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المقّدمة

�لحمد هلل رّب �لعالمين، و�ل�ضالة و�ل�ضالم على �أ�ضرف �ل�ضفر�ء و�أف�ضل �لأنبياء �أبي 

�لقا�ضم محّمد بن عبد �هلل وعلى �آله �لطاهرين و�ضحبه �لمنتجبين.

���يبٍَة َفِبَما َك�َس���بَْت �أَْيِديُكْم َويَْعُفو  �سِ ���ابَُكم مِّن مُّ �سَ
يقول تعالى في كتابه �لمجيد: {َوَما �أَ

.
(((

َعن َكِثيٍر}

�لمع�ضومون R معدودون باأ�ضمائهم، �أّما نحن فلي�س �أحّد مّنا ل يقع في �لذنب، 

وتجدن���ا نهتّم باأج�ضامنا لكي نتجّنب �لأمر��س ونحافظ عليها، وهذ� ما يوؤّكد عليه ديننا 

�لقوي���م، لكّن���ه يوؤّك���د �أي�ضًا على �ضيء �أهّم م���ن �لج�ضد وهي �لروح، وه���ي �لتي بها يكون 

�لإن�ض���ان �إن�ضانًا، يوؤّكد على �لروح م���ن �أن تتلّوث بالمعا�ضي، وتتاأّثر بالذنوب، �لمهلكات، 

فلماذ� ل نهتّم بها؟ 

عطين���ا �لفر�ضة في هذه �لأّي���ام �لمحدودة �لتي نعي�ضه���ا، وما ز�لت 
ُ
نع���م، نح���ن قد �أ

مفتوح���ة �أمامن���ا. لكن تعالو� نتع���ّرف على �آثار �لذن���وب، في �لدنيا، وف���ي �لبرزخ، وفي 

�لآخرة. ع�ضى �أن تكون �لمعرفة مانعة لنا من �قتر�فها، �أو من �لتفكير بها و�لحذر منها، 

لأّن �لمعرف���ة �أحد �أهّم �لأ�ضب���اب �لتي ينبغي توّفرها في طريق �لو�ضول �إلى �هلل �ضبحانه 

وتعالى، فاإذ� تعّرفنا �إلى �لذنب و�آثاره وما يترّتب عليه بُعدنا عنه، ونكون بذلك قد تحّلينا 

له  بال�ضف���ات �لتي يجب توّفره���ا في �لإن�ضان �لذي جعله �هلل خليفة ل���ه في �لأر�س وف�ضّ

))) �ضورة �ل�ضورى، �لآية: 30.
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على كثيٍر من �لمالئكة.

ه���ذ� ما نتعّر�س له في ه���ذ� �لكتاب، �لذي عمل عليه مركز ن���ون للتاأليف و�لترجمة، 

ع�ض���ى �هلل �أن يتح���ف به �لأ�ضاتذة �لكر�م و�لق���ّر�ء �لأعّز�ء، و�ل�ضتف���ادة منه قبل حلول 

�أ�ضه���ر �لن���ور، على �أم���ل �أن يكون موعدنا فيها م���ع كتاٍب جديد حول �ض���رٍح وتعليٍق لأهمِّ 

فقر�ت دعاء �أبي حمزة �لثمالّي، بما يتنا�ضب مع �لموعظة �لأخالقّية، �ضمن �ضل�ضلة كتب 

�لمو�عظ، �لمو�ضومة ب�»حياة القلوب«. 

ون�ضاأل���ه �أي�ضًا �أن يتقّبل مّنا �أجمعين، ويجعلنا من �لعاملين، ويعّجل فرج ولّيه �ضاحب 

�لع�ضر و�لزمان | �إّنه نعم �لمولى ونعم �لمجيب.

مركز نون للتاأليف والترجمة



الدعاء اإجابة اأم احتجاب

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

»الحمد هلل الذي اأدعوه فُيجيبني واإن كنت بطيئ�ً 

حين يدعوني، والحمد هلل الذي اأ�س�أله فيعطيني واإن 

كنت بخيالً حين ي�ستقر�سني، والحمد هلل الذي اأن�ديه 

ل�سّري،  �سئت  حيث  به  واأخلو  لح�جتي،  �سئت  كلّم� 

بغير �سفيٍع فيق�سي لي ح�جتي، الحمد هلل الذي ال 

اأدعو غيَره ولو دعوُت غيَره لم ي�ستجب لي دع�ئي«.

(
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الدعاء وأهميـّته:
يق���ول �هلل �ضبحانه وتعالى في محكم كتابه �لكريم : {�ْدُعوِني �أَ�ْس���تَِجْب لَُكْم �إِنَّ �لَِّذيَن 

.
(((

وَن َعْن ِعبَاَدِتي �َسيَْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن}
ُ
يَ�ْستَْكِبر

�لدع���اء عبادة ُيمار�ضها �لإن�ضان ف���ي جميع حالته. وهو عبارة عن كالم �لمخلوق مع 

لة في ذ�ت  خالق���ه، وُيترجم عمق �ل�ضلة بين �لعبد ورّبه، ويعك�س حال���ة �لفتقار �لمتاأ�ضّ

�لإن�ضان �إلى �هلل �ضبحانه، و�لإح�ضا�س �لعميق بالحاجة �إليه و�لرغبة فيما عنده.

فالدع���اء مفتاح �لحاجات وو�ضيلة �لرغبات، وهو �لباب �ّلذي خّوله تعالى لعباده، كي 

يلجو� �إلى ذخائ���ر رحمته وخز�ئن مغفرته، وهو �ل�ضفاء من �لد�ء، و�ل�ضالح في مو�جهة 

�لأع���د�ء، ومن �أق���وى �لأ�ضباب �ّلتي ُي�ضتدفع بها �لبالء وُيرّد به���ا �لق�ضاء. ولذلك، فاإّننا 

نج���د �لدعاء من �أبرز �لقيم �لرفيعة عند �لأنبي���اء و�لأو�ضياء و�ل�ضالحين R، ومن 

�أه���ّم �ل�ضن���ن �لماأثورة عنهم؛ قال ر�ض���ول �هلل P: »اأال اأدّلكم على �ش���اح ُينجيكم من 

اأعدائكم ويدّر اأرزاقكم؟«.

 قالو�: بلى يا ر�ضول �هلل.

.
(((

قال P: »تدعون رّبكم بالليل والنهار، فاإّن �شاح الموؤمن الدعاء«

.
(3(

وعنه P �أّنه قال: »الدعاء مّخ العبادة، وال يهلك مع الدعاء اأحد«

))) �ضورة غافر، �لآية: 60.

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 468، ح 3.

)3) بحار �لأنو�ر،  �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 300، �س93.

اح��ت��ج��اب اأم  اإج����اب����ة  ال����دع����اء 
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وفي �لحديث �لقد�ضّي: »يا مو�شى، �شلني كّل ما تحتاج اإليه، حّتى علف �شاتك، وملح 

.
(((

عجينك«

وع���ن �أبي عبد �هلل Q ق���ال: قال �أمير �لموؤمنين Q: »الدعاء تر�ص الموؤمن، 

.
(((

ومتى ُتكثر قرع الباب ُيفتح لك«

وع���ن �لر�ضا Q �أّنه كان يق���ول لأ�ضحابه: »عليكم ب�ش���اح االأنبي���اء، فقيل: وما 

.
(3(

�شاح االأنبياء؟ قال: الدعاء«

من اآداب الدعاء: االبتداء بالحمد

ومن �لمعلوم �أّن لكّل �أمر عبادّي �آد�به و�ضروطه، و�لدعاء و�حد من �أهّم �لعباد�ت في 

حياة �لإن�ضان، ل �ضّيما �لإن�ضان �لموؤمن، فله �آد�به �لظاهرّية و�لباطنّية، ومنها:

تقدي���م �لمدح���ة هلل و�لثناء عليه قبل �لم�ضاأل���ة: فقد روى �لحارث ب���ن �لمغيرة قال: 

�ضمعت �أبا عبد �هلل Q يقول: »اإّياكم اإذا اأراد اأن ي�ش���األ اأحدكم رّبه �ش���يئاً من حوائج 

الدنيا حّتى يبداأ بالثناء على اهلل عزَّ وجلَّ والمدحة له ، وال�شاة على النبّي )واآله(، 

.
(4(

ثّم ي�شاأل اهلل حوائجه«

 وقال Q: »اإّن رجًا دخل الم�ش���جد و�ش���ّلى ركعتين، ثّم �شاأل اهلل عزَّ وجلَّ فقال 

ر�شول اهلل P: اأعجَل العبد رّبه، وجاء اآخر ف�شّلى ركعتين ثّم اأثنى على اهلل عزَّ وجلَّ 

 .
(5(

و�شّلى على النبّي P، فقال ر�شول اهلل P: �شل تعطه«

وع���ن عي�س ب���ن �لقا�ضم قال: قال �أبو عب���د �هلل Q: »اإذا طل���ب اأحدكم الحاجة 

فليث���ِن عل���ى رّب���ه وليمدح���ه، ف���اإّن الرج���ل اإذا طلب الحاجة من ال�ش���لطان هّي���اأ له من 

))) عّدة �لد�عي، �بن فهد �لحّلي، �س 3)).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 468، ح 4.

)3) م. ن، �س 469، ح5.

)4) م. ن، �س 484، ح ).

)5) م. ن، �س 484، ح 5.



((

الكام اأح�شن ما يقدر عليه، فاإذا طلبتم الحاجة، فمّجدوا اهلل العزيز الجّبار وامدحوه 

.
(((

واأثنوا عليه...«

قد ال يستجاب الدعاء

لك���ن مع رعاية �لكثير م���ن �لآد�ب �لظاهرية و�لباطنّية، و�لإلح���اح بالدعاء، نجد �أّن 

�هلل �ضبحانه وتعالى ل ي�ضتجيب دعاءنا، ول تتحّقق �آمالنا، فما �ل�ضّر في ذلك؟

و�لجو�ب عن هذ� �ل�ضوؤ�ل �أن �ل�ضّر يعود لعّدة �أ�ضباب:

�ألف � هناك �أ�ضخا�س ل ُي�ضتجاب دعاوؤهم �أبدً� مهما دعو�:

روى جعف���ر ب���ن �إبر�هي���م عن �أبي عب���د �هلل Q ق���ال: »اأربع���ة ال ُي�ش���تجاب لهم 

دعوة: 

1 � رجل جال�ص في بيته يقول: اللهم ارزقني. فُيقال له: األم اآمرك في الطلب؟

2 � ورجل كانت له امراأة فاجرة، فدعا عليها. فيقال له: األم اأجعل اأمرها اإليك؟

3 � ورج���ل كان ل���ه م���ال فاأف�ش���ده، فيق���ول: الّله���ّم ارزقن���ي. فيق���ال ل���ه: األ���م اآم���رك 

وا َوَكاَن 
ُ
باالإ�شاح )اأي االقت�شاد(. ثّم قال: {َوالَِّذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا لَْم يُ�ْسِرُفوا َولَْم يَْقتُر

.
(((

َن َذِلَك َقَواًما }
ْ
بَي

.
)3(

4 � ورجل كان له مال فاأدانه بغير بّينة. فيقال له: األم اآمرك بال�شهادة؟«

ب ـ من دعا بقلب قاٍس أو الٍه:

وه���ذه م���ن �أعظم �لم�ضائب �ّلتي ُيبتلى بها �لإن�ض���ان �لموؤمن، بحيث ُي�ضلب منه لذيذ 

مناج���اة �هلل �ضبحان���ه، فهو يدعو بل�ضانه، وقلُب���ه معّلق بالدنيا وم�ضاغله���ا، فكيف يتوّقع 

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 485، ح 6.

))) �ضورة �لفرقان، �لآية: 67.

)3)�لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س))5،ح).

اح��ت��ج��اب اأم  اإج����اب����ة  ال����دع����اء 
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��ضتجاب���ة دعائ���ه وهو ل يلتفت لم���ا يدعو ومن يدعو؟! ب���ل عليه �أن يلتف���ت بكّله لم�ضّبب 

�لأ�ضباب، ويتوّجه بقلبه �إلى رّب �لأرباب، حّتى يتوّقع �لإجابة.

 روى �ضليم���ان بن عمر ق���ال: �ضمعت �أبا عبد �هلل Q يقول: »اإّن اهلل ال ي�ش���تجيب 

.
(((

دعاء بظهر قلٍب �شاٍه، فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ثّم ا�شتيقن باالإجابة«

وع���ن �أب���ي عب���د �هلل Q  ق���ال: »اإّن اهلل عزَّ وج���لَّ ال ي�ش���تجيب دعاًء بظه���ر قلٍب 

.
(((

قا�ٍص«

ج ـ من لم يتقّدم في الدعاء لم يُسمع منه إذا نزل به البالء:

كثي���ٌر من �لنا�س ل يعرف �لدع���اء �إّل بعد حلول �لبالء علي���ه، وبعد نزول �لم�ضائب، 

فاأي���ن كان �أّي���ام �لدعة و�لرخ���اء؟ ولَم لم تكن �لمالئكة ت�ضمع �ضوت���ه عندما كان معافى 

وغنّي���ًا و�آمن���ًا؟! ف���اإذ� �أر�د �لإن�ضان �أن ُي�ضتج���اب دعاوؤه عند ن���زول �ل�ضد�ئد و�لم�ضائب 

و�لبتالء�ت � وهذه هي حال �لدنيا � فعليه �أن يدعَو �هلل �ضبحانه على كّل حال، وي�ضتعجل 

بالدع���اء وهو في �أمن و�أمان، و�ضّحة و�ضالم، وغنى و�إنع���ام، فلي�س �لدعاء لدفع �ل�ضرر 

فقط، و�إّنما هو ل�ضتدر�ر �لخير �أي�ضًا، وعلى �لإن�ضان �أن يلتفت �إلى �أّن �ل�ضرور و�لم�ضائب 

�ّلتي يدفعها �هلل عنه كثيرة جّدً�، وِنَعم �هلل عليه ل ُتح�ضى. فحرّي به �أْن يدعوه وي�ضكره 

على كلِّ حال.

روى ه�ض���ام بن �ضالم عن �أبي عبد �هلل Q قال: »من تقّدم في الدعاء ا�ش���ُتجيب 

له اإذا اأُنزل به الباء، وقيل: �ش���وت معروف ولم ُيحجب عن ال�ش���ماء، ومن لم يتقّدم 

ف���ي الدع���اء، ل���م ُي�ش���تجب له اإذا ن���زل به الب���اء وقالت المائك���ة: اإّن هذا ال�ش���وت ال 

.
(3(

نعرفه«

))) عّدة �لد�عي، �بن فهد �لحّلي، �س 6)).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 474، ح4.

)3) م. ن، �س )47، ح).



(3

د ـ من دعا وهو مصّر على المعاصي ال يُستجاب دعاؤه:

كيف يتوّقع �لد�عي �أْن ي�ضتجيب �هلل له وهو م�ضّر على مع�ضيته!؟ وكيف يتوّقع �لخير 

وهو ل ينفّك عن فعل �ل�ضّر!؟ 

عن �أبي ذّر، عن �لنبّي P، في و�ضّيته له قال: »يا اأبا ذّر، يكفي من الدعاء مع البّر 

م���ا يكف���ي الطع���ام من الملح، يا اأب���ا ذّر، مثل اّلذي يدعو بغير عم���ل كمثل اّلذي يرمي 

بغير وتر. يا اأبا ذّر اإّن اهلل ُي�شلح ب�شاح العبد ولَده وولَد ولِده، ويحفظه في دويرته 

.
(((

والدور حوله ما دام فيهم«

وع���ن �لإم���ام �ل�ض���ادق Q: »كان رجل م���ن بني اإ�ش���رائيل يدع���و اهلل تعال���ى اأْن 

يرزق���ه غام���اً، ث���اث �ش���نين، فلّم���ا راأى اأّن اهلل ال ُيجيبه ق���ال: يا رّب، اأبعي���د اأنا منك 

ف���ا ت�ش���معني، اأم قري���ب ف���ا ُتجيبني؟ فاأتاه اآٍت ف���ي منامه قال: اإّن���ك تدعو اهلل منذ 

ثاث �شنين بل�شاٍن بذيء وقلٍب عاٍت غير نقّي، ونّية غير �شافية )�شادقة(، فاأقلع عن 

.
(((

ن نّيتك، ففعل الرجل ذلك عاماً فولد له غام« بذائك، وليّتق اهلَل قلُبك، ولتح�شِّ

وروى عل���ي ب���ن �أ�ضب���اط ع���ن �أبي عب���د �هلل Q: »َم���ن �ش���ّره اأْن ُت�ش���تجاَب دعوته 

.
(3(

فليطّيب مك�شبه«

.
(4(

وقال Q: »ترك لقمة الحرام اأحّب اإلى اهلل من �شاة األفي ركعة تطّوعاً«

.
(5(

وعنه Q: »رّد دانق حرام يعدل عند اهلل �شبعين حّجة مبرورة«

وفيم���ا وع���ظ �هلل به عي�ض���ى Q: »يا عي�شى، ق���ل لَظلَمة بن���ي اإ�شرائي���ل: غ�شلتم 

وجوهك���م ودّن�شت���م قلوبكم، اأبي تغت���ّرون، اأم عليَّ تجترئون؟ تتطّيب���ون بالطيب الأهل 

))) و�ضائل �ل�ضيعة، �لحّر �لعاملي، �آل �لبيت، ج7، �س 85، ح 3.

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 5)3، ح7.

)3) و�ضائل �ل�ضيعة �لحّر �لعاملي، �آل �لبيت، ج7 باب ��ضتحباب مالزمة �لد�عي لل�ضبر، وطلب �لحالل، ح ).

)4) عّدة �لد�عي، �بن فهد �لحّلي، �س 9)).

)5) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 90، �س 373.

اح��ت��ج��اب اأم  اإج����اب����ة  ال����دع����اء 
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الدنيا واأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة، كاأّنكم اأقوام مّيتون.

ي���ا عي�ش���ى، قل لهم: قّلموا اأظفاركم من ك�شب الح���رام، واأ�شّموا اأ�شماعكم عن ذكر 

الخنا )الفح�شاء(، واأقبلوا عليَّ بقلوبكم، فاإّني ل�شت اأريد �شوركم.

ي���ا عي�شى ق���ل لظلَمة بني اإ�شرائيل: ال تدعوني وال�شحت تحت اأقدامكم، واالأ�شنام 

ف���ي بيوتك���م، فاإّني اآلي���ت )اأق�شمت( اأن اأُجيب م���ن دعاني، واإّن اإجابت���ي اإّياهم لعناً لهم 

.
)1(

حّتى يتفرقوا«

ُظلم الناس:

كي���ف تاأمل �أن ي�ضتجيب لك �هلل و�أنت تظلم �أحدً� م���ن عباده، و�أنت تظلم �أخوتك، �أو 

زوجتك، �أو �أولدك، �أو �لم�ضوؤول عنهم، �أو جير�نك �أو �أحدً� من �أهل مّلتك ومذهبك وهم 

م دعاءك على دعائهم و�أنت تعلم �أّن  لي����س لهم نا�ضٌر ول معين غير �هلل؟ �أتظّن �أّن���ه ُيقدِّ

دع���اء �لمظلوم ل يحجبه عن �هلل حاجب؟ فلنّتق �هلل، ولُنحا�ضب �أنف�ضنا على تعاملنا مع 

�لآخرين قبل يوم �لح�ضاب، ولُن�ضارع �إلى رفع مظلمتنا عنهم، ع�ضى �أن يقبل �هلل توبتنا، 

ونجوز على �ل�ضر�ط �إلى جّنات �لنعيم.

 قال: »قنطرة 
(((

اِد } �سَ ْ
: {اإِنَّ َربََّك لَِباْلِمر عن �أبي عبد �هلل Q في قول �هلل عزَّ وجلَّ

.
(3(

على ال�شراط ال يجوزها عبد بمظلمة«

ع���ن �أبي حم���زة �لثمالّي، عن �أبي جعف���ر Q قال: »لما ح�شر عل���ي بن الح�شين 

 Q الوف���اة �شّمن���ي اإلى �شدره، ثّم قال: يا ُبن���ّي اأو�شيك بما اأو�شاني به اأبي L

حين ح�شرته الوفاة وبما ذكر اأّن اأباه اأو�شاه به.

.
(4(

قال: يا ُبنّي اإّياك وظلم من ال يجد عليك نا�شراً اإاّل اهلل«

))) و�ضائل �ل�ضيعة، �لحّر �لعاملي، �آل �لبيت، ج7، �س 45)، ح 6.

))) �ضورة �لفجر، �لآية: 4).

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س )33،  ح ).

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س )33،  ح 5.
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من ال يرّد دعاؤه:

عن عبد �هلل بن �ضنان، عن �أبي عبد �هلل Q قال: »كان اأبي Q يقول: خم�ص 

دعوات ال تحجبن عن الرّب تبارك وتعالى:

1 � دعوة االإمام المق�شط )العادل(.

: الأنتقمّن لك ولو بعد حين. 2 � ودعوة المظلوم؛ يقول اهلل عزَّ وجلَّ

3 � ودعوة الولد ال�شالح لوالديه.

4 � ودعوة الوالد ال�شالح لولده.

.
)1(

5 � ودعوة الموؤمن الأخيه بظهر الغيب، فيقول: ولك مثله«

وع���ن �أبي عبد �هلل Q قال: »قال ر�شول اهلل P: اإّياكم ودعوة المظلوم؛ فاإّنها 

ُترفع فوق ال�شحاب حّتى ينظر اهلل عزَّ وجلَّ اإليها فيقول: ارفعوها حّتى اأ�شتجيب له، 

.
(((

واإّياكم ودعوة الوالد فاإّنها اأحدُّ من ال�شيف«

عن ه�ضام بن �ضالم، عن �أبي عبد �هلل Q قال: »من قّدم اأربعين من الموؤمنين 

.
(3(

ثّم دعا ا�شُتجيب له«

 :P قال: »قال ر�شول اهلل Q وعن عبد �هلل بن طلحة �لنهدّي، عن �أبي عبد �هلل

اأربعة ال ُتردُّ لهم دعوة حّتى ُتفتح لهم اأبواب ال�شماء وت�شير اإلى العر�ص:

1 �  الوالد لولده.

2 � والمظلوم على من ظلمه.

3 � والمعتمر حّتى يرجع.

.
)4(

4 � وال�شائم حّتى ُيفطر«

))) م. ن، �س 509، ح ).

))) م. ن، ح 3.

)3) م، ن، ح 5.

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 509، ح 6.

اح��ت��ج��اب اأم  اإج����اب����ة  ال����دع����اء 



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة (6

المفاهيم الأ�سا�س

�لدع���اء عبادة ُيمار�ضها �لإن�ضان ف���ي جميع حالته، وهو عبارة عن كالم �لمخلوق مع 

لة في ذ�ت  خالق���ه، يترجم عمق �ل�ضلة بي���ن �لعبد ورّبه، ويعك�س حالة �لفتق���ار �لمتاأ�ضِّ

�لإن�ضان �إلى �هلل �ضبحانه.

من اآداب الدعاء: تقديم �لمدحة هلل و�لثناء عليه قبل �لم�ضاألة.

قد ل ي�ضتجيب �هلل �ضبحانه وتعالى دعاءنا لأ�ضباب:

�ألف � هناك �أ�ضخا�س ل ي�ضتجاب دعاوؤهم �أبدً� مهما دعو�.

ب � من دعا بقلب قا�ٍس �أو لٍه.

ج � من لم يتقّدم في �لدعاء لم ُي�ضمع منه �إذ� نزل به �لبالء.

د � من دعا وهو م�ضّر على �لمعا�ضي ل ُي�ضتجاب دعاوؤه.

ظلم �لنا�س من �لمعا�ضي �ّلتي تمنع �إجابة �لدعاء.

وفي �لمقابل هناك �أ�ضخا�س ل ُيرّد دعاوؤهم، ول يحجبهم عن �هلل �أحد، كدعاء �لو�لد 

لولده، و�لمظلوم على من ظلمه.
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للمطالعة:

من	هو	اأبو	حمزة	الثم�لّي؟

ِحب  ه���و ثابت بن دينار، �لمكّنى باأبي حمزة �لثمال���ّي �لكوفّي، رجل �لعلم �ل�ضهير. �ضَ

�أربع���ة من �أئّمة �أهل �لبيت R ولزمهم ون�ضر �آثارهم: �لإمام �ل�ضجاد و�لإمام �لباقر 

و�لإمام �ل�ضادق و�لإمام �لكاظم )عليهم جميعًا �ضالم �هلل(.

ق���ال �لإم���ام �أبو عبد �هلل جعفر ب���ن محّمد �ل�ض���ادق L ب�ضاأنه: »اأب���و حمزة في 

زمانه مثل �شلمان في زمانه« وكفى به مدحًا وثناًء عليه .

وق���ال �لإمام �أب���و �لح�ضن �لر�ض���ا Q ب�ضاأنه: »اأبو حم���زة في زمان���ه كلقمان في 

زمانه. وذلك اأّنه خدم اأربعة مّنا: علّي بن الح�شين ومحّمد بن علّي وجعفر بن محّمد، 

.»R وبرهة من ع�شر مو�شى بن جعفر

و�ض���األ �لإم���ام �ل�ضادق Q �أبا ب�ضي���ر عن �أبي حمزة ، فق���ال: خّلفته علياًل. قال 

�لإم���ام Q: »اإذا رجع���ت اإليه فاأقراأه مّني ال�ش���ام... « قال �أبو ب�ضير: ُجعلت فد�ك، 

ن�س وكان لك���م �ضيعة! قالQ: »�شدقت. ما عندن���ا خير له...«. 
ُ
و�هلل لق���د كان فيه �أ

و�لثناء ب�ضاأنه عن ل�ضان �لأئّمة كثير، �لأمر �ّلذي ينبئ عن �نقطاعه �إلى �أبو�بهم �لرفيعة 

و�ل�ضتقاء من في�س �أحاديثهم �ل�ضريفة في مختلف �لعلوم و�لمعارف �لإ�ضالمية �لعريقة، 

وق���د ��ضُتِه���ر �لدعاء �ّلذي رو�ه هو عن �لإمام با�ضمه، فاأ�ضب���ح معروفًا بدعاء �أبي حمزة 

.
(((

�لثمالّي

)))   ر�جع خال�ضة �لأقو�ل للعالمة �لحلي، �س 86.

اح��ت��ج��اب اأم  اإج����اب����ة  ال����دع����اء 
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البكاء

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

»واأعنّي ب�لبك�ء على نف�سي، فقد اأفنيت ب�لت�سويف )�لتاأخير( 

فمن  خيري،  من  االآي�سين  منزلة  نف�سي  نََزلَت  وقد  عمري،  واالآم�ل 

يكون اأ�سوء ح�الً منّي اإن اأن� نُقلت على مثل ح�لي اإلى قبٍر لم اأمّهده 

لرقدتي، ولم اأفر�سه ب�لعمل ال�س�لح ل�سجعتي. وم� لي ال اأبكي! وال 

اأدري اإلى م� يكون م�سيري، واأرى نف�سي تُخ�دعني، واأيّ�مي تُخ�تلني 

)ُتخادعني عن غفلة( وقد خفقت عند راأ�سي اأجنحة الموت، فم� لي 

ال اأبكي اأبكي لخروج نف�سي، اأبكي لحلول رم�سي )قبري وما ُيحثى 

اأبكي  لحدي،  ل�سيق  اأبكي  قبري،  لظلمة  اأبكي  �لتر�ب(  من  عليه 

ذليالً،  عري�ن�ً  قبري  من  لخروجي  اأبكي  اإيّ�ي،  ونكير  منكر  ل�سوؤال 

ح�مالً ثقلي على ظهري، اأنظر مّرة عن يميني، واأخرى عن �سم�لي، 

�أٌْن يُْغِنيِه  ْنُهْم يَْوَمِئٍذ �سَ اإذ الخالئق في �س�أن غير �س�أني {ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّ

َرٌة * َوُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ  َتْب�سِ �سْ �ِحَكٌة مُّ ِفَرٌة * �سَ �سْ * ُوُجوٌه يَْوَمِئٍذ مُّ
َعلَْيَه� َغَبَرٌة * تَْرَهُقَه� َقَتَرٌة} وذلّة«..

(
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((

الحزن والبكاء
متهيد:

ل ُيمك���ن �لحدي���ث عن �لب���كاء دون �لحدي���ث عن �لح���زن، لأّن �لبكاء ولي���د �لمرتبة 

�ل�ضديدة للحزن، لذلك نبد�أ ببيان مخت�ضر للحزن:

الح���زن: ه���و حالة نف�ضانّي���ة �أودعها �هلل �ضبحان���ه وتعالى في �لنف����س �لإن�ضانّية، في 

مقابل �لفرح و�ل�ضرور، وللحزن منا�ضئ متعّددة:

) � فتارة ين�ضاأ عن �لتاأ�ّضف على �أمور ممتنعٍة ل ُيمكن �إعادتها �أو تد�ركها، كمن يحزن 

عل���ى م���وت حبيب �أو عزيز عليه. وهذ� �لنوع من �لح���زن ل �إر�دّي، ولكن ل ُبّد من 

توجيهه كي ل يخرج عن حّد �لعتد�ل.

ع على �أمٍر قد فات و�نق�ضى، لكن ُيمكن تد�ركه �أو �لتعوي�س  ) � وثانيًة ين�ضاأ عن �لتوجُّ

عن���ه بالتوبة مثاًل �أو بالق�ضاء. وهذ� �لنوع ل ُبّد من ��ضتغالله و�ل�ضتفادة منه كي 

يو�ضل �ضاحبه �إلى �لكمال �لإن�ضانّي.

3 � وثالثة قد ين�ضاأ عن �لخوف من �أمٍر دنيوّي �أو �أخروّي مجهول لنا.

فوائده: ومهما كان من�ضاأ �لحزن فاإّنه ل�ضّدة تفاعل �لإن�ضان معه يوّلد �لبكاء و�لدموع، 

وقد يدفع بالإن�ضان نحو �لكمال، ونحو تد�رك �لأمور في �لمورد �ّلذي ُيمكن تد�ركه، كما 

�أّن �ل�ضرور و�لف���رح �لز�ئد و�ل�ضديد ُيميت �لقلب ويبعث على �لتمّيع و�لالمبالة، وُي�ضّبب 

�لأ�ضر و�لبطر، ويوؤّدي للبعد عن �هلل �ضبحانه وتعالى، وهو من �أعظم �لمهلكات.

ال����������ب����������ك����������اء
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لكن قد ي�ضّل �لحزن بع�س �لنا�س عن �لعمل �لجتماعّي، وعن �لن�ضر�ح �أمام �لإخو�ن 

و�لأه���ل و�لنا�س �أجمعين، ما ينعك�س على حياته فينقب�س �لنا�س في �لمقابل عنه وتتغّير 

حياة هذ� �ل�ضخ�س �لجتماعّية. 

البكاء ال يفضح

ل���و كان كّل �ضخ����سٍ يبكي على ذنب �قترف���ه، �أو مع�ضية �قترفها، لم���ا بكى �أحٌد من 

�لنا����س خوَف �لف�ضيح���ة، ولكّن �هلل �ضبحانه وتعالى �أخفى �ض���ّر �لبكاء في قلوب �لنا�س، 

وجع���ل للب���كاء �أ�ضبابًا متع���ّددة، فمنهم من يبكي مّم���ا جنت يد�ه و�رتكب���ت من خطيئة، 

ومنهم من يبكي من خ�ضية �هلل، ومنهم من يبكي فرحًا وقربًا، ومنهم من يبكي ��ضتز�دة 

وتطّلعًا، وقد �أجاد �ل�ضاعر في هذ� �لم�ضمون حيث قال: 

�إل���ه���ي ب��ك��ت ل��ل��ق��رب م��ن��ك ع�������ض���اب���ٌة       وم����ا ك����ّل م���ن ي��ب��ك��ي ل��دي��ك ل���ه ذنب

وبهذ� ُنف�ّضر بكاء �لأولياء �لمع�ضومين R، فاإّنه نوع من �لبكاء ل ُيدِرك معناه �إل 

هم، ول ي�ضعر بلّذته غيرهم.

حزن أم فرح؟

و�ّلذي يدعو �إليه �أهل �لبيت R هو �لعتد�ل في �لأمور، فعن �أمير �لكالم علي بن 

�أب���ي طالب Q في �لنهج �ل�ضريف وهو ي�ضف �لإن�ض���ان �لموؤمن: »الموؤمن ب�شره في 

. يكره الرفعة، وي�شنوؤ 
)2(

، وحزنه في قلبه. اأو�شع �شيء �شدراً، واأذّل �شيء نف�شاً
)1(

وجهه 

. فُنالحظ �لعتد�ل 
(3(

ال�شمع���ة. طوي���ٌل غّمه. بعيٌد هّم���ه. كثيٌر �شمته. م�شغوٌل وقت���ه«

في �أو�ضافه، لأّن �لحزن وحده يوؤّدي ب�ضاحبه �إلى �لنقبا�س في �لمجتمع، وبالتالي ُبعده 

ع���ن �لنا�س وُبعد �لنا�س عن���ه، وكذلك �لِب�ْضر و�ل�ضرور وحده يو�ض���ل �ضاحبه �إلى �لترف 

)))  �لب�ضا�ضة و�لطالقة، �أي ل يظهر عليه �إل �ل�ضرور و�إن كان في قلبه حزينًا. كناية عن �ل�ضبر و�لتحّمل.

)))  ذّل نف�ضه لعظمة رّبه وللم�ضت�ضعفين من خلقه وللحّق �إذ� جرى عليه. وكر�هته للرفعة: بغ�ضه للتكّبر على �ل�ضعفاء، ول يحّب �أن ي�ضمع �أحد 

بما يعمل هلل، فهو ي�ضنوؤ �أي يبغ�س �ل�ضمعة، وطول غّمه خوفًا مّما بعد �لموت. وُبعد هّمه لأّنه ل يطلب �إّل معالي �لأمور.

)3) نهج �لبالغة، �لحكمة 333، �س 78� 79.
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و�لبطال���ة و�ل�ضتهت���ار بالأم���ور، ولكن متى ما �جتم���ع �لحزن مع �لفرح ف���ي قلب و�حد، 

بمعن���ى �أن يك���ون �لحزن �لإلهّي في �لقلب، حزن على تق�ضي���ره وما قّدم في حياته، وفي 

نف�س �لوقت ُيظهر �لِب�ْضر و�لفرح و�ل�ضرور للنا�س؛ لأّنه ماأمور بذلك �أمام �لنا�س، عندها 

تظه���ر حالة �لعتد�ل له���ذ� �لإن�ضان، ويكون كلٌّ من هاتي���ن �ل�ضفتين )�لحزن و�لفرح( 

كماًل لالإن�ضان، في مجتمعه ودينه ودنياه و�آخرته.

صفة المّتقين

وعنه Q في �ضفة �لمّتقين: »قلوبه���م محزونة، و�شرورهم ماأمونة. واأج�شادهم 

نحيف���ة، وحاجاته���م خفيف���ة، واأنف�شهم عفيف���ة. �شبروا اأّيام���اً ق�شي���رًة اأعقبتهم راحة 

طويل���ة. تج���ارة مربح���ة َي�ّشرها له���م رّبه���م. اأرادتهم الدنيا فل���م ُيريدوه���ا. واأ�شرتهم 

فف���َدوا اأنف�شه���م منه���ا. اأّم���ا اللي���ل ف�شاّف���ون اأقدامهم تالين الأج���زاء الق���راآن يرّتلونه 

.
(((

نون به اأنف�شهم وي�شتثيرون به دواء دائهم« ترتيًا. ُيحزِّ

وم���ن �لو��ضح في كالم �لأمير Q �أّن ه���وؤلء �لمّتقين يكون �لحزن في قلوبهم، ل 

ّن متطّلباتهم خفيفة، و�أنف�ضهم 
ّ
يظه���ر على وجوههم، ول تعرف في �ضيماهم �لح���زن، لأ

تزهد عن �لتطّلع �إلى ما في �أيدي �لنا�س فهي عفيفة، لذلك ل �أحد ي�ضجر منهم.

بُكاء الخشية:

هن���اك رو�ي���ات عديدة تم���دح بع�س �أن���و�ع �لُبكاء لم���ا يترّتب عليه من �آث���ار معنوّية، 

ف���ي �لدنيا و�لآخ���رة، منها �لُبكاء من خ�ضي���ة �هلل �ضبحانه وتعالى؛ فق���د ورد عن �لإمام 

�ل�ض���ادق Q عن �آبائ���ه R عن �لنبّي P في حديث �لمناهي قال: »ومن ذرفت 

عين���اه م���ن خ�شي���ة اهلل كان ل���ه بكّل قط���رة قطرت من دموع���ه ق�شر في الجّن���ة، مكّلل 

 .
(((

بال���دّر والجوه���ر، في���ه م���ا ال عي���ن راأت، وال اأذن �شمع���ت، وال خطر على قل���ب ب�شر«

))) نهج �لبالغة من خطبة له في و�ضف �لمّتقين، �لخطبة 93)، �س)6).

))) و�ضائل �ل�ضيعة، �آل �لبيت، �لحّر �لعاملّي، ج ))، �لباب 5) من جهاد �لنف�س، ح ).
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ول ��ضتغ���ر�ب ول تعّجب م���ن �أن توؤّثر قطرٌة و�حدٌة هذ� �لأث���ر �لعظيم، لأّن هذه �لقطرة 

�لذ�رفة من خ�ضية �هلل نابعة من وجود �إن�ضان يتحّلى حينها باأمرين:

) � تح���ّول عظيم في نف�ضه، فهو �أثناء �لحزن وما ُير�فقه من �ن�ضكاب �لدمعة متفاعٌل 

ب�ضكٍل كامٍل مع �هلل �ضبحانه، مع �أو�مر �هلل ونو�هيه، فتتجّلى عظمة �هلل في �لقلب 

ف على ما ف���ّرط في �ضاحة �لقد�س  ليتح���ّول �إلى �لخ�ضوع، وُير�فق���ه �لندم و�لتاأ�ضُّ

�لإلهّي���ة، وعلى ما �رتكبه من معا�ٍس، وهذ� �لندم يوجب غفر�ن �لذنوب، فقد ورد 

 :Q قال: قال �لإمام �ل�ضادق R عن �لح�ضن بن علّي �لع�ضكرّي، عن �آبائه

»اإّن الرج���ل ليك���ون بين���ه وبين الجّنة اأكث���ر مّما بين الثرى اإل���ى العر�ص؛ لكثرة 

ذنوبه، فما هو اإاّل اأن يبكي من خ�شية اهلل عزَّ وجلَّ ندماً عليها حّتى ي�شير بينه 

. وكاأّن هذ� �لبكاء م���الزم لتحّقق �ضائر 
(((

وبينه���ا اأق���رب م���ن جفنه اإل���ى مقلت���ه«

�ضر�ئط �لتوبة.

) � �قت���ر�ب عاطفّي كبيٌر م���ن �هلل جّل ثناوؤه، ما يعني تفاعل �لنف�س �أكثر من ذي قبٍل 

م���ع �هلل �ضبحان���ه، لذ� عل���ى �لباكي �أن ي�ضتغّل ه���ذه �لنفحة �لإلهّي���ة، ويغتنم هذه 

�لفر�ضة �ّلتي يكون فيها حزينًا باكيًا، لأّنها ل تح�ضل د�ئمًا ومتى �ضاء.

فع���ن �أبي عب���د �هلل Q قال: »ما من �ش���يٍء اإاّل وله كي���ٌل ووزن، اإاّل الدم���وع، فاإّن 

القط���رة ُتطف���ئ بحاراً من ن���ار، فاإذا اغرورق���ت العين بمائها لم ُيره���ق وجهه قتٌر وال 

.
(((

ذّلة، فاإذا فا�شت حّرمها اهلل على النار، ولو اأّن باكياً بكى في اأّمة لُرحموا«

وعن �أبي �أيوب، عن �لر�ضا Q قال: »كان فيما ناجى اهلل به مو�شى Q اأّنه ما 

تق���ّرب اإل���ّي المتقّربون بمثل البكاء من خ�شيتي، وم���ا تعّبد لي المتعّبدون بمثل الورع 

عن محارمي، وال تزّين لي المتزّينون بمثل الزهد في الدنيا عّما يهّم الغنى عنه.

))) م. �س.  �لو�ضائل، ح 0).

))) م. ن. ح )).
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فقال مو�شى Q: يا اأكرم االأكرمين فما اأثبتهم على ذلك؟

فق���ال: ي���ا مو�شى اأّما المتقّربون لي بالبكاء من خ�شيتي فهم في الرفيق االأعلى ال 

ُي�شركه���م في���ه اأحد، واأّما المتعّبدون لي بالورع عن محارمي فاإّني اأُفّت�ص النا�ص 

ع���ن اأعماله���م وال اأُفّت�شه���م حياًء منهم، واأّم���ا المتزّينون لي بالزه���د في الدنيا 

.
)1(

فاإّني اأُبيحهم الجّنة بحذافيرها، يتبّووؤن منها حيث ي�شاوؤون«

وع���ن جعفر بن محّمد، عن �أبي���ه L قال: »قال ر�ش���ول اهلل P: طوبى ل�شورٍة 

.
(((

نظر اهلل اإليها تبكي على ذنب من خ�شية اهلل لم يّطلع على ذلك الذنب غيره«

بُكاء الخوف

وه���ذ� ن���وع من �لُبكاء موجود عن���د كّل �لنا�س، حيث �إّن �لنف����س �لب�ضرّية ُجبلت على 

�لر�حة و�لدعة و�لطماأنينة، فهي ت�ضعى لذلك في كّل حالتها، و�إذ� ما فّكرت بالمجهول 

خاف���ت و��ضطربت، لذلك عندما ُتفّك���ر بما �ضيكون م�ضيرها تف���زع وتبكي، فلو فّكرت 

بالم���وت م���ن روؤية ملك �لموت �إل���ى تقّطع �لأو�ض���ال، �إلى نزع �لروح، �إل���ى فر�ق �لدنيا 

و�لأه���ل و�لأحب���اب، �إلى خ�ضارة �لعمر وم���ا كان فيه من �لت�ضويف و�لآم���ال، ومن ثّم لو 

فّك���رت بالقب���ر و�ضيقه وظلمت���ه، وب�ضوؤ�ل منكر ونكي���ر، وبما �ضيجري عل���ى �لج�ضد في 

�لقب���ر، وبالبع���ث و�لن�ض���ور للح�ض���اب، وبالوقوف بين ي���دي جّبار �ل�ضم���او�ت و�لأر�س، 

وبالح�ض���اب و�ل�ضر�ط، لو فّكرت بهذه �لأمور و�ح���دة تلو �لأخرى لخرجت عن طورها، 

وخاف���ت و��ضطربت، وبالتالي �ضتبكي لأّن م�ضيرها ف���ي كّل هذه �لأمور مجهول لديها، 

وه���ذ� �لإمام )�ضالم �هلل عليه( ي�ضف ه���ذه �لحال في دعاء �ل�ضحر �لم�ضهور: »واأعّني 

بالُب���كاء عل���ى نف�ش���ي، فق���د اأفني���ت بالت�شوي���ف واالآم���ال عم���ري، وق���د نزل���ت منزل���ة 

االآي�شي���ن م���ن خي���ري، فمن يكون اأ�ش���واأ حااًل مّن���ي، اإن اأنا ُنقلت على مث���ل حالي، اإلى 

)))  م. �س، �لو�ضائل، ح 9.

))) م. ن. ح7.
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قب���ٍر لم اأمّه���ده لرقدتي، ولم اأفر�شه بالعمل ال�شال���ح ل�شجعتي، وما لي ال اأبكي وما 

اأدري اإل���ى م���ا يكون م�شي���ري، واأرى نف�ش���ي ُتخادعني، واأّيامي ُتخاتلن���ي، وقد خفقت 

عن���د راأ�ش���ي اأجنحة الموت، فما لي ال اأبكي؟ اأبكي لخ���روج نف�شي، اأبكي لظلمة قبري، 

اأبكي ل�شيق لحدي، اأبكي ل�شوؤال منكٍر ونكيٍر اإّياي، اأبكي لخروجي من قبري عرياناً 

ذلي���ًا حام���ًا ثقل���ي عل���ى ظه���ري...«.

ْن َحَمْلنَا َم���َع نُوٍح َوِمن  يَّ���ِة اآَدَم َوِممَّ ِهم مَِّن النَِّبيِّي���َن ِمن ُذرِّ
ْ
{اأُْولَِئ���َك الَِّذي���َن اأَْنَع���َم اهللُ َعَلي

ًدا  وا �ُس���جَّ
ُّ
ْحَمن َخر ِهْم اآيَاُت الرَّ

ْ
نَا اإَِذا تُْتَل���ى َعَلي

ْ
ْن َهَدْينَ���ا َواْجتَبَي يَّ���ِة اإِْبَراِهيَم َواإِ�ْس���َراِئيَل َوِممَّ ُذرِّ

.
(((

���ا}
ًّ
َوبُِكي

))) �ضورة مريم، �لآية: 58.
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للمطالعة:

نُُهْم تَِفي�ُض 
ُ
اأَْعي ِه تََولَّوْا وَّ

ْ
ْحِمُلُكْم َعَلي {َواَل َعَل���ى الَِّذيَن اإَِذا َما اأَتَْوَك ِلتَْحِمَلُهْم ُقْل���َت ال اأِجُد َما اأَ

.
(((

ْمِع َحَزنًا اأَالَّ يَِجُدوْا َما يُنِفُقوَن} ِمَن الدَّ

�س�أن	النزول:

نزلت في �لبّكائين، وهم �ضبعة نفر: عبد �لرحمن بن كعب، وعتبة بن زيد، وعمرو بن 

غنمة، وهوؤلء من بني �لنّجار، و�ضالم بن عمير، وهرم بن عبد �هلل، وعبد �هلل بن عمرو 

ب���ن عوف، وعبد �هلل بن معقل، من مزينة، جاءو� �إل���ى ر�ضول �هلل P فقالو�: يا ر�ضول 

.
(((

�هلل! �حملنا فاإّنه لي�س لنا ما نخرج عليه. فقال: ل �أجد ما �أحملكم عليه

عن �أبي عبد �هلل Q قال: �إن فاطمة بنت �أ�ضد �أّم �أمير �لموؤمنين كانت �أّول �مر�أة 

هاج���رت �إل���ى ر�ضول �هلل P من مّكة �إل���ى �لمدينة على قدميها وكان���ت من �أبرِّ �لنا�س 

بر�ض���ول �هلل P،... فبينم���ا هو ذ�ت يوم قاعد �إذ �أتاه �أمير �لموؤمنين Q وهو يبكي 

فق���ال له ر�ض���ول �هلل P: ما ُيبكيك؟ فقال: ماتت �أّمي فاطم���ة، فقال ر�ضول �هلل: و�أّمي 

 :P و�هلل وق���ام ُم�ضرعًا حتى دخل فنظر �إليها وبكى، ث���ّم �أمر �لن�ضاء �أن يغ�ضلنها وقال

�إذ� فرغت���ّن ف���ال ُتحِدثن �ضيئًا حّتى ُتعِلمنني، فلّما فرغ���ن �أعلمنه بذلك، فاأعطاهّن �أحد 

قمي�ضي���ه �ّلذي يل���ي ج�ضده و�أمره���ّن �أن ُيكّفّنها فيه، وقال للم�ضلمي���ن: �إذ� ر�أيتموني قد 

 P فعلت �ضيئًا لم �أفعله قبل ذلك ف�ضلوني ِلَم فعلته، فلما فرغن من غ�ضلها وكّفّنها دخل

فحم���ل جنازته���ا على عاتقه، فل���م يزل تحت جنازته���ا حتى �أوردها قبره���ا، ثم و�ضعها 

ودخ���ل �لقب���ر فا�ضطجع فيه، ثّم قام فاأخذها على يدي���ه حّتى و�ضعها في �لقبر ثّم �نكبَّ 

))) �ضورة �لتوبة، �لآية: )9.

)))  تف�ضير مجمع �لبيان، �لطبر�ضي، ج5 ، �س 04).

ال����������ب����������ك����������اء



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة (8

عليها طوياًل ُيناجيها ويقول لها: �بنك، �بنك، �بنك ثّم خرج و�ضّوى عليها، ثّم �نكبَّ على 

قبره���ا ف�ضمع���وه يقول: ل �إله �إل �هلل، �لّله���ّم �إّني �أ�ضتودعها �إّياك ث���ّم �ن�ضرف، فقال له 

�لم�ضلمون: �إّنا ر�أيناك فعلت �أ�ضياء لم تفعلها قبل �ليوم فقال: �ليوم فقدت برَّ �أبي طالب، 

�إن كان���ت ليك���ون عندها �ل�ضيء فتوؤثرني به على نف�ضها وولده���ا و�إّني ذكرت �لقيامة و�أّن 

�لنا����س ُيح�ض���رون عر�ة، فقالت: و� �ضو�أت���اه، ف�ضمنت لها �أن يبعثه���ا �هلل كا�ضية وذكرُت 

�ضغط���ة �لقبر فقالت: و� �ضعف���اه، ف�ضمنت لها �أن يكفيها �هلل ذل���ك، فكّفنتها بقمي�ضي 

و��ضطجعت في قبرها لذلك، و�نكببت عليها فلّقنتها ما ُت�ضاأل عنه فاإّنها �ُضئلت عن رّبها 

فقالت و�ُضئلت عن ر�ضولها فاأجابت و�ُضئلت عن ولّيها و�إمامها فارتجَّ عليها، فقلت: �بنك، 

.
(((

�بنك، �بنك«

)))  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 454.



ذكر اهلل �شفاء للقلوب

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

�سخطك  من  واأعذن�  بذكرك  اأ�سغلن�  »اللهّم 

واأنعم علين�  واأجرن� من عذابك وارزقن� من مواهبك 

من ف�سلك وارزقن� حّج بيتك وزي�رة قبر نبيّك �سلواتك 

ورحمتك ومغفرتك ور�سوانك عليه وعلى اأهل بيته 

اإنّك قريب مجيب، وارزقن� عمالً بط�عتك وتوّفن� على 

.»Pنّة نبيّك ملّتك و�سُ

3
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تمهيد:
لق���د م���ّن �هلل �ضبحانه وتعالى عل���ى �لأّمة �لإ�ضالمية ب���اأن لم يجعل له���ا وقتًا محّددً� 

ومنح�ض���رً� لالت�ضال به، كما ولم يح�ضر ذلك في مكان معّين، و�إّنما هو حبيب وجلي�س 

م���ن ذكره، وهو مجيب من دع���اه وذكره، فقد ورد في �لحدي���ث �أّن جبر�ئيل Q قال 

للنب���ّي P: »اإّن اهلل تعال���ى يق���ول: اأعطي���ت اأّمتك ما ل���م اأُعطه اأّمة م���ن االأمم، فقال 

P: وما ذاك يا جبرائيل؟ قال Q: قوله تعالى: {َفاْذُكُروِني اأَْذُكْرُكْم} ولم يقل 

.
(((

هذه الأحد من االأمم«

وم���ن �لمعل���وم �أّن طبيع���ة �لإن�ضان تميل �إلى �لجتم���اع، وتحّب �لموؤ�ن�ض���ة و�ل�ضحبة، 

وتهرب من �لوحدة و�لفر�غ، لذلك نجد �لإن�ضان د�ئمًا ي�ضعى ليكون عنده �ضديق �أو رفيق 

�أو جلي�س. وي�ضعد �لإن�ضان كّلما كثر جل�ضاوؤه ورفقاوؤه، ولكن عليه �أن ينتبه من �أّن �لجل�ضاء 

عل���ى نحوين، منهم من هو ذ�ك���ر هلل �ضبحانه، ومنهم من هو غافل عن ذكره، وخير من 

ن�ض���ح �بنه في ذلك لقمان �لحكي���م حيث قال له: »يا بنّي اخت���ر المجال�ص على عينك، 

ف���اإن راأي���ت قوم���اً يذك���رون اهلل عزَّ وجلَّ فاجل����ص معهم، فاإن تكن عالم���اً نفعك علمك، 

واإن تك���ن جاه���ًا عّلموك، ولعّل اهلل اأن يظّلهم برحمته فيعّمك معهم، واإذا راأيت قوماً 

ال يذك���رون اهلل ف���ا تجل�ص معهم، فاإن تك���ن عالماً لم ينفعك علمك، واإن كنت جاهًا 

.
(((

يزيدوك جهًا، ولعّل اهلل اأن يظّلهم بعقوبة فيعّمك معهم«

)))  م�ضتدرك �لو�ضائل، �لميرز� �لنوري، ج 5، �س 86).

)))  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 39، باب مجال�ضة �لعلماء.
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أهمية ذكر الله:

�إّن قيم���ة ذك���ر �هلل و�أهمّيته كبي���رة جّدً�. و�هلل تب���ارك وتعالى قال ف���ي محكم كتابه 

.
(((

{
ُ
 اهلِل اأَْكبَر

ُ
�لعزيز: {َولَِذْكر

 اهلِل 
ُ
 ق���ال ر�ض���ول �هلل P: »ال تخت���ارن عل���ى ذك���ر اهلل �شيئ���اً فاإّن���ه يق���ول: {َولَِذْكر

.
(((

»{
ُ
�أَْكبَر

وعنه P: »لي�ص عمل اأحّب اإلى اهلل تعالى وال اأنجى لعبد من كّل �شّيئة في الدنيا 

واالآخرة من ذكر اهلل. 

قيل: ول �لقتال في �ضبيل �هلل؟ 

.
(3(

قال P: لوال ذكر اهلل لم يوؤمر بالقتال«

لذ� فاإّن ذكر �هلل تعالى بال �ضّك خير عمل نقوم به في هذه �لدنيا �لفانية، وهو �أف�ضل 

ما نّدخره ل�ضاعة �ل�ضوؤ�ل، و�أثقل ما نجده في �لميز�ن يوم �لح�ضاب، فقد قال ر�ضول �هلل 

P: »اأال اأُخبرك���م بخي���ر اأعمالك���م لك���م، اأرفعها ف���ي درجاتكم، واأزكاها عن���د مليككم، 

وخير لكم من الدينار والدرهم، وخير لكم من اأن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ 

.
(4(

فقالوا: بلى، فقال: ذكر اهلل عزَّ وجلَّ كثيراً«

�أم���ا حقيقة �لذكر فقد عّبر عنها ر�ضول �هللP بقوله: »من اأطاع اهلل عزَّ وجلَّ فقد 

.
(5(

ذكر اهلل واإن قّلت �شاته و�شيامه وتاوته للقراآن«

)))  �ضورة �لعنكبوت، �لآية: 45.

)))  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج74، 07).

)3)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س965.

)4)  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 499.

)5)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج74، �س87.
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ذكر الله بُكرًة وأصيال: 

وكفي���ل له���ذ� �لذكر ب���اأن يمحو �ل�ضّيئ���ات �ّلتي يقترفه���ا �لإن�ضان بين مطل���ع �ل�ضم�س 

وغروبه���ا، وذل���ك ما لو ذك���ر �هلل في �ل�ضب���اح، وذكره �أي�ض���ًا في �لم�ض���اء، ففي تف�ضير 

�لعّيا�ض���ي: ع���ن جابر، عن �أبي جعف���ر Q، قال: »ق���ال النب���ّي P: اإّن الملك ُينزل 

ال�شحيفة اأّول النهار واأّول الليل، يكتب فيها عمل ابن اآدم، فاأّملوا في اأّولها خيراً، وفي 

اآخره���ا خي���راً، فاإّن اهلل يغف���ر لكم ما بين ذلك، اإن �شاء اهلل، فاإّن اهلل يقول: »فاذكروني 

.
(((

اأذكركم«

 ،
(((

���يًل } ُحوُه بُْكَرًة َواأَ�سِ
ِّ
وا اهللَ ِذْكًرا َكِثيًرا * َو�َس���ب

ُ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْذُكر

ق���ال تعال���ى: {يَا اأَ

.
(3(

يل} وقال: {َواْذُكِر ا�ْسَم َربَِّك بُْكَرًة َواأَ�سِ

ب���ل ذكُر �هلل ح�ضٌن على كلِّ ح���ال، حال �لقيام و�لقعود، حال �لح���زن و�ل�ضرور، حال 

ِل َوالنََّهاِر 
ْ
ي ���َماَواِت َواالأَْر�ِض َواْخِت���َلِف اللَّ �ل�ضي���ق و�لفرج… قال تعالى: {اإِنَّ ِفي َخْلِق ال�سَّ

 ومن و�ضايا 
(4(

 ُجنُوِبِهْم}
َ
وَن اهللَ ِقيَاًما َوُقُعوًدا َوَعَل���ى

ُ
أُْوِلي االأْلبَاِب *  الَِّذيَن يَْذُك���ر الآيَ���اٍت الِّ

�لإم���ام عل���يQ لبنه �لح�ضنQ - عن���د �لوفاة -  قال: »وك���ن هلل ذاكراً على كل 

 .
(5(

حال«

أقم الصالة لذكري:

�إّن �لذ�ك���ر بمنزل���ة �لم�ضّلي و�لقائ���م بين يدي �هلل تعال���ى: {اإِنَِّني اأَنَا اهللُ اَل اإِلَ���َه اإِالَّ اأَنَا 

.
(6(

َلَة ِلِذْكِري} ْدِني َو�أَِقِم �ل�سَّ
ُ
َفاْعب

)))  م�ضتدرك �لو�ضائل، �لميرز� �لنوري، ج 5، �س 95).

)))  �ضورة �لأحز�ب، �لآيتان: )4 و )4.

)3)  �ضورة �لإن�ضان، �لآية:  5).

)4)  �ضورة �آل عمر�ن، �لآيتان: 90) � )9).

)5)  �أمالي �لطو�ضي، �س 8.

)6)  �ضورة طه، �لآية: 4).
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يق���ول �لإم���ام �لباقرQ: »ال يزال الموؤمن في �شاة م���ا كان في ذكر اهلل، قائماً 

 .
(((

وَن اهللَ ِقيَاًما َو...}«
ُ
كان اأو جال�شاً اأو م�شطجعاً، اإن اهلل تعالى يقول: {الَِّذيَن يَْذُكر

»الله���م.. اأ�شاأل���ك بحّق���ك وقد�شك واأعظم �شفاتك واأ�شمائ���ك اأن تجعل اأوقاتي من 

اللي���ل والنه���ار بذكرك معم���ورة، وبخدمتك مو�شولة، واأعمالي عن���دك مقبولة، حّتى 

.
(((

تكون اأعمالي واأورادي كلُّها ورداً واحداً، وحالي في خدمتك �شرمداً«

خصوصّية ذكر الله في بعض المواقف:

ها �هلل تعالى بذكره و�ل�ضتعانة به، منها:  هناك بع�س �لمو�قف و�لأو�ضاع قد خ�ضّ

وْا 
ُ
تُوْا َواْذُكر

ُ
َذا لَِقيتُْم ِفئًَة َفاْثب يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اإِ

 �أ - عن���د لقاء �لع���دو وقتاله، قال تعالى: {يَا اأَ

، وعن �لإم���ام علّيQ: »اإذا لقيت���م عدّوكم في الحرب 
(3(

اهللَ َكِثي���ًرا لََّعلَُّكْم تُْفَلُحوَن}

.
(4(

» فاأقّلوا الكام واذكر اهلل عزَّ وجلَّ

ع، ورد ع���ن �لإمام علّيQ: »اأكث���روا ذكر اهلل   ب - عن���د دخول �لأ�ض���و�ق و�لتب�ضّ

ع���زَّ وج���لَّ اإذا دخلتم االأ�شواق عند ا�شتغال النا�ص، فاإّنه كّفارة للذنوب وزيادة في 

.
(5(

الح�شنات، وال ُتكتبوا في الغافلين«

وعن ر�ضول �هللP قال: »من ذكر اهلل في ال�شوق مخل�شاً عند غفلة النا�ص و�شغلهم 

بما فيه كتب اهلل له األف ح�شنة ويغفر اهلل له يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب 

.
(6(

ب�شر«

ك اإذا هممت،  ج - عند �لهّم و�لحكم و�لق�ضمة، قال ر�ضول �هللP: »اذكر اهلل عند همِّ

)))  �أمالي �لطو�ضي، �س 79.

)))  من دعاء �لإمام عليQ، �لذي عّلمه لكميل.

)3)  �ضورة �لأنفال، �لآية: 45.

)4)  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج5، �س)4.

)5)  �لخ�ضال، �ل�ضيخ �ل�ضدوق، �س4)6.

)6)  بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�ضي، ج 86، �س30).
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 .
(((

وعند ل�شانك اإذا حكمت، وعند يدك اإذا ق�شمت«

د - عن���د �لغ�ض���ب، قال ر�ضول �هلل P: »اأوح���ى اهلل اإلى نبّي م���ن اأنبيائه: ابن اآدم، 

.
(((

اذكرني عند غ�شبك اأذكرك عند غ�شبي، فا اأمحقك فيمن اأمحق«

ه���� - في �لخلو�ت وعند �لّلّذ�ت، قال �لإم���ام �لباقرQ: »في التوراة مكتوب: ... 

 ،
(3(

ي���ا مو�شى... اذكرني ف���ي خلواتك وعند �شرور لّذاتك اأذكرك عند غفاتك«

.
(4(

وعن �لإمام �ل�ضادقQ قال: »�شيعتنا اّلذين اإذا خلوا ذكروا اهلل كثيراً«

صفات أهل الذكر:

 :Qذكُر �هلل �ضبحانه من �ضجّية �لمّتقين �لموؤمنين و�ضيمهم، قال �لإمام علّي  -(

، وعنهQ: »ذكُر اهلل �شجّية كّل مح�شن و�شيمة 
(5(

»ذك���ُر اهلل �شيمة المّتقي���ن«

 .
(6(

كلِّ موؤمن«

)- �لموؤم���ن هو في ذكر د�ئم وتفكير م�ضتمّر، قال �لإمام علّيQ: »الموؤمن دائم 

 .
(7(

الذكر، كثير الفكر، على النعماء �شاكر، وفي الباء �شابر«

ب���ل ل تلهي �لموؤمنين عن ذكر �هلل تعالى ملّذ�ت �لدنيا وهمومها، قال تعالى: {ِرَجاٌل 

َكاِة يََخاُفوَن يَْوًما تَتََقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب  َلِة َواإِيتَاء الزَّ ٌع َعن ِذْكِر اهلِل َواإَِقاِم ال�سَّ
ْ
الَّ تُْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َواَل بَي

.
(8(

اُر} َوااْلأَْب�سَ

قال �لإمام �لباقرQ: »كاأّن الموؤمنين هم الفقهاء اأهل فكرة وعبرة، لم ُي�شّمهم 

)))  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي،، ج74، �س)7).

)))  م. ن، ج)7، �س))3.

)3)  �أمالي �لمفيد، �س0)).

)4)  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س500.

)5)  غرر �لحكم، �لآمدي، ح 5)36.

)6)  غرر �لحكم، �لآمدي، ح 7)36.

)7)  غرر �لحكم، ح 533).

)8)  �ضورة �لنور، �لآية: 37.
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.
(((

عن ذكر اهلل ما �شمعوا باآذانهم، ولم ُيعمهم عن ذكر اهلل ما راأوا من الزينة«

�لذ�كرون ل يمّلون من ذكره، قال �لإمام �لباقرQ - في �ضفة �أبناء �لآخرة -:   -3

 .
(((

»ال يمّلون من ذكر اهلل«

وق���د يعي����س �لموؤم���ن حال���ة �ل�ضمت �لطوي���ل �إّل م���ن ذك���ر �هلل تعالى، ق���ال �لإمام 

.
(3(

علّيQ: »طوبى لمن �شمت اإاّل بذكر اهلل«

ق���ال �أمير �لموؤمنينQ، في �ضفة �لموؤمن �لتقّي: »اإن كان في الغافلين، ُكتب من 

الذاكرين، واإن كان في الذاكرين، لم ُيكتب من الغافلين«.

ح���بُّ مجال�س �لذكر و�لتزّود منه���ا، كمجال�س ذكر نعم �هلل تعالى وعظمة �إعجازه   -4

ف���ي �لخلق، ف�ضاًل ع���ن ح�ضور مجال�س ذكر محّم���د و�آل محّمد R �ّلذين هم 

�لو�ضيل���ة �إلى ذكر �هلل �ضبحانه وطاعته، ق���ال ر�ضول �هللP: »ارتعوا في ريا�ص 

الجّنة. 

قالو�: يا ر�ضول �هلل، وما ريا�س �لجّنة؟

.
(4(

 قال: مجال�ص الذكر«

في كتاب �لإر�ضاد: عن �لنبّي P: »اإّن المائكة يمّرون على حلق الذكر، فيقومون 

على روؤو�شهم، ويبكون لبكائهم، ويوؤّمنون على دعائهم، فاإذا �شعدوا اإلى ال�شماء، يقول 

اهلل: ي���ا مائكت���ي اأي���ن كنتم؟ وه���و اأعلم، فيقول���ون: يا رّبن���ا، اإّنا ح�شرن���ا مجل�شاً من 

�شون���ك، يخافون نارك،  دونك وُيقدِّ مجال����ص الذك���ر، فراأين���ا اأقواماً ُي�شبِّحون���ك وُيمجِّ

فيقول اهلل �شبحانه: يا مائكتي اأذودها عنهم، واأُ�شهدكم اأّني قد غفرت لهم، واأمنتهم 

)))  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج70، �س36.

))) م. ن، ج75، �س66).

)3)  غرر �لحكم، ح 3)36.

)4)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي،، ج90، �س63).
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مّم���ا يخافون، فيقول���ون: رّبنا، اإّن فيهم فاناً، واإّنه لم يذك���رك، فيقول اهلل �شبحانه: 

.
(((

قد غفرت له بمجال�شته لهم، فاإّن الذاكرين من ال ي�شقى بهم جلي�شهم«

مقام الذاكرين عند الله: 

 - Pإّن �لذ�كر هلل تعالى يكون �أخ�ّس عباد �هلل �لمقّربين �إليه، قال ر�ضول �هلل�  -(

حبُّ �أن �أكون �أخ�ّس �لنا�س �إلى �هلل تعالى -: 
ُ
وقد قال رجل �أمامه: �أ

.
(((

قالP: »اأكثْر ذكر اهلل تكن اأخ�صَّ العباد اإلى اهلل تعالى«

�إّن �لذ�ك���ر هلل تعال���ى ه���و من �لمكّرمين بل ه���و �أكرم خلق �هلل ج���ّل جالله، فعن   -(

�لإمام �ل�ضادقQ قال - لما �ُضِئل: من �أكرم �لخلق على �هلل؟ -:

.
(3(

قالQ: »اأكثرهم ذكراً هلل واأعملهم بطاعته«

ومن مقامات �لذ�كرين هلل �ضبحانه نيلهم و�ضام �ضرف ذكر �هلل جّبار �ل�ضمو�ت   -3

و�لأر�ضي���ن، ق���ال Q - �أي�ضًا -: »يا م���ن ذكره �شرف للذاكرين، وي���ا من �شكره فوز 

لل�شاكري���ن، وي���ا م���ن طاعت���ه نجاة للمطيعي���ن، �شلِّ على محم���د واآله، واأ�شِغ���ل قلوبنا 

.
(4(

بذكرك عن كلِّ ِذكر«

 
(5(

ُيعتبر �لذ�كر جلي�س �هلل، قال �لإمام علّيQ: »ذاكر اهلل �شبحاَنُه ُمجاِل�ُشه«  -4

وورد عن ر�ضول �هلل P قوله: »قال مو�شى: يا رّب، 

اأقريب اأنت فاأناجيك اأم بعيد فاأُناديك؟ 

فاإّني اأُح�ّص �شوتك وال اأراك، فاأين اأنت؟

)))  م�ضتدرك �لو�ضائل، �لميرز� �لنوري، ج 5، �س 89).

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س965.

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج75، �س47).

)4)  �ل�ضحيفة �ل�ضجادية،�لدعاء )).

)5)  غرر �لحكم، ح )365.
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 فقال اهلل: اأنا خلفك واأمامك وعن يمينك وعن �شمالك. 

.
(((

يا مو�شى، اأنا جلي�ص عبدي حين يذكرني، واأنا معه اإذا دعاني«

.
(((

وِن}
ُ
وْا ِلي َواَل تَْكُفر

ُ
ُكْم َوا�ْسُكر

ْ
وِني اأَْذُكر

ُ
: {َفاْذُكر وهو �لقائل عزَّ وجلَّ

يق���ول �لإمام زين �لعابدي���نQ - في �لدعاء -  »اإلهي اأنت قل���ت وقولك الحق..  

)فاذكرون���ي اأذكرك���م( فاأمرتنا بذكرك ووعدتنا علي���ه اأن تذكرنا ت�شريفاً لنا وتفخيماً 

.
(3(

واإعظاماً، وها نحن ذاكروك كما اأمرتنا، فاأنجز لنا ما وعدتنا يا ذاكر الذاكرين«

آثار ذكر الله على المؤمن:

قلوب �لذ�كرين هي دومًا مطمئنة، لأّنها تحيا بذكر �هلل تبارك وتعالى ول تخلو منه،   -(

.
(4(

قال تعالى: {الَِّذيَن اآَمنُوْا َوتَْطَمِئنُّ ُقُلوبُُهم ِبِذْكِر اهلِل اأَاَل ِبِذْكِر اهلِل تَْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}

ج���اء في دع���اء لالإمام زي���ن �لعابدي���نQ: »اإلهي ب���ك هام���ت القل���وب الوالهة، 

وعل���ى معرفتك ُجمعت العقول المتباينة، فا تطمئن القلوب اإال بذكراك، وال ت�شكن 

.
(5(

النفو�ص اإال عند روؤياك«

يعي����س �لذ�كرون لّذة �لذكر �لإلهّي وع�ضقه ومحّبت���ه.. فهنيئًا لمن ينال هذ� �لأثر   -(

، وعنه Q: »ذكر 
(6(

�لعظيم، قال �لإم���ام علّيQ: »الذكر لّذة المحّبي���ن«

.
(8(

. وعنهQ: »الذكر مفتاح االأن�ص«
(7(

اهلل م�شّرة كلِّ مّتٍق ولّذة كلِّ موقن«

وق���د �أو�ض���ح �لأميرQ هذ� �لأثر ب�ضكل عملّي حينما ق���ال: »اإذا راأيت اهلل يوؤن�شك 

)))  ميز�ن �لحكمة، ج)، �س968.

)))  �ضورة �لبقرة، �لآية: )5).

)3)  �ل�ضحيفة �ل�ضّجادّية، �س0)4.

)4)  �ضورة �لرعد، �لآية: 8).

)5)  �ل�ضحيفة �ل�ضّجادّية، �س9)4.

)6)  غرر �لحكم، ح 3649.

)7)  م. ن، ح 3653.

)8)  م. ن، 3648.
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.
(((

بذكره فقد اأحّبك، اإذا راأيت اهلل يوؤن�شك بخلقه ويوح�شك من ذكره فقد اأبغ�شك«

: اإذا كان الغال���ب على العبد اال�شتغال بي، جعلت  وعن���هQ: »يقول اهلل عزَّ وجلَّ

بغيت���ه ولّذت���ه ف���ي ذك���ري، فاإذا جعل���ت بغيت���ه ولّذته في ذك���ري ع�شقني وع�شقت���ه، فاإذا 

ع�شقني وع�شقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، و�شّيرت ذلك تغالباً عليه، ال ي�شهو 

 .
(((

اإذا �شها النا�ص، اأولئك كامهم كام االأنبياء، اأولئك االأبطال حّقاً«

�إّن ف���ي ذك���ر �هلل تعال���ى �ضالح �ل���روح و�لقل���ب و�ضفاءهما من مر����س �لذنوب   - 3

و�لآث���ام، ف�ض���اًل عن تح�ضي���ن �ل�ضلوك و�لأفع���ال، قال ر�ض���ول �هللP: »ذكر اهلل 

، وفي دعاء كميل: »يا من ا�شمه دواء وذكره �شفاء«.
(3(

�شفاء القلوب«

وق���ال �لإمام عل���ّيQ: »من عّم���ر قلبه ب���دوام الذك���ر ح�شن���ت اأفعاله ف���ي ال�شّر 

 .
(4(

والجهر«

.
(5(

وعنهQ: »اأ�شل �شاح القلب ا�شتغاله بذكر اهلل«

. بل من �لآثار 
(6(

و�أي�ضًا عنهQ: »مداوم���ة الذكر قوت االأرواح ومفتاح ال�شاح«

�لمباركة لذكر �هلل تعالى حياة �لقلوب ونورها، فعن �لإمام علّيQ: »في الذكر حياة 

.
(8(

، وعنهQ: »عليك بذكر اهلل، فاإّنه نور القلوب«
(7(

القلوب«

�إّن ف���ي ذكر �هلل تبارك وتعالى هد�ي���ة �لعقول وتب�ضرتها نحو طريق �لحّق، قال   - 4

 :Qوعنه ،
(9(

�أمي���ر �لموؤمنينQ: »الذكر جاء الب�شائر ون���ور ال�شرائر«

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س970.

))) م. ن، ج)، �س)97.

)3) م. ن، �س970.

)4)  م. ن، �س969.

)5)  غرر �لحكم، ح 368.

)6)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ح)، �س969.

)7)  غرر �لحكم، ح 3643.

)8)  م. ن، ح )364.

)9)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س970.
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.
(((

»الذكر هداية العقول وتب�شرة النفو�ص«

وبذك���ر �هلل �ضبحان���ه ُت�ضتن���زل �لرحم���ة �لإلهية وُتفت���ح �أبو�ب �لب���ركات، قال �أبو   -5

.
(((

�لح�ضنينQ: »الذكر يوؤن�ص اللّب وُينير القلب وي�شتنزل الرحمة«

وذك���ر �هلل َمط���ردة لل�ضيطان كما قال �أمي���ر �لموؤمنينQ: »ذك���ر اهلل َمطردة   -6

.
(3(

ال�شيطان«

وعن �لإمام زين �لعابدينQ - في �لدعاء -: »وجعلت لنا عدّواً ُيكيدنا... فاقهر 

�شلطان���ه عّن���ا ب�شلطان���ك، حت���ى تحب�شه عّن���ا بكثرة الدع���اء لك، فُن�شبح م���ن كيده في 

.
(4(

المع�شومين بك«

�لذكر �أماٌن من �لنفاق و�لخد�ع، قال تعالى: {اإِنَّ اْلُمنَاِفِقيَن يَُخاِدُعوَن اهللَ َوُهَو َخاِدُعُهْم   -7

.
(5(

وَن اهللَ اإِالَّ َقِليًل}
ُ
وَن النَّا�َض َواَل يَْذُكر َلِة َقاُموْا ُك�َسالَى يَُراآوؤُ َواإَِذا َقاُموْا اإِلَى ال�سَّ

.
(6(

وعن �لإمام علّيQ: »من اأكثر ذكر اهلل فقد برئ من النفاق«

�لذ�ك���ر هلل تعال���ى ل يموت عط�ضاَن، فع���ن ر�ضول �هللP ق���ال: »كلُّ اأحد يموت   -8

.
(7(

عط�شاَن اإال ذاكر اهلل«

�إذً� هي كلمات �ضغي���رة ُترّددها �أّيها �لإن�ضان �لعزيز، وتعي�س معها بقلبك ووجد�نك، 

فتنتقل م���ن عالٍم �لبعد و�لوح�ضة �إلى عالم �لقرب و�لموؤ�ن�ضة، هو �لذي وعد وهو �أ�ضدق 

من يوفي، هو �لذي قال �ذكروني، وهو �لذي وعد باأن يذكرنا، وعندما يطلب �هلل �ضبحانه 

م���ن عب���اده �أن يذكروه، فهو ُيحّب �أن ي�ضمع �ضوتنا، ويرى �ضمائرنا مقبلة �إليه، فهو ُيحّب 

)))  ميز�ن �لحكمة، ج)، �س970.

)))  م. ن.

)3)  غرر �لحكم، ح 4)36.

)4)  �ل�ضحيفة �ل�ضجادية، �لدعاء 5).

)5)  �ضورة �لن�ضاء، �لآية: )4).

)6)  ميز�ن �لحكمة، ج)، �س)97.

)7)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج78، �س40).
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ه���ذه �لمجال�س، وهو ُيح���ّب �أ�ضحابها، ه���ي مجال�س �لذكر ل �لغفل���ة، ومجال�س �لعلم ل 

�لجه���ل، ومجال����س �لقرب ل �لبعد، هي مجال����س �لحديث مع �هلل، فع���ن �لنبّي P �أّنه 

ق���ال: »ي���ا رّب وددت اأّني اأعلم من ُتحّب من عب���ادك فاأُحّبه، فقال: اإذا راأيت عبدي ُيكثر 

ذكري، فاأنا اأذنت له في ذلك، واأنا اأُحّبه، واإذا راأيت عبدي ال يذكرني، فاأنا حجبته، واأنا 

.
(((

اأُبغ�شه«

ما يؤّدي إلى الغفلة عن ذكر الله تعالى:

�أن يعي����س �لإن�ض���ان طول �لأمل ويتوّه���م �أّنه �ضيبقى �إلى �لأب���د، �لأمر �ّلذي يجعله   -(

غارق���ًا في بح���ر �لغفلة عن ذك���ر �هلل تعالى، ق���ال �لإمام عل���ّي  Q: »اإعلموا 

اأّن االأم���ل ُي�شه���ي العق���ل، وُين�شي الذكر. فاأكذب���وا االأمل، فاإّنه غ���رور، و�شاحبه 

.
(((

مغرور«

�إرت���كاب �لمحّرمات و�لذنوب و�لآثام يوقع �لإن�ضان تحت �ضيطرة �ل�ضيطان وُيبعده   -(

نَُكُم 
ْ
َطاُن اأَن يُوِق���َع بَي

ْ
���ي : {اإِنََّما يُِريُد ال�سَّ ع���ن ر�ضا �هلل تعال���ى، قال �لمولى عزَّ وج���لَّ

نتُم  ���َلِة َفَهْل اأَ ُكْم َعن ِذْكِر اهلِل َوَعِن ال�سَّ ���دَّ ���ِر َويَ�سُ �سِ
ْ
���اء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمي اْلَعَداَوَة َواْلبَْغ�سَ

.
(3(

نتَُهوَن} مُّ

3- �لن�ضغ���ال بمل���ّذ�ت �لدنيا و�ضهو�تها، وهذ� ما حّذر من���ه �لمولى تبارك وتعالى: 

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اَل تُْلِهُكْم اأَْمَوالُُكْم َواَل اأَْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر اهلِل َوَمن يَْفَعْل َذِلَك َفاأُْولَِئَك 
{يَا اأَ

. يقول �لإمام علّي Q: »لي�ص في المعا�شي اأ�شّد من اّتباع 
(4(

وَن}
ُ
ر ُهُم اْلَخا�سِ

ال�شهوة، فا ُتطيعوها فُت�شغلكم عن اهلل« )4).

وفي دع���اٍء لالإمام زين �لعابدينQ: »واأ�شتغفرك من كلِّ لّذة بغير ذكرك، ومن 

)))  م�ضتدرك �لو�ضائل، �لميرز� �لنوري، ج 5، �س 93).

)))  نهج �لبالغة، ج)، �س)5).

)3)  �ضورة �لمائدة، �لآية: )9.

)4)  �ضورة �لمنافقون، �لآية: 9.
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.
(((

كلِّ راحة بغير اأن�شك، ومن كلِّ �شرور بغير قربك، ومن كلِّ �شغل بغير طاعتك«

تبعات الغفلة:

�إّن �لغفل���ة عن ذك���ر �هلل تعالى هي خ�ضارة عظمى لالإن�ضان ف���ي �لدنيا و�لآخرة، قال 

ر�ض���ول �هللP: »م���ا من �شاع���ة تمرُّ باب���ن اآدم لم يذك���ر اهلل فيها اإاّل ح�ش���ر عليها يوم 

.
(((

القيامة«

رهم  وف���ي �لخبر: »اإّن اأهل الجّنة ال يتح�ّشرون على �شيء فاته���م من الدنيا، كتح�شُّ

.
(3(

على �شاعة مّرت من غير ذكر اهلل«

كم���ا �إّنه من تبعات �لغفلة و�أثارها �ل�ضلبّية عل���ى �لإن�ضان �لبتالء بق�ضوة �لقلب، قال: 

 :Qاأوحى اهلل تبارك وتعالى اإلى مو�شى«

»ال تفرح بكثرة المال، وال تدع ذكري على كلِّ حال، فاإّن كثرة المال ُتن�شي الذنوب، 

.
(4(

وترك ذكري ُيق�ّشي القلوب«

و�لويل ثّم �لويل لمن ��ضتغل بذكر �لنا�س وف�ضائلهم عليه ون�ضي ذكر �هلل وف�ضله، قال 

 . 
(5(

�لإمام علّيQ: »من ا�شتغل بذكر النا�ص قطعه اهلل �شبحانه عن ذكره«

�أّم���ا �لنتيج���ة �لمترّتبة على �لإعر��س عن ذكر �هلل تعالى، فه���ي كما جاء في �لكتاب 

ُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة اأَْعَمى * َقاَل َربِّ ِلَم 
ُ
نًكا َونَْح�ُسر �لعزيز: {َوَمْن اأَْعَر�َض َعن ِذْكِري َفاإِنَّ لَُه َمِعي�َسًة �سَ

 .
(6(

يتََها َوَكَذِلَك اْليَْوَم تُن�َسى} يًرا * َقاَل َكَذِلَك اأَتَْتَك اآيَاتُنَا َفنَ�سِ تَِني اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت بَ�سِ
ْ
َح�َسر

)))  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج)9، �س)5).

)))  كنز �لعمال، ح 9)8).

)3)  م�ضتدرك �لو�ضائل، �لميرز� �لنوري، ج 5، �س 88).

)4)  م. ن، ج 5، �س 87).

)5)  غرر �لحكم، ح 3665.

)6)  �ضورة طه، �لآيات: 4)) - 6)).
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نا برحمتك من �لغفلة عن ذكرك… �للهم نجِّ

»الله���م �ش���لِّ عل���ى محم���د واآل���ه، ونّبهني لذك���رك ف���ي اأوق���ات الغفل���ة، وا�شتعملني 

بطاعتك في اأيام المهلة، وانهج لي اإلى محبتك �شبيًا �شهلة اأكمل لي بها خير الدنيا 

.
(((

واالآخرة«

المفاهيم الأ�سا�س

�إّن �أهمّي���ة ذكر �هلل تعالى وحقيقته تكمن في ذكره قبل كّل �ضيء وفي  ( .

كّل حال من �لأحو�ل.

�إّن م���ن �ضفات �لموؤمن �لمد�ومة على ذك���ر �هلل �ضبحانه و�لتفّكر في  ( .

عظمة خلقه.

�إّن �أخ����سّ عب���اد �هلل تعالى و�لمقّربين منه هم �لذ�ك���رون، و�إّن �أبعد  3 .

�لنا�س عن �هلل تعالى هم �لغافلون عن ذكره.

)))  �ل�ضحيفة �ل�ضجادية، �لدعاء 0).
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للمطالعة:

بيوت	الذكر:

َفَع َويُْذَكَر 
ْ
وٍت اأَِذَن اهللُ اأَن تُر

ُ
 قال رّب �لعّزة و�لكبرياء في محكم كتابه �لمبارك: {ِفي بُي

.
(((

اِل} ُح لَُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َوااْلآ�سَ
ِّ
ِفيَها ا�ْسُمُه يُ�َسب

َفَع}
ْ
وٍت اأَِذَن اهللُ اأَن تُر

ُ
روي �أّنه لّما قر�أ ر�ضول �هللP هذه �لآية: {ِفي بُي

قام �إليه رجل فقال: �أّي بيوت هذه يا ر�ضول �هلل؟ 

قالP: »بيوت االأنبياء،

 فقام �إليه �أبو بكر فقال: يا ر�ضول �هلل، هذ� �لبيت منها بيت علّي وفاطمة؟

.
(((

 قالP : نعم من �أفا�ضلها

م تل���ك �لبيوت �ّلتي ُي�ضمع فيه���ا ذكر �هلل تعالى  نع���م، �هلل تب���ارك وتعالى يرفع وُيعظِّ

وُي�ضّبح بحمده فيها في �لليل و�لنهار..

ولكّن���ه تعالى ل ُيعّظ���م تلك �لبيوت �لتي ل ُيذك���ر فيها ��ضمه، و�ّلت���ي يعلو فيها �ضوت 

�لغناء و�لفح�ضاء و�لمنكر..!

فهنيئ���ًا للبيوت �ّلتي ُيذكر فيها �هلل جّل جالله فيعّظمها.. وبئ�ضًا للبيوت �ّلتي �بتعدت 

عن ذكر �هلل �ضبحانه فابتعد عنها لطفه ورحمته.. 

)))  �ضورة �لنور، �لآية: 36.

)))  �لدر �لمنثور، ج5، �س50.



تراحم الموؤمنين

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

»اللَُّهمَّ اغِفر ِللُموؤِمِنيَن َوالُموؤِمنَ�ِت، االأَحَي�ِء ِمنُهم 

َواالأَمَواِت، َوتَ�ِبع بَْينَنَ� َوبَينَُهم ِب�لَخيَراِت. اللَُّهمَّ اغِفر 

ِغيِرنَ�  �ِهِدنَ� َوَغ�ِئِبنَ�، َذَكِرنَ� َواأُنَث�نَ�، �سَ ِلَحيِّنَ� َوَميِِّتنَ�، َو�سَ

نَ� َوَممُلوِكنَ�...«. َوَكِبيِرنَ�، ُحرِّ

4
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تمهيد:
اء َعَلى  ���دَّ �ُس���وُل اهلِل َوالَِّذيَن َمَعُه اأَ�سِ ٌد رَّ َحمَّ ورد في محكم �لكتاب �لعزيز قوله تعالى: {مُّ

. حيث توؤّكد هذه �لآية �لكريمة على م�ضاألة �لتر�حم بين �لموؤمنين 
(((

نَُهْم}
ْ
اِر ُرَحَماء بَي اْلُكفَّ

و�لموؤمن���ات في حياته���م �ليومية، وذلك بغي���ة �لمحافظة على �أو��ضر �لأخ���ّوة �لإيمانية 

وتعزي���ز روح �لمحّبة و�لتعاطف فيما بينهم، و�لتاأكيد على ��ضتمر�رية �لتر�بط و�لتو��ضل 

بي���ن �لموؤمنين و�لموؤمنات �لأحياء منهم و�لأمو�ت، �لكبير و�ل�ضغير، �لحا�ضر و�لغائب، 

ُكاّلً على حدٍّ �ضو�ء. 

و�إل���ى جانب ذل���ك توؤّك���د �ل�ضريعة �لإ�ضالمي���ة على تجّنب �إ�ض���اءة �أو �إهان���ة �أو �إيذ�ء 

�لموؤمني���ن بع�ضهم لبع�س، وذل���ك بغية �لتخّل�س من حالت �لح�ض���د و�لكر�هية و�لحقد 

و�لتباغ�س وغيرها من �ل�ضلوكّيات �لخاطئة �ّلتي تقع بين �أفر�د �لمجتمع �لإ�ضالمّي. فقد 

ورد عن �لإمام �ل�ضادقQ: »الم�شلم اأخو الم�شلم، ال يظلمه وال يخذله وال يخونه، 

ويحّق على الم�شلمين االجتهاد في التوا�شل والتعاون على التعاطف والموؤا�شاة الأهل 

: )رحماء  الحاج���ة وتعاط���ف بع�شهم على بع�ص؛ حّتى تكونوا كما اأمركم اهلل عزَّ وجلَّ

 . 
(3(

»..
)2(

بينكم(

عظمة حّق المؤمن على أخيه:

ب �لعبد �إلى �هلل �ضبحانه  ُيعتب���ر �أد�ء حق���وق �لموؤمنين من �أف�ضل �لعباد�ت �ّلتي ُتق���رِّ

))) �ضورة �لفتح، �لآية:9).

)))  �إ�ضارة �إلى �ضورة �لفتح، �لآية: 9).

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 75).

ت���راح���م ال��م��وؤم��ن��ي��ن
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تعال���ى، حي���ث ورد ع���ن �لإمام �ل�ض���ادقQ: »م���ا ُعب���د اهلل ب�ش���يء اأف�شل م���ن اأداء 

 . ولذ� يك�ض���ف �لإمام �ل�ضادقQ عن حقيق���ة وعظمة �لأخّوة بين 
(((

ح���ّق الموؤم���ن«

�لموؤمني���ن، حينما يقول: »الموؤمن اأخو الموؤم���ن كالج�شد الواحد، اإن ا�شتكى �شيئاً منه 

وج���د األ���م ذلك في �شائ���ر ج�شده، واأرواحهما م���ن روح واح���دة، واإّن روح الموؤمن الأ�شّد 

 .
(((

ات�شااًل بروح اهلل من ات�شال �شعاع ال�شم�ص بها«

ولك���ّن ذل���ك �لج�ضد �لو�حد �ّل���ذي يجمع �لموؤمني���ن وي�ضل بي���ن �أرو�حهم بروح �هلل 

�ضبحان���ه وتعالى، ل معنى لكثرة �لعدد فيه م���ا د�م ل يغفر �لموؤمنون بع�ضهم لبع�س، ول 

ُيف�ضى �لتو��ضي و�لموّدة فيما بينهم.

فقد روي عن �أبي �إ�ضماعيل »قال: قلت الأبي جعفر الكاظم Q: جعلت فداك اإّن 

ال�شيعة عندنا كثير. 

فقالQ: فهل يعطف الغنّي على الفقير؟ وهل يتجاوز المح�شن عن الم�شيء، 

ويتوا�شون؟

 فقلت: ال.

.
)3(

 فقالQ: لي�ص هوؤالء �شيعة، ال�شيعة من يفعل هذا«

 R ول ب���ّد �أن ُن���درك �أّن �أهمّية �لأخّوة بي���ن �لموؤمنين، و�ّلتي �أر�ده���ا �أهل �لبيت

لن���ا، تتجّلى م�ضاديقها ب�ض���دق و�إخال�س �أكثر وقت �ل�ضيق و�ل�ض���ّدة وحين وقوع �لبالء 

و�لم�ضيب���ة على بع�س �لموؤمنين، حينها ن�ضاأل �أنف�ضن���ا: هل نحن كالج�ضد �لو�حد؟ وهل 

بالفعل �لموؤمنون �أخوة؟  وذلك بخالف وقت �لرخاء و�ل�ضعة وبحبوحة �لعي�س.

))) م. �س،  ج) ، �س 70)، ح 4.

))) م.ن ، ج)،  �س 66) ، ح 4.

)3) م.ن ،  ج) ، �س 73)، ح )).
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قال ال�شاعر:

ق�ل�ي�ُل ُه���������ُم  �ل�������ب�������الء  ف����ي  ول�����ك�����ن  ك�������ث�������ي�������ٌر       ُه���������ُم  �ل���رخ�������اء  ء 
ّ

�أخ��������ال  

مظاهر األخّوة بين المؤمنين:

لقد ج�ّض���دت �ل�ضيرة �لعطرة للر�ضول �لأعظمP و�أهل بيتهR �لنموذج �لمثالّي 

ف���ي �إب���ر�ز مظاهر �لأخ���ّوة �لإيمانية بين �لموؤمني���ن، ولعّل �أبرز تلك �لنم���اذج قد تجّلت 

عندم���ا هاج���ر ر�ضول �هلل P �إلى �لمدين���ة �لمنّورة، فكان من بي���ن �ضل�ضلة �لإجر�ء�ت 

�لإ�ضتر�تيجّية �ّلت���ي قام بهاP �آنذ�ك، من �أجل و�ضع �للبنة �لأولى للمجتمع �لإ�ضالمّي 

وبن���اء �لدولة �لر�ضالّي���ة  �لمحّمدّية، ه���و �لموؤ�خاة بين �لم�ضلمين وتوثي���ق عرى �لتعاون 

بينهم. 

فق���د روي �أّن �لر�ض���ول �لأعظمP: »اآخى بين النا�ص، وت���رك علّياً لاأخير، حّتى ال 

يرى له اأخاً.

 فقال: يا ر�شول اهلل، اآخيت بين اأ�شحابك وتركتني؟

 فقال: اإّنما تركتك لنف�شي، اأنت اأخي، واأنا اأخوك، فاإن ذكرك اأحد، فقل: اأنا عبد اهلل 

واأخو ر�شوله، ال يّدعيها بعدك اإاّل كّذاب. واّلذي بعثني بالحّق، ما اأّخرتك اإاّل لنف�شي، 

.
)1(

واأنت مّني بمنزلة هارون من مو�شى، اإاّل اأّنه ال نبّي بعدي، واأنت اأخي ووارثي«

هذ� بالإ�ضافة �إلى �لعدد �لكبير من �لرو�يات و�لأحاديث �لو�ردة عنهمR، و�ّلتي 

�أّكدو� فيه���ا على �أن ت�ضود م�ضامين �لأخّوة �لإيمانية ومظاهرها �لمفتر�ضة في �لمجتمع 

�لإ�ضالمّي وفي كّل زمان ومكان، ونذكر على �ضبيل �لمثال:  

أ ـ الشمولية في الدعاء للمؤمنين والمؤمنات:

ة لبع�س فئات �لمجتم���ع �لإ�ضالمّي بغية  لقد �أول���ت �ل�ضريعة �لإ�ضالمية �أهمّي���ة خا�ضّ

))) تاريخ �بن ع�ضاكر، ج 6، �س )).

ت���راح���م ال��م��وؤم��ن��ي��ن
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تعزي���ز روح �لتكافل �لجتماع���ّي وبّث روح �لمحّبة و�لحتر�م. ل���ذ� نالحظ في دعاء �أبي 

حمزة �لثمالّي، �أّن �لإمام �ل�ضجادQ لم يقت�ضر في طلب �لدعاء و�لمغفرة للمجتمع 

�ضهم بالدعاء و�لمغفرة،  �لموؤم���ن ب�ضكل �ضمولّي، بل قد عّدد بع�س فئات �لمجتمع وخ�ضّ

ِمَناِت،  ف�ضم���ل �أمو�ت �لموؤمنين و�لموؤمن���ات، حينما قال »اللَُّهمَّ اْغِف���ْر ِلْلُموؤِْمِني���َن َواْلُموؤْ

ِتَنا..«.  َنا َوَميِّ ْمَواِت، َوَتاِبْع َبْيَنَنا َوَبْيَنُهْم ِباْلَخْيَراِت. اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلَحيِّ االأَْحَي���اِء ِمْنُهْم َواالأَ

وروي عن �أبي �لح�ضن �لر�ضا Q �أّنه قال: »ما من موؤمن يدعو للموؤمنين والموؤمنات 

والم�شلمين والم�شلمات، االأحياء منهم واالأموات، اإال كتب اهلل له بكّل موؤمن وموؤمنة 

 .
(((

ح�شنة منذ بعث اهلل اآدم اإلى اأن تقوم ال�شاعة«

�أّم���ا عن كيفّية �لدعاء لهم وزيارتهم فه���و كما ذكر �لإمام �ل�ضادقQ: ».. الّلهم 

جاِف االأر�ص عن جنوبهم، و�شاعد اإليك اأرواحهم، ولّقهم منك ر�شواناً، واأ�شكن اإليهم 

 .
(((

م���ن رحمت���ك ما ت�شل به وحدتهم، وتون�ص به وح�شته���م، اإّنك على كّل �شيء قدير«

ه���ذ� وق���د قرن �لإمام عل���يQ بين زيارة �لأم���و�ت وطلب ق�ضاء �لحو�ئ���ج، في قوله

Q: »زوروا موتاك���م فاإّنه���م يفرح���ون بزيارتكم، وليطلب الرج���ل حاجته عند قبر 

 
(3(

اأبيه واأّمه بعدما يدعو لهما«

ِتَنا،  َن���ا َوَميِّ      ويتاب���ع �لإم���ام �ل�ضّج���ادQ في دعائه، قائ���اًل: »اللَُّه���مَّ اْغِف���ْر ِلَحيِّ

َو�َشاِهِدَن���ا َوَغاِئِبَن���ا…«. �إّن �لإم���امQ يدع���و بالمغفرة لي����س للموؤمنين �لحا�ضرين 

و�ل�ضاهدين فقط، بل �لدعوة بالمغفرة ت�ضمل حّتى �لغائب، �ضو�ء كان �لغائب م�ضافرً� �أم 

�ضجين���ًا �أم غي���ر ذلك. وهذ� �لمظهر من مظاهر �لمغفرة بي���ن �لموؤمنين قد �أّكدت عليه 

رو�ي���ات �أه���ل �لبيتQ، فقد روَي عن �أبي جعفر �لكاظ���م Q قال: »اأو�شك دعوة 

 .
(4(

واأ�شرع اإجابة دعاء المرء الأخيه بظهر الغيب«

)))  ثو�ب �لأعمال، �ل�ضيخ �ل�ضدوق، �س)6).

)))  و�ضائل �ل�ضيعة، ج3، �س8)).

)3)  بحار �لأنو�ر، �لعالمة �لمجل�ضي، ج، 0)، �س 97.

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني،  ج)، �س507.
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اِلَحاِت َويَِزيُدُهم   وعنه Q في قوله تبارك وتعالى: {َويَ�ْستَِجيُب الَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِمُلوا ال�سَّ

 قال: »ه����و الموؤمن يدع����و الأخيه بظه����ر الغيب فيقول ل����ه الملك: اآمين 
(((

���ِلِه} مِّن َف�سْ

. 
(((

ويقول اهلل العزيز الجّبار: ولك مثل ما �شاألت وقد اأُعطيت ما �شاألت بحّبك اإّياه«

فئات المجتمع 

�س �لإمام �ل�ضّج���ادQ �لدعاء بالمغفرة �أي�ضًا �إلى  بالإ�ضاف���ة �إلى ذلك فقد خ�ضّ

ِغيِرَنا َوَكِبيِرَنا«، ق���ال ر�ضول �هلل P: »من وّقر  �لكبي���ر و�ل�ضغي���ر »اللَُّهمَّ اْغِفْر ل����.. �شَ

.  وعن �أبي عبد �هلل
(3(

ذا �شيب���ة ف���ي االإ�ش���ام اآمنه اهلل عزَّ وج���لَّ من فزع يوم القيام���ة«

  .
(4(

Q: »لي�ص مّنا من لم يوّقر كبيرنا ويرحم �شغيرنا«

َنا َوَمْمُلوِكَنا«،   بل قد ذكرQ حّتى �لمملوك في ذلك �لزمان »اللَُّهمَّ اْغِفْر ل�.. ُحرِّ

ولم يغفله �لإمامQ وجعله مت�ضاويًا في حّق �لدعاء و�لمغفرة له كما هو حال بقّية فئات 

�لمجتمع �لإ�ضالمّي. وهذ� يك�ضف لنا عن عظمة �لإ�ضالم �لمحّمدي �لأ�ضيل �ّلذي ل ُيفّرق 

.
(5(

بين �لنا�س �إّل بالتقوى كما جاء في قوله تعالى: {... اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهلِل اأَْتَقاُكْم}

وُيمك���ن �أن ُن�ضيف �إلى مظاهر �لأخّوة بين �لموؤمنين، �لإح�ضان �إلى �لجير�ن و�لدعاء 

له���م، فقد روّي ع���ن �لإمام �لح�ض���نQ قال: »راأي���ت اأّمي فاطم���ة Q قامت في 

محرابه���ا ليل���ة جمعته���ا فلم ت���زل راكعة �شاجدة حّت���ى اّت�شح عمود ال�شب���ح، و�شمعتها 

تدع���و للموؤمني���ن والموؤمنات وُت�شّميهم، وُتكثر الدعاء له���م، وال تدعو لنف�شها ب�شيء، 

فقل���ت له���ا: يا اأّم���اه، لم ال تدعون لنف�شك كما تدعون لغي���رك؟ فقالت: يا بنّي، الجار 

.
(6(

ثّم الدار«

))) �ضورة �ل�ضورى، �لآية: 5).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س507.

)3) م. ن، ج)، �س 658.

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س65).

)5) �ضورة �لحجر�ت، �لآية: 3).

)6) و�ضائل �ل�ضيعة، �ل�ضيخ �لحر �لعاملي، ج7 ، �س 3)).

ت���راح���م ال��م��وؤم��ن��ي��ن
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تسبيح الدودة العمياء:

روي �أّن �ضليم���ان ب���ن د�ودQ جل����س يومًا على �ضاحل �لبحر ف���ر�أى نملة في فمها 

حّب���ة حنطة تذهب �إلى �لبحر، فلّما بلغت �إليه خرجت م���ن �لماء �ضلحفاة وفتحت فاها، 

فدخلت فيه �لنملة ودخلت �ل�ضلحفاة �لماء وغا�ضت فيه. 

فتعّج���ب �ضليمان من ذلك وغرق في بحر �لتفّك���ر، حّتى خرجت �ل�ضلحفاة من �لبحر 

بعد مّدة وفتحت فاها وخرجت �لنملة من فيها، ولم يكن �لحنطة معها، فطلبها �ضليمان 

و�ضاألها عن ذلك. 

قالت: يا نبّي �هلل، �إّن في قعر هذ� �لبحر حجرً� مجّوفًا وفيه دودة عمياء، خلقها �هلل 

تعال���ى فيه و�أمرني باإي�ضال رزقها، و�أمر �ل�ضلحف���اة باأن تاأخذني وتحملني في فيها، �إلى 

�أن تبلغني �إلى ثقب �لحجر، فاإذ� بلغته تفتح فاها فاأخرج منه و�أدخل �لحجر حّتى �أو�ضل 

�إليها رزقها، ثّم �أرجع فاأدخل في فيها فتو�ضلني �إلى �لبّر. 

فقال �ضليمان: �ضمعت عنها ت�ضبيحًا قّط؟

 قالت: نعم،

 تق���ول: ي���ا من ل ين�ضاني في جوف ه���ذه �ل�ضخرة تحت هذه �للّج���ة برزقك، ل تن�َس 

.
(((

عبادك �لموؤمنين برحمتك يا �أرحم �لر�حمين

ب -  التراحم والتعاطف بين المؤمنين:

�إّن �لتر�حم و�لتعاطف و�لمحّبة بين جميع �لنا�س هي من �لمظاهر �لمهّمة في تعزيز 

تما�ضك �لمجتمع �لإ�ضالمّي، و�ّلتي حّث �لإ�ضالم عليها و�أّكد على عدم قطعها �أو �لتكا�ضل 

و�لته���اون في �للتز�م بها، ل �ضّيم���ا في جانب حّق �لقر�بة �أو ما ُيعرف ب�)�ضلة �لرحم(، 

حيث ُيعتبر في �ل�ضريعة �لإ�ضالمية قطع �ضلة �لرحم من �لذنوب �لكبيرة، قال ر�ضول �هلل

P: »اإّن الق���وم ليكون���ون فجرة وال يكونون بررة، في�شلون اأرحامهم فُتنمى اأموالهم 

))) ر�جع لآلئ �لخبار.
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 . فالحّد االأدنى من �شلة الرحم في 
)1(

وتط���ول اأعمارهم، فكي���ف اإذا كانوا اأبراراً بررة(

ظّل حياتنا اليومي���ة المليئة بالعمل وتزاحم الم�شاغل، هو )التحّية وال�شام(، فقد 

ق���ال االإم���ام علّيQ: »�شلوا اأرحامك���م ولو بالت�شليم، يق���ول اهلل تبارك وتعالى: 

 .
(((

ُكْم َرِقيبًا}«
ْ
{َواتَُّقوْا اهللَ الَِّذي تَ�َساءلُوَن ِبِه َواالأَْرَحاَم اإِنَّ اهللَ َكاَن َعَلي

وكم���ا �أّن قطيع���ة �لرح���م لها �آثار �ضلبّي���ة دنيوّي���ة و�أخروّية كذلك ل�ضل���ة �لرحم �آثار 

�إيجابّي���ة، يقول �لإم���ام �لكاظمQ: »�شلة االأرح���ام ُتزّكي االأعم���ال، وتدفع البلوى، 

وُتنم���ي االأم���وال، وُتن�ش���ئ له في عمره، وتو�ّشع في رزقه، وُتحّب���ب في اأهل بيته، فليتّق 

. 
(3(

اهلل ولي�شل رحمه«

د - السعي في قضاء حوائج المؤمنين:

ومن مظاهر �لرحمة �لإلهية �ّلتي مّن بها �هلل �ضبحانه على �لإن�ضان �لموؤمن، �لتوفيق 

نحو �ل�ضعي في ق�ضاء حو�ئج �لنا�س وتفريج �لكرب عنهم، فعن �أبي �لح�ضن Q يقول: 

»من اأتاه اأخوه الموؤمن في حاجة فاإّنما هي رحمة من اهلل تبارك وتعالى �شاقها اإليه، 

ف���اإن قبل ذلك فق���د و�شله بواليتنا وهو مو�شول بوالية اهلل، واإن رّده عن حاجته وهو 

يق���در عل���ى ق�شائه���ا �شّلط اهلل عليه �شجاعاً من نار ينه�شه ف���ي قبره اإلى يوم القيامة، 

.
(4(

مغفوراً له اأو معّذباً، فاإن عذره الطالب كان اأ�شواأ حااًل«

 بل �إّن �ل�ّضاعين في ق�ضاء حو�ئج �لموؤمنين هم من �لآمنين و�لم�ضرورين يوم �لقيامة، 

ق���ال �لإم���ام �ل�ض���ادق Q: »اإّن هلل عباداً ف���ي االأر�ص ي�شع���ون في حوائ���ج النا�ص، هم 

.
(6(

 اهلل قلبه يوم القيامة «
)5(

االآمنون يوم القيامة، ومن اأدخل على موؤمن �شروراً فّرح

وف���ي رو�ي���ة �أخرى عنه Q قال: »من نّف�ص عن موؤمن كرب���ة نّف�ص اهلل عنه ُكَرب 

))) �لكافي ، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 55).

))) م.ن، ج)  �س 55).

)3) م.ن ، ج)،  �س 53).

)4) م.ن ، ج)، �س97).

)5) في بع�س �لن�ضخ )فّرج(.

)6) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني،  ج)، �س 97).

ت���راح���م ال��م��وؤم��ن��ي��ن



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة 54

، ومن اأطعمه من جوع اأطعمه اهلل من ثمار 
)1(

االآخرة وخرج من قبره وهو َثِلج الفوؤاد

 .
(3(

 
(((

الجّنة، ومن �شقاه �شربة �شقاه اهلل من الرحيق المختوم«

ي - االهتمام بأمور المؤمنين والنصيحة لهم:

���ع �ضوؤونهم  لق���د �ض���ّدد �لإ�ضالم كثي���رً� على م�ضاأل���ة �لهتمام باأم���ور �لم�ضلمين، وتتبُّ

�لجتماعي���ة و�ل�ضيا�ضي���ة وغيره���ا، و�لعم���ل على تقدي���م �لن�ضيحة و�لم�ض���ورة لهم قدر 

�لم�ضتط���اع، ل���ذ� قال ر�ض���ول �هلل P: »م���ن اأ�شب���ح ال يهتّم باأم���ور الم�شلمي���ن فلي�ص 

 . وعن �لإمام �ل�ضادقQ قال: »عليك بالنُّ�شح هلل في خلقه ، فلن تلقاه 
(4(

بم�شلم«

 .
(5(

بعمل اأف�شل منه«

النهي عن أذيّة المؤمنين وخذالنهم:

�إّن حّث �لإ�ضالم على �لتعاطف و�لتر�حم و�لتعاون بين �لموؤمنين قد �قترن مع �لنهي 

ع���ن توجيه �لإ�ضاءة �أو �لإهان���ة للموؤمنين وخذلن بع�ضهم لبع����س، فقد روَي عن �لإمام 

: لياأذن بحرب مّني م���ن اآذى عبدي الموؤمن،  �ل�ض���ادقQ قال: »قال اهلل عزَّ وج���لَّ

. وعنه Q قال: »اإذا كان 
(6(

ولياأم���ن غ�شب���ي من اأكرم عب���دي الموؤمن... الحدي���ث«

ي���وم القيامة ن���ادى مناٍد اأين ال�شدود الأوليائي؟ فيقوم ق���وم لي�ص على وجوههم لحم 

فُيقال: هوؤالء اّلذين اآذوا الموؤمنين ون�شبوا لهم وعاندوهم وعّنفوهم في دينهم، ثّم 

. وعن���ه Q � �أي�ضًا - قال: »ما من موؤمن يخذل اأخاه وهو 
(7(

ُيوؤم���ر به���م اإلى جهّنم«

.
(8(

يقدر على ن�شرته اإال خذله اهلل في الدنيا واالآخرة«

)))  �أي فرح �لقلب مطمئنًا و�ثقًا برحمة �هلل.

))) »الرحيق المختوم« �لرحيق من �أ�ضماء �لخمر يريد خمر �لجنة و�لمختوم: �لم�ضون.

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني،  ج)، �س99).

)4) م. ن، ج)، �س 63).

)5) م. ن.

)6) و�ضائل �ل�ضيعة، �ل�ضيخ �لحر �لعاملي، ج ))، �س64).

)7) م. ن،  ج ))، �س65).

)8) و�ضائل �ل�ضيعة ، �ل�ضيخ �لحر �لعاملي،  ج6)، �س 68).
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المفاهيم الأ�سا�س

لق���د �أّك���د �لإ�ضالم على �ض���رورة تعزيز روح �لتر�ح���م و�لتو��ضل بين  ( .

جمي���ع فئ���ات �لمجتمع �لإ�ضالم���ّي: �لفقير و�لغنّي، �ل���زوج و�لزوجة، 

�لحاكم و�لمحكوم..

وق���د �ض���ّدد �لإ�ض���الم - �أي�ض���ًا - على م�ضاعف���ة �لحت���ر�م �لمتبادل  ( .

و�لتر�حم �لمتو��ضل تج���اه �لكبير و�ل�ضغير، وعدم قطع �ضلة �لرحم 

و�ضو�ء كان هوؤلء �لأرحام و�لأقارب من �لأحياء �أم �لأمو�ت.

اإّن من اأبرز مظاهر االأخّوة االإيمانية:

�لدعاء للموؤمنين و�لموؤمنات.  -

�لتر�حم و�لتعاطف بين �لموؤمنين.  -

�ل�ضعي في ق�ضاء حو�ئج �لموؤمنين وتفريج �لكرب عنهم.  -

-  �لهتمام باأمور �لموؤمنين و�لن�ضيحة لهم.

�لنهي عن �أذّية �لموؤمنين وخذلنهم.  -

ت���راح���م ال��م��وؤم��ن��ي��ن
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للمطالعة:

حقوق	الموؤمنين

�إّن �أد�ء حق���وق �لموؤمني���ن هو �أد�ء للو�ج���ب �ل�ضرعّي �لمكّلف به �لإن�ض���ان، لذ� ُيعتبر 

ت�ضييعها بمثابة �لخروج عن ولية �هلل وطاعته، فقد �ضاأل معّلى بن ُخني�س �لإمام �ل�ضادق

Q، قائ���اًل: »ما ح���ّق �لم�ضلم على �لم�ضلم؟ قال ل���ه Q: �ضبعة حقوق و�جبات ما 

منه���ّن حّق �إل وهو عليه و�ج���ب، �إْن �ضّيع منها �ضيئًا خرج من ولية �هلل وطاعته ولم يكن 

هلل فيه من ن�ضيب، قلت له: ُجعلت فد�ك وما هي؟ قالQ: يا معّلى �إّني عليك �ضفيق 

:Qأخاف �أن ُت�ضّيع ول تحفظ وتعلم ول تعمل، قال: قلت له: ل قّوة �إل باهلل، قال�

�أي�ضر حّق منها �أن ُتحّب له ما ُتحّب لنف�ضك وتكره له ما تكره لنف�ضك،   -

و�لحّق �لثاني �أن تجتنب �ضخطه وتتّبع مر�ضاته وُتطيع �أمره،  -

و�لحّق �لثالث �أن ُتعينه بنف�ضك ومالك ول�ضانك ويدك ورجلك،   -

و�لحّق �لر�بع �أن تكون عينه ودليله ومر�آته،   -

و�لحّق �لخام�س �أن ل ت�ضبع ويجوع، ول تروى ويظماأ، ول تلب�س ويعرى،  -

و�لحّق �ل�ضاد����س �أن يكون لك خادم ولي�س لأخيك خادم فو�جب �أن تبعث خادمك   -

فيغ�ضل ثيابه وي�ضنع طعامه وُيمّهد فر��ضه ، 

، وُتجيب دعوته، وتعود مري�ضه، وت�ضهد جنازته، و�إذ� 
(((

و�لحّق �ل�ضابع �أن تبّر ق�ضمه  -

علمت �أّن له حاجة ُتبادره �إلى ق�ضائها ول ُتلجئه �أن ي�ضاألكها ولكن ُتبادره مبادرة، 

)))  �لظاه���ر �أّن ق�َضَم���ه بفتحتي���ن وهو ��ضم من �لأق�ضام و�أن �لمر�د ببر ق�ضمه قبوله: و�أ�ضل �لب���ّر �لإح�ضان ثّم ��ضُتعمل في �لقبول، ُيقال بّر �هلل 

عَمَله �إذ� َقِبله كاأّنه �أح�ضن �إلى عمله باأن َقِبله ولم يردّه، وقبول ق�ضمه و�إن لم يكن و�جبًا �ضرعًا لكّنه موؤّكد لئال يك�ضر قلبه ول ُي�ضّيع حّقه.



57

. وفي رو�ية �أخرى: »... 
(((

فاإذ� فعلت ذلك و�ضلت وليتك بوليته ووليته بوليتك«

 
)2(

.» فاإذ� فعلت ذلك و�ضلت وليتك بوليتنا ووليتنا بولية �هلل عزَّ وجلَّ

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س69).

))) م. ن، ج)، �س 74).

ت���راح���م ال��م��وؤم��ن��ي��ن
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النِـَعـُم االلهية

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

في  واالأمن  الرزق،  في  ال�سعة  واأعطني  »اللهم 

الوطن، وقّرة العين في االأهل والم�ل والولد والمق�م 

في ِنَعمك عندي، وال�سّحة في الج�سم، والقّوة في 

بط�عتك  وا�ستعملني  الدين،  في  وال�سالمة  البدن، 

م�  اأبداً  واآله  عليه  �سلواتك  محمد  ر�سولك  وط�عة 

ا�ستعمرتني«.

5
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6(

تمهيد:
ُكْم 

ْ
ِتمَّ ِنْعَمتَُه َعَلي

ُ
َرُكْم َوِلي َطهَّ

ُ
ُكم مِّْن َحَرٍج َولَ�ِكن يُِريُد ِلي

ْ
قال تعالى: {َما يُِريُد اهللُ ِليَْجَعَل َعَلي

ُكْم َوِميثَاَقُه الَِّذي َواثََقُكم ِبِه اإِْذ ُقْلتُْم �َس���ِمْعنَا َواأََطْعنَا 
ْ
وْا ِنْعَم���َة اهلِل َعَلي

ُ
وَن * َواْذُكر

ُ
لََعلَُّكْم تَ�ْس���ُكر

.
(((

ُدوِر } َواتَُّقوْا اهللَ اإِنَّ اهللَ َعِليٌم ِبَذاِت ال�سُّ

؛ حيث   �إّن م���ن �أعظم �لنع���م �لإلهّية على �لإن�ضان نعمة �لإ�ض���الم وولية �هلل عزَّ وجلَّ

�ضفاء �لقلوب وطهارة �لأعمال، ول �ضّيما �إذ� عرفنا �أّن من هذه �لنعمة �لعظمى ت�ضّع كّل 

�لنعم �لإلهّية على �لعالمين. ولذ� �أخذ �هلل �ضبحانه ميثاقًا على �لإن�ضان لكي يتذّكر هذه 

، و�ضكر �هلل �ضبحانه على هذه 
(((

اِكِريَن} �لنعمة �لعظمى وي�ضكره عليها، {َو�َسيَْجِزي اهللُ ال�سَّ

 ،
(3(

تُْم الأَِزيَدنَُّكْم}
ْ
�لنع���م يزيد في نماء �لنعم �لإلهية وتكاثرها على �لإن�ضان {لَِئن �َس���َكر

ْن ِعَباِدَي  ولكن من �لمحزن �أن يكون �ل�ضاكرون هلل �ضبحانه هم قّلة بين �لنا�س {َوَقِليٌل مِّ

.
(4(

ُكوُر} �ل�ضَّ

نِعُم الله ال تُحصى:

لق���د م���ّن �هلل عزَّ وجلَّ ِبِنعم يعجز �لإن�ضان ع���ن �أن ُيح�ضيها �أو يعّدها، قال تعالى: 

 ،
(5(

اٌر } ���وَها اإِنَّ االإِن�َساَن لََظُلوٌم َكفَّ وْا ِنْعَمَت اهلِل اَل تُْح�سُ {َواآتَاُكم مِّن ُكلِّ َما �َس���اأَْلتُُموُه َواإِن تَُعدُّ

))) �ضورة �لمائدة، �لآيتان: 6 - 7.

))) �ضورة �آل عمر�ن، �لآية: 44).

)3) �ضورة �إبر�هيم، �لآية: 7.

)4) �ضورة �ضباأ، �لآية: 3).

)5) �ضورة �إبر�هيم، �لآية: 34.

ال��ِن�����َع�����ُم االل��ه��ي��ة
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.
(((

ِحيٌم} وَها اإِنَّ اهللَ لََغُفوٌر رَّ واْ ِنْعَمَة اهلِل اَل تُْح�سُ وقال تعالى: {َواإِن تَُعدُّ

وع���ن �لإم���ام علّي Q: »الحمد هلل اّل���ذي ال يبلغ مدحته القائل���ون، وال ُيح�شي 

.
(((

نعماءه العادون«

و عنه Q - �أي�ضًا -: »اأ�شبحنا وبنا من نعم اهلل وف�شله ما ال ُنح�شيه، مع كثير 

.
(3(

ما ُنح�شيه، فما ندري اأّي نعمة ن�شكر اأجميل ما ين�شر اأم قبيح ما ي�شتر؟!«

أنواع النَِّعم اإللهّية:

 : َعم �لإلهّية عل���ى �لإن�ضان بين ِنَعٍم ظاهرّية وِنَع���ٍم باطنّية، قال عزَّ وجلَّ ُتق�ض���م �لنِّ

ُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوبَاِطنًَة 
ْ
َماَواِت َوَما ِفي ااْلأَْر�ِض َواأَ�ْسبََغ َعَلي ا ِفي ال�سَّ َر لَُكم مَّ {اأَلَْم تََرْوا اأَنَّ اهللَ �َسخَّ

.
(4(

ِنيٍر } ِر ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكتَاٍب مُّ
ْ
َوِمَن النَّا�ِض َمن يَُجاِدُل ِفي اهلِل ِبَغي

 وورد ع���ن �ب���ن عّبا�س ف���ي تف�ضير هذه �لآي���ة �لكريمة، »قال: �شاأل���ت النبيَّ P عن 

قوله تعالى: )ظاهرة وباطنة(. فقال: يا بن عّبا�ص! اأّما ما ظهر فاالإ�شام، وما �شّوى 

اهلل م���ن خلق���ك، وما اأفا�ص عليك من الرزق. واأّما م���ا بطن ف�شتر م�شاوئ عملك ولم 

يف�شح���ك ب���ه. يا ب���ن عّبا����ص اإّن اهلل تعالى يق���ول: ثاث���ة جعلتهّن للموؤم���ن ولم تكن 

ر به عنه  ل���ه: �ش���اة الموؤمنين عليه م���ن بعد انقطاع عمله، وجعلت له ثل���ث ماله اأُكفِّ

خطاي���اه، والثال���ث: �شت���رت م�ش���اوئ عمله ول���م اأف�شحه ب�ش���يء منه ول���و اأبديُتها عليه 

 .
)5(

لنبذه اأهله فمن �شواهم...

من مظاهر النَِّعم اإللهّية:

�إّن ِنَع���م �هلل ع���زَّ وجلَّ على �لإن�ض���ان كثيرة ل تح�ضى � كما �أ�ضرن���ا م�ضبقًا � نذكر هنا 

))) �ضورة �لنحل، �لآية: 8).

))) نهج �لبالغة، �لخطبة ).

)3) تحف �لعقول، �بن �ضعبة �لحر�ني، �س0)).

)4) �ضورة لقمان، �لآية: 0).

)5) تف�ضير مجمع �لبيان، �ل�ضيخ �لطبر�ضي، ج8، �س 88.
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بع�س مظاهرها وتجّلياتها في حياة �لإن�ضان �لموؤمن، و�ّلتي من �أبرزها و�أعظمها:

)�  نعم���ة خل���ق �لإن�ض���ان و�أ�ضل �إيجاده ف���ي عالم �لوجود، فعن ر�ض���ول �هلل P لعلّي 

Q: »قل ما اأّول نعمة اأباك اهلل عزَّ وجلَّ واأنعم عليك بها؟ قال: اأْن خلقني 

.
(((

جّل ثناوؤه ولم اأك �شيئاً مذكوراً، قال: �شدقت«

عم �لعظيمة �ّلتي مّن بها �هلل تب���ارك وتعالى على �ضيعة  )�  نعم���ة �لولية وه���ي من �لنِّ

ْتَمْمُت  �أه���ل �لبيت R، وجعلها من تمام �لدي���ن: {اْليَْوَم اأَْكَمْلُت لَُك���ْم ِدينَُكْم َواأَ

.
(((

يُت لَُكُم االإِ�ْسَلَم ِدينًا} ُكْم ِنْعَمِتي َوَر�سِ
ْ
َعَلي

وق���د جاء في حديث �لغدير �أّن ر�ضول �هلل P قال: »اأّيها النا�ص األ�شتم تعلمون اأّني 

. قالوا: بلى، قال: 
)3(

���ِهْم} نُف�سِ ْولَى ِباْلُموؤِْمِنيَن ِمْن اأَ  اأَ
ُّ
اأولى بالموؤمنين من اأنف�شهم؟ {النَِّبي

»من كنت مواله فعلّي مواله، الّلهم وال من وااله، وعاد من عاداه، واخذل من خذله،  

.
(4(

وان�شر من ن�شره«

وورد ع���ن �لإم���ام �ل�ضادقQ ق���ال: »حّدثنا الح�ش���ن بن عل���ّيQ اأّن اهلل عزَّ 

وج���لَّ بمّن���ه ورحمت���ه لّم���ا فر����ص عليك���م الفرائ����ص ل���م يفر����ص ذل���ك عليك���م لحاجة 

من���ه اإلي���ه، ب���ل رحم���ة منه، ال اإل���ه اإاّل هو، ليميز الخبي���ث من الطّي���ب، وليبتلي ما في 

����ص ما في قلوبكم، ولتت�شابقوا اإلى رحمته، ولتتفا�شل منازلكم في  �شدورك���م، ولُيمحِّ

جّنته، ففر�ص عليكم الحّج، والعمرة، واإقام ال�شاة، واإيتاء الزكاة، وال�شوم، والوالية، 

 P وجع���ل لك���م باباً لتفتحوا به اأبواب الفرائ�ص، ومفتاح���اً اإلى �شبيله، ولوال محّمد

واالأو�شي���اء من ولده R كنتم حي���ارى كالبهائم، ال تعرفون فر�شاً من الفرائ�ص، 

 P وه���ل ُتدخ���ل قري���ة اإال م���ن بابه���ا، فلّم���ا م���ّن عليك���م باإقامة االأولي���اء بع���د نبّيكم

))) تف�ضير نور �لثقلين، �ل�ضيخ �لحويزي، ج4، �س 4)).

))) �ضورة �لمائدة، �لآية: 3.

)3) �ضورة �لأحز�ب، �لآية: 6.

)4) غاية �لمر�م، �ل�ضيد ها�ضم �لبحر�ني، ج)، �س 57).

ال��ِن�����َع�����ُم االل��ه��ي��ة
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يُت َلُك���ُم االإِ�ْشَاَم ِديًنا}  ق���ال: {اْلَي���ْوَم اأَْكَمْل���ُت َلُكْم ِديَنُك���ْم َواأَْتَمْمُت َعلَْيُك���ْم ِنْعَمِتي َوَر�شِ

ففر�ص عليكم الأوليائه حقوقاً واأمركم باأدائها اإليهم، ليحّل لكم ما وراء ظهوركم من 

اأزواجك���م، واأموالكم، وماآكلكم، وم�شاربكم، وُيعّرفك���م بذلك البركة، والنماء، والثروة، 

َة  ْجًرا اإِالَّ اْلَمَودَّ ِه اأَ
ْ
: {ُقل الَّ اأَ�ْس���اأَلُُكْم َعَلي ليعل���م م���ن يطيع���ه منكم بالغيب، ثّم قال عزَّ وجلَّ

.
(((

»
)1(

بَى}
ْ
ِفي اْلُقر

يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا 
ولذ�، فاإّن وجوب �لإطاعة يدور مد�ر �لولية في تف�ضير قوله تعالى: {يَا اأَ

عم �لإلهّية   كما �إّن �لطاع���ة توجب �لنِّ
(3(

ْمِر ِمنُكْم}. �ُس���وَل َواأُْوِلي االأَ اأَِطيُع���واْ اهللَ َواأَِطيُعوْا الرَّ

و�لح�ض���ر يوم �لقيامة مع �لنبّيين و�ل�ضّديقين و�ل�ضهد�ء و�ل�ضالحين، قال تعالى: {َوَمن 

اِلِحيَن  َهَداء َوال�سَّ يِقيَن َوال�سُّ دِّ ِهم مَِّن النَِّبيِّيَن َوال�سِّ
ْ
�ُسوَل َفاأُْولَ�ِئَك َمَع الَِّذيَن اأَْنَعَم اهللُ َعَلي يُِطِع اهللَ َوالرَّ

���َراَط الُم�ستَِقيَم *  . ونحن ُنرّدد يوميًا في �ضلو�تنا: {اهِدنَ����ا ال�سِّ
(4(

َوَح�ُس���َن اأُولَ�ِئَك َرِفيًقا}

.
(5(

الِّيَن} وِب َعَليِهْم َواَل ال�سَّ َراَط الَِّذيَن اأَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغ�سُ �سِ

3 �  و م���ن ِنَع���م �هلل تعال���ى على �لإن�ض���ان �ل���رزق و�ل�ضعة في �لم���ال »الّله���ّم اعطني 

ال�شع���ة ف���ي ال���رزق«. وهن���ا ل ب���ّد �أن يقط���ع �لإن�ضان ب���اأّن م�ضدر �ل���رزق هو �هلل 

، بالتالي ل ب���ّد �أن ي�ضعى 
(6(

تعال���ى {َوَم���ا ِمن َداآبٍَّة ِف���ي االأَْر�ِض اإِالَّ َعَل���ى اهلِل ِرْزُقَها}

�لإن�ض���ان نحو �لرزق �لحالل �لطّيب و�أن يكون �ل�ض���وؤ�ل و�لطلب من �هلل �ضبحانه، 

ِع ِرْزِقي،  ونح���ن نقر�أ في تعقيب �ضالة �لع�ض���اء: »اللَُّهمَّ اإِنَُّه َلْي����َص ِلي ِعْل���ٌم ِبَمْو�شِ

َم���ا اأَْطُلُب���ُه ِبَخَط���َراٍت َتْخُط���ُر َعلَ���ى َقْلِب���ي، َفاأَُج���وُل ِف���ي َطلَِب���ِه اْلُبْل���َداَن، َفاأََن���ا  َواإِنَّ

ِفيَم���ا اأََن���ا َطاِل���ٌب َكاْلَحْي���َراِن، اَل اأَْدِري اأَِف���ي �َشْهٍل ُهَو اأَْم ِف���ي َجَبٍل، اأَْم ِف���ي اأَْر�ٍص اأَْم 

))) �ضورة �ل�ضورى، �لآية: 3). 

))) �لأمالي لل�ضيخ �لطو�ضي، �س 655.

)3) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 57.

)4) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 69.

)5) �ضورة �لحمد، �لآيتان: 6 - 7.

)6) �ضورة هود، �لآية: 6.
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ِف���ي �َشَم���اٍء، اأَْم ِف���ي َب���رٍّ اأَْم ِف���ي َبْح���ٍر، َوَعلَى َيَدْي َم���ْن َوِمْن ِقَب���ِل َمْن، َوَق���ْد َعِلْمُت 

ُب���ُه ِبَرْحَمِت���َك . ْن���َت َتْق�ِشُم���ُه ِبُلْطِف���َك َوُت�َشبِّ �ْشَباَب���ُه ِبَي���ِدَك، َواأَ اأَنَّ ِعْلَم���ُه ِعْن���َدَك َواأَ

 

ٍد َواآِلِه، َواْجَع���ْل َيا َربِّ ِرْزَقَك ِلي َوا�ِشع���اً، َوَمْطلََبُه �َشْهًا،  اللَُّه���مَّ َف�َش���لِّ َعلَى ُمَحمَّ

���َك َغِنيٌّ َعْن  ْر ِلي ِفي���ِه ِرْزقاً، َفاإِنَّ ْتِن���ي ِبَطلَ���ِب َما َل���ْم ُتَقدِّ َوَماأَْخ���َذُه َقِريب���اً، َواَل ُتَعنِّ

ٍد، َوُجْد َعلَى َعْبِدَك  ٍد َواآِل ُمَحمَّ َعَذاِبي، َواأََنا َفِقيٌر اإَِلى َرْحَمِتَك، َف�َشلِّ َعلَى ُمَحمَّ

.
(((

ٍل َعِظيٍم« ِلَك، اإِنََّك ُذو َف�شْ ِبَف�شْ

ولك���ّن �لأف�ضل من �ل���رزق و�ل�ضعة فيه هو »ال�شّح���ة في الج�شد والق���ّوة في البدن«، 

ق���ال �لإمام �ل�ضادق Q: »العافية نعمة خفّية اإذا ُوج���دت ُن�شيت، واإذا ُفقدت ُذكرت 

. و�أّما �أف�ضل من كّل ذلك و�أهّم هو )�ل�ضالمة في 
(((

والعافي���ة نعم���ة يعجز ال�شكر عنه���ا«

. وهذ� ما �أّكد عليه �لإمام علّي  �لدين(، �أي تقوى �لقلوب و�إخال�ضها �إلى �لباري عزَّ وجلَّ

Q حينم���ا قال: »اإّن م���ن النِّعم �شعة الم���ال، واأف�شل من �شعة الم���ال �شّحة البدن، 

.
(3(

واأف�شل من �شّحة البدن تقوى القلب«

عم �لأ�ضا�س في حياة �لفرد و�لمجتمع. 4�  نعمة �لأمان في �لوطن، وهي من �لنِّ

و�إذ� كان���ت نعم���ة �لأمان في �لدنيا ه���ي نعمة مطلوبة ومهّمة، ف���اإّن �أمان يوم �لقيامة 

ويوم �لفزع �لأكبر هو �أكثر �أهمّية من �أمان �لدنيا و�لوطن. وهنا ن�ضاأل �أنف�ضنا: هل تهّياأنا 

و��ضتعددن���ا لذلك �لي���وم؟ وما هو �لمطلوب مّنا لننال نعمة �لأم���ان و�لرحمة �لإلهّية يوم 

�لقيامة؟

�إن �أه���ل �لأم���ان يوم �لقيام���ة هم �لمح�ضنون ف���ي �لدنيا، و�أهل �لعم���ل �ل�ضالح، قال 

.
(4(

ْنَها َوُهم مِّن َفَزٍع يَْوَمِئٍذ اآِمنُوَن}  مِّ
ٌ
ر

ْ
تعالى: {َمن َجاء ِباْلَح�َسنَِة َفَلُه َخي

))) مفاتيح �لجنان، عّبا�س �لقمي، �س 70.

))) رو�ضة �لو�عظين، �لني�ضابوري، �س)47.

)3) نهج �لبالغة، ج4، �س 93.

)4) �ضورة �لنمل، �لآية: 89.

ال��ِن�����َع�����ُم االل��ه��ي��ة
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روي ع���ن �أمي���ر �لموؤمنينQ �أّنه قال: »لّم���ا كّلم اهلل عزَّ وج���لَّ مو�شى بن عمران 

Q، قال مو�شى: اإلهي، ما جزاء من �شهد اأّني ر�شولك ونّبيك، واأّنك كّلمتني؟ قال: 

يا مو�شى، تاأتيه مائكتي فتب�ّشره بجّنتي . 

قال مو�شى Q: اإلهي، فما جزاء من قام بين يديك ُي�شّلي؟ 

ق���ال: يا مو�شى، اأُباهي به مائكت���ي راكعاً و�شاجداً، وقائماً وقاعداً، ومن باهيت به 

به .  مائكتي لم اأُعذِّ

قال مو�شى Q: اإلهي، فما جزاء من اأطعم م�شكيناً ابتغاء وجهك؟ 

ق���ال: يا مو�ش���ى، اآمر منادياً ُينادي يوم القيامة على روؤو�ص الخائق: اإّن فاناً بن 

فان من عتقاء اهلل من النار. 

قال مو�شى Q: اإلهي، فما جزاء من و�شل رحمه؟ 

 له اأجله، واأهّون عليه �شكرات الموت، وُيناديه خزنة الجّنة: 
)1(

قال: يا مو�شى، اأُن�شئ

هلّم اإلينا فادخل من اأّي اأبوابها �شئت… 

 :Qإلى �أن يقول�

»اإلهي، فما جزاء من �شبر على اأذى النا�ص و�َشْتِمهم فيك؟ 

قال: اأُعينه على اأهوال يوم القيامة. 

قال: اإلهي، فما جزاء من دمعت عيناه من خ�شيتك؟ 

.
)2(

قال: يا مو�شى، اأقي وجهه من حّر النار، واأومنه يوم الفزع االأكبر...«

وعن �أمير �لموؤمنين Q � �أي�ضًا -  قال: »قال لي ر�شول اهلل P: .. يا علّي، اأنت 

))) ن�ضاأ �ل�ضيء: �أّخره.

))) �أمالي �ل�ضدوق، �س 76).
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و�شيعت���ك عل���ى الحو�ص ت�شقون من اأحببتم وتمنعون م���ن كرهتم، واأنتم االآمنون يوم 

الف���زع االأكبر في ظ���ّل العر�ص، يفزع النا�ص وال تفزعون، ويح���زن النا�ص وال تحزنون، 

 وفيكم 
)1(

َعُدوَن}
ْ
نَّا اْلُح�ْسنَى اأُْولَِئَك َعْنَها ُمب فيكم نزلت هذه االآية: {اإِنَّ الَِّذيَن �َس���بََقْت لَُهم مِّ

.
(3(

»
)2(

اُهُم اْلَمَلِئَكُة َهَذا يَْوُمُكُم الَِّذي ُكنتُْم تُوَعُدوَن}  َوتَتََلقَّ
ُ
نزلت {اَل يَْحُزنُُهُم اْلَفَزُع ااْلأَْكبَر

�ضرّية �ل�ضعي���دة كما يدعو �لإمام زين �لعابدين
ُ
5 �  نعم���ة �لزوجة و�لأولد و�لحياة �لأ

Q: »الّله���ّم واأعطن���ي… قّرة العين ف���ي االأهل والمال الول���د«. ومعنى قّرة 

�لعين: �أّن �لإن�ضان تكون عينه هادئة م�ضرورة، وهو كناية عن �لحياة �ل�ضعيدة بين 

: {.. َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن  �ل���زوج و�لزوجة و�لأولد. وهذ� ما �أّكد عليه �لمول���ى عزَّ وجلَّ

.
(4(

ٍن َواْجَعْلنَا ِلْلُمتَِّقيَن اإَِماًما }
ُ
َة اأَْعي يَّاِتنَا ُقرَّ اأَْزَواِجنَا َوُذرِّ

�ضرّية �ضعي���دة بنظر �لإ�ضالم 
ُ
وهن���ا ال ب���ّد اأن ن�ش���األ: كيف تكون �لحي���اة �لزوجّية و�لأ

�لعزيز؟

ُنالح���ظ �أّن رو�يات �أهل �لبيتR ج���اءت بالعديد من �لن�ضائح و�لتوجيهات لكال 

�لزوجي���ن، ودعتهم لالأخذ بها عن���د �لإقبال على بناء بيت �لزوجي���ة، ُبغية �لتمّتع بنعمة 

 Pضرّية �لمليئة بالحّب و�لعاطفة و�ل�ضعادة. فعلى �ضبيل �لمثال ورد عن �لنبّي�
ُ
�لحياة �لأ

�أّنه قال: »اإّن خير ن�شائكم الولود الودود العفيفة، العزيزة في اأهلها، الذليلة مع بعلها، 

ج���ة م���ع زوجها، الح�شان على غيره؛ اّلتي ت�شمع قول���ه وُتطيع اأمره، واإذا خا  المتبرِّ

.
(5(

بها بذلت له ما ُيريد منها«

.
(6(

وعنه P: »من �شعادة المرء الزوجة ال�شالحة«

))) �ضورة �لأنبياء، �لآية: )).

))) �ضورة �لأنبياء، �لآية: )). 

)3) �أمالي �ل�ضدوق، �س657.

)4) �ضورة �لفرقان، �لآية: 74.

)5) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج5، �س4)3.

)6) م. ن، �س7)3.
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وفي �لمقابل قال ر�ضول �هلل P: »اإذا جاءكم من تر�شون ُخلقه ودينه فزّوجوه، اإاّل 

.
(((

تفعلوه تكن فتنة في االأر�ص وف�شاد كبير«

�ضرة ل تقوم على �لمال 
ُ
ومّم���ا �شب���ق ن�شتنتج: �أّن روؤية �لإ�ضالم للحياة �ل�ضعيدة في �لأ

فق���ط ول عل���ى �لجمال فقط، ب���ل �لحياة �ل�ضعيدة ه���ي �ّلتي تجمع بي���ن �لجانب �لمادّي 

و�لجان���ب �لأخالق���ّي معًا. فع���ن �لإمام �ل�ض���ادقQ قال: »اإذا ت���زّوج الرج���ل المراأة 

 ،
(((

لجماله���ا اأو ماله���ا ُوِكَل اإل���ى ذل���ك، واإذا تزّوجها لدينها رزقه اهلل الجم���ال والمال«

ولذ� كان دعاء �ضّيد �ل�ضاجدينQ جامعًا: »اللهم واأعطني… قّرة العين في االأهل 

والمال الولد«.

وق���د قّدم �لإمام عل���ّي و�ل�ضّيدة فاطمةQ نموذجًا جمياًل يعك����س جمالّية �لحياة 

�ل�ضعي���دة في �لإ�ضالم، حي���ث كانت فاطمةQ تعجن وتطب���خ وتطحن، في حين كان 

عل���ّيQ يحتطب ويكن�س �لبي���ت. روَي عن �أبي عبد �هلل �ل�ض���ادق Q قال: »كان 

اأمي���ر الموؤمني���ن Q يحتط���ب وي�شتق���ي ويكن����ص، وكان���ت فاطم���ة Q تطح���ن 

.
(3(

وتعجن وتخبز«

من األمور التي تُديم النِّعم وتزيدها:

لقد �ضّخر �هلل تعالى جميع مخلوقاته في خدمة �لإن�ضان و�لرقّي به نحو �لكمال، وهي 

ِنَعم ل تدوم  ول تزيد �إل بوجود �أ�ضبابها و�أد�ء �لو�جب نحوها، كما يقول �أمير �لموؤمنين

، وم�شابيح الُظلَم، ال ُتفتح الخيرات اإاّل 
)4(

Q في �ضفة �لإ�ضالم: »فيه مرابيع النِّعم

. لذ� كان ل بّد لالإن�ضان من �أن يقوم 
(5(

بمفاتيح���ه، وال ُتك�ش���ف الظلمات اإاّل بم�شابيحه«

عم �لإلهّية ولو بالقليل، كالقيام على �ضبيل �لمثال ب�: بما يفي لهذه �لنِّ

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج5، �س347.

))) م. ن، ج5، �س333.

)3) م. ن، ج5، �س86.

)4) مر�بيع: جمع ِمرباع، بك�ضر �لميم: �لمكان ينبت نبته في �أّول �لربيع.

)5) نهج �لبالغة، �لخطبة )5).
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عم و�لبركات. قال تعالى:  عم، لأّن �ل�ضكر يزيد في �لنِّ �أد�ء �ل�ضك���ر هلل على هذه �لنِّ  -(

بُوْا  َماء َواالأَْر�ِض َولَ�ِكن َكذَّ ِهم بََرَكاٍت مَِّن ال�سَّ
ْ
{َولَْو اأَنَّ اأَْهَل اْلُقَرى اآَمنُوْا َواتََّقوْا لََفتَْحنَا َعَلي

نِزَل اإِلَيِهم  ، { َولَْو اأَنَُّهْم اأََقاُموْا التَّْوَراَة َواالإِنِجيَل َوَما اأُ
(((

وَن}
ُ
���ب َفاأََخْذنَاُهم ِبَما َكانُوْا يَْك�سِ

ْنُهْم �َس���اء َما   مِّ
ٌ
���َدٌة َوَكِثير ْقتَ�سِ ٌة مُّ مَّ

ْنُهْم اأُ بِِّهْم الأَكُلوْا ِمن َفْوِقِهْم َوِمن تَْحِت اأَْرُجِلِهم مِّ مِّن رَّ

 . وعن �أبي عبد �هلل �ل�ضادق Q قال: »من اأُعطي ال�شكر اأُعطي 
(((

يَْعَمُل���وَن}

تُْم الأَِزيَدنَُّكْم}«.
ْ
: {لَِئن �َسَكر الزيادة يقول اهلل عزَّ وجلَّ

يَُّه���ا �لنَّا�ُس 
�ل���دو�م عل���ى ذكر ِنَع���م �هلل وع���دم �لغفلة عنه���ا؛  قال تعال���ى: { يَا �أَ  -(

���َماء َوااْلأَْر����ضِ اَل اإِلََه اإِالَّ ُهَو  ُزُقُكم مَِّن ال�سَّ
ْ
 اهلِل يَر

ُ
ر

ْ
ُكْم َه���ْل ِمْن َخاِلٍق َغي

ْ
وا ِنْعَم���َت اهلِل َعَلي

ُ
اْذُك���ر

يَّاِم اهلِل} )�أي(: 
ُه���ْم ِباأَ

ْ
ر . وعن ر�ض���ول �هلل P  في قوله تعالى: {َوَذكِّ

(3(

َفاأَنَّ���ى تُوؤَْفُكوَن}

���ا ِبِنْعَمِة َربَِّك  مَّ
، وع���ن �لإمام �ل�ض���ادق Q في قوله تعالى: {َواأَ

(4(

»بنع���م اهلل واآالئ���ه«

لك، واأعطاك واأح�ش���ن اإليك، ثم قال: فحّدث  : »اّل���ذي اأنعم عليك بما ف�شّ
(5(

ْث} َفَح���دِّ

 .
(6(

بدينه وما اأعطاه اهلل وما اأنعم به عليه«

ث بها، وف���ي �لحديث: »من لم ي�شكر  - �أي�ض���ًا: معناه �ذك���ر نعمة �هلل و�أظهرها وحدِّ

ث بنعمة اهلل �ُشكر  النا�ص لم ي�شكر اهلل، ومن لم ي�شكر القليل لم ي�شكر الكثير، والتحدُّ

 ،
(7(

وتركه ُكفر«، وعن �لإمام �لح�ضن Q: »ُتجهل النِّعم ما اأقامت، فاإذا ولَّت ُعِرفت«

وع���ن �لإمام علّي Q: »اأح�شن���وا �شحبة النِّعم قبل ِفراقها، فاإّنها تزول وت�شهد على 

.
(8(

�شاحبها بما عمل فيها«

))) �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 96.

))) �ضورة �لمائدة، �لآية: 66.

)3) �ضورة فاطر، �لآية: 3.

)4) �لدر �لمنثور، لل�ضيوطي، ج4، �س 70.

)5) �ضورة �ل�ضحى، �لآية: )).

)6) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 94.

)7) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 75، �س 5)).

)8) علل �ل�ضر�ئع، �ل�ضيخ �ل�ضدوق، ج)، �س 464.
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�لقناع���ة بِنَعم �هلل تعالى وعدم �لإ�ض���ر�ف فيها، قال �لإمام �لكاظم Q: »من   -3

 .
(((

اقت�شد وقنع بقيت عليه النِّعمة، ومن بّذر واأ�شرف زالت عنه النِّعمة«

�ل�ضع���ي في ق�ضاء حو�ئ���ج �لنا�س، قال �لإم���ام علّي Q: »من كُث���رت ِنَعم اهلل   -4

عليه كُثرت حوائج النا�ص اإليه، فمن قام هلل فيها بما يجب فيها عّر�شها للدوام 

.
(((

والبقاء، ومن لم يقم فيها بما يجب عّر�شها للزوال والفناء«

�لمتن���اع عن ظلم �لنا�س و�ل�ضتعانة بنعم �هلل عل���ى معا�ضيه ل �ضّيما �لتكبُّر على   -5

عباده، قال �لإمام علّي Q: »ما اأنعم اهلل على عبد نعمة فظلم فيها، اإاّل كان 

. وورد في زبور د�ود Q: يق���ول �هلل تعالى: »يا بن 
(3(

حقيق���اً اأن ُيزيله���ا عن���ه«

اآدم! ت�شاألن���ي واأمنع���ك لعلم���ي بما ينفعك، ث���ّم ُتلّح علّي بالم�شاأل���ة فاأُعطيك ما 

. وعن ر�ضول �هلل P: »يقول اهلل تبارك 
(4(

�شاأل���ت، فت�شتعي���ن به على مع�شيتي«

وتعال���ى: يا ب���ن اآدم ما تن�شفني! اأتحّبب اإليك بالنِّع���م وتتمّقت اإلّي بالمعا�شي، 

، ويقول �لإمام علّي Q: »بالتوا�شع 
(5(

خيري عليك منَزل و�شّرك اإلّي �شاعد«

.
(6(

تتّم النِّعمة«

عم �ّلتي �أنع���م �هلل بها على �لإن�ضان، قال �لإم���ام علّي Q: »اإّن اهلل  �إظه���ار �لنِّ  -6

.
(7(

جميل ُيحبُّ الجمال، وُيحبُّ اأن يرى اأثر النِّعمة على عبده«

وع���ن �لإمام �ل�ض���ادق Q: »اإذا اأنعم اهلل عل���ى عبده بنعمة فظه���رت عليه �ُشّمَي 

ث���اً بنعم���ة اهلل، واإذا اأنع���م اهلل على عب���د بنعمة فلم تظه���ر عليه �ُشّمَي  حبي���ب اهلل محدِّ

))) ميز�ن �لحكمة، ج4، �س 3)33.

))) نهج �لبالغة، �لحكمة )37.

)3) عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��ضطي، �س )48.

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج70، �س 365.

)5) م. ن، ج70، �س )35.

)6) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج4، �س 8)33.

)7) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج6، �س 438.
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، وعنه Q: »اإّن اهلل تعالى ُيحبُّ الجمال والتجميل، 
(((

باً بنعمة اهلل« بغي�ص اهلل ُمكذِّ

وُيبغ�ص البوؤ�ص والتباوؤ�ص، فاإّن اهلل عزَّ وجلَّ اإذا اأنعم على عبد نعمة اأحّب اأن يرى عليه 

�ص داره، ويكن�ص  ف ثوبه، وُيطيِّب ريح���ه، وُيج�شِّ اأثره���ا، قي���ل: وكيف ذلك؟ قال: ُينظِّ

.
(((

اأفنيته، حّتى اأّن ال�شراج قبل مغيب ال�شم�ص ينفي الفقر ويزيد في الرزق«

المفاهيم الأ�سا�س

�إّن ِنَع���م �هلل تب���ارك وتعالى عل���ى �لإن�ضان كثيرة ل ُتع���ّد ول ُتح�ضى،  ( .

�ض���و�ء كانت ِنَعمًا باطنة ك�ضتر عيوب �لإن�ضان وعدم ف�ضحه، �أم كانت 

ظاه���رة كنعمة �لإ�ضالم وولي���ة �لنبّي و�أهل بيت���هR وهي �لولية 

عم: �ل�ضعة في �لمال، �لأمن  �لمّت�ضل���ة باهلل �ضبحانه. ومن مظاهر �لنِّ

في �لوطن، �لر�حة في �لحياة �لزوجّية.

عم وتزيدها: هناك �لعديد من �لأمور �لتي ُتديم �لنِّ ( .

�ضكر �هلل تعالى وحمده على هذه �لنعم.  -

�لدو�م على ذكر ِنَعِم �هلل وعدم �لغفلة عنها.  -

�لقناعة بنعم �هلل تعالى وعدم �لإ�ضر�ف فيها.  -

�ل�ضعي في ق�ضاء حو�ئج �لنا�س وعدم ظلمهم و�لتكّبر عليهم.  -

عم �ّلتي �أنعم �هلل بها على �لإن�ضان. �إظهار �لنِّ  -

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج6، �س 438.

))) �أمالي �لطو�ضي، �س 75).
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للمطالعة:

خ�دم	الإم�م	ال�س�دقQ	والت�جر	الخرا�س�نّي

كان لالإم���ام �ل�ضادق Q خ���ادم ُيم�ضك  له �لفر����س �إذ� �أر�د �أن يركب �أو يم�ضي. 

وف���ي يوم م���ن �لأيام جاء تاجر خر��ضان���ّي، فقال للخادم: �أنا تاجر ف���ي خر��ضان عندي 

عطيك �إياها كّلها على �أن تجعلني مكانك 
ُ
ب�ضاتي���ن عديدة وكثير من �لجو�ري و�لأمو�ل، �أ

�ضبح خادم �لإمام �ل�ضادقQ بدًل عنك. 
ُ
وتهبني مهنتك و�أ

فابتهج �لخادم فرحًا وقال له: َقِبلت.

 ث���م دخل على �لإم���ام �ل�ضادق Q وقال له: ُجعلت ف���د�ك تعرف خدمتي، وطول 

ريد لك �لخير من نف�ضي، 
ُ
حبت���ي، فاإن �ض���اق �هلل �إلّي خيرً� تمنعنيه؟ قالQ: �أن���ا �أ �ضُ

فاإذ� جاءك �لخير من غيري كيف �أمنعك؟! ولكن ما هي �لق�ضّية؟

�أخب���ره �لخادم بما ح�ضل بينه وبين �لتاجر �لخر��ضانّي، فقالQ: �إذ� رغبت عّنا 

�ذهب، و�إذ� رغب فينا غيرك فلياأت.

تهّلل وج���ه �لخادم فرحًا، وعندما همَّ بالخروج دع���اه �لإمامQ قائاًل: لك علينا 

ح���ّق لط���ول �ضحبتك و�لمّدة �ّلتي خدمتن���ي، ول ُبّد �أن �أوؤدي حّقك وه���و �لن�ضيحة، ولك 

�لخيار. 

.Pفقال �لخادم: قل يا �بن ر�ضول �هلل

قالQ: �إعلم �إذ� كان يوم �لقيامة كان ر�ضول �هلل P متعّلقًا بنور �هلل، وكان �أمير 

�لموؤمني���ن Q متعّلقًا بن���ور ر�ضول �هلل P، وكان �لأئّمة متعلِّقي���ن باأمير �لموؤمنين، 

وكان �ضيعتنا متعّلقين بنا يدخلون مدخلنا، ويردون موردنا .
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و�إذ� �ضئت �لآن �أن تذهب فاذهب.

قيم في خدمتك 
ُ
 فق���ال له �لخادم: يا �بن ر�ضول �هلل ل �أوث���ر �لدنيا على �لآخرة، بل �أ

و�أوثر �لآخرة على �لدنيا . وخرج �لخادم �إلى �لتاجر �لخر��ضانّي حزينًا خجوًل، فقال له 

ل  ف�ضّ
ُ
�لخر��ضان���ّي:  �أر�ك �لآن خج���وًل حزينًا وقد كنت دخلت فرحًا! قال �لخادم: �أنا ل �أ

 
(((

.Qلدنيا على �لآخرة، ول �أقبل �لمبادلة دعني في خدمة �لإمام �ل�ضادق�

))) �لخر�ئج و�لجر�ئح، للر�وندّي، ج)، �س)39. )بت�ضّرف(

ال��ِن�����َع�����ُم االل��ه��ي��ة
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القرب من اهلل

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

»�سيّدي لعلّك عن ب�بك طردتني، وعن خدمتك نّحيتني، 

اأو لعلّك راأيتني م�ستخّف�ً بحّقك ف�أق�سيتني، اأو لعلّك راأيتني 

ُمعِر�س�ً عنك فقليتني اأو لعلّك وجدتني في مق�م الك�ذبين 

راأيتني غير �س�كر لنعم�ئك فحرمتني،  اأو لعلّك  فرف�ستني، 

لعلّك  اأو  العلم�ء فخذلتني،  لعلّك فقدتني من مج�ل�س  اأو 

راأيتني في الغ�فلين فمن رحمتك اآي�ستني، اأو لعلّك راأيتني 

لعلّك  اأو  خلّيتني،  وبينهم  فبيني  البّط�لين  مج�ل�س  اآلف 

بجرمي  لعلّك  اأو  فب�عدتني،  دع�ئي  ت�سمع  اأن  تُحّب  لم 

ج�زيتني.  منك  حي�ئي  بقلّة  لعلّك  اأو  ك�فيتني،  وجريرتي 

 

الأّن  قبلي،  المذنبين  عن  عفوت  م�  فط�ل  رّب  ي�  عفوت  ف�إن 

رين  واأن� ع�ئذ بف�سلك،  كرمك اأي رّب يجلُّ عن مك�ف�أة المق�سّ

ه�رب منك اإليك، متنّجز م� وعدت من ال�سفح عّمن اأح�سن 

بك ظن�ً«.

6



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة 76



77

تمهيد:
 ، روَي ع���ن �لإمام زين �لعابدين و�ضّي���د �ل�ضاجدين Q �أّنه كان يدعو �هلل عزَّ وجلَّ

قائ���اًل: »رّب اإّن���ك.. اأمرتن���ا اأن ال نردَّ �شائًا ع���ن اأبوابنا، وقد اأتيناك �ش���وؤّااًل وم�شاكين 

وقد اأنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك، فامنن بذلك علينا وال 

  .
(((

ُتخّيبنا«

نتعّل���م من ه���ذ� �لدع���اء �أّن �هلل تعالى قد �أمرن���ا �أن ل نرّد �ضائاًل ع���ن �أبو�بنا و�أن ل 

نط���رده، لم���ا في ذلك من �ألم وك�ضر لخاطر �ل�ضائل، مع �أّنه ق���د يذهب �إلى غيرنا طالبًا 

حاجته فتلّبى ورّبما ل ُتلّبى فُيرّد خائبًا. 

�إذ� كان���ت هذه �لتعاليم �لإلهّية بين �لنا�س، فكيف ه���و حال �لعبد �لمطرود من �أمام 

باب �لرحمة �لإلهية، وحرمانه من �لنعم �لعظام؟!

»�شّيدي لعّلك عن بابك طردتني، وعن خدمتك نّحيتني…«.

و�إذ� كان �أحدن���ا ق���د تنّقل من باب �إلى باب �آخر من بيوت �لنا�س طالبًا حاجته، فاإلى 

من �للجوء �إذ� ُطردنا من �أمام باب �لعطايا �لإلهّية؟! وَمن نرجو؟ وَمن ن�ضاأل؟

:Qألم نقر�أ �لمناجاة �لمنظومة �لمن�ضوبة لأمير �لموؤمنين�

(((

�أ���ض��ف��ع؟! ذ�  وم��ن  �أرج���و  �ّل���ذي  ذ�  فمن  ط���ردت���ن���ي        �أو  لئن خّيبتني  �إل��ه��ي 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج46، �س 04).

))) مفاتيح �لجنان، �ل�ضيخ عّبا�س �لقمي، �س75).

ال����ق����رب م����ن ال��ل��ه
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من أسباب البعد عن الله تعالى:

 ل ُب���ّد �أن ُن���درك جّيدً� �أن هنالك �لعديد من �لأعمال �ّلتي يرتكبها �لإن�ضان فتوؤّدي به 

�إلى �لطرد من رحمة �هلل تعالى، و�لبتعاد عن �هلل �ضبحانه، و�لإق�ضاء عن �ضاحة قد�ضه 

ولطفه، �لأمر �ّلذي تترّتب عليه عو�قب وخيمة في �لدنيا و�لآخرة. منها ما ورد في دعاء 

�أبي حمزة �لثمالّي: 

االستخفاف بحّق الله واإلعراض عنه:  -1

»�شّي���دي.. لعّلك راأيتني م�شتخّفاً بحّقك فاأق�شيتني، اأو لعّلك راأيتني معر�شاً عنك 

فقليتني..«. 

يوؤّك���د �لإم���ام زي���ن �لعابدينQ في ه���ذ� �لمقطع عل���ى عظمة مر�ع���اة �لحقوق 

�لإلهّية، و�لتنبيه على عدم �ل�ضتخفاف بها �أو �لإعر��س عن ذكره �ضبحانه. هذ� بالرغم 

من عجز �لعبد عن �لوفاء بالحقوق �لإلهّية و�ضكر نعمه، قال ر�ضول �هلل P: »اإّن حقوق 

اهلل جّل ثناوؤه اأعظم من اأن يقوم بها العباد، واإّن نعم اهلل اأكثر من اأن يح�شيها العباد، 

.
(((

ولكن اأم�شوا واأ�شبحوا تائبين«

 ويقول �لإمام علّي Q: »لكّنه �شبحانه جعل حّقه على العباد اأن ُيطيعوه، وجعل 

 .
(((

ًا منه« جزاءهم عليه م�شاعفة الثواب تف�شّ

ول���ذ� ل ُب���ّد لالإن�ضان �أن يكون من �لذ�كرين هلل �ضبحان���ه و�لمطيعين له، لما في ذلك 

، قال ر�ضول �هلل P: »قال اهلل تعالى: من �شغله ذكري عن  من �لقرب من �هلل عزَّ وجلَّ

 .
(3(

م�شاألتي اأعطيته اأف�شل ما اأُعطي ال�شائلين«

 وروي �أّن �هلل �أوح���ى �إل���ى د�ود Q: »ي���ا داود، اإّنه لي�ص عبد م���ن عبادي ُيطيعني 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 74، �س 77.

))) م. ن، ج 7)، �س )5).

)3) م. ن، ج 90، �س 3)3.
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 .
(((

فيما اآمره اإال اأعطيته قبل اأن ي�شاألني، واأ�شتجيب له قبل اأن يدعوني«

وها نحن نقر�أ ف���ي مناجاة �لذ�كرين لالإمام زين �لعابدينQ: »اإلهي بك هامت 

القل���وب الواله���ة، وعل���ى معرفت���ك ُجمعت العق���ول المتباينة، فا تطمئ���ّن القلوب اإال 

.
(((

بذكرك..«

الكذب على الله:  -2

»�شّيدي.. لعّلك وجدتني في مقام الكاذبين فرف�شتني«.

حتمًا �إّن م���ن يّت�ضف ب�ضفة �لكذب هو مرفو�س ومطرود من �ضاحة �لرحمة �لإلهّية، 

نَّ اهللَ اَل يَْهِدي َمْن ُهَو   و{اإِ
(3(

���اٌر} نَّ اهللَ اَل يَْه���ِدي َمْن ُهَو َكاِذٌب َكفَّ ق���ال �لعزي���ز �لجّبار: {اإِ

 .
(4(

اٌب} ُم�ْسِرٌف َكذَّ

نَتُُكُم اْلَكِذَب َه�َذا  ُف اأَْل�سِ و�أوقح �لكّذ�بين من يكذب على �هلل تعالى: {َواَل تَُقولُوْا ِلَما تَ�سِ

 ،
(5(

وَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب اَل يُْفِلُحوَن}
ُ
وْا َعَلى اهلِل اْلَكِذَب اإِنَّ الَِّذيَن يَْفتَر

ُ
َحَلٌل َوَه�َذا َحَراٌم لِّتَْفتَ���ر

، {َويَُقولُوَن ُهَو ِمْن ِعنِد 
(6(

ِر ِعْلٍم}
ْ
���لَّ النَّا�َض ِبَغي �سِ

ُ
ِن اْفتََرى َعَلى اهلِل َكِذبًا ِلي و:{َفَمْن اأَْظَلُم ِممَّ

.
(7(

اهلِل َوَما ُهَو ِمْن ِعنِد اهلِل َويَُقولُوَن َعَلى اهلِل اْلَكِذَب َوُهْم يَْعَلُموَن}

 وم���ن ثم���ار �لكذب كما يق���ول �لإمام علّيQ: »ثم���رة الكذب المهان���ة في الدنيا 

د �لوجه كما قال تعالى: {َويَْوَم اْلِقيَاَمِة تََرى الَِّذيَن  . و�إّن �لكذب ُي�ضوِّ
(8(

والعذاب في االآخرة«

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 90، �س 76).

))) م. ن، ج)9، �س )5).

)3) �ضورة �لزمر، �لآية: 3.

)4) �ضورة غافر، �لآية: 8).

)5) �ضورة �لنحل، �لآية: 6)).

)6) �ضورة �لأنعام، �لآية: 44).

)7) �ضورة �آل عمر�ن، �لآية: 78.

)8) عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��ضطي، �س 09).

ال����ق����رب م����ن ال��ل��ه
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، وروي عن ر�ضول 
(((

ِري���َن}
ِّ
�َض ِفي َجَهنََّم َمْثًوى لِّْلُمتََكب

ْ
ٌة اأَلَي �ْس���َودَّ َكَذبُ���وْا َعَلى اهلِل ُوُجوُهُهم مُّ

.
(((

P: »اإّن الكذب ُي�شّود الوجه« �هلل 

ع���م و�لبتالء بالفقر، قال  ه���ذ� بالإ�ضاف���ة �إلى �أّن �لكذب ي���وؤّدي �إلى �لحرمان من �لنِّ

، وعن �لإمام عل���ّي Q: »اعتياد الكذب 
(3(

زق« ر�ض���ول �هللP: »الك���ذب ُينق����ص ال���رِّ

.
(4(

يورث الفقر«

ونح���ن نعي����س �ليوم � لالأ�ضف �ل�ضدي���د � �أكثر �لأزمان �ّلتي ُع���رف فيها �عتياد �لكذب 

و�لغ����سّ و�لنف���اق بين �لنا�س، بل �ختلط فيه �لحّق بالباط���ل، و�أ�ضبح �لعمل بالحّق باطاًل 

ثنا عن هكذ� زمان مظلم بالباطل،  و�لعمل بالباطل حّقًا، وهذ� �أمير �لموؤمنينQ ُيحدِّ

حينم���ا يقول: »اإّنه �شياأتي عليك���م من بعدي زمان لي�ص فيه �ش���يء اأخفى من الحّق وال 

 .
(5(

اأظهر من الباطل، وال اأكثر من الكذب على اهلل ور�شوله«

عدم شكر الله على نعمه:  -3

»�شّيدي.. لعّلك راأيتني غير �شاكر لنعمائك فحرمتني«.

�إّن ِنَع���م �هلل تعالى وجزيل عطائه على �لإن�ضان كثيرة ل ُتح�ضى ول ُتعّد، بل ل تنقطع 

ول تن�ض���ب، حت���ى ع���ن �لكافر و�لناك���ر لوجود �هلل وجمي���ل �ضنعه علي���ه. ينعم �هلل على 

�لموؤمن و�لكافر بنعمة �لنظر و�ل�ضمع وتّنف�س �لهو�ء وغيرها على حدٍّ �ضو�ء.

 ولكن هل �ضاألنا �أنف�ضنا نحن �لموؤمنين باهلل وبعظيم نعمه علينا، �إن كّنا من �ل�ضاكرين 

عم �لجزيلة و�لعظيمة؟ هلل تعالى على هذه �لنِّ

يق���ول �لإم���ام �ل�ضادقQ: »ف���ي كّل نف����َص من اأنفا�ش���ك �شكر الزم ل���ك، بل األف 

))) �ضورة �لزمر، �لآية: 60.

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج3، �س 677).

)3) م. ن، ج3، �س 678).

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 69، �س )6).

)5) م. ن، ح 34، �س 33).
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، وعنهQ: »ما من عبد اإال وهلل عليه حّجة، اإّما في ذنب اقترفه، واإّما في 
(((

واأكثر«

 .
(((

ر عن �شكرها« نعمة ق�شّ

.
(3(

وقالQ: »اأّول ما يجب عليكم هلل �شبحانه، �شكر اأياديه وابتغاء مرا�شيه«

بالتال���ي لكي تدوم ِنَع���م �لمولى عزَّ وجلَّ علينا ل ُبّد �أن نقاب���ل نعمه بال�ضكر و�لحمد، 

ق���ال �لإمام علّيQ: »اأح�شن النا����ص حااًل في النِّعم من ا�شت���دام حا�شرها بال�شكر، 

روا  ، وعنه Q: »اإذا و�شلت اإليكم اأطراف النِّعم فا ُتنفِّ
(4(

وارتج���ع فائته���ا بال�شبر«

.
(5(

اأق�شاها ِبقّلة ال�شكر«

4-  االبتعاد عن مجالس العلماء وحضور مجالس البّطالين:

»�شّي���دي.. لعّل���ك فقدتن���ي م���ن مجال����ص العلم���اء فخذلتن���ي، اأو لعّل���ك راأيتن���ي في 

الغافلين فمن رحمتك اآي�شتني، اأو لعّلك راأيتني اآلف مجال�ص البّطالين فبيني وبينهم 

خّليتني«.

لقد حّث �لإ�ضالم �لعظيم - ب�ضكل عاّم - على ح�ضور �لمجال�س �ّلتي ُيذكر �هلل تعالى 

 :P فيها وعدم �لبتعاد عنها؛ لأّنها ُت�ضّكل رو�ضة من ريا�س �لجّنة كما يقول ر�ضول �هلل

»ارتع���وا ف���ي ريا����ص الجّن���ة، قالوا : يا ر�ش���ول اهلل، وما ريا����ص الجّنة؟ ق���ال: مجال�ص 

 
(6(

الذكر«.

وعن���ه P: »م���ا قعد ع���ّدة من اأه���ل االأر����ص يذك���رون اهلل اإاّل قعد معه���م عّدة من 

.
(7(

المائكة«

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 68، �س )5.

))) �أمالي �لطو�ضي، �س ))).

)3) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 484).

)4) عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��ضطي، �س 4)).

)5) �ضرح نهج �لبالغة، لبن �أبي حديد، ج8)، �س 5)).

)6) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج90، �س 63).

)7) م. ن، ج93، �س 63).

ال����ق����رب م����ن ال��ل��ه
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ولك���ّن �ل�ض���وؤ�ل �لمه���ّم في هذ� �ل�ض���دد: َمن ُنجال����س؟ ومن هوؤلء �ّلذي���ن ُنجال�ضهم 

رون باهلل تعالى وبنبّيه P و�أهل بيته R؟ فُيذكِّ

 :Pقال ر�ضول �هلل

»قالوا - الحوارّيون لعي�شى Q -: يا روح اهلل فَمن ُنجال�ص اإذاً؟

بكم في  رك���م اهلل روؤيت���ه، ويزي���د ف���ي علمك���م منطق���ه، وُيرغِّ  ق���الQ: م���ن ُيذكِّ

 .
(((

االآخرة عمله«

وفي و�ضية لقمانQ لبنه: »يا ُبنّي! جال�ص العلماء وزاحمهم بركبتيك، فاإّن اهلل 

 .
(((

عزَّ وجلَّ ُيحيي القلوب بنور الحكمة كما ُيحيي االأر�ص بوابل ال�شماء«

وع���ن �لإم���ام عل���ّيQ: »جال����ص العلم���اء ي���زدد علم���ك، ويح�ش���ن اأدب���ك، وتزُك 

.
(3(

نف�شك«

ن�ضتنتج من و�ضايا �أهل �لبيتQ لنا، �أّن �أهّم مجال�س �لذكر و�أعظمها هي مجال�س 

. ولكن �أّي 
(4(

�لعلم���اء �ّلذين قال عنهم ر�ضول �هلل P: »النظر اإل���ى وجه العالم عبادة«

عبادة هي تلك؟!

ُيجيبنا �لإمام �ل�ضادقQ قائاًل، لّما �ُضِئل عن قول �لنبّي P: »النظر في وجوه 

العلماء عبادة -: هو العالم اّلذي اإذا نظرت اإليه ذّكرك االآخرة، ومن كان خاف ذلك 

.
(5(

فالنظر اإليه فتنة«

))) تحف �لعقول، للحر�ني، �س 44.

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج)، �س 04).

)3) عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��ضطي، �س 3)).

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج)، �س 95).

)5) تنبيه �لخو�طر، ج)، �س 84.
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في �لمقابل نهى �لإ�ضالم ب�ضّدة عن ح�ضور مجال�س �لبّطالين و�أهل �ل�ضوء، قال تعالى: 

 ِبَها َويُ�ْستَْهَزاأُ ِبَها َفَل تَْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّى 
ُ
ْن اإَِذا �َسِمْعتُْم اآيَاِت اهلِل يَُكَفر

ُكْم ِفي اْلِكتَاِب اأَ
ْ
َل َعَلي {َوَقْد نَزَّ

.
(((

ِرِه}
ْ
وْا ِفي َحِديٍث َغي يَُخو�سُ

وقال �لإمام �ل�ضادقQ: »ال ينبغي للموؤمن اأن يجل�ص مجل�شاً ُيع�شى اهلل فيه، 

، وقال �لإمام علّي Q: »من كان يوؤمن باهلل واليوم االآخر 
(((

وال يقدر على تغييره«

 .
(3(

فا يقوم مكان ريبة«

. وعنه 
(4(

 وعنهQ: »مجال�شة اأهل الهوى من�شاة لاإيمان، ومح�شرة لل�شيطان«

 .
(5(

Q: »ال ياأمن مجال�شو االأ�شرار غوائل الباء«

وع���ن �لإم���ام علّيQ: »اإّي���اك وم�شاحبة اأهل الف�ش���وق، فاإّن الرا�ش���ي بفعل قوم 

 .
(6(

كالداخل معهم«

وُنالح���ظ �أّن �لإمام زين �لعابدينQ في دعاء �أبي حمزة �لثمالّي قد ذكر م�ضاألة 

)�لغفل���ة عن ذكر �هلل(، وه���ي من �لم�ضائل �لخط���رة �ّلتي قد ُيبتلى به���ا �لإن�ضان و�ّلتي 

ُتفقده �لرحمة �لإلهية، ففي حديث �لمعر�ج: »يا اأحمد! اإجعل هّمك هّماً واحداً، فاأجعل 

ل�شان���ك ل�شان���اً واح���داً، واجعل بدنك حّياً ال تغفل اأبداً، م���ن غفل عّني ال اأبالي باأّي واد 

 .
(7(

هلك«

))) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 40).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 375.

)3) م. ن، ج)، �س 378.

)4) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 403.

)5) م. ن، ج)، �س 404.

)6) م. ن، ج)، �س 586).

)7) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 74، �س 9).
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ويق���ول �لإمام عل���ّيQ: »فيا لها ح�شرة عل���ى كّل ذي غفلة اأن يك���ون عمره عليه 

.
(((

حّجة، واأن توؤّديه اأّيامه اإلى ال�شقوة!«

بالتال���ي يجب علينا �أن ل نعي�س طول �لأمل و�لغت���ر�ر بالحياة، فاهلل تعالى ُيمِهل ول 

.
(((

ُيهِمل، عنه Q: »اإّياك والغفلة واالغترار بالُمهلة، فاإّن الغفلة ُتف�شد االأعمال«

و�لمطلوب مّنا �أن نعي�س حالة �ليقظة على �لدو�م، ومحا�ضبة �لنف�س ومر�قبتها، فعن 

.
(3(

علّي Q قال: »من حا�شب نف�شه ربح، ومن غفل عنها خ�شر«

ارتكاب الذنوب واآلثام:  -5

»�شّيدي.. لعّلك بجرمي وجريرتي كافيتني«.

وؤ �لعبد على  �إّن م���ن �أبرز �أ�ضباب �لُبعد عن �هلل تعالى �رت���كاب �لذنوب و�لآثام، وتجرُّ

. هذ� في ح�ضرة �لمولى عزَّ وجلَّ

ولذ� ل ُبّد �أن نعرف دور �لذنوب و�أثرها �لخطير في ف�ضاد �لقلب و�لفطرة �ل�ضليمة �ّلتي 

.
(4(

وَن}
ُ
ب ا َكانُوا يَْك�سِ فطر �هلل تعالى عباده عليها، قال تعالى: {َكلَّ بَْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ

 وورد ع���ن �لإم���ام �لباقرQ قوله: »ما م���ن �شيء اأف�ش���د للقلب م���ن خطيئة، اإّن 

.
(5(

القلب ليواقع الخطيئة فما تزال به حّتى تغلب عليه في�شير اأعاه اأ�شفله«

ف���ال بّد �أن نعمل جاهدين للحفاظ على �ضفحة قلوبنا لكي تبقى بي�ضاء، و�أن ل نترك 

لبق���ع �لذنوب �ل�ض���ود�ء �أن تغلب عليه���ا، و�إذ� �بُتلينا بذلك علين���ا �أن نغ�ضلها بماء �لتوبة 

�لن�ض���وح �ل�ضادق���ة، فقد ق���ال �لإمام �لباق���رQ: »ما من عب���د اإال وف���ي قلبه نكتة 

بي�ش���اء، ف���اإذا اأذن���ب ذنباً خرج في النكت���ة نكتة �شوداء، فاإن تاب ذهب ذل���ك ال�شواد، واإن 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )4، �س 07).

))) ميز�ن �لحكمة، للري�ضهري، ج3، �س 87)).

)3) نهج �لبالغة، ج4، �س 47.

)4) �ضورة �لمطففين، �لآية: 4).

)5) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 69).
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تمادى في الذنوب زاد ذلك ال�شواد حتى ُيغّطي البيا�ص، فاإذا غّطى البيا�ص لم يرجع 

.
(((

: {َكلَّ بَْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم ..}« �شاحبه اإلى خير اأبداً، وهو قول اهلل عزَّ وجلَّ

ل  �إ�ضافة �إلى ذلك  فاإّن �رتكاب �لذنوب و�لآثام يوؤّدي �إلى عدم ��ضتجابة �لدعاء، وُي�ضكِّ

مانعًا بيننا وبين �هلل تعالى، فعن �لإمام علّيQ �أّنه قال: »ال ت�شتبطئ اإجابة دعائك 

.
(((

وقد �شددت طريقه بالذنوب«

 وع���ن �لإمام �لباقرQ: »اإّن العب���د ي�شاأل اهلل الحاجة فيكون من �شاأنه ق�شاوؤها 

اإلى اأجل قريب اأو اإلى وقت بطيء، فُيذنب العبد ذنباً فيقول اهلل تبارك وتعالى للملك: 

.
(3(

ال تق�ص حاجته واحرمه اإّياها، فاإّنه تعّر�ص ل�شخطي وا�شتوجب الحرمان مّني«

فلنح���ذر �إذً� من غ�ضب �هلل �ضبحانه، و�أن ل نتم���ادى في �رتكاب �لمعا�ضي، فقد ورد 

ف���ي �لزبور: »يقول اهلل تعالى: يا اب���ن اآدم، ت�شاألني فاأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثّم ُتلّح 

عل���ّي بالم�شاأل���ة فاأُعطيك م���ا �شاألت فت�شتعين به عل���ى مع�شيتي، فاأِه���ّم ِبَهْتك �ِشْتِرك، 

فتدعون���ي فاأ�شت���ر علي���ك، فكم من جميل اأ�شنع معك، وكم قبي���ح ت�شنع معي؟ يو�شك 

.
(4(

اأن اأغ�شب عليك غ�شبة ال اأر�شى بعدها اأبداً«

ولك���ي نبد�أ بد�ي���ة �ضحيحة علينا ت���رك �لذن���وب �أوًل، لُتفتح لنا بذلك �أب���و�ب �لتوبة 

 .
(5(

و�لرحمة، قال �لإمام علّيQ: »ترك الذنب اأهون من طلب التوبة«

الدعاء والمناجاة:

»�شّيدي.. لعّلك لم ُتِحّب اأن ت�شمع دعائي فباعدتني«.

لق���د �أمرنا �لمولى عزَّ وج���لَّ �أن ُنناجيه وندعوه: »ادعوني ا�شتجب لكم«، لما في ذلك 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 73، �س 7)3.

))) حلية �لأولياء، لأبي نعيم، ج 0)، �س 54.

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س )7).

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 74، �س 43.

)5) نهج �لبالغة، ج4، �س )4.
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م���ن ل���ّذة �لمناجاة وع�ض���ق �لعا�ضقين، ب���ل وحّب �هلل �ل���روؤوف �لحميد ل�ضم���اع �أ�ضو�تنا 

ومناجاتنا في �لليل و�لنهار.

في �لمقابل ُيبغ�س �هلل �لجّبار �لقوّي �ضماع �أ�ضو�ت �لمنافقين و�لكافرين، فعن �لإمام 

�ل�ضادقQ: »قال اهلل تعالى: وعّزتي وجالي وعظمتي وبهائي، اإّني الأحمي وليّي 

اأن اأعطي���ه ف���ي دار الدني���ا �شيئ���اً ُي�شغله عن ذكري حّت���ى يدعوني فاأ�شم���ع �شوته، واإّني 

.
(((

الأُعطي الكافر ُمنيته حّتى ال يدعوني فاأ�شمع �شوته ُبغ�شاً له«

ولهذ� لنكن من �ّلذين ُيحّب �هلل تعالى �ضماع �ضوتهم ومناجاتهم، ل من �ّلذين ُيبغ�س 

�أ�ضو�تهم، قال �لإمام �ل�ضادقQ: »اإّن العبد ليدعو فيقول اهلل عزَّ وجلَّ للملكين: 

ق���د ا�شتجب���ت له ولكن احب�شوه بحاجته، فاإّني اأُحّب اأن اأ�شمع �شوته، واإّن العبد ليدعو 

.
(((

فيقول اهلل تبارك وتعالى: عّجلوا له حاجته فاإّني اأُبِغ�ص �شوته«

االستحياء من الله تعالى:

�إّن م���ن �أبرز عالم���ات �لموؤمن �ل�ضتحياء من �هلل تعالى في �ل�ضّر و�لعلن، فعن ر�ضول 

�هللP ق���ال: »ا�شتح���ي م���ن اهلل ا�شتحي���اءك م���ن �شالحي جيران���ك، فاإّن فيه���ا زيادة 

، وقال �لإمام �لكاظمQ: »ا�شتحيوا من اهلل في �شرائركم كما ت�شتحيون 
(3(

اليقين«

.
(4(

من النا�ص في عانيتكم«

ب���ل �أف�ض���ل �لحياء هو م���ن �هلل تعالى كما يقول �لإم���ام علّيQ: »اأف�ش���ل الحياء 

.
(5(

ا�شتحياوؤك من اهلل«

فاهلل تعالى قريب مّنا في كّل زمان ومكان، فال نعتقد باأننا في �لخفاء وفي ماأمن من 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج90، �س )37.

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 489.

)3) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 75، �س 00).

)4) تحف �لعقول، للحر�ني، �س 394.

)5) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 9)7.
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مر�قب���ة �هلل �ضبحانه وقدرته علينا، قال �لإم���ام زين �لعابدين Q: »خف اهلل تعالى 

.
(((

لقدرته عليك، وا�شتحي منه لقربه منك«

ول���ذ� ل يخلو �ل�ضتحياء م���ن �هلل تبارك من �أثر، قالQ: »الحياء من اهلل يمحو 

.
(((

كثيراً من الخطايا«

وم���ن هنا كان ل ب���ّد �أن نعطي �لحياء م���ن �هلل جلَّ جالله حّقه، وهذ� م���ا �أو�ضانا به 

ر�ض���ول �هللP حينما قال: »ا�شتحي���وا من اهلل حّق الحياء، فقيل: ي���ا ر�شول اهلل ومن 

ي�شتحيي من اهلل حّق الحياء؟ 

فقالP : من ا�شتحيى من اهلل حق الحياء:

فليكتب اأجله بين عينيه، 

وليزهد في الدنيا وزينتها،

.
(3(

ويحفظ الراأ�ص وما حوى، والبطن وما وعى، وال ين�َص المقابر والِبلى«

كيف ننال العفو اإللهي؟

»�شّيدي.. فاإن عفوت يا رّب فطال ما عفوت عن المذنبين قبلي، الأّن كرمك اأي رّب 

ز ما وعدت  رين  واأنا عائ���ذ بف�شلك، هارب منك اإليك، متنجِّ يج���لُّ ع���ن مكافاأة المق�شِّ

من ال�شفح عّمن اأح�شن بك ظناً«.

، يخطو بنا خطوة نحو  �إّن �عتر�فن���ا بذنوبنا و�لإقر�ر بها في ح�ض���رة �لباري عزَّ وجلَّ

ني���ل عفو �هلل تعال���ى و�لفوز بر�ضو�نه، فعن �لباقرQ: »واهلل ما ينجو من الذنب اإاّل 

.
(4(

من اأقّر به«

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 75، �س )4).

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 9)7.

)3) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 6، �س )3).

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 6)4.
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وكان م���ن دع���اء �لإم���ام �أمير �لموؤمني���ن Q �لمروّي ع���ن كميل بن زي���اد: »وقد 

اأتيت���ك يا اإلهي بعد تق�شيري واإ�شرافي عل���ى نف�شي، ُمعتِذراً نادماً، ُمنك�ِشراً ُم�شتقيًا، 

.
(((

ُم�شتغِفراً ُمنيباً، ُمقّراً ُمذِعناً ُمعتِرفاً..«

هذ� ول ب���ّد �أن يقترن �لإقر�ر و�لعتر�ف بالذنوب ب�ضروط �أخرى �أي�ضًا، كالندم على 

 .
(((

ما م�ضى، فعن �لإمام �لباقرQ قال: »كفى بالندم توبة«

و�لإم���ام زين �لعابدي���نQ �أعطانا نموذجًا ف���ي مناجاة �لتائبين: »اإله���ي اإن كان 

.
(3(

الندم على الذنب توبة فاإّني وعّزتك من النادمين..«

كما �إّنه يجب علينا �أن ل نكتفي بذلك، بل يجب �أن نجبر �لأعمال �ل�ضّيئة �لتي �رُتكبت 

فيم���ا م�ضى بالأعمال �ل�ضالحة م�ضتقب���اًل. و�هلل �لغفور �لرحيم قد �أبقى �أبو�ب �لمغفرة 

: {َوُهَو الَِّذي يَْقبَُل التَّْوبََة  و�لرحم���ة مفتوحة �أمام �لمذنبين �لعا�ضين، وهو �لقائل عزَّ وجلَّ

، و�لقائل: {َفَمن تَ���اَب ِمن بَْعِد ُظْلِمِه 
(4(

���يِّئَاِت َويَْعَلُم َم���ا تَْفَعُلوَن} َع���ْن ِعبَاِدِه َويَْعُفو َعِن ال�سَّ

.
(5(

ِحيٌم} ِه اإِنَّ اهللَ َغُفوٌر رَّ ْ
َلَح َفاإِنَّ اهللَ يَتُوُب َعَلي �سْ

َواأَ

.
(6(

وعن �لإمام علّيQ: »من تنّزه عن ُحرمات اهلل �شارع اإليه عفو اهلل«

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

ل في نفو�شهم،  ر من قلوبهم، واإ�شكاناً للتذلُّ ويبتليه���م ب�شروب المكاره، اإخراجاً للتكبُّ

 .
(7(

وليجعل ذلك اأبواباً فّتحاً اإلى ف�شله، واأ�شباباً ذّلًا لعفوه«

فاإّن من �أ�ضماء �هلل �لح�ضنى)�لعفّو( وهو �لقائل في محكم كتابه �لعزيز: {اإِنَّ اهللَ َكاَن 

))) مفاتيح �لجنان، �ل�ضيخ عّبا�س �لقمي، �س )5).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 6)4.

)3) مفاتيح �لجنان، �ل�ضيخ عّبا�س �لقمي، �س 54).

)4) �ضورة �ل�ضورى، �لآية: 5).

)5) �ضورة�لمائدة، �لآية: 39.

)6) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 75، �س 90.

)7) م. ن، ج6، �س 5)).
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. وهذ� �أمير �لموؤمني���نQ يدعو بذلك: »الّلهّم احملني على عفوك 
(((

ا َغُفوًرا} َعُفوًّ

.
(((

وال تحملني على عدلك«

 وفي مناجاتهQ: »اإلهي اأُفكِّر في عفوك فتهون علّي خطيئتي، ثّم اأذكر العظيم 

 .
(3(

من اأخذك فتعظم علّي بلّيتي«

قال ال�شاعر:

ف������اإّن������ي ُت�����ع�����ّذب�����ن�����ي  ل  ب�����اّل�����ذي ق����د ك������ان م��ّن��ي�إل�������ه�������ي  ُم�����ِق�����رٌّ     

رج�����ائ�����ي �إل  ح����ي����ل����ة  ل�������ي  ظّنيف�����م�����ا  وح�����ض��ن  ع���ف���وت  �إن  وع���ف���وك   

الهروب من الله والى الله:

َلْيَك..«..  ِلَك، َهاِرٌب ِمْنَك اإِ »َواأََنا)َيا �َشيِِّدي( َعاِئٌذ ِبَف�شْ

، بل �له���روب من غ�ضبه  �إّن �له���روب م���ن �هلل تعالى لي����س هروبًا من ذ�ته ع���زَّ وجلَّ

وعذ�ب���ه خوفًا منه، ذلك �لعذ�ب �ّلذي يترّت���ب على فعل �لعبد نف�ضه.. ولهذ� فاإّن �لقر�آن 

ك لتهذيب �لنف�س، كما في قوله  �لكريم يجعل �لخوف من مقام �لرّب، هو �ل�ضبب �لمحرِّ

ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْف�َض َعِن اْلَهَوى}.. فمقام �لرّب، هو ذلك �لمكان  مَّ
تعالى: {َواأَ

�ّل���ذي ُيخاف منه هيب���ًة ووجاًل.. و�لإن�ض���ان �إذ� كان �ضادقًا في �لخ���وف من غ�ضب �هلل 

تعالى، فال ُبّد �أن يتحّرك، ول ُبّد �أن يرحل ويم�ضي وي�ضير، ولكن �إلى من يلتجئ؟.. وبمن 

يلوذ؟.. ل �ضّك �أّن �لجو�ب: �إّن �لعبد ل ملجاأ له من �هلل تعالى �إل �إليه، فهو �لقائل تعالى: 

وا اإِلَى اهلِل}.. فهو ُيفّر منه، �إليه.. ُيفّر منه بو�ضف �لمنتقمّية و�لغ�ضب؛ وُيهرب �إليه  ُّ
{َفِفر

بو�ضف �لرحمانية و�لرحيمية.. فاإذً�، �لإن�ضان �ّلذي يعي�س هذه �لحقيقة من �لخوف، هو 

في حركة م�ضتمّرة دون �نقطاع من �هلل و�إلى �هلل تعالى.

))) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 43.

))) نهج �لبالغة، ج)، �س ))).

)3) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )4، �س )).

ال����ق����رب م����ن ال��ل��ه
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المفاهيم الأ�سا�س

 

�إّن �لق���رب من �هلل تعالى و�لو�ضول �إلى ر�ضو�ن���ه هو �لهدف �لأ�ضمى  ( .

من خلق �لإن�ضان.

هناك �لعديد من �لأمور �ّلتي يرتكبها �لإن�ضان توؤّدي به �إلى �لبعد عن  ( .

عم، و�رتكاب  �هلل تعالى، مثاًل: �لكذب على �هلل تعالى، وعدم �ضكر �لنِّ

�لذنوب و�لمعا�ضي وغيرها.

الهروب من  ل ُب���ّد للموؤمن �أن ي�ض���ع ن�ضب عينيه �لمعادل���ة �لتالية: ». 3

مع�شي���ة اهلل وعذاب���ه، وف���ي الوق���ت ذات���ه اله���روب اإل���ى طاع���ة اهلل 

ورحمته«.
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للمطالعة:

لذيذ	المن�ج�ة

النبّي مو�شىQ مع الطائر الذي يذكر اهلل:

ريد �أن �أرى خال�س خلقك �ّلذي ل ُي�ضغل 
ُ

في �لرو�ية �أّن مو�ضىQ قال يومًا: يا رّب �أ

بغي���رك، فقال تعالى له: �أخرج �إلى �ضاحل �لبحر �لفالنّي، فخرج مو�ضى �إلى �لبحر فر�أى 

طيرً� على غ�ضن �ضجرة مائل �إلى �لبحر م�ضغوًل بذكر �لرّب، ف�ضاأله مو�ضى عن حاله.

فقال �لطير: منذ خلقني �هلل كنت هنا م�ضغوًل بذكره، �أذكره كّل يوم كيت وكيت ذكرً� 

ين�ضعب من كّل ذكر �ألف ذكر، وقّوتي هنا من لّذة ذكره تعالى.

فقال له مو�ضى: �فتمّنيت من �لدنيا �ضيئًا قّط.

قال: ل يا مو�ضى ولكن في قلبي منية و�حدة.

قال مو�ضى: ما هي؟

قال �لطير: �أن �أ�ضرب من ماء هذ� �لبحر قطرة. 

فتعّج���ب مو�ضى من قوله، وقال: �أّيها �لطير لي�س بي���ن منقارك وبين �لماء م�ضافة ِلَم 

لم ت�ضربه على �لماء؟

ق���ال �لطير: �أخاف �أن تمنعني لّذته لذة ذكر رّب���ي، و�أن ُي�ضغلني عن ذكره تعالى هذه 

�للحظة.

.
(((

ف�ضرب مو�ضى يده على ر�أ�ضه تعّجبًا

))) ر�جع لآلئ �لأخبار.

ال����ق����رب م����ن ال��ل��ه
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رجاء الخائفين

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

يَبَك ِمن   »اإِلهي لَو َقَرنَْتني ِب�الأ�سف�ِد، َوَمنَعَتني �سَ

الِعب�ِد،  ُعُيوَن  َف�س�ِيحي  َعلى  َوَدلَلَت  االأ�سه�ِد  بَيِن 

م�  االأب��راِر،  َوبَيَن  بَيني  َوُحلَت  النّ�ر،  اإِلَى  بي  َواأََم��رَت 

َرفُت تَ�أميلي ِللَعفِو َعنَك،  َقَطعُت َرج�ئي ِمنَك َوم� �سَ

َوال َخَرَج ُحبَُّك ِمن َقلبي«.

7
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تمهيد:
روي ع���ن �لح���ارث بن �لمغيرة، �أو �أبيه، عن �أبي عب���د �هلل �ل�ضادق Q قال: قلت 

له: ما كان في و�ضية لقمان؟ قالQ: »كان فيها االأعاجيب وكان اأعجب ما كان فيها 

اأن قال البنه: خف اهلل عزَّ وجلَّ خيفة لو جئته ببّر الثقلين لعّذبك، وارج اهلل رجاء لو 

جئته بذنوب الثقلين لرحمك«. 

ثم قال �أبو عبد �هلل Q: »كان اأبي يقول: اإّنه لي�ص من عبد موؤمن اإاّل وفي قلبه 

ن���وران: ن���ور خيفة ون���ور رجاء، لو ُوزن هذا لم يزد على هذا ول���و ُوزن هذا لم يزد على 

.
(((

هذا«

يقول �لإمام �لخمينّي }: �إّن هذ� �لحديث �ل�ضريف يدّل على: »اأن كّاً من الخوف 

والرج���اء يج���ب اأن ي�ش���ل اإلى مرتبة الكمال، وال يجوز الياأ�ص م���ن رحمة اهلل اأبداً، وال 

.
(((

االأمان من مكره مطلقاً«

 مفهوم الرجاء والخوف:

�لرج���اء: هو �لنتظار و�لأمل بالم�ضتقب���ل؛ �أي �إذ� كان �لمنتَظر محبوبًا فاإّنه يتعّلق به 

�لقل���ب وي�ضعر باللّذة و�لرتي���اح فُي�ضّمى هذ� بالرجاء. ولذ� فاإّن �أ�ضباب �لرجاء توؤول �إلى 

لط���ف �هلل وجوده و�ضعة رحمته وعفوه وغفر�نه ووفور �إح�ضانه، وما على �لإن�ضان �لموؤمن 

�إّل �لقي���ام بالعم���ل �ل�ضالح و�ل�ضعي نحو مر�ضاة �هلل تب���ارك وتعالى و�لتدّرج في �لكمال 

�لروحّي حيث �لفوز بنعيم �لجّنة و�لر�ضو�ن.

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 67.

))) �لأربعون حديثًا، �لإمام �لخمينّي } ح4)، �س69).

رجـــــاء الخائفين
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 الخ���وف: هو �لخ�ضية و�لألم و�ل�ضط���ر�ب؛ �أي �إذ� كان �لمنتَظر مكروهًا ح�ضل منه 

�أل���م ف���ي �لقلب �ُضّمي خوفًا و�إ�ضفاق���ًا ووجاًل ورهبًة. ولذ� فاإّن �أ�ضب���اب �لخوف ترجع �إلى 

نق����س �لعبد وتق�ضيره و�ضوء �أعماله وق�ضوره ع���ن �لو�ضول �إلى مر�تب �لقرب و�لو�ضال 

و�نهماكه فيما يوجب �لخ�ضر�ن و�لوبال، ف�ضاًل عن �لنظر �إلى �ضّدة باأ�س �هلل وبط�ضه وما 

�أوعد �لعا�ضين من عباده فهو �أي�ضًا موجب للخوف.

المؤمن وحقيقة الرجاء :

هون قلب �لن�ضان �لموؤمن   يقول اأرباب القلوب: »اإّن الدنيا مزرعة االآخرة«. لذ� ي�ضبِّ

بالأر����س، و�لإيم���ان بالبذر فيه���ا، و�لطاعات جاري���ة مجرى تقليب �لأر����س وتطهيرها، 

ومج���رى حفر �لأنه���ار و�ضياقة �لماء �إليها. �أّما قلب �لإن�ض���ان غير �لموؤمن �لم�ضتغِرق في 

�لدنيا، فهو كالأر�س �ل�ضبخة )�ل�ضلبة و�لياب�ضة( �ّلتي ل ينمو فيها �لبذر.

بالتال���ي فاإّن يوم �لقيامة هو ي���وم �لح�ضاد، ول يح�ضد �أحٌد �إّل ما زرع في �لدنيا، ول 

ينم���و زرع �إّل من بذر �لإيم���ان، ول ينفع �إيمان مع ُخبث �لقلب و�ضوء �أخالقه، كما ل ينمو 

بذر في �أر�س �ضبخة.

ولهذ� ينبغي �أن ُيقا�س رجاء �لعبد للمغفرة برجاء �ضاحب �لزرع، فكّل من طلب �أر�ضًا 

�س، ثم �أمّده بما يحتاج �إليه وهو �ضياق �لماء  طّيبة و�ألقى فيها بذرً� جّيدً� غير عفن ول م�ضوِّ

�إلي���ه ف���ي �أوقاته ثم نّقى �لأر�س من �ل�ضوك و�لح�ضي�س، وم���ا يمنع نبات �لبذر �أو ُيف�ضده، 

ثم جل�س منتِظرً� من ف�ضل �هلل رفع �ل�ضو�عق و�لآيات �لمف�ضدة �إلى �أن ُيثمر �لزرع ويبلغ 

َي �نتظاره رجاء. و�أّما �إن ب���ّث �لبذر في �أر�س �ضلبة �ضبخة مرتفعة ل ين�ضّب  غايت���ه، �ُضمِّ

�لم���اء �إليها، ولم ُي�ضغل بتعّهد �لبذر �أ�ضاًل ث���م �نتظر ح�ضاد �لزرع ُي�ضّمى �نتظاره َحَمقًا 

وغ���رورً�، ل رج���اء. و�إن بّث �لبذر في �أر�س طّيبة ولكن ل م���اء لها، وينتظر مياه �لأمطار 

.
(((

حيث ل تغلب �لأمطار ول يمتنع، �ُضّمي �نتظاره تمّنيًا ل رجاء

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج67، �س)35 � 355.
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�إذً� ن�ضتنتج �أن �لعبد �لموؤمن هو من بذر في قلبه بذور �لإيمان، و�ضقاها بماء �لطاعة 

�لخال�ض���ة، وطّهر �لقلب من �لمف�ضد�ت و�لمو�نع مثل �لعجب و�لرياء و�أمثالهما �ّلتي ُتعّد 

بمثاب���ة �لأع�ضاب �ل�ضاّرة �لعائقة لنمّو �ل���زرع، ثّم �نتظر ف�ضل �هلل ورجاءه �أن يثّبته على 

�لحّق حّتى �آخر نف�س في حياته، و�أن يجعل عاقبته ح�ضن �لخاتمة �لمف�ضية �إلى �لمغفرة، 

بذل���ك يكون �نتظاره رج���اء حقيقّيًا محمودً� وم�ضتح�ضن���ًا، يقول تعال���ى: {اإِنَّ الَِّذيَن اآَمنُوْا 

. عن 
(((

ِحيٌم } ُجوَن َرْحَمَت اهلِل َواهللُ َغُفوٌر رَّ
ْ
وْا َوَجاَهُدوْا ِفي �َسِبيِل اهلِل اأُْولَ�ِئَك يَر

ُ
َوالَِّذيَن َهاَجر

�لح�ضن بن �أبي �ضارة قال: �ضمعت �أبا عبد �هلل �ل�ضادق Q يقول: »ال يكون الموؤمن 

موؤمن���اً حّت���ى يك���ون خائفاً راجياً، وال يك���ون خائفاً راجياً حّتى يك���ون عامًا لما يخاف 

.
(((

ويرجو«

�أو  �لطاعات،  ماء  من  ب�ضقيه  وتعّهده  �لإيمان  بذر  عن  �نقطع  �ّلذي  �لعبد  بينما   

يكرهه  وفيما  �لدنيا،  لّذ�ت  طلب  في  و�نهمك  �لأخالق  برذ�ئل  م�ضحونًا  �لقلب  ترك 

حمق  �لمغفرة  ف��رج��اوؤه  و�ل��رج��وع،  �لتوبة  على  يعزم  ول  عليه،  نف�ضه  ي��ذّم  ول  �هلل، 

ثّم  تنقية  ول  ب�ضقي  يتعّهده  ل  �أن  على  وعزم  �ضبخة  �أر�س  في  �لبذر  بّث  من  كرجاء 

َوِرثُوْا  َخْلٌف  بَْعِدِهْم  ِمن  {َفَخَلَف  تعالى:  قال  وغرور،  حمق  فانتظاره  �لمغفرة  �نتظر 

. وفي �لكافي با�ضناده عن 
(3(

لَنَا...}  
ُ
ْغَفر

ُ
�َسي َويَُقولُوَن  االأْدنَى  َهَذا  يَاأُْخُذوَن َعَر�َض  اْلِكتَاَب 

يعملون  له: قوم  »قلت  قال:   Q �أبي عبد �هلل  نجر�ن، عّمن ذكره، عن  �أبي  �بن 

هوؤالء  فقال:  الموت،  ياأتيهم  حّتى  كذلك  يزالون  فا  نرجو،  ويقولون  بالمعا�شي 

قوم يترّجحون )الترّجح: الميل، يعنى مالت بهم عن اال�شتقامة اأمانيهم الكاذبة( 

�شيء  من  خاف  ومن  طلبه  �شيئاً  رجا  من  اإّن  براجين،  لي�شوا  كذبوا،  االأماني،  في 

.
(4(

هرب منه«

))) �ضورة �لبقرة، �لآية: 8)).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س)7.

)3) �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 69).

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س 68، ح5.

رجـــــاء الخائفين
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تعادل الخوف والرجاء عند المؤمنين:

�إّن �لخ���وف لي����س �ض���ّد �لرجاء، بل هو رفيق ل���ه وباعث �آخر بطري���ق �لرهبة، كما �أّن 

�لرج���اء باعث بطري���ق �لرغبة. فال بّد �أن يكون �لعبد د�ئمًا بين �لخوف و�لرجاء في د�ر 

�لدنيا، ل يغلب �أحدهما على �لآخر، بل يكونان مت�ضاويين ل �إفر�ط �أو تفريط فيهما، قال 

 وق���ال �لإمام �ل�ضادق
(((

�لإم���ام علّيQ: »خير االأعم���ال اعتدال الرجاء والخوف«

Q: »كان اأب���ي Q يق���ول: لي�ص م���ن عبد موؤمن اإاّل وفي قلبه نوران: نور خيفة 

.
(((

ونور رجاء. ولو ُوزن هذا لم يزد على هذا ولو وزن هذا لم يزد على هذا«

ِ َفَل   �إذ ل���و رجح �لرجاء لزم �لأم���ن وهو في غير مو�ضعه، قال تعالى: {اأََفاأَِمنُوْا َمْكَر اهللهّ

. ولو رجح �لخوف لزم �لياأ�س �لموجب للهالك، قال 
(3(

وَن}
ُ
ر ِ اإِالَّ اْلَقْوُم اْلَخا�سِ يَاأَْمُن َمْكَر اهللهّ

.
(4(

وَن}
ُ
ِ اإِالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفر ْوِح اهللهّ اأَ�ُض ِمن رَّ

ْ
ِ اإِنَُّه اَل يَي ْوِح اهللهّ اأَ�ُسوْا ِمن رَّ

ْ
�ضبحانه: {... َواَل تَي

���ق �لإمام �لخمينّي} على هذه �لم�ضاأل���ة، قائاًل: »... يرى االإن�شان نف�شه في   ُيعلِّ

منته���ى النق�ص والتق�شير، وي���رى الحّق في منتهى العظمة والجال، و�شعة الرحمة 

والعط���اء، ويعي����ص العب���د بي���ن هاتين النظرتين دائم���اً في حال متوازي���ة بين الخوف 

والرج���اء. وحي���ث اإّن االأ�شم���اء الجالّية والجمالّي���ة تتجّلى في قل���ب ال�شالك ب�شورة 

.
(5(

متعادلة ال يترّجح كلٌّ من الخوف والرجاء على االآخر«

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 6)8، ح 4.

))) و�ضائل �ل�ضيعة، ج5)، �س6))، ح).

)3) �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 99.

)4) �ضورة يو�ضف، �لآية: 87.

)5) �لأربعون حديثًا، ح4)، �س78).
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خطر اليأس من رحمة الله الواسعة وآثاره: 

�إّن حقيق���ة �لرج���اء � كما �ضبق و�أ�ضرنا �إليه - لي�س فق���ط  زرع �لإيمان باهلل في �لقلب 

و�ضقيه بالطاعة و�لعبادة، بل ل بدَّ من �ل�ضتمر�ر في مر�قبة هذ� �لإيمان �لقلبّي و�لتعّهد 

بع���دم �رتكاب �لمعا�ضي و�لذن���وب، و�أن ل ي�ضمح بدخول �لياأ�س �إلى ح���رم قلبه �أبدً�؛ لأّن 

�لياأ�س هو حالة م�ضاّدة للرجاء ويمنع من �لتعّهد و�ل�ضتمر�ر في تعّلق �لأمل باهلل تعالى.

.
(((

 َفيَوؤُو�ٌض َقنُوٌط}
ُّ
ر ُه ال�سَّ �سَّ ِر َواإِن مَّ

ْ
ن�َساُن ِمن ُدَعاء اْلَخي قال تعالى: {اَل يَ�ْساأَُم ااْلإِ

وق���ال �لر�ض���ول �لأك���رم P: »الفاجر الراج���ي لرحم���ة اهلل تعالى اأق���رب منها من 

.
(((

العابد المقنط«

ولذ� فاإّن توّرط �لإن�ضان في �لذنوب و�لمعا�ضي يوؤّدي به �إلى �لبتالء بالقنوط و�لياأ�س، 

وهم���ا من �لآثار �لمدّم���رة لحياة �لإن�ضان حيث يعي�س حالة من �لحباط و�ل�ضياع �لد�ئم 

في �لدنيا و�لآخرة، فعن ر�ضول �هللP قال: »يبعث اهلل المقنطين يوم القيامة مغّلبة 

وجوهه���م يعن���ي غلب���ة ال�شواد على البيا����ص فُيقال لهم: ه���وؤالء المقنطون من رحمة 

.
(3(

اهلل«

ولك���ن بالرغم من ذلك فاإّن �لمولى عزَّ وجلَّ لم ُيغل���ق باب �لعفو و�لتوبة �أمام عباده، 

ب���ل مّن عليهم برحمت���ه �لو��ضعة �ّلتي �ضملت كّل �ضيء، وجعل ب���دل �ل�ضبيل �لو�حد �ضباًل 

للع���ودة �إلى �لح�ضرة �لإلهّي���ة، ومن تلك �ل�ضبل �ل�ضتغفار ورج���اء �لمغفرة. يقول �لإمام 

 :Q وق���ال �لإمام �ل�ضادق  .
(4(

عل���ّيQ: »عجب���ت لمن يقنط ومع���ه اال�شتغفار«

.
(5(

»اأرج اهلل رجاًء ال ُيجّرئك على معا�شيه وخف اهلل خوفاً ال يوؤي�شك من رحمته«

))) �ضورة ف�ضلت، �لآية: 49.

))) كنز �لعمال، ج3، �س40)، ح 5869.

)3) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج)، �س55،  ح30.

)4) نهج �لبالغة، ج4، �س 9).

)5) �أمالي �ل�ضدوق، �س 65، ح5.
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صفات الخائفين والراجين الله تعالى: 

، قال تعالى حاكيًا عن �بن �آدم Q: {اإِنِّي اأََخاُف اهللَ  ل يخافون �إل �هلل عزَّ وجلَّ  -(

، وقال �لإم���ام �ل�ضادقQ: »من خاف اهلل ع���زَّ وجلَّ اأخاف 
(((

َربَّ اْلَعالَِمي���َن}

.
(((

اهلل منه كّل �شيء، ومن لم يخف اهلل عزَّ وجلَّ اأخافه اهلل من كّل �شيء«

قصة لليقظة...

روَي ع���ن ليث ب���ن �أبي �ضليم، ق���ال: �ضمعت رجاًل من �لأن�ضار يق���ول: بينما ر�ضول 

�هلل P م�ضتظ���ّل بظ���ّل �ضجرة في يوم �ضدي���د �لحّر، �إذ جاء رجل فن���زع ثيابه ثّم جعل 

يتم���ّرغ في �لرم�ضاء)�ل�ضح���ر�ء( يكوي ظهره مّرة، وبطنه م���ّرة، وجبهته مّرة، ويقول: 

ي���ا نف����س ذوقي فما عند �هلل ع���زَّ وجلَّ �أعظم مما �ضنعت بك. ور�ض���ول �هلل ينظر �إلى ما 

ي�ضن���ع، ثّم �إّن �لرجل لب����س ثيابه ثّم �أقبل فاأوماأ �إليه �لنبي P بيده ودعاه فقال له: »يا 

عب���د اهلل لق���د راأيتك �شنعت �شيئاً ما راأيت اأحداً م���ن النا�ص �شنعه فما حملك على ما 

�شنعت؟«. 

. وقل���ت لنف�ضي: يا نف�س ذوقي   فق���ال �لرجل: حملن���ي على ذلك مخافة �هلل عزَّ وجلَّ

فم���ا عن���د �هلل �أعظم مّما �ضنعت بك. فق���ال �لنبّي P: »لقد خفت رّب���ك حّق مخافته 

ف���اإّن رّب���ك ليباهي بك اأهل ال�شم���اء«، ثم قال لأ�ضحابه: »يا معا�شر من ح�شر اأدنوا من 

�شاحبكم حّتى يدعو لكم«، فدنو� منه فدعا لهم وقال: »الّلهّم اجمع اأمرنا على الهدى، 

.
(3(

واجعل التقوى زادنا والجّنة ماآبنا«

))) �ضورة �لمائدة، �لآية: 8).

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 67، �س )38.

)3) م. ن، ج 83، �س )5.
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ُجوَن ِم���َن اهلِل َما اَل 
ْ
) � �لرج���اء و�لخ�ضي���ة م���ن �هلل تعال���ى فق���ط، ق���ال تب���ارك: {َوتَر

ُجو اهللَ َواْليَْوَم 
ْ
�ْس���َوٌة َح�َس���نٌَة لَِّمن َكاَن يَر ، {لََقْد َكاَن لَُكْم ِفي َر�ُس���وِل اهلِل اأُ

(((

ُجوَن}
ْ
يَر

، وقال �ضبحانه: {الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِر�َس���ااَلِت اهلِل َويَْخ�َسْونَُه َواَل 
(((

ااْلآِخَر َوَذَكَر اهللَ َكِثيًرا}

.
(3(

يبًا} يَْخ�َسْوَن اأََحًدا اإِالَّ اهللَ َوَكَفى ِباهلِل َح�سِ

قصة للعبرة..

روَي ع���ن �لإمام �ل�ضادقQ قول���ه: »كان عابد من بني اإ�شرائي����ل فطرقته امراأة 

بالّلي����ل فقال����ت ل����ه: اأ�شفن����ي، فقال: ام����راأة مع رج����ل ال ي�شتقي����م، قالت: اإن����ي اأخاف اأن 

ياأكلني ال�شبع فتاأثم، فخرج واأدخلها، قال: والقنديل بيده فذهب ي�شعد به، فقالت له: 

اأدخلتن����ي م����ن النور اإلى الظلمة، ق����ال: فرّد القنديل، فما لب����ث اأن جاءته ال�شهوة، فلما 

خ�ش����ي عل����ى نف�ش����ه قّرب خن�ش����ره اإلى النار فلم ي����زل كلما جاءته ال�شه����وة اأدخل اإ�شبعه 

.
(4(

النار حّتى اأحرق خم�ص اأ�شابع فلّما اأ�شبح قال: اأخرجي فبئ�شت ال�شيفة كنت لي«

 ق���ال ر�ضول �هلل P: »من عر�ش���ت له فاح�شة اأو �شه���وة فاجتنبها من مخافة اهلل 

عزَّ وجلَّ حّرم اهلل عليه النار، واآمنه من الفزع االأكبر، واأنجز له ما وعده في كتابه في 

.
(5(

قوله {َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َجنَّتَاِن}«

3 �  �لت�ضاب���ق �إل���ى �لأعم���ال �ل�ضالح���ة و�لتقّرب م���ن �هلل تبارك، وتجّن���ب �لمعا�ضي 

 .
(6(

بُوَن * ِفي َجنَّاِت النَِّعيِم } اِبُقوَن * اأُْولَِئَك اْلُمَقرَّ اِبُقوَن ال�سَّ و�لذنوب، قال تعالى: {َوال�سَّ

نَّ  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى النَّْف�َض َعِن اْلَهَوى * َفاإِ مَّ
وف���ي �آي���ة �أخرى قال تبارك: {َواأَ

.
(7(

 اْلَماأَْوى}
َ
اْلَجنََّة ِهي

))) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 04).

))) �ضورة �لأحز�ب، �لآية:)).

)3) �ضورة �لفتح، �لآية: 6.

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي،  ج67، �س )40.

)5) �أمالي �ل�ضدوق، �س 5)5، و�لآية في �ضورة �لرحمن: 46.

)6) �ضورة �لو�قعة، �لآية: )).

)7) �ضورة �لنازعات، �لآية: )4.
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4 � ع���دم �لغفل���ة عن ذك���ر �هلل �ضبحانه، روي عن �لإمام �لباق���رQ �أّنه قال: »في 

حكمة اآل داود يا ابن اآدم كيف تتكّلم بالهدى واأنت ال تفيق عن الردى يا ابن اآدم 

اأ�شبح قلبك قا�شياً واأنت لعظمة اهلل نا�شياً فلو كنت باهلل عالماً وبعظمته عارفاً 

ل���م ت���زل منه خائفاً، ولمن وعده راجياً، ويحك كيف ال تذكر لحدك، وانفرادك 

.
(((

فيه وحدك؟«

 وع���ن �أمير �لموؤمنين Q قال: »اإّن الموؤمن ال ُي�شبح اإال خائفاً واإن كان ُمح�ِشناً، 

وال ُيم�ش���ي اإال خائف���اً واإن كان ُمح�ِشن���اً، الأّنه بي���ن اأمرين: بين وقت قد م�شى ال يدري 

.
(((

ما اهلل �شانع به، وبين اأجل قد اقترب ال يدري ما ُي�شيبه من الهلكات«

 قصة معّبرة..

روَي ع���ن �أب���ي عب���د �هلل �ل�ض���ادق Q قال: »م���ّر �شلم���ان )ر�شي اهلل عن���ه( على 

ِع���ق، والنا�ص قد اجتمعوا حول���ه، فقالوا له: يا  الحّدادي���ن بالكوف���ة، ف���راأى �شاباً قد �شُ

ِرع، فلو قراأت في اأُُذنه، قال: فدنا منه �شلمان، فلما راآه  اأب���ا عب���د اهلل هذا ال�شاّب ق���د �شُ

ال�شاّب اأفاق وقال: يا اأبا عبد اهلل لي�ص بي ما يقول هوؤالء القوم، ولكّني مررت بهوؤالء 

الحّدادي���ن وه���م ي�شربون المرزب���ات )المرزبات جم���ع المرزبة: ُع�شّي���ة من حديد(، 

  فذهب عقلي خوف���اً من عقاب اهلل 
)3(

َقاِمُع ِم���ْن َحِديٍد} فذك���رت قول���ه تعال���ى: {َولَُهم مَّ

تعال���ى، فاّتخ���ذه �شلم���ان اأخاً، ودخل قلب���ه حاوة محّبته في اهلل تعال���ى، فلم يزل معه 

حّت���ى مر�ص ال�شاب فجاءه �شلم���ان فجل�ص عند راأ�شه وهو يجود بنف�شه فقال: يا ملك 

  .
(4(

الموت ارفق باأخي، قال: يا اأبا عبد اهلل اإّني بكّل موؤمن رفيق«

))) �أمالي �لطو�ضي، �س 03)، ح 48.

))) �أمالي �لطو�ضي، ج )، �س 08)، ح 7.

)3) �ضورة �لحج، �لآية: )).

)4) �أمالي �لمفيد، �س 36)، ح 4.
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5- عدم �لر�ضى عن �لنف�س؛ �أي �لخائف و�لر�جي �هلل �ضبحانه ل ير�ضى بالقليل من 

ره، وهذ� ما يجعله  �لعمل، حّتى لو عمل كثيرً� فيعتبر نف�ضه ما ز�لت قا�ضرة ومق�ضّ

م�ضغ���وًل با�ضتمر�رية مر�قبة �لنف�س ومحا�ضبته���ا وتوبيخها على كّل تق�ضير، بغية 

�لحت���ر�ز من ت�ضييع �أنفا�ضه و�أوقاته في غير مر�ضاة �هلل جلَّ جالله وعبادته له. 

قال ر�ضول �هلل P في حديث قد�ضّي عن رّب �لعالمين: »ال يّتكل العاملون على 

اأعمالهم اّلتي يعملون بها لثوابي، فاإّنهم لو اجتهدوا واأتعبوا اأنف�شهم اأعمارهم 

ري���ن، غي���ر بالغي���ن ف���ي عبادته���م كن���ه عبادت���ي، فيما  ف���ي عبادت���ي كان���وا مق�شّ

يطلب���ون م���ن كرامتي والنعي���م في جّناتي ورفي���ع الدرجات العل���ى في جواري، 

ولك���ن برحمت���ي فليثقوا وف�شل���ي فليرجوا، واإل���ى ح�شن الظّن ب���ي فليطمئّنوا، 

فاإّن رحمتي عند ذلك ُتدركهم وبَمّني اأُبّلغهم ر�شواني واأُلب�شهم عفوي، فاإّني اأنا 

.
(((

اهلل الرحمن الرحيم بذلك ت�شّميت«

وقفة تأّمل:

بعد هذه �لق�ض�س �لمذكورة ل ُبدَّ �أن ن�ضاأل �أنف�ضنا:

�أي���ن هي تلك �لقلوب �لخائفة م���ن �هلل؟ و�أين تلك �لنفو����س �لخا�ضعة هلل؟ و�أين تلك 

�لأرو�ح �لر�هبة �هلل؟

 وهل تتالءم �أعمالنا وما ي�ضدر عّنا من �أفعال و�ضلوكّيات مع �لخ�ضية من جبار �لأر�س 

و�ل�ضماء؟

 وهل ير�قب �هلل في �أعمالنا وت�ضرفاتنا مع �لنا�س ومع �لو�لدين ومع �لزوجة و�لزوج 

و�لأولد؟

�أم هل �ضلب �هلل عزَّ وجلَّ من قلوبنا و�أفئدتنا �لخ�ضية و�لرهبة منه؟

))) �أمالي �لطو�ضي، �س )))، ح 8).

رجـــــاء الخائفين
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وهل �أ�ضحى �لخوف و�لرجاء من �هلل لقلقة ل�ضان نت�ضّدق بها في م�ضاجدنا وجو�معنا 

وفي دعائنا و�ضالتنا؟

وهل تطمئن قلوبنا وت�ضتقّر بذكر ��ضمه جّل جالله؟

وه���ل تتاأّثر قلوبنا وتتفاعل �أنف�ضنا عند �ضماع موعظة �أو عبرة؟ �أم ل نتفاعل ول نتاأثّر 

وتبقى قلوبنا قا�ضية كالحجارة بل �أ�ضّد من ذلك؟!

وهل �أعددنا �أنف�ضنا لرحلة �لقبر و�ضغطته؟ وهل نقدر على �أن ُنجيب عن �أ�ضئلة منكر 

ونكير؟

َكُب وترتع�س �لأج�ضام وتق�ضعّر �لأبد�ن  وهل تهّياأنا لتلك �ل�ضاعة �ّلتي ت�ضطك فيها �لرُّ

لهول �لموقف و�لح�ضاب؟

وهل ��ضتعددنا ليوم ت�ضخ�س فيه �لقلوب و�لأب�ضار...؟

ويلي كّلما طال عمري كثرت خطاياي ولم �أتب! فقد �أفنيت بالت�ضويف و�لآمال عمري! 

�أما �آن لي �أن ��ضتحي من ربي؟!

ْتني، َفَلْيَته���ا َلْم َتِلْدني َوَلْم  قاِء َوَلَدْتني ُ�ّم���ي، َ�ْم ِلْلَعناِء َربَّ �آه.. �آه... َلْي���َت �ِضْع���ري �أِلل�ضَّ

ني! ُتَربِّ

المفاهيم الأ�سا�س

�إّن �لخ���وف و�لرج���اء هما م���ن �ضف���ات �لموؤمن �لو�ثق ب���اهلل تبارك  ( .

وتعالى.

من �ضفات �لخائفين و�لر�جين من �هلل تعالى: ( .
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- عدم �لياأ�س من رحمة �هلل �لو��ضعة لكّل �ضيء.

- ل يخاف �لموؤمن �إل من �هلل تعالى

- �لرجاء و�لخ�ضية من �هلل تعالى فقط.

- �لت�ضابق �إلى �لخير�ت و�لعمل �ل�ضالح وتجّنب مع�ضية �هلل �ضبحانه.

- مر�قبة �لنف�س ومحا�ضبتها على �أّي تق�ضير �أو ذنب.

- عدم �لر�ض���ا بالعمل �لقليل، و�أن يرى �لإن�ضان نف�ضه د�ئمًا في تق�ضير مهما 

عمل في حياته.

للمطالعة:

ق���ال طاوو����س �لفقيه: ر�أيته � �لإمام �ل�ضجادQ - يط���وف من �لع�ضاء �إلى �ل�ضحر 

ويتعّبد، فلما لم ير �أحدً� رمق �ل�ضماء بطرفه، وقال:

»اإله���ي غارت نجوم �شماواتك، وهجعت عي���ون اأنامك، واأبوابك مفّتحات لل�شائلين، 

جئتك لتغفر لي وترحمني وتريني وجه جّدي محمد P في عر�شات القيامة«.

 ث���م بك���ى وقال: »وعّزتك وجالك م���ا اأردت بمع�شيتي مخالفتك، وم���ا ع�شيتك اإذ 

ع�شيت���ك واأن���ا بك �ش���اّك، وال بنكالك جاه���ل، وال لعقوبتك متعّر����ص، ولكن �شّولت لي 

نف�ش���ي واأعانني على ذلك �شت���رك المرخى به علّي، فاالآن من عذابك من ي�شتنقذني؟ 

وبحبل من اأعت�شم اإن قطعت حبلك عّني؟ فوا�شواأتاه غداً من الوقوف بين يديك، اإذا 

قيل للمخّفين جوزوا، وللمثقلين حّطوا، اأمع المخّفين اأجوز؟ اأم مع المثقلين اأحّط؟ 

ويل���ي كّلم���ا ط���ال عمري كثرت خطاياي ولم اأتب، اأما اآن لي اأن اأ�شتحي من رّبي؟ !« ثم 
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بكى و�أن�ضاأ يقول:

�لمنى غ��اي��ة  ي���ا  ب��ال��ن��ار  محّبتي �أُت��ح��رق��ن��ي  �أي������ن  ث�����ّم  رج����ائ����ي  ف����اأي����ن 

كجنايتي�أت������ي������ت ب�����اأع�����م�����ال ق�����ب�����اح زرّي�������ة جنى  َخ��ْل��ق  �ل���ورى  ف��ي  وم��ا 

ثم بكى وقال:

»�شبحان���ك ُتع�ش���ى كاأّنك ال ُترى، وتحلم كاأّنك لم ُتع����َص، تتوّدد اإلى خلقك ُبح�شن 

ال�شنيع كاأّن بك الحاجة اإليهم، واأنت يا �شّيدي الغنّي عنهم«.

 ثم خّر �إلى �لأر�س �ضاجدً�.

 ق���ال )طاوو�ص الفقيه(: فدنوت من���ه ورفعت ر�أ�ضه وو�ضعته على ركبتي وبكيت حّتى 

جرت دموعي على خّده، فا�ضتوى جال�ضًا وقال: »من الذي اأ�شغلني عن ذكر ربي؟«.

 فقل���ت: �أن���ا طاوو�س يا �بن ر�ضول �هلل ما هذ� �لجزع و�لف���زع؟ ونحن يلزمنا �أن نفعل 

مث���ل هذ� ونحن عا�ضون جانون، �أبوك �لح�ضين بن عل���ّي و�أّمك فاطمة �لزهر�ء، وجّدك 

 !!P ر�ضول �هلل

قال: فالتفت �إلّي وقال:

»هيه���ات هيه���ات يا طاوو�ص، دع عّني حديث اأبي واأّمي وجّدي، خلق اهلل الجّنة لمن 

اأطاعه واأح�شن، ولو كان عبداً حب�شّياً، وخلق النار لمن ع�شاه ولو كان ولداً قر�شّياً، اأما 

؟ واهلل ال 
)1(

نَُهْم يَْوَمِئٍذ َواَل يَتَ�َساءلُوَن}
ْ
وِر َفَل اأَن�َساَب بَي �شمعت قوله تعالى: {َفاإَِذا نُِفَخ ِفي ال�سُّ

.
(((

ينفعك غداً اإال تقدمة ُتقّدمها من عمل �شالح«

))) �ضورة �لموؤمنون، �لآية: )0).

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج46، �س)8.
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من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

ورج�ئي  وُمعتمدي  ُمعّولي  عليك  »�سيدي! 

من  برحمتك  تُ�سيب  تعلّقي،  وبرحمتك  وتوّكلي، 

فلك  اللّهّم  تُحّب.  من  بكرامتك  وتهدي  ت�س�ء، 

الحمد على م� نّقيت من ال�سرك قلبي، ولك الحمد 

على ب�سط ل�س�ني، اأفبل�س�ني هذا الك�ّل اأ�سكرك 

قدر  وم���  اأُر�سيك  عملي  في  جهدي  بغ�ية  اأم 

ل�س�ني ي� رّب في جنب �سكرك وم� قدر عملي في 

جنب نعمك واإح�س�نك اإال اأّن جودك ب�سط اأملي، 

و�سكرك قبل عملي«.



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة (08



(09

تمهيد:
�إّن من �لحقوق �لإ�ضالمية حّق �ضكر �لإن�ضان �ّلذي �أكرمنا، فعن �لإمام زين �لعابدين 

Q: »اأّم���ا ح���ّق ذي المع���روف عليك فاأن ت�شك���ره وتذكر معروف���ه، وُتك�شبه المقالة 

، فاإذا فعلت ذلك كنت قد  الح�شن���ة، وُتخل����ص ل���ه الدعاء فيما بينك وبين اهلل عزَّ وج���لَّ

.
(((

�شكرته �شّراً وعانية، ثّم اإْن قدرت على مكافاأته يوماً كافيته«

ب���ل �ضك���ر �لنا����س على معروفه���م وكرمهم م���ن �ضك���ر �هلل تعالى، فع���ن �لإمام 

.
(((

» �لر�ض���اQ: »من لم ي�شكر المنعم م���ن المخلوقي���ن ل���م ي�شك���ر اهلل ع���زَّ وج���لَّ

�إذ� كان �لإ�ضالم �لعزيز �أر�د مّنا �أن ُنعّزز �لعالقة و�لمحّبة فيما بيننا عبر �أد�ء و�جب 

�ل�ضك���ر و�لثن���اء للمخلوقين عب���اد �هلل تعالى عل���ى �إكر�مهم لنا، فكي���ف �إذ� كان �لمنعم 

و�لمك���رم ه���و رّب �لعالمين وخالق �لكون وهو �هلل جّل جالل���ه، �ّلذي تعجز �لخالئق عن 

�إح�ضاء نعمه عليهم، ف�ضاًل عن عجزهم عن �لثناء و�لحمد عليها؟ 

وه���ذ� �لإمام زي���ن �لعابدي���نQ ُيعّرفنا بهذه �لحقيق���ة في مناج���اة �ل�ضاكرين: 

»اإله���ي اأذهلن���ي ع���ن اإقامة �ُشك���رك تتابع طول���ك، واأعجزني عن اإح�ش���اء ثنائك في�ص 

ف�شل���ك، و�شغلن���ي عن ذكر محامدك ت���رادف عوائدك... فاآالوؤك جّم���ة، �َشُعف ل�شاني 

.
(3(

عن اإح�شائها، ونعماوؤك كثيرة ق�شر فهمي عن اإدراكها، ف�شًا عن ا�شتق�شائها«

))) �لخ�ضال، �ل�ضيخ �ل�ضدوق، �س 568، ح ).

))) عيون �أخبار �لر�ضا Q، �ل�ضيخ �ل�ضدوق، ج)، �س 7)، ح ).

)3) مفاتيح �لجنان، �ل�ضحيفة �ل�ضّجادّية.

ن���ع���م���ة ال�������ش���ك���ر
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فه���ل �ضاألن���ا �أنف�ضنا م���ا هو مق���د�ر �ضكرنا وثنائنا �أم���ام عظيم نعم���ه وف�ضله تبارك 

وتعالى؟ 

ُيجيبنا �لإمامQ: »اإلهي، ت�شاغر عند تعاظم اآالئك �شكري، وت�شاءل في جنب 

اإكرامك اإياّي ثنائي ون�شري«. 

فبالرغ���م م���ن �ضكرنا وثنائن���ا وحمدنا فال ب���دَّ �أن نعترف ب�ضغر ذل���ك، و�أن نعترف 

بتق�ضيرن���ا و�إهمالن���ا ف���ي �ضكر �هلل تعال���ى على عظيم نعم���ه: »وهذا مقام م���ن اعترف 

ب�شبوغ النعماء وقابلها بالتق�شير، و�شهد على نف�شه باالإهمال والت�شييع«. بل ل بدَّ �أن 

ن�ضاأل �أنف�ضنا مجّددً�:

 �ألي�س �ضكرنا هلل تعالى يحتاج �إلى �ضكره على نعمة �لتوفيق و�لقدرة �ّلتي وهبنا �إّياها 

للقيام بو�جب �ل�ضكر له؟ 

ف�ضّي���د �ل�ضاجدينQ ُير�ضدنا – �أي�ضًا - �إلى هذه �لحقيقة: »فكيف لي بتح�شيل 

ال�شك���ر، و�ُشك���ري اإّياك يفتقر اإلى �شكر؟! فكّلما قل���ت: لك الحمد وجب علّي لذلك اأن 

.  وهذ� ما �أ�ضماه �أمير �لموؤمنينQ �ضكر �ل�ضكر في قوله: »من 
(((

اأقول: لك الحمد«

.
(((

�شكر اهلل �شبحانه وجب عليه �ُشكر ثاٍن، اإذ وّفقه ل�شكره، وهو �ُشكر ال�شكر«

ولكن باأّي ل�ضان ن�ضكر �هلل �ضبحانه؟! »اأفبل�شاني هذا الكاّل اأ�شكرك..؟«.

الله جلَّ جالله غفور شكور:

من �أ�ضماء �هلل �لح�ضنى �لغافر و�ل�ضاكر و�لمح�ضن لمن �آمن به و�ضكر نعمه، �ّلتي هي 

 اهللُ 
ُ
���ر في �لحقيقة �إح�ضانه �إلى عباده. جاء في محكم كتابه �لعزيز قوله: {َذِلَك الَِّذي يُبَ�سِّ

بَى َوَمن يَْقتَِرْف 
ْ
َة ِفي اْلُقر ِه اأَْجًرا اإِالَّ اْلَمَودَّ

ْ
اِلَحاِت ُقل الَّ اأَ�ْساأَلُُكْم َعَلي ِعبَاَدُه الَِّذيَن اآَمنُوا َوَعِمُلوا ال�سَّ

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج)9، �س 46).

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 487)، ح ).



(((

ِ الَِّذي اأَْذَهَب َعنَّا  ، وقوله: {َوَقالُوا اْلَحْمُد هلِلَّ
(((

َح�َس���نًَة نَِّزْد لَُه ِفيَها ُح�ْسنًا اإِنَّ اهللَ َغُفوٌر �َس���ُكوٌر}

.
(((

اْلَحَزَن اإِنَّ َربَّنَا لََغُفوٌر �َسُكوٌر}

جّل ثناوؤه فقد عّد �لأعمال �ل�ضالحة �إح�ضانًا من �لعبد �إليه، فجاز�ه بال�ضكر و�لإح�ضان، 

.
(3(

الَّ ااْلإِْح�َساُن} وهو �إح�ضان على �إح�ضان، وهو �لقائل: {َهْل َجَزاء ااْلإِْح�َساِن اإِ

وله���ذ� يعتبر �ل�ضّيد �لطباطبائّي � في تف�ضير �لميز�ن � �إطالق )م�ضّمى �ل�ضاكر( عليه 

.
(4(

تعالى �أّن �لمر�د منه حقيقة معنى كلمة )�ل�ضاكر( ل �لمعنى �لمجازّي

.
(5(

لذ� نقر�أ في �لدعاء: »يا خير ذاكر ومذكور، يا خير �شاكر وم�شكور«

كيف هي حقيقة شكرنا لله تعالى؟

�إّن �ضكر �هلل تعالى حّق �ضكره على عظيم نعمه وخيره ل تكون فقط بتحريك �لل�ضان، 

ب���ل حقيق���ة �ل�ضكر هلل �ضبحان���ه تنبع من علم �لعب���د، �لفقير في كّل �ض���يء، باأّنه بحاجة 

م�ضتم���ّرة لتو�ل���ي �لنعم عليه من �لغنّي ف���ي كّل �ضيء، و�أن يقطع قط���ع �ليقين باأّن كّل ما 

يتق���ّوم به ه���ذ� �لعبد �لفقير م���ن مقّومات �لحياة: �لم���اأكل و�لم�ض���رب و�لملب�س، قيامه 

وقعوده، نومه و��ضتيقاظه.. �إلخ، هي من مالك �ل�ضمو�ت و�لأر�ضين ربِّ �لعالمين.

قال �لإمام �ل�ضادقQ: »اأوحى اهلل تعالى اإلى مو�شى Q: يا مو�شى ا�شكرني 

حّق �شكري. 

فق���الQ: »ي���ا رّب كيف اأ�شكرك حّق �شكرك، ولي�ص من �شكر اأ�شكرك به اإال واأنت 

اأنعمت به علّي«؟! 

))) �ضورة �ل�ضورى، �لآية: 3).

))) �ضورة فاطر، �لآية: 34.

)3) �ضورة �لرحمن، �لآية: 60.

)4) تف�ضير �لميز�ن، ج )، �س 386.

)5) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )9، �س 396.

ن���ع���م���ة ال�������ش���ك���ر
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.
(((

(: يا مو�شى �شكرتني حّق �شكري حين علمت اأّن ذلك مّني« فقال )عزَّ وجلَّ

 .
(((

وعنهQ: »من اأنعم اهلل عليه بنعمة فعرفها بقلبه، فقد اأّدى �شكرها«

 كم���ا �أّنه ل ُب���دَّ �أن يعلم هذ� �لعبد �لفقير �أّن تمام �ل�ضك���ر ل ُبدَّ �أن يقترن بالعتر�ف 

بالتق�ضي���ر و�لعجز في �لقدرة على بلوغ �أدنى درج���ات �ل�ضكر هلل �ضبحانه، و�لعجز حّتى 

عن �لثناء عليه برغم غناه عن �ضكرنا وثنائنا،  قال �لإمام �ل�ضادقQ: »تمام ال�شكر 

اعتراف ل�شان ال�شّر خا�شعاً هلل تعالى بالعجز عن بلوغ اأدنى �شكره، الأّن التوفيق لل�شكر 

 .
(3(

نعمة حادثة يجب ال�شكر عليها«

ه���ذ� كّله في جانب �لمعرفة �لقلبية، �أّما في جانب �لممار�ضة �لعملية لكي يكون �لعبد 

�ضك���ورً� هلل تعالى، ولكي ل ُيبتلى ببالء �لنفاق؛ فاإّنه ل بدَّ �أن يترجم �ضكره عمليًا ويظهره 

ف���ي �ضلوكه من خالل تجّنب مح���ارم �هلل، وعدم �قتر�ف �لمعا�ضي و�لذنوب، قال �لإمام 

 .
(4(

عليQ : »�ُشكر الموؤمن يظهر في عمله، و�ُشكر المنافق ال يتجاوز ل�شانه«

  .
(5(

وعنه Q: »�ُشكر كلِّ نعمة الورع عن محارم اهلل«

و�إذ� �أر�د �لإن�ض���ان �أن يع�ضي �هلل تعال���ى � و�لعياذ باهلل � فبماذ� يع�ضي؟ وكيف له �أن 

يجترئ على �لمولى عزَّ وجلَّ بذلك؟

ف���اإّن كّل �لأدو�ت و�لو�ضائ���ل �ّلت���ي ُيري���د �أن يع�ضي بها �لإن�ضان رّب���ه هي من نعم �هلل 

�ضبحان���ه، فاإن ع�ضى بل�ضانه �أو بيده �أو بنظره �أو ب�ضمعه �أو باأّي جارحة من جو�رحه فكّل 

�لج���و�رح هي نعم �هلل عليه، وهذ� ما نّبهنا عليه �أمير �لموؤمنينQ حينما قال: »اأقّل 

.
(6(

ما يلزمكم هلل اأال ت�شتعينوا بنعمه على معا�شيه«

))) ق�ض�س �لأنبياء للر�وندي، �س 64)، ح 78).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 96، ح 5).

)3) بحار �لأنو�ر، للعاّلمة �لمج�ضلّي، ج 68، �س )5، ح 77.

)4) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 488)، ح ).

)5) م�ضكاة �لأنو�ر، علي �لطبر�ضي، �س 77.

)6) نهج �لبالغة، �لحكمة 330.



((3

ول���ذ� ر�ضم لن���ا �لإمام عل���ّيQ منهج���ًا متدّرجًا وو��ضح���ًا لكي ل نخ�ض���ر منزلة 

 :Qل�ضاكرين هلل تعالى، حيث قال�

»حّق على من اأُنعم عليه اأن ُيح�شن مكافاأة المنِعم.

ر عن ذلك ِو�ْشَعه فعليه اأن ُيح�شن الثناء.  فاإن ق�شّ

فاإّن َكلَّ عن ذلك ل�شانه فعليه بمعرفة النعمة ومحّبة المنِعم بها. 

.
)1(

ر عن ذلك فلي�ص للنعمة باأهل« فاإن ق�شّ

من آثار ُشكر المنِعم:

هن���اك �لعديد من �لآثار �لح�ضنة �ّلتي تنعك�س خيرً� عل���ى �لإن�ضان جّر�ء �أد�ئه و�جب 

، وهذه �لآثار �لح�ضنة ل تقت�ضر على �لدنيا  ل عليه وهو �هلل عزَّ وجلَّ �ُضكر �لمنِعم و�لمف�ضِ

فقط، بل ت�ضمل حّتى �لأخرى. ومن تلك �لآثار �لح�ضنة ما يلي:

تُْم الأَِزيَدنَُّكْم َولَِئن 
ْ
)- �لزيادة في �لنعمة و�ل�ضعة في �لرزق، قال تعالى: {.. لَِئن �َس���َكر

. وورد عن �لإمام �ل�ضادقQ: »ما اأنعم اهلل على 
(((

تُْم اإِنَّ َعَذاِبي لَ�َس���ِديٌد}
ْ
َكَفر

عبد من نعمة فعرفها بقلبه، وحمد اهلل ظاهراً بل�شانه فتّم كامه، حّتى يوؤمر 

.
(3(

له بالمزيد«

 .
(4(

وعن �لإمام علّي Q: »من اأُعطي ال�شكر لم ُيحَرم الزيادة«

ول���ذ� فاإّن �لمزيد من عطاء �هلل وج���وده وكرمه على �لإن�ضان ل ينقطع، �إل �إذ� �نقطع 

�ل�ضكر، كما يقول �لإمام �لباقرQ: »ال ينقطع المزيد من اهلل حّتى ينقطع ال�شكر 

))) �أمالي �لطو�ضي، �س )50، ح 4.

))) �ضورة �إبر�هيم، �لآية: 7.

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 95، ح 9.

)4) نهج �لبالغة، �لحكمة 35).

ن���ع���م���ة ال�������ش���ك���ر
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، ولهذ� يجب �أن ل نعي�س حالة �لعجز و�لإهم���ال في �ضكر �هلل تعالى، ثّم 
(((

عل���ى العب���اد«

نبتغ���ي �لزي���ادة في �لنعم و�لخير م���ن �هلل، وهذ� ما �أ�ضار له �لإم���ام علّي Q حينما 

 .
(((

يقول: »ال تكن مّمن يعجز عن �شكر ما اأُوتي، ويبتغي الزيادة فيما بقي«

)- �لقط���ع ب���اأّن كّل �لنع���م و�لخير �لنازل علين���ا هي من �هلل وح���ده، يوجب �لرحمة 

و�لمغف���رة �لإلهية على �لإن�ضان قب���ل �أن نبادر بال�ضكر و�لحمد و�لثناء عليه تبارك 

وتعال���ى، فعن �لإمام �ل�ض���ادق Q: »ما من عبد اأنع���م اهلل عليه نعمة فعرف 

.
(3(

اأّنها من عند اهلل، اإاّل غفر اهلل له قبل اأن يحمده«

3- نفي �لعذ�ب �لإلهّي عن �ل�ضاكر هلل على نعمه و�لموؤمن بف�ضله وكرمه، �إذ ورد في 

 ،
(4(

تُْم َواآَمنتُْم َوَكاَن اهللُ �َس���اِكًرا َعِليًما}
ْ
ا يَْفَعُل اهللُ ِبَعَذاِبُكْم اإِن �َس���َكر �لآية �لكريمة: {مَّ

بل �ل�ضاكر ماأمون من غ�ضب �هلل وحلول �لنقم، فعن �أمير �لموؤمنينQ: »�ُشكر 

 .
(5(

النعمة اأمان من حلول النقمة«

4- �إّن �هلل غنّي كّل �لغنى عن �ضكرنا وحمدنا وثنائنا له، بالتالي حّتى هذ� �لأمر �أر�ده 

لنا عزَّ وجلَّ نعمة علينا؛ فال�ضاكر ي�ضكر لنف�ضه و�قعًا، كما جاء في �لآية �لكريمة: 

، وفي �لآية: {َولََقْد 
(6(

 َكِريٌم}
ٌّ

ِه َوَمن َكَفَر َفاإِنَّ َربِّي َغِني  ِلنَْف�سِ
ُ
نََّما يَ�ْسُكر {َوَمن �َس���َكَر َفاإِ

 
ٌّ

نَّ اهللَ َغِني ���ِه َوَمن َكَفَر َفاإِ  ِلنَْف�سِ
ُ
ْ َفاإِنََّما يَ�ْسُكر

ِ َوَمن يَ�ْس���ُكر  هلِلَّ
ْ
نَا لُْقَماَن اْلِحْكَمَة اأَِن ا�ْس���ُكر

ْ
اآتَي

.
(7(

َحِميٌد}

وع���ن �لإم���ام �ل�ضادق Q: قال ر�ضول �هلل P: »الطاع���م ال�شاكر له من االأجر 

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 487).

))) نهج �لبالغة، حكمة، 5).

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 7)4، ح 8.

)4) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 47).

)5) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 484).

)6) �ضورة �لنمل، �لآية: 40.

)7) �ضورة لقمان، �لآية: )).



((5

كاأج���ر ال�شائ���م المحَت�ِش���ب، والمعاف���ى ال�شاك���ر ل���ه م���ن االأج���ر كاأج���ر المبتلَى 

 .
(((

ال�شابر، والمعطي ال�شاكر له من االأجر كاأجر المحروم القانع«

5- يّت�ضف �لإن�ضان �ل�ضاكر هلل بالقناعة و�لإيمان بالعدل �لإلهّي في توزيع �لنعم طبقًا 

لم���ا تقت�ضيه �لم�ضلحة �لإلهية، ق���ال �لإمام علّيQ : »اأَ�شك���ر النا�ص اأقنعهم، 

، بل ينال �ل�ضاكر هلل درجة �أكرم �لنا�س، فعن �لإمام 
(((

واأَكفرهم للنعم اأج�شعهم«

�ل�ضادق Q - لّما �ضئل عن �أكرم �لخلق على �هلل - قال: »من اإذا اأُعطي �شكر، 

.
(3(

واإذا ابُتلي �شبر«

 �أما في �لمقابل فاإّن عدم �ل�ضكر يجعل �لإن�ضان مّت�ضفًا بالج�ضع و�للوؤم وعدم �لقناعة 

.
(4(

بما ُينعم به �هلل عليه، فعن �لإمام �لح�ضنQ: »اللوؤم اأن ال ت�شكر النعمة«

6- �إّن �ل�ضاك���ر هلل تعال���ى يف���وز بنعمة ذكر �هلل له، وم���ا �أعظمها من نعم���ة، وهنيئًا 

وْا ِلي َواَل 
ُ
ُكْم َوا�ْس���ُكر

ْ
وِني اأَْذُكر

ُ
لم���ن يفوز به���ذه �لنعمة �لموعودة في قوله تعال���ى: {َفاْذُكر

.
(5(

وِن}
ُ
تَْكُفر

 ،
(6(

فع���ن ر�ضول �هللP: »فاإّنه تعالى اأخبر عن نف�شه فقال: اأنا جلي�ص من ذكرني«

وع���ن �لإم���ام �ل�ضادق Q: قال اهلل تعالى: »ابن اآدم اذكرن���ي في نف�شك اأذكرك في 

نف�ش���ي، اب���ن اآدم اذكرن���ي في خاء اأذكرك ف���ي خاء، اأذكرني في م���اأ اأذكرك في ماأ 

.
(7(

خير من مائك«

وع���ن �لنبّي P قال �هلل �ضبحان���ه: »اإذا َعِلمُت اأّن الغالب عل���ى عبدي اال�شتغال بي 

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 94، ح ).

))) �لإر�ضاد، ج )، �س 304

)3) �لتمحي�س، �لإ�ضكافي، �س 68، ح 63).

)4) تحف �لعقول، �لحر�ني، �س 33).

)5) �ضورة  �لبقرة، �لآية: )5).

)6) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 90، �س 63).

)7) �لمحا�ضن، �لبرقي، ج )، �س 39، ح 44.
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نقل���ت �شهوت���ه في م�شاّلتي ومناجاتي، فاإن كان عبدي كذلك واأراد اأن ي�شهو ُحْلت بينه 

.
(((

وبين اأن ي�شهو«

وعنه P قال تعالى: »فاذكروني اأذكركم بنعمتي، اذكروني بالطاعة اأذكركم بالنعم 

 .
(((

واالإح�شان والراحة والر�شوان«

وله���ذ� ل ُب���دَّ للموؤم���ن �أن يكون �ضاك���رً� وذ�ك���رً� هلل تعالى في كّل �لأح���و�ل و�لظروف 

�لح�ضن���ة منها �أو �ل�ضّيئة؛ لأّن  لطف �هلل غير بعيد في كّل هذ�، فعن ر�ضول �هللP: كان 

يقول �إذ� ورد عليه �أمر ي�ضّره: »الحمد هلل على هذه النعمة. واإذا ورد عليه اأمر يغتّم به 

 .
(3(

قال : الحمد هلل على كّل حال«

ومن هذ� �لمبد�أ فاإّنه ل بدَّ �أن يكون �ضعار �لموؤمن �ل�ضكر د�ئمًا و�أبدً�، وهذ� ما يوؤّيده 

.
(4(

اِكِريَن} ْد َوُكن مِّْن ال�سَّ
ُ
قوله تعالى: {بَِل اهللَ َفاْعب

عاقبة عدم ُشكر النعمة:

عم �لإلهّية وعدم �ُضكر �لمنِعم و�لثناء عليه، يوؤّدي  ���ر �لف���رد �أو �لمجتمع على �لنِّ �إّن تكبُّ

�إل���ى ترتُّب عو�قب وخيمة و�آثار �ضّيئة جدً� على �لجميع، فعن �لإمام �ل�ضادقQ: »اإّن 

اهلل ع���زَّ وج���لَّ اأنعم على قوم بالمواهب فلم ي�شكروا ف�شارت عليهم وبااًل، وابتلى قوماً 

.
(5(

بالم�شائب ف�شبروا ف�شارت عليهم نعمة«

 .
(6(

وعن �لإمام �لجو�دQ: »نعمة ال ُت�شكر ك�شّيئة ال ُتغفر«

ونح���ن في عالم تتو�لى �لنعم �لإلهّية علي���ه في �لليل و�لنهار، في �لحرب و�ل�ضلم، في 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 90، �س )6).

))) م. ن، �س 63).

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 97، ح 9).

)4) �ضورة �لزمر، �لآية: 66.

)5) �أمالي �ل�ضدوق، �س 379، ح 4.

)6) �أعالم �لدين، �لديلمي، �س 309.



((7

�ل�ض���ّدة و�لرخاء، في �لمر����س و�لعافية.. وغيرها، وكاأّننا لم نقر�أ قوله تعالى: {اهللُ الَِّذي 

ْكثََر النَّا�ِض اَل  ���ٍل َعَلى النَّا�ِض َولَِكنَّ اأَ نَّ اهللَ لَُذو َف�سْ ًرا اإِ �سِ
ْ
َل ِلتَ�ْس���ُكنُوا ِفيِه َوالنََّهاَر ُمب

ْ
ي َجَعَل لَُكُم اللَّ

.
(((

وَن}
ُ
يَ�ْسُكر

ْيَماِنِهْم َوَعن �َس���َماآِئِلِهْم َواَل  ِن اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَ
ْ
وقول���ه تعال���ى: {ثُمَّ الآِتيَنَُّهم مِّن بَي

.
(((

تَِجُد اأَْكثََرُهْم �َساِكِريَن}

وَن} 
ُ
ا تَ�ْس���ُكر نَّاُكْم ِفي االأَْر�ِض َوَجَعْلنَا لَُكْم ِفيَها َمَعاِي�َض َقِليًل مَّ  وقوله �ضبحانه: {َولََقْد َمكَّ

  .
(3(

ُكوُر} {َوَقِليٌل مِّْن ِعبَاِدَي ال�سَّ

عم؟! هل هكذ� جز�ء �لإح�ضان و�لنِّ

هل هكذ� ُيكرم �لمكِرم؟ّ!

هل هكذ� ُيردُّ �لجميل باأجمله؟!

هل هكذ� ُيثنى على �لمعطي؟!

هل هكذ� ُي�ضكر �لمنِعم؟!

لعّله ت�ضعب علينا �لإجابة!

ولكن هلّمو� لن�ضتمع �إلى و�ضية �لأميرQ لنا: 

»اأو�شيك���م بتق���وى اهلل... فم���ا اأقلُّ َم���ن َقِبلَها، وحملها حّق حمله���ا! اأولئك االأقّلون 

 .
)4(

ُكوُر} عدداً، وهم اأهل �شفة اهلل �شبحانه اإذ يقول: {َوَقِليٌل مِّْن ِعبَاِدَي ال�سَّ

))) �ضورة  غافر، �لآية: )6.

))) �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 7).

)3) �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 0).

)4) نهج �لبالغة: �لخطبة )9).
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سجدة الشكر:

�إّن م���ن �أكثر حالت �لقرب �لمعنوي من �هلل تعالى و�أعظمها � كما ُيروى � حينما ي�ضع 

�لعب���د خ���ّده على �لتر�ب �ضاج���دً� هلل باكيًا ر�جي���ًا جزيل ف�ضله ورحمت���ه، يقول �لإمام 

.
(((

�لباقر Q: »اأقرب ما يكون العبد من الرّب عّز وجّل وهو �شاجٌد باٍك«

د �لنعم �أو عند دفع  هذ� وقد �أجمع �لعلماء على ��ضتحباب �ل�ضجود هلل تعالى عند تجدُّ

�لبالء، و�لأف�ضل من هذه �ل�ضجدة ما كان بعد �ل�ضالة �ُضكرً� لتوفيق �هلل تعالى لأد�ئها.  

روَي ع���ن �لإم���ام �لباقرQ قال: »اإّن علي ب���ن الح�شينQ ما ذك���ر  هلل عزَّ وجلَّ 

نعمة عليه اإاّل �شجد، وال قراأ اآية من كتاب اهلل عزَّ وجلَّ فيها �شجود اإاّل �شجد، وال دفع 

اهلل ع���زَّ وج���لَّ عنه �ش���وءاً يخ�شاه اإاّل �شجد، وال فرغ من �ش���اة مفرو�شة اإاّل �شجد، وال 

.
(((

وّفق الإ�شاح بين اثنين اإاّل �شجد«

ول���ذ� �ُضّم���ي �لإمام علّي ب���ن �لح�ضينQ ب���� )�ل�ضّجاد( لكثرة �ضج���وده في جميع 

�لمو��ض���ع، و�ّتخ���ذ �هلل تعالى � كما يقول �لإمام �ل�ض���ادقQ � �إبر�هيم خلياًل، لكثرة 

�ضجوده على �لأر�س.

 وع���ن �لإمام �ل�ضادقQ- �أي�ضًا - قال: »اإّن ر�شول اهلل P كان في �شفر ي�شير 

عل���ى ناق���ة ل���ه، اإذ ن���زل ف�شجد خم����ص �شجدات، فلّم���ا اأن ركب قال���وا: يا ر�ش���ول اهلل اإنا 

راأيناك �شنعت �شيئاً لم ت�شنعه.

 ،  فق���الP: نع���م، ا�شتقبلن���ي جبرائيل Q فب�ّشرني بب�ش���ارات من اهلل عزَّ وجلَّ

.
)3(

ف�شجدت هلل �شكراً لكّل ُب�شرى �شجدة«

د �لنعم �أو عند دفع �لبالء،  كما �أّنه ل ُي�ضتحّب فقط �ل�ضجود هلل �ضكرً� وحمدً� عند تجدُّ

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 483، ح 0).

))) مناقب �آل �أبي طالب، �بن �ضهر �آ�ضوب، ج 3، �س 304.

)3) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 98.
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، فق���د روى ه�ضام بن �أحمر قائاًل: 
(((

ب���ل ُي�ضتحب ه���ذ� حّتى عند � �أو بمجّرد - تذّكرهما

»كن���ت اأ�شي���ر مع اأبي الح�شن Q في بع�ص اأط���راف المدينة اإذ ثّنى رجله عن دابته 

فخّر �شاجداً، فاأطال واأطال، ثّم رفع راأ�شه وركب دابته. 

فقلت: ُجعلت فداك قد اأطلت ال�شجود! 

 .
(((

فقالQ: �إّنني ذكرت نعمة �أنعم �هلل بها علّي فاأحببت �أن �أ�ضكر رّبي«

وله���ذ� �أو�ضانا �لإم���ام �ل�ضادقQ بذلك عندما قال: »اإذا ذك���ر اأحدكم نعمة اهلل 

ع���زَّ وج���لَّ فلي�شع خّده على التراب �ُشك���راً هلل، فاإن كان راكباً فلينزل فلي�شع خّده على 

الت���راب، واإن ل���م يك���ن يقدر على الن���زول لل�شهرة فلي�ش���ع خّده على قربو�ش���ه، واإن لم 

 .
(3(

يقدر فلي�شع خّده على كّفه، ثّم ليحمد اهلل على ما اأنعم اهلل عليه«

�أّم���ا منزلة �ل�ضاجد هلل �ُضكرً� فهي منزلة عظيمة، ول يعلم بجزيل �أجر �ل�ضكر وثو�به 

�إّل �هلل �ضبحانه، ففي �لخبر قال �لإمام �ل�ضادقQ: »..اإّن العبد اإذا �شّلى ثّم �شجد 

�شجدة ال�شكر فتح الرّب تعالى الحجاب بين العبد وبين المائكة. 

فيقول: يا مائكتي انظروا اإلى عبدي اأّدى فر�شي واأتّم عهدي ثّم �شجد لي �ُشكراً 

على ما اأنعمت به عليه. مائكتي ماذا قال؟

فتقول المائكة: يا رّبنا رحمتك.

ثّم يقول الرّب تعالى وتبارك: ماذا له؟

فتقول المائكة: يا رّبنا جّنتك؟

فيقول الرّب تبارك وتعالى: ماذا؟

))) تحرير �لو�ضيلة، ج)، ح 8، �س )6).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 98.

)3) م. ن.

ن���ع���م���ة ال�������ش���ك���ر
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فتقول المائكة: يا رّبنا كفاية مهّمة،

فيقول الرّب تبارك وتعالى: ماذا؟

قالQ: فا يبقى �شيء من الخير اإال قالته المائكة، 

فيقول اهلل تبارك وتعالى: يا مائكتي ثّم ماذا له؟

فتقول المائكة: يا رّبنا ال علم لنا.

ق���الQ: فيق���ول اهلل تبارك وتعالى: اأ�شكر له كما �شكر لي، واأُقِبل اإليه بف�شلي، 

.
)1(

واأُِره رحمتي العظيمة في يوم القيامة«

المفاهيم الأ�سا�س

�لتوفي���ق ل�ُضكر �لمنِع���م هي نعمة عظيم���ة �أنعمه���ا �هلل �ضبحانه على  ( .

�لإن�ضان �لموؤمن، لكي يكون ذ�كرً� هلل تعالى في كلِّ �لأحو�ل و�لظروف 

�لح�ضنة منها �أو �ل�ضّيئة.

ى  �إّن �ُضك���ر �لمنِع���م ل يكون فقط بالمعرفة �لقلبّية، ب���ل ل ُبدَّ �أن يتعدَّ ( .

ذلك �إلى �لم�ضتوى �ل�ضلوكّي لدى �لإن�ضان �لموؤمن؛ �أي تجنُّب مع�ضية 

�هلل تعالى. 

�إّن �ُضكر �لمنِعم له �آثار عظيمة في �لدنيا)كالزيادة في �لرزق(، وفي  3 .

�لآخرة )كالنجاة من عذ�ب �هلل(. �أّما عدم �ل�ضكر فله عو�قب وخيمة 

منها حلول �لنقمة �لإلهّية على �لإن�ضان.

))) �لو�ضائل، �لحر �لعاملّي، ج 4، �س )07).



(((

للمطالعة:

كيفّية	�سجدة	ال�سكر:

يكف���ي في ه���ذ� �ل�ضجود مجّرد و�ض���ع �لجبهة على �لأر����س مع �لنّية،  ( .

و�لأح���وط ��ضتحباب���ًا في���ه و�ضع �لم�ضاج���د �ل�ضبعة، وو�ض���ع ما ي�ضّح 

�ل�ضجود عليه، نعم ُيعتبر �أن ل يكون ملبو�ضًا �أو ماأكوًل.

ُي�ضتح���ّب فيه �فتر��س �لذر�عين، و�إل�ض���اق �ل�ضدر و�لبطن بالأر�س،  ( .

ول ُي�ضت���رط فيه �لذكر، وُي�ضتح���ب �أن يقول: )�ُضك���رً� هلل( �أو )�ُضكرً� 

�ُضكرً�( مئة مّرة، ويكفي ثالث مّر�ت، بل مّرة و�حدة.

 و�أح�ضن ما ُيقال فيه ما ورد عن مولنا �لإمام �لكاظمQ: »قل و�أنت �ضاجد:

�ضه���د مالئكتك و�أنبياءك ور�ضلك وجميع خلقك �أّنك �هلل رّبي 
ُ
�ضهدك و�أ

ُ
 »�لّله���م �إّني �أ

و�لإ�ض���الم دين���ي ومحمد نبّي���ي وعلّيًا وفالنًا وفالن���ًا �إلى �آخرهم �أئّمتي به���م �أتوّلى ومن 

ن�ضدك دم �لمظلوم - ثالثًا - �لّلهم �إّني �أن�ضدك باإيو�ئك على 
ُ
ه���م �أتبّر�أ، �لّلهم �إّني �أ عدوِّ

نف�ض���ك لأوليائك لتظفرّنهم بعدوك وعدّوه���م �أن ت�ضّلي على محّمد وعلى �لم�ضتحفظين 

من �آل محّمد �لّلهم �إّني �أ�ضاألك �لُي�ضر بعد �لُع�ضر« ثالثًا، 

ث���ّم ت�ضع خ���ّدك �لأيمن على �لأر�س وتقول: »يا كهفي حي���ن ُتعييني �لمذ�هب وت�ضيق 

علّي �لأر�س بما رحبت ويا بارئ خلقي رحمة بي وقد كان عن خلقي غنّيًا �ضّل على محّمد 

وعلى �لم�ضتحفظين من �آل محّمد«. 

ث���ّم ت�ضع خّدك �لأي�ضر وتقول: »يا م���ذّل كّل جّبار ويا معّز كّل ذليل قد وعّزتك بلغ بي 

مجهودي« ثالثًا، ثّم تقول : »يا حّنان يا مّنان يا كا�ضف �لُكرب �لعظام« ثالثًا. 

ن���ع���م���ة ال�������ش���ك���ر
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ث���ّم تعود لل�ضج���ود فتقول مائة م���رة: »�ُشك���راً �ُشكراً« ث���ّم ت�ضاأل حاجت���ك �إن �ضاء �هلل 

.
(((

تعالى«

  

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج3، �س 5)3.



اأعمارنا مهر �شعادتنا

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

ِئل واأجود من اأعطى اأعطني �سوؤلي  »ي� خير من �سُ

ُحزانتي  واأهل  وولدي  ووالدي  واأهلي  نف�سي  في 

واإخواني فيك، واأَرِغد عي�سي واأَْظِهر مرّوتي، واأ�سلح 

نت  جميع اأحوالي، واجعلني مّمن اأطلت عمره، وح�سّ

عمله، واأتممت عليه نعمتك، ور�سيت عنه، واأحييته 

واأتّم  الكرامة،  واأ�سبغ  ال�سرور  اأدوم  في  حي�ة طيّبة 

ي�س�ء  م�  يفعل  وال  ت�س�ء  م�  تفعل  اإنّ��ك  العي�س، 

غيرك«.
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تمهيد:

ُيعتب���ر �حتر�م �لعمر و��ضتغالل �لوقت في طاعة �هلل تعالى من �لأهد�ف �ل�ضامية في 

�لروؤي���ة �لإ�ضالمية، بل �لعمر حقيقة هو �لكنز �لعظيم و�لر�أ�ضمال �لثمين �ّلذي يملكه كّل 

�إن�ض���ان مّنا، و�لتفريط فيه خ�ضارة كبرى ل ُتعّو�س �أبدً�، قال �لإمام علّي Q: »المرء 

.
(((

، وعنه Q: »ما انق�شت �شاعة من دهرك اإال بقطعة من عمرك«
(((

ابن �شاعته«

 ولذ� فاإّن �لإن�ضان يوم �لقيامة ُمحا�ضب على هذه �لنعمة، و�ضوف ُي�ضاأل عن كّل دقيقة 

و�ضاع���ة من عمره، �أين ق�ضاها؟ وفي ماذ� ق�ضاها؟ ق�ضاها في �لخير وطاعة �هلل تعالى 

�أم في �ل�ضوء ومع�ضية �هلل؟!

نثَى  ق���ال تعال���ى: {َواهللُ َخَلَقُكم مِّن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّْطَفٍة ثُمَّ َجَعَلُك���ْم اأَْزَواًجا َوَما تَْحِمُل ِمْن اأُ

نَّ َذِلَك َعَلى اهلِل  الَّ ِفي ِكتَ���اٍب اإِ ٍر َواَل يُنَق����ضُ ِمْن ُعُمِرِه اإِ َعمَّ  ِمن مُّ
ُ
ر ���ُع اإِالَّ ِبِعْلِم���ِه َوَم���ا يَُعمَّ َواَل تَ�سَ

.
(3(

{
ٌ
ير يَ�سِ

بل �هلل تعالى يحتّج علينا يوم �لقيامة باأعمارنا، يوم ل ينفع �لندم و�لبكاء و�لح�ضرة، 

.
(4(

َر الَِّذي ُكنَّا نَْعَمُل..}
ْ
اِلًحا َغي َطِرُخوَن ِفيَها َربَّنَا اأَْخِرْجنَا نَْعَمْل �سَ قال تعالى: {َوُهْم يَ�سْ

 َفُذوُقوا َفَما 
ُ
َر َوَجاءُكُم النَِّذير  ِفيِه َمن تََذكَّ

ُ
ر ا يَتََذكَّ ُكم مَّ

ْ
ر فياأتينا �لجو�ب �لإلهّي: {اأََولَْم نَُعمِّ

.
(5(

يٍر} اِلِميَن ِمن نَّ�سِ ِللظَّ

))) ميز�ن �لحكمة، محمدي �لري�ضهري، ج 3، �س )))).

))) عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��ضطي، �س 477.

)3) �ضورة فاطر، �لآية: )).

)4) �ضورة فاطر، �لآية: 37.

)5) �ضورة فاطر، �لآية: 37.

اأعمارنا مهر �شعادتنا
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هنا من م�ضير �ل�ضقاء نتيجة �لغفلة عن نعمة �لعمر،  وه���ذ� �أمير �لموؤمنينQ ينبِّ

وُيخاطبن���ا بقول���ه: »في���ا لها ح�شرة عل���ى كّل ذي غفل���ة اأن يكون عمره علي���ه حّجة، واأن 

.
(((

توؤّديه اأّيامه اإلى ال�شقوة!«

وفع���اًل نحن ل���و عرفنا حقيقة قيمة �لعمر و�لوقت كي���ف ُي�ضتثمر�ن في �أق�ضى حالته 

�لممكن���ة، ولو �بتعدنا في �لمقابل عن �لإ�ض���ر�ف و�لتبذير فيهما، لما ح�ضل هذ� �لتاأّخر 

و�لتخّلف �لكبير�ن �للذ�ن تعي�ضهما �لأّمة �لإ�ضالمّية �ليوم. 

كيف نغتنم نعمة العمر؟

 بد�ية ل ُبدَّ �أن ندرك �أّنه ل فرق بين �لعمر و�لوقت، بل هما في �لو�قع حقيقة و�حدة، 

.
(((

يقول �لإمام علّيQ:»اإّن عمرك وقتك اّلذي اأنت فيه«

بالتال���ي ل ُب���دَّ لالإن�ضان �لموؤم���ن �أن يغتنم فر�ضة �لعم���ر و�لوقت جّي���دً�، لأّن كّل يوم 

 :Qيم�ض���ي م���ن حياتنا ُيحذف من ر�ضي���د �أعمارنا �لمحدودة، قال �أمي���ر �لموؤمنين

 .
(3(

»اإّنه لن ي�شتقبل اأحدكم يوماً من عمره اإاّل بفراق اآخر من اأجله«

وعن���هQ: »اإّن الليل والنهار يعم���ان فيك فاعمل فيهم���ا، وياأخذان منك فخذ 

.
(4(

منهما«

وعنهQ � �أي�ضًا � : »ما اأ�شرع ال�شاعات في اليوم، واأ�شرع االأيام في ال�شهر، واأ�شرع 

.
(5(

ال�شهور في ال�شنة، واأ�شرع ال�شنين )ال�شنة( في العمر!«

.
(6(

ويقول ر�ضول �هللP: »كن على عمرك اأ�شّح منك على درهمك ودينارك«

))) نهج �لبالغة، �لخطبة 64.

))) ميز�ن �لحكمة، ج 3، �س )))).

)3) نهج �لبالغة، �لخطبة 45).

)4) ميز�ن �لحكمة، محمدي �لري�ضهري، ج 7، �س 37).

)5) نهج �لبالغة: �لخطبة 88).

)6) مكارم �لأخالق، �س 460.
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ويو�ضينا P باأن نبادر باأربع قبل �أربع :

»ب�شبابك قبل هرمك، 

 و�شّحتك قبل �شقمك، 

وغناك قبل فقرك، 

.
(((

وحياتك قبل مماتك«

فالمطل���وب مّنا �أن نتطّلع �إلى �لم�ضتقبل و�إلى ما نحن مقبلون عليه، و�أن ل نن�ضغل في 

م���ا م�ضى وفات، وُن�ضّيع بقّية �أعمارنا فيه، ق���ال �لإمام علّيQ: »اال�شتغال بالفائت 

، وقال ر�ضول �هللP: »من اأح�شن فيما بقي من عمره لم يوؤاخذ بما 
(((

ُي�شيِّع الوقت«

.
(3(

م�شى من ذنبه، ومن اأ�شاء فيما بقي من عمره اأُِخذ باالأّول واالآخر«

 :Qق �أّن ما ف���ات ل يعود �أبدً�، وهذ� ما حّذرن���ا منه �لإمام علّي  ول ُب���دَّ �أن ُن�ض���دِّ

.
(4(

»احذروا �شياع االأعمار فيما ال يبقى لكم، ففائتها ال يعود«

فالمهّم هو �ل�ضتغال و�غتنام فر�ضة �لعمر وما تبّقى منه بالأمور �لأ�ضا�ضّية و�لملّحة، 

 :Qع بهذ� ما هو �أهّم كما يقول �أمير �لموؤمنين ل بالأمور �لفرعّية وغير �ل�ضرورّية كي ل ُن�ضيِّ

.
(5(

»من ا�شتغل بغير المهمِّ �شّيع االأهّم«

بذل���ك نكون ق���د خطونا �لخطوة �لأولى في طريق �لغتن���ام �ل�ضحيح و�ل�ضليم لنعمة 

�لعمر وفر�ضة �لوقت �ّلتي ل ُتعّو�س باأّي ثمن.

))) �لخ�ضال، �س 39)، ح 85.

))) بحار �لأنو�ر، ج 68، �س 80).

)3) �أمالي �ل�ضدوق، �س 56، ح 9.

)4) ميز�ن �لحكمة، ج 3، �س 4))).

)5) م. ن، �س 4))).

اأعمارنا مهر �شعادتنا



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة ((8

ولنِعَم ما قيل:

م���ا ب���ِع���ُت ع���م���ري �ل��دن��ي��ا وم����ا فيها�ل���ده���ر ���ض��اوم��ن��ي ع���م���ري ف��ق��ل��ت له

ثمن ب�����ال  ب����ت����دري����ج  ������ض����ت����ر�ه  �ضاريهاث�����م  خ���اب  ق��د  �ضفقة  ي���د�  ت��ّب��ت 

فيَم نغتنم أعمارنا ونستثمرها؟

�إّن �أف�ضل �لأمور �لتي ل ُبدَّ �أن نغتنم �أعمارنا فيها ون�ضتثمرها هي طاعة �هلل وعبادته، 

 :Qلنا مهر �ضعادتنا في �لدنيا و�لآخ���رة كما يقول �لأمير لأّنن���ا بذلك نكون ق���د ح�ضّ

.
(((

»اإّن عمرك مهر �شعادتك اإن اأنفذته في طاعة رّبك«

ب���ل في ذلك نجاتن���ا وفوزنا كما يقول �لأميرQ: »اإّن اأوقات���ك اأجزاء عمرك، فا 

 .
(((

ُتنفد لك وقتاً اإاّل فيما ُينجيك«

اِلًحا مِّن  فالفوز هو في �لحياة �لطّيبة كما وعَدنا �لمولى عزَّ وجلَّ في قوله: {َمْن َعِمَل �سَ

.
(3(

ْح�َسِن َما َكانُوْا يَْعَمُلوَن} َذَكٍر اأَْو اأُنثَى َوُهَو ُموؤِْمٌن َفَلنُْحِييَنَُّه َحيَاًة َطيِّبًَة َولَنَْجِزيَنَُّهْم اأَْجَرُهم ِباأَ

ول���ذ� فاإّن دعاء �لإن�ض���ان بطول �لعمر ل ُبدَّ �أن يقترن بالعم���ل �لح�ضن و�ل�ضالح، و�أن 

به منه، لكي ُيتّم �هلل �ضبحانه عليه نعمه ويحييه حياة  ُيفني���ه فيما ُير�ضي �هلل تعالى وُيقرِّ

طّيبة وُي�ضبغ عليه عي�ضًا كريمًا، فالإمام زين �لعابدينQ � في دعاء �أبي حمزة �لثمالّي 

� يدع���و: »واجعلن���ي ممن اأطلت عم���ره، وح�ّشنت عمله، واأتممت علي���ه نعمتك، ور�شيت 

.
(4(

عنه، واأحييته حياة طّيبة في اأدوم ال�شرور واأ�شبغ الكرامة واأتّم العي�ص«

ومن دعائ���ه Q في مكارم �لأخالق: »وعّمرني ما كان عمري ِبْذلة في طاعتك، 

.
(5(

فاإذا كان عمري مرتعاً لل�شيطان فاقب�شني اإليك«

))) غرر �لحكم، ميز�ن �لحكمة، ج 3، �س 4))).

))) م. ن، �س 4))).

)3) �ضورة �لنحل، �لآية: 97.

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 95، �س )9.

)5) �ل�ضحيفة �ل�ضجادية، �لدعاء 0).



((9

فُنالح���ظ �أّن �لإمامQ في نهاية �لدعاء ُي�ضير �إلى م�ضاألة في غاية �لأهمّية، وهي 

�أّن���ه �إذ� كان ط���ول �أعمارنا �ضيوؤّدي بنا �إلى �أن تكون مرتع���ًا لل�ضيطان، ثّم �لبعد عن ر�ضا 

 :P هلل عزَّ وجلَّ وطاعته، فالموت و�لفناء هو �أرحم لنا. وهذ� ما نّبهنا منه ر�ضول �هلل�

»طوبى لمن طال عمره وَح�ُشن عمله فَح�ُشن منقلبه اإذ ر�شي عنه رّبه، وويل لمن طال 

.
(((

عمره و�شاء عمله و�شاء منقلبه اإذ �شخط عليه رّبه«

وهذ� ما كانت تدعو به �ل�ضّيدة فاطمة �لزهر�ءO في �لمناجاة: »الّلهّم، بعلمك 

الغيب، وقدرتك على الخلق، اأحيني ما علمت الحياة خيراً لي، وتوّفني اإذا كانت الوفاة 

.
(((

خيراً لي«

 أرذل العمر!

ن يَُردُّ اإِلَى اأَْرَذِل  ق���ال تعال���ى في محكم كتابه �لعزيز: {َواهللُ َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّاُكْم َوِمنُكم مَّ

.
(3(

{
ٌ
ئًا اإِنَّ اهللَ َعِليٌم َقِدير ْ

 اَل يَْعَلَم بَْعَد ِعْلٍم �َسي
ْ

اْلُعُمِر ِلَكي

يقول �ل�ضّيد �لطباطبائّي } في تف�ضير هذه �لآية �لكريمة: 

كلمة )االأرذل( ا�شم تف�شيل؛ اأي من الرذالة وهي الرداءة والرذل الدون والرديء. 

والم���راد ب���اأرذل العم���ر بقرينة قوله: )لكي ال يعلم اإلخ( �ش���ّن ال�شيخوخة والهرم اّلتي 

فيه���ا انحط���اط ق���وى ال�شع���ور، واالإدراك العقل���ّي، وه���ي تختل���ف باخت���اف االأمزجة 

وتبتدئ على االأغلب من عمر الخم�ص وال�شبعين.

 والمعنى: {َواهللُ َخَلَقُكْم ثُمَّ يَتََوفَّاُكْم}؛ اأي اهلل تعالى خلق النا�ص ثّم يتوّفاهم، فمنهم 

ن يَُردُّ اإِلَى اأَْرَذِل  يتوّفاهم في عمر متو�ّشط، ومنهم � كما يقول تعالى � : {َوِمنُكم مَّ

�ْلُعُم���ِر}؛ اأي يتوّفاهم في �شّن اله���رم وال�شيخوخة، حيث ينتهي اإلى اأن {اَل يَْعَلَم 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 66، �س 400، ح 95.

))) م. ن، ج )9، �س 5))، ح ).

)3) �ضورة �لنحل، �لآية: 70.

اأعمارنا مهر �شعادتنا



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة (30

.
)1(

ئًا} وذلك ل�شعف القوى الج�شدّية والعقلّية لدى االإن�شان ْ
بَْعَد ِعْلٍم �َسي

 الشاهد والحكمة اإللهّية!

 فل���و كانت حياتنا وموتنا وك���ذ� �ضعورنا وعلمنا باأيدينا، لكّن���ا �خترنا �لحياة و�لبقاء 

على �لممات و�لفناء، و�خترنا �لعلم و�لمعرفة على �لجهل و�لن�ضيان.

 ولك���ّن �هلل �ضبحان���ه وتعالى قد �أخفى عّنا مّدة �أعمارن���ا ومتى تنتهي، ولم يجعلها في 

. وقد �أ�ضار �لإمام �ل�ضادقQ �إلى م�ضمون  �أيدينا، وذلك لحكمة هو �أر�دها عزَّ وجلَّ

هذه �لحكمة �لإلهّية في حديث له مع �أحد �أ�ضحابه، يقولQ فيها: 

���ل ما �شتر ع���ن االإن�شان علمه م���ن مّدة حيات���ه، فاإّنه لو عرف  »تاأّم���ل االآن ي���ا مف�شّ

مق���دار عم���ره وكان ق�شي���ر العمر ل���م يتهّناأ بالعي�ص م���ع ترّقب الم���وت وتوّقعه لوقت 

ق���د عرف���ه، بل كان يكون بمنزلة من قد فني ماله اأو قارب الفناء، فقد ا�شت�شعر الفقر 

والوجل من فناء ماله وخوف الفقر، على اأّن اّلذي يدخل على االإن�شان من فناء العمر 

اأعظ���م مّم���ا يدخ���ل عليه م���ن فناء الم���ال، الأّن م���ن يقّل مال���ه ياأم���ل اأن ي�شتخلف منه 

في�شكن اإلى ذلك، ومن اأيقن بفناء العمر ا�شتحكم عليه الياأ�ص. 

واإن كان طوي���ل العمر ث���ّم عرف ذلك وثق بالبقاء، وانهمك في اللّذات والمعا�شي، 

 
)2(

وعمل على اأّنه يبلغ من ذلك �شهوته ثّم يتوب في اآخر عمره ...

ف���اإن قل���ت: وها هو �لآن قد �ُضِتر عنه مقد�ر حيات���ه و�ضار يترّقب �لموت في كّل �ضاعة 

ُيقارف �لفو�ح�س وينتهك �لمحارم. 

قلنا: �إّن وجه �لتدبير في هذ� �لباب هو �لذي جرى عليه �لأمر فيه، فاإن كان �لإن�ضان مع 

ذلك ل يرعوي ول ين�ضرف عن �لم�ضاوئ فاإّنما ذلك من مرحه )مرح �لرجل: ��ضتّد فرحه 

ون�ضاطه حتى جاوز �لقدر، وتبختر و�ختال( ومن ق�ضاوة قلبه، ل من خطاأ في �لتدبير. 

))) تف�ضير �لميز�ن، ج))، �س94).

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 3، �س 83 - 84.



(3(

فن�ضتنت���ج ب�ضكل عام، �أّن �هلل تبارك وتعالى �أر�د لن���ا �أن نتدّبر ونعتبر جّيدً� من نعمة 

مرحلة �ل�ضباب و�لقّوة �لج�ضدّية و�لعقلّية، حيث ُيمكننا �أن نمار�س �لأعمال و�لأن�ضطة، �إل 

�أّن هذه �لمرحلة كما ت�ضبقها مرحلة �ضعف �لطفولة وعدم �لإدر�ك، �أي�ضًا تعقبها مرحلة 

ُه 
ْ
ر �لعج���ز و�ل�ضيخوخة، حيث تتح���ّول قّوة �ل�ضباب �إلى �ضعف كما قال تعال���ى: {َوَمْن نَُعمِّ

.
(((

�ْسُه ِفي اْلَخْلِق اأََفَل يَْعِقُلوَن} نُنَكِّ

وهن���ا نعود ون�ضتذك���ر و�ضّية �لر�ضول �لأعظ���مP، حين دعانا �إل���ى �أن نبادر بالجدِّ 

و�لعم���ل ف���ي �ضبابن���ا قبل هرمن���ا، وفي �ضّحتن���ا قبل �ضقمن���ا.. بل نعتبر مّم���ا م�ضى من 

�أعمارن���ا، لك���ي ن�ضتفيد منها في حا�ضرنا وم�ضتقبلنا، ونك���ون من �لمحافظين على نعمة 

�لعمر. يقول �أمير �لموؤمنينQ: »لو اعتبرت بما اأ�شعت من ما�شي عمرك لحفظت 

  .
(((

ما بقي«

�إ�ضاف���ة �إل���ى �أّنه ل ُب���دَّ �أن ل نن�ضى �أن �لأعمار بي���د �هلل �ضبحانه، وعلين���ا �أن ن�ضتثمر 

مرحل���ة �لقّوة و�لن�ض���اط لنقوم بو�جباتن���ا وم�ضوؤولّياتنا ُبما ير�ض���ي �هلل تعالى قبل نفاذ 

ر له، فبادروا قبل  �لعمر، قال ر�ضول �هللP: »اإّن العمر محدود لن يتجاوز اأحد ما ُقدِّ

.
(3(

نفاذ االأجل«

 وع���ن �لإمام عليQ قال: »رحم اهلل امراأً علم اأّن نف�ش���ه خطاه اإلى اأجله، فبادر 

 .
(4(

عمله وق�شر اأمله«

 زيادة العمر والبّر بالوالدين:

لق���د قرن �لمولى عزَّ وجلَّ عبادت���ه وطاعته بالإح�ضان للو�لدين وبّرهما، قال تعالى: 

))) �ضورة ي�س، �لآية: 68.

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 3، �س 0)8).

)3) م. ن، �س )))).

)4) م. ن، �س 3))).

اأعمارنا مهر �شعادتنا



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة (3(

ُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر اأََحُدُهَما اأَْو ِكَلُهَما َفَل 
ْ
ا يَب  اإِيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َسانًا اإِمَّ

ُدوْا اإِالَّ
ُ
ى َربَُّك اأَالَّ تَْعب {َوَق�سَ

ْحَمِة َوُقل  لِّ ِمَن الرَّ ُهَما َوُقل لَُّهَما َقْواًل َكِريًما * َواْخِف�ْض لَُهَما َجنَاَح الذُّ
ْ
تَُق���ل لَُّهَم���اآ اأُفٍّ َواَل تَْنَهر

.
(((

ِغيًرا } بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيَاِني �سَ رَّ

 ق���ال �لإم���ام �ل�ضادقQ  في قوله تعال���ى: {َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َس���انًا}: »االإح�شان اأن 

ُتح�ِش���ن �شحبتهم���ا، واأن ال ُتكلِّفهم���ا اأن ي�ش���اأالك �شيئ���اً مّم���ا يحتاج���ان اإلي���ه واإن كان���ا 

. كّل ذلك لأّنهما جّنتنا ونارنا كما يقول ر�ضول �هللP: لما �ُضِئل عن حّق 
(((

م�شتغنيين«

 .
(3(

�لو�لدين على ولدهما:»هما جّنتك ونارك«

ومن بركات �لبّر بالو�لدين و�لإح�ضان �إليهما �لزيادة في �لعمر و�لبركة فيه، كما ورد 

في رو�يات �أهل بيت �لنبّوةQ، منها:

)-  ق���ول ر�ض���ول �هللP: »م���ن �ش���ّره اأن ُيم���ّد له ف���ي عمره وُي���زاد في رزق���ه فليبّر 

 .
(4(

والديه، ولي�شل رحمه«

.
(5(

وعنهP: »من بّر والديه طوبى له زاد اهلل في عمره«  -(

.
(6(

عنه Q: »اإن اأحببت اأن يزيد اهلل في عمرك ف�ُشّر اأبويك«  -3

وق���ال �لإمام �ل�ضادقQ لحنان بن �ضدير : »يا مي�ّشر! قد ح�شر اأجلك غير   -4

ر اهلل اأجلك ل�شلت���ك قرابتك، واإن كنت تريد اأن  م���ّرة وال مّرتي���ن، كّل ذلك يوؤخِّ

.
(7(

ُيزاد في عمرك فبّر �شيخيك، يعني اأبويه«

))) �ضورة �لإ�ضر�ء، �لآيتان: 3)، 4).

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 57).

)3) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 4، �س 3674.

)4) م. ن.

)5) م. ن.

)6) و�ضائل �ل�ضيعة، �لحر �لعاملّي، ج 8)، �س )37.

)7) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )7، �س 84، ح 96.
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وصايا نورانّية:

نتوّقف في هذ� �لمقطع �لأخير من حديثنا حول نعمة �لعمر وقد�ضّيته، مع و�ضايا �أمير 

�لبالغ���ة و�لحكمة علّي بن �أبي طالبQ، لعّلنا بذلك ناأخذ منه قب�ضًا م�ضيئًا ُننير به 

وعاء قلوبنا �لمظلمة بالذنوب و�لآثام و�لمعا�ضي:

ها النا�ص! االآن االآن من قبل الندم، ومن قبل اأن تقول نف�ص: يا  قال Q: »اأيُّ  -(

 .
(((

ح�شرتي على ما فّرطت في جنب اهلل«

ه���ا النا����ص! االآن االآن م���ا دام الوث���اق ُمطلقاً، وال�ش���راج ُمنيراً،  وعن���ه Q: »اأيُّ  -(

.
(((

وباب التوبة مفتوحاً، من قبل اأن يجّف القلم وُتطوى ال�شحف«

.
(3(

وعنه Q: »من اأحّب البقاء فلُيعّد للم�شائب قلباً �شبوراً«  -3

المفاهيم الأ�سا�س

�إّن م���ن �أعظم �لنعم �لإلهّية على �لإن�ضان هي ِنعمة �لعمر، �ّلتي ُتعتبر  ( .

جوهرة ثمينة ومقّد�ضة فال يجوز �لتفريط فيها �أبدً�.

�إّن ��ضتغ���الل �أعمارن���ا و�أوقاتن���ا و�غتنامها ب�ضكل جّي���د، ل �ضّيما في  ( .

طاع���ة �هلل وعبادته ينت���ج ح�ضولنا على مهر �ضعادتن���ا وفوزنا بحياة 

طّيبة في �لدنيا و�لآخرة.

�إّن �لب���ّر بالو�لدين و�ضلة �لرحم هما من �أبو�ب �لرحمة �لإلهّية علينا  3 .

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 74، �س 375.

))) م. ن، �س 376.

)3) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 897.

اأعمارنا مهر �شعادتنا
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ولهما بركات عديدة منها �لزيادة في �أعمارنا.. فلندخل �إلى �لرحمة 

�لإلهّية من �أبو�بها.

للمطالعة:

:P	الرحمة	ر�سول	ق�ل

»ُيفت���ح للعب���د يوم القيام���ة على كّل يوم من اأيام عمره اأربع���ة وع�شرون خزانة عدد 

�شاعات الليل والنهار: 

فخز�ن���ة يجدها مملوءة ن���ورً� و�ضرورً� فيناله عند م�ضاهدتها م���ن �لفرح و�ل�ضرور ما 

ع على �أهل �لنار لأده�ضهم ع���ن �لإح�ضا�س باألم �لنار، وهي �ل�ضاعة �ّلتي �أطاع فيها  ل���و وزِّ

رّبه. 

ث���ّم ُيفتح ل���ه خز�نة �أخرى فير�ها ُمظِلم���ة ُمنِتنة ُمفِزعة فيناله عن���د م�ضاهدتها من 

م على �أهل �لجّنة لنّغ�س عليهم نعيمها، وهي �ل�ضاعة �ّلتي ع�ضى  �لفزع و�لجزع ما لو ُق�ضِّ

فيها رّبه.

ثّم ُيفتح له خز�نة �أخرى فير�ها فارغة لي�س فيها ما ُي�ضّره ول ما ي�ضووؤه، وهي �ل�ضاعة 

�ّلت���ي ن���ام فيها �أو ��ضتغل فيها ب�ضيء من مباحات �لدني���ا، فيناله من �لغبن و�لأ�ضف على 

فو�تها - حيث كان متمّكنًا من �أن يمالأها ح�ضنات - ما ل يو�ضف، ومن هذ� قوله تعالى: 

.
(((

{َذِلَك يَْوُم التََّغابُِن}«

))) بحار �لأنو�ر،  �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج7، �س)6).



اال�شتعاذة باهلل �شبيل النجاة 
من ال�شيطان

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

»اللّهّم اإنّي اأعوذ بك من الك�سل والف�سل، والهّم 

والذلّة  والق�سوة،  والغفلة  والبخل،  والجبن  والحزن، 

والفواح�س  بليّة  وكّل  والف�قة،  والفقر  والم�سكنة، 

م� ظهر منه� وم� بطن. واأعوذ بك من نف�س ال تقنع، 

يُ�سمع،  ال  ودع�ء  يخ�سع،  ال  وقلب  ي�سبع،  ال  وبطن 

نف�سي وديني  رّب على  ي�  واأعوذ بك  ينفع،  ال  وعمل 

وم�لي وعلى جميع م� رزقتني من ال�سيط�ن الرجيم، 

اإنّك اأنت ال�سميع العليم«.

(0
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تمهيد:

لقد تحّول �إبلي�س من �ضفوف �لجّن �لعابدين هلل تعالى، ومن منزلة �لمالئكة �لمكّرمين 

�ّلت���ي �أعطاه �هلل تعالى �إياها لح�ضن عبادته، �إل���ى منزلة �ل�ضاغرين و�ل�ضياطين، وذلك 

ب�ضبب ��ضتكباره ومنازعته لكبرياء �هلل �لعزيز �لجّبار، و�إ�ضر�ره على رف�س �لأمر �لإلهّي 

.Qبال�ضجود لآدم

 وق���د �ضرد لنا �لن�ّس �لقر�آني �لحو�ر �لذي جرى بي���ن �هلل تعالى و�إبلي�س، لكي نعتبر 

ْرنَاُكْم ثُمَّ  وَّ من عو�قب تمّرد �إبلي�س على �لأو�مر �لإلهّية.  قال تعالى: {َولََقْد َخَلْقنَاُكْم ثُمَّ �سَ

الَّ تَ�ْسُجَد  اِجِديَن * َقاَل َما َمنََعَك اأَ ُقْلنَا ِلْلَملآِئَكِة ا�ْسُجُدوْا الآَدَم َف�َسَجُدوْا اإِالَّ اإِْبِلي�َض لَْم يَُكن مَِّن ال�سَّ

ْنُه َخَلْقتَِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقتَُه ِمن ِطيٍن * َقاَل َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما يَُكوُن لََك اأَن  ٌ مِّ
ر

ْ
تُ���َك َقاَل اأَنَْا َخي

ْ
اإِْذ اأََمر

َعثُوَن * َقاَل اإِنََّك ِمَن الُمنَظِريَن 
ْ
لَى يَْوِم يُب ِني اإِ

ْ
نِظر ���اِغِريَن * َقاَل اأَ ْج اإِنََّك ِمَن ال�سَّ ُ

تَتََكبََّر ِفيَها َفاْخر

ِن اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم 
ْ
َراَطَك اْلُم�ْستَِقيَم * ثُمَّ الآِتيَنَُّهم مِّن بَي * َقاَل َفِبَما اأَْغَوْيتَِني الأَْقُعَدنَّ لَُهْم �سِ

ْدُحوًرا لََّمن  ْج ِمْنَها َمْذوؤُوًما مَّ
ُ
ْكثََرُهْم �َساِكِريَن * َقاَل اْخر َوَعْن اأَْيَماِنِهْم َوَعن �َسَماآِئِلِهْم َواَل تَِجُد اأَ

.
(((

تَِبَعَك ِمْنُهْم الأَْملأنَّ َجَهنََّم ِمنُكْم اأَْجَمِعيَن}

ة: »فاعتبروا  ل و�لعتبار من هذه �لق�ضّ وهذ� �أمير �لموؤمنينQ يدعونا �إلى �لتاأمُّ

بم���ا كان من فع���ل اهلل باإبلي�ص، اإذ اأحبط عمله الطويل وجهده الجهيد الجميل، وكان 

ق���د عب���د اهلل �شت���ة اآالف �شنة، ال ُي���درى اأِمن �شنّي الدني���ا اأم ِمن �شنّي االآخ���رة عن ِكَبر 

.
(((

�شاعة واحدة«

))) �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 8).

))) نهج �لبالغة، �لخطبة )9).

ال�شيطان من  النجاة  �شبيل  بالله  اال�شتعاذة 



م���ظ���اه���ر ال��رح��م��ة (38

عداوة الشيطان لإلنسان:

 من���ذ لحظة �نتم���اء �إبلي�س �للعين �إلى عال���م �ل�ضياطين، �أ�ضبح ع���دّوً� لالإن�ضان وبد�أ 

يتوّع���ده باإغو�ئ���ه عن طاعة �هلل تعالى م���ن جميع �لجهات و�لأحو�ل: {َق���اَل َفِبَما اأَْغَوْيتَِني 

ْيَماِنِهْم َوَعن  ِن اأَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن اأَ
ْ
���َراَطَك اْلُم�ْستَِقيَم * ثُمَّ الآِتيَنَُّهم مِّن بَي الأَْقُعَدنَّ لَُهْم �سِ

.
(((

�َسَماآِئِلِهْم َواَل تَِجُد اأَْكثََرُهْم �َساِكِريَن}

 ب���ل لم يكتِف �إبلي�س بهذ� �لوعيد فقط حّتى �أّنه �أق�ضم برّب �لعّزة على �إ�ضالل �لنا�س  

ِتَك اَلأُْغِويَنَُّهْم اأَْجَمِعيَن}. وغو�يتهم، �إذ قال: {َفِبِعزَّ

يقول �لإمام �ل�ضادقQ: »اإّن ال�شياطين اأكثر على الموؤمنين من الزنابير على 

.
(((

اللحم«

ول���ذ� فاإّن رّب �لعّزة و�لجالل ق���د حّذرنا مر�رً� في محكم كتاب���ه �لعزيز من و�ضو�ضة 

ا اإِنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه ِليَُكونُوا ِمْن  َطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ
ْ
ي �ل�ضيطان ومكائده، قائاًل: {اإِنَّ ال�سَّ

نَّ  نَُهْم اإِ
ْ
َطاَن يَنَزُغ بَي

ْ
ي نَّ ال�سَّ ْح�َسُن اإِ  اأَ

َ
، وقائاًل: {َوُقل لِِّعبَاِدي يَُقولُواْ الَِّتي ِهي

(3(

ِعيِر} ���َحاِب ال�سَّ �سْ
اأَ

.
(4(

ِبينًا} ا مُّ َطاَن َكاَن ِللإِْن�َساِن َعُدوًّ
ْ
ي ال�سَّ

ب���ل قد نهان���ا �لمولى عزَّ وجلَّ ع���ن �ّتباع �ل�ضيطان وم���ا يزّينه لنا من مل���ّذ�ت �لدنيا 

و�ضهو�ته���ا؛ لأّنه عدّونا وباّتباعه وت�ضديقه �ضوف ياأمرنا بمع�ضية �هلل و�رتكاب �لفح�ضاء 

َطاِن اإِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ 
ْ
ي ���ْلِم َكاآفًَّة َواَل تَتَِّبُعوْا ُخُطَواِت ال�سَّ يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوْا اْدُخُلوْا ِفي ال�سِّ

و�لمنكر: {يَا اأَ

َطاِن 
ْ
���ي َطاِن َوَمن يَتَِّبْع ُخُطَواِت ال�سَّ

ْ
���ي يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اَل تَتَِّبُعوا ُخُطَواِت ال�سَّ

، وقال: {يَا اأَ
(5(

ِبيٌن} مُّ

.
(6(

 ِباْلَفْح�َساء َواْلُمنَكِر}
ُ
َفاإِنَُّه يَاأُْمر

))) �ضورة �لأعر�ف، �لآيتان: 6) � 7).

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج64، �س39)، ح57.

)3) �ضورة فاطر، �لآية: 6.

)4) �ضورة �لإ�ضر�ء، �لآية: 53. فتح �لقدير، �ل�ضوكاني، ج5، �س78).

)5) �ضورة �لبقرة، �لآية: 08).

)6) �ضورة �لنور، �لآية: )).
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ه���ذ� وقد دعانا �هلل تعالى �إلى عبادته وح���ده فقط، و�أن ل نعبد �ل�ضيطان: {�أَلَْم �أَْعَهْد 

.
(((

ِبيٌن} َطاَن اإِنَُّه لَُكْم َعُدوٌّ مُّ
ْ
ي ُدوا ال�سَّ

ُ
ن الَّ تَْعب ُكْم يَا بَِني اآَدَم اأَ

ْ
اإِلَي

يروي �لإمام علّيQ: »اأّن رجًا كان يتعّبد في �شومعة، واأّن امراأة كان لها اإخوة 

فعر����ص له���ا �ش���يء فاأت���وه بها، فزّينت ل���ه نف�شه فوقع عليه���ا، فج���اءه ال�شيطان فقال: 

اقتلها فاإّنهم اإن ظهروا عليك افت�شحت، فقتلها ودفنها، فجاوؤوه فاأخذوه فذهبوا به، 

فبينما هم يم�شون اإذ جاءه ال�شيطان فقال: اإّني اأنا اّلذي زّينت لك فا�شجد لي �شجدة 

ا َكَفَر َقاَل   َفَلمَّ
ْ
ن�َساِن اْكُفر ْذ َقاَل ِلْلإِ َطاِن اإِ

ْ
ي اأُنجيك، ف�شجد له، فذلك قوله تعالى: {َكَمثَِل ال�سَّ

.
(((

اإِنِّي بَِريٌء مِّنَك اإِنِّي اأََخاُف اهللَ َربَّ اْلَعالَِميَن}«

كم���ا �أّن �أمير �لموؤمنينQ قد نّبهن���ا على ذلك، عندما قال: »اح���ذروا عدّواً نفذ 

. وكذلك ما نقروؤه ف���ي مناجاة �ل�ضاكين 
(3(

ف���ي ال�ش���دور خفّي���اً، ونفث في االآذان نجّي���اً«

لالإم���ام زين �لعابدينQ: »اإلهي اأ�شك���و اإليك عدّواً ُي�شّلن���ي، و�شيطاناً يغويني، قد 

ماأ بالو�شوا�ص �شدري، واأحاطت هواج�شه بقلبي، ُيعا�شد لي الهوى، وُيزّين لي حّب 

.
(4(

الدنيا، ويحول بيني وبين الطاعة والزلفى«

�إّل �أّن���ه بالرغم من تكر�ر �لتحذير �لإلهّي و�إر�ض���اد�ت �أهل �لبيت R لنا وتنبيهنا 

م���ن خطورة عد�وة �ل�ضيطان، ف���اإّن �هلل جلَّ جالله قال في �لكتاب �لعزي���ز: {َوَقِليٌل مِّْن 

، ما يعن���ي �أن �أكثرنا عر�ضٌة لل�ضقوط في مكائ���د �ل�ضيطان �لرجيم، 
(5(

���ُكوُر} اِدَي ال�سَّ
َ
ِعب

ومن ثّم �لنحر�ف عن �لخّط �لم�ضتقيم، ون�ضبح من عد�د �لمغ�ضوب عليهم ومن �ّلذين 

ق���د �ضّلو� طريق �لحّق، مع �أّننا ندعو �هلل �ضبحانه في �ضالتنا �ليومّية لهد�يتنا لل�ضر�ط 

َراَط  ُد واإِيَّاَك نَ�ْس���تَِعيُن * اهِدنَ����ا ال�سِّ
ُ
�لم�ضتقيم، ون�ضتعين به عزَّ وجلَّ على ذلك: {اإِيَّاَك نَْعب

))) �ضورة ي�س، �لآية: 60.

))) �ضورة �لح�ضر، �لآية: 6).

)3) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س )45).

)4) �ل�ضحيفة �ل�ضّجادّية، مناجاة �ل�ضاكين؛ بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )9، �س 43).

)5) �ضورة �ضباأ، �لآية: 3).

ال�شيطان من  النجاة  �شبيل  بالله  اال�شتعاذة 
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.
(((

الِّيَن} وِب َعَليِهْم َواَل ال�سَّ َراَط الَِّذيَن اأَنَعمَت َعَليِهْم َغيِر الَمغ�سُ الُم�ستَِقيَم * �سِ

ُل  ولكّن رحمة �هلل تعالى ولطفه بنا �أكبر من مكائد �ل�ضيطان، قال تعالى: {َولَْواَل َف�سْ

ِهْم اإِْبِلي�ُض َظنَُّه 
ْ
َق َعَلي ���دَّ ، وقال: {َولََقْد �سَ

(((

الَّ َقِليًل} َطاَن اإِ
ْ
���ي ُك���ْم َوَرْحَمتُُه اَلتَّبَْعتُُم ال�سَّ

ْ
اهلِل َعَلي

.
(3(

َفاتَّبَُعوُه اإِالَّ َفِريًقا مَِّن اْلُموؤِْمِنيَن}

و�لموؤمنون �لمخل�ضون هلل تعالى ل �ضلطان لل�ضيطان عليهم، كما يقول �لمولى تعالى: 

�َض لَُه �ُس���ْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن اآَمنُوْا 
ْ
نَُّه لَي ِجيِم * اإِ َطاِن الرَّ

ْ
���ي ِ ِمَن ال�سَّ اآَن َفا�ْس���تَِعْذ ِباهللهّ

ْ
َت اْلُقر {َفاإَِذا َقَراأْ

 .
(4(

ُلوَن * اإِنََّما �ُسْلَطانُُه َعَلى الَِّذيَن يَتََولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهم ِبِه ُم�ْسِرُكوَن } َوَعَلى َربِِّهْم يَتََوكَّ

�إّل �أّن���ه ل ب���دَّ �أن نخاطب �أنف�ضنا: من هوؤلء �لذين يغويه���م �ل�ضيطان ويتمّكن منهم؟ 

وكي���ف يك���ون له ذلك؟ هل لق���ّوة مكر �ل�ضيط���ان �أم ل�ضعف �إيمان �لإن�ض���ان؟ �أم �لأمرين 

معًا؟!

مكائد الشيطان وتسّلطه على اإلنسان: 

�إّن و�ضو�ضة �ل�ضيطان ومكائده ل تقت�ضر فقط على �لم�ضركين و�لمنافقين، بل ن�ضاطه 

�ل�ضيطان���ّي تج���اه �لموؤمني���ن باهلل تعالى �أكثر م���ن غيرهم، حيث بمج���ّرد �أن يجد نقطة 

�ضع���ف لديه���م، فاإّنه ي�ضتغّل �لفر����س، وياأتي بحيل مختلفة، فُيلق���ي عليهم حبال مكائده 

وُي�ض���ّول لهم، وما �إن ي�ضتدرجهم �إلى فّخ �لإغو�ء حّتى ُيملي عليهم ما ُيريده.  قال تعالى: 

 ،
(5(

َل لَُهْم َواأَْمَلى لَُهْم} َطاُن �َسوَّ
ْ
ي َيََّن لَُهُم اْلُهَدى ال�سَّ

وا َعَلى اأَْدبَاِرِهم مِّن بَْعِد َما تَب {اإِنَّ الَِّذيَن اْرتَدُّ

ًل َواهللُ  ْنُه َوَف�سْ ْغِفَرًة مِّ ُكم ِباْلَفْح�َس���اء َواهللُ يَِعُدُكم مَّ
ُ
َطاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر َويَاأُْمر

ْ
���ي وقال �أي�ضًا: {ال�سَّ

))) �ضورة �لفاتحة، �لآيات: 5 � 7.

))) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 83.

)3) �ضورة �ضباأ، �لآية: 0).

)4) �ضورة �لنحل، �لآية: 00).

)5) �ضورة محمد، �لآية: 5).
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.
(((

وًرا}
ُ
َطاُن اإِالَّ ُغر

ْ
ي ، {يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم ال�سَّ

(((

ٌع َعِليٌم} َوا�سِ

ويقول �لإمام علّيQ: »اأُق�شم باهلل ل�شمعت ر�شول اهلل P يقول: 

اإّن ال�شيطان اإذا حمل قوماً على الفواح�ص مثل الزنا و�شرب الخمر والربا وما اأ�شبه 

ذل���ك من الخن���ى والماأثم، حّبب اإليهم العبادة ال�شديدة والخ�شوع والركوع والخ�شوع 

.
(3(

وال�شجود، ثّم حملهم على والية االأئمة الذين يدعون اإلى النار«

ومن �ضور مكائد �ل�ضيطان وو�ضو�ضته �لخبيثة و�لماكرة، نذكر ما يلي:

�إّن �أعظم عمل يقوم به �لموؤمن فينزعج منه �ل�ضيطان ويتفّجر غ�ضبًا، هو ذكر �هلل   -(

 :Qتعالى وطلب �لمغفرة منه؛ لأّنه فيه مطردة لل�ضيطان كما يقول �لإمام علّي

  .
(4(

»ذكر اهلل مطردة ال�شيطان«

لذ� فاإّن �ل�ضيطان وحزبه ي�ضعون كّل مكائدهم وحيلهم في �ضبيل منع ذكر �هلل تعالى، 

ِهُم 
ْ
و�ل�ضتحو�ذ على �لموؤمن وجعله يعي�س حالة �لغفلة و�لخ�ضر�ن. قال تعالى: {�ْستَْحَوَذ َعَلي

.
(5(

وَن}
ُ
ر َطاِن ُهُم اْلَخا�سِ

ْ
ي اَل اإِنَّ ِحْزَب ال�سَّ

َطاِن اأَ
ْ
ي َطاُن َفاأَن�َساُهْم ِذْكَر اهلِل اأُْولَِئَك ِحْزُب ال�سَّ

ْ
ي ال�سَّ

�أّم���ا �لذين يذكرون �هلل تعالى وي�ضتغفرونه، حتمًا فاإّن �لمعادلة �لإلهّية معهم مختلفة 

وْا 
ُ
َ َفا�ْستَْغَفر وْا اهللهّ

ُ
تمامًا، قال �هلل �ضبحانه: {َوالَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوْا َفاِح�َس���ًة اأَْو َظَلُموْا اأَْنُف�َس���ُهْم َذَكر

واْ َعَلى َما َفَعُلوْا َوُهْم يَْعَلُموَن * اأُْولَِئَك َجَزاآوؤُُهم 
ُّ
���ر ُ َولَْم يُ�سِ نُوَب اإِالَّ اهللهّ  الذُّ

ُ
ِلُذنُوِبِهْم َوَمن يَْغِفر

  .
(6(

 اْلَعاِمِليَن}
ُ
بِِّهْم َوَجنَّاٌت تَْجِري ِمن تَْحِتَها االأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوِنْعَم اأَْجر ْغِفَرٌة مِّن رَّ مَّ

يق���ول �لإمام �ل�ض���ادقQ: »لّما نزلت هذه االآي���ة: {َوالَِّذيَن اإَِذا َفَعُلوْا َفاِح�َس���ًة...} 

))) �ضورة �لبقرة، �لآية: 68).

))) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 0)).

)3) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج74، �س)7).

)4) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س )97.

)5) �ضورة �لمجادلة، �لآية: 9).

)6) �ضورة �آل عمر�ن، �لآيتان: 35) � 36).
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�شع���د اإبلي����ص جبًا بمّكة ُيقال له: ثور، ف�شرخ باأعلى �شوته بعفاريته فاجتمعوا اإليه، 

فقالوا: يا �شّيدنا ِلَم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه االآية، فمن لها؟ 

فقام عفريت من ال�شياطين فقال: اأنا لها بكذا وكذا، 

قال: ل�شت لها،

 فقام اآخر فقال مثل ذلك، 

فقال: ل�شت لها، 

فقال الو�شوا�ص الخّنا�ص: اأنا لها،

 قال: بماذا؟ 

ق���ال: اأعده���م واأمّنيه���م حّت���ى يواقع���وا الخطيئة ف���اإذا واقع���وا الخطيئ���ة اأَن�شيُتهم 

اال�شتغفار، 

.
(((

فقال: اأنت لها فوّكله بها اإلى يوم القيامة«

ل���ذ� ل ُب���دَّ من �لمد�وم���ة على ذكر �هلل تعالى عل���ى كّل حال، لكي ل نت���رك لل�ضيطان 

وحزب���ه �أّي منف���ذ �أو نقطة �ضعف فين���ا في�ضتغّلها، قال �لإم���ام �ل�ضادقQ: »ما من 

�ش���يء اإاّل ول���ه ح���ّد ينتهي اإليه اإاّل الذكر، فلي�ص له حّد ينتهي اإليه، فر�ص اهلل عزَّ وجلَّ 

الفرائ����ص فم���ن اأّداهّن فهو حّدهّن، و�شهر رم�شان فمن �شامه فهو حّده والحّج فمن 

ح���ّج فه���و ح���ّده، اإاّل الذكر ف���اإّن اهلل عزَّ وجلَّ لم ير�ص منه بالقلي���ل ولم يجعل له حّداً 

ُحوُه بُْكَرًة 
ِّ
وا اهللَ ِذْكًرا َكِثيًرا * َو�َس���ب

ُ
يَُّها الَِّذيَن اآَمنُوا اْذُكر

ينتهي اإليه، ثّم تا هذه االآية {يَا اأَ

.
(((

يل}« َو�أَ�سِ

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 66، �س 348.

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج)، �س498، ح).
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�إغ���ر�ء �لإن�ضان بارتكاب �لذن���وب و�لمعا�ضي، وذلك عبر تزيي���ن �لأعمال �ل�ضّيئة   -(

 
(((

على �أّنها �أعمال ح�ضنة، كما قال تعالى: {اأََفَمن ُزيَِّن لَُه �ُسوُء َعَمِلِه َفَراآُه َح�َسنًا..}.

�أو ��ضت�ضغ���ار �لذن���وب و��ضتحقاره���ا، وت�ضويره���ا عل���ى �أّن �لقي���ام به���ا ل ي�ضّر ول 

يعّج���ل �لعقاب �لإلهّي و�ضخطه، ي���روي �لإمام �لكاظ���مQ: »اإّن الم�شيح Q قال 

للحوارّيي���ن: اإّن �شغ���ار الذنوب ومحّقراتها من مكائد اإبلي�ص، ُيحّقرها لكم وُي�شّغرها 

في اأعينكم فتجتمع وتكثر فتحيط بكم«. 

يقول االإمام ال�شادقQ: اإّن ر�شول اهلل P نزل باأر�ص قرعاء فقال الأ�شحابه: 

ائتوا بحطب. 

فقالوا: يا ر�شول اهلل نحن باأر�ص قرعاء ما بها من حطب. 

ر عليه، فجاءوا به حتى رم���وا بين يديه بع�شه على  ق���ال: فلي���اأت كّل اإن�شان بما ُق���دِّ

بع�ص. 

فق���ال ر�ش���ول اهلل P: هك���ذا تجتم���ع الذن���وب، ث���م ق���ال: اإّياك���م والمحّق���رات من 

ُم���وا َواآثَاَرُهْم َوُكلَّ  الذن���وب، ف���اإّن ل���كّل �شيء طالب���اً، اأال واإّن طالبها يكتب: {َما َقدَّ

َماٍم ُمِبيٍن}. نَاُه ِفي اإِ
ْ
ي ٍء اأْح�سَ

ْ
�َسي

 ويروي ر�ضول �هللP: »بينما مو�شى Q جال�شاً اإذ اأقبل اإبلي�ص... 

قال مو�شى Q: فاأخبرني بالذنب اّلذي اإذا اأذنبه ابن اآدم ا�شتحوذَت عليه؟ 

.
)2(

قال اإبلي�ص: اإذا اأعَجبته نف�شه، وا�شتكثر عمله، و�شُغر في عينه ذنبه«

ُنالح���ظ ف���ي �لرو�ي���ة �أّن �إبلي�س �للعي���ن يتحّدث عن �لُعج���ب، وهي م�ضاأل���ة في غاية 

�لخط���ورة، ل �ضّيما �أّن �ل�ضيط���ان ل ياأتي �لموؤمن من جهة �إغو�ئ���ه بالزنا �أو �ل�ضرقة وما 

))) �ضورة فاطر، �لآية: 8.

))) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 4)3، ح 8.
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�ضاب���ه ذلك، لأّن �ل�ضيطان ُي���درك �أّن �لموؤمن يخاف �هلل �ضبحان���ه ول ُيمكن بب�ضاطة �أن 

يع�ض���ي �هلل ف���ي هكذ� �أمور، ل���ذ� �ل�ضيطان ياأتيه م���ن باب �آخر �أكث���ر ح�ضا�ضّية بالن�ضبة 

للموؤم���ن، وهو باب �لإعج���اب بالنف�س و�لإعج���اب بعبادته هلل وطاعت���ه، ف�ضاًل عن حّب 

�لإط���ر�ء و�لمديح، ويرى نف�ضه م�ضتحّقًا للثناء ويمّن على �هلل باأن يعطيه �لأجر و�لثو�ب، 

ته. �عتقادً� منه باأّنه �أ�ضبح في مقام �لمقّربين هلل وخا�ضّ

 وهذ� ما حّذر منه �أمير �لموؤمنينQ - في كتابه لالأ�ضتر - قائاًل: »اإّياك واالإعجاب 

بنف�شك، والثقة بما ُيعجبك منها، وحّب االإطراء، فاإّن ذلك من اأوثق فر�ص ال�شيطان 

.
(((

في نف�شه ليمحق ما يكون من اإح�شان المح�شنين«

وقد �ضدق ر�ضول �هللP حينما قال: »اأعدى عدّوك نف�شك اّلتي بين جنبيك«. 

ول���ذ� ل نن����سَ �أن نرّدد دومًا دعاء �ضّيد �ل�ضاجدينQ: »الّله���ّم!... واأعوذ بك من 

���وِء  اَرٌة ِبال�سُّ مَّ
نف�ص ال تقنع«، لأّن �لنف�س و�لعياذ باهلل كما ي�ضفها �لقر�آن: {.. اإِنَّ النَّْف�َض الأَ

(((

ِحيٌم}.  اإِنَّ َربِّي َغُفوٌر رَّ
َ
اإِالَّ َما َرِحَم َربِّي

كم���ا �إّن من م�ضائد �ل�ضيطان ومكائده، خد�ع �لإن�ضان ودفعه نحو ح�ضور مجال�س   -3

�لّله���و و�لغن���اء، ومجال����س �لبّطالين، ومجال����س ت�ضييع �لوقت و�لعم���ر بال فائدة 

ُتذك���ر غير �إح�ضاء عثر�ت �لنا�س وك�ض���ف عور�تهم، وما �نت�ضار ظاهرة ما ُي�ضّمى 

ب�)�ضه���ر�ت �لأرجيل���ة( �إّل نموذجًا �ضّيئ���ًا جّدً� في �أّيامنا ه���ذه، ل �ضّيما �أّنه �عتاد 

عليه���ا � لالأ�ضف �ل�ضدي���د - �لموؤمنون و�لموؤمنات �أكثر م���ن غيرهم  وب�ضكل و��ضع 

جّدً� وم�ضتغرب، �لأم���ر �ّلذي يعك�س �ضورة �ضلبّية عن كيفّية تم�ضية هوؤلء لأوقات 

ر�حتهم و�لترفيه عن �أنف�ضهم، تلك �لأوقات �لمقّد�ضة �ّلتي �أر�دها لنا �لإ�ضالم �أن 

تكون متنّف�ضًا لنا من �ضغوط �لحياة وم�ضّقاتها، و�أن ن�ضتعيد فيها طاقتنا �لإيمانّية 

))) نهج �لبالغة، �لخطبة 86.

))) �ضورة يو�ضف، �لآية: 53.
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و�لج�ضدّية ونجّددهما، لكي ننطلق مجّددً� من رحاب طاعة �هلل �إلى رحاب طاعة 

�هلل. 

هك���ذ� �أر�د �لإ�ضالم م���ن �لموؤمن، حّتى في وقت ر�حته �أن يك���ون في طاعة �هلل، قال 

ر�ض���ول �هللP: »م���ا من �شاع���ة تمّر باب���ن اآدم لم ُيذك���ر اهلل فيها اإاّل ح�ش���ر عليها يوم 

.
(((

القيامة«

دعونا نقر�أ و�ضف �أمير �لموؤمنينQ حقيقة هكذ� مجال�س، حينما يقول: »مجال�شة 

، وعنه Q قال: »كّل ما األهى 
(((

اأه���ل الهوى من�ش���اة لاإيمان ومح�شرة لل�شيط���ان«

 .
(3(

عن ذكر اهلل فهو من المي�شر«

ولع���ّل هذه �لمجال�س قد تكون م�ضد�قًا للعمل �ّلذي ي�ضتعيذ منه �لإمام زين �لعابدين 

Q باهلل: »الّلهم!... واأعوذ بك من عمل ال ينفع«.

�إّل �أّن���ه كم���ا قال ه���وQ �أي�ضًا � في دعائه � : »فل���وال اأّن ال�شيط���ان يختدعهم عن 

، ولوال اأّنه �ش���ّور لهم الباطل ف���ي مثال الحّق م���ا �شّل عن  طاعت���ك م���ا ع�ش���اك عا����صٍ

.
(4(

طريقك �شاّل«

ويق���ول �لإم���ام عل���ّيQ: »ال�شيط���ان م���وّكل ب���ه � اأي العب���د � ُيزّين ل���ه المع�شية 

.
(5(

ليركبها، وُيمّنيه التوبة لي�شّوفها«

يدع���و �لإمام زين �لعابدينQ في دع���اء �أبي حمزة �لثمالّي: »الّلهم!.. واأعوذ   -4

ب���ك م���ن بط���ٍن ال ي�شبع، ومن قل���ٍب ال يخ�شع، ومن دعاء ال ُي�شم���ع«، �لأمر �ّلذي 

يجعلن���ا ندرك جّيدً� �أّن من مكائد �ل�ضيط���ان حّثنا على كثرة �لأكل و�لإفر�ط فيه، 

))) كنز �لعمال، ج)، �س 4)4، ح 9)8).

))) نهج �لبالغة، �لخطبة 86.

)3) و�ضائل �ل�ضيعة، �لحّر �لعاملّي، ج 7)، �س 6)3، ح 640)).

)4) �ل�ضحيفة �ل�ضجادية، �لدعاء 37.

)5) نهج �لبالغة، �لخطبة 38).
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ف�ض���اًل عن كثرة �لنوم و�لفر�غ.. لأّن كّل ذلك ي���وؤّدي �إلى ف�ضاد �لنف�س وما يترّتب 

عليه من ق�ضوة �لقلب وموته. 

وله���ذ�، دعونا ن�ضتيقظ من �لغفلة ونح���ِي قلوبنا باإمعان ب�ضائرنا في �إر�ضاد�ت �أولياء 

�هلل تعال���ى وو�ضاياهم لنا.. نعم لنا ُيوّجه �لخطاب ل للجماد و�لحيو�ن.. خطابًا ُيحّذرنا 

كّل �لتحذير من م�ضاوئ �لبطنة و�ل�ضبع وما ينتج عنهما، فاأمعنو� �لنظر فيها بعين �لقلب 

و�لتاأّمل بعين �لعقل ولو قلياًل:

قال ر�ض���ول �هللP: »ال ُتميتوا القلوب بكثرة الطعام وال�ش���راب، فاإّن القلب يموت 

 .
(((

كالزرع اإذا كُثر عليه الماء«

وعنهP: »جاه���دوا اأنف�شكم بقّلة الطعام وال�شراب، ُتظّلك���م المائكة ويفّر عنكم 

.
(((

ال�شيطان«

.
(3(

وعنه P � �أي�ضًا � قال: »ال ت�شبعوا فُيطفاأ نور المعرفة من قلوبكم«

وقال �ل�ضّيد �لم�ضيحQ: »يا بني اإ�شرائيل، ال ُتكثروا االأكل، فاإّنه من اأكثر االأكل 

.
(4(

اأكثر النوم، ومن اأكثر النوم اأقّل ال�شاة، ومن اأقّل ال�شاة ُكتب من الغافلين«

وع���ن �لإمام �ل�ضادقQ: »لي�ص �شيء اأ�شّر لقلب الموؤمن من كثرة االأكل، وهي 

 .
(5(

مورثة ل�شيئين: ق�شوة القلب، وهيجان ال�شهوة«

وعن���هQ � في حديث ج���رى بين �لنبّي يحي���ى Q و�إبلي�س �: »فق���ال له يحيى 

Q: ما هذه المعاليق؟ 

))) ميز�ن �لحكمة، ج )، �س 880.

))) م. ن، �س 455.

)3) م�ضتدرك �لو�ضائل، ج 6)، �س 8))، ح 9646).

)4) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 88.

)5) م�ضتدرك �لو�ضائل، ج ))، �س 94، ح 5)36).
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فقال �إبلي�س: هذه ال�شهوات اّلتي اأُ�شيب بها ابن اآدم، 

فقالQ: هل لي منها �شيء؟ 

فقال �إبلي�س: ربما �شبعت ف�شغلناك عن ال�شاة والذكر.

 قالQ: هلل علّي اأن ال اأماأ بطني من طعام اأبداً. 

وقال �إبلي�س: هلل علّي اأن ال اأن�شح م�شلماً اأبداً..

 ث���م ق���ال �أبو عب���د �هلل �ل�ض���ادقQ: »هلل عل���ى جعف���ر واآل جعف���ر اأن ال يماأوا 

.
(((

بطونهم من طعام اأبداً، وهلل على جعفر واآل جعفر اأن ال يعملوا للدنيا اأبداً«

ث���م �إّن���ه ل يجوز �لتبذير و�لإ�ضر�ف في �لطعام، لكي ل نك���ون م�ضد�قًا لقوله تعالى: 

.
(((

َطاُن ِلَربِِّه َكُفوًرا}
ْ
ي يَاِطيِن َوَكاَن ال�سَّ ِريَن َكانُوْا اإِْخَواَن ال�سَّ {اإِنَّ اْلُمبَذِّ

لن�ضاأل �أنف�ضنا كم هو حجم فظاعة �لتبذير و�لإ�ضر�ف على مو�ئدنا؟ ل �ضّيما في �ضهر 

�لت���دّرب على �لقت�ضاد و�لتدبير )ل �لتبذير، �نتبه!( في �ضهر رم�ضان.. ل �ضّيما عندما 

يحّل علينا م�ضوؤول من هنا �أو �ضاحب مكانة مرموقة في �لمجتمع من هناك!

حينها تقع �لم�ضيبة �لكبرى، حين ن�ضكو هلل تعالى �ضوء فقرنا وفاقتنا!

.
(3(

وكاأّننا لم نقر�أ �أو ن�ضمع قول �أمير �لموؤمنينQ: »التبذير عنوان الفاقة«

وكاأّننا لم ُنرّدد في �َضَحر ذلك �ل�ضهر �لكريم، دعاء �أبي حمزة �لثمالّي: »اللهّم!.. اإّني 

اأعوذ بك من الفقر والفاقة«.

نعم، ل ُبدَّ �أن ُندرك جّيدً� �أّن هناك فرقًا بين �أن ُننفق �أمو�لنا فيما ُير�ضي �هلل تعالى 

كالإنف���اق عل���ى �لجهاد في �ضبيل �هلل تعال���ى و�إعالء كلمته، وبين �لإنف���اق على �ضيء في 

))) و�ضائل �ل�ضيعة، ج 4)، �س )4)، ح 30438.

))) �ضورة �لإ�ضر�ء، �لآية: 7).

)3) م�ضتدرك �لو�ضائل، �لميرز� �لنوري، ج 5)، �س 66)، ح 03)8).
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غي���ر طاعة �هلل، كالإنفاق على �إحياء ليلة ر�أ����س �ل�ضنة �لميالدّية و�لحتفاء بها بمختلف 

�لو�ضائل من زينة ولبا�س �ضهرة ورق�س وغناء وخمور وغيرها..

ه���ذ� ب���دل �أن نجعل م���ن ر�أ�س �ل�ضنة محّط���ة لإجر�ء جردة ح�ضاب فيم���ا قّدمناه من 

طاع���ة مزج���اة بين ي���دي �هلل تعالى خالل عام م�ض���ى من عمرنا �لمح���دود، ف�ضاًل عن 

محا�ضب���ة �لنف�س على كّل تق�ضير، و��ضتغفاره م���ن كّل ذنب، و�ضكره في �لوقت ذ�ته على 

.. توفيقنا �إلى مر�ضاته عزَّ وجلَّ

ِذيًرا}: 
ْ
ْر تَب   روي عن �لإمام �ل�ضادقQ  في قوله تعالى: {َواَل تُبَذِّ

ر، وم���ن اأنفق في �شبي���ل الخير فهو  »م���ن اأنف���ق �شيئ���اً ف���ي غير طاعة اهلل فه���و مبذِّ

.
(((

مقت�شد«

هل �أنا من حزب �هلل �أم من حزب �ل�ضيطان؟

 من���ذ تمّرد �إبلي�س عل���ى �لأو�مر �لإلهّية، �نق�ضم �لعالم �إلى حزبين: حزب �هلل وحزب 

�ل�ضيطان.

 ،Rأّما حزب �هلل فهم �أولئك �ل�ضائرون على خّط ولية �هلل تعالى ور�ضوله و�أهل �لبيت�

و�لمتم�ّضكون بنهجهم ومدر�ضتهم، مدر�ضة �لقرب من �هلل �ضبحانه و�لتز�م �لطاعة و�أد�ء 

وا َعْنُه اأُْولَِئَك ِحْزُب   اهللُ َعْنُهْم َوَر�سُ
َ
ي �لتكليف �لإلهّي.. فر�ضَي �هلل عنهم حينما قال: {َر�سِ

.
(((

اَل اإِنَّ ِحْزَب اهلِل ُهُم اْلُمْفِلُحوَن}
اهلِل اأَ

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )7، �س )30.

))) �ضورة �لمجادلة، �لآية: )).
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ح���زب �هلل هم �أولئك �ّلذين تح���ّدث عنهم �لقر�آن �لكريم وب�ّضره���م بالفوز و�لن�ضر 

و�لفالح في �لدنيا و�لآخرة، قال تعالى: {َوَمن يَتََولَّ اهللَ َوَر�ُسولَُه َوالَِّذيَن اآَمنُوْا َفاإِنَّ ِحْزَب اهلِل 

.
(((

وَن}
ُ
ُهُم اْلَغاِلب

و�أّم���ا حزب �ل�ضيطان فهم �أولئك �لبائ�ضون �لخا�ضرون �لمذنبون �لتائهون في ظلمات 

ا اإِنََّما يَْدُعو ِحْزبَُه  َطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخُذوُه َعُدوًّ
ْ
ي �لدنيا وملّذ�تها �لفانية.. قال تعالى: {اإِنَّ ال�سَّ

.
(((

ِعيِر} َحاِب ال�سَّ �سْ
ِليَُكونُوا ِمْن اأَ

َطاُن َفاأَن�َس���اُهْم ِذْكَر اهلِل اأُْولَِئَك 
ْ
���ي ِهُم ال�سَّ

ْ
حزب �ل�ضيطان هم �أولئك �ّلذين: {ا�ْس���تَْحَوَذ َعَلي

.
(3(

وَن}
ُ
ر َطاِن ُهُم اْلَخا�سِ

ْ
ي اَل اإِنَّ ِحْزَب ال�سَّ

َطاِن اأَ
ْ
ي ِحْزُب ال�سَّ

هل �ضاألنا �أنف�ضنا يومًا �إلى �أّي �لحزبين ننتمي؟!

 هل ننتمي �إلى حزب �هلل �أم ننتمي �إلى حزب �ل�ضيطان؟ 

و�إذ� �أردنا �لجو�ب �لقاطع و�لحا�ضم وغير �لملتب�س، علينا �أن نعود �إلى �لمنبع �لطاهر 

و�لفكر �لأ�ضيل فكر محّمد و�آل محّمدQ، لنعرف نحن من �أين وفي �أين و�إلى �أين.

قال ر�ضول �هللP: »من اأحّب اأن يركب �شفينة النجاة، وي�شتم�شك بالعروة الوثقى، 

ويعت�ش���م بحب���ل اهلل المتين، فليواِل علّياً بعدي، وليعاد ع���دّوه، ولياأتّم باالأئّمة الهداة 

 ، م���ن ول���ده، فاإّنه���م خلفائي واأو�شيائ���ي... حزبهم حزب���ي، وحزبي ح���زب اهلل عزَّ وجلَّ

 .
(4(

وحزب اأعدائهم حزب ال�شيطان«

))) �ضورة �لمائدة، �لآية: 56.

))) �ضورة فاطر، �لآية: 6.

)3) �ضورة �لمجادلة، �لآية:9).

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 3)، �س 44)، ح 00).
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ويق���ول و�ضّي �لنبّي �لإمام عل���ّيQ: »اأي�شّرك اأن تكون من ح���زب اهلل الغالبين؟ 

اّت���ِق اهلل �شبحان���ه واأح�ش���ن ف���ي كّل اأم���ورك، ف���اإّن اهلل م���ع اّلذي���ن اتق���وا واّلذي���ن ه���م 

.
(((

مح�شنون«

وعن���هQ: »عليكم بالتم�ّشك بحب���ل اهلل وعروته، وكونوا من حزب اهلل ور�شوله، 

.
(((

والزموا عهد اهلل وميثاقه عليكم، فاإّن االإ�شام بداأ غريباً و�شيعود غريباً«

 وعنه Q: »طوبى لنف�ٍص اأّدت اإلى رّبها فر�شها... في مع�شر اأ�شهر عيونهم خوف 

معاده���م، وتجافت عن م�شاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذك���ر رّبهم �شفاههم، وتق�ّشعت 

.
(3(

بطول ا�شتغفارهم ذنوبهم، اأولئك حزب اهلل، اأال اإّن حزب اهلل هم المفلحون«

وق���ال ر�ض���ول �هلل P � في َجَل���د رجل ون�ضاطه، لّم���ا قال �أ�ضحابه في���ه: لو كان هذ� 

ف���ي �ضبي���ل �هلل � : »اإن كان خ���رج ي�شع���ى على ُولده �شغ���اراً فهو في �شبي���ل اهلل، واإن كان 

خ���رج ي�شع���ى على اأبوين �شيخين كبيرين فهو في �شبيل اهلل، واإن كان خرج ي�شعى على 

نف�ش���ه يعّفه���ا فه���و في �شبي���ل اهلل، واإن كان خرج ي�شع���ى رياًء ومفاخرًة فه���و في �شبيل 

.
(4(

ال�شيطان«

�إذً� عندم���ا نع���رف كّل هذ�، وكيف �ل�ضبيل �إلى  خّط حزب �هلل، نكون في �لوقت عينه 

تجّنبن���ا خّط حزب �ل�ضيطان. عندها ُتحّدد هوّيتنا �لحقيقّية، كما يقول  �لإمام �ل�ضادق

.
(5(

Q: »نحن و�شيعتنا حزب اهلل، وحزب اهلل هم الغالبون«

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 600.

))) م. ن، ج )، �س 600.

)3) نهج �لبالغة، �لكتاب 45.

)4) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 4، �س 5)34.

)5) م. ن، ج )، �س 600.



(5(

كيف نستعيذ بالله من الشيطان؟

���يَاِطيِن *  بِّ اأَُعوُذ ِبَك ِمْن َهَمَزاِت ال�سَّ   ق���ال تعالى ف���ي محكم كتابه �لعزيز: {َوُق���ل رَّ

، وقال: {ُقْل اأَُعوُذ ِبَربِّ النَّا�ِض * َمِلِك النَّا�ِض * اإِلَِه النَّا�ِض 
(((

وِن}
ُ
���ر َواأَُعوُذ ِبَك َربِّ اأَن يَْح�سُ

.
(((

* ِمن �َسرِّ اْلَو�ْسَوا�ِض اْلَخنَّا�ِض}
وق���ال �لإمام �ل�ضادقQ: »اأغلق���وا اأبواب المع�شية باال�شتع���اذة، وافتحوا اأبواب 

 .
(3(

الطاعة بالت�شمية«

اإّن كلمة )اال�شتعاذة( هي بمعنى: �لعوذ؛ �أي �للجوء و�لحتماء من �ضرر �أو خوف وما 

�ضاب���ه ذلك. ولذ� فاإّن �هلل تعالى يطلب مّنا �أن ن�ضتعيذ به من همز�ت �ل�ضيطان و�إغو�ئه؛ 

لأّنه جلَّ جالله هو �لقادر على �أن يع�ضمنا من �ضّر �ل�ضيطان ويدفعه عّنا. 

عة،  وهنا ل ُبدَّ �أن ُندرك حقيقة �أّن �ل�ضيطان رغم �متالكه عّدة و�ضائل �ضيطانّية ومتنوِّ

�إّل �أّن كيده في �لو�قع �ضعيف وهزيل �أمام �لإن�ضان �لثابت في �إيمانه باهلل �لعزيز �لجّبار، 

َد 
ْ
و�لم�ضتعي���ن ب���ه في كّل �لأهو�ل و�لأح���و�ل. وهذ� ما �أّكده �لقر�آن �لكريم لن���ا: {.. اإِنَّ َكي

�َض لَُه �ُس���ْلَطاٌن َعَلى الَِّذيَن اآَمنُ���وْا َوَعَلى َربِِّهْم 
ْ
، وفي قول���ه: {اإِنَُّه لَي

(4(

���ِعيًفا} َطاِن َكاَن �سَ
ْ
���ي ال�سَّ

.
(5(

ُلوَن} يَتََوكَّ

 
َ
و�ل�ضيطان �لرجيم يعترف بتلك �لحقيقة، كما جاء في �لن�ّس �لقر�آنّي: {َوَما َكاَن ِلي

.
(6(

تُْم ِلي َفَل تَُلوُموِني َولُوُموْا اأَنُف�َسُكم}
ْ
ُكم مِّن �ُسْلَطاٍن اإِالَّ اأَن َدَعْوتُُكْم َفا�ْستََجب

ْ
َعَلي

نعم، من يتّبع �ل�ضيطان ويتولَّه يكْن لل�ضيطان �ضلطان عليه، قال تعالى: {اإِنََّما �ُس���ْلَطانُُه 

))) �ضورة �لموؤمنون، �لآية: 97.

))) �ضورة �لنا�س، �لآيات: ) � 4.

)3) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )9، �س 6))، ح 4).

)4) �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 76.

)5) �ضورة �لنحل، �لآية: 99.

)6) �ضورة �إبر�هيم، �لآية: )).
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ِهْم �ُسْلَطاٌن اإِالَّ 
ْ
�َض لََك َعَلي

ْ
، قال: {اإِنَّ ِعبَاِدي لَي

(((

َعَلى الَِّذيَن يَتََولَّْونَُه َوالَِّذيَن ُهم ِبِه ُم�ْس���ِرُكوَن}

ا  َطاُن لَمَّ
ْ
ي . بل �ل�ضيطان يتبّر�أ يوم �لقيامة مّمن �ّتبعه: {َوَقاَل ال�سَّ

(((

َمِن اتَّبََعَك ِمَن اْلَغاِويَن}

.
(3(

ُ اإِنَّ اهللَ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَحقِّ َوَوَعدتُُّكْم َفاأَْخَلْفتُُكْم}
 االأَْمر

َ
ي ُق�سِ

�إذً� ل ُب���دَّ �أن ن�ضتعي���ذ باهلل تعالى ونعت�ضم به من مك���ر �ل�ضيطان لكي ُنبعد �ضّره عّنا، 

وقد �أر�ضدنا �أهل �لبيتQ �إلى عّدة �أمور في هذ� �ل�ضدد: 

فعن �لإمام �ل�ضادقQ: »قال اإبلي�ص: خم�شة اأ�شياء لي�ص لي فيهّن حيلة، و�شائر 

النا�ص في قب�شتي: 

من اعت�شم باهلل عن نّية �شادقة واّتكل عليه في جميع اأموره.

ومن كثر ت�شبيحه في ليله ونهاره. 

ومن ر�شي الأخيه الموؤمن بما ير�شاه لنف�شه. 

ومن لم يجزع على الم�شيبة حين ُت�شيبه. 

ومن ر�شي بما ق�شم اهلل له ولم يهتّم لرزقه«. 

 وعن ر�ضول �هللP قال:»اأال اأخبركم ب�شيء اإن اأنتم فعلتموه تباعد ال�شيطان منكم 

تباعد الم�شرق من المغرب؟ 

قالو�: بلى. 

ق���الP: »ال�شوم ُي�شّود وجهه، وال�شدق���ة تك�شر ظهره، والحّب في اهلل والموازرة 

 .
(4(

على العمل ال�شالح يقطعان دابره، واال�شتغفار يقطع وتينه«

))) �ضورة �لنحل، �لآية: 00).

))) �ضورة �لحجر، �لآية: )4.

)3) �ضورة �إبر�هيم، �لآية: )).

)4) �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج 4، �س )6.
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كم���ا ل نن�ضى في نهاية ه���ذ� �لحديث �أن ُن�ضير �إلى م�ضاألة هاّم���ة في حياتنا، وهي �أّن 

�ل�ضياطي���ن لي�ضو� من �لجّن فقط، ب���ل هناك من �لإن�س من تلّب�ضه���م �ل�ضيطان، و�أ�ضبح 

.
(((

�ضّرهم �أعظم من �ضّره، قال تعالى: {ُقْل اأَُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق * ِمن �َسرِّ َما َخَلَق}

وه���ذ� كليم �هلل مو�ضىQ قد ��ضتعاذ باهلل من �ضّر وتكّبر فرعون: {َوَقاَل ُمو�َس���ى 

 .
(((

ٍر الَّ يُوؤِْمُن ِبيَْوِم اْلِح�َساِب}
ِّ
اإِنِّي ُعْذُت ِبَربِّي َوَربُِّكم مِّن ُكلِّ ُمتََكب

كم���ا �أّن �لإمام �لخمينّي } قال كلمت���ه �لمدّوية �ّلتي زلزلت عر�س فرعون �لع�ضر 

�أمي���ركا وربيبتها �لجرثومة �ل�ضرطانّية �إ�ضر�ئيل، قاله���ا �لإمام } �ضر�حًة: »اأميركا 

ال�شيطان االأكبر«، بل �أّكد �لإمام على �أّن: »كّل م�شائبنا من اأمريكا«.

�أعاذ �هلل �أّمتنا �لإ�ضالمّية من �ضّر �ل�ضيطان �لأميركّي - �لإ�ضر�ئيلّي كبيره و�ضغيره. 

المفاهيم الأ�سا�س

ل ُب���دَّ للموؤمن �أن يّتخذ �هلل تعالى ولّيًا و�أن يكون من �أفر�د حزبه، و�أن  ( .

يّتخذ �ل�ضيطان �لرجيم عدّوً� ويتجّنب �لوقوع في حزبه.

�إّن مكائد �ل�ضيطان عديدة، منها: ( .

الت�شّدي للموؤمن ليمنعه من ذكر اهلل �شبحانه.  -

تزيين االأعمال ال�شّيئة على اأّنها اأعمال ح�شنة.  -

ا�شتدراج االإن�شان اإلى مجال�ص ال�شياطين كمجال�ص اللهو والغناء.   -

�ل�ضتع���اذة باهلل تعالى و�ل�ضي���ر في حزبه هو طريق �لخال�س من �ضّر  3 .

وكيد �ضياطين �لإن�س و�لجّن.

))) �ضورة �لفلق، �لآيتان: ) � ).

))) �ضورة غافر، �لآية: 7).

ال�شيطان من  النجاة  �شبيل  بالله  اال�شتعاذة 
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للمطالعة:

:Qالموؤمنين	اأمير	ق�ل

 »ق���ال اهلل تب���ارك وتعال���ى لمو�ش���ى Q: يا مو�ش���ى! احفظ و�شّيتي ل���ك باأربعة 

اأ�شياء : 

اأّولهّن: ما دمت ال ترى ذنوبك ُتغفر فا ت�شتغل بعيوب غيرك. 

والثانية: ما دمت ال ترى كنوزي قد نفدت فا تغتّم ب�شبب رزقك. 

والثالثة: ما دمت ال ترى زوال ملكي فا ترُج اأحداً غيري. 

.
(((

والرابعة: ما دمت ال ترى ال�شيطان مّيتاً فا تاأمن مكره«

))) �لخ�ضال، ح 7))، �س )4.



العفو تاج المكارم 

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

اأنزلت في كت�بك العفو، واأمرتن�  اإنّك  »... اللهّم 

اأن نعفو عّمن ظلمن�، وقد ظلمن� اأنف�سن�، ف�عف عنّ�، 

ف�إنّك اأولى بذلك منّ�، واأمرتن� اأن ال نردَّ �س�ئالً عن اأبوابن�، 

وقد جئتك �س�ئالً فال ترّدني اإال بق�س�ء ح�جتي، واأمرتن� 

ب�الإح�س�ن اإلى م� ملكت اأيم�نن�، ونحن اأرّق�وؤك ف�عتق 

رق�بن� من الن�ر«.

((
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الظلم

الظل���م لغ���ة: و�ض���ع �ل�ضيء في غي���ر مو�ضعه، فال�ض���رك ظلم عظي���م، لجعله مو�ضع 

�لتوحيد عند �لم�ضركين.

وعرفاً هو: بخ�س �لحّق، و�لعتد�ء على �لآخرين، قوًل �أو عماًل، كال�ضباب، و�لغتياب، 

وم�ضادرة �لم���ال، و�جتر�م �ل�ضرب �أو �لقتل، ونحو ذلك من �ضور �لظالمات �لمادّية �أو 

�لمعنوّية.

أنواع الظلم

يتنّوع الظلم �شوراً ُن�شير اإليها اإ�شارة المحة:

)� �أّول ما يتبادر �إلى �لذهن من �أنو�ع �لظلم هو ظلم �لآخرين، �ضو�ء �لظلم �لفردّي �أو 

�لجتماعّي، كاأن يظلم �لإن�ضان �ضديقه �أو قريبه �أو عائلته و�أرحامه، �أو كاأن تظلم 

جماعة جماعة �أخرى، �أو كاأن يظلم حاكم رعّيته، �أو رئي�س مروؤو�ضيه .

و�أب�ضع �لمظالم �لجتماعّية، ظلم �ل�ضعفاء، �ّلذين ل ي�ضتطعيون �ضّد �لعدو�ن عنهم، 

ول يملكون �إل �ل�ضكاة و�ل�ضر�عة �إلى �لعادل �لرحيم في �أ�ضاهم وظالماتهم.

فعن �لباقر Q قال: لّما ح�ضر علّي بن �لح�ضين Q �لوفاة، �ضّمني �إلى �ضدره، 

ث���م قال: »يا ُبن���ّي اأُو�شيك بما اأو�شاني ب���ه اأبي حين ح�شرته الوفاة، وبم���ا ذكر اأن اأباه 

.
(((

اأو�شاه، قال: يا ُبنّي اإياك وظلم من ال يجد عليك نا�شراً اإاّل اهلّل تعالى«

)))  �لو�في، ج 3، �س )6)، عن �لكافي.

المكارم ت��اج  العفو 
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)- ظل���م االإن�ش���ان نف�شه: وهناك نوع من �لظلم ل يلتفت �إليه �لكثير من �لنا�س، وهو 

ظلم �لنف�س، حيث يح�ضب �لكثير منهم �أّنهم �أحر�ر �ّتجاه ذو�تهم، فُي�ضيئون �إليها  

ب���اأن ي�ضعوها ف���ي �لمو��ضع �ّلتي لم ُي���ِرد �هلل لهم �أن ي�ضعوها في���ه، و�أن يبخ�ضو� 

حّقها، ويعتدو� عليها.

ل بع�ضيان �هلل وعدم طاعته. وبكلمة مخت�ضرة ظلم �لنف�س يتح�ضّ

اَها * َوَقْد َخاَب َمن  اَها * َفاأَْلَهَمَها ُفُجوَرَه���ا َوتَْقَواَها * َقْد اأَْفَلَح َمن َزكَّ {َونَْف�ٍض َوَما �َس���وَّ

.
(((

اَها } َد�سَّ

 َ ِ َفَقْد َظَلَم نَْف�َس���ُه اَل تَْدِري لََعلَّ اهللَّ ِ َوَم���ن يَتََعدَّ ُحُدوَد اهللَّ ق���ال تعال���ى: {.. َوِتْلَك ُحُدوُد اهللَّ

 .
(((

يُْحِدُث بَْعَد َذِلَك اأَْمًرا}

.
(3(

وعن �أمير �لموؤمنينQ قال: »ظلم نف�شه من ع�شى اهلل واأطاع ال�شيطان«

ق���ال �لإم���ام �ل�ضادقQ: »كت���ب رجل اإلى اأب���ي ذّر )ر�ش���ي اهلل عنه(: ي���ا اأبا ذّر! 

اأطرفني ب�شيء من العلم.

ه فافعل.   فكتب اإليه: اإّن العلم كثير ولكن اإن قدرت اأن ال ُت�شيء اإلى من ُتحبُّ

ه؟!  قال: فقال له الرجل: وهل راأيت اأحداً ُي�شيء اإلى من ُيحبُّ

فق���ال ل���ه: نع���م، نف�ش���ك اأح���بُّ االأنف����ص اإلي���ك، ف���اإذا اأن���ت ع�شي���ت اهلل فق���د اأ�ش���اأت 

.
(4(

اإليها«

:Q ومن يظلم نف�ضه �ّلتي هي �أحّب �إليه من �أيِّ �ضيء �ضيظلم غيره، يقول �لأمير

)))  �ضورة �ل�ضم�س، �لآيات: 7 - 0).

)))  �ضورة �لطالق، �لآية: ).

)3)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س )78).

)4)  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 458، ح 0).
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.
(((

 »كيف يعدل في غيره من يظلم نف�شه؟!«

.
(((

 »عجبت لمن يظلم نف�شه كيف ُين�شف غيره؟!«

 .
(3(

»من ظلم نف�شه كان لغيره اأظلم«

هذ� وظلم �لنف�س قد يغفره �هلل �إذ� �عترف �لإن�ضان بذنبه وتاب �إلى رّبه توبة ن�ضوح، 

 ِل���ي َفَغَفَر لَُه اإِنَُّه ُهَو 
ْ
���ي َفاْغِفر وه���ذ� م���ا �أّكد عليه �لن�ّس �لقر�آنّي: {َقاَل َربِّ اإِنِّي َظَلْمُت نَْف�سِ

.
(4(

ِحيُم} اْلَغُفوُر الرَّ

 ولكّن ظلم �لآخرين �أكرث تعقيدً�

يقول ر�ضول �هللP: »الدواوين عند اهلل ثاثة: ديوان ال يعباأ اهلل به �شيئاً، وديوان 

ال يترك اهلل منه �شيئاً، وديوان ال يغفره اهلل.

َم  فاأّما �لديو�ن �ّلذي ل يغفره �هلل فال�ضرك، قال �هلل تعالى: {اإِنَُّه َمن يُ�ْسِرْك ِباهلِل َفَقْد َحرَّ

اهللُ َعَليِه اْلَجنََّة}.

و�أّم���ا �لدي���و�ن �ّلذي ل يعباأ �هلل به �ضيئ���ًا فظلم �لعبد نف�ضه فيما بين���ه وبين رّبه، من 

�ضوم يوم تركه، �أو �ضالة تركها، فاإّن �هلل يغفر ذلك ويتجاوز �إن �ضاء �هلل.

و�أم���ا �لديو�ن �ّلذي ل يترك �هلل منه �ضيئًا فظل���م �لعباد بع�ضهم بع�ضًا، �لق�ضا�س ل 

.
(5(

محالة

ومن هنا كان من �لح�ضن �أن نعفو عّمن ظلمنا، لأّننا �إن لم نعُف عنه، �بتعد عن رحمة �هلل، 

فكما تطلبون �لعفو من �هلل عن ظلم �أنف�ضكم فاعفو� عن �لنا�س ع�ضى �أن يغفر �هلل لكم.

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س )78).

)))  م. ن، �س )78).

)3) م. ن، �س )78).

)4)  �ضورة �لق�ض�س، �لآية: 6).

)5)  �لبد�ية و�لنهاية، ج )، �س 56..

المكارم ت��اج  العفو 
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»الله���ّم اإّن���ك اأنزل���ت ف���ي كتابك العف���و، واأمرتنا اأن نعف���و عّمن ظلمن���ا، وقد ظلمنا 

اأنف�شنا، فاعُف عّنا، فاإّنك اأولى بذلك مّنا..«.

العفو والمغفرة:

�إّن �هلل ج���ّل جالل���ه و��ضع �لرحمة و�لمغف���رة،  كما و�ضف ذ�ت���ه �لمقّد�ضة في محكم 

 .
(((

ا َغُفوًرا} كتابه �لكريم: {اإِنَّ اهللَ َكاَن َعُفوًّ

ونحن عبيده �لتائهين في ظلمات �لدنيا ل�ضنا بغنى عن عفوه ومغفرته �لو��ضعة، يقول 

�أمير �لموؤمنينQ -  في كتابه لالأ�ضتر لما وّله م�ضر -: »وال تن�شبّن نف�شك لحرب 

 .
(((

اهلل، فاإّنه ال يدّلك بنقمته، وال غنى بك عن عفوه ورحمته«

وعن���ه Q - في �لمناج���اة -: »اإلهي اأفّكر ف���ي عفوك فتهون عل���ّي خطيئتي، ثم 

 .
(3(

اأذكر العظيم من اأخذك فتعظم علّي بلّيتي«

ئ���ون على مع�ضيته في ح�ضرة قد�ضه، نرى خيره �إلينا نازًل  ولك���ن نحن عبيده �لمتجرِّ

و�ضّرن���ا �إليه �ضاعدً�، فهو ُيقبل علينا بالعفو و�لمغفرة، ونحن نع�ضيه بل نزد�د ع�ضيانًا، 

وكاأّننا ل نعلم باأّن �لمغفرة �لإلهّية تتنّزل على من �جتنب �لذنوب و�لمعا�ضي، يقول �أمير 

، وعنهQ: »وكن 
(4(

�لموؤمنينQ: »من تنّزه عن ُحرمات اهلل �شارع اإليه عفو اهلل«

هلل مطيعاً، وبذكره اآن�شاً، وتمّثل في حال توّليك عنه اإقباله عليك، يدعوك اإلى عفوه، 

 .
(5(

ويتغّمدك بف�شله، واأنت متولٍّ عنه اإلى غيره!«

فحق���ًا يا �إله���ّي و�ضّيدي ومولي.. �أنت كما و�ضفك �أمي���ر �لبالغةQ: »فاإن عفوت 

)))  �ضورة �لن�ضاء، �لآية: 43.

)))  نهج �لبالغة: �لكتاب 7) و 53.

)3)  �أمالي �ل�ضدوق، �س 73، ح 9.

)4)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 75، �س 90، ح 95.

)5)  نهج �لبالغة، �لخطبة 3)).
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 .
(((

فمن اأولى منك بذلك؟ واإن عّذبت فمن اأعدل منك في الُحكم؟«

 لذ� دعونا نرفع �أكّفنا ونتوّجه بقلب خا�ضع خائف ُمنك�ضر ُمتذّلل، وبعين باكية ر�جية 

د مناجاة �أمي���ر �لموؤمنينQ: »اإلهي جودك  رحم���ة �هلل ومغفرته، وبل�ضان �ضدق ُيردِّ

ب�شط اأملي، وعفوك اأف�شل من عملي... 

اأخذت���ك  بذنوب���ي  اأخذتن���ي  واإن  بعف���وك،  اأخذت���ك  بجرم���ي  اأخذتن���ي  اإن  اإله���ي 

بمغفرتك... 

 .
(((

فا تجعلني مّمن �شرفت عنه وجهك، وحجبه �شهوه عن عفوك«

الصفح الجميل:

�أن تّت�ض���ف ب�ضفات �هلل جّل جالله وباأخالق بي���ت �لنبّوةQ، فهو �لجميل بعينه، 

و�هلل تب���ارك وتعال���ى قد حّثنا على �أن نكون من �أهل �ل�ضف���ح �لجميل عّمن ظلمنا و�أ�ضاء 

���اَعَة الآِتيٌَة  نَّ ال�سَّ نَُهَما اإِالَّ ِباْلَحقِّ َواإِ
ْ
���َماَواِت َواالأَْر�َض َوَما بَي �إلينا، قال �ضبحانه: {َوَما َخَلْقنَا ال�سَّ

.
(3(

ْفَح اْلَجِميَل} َفِح ال�سَّ َفا�سْ

����َفِح...} � : »العفو من غير   يق���ول �لإم���ام زين �لعابدينQ � ف���ي قوله تعالى: {َفا�سْ

.
(5(

، وورد عن �لإمام �ل�ضادقQ: »اإّنا اأهل بيت مرّوتنا العفو عّمن ظلمنا«
(4(

عتاب«

 وه���ذ� �أمي���ر �لموؤمنينQ يو�ضينا قائ���اًل: »كن جميل العف���و اإذا ق���درت، عامًا 

، وكذلك يو�ضينا �لإمام �ل�ض���ادقQ: »اعف عّمن ظلمك كما 
(6(

بالع���دل اإذا ملك���ت«

.
(7(

اإّنك ُتحّب اأن ُيعفى عنك، فاعتبر بعفو اهلل عنك«

)))  �لبلد �لأمين، ))3، 6)3.

)))  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )9، �س 97، ح 3).

)3)  �ضورة �لحجر، �لآية: 85.

)4)  �أمالي �ل�ضدوق، �س 76)، ح 4).

)5)  �أمالي �ل�ضدوق، �س 38)، ح 7.

)6) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 3، �س 4)0).

)7)  تحف �لعقول، �س 305.

المكارم ت��اج  العفو 
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�إذً� ُتعتب���ر �ضف���ة �لعفو و�ل�ضفح �لجميل م���ن �أجمل مكارم �لأخالق �ّلت���ي يتخّلق بها 

ر �لإمام علّيQ: »العفو تاج  �لموؤمن في �لدنيا و�لآخرة، بل هي تاج �لمكارم كما ُيعبِّ

، وعن �لإمام �ل�ضادقQ يقول: »ثاث من مكارم الدنيا واالآخرة: تعفو 
(((

المكارم«

.
(((

عّمن ظلمك، وت�شل من قطعك، وتحُلم اإذا ُجِهل عليك«

مقام العافين عن الناس عند الّله: 

�أن نكون من �أهل �لعفو يعني �أّننا قد �ّت�ضفنا ب�ضفة �أحّبها �هلل تعالى كما يقول ر�ضول 

.
(3(

�لرحمةP: »اإّن اهلل عفّو ُيحبُّ العفو«

�إ�ضافة �إلى �أّننا �ضنكون من �لمح�ضنين �ّلذين �أي�ضًا �أحّبهم �هلل تعالى: {الَِّذيَن يُنِفُقوَن 

 ،
(4(

���ِنيَن} ���َظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّا�ِض َواهللُ يُِحبُّ اْلُمْح�سِ
ْ
اء َواْلَكاِظِميَن اْلَغي ���رَّ اء َوال�سَّ ���رَّ ِفي ال�سَّ

وعنه P قال: »راأيت ليلة اأُ�شري بي ق�شوراً م�شتوية ُم�شرفة على الجنة. 

فقلت: يا جبر�ئيل لمن هذ�؟ 

.
(5(

فقال: للكاظمين �لغيظ و�لعافين عن �لنا�س و�هلل ُيحبُّ �لمح�ضنين«

 فهنيئ���ًا لم���ن فاز بهذ� �لمقام، وهنيئًا لمن �ضيف���وز باأجر �هلل تعالى �ّلذي وعد به في 

ُه َعَلى اهلِل اإِنَُّه اَل يُِحبُّ 
ُ
َلَح َفاأَْجر �سْ

ْثُلَها َفَمْن َعَفا َواأَ محكم كتابه �لعزيز: {َوَجَزاء �َس���يِّئٍَة �َس���يِّئٌَة مِّ

.
(6(

اِلِميَن} الظَّ

قال ر�ضول �هللP: »اإذا اأُوِقف العباد نادى مناٍد: ليقم من اأجُره على اهلل وليدخل 

الجنة، قيل: من ذا الذي اأجُره على اهلل؟ 

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 805، ح )))).

)))  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 07)، ح3.

)3)  كنز �لعمال، ح 7003.

)4)  �ضورة �آل عمر�ن، �لآية: 34).

)5)  كنز �لعمال، ح 7003.

)6)  �ضورة �ل�ضورى، �لآية: 40.
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.
(((

قال: العافون عن النا�ص«

.
(((

وعن �لإمام علّيQ قال: »�شيئان ال يوزن ثوابهما: العفو والعدل«

كما �إّن من �آثار وبركات �لتخلُّق ب�ضفة �لعفو، �أمور عّدة منها:

�إّن عفو �لنا�س بع�ضهم عن بع�س ُيزيل �ل�ضغائن و�لأحقاد فيما بينهم، قال ر�ضول   -(

.
(3(

�هللP: »تعافوا ت�شقط ال�شغائن بينكم«

�إّن �ّت�ض���اف �لموؤم���ن ب�ضفة �لعفو يزي���ده عّزً� كما قال ر�ض���ول �هللP: »عليكم   -(

.  ول تح�ضبو� �أن 
(4(

بالعفو، فاإّن العفو ال يزيد العبد اإال عّزاً، فتعافوا ُيعّزكم اهلل«

�لعفو عن �لآخرين فيه ذلٌّ لكم.

���ن ظلمن���ا يزيد ف���ي �لعمر، ق���ال نبيُّ  �إّن كث���رة �لعف���و و�ل�ضف���ح �لجمي���ل عمَّ  -3

.
(5(

�لرحم���ة P: »م���ن كُث���ر عف���وه ُم���ّد ف���ي عم���ره«

ف���ي �لمقاب���ل قد حّذرنا �أه���ل �لبيت من عقبات ع���دم �ّت�ضافنا ب�ضف���ة �لعفو، فعن 

.
(6(

ع اإل���ى االنتق���ام اأعظ���م الذن���وب« �لأمي���ر Q: »قّلة العفو اأقبح العيوب، والت�ش���رُّ

.
(7(

 وعنه Q: »�شرُّ النا�ص من ال يعفو عن الزّلة، وال ي�شتر العورة«

نع���م، هن���اك �أنا�س ل ينبغي �أن نعفو عنهم، وهم �ّلذي���ن يزيدهم �لعفو �ضوءً� وتكّبرً�. 

وقد �أ�ضارت رو�يات �أهل �لبيتQ �إلى نماذج من هوؤلء، فعن �لإمام علّيQ قال: 

 .
(8(

»العفو ُيف�شد من اللئيم بقدر اإ�شاحه من الكريم«

)))  كنز �لعمال، ح 7009.

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 3، �س 3)0).

)3)  كنز �لعمال، 7003.

)4)  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 08)، ح5.

)5)  �أعالم �لدين، 5)3.

)6)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج3، �س 3)0).

)7)  ن. م، �س 3)0).

)8)  كنز �لفو�ئد للكر�جكي، ج )، �س )8).

المكارم ت��اج  العفو 
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وعنه Q: »جاِز بالح�شنة وتجاوز عن ال�شّيئة ما لم يكن ثلماً في الدين اأو وهناً 

.
(((

في �شلطان االإ�شام«

 وع���ن �لإمام زي���ن �لعابدينQ: »حقُّ م���ن اأ�شاءك اأن تعف���و عن���ه، واإن علمت اأّن 

العف���و عن���ه ي�شّر انت�شرت، قال اهلل تبارك وتعالى: {َوَلَمِن انَت�َشَر َبْعَد ُظْلِمِه َفاأُْوَلِئَك 

.
(((

ن �َشِبيٍل}« َما َعلَْيِهم مِّ

فضيلة اإلحسان:

لق���د �أمرنا �لمولى عزَّ وج���لَّ �أن نكون من �لمح�ضنين ومن �أهل �لإح�ضان، وهو �لقائل: 

بَى َويَْنَهى َعِن اْلَفْح�َس���اء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغِي يَِعُظُكْم 
ْ
 ِباْلَعْدِل َواالإِْح�َس���اِن َواإِيتَاء ِذي اْلُقر

ُ
{اإِنَّ اهللَ يَاأُْمر

نَّ  ِغ اْلَف�َساَد ِفي ااْلأَْر�ِض اإِ
ْ
َك َواَل تَب

ْ
ْح�َسَن اهللُ اإِلَي ���ن َكَما اأَ   و�لقائل: {.. َواأَْح�سِ

(3(

وَن}
ُ
ر لََعلَُّكْم تََذكَّ

.
(4(

ِديَن} اهللَ اَل يُِحبُّ اْلُمْف�سِ

و� �ضيعته���م ومحّبيهم على �لتخلُّق ب�ضفة �لإح�ضان  كم���ا �إّن �أهل �لبيتQ قد ح�ضّ

�إل���ى من �أ�ض���اء �إليهم وظلمهم، قال ر�ض���ول �هللP: »اأال اأُخبركم بخي���ر خائق الدنيا 

واالآخرة؟ 

العفو عّمن ظلمك. 

وت�شل من قطعك. 

واالإح�شان اإلى من اأ�شاء اإليك. 

.
(5(

واإعطاء من حرمك«

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 3، �س 5)0).

)))  �لخ�ضال، �س 570، ح).

)3)  �ضورة �لنحل، �لآية: 90.

)4)  �ضورة �لق�ض�س، �لآية: 77.

)5)  �لكافي، �ل�ضيخ �لكليني، ج )، �س 07)، ح).
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 .
(((

وعن �لإمام علّي Q: »ال منقبة اأف�شل من االإح�شان«

 .
(((

وعنه Q: »من كمال االإيمان مكافاأة الم�شيء باالإح�شان«

يف���وق  جمي���ًا  �ش���كًا  لراأيتم���وه  �شخ�ش���اً  االإح�ش���ان  راأيت���م  »ل���و   :Q وعن���ه 

.
(3(

العالمين«

ول���ذ� ف���اإّن من يمن���ع �لإح�ض���ان فعاقبته وخيمة، ق���ال �لإمام عل���ّي Q: »من كتم 

، �إ�ضافة �إلى �لنهي عن �لمّن على من ُنح�ضن �إليهم، قال 
(4(

االإح�شان عوقب بالحرمان«

، بل كمال �لإح�ضان وجماله ترك 
(5(

�لإمام علّيQ: »جمال االإح�شان ترك االمتنان«

.
(6(

�لمّن به كما يقول �لإمام علّيQ: »تمام االإح�شان ترك المّن به«

�إذ� كان كلُّ هذ� �لترغيب و�لترهيب حول ف�ضيلة �لإح�ضان، فاإّنه لما فيه من �أجر عظيم 

، وعن �لإمام علّيQ قال: 
(7(

ِنيَن} يُع اأَْجَر اْلُمْح�سِ َ اَل يُ�سِ ْ َفاإِنَّ اهللهّ
ِبر عند �هلل تعالى: {َوا�سْ

، وعنه Q: »ِنَعم زاد المعاد 
(8(

»عليك باالإح�شان، فاإّنه اأف�شل زراعة، واأربح ب�شاعة«

.
(9(

االإح�شان اإلى العباد«

ه���ذ� ف�ضاًل عن �أثر �لمنفعة للموؤمني���ن فيما بينهم و�ضالح �ضوؤونهم، و�إ�ضاعة �لمحّبة 

وروح �لأخ���ّوة بف�ض���ل �إح�ضان بع�ضنا �إلى بع�س طبقًا لم���ا �أو�ضانا به �لمح�ضن جلَّ جالله 

.Qو�أهل بيت �لإح�ضان

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج3، �س 434).

)))  م. ن، �س ))37.

)3)  م. ن، ج )، �س 640.

)4)  م. ن، �س 643.

)5)  م. ن، �س 6)4.

)6)  م. ن، �س 644.

)7)  �ضورة هود، �لآية: 5)).

)8)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 640

)9)  م. ن، �س 640.

المكارم ت��اج  العفو 
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، وعنه
(((

 ق���ال �أمير �لإح�ض���ان و�لمح�ضنين �لإم���ام علّيQ: »االإح�ش���ان محّب���ة«

.
(((

Q: »من كُثر اإح�شانه اأحّبه اإخوانه«

بل بالإح�ضان نملك قلوب �لموؤمنين كما قال �أمير �لموؤمنينQ: »باالإح�شان تملك 

، ل���ذ� فاإّن �لمح�ضن هو ح���يٌّ ولو ُنقل �إلى عالم �لأمو�ت، ق���ال �بن �أبي طالب
(3(

القل���وب«

.
(4(

Q: »المح�شن حيٌّ واإن ُنِقل اإلى منازل االأموات«

ه���ذ� و�إّن من عظمة �لإ�ض���الم �لعزيز �أّن رحمته لم تقت�ضر عل���ى �لموؤمنين باهلل جلَّ 

جالل���ه فق���ط، بل نعمة �لإح�ضان وبركاته���ا ت�ضمل حّتى �لم�ضركين ب���اهلل تعالى كبرياوؤه، 

وت�ضري �إلى �أعقاب �أعقابه.

 روي ع���ن �ضلم���ان بن عامر �ل�ضّبّي: قلت: »يا ر�شول اهلل! اإّن اأبي كان ُيقري ال�شيف، 

وُيكرم الجار، ويفي بالّذمة، وُيعطي في النائبة، فما ينفعه ذلك؟

 قال P: مات ُم�شركاً؟ 

قلت: نعم.

 قالP: اأما اإّنها ال تنفعه، ولكّنها تكون في عقبه اإّنهم لن ُيخزوا اأبداً، ولن ُيذّلوا 

.
(5(

اأبداً، ولن يفتقروا اأبداً«

الَّ  ْح�َس���اِن اإِ وه���ذ� ما �أ�ضار �إلي���ه �لإمام �لكاظمQ - في قوله تعالى: {َهْل َجَزاء ااْلإِ

ااْلإِْح�َساُن} -: »جرت في الموؤمن والكافر والِبّر والفاجر، من �شنع اإليه معروف فعليه 

اأن ُيكاف���ئ به، ولي�ش���ت المكافاأة اأن ت�شنع كما �شنع حتى ترى ف�شلك، فاإن �شنعت كما 

.
(6(

�شنع فله الف�شل باالبتداء«

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 640.

)))  م. ن.

)3)  م. ن.

)4)  م. ن.

)5)  كنز �لعمال، ح 6495).

)6)  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج)، �س)5).
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هل قابلنا إحسان الّله باإلحسان؟

 �إّن م���ن �أ�ضم���اء �لمولى عزَّ وج���لَّ )�لمح�ضن(؛  و�إح�ضانه ي�ضم���ل  مخلوقاته جميعًا ل 

�ضّيم���ا �أ�ضرفهم و�أكرمهم ف���ي �لخليقة وهم �لب�ضر؛ حيث �أنع���م عليهم بالخير و�لبركات 

وجعل كلَّ �لكائنات في خدمتهم.

ولك���ن نح���ن عبيده ه���ل قابلنا ه���ذ� �لإح�ض���ان بالإح�ضان كم���ا �أمرن���ا �هلل تعالى في 

، �أم �إّننا قابلناه بالذنوب و�لمعا�ضي 
(((

محكم كتابه: {َهْل َجَزاء ااْلإِْح�َس���اِن اإِالَّ ااْلإِْح�َس���اُن}

و�ل�ضّيئات؟! �أل ن�ضتحي من �أنف�ضنا �أن ُنكافئ �لمح�ضن بجزيل �لنعم بالإ�ضاءة وبالإعمال 

�لقبيحة �ل�ضادرة عّنا؟

 :Qوعنه  ،
(((

قال �أمير �لموؤمنينQ: »عادة اللئام المكافاأة بالقبيح عن االإح�شان«

 .
(3(

»�شرُّ النا�ص من كافاأ على الجميل بالقبيح«

هل نحن من �للئام..؟! وهل نحن من �ضرِّ �لنا�س..؟!

فلنق���ف مع �أنف�ضنا ولو قلياًل وُنحا�ضبها ون�ضاألها �إلى �أين نحن ذ�هبون؟! وكيف لنا �أن 

نردَّ �لجميل وُنقابل �لإح�ضان بالإح�ضان؟

لك���ي نعرف �لج���و�ب �ل�ضائب ون�ضل���ك �لطريق �ل�ضحي���ح، علينا �أن نع���ود �إلى منبع 

�لحكمة و�لهدى.. 

روى عمر بن يزيد قال: �ضمعت �أبا عبد �هلل �ل�ضادقQ يقول: »اإذا اأح�شن الموؤمن 

عمله �شاعف اهلل عمله بكلِّ ح�شنة �شبعمائة... 

فقلت له: وما �لإح�ضان؟ 

)))  �ضورة �لرحمن، �لآية: 60.

)))  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج3، �س )9)).

)3)  عيون �لحكم و�لمو�عظ، �لو��ضطي، �س 95).

المكارم ت��اج  العفو 
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قال: فقالQ: �إذ� �ضّليت فاأح�ضن ركوعك و�ضجودك، و�إذ� �ضمت فتوّق كلَّ ما فيه 

 .
(((

ف�ضاد �ضومك... وكّل عمل تعمله هلل فليكن نقّيًا من �لدن�س«

وروي �أّن �لنب���ّيP �ُضئل عن �لإح�ضان، فقالP: »اأن تعبد اهلل كاأّنك تراه، فاإن لم 

.
(((

تكن تراه فاإّنه يراك«

�إذً�، لك���ي نك���ون من �لمح�ضنين ل ُبدَّ �أن ناأتي باأعمالنا على وجه ح�ضن؛ �أي �لإخال�س 

ُه ِعنَد َربِِّه َواَل 
ُ
���ٌن َفَلُه اأَْجر هلل وحده وطاعته، قال تعالى:{بََلى َمْن اأَ�ْس���َلَم َوْجَهُه هلِلِ َوُهَو ُمْح�سِ

.
(3(

ِهْم َواَل ُهْم يَْحَزنُوَن}
ْ
َخْوٌف َعَلي

وبالنتيج���ة: �إّن �هلل �ضبحانه في غنًى عّنا ونحن �لفق���ر�ء �إليه، �ألي�س هو �لقائل: {�إِْن 

 
ٌّ

ِه اإِنَّ اهللَ لََغِني ، {َوَمن َجاَهَد َفاإِنََّما يَُجاِهُد ِلنَْف�سِ
(4(

ْن اأَ�َساأْتُْم َفَلَها..} ُكْم َواإِ اأَْح�َس���نتُْم اأَْح�َسنتُْم اِلأَنُف�سِ

؟!
(5(

َعِن �ْلَعالَِميَن}

 ويق���ول �أمير �لمح�ضنين �لإمام علّيQ: »اإّنك اإن اأح�شن���ت فنف�شك ُتكرم، واإليها 

؟! 
(6(

ُتح�شن، اإّنك اإن اأ�شاأت فنف�شك تمتهن واإياها تغبن«

مقام المحسن عند الله:

، بل {.. اإِنَّ اهللَ 
(7(

ِنيَن} نَُوْا اإِنَّ اهللَ يُِحبُّ اْلُمْح�سِ �إّن �هلل �ضبحانه ُيحبُّ �لمح�ضنين: {.. َواأَْح�سِ

.
(9(

ِنيَن} ، و�إّن رحمته قريبة منهم: {اإِنَّ َرْحَمَت اهلِل َقِريٌب مَِّن اْلُمْح�سِ
(8(

ِنيَن} لََمَع اْلُمْح�سِ

)))  بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 68، �س 47).

)))  م. ن، ج 67، �س 9)).

)3)  �ضورة �لبقرة، �لآية: ))).

)4)  �ضورة �لإ�ضر�ء، �لآية: 7.

)5)  �ضورة �لعنكبوت، �لآية: 6.

)6)  ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج)، �س 643.

)7)  �ضورة �لبقرة، �لآية: 95).

)8)  �ضورة �لعنكبوت، �لآية: 69.

)9)  �ضورة �لأعر�ف، �لآية: 56.
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ِذي���َن اتََّقْوْا َماَذا اأَنَزَل  �أّم���ا جز�ء �لمح�ضنين فاهلل تب���ارك وتعالى قد تكّفل به: {َوِقيَل ِللَّ

 
(((

 َولَِنْعَم َداُر اْلُمتَِّقيَن}
ٌ
ر

ْ
ْنيَا َح�َسنٌَة َولََداُر االآِخَرِة َخي ًرا لِّلَِّذيَن اأَْح�َس���نُوْا ِفي َهِذِه الدُّ

ْ
َربُُّكْم َقالُوْا َخي

نََّما  َعٌة اإِ ْنيَا َح�َس���نٌَة َواأَْر�ُض اهلِل َوا�سِ {ُقْل يَا ِعبَاِد الَِّذيَن اآَمنُوا اتَُّقوا َربَُّكْم ِللَِّذيَن اأَْح�َس���نُوا ِفي َهِذِه الدُّ

.
(((

ِر ِح�َساٍب}
ْ
وَن اأَْجَرُهم ِبَغي

ُ
اِبر يَُوفَّى ال�سَّ

المفاهيم الأ�سا�س

ظل���م �لنف�س يعني �لتعّدي على ح���دود �هلل تعالى وحقوقه، ولكّن �هلل  ( .

برحمت���ه �لو��ضع���ة يعف���و ويغفر لمن ظل���م نف�ضه حينما يت���وب ويوؤّدي 

حقوق �هلل ويقوم بالو�جبات �ل�ضرعية.

ن ظلمنا و�أ�ضاء �إلينا لهو من  �لتخلُّق ب�ضفة �لعفو و�ل�ضفح �لجميل عمَّ ( .

�لأخالق �لحميدة و�لكريمة.

�إّن مقام �لعافين و�لمح�ضنين عند �هلل تعالى هو مقام ت�ضمله �لرحمة  3 .

�لإلهّية و�لقرب منه جلَّ جالله. 

)))  �ضورة �لنحل، �لآية: 30.

)))  �ضورة �لزمر، �لآية: 0).

المكارم ت��اج  العفو 
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للمطالعة:

:Rوالإح�س�ن	العفو	اأهل	مدر�سة	تالمذة	ق�س�ص	من

كان مالك �لأ�ضتر)ر�ضو�ن �هلل عليه( ماّرً� في �ضوق �لكوفة وعليه قمي�س خام وعمامة 

من خام �أي�ضًا.. فر�آه �ضخ�س عليه �لطي�س، فاحتقره لثيابه �لعادية هذه.. ورماه ببندقة 

من طين فلم يلتفت �إليه �لأ�ضتر وم�ضى.

فقيل له: هل تعرف من رميت؟

قال: ل..

.Qقيل: هذ� مالك �لأ�ضتر �ضاحب �أمير �لموؤمنين

وقد كان حديث مالك بين �لنا�س على كلِّ �ضفة ول�ضان.

فارتع���د �لرجل.. وتب���ع �لأ�ضتر ليعت���ذر �إليه.. فوج���ده قد دخل م�ضج���دً�.. وهو قائم 

لهما. ُي�ضلِّي. فلّما فرغ من �ضالته وقع �لرجل على قدميه ُيقبِّ

فقال �لأ�ضتر: ما هذ�؟

قال �لرجل: �أعتذر �إليك مّما �ضنعت.

قال �لأ�ضتر: ل باأ�س عليك فو�هلل ما دخلت �لم�ضجد �إّل لأ�ضتغفر لك. 

)الق�ش�ص العجيبة لل�شهيد د�شتغيب(



حلية ال�شالحين

من دعاء اأبي حمزة الثمالّي:

من  واجعلني  م�سى،  من  ب�س�لح  األحقني  »اللّهّم 

�س�لح من بقي وخذ بي �سبيل ال�س�لحين، واأعنّي على 

نف�سي بم� تُعين به ال�س�لحين على اأنف�سهم، وال ترّدني 

في �سوء ا�ستنقذتني منه اأبداً، واختم عملي ب�أح�سنه، 

واجعل ثوابي منه الجنّة، برحمتك ي� اأرحم الراحمين . 

 

اللّهّم اإنّي اأ�س�ألك اإيم�ن�ً ال اأجل له دون لق�ئك، اأحيني 

م� اأحييتني عليه، وتوّفني اإذا توّفيتني عليه، وابعثني 

اإذا بعثتني عليه«.

((
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تمهيد:
�إّن �ضلوك �ضبيل �ل�ضالحين و�لتحّلي بِحْليتهم و�ضماتهم، هو باب �لنجاة و�لفوز يوم ل 

ينفع مال ول بنون �إّل من �أتى �هلل �ضبحانه بقلب �ضليم.

و�ضبيل �ل�ضالحين هو طريق ذ�ت �ل�ضوكة، ويحتاج �إلى جهاد و�ضعي ومثابرة، فطريق 

�لجّنة ُحّفت بالمكاره، وطريق �لنار ُحّفت بال�ضهو�ت.

د طريقه هو نحن وما �لتوفيق و�لت�ضديد �إل من �هلل تبارك وتعالى. ومن ُيحّدّ

سبيل الصالحين:

لقد قر�أنا مع �لإمام زين �لعابدينQ في دعاء �أبي حمزة �لثمالّي: »الّلهّم األحقني 

ب�شال���ح م���ن م�شى، واجعلني م���ن �شالح من بقي وخ���ذ بي �شبيل ال�شالحي���ن، واأعّني 

على نف�شي بما ُتعين به ال�شالحين على اأنف�شهم..«.

ُنالحظ �أّن �لإمامQ يدعو �هلل تعالى لأن ُيلحقه بال�ضالحين و�أن ُيبقيه في �ضبيلهم، 

�لأمر �لذي يدفعنا للبحث عن هوؤلء �ل�ضالحين، و��ضتك�ضاف �ضبيلهم و�أحو�لهم.

 Qو�ل�ض���وؤ�ل �لأه���ّم: هل نحن من هوؤلء �لق���وم �ل�ضالحين �ّلذي���ن يتمّنى �لإمام

�للتحاق بهم؟! 

و�إذ� ل���م نك���ن منهم فما �ل�ضبي���ل لاللتحاق بهم؟ وه���ل ُيمكن �أن نّت�ض���ف ب�ضفاتهم 

و�ضماتهم؟

�إّن مق���ام �ل�ضالحي���ن من �لمقام���ات �لعالية، �ّلتي جهد �لأنبي���اء و�لأولياء في طلبها 

ح��ل��ي��ة ال�����ش��ال��ح��ي��ن
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و�ضوؤ�لها من �هلل تعالى، فبّلغهم �ضبحانه ذلك، وهناك �لعديد من �ل�ضو�هد �لقر�آنّية �ّلتي 

تحّدثت عن هذ� �لأمر:

ْدَخْلنَاُهْم ِفي  ���اِبِريَن * َواأَ ق���ال تعالى: {َواإِ�ْس���َماِعيَل َواإِْدِري�َض َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ مَِّن ال�سَّ  -

.
(((

اِلِحيَن} َرْحَمِتنَا اإِنَُّهم مَِّن ال�سَّ

نَُّهْم  يَِة الَِّتي َكانَت تَّْعَمُل اْلَخبَاِئَث اإِ
ْ
نَاُه ِمَن اْلَقر

ْ
ي نَاُه ُحْكًما َوِعْلًم���ا َونَجَّ

ْ
وق���ال: {َولُوًطا اآتَي  -

.
(((

اِلِحيَن} ِقيَن * َواأَْدَخْلنَاُه ِفي َرْحَمِتنَا اإِنَُّه ِمَن ال�سَّ َكانُوا َقْوَم �َسْوٍء َفا�سِ

.
(3(

اِلِحيَن} و�أي�ضًا قال: {َوَزَكِريَّا َويَْحيَى َوِعي�َسى َواإِْليَا�َض ُكلٌّ مَِّن ال�سَّ  -

ْنيَا  نَاُه اأَْجَرُه ِفي الدُّ
ْ
َة َواْلِكتَاَب َواآتَي ���وَّ

ُ
ب يَِّتِه النُّ نَا لَُه اإِ�ْس���َحَق َويَْعُقوَب َوَجَعْلنَا ِفي ُذرِّ

ْ
-  {َوَوَهب

.
(4(

اِلِحيَن} َواإِنَُّه ِفي ااْلآِخَرِة لَِمَن ال�سَّ

وه���ذ� نبّي �هلل �إبر�هيمQ ي�ضاأل رّبه �أن يهب له �لول���د �ل�ضالح: {َوَقاَل اإِنِّي   -

.
(5(

نَاُه ِبُغَلٍم َحِليٍم}
ْ
ر اِلِحيَن * َفبَ�سَّ َذاِهٌب اإِلَى َربِّي �َسيَْهِديِن * َربِّ َهْب ِلي ِمَن ال�سَّ

 �ضبحانه: {.. وقال رب اأوزعني اأن اأ�س���كر 
ُ
وعن نبّي �هلل �ضليمانQ ُيخبر �هلل  -

نعمتك التي اأنعمت علي وعلى والدي واأن اأعمل �س���الحًا تر�ساه واأدخلني برحمتك في عبادك 

.
(6(

ال�سالحين}

ويذك���ر �لق���ر�آن قومًا �أ�ضلمو� من �لن�ض���ارى، �ضاألو� �هلل تعال���ى �أن ُيدخلهم مع �لقوم 

ا َعَرُفوْا ِمَن  ْمِع ِممَّ نَُهْم تَِفي�ُض ِم���َن الدَّ
ُ
�ُس���وِل تََرى اأَْعي َذا �َس���ِمُعوْا َما اأُنِزَل اإِلَى الرَّ �ل�ضالحين {َواإِ

���اِهِديَن * َوَما لَنَا اَل نُوؤِْمُن ِباهلِل َوَما َجاءنَا ِمَن اْلَحقِّ َونَْطَمُع  نَا َمَع ال�سَّ
ْ
اْلَحقِّ يَُقولُوَن َربَّنَا اآَمنَّا َفاْكتُب

))) �ضورة �لأنبياء، �لآيتان: 85، 86.

))) �ضورة �لأنبياء، �لآيتان: 74، 75.

)3) �ضورة �لأنعام، �لآية: 85.

)4) �ضورة �لعنكبوت، �لآية: 7).

)5) �ضورة �ل�ضافات، �لآيتان: 99، )0).

)6) �ضورة �لنمل، �لآية: 9).
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 .
(((

اِلِحيَن} اأَن يُْدِخَلنَا َربَّنَا َمَع اْلَقْوِم ال�سَّ

 ولك���ي نلتحق برك���ب �ل�ضالحين من �لأنبي���اء و�لأولياء علينا �أن نقت���دي بهم ون�ضلك 

�ضبيلهم �ّلذي �أو�ضحه �هلل جلَّ جالله في محكم كتابه �لعزيز: {يُوؤِْمنُوَن ِباهلِل َواْليَْوِم االآِخِر 

.
(((

اِلِحيَن} َراِت َواأُْولَ�ِئَك ِمَن ال�سَّ
ْ
وِف َويَْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُ�َساِرُعوَن ِفي اْلَخي

ُ
وَن ِباْلَمْعر

ُ
َويَاأُْمر

ف�ضبي���ل �ل�ضالحين ه���و �لإيمان باهلل تعالى و�ليوم �لآخ���ر و�لأمر بالمعروف و�لخير، 

و�لنه���ي ع���ن كل ما نهى عنه �هلل تعالى م���ن منكر و�ضوء، فاإذ� فعلن���ا ذلك ظهرت علينا 

�ضمات �ل�ضالحين و�أظهر �هلل باأيدينا �آثارهم.

أنفسنا بين حسن العاقبة وسوء العاقبة:

ُيناج���ي مولنا �لإم���ام زين �لعابدي���نQ �هلل جلَّ جالله فيق���ول: ».. واأعّني على 

نف�شي بما ُتعين به ال�شالحين على اأنف�شهم، وال ترّدني في �شوء ا�شتنقذتني منه اأبداً، 

واختم عملي باأح�شنه، واجعل ثوابي منه الجّنة، برحمتك يا اأرحم الراحمين«.

 .
(3(

ِحيٌم}  اإِنَّ َربِّي َغُفوٌر رَّ
َ
وِء اإِالَّ َما َرِحَم َربِّي اَرٌة ِبال�سُّ مَّ

ي اإِنَّ النَّْف�َض الأَ ىُء نَْف�سِ نعم، {َوَما اأُبَرِّ

ه���ذه �لنف�س �لأّمارة �ّلتي ح���ّذر �هلل تعالى نبّيه �لم�ضطفىP منه���ا، قائاًل في حديث 

�لمع���ر�ج: »يا اأحم���د ال تتزّين بلب�ص اللبا�ص وطيب الطعام ولي���ن الوطاء، فاإّن النف�ص 

ماأوى كّل �شر، ورفيق كّل �شوء تجّرها اإلى طاعة اهلل وتجّرك اإلى مع�شيته... وتطغى 

اإذا �شبعت وت�شكو اإذا جاعت، وتغ�شب اإذا افتقرت وتتكّبر اإذا ا�شتغنت، وتن�شى اإذا كبرت 

وتغفل اإذا اأمنت، وهي قرينة ال�شيطان. ومثل النف�ص كمثل النعامة، تاأكل الكثير واإذا 

ُحمل عليها ال تطير، ومثل الدفلي )الدفلي: نبت زهره كالورد االأحمر(، لونه ح�شن 

.
(4(

وطعمه مّر«

))) �ضورة �لمائدة، �لآية: 83.

))) �ضورة �آل عمر�ن، �لآية: 4)).

)3) �ضورة يو�ضف، �لآية: 53.

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 74، �س 3).
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نع���م، هذه �لنف����س �ّلتي ي�ضكوها �لإمام زين �لعابدي���ن Q هلل تعالى في مناجاته 

فيق���ول: »اإله���ي اإليك اأ�شك���و نف�شاً بال�ش���وء اأّمارة، واإل���ى الخطيئة ُمب���ادرة، وبمعا�شيك 

مولع���ة،... كثي���رة العلل، طويلة االأمل، اإن م�ّشها ال�شّر تج���زع، واإن م�ّشها الخير تمنع، 

مّيال���ة اإل���ى اللعب واللهو، مملوءة بالغفل���ة وال�شهو، ُت�شرع بي اإل���ى الحوبة، وُت�شّوفني 

.
(((

بالتوبة«

�إذ� هذه �أنف�ضنا �ّلتي �إن تركناها كيفما ت�ضاء �أخذتنا �إلى �لباطل و�ل�ضياع �إّل ما رحم 

�هلل تعال���ى، قال �ضّيد �ل�ضاجدين: Q: »واأوهن قّوتنا عّما ُي�شخطك علينا، وال ُتخلِّ 

في ذلك بين نفو�شنا واختيارها، فاإّنها مختارة للباطل اإاّل ما وّفقت، اأّمارة بال�شوء اإال 

.
(((

ما رِحمت«

ل���ذ� �لإن�ضان �لموؤمن يعي�س حالة �لخ���وف و�لترّقب من خاتمة حياته وخاتمة �أعماله، 

 :Qويعي�س حالة �لتاأرجح بين ح�ضن �لعاقبة و�ضوء �لعاقبة، ولِنعم ما قاله �لإمام علّي

.
(3(

»كّل مخلوق يجري اإلى ما ال يدري«

وع���ن ر�ضول �هللP: »ال يزال الموؤمن خائفاً من �شوء العاقبة، ال يتيّقن الو�شول 

.
(4(

اإلى ر�شوان اهلل حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت«

بالتال���ي فاإّن مالك �لعمل بخو�تيمه، عن �ل�ضيد �لم�ضيحQ: »اإّن النا�ص يقولون: 

اإّن البناء باأ�شا�شه واأنا ال اأقول لكم كذلك.

 قالو�: فماذ� تقول يا روح �هلل؟ 

 .
(5(

قال: بحق اأقول لكم: اإّن اآخر حجر ي�شعه العامل هو االأ�شا�ص«

ادّية.
ّ
))) �ل�ضحيفة �ل�ضج�

))) م. ن.

)3) غرر �لحكم، ح 5))).

)4) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 4)، �س 7).

)5) معاني �لأخبار، �س  348.
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.
(((

وقال ر�ضول �هللP: »ماك العمل خواتيمه«

و�أن نخت���م �أعمالن���ا وحياتنا باأح�ضن �لأعمال وخيرها ل �أن نختمها ب�ضوء و�ضّر، هو ما 

 :Q وعنه ،
(((

ير�ض���ي �هلل تعالى، قال ر�ضول �هللP: »خير االأمور خيره���ا عاقبة«

»اإّن حقيقة ال�شعادة اأن ُيختم للمرء عمله بال�شعادة، واإّن حقيقة ال�شقاء اأن ُيختم للمرء 

.
(3(

عمله بال�شقاء«

 قال ر�ضول �هللP: »اإّن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اأهل الجّنة، ثم ُيختم 

ل���ه بعم���ل اأهل النار، واإّن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل اأهل النار ثم ُيختم عمله 

. وهذ� بحاجة للطف �إلهّي خا�ّس، فال ينبغي لنا �أن ُن�ضّوف �لتوّبة، 
(4(

بعم���ل اأه���ل الجّن���ة«

فلعّل �لموت ُيدركنا قبلها، ول ينفع عند ذلك ندم. 

ُيحكى �أّن عابدً� في بني �إ�ضر�ئيل ��ضمه )بر�ضي�ضا( كان ُم�ضتجاب �لدعوة. وكان بنو 

�إ�ضر�ئيل ي�ضت�ضُفون به و�أ�ضبح ممن ُتنال منه �لبركة.

وذ�ت يوم عر�ضو� عليه فتاة مجنونة، فباتت عنده، ف�ضّول له �ل�ضيطان �أن يفعل معها 

�لحر�م!

وبعد �أن �أفاق من فعلته �ل�ضنيعة �أر�د �أن يو�ري فعلته، فقتلها، و�أخفى ُجّثتها.

و�ض���اء �هلل �أن يف�ضح���ه فُحكم عليه بال�ضلب �أمام �أنظار �لنا����س، وقبل �أن ُينّفذ عليه 

حك���م �لإع���د�م، عر�س ل���ه �ل�ضيطان مّرة �أخرى، وق���ال له: �أل  ُتري���د �لخال�س من هذ� 

�لموت؟

قال �لعابد: بلى، وكيف ذلك؟

))) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج )، �س 4)7.

))) �أمالي �ل�ضدوق، �س 577.

)3) معاني �لأخبار، �ل�ضيخ �ل�ضدوق، �س 345.

)4) كنز �لعمال، ح 545.
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قال �ل�ضيطان: باأن ت�ضجد لي فقط!

�أجابه �لعابد: كيف �أ�ضجد لك و�أنا على هذه �لحالة؟

لب وخ�ضر  ق���ال �ل�ضيط���ان: �أكتفي منك بالإيم���اء، فاأوماأ �لعابد له، فكفر ب���اهلل ثم �ضُ

.
(((

�لدنيا و�لآخرة

�أر�أي���ت ه���ذ� �لعابد كيف �أنه بعد �رتكاب���ه فاح�ضة �لزنا يق���وم بجريمة �لقتل؟…ثّم 

م���اذ�؟ بدل �أن يلجاأ �إلى رحمة �هلل �لو��ضعة ويرجو �لعفو و�لمغفرة، تر�ه يرجو �لخال�س 

من �ل�ضيطان، لتكون خاتمة �أعماله �أ�ضو�أ عاقبة! 

لهذ� يو�ضينا ر�ضول �هللP: »ال عليكم اأن تعجبوا باأحد حتى تنظروا بما ُيختم له، 

ف���اإّن العام���ل يعم���ل زماناً من عمره اأو برهة من دهره بعم���ل �شالح لو مات عليه دخل 

.
(((

الجّنة ثم يتحّول فيعمل عمًا �شّيئاً«

كيف السبيل إلى ُحسن العاقبة؟

هن���اك موجبات �إن ُقمن���ا بها كانت عاقبتنا ح�ضنة وخاتمة حياتنا �ضعادة وخيرً�، وفي 

�لمقابل هناك موجبات �إن وقعنا فيها كانت عاقبتنا �ضّيئة وخاتمة حياتنا �ضقاًء و�ضّرً�.

فمن موجبات ُح�ضن �لعاقبة، ما يلي:

)- �للت���ز�م بعم���ود �لدي���ن، ومي���ز�ن قب���ول �لأعم���ال �أو رّده���ا؛ �أي �ضالتنا. قال 

ُة 
َ
ُزُقَك َواْلَعاِقب

ْ
َها اَل نَ�ْس���اأَلَُك ِرْزًقا نَّْح���ُن نَر

ْ
 َعَلي

ْ
���َطِبر ���َلِة َوا�سْ  اأَْهَلَك ِبال�سَّ

ْ
تعالى: { َواأُْمر

.
(3(

ِللتَّْقَوى}

))) ر�جع بحار �لأنو�ر، ج 4)، �س 486.

))) كنز �لعمال، ح 589.

)3) �ضورة طه، �لآية: )3).
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كم���ا �أو�ضانا �لإمام �ل�ضادقQ ب�ض���الة �لليل قائاًل: »عليكم ب�شاة الليل فاإّنها 

.
(((

�شّنة نبّيكم، وداأب ال�شالحين قبلكم، ومطردة الداء عن اأج�شادكم«

)- تجّنب خ�ضلة �لعلّو  و�لتكّبر على �لآخرين مهما بلغنا من مقامات ومر�تب في هذه 

�لدني���ا �لدنّي���ة، و�أن ُندِرك جّيدً� �أّن �لمعيار عن���د �هلل تعالى لي�س علمنا �أو جهلنا، 

اُر  ولي�س �أن نكون �أغنياء �أو فقر�ء… بل �لمعيار هو �لتقوى. قال تعالى: {ِتْلَك الدَّ

.
(((

ا ِفي ااْلأَْر�ِض َواَل َف�َساًدا َواْلَعاِقبَُة ِلْلُمتَِّقيَن} ااْلآِخَرُة نَْجَعُلَها ِللَِّذيَن اَل يُِريُدوَن ُعُلوًّ

ق���ال �لإمام عل���ّيQ: »اإن الرجل لُيعجُبه اأن يكون �ش���راك نعله اأجود من �شراك 

.
(3(

نعل �شاحبه فيدخل تحتها« �أي تحت هذه �لآية

تعظي���م �هلل �ضبحانه وحم���ده و�ضكره على جزي���ل نعمه، ف�ضاًل ع���ن �إكر�م عباده   -3

 :Qو�لإح�ض���ان �إليه���م، و�أن ن�ضعى في ق�ضاء حو�ئجهم. ق���ال �لإمام �ل�ضادق

م  »اإن اأردت اأن ُيخت���م بخي���ر عمل���ك حت���ى ُتقب�ص واأنت في اأف�ش���ل االأعمال فعظِّ

هلل حّق���ه، اأن تب���ذل نعم���اءه في معا�شي���ه، واأن تغتّر بحلمه عن���ك، واأكرم كّل من 

.
(4(

وجدته ُيذكر مّنا اأو ينتحل موّدتنا«

وع���ن �لإمام �لكاظمQ: »اإّن خواتيم اأعمالكم ق�شاء حوائج اإخوانكم واالإح�شان 

اإليه���م م���ا قدرت���م، واإال لم ُيقب���ل منكم عمل، حّن���وا على اإخوانك���م، وارحموهم تلحقوا 

 .
(5(

بنا«

�أن نعل���م عل���م �ليقين �لقاطع �ّلذي ل ي�ضوبه �ضّك �أو ظ���ّن، باأّن كّل �ضعادة نعي�ضها،   -4

وكّل خي���ر وتوفيق في هذه �لدنيا هو من �هلل تعالى وف�ضله ورحمته، بل حّتى حالة 

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 84، �س 49).

))) �ضورة �لق�ض�س، �لآية: 83.

)3) ميز�ن �لحكمة، محمدي �لري�ضهري، ج)، �س36.

)4) عيون �أخبار �لر�ضاQ، ج )، �س 7.

)5) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج )7، �س 379.
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ر  �ل�ضق���اء و�ل�ضعاب �ّلتي نعي�ضها ل تخل���و من لطف �إلهّي ونظرة رحمانّية قد ُتطهِّ

قلوبنا وُتنقذنا من عذ�ب وعقاب �أليم. 

عن �لإمام علّيQ قال: - لّما نظر �إلى رجل �أّثر �لخوف عليه -: »ما بالك؟ 

قال: �إّني �أخاف �هلل.

 فق���الQ: »ي���ا عبد اهلل خ���ف ذنوبك، وخف ع���دل اهلل عليك ف���ي مظالم عباده، 

واأطع���ه فيم���ا كّلفك، وال ُتع�شه فيم���ا ُي�شلحك، ثّم ال تخف اهلل بعد ذلك فاإّنه ال يظلم 

ل، فاإن  به فوق ا�شتحقاقه اأبداً، اإاّل اأن تخاف �شوء العاقبة باأن ُتغيِّر اأو ُتبدِّ اأحداً، وال ُيعذِّ

اأردت اأن يوؤمن���ك اهلل �ش���وء العاقب���ة فاعلم اأّن ما تاأتيه من خي���ر فبف�شل اهلل وتوفيقه، 

.
(((

وما تاأتيه من �شوء فباإمهال اهلل واأنظاره اإياك وحلمه وعفوه عنك«

اأما موجبات �شوء العاقبة، فمنها:

)- عدم �لعتبار بالأمم و�لمجتمع���ات �ل�ضالفة وقر�ءة �ل�ضنن �لإلهّية في خلقه، تلك 

ها. و�هلل �ضبحانه قد دعانا في  �لأم���م �ّلتي كانت خاتمة دنياه���ا �ضوء �لعاقبة و�ضرَّ

محكم كتابه �لعزيز �إلى قر�ءة �ضننه وما جرى على هذه �لأمم و�لمجتمعات: {َقْد 

، وفي 
(((

ِبيَن} َف َكاَن َعاِقبَُة اْلُمَكذَّ
ْ
وْا َكي

ُ
ْر�ِض َفاْنُظر وْا ِفي االأَ

ُ
ير ِلُكْم �ُس���نٌَن َف�سِ

ْ
َخَلْت ِمن َقب

 .
(3(

َف َكاَن َعاِقبَُة اْلُمْجِرِميَن}
ْ
 َكي

ْ
َطًرا َفانُظر ِهم مَّ

ْ
نَا َعَلي

ْ
قوله: {َواأَْمَطر

و�أي�ض���ًا من ي�ضّدون عن �ضبي���ل �هلل ويحاربون من �آمن به، ف�ضاًل عن �لكذب على   -(

َراٍط تُوِعُدوَن  �هلل �ضبحانه فاأولئك لهم �ضوء �لعاقبة، قال تعالى: {َواَل تَْقُعُدوْا ِبُكلِّ �سِ

وْا 
ُ
وْا اإِْذ ُكنتُْم َقِليًل َفَكثََّرُكْم َوانُظر ُ

ُغونََها ِعَوًجا َواْذُكر
ْ
وَن َعن �َسِبيِل اهلِل َمْن اآَمَن ِبِه َوتَب دُّ َوتَ�سُ

ا  بُوْا ِبَما لَْم يُِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َولَمَّ ، وقال �ضبحانه: {بَْل َكذَّ
(4(

ِديَن} ُة اْلُمْف�سِ
َ
َف َكاَن َعاِقب

ْ
َكي

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ح 67، �س )39.

))) �ضورة �آل عمر�ن، �لآية: 37).

)3) �ضورة �لأعر�ف، �لآيات: 84 � 86.

)4) �ضورة �لأعر�ف، �لآيات:  84 � 86.
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.
(((

اِلِميَن} َف َكاَن َعاِقبَُة الظَّ
ْ
 َكي

ْ
ِلِهْم َفانُظر

ْ
َب الَِّذيَن ِمن َقب يَاأِْتِهْم تَاأِْويُلُه َكَذِلَك َكذَّ

ومضات نورانّية:

 :Qأّنه: »اأوحى اهلل اإلى مو�شى بن عمران� Pروى ر�ضول �هلل -

يا مو�ضى! 

�ر�َس بك�ضرة خبز من �ضعير ت�ضّد بها جوعتك، وخرقة تو�ري بها عورتك، و��ضبر على 

�لم�ضيبات.

 فاإذ� ر�أيت �لدنيا ُمقِبلة فقل: �إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون عقوبة ُعّجلت في �لدنيا. 

.
(((

و�إذ� ر�أيت �لدنيا ُمدِبرة و�لفقر ُمقِباًل فقل: مرحبًا ب�ضعار �ل�ضالحين«

- وروي في حديث �لمعر�ج:

 »يا اأحمد، عليك بال�شمت، فاإّن اأعمر مجل�ص قلوب ال�شالحين وال�شامتين. 

.
(3(

و�إّن �أخرب مجل�س قلوب �لمتكّلمين بما ل يعنيهم«

ها النا����ص! اإّنما الدنيا عر�ص حا�ش���ر ياأكل منها  - وق���ال �لإم���ام علّيQ: »اأال اأيُّ

 .
(4(

البّر والفاجر، واإّن االآخرة وعد �شادق يحكم فيها ملك قادر«

 :Qوفي دعاء مكارم االأخاق  يدعو االإمام زين العابدين -

»الّلهّم �شلِّ على محمد واآله وحّلني بحلية ال�شالحين، واألب�شني زينة المّتقين في 

ب�ش���ط العدل، وكظ���م الغيظ، واإطفاء النائرة، و�شمِّ اأهل الفرق���ة، واإ�شاح ذات البين، 

واإف�ش���اء العارف���ة، و�شت���ر العائب���ة، ولي���ن العريك���ة، وخف����ص الجن���اح، وح�ش���ن ال�شيرة، 

))) �ضورة يون�س، �لآية: 39.

))) بحار �لأنو�ر، �لعاّلمة �لمجل�ضّي، ج 3)، �س )36.

)3) ميز�ن �لحكمة، �لري�ضهري، ج 3، �س 737).
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ل، وترك التعيير  و�شكون الريح، وطيب المخالقة، وال�شبق اإلى الف�شيلة، واإيثار التف�شُّ

واالإف�شال على غير الم�شتحّق، والقول بالحق واإن عّز، وا�شتقال الخير واإن كُثر من 

قولي وفعلي، وا�شتكثار ال�شّر واإن قلَّ من قولي وفعلي . واأكمل ذلك لي بدوام الطاعة، 

.
(((

ولزوم الجماعة، ورف�ص اأهل البدع وم�شتعملي الراأي المخترع«

المفاهيم الأ�سا�س

�ضبيل �ل�ضالحين �لإيمان باهلل و�لدعوة �إليه و�إعالء كلمته. ( .

ذخي���رة �ل�ضالحي���ن ف���ي �لدنيا و�لآخرة ه���و �لعمل �ل�ضال���ح و�لأمر  ( .

بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

يعي����س �لموؤم���ن في هذه �لدنيا ف���ي �ضر�ع بين ح�ض���ن �لخاتمة و�ضوء  3 .

�لخاتمة، وما قبول �لأعمال �إّل بخو�تمها.

�إّن �لت���ز�م �لطاع���ة �لإلهي���ة و�بتغاء ر�ضو�ن���ه هو �ل�ضبي���ل �إلى ح�ضن  4 .

�لعاقب���ة، وفي �لمقابل فاإّن �رتكاب �لمعا�ضي و�لذنوب هو �ل�ضبيل �إلى 

�ضوء �لعاقبة.

م���ن موجبات ح�ضن �لعاقبة: �للتز�م بال�ضالة، تجّنب �لتكبُّر، ق�ضاء  5 .

حو�ئ���ج �لإخو�ن، ومن موجب���ات �ضوء �لعاقبة: ع���دم �لعتبار بالأمم 

�ل�ضالفة، �لكذب على �هلل تعالى. 

))) �ل�ضحيفة �ل�ضجادية، �لدعاء 0).
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للمطالعة:

ورد في �لخبر �أّن )ذ� �لقرنين( لّما �ضار مع قومه طالبًا عين �لحياة، و�ضل �إلى و�دي 

�لظلمات، فوطئ جماعته باأقد�مهم �ضيئًا دون �أن يعرفو� ما هو، ف�ضاألوه عنه. 

فاأجابه���م بكالم جميل: هذه �لأر����س من حمل منها �ضيئًا ن���دم، ومن لم يحمل منها 

�ضيئًا ندم…

فبع�ضه���م قال: طالم���ا �أّن �لعاقبة هي �لند�مة، فلماذ� نحم���ل؟ وبع�ضهم �لآخر قال: 

نحمل فلن نخ�ضر �ضيئًا..

فلّم���ا �ض���ارو� �إلى �لنور نظ���رو� و�إذ� ما في �أيديهم مجوهر�ت فال���ذي لم يحمل ندم؛ 

و�ّلذي حمل �أي�ضًا ندم، لماذ� لم يحمل �أكثر؟!

م���ن هذه �لق�ض���ة �لق�ضيرة ن�ضتنت���ج �أّن حياتنا �أ�ضبه ما تكون في ه���ذه �لدنيا بو�دي 

�لظلم���ات، وعندما نخرج من هذه �لدنيا �إلى عالم �لآخ���رة حيث �لنور �لإلهّي، �ضتنجلي 

�لحقيقة �أمام �أعيننا…

فاّل���ذي عمل و�جتهد �ضوف يندم �أّنه لماذ� لم يعمل �أكثر؟ بل �ضيتح�ّضر على ما م�ضى 

من تح�ضيل �لمزيد من عظيم �لثو�ب و�لأجر. 

و�أّم���ا من لم يعمل �ضيئًا لآخرته و�ن�ضغل بملّذ�ت �لدنيا و�ضهو�تها ف�ضوف يندم ويع�ّس 

على يديه وي�ضرخ باكيًا: �أرجعوني لعلي �أعمل �ضالحًا..! ولكن هيهات...
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