل ينطق عن اأهواء نف�صانية 

وو�صو�صاٍت �صيطانية.

ْدِرِه(، ول يخفى  َلى �صَ ِني اإِ مَّ ومنها: كونها اإ�صفاقية، كما ي�صتفاد ذلك من قوله: )�صَ

ى له اأدخل في تقبُّل النف�ص. نَّ �صفقة المو�صي على المو�صَ
َ
اأ

اَك(، الأمر  ومنها: ا�ص���تمالها على التحذير، كما يفهم من ت�ص���ديرها بكلمة: )اإِيَّ

الَِّذي يدلُّ على خطورة م�صمونها، وكونه اأمرًا لزم الجتناب.

ٍة �ص���ادرٍة من اإمام  والحا�ص���ل: اأيُّها الحبيب، اأنت مقبٌل على ال�ص���تماع اإَِلى و�ص���يِّ

ا  ه اأمرنا، وي�صفُق على حالنا، ويريد منَّ مع�ص���وٍم خبيٍر بنفو�صنا وطبيب لأ�صقامنا، يهمُّ

اأْن نح���ذر من عاقبِة هذا الأم���ر الخطير الَِّذي يدعونا اإَِلى البتع���اد عنه. فهاّل اأقبلت 

باآذاٍن �صاغية، وجوارح مطيعة!
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لم حقيقة الظُّ
، قد اهتّم علماء الأخالق في 

(1(
لم الَِّذي هو من األأم الرذائل كما ورد في الخبر الظُّ

تعريفه وبيان حدوده، ويمكن تلخي�ص ذلك بعبارٍة جامعة:

اإِنَّه العوجاج في الطريق، والخروج منه يمنًة وي�صرًة، وعدم ال�صتقامة في العمل، 

نَّ حقيقة العدل الَِّذي 
َ
ويخت�ص���ر ذلك بقولهم: )جعل ال�ص���يء في غير مو�صعه(. كما اأ

يقابله: عبارة عن ال�ص���تواء وال�ص���تقامة في جادة ال�ص���رع، وعدم الخروج منها يمنة 

وي�صرة، وهو المعّبر عنه ب� )و�صع كّل �صيء في مو�صعه(.

���ِذي ل نفع يترّتب عليه، ول يكون لأجل دفع  وعليه، فالتجاوز والإ�ص���رار المح�ص الَّ

�صرر اأعظم، في العاجل اأو الآجل، يكون ظلمًا.

والظلم بهذا المعنى يتناول جميع ذمائم ال�ص���فات والأفعال، فتمكين الظالم من 

نَّ تمكين الظالم من النف�ص والنقياد له 
َ
ظلمه لّما كان �ص���فة ذميمة يكون ظلمًا، كما اأ

.(2(
نوٌع من الّذلة، وهذا ظلٌم للنف�ص، وظلم النف�ص من اأق�صام الظلم

ظلم َمْن ال ناصر له
م���ن اأقبح اأنواع الظلم واأ�ص���ّدها عقابًا عند الباري عّز وجّل ه���و: )ُظْلَم َمْن َل َيِجُد 

يُّ 
َ
ِميُر اْلُموؤِْمِنيَنQ: اأ

َ
���رًا اإِلَّ اهلل( كما ورد في ن�ّص الو�صية. وقد �ُصِئَل اأ َعَلْيَك َنا�صِ

، ومن هنا 
���َر َلُه اإِلَّ اهلل«)3) ���اِحِبِه؟ َفَقاَل: »َمْن َظلََم َمْن َل َنا�شِ ْعَجُل ُعُقوَبًة ِل�صَ

َ
َذْن���ٍب اأ

.
ْلِم«)4) ْفَح�ُص الظُّ ِعيِف اأَ ُروي عنهQ اأي�صًا: »ُظْلُم ال�شَّ

ولى 
ُ
بعة الأ ْيخ ح�صين الح�صني، الطَّ د، عيون الحكم والمواعظ، �ص51، تحقيق ال�صَّ ))) انظر: اللَّيثي الوا�صطي، علي بن ُمَحمَّ

1376�ص، دار الحديث، قم.
ْيخ  يِّد محمد الكالنتري، تقديم: ال�صَّ ))) راجع: النراقي، المال محمد مهدي، جامع ال�صعادات، ج2، �ص83، تحقيق وتعليق: ال�صَّ

د الخوئي( ج2،  يِّ محمد ر�صا المظّفر، ن�صر: دار النعمان، الطبعة الرابعة. محا�صرات في اأ�صول الفقه )تقرير بحث ال�صَّ

�ص103، الطبعة الأولى 1419، ن�صر: موؤ�ص�صة الن�صر الإ�صالمية التابعة لجماعة المدر�صين بقم الم�صرفة.

 ،Rالمحّدث النوري، الميرزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائل، ج12، �ص102، ن�صر: موؤ�ص�صة اآل البيت   (((

ولى 1408، بيروت.
ُ
الطبعة الأ

)))  نهج البالغة، �ص345، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم 

المقد�صة.
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نَّ ن�ص���ره 
َ
نَّ الباري ين�ص���ُر المظلوم �ص���واء كان قويًا اأم �ص���عيفًا اإِلَّ اأ

َ
وطبيعيٌّ جّدًا اأ

ه ق���ال: »اْلَعْب���ُد اإَِذا ُظِل���َم َفلَْم  نَّ
َ
لل�ص���عيف اآك���د واأ�ص���ّد، فقد ُروي عن ر�ص���ول اهللP اأ

 َتَعاَلى، َقاَل َجلَّ 
َ
ّمِاء َفَدَع���ا اهلل َلى ال�شَّ ���ُرُه َرَفَع َطَرَفُه اإِ ���ْر َوَل���ْم َيُكْن َلُه َمْن َيْن�شُ َيْنَت�شِ

ِبي َعلَى َم���ْن َظلََم اأََحداً َل  َرَك َعاِجاًل َواآَِج���اًل ا�ْشَتدَّ َغ�شَ ْي���َك َعْب���ِدى اأَْن�شُ َجاَلَل���ُه: َلبَّ

نَّ ظالمًا ظلم �صعيفًا اأعوامًا، قال المظلوم للظالم 
َ
، وقد ُحِكي اأ

راً َغْيِري«)1) َيِجُد َنا�شِ

يومًا:اإِنَّ ظلمك عليَّ قد طاب باأربعة اأ�ص���ياء:اإِنَّ الموت يعّمنا، والقبر ي�صّمنا، والقيامة 

تجمعنا، والدّيان يحكم بيننا.

جزاء الظلم في العاجلة قبل اآلجلة
نَّه قال:

َ
فيما ُروي من ال�صعر عن �صّيد ال�صاجدين الإِمام علّي بن الح�صينQ اأ

مقت���درًا كن���َت  م���ا  اإذا  تظِلَم���نَّ   ل 
ِ
��ل��م اآخ������ره ي���اأت���ي���ك ب��ال��ن��دم ف��ال��ظُّ

 

منتب���ٌه والمظل���وم  عيون���ك  ت��ن��ِم نام���ت  ل���م  ي���دع���و ع��ل��ي��ك وع���ي���ن اهلل 
 

والتجارب الب�ص���رّية لم�صيرة الظالمين ت�صهد باأنَّ اهلل �صبحانه وتعالى لم يهملهم، 

بل ولم يمهلهم ب�صكٍل تامٍّ في العقاب والعذاب اإَِلى يوم الجزاء الأكبر، بل انتقم منهم 

نيا الزائلة، ول اأقّل بانك�صاف ظلمهم وانف�صاحهم اأمام النا�ص. في هذه الدُّ

ي�صًا، 
َ
لم ولو كان �ص���غيرًا، اأو كان لغير الإن�ص���ان اأ ولذا نجد الحثَّ على اجتناب الظُّ

ْبَعَة  َقاِليَم ال�شَّ فهذا اأمير الموؤمنينQ يقول �ص���ادعًا بالحّق: »َواهلل َلْو اأُْعِطيُت اْلأَ

نَّ  َي اهلل ِفي َنْملَ���ٍة اأَ�ْشُلُبَها ِجْلَب �َشِعيَرٍة َم���ا َفَعْلُتُه َواإِ ِبَم���ا َتْح���َت اأَْفاَلِكَها َعلَ���ى اأَن اأَْع�شِ

ٍة  ُمَها َما ِلَعِليٍّ َوَلَنِعيٍم َيْفَنى َوَلذَّ ُدْنَياُك���ْم ِعْن���ِدي َلأَْهَوُن ِمْن َوَرَقٍة ِفي َفِم َج���َراَدٍة َتْق�شَ

.
(2(

َل َتْبَقى«

الطبعة  ال�صعراني،  الح�صن  اأبو  الكافي، ج9، �ص360، تحقيق:  �صول 
ُ
اأ �صرح  المازندراني، محمد �صالح،  المولى  انطر:    (((

الأولى 1382ه�، ن�صر: المكتبة الإ�صالمية، طهران.

))) نهج البالغة، �ص265.
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قّصٌة فيها عبرة )هند والحّجاج(
نَّ هن���د بنت اأبيها كانت اأح�ص���ن اأهل زمانها، فو�ص���ف للحّجاج ح�ص���نها. 

َ
ُيحك���ى اأ

فاأر�ص���ل اإليها يخطبها، وبذل لها ماًل كثيرًا وتزوج بها. وو�ص���ع لها �ص���داقًا مئتي األف 

درهم ودخل بها. ُثّم اإِنَّ الحّجاج رحل اإلى العراق فاأقامت معه ما �ص���اء اهلل، واّطلعت 

على �صديد ظلمه و�صوء خلقه. فدخل عليها يومًا وهي تنظر في المراآة وتن�صد �صعرًا:

عربي���ًة مه���رًة  اإِلَّ  هن���د  وم���ا 
 

���ص��ل��ي��ل��ة اأف������را�������ص ت���ح���ّل���ل���ه���ا ب��غ��ُل

دّره���ا فللَّ���ه  فح���اًل  ول���دت  ال��ب��غ��ُل ف���اإْن  ب���ه  ف��ج��اء  ب��غ��اًل  ول����دت  واإْن 

فان�ص���رف الحّج���اج ولم يدخل عليها. ولم تك���ن قد علمت به. ف���اأراد اأن يطّلقها، 

فاأر�صل لها �ص���داقها، وقال للر�صول: »طّلقها بكلمتين ول تزد عليهما«. فدخل عليها 

الر�ص���ول فق���ال لها:»كنِت فبنِت« � اأي: كنِت زوجًة واأ�ص���بحتي بائن���ًا � وهذه المئتا األف 

ا � واهلل � كّنا فما حمدنا، وِبّنا فما ندمنا، وهذه  درهم. فقالت له: اعلم يا ابن طاهر: اإنَّ

المئتا األف درهم التي جئت بها ب�صارة لك بخال�صي من كلب ثقيف.

���ف له جمالها، فاأر�ص���ل  ثم بلغ الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان خبرها، وُو�صِ

اإليه���ا يخطبها. فكتبت بعد الثناء عليه: »يا اأمي���ر الموؤمنين � واهلل � ل اأحّل العقد اإل 

ب�ش���رط، ف���اإْن قلت ما هو ال�شرط؟ قل���ت: اأْن يقود الحّجاج محمل���ي اإلى بلدك التي 

اأنت فيها، ويكون ما�شياً حافياً بحليته التي كان فيها اأوًل.

فلّما قراأ عبد الملك ذلك الكتاب �ص���حك �صحكًا �صديدًا، واأنفذ اأمره اإلى الحّجاج 

واأمره بذلك فامتثل الحّجاج لالأمر ولم يخالف. و�ص���ار في موكبه حتى و�ص���ل المعّرة 

بل���د هند، فركبت هند محمل الزفاف، وركب حولها جواريها وخدمها، واأخذ الحّجاج 

بزمام البعير يقوده وي�صير بها. فاأخذت هند تقول:
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�ص���لمت اأرواحن���ا  اإذا  نبال���ي   ب��م��ا ف��ق��دن��اه م���ن م����ال وم����ن ن�صب وم���ا 

مرتج���ٌع والع���ّز  مكت�ص���ٌب  عطب فالم���ال  م��ن  اهلل  وق��اه��ا  النفو�ص   اإذا 

ول���م تزل كذلك اإلى اأن قربت من بل���د الخليفة، فرمت بدينار على الأر�ص ونادت: 

ي���ا جّمال، اإّنه قد �ص���قط مّنا دره���ٌم فارفعه لنا. فنظر الحّجاج اإل���ى الأر�ص فلم يجد 

درهم���ًا، فق���ال: اإّنما هو دينار. فقالت: بل هو درهم. فق���ال: بل دينار. فقالت: الحمد 

.
(1(

هلل، �صقط مّنا درهم فعّو�صنا اهلل بدينار. فخجل الحجاج و�صكت

نيا على يِد  فانظ���ر � اأّي���دك اهلل تعالى � لطاغيٍة مث���ل الحّجاج قد اأذّله اهلل ف���ي الدُّ

امراأٍة �صعيفٍة ل تملك من اأمرها �صيئًا، بعد اأْن كان متجّبرًا ظالمًا، ل تاأخذه في �صبيل 

�صهواته ونزواته راأفًة باأحٍد من عباد اهلل.

نيا، وفي مقاب���ل ذلك فاإّن اهلل تعالى  وه���ذه هي ح���ال كّل ظالم في هذه الحياة الدُّ

يعطي الموؤمن من عباده المظلومين في هذه العاجلة قبل الآجلة ما يعّو�ص���ه فيها عن 

بع�ص الّظلم الَِّذي وقع عليه �صابرًا محت�صبًا.

ومن عبر الأيام الخالدة، اأْن مّر � ذات يوم � الأديب ال�ص���وري المعروف، الأ�ص���تاذ 

محمد المجذوب، بقبر معاوية فراآه كومة من التراب المهين، يغطيه الّذباب ف�صدم 

لمراآه، وقارن ذهنه بينه وبين قبر اأمير الموؤمنين علّيQ في النجف الأ�ص���رف، 

ثّم لم يتمالك نف�ص���ه فقال مخاطبًا معاوية بق�ص���يدة ع�ص���ماء اأنق���ل بع�ص الأبيات 

منها:

ولهوه���ا يزي���د  اأب���ا  الق�ص���وُر  وال�����ص��اف��ن��ات وزه���وه���ا وال�������ص���وؤدد اأي���َن 

عل���ى عّزت���ه  نح���رت  الده���اء  ي��ن��ف��د اأي���ن   اأع����ت����اب دن���ي���ا ���ص��ح��ره��ا ل 

 وب���ق���ي���َت وح�������دك ع����ب����رًة ت��ت��ج��دد تل���ك البه���ارج ق���د م�ص���ت ل�ص���بيلها

الأ���ص��ود ه���ذا �ص���ريحك ل���و ب�ص���رت ببوؤ�ص���ه الم�صير  م��دم��ع��ك   لأ����ص���ال 

)))  انظر: الأب�صيهي، �صهاب الدين محمد بن اأحمد، الم�صتطرف في كّل فنٍّ م�صتظرف، ن�صر: دار ومكتبة الهالل.
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بخرب���ة المهي���ن  الت���رب  م���ن   ���ص��ك��ر ال����ذب����اب ب��ه��ا ف�����راح ي��ع��رب��د ِكَت���ٌل 

زّواره���ا عل���ى  معالمه���ا  ي��ق�����ص��د خفي���ت  ف����ي م���ج���ه���ل ل  ف���ك���اأّن���ه���ا 

خال���ق حكم���ة  لتل���ك  يزي���د  فير�صد اأاأب���ا  الحكيم  القلب  على   تجّلى 

ون���زوة الجم���وح  عاقب���ة  ال��م��ت��ر���ص��د اأراأي���ت  غ���ّي���ه���ا  ب���ل���ّب���ك  اأودى 

ت�ص���نها فرح���ت  بالدني���ا   ح��رب��ًا ع��ل��ى ال��ح��ّق ال�����ص��راح وت��وق��د اأغرت���ك 

حّب���ه م���ن  عل���ى  ظلم���ًا  به���ا   دي����ن وب��غ�����ص��ت��ه ال�����ص��ق��اء ال�����ص��رم��د تع���دو 

عت���رة ذل���ك  و�ص���اء  يزي���د  ���ص��م��ع��ك مو�صد اأاأب���ا  وب����اب  اأق�����ول   م����اذا 

 ي����رت����ّد ط���رف���ك وه�����و ب�����اك اأرم�����د ق���م وارمق النج���ف ال�ص���ريف بنظرة

قدره���ا رّب���ك  اأع���ّز  العظ���ام   ف���ت���ك���اد ل������ول خ������وف رب������ك ت��ع��ب��د تل���ك 



 التحذير من ظلم

َمْن ل يجد ن��سرًا اإِل اهلل

حقيقة الظلم:

جعل ال�صيء في غير مو�صعه.

اأ�سد اأنواع الظلم

 ،Qِب���ي َجْعَفٍر
َ
ظل���م م���ن ل نا�ش���ر ل���ه: َعْن اأ

َر َعِليَّ ْبَن اْلُح�َشْيِنQ اْلَوَفاُة  ا َح�شَ َقاَل: »َلمَّ

اَك  ���ْدِرِه، ُث���مَّ َقاَل:...َي���ا ُبَن���يَّ اإِيَّ ِن���ي اإَِل���ى �شَ �َشمَّ

راً اإِلَّ اهلل«. َوُظْلَم َمْن َل َيِجُد َعلَْيَك َنا�شِ

اآث�ر ظلم من ل  ن��سر له

َر  ا َح�شَ ِبي َجْعَفرQ، َق���اَل: »َلمَّ
َ
َعْن اأ

ِني  َعِل���يَّ ْب���َن اْلُح�َشْيِنQ اْلَوَف���اُة �َشمَّ

يَك  ���ْدِرِه، ُث���مَّ َقاَل: َي���ا ُبَن���يَّ اأُو�شِ اإَِل���ى �شَ

َرْتُه  ِبيQ ِحيَن َح�شَ اِني ِبِه اأَ ِبَما اأَْو�شَ

اُه ِبِه، َقاَل:  اْلَوَفاُة َوِبَما َذَكَر اأَنَّ اأََباُه اأَْو�شَ

اَك َوُظْل���َم َمْن َل َيِج���ُد َعلَْيَك  َي���ا ُبَن���يَّ اإِيَّ

راً اإِلَّ اهلل«. َنا�شِ

خ�س�ئ�س الو�سية

التحذير 

ال�صريح 

والوا�صح 

و�صية 

اإ�صفاقية 

�صادرة 

في لحظة 

ح�صور 

الوفاة 

�صدور 

الو�صية عن 

اأكثر من 

مع�صوم

R

�صدورها 

عن خبير 

بالأمرا�ص 

الأخالقية 

ا�ستحق�ق الغ�سب الإلهي

نَّه قال: »اْلَعْبُد اإَِذا ُظِلَم 
َ
ُروي عن ر�صول اهللP اأ

ُرُه َرَفَع َطَرَفُه  ْر َوَلْم َيُكْن َلُه َمْن َيْن�شُ َفلَْم َيْنَت�شِ

ّمِاء َفَدَعا اهلَل َتَعاَل���ى، َقاَل َجلَّ َجاَلَلُه:  اإَِل���ى ال�شَّ

ِبي  َرَك َعاِجاًل َواآَِجاًل ا�ْشَتدَّ َغ�شَ ْيَك َعْبِدى اأَْن�شُ َلبَّ

���راً َغْيِري«. َح���داً َل َيِج���ُد َنا�شِ َعلَ���ى َم���ْن َظلَ���َم اأَ

الذنب الأعجل 

عقوبة

ِميُر 
َ
وقد �ُصِئَل اأ

يُّ 
َ
اْلُموؤِْمِنيَنQ: اأ

ْعَجُل ُعُقوَبًة 
َ
َذْنٍب اأ

اِحِبِه؟ َفَقاَل:  ِل�صَ

»َمْن َظلََم َمْن َل 

َر َلُه اإِلَّ اهلل«. َنا�شِ

التعر�س للعق�ب 

الإلهي

الإمام زين 

اَك  العابدين: »اإِيَّ

َوُظْلَم َمْن َل َيِجُد 

راً اإِلَّ  َعلَْيَك َنا�شِ

اهلل«.
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نصُّ الوصيّة:
روى الكلين����ي} ف����ي الكافي ع����ن ر�ص����ول اهللP، َق����اَل: »اأَْم�ِش���ْك ِل�َشاَن���َك، فاإّنها 

ُق ِبَها َعلَى َنْف�ِشَك. ُثَم قال:َول َيْعِرُف َعْبٌد َحِقْيَقَة الإِيَماِن َحتَّى َيْخِزَن ِمْن  َدق���ٌة َت�َش���دَّ �شَ

.
ِل�َشاِنِه«)1)

وقفٌة مع لغة الموعظة
لالإم�ص���اك معاٍن عديدة، منها: اأم�ص���كه بيده، اأي: قب�ص عليه، واأم�ص���ك عن كذا، 

اأي: امتن���ع عنه وكّف، وُيقال: اأم�ص���ك ل�ص���انك، اأي: امتنع عن ال���كالم وكّف عنه. وقد 

ُق بها المرُء على نف�صه،  اعتبر الر�صول الأكرمP الإم�صاك عن الكالم �صدقة يت�صدَّ

فقال: »فاإّنها �شدقٌة«، وال�ص���مير راجٌع اإلى الإم�ص���اك، والتاأنيث بتاأويل الخ�صلة، اأي: 

اأنَّ خ�صلة وعادة الإم�صاك عن الكالم وال�صمت حين ل يلزم الكالم خ�صلٌة ممدوحٌة 

ُه يدفُع  و�ص���دقٌة تنفع �ص���احبها في الدنيا والآخرة، حالها حال ال�صدق في القول، فاإنَّ

البالي���ا وُيقّرُب من الرّب، وهذا يكون عندما »َيْخِزَن ِمْن ِل�َشاِنِه«، اأي: يمنع ويم�ص���ك 

ويكّف ل�صانه عن ارتكاب اللغو والكذب والنميمة والغيبة والفاح�ص من الكالم وال�صتم 

وما �صابه ذلك من كالٍم بغير حّق.

د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص114، باب: ال�صمت وحفظ الل�صان، ح 7، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر غفاري،  ))) الُكَلْيني، ُمَحمَّ

بعة الّثالثة 1367�ص، دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران. الطَّ
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وقفٌة تأّمليّة في مضمون الموعظة
تعّلقت الم�صيئة الإلهّية المقّد�صة بخلق الخالئق واإ�صكانها اأر�صه التي جعلها مهبطًا 

���ل � عّز وجّل � بع�ص خلقه على البع����ص الآخر، فقال: { ک ک      ک گ  له���م، وقد ف�صَّ

 ،
(1(

ں}  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ل خليفته في الأر�ص فقال: {... ٻ پ پ پ  جاعاًل هذا الإن�صان الُمكّرم والمف�صّ

ُه � تبارك وتعالى � جعله م�صجود المالئكة، فقال: { ٴۇ ۋ  ، حّتى اأنَّ
(2(

پڀ ...}
.

(3(
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې    ى ى ائ ائ ەئ } 

ولو اأردنا البحث عن اأ�صباب هذا التف�صيل والإكرام لوجدنا اأنَّ اأقوى تلك الأ�صباب 

هو العقل والفهم الذي يمتاز به الإن�ص���ان ع���ن غيره من الحيوانات والعجماوات، ففي 

تعريف المناطقة لالإن�ص���ان يقولون: ]الإن�ص���اُن حيواٌن ناطٌق[، وقالوا اإنَّ مرادهم من 

)الناطقّي���ة( ف���ي تعريفهم ه���و التعّقل والتفّك���ر والفهم والإدراك، وبه���ذا يكون قوام 

اإن�صانّية الإن�صان بعقله وفكره وفهمه واإدراكه.

ه���ذا من جهة، وم���ن جهٍة اأخرى قالوا اإنَّ اهلل عّز وجّل كما خلق الإن�ص���ان مفطورًا 

ُه يمل���ك القدرة على  ُه كذل���ك خلقه مفطورًا على النط���ق، بمعنى اأنَّ عل���ى التفكي���ر فاإنَّ

التكلُّ���م والتعبير عن مراداته المكنونة في �ص���قع نف�ص���ه، واأنَّه جعل الّل�ص���ان اآلًة ينطق 

ُه قال: »َما الإِْن�َشاُن  ، وقد ورد عن اأمير البيان الإمام علي بن اأبي طالبQ اأنَّ
(4(

بها

 ،
، و»اللِّ�َشاُن ِمْي���َزاُن الإِْن�َشاِن«)6)

���ْوَرٌة ُممَثلَ���ة، اأو َبِهيَمٌة ُمْهَملَ���ٌة«)5) َل���ْوَل اللِّ�َش���اُن اإَِلْ �شُ

)))  �صورة الإ�صراء، الآية: 70.

)))  �صورة البقرة، الآية: 30.

)))  �صورة الأعراف، الآية: 11.

التعارف  دار   ،1414 الثَّالثة  بعة  الطَّ المنطق،  اإلى  الحاجة  عنوان:  تحت  �ص11،  المنطق،  ر�صا،  محّمد  المظّفر،    (((

للمطبوعات، بيروت.

الإ�صالمي،  الإعالم  مكتب  1366�ص،  الأولى  بعة  الطَّ ح4029،  �ص209،  الحكم،  غرر  التميمي،  الواحد  عبد  الآمدي،   (((

الحوزة العلمّية بقم.

)))م. ن، �ص209، ح4021.
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، و»ُي�ْشَتَدلُّ 
، و»َكاَلُم الَرُج���ِل ِمْيَزاُن َعْقِل���ِه«)2)

���ُه ِل�َشاُن���ُه، َوَعْقُلُه ِديُن���ُه«)1) و»الإِْن�َش���اُن ُلبُّ

.
َعلَى َعْقِل ُكلِّ اْمِرٍئ ِبَما َيْجِري َعلَْى ِل�َشاِنِه«)3)

ُه �ص���غيٌر  والّل�ص���ان كم���ا قيل: من نع���م اهلل العظيمة، ولطائف �ص���نعه الغريبة، فاإنَّ

جرُمُه، عظيم طاعُتُه وُجرُمُه؛ اإذ ل ي�ص���تبين الكفر والإيمان اإل ب�ص���هادة الّل�صان، وما 

من موجود اأو معدوم خالق اأو مخلوق، متخّيل اأو معلوم، مظنون اأو موهوم اإل والّل�صان 

يتناول���ه، ويتعّر�ص ل���ه باإثبات اأو نفي، فاإنَّ ُكّل ما يتناوله العلم يعرب عنه الّل�ص���ان اإما 

بحّق اأو باطل، والّل�صان رحب الميدان لي�ص له مرّد، ول لمجاله منتهى وحّد، )ول َيُكبُّ 

 ول ُينجي من �صّر الّل�صان اإل اأن 
(4(

ْل�ِص���َنِتِهْم)
َ
���اِئُد اأ اِر َيْوَم اْلِقَياَمِة اإِلَّ َح�صَ ا�َص ِفي النَّ النَّ

ُيقّيد بلجام ال�ص���رع، فال يطلقه اإل فيما ينفعه في الدنيا والآخرة. واأع�ص���ى الأع�صاء 

ُه اأعظم اآلة  ُه ل تعب في تحريكه ول موؤونة في اإطالقه، واإنَّ على الإن�ص���ان الّل�ص���ان، فاإنَّ

.
(5(

ال�صيطان في ا�صتغواء الإن�صان

ومن هذا المنطلق كان التاأكيد في ال�ص���رع المقّد�ص على حفظ الّل�صان كبيرًا جدًا، 

فقد ورد عن ر�ص���ول اهللP واآله الأطهارR روايات كثيرة جدًا في مدح ال�صمت 

وذّم كثرة الكالم، وانعك�ص ذلك من خالل اإفراد جمٍّ غفيٍر من العلماء لبحوث مطّولة 

حول اآفات الّل�صان، وف�صيلة ال�صمت وحفظ الّل�صان اإّل عن الخير والدعوة.

لَّ ِمْن َخْي���ٍر، َفاإنََّك ِبَذِلَك  ُه قال: »اإْخ���ِزْن ِل�َشاَنَك اإِ فق���د روي عن ر�ص���ول اهللP اأنَّ

ِني،  ���ُه جاء رجٌل اإليهP وق���ال له: »َيا َر�ُش���وَل اهلل اأَْو�شِ ، وروي اأنَّ
(6(

َتْغِل���ُب ال�َشْيَط���اَن«

بعة الثَّالثة 1403، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار، ج75، �ص56، ح119، الطَّ )))  المجل�صي، مّحمَّ

الإ�صالمي،  الإعالم  مكتب  1366�ص،  الأولى  بعة  الطَّ ح4032،  �ص209،  الحكم،  غرر  التميمي،  الواحد  عبد  الآمدي،    (((

الحوزة العلمّية بقم.

بعة الأولى 1366�ص، مكتب الإعالم الإ�صالمي، الحوزة العلمّية بقم. )))  م. ن، �ص209، ح4033، الطَّ

)))   الكليني، الكافي، ج2، �ص115.

)))  الفي�ص الكا�صاني، محّمد مح�صن، المحّجة البي�صاء في تهذيب الإحياء، ح3، �ص127، ربع المهلكات، كتاب اآفات الّل�صان، 

بعة الأولى1426 ه�، تحقيق واإعداد موؤ�ص�صة اإحياء الكتب الإ�صالمّية، قم. الطَّ

دار  ن�صر  1423ه�،  الثانية،  الطبعة  )ال�صمت(،  حول  بحٌث  �ص112،  ج2،  ال�صعادات،  جامع  مهدي،  محّمد  النراقي،    (((

التف�صير، قم.
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ِني، َق���اَل: اْحَفْظ ِل�َشاَن���َك، َقاَل: َيا  َفَق���اَل: اْحَف���ْظ ِل�َشاَن���َك، َقاَل: َيا َر�ُش���وَل اهلل اأَْو�شِ

ِن���ي، َق���اَل: اْحَف���ْظ ِل�َشاَنَك ... َوَهْل َيُك���بُّ النَّا�َص َعلَ���ى َمَناِخِرِهْم ِفي  َر�ُش���وَل اهلل اأَْو�شِ

.
(1(

النَّاِر اإِلَّ َح�َشاِئُد اأَْل�ِشَنِتِهْم ؟«

اللسان ترجمان القلب 
اإنَّ الّل�ص���ان ترجمان القلب، والكا�ص���ف عّما يختزنه المرُء في �ص���دره وفوؤاده، وهو 

، فعقل المرء 
(2(

المعّبر عن هوّية الإن�ص���ان و�صخ�ص���ّيته، و»الَمْرُء َمْخُبْوٌء َتْحَت ِل�َشاِنِه«

وف�ص���ُلُه م�ص���توٌر ومخفيٌّ تحت ل�صانه، اإذا تكّلم وتحّرك ل�ص���اُنُه انك�صف وُعرف، ولهذا 

ل ينبغي له اإل اأن يتكّلم بعلٍم وخير و�ص���الح واإل كان الّل�ص���ان �َص���ُبعًا اإن اأطلَقُه �صاحُبُه 

اأكَلُه وافتر�ص���ه، فعن اأمير الموؤمنينQ في و�ص���ّيته لبنه محّمد ابن الحنفّية: »َما 

ِت اْلُوُجوُه  ْقَبَح ِمْنُه، ِباْل���َكاَلِم اْبَي�شَّ َخلَ���َق اهلل َع���زَّ َوَج���لَّ �َشْيئاً اأَْح�َشَن ِمَن اْل���َكاَلِم َوَل اأَ

ِت اْلُوُجوُه، َواْعلَْم اأَنَّ اْلَكاَلمَ  في َوَثاِقَك َما َلْم َتَتَكلَّْم ِبِه َفاإَِذا َتَكلَّْمَت ِبِه  َوِباْلَكاَلِم ا�ْشَودَّ

���ْرَت ِف���ي َوَثاِقِه َفاْخ���ُزْن ِل�َشاَنَك َكَما َتْخُزُن َذَهَبَك َوَوِرَقَك َف���اإِنَّ اللِّ�َشاَن َكْلٌب َعُقوٌر،  �شِ

َلى ُكلِّ َكِريَهٍة  َف���اإِْن اأَْن���َت َخلَّْيَتُه َعَقَر، َوُربَّ َكِلَم���ٍة �َشلََبْت ِنْعَمًة، َمْن �َشيََّب ِعَذاَرُه َق���اَدُه اإِ

.
(3(

يَحٍة ُثمَّ َلْم َيْخُل�ْص ِمْن َدْهِرِه اإِلَّ َعلَى َمْقٍت ِمَن اهلِل َوَذمٍّ ِمَن النَّا�ِص« َوَف�شِ

وينقل لنا التاأريخ اأنَّ بع�ص اأ�ص���حاب ر�ص���ول اهللP كان ي�ص���ع ح�ص���اًة في فمه، 

 ،
(4(

فاإذا اأراد اأن يتكّلم بما علم اأنَّ هلل فيه ر�صا اأخرجها، واإّل بقي خازنًا ل�صانه �صامتًا 

فل�ص���اُن ال�صوء واللغو والرذيلة جديٌر به اأن ُي�صجن وُيحب�ص وُيغلق عليه، وفي هذا يقول 

اأمير الموؤمنينQ: »َمْا ِمْن �َشيٍء اأََحّق ِبُطْوِل الَحْب�ِص ِمَن اللِّ�َشاِن َوِمْن اأَْجِل َذِلَك 

دار  ن�صر  1423ه�،  الثانية،  الطبعة  )ال�صمت(،  حول  بحٌث  �ص113،  ج2،  ال�صعادات،  جامع  مهدي،  محّمد  النراقي،    (((

التف�صير، قم.

)))  الإمام اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالبQ، نهج البالغة، ج 4، �ص138، الموعظة: 148.

بعة  )))  الحّر العاملي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�صيعة،12: 187، باب ا�صتحباب ال�صمت وال�صكوت اإل عن الخير، ح 18،الطَّ

الثانية1414ه�، موؤ�ص�صة اآل البيتR لإحياء التراث بقم الم�صّرفة.

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج 68، �ص 284.
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َراَع���ان، َوالأَ�ْشَنان  ْرَبَع���ِة َم�َشاِرْي���ع ِلَكْثَرِة �َش���َرِرِه، ال�ْشَفَتاِن ِم�شْ  اللِّ�َش���اَن ِباأَ
ُ
َحَج���َب اهلل

.
(1(

ر َنْف�َشَك ِمْن �ُشُرْوِرِه« َراَعان، َوَمْع َهَذا اْنُظر اإَِلى ِفْعِلِه َوَحذِّ ِم�شْ

لماذا الحّث على الصمت؟
نعم، اإنَّ قّلة الكالم وكثرة التفّكر وال�ص���مت من موجبات الفوز والنجاح والفالح، 

 ،
(2(

وفي هذا ورد عن �صادق اأهل البيتR قوله: »َنَجاُة الُموؤِْمِن ِفْي ِحْفِظ ِل�َشاِنِه«

، وروي عن اآدم اأبي 
(3(

وعن اأمير الموؤمنينQ: »َمْن َحِفَظ ِل�َشاَنُه �َشَتَر اهلُل َعْوَرَتُه«

ُه لما كثر ِوْلُدُه، وولد ولده، كانوا يتحّدثون عنده وهو �ص���اكت، فقالوا:  الب�ص���رQ اأنَّ

ْخَرَجِني ِمْن  ���ا اأَ »َي���ا اأََب���ْه َم���ا َل���َك َل َتَتَكلَُّم َفَق���اَلQ َيا ُبَن���يَّ اإِنَّ اهلَل َج���لَّ َجاَلُلُه َلمَّ

.
(4(

ِجَواِرِه َعِهَد اإَِليَّ َوَقاَل اأَِقلَّ َكاَلَمَك َتْرِجْع اإَِلى ِجَواِري«

األعضاء والجوارح تستكفي اللّسان
ول�ص���ّدة خطورة الّل�ص���ان ترى الأع�ص���اَء كاّفة ت�ص���تكفيه وتطلُب منه الإم�صاك عن 

التف���ّوه والكالم بغير علم وحّق، وتطالبه بال�ص���تقامة وترك العوجاج؛ لأنَّها �ص���توؤخذ 

َبَح ابُن  بجريرته وُتحا�ص���ب بجريمته، وفي هذا ورد عن ر�ص���ول اهللP قوله: »اإَِذا اأَ�شْ

َه���ا َت�ْشَتْكِفي اللِّ�َش���اَن، اأي تقول: ِاَتقِّ اهلَل ِفْيَن���ا، فاإنَّما َنْحُن  ���اُء ُكلُّ َبِح���ِت الأَْع�شَ �شْ
اآَدم اأَ

. وقريٌب منه ما عن اإمامنا زين 
(5(

ِبَك،اإِِن ا�ْشَتَقْمَت ا�ْشَتَقْمَنا َواإِِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنا«

العابدين علي بن الح�ص���ينQ حي���ن يقول: »اإِنَّ ِل�َشاَن اْبِن اآَدَم ُي�ْش���ِرُف َعلَى َجِميِع 

ْن َتَرْكَتَنا َوَيُقوُلوَن اهلَل  َبْحُتْم َفَيُقوُلوَن ِبَخْي���ٍر اإِ �شْ
َب���اٍح َفَيُقوُل َكْي���َف اأَ َجَواِرِح���ِه ُكلَّ �شَ

الحيدرّية ومطبعتها،  المكتبة  الخام�صة1385 �ص،من�صورات  بعة  الطَّ �صجرة طوبى، �ص397،  الحائري، محّمد مهدي،    (((

النجف الأ�صرف.

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار 68: 283، ح36.

)))  م. ن.

)))  م. ن.

بعة الأولى1416 ه�، دار  الّل�صان، الطَّ 4، ح2778، �صالمة الإن�صان في حفظ  )))  الري �صهري، محّمد، ميزان الحكمة، ج 

الحديث، قم.
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.
(1(

 ِفيَنا َوُيَنا�ِشُدوَنُه َوَيُقوُلوَن اإِنََّما ُنَثاُب َوُنَعاَقُب ِبَك«
َ
اهلل

اللّسان أكثر الجوارح عذاباً
ولما كان الّل�ص���ان اأ�صّر الجوارح واأكثرها خطورة على الإن�صان واأعظمها هالكًا له، 

كان م�ص���تحّقًا ل�ص���ديد العقاب واأليم العذاب، وفي هذا ورد عن ر�ص���ول اهللP قوله: 

ْبَتِني  ُب ِبِه �َشْيئ���اً ِمَن اْلَجَواِرِح َفَيُق���وُل: اأَْي َربِّ َعذَّ ُب اهلُل اللِّ�َش���اَن ِبَع���َذاٍب َل ُيَعذِّ »ُيَع���ذِّ

ْب ِب���ِه �َشْيئاً، َفُيَق���اُل َلُه: َخَرَج���ْت ِمْنَك َكِلَم���ٌة َفَبلََغْت َم�َش���اِرَق اْلأَْر�ِص  ِبَع���َذاٍب َل���ْم ُتَع���ذِّ

ُم اْلَح���َراُم َو اْنُتِهَب ِبَها اْلَم���اُل اْلَحَراُم َواْنُتِه���َك ِبَها اْلَفْرُج  َوَمَغاِرَبَه���ا َف�ُشِف���َك ِبَه���ا ال���دَّ

.
(2(

ُب ِبِه �َشْيئاً ِمْن َجَواِرِحَك« َبنََّك ِبَعَذاٍب َل اأَُعذِّ ِتي َوَجاَلِلي َلأَُعذِّ اْلَحَراُم، َوِعزَّ

ولهذا على من اأراد تخلي�ص نف�ص����ه من عذاب جّبار ال�ص����ماوات اأن يلجم ل�ص����انه بلجام 

ال�صمت، واألَّ ينطق ويتفّوه اإّل ب�صدقٍة اأو معروٍف اأو �صلح بين النا�ص، ومن قدر على ذلك 

كبح اآفات الّل�صان ونال ر�ص����ا الرحمن، قال تبارك وتعالى: { ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ 
 .

(3(
ڤ ڤ ڤ } 

لماذا الحثُّ الكبير على الصمت؟!!
ل �صّك اأنَّ الكثير من الآفات الأخالقّية والرذائل النف�صّية اإنَّما تكون بفعل لغو الكالم 

. واأنَّ �صالمة 
(5(

، و»َكْم ِمْن َدمٍّ �َشَفَكُه َفٌم«
(4(

وزلت الّل�صان، ف� »ُربَّ ِل�َشاٍن اأََتى َعلَى اإِْن�َشاٍن«

الإن�صان وا�صتقامة الإيمان اإنَّما تكون بحفظ الّل�صان، ومن هنا نلحظ الحّث الكبير على 

ُه  ال�ص���مت الموجب لراحة و�ص���المة الإن�صان، وفي هذا ورد عن اإمامنا الباقرQ اأنَّ

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص 115، باب: ال�صمت وحفظ الل�صان، ح 13.

)))  م. ن، ح 16.

)))   �صورة الن�صاء، الآية: 114.

الإ�صالمي،  الإعالم  مكتب  1366�ص،  الأولى  بعة  الطَّ ح4154،  �ص213،  الحكم،  غرر  التميمي،  الواحد  عبد  الآمدي،    (((

الحوزة العلمّية بقم.

))) م. ن، ح4158.
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ق���ال: »اإِنَّ َهَذا اللِّ�َشاَن ِمْفَتاُح ُكلِّ َخْيٍر َو�َشرٍّ َفَيْنَبِغي ِلْلُموؤِْمِن اأَْن َيْخِتَم َعلَى ِل�َشاِنِه َكَما 

، ولهذا كان التاأكيد ال�ص���ديد على حّق الّل�صان في »اإِْكَراِمِه 
(1(

ِتِه« َيْخِتُم َعلَى َذَهِبِه َوِف�شَّ

.Qكما ورد عن اإمامنا زين العابدين 
(2(

َعِن اْلَخَنا َو َتْعِويِدِه اْلَخْير«

استقامة اللسان
، وهذا 

(3(
لق���د ورد عن ر�ص���ول اهللP قوله: »اإنَّ اأَْكَث���َر َخَطاَيا ابن اآََدم ِف���ْي ِل�َشاِنِه«

الأم���ر م�ص���هوٌد ومح�ص���و�ٌص ول يقبل الأخذ والرّد، فالّل�ص���ان م�ص���دُر الك���ذب والغيبة 

والفح�ص وال�ص���ّب والبذاءة والمراء والمجادلة والخ�ص���ومة والت�ص���ّدق والكالم في ما 

ل يعني، والخو�ص في الباطل والغناء وال�ص���خرية وال�ص���تهزاء واإف�ص���اء ال�ّصر وغيرها 

الكثير من الأباطيل ولغو الحديث والرذائل.

ُه من الالزم على الهداة المهدّيين اإر�ص���اد العباد اإلى ما ُينجيهم  ومن هنا، وبما اأنَّ

م���ن مهاوي النيران وُيدخلهم اإل���ى الرو�ص والجنان، وهذا ما ل يكون اإّل لم�ص���تقيمي 

َفُتُهم كما في حديث ر�صول اهللP: »َل َي�ْشَتِقيُم اإِيَماُن َعْبٍد َحتَّى َي�ْشَتِقيَم  الإيمان و�صِ

، كان لزامًا عليهمQ حّث النا�ص 
(4(

���ى َي�ْشَتِقيَم ِل�َشاُنُه« َقْلُب���ُه َوَل َي�ْشَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّ

وترغيبهم بموجبات ال�ص���تقامة ومنها حفظ الّل�ص���ان وال�صمت وال�صكوت عن غير ما 

فيه ر�صا اهلل � عّز وجّل � و�صالح الأفراد والأمم.

الصمت دليل الحكمة
ول ينبغي اأن يكون ال�صمت مجّرد �صكوٍت و�صكون، واإنَّما ل ُبدَّ فيه اأن يكون �صاحًة رحبة 

للتفّك����ر وميدانًا وا�ص����عًا للتدّبر؛ لي�ص����تفيد المرُء في تلك اللحظات والآن����ات باإعمال العقل 

بعة الثانية 1363�ص، موؤ�ص�صة الن�صر  )))  الحّراني، ابن �صعبة، تحف العقول، �ص 298، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر غفاري، الطَّ

الإ�صالمي التابعة لجماعة المدر�صين بقم الم�صّرفة.

)))   الحّر العاملي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�صيعة، ج15، �ص172، باب جملة مما ينبغي القيام به من الحقوق الواجبة 

بعة الثانية1414ه�، موؤ�ص�صة اآل البيتR لإحياء التراث بقم الم�صّرفة. والمندوب، ح1،الطَّ

بعة الثانية 1406 ه� ، دار اإحياء التُّراث العربي، بيروت. )))  الطبراني، المعجم الكبير، ج10، �ص197، ح 10446، الطَّ

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج68، �ص287، ح42.
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واإج����راء الفكر في اأمور الخالق والخلق، وحينها تنفت����ح عليه اآفاق الحكمة والمعرفة، فقد 

اأخ����ذ اهلل � تبارك وتعالى � على نف�ص����ه اأن ياأخذ باأيدي ال�ص����الكين اإليه، وقال عّز من قائل: 

، ولق����د ورد في الروايات 
(1(

{ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ } 

.
ِر ِفي اهلل َوِفي ُقْدَرِتِه«)2) َفكُّ ْدَماُن التَّ ُل اْلِعَباَدِة اإِ ْف�صَ

َ
عن اأهل الع�صمة والطهارةQ: »اأ

هذا ال�ص���مت، وه���ذا التدّبر والتفّكر هو ال���ذي يجعل من الإن�ص���ان حكيمًا عارفًا، 

وبه���ذا النوع من ال�ص���مت ي�ص���تحّق المدح والثناء، كم���ا ورد ذلك على ل�ص���ان اإمامنا 

ْمُتُه  الر�ص���اQ ع���ن اأبيه عالم اآل محّمدQ حي���ث يقول: »ُطوَبى ِلَم���ْن َكاَن �شَ

.
(3(

ِفْكراً َوَنَظُرُه َعَبراً«

اإ�ص���افًة اإلى المدح ل�صخ�ص ال�ص���امت المتفّكر وال�ص���اكت المتدّبر نالحظ الحّث 

والدع���وة اإلى متابعته والدنو منه والقتراب اإليه؛ لال�ص���تفادة من ر�ص���حات ما ُيفا�ص 

علي���ه م���ن الحكمة، وهذا ظاهٌر وجليٌّ ف���ي قول ر�ص���ول اهللP: »اإَِذا َراأَْيُت���ُم اْلُموؤِْمَن 

.
(4(

نَُّه ُيْلِقي اْلِحْكَمَة« ُموتاً َفاْدُنوا ِمْنُه َفاإِ �شَ

الكالم في خير أفضل من الصمت
ُه هو الأف�صل  ول ينبغي فهم ما نحاول بيانه من الحّث على ال�صمت وترك الكالم على اأنَّ

والأكمل في كّل الأوقات والأحيان، كال، ال�صحيح هو اأنَّ تف�صيل ال�صكوت وال�صمت فيما لو 

كان الكالُم م�ص����حوبًا بالآفات والأباطيل، اأّما لو �ص����لم الكالم من تلك الأباطيل والرذائل 

فهو اأف�صل واأكمل، وفي بع�ص الموارد يكون الكالم والبيان واجبًا كال�صدع بكلمة الحّق.

ْمِت َعِن اْلُحْكِم َكَما اأَنَُّه َل َخْيَر ِفي  يق���ول اأمير الموؤمنينQ: »َل َخْيَر ِف���ي ال�شَّ

)))   �صورة ف�صلت، الآية: 53.

الّثالثة  بعة  اأكبر غفاري، الطَّ د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص55، باب: التفّكر، ح3، ت�صحيح وتعليق على  ُمَحمَّ الُكَلْيني،    (((

1367�ص، دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران.
بعة الأولى1406ه�، ن�صر: الموؤتمر العالمي لالإمام  )))  علي بن بابويه، فقه الر�صاQ �ص380، باب التفّكر والعتبار، الطَّ

الر�صاQ م�صهد المقّد�صة، تحقيق: موؤ�ص�صة اآل البيتR لإحياء التراث بقم الم�صّرفة.

دار  ن�صر   ، 1423ه�  الثانية،  الطبعة  )ال�صمت(،  بحٌث حول  ال�صعادات، ج2، �ص112،  النراقي، محّمد مهدي، جامع    (((

التف�صير، قم.



73فويد  الزلو ولصق الدجاق

، وعن اإمامنا زين العابدينQ في مقام الجواب عن �ص���وؤال عن 
(1(

اْلَقْوِل ِباْلَجْهِل«

الكالم وال�صمت، اأّيهما اأف�صل؟، قال: »ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُهَما اآَفاٌت َفاإَِذا �َشِلَما ِمَن اْلآَفاِت 

ُكوِت، ِقي���َل َوَكْيَف َذاَك َيا اْبَن َر�ُشوِل اهلِل؟ َفَقاَل: ِلأَنَّ اهلل َعزَّ  ���ُل ِمَن ال�شُّ ْف�شَ َفاْل���َكاَلُم اأَ

ِت اْلَجنَُّة  ُكوِت اإِنََّما َبَعَثُهْم ِباْلَكاَلِم َوَل ا�ْشُتِحقَّ َياَء ِبال�شُّ ْنِبَياَء َواْلأَْو�شِ َوَج���لَّ َم���ا َبَعَث اْلأَ

ُك���وِت َوَل ُتُجنَِّب  ُك���وِت َوَل ُوِقَيِت النَّاُر ِبال�شُّ ُك���وِت َوَل ا�ْشُتوِجَب���ْت َوَلَي���ُة اهلِل ِبال�شُّ ِبال�شُّ

نََّك  ْم�ِص، اإِ ُه ِباْل���َكاَلِم، َما ُكْنُت ِلأَْعِدَل اْلَقَم���َر ِبال�شَّ َم���ا َذِلَك ُكلُّ ُك���وِت اإِنَّ �َشَخ���ُط اهلِل ِبال�شُّ

.
(2(

ُكوت« َل اْلَكاَلِم ِبال�شُّ ُف َف�شْ ُكوِت ِباْلَكاَلِم َوَل�ْشَت َت�شِ َل ال�شُّ ُف َف�شْ َلَت�شِ

العبرة الّنه�ئية:

بعد ُكلِّ ما تقّدم يّت�صح لنا من و�صية ر�صول اهللP اأنَّه ُير�صدنا ويدّلنا اإلى طريق 

ترك الم�ص���ّرات والرذائل ونيل المكرمات والف�صائل، والذي يتمّثل بترك لغو الحديث 

ُه  وال�ص���مت عن ف�ص���ول الكالم، وذلك من خالل تروي�ص الّل�صان وخزنه و�صبطه، فاإنَّ

وكما تقّدم اآلة ال�صيطان في اإغراق الإن�صان.

وفي الخت�م ق�سٌة وِعْبَرة  

ُه اجتمع اأربعة حكماء: من الروم، والفر�ص، والهند، وال�صين، فقال اأحدهم:  قيل اإنَّ

اأنا اأندم على ما قلت ول اأندم على ما لم اأقل. وقال الآخر: اإذا تكّلمت بالكلمة ملكتني، 

ولم اأملكها، واإذا لم اأتكّلم ملكتها ولم تملكني. وقال الآخر: عجبت للمتكّلم، اإن رجعت 

ته، واإن لم ترجع لم تنفعه، وقال الرابع: اأنا على رّد ما لم اأقل، اأقدر  عليه كلمته �ص���َرّ

.
(3(

مّني على رّد ما قلت

)))  و�صائل ال�صيعة، ج12، �ص187، باب ا�صتحباب ال�صمت وال�صكوت اإل عن الخير، ح18.

الخير،  عن  اإل  وال�صكوت  ال�صمت  ا�صتحباب  باب  �ص188،  ج12،  ال�صيعة،  و�صائل  الح�صن،  بن  محّمد  العاملي،  الحّر    (((

بعة الثانية1414ه�، موؤ�ص�صة اآل البيتR لإحياء التراث بقم الم�صّرفة. ح2،الطَّ

)))  المعتزلي، ابن اأبي الحديد، �صرح نهج البالغة، ج10، �ص138، ف�صٌل في ف�صل ال�صمت والقت�صاد في المنطق، تحقيق 

محّمد اأبو الف�صل اإبراهيم، ن�صر موؤ�ص�صة اإ�صماعيليان للطباعة والن�صر والتوزيع، قم.



اأهمية الل�س�ن

الآثار ال�صلبية ل�صوء 

ا�صتخدام الل�صان

الل�س�ن

الو�سية

ُق ِبَها َعلَى َنْف�ِشَك. ُثَم قال:َول َيْعِرُف َعْبٌد  َدقٌة َت�َشدَّ عن ر�شول اهللP، َقاَل: »اأَْم�ِشْك ِل�َشاَنَك، فاإّنها �شَ

َحِقْيَقَة الإِيَماِن َحتَّى َيْخِزَن ِمْن ِل�َشاِنِه«

ف�سيلة 

ال�سمت 

وخزن 

الل�س�ن

ف�سيلة ال�سمت

وقف�ت مع الو�سية

نعمة النطق

ُه  الإمام علي بن اأبي طالبQ اأنَّ

قال: »َما الإِْن�َشاُن َلْوَل اللِّ�َشاُن اإَِلْ 

ْوَرٌة ُممَثلَة، اأو َبِهيَمٌة ُمْهَملٌَة«. �شُ

خلق الإن�شان وتكريمه

ْمَنا َبِني اآَدَم َوَحَمْلَناُهْم  {َوَلَقْد َكرَّ

ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن 

ْلَناُهْم َعلَى َكِثيٍر  يَِّباِت َوَف�شَّ الطَّ

ياًل} ْن َخلَْقَنا َتْف�شِ ِممَّ

وقفة لغوية

وُيقال: اأم�شك ل�شانك، اأي: امتنع 

عن الكالم وكّف عنه.

اأمير الموؤمنينQ: »اللِّ�َشاُن ِمْيَزاُن الإِْن�َشاِن«.

اأمير الموؤمنينQ: »َكاَلُم الَرُجِل ِمْيَزاُن َعْقِلِه«.

اأمير الموؤمنينQ: »َمْن َحِفَظ ِل�َشاَنُه �َشَتَر اهلُل َعْوَرَتُه«.

ِمِن ِفْي ِحْفِظ ِل�َشاِنِه«. الإمام ال�شادقQ: »َنَجاُة الُموؤْ

اُء  َبِحِت الأَْع�شَ َبَح ابُن اآَدم اأَ�شْ عن ر�صول اهللP قوله: »اإَِذا اأَ�شْ

َها َت�ْشَتْكِفي اللِّ�َشاَن، اأي تقول: ِاَتقِّ اهلَل ِفْيَنا، فاإنَّما َنْحُن  ُكلُّ

ِبَك،اإِِن ا�ْشَتَقْمَت ا�ْشَتَقْمَنا َواإِِن اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنا«.

ُب اهلُل اللِّ�َشاَن ِبَعَذاٍب  اأ�صد عذابًا: عن ر�صول اهللP قوله:»...ُيَعذِّ

ُب ِبِه �َشْيئاً ِمَن اْلَجَواِرِح«. َل ُيَعذِّ

راأ�ص الخطيئة: عن ر�صول اهللP قوله: »اإنَّ اأَْكَثَر َخَطاَيا ابن اآََدم 

ِفْي ِل�َشاِنِه«.

العاقبة ال�صيئة: الإمام عليQ: »ُربَّ ِل�َشاٍن اأََتى َعلَى اإِْن�َشاٍن«.

اآََدم ِفْي ِل�َشاِنِه«.

دخول النار: ر�صول اهللP:»...َوَهْل َيُكبُّ النَّا�َص َعلَى َمَناِخِرِهْم 

ِفي النَّاِر اإِلَّ َح�َشاِئُد اأَْل�ِشَنِتِهْم«.

الإمام الباقرQ: »اإِنَّ َهَذا اللِّ�َشاَن ِمْفَتاُح ُكلِّ َخْيٍر َو�َشرٍّ َفَيْنَبِغي ِلْلُموؤِْمِن اأَْن َيْخِتَم َعلَى 

ِتِه« ِل�َشاِنِه َكَما َيْخِتُم َعلَى َذَهِبِه َوِف�شَّ

ْمُتُه ِفْكراً َوَنَظُرُه َعَبراً«.  الإمام الر�صاQ:»ُطوَبى ِلَمْن َكاَن �شَ



مفاهيم محورية:

XX.اللسان وسيلة الكمال أو االنحطاط

XX.مزالق اللسان ومعاصيه

XX.أهم محرمات اللسان
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نصُّ الوصية:
ِة َقاَل: »َوَما َخلََق اهلل  ِد ْبِن اْلَحَنِفيَّ ِتِه ِلْبِنِه ُمَحمَّ يَّ ِمِنيَنQ ِفي َو�صِ ِميِر اْلُموؤْ

َ
َعْن اأ

���ِت اْلُوُجوُه َوِباْلَكاَلِم  ْح�َش���َن ِمَن اْلَكاَلِم َوَل اأَْقَب���َح ِمْنُه ِباْلَكاَلِم اْبَي�شَّ َع���زَّ َوَج���لَّ �َشْيئاً اأَ

ْرَت ِفي  ِت اْلُوُجوُه َواْعلَْم اأَنَّ اْلَكاَلمَ  ِفي َوَثاِقَك َما َلْم َتَتَكلَّْم ِبِه َفاإَِذا َتَكلَّْمَت ِبِه �شِ ا�ْشَودَّ

.
(1(

َوَثاِقِه َفاْخُزْن ِل�َشاَنَك َكَما َتْخُزُن َذَهَبَك َوَوِرَقَك...«

اللسان ترجمان القلب
الل�ص���ان هو و�ص���يلة الإن�ص���ان المف�ص���حة عن كنه معدن���ه وحقيقة اأدب���ه واأخالقه، 

 :Qوبالل�ص���ان ُتعرف الرجال، وتبرز المواهب والمعارف، روي عن اأمير الموؤمنين

.
(2(

»اْلَمْرُء َمْخُبوٌء َتْحَت ِل�َشاِنِه«

ولف�ص���له كان و�ص���يلة �ص���كر اهلل تعالى وت�ص���بيحه وتحميده، واآلة العب���ادة والدعاء 

والمناج���اة، وق���وام الأمر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر والوعظ والإر�ص���اد، ومفتاح 

ا�ص���تقامة قلب الإن�ص���ان، وهو خادم الجوارح المعرب عن مقا�ص���دها والمو�ص���ل اإلى 

َها  ���اُء ُكلُّ َبِحِت الأَْع�شَ �شْ َب���َح اب���ُن اآَدم اأَ ماآربه���ا. ورد عن ر�ص���ول اهللP قوله: »اإَِذا اأَ�شْ

ولى 
ُ
بعة الأ )))   الحّر العاملي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة، ج12، �ص193، تحقيق ون�صر: موؤ�ص�صة اآل البيتR، الطَّ

1412، قم.
)))  نهج البالغة، ج4، �ص137.



وصايا األولياء78

 ِفْيَنا، فاإنَّم���ا َنْحُن ِبَك،اإِِن ا�ْشَتَقْمَت ا�ْشَتَقْمَنا َواإِِن 
َ
َت�ْشَتْكِف���ي اللِّ�َش���اَن، اأي تقول: ِاَتقِّ اهلل

 .
(1(

اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنا«

نَّ الإ�صالم قد حّذر كّل الحذر من اإطالق عنان الل�صان، ومدح ال�صمت 
َ
ومع ذلك نجد اأ

حتى اعتبره بابًا من اأبواب الحكمة والنجاة والإح�صان، وذّم الفح�ص والبذاء واعتبرهما 

من النفاق، واأمر النا�ص بخزن كالمهم كما تخزن الذهب والف�ص���ة، واأن ل ي�ص���رفوا في 

.
(2(

الكالم؛ لأّنه كما روي عن ريول اهللP: »اإِْن َكاَن ِفي �َشيْ ٍء �ُشوؤٌْم َفِفي اللِّ�َشاِن«

مزالق اللسان ومعاصيه
ْقَبَح ِمْنُه ِباْلَكاَلِم(...

َ
)َوَل اأ

اإِنَّ اأخطر �ص���يء على الإن�صان الموؤمن هو الل�ص���ان، ومزالقه كثيرة، وح�صاده وافٌر 

في جميع الموا�ص���م وعلى كافة الأ�ص���عدة، وميدانه رحب وموؤونته خفيفة؛ لأّنه ل تعب 

ف���ي تحريكه ول كلفة ف���ي اإفراطه، فباإم���كان العبد اأن ُيْطِلق عنان ل�ص���انه على عيوب 

النا�ص وزلتها وعوراتها باأدنى كلفة وتعب، ولكّنه �صيكون بعد ذلك في الدرك الأ�صفل 

من جهنم، و�ص���يخاف النا�ص ل�ص���انه لما فيه من الأذية لهم، و�ص���يكرمه النا�ص اّتقاء 

�ص���ّر ل�صانه التابع لل�صيطان والخادم بين يديه، يقّدم له العون في مجال اإف�صاء عيوب 

النا����ص، واإظهار عورات بيوتهم، وك�ص���ف اأ�ص���رارهم، ولكن على �ص���الك هذا الطريق 

الخط���ر اأن ي�ص���مع ما قاله ر�ص���ول اهللP في و�ص���يته لأمي���ر الموؤمنينQ، وهي 

و�صية جامعة تجمل كل معا�صي الل�صان.

ق���الP: »... َي���ا َعِل���يُّ َمْن َخ���اَف النَّا����ُص ِل�َشاَنُه َفُه���َو ِمْن اأَْه���ِل النَّاِر َي���ا َعِليُّ �َشرُّ 

.
(3(

ِه« النَّا�ِص َمْن اأَْكَرَمُه النَّا�ُص اتَِّقاَء ُفْح�ِشِه َو�َشرِّ

)))   الري �صهري، ميزان الحكمة، ج4، �ص2778.

بعة الّثالثة 1367�ص، دار  د بن يعقوب، الكافي، ج3، �ص116، ت�صحيح وتعليق علي اأكبر غفاري، الطَّ )))  ال�صيخالُكَلْيني، ُمَحمَّ

الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج 16، �ص34.



79يلصق لجاظإ ملا ااصق نزنإ

.
(1(

وروي عن الإمام ال�صادقQ: »اإِنَّ اأَْبَغ�َص َخْلِق اهلل َعْبٌد اتََّقى النَّا�ُص ِل�َشاَنه«

اأّيه���ا العبد المّدعي الأ�ص���وة بالنبي واآل���هP! لماذا ل تنظر بعين الب�ص���يرة اإَِلى 

هذه الروايات؟ فتعلم اأّنهمQ ي�صفون �صاحب الل�صان الحاّد المت�صلط على عيوب 

النا����ص وزلتهم وعوراته���م وهفواتهم � بحيث تخاف النا�ص ل�ص���انه وُتكرمه خوفًا من 

ل�صانه � باأب�صع الأو�صاف واأكثرها خطورة على م�صيرتك الحتمية، فال اأرى اأحدًا يحبُّ 

اأن يك���ون م���ن اأهل النار، اأو �ص���ّر خلق اهلل، اأو اأبغ�ص الخلق عند اهلل، هذا ف�ص���اًل عن 

.Pاإ�صاءته لنبيه واآله

وينبغي لالإن�ص���ان الموؤمن اأن يكون على حذر �ص���ديد من الل�صان؛ لأّنه اآلة ال�صيطان 

اإَِلى غ�ص���ب الرحمن، والخ�ص���ران الذي ما بعده خ�ص���ران، واإذا نظرنا اإَِلى المعا�ص���ي 

نَّ الل�صان اأخذ منها الن�صيب الوافر، وهي في غاية الخطورة، خ�صو�صًا اإذا 
َ
ف�ص���نجد اأ

لحظن���ا اأّنها ل تحتاج اإَِلى كلفة وتعب بل هي متي�ص���رة لكّل اأحد اأراد اأن يخو�ص وحول 

بحرها الفا�صد الذي لي�ص له نهاية اإل غ�صب اهلل تعالى، فيمكن لل�صخ�ص وفي مجل�ص 

واحد اأن يهتك حجاب الموؤمنين ويف�ص���ح اأ�صرارهم ويف�ص���د معاي�صهم ويوقع العداوة 

َلى عظيم ما  والبغ�ص���اء بينهم، وهو مع ذلك ي�ص���عر باللذة والن�ص���وة، لكّنه لم يلتفت اإِ

جناه ل�صانه وقبيح ما ح�صدته اأقواله فكان �صريكًا لل�صيطان ومثاًل لل�صوء.

أهم محرمات اللسان
نَّ اهلل تعالى خلق الفرد ليعي�ص 

َ
اإذا نظرنا اإَِلى تعاليم الإ�ص���الم الجتماعية نعلم اأ

في �صمن مجتمع مترابط قائم على المحبة والتعاون والأخوة، ول يمكن للفرد الم�صلم 

اأن ينعزل عن المجتمع بل ل بّد له من التوا�ص���ل مع بني جن�ص���ه حتى ت�صتقيم حياته؛ 

نَّ الإ�ص���الم قد و�ص���ع قوانين ت�ص���اعد على توطيد العالقة م���ع الآخرين، 
َ
ول���ذا نجد اأ

فح���ّرم اأم���ورًا واأوجب اأخرى، فنراه يدعوه���م اإَِلى النجدة والتع���اون...، ونراه يحّرم 

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص 323.



وصايا األولياء80

عليه���م اأمورًا كالغيبة والنميمة وال�ص���باب والفح�ص وغيره���ا. واإذا لحظنا قول اأمير 

الموؤمني���نQ نجده يعطي الل�ص���ان دورًا اأ�صا�ص���ًا في عملية تقيي���م الفرد فيقول: 

، فاإّن الل�ص���ان له دور مهم في عملية بناء �صخ�ص���ية 
(1(

»اْلَم����ْرُء َمْخُب����وٌء َتْح����َت ِل�َشاِنِه«

الإن�صان، ولأجل ذلك اأخذ ن�صيبًا مهمًا من الواجبات والمحرمات.

ت�أثيره� على المجتمع:

واأكثر معا�صي الل�صان نراها تعود بال�صرر البالغ على المجتمع وعلى �صالمة عي�صه 

نَّ الإ�صالم يريد مجتمعًا مليئًا بالمحبة والأخوة والتعاون، فنرى 
َ
وترابطه وتكاتفه، مع اأ

نَّ ر�صول اهللP ينهانا عن ال�صباب؛ لأّنه يوؤّدي اإَِلى العداوة والتباغ�ص، َقاَلP: »َل 
َ
اأ

، وهكذا الأمر اإذا نظرنا اإَِلى الغيبة، فاإّننا 
(2(

���وا النَّا�َص َفَتْكَت�ِشُبوا اْلَعَداَوَة َبْيَنُه���ْم« َت�ُشبُّ

بو عبد اهلل 
َ
�ص���نجدها تعود بال�ص���رر الكبير على المجتمع وعلى ترابطه، قال الإمام اأ

ْت���ه َعْيَناه و�َشِمَعْته اأُُذَن���اه َفُهَو ِمَن الَِّذيَن  ال�ص���ادقQ: »َم���ْن َقاَل ِفي ُموؤِْمٍن َما َراأَ

وَن اأَْن َت�ِشيَع اْلفاِح�َشُة ِفي الَِّذيَن اآَمُنوا َلُهْم َعذاٌب  : )اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ َقاَل اهلل َعزَّ وَجلَّ

، ول يقّل �ص���ررًا عن هذين الأمرين باقي محرمات الل�ص���ان، وهي كثيرة جدًا 
(3(

اأَِليٌم(«

يجب اأن تبحث تحت عناوين منفردة، منها التهمة والتعيير والو�ص���اية على الموؤمنين 

والك���ذب والخو�ص بالباطل وقول الزور والفح�ص والبذاء وتتبع عورات الموؤمنين، َقاَل 

وا  َر�ُص���وُل اهللP: »َيا َمْع�َشَر َمْن اأَ�ْشلََم ِبِل�َشاِنه وَلْم ُيْخِل�ِص الإِيَماَن اإَِلى َقْلِبه َل َتُذمُّ

َع  َع َعْوَراِتِه���ْم َتَتبََّع اهلل َعْوَرَته وَمْن َتَتبَّ ُع���وا َعْوَراِتِهْم َفاإِنَّه َمْن َتَتبَّ اْلُم�ْشِلِمي���َن وَل َتَتبَّ

.
(4(

ْحه وَلْو ِفي َبْيِته« اهلل َتَعاَلى َعْوَرَته َيْف�شَ

ه���ذه الرواي���ات والكثير غيره���ا تتوّعد مرتكب هذه المعا�ص���ي بالعذاب والف�ص���ح 

)))  ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ص435، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�صة.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص360، مرجٌع �صابق.

)))  م. ن، �ص357.

)))  م. ن، �ص354.
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والويالت، وت�صير اإَِلى خطورتها على الم�صتوى الجتماعي لالأّمة الإ�صالمية التي اأرادها 

اهلل تعالى اأن تعي�ص تحت �صقف المحبة والتعاون، فعلى الإن�صان الموؤمن اأن يكون على 

حذر من م�صائد ال�صيطان واألعيبه التي تجّره اإَِلى محاربة اهلل تعالى ور�صوله والأئمة 

الك���رام �ص���لوات اهلل عليه���م اأجمعين، ول ينبغي لالإن�ص���ان الموؤم���ن اأن يعتذر باأعذار 

واهية يكّونها حول معا�ص���ي ل�صانه؛ ليتو�ّص���ل بها اإَِلى اإقناع �صميره ووجدانه المنكران 

عليه هذه المعا�ص���ي، فنراه ُيبّرر معا�ص���يه باأقوال واهية، كقول���ه: خرجت عن طوري 

وعن �صجيتي، اأو كنت غا�صبًا، اأو ترّبْيت في بيئة تبيح هذه الأمور فتعّودت عليها، وغير 

ذلك من اأعذار ن�صمعها من الأ�صخا�ص المرتكبين لهذه المعا�صي، ولكن عليه اأن يعلم 

نَّ كّل هذه الأعذار من عند ال�صيطان يزّين له قبيح عمله فيراه ح�صنًا.
َ
اأ

الحذر عن فضول الكالم
)َفاْخُزْن ِل�َصاَنَك َكَما َتْخُزُن َذَهَبَك َوَوِرَقَك(...

نَّ الباحث فيها يجدها تعطي م�صاألة كثرة 
َ
لقد اأّكدت الروايات على ال�صمت حتى اأ

ال���كالم خطورة بالغة ل تخفى عل���ى المطالع للروايات، فكثرة ال���كالم تجّر الندامة، 

وتح�صد البغ�صاء، وتق�ّصي القلب، وتوقع �صاحبها في الخطاأ وقّلة الحياء، وتوجب عليه 

نَّ اأمير الموؤمنينQ ياأمر بخزن الل�صان في 
َ
العتذار، وت�ص���لبه الحكمة؛ ولذا نرى اأ

؛ 
(1(

ْجِن ِمَن اللِّ�َشاِن« الرواية المتقدمة، وورد عنه اأي�صًا: »َما ِمْن �َشيْ ٍء اأََحقَّ ِبُطوِل ال�شِّ

لأّن في حب�ص الل�ص���ان النجاة والحكمة وال�ص���المة والراحة والأمن من الكذب و�ص���تر 

الع���ورة؛ ل���ذا قال ما تقّدم في ن�ّص الو�ص���ية: »اأَنَّ اْلَكاَلَم  ِف���ي َوَثاِقَك َما َل���ْم َتَتَكلَّْم ِبِه 

ْرَت ِفي َوَثاِقِه«، وهو طريق اإَِلى الإيمان حتى اعُتبر في الرواية كنٌز  َف���اإَِذا َتَكلَّْم���َت ِبِه �شِ

، وعن اأمير 
(2(

�ْشاَلِم اْلَمْرِء َتْرُكُه َما َل َيْعِنيِه« واف���ٌر وقد ورد عنهمQ:»ِمْن ُح�ْشِن اإِ

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج12، �ص188.

)))  م. ن، �ص195.
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 ،
(1(

َل ِمْن َكاَلِمِه« َل ِمْن َماِلِه َواأَْم�َشَك اْلَف�شْ الموؤمنينQ: »ُطوَبى ِلَمْن اأَْنَفَق اْلَف�شْ

نَّ النا�ص قد عملوا بعك�ص هذه الرواية، فام�ص���كوا فا�صل مالهم، واأطلقوا 
َ
ولكننا نرى اأ

عنان ل�صانهم؛ لتخو�ص مع الخائ�صين.

يَعِة ُكوُنوا َلَنا َزْيناً َوَل َتُكوُنوا َعلَْيَنا  وورد عن الإمام ال�صادقQ: »َمَعا�ِشَر ال�شِّ

 ،
(2(

وِل َوَقِبيِح اْلَقْوِل« وَها َعِن اْلُف�شُ �َشْيناً ُقوُلوا ِللنَّا�ِص ُح�ْشناً َواْحَفُظوا اأَْل�ِشَنَتُكْم َوُكفُّ

ه���ذه الرواية في غاية الأهمية، ينبغي للفرد الموالي لأهل البيتR اأن ينظر اإليها 

���ر ويقف على م�ص���مونها؛ لأّن الإمامQ يطلب منا اأن نكون لهم زينًا  بتمّعن وتب�صُّ

� مع اأنهم هم زينة ال�ص���ماوات والأر�ص � ولكّن الإن�ص���ان المنت�صب اإليهم يمكن اأن يجّر 

ال�ص���ين لهم بوا�ص���طة بذاءة ل�ص���انه وكثرة كالمه فيما ل يعنيه واأذيت���ه لالآخرين. ول 

نَّ الإن�صان الموالي اإذا 
َ
يخفى مدى خطورة هذا المطلب؛ لأّن المفهوم من الرواية هو اأ

لم يقل للنا�ص ح�ص���نًا، واإذا لم يحفظ ل�ص���انه عن الفح�ص وكثرة الكالم، فاإّنه �صيكون 

�ص���ينًا على اأهل البيتR، وهل يوجد ذنٌب في الوجود اأعظم من اأن يكون ال�ص���يعي 

�صينًا على اأولياء اأموره، اأجارنا اهلل من هذه المع�صية العظيمة.

الحّث على قول الخير
ِت اْلُوُجوُه(... ْح�َصَن ِمَن اْلَكاَلِم ... ِباْلَكاَلِم اْبَي�صَّ

َ
)َما َخَلَق اهلل َعزَّ َوَجلَّ �َصْيئًا اأ

بعث اهلل تعالى الأنبياء والأو�صياء بالكالم ل بال�صكوت، فكان الكالم و�صيلة لتبليغ 

دين اهلل تعالى، وبه ُت�صتحق الجنة وُتّتقى النار، وُيتجّنب �صخط اهلل تعالى، ولي�ص على 

الجوارح عبادة اأخف موؤونة واأف�ص���ل منزلة واأعظم ق���درًا عند اهلل تعالى من الكالم؛ 

ف���اإنَّ فيه ر�ص���ا اهلل تعالى ومناجات���ه، وهو اآلة لكثي���ٍر من العب���ادات والواجبات. فقد 

َح���بَّ ِمْن َقْوِل  ���ِذي َنْف�ِشي ِبَيِدِه َم���ا اأَْنَفَق النَّا�ُص ِم���ْن َنَفَقٍة اأَ ورد ع���ن النب���يP: »َوالَّ

.
(3(

اْلَخْيِر«

بعة الثَّالثة 1403، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار، ج68، �ص283، الطَّ )))  العالمة المجل�صي، مّحمَّ

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج12، �ص194.

)))  م. ن، ج16، �ص123.
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وق���ال اأمير الموؤمنينQ: »ُقوُلوا اْلَخْيَر ُتْعَرُفوا ِبه واْعَمُلوا اْلَخْيَر َتُكوُنوا ِمْن 

.
(1(

اأَْهِله«

.
(2(

وقال الإمام ال�صادقQ: »َكاَلٌم ِفي َحقٍّ َخْيٌر ِمْن �ُشُكوٍت َعلَى َباِطٍل«

الكالم أفضل من السكوت
ْوُلوا م�صاألة الكالم اأهمية ق�صوى 

َ
نَّ الإ�ص���الم وقادته الحقيقيين قد اأ

َ
من هنا نعلم اأ

في تعاليمهم ون�صائحهم ل�صيعتهم، فنرى من جهة يمدحون ال�صمت وال�صكوت مدحًا 

بالغ���ًا؛ لما عرفَت من الخطورة البالغة في كثرة الكالم، وكثرة اآفات الل�ص���ان وزلته، 

والتبعات التي يجنيها على �صاحبه وعلى المجتمع.

وم���ن جهة اأخرى نراهم يمدحون الكالم وقول الخي���ر ويعتبرونه قوام الدعوة اإلى 

اهلل تعالى، لأجل اأهمية الل�ص���ان واأّنه اأف�ص���ل الو�صائل المو�صلة اإَِلى اهلل تعالى، وَتْعتبر 

نَّ الإمام 
َ
نَّ ال���كالم في الخير اأف�ص���ل من ال�ص���كوت، فقد ورد في الخب���ر اأ

َ
الرواي���ات اأ

���ُل؟ َفَقاَلQ: »ِلُكلِّ َواِحٍد  ْف�صَ
َ
يُُّهَما اأ

َ
���ُكوِت اأ ال�ص���جادQ �ُص���ِئَل َعِن اْلَكاَلِم َوال�صُّ

.
(3(

ُكوِت« ُل ِمَن ال�شُّ ْف�شَ َذا �َشِلَما ِمَن اْلآَفاِت َفاْلَكاَلُم اأَ ِمْنُهَما اآَفاٌت َفاإِ

ه���ذا كّله ف���ي الكالم المباح وكثرت���ه، واأّما الكالم المحّرم فميدانه وا�ص���ع والنهي 

عنه في الروايات والآيات موؤّكٌد ل يتطرق اإليه ال�ص���ك وال�ص���تثناء مهما حاول الإن�صان 

اأن يت���ذّرع بذرائ���ع واهية، وقد ذكر العلماء في كتبهم تبعًا للن�ص���و�ص ال�ص���رعية هذه 

المعا�ص���ي الكبي���رة كالغيبة والنميم���ة والتعيير والك���ذب والتهمة وغيره���ا. وكّل هذه 

المعا�صي العظيمة خفيفة على الل�صان، ولها حالوة في القلب يبذر بذورها ال�صيطان؛ 

.Pلي�صل بالإن�صان اإَِلى محاربة اهلل تعالى ور�صوله

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي،  ج2، �ص225.

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج12، �ص184.

)))  م. ن، �ص188.



دور الل�صان محوريته 

في �صخ�صية الإن�صان

اآثار الل�صان 

على المجتمع

ِة ِد ْبِن اْلَحَنِفيَّ و�سية اأَِميِر اْلُموؤِْمِنيَن Q ِلْبِنِه ُمَحمَّ

ْقَب���َح ِمْنُه ِباْلَكاَلِم   »َوَم���ا َخلَ���َق اهلل َع���زَّ َوَجلَّ �َشْيئاً اأَْح�َش���َن ِمَن اْلَكاَلِم َوَل اأَ

ِت اْلُوُجوُه َواْعلَْم اأَنَّ اْلَكاَلمَ  ِفي َوَثاِقَك َما  ِت اْلُوُجوُه َوِباْلَكاَلِم ا�ْشَودَّ اْبَي�شَّ

ْرَت ِفي َوَثاِقِه َفاْخ���ُزْن ِل�َشاَنَك َكَما َتْخُزُن  َل���ْم َتَتَكلَّ���ْم ِبِه َفاإَِذا َتَكلَّْمَت ِب���ِه �شِ

َذَهَبَك َوَوِرَقَك...«.

اخزن ل�س�نك 

كم� تخزن 

ذهبك

الحذر من 

ف�سول الكالم

الو�سية

 بخزن الل�س�ن

الل�صان و�صيلة الكمال والنحطاط: عن ر�صول اهللP قوله: »اإَِذا 

َها َت�ْشَتْكِفي اللِّ�َشاَن، اأي  اُء ُكلُّ َبِحِت الأَْع�شَ �شْ
َبَح ابُن اآَدم اأَ اأَ�شْ

تقول: ِاَتقِّ اهلَل ِفْيَنا، فاإنَّما َنْحُن ِبَك، اإِِن ا�ْشَتَقْمَت ا�ْشَتَقْمَنا َواإِِن 

اْعَوَجْجَت اْعَوَجْجنا«.

الل�صان والم�صير يوم القيامة:   قال اأمير الموؤمنينQ: »ِباْلَكاَلِم 

ِت اْلُوُجوُه«. ِت اْلُوُجوُه َوِباْلَكاَلِم ا�ْشَودَّ اْبَي�شَّ

قوام �صخ�صية الإن�صان بل�صانه:  قال اأمير الموؤمنينQ: »اْلَمْرُء 

َمْخُبوٌء َتْحَت ِل�َشاِنه«.

عالقات الإن�صان الجتماعية رهن ل�صانه: ر�صول اهللP:»َيا َعِليُّ َمْن 

َخاَف النَّا�ُص ِل�َشاَنُه َفُهَو ِمْن اأَْهِل النَّاِر َيا َعِليُّ �َشرُّ النَّا�ِص َمْن اأَْكَرَمُه 

ِه«. النَّا�ُص اتَِّقاَء ُفْح�ِشِه َو�َشرِّ

بو عبد اهلل ال�صادق 
َ
و�صيلة لإ�صاعة الفاح�صة اأو اإخمادها: الإمام اأ

ُذَناه َفُهَو ِمَن الَِّذيَن 
ُ
ْته َعْيَناه و�َصِمَعْته اأ

َ
Q: »َمْن َقاَل ِفي ُموؤِْمٍن َما َراأ

ِذيَن اآَمُنوا  ْن َت�ِصيَع اْلفاِح�َصُة ِفي الَّ
َ
ِذيَن ُيِحبُّوَن اأ :{اإِنَّ الَّ َقاَل اهلل َعزَّ وَجلَّ

ِليٌم}.
َ
َلُهْم َعذاٌب اأ

تتبع عيوب النا�ص اأو �صترها: َر�ُصوُل اهلل P: »َيا َمْع�َشَر َمْن اأَ�ْشلََم ِبِل�َشاِنه 

وا اْلُم�ْشِلِميَن وَل َتَتبَُّعوا َعْوَراِتِهْم  وَلْم ُيْخِل�ِص الإِيَماَن اإَِلى َقْلِبه َل َتُذمُّ

َع َعْوَراِتِهْم َتَتبََّع اهلل َعْوَرَته وَمْن َتَتبََّع اهلل َتَعاَلى َعْوَرَته  َفاإِنَّه َمْن َتَتبَّ

ْحه وَلْو ِفي َبْيِته«. َيْف�شَ

ْرَت  نَّ اْلَكاَلمَ  ِفي َوَثاِقَك َما َلْم َتَتَكلَّْم ِبِه َفاإَِذا َتَكلَّْمَت ِبِه �شِ اأمير الموؤمنين Q:»َواْعلَْم اأَ

ِفي َوَثاِقِه َفاْخُزْن ِل�َشاَنَك َكَما َتْخُزُن َذَهَبَك َوَوِرَقَك«.
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 الوصايا النبوية الخمس
في بناء الذات

XX.Rوأهل بيته Pرّبانيّة المنهج التربوي عند النبي

XX.ا ِفي أَْيِدي النَّاِس، والطمع بما في أيديهم الْيَأِْس َعمَّ

XX.ٍع َصلِّ َصاَلَة ُمَودِّ

XX.إِيَّاَك َوَما َتْعتَِذُر ِمنُْه

XX.َوأَِحبَّ أِلَِخيَك َما ُتِحبُّ لِنَْفِسَك





نصُّ الوصية:
ِبيِه 

َ
�صا َعْن اآََباِئِه َعْن اأ ���ْيخ الطو�صي} باإ�صناده اإَِلى الإِمام الرِّ ورد في اأمالي ال�صَّ

���اِريُّ  ْن�صَ
َ
يُّوَب اْلأ

َ
ُبو اأ

َ
ْجَمِعي���َن(، َقاَل: َجاَء اأ

َ
���َلَواُت اهلل َعَلْيِهْم اأ ِبي َطاِلٍب )�صَ

َ
َعِل���يِّ ْبِن اأ

يَك  ْحَفَظ. َقاَل: »اأُو�شِ
َ
ْن اأ

َ
ْقِلْل َلَعلِّي اأ

َ
ِني َواأ ْو�صِ

َ
اإَِلى َر�ُص���وِل اهللP َفَقاَل: َيا َر�ُصوَل اهلل اأ

���ُه اْلَفْقُر  نَّ َمَع َفاإِ ���اَك َوالطَّ ���ُه اْلِغَن���ى، َواإِيَّ ���ا ِف���ي اأَْي���ِدي النَّا�ِص َفاإِنَّ ِبَخْم����ٍص: ِباْلَياأْ����ِص َعمَّ

ِح���بَّ ِلأَِخي���َك َم���ا ُتِحبُّ  ���اَك َوَم���ا َتْعَت���ِذُر ِمْن���ُه، َواأَ ٍع، َواإِيَّ ���اَلَة ُم���َودِّ ���لِّ �شَ ���ُر، َو�شَ اْلَحا�شِ

.
(1(

ِلَنْف�ِشَك«

Rوأهل بيته Pربانيّة المنهج التربوي عند النبي
ر�ص���ول اهللP واأهل بيتهR عنواٌن م�صيٌء و�صامٌخ في حياة الإن�صانية وحركة 

التاريخ والم�صيرة الإن�صانية. فهم اأعالم الهدى وقدوة المّتقين، ُعرفوا بالعلم والحكمة 

والحلم و�ص���ائر �صفات الكمال في ال�صخ�صية الإ�صالمية، فما ي�صدر منهم �صادٌر عن 

رّبهم؛ ولهذا �ص���ّح القول باأّن منهجهم ربانّي، كما تدّل اأحاديثهم ال�ص���ريفة على ذلك 

َبُه اهلل  دَّ
ِتِه اإَِلى ُكَميل: »اإِنَّ َر�ُشوَل اهللP اأَ ���يَّ اأي�ص���ًا. فهذا اأمير الموؤمنين يقول ِفي َو�صِ

ة  را�صات الإ�صالميَّ و�صي، الأمالي، �ص508، المجل�ص الثامن ع�صر، تحقيق: ق�صم الدَّ د بن الح�صن الطُّ ائفة، ُمَحمَّ )))  �صيخ الطَّ

�صر والتَّوزيع، قم. باعة والنَّ ولى 1414، ن�صر: دار الثقافة للطَّ
ُ
بعة الأ في موؤ�ص�صة البعثة، الطَّ
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. وقال الإمام 
(1(

ِميَن« ُث اْلأََدَب اْلُمَكرَّ ِمِني���َن َواأَُورِّ ُب اْلُموؤْ َبِني َواأََن���ا اأُوؤَدِّ دَّ
َع���زَّ َوَج���لَّ َوُهَو اأَ

جعفر ال�صادقQ: »َواهلِل َما َنُقوُل ِباأَْهَواِئَنا َوَل َنُقوُل ِبَراأِْيَنا َوَل َنُقوُل اإِلَّ َما َقاَل 

.
(2(

َنا« َربُّ

P واأه���ل بيتهR يّتخذون م���ن العبرة والموعظة و�ص���يلة تربوية  وكان النب���يُّ

لتنوي���ر العق���ل والقلب؛ اإذ بهما يعي الإن�ص���ان حركة الحياة من حيث ال�ص���ّدة والرخاء 

واأ�ص���باب التق���ّدم والتاأّخر للمجتمع���ات، وُيقلع عن الممار�ص���ات المنحرف���ة، ويتوّجه 

لإ�صالح نف�صه لت�صمو وتتكامل. وقد اأثبت هذا المنهج التربوي قدرته على بناء الإن�صان 

بن���اًء متكاماًل، فق���د تخّرج على هذا المنهج مئات ال�صخ�ص���يات الت���ي كانت قمًة في 

���مو الروحي والتكامل النف�صي وال�صلوكي، وقدوة لجميع بني الإن�صان؛ ل�صت�صعارها  ال�صُّ

باأّن المنهج ربانّي الن�صاأة والم�صدر، وعلى الرغم من ابتعاد اأغلب الم�صلمين عن هذا 

المنهج التربوي اإل اأّن اآثاره بقيت حاكمة على كثيٍر من المواقف والممار�ص���ات، وكان 

الم�صلمون، خ�صو�صًا اأتباع مدر�صة اأهل البيتR، اأقّل انحرافًا من غيرهم.

اليأس عما في أيدي الناس، والطمع بما في أيديهم
الياأ����ص المذكور يح�ص���ل بقط���ع الطمع عّما في اأي���دي النا�ص، والطمع �ص���عبٌة من 

�ص���عب حّب الدنيا، وم���ن الرذائل المهلكة، قال اأمير الموؤمني���نQ: »ا�ْشَتْغِن ِباهلل 

ْل َعلَى َمْن �ِشْئَت َتُكْن  ْف�شِ �ِشيَرُه َواأَ ْن �ِشْئَت َتُكْن َنِظيَرُه َواْحَتْج اإَِلى َمْن �ِشْئَت َتُكْن اأَ َعمَّ

.
(3(

اأَِميَرُه«

نَّ كّل طام���ٍع يكون ذلياًل مهانًا عند 
َ
والأخب���ار ف���ي ذّم الطمع كثيرة، وكفى به ذّمًا اأ

النا�ص.

 ،Rالمحدث النوري، الميرزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائل، ج17، �ص267، ن�صر: موؤ�ص�صة اآل البيت  (((

ولى 1408، بيروت.
ُ
الطبعة الأ

بعة الثَّالثة 1403، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار، ج27، �ص102، الطَّ )))  العالمة المجل�صي، مّحمَّ

د بن النُّعمان العكبري، الإر�صاد في معرفة حجج اهلل على العباد، ج1، �ص303، تحقيق: موؤ�ص�صة اآل  ْيخ المفيد، ُمَحمَّ )))  ال�صَّ

بعة الثَّانية 1414، ن�صر دار المفيد، بيروت. البيتR لتحقيق التُّراث، الطَّ
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فع���ن الإمام الباقرQ: »ِبْئ����َص اْلَعْبُد َعْبٌد َلُه َطَمٌع َيُقوُدُه َوِبْئ�َص اْلَعْبُد َعْبٌد َلُه 

.
(1(

ُه« َرْغَبٌة ُتِذلُّ

وقيل لالإمام ال�ص���ادقQ: »َم���ا الَِّذي ُيْثِب���ُت اْلإِيَماَن ِفي اْلَعْبِد؟ َق���اَل: اْلَوَرُع. 

.
(2(

َمُع« َوالَِّذي ُيْخِرُجُه ِمْنُه؟ َقاَل:الطَّ

فالطام���ع يك���ون وثوقه بالنا����ص واعتماده عليه���م اأكثر من وثوقه ب���اهلل؛ اإذ لو كان 

اعتم���اده على اهلل اأكثر من اعتم���اده على النا�ص لما نظر اإليهم، بل لم يطمع من اأحٍد 

�صيئًا اإل من اهلل �صبحانه وتعالى.

وف���ي مقابل الطمع ياأتي ال�ص���تغناء ع���ن النا�ص، الذي ُعّد من الف�ص���ائل الموجبة 

لتق���ّرب العبد اإلى اهلل تعالى، فمن ا�ص���تغنى باهلل عن غير اهلل اأحّبه اهلل، قال ر�ص���ول 

ُبي َعْبِد 
َ
)3). وَعْن اأ

نَّما الِغَنى َغَنى النَّْف�ِص« اهللP: »َلْي����َص الِغَن���ى َعْن َكْثَرِة الُعُرو�ِص اإِ

ْعَطاُه َفْلَيْياأَ�ْص ِمَن النَّا�ِص ُكلِِّهْم  اهللQ: »اإَِذا اأََراَد اأََحُدُكْم اأَْن َل َي�ْشاأََل َربَُّه �َشْيئاً اإِلَّ اأَ

ِل اهلل  لَّ ِعْن���َد اهلل َفاإَِذا َعِل���َم اهلل َعزَّ َوَجلَّ َذِلَك ِمْن َقْلِب���ِه َلْم َي�ْشاأَ َوَل َيُك���وُن َل���ُه َرَج���اٌء اإِ

.
(4(

�َشْيئاً اإِلَّ اأَْعَطاُه«

ِبي َجْعَفٍرQ، َقاَل: »اأََتى 
َ
ِبي َحْمَزَة الثَُّماِليِّ َعْن اأ

َ
وَرَوى اْلَح�َص���ُن ْبُن َرا�ِص���ٍد َعْن اأ

ا ِفي  َرُجٌل َر�ُشوَل اهللP َفَقاَل: َعلِّْمِني َيا َر�ُشوَل اهلل �َشْيئاً، َفَقاَل: َعلَْيَك ِباْلَياأْ�ِص ِممَّ

َمَع َفاإِنَُّه  اَك َوالطَّ ُر، َقاَل: ِزْدِني َيا َر�ُشوَل اهلل، َقاَل: اإِيَّ نَُّه اْلِغَنى اْلَحا�شِ اأَْيِدي النَّا�ِص َفاإِ

.
(5(

ُر« اْلَفْقُر اْلَحا�شِ

بعة الّثالثة 1367�ص، دار  د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص320، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ ))) ال�صيخ الُكَلْيني، ُمَحمَّ

الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

)))  م. ن.

ْيخ  د محمد الكالنتري، تقديم: ال�صَّ يِّ )))  انظر: النراقي، المال محمد مهدي، جامع ال�صعادات، ج2، �ص83، تحقيق وتعليق: ال�صَّ

محمد ر�صا المظّفر، ن�صر: دار النعمان، الطبعة الرابعة.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص148.

)))  ال�صدوق، محمد بن علي بن بابويه، من ل يح�صره الفقيه، ج4، �ص410، باب النوادر، ح 5762، ن�صر: موؤ�ص�صة الّن�صر 

التابعة لجماعة المدر�صين بقم الم�صّرفة، 1413ه�.
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اُك���ْم َوا�ْشِت�ْشَعاَر  نيا متكال���ٌب عليها، فعن ر�ص���ول اهللP: »َواإِيَّ والطّم���اع محبٌّ للدُّ

ْنَيا  َة اْلِحْر�ِص َوَيْخِتُم َعلَ���ى اْلُقُلوِب ِبَطاَب���ِع ُحبِّ الدُّ ���ُه َي�ُش���وُب اْلَقْلَب �ِش���دَّ َم���ِع َفاإِنَّ الطَّ

.
(1(

َئٍة َوَراأْ�ُص ُكلِّ َخِطيَئٍة َو�َشَبُب اإِْحَباِط ُكلِّ َح�َشَنٍة« َوُهَو ِمْفَتاُح ُكلِّ �َشيِّ

وقطع الطمع عّما في اأيدي النا�ص يوؤّدي بالإن�صان اإَِلى المراتب العالية، ففي الخبر 

ْنَيا َفاْقَطْع  عن الإمام ال�ص���ادقQ: »َقاَل ُلْقَماُن ِلْبِنِه َفاإِْن اأََرْدَت اأَْن َتْجَمَع ِعزَّ الدُّ

يُقوَن َم���ا َبلَُغ���وا اإِلَّ ِبَقْطِع  دِّ ���ا ِف���ي اأَْي���ِدي النَّا�ِص َفَم���ا َبلَ���َغ اْلأَْنِبَي���اُء َوال�شِّ َطَمَع���َك َعمَّ

.
(2(

َطَمِعِهْم«

نَّ الغنى الحقيقّي يكون بالقناعة، واأّن الطمع ل يدفع فاقًة 
َ
وُيعاَل���ج الطمع بمعرفة اأ

ول يمنع م�ص���يبة، وفي الخبر عن الإمام علّي بن الح�صينQ: »َمْن َقِنَع ِبَما َق�َشَم 

.
(3(

اهلُل َلُه َفُهَو ِمْن اأَْغَنى النَّا�ِص«

صل صالة مودع
ُج���َل اإَِذا َذَكَر الَمْوَت  اَلِت���َك، َفاإِنَّ الرَّ ورد ع���ن ر�ص���ول اهللP: »اْذُكْر الَمْوَت ِفي �شَ

اَلًة  اَلَة َرُجٍل َل َيُظ���نُّ اأَْن ُي�َشلِّي �شَ لِّ �شَ اَلَت���ُه، َو�شَ َن �شَ اَلِت���ِه َلَح���ِريٌّ اأَْن ُيْح�شِّ ِف���ي �شَ

.
(4(

َغْيَرَها«

نَّ تعامل النا�ص مع الدنيا على نوعين: فمنهم من وّطد عالقته 
َ
يُّها العزيز اأ

َ
واعلم اأ

بها، ور�ص���ي بالمتاع العاجل، وي�ص���دق عليه قوله تعالى: {  ڄ ڄ ڃ 

ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
.

(5(
ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک } 

 ،Rالمحدث النوري، الميرزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائل، ج12، �ص70، ن�صر: موؤ�ص�صة اآل البيت  (((

ولى 1408، بيروت.
ُ
الطبعة الأ

)))  الم�صدر نف�صه: 69.

)))   الحّر العاملي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة، ج15، �ص258، كتاب الجهاد، الباب: )23(، تحقيق ون�صر: موؤ�ص�صة 

ولى 1412، قم.
ُ
بعة الأ اآل البيتR، الطَّ

)))  الديلمي، ابن �صيرويه، الفردو�ص، ج1، �ص431.

)))   �صورة التوبة، الآية: 38.



91الوصايا الهنوي  الالة ف  يهاء ال اا

ومنه���م َم���ْن انقطع اإلى الآخ���رة واأهمل الدنيا، اأي: ل ي�ص���تغلون للدني���ا، فهم غير 

فّعالي���ن فيها ول يبالون بمجتمعهم واأ�ص���رهم، وهذا الّنوع ك�ص���ابقه مرفو�ٌص. والكلمة 

نََّك  الف�ص���ل في هذا المج���ال لأمير الموؤمنينQ عندما ق���ال: »اْعَمْل ِلُدْنَي���اَك َكاأَ

.
َتِعي�ُص اأََبداً َواْعَمْل لآِِخَرِتَك َكاأَنََّك َتُموُت َغداً«)1)

وعندما ير�ص���د الر�صولP اإلى �صالة الموّدع ل يعني ذلك ترك الدنيا واإهمالها، 

بل ليكون التفكير بالموت حافزًا على العمل الخال�ص هلل تعالى في الدنيا.

والموؤمن ب�ص���الته يعرج اإلى رّبه، وال�ص���الة لها حالٌة خا�صٌة ُي�صعر الموؤمن نف�صه 

باأّنها اآخر �صالة خ�صو�صًا في �صالة الع�صاء؛ فهي اآخر �صالة في اليوم وبعدها �صوف 

يعر����ص عليه النوم الَِّذي هو نوع من اأنواع الموت: {ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ 

ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
. فالم���وت والن���وم اأخوان 

(2(
چ چچ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ} 

قريب���ان، ومن اأين لالإن�ص���ان ال�ص���مان اأّن اهلل ُيرجع له الروح بعد الن���وم، ولهذا من 

الممدوح جّدًا عندما ي�ص���تيقظ من النوم اأن يخّر �ص���اجًدا ويق���ول: )اْلَحْمُد هلِل الَِّذي 

َماَتِني َواإَِلْيِه النُّ�ُصوُر).
َ
ْحَياِني َبْعَد َما اأ

َ
اأ

إياك وما تعتذر منه
اأْي: ل تعّر�ص نف�ص���ك للمواقف الخاطئة التي ت�صطرك لالعتذار مّمن قد اأخطاأت 

بحّقهم، ول ينبغي للموؤمن اأن يكون اإن�ص���انًا كثير الخط���اأ وكثير العتذار، رغم اأّن من 

يعتذر خيٌر مّمن يخطئ ول يعتذر. لكّن العاقل ل يجعل نف�ص���ه في مو�صع العتذار، ول 

ُب���ّد للموؤم���ن اأن يكون متذلاًل بين يدي رّبه ولي�ص اأمام الب�ص���ر. وفي الخبر: »َل َيْنَبِغي 

.
(3(

ِلْلُموؤِْمِن اأَْن ُيِذلَّ َنْف�َشُه، ُقْلُت: َما ُيِذلُّ َنْف�َشُه؟ َقاَل: َل َيْدُخُل ِفيَما َيْعَتِذُر ِمْنُه«

)))  الأ�صتري، ورام، تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، ج2، �ص234، دار �صعب ودار التعارف بيروت.

)))   �صورة الزمر، الآية: 42.

)))   الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج16، �ص158.
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اَك َوَم���ا َتْعَتِذُر ِمْنُه، َف���اإِنَّ اْلُموؤِْمَن َل ُي�ِش���ي ُء َوَل َيْعَتِذُر،َواْلُمَناِفُق  وف���ي الخبر: »اإِيَّ

. وه���ذا الخب���ر الحكم���ة ُيبّين لن���ا اأهمّية اعتن���اء الموؤمن 
(1(

ُي�ِش���ي ُء ُكلَّ َي���ْوٍم َوَيْعَت���ِذُر«

بكرامته وعّزته. فالإن�ص���ان اإذا تجاوز حّده ي�ص���يء ويعتذر، نعم يلزم على الإن�صان اإذا 

�ص���درت منه مع�ص���ية اأن ي�ص���تغفر اهلل تعالى منها، فقد ورد في الدع���اء: »اللَُّهمَّ اإِنِّي 

لَّ لأّن الوقاية  ، ولي�ص ذلك اإِ
(2(

اأَ�ْشَتْغِف���ُرَك ِم���ْن ُكلِّ َذْن���ٍب ُتْبُت اإَِلْي���َك ِمْنُه ُثمَّ ُعْدُت ِفي���ِه«

خيٌر من العالج، والدفع خير من الرفع. فوقاية المعا�صي خير من عالجها، والموؤمن 

ل ُي�صيء )هذا دفٌع( حتى ل يعتذر، والمنافق كّل يوم ي�صيء )هذا مر�ٌص( ويعتذر لرفع 

المر�ص. ورّبما ل يوّفق الإن�صان للتوبة فياأتيه ملك الموت اأثناء المع�صية.

وأحب ألخيك ما تحب لنفسك
اإّنها باخت�ص���ار الن�ص���يحة القّيم���ة التي تقول لن���ا: اجعلوا المقيا����ص بينكم وبين 

اإخوانكم اأنف�ص���كم، فالإيجابّي بالن�صبة لأنف�صنا اإيجابٌي بالن�صبة لهم، وكذلك ال�صلبي. 

والعمل بهذه الن�ص���يحة تحّول �صاحة الحياة المزروعة بالأ�صواك اإلى �صاحة تكثر فيها 

الورود والأزهار، بل تحّولها اإلى جنة م�ص���ّغرة. وقد اهتّم الإ�ص���الم بالأخّوة الإن�صانية 

والإ�ص���المية، وجعل لها قواعد واأ�ص����ص لنجاحها، ومن تلك الأ�ص�ص »واأحّب لأخيك ما 

ُفُه ِبَه���ا َوَمْجِل�ٍص  تح���ّب لنف�شك«، وعن ر�ص���ول اهللP: »َمْن اأَْك���َرَم اأََخاُه ِبَكِلَم���ٍة ُيلَطِّ

 .
ْحَمِة َما َكاَن ِفي َذِلَك«)3) ُيْكِرُم���ُه ِب���ِه َلْم َيِزْل ِفي ِِظلِّ اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َمْمُدوداً َعلَْيِه ِباْلرَّ

وكانP اإذا فق���د الرج���ل من اإخوانه ثالثة اأيام �ص���األ عنه، ف���اإْن كان غائبًا دعا له، 

. والإن�ص���ان الجاهل قبل الإ�صالم كان 
(4(

واإْن كان �ص���اهدًا زاره، واإن كان مري�ص���ًا عاده

منكفئًا على ذاته متقوقعًا داخل اأ�ص���وار نف�صه، وبف�صل الإ�صالم غدا اإن�صانًا اجتماعيًا 

مة اإَِلى اأحكام الأئمة، ج5، �ص578، ن�صر: مجمع البحوث الإ�صالمية، الطبعة 
ُ
))) الحر العاملي، محمد بن الح�صن، هداية الأ

ولى 1412ه�، م�صهد.
ُ
الأ

)))   ال�صيخ الطو�صي، م�صباح المتهّجد، �ص219، موؤ�ص�صة فقه ال�صيعة، ط.اأولى، 1990م.

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج71، �ص316.

)))  م. ن، ج16، �ص233.
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ي�ص���عر بمعاناة اإخوته، يمّد يد العون لهم، وي�ص���اركهم في م���كاره الدهر، وهذه النقلة 

الح�ص���ارية ي�ص���ير اإليها القراآن الكريم ب�ص���ورة جلّية في قول���ه تعالى: { ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ       ڇ ڇ ڇ ڇ 
ولل�ص���ّنة   .

(1(
 { ڑڑ  ژ  ژ     ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

النبوي���ة الأث���ر البالغ ف���ي تدعيم وتر�ص���يخ مبداأ الأخوة وما ي�ص���تلزمه م���ن التزامات 

اجتماعية كق�صاء حوائج الإخوان واإعانتهم، قال ر�صول اهللP: »َمْن َم�َشى ِفي َعْوِن 

.
اأَِخيِه َوَمْنَفَعِتِه َفلَُه َثَواُب اْلُمَجاِهِديَن ِفي �َشِبيِل اهلل«)2)

وما انفّك �صادق اآل محمدP يو�صي بمبداأ الأخوة في مختلف الأحوال والظروف، 

ِبي َعْبِد 
َ
ْهِل اْلَجَبِل، َفَدَخْلُت َمَع���ُه َعَلى اأ

َ
َتاِني َرُج���ٌل ِمْن اأ

َ
ِد ْبِن ُم�ْص���ِلٍم، َقاَل: اأ فَع���ْن ُمَحمَّ

ي���َك ِبَتْقَوى اهلل َوِب���رِّ اأَِخيَك  و�شِ ���ِني. َفَقاَل: »اأُ ْو�صِ
َ
اهللQ، َفَق���اَل َل���ُه ِعْنَد اْلَوَداِع: اأ

ْعِطِه،  َلَك َفاأَ اْلُم�ْشِل���ِم، َواأَِح���بَّ َلُه َما ُتِحبُّ ِلَنْف�ِشَك، َواْكَرْه َلُه َما َتْكَرُه ِلَنْف�ِشَك، َواإِْن �َشاأَ

داً َفاإِنَُّه َلَك  َواإِْن َك���فَّ َعْن���َك َفاْعِر�ْص َعلَْيِه، َوَل َتَملَُّه َخْيراً َفاإِنَُّه َل َيَملُُّك، َوُكْن َلُه َع�شُ

ْن َغاَب َفاْحَفْظُه ِفي َغْيَبِتِه،  ٌد، اإِْن َوَجَد َعلَْيَك َفاَل  ُتَفاِرْقُه َحتَّى َت�ُشلَّ �َشِخيَمَتُه، َواإِ َع�شُ

.
(3(

ْدُه َوَواِزْرُه َواأَْكِرْمُه َوَلِطْفُه، َفاإِنَُّه ِمْنَك َواأَْنَت ِمْنُه« َواإِْن �َشِهَد َفاْكُنْفُه َواْْع�شُ

)))   �صورة اآل عمران، الآية: 103.

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج12، �ص286.

ْيخ الطو�صي، اأمالي، �ص98. )))  ال�صَّ



الو�س�ي� 

النبوية 

الخم�س 

في بن�ء 

الذات

الو�س�ي� 

الخم�س 

الطمع

 �صبيل الهالك

الياأ�ص عّما في 

اأيدي النا�ص

َبُه اهلل َعزَّ َوَجلَّ  دَّ
َلى ُكَميل: »اإِنَّ َر�ُشوَل اهللP اأَ ِتِه اإِ يَّ اأمير الموؤمنين يقول ِفي َو�صِ

ِميَن«. ُث اْلأََدَب اْلُمَكرَّ ُب اْلُموؤِْمِنيَن َواأَُورِّ َبِني َواأََنا اأُوؤَدِّ دَّ
َوُهَو اأَ

اآثار الطمع

 في رواية 

ر�صول اهلل

ْن �ِشْئَت َتُكْن َنِظيَرُه  ال�صتغناء باهلل: اأمير الموؤمنين Q: »ا�ْشَتْغِن ِباهلل َعمَّ

ْل َعلَى َمْن �ِشْئَت َتُكْن اأَِميَرُه«. ْف�شِ �ِشيَرُه َواأَ َواْحَتْج اإَِلى َمْن �ِشْئَت َتُكْن اأَ

الغنى الحقيقي: قال ر�صول اهلل P: »َلْي�َص الِغَنى َعْن َكْثَرِة الُعُرو�ِص اإِنَّما الِغَنى 

َغَنى النَّْف�ِص«.

ُر«. َمَع َفاإِنَُّه اْلَفْقُر اْلَحا�شِ اَك َوالطَّ التحذير من الطمع: ر�صول اهللP: »َواإِيَّ

َة اْلِحْر�ِص«. »َفاإِنَُّه َي�ُشوُب اْلَقْلَب �ِشدَّ

ْنَيا« »َوَيْخِتُم َعلَى اْلُقُلوِب ِبَطاَبِع ُحبِّ الدُّ

َئٍة َوَراأْ�ُص ُكلِّ َخِطيَئٍة« »َوُهَو ِمْفَتاُح ُكلِّ �َشيِّ

»َو�َشَبُب اإِْحَباِط ُكلِّ َح�َشَنٍة«.

الإمام علّي بن الح�صينQ: »َمْن َقِنَع ِبَما َق�َشَم اهلُل َلُه َفُهَو 

ِمْن اأَْغَنى النَّا�ِص«.

ل تعّر�ص نف�صك للمواقف الخاطئة التي ت�صطرك لالعتذار مّمن 

قد اأخطاأت بحّقهم

في الحديث: »َل َيْنَبِغي ِلْلُموؤِْمِن اأَْن ُيِذلَّ َنْف�َشُه، ُقْلُت: َما ُيِذلُّ َنْف�َشُه؟ 

َقاَل: َل َيْدُخُل ِفيَما َيْعَتِذُر ِمْنُه«.

ُفُه ِبَها َوَمْجِل�ٍص  وعن ر�صول اهلل P: »َمْن اأَْكَرَم اأََخاُه ِبَكِلَمٍة ُيلَطِّ

ْحَمِة َما  ُيْكِرُمُه ِبِه َلْم َيِزْل ِفي ِِظلِّ اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َمْمُدوداً َعلَْيِه ِباْلرَّ

َكاَن ِفي َذِلَك«.

ٍع اَلَة ُمَودِّ لِّ �صَ َو�صَ

كيف تكون �صالتك �صالة موّدع؟: عن ر�صول اهللP: »اْذُكْر الَمْوَت ِفي 

َن  اَلِتِه َلَحِريٌّ اأَْن ُيْح�شِّ ُجَل اإَِذا َذَكَر الَمْوَت ِفي �شَ اَلِتَك، َفاإِنَّ الرَّ �شَ

اَلًة َغْيَرَها« اَلَة َرُجٍل َل َيُظنُّ اأَْن ُي�َشلِّي �شَ لِّ �شَ اَلَتُه، َو�شَ �شَ

�صالة الموّدع: هي ال�صالة التي ي�صليها الإن�صان ول يظن اأن ي�صلي 

غيرها، وهي التي تكون مقرونة بالتفكير بالموت.

عالج الطمع

َواإِيَّاَك

 َوَما َتْعَتِذُر ِمْنُه

ِخيَك َما 
َ
ِحبَّ ِلأ

َ
َواأ

ُتِحبُّ ِلَنْف�ِصَك

ركيزة المنهج 

التربوي عند 

Rالمع�سومين
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نصُّ الوصية:
، َقاَل:  ���ْيخ الطو�ص���ي} في اأماليه باإ�ص���ناده اإَِلى �َص���ْعِد ْبِن ِزَياٍد اْلَعْبِديِّ روى ال�صَّ

ِبي���ِهL، َقاَل: »ِفي ِحْكَم���ِة اآِل َداُوَد: ... َيا اْبَن اآَدَم، 
َ
ٍد، َعْن اأ َثِن���ي َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ َحدَّ

َب���َح َقْلُب���َك َقا�ِشياً َواأَْنَت ِلَعَظَمِة اهلل َنا�ِشياً، َفلَْو ُكْنَت ِب���اهلل َعاِلماً، َوِبَعَظَمِتِه َعاِرفاً،  �شْ
اأَ

َلْم َتَزْل ِمْنُه َخاِئفاً...)1).

تمهيد:

اإِنَّ الكالم عن ق�صوة القلب وما توجبه من نتائج وما ترتكز عليه من اأ�صباب ودواعي 

هو كالٌم مهمٌّ للغاية؛ لما لهذه الحالة التي ت�ص���يب الإن�صان من اأثر �صلبّي في التعامل 

مع اهلل تعالى.

والمراد بق�صوة القلب: �صالبته وعدم رّقته وخ�صوعه اأمام اهلل تعالى، قال المرحوم 

.
العالمة الطباطبائي: »الق�شّي من القلوب ما ل يخ�شع لحقٍّ ول يتاأّثر برحمة«)2)

ول �صّك اأنَّ هناك ارتباطًا وثيقًا بين ق�صوة القلب وبين الُبعد عن اهلل والغفلة وعدم 

اللتفات اإلى عظمته تعالى؛ لذا فقد و�ص���ف اهلل تعالى بني اإ�ص���رائيل في كتابه باأّنهم 

را�صات الإ�صالميَّة في  و�صي، الأمالي، �ص203، المجل�ص ال�صابع، تحقيق: ق�صم الدَّ د بن الح�صن الطُّ ائفة، ُمَحمَّ ))) �صيخ الطَّ

�صر والتَّوزيع، قم. باعة والنَّ ولى 1414، ن�صر: دار الثقافة للطَّ
ُ
بعة الأ موؤ�ص�صة البعثة، الطَّ

د ح�صين، الميزان في تف�صير القراآن، ج5، �ص240، من�صورات جماعة المدّر�صين في الحوزة العلمية، قم. )))  الطباطبائي، ُمَحمَّ
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ابتل���وا بق�ص���وة القلب نتيجة كفرهم ومعا�ص���يهم وقيامهم باأعمال غير مر�ص���ية عنده 

تبارك تعالى؛ حيث يقول:

ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   }

ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

.
(1(

ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ } 

لذا ل بّد من الإ�ص���ارة اإلى الأ�ص���باب التي توجب هذا المر����ص الخطير، الَِّذي اإذا 

ابتلي به العبد ح�ص���ل على نتائج �ص���لبية اأقّلها الطرد من رحمة اهلل تبارك وتعالى، اإِلَّ 

نَّ الكالم في هذه الموعظة فعاًل عن الأ�صباب التي تقود اإَِلى هذه الخ�صلة المهلكة.
َ
اأ

أسباب قسوة القلب
تك�ص���ف الآيات القراآنية والروايات الواردة عن اأئمة الهدى �صلوات اهلل عليهم عن 

عدد من الأ�صباب الموؤدية لح�صول هذه الق�صوة لدى الإن�صان، يمكن اأن نلّخ�ص اأهّمها 

فيما يلي:

1- نقد العهد والميث�ق:

 فقد ورد في الآية المتقّدمة: { ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھھ } ؛ حيث جعلت �صبب لعنهم وجعل قلوبهم قا�صية هو نق�ص الميثاق وتخّلفهم 

عما وعدوا اهلل تعالى به.

نَّ القراآن 
َ
وهذا حكاية عن بني اإ�ص���رائيل كما تقدمت الإ�ص���ارة اإليه، ومن الوا�صح اأ

و�ص���ف في كثير م���ن الآيات بني اإ�ص���رائيل وكفرهم وقتله���م الأنبياء واإف�ص���ادهم في 

الأر�ص وغيرها من الأمور التي ا�صتهروا بها، ول يزالون.

وه���ذا الأمر ل يخت�صُّ ببني اإ�ص���رائيل، بل هو �ص���امٌل لجميع الّنا����ص ومنهم الَِّذين 

اآمنوا، فاإّن الموؤمن له عهوٌد ومواثيق مع رّبه تبارك وتعالى، ينبغي اأْن يحافظ عليها ول 

)))   �صورة المائدة، الآية: 13.
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ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ينق�ص���ها، قال تعالى: { 

 .
(1(

ڦ ڦ } 

2- طول الأمل والطمئن�ن ب�لحي�ة الدني�:

  يعتب���ر ط���ول الأمل والطمئنان بالحياة الدنيا من الأ�ص���باب الرئي�ص���ة في ق�ص���وة 

القل���ب، حيث ورد في الآية الكريمة: { ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ې ىى 
.

(2(
ائ ائ ەئ } 

كما ورد اأي�صًا في رواية الكافي عن علي بن عي�صى رفعه قال: »ِفيَما َناَجى اهلل َعزَّ 

َملَ���َك َفَيْق�ُشَو َقْلُبَك َواْلَقا�ِشي  ْنَيا اأَ ْل ِفي الدُّ َوَج���لَّ ِب���ِه ُمو�َشىQ َيا ُمو�َش���ى َل ُتَطوِّ

.
اْلَقْلِب ِمنِّي َبِعيٌد«)3)

وع���ن الإمام اأمي���ر الموؤمنينQ اأّنه ق���ال: »َل َيُطوَلنَّ َعلَْيُك���ُم الأََم���ُد َفَتْق�ُشوا 

.
ُقُلوُبُكم«)4)

نَّ الإن�ص���ان عندما يطول اأمله في هذه الدنيا ويطمئن بها وبالحياة 
َ
ومن الطبيعي اأ

فيها، ف�صوف ين�صى �صيئًا ف�صيئًا مرحلة انتقاله عنها وتركه لها، وبالتالي لن يعمل لتلك 

المرحلة ولن يتفاعل مع اأّي �ص���يء يمكن اأن ينقل قلبه اإليها؛ وذلك لأّنه تم�ّص���ك بهذا 

نَّ كّل الأ�صباب الموؤدية 
َ
العالم وعمل له وجعل اأمله منح�صرًا فيه دون �صواه. لذا نرى اأ

اإلى ق�صوة القلب والتي �صنذكرها لحقًا ت�صترك فيما بينها بهذه الم�صاألة، وهي التوّجه 

اإل���ى الدنيا وترك الآخرة؛ فقد ورد ع���ن اأمير الموؤمنينQ: »َمْن َياأُْم���ُل اأَْن َيِعي�َص 

)))   �صورة الأنفال، الآية: 27.

)))   �صورة الحديد، الآية: 16.

بعة الّثالثة 1367�ص،  د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص329، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ )))  ال�صيخ الُكَلْيني، ُمَحمَّ

دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

من�صورات جماعة  اأكبر غّفاري،  وتعليق: علي  الخ�صال، �ص622، ت�صحيح  بابويه،  بن  علّي  بن  د  ُمَحمَّ دوق،  ال�صَّ ْيخ  ال�صَّ  (((

المدر�صين في الحوزة العلمّية 1403، قم.
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���ُه َياأُْم���ُل اأَْن َيِعي����َص اأََب���داً َوَمْن َياأُْم���ُل اأَْن َيِعي�َص اأََب���داً َيْق�ُشو َقْلُب���ُه َوَيْرَغُب ِفي  َغ���داً َفاإِنَّ

.
ُه َتَباَرَك َوَتَعاَلى«)1) ْنَيا َوَيْزَهُد ِفي الَِّذي َوَعَدُه َربُّ الدُّ

والعك�ص �ص���حيح؛ ف���اإنَّ كّل ما يمكن اأن يقّلل من توّجه الإن�ص���ان اإلى الدنيا ويذّكره 

بالآخرة فهو يلّين القلب، كما ورد في و�صية الإمام اأمير الموؤمنين لبنه الح�صن عليهما 

ْرُه ِباْلِحْكَمِة  ِه ِباْلَيِقيِن َوَن���وِّ َه���اَدِة َوَق���وِّ ال�ص���الم: »اأَْحِي َقْلَب���َك ِباْلَمْوِعَظ���ِة َواأَِمْتُه ِبالزَّ

.
َوَذّلْل�ه ِبِذْكِر اْلَمْوِت«)2)

ولهذه الآية المتقدمة ق�ص���ة جميلة ح�صلت مع الف�صيل بن عيا�ص، ل باأ�ص بنقلها 

نَّ هذه الآية القراآنّية التي ذكرناها 
َ
في المقام؛ حيث ينقل �صاحب �صفينة البحار كيف اأ

قد ا�صتقّرت في اأعماق وجوده فاأّثرت في روحه، ومحت برنامج �صنين طويلة من القتل 

والنهب والإغارة، فتاب و�ص���ار في �ص���ّف اأولياء اهلل والمقّربين في فناء ح�صرته، وله 

حالت ومقامات وكرامات �ص���ارت �ص���بب عبرة اأهل زمانه، وقد جعله ك�ص���ف الحجب 

الظلمانّية ثّم النورانّية في زمرة العرفاء ال�صامين الأجاّلء.

يقول: كان في اأّول اأمره يقطع الطريق بين اأِبيَوْرد و�َصَرْخ�ص، وكانت القوافل تعاني 

ين. ع�صق جاريًة، فبينما كان يرتقي الجدران اإليها �صمع تاليًا يتلو: منه الأمرَّ

 .
(3(

{ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ } 
فقال والدموع تنحدر من ماآقيه: اآَن، اآَن، اآن واهلل.

فرج���ع واأوى اإلى خرب���ة، فاإذا فيها رفقة، فقال بع�ص���هم: نرتحل. وقال بع�ص���هم: 

حتى ُن�صبح؛ فاإّن ف�صياًل على الطريق يقطع علينا، فاأخبرهم الف�صيل بتوبته واآمنهم، 

وقال: اذهبوا في اأمان اهلل ل باأ�ص عليكم.

ثّم التحق الف�ص���يل من هناك ب�ص���حبة الإمام ال�ص���ادق عليه  ال�ص���الم، و�صار من 

 ،Rالمحّدث النوري، الميرزا ح�صين، م�صتدرك الو�صائل وم�صتنبط الم�صائل، ج2، �ص106، ن�صر: موؤ�ص�صة اآل البيت  (((

ولى 1408، بيروت.
ُ
الطبعة الأ

)))  ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ص336، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�صة.

)))   �صورة الحديد، الآية: 16.
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ثي���ن عنه، يذكره جمي���ع الكبار بالوثاق���ة والعدالة ويعّدون  ���ه المحدِّ اأ�ص���حابه وخوا�صّ

.
(1(

رواياته معتبرة

وهذه الق�ص���ة تعطي الإن�صان اأماًل في اأّنه مهما ق�صا قلبه، فاإّن اهلل تعالى يمكن اأن 

يمنحه اأمورًا في بع�ص الأحيان تلّين له هذا القلب القا�صي، فاإن ا�صتجاب لها نجا، واإل 

عاد اإلى ما كان عليه من الق�ص���وة والبعد عن اهلل، وهذا ما ت�صير اإليه الرواية النبوية: 

.
ُدوا َلَها «)2) اِم َدْهِرُكْم َنَفَحاٍت اأََل َفَتَر�شَّ يَّ

»اإِنَّ هلِل ِفي اأَ

3 -  كثرة الذنوب:

من اأ�ص���باب ق�صوة القلب كثرة الذنوب، فقد ورد عن الإمام عليQ: »ما جّفت 

.
الدموع اإل لق�شوة القلوب، وما ق�شت القلوب اإل لكثرة الذنوب«)3)

وع���ن ر�ص���ول اهللP: »ثالث���ة يق�شي���ن القل���ب: ا�شتماع الله���و، وطل���ب ال�شيد، 

.
واإتيان باب ال�شلطان«)4)

والمراد با�ص���تماع اللهو هو ا�صتماع الغناء والمو�صيقى، والتي �صارت �صائعة و�صهلة 

المنال في ع�صرنا هذا، حتى اأنت ترى الكثير من النا�ص المت�صرعين يت�صاهلون بهذه 

الأمور، ول يرون لها اأي اأثر على حياتهم الدينية وال�صلوكية. لكن الأثر يظهر في قلب 

هذا الم�صكين، وينعك�ص على �صلوكه وعبادته، في�صكو من عدم التوّجه في العبادة ومن 

قّلة التفاعل مع الدعاء، ومن جفاف الدمعة من خ�ص���ية اهلل، فهذه كلها نتائج طبيعية 

لتلك المعا�صي التي يبتلى بها الإن�صان دون اأن ي�صعر اأو يدري.

واأي�ص���ًا ورد عن ر�ص���ول اهللP: »ت���رك العبادة يق�ّشي القلب، ت���رك الذكر يميت 

.
النف�ص«)5)

)))   نقاًل عن كتاب ملكوت القراآن، ج3، �ص219.

)))  ابن اأبي جمهور الإح�صائي، محمد بن علي، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، ج1، �ص296، تحقيق: مجتبى 

ولى 1403ه�.
ُ
العراقي، مطبعة �صيد ال�صهداء، قم، الطبعة الأ

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج16، �ص25، باب تحريم ق�صوة القلب.

)))  ال�صيد البروجردي، ج17، �ص206، باب تحريم ا�صتماع الغناء والمالهي.

)))  الري �صهري، ميزان الحكمة، ج3، �ص2612.
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ومن الوا�ص���ح اأن ترك العبادة وا�صتماع اللهو وطلب ال�ص���يد واإتيان باب ال�صلطان 

الت���ي وردت ف���ي الروايتين الأخيرتين ت�ص���ترك جميع���ًا في اأنها معا�ص���ي، اإذ كل ترك 

للواج���ب ح���رام ويعد مع�ص���ية، وك���ذا ينبغ���ي اأن يك���ون الحال في �ص���ائر المعا�ص���ي 

والمحرمات الأخرى.

4 -  كثرة الكالم بغير ذكر اهلل:

 فقد ورد عن ر�ص���ول اهللP: »ل تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل، فاإن كثرة الكالم 

.
بغير ذكر اهلل ق�شوة القلب، اإن اأبعد النا�ص من اهلل القلب القا�شي«)1)

وع���ن عمرو بن جميع عن اأبي عبد اهللQ قال: كان الم�ص���يحQ يقول: »ل 

تكثروا الكالم في غير ذكر اهلل، فاإن الذين يكثرون الكالم في غير ذكر اهلل قا�شية 

.
قلوبهم ولكن ل يعلمون«)2)

والحديث عن كثرة الكالم ذو ف�صول، لكن نق�صر النظر فيه على هذه الخ�صو�صية 

التي ُيق�ص���ي فيها قلَب الإن�ص���ان ويبعده عن اهلل تعالى، فاإن الكالم في اأي �ص���يء كان 

وح���ول اأي اأم���ر؛ فاإما اأن يكون باطاًل فهذا بنف�ص���ه مبعد عن اهلل ومق����صٍ للقلب. واإما 

اأن يكون لغوًا ل فائدة فيه ول طائل منه، فيكون �ص���اغاًل لالإن�ص���ان عن اهلل وعن ذكره 

ع���ز وجل. واإم���ا اأن يكون حقًا وفي محّله فهذا هو الذي يكون ذكرًا، ول يتنافى مع رقة 

القلب، لذا فقد ا�صتثناه النبي في الرواية بقوله »بغير ذكر اهلل«.

5 - اأكل الم�ل الحرام:

 فقد ورد اأن الإمام الح�ص���ينQ قام يوم عا�ص���وراء لمخاطبة اأهل الكوفة، فلم 

ين�صتوا له، فكّلمهم وفيما قال لهم: »... كّلكم عا�ٍص لأمري غير م�شتمع قولي، فقد 

.
ُملئْت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم، ويلكم األ تن�شتون؟ األ ت�شمعون؟«)3)

)))  الحر العاملي، و�صائل ال�صيعة، ج8، �ص536، باب وجوب حفظ الل�صان.

)))   م. ن، ج12، �ص196، باب كراهة كثرة الكالم.

)))  العالمة المجل�صي، بحار الأنوار، ج54، �ص8.
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 اإذ اأكل المال الحرام له الكثير من الآثار والكثير من التبعات التي ل تحمد عقباها، 

وتبقي الإن�ص���ان رهنًا به���ا اإلى يوم القيامة. ولعل الكالم عن تاأثيره على ق�ص���وة القلب 

ب�صيط بالقيا�ص اإلى تلك الآثار الأخروية التي قد ل يطيق الإن�صان �صماعها ف�صاًل عن 

تحملها؛ كالآية التي تتحدث عن اأكل مال الأيتام: { ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

.
(1(

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک } 

ولع���ل اأكث���ر ما نبتلى ب���ه في مجتمعنا م���ن اأكل المال الحرام ه���و الربا والتعامل 

مع البنوك وال�ص���ركات الم�صاهمة التي تعطي ربا ت�ص���ميه )اأرباحًا(، فاإن هذا المال 

اإذا نبت عليه لحمي ودمي ف�ص���وف يترك اآثارًا كبيرة في �ص���لوكي وروحيتي ل تمحى 

ب�صهولة.

كم���ا اأن الكثير م���ن النا�ص ُيبتلون بع���دم دفع حقوق النا�ص الت���ي عليهم، وحقوق 

اهلل تعالى التي في ذمتهم، في�صير مالهم مختلطًا بمال غيرهم وهو ما يعطي الأثر 

ذاته.

)))  �صورة الن�صاء، الآية: 10.



ق�سوة 

القلب

اآثار 

ق�صوة القلب

والمراد بق�صوة القلب: �شالبته وعدم رّقته وخ�شوعه اأمام اهلل تعالى.

عدم الخ�صوع للحق: الق�صّي من القلوب ما ل يخ�صع لحقٍّ ول يتاأّثر برحمة.

البعد عن اهلل: »َواْلَقا�ِشي اْلَقْلِب ِمنِّي َبِعيٌد«.

َبَح َقْلُبَك َقا�ِشياً َواأَْنَت ِلَعَظَمِة اهلل َنا�ِشياً«. ن�صيان الخالق: »َيا اْبَن اآَدَم، اأَ�شْ

ِهْم ميثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم وَجَعْلنا ُقُلوَبُهْم قا�ِشَية}. نقد العهد والميثاق: {َفِبما َنْق�شِ

طول الأمل: اأمير الموؤمنينQاأّنه قال: »َل َيُطوَلنَّ َعلَْيُكُم الأََمُد َفَتْق�ُشوا ُقُلوُبُكم«.

كثرة الكالم بغير ذكر اهلل: ر�صول اهللQ:»ل تكثروا الكالم بغير ذكر اهلل، فاإن كثرة 

الكالم بغير ذكر اهلل ق�شوة القلب«.

الذنوب: الإمام عليQ: »ما جّفت الدموع اإل لق�شوة القلوب،  وما ق�شت القلوب اإل لكثرة الذنوب«.

اأكل المال الحرام: الإمام الح�صينQ:»...فقد ُملئْت بطونكم من الحرام، وطبع 

على قلوبكم...«.

ق�شوة القلب

ق�سة الف�سيل بن عي��س

ين. ع�صق جاريًة، فبينما  كان في اأّول اأمره يقطع الطريق بين اأِبيَوْرد و�َصَرْخ�ص، وكانت القوافل تعاني منه الأمرَّ

كان يرتقي الجدران اإليها �ص���مع تاليًا يتلو:{اأَلْم َياأِن ِللَِّذيَن َءاَمُنوا اأن َتْخ�َشَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اهلِل وَما َنَزَل ِمَن 

 .{ اْلَحقِّ

فق���ال والدم���وع تنحدر من ماآقي���ه: اآَن، اآَن، اآن واهلل. فرجع واأوى اإلى خربة، فاإذا فيها رفقة، فقال بع�ص���هم: 

نرتحل. وقال بع�صهم: حتى ُن�صبح؛ فاإّن ف�صياًل على الطريق يقطع علينا، فاأخبرهم الف�صيل بتوبته واآمنهم، 

 ،Q وق���ال: اذهب���وا في اأمان اهلل ل باأ�ص عليكم. ثّم التحق الف�ص���يل من هناك ب�ص���حبة الإمام ال�ص���ادق

ثين عنه، يذكره جميع الكبار بالوثاقة والعدالة ويعّدون رواياته معتبرة.  ه المحدِّ و�صار من اأ�صحابه وخوا�صّ

اأ�شباب 

ق�شوة 

القلب
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نيا العمل في الدُّ

XX.الموازنة بين الدنيا واآلخرة
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نصُّ الوصية:
ِب���ي َعْب���ِد اهللQ َق���اَل: َق���اَل ِعي�َص���ى اْب���ُن 

َ
ورد ف���ي الكاف���ي ال�ص���ريف َع���ْن اأ

ْنَي���ا َواأَْنُت���ْم ُتْرَزُقوَن ِفيَه���ا ِبَغْيِر َعَمٍل َوَل َتْعَمُل���وَن ِلاْلآِخَرِة  َمْرَيَمQ:»َتْعَمُل���وَن ِللدُّ

.
َواأَْنُتْم َل ُتْرَزُقوَن ِفيَها اإِلَّ ِباْلَعَمِل ...«)1)

ْنَيا َقِد اْرَتَحلَْت  ِبي َجْعَفٍرQ َقاَل َقاَل َعِليُّ ْبُن اْلُح�َص���ْيِنQ: » اإِنَّ الدُّ
َ
و َعْن اأ

ُمْدِب���َرًة واإِنَّ الآِخ���َرَة َق���ِد اْرَتَحلَْت ُمْقِبلًَة وِلُكلِّ َواِح���َدٍة ِمْنُهَما َبُنوَن َفُكوُن���وا ِمْن اأَْبَناِء 

اِغِبيَن  ْنَيا الرَّ اِهِديَن ِف���ي الدُّ َل وُكوُنوا ِمَن الزَّ ْنَي���ا اأَ الآِخ���َرِة وَل َتُكوُن���وا ِمْن اأَْبَناِء الدُّ

َراَب ِفَرا�شاً واْلَماَء  ْنَيا اتََّخُذوا الأَْر�َص ِب�َشاطاً والتُّ اِهِديَن ِفي الدُّ ِفي الآِخَرِة اأََل اإِنَّ الزَّ

 .
(2(

ْنَيا َتْقِري�شاً« وا ِمَن الدُّ �شُ ِطيباً وُقرِّ

الموازنة بين الدنيا واآلخرة
اإن م���ن غرائ���ب الإن�ص���ان رغم ما يحمل من ق���وة عقل وفكر انه يعط���ل تفكيره في 

الآخرة وعمله لها، وي�صتغرق في الدنيا فكرًا وعماًل، مع اأن الدنيا فانية والآخرة باقية، 

وبالح�صابات المنطقية التفكير والعمل للدائم اأولى منهما للزائل.

بعة الّثالثة 1367�ص،  د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص319، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ )))  ال�صيخ الُكَلْيني، ُمَحمَّ

دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران.

)))   م. ن، الكافي، ج2، �ص132. 
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 ولي����ص معنى ذلك اأن الدين الإ�ص���المي يمنع التفكي���ر والعمل للدنيا ، كال فالدين 

الإ�صالمي متوازن يحث على العتدال في كل �صيء ، فهو دين العتدال.

يقول تعالى: {... ىئ ىئ  ىئ ی ی ی ی جئ ٱ ٻ 

.
(1(

ٻٻ ...} 
فنالحظ اأن الآية الكريمة تقول لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، وهي وا�ص���حة 

فيما قلناه من التوازن الإ�صالمي.

ۇئ  ۇئ   وئ  ەئوئ  ەئ    ائ  ائ  ى    ى   ...} تعال���ى:  ويق���ول 

.
(2(

ۆئ ۆئۈئ...}

روي ع���ن الإم���ام الح�ص���نQ: »اعمل لدني����اك كاأن����ك تعي�ص اأب����داً ، واعمل 

لآخرت����ك كاأنك تم����وت غ����دا«)3). يقول المولى �ص���الح المازندراني}: قال اهلل 

 ، ولأهل الآخرة: 
(4(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ }  تعال���ى لأهل الدنيا: { 

نَّها تنال بدونه، وترك 
َ
؛ فطلب العمل للدنيا مع اأ

(5(
{مئ ىئ يئ جب حب خب} 

نَّها ل تن���ال اإِلَّ به، دّل على نق�ص الإيم���ان، واأّنه مجّرد التقّول 
َ
العم���ل لالآخرة مع اأ

بالل�صان.

وق���د خاطب الم�ص���يحQ بقوله: )َوْيَلُكْم ُعَلَماَء �َص���ْوٍء(: علم���اء الدين بالنداء، 

وذّمه���م بت���رك العمل بعلومه���م توّقع الأجر اإن���كارًا لذلك، وحّثهم عل���ى العمل بقوله: 

. ْن ُيْقَبَل َعَمُلُه(، اإْن خيرًا فخيٌر واإْن �صرًا ف�صرٌّ
َ
)ُيو�ِصُك َربُّ اْلَعَمِل اأ

ْنَيا اإَِلى ُظْلَمِة اْلَقْبِر(: فيجدوا ما كانوا فيه من  ���يِق الدُّ ْن ُيْخَرُجوا ِمْن �صِ
َ
)َوُيو�ِص���ُك اأ

نيا؛ لقّلة مّدتها و�ص���رعة زوال �ص���ّدتها،  خير و�ص���ّر حا�ص���رًا، وفيه ترغيٌب ف���ي ترك الدُّ

)))   �صورة البقرة، الآيتان: 219 - 220.

)))   �صورة الق�ص�ص، الآية: 77.

)))   الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج1، �ص146.

)))   �صورة هود، الآية:6.

)))   �صورة النجم، الآية: 39.
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وتحري�ٌص على العمل لما بعدها، والأعمال ال�صالحة اأنواٌر تدفع ظلمات القبر والقيامة.

ْهِل اْلِعْلِم َمْن ُهَو ِفي َم�ِص���يِرِه اإَِلى اآِخَرِتِه َوُهَو ُمْقِبٌل َعَلى ُدْنَياُه َوَما 
َ
)َكْيَف َيُكوُن ِمْن اأ

نيا واأعمالها المطلوب منها متاعها؛ وما  ا َيْنَفُعُه(: ما ي�ص���ّره الدُّ َحبُّ اإَِلْيِه ِممَّ
َ
ُه اأ ���رُّ َي�صُ

ينفع���ه الآخرة واأعمالها الم�ص���تلزمة رفي���ع درجاتها، ومن اأدبر عن الثان���ي واأقبل اإَِلى 

الأّول، واأحّب الّدنيا وال�صتكثار منها، و�صحبة اأهلها للجاه والمال، فلي�ص بعالٍم؛ واإّنما 

العال���م من عرف اهلل وعظمت���ه وعّزه وقهره وغلبته ودينه وكتابه و�ص���نته وبعثه؛ ذلك 

 وهو اّلذي 
ّ

عل���ى الورع والتقوى والزهد ف���ي الدنيا، ودوام الهيبة والخ�ص���ية والعمل هلل

.
(1(

 تعالى بقوله: { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې } 
ّ

و�صفه اهلل

نيا الملعونة ودنيا البالغ الدُّ
.

ْنَيا ُدْنَياَءاِن ُدْنَيا َباَلٌغ َوُدْنَيا َمْلُعوَنٌة«)2) في الحديث عن الإِمام ال�صجادQ: »الدُّ

ْنَيا َداُر  ِبي َعْبِد اهللQ َقاَل: »ِفي ُمَناَجاِة ُمو�َشىQ َيا ُمو�َشى اإِنَّ الدُّ
َ
وَع���ْن اأ

لَّ َما َكاَن  ُعُقوَب���ٍة َعاَقْب���ُت ِفيَه���ا اآَدَم ِعْنَد َخِطيَئِت���ِه َوَجَعْلُتَها َمْلُعوَنًة َمْلُعوٌن َم���ا ِفيَها اإِ

.
ِفيَها ِلي«)3)

هذا معياٌر كامٌل للّدنيا الملعونة وغيرها، فكّل ما كان في الّدنيا ويوجب القرب اإلى 

اهلل تعال���ى من المعارف والعلوم الحقة والطاعات وما يتو�ص���ل به اإليها من المعي�ص���ة 

بقدر ال�صرورة والكفاف، فهي من الآخرة ولي�صت من الّدنيا، وكّل ما ي�صير �صببًا للبعد 

عن اهلل وال�صتغال عن ذكره، ويلهي عن درجات الآخرة وكمالتها، ولي�ص الغر�ص فيه 

القرب منه تعالى والو�صول اإلى ر�صاه فهي الدنيا الملعونة.

قيل: ما يقع في الدنيا من الأعمال اأربعة اأق�صام:

الأول: ما يكون ظاهره وباطنه هلل، كالطاعات والخيرات الخال�صة.

الطبعة  ال�صعراني،  الح�صن  اأبو  الكافي، ج9، �ص330، تحقيق:  �صول 
ُ
اأ �صرح  المازندراني، محمد �صالح،  المولى  انظر:    (((

الأولى 1382ه�، ن�صر: المكتبة الإ�صالمية، طهران.

)))  م. ن، �ص317.

)))  م. ن.
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الثان���ي: م���ا يكون ظاهره وباطنه للدنيا، كالمعا�ص���ي وكثير من المباحات اأي�ص���ًا؛ 

لأّنها مبدء البطر والغفلة.

الثالث: ما يكون ظاهره هلل وباطنه للّدنيا، كالأعمال الريائية.

الراب���ع: عك����ص الثالث، كطلب الكفاف لحف���ظ بقاء البدن، والق���وة على العبادة، 

.
(1(

وتكميل النف�ص بالعلم والعمل

خطورة حب الدنيا وعالجه
اإن الإقب���ال على الدنيا وال�ص���تغراق فيها يوؤدي بالإن�ص���ان اإل���ى النزلق في وحول 

ِبي َعْب���ِد اهللQ َق���اَل: »َراأْ����ُص ُكلِّ َخِطيَئ���ٍة ُحبُّ 
َ
الأخط���اء والمعا�ص���ي، ورد َع���ْن اأ

؛ وذلك لأّن خ�ص���ال ال�ص���ّر مطوية في حّب الّدنيا وكل ذمائم القوة ال�صهوية 
ْنَيا«)2) الدُّ

والغ�ص���بية مندرجة في الميل اإليها؛ ولذا قال اهلل عز وجل: {گ ڳ            ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
.

(3(
ھ } 

و يمكن التخّل�ص من حّب الدنيا باأمور :

 العلم بمقابحها ومنافع الآخرة وت�شفية النف�ص وتعديل القوتين: 1-

 :Pَقاَل: َقاَل َر�ُص���وُل اهلل Qِبي َعْبِد اهلل
َ
جاء في الكافي في ال�ص���حيح عن اأ

ْتَبَع َب�َشَرُه َما ِفي  ْنَيا َوَمْن اأَ َعْت َنْف�ُش���ُه َح�َشَراٍت َعلَى الدُّ »َم���ْن َل���ْم َيَتَعزَّ ِبَعَزاِء اهلل َتَقطَّ

ُه َوَلْم ُي�ْشَف َغْيُظُه َوَمْن َلْم َيَر هلِل َع���زَّ َوَجلَّ َعلَْيِه ِنْعَمًة اإِلَّ ِفي  اأَْي���ِدي النَّا����ِص َكُث���َر َهمُّ

 .
(4(

َر َعَمُلُه َوَدَنا َعَذاُبُه« ْو َمْلَب�ٍص َفَقْد َق�شُ َمْطَعٍم اأَْو َم�ْشَرٍب اأَ

)))  العالمة المجل�صي، مراآة العقول في �صرح اأخبار الر�صول، ج10، �ص235.

)))   م. ن، �ص315.

د ها�صم  يِّ )))  العالمة المجل�صي، محمد باقر، مراآة العقول في �صرح اأخبار اآل الر�صول، ج10، �ص228، ت�صحيح وتحقيق: ال�صَّ

ر�صولي، ن�صر: دار الكتب الإ�صالمية، الطبعة الثانية 1404، طهران.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص316.
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 .
(1(

وروي عن ر�صول اهللP: الدنيا دار من ل دار له ولها يجمع من ل عقل له«

ال�شبر على الباليا وما فات من الدنيا: 2- 

والحا�ص���ل اأّن���ه من لم ي�ص���بر على ما فاته م���ن الدنيا وعلى الباليا التي ت�ص���يبه 

فيها بما �ص���اله اهلل في قول���ه: { ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ 

، و�ص���ائر الآيات الواردة في ذم الدنيا وفنائها، ومدح الر�صا 
(2(

ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ   }
بق�ص���ائه تعالى؛ تقّطعت نف�ص���ه للح�صرات على الم�ص���ائب، وعلى ما فاته من الدنيا، 

وربما يح�صل الح�صرات على ما يح�صل له عند الموت من مفارقتها.

عدم النظر اإلى اأهل الترف: 3- 

ا�ِص(،اأْي: نظر اإلى من هو فوقه من اأهل الدنيا،  ْيِدي النَّ
َ
���َرُه َما ِفي اأ ْتَبَع َب�صَ

َ
)َوَمْن اأ

وما في اأيديهم من نعيمها وزبرجها نظر رغبة وتح�ّصر وتمن)َكُثَر َهّمُه(؛ لعدم تي�ّصرها 

له، فيغتاظ لذلك ويح�ص���دهم عليها، ول يمكنه �ص���فاء غيظه، اإّل باأْن يح�ص���ل له اأكثر 

ِمّما في اأيديهم، اأو ي�ص���لب اهلل عنهم جميع ذلك، ول يتي�ص���ر له �صيء من الأمرين،فال 

ي�صفي غيظه اأبدًا ول يتهّناأ له العي�ص.

لذلك عليه اأن ينظر اإلى من هو دونه دنيويًا حتى يقنع ول يح�ص���د، ورد عن المام 

الر�صاQ: »انظر اإلى من هو دونك في المقدرة ، ول تنظر اإلى من هو فوقك ، 

 .
(3(

فاإن ذلك اأقنع لك، واأحرى اأن ت�شتوجب زيادة«

اأن ينظر اإلى النعم الإلهية غير الظاهرة: 4- 

ْو َمْلَب�ٍص(،اأْي: َمْن 
َ

ْو َم�ْص���َرٍب اأ
َ
)َوَم���ْن َل���ْم َيَر هلِل َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه ِنْعَم���ًة اإِلَّ ِفي َمْطَعٍم اأ

نَّ نعم���ة اهلل عليه منح�ص���رة ف���ي هذه النع���م الظاهرة كالمطعم والم�ص���رب 
َ
توّه���م اأ

والم�ص���كن واأمثالها فاإذا فقدها اأو �ص���يئًا منها ظّن اأّنه لي�ص هلل عليه نعمة، فال ين�صط 

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص129

)))   �صورة البقرة، الآيتان: 155 � 156.

)))   القمي، علي بن بابويه، فقه الر�صا،�ص356.
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في طاعة اهلل، واإْن عمل �ص���يئًا مع هذه العقيدة الفا�صدة وعدم معرفة منعمه ل ينفعه 

ول يتقّبل منه، فيكون عمله قا�ص���رًا وعذابه دانيًا؛ لأنَّ هذه النعم الظاهرة حقيرة في 

جن���ب نعم اهلل العظيمة عليه من الإيمان والهداي���ة والتوفيق والعقل والقوى الظاهرة 

والباطنة، وال�ص���حة ودفع �ص���ّر الأعادي وغيرها مما ل يح�ص���ى، واإن اأردت اأن تعرف 

نعم اهلل عليك فاغم�ص عينيك.

نَّ من لم ي�ص���بر اأو لم يح�صن ال�صبر وال�ص���لوة على ما رزقه اهلل من 
َ
والحا�ص���ل: اأ

الدنيا، بل اأراد الزيادة في المال والجاه ِمّما لم يرزقه اإياه تقطعت نف�ص���ه ح�ص���رة بعد 

ن فاق عليه في العي�ص، فهو لم يزل يتبع ب�صره ما  ح�صرة على ما يراه في يدي غيره ِممَّ

في اأيدي النا�ص، ومن اّتبع ب�صره ما في اأيدي النا�ص كثر هّمه، ولم ي�صَف غيظه، فهو 

نيا، واإّنما يكون كذلك من ل يوؤمن بالآخرة، ومن لم  نَّ هلل عليه نعمة اإِلَّ نعم الدُّ
َ
لم يَر اأ

يوقن بالآخرة ق�ص���ر عمله، واإذ لي�ص له من الدنيا اإِلَّ قليل بزعمه، مع �صدة طمعه في 

الدنيا وزينتها فقد دنا عذابه؛ نعوذ باهلل من ذلك.

ومن�صاأ ذلك كّله الجهل و�صعف الإيمان. واأي�صًا لّما كان عمل اأكثر النا�ص على قدر 

ما يرون من نعم اهلل عليهم عاجاًل واآجاًل، ل جرم َمْن لم يَر من النعم عليه اإِلَّ القليل، 

فال ي�صدر عنه من العمل اإِلَّ القليل، وهذا يوجب ق�صور العمل ودنّو العذاب.

مثل الحريص على الدنيا كمثل دودة القّز
ُبو َجْعَفٍرQ: »َمَث���ُل اْلَحِري�ِص 

َ
ِبي َعْبِد اهللQ َق���اَل: َقاَل اأ

َ
ف���ي الكافي َعْن اأ

ْبَعَد َلَها  ْنَي���ا َمَث���ُل ُدوَدِة اْلَق���زِّ ُكلََّم���ا اْزَداَدْت ِم���َن اْلَق���زِّ َعلَ���ى َنْف�ِشَه���ا َلّف���اً َكاَن اأَ َعلَ���ى الدُّ

ِم���َن اْلُخ���ُروِج َحتَّى َتُم���وَت َغّماً َوَق���اَل اأَُبو َعْب���ِد اهللQ: اأَْغَنى اْلِغَنى َم���ْن َلْم َيُكْن 

ِلْلِحْر�ِص اأَ�ِشيراً َوَقاَل َل ُت�ْشِعُروا ُقُلوَبُكُم اِل�ْشِتَغاَل ِبَما َقْد َفاَت َفَت�ْشَغُلوا اأَْذَهاَنُكْم َعِن 

اِل�ْشِتْعَداِد ِلَما َلْم َياأِْت«)1)

فاأغن���ى الغنى يكون بترك الحر����ص، ولي�ص بكثرة المال؛ فاإّن الحري�ص كّلما ازداد 

)))  القمي، فقه الر�صا، �ص 356.
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ن ل مال له. ماله، ا�صتّد حر�صه، فيكون اأفقر واأحوج ِممَّ

وقد اأن�صد بع�صهم في التمثيل بدودة القّز:

حياِت���ِه ط���وَل  الم���رَء  نَّ 
َ
اأ ت���َر  َل���ْم 

َ
اأ
 

ينا�صجه ي���زال  ل  م��ا  ع��ل��ى  ح��ري�����صٌ 

دائم���ًا ين�ص���ج  الق���ّز  ك���دود 
 

نا�صجه ه��و  م��ا  و���ص��ط  غ��ّم��ًا  فيهلك 

ِه  ْكَبُر َهمِّ ْنَيا اأَ ْم�َشى َوالدُّ َبَح َواأَ �شْ ِبي َعْبِد اهللQ، َقاَل: »َمْن اأَ
َ
وف���ي الكافي َعْن اأ

ْنَيا اإِلَّ َما َق�َشَم اهلل َلُه  َجَعَل اهلُل َتَعاَلى اْلَفْقَر َبْيَن َعْيَنْيِه َو�َشتََّت اأَْمَرُه َوَلْم َيَنْل ِمَن الدُّ

.
(1(

ْمَرُه« ِه َجَعَل اهلُل اْلِغَنى ِفي َقْلِبِه َوَجَمَع َلُه اأَ ْكَبُر َهمِّ َبَح َواأَْم�َشى َواْلآِخَرُة اأَ �شْ
َوَمْن اأَ

وذل���ك لأّنه كلما يح�ص���ل له من الّدنيا يزيد حر�ص���ه بقدر ذل���ك، فيزيد احتياجه 

وفقره،لعدم قناعته التي هي كنز ل يفنى، اأما الحر�ص فهو ح�صرة ل تفنى.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج 2، �ص 319.



العمل 

في

 الدنيا

يَبَك  اَر اْلآَِخَرَة َوَل َتْن�َص َن�صِ  الدَّ
ُ
ال�صتفادة من الدنيا: {َواْبَتِغ ِفيَما اآََتاَك اهلل

ْنَيا} ِمَن الدُّ

العمل للدنيا والآخرة: الإمام الح�صنQ:»اعمل لدنياك كاأنك تعي�ص 

اأبداً، واعمل لآخرتك كاأنك تموت غداً«.

دنيا البالغ: وهي الدنيا التي تقّرب الإن�صان من اهلل تعالى ويكون عمله هلل.

الدنيا الملعونة: وهي الدنيا التي تبّعد الإن�صان عن اهلل تعالى وتجّره نحوها.

الإ�صالم يوازن

  بين الدنيا والآخرة

اأق�صام الدنيا

الآثار 

ال�صلبية 

لحب الدنيا

ْنَيا َمَثُل  ُبو َجْعَفٍرQ: »َمَثُل اْلَحِري�ِص َعلَى الدُّ
َ
ِبي َعْبِد اهللQ َقاَل: َقاَل اأ

َ
َعْن اأ

ُدوَدِة اْلَق���زِّ ُكلََّم���ا اْزَداَدْت ِم���َن اْلَقزِّ َعلَى َنْف�ِشَها َلّف���اً َكاَن اأَْبَعَد َلَها ِمَن اْلُخُروِج َحتَّى 

ْغَن���ى اْلِغَنى َمْن َل���ْم َيُكْن ِلْلِحْر����صِ اأَ�ِشيراً  َتُم���وَت َغّم���اً َوَق���اَل اأَُب���و َعْبِد اهللQ: اأَ

َوَق���اَل َل ُت�ْشِع���ُروا ُقُلوَبُكُم اِل�ْشِتَغاَل ِبَما َقْد َفاَت َفَت�ْشَغُل���وا اأَْذَهاَنُكْم َعِن اِل�ْشِتْعَداِد 

ِلَما َلْم َياأِْت«.

الحر�س 

على الدني�

ما هو حب الدنيا؟ هو الإقبال على الدنيا وال�صتغراق والنغما�ص فيها

ْنيا ُنوؤِْتِه ِمْنهاَوما َلُه ِفي  ل ن�صيب له في الآخرة: َوَمْن كاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّ

يٍب. اْلآِخَرِة ِمْن َن�صِ

ْنَيا«. ِبي َعْبِد اهللQ َقاَل: »َراأْ�ُص ُكلِّ َخِطيَئٍة ُحبُّ الدُّ
َ
م�صدر كل خطيئة: اأ

العلم بقبائحها: ر�صول اهللP: الدنيا دار من ل دار له ولها يجمع من ل عقل له«.

عدم النظر لأهل الترف: عن الإمام الر�صا:»انظر اإلى من هو دونك في المقدرة، 

ول تنظر اإلى من هو فوقك«.

ا اإَِلْيِه  ا هلِلِ َواإِنَّ نَّ يَبٌة َقاُلوا اإِ اَبْتُهْم ُم�صِ �صَ
َ
ِذيَن اإَِذا اأ اِبِريَن * الَّ ِر ال�صَّ َب�صِّ

َ
ال�صبر: {... 

َراِجُعوَن}

وا ِنْعَمَة اهلِل َل  ْن َتُعدُّ ْلُتُموُه َواإِ
َ
النظر اإلى نعم اهلل تعالى: {َواآََتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما �َصاأ

اٌر}. ْن�َصاَن َلَظُلوٌم َكفَّ وَها اإِنَّ اْلإِ ُتْح�صُ

اأ�صاليب التخل�ص 

من حّب الدنيا

حب 

الدنيا
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نصُّ الوصية:
P، َفَقاَل َلُه: َي���ا َر�ُشوَل اهلل  ِب���يَّ َق���اَل الإمام ال�ص���ادقQ: »اإِنَّ َرُج���اًل اأََتى النَّ

ْيُتَك! � َحتَّى َقاَل َلُه  ْن اأََنا اأَْو�شَ ِني َفَقاَل َلُه َر�ُشوُل اهللP: َفَهْل اأَْنَت ُم�ْشَتْو�ٍص ، اإِ اأَْو�شِ

 :Pُجُل: َنَعْم، َيا َر�ُشوَل اهلل. َفَقاَل َلُه َر�ُشوُل اهلل َذِلَك َثاَلثاً � َوِفي ُكلَِّها َيُقوُل َلُه الرَّ

ْن َيُك  ِه؛ َواإِ ْمٍر َفَتَدبَّْر َعاِقَبَتهُ ؛ َفاإِْن َيُك ُر�ْشداً َفاْم�شِ ي���َك، اإَِذا اأَْنَت َهَمْمَت ِباأَ ���ي اأُو�شِ َفاإِنِّ

.
َغّياً َفاْنَتِه َعْنُه«)1)

أَهميّة الوصيّة
للو�ص���ّية دوٌر مهمٌّ في ترِتيب اأولوّياِت الإن�صان الموؤمن، فهي تحّدد له الّتجاه اّلذي 

يجب عليه اأن َيبقى متوّجهًا ناحيته، فال َيغفل بطول الأمل، فين�ص���ى الآخرة، ول ي�صيع 

باّتباع الهوى، في�صّل عن الطريق.

حيح  لأجل هذا كان طلب ال�ص���ائل الو�ص���ّية من الّنبّيP؛ فقد َعَرَف الّطريق ال�صّ

المو�صل لتحقيق الغاية الأ�صلّية لوجوده، ومن خالل الو�صّية �صي�صُل اإلى هدفه ب�صكل 

اأ�صرع.

فاأجاب ذاك الموؤمن بكّل طماأنينة و�صوق اإلى ما يو�صيه به الّنبّيP، نعم يا ر�صول 

اهلل، عهدي لك اأّني موٍف بو�صيتك لَي مهما �صُعبت تلك الو�صّية...

بعة الّثالثة 1367�ص، دار  د بن يعقوب، الكافي، ج8، �ص150، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ ))) ال�صيخ الُكَلْيني، ُمَحمَّ

الكتب الإ�صالميَّة، طهران.
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ما هو التدّبر؟
. والتدبر: النظر 

(1(
ي ينظر في عواقبه...«

َ
َره اأ مره وُيَدبِّ

َ
َر الرجُل اأ ن َيَتَدبَّ

َ
ْدِبي���ُر: اأ التَّ

في دبر الأمور: اأي عواقبها، وهو قريب من التفكر ، اإلَّ اأن التفّكر ت�صّرف بالنظر في 

 .
(2(

الدليل، والتدّبر ت�صّرف بالنظر في العواقب

فلماذا اأ�صّر الّنبّيP على تنفيذ الو�صّية؟!

وما هو مو�صع تاأّمل وتفّكر، هو تاأكيد الّر�صولPوت�صديده على ال�صائل باأْن يوؤّدي الو�صّية، 

يِه بها. واأّل يتخّلف عنها، فطلب منه الوفاء بالعهد والوعد على اأن ينّفذ الو�صّية اّلتي �صُيو�صِ

بعد معرفة م�ص���مون الو�ص���ّية، يّت�صح لنا �صبب تاأكيده �ص���لوات اهلل عليه وعلى اآله 

عل���ى اأداء الو�ص���ّية، حيث رّكز عل���ى مفهوم التدّب���ر، وكيف اأّن الّتدّب���ر ُيعتبر الميزان 

الّدقيق في نجاح اأفعال الإن�صان واأقواله.

ر في خطواته اّلتي َيقوم بها، واأخرى  فتارة ترى الإن�صان ُمت�صّرعًا، غيَر متدّبر ومتفكِّ

باعه. ع كلَّ اأفعاله واأقواله للميزان اّلذي اأو�صى الر�صولP باتِّ ُيخ�صِ

ل �ص���احُب عقل، واّلذي يمتلك العق���ل ل يمكن اأن يندَم  ٌل، والمتعقِّ ���ر ُمَتعقِّ فالمَتدبِّ

عل���ى فع���ل يقوم به، وعلى كالم َينطق به؛ لأنَّ ل�َص���اَن العاق���ِل وراَء قلبه، وقلُب الأحمِق 

وراَء ل�صانه.

���دق والك���ذب في الأق���وال، والح���ّق والباطل في  نَّ العاق���ل يعلم ال�صّ
َ
بمعن���ى:اأ

���دق من الك���ذب، والحّق من  الأفع���ال، ث���ّم يتفّكر، وَيبن���ي على تفّكره تحديَد ال�صّ

الباط���ل، بينما الأحمُق يتكّلم دون تفّكر وتدبُّر، فيفعُل الباطل، ويقول الكذب دون 

اأّي رادٍع اأو مانٍع.

ْيُتَك(، وكان  ْو�صَ
َ
َنا اأ

َ
ْنَت ُم�ْصَتْو�ٍص ، اإِْن اأ

َ
لذا كّررها الّر�ص���ولP ثالث مّرات: )َهْل اأ

يجيبه دائمًا: )َنَعْم، َيا َر�ُصوَل اهلل(.

)))  ابن منظور، ل�صان العرب، ج4، �ص273.

)))  د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم، معجم الم�صطلحات والألفاظ الفقهية، ج1، �ص451.
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تدّبر العاقبة
مجم���ل الكالم في التدبُّر المرتكزة عليه الو�ص���ية النبوي���ة اأْن ُيقال: »دبر كّل اأمر، 

وعاقبت���ه: اآخ���ره. والتدّب���ر في���ه النظ���ر ف���ي اآخ���ره، وه���ذا اللف���ظ وجيٌز جام���ٌع في 

الن�شيح���ة. واإنَّ م���ن فع���ل اأم���راً بالتدبر في���ه ل يتوجه اإليه عقوبة ول���وم فى الدنيا 

.
(1(

والآخرة«

ول���كلِّ عم���ٍل عاقبته ونهايت���ه، ولكّل قوٍل وكالٍم عاقبة اأي�ص���ًا؛ من هنا كان اإ�ص���رار 

الّنبّيP على تدّبر عاقبة ما ُنريد اأن نقوم به، فال نكون ِم�صداقًا لالآية الكريمة اّلتي 

ٿ ٿ   ٿ ٹٹ  ت�ص���ير اإلى عجلة الإن�صان، حيث قال تعالى في محكم كتابه: { 

.
(2(

ٹ ٹ ڤ ڤ } 
لي�ص لالإن�ص���ان اأن ي�ص���تعجَل، حتَّى يرى الطريق وا�ص���حًا اأمامه؛ فاإّن اهلل تعالى قد 

وعده باأنِّي �صاأريك اآياتي فال ت�صتعجل؛ لكيال ت�صّل الطريق، وتف�صل ف�صاًل ذريعًا.

نح���ن واإن ُخلقَن���ا م���ن عجٍل، لك���نَّ العجَل اأمٌر خا�ص���ع للتدبُّ���ر، وياأَتِم���ُر باأمره اإن 

ا�ص���تطعنا اأْن ن�ص���يطر عليه، فاهلل تعالى لم يح�ُصِم الأمَر؛ لذا جعل العجلة دائمًة فيَنا؛ 

، وَف�َصَح المجال لعالج هذه الَخ�صلة  بدليل قوله: { ٹ ٹ ڤ ڤ } 

الّرديئة، فلو كانت العجلة َخ�صلة معجونًة في تركيبة الإن�صان لَما قال عّز وجّل: { ڤ 

ڤ }.
ا األَّ ن�صتعجل ثّم يقول لنا: اأنتم في حالة عجلة ول يمكن  كيف يطلب اهلل �صبحانه منَّ

لكم اأن تتحّكموا بهذه العجلة، األي�ص هذا من التغرير والت�ص���ييع للنا�ص؟! ول ي�صّح اأن 

يغّرر الحكيم بعباده فيوقعهم فري�صة ال�صتعجال.

 .
(3(

وقال �صبحانه وتعالى: { ک گ گ گ گ ڳ ڳ } 

�صول الكافي، ج12، �ص154، تحقيق: اأبو الح�صن ال�صعراني، الطبعة 
ُ
)))  انطر: المولى المازندراني، محمد �صالح، �صرح اأ

الأولى 1382ه�، ن�صر: المكتبة الإ�صالمية، طهران.

)))   �صورة الأنبياء، الآية: 37.

)))   �صورة محمد، الآية: 24.
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التدّب���ر اأم���ر ل بّد منه، واإْن كّن���ا مخلوقين من عجل، ولكن يبقى المجال ُم�ص���رعًا 

���ِرّ في اأَفعالن���ا واأقواِلنا، فمثاًل  ف، وُندرك الخيَر من ال�صَّ اأماَمنا لكي ُنح�ص���ن الت�ص���رُّ

���حة اأو الف�ص���اد دون تبيٍُّن  ر ف���ي كالم ُينقل اإلينا، فنحكم على الكالم بال�صّ اأن ل َنته���وَّ

وا�صتي�صاٍح، ومعرفٍة لحقائِق الأموِر.

ا ي�َص���عى جاهدًا لكي َيَنال اأكمَل عمل ُيمكن اأْن يقوم به، فاإَذا اأردنا � حًقا � اأْن  كلٌّ منَّ

نح�صَل على عمل ناجٍح ل َنَدَم فيه فعلينا بالتدبُّر.

ي بَنا  ه بِه من كالم قد يوؤدِّ قيق بما نقوم به، وما نتفوَّ والتدّبر هو التَّفكر والتاأمل الدَّ

وبغيرنا اإَلى الَدَرِك الأ�صفِل، والُخ�صران المبين ب�صبب قّلة التدّبر والّتاأمل.

.(1(
َقاَل اأمير الموؤمنينQ :»َل َماَل اأَْعَوُد ِمَن اْلَعْقِل، َوَل َعْقَل َكالتَّْدِبيِر«

فالعقل والتدبير تواأمان متالزمان ل يفترقان عن بع�ص���هما البع�ص؛ فعندما نتدّبر 

الأمر ن�صبح من اأهل العقل، وعندما نتعّقل الكالم اّلذي نريد اأن نقوله اأو ن�صتمع اإليه، 

ن�ص���بح من اأهل التدّبر. وبالتدبُّر نمّيز بين الكالم ال�صالح لالتباع وغيره، قال تعالى 

مادح���ًا: { ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ 

 .
(2(

ڭ ۇ ۇ}
والم���ال كّل المال ف���ي العقل، فاإّنه ُيعطي الإن�ص���ان الِغنى الحقيق���يَّ في دنياه وفي 

عوُد ماٍل ُيمكن اأن يعوَد على الإن�ص���ان بالّنف���ع والفوائد الجّمة، حيث 
َ
اآخرت���ه، فالعقل اأ

ا العقل فهو المال المفيد على كّل  ���رٌّ ب�ص���احبه في كثير من الأحيان، واأمَّ اإّن المال ُم�صِ

حال، والمو�صل لأف�صل ماآٍل.

َر  كل ماٍل يعود ب�ص���رٍر على �صاحبه، ولو كان �صررًا �ص���ئياًل اإلَّ العقَل والتدبَُّر والتفكُّ

ه اأعود؛ اأي: اأنفع ماٍل ُيمكن اأن يعوَد على الإن�صان بالّنجاح والفالح الّدائمين. اأُمَل، فاإنَّ والتَّ

)))  ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج البالغة، �ص426، تحقيق وت�صحيح: عزيز اهلل العطاردي، ن�صر: 

موؤ�ص�صة نهج البالغة، الطبعة الأولى 1414ه�، قم المقد�صة.

)))   �صورة الزمر، الآية: 18.
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بين المال والعقل والتّدّبر
مور 

ُ
نَّ اأمير الموؤمنينQ قد ربط بين الأ

َ
اإذا نظرن���ا اإَِلى الحدي���ث الأخير نجد اأ

الثالثة: )العقل والتدبُّر والمال(، فما هو �صرُّ ذلك؟!

يمك���ن الق���ول اإنَّ زينة الحياة الّدنيا هي المال، وهو الم�ص���عى ال���دوؤوب الَِّذي يفني 

الإن�ص���ان عم���ره لأجل���ه، وهو اأه���ّم اأ�ص���باب التفرقة بي���ن الأرحام، فتراه���م يتقاتلون 

نَّ المال الحقيقي 
َ
ويتنافرون لأجله وب�ص���ببه.فاأراد اأمير الموؤمنينQ اأْن يبّين لنا اأ

عند اأهل الب�صائر عبارة عن التعّقل والتدّبر؛ لأّن المال الظاهري الَِّذي ي�صعى النا�ص 

نيا،  لجمعه، ويتكالبون على كنزه، �صرعان ما نفارقه اإْن لم يكن بالخ�صارة في هذه الدُّ

فال اأقّل بالموت.

اأم���ا الم���ال المعن���وي اأي العقل فهو اأعود بالنفع على �ص���احبه باعتب���ار اأّن به غنى 

النف�ص وهو راأ�ص مالها الَّذي به يكت�صب الأرباح الباقية والكمالت المعنوية.

المة التَّثَبُّت والسَّ
ال�ّص���المة كاِمنة ومختبئة في التثّبت، فعندما يترّوى الإن�صان في العمل اّلذي ُيريد 

اأن يوؤّديه يح�ص���ل على ال�ّص���المة، والّنجاح ف���ي عمله، واإْن دواَم الإن�ص���اُن على التدّبر 

والّتثبت اأ�ص���بَح لديه مَلكًة ي�ص���تطيع من خاللها اأن َيدخل اأّي ُمعترٍك �َص���اء، وبدخوله 

ْر�َصى اأ�صا�صاتها الدين و�صريعة 
َ
ق القواعد اّلتي اأ يكون قاطعًا بالفوز والّن�ص���ر؛ لأّنه طبَّ

.Pصّيد المر�صلين�

اَلَمُة، َوَمَع  ِت َتُكوُن ال�شَّ وهذا ما ن�ّص عليه الإمام ال�صادقQ، فقال: »َمَع التََّثبُّ

.
(1(

اْلَعَجلَِة َتُكوُن النََّداَمُة، َوَمِن اْبَتَداأَ ِبَعَمٍل ِفي َغْيِر َوْقِتِه َكاَن ُبُلوُغُه ِفي َغْيِر ِحيِنِه«

هذا في ال�ص���المة، واأّما اإذا خا�َص الإن�ص���ان طريَق العجلة، وكذلك جعلها ملكًة له، 

اأكبر غّفاري، من�صورات جماعة  د بن علّي بن بابويه، الخ�صال، �ص100، ت�صحيح وتعليق: علي  ُمَحمَّ دوق،  ْيخ ال�صَّ ال�صَّ   (((

المدر�صين في الحوزة العلمّية 1403، قم.
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�صار اإن�صانًا عجوًل؛ فهو لم يتدّبر ولم يلتفت اإلى اأهمّية القوانين اّلتي كتبها الّنبّي واآل 

بيتهR، فوقع في ُم�صتنقع العجلة، وَغِرق في قعٍر �َصحيق من الّتخبط الّنف�صي؛ لأّنه 

ِوَي في كتاب الّتدَبر، واأْن  ِة اَلتي طلبت منه اأن َين�صَ �صيكون محّل َت�ْصِنيع القوانين الإلهيَّ

َي�ص���َتِقَي من َرحيق الّتعقل، كلَّ ِثمار الُخطى الّثابتة، والّدرجات الُعلى اّلتي ل يمكن اأْن 

َيْقترب منها الف�ص���ل على الإطالق. ها هو اأمير الموؤمنينQ ُيو�ص���ينا بالتدّبر قبل 

.
(1(

العمل، حيث يقول: »التَّْدِبيُر َقْبَل اْلَعَمِل ُيوؤِْمُنَك ِمَن النََّدم «

���يِّ الّندامة والف�ص���ل، وعلى خالفها ونقي�ص���ها يح�ص���ل الَفالح وال�ّص���الم  الإن�ص���ان بي���ن فكَّ

ره بَما ُيريد اأن ُيقِدَم عليه من  وال�ّصالمة بالّتثبت من طريق الّتدبر، فالواحد مّنا يتثبَّت عبَر تفكُّ

خطوات، وت�صّرَفات قد تكون م�صّرة به وبغيره من الّنا�ص اّلذين يعي�صون معه في ُمجتمع واحد.

ل�ْص���َنا نرى باأمِّ العين الكثيَر من الم�ص���ائب اّلتي تن�ص���بُّ على كواهل العديد من 
َ
اأ

العوائل ب�ص���بب العجلة، فينهار البيت المر�صو�ص ب�ص���بب كثرة ال�صكوك، وقّلة التثّبت 

من الكالم والأفعال.

ونحكم على �ص���ديق لنا قد ِع�ص���َنا معه ُعمرًا مديدًا؛ لأّننا لم نتثّبت من كالم ُنقل 

���ع من خالل الكالم؛ بهدف اإيجاد  َل وُب�صِّ نَّ ال�ص���ديق قد ُجمِّ
َ
لَنا، ولم نلتفت اأو نحتمل اأ

الفرقة اأو الح�صد اأو غير ذلك من نّيات ال�صوء، الكا�صفة عن خبث باطن �صاحبها.

ب���ل اأكث���ر من ذلك، اإّن بع�ص الحالت اّلتي ُنعانيها اليوم في مجتمعاتنا َت�ص���ُل اإَلى 

وح ب�ص���بب قّلِة التدّبر، اأو ُندرة التدّبر والّتاأمِل والتثّبت مّما ُينقل  حدِّ القتل واإزَهاق الرُّ

نا�ٍص هم اأق���رب الّنا�ص اإلينا، فنبتع���ُد عنهم نتيجًة 
ُ
اإليَن���ا من كالم غير �ص���حيح عن اأ

لت�صديقنا ال�ّصريع لما يبثُّه اأهل ال�ّصوء وال�ّصر في مجتمعاِتنا وفي كّل مكان نعي�ص فيه.

الرسولP يوصينا
ل والتدّبر في و�ص���ّية الّر�صولP، وَلهفته علينا َكي َن�صَل اإلى بّر الأمان،  َبعد التاأمُّ

)))  ال�صدوق، محمد بن علي بن بابويه، من ل يح�صره الفقيه، ج4، �ص388، ن�صر: موؤ�ص�صة الّن�صر التابعة لجماعة المدر�صين 

بقم الم�صّرفة، 1413ه�.
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ن�صتنتج اأنَّه �صلوات اهلل عليه وعلى اآله اأراَد مّنا اأن نعمل بقّوٍة وعزيمٍة فيما يو�صينا به؛ 

بتكراره وحّثه على العمل بالو�صّية.

واألَّ َنُه���مَّ بعم���ل قبل اأن ُنح�ص���َن وُنجيَد التَّدبُّر في���ِه، وتدبيره ب�ص���كل ُمتَقٍن وكامل، 

فاأو�ص���انا جميعًا اأن ن�ص���بَّ جامَّ َطاقتنا على تدبُّر اأّي عمل ُنريد القيام به، واأّي كالم 

َن�صعى للخو�ص فيه.

���ادقQ، بالعمل وفَق  وكذلك كانت و�ص���ّية اأمير الموؤمنينQ والإمام ال�صّ

قانون الّتعقل والتدّبر، واّلذي هو المال الحقيقّي الأعود على الإن�صان من كّل مال اآخر.

وهنا َنْخُل�ص اإلى ُخطوات التدّبر، وكيف يمكن اأن َنعمل على طبق الّتدبر:

الُخطوة الأولى: التدّبر والتعّقل فيما يرتبط بالهدف.

الُخطوة الّثانية: التدّبر والتعقل فيما يرتبط بالخّطة ّالتي تو�صلنا اإلى الهدف.

الخطوة الثالثة: تدّبر الّنتائج اّلتي �صتح�صل، ومقارنتها مع الهدف والروؤية التي 

�ص عليها ال�صتمراُر، وعدمه. كانت قبل العمل؛ كي ُيوؤ�صَّ

الُخط���وة الرابع���ة: تدّبر وتعقل الكالم اّلذي ُنريد اأن نقول���ه، ومدى فائدِته الآنّية 

والم�صتقبلّية.

الُخطوة الخام�شة: تدّبر وتعّقل اأهمّية ِقّلة الكالم وكثرتها.

الُخطوة ال�ّشاد�شة: تدّبر وتعقل تاأثير الكالم اإيجابًا و�صلبًا على الّنف�ص الب�صرّية.

فال َن�ص���تعجل الو�ص���ول اإَلى الأهداف قبل اأواِنها، وُنبحر َجميعًا في �َصفينة الّنجاة؛ 

نت  ���غيرة اّلتي قد تعفَّ �ص���فينة التدّبر والعق���ل والّتفكر، وُنْعِر�ُص عن تلك القوارب ال�صّ

.Pى بها الّر�صول الَخاتم واآل بيته الِكرام ِبمخالفِتَها للمفاهيم اّلتي اأو�صَ

ق و�ص���ايا اّلنبّي الخاتم واآله الأطهارR، ونتدّبر في �ص���وؤوِنَنا  لذا تعالوا جميعًا، لنطبِّ

ة والعاّمة، فُنْخِف�ص ِن�صبة الَف�صل اإلى اأدناها، ونرفع ن�صبة الّنجاح اإلى اأْعَلى م�صتوياتها؛  الخا�صّ

لأّنهم ل َينطقون َعن الهوى، بل ي�صتفيدون ِمّما اأوحاه اهلل تبارك وتعالى اإَِلى نبّيه.



التدّبر

مفهوم التدبر: التدبر: هو النظر في عواقب الأقوال والأفعال قبل 

القيام بها.  

ْنَت ُم�ْشَتْو�ٍص ،  التاأكيد  على اإمكانية قبول الو�صية: َر�ُصوُل اهللP: »...َفَهْل اأَ

ْيُتَك!...«. اإِْن اأََنا اأَْو�شَ

اأهمية الو�صية: تنبع اأهمية الو�صية من خالل م�صمونها وعنوانها وهو التدبر، 

يَك، اإَِذا اأَْنَت َهَمْمَت ِباأَْمٍر َفَتَدبَّْر َعاِقَبَتُه«.   ر�صول اهللP:»َفاإِنِّي اأُو�شِ

تدبر الع�قبة

َياِتي َفاَل  ِريُكْم اآَ
ُ
ْن�َصاُن ِمْن َعَجٍل �َصاأ الطبيعة الإن�صانية:  {ُخِلَق اْلإِ

َت�ْصَتْعِجُلوِن}

ْمٍر َفَتَدبَّْر َعاِقَبَتهُ ؛  خطوات التدبير: ر�صول اهللP:»... اإَِذا اأَْنَت َهَمْمَت ِباأَ

ِه؛ َواإِْن َيُك َغّياً َفاْنَتِه َعْنُه...«. َفاإِْن َيُك ُر�ْشداً َفاْم�شِ

ْع���َوُد ِم���َن  و�ص���يلة التدبي���ر العق���ل: اأمي���ر الموؤمني���نQ:»َل َم���اَل اأَ

اْلَعْق���ِل، َوَل َعْق���َل َكالتَّْدِبي���ر«.

اأهمية التدبر واآث�ره

مي���ر الموؤمنينQ:»التَّْدِبي���ُر َقْب���َل اْلَعَم���ِل  م���ان م���ن الن���دم : اأ الأ

���َدم«. ِمُن���َك ِم���َن النَّ ُيوؤْ

اَلَمُة، َوَمَع  ِت َتُكوُن ال�شَّ التثّبت وال�صالمة: الإمام ال�صادق Q: »َمَع التََّثبُّ

اْلَعَجلَِة َتُكوُن النََّداَمُة...«.

تحقيق الغاية والهدف: الإمام ال�صادقQ: »َوَمِن اْبَتَداأَ ِبَعَمٍل ِفي َغْيِر 

َوْقِتِه َكاَن ُبُلوُغُه ِفي َغْيِر ِحيِنِه...«.

اأو�سيكم 

ب�لتدبر
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دوام البر وعدم نسيان الذنب

XX.مفهوم البّر

XX.البرُّ ال يبلى

XX.ْنُب ال ُينَسى الذَّ

XX.اإلنسان مخيّر في انتخاب الطريق

XX.َكَما َتِديُن ُتَداُن





نصُّ الوصيّة:
اَوْنِديُّ ِفي ُلبِّ اللَُّباِب، َقاَل:  فيما جاء من و�صايا ر�صول اهللP ما رواه اْلُقْطُب الرَّ

.
(1(

اُن َل َيْفَنى َفُكْن َكَما �ِشْئَت َكَما َتِديُن ُتَداُن« يَّ ْنُب َل ُيْن�َشى َوالدَّ »اْلِبرُّ َل َيْبلَى َوالذَّ

في رحاب الوصية
نَّ النبي الأعظمP قد جمع لنا م�ص���ار الإن�ص���انية 

َ
في هذه الكلمات القليلة نجد اأ

وخريطة الطريق التي ل بّد اأْن ي�صير عليها كّل اآدمّي من زمن تكليفه وحتى يوم رحيله 

عن هذه الدنيا، ولكن ببيان لطيف ومقال جامع، فاإّنه �ص���لوات اهلل عليه وعلى اآله قد 

اأعطاه اهلل جوامع الكلم، ونفائ�ص البيان، واأ�صرار البالغة.

فر�ص���م طريقي���ن اأ�صا�ص���ين، اأّولهما طري���ق الخير والن���ور، وثانيهما طريق ال�ص���ر 

نَّ هذي���ن الطريقين تحت المراقبة والنظر الإلهي الذي ل يخطئ، 
َ
والظلم���ة، ثّم بّين اأ

فعامُل الخير عمله محفوظ، وعامل ال�صّر عمله مح�صوب.

فاهلل �ص���بحانه وتعالى خلق الخلق وهو يعلم بما ي�ص���لحهم وما يف�صدهم، وجعلهم 

�ص���من نظاٍم متكامٍل راعى فيه كّل جوانب النجاح وال�صالح، من التنظيم والتخطيط 

)))   الحلواني،نزهة الناظر وتنبيه الخاطر، �ص16.
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والإر�ص���اد والتوجي���ه والمراقبة... وف���ي النهاية اإّما الفالح واإم���ا الخيبة، كما قال في 

محك���م كتابه الكري���م: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

 وهذه الكلمات على الرغم من قّلتها ينطبق عليها 
(1(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} 
مقولة: )خيُر الكالم ما قّل ودّل(؛ اإذ فيها اإ�صارات اإَِلى عّدة نقاط:

نَّ اأعمال البّر هي خير ما يقوم به بنو اآدم.
َ
Pاأ اأّوًل: ذكر النبيُّ

ريد به وجه اهلل، ف�صوف يكون محفوظًا عنده تعالى؛ لهذا 
ُ
ثانياً: اإِنَّ عمل البّر اإذا اأ

قال: »َل َيْبلَى«، ول يخفى ما في هذا من الت�ص���ويق والتحفيز لعامل البّر، الأمر الَِّذي 

يدفعه اإَِلى ال�صتمرار والمداومة عليه.

نَّ ُكّل ما يقوم به الإن�ص���ان من مخالفات ومعا�ص���ي م�ص���ّجل 
َ
ثالث���اً: التاأكي���د على اأ

نَّ اهلل غافٌل عما يعمل العاملون.
َ
ومحفوظ ول ُين�صى، فال يح�صبّن اأحٌد اأ

رابعاً: التخيير في مرحلة العمل وعدم الإجبار على اأحد الخيارين، فاإنَّ الإن�ص���ان 

مخيَّر فيما يقوم به من عمل خير اأو �ص���ر، فقد اأعطانا اهلل العقل وال�صهوة، فمن غلب 

عقله على �صهوته فقد اأفلح ونجا، ومن غلبت �صهوته على عقله فقد خاب وخ�صر، وهذا 

هو المتحان والختبار الحقيقي الذي يتمّيز فيه الموؤمن عن العا�صي.

خام�ش���اً: هن���اك يوٌم معلوٌم لبّد منه، فال يُظّنّن اأحٌد اأّنه اإذا ا�ص���تطاع اأن يحتال اأو 

يتجّراأ على اأحكام اهلل ينجو ويفوز، بل هناك يوٌم تو�صع فيه الموازين الق�صط حيث ل 

يظلم فيه رّبك اأحدًا.

بعد هذه النظرة الإجمالية ل بّد من الوقوف تف�صياًل على هذه النقاط، لنتعّلم من 

ملهم الب�صرية ور�صول الإن�صانية �صلوات اهلل عليه وعلى اآله.

)))   �صورة ال�صم�ص، الآيات: 7 – 10.
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مفهوم البّر
الب���ّر هو معنى جامع لأعمال الخير والطاعة والإح�ص���ان والمفاهيم الح�ص���نة التى 

يدعو اإليها الإ�ص���الم، وقد ا�ص���تخدم الق���راآن الكريم هذه المفردة في عّدة موا�ص���ع، 

اأهّمها:

الأول: بمعنى التقوى، كما في قوله تعالى: { ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ 

ۉې  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ     ۆ  ۇۇ  ڭ 
.

(1(
ې ې ې ىى ائ ائ ەئ ەئ } 

وقد قال ال�صاعر:

لعم���رك اإِنَّ الب���رَّ م���ْن اأعظ���ِم التُّق���ى
 

ع��ظ��ي��ُم ال����وال����دي����ن  ع����ق����وَق   واإنَّ 

الثاني:بمعنى الإيمان: ومنه قوله تعالى: { ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

.
(2(

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ...}  
الثال���ث: بمعن���ى الإح�ص���ان، كما في قول���ه تعال���ى: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

.
(3(

پپ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ } 
وورد ع���ن النبّيP ا�ص���تعمال البّر ف���ي المفهوم الجامع لمعان���ي الخير، كما في 

الموث���ق عن اأبي عب���د اهللQ، َقاَل: »َقاَل َر�ُشوُل اهللP َف���ْوَق ُكلِّ ِذي ِبرٍّ ِبرٌّ َحتَّى 

.
(4(» ُجُل ِفي �َشِبيِل اهلل َفاإَِذا ُقِتَل ِفي �َشِبيِل اهلل َفلَْي�َص َفْوَقه ِبرٌّ ُيْقَتَل الرَّ

البرُّ ل يبلى:

نَّ البّر )َل َيْبَل���ى(، اأي: ل يفنى ول يزول، 
َ
تحّدث���ت الرواي���ة عن نقطٍة مهّمة، وهي اأ

)))   �صورة البقرة، الآية: 189.

)))   �صورة البقرة، الآية: 177.

)))   �صورة اآل عمران، الآية: 92.

بعة الّثالثة 1367�ص،  د بن يعقوب، الكافي، ج2، �ص348، ح 4، ت�صحيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ ))) ال�صيخ الُكَلْيني، ُمَحمَّ

دار الكتب الإ�صالميَّة، طهران.
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نَّ كّل ما 
َ
���له علينا، فنحن نالح���ظ اأ وه���ذا من عظيم كرم اهلل �ص���بحانه وتعالى وتف�صّ

عندن���ا هو من اهلل تعالى، وله الحكم والأمر، وقد اأ�ص���بغ نعم���ه علينا ظاهرة وباطنة، 

نَّه ل قيمة 
َ
ومع ذلك لو عملنا اأدنى عمل فاإّنه يعدنا بالثواب والعطاء الجزيل، والحال اأ

لأعمالن���ا اإذا قاي�ص���ناها م���ع نعم اهلل تب���ارك وتعالى، وقد ورد ه���ذا المعنى في دعاء 

ال�ص���حر الوارد عن الإِمام ال�ص���جادQ: »َوَما َقْدُر اأَْعَماِلَنا ِفي َجْنِب ِنَعِمَك َوَكْيَف 

َن�ْشَتْكِثُر اأَْعَماًل ُنَقاِبُل ِبَها َكَرَمَك«.

وبف�ص���ل ه���ذا اللط���ف الإلهي على بني الب�ص���ر اأ�ص���بحت الح�ص���نات م�ص���اعفة 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ  وال�ص���يئات ت�ص���ّجل كما ه���ي، قال تعال���ى: { 

ّن���ه عم���ل هلل، وم���ا كان هلل ينم���و ول يفن���ى. وكم���ا  ؛ لأ
(1(

 { ک      ک          ڑ         ڑ  ژ   
ڳ ڳ ڳ   ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں     ڻ ڻ ڻڻ  ذكر في القراآن الكريم: { 

.
(2(

ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ } 

نَّ الأعمال الح�ص���نة 
َ
وهن���اك الكثي���ر الكثير من الآي���ات والأحاديث التي تدّل على اأ

محفوظة عند اهلل تعالى، وي�صاعفها لمن اّتقى.

الذنب ال ينسى
الطريق الَِّذي يقابل الطاعة والخير والعطاء هو طريق الذنوب والمعا�صي والبتعاد 

عن اهلل تعالى، فاإّن الذنوب من موجبات �ص���خط اهلل تعالى ور�صوله والأئمة الميامين 

�صلوات اهلل عليهم اأجمعين، وهذا انحراٌف عن الجادة وابتعاد عن ال�صراط، والذنوب 

اأنواع واأ�ص���كال واألوان، فمنها الباطني ومنها الظاهري، ومنها الكبير ومنها ال�صغير، 

وكلُّه���ا تعبيٌر عن النكران للنعمة والدخول في �ص���لك الجحود، وف���ي الحقيقة الذنوب 

من مهلكات الأمم وال�ص���عوب، قال اهلل تعالى: { ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

)))   �صورة البقرة، الآية: 276.

)))   �صورة المزمل، الآية: 20.
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ن���وب طويل وعري�ص، ويكفينا اأْن  . وال���كالم حول الذُّ
(1(

ې ې ې ې ى ى } 
د قلب الإن�صان في الدنيا وت�صّود وجهه في الآخرة، فقد ورد في الموثق  نَّها ت�صوِّ

َ
نعرف اأ

ُجُل َخَرَج ِفي َقْلِبِه  َبا َعْبِد اهللQ َيُقوُل: »اإَِذا اأَْذَنَب الرَّ
َ
���يٍر َقاَل �َصِمْعُت اأ ِبي َب�صِ

َ
َعْن اأ

���ى َتْغِلَب َعلَى َقْلِبِه َف���اَل ُيْفِلُح َبْعَدَها  ُنْكَت���ٌة �َش���ْوَداُء َف���اإِْن َتاَب اْنَمَح���ْت َواإِْن َزاَد َزاَدْت َحتَّ

.
اأََبداً«)2)

ْنُب َل  ن���وب ل ُتن�ص���ى،كما ق���الP: )َوالذَّ نَّ هذه الذُّ
َ
والأنك���ى من ه���ذا واأعظ���م اأ

ُيْن�َص���ى(، ول يخف���ى ما في هذه الفقرة م���ن تهديد ووعيد للعا�ص���ين والخارجين عن 

حدود اهلل �ص���بحانه وتعالى، فهو خطاب يعيد العقل اإلى ال�ص���واب والر�صد، ول بّد من 

التفكي���ر ملي���ًا في الأمر؛ لأنَّ اهلل �ص���بحانه ل ين�ص���ى ما نقوم به، وق���د وّكل ملكان عن 

اليمين وعن ال�ص���مال، قال عّز �ص���اأّنه: { ٺ ٿ ٿ        ٿ ٿ ٹ  ٹ      ٹ ٹ 

.
(3(

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ         چ  } 

:Qوقد ورد في ال�صعر المن�صوب اإَِلى مولنا زين العابدين

مقت���درًا ُكن���َت  َم���ا  اإذا  تظِلَم���نَّ   ف�����ال�����ظ�����ل�����ُم ي�����اأت�����ي�����ك ب����ال����ن����دم ل 

منتب���ٌه والمظل���وم  عيون���ك  تنم نام���ت  ل���م  اهلل  وع���ي���ُن  ع��ل��ي��ك   ي���دع���و 

وقال اآخر:

 وال��ن��ح��ل ي��ه��ت��ف ح���م���دًا ف���ي خ��الي��اه الّنم���ُل في ال�ص���خور ال�ص���ّم قد�ص���ه

ين�صاه والنا����ص يع�ص���ونه جه���رًا في�ص���ترهم ل��ي�����ص  ورّب�����ي  ي��ن�����ص��ى   وال��ع��ب��د 

)))   �صورة نوح، الآية: 25.

)))  ال�صيخ الكليني، الكافي، ج2، �ص268.

)))   �صورة ق، الآيات: 17 - 19.



وصايا األولياء132

اإلنسان مخيّر في انتخاب الطريق
نَّ طريق الخير وا�صح النتائج لم يجبر الباري 

َ
)َفُكْن َكَما �ِصْئَت(: على الرغم من اأ

تب���ارك وتعال���ى عبيده على ال�ص���لوك في���ه، والنحراف ع���ن طريق ال�ص���ّر، بل تركهم 

وله���م تم���ام الختيار في انتخاب واختيار الطريق الذي ي�ص���اوؤون، ق���ال تبارك تعالى: 

ی  ی  ی  ىئ     ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   }

 .
(1(

 { ىب  مب  خب  حب     جب  يئ  ىئ    مئ  حئ  جئ  ی 
خ���رى: { ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

َ
وقال في اآيات اأ

، فعندما ياأخذ الإن�ص���ان طريق ال�صالح والطاعة 
(2(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ } 
له على طريق الف�صاد والمع�صية والخيبة فاإّنما يدلُّ على اأّنه اإن�صان نظر  والفالح ويف�صّ

نظرة ثاقبة اإلى الم�صتقبل البعيد، الذي يكون فيه �صعيدًا اإلى الأبد،وهذا يدّلل على اأّنه 

اإن�صان طاهر النف�ص نقّي الفوؤاد،ذو اإرادة �صلبة وعزيمة قوّية.

ُف����َط����ن����ا ع���������ب���������ادًا  هلِل  اإِنَّ 
ن���ي���ا وخ����اف����وا ال��ف��ت��ن��ا   ط���ّل���ق���وا ال���دُّ

��������ه��������ا ل���ي�������ص���ت ل�����ح�����يٍّ وط���ن���ان������ظ������روا ف���ي���ه���ا ف����ل����ّم����ا ع���ِل���م���وا نَّ
َ
اأ

����ص���ال���ح الأع������م������ال ف���ي���ه���ا ���ص��ف��ن��ا ج����ع����ل����وه����ا ل�������ّج�������ًة وات�������خ�������ذوا

كما تدين تدان
ل يخف���ى ما في ه���ذه الكلمة من التهديد والوعيد للعا�ص���ين، وف���ي الوقت ذاته ل 

تخل���و م���ن ب�ص���رى للمطيعين، فالنب���يُّ الأعظم �ص���لوات اهلل عليه وعلى اآل���ه الطيبين 

نَّ الجزاء من جن����ص العمل بقوله:»َكَما َتِدي���ُن ُتَداُن«، 
َ
الطاهري���ن يري���د اأْن يقول لنا اأ

اأْي:كما تعتقد اأو تعمل ُتجازى، فلو كنت تفعل الخير ف�صيكون جزاوؤك الخير،واإْن كنت 

تفعل ال�ص���ّر ف�ص���يكون جزاوؤك ال�ص���ر، قال تعالى: { گ گ گ گڳ ڳ ڳ 

)))   �صورة الإن�صان، الآيات: 3 - 5.

)))   �صورة ال�صم�ص، الآيات: 7 – 9.
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  اأي�ص���ًا: {  ق���ال  وق���د   ،
(1(

ڳ ڱ}
 ، فيا اأيُّها الإن�صان ل مفر من ديان الدين 

(2(
ک ک ک ک گ گ } 

اإِلَّ اإلي���ه، ول ملج���اأ منه اإل اإلي���ه، فتعال نفّكر قبل اأْن نختار، واإْن كّنا قد �ص���لكنا طريق 

الخطاأ، فلنتب اإلى اهلل الرحمن الرحيم الذي يقبل التوبة عن عباده ويبّدل �ص���يئاتهم 

ح�صنات...

)))   �صورة الكهف، الآية: 49.

)))   �صورة الزلزلة، الآيتان: 7 – 8.



وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَم�ْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ  البر يعني الإيمان: {َلْي�َص اْلِبرَّ اأَْن ُتَولُّ

اْلِبرَّ َمْن اآََمَن ِباهلِل َواْلَيْوِم اْلآَِخِر}.

وَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن  ا ُتِحبُّ البر يعني الإح�صان: {َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقوا ِممَّ

نَّ اهلَل ِبِه َعِليٌم}. �َشْيٍء َفاإِ

ْن َتاأُْتوا اْلُبُي���وَت ِم���ْن ُظُهوِرَه���ا َوَلِك���نَّ اْلِب���رَّ  الب���ر يعني التق���وى: {َوَلْي�َص اْلِبرُّ ِباأَ

َق���ى}. َم���ِن  اتَّ

ُجُل ِفي �َشِبيِل  اأكبر البر ال�صهادة: َر�ُصوُل اهللP:»َفْوَق ُكلِّ ِذي ِبرٍّ ِبرٌّ َحتَّى ُيْقَتَل الرَّ

.» اهلل َفاإَِذا ُقِتَل ِفي �َشِبيِل اهلل َفلَْي�َص َفْوَقه ِبرٌّ

مفهوم البر

البر

 ل يبلى

ا�صت�صغار العمل: عن الإِمام ال�صجادQ: »َوَما َقْدُر اأَْعَماِلَنا ِفي َجْنِب 

ِنَعِمَك َوَكْيَف َن�ْشَتْكِثُر اأَْعَماًل ُنَقاِبُل ِبَها َكَرَمَك«.

َدَق���اِت َواهلُل َل ُيِح���بُّ ُكلَّ  َب���ا َوُيْرِب���ي ال�شَّ نم���اء العم���ل: {َيْمَح���ُق اهلُل الرِّ

ِثي���ٍم}. ���اٍر اأَ َكفَّ

ُموا ِلأَْنُف�ِشُكْم ِمْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعْنَد اهلِل ُهَو  العمل يوم القيامة: {َوَما ُتَقدِّ

َخْيًرا َواأَْعَظَم اأَْجًرا}.

فكن كم� �سئت

ا َكُفوًرا}. مَّ ا �َشاِكًرا َواإِ ِبيَل اإِمَّ الحرية في انتخاب العمل: {اإِنَّا َهَدْيَناُه ال�شَّ

اَها}. الفالح نتيجة العمل ال�صالح: {َقْد اأَْفلََح َمْن َزكَّ

اَها}. الخيبة نتيجة العمل الفا�صد: {َوَقْد َخاَب َمْن َد�شَّ

ا َخِطيَئاِتِهْم اأُْغِرُقوا َفاأُْدِخُلوا َناراً َفلَْم َيِجُدوا َلُهْم ِمْن  الذنب مهلك الأمم: {ِممَّ

ُدوِن اهلِل اأَْن�َشاراً}.

ُجُل َخَرَج ِفي َقْلِبِه ُنْكَتٌة �َشْوَداُء  َبا َعْبِد اهلل Qَيُقوُل:»اإَِذا اأَْذَنَب الرَّ
َ
ق�صاوة القلب: اأ

ْن َزاَد َزاَدْت َحتَّى َتْغِلَب َعلَى َقْلِبِه َفاَل ُيْفِلُح َبْعَدَها اأََبداً«. َفاإِْن َتاَب اْنَمَحْت َواإِ

َماِل َقِعيٌد َما َيْلِفُظ  َياِن َعِن اْلَيِميِن َوَعِن ال�شِّ ى اْلُمَتلَقِّ الذنب ل ين�صى: {اإِْذ َيَتلَقَّ

ِمْن َقْوٍل اإِلَّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعِتيٌد}.

الذنوب

دوام

 البر وعدم 

ن�سي�ن الذنب

ا َيَرُه} ٍة �َشرًّ ٍة َخْيًرا َيَرُه * َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ نتيجة العمل: {َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ كم� تدين تدان


