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٢١١٧-٢٠١٤رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ــ وزارة الثقافة العراقية لسنة 

- ١٩٣٩الصغير، محمد حسين علي، 

: كربالء-. الطبعة األولى –. بقلم محمد حسين علي الصغير/ المثُل العليا في تراث اهل البيت الحضاري 
. = ق١٤٣٥شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية . قسم الشؤون الفكرية والثقافية العتبة الحسينية المقدسة، 

.م٢٠١٤

).١٤٤قسم الشؤون الفكرية والثقافية؛(-. ٣٦٧ص

.في الحاشية؛ وكذلك ٣٥٧-٣٥٥ص : المصادر

في –األربعة عشر معصوم. ٣. آثار–األربعة عشر معصوم . ٢. احاديث –االخالق –األربعة عشر معصوم . ١
دفع –القرآن . ٧. رواية –حديث الشيعة . ٦. أحاديث أخالقية. ٥. الشيعة–األخالق االسالمية . ٤. القرآن

العنوان. ب . السلسلة. ألف. الوعظ واالرشاد. ٩. عقائد الشيعة االمامية . ٨. مطاعن

مكتبة العتبة الحسينية المقدسةتمت الفهرسة قبل النشر في 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


-
مبقل

الدكتور حممد حسني علي الصغري
األستاذ األول املتمرس يف جامعة الكوفة
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م٢٠١٥-هـ ١٤٣٦

العتبة الحسينية المقدسة- كربالء المقدسة: عراقال

٣٢٦٤٩٩:هاتف- قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
www.imamhussain-lib.com 

E-mail: info@imamhussain-lib.com
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٥

بسِمِه تعاىل وِبِه نستعني

املقدمة

وإثراء يف املسرية اإلنسانية من اهلبات ،يف حياة العظماء غىن من العطاء
وحملات ذات إشعاع أنيق جتذب إليها من نأى عنها ليكون قريباً ،الروحية

.منها

واألئمة سلم وصلى اهللا عليه وآلهعظموهكذا كان الرسول األ
ومعيناً من اإلفاضة ال ،شعلة من النور ال ختبوعليهم السالماملعصومون 

ويف ضوء ذلك ارتفعوا باإلنسان املسلم إىل الذروة من التوجيه . .ينضب
وقد أمثر هذا ،ليحتلّ مكانته املمتازة على مدى العصور،والنصح الكرمي

يتوارث منه ،كوكبةً من القادة واهلداة يف كل جيلالسمو الرفيع أن خلق 
فهي تتجاوز أبعاد ،اخللف عن السلف تلك األجماد الشاخمة اليت ال حتد حبدود

وتتحدى عواصف النكبات والنكسات لتستقر يف مستودع ،الزمان واملكان
.حضاري من اآلثار والطرائف والعرب والعظات
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املثل العليا يف تراث اهل البيت احلضاري..........................................................................٦

يف )موسوعة أهل البيت احلضارية(وحينما أكملت بتوفيق من اهللا تعاىل 
أحببت أن ،وتوجتها يف جملد ضخم عن الرسول األعظم،أربعة عشر جملداً

فكانت هذه ،أتبعها برديفها من املثل العليا يف تراث أهل البيت عليهم السالم
الشذرات الثمينة اليت التقطتها من خضم حبرهم الزاخر باألدب والعرفان 

وكم من جوامع الكلم ،حكمة التمستها من مكاافكم من،والوعي العظيم
ومعلقاً وموضحاً ومنظراً ،السائرة وقفت عندها موقف املتأين املتأمل شارحاً

وهي تصب كلها يف جمرى التجديد والرشد واألصالة مما شكل روافد من املثل 
وظواهر اإلصالح ،واألهداف النبيلة اليت ال تبارى،العليا اليت ال جتارى

.جتماعي رفيقاً ورقيقاً يف آن واحداال

:ومسيت هذا اجلهد املتواضع من عملي هذا

عسى أن جيد فيه الفكر املتنور » املثل العليا يف تراث أهل البيت احلضاري«
.وإصحاراً به من عامل املادة إىل عامل احلياة اخلالدة،تقومياً للسلوك اإلنساين

:كاآليتيف أربعة فصولوكانت طبيعة هذه الرسالة أن انتظمت 

وقد أشتمل على ،»املثل الروحية«:وكان بعنوان،الفصل األول
:املباحث اآلتية

.القرآن العظيم يف آثار أهل البيت-١

.االحتجاج وعلم الكالم يف ضوء التوحيد-٢

.اإلخبات واإلنابة هللا تعاىل-٣

.حياة الدنيا واآلخرة وعامل الغيب-٤
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٧.............................................................................................................املقدمة

وقد أشتمل على ،»املثل األخالقية«:ثاين بعنوانوكان الفصل ال
:املباحث اآلتية

.السلوك اإلنساين ومكارم األخالق-١

.نظرات يف العفو والغضب واملغفرة-٢

.الغيبة واحلسد والعجب:من مساوئ األخالق-٣

.بر الوالدين وصلة األرحام-٤

د أشتمل على وق،»املثل املتقابلة«:وكان الفصل الثالث بعنوان
:املباحث اآلتية

.الرسالة واستعالء الطواغيت-١

.ظواهر االبتالء وعوائد العافية-٢

.مكاره الدهر وانتظار الفرج-٣

.ارتكاب الذنوب والغفلة عن ذكر اهللا-٤

وقد اشتمل على ،»املثل االجتماعية«:وكان الفصل الرابع بعنوان
:املباحث اآلتية

.يف املوروث اإلسالميأفضل األعمال-١

.فضائل العلم ومنازل العلماء-٢

.قضاء احلوائج يف امليزان-٣

.أدب الدعاء وذيب النفس-٤
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املثل العليا يف تراث اهل البيت احلضاري..........................................................................٨

،وهذه املباحث عبارة عن مقاالت حديثية مربجمة على هذه العنوانات
وقد نظرت فيها اىل قول اإلمام علي بن موسى الرضا عليه السالم إىل أيب 

أليب عليه السالمقال اإلمام الرضا :ما رواه الصدوقالصلت اهلروي في
» رحم اهللا عبداً أحيا أمرنا«:الصلت

.؟فقال له أبو الصلت فكيف حيىي أمركم

فأن ،ويعلمها الناس،يتعلم علومنا:عليه السالمقال اإلمام الرضا 
.)١(»الناس لو علموا حماسن كالمنا ألتبعونا

عليهم عو اىل تعلم علوم أهل البيت واإلمام واثق مبا قال عندما يد
.وتعليم الناس هلا من مواردها النقيةالسالم

وكانت مصادر البحث ومراجعه قد استقت األحاديث من ينابيعها 
،وكتب احلديث عند اجلمهور،األوىل يف كتب احلديث األربعة عند اإلمامية

وحبار األنوار ،كوسائل الشيعة للحر العاملي،واملوسوعات احلديثية األخرى
.وسواها من ااميع وروافد الروايات،للعالمة السي

:وهذه األحاديث يف البحث على قسمني

ما ادخرته لنفسي وأثبت نصوصها كما هي لدي دون الرجوع :األول
فهي سنن وتعليمات .وأبقيتها على حاهلا حفظاً أو استنساخا،إىل مصدر

.وآداب
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٩.............................................................................................................املقدمة

صادره األصلية بأمسائها وأجزائها وصفحاا أو ما أرجعته إىل م:والثاين
.أرقام أحاديثها وما أشبه ذلك

والداللة على منهج احلق إلخواين ،وتذكري النفس،وكان الوازع الديين
،والدراسات العليا،وطلبة العلوم الدينية،وتالميذي وأصدقائي وأحبايب

،ند اهللا عز وجلرجاًء ملا ع،هو اهلدف من وراء ذلك،واجليل األكادميي
.والفضل له وحده يف ما أوردت عسى أن يتقبل من عبده الذليل العاصي

النجف األشرف

محمد حسين علي الصغير
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ل األولفصال

ةوحيالرُلُثاملُ

القران العظيم في آثار أهل البيت - ١

االحتجاج وعلم الكالم في التوحيد- ٢

الى اإلخبات واإلنابة هللا تع- ٣

حياة الدنيا واآلخرة وعالم الغيب- ٤
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١٣

ن العظيم يف آثار أهل البيت آالقر

له ظاهر وله ،ورسالة اإلسالم العظمى،القرآن الكرمي كتاب اهللا األكرب
وعليه املعول يف استنباط أحكام ،وفيه خرب من قبلنا وخرب من بعدنا،باطن

،ن ملكوت السماوات واألرضوبه علم ما كان ويكون م،الشريعة املقدسة
وقد وردت اآلثار ،واحلديث عنه متوافر يف كتب علوم القرآن والتفسري

، والتبصر يف مجيع مكوناته،والتدبر بآياته،الشريفة يف احلث على التعمق فيه
:ومن تلك اآلثار

.»أثريوا دقائق القران«.١

.»من أراد العلم فليثور القران«.٢

.»ان فان فيه خرب األولني واآلخرينأثريوا القر«.٣

:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهوروي عن النيب

تضئ ألهل ،أن البيوت اليت يصلى فيها بالليل ويتلى فيها القران«
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................١٤

.»السماء كما يضئ الكوكب الدري ألهل األرض

وداللة هذه املأثورات واضحة املعامل يف إرشاد الناس اىل حقائق القران 
واالمتثال ،والعمل مبحكم آياته وإمعان النظر يف معانيه ومغازيه،ئقهودقا

وإثارة ما يف مكنوناته من العرب ،واالعتبار حبكمه وأمثاله،ألوامره ونواهيه
واالستقاء .والتأمل يف إشاراته ولفتاته،والقصص وتأريخ األمم والشعوب

فقد ال يدرك القرآن ،واالنتقال بني رياضه وظالله،من منري علومه ومعارفه
وقد أمجع علماء األمة أن ،إال بالرجوع اىل أصوله وفروعه من ينابيعها األوىل

صلى اهللا هو املرجع األعظم بعد رسول اهللا عليه السالمعلياً أمري املؤمنني 
فقد قال ،يف كشف تلك الكنوز الثمينة اليت أشتمل عليهاعليه وآله وسلم

:معليه السالأمري املؤمنني 

آية من القرآن إال صلى اهللا عليه وآله وسلمما نزلت على رسول اهللا «
وناسخها ،وتفسريها،وعلمين تأويلها،وأمالها علي فكتبتها خبطه،أقرأنيها

ودعا اهللا أن يعطيين ،وخاصها وعامها،وحمكمها ومتشاها،ومنسوخها
.»فهمها وحفظها

ن القرآن من فم رسول اهللامدوعليه السالموذا يكون اإلمام علي 
ومربمج الدراسات القرآنية ،ومؤسس علوم القرآنسلم وصلى اهللا عليه وآله

ويف ظل ما فيه من تفسريه وكشف ،املتخصصة يف ضوء ما سبق من قوله
.ومعرفته بعلومه كافة،أسراره

،وليس يف هذا التقدير والتقرير آية مبالغة ومغاالة على اإلطالق
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١٥................................................................................العظيم يف آثار أهل البيتالقرآن

:عليه السالمويعضده قوله

والذي فلق احلبة وبرأ النسمة لو سألتموين ،سلوين قبل أن تفقدوين«
ناسخها ،سفريها وحضريها،مكّيها ومدنيها،عن آية يف ليل نزلت أو ار

.»ألخربتكم به،حمكمها ومتشاها تأويلها وترتيلها،ومنسوخها

،رفة القرآنأسبق القوم اىل مععليه السالملذلك كان أمري املؤمنني 
،فهو املفسر والشارح واحلافظ واملؤول،وأول من فتق القول ذه العلوم

ويضاف إىل هذا كله أنه صلوات اهللا عليه قد مجع القرآن العظيم حبسب 
.»مجع القرآن«يف فصل» تأريخ القرآن«وقد حبثنا ذلك يف كتابنا،الرتول

يف -سرهقدس -قال العالمة السيد عبد احلسني شرف الدين
:املراجعات

فأنه ،كتاب اهللا عز وجلعليه السالموأول شيٍء دونه أمري املؤمنني «
آىل على نفسه أن صلى اهللا عليه وآله وسلمبعد فراغه من جتهيز رسول اهللا 

.»فجمعه مرتباً على حسب الرتول،ال يرتدي إال للصالة أو جيمع القرآن

،وعدم تركه إىل غريه،و القرآنوقد ندب أمري املؤمنني إىل االجتاه حن
:وأعترب فهم القرآن وقراءته وتدبره دليل الفقهاء فيما روي أنه قال ألصحابه

.»؟أال أخربكم بالفقيه حقاً«

:فقال عليه السالم! !بلى يا أمري املؤمنني:قالوا

ومل ،ومل يؤمنهم من عذاب اهللا،من مل يقنط الناس من رمحة اهللا«
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................١٦

أال ال خري يف .ومل يترك القرآن رغبة عنه اىل غريه،ي اهللايرخص هلم يف معاص
وال خري يف عبادة ليس ،وال خري يف قراءة ليس فيها تدبر،علم ليس فيه تفهم

.»فيها تفقه

ولو قورن ،فقد أعطاه اهللا كرتاً ال يفىن،ومن أعطي محل القرآن وفهمه
ر السيد املرتضى علم فقد ذك.لكان القرآن أفضل مما ملك،ذلك مبلك الدنيا

:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهلدى عن رسول اهللا

ألنه ،ال ينبغي حلامل القرآن أن يظن أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي«
.»لو ملك الدنيا بأسرها لكان القرآن أفضل مما ملك

:أنه قالعليه السالموروي عن أمري املؤمنني 

وحتضره ،ويذكر اهللا عز وجل تكثر بركته،البيت الذي يقرأ فيه القرآن«
ويضئ ألهل السماء كما تضئ الكواكب ألهل ،وجره الشياطني،املالئكة
وال يذكر اهللا عز وجل فيه تقل ،وأن البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن،األرض

.»وحتضره الشياطني،وجره املالئكة،بركته

ولّى قيادة األمة بعد رسول اهللا أن يتعليه السالمولو قدر ألمري املؤمنني 
،ألرتفع مبستوى األمة إىل قمة الفقاهة واألصالةصلى اهللا عليه وآله وسلم

ومن ،يستلهم من كتب اهللا املرتلة معارفها،وجلمع البشرية يف نظام واحد
:آيات القرآن مداخلها وخمارجها فقد روي عنه انه قال

قضيت بني أهل التوراة لو كِسرت يل الوسادة مث جلست عليها ل«
وبني أهل ،وبني أهل ألزبور بزبورهم،وبني أهل اإلجنيل بإجنيلهم،بتورام
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١٧................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

.الفرقان بفرقام

،أو مساء أو أرض،أو سهل أو جبل،واهللا ما من آية أنزلت يف بر أو حبر
.»نزلتشيء ويف أي،إال وأنا أعلم فيمن نزلت،أو ليل أو ار

قد «:عن أيب حامد الغزايل أنه قال» فيض القدير«وقد روي املناوي يف
علم األولون واآلخرون أن فهم كتاب اهللا منحصر اىل علم علي عليه 

فقد ضل عن الباب الذي من ورائه يرفع اهللا عن ،ومن جهل ذلك،السالم
.»حىت يتحقق اليقني الذي ال يتغري بكشف الغطاء،القلوب احلجاب

:نقي احليدري رمحه اهللاقال السيد حممد السيد علي

صلى إىل قول النيب الكرمي» فقد ضل عن الباب«إن الغزايل يشري بقوله«
.»أنا مدينة العلم وعلي باا«سلمواهللا عليه وآله

إىل » حىت يتحقق اليقني الذي ال يتغري بكشف الغطاء«:ويشري بقوله
.»ت يقيناًلو كشف الغطاء ما ازدد«:عليه السالمقول أمري املؤمنني 

ويكشف عن كل أمر خمتلف ،شيءوالقرآن يضم بني دفتيه تبيان كل
ما من أمر خيتلف فيه «:أنه قالعليه السالمفعن األمام الصادق ،بني الناس

.»ولكن ال تبلغه عقول الرجال،؟اثنان إال وله أصل يف كتاب اهللا عز وجل

ياً ألنه عهد اهللا إىل وهلذا أمر األئمة عليهم السالم بقراءة القرآن يوم
القرآن عهد اهللا «:أنه قالعليه السالمخلقه فقد روي عن األمام الصادق 

وأن يقرأ منه كل يوم مخسني ،فينبغي للمسلم أن ينظر يف عهده،إىل خلقه
.»آية
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................١٨

،ويبدو أن قراءة القرآن يف املصحف أفضل من قراءته على ظهر قلب
قلت أليب عبد اهللا :قال،سحاق بن بكارفعن إ،ألن النظر يف املصحف عبادة

جعلت فداك إين أحفظ القرآن على ظهر :)يعين اإلمام الصادق(عليه السالم
بل أقرأه «:قال؟فأقرؤه على ظهر قليب أفضل أو أنظر يف املصحف،قليب

.»أما علمت أن النظر يف املصحف عبادة؛وأنظر يف املصحف

من «:أنه قالعليه السالملصادق وقد روي يف هذا امللحظ عن اإلمام ا
.»قرأ باملصحف متع ببصره وخفف اهللا عن والديه

فقد روي أبو ،وكانت سرية السلف الصاحل ختم القرآن كل على حسبه
وهو من ثقات اإلمام «جعفر املؤدب أن أبا إسحاق عمر بن عبد اهللا السبيعي

وكان ،!!وء العتمةصلى أربعني سنة الغداة بوضعليه السالمزين العابدين 
وال أوثق يف احلديث عن ،ومل يكن يف زمانه أعبد منه،خيتم القرآن يف كل ليلة

.»اخلاص والعام

عن القرآن الكرمي يف كلياته عليه السالموحتدث اإلمام جعفر الصادق 
على العبارة :كتاب اهللا على أربعة أشياء«:فروي انه قال،ودقائق خصائصه

واللطائف ،فالعبارة للعوام واإلشارة للخواص،واحلقائقواإلشارة واللطائف
.»واحلقائق لألنبياء،لألولياء

فقد ورد ،والتبصر فيها بدقة وإمعان،وينبغي النظر يف خزائن القرآن
:عن زين العابدين عليه السالم أنه قال

.»آيات القرآن خزائن كلما فتحت خزائنه ينبغي لك أن تنظر فيها«
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١٩................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

وأن مييز بني آراء املفسرين ،القرآن أن يرى فيه بعني البصريةوعلى قارئ 
وقد ،فقد تشكل فيه بعض القضايا،وال يأخذ األحكام على عواهنها،له

.ولكن النظر الفاحص املبتين على اإلدراك السليم يبدد ذلك،تنعقد

» عبس وتوىل«:إن الذي- ساحمهم اهللا-فقد ذهب بعض املفسرين
ملا دخل عليه إبن أم مكتوم وعنده سلم وى اهللا عليه وآلهصلهو النيب

.صناديد قريش

وقد رد السيد املرتضى علم اهلدى قدس سره هذا الزعم ورفضه مستنداً 
إن الذي عبس كان «:عليه السالماىل ما روي عن اإلمام جعفر الصادق 

.رجالً من بين أمية ال النيب صلى اهللا عليه وآله

،إن العبوس ليس من صفاته مع األعداء املباينني«:تضىقال السيد املر
،وكذا التصدي لألغنياء والتلهي عن الفقراء،فضالً عن املؤمنني املسترشدين

وإنك لعلى «والوارد يف شأنه» الفقر فخري«كيف وهو القائل،ليسا من مساته
.»خلق عظيم

***

ألن ،واألئمة عليهم السالم يصدر بعضهم عن بعض يف علمهم
ولقد كان ،والعلم اللدينسلم وصلى اهللا عليه وآلهمصدره رسول اهللا

وكذلك األئمة ،وهج خاص متسععليه السالمللقرآن يف فكر اإلمام الرضا 
،فاخترته منوذجاً يقف عنده املتلقي موقف اإلنصات واالعتبار،من أبنائه

،ئمة من بعدهوكذلك األ،وهو بذلك ميثل وجهة نظر أهل البيت يف القرآن
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٢٠

:وقد عرب عنه بالقول،وتدبر معانيه،وهو يعرض بإجياز دقيق ألهم مبانيه
وأنه حق من فاحتته اىل خامتته نؤمن مبحكمه ،إنه املهيمن على الكتب كلها«

ومتشاه وخاصه وعامه ووعده ووعيده وناسخه ومنسوخه وقصصه 
.)١(»مبثلهال يقدر أحد امللحوقني أن يأيت،وأخباره

عن القرآن عليه السالمويتحدث اإلمام علي بن موسى الرضا 
:بالقول

،وطريقته املثلى املؤدي اىل اجلنة،هو حبل اهللا املتني وعروته الوثقى«
ألنه مل جيعل ،وال يغث على األلسنة،ال خيلق على األزمنة،املنجي من النار

ال يأتيه ،نسانبل جعل دليل الربهان واحلجة على كل إ،لزمان دون زمان
.)٢(...الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد

واىل ، ويف العرض أملح اإلمام عليه السالم إىل إعجاز القرآن من وجه
.سريورته وعامليته من وجه آخر

.)٣(...وكان عليه السالم خيتم القرآن يف ثالثة أيام

فإذا مر بآية فيها ذكر ،آنوكان يكثر بالليل يف فراشه من تالوة القر«
.)٤(»وتعوذ من النار،اجلنة والنار بكى وسأل اهللا اجلنة

يف الغوص بأعماق القرآن ضمن عليه السالموكانت ريادة اإلمام الرضا 
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٢١................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

وألول مرة يف تأريخ القرآن نشاهد اإلمام الرضا ،إحياء تقوميي للذات اإلنسانية
أن معجزة كل نيب تتمشى باجتاه ما :يرى من خالل إعجاز القرآنعليه السالم

،ويتقارب من جتارب زمنه،ومبا ينسجم مع فنون جيله،يالءم عصر ذلك النيب
.ولو يف وجه بارز من الوجوه الناظرة لألعجاز،ويعزى إىل حياة قومه

ملاذا بعث اهللا «:قائالًعليه السالمفقد سأل ابن السكيت اإلمام الرضا 
وبعث عيسى ؟بالعصا ويده البيضاء وآلة السحرعز وجل موسى بن عمران 

.بالكالم واخلطب؟سلم وصلى اهللا عليه وآلهوبعث حممد،بالطب

:يف جوابهعليه السالمقال اإلمام الرضا 

كان األغلب على عليه السالمإن اهللا تبارك وتعاىل ملا بعث موسى «
وما أبطل ،مثلهفأتاهم من عند اهللا مبا مل يكن يف وسعهم ،أهل عصره السحر

.وأثبت به احلجة عليهم،به سحرهم

،يف وقت قد ظهرت فيه الزماناتعليه السالموأن اهللا بعث عيسى 
ومبا ،فأتاهم من عند اهللا مبا مل يكن عندهم مثله،وأحتاج الناس إىل الطب

.وأثبت به احلجة عليهم،أحيا به املوتى وأبرأ األكمه واألبرص بأذن اهللا

يف وقت كان الغالب سلم وصلى اهللا عليه وآلهث حممداًوأن اهللا بع
فأتاهم من عند اهللا - الشعر:على أهل عصره اخلطب والكالم وأظنه قال

.وأثبت احلجة عليهم،من مواعظه وحكمه ما أبطل به قوهلم

فما احلجة على اخللق !تاهللا ما رأيت مثلك قط:فقال ابن السكيت
والكاذب ،يعرض به الصادق على اهللا فيصدقهالعقل ف«:قال اإلمام؟اليوم
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٢٢

.)١(هذا واهللا هو اجلواب:فقال ابن السكيت» على اهللا فيكذبه

واإلمام عليه السالم يدعو إىل ظاهرة أخرى يف رده متشابه القران إىل 
:حمكمه كما يف قوله عليه السالم

.)٢()ومن رد متشابه القران إىل حمكمه هدي إىل صراط مستقيم(

فهو أوىل من يرد متشابه القران ،ا كان اإلمام من الراسخني يف العلمومل
والذي تترشح عنه نظرية ،وعين اإلمام بالتفسري الداليل للقران.إىل حمكمه

واإلمام يف إفاضته التفسريية يؤكد على املعىن األوىل يف اآلية كما )معىن املعىن(
عليه السالمض اإلمام الرضا وقد ،يؤكد على املعىن الثانوي واإلضايف هلا

.وسجل فيها سبقاً علمياً وفكراً موضوعياً،ذه املهمة مظفراً

:فقد سأل رجل اإلمام عليه السالم عن معىن قوله تعاىل

 Mrstuvwxyz{|}L)٣(.

،مبادئ املعاين للتوكل على اهللا تعاىلعليه السالمفأفاض اإلمام 
وأمهية تفويض العبد ،لدرجات التوكل على اهللاوأضاف املفاهيم الداللية 

أن تثق به يف أمرك كله فيما فعل :التوكل درجات منها«:فقال،أمره إىل اهللا
لك فما فعل بك كنت راضياً وتعلم انه مل يأتك إالّ خرياً ونظراً وتعلم أن 

ومن ذلك اإلميان بغيوب ، فتوكل عليه بتفويض ذلك إليه،احلكم يف ذلك له
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فوكلت علمها إليه واىل أمنائه عليها وثقب فيها ،اليت مل حيط علمك ااهللا
.)١(»ويف غريها

يف إرادة املعاين الثانوية لآلية عليه السالموكان ج اإلمام الرضا
متوافراً على ملسات حية يعرضها اإلمام بأداء مقارن لطبيعة التوجه من 

.وثالسؤال فيما يتردد بني العلماء من آراء وحب

عليه روى احلسن بن علي بن فضال قال سألت الرضا علي بن موسى 

.)٢(MTUVWXYL عن قوله عز وجلالسالم

إن اهللا تبارك وتعاىل ال يوصف مبكان حيل :عليه السالمفقال اإلمام 
.)٣()عين أم عن ثواب رم حمجوبونولكنه ي،فيه فيحجب عنه عباده

للباري عز وجل بتجرده عن يه السالمعلوهنا نلحظ ترتيه اإلمام 
.الثوابوأعطى لآلية داللتها اإلحيائية يف حجب العباد عن،املكان

.)٤(M»¼½¾¿L وسئل عن قوله

تعاىل اهللا ،إن اهللا عز وجل ال يوصف بائ والذهاب«:فقال اإلمام
.)٥(»وجاء أمر ربك وامللك صفاً صفاً:إمنا يعين بذلك،عن االنتقال
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.)١(MÈÉÊËÌÍL:وسألته عن قول اهللا عز وجل:قال

.)٢(M+,-./01L :وعن قوله تعاىل

.)٣(MHIJKL ML :وعن قوله عز وجل
،ميكروال،وال يستهزئ،إن اهللا ال يسخر«:عليه السالمفقال اإلمام الرضا 

،زاءوجزاء االسته،ولكنه عز وجل جيازيهم جزاء السخرية،وال خيادع
.)٤(»عما يقول الظاملون علواً كبرياًتعاىل اهللا،وجزاء املكر واخلديعة

،ومثة انطالقات قيمة لإلمام يف جمال التوحيد من خالل تفسريه للقرآن

MCDEG :ففي قوله تعاىل  FHIJKL)قال اإلمام .)٥
بات واث،نفي وتشبيه:للناس يف التوحيد ثالثة مذاهب«:عليه السالمالرضا 

الن اهللا تبارك ،فمذهب النفي ال جيوز ومذهب التشبيه ال جيوز،بغري تشبيه
.»بالطريق الثالث إثبات بال تشبيهوالسبيل، يءوتعاىل ال يشبهه ش

واملراد «:وعلق عليه شارحاً،امليزانروى هذا السيد الطباطبائي يف 
ويف .ملعتزلةكما ذهبت إليه ا،نفي معاين الصفات عنه تعاىل:مبذهب النفي

كالقول بأن معىن القادر أنه ،معناه إرجاع الصفات الثبوتية إىل نفي ما يقابلها
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واملراد مبذهب التشبيه أو يشبهه .ومعىن العامل أنه ليس جباهل،ليس بعاجز
أي أن يثبت له من الصفة معناه احملدود - شيءوليس كمثله-تعاىل بغريه

وعلمه ،بأن يكون قدرته كقدرتنا،لصفاتالذي فينا املتميز من غريه من ا
فلم ،أحتاج كاحتياجنا،ولو كان ماله من الصفة كصفتنا،وهكذا،كعلمنا

أن يثبت : واملراد مبذهب اإلثبات من غري تشبيه.تعاىل عن ذلك،يكن واجباً
وتنفي عن خصوصيته اليت قارنته يف املمكنات ،له من الصفة أصل معناه

.)١(»لصفة وتنفي احلدأي تثبت ا؛املخلوقة

¾½¼«M¶¸¹º ويف قوله تعاىل
¿L)سئل اإلمام عليه السالم عن إرادة العباد وإرادة اهللا فقال.)٢:

وأما من اهللا عز ،وما يبدو بعد ذلك من الفعل،إن اإلرادة من العباد الضمري«

بال تعب وال )٣(M¥ ¦L:إمنا يقول،وجل فاإلرادة للفعل إحداثه
.)٤(»كيف

وحنن نرى اإلمام يف اآلية األوىل متحدثاً عن التوحيد يف إطار كالمي 
ونفى املعىن ،ونفى معاين الصفات عنه،وأن اهللا واحد ال شريك له،وفلسفي

احملدود مبذهب التشبيه له تعاىل وأثبت للباري من الصفة أصل املعىن مع نفي 
احلد.
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حديثاً تكوينياً عن الفروق املميزة نرى اإلمام متحدثاً :ويف اآلية الثانية
. بني إرادة اهللا وإرادة العباد

ويف اآليتني بدأ البعد الكالمي مسيطراً على التفسري يف داللته وفقاً ملا 
.يتطلبه الوعي العقائدي الذي يسعى إليه اإلمام

M-.0:ويف قوله تعاىل  /1L)يقول اإلمام الرضا .)١
ولكنه مىت علم ،وصف بالترك كما يوصف خلقهإن اهللا ال ي«:عليه السالم

وخلى بينهم ،منعهم املعاونة واللطف،أم ال يرجعون عن الكفر والضاللة
.)٢(»..وبني اختيارهم

وكان الزخم املتصاعد يف هذه اإليرادات منطلقاً من سياسة قصد إليها 
يف وإشغال األمة عن التفكري،النظام العباسي يف إثارة الشبهات من وجه

جاداً -لذا جند اإلمام قد علم دخائل األمور،مصريها املتأرجح من وجه آخر
.يف عطائه الذي ال ينفذ

عن عليه السالمسألت اإلمام الرضا :قال،وعن عبد العزيز بن مسلم

.)٣(M£¤¥¦L قول اهللا عز وجل
،املخلوق احملدثوإمنا ينسى ويسهو،إن اهللا ال ينسى وال يسهو«:فقال

وإمنا جيازي من نسيه ،)٤(MèéêëL:أال تسمعه عز وجل يقول
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MABC ونسي لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم كما قال اهللا عز وجل 

DEFGHIJKL)وقال تعاىل ،)١MÒ
ÓÔÕÖ×Ø...L)أي نتركهم كما تركوا ،)٢

.)٣(»..االستعداد للقاء يومهم هذا

وال شبيه له ،اإلقرار بأن ال إله غريه«:الموقال اإلمام الرضا عليه الس

M12 أنه ،موجود غري مقيد،وأنه مثبت قدمي،وال نظري له
34L)٥(»)٤(.

عن عليه السالموقد سأل اإلمام الرضا ،وعن إبراهيم بن أيب حممود

اخلتم هو :قال اإلمام.)٦(M-./0123L:قوله تعاىل

M/0 :كفرهم كما قال عز وجلالطبع على قلوب الكفار عقوبة على
1234567L)٧(.

فقال اإلمام ؟قال وسألته عن اهللا عز وجل هل جيرب عباده على املعاصي
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٢٨

.بل خيريهم وميهلهم حىت يتوبوا

؟قلت فهل يكلف عباده ما ال يطيقون

مث ،)١(MéêëìL :وهو يقول؟كيف يفعل ذلك:فقال
سى بن جعفر عن أبيه جعفر بن حممد عليه حدثين أيب مو:قال عليه السالم

:السالم أنه قال

أو يكلفهم ما ال ،من زعم أن اهللا تعاىل جيرب عباده على املعاصي«
وال تعطوه ،وال تصلُّوا خلفه،وال تقبلوا شهادته،يطيقون فال تأكلوا ذبيحته

.)٢(»من الزكاة شيئاً

،اإلمام التفسرييةوأنت ترى يف مجيع هذه الشذرات الثمينة من إفاضات
وإمنا يؤكد على املراد الداليل منها يف ،أنه ال يعطي املعىن التحليلي أو اللغوي

فهو يف هذا كله يبحث ،ترتيه اهللا سبحانه وتعاىل عما يصفه به بعض املتكلمني
.يف اآلية)معىن املعىن(عن 

ألنبياء عن فقد نزه ا،وكما نزه اإلمام اهللا تعاىل يف هذا النحو من التفسري
وهنا نورد إجابته عليه السالم ،الزلل واخلطل والشرك والذنب يف موارد كثرية

.)٣(M0123L:وهو يسأل عن قوله تعاىل، لصفوان بن حيىي

.؟أكان يف قلب إبراهيم شك:قال لإلمام
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٢٩................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمرآنالق

.)١(»ولكنه أراد من اهللا الزيادة يف يقينه،كان على يقني،ال:قال اإلمام

،أبعاد موضوعية يف التفسري العام للقرآنعليه السالمضا ولإلمام الر
يف عليه السالمومل يكن رجوع العلماء والسائلني لإلمام ،وكشف املراد منه

وال االجتاه وااللتجاء إليه يف تفسري آيات القرآن أمراً ،بيانه ملبهمات القرآن
.يرفض االرجتالبل كان نظراً موضوعياً يعتمد اإلمعان والتدقيق و،اعتباطيا

ومورده ،فاإلمام من الراسخني يف العلم الذين يعلمون تأويل القرآن
،فهو نبع صاٍف خاٍل من الشوائب،أعذب املوارد اليت يصدر عنها الناس

يبتعد ،ويتبىن اإليضاح السليم دون إغالق،يتحرى البيان البهي دون إام
تفسريه العام آليات من فجاء ،عن مبهم الداللة وينأى عن غريب التعبري

وهو ميتلك كآبائه وأبنائه من ، وغزيراً يتدفق بدفء،القرآن مسحاً ينساب برقة
.)٢(األئمة املعصومني تلك األداة املعربة عن املعىن القرآين بأسلوب رائع رصني

ينهض بعمل أكادميي ،ومناذج تفسري اإلمام لكثري من آيات القرآن
وال يسعنا إال أن نقتطف باقة ،ا وإحاطتهاوذلك ألتساعها ومشوهل،مستقل

وللمتلقي أن يستدل على ما نذكره على ما مل ،ذكية من ذلك احلقل البهيج
.نذكر

سأل املأمون أبا احلسن علي بن موسى :قال،فعن أيب الصلت اهلروي

;:M456789 :عن قوله تعاىلعليه السالمالرضا 
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٣٠

<=>?@ABCDL)إلمام الرضا فقال ا.)١
:عليه السالم

إن اهللا تبارك وتعاىل خلق العرش واملاء واملالئكة قبل خلق السماوات 
فكانت املالئكة تستدل بأنفسها وبالعرش وباملاء على اهللا عز وجل ،واألرض

فيعلموا أنه على كل،مث جعل عرشه على املاء ليظهر بذلك قدرته للمالئكة
.قديرشيء 

مث خلق ،ه ونقله وجعله فوق السماوات السبعمث رفع العرش بقدرت
وكان قادراً أن ،وهو مستٍو على عرشه،السماوات واألرض يف ستة أيام

ولكنه تعاىل خلقها يف ستة أيام ليظهر للمالئكة منها ،خيلقها يف طرفة عني
فيستدل حبدوث ما حيدث مرة بعد مرة ومل خيلق اهللا العرش ،شيءشيئاً بعد

ال يوصف بالكون ،وعن مجيع ما خلق،ألنه غين عن العرش،حلاجة به إليه
.تعاىل عن صفة خلقه علواً كبرياً،ألنه ليس جبسمشيء على

خلقهم ،)٢(M@ABCD...L:وأما قوله تعاىل
ألنه مل ،والتجربةال على سبيل االمتحان،ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادته

.)٣(»..شيءيزل عليماً بكل

ما أجاب به احلسني عليه السالما ذهب إليه اإلمام الرضا ومن بديع م
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٣١................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

"!M أخربين عن قول اهللا تعاىل:بن خالد عندما سأل اإلمام

#L)وشبك بني أصابعه،هي حمبوكة اىل األرض:قال اإلمام.)١.

|}Mz كيف تكون حمبوكة اىل األرض واهللا يقول:فقلت
}~�L)٢(.

.)٣(Mz{|}~�L :ولأليس اهللا يق:فقال اإلمام
.)٤(»فثم عمٍد ولكن ال تروا:فقال اإلمام،فقلت بلى

.مؤكداً على املعىن بتعبري حي،بإجياز بليغوقد جييب اإلمام

.)٥(M£¤¥L :ففي قوله تعاىل
.)٦(العفو من غري عتاب:قال اإلمام

¾½¼M»º:وكذلك هي احلال يف قوله تعاىل
 ¿L)٧(.

.)٨(خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم:م عليه السالمقال اإلما
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٣٢

عليه السالممسعت اإلمام أبا احلسن الرضا :وحدث ياسر اخلادم قال
:ش ما يكون هذا اخللق يف ثالثة مواطنوحأإنَّ«:يقول

.وخيرج من بطن أمه ويرى الدنيا،يوم يولد

.ويوم ميوت فيعاين اآلخرة وأهلها

.ماً مل يرهاويوم يبعث فريى أحكا

فقال،وقد سلم اهللا على حيىي يف هذه املواطن الثالثة وأمن روعته

M9:;<=>?@AL)١(.

Muv:وقد سلم عيسى على نفسه يف هذه الثالثة مواطن فقال
wxyz{|}~L)٢(.

على قيادة أئمة أهل البيت حينما سئل عليه السالموأكد اإلمام الرضا 

.)٣(MÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑLعن قوله تعاىل 
صلى اهللا عليه وآلهفحدث اإلمام عن آبائه عليهم السالم عن رسول اهللا

األئمة من ولد علي وفاطمة اىل أن «:أن املراد بأويل األمر يف اآليةسلم و
.)٤(»تقوم الساعة

MYZ[\]^_`a :ويف قوله تعاىل
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٣٣................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

bcdeL)ل يف أحاسيس كشف اإلمام النقاب عما جيو.)١
الناس من الشبهات البعيدة عن الفهم القرآين األصيل وقد أجاب بذلك 

يقول .)٢(MYZ[\L :قال اهللا تعاىل لنبيه:قال اإلمام:املأمون
؟أمل جيدك وحيداً فآوى إليك الناس

M^_L)أي هداهم اىل معرفتك» فهدى«يعين عند قومك)٣

MbcdL)٤(.

.عاءك مستجاباًيقول أغناك بأن جعل د

.)٥(بارك اهللا فيك يا ابن رسول اهللا:فقال املأمون

خيوض به أبعادها اىل تلك ،،وقد يتناول اإلمام اآلية بفكر جديد
،الوظيفة الرادعة اليت حتمل اإلنسان على الكف عن املعاصي بإرادة نفسية

،الضمريوقد تتجه به إىل اهللا تعاىل يف حملة خاطفة متثل صدق النية وتأنيب 
.عسى أن خيفف اهللا العقاب ويدرأ العذاب

%$#"!M :فاإلمام عندما يقف عند قوله تعاىل
&'()*+,-./01234
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٣٤

56L)فانه عليه السالم يذكر تلك احلالة املؤثرة اليت كان عليها قوم .)١
م ويستقبلون التوبة الصادقة من أعماقه،يونس وهم يستقبلون من ذنوم

إن يونس أمره اهللا مبا «:فيقول،ويضجون اىل اهللا تعاىل منيبني مستغفرين
وبني ،ففرقوا بينهم وبني أوالدهم،فأظلهم العذاب،فأعلم قومه،أمره

.)٢(»عنهمفكف اهللا العذاب ،وضجوا،مث عجوا اىل اهللا،البهائم وأوالدها

:وله تعاىلواإلمام حينما يتحدث عن اهلداية والضالل يف مدارج ق

M!"#$%&'()*+,-./
0123456789:;<=

>L)٣(.

واىل التحذير ،فانه يعهد بالتفسري العام لآلية إىل اإلمياء باهلداية مبرغباا
:من الضالل باالبتعاد عن مسبباته فيقول عليه السالم

ودار كرامته يف من يرد اهللا أن يهديه بأميانه يف الدنيا اىل جنته ... «
والسكون إىل ما وعده من ثوابه ،والثقة به،اآلخرة يشرح صدره للتسليم هللا

عن جنته ودار كرامته يف اآلخرة لكفره » ومن يرد أن يضله«حىت يطمئن إليه
،جيعل صدره حرجاً ضيقاً حىت يشك يف كفره،عصيانه له يف الدنيا،به

M234567 :ويضطرب يف اعتقاد قلبه حىت يصري
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٣٥................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

89:;<=>L)٢(»)١(.

***

عصر انشطار يف الفرق عليه السالموكان عصر اإلمام حممد اجلواد 
فأجته اإلمام اىل إصالح ما ،اإلسالمية مجاعات وتكتالت ومذاهب كالمية

وإثراء الشعلة الوهاجة يف درب املوحدين من خالل ،فسد من عقائد املسلمني
،فرد الشبهات،ساعديه جداً ونشاطاً وحيويةفشمر عن ،مهمته الرسالية

وأعاد احلق اىل نصابه يف ضوء معطيات ،وفند ما جاء فيها من نزغات جارحة
:فقد روى أبو هاشم اجلعفري قائالً.القرآن العظيم

عليه يعين اإلمام حممد اجلواد -كنت عند أيب جعفر الثاين عليه السالم«
له أمساء وصفات يف ،الرب تبارك وتعاىلأخربين عن:فسأله رجل-السالم

.؟فأمساؤه وصفاته هي هو،كتابه

:فانربى اإلمام حممد اجلواد حملالً ومربجماً ومقسماً فقال

أي أنه ذو عدد :هو هي:إن كنت تقول،إن هلذا الكالم وجهني«
.فتعاىل اهللا عن ذلك! !وكثرة

حيتمل )مل تزل(مل تزل هذه الصفات واألمساء فان :وإن كنت تقول
وإن كنت .فنعم،وهو مستحقها،فعلمهمل تزل عنده:فان قلت:معنيني

فمعاذ اهللا أن يكون معه،وتقطيع حروفها،وهجاؤها،تقول مل يزل تصويرها
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٣٦

،مث خلقها وسيلة بينه وبني خلقه،بل كان اهللا وال خلق،غريهشيء 
واملذكور بالذكر ،وال ذكروكان اهللا ،وهي ذكره،ويعبدونه،يتضرعون به إليه

الذي مل يزل واألمساء والصفات خملوقات املعاين واملعين ا هو ،هو اهللا القدمي
فال ،وإمنا خيتلف ويأتلف املتجزئ،اهللا الذي ال يليق به االختالف واالئتالف

ألن ما سوى ،ولكنه القدمي يف ذاته،وال قليل،وال اهللا كثري،يقال اهللا مؤتلف
وكل ،وال متوهم بالقلة والكثرة،متجزئ واهللا واحد ال متجزئالواحد 

.متجزئ متوهم بالقلة والكثرة فهو خملوق دال على خالق له

،فنفيت بالكلمة العجزشيء إن اهللا قدير خربت أن ال يعجزه:فقولك
،إمنا نفيت بالكلمة اجلهل،عامل،وكذلك قولك،وجعلت العجز سواه
وال ينقطع ،ا أفىن اهللا األشياء أفىن الصور واهلجاءفإذ،وجعلت اجلهل سواه

.من مل يزل عاملاً،وال يزال

:عليه السالمفقال اإلمام اجلواد ؟فقال الرجل فكيف مسينا ربنا مسيعاً

ومل نصفه بالسمع املعقول ،!!أنه ال خيفى عليه ما يدرك باإلمساع«
ا يدرك باألبصار من لون ألنه ال خيفى عليه م،وكذلك مسيناه بصرياً،بالرأس

وكذلك مسيناه لطيفاً لعلمه ،ومل نصفه بنظر حلظ العني،وشخص وغري ذلك
،والعقل،وموضع النشوء منها،بالشئ اللطيف مثل البعوضة وأخفى

وإفهام بعضها عن بعض ونقلها الطعام ،والشهوة للسفاد واحلدب على نسلها
فعلمنا أن خالقها ،ألودية والقفاروالشراب اىل أوالدها يف اجلبال واملفاوز وا

. لطيف بال كيف وإمنا الكيفية للمخلوق املكيف
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ألحتمل ،وكذلك مسي ربنا قوياً ال بقوة البطش املعروف من املخلوق
وما كان ناقصاً ،وما أحتمل الزيادة أحتمل النقصان،التشبيه وألحتمل الزيادة

.وما كان غري قدمي كان عاجزاً،كان غري قدمي

وال ،وال ند،ربنا تبارك وتعاىل ال شريك له وال شبيه له وال ضدف
وعلى ،أن متثلهوحمرم على القلوب،وال تبصار بصر،وال اية،كيف

جلّ وعز عن أداة خلقه ومسات ،وعلى الضمائر أن تكونه،األوهام أن حتده
.)١(»كبرياًوتعاىل عن ذلك علواً.بريته

مد اجلواد يف هذا العرض الفلسفي الدقيق يف وينظر إىل إفادة اإلمام حم
:مستويني

كون اإلمام عليه السالم منظّراً على سوية عاملية حبيث :املستوى األول
أستطاع من خالل إجابته املنظمة أن يستوعب قضايا التوحيد يف جزيئاا 

إال أستقطبها شرحاً فلم يغادر كبرية وال صغرية يف موضوع السؤال،املتشعبة
.تفصيالً ملك على السائل مسعه وبصره وفكرهو

أن اإلمام عليه السالم حبث ما يسمى بعلم الكالم :املستوى الثاين
بالصفات الثبوتية والسلبية وأستدل على مفاهيمها بالدليل البديهي تارة 

لطيف ال يشمل احلواس ، بصري،وباالستقراء املنطقي تارة أخرى فانه مسيع
فهو مسيع مبعىن أنه ال خيفى عليه ما يدرك ،فنا عليهاملتداولة فيما تعار
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وهو لطيف ،وهو بصري مبعىن أن ال خيفى عليه ما يرى باألبصار،باألمساع
وأجناس املخلوقات يف ،مبعىن أن علمه باللطيف الدقيق من حقائق األشياء

حركاا وسكناا وتصرفاا وخفيات األمور يف العوامل املرئية واملتخيلة 
:فاهللا سبحانه وتعاىل يف هذا الضوء،وما جرى هذا ارى،ملتصورةوا

M1234L)١(.

:ومن هذا الباب سأله أحدهم

،؟انه شيء:هل جيوز أن يقال هللا تعاىل

:فقال اإلمام عليه السالم يف هذا الضوء

.)٢(»وخيرجه عن حد التعطيل وحد التشبيه،نعم«

فأجاب ،إين أتوهم:ن عيسى قائالًومن هذا القبيل ما سأله به حممد ب
فما وقع ومهك عليه من،غري معقول وال حمدود،نعم«:اإلمام عليه السالم

غري شيء إمنا يتصور،وال تدركه األوهامشيء ال يشبهه،فهو خالفهشيء 
.)٣(»معقول ال حمدود

،البصري،السميع،واإلمام عليه السالم يعاجل املناظرة يف األلفاظ القرآنية
الشيء يف صيغة كالمية واضحة حبيث يستوعبها السائل ،اللطيف،العليم

واضحة البعد دقيقة ،فتبدو له اإلجابة يسرية الفهم،حبسب ثقافته وإدراكه
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٣٩................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

.)١(التشخيص

M56:ويف هذا السياق سأله أبو هاشم اجلعفري عن قوله تعاىل

789:;L)٢(.

:- معليه السال-فقال اإلمام حممد اجلواد

أنت قد تدرك ،يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون«
فأوهام ،مل تدركها ببصرك،بومهك السند واهلند والبلدان اليت مل تدخلها

.)٣(»فكيف أبصار العيون،القلوب ال تدركه

:فقال عليه السالم،وروى أن أحد أصحابه سأله عن معىن الواحد

MÂÃÄÅÆ:كقوله تعاىل» انيةإمجاع األلسن عليه بالوحد«
ÇÈL)٥(»)٤(.

ويف هذا السياق يسأله داوود بن القاسم عن معىن الصمد يف قوله 

.)٦(M&'L :تعاىل

.)٧(»يعين املصمود إليه يف القليل والكثري«:فيقول اإلمام
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&%$#"!M ويف ترتيه األنبياء يف قوله تعاىل 
'()*+,-./012L)١(.

:عليه السالماإلمام اجلواد قال

وكان األنبياء ،فكيف ميكن أن يبدل ميثاقه،فقد أخذ اهللا ميثاق النبيني«
.)٢(»....عليهم السالم مل يشركوا طرفة عني

***

ذات طابع داليل عليه السالموكما كانت إفاضات اإلمام حممد اجلواد 
فإننا جند ولده ،ائبباعتبار متطلبات العصر يف دفع الشبهات وإزالة الشو

اإلمام علي اهلادي عليه السالم متمحصاً لرد هذه الشبهات واليت تصدر عن 
.وفقهاء السالطني تارة أخرى،البالط العباسي تارة

اشتملت على قبسات عليه السالموكان ذلك ضمن إجابات لإلمام 
ا جاء يف إال أن أبرزها م،وهي متعدد الروافد،المعة من أضواء القران الكرمي

لقاضي القضاة حيىي بن أكتم يف مسائله اليت وجهها عليه السالمإجاباته 
فما كان من اإلمام إال أن د لإلجابة عليها مع علمه أن الغرض ،لإلمام

.)٣(وراء ذلك سياسي حمض قصد به التعنت
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٤١................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

.)١(M]^_`ab...L :سأله عن قوله عز وجل-١

ومل يعجز ،فهو آصف بن برخيا«:السالمعليه فقال اإلمام علي اهلادي 
ولكن صلوات اهللا عليه أحب ،سليمان عليه السالم عن معرفة ما عرف آصف

وذلك من علم سليمان ،أن يعرف أمته من اجلن واإلنس أنه احلجة من بعده
...أودعه عند آصف بأمر اهللا ففهمه ذلك لئال خيتلف عليه يف إمامته وداللته

\]MZ:كتم اإلمام عن قوله تعاىلوسال حيىي بن أ-٢
]^_`aL)٢(.

وولده كان عليه السالمأن سجود يعقوب :فأجاب اإلمام علي اهلادي
كما أن السجود من املالئكة آلدم عليه السالم مل ،طاعة هللا وحمبة ليوسف

عليه وإمنا كان ذلك طاعة هللا وحمبةً منهم آلدم عليه السالميكن آلدم 
معهم كان شكراً هللا عليه السالمد يعقوب وولده ويوسف فسجو،السالم

´M°±²³ :أمل تره يقول يف شكره ذلك الوقت،باجتماع مشلهم
µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃ

ÄÅÆÇL)٣(.

¤£¢¡�~{M :وسأله حيىي بن أكتم عن قوله تعاىل-٣
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¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´

µL)١(.
:بعد ذكر اآليةعليه السالمادي قال اإلمام علي اهل

ومل يكن يف شك سلم وصلى اهللا عليه وآلهفإن املخاطب به رسول اهللا«
إذ مل ، كيف مل يبعث اهللا جنياً من املالئكة:ولكن قالت اجلهلة،مما أنزلنا اليه

.؟يفرق بني نبيه وبيننا يف االستغناء عن املآكل واملشارب واملشي يف األسواق
:مبحضر اجلهلة» فسأل اللذين يقرؤن الكتاب«إىل نبيهفأوحى اهللا

،؟هل بعث اهللا رسوالً قبلك إال وهو يأكل الطعام وميشي يف األسواق
ومل يكن يف شك ولكن » فأن كنت يف شك«:وإمنا قال،أسوةلك مو

M...¼½¾¿ÀÁÂ:كم قال،للمنفعة

ÃÄÅÆÇÈÉÊL)عليكم (ولو قال .)٢
وقد علم اهللا أن نبيه يؤدي عنه رسالته وما هو من ،إىل املباهلةمل جييبوا

ولكن أحب أن ينصف ،الكاذبني فكذلك عرف النيب أنه صادق فيما يقول
.»من نفسه

MÅÆÇÈÉÊ:وسأل حيىي بن أكتم عن قوله تعاىل-٤
ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖL)فأجاب . )٣
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٤٣................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

:بقولهعليه السالماألمام علي اهلادي 

،فهو كذلك ولو أن أشجار الدنيا أقالم والبحر ميده سبعة أحبر«
.»....وانفجرت األرض عيوناً لنفدت قبل أن تنفد كلمات اهللا

M²³´µ :وسأل حيىي بن أكتم عن قوله تعاىل-٥
¶¹̧º»¼L)١(.

فأكل وأطعم وفيها ما ،السالم أكل الربعليه السالمفاشتهت نفس آدم 
.؟فكيف عوقب،تشتهي األنفس

:فأجاب اإلمام علي اهلادي عليه السالم

وأما اجلنة فإن فيها من املآكل واملشارب واملالهي ما تشتهي األنفس «
والشجرة اليت ى اهللا عنها .وأباح ذلك كله آلدم عليه السالم،وتلذ األعني

:آدم وزوجته أن يأكال منها

فضل اهللا على خالئقه عهد إليهما أن ال ينظر اىل ما ،شجرة احلسد

.)٢(M56789:;<=>?L بعني احلسد

.)٣(M¼½¾¿ÀL :وسال بن أكتم عن قوله تعاىل-٦

؟وقد عوقب قوم فعلوا ذلك،يزوج اهللا عباده الذكران
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:فأجاب اإلمام اهلادي بعد ذكر اآلية بالقول

،زوجانيقال لكل أثنني مقرنني،ويولد له إناث،أي يولد له ذكور«
ومعاذ اهللا أن يكون عىن اجلليل ما لبست به على ،وكل واحد منهما زوج

:M3456789 نفسك تطلب الرخص الرتكاب املآمث
;<=>?@L)١(.

.إن مل يكن تصرحياً كما ال خيفى،ويف اإلجابة تعريض مهذب بيحىي بن أكتم

ذجه يف كتب ولو أردنا استعراض هذا اجلانب لوجدنا بعض منا-٧
قال مسعته ،فعن العياشي بإسناده عن محدويه عن حممد بن عيسى،التفسري
إن رأى :إبراهيم بن غبة-يعين اإلمام علي اهلادي-كتب إليه:يقول

¶M´µ سيدي وموالي أن خيربين عن قوله تعاىل 

¸¹...L)مر به فهو قوكل ما «:فكتب عليه السالم،جعلت فداك.)٢
.)٣(»مسكر حراموكل ،امليسر

وقد يفيد اإلمام عليه السالم من القرآن حكماً شرعياً أشكل على - ٨
كما أفاد اإلمام ،واستعصى على بعض العلماء حكمه،بعض الفقهاء علمه

أحد مصاديق الشئ )٤(Mnopqr sL :من قوله تعاىل
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٤٥................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

رزقه اهللا العافية ملّا سم املتوكل نذر هللا إن :فعن أيب عبد اهللا الزيادي،الكثري
فلما عويف أختلف الفقهاء باملال الكثري فقال له احلسن ،أن يتصدق مبال كثري

عشرة آالف :قال املتوكل،؟إن أتيتك بالصواب فمايل عندك:حاجبه
فأتى أبا احلسن عليه ،رضيت:قال! !وإال ضربتك مائة مقرعة،درهم

فأخرب .!!ق بثمانني درمهاًقل له يتصد:فقال اإلمام؛فسأله عن ذلك،السالم
صلى اهللا عليه إن اهللا قال لنبيه: فقال،فسأله،فأتاه؟فسأله ما العلّة،املتوكل

فعددنا مواطن ،)١(Mnopqr sL :سلمووآله
فأخربه ،فرجع إليه،فبلغت مثانني موطناًسلم وصلى اهللا عليه وآلهرسول اهللا

.)٢(»وأعطاه عشرة آالف درهم،ففرح

على عظيم مرتلة عليه السالموقد يستدل اإلمام علي اهلادي -٩
ويستنبط طاعته ،بالقرآن الكرميسلم وصلى اهللا عليه وآلهالرسول األعظم

صلى اهللا عليه فقد قال اإلمام عن النيب،وطاعة األئمة املعصومني من آياته
طاعه وأوجب ملن أ،وشركه يف عطائه،وقد قرنه اجلليل بامسهسلم ووآله

.)٣(M?@ABCDEFGL إذ يقول ، جزاء إطاعته

،وهو يعذب بني أطباق نرياا،وقال وهو حيكي قول من ترك طاعته
:وسرابيل قطراا
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 MJKLMNOL)١( .

أم كيف يوصف بكنهه من قرن اجلليل طاعتهم بطاعة رسوله حيث 
:قال

MÊËÌÍÎÏÐÑL)٢(.

.)٣(MdefghijkL :وقال

.)٤(M©ª«¬®¯°±...L:وقال

.)٦(»)٥(Lتعلَمون/.-,+*M :وقال

فأنت جتد اإلمام عليه السالم يستغرق هذه النصوص القرآنية املقدسة 
واألئمة الطاهرين سلم وصلى اهللا عليه وآلهيف جمال التحدث عن مرتلة النيب

إذ قرن اهللا ،بأا منصب إهليمستدالً على الوالية يف األرض عليهم السالم
وأويل األمر من أهل بيته سلم وصلى اهللا عليه وآلهتعاىل طاعته بطاعة النيب

.)٧(كالً غري قابل لالنفصال يف حياته التكوينية
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يف أقواله وأعماله عليه السالموطاملا أستند اإلمام اهلادي - ١٠
وكذلك احلال يف ،وهو أمر مفروغ عنه،وتوجيهاته على القرآن العظيم
فقد استفتاه املتوكل برجل نصراين فجر ،استيحاء مدرك احلكم الشرعي

فأفىت اإلمام يضرب حىت ،فأسلم! !وأراد أن يقيم عليه احلد،بامرأة مسلمة
فأنكر حيىي بن أكتم ذلك وطلب مدرك احلكم من اإلمام فأجاب عليه .ميوت

M¯°±²³´µ :السالم بعد البسملة بقوله تعاىل

¶¸º ¹»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ
ÈÉÊËÌÍÎÏÐL)عن-فقد أبان اإلمام.)٢(»)١

إن إسالم الرجل قد أعلن يف اللحظات ؛من خالل القرآن- صحت الرواية
وهو ال يقبل منه ألنه غري صادر عن حالة ،األخرية خوفاً من احلد الشرعي

.طبيعية

يعين اإلمام اهلادي-ال أبو احلسنق:قال،وعن أمحد بن حممد- ١١

.)٣(M¢£¤L :يف قول اهللا عز وجل-

.)٤(طواف الفريضة طواف النساء:قال

فأنكر ! !يا أبا نوح:وكان نصرانياً،ونادى املتوكل أحد أصحابه-١٢
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فبعث ،فاختلفوا،فاستفىت الفقهاء،عليه بعض من حضره أن يكىن الكتابيون

]MXYZ :فوقّع اإلمام عليه السالمعليه السالمإىل اإلمام اهلادي 
\L)١(.

.)٢(ألن اهللا قد كىن الكافر،فعلم املتوكل أنه حيل ذلك

***

واستقبلنا ولده اإلمام احلسن عليه السالمفإذا ودعنا اإلمام علي اهلادي 
لوجدنا اإلمام العسكري ضمن اخلط العام ألئمة أهل عليه السالمالعسكري 

وملتزماً بالكشف عن كنوزه ،مرتبطاً بالتمسك بالقرآن العظيم،البيت
باعتباره كتاب اهللا األكرب الذي ال يأتيه الباطل من خلفه وال من ،ومدخراته
وملا .فهو دستور اإلسالم ومصدر التشريع الذي أختذه األبرار أماماً،بني يديه

والعمل مبا ضم ،إليهكان أئمة اهلدى عدالً للقرآن فهم أوىل الناس بالتوجه 
بني دفتيه وهذا أمر مطرد بالدليل االستقرائي وال حيتاج إىل تكلف اإلثبات 

إىل اية عليه السالمفهو قائم بالوجدان منذ عهد أمري املؤمنني اإلمام علي 
تطبيقاً وتنظرياً وعمالً واستشهادا وهو متعبد به :عهد اإلمام احلسن العسكري

.ستظهاراًتالوةً وتفسرياً وا

عجل واستمرت املسرية يف هذا االجتاه يف الغيبة الصغرى لصاحب األمر 
ويف الغيبة الكربى حيث مرجعية فقهاء أهل البيت اهللا تعاىل فرجه الشريف
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.عليهم السالم

معنياً بالقرآن يف عصر أبتعد عليه السالموكان اإلمام احلسن العسكري 
اد العصر عن القرآن أن تصدى اإلمام ويكفي بالتدليل عن ابتع،عن القرآن

.وألغي مشروعه،للفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي عن غيه

وقد تناثرت لإلمام العسكري هنا وهناك جنوم تفسريية وقطع إيضاحية 
.)١(لنصوصه مما هو مأثور عنه

ويصفه احملقق . .)تفسري العسكري(وينسب إليه التفسري املسمى بامسه 
وإن ،احلسن بن علي العسكريإنه من إمالء أيب حممد«الشيخ أغا بزرك

.)٢(»..وأن له عدة طبقات،نسخه متداولة

والتشكيك يف ،ورغم اختالف العلماء يف صحة نسبته رفضاً وقبوالً
.فهذا ال مينع عن التحقيق بذلك إجيازاً،أصل صدوره عن اإلمام

التفسري إىل رواة هذا-قدس سره-عرض سيدنا األستاذ اخلوئي
ويوسف بن حممد ين ،وهو مروي عن أيب احلسن بن حممد بن سيار:وقال
.)٣()وكالمها جمهول احلال(:ووضفهما بالقول،زياد

وأما من . .هذا من ناحية السند؟احلالوكيف يؤخذ برواية جمهول
إن الناظر يف هذا التفسري () هـ١٤١٣ت (فقد قال السيد اخلوئي ،ناحية املنت
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،وجلّ مقام عامل حمقق أن يكتب مثل هذا التفسري،أنه موضوعال يشك 
.)١()فكيف باإلمام عليه السالم

وقد ،إذن فالسيد اخلوئي قدس سره ينفي صحة هذا التفسري سنداً ومتناً
يكون هنالك تفسري لإلمام العسكري ولكنه مفقود واختفى يف نكبات 

.املكتبات

ناقلها الرواة واملفسرون عن ومع هذا مل حنرم من شذرات تفسريية ت
.والعهدة على رواا وهم وما دونوه،اإلمام العسكري يذكر بعضها

:ذكر السيد األمني قدس سره قال

وروي عن اإلمام احلسن العسكري يف تفسري احلروف املقطعة يف أوائل «
إن هذا القرآن من جنس هذه إىلإا إشارة :السور القرآنية ما حاصلة

.)٢(»وا مبثله إن كان من عند غري اهللاحلروف فأت

يف يريد أن يعرب عن امللحظ اإلعجازي-عليه السالم-فكان اإلمام
حروف أن القرآن مركب من جنس:ي العربلتناد،إيراد هذه احلروف

فما استطاعوا ولن يستطيعوا وهلذا حتداهم القرآن أن يأتوا ،لغتكم فأتوا مبثله
:تعاىلبسورة واحدة من مثله قال

M³´µ¶¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂ
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٥١................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

ÃÄÅÆÇL)١(.

M+,-./01234 :ويف قوله تعاىل

5L)إن األمي منسوب إىل أمة أي كما :قال اإلمام فيما روي عنه.)٢
املرتّل من السماء )ال يعلمون الكتاب(خرج من بطن أمه ال يقرأ وال يكتب 

ويقال ،إال أن يقرأ عليهمأي) أماين(إال ال مييزون بينهما،وال املكذب به
ال يعرفون إن قرئ من الكتاب خالف ما ،إن هذا كتاب اهللا وكالمه:هلم
ما يقرأ عليهم رؤسائهم من تكذيب حممدأي)وإن هم إال يظنون(،فيه

وهم يقلدوم مع أنه حمرم عليهم تقليدهم سلم وصلى اهللا عليه وآله

M789:;<=>?@AL)٤(»)٣(.

}Mxyz :وسئل اإلمام العسكري عن تفسري قوله تعاىل
|L)وقد أجاب اإلمام عن ذلك بتفصيل دقيق أعقبه تفسري اآلية إمتاماً .)٥

.للفائدة وحتدثاً بنعمة اهللا على البشري

ال ،بليغاً رصيناً-كعادته يف البيان- وكان أسلوب اإلمام يف ذلك
اء بالسهل املمتنع مقترناً بالذائقة الفنية يف التعبري بل ج،غرابة فيه وال إيغال
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٥٢

.والنظرة املترسلة يف التيسري

:قال اإلمام

مل جيعلها شديدة احلمة ، موافقة ألجسامكم،جعلها متالئمة لطباعكم«
وال شديدة الريح فتصرع ،واحلرارة فتحرقكم وال شديدة الربودة فتجمدكم

وال شديدة اللني كاملاء فتغرقكم وال ،وال شديدة الننت فتعطبكم،هامتكم
ولكنه ،وأبنيتكم ودفن موتاكم،شديدة الصالبة فتمتنع عليكم يف حرثكم

وتتماسك عليها أبدانكم ،جعل منها من املتانة ما تنتفعون به وتتماسكون
وجعل فيها من اللني ما تنقاد به حلرثكم وقبوركم وكثري من ،وبنيانكم

. )١(Myz{|L:فلذلك،منافعكم

وما اكتفى اإلمام ذا البيان العذب يف تفسري هذا اجلزء من اآلية حىت 

.)٢(M}~L أردف ذلك بتفسري جزء وآخر منها

يعين سقفاً من فوقكم حمفوظاً يدير مشسها وقمرها «:قال عليه السالم
.وجنومها ملنافعكم

:مث قال

 M�¡¢£¤¥¦§¨ ©L)٣(.

لو ليبلغ به قلل جبالكم وتاللكم وهضابكم يعين املطر يرتله من ع
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٥٣................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

ومل جيعل ،مث فرقه رذاذاً وأوباالً وهطالً وطالً لتنشفه أرضوكم،وأوهادكم
فتفسد أراضيكم وأشجاركم وزروعكم ،ذلك املطر نازالً عليكم قطعة واحدة

:مث قال.ومثاركم

 M¤¥¦§¨ ©L)١(.

.يعين ما خيرجه من األرض رزقاً لكم

M«¬®¯L)٢(.

أي أشباهاً وأمثاالً من األصنام اليت ال تعقل وال تسمع وال تبصر وال 

من هذه النعم شيء أا ال تقدر على)٣(M°±L شيء تقدر على
.)٤(»اجلليلة اليت أنعمها اهللا عليكم ربكم

M¯´³² وسئل اإلمام عن قوله تعاىل   ±  °L)فقال )٥
وله األمر من بعد أن يأمر مبا ،أمر بهله األمر من قبل أن ي«:عليه السالم

Mnopqrstu فقلت يف نفسي هذا قول اهللا » .يشاء
vL)هو كما أسررت يف نفسك:فاقبل علي فقال.)٦ Mnop
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٥٤

qrstu vL)أشهد أنك حجة اهللا وأبن حجته يف :قلت)١
.)٢(خلقه

M¥¦§¨©ª :وسأله حممد بن صاحل عن قوله تعاىل
«¬®L)وهل ؟هل ميحو إال ما كان:فقال عليه السالم.)٣

هذا خالف ما ينقل عن بعضهم :فقال السائل يف نفسه؟يثبت إال ما مل يكن
فأدرك اإلمام لُدنياً ما جيول يف ذهن ! !من أنه ال يعلم الشيء حىت يكون

ذ اخلالق إ.تعاىل اهللا اجلبار العامل بالشيء قبل كونه«:فنظر اليه قائالً،السائل
.)٤(»ال خملوق والرب إذ ال مربوب والقادر قبل املقدور عليه

وروي عن أيب هاشم اجلعفري أنه سأل اإلمام العسكري عن قوله 

<=>;:M3456789 :تعاىل
?@ABCDEFGHIL)٥(.

واملقتصد ،الظامل لنفسه الذي ال يقر باإلمام،كلهم من آل حممد:قال
فجعلت أفكر يف نفسي عظم ما ،لسابق باخلريات اإلماما،العارف باإلمام

األمر «:ويكتب فنظر إيل فقالسلم وصلى اهللا عليه وآلهأعطى اهللا آل حممد
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٥٥................................................................................البيتأهلآثاريفالعظيمالقرآن

سلم وصلى اهللا عليه وآلهأعظم مما حدثتك به نفسك من عظم آل حممد
فأمحد اهللا أن جعلك متمسكاً حببلهم تدعى يوم القيامة م إذا دعي كل أناس 

.)١(»إنك على خري،مهمبإما

ويف ختام هذا املبحث نشري إننا مل نعرض ملعطيات اإلمامني الصادقني 
ألن التفاسري مشتملة عليه السالموجعفر الصادق عليه السالمحممد الباقر 

.على اآلالف من أحاديثهم يف وعن القرآن العظيم
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٥٦

االحتجاج وعلم الكالم يف ضوء التوحيد

لسياسة األموية والعباسية أن فتقا علم الكالم كان من جراء ا
واالحتجاج إلشغال الناس عن مشاكلهم االقتصادية واالجتماعية 

،وعن التفكري يف االنقضاض على طغاة احلاكمني باسم اإلسالم،والسياسية
وال يعرفون من القرآن إال رمسه فنشأت ،وهم ال ميثلون من اإلسالم إال امسه

ظل احلكم األموي حىت عاد اإلرجاء مذهبهم الرمسي ختديراً عقيدة األرجاء يف 
ونشأت القدرية يف قبال ،وترك األمور على عواهنها،للشعب املسلم

ونشأت الفرق اإلسالمية وهي تصب يف رافد واحد ،االعتزال وأهل العقل
.منقسم بني سالطني اخللفاء وفقهاء البالطني األموي والعباسي

وهل هو حادث ،ئباً يف ظل القول خبلق القرانونشأ علم الكالم مشر
ووقف منها فقهاء ،أو قدمي وسفكت دماء األمة بإزاء ذلك ظلماً وعدواناً

وعاىن كل فريق ،فريق يقول بالقدم وفريق يقول باحلدوث:املذاهب فريقني
.ورضا املتسلطني حيناً آخر،منها صنوف االضطهاد حيناً
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٥٧........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

فات السياسية لوجدناها يف أغلب ولو أمعنا النظر يف هذه املخل
قد ابتعدت عن جوهر اإلسالم لغايات سلطوية إالّ من عصم اهللااطروحا،

.فكان قول احلق صادعاً من لسانه ويف بيانه ويف فكره النير

إن هذا االختالف الذي ناء بكلكله على الساحة اإلسالمية ال ميثل إالّ 
م الذي انقسم على مجاعات وفئات اإلسراف والتفريط يف كيان الشعب املسل

، فمنيت األمة خببط ومشاس، ولكل منها أنصار ومشايعون وأولياء،وعناصر
واحلاكمون يتنعمون يف ظل القصور ،وشدة بعد شدة،وبالء وامتحان

.وموائد الفسق والطرب واملغنيات،واخلمور والفجور

سالمي حىت ويدرأ هذا االحنراف واالحنطاط الذي مشل ساحة العامل اإل
أشهد أن ال إله «:أن اآلثار واألحاديث تدل أن من شهد الشهادتني:اليوم

،فهو املسلم» عبده ورسولهسلم وصلى اهللا عليه وآلهوأن حممد،إال اهللا
وما يتم ،إذ من شهدمها حيقن ماله ودمه وعرضه،وعلى ذلك تترتب اآلثار

.التعامل والتزاوج وما شرع اإلسالم العظيم

فهو كما يف املأثور يف ،وأرقى مرتلة من اإلسالم،اإلميان أعلى درجة
وإقرار ،اجلناناعتقاد يف«:ضوء التوحيد والعمل الصاحل والنية اخلالصة

.»وعمل باألركان،باللسان

وليس كل مسلم ،وهذا ما مييز اإلميان عن اإلسالم فكل مؤمن مسلم
.يقول أهل املنطقوبينهما عموم وخصوص من مطلق كما،مؤمناً

وأبعد منه شأواً ما روي عن اإلمام علي بن ،ونرى يف هذا الضوء
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٥٨

:موسى الرضا عليه السالم أنه قال

والتقوى فوق اإلميان بدرجة واليقني ،إن اإلميان فوق اإلسالم بدرجة«
.»فوق التقوى بدرجة

هم هذا التفاوت بالدرجات ناظر إىل ما عليه املسلمون يف اختالف مراتب
،إذ أقروا،وفوقهم مرتلة أهل اإلميان،فمنهم املسلمون االعتياديون،اإلميانية

وفوقهم أهل التقوى بدرجة الحتياطهم ألنفسهم وأمنهم ،وعملوا،واعتقدوا
ما يتمتع به األولياء والصديقون ،وأرفعها درجة ومرتلة،يف كل جزيئة وكلية
وليست هذه ،يت ال تدانيها مرتبةوتلك مرتبة اليقني ال،والصاحلون األبرار

،ولكنها حمدودة لدى األبرار،املرتبة متوافرة اعتباطا لدى كل املسلمني
.»لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً«:وإمامهم وسيدهم أمري املؤمنني القائل

وأرقى ،وأمري املؤمنني عليه السالم هو املتمرس بأعلى درجات التوحيد
ما رأيت «:-ويا له من قول- ال وسواه وهو القائلمنازل اإلنابة يف هذا ا

وهو عليه السالم يستند على ما » وبعده،ومعه،شيئاً إال ورأيت اهللا قبله
أكثروا من قول ال «:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهروي عن رسول اهللا

ان وتسكن غضب الرمح،خفيفة على اللسان،فأا مثقلة للميزان،إله إال اهللا
.»وتذيب الذنوب كما تذيب النار الشيء

)ال إله إال اهللا(وقد قام اإلسالم على التوحيد اخلالص بكلمة التوحيد 
ثقيلة يف ،وهي عبارة رقيقة يف األداة؛واليت تدعو اىل توحيد كلمة األمة

،ال عنت فيها وال عسر وعائديتها عظيمة األثر،خفيفة على النطق،امليزان
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٥٩........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

وهي تذيب الذنوب كما تذيب النار ،اهللا سبحانه وتعاىلفهي تسكن غضب
.األجسام القابلة للذوبان

وال ترهقه من أمره ،هذه العبارة املوجزة ال تكلف اإلنسان جهداً
واستقرت ا احلياة وخضع هلا ،قام ا الكون،فهي رقيقة أنيقة، عسراً

،األرض والسماءوسبح هللا يف ظلها الوريف من يف،املالئكة واجلن واإلنس

هذا يف احلياة )١(MjklmnoL وما يف األرض وما يف السماء 
عن آبائه عليهم عليه السالموأما يف اآلخرة فقد روى اإلمام الصادق ،الدنيا

:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهالسالم عن رسول اهللا

المه ال إله إال فإن من كان آخر ك،ال إله إال اهللا:لقنوا موتاكم كلمة«
.»اهللا دخل اجلنة

،فإذا نطقت عند املوت،وشرف هذه الكلمة أا كلمة اإلخالص
.ودخلها آمناً مستقراً،وكانت آخر كالم املسلم فقد كتبت له اجلنة

فقد حدث أبو الصلت اهلروي عن اإلمام علي بن ،وعوداً على بدء
عليه ى بن جعفر عن أيب احلسن اإلمام موسعليه السالمموسى الرضا 

عليه عن اإلمام حممد الباقر عليه السالمعن اإلمام جعفر الصادق السالم
عليه السالمعن أمري املؤمنني عليه السالمعن اإلمام زين العابدين السالم

:سلموصلى اهللا عليه وآلهقال رسول اهللا:قال

ن قال م» وعمل باألركان،ونطق باللسان،اإلميان عقد يف القلب«
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فحدثته ،فعدت إىل أيب العباس امحد بن حممد بن الفرات باخلرب:مسع
قال ابن ؟ما هذا اإلسناد:فقال! !وكان يف جملسه ابن راهويه املتفقه،باحلديث

انون برئ بهالذي إذا سعط،الشليثاهذا سعوط:فقلت له،رشيد الكاتب
.وصح

سلم واهللا عليه وآلهصلى ولقد بدأت لغة االحتجاج يف عهد رسول اهللا
وقد ردهم القرآن العظيم يف أكثر من موقع وموقع من ،مع املشركني واليهود

حىت إذا جاء أمري املؤمنني عليه السالم كثرت تلك األصداء من قبل ،آياته
وآخرون ،وقال قوم باجلب،ونشأت فكرة القضاء والقدر،اخلوارج

فقد أقبل ،ذلك تنطق اآلثارويف،فدفع أمري املؤمنني ذلك كله، بالتفويض
متسائالً وحمتجاً مبا أفلجه به أمري عليه السالمأحد اليهود على أمري املؤمنني 

وكان اليهود وما زالوا يكيدون لإلسالم بشىت الطرق عليه السالماملؤمنني 
واإلفصاح ، ويتحينون الفرص إلبراز مكنونات الضمائر،وخمتلف األساليب

ويف فجر اإلسالم علموا ،ابتغاء الفتنة،األحقاد واإلحنعما يف الدخائل من 
وهو ،أن علياً عليه السالم ميثل القمة الصاعدة يف بناء الكيان اإلسالمي

وقد حاول بعضهم ،النموذج األرقى لتطبيق اإلسالم روحاً ونصاً ومضموناً
:إثارة الشبه يف طريق اإلسالم فيتوجه إليه احد اليهود بالقول

) ؟مل تلبثوا بعد نبيكم إال مخس عشر سنة حىت تقاتلتمما لكم(

:فقال علي عليه السالم

يا موسى اجعل لنا إهلاً :ومل انتم مل جتف أقدامكم من البلل حىت قلتم«
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.»كما هلم آهلةً

وكانت إجابة اإلمام عليه السالم قد سدت منافذ الطريق بني يدي هذا 
شقاقي بني املسلمني لينفذ من خالله اىل ما املتهور الذي أراد اغتنام املناخ االن

مبا ،وأبطل الفتنة،ولكن أمري املؤمنني قرع احلجة باحلجة،أضمر من خمطط
.)األجوبة املسكتة(عليه بـيصطلح 

قال أمري ) ال حكم إال هللا(رفع املارقون من اخلوارج شعار وحينما
كلمة حق «:فقاليف كشف النقاب عن هذا االستغالل عليه السالماملؤمنني 

.»يراد ا باطل

وقد رد أمري املؤمنني كثرياً من االفتراضات واملقوالت اليت مل يرد ا وجه 
يف املعيار سلم وصلى اهللا عليه وآلهرسول اهللاإىلوأرجع ذلك ،اهللا تعاىل

:فقال يف قباهلا،وامليزان احلقيقي

،البدعة خمالفتهاوسلم وصلى اهللا عليه وآلهالسنة سنة رسول اهللا«
.»والفرقة أهل الباطل وإن كثروا،واجلماعة أهل احلق وإن قلّوا

،وهو ليس هناك،وكان احلجاج يتظاهر حبب الوصول اىل احلقيقة
فقد روي أنه كتب اىل احلسن بن احلسن .ولكنه حياول أن يؤثر عنه ذلك

،عبيدواىل عمر بن ،واىل عامر الشعيب،واىل واصل بن عطاء،البصري
!!يسأهلم عن القضاء والقدر

أحسن ما مسعت يف القضاء والقدر قول :فكتب إليه احلسن البصري
:عليه السالمأمري املؤمنني علي بن أيب طالب 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٦٢

واهللا برئ من ؛وإمنا دهاك أسفلك وأعالك؟أتظن الذي اك دهاك«
.»ذلك

:وكتب إليه عمرو بن عبيد

عليه قول علي بن أيب طالب أحسن ما مسعت يف القضاء والقدر 
:السالم

.»؟ويأخذ عليك باملضيق؟أيدلك على الطريق«

:وكتب إليه عامر الشعيب

عليه أحسن ما مسعت يف القضاء والقدر قول علي بن أيب طالب 
:السالم

وكل ما محدت اهللا عليه فهو ،كل ما استغفرت اهللا منهم فهو منك«
.»منه

:فلما وصلت األجوبة للحجاج قال

.»قاتلهم اهللا لقد أخذوها من عني صافية«

،فيها الدقة،أقول إجابات أمري واملؤمنني وإفاضاته تعد من احلكم البالغة
عليه السالموقد قسم أمري املؤمنني .وفصل اخلطاب،والبالغة،واإلجياز

وقد ،وما ورد عنه،الناس يف مراتبهم باإلميان والكفر والعصيان واإلطاعة
فأجاب عليه السالم فيما روي عنه بأعجب ؟لعاصي خيلد يف النارسئل عن ا

،كافر ومؤمن:بنو آدم على قسمني: ما مر علي يف تصنيف الناس فقال
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٦٣........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

فالطائع ، طائع وعاٍص:واملؤمن على ضربني،فالكافر خملد يف النار باإلمجاع
نة فالتائب يف اجل،تائب ومصر:يف اجلنة باإلمجاع والعاصي على ضربني

ومصر ،مصر على الصغائر جمتنب للكبائر:واملصر على ضربني،باإلمجاع
واملصر ،على الكبائر فاملصر على الصغائر مسؤول عنها غري معذب عليها

فالقائل بتحليلها يف ،قائل بتحليلها وقائل بتحرميها،على الكبائر على ضربني
واهللا غفور ،سبحانه وتعاىلوالقائل بتحرميها مبشيئة اهللا ،النار باإلمجاع

.)رحيم

ردها ،ومقولة املفوضة بالتفويض،وحينما انطلقت مقولة اربة باجلرب
ولكن أمر ،ال جرب وال تفويض«:بالقولعليه السالماإلمام جعفر الصادق 

.»بني أمرين

فاستحال دوداً .. ماًء وتراباًةوقيل إنّ اجلعد بن درهم جعل يف قارور
فبلغ ذلك إين خلقت ذلك ألين كنت سبب كونه:ال ألصحابهفق،وهواماً

:فقالعليه السالمجعفر الصادق 

وكم وزن ؟إن كان خلقه،وكم الذكران منه واإلناث؟ليقل كم هي«
وليأمر الذي سعى إىل هذا الوجه أن يرجع إىل غريه،كل واحدة منهن«.

.فأنقطع اجلعد وهرب

،يف جملس املأمونعليه السالموسأل الفضل بن سهل اإلمام الرضا 
:فقال اإلمام؟الناس جمبورون!! فقال يا أبا احلسن

.»اهللا أعدل من أن جيرب ويعذب«

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٦٤

اهللا أحكم منه أن يهمل «:قال اإلمام عليه السالم؟فمطلقون:قال
.»ويكله إىل نفسه،عبده

وظاهرة االحتجاج وعلم الكالم غزت العامل اإلسالمي نتيجة امتزاج 
وألقت ثقلها املتراكم منذ العهد اإلغريقي ،قافة اإلنسانية بعضها ببعضالث

وأشربت حياة الفكر ،فاتسعت حركة الترمجة اىل العربيةحىت العصر العباسي
وعاد التراث العاملي يف احلكمة ،يف التالقح الثقايف بينها وبني املسلمني

لزندقة واإلحلاد وهبت رياح ا،والفلسفة يف متناول العلماء واملتخصصني
وتعاظم املد اإلسالمي يف التشعب ،وتطاير غبار اجلدل واخلصام،والشعوبية

فكانت األمامية واألشاعرة واملعتزلة واملرجئة والقدرية وسواها وكثر ،العقلي
وشق ،وبدأت عالمات االستفهام تتعاىل من األفواه،اإلنكار واالستفسار

وانفجر املخزون التراثي لألمم ،مةاملتكلمون طريقهم يف ظل شبهات مبه
وسادت حالة من الغموض املتعدد يف اتمع ،يتدافع يف موجات متالحقة

، السلمي املستقرواختفت ظواهر االطمئنان والتعايش. .العريب اإلسالمي
وكان من مهمته أن يعصف ،وغزا األفق سحاب كثيف من التعدد املذهيب

وأقرا برسول اهللا صلة ،خياً وأنصعها فصوالًوهو أقدمها تأر،بالفكر األمامي
وساعد املناخ السياسي مبا استطاع من حول وطول أن ميد هذا ،وحلمة وأواصر

التوجه بزخم كبري من الدعم والتشجيع عسى أن يطاح بذلك الشاخص املاثل 
فما استطاعوا إىل ذلك وهو مبدأ أهل البيت عليهم السالم. .أمام األنظار

،املسئولونوتنمر ،وان كثر الضغط،يأىب اهللا إال أن يتم نورهو،سبيالً
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٦٥........................................................................التوحيدضوءيفمالكالوعلماالحتجاج

.وتطاول اإلرهاب وصودرت احلرية الفكرية

واحلق إن عصر املأمون قد احترم فيه الصراع الكالمي بني فصائل ال 
والزنادقة يف متاهات من ،فالدهريون يف دوامة من االرتداد،التقاء بني أكثرها
لمون يف تزاحم فلسفي واحتجاجي وعقائدي ال أول واملس،الشك واالرتياب

واحلكم يف ،حىت عادت األحاديث متوترة والعواطف ساخنة.له وال آخر
فقد خدرت أطراف الشعب ،مأمن من اليقظة الشعبية أو الوعي اجلماعي

.بوثاق من حديدوشدت أعصابه، األعزل

والسرف يف وكانت حياة الزهد املصطنع والتقشف الزائف نتيجة البذخ 
فعاد للتصوف املختلط حضور ،العصر قد استعادت كياا والتقطت أنفاسها

.بارز على السطح وللدجل والرياء مكان معروف يف املهاوي السحيقة

وكان الفضل بن سهل بأمر مباشر من املأمون يتوىل كرب هذا املناخ يف 
:األخذ والرد واجلذب والشد يف هدف مزدوج

ولو مرة عليه السالمم اإلمام علي بن موسى الرضافما استطاع إفحا
.وإهلاء احلياة العامة ذا عن الوعي والزعيق والصراخ وبوادر الثورة،واحدة

أن يقابل هذا االنقضاض الصاعق عليه السالموكان البد لإلمام الرضا 
وان يأخذ بيد األمة ،وان جيابه هذه املفارقات حبزم وعلم،حبكمه وأناة

.شواطئ الثقة واألمانإىلمة املسل

،فألتزم العرض املوضوعي يف أطارحيه،ود اإلمام ذه املهمة الشاقة
وللجدل البناء ،وبذلك أعاد لألمة وعيها،وانتهج السبيل القومي يف معاجلاته

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٦٦

.)١(وهو يقرع احلجة باحلجة،أصالته

عليه رضا ملناظرة اإلمام ال،وشاء املأمون أن جيمع أصحاب املقاالت
،اجلاثليق ورأس اجلالوت(فأحضر ،وحقق الفضل بن سهل ذلكالسالم

،وأصحاب زرادشت ونسطاس الرومي،واهلربذ األكرب،ورؤساء الصابئني
.»وسواهم من املتكلمني

عليه ملناظرة اإلمام الرضا ،ورحب م املأمون وأمرهم بالتبكري عليه
،ثليق فأحتج عليه اإلمام باإلجنيلفبدأ احلديث مع اجلا،ففعلوا ذلكالسالم

وبشارته ،وكانت اجلولة قد تناولت النبوة يف اإلجنيل،لنكران اجلاثليق القرآن
اخل وكانت .. .مث باإلمامة اليت ذكرت فيهسلم وصلى اهللا عليه وآلهبنبوة حممد

.نتيجة اجلولة أن أنتصر اإلمام على اجلاثليق

فترنح رأسه حينما أستشهد اإلمام )زعيم اليهود(وناظره رأس اجلالوت 
الذي مر على قرية :ومشل االحتجاج،وتال منها بعض الفقرات،بالتوراة

وعن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر ،وهي خاوية على عروشها
مث أنكر على ،وعن أصحاب موسى السبعني، وعن إبراهيم اخلليل،املوت

!!اجلاثليق اختاذ النصارى املسيح رباً

وحكم ،وقد أفحم اإلمام اجلاثليق ورأس اجلالوت بتناوله التوراة
ومل حير رأس عليه السالموالدليل االستقرائي يف آيات موسى ،العقل

.اجلالوت جواباً
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٦٧........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

وهو كبري علماء اوس ،اهلربذ األكربعليه السالممث دعا اإلمام 
.فأنقطع اهلربذ مكانه،وناقشه،وجادله،وحاججه

وحدود خلق ،فحاجه اإلمام يف التوحيد،م لإلمام عمران الصايبمث قا
واإلمام الرضا جييب يف مفاهيم واصطالحات كالمية ،وهو يسأل،اهللا

،واحلروف وتأليفها،والكينونة املطلقة، واإلرادة،واملشيئة،يف اإلبداع:معقدة
واالستدالل على ،والثواب والعقاب،واحلساب،واحلركة،والسكون

....حدانية اهللا تعاىلو

؟أفهمت يا عمران:وكانت نتيجة ذلك أن قال اإلمام لعمران الصايب
وأشهد ،وأشهد اهللا على ما وصفت ووحدت،نعم يا سيدي قد فهمت:قال

.أن حممداً عبده املبعوث باهلدى ودين احلق

.)١(مث خر ساجداً حنو القبلة وأسلم

مر الكيد لإلمام فقد أستدعى وكان املأمون يظهر اإلعجاب بذلك ويض
...فأكرمه املأمون ووصله،سليمان املروزي متكلم خراسان

تقطعهوليس مرادي إال أن،إمنا وجهت إليك ملعرفيت بقوتك:وقال له
...يف حجة واحدة فقط-يعىن اإلمام الرضا-

وجرى احلديث عن،بديوان املأمونعليه السالمفأجتمع باإلمام الرضا 
:وقال،من القرآنعليه السالمفأثبته اإلمام الرضا ) اءالبد(

علماً خمزوناً مكنوناً ال يعلمه إال هو؛ ومن ،إن هللا عز وجل علمني(
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وعلماً علمه مالئكته ورسله فالعلماء من أهل بيت نبينا ،ذلك يكون البداء
فرد ،!!جعلت فداك،زدين:وإذا بسليمان املروزي يقول لإلمام.يعلمونه

.)١(»وقالت اليهود يد اهللا مغلولة«:على اليهود مقالتهمعليه السالممام اإل

ليلة القدر «؛سليمانيا:قال اإلمام. .مث جرى احلديث عن ليلة القدر
أو ،السنة من حياة أو موتإىليقدر اهللا عز وجل فيها ما يكون من السنة 

.تومخري أو شر أو رزق فما قدره يف تلك الليلة اهللا من احمل

وعن علم اهللا يف اخللق يف مجيع ،وجرى احلديث عن اإلرادة امساً وصفة
وسأله اإلمام عن ! !يف اجلنة والناروتناول االحتجاج اخللود،ما يف اجلنة والنار

وأعترب اإلرادة ؛فغالط سليمان يف اجلواب؟أفعلُ هي أم غري فعل:اإلرادة
! !إنساًء

ونفي املراد نفي ،يس نفياً للعلمأن نفي املعلوم ل:وحتدث اإلمام
.... .وألزمه احلجة بذلكواإلرادة أن تكون

:فقال له املأمون،فأنقطع سليمان،واستطال احلديث ذا املوضوع
وقد .»يا سليمان هذا أعلم هامشي«:عليه السالموهو يشري إىل اإلمام الرضا 

وذلك ،ي عناية خاصةباإلهليات وترتيه البارعليه السالمعين األمام الرضا 
وما يتفرع عن ذلك من أفكار وطروحات تعىن ،الرتباطه بتوحيد اهللا تعاىل

واألمر بني ،والتفويض،واجلرب،والتشبيه،واألزلية،والقدم،مبسائل التوحيد
ففي جمال التوحيد ونفي .والصفات والتجسيم،واملشيئة،واإلرادة،األمرين
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ومجع من بين هاشم فقال عليه ،مونخطب اإلمام مبحضر املأ،الصفات
:السالم

ونظام ،وأصل معرفة اهللا توحيده،أول عبادة اهللا تعاىل معرفته... «
،توحيد اهللا نفي الصفات عنه لشهادة القول أن كل صفة وموصوف خملوق

وشهادة كل صفة ،وشهادة كل موصوف أن له خالقاً ليس بصفة وموصوف
تران باحلدوث وشهادة احلدوث باالمتناع وشهادة االق،وموصوف باالقتران

.عن األزل املمتنع من احلدوث

وال ،فليس من اهللا من عرف بالتشبيه ذاته وال إياه وجد من إكتنهه
وال صمد صمده من أشار ،وال به صدق من اه،حقيقته أصاب من مثله

،مههوال إياه أراد من تو،وال له تذلل من بعضه،وال إياه عىن من شبهه،إليه
بصنع اهللا يستدل ،وكل قائم يف سواه معلول،كل معروف بنفسه مصنوع

.)١(»..وبالفطرة تثبت حجته،وبالقول تعتقد معرفته،عليه

ونفي ،وهي توحيد اهللا عز وجل،وهنا يبدأ اإلمام بأصل املعرفة
وهو القدمي األزيل اخلالق ،واحملدث خملوق،الصفات عنه باعتبارها حمدثة

وال ،واإلدراك فال يشار إليه،مث ينفي عن الباري الشبه والتوهم،العظيم
.وال ميثل بشيء،يدرك كنهه

:وعرض اإلمام للقدم واألزلية واألمساء بقوله

شيء والقدم صفة دلت العاقل على أنه ال،إن اهللا تبارك وتعاىل قدمي«
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ن معهأنه كان قبله وكا:وبطل قول من زعم.. .يف دميومتهشيء وال،قبله
ألنه مل ويف بقائه مل جيز أن يكون خالقاً لهشيء وذلك أنه لو كان معه،شيء

.فكيف يكون خالقاً ملن مل يزل معه،يزل معه

وكان األول أوىل ،كان األول ذلك الشئ ال هذا،شيءولو كان قبله
:فسمى نفسه.. .مث وصف نفسه تبارك وتعاىل بأمساء،أن يكون خالقاً لألول

،قوياً عزيزاً،خبرياً،لطيفاً،باطناً،قيوماً ظاهراً،قاهراً حياً،قادراً،بصرياًمسيعاً 
.)١(»...وما أشبه هذه األمساء،عليماً،حكيماً

،وجييب اإلمام باستحالة ذلك،وقد يسأل اإلمام عن صفة اهللا تعاىل
ق ألا حقيقية كربى فو،ألن أية صفة مهما عظمت فال حتيط بالذات اإلهلية

.حقائق األشياء

.؟هل يوصف اهللا:فقد سأله أبو هاشم اجلعفري

...قال بلى؟أما تقرأ القرآن:قال اإلمام

M56789 أما تقرأ قوله تعاىل:قال اإلمام
:;L)٢(.

!!أبصار العيون؟وما هي:قال

فهو ال تدركه ،إن أوهام القلوب أكرب من أبصار العيون«:قال اإلمام
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٧١........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

.)١(»يدرك األوهاموهو،األوهام

يقول عليه .ويف جمال آخر يفند اإلمام الرؤية ويرد على دعوى الصفة
،فمن أجل ذلك وصفوك،سبحانك ما عرفوك وال وحدوك(السالم 

سبحانك كيف ،لوصفوك مبا وصفت به نفسك،سبحانك لو عرفوك
وال ،اللهم ال أصفك إال مبا وصفت به نفسك؟طاوعتهم أن يشبهوك بغريك

.)فال جتعلين من القوم الظاملني،أنت أهل لكل خري،شبهك خبلقكأ

فتومهوا اهللا شيءما تومهتم من(مث التفت اإلمام إىل السائلني فقال 
. )٢()..غريه

فقد سأله احلسن بن ،ونفى اإلمام عن اهللا تعاىل دعوى اجلرب والتفويض
:علي الوشا قائالً

.؟اهللا فوض األمر إىل العباد

.»هو أعز من ذلك«:عليه السالممام الرضا قال اإل

.؟أجربهم على املعاصي:فقال الوشا

.»اهللا أعدل وأحكم من ذلك«:عليه السالمقال اإلمام الرضا 

وأنت ،أنا أوىل حبسناتك منك،يا ابن آدم«:قال اهللا عز وجل:مث قال
.)٣(»عملت املعاصي بقويت اليت جعلتها فيك،أوىل بسيئاتك مين
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٧٢

:عنده اجلرب والتفويض فقال ألصحابهوذكر

وال خياصمكم عليه أحد ،ال ختتلفون فيه،أال أعطيكم يف هذا أصالً
إال كسرمتوه؟

:فقال اإلمام عليه السالم؛إن رأيت ذلك:قلنا

هو ،ومل يهمل العباد يف ملكه،ومل يعص بغلبه،إن اهللا مل يطع بإكراه«
مل ؛فأن ائتمر العباد بطاعته،درهم عليهوالقادر على ما أق،املالك ملا ملكهم

فشاء أن حيول ،وإن ائتمروا مبعصيته،يكن اهللا عنها صاداً وال منها مانعاً
.فليس هو الذي أدخلهم فيه،وإن مل حيل فعلوا،بينهم وبني ذلك فعل

من يضبط حدود هذا الكالم فقد خصم من «:مث قال عليه السالم
.)١(»خالفه

يه السالم القول باجلرب والتفويض مبا رواه بريد بن عمري وفصل اإلمام عل
:دخلت على علي بن موسى الرضا مبرو فقلت له:بن معاوية الشامي قال

:أنه قالعليه السالمروي لنا عن الصادق جعفر بن حممد ،يا ابن رسول اهللا
.؟فما معناه» بل أمر بني أمرين،ال جرب وال تفويض«

مث يعذبنا ،من زعم أن اهللا يفعل أفعالنا«:مقال اإلمام عليه السال
ومن زعم أن اهللا عز وجل فوض أمر اخللق والرزق ،فقد قال باجلرب،عليها

والقائل ،والقائل باجلرب كافر،اىل حجته عليهم السالم فقد قال بالتفويض
.بالتفويض مشرك
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٧٣........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

.؟يا بن رسول اهللا فما أمر بني أمرين:فقلت له

،وترك ما و عنه،د السبيل اىل إثبات ما أمروا بهوجو:فقال اإلمام
.؟فهل هللا عز وجل مشيئة يف ذلك،فقلت له

األمر ا والرضا :فأما الطاعات فإرادة اهللا ومشيئته فيها:فقال اإلمام
والسخط ،النهي عنها:وإرادته ومشيئته يف املعاصي،واملعاونة عليها،هلا

ما من فعل يفعله ،نعم:قال اإلمام.؟ضاءفهل هللا فيها الق:قلت.عليها
.؟ما معىن هذا القضاء:قلت.؟إال هللا فيه القضاء،العباد من خٍري أو شٍر

احلكم عليها مبا يستحقونه على أفعاهلم من الثواب :قال اإلمام
.)١(»والعقاب يف الدنيا واآلخرة

،وهي مصطلحات كالمية،وحتدث اإلمام عن الكون والكيف واألين
جاء قوم من وراء النهر إىل أيب احلسن الرضا :أيب نصر البزنطي قالابنفعن 

فإن أجبتنا علمنا إنك ،جئنا نسألك عن ثالث مسائل:فقالواعليه السالم
؟وكيف كان؟أين كان:فقالوا أخربنا عن اهللا تعاىل؛فقال سلوا! !عامل

؟كان اعتمادهشيء وعلى أي

وأين ،تعاىل كيف الكيف فهو بال كيفإن اهللا«:فقال عليه السالم
» وكان اعتماده على قدرته،األين فهو بال أين

.)٢(فقالوا نشهد إنك عامل
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٧٤

فيعدها ذاته ،ويتحدث اإلمام عن هذه القدرة اليت كان اعتماده عليها
:فعن عيسى بن حممد بن عرفه قال،ألن القدرة من صفات الذات،املقدسة

.؟خلق اهللا األشياء بالقدرة أم بغري القدرة:عليه السالمقلت للرضا 

ال جيوز أن يكون خلق األشياء بالقدرة ألنك «:عليه السالمقال اإلمام 
،فكأنك قد جعلت القدرة شيئاً غريه، خلق األشياء بالقدرة،إذا قلت

.ا خلق األشياء وهذا شرك،وجعلتها آلةً له

تصفه أنه جعلها باقتدار عليها فإمنا ،خلق األشياء بغري قدرة:وإذا قلت
بل هو ،وال حمتاج إىل غريه،وال عاجز،ولكن ليس هو بضعيف،وقدرة

.)١(»سبحانه قادر بذاته ال بالقدرة

،وأكد اإلمام الرضا عليه السالم هذا األمر باعتبار صفاته عني ذاته
:يقولعليه السالممسعت الرضا : قال،فعن احلسني بن خالد

.»بصرياً،مسيعاً،قدمياً،حياً،قادراً،عاملاًمل يزل اهللا«

،مل يزل اهللا عاملاً بعلم:إن قوماً يقولون:يا ابن رسول اهللا:فقلت له
فقال ،!!وبصرياً ببصر،ومسيعاً بسمع،وقدمياً بقدم،وحياً حبياة،وقادراً بقدرة
وليس من ،فقد أختذ مع اهللا آهلة أخرى،من قال ذلك ودان به«:عليه السالم
بصرياً ،مسيعاً،حياً،قادراً،مل يزل اهللا عز وجل عليماً:مث قال،واليتنا بشيء

.)٢(»..تعاىل اهللا عما يقولون املشركون واملشبهون علواً كبرياً،لذاته
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٧٥........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

،وأنكر مقالتهم،وى عن القول بقوهلم،وفند اإلمام شبهات القدرية
ودفع شبهات املتكلمني ،)١(يموأستشهد على ذلك بآيات من القرآن العظ

.)٢(بتوهم أن األنبياء غري معصومني

وأستدل اإلمام عيه السالم على إمامة أهل البيت عليهم السالم يف 
منهج اجتماعي يعتمد القرآن العظيم يف داللته على ذلك مضافاً إىل السنة 

اهللا عز وخالفة،وإرث األوصياء،وأعترب اإلمامة هي مرتلة األنبياء،النبوية
وإرث احلسن ،وأمري املؤمننيسلم وصلى اهللا عليه وآلهوخالفة النيب،وجل

.)٣(مث حتدث عن مرتلة اإلمامني مبا ال نزيد عليه،واحلسني عليهم السالم

وكان اإلمام منفتحاً على كتاب اهللا األعظم والسنة النبوية يف تفضيل 
.)٤(ويستدل ما،يصدر عنهما،العترة

***

وجاء ولده اإلمام حممد اجلواد عليه السالم ليكمل مسرية االحتجاج يف 
حيث ازدهرت احلياة العقلية يف ،والتأكيد على التوحيد اإلهلي،شىت مسالكه

فأوالها اإلمام جهاده ،وبلغت النهضة احلضارية قمتها يف عهده،عصره
هرة من الفقهاء وتزعم مج،وربى جيالً متحفزاً من العلماء الناني،وجهوده
.وثقف طائفة من املتكلمني وعلماء االحتجاج،األكابر
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٧٦

وكانت حواضر العامل اإلسالمي تعج بالعلماء واملتعلمني يف كل من 
وخراسان ،والبصرة الفيحاء،والكوفة الغراء،واملدينة املنورة،مكة املكرمة

.)١(وبغداد دار السالم لكوا مقر الدولة آنذاك

:ر غوستاف لوبونيقول الدكتو

،كان العلماء ورجال الفن واألدباء من مجيع امللل والنحل من يونان«
وجيعلون منها مركزاً للثقافة ،يتقاطرون إىل بغداد،وكلدان،وأقباط،وفرس

.)٢(»يف الدنيا

وكان املكر السياسي للسلطة العباسية يشجع اخلوض مبتاهات علم 
،لم عن اخلط الذي ينبغي أن يسري عليهحىت احنرف اهلدف هلذا الع،الكالم

وحتول إىل صراع غيب مقيت بني املعتزلة واألشاعرة إىل احلد الذي كفر 
.بعضهم بعضاً

بينما وقف اإلمامية موقف احلذر املتيقظ من هذا املناخ فأعرض صفحاً 
،ورد مزاعم الزندقة واإلحلاد،واجته لنقض شبهات املنحرفني،عن املهاترات

ادئ متزن يف خضم تلك الصراعات يف صخبها وضجيجها وكانت يف خط ه
حتمية جتربة السماء الفطرية تقتضي أن ينتصر االجتاه العقلي الرصني على 

بثقله الرسايل إىل عليه السالمفأجته اإلمام حممد اجلواد ،تلك التهاويل الغريبة
وما ،يوأكد على قضايا التوحيد اإلهل،إصالح ما فسد من عقائد املسلمني
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.يدور يف فلك معرفة اهللا تعاىل

إن اهللا خلق اإلسالم فجعل له «:قال اإلمام حممد اجلواد عليه السالم
فأما عرصته،وجعل له حصناً وجعل له ناصراً،وجعل له نوراً،عرصة
وأما أنصاره فأنا وأهل ،وأما معينه فاملعروف،وأما نوره فاحلكمة،فالقرآن

.)١()بييت

ويؤكد على ،هذا العصر يصدر عن واقعية ال مبالغة معهاواإلمام يف
رغم كل عليهم السالم،ووالية أهل البيت،وقيادة القرآن،نظام اإلسالم

ألنه مبثابة الثورة املضادة لكل والية ،املخاطر اليت حتيط ذا التصريح اجلزئي
.)٢(ظاملة وخالفة مدعاة

،عن قضايا التوحيدللدفاعوانربى اإلمام بكل ما أويت من علم لدين
والسمع والبصر ،والعلم والقدرة،وشبه املتكلمني يف األمساء والصفات

.وإضراب ذلك مما يدور ذا الفلك

وكذلك مسي ربنا قوياً ال بقوة البطش املعروف من (وختم ذلك بقوله 
وما،وما أحتمل الزيادة والنقصان،وألحتمل الزيادة،لوقع التشبيه،املخلوق

وما كان غري قدمي كان عاجزاً فربنا تعاىل ال شبه له ،كان ناقصاً كان غري قدمي
وحمرم على القلوب ،وال تبصار بصر،وال اية،وال كيف،وال ند،وال ضد

جل وعز عن أداة ، وعلى الضمائر أن تكونه،أن متثله وعلى األوهام أن حتده
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. )١()وتعاىل عن ذلك علواً كبرياً،خلقه ومسات بريته

ودافع اإلمام يف ظل التوحيد عن السنة النبوية مبا رواه عن رسول اهللا
:أنه قال يف حجة الوداعسلم وصلى اهللا عليه وآله

فمن كذّب علي متعمداً فليتبوأ ،وستكثر،قد كثرت علي الكذابة«
فما ،فإذا أتاكم احلديث فاعرضوه على كتاب اهللا وسنيت،مقعده من النار

وما خالف كتاب اهللا وسنيت فال تأخذوا ،اب اهللا وسنيت فخذوا بهوافق كت
.)٢(»به

:وهكذا كان اإلمام حممد اجلواد عليه السالم كما قال سبط بن اجلوزي

وقد فرضت ،)٣(»كان على منهاج أبيه يف العلم والتقى والزهد واجلود«
ل فقهاء على اإلمام حممد اجلواد عليه السالم مسائل يف هذا احملور من قب

عليه وأضطر معها اإلمام اجلواد ،البالط العباسي زمن املأمون واملعتصم
يف تفصيالت ،اىل اإلجابة يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبويةالسالم
ولكن ،وإشاعة الفرقة بني املسلمني،كان اهلدف منها إثارة الفتنة،مضنية

حامسة ضيعت الفرصة على يف ردود،اإلمام اجلواد قابلها بنضج عقلي متميز
.)٤(احلاكمني الطغاة

عصر جدل واحتجاج عليه السالموكان عصر اإلمام علي اهلادي 
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ومسائل االعتقاد والتوحيد واختالف ،ومناظرة يف رحاب علم الكالم
واألمر بني ،واجلرب والتفويض،والقضاء والقدر،املدارس يف الرؤية والتجسيم

.املتكلموناولهوسوى ذلك مما تن،األمرين

يف هذا امليدان سبق التقرير عليه السالموكان لإلمام علي اهلادي 
وقد فصل القول تارة وأمجله تارة أخرى يف ،وقصب السبق ودقة املالحظة

ودحض مقالة ،ونفي التشبيه واملثل،ونفي الرؤية والتجسيم،دفع الشبهات
.التفويض وإبطال نظرية اجلرب

تقديس الذات اإلهلية كان اإلمام جملياً يف نفي املثيل ففي التوحيد و. ١
أو ،وتعذر الوصف وعجز اإلدراك فيما تناله األوهام أو تدركه اخلطرات

.حتيط به األبصار تصوراً أو مشاهدة

:ففيما أفاده للفتح بن يزيد اجلرجاين قوله

وأىن يوصف الذي ،إن اخلالق ال يوصف إال مبا وصف به نفسه.. «
واألبصار ،واخلطرات أن حتده،واألوهام أن تناله،حلواس أن تدركهتعجز ا

نأى ،وتعاىل عما ينعته الناعتون،جلّ عما يصفه الواصفون،عن اإلحاطة به
كيف الكيف فال ،ويف قربه بعيد،فهو يف نأيه قريب،يف قربه وقرب يف نأيه

مل يلد ومل ،مدهو الواحد األحد الص. .وأين األين فال يقال أين،يقال كيف
.)١(»جلّ جالله وتقدست أمساؤه،ومل يكن له كفواً أحد،يولد
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:فقال،والتجزئةويف حديث اإلمام نفسه نفى اجلسمية والتجسيم-٢
وهو مل ،ألنه جسم األجسام،وكل جسم مغذو ذا إال اخلالق الرازق... «

ما ركب يف ذات ،ن ذاتهمربءاً م،ومل يتزايد ومل يتناقص،جيسم ومل جيزأ بثناه
اللطيف ،وهو السميع العليم،جمسم األجسام،فنشأ األشياء،من جسمه

.تبارك عما يقول الظاملون علواً كبرياً،الرءوف الرحيم،اخلبري

وال اخلالق من ،ولو كان كما يوصف مل يعرف الرب من املربوب
وشيء األشياء ،لكنه فرق بينه وبني حسمه،وال املنشئ من املنشأ،املخلوق

.)١(»وال يشبهه شيئاً،يرىشيء إذا كان ال يشبهه

أمحد بن :ويف نفي الرؤية عنه تعاىل أجاب اإلمام عليه السالم- ٣
:اسحاق بالقول

فمىت ،ال جتوز الرؤية ما مل تكن بني الرائي واملرئي هواء ينفذه البصر«
الضياء بني الرائي ويف اتصال ،انقطع اهلواء وعدم الضياء مل تصح الرؤية

فثبت أنه ال جتوز عليه ،واهللا تعاىل مرته عن االشتباه،واملرئي وجوب االشتباه
.)٢(»ألن األسباب البد من اتصاهلا باملسببات،الرؤية باألبصار

؛ويف عالقة اهلواء اتصاالً وانقطاعاً بالرؤية مع وجود الضياء وعدمه
،احلديث يف القرن العشرينمباحث طريفة للعلم؛لتحقق الرؤية وعدمها

.وكان اإلمام علي اهلادي عليه السالم قد سبق إليها قبل إثين عشر قرناً
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٨١........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

ويف نفي الصورة اجلسم أجاب اإلمام بشر بن بشار النيسابوري -٤
،فمنهم من يقول جسم،إن من قبلنا قد اختلفوا يف التوحيد:على مقالته

! !ومنهم من يقول صورة

،وال يشبهه شي،وال يوصف،سبحان من ال حيد«:امفكتب إليه اإلم
.)١(»وهو السميع البصري،شيءوليس كمثله

إمنا «:ويف تشابه االسم يف الوحدانية بني اهللا واإلنسان قال اإلمام-٥
،وهي دالة على املسلمني،فأما يف األمساء فهي واحدة،التشبيه يف املعاين

،ه خيرب أنه جثة واحدة وليس باثننيفأن،وذلك إن اإلنسان إن قيل واحد
ومن ألوانه خمتلفة ،وألوانه خمتلفة،ألن أعضاءه خمتلفة،واإلنسان ليس بواحد

،دمه غري حلمه وحلمه غري دمه،وهو أجزاء جمزأة ليست بسواء،غري واحد
وكذلك سائر ،وسواده غري بياضه،وشعره غري بشره،وعصبه غري عروقه

واهللا جلّ جالله هو ،واحد يف االسم ال واحد يف املعىنفاإلنسان ،مجيع اخللق
فأما ،وال زيادة وال نقصان،ال اختالف فيه وال تفاوت،واحد ال واحد غريه

غري أنه ،وجواهر شىت،اإلنسان املخلوق املصنوع املؤلف من أجزاء خمتلفة
. )٢(»باإلمجاع شيء واحد

:عليه السالماإلمام اهلادي وعن أدىن حدود املعرفة باهللا تعاىل قال -٦
وأنه قدمي مثبت موجود غري ،وال نظري،وال شبه،اإلقرار بأنه ال إله غريه«
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٨٢

.)١(»وأنه ليس كمثله شيء،فقيد

كتب أبو أيوب بن ،وعن علم اهللا باألشياء قبل خلقها وبعدها- ٧
أكان يعلم األشياء قبل خلق «:نوح اىل اإلمام يسأله عن اهللا عز وجل

فعلم ما ،أومل يعلم ذلك حىت خلقها وأراد خلقها وتكوينها،ياء وكوااألش
:فوقع اإلمام اهلادي خبط يده،»وما كون عندما كون،خلق عندما خلق

كعلمه باألشياء بعدما ،مل يزل اهللا عاملاً باألشياء قبل أن خيلق األشياء«
.)٢(»خلق األشياء

فصيل دقيق مستفيض عن كيفية تعليه السالمولإلمام علي اهلادي -٨
:علم اهللا تعاىل حينما سئل فأجاب

وقضى ،فأمضى ما أقضى،وأبدى،وقضى،وقدر،وأراد،علم وأشاء«
وبإرادته ،ومبشيئته كانت اإلرادة،فبعلمه كانت املشيئة،وقدر ما أراد، ما قدر

.وبقضائه كان اإلمضاء،وبتقديره كان القضاء،كان التقدير

والتقدير واقع على ،واإلرادة ثالثة،تقدم املشيئة واملشيئة ثانيةفالعلم م
وفيما أراد لتقدير ،فلله تعاىل البداء فيما علم مىت شاء،القضاء باإلمضاء

واهللا يفعل ما يشاء وبالعلم . .فإذا وقع القضاء باإلمضاء فال بداء،األشياء
وأنشأ إظهارها ،ودهاوباملشيئة عرف صفاا وحد، علم األشياء قبل كوا ال

ودلّ ،وبالقضاء أبان للناس أماكنها،وعرف أوهلا وآخرها،وقدر أوقاا
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٨٣........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

.)١(»وذلك تقدير العزيز العليم،وأبان أمرها،وباإلمضاء شرح عللها،عليها

رسالة يف اجلرب والتفويض بعث ا اىل عليه السالمولإلمام اهلادي -٩
.أهل األهواز وقد سألوه عن ذلك

وال ،واجلرب عند األشاعرة يعين أن العباد ال ميتلكون احلرية يف األعمال
والتفويض لدى .وأم حمجوبون على ذلك جرباً حتمياً،اإلرادة يف األفعال

ألن اهللا تعاىل قد ،أن العباد غري مقيدين يف التصرف:القائلني به من املعتزلة
هلم اإلرادة املطلقة يف وترك ،فوض إليهم التحكم يف األفعال واألعمال

.عليهماالختيار فال سلطان

تأكيداً الستمرارية املبدأ عليه السالموجاءت أطروحة اإلمام اهلادي 
عليه لدى برجمة اإلمام الصادق عليه السالمالذي عليه أئمة أهل البيت 

.»ولكن أمر بني أمرين،ال جرب وال تفويض(يف قوله السالم

،على هذا املبدأ يف رسالته تلكعليه السالمي وقد ركز اإلمام اهلاد
وقدمت كشفاً كالمياً أزال ،بدراسة معمقة فريدة كشفت اإلام عن احلقائق

ومهد هلذا ،وأنار السبيل بني يدي املتعلمني،األوهام العالقة يف األفق اجلديل
املوضوع اخلطري بأمرين مهمني أجال فيه النظر يف القرآن الكرمي واحلديث

.)٢(وأحال عليهما،الشريف
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٨٤

فقد أوردها ابن شعبة يف حتف ،والرسالة متوافرة يف الكتب املعتمدة
وأوردها الطربسي يف االحتجاج جزءاً ال كالً يف ) ٣٥٦- ٣٤١(القول كاملة 

وأوردها كاملة املغفور له ) ٤٩٦-٤٨٧/ ٢(فقرات قد تصل إىل نصفها 
اإلمام علي بن حممد اهلادي (كتابه الشيخ حممد حسن آل ياسني ألكاظمي يف 

)١٢٨- ١١١(.

وقد ،وهي صاحلة لعمل مستقل قائم بذاته يستأهل البحث والتحقيق
.أشرنا إليها عسى أن جتد من يتفرغ هلا حبثاً ومتحيصاً

***

عليه فإذا وقفنا عند ولده اإلمام املفترض الطاعة احلسن العسكري 
ية اليت بذهلا للحيلولة دون الوقوع يف متاهات أدركنا مدى اجلهود املضنالسالم

ففي عصر اإلمام ،الضالل املتراكمة نتيجة التالقح الفكري بني األمم
على قصره علقت بعض األوشاب يف الذهنية عليه السالمالعسكري 

فانربى اإلمام عليه السالم بثباته املتزن وحسن ،السطحية لدى بعض املسلمني
وأحاول تأشري ذلك بصورة موجزة على ،تفنيد ذلكتأنيه لألمور جاداً يف

:سبيل النموذج واملثال يف نقاط

متأثرة باوسية )الثنوية(جنم قرن الشيطان عن ميالد فرقه مسيت -١
وهي حتاول يف زعمها أن تثبت مع القدمي قدمياً ، حيناً وبالزرادشتية حيناً آخر

وقد اعتمدت هذه ،شراك بعينهوهذا هو اإل،ومع اإلله آهلة تقابله،غريه
فإله النور بزعمهم ،إله النور وإله الظلمة:الفرقة الضالة مبدأ قائماً بني إهلني
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٨٥........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

ورمبا أجنذب عنق من الناس هلذا ،وإله الظلمة ميثل مبدأ الشر،ميثل مبدأ اخلري
.فنهد اإلمام إلنقاذهم،الربيق الكاذب

:قائالً) هـ٣٢٩ت(فقد روى الشيخ الكليين 

ناظرت رجالً من الثنوية :قال،أخربين حممد بن الربيع املشائي الشيباين
فإين جلالس ،مما قالهشيء وقد علق بقليب)سر من رأى(باألهواز مث قدمت 

يعين احلسن -على باب أمحد بن اخلصيب إذ أقبل أبو حممد عليه السالم
،أحد،أحد:ابتهفنظر إيل وأشار بسب،من دار العامة يوم املركب-العسكري

١(»فسقطت مغشياً علي(.

،وحينما شاهد املسلمون كرامات األئمة املعصومني تترى-٢
يغطي الرؤية لدى فريق نشأ سحاب كثيف،وإفاضام بلمح الغيب تتواىل

عليهم السالممما ينايف يف أدىن مبادئ أهل البيت ،فقالوا بالغلو،من الناس
وحيمل على ،إالّ أن يدرأ هذا االعتقاد اهلدامفما كان من اإلمام العسكري

.هذه الدعوات الضالة

كنت أقول فيهم :قال،ففي املناقب عن إدريس بن زياد والكفرتوثائي
فخرجت إىل العسكر للقاء أيب حممد عليه -يعين أهل البيت- قوالً عظيماً

،محامفألقيت نفسي على دكان ،السالم فقدمت وعلي أثر السفر ووعثاؤه
فما انتبهت إال مبقرعة أيب حممد عليه السالم قد قرعين ا ،فذهب يب النوم

،وهو راكب،فقمت قائماً أقبل قدميه وفخذيه،حىت استيقظت فعرفته
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٨٦

M 98فكان أول ما تلقاين به أن قال يا إدريس ،والغلمان من حوله
;:<> =@ ?AL)١(.

.)٢(»فتركين ومضى،ن هذاوإمنا جئت ألسأل ع،فقلت حسيب يا موالي

كتبت إىل أيب حممد سنة مخس ومخسني «:قال سهل بن زياد- ٣
هو :منهم من يقول!! ،قد أختلف يا سيدي أصحابنا يف التوحيد:ومائتني

فأن رأيت سيدي أن تعلمين من ذلك ما ،هو صورة:ومنهم من يقول،جسم
إلمام احلسن فوقع ا.فعلت متطوالً على عبدك،أقف عليه وال أجوزه

:خبطهعليه السالمالعسكري 

ومل يكن له ،مل يلد ومل يولد،اهللا واحد أحد.. .سألت عن التوحيد«
وليس بصورة ،خيلق تبارك وتعاىل ما يشاء،خالق وليس مبخلوق،كفواً أحد
شيء ليس كمثله،هو ال غريه،وتقدست أمساؤه أن يكون له شبيه،جلّ ثناؤه

. )٣(»وهو السميع البصري

،وما سفك فيها من الدماء،قدمه وحدوثه،ويف حمنة خلق القرآن- ٤
أختصر اإلمام احلسن العسكري إيضاح األمر ،وما أعتد فيها على العلماء

.)٤(»وما سواه خملوق،شيءاهللا خالق كل«:بالقول الفصل
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٨٧........................................................................التوحيدضوءيفالكالموعلماالحتجاج

، روى الكليين مسنداً عن أمحد بن إسحاق،ويف قضايا الرؤية- ٥
:أيب حممد عليه السالم أسألهكتبت اىل:قال

» ؟كيف يعبد العبد ربه وهو ال يراه«

يا أبا يوسف جلّ سيدي وموالي واملنعم علي «:فوقع عليه السالم
.»وعلى آبائي أن يرى

إن اهللا (:فوقع عليه السالم؟وسألته هل رأى رسول اهللا ربه:قال
١()تبارك وتعاىل أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب(.

،إن هذه األسئلة من هذا العامل اجلليل ليس الباعث فيها الشك واجلهل
مشفوعة بتوقيع ،على سبيل إيصال احلقائق لآلخرين-واهللا العامل-ولكنها

.لتتم عملية التغيري االجتماعي،اإلمام وحكمه

دخلت على موالنا :قال،ويؤيده ما روي عن أمحد بن إسحاق نفسه
:فقالعليه السالمبن علي العسكري أيب حممد احلسن

:ما كان حالكم فيما كان فيه الناس من الشك واالرتياب؟ فقلت له«
يا سيدي ملا ورد الكتاب مل يبق رجل وال امرأة وال غالم بلغ الفهم إال قال 

أما علمتم أن األرض ال ختلو من ،أمحد اهللا على ذلك يا أمحد:فقال.باحلق
.)٢(»أنا احلجة:أو قال،وأنا ذلك احلجة؟حجة
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٨٨

اإلخبات واإلنابة  تعاىل

والتوكل ،واإلخبات إليه،من صفات األولياء املقربني اإلنابة هللا تعاىل
وال يعين هذا االنعزال واالبتعاد عن واقع احلياة ،واالستعانة به،عليه

ن اإلنابة قد يكون نوعاً مبل العمل يف صميم احلياة االجتماعية،االجتماعية
كما كان ،وبشر وحمبة،وذلك يف خمالطة الناس بتواٍد وتراحم،هللا عز وجل

عليهم السالموأئمة أهل البيت سلم وصلى اهللا عليه وآلهعليه رسول اهللا
ومالك هذا اإلخبات وتلك اإلنابة تتمثل باآلثار ،فلذلك جانب وهلذا جانب

وأرقى درجات ذلك حب لقاء اهللا ،النبوية وآثار أهل البيت مبا ال مزيد عليه
. تعاىل

.»أحب اهللا لقاءه،من أحب لقاء اهللا«:فقد ورد يف احلديث الشريف

.واالجتاه اىل اهللا دون حدود،وهذا يعين االنصراف عن الدنيا حبدود

أفضل «:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهوقد روى عن رسول اهللا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٩........................................................................................تعاىلواإلنابةاإلخبات

،وتفرغ هلا،وباشرها جبسده،بها يف قلبهالناس من عشق العبادة وعانقها وأح
.»يسرصبح من الدنيا على عسر أم على فهو ال يبايل على ما أ

أرقى مناذج اإلنابة سلم وصلى اهللا عليه وآلهويفيض علينا رسول اهللا
وإصالح ،والتذلل اىل اهللا وحسن اخللق،وجمالسة العلماء،بالكسب احلالل

واألضاليل فقد ،ورفض البدع،ك بالسنةوالتمس،وطيب السرية،السريرة
:روي أنه قال

وجالس أهل الفقه ،طوىب ملن أنفق ما أكتسب من غري معصية«
وحسنت ،طوىب ملن ذلت نفسه.وحالف أهل الذل واملسكنة،واحلكمة
.وأمن الناس شره،وصلحت سريرته،خليقته

ه ووسعت،طوىب ملن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوته
.»ومل تستهوه البدعة،السنة

تلك العبادة ،ومراقبة اهللا تعاىل واإلنابة يتجليان يف عبادة اإلنسان له
وإن مل يره اإلنسان ويف هذا الضوء جند أمري ،املقترنة برؤية اهللا لإلنسان
:املؤمنني عليه السالم يقول

أعزه بال و،من نقله اهللا من ذل املعاصي اىل عز التقوى أغناه بال مال«
.»عشرية وأنسه بال أنيس

وغصت ،فقد سريت األمثال وضبطت األحوال،فلله درك يا أبا احلسن
،والتقوى عز وأي عز،فاملعصية ذلُ وأي ذل،يف أعماق النفس اإلنسانية

فإذا كانت النقلة من قبل اهللا ،والنقلة من الذل اىل العز شرف ما بعده شرف
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص.....................................................................................٩٠

وإذا أجتمع ،وأنس احلياة بال أنيس،العشرية دوافهي غىن الدهر وعز،تعاىل
.ذلك لإلنسان متت سعادته يف الدنيا

فيه دفع لالجتاه حنو ؛إن إثارة هذا امللحظ ذا العرض من قبل اإلمام
واهللا ال يعطيها،وفيه داللة أن النقلة بيد اهللا،الطاعة واإلنابة هللا عز وجل

.وصدق العزمية، ء النيةونقا،اعتباطا إال بصاحل األعمال

النموذج األرقى لإلنابة بعد رسول عليه السالمولقد كان أمري املؤمنني 
:وهو القائلسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

وأجر يف األغالل ،واهللا لئن أبيت على حسك السعدان مسهداً«
،دأحب إيل من أن ألقى اهللا ورسوله يوم القيامة ظاملاً لبعض العبا،مصفداً

والنفس يسرع اىل البلى ،وكيف أظلم أحداً،وغاصباً لشيء من احلطام
.»ويطول يف الثرى حلوهلا،قفوهلا

ما اتعظت بعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مبثل :قال ابن عباس
:كتاب كتبه إيل علي بن أيب طالب عليه السالم

ؤه فوت ما مل ويسو،فأن اإلنسان يسره درك ما مل يكن ليفوته؛أما بعد«
وال تكن ،وال مبا فاتك ترحاً، فال تكن مبا نلت من دنياك فرحاً ،يكن ليدرك

،فكأن قِد،ويرجو التوبة بطول األمل،بغري عملممن يرجو اآلخرة
.»والسالم

وعظيم تدريبه ألنفسنا على الرجاء واإلنابة مبا ،ومن حسن تأديبه لنا
:روي عنه عليه السالم أنه قال
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فأن موسى بن عمران خرج ليقتبس ،ا ال ترجو أرجى ملا ترجوكن مل«
.»فكلمه اهللا عز وجل فرجع نبياً؛ألهله ناراً

،وأصناف االلتجاء اىل اهللا عز وجل،وألزمنا أمري املؤمنني بآداب اإلنابة
وانشغاله بنفسه دون ،ومظاهر عبادته بانشغال املرء بعيبه عن عيوب الناس

:لسالم أنه قالفعنه عليه ا،سواها

وأكل ،وطوىب ملن لزم بيته،طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس«
،فكان من نفسه يف شغل،وبكى على خطيئته،وأشتغل بطاعته،قوته

.»والناس منه يف راحة

سلم وصلى اهللا عليه وآلهوإن للعبد املؤمن أسوة حسنة برسول اهللا
وكان العبد ،ية يف سبيل اهللا عز وجلفقد كان املثل األرقى يف اجلهاد والتضح

قام سلم وصلى اهللا عليه وآلهفريوى أن النيب،املنيب هللا بكل معىن الكلمة
وقد غفر اهللا ،يا رسول اهللا أتفعل هذا بنفسك:فقيل له! !حىت تورمت قدماه

» أفال أكون عبداً شكوراً:فقال؟لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

:سلموصلى اهللا عليه وآلهسول اهللاوروي أن رجالً قال لر

وال أصوم سوى ،أنا ال أصلي سوى الفرائض اخلمس،يا رسول اهللا
؟فأين تراين بعد املوت! !وليس عندي مال يوجب علي الزكاة،شهر رمضان

:فقال صلى اهللا عليه وآله

:أربعة من كن فيه كان يف نور اهللا األعظم«

ومن ،ه إال اهللا وأين رسول اهللامن كان عصمة أمره بشهادة أن ال إل«
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:ومن إذا أصاب خرياً قال» إنا هللا وإنا إليه راجعون«:أصابته مصيبة قال
أستغفر اهللا ريب وأتوب «ومن إذا أصاب خطيئة قال،احلمد هللا رب العاملني

.»إليه

باإلخالص «:ولقد خلص أمري املؤمنني هذا كله فيما روي عنه أنه قال
.»يكون اخلالص

،خالص هو جوهر األعمال الدالة على صدق النية وطهارة الضمريواإل
.واإلخالص أبرز مظاهر اإلنابة هللا عز وجل

:وقد أشار أمري املؤمنني إىل املظاهر اليت مالكها اإلخالص يف قوله
وإذا أبطأ .إذا ظهرت عليك نعمة فامحد اهللا:ثالث من حافظ عليها يسعد

أصابتك شدة فأكثر من قول ال حول وال قوة وإذا،عنك الرزق فأستغفر اهللا
.»إال باهللا

وهذه اللفتات البارعة من أمري املؤمنني تعد الطريق بني يدي السعادة 
وتواتر األلطاف اإلهلية مما ،فالشكر هللا واحلمد عند توايل النعم،األبدية

.يوجب بقاء النعم بل زيادا

»..لئن شكرمت ألزيدنكم«:قال اهللا تعاىل

وأما ،واالستغفار يرتل الرزق من السماء كما يف حديث نوح لقومه
.»فتدفع بال حول وال قوة اال باهللا العلي العظيم،الشدائد واملصائب

الزهد يف الدنيا بكل مظاهره إال ما فيه إعزاز :ومن اإلنابة هللا عز وجل
.ونصرة اإلسالم احلنيف،الدين
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مبا ضرب أروع ،هذا النوع من الزهدوكانت الزهراء عليها السالم متثل
دخل :فعن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال،األمثلة يف اإلنابة هللا عز وجل

وهي ،رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله على أبنته فاطمة الزهراء عليها السالم
جترعي يا فاطمة «:فبكى وقال،وعليها كساء من وبر اإلبل،تطحن بالرحى
.»عيم اآلخرةمرارة الدنيا لن

صلى اهللا ما روي عن النيب،ومن مظاهر اإلنابة يف الدرجات العلى
:أنه قالسلم وعليه وآله

:فيقولونشغل كتاب السماء » من قال احلمد هللا كما هو أهله«

،أكتبوها كما قال عبدي«:فيقول اهللا تعاىل» اللهم إنا ال نعلم الغيب«
.»وعلي ثواا

***

،والسبيل اىل اجلنة سالكة،هللا تعاىل متعددة ورمحته واسعةوالطرق إىل ا
،وأياديه فوق األيادي،فآالؤه على عباده متواترةذلك بفضل اهللا عز وجل

والعاقل من ،وبصرهم الصراط املستقيم،وقد عبد للناس جادة اخلالص
والغيور على نفسه ،وذو الرأي احلصيف من أدرك بعد الغاية،أتعظ بغريه

وقد يسر اهللا سبل النجاة ،واستقام حىت اية املدى،مته من أحتاط هلماوأ
،بل يعجب ممن هلك كيف هلك،فال يعجب ممن جنا كيف جنا،للعباد

.والعياذ باهللا

ليس :إن احلسن البصري يقول:قيل لإلمام زين العابدين عليه السالم
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.وإمنا العجب ممن جنا كيف جنا،العجب ممن هلك كيف هلك

ليس العجب :أما أنا فأقول:عليه السالمفقال اإلمام زين العابدين 
وإمنا العجب ممن هلك كيف هلك مع رمحة اهللا اليت وسعت ،ممن جنا كيف جنا

.»كل شيء

ومن بدائع اإلشارات الروحية ذلك النقاء والصفاء واإلصحار باملناخ 
مل املناجاة االبتهال هللا عز واحلياة الفارهة يف عوا،العقلي اىل اإلهليات املطلقة

.وجل

شأنه بذلك ،وكان اإلمام زين العابدين بطل هذا املنحى وفارسه ارب
.واألئمة الطاهرينعليه السالمشأن جده أمري املؤمنني 

:بعبارة موجزة مؤثرة متألقة-وهو يناجي ربه-قال

اك وشكري إي،فكيف يل بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر اىل شكر
لك :لك احلمد وجب علي لذلك أن أقول«:فكلما قلت،يفتقر اىل شكر

إذ يرى ،وهذا التوجه العايل يف املناجاة يطأطئ أمامه الفكر الروحي،»احلمد
اإلمام أن االقتدار على الشكر والنطق به يفتقر اىل شكر ألنه من التوفيق 

ؤشراً أن حيمد اهللا كان ذلك م،احلمد هللا:فكلما قال،املالزم لذلك الشكر
.»عليه جمدداً

عليه هذه اإلشارات البارعة يعطي هلا حفيده اإلمام جعفر الصادق 
تعىن بالذات اإلهلية املقدسة اليت ال ،وذائقة معرفية جديدة،لوناً آخرالسالم

:فروي أنه محد اهللا تعاىل بالقول،شيءوال يضارعها،تدرك وال حتس
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وال يدرك باحلواس ،وال ميس، وال جيس،احلمد هللا الذي ال حيس«
،وكل شيء حسته احلواس،وال تصفه األلسن،وال يقع عليه الوهم،اخلمس

.»...أو ملسته األيدي فهو خملوق

وال تدركه األبصار ،شيءفال يشبهه،واهللا عز وجل هو اخلالق
.واألوهام

نابة وقد وصف أمري املؤمنني أخاً له يف اهللا فأكد على جانبه باإل
:ومسالك التقوى فقال،واإلخبات

وكان يعظمه يف عيين صغر الدنيا يف ،قد كان يل فيما مضى أخ يف اهللا«
فال يشتهي ما ال جيد وال يكثر إذا ،وكان خارجاً عن سلطان بطنه،عينه
وكان ال يشكو وجعاً ،وكان ال يلوم أحداً حىت ال جيد العذر يف مقله،وجد

وكان إن غلب يف ،وال يقول ما ال يفعل،فعل ما يقولوكان ي،إالّ عند برئه
وكان على أن يسمع أحرص منه على أن ،الكالم مل يغلب يف السكوت

.»نظر أيهما أقرب اىل التقوى فَخالَقَه؛يتكلم وكان إذا بدهه أمران

فإن مل تستطيعوا فأعلموا ،وتنافسوا فيها،فعليكم ذا احلالئق فألزموها
.»خري من ترك الكثريأن أخذ القليل

 
 

 
 

،خشوعاً هللا تعاىل،واألصل يف ذلك التوبة النصوح واإلنابة الصادقة
فقد حكى أن سبب ،أو نفاق أو مداجاة،والتزاماً بأوامره ونواهيه دون رياء

ر عليهما السالم على توبة بشر احلايف أنه اجتاز موالنا اإلمام موسى بن جعف
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فخرجت جارية ،وأصوات الغناء،دار بشر ببغداد فسمع منها املالهي
فقال اإلمام الكاظم عليه ،فرمت ا يف الدرب،وبيدها قماقة،صاحب املرتل

فقال ،بل حر:فقالت،صاحب هذه الدار حر أم عبد؛جاريةيا:السالم
لما دخلت قال هلا موالها ف! !صدقت لو كان عبداً خاف من مواله:اإلمام

فخرج ،حدثين رجل بكذا وكذا:فقالت؟ما أبطأك:وهو على مائدة السكر
،فأعتذر منه وبكى لديه استحياًء من عمله،حافياً يعدو وراء األمام حىت لقيه

.وتاب مما هو عليه توبة نصوحاً

والكمال الذايت عند األولياء ،ومنازل اإلخبات متدرجة يف املراتب
،وسالمة العالقة بني املرء وربه،واألصل يف ذلك إصالح السرائر،اتدرج

ومن ،من أصلح سريرته أصلح اهللا عالنيته«:فقد نقل عنهم عليهم السالم
أحسن اهللا ،ومن أحسن فيما بينه وبني اهللا،حتمل لدينه كفاه اهللا أمر دنياه

.»فيما بينه وبني الناس

صلى فقد روي أن النيب،الباطنوسيماء الظاهر قد تدل على سيماء 
وبقراءة ،رأى شاباً يصلي خبشوع وخضوع يف املسجدسلم واهللا عليه وآله

أتعرف ملاذا أعطيتك هذا :مث قال له،فدعاه وأعطاه مبلغاً من املال،صحيحة
صلى اهللا عليه فقال النيب! !لقرابيت منك من جهة أمك:فقال الشاب؟املال
.»وصحة قراءتك،سن صالتكولكن حل،السلم ووآله

فقد روي أن أمري املؤمنني عليه السالم ،وذلك إنّ العبادة هللا عز وجل
:قال يف خطبة له بذي قار
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فإنّ اهللا تبارك وتعاىل بعث حممداً صلى اهللا عليه وآله ليخرج ؛أما بعد«
.»عباده من عبادة عباده إىل عبادته

وأن يتوكل ،شى إال ربهوال خي،وذلك أن ال خياف اإلنسان إال ذنبه
فقد روي عن ،مع التواضع ووالء أولياء اهللا،على اهللا تعاىل يف كل األحوال

:قال،احلسن بن جهم

:فقلت،سألت اإلمام الرضا عليه السالم

:فقال يل؟ما حد التوكل؛جعلت فداك

.»أن ال ختف مع اهللا أحداً«

:فقال يل؟ما حد التواضع:قلت

.»سك ما حتب أن يعطوك مثلهأن تعطي من نف«

؟أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؛قلت جعلت فداك

.أنظر كيف أنا عندك:فقال عليه السالم
 

 

 
 

واإلميان من ،والبغض يف اهللا يكشف عن حقيقة اإلميان،واحلب يف اهللا
ال يبلغ «:قالعليه السالمريوى أن اإلمام الصادق ف،أمسى مراتب اإلنابة

ويبغض أقرب اخللق ،أحدكم حقيقة اإلميان حىت حيب أبعد اخللق منه يف اهللا
.»منه يف اهللا

وساعات ،واملنيب هللا عز وجل ينبغي أن حيكم عقله يف جمريات األمور
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صلى ول اهللاأنه مسع رسرضي اهللا عنهالليل والنهار مبا رواه أبو ذر الغفاري 
:يقولسلم واهللا عليه وآله

:ينبغي للعاقل أن يكون له أربع ساعات«

.ساعة يناجي فيها ربه

.ساعة حياسب فيها نفسه

.وساعة يتفكر فيها بصنع اهللا عز وجل

.»وساعة خيلو فيها حلاجته من املطعم واملشرب

. .اإن هذا التقسيم لساعات العاقل فيها من الذائقة الفطرية ما فيه
فيؤدي الواجبات املفروضة ،فساعة يتمحض للعبادة املثلى فيناجي اهللا تعاىل

وأخرى حياسب فيها نفسه فيما كسب .ويتعقبها باملستحبات،وجوباً
.وفيما أخذ وأعطى،وفيما قدم وأخر،وقال وعمل،وأكتسب

وعظيم خلقه للسماوات واألرض ،وساعة يتفكر يف مجيع صنع اهللا به
يف دقة الصنع ،وهو عامل فسيح يطل به على ملكوت اهللا تعاىل،والبحار

العوامل األرضية يف :يضاف اىل لذلك،وتوازن األشياء،وجليل اإلجياد
واجلبال والتالل والوهاد واملرتفعات واملنخفضات ،االنبساط والدحو
.وما أنبتت األرض وأخرجت،والشواطئ واملوانئ

لت على احتياجاا املشروعة وفيما أباحه وملّا كانت الطبيعة البشرية جب
واىل ،فال بد له من ساعة خيلو فيها مللذاته يف غري حمرم،اهللا هلذا اإلنسان
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.حاجته فيما يسد به رمقه فيما يطعم ويشرب من طيبات رزق اهللا تعاىل

وكان مما أوصى به أمري املؤمنني بعض أصحابه ممهداً بني أيديهم سبل 
:مما روي أنه قال،لطريق ومكارم األخالقاخلري ومعامل ا

والعدل يف الرضا ،أوصيكم باخلشية من اهللا يف السر والعالنية«
وتعفوا عمن ،وأن تصلوا من قطعكم،واالكتساب يف الفقر والغىن،والغضب
،وليكن نظركم عرباً وصمتكم فكراً،وتعطفوا على من رمحكم،ظلمكم

وال يدخل النار ،فأنه ال يدخل اجلنة خبيل،وأقوالكم ذكراً وطبيعتكم السخاء
.»سخي

؛وللمؤمن املنيب صورة مشرفة يف سجل أهل البيت عليهم السالم
فهي ،وتتوارى عنه لدى اإلساءة،متمثلة بروح روحاء حتضره عند اإلحسان

وذلك وفوق ذلك ما روي يف الكايف للكليين عن حممد بن ،بني سرور وحزن
:دخلت على أيب احلسن عليه السالم فقال يل:سنان عن أيب خدجية قال

إن اهللا تبارك وتعاىل أيد املؤمن بروح حتضره يف كل وقت حيسن فيه «
فهي معه تز سروراً عند ،وتغيب عنه يف كل وقت يذنب فيه ويعتدي،يتقي

فتعاهدوا عباد اهللا نعمه بإصالحكم ،إحسانه وتسيح يف الثرى عند إساءته
،رحم اهللا امرءاً هم خبري فعمله،وترحبوا نفيساً مثيناً،قيناًأنفسكم تزدادوا ي

.»وهم بشر فأرتدع عنه

وتوجيه له حنو معايل ،وهذه اإلفاضة فيها رفق باإلنسان وعطف عليه
.واجتناب املساوئ واملكاره،األمور
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ومنازل ،ولكرامة املؤمن عند اهللا تعاىل أحاديث ألهل البيت تترى
فقد روي ،املسري معه حىت قبض روحه براحة واطمئنانمرفوعة تتواصل ب

يعين (قلت أليب عبد اهللا :قال:الكليين يف الكايف عن سدير الصرييف قال
هل يكره :جعلت فدالك يا ابن رسول اهللا:)اإلمام الصادق عليه السالم

.؟املؤمن على قبض روحه

يقبض روحه إنه إذا أتاه ملك املوت ل؛ال واهللا«:فقال عليه السالم
فو الذي بعث حممداً ،يا ويل اهللا ال جتزع،فيقول ملك املوت،جزع عند ذلك

! !افتح عينيك فأنظر،ألنا أبر بك وأشفق عليك من والٍد رحيم لو حضرك
وأمري املؤمنني وفاطمة واحلسن سلم وصلى اهللا عليه وآلهفيتمثل له رسول اهللا

هذا رسول اهللا وأمري :فيقال له،مواحلسني واألئمة من ذريتهم عليهم السال
،فيفتح عينيه وينظر،املؤمنني وفاطمة واحلسن واحلسني واألئمة رفقاؤك

:فيقول،فينادي مناٍد من قبل رب العزة

،يا أيتها النفس املطمئنة أرجعي اىل ربك راضية مرضية بالثواب
أحب شيءفما من،فأدخلي يف عبادي يعين حممدً  وأهل بيته وأدخلي جنيت

.»واللحوق باملنادي،إليه من استالل روحه

وأنصاره املقربون يتهافتون عليه السالموكان أصحاب اإلمام احلسني 
منيبني هللا عز ،ونفوس أبية،ويقني ثابت،على املنية دون احلسني ببصرية نافذة

فقد روي الصدوق بسنده عن ،وجل متكلني عليه يف السراء والضراء والبالء
أخربين عن :قلت له:ارة عن أيب عبد اهللا الصادق عليه السالم قالأيب عم
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:أصحاب احلسني عليه السالم وإقدامهم على املوت؟ فقال عليه السالم

إم كشف هلم الغطاء فرأوا منازهلم يف اجلنة فكان الرجل يقدم على (
.)واىل مكانه من اجلنة،القتل ليبادر إىل حوراء يعانقها

لرواية فتأويلها أن اإلمام احلسني عليه السالم ملا عرف أقول إن صحت ا
والتهافت ،والصالبة يف احلق،والثبات على املبدأ،من أصحابه صدق العزمية

والتصميم على نصرته والتضحية بني يديه بأنفس ما ميلكون ،على الشهادة
بالنظر اىل منازهلم- كما يف بعض الروايات-فأومأ إليهم،وذلك أنفسهم

.الرفيعة يف اجلنان

من قبل عليه السالمويف هذا تعرف مدى اإلخالص لقضية احلسني 
وإراءة ،فوفقوا إىل معرفة مصائرهم،ومدى خلوص نيام،أصحابه
.وعلو منازهلم عند اهللا تعاىل،درجام

وقد ورد يف احلديث القدسي مسة هؤالء املخبتني ممن يتقربون اىل الباري 
.وإذا م أحباب اهللا تعاىل،لعز وجل بالنواف

فإذا ،إن عبدي ليتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه«:جاء يف هذا احلديث
ولسانه الذي ينطق ،وبصره الذي يبصر به،أحببته كنت مسعه الذي يسمع به

.»وإن سألين أعطيته،إن دعاين أجبته،ويده اليت يبطش ا،به

إن أصحاب األخدود كانوا )دةالفرج بعد الش(ذكر القاضي التنوخي يف 
وطرحهم ،أضرم هلم ناراً،وأن ملكهم،من املؤمنني الداعني اىل اهللا تعاىل

فأمر النار أن ،وخلوص نيام يف دينه وطاعته،فأطلع اهللا على صربهم،فيها
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،وجنوا منها،وهي تضطرم عليهم وال حترقهم،فشوهدوا فيها قعوداً،حترقهم
.وء على امللك وأهلكتهوجعل اهللا دائرة الس

والرواية عن اإلمام حممد الباقر عليه السالم أن علياً أمري املؤمنني عليه 
أن اهللا بعث رجالً حبشياً وهم حبشة فكذبوه فقاتلهم :أخرب عنهم،السالم

مث بنوا حرياً فمألوه ناراً مث مجعوا ،وأسروه وأسروا أصحابه،فقتلوا أصحابه
ومن كان على دين هؤالء ،على ديننا وأمرنا فليعتزلفقالوا من كان ،الناس

فجاءت امرأة معها ،فجعل أصحابه يتهافتون يف النار،فلريم نفسه يف النار معه
فناداها ،فلما هجمت على النار هابت ورقت على أبنها،صيب هلا أبن شهر

ورمت.ال ايب وإرِم بنفسك يف النار فإن هذا واهللا يف اهللا قليل:الصيب
.»بنفسها يف النار وصبيها كان ممن تكلم يف املهد

ومن ،ذكر ذلك الطربسي يف جممع البيان لدى تفسريه لسورة الربوج
ولذا ،اإلنابة املطلقة االستعداد للموت مبا يطيل به الفكر ويوجه إليه النظر

ويف ذلك من العظة واالعتبار ،إستحب لإلنسان أن يهيء كفنه وأن ينظر فيه
... .ما فيه

قد روي أن حممد بن عثمان بن سعيد العمري وهو وكيل الناحية 
وأمساء ،ونقش آياته من القرآن،قد حفر لنفسه قرباً وسواه بالساج-املقدسة

!!للناس أسباب:فسئل عن ذلك فقال،األئمة عليهم السالم على حواشيه

وقربه ،ويقرأ جزءاً من القرآن مث يصعد،وكان يف كل يوم يرتل يف قربه
وبالقرب من الباب الشرقي حديثاً ،يف بغداد يف شارع باب الكوفة قدمياًاليوم
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وعنده اآلن مسجد اخلالين وفيه ،ويعرف عند أهل بغداد بالشيخ اخلالين
مكتبة عامرة أسسها املغفور له السيد العالمة حممد احليدري املعروف بالسيد 

عن القرب واملكتبة اليت تضم عشرات ألنه إمام املسجد واملسؤول،حممد اخلالين
.اآلالف من كتب التراث

سلم وصلى اهللا عليه وآلهما روي أن النيب،ويف ظل اإلنابة والتوكل
أرجو اهللا وأخاف :قال؟كيف جتدك:دخل على شاب جيود بنفسه فقال

الرجاء واخلوف ال جيتمعان يف قلب «:فقال النيب صلى اهللا عليه وآله! !ذنويب
.»وأمنه مما خياف،يف هذا املوطن إال بلغه ما يرجوعبد

إذا توجه . .وكان اإلمام زين العابدين عليه السالم منصهراً يف ذات اهللا
فروي أنه وقع ،آخرشيء يف صالته فال يشغله تفكري أو التفات عنها إىل

يقولون فجعلوا،وهو يف صالتهعليه السالمحريق كان فيه زين العابدين 
فما رفع رأسه من ،النار النار:يا أبن رسول اهللا،أبن رسول اهللايا:له

.سجوده حىت أطفأت النار

.نار اآلخرة:فقال؟ما الذي أهلاك عنها:فقال له بعض خواصه

:وروى أبو محزة الثمايل قال

رأيت علي بن احلسني عليهما السالم يصلي وقد سقط رداؤه عن 
وحيك «:فقال! !فقلت له يف ذلك.تهفلم يسوه حىت فرغ من صال،منكبته

» إن العبد ال يقبل منه صالة إال ما أقبل فيها؟أتدري بني يدي من كنت
.إن اهللا يتم ذلك بالنوافل: فقال كال! !هلكنا إذن،فقلت جعلت فداك
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وكان عليه السالم حيمل جراب اخلبز على ظهره بالليل يطوف به على 
» صدقة السر تطفئ غضب الرب«:ولفقراء املدينة يتصدق به عليهم ويق

واملؤمن اليوم وأمس وغداً قد يعيش غريباً يعاين من الوحشة ويقاسي آالم 
،ولكن اهللا تعاىل جعل له من إميانه أنساً يسكن إليه،الوحدة يف حياته هذه

ما من مؤمن إال جعل «:أنه قالعليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق 
.حىت لو كان على قلة جبل مل يستوحش،اً يسكن إليهاهللا له من إميانه أنس

وعلى العكس من هذا من كانت الدنيا كل مهه وأكرب شغله كما حنن عليه 
حىت يعود اإلنسان اىل ،وحياته بالنكبات،فسوف يالقي أمره بالشتات،اليوم

فتعود اآلخرة أكرب ،ضمريه فيستيقظ من هذا السبات ويفيق من ذلك الغرور
:وقد روي عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم أنه قال،غري احلالمهه فتت

،جعل اهللا تعاىل الفقر بني عينيه،أكرب مهتهمن أصبح وأمسى والدنيا«
ومن أصبح وأمسى واآلخرة ،ومل ينل من الدنيا إال ما قسم له،وشتت أمره

.»ومجع له أمره،جعل اهللا تعاىل الغىن يف قلبه؛أكرب مهه

أنه نظر إىل أمري :أمري املؤمنني فيما روى عدي بن حامت الطائيوهذا 
فقال ،»وقليل من امللح،رات من شعريماء قراح وكس«:املؤمنني وبني يديه

مث ،تظل ارك طاوياً جماهداً وتظل ليلك ساهراً مكابداً:يا أمري املؤمنني:له
.»يكون هذا طعامك 

:فقال عليه السالم
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واملخبتون إىل اهللا تعاىل حقاً هم الذين يتفكرون يف خلق السماوات 

.)١(MqrstuL واألرض 

،متشياً مع دعوة القرآن للتفكر يف آيات اهللا» ..ربنا ما خلقت هذا باطالً«
متميزاً من وهو ما يشغل حيزاً. .والتدبر بعجيب آياته،والتبصر ببديع صنعه

وشذرات ،القرآن العظيم وقد ض املوضوع بعدة رسائل جامعية قيمة
.تفسريية رائعة

وأضاف إليها تفرع ،وقد نبه أمري املؤمنني عليه السالم إىل عظمة ذلك
استدالالً ،واختالف الليل والنهار،وعوامل الشجر والنبات،األلسن واللغات

دعاوى اإلنكار واإلحلاد فقال عليه وشجباً ل،منه على الصانع احلكيم
:السالم

واختالف ،واملاء واحلجر،والنبات والشجر،فأنظر إىل الشمس والقمر«
،وطول هذه الظالل،وتفجر هذه البحار وكثرة هذه اجلبال، هذا الليل والنهار

فالويل ملن جحد املقدر وأنكر ،املختلفات،وتفرق هذه اللغات واأللسن
.!!املدبر

وهل ،وال الختالف صورهم صانع،أم كالنبات ما هلم زراعزعموا

M)*+,-./01 » يكون بناء من غري باٍن أو جناية من غري جان
2L)٢(.

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١٠٦

واالحتراز ،االبتعاد عن الظاملني وأعوام:ومن اإلنابة إىل اهللا تعاىل
فعله وهذا ما ،واإليغال بالنفس عنهم قدر املستطاع،من كيدهم وإغرائهم

.أئمتنا عليهم السالم يف سنتهم القولية والفعلية معاً

يروى أن املنصور الدوانيقي كتب إىل اإلمام جعفر الصادق عليه 
:السالم

:فأجابه اإلمام؟ِلم ال تغشانا كما يغشانا الناس

وال عندك من اآلخرة ما نرجوك ،ليس لنا من الدنيا ما خنافك عليه«
.»وال نعدها نقمة فنعزيك ا،نهنيك اوال أنت يف نعمة ف،له

! !فكتب املنصور إىل اإلمام تصحبنا لتنصحنا

، من يطلب الدنيا ال ينصحك«:عليه السالمفكتب إليه اإلمام الصادق 
.»ومن يطلب اآلخرة ال يصحبك
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١٠٧

حياة الدنيا واآلخرة وعامل الغيب

MC ،ات الصاحلاتاحلياة الدنيا خلق هلا اإلنسان إلعمارها بالباقي

DEFGHL)١(.

:وأراد من اإلنسان املتكامل،ومل حيرم زينتها،وأباح اهللا طيباا للناس
فإذا تفرغ ،والتورع عند الشبهات،واالمتناع عن احملرمات،أداء الواجبات

:وكان من الذين قال اهللا حبقهم،اإلنسان لذلك قام حبقوق الدنيا واآلخرة

 M¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ
ÇL)٢(.

فقد رضوا من الدنيا ،أما الطغاة وأرباب الدنيا من الظلمة والفجرة
وانتهاك ،والتسلط على األموال واألعراض،باالنتفاخ وعسف الناس

متناسني ذلك اليوم الذي ينتصف فيه للمظلوم من ،وقتل األبرياء،احلرمات
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صلى اهللا عليه وآلهفعن النيب،يباًويراه اهللا تعاىل قر،يرونه بعيداً،الظامل
:أنه قالسلم و

أشتد غضيب على من ظلم من ال جيد له ناصراً :اىليقول اهللا تع«
.»غريي

:عليه السالموقال أمري املؤمنني 

.»يوم املظلوم على الظامل أشد من يوم الظامل على املظلوم«

.»أل اهللا حقهفإمنا يس،إياك ودعوة املظلوم«:وقال عليه السالم أيضا

ملا استطاع أولئك ،ووالية أعماهلم،ولو أن الناس ابتعدوا عن الظاملني
،ولكنهم أعانوهم ونصروهم،أن ينفذوا خمططهم اإلجرامي حبق الناس

قال :فعن ابن مسعود قال،ولكن العاقبة للمتقني،وعملوا يف دواوينهم
:سلموصلى اهللا عليه وآلهرسول اهللا

وأشياع ،وأعوان الظلمة؟أين الظلمة:القيامة نادى مناٍدإذا كان يوم «
فيجمعون يف تابوت من ،أو الق هلم دواة،حىت من برى هلم قلماً،الظلمة

.»حديد مث يرمى م يف نار جهنم

فكتب إليه ،وكل أحكامه ظاملة،وحكي أن احلجاج حبس رجالً ظلماً
واملوعد القيامة ،أيامومن نعيمك،قد مضى من بؤسنا أيام«:رقعة فيها

:واحلاكم ال حيتاج إىل بينة،والسجن جهنم
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وتوجه الناس يف القاهرة إىل السيدة نفيسة بنت احلسن بن أيب احلسن بن 
فأوقفت حاكم القاهرة يف الطريق فناولته عليه السالمعلي بن أيب طالب

:فيهارقعة

ردت إليكم األرزاق ،وخولتم فعسفتم،وقدمت فقهرمت،ملكتم فأسرمت«
السيما من ،هذا وقد علمتم أن سهام األسحار نافذة غري خمطئة،فقطعتم

فمحال أن ميوت املظلوم ويبقى ؛،وأجساد عريتموها،قلوب وجبتموها
،تجريونوجوروا فإنا إىل اهللا مس،اعملوا ما شئتم فإنا صابرون،الظامل

.)١(MÊËÌÍÎÏL ،»وأظلموا فإنا إىل اهللا متظلمون

.قال الراوي فعدل احلاكم لوقته

وقد قيل ألمري ،ألن الناس أبناء الدنيا وهلا يعملون،وقليل املتعظ
هم «:فريوى أنه أجاب.؟ما أكثر حب الناس للدنيا:املؤمنني عليه السالم

.»هوال يالم اإلنسان على حب أم،أبناؤها

لو كانت الدنيا «:أن قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهوقد روي عن النيب
.»ما سقى كافراً منها شربة ماء؛تزن عند اهللا جناح بعوضة

وكشف ،من الدنياسلم وصلى اهللا عليه وآلهولقد حذر رسول اهللا
وهلا جيمع من،الدنيا دار من ال دار له«:فريوى أنه قال،القناع عن حقيقتها

وهلا ،وعليها حيسد من ال فقه له،وعليها يعادي من ال علم له،ال عقل له
.»يسعى من ال يقني له
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١١٠

:أن قالعليه السالموعن اإلمام زين العابدين علي بن احلسني 

وشأن الدنيا أا » وحنن بينهما أضغاث،الدنيا سبات واآلخرة يقظة«
وقد ورد يف ،ل من احملالفإن بقاء احلا،متقلبة بأهلها من حال إىل حال

:احلديث الشريف

وإذا أدبرت عنه ،إذا أقبلت الدنيا على الرجل أعطته حماسن غريه«
وهلذا أعترب سيدنا احلسن بن علي عليهما السالم أن » سلبته حماسن نفسه
من :فقد روي أنه سئل،من مل يعر للدنيا مهة ووكره،أعظم الناس قدراً
:ليه السالمفقال ع؟أعظم الناس قدراً

وهذه مرتلة الصديقني واألبرار » من مل يبال بالدنيا بيد من كانت«
.واملتقني

:الدنيا مبا روى أنه قالعليه السالموقد مثل اإلمام جعفر الصادق 

،كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا،مثل الدنيا كمثل ماء البحر«
.»حىت يقتله

بالقولعليه السالملصادق ويف هذا الضوء يتحفنا األمام جعفر ا
فال ،أو يبخل ا وهي مدبرة عنه،عجبت ملن يبخل بالدنيا وهي مقبل عليه«

وقد ي يف احلديث » وال اإلمساك مع اإلدبار ينفعه،اإلنفاق مع اإلقبال يغره
وجاء ،فإن ذلك يفتح باباً فيه من الضرر العظيم،الشريف ترك الدين للدنيا

إال فتح اهللا ،الناس شيئاً من دينهم الستصالح دنياهمال يترك«يف احلديث
.»عليهم ما هو أضر منه
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١١١..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةالدنياحياة

عليه السالمومن نفائس األقوال عملياً ما روي عن اإلمام حممد الباقر 
:قال،يف املقارنة بني الدين والدنيا

أما » وال يعطي دينه إال من حيب،إن اهللا يعطي الدنيا من حيب ويبغض«
وقد ورد عن اإلمام ،من الدنيا كما يتمتع غريه وهو على دينهاملؤمن فيتمتع 

ليجمع بني ،يوصي بالعمل للدين والدنياعليه السالماحلسن بن علي 
.بل يأخذ من هذه وهذه،فال يترك هذه هلذه،األمرين

وأعمل ،اعمل لدنياك كأنك تعش أبداً«:يروى أنه عليه السالم قال
ا اهللا ذه احلكمة الفريدة ومن علينا حبسن نفعن» آلخرتك كأنك متوت غداً

.العاقبة

واحلق أن أمري املؤمنني عليه السالم من خالل مواعظه االعتبارية صور 
أيها الناس إمنا :فعنه أنه قال،حقيقة الدنيا وحقيقة اآلخرة كما مها عليه

تكوا وال،فخذوا من دار ممركم لقراركم،واآلخرة دار قرار،الدنيا دار جماز
أستاركم عند من يعلم بأسراركم وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن خترج 

.منها أبدانكم ففيها اختربمت ولغريها خلقتم

عملياً فقد دخل عليه سويد بن عليه السالموقد طبق ذلك أمري املؤمنني 
:فوجده جالساً على حصري فقال ألمري املؤمنني عليه السالم،غفلة

.»!!ولست أرى يف بيتك ما حيتاج إليه البيتبيدك املال«

:فقال عليه السالم،هذا واإلمام قد بويع يف اخلالفة

ولنا دار نقلنا إليها خري ،يا ابن غفلة أن البيت ال يتأثث يف دار النقلة«
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١١٢

.»وإنا عن قليل إليها صائرون،متاعنا

عليه واإلمام عليه السالم يف هذا السياق يوصي ولده اإلمام احلسن
فاإلمام احلسن عليه السالم إمام ،وذلك لتعليمنا وإنقاذنا وإرشادناالسالم

قال )إياك أعين وأمسعي يا جارة(والكالم جاٍر بـ ،،معصوم مفترض الطاعة
إمنا يستدل على الصاحلني مبا جيري اهللا هلم «:عليه السالمله أمري املؤمنني 
.»العمل الصاحلفليكن أحب الذخائر إليك،على السن عباده

ومن كالم ألمري املؤمنني جيري على سبيل الوعظ واإلرشاد والتوجه 
وأخرجوا من الدنيا قلوبكم قبل أن خترج منها أبدانكم (لصاحل األعمال 

.)فلآلخرة خلقتم وللدنيا حبستم 

؟ما خلف:وقالت الناس،قالت املالئكة ما قدم؛إن املرء إذا هلك
فإمنا مثل ،وال تتركوا كالً يكن عليكم،اً يكن لكمفلله آباؤكم قدموا بعض

.»الدنيا مثل السم يأكله من ال يعرفه

املسلمني مبحاسبة أنفسهم عليه السالموهلذا وذلك فقد أمر أمري املؤمنني 
والتزود للرحلة الكربى قبل ،والتمهيد هلا قبل العذاب،قبل احلساب

ومهدوا هلا ،سكم قبل أن حتاسبواحاسبوا أنف«:قال عليه السالم.»اإلزعاج
،فإمنا هو موقف عدل،وتزودوا للرحيل قبل أن تزعجوا،قبل أن تعذّبوا

.»ولقد أبلغ يف االعتذار من تقدم باإلنذار،وقضاء حق

،وحتذيرهم من مزالق الدنيا،وكان ديدن أمري املؤمنني متابعة اآلخرين
ال تكن ممن يرجو «:أن يعظهفقد قال لرجل سأله ،وترغيبهم حبياة اآلخرة
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١١٣..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةياالدنحياة

،يقول يف الدنيا بقول الزاهدين،ويرجو التوبة بطول األمل،اآلخرة بال عمل
ينهى ،وإن منع مل يقنع،إن أعطي منها مل يشبع،ويعمل فيها بعمل الراغبني

.»..ويأمر مبا ال يأيت،وال ينتهي

بالتعبري عن وقد أعطى أمري املؤمنني ملصائب الدنيا أجرها عند اهللا تعاىل
:ذلك مبا روي عنه أنه قال

.»مرارة الدنيا حالوة اآلخرة وحالوة الدنيا مرارة اآلخرة«

،وقد رغّب اإلمام يف الزهد بالدنيا وأوصى بعدم البذخ والسرف فيها
فقد روى أن ،وحبب للناس القناعة دون االستكثار والتقشف دون االستئثار

فقال أمري ،ذلك أمري املؤمنني عليه السالمفبلغ،شرحياً القاضي أشترى داراً
:املؤمنني له

وجاءين كنت ،لو أنك حني أردت شراء الدار أو أحد أراد شراء دار«
من ميت قد ،هذا ما أشترى عبد ذليل؛بسم اهللا الرمحن الرحيم:أكتب

من اجلانب الفاين من عسكر ،أشترى داراً من دور اآلفات،أزعج بالرحيل
:جيمع هذه الدار حدود أربعة،جممع الغافلنياهلالكني و

،والثاين ينتهي إىل عظيم املصيبات،فاألول ينتهي إىل ش اآلفات
واهلوى ،والرابع ينتهي إىل الشيطان املغوي،والثالث ينتهي إىل كثرة الغفالت

وإليه يشرع باب هذه الدار اليت أشتراها هذا املزعوج ،املوقع يف التهلكات
فما أدرك مشتري هذه الدار فعلى مبلبل ،من هذا املغرور باألمل،باألجل

ما أوضح ،وقيصر،وكسرى،مث تبع ومحير،األجسام وقاصم اجلبابرة العظام
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١١٤

.»إن الرحيل هو احد اليومني،احلق لذي عينني

ويف هذا الضوء من االعتبار جند اإلمام الصادق عليه السالم يشري إىل 
:فروي أنه قال،ؤمن احلقخمافتني يتعايشهما امل

بني أجل قد مضى ال يدري ما هللا :أال إن املؤمن يعمل بني خمافتني«
فليأخذ العبد املؤمن ،وبني أجل قد بقى ال يدري ما اهللا قاض فيه،صانع فيه

.»ومن دنياه آلخرته،من نفسه لنفسه

أن املوعظة إذا خرجت يف القلب دخلت إىل «وقد جاء يف املأثور
.»وإذا خرجت من اللسان مل تتجاوز األذان،بالقل

***

وبعد هذا املوجز حلياتنا الدنيا نتوجه باحلديث عن احلياة األخرى بشيء 
.من االختصار النافع إن شاء اهللا

ونعرف بعضها حبدود أخرى وما ،لآلخرة حياة جنهل تفصيالا حبدود
،السابقون:وهمحتدث به القران يكشف عن طبقات الناس يف اآلخرة

،وعن اجلنة والنار واحلشر والنشر،وأصحاب الشمال،وأصحاب اليمني
وحاالت املوت ،وحتصيل ما يف الصدور،وبعثرة ما يف القبور،وقيام الساعة

.ورجال األعراف،وأهل النار،وأهل اجلنة،وانتزاع األرواح

تلك عوامل حية حتدث عن القران العظيم بتفصيل متسع وكتب عن 
.املفكرينولك رعيل من العلماءذ
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١١٥..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةالدنياحياة

وال بدلنا من ،الذي صدع به القرآن فأمنا بهوهذا كله من عامل الغيب
املأثورات فيما يتعلق ويف هذا الضوء نقف على بعض،املرور به شئنا أو أبينا

فنتحدث أوالً عن بعض روايات ،باملوضوع على سبيل النموذج ليس غري
و تعلماً من ،إخباراًوبأحداث عامل الغيب أنباًءونتبع ذلك،الربزخ والقيامة

.)صلى اهللا عليه واله وسلم(وهو رسول اهللا ،ذي علم

:روي عن النيب صلوات اهللا عليه وعلى آله إنه قال-١

.»وكما تستيقظون تبعثون،كما تنامون متوتون«

وهذا التشبيه البليغ قد طبق املفصل يف تصوير حدوث املوت وكيفية 
وذلك هو ،وكما يستيقظ يبعث،فكما ينام اإلنسان ميوت،ث والنشورالبع

.االستيقاظ احلقيقي

:قال أبو احلسن التهامي
 

 
 

 
غنية ،عن قول لقمان البنهعليه السالموفيما أورده اإلمام حممد الباقر

:لقمان البنهقال،عن التمثيل واالستطراد

وإن تك يف ،يا بين إن تك يف شك من املوت فأدفع عن نفسك النوم«
.»شك من البعث فادفع عن نفسك االنتباه

:أنه قالعليه السالمعلي بن موسى الرضا روي عن اإلمام-٢

يوم يولد وخيرج من بطن :أوحش ما يكون هذا اخللق يف ثالثة مواطن«
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١١٦

ويوم يبعث فريى إحكاماً مل يرها ،ت فيعاين اآلخرةويوم ميو،أمه فريى الدنيا
.»يف دار الدنيا

فيوم يولد ،وهذه املواطن الثالثة متثل عوامل خمتلفة يف طبيعة ظواهرها
،العامل الفسيحاإلنسان يكون إيذاناً بانتهاء حياة األرحام واألطالل على هذا

.ولكن املفارقة أن يولد باكياً والناس يف سرور

:شاعرقال ال
 

 

 
 

 
 

 
 

.وهذا امليالد البد أن ينتهي إىل املوت قطعاً كما سنرى

:قال الشاعر
 

 

 
 

 
 

 
 

،وهو أخر يوم من أيام الدنيا،فينظر اإلنسان حينئذ إىل عوامل اآلخرة
،وكان البعث والنشور هو املوطن الثالث العجيب،وأول يوم من أيام اآلخرة

.اجلديدة ماال عهد له بهفريى من املشاهد واإلحكام والظواهر

،عن اللحظات الصعبةعليه السالمدين ويتحدث اإلمام زين العاب
:فيقولواألوقات احلرجة على اإلنسان

:ثالث ساعات من أصعب الساعات على ابن ادم«

.والساعة اليت يقوم فيها من قربه.الساعة اليت يعاين فيها ملك املوت
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١١٧..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةالدنياحياة

.»وإما إىل النار،فأما إىل اجلنة،والساعة اليت يقف فيها بني يدي اهللا عز وجل

فالساعة اليت ينظر فيها ملك ،ا ما هو جار على العباد ال حمالةوهذ
والساعة اليت يقوم فيها من قربه تعين النشور وال ،املوت أخر عهده يف الدنيا

تكون ،والساعة اليت يقف فيها بني يدي اهللا تعاىل، يعلم اإلنسان ما يالقي
.ىل نارإذ يعطى كتابه؛ فأما إىل جنة وإما إ،الفاصلة يف املصري

،بل يف كل إبعادها،وحلظات املوت حلظات حامسة كثري من أبعادها-٣
،كلها جديدة عليه،فاملرء يف سكرات موته يشاهد أمورا مل يألفها من ذي قبل

ومعاينة املالئكة وهم ،العمليات عليهفأستخرج الروح من اشق،مذهلة له
إىل اآلخرة درس جديد واالنتقال من عامل الدنيا ،ذلك أمر غريبيتولون

،مما يقض املضجعوفراق األهل واألحبة،يتلقاه مبرارة إال من رحم اهللا
وتزاحم تلك ،ومع هذه الشدائد،والرتع األخري مما يكشف عن هول املطلع

تبدو بعض اإلحداث يف عامل مثايل متحرك يعرب عما خلف وترك ،املشاهد
وهذا ما يكشفه أمري ،لشاخصكل ذلك يالحقه مالحقة الظل ل،واثر وعمل

:انه قالمبا روي)عليه السالم(املؤمنني 

وأول يوم من أيام ،إن العبد إذا كان يف أخر يوم من أيام الدنيا«
!!مثّل له ماله وولده وعمله،اآلخرة

واهللا إين كنت عليك حريصاً شحيحاً فمايل :فيلتفت إىل ماله ويقول
.؟عندك

!!خذ مين كفنك:فيقول
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١١٨

،واين كنت عليكم حمامياً،واهللا إين كنت حمباً:تفت إىل ولده ويقولفيل
.؟فمايل عندكم

!!نؤديك إىل حفرتك فنواريك فيها:فيقولون

وانك كنت عليّ  ،واهللا إين كنت فيك زاهداً:فيلتفت إىل عمله ويقول
.؟فما يل عندك،لثقيالً

وأنت على حىت أعرض أنا ،ويوم نشرك،إنا قرينك يف قربك: فيقول
.»ربك

والوقوف بني ، وهو يوم البعث والنشور،ومشاهد يوم القيامة-٤
،وحلظات حامسة، ومواقف مثرية،مشاهد عديدة،يدي اهللا سبحانه وتعاىل

وتتعدد هذه املشاهد ،والندامة،وهو يوم التغابن واحلسرة،ومنازل خطرية
ومشول املذنبني ،اإلهليومن ذلك تواتر العفو،بتعدد احلاالت بني العبد وربه

ظنه فالظن احلسن باهللا عز وجل قد فال ييأس العبد وال يتراجع،بالرمحة
واللطف اإلهلي فوق كل االعتبارات ،ينجي من الكوارث يوم القيامة

،رءوف،حليم،كرمي،متفضل،مناّح،وهاب:واهللا عز وجل،األخرى
.رحيم

أنه ) عليه السالم(الصادق وهي يف هذا الصدد رواية عن اإلمام جعفر 
:قال

إذا كان يوم القيامة جيء بعبد فيؤمر به إىل النار فيلتفت فيقول اهللا «
:فيقول؟عبدي مل التفت:مث يقول له،ردوه:سبحانه
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١١٩..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةالدنياحياة

؟يا رب ما كان بك ظين هذا«

؟فما كان ظنك:فيقول اهللا جلّ جالله

فيقول اهللا ! !محتكوتسكنين اجلنة بر،فيقول يا رب ظين بك أن تغفر يل
،وارتفاعي يف مكاين،وآالئي وبالئي،يا مالئكيت وعزيت وجاليل:جلّ جالله

!!ما ظن يب ساعة من خري قط

أجيزوا كذبه وأدخلوه ،ولو ظن يب ساعة من خري ما روعته يف النار
.»اجلنة

وإذا صحت هذه الرواية فإا تدل داللة إحيائية على مدى رمحة اهللا 
،وتتحدث عن آالئه اليت يطمح ا كل أحدشيء وسعت كلتعاىل اليت

.وجتاهر بأفضاله املتواترة اليت تشمل حىت أهل املعاصي

يف صحيفة ،ال جيد اإلنسان حسنات قد عملها،ويف قبال ذلك
،آنذاك،وهذا من أفجع صنوف الندامة،وجيد ذلك يف ميزان غريه،األعمال

:فقد روي عن النيب أنه قال

فيدفع إليه ،فيوقف بني يدي اهللا تعاىل،ى بأحدكم يوم القيامةيؤت«
! !فيقول إهلي ليس هذا كتايب،كتابه فال يرى فيه حسنات

إن ربك ال يضل وال ينسى «:فأنا ال أرى فيه طاعيت فيقول له الرب
.»ذهب عملك باغتياب الناس

،لهافريى فيه طاعات كثرية مل يعم،مث يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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إن فالناً (فيقول له ،فإين ما عملت هذه الطاعات،إهلي ما هذا كتايب:فيقول
.)فرفعت حسناته إليك،اغتابك

وتلوح مغيبات ،ويف عرصات يوم القيامة تبدو غرائب الصور-٥
والنداء قائم بني ،فالكتاب ال يغادر صغرية وال كبرية إال أحصاها،األحداث

$#"!M كما يف قوله تعاىل ،رأصحاب اجلنة وأصحاب النا
%&'()*+,-./0123456789:
;<=>L)١(.

.والروايات تنص أن املؤذن ذا النداء هو أمري املؤمنني عليه السالم

قال اهللا،ويأيت نداء أهل النار باهتاً ذليالً صاغراً بعد تلك اجلربوت
:تعاىل

M²³´µ¶¸¹º»¼½¾¿

ÀÁÂÃÄÅÆÇL)٢(.

:وإذ قارنا بني هذا وبني قوله تعاىل

Mcdefghijklmn

oL)٣(.
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واليمني على ذلك باعتبار ،والقسم إمنا يكون على املتأكد من القضايا
وإذا نظرنا اىل هذا وبني ما أحدث الطواغيت يف الدنيا . .اعتقاده من املسلمات
وإذا به ذليل ،ي قال أنا ربكم األعلىففرعون الذ،علمنا مدى املفارقة

:قال تعاىل.مستجد لشربة ماء ولقمة طعاٍم

MFGHIJKLMNOPQ

RSTUVWXYZ[\L)١(.

وأنه سلم وصلى اهللا عليه وآلهوهذا احلساب هو ما حتدث عنه النيب
:قال

ن والذي نفسي بيده ال تزل قدم عبٍد يوم القيامة حىت يسأل اهللا ع«
وعن ماله مم أكتسبه ،وعن جسده فيم أباله،عن عمره فيم أفناه:أربع

.»وعن حبنا أهل البيت،وفيم أنفقه

ليغفرن اهللا تعاىل «والذي يطيب نفس املؤمن ما ورد يف احلديث الشريف
وعوامل احلساب عسرية شديدة .»يوم القيامة مغفرة ما خطرت على قلب أحد

صلى اهللا عليه وآله وسلمتعاىل وشفاعة نبينا حممد إالّ أن تتداركه رمحة اهللا
.»وأهل بيته الطاهرين

أن سلم وصلى اهللا عليه وآلهولعل ما رواه اإلمام علي عن رسول اهللا
:قال
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١٢٢

فمن كانت مظلمته فيما بينه ،إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا«
لمته فيما بينه وبني ومن كانت مظ،وبني اهللا عز وجل حكمنا فيها فأجبنا

ومن كانت مظلمته فيما بينه وبيننا كنا أحق من ،الناس استوهبنا فوهب لنا
» عفا وصفح

وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السالم أن املرء - ٦
أو صدقة ،أو علم ينتفع به،إالّ ولد صاحل يستغفر له:ال ينفعه بعد وفاته

خري ما خيلفه «:بقولهعليه السالمجعفر الصادقوقد عرب اإلمام،جارية
وصدقة ،وسنة يقتدى به فيها،ولد بار يستغفر له:الرجل من بعده ثالثة

كانت ا سعادة املرء ،وإذا توافرت هذه األشياء الثالثة» جتري من بعده
.وهو يف قربه وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء من عباده،غامرة

وهي احلياة الفاصلة بني الدنيا وبني يوم ،لربزخوورد يف حياة ا-٧

.)١(M°±²³´µL بنص قوله تعاىل :القيامة

وورد أن ،وسؤال من نوع ما،وجيري فيها عوامل القرب يف إيقاظ للمرء
ويؤيده ما روي أن ،أو حفرة من حفر النريان،القرب إما روضة من رياض اجلنة

فاخذ ،مر على قرب وصاحبه يعذب«:مسلوصلى اهللا عليه وآلهرسول اهللا
.»وقال عسى أن يرفّه عنه ما دامت رطبة،جريدة فغرسها اىل القرب

والربزخ حد فاصل بني ،وال غرابة يف هذا فهنالك نوع من احلياة يف القرب
وهنالك من ،ويستقبل به اآلخرة،يودع به املرء يف الدنيا،الدنيا واآلخرة
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١٢٣..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةالدنياحياة

:فقد روى الواقدي،اآلثار ما يدل على ذلك

،يوم بدر بالقليب أن تغورسلم وصلى اهللا عليه وآلهوأمر رسول اهللا
مث وقف على أهل ،مث أمر بالقتلى فطرحوا فيها كلهم إال أمية بن خلف

فإين قد ،هل وجدمت ما وعدكم ربكم حقاً:القليب فناداهم رجالً رجالً
.وجدت ما وعدين ريب حقاً

وصدقين الناس وأخرجتموين وآواين ،نتم لنبيكمكذبتموين بئس القوم ك
.وقاتلتموين ونصرين الناس،الناس

.؟يا رسول اهللا أتنادي قوماً قد ماتوا:فقالوا

.»لقد علموا أن ما وعدهم رم حق«:فقال

ولكنهم ال يستطيعون ،ما أنتم بأمسع منهم«:ويف رواية أخرى أنه قال
.»أن جييبوين

وقد أشرف على القبور عليه السالممري املؤمنني ويف هذا الضوء جند أ
:بظهر الكوفة فقال عليه السالم

،يا أهل الغربة،يا أهل التربة،يا أهل الديار املوحشة واحملال املظلمة«
.وحنن لكم تبع الحق،أنتم لنا فرط سابق،يا أهل الوحشة،يا أهل الوحدة

وأما األموال فقد ،وأما األزواج فقد نكحت،أما الدور فقد سكنت
.»هذا خرب ما عندنا فما خرب ما عندكم،قسمت

أن «:أما لو أذن هلم يف الكالم ألخربوكم:مث ألتفت عليه السالم فقال
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.»خري الزاد التقوى

رحلة اإلنسان من «وقد فصلنا القول يف حياة الربزخ يف كتابنا املوسوم
.»عامل الذر حىت حياة الربزخ

***

واهللا عز وجل قد ،ب يتحدث عما سيكون بأذن اهللا تعاىلوعامل الغي
ونار ،وطوفان نوح،املاضي كما أخرب عن خلق آدميطلع أنبياءه عن الغيب

كما حتدث عن األحداث ،ومعراج عيسى، ومشاهد موسى،إبراهيم
وغلبة ،املستقبلية بلغة قاطعة كدخول املسجد احلرام آمنني واالنتصار ببدر

.اخل. .الروم وغلبتهم

من ذي فيكون ذلك علماً،وقد يطلع النيب من يشاء على تلك الغيوب
وهنا نقتصر باحلديث عن ،فاضطمت عليهم صدورهم،علّمه أولياءه،علم

املالحم واإلنباءات املستقبلية لغرض النموذج ليستدل مبا ذكرنا على ما مل 
علماً ،ختيار النقلوما علينا إال ا،وعهدة هذه املشاهد على من رواها،يذكر

.بأن بعضها أحداث وقعت على سبيل الكرامة

ذكر بن أيب احلديد يف شرح ج البالغة عن إمساعيل بن رجا أن - ١
وهو ،أمري املؤمنني عليه السالم كان خيطب ويذكر املالحم فقام أعشى باهلة

ما :يا أمري املؤمنني: يومئذ غالم حدث إىل أمري املؤمنني عليه السالم فقال
إن كنت آمثاً فيما :فقال عليه السالم،!!أشبه هذا احلديث حبديث خرافة

ومن غالم ثقيف يا أمري :فقالوا.قلت فرماك اهللا بغالم ثقيف مث سكت
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يضرب . .ال يترك حرمة إال أنتهكها،غالم ميلك بلدتكم هذه:قال؟املؤمنني
...عنق هذا الغالم

،عبد الرمحان بن األشعثفما مرت األيام حىت خرج األعشى مع
.وضرب عنقه صرباً،فقبض عليه احلجاج

،روي عن أيب سورة احد مشايخ الزيدية:ويف إرشاد الشيخ املفيد- ٢
ورافقه رجل سأل ،خرج اىل الكوفةمث،أنه كان يف احلائر احلسيين ليلة عرفة

ت إذا دخل:فقال،معه ويف يديهشيء وال،فأعلمه أنه يف ضيق،عن حاله
فأقرع عليه بابه فأنه سيخرج إليك ويف يديه دم ،الكوفة فأيت أبا طاهر الزراري

يقال لك أعط هذا الرجل الصرة الدنانري اليت عند رجل :األضحية فل له
فقصد أبا طاهر ،فدخل أبو سورة الكوفة،السرير مث فارقه ومضى لوجهه

فقال مسعاً ،لهفبلغه ما قيل،فخرج إليه ويف يده دم األضحية،الزراري
:أقول،فأخذها وأنصرف،ودخل فأخرج إليه الصرة فسلمها إليه،وطاعة

.يقتضي أن يكون ذلك الرجل هو احلجة عجل اهللا فرجه

روي أن املأمون حبس أبا الصلت اهلروي بعد وفاة اإلمام الرضا - ٣
وكان أبو الصلت وأمسه عبد السالم بن سامل اهلروي من أصحابعليه السالم

وقد . .وهو ثقة صحيح احلديث كما قال النجاشيعليه السالماإلمام الرضا 
فدعا اهللا مبحمد وآل حممد فدخل عليه أبو جعفر ،ضاق صدره باحلبس
وأخذ بيده ،فضرب يده اىل القيود ففكهاعليه السالماإلمام حممد اجلواد 

فخرج ،موهومل يستطيعوا أن يكل،واحلرسة والغلمة يرونه،وأخرجه من الدار
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فأنك لن تصل إليه وال ،إمِض يف ودائع اهللا:فقال له اإلمام،من باب الدار
.فكان ذلك،يصل إليك أبداً

وهذا من دالئل الكرامات العليا اليت وقعت ملوالنا اإلمام حممد اجلواد 
فاإلمام مستجاب ،وال غرابة يف ذلك،وحتققت على يديهعليه السالم

اليت ترتفع إىل مستوى ،ري على يديه الكرامات اإلهليةوجت،الدعوة إذا دعا
.وله أمثال ذلك،اإلعجاز

قال له اإلمام ،أنه ملا صار خارج السجن،ويف رواية اخلرائج واجلرائح
أرخ :قال،مرتيل رات:قلت؟أي البالد تريد:عليه السالمحممد اجلواد 

مث ! !ينه إىل يسرتهفظننت أنه حولين عن مي،وأخذ بيدي،رداءك على وجهك
فإذا أنا ،أكشف فكشفته فلم أره-عليه السالم-قال يل اإلمام حممد اجلواد

وال مع أحد أصحابه إىل هذه،فدخلته فلم ألتق مع املأمون،على باب مرتيل
.!!الغاية

ولكننا نتحاشاه حذر الرمي ،وتلك كرامة أخرى وما أوسع هذا الباب
علمهم اهللا من لدنه ،بل نقول إم عباد مكرمون،ولكننا ال نغايل،بالغلو
.وال يسبقونه بالقول،علماً

كان بالكوفة رجل يكىن بأيب :قال،روى الصدوق عن ابن مهران-٤
هذا ما اخذ علي :فإذا جاءه احد العلويني يقول لغالمه،جعفر حسن املعاملة

س على باب داره فمر فبينا هو جال،عليه السالم وما زال على هذا حىت افتقر
.فأغتم لذلك غماً شديداً؟ما فعل غرميك علي بن أيب طالب:به رجل وقال
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يف املنام واحلسن ،سلموصلى اهللا عليه وآلهفلما جن عليه الليل رأى النيب
فأجابه ؟ما فعل أبوكما:فقال هلما النيب،ميشيان أمامهعليه السالمواحلسني 

مل ال تدفع إىل هذا الرجل :ا رسول اهللا فقالها أنا ذا ي:علي من ورائه
صلى اهللا عليه وآلهفقال النيب،فقال بلى يا رسول اهللا قد جئته به،حقه

هذا حقك «:وقال له،فأعطاه كيساً من صوف أبيض،ادفعه إليهسلم و
.»فأنه ال فقر عليك بعد هذا،وال متنع من جاءك من ولدي شيئاً،فخذه

يخ الثاين خبط الشيخ حممد اجلباعي مسنداً إىل وعن جمموعة للش- ٥
صحبت موالي أمري املؤمنني عليه السالم عند وروده :قال،األصبغ بن بنانه

مث وقف إىل أمجة بني » تل عرير«:وقد وقف على تل يقال له،إىل صفني
؟أراك تذكر مدينة:فقلت له يا موالي؟مدينة وأي مدينة:التل وبابل وقال

ال ولكن ستكون مدينة يقال هلا:فقال،؟دينة وامنحت آثارهاأكان هنا م
لو أقسم ،أخياريظهر ا قوم،ميدا رجل من بين أسد» احللة السيفية«

.أحدهم على اهللا ألبر قسمه

فقد بىن احللة سيف عليه السالمصدق موالنا أمري املؤمنني :أقول
.هـ١٤٩٥م عام الدولة بن صدقة بن منصور بن دبيس األسدي يف حمر

:الكوفةقال على منرب مسجدعليه السالمروي أن أمري املؤمنني - ٦
وهو أبو احلصني الذي »منري«فقال إليه رجل أمسه.»سلوين قبل أن تفقدوين«

كم شعرة يف :فقال له يا أمري املؤمننيعليه السالمخرج حلرب احلسني 
كيف تعد ؟أخربتكوما عالمة الصدق لو:فقال عليه السالم.؟راسي
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وعالمة ،ولكن أخربك أن حتت كل شعرة يف راسك شيطاناً يلعنك؟الشعر
.»وخيرج لقتال ولدي احلسني،ذلك أن ولدك سيحمل الراية

فما مضت األيام حىت حتقق صدق قول أمري املؤمنني عليه السالم 
مث،وهو على شرطة ابن زياد،وأخباره وخرج احلصني بن منري إىل كربالء

لعنه -مث قتل،ورمى الكعبة باملنجنيق، خرج لقتال عبد اهللا بن الزبري يف مكة
.يف ثورة التوابني-اهللا

:روى القاضي بن يزيد اهلمداين قال-٧

وإذا مجاعة معهم ،كنت يف جامع الكوفة يف ليلة ممطرة فدق الباب
مث نام رضي اهللا عنهجنازة فأدخلوها يف الصفة جتاه باب مسلم بن عقيل 

فقال له ؟أما تبصر حىت ننظر ألنا معه حساب:أحدهم فرأى قائالً يقول
،فينبغي أن نأخذه عاجالً قبل أن يتعدى الرصافة.لنا معه حساب:صاحبه

خذوه :وقال،فأتبعه الرجل وحكى ألصحابه،فال يبقى لنا معه طريق
:عرقال الشا،فأخذوه ومضوا يف احلال للمشهد املقدس فدفن،عجالً

 
 

 
 


 

 
   

 
 

 
وأغلبها مما ،ما تتضمنه عشرات الروايات،ومن أنباء آخر الزمان-٨
نصب / اإلمام املهدي املنتظر «:ولقد عرضنا ألغلبها يف كتابنا،ليومنشاهد ا

.»عينيك كأنك تراه
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١٢٩..............................................................................الغيبوعاملواآلخرةالدنياحياة

يأيت «:أنه قالعليه السالمومنها ما روي عن اإلمام جعفر الصادق 
وإن العرب ،على الناس زمان يرى ويسمع من يف املشرق من يف املغرب

قى صنف من الناس وال يب،ومتلك نفسها بنفسها،خترج من سلطان األجانب
.»..إال وحيكم الناس

كان رجل :قال؛ومن عجائب اآلثار ما روي عن هشام بن احلكم-٩
فيرتل ،يف حجه كل سنةعليه السالممن ملوك أهل اجلبل يأيت اإلمام الصادق 

وطال حجه ،يف دار من دوره يف املدينةسلم وصلى اهللا عليه وآلهأبو عبد اهللا
،يشتري له داراً،عبد اهللا عليه السالم عشرة آالف درهمفأعطى أبا ،ونزوله

،اشتريت يل داراً،جعلت فداك:قال لإلمام،وملا أنصرف،وخرج اىل احلج
هذا ما أشترى جعفر «بسم اهللا الرمحن الرحيم:وأتى بصك فيه،نعم:قال

،أشترى له داراً يف الفردوس،بن حممد عليه السالم لفالن بن فالن اجلبلي
واحلد الثاين أمري املؤمنني عليه ،صلى اهللا عليه وآلهدها األول رسول اهللاح

واحلد الرابع احلسني بن ،السالم واحلد الثالث احلسن بن علي عليه السالم
.»علي عليه السالم

فقال أبو .!!قد رضيت جعلين اهللا فداك:فلما قرأ الرجل ذلك فقال
ملال ففرقته يف ولد احلسن واحلسني عبد اهللا عليه السالم إين أخذت ذلك ا

.»ويثيبك به اجلنة ،وأرجو أن يتقبل ذلك،عليهما السالم

مث اعتلّ علة املوت فلما ،فأنصرف الرجل إىل مرتله والصك معه:قال
فلما ،ففعلوا ذلك،وحلفهم أن جيعلوا الصك معه،حضرته الوفاة مجع أهله
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الروحيةاملُُثُل: ل األولالفص...................................................................................١٣٠

وىف «:ى ظهر القرب مكتوباً عليهأصبح القوم غدوا إىل قربه فوجدوا الصك عل
.»يل جعفر بن حممد عليه السالم مبا قال

روي أن أمري املؤمنني عليه السالم إذا أراد اخللوة بنفسه أتى طرف - ١٠
فإذا برجل قد أقبل راكباً ناقته وأمامه .فبينا هو يشرف على النجف،الغري
فقال ،من اليمن: لقا؟من أين:فقال له اإلمام،فسلم على اإلمام،جنازة
جنازة أيب جئت ا ألدفنها يف هذه :قال؟وما هذه اجلنازة اليت معك:اإلمام

إنه :وقال يل، هو أوصاين بذلك:قال؟ِلم مل تدفنه بأرضكم:األرض قال
؟أتعرف ذلك الرجل:يدفن هناك رجالً يشفع مثل ربيعة ومضر فقال له

أدفن :مث قال له،دها ثالث مراتأعا،أنا واهللا ذلك الرجل: ال قال:قال
وال يزال قربه وسط مسجد كبري يقابل مرقد أمري املؤمنني يف ،فقام ودفنه

» صايف صفا«يف املصادر وهو مشهور)الصفا(ويعرف باسم،النجف األشرف
.املندرس اآلن» النجف«وهو مطل عل حبر

حباب ويف ضوء ما تقدم جند األخبار والنصوص متواترة يف است-١١
يف النجف األشرف وقد أكد ذلك اإلمام جعفر بن » وادي السالم«الدفن يف

وأخاف أن ،إن أخي ببغداد:فقد قال له رجلعليه السالم حممد الصادق 
أما أنه ال يبقى مؤمن يف شرق األرض ،ال تباِل حيثما مات:فقال،ميوت ا

وأين وادي :جلفقال الر،وادي السالمإىلإال حشر اهللا روحه ،وغرا
أما أين كأين م حلق حلق قعود ،ظهر الكوفة:فقال عليه السالم؟السالم

.»يتحدثون
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يالثانالفصل

املثل األخالقية

.أخالقيمنظورفياإلنسانيالسلوك- ١

.والمغفرةالغضبوالعفوفينظرات- ٢

.األرحاموصلةالوالدينبر- ٣

والعجبوالحسدةالغيب..الصفاتمساوئمن- ٤
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١٣٣

أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

،املثلىاإلنسانية،احلضارةمستوىإىلباألمةيرتفعأناإلسالمدأب
ةعزوالالرقيمراتبفيهتتسنم،عالياًوخلقاً،رفيعاًسلوكاًهاألفرادوأراد

يفريةساملوتضئ،السلوكمتقوأخالقيةمواصفاتعدةحشدوقد،والكرامة
إعدادجلأمنالعقليالتصورحدتفوقاليتالعامةاآلدابمنكثيفةظالل

منالفذةالتعليماتهذهمفرداتوكانت،متألقاًكرمياًإعدادياواألجيال
حتققهماذروةيفاالستيعابيةالشموليةمناملتفرعةوأغصاا،مبكاناألتساع

.األمميةدساتريالأبرزوتنشره،العامليةالثقافاتقأعر

األكرمنيبيتهوأهلسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبإفادةمنوكان
،وتفكرياًبراًتدلقالعويستقطب،وأناقةرقةًالقلبخيامرماعليهم السالم

واإلسالم،أفضلحياةحنوقياديركبيفالسائرينيدي بنيلطريقاريوين
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٣٤

مظهريفربتوتق،الالمباالةعنبهتعدتبمزاياذايكونأن لإلنسانيريدذا
مباليتمتع،واجلمالالكمالبظواهروبدأ،رفيقداخليوواقع،متميزاعتيادي

ومعىن» جلمالاحيبمجيلاهللاإن«رويفيماواملخائللشمائلامناهللاوهب
تالتماومنمنأىيفوجلعزاهللانعممنوارفظليفلتعايشاهذا

الصادقماماإلقالوقد،ؤلساتالإىليدعووال،المشئزازارييثفال،والتباؤس
البؤسيبغضو،والتجملاجلمالحيبهللانّ إ«هألصحابيوماًعليه السالم

.»عليهأثرهايرىأنأحبنعمةعبدهعلى أنعمإذااهللافأن،باؤستلاو
:مذهلةببساطةمترسالًوهادفاًاألمامفقال؟ذالككيف:فقالوا

ذهوالعنايةأفنيتهيكنسو،دارهوجيصص،رحيهيطيبو،ثوبهينظّف«
مظهراًققحتبتنفيذهاالفعليالتقيدو،التوجيهاتهلذهاالستماعو،املواصفات

وإذا،اجلميلالواقععنيكشفقدامللحظهذايفاجلميلواملظهر،مجيالً
:قيلوقد،والدنياالدينمااملرءجيمعفقد،تعاىلاهللابفضلفذلكاجتمعا

.»اجتمعاإذاوالدنياالدينأحسنما«

صلى اهللا عليه وآله النيبفإن،السياقهذاعلىاألويلالضوءألقيناوإذا
:الشاعرقال،اخللقحبسنأتباعهيتمتعأنً حريصاكانوسلم

 
 

 
 

إنما بعثت ألمتم مكارم (عليه وعلى آله يقول وهو صلوات اهللا 
.»األخالق

وهو أعظم الناس أخالقاً بشهادة ،ويف مقارنة سليمة للرسول األعظم
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١٣٥...........................................................................أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

تلك املقارنة تأيت للتفريق الدقيق بني حسن .»وإنك لعلى خلٍق عظيم«القرآن
فقد روي أنه ،اخللق وسوء اخللق مناصفة يف معادلة تكشف عن هذا أو ذاك

.»وأفضل الناس إمياناً أحسنهم خلقاً،حسن اخللق نصف الدين«:الق

بكوم أفضل ،وتلك مرتبة عليا يف التصنيف يغبط عليها ذوو األخالق
الناس إمياناً بينما يقابل ذلك سوء اخللق حتى أنّ سيء اخللق ال يوفّق إىل 

،لذنوبفهو يف دوامة من ا،ألنه إذا تاب من ذنٍب وقع يف ذنب؛التوبة
أىب «:-صلوات اهللا عليه- فيقول،واحنطاط يف النفس،وصغار من اإلميان

وكيف ذلك يا رسول :فقيل له.»لصاحب اخللق بالتوبة- عز وجل-اهللا
:فقال،؟اهللا

.»إذا تاب من ذنٍب وقع يف ذنب أعظم منه«

:وقد تبعه أمري املؤمنني بالفكرة ذاا فقال مؤكّداً

وما من تائٍب إالّ وقد تسلّم توبته ما خال ،إالّ وله توبةما من ذنٍب«
.»ال يكاد يتوب من ذنب إالّ وقع يف غريه أشد منه،سيء اخللق

ونسأله قبول التوبة ن ،وذلك من الدواهي نعوذ باهللا من سوء اخللق
.-صلوات اهللا عليهم أمجعني- واالقتداء بالنيب وآله

وكها حذو القذّة بالقذّة واملتابعة للقادة والناس يف هذا على دين مل
عز -فليتق القادة اهللا،وهي حقيقة ال مناص منها،جارية يف أبعاد شتى

فقد قرر اإلمام ،وال يكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً-وجل
فإن كان الناطق ،من أصغى إىل ناطٍق فقد عبده«حممد اجلواد فيما يروى عنه
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٣٦

.»وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس،فقد عبد اهللاعن اهللا

وهذا هو الواقع املشهود يف تقابل دعاة احلق يف توجههم اإلمياين 
ومن ،ودعاة الباطل يف توجههم الشيطاين مع األسف الشديد،واألخالقي

،فالصادع بأمر اهللا تعاىل يكون اإلصغاء له،أصغى ألحد الفريقني فقد عبده
والصادع مبا نطق الشيطان ،استجابةً لداعي اهللا يف عبادته؛ئتمار بأمرهواال

مشاكلةً لعبادة الشيطان ،واالمتنان بأقواله،يكون اإلصغاء له تنفيذاً ألرادته
.نستجري باهللا من ذلك

،يصدر كلّ منها يف واٍد،ولكن الزمان هو الزمان يف شكلني متناقضني
-عليه السالم-ملأثور الرائع لإلمام علي اهلاديومن ا،والناس أبناء الزمان

:أنه قال

فحرام أن تظن بأحٍد سوءاً ،إذا كان زمان العدل فيه أغلب من اجلور«
فليس ،اجلور فيه أغلب من العدل:وإذا كان زمانٌ،حتى تعلم ذلك منه

.»ألحٍد أن يظن بأحٍد خرياً حتى يرى ذلك منه

م هذا تقييم الناس يف أخالقهم وإميام وعملهم ويترشح عن قول اإلما
فإذا كان الزمان زمان عدٍل ورمحة واستقامة ومواساة ،يف ضوء عصرهم

وإذا كان ،ومساواة فظن السوء بأحد خيالف الذائقة الفطرية لطبيعية األشياء
إالّ أن اإلمام ،الزمان زمان جور وظلم واضطهاد فمن الغفلة ظن اخلري بأحد

ومن ،فمن عِلم منه اخلري فال يقاس على عصره،ىن العلم حبقائق األشياءاستث
وإن كان األمر جمهوالً فتؤخذ ،عِلم منه السوء كذلك ال يقاس على عصره

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٣٧...........................................................................أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

.األمور على العموم السائد

الزمانفلسفةدرسالذيضرحاملتالشاباإلمامعلىاهللافسالم
األئمةمنفهوذلكيفعجبفال،ملسلمنيابهنصحمباوفاه،اإلنسانوطبائع
:العبديمصعببنسفيانالكويفالشاعرفيهمقالالذين
 
 

 
   

 
 

   
 

 
 

وإفاضاتمثينةشذراتمالسالعليهالرضاموسىبنعليولإلمام
منفيهامافيها،أحاديثثالثةيديوبني،سواحلهتدركالحبريفقيمة
:علياقيميفاألخالقينييديبنيوإضاءة،السلوكوتقوميالنفسأدب

وإذا،أستبشرأحسنإذااملؤمن«:عليه السالمالرضااإلمامقال- ١
ملمنمناوليس،ويدهلسانهمنناملسلمويسلمالذيواملسلم،أستغفرأساء
.»بوائقةجارهيأمن

االستبشاريفاملؤمنأخالقمكارماحلديثهذايفترىوأنت
وحديث،ولسانهيدهمناملسلمونيسلمالذياملسلموصفات،واالستغفار

.جرائرهجارهيأمنملممنالرباءة

:عليه السالمالرضااإلماموقال-٢
منبابالصمتإن،والصمتوالعلماحللم:الفقيهعالماتمن«
.»خريكلعلىدليلإنه. .احملبةيكسبالصمتإن. .احلكمةأبواب
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٣٨

وعلمائنافقهائنايفالصفاتهذهتوافرتأنالعاملنيربهللاواحلمد
إالالصمتإىلمييلونوهم،والعلمباحللميتمتعونفهم،العظامومراجعنا

.ومشاعرهمالناسقلوبوملكوا،التلقائيةاحملبةااكتسبووبذلك،يسألواأن

:عليه السالمالرضااإلماموقال-٣

يفتسعة،أجزاءعشرةعلىالعافيةفيهتكونزمانالناسعلىيأيت«
.»الصمتيفوواحدة،الناساعتزال

فيهتلوحالبوادرأنعلى،زمانناالزمانهذايكونالأننرجو
يفاملعولوعليه،والرخاءالشدةيفاملستعانوبه، ىلتعااهللاإىلوالشكوى

.العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولوال،ءبالوالاألمن

ويفإليهواالنقطاعوجلعزاهللاعلىاالتكالإالّهذابعدلناوليس
عزاهللاقبلمناملرضياالعتدادقمةإىلالوصولو،للسلوكتقوميذلك
اهللاإىلأنقطعمن«:قالأنهسلم وى اهللا عليه وآلهصلاهللارسولفعنوجل

حيتسبالحيثمنطيباًحالالًرزقاًويرزقهمئونتهكلاهللاكفاهوجلعز
.»إليهااهللاوكلهالدنياإىلأنقطعومن

واملخبتنيوالصاحلنيالصديقنيصفاتمنوجلعزاهللاإىلواالنقطاع
منطيباًحالالًرزقاًويرزقه،مئونتهكلليكفيهاهللاإىلينقطعأناملرءوحسب

.»حيتسبالحيث

حنوالتوجهيفالكوننظامعناخلروجفهوالدنياإىلاالنقطاعأما
.إليهااهللايكلهأنذلكعقوبةوإن،األمثل
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١٣٩...........................................................................أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

أو،بربهالعبدثقةمدىعنيعرب،صرفأخالقياألمرينيفواملدار
أمريروىفقد،سبحانهباهللالظنحيسننأاملتوازناملرءىوعل،الثقةعدم

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعنعليه السالماملؤمنني

أحسنقداملؤمنعبدهيكونأنيستحي،اخلرياتحيبكرمياهللاإن«
.»ورجاءهظنهفخيلمثبهالظن

اجلزئياتيفاهللاإىلاملتجهةاإلنسانيةاحلياةمسريهيفدمطرامللحظوهذا
عبادهعلىمتواترة،القدسيةاهللاونفحات،العامةوالكليات،اخلاصة

.السالمعليهداوودنبيهإىلأوحىتعاىلاهللاأنرويفقد،األكرمني

منذلكعرفت-خلقيمنأحددونعباديمنعبديبأعتصمما«
نماملخرجلهجعلتإالفيهنومنواألرضالسماواتتكيدهمث-نيته

إال-نيتهمنذلكعرفت- خلقيبأحدعبيديمنعبدأعتصموما،بينهن
ومل،حتتهمناألرضوأسخت،يديهمنواألرضالسمواتأسبابقطعت

.»هلكواٍدبأيأبال

رويوقدالراسخةاآلدابومخائل،العظيمةاألخالقشيممنواحللم
:قالانهالسالمعليهاملؤمننيأمريعن

.»اجلاهلعلىلهأنصارالناسأنحلمهعناحلليمعوضأول«

حبلمهإعجاباً،اجلاهلعلىللحليمالناسينتصرأنإنسانيةجبلةوهذه
اإلمامبهحتدثفيماأعظمهوبلبالعكسوالعكسخلقهعلىلهوتقديراً

:قالأنهفروياحللمتقابلوهيالغضبعاهةعنالسالمعليهالعابدينزين
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.»غضبإذااهللاغضبمنالعبديكونماأقرب«

لينااحلليمأن؛املتقابلتنيالصفتنيهاتنيعلىاملترتبةاآلثاريفوالفرق
يفذلكمصافويف،تعاىلاهللاغضبمنيقتربالغضبانوأنالناسرضا
أنهالسالمعليهاملؤمننيأمريعنفروياملقدرةعندالعفواإلنسايناخللق

.»عليهللمقدرةشكراًالعفةفأجعلعدوكعلىقدرتإذا«:قال

:املؤمننيأمريقولالعفويفالسياقهذاويف

اهللابيدويدهإالأحدمنهميعثرفماعثراماملروءاتذويأقيلوا«
منإنسانولكل،نبوةمنسيفولكل،كبوةمنجوادلكلالبدإذ.»يرفعه
مروءتهآثارفإنأعمالفأنعثرتهإقالةفاملفروضاملروءةذوعثرفإذا،هفوة
.العثرةاهللاعندتقيه

ففيوإالّ،باملعروففتكافئتعاىلاهللاعندمشكورةاملعروفوصنائع
:قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبأنوردوقد،الدعاء

.»لهفادعواتقدرواملفإنفكافئوهمعروفاًإليكمأسدىمن«

وقد،إليهأسدىمنحاجةمنأكثرعلهفاإليهحيتاجقدواملعروف
:قالأنهعليه السالماجلوادحممداإلمامعنروي

أجرههلمألن،إليهاحلاجةأهلمنأحوجاصطناعهإىلاملعروفأهل«
فال،بنفسهبهيبدأفإمنا،معروفمنالرجلأصطنعفمهما،وذكرهوفخره
غريهمننفسهإىلصنعماشكريطلنب«.

التوجهيفمهمةدالئلذووالبالغةالفصاحةيفقاملعرقولالوهذا
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فإناملعروفوإسداء،للمرباتوالتفرغ،اخلرياتيفدةاملساعحنواإلنساين
احلاجةذويمنالنتيجةيفإليهأحوجاجلزيلالثوابمنيكتسبونمباأهله

اصطناعمنفليس،كذلكوهوكذلكاألمركانوإذاوالفاقةوالعوز
،وشرفهذكرهلهفمعروفهاآلخرينمنالشكرطلبإىليدعوماعروفامل

ماشكراملعروفصاحبيطلبأنةضرورفال،وكرامتهعائديتهوعليه
:القدميالشاعرقالوقد،لنفسهصنعه
 

 

 
 

أنحكيفقد،لهأهلهممباالناساحتراموجهعلىاملعروفومن
املكانيف:الرجلفقال،لهتزحزحفجالساهللاورسولاملسجددخلرجالً
! !اهللارسولياسعة

املسلمعلىاملسلمحقإن:سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفقال
.»لهيتزحزحأناجللوسيريدرآهإذا

واحترام،ملؤمناتكرميعلىعليهم السالمالبيتأهلاعتادوقد
،الكويفالنصرأيببنحممدبنأمحد:البزنطيعنرويفقدعملياًاآلخرين

ماتصحيحعلىاألصحابأمجعوقد،السالمعليهماألئمةعندأثرياًوكان
:قال،عنهيصح

أتيتمثمعهالليلعامةفمكثت....السالمعليهالرضاإيلبعث«
فداكجعلتبلى:قلت؟تنامأنتريدماقال.. لهأفرشوا:قالمث،بعشاء
سطحعلىوكنا،عافيةيفاهللابيتك:قالمث،والرداءامللحفةعليفطرح
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ماكرامةالرجلهذامننلتقد:نفسييفقلت،عنديمننزلفلما،الدار
جاءينحىتالصوتأعرفومل،أمحديايبيهتفهاتففإذا،قطأحدناهلا

،كفك:فقال،إيلمقبلفإذا هوفرتلت،مواليأجب:فقال،لهموىل
صوحانبنصعصعةأتىاملؤمننيأمريإن:قالمثفعصرها،كفيفناولته
تفتخرال،صوحانبنصعصعةيا:قال،عندهمنيقومأنأرادفلماعائداً

،األمليلهينكوال،إليكوصلقداألمرفكأن،لنفسكوانظر،إياكاديتيبع
.»كثرياًالسالمعليكوأقرأاهللاأستودعك

واستمرارية،العاطفةاءدوإسالعشرةطيبمناإلمامانقدمهوما
:قالأنهعليه السالمالصادقاألمامعنوردوقد،املودة

قطعهقطعهامنرحمسنةومودة،قرابةشهرومودة،صلةيوممودة«
.»اهللا

،يقطعمنبصلةأمرناحق،مشدداًلحظاملهذاعلىالتأكيدوردوقد
صلى اهللا عليه اهللارسولعنوردوقد،يظلمعمنوالعفو،حيرممنوعطاء

:قالأنهسلم ووآله

.»ظلمكعمنوأعف،حرمكمنوأعط،قطعكمنصل«

احلسناإلمامجندواالعتدالالقصدظليفاإلنسانحياةتنظيمويف
حكمعدةيفكوذل،واإلعدادبالتوجيهيتابعهاالسالمعليهالعسكري

لئال،املألوفيتعدىوال،حدهيتجاورفالدباجلوويبدؤها،السياقمترادفة

M4 فعلفيماً مذموماملوماًصاحبهويعود،وسرفتبذيرإىلاجلودينقلب
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56789:L)١(.

إن«:بالقولالعسكرياإلمامبهأوصىفيماالرتعةاعتدايلاجلودوإمنا
.»سرففهوعليهزادفإذامقداراًللجود

وهوحممودواحلزم،للطوارئواألعدادباحلزمالعسكرياإلمامويثين
بلصاحبهاعليهاحيمدالتةومسكجبناًعادفيهبولغإنولكنه،اليقظةدليل

:عليه السالمالعسكرياحلسناإلمامقال،اقربالذمإىلهو

.»جنبفهوعليهزادفإذامقداراًللحزموإن«

بنيملوازنتهاملرءعليهميدحممااالقتصاديفواالعتدالاملعاشدبريوت
.»أقتصدمنعالما«:السالمعليهمعنهموردحىت،األشياء

احلدجتاوزفإذاوواجباتهاإلنسانمتطلباتوفقينظمهماولالقتصاد

/.M :تعاىلقال،الناسوعندالسنةويفالقرآنيفعنهمنهياًخبالًعاد
0123...L)٢(.

فإذامقداراًلالقتصادوإن«:السالمعليهالعسكرياحلسناإلمامقال
.»خبلفهوعليهزاد

:بالقولاملضيئةالشذراتهذهالعسكرياإلماموخيتتم

.»ورفهوعليهزادفإذامقداراًللشجاعةوإن«
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،رساملتمالشجاعجييدها،متعددةأساليبذوفناحلربيفوالشجاعة
منوالبطل،وانسحابومواجهةوالتفاتوجماة،وفركريفاربوالبطل
أقدمفإذا،وثغراافجوااويغتنم،نظرةاحلربميزانيفويصعديصوب

.وراًعملهكاندقيقختطيطدون

السالمعليهالصادقاإلمامفإن،احلياةشؤونيفالتدبريعامليفزلناوما
يفالشمسمسريوسائرة،األمثالجمرىجاريةالشأنهذايفالًأقوافتققد

:بثمنتقدرالحكمأربعيفالتدبريمالحظوتعزيزاالقتصادحياةتنظيم

.يفتقرالأنأقتصدملنضمنت-١

الغىنيورثالقصد-٢

.أقتصدمنعالما-٣

.التدبري نصف املعيشة-٤

متقاربةكانتوإناخاصةدأبعاالنوادراحلكمهذهمنولكل
.الدالالتمتعددةولكنها،املضامني

ضمناالقتصاديةشؤونهنظميالذيأن:احلديثاالقتصادضوءففي
.العاماالقتصاديالنظامحفظيكونوالتدبرياألناةظلّويف،مدروسةخطط

.األوىلاحلكمةبهنطقتماوهذا،ذلكرعىمنيفتقرأنميكنوال

متساوقغريألنه؛واالحتياجوالعوزالفقريورثقدذموماملدبريوالت
يورثفإنه،القصدملوازينذلكإخضاعأما،اإلنفاقيفاملوازينطبيعةمع

.الثانيةاحلكمةبهنطقتماوهذاالغىن

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٥...........................................................................أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

احلكمةتقولهماوهوالعيلةيشتكيوال،جيابهوالاقتصدمنيالموال
فال،معينةمبقاديراقتصدإذااإلنسانأن- العاملاهللاو-يرادوقد،الثالثة
.أقتصدمنعالفماالعيالكثرةيهمه

بوضعوذلك،العيشنصفليكونالرابعةاحلكمةيفالتدبريويأيت
ذلكيوازنمثوحماسنهامنافعهاواستيعاب،ونصاامواضعهايفاألمور
.وعقلهبنظره

،وأغىنوأعطىومنحوهبوتعاىلسبحانهاهللاأنكلههذاوفلسفة
فإذا،معرفتهايتطلبماوهذا،ونظامجبدارةإراداالنعمشكرمظاهرومن

الفهمهذاظليفو،دهاجحوأنكرهافقدجهلهاوإذا،شكرهافقدعرفها
:قالأنهىفريولذلكمتابعاًالسالمعليهالعسكرياحلسناإلمامجند

منتهىوهذه» العارفإالالنعمةيشكروالالشاكرإالالنعمةيعرفال«
الن،املستدميالشكرعنتزلزلهوال،النعمةتبطرهالالشاكرهألنالبالغة
.فشكرهاالنعمةعرف

الالنعمةأنَّليؤكدعليه السالماإلمامعندالبالغيالعاملويأيت
،وإدراكهافهمهايفمتبحر،وأفضاهلابآالئهاخبريألنه،العارفإاليشكرها

.شاكرذاكرفهو،وقيمتهاملرتلتهامقوم

لشغلروحياًمربجماًالسالمعليهاملؤمننيأمريجندالسياقهذاويف
عنرويوقد،وجهدمعاناةيفبذلكالتفكرييكابدوهواقتصادياًاإلنسان

:قالأنهاملؤمننيأمري
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أولياءوولدكأهلكيكنفإن،وولدكبأهلكشغلكأكثريكنال«
وشغلكمهكفما،اهللاأعداءيكونواوإنهءأوليايضيعالاهللافإن،اهللا

.»اهللابأعداء

هدوءظليفاهلانئةللحياةالتخطيطهوهذايفاملؤمننيأمريوهدف
الاإلنسانسعادةايكتباليتهيالكرميةفاحلياةالتفكريوإراحةالنفس
احلاجةمعالسيمااملالزمالعناءمنالعيالوهم،هترحالهوفرح،شقاءه
لألهلتنفيذهاينبغياليتاألطاريحينفذأناملرءحياولوقد،اليدوضيق
...والولد

اللبنةاملؤمننيأمرييضعوهنا،شغلهوأكثرالشاغلشغلهذلكفيكون
يفاألثربعيدةمعادلةيديبنياإلنسانويضع،الذاتإيقاظيفاألوىل

شغلهأكثركونينأبنهيهوذلك،والدنياالدينأمورمندالفاسإصالح
،لهأعداءماإوتعاىلاهللاأولياءؤالء إماهيكونأنخيلوالإذ،والولدباألهل

اهللاأعداءكانواوإن،أبداًعنيطرفةأولياءهيضيعالفاهللاأولياءكانوافإن
.اهللابأعداءوشغلهمههيكونالأنللمرءفينبغي

واالستقراراألمانمنحيزيفاإلنسانجتعلالفريدةاألطروحةذهه
.إليهاألمروتفويضاهللاعلىلالتكالمظنةوهي،الدنيااحلياةيفالنفسي

رسولجندالعليااألخالقيةوالقيماملتوازناإلنساينالسلوكجمالويف
:قالهأنيروىه فيماكلمجبوامعيفيضسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

،عادلإمام:ظلهإالظلّاليوموجلعزاهللاعرشظليفسبعة«
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عنوأخفاهبيمينهتصدقورجل-وجلعز-اهللاعبادةيفنشأوشاب
أخاهلقيورجلاهللاخشيةمنعيناهففاضتوجلعزاهللاذكرورجل،مشاله

يرجعنأنيتهويفاملسجدمنخرجورجل،اهللايفألحبكإين:فقالاملؤمن
رباهللاأخافإين:فقالنفسهاإىلمجالذاتامرأةدعتهورجل،إليه

.»العاملني

،بدالئلهامنهااملرادعنوتكشف،بذااذااعلىتدلاإلفاضةوهذه
.وحتديدودقةوضوحفيها

،الناسإىلالتودداإلميانبعدالعقلرأس«:قالأنهاهللارسولوعن
.»الفرائضبأداءأمرتماكالناسةمبداراوأمرت

الذياألخالقيباملستوىيكونوابأناملؤمننيإىلمنهتوجيهوهذا
الفرائضبأداءأمرناأنهلناوأبان،ومدارامإليهمبالتوددالناسإىليقرم
.البليغالتشبيهمنتهىوذلك

وتبسم،تصافحافاملسلمانالتقىإذا«:اخلربيفوردماذلكومن
.»رمحةمئةبينهماقسمتصاحبهإىلأحدمها

أخاهيصافحوهواملرءبوجهالبشريطفحأنالتأديبمننوعوهذا
.يسرهماالبشاشةمنلهويبدي،املسلم

:أحدهمقالأنأصحابهعلىعليه السالمالصادقاإلمامأفاضهومما
يفرجلعلىفمررناواملدينةمكةبنيماالسالمعليهاهللاعبدأيبمعكنت
فإينالرجلهذاإىلبناملْ«:اإلمامفقال،بنفسهألقىوقدشجرةأصل
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،النصارىمنرجلهوفإذاإليهفملنا.»العطشأصابهقديكونأنأخاف
:فقال،نعم:فقال؟أنتأعطشانعليه السالماإلمامفسأله،الشعرطويل
!! نصرايناهذ:لهفقلت،وسرناركبتمثفسقيتهفرتلت،فأسقيهإنزل

.نعم:قالنصراين؟علىأفتتصدق

:معىنأونصاًعليهم السالمالبيتأهلأئمةعنوردوقد

.»أهلهمنفأنتأهلهمنيكنملفإنأهلهغريومعأهلهمعاخلريافعل «

عليه السالمجعفربنموسىالكاظماإلماموموالناسيدناأنوروي
طويالًوحادثه،عندهونزلعليهفسلّم، ظراملندميمالسوادأهلمنبرجلمر
رتلتأاهللارسولأبنيا: لهفقيل!! حاجةلهكانإنتهحباجالقيامعرضمث

يفوأخاهللاعبيدمنعبد«:السالمعليهفقال؟حاجتهعنوتسألههذاإىل
األديانأفضلو،آدماآلباءخريوإياهجيمعنا،اهللابالديفوجار،اهللاكتاب

متواضعنيعليهالزهوبعديرانا،إليهحاجتنامنيردالدهرولعل،ماإلسال
.»يديهبني

اإلماملهعفوقداإلسالمإليهندبالذياجلمالتواضعهووهذا
.»لغريهقدوةبذلكليكونبنفسهالكاظم

ومراسم،الضيفاستقباليفوعادات،املريضعيادةيفآدابوهنالك
أنرويفقد.البيتأهلتعليماتمجيعاًإليهاندبتوقداملصابلتعزية
أين:هلمفقالالطريقيفأصحابهبعضلقيعليه السالمالصادقاإلمام

أوفاكهةمعكمهل:السالمعليهفقال،!!نعودهفالناًنريد:قالوا؟تريدون
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١٤٩...........................................................................أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

:السالمعليهفقال،يءشمعناليس:قالوا» ؟لهتأخذونهطيب

.»؟عليهدخلأماكلإىليحيسترضاملريأنتعلمونأما«

اهللارسولعنيرويبالوافدينوالترحيبالضيوفاستقبالجمالويف
رحلرحلوإذا،رزقهمعهجيئالضيف«:قالهأنسلم وصلى اهللا عليه وآله

،برزقهجيئواهللا،كضيفتكرمأن،فارهةنعمةمنفياهلا» البيتأهلبذنوب
.البيتأهلبذنوبويرحل

:قالأنهعليه السالمالصادقاإلمامعنيورو

خرجواوإذا،كثرياهللامنبرزقدخلواعليكالضيوفدخلإذا«
.»لكباملغفرةخرجوا

:زتهأرجويفاألعسمالشيخقال
 

 
 
 

:السالمعليهالرضاإلماماوقال

يأكلالوالبخيل،طعامهمنواليأكلالناسطعاممنيأكلالسخي«
.الصفاتذميممنباهللانستجري.»طعامهمنيأكلوالئالالناسطعاممن

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنيروىاملصيبةبالتعزيةمقامويف
:قالأنهسلم و

يومالكرامةحللمناهللاكساهإالمبصيبةأخاهيعزيمؤمنمنما«
.رىبشمنفياهلا.»القيامة
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٥٠

،املسلمنيبنيوالتحاببوالتوادداأللفةإىلتدعوالعامةاآلدابوهذه
.األخوانبنيوالتقارب

أبرزمنالصغريعلىوالعطفالكبرياحترامفإنالسياقهذاويف
صلى اهللا عليه وآلهالنيبإىلشيخجاءفقداإلسالميفاآلدابمقومات

ملمنمناليس:فقال،لهايوسعوأنالشيخعنفأبطئواحاجةيفسلم و
.»كبريناويوقر،صغرينايرحم

يفإلنسانلمايوضعأنالبيتأهلعنداإلسالميالتراثإليههنبومما
وردفقد،العظيمالثوابوإبقاء،املكارمواكتساب،امللهوفإغاثةمنحمله

:الشريفاحلديثيف

.»وأجراًثواباًلهأوجبووشكراًثناًءبهاإلنسانأكتسبمااملالخري«

الشرعياحلقإخراجيفحقهيعِطملإن،صاحبهعلىكارثةفاملالوإال
عنهيسألماأول:اخلربيفوردإذ،اإلنسانحقوقبهويقضيومخساًزكاة

.»أنفقهوفيمأكتسبهممامالهعنالقيامةيوماإلنسان

يفاملشروعةوطرقه،حلهمناالكتسابيفاملشروعةطرقهوللمال
ليناهيناًيكونأناملسلموعلى.املرباتووالرحموالولد،األهلعلىإنفاقه

.االهذايف

موسىاإلمامأصحابمنيعدوهو-عمريأيببنحممدكانفقد
السجنمنله جرىماوجرىبزازاًرجالً-عليه السالمالكاظم

وقال،إليهاجلارومحلها،مدرهآالفعشرةلهجارعلىلهوكانواالضطهاد
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من أين لك :ابن أيب عمري:قال؟عليلكالذيمالكهذا:عمريأيببنال
أيببناقال،ديينألقضيداريبعتولكين،ال:قال،؟ورثته؟هذا املال

ال:السالمعليه السالمالصادقاهللاعبدأيبعناحملاريبذريححدثين:عمري
إينواهللا،فيهايلحاجةفالأرفعها،بالدينرأسهمسقطعنالرجلخيرج
.»درهممنهاملكييدخلوما،درهمإىلهذاوقيتيفحمتاج

.واملواساةاإليثاريفالفاحصةالنظرةهذهإىلفأنظر

،الكوفةأهلمنوهو،ثرياًموسراًرجالًالطحانمسلمبنحممدوكان
لهوقال! !املخبتنيبشرفقالعليه السالمالباقرحممدماماإلعلىودخل
يبيعوجعل،املسجدبابعلىوجعلهامترقوصرةفأخذتواضع:اإلمام
أبرحفالشيٍءبمواليأمرين:فقال،فضحتنا:لهفقالواقومهفجاء! !التمر
مث،الطحاننييففأقعد،هذاإالأبيتإذاأما:فقالوا!!القوصرةأبيعحىت

.»يطحنبابهعلىفقعد،رحىإليهسلموا

جهةمناإلمامأمرامتثالهوإىل،جهةمنالتواضعهذاإىلفأنظر
.الشهرةوقهر،النفسخمالفةيفالنظرودقق،أخرى

اإلماماهللاعبدأيبهموال) ساملة(عنسرهقدسالطوسيالشيخوروى
:قالتعليه السالمالصادقجعفر

حضرتهحيثالسالمعليهماحممدبنجعفراهللاعبدأيبعندكنت
بنعليبنعليبناحلسنأعطوا:قالأفاقفلما،عليهوأغمي،الوفاة

،كذاوفالناً،كذافالناًوأعطوا)ذهبيا(ديناراًسبعنياألفطسوهواحلسني
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.؟يقتلكأنيريدبالشفرةعليكمحلرجالًأتعطي:فقلت

:وجلعزاهللاقالالذينمنأكونالأنتريدين:قال

 M;<=>?@ABCDEF

GL)١(.

يوجدرحيهاوإن،رحيهاوطيبفطيبهااجلنةخلقاهللاإن؛ساملةيانعم
.رحمقاطعوالُ عاقرحيهاجيدوال،عامألفيمسريةمن

احملبةوإشاعةالعقوقءودر،األرحامصلةإىلسبيالًاملاليكونوهكذا
.والسالم

:عليه السالماملؤمننيأمريقالوقد،املعروفمنالنماذجهذهوكل

قاهرومن،ضاعحقهعنتواىنومن،دولواأليام،قرضاملعروف«
.»قهراحلق

اإلسالمندبوقد.السلوكنوتوازاألودتقومييفلناتعليماتوهذه
وعن،اهللاحبيبالتاجرأن:رويحىت،احلاللاملالوكسب،التجارةإىل

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيب

.»القيامةيوموالشهداءوالصديقنيالنبينيمعاألمنيالصدوقالتاجر«

وطريقاًالشبهاتمنخالياًالرزقوطلباالجتاريكونأنوينبغي
مناملارقنيواحلكامالظاملنيبإعانةيتطلبهوال،تعاىلاهللارمحةإىلموصالً
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.الزائلمهمحكاستمراريةعلىللطغاةعوناًيكونوالاإلسالم

عليه السالماألولاحلسنأيبعلىدخلت:قالاجلمالصفوانعنف
:يلفقال-جعفربنموسىاإلماميعين

جعلت:قلت!! واحداًخالمامجيلحسنمنكءشيكلصفوانيا«
:قال؟يءشأيفداك

أكربتهماواهللا:قلت- الرشيدعيني- الرجلهذامنمجالكإكراؤك
أتوالهوالمكةلطريقأكربتهولكنللهووالللصيدوالراًبطوالأشراً

كراؤكيقعصفوانيا«:يلفقال! !غلماينمعهأبعثولكنبنفسي
خيرجحىتهمءبقاأحتب«:يلفقالفداكجعلتنعم:قلت.»؟عليهم
منهمكانومن،منهمفهوبقاءهمأحبفمن«:قال،نعم:قلت،؟كراؤك

.»النارواردفهو

،فدعاين،هارونذلكفبلغ،آخرهاعنمجايلفبعث:صفوانقال
،لاباألعميفونالوالغلمان،كبريشيخأنا:قلت،؟مجالكتبعمل:وقال
بنموسىعليكأشار،عليكأشارمنألعلمإين! !هيهاتهيهات:فقال

لوالاهللافو،هذاعنكدع:فقال،جعفربنوملوسىيلما:قلت! !جعفر
.»لقتلتكالصحبةحسن

ولكنالذنوبونسياناملآمثالرتكابومدعاةملهاةاملاليكونوقد
علىشعاراًومحدهمناراًاهللاذكريرفعأناإلنسانفعلىذلكمنأكرباهللاذكر
.حالكل
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:قالأنهعليه السالمالصادقاإلمامعنالكليينروىفقد

ذكريتدعوال،لاملابكثرةتفرحالموسىيا،موسىإىلاهللاأوحى«
.»القلوبيقسيذكريتركوإن،الذنوبتنسياملالكثرةفإنحالكلعلى

ميسوإمنا،شيءكليفالتشددعدمالشريفالشرععليهطبعومما
تؤتىكمارخصهفتؤتىرقيقاًعالجاًشيءكلويعاجل،يقاًفرمساًاألمر

.عزائمه

:قالأنهسلم ووآلهصلى اهللا عليه األعظمالرسولعنوردوقد

فأقبلوا،بعزائمهيؤخذأنحيبكمابرخصهيؤخذأنحيباهللاإن«
اهللافشددأنفسهمعلىشددواحنيإسرائيليبكنتكونواوالاهللارخص
.»عليهم

،حممودموضعهيفوهو،مذمومموضعهغرييفاألنفسعلىوالتشدد
علىويشددوا،قدوةيكونواأنأرضهيفاهللاخلفاءعلىاهللاأخذفقد

أمريقالفقد،ولألمانةوللعدلللزهدمنوذجاًيصبحونوبذلك،أنفسهم
:عليه السالماملؤمنني

دولق،)راقعها(رقعهامناستحييتحىتهذهمدرعيتقعترلقدواهللا«
:فقلت؟تنبذهاأال:قائلقال

.»السرىالقومحيمدالصباحفعندعينأغرب«

رحبةيفوهواملؤمننيأمريشاهد:انهعباسأبنعنرويولقد
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مبااملؤمننيأمرييا:فقلت! !الربدمنيرتعدوهو،قطيفةوعليه،الكوفة
إمنا،شيئاًمالكممنأرزؤكمالواهللا:فقال)استبدلتهاأوغريالو(:مؤداه

أوبالنصاخلربهذارويتوقد.»املدينةمناخرجتاليتقطيفيتهي
.باملعىن

فقداحلاجةلسداضطراراًإاليستدينفالماليةضائقةاملرءأصابتوإذا
إياكم«:قالأنهفروي:عنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبمنالنهيجاء

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوصدق.»بالنهاروذلبالليلهمفإنهوالدين
.سلمو

:قالأنهسلم ووآلهصلى اهللا عليهالصادقجعفراإلمامعنوروي

.»العمرزيادةالدينخفةيففإنالدينخففوا«

صلى اهللارسولعليهنبهماالعلياوالقيماإلنساينالسلوكآدابومن
:قالأنهفروي،والوعدواحلديثاملعاملةيفاهللا عليه وآله وسلم

فلمووعدهم،يكذمفلموحدثهم،يظلمهمفلمالناسعاملمن«
.»أخوتهووجبت،عدالتهوطهرت،مروءتهكملتفقد،خيلفهم

املؤمنعنسئلوقدعليه السالمالصادقجعفرلإلمامبارعةلفتةويف
:فقالالعادل

.»املظاملعنوكفه،املآمثعنولسانه،احملارمعنطرفهغضإذا«

يفاملؤمنيفتتوافرأنينبغياليتالعدالةأسسمجاعالفقراتهذهويف
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.ويده،لسانهيف،طرفه

الغيبةعناللسانوكف،الصاحلنيسيماءاحملارمعنالطرففغض
هصغريالظلمعنالكفوصد،املتقنيشعارالزوروقولوالبهتانوالنميمة

.العادلنيصفاتمنهوكبري

جعلنا، ويقولويقرريفعلمبااألخذأساسالعادلاملؤمنيفوالوثاقة
.كذلكاهللا

كليفبالتثبتأيضاالصادقاإلماملسانعلىأمرنافقدوذاكهلذا
احلقوأئمة،الشريعةوأساطنيالسننأربابفهمأهلهإىلاألمرورد،قضية
،اهلدىوإظهار،شبهةدونالواقعجالءوفيه،دارواحيثمامعهميدوروهو

:عنهيرويفيماالفصلوقوله،السالمعليهقالفقد،القصدعلىواحلمل

والتثبت،عنهالكفإالّ،تعلمونالممابكميرتلفيمايسعكمال«
،العمىفيهمعنكوجيلواالقصدعلىفيهحيملوكمحىتاهلدىأئمةإىلوالرد

.»احلقفيهويعرفوكم

وقادة،ةياحلموأربابالنهىأهلفهماثنانفيهخيتلفالمماوهذا
. الوثقىوالعروة،اهلدى

عندلإلسالماًءدريكونماعلىدربتهاسالميةاإلالنفسمقوماتومن
اًعفدوجهاداًالشرعيللتكليفوحفظاًالضياععندللعقيدةوصوناً،اخلطر

فرضاًوجعلهاجلهاداهللاشرعالضوءهذاويف،املنكرعنوياًباملعروفأمراًو
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Mde :تعاىلقولهنابوحس،جزاءاًعليهوأثابانتداباًإليهوحبب
fghijklmnopqrL)١(.

،عدواينالوإصالحيهجوميالدفاعياإلسالمسبيليفواجلهاد
.. .هكذااإلسالمحروبوكل،انتقاميالوتوجيهي

يفكمااملواثيقرغدو،الذمموخفرالعهودنقضذلكإىلويضاف
مباقاًوفاجزاءاً،والنظريقريظةليهودسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبقتال

هذاوفقسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبحروبمجيعكانتوقدغدروا
.أخل...تبوك،خيرب،حنني،األحزاب،أحد،بدر:املشاهدأبرزيفاال

،والنهروان،وصفنياجلمليفمعاركهعليه السالماملؤمننيأمريوخاض
صلى اهللارسولمنوبأخبار،االيارمنالشريعةعلىحفاظاًالضوءهذايف

.ذلكوكان،واملارقنيوالقاسطنيالناكثني:سيقاتلبأنهسلم واهللا عليه وآله

أروعالسالمعليهماعليبناحلسنياإلمامالشهداءسيدوضرب
حممدجدهأمةيفاإلصالحوطلباهللاسبيليفواجلهادالتضحيةيفاألمثلة

.الدهروخلودجيالاألأنشودةفكانسلم وصلى اهللا عليه وآله

:عنهيرويفيمااجلهاديفوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولقال

» السيوفظاللحتتاجلنةإن«

املؤمننيأمريأبلىفقد،اجلهاديفاألرقىاملثالوأصحابهبيتهأهلوكان
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بدريفاحلارثبنوعبيدةرضي اهللا عنهاملطلبعبدبنومحزةعليه السالم
.التاريخحديثنكاحسناًبالء

بنومصعباألنصاريدجانةوأبوعليه السالماملؤمننيأمريأبلىولقد
.أحديفالتضحياتصنوفأرقىوسواهمعمري

،وحنني،وخيرب،األحزابمنكليفالفتحلطبوحدهعليوكان
اختذتلو،احلروببعضيفبغلةعلىوهو،لهقيلولقد،احلسنأبووهو

فالبغلة،فرمنىعلأكروال،كرممنأفرال:فقال! !ملؤمننياأمرييااخليل
.تكفيين

وينسب،املوتيهبومل،احلروبيرهبملالذياألبطالبطلوهو
:قالأنه-وشجاعتهصالبتهعلىدليالً-إليه

منعليأهونبالسيفضربةأللف،بيدهطالبأيبابننفسوالذي«
.»فراشعلىموتة

؟نطلبكفأيناخليلجالتإذا:السالميهعللهوقيل

.»تركتموينحيث«:قال

أمريأنورويويثبتيصمدبليغادرواليفرالبأنهجمازيتعبريوهي
:صفنييفملعاويةقالالسالمعليهاملؤمنني

أيناليعلميلوأخرججانباًالناسفدع،احلربإىلالناسدعوتقد«
،وخالك،جدكقاتلاحلسنأبووأنا،؟بصرهىعلواملغطىقلبهعلىاملران
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١٥٩...........................................................................أخالقيمنظوريفاإلنسانيالسلوك

.»عدويألقيلبقالوبذلك،معيالسيفوذلك،بدريومشدخاًوأخيك

.مقتولبأنهلعلمه،مبارزتهوأىب،ذلكعندمعاويةفنكص

عهديفاألبطالأملعمنالسالمعليهماواحلسنياحلسناإلمامانوكان
،عوثبوالالفتوحيفمشاركتهمارويف،املؤمننيأمريخالفةويف،الشيخني

حممدبابنهويقذف،احلربيفعليهماينفسعليه السالماملؤمننيأمريوكان
عنيقولوكان،بذلكواحلسنيللحسنيسمحوال،احلروبيفاحلنفيةبن

عليهاهللاصلىاهللارسولابنامها:واحلسنياحلسنوعن،ولديهوحممد
.وسلموآله

.؟مالبخوياحلروبيفأبوكبكيسمحكيفاحلنفيةنبحملمدفقيل

.»بيمينهعينيهعنيدفعفهو،عيناهومهاميينهأنا«:عنهاهللارضيفقال

يفاهلادفةتفصيالتهأغلبثناحبقدألنناإملاعاًإليهأملعنامتسعبابوهذا
»سالماإلورسالةالسماءوحيسلم وصلى اهللا عليه وآلهحممدالنيب«:كتبنا

احلسنياإلمام«و»التحليلياملنهجضوءيفوقيادتهسريتهعلياإلمام«و
.وسواها» الثوريالفكرعمالق

.أقلوالأكثرالاملثالسبيلعلىهناواإلشارة

فقداإلميايناجلانبتؤكد،احلروبيفلفتاتللمجاهدينكانولقد
،رمقوبهرجلأدركهف،أحديومقتلقداألنصاريالربيعبنسعدأنروي
:لهوقل،السالمعينسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأبلغ«:فقال

.!!أمتهعننبياًجزىماخريعنااهللاجزاك
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٠

إىلخلصإناهللاعندلكمعذرال:هلموقلالسالمقوميوأبلغ
.»تطرفعنيوفيكمأذىسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسول

.الربيعبنسعيدإنهوقيلعليهاهللارضوانماتمث

،اهللاعندااهدينمرتلةعنيكشفوأحاديثهاجلهادلضفيفجاءوما
بل،كلههذاومع، األرضيفاهللاكلمةورسخت، اإلسالمشيدفبدمائهم

MÇÈÉÊ وحيامالشهداءمشارفمنرأيتوما،كلههذاوفوق
ËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖL)رويفقد،)١
ممناًأجربأعظماهللاسبيليفالشهيدااهدما «:قالأنهاملؤمننيأمريعن
.»املالئكةمنملكاًيكونأنالعفيفلكادفعفقدر

وخنتم.امليزانيفالعفيفدرجةهيوما،اهللاعندالعفافمرتلةهيفما
اماإلمعنوآخروآلهحممدعلىالصالةيفالنيبعنحبديثنياملقالةهذه

:عليه السالمالصادق

.»ذرةذنوبهمنتبقملمرةعليصلىمن«:عليهاهللاصلواتقال

.»النفاقتذهببييتأهلوعلىعليالصالة«:عليهاهللاصلواتقال

علىيصلىحىتحمجوباًالدعاءيزالال«:عليه السالمالصادققال
.»حممدوآلحممد
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١٦١

رةواملغفوالغضبالعفويفنظرات

عزربهإىلالعبدإنابةيفجوهريانأمراناهللامنالغفرانوالعفوطلب
إاليستوعبهاالكربىنعمةمنهلافيا،غفرفقدسبحانهاهللاعفاوإذا،وجل
التجاوزأعظموما، والزللالذنوبأكثرماف،املتنورالبشريالفكر

مبروروتزداد،رهاأكثومااملغرياتمعتتجدداإلنسانوهفوات،واالحندار
.وجلعزالباريإالعاصموال،الزمن

ففيه،املتقلبةاحلياةونظام،املتشرعةسريةسبحانهاهللامنالعفووطلب
الفيضلذلكنفسهوتطمئنكربهعنفينفس،الغامرةبالسعادةاإلنسانيشعر
كماذلكمنالعكسعلىوالغضبيءشكلوسعتاليتبرمحتهاإلهلي

.)١(MÃÄÅÆÇL :تعاىلالق.سنرى

؟القيامةيوماخللقحياسبمن،اهللارسوليا:قالأعرابياًأنىيرو
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٢

ياذلكوكيفقال،الكعبةوربجنونا:األعرايبقال! !وجلعزاهللا:قال
.)١(عفادرقإذاالكرميألن:قال؟أعرايب

ذاجديروعطفهولطفهاهللافكرمللناسوبشارة،لطيفاستخراجهو
يفاجةمبناذكرفقد،للعفوطلباًاهللاإىلبالتضرعاآلثاروردتلذااالعتقاد

الدعاءعنعائشةسألتهملاسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنسننه
.)٢(»عينفأعف،العفوحتبوعفإنكاللهم«تقولني:قالالقدرايللي

:قالأنهالسالمعليهاملؤمننيأمريوعن

.)٣(»عدلكعلىحتملينوالعفوكعلىأمحلينلهمال«

.ذاهيشبههماأو،بعدلكتعاملينوالبعفوكعامليناللهم:وردوهلذا

:السالمعليهاملؤمننيأمريمناجاةويف

أخذكمنالعظيمأذكرمث،خطيئيتعليفتهونعفوكيفأفكرإهلي«
.)٤(»بلييتعليفتعظم

وهو؟بنافكيفواخلوفالرجاءمناملستوىذااملؤمننيأمريكانوإذا
وأمرهإرشادنابإزاءأيضاَولكنه.الطاعةاملفترضواإلمامالزللمناملعصوم

:عنهرويفيمايقول،املنكرعنويه،باملعروفلنا
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١٦٣..............................................................................ملغفرةواوالغضبالعفويفنظرات

.)١(»اهللاعفوإليهسارعاهللاحرماتعنترتهمن«

يفتعاىلاهللاعفونيليفحيهأطارمنفريداًمنوذجاًاملؤمننيأمريويعطي
،للتذللةًوإسكانللتكربدفعاًواملكارهالشدائديفواالمتحانارباالختضوء

،ااهدبأنواعويتعبدهمالشدائدبأنواععبادهخيترباهللاولكن«:فيقول
منللتذللوإسكاناًقلوممنللتكربإخراجاًاملكارهبضروبويبتليهم
.)٢(»لعفوهذلالًوأسباباً،فضلهإىلاًحفتأبواباًكذلوليجعل،نفوسهم

عنلعبادهاهللامبسائلةيوحيأخرىتارةالسالمعليهاملؤمننيأمريوجند
،لنفسهالظاملفهوالعذاباستحقفمنوالباطنوالظاهر،والكبريةالصغرية

ألكم إنّ اهللا تعاىل يس«:-صلوات اهللا عليه-يقولأكرمفهواهللاعفاوإن
فإن يعذّب فأنتم ،والظاهرة والباطنة،معشر عباده عن الصغرية والكبرية

.)٣(»وإن يعفو فهو أكرم،أظلم

إنكاللهم«:قالأنه،فداهأرواحناعليه السالمالصادقاإلماموعن
.)٤(»العقوبةمنأهللهأنامبامينأوىل.العفومنأهللهأنتمبا

عناإلنسانيعفوأنجيبفأنه،العفوربهمناإلنسانبيطلوكما
صلى اهللارسولدعاوقد.غضبهعنوينهنهغلوانهمنفيخفف،اآلخرين

.وتكراراًمراراًذلكإىلسلم واهللا عليه وآله
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٤

كثرمن«:أيضاًوقال.)١(»العفوحيبعفواهللاإن«:قالأنهىفريو
عزاًإالالعبديزيدالعفوالفإنبالعفوعليكم«:وقال،)٢(»عمرهيفمدعفوه

:عليهاهللاصلواتيقولأنذلكمنواألعظم.)٣(»اهللايعزكمفتعافوا

ءودر.)٤(»األقدارسوءبذلكيقيكماخلاطئنيعثراتعنواجتاوز«
أنهاهللارسولعنفرويالقيامةيوماهللاعلىأجرهيكونبالعفوالغضب

!!نافذقولمنلهويا؛قال

منالقيامةيوممناٍديينادأنه؛،بالعفوفادرؤوهاغضبةلكمعنتإذا«
:تعاىلقولهتسمعواأمل،العافونإاليقومفال،فليقمأجراهللاعلىلهكان

عليه السالمالصادقاإلمامأعتربوقد.)٥(»اهللاعلىفأجرهوأصلحعفافمن«
:واآلخرةاالدنيمكارممنثالث«:قالأنهفريوىالدنيامكارمأحدالعفو
.)٦(»عليكجهلإذاوحتلم،قطعكمنوتصل،ظلمكعمنتعفو

العفوعلىالندامة«:قالأنهالسالمعليهالباقرحممداإلماموعن
.)٧(»العقوبةعلىالندامةمنوأيسرأفضل
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١٦٥..............................................................................واملغفرةوالغضبالعفويفنظرات

¤£M :تعاىلقولهيفعليه السالمالرضااإلماموعن
¥L)١(،قال:عتبوال،يفتعنوال،عقوبةغريمنعفو«)٢(.

املروياتبذلكتصرحكمااملقدرةعندهو العفو العفومراتبوأعظم
صلى اهللا اهللارسولفعن،عليهماهللاصلواتالرمحةبيتأهلمنالصادرة

. )٣(العسرةيومعنهاهللاعفاالقدرةعندعفامن:سلموعليه وآله

فأجعلعدوكعلىقدرتإذا«:قالأنهعليه السالمعلياإلماموعن
.)٤(»عليهللقدرةشكراًعنهالعفو

.)٥(»الظفرزكاةالعفو«عليه السالمعليلإلمامالبليغةالتعابريومن

:قالأنه،السالمعليهماعليبناحلسنياإلمامالشهداءسيدوعن
.)٦(»قدرتهعندعفامنالناسأعفىإن(

سوءعنوالغض،وبالقلواستصالحلإلصالحمظنةيكونقدوالعفو
مااألولفمن؛للكرميإصالحهومابقدرللئيممفسدةيكونوقد،األدب
تستصلحعنهمأعف:لهفقالخدمهاهللارسولإىلرجلشكا«:أنهروي

أعف«:فقال! !األدبسوءيفيتفاوتونإم:اهللارسوليا:فقال،قلوم

 

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٦

.)١(»ففعل.عنهم

علياإلمامعنوردفقدإفساداًفيهالعفوونيكماهذامنالعكسوعلى
.)٢(»الكرميمنإصالحهبقدراللئيممنيفسدالعفو«:قالأنهعليه السالم

،باحلسنةالسيئةجتازىبأنويوجهعليه السالماملؤمننيأمريويوصي
ووهناًالدينيفثلماًحيدثالسيئةعنالتجاوزكانإذاإال،األبرارشأنوهذا

يفثلماًيكنملماالسيئةعنوجتاوزباحلسنةجاز(فيقولاإلسالمسلطانيف
.)٣()اإلسالمسلطانيفوهناًأوالدين

صفاتمنصفةالعفوكانوكما،وجهمنالعفويقابلوالغضب
نفسهأمسكمنالناسوأفضل،الشيطاننزواتمنإحياءفالغضب، الرمحن

وردوقد،إليهطريقاًللحمقوالعليهسبيالًللشيطانجيعلومل،الغضبعند
:قالأنهاهللارسولعن

.)٤(»الغضبعندنفسهملكمن؟بأشدكمأخربكمأال«

ىعلتسيطرفإذا،فيغضباإلنسانعلىالبهيميةالقوةتسيطروقد
عليه الباقرحممداإلمامعنوردفقد،غيظهوكظموحكمعفاقوةالعقل

.)٥(»الغضبكردوةقال«:قالأنهالسالم
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١٦٧..............................................................................واملغفرةوالغضبالعفويفنظرات

ميلكمنبنيمقارناًعليه السالمالصادقجعفراإلماموازنقدورمبا
فإناملخالفةوبدليل،عقلهميلكفلمغضبهميلكمنوبنيعقلهفملكغضبه

للحلموجعليغضبملمنفإنالعكسوعلى،عقلهميلكملغضبمن
.عقلهملكفقد سبيالًوالعفو

.)١(»عقلهميلكملغضبهميلكملنم«:السالمعليهقال

عنهرويمباالغضبصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولوصفوقد
.)٢(»الشيطانمنمجرةالغضب«:قالأنه

ندمهصوريتيفالغضبانحالةعليه السالمعلياإلمامصوروقد
:قالأنهىفريوغضبهعلىندمهوعدم

فجنونهيندمملفإن،ندميصاحبهاألنونناجلمنضرباحلدة«
.)٣(»مستحكم

شركلمفتاحالغضبأنعليه السالمالصادقجعفراإلمامأعتربوقد
:السالمعليهيقولأخرىوتارة.)٤(»شركلمفتاحالغضب«:فقال

.)٥(»احلكيملقلبممحقةالغضب«

والعفو،الغيظوكظم،الغضبعنداملغفرةإىلالكرميالقرآنندبوقد
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٦٨

:آياتهمنكثرييفالناسعن

.)١(McdefgL:تعاىلقال

:M..345678:تعاىلوقال  9

;L)٢(.

يعربمااحلدةوردالغضبكبحيفاآلثارمنتالبيأهلعنوردوقد
.العقلورجاحة،وجلعزاهللارضاعن

.)٣(»عذابهعنهاهللاكفغضبهكفمن«:قالأنهاألعظمالرسولفعن

وهوغيظهكظممن«:قالأنهالسالمعليهالباقرحممداإلماموعن
.)٤(»القيامةيوموإمياناًأمناًقلبهاهللاحشاإمضائهعلىيقدر

صربملنالغيظاجلرعةنعم«:قالأنهعليه السالمالصادقاإلماموعن
.)٥(»..عليها

بعدممالسالعليهعلياًسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأمروقد
تغضبال؛علييا«:قالأنهفرويالسديدبتوجيههذلكمعاجلاًالغضب

لكقيلوإذا،عنهموحلمهالعبادعلىالرببقدرةوتفكرفأقعدغضبتفإن
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١٦٩..............................................................................واملغفرةوالغضبالعفويفنظرات

.)١(»حلمكوراجع،غضبكفأنبذاهللاأتق
الغضبداووا«:قالأنهعليه السالمعلياإلمامعنوردوقد
.)٢(»بالعقلوالشهوةبالصمت

عليهعلياإلماموصفوقدشكذلكيفماحممودهللاوالغضب
:بأنهاألعظمالرسولالسالم
لغضبهيقمومل،أحديعرفهملاحلقأغضبهفإذا،للدنيايغضبالكان«

.)٣(»لهينتصرحىتيءش
لهاهللاغضبهللاوغضبالفاسقنيءشينمن«:السالمعليهوعنه

.)٤(»القيامةيوموأرضاه
االستغفار،بعضمنبعضاًمقاربتهويناسبالبابهذامعيتساوقومما

الغضبلرداهللاومدح،اهللاعفوأنوذلك،منهاملغفرةوطلب،تعاىلاهللامن
الغفوروهوذنبهمناهللايستغفرأنإالّلإلنسانفال يبقىالشيطانمنألنه

.الرحيم

Mdefghijklmno :تعاىلقال

pL)٥(.
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٠

منالذنوببارتكابالنفسوظلماحملرماتمنالسوءوعمل
يستغفرومن،الرمحةنفسهعلىكتبوتعاىلسبحانهاهللاأنإال،وراتظاحمل

الذنباهللايغفرقدإذ،والدعاءالعبادةخريمناالستغفاركانهلذا؛لهيغفر
أنهسلم ولهصلى اهللا عليه وآاهللارسولعنوردوقد ،الدعاءيستجيبوقد
.)١(»االستغفارالعبادةخري«:قال

ومن،)٢(»االستغفارالدعاءخري«:قالأنهعليهاهللاصلواتعنهوروي
إىلوأشاروأستنبطهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأستنتجهماأروع
:قالأنه،بهأمته

وهوإالاالستغفاريعلمكمملوجلعزاهللافإناالستغفارمنأكثروا«
.)٣(»لكميغفرأنيريد

إىلواإلسراعاملغفرةطلبيفعلياإلمامإليهذهبماأبلغومن
:باالستعارةومكنياًمستعرياًقولهاالستغفار

السالمعليهوهو،)٤(»الذنوبروائحتفضحكمالباالستغفارتعطروا
:قالأنهفريويالقنوطعدمإىلمعهويدعواالستغفارعلىحيث

أعطىمن«:السالمعليهوقوله،)٥(»االستغفارومعهيقنطملنبتعج«

 

 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧١..............................................................................واملغفرةوالغضبالعفويفنظرات

.)١(»املغفرةحيرمملاالستغفار

الذنوببعضأنالرواياتمنيبدووقد،بعبادهرءوفوجلعزواهللا
ملمنهااستغفرفإذا،الليلإىلانتظاراًتسجلالقدصباحاًاملرءيرتكبهااليت

:قالأنهعليه السالمالصادقاإلمامعنىنعاملهذايروفقد،عليهتكتب

ملاهللاأستغفرفإن،الليلإىلغدوةمنأجلّذنباًأذنبإذاالعبدإن«
.)٢(»عليهكتبي

اهللامناملغفرةطلبإنتشريالسالمعليهالبيتأهلعنواملرويات
ه علياملؤمننيأمريعنوردفقد،للخلقرمحةوهو،الرزقيفيزيدتعاىل

،اخللقورمحةالرزقلدرسبباًاالستغفاراهللاجعلوقد«:قالأنهالسالم

MÎÏÐÑ Ó :سبحانهفقال  ÒL)أمراًاهللافرحم.)٣
اهللاصلواتاملعىنهذاوأكد.)٤(»منيتهوبادر،خطيئتهواستقالتوبتهاستقبل

يضاًأ:السالمعليهوعنه،)٥(»الرزقيفيزيداالستغفار«:بالقولعليه
.)٦(»ترزقأستغفر«

معجزافاًمن االستغفارعليهم السالمالبيتأهلأئمةرحذّوقد
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٢

بالربواستهزاء،تارةةًجمددذنوباًذلكوعدواوالذنوباخلطاياعلىاإلصرار
.سوامهابالنفسواستهزاء،أخرىتارة

علىاإلصرارمعاالستغفار«:قالأنهعليه السالمعلياإلمامفعن
.)١(»جمددةذنوبذنبال

مناملستغفر«:قالأنهعليه السالمالرضاموسىبنعلياإلماموعن
.)٢(»بربهكاملستهزئويفعلهذنب

.)٣(»بنفسهاستهزأفقدبقلبهيندموملبلسانهأستغفرمن«:أيضاًوعنه

¡�~{|}M :تعاىلقولهالبابهذابهخنتمماوخري
¢£¤¥¦§¨©ª«¬®L)٤(.
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١٧٣

»األرحاموصلةُ.. .الوالدينبر «

Mghijklmnoqp :تعاىلقال

rstuvwxyz{|}~�

¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®

¯L)١( .

وأمسىالربمنازلأرفعيفللوالدينالربمواقعإىلناظرتانواآليتان
الكربعندوبرعايتهما،إليهماباإلحسانعبادتهقرنفقد،التربويةاآلداب
» أٍف«كلمةمنأدىنالتضجريفكلمةجدتوولو،كالمهاأوأحدمها

كرمياًقوالًهلمايقولبلينهرمهاأنعنفضالًالعظيمالقرآنألستعملها
.صغرياًربياهكمابالرمحةهلماوالدعاء،تذلالًهلمااجلناحخلفضمصاقباً

أحبعنهللا عليه وآله وسلمصلى ااهللارسولمسعودأبنوسأل
بر«:قال؟أيمث:قلت» وقتهاعلىالصالة«:فقال،تعاىلاهللاإىلاألعمال
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٤

برببوقتهاالصالةصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولفقرن)١(»الوالدين
أعتربملنعربةهذاويف،وجلعزهللاألعمالأحبوأعتربمها،الوالدين
.تذكرملنوتذكرة

:وسلموآلهعليهاهللالىصوعنه

.)٢(»عمرهيفلهزاد،لهطوىبوالديهبرمن«

:وسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه

.)٣(»الوالدسخطيفاهللاوسخطالوالدرضايفاهللارضا«

:قالهنأعليه السالمالصادقاإلمامعنرويباملثلاملثلمقابلةويف

.)٤(»أبناؤكميربكم،آباءكمبروا«

.األحداثوجمرياتاآلثاردالئلعليهاتشهدعجيبةمقاصةذهوه

:قالأنهالسالمعليهالصادقحممدبنجعفراإلماموعن

يفغريمهاوالتطعهمافالمشركنيكانافإذا،واجبالوالدينبر«
.)٥(»اخلالقمعصيةيفملخلوقطاعةالفإنه،املعصية

بالشكرأمروجلعزاهللاإن(:قالأنهالسالمعليهالرضااإلماموعن
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»١٧٥...............................................................................»األرحاموصلةُ...الوالدينبر

.)١()اهللايشكرملوالديهيشكرملن فم،وللوالدينله

واجب وفامابعدهلمافالرب،حيامايفواجباًللوالدينالربكانوكما
برعنسئلملاسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسوللهأشارأيضاً وقد
إنفاذوهلماواالستغفار،عليهماالصالة،نعم:فقال؛مومابعدالوالدين
وإكرام،ماإالتوصلالاليتالرحموصلة،بعدمهامنعهدمها

.)٢(»صديقهما

:قالأنهعليه السالمالباقراإلماموعن

عنهمايقضيفالميوتانمث،حيامايفبوالديهباراًليكونالعبدإن«
حيامايفهلماعاقاًليكونإنهو،عاقاًاهللافيكتبه،هلمايستغفروال،ديوما

وجلعزاهللافيكتبه،هلماوأستغفردينهماعنهماقضىماتافإذا،مابارغري
.)٣(»باراً

علمومل)أٍف(العقوقأدىن«:قالأنهالسالمعليهالصادقاإلماموعن
.)٤(»عنهلنهىمنهأهونشيئاًوجلعزاهللا

§¦¥¤£M :تعاىلقولهيفعليهاهللاسالموعنه

¨L)والأيديهمافوقيدكوالإليهماالنظرمنعينيكمتألال«:قال،)٥
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٦

.)١(»قدامهماتقدم

:قالألنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوعن

.)٢(»لكأغفرالفإينشئتمااعمل:للعاقيقال«

:قالأنهعليه السالمالصادقجعفراإلماموعن

شقياًالعاقجعلتعاىلاهللاألن،الكبائرمنالوالدينعقوق«
.)٣(»عصياً

:عليهاهللاسالموعنه

.)٤(»إليهماالنظرفيحدوالديهإىلالرجلينظرأنالعقوقمن«

:السالمعليهاهلاديماماإلوعن

.)٥(»الذلةإىلويؤديالِقلةيعقبالعقوق«

-الفوضىودتسوقد،املفارقاتنشاهدقدوالبنوةاألبوةظلويف
يشعرالحيثمنالعقوقإىلذلكيؤديوقدوالتقصرياإلفراطبني-أحيانا
عليهالباقراألمامعنرويفقد،يشعرونالحيثومنواألبناءاآلباء

دعاهمناألبناءوشر،اإلفراطإىلالربدعاهمناآلباءشر«:قالأنهالسالم
.»العقوقإىلالتقصري
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»١٧٧...............................................................................»األرحاموصلةُ...الوالدينبر

عقباهحتمدالماإىليؤديوقدوالتقصريالقصوربنيواقعوجهفهذا
حدودإىلوذاكهذامناالقتصاروهواألوسطوالنمط،األفضلوالنمط

.االعتدالإىلمتيلمعينة

فالولدذلكعلىيالمالوقد،اهليامدرجةإىلولدهحيبقدواملرء
:قالأنهعليه السالمالصادقاإلمامعنرويوقد،الكبدمنقطعة

.)١(»ولدهإىلحبهلشدةالرجللريحموجلعزاهللاإن«

عليهوالعطف،املستهامهذاباحتضانوجلعزاهللامنكبريفضلوهذا
.اخلبرياللطيفهوواهللا،بهواللطف

.)٢(»حمزنةُ،مبخلةً،ُجمبنةالولد«:عنهيرويفيمااهللارسولقالوقد

:قالهأنوسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه

عاشوافإن،أعداؤناوكربائهم،أمراؤناصغراؤهمأكبادناأوالدنا«
.)٣(»أحزنوناماتواوإن،فتنونا

:قالأنهعليه السالمالباقرحممداإلمامعنوروي

،وخلقهخلقه:شبههفيهيعرفالولدلهيكونأنالرجلسعادةمن«
.)٤(»ومشائله
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٧٨

،عمرهتناسباليتواملعاملة،صةاخلاواللغة،اخلاصالعطفولألطفال
.عهبأوالجماراتهعلىاحلثوردوقد

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنوردوقد

.)١(»لهفليتصابصيبعندهكانمن«

،هيرحيانتواحلسنياحلسنيعتربسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبوكان
النيبعلىدخلت:قال،ألنصاريااهللاعبدبنجابررويفقد،صبيانومها

وهو،ظهرهعلىعليهما السالمواحلسنيواحلسنسلم وصلى اهللا عليه وآله
.)٢(»أنتماالعدالنونعم،لكمامجاجلملنعم«:ويقول،هلماوثجي

اًفوخلصاحلاًولداًوجلعزاهللايرزقهأنلإلنساناملركزيةوالسعادة
اهللارسولعنوردفقد،وفاتهبعدلهوذكراً،حياتهيفلهعوناًيكون،مؤمناً

:سلموصلى اهللا عليه وآله

.)٣(»اجلنةرياحنيمنرحيانةالصاحلالولدإن«

:وسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه

.)٤(»عبادهبنيقسمها،اهللامنرحيانةالصاحلالولد«

:وسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه
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»١٧٩...............................................................................»األرحاموصلةُ...الوالدينبر

.)١(»الصاحلالولدالرجلسعادةمن«

:قالأنهالسالمعليهعلياإلماموعن

ولكن،القامةحسنولداًسألتهوال،هالوجونظرأوالداًريبسألتما«
هللامطيعوهوإليهنظرتإذاحىت،منهوجلنيهللامطيعنيأوالداًريبسألت
.)٢(»عيينفرت

عليهمالبيتألهلاحلضاريةالتوجيهاتصدرتالضوءهذاويف
علىوحثه،لهتاملكرماوحتبيب،بتربيتهوالعنايةالولدديببتأالسالم

.الفضائلاكتساب

أوالدكمأكرموا«:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن
.)٣(»آداموأحسنوا

وردفقدعليهااألبناءتأديبينبغيمماثالثخصالإىلالنيبأشاروقد
:قالأنهوآلهعليهاهللاصلىعنه

،بيتهأهلوحبنبيكمحب:خصالثالثعلىأوالدكمأدبوا«
.)٤(»القرآنوقراءة

الولدوحق،الولدعلىالوالدحق،والبنوةاألبوةيفحقّانوهناك
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٠

رسولعنوردفقد،بينهمااألخالقيالتربويالتكافؤليجعل،الوالدعلى
:قال! !لدهوعلىالوالدحقعنسئلملاسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

يستسبوال،قبلهجيلسوال،يديهبنيميشيوال،بامسهيسميهال«
.)١(»له

يستبيحأنيريدأيبإن:لهقالرجالًأنوآلهعليهاهللاصلىوعنه
.)٢(»ألبيكومالكأنت«:وآلهعليهاهللاصلىفقال!مايل

إليهأشارتالوالدعلىللولدحقاًاإلسالموضعهذاقبالويف
صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن.املروياتعليهونصتالشريفةألحاديثا
،الكتابةويعلمهأمسهحيسن:ثالثةوالدهعلىالولدحقمن«:قالأنهسلم و

.)٣(»بلغإذاويزوجه

:قالأنهوآلهعليهاهللاصلىعنهوروي

.»أدبهوحيسن،موضعهوحيسنأمسهحيسنأنوالدهعلىالولدحق«

:أنه قالعليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

،أمسهوحتسني،لوالدتهاختياره:خصالثالثوالدهعلىللولدجتب«
.)٤(»تأديبهيفواملبالغة
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»١٨١...............................................................................»األرحاموصلةُ...الوالدينبر

فقدعليه السالمالصادقاإلمامقولاملقامهذايفالكلماتأنفسومن
.)١(»بوالديهبر،بولدهالرجلبر«:قالأنهعنهروي

العلمطلبأبرزهاومن،األمورملعايلبالتوجهولدهيأمرأنالربومن
بطلبأوالدكممروا«:قالأنهعليه السالمعلياإلمامعنوردفقد

.)٢(»العلم

آخرمسوغاًجيدأنإال؛واهلباتالعطايايفاألبناءمساواةلألبوينبغي
:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنوردفقد

الربيفبينكمتعدلواأنحتبونكما،النحليفأوالدكمبنيأعدلوا«
.)٣(»واللطف

:قالالسالمعليهعلياًاإلمامأنرويوقد

فقبلولدانلهرجالًسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولصربأ«
واسيتفهالّ:سلموصلى اهللا عليه وآلهفقالاآلخروتركأحدمها
.)٤(»بينهما

االعتداداليومحىتاألذهانعبابيفمتخراليتاجلاهليةاتخملفومن
درءعلى السالمعليهمالبيتأهلحدبوقد،بالبناتواالستهانةباألبناء

وردفقد،والبناتاألبناءمنلكلمبوضوعيةالنظرإىلوالدعوةالظاهرةهذه
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٢

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعن

.)١(»الغالياتاملؤنساتفإنالبناتتكرهواال«

:قالأنهوآلهعليهاهللاصلىوعنه

.)٢(»املباركاتاهزاتاملشفقاتهنالبنات«

:قالأنهوسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه

منوما،الذكورعلىمنهأرأفاإلناثعلىوتعاىلتباركاهللاإن«
يومتعاىلاهللاحهفرإالحرمةوبينهابينهامرأةعلىفرحةيدخلرجل

.)٣(»القيامة

أنهعليه السالمالصادقاإلمامعنرويمباالبابهذاختامكنيول
:قال

علىويثيبالنعيمعنيسألواهللا،حسناتوالبناتنعيمالبنون«
.)٤(»احلسنات

،النبويةاآلثارعليهاوحثتالشرعإليهاندبفقداألرحامصلةوأما
.لقدسيةااألحاديثوتناولتها

ربتقول،واألرضالسماءبنيمعلقةاألرحام«:األثريفوردوقد
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»١٨٣...............................................................................»األرحاموصلةُ...الوالدينبر

.»قطعينمنوأقطع،وصلينمنصل

تقابللفعلفعلاستجابةيفالوضعيةاآلثارتترتباألرحامصلةوعلى
وإبرامجهةمنالعبدعلىاهللامنتفضلالشأنهذايفوردوماالفعلردة

.والوئامواحملبةوالتزاورالتواصليفرحاماألبنياالجتماعيللعقد

صلى اهللا اهللارسولعنهاحتدثاألرحامصلةيفدنياحدودوهنالك
:قالأنهعنهرويمباسلم وعليه وآله

.)١(»بالسالمولوأرحامكمصلوا«

حتيةوهو،خريكلفاحتةوالسالم،الرحمبهيوصلماأدىنوهذا
.واألمانلدعةامظاهرمنومظهراإلسالم

:قالأنهعليه السالمالصادقحممدبنجعفراإلماموعن

كفالرحمبهتوصلماوأفضل،ماءمنبشربةولورمحكصل«
.)٢(»عنهااألذى

ماأقلعنيتحدثعليه السالمالصادقحممدبنجعفراإلماموجند
األذىكفوهوالرحمبهيوصلماأفضلعنيتحدثكماالرحمبهيوصل
.الشروروإماطة

.)٣(»رمحكصلسنةسر«:قالأنهوآلهعليهاهللاصلىاهللارسولوعن

 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ألخالقيةااملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٤

.عاممسريةءعناتتجشمأناألرحاملصلةاالنتدابأبلغمنوهذا

:قالأنهوسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه

.)١(»الرحمصلةثواباًاخلريلأعجإن«
:قالتأاليها السالمعالزهراءفاطمةالعاملنينساءسيدةوعن

.)٢(»للعددمنماةًاألرحامصلةاهللافرض«

أنسرهمن«:قالأنهعليه السالماحلسنياإلمامالشهداءسيدوعن
.)٣()رمحهفليصل،رزقهيفويزداد،جلهأيفينسأ

زمخاًاألرحاملصلةأعطىفقد،السالمعليهالباقرحممداإلمامأما
اجلانبعلىوالتأكيدالصفاتوجالئل،األعمالسنحماإفاضةيفعالياً

،الرحمصلةإىلالدفعيفالقمةبلغاحديثنييفوالنفسيواخللقياخللقي
:قالأنهرويفقدإليهاوالتوجه

،البلوىوتدفع،األموالوتنمي،األعمالتزكياألرحامصلة«-١
.)٤(»األجلمنوتنسئ،احلسابوتيسر

، ّالكفوتسمح،اخللقحتسناألرحامصلة(:سالمالعليهوقال-٢
.)٥()األجلمنوتنسئ،الرزقيفوتزيد،النفسوتطيب
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»١٨٥...............................................................................»األرحاموصلةُ...الوالدينبر

إىلأوحيمافأوردعليه السالماهلاديعلياإلماموموالناسيدناأما
:قال- السالمعليه- أنهرويفقدر،رمحهوصلمنجزاءيفموسى

: موسىقالالسالمعليهعمرانبنموسىوجلعزاهللاكلّمملا«
عليهوأهون؟أجلهيءأنسموسىيا:قال؟رمحهوصلمنجزاءما. .إهلي

.)١(»املوتسكرات

جذرياًذماًذُمتوقدالرحمقطيعةالرحمصلةيفامللحظهذاويقابل
،الرحمقطعمنمعنهاألحاديثوحذرت،اإلنساينالبيتأهلتراثيف

،اهللايفوااللتقاءاملشتركوالتعاوناملتبادلاحلبعلىالقائمةالصالتوإلغاء
:تعاىلاهللاقال،بذلكالعزيزالكتابيفجأناماوأول

MNOPQRSTUVWXY

Z[\]^_`L)٢(.

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوعن

.)٣(»رحمقاطعفيهمقومعلىترتلالاملالئكةإن«

:قالأنهعليه السالمعلياإلماماحملجلنيالغروقائدنياملتقإماموعن

إنذاروهذا.)٤(»األشرارأيدييفاألموالجعلتاألرحامقطعواإذا«
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٦

.شرارهمأيديإىلعنهماألموالرحيلمنالرحملقاطعي

منالرحمقطيعةعليه السالمالصادقحممدبنجعفراإلمامأعتربوقد
الرحمصلةبأنتقدممامع متساوقوهوواإلبادةناءبالفتعجلاليتالذنوب

:قالأنهعنهرويفقداألجلمنتنسئ

.)١(»الرحمقطيعةالفناءتعجلاليتالذنوب«

صدذلكويفاألرحاممنقطعكمنتصلأنالصلةأنواعوأرقى
صلى اهللارسولعنوردوقد،السوءلوازعوإرغام،للنفسومغالبةللهوى

:قالأنهسلم ووآلهاهللا عليه

.)٢(»قطعتكوإنرمحكتقطعال«

منقطعهمنوصلمنعليه السالمعليبناحلسنياإلماموصفوقد
:فقال،الناسأوصلبأنهاألرحام

.)٣(»قطعهمنوصلمنالناسأوصلإن«
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١٨٧

» والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

، الرفيعالوعيومسالك،بيلةالنوالسجايا،الكرميةاألخالقهناك
ختلفانعدهمما،الوضيعةوالعاداتالذميمةالصفاتيفهذايقابلماوهنالك

السنةإليهودعت،العظيمالقرانبهاضطلعالذياحلضاريالركبعن
واملزاياإنسانيةالالالصفاتتلكإىلودقيالذيهوالتربيةوسوء،الشريفة

.أخالقيةالال

كثريةاألخالقومساوئ، عنهاالبحثدتقوكثريةالقاألخوحماسن
،األصالةوفاقديالعقولناقصيلدىالعصرآفةعلىمنهااقتصرناأيضاً

منوازعفال،وغريوابدلواالذينواملغروريناجلهلةخطىعلىوالسائرين
عناحلديثاقتصرنا،سليمتفكريمنرادعوال،عقلمنمانعوال،ضمري
وصلفاعبثااألمةجسميفينخرممااتغالرتهذهالن،والعجبحلسدواالغيبة

هذهمكافحةعلىةمنصبالسالمعليهمالبيتأهلأحاديثوكانت،وطغيانا
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٨٨

تعليماتمعيتماشىتربوياتوجيهااألمةتوجيهبغية،الثالثاآلفات
وذيبواالنسجامالوحدةيفأنشودتهاملسلمللمجتمعوحيقق،اإلسالم
.السلوك

اإلنكارشدأتنكر،النفسيةالثقافةإىلواسبقها،حتضراَاألممقعرأإن
،الصاعدوالفكرالقوميللنهجاملضادةالتربيةيفمسؤولةالالالسقطاتتلك

سلم وصلى اهللا عليه وآلهالرسولااضطلعاليتالسماءبرسالةفكيف
يفالتهافتعناملسلمنسانباإلينأونوهمعليهم السالمالبيتأهلوأئمة
إنقاذيريدونوهم، الكرميةاحلرةاحلياةيفقدموالهلاقدمالعقيمةمزالق

يدأبونوهم،آخروالهلاأولالمتاهاتيفاالخنراطمنوصيانتهااألجيال
ومشوخهامبستواهالالرتفاعاإلنسانيةاألخالقبومضاتالنفستالقحعلى
والنظاموالكرامةالعزةحيثواالرتقاءالشموخإىلوهداألاحلضيضعن

.األمثلالتربوي

ومكافحتهاالثالثاالحنطاطظواهرالبحثسيلخصالضوءهذايف
:بإجياز

الغيبة-١

الشيءففاقد،األمةوإنقاذاتمعإصالحيفالسالحمنسالحوالغيبة
عنبالسوءارةاألمبنفسهيرأفالاآلخرينشؤونيفوالناظر،عطيهيال

.االنشغال بعيوا دون عيوب اآلخرين

إذ،فيهالعيوبتظهر و،الغيبظهريفيكرهمباأخاكتذكرأنوالغيبة
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١٨٩..............................................................»واحلسد والعجبالغيبة:الصفاتمساوئمن«

،الفعلوردالفعليفسواءاملرءفليست أوقات،منهاويقلع،عنهايتوبرمبا
يديبنيالطريقإلضاءةاملعاصيمنبهجياهرمباالفاسقاغتيابجيوزوقد
وفعلعملمماغيبته بأكثرجتوزوال،ذلكيفتمعا.

يفوقولهالزورتعمدو،عليهموالكذب،اآلخرينعلىاالفتراءأما
.الكبائرإحدىوهو،العظيمالبهتانمنفهو،حقهم

متثيليبتشبيهأعقبه،جازمصارمبأمرالعظيمالقرانالغيبةعنىوقد
.غيةوالبالالنفسيةالوجهتنيمنمبتكر

Mº»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ :تعاىلقال
ÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ

ÚÛÜÝÞßàáâãä!"#$%&
'()*+,-./0123456

789:;<=>?@ABCDL)١(.

ونظامأفضلحياةاجلمنالكربىالتوجيهاتاآليةهذهمجعتوقد
،ومنهنمنهمخرياًكانوافرمبا،والنساءالرجالىعلالسخريةفحرمت،أكمل

اسمعليهيطلقمماأولئككلواعتربتباأللقابوالتنابزاللمزوحرمت
.اإلميانبعداالسمبئسوهوالفسوق

أنمبثابةذلكوجعلت،دداًشمعنهاوتالغيبةإىلاآليةوجاءت
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٠

رسولعنوردوقد.اهةكربعدهاماكراهةوهي! !ميتاًأخيهحلماملرءيأكل
:فقال،االغتيابكفارةعنسئلوقدسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

.)١(»ذكرتهكلمااغتبتهملنتستغفر«

.)٢(»لهكفارةفأا،اهللافليستغفرأخاهأحدكماغتابإذا«:وقال

،عنهاوالنهيالغيبةذميفعليهم السالمالبيتأهلأحاديثتوتقاطر
صاحبهامناالنتقاليف،الطاعاتألحوالومغريةّ،لألعمالةًماحقوكوا

جيوزومن،الغيبةردوثواب،الغيبةمساعوحكم،امليزانيفاملغتابإىل
!!املفرداتهذهآخرإىلاغتيابه

:قالنهأسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن

:قلتف،بأظفارهموجوههمخيمشونقومعلىيباسريليلةمررت«
يفويقعونالناسيغتابونالذينهؤالء:فقال،؟هؤالءمن،جربائيليا

.)٣(أعراضهم

واعترب،والزناالغيبةبنيسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقارنوقد
بةيالغ:فقال،ذلكعللوقد،الغيبةمنأهونوالزنا،الزنامناشدالغيبة

،عليهاهللافيتوبيتوبمثيزينلالرج:قال،؟وكيف:قيل.الزنامنشدأ
.!!)٤(صاحبهلهيغفرحىتلهيغفرالالغيبةصاحبوان
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١٩١..............................................................»والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

.)١(»العاجزسالحالغيبة«عليه السالماملؤمننيأمرياعتربوقد

.لهسالحالمنسالحفهي،األعمالألبشعتعبريأوجزوهو

هعنداغتابلرجلعليه السالمنياحلساإلمامالشهداءسيدوقال
.)٢()الناركالبأدامفأا،الغيبةعنكف،هذايا(!!رجالً

يستغيبمنإنعليه السالمالصادقحممدبنجعفراإلمامعدوقد
،!!تدانتدينوكما،فيهعوقألخيهبئراًحفرومن،آخرسيستغيبهأحداً
،فيهافتقعحفرةألخيكحتفروال،فتغتبتغتبال«:السالمعليهفقال
.)٣(»تدانتدينكمافأنك

أن: العلياأخالقهوفضائل، السالمعليهالعابدينزيناإلمامنبلومن
ما:السالمعليهفقال، !مبتدعضالنكأإىلينسبكفالناإن:رجله لقال

حيثحقيأديتوال،حديثهإلينانقلتحيثالرجلجمالسةحقرعيت
واعلم. .الناركالبأدامفأاوالغيبةإياك!! علمهألستماأخيعنأبلغتين

مابقدريطلبهاإمنانهأاإلكثارعليهشهدالناسعيوبذكرمنأكثرمنأن
.)٤(»فيه

دينيفالغيبةإسراععنسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوحتدث
مدةوصيامصالةمناملستغيبعملتقبلعدموعن، فيهتفعلوما،املسلم
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٢

فيهحسناتوالكتابهإعطائهوعن،صاحبهلهيغفرنأإال،هادحدزمنية
يفأسرعالغيبة«:األول:أحاديثثالثةيفوذلكالناسباغتيابذهبتألا
.)١(»جوفهيفاألكلةمناملسلمالرجلدين

صيامهوالصالتهاهللايتقبلملمسلمةأومسلمااغتابمن«:الثاين
.)٢(»صاحبهلهيغفرأنإال،وليلةيوماًأربعني

كتابهإليهدفعيواهللايديبنييوقفالقيامةيومبأحدؤتىي«:والثالث
؟طاعيتفهاأرىالفاين!! كتايبهذاليساهلي:قوليف،حسناتهيرىفال

يؤتىمث،الناسباغتيابعملكذهب،ينسىواليغفلالربكإنلهفيقال
،إهلي ما هذا كتايب:لوقيف! !كثريةطاعاتفيهفريىكتابهإليهويدفعبآخر 

حسناتهفدفعتاغتابكفالناًنأل:فيقال له،فإين ما عملت هذه الطاعات
.)٣()إليك

بينهاوفرقالغيبةمعىنسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفسروقد
والغيبةإياك،ذرأبايا«رضي اهللا عنهذرأليبقالانهرويفقد،البهتانوبني
أخاكذكرك:قال؟بةيالغومااهللارسوليا:قلت.. .الزنامندشأالغيبةفان
إعلم:قال،؟بهيذكرالذيذاكفيهكانفاناهللارسوليا:قلتيكرهمبا
.)٤(»تهفقدفيهليسمباذكرتهوإذا،اغتبتهفقدفيههومباذكرتهإننكإ
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١٩٣..............................................................»والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

اهللارسولعندذكرواأم. .جدهعنأبيهعنبيشعبنعمرووعن
حىتيرحلوال،يطعمحىتيأكلال:فقالوارجالًصلى اهللا عليه وآله وسلم

رسوليا:فقالوا،اغتبتموهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبفقال،لهيرحل
.)١(»فيهمباأخاكذكرتإذاحسبك:قال،!فيهمباحدثناإمنا،اهللا

:القانهعليه السالمجعفربنموسىالكاظماإلماموعن

ذكرهومن،يغتبهملالناسعرفهممافيههومباخلفهمنرجالًذكرمن«
.)٢(»اغتابهالناسيعرفهوملفيههومباخلفهمن

ذكرهم رسول اهللا وملن،فسقهيفاملتجاهرللفاسقالغيبةجتوزنعم
الفاسق املعلن :أربعة ليست غيبتهم غيبة«:بقولهصلى اهللا عليه وآله وسلم

،وإن أسأت مل يغفر،إن أحسنت مل يشكر،واإلمام الكذّاب،بفسقه
عليهاالشاهرأميتعلىالطاعناجلماعةعنواخلارج،باألمهاتواملتفكهون

.)٣(»بسيفه

حيذرهحىتالفاجرتكسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأمروقد
ذرهحيحىتأهتكوه؟؟الفاجرذكرعنترعوونمىتحىت«:فقال،الناس
.)٤(»الناس

،عنهاالسمعوترتيه،الغيبةمساععنعليه السالماملؤمننيأمريىوقد
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٤

ذلكعلىعليه السالمالعابدينزينُ حفيدةوتبعه.

ابنهعندرجالًيغتابرجلإىلنظروقدعليه السالماملؤمننيأمريقال
إىلنظرأنهف؛هذامثلعنمسعكنزهبينيا«عليه السالماحلسناإلمام
.)١(»وعائكيففأفرغهوعائهيفماأخبث

حق:قالنهأعليه السالماحلسنيبنعلياإلمامالعابدينزينوعن
.)٢(»مساعهحيلالماومساع،الغيبةمساععنترتههالسمع

مناجلزيلالثوابذلكويف،املغتابعنيردهاأنالغيبةعملساوينبغي
شريفانحديثانتضمنهماوذلكواآلخرةالدنيايفاهللاخذلهفأن،تعاىلاهللا

.سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللالرسول

:عنهيروىفيماصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولقال

اهللارد،عنهفردهاجملسيففيهمسعهاغيبةيفأخيهعلىتطولمن«
.)٣(»واآلخرةالدنيايفالسوءمنبابألفعنه

فاستطاعاملسلمأخوهعندهاغتيبمن:قالانهعليهاهللاتصلووعنه
.)٤(»واآلخرةالدنيايفاهللاخذله،ينصرهفلمنصره

عليه علياإلمام الوصينيوسيدالبلغاءأمريبقولاملبحثهذاوخنتم
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١٩٥..............................................................»والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

.)١(»كاملغتابللغيبةالسامع«عنهيرويفيماالسالم

الحسد-٢

.»فقتلهبصاحبهأبد،أعدلهمااحلسداهللاقاتل«احلكماءأقوالسالفيف
،الضمريمعذب،النفسطربضم،نالعطضيقفاحلسود،واقعأمروهذا
ظاهرةعاجلالذيالسالمعليهعلياإلماماملؤمننيأمريعنأخذالقولوهذا

:فقال،القاتلةومؤشراا،النفسيةمؤثراايففيهاالقولوأفاض،احلسد

.)٢(»فقتلهبصاحبهبدا،أعدلهاماحلسددرهللا«

المنعلىوحاقد،لهذنبالمنعلىغاضبباهللاوالعياذواحلاسد
عاتبفهو،عليهاهللاأفضالعلىويسخط،أخيهنعمةزواليتمىن،بيديهأمر

،والغبطةاحلسدبنيوفرق،اهللابيدواألمور،القضاءعلىوواجد، القدرعلى
،اآلخرينةنعمبزوالإالصاحبهاعندحلّتنالةيمستعصعقدةاحلسد

النعممنأعطيماىيعطوان،لهحسددونألخيهمااملرءيتمىنأنوالغبطة
.»حيسدواليغبطاملؤمنإن«وردهلذا،املرتلةأواملقتنياتأواجلاهأو

-وجلعز-اهللاقالسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعناحلديثويف
صاد لقسمي الذي قسمت بني ،لنعميساخطاحلاسدإن:نبن عمراملوسى
.)٣(»عبادي
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٦

ظاهرةعند-سالمالعليه-علياألماماملؤمننيأمريوقفوقد
تكشف ،دقيقاً متأنياً يف عدة أحاديث مؤثّرةموقفاًاحلاسدينوعند،احلسد

علىالظاهرهذهوإفرازات،املريرةاحلسدونتائج،احلاسدزيفواقععن
ومثرة،األخالقيةجتاربهخالصةلذلكأعطىوقد،والسلوكواجلسدالروح
.األمةصالحإيفهجهود

.)١(»يسودالاحلسود«السالمعليهفقال

متساويةنظرةٍالناسإىلينظريدفالس،السيادةمنمانعةآفةاحلسدإذ
الظلمةمنوعاد،كاملةالسيادةعنهنفيتوحسدوظلمجنحفإذا،األبعاد

.القاسطني

.)٢(»احلسدالرذائلرأس«السالمعليهوقال

وهوالواهبهوفاهللا،اإلنسانيةللطبيعةمضادألنه،طبيعيأمروهذا
بشرها،األمراضومن،برأسهاالرذائلمنيحظذلكدحجومن،املعطي

.)٣(»األمراضشراحلسد«-السالمعليه- فعنه

واكبهاإذاأما،مطمئنةهادئةفسيحةأفاقيفتتعايشأنينبغيوالروح
.)٤(»الروححبساحلسد» السالمعليههعنف،سجنيففهي،احلسد
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١٩٧..............................................................»والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

شقاءحسدهمثرهتكونوان،واآلخرةالدنياخيسرأناحلاسدجينيهوما
.)١(»واألخرالدنياشقاءاحلاسدمثرة«:السالمعليهفعنه،واألخرىالدنيا

يرىأنعليه السالماملؤمننيأمريليهاإأشارعجيبةمفارقةوهنالك
أنيرىاحلاسد«:عليهاهللاصلواتفقال،عليهنعمةًأخيهنعمةزوالاحلاسد
.)٢(»عليهنعمةحيسدهنعمالنعمةزوال

،فيهيعقلضمريلهكانأن،الضمريتأنيبمنيلقىمااحلاسدوحسب
،اهلائمقلبهوحسبه،السيئاتمضاعف،احلسراتكثرييكونأنوحسبه
.)٣(»يلقىمااحلاسدحسب«السالمعليهفعنهالدائمونفسه،الالزموحزنه

.)٤(»السيئاتمضاعف،احلسراتكثرياحلسود«:السالمعليهوقال

،دائمنفس:احلاسدمنمبظلومأشبهظاملاًرأيتما»السالمعليهوقال
.)٥(»الزموحزن،هائموقلب

:قالأنهعليه السالمالصادقاإلمامعنرويماحلاسداعالماتومن
إذاتملقيو،غابإذايغتاب:عالماتثالثللحاسد:البنهلقمانقال«

.)٦(»باملصيبةويشمت،شهد
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................١٩٨

احلوائجقضاءيفبالتكتمسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأمروقد
استعينوا«:والههعلياهللاصلواتقالأنهفريوي،النعمةعلىاحلسدحذر
.)١(»حمسودنعمةذيكلفان،بالكتمانحوائجكمقضاءعلى

علىبالتأثرياحلسدعالقةعنالبيتأهلأئمةعناآلثاروحتدثت
احلسدإن«احلسدأصلهالكفروكون،بالكفراحلسدوعالقة،جهةمناإلميان
.)٢(»احلطبالنارتأكلكمااألميانليأكل

أنإياكم«:عنهيرويفيماعليه السالمالصادقفرجعاألماموقال
.)٣(»احلسدأصلهالكفرفان،ًبعضالبعضكمحيسد

كلهذلكيفحسبنا،ثارآمناحلسديفوردممافيضمنغيضوهذا

.)٤(]JKLMN[باالستعاذةأمراًتعاىلقوله

الُعجب-٣

اجلهلدليلوالفرائضالواجباتبأدائهأوبعملهأوبنفسهاملرءوإعجاب
االغترارولهامو،وللعجبلإلنسانفما،املستحكماحلمقومعيار،املركب

ماً وعلذاتاًلهمثقخيلملاهللاأنظننوم،اآلخرينعلىالتيهولهامو،قدممبا
خلقهيففلله،الطريقصوابعنوضل،التقديريفأخطأفقداًكيانو
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١٩٩..............................................................»والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

:قالأنهالسالمعليهعليماماإلفعن،بارواعتعظةٌذلكيفءوللمر،شؤون
.)١(»علمفهمومن،أبصرفهمون،رصبأأعتربمن«

ودواعيهأوالعهيعرف،بصرينفسهعلىوهو،خبريبشخصهواملرء
إىليوديالذياالعتبارويقابلهواالنتفاخوالتعايلالشموخعينيوالعجب

االعتباردوام«:قولهمعليه السالعلياألمامعنرويفقد،االستبصار
.)٢(»االزدجاريثمرو،االستبصارإىليؤدي

منأرجوحةيففيظل،هدىغريعلىوالسائر،غيهيفالسادرأماّ
سيكونوماكانماحبقيقةعارفغري،املصطنعوالزهو،الواهنالتفكري

ما«:عليه السالمعلياملؤمننيأمريقالولقد،احلاليفعليههووما،عليه
ذلكبنيوهو،قذرةجيفةخرهآو،مذرةنطفةوأوله،لعجباوأدمبنال

.)٣(»العذرةحيمل

،عنهرويوماوأثارهحكمهيفعليه السالماملؤمننيأمريأستقطبوقد
يعيهاأنقلّأحاديثذلكيفوله،العجبيفالعجيباالستفزازهذاظواهر
يفالسالمعليهعلياإلمامقال.بةالكاذاألوهاممنحبريفالغارقونهؤالء

:منها،احلياةمدىسائرةأمثالهيبل،األمثالجمرىجترىحكمعدة

.)٤(»األلبابوآفة،الصوابضداإلعجاب«-١
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األخالقيةاملثل: الفصل الثاني.................................................................................٢٠٠

.)١(»العجبمنأوحشوحدةال«-٢

.)٢(»لقالعيفسدالعجب«-٣

.)٣(»محقالعجب«-٤

.)٤(»االزديادمينعاإلعجاب«-٥

.)٥(»النقيصةيظهراإلعجاب«-٦

.)٦(»البغضاءبجالعمثرة«-٧

.)٧(»تعجبكحسنةمناهللاعندخريتسوؤكسيئة«-٨

.)٨(»عليكالساخطفيكثرنفسكعنترضىأنإياك«-٩

أمريبهأفاضمما،العجبذميفعليهوقفناممافيضمنغيضوهذا
عليهم البيتأهلأئمةههداعلىساروقد،عليه السالمعلياألماماملؤمنني
عليه الصادقاإلمامأوعليه السالمالباقراإلمامفعن.االجتاههذايفالسالم
منالشيءيسألينمنعباديمنإن:يقولوتعاىلتباركاهللاإن«:السالم
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٢٠١..............................................................»والعجبواحلسدالغيبة:الصفاتمساوئمن«

.)١(»عملهيعجبهاللكيعنهلكفأصرف،ألحبهطاعته

فرويالعجبتداخلهملناهلالكمنعليه السالمالصادقاألماموحيذر
.)٢(»هلكالعجبدخلهمن«:قالأنهعنه

فال،غريهمناخلريقليلويستكثر،نفسهمناخلرييستقلأنللمرءوينبغي
يفـقالهأنسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن،نفسهيفالعجبيساوره

.)٣(»نفسهمناخلريكثري تقلُّويس،غريهمناخلريقليل يستكثر«:- العاقلصفة

كثرينفسكمناستقلل«:قالأنهعليه السالمالباقراألماموعن
.)٤(»للعفووتعرضاً،نفسالعلىإزراًء،هللالطاعة

.)٥(»النفسمبعرفةالعجبسبيلسد«أيضاً- السالمعليه-وعنه

،قاًحالصراطعلىاملمركانأن«عليه السالمالصادقماماإلعن
منإستمكنتإذا:جلنودهــعليهاهللالعنةــإبليسقال«.»؟ملاذافالعجب

،عملهأستكثرإذا:منهمقبولغريفأنه،عملماأبالملثالثيفأدمبنا
.»العجبودخله،ذنبهونسي

اهللاواحلمدالنفوسآفةالعجبعناحلديثهينناملوجزامللخصوذا
.آخراًوأوالًتعاىل
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الثالثالفصل

ابلةاملتقُلاملث

.الطواغيتواستعالء. .الرسالة- ١

.العافيةوعوائد. .االبتالءظواهر- ٢

.الفرجوانتظار. .الدهرمكاره- ٣

اهللاذكرعنوالغفلة.الذنوبارتكاب- ٤
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٢٠٥

» الطواغيتستعالءاوالرسالة«

صلى حممداألعظملرسولامنابتداًء- الرساليةالبيتأهلمسريةيف
ظلويف-فرجهاهللاعجلاألمربصاحبوانتهاًءسلم واهللا عليه وآله

الطواغيتكان،وترصدبصٍرب األوضاعومعاجلتهموأناةحبكمةلألمةقيادم
البيتوأهلسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولمعإنساينالحضوريف

أنومنذ،النذيرالبشريبدوروقام.بالرسالةصدعأنمنذعليهم السالم
،للبشريةوقادة،لإلسالمومناراًلألمةعلماًعليهم السالمبيتهأهلنصب
األذىمنعليهجرىوما،خطوةخطوةاألعظمالرسولتتبعقريشفهاهي

النموذجسبيلعلىإالالسطورهذهتستوعبهالقدوالتشريدواالستفزاز
.أوذيتكماأو» أوذيتمثلمانيبأوذيما«:عليهاهللاصلواتقالحىت

علىقبلذيمنواملرسلنياألنبياءعلىجرىفيماالنظريلجنوحينما
وقعمالهوكميتلكواملنابذةواملقاطعةوالتسفيهوالتشريدالقتلمنأممهميد

مجعأنفمنذواإلحناحملنمنسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعلى
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تقابلةاملاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٠٦

أهلذا:هلبأبوصاح،بالتوحيدوأمرهموحذرهمفانذرهمقربنياألعشريته
.املسدسورةونزلتاجلمعفتفرق،لهمجعتناوملالكتباً؟حممديامجعتنا

وأدعي،أخرىتارةوالسحرتارةباجلنونفرمي،العظيمالقرآنونزل
،نابذوهوالنيبوقاطعوا،األولنيأساطريانهالقرآنعنوقالواشاعرأنهعليه

وبينللنيباملقاطعةيفالسوداءالصحيفةوكتبوا،هاشمبينشعبيفوحصروه
الفرثووضعوا،وأتباعهأوليائهمنباملستضعفنياألفاعيلوفعلوا،هاشم

:قال،مسعودأبنفعن. .الصالةيفوهو،ظهرهعلىوالسال

أبووالكعبةعنديصليسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولبينما«
:اهللالعنهجهلأبوفقال،باألمسجزورحنرتوقد،جلوسوأصحابهجهل
أشقىفأنبعثسجدإذاحممدكتفيعلىفيلقيهاجلزورسالإىليقومأيكم
السالكتفيهبنيوضععليهاهللاصلواتسجدفلما،بهوأتىفأخذهالقوم
منعةيلكانلو:فقلت،أنظرقائموأناساعةفضحكوا،والدمثوالفر

يرفعساجدوالنيبسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولظهرعنلطرحته
عنوطرحتهفجاءتعليه السالمفاطمةفأخربإنسانانطلقحىترأسه
.فسبتهمعليهمأقبلتمث،ظهره

فدعايديهرفعالصالةسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقضىفلما
صوتهالقوممسعفلما. .مراتثالث» يشبقرعليكاللهم«:وقال،عليهم
:قالأندعائهمنوكان.. .دعوتهوخافوا،الضحكعنهمذهبودعائه

عليفقال.»خلفبنوأميةوربيعةوشيبةوعتبةجهلبأيبعليكاللهم«
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٢٠٧.................................................................................»الطواغيتواستعالءالرسالة«

يومصرعىمساهمالذينرأيتباحلقحممداًبعثوالذي«:السالمعليه
.»بدر

أيببنعتبةنإليق،النجمسورةنزلتإذاحىتالبدايةكانتوهكذا
صلى اهللا عليه وآلهالنيبفقال،»!!النجمبربكفرت«:للنيبقالهلب

أيامبعدخرجمث»؟اهللاكالبمنكلبيأكلكأنختافأما«:سلمو
قبلمأسدصوتفسمعوامرتالًنزلوامث،قريشمنومجاعةأبيهمعللنجارة
بدعاءمأكولإين:هلمقالفإنه،عتبةزعاًفأشدهموكان،فزعوافعليهم
هلبوأبوبهوأحاطوامرتفعمكانيفلهوفرشواحولهفاجتمعوا! !حممد
دعوةمنابينعلىأخاففإين،الليلةهذهأعينوناقريشمعشريايقول
مافأفترسهعتبةإىلوصلأنإىلوجوههمتشمماألسدجاءفلما.حممد
.بينهم

قريشقررتأنبعدباهلجرةإالنيةضاملاالستفزازاتهذهانتهتوما
صلى اهللا اهللارسولعلىللهجومعربيةقبيلةكلأبطالمنبطلانتداب

وغادرفراشهيفوباتبنفسهعليه السالمعلياهفدف،بياتاًسلم وعليه وآله
.املنورةاملدينةإىلمهاجراًمكةالنيب

املؤمننيألمريعرضسلم ويه وآلهصلى اهللا علاهللالرسولعرضوما
الصحابةمرجعيةوقامتاألمةقيادةعنعزلفقدالسالمعليهعلياإلمام

يفاملسريةاحنرفتمث،كارهوهو،ومقتلهعثمانفتنةبعداألمرويلإذاحىت
ذلك كاناألوىلينابيعهإىلباإلسالمالعودةتهإرادوطبيعية،يفةثكلظال
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٠٨

كما،عائشةاملؤمننيأمبقيادةوالزبريطلحةانتقاضلهتأجنبشاقةعملية
فيمااملؤمننيأمريقالحىتهناكليسوهو،باخلالفةمعاويةطمعلهتنتجا

.»ومعاويةعلي :قيلحىتالدهرأنزلين«عنهىيرو

وخلعتاأليديرتندوالرؤوسفيهاسقطتطاحنةحربوبعد
العاصبنعمرواملضالنالضاالنناحلكماقاماألطرافوطارتاألكتاف

قدمعلىاخلوارجفتنةوقامت،اهللاحكمبغريفحكما،األشعريموسىوأبو
حقكلمة«:املؤمننيأمريقالكماوكانت،»هللاإالحكمال«:بشعاروساق

.القومنفوسيفاوتاليتالضروساحلربوكانت» باطلايراد

باألمرضتفلما«:فقالذلكالسالمعليه املؤمننيأمريصوروقد
.آخرونرقمو،أخرىسطتوق،طائفةنكثت

ومعاويةاخلوارجبقيادةالثالثيةاملؤامرةإىل املؤمننيبأمرياألمروانتهى
املؤمننيأمريوذهب،عليه السالماملؤمننيبأمرياملتربصاخلامسوالطابور

ومفكراً،عمالقاًقائداًبرحيلهاإلنسانيةوخسرتعدالتهوقتيلعظمتهشهيد
ورعاًوزاهداً،كرمياًحراًوعادالً،جمرباًوبطالً،رسالياًوعبقرياً،عاملياً

.متمرساً

املؤامراتحولهتكحيعليه السالماحلسناإلمامباألمرضإذاحىت
واجلواسيسنالعيومنسيالًعليهمعاويةوحشد،وصوببدحكلمن

بإقصاءالكبريةاملؤامرةإىلسالكةالطريقويهيئون،وسكناتهحركاتهيراقبون
أصحابعليهوجترأ،واحلكماألمةقيادةعنالطاعةاملفترضاإلمامهذا
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٢٠٩.................................................................................»الطواغيتواستعالءالرسالة«

صالتهسجادةسحبتو،باملغولفخذهعلىفضرب،واالنتهازيوناملطامع
أشرككماأشركت«:بالقولعليهومحلوااخلوارجيقتلهأنوكاد،حتتهمن

حىت،املدائنيفجراحاتهوداوىأصحابهفمنعه» حسنياقبلمنبوكأ
.البيتأهلوأعداءمعاويةبنيبالغصصحياتهانتهت

ومن،العباسينيمناجلوروخلفاءاألموينيملوكمنالطواغيتوكان
يتحينون،السالطنيوعاظمنكربىوطائفةواحلكّامالظلمةمنتبعهم

،تطهرياًوطهرهمالرجسهمنعاهللاأذهبالذينرينالطاهباألئمةالفرص
حجركلحتتأولياءهموتتبعوا،العظيمالقرآنبنصمودموأوجب

،األعناقوقطعت،األرزاقفحرموا،املستطريالشرموأحلقوا،ومدر
للغضاألساليبشىتلذلكوحشدوا،املمتلكاتوصودرتالبيوتوهدمت

إىلاملطافمانتهىحىت،بأشرافهمستخفافواالانةهواإل،مرتلتهممن
ناظربنيوالناس. .األفواهوكم،األصواتوخنق،والتشريدوالتعذيبالقتل

ماعلىغضباًومتحرق. .يءشاألمرمنيهمهالسبيلوعابرقلبهيفمستنكر
مصارعوكانت،واحلقالعدلمشاهدوتواري،الباطلاستعالءمنيشاهد

واملدينة،ىوبامخر،واجلوزجان،وفخ،والكوفة،الطفوفيفالبيتأهل
العدوانذاكعلىالطريقيفومعاملاالستفزازهذاعلىشواهد،املنورة

.املستدمي

تلكعلىصارخاًمنوذجاًميثلواألموينياهلامشينيبنيالصراعوكان
يفانسفيأبوفوقف،أدوارهاوترابطأسالكهاتشابكيفاملتعددةاألحابيل
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وحرواقريشغزواتيفسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوجه
،املؤمننيأمريحربيفالضاللرأسمعاويةوكان،وأحابيشهاوأحزاا
األمرانتزاعويف،لألمةقيادتهيفاملؤمننيأمريجماةيفاهللاسبيلعنوالصاد

عليه عليبناحلسنظلوماملالصابراإلماممن-والرشواتوالغدربالكيد-
.السالم

،اإلسالمريخاتيفجرميةأفظعإىلسبققدمعاويةبنيزيدوكان
أهلواستئصال،السالمعليهمااملؤمننيأمريبناحلسنيلإلمامبقتلهوذلك

احلسنياإلمام«كتابنايفكافةأبعادهأوضحنامبا،كربالءيفوأصحابهبيته
.احلضاريةالبيتأهلموسوعةنضم» الثوريالفكرعمالق

جعفراإلمامبانأوقد،مبدأيصراعأميةوبينالبيتأهلبنيوالصراع
سفيانأيبوآلحنن«:فقال،املتأصلةجذورهحقيقةعليه السالمالصادق
.»اهللاكذب:وقالوا،اهللاصدق:قلنااهللايفتعادينا

الصراعهذاأبعادورصقدثورتهيفعليه السالماحلسنياإلماموكان
وأبان،األموينيألراجيفاملؤشرةاللمحاتوضععندوذلك،حقيقتهعلى

منبأحرفوالعقائديالسياسيالتأريخسجله مماجماتهميفاملبدأصالبة
.أبرزهامنوكان،املوضوعيفاملهمةالتصرحياتمنحبملةوذلك،نور

.»برماًإالالظاملنيمعواحلياة،سعادةإالاملوتأرىالوإينأال«-١

.»العبيدإقرارلكمأقروال،الذليلإعطاءبيديأعطيكمالواهللا«-٢

،والذلةالسلةبنياثنتنيبنيركّزقدالدعيأبنالدعيوإنأال«-٣
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٢١١.................................................................................»الطواغيتواستعالءالرسالة«

.»واملؤمنونورسولهلناذلكاهللايأىب،الذلةمناوهيهات

ويف،الصالبةهذهظليفالمعليه الساحلسنياإلمامجمدواستطال
.منازعدونالضيمأىبفهو،املرالثباتهذاضوء

كيفالناسعلموالذيمجيعاًاألباةوسيد«:احلديدأيبأبنقال
أبوهو،الذلمعاحلياةعلىالسيوفظاللوحتت،العزمعاملوتخيتارون

.»السالمعليهاحلسنياهللاعبد

:جربانخليلجربانبغةالنايقولالسياقهذاويف

.»بدمائهالبشريةجمدسجليفكاحلسنيأجدمل«

اإلمامأحرزهالذيالنصرعنمتحدثاًاهلندحمررغانديمتا املهاونرى
أكونأناحلسنيمنتعلمت«:فيقول،بظالمتهمستقبلياًعليه السالماحلسني
.»أنتصرحىتمظلوماً

،ونسبياًتارخيياًذلكجذورعنالعقادحممودعباساألستاذنقّبوقد
:الشهداءأيبيففقال،األموينيعروبةفنفى

يكنملأميةنألوذلك،العربمنوال،قريشمنليسواأميةبينإن«
سنةعلى-،مشسعبدتبناهرومياًغالماًكانبل،مشسعبدلصلبياًابناً

تفرعتومنه،مشسعبدبنأميةومسي،بهفعرف-اجلاهليةيفالتبين
.»القرآنيفامللعونةالشجرة

لهتعصبوقد،يزيدوآلبيزيدكربالءيفألطفمعركةطوحتوقد
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قتلاحلسنيإن:وقالوا،احلسنيقتلةيفجنبهإىلفوقفوااملؤرخنيمنقوم
يزيدبيعةإن:غريهموقال،يزيدزمانهإمامعلىخرجألنه،جدهبسيف

وردهجماتهيفآخرعيلروقفبينما،لمسلمنيلوهللافيا! !شرعيةبيعة
:قالإذ.اجلاحظحبربنوعمرعثمانأبوومنهم،وضدهوصده

،سبايااهللارسولبناتهومحل،احلسنيمنيزيدأقترفهااليتاملنكرات«
تدل؛املشرفةللكعبةوهدمه،املدينةأهلافتهخوإ،بالعوداحلسنيثناياوقرعة

عنواخلروج،والنفاق،والبغضاء،واحلقد،والنصب،لغلظةواالقسوةعلى
.»ملعونفالفاسق،اإلميان

:فقالازاينتالتفالدينسعد؛ومشايعيهيزيدمناصريعلىردومن
صلى اهللا النيببيتأهلوأهانته،بهواستبشارهاحلسنيبقتليزيدرضاإن«

ةلعن؛إميانهيفبلشأنهيفنتوقفالنوحن،معناهتواترمماسلم وعليه وآله
.»وأعوانهأنصارهوعلىعليهاهللا

صلى اهللا اهللارسولقالهماىلعالضوءإلقاءاألمرمتابعةيفويكفينا
،حسيناأحبمناهللاأحب،حسنيمنوأنامينحسني«:سلموعليه وآله

.»األسباطمنسبطحسني

واملؤرخنيتابالكمنالظاملنيصرحتطوحوحدهاالشهادةوهذه
.قدرهحقاحلسنيقدرواماالذينالصغاروالطواغيت

املاءوإجراءباحلرثاحلسنيقربتتبعواالعباسبينمناألوباشأنإال
حاولوابل)احلسييناحلائر(فسميالقربإىليصلوملواستدارحارحىتعليه
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.ماهللافنكلّالشريفالقربنبش

ليمحىعليه السالماحلسنيقربعلىأجريملااءملأن«:الفداءأبوكرذ
منقبضةًقبضةويأخذ،القربعنيفتشفجعل،أسدبينمنإعرايبجاء،أثره

بأيب«:وقالفبكىالسالمعليهاحلسنيقربعلىوقعحىت،ويشمهاالتراب
:يقولأنشأمث»تربتكوأطيبأطيبككانماوأميأنت

 
 

  
 

يفاألثربعيد،واألعصارالسننيمدىشاخصاًمناراًاحلسنيقربوبقي
.اخللوديفاجلذورعريق،القلوب

مقاالًاملصرية)الطليعة(جملةيفالقادرعبدفاروقاملصرياألديبنشر
:فيهقال)وألوانأصوات(بعنوان

يعرفهحدأال،الباردتالصميفمعاويةوقرب،ارمزوحمجةاحلسنيقرب«
املرصعالشاهتاج..العاملثرواتتستلقيعليأقداموحتت،عليهدلّإذاإال

أنالطريقمنعطفعندوقفمنوعلىاألغنياءوثروات،واجلوهربالدر
.»يكونأينخيتار

زيارةيفقياسياًرقماًتشكلواليومأمساملالينيفعشراتحقوهذا
،شعبانمنوالنصف،رجبمنوالنصف،األربعنيذكرىيفاحلسنياإلمام
بل،األخرىواملناسباتوالعيدينعرفةوزيارة،اجلمعوليايل،القدروليايل

،للثوابطلباًاألقدامعلىسرياًزيارتهإىلالسالمعليهزيارتهتطورتلقد
السيمااهلائلةعداداأليفتصورالحدوجتاوزتاملشاةمنملالينيبلغتوقد
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.املأثورةاألربعنيزيارةيف

الكياننسفتقدكربالءطفيفالسالمعليهاحلسنيثورةأنواحلق
قذفاًالتاريخمبزبلةوأحلقوا،ماًمربقضاءهممحكعلىوقضت،نسفاًاألموي

.ورمياً

فالتصوبنيالصلة(كتابهيفالشيبيبمصطفىكاملالدكتورقال
:كربالءةرجمزعنيتحدثوهو)والتشيع

األحاديثمنالةحماطنهكل،تأثرياًالنفوسيفاحلسنيقتلثرأوقد«
:اإلسالمضحىيفأمنيأمحدمنهاذكراليت،النبوية

احلسن«:قالصلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبعنعمررواهما-١
.»واحلسني رحيانتاي

:سلموصلى اهللا عليه وآلهالنيبعناخلدريسعيدأبورواهما- ٢
.»اجلنةشباب أهلسيداواحلسنياحلسن«

احلسني«:صلى اهللا عليه وآله وسلمالنيبعنالترمذيرواهما- ٣
.»أحب حسيناًمناهللاأحب،منهوأنامين

،احلسنيأجلمنوالنفيسالغايلبذلواقدالبيتأهلأولياءوكان
عليهمفرضتحىتالطواغيتعصوريفداناًحووزرافاٍتبزيارتهوقاموا

احلبسعدا،العيونومسلت، اآلالفوقطعت،الضخمةاملاليةالضرائب
.والتغريبوالتشريد
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اهللا فرجهعجل-األمرغيبة صاحبزمنيفأنهىيرواالهذاويف
السفراءحدأيدعلىاألمرصاحبمنالرفيعالتوقيعصدرتالصغرى-
فأمتنع،الكاظميةيفقريشومقابراحلسييناحلائرزيارةعنينهالتضمنت

واجلوادموسىالكاظمنيوزيارةعليه السالماحلسنياإلمامزيارةمنالناس
أنعلمواشهروبعد،النهيهذايفالسببيعرفواأندونعليهما السالم

هذينزيارةليأيترجلكلعلىالقبضاءقبإلأمرقدالعباسياخلليفة
.الشريفنياملشهدين

علىأوشكوقد،اإلسالممعاملجددتقدالطفثورةتوكان
بينإىلاحلكموأنتقل،عاجالًسفيانأيبآلعلىقضتإاكما،ندراساإل

أهلورضانااهللارضا«:ليعلنعاشوراءيوماحلسنيوقفولقد،مروان
.»ينالصابرأجورفيوفينا،بالئهعلىنصرب،البيت

وعدم،الدنياعلىالبكالتيفمسئوللالأاتمعحقيقيةوصور
:فقالاهللابديناالعتداد

تدرماحيوطونه،ألسنتهمعلىلعقالدينو،الدنياعبيدالناس«
.»الديانونقلّبالبالءحمصوافإذا،معائشهم

قدعليه السالماحلسنيأنالرمسينياملؤرخنيبعضلدىيروىوما
وقدلهلصأالفموضوع،يزيدبيديدهبوضعالواقعلألمرخبالرضوتجاباس

منهفطلب،دمشقجامعيفاملنربعلىيعظكانحينمااجلوزيأبنسبطأحرج
:فقالعليه السالماحلسنيمصرعمنسيئاًيذكرأنمناحلاضربعض
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.املنربمننزلحىتبالبكاءوجيهش،يبكيصارمث

قتليفالقرارةصاحبوهي،عصرهيفةأمويالشامأناإلحراججهاوو
.عليه السالماحلسني

منالبيتأهلأولياءأصابماعليه السالمالباقراإلماموصفولقد
:فقال،ووالتهمعاويةأيامقبلمنائعفظوالعوالفجائاملظامل

وكل،الظنةعلىواألرجلاأليديوقطعت،بلدةبكلشيعتناوقتلت«
يزلملمث،دارههدمتأو،الهمبأوسجنإليناواالنقطاعحببنايذكرمن

.»زيادبناهللاعبيدزمانإىلويزداديشتدالبالء

،الطغاةجياون،صامدينئهموالعلىظلواالبيتأهلأولياءولكن
:عليه السالماملؤمننيأمريقالوقد،البالءعلىويصربون

وإن! !حباًإاللنايزدادواملإرباًإرباًبسيوفناقطعناهملوأولياءلناإن(
.)بغضاًإالزادواملااملصفىالعسلأطعمناهملوأعداءلنا

زيارةيفيرىجارعمشاأللسليمانكانأنهيروىماأطرفمنولعل
احلسنييزورفرآه،الناريفضاللةوكل،ضاللةبدعةوكل،بدعةاأاحلسني

صلى اهللا عليه وآلهالنيبرأىأنهملخصاًفقال!!ذلكعنفسألهالسالمعليه
وفاطمةرضي اهللا عنهاملؤمننيأموخدجيةعليه السالماملؤمننيوأمريسلم و
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:قالوا؟يريدونفأين:قلت،،الرؤيايفسلم وليه وآلهصلى اهللا عحممدبنت
بناحلسنيالشهيدبنالشهيدبكربالءظلماًاملقتولزيارةإىلبأمجعهمميضون

اهللامنأمانفيهاوإذاالسماءمنتساقطترقاعاًرأيتمث،السالمعليهماعلي
.اجلمعةليلةاحلسنيزوارعلىيتساقطتعاىل

ياواهللا،اجلنةمنالعلياالدرجةيفوشيعتهمإم،قوليهاتفاًمسعتمث
.جسديروحيتفارقحىتاملكانهذاأفارقالسليمان

بنعقبةعنوسوامهااألثريبناوالطربسيذكرفقدبدءعلىوعوداً
:قالأنهمسعان

إىلمكةومن،مكةإىلاملدينةمنالسالمعليهاحلسنيصحبت«
فو،مقتلهيومإىلالناسخماطباتهمجيعومسعت،قتلىتحأفارقهومل،العراق

يسريوهأنوال! !يزيدبيديدهيضعانهمنالناسبهيتذاكرماأعطاهممااهللا
.»املسلمنيثغورمنبثغر

:القائلهوواحلسنياملتهافتالزعمهذايصحوكيف

،ةوالذلالسلةبني،اثنتنيبنيركزقدالدعيبناالدعيوإنأال«
،طهرتوحجورواملؤمنونورسولهذلكلنااهللايأىب،الذلةمناوهيئات
.»الكراممصارععلىاللئامطاعةتؤثرأنمن،أبيةونفوس،محيةوأنوف

الذليلالضعيفذلكنفسههوالطاغياإلنسانهذاأنجندوهكذا
أوكماحلأوالسلطةمنحولهمباجازمافيعتقد؛يتعاىلقدولكنه،الواهن

أنمتناسياً،نفسهةارإدعنحىتعاجزوهو،قديرقادربأنهاألتباعأوالقوة
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فهذاباهللاإالقوةوالباهللاإالحولفال،تعاىلاهللابيدوالطولاحلول
ضربتإالاهللابتقوىأحديأمرينال«:يقولمروانبنامللكعبدالطاغوت

.»عنقه

منعنهعرففيمامعاويةمنعاىلتاهللاعلىاجلرأةهذهاستمرتوقد
كبشةأيبابنهذا«:بةعشبناملغريةعنهيرويهمباوالنبوةالنيبآلثارالقول
صلىحممدبذلكيريد،طمساًطمساًالأ.اليوميفمراتمخسبامسهينادي

.»وآلهعليهاهللا

منيعرفملمااإلسالميفأبتدعالذيمعاويةعلىبغريبذلكوليس
فكان،النساءوسجنالعيونومسل،األرزاقومنع،األعناققطعيفبلقذي
احلمقبنعمرووظلمهجورهمنهربحينماالطواغيتأربابهبهقلّدمما

فكتب،املوصلإىلالكوفةمنعليه السالماملؤمننيأمريصاحباخلزاعي
)شيدربنتآمنة(الصاحلةزوجتهعلىيقبضأنأبيهبنزيادإىلمعاوية
فيهوبقيت،السجنإىلمعاويةاوأمر،الشامفدخلت،الشامإىلاويبعث

رأسهقطعوامث،طعناتتسعوطعنوهباملوصلزوجهاعلىقبضواحىت
ماوحيفظالسجنيفزوجتهإىلبهيذهبأناحلرسيفأمرمعاويةإىلومحلوه

:التوق،صدرهاإىلفضمتهحجرهايفرأسهاحلرسيفوضع،تقول

غريهديةمنبهوسهالًفأهالً،قتيالًإيلًوأهديتموهطويالًعينغيبتموه«
.»مقليةوالقالية

:أقولماعينمعاويةبلغأللحرسيوقالت
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لكوعجل،ذنبكلكغفروال،اهلكمنكوأوحشولدكاهللاأيتم«
.»ياًتقبراًوقتلت،فرياًشيئاًجئتفلقد،بدمهمنكوطلب،نقمةمنالويل

ملكأنهااببسوأقذعوشتمهافأحضرهاملعاويةكالمهااحلرسيفأبلغ
وكلكمراٍعكلكم«سلموصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولقوليسمع

.»رعيتهعنمسئول

ةاملسؤوليبعبءتلقي،واملتحكمونالظاملونيعيهاالاليتاحلكمةوهذه
كلبل،راٍعالناسفكل،بهحبسوكل،والرعيةالراعيمهاطرفنيبني

هذهشؤونعنمسئولنفسهوهو،ويستطيعحيسنمابقدرراٍعاملسلمني
.الرعية

منأول-صلوات اهللا عليه-هوبل،الناسبنينسيباألمروهذا
.وااللتزاماتوالواجباتاحلقوقيفالنسبيةإىلأشار

حبيثضارياحلوالتطوراالجتماعيالتوازنعلىاحلفاظيتموبذلك
هذااستقامتوإذا،عليهاملفروضواجبهكلويؤدي،حدودهعندكليقف

تتكافئوبذلك،والتطورالتحضريفذروتهاإلنسايناتمعبلغاملوازين
واحلياةألمةباوالوصول،املناسباملوقعيفاملناسبالرجلويكون،الفرص

.املنشودالرقيذروةإىلالعامة

ألمبهيعبئونالفهمفقهواوإذا،ذلكيفقهونالوءالسحكامولكن
التسلطفحب،اعتباراًالناسلكرامةوال،وزناللعدليقيمونالحكام
االنفتاحبدلوالفطريةاالنفتاحوسبيل،مركزيهدفواجلاهواملال
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همفأيناإلسالميوالعاملالعريبالوطنيفاليومحىتالسائدهووالتواضع
أولئكوقليلسلموصلى اهللا عليه وآلهحممداإلنسانيةالرسولماتتعليمن

األحداثجمرياتإىلبعقلهمنظرواممن،الغفلةبعداملتيقظونالرجال
احلارثبناحلتوفاأبأنالتأريخحدثفقد،احلقإىلومالواالباطلفقارعوا

احلسنيتاللقسعدنابمعخرجا،اخلوارجمنومها،سعداًوأخاهاألنصاري
،بيتهوأهلاحلسنيأصحابوقتل،احملرممنالعاشركانفلماعليه السالم

إالحكمال(:نقولإنا:قاال،النصرةبطلبالسالمعليهاحلسنينداءومسعا
صلى اهللا عليه حممدنبينابنتبنااحلسنيوهذا،عصاهملنطاعةوال،هللا

احلالذاوهو،؟نقاتلهفكيف،مةالقيايومشفاعتهنرجووحنن،سلمووآله
،هئأعداعلىعليه السالماحلسنيمعبسيفهمافماال)معنيواللهناصرال

بالسعادةهلماختممث،آخرينوجرحامجعاًقتالحىتمنهقريباًيقاتالنوجعال
.واحدمكانيفاحلسنيمعفقتال،األبدية

،الطغيانمقارعةيفقىاألرالنموذجهمعليه السالماحلسنيوأصحاب
ووجوهالعربفرسانمنوهو،الصائديامةمثأبوفهذا،الدينوحرمات

قالعليه السالماحلسنيأنصارقتلكثرحينماعليهم السالمالبيتأهلأولياء
،منكاقتربواقدالقومهؤالءأرىإين،الفداءلكنفسياهللاعبدأبايا:لإلمام

صليتوقداهللاألقىأنّ وأحب،اهللاشاءإندونكأقتلحىتتقتلالواهللاوال
رأسه عليه السالماحلسنيفرفعقال،خلفكوقتهادناقداليتالصالةهذا

.وقتهاأولهذانعمالذاكريناملصلنيمنذكرت الصالة جعلك اهللا :وقال
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٢٢١.................................................................................»الطواغيتواستعالءالرسالة«

.شهيداًمضىحىتوبسالةبرجولةاحلسنييديبنيامةمثأبوقاتلوقد

عنوشذوذاًاملألوفعنخروجاًإالذلكيرونفالاحلكامغاةطأما
صنعماكوحسب،املثلذهيعترفونوال،القيمذهيبالونفال،القاعدة
وهو،البساميالشاعرقالهـ٢٣٦سنةعليه السالماحلسنيبقرباملتوكل

:البغداديبسامبنحممد
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

جعفراإلمامسممناحدعليهجيرأملماعلىالعباسيونأقدموهكذا
وقتلعليه السالمجعفربنموسىاألماموسجنعليه السالمالصادق

اجلوادحممداإلمامولدهوسمعليه السالمالرضاموسىبنعليماماإل
احلسناإلمامبقتلوالتعجيلعليه السالماهلاديعليباإلمامواالستهانة
عجل اهللا تعاىل فرجه الشريفاملنتظراإلمامدارعلىواهلجومالعسكري

.عملواماآخرإىلنسائهوسجن

بنعليبناحلسنيوقائدها)فخ(رةجمزهواقترفوهماأهممنوكان
اإلمامقالحىتعليه السالماملؤمننيأمريبنالسبطاحلسنبناملثىناحلسن
.»فخمنأعظممصرعالطفبعدلنايكنمل«:عليه السالماجلوادحممد

:- عليهاهللارضوان- فخصاحبعنجعفربنموسىاإلماموقال
ما،املنكرعنناهياً،باملعروفآمراًقواماًصواماًصاحلاًمسلماًواهللامضى«
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٢

.»مثلهبيتهأهليفكان

العباسياخلليفةتوعدوأصحابهبيتهوأهلهوفخشهيدقتلوحينما
إنه:وقالعليه السالمجعفربنموسىالكاظماإلماماملهديبنموسى

اإلمامعنالقاضييوسفأبوفدافع،البيتهذاأهليفالوصيةصاحب
باخلربيقطنيبنعليوكتباهلاديموسىغضبسكنحىتاملغلظةباألميان

فأطلعهمشيعتهوبعضبيتهأهلاإلمامفجمععليه السالمالكاظماإلمامإىل
شخصكتباعدأنعليكنشري:فقالوا؟ذاتشريونما«:وقالاخلربعلى
.»وغشمهوعاديتهشرهيؤمنالفإنهاجلبارهذاعن

:ومتثلالسالمعليهماماإلفتبسم
 

 

 
 

املهديبنموسىوتمبإالالعراقمنكتابأوليردالأنه:قالمث
أنتممثلماحلقوإنه،هذايومهيفمات؛القربهذاوحرمة:قالمث،وهالكه
.»تنطقون

الناسأشدكانالعباسياملتوكلأناملؤرخنيبنياإلمجاعيقومويكاد
هصنعبعدماعليه السالماهلاديعليباإلمامصنعفيماالطاهريناألئمةعلى
.الشهداءسيدحبرم

:املتوكلحاجبةارزرقالفقد

ميشيأنفأمرعليه السالماهلاديحممدبنعلييهنيأناملتوكلأراد«
،راكبونوهمالدولةجالوروالوزراءبالقوادحاشدموكبيفقدميهعلى
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أنبدال:قال،قالهوسوءعليكشناعةهذايففإن،تفعلال:لهفقلت
يظنالحىتواإلشرافالقوادميشيانفأمربدوالكانفإن:قلت؛افعل

عليه اإلماممشىفلما.»بنصيحيتفأخذ! !غريكدونذاقصدتهأنكالناس
فلقيته،شديداًعرقاًعرق،ارةاحلرشديدقائضاًالوقتوكانالسالم

ويقصد-عمكأبنإن:لهوقلت،مبنديلوجههومسحت،وأجلسته
عنكيهاًإفقال،قلبكيفعليهجتدفال،غريكدونذايردكمل- املتوكل

MMNOPQRSTUVL)منهمسعتفلما.)١
وكانبييتيفيعملرجالًاحدثت؛مرتيلإىلمنهوانصرفتاملقالةهذه

مجيعهيئقال؛هاا:قلت،نصيحيتفامسع:لكأقول:يلفقال.يتشيع
،أيامثالثةبعديقتلأوسيموتاملتوكلفإن،متتلكمامجيعوأخزنأمورك

:قلتمث.يتبيمنتهدوطرعليهفغضبت

أثقمنعندوأودعتهاأموايلكلفجمعت،باحلزمأخذتلوضرينما
.بهعتديشيئابييتيفتركأومل،ذلكففعلتم

فتشيعت،ومايلأناوسلمت،املتوكلقتلحىتأيامثالثةمضتوما
.عليهاهللاصلواتاهلاديحممدبنعليومواليسيديخدمةولزمت

وكانباإلماماالستخفافنتيجةكانتالطغاةأيعاديفالكرامةهذه
،العسكرياحلسنماإلماوولدهاهلاديعلياإلمامأستدعىقداملتوكل

فقد،مااستهانة)الصعاليكخان(وأنزهلما،اجلربيةاإلقامةيفووضعهما
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احلسنأيبعلىدخلت«:قال،سعيدبنصاحلعناإلرشاديفاملفيدروي
األموركليف؛فداكجعلتلهفقلت)رأىمنسر(إىلورودهيوماهلادي
خان«األشنعاخلانهذاأنزلوكحىتبكوالتقصرينوركإطفاءأرادوا

:اإلمامفقال» الصعاليك

وأار،أنيقاتبروضاتفإذا،بيدهأومأمث» ؟سعيدابنياأنتهاهنا«
فحاراملكنوناللؤلؤكأموولدان،عطراتخرياتفيهاوجناتجاريات
خانيفلسنا،سعيدابنيالنافهذاكناحيث«:يلفقال،تعجيبوكثربصري

.»الصعاليك

علىأجرىالطواغيتكبتأرادإذاتعاىلاهللافإنهذايفعجبوال
)النقاشيوسف(ـلجرىممابأعجبهذاوليساإلهليةكرامتهأوليائهيدي
عليه اهلاديعلياإلماملبيتجماوراًوكان،الصنائعأهلمنرجلوهو

يا:وقال،اخلوفمنيرتعديوماًفجاءه؛جملسهوحيضرسامراءيفالسالم
موسىإيلّبعث:قال؟اخلربما:اإلماملهفقال،خرياًبأهليأوصيك،سيدي

،نصفنيبيديفأنكسر،ألنقشهبفص-املتوكلرجالأحد- بغابن
،سوطألفيضربينأويقتلينفسوفذلكوعلمجاءفإذا،غداًوموعده

.»خرياًإاليكونفماغدإىلمرتلكإىلأمِض«:اإلمامفقال

خائفاًماماإلعلىفأقبلالفصيلتمسموسىرسولجاءالغدويف
،خرياًإالترىفماإليهامِض:قال؟لهأقولفماذارسولهجاءينقد:وقال

يلجاريتنيإن:يلقالسيدييا:يقولوهوضاحكاًعادمثيونسفمضى
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ناوأ،متساويتنينصفنيجتعلهأنعلىتقدرفهل،الفصهذاعلىاختصمتا
وقال،ذلكعلىاهللاومحدعليه السالماإلمامفسر.؟تغنيكمكافأةأكافئك

كيفوأنظرأمرهأتأملحىتأمهلينلهقلت:قال» ؟لهقلتيٍءشوأي«:له
.!!ذلكيفعأصن

إسحاقبنيعقوبالسكيتألبنجرىمااملتوكلطغيانمنوكان
أيهما:املتوكللهفقال،املتوكلألبينمؤدباًالسكيتابنوكان،يديهعلى

فاستشاط؟واحلسنياحلسنأم- واملؤيداملعتزيعين-هذانأبنايإليكأحب
عليه طالبأيببنعليخادمقنرباًإنواهللا:لهوقال،غضباًالسكيتأبن

! !قفاهمنلسانهسلوالألتراكاملتوكلفقال؟أبنيكومنمنكخريالسالم
.هـ٢٤٤عامرجبمنمساخلايففمات،ذلكففعلوا

جعفربنموسىاإلمامسجنوقد،الكبارالطواغيتمنالرشيدوكان
منيومعينينقضيلنإنه«:السجنمناإلمامإليهفكتب،متطاولةسنني
ليسيومإىلمجيعاًضيفنحىت،الرخاءمنيوممعهعنكأنقضىإال،البالء

.»انقضاءله

،الرواياتمنوسيل،املأثورمنثارآ،مةالظلوإنذارالطغاةحتذيرويف
.التصريحمنأبلغهياليتالكنايةوا،الصارمالتشديدفيها

:أوردمهااألحداثآالفمنفعليانحدثانوهناك

،املنصورإكباتبهأرادوقدعليه السالمالصادقاإلمامعن:األول
،عليهدخلإلماماأنرويفقد،وجربوتهشأنهمنوالغض،تعاليهوإذالل
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٦

اهللاعبدأبايا:لإلمامفقالأخرىبعدمرةوجههعنالذبابيذبواملنصور
فأفحم» اجلبارينبهليذل«:السالمعليهفقال؟الذباباهللاخلقيءشألي

.املنصور

عنوالبحثالعظةبالتماسآخرحنيبنيالطغاةيتظاهر:الثاين
،املغلّفوالنفاقالظاهرالرياءولكنهيءشيفهذامنوليسوا،اخلالص

يائسةحماوالتفتلك،منهميقرمأوعنهمالناسخيدعمماهذاوليس
منالتوجهمنالنوعوهذا،غمارواالاألغرارعلىإالختفىالمفضوحة

كثريةومناذجهوالدينالدنياسننعلىاملكشوفاالجتراءمنالناسمراءاة
عدةالثوريلسفيانالرشيدنهروتدعاءاسأبرزهاومن،حتصىالتكاد

ويتمثل،واحدآنيفمزدوجهدفولكنهكذلكاألمروليسملوعظتهمرات
قياداتوخلق،كاذبوجهمناالعتبارونشداناملوعظةبطلباهلدفهذا

بنهشامكانقبلهومن.األمةاستقطابيفالبيتأهلتيارضدتقفرمسية
،عظين:لهوقال،اليماينطاووسعلىأرسلقدف،بذلكيتظاهرامللكعبد
:يقولطالبأيببنعلياملؤمننيأمريمسعت«:طاووسفقال

يعدلالأمريكلتلدغكالبغالوعقاربكالتاللحياتجهنميفإن«
.»رعيتهيف

.؟النذيرهذانفعفهل

علىالعباسينيوايلالرخجيالفرجبنعمرالصغارالطواغيتومن
منبكلفنكّل،الفواطموعلىهاشمبينعلىضيقوقداملعتصمأياماملدينة
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٢٢٧.................................................................................»الطواغيتءواستعالالرسالة«

يربأهلالناسحتاشىحىتفقريهمعلىيعطفأوعائلهميساعدأو،م
وقدموهغريهعلىهثروآفالعباسينيهذابعملهأرضىوقدذلكجراءالبيت
أو،الكتابمنالوزراءمنصبيفوعادبغداديفيوأستدعسواهمنعلى

هذاأرادوقد،العباسيالبالطمديركانانهوالصحيح،الوزراءمنالكتاب
تزعمشيعتكإن:لهفقالالسالمعليهاجلواداإلمامرجحيإنالصغريالطاغية

اإلمامفقال-دجلةشاطئعلىوكان-دجلةماءوزنمثاقيلتعلمأنك
منبعوضةإىلذلكمعليفوضأنتعاىلاهللايقدر:عليه السالماجلواد

عليهاجلواداإلمامفقال.يقدرنعم:الفرجبنعمرفقال؟الأمهخلق
.»خلقهأكثرمنوبعوضةمناهللاعلىأكرمأنا«:السالم

الوهماإلسالمباسماحلاكمنيهؤالءمعينتهييكادالالطغاةوحديث
وحيجم،لوائهمغمنحيدألنه،لهويكيدونبلأمسهإالاإلسالممنيعرفون

الرافهةاحلياةيفوانتجعوا،احملمديةالرسالةوجهيفوقفوالقد،صالحياممن
،وذويهأهلهعلىباالنقضاضالرسالةصاحبمنوانتقموا،اإلسالمباسم

.الطواغيتنآشوهكذا،ومدرحجركلحتتأتباعهمومالحقة

أهلثقاتمنوكان،جمليبناهللانصرالشيخقال:خلكانبناقال
أمرييا:لهفقلتعليه السالمطالبأيببنعلياملناميفرأيت:السنة

علىيتممث،آمنفهوسفيانأيبداردخلمنوتقولونمكةتفتحوناملؤمنني
بناأبياتمسعتأما:فقال؟متّا مالطفيومعليه السالماحلسنيولدك

! !استيقظتمثمنهأمسعها:فقال،ال:فقلت؟هذايف) بيصحيص(الصيفي
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٢٨

وأجهشفشهقالرؤيافذكرت،إيلّفخرجبيصحيصدارإىلفبادرت
كنتوإن،أحدإىلخطيأوفميمنخرجتكانتإنباهللاوحلف،بالبكاء
:وأنشدينهذهليليتيفنظمتها
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

.يتجربونوالطغاةيصفحونالبيتفأهلكانوهكذا

سفكيفاآلثاممنهفعلووما،الشهداءسيدمبصرعتتعلقهذهوالرؤيا
كربالءءشهدامبصارعمرقدقتهبنسليمانوكان،حرمتهوانتهاك،دمه

:بقولهاحلسنياإلمامرثىمنأولفكان
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

وهو،عروشهمدوهالطغاةكيانزلزلقدالسالمعليهاحلسنيولكن
:الظلماتوراءالقابعونوهماألجيالمدىخملداًالباقي
 

 

 
 

:قالمسلمبنحممدعنالزياراتكامليفيهوقولبناىرو

عليهاحلسنيقرببزيارةشيعتنامروا«:السالمعليهالباقراإلمامقال
وإتيانه،السوءمدافعويدفع،العمريفوميدالرزقيفيزيدإتيانهفإنالسالم

.اهللامنباإلمامةللحسنييقرمؤمنكلعلىمفترض
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٢٢٩

» العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

وقد،األسبابوكثرية،اجلوانبمتعددةالدنيااحلياةيفاالبتالءظواهر
القرآنأوضحوقد،والعافيةالنعمءواالبتالالبالءقباليفتعاىلاهللاجعل

:تعاىلبقولهاالبتالءحياةالعظيم

M01234567L)١(.

،الشاكرالاجلازعمنالصابرااهدومعرفةواالمتحانلالختباروذلك
تعاىلعدحىت،الصربومجيلالعملحسنمناإلنسانعليهمالكشفوذلك
قال،الصاحلالعملحاءيإستيفالعظيمبتالءاالمننوعاًواحلياةاملوتخلق

.)٢(M+,-./0123456L :تعاىل

للعفوأهالًكانملنوغفرعزاهللاأناالختباربعدصريحإحياءاآليةيف
:قالأنهعليه السالماملؤمننيأمريفعن.واملغفرة
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٠

أال،أجزلواجلزاءاملثوبةكانتأعظمواالختبارالبلوىكانتكلما«
اآلخرينإىلعليهاهللاصلواتآدملدنمناألولنيأختربسبحانهاهللاأنترون

بيتهفجعلها،عسمتوالتبصرال،تنفعوالتضرالبأحجارالعاملهذامن
...قياماًللناسجعلهالذياحلرام

ويبتليهم،ااهدبأنواعيتعبهمالشدائد،وبأنواععبادهخيترباهللاولكن
،يف نفوسهمللتذللوإسكانا،قلوممنللتكربأخراجاً،املكارهضروبب

:تعاىلاهللاقال.)١(»لعفوهالًذلأسباباً،فضلهإىلفتحاًأبواباًذلكوليجعل

M¬®¯°±²´³L)٢(.

،القرآنفلسفةإىلالسباقهوالسالمعليهعلياإلماماملؤمننيوأمري
والعناء،واملعافاةالبالءبنياملوازنةيفلعظمىااتضفااإلمنفيهماوبيان

ذلكعلىمرتباً،األعمالأحسنمناألداءسالمةيفلالمتحان،والرخاء
.باهللاوالعياذفيهخفقأملنجزاءوالعقاباالمتحانخيتارملنالثواب

جهلأنهالكشفةاخللقكشفقدتعاىلاهللاإنأال«:السالمعليهقال
أيهمليبلوهمولكن،ضمائرهمومكنونأسرارهممصوننمأخفوهما

.)٣(»بواًءوالعقابجزاءاًالثوابفيكونعمالًأحسن

،تعاىلاهللاقدرةملايثبتأناملؤمنعلىأناملؤمننيأمريحصرفقدولذا
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٢٣١................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

،تعاىلاهللاإىلاألموريكلبلكذلكبالفقريغتموال،مثالًبالغناءيفرحفال
.بالنارجيربالذيلذهباهوفإمنا

فإنوالبالءبالفقرتغتموالوالرخاءبالغناءتفرحال«:السالمعليهقال
.)١(»بالبالءجيرباملؤمنو،بالنارجيربالذهب

سبحانهربهعلىويغدحىتذنوبهحيصلتمبالبالءاملؤمنخصوقد
:بالقولننياملؤمأمريخصهلقدو.أمهولدتهكيومالذنوبمنمطهراًتعاىلو
.)٢(»األرضقرارإىلاملطرمنالنقياملؤمنإىلأسرعالبالءإن«

حكمهعنأفرغواو،هداهضوءيفالبيتأهلمناألئمةسارلقدو
:يقولعليه السالمالباقرفاألمام،نفسهامواعظهو

يقتلالأنهإالموته،بكلميوتو،بليهبكليبتلىاملؤمنإن«
.)٣(»نفسه

أشدإن«:قالأنهفريوىعليه السالمالصادقجعفرماماإلتبعهو
.)٤(»فاألمثلاألمثلمث،ميلوالذينمث،األنبياءابتالءالناس

يفالرجلمعافاةيكرهأنهعليه السالمالعابدينزيناإلمامأبانوقد
:قالأنهفريوى،فيهاحتلاملصائبدونالدنيا
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٢

.)١(»املصائبمنشيءيصيبهالوالدنيايفالرجليعاىفأنألكرهإين«

:قالالسالم أنهعليهالباقراإلماموعن

باهلديةأهلهالرجليتعاهدبالبالء كمااملؤمنليتعاهدوجلعزاهللاإن«
. )٢(»املريضالطبيبحيميكماالدنياميهحيو،الغيبةمن

:بالقولعليه السالمالكاظماإلماموموالناسيدناأفادوقد

أنوذلك،مصيبةوالرخاء،نعمةالبالءتعدواحىتمؤمننيتكونوالن«
.)٣(»الرخاءعندالغفلةمنأعظمالبالءعندالصرب

وما،النعمةمناملرءينالهمابنيالسالمعليهاملؤمننيأمريقارنوقد
نعمةالعبدينالال«:فقال،أجلهيفاحلالوكذلك،أخرىنقمةمنيفارقه

.»أجلهمنآخربفراقإالعمرهمنيوماًيستقبلوال،أخرىفراقبإال

وما،معطيااأصدقوما،احلكمةهذهأروعما؛املؤمننيأمرييااهللالك
عن تتحدثوهي،مقتبسلكلوجذوة،معتربلكلعربةفبها،أثرهاابعد

:جانبني

اإلطالقعلىالدنياتتمالإذ،أخرىوزوالالنعمتجددبيعىن:األول
،أخرىنعمةيفارقحىتومتواترةكثريةاهللاونعم،نعمةالعبديستقبلأنفما
مناحلالعلىفالبقاءحالعلىتبقىالالدنيااحلياةأنأخرىداللةذلكويف
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٢٣٣................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

.اخلاصةوحياتناالعامةحياتنايفمطردأمروذلك،احملال

فعمر،األثرعميقمستوىإىلالقاصرنظرييفيرتفع:الثايناجلانب
منيوماًبفراقإالحياتهمنيوماًيستقبلأنفما،معدودةأياماإلنسان

احلياةإىلويتطلع،القادمةاأليامينتظرأنجمبولبعادتهواإلنسان،أجله
أوعدةأومنفعةذيآخريوميففكرإاليومعليهيأيتوال،املستقبلية
،آجالناننتظرإمنااملناخهذامثليفاألننالكارثةتتجلىوذا،مصلحة

يبلىالدهروهكذا. .أيامنارتصديعونستد،أعمارناانقضاءونستعجل
.لهانقضاءالالذياليومذلكعلىنطلحىت،البعيدويقرباجلديد

:قالأنهالعسكرياحلسناإلمامعنوورد

.)١(»احتيطنعمةفيهاوهللاإالبليةمنما«

بليةكلضمنوجلعزاهللاجعلإذالكالمغررمنديثاحلوهذا
رسولعنوردولقد،اهللامنورمحةحتنناالبليةبتلكحتيطةباطننعمةظاهره

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

والأذىوالحزنوالهموالوصبوالنصبمناملسلميصيبما«
.)٢(»اياهخطمنااهللاحطّإال.. .الشوكةحىتمغ

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسوللسانعلىاحلسنالوعدمنوهنالك
:قالأنهسلم و
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٤

،الشربعبدهأرادوإذا،الدنيايفالعقوبةلهعجلاخلريبعبدهاهللاأرادإذا«
.»القيامةيومبهيواىفحىتبذنبهعنهأمسك

االبتالءمنالوجههذاالسالمعليهالصادقجعفرماماإلترجموقد
أرادإذانقمةالنعمةيتبعانهوذلكاملعاصيويرتكبالعبديذنبعندماوأثره

يروي،استدراجاًبنعمةتبعهالشربهأرادوإذابنقمةتبعهأذنبفإذا،اخلريبه
:قالالسالمعليهأنه

وإذا،االستغفارويذكرهبنقمةتبعهذنباًفأذنبخرياًبعبداهللاأرادإذا«
ويتمادىاالستغفارينسيهبنعمةتبعهذنباًفأذنبشراًبعبدوجلعزاهللاأراد

M\]^_`abوجلعزاهللاقولوهوبه

cL)٢(»املعاصيعندبالنعم،)١(.

أنأمرهكانإذاوتعاىلتباركاهللاأن«:قالانهالباقرحممداإلماموعن
يفعلملفإن،فباحلاجةليفعملفإنبالسقمأبتالهذنبعندهولهعبداًيكرم
أصححسنةعندهولهعبداًيهنيأنأمرهمنكانوإذا،املوتعندعليهشدد
.)٣(»املوتعليههونيفعلملنإف،معيشتهيفعليهوسعيفعلملفإن،بدنه

البالءوإن،احلقيقةذهعليه السالمالصادقجعفراإلمامصرحوقد
قالأنهفريوى. .تاًغبالبالءيغتوأنهمبتلىناملؤموأن،باملؤمنموكلُ
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٢٣٥................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

ياوإياكموإنا،اًتغبالبالءهتغعبداًأحبإذااهللاإن«:الصرييفغديروعنده
.)١(»ومنسيبهلنصبحسدير

:قالأنهيروىمباعليه السالمالصادقاإلماموكرر

منخيرجفال،صباًالبالءعليهصبعبداًأحبأو،قوماًاهللاأحبإذا«
.)٢(»غميفوقعإالغم

لذنوبمتحيصاًواالبتالءاحملنةعدقدالسالمعليهاملؤمننيأمريوكان
احلمد«:قالانهفريوى،الثوابويستحقوا،الطاعاتلتسلم،الدنيايفهئأوليا

،طاعتهمالتسلممبحنتهمالدنيايفشيعتناذنوبمتحيصجعلالذيهللا
.)٣(»ثوااليهاعويستحقوا

الدنيايفوالعقوبةاالبتالءأصحابالسالمعليهاملؤمننيأمريبشروقد
:قالأنهفريوىالقيامةيومالعقابمنبنجام

وأجودوأجمدأعلماهللاكانإالالدنياهذهيفمؤمناًعبداًاهللاعاقبما«
.)٤(»القيامةيومعقابهيفيعودأنمنوأكرم

أحاديثعدةاملؤمنابتالءمقاميفالسالمعليهالباقرمدحمولإلمام
فروياملرءإميانحبسبذلكوزيادةلإلمياناإلميانإضافةيفعاليةدرجةمتثل
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٦

.)١(»معيشتهيفضيقاًأزدادإمياناًالعبدأزدادكلما«:قالأنه

.)٢(»دينهقدرعلىالدنيايفاملؤمنيبتلىإمنا«:-السالمعليه-وقوله

ىيبتلإمنا(عليه السالمعليكتابيفعليه السالمالصادقاإلماموعن
،بالؤهأشتدعملهوحسندينهصحفمن،احلسنةأعمالهقدرعلىاملؤمن
ومن،لكافرعقوبةوال،ملؤمنثواباًالدنياجيعلملوجلعزاهللاإنوذلك

.)٣()بالؤهقلًعملهوضعف،دينهسخف

اهللاعنداملبتلىالعبدمرتلةبيانيفعليه السالمادقالصاإلماموعن
:أقوالهمنحديثنييفتعاىل

أما:خصلتنيبإحدىإاليناهلافمااهللاعندمرتلةللعبدليكونأنه«- ١
.)٤(»جسدهيفببليةأومالهبذهاب

.)٥(»جسدهيفباالبتالءإالعبديبلغهاالمرتلةاجلنةيفإن«-٢

تعاىلاهللاأوحىفيما«:قالأنهالسالمعليهالصادقلإلمامةروايويف
إمنافإين،املؤمنعبديمنإيلّأحبخلقاًخلقتما،السالمعليهموسىإىل

وأنا،لهخريهوملاعنهوأزوي،لهخريهوملاوأعافيه،لهخريهوملاتبليته
ولريض،مائينعوليشكربالئيعلىفليصرب،عبديعليهيصلحمباأعلم

 
 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٣٧................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

.)١(»عنديالصديقنييفأكتبه،بقضائي

ويف،قالأنه- عليه السالم-الصادقاإلمامعنرويماأطرفومن
.)٢(»عافيةالبالءمنكانالبالءمنالبالءأضيفإذا«:املقالفصلقوله

***

،العافيةعلىوالشكرالبالءمنالعافية. .والبالءاالبتالءقبالويف
مامولإل،أغناهفقدالعافيةبابعليهاهللافتحومن،والدنياالدينيففيةوالعا
منأمجللباسال«منها،السياقهذايفقصارحكمعدةالسالمعليهعلي

.)٣(»العافية

.)٤(»احلياةلذةتوجدبالعافية«:السالمعليهوقوله

.)٥(»النعمأهنئالعافية«:السالمعليهوقوله

ماماإلعنرويوما،العربوعظيم،احلكمومجيلقوالاألبليغومن
وإذا،نسيتوجدتإذا،خفيةنعمةالعافية«:قالانهعليه السالمالصادق
.)٦(»ذكرتفقدت

يقولأنعليهبالصالةسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولبركةومن
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املتقابلةثُلامل: الفصل الثالث..................................................................................٢٣٨

.)١(»العافيةمنباباًعليهاهللافتحمرةعليصلّىمن«:اهللارسول

منمثلهيسريماالعافيةتقسيميفالسالمعليهعلياإلماموعن
إالالصمتيفمنهاتسعة،أجزاءعشرةالعافية: قالأنهرويفقد،الركبان

.)٢(»السفهاءةسجمالتركيفوواحد،اهللابذكر

:فقالوالتقوىالعافيةطولبنيعليه السالمالصادقاإلمامقرنوقد

.)٣(»اهللافليلتقالعافيةطولسرهمن«

،العفومنهيطلبكما،العافيةاهللامنيطلبأنلإلنسانوينبغي
منشدةيفاإلنسانكانوإذا،وجلعزاهللامنإالمذمومالطلبيفواإلحلاح

.ذلكمناملعافاةاهللالأوليسفليصربالبالء

اهللالأيسرجلمسعوقدسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن
.)٤(»املعافاةفأساله،البالءاهللاسألت«:فقال! !الصرب

يؤتملفإنهاملعافاةاهللاسلوا«:قالأنهوسلموآلهعليهاهللاصلىوعنه
.)٥(»املعافاةمنخرياًاليقنيبعدأحداً

هوواليقني،اليقنيبعدجاءتإذأمريدانيهاالاملعافاةبخاصيةوهذه
مناهللاوعدهماعلىبصاحبهاتطلاليتالنعمةو،اهللامناألكربالفضل
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٢٣٩................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

.األبديوالنعيمباجلنةوالفوز،الرضوان

،اهللاعندمرضيةاإلنسانحيسبهامتاهاتيفبالسنناجلهليوقعوقد
صلى النيبأنرويفقدبالدعاءمنهيطلبفيمااهللارضابنظائريقيسهاوال

بناصليت:قال؟شأنكام:قالمريضعلىدخلسلم واهللا عليه وآله
أنتريدذنبعندكيلكانإناللهم:فقلت! !القارعةفقرأتاملغربصالة
.!!ترىكمافصرت،الدنيايفذلكفعجلاآلخرةيفبهتعذبين

الدنيايفآتناربنا:قلتأال،قلتبئسما«:عليهاهللاصلواتفقال
.)١(»أفاقىتحلهفدعا؟النارعذابوقناحسنةاآلخرةويفحسنة

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولوعن

.)٢(»العافيةلأيسأن منإليهأحبشيئاًاهللاسئلما«

رجلكتفعلىبضرعليه السالمالعابدينزيناإلمامأنذكروقد
.!!الصربأسألكإيناللهم:ويقولبالكعبةيطوف

.قلْ،البالءسألت:السالمعليهاإلمامقال

.)٣(»العافيةعلىوالشكر،العافيةأسألكإيناللهم«

كليتمناه،العائديةجليل،العبارةأنيق،الداللةعجيبحديثوهناك
وجلعزهللاإن«:قالعليه السالمالباقرحممداإلمامأنرويفقد،عبد
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٠

يفومييتهمعافيةيفويرزقهمعافيةيففيحيهمالبالءعنميضنضنائن
.)١(»عافيةيفاجلنةويسكنهم،عافيةيفويبعثهمعافية

موسىالكاظماإلمامأنيروىالذيالعظيمبالدعاءالبابهذاوخنتم
:بهفاهقدالسالمعليهجعفربن

،العافيةشكروأسألك،العافيةمجيلوأسألكالعافيةأسألكإيناللهم«
.)٢(»العافيةشكر شكروأسألك

* * *

منوالغموماهلمومغائلةلدفعالعافيةوسؤال،البالءمنجاريستوإمنا
اليتاآلفاتفمن،أخرىجهةمنواألعراضاألمراضمنوللشفاء،جهة

وتكدر،جفنهرقؤتاليتوالغمومتنتابهاليتاهلمومتلكاإلنسانعلىمتر
منواجعلين«:الدعاءيفوردهلذا،آالماًوليله،ليالًارهفتجعل،حياته

.»حصنكيفوالغموماهلمومطوارق

Mlmno :قولمناإلكثاروالغموماهلموملتلكوالدافع
pt s r qL)سبحانهاهللاقتصهملااستناداًوذلك)٣

M^_`abcde:تعاىلقال،السالمعليهيونسنبأمن
fghijklmnop s  r  q
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٢٤١................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

tuvwxyz{|}
�~L)١(.

منومهاونفسياًبدنياًالعامةالصحةعلىيؤثرممااهلمومثلهلغماوهذا
املآسيمنحياتناحتململانيةضاملوإفرازاتهالقائمةالعصرمشكالت

:سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنوردفقدواالبتالءاتوالكوارث
» اهلرمنصفاهلم«:السالمعليهاملؤمننيأمريوقال» بدنهسقممههكثرمن«

فذو اهلموم قد يطوي صفحة ،وهذا القول على جانٍب أصيل من األمهية
وصفحة الشيخوخة ،وصفحة الكهولة إىل الشيخوخة،الشباب إىل الكهولة

وكون اهلم نصف اهلرم تعبري عن انقضاضه علة نضارة اإلنسان ،إىل اهلرم
.وشبابه

:قالأنهسالمعليه الجعفربنموسىالكاظماإلمامعنوردوقد

.»اهلرمتورثاهلمكثرة«

،السابقاملؤمننيأمريهدجلقولحتريرعليهاهللاسالممنهاإلفاضةوهذه
.اهلمومكثرةمناملؤمننياهللاأعاذ

بهوتتالشىاخلطايابهففّخيذيالالبالءمنفهياألمراضوأما
اهللا عليه وآلهصلىاألعظمالرسولعنوردفقد،تعاىلاهللابفضلالذنوب

. )٢()الشجرورقيتحاتكماخطاياهحاتتاملريض(:قالأنهسلم و
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٢

وال،مؤمنةوالمؤمنميرضال«:- وآلهعليهاهللاصلى- وعنه
.)١(»خطيئتهبهاهللاحطّإال،مسلمةوالمسلم

:عليه السالمالصادقاإلمامولدهأوعليه السالمالباقراإلماموعن
.)٢(»سنةعبادةمنأجراًوأعظمأفضلعوجأومرضمنليلةسهر«

اهللاأوحىاملؤمنمرضإذا«:قالأنهالسالمعليهالكاظمماماإلوعن
.»تكتبالالشمالصاحبإىلوجلعز

:قالأنهاهللارسولعنوري

أوبدنهيفمصيبةعباديمنعبدإىلوجهتإذا:وجلعزاهللاقال«
لهأنصبأنالقيامةيوممنهاستحييتمجيل) بـ(ذلكأستقبلمثولدهأوماله

.»ديواناًلهأنشرأوميزاناً

علىالوالدمناملرءعلىأشفقوهوبالعبادرءوفتعاىلاهللاألنوذلك
البدنيف:كثريةالدنياومصائب،مامبصيبةعبادهمنعبداًأبتلىمافإذا،ولده
العميمبلطفهتعاىلفاهللاذلكوسوىرتلةاملويفاجلاهويفالولدويفاملالويف

.للمسائلةديواناًلهينشروال،اًميزانلهينصبفالعظيماًتعويضاًيعوضه

يفالفارسيسلمانعادسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبأنوروي
:لهفقالمرض

يكفروالثانية،إياكاهللاذكراألوىل:خصالثالثهذامرضكيفإن«
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٢٤٣................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

.»وتعافتشفاهللافأدع،دعوتكتستجابوالثالثة،خطاياكعنكاهللا

كثيفظلوهو،الدهرومكاره،العيشمنغصاتمناملرضإنوذلك
،اإلنسانفيهالضجرميتلك،القلبعلىالوطأةوثقيل،النفسعلىالكرب
غريوهو،سلمانعلىأفاضهمباالداءهذاألواءمنفيجزع،اآلالموتنتابه
.السببخبصوصالاللفظبعمومفالعربة،املسلمنيجلميعهوبل،بهخاص

:قالقدالصادقجعفراإلمامأنرويوقد

» ذكرتفقدتوإذا،نسيتوجدتإذا،خفيهنعمةالعافية«

اهللارسولفعنالشكوىوعدماملرضكتمانبالوصاياوردتوقد
:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآله

أبدلتهعوادهمنأحدإىليشكفلمثالثاًمرضنموجلعزاهللاقال«
وإن،لهذنبوالعافيتهعافيتهفإن،دمهمنخرياًودماًحلمهمنخرياًحلماً

.)١(»رمحيتإىلقبضتهقبضته

مابثعلىاإلنسانجبلإذ،نفسيةرياضةاملرضمنالشكوىوعدم
الربمرتبةبلغفقد،ذلككتمإذاأما،وحيسبهيشعرماوكشف،جيد

:الربكنوزمن«:قالأنهيروىمبااهللارسولذلكعنعبروقد،واإلنابة
.)٢(»والصدقة،واملرض،املصائبكتمان

الوجعكتمانإن:السالمعليهاملؤمننيأمريعليهانبهأخرىوناحية

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٤

أنهعنهرويفقد،هءشفااهللامنتوجبتعاىلهللاإالمنهالشكايةوعدم
اهللاعلىحقاًكان؛اهللاإىلوشكاالناسمنأيامثالثةوجعهكتممن«:قال
.)١(»منهيعافيهأن

بعرفانالناسأوىلفهم،األطباءعنإالّإليهومندوبحممودوالكتمان
وإمنا،الشكوىقبيلمنذلكوليس،العلةوتشخيص،الدواءلوصفالداء

عنرويفقد،لشفاءابغيةالتخصصألهلالضروريالعرضقبيلمنهو
:قالأنهعليه السالماملؤمننيأمري

.)٢(»بدنهخانمرضهاألطباءكتممن«

منىرقأمنللبدنخيانةبأنهاملرضاألطباءكتمانعنوالتعبري
.اخليانةأصنافمنجديدبصنفاملوحيةالتعبريات

عنهطبيبعجزدائهمكنونكتممن(:قالأنةالسالمعليةهوعن
.)٣()ئهشفا

اجلسمطبيعةمنإنوذلك،بالداءاإلمراضمنالسالمةعنيعربوقد
منلهعدأملاميرضإناملرءعلىاخلفيةاهللاآالءمننإو،ميرضأناإلنساين

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن.واألمراضالزمىنبأهلخاصةمرتلة
.)٤(»داًءبالسالمةكفى«:قالأنهسلم و
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٢٤٥................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

:قالأنهالسالمعليهالباقرحممدماماإلوعن

.)١(»يأشرجسديفخريوالأشرميرضملإذااجلسد«

الزلفىواألجروجهمنواالعتبارالعظةففيها،املريضعيادةوتستحب
عدةاهللارسولعنوردوقد،سوامهااملصرييفوالنظر،آخروجهمن

أو،التأنيبإىليدعواتركهنإو، املريضعيادةباستحبابتوحيأحاديث
:قالأنهاهللارسولفعن،مستحسنأمرعنبالتقصريالشعور

،تعدينفلممرضتآدمابنيا،القيامةيومليقووجلعزاهللاإن«
عبديأنعلمتأما:قال؟العاملنيربوأنتأعودككيف؛ربيا:قال

.)٢(»عندهلوجدتينعدتهلوأنكعلمتأما؟تعدهفلممرضفالناً

يفاملؤمنعبدهعيادةيفالعزةربيكونأنةمأثربعدهاماةمأثروتلك
.كنههاندركوالجنهلهاصورة

:قالأنهوآلهعليهاهللاصلىعنهوروي

.)٣(»الرمحةيفخيوضاملريضعائد«

.)٤(»اآلخرةيذكركم،اجلنازةوأتبعوا،املريضعودوا«:أيضاوعنه

املالئكةوأعداداملريضعائدعليهحيصلالذيالكرمياألجرسياقويف
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٤٦

عادمن(:قالأنهعليه السالمالصادقاإلمامعنرويما،لهاملستغفرين
.)١()مرتلهإىليرجعحىتلهيستغفرونملكألفسبعونشيعهمريضاً

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن،وسننهاآداااملريضةولعياد
: قالأنهسلم و

.)٢(»أخفهاالعيادةخري«

أعظممنإن«:قالأنهعليه السالمعلياإلماماملؤمننيأمريوعن
يكونأنإالاجللوسخففأخاهعادإذاملنوجلعزاهللاعندأجراًالعواد

.)٣(»ذلكويسألهويريدهذلكبحياملريض

متاممن«:قالأنهالعيادةآدابيفعليه السالمالصادقاإلماموعن
نإف،عندهمناميالقوتعجل،ذراعهعلىيدكتضعأنللمريضيادةالع

.)٥(»وجعهمناملريضعلىأشد،)٤(كىالنوعيادة

:قالعليه السالمالصادقحممدجعفرلإلمامموىلًعنوروي

! !جعفرموايلعدةوحنن،نعودهإليهفخرجنامواليهبعضمرض«
فقلنا؟تريدونأين:لنافقال،يقالطربعضيفالسالمعليهجعفرفاستقبلنا

:فقال،فوقفنا،قفوالنافقال،نعودهفالناًنريد
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٢٤٧................................................................................»العافيةوعوائداالبتالءظواهر«

قطعةأو،طيبمنلعقةأو،ترجهأأو،سفرجلةأوتفاحةأحدكممع
املريضأنتعلمونأما«:فقال.!!هذامنيءشامعنمافقلنا» ور؟خبعودمن

.)١(»عليهأدخلماكلإىليستريح
وجرت،لناساأغلبلهاستراح،عليه السالمالصادقماماإلرهقروما

.املريضإىلوسواهاالفاكهةمحلمناملريضعيادةيفبهالعادة

عنرويالقولمنببليغالبابهذاخنتتمأنحقاًاملفيدمنولعل
يغفلكيفخبمسابتليملنعجيب«:قالهأنهعليه السالمالصادقاإلمام

:مخسعن

M457 يقولأنعنهيذهبكيف!بالضرأبتلينملعجيب 6
89L.يقولواهللا M;<=>?@ABL)٢(.

:يقولأنعنهيذهبكيفبالغمأبتليملنوعجيب

Mlmnoqp t s rL)قوليتعاىلواهللا،)٣:

Mvwxyz{|}~L)٤(.
:يقولأنعنهيذهبكيف؛شيئاًخافملنوعجبت

MÕÖ×ØL)يقولتعاىلواهللا،)٥:
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M!"#$%&'(L)١(.

:يقولأنعنهيذهبكيفبهكرمملنوعجبت

MXYZ[\]^_`L)يقولتعاىلواهللا. )٢:

MbcdefghijklL)٣(.

.يذهبكيفزواهلاخافبنعمةعليهاهللاأنعمملنوعجبت

.)٤(MZ[\]^_`aL :يقولأنهعنه

MUWVXYZ[\]^_`abcd :وليقتعاىلواهللا

efghL)٥(.

مامثارهمنأقتطفأنحاولت،وسريورةتساعايفالبابهذاأنواحلق
أرادملنبتمامهاالغنيةوفيه،أوردناهقدماأحاديثهمنأختاروإن،قدمناه
أهلومرويات،الشريفاحلديثبكتبفعليهاالستزادةأرادمنأما،اإلفادة
.السالمعليهمالبيت
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٢٤٩

الفرجوانتظارالدهرمكاره

وال،ومصائبابتالءاتاإلنسانيةاملسريةويف،ومكارهشدائداحلياةيف
عليهواالتكال،تعاىلاهللامنالفرجانتظارإالغلوانهمنوخيففذلكيكافح

.ذلكعلىوالصرب،الواقعلألمروالتسليم،والرخاءالشدةيف

:حنوينيعلىالفرجوانتظار

وعوادي،واخلطوبواحملنالرزايامناخلالصيفالفرجانتظار:األول
.احلياةومشكالت،الزمن

ظهورانتظاريعينوهو،عليهاهللاصلواتحممدآلفرجانتظار:الثاين
.فرجهاهللاعجلاملهدياحلجة

يلسبعلىاملوضوعيفالقسمنيعنالبحثسيتحدثاملنظورهذاويف
اجلزعمنللنفوسوتطميناً،للمؤمنتذكرياًاهلادفوالنموذجاملوحيةاإلشارة
يفعليهم السالمالبيتأهلعندالتوجهضوءيفوذلك،الغصصواجترار
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عسربعداهللاجيعلأنعسىاحلياةيفالنسيباالستقراروضماناخلالص
.النصريونعماملوىلنعمانهصرباًعليناويفرغ،فرجاًالشدةوبعد،يسراً

عنداملتوافريءبالشوالاهلنيمربأالالشدائدعلىربصالوليس:والًأ
علىذاكراًشاكراًاإلنسانيكونوقد،مستصعبصعبألنهالناسمنكثري
صلى اهللا عليه النيبتوجيهيأيتهلذا،ملاماًإالصابراًيكونالولكنه،حالكل
. اإلنسانحياةمنالفرزهذاملعاجلةأطروحةمنياملعصوواألئمةسلم ووآله
سلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيببدأهاحيثاملهمةهلذهالرواياتأشارتوقد

.»تعاىلاهللافرجانتظارهاأميتعبادةأفضلاملأثوربالقول
وقد،األطرافاملتعددةالعبادةائلصفأفضلمناالنتظارهذافجعل

:قالأنههعنرويمباذلكأردف
» الرخاءيكونالبالءيقضاتوعند،الفرجيكونالشدةتناهيعند«

.عملياًتطبيقاًونلمسهاعياناًنشاهدهاسائرةحكمةوهي
ومتفائالً،مبشراًعليهاهللاصلواتجندهالنيرالفهمهذاظاللويف

:بقولهومعلماً
هذاولوال.»خيرجهحىتاليسرعليهلدخل،حجريفالعسركانلو«
امللحظهذامنالشاعرأفادوقد.يطاقالجحيماًاحلياةلكانتقاملشراألمل
:فقال
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٢٥١..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

:قالنهأسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنرويوقد

،بالقضاءالرضاء:واآلخرةالدنياخرييرزقفقدرزقهنمنثالث«
صلى اهللا عليه وآلهاهللاورسول.»الرخاءيفوالدعاء،البالءعلىوالصرب

أرادو،اخلطابوفصلالكلمجوامعأويتوقد،مجعاءاإلنسانيةعلمأسلم و
النفسإلزاميفاملثلىوالقدوة،العاداتملكارماألعلىاملثلتكونإنمتهأل

.»الفرجيتوقعبالصرب» فقال،ثباجهاأواألمورمبعاين

،وبالءوعافية،ورخاءشدة:احلياةوطبيعة،الكونسنةهيوهذه
،البالءدفعوتوقعالرجاءذلكجانبواىل،وجحيمونعيم،وسعادةوشفاء

تناهيفعند،بصريخبريبعبادهوهو،الرحيمالرءوفتعاىلاهللامنلطفوب
تلكوتنفصم،الواسعةرمحةتتدخل،وغصتهاكظتهايفالشدائدحلقات
.املصائبوتتالشى،الكروبفتكشف،احللقات

صلى اهللا عليه األعظمالرسولجيعلإن،باألمهيةجديرملحظوهناك
والرخاء،نعمةالبالءةعدالصاحلوالعبد،ذّفالاملؤمنمقياسسلم ووآله
العبديكونال«عليهاهللاصلواتفيقولاحلكماءتعليلذلكويعلل،ةحمن

،اآلخرةيفنعمةالدنيابالءالن،ةحمنوالرخاء،نعمهالبالءيعدحىتمؤمنا
.»اآلخرةيفحمنهالدنياورخاء

إىلاواالرتفاع،سالنفوتطهريففيالروحيالتوجيهمننوعوهذا
.القديسنيمستوى

عليه املؤمننيأمريعنإبائهعن:عليه السالمالصادقاإلمامروىوقد
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٢

:عليه السالملعليقالسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولإنالسالم

.»اًيسرالعسرمعوان،الكربمعوالفرج،الصربمعالنصرإنواعلم«

األولاملقاميفاالستغفارسلم وعليه وآلهصلى اهللاهللارسولعدوقد
،ضيقكلمنواملخرج،همكلمنالفرجبهاهللاجيعلالذيوالرفيع
:قالنهأفروي،اإلنسانحيتسبالحيثمنالوفريوالرزق

ضيقكلومن،فرجاًهمكلمنلهاهللاجعلاالستغفارأكثرمن«
.»حيتسبالحيثمنورزقه،خمرجاً

:قالنهأعليه السالمالعابدينزينماملإلوينسب
 

 

   
 
 

 
 

رضي اهللا عنهاحلبشيرباحبنباللاجلليلبالصحايباملثلضربوقد
كبارأحدخلفبنأميةعندمملوكاًوكان،قريشأذىعلىصربهيف

صابروهو،اإلسالمإعالنهلدىشديداًباًاعذيعذبهوكان،قريشطواغيت
الشركوعبارةالكفركلمةيقولأنعليهأحلّواوكلما،اخلطوبعظائمعلى
إىل. .سلموصلى اهللا عليه وآلهالنيبهاجرفلما» أحد. .أحد«:ويقول،يأىب

.ل أحد املهاجرينكان بال،املنورةاملدينة

وخرج،قريشوعليهاملشركنيمعأميةخرجالكربىبدرمعركةويف
صرخأميةباللرأىفلماواملسلمنيسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبمعبالل
،قتيالًوأرادهأميةعلىمحلمث» جناإنجنوتفالالكفررأسهذا«:قائالً
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٢٥٣..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

.الصربنتيجةفارقاتاملعجيبمنوهذا،سيفهعلىرأسهومحل

:قالأنهمتعددةطرقمنسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعنوروي

،غارإىلفأووا،املطرأخذهمإذيسريونإسرائيلبينمنثالثةنمايب«
منارجلكلتعاىلاهللافليسالفقالوا،الغارفسدت،صخرةعليهمفانطبقت

وكنت،مجيلةعمابنةيلكانتإناللهم:أحدهمفقال،عملهبأفضل
املرأةمنالرجلجملسمنهاجلستفلما،دينارمئةإليهافدفعت،أهواها
وتركت،عنهافقمت،حبقهإال،اخلامتتفضوال،العمابنيااهللاأتق:قالت
عندكماوابتغاء،منكخشيةهذافعلتإينتعلمكنتإناللهم! !ديناراملائة

.الصخرةثلثمعنهفانفرج،عنافأفرج

،كبريانشيخانأبوانيلناكهنأتعلمكنتإناللهم:اآلخرفقال
عليهمافغدوت،بغبوقهماعليهماوأروح،بصبوحهماعليهماأغدووكنت

،عنهماأنصرفأنوكرهت،هماظأوقأنفكرهت،نائمنيفوجدما،يوماً
كنتإناللهم،غدائهماإليهمافدفعتاستيقظاحىتفوقفت،غدائهماافيفقد
فانفرج،عنافأفرج؛منكوخشية،عندكماابتغاءذلكفعلتإمناأينتعلم

.الثاينالثلث

دفعتفلما،أجرياًاستأجرتأني،تعلمكنتإناللهم:الثالثوقال
يوموبينكبيين:وقال،أجرهعليفترك،هذامنبأكثرعمليقالأجرهإليه

أزلومل،غنماًبأجرهلهفابتعت،ومضى،الظاملعلىللمظلومفيهيؤخذ
إنهذايا:فقالأتاين،مرةبعدكانفلما،وتكثرتزيدوهي،وأرعاهاأمنيها
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فأخذها،لكفهيالغنمهذهخذ:فقلت،وكذاكذاعملت،أجراًعندكيل
.يلدعاو

فأفرجعندكماوابتغاء،منكخشيةهذافعلتأينتعلمكنتإناللهم
.وخرجواالصخرةباقيعنهمفرجفان،عنا

يفواالعتبار،٥٢٧/ القصة،الشدةبعدالفرجيفالتنوخيروىهكذا
علىوالصرب،املعصيةعلىلصرباأناملتغايرةوأحداثهاالفريدةالقصةهذه

عندالفرجيورثانلئكوأكل،وربهاملرءبنيفيما،املطلقةواألمانةالطاعة
.الشدة

:قالأنهالسالمعليهعلياإلمامنياملؤمنأمريوعن

شدةأوكربيبنزلإذاسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعلمين
العرشرباهللاوتباركاهللاعز،الكرمياحلليماهللاإالإلهال«:أقولأن

.»العاملنيربهللاواحلمد،العظيم

رويتأخرىصيغةوله،الفرجبدعاءالدعاءهذاعنيعربماوعادة
:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعن

العلياهللاإالإلهال،الكرمياحلليماهللاإالإلهال:الفرجكلمات«
ورب،السبعاألرضينيوربالسبعالسماواترباهللاإالإلهال،العظيم
.»العظيمالعرش

ملعىنايفبليغ،األداءفصيح،العبارةمشرق،األمهيةبالغدعاءوهناك
وأهله،أيضاً)الفرج(بدعاءيسمىالسالمعليهعليأمريعنرويم،واملبىن
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منويا،الشدائدحدويفلّ،ارهكاملعقدبهحتلمنيا«:وهو،عنهيتوارثونه
واملرتعاملهماتيفاملدعوأنت،الفرجروحمنهويطلب،املخرجبهيلتمس

قد،كشفتماإالمنهاينكشفوال،دفعتماإالمنهايندفعال،بامللمات
وبقدرتك،محلهينضمايبوأمل،ثقلهيفكادينوقد،علمتقدمايبنزل

ملاكاشفوال،أوردتملامصدروالإيلّوجهتوبسلطانكعليأوردته
.يسرتملامعسروال،عسرتملاميسروال،أغلقتملافاتحوال،هوجهت

،بطولكالفرجبابيلأفتحو،حممدآلوعلىحممدعلىفصل
وأذقين،شكوتفيمااملنظرحسنوأنلين،حبولكاهلمسلطانعينوأحبس

وصالحاً،عاجالًهنيئاًفرجاًلدنكمنيلوهب،سألتفيماالصفحةوحال
،رحباًوخمرجاًقريباًفرجاًكعندمنيلوأجعل،شامالًسنياًأمريمجيعيف

ضقتفقد،سنتكواستعمال،فروضكدتعاهعنباالهتمامتشغلينوال
أثقلينما محلعنوضعفت،ودهاينيبنزلفيماوحتريت،عراينمباذرعاً

،فيهوقعتماكشفعلىالقادروأنت،وغماًقلقاًفيهأنافيماوتبدلت،مهاً
وأجبين،أستحقهملن وإ،ومواليسيديياذلكيبفأفعل،بهمنيتماودفع 

ذايا،العظيمالعرشذايا،العظيمالعرشذايا،جبهأستوملنإو،إليه
.العظيمالعرش

،رجاهلااإلنابةأجنبتوكيف،ألفاظهاالبالغةأفرغتفيكأرأيت
مناملؤمننيبأمرينزلفيماتتأملأنولك،أركااالعقيدةأقامتوكيف

اهلموممنبهأحاطوما،اجلليلةالدواهيمنأكتنفهوما،العظيمةاملصائب
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.»العظيمالدعاءذافأنفجر،والغموم

:قالأنهعليه السالمالباقرحممداإلمامعنوروي

كليفبهيدعوًءدعاعلياًعلّمسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبإن«
:وهو،الناسيعلمهعليوكان،هم

،يءشكلبعدكائناًويا،يءشكلمكونويا،شيكلقبلكائناًيا«
.»وكذاكذايبافعل

يفوالتكوينالكونمادةعلىأشتملالفرجطلبيفالدعاءوهذا
تفهمعلىوتنبيههالسامعإلغاثة،تعاىلاهللاإىلمنسوبةوكلها،مواضعثالثة
.املطلقةالوحدانيةمعىن

:قولهاملعبرةوعباراتهالسائرةاملؤمننيأمريحكمومن

أمرييادركفللّه ،»اليقنيوحسنصربالبعزائماهلموموارداتأطردوا«
.الدواءووصفتالداءتشخصحينمااملؤمنني

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوعن

:فقال،اءوألأو،ذلأوشدةأو،سقمأو،غمأو،همأصابهمن«
وعليهاالكثريفيهاموجزةعبارة،»عنهذلكاهللاكشف)لهشريكالريباهللا(
يدفعتعاىلفباهللا،البالءأنواعمناهللارسولعددهفيمااخلطرياألمريفملعولا

.مكروهكل

:قال،اهللارمحهسناحلبنحممدعنونقل
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،الرجالبعضمعالسجنمنيوماًفخرجت،بالكوفةمعتقالًكنت«
،رحبتمبااألرضعليوضاقت،تزهقأننفسيوكادت،مهيزادوقد
. .الصرب:فقالالكآبةمنفيهأنامارأىقدالعبادةآثارليهعبرجلوإذا

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعنرويفقد. .الصرب

.»اخلطوبعلىوعونالكروبسترالصرب«

.السجنمنوخرجعنهاهللافرجأنهفروي

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعنوروي

فال،جتاهدوهأنالعدوانوعن،تكابدوهأنليلالعنعجزمتإذا«
واهللاهللاإالإلهوالهللاواحلمداهللاسبحان«:األربعةالكلماتعنتعجزوا

.»الصاحلاتالباقياتفإن،أكرب

الشدائدعندالفرجانتظاريفاألولالقسمعناحلديثننهيوذا
.حممدآلفرجانتظاريفالثاينالقسمإىلوننتقل

:حممدآلفرج:ثانيا

فلسفيةفرضيةالشريففرجهاهللاعجلاملنتظراملهدياإلماميكنمل
وجدلياتلقولاقارفباملتكلمونيتداوهلاأوالظواهرفالسفةاويغربيشرق
،املشاهدةوصدقالعيانوقائعاتشهدتارخييةحقيقةولكنه،والتخاصمالرتاع

،اجلمهوربعضأنبينهماوالفرق،كذلكواألمامية،هذاعلىاملسلمنيومجهور
أبيهحياةيفبوالدتهقالواماميةواإل،السالمعليهسيولدأنهبهيقولونوهم

.هـ٢٥٥عامشعبانمنعشراخلامسيفالعسكرياحلسنماماإل
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٥٨

أدلةمننسائهواعتقال،دارهوكبسلإلمامالعباسينيمالحقةوكانت
األرضمبألللقياموجلعزاهللامناألمروينتظر،يرزقحياًالشريفوجوده
،تتحولالاليتالثوابتمنوذاكفهذا،وجوراًظلماًملئتكماوعدالًقسطاً
لدىإمامتهوثبتت،بالنصإماماًأبوهخلفهفقد،تتزلزلالاليتالعقائدومن

األنباءأوالكرامةوأباإلفتاءسواءالربهانودالئلواالعتباربالشواهدأوليائه
.بالفعلويتحققاهولالغيببعوامل

دونإمامتهثبتتعندماشيعتهوبنيبينهوسفراءوكالءلإلماموكان
ملاعليه السالمالعسكرياحلسناإلمامأنرويفقد،أبيهعلىبالصالةشك
اهلادياإلمامبنجعفرأخوهتقدم،عليهللصالةنعشهووضع،تويف

وبأسنانه،قططوبشعره،مسرةبوجههصيبخرجبالتكبريهمفلما،للصالة
،أيبعلىبالصالةأحقفانا،عمياتأخر:وقال،جعفررداءفجذب،تفليخ
علىفصلى-املنتظراحلجةوهو- الصيبفتقدم،وجههإربدوقدفتأخر

.بسامراءدارهميفعليه السالماهلاديأبيهقربجنبإىلودفن،أبيه

،بهظفروامافالعباسيالبالطلدىاملدربةاألمنأجهزةوالحقته
السفارةقامتوهنا،هيعلالقبضاستطاعواوما،ودالئلهآثارهعلىوعثروا

:وهمالوكالءيدعلىوشيعتهاإلمامبني

.العمريسعيدبنعثمان-١

.العمريسعيدبنعثمانبنحممد-٢

.النوخبيتروحبناحلسن-٣
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٢٥٩..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

السمري حممدبنعلي-٤

سنةوهيهـ٣٢٩سنةحىتعاماًوسبعنيأربعةالسفارةهذهواستمرت
إىليوصيالبانيديهعلىالرفيعالتوقيعخرجالذيالرابعالسفريوفاة
االنتفاعوجهأما،بالظهورلهاهللايأذنحىتالكربىالغيبةبدأتفقد،أحد

:بالقولاألمرحبصابهوصرحإليهأشارفقد،بغيبته

عنغيبهاإذابالشمسفكاالنتفاع،غيبيتيفيباالنتفاعوجهوأما«
ألهلأمانالنجومأنكمااألرضألهلألمانوإين،السحاباألبصار
.»السماء

واحلذر،جهةمنالشريفللظهوراألسبابكاملتلاعدمالغيبةوعلة
عندتتجلىجمهولةولعلل،ذلكأمكنهملوقتلهعلىباألقدامالطواغيتمن

عجلاملنتظرباملهدييتعلقوفيما،وسواهاملوضوعهذاأشبعناوقد،الظهور
ووجوده» تراهوكأنكنصب عينيكاملنتظراملهدياإلمام(كتابنايففرجهاهللا

كماعبادةعلىاهللاحججوريثفهو،أوليائهوجودحبفظمرتبطالشريف
مقتلهيفاخلوارزميذكروقد،اإلماميةاجلمهورمناملؤلفنيمئاتذلكروى

:قالرضي اهللا عنهالفارسيسلمانعنبسنده

وهو،فخذهعلىواحلسنيسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعلىدخلت
ابنحجةإنك،أئمةأبوإمامبناوإمامإنك:ويقول،فاهويلثمعينيهيقبل

» قائمهمتاسعهم،صلبكمنتسعةحجج

سليمانعنوسواهموالقندوزيوالطربسيوالصدوقاحلمويينوروي
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٠

عليه الباقرحممدأبيهعنعليه السالمالصادقجعفرعناألعمشمهرانبن
:قالأنهعليه السالمالعابدينزيناحلسنيبنعليأبيهعنالسالم

وقادة،املؤمننيوسادة،العاملنيعلىاهللاوحجج،املسلمنيأئمةنحن«
.املؤمننيوموايل،حملجلنياالغر

تقعأنالسماءألهلأمانالنجومأنكمااألرضألهلأماننوحن
الغيثيرتلوبنا،بأهلهامتيدأناألرضميسكوبنابأذنهإالاألرضعلى

لساختمنااألرضيفماولوال،األرضبركاتوخيرجالرمحةوينشر
ظاهر،فيهاهللاحجةمندمآاهللاخلقمنذاألرضختلومل. .بأهلهااألرض
،فيهاحجةمنالساعةتقومأنإىلختلووال،مستورغائبوأ،مشهور
» اهللايعبدملذلكولوال

؟املستورالغائبباحلجةالناسينتفعكيف:فقلت:سليمانقال

.»حجابسترهاإذابالشمسينتفعونكما«:قال

ومنتظر،األنظارعنغائباملهدياإلمامأن:قولهنريدالذييءوالش
.األعمالأفضلمنفرجهوانتظار،األولياءقبلمن

عليبندعبلمسعت:قالأنهاهلرويصاحلبنالسالمعبدعنوروي
:وأوهلاقصيديتالرضامواليأنشدت:يقولاخلزاعي

 
 

 
 

:قويلإىلانتهيتفلما
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إيلّرأسهرفعمثشديداًبكاءموسىبنعلي:الرضااإلمامبكى
:وقال

فهل! !البيتنيهذينيفلسانكىعلاألمنيالروحنطقخزاعييا«
.؟!!يقومومىت؟اإلمامهذاهومنتدري

األرضيطهرمنكممامإخبروجمسعتينأإال،ال:موالييافقلت
.وقسطاًعدالًوميلؤهاالفسادمن

وبعد،عليأبنهحممدوبعد، حممدبعديدعبليا«:السالمعليهفقال
يفاملطاع،غيبتهيفاملنتظر،القائمجةاحلابنهاحلسنوبعد،احلسنأبنهعلي

خيرجحىتاليومذلكاهللالطولواحديومإالالدنيامنيبقمللو،ظهوره
؛آبائهعنأبيهعنأيبحدثينفقد؟مىتأما! !جوراًملئتكماعدالًفيمألها

منالقائمخيرجمىتاهللارسوليا:لهقيلسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبأن
الإلوقتهاجيليهاالاليتالساعةمثلمثله:وآلهعليهاهللاصلىفقال؟ريتكذ

.»ةًبغتإاليأتيكمال،وجلعزهو

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبعنوردولذلك

انتظاريكونأنمانعوال،»تعاىلاهللافرجانتظارأميتأعمالأفضل«
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٢

املناختهيأةب-السالمعليه-روجهخلاإلعداديفعملياًتطبيقاًالفرج
،اإلسالميالدينمبادئعلىوتربيةتدريباًالصاعداجليلوخلق،املناسب

ويكون،الظهوروفلسفةالغيبةفلسفةمفاهيموإشاعة،البيتأهلوتعليمات
مواالةعلىوثبات،تعاىلاهللاعنداملتقبلةالعبادةمننوعاًاالنتظارهذا

عنبسنده» الدينكمال«يفالصدوقىروفقد،الغيبةزمنرينالطاهاألئمة
:قالأنهعليه السالمالعابدينزيناإلمامعنثابتبنوعمر

ألفأجر،وجلعزاهللاأعطاه،قائمناغيبةيفمواالتناعلىثبتمن«
،واألمراشتدادبعدإالخيرجالأنهوذلك.»وأحدبدرشهداءمنشهيد

الليلكقطعاألفاقيفوانتشارهاالفنتوكثرة،الفتنةعلىاألمةوتظاهر
واستشراء،والتهمةالظنةعلىوالقتل،لبعضبعضهمالناسوتكفري،املظلم
يفاملسلمنيوالعربأمراهتزازو،الفجورواخلموروانتشار،والفسادالبغي

نع» الغيبة«يفالطوسيالشيخروىفقد،اإلسالمديارمنوربعصقعكل
:قالأنه،السالمعليهاحلسنماماإل

ويتفل،بعضمنبعضكميربأحىتتنتظرونالذياألمرهذايكونال«
.»بعضعلىبالكفربعضكميشهدوحىت،بعضوجهيفبعضكم

بنياليومالدائربالقتالفكيف؟اإلسالمهيقرالمشنيأمروهذا
وكيف،اإلسالمعليهاشدداليتالدماءحرمةوأين،واملسلمنيالتكفرييني

أنفط؟مصادرهاتتوافروكيف،مواردهاأينومن،واملفخخاتباملتفجرات
تنسفاألمةوأموال،املسلمونيباداإلسالموبثروة؟العربيقتلالعرب
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فيهاتضجاليتاألعمالهذهمناليومنشاهدهماأنه،؟األمةبيوتوتقصف
ذةقبالةذقالحذوالبيتأهلرواياتيفملذكوراألرضوأهلالسماواتأهل
صلى اهللا عليه وآلهاألعظمرسولعن» األنوارحبار«يفألسيرويفقد

:قالأنهسلم و

،الفنتوتظاهر،ومرجاًهرجاًالدنياصارتإذا،األمةهذهمهديمنا«
صغريوال،اًصغرييرحمكبريفال،بعضعلىبعضهموأغار،السبلوتقطعت

عليه احلسنيصلبمنالتاسع،مهديناذلكعنداهللافيبعث،برياًكيوقر
بهقمتكماالزمانأخريفيقوم.غلفاًوقلوباًالضاللةحصونيفتحالسالم

.»جوراًملئتكماعدالًاألرضفيمأل،الزمانأوليف

لتكن،اخللقويغربل،القلوباهللاوميحص،الناسخيتربالغيبةزمنويف
أنهعليه السالمالصادقاألمامعنوردفقد،الناسعلىهللاالغةالباحلجة

الغربالمنوسيخرج..ويغربلوامييزواوميحصواأنمنللناسالبد«:قال
قالاالختباروالتجربةمنالبدإذ،ريبيدانيهالحقوهذا» كثريخلق

.)١(Mstuvwxyz{|}L :تعاىل

:قالأنهاملؤمننيأمريعن» ةالغيب«يفالنعماينروىوقد

لصدقاو،الصادقفيهايكذب،خداعةسننيالقائميديبنيإن«
.افهلتاأي» الروبيضةفيهاوينطق-املاكرأي-لااحملفيهاويقرب.الكاذب

أهلوكذّب،السياسينيافهتنطقفقد،هذاعصرنايفشاهدناهماوهذا
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٤

.ريحالصالكذبأهلّوصدق،الراسخالدين

-الصادقاألماميعين- اهللاعبدأبامسعت:قال،يعفورأيبأبنفعن
:يقول

:فقلت! !»أقتربقدشرمنالعربلطغاةويل«

» يسريشئ«السالمعليهقال؟العربمنالقائممعكم:فداكجعلت
:السالمعليهفقال» لكثريمنهماألمرهذايصفمنأنوهللا:فقلت

.ذكرهاملتقدماحلديثىورواخل..ومييزواحصواميأنالناسالبد«

احلروبوأشدها،األثربعيدةالظلثقيلةالظهورتسبقاليتواإلحداث
أنقلبالذيالعريبالربيعيفاليومهذهشاهدهنماوهو،العرببنيالطاحنة

والعراقوتونسوسوريامصريفجيريوما،راجعونإليهوإنااهللافأناخريفاً
وتشتتالصفومتزيقالفرقةيفخطريأمرعنتنبئإرهاصاتإالهوما

،اهلويةعلىالقتلوعاد،صائحأفقكلويف،ناعقصقعكلففي،اهلدف
،انتهاكأمياتنتهكواحلرمات،مسيلكلتسيلوالدماء،ةالعقيدعنوالسؤال

تقوماأالبيتأهلأخباريفوردوقد،وساققدمعلىقائمةالشاموفتنة
،احلالمنشاهدتماويكفيك،جيدونهفالمنهااملخرجيطلبونالشاميففتنة
.الوصفيفوالتوسع،املقالعنيغينمما

أنهعليه السالمالباقرحممداألمامعن» األنوارحبار«يفلسياروي
:قال

،الناسيصيبوبالءوفتنةشديدخوفعلىإالالقائميقومال«
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،الناسنيبواختالف،العرببنيقاطعسيفمثو،ذلكلقبوطاعون
منومساًءصباحاًاملوتاملتمينيتمىنحىت،حاهلموتغري،دينهميفوتشتت

.»بعضاًبعضهمأكلو،الناسكَلَبمنيرىماعظيم

بهويكفرون،الناسذلكيفيشككحىتاملباركه ظهوريكونوال
صلى اهللا عليه وآلهالنيبعنيروفقد،سبيالًمهيعلللشيطانهوجيعلون

:قالنهأسلم و

،مينإليهمعهودبعهدولديمنالقائمليغينب،بشرياًباحلقبعثينوالذي
فمن،والدتهيفآخرونويشك،حاجةحممدلآيفهللاما:الناسيقولحىت

عنفيزيلهبشكهسبيالًليهإللشيطانجيعلوال،بدينهفليتمسكزمانهأدرك
عزاهللاوإن.قبلمناجلنةمنأبوكمأخرجكما،ديينمنوخيرجه،مليت

.»يؤمنونالللذينأولياءنيطاالشيجعلوجل

وعند حسن ،بينما يكون أولياؤه املنتجبون يف منتهى الثبات والصالبة
وهم كمن ،ويفكرون بعقول سليمة،يتمتعون باألحالم الرصينة،الظن م

وهو يتحدث عليه السالمن اإلمام زين العابدين فقد روي ع،شاهد األمر
:بأنه قال، عن أهل زمان غيبة القائم املنتظر

أفضل من ،القائلني بإمامته واملنتظرين لظهوره،هل زمان غيبتهأإن«
أعطاهم من العقول واإلفهام واملعرفة ما صارت به اهللاألن؛أهل كل زمان

يف ذلك الزمان مبرتلة ااهدين بني وجعلهم ،الغيبة عندهم مبرتلة املشاهدة
.»بالسيفسلم وصلى اهللا عليه وآلهيدي رسول اهللا
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وقد أثىن اإلمام الصادق عليه السالم على الثابتني املتمسكني بأمرهم 
:فروي عنه انه قال،عند غيب قائمهم

فيا طوىب للثابتني على ،يأيت على الناس زمان يغيب عنهم إمامهم«
دىن ما يكون هلم من الثواب أن يناديهم الباري عز أإن ،لزمانأمرنا يف ذلك ا

،فابشروا حبسن الثواب مني،وصدقتم بغيبيت،عبادي آمنتم بسري:وجل
وبكم ،ولكم اغفر،وعنكم أعفو،منكم أتقبل،نتم عبادي وإمائي حقاًأف
» ..ولوالكم ألنزلت عليهم عذايب،وادفع عنهم البالء،سقي عبادي الغيثأ

؟فما أفضل ما يستعمله املؤمن يف ذلك الزمان،يا ابن رسول اهللا:فقيل
.»ولزوم البيت،حفظ اللسان«:قال

وورد الثناء يف زمن الغيبة على العلماء العاملني الذين يرشدون إىل 
ويتحابون مع ،وينقذون البالد والعباد من الزلل والضالل،النهج القومي

،من الوقوع يف املزالقهلمبأيديهم ختليصاًاملستضعفني يف األرض فيمسكون 
:قالعليه السالمن اإلمام حممد اجلواد أفقد روي ،ي يف الشبهاتدوالتر

،والدالني عليه،لوال من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء والداعني إليه«
إبليس كواملنقذين لضعفاء عباد اهللا من شباب،ينه حبجج اهللادوالذابني عن 

ولكنهم ،ارتد عن دين اهللاحد إالّأومن فخاخ النواصب ملا بقي ،تهدومر
السفينة بة قلوب ضعفاء الشيعة كما ميسك صاحمزأالذين ميسكون 

.»أولئك هم األفضلون عند اهللا عز وجل،سكاا

ومنهم ،ومع هذا كله فان الناس تطلب السبيل إىل الفرج فال تصل إليه
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٢٦٧..................................................................................الفرجوانتظارالدهرمكاره

.ول املدةمن يبقى صامدا صلب القلب على ط

:انه قالعليه السالموقد روي عن أمري املؤمنني 

كأين بالشيعة جيولون جوالن النعم يف ،للقائم منا غيبة أمدها طويل«
ومل يقس ،من ثبت منهم على دينهفإال ،يطلبون املرعى فال جيدونه.غيبته

» فهو معي يف درجيت يوم القيامة:قلبه لطول أمر غيبة أمامه

يت احلكام أساليبهم امللتوية يف اجترار اإلجرام وسوء على إن لطواغ
السالطني واستخالص وعاظ ،واالعتداء على احلرمات،معاملة املسلمني

حىت يضج املؤمن فيمر على قرب ،وعلماء السوء وعمالء االستعمار العاملي
وحىت يتمىن املوت صباحا ومساء مما يشاهده من ،أخيه فيتمىن أن يكون فيه

عن حذيفة بن اليمان » ةدينابيع املو«الضيم ولقد أورد القندوزي يفاحليف و
:يقولسلم وصلى اهللا عليه وآلهمسعت رسول اهللا:قالانه

كيف يقتلون ويطردون املسلمني إال ،هذه األمة من ملوك جبابرةويح«
فإذا أراد ،ويفر منهم بقلبه،فاملؤمن التقي يصانعهم بلسانه،من اظهر طاعتهم

وهو القادر ،قصم كل جبار عنيد،تبارك وتعاىل إن يعيد اإلسالم عزيزاًاهللا
.على ما يشاء وأصلح األمة بعد فسادها

لو مل يبق من الدنيا إال يوم واحد لطول اهللا ذلك اليوم حىت :يا حذيفة
ال خيلف وعده وهو على وعده ،ميلك رجل من أهل بييت يظهر اإلسالم

.»قدير

،ري إىل بعض إفاضات صاحب األمر عجل اهللا فرجهوينبغي هنا أن نش
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٦٨

:ه يف ثالثة أقوال ساترةءوهو يطمئن أوليا

.كما أن النجوم أمان ألهل السماء،واين أمان ألهل األرض-١

ولوال ذلك لرتل ،وال ناسني لذكركم،إنا غري مهملني ملراعاتكم-٢
.واصطلمكم األعداء،واءبكم الأل

فكاالنتفاع بالشمس إذا غيبها ،يب يف غيبيتوإما وجه االنتفاع -٣
.السحاب
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٢٦٩

والغفلة عن ذكر ا . .ارتكاب الذنوب

هذا هو شأن ،ومن منا من مل يرتكب خطيئة،ا مل يقترف ذنباًمن من
.إال من عصم اهللا سبحانه وتعاىل،الناس يف كل زمان ومكان

عد عليها اهللا فالكبائر ما أو،كبائر وصغائر:والذنوب على نوعني
والصغائر أمرها إىل اهللا تعاىل إن ،إال مع التوبة واالستغفار،بالعقاب والنار
وجتاوز كل ذلك ،واإلصرار على الصغرية كبرية،ن شاء عفاإشاء عاقب و

والعزم على عدم العودة إىل ،واإلخبات إليه،باإلنابة إىل اهللا عز وجل

.)١(M=>?@Lبالعباد رءوفواهللا ،فان عاد واستغفر،الذنوب
فهم ،كثرية ومتواترة وعديدةعليهم السالموالروايات عن أهل البيت 

وهم يدعون إىل التعجيل بالتوبة لئال ،يعاجلون ظاهرة الذنب باليت هي أحسن
.يف املهالكيقع اإلنسان والعياذ باهللا
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املتقابلةثُلامل: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٠

،فمن الذنوب ما يغفر،ومنذرة،رةذّاملرويات يف هذا الصدد حمتوجاء
ومنها ما يكفر به ،ومن الذنوب ما تعجل عقوبتها،ومن الذنوب ماال يغفر

وهلا ،وهلا دواؤها،والذنوب آثار وضعية،ومنها ما خيفف عنها،عن الذنوب

Mbcdefg :قال تعاىل.عقوبتها يف الدنيا وسوى ذلك

hijkl mL)١(.

M=>?@ABCDE :وقال تعاىل
FGHIJKLMNOPQR

SL)٢(.

Mklmnopqr :وقال تعاىل
stuvwxL)٣(.

أولئك من لُّ ك،وأنت ترى هذه اآليات حمذرة ومنذرة ومتوعدة ومبشرة
عصمنا اهللا فيما بقي ،وعدم االستخفاف بالذنوب،اجل املبادرة إىل التوبة

.من العمر عن الذنوب اليت ال تغفر

،وعليه أن يتكتم يف ذلك،فال جياهر ااإلنسان باملعصية وإذا ابتلى
،وإذاعة السيئة خذالن ما بعده خذالن،فااهرة بالذنوب قد تعجل النقمة

.وقد يغفر للمتستر ا
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٢٧١..................................................................ذكر اعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

ل جماهرة اهللا سبحانه باملعاصي تعج«:عليه السالمقال اإلمام علي 
.)١(»..النقم

واملتستر ا ،ولاملذيع بالسيئة خمذ«:عليه السالموقال اإلمام الرضا 
.)٢(»مغفور له

ن الشاهد هو اهللا تعاىل أل،ويقابل هذا التحذير من املعاصي يف اخللوات
فعن أمري ،يعبأ اهللا بهومن جهة أخرى فقد ال،هذا من جهة،وهو احلاكم

،اتقوا معاصي اهللا يف اخللوات«:انه قالعليه السالماملؤمنني اإلمام علي 
.صح االستداللأبلغ الكالم وأوهذا من .)٣(»مفان الشاهد هو احلاك

من ارتكب الذنب يف اخلالء مل يعبأ «:عليه السالموعن اإلمام الباقر 
.)٤(»اهللا به

من أعظم الذنوب -كما هي عادة املذنبني- واالستخفاف يف الذنب
واإلصرار ،واالستمرار عليها حىت ينبت اللحم والدم،وأشدها عند اهللا تعاىل

به الذنوب ما استخفشدأ«:عليه السالمقال أمري املؤمنني .يهاعل
.)٥(»صاحبه

.)٦(»أعظم الذنوب عند اهللا ذنب أصر عليه عامله«:وعنه عليه السالم
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٢

وأشدها ما ،الذنوب كلها شديدة«:عليه السالموعن اإلمام الباقر 
.)١(»نبت عليه اللحم والدم

واهللا يغفر ما دوا -نستجري باهللا منها-وهنالك من الذنوب ماال يغفر

¡�~{|}Mrstuvwxyz :قال تعاىل،ملن يشاء
¢£¤¥§¦L)٢(.

وعدد ذنوبا كبرية ،يف هذا امللحظعليه السالموقد أفاض اإلمام علي 
إن من «:فقد روي انه قال،تعترب من عزائم اهللا تعاىل يف القران العظيم

اخلص ون أجهد نفسه إو..نه ال ينفع عبداًأ..الذكر احلكيمعزائم اهللا يف 
ن أ:ربه خبصلة من هذه اخلصال مل يتب فيهاإن خيرج من الدنيا القياًفعله

بأمر رّعأو ي،أو يشفى غليله الك نفس،يشرك باهللا فيما افترض من عبادته
أو يلقي الناس ،حاجة إىل الناس بإظهار بدعة يف دينهجحأو يستن،فعله غريه
.)٣(»أو ميشي فيهم بلسانني،بوجهني

من الذنوب ،بهوالتمين أن ال يؤاخذ اهللا تعاىل إالّ،واستصغار الذنب
من الذنوب اليت ال «:انه قالعليه السالماليت ال تغفر فيما قرره اإلمام الباقر 

.)٤(»ليتين ال أؤاخذ إال ذاتغفر قول الرجل يا
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٢٧٣..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

واحملقرات من ،فاعلهبعنيوصغر الذنب ،واالستخفاف بالذنب
كل أولئك من الذنوب ،والصغائر املوصلة إىل الكبائر،الذنوب واستقالهلا

املؤمن لريى إن«:نه قالأسلم وصلى اهللا عليه وآلهفعن رسول اهللا.الكربى
ذباب مر كأنهوالكافر يرى ذنبه ،ذنبه كأنه حتت صخرة خياف أن تقع عليه

.)١(»نفهأعلى 
.)٢(»إن إبليس رضي منكم باحملقرات«وعنه صلى اهللا عليه واله وسلم

أعظم الذنوب عند اهللا «:وعن اإلمام علي عليه السالم انه قال
.)٣(»سبحانه ذنب صغر عند صاحبه

ورضاك باحلالة ،ال مصيبة كاستهانتك بالذنب«عليه السالموعن الباقر 
.)٤(»اليت أنت عليها

:نه قالأعليه السالمم موسى بن جعفر وعن اإلمام الكاظ
فان قليل الذنوب جيتمع حىت يكون ،ال تستقلوا قليل الذنوب«

.)٥(»كثرياً
إىل رق طالصغائر من الذنوب «:عليه السالموعن اإلمام الرضا 

.)٦(»ومن مل خيف اهللا يف القليل مل خيفه يف الكثري،الكبائر
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٤

فقد،يأنسوال،إليهايركنالو،بالذنوبيتهجالأنلإلنسانوينبغي
:قالأنهعليه السالمعليماماإلعنورد

.)١(»ذالًأورثهاهللامبعاصيتلذذمن«

العارنإفــمنهباهللانستعيذــعبدهاهللايورثهالذيذلكذلوأي
.يرفعوالفعديالالذيوالشنار

بتهاجاالوإياك«:قالنهأعليه السالمالعابدينزينماماإلوعن
إىليدعوبالذنباالبتهاجألن؛)٢(»ركوبهمنأعظمبهاالبتهاجفان،بالذنب
إصراراًيكونوقد،السدادعناالبتعاديعينبهوالسرور،مرةتلومرةًمقاربته

اهللالرسولعنرويفنجداآلثارمنهحذرتعليهواإلصرار،الذنبعلى
:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآله

.)٣(»اإلصرارمعصغريوال،االستغفارمعكبريال«

M=>?@ABCD :تعاىلقولهضوءويف
EFGHIJKLMNOPQR

STL)٤(.

:عليه السالمالباقرحممداألماميقول،املباركةاآليةهذهضوءيف
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٢٧٥..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

فذلكبالتوبةنفسهحيدثواليستغفر،والالعبديذنبأناإلصرار«
.)١(»اإلصرار

،مصاديقهابعضيفالشريفاحلديثحددهافقدالذنوبكبائرأما
:سلموصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولفقال

واليمني،نفسوقتل،الوالدينوعقوقباهللاإلشراك:الكبائر«
.)٢(»الغموس

:قال،الكبائراكربنعسئلحينماعليه السالمعلياألماموحددها
.)٣(»اهللارمحةمنوالقنوطاهللاروحمنأسيوال،اهللامكرمناألمن«

مجلةمبصاديقعليه السالمالصادقحممدبنجعفرماماإللفصوقد
:قالأنهعنهرويفقد،الكبائر

الزحفمنوالفرار،احملصنةوقذف،متعمداًاملؤمنقتل:سبعالكبائر«
ماوكل،البينةبعدرباالوأكل،ظلماًاليتيممالوأكل،اهلجرةبعدوالتعرب

.)٤(»النارعليهاهللاأوجب

رسولفعن،اآلخرةقبلالدنيايفعقوبتهاتعجلماالذنوبمنوهناك
عقوبتهاتعجلالذنوبمنثالثة«: قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٦

وكفر،الناسعلىوالبغي،الوالدينعقوق:اآلخرةإىلتؤخروال
.)١(»اإلحسان

:قائالًىروعليه السالمالباقرحممداألمامأنذكردوق

صاحبهنميوتالخصالثالث:السالمعليهاملؤمننيأمريكتابيف«
.)٢(»الكاذبةواليمني،الرحموقطيعة،البغي:وباهلنيرىحىت

منفيهاوضعيةثارآالسالمعليهالبيتأهلمروياتيفوللذنوب
أنهصلى اهللا عليه وآله وسلماهللارسولعنوردفقد،فيهاماوالعربةظةعال

وإن،أمثابهتغاوإن،َأبتلىرهعيإن،فاعلهغريعلىشؤمالذنب«:قال
.)٣(»شاركهبهرضي

الدموعجفّتما«:قالأنهعليه السالمعلياألماماملؤمننيأمريوعن
.)٤(»الذنوبكثرةلإالالقلبقستوما،القلوبلقسوةإال

تلكإىلالسالمعليهمااحلسنيبنعليالعابدينزيناألمامأشاروقد
:عنهرويفيمافقال،الغيثالناسعنحتبساليتالذنوب

وشهادة،القضاءيفاحلكامجور:السماءغيثحتبساليتالذنوب«
.)٥(»الشهادةوكتمانالزور،
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٢٧٧..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

،سنةمنطراًمأقلسنةمنماإنه«:عليه السالمالباقراألماموعن
صرفباملعاصيقومعملإذاوجلعزاهللاأن،يشاءحيثيضعهاهللاولكن
.)١(»املطرمنمهلقدركانماعنهم

ذاتمروياتعدةاألمرهذافلسفةيفعليه السالمالصادقمامإللو
أذنبإذا«:قالأنهعنهرويفقد،الذنوبأثارتعليليفدالليةمضامني
تغلبحىتتدزادزانإوامنحت،تابنإف،سوداءتةنكهقلبيفخرجالرجل

.)٢(»أبداًبعدهايفلحفالقلبهعلى

:السالمعليهوعنه

بذلكيستحقذنباًيذنبحىتإياهفسلبهانعمةعبدهعلىاهللاأنعمما«
.)٣(»السلب

:أيضاًالسالمعليهوعنه

أسرعالسيءالعملوان،الليلصالةفيحرمالذنبيذنبالرجلإن«
.)٤(»اللحميفالسكنيمنصاحبهيف

:السالمعليهوعنه

.)٥(»باآلجالميوتممنأكثربالذنوبميوتمن«
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٧٨

يروي،الزكاةومنع،الظلمةحتذيريفعليه السالمالرضاماماإلوعن
:قالنهأ

وإذا،الدولةهانتالسلطانجاروإذا،املطرحبسالوالةكذبإذا«
.)١(»يشاملواتتماالزكاةحبست

االستغفارجعلولطفهبعطفهوتعاىلسبحانهاهللافانكلههذاومع
.تعاىلاهللارمحةمنيقنطواالحىتيسلكونه،للمؤمننيمهيعاًسبيالًوالتوبة

ودواء،دواءداءلكل«:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن
.)٢(»االستغفارالذنوب

فان،تراًتمسوسبعوناثنانللمؤمن«:قالأنهلهآوليهعاهللاصلىوعنه
.)٣(»همعوسبعةًإليهاهللاردهتاب

أو ،عمداًالعبد يقترفهااليتالذنوبمكفراتمنكبريةفةئطاوهناك
يفأمههاإىلالبحثهذايفنشرياملواردمتسعباباملكفراتوتلك،جبهالة

.السالمعليهمالبيتأهلياتارو

واألحزانالهمومـ١

اتصمنغومن،وحديثهقدميهالزمانمشكالتمنواألحزاناهلموم
يصلوقد،والعاطفيةوالنفسيةالفكريةاآلالمأنواعشىتيفامللّحةالعيش
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٢٧٩..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

شاطئعلىاحلياةةريمسبهوتقف،احلركةفتشل،املريراليأسإىلاإلنسان
طوارقمننانحيصأنوجلعزاهللانسأل،األليموالعذابالقاتلالتفكريمن

.الرمحنيأرحمفأنهحصنهيفوالغموماهلموم

أصابما«:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهورد عن رسول اهللا
عنهبهاهللاركفّإالّهيهماهلمحىتحزنوالوصبوالنصبمنملؤمنا

.)١(»سيئاته

اهلمنإ«:قالأنهعليه السالمالصادقحممدبنجعفرماماإلوعن
.)٢(»املسلمبذنوبليذهب

عليشيعةمنأحدنمما«:قالأنهعليه السالمالرضااألماموعن
عنهحطغمنالهوقدأمسىإالّذنباًأرتكبأوبسيئةأتىصبيحةًأصبح
.)٣(»القلمعليهجيريفكيف،سيئته

عليهم البيتأهلأولياءمنللمؤمنمبشراتالثالثةاألحاديثوهذه
هممنيصيبهممانتيجةواألوزارالذنوبحبطالصاحلنيواملسلمنيالسالم

مباأعلموجلعزواهللا،السيئاتتكفريمبجموعةليشكّمماحزنأوغمأو
.عبادهيصلح
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٠

األمراضــ٢

ليحيمماهومزمنهعارض،هوخطريهحقري،هوكثريقليلهالوبيلوالداء
التفكريمندوامةيفاإلنسانوجيعل،يطاقالجحيماًـأحياناّـاحلياة

مراحليفاإلنسانمعيتنقلواملرض،تعاىلاهللامنالفرجالنتظاراملعاكس
.العمرأرذلإىليردومن،والشيخ،والكهل،والشاب،الصيب،كافةًحياته
لذنوبكفارةاملوتيكونوبذلك،املوتإىلباإلنساناملرضينتهيوقد

املوت«:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولعنرويكمااملؤمنني
ومشاهد،املوتسكراتمنيعانيهملاوذلك؛)١(»املؤمننيلذنوبةكفار

.األوىلاحلياةايةتكونوبذلك،لنااملرئيةغرياألخرىالعوامل

رسولعنرويفقد،السيئاتحتطممااألمراضفأنبدءعلىوعوداً
.)٢(»سنةكفارةٍ ليلةمحى:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

عابرةليلةيفاحلمىتكونأنتعاىلاهللامنغامرةرمحةمنهلافيا
.سنةلذنوبكفارةتتصرمماسرعان

.)٣(»الذنوبميحومقالس«قالأنهوالهعليهاهللاصلىوعنه

عنهأسقطعبداًاهللاأبتلىإذا«:قالأنهالسالمعليهعلياألماموعن
.)٤(»علّتهبقدرالذنوبمن
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٢٨١..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

.)١()لوالديهكفاّرة(الصيبيصيباملرضالسالمفيعليهوعنه

.عنهذكرنامبااكتفينا،كثريةأبعادذوالسياقهذايفواحلديث

الدنياالحياةَّـاألعراضــ٣

،عادةأحدمنهايسلموال،أحدكلعلىمتواليةالدنيااحلياةوأعراض
يفللمرءالعقوبةوتعجيل،ذلكمنصورةميثلوالولدواملالالبدنيففالبالء
.ذلكعلىلناصربالولكن،لهالعميماخلريمنالدنيا

يفالبالءيزالال(قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن
.)٢()خطيئةمنعليهومااهللايلقىحىتوولدهومالهجسدهيفواملؤمنةاملؤمن

عبدالشيعةمنما«:قالأنهعليه السالمعلياألماماملؤمننيأمريوعن
،هماليفإما،ذنوبهامتحصببليةيبتلىحىتفيموتعنهيناأمراًيقارف

وإنه،ذنبمنلهوماوجلعزاهللايلقىحىت،نفسهيفوإماّ،ولدهيفوإماّ
.)٣(»موتهعندعليهبهفيشددذنوبهمنيءالشعليهليبقى

:قالأنهعليه السالمالصادقحممدبنجعفرماماإلوعن

سوءاًبعبدأرادوإذا،الدنيايفعقوبتهعجلّاًخريبعبداهللاأرادإذا«
.)٤(»القيامةيومايوايفحىتذنوبهعليهأمسك
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٢

الكريمةواألخالقالحسناتـ٤

وحسن،اتاملربإىلواالستباق،خلرياتايفاإلسراعواحلسناتوإتيان
:تعاىلقالالذنوبمكفراتمناخللق

Myz{|}~�¡¢£¤¥¦§

¨©L)١(.

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوعن

.)٢(»متحوهاحسنةًملعفأالسيئةعملتإذ«

:قالأنهاألخالقحماسنيفوالهعليهاهللاصلىوعنه

:حسناتاهللابدلهذنوباًقدمهإىلقرنهمنوكان،فيهنكمنأربع«
.)٣(»والشكر،اخللقوحسن،واحلياء،الصدق

:قالأنهعليه السالمالصادقماماإلوعن

سوءوإن،اجلليدالشمستذيبكمااخلطيئةيذيباخللقحسنإن«
.)٤(»العسلاخلليفسدكماالعملليفسداخللق

،امللهوفإغاثةتعاىلاهللاعندلهاجوأاألخالقمكارمأعظمومن
.الذنوبكفاراتمنومها،املكروبعنوالتنفيس
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٢٨٣..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

:قالأنهعليه السالمعليماماإلنعف

عنوالتنفيس،امللهوفإغاثةالعظامالذنوبكفاراتمن«
.)١(»املكروب

اِّـالئكةاستغفاروالسجودـ٥

أرقىألنهالذنوبحتطوجلعزهللالسجودكثرةأناآلثاريفورد
يفتعاىلاهللاإىلمتوجهاًالعبدكانوإذا،تعاىلهللاعبوديةالباإلقراردرجات

.الرحيمالرمحنهواهللافأن،بالسجوداجلبنيتعفريمنالكاثرةالكثرةهذه

عنحديثانوهناكاملؤمننيمنللعاصنيتستغفراملالئكةأنأيضاًوورد
.البابهذايفعليه السالمالصادقاألمام

صلى اهللا عليه اهللارسولإىلرجلجاء«:قالأنهالسالمهيعلفعنه
رسولفقال،عمليوضعفذنويبكثرت:اهللارسوليا:فقالسلم ووآله
حتطكماالذنوبطّحيفانهالسجودأكثر:سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللا

.)٢(»الشجرورقالريح

مالئكةذكرهعزهللانإ«:قالأنهأيضاًعليه السالمالصادقوعن
يفالشجرمنالورقالريحتسقطكماشيعتناظهورعنالذنوبيسقطون

M¦§¨©ª :وجلعزاهللاقولوذلك،سقوطهأوان
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٤

«¬®L)١(ذاأرادماواهللاغريكم«)٢(.

لهآوالنبيعلىالصالةوالعمرةوالحجـ٦

والصالة،بعرفاتوالوقف،عمرةوالاحلجأنحلديثيااملأثوريفورد
رسولفعن.هدماًدمأاو،الذنوبمكفراتمن،حممدوالحممدعلى
:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

ومن،اجلنةثواااملقبلةواحلجة،بينهماماكفارةالعمرةإىلالعمرة«
.)٣(»بعرفاتإالتغفرالذنوبالذنوب

:قالأنهيه السالمعلالرضااألماموعن

والهحممدعلىالصالةمنفليكثر،ذنوبهبهيكفرماعلىيقدرملمن«
.)٤(»هدماًالذنوبدمفأا

***

تؤديوقد،باهللاوالعياذالضاللإىلتقود،تعاىلاهللاذكرعنوالغفلة
الغفلةثارآومن،عنهمغفولغريأنهالغافلوليعلم،الشقاءإىلباإلنسان

وموقع،كثريةذلكيفاآلثارو،البصريةوعمى،القلبوموت،اهلالكتعجيل
ذيكلعلىعليه السالمعلياألمامحتسرفقد.للتمثيلمناذجمنهاالبحث
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٢٨٥..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

إىليؤديوقد،القيامةيومحجةعليهسيكونيعمرهالذيعمرهالن،غفلة
يكونأنغفلةذيكلعلىحسرةهلافيا«:قالأنهعنهفريوى.ةالشقو
.)١(»الشقوةإىلأيامهتؤديهوأن،حجةعليهعمره

.)٢(»ضاللةالغفلة«:قالكمافهو،كذلكاألمركانوإذا

:قالأنهالسالمعليهوعنه

مناختصرو،غفلتكمنوأستيقظ،سكرتكمنالسامعأيهافأفق«
.)٣(»عجلتك

،نهمعمغفولغريوالغافلنيالناسإىلعليه السالمعليماماإلوتوجه
:القولمناضهأفمبا

أراكممايل،منهماملأخوذوالتاركون،عنهماملغفولغريالناسأيها«
.)٤(»راغبنيغريهإىلو،ذاهبنياهللاعن

.صاغيةوأذاناًواعيةقلوباًوجدتلوبالغةموعظةمنهلافيا

هووإمناليلبسهثوباًينسجغافلمنكم«:قالأنهالسالمعليهوعنه
.)٥(»قربهموضعهووإمناليسكنهبيتاًويبين،كفنه
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املتقابلةاملثلُ: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٦

:عليه السالمالصادقاألماموعن

.)١(»؟ملاذافالغفلةعدواًالشيطانكانإن«

اإلنسانيفونوقظ،الغفلةمنمتنعوأوالعوأسبابدوافعوهنالك
.وتتالشىالغفلةفتنجاب،واخلربةالوعيحسن

رضي اهللا ذرأليبقالأنهسلم وعليه وآلهصلى اهللاهللارسولفعن
:عنه

.)٢(»الغافلنيمنتكتبلكيال،تعملهاملإنباحلسنةهم،ذرأبايا«

تنجاباهللاذكربدوام«:قالأنهعليه السالمعليماماإلوعن
.)٣(»الغفلة

.)٤(»االستعدادعنيغفلملاأليامعرفمنإن«:السالمعليهوعنه

،بأوقااالصلواتأداءعلىحيثوهوعليه السالمالباقرماماإلوعن
فليس،لوقتهافصالّهااملفروضةالصلواتعلىحافظمؤمنأميا«:قالأنه

.)٥(»الغافلنيمنهذا

ـيعظهوهوـألبنهقال،لقمانأنويروى
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٢٨٧..................................................................اذكرعنوالغفلة..الذنوبارتكاب

ثالثوللغافل..عليهاويشهدايعرفعالمةيءشلكلبينيا«
.)١(»والنسيان،ولهلواالسهو،:عالمات

أربعةيفاإلنسانعلىالغفلةأثارعنالسالمعليهعلياألماموحتدث
فنونهقفتالذيالبيانأمريوهو،البصريةوإيقاظ،احلكمةمجاعفيها،أقوال

:املعهودةببالغته

.)٢()هلكتهتعجلتغفلتهطالتمن(عليه السالمعلياإلمامقال-١

.)٣(»قلبهماتالغفلةعليهغلبتمن«مالسالعليهوقال-٢

.)٤(»البصريةيعميالغفلةدوام«:السالمعليهوعنه-٣

الغفلةفأن،باملهلةاالغترارووالغفلةإياك«:السالمعليهوعنه-٤
.)٥(»األعمالتفسد

مصاديقبعضدحدفقد،السالمعليهماعليبناحلسنماماإلأما
.)٦(»املفسدوطاعتك،املسجدترككالغفلة«:بالقولالغفلة

والتغافل،مذمومةمنفالغفلة،والتغافلالغفلةبنيفرقوهنالك
:تيةاآلاألحاديثوعليه،حممود
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املتقابلةملثلُا: الفصل الثالث..................................................................................٢٨٨

هونصف،احتمالنصفهالعاقلإن«:عليه السالماملؤمننيأمريوقال
.)١(»تغافل

عماغفلتهالكرمي)أحوال(لاأعمأشرفمن«السالمعليهوعنه
.)٢(لميع

التعايشحالصالح«:قالأنهالسالمعليهالصادقجعفرماماإلوعن
.)٣(»تغافلوثلثهفطنةثلثاه:مكيالوالتعاشر
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الرابعالفصل

االجتماعيةاملثل
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http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩١

إلسالميااملوروثيفاألعمالأفضل

وكثرية،اجلوانبمتعددةاحلضاريالبيتأهلتراثيفاملتميزةاألعمال
يفكانخالصةنقيةنيةيفاهللاإىلالعبدقربشأنهكانفكلما،املناحي
.وجلعزاهللاعندمتقبلعملرحاب

إىلاملتجهبالعملتعىنشريفةأحاديثةثالثاملضمارهذايفتألقتوقد
هذهيفالعملوهذا،النفاقمنوبراءةالرياءمنسالمةيفتعاىلاهللا

صدقفيهايتجلىاليتالصاحلةاحلسنةبالنياتطيرتباملتفاضلةاملعادالت
.سواهالهللالتوجهوعزة،الضمريوصفاء،القصد

فالوربهالعبدبنيالروحيتقاءااللعزة- حبق-متثلاألحاديثوهذه
هوالوجهوإمنا،متضاديناجتاهنييفالعمليواالختالطواملداجاةللرياءجمال

» بالنياتاألعمالإمنا«:األولواحلديثغريليساملوزونعتدايلاالالوجه
أمرفالعمل،النيةوبنيالعملبنياملتقابلوالفرز،العملجوهروهذا
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٢٩٢

ضوءيففالعمل،الغيبعامليفحمسوسأمروالنية،انللعيظاهرملموس
إالالعمليصحوال،عقليخمتبئضمريوالنية،فعليحيمثالالفهمهذا

.الغراءالنقيةبالنية

بنييربطوهو»نوىماامريءلكل«:الثايناحلديثاحلقيقةهذهيؤكد
جماالتكليفوحدهاالنيةضوءيفواجلزاءللثوابستحقاقهاوبنياملرء

.العمل

املرءيطعمفحينما،العملذاتعلىالنيةليفضلالثالثاحلديثويطل
كلف،والفاقةوالعوزالفقرذوييساعدأو،املساكنيينعشأومثالًالفقراء

العدالةمفاهيمبعضوإشاعة،اآلخرينعلىالعطفأجلمنذلك
وهكذا،كثرواأوقلّوامنياملسلمنمجاعةعلىالسروروإدخال،االجتماعية

ينطلقوهكذا،نفسهالعملمنخريالنيةهذهفإن،بارعةإنسانيةلفتاتيف
.»عملهمنخرياملرءنية«:احلديث

يفويضعه،عملياًذلكليعللعليه السالمالباقرحممداإلمامويطل
املؤمننية«:فيقولآخروجهمناإلمكانوعدم،وجهمناإلمكانجانب
كربىمرتلةوهذه» يدركهمااخلريمنينويألنهوذلك،عملهمنأفضل
اليتاإلمكاناتولكن،اخلريحبيفاإلنسانيةالنفسأعماقعنحتكي

وأفضلاخلريفعلمنينويهماعلىإدراكعلىتساعدهالقدميتلكها
.األعمال

جتاهاًإالشريفباحلديثفيتجهعليه السالمالصادقجعفراإلمامأما
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٢٩٣...........................................................................اإلسالمياملوروثيفاألعمالأفضل

منخرياملرءنية«:فيقولالقلوبعليهطمضتوما،الضمائرتكنهمارمخيا
،العاملنيلربخالصةوالنية،للمخلوقنيرياًءيكونرمباالعملألن،عمله

.»العملعلىيعطيالماالنيةعلىوجلعزفيعطي

الدقةمنحيملمهيوتقيتعليلهيفالشريفللحديثاملنظوروهذا
وخلوصالنيةصفاءإىلاإلنسانعملمبستوىيرتفعمااألصيلليلوالتع

.املوقفوصدق،العمل

كثرياًتشملاليتاملتعددةوفصائلهااملتعددةجماالاهلاالصاحلةواألعمال
عذرتيوقد،وامتثاالًأداًءالسليمةالطرقإىلاملؤديةواملصاديقاملفرداتمن

.هاؤوإحصاحصرها

فقالسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولإىلجاءرجالًأنرويوقد
:له

.»اجلنةدخلتعملتهأناإذاعمالًعلميناهللارسوليا«

،وحرقتعذبتوإنشيئاًباهللاتشركال«:عليهاهللاصلواتفقال
الصالةتتركال،هولكشيء كلومنمالكمنأخرجاكوإنوالديكوأطع

.»اهللاذمةمنهبرئتفقد،متعمداًالةالصتركمنفإن،متعمداً

صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولحددهالذيالعملجنسهووهذا
تفضيوكلها،اجلزئياتمنمجلةعليهاتتفرعاليتالقضايابكربياتسلم و

إىل:عسروالفيهاعنتالوشفافيةبوضوحوتتلخصاجلنةإىلبالعبد
األندادونبذ،لهشريكالوحدهعاىلتهللاواإلخالصبالتوحيداالعتصام
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بالوالدينوالرب،والتحريقالتعذيبمعحىتوالشبيهواملثيلوالنظريواألضداد
وعمامالهمنولدمهاأخرجاوإنحىتحرفياًأوامرمهاتنفيذيفوإطاعتهما

.ملاماًإالالعصرهذايفنشاهدهالماوهو،ميلك

عموداألااالستخفافأوركهاتوعدمالصالةعلىاحلفاظكذلك و
والترك،الناسعلىواملفروضتاملوقووالكتاب،الصاحلنيوشعار،الدين

.تعاىلاهللاذمةمنهتربأمماهلااملتعمد

:قالأنهالسالمعليهالباقرحممداإلمامعنوردوقد

وهذا» قلّوإنالعبدعليهداومماوجلعزاهللاإىلاألعمالأحب«
أحبوهي،ضروريةاألعمالأداءيفاالستمراريةأنيصرحبليشري

وإنالعملاستدامةاألمريفاملهم،كثرتأوقلت،وجلعزاهللاإىلاألعمال
.قلّ

وأشكالكمصوركمإىلينظرالاهللاأن«:الشريفاحلديثيفجاءوقد
.»وأعمالكمقلوبكميفينظرولكن

إىلذلكيتجاوزوإمنا،واألشكالالصوربيتمثلالالعرفاينالنظروهذا
لنفٍسىبوفط،نقائهايفواألعمال،هائصفايفالقلوب،واألعمالالقلوب

.أعماهلاأفضليفاإلخالصضوحم،واجبهابارئهاإىلأدت

ألمريسلم وصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولخطابمنكانوقد
الناسإنصافك:خصالثالثالاألعمسيدعلييا«:السالمعليهاملؤمنني

.»حالكلعلىاهللاوذكرك،وجلعزاهللايفاألخومواساتك،نفسكمن
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يتوافروال،اإلنسانيةالنفسكمالتستوعبالثالثاخلصالوهذه
متنيحببلومتمسكةواالتكالاإلنابةيفتعاىلباهللامتعلقةنفوسيفإالمثاهلا

األمارةالنفسعلىالضغطاهلنيباألمرسولي،املطلقوالتسليماإلميانمن
واملواساةللمؤاخاةأمثولةتكونوأن،حسااعلىالناستنصفأنبالسوء

الصديقنيمساتمنفذلكحالكلعلىاهللاذكرأما،وجلعزاهللاجنبيف
.املقربنيودرجةاألبراروسيماء

:امليزانهذايفاملؤمننيأمرييقولأنغريباًوليس

،باملالاألخوانومواساة،حالكلعلىاهللاذكر:ثالثةاألعمالشدأ«
.»نفسكمنالناسوإنصاف

يصدرانفهماسلم وصلى اهللا عليه وآلهالنيبلقولحرفيةترمجةفهذه
.واحدرافديفويصبانواحدمنبععن

اليتاألعمالتأيت،التصميموصالبةاإلرادةونقاءالنيةخلوصوبعد
يفالظاللمتكاثفمتلئببابوهذا،وجلعزاهللامنزلفىرءاملتقرب

.واآلخرةالدنياخريتستقطباليتالكثريةتفرعاته

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولفعن

وفازاآلخرةوخريالدنياخريأويتفقدالدنيايفصالخأربعأعطيمن«
،الناسيفبهيعيشخلقسنوح،اهللامراحممنيعصمهورع:منهاحبظه

.»واآلخرةالدنياأمرعلىتعينهصاحلةوزوجة،اجلاهلجهلبهيدفعوحلم

اليتاجلزيلةاهللاهباتمنفهياملرءعندحتققتلواخلصالوتلكم
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،شيءيوازيهاالاليتالغزيرةآالئهمنألا،والشكرباحلمدتقابلأنينبغي
الطاعةمالكالورعأنوذلك،اإلنسانعنعاىلتاهللارضاإاليضارعهاوال

،النفسشهواتبنيالعالقةيفاحليالكائنسلوكحيددالذيوهو،القصوى
وارتكاباملآمثاجتنابعنوعرفانبقوةاإلنسانمتسكاليتالعصمةويف

وأما؟بذلكوأىن،مشكوراًوسعيه،مقبوالًعملهيكونوبذلك،احملارب
فإذا،الناسبنيوالتربويالسلميللتعايشالفضلىلوسيلةافهواخللقحسن

ذلكدعمفإذا،كافةجهاتهمناخلريلهأجتمعفقداحللمذلكإىلأضيف
منحببوحةيف فهو،واآلخرةالدنياأمرعلىتعينهاليتالصاحلةبالزوجة

.وجلعزاهللامنبفضلالنعيم

منالعليااملرتبةيفلهوحي،اإلنسانأوديقيممااألعمالمنوهناك
عليه الباقراإلماممناملنذربنزياداجلارودأبوطلبفقد،اإلهلياألداء

عليه الباقرحممدجعفرأبواإلمامفقال،تعاىلاهللابهيدينأمراًالسالم
،لهشريكالوحده،اهللاإالإلهالأنشهادة،اجلارودأبايانعم:السالم

،رمضانشهروصوم،الزكاةوإيتاء،الصالةوأقام،رسولهوعبدهحممداًوأن
،قائمناوانتظار،ألمرناوالتسليم،عدوناوعداوة،وليناووالية،البيتوحج

.»واالجتهادوالورع

أيبعلىأفاضهوماعليه السالمالباقرحممداإلمامبهنطقما:أقول
،والفروعاألصولومجاع معامل الدين يف،يعد من جوامع الكلماجلارود
،وجلعزاهللابهيدينأمرلتعلملطلبهأجابهقدالسالمعليهاإلمامإنوذلك
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منهجاًمااررقواإل،النبوةمث،التوحيدوهياألوىلبالركيزةاإلمامفبدأ
،الزكاةوإيتاءالصالةإقامةيفالدينفروعحديثهيفاستوعبمثواعتقاداً
.احلراماهللايتبوحجرمضانشهروصيام

منوالرباءةالسالمعليهمالبيتألهلاإلهليةالواليةعنداإلمامووقف
عجل اهللا قائمهمفرجوانتظار،بركاموالسريبأمرهموالتسليمأعدائهم

ويتفرع،منهماويترشح،واالجتهادبالورعوصاهكماتعاىل فرجه الشريف
بعضألقىحنيعليه السالمننياملؤمأمريقالكماوالسدادالعفةعنهما
وإنكمأال«:أولياءهخماطباًفقالوالتقوىالزهديفاملثلىسريتهعلىالضوء

.»وسدادوعفة،واجتهادبورعأعينوينولكن،ذلكعلىتقدرونال

املؤمننيأمريبوصاياااللتزامومرتلةدرجةوأمساهااألعمالأفضلومن
إالأحدكميرجونال:مخساًمينخذ«:بقولهرجالًأوصىفقدألصحابه

إذايتحيسوال،يعلمالمايتعلمأنيتحيسوال،ذنبهإالخيافوال،ربه
مبرتلةاإلميانمنالصربأنوأعلموا،أعلماليقولأنيعلمالعماسئل

.»اجلسدمنالرأس

اهللارجاء،العليااملثلذهالناسيوصيمنيبذلهمازبدةهذاويف
قوالًمناالستحياءوعدم،العلمطلبعلىواحلث،الذنبوخوفحدهو

فيه،اجلسدمنالرأسمبرتلةألنه، الدهرمكارهعلىوالصرب،يعلمملإذاأعلم
.ذلكوسوىوالنطقوالسمعوالنظرالفكريفاملعولوعليهاحلياة

كررهاوي،ألوليائهالقيمةنصائحهيفعليه السالماملؤمننيأمريوجيد

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٢٩٨

،واآلخرةالدنيابنياملرادالتوازنوإقامة،السلوكلتهذيب،أتباعهعلى
اهللاكلمةلكانت،الناساالتزملواليتتوجيهاتهمنمثينةشذراتيفوذلك

عليه املؤمننيأمريقالفقد،السفلىهيأعدائهوكلمة،األرضيفالعلياهي
:ليالًبايتهوقد،البكايللنوفالسالم

قومأولئك،اآلخرةيفالراغبني،الدنيايفللزاهدينطوىبنوفيا«
،شعاراًوالكتاب،طيباًماءهاو،فراشاًوتراا، بساطاًاهللاأرضاختذوا

.»مرميبناملسيحمنهاجعلىقرضاًالدنياقرضوامث،دثاراًوالدعاء

يقوىوال،األولياءمنللقديسنياملتأصلةاجلذورهيالوصاياوهذه
القدوةوأولئك،مقربنيطائفةولكل،قدوةقوملكلأنبيدأحدكلعليها
.السالكونآثارهعلىيهديالذيالضوءهمنوواملقرب

أفضلمنوهوبالتقوىاإلمامأوصاهافقدالناسمنالعامةالطبقةأما
اهللاأتق«:قالأنهالسالمعليهعنهرويفقد،اليومهذابهوأىن،األعمال

.دقوإنستراًوبينهبينكوأجعل،قلّوإنالتقىبعض

عامةسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولبهأوصىملاامتدادوهذا
فكفّواضعفبكمقصرفإن،العمليفاجتهدوا«:الشريفاحلديثيفالناس

.»املعاصيعن

،داالجتهامنفترةاملرءتصيبقدإذ،وأمشلهالقولأبلغمنوهذا
اجتنابمنأقلفال،األداءيفتقصريأووقصور،ءاملتكايفاالمتثالعنوسنة

.عنهاوالكفاملعاصي
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:موضحاًعليه السالماملؤمننيأمريإليهأشارممابالضبطوهذا

وإذا،النوافلعلىفامحلوهاأقبلتفإذا،وإدباراًإقباالًللقلوبإن«
.»الفرائضعلىوافأقتصرأدبرت

لآلخرينأسدىمنومكافئة،املعروفإسداءاألعمالأفضلومن
رسولعنرويفقداملعروفلصاحبدعاذلكعلىيقدرملوإذا،معروفاً

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

.»لهفادعواتقدرواملفإن،فكافئوهمعروفاًإليكمأسدىمن«

حتقيقهيفواجلد،عروفاملعملعليهاهللاصلواتاهللارسولأكدوقد
فهو،إيضاحأوشرحإىلحيتاجالمبا،الرحموصلة،السرصدقةلهوأضاف

:وآلهعليهاهللاصلىقال،بالضادنطقمنأفصح

غضبتطفئالسروصدقة،السوءمصارعتقياملعروفصنائع«
.»العمريفتزيدالرحموصلة،الرب

:فقالتيسرمبااألرحامصلةعلىعليهاهللاصلواتوأكد

.»بالسالمولوأرحامكمصلوا«

:السالمعليهالباقرحممدجعفرأبواإلماموقال

وتيسر،البلوىوتدفع،األموالوتنمي،األعمالتزكياألرحامصلة«
.»األجلوتنسئ،احلساب

،همالوينمو،عملهفيزكو،رمحهيصلملنوموعظةبشرىمنهلافيا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


عيةاالجتمااملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٠٠

يفوتؤخر]وننبوالمالٌعفَنيالموي[احلسابسروتيعنهالبلوىوتدفع
.األعمارفتطول،األجل

:الشريفاحلديثيفوردولقد

ويستغين،أمانتهبهويؤدي،رمحهبهليصلاملالحيبالفيمنخريال«
.»ربهخلقعنبه

نفي،الناسعنواالستغناء،األمانةوأداء،رحاماألصلةأجلفمن
.األعمالمنالفضائلهذهففيه،املالحيبالعمناخلري

زلفىتقرباليتاألعماليفواإلفاضات،الروحيةاإلشاراتهذهوبعد
،الرزقطلبعنالتحدثإىلالبيتأهلحضاريةتتوجهوجلعزاهللامن

ءمااملرءليصونذلكعلىواحلث،اليدويالعملوشرف،املعاشويئة
،أقوالعدةيفوذلك،أهلهويعيل،خريناآلصدقاتويتجنب،وجهه
.ذلكلعمليوتطبيقاألفعالمنوتراث

لئن«:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولعنوردفقد
،فيسألهرجالًيأيتأنمنلهخري،ظهرهعلىفيحتطب،حبلهأحدكميأخذ

.»منعهأوأعطاه

رسولقاموقد.ذلأيذلالسؤالويف،شرفأيشرفالعمليفألن
األمرهذابتطبيقعليهم السالمالبيتوأهلسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللا

هومامنهايوردبل،إحصاءهاالبحثيستطيعال،شواهدعدةيفعملياً
:واملثالاألمنوذجسبيلعلى
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فأعطاه،الفقرسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللالرسولرجلاشك
:لهوقال،درمهني

فغاب،وبعوأحتطب،فأساًوباآلخر،طعاماًبأحدمهافأشتريأذهب«
،بهأمرتينفيمااهللاباركاهللارسوليا:فقالأتىمثيوماًعشرمخسةالرجل

وخبمسة،دراهمخبمسةألهليفاشتريت،دراهمعشرةبعملياكتسبت
.»ةاملسألمنلكخريهذا«:وسلموآلهعليهاهللاصلىلهفقال،كسوة

،حممودغريوكالمها،وإحلافاًلواذاالناسمسألةاهللارسولأثاروقد
وكالمها،االستخذاءيعينقدواالستجداء،االستجداءيعينفالسؤال
،عادةلهفتكون،االستغناءمعحىتاملسألةاملرءيتعاهدوقد،مذمومان
قوتهيكسبأناملسلممنيريدسلم وصلى اهللا عليه وآلهاألعظموالرسول

،عزيزاًيكونأنينبغيواملسلمذلٌّفالسؤال،أحداًيسألوال،بنفسه
حيبواهللا،والتطبيقالنظريةيفاألعمالأفضلمنهوبل،عملوالكسب

ويبغض،عرقهوتصبب،بدنهوجهد،يدهبكسبالدنيابطيباتيتمتعمن
.واآلخرةالدنياأعمالمنرغاالفالعاطل

جنبإىلاملعاشيكسبهجاعالً،ميينهبكدعامالًاملؤمننيأمريكانوقد
فالحاًعملقدعليه السالماملؤمننيأمريجتدأنتستغربوال،العباديورده
وقامت،العامةالواليةعنأقصيحينماوذلك،الزمانمنقرنربعطيلة

مزرعتانوله،املدينةخارجلهناضحعلىينتضحوكان،الصحابةمرجعية
ملنواألرض،وكّدهجبهدهأرضهماأحياوقد)البغيبغة(و)نيزرأبو(:مها
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إمامفاإلمام،اإلمامةعبءعنهذايشغلهومل،الغراءالشريعةيفأحياها
الطاهروناألئمةاقتدىولقد.حيكمملأوحكمالقولنافذ،الطاعةمفترض

الكسيبالعملمنيهعلحدبفيماعليه السالماملؤمننيبأمريعليه السالم
.احلرةواملهن

،حارةساعةيفاملدينةنواحيبعضإىلخرجت:املنكدربنحممدقال
رجالًوكان)عليه السالمالباقراإلماميعين(عليبنحممدجعفراأبتفلقي
شيوخمنشيخاهللاسبحان:نفسييففقلت،المنيغعلىمتكئوهو،بادناً

فدنوت،ألعظهأما،الدنياطلبيفاحلالهذهعلىالساعةهذهيفقريش
اهللاأصلحكفقلت،عرقاًيتصببوهو،بنهرعليفردعليهفسلمت،منه

أرأيت. .الدنياطلبيفاحلالهذاعلىالساعةهذهيفقريشأشياخمنشيخ
جاءينلو:فقال؟تصنعكنتمااحلالهذهعلىوأنتأجلكجاءكلو

نفسيأكف،اهللاطاعةمنطاعةيفواناجاءين،لاحلاهذهعلىوأنااملوت
علىوأنااملوتجاءينلوأنأخافكنتوإمنا،الناسوعنعنكوعيايل
أعظكأنأردت،اهللايرمحكصدقتفقلت،اهللامعاصيمنمعصية

.فوعظتين

السالمعليهالصادقجعفراإلمامرأىأنه:الشيباينوعمرأبووقال
يتصببوالعرق،لهحائطيفيعمروهو،غليظأزارهوعلي،مسحاةوبيده
أنأحبإينفقال ،!!أكفكأعطينفداكجعلت:فقلت:قال،ظهرهعلى

.»املعيشةطلبيفالشمسحبرالرجليتأذى
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أئمةايضرباليتاحلضاريةالنقلةوهذهاإلنساينالتوجههذاأرأيت
،املشروعوالكسبالعيشلسبييفوالكفاحللعملاألعلىاملثلالبيتأهل
همومنالعيالمبتطلباتالقيامعلىتوطينهايفللنفسوإعزازاًللبطالةدرأً
.مؤونتهيف

:كتابهيفاموركتبهفيماوأنظر،ومنههذايفتعجبوال

وكانت،ويكنسويستقي،حيتطبكانالسالمعليهاملؤمننيأمريأن«
املؤمننيأمريعملومع،وختبزوتعجنتطحنالسالمعليهاالزهراءفاطمة

وإعمالوالسقيوالغرساحلرثيفأمضاهااليتوالسنني،املضينعليه السالم
أيب«الضيعتنييف،وأحياهعمرهفما،شيئاًلنفسهحيتجنملفنجدهاألرض

وأبناملدينةفقراءعلىوقفاً-يرويفيما-جعلهما» البغيبغة«و»نيزر
:ذلكيفابهكتونص.السبيل

الرحيمالرمحناهللابسم

املعروفتنيبالضيعتنيتصدق،املؤمننيأمريعليبهتصدقماهذا«
مااهللاليقي،السبيلوأبناملدينةأهلفقراءعلىوالبغيبغةنيزرأيبوبعني
خريوهواهللايرثهماحيثتوهباوالتباعاال،القيامةيومالنارحروجهه

ألحدوليس،هلماطلقفهماواحلسنياحلسنإليهماحيتاجأنإال،الوارثني
.»غريمها

دينارألفمبائيتمعاويةلهفبعثدينعليه السالماحلسنياإلمامفلحق
حروجههاهللاليقيأيباتصدقإمنا«:وقال،يبيعأنفأىبنيزرأيببعني
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.»بشيءبايعهماولست،النار

منيتملىأنمانعوال،للدنيالباًطأبعادهكلوليسشرفوالعمل
صلى اهللارسولعنوردفقد،بعدهمنوعيالهبآلهرمحةاملوزونبالقدرذلك

:قالأنهسلم واهللا عليه وآله

.»الناسيتكففونعالةتدعهمأنمنخريأغنياءورثتكتذرإنإنك«

قالرزطلبيفالبكورسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولوجهوقد
بركةالغدوفإن،واحلوائجالرزقطلبيفباكروا«:فقالاحلوائجوالتماس

.»وجناح

أصحابهأنعليه السالمالصادقاإلماممسريةيفذكرمماوكان
،ةمتواتروأشغاهلم،خمتلفةومهن،احلرةاألعماليزاولونكانوتالمذته

،والبزاز،حانوالط،احلنطةوبياع،اللؤلؤوبياع،السابريبياع:ومنهم
ومحلةالعلماءمنمجيعاًوهم،املهنأصحابمنوسواهم،والزراد،والقزاز
الصادقجعفراإلمام(:كتابنايفلهعرضناالتوجههذاوأسرار،احلديث

.)البيتأهلمدرسةزعيم

صنعقدوكان،األشعريسعدبناهللاعبدبنعمرانهؤالءمنوكان
إن:وقالإليهوأهداهاالكرابيسمنالسالمعليهالصادقاإلماممضارب

،هديةتقبلهاأنفداكجعلتأحبفأنا،لكوعملتهاصنعيتمنالكرابيس
:قالمثيدهعلىعليه السالماهللاعبدأبوفقبض

اليوموعترتكيظللكوإنحممدوآلحممدعلىيصليأناهللاأسأل«
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.»ظلهإالظل

واملبادرة،وآدااهاسننوبشروطهاالصالةأداءاألعمالأفضلومن
قالتفقد،ملتطلبااواألعداد،هلاوالتهيأة،بأوقااالتسويفوعدمإليها

:املؤمننيأمعائشة

حضرتفإذا،وحندثهحيدثناسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولكان«
.»نعرفهومليعرفناملفكأنهالصالة

:قالأنهالمالسعليهاملؤمننيأمريعنوروي

الصلواتعلىحافظوامااملؤمننيمنذعراًالشيطانيزالال«
.»...اخلمس

،خمتلفةبقاعمناملساجدمنصلوا«:عليه السالمالصادقاألماموعن
.»القيامةيومعليهاللمصليتشهدبقعةكلفإن

إىلبالندبةمؤكدتوجيههناكبل،املفروضةالصالةيفيكتفيوال
صلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولقولذلكمنوحسبنالليلاصالة

:سلمو

إىلقربةالليلقياموإن،قبلكمالصاحلنيدأبفإنهالليلبقيامعليكم«
.»اجلسدمنللداءومطردة،للسيئاتوتكفري،اإلمثعنومنهاة،تعاىلاهللا

شفاءذكرهفإن،حالكلعلىوجلعزاهللاذكرهذابعدويأيت
صلى اهللا عليه وآلهاهللارسولقولاألثريفوردوقد،واألبدانلألرواح
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إال،وجههإاليريدونالوجلعزاهللايذكرونأجتمعواقوممنما«:سلمو
.»حسناتسيئاتكمبدلتفقد،لكممغفوراًقوموا:السماءمنناداهم

بدال،خرةاآلوشانشأايسددفيماالدنيااحلياةيفاملسريةوملواصلة
خاللمنذلكظليفحيامواستقرارالناسبأمروانتظامهذلكتنظيممن

نظاملتسيريوأشخاصهابأعياامتمثلة،االجتماعيةالظواهربعضتوافر
ذلكلتحقيقالفرصإجيادعلىالدءوباجلادوالعمل،أحسنهيباليتاحلياة
.الرعاعاهلمجمهفالناس،ذلكيتوافرملفإذا،الكمالبتمام

انهرويمباعليه السالمالصادقاإلماميوضحهالدقيقامللحظهذا
:قال

،وآخرمدنياهمأمريفإليهميفزعثالثةعنبلدكلأهليستغينال«
بصريوطبيب،مطاعخريوأمري،عروعاملفقيه:جاًمهكانواذلكعدموافإن
.»ثقة

احلضريالتكاملحتقيقعلىالسالمعليه الباقرحممداإلمامحدبوقد
:قالأنهعنهفروي،ذلكحتققأمورثالثةخاللمنلإلنسان

وتقدير،النائبةعلىوالصرب،الدينيففقةتال،الكمالكلالكمال«
.ذلكيفالسالمعليهوصدق» املعيشة

أحكامعندوالوقوف،وإتقااالفقاهةضوءيفيتحققإمناوالكمال
وواجباته،ورخصهوعزائمه،ونواهيهاهللابأوامروالتبصرلغراءاالشريعة

إىليرتفعأنعسىذلكظليفوالعملومكروهاتهومباحاته،ومستحباته
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،تعاىلاهللارضاةنظمفهوالنائبةعلىالصربوأما،الدينيففقةتالمستوى
علىناإلنسايصربملوإذا،والفزعاجلزعمنالنفسيللمناخحتييدوهو

واألجراجلزيلالثوابمدىإىلتشريباملئاتوالروايات؟يفعلفماذاالنوائب
.العافيةاهللانسأل،ولدهأومالهأونفسهيفاملرءبهيصابماعلىالصربلدى

والتقدير» املعيشةتقدير«:الباقراإلمامعنداإلنساينالكمالوثالثة
غايتهيفيقصروال،سواهماإىلداهيتعفال،املناسبموضعهيفيءالشوضع
االقتصادهووإمنا،تبذيروالشحوال،تفريطوالإفراطفال،ومداه

ما«األثريفوردوقد،الناسعقالءعليهتساملماوهذا،ذلكبنيواالعتدال
.املتوازناالقتصادمننوعوالتقدير» أقتصدمنعال

عنوترتيههاالشبهاتعندووقوفها،النفسضبطاألعمالأفضلومن
،آخروالهلاأولالمتاهاتيفاالنزالقنةظمعناواالبتعادالشهوات

التدهورمنالذاتوصيانة،اإلنسانيةالكرامةعلىاحلفاظأجلمنكلهذلك
رأدوياهلوىوجيانبالنفسعلىريطيس،أفضلجمتمعوخلق،واالحنالل

أيدينانضعالضوءهذاويف،املثلىانيةاإلنسالذاتشرفويواكب،املعاصي
بعضاًبعضهايستدعي،السالمعليهعلياملؤمننيألمريأحاديثثالثةعلى

.آخرهابوهجأوهلاويأخذ

:عليهاهللاصلواتاملؤمننيأمريقال

النفسكرامةألن.»شهوتهعليههانتنفسهعليهكرمتمن«-١
،واألوضارباألوزاروتدنيسها،هواتالشعنترتيههاإىليدعوانوتكرميها
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.اإلثارةمضانعناوالنأي

نفسهعليهكرمتمن«:أخرىبالغيةبصياغةالسالمعليهوقال- ٢
علىتبقيالواملعاصي،املعاصيتأىبالكرامةأنوذلك.»باملعصيةيهنهامل

.عاصياملوأماالكرامةفأما،جيتمعانوال،النقيضطريفعلىفهما،كرامة

نفسهشرفتمن«:السالمعليهاملؤمننيأمريقالإضافيةمعانويف-٣
الدناياتأىبوالعزة،عزيزةالشريفةالنفسأنوذلك.»املطالبذلةعننزهها

.الشرفذاتللنفساإلذاللهوفذلك،املطالبمنوافةتوال،األمورمن

عليه السالمنياحلسبنعليالعابدينزيناإلمامذلكمالكمجعوقد
.»الدنياعليههانتنفسهعليهكرمتمن«:بالقول

ذيعلىأهونفهي،الروحوإباء،النفسبعزةاصطدمتإذافالدنيا
أمريقالولقد،حياتهيفبالذاشيئاتعودالحىتيءشكلمنالكرامة
.»الدهربعزتفيالذلساعة«:عليه السالماملؤمنني

العمرواغتنامالضياعمنالوقتعلىاحلفاظ:األعمالأفضلومن
فمن«العلمواقتباس،الفرضومتابعة،احلمدوكسباحلقوقأداءحيققفيما

حقغرييفيومهأمضىمن«:املؤمننيأمريوعن» مغبونفهويوماهاستوى
علمأو،أسسهخريأو،حصلّهمحدأو،هبناجمدأو،أداةفرضأوقضاه

.»يومهعقفقد،اقتبسه

أو،ينفعالفيمااإلسرافمناألعمارحفظيفاالحتياطمنتهىوهذا
بدوال،واهلذيانباهلذرالساعاتتضييعأو،فيهعائديةالمبااأليامتصريف
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منيومأيفغياب،الثاقبوالنظراالعتباربعنيذلكمعاينةمنلإلنسان
،يبىنوجمد،يؤدىرضوفيقضىحقإمضاءيفيكونأنينبغياإلنسانحياة
.هباءفالعمروإالّ،يقتبسوعلم،سسؤيوخري،حيصلومحد

،السالمعليهالصادقجعفراإلمامعلىالثوريسفياندخلأنهروي
:فقال،اهللاعلمكممااهللارسولأبنياعلمين:فقال

فعليكالنعمتتظاهروإذا،باالستغفارفعليكالذنوبتظاهرتإذا«
فخرج»باهللاإلّاقوةوالحولال«:فقلمومغالتظاهرتإذاو،بالشكر
.ثالثوأيثالث:يقولوهوالثوريسفيان

مباسلموصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولقولبموصولكلهوهذا
:قالأنهيروي

عليهأحلومن،العاملنيربهللاحلمد:فليقل،النعمعليهتظاهرتمن«
منكرتفإنه،العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولاللقومنفليكثرالفقر
» اهلم:أدناها،داءبعنيسواثننيمنشفاءوفيه،اجلنةكنوز

عليه الباقرحممداإلمامعنهاكشفجليلةعرفانيةمعاٍنوللحوقلة
:قالاجلعفيجابرعن) األنوارحبار(يفلسياروىفقدالسالم

» باهللاإلّاقوةوالحولال«معىنعنسالمعليه الجعفرأباسألت
:فقال

طاعةعلىلناقوةوالاهللابعونإلّااهللامعصيةعنلناحولالمعناه«
.»اهللابتوفيقإلّااهللا

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣١٠

علمناوقد،معينةحبدودحتدالمصاديقوهلا،املهمةاملعاينأحدوهذا
هوألنه)باهللاإلّاقوةوالحولال(قولإىلوأرشدنا،وتعاىلسبحانهاهللا

.مطلقاًوالقوةاحلولبيدهالذيالقادرالعظيمالعلي

:قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهاهللارسولأن:الشأنهذايفوردوقد

:فقالالسالمعليهإبراهيميبمر)يب(أسريليلة«

وتربتها،واسعةأرضهافإن،اجلنةغرسمنيكثرواأنأمتكمر«
.»باهللاإالّقوةوالحولال«:فقال،اجلنةغرسما:لهقلتف.»طيبة

األعمالفضائلعلىاحلثيفالبيتأهلمنالقيمةاإلرشاداترىتوت
:قالاهلراءمسلمبنمعاذعناألعمالثوابففي،طيوفهاشىتيف

،عليه السالمالصادقجعفراإلماميعين(اهللاعبدأيباإلمامعندكنت
:اإلمامفقال،املرضيعينوجعالفذكروا

،يومهبقوتيتصدقأنأحدكمعلىوما،بالصدقةمرضاكمداووا«
رد:لهقالفي،فيتصدق،العبدروحبقبضالصكإليهيرفعاملوتملكإن

.»الصكعليك

من«قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهاألعظمالرسولعنوورد
كراعاًغليكمأهدىومن،يذوهفأعاستعاذومن،فأعطوهباهللاسألكم
.»فاقبلوه

وقبول،املروءةمناملستعيذةذوإعا،األعمالأفضلمنالسائلوإجابة
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.اإلنسانتكرمييريدواهللا،الكرامةمناهلدية

اإلنسانيةبلوأتباعهمأولياءهمالسالمعليهماألئمةبههذبومما
:عنهمفورد،اإليثاربوجلعزاهللاإىلوالتقرب،الصدقةإعطاءمجعاء

.»إبراماًالسماءيفأبرموقدالبالءتدفعالصدقة«

املفضلقالوهكذا» الربغضبتطفئأا«السرصدقةيفوردكما
إليهفشكوتالصادقاإلمامعليه السالماهللاعبدأيبعلىدخلت:قيسبن

،بكيسفجاءتالكيسهاتجاريةيا:فقال،الدعاءوسألتهحايلبعض
،ذلكتأردماواهللاالفقلت،بهفأستعندينارأربعمائةفيهاهذ:فقال

ختربالولكن،الدعاءادعال«:السالمعليهفقال! !الدعاءأردتولكن
.»عليهمفتهونعليهأنتمابكلالناس

الناسحيدثالأنلهينبغياملرءأن،جداًمثينةنصيحةاحلادثةوختام
.واالبتالءواألعراضاألمراضبلواالحتياجالفاقةمنعليههومابكل

عليهماعليبناحلسناألمامرجلسألأنالبابهذافطرائومن
.وأكرمهوصلهمث،بناإليناتوسلمبنمرحباً:اإلماملهفقال،السالم

وزيارة،املرضىعيادةإىلالبيتأهلعنداحلضاريالتراثوندب
صلى اهللا عليه وآلهالنيبعنوردفقد،البنيذاتحوإصال،اهللايفاألخوان

،اهللايفأخاًوزرميلنيمشاو،ًمريضاوعدميالًامش«:قالأنهسلم و
.»اثننيبنيوأصلحأميالثالثةمشاو

الرأيذيمتنعوقد،األخرباليومتذكر،واألحبةاألخوانقبوروزيارة
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣١٢

وقد،العميمالثوابإىلافاًمض،املعاصيعنوتكفهالذنوبعنالناهض
:قالأنهالسالمعليهاجلواداإلمامعنورد

القدرليلةيفأنزلناهإناوقرأ،قربهعلىيدهووضعأخيهقربزارمن«
.»األكربعزالفمنأمن،مراتسبع

،الوهابالكرميفهوحدودحتدهالتعاىلاهللاوكرم،هذايفغرابةوال
كرميعلىجيازي،واملتفضلاملعطيوهو،املتنيةالقوذوالرزاقوهو

قالإعرابياًأنرويفقد،وعزتهوكربياؤهوجودهكرمهلهشاءمبا،األعمال
؟القيامةيوماخلالئقحياسبمناهللارسولياسلم وصلى اهللا عليه وآلهللنيب
!!الكعبةوربجنونا:اإلعرايبقال» وجلعزاهللا«:عليهاهللاصلواتفقال

الكرميألن:قال» ؟إعرايبياذاكوكيف«:وآلهعليهاهللاصلىفقال
.عفاقدرإذا

:قالأنهالسالمعليهاملؤمننيأمريعنوردوقد

بذنوبإلّاعنهمفزالعيشخفضيفقطقومكانمااهللاوأمي«
الفقرميرتلحنيالناسأنولو،للعبيدبظالمليساهللاألن،اقترفوها

،شاردكلعليهملرد،نيامبصدقرمإىلفزعوا،الغىنعنهملويزو
.»سدفاكلوأصلح

بذنوم،عليهمنعمهمناهللافأمسك بأعماهلمقصرواقوموهؤالء
بطغيامضلوابلاهللاإىلفزعواوال،استغفرواوالشكروافما،وعيوم

.البوارداروأحلهم،منهمنعمتهاهللافرتع،وجربوم
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٣١٣...........................................................................اإلسالمياملوروثيفاألعمالأفضل

يفالوقوعمنواالحترازالشبهاتعندالوقوفاألعمالأفضلومن
أبيهعنعليه السالمالصادقجعفراإلمامعنالسكوينحدثفقد،املهالك

:قالأنهاملؤمننيأمريعليعنجدهعن

تروهملحديثاًوتركك،اهللكةيفاالقتحاممنخريالشبهةعندالوقوف«
صوابكلوعلى،حقيقةحقكلعلىوإن،حتصهملحديثاًروايتكخري من

.»فدعوهاهللاكتابخالفوما،فخذوهاهللاكتابوافقفما،اًنور

األمروفيه،األعمالأفضلمنوهوالورعمناألمرذاوااللتزام
.اهللاكتابوافقمباواألخذ،اهللاكتابخالفمابترك

عنالوصيةهذهىيروفيماعليه السالمالصادقاإلمامكرروقد
مناإلنسانميكنأن،الفاضلةاألعمالدرجاتأرقىومن.الثوريسفيان
وإسعاف،امللهوفإغاثةيفالسلطانعندعملهويوظف،إخوانهمهامقضاء

الناسحاجة،عليكماهللافضلمنأنَّ:معناهمباوردفقد،احلاجةذي
عملكفارةاإلخوانمنفعة«:السالمعليهالصادقاإلماموعن،إليكم

.»السلطان

اهللارنومنلمةظالأبوابيفلناإن«:أيضاًعليه السالمالصادقوقال
أموربهويصلح،أوليائهعنبهفيدفع،البالديفلهنومكّ،الربهانبه 

.»املسلمني
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٣١٤

ءفضائل العلم ومنازل العلما

العلماء ورثة «ـأهل البيت احلضاري فتراثللعلم أمهية خاصة يف 
وحسب العلم والعلماء » علماء أميت أفضل من أنبياء بين إسرائيل«و»األنبياء

.)١(MÆÇÈÉÊË ÌL :أن قال تعاىل

MÚÛÜÝÞßàáâãäå :وقال تعاىل

æçL)٢(.

،وتتواىل األحاديث الشريفة يف إعالء شان العلم وبيان منازل العلماء
مثل العلماء إن«:انه قالسلم واهللا عليه وآلهصلىفقد ورد عن رسول اهللا

فإذا ،ا يف ظلمات الرب والبحرىيهتد،يف األرض كمثل النجوم يف السماء
.»طمست النجوم أوشك أن تضل اهلداة
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كالنجوم ،وهذا التشبيه التمثيلي الذي اعترب العلماء يف هدايتهم للعقول
فكذلك يضل ،طمست النجومناإذفكما يضل السارون ،للسراةايف هدايته

.املتعلمون إذا فقد العلماء

فضيلة العلم يف مجعها صلى اهللا عليه وآله وسلموقد خلص رسول اهللا
وحثه يف ذلك على ،وحتقيقها هلدف اإلنسان يف سعيه،خلري الدنيا واآلخرة

من أراد الدنيا فعليه «:قالأنه)صلى اهللا عليه واله(فعنه،طلب العلم
.»ومن أرادمها معا فعليه بالعلم،ومن أراد اآلخرة فعليه بالعلم،بالعلم

ما معناه إذا خرج طالب العلم لطلب العلم ظللته املالئكة األثر وورد يف 
.»بأجنحتها حىت يرجع

،ن منازل العلماءعصلى اهللا عليه وآله وسلموحتدث رسول اهللا
ن جيعلون مم،مل أو جائروكوم أمناء الرسل ما مل ينحازوا إىل سلطان أو ظا

وخيونون ،خيون أولئك األمانة،حينذاك،الدين سبيال إىل مداخل الدنيا
العلماء أمناء «انه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهفقد روي عن النيب.الرسل

وادخلوه الدنيا فقد ،فإذا خالطوه،الرسل على عباد اهللا ما مل خيالطوا السلطان
.»خانوا الرسل فاحذروهم

.انه قال ألصحابهسلم وصلى اهللا عليه وآلهوعن الرسول األعظم

وال تكونوا من جبابرة ،تعلموا العلم وتعلموا له السكينة واحللم«
.»..علماءال

وقد أمر العلماء ،الطواغيتفةوالتجرب ص،والتواضع شيمة العلماء
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.بالتواضع واحللم إىل جنب املعرفة والعلم

يف صقل روح من نصب نفسه عليه السالمنني ومن تعليمات أمري املؤم
فقد روي عنه ،وما له وما عليه يف تعليم نفسه وتعليم غريه،لقيادة األمة

:نه قالأسالم اهللا عليه 

فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم ،من نصب نفسه للناس إماما«
حلاكمني فيما والذي عليه طغاة ا"وليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلسانه ،غريه

أخذ على ودأبوا ،وأمهلوا تعليم أنفسهم،ركوا العلمتمضى واليوم أن 
صلى اهللا فجمعوا ما خيشاه رسول اهللا،واختالس أموال الدولة،الرشوات
:فقد روي عنه انه قال،من هالك األمة يف مثل ذلكسلم وعليه وآله

.»ومجع املال،ترك العلم:هالك أميت يف شيئني«

:فقال،الناس على ثالثة أصناف)عليه السالم(م أمري املؤمنني وقد قس
ومهج رعاع ينعقون مع ،ومتعلم على سبيل جناة،عامل رباين:الناس ثالثة«

وال يلجئون إىل ،ن بنور العلمئوال يستضي،ومييلون مع كل ريح،كل ناعق
.»ركن وثيق

ثة يف ضوء هذه األصناف الثالعليه السالموقد شخص اإلمام الصادق 
،وغثاء،ومتعلم،الناس عامل«فقد روي انه قال،اإلعالن عن حقائق األشياء

.»غثاءوسائر الناس ،وشيعتنا املتعلمون،فنحن العلماء

كفى بالعلم شرفا أن «وعن أمري املؤمنني يف بيان شرف العلم انه قال
يتربأ منه أنةعضوكفى باجلهل ،ويفرح به إذا نسب إليه،يدعيه ما ال حيسنه
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٣١٧....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

.»نسب إليهإذاويغضب ،من هو فيه

.وهذه حقيقة معاصرة شاا يف ذلك شان العصور قدميها وحاضرها
يف بيان فضل من سلم وصلى اهللا عليه وآلهولقد روي عن الرسول األعظم

)رقبته(رقيتهمن علم شخصا مسالة فقد ملك «انه قال،علم على املتعلم
.»ولكن يأمره وينهاه،ال:-صلوات اهللا عليه-فقال.؟أيبيعه:فقيل له

من «:عليه السالمما قاله أمري املؤمنني ،ويتفرع عن هذا ويترشح منه
.»علمين حرفا ملكين عبداً

واحلرص على إفادم علم حممد وال ،ووظيفة أهل العلم تعليم الناس
املؤمنني فعن أمري.وإنقاذهم من الظلمات إىل النور فيما يستطيعونه،حممد

ن يتعلموا حىت اخذ على أخذ اهللا على أهل اجلهل أما «عليه السالم انه قال
.»أهل العلم أن يعلموا

عليهم أن أخذيعلموا حىت أنما اخذ اهللا على العلماء «وروي
.»يعلموا

هم العلماء احلقيقيون الذين عليهم السالمولقد كان أئمة أهل البيت 
وخلق جيل صاعد متقدم يف علوم ،تعليمهمحدبوا على توجيه الناس و

ويكفيهم ذا شرفا آالف ،القران واحلديث الشريف والفقه واألصول
،فأصبحوا بربكتهم من القادة اهلداة،الطالب واملتعلمني على أيديهم الطاهرة

.والدعاة إىل اهللا عز وجل

على تلك الطبقات الفضلى منعليه السالموقد أثىن اإلمام الصادق 
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إالّوأحاديث أيب،حد أحيا ذكرناأما «:فروي انه قال،محلة العلم والدين
.ويزيد بن معاوية العجلي،وحممد بن مسلم،يرادوأبو بصري ليث امل،زرارة

وأمناء أيب على ،هؤالء حفاظ الدين.يستنبط هذاأحدولوال هؤالء ما كان 
.»لسابقون ألينا يف اآلخرةوا،وهم السابقون إلينا يف الدنيا،حالل اهللا وحرامه

وليس .)العلماء أفضل من دماء الشهداءمداد(:وقد ورد يف املأثور
فقد ،ولكنه يف الطلب واإلنابة والتوفيق وصدق النية،العلم يف الطلب وحده

العلم نور يقذفه اهللا يف قلب «:القول-عليهم السالم-البيتأهلورد عن 
.»من يشاء

:قالنه أوروي عن الشافعي 
 

 
 

   
 

 
 

عنوانا البصريعليه السالموكان مما أوصى به اإلمام الصادق 
وإياك أن تعمل ،وإياك أن تسأهلم تعنتا وجتربة،العلماء ما جهلتاسأل...«

يا فتواهرب من ال،خذ باالحتياط يف مجيع ما جتد إليه سبيالو،برأيك شيئا
.»وال جتعل رقبتك للناس جسراً،بك من األسدوهر

إن تكلم،على الشيطان من عامل معه حلمشدأءما من شي:وقد قيل
من أشدسكوته «:يقول الشيطان،حبلمسكتوان سكت،بعلمتكلّم
.»كالمه

***
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قد أوصى كميل بن زياد النخعي -ليه السالمع-كان أمري املؤمنني
،والعلماء باقون ما بقي الدهر،هلك خزان األموال،يا كميل«:بالقول

.»وأمثاهلم يف القلوب موجودة،أعيام مفقودة

اعترب أمري ،ومن أمثاله السائدة باملقارنة بني العلم واملال وسوى ذلك
.املال قد ينفذ باإلنفاقكما أن» العلم يزكو على اإلنفاق«املؤمنني

إالكل وعاء يضيق مبا وضع فيه «:نه قالأوقد روي عنه عليه السالم 
.وهذا ما نشاهده خربة وعيانا.»وعاء العلم فانه يتسع

وعليه املعول يف ،يافتوامللجأ يف ال،وكان أمري املؤمنني نفسه موئل العلم
،ثر من أن حتصىوإحداث ذلك أك،ومعضالت املشاكل،شدائد املسائل

فقد روي أن عمر بن ،يؤكد ما مل نذكر،ين بذكرهدومنوذج من علمه الل
فلما متت أربع شهادات أمر ،اخلطاب جئ له بستة رجال شهدوا عليهم بالزنا

ليس «:فقالوكان علي أمري املؤمنني حاضراً،بان جيلد كل منهم مائة جلدة
يا أبا احلسن فاحكم فيهم وقال تقدم ،فقام عمر من مكانه،هذا حكمهم

وقدم ،ضرب األول على عنقه بالسيف-:فكان احلكم كاآليت،حبكم اهللا
فجلده مخسني ،وقدم الرابع،وقدم الثالث فجلده مائة جلدة،الثاين فرمجه

.وقدم اخلامس فأطلق سراحه،وقدم اخلامس فعزره،جلدة

،حينما زىنويبدو إن اإلمام استجوم وعرف تفصيل أحوال كل منهم 
فقال ،عن هذه األحكام املتفاوتة يف موضوع واحدالقوم وعمرهلأسف

.والعهدة على من روى ذلك،اإلمام
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.ونقض ميثاقه فضل،فخرج عن ذمته،فهو ذمي زىن مبسلمة.أما األول

.واحملصن اذا زىن فحده الرجم،وأما الثاين فهو حمصن

.مائة جلدةفحده أن جيلد،وأما الثالث فهو غري حمصن

والرق اذا زىن جيلد نصف احلد فجلدناه مخسني ،وأما الرابع فهو رق
.جلدة

.فحكمة التعزير،فانه وطأها شبهة:وأما اخلامس

وال ،سقط عنه التكليف،فهو جمنون مغلوب على عقله:وأما السادس
.»يقام عليه احلد

ملجأ ،عاملنيسيدة نساء العليها السالم وكانت الصديقة فاطمة الزهراء 
على قصر ،ومسائلها بالعلم وأحكام الشريعة،نساء املسلمني يف اإلفادة منها

.املدة وشدة الفتنة

،إن يل والدة ضعيفة:وقالت هلا،فقد روي أن امرأة حضرت عندها
عليها - فقالت الزهراء،أسالكوبعثتين،وقد لبس عليها يف أمر صالا

مث ثنت ،عن مسالة فأجابت عنها الزهراءفسالت "سلي ما شئت«:-السالم
شف أال :مث قالت،لت عن عشر مسائل والزهراء جتيبهاأوتلفت حىت س

! !هايت وسلي عما بدا لك«:فقالت عليها السالم،عليك يا ابنة رسول اهللا
،وكراه مائة ألف دينار،يوما ليصعد إىل سطح حبمل ثقيلترىيت من أكأرأ

أناريت تاك«:-عليها السالم-فقالت الزهراء،القالت املرأة؟أيثقل عليه
.فأحرى أن ال يثقل علي،لة بأكثر من ملء مابني الثرى إىل العرشألكل مس
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٣٢١....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

.)ويوم تبعث،ويوم ماتت،فسالم اهللا على الزهراء يوم ولدت(

يف استمرارية متصاعدة من ،وفقهائنا األمناء،ومسرية علمائنا األعالم
مستندين يف ذلك إىل علم أهل ،عصرنا هذاإىلصر الغيبة عهد األئمة إىل ع

فعن اإلمام الباقر ،وهو عن رسول اهللا عن اهللا تعاىل،البيت الذي ال ينضب
ولكنا نغشيهم ،وهوانا لكنا من اهلالكنيبرأينالو كنا نغشي الناس "انه قال 

كابرا وأصول علم نتوارثهاسلم وصلى اهللا عليه وآلهمن رسول اهللابآثار
.»وفضتهم،فكرتها كما يكرت هؤالء ذهبهم،عن كابر

وتعلم ،علم الناس«:انه قال-عليه السالم- وعن اإلمام احلسني
والسؤال نصف ،وعلمت ما مل تعلم،فتكون قد أتقنت علمك،علم غريك

.»العلم

وجدت علم الناس كله يف «:انه قالعليه السالموعن اإلمام الصادق 
:أربع

.أن تعرف ربك:لاألو

.أن تعرف ما صنع بك:الثاين

.أن تعرف ما أراد منك:الثالث

.أن تعرف ما خيرجك عن دينك:الرابع

ال ينظر فيه إىل موضوع العلم عليه السالموحديث اإلمام الصادق 
وإمنا يتعدى ذلك إىل العلم ،الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية فحسب
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٢

.وتثبيت يقينه،دينهن يعرفه العبد يف إصالحوما ينبغي أ،بالفيض اإلهلي

وعجائب خلقه يف الكون ،فاألول أن يعرف اإلنسان ربه بدقائق صنعه
فاهللا تعاىل قد دل ،واألرض والسماوات والبشر والعوامل كلها املرئية واملصورة

وغري خاضع لالين ،فليس كمثله شيء،وترته عن خملوقاته،بذاته على ذاته
.فهو املؤين وهو املقدر،ان وحوادث األقداروالزمان واملك

فإذا عرفت ذلك نظرت يف نفسك لتعرف ما صنع بك ربك من عظيم 
،ورهافة اجلوارح،وسالمة األطراف،احلواسوتعدد،ومجيل اخللق،التركيب

،وأقررت به،فإذا عرفت ذلك.اخل. .ومجال التصوير،وجالل العقل
وما ،تعرف ما أراد منك ربكأنعليك ف،وشاهدته عن تبصر وتفكر وإمعان

.وما بشرك به،وما حذرك منه،وما حببه إليك،وما اك عنه،فرضه عليك

-فعليك أن تعرف ما خيرجك من دينك،وإذا مت لك هذا العرفان
فما خيرجك من ،تعامل معهتوال ،صل إليهتوال ،فال تقر به-والعياذ باهللا

.أعاذنا اهللا تعاىل من ذلك،يرحمدينك هو عدوك األكرب الذي ال

:ومع هذا كله فآفة العلم شيئان

.فرار الناس من العلماء:األول

.اخنراط بعض العلماء يف زمرة وعاظ السالطني:الثاين

سيأيت زمان «:انه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهفقد روي عن النيب
فإذا كان كذلك ،على أميت يفرون من العلماء كما يفر الغنم من الذئب

:ابتالهم اهللا بثالثة أشياء
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٣٢٣....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

.يرفع الربكة من أمواهلم:األول

.يسلط عليهم سلطاناً جائراً:الثاين

.»خيرجون من الدنيا بال إميان:الثالث

إذا رأيتم األمراء على «:والبالء الثاين ما جاء يف احلديث الشريف
إذا رأيتم العلماء على و،نعم العلماء ونعم األمراء:فقولوا،أبواب العلماء
.»فقولوا بئس العلماء وبئس األمراء،أبواب األمراء

:فقالاألعسموقد اقتبسه املرحوم الشيخ حممد علي 
 
 

 
   

 
 

 
***

وتسجيل العلماء ،ريفة الواردة يف فضل العلم وطلبهوأما األحاديث الش
:وإعالء شأم فهي باملئات خنتار منها ما بني أيدينا

طلب العلم فريضة (:سلموصلى اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا-١
ويعرف ،وبه توصل األرحام،به يطاع الرب ويعبد...على كل مسلم
وحيرمه ،يلهم به السعداء،لعقل تابعهوا،العقلإمامالعلم ،احلالل من احلرام

.)١(»األشقياء

،أكثر الناس قيمة أكثرهم علما(:-لهآصلى اهللا عليه و- وعنه- ٢
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٤

.)١()قلهم علماًأقل الناس قيمة أو
قرب الناس من درجة النبوة أ«:-لهآصلى اهللا عليه و-وعنه- ٣

.)٢(»أهل اجلهاد وأهل العلم
،يوزن يوم القيامة مداد العلماء«:-عليهصلوات اهللا - وعنه-٤

.)٣(»فريجح مداد العلماء على دماء الشهداء،ودماء الشهداء
:- وآلهصلى اهللا عليه -وعنه-٥
وفضل ،كفضل الشمس على الكواكب،ن فضل العامل على العابدإ«

.)٤(»العابد على غري العابد كفضل القمر على الكواكب
:- ليه السالمع- وعن اإلمام علي-٦
وقوت األبدان من ،ونور األبصار من العمى،ن العلم حياة القلوبإ«

.)٥(»الضعف
لو علم الناس يف طلب «:- عليه السالم-عن اإلمام الصادق- ٧

.)٦(»العلم لطلبوه ولو بسفك املهج وخوض اللجج
.)٧(»إن العلماء ورثة األنبياء«:عليه السالمعن اإلمام الصادق -٨
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٣٢٥....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

سلم وصلى اهللا عليه وآلهرسول اهللاعن-٩

ويعطى أجره ،طالب العلم ركن اإلسالم،طالب العلم طالب الرمحة«
.)١(»مع النبيني

:-عليه السالم-عن اإلمام الكاظم موسى بن جعفر-١٠

.)٢(»ومعرفة العامل بالعقل،من عامل رباينال علم إالّ«

:-يه السالمعل- عن اإلمام زين العابدين-١١

وحسن االستماع ،ري لسهقوالتو،التعظيم له:حق سائسك بالعلم«
ن ال جتيب أحداً يسأله عن أو،وان ال ترفع عليه صوتك،واإلقبال عليه،إليه

وأن تدفع عنه اذا ،وال حتدث يف جملسه أحداً،شيء حىت يكون هو الذي جييب
وال ،وال جتالس له عدو،وتظهر مناقبه،وأن تستر عيوبه،ذكر عندك بسوء

فإذا فعلت ذلك شهد لك مالئكة اهللا بأنك قصدته وتعلمت ،تعادي له ولياً
.)٣(»ال للناس-جل امسه-علمه هللا

:انه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا-١٢

ومن ،ومن زار العلماء فقد زارين،من استقبل العلماء فقد استقبلين«
.)٤(»فكأمنا جالس ريب،ومن جالسين،د جالسينجالس العلماء فق
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٦

:قالأنهعليه السالمعن اإلمام الصادق -١٣

.)١(»ن ال يأنفأوإذا علم ،على العامل إذا علم أن ال يعنف«

:-عليه السالم-عن اإلمام علي-١٤

.)٢(»إذا رأيت عاملاً فكن له خادماً«

:-عليه السالم-عن اإلمام علي-١٥

وال ،وال ميل من تعلمه،املتعلم أن يدأب نفسه يف طلب العلمعلى «
.)٣(»يستكثر ما علم

:-عليه السالم- وعنه-١٦
.)٤()وفهم ما مل يكن يفهم،من أكثر الفكر فيما تعلم أتقن عمله(

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا-١٧

.)٥(»العلماء أمناء اهللا على خلقه«

:نه قالأاإلمام الصادق عن-١٨
مينعوم ،علماء شيعتنا مرابطون يف الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته«

.)٦(»وعن أن يتسلط عليهم إبليس وشيعته،عن اخلروج على ضعفاء شيعتنا
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٣٢٧....................................................................................العلماءومنازلالعلمفضائل

:نه قالأعليه السالمعن أمري املؤمنني-١٩

فاجلاهل يغش الناس ،وجاهل متنسك،قصم ظهري عامل متهتك«
.)١(»والعامل يغرهم بتهتكه،بتنسكه

أعقلوا اخلرب إذا مسعتموه عقل رعاية ال «:وعنه سالم اهللا عليه-٢٠
.)٢(»ورعاته قليل،فان رواة العلم كثري،عقل رواية

:انه قال)عليه السالم(اإلمام الصادق عن-٢١

وال يزيده سرعةً ،العامل على غري بصرية كالسائر على غري الطريق«
.)٣(»ن الطريق إال بعداًالسري م

:قالأنهسلم وصلى اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا-٢٢

فان خيانة أحدكم يف علمه أشد من خيانته يف ،تناصحوا يف العلم«
.)٤(»وان اهللا سائلكم يوم القيامة،ماله

:نه قالأ)عليه السالم(عن اإلمام علي -٢٣
نفعنا ،ون والذين ال يعلمونال يستوي عند اهللا يف العقوبة الذين يعلم«

.)٥()نه مسيع جميبأ،وجعله خالصاً،اهللا وإياكم مبا علمنا

،هذا وقد شددت الروايات على ذم علماء السوء ووعاظ السالطني
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٢٨

صلى اهللا فعن رسول اهللا،ومن مل يعمل بعلمه،وإتباع اجلائرين من احلاكمني
ال إيزدد من اهللا مل،دد هدىمن أزداد علماً ومل يز":انه قالسلم وعليه وآله

.)١(»بعداً

:أنه قال يف هذا املنحىعليه السالموعن اإلمام الصادق 

.)٢(»أشد الناس عذاباً عامل ال ينتفع من علمه بشيء«

:أنه قال- عليه السالم-وعنه

.)٣(»معيناً له على جوره،ملعون ملعون عامل يؤم سلطاناً جائراً(

وهم «:يف ذم علماء السوءعليه السالمري وعن اإلمام احلسن العسك
،أخر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على احلسني بن علي وأصحابه

يدخلون الشك ..وهؤالء علماء السوء،فإم يسلبوم األرواح واألموال
.)٤(»والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلوم

ار العلم بأهل احنصعليه السالموحنتم هذا املبحث بأنباء اإلمام علي 
وادخرمت اخلري من ،وشربتم املاء بعذوبته،لو اقتبستم العلم من معدنه«:البيت

لنهجت بكم ،وسلكتم من احلق جه،هوأخذمت الطريق من واضح،موضعه
.)٥(»وبدت لكم األعالم،السبل
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٣٢٩

قضاء احلوائج يف امليزان

تتسع يف املوروث لقضاء حوائج البشر يف امليزان اإلنساين مساحة كربى
وتنشر يف أحاديثهم انتشار ،احلضاري ألهل البيت بكثري من العناية واالعتبار

هي اليت -دون سواها-حىت خييل ملن يقرؤها أا،ضوء الفجر يف السماء
وتوفر ميزان أعماله بالصاحلات وقد كان احلث على ،تقرب العبد إىل ربه

صلى اهللا عليه وآلهفعن رسول اهللا،مالًر له قوالً وعتواالنتداب املتوا،ذلك
:انه قالسلم و

جعل اهللا بينه وبني النار ،من مشى مع أخيه يف حاجة فناصحه فيها«
.»مابني اخلندق واخلندق كما بني السماء واألرض،سبع خنادق

وأداة ناطقة بانفصال املؤمن عن ،وهذا وحده داعية حافلة بالوعد احلق
.ن االبتعادالنار خبنادق هائلة م

:وعنه صلوات اهللا عليه انه قال

ج عن ومن فر،كان اهللا تعاىل يف حاجته،من كان يف حاجة أخيه«
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٣٠

ومن ستر مسلماً ستره ،فرج اهللا عنه كربه من كرب يوم القيامةةمسلم كرب
.»اهللا يوم القيامة

فأي فضيلة للمرء أفضل من أن يكون اهللا يف قضاء حاجته أذا مشى يف 
فيفرج اهللا ،من فرج اهللا اذا فرج عن أخيه كربةأمسىوأي فرج ،خيهحاجة أ

.ستر مسلماً ستره اهللا يوم القيامةفإذا..عنه كربة من كرب يوم القيامة

أقرب ما يكون العبد «:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهوعن النيب
.»ذا أدخل على قلب أخيه املؤمن مسرةإ:اهللا عز وجلإىل

ن هذا أن املسلم أذا أجرى اهللا على يده فرجاً ملسلم كان واألعظم م
من أجرى اهللا على ":انه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهكما روي عن النيب

.»يده فرجاً ملسلم فرج اهللا عنه كرب الدنيا واآلخرة

أنه قال جلابر بن عبد اهللا عليه السالمويروى عن أمري املؤمنني 
كثرت حوائج الناس ،تعاىل عليهثرت نعم اهللايا جابر من ك«:األنصاري

ومن مل يقم مبا ،فإذا قام مبا حيب هللا فيها فقد عرضها للدوام والبقاء،إليه
.»حيب هللا فيها عرض نعمه للزوال

ومن اشد موارد ،بلغ موارد الترغيب يف قضاء حوائج الناسأوهذا من 
.الترهيب يف زواهلا

وحثهم على يف تنبيه أوليائهيه السالمعلوهذه طريقة أمري املؤمنني 
،وهي كثرية الورود يف نصائحه وخطبه ورسائله،السعي يف حوائج اآلخرين

:رضي اهللا عنهنه قال لكميل بن زياد النخعي أفقد ورد عنه 
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٣٣١........................................................................................امليزانيفاحلوائجقضاء

يدجلوا يف حاجة من و،يا كميل مر أهلك أن يروحوا يف كسب املكارم«
أحد أودع قلباً سروراً إال خلق اهللا ما من،فو الذي مسع األصوات،هو نائم

فإذا نابته نائبة جرى إليها كاملاء يف احنداره حىت ،تعاىل من ذلك السرور لطفاً
.»يطردها عنه كما تطرد غرائب اإلبل

:قال الشاعر
 

 
 

   
 

 
 

:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا

السرور خلق اهللا من ذلكما أدخل رجل على مؤمن من سرور إالّ«
،فإذا صار العبد يف قربه أتاه ذلك السرور.ويوحد،ملكاً يعبد اهللا تعاىل

فيقول أنا السرور الذي أدخلتين عل ؟فيقول له من أنت؟أما تعرفين:فيقول
،وأثبتك بالقول الثابت،وألقنك حجتك،فأنا اليوم أؤانس وحشتك،نفال

.»وأريك مرتلك يف اجلنة،إىل ربكوأشفع لك،واشهد مشاهدك يوم القيامة

إن هللا خلقاً «:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهوعن رسول اهللا
ن يوم فإذا كا،بالنارخلقهم لقضاء حوائج الناس آىل على نفسه أن ال يعذم

.»والناس يف احلساب،القيامة وضعت هلم منابر من نور حيدثون اهللا تعاىل

الاها أن وهذه مرتلة عظيمة مؤديف حوائج الناس حيدث اهللا على يعس
.فال حياسب كما حياسب الناس،منابر من نور

صلى اهللا عليه وآلهوحث عميق من رسول اهللا،وهناك توجيه سديد
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يصاحب ذلك ،حاجة املسلم قضيت أو مل تقضعلى السعي يف سلم و
.والرباءة من النار والنفاق،الغفران للذنوب

من سعى ألخيه «:أنه قال-صلى اهللا عليه وآله- فقد روي عنه
فقضيت له أو مل تقض غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما ،املسلم يف حاجة

.»النفاقوبراءة من،براءة من النار:كتب له براءتان،تأخر

سلم وصلى اهللا عليه وآلهوهناك بشارة عظمى من أحاديث رسول اهللا
،قدره ومسا أثرهال تعادل جبزاء مهما مال،ملن يتصدى لقضاء حوائج اآلخرين

من مشى يف حاجة أخيه املسلم كتب اهللا له بكل خطوة «:فريوى أنه قال
ى يده خرج من فأن قضيت حاجته عل،سبعني حسنة وكفر عنه سبعني سيئة

.»دخل اجلنة بغري حسابفان مات خالل ذلك،ذنوبه كيوم ولدته أمه

وهي املقام سلم وصلى اهللا عليه وآلهوقد أعطيت الشفاعة حملمد
.احملمود الذي وعده اهللا به مبا أورده املفسرون

من قضى «:وقد روي عنه يف ذلك أنه قال فيمن قضى ألخيه حاجة
.»فان رجح وإال شفعت له،عند ميزانهألخيه حاجة كنت واقفاً

وكذلك احلال ملن أسدى خدمة للمسلمني كربت أو صغرت فقد روي 
:عنه صلى اهللا عليه وآله أنه قال

إال أعطاه اهللا مثل عددهم خداماً يف أميا مسلم خدم قوماً من املسلمني«
.»اجلنة

ؤهلني ومن امل،ومع هذا كله ينبغي للمؤمن أن يطلب احلاجة من أهلها
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فوت احلاجة أهون من «:أنه قالعليه السالمفقد ورد عن اإلمام علي ،هلا
.»طلبها إىل غري أهلها

،أنه كان جالساً فمر به سائلعليه السالموروي عن اإلمام احلسن 
نعم يا :قال» به اخلري الكثريأال أدلك على شيء حيصل لك«:فقال له اإلمام

،توفيت له بنت فأذهب فعزِه مبا أقول لك؟ليفةإن اخل«قال،بن رسول اهللا
ومل يهتكها جبلوسها ،احلمد هللا الذي سترها جبلوسك على قربها«:قل له

.»على قربك

:وقال له،وأمر له جبائزة،فذهب عن املعين ا احلزن،فقاهلا الرجل
عليه السالمولكين تعلمته من احلسن بن علي ،ال:قال؟أهذا الكالم لك

.مث أمر له جبائزة أخرى لصدقه،صدقت فانه معدن العلم واحلكمة:قال

عليه السالمعلى أيب عبد اهللا الصادق دخلت:قال صفوان اجلماّل
فشكا إليه تعذر الكراء » ميمون«فدخل عليه رجل من أهل مكة يقال له

،فقمت معه فيسر اهللا كراه» قم فاعن أخاك«:هفقال عليه السالم ل! !عليه
يف ما صنعت«عليه السالمعبد اهللا الصادق فقال أبو،رجعت إىل جملسيف

أما إيل «:فقال عليه السالم،قضاها اهللا بأيب أنت وأمي: قلت،حاجة أخيك
.أي طواف سبعة أشواط حول الكعبة» من طواف أسبوع يف البيت

:فيما يروى عنهصلى اهللا عليه وآله وسلموقد قال رسول اهللا 

.»فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله،هم عيال اهللاخللق كل«

املعروف دقيقاً يف استخالص- عليه السالم- ولقد كان أمري املؤمنني
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ابذل ألخيك «:قولهإيثاراً وإنصافاً وإحساناً ومن أبرز آثاره يف هذا اال
.»وللعامة بشرك وإحسانك، ولعدوك عدلك وإنصافك،دمك ومالك

قوله عليه السالم تؤكد على التضحية يف بذل الدمواحلكمة األوىل يف 
والثالثة ،يف العدل واإلنصافوالثانية تعين االستقامة،واملال لألخ املسلم

.تلخص التعايش مع مجهور الناس بالبشر واإلحسان

بل هو من أفضلها عند اإلمام ،أداء حق املؤمن نوع من أنواع العبادة
واهللا ما عبد اهللا بشيء أفضل من «:نه قالفيما روي اعليه السالمالصادق 

.»أداء حق املؤمن

إنذار ملن حبس ماله عن املؤمن وهو عليه السالمولإلمام الصادق 
وإال فقد حرم ،أن يؤثرهوالعرف اإلسالمي،فاملفروض أن يربه،حباجة إليه

.من كرامة اهللا يوم القيامة فيما يطعم ويشرب

،أميا مؤمن حبس مؤمناً عن ماله«:ي عنهفقد قال عليه السالم فيما رو
.»من الرحيق املختوموال يشرب،وهو حمتاج إليه مل يذق واهللا من طعام اجلنة

يف من املسلم أن يؤثر أخاه املسلمعليه السالمويريد اإلمام الصادق 
وأن يواسيه يف الضراء والسراء يف املفردات اليت ذكرها فيما ،شىت ااالت

:روي أنه قالفقد ،يأيت

،وجيوع أخوهوحق املسلم على أخيه أن ال يشبع،املسلم أخ املسلم«
فما أعظم حق املسلم ، وال يكتسي ويعرى أخوه،وال يروى ويعطش أخوه

.»على أخيه املسلم
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ويف هذا الصدد جند اإلمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السالم 
،اإلمام ومواليهأولياءمتفرغاً لنصح علي بن يقطني وزير الرشيد وهو من
.السجن والفقروفقد حصر قضاء حاجة أوليائه وأتباعه ضماناً من القتل

يل إن أضمن،يل واحدة أضمن لك ثالثأضمن«:أنه قال لهيفرو
أضمن لك ،ال تلقى أحداً من موالينا يف دار اخلالفة إال قمت بقضاء حاجته

وال يدخل الفقر ،جن أبداسقف سال يظلكوأن ال يصيبك حد السيف أبداً
.»بيتك أبداً

فما قصده أحد حباجة ،علياً بن يقطني كان عند حسن الظنأننهوع
أن وقام مبا ينبغي ملثله،وقد نفس عن املكروبني زمن الرشيد،إالّ قضاها

.يقوم به

يف ترك عمل عليه السالمفقد روي أنه أستأذن اإلمام موسى بن جعفر 
ال «:ويروى انه عليه السالم علل ذلك بالقول له،هالسلطان فلم يأذن ل
.وعسى أن جيرب بك اهللا كسراً،وإلخوانك بك عزاً،تفعل فأن لنا بك أنساً

أضمن يل واحدة ،يا علي كفارة أعمالكم اإلحسان إىل أخوانكم
ن ال تلقى أحداً من أوليائنا إال قضيت حاجته أأضمن يل ،أضمن لك ثالث

وال ينالك حد سيف ،سقف سجن أبداأن ال يظلكوأضمن لك،وأكرمته
.وال يدخل الفقر بيتك أبداً، أبداً

» وبنا ثلّث، وبالنيب ثىن،من سر مؤمناً فباهللا بدأ:يا علي

وبذل اجلاه يف قضاء حاجة املؤمن مما حيرم اهللا به وجه املرء من النار 
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صادق عليه وذلك يف إضماحة من توجيه اإلمام جعفر ال،والعكس بالعكس
:فيما يروى عنه أنه قال،السالم

،ما من مؤمن بذل جاهه ألخيه املؤمن إال حرم اهللا وجهه على النار«
وأصابت وجهه يوم القيامة لفحات ،ومل ميسه قتر وال ذلة يف الدنيا واآلخرة

» .معذباً كان أو مغفوراً له،النريان

من املعروف الذي ومن طرائف هذا الباب أن نعترب قضاء حوائج الناس
نظرت يف «:وقد روي عن اإلمام الصادق أنه قال،ندب إليه اإلسالم

» تعجيله وستره وتصغريه:املعروف فوجدته ال يقوم إال بثالث

أفضل من الصدقة يف كثري واالستدانةويبدو أن قضاء احلاجة بالقرض 
أنه سلم وصلى اهللا عليه وآلهفقد روى أبو أمامة عن النيب،من األحيان

:قال

،والصدقة بعشر،رأيت على باب اجلنة مكتوباً القرض بثمانية عشر«
الن :قال؟جراً من الصدقةأيا جربئيل ما بال القرض أعظم :قلت،قال

.»ورمبا وقعت الصدقة على غري أهلها،صاحب القرض ال يأتيك إال حمتاجاً

ومن ،ة جداًومفرداته كثري،عديد الظواهرووهذا الباب تسع املعامل
عائديته أن املتصدي لقضاء حوائج الناس يسر بعجله ألنه أدخل السرور على 

.تاواملسارعة إىل املرب،إىل اخلرياتوأصبح قدوة لآلخرين يف االستباق،غريه

فينبغي له أن يقنط ،يف هذا اال على عملهوقد ال يكافئ عامل اخلري
،اة يف عدم الوفاء ونكران اجلميلفهذه سنة احلي،وال يصاب خبيبة األمل
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واملرء ينبغي أن يعمل هللا عز ،يف تقلباته وغدره ومكرهوالناس أبناء الزمان
.والصرب عليه من كرائم األعمال،وأن يصرب على ذلك،وجل

تلك الرسالة اليت كتبها اإلمام الصادق ،ومن أنفس ما أطلعت عليه
يف تأكيده عليه السالم على ،هوازلعبد اهللا النجاشي وايل األعليه السالم

مما ،وإطعام اجلياع،وإكساء الفقراء،وقضاء حاجة املؤمن،إغاثة امللهوف
ويعد أرقى ،يعترب من أنفس ذخائر املوروث اإلنساين يف اإليثار والتعاون

صحائف التوجيه البشري يف اإلحسان وإسداء املعروف يف أجزائه ومصاديقه 
.العديدة

عليه (حدثين أيب عن علي : قالعليه السالملصادق كتب اإلمام ا
: أنه قال)صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النيب ) السالم

وآمنه يوم ،من أغاث هلفان من املؤمنني أغاثه اهللا يوم ال ظل إال ظله«
ومن قضى ألخيه املؤمن حاجة قضى ،وآمنه من سوء التقلب،الفزع األكرب

ومن كسا أخاه املؤمن من عري ،من أحدها اجلنةاهللا تعاىل له حوائج كثرية
ومل يزل خيوض يف رضوان اهللا ،كساه اهللا من سندس اجلنة وإستربقها وحريرها

ومن أطعم أخاه من جوع أطعمه اهللا من ،مادام على املكسو منها سلك
ومن أخدم ،ومن سقاه من ظمأ سقاه اهللا من الرحيق املختوم،طيبات اجلنة
.وأسكنه مع أوليائه الطاهرين،أخدمه اهللا من الولدان املخلدينأخاه املؤمن

وباهى به ،محله على ناقة من نوق اجلنة...ومن محل أخاه املؤمن
ومن زوج أخاه املؤمن امرأة يأنس ا ويشد ،مالئكته املقربني يوم القيامة
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وآنسه مبن أحب من ،زوجه اهللا من احلور العني،عضده ويستريح إليها
ومن أعان أخاه املؤمن ، وآنسهم به،ديقني ومن أهل بيت نبيه وإخوانهالص

زار عند زلة األقدام ومنالصراطعلى سلطان جائر أعانه اهللا على إجازة
وكان حقيقاً ،كتب من زوار اهللا،وال حلاجة منه إليه،أخاه املؤمن إىل مرتله

.»على اهللا أن يكرم زائره
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٣٣٩

الدعاء وهتذيب النفسآداب

للدعاء آداب وشروط ندب إليها املوروث اإلسالمي يف تعليمات أهل 
،وليس يف آدابه وال شروطه وال أوقاته عسر أو حرج،البيت عليهم السالم

،ويف أي وقت دون قيد أو شرط،فاهللا سبحانه وتعاىل يدعى على كل حال
متقبالً ليكون الدعاء ،ولكن آلداب الدعاء مرجحات ينبغي االلتزام ا

.والتوجه وخلوص النية،ومتساوقاً مع طبيعة اإلنابة

،فمن آدابه أن يكون الداعي على طهور وخشوع خملصاً ال مرائياً
ومتوجهاً ال شارد الفكر وسوى ذلك ومظنة الدعاء يف األماكن املقدسة 

سلم وصلى اهللا عليه وآلهكالبيت احلرام واملسجد النبوي وعند ضريح النيب
سجد األقصى ويف مسجد الكوفة وعند الضرائح الطاهرة ألئمة أهل ويف امل
ومن شروطه أن تتجنب موانع ،واألولياء والصاحلنيعليهم السالمالبيت 
وعقوق الوالدين واإلصرار على الكبائر ،كالظلم وأكل املال احلرام،الدعاء
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أما ،يةبل والصغائر أيضا فإذا انتفى ذلك كله حتققت للدعاء شروطه االعتياد
عند الفجر ءفالدعا،أوقاته فهي كثرية يف األيام والساعات واألشهر واملواسم

وعند الغروب وعند صالة ،وبني الطلوعني وعند بزوغ الشمس وعند الزوال
وآخر ،وأبرزها الدعاء يف ليايل اجلمع،ويف السحر تلك أوقات يومية،العشاء

،عاء أبرزها األشهر احلراموهناك أشهر للد،ساعة من ساعات يوم اجلمعة
رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر ،ذي احلجة،ذي القعدة،شوال،رجب

يف األيام واألسابيع ولكل يوم ،وآناء الليل وأطراف النهار،شعبان املعظم
كما إن لرمضان أدعيته اخلاصة صباحاً ومساًء وعشاًء ،دعاؤه املخصوص به

،ولدى املشعر احلرام ومىن وعند الطواف،وسحراً والدعاء يف احلج وعرفة
والدعاء عند اإلمام احلسني يف كل وقت السيما يف ليايل اجلمع وعرفة وأول 

خاشعاً ،رجب ونصفه والنصف من شعبان ويف كل األوقات قائماً وقاعداً
.خاضعاً ذليالً متعبداً

ويكفي ما صرح به ،وآثار أهل البيت غنية بالدعاء يف شىت األغراض

M»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ :لقرآن العظيما
ÆÇL)١(.

.)٢(M´µ¶¸¹º»¼L:وقوله

والدعاء مأثور عند أداء الواجبات واألعمال املفترضة كما دعا إبراهيم 
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.وإمساعيل لدى رفع القواعد من البيت احلرام

عليه السالموقد ورد عن رسول اهللا مبا رواه اإلمام جعفر الصادق 
وتال هذه ،ول اهللا خري وقت دعومت اهللا عز وجل فيه األسحارقال رس:قال

.)١(M@ABCDEL اآلية يف قول يعقوب

.)٢(وقال أخرهم إىل السحر

.»اغتنموا الدعاء عند الرقة فإا رمحة«:وعن رسول اهللا أنه قال

:أنه قالعليه السالمومن آداب الدعاء ما روي عن اإلمام الصادق 
مث يسال ،جة إىل عز وجل فليبدأ بالصالة على حممد وآلهمن كانت له حا«

أكرم - عز وجل- مث خيتم بالصالة على حممد وآل حممد فإنّ اهللا،حاجته
إذ كانت الصالة على حممد وآل حممد ال ،ويدع الوسط،من أن يقبل الطرفني

.)٣(»حتجب عنه

:أنه قالعليه السالموعن اإلمام جعفر الصادق 

وعند نزول ،يف أثر املكتوبة:ات ال حيجب فيها الدعاء اهللاثالثة أوق«
.)٤(»وظهور آية معجزة هللا يف أرضه،القطر

مكارم «فقد روى الطربسي يف،والدعاء يف حد ذاته مندوب إليه

 
 
 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٢

:عن رسول اهللا أنه قال يوماً ألصحابه» األخالق

:اقالو» ؟أال أدلكم على سالح ينجيكم من أعدائكم ويدو أرزاقكم«
:فقال صلوات اهللا عليه،بلى يا رسول اهللا

.»فإن سالح املؤمن الدعاء،تدعون ربكم بالليل والنهار«

:وروي عن رسول اهللا انه قال

.»ال يرد القضاء إال الدعاء وال يزيد العمر إال اليسر«

إذا أراد سفراً قال متضرعاً إىل اهللا عليه السالموكان أمري املؤمنني 
:تعاىل

وسوء املنظر يف ،وكآبة املنقلب،لهم إين أعوذ بك من وعثاء السفرال«
اللهم أنت الصاحب يف السفر وأنت اخلليفة يف األهل وال ،األهل واملال

واملستصحب ال يكون ،جيمعها غريك ألن املستخلف ال يكون مستصحباً
.»مستخلفاً

علم إن اهللا ي«:أنه قالعليه السالموقد روي عن اإلمام الصادق 
.»ولكنه جيب أن تبث إليه احلوائج،حاجتك وما تريد

وهذا األمر مندوب إليه فيحسن اإلحلاح يف الدعاء فإن اإلحلاح مظنة 
واهللا ال يلح عبد (:أنه قالعليه السالماإلجابة فقد روي عن اإلمام الباقر 

.»مؤمن على اهللا عز وجل يف حاجة إال قضاها له

:هذه احلقيقة مبا روى عنه أنه قالالسالمعليه وأكد اإلمام الصادق 
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الدعاءآداب٣٤٣...................................................................................النفسوهتذيب

،إن اهللا عز وجل كره إحلاح الناس بعضهم على بعض يف املسالة«
.»إن اهللا عز وجل حيب أن يسأل ويطلب ما عنده ،وأحب ذلك لنفسه

وال ،فقد رفع بالء أيوب بالدعاء،وليس غريباً أن يدفع البالء بالدعاء
قد ورد عن اإلمام الصادق عليه السالم ف،عجب أن يداوى املرضى بالصدقة

.»داووا مرضاكم بالصدقة وادفعوا البالء بالدعاء«:أنه قال

صلى وهناك دواٍع ومسببات إلجابة الدعاء تلخصها وصية رسول اهللا
يا علي أربعة ال ترد هلم «:ألمري املؤمنني فريوي أنه قالسلم واهللا عليه وآله

واملظلوم ،والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب،إمام عادل ووالد لولده:دعوة
.»وعزيت وجاليل النتصرن لك ولو بعد حني«:يقول اهللا عز وجل

وهذا احلصر ؤالء ال يقتصر عليه يف استجابة الدعاء ولكنه ابرز 
فاإلمام ، وهذا تعليم لنا أن ننظر ونعترب ونتعظ،املصاديق ملن ال تردّ  دعوم

ا عمل به يف ضوء الكتاب والسنة يف املساواة بني العادل مستجاب الدعوة مل
.وإشاعة مبدأ العدل االجتماعي،الرعية

وأميا ، والولد البار بوالده يستجاب حبقه الدعاء من أبيه لرضاه عنه
ألنه صادر عن نفس ،رجل دعا ألخيه املؤمن بظهر الغيب فهو مستجاب له

.حتب اخلري هلا ولغريها

واشتدت احملنة فهو بعني ،تعاىل وإن طالت املدةواملظلوم ينتصر له اهللا
وحصن أمني ،وااللتجاء هللا عز وجل ركن وثيق،وقد التجأ إليه،اهللا تعاىل

فهو يف رعاية جبار السماوات واألرض وال بد هلذا االلتجاء أن يسفر عن 
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٤

:قال الشاعر. .نصرة املظلوم
 

 
 

 
،بالدعاء باب متسع اجلانب)سلموصلى اهللا عليه وآلهووصايا النيب

فمن ذلك ما ورد عنه أنه ،وما زال يوصي أمته بذلك بشىت العبارات القيمة
:قال

وأعوذ بك من حياة متنع ،اللهم إين أعوذ بك من دنيا متنع اآلخرة-١
.»لوأعوذ بك من أمل مينع خري العم،خري املمات

فقد أويت صلوات اهللا عليه جوامع الكلم ،وهذه من كلماته اجلامعة
،فهو يستعيذ بدعائه من الدنيا اليت متنع رمحة اآلخرة وثواا،وفصل اخلطاب

ويستعيذ من أمل مينع عمل اخلري ،ويستعيذ به من شر حياة متنع خري املمات
.وخري العمل

.الدعاء مخ العبادة-٢

.ونور السماوات واألرض،سالح املؤمن وعمود الدينإن الدعاء-٣

.ليس شيء أكرم على اهللا من الدعاء-٤

إن اهللا عز وجل كرمي يستحي إذا بسط الرجل إليه يديه أن يردمها - ٥
.صفراً ليس فيهما شيء

.إذا فتح اهللا على عبده الدعاء فليكثر فإن اهللا يستجيب له-٦

.الكفر والفقر وعذاب القربواستعاذ رسول اهللا من-٧
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الدعاءآداب٣٤٥...................................................................................النفسوهتذيب

وإن الرجل ،وال يزيد يف العمر إال الرب،ال يرد القدر إال الدعاء-٨
.ليحرم الرزق بذنب يصيبه

يقرؤه عقب سلم وصلى اهللا عليه وآلهوكان من دعاء رسول اهللا- ٩
وإن رمحتك أوسع من ،اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي«:كل صالة

ألا ،فرمحتك أهل أن تبلغين،كن أهالً إن أبلغ رمحتكاللهم إن مل أ،ذنيب
» .وسعت كل شيء يا أرحم الرامحني

ويستحب لإلنسان لرد الطرية والتشاؤم أن يدعو بدعاء رسول -١٠
،وال خري إال خريك،اللهم ال طري إال طريك«:سلموصلى اهللا عليه وآلهاهللا

،وال يذهب السيئات إال أنت،أنتاللهم ال يأيت باحلسنات إال ،وال إله غريك
.»وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

سلم وصلى اهللا عليه وآلهوهذه الشذرات الثمينة من إثباج رسول اهللا
وهي ليس حباجة ،وحكمها على املباين،يف الدعاء تدل ألفاظها على املعاين

ل دعاء دعاه رسول وك،سبوح هلا منها عليها شواهد:اىل شرح وتعليل ألا
ودالئل ذلك كثرية ومن أروعها ما جرى ،اهللا صلوات اهللا عليه فهو مستجاب

صلى اهللا عليه وآلهألئمة الكفر من قريش حينما أشتد أذاها لرسول اهللا
خاصة حينما وضعوا الفرث والسال على ظهره صلوات اهللا عليه وهو سلم و

:ه من الصالة قائالًفريوي أنه دعا عليهم مع انتهائ،يف الصالة

فلما مسع القوم صوته ودعاؤه -ثالث مرات-اللهم عليك بقريش«
:ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته إذ قال
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٦

فقال » والوليد وأمية بن خلف،وعتبة وشيبة،اللهم عليك بأيب جهل«
:أمري املؤمنني عليه السالم

وروي .)دروالذي بعث حممداً باحلق رأيت الذين مساهم صرعى يوم ب(
دخل املسجد فرأى رجالً من سلم وصلى اهللا عليه وآلهأن رسول اهللا

:لهسلم وصلى اهللا عليه وآلهجالساً فيه فقال» أبو أمامة«األنصار أمسه

مهوم :قال.»؟يا أبا أمامة مايل أراك جالساً يف املسجد غري وقت الصالة
،!!يا رسول اهللا،لزمتين وديون ركبتين

،أال أعلمك كالماً إذا قلته أذهب اهللا مهك«:اهللا عليهفقال صلوات
قل :فقال صلوات اهللا عليه! !بلى يا رسول اهللا:قال،»؟وقضى عنك دينك

:إذا أصبحت وإذا أمسيت

،وأعوذ بك من العجز والكسل،اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن«
.»الرجالوأعوذ بك من غلبة الدين وقهر،وأعوذ بك من البخل واجلنب

.وقضى ديين،فأذهب اهللا مهي،فعلت ذلك:قال

:انه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهوعن رسول اهللا

وان أميت يأتون يوم القيامة ،بسم اهللا الرمحن الرحيم:ال يرد دعاء أوله«
:فتقول األمم،فتثقل حسنام يف امليزان،بسم اهللا الرمحن الرحيم:يقولون

؟مة حممدما أثقل موازين ا

:فتقول األنبياء عليهم الصالة والسالم
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الدعاءآداب٣٤٧...................................................................................النفسوهتذيب

،لو وضعت يف كفة امليزان،ابتداء كالمهم ثالثة من أمساء اهللا تعاىل«
» لرجحت كفة األمساء،ووضعت سيئات اخللق يف كفة

***

- عليه السالم-إن أمري املؤمنني،ومن أروع ما عرب به عن الدعاء
."دعوة مستجابة")عليه السالم(فقال؟كم بني السماء واألرض:سئل

.عجيبة االستحضار،فيا هلا من حكمة فياضة األداء

إن «:احلائز على جائزة نوبل يف الطب)الكسيس كارل(قال الدكتور 
التأثري الذي يتركه الدعاء ال يقل عن تأثري أمواج الراديو وال أقول ذلك بصفيت 

وبعد أن ،من مرضاي بالدعاءبل بصفيت طبيباً عاجلت الكثري،مؤمناً باهللا
.»العقاقري الطبية عن معاجلتهمعجزت

فروي عن اإلمام جعفر الصادق،الكثري من أصناف الدعاءوقد ورد ذا
ولكن حيب أن تبث . .إن اهللا يعلم حاجتك وما تريد«:عليه السالم أنه قال

» إليه احلوائج

و متعلق بأستاروه:رجالً يقول) عليه السالم(ومسع أمري املؤمنني 
وال يربمه إحلاح ،املسائلوال تغلطه،مسع عن مسعيا من ال يشغله-الكعبة
:)عليه السالم(فقال اإلمام .وحالوة مغفرتك،أذقين برد عفوك،امللحني

من واألرضلو قلتها وعليك ملء السماوات،والذي نفسي بيده«
.»لغفر لكالذنوب
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٤٨

:انه قال)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

.»بالدعاءادفعوا أفواج الباليا«

:انه قال)عليه السالم(وكان من دعاء أمري املؤمنني 

فاسترزق طعاماً ،اللهم صن وجهي باليسار وال تبدل جاهي باإلقتار«
رزقك من غريك واستعطف شرار خلقك وابتلى حبمد من أعطاين وافتنت بذم 

.»واملنعمن منعين وأنت من وراء ذلك ويل اإلجابة

وقد ذكر عنده عرفه عليه السالموعن اإلمام علي بن موسى الرضا 
:واملشعر احلرام فريوى انه قال

ما وقف أحد بتلك اجلبال إال استجيب له فأما املؤمنون فيستجاب هلم «
» يف آخرم وأما الكفار فيستجاب هلم يف دنياهم

:عليه السالم انه قالومن غرر كالم أمري املؤمنني

وال ،ما كان اهللا ليفتح على عبد باب الشكر ويغلق عنه باب الزيادة«
وال يفتح على عبده باب ، يفتح على عبد باب الدعاء ويغلق باب اإلجابة

.»التوبة ويغلق عنه باب القبول

ما :قيل له!! عجباً ملن يهلك والنجاة معه«:وعن أمري املؤمنني انه قال
.»االستغفار:قال؟هي

.فار طلب املغفرة من اهللا يف الدعاء وسواهواالستغ

وعن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم انه إذا وقع يف شيء يكرهه 
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الدعاءآداب٣٤٩...................................................................................النفسوهتذيب

:قال

.»وال جتعله غضباً،اللهم اجعل أدباً«

:وعنه صلوات اهللا عليه لألمر املهم تقول ثالث مرات

.»ففرجها عين،اللهم أنت هلا ولكل عظيمة«

عليه السالم ملن أوجس يف نفسه شيئاًوروي عن اإلمام أيب احلسن
.»فاعصمين من ذلك،اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد يف نفسي«

ورمبا كان هذا لدفع الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف صدور الناس 
واهللا العامل،من اِجلنة والناس

إذ دخل اإلمام علي بن ،كنت يف احلجر ليلة:قال طاووس اليماين
واهللا ألمسعن ،رجل من أهل بيت النبوة:فقلت،لسالماحلسني عليهما ا

:فسمعته يقول يف أثناء دعائه،دعاءه

.»مسكينك بفنائك،وسائلك بفنائك،عبيدك بفنائك«

.إال فرج اهللا عينفما دعوت ذه:قال طاووس

ورمبا نسبت اىل اإلمام ،هنالك أربع كلمات يفزع إليها يف الشدائد
.واهللا العامل)..المعليه الس(جعفر الصادق 

.ملن خاف» حسبنا اهللا ونعم الوكيل«قول-١

.ملن اغتم» ال اله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني-٢

.ملن مِكر به» وأفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد«-٣
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٥٠

.ملن أراد الدنيا بزينتها» ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا «و-٤

:جهاً اىل اهللا سبحانه وتعاىلقال الشاعر متو
 

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

 
***

الروائي عدة أحاديث شريفة يف عليه السالمويف موروث أهل البيت 
ر وموانع استجابته واختا،واحلث على الدعاء،فضل الدعاء وأدب الدعاء

:شذرات من تلك اجلواهر الآليل الغوايل

:أنه قالسلم وصلى اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا-١

، فإذا أذن اهللا للعبد يف الدعاء فتح له باب الرمحة،أفضل العبادة الدعاء«
.)١(»وانه مل يهلك مع الدعاء أحد

الدعاء أنفذ من السنان (عليه السالم وعن اإلمام الصادق -٢
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الدعاءآداب٣٥١...................................................................................النفسوهتذيب

.)١()داحلدي

:أنه قالعليه السالمومن وصية اإلمام علي لولده اإلمام احلسن -٣

أعلم إن الذي بيده خزائن ملكوت الدنيا واآلخرة قد أذن لدعائك «
وهو رحيم كرمي مل جيعل بينك ،وأمرك أن تسأله فيعطيك،وتكفل إلجابتك

يف يدك مث جعل . .ومل يلجئك إىل من يشفع لك إليه، وبينه من حيجبك عنه
مفاتيح خزائنه مبا إذن فيه من مسألته فمىت شئت استفتحت بالدعاء أبواب 

.)٢(»خزائنه
:أنه قال) عليه السالم(عن اإلمام الصادق -٤

.)٣(»فأن فيه شفاًء من كل داء،عليك بالدعاء«

:أنه قال) عليه السالم(وعن اإلمام الرضا -٥

.)٤(»الدعاء:قال،األنبياءما سالح :فقيل! !عليكم بسالح األنبياء«

:أنه قال)عليه السالم(وعن اإلمام علي -٦

فما ملبتلى الذي استدر به البالء بأحوج ،ادفعوا أمواج البالء بالدعاء«
.)٥(»إىل الدعاء من املعاىف الذي ال يأمن البالء

ينبغي للمؤمن «:أنه قال- عليه السالم- عن اإلمام حممد الباقر- ٧
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٥٢

.)١(»دعاؤه يف الرخاء حنواً من دعائه يف الشدةأن يكون

:أنه قال- عليه السالم-وعن اإلمام حممد الباقر-٨

فأن أحب املؤمنني إىل اهللا تعاىل :ال حتقروا صغرياً من حوائجكم«
.)٢(»أسأهلم

ملا سئل عن قوله تعاىل-عليه السالم-وعن اإلمام علي-٩
-عليه السالم-فقال؟بالنا ندعو وال جنابفما)٣(»ادعوين استجيب لكم«
اهللا فلم تؤدوا حقه أوهلا إنكم عرفتم:ألن القلوب خانت بثماين خصال«:

فأي دعاء يستجاب . .فما أغنت عنكم معرفتكم شيئاً،كما اوجب عليكم
.)٤(!وقد سددمت أبوابه وطرقه؟،لكم مع هذا

ستجابة الدعاء يف ا- عليه السالم-وعن اإلمام الصادق-١٠
وليخرج ،إذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه«:وموانعه أنه قال
وإن اهللا ال يرفع إليه دعاء عبد ويف بطنه حرام وعنده مظلمة ،من مظامل الناس

.)٥(»من خلقهألحد

يف موانع استجابة الدعاء أنه -عليه السالم-وعن اإلمام الباقر-١١
فيكون من شأنه قضاؤها إىل اجل قريب أو،ل اهللا احلاجةإن العبد يسأ«:قال
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الدعاءآداب٣٥٣...................................................................................النفسوهتذيب

ال :فيقول اهللا تبارك وتعاىل للملك،فيذنب العبد ذنباً،وقت بطئواىل
.)١(»احلرمان مينواستوجبتقضي حاجته وأحرمه إياها فانه تعرض لسخطي

إن اهللا عز «:أنه قال- عليه السالم-وعن اإلمام الصادق- ١٢
،عزيت وجاليل ألجيب دعوة مظلوم دعاين يف مظلمة ظِلمهاو«:وجل يقول

.)٢(»وألحد عنده مثل تلك املظلمة

يف عدم استجابة للظامل أنه - عليه السالم-وعن اإلمام علي-١٣
قل :-عليه السالم-إن اهللا عز وجل أوحى إىل عيسى بن مرمي«:قال

دعوة وألحد من مإين غري مستجيب ألحد منك. .للمأل من بين إسرائيل
.)٣(»خلقي قبله مظلمة

جاء رجل ألمري :أنه-عليه السالم-عن اإلمام الصادق- ١٤
عليه فقال ،إين دعوت اهللا فلم أر اإلجابة:فقال- عليه السالم-املؤمنني
إخالص : لقد وصفت اهللا بغري صفاته وان للدعاء أربع خصال«:السالم
وإنصاف يف املسألة فهل دعوت اهللا ،ة الوسيلةومعرف،وإحضار النية،السريرة

.»فأعرفهن«:عليه السالمقال ،ال:قال،؟وأنت عارف ذه األربعة

: أا قالت- عليها السالم-روي عن سيدة نساء العاملني-١٥

خالص عبادته اهبط اهللا عز وجل له أفضل من أصعد إىل اهللا«
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االجتماعيةاملثل: الفصل الرابع................................................................................٣٥٤

.)١(»مصلحته

يف عدم استجابة الدعاء - عليه السالم-عن اإلمام الصادق- ١٦
يا :رجل جالس يف بيته يقول:أربع ال يستجاب هلم دعاء«:ألسباب ذكرها

ورجل كانت له امرأة فدعا عليها ؟امل أمرك بالطلب:فيقول له،رب ارزقين
يا رب :فيقول،ورجلٌ كان له مالٌ فأفسده،؟أمل أجعل أمرها بيدك:فيقول
،بغري بينهورجل كان له ماله فأدانه؟أمل أمرك باالقتصاد:فيقول له،ارزقين

.)٢(»امل أمرك بالشهادة:فيقول له
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٣٥٥

املصادر واملراجع
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املثل العليا يف تراث اهل البيت احلضاري......................................................................٣٥٦
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٣٥٧...............................................................................................واملراجعاملصادر
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٣٥٩

احملتويات

٥......................................................................................املقدمة

املُُثلُ الروحية: الفصل األول

١٣...........................................................القرآن العظيم يف آثار أهل البيت

٥٦.................................................حتجاج وعلم الكالم يف ضوء التوحيداال

٨٨..................................................................اإلخبات واإلنابة  تعاىل

١٠٧.........................................................حياة الدنيا واآلخرة وعامل الغيب

املثل األخالقية: الفصل الثاني

١٣٣......................................................السلوك اإلنساني يف منظور أخالقي

١٦١..........................................................ب واملغفرةنظرات يف العفو والغض

١٧٣..........................................................»وصلةُ األرحام... بر الوالدين«

١٨٧........................................»الغيبة واحلسد والعجب: من مساوئ الصفات«
١٨٨......................................................................................................الغيبة- ١
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٣٦٠

١٩٥.....................................................................................................الحسد- ٢

١٩٨......................................................................................................الُعجب- ٣

املثُل املتقابلة: الفصل الثالث

٢٠٥............................................................»الرسالة واستعالء الطواغيت«

٢٢٩...........................................................»ظواهر االبتالء وعوائد العافية«

٢٤٩.............................................................مكاره الدهر وانتظار الفرج

٢٦٩.............................................والغفلة عن ذكر ا.. ارتكاب الذنوب
٢٧٨..........................................................................................وم واألحزانـ الهم١

٢٨٠....................................................................................................ــ األمراض٢

٢٨١.............................................................................ــ األعراض َّـ الحياة الدنيا٣

٢٨٢.......................................................................ـ الحسنات واألخالق الكريمة٤

٢٨٣.........................................................................ـ السجود واستغفار اِّـالئكة٥

٢٨٤.............................................................ـ الحج والعمرة والصالة على النبي وآله٦

املثل االجتماعية: الفصل الرابع

٢٩١.......................................................أفضل األعمال يف املوروث اإلسالمي

٣١٤...............................................................ومنازل العلماءفضائل العلم 

٣٢٩...................................................................قضاء احلوائج يف امليزان

٣٣٩..............................................................آداب الدعاء وهتذيب النفس

٣٥٥..........................................................................املصادر واملراجع
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٣٦١

قسم الشؤون الفكرية والثقافيةصداراتإ

اِّـقدسةالحسينيةَّـ العتبة 
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٣٦٢

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  LC   
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٣٦٣

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     
  –   

    –     
   

     
     

     
     

          
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الصالحيالشيخ ياسر مستبصرون ببركة اإلمام الحسين عليه السالم–نفحات الهداية   
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٣٦٤

السيد نبيل الحسني اريوتعتيم البخ2بين تصريح النبي –تكسير األصنام  

الشيخ علي الفتالوي طبعة ثانية–رسالة في فن اإللقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي اإلسالميالمالئكة في التراث  
األسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   

التنكابنيالشيخ محمد  –جمعةصالة ال  

مصالويالعلي كاظم . د المقولة واإلجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي أسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السالم  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني عليه وآله وسلمصلى اهللا سبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالسالمعليهطالبأبيبنعلي: الحراماهللابيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبياألثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ا أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى اهللا عليه م

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي علم اإلمام بين اإلطالقية واإلشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي اإلمام الحسين بن علي عليهما السالم أنموذج الصبر وشارة الفداء  

الجياشيظافر عبيس شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السالم  

الشيخ علي الفتالوي خادم اإلمام الحسين عليه السالم شريك المالئكة  
الشيخ محمد البغدادي مسلم بن عقيل عليه السالم  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ اإلخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  طبعة ثانية–المجاب برد السالم   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة االنكليزية   
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٣٦٥

  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  داللة الصورة الحسية في الشعر الحسيني  
  القيم التربوية في فكر اإلمام الحسين عليه السالم  

  قبس من نور اإلمام الحسن عليه السالم  
  تيجان الوالء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السالم  
  حويسيد العبيد جون بن   
  حديث سد األبواب إال باب علي عليه السالم  

  ــ المرأة في حياة اإلمام الحسين عليه السالم ــ الطبعة الثانية   
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السالم   
  وفاة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -األربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزآن-الجعفريات   
  جزآن–نوادر األخبار   
  ثالثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  اإلمام الحسين عليه السالم في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد االستنهاض باإلمام الحجة عجل اهللا تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الداللة  
  عارفاً بحقكم  

السيد هادي الموسوي الغيبشمس اإلمامة وراء سحب  

صفوان جمال الدين: إعداد Ziyarat Imam Hussain  

مشتاق المظفر: تحقيق البشارة لطالب االستخارة للشيخ احمد بن صالح الدرازي  
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مشتاق المظفر: تحقيق النكت البديعة في تحقيق الشيعة للشيخ سليمان البحراني  

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

ل البيت يكفر الذنوب للشيخ علي بن شرح حديث حبنا أه
عبد اهللا الستري البحراني

 

مشتاق صالح : تحقيق
المظفر

منهاج الحق واليقين في تفضيل علي أمير المؤمنين للسيد 
ولي بن نعمة اهللا الحسيني الرضوي

 

أنمار معاد المظفر: تحقيق
قواعد المرام في علم الكالم، تصنيف كمال الدين ميثم بن 

لي بن ميثم البحرانيع

 

باسم محمد مال اهللا : تحقيق
األسدي

حياة األرواح ومشكاة المصباح للشيخ تقي الدين إبراهيم 
بن علي الكفعمي

 

السيد نبيل الحسني بين سلطة الشريعة وشريعة السلطةعليها السالمباب فاطمة   

السيد علي الشهرستاني لها إلى دم عبيط في كربالءتربة الحسين عليه السالم وتحو  

ميثاق عباس الحلي يتيم عاشوراء من أنصار كربالء  

السيد نبيل الحسني The Aesthetics of ‘Ashura  

حيدر محمود الجديع. د نثر اإلمام الحسين عليه السالم   

الشيخ ميثاق عباس الخفاجي قرة العين في صالة الليل  

أنطوان بارا المسيح العائد إلى الحسين الثائر من  

السيد نبيل الحسني ظاهرة االستقالب في عرض النص النبوي والتاريخ  

السيد نبيل الحسني
بين تفكير : اإلستراتيجية الحربية في معركة عاشوراء

الجند وتجنيد الفكر

 

مروان خليفات النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم ومستقبل الدعوة  

الشيخ حسن المطوري البكاء على الحسين عليه السالم في مصادر الفريقين  

الشيخ وسام البلداوي تفضيل السيدة زهراء على المالئكة والرسل واألنبياء  

السيد نبيل الحسني A Concise Knowledge OfThe Prophetic Life
History

 

السيد محمدكاظم: تحقيق ر للشيخ الصدوقمعاني األخبا  

عقيل عبدالحسن: تحقيق ضياء الشهاب وضوء الشهاب في شرح ضياء األخبار  

السيد عبدالستار الجابري المنهج السياسي الهل البيت عليهم السالم  
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عبداهللا حسين الفهد هوامش على رسالة القول الفصل في اآلل واألهل  

عبدالرحمن العقيلي فالن وفالنة  

عبدالرحمن العقيلي معجم نواصب المحدثين  

السيد نبيل الحسني استنطاق آية الغار  

السيد نبيل الحسني دور الخطاب الديني في تغيير البنية الفكرية  

السيد محمد علي الحلو الثورة والثوار.. أنصار الحسين عليه السالم  

عبدالرحمن العقيلي السنة المحمدية  

الشيخ علي الفتالوي قواعد حياتية على ضوء روايات أهل البيت عليهم السالم  
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