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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على اهلادي البشري والسراج املنري حمّمد وآله الطاهرين.
أّما بعد، فإّن الذي يالحظ مسرية األنبياء العطرة، ويدّقق يف حيثياهتا املباركة، يتجّلى له كالشمس 

قد اتّفقت على مسألة واحدة ـ وإن اختلفت يف األدوار ـ أال يف وضح النهار أّن كاّفة الرساالت السماوية 
 وهي مسألة إحياء األخالق الفاضلة بني الناس ونشر اآلداب احلميدة يف أوساطهم.

نعم، لقد عكفت الرساالت السماوية على نشر األخالق والقيم األصيلة بني الشعوب على مّر 
نفيس من أجل حتقيق هذه الغاية السماوية، خاّصة خامت األزمان، وقد ضّحى أرباب الرساالت بالغايل وال

الذي حتّمل الكثري من املشاّق والرزايا حّّت قال مقولته  األنبياء النيب األكرم حمّمد بن عبد اهلل 
 .(1)ما اُوذي نيب مبثل ما اُوذيتاملعروفة: 

واعدها، وتشييد بأمهية دور األخالق وجعل إحياءها، وإرساء ق وقد صرّح الرسول األعظم 
 .(2)إّّنا بُعثت المتّم مكارم األخالق :صرحها، اهلدف من بعثته، والغاية من رسالته فقال 

بالنسبة إىل األخالق اإلسالمية، خرجت  ومن جرّاء هذا التأكيد الكبري عن الرسول األكرم 
ونفوسهم إىل نور العلم االُّمة اجلاهلية من ظلمات اجلهل املطبق الذي كان جيثم فوق عقول الناس 

واألخالق، وأخذت ترتقي يف مدارج التقّدم والكمال حّّت نالت أمسى املراتب وأعالها حبيث إّن الباري 
َهْوَن َعْن تعاىل مدحها يف كتابه الكرمي فقال:  َر أُمَّة أُْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ ُكْنُتْم َخيـْ

 .(1)اْلُمنَكرِ 
واليوم إذا أردنا إعادة ذلك اجملد األصيل الذي شّيده املسلمون يف صدر اإلسالم فالبّد لنا من 

 العودة إىل نفس األخالق اإلسالمية اليت نادى إليها رسول اإلنسانية وأّكد عليها األئّمة األطهار 
 يف شّّت أحاديثهم الشريفة.

العلماء األعالم يف مباحثهم ومصّنفاهتم  وهنا تّتضح أمهية مباحث األخالق اليت يؤّكد عليها
 األخالقية.

ومن ضمن البحوث األخالقية القّيمة اليت كان هلا دور مشرق يف ترويج األخالق اإلسالمية بني 
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الناس وإيصاهلا إىل خمتلف الطبقات باُسلوب سهل حياكي العقول وخياطب الضمائر احلّية هو هذا 
ـ صاحب األخالق الفاضلة  لّفه مساحة اإلمام الشريازي الذي أ األخالق اإلسالميةالكتاب 

 واآلداب اإلسالمية الرفيعة ـ عندما كان يف مدينة كربالء املقّدسة.
وال خيفى أّن هذا الكتاب هو حلقة صغرية من مصّنفات اإلمام الشريازي الكثرية البالغ عددها أكثر 

وعمق إّطالعه ومواصلة تتّبعه عن   كتاب ومصّنف واليت تدّل بوضوح على سعة علمه  1122من 
 .تراث أهل البيت 

 الناشر
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 مقّدمة المؤّلف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم على حمّمد وآله الطاهرين.
أّما بعد: فهذا عرض موجز لألخالق اإلسالمية، انتزعناه من الكتاب الكرمي والسّنة الشريفة، 

فيه مدى عمق الرصيد الضخم الذي يتمّيز به هذا الدين احلنيف. فقد يتحرّي اإلنسان تعّجباً  موّضحني
يف األخالق، وبني املستوى الرديء الذي احنّط إليه  حينما يرى البون الشاسع بني القيادة احملّمدية 

ذي سلب املسلمني  املسلمون يف العصر احلاضر، وليس هذا ـ لدى التدقيق ـ إاّل من خطط االستعمار ال
كل شيء: من مبدأ ودين، وفضيلة وأخالق.. فأبعد املسافة بينهم وبني اإلسالم احلنيف، وأتى عليه، مّث 
دفنه بينهم وهو ينبض باحلياة، حّّت ال يقوم هلم عماد، وال يتقّدم أحدهم بطلب دية هذا املوءود القتيل، 

به عّزهم ورفعتهم، ودنياهم وآخرهتم، واستقالهلم الذي دفنه حقد االستعمار الغاشم، القتيل الذي كان 
 وسيادهتم..

فقد ابتعد املسلمون عن دينهم حّّت أّن بعضهم زعم ـ وهم يف أحضان الكتاب والسّنة ـ أّن سبب 
!، وأّن عّلة الفقر واجلهل، والفساد والكبت، واالستبداد والدكتاتورية، هي   تأّخرهم هو اإلسالم

لة، وبذلك أصبح املريض يفّر من عالجه إىل حيث يكمن موته احملتوم، متّسكهم مببادئه األصي
واالستعمار مستمر يف تشويه احلقيقة، ودائب يف عرض البديل املصطنع والسقيم، واملسلمون غافلون 

 عّما يراد هبم، سائرون على املنهاج املصطنع، وكّلما ازداد املسري، ابتعدوا عن املقصد.
ت بعض شباب املسلمني على فُتات من موائد الغرب أو الشرق، زاعمني أنّه واملدهش حّقاً هو هتاف

كيف تكسب غذاء الروح السليم، فإذا ما ظهر كتاب اجتماعي أخالقي ألحد الغربيني، حيمل اسم:  
جتدهم قد انقّضوا عليه مسرعني دون أن يعلموا أّن ما فيه ليس إاّل جزًء من ألف جزء من  األصدقاء

قايف العلمي العتيد، واالجتماعي األخالقي الضخم، الذي نثره بني أيديهم كتاهبم وشريعتهم رصيدهم الث
قبل أربعة عشر قرناً، مّث ال يبالون بأن ينسبوا شريعتهم إىل الرجعية واجلمود، مع أّن تقّدم الغرب ـ إن كان 

 هناك تقّدم ـ هو مدين لإلسالم العظيم.
رتف بأّن اإلسالم أغىن شرائع السماء، وأكمل من كل قوانني إّن من ينصف حّقًا البّد له أن يع

األرض، وأتقن من كلمات احلكماء، وآداب الكّتاب، وقصائد الشعراء.. من جهة مشوهلا على كنوز 
الفضيلة املمتعة، ومعادن األخالق الغنّية، بل إنّنا إذا مجعنا كل احلكم والقصائد املنثورة واملنظومة، اليت 

 ياء واحلكماء لوجدنا أّن اإلسالم أكثر منها مجيعها غىًن من هذه الناحية.ورّثها األنب
أبدى  (4)بُعثُت اُلمتم مكارم األخالق :إّن الدين اإلسالمي منذ أن أعلن نبّيه العظيم فقال 
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شيئًا مل يكن باحلسبان أال وهو االرتباط الوثيق بني الدين واخلُُلق، حبيث إّن كل شعرية من شعائر 
سالم جتدها متشابكة مع فضيلة من الفضائل، فال الدين وحده هو املناط، وال األخالق وحدها هي اإل

املالك، بل الدين واألخالق معاً. وسيأيت عرض النواحي األخالقية لطائفة من األحكام الشرعية املؤّكدة 
 على أواصر القرابة بني اإلسالم والفضيلة.

ال فضيلة له، وإن جاد  ى وصام وزّكى وحّج.. ومن ال دين لهفمن ال فضيلة له ال دين له، وإن صلّ 
 وأعطى، وواسى ووىف..

وعلى كّل حال، فإّن األخالق ال يكفي فيها االّتصاف اجملّرد الفارغ عن الروح، مثلما ال جيدي 
العلم مبحاسن الصفات، ومساوي امللكات، وإن قدر العامل هبا من ترصيفها ووصفها، وتقسيمها 

 وعلم أّن أيّها داخل يف القّوة الشهوية؟ وأيّها مرتبط باحلالة السبعية؟ومجعها، 
بل إّن النافع هو امللكة احلاصلة من التكّرر، حبيث تنطبع يف النفس على أثرها الصفات احلميدة، 

مثال ـ منتهى اُمنيته، والشجاعة رسم طبيعته،   وتنمحي عنها اخلصال الفاسدة، ويصبح الرجل والكرم ـ
ه جيود يف كل مناسبة، ويقدم يف مظاّن اخلوف واهلول. وحينذاك ميكن أن يطمئن اإلنسان بوجود فرتا

الفضيلة يف نفسه، واّنحاء الرذيلة عنها، إاّل أّن الوصول إىل ذلك حيتاج إىل ختّطي الكثري من العقبات 
 الكأداء.

كة أجدى من دوام التذّكر، ولذلك ـ وكما قال علماء األخالق ـ إنّه ليس هناك وسيلة لتحصيل املل
واالستمرار يف العمل، فإّن النفس كالورقة البيضاء، يؤثّر فيها احمليط والبيئة والرتبية والتعليم.. وينطبع فيها 

 الغالب من الصفات. 
وال خيفى أّن االنطباع يف النفس ليس أمر يسرياً، بل حيتاج إىل التكرار واملداومة. وباملقابل فإنه لو 

ها لون من ألوان الرذيلة، فاألمر أصعب بكثري. إذ حّّت يوّفق اإلنسان إىل إزالة تلك امللكة، انطبع في
 وإجياد ملكة اُخرى رمبا حيتاج عمراً كامال.

وممّا جيدر اإلشارة إليه هو أّن اإلنسان مهما تعب لتحصيل الفضيلة، وإزالة الرذيلة مل يكن عمله 
لبعض ـ وذلك ألّن مدار الرقي، والذكر احلسن.. ليس إاّل الفضيلة. أّما عبثاً أو قليل الفائدة ـ كما يزعمه ا

سائر االُمور ااُلخرى: كالشرف الرفيع، واجلاه العريض، واملال الغزير، بل والعلم الواسع ال تكاد تعد شيئاً 
إليه  يذكر ما دام الشخص عاريًا عن حلية األخالق احلسنة، وفاقدًا جلمال اآلداب احلميدة وإن احتاج

 . الناس وركعوا أمام شرفه أو جاهه.. فإنّه عرض زائل، ال بقاء له وال دوام
 كربالء المقّدسة

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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 الطهارة
الطهارة من أّوليات الشرع اإلسالمي، ومن ضروريات الدين احلنيف، ولذا ترى أّن أّول كتاب 
يبحث يف الفقه هو كتاب: )الطهارة(. وليست الطهارة الظاهرية فقط بل الطهارة الباطنية أيضًا مقابل 

والقذارة الباطنية، فإّن القذارة على قسمني: معنوية وظاهرية، وكلتا القذارتني نقص يشني القذارة الظاهرية 
الشخص ويسقطه عن الكمال فيهبط به إىل هّوة الدناءة واخلّسة وإن كانت القذارة املعنوية أهبط جهة 

إّن الظاهرة  وأخّس درجة، فالقذارة هي هي، سواء لّوثت الباطن أو الظاهر. وقد يفّرق بينهما فيقال:
منها تنكشف للعني بأّول نظرة فيمّجها النظر وتزدري نفس صاحبها منها فيكون االجتناب عنها أسرع 
والتخّلص من آثارها أسهل. أّما الباطنة فالتنكشف إاّل عند التجربة حيث تنربي خفايا النفس وتظهر 

 تعاريج الضمري.
تمع من رواسب القذارة فإنّه أخذ يرشد وحيث إّن اإلسالم حيرص كّل احلرص على تطهري اجمل

اإلنسان إىل مواضع الطهارة، ويؤّكد على ضرورة النقاء، ولزوم التنظيف املستمر للقلب واجلوارح وسائر 
األعضاء، على حّد سواء. وحيّذر اإلنسان من الغفلة يف هذا اجملال، ومن التجاهل وعدم االعتناء مبا 

ب يف قلبه من الرذائل، فقد توالت اإلرشادات يف القرآن الكرمي يصيب جسده من القذارات، أو ما ينش
والسّنة الشريفة إىل لزوم النظافة بشكل كبري. وما الرصيد الضخم من األحاديث املنادية إىل حتصيل 

 الفضيلة والتجّلي هبا فضال عن تسليط األضواء على الرذائل املنّفرة إالّ ملا ذكرناه.
بقة حيث كانوا ملتزمني بأحكام الشريعة، ومستّنني مبناهجها السمحة،  واملسلمون يف العهود السا

كانت أخالقهم أمجل، ومشاعرهم أطهر، حّّت إذا ما جاء اليوم الذي ختّلوا فيه عن قرآهنم وحديثهم، 
 فارتكسوا يف بؤرة القذارة، وارتطموا يف أوحال الدناءة.

 طهارة العين
العني من اخليانة، وذلك بأن ال ميّد عينه إىل حرمة من  إحدى الصفات احلميدة لإلنسان هي طهارة

 ، وأموال اآلخرين.  حرمات اهلل، وال يتمىّن ما ليس له من أعراض الناس
عن ذلك تنبيهاً لالُّمة، وإرشاداً ملا فيه صالح القلب، فقال عّز من  وقد هنى اهلل تعاىل رسوله 

نَـْيَك ِإىَل َماقائل:  نَيا َوالَ مَتُدَّنَّ َعيـْ ُهْم َزْهرََة احْلََياِة الدُّ  .(5)َمتـَّْعَنا بِِه أَْزَواجاً ِمنـْ
، اختبارًا هلم وامتحاناً  إّن اهلل تعاىل حسب حكمته العادلة مُيّتع أصنافًا من الناس مبتع احلياة الدنيا

به هؤالء إاّل   للذين ُحرموا منها، أو جزاًء على سالف أعمال عملوها ابتغاء مرضاة اهلل، وليس ما مُيّتع
كزهور الربيع اليت ال تلبث طويال حّّت تلفحها نفحات الصيف فتذويها وتذهب بزينتها، وهتّشم عودها 

 فتصبح هشيماً تذروه الرياح.
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ولذلك فإّن الذي ميّد العني إليها ليس إاّل متمّنيًا ما ليس له، وراغبًا فيما مل تَر احلكمة العليا 
 هذا جملبة حلسرة دائمة، ومفسدة لقلب سليم.صالحه فيه، ورمبا كان نظره 

النظر سهم من سهام إبليس مسموم، وكم من نظرة قال:  ففي احلديث عن اإلمام الصادق 
فكما أّن السهم يؤثّر يف اجلسم فيفسد أعضاءه كذلك النظر املسموم، فإنّه يؤثّر  (8)أورثت حسرة طويلة

 النظر أفتك من السم يف السهام املسمومة. إذ أّن املفاسد يف الروح فيفسد القلب، بل رمبا كان السم يف
 اليت ترتّتب على السهام املسمومة أقّل من املفاسد اليت تنطوي عليها النظرات الطائشة.

النظرة بعد النظرة تزرع يف القلب الشهوة. وكفى هبا يقول:  ولذا فإّن اإلمام الصادق 
ار هذا الزرع اخلبيث ـ مثار النظر إىل احملّرمات ـ الذي يعجز وأي فتنة أعظم من مث (5)لصاحبها فتنة

 األطباء عن قلع جذوره فيبقى ينمو وينمو حّت يؤتى اُكله املّر البشع.
ما من أحد إاّل وهو يصيب حظًّا من الزنا: فزنا العينني النظر!، وزنا الفّم  :فعن الصادقني 

وال غرابة يف ذلك، فإّن النظر شهوة حمّرمة  (8)ك أو كذبالقبلة!، وزنا اليدين اللمس!، صّدق الفرج ذل
 والزنا كذلك شهوة حمّرمة. ولذلك شّبه األّول بالثاين وإن اختلفت املراتب، وتباعدت املقادير.

وحنن لو تساءلنا قائلني: ما هي غاية من ينظر إىل ما ليس له مع إنّه جيّر إىل قلبه االضطراب، وإىل 
إنّه كمن يأكل ما ميرضه جملرد أنّه حلو املذاق، أو شهوة لسان، ولو صرب قليال، أعصابه اهليجان؟ بل 

وكبح مجاح نفسه، لوجد حالوة الطهارة وراحة األمن من املفسدة املوبقة. وهلذا يقول اإلمام الصادق 
  :انًا جيد النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها هلل عّزوجّل ال لغريه، أعقبه اهلل أمناً وإمي
 .(5)طعمه

من حكمة؟! إذ أّن من يرتك النظر ألمر يرجوه، أو غاية خيافها ـ غري  هلل.. ال لغريهوكم يف قوله: 
اهلل ـ ال يلبث طويال حّّت حتّدثه نفسه بأضعاف ما كانت تسوقه إليه عينه من الوسواس، مّث هو إن جنى 

ا مرّة اُخرى، فهو عرضة للخطر، ومظّنة لإلمث، وموضع من املزلقة هذه املرّة لبعض االُمور، فلن ينجو منه
 زلّة وفساد.

وحّرم النظر إىل شعور النساء احملجوبات باألزواج، وإىل قائال:  وإىل ذلك يشري اإلمام الرضا 
غريهّن من النساء، ملا فيه من هتييج الرجال، وما يدعو إليه التهييج من الفساد، والدخول فيما ال حيل 
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 .(12)، وكذلك ما أشبه الشعور..وال جيمل
فالنظر وإن بدا ـ بادئ األمر ـ تافهًا ال قيمة له يف فساد أو إفساد، إاّل أنه أّول القطار، فال يلبث 

 طويال حّّت تنجم عنه عواقب وخيمة، وترتّتب عليه هنات عظيمة.
يكون التدرّج يف بيان الفضائل وفق تالئم الظروف ولكي  وحيث إّن من أدب الرسول 

 اإلرشاد بلسمًا للجرح الذي يقاسيه اجملتمع، فيقع موضع القبول والتسليم. فقد كانت عظاته 
 موقوتة، وتوجيهاته موّزعة حسب الظروف واألحوال..

استقبل شاب من األنصار امرأة باملدينة ـ وكان النساء قال:  ففي احلديث عن اإلمام الباقر 
ا وهي مقبلة، فلّما جازت نظر إليها، ودخل يف زقاق قد مسّاه ببين يتقّنعن خلف آذاهنّن ـ فنظر إليه

فالن، فجعل ينظر خلفها، واعرتض وجهه عظم يف احلائط أو زجاجة، فشّق وجهه، فلّما مضت املرأة، 
وألخربنّه! فأتاه فلّما رآه   نظر فإذا الدماء تسيل على ثوبه وصدره، فقال: واهلل آلتني رسول اهلل

ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يـَُغضُّوا ِمْن هبذه اآلية:  قال: ما هذا؟ فأخربه، فهبط جربئيل  رسول اهلل 
 .(11)(12)أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى هَلُْم ِإنَّ اهلَل َخِبرٌي مبَا َيْصنَـُعونَ 

، مّث بعد ذلك بيان الزكاة وال خيفى أّن للرتتيب املوجود يف احلديث بني غّض البصر، وحفظ الفرج
اليت هي الطهارة عقيب ذينك األمرين، له حكمته املهّمة، فإّن النظرة اخلاطئة هي اليت تثري بوادر الزنا، 
إىل أن يفقد اإلنسان الطهارة والشرافة اليت نادى إليها اإلسالم. فكم حّدثنا التأريخ عن مآسي خيانة 

على علم اهلل تعاىل حبركة العني الطائشة فيقول عّزوجّل:  العني، فليس من الصدفة أن ينّص القرآن
 ُيـَْعَلُم َخائَِنَة األْعنُيِ َوَما خُتِْفي الصُُّدور(11)  بل إنه تعاىل حييط عباده علماً وخيربهم بأنّه سبحانه عامل

 خبيانة األعني ومبا ختفيه الصدور، وسوف حياسبهم على كل حملة بصر، وكل وسوسة صدر.
انب ومن جانب آخر: إّن هناك شيئاً أسوأ من النظر احملّرم يف األزقّة والطرقات، أال وهو هذا من ج

النظر احملّرم لألعراض احملّرمة يف البيوت أو من فوق السطوح أو شّق الباب أو كّوة البيت.. فهو خيانة 
 ودناءة، يأبامها من شرفت نفسه، وطهرت سريرته.

من اطّلع يف بيت جاره، فنظر إىل عورة رجل أو يثه قائال: يف حد وإىل ذلك يشري رسول اهلل 
شعر امرأة، أو شيء من جسدها، كان حّقًا على اهلل أن يدخله النار، مع املنافقني الذين كانوا يّتبعون 
عورات النساء يف الدنيا، وال خيرج من الدنيا حّت يفضحه اهلل ويبدي للناس عورته يف اآلخرة، ومن مأل 

مرأة حراماً، حشامها اهلل يوم القيامة مبسامري من نار، وحشامها ناراً حّّت يقضي بني الناس، مثّ عينيه من ا
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 .(14)يؤمر به إىل النار
نعم، فإّن النظر إىل عرض حمظور، أو إىل عورة حمّرمة، والتطّلع يف بيت حمجور، ومّد العني إىل 

 حلجى، ودناءة الباطن.خصوصيات اآلخرين.. كّلها جنايات نفسية، تكشف عن خّفة ا

 نزاهة اللسان
املسلم نزيه اللسان، فهو ال يلمز، وال يهمز، وال يشتم، واليهذر، وال يستغيب، وال ينّم، وال، 
وال... فاللسان كثري اجلرمية، إن مل تصّده النزاهة، ومل يزّمه الرجل بزمام من الصمت، رمبا أودى بصاحبه، 

نسان الثرثار عادًة ما يغلب عليه العطب، ويثقل على الناس جملسه. وأورده موارد اهللكة، ولذا فإّن اإل
 حيث إنّه يسيء إىل الغري وهو يظّن أنّه حيسن.

فالقاذورات مهما كانت منتنة، وكان تنّفر اإلنسان منها أكثر، فإهّنا ال تبلغ عشر معشار ما يبلغه 
راض البدنية وأخريًا تؤّدي إىل هالك رجل أو اللسان القذر، إذ أّن القذارة إّّنا تولد جراثيم تسّبب األم

رجال. أّما اللسان فقد جيمح فيولد اجلراثيم الروحية اليت هي أفتك من جراثيم املرض بكثري حّّت يبلغ به 
 األمر أن يُهلك أجياال وأجياال.

أصغر  من جانب آخر فإّن أقّل ما يناله كثري الكالم أن يعرف يف اجملتمع بالثرثرة واهلذر. كما إنّ 
من عالمات   :حّظ الصموت هي اهليبة يف القلوب وظّن الناس فيه كّل خري. فعن اإلمام الرضا 

الفقه: احللم والعلم والصمت، إّن الصمت باب من أبواب احلكمة، إّن الصمت يكسب احملّبة إنّه دليل 
 .(15)على كل خري

إلنسان الثرثار إذا أرخى زمام لسانه تعّرض فما أكثر ما يندم املتكّلم! وأقّل ما يندم الصامت! إّن ا
لذكر الرطب واليابس، وتوّجه إىل الصالح والفساد، وذهب مسالك احلّق والباطل، أّما الساكت، فإنّه 

 وإن قّصر يف نصرة احلّق من جانب، لكّنه مل يتكّلم بالباطل ومل يفسد يف األرض وكفى بذلك نفعاً.
: يا بين إيّاك وكثرة الضحك! فإّن كثرة ال لسليمان إّن داود ق :فعن اإلمام الباقر 

الضحك ترتك العبد حقرياً يوم القيامة. يا بين عليك بطول الصمت إاّل من خري. فإّن الندامة على طول 
الصمت مرّة واحدة، خري من الندامة على كثرة الكالم مرّات. يا بين لو أّن الكالم كان من فّضة كان 

 .(18)من ذهب ينبغي للصمت أن يكون
يتعّهد أصحابه من جهة الكالم كما كان يتعّهدهم من ناحية الصالة والزكاة،  وقد كان النيب 
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 فيشري يف كل مناسبة إىل أضرار اللسان، ويؤّكد كل مرّة على مساوئ الثرثرة وعواقبها الوخيمة.
أبًا واُّمًا وأكرمنا  أعرايب فقال له: ألست خرينا أتى النيب أنّه قال:  فعن اإلمام الصادق 

وقال: يا أعرايب، كم دون لسانك من حجاب؟!   عقباً ورئيسنا يف اجلاهلية واإلسالم؟ فغضب النيب
؟! أما  : فما كان يف أحد هذين ما يرّد عّنا غرب لسانك هذاقال: اثنان: شفتان وأسنان. فقال 

قة لسانه. يا علي قم فاقطع لسانه، فظّن إنّه مل يعط أحد يف دنياه شيئًا هو أضّر له يف آخرته، من طال
 .(15) الناس أنّه يقطع لسانه، فأعطاه دراهم

فعلى الرجل املسلم أن يتعّهد لسانه كما يتعّهد الزارع زرعه وإاّل نبت من الطفيليات واألعشاب 
 الضارّة، ما يهلك احلاصل، فتذهب أتعابه أدراج الرياح.

حداً ندوة من األندية، ويالحظ كالم الناس وهذرهم ليعرف عظم ويكفي املرء مّنا أن يراقب يومًا وا
ما عبد اهلل حيث قال:  اجلنايات اليت حيتقبها اللسان، وحينذاك يدرك عظمة قول اإلمام الصادق 

 .(18)بشيء أفضل من الصمت، واملشي إىل بيته
قال يف جوابه: إّن ولسائل أن يسأل فيقول: ما هو الرابط بني الصمت واملشي إىل بيت اهلل؟ في

الصمت هتذيب فردي، والذهاب إىل بيت اهلل احلرام هتذيب اجتماعي، ملا يف ذلك من اجتماع 
 املسلمني، وتعّرف بعضهم على بعض، وما يعود إليهم بذلك من خري، فهما من أفضل العبادة.

الث، بثالث، وهناين عن ث يا سفيان أمرين والدي لسفيان:  وقد قال اإلمام الصادق 
فكان فيما قال يل: يا بين من يصحب صاحب السوء ال يسلم، ومن يدخل مداخل السوء يّتهم، ومن 

 :(15)ال ميلك لسانه يندم، مثّ أنشدين
 عّود لسانك قول اخلري حتظ به    إّن اللسان ملا عّودت معتــــــــــاد   
 عتادموّكل بتقاضي ما سننـــت له     يف اخلريوالشّر فانظر كيف ت   

وهو يقول إبان حياكته: )اللهّم  (22)وقد نقل: أّن لّصًا دخل بيت حائك، فإذا به حيوك بزّة قشيبة
سّلم رأسي من حصيد لساين( وملّا أمّت احلياكة، أخذ البزّة وجاء هبا إىل بيت امللك، فتبعه السارق، عّله 

البزّة، فأعجب امللك هبا، حيصل فرصة يسلب منه البزّة، حّّت وصل احلائك بيت السلطان، وقّدم 
واستشار وزرائه عّما تصلح له، فأشار كل مبا يرتئيه، وحينذاك قال امللك: إّن أعلم الناس مبا تصلح له 

 هو احلائك نفسه، وملّا استشاره عن ذلك، قال: إهّنا تصلح لإللقاء على جنازة امللك.
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ارق يستمهل اجلاّلد، ويبنّي قّصته، وما  فتغرّي امللك، واستشاط غيظاً، وأمر بقتل احلائك، وإذا بالس
 كان يتكّلم به حني احلياكة، فعفا عنه امللك بعد ما علم أنّه مل يقل ذلك عن عمد.

إّن لسان ابن آدم حيث قال:  وما أروع املثال يف احلديث املروي عن اإلمام زين العابدين
إن تركتنا، ويقولون: اهلل اهلل فينا!  ؟ فيقولون: خبري يشرف كل يوم على جوارحه، فيقول: كيف أصبحتم

 .(21)ويناشدونه ويقولون: إّّنا نثاب بك ونعاقب بك
وعلى كل حال: فإّن الكثري من العقوبات حتّل على األعضاء، مبا جينيه اللسان من شّر، فإذا تركها 

 اللسان كانت سليمة، وإالّ وقعت يف أذى وخبال.
م الكثري يؤّدي إىل الضرر الوخيم؟ وهل العاقل جيّر إىل نفسه فأي داع إىل اهلذر بعد العلم إّن الكال

الويالت مبشتهى لفظ يلفظه أو كلمة يتكّلم هبا؟ علمًا أّن هناك حفظة حيفظون حصائد األلسنة ليجزى 
َما يـَْلِفُظ ِمْن قـَْول ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيٌب الشخص هبا يوم القيامة يوم العرض األكرب حيث قال تعاىل: 

 .(22)ِتيدٌ عَ 
من هذه اآلية الكرمية معنًا بديعاً، فعن اإلمام موسى بن  وقد استخلص اإلمام أمري املؤمنني 

برجل يتكّلم بفضول الكالم، فوقف عليه،  مّر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب قال:  جعفر 
 .(21)، ودع ما ال يعنيكمثّ قال: يا هذا! إّنك متلي على حافظيك كتاباً إىل رّبك! فتكّلم مبا يعنيك

يا للهول! إّن الكتاب الذي ّنليه حبصائد ألسنتنا إّّنا ّنليه إىل الرّب! فلو كان الكتاب إىل ملك من 
امللوك، لرتّوى اإلنسان يف تنميق األلفاظ، وتزويق املعاين، وهتذيب الوجوه. فكيف والكتاب إىل إله 

 الكون ومن بيده البدء واملعاد؟!

 لحديثاالعتدال في ا
. فاحلّق يلزم اجلهر به،  إّن كل شيء يرّجح فيه الوسط، فال إكثار وال إقالل، وال تفريط وال إفراط

واإلرشاد جيب تقدميه، والرتبية والتأديب، والتعليم واهلداية، كّلها مندوب إليها. والغالب أّن هذه االُمور 
وارد مرغوب فيه، وكما يف املثل: )الساكت . ولذا فإّن الكالم يف مثل هذه امل تصّب يف قوالب األلفاظ

: عن الكالم والسكوت، أيّهما أفضل؟ عن احلّق شيطان أخرس(. وقد سئل علي بن احلسني 
لكل واحد منهما آفات. فإذا سلما من اآلفات، فالكالم أفضل من السكوت. قيل: كيف ذلك فقال: 
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ياء واألوصياء بالسكوت، إّّنا بعثهم بالكالم. وال يا بن رسول اهلل؟ قال: ألّن اهلل عّزوجّل ما بعث األنب
 .(24).. استحّقت اجلّنة بالسكوت، وال استوجبت والية اهلل بالسكوت، وال توقيت النار بالسكوت

كما أّن األنبياء الكرام، واملصلحني العظام أرشدوا وهدوا، وأصلحوا ووّجهوا بالكالم، فمن اخلطأ أن 
وإظهار احلّق يعّد هذراً. كما أّن من اخلبال ظّن احلّق باطال، فطهارة اللسان نظن أّن الكالم يف اإلصالح 

ال يراد هبا اإلجلام، بل نزاهته تكون بتجّنب اللغو والباطل، وليس برتك اإلرشاد والذكر، فاملسلم نزيه 
 اللسان، طاهر الفم، نظيف اللهات.

 طهارة الجوارح
 خيون، وال يّتبع الشهوات اجلنسية غري املشروعة.إّن املسلم طاهر اليد، فهو ال يسرق، وال 

فاالعتدال يف حركات اليد والرجل وسائر اجلوارح هو خري دليل على االعتدال يف النفس، إذ أّن 
 النفس األبّية ال هتبط إىل مستوى اخلّسة واالحنطاط، وإّّنا حتّلق يف مساء الطهارة والعّفة.

نت عليه من وضاعة األخالق واحنراف السلوك ـ كانت تعّد ففي عهد اجلاهلية الغابرة ـ مع ما كا
، وإن كان اجملتمع مرتكسًا يف بؤرة القذارة واالحنطاط،  نزاهة اليد والرجل فضيلة حيمد عليها صاحبها

وجّد خصمه حيث قال فيهما  ولعّل خري شاهد على ذلك هي املفاضلة اليت جرت بني جّد النيب 
 شاعرهم:
 ه عّف..أبوك معاهر، وأبو(25) . 

 .(28): )األمني(بل إّن العرب كانت ُتسّمي النيب 
وعلى كل فإّن السرقة جرمية، وكذا اخليانة، والزنا.. جرمية، ترتّفع عنها نفوس األكرمني، فضال عن 

 أمر اإلسالم باجتناهبا.
بالعّفة  عظم واجلدير بالذكر أّن اإلسالم قّيد قبول إسالم املؤمنات اللوايت كّن يبايعن الرسول األ

يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُبايِْعَنَك َعَلى َأْن اَل ُيْشرِْكَن والنزاهة، وإىل ذلك يشري قوله تعاىل: 
رَتِيَنُه بـَنْيَ أَْيِديِهنَّ َوأَْرُجِلِهنَّ َواَل بِاهلِل َشْيئًا َواَل َيْسرِْقَن َواَل يـَْزِننَي َواَل يـَْقتـُْلَن أَْواَلَدُهنَّ َواَل يَْأِتنَي بِبـُْهَتان يـَفْ 

 .(25)يـَْعِصيَنَك يف َمْعُروف فـََبايِْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر هَلُنَّ اهلَل ِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيمٌ 
فليس من الصدفة العابرة أن يقّدم اهلل تعاىل يف قوله املبارك اشرتاط عدم السرقة والزنا، على اشرتاط 

تل، إذ أّن القاتل قد يقتل هليجان األعصاب، مّث يندم، ولكن السارق والزاين، ال يفعالن اجلرمية عدم الق
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أنّه  إاّل ونفسهما ملّوثة، وضمريمها آمث أحاط به كدر القذارة! ففي احلديث عن اإلمام الصادق 
 . (28)كان أمري املؤمنني )عليه الصالة والسالم( يقول: أفضل العبادة العفافقال:  

 .(25)ما ُعبد اهلل بشيء أفضل من عّفة بطن وفرج :وقال اإلمام الباقر 
أجل، فاإلسالم احلنيف ال مينع عن الطّيب من األكل والزواج، بل حيرص كّل احلرص على إشباع 

وحّقاً  ، حّّت ال يتسّول البطن، ويتلّهف الفرج، حنو احملّرم القذر. هاتني الغريزتني باملوارد الطّيبة املشروعة
إّن عّفة البطن والفرج هي من أفضل العبادة، وأّي عبادة أفضل من التحّصن عن املفاسد األخالقية اليت 
هبا ينهار اجملتمع، فالزنا مثال والعياذ باهلل، وكذلك مراودة الولدان، واقتناع الفتيات بالفتيات، تسّبب 

 ات من وباء الطاعون.األمراض الفّتاكة واملعدية، وهي أشّد خطورة على اجملتمع
أكثر ما تلج به اُّميت النار األجوفان: البطن قال يف حديث له:  ولذا فإّن رسول اهلل 

 . (12)والفرج
ثالث أخافهّن من بعدي على اُّميت: الضاللة بعد املعرفة، ومضاّلت الفنت، وشهوة  :وقال 

 .(11)البطن والفرج
اجملتمعات املنهارة، لوجد أّن هاتني الشهوتني مها الطاغيتان  ويف واقع األمر لو نظر اإلنسان مّنا إىل

عليه، ففي اجملتمع املهزول، تتوّلد جراثيم الفحشاء، مّث تطغى وتطغى حّّت تعّم البيوت الشريفة. وحينذاك 
رادها تستحّق تلك االُّمة اللعنة والبوار، وكذا يف االُمم املنحطّة تعّم السرقة، وتفشو الشهوات، وال جتد ألف

عمال غري امتالء البطن من حّل أو حرام، وقد كان رجل من )الشرفاء( يقول: )احلالل ما حّل 
 !. بالكّف(

وباملقابل فإّن طابع االُّمة املتقّدمة، واجملتمع الراقي، هو طهارة البطن وما حوى، وحفظ الفرج وما 
 دىن..

يَا َبيِن آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباساً ـ يف تفسري قوله تعاىل:  وإىل ذلك يشري اإلمام الباقر 
فأّما اللباس فالثياب اليت تلبسون، وأّما الرياش فاملال واملتاع، ـ حيث يقول: (12)يـَُوارِي َسْوآِتُكْم َورِيشاً 
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وأّما لباس التقوى فالعفاف. إّن العفيف ال تبدو له عورة، وإن كان عاريًا من الثياب، والفاجر بادي 
 .(11)لعورة وإن كان كاسياً من الثيابا

ولعّل معىن ذلك هو: إّن الفاجر مهتوك وإن ارتقى قّمة اجلاه، وأحاط به تليد األموال وطارفها، 
وسرته مجيل الثياب وناعمها، فإهّنا سرعان ما تزول عنه مجيعاً، وقريباً ما جيّرد عن ثيابه املزيّفة كّلها، فيبدو 

قبح ما يُتصّور، تشري إليه األصابع بالسوء، وتلحظه العيون بنظرات شزر. وإّن للناس كأبشع ما يكون، وأ
العفيف مستور، وإن مل يكن له أّي مقام وجاه، ومل ميلك أي شيء من املال واملتاع، ومل يسرته مجيل 

 ّظماً.الثياب واللباس، لكن واقعه العفيف سيجعله عند الناس حمبوباً، ويف القلوب مهيباً، ويف الصدور مع
إّن العّفة جهاد مع العدو الداخلي، وهو جهاد أكرب، فإّن اآلخذ بزمام نفسه األّمارة بالسوء، وهواه 
الداعي للشّر، هو أصعب بكثري من اجلهاد يف ساحة احلرب، وميادين الوغى، ولذا قد جياهد اجلندي 

، وعند مفاتن فتاة، وجتاه الدرهم العدّو اخلارجي وسط احلديد والنار، لكن تراه يركع أمام مغريات احلياة
 والدينار.

وقال: إيّن ضعيف العمل، قليل الصالة، قليل  إّن رجال جاء إىل اإلمام الباقر ويف احلديث: 
: وأّي جهاد أفضل من الصوم، ولكن أرجو أن ال آكل إاّل حالال، وال أنكح إاّل حالال، فقال 

 . (14)عّفة بطن وفرج؟
د أن يكون اإلنسان عفيفاً نزيهاً عفيف البطن والفرج، نزيه اليد والرجل، وكذلك يعين إّن اإلسالم يري

 يكون املسلم احلقيقي.

 نقاء السريرة
إّن املسلم نقي السريرة، طّيب القلب، سليم النفس، طاهر الروح، فهو ال حيسد، وال يرائي، وال 

أن يكون ضمري الشخص وقلبه أشّد بياضاً يتكرّب، وال يعتلي، والحيقد، وال ينوي الشّر.. فاإلسالم يريد 
، يسع الدنيا  من الثلج، وأنقى من اللجني، وأصفى من املاء العذب، يطوي على اخلري، ويثين على احلقّ 

 برحبها، ويشرق إشراق الشمس يف رابعة النهار.
َوَمْن يُرِْد َأْن ُيِضلَُّه جَيَْعْل َصْدَرُه َفَمْن يُرِْد اهلُل َأْن يَهِديَُه َيْشرَْح َصْدرَُه ِلإلْساَلِم وكما قال تعاىل: 

َا َيصَّعَُّد يف السََّماِء َكَذِلَك جَيَْعُل اهللُ الرِّْجَس َعَلى الَِّذيَن الَيـُْؤِمُنونَ   .(15)َضيِّقاً َحَرجاً َكَأّنَّ
ابقة، ومن املعلوم: إّن إرادة اهلل تعاىل ليست كالطفيليات اليت تنبت مع الزرع ال بذر هلا وال س

فاحلكمة العليا ال تأيت عبثاً، بل إّن املرء إذا اتّبع عقله، ولّّب نداء فطرته، وكّف نفسه عن اهلوى، أخذ 
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، بينما املرء إذا اتّبع شهواته، وتنّكب الطريق، ولوى عن احلّق، وثىن  اهلل تعاىل بيده، وشرح للحّق صدره
عن اهلل إالّ بعداً، وعن املنهج القومي إالّ ضالال، فيضيق عطفه، تركه اهلل وهواه، ووّكله إىل نفسه، فلم يزدد 

 صدره عن قبول احلّق.
وال خيفى أّن املسلم احلقيقي يسعى دائمًا ألّن يكون طاهر النفس، سليمًا يف سجاياه، وكما قال 

 .(18)َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهدىً تعاىل: 
وهو يعلم أّن تفّوق اآلخرين عليه، ليس إاّل من فضل  فكيف حيسد املسلم ـ أو باألحرى: العاقل ـ

اهلل وحسن بالئه؟ ناهيك إنّه إذا شكر وصرب كان له األجر، وإن حسد وأدبر، كانت عاقبة أمره شرّاً 
 والعياذ باهلل. بل إّن العاقل ال يقصد الشّر، ألنّه من يزرع الشّر ال حيصد سوى الشّر.

يف أكرب راحة، وخري سعادة، وذلك ألّن سالمة الصدر تعود  ولذا جتد أّن صاحب الضمري النظيف
،  ، ويذهب ويأيت، وجيتمع ويفرتق.. مثلوج الفؤاد أوال وبالذات إىل اإلنسان السليم، فرتاه يعمل ويفرغ

 فارغ البال، خفيف املنكب عن أعباء احلسد واحلقد والغّل واالعتالء.
 وذلك كما قال الشاعر:

 إّن صربك قاتله اصرب على حسد احلسود ف
 (15)النار تأكل بعضها إن مل جتد ما تأكله                              

فما أمجل هذا التعبري حيث شّبه احلسد بالنار اليت تأكل صاحبها، وكذا احلال بالنسبة للغّل واحلقد 
 والكرب إذ أّن كّلها نريان حمرقة، ال تبقي وال تذر.

 .(18)ملؤمن أجرد. فيه سراج يزهر، وقلب الكافر أسود منكوسقلب ا :وكما قال رسول اهلل 
فالقلب السليم كالرتبة النقّية ينبت فيها كل خري، فيؤيت أكله الشهّية. أّما القلب املريض فهو كالرتبة 

، وتنتشر منه األوبئة... ففساد األعضاء وصالحها  املاحلة، ال تكون إاّل عفنة جّمة، تتكّون فيه اجلراثيم
 . ة من صالح القلب وفسادهنامج

إّن منزلة القلب من اجلسد: مبنزلة اإلمام من الناس الواجب  :وكما قال اإلمام الصادق 
الطاعة عليهم. أال ترى: إّن مجيع جوارح اجلسد ُشرط للقلب، وترامجة له، ومؤّدية عنه: االُذنان، 

القلب إذا هّم بالنظر فتح الرجل عينيه، وإذا  ، والرجالن، والفرج؟ فإنّ  والعينان، واألنف، والفم، واليدان
هّم باالستماع حّرك اُذنيه وفتح مسامعه فسمع، وإذا هّم القلب بالشّم استنشق بأنفه، فأّدى تلك 
الرائحة إىل القلب، وإذا هّم بالنطق تكّلم باللسان، وإذا هّم باحلركة سعت الرجالن، وإذا هّم بالشهوة 

 .(15)ؤّدية عن القلب بالتحريك..حتّرك الذكر. فهذه كّلها م
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ومن البديهي: أّن سالمة القلب ال حتصل عبثاً واعتباطاً، بل حتتاج إىل مراقبة مستمرّة، وكدح دائم، 
 ومواظبة طويلة، وتنقية إثر تنقية.

هذا وللقلب تعاريج ومنعطفات، رمبا يظن الشخص: أهّنا صفاء نفسه عن كدر الرذيلة، حّّت إذا 
عرق احلسد أو احلقد أو.. أو.. حينها يصعب على املرء امتالك زمام نفسه. فقد تنبعث طغى يف القلب 

ـ ليس إاّل تنّفس حقد مكتوم،  احلركة عن النفس عفواً، فيظّن الشخص فيها خرياً، ولكّنها ـ يف واقع األمر
أنّه إذا فسد أو حب جاه خممود، أو نوايا شّر مكظوم.. وحّقًا إّن مرض القلب من أخطر األمراض، إذ 

يفسد اجلسد كّله، فهو كالسرطان الذي ينبت يف اللحم مّث ال يزال ميّد يده ورجله إىل سائر األعضاء، 
 حّّت إذا صادف موضعاً حّساساً أهلك املريض وأودى حبياته العزيزة.

ى بل إّن مرض القلب يفسد العاجلة واآلجلة، فكل مرض اليعّد شيئًا بالنسبة إليه، حّّت وإن أود
 بروح احلي، فاحلد مقبوراً.

يف اإلنسان مضغة، إذا هي سلمت وصّحت، قال يف حديث له:  ولذلك فإّن رسول اهلل 
 .(42)سلم هبا سائر اجلسد، فإذا سقمت، سقم هلا سائر اجلسد وفسد، وهي القلب

مرض  يا بين! إّن من البالء الفاقة، وأشّد من ذلكابنه، فقال:  وقد أوصى أمري املؤمنني 
البدن، وأشّد من ذلك مرض القلب، وإّن من النعم سعة املال، وأفضل من ذلك صّحة البدن، وأفضل 

 .(41)من ذلك تقوى القلوب
وعلى أي حال: فصاحب القلب السليم يف أعظم النعم، فهو يرضى بالقسمة وال حيزن، ويعلم أّن 

ينفع فال يتكرّب، ويتيّقن بأّن األعمال اخلالصة  ما آتى اهلل غريه حلكمة فال حيسد، ويدري أّن عّز الدنيا ال
 هي املقبولة فال يرائي.

وكما أّن مرض القلب الصنوبري يسّبب ضعفًا عامًا يف مجيع املشاعر، وصاحبه عادًة ما يكون 
، فهو يوجب خباال شامال يف األعضاء، إذ أّن  معّرضًا لكارثة السكتة، كذلك مرض القلب الروحي

 ليل على اضطراب القلب.اضطراب احلواس د
لقد عّلق بنياط هذا اإلنسان بضعة هي أعجب ما فيه وذلك القلب،  :فعن أمري املؤمنني 

وذلك أّن له موادًّ من احلكمة وأضداداً من خالفها، فإن سنح له الرجاء أذّله الطمع، وإن هاج به الطمع 
اشتّد به الغيظ، وإن أسعده الرضى  أهلكه احلرص، وإن ملكه اليأس قتله األسف، وإن عرض له الغضب

نسي التحّفظ، وإن غاله اخلوف شغله احلذر، وإن اّتسع له األمر استلبته الِغرّة، وإن أفاد ماال أطغاه 
الغىن، وإن أصابته مصيبة فضحه اجلزع، وإن عّضته الفاقة شغله البالء، وإن جهده اجلوع قعد به 

 فكّل تقصري به مضّر، وكل إفراط له الضعف، وإن أفرط به الشبع كظّته البطنة، 

                                                           

 .411ص 2، روضة الواعظني: ج4ح 52ص 85( حبار األنوار: ج42)
 .242ح 148، أمايل الطوسي: ص8ح 51ص 85( حبار األنوار: ج41)
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 .(42)مفسد
يبقى القول: إّن سليم القلب سليم األعضاء واملشاعر، ومريض القلب مريض األعضاء واملشاعر. 

 وال خيتلف اثنان أّن السليم ـ أي شخص كان ـ أفضل من املريض.

 طهارة الجسد
 فة البدن عن القاذورات.ومن صفات املسلم احلميدة هي طهارة اجلسد من املنّفرات، ونظا

 .(41)النظافة من اإلميان :فقد اهتّم اإلسالم بالنظافة أكرب اهتمام، حّّت قال النيب 
 نعم فالنظافة من اإلميان، والقذارة ليست منه، كما أّن غري النظيف ليس بكامل اإلميان!

فة الدار، ونظافة البلد.. وال خيفى أّن النظافة على ُشعب منها: نظافة اجلسد، ونظافة اللباس، ونظا
وكّلها مطلوبة قد ندب إليها اإلسالم، وحّث املسلمني عليها، بل إّن اإلسالم ربط بني الفطرة اإلنسانية 

 .(44)اليت هي من مقّومات احلياة وبينها
مخس من الفطرة: تقليم األظفار، وقّص الشارب، أنّه قال:  ففي احلديث عن رسول اهلل 

 .(45)العانة واالختتانونتف اإلبط، وحلق 
إّن من طبيعة اإلنسان التنّفر من القذارة، وذلك مثلما يتنّفر من اجلوع والعرى، فهو أمر فطري قد 

 فطر اهلل تعاىل الناس عليه.
مخس من السنن يف  : إىل بعض موارد النظافة اجلسدية فقال وقد أشار اإلمام الكاظم 

، وأخذ الشارب، وفرق الشعر، واملضمضة،  الرأس: فالسواك الرأس، ومخس يف اجلسد، فأّما اليت يف
واالستنشاق. وأّما اليت يف اجلسد: فاخلتان، وحلق العانة، ونتف اإلبطني، وتقليم األظفار، 

 .(48)واالستنجاء
ومن الواضح: إّن النظافة مظهر من مظاهر النفس، فالنفس النظيفة تبعث على النظافة، والنفس 

لقذارة، والنظافة هي جزء من أجزاء اجلمال، فال يتم اجلمال إاّل هبا، وقد تكسب القذرة تبعث على ا
 القبيح مجاالً ورونقاً.

 .(45)إّن اهلل مجيل، حيّب اجلمال :ففي احلديث الشريف عن أمري املؤمنني 

                                                           

 .128ق ح 485( هنج البالغة: ص42)
 .21النيب: ص ، طب251ص 55، حبار األنوار: ج22218ح 115ص 18( مستدرك الوسائل: ج41)
 .( راجع كتاب )فقه النظافة( للمؤّلف 44)
 .88ح 112ص 1، اخلصال: ج2ح 85ص 51، حبار األنوار: ج1518ح 111ص 2( وسائل الشيعة: ج45)
 . 11ح 251ص 1، اخلصال: ج1ح 85ص 51، حبار األنوار: ج1122ح 11ص 2( وسائل الشيعة: ج48)
 .5524ح 455ص 4، وسائل الشيعة: ج1ح 418ص 8( الكايف: ج45)
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 .(48)بئس العبد القاذورة :وعن رسول اهلل 
فة وألفاظ متنّوعة وأمثلة متعّددة، وكان هو عن القذارة بعبارات خمتل وقد هنى نيب اإلسالم 

 بنفسه مثااًل حّياً للنظافة يف حّله ومرحتله.
ال يطولن أحدكم شاربه، وال عانته، وال شعر إبطه، فإّن الشيطان قال:  فعن رسول اهلل 

 .(45)يّتخذها خمابئ يسترت هبا
قذارة، ويسكن فيها، ويألفها، ولذا إذن ـ وكما يستفاد من احلديث ـ فإّن الشيطان قذر وهو يأمر بال

 فإّن كّل عمل قذر وقول قذر ومظهر قذر، فهو منه.
وباملقابل فإّن اهلل تعاىل مجيل طاهر، يأمر باجلمال والطهارة، وحيّبهما، وقد نّص بنفسه تعاىل على 

 .(52)رِينَ ِإنَّ اهلَل حيُِبُّ التـَّوَّاِبنَي َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّ ذلك فقال يف كتابه الكرمي: 
من كان يؤمن باهلل  : ولقد جعل اإلسالم النظافة من شرائط اإلميان، حّّت قال رسول اهلل

واليوم اآلخر، فال يرتك حلق عانته فوق األربعني يوماً، فإن مل جيد فليستقرض بعد األربعني 
 .(51)واليؤّخر

اهلل واليوم اآلخر، من داللة بني النظافة وبني اإلميان ب وال خيفى ما يف مقارنة رسول اهلل 
واضحة على اهتمام الشارع املقّدس الشديد هبا، رغم أّن العيون ال تلمحها، فكيف بالنظافة يف املواضع 

 الظاهرة؟
: فإن مل جيد فليستقرض، واحلال أّن القرض مكروه يف الشريعة إاّل عند ناهيك عن قوله 

 الضرورة.
وتبعث على التأّمل، وال عجب بعد ذلك إن عّد اإلمام الرضا  إهّنا واقعاً تأكيدات تستجلب النظر،

 التنظيف من أخالق األنبياء  حيث قال ، : من أخالق األنبياء: التنّظف والتطّيب
 .(52)وحلق الشعر وكثرة الطروقة

إىل جانب كوهنم مأمورين بتبليغ شرائع اهلل الروحية، وإهّنم من أكثر الناس  نعم، إّن األنبياء 
متّسكًا باملعنويات، جتدهم متمّسكني باجلوانب اجلسدية، حبيث إهّنم ال يغفلون عن أصغر صغرية تزيد 

 ، حّّت لو كانت شعرة يف األنف. اإلنسان نظافة ومجاال
ليأخذ أحدكم من شاربه، والشعر الذي يف أنفه، وليتعاهد أنّه قال:  فلقد ورد عن رسول اهلل 

                                                           

 .5541ح 8ص 5، وسائل الشيعة: ج8ح 415ص 8( الكايف: ج48)
 .25، اجلعفريات: ص555ح 425ص 1، مستدرك الوسائل: ج1542ح 142ص 2( وسائل الشيعة: ج45)
 .222( سورة البقرة: 52)
 .5ح 518ص 2، اخلصال: ج4ح 85ص 51، حبار األنوار: ج1515ح 52ص 2( وسائل الشيعة: ج51)
 .12، قصص األنبياء: ص11ح 88ص 11ج ( حبار األنوار:52)
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 .(51)الهنفسه، فإّن ذلك يزيد يف مج

 أخذ الشعر وتسريحه
وقد اهتّم اإلسالم بشعر الرأس واللحية ـ ملن كانت له ـ اهتماماً كبرياً فأمر بتمشيطهما حّّت ال يبقى 

 شعثاً كريه املنظر.
كان يتمّشط ويرّجل رأسه.. وتُرّجله نساؤه.. وكان يضع   أّن رسول اهلل ففي احلديث الشريف 

 .(54)املشط حتت وسادته..
. وعن (55)مشط الرأس يذهب بالوباء ومشط اللحية يشّد األضراس :اإلمام الصادق  وعن

 .(58)الشعر احلسن من كسوة اهلل تعاىل فأكرموه :النيب 
 .(55)من اخّتذ شعراً فليحسن واليته أو لَِيُجزَّهُ  :وقال 

 استحباب السواك
يف السواك اثنتا عشرة خصلة: أنّه قال: يؤّكد على السواك تأكيداً بالغًا حّّت  كان رسول اهلل 

، ويذهب باحلفر، ويقّلل البلغم، ويشّهي الطعام،  مطّهرة للفم، ومرضاة للرّب، ويبّيض األسنان
ويضاعف احلسنات، وتصاب به السنة، وحتضره املالئكة، ويشّد اللثة، وهو ميّر بطريق القرآن، وركعتان 

 .(58)ركعة بغري سواكبسواك أحّب إىل اهلل عّزوجّل من سبعني 
أفواهكم طرق من طرق يبالغ يف تنظيف الفم، حّّت أنّه قال:  فضال عن ذلك فقد كان 

 .(55)رّبكم، فنظّفوها بالسواك

                                                           

 1، قرب اإلسناد: ج1ح 125ص 51، حبار األنوار: ج1884ح 115ـ  118ص 2( وسائل الشيعة: ج51)
 .12ص

 .11، مكارم األخالق: ص248ص 18( حبار األنوار: ج54)
 51، حبار األنوار: ج115ح 128ص 1، من ال حيضره الفقيه: ج1884ح 124ص 2( وسائل الشيعة: ج55)

 .52، مكارم األخالق: ص4ح 115ص
 1، مستدرك الوسائل: ج1524ح 125ص 2، وسائل الشيعة: ج125ح 125ص 1( من ال حيضره الفقيه: ج58)

 .1222ح 412ص
 125ص 2، وسائل الشيعة: ج128ح 125ص 1، من ال حيضره الفقيه: ج2ح 485ص 8( الكايف: ج55)

 .1521ح
 .52ح 48ص 2، اخلصال: ج11ح 125ص 51ج ، حبار األنوار:1158ح 22ص 2( وسائل الشيعة: ج58)
 .84ح 54: ص، صحيفة اإلمام الرضا 15ح 112ص 51( حبار األنوار: ج55)
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 اّتخاذ الطيب
وكما أّن تنظيف اجلسد حمبوب مرغوب فيه، كذلك تطييبه، حّّت يرغب الناس يف اجملالسة، وال 

 الجتماعات املهّمة غرار صالة اجلماعة وغريها.يتنّفرون من رائحته الكريهة إثر ا
كان يتطّيب باملسك والعنرب، وبالغالية، ورمبا تطّيبه هبا نساؤه   ففي احلديث أّن رسول اهلل 

 .(82)بأيديهّن، وكان يكثر من الطيب حّّت أّن الناس يعرفوه يف الليل املظلم من رحيه الطّيب
هلل حّق أنّه قال:  ى ذلك، فعن اإلمام الصادق وقد حّث اإلسالم املسلمني أبلغ احلّث عل

 .(81)على كل حمتلم يف كل مجعة: أخذ شاربه وأظفاره، ومّس شيء من الطيب

 استحباب االستحمام
ومن املستحّبات اإلسالمية املهّمة هو االستحمام، ملا فيه من إزالة الوسخ، والتطّهر من مجيع 

ري من األحيان غسل مجيع البدن، كما ندب إليه يف العديد من األدران، ولذا فإّن اإلسالم أوجب يف كث
األوقات، وعند كثري من األفعال، وليس ذلك إاّل حفظًا للنظافة، وإزالة للقذارة. ففي احلديث عن أمري 

 .(82)نعم البيت احلّمام.. تذّكر فيه النار، ويذهب بالدرن :املؤمنني 
عاّمة للجسد مبلغًا عظيمًا حبيث ندب إىل احلّمام يف وقد بلغ من حرص اإلسالم على النظافة ال

ثالثة يسمن، وثالثة حيث قال:  العديد من األحاديث الشريفة، ومنها ما عن اإلمام الصادق 
 . (81)يهزلن، فأّما الذي يسمن: فإدمان احلّمام، وشّم الرائحة الطّيبة، ولبس الثياب اللّينة...

 نظافة الثياب والمالبس
ب تأكيد اإلسالم على تنظيف اجلسد وجتميله، كانت له تأكيدات اُخرى على تنظيف وإىل جان

 الثياب وحتسينها، فقد اهتّم اإلسالم بذلك اهتماماً بالغاً، وذلك حفظاً على إناقة املسلم ومجاله.
 .(84)من اخّتذ ثوباً فلينظّفهإنّه قال:  فعن الرسول األعظم 

                                                           

، مكارم 558ح 188ص 2، دعائم اإلسالم: ج1248و 1245ح 415ص 1( راجع مستدرك الوسائل: ج82)
 .41األخالق: ص

 .51ح 152ص 2، اخلصال: ج8ح 11ص 58( حبار األنوار: ج81)
 12ص 2، وسائل الشيعة: ج215ح 115ص 1، من ال حيضره الفقيه: ج1ح 458ص 8ج( الكايف: 82)

 .55ص 51، حبار األنوار: ج1188ح
 .154ح 155ص 1، اخلصال: ج8ح 55ص 81، حبار األنوار: ج1154ح 12ص 2( وسائل الشيعة: ج81)
 218ص 1، مستدرك الوسائل: ج5584ح 14ص 5، وسائل الشيعة: ج1ح 441ص 8( الكايف: ج84)

 .1458ح
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 .(85)من الثياب يذهب اهلّم واحلزن، وهو طهور للصالةالنظيف  :وقال أمري املؤمنني 
 .(88)غسل الثياب يذهب اهلّم واحلزن، وهو طهور للصالة :ويف حديث آخر عنه 

ولسائل أن يسأل هنا فيقول: ما هي عالقة الغسل بذهاب اهلّم واحلزن؟ فيقال يف جوابه: لعّل الوجه 
ذرًا أسف وحزن، وذلك النطواء فطرته على االبتهاج يف ذلك هو أّن الشخص إذا نظر إىل ثوبه فرآه ق

بالنظيف، والكآبة من القذر، فإّن العني حتتاج إىل املتعة، كما أّن ااُلذن وسائر احلواس حتتاج إليها. ومتعة 
ثالثة يذهنب احلزن: املاء واخلضرة العني يف املناظر احلسنة، واملباهج اجلميلة. وليس ما ورد يف احلديث: 

إاّل إشارة إىل هذا األمر الفطري. إذًا فالثوب النظيف بنفسه، أو بالغسل، من (85 )احلسن والوجه
 مذهبات احلزن، ومن أسباب الفرح والسرور.

مضافًا إىل ذلك ما ورد من الدليل على أّن اهلل تعاىل ال يقبل من الصالة إاّل ما كانت يف الثياب 
ى يف ثوب نظيف، بل تذهب الشريعة إىل أبعد من ذلك، ففي الطاهرة، بل إنّه تعاىل يزيد ثوابًا ملن صلّ 

، ولعّل الوجه فيه هو أّن (88)الثوب النقي يكبت العدوأنّه قال:  احلديث عن اإلمام الصادق 
العدو إذا نظر إىل الرجل، وهو قذر وسخ الثوب ازدراه، ومن ازدرى شخصًا جترّأ عليه، خبالف الثوب 

الرجل يف األعني، وبذلك يتوازن األكّفاء، إن مل ترّجح كّفة النظيف على النقي النظيف، فهو يعّظم 
 عدّوه.

بل ـ وكما يستفاد من األخبار ـ أّن اهلل حيّب أن يرى الثوب الثمني على بدن عبده الذي أنعم عليه، 
ي وعليه متكئاً علّي أو قال على أيب فلقيه عباد بن كثري البصر  يقول ابن القّداح: كان أبو عبد اهلل 

! إّنك من أهل بيت النبّوة، وكان أبوك وكان! فما : يا أبا عبد اهلل  حسان، فقال (85)ثياب مروية
: ويلك يا عباد! هذه الثياب املروية عليك فلو لبست دون هذه الثياب؟! فقال له أبو عبد اهلل 

 َاِت ِمْن الرِّْزقِ َمْن َحرََّم زِيَنَة اهلِل الَّيِت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّيِّب(52)  ،إّن اهلل عزوجل إذا أنعم على عبد نعمة
 .(51)أحّب أن يراها عليه، ليس به بأس..

                                                           

 .5581ح 14ص 5، وسائل الشيعة: ج14ح 444ص 8( الكايف: ج85)
 .42، مكارم األخالق: ص 5585ح 14ص 5( وسائل الشيعة: ج88)
 .128ص 2. روضة الواعظني: ج1ح 55ب 144ص 55( حبار األنوار: ج85)
 218ص 1، مستدرك الوسائل: ج5582ح 14ص 5، وسائل الشيعة: ج1ح 441ص 8( الكايف: ج88)

 .1454ح
 مروية: مرو بلدة من بالد خراسان والثوب منسوب هلا. جممع البحرين: ماّدة مري.( 85)
 .12( سورة األعراف: 52)
 181ص 45، حبار األنوار: ج5585ح 18ص 5، وسائل الشيعة: ج11ح 444ـ  441ص 8( الكايف: ج51)

 .51ح
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 نظافة المنازل
، والفنادق، والشوارع،  وتصل النوبة ـ بعد تنظيف اجلسد والثياب ـ إىل تنظيف البيوت واملساكن

ظيف اجلسد والثياب، ألّن املالك يف الكل واملدن، وما إليها، فقد رّغب اإلسالم فيها، كما رّغب يف تن
 .(52)ال تبّيتوا القمامة يف بيوتكم، وأخرجوها هناراً، فإهّنا مقعد الشيطان :واحد. فعن رسول اهلل 

نظّفوا بيوتكم من حوك العنكبوت، فإّن تركه يف البيت يورث  :وقال أمري املؤمنني 
 .(51)الفقر

بوت يف البيت، يورثان الفقر يف الدنيا، فضال عن كوهنا مقعداً أي: إّن وجود القمامة، وحوك العنك
 للشيطان.

 .(54)وعلى أيّة حال: فإّن الدين حيارب القذارة جبميع مظاهرها، ولو كان منديال غمراً 
ال تؤووا  منديل اللحم يف البيت، فإنّه مربض الشيطان، وال تؤووا  :ولذا قال رسول اهلل 
 .(55)مأوى الشيطانالرتاب خلف الباب، فإنه 

وهو يؤمن باهلل واليوم   وفضال عن ذلك كّله فإّن القذارة من عادات اليهود فال ينبغي للمسلم ـ
 .(58).اكنسوا أفنيتكم وال تشّبهوا باليهود :  اآلخر ـ أن يتشّبه مبن يعادي اهلل. ولذا قال رسول اهلل

 : نسان املسلم نفسه به، فقال امليزان الذي يلزم أن يزن اإل وقد أمجل اإلمام الصادق 
 ،إّن اهلل حيّب اجلمال والتجّمل، ويكره البؤس والتباؤس، فإن اهلل عّزوجّل إذا أنعم على عبد نعمة

أحّب أن يرى عليه أثرها. قيل: وكيف ذلك ؟ قال: ينّظف ثوبه، ويطّيب رحيه، وجيّصص داره، ويكنس 
 .(55)في الفقر ويزيد يف الرزق، حّّت إّن السراج قبل مغيب الشمس ين أفنيته

 إىل غري ذلك من األحاديث الكثرية املؤّكدة على النظافة والطهارة ... 
بصدد النظافة  واألئّمة األطهار  ولو مجعت اآلثار اليت وردت عن الرسول األعظم 

ن واجلمال من ُغسل ووضوء وَغسل وتطهري وتطّيب وتنوير وكنس وتنظيف.. الحتاجت إىل العديد م

                                                           

 422لصدوق: ص، أمايل ا8881ح 118ص 5، وسائل الشيعة: ج4588ح 1ص 4( من ال حيضره الفقيه: ج52)
 .1ح

 .25، قرب اإلسناد: ص1ح 155ص 51، حبار األنوار: ج8854ح 122ص 5( وسائل الشيعة: ج51)
 ( أي الدسم، راجع لسان العرب: ماّدة غمر.54)
 582ص 2، علل الشرائع: ج15ح 155ص 82، حبار األنوار: ج8884ح 118ص 5( وسائل الشيعة: ج55)

 .21ح
 .58ح 824ص 2، احملاسن: ج8855ح 115ص 5يعة: ج، وسائل الش5ح 511ص 8( الكايف: ج58)
 .41، مكارم األخالق: ص8ح 122ص 58، حبار األنوار: ج5548ح 5ص 5( وسائل الشيعة: ج55)
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 .(58)اجملّلدات

                                                           

 .( راجع كتاب )فقه النظافة( للمؤّلف 58)
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 في آداب العبادة
العبادية يف الشريعة اإلسالمية، ولو ظهرت ـ بادي النظر ـ اُمورًا روحية ال عالقة هلا  إّن األعمال

بالفضيلة، فهي صالة هلل، وحّج لبيت اهلل، وزكاة تعطى قربة إىل اهلل، وصوم يراد به وجه اهلل، إاّل أهّنا 
شرعت ألجلها فقال: صبغتها العاّمة اليت  لدى الدقّة من أنبل األخالق السامية. وقد عنّي النيب 

إّّنا بعثت اُلمتم مكارم األخالق(55) فهي عبادة إىل جنب كوهنا من مكارم األخالق. بل أزيد من .
ذلك، فهي تطهري روحي، وعبادة، وتنظيم لالجتماع.. واآلن لنلقي نظرة خاطفة إىل حقائق العبادة، 

 حّّت نرى كيف أهّنا من مكارم األخالق.

 العبادة وتهذيب النفس
إّن شرائع السماء كّلها تقصد شيئًا واحداً، وهو هتذيب النفس وتشذيبها، والتهذيب يكون مبثابة 
اللبنة ااُلوىل يف بناء اجملتمع الفاضل، فمن خالل التهذيب ترتقي النفس يف مدارج الكمال، فينتظم 

 الكون، ومن مثّ تصلح الدنيا وااُلخرى.
هرياً للروح، وتعدياًل خلّط املسري كي ال ينحرف اإلنسان مييناً ويف واقع األمر إّن التهذيب ليس إالّ تط

 ومشاال.
بل إّن معرفة اهلل تعاىل خالق الكون ومعرفة سفرائه الربرة، واالعتقاد بالعدل واملعاد وسائر ما جاءت 

ّّنا إهبا حكمة بعثته املباركة فقال:    به الشرائع كّلها من مكارم األخالق اليت حصر النيب اخلامت
 .(82)بعثت المتّم مكارم األخالق

وحيث بلغ بنا البحث حول دور العبادات يف هتذيب النفس وتشذيبها، والصعود هبا إىل قمم 
 الكمال واجلمال فال بأس أن نتطّرق إىل البعض منها باختصار:

 الصالة معراج المؤمن
وهتذيب النفس، والتذكري من األهداف املهّمة اليت شّرعت من أجلها الصالة هو تطهري القلب 

 بالفضيلة، والتنزّه عن الرذيلة.
 فهي تبتدأ بالتكبري هلل املنعم، وتنتهي بالسالم على البشر واملالئكة، وهو فضيلة.

، فضال عن كوهنا تنزيهاً  وهي أيضًا تذكري بنعم اخلالق: رّب العاملني الذي بيده ملكوت كل شيء
 هلل عزوجل.

                                                           

 .8، مكارم األخالق: ص182ص 88، حبار األنوار: ج12521ح 185ص 11( مستدرك الوسائل: ج55)
 .12521ح 185ص 11، مستدرك الوسائل: ج182ص 88ج ( حبار األنوار:82)
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إىل هذا امللك القدير ويكّرر اللقاء معه كل يوم مخس مرّات فإّن نفسه بال  فإّن من يعلم هذا ويتوّجه
شّك وريب ستنصهر وختلص من الكدورات، وبذلك يستقيم مسلكه ويبتعد عن اآلثام والرذيلة. ولذا ورد 

يُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّاَلِة َواْسَتعِ وورد: (81 )ِإنَّ الصَّالََة تـَنـَْهى َعْن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ يف القرآن الكرمي: 
رَاِت وورد: (82 )َوِإنَـَّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنيَ  َنا إِلَْيِهْم ِفْعَل اخْلَيـْ ًة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنَا َوأَْوَحيـْ َوَجَعْلَناُهْم أَئِمَّ

 .(81)َوِإقَاَمِة الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ 
الصالة بالنهر اجلاري الذي يغتسل الشخص فيه كل يوم مخس مرّات،  وقد مّثل النيب األكرم 

 .(84)فال درن معها وال قذارة، بل إهّنا طهارة ونظافة، وتعديل سلوك، ومعرفة حقائق
إهّنا حّقًا مكرمة من مكارم األخالق، وفضيلة من الفضائل. وإىل جنب ذلك كّله فهي حّس 

اإلنسانية الكربى حيث يرى املصّلي نفسه واحدًا من البشر، يطلب هلم اخلري من رّب العاملني،  بالوحدة
اهدنا ويسأل هلم اهلداية من خالق الكون أمجعني، وذلك عندما يرّدد املصّلي يف كل صالة يصّليها: 

 .احلنيالسالم علينا وعلى عباد اهلل الصوعندما يقول يف كل مرّة:  (85)الصراط املستقيم

 الصوم رياضة المّتقين
إّن الصوم قربة وتطهري ... فهو قربة إىل اهلل تعاىل، وزلفى لديه ألنه خاص به، وإاّل فما مينع 

 الشخص من األكل والشرب يف اخلالء حيث ال يراه أحد، وال يعلم به اآلخرون ؟
ه هو الشعور مبراقبة اهلل تعاىل أليس أّن الدافع الوحيد لاللتزام بواجبات الصوم واالجتناب عن حمّرمات

وحماسبته له؟ فمن خالل الصوم يبتعد اإلنسان عن الرذيلة ويصل إىل غايته العظمى وهي رضا اهلل تعاىل، 
 .(88)الصوم يل..وكما يف احلديث القدسي: 

وهو تطهري للروح، وصقل له، ألّن الصوم جهاد مع النفس، ورياضة تتقّوى هبا النفس على حتّمل 
 اره، والصرب عند الشدائد.املك

وإاّل فما معىن أّن اإلنسان ميتنع عن األكل وهو يشتهيه، ويرتدع عن املالمسة ونفسه تتوق إليها ؟ 
وبالتأكيد فإّن الصائم إذا حتّمل آالم اجلوع والعطش فإّن روحه تطهر ونفسه تسمو، ويقرتب بكّله من 

م ويعطف عليهم، فعن زمزة بن حممد قال: كتبت إىل الفقراء فيحّس بأملهم، ويدرك ما يدركون، فريّق هل

                                                           

 .45( سورة العنكبوت: 81)
 .45( سورة البقرة: 82)
 .51( سورة األنبياء: 81)
 .18ح 185، أمايل الشيخ املفيد: ص2858ح 15ص 1( راجع مستدرك الوسائل: ج84)
 .8( الفاحتة: 85)
 .1551ح 55ص 2، من ال حيضره الفقيه: ج8ح 81ص 4( الكايف: ج88)
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 .(85) ليجد الغين مضض اجلوع فيحّن على الفقريمِلَ فرض اهلل الصوم، فورد اجلواب:    أيب حمّمد
إىل حمّمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله  وكتب أبو احلسن علي بن موسى الرضا 

 فقال:
ش، ليكون ذليال مستكينًا مأجورًا حمتسبًا صابراً، ويكون ذلك عّلة الصوم لعرفان مّس اجلوع والعط

دليال له على شدائد اآلخرة، مع ما فيه من االنكسار له عن الشهوات، واعظاً له يف العاجل، دليال على 
 .(88)اآلجل ليعلم شّدة مبلغ ذلك من أهل الفقر واملسكنة يف الدنيا واآلخرة

 الحّج مؤتمر الوحدة اإلسالمية
اهلل احلّج مؤمترًا لبين البشر وجممعًا لوحدهتم، فيقصدون بيت اهلل احلرام من كّل األقطار،  جعل

 جتمعهم كلمة التقوى وراية اهلدى، فال عرب وال عجم، وال شرق وال غرب، وال تفاضل وال متايز بينهم.
نة واإلقعاد، فهو كالعمود الفقري يف اإلنسان، وكما أّن العمود الفقري حيفظ اإلنسان من الزما

فكذلك احلج حيفظ اجملتمع عن التصدّع والتفّكك، فضال عن كونه سفراً ميّتع فيه اإلنسان، ويطّهر نفسه 
 فيه من امللّذات والذنوب، ويتذّكر خالله يوم العرض األكرب.

ويف احلج جيتمع الناس يف صعيد واحد، قد أحرموا مجيعًا واجتنبوا عن لوازم اجلسم، كّلهم بلون 
 د ويف مكان واحد: عرفات، ومزدلفة، ومىن.. وكّلهم أمام رّب واحد.واح

 فهل هناك فضيلة أحسن منها؟!
كتب إليه فيما كتب   ففي احلديث عن حممد بن سنان أّن أبا احلسن علي بن موسى الرضا 

 من جواب مسائله:
رتف، وليكون تائبًا ممّا إّن عّلة احلّج الوفادة إىل اهلل تعاىل، وطلب الزيادة واخلروج من كل ما اق

مضى، مستأنفًا ملا يستقبل، وما فيه من استخراج األموال وتعب األبدان، وحظرها عن الشهوات 
واللّذات، والتقّرب يف العبادة إىل اهلل عزوجل، واخلضوع واالستكانة والذّل، شاخصًا يف احلّر والربد، 

يع اخللق من املنافع والرغبة والرهبة إىل اهلل سبحانه واألمن واخلوف دائباً يف ذلك دائماً، وما يف ذلك جلم
وتعاىل، ومنه ترك قساوة القلب، وخساسة األنفس، ونسيان الذكر، وانقطاع الرجاء واألمل، وجتديد 
احلقوق، وحظر األنفس عن الفساد، ومنفعة من يف املشرق واملغرب، ومن يف الرّب والبحر، ممّن حيّج ومّمن 

جالب، وبائع ومشرتي، وكاسب ومسكني، وقضاء حوائج أهل األطراف واملواضع ال حيّج، من تاجر و 

                                                           

 8ص 12، وسائل الشيعة: ج1588ح 51ص 2، من ال حيضره الفقيه: ج8ح 181ص 4الكايف: ج (85)
 .12522ح

 2، علل الشرائع: ج12855ح 8ص 12، وسائل الشيعة: ج1585ح 51ص 2( من ال حيضره الفقيه: ج88)
 .1ح 158ص
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 . (85)املمكن هلم االجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع هلم

 الحقوق المالية وتآلف المجتمع
إّن يف مقّدمة االُمور املهّمة اليت تشّد أواصر اجملتمع وتأخذ بيده حنو التقّدم والسداد هي احلقوق 

ملالية: مثل الزكاة واخلمس والفطرة والكّفارة، فإهّنا تنفي الطبقية البغيضة من اجملتمع، وتقّرب والواجبات ا
بني الثري واملعدم، وتؤّلف بني الغين والفقري، وتنشر احلّب والوئام بني األفراد، وترفع املستوى املعيشي 

من ال  احلديث الشريف: للناس، األمر الذي يسّد األبواب يف وجه بواعث االحنراف، وذلك كما يف
. من جانب آخر فإّن مثل هذه االُمور هي مدعاة لنبذ الشّح، وطهارة النفس، معاش له، ال معاد له

وترقيق املشاعر الطّيبة، والسعي الدائب من أجل التحّلي بالسخاء والعطف على املستضعفني. فقد ورد 
يف  وفة اليت خطبتها بعد أبيها رسول اهلل عن فاطمة الزهراء )سالم اهلل عليها( يف خطبتها املعر 

املسلوب، أي: تطالب بفدك  املسجد وهي تطالب حبّقها املغصوب، وحّق بعلها أمري املؤمنني 
 .(52)والزكاة تزكية للنفس وّناء يف الرزققالت فيما قالته:     واخلالفة، أهّنا

 .(51)للفقراء وتوفرياً ألموالكمإّن اهلل عّزوجّل وضع الزكاة قوتاً  :وقال أبو احلسن 
ألي شيء جعل اهلل الزكاة مخسة  قال قيل أليب عبد اهلل  وعن أيب احلسن الرضا 

إّن اهلل عّزوجّل جعلها مخسة وعشرين أخرج من أموال وعشرين يف كل ألف ومل جيعلها ثالثني فقال: 
 .(52)م ما احتاج أحداألغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء ولو أخرج الناس زكاة أمواهل

 .(51)من منع قرياطاً من الزكاة فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً قال:  وعن أيب عبد اهلل 
إىل حمّمد بن سنان فيما كتب إليه من جواب مسائله: أّن عّلة  وكتب الرضا علي بن موسى 

ّلف أهل الصّحة القيام بشأن أهل الزكاة من أجل قوت الفقراء وحتصني أموال األغنياء ألّن اهلل عزوجل ك
الزمانة والبلوى كما قال اهلل تبارك وتعاىل لتبلوّن يف أموالكم وأنفسكم، يف أموالكم إخراج الزكاة، ويف 
أنفسكم توطني األنفس على الصرب مع ما يف ذلك من أداء شكر نعم اهلل عّزوجّل والطمع يف الزيادة مع 

ألهل الضعف والعطف على أهل املسكنة واحلّث هلم على املواساة  ما فيه من الزيادة والرأفة والرزمة
وتقوية الفقراء واملعونة هلم على أمر الدين، وهو عظة ألهل الغىن وعربة هلم ليستدّلوا على فقراء اآلخرة 

                                                           

 2: ج، عيون أخبار اإلمام الرضا 8ح 12ص 58، حبار األنوار: ج5ح 424ص 2( علل الشرائع: ج85)
 .52ص

 .55ص 1، االحتجاج: ج221ص 25( حبار األنوار: ج52)
 .11882ح 211ص 5، وسائل الشيعة: ج8ح 458ص 1( الكايف: ج51)
 .11512ح 148ص 5، وسائل الشيعة: ج1ح 525ص 1( الكايف: ج52)
 .45ح 22ص 51، حبار األنوار: ج14ح 525ص 1( الكايف: ج51)
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هبم وما هلم من احلّث يف ذلك على الشكر هلل تبارك وتعاىل ملا خّوهلم وأعطاهم والدعاء والتضرّع 
من أن يصريوا مثلهم يف اُمور كثرية يف أداء الزكاة والصدقات وصلة األرحام واصطناع واخلوف 
 .(54)املعروف

 الجهاد ورفع األغالل
وقد ُجعل اجلهاد دفاعاً عن احلّق، ورّداً لالعتداء الغاشم، وحتطيماً للقيود واألغالل، وإطاحة بعروش 

لزيغ، وقد قال تعاىل عن حكمة بعث الرسول الظاملني واملستبّدين، وهتدميًا ألبنية الرذيلة وا
ْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ  :  األعظم ََ ُهْم ِإْصَرُهْم َوااْل  .(55)َوَيَضُع َعنـْ

ِذيَن َوَما َلُكْم اَل تـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِل اهلِل َواْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمْن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّ وقال تعاىل: 
َنا ِمْن َلُدْنَك يـَُقوُلوَن َربَـَّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َهِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ أَْهُلَها َواْجَعل لََنا ِمْن َلُدْنَك َولِّيًا َواْجَعل لَ 

رُِّموَن َما َحرََّم اهللُ قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاهلِل َواَل بِاْليَـْوِم اآلِخِر َواَل حيَُ . وقال سبحانه: (58)َنِصرياً 
 .(55)َوَرُسولُُه َوالَ يَِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ 

هذا هو اجلهاد الدفاعي، ورّد األعداء املهامجني، وأّما األعظم من هذا اجلهاد فهو اجلهاد مع 
النفس، وذلك من خالل تنقيتها من الرذيلة، وتنميتها بالفضيلة، كي تتخّلى عن الكذب، واخليانة 

 ، واإلخالص، والتواضع، وما أشبه ذلك. الرياء، واالستعالء، وتتحّلى بالصدق، واألمانةو 
بعث بسرية فلّما رجعوا قال: مرحبًا بقوم قضوا اجلهاد األصغر وبقي  ففي احلديث: أّن النيب 

 .(58)عليهم اجلهاد األكرب، فقيل: يا رسول اهلل وما اجلهاد األكرب ؟ قال: جهاد النفس

 لمعروف والنهي عن المنكراألمر با
إّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر: جماهرة باحلّق، ومناصرة للمظلوم، وصراحة يف املنطق، 
وهتذيب للمجتمع، وشجاعة ضّد الباطل. وبعبارة اُخرى: أهّنما أمر باخلري، وهني عن الشّر، وكفى! ومها 

فإّن مثل اجملتمع كالقصر املشيد، فإذا رمم كّلما دعامة كّل اجتماع، وعماد كل فضيلة، وامتداد كل خري. 
، فال  تفطّر منه جانب، وشّيد فيه كل دعامة حلقها اخلراب، بقي أنيقًا قابال للسكىن، أّما إذا ترك حباله

                                                           

 51، حبار األنوار: ج11151ح 12ص 5ئل الشيعة: ج، وسا1582ح 8ص 2( من ال حيضره الفقيه: ج54)
 .18ح 18ص

 .155( سورة األعراف: 55)
 .55( سورة النساء: 58)
 .25( سورة التوبة: 55)
 .1ح 12ص 5( الكايف: ج58)
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ميضي عليه حني من الزمن حّّت خيرب وينهدم، ويفقد مجاله ونظارته، وال يكون صاحلًا للتوّطن والبقاء. 
، وحيفظانه من اخلراب  عروف والنهي عن املنكر، فهما يرمّمان اجملتمع من االهنياروكذلك األمر بامل

والفناء، فهما فضيلة، وأساس كّل فضيلة. ولذا فإّن اإلسالم احلنيف أّكد عليها بشّدة، فعن عمر بن 
م لتأمرّن باملعروف ولتنهّن عن املنكر أو ليستعملّن عليكيقول:  عرفة قال: مسعت أبا احلسن 

 .(55)شراركم فيدعو خياركم فال يستجاب هلم
 .(122)ويل لقوم ال يدينون اهلل باألمر باملعروف والنهي عن املنكر :وعن الصادقني 
 .(121)بئس القوم قوم يعيبون األمر باملعروف والنهي عن املنكر :وقال أبو جعفر 
ال دين له، فقيل له: وما  إّن اهلل عّزوجّل ليبغض املؤمن الضعيف الذي :وعن رسول اهلل 

 .(122)املؤمن الذي ال دين له؟ قال: الذي ال ينهى عن املنكر

 التوّلي والتبّري
ومن االُمور املهّمة اليت تساعد اإلنسان على تطهري نفسه من الرذائل، وجتميلها باخلصال احلسنة 

 احملمودة هي: والية األخيار وحمّبتهم، والرباءة من األشرار ومعاداهتم.
ويف احلقيقة: إّن التويّل ألولياء اهلل، والتربّي من أعدائه، وقاية وعالج: فهما وقاية عن استشراء 

 الرذيلة وتوّسع القذارة، وعالج ملن ترّسب يف نفسه الشّر، وعشعش الباطل يف أعماقه.
أعلم، ؟ فقالوا: اهلل ورسوله أي عرى اإلميان أوثققال:  ففي احلديث الشريف: أّن رسول اهلل 

فقال بعضهم الصالة، وقال بعضهم الزكاة، وقال بعضهم الصوم، وقال بعضهم احلّج والعمرة، وقال 
لكل ما قلتم فضل وليس به ولكن أوثق عرى اإلميان احلّب يف   :بعضهم اجلهاد، فقال رسول اهلل 

 .(121)اهلل والبغض يف اهلل وتويّل أولياء اهلل والتربّي من أعداء اهلل عّزوجلّ 
من عبد فقال:  (124)َوَمْن يُرِْد ِفيِه بِِإحْلَاد ِبظُْلم: يف قول اهلل عّزوجّل: وعن أيب عبد اهلل 

فيه غري اهلل عّزوجّل أو توىّل فيه غري أولياء اهلل، فهو ملحد بظلم، وعلى اهلل تبارك وتعاىل أن يذيقه من 
 .(125)عذاب أليم

                                                           

 .11825ح 181ص 12، مستدرك الوسائل: ج1ح 58ص 5( الكايف: ج55)
 .21125ح 115ص 18، وسائل الشيعة: ج2ح 158ص 8، التهذيب: ج4ح 55ص 5( الكايف: ج122)
 .21128ح 115ص 18، وسائل الشيعة: ج1ح 158ص 8، التهذيب: ج5ح 55ص 5( الكايف: ج121)
 .21115ح 122ص 18، وسائل الشيعة: ج15ح 55ص 5( الكايف: ج122)
 . 21284ح 155ص 18، وسائل الشيعة: ج8ح 125ص 2، الكايف: ج55ح 158( معاين األخبار: ص121)
 .25( سورة احلج: 124)
 .511ح 115ص 8: ج( الكايف125)
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 ُخُلق الفرد
 إّن الفرد هو أّول لبنة يف اجملتمع، فبصالحه يصلح اجملتمع، وبفساده يفسد اجملتمع.

واالُّمة النشيطة، هي االُّمة اليت نشط أفرادها، وخبالفها االُّمة اخلاملة، فإهّنا هي االُّمة اليت مخل 
 بنشاط األفراد، ومخول االُّمة هو من مخول أفرادها.أفرادها، فنشاط اجملتمع يكون 

، ولذا فإّن كّل مصلح  وعلى أيّة حال: فإّن ألخالق الفرد املدخلية التاّمة يف صنع أخالق اجملتمع
 يريد إصالح اجملتمع يشرع بتصقيل نفوس األفراد، ويبدأ بتهذيب نفوسهم وتشذيبها فرداً فرداً.

تمع البحار، وحبّبات الرمال تتكّون الصحاري، وبأفراد النجوم وهذا شأن الكون، فبالقطرات جت
الزواهر، تتكّون السماء الوّضاءة. وعلى هذا املبدأ تبتين األحزاب والعساكر، فإهّنا فرد، مّث فرد، مّث فرد، 

 حّّت يتكّون حزب قوي، أو جيش عرمرم.
ف على إصالحها، ومعاجلتها وحيث إّن للفرد شهوات وميوال، ونزوات ونزعات، فإّن صالحه يتوقّ 

يتم بالسري على الطريقة الوسطى، بال إفراط وال تفريط، وال سرعة وال بطئ. فكل من الكبت املطلق، 
 واحلرّية املطلقة هو خروج عن االعتدال. 

ولذا فإّن اإلسالم يف برناجمه الرتبوي للمجتمع توّجه أواًل وبالذات إىل الفرد: فأراه مواضع الزيغ 
اف، وأرشده إىل العدل والنصفة، مّث دعمهما برتغيب وترهيب، وثواب وعقاب، حفظًا له واالحنر 

 وللمجتمع عن االهنيار والبوار.

 الكسل
من اآلفات اخلطرية على الفرد هو الكسل، فهو يهدم الشخصية، ويذوي زهرة العمر النضر، ويؤّدي 

 سيح.بصاحبه إىل اهلالك احملتوم، والتأّخر يف ميدان احلياة الف
هذا والكسالة ِحلق سلسلة مّتصلة ومتعاقبة، يتبع بعضها بعضاً، فمن كسل عن شيء ال ينفّك 
حّّت يكسل عن آخر، وهكذا دواليك، حّّت يلتحق باألموات وهو ميشي على ظهر األرض، فيصبح يف 

 عدادهم وإن كان جسمه يف األحياء.
مل وعمل.. فالنشيط كالنبت يف وعلى خالف ذلك متامًا هو النشاط، فهو حياة وحياة.. وع

األرض اخلصبة، فال يلبث حّّت ينمو ويورق، ويزهر ويثمر، فيغدو متعة للعني، ولّذة يف الروح، وفيض 
 للحياة، ودفء وضياء.

وما اآلثار اليت نراها حميطة بنا، من زرع وعمران، ودور ومدن، ومصانع ومدارس، وآالت وأدوات، 
 إالّ آثار النشاط.

إياك وخصلتني: الضجر والكسل، فإّنك إن ضجرت قال:  عن اإلمام الصادق  ففي احلديث
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 .(128)مل تصرب على حّق، وإن كسلت مل تؤّد حّقاً 
 ويف واقع األمر إّن الكسالن يعجز عن نفسه، فكيف ال يعجز عن احلقوق؟! 

بينما ميّر الليل فهو كصاحب العبء الثقيل الذي ميّر عليه الليل وكأنّه سنة، والنهار وكأنّه عام، 
والنهار على اإلنسان النشيط مرور السحاب، فريى وكأّن أعوامه ساعات، وأيّامه حلظات، أّما الكسالن 

 فهو يرى ساعاته أعواماً، وحلظاته شهوراً، فيلبث ويلبث حّّت متضي األعوام والشهور عليه دقيقة دقيقة.
 عن األسابيع واألشهر واألعوام. وكذا احلال بالنسبة إليه للساعة، مثّ.. اليوم، ناهيك

يف يـَْوم َكاَن ِمْقَدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف وإّن أقّل وصف للعام عند الكسالن هو كما قال اهلل تعاىل: 
 .(125)َسَنة

وامللفت لالنتباه أّن الكسالن ال يضّيع نفسه فقط، بل يضّيع حقوق اآلخرين، وهذا ما أشار إليه 
إيّاكم والكسل، فإنّه من كسل مل يؤّد حّق اهلل حيث يقول:  يف كالمه أمري املؤمنني 

 .(128)عّزوجلّ 
من أطاع التواين ضّيع أيضاً:  وليس حّق اهلل فحسب، بل احلقوق أمجع، فعن أمري املؤمنني 

 .(125)احلقوق، ومن أطاع الواشي ضّيع الصديق
ذلك ألّن الكسالن ال يؤّدي وباإلضافة إىل ذلك تكون عاقبة الكسالة يف العبادات هو اإلمث، و 

الطاعة، ألّن الطاعة حباجة إىل النشاط وهو ال نشاط له، ولذلك يتواىن عنها ويدعها حّّت تفوت عن 
للكسالن ثالث عالمات: يتواىن حّّت قائال:  وقتها املفروض، وإىل ذلك يشري أمري املؤمنني 

 .(112)أمثَ ، وُيَضيِّع حّّت يَ  ، ويـَُفرِّط حّّت ُيَضيِّع يـَُفرِّط
ال خري يف الكسل، إذا كسل  :عن أيب جعفر  وعن عّمار السجستاين عن أيب عبد اهلل 

، وإذا كسل عّما يصلحه مبعيشة دنياه فليس  الرجل أن يتّم ركوعه وطهوره، فليس فيه خري ألمر آخرته
 .(111)فيه خري ألمر دنياه

ألنّه يعيش على أكتاف اآلخرين، فال يلبث والكسول ـ يف احلقيقة ـ عبء ثقيل على كاهل اجملتمع، 
طويال حّّت يلفظه اجملتمع، فيهون عليهم وإن ضربت عليه سرادقات األموال واألنساب، ولذلك قال 

                                                           

 85ص 12، مستدرك الوسائل: ج1ح 541، أمايل الصدوق: ص8ح 152ص 85( حبار األنوار: ج128)
 .11522ح

 .4( سورة املعارج: 125)
 2، اخلصال: ج11522ح 85ص 12، مستدرك الوسائل: ج818ح 248ص 1( وسائل الشيعة: ج128)

 .822ص
 .5ح 182ص 52، حبار األنوار: ج215ح 512( هنج البالغة: ص125)
 .212، اجلعفريات: ص11521ح 85ص 12( مستدرك الوسائل: ج112)
 .121ص 1( جمموعة ورّام: ج111)
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 .(112)العجز مهانة : اإلمام أمري املؤمنني
 .(111)العجز آفةيف حكمة اُخرى له:  وقال 

عني وااُلذن واللسان، والقلب والدماغ والفكر وأيّة آفة أعظم من آفة الكسل اليت ترتك حيوية ال
وعرتته األطهار  شلال، ال تتحّرك خبري، وال تدفع سوًء، فحّقاً إهّنا آفة عجيبة. وقد كان نيب اإلسالم 

 .من أروع األمثلة يف النشاط واحليوية، فهم خري اُسوة حسنة ملن أراد الفوز والنجاح 

 الطمع والحرص
طرية: )الطمع واحلرص( فهما أخوان رضيعا لبان ضعة النفس واحنطاط ومن اآلفات الفردية اخل

الباطن. فالنفس إذا خّفت طلبت شيئًا لتثقل معه، حّّت ترّجح الكّفة، فهي كالبضاعة إذا نقصت 
 احتاجت إىل ثقل معها، لتعدل امليزان، أو ترّجح البضاعة.

ان هبذه اخلّفة يف أنفسهما، فيطلبان ما يقع وكذا هو احلال بالنسبة للطّماع واحلريص، إذ أهّنما يشعر 
 به التوازن، فالطّماع فقري مهما كثر ماله، وكما يقولون: )إّن الفقر فقر النفس، ال فقر اجليب واليد(.

 .(114)أفقر الناس الطِمعإىل ذلك يف حديث له فقال:  وقد أشار الرسول األعظم 
ال يطلب إاّل ما يسرت عورته ويشبع جوعته، أيّاماً،  ويف احلقيقة إّن الفقري مهما جاع أو عرى جتده

أو أشهراً، أو سنيناً، وهي غاية طلبه، أّما ذو الطمع فهو ال يرى أمدًا لطلبه، وإّّنا يطلب ويطلب، 
لو كان البن آدم واديان من ذهب، لطلب وادياً  :وحيرص وحيرص، حّّت يكون مصداقًا لقوله 

 .(115)ثالثاً 
لذي مجع ماال وذهبًا يكفيانه طيلة عمره: ما الذي تريد؟ مل يكن له جواب إالّ ولو سئل الطامع ا

 الفقر يف النفس، واخلّسة يف الروح، واخلبث يف القلب.
ولو كشف عن باطن الطمع، لرؤي فيه كّل ذّل ومنقصة، فهو يقود املرء إىل كل رذيلة، ولذا فإّن 

د له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة بئس العبد عبحّذر منه بقوله:  اإلمام الباقر 
 .(118)تذّله

بل إّن الطمع عادًة ما يقود صاحبه إىل الذّلة واحلقارة واحلسد واحلقد والعداوة والغيبة والوقيعة 

                                                           

 .1ح 525ص 2، اخلصال: ج15ح 155ص 88( حبار األنوار: ج112)
 .422ص 2، روضة الواعظني: ج5ح 182ص 52، حبار األنوار: ج485ص 4( هنج البالغة: خ111)
 1، كنز الفوائد: ج4ح 22، أمايل الصدوق: ص122ص، أعالم الدين: 1ح 188ص 52( حبار األنوار: ج114)

 .255ص
 .181ص 1، جمموعة ورّام: ج425ص 2( روضة الواعظني: ج115)
 .5ح 152ص 52، حبار األنوار: ج22885ح 24ص 18، وسائل الشيعة: ج2ح 122ص 2( الكايف: ج118)
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 وظهور الفضائح والظلم واملداهنة والرياء والنفاق وعدم الرضا بالقسمة واالّتكال على الباطل.
رأيت اخلري كّله قد اجتمع يف قطع حيث قال:  ام علي بن احلسني وإىل هذا املعىن يشري اإلم

 .(115)الطمع عّما يف أيدي الناس
وعادًة ما يكون صاحب الطمع ال إميان له! وأي إميان له وهو يرتكب كل حمظور إلشباع هنمة 

يطمع حّّت يسلك  ، فال طمعه. إّن اإلسالم يريد للفرد أن يكون مثاال يف الغىن النفسي، قبل الغىن املايل
من قال:  به الطمع مسالك الذلّة واملهانة، ويسأل اآلخرين، ففي احلديث الشريف إّن رسول اهلل 

. أجل فإّن يف قطع الطمع خري الدنيا واآلخرة، فعن اإلمام (118)سألنا أعطيناه، ومن استغىن أغناه اهلل
خرة، فاقطع الطمع ممّا يف أيدي إن أردت أن تقّر عينك، وتنال خري الدنيا واآل  :الصادق 

 .(115)الناس
قال: قلت: ما الذي يثبت اإلميان يف العبد؟ قال:  وعن أبان بن سويد عن اإلمام الصادق 

الذي يثبته فيه: الورع، والذي خيرجه منه: الطمع(122). 

 حّب الظهور
ون الظهور، ويبغون العلّو على هنا سؤال يف غاية األمهية وكثرياً ما يرّدده الناس إزاء اُولئك الذين حيبّ 

اآلخرين، يقول: لنفرض أنه اعتال، واُشري إليه بالبنان على أنّه أصبح ملكًا أو وزيرًا أو عاملًا و.. و.. مّث 
ماذا؟ فإّن كّل من يعمل ويكّد، وجيّد وجيتهد، وحيالفه القضاء والقدر السماوي المتحان الناس 

 أم كره. واختبارهم، يأتيه كل شيء قُبال، أحبّ 
إّن حّب الظهور نبت ينمو ـ غالباً ـ يف النفوس املريضة، كما ينمو الزرع اخلبيث يف األراضي العفنة، 

 وكل من أحّب الظهور جيرّه حّبه هذا يف األخري إىل املفاسد والرذائل.
وضيعة، ومكر وكم رأينا اُناسًا مّمن حيّبون الظهور يدأبون ليال وهناراً، وسرًّا وجهاراً، وبكل وسيلة 

وخديعة لنيل كرسي الظهور، أو لإلبقاء عليه، ولو أّدى ذلك إىل تلف النفوس واألموال، وهتك احلرمات 
 والعياذ باهلل ـ . واألعراض ـ

وعلى كل حال: فإّن الدنيا وإن كانت ـ بذّلة وخّسة، وعار وشنار ـ موّزعة بني هؤالء وغريهم، إاّل 

                                                           

 .12ح 151ص 52، حبار األنوار: ج22888ح 24ص 18، وسائل الشيعة: ج1ح 122ص 2( الكايف: ج115)
 224ص 5، مستدرك الوسائل: ج12451ح 441ص 5، وسائل الشيعة: ج2ح 118ص 2( الكايف: ج118)

 .8254ح
 .122ص 1، اخلصال: ج21ح 255ص 88، حبار األنوار: ج11512ح 88ص 12( مستدرك الوسائل: ج115)
 5ص 1، اخلصال: ج15ح 124ص 85، حبار األنوار: ج25824ح 158ص 22( وسائل الشيعة: ج122)

 .25ح
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ين ال يريدون علوًا يف األرض وال فساداً، كما قال اهلل تعاىل يف القرآن أّن اآلخرة ختتّص باملّتقني الذ
اُر اآلِخرَُة جَنَْعُلَها لِلَِّذيَن الَ يُرِيُدوَن ُعُلّواً يف األْرِض َوالَ َفَساداً َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَّقِ احلكيم:   .(121)نيَ تِْلَك الدَّ

راد علواً يف األرض، أو أراد فساداً فيها، ال نصيب له وعليه ـ وكما يستفاد من اآلية ـ فإّن كل من أ
 من اآلخرة.

أجل إّن حّب الظهور مفتاح كل الرذائل واملظامل، ولو نظر أحدنا إىل الكثري من القادة رؤساء 
احلكومات الظاملة، لرأى أّن كّل فساد يصدر منهم من: قتل األبرياء، واعتقال الناس بغري حّق، وخيانة 

تزاز األموال احملّرمة وغريها، هي من آثار حّب الظهور، واشتهاء كرسي احلكم، وركوب بالشعب، واب
 منصب القيادة واإلمارة.

أنّه ذكر  ولذلك فإّن اإلسالم بالغ يف مذّمة طاّلب الرياسة، وذّم أصحاهبا، فعن أيب احلسن 
ق رعاؤها، بأضّر يف دين املسلم ما ذئبان ضاريان يف غنم قد تفرّ رجال فقال: إنّه حيّب الرئاسة، فقال: 

، ولعّل ذلك ألّن الذئبني يهلكان أغنامًا معدودة ـ على أكثر الفروض ـ وطاّلب (122)من طلب الرئاسة
 الرئاسة يهلكون امماً بأكملها، ويفسدون الزرع والضرع.

ملعون من ترّأس، ملعون من هّم هبا، ملعون كل من حّدث هبا  :وقال اإلمام الصادق 
 .(121)هنفس

ومن املعلوم: إنّه ليس معىن ذلك، أن جيتنب األكّفاء مقامهم، وخيلوها للمفسدين، فإّن هكذا فهم 
يعّد عند املتشّرعة اعوجاجًا يف فقه الدين، وزيغ عن مقصد األحاديث، وإّّنا املراد هو أن ال يطلب 

اء ـ أّما أن يطلبها من يريد كما هو احلال يف الكثرة من القادة والرؤس  الرئاسة من ليس هلا بأهل ـ
 . اإلصالح واإلرشاد، دون رياء أو شهوة ومسعة، فإنه طلب حّق إلقامة احلقّ 

من طلب الرئاسة لنفسه هلك، فإّن الرئاسة ال تصلح إاّل وإىل هذا املعىن أشار احلديث الشريف: 
 .(124)ألهلها

فما طلبها أحد إاّل هلك، فقلت إيّاك والرئاسة،  :وقال سفيان بن خالد: قال أبو عبد اهلل 
له: جعلت فداك قد هلكنا إذاً، ليس أحد مّنا إاّل وهو حيّب أن يُذكر ويُقصد، ويُؤخذ عنه، فقال: ليس 
حيث تذهب، إّّنا ذلك: أن تنصب رجال دون احلّجة، فتصّدقه يف كل ما قال، وتدعو الناس إىل 

                                                           

 .81( سورة القصص: 121)
 .22525ح 152ص 15، وسائل الشيعة: ج1ح 255ص 2، الكايف: ج1ح 145ص 52( حبار األنوار: ج122)
 .22512ح 151ص 15، وسائل الشيعة: ج4ح 258ص 2، الكايف ج5ح 151ص 52( حبار األنوار: ج121)
 .84ح 128ص 2، حبار األنوار: ج11111ح 181ص 11( مستدرك الوسائل: ج124)
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 .(125)قوله
 .(128)َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقنَي ِإَماماً بأهّنم يقولون:  وقد وصف اهلل تعاىل خيار عباده الصاحلني

 إكبار النفس
 إكبار النفس هو أن يرى اإلنسان نفسه كبرياً، وذلك خري دليل على صغر النفس، وضعة الروح.

إّن النفس يصيبها ما يصيب العني ـ أحيانًا ـ من قصر النظر، فرتى القريب، وتقصر عن تشخيص 
أّن اإلنسان جمبول على إكبار نفسه، وتزيني عمله واستكثاره، مهما ضؤل وقبح. وكّلما  البعيد. وال خيفى

قويت هذه النزعة يف النفس احنّطت، وخّف وزهنا، وضعف عملها. وكّلما انعكس األمر، فرأى اإلنسان 
كمال نفسه صغرياً، وعمله حقرياً، ثقلت وعظُمت مهّتها، وبُعدت رؤيتها، وثُقب نظرها، فهو ينشد ال

إّن من جّد على الدرب دائماً، ويطلب الرقي أبداً، حّّت يصل إىل مرامه املنشود، وكما يقولون:  
. وقد حارب اإلسالم هذه النزعة أشّد احملاربة، حرصًا منه على سالمة اجملتمع، وتزكية األفراد، وصل

ُهَو . وقال تعاىل: (125)ْم َبْل اهللُ يـُزَكِّي َمْن َيَشاءُ َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذيَن يـُزَكُّوَن أَنُفَسهُ فقال عّز من قائل: 
 ُهَو أَْعَلُم مبَْن أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَنَشَأُكْم ِمْن األْرِض َوِإْذ أَنـُْتْم َأِجنٌَّة يف بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َفاَل تـُزَكُّوا أَنُفَسُكمْ 

 .(128)اتَـَّقى
من الشّر وإن صغر يف أعينكم، وال تستكثروا اخلري وإن كثر  ال حتّقروا شيئاً  :وقال رسول اهلل 

 .(125)يف أعينكم
قال إبليس ـ لعنه اهلل ـ جلنوده: إذا استمكنت من ابن آدم يف إنّه قال:  وعن اإلمام الصادق 

 .(112)ثالث، مل اُبال ما عمل فإنّه غري مقبول منه: إذا استكثر عمله، ونسى ذنبه، ودخله الُعجب
بار النفس املسّمى بالُعجب مقتصرًا على العبادة فحسب ـ كما يرتئيه الكثري ـ بل إّن وليس إك

العجب مذموم يف كل جمال، سواء أكان يف العبادة واالبتهال، أم يف العلم والثقافة، أم يف الصنعة 
ُعجب هالك، الكلمته الرائعة فقال:    واالخرتاع، أم يف غريها من االُمور. ولذا أطلق أمري املؤمنني 

                                                           

، حبار األنوار: 21412ح 125ص 15، مستدرك الوسائل: ج11158ح 125ص 25الشيعة: ج ( وسائل125)
 .155، معاين األخبار: ص8ح 81ص 2ج

 .54( سورة الفرقان: 128)
 .45( سورة النساء: 125)
 .12( سورة النجم: 128)
 .11ح 114ص 85: ج ، حبار األنوار22812ح 112ص 15( وسائل الشيعة: ج125)
 .181ص 2، روضة الواعظني: ج88ح 112ص 1، اخلصال: ج15ح 115ص 85( حبار األنوار: ج112)
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 .(111)والصرب مالك
هذا وال خيفى أّن هناك فرقًا بني إكبار النفس وعلو اهلّمة، حيث إّن الثاين من الفضائل ويصحبه 
عَجب اخلّوار، بل اعتزاز العامل العمالق، خبالف األول فإنه رذيلة مردية، 

ُ
االعتزاز بالنفس، ال اعتزاز امل

 ة والنشاط.تودي عاّدًة بصاحبها، وتسقطه عن احليوي
اللهّم صّل على حمّمد قال: يف دعائه املسّمى بـ )مكارم األخالق(:  ولذا فإّن اإلمام السّجاد 

وآل حمّمد، وحّلين حبلية الصاحلني، وألبسين زينة املّتقني، يف بسط العدل، وكظم الغيظ، واستقالل اخلري 
. إنّه طموح وعلو مهّة، وختلية (112)وفعليوإن كثر، من قويل وفعلي، واستكثار الشّر وإن قّل، من قويل 

 للنفس عن شوائب زائفة، وفرق بينه وبني اإلكبار الطائش.

 العلم
العلم فضيلة، وإن نشأ الشخص يف البيداء إىل حني مماته، واجلهل رذيلة، وإن حّفت باجلاهل هالة 

 من شرف اآلباء، وكوكبة من حواشي املناصب والكراسي.
 زان، ثقيل اجمللس، ضعيف املنطق.إّن اجلاهل خفيف املي

والعامل قريب رحيب، وقور صبور رفيع، وإن نزلت به األنساب، وتفرّقت عنه األسباب، فهو ذو 
 قيمة وإن مل يعرفه اجلّهال، كالعسجد فإنّه مثني وإن صار لعبة طفل، أو ُدربة جمنون.

قيمة كل امرئ ما حيث قال:  وأمثنها ـ يف وصف العلم ـ وما أروع كلمة اإلمام أمري املؤمنني 
 وأعظم هبا من كلمة، ال تقّدر بقدر وال تثّمن بثمن. (111)حيسن

َهْل وليس عجباً أن نرى القرآن الكرمي مل يعّرف العلم، بل جعله موضع سؤال فقال عّز من قائل: 
 .(114)َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذيَن الَ يـَْعَلُمونَ 

أكرب من كل تعريف، ولو وزنت هذه اجلملة القصرية، مع كل ما جاء يف العلم من إنّه سؤال مغزاه 
فضل ومنقبة، لوجد أهّنا أثقل منه. ومن راجع شرائع السماء، وأنظمة األرض فإنّه لن جيد عشر معشار 

 ما جيده يف اإلسالم من احلّث على العلم، وإجياب طلبه، وتعداد الثواب العظيم لطالبه.
إذ أّن الصني آنذاك كانت يف أواخر  (115)اطلبوا العلم ولو بالصني :األعظم فعن الرسول 

 املعمورة، وكان طي املسافة إليها من أصعب األسفار.

                                                           

 .1ح 525ص 2، اخلصال: ج15ح 155ص 88( حبار األنوار: ج111)
 .52( الصحيفة السّجادية: دعاء مكارم األخالق ص112)
 .55ح 182ص 1، حبار األنوار: ج482ص 81( هنج البالغة: ق ح111)
 .5( سورة الزمر: 114)
 .11ص 1، روضة الواعظني: ج55ح 155ص 1، حبار األنوار: ج11115ح 25ص 25( وسائل الشيعة: ج115)
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وال خيفى أّن العلم ليس آلة هدم وخراب، وقتل وحرق، كما يستخدمه بعض أفراد البشر يف العصر 
ة وإنسانية، وسراج وّهاج يبّدد به ظلمات الظلم الراهن، وإّّنا هو آلة ضياء ونور، وقسط وعدل، وفضيل

 واالستبداد، واجلهل واملرض، والفقر واحلرمان.
 .(118)طلب العلم فريضة  :ففي احلديث عن النيب 

ْحَشاِء ِإنَّ اهلَل يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرََب َويـَنـَْهى َعْن اْلفَ وحنن نقرأ يف القرآن الكرمي: 
 .(115)َواْلُمنَكِر َواْلَبغي

 ـ هو الذي خيدم البشر، ال الذي يدّمرهم. فالعلم املفروض طلبه ـ يف نظر نيب اإلسالم 
هذا وال خيفى: أّن بني العلم واجلهل حالة مالحقة ومطاردة، فكّلما اّتسعت دائرة العلم، تقّلصت 

 لظالم.آفاق اجلهل، كما إنّه كّلما اّتسع الضياء انكمش ا
 .كّلما ازددت علماً، ازددت جهالوإىل هذا املعىن يشري بعض العلماء فيقول:  

 

                                                           

 244ص 15، مستدرك الوسائل: ج11114ح 25ص 25، وسائل الشيعة: ج2ح 12ص 1( الكايف: ج118)
 .21215ح

 .52( سورة النحل: 115)
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 أخالق العائلة
ه، يتوّجه إىل العائلة، وبعد ما يضع اإلسالم اللبنة ااُلوىل يف بناء اجملتمع وهو الفرد، وحُيكم موقع

فيبنّي هلا حدودها، ويرشدها إىل خريها وشّرها، ورقّيها واحنطاطها، ويهتّم هبا غاية االهتمام، وذلك ألّن 
 دور العائلة يأيت يف الدرجة الثانية من االُّمة، فإّن بصالح العائلة تصلح االُّمة وبفسادها تفسد.

غاية من األمهية، ألّن صالح العائلة حلقة وصل بني صالح  فتزكية العائلة، وتوجيهها إىل الرشاد، يف
الفرد واجملتمع، فأّواًل: صالح الفرد، مّث العائلة، مّث اجملتمع. وملّا كان للعائلة أدب خاّص، وميزات 
خمصوصة، أرصد هلا اإلسالم شطرًا مهّمًا من التخطيط والتحديد، وعنّي هلا توجيهات متمّيزة، ووظائف 

ب يعطف، وأوالد يربّون، واُّم حتن، واُخوة يتواصلون، وزوج حيسن، وزوجة تطيع... وإىل خاّصة: من أ
 آخره.

وحيث إّن العائلة ـ يف كثري من األحيان ـ تكون مهّب عواصف الشقاق، وموضع نزوات امليول 
 الزائفة، كان تأكيد اإلسالم يف حّقها أكثر من تأكيده بالنسبة إىل االُّمة.

انت تتكّون بادئ ذي بدء من الزوجني واألوالد، إاّل أّن األرحام الذين اجتمعوا يف والعائلة وإن ك
رحم عليا، يكونون أيضًا مورد حتديد اإلسالم وختطيطه، تلك احلدود اليت ختّص العائلة خاّصة دون 

اليت أشار اجملتمع، كالتأكيد على مسألة الصلة فيها، فضال عن مراعاة احلقوق وغريها من االُمور ااُلخرى 
 .(118)اإلسالم إليها باألصابع، وسّلط عليها األضواء إثر بيانه حلدود العائلة

 الوالد والولد
حيتّل الوالدان الصف األول من بني صفوف القرابة والرحم، كما يتحّمالن يف األغلب النصيب 

فاالُّم مثال هلا نصيبها  األوفر من التعب والعناء يف سبيل حفظ العائلة وصيانتها من املخاطر احملدقة هبا،
املفروض من احلمل والرضاعة واملشّقة والسهر، كما أّن لألب حّصته املعّينة من الكّد واملكسب، وحتّمل 

 املشاق واملصاعب.
فالولد قد وزّع ثقله وقّسم أعباءه بني أب رحيم، واُّم حنونة، وإن اُختّص كل بشطر يغاير شطر 

 أليفه.
ل يف وجود األوالد حسب ما جرت احلكمة العليا يف جعل األشياء تابعة واألبوان مها السبب األو 

 لألسباب.
إذن: فال غرابة يف أن خيّصهما اإلسالم بكّم كبري من آياته ورواياته املنادية إىل العطف عليهما 

 واإلطاعة هلما واإلحسان إليهما.
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ظيم اهلل وطاعته، فقال عّز من إّن القرآن الكرمي جعل نصيب الوالدين من الرّب واإلحسان، بعد تع
 .(115)َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل الَ تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اهلَل َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً قائل: 

أيضاً، وقد دّل عليه صريح القرآن  وليس هذا األمر لبين إسرائيل فحسب، بل هو الُّمة عيسى 
 .(142)َوبـَرّاً ِبَواِلَديت وملَْ جَيَْعْليِن َجبَّاراً َشِقّياً فقال:  عيسى حيث نقل عن لسان نيب اهلل 

ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم حيث قال تعاىل:  وميتّد هذا التأكيد ليشمل اُّمة الرسول األعظم 
 .(141)اً َربُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسان

َنا بل إّن بّر الوالدين مفروض على الناس كافّة بصريح نّص القرآن حيث قال تعاىل:  َوَوصَّيـْ
 .(142)اإلْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً 

َنا اإلنَساَن ِبَواِلَدْيِه زَمََلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهن َوِفَصالُُه يف َعاَمنْيِ َأْن اشْ وقال تعاىل:  ُكْر يل َوَوصَّيـْ
 .(141)َوِلَواِلَدْيَك ِإىَلَّ اْلَمِصريُ 

وقد مجعت هذه اآلية بني جانيب االستعطاف والتهديد، بأبلغ بيان ترقيقًا للمشاعر، وختويفاً 
 للمتكاسلني.

وعلى الرغم من أّن اإلسالم ال حيرتم املشرك، ألنّه أعظم الناس جرمًا وظلماً، إاّل أنّه يف مورد 
ذه القاعدة حيث أّكد القرآن على احرتامهما وإن كانا مشركني، فقال عّز من الوالدين خّصصت ه

نـَْيا قائل:  ُهَما يف الدُّ َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن ُتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
 .(144)َمْعُروفاً 

، وتسهر وتتعب، وإىل  األب، حيث إهّنا حتمل وترضع ومن املعلوم: إّن االُّم أوىل بالرّب والرزمة من
فقال: يا رسول اهلل  جاء رجل إىل النيب يف حديث له يقول فيه:  ذلك يشري اإلمام الصادق 

 .(145)من أبّر؟ قال: اُّمك. قال: مثّ من؟ قال: اُّمك. قال: مثّ من؟ قال: اُّمك. قال: مثّ من؟ قال: أباك
لقد كنت اُحّبه، وقد برّب إمساعيل ابين يب فقال:  ت أبا عبد اهلل وقال عماد بن حّيان: خربّ 
أتته اُخت له من الرضاعة، فلّما نظر إليها سّر هبا، وبسط ملحفته  ازددت له حّباً، إّن رسول اهلل 
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هلا، فأجلسها عليها، مّث أقبل حيّدثها، ويضحك يف وجهها، مّث قامت فذهبت، وجاء أخوها، فلم يصنع 
رجل ـ فقال: ألهّنا كانت أبّر وهو  نعت باُخته ما مل تصنع به ـصنع هبا، فقيل له: يا رسول اهلل ص به ما

 .(148)بوالديها منه
أتى رجل رسول اهلل، فقال: يا رسول اهلل إيّن راغب يف اجلهاد نشيط،  :وقال اإلمام الصادق 

عند اهلل ترزق، وإن متت فقد وقع  فجاهد يف سبيل اهلل، فإّنك إن تقتل تكن حّياً  فقال له النيب 
أجرك على اهلل، وإن رجعت، رجعت من الذنوب كما ولدت، قال: يا رسول اهلل إّن يل والدين كبريين، 

: فقّر مع والديك، فو الذي صنعين   يزعمان أهّنما يأنسان يب، ويكرهان خروجي، فقال رسول اهلل
 .(145)ةبيده: الُنسهما بك يوماً وليلة خري من جهاد سن

وال خيفى إّن الرّب غري مقتصر على شيء خاص، بل يشمل حّّت النظر والكالم وما إليهما، بل 
ُلَغنَّ يف تفسري قوله تعاىل:  وأبعد من ذلك ممّا يثري الدهشة، فقد قال اإلمام الصادق  ِإمَّا يـَبـْ

َهْرمُهَاِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدمُهَا َأْو ِكاَلمهَُا َفاَل تـَُقْل هَلَُما أُ  إن أضجراك فال تقل هلما ُاف، (148) :ّف َواَل تـَنـْ
: إن ضرباك، فقل هلما: غفر اهلل لكما، فذلك (145)َوُقْل هَلَُما قـَْوال َكرمياً وال تنهرمها إن ضرباك، قال 

لنظر إليهما إاّل : ال متأل عينيك من ا(152)َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذُّلِّ ِمْن الرَّزْمَةِ منك قول كرمي. قال: 
 .(151)برزمة ورقّة، وال ترفع صوتك فوق أصواهتما، واليدك فوق أيديهما، وال تقّدم قّدامهما

: أدعو لوالدي إذا كانا ال يعرفان احلّق؟ قال: وقال معّمر بن خاّلد: قلت أليب احلسن الرضا 
 أدع هلما وتصّدق عنهما، وإن كانا حيني فدارمها، فإّن رسول اهلل ل: إّن اهلل بعثين بالرزمة، ال قا

 .(152)بالعقوق
ثالث مل جيعل اهلل عّزوجّل ألحد فيهّن رخصة: أداء األمانة إىل الرّب  :وعن أيب جعفر 
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 .(151)والفاجر، والوفاء بالعهد للرّب والفاجر، وبّر الوالدين برّين كانا أو فاجرين
، والعقوق من العلل  اهرة لدخول اجلّنةوبعد ذلك كّله فال يبعد أن يكون الرّب من األسباب الظ

 البارزة لالقتحام يف النار.
: كن بارّاً واقتصر على اجلّنة، وإن كنت عاقًّا فاقتصر قال رسول اهلل  :فعن أيب احلسن 

 .(154)على النار
إذا كان يوم القيامة، كشف غطاء من أغطية قال:  وعن يعقوب بن شعيب عن أيب عبد اهلل 

جد رحيها من كانت له روح، من مسرية مخسمائة عام، إاّل صنفًا واحداً، قلت: من هم؟ قال: اجلّنة، فو 
 .(155)العاّق لوالديه

قال:  هذا وللعقوق مراتب أكربها القتل، وأصغرها نظر املقت وقولة ُاف، ولذا فإّن رسول اهلل 
يل اهلل فليس فوقه بّر، وإّن فوق كل فوق كّل ذي بّر بّر، حّّت يقتل الرجل يف سبيل اهلل، فإذا قتل يف سب

 .(158)عقوق عقوقاً، حّّت يقتل الرجل أحد والديه، فإذا فعل ذلك، فليس فوقه عقوق
من نظر إىل والديه نظر ماقت ومها ظاملان له مل يقبل يف حديث آخر:  وقال اإلمام الصادق 

 . (155)اهلل له صالة
 .(158)عنهلو علم اهلل شيئاً أهون منه، لنهى  :وقال 

وممّا جتدر اإلشارة إليه أّن الرّب غري خمتّص باحلياة وحسب، بل يتعّداها إىل ما بعد املمات، حتّفظاً 
على أواصر الصلة حّّت بني األحياء واألموات، فإّن الروح باقية، واملّيت يتطّلع على أقربائه، وباألخّص 

 األوالد.
العبد ليكون بارّاً بوالديه يف حياهتما، مّث ميوتان فال  إنّ قائال:  وإىل هذا املعىن يشري أبو جعفر 

يقضي عنهما دينهما وال يستغفر هلما، فيكتبه اهلل عّزوجّل عاقّاً، وإنّه ليكون عاقًّا هلما يف حياهتما غري 
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 .(155)باّر هبما، فإذا ماتا، قضى دينهما واستغفر هلما، فيكتبه اهلل عّزوجّل بارّاً 

 الزوجان
ة أّول انتظامها من زوجة وزوج، وكل واحد منهما يعّد شّقًا ومصراعاً، فإذا اجتمعا تنتظم ااُلسر 

 توافق الشّقان، وكمل املصراعان. وبالتفاف أحدمها مع اآلخر صد للنوازل، ودفع للحياة السامية.
، وخّط له خطوطًا يف  وعجيب أمر اإلسالم ـ وحقيقة عجيب ـ حيث إنّه حّد هلذا األمر حدوداً 

، وعلى كل حالة، فلم يغفل عن صغرية أو كبرية إالّ  الدقّة، من البدو إىل اخلتم، ويف كل خطوة غاية
 أحصاها، استتباباً لنظام العائلة، وهتذيباً لنفوس األوالد، وترقية ملستقبل األجيال.

عن إّن اإلسالم يريد اهلدوء، ودفء احلياة بالنسبة إىل الزوجني، وهو كذلك يريد سالمة األوالد 
األمراض والعاهات، وطهارة أنفسهم، ورقّة عواطفهم، وحسن أدهبم، ونشاط روحهم. ويريد رقي احمليط، 

 وسالمة اجملتمع عن الفقر واملرض واجلهل، وحفظه عن الفساد وااللتواء والزيغ.
لزهري، وكّل ذلك يتحّقق بالزواج أواًل، وبانتقاء كّل من الزوجني ثانياً، فعلى سبيل املثال إّن مرض ا

ـ من العزوبة. والعيش الرغيد واحلّب والدفء، وسالمة األوالد   غالباً   والفساد وااللتواء اخلُُلقي، تنشأ ـ
 وطهارهتم، تنشأ ـ يف احلاالت الكثرية ـ من جرّاء االنتقاء احلسن والكفاءة يف الزوجني.

بواب الروايات واألخبار الكثرية فيه، مّث إّن اإلنسان كّلما نظر إىل اآلثار الواردة يف النكاح، وتصّفح أ
امتلكته الدهشة: فبالرغم من أّن اإلسالم أرشد إىل مجيع ما فيه الصالح بالنسبة إىل هذه الناحية املهّمة 

، والفساد واخلبال، إاّل أّنك جتد أّن اإلسالم  من احلياة، فضال عن حتذيره عن مواضع العطب واهلالك
 بواد واملسلمون بواد آخر.

سنا اآلن بصدد هذا البحث، فله موضع خاص، وكتاب منفرد، إّّنا املهم بيان نظر اإلسالم إىل  ول
 .(182)كيفية التعايش اهلينء بني الزوجني، يف جّو من األخالق الفاضلة، والسماح الكرمي

آلخر فللمرأة احرتامها البالغ، وللرجل احرتامه املؤّكد، وكل منهما كما تعرّب اآلية الكرمية مرتبط با
أي: أّن كال منهما  (181)ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس هَلُنَّ ارتباط اللباس بالبدن، فقد قال تعاىل: 

بالنسبة إىل اآلخر كاللباس بالنسبة إىل اجلسد، فهو يقيه احلّر والربد، وحيفظ سوأته، ويتمّتع به، ويلتّذ 
 مبلمسه، ويرى من البدن ما ال يراه غريه.

ك أمر اإلسالم برعاية احلقوق بني الزوجني، ودعا إىل حفظ حرمة الزوجة بالذات ألهّنا عادًة ما ولذل
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قسوة اجلاهلية،  تكون ضعيفة احلال مسلوبة احلقوق يف شّّت اجملاالت. وقد استنكر أهل البيت 
ملرأة، مثّ أيضرب أحدكم اقال:  حيث كانوا يضربون املرأة، يف مواقف عديدة، فعن اإلمام الباقر 

 .(182)يظّل معانقها
 : مبثابة الرحيانة اليت يستنشق منها الرحيق الطّيب، ولذا فإنّه واملرأة يف نظر أمري املؤمنني 

ال متلك املرأة من األمر ما ـ أو حمّمد بن احلنفية، على االختالف ـ:  قال البنه اإلمام احلسن 
اهلا، وأدوم جلماهلا، فإّن املرأة رحيانة، وليست بقهرمانة.. جاوز نفسها، فإّن ذلك أنعم حلاهلا، وأرخى لب

 .(181)فدارها على كل حال، وأحسن الصحبة هلا ليصفوا عيشك
وقد استعطف اإلسالم الرجال حنو النساء، يف قوالب عاطفية، وعبارات رقيقة استجالبًا للرزمة، 

 .(184)ألهله، وأنا خريكم ألهليخريكم خريكم  :واستمطاراً للوّد واالُلفة، فقال رسول اهلل 
 .(185)عيال الرجل اُسراؤه، وأحّب العباد إىل اهلل عّزوجّل أحسنهم صنعاً إىل اُسرائه :وقال 

 .(188)اتّقوا اهلل يف الضعيفني، يعين بذلك اليتيم والنساء :وقال الصادق 
 .(185)هنّ أكثر أهل اجلّنة من املستضعفني: النساء، علم اهلل ضعفهّن فرزم :وقال 

ويف طليعتهم الرسول  بل جعل اإلسالم حّب الزوجة من عالئم اإلميان وأخالق األنبياء 
 .(188)ما أحّب من دنياكم إالّ النساء والطيبالذي قال يف حديث له:  األعظم 

 .(185)جعل قرّة عيين يف الصالة، ولّذيت يف النساء :وقال رسول اهلل 
 .(152)حّب النساء الق األنبياء من أخ :وقال أبو عبد اهلل 
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 .24528ح 22ص 22، وسائل الشيعة: ج5ح 121ص 5( الكايف: ج185)
 122، حبار األنوار: ج24521ح 22ص 22، وسائل الشيعة: ج15ح 421ص 5( هتذيب األحكام: ج152)

 .24ح 218ص
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 .(151)كل من اشتّد لنا حّباً اشتّد للنساء حّباً  :وقال أبو عبد اهلل 
 .(152)ما أظّن رجال يزداد يف هذا األمر خرياً، إالّ ازداد حّباً للنساء :وقال أبو عبد اهلل 
 .(151)ان فضالكّلما ازداد العبد للنساء حّباً، ازداد يف اإلمي :وقال أبو عبد اهلل 

نعم هذه وصايا اإلسالم الذي يريد خري البشرية دينًا ودنياً، وروحًا وبدناً، وعلمًا وعمال، وآخرة 
واُوىل، إنّه اإلسالم الذي اليغفل عن جانب وال يرتك أمرًا إاّل وأبدى فيه رأيه وأرشد اإلنسان إىل خريه 

لنساء، كي ال تفتح املواخري، وتذهب األعراض، . إنّه اإلسالم الذي يؤّكد على حّب ا وحّذره من شرّه
وتسري األمراض، وتذبل زهرة الفتيان والفتيات بالطرق امللتوية، ويسوء عيش العائلة، ويكّدر صفاءها 

 الشقاق والفراق.
 فال غرابة إذاً من هذا التأكيد العجيب والتوصيات امللّحة واألكيدة، بل إّن غري هذا عجيب.

ىل احملّبة وأّكد عليها يف مآثره، فكذلك بالغ يف التأكيد على إظهارها بشّّت وكما دعا اإلسالم إ
 .(154)قول الرجل للمرأة: إيّن اُحّبك، ال يذهب من قلبها أبداً  :األساليب، فعن رسول اهلل 

 مقتطفات عن الحقوق الزوجية
ء ااُلسرة الفاضلة هو: أّن ومن االُمور املهّمة اليت دعا إليها اإلسالم إثر تعّرضه لذكر مقّومات بنا

تتكافأ احلقوق، وتقّسم الواجبات يف ااُلسرة، فللرجل على املرأة ما للمرأة على الرجل، يقول اهلل تعاىل: 
 ََّوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهن(155). 

 . وقال رسول اهلل (158)جهاد املرأة حسن التبّعل :وعن اإلمام موسى بن جعفر 
 .(155)ولّن صالتكّن لتمنعّن أزواجكنّ ال تطللنساء: 

النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهّن من  هنى رسول اهلل  :وعن اإلمام الصادق 
 .(158)األزواج

                                                           

 .818، املستطرفات: ص11ح 285ص 81، حبار األنوار: ج24511ح 24ص 22( وسائل الشيعة: ج151)
 22ص 22، وسائل الشيعة: ج4151ح 184ص 1، من ال حيضره الفقيه: ج5ح 121ص 5( الكايف: ج152)

 .24524ح
 .24511ح 21ص 22ل الشيعة: ج، وسائ4152ح 184ص 1( من ال حيضره الفقيه: ج151)
 .24512ح 21ص 22، وسائل الشيعة: ج55ح 585ص 5( الكايف: ج154)
 .228( سورة البقرة: 155)
 .4518ح 415ص 1، من ال حيضره الفقيه: ج1ح 5ص 5( الكايف: ج158)
 .118ح 112ص 1، غوايل الآليل: ج25118ح 184ص 22( وسائل الشيعة: ج155)
 .18814ح 248ص 14وسائل: ج، مستدرك ال1ح 525ص 5( الكايف: ج158)
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أمّيا امرأة باتت وزوجها عليها ساخط يف حّق مل تقبل منها صالة، حّّت يرضى  :وقال 
 .(155)عنها

ر، موّضحًا أّن األذية سواء صدرت عن الزوج وقد حّدد اإلسالم موقف كل من الزوجني جتاه اآلخ
، تصفية للجو، وإخالًء للبيت عن األذى، وتبعيداً للعائلة عن  أم الزوجة فإّن هلا من العقاب شّدة وقسوة
من كان له امرأة تؤذيه، مل يقبل اهلل صالهتا، وال حسنة  :االنفصال واالفرتاق. فقد قال رسول اهلل 

ترضيه، وإن صامت الدهر وقامت، وأعتقت الرقاب، وأنفقت األموال يف سبيل من عملها، حّّت تعينه و 
: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان اهلل، وكانت أّول من ترد النار. مّث قال رسول اهلل 

 .(182)هلا مؤذياً 

 األرحام
. نعم.. إّن األرحام أوىل (181)َتاِب اهللِ َوأُْوُلوا األْرَحاِم بـَْعُضُهْم أَْوىَل بِبَـْعض يف كِ قال اهلل تعاىل: 

باإلحسان، واملغفرة والصلة واإلرث، بل إهّنم أوىل بكل شيء. وهذه األولوية منشؤها الرحم الواحدة اليت 
مجعتهم، واحلنني اخلاص الذي جيذهبم إىل البعض وإن قامت العداوات، ونشبت املخاصمات بينهم، 

لرزمة دوهنم؟ ولذا فإّن القرآن الكرمي أّكد على اإلحسان إليهم فمن أقرب من األرحام، حّّت خيّص با
َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبيِن ِإْسرَائِيَل اَل تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اهلَل َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي فقال عّز من قائل: 

 .(182)اْلُقْرََب 
ت أغصاهنا، وآتت مثارها، فقد أّكد اإلسالم وحيث إّن األرحام إذا صلحت استقام أمر االُّمة، وأورق

ـ كما هو شأنه يف كّل شيء ـ على شأهنا، فجعل الثواب العظيم لصلة الرحم، حّّت ظّن البعض إّن هذا 
من رعى حّق قرابات أبويه أُعطي يف اجلّنة  :التأكيد يشوبه شيء من احملاباة. فقد قال رسول اهلل 

 .(181)جتني حضر الفرس اجلواد املضمر، مائة سنةألف ألف درجة، بعد ما بني كل در 
وصلة الرحم ال يثاب عليها يف الدار اآلخرة فقط، بل يف الدنيا أيضاً، وهذا ما أشار إليه رسول اهلل 

  :حيث قال إّن املعروف مينع مصارع السوء، وإّن الصدقة تطفئ غضب الرّب، وصلة الرحم تزيد
 .(184)يف العمر، وتنفي الفقر

                                                           

 .4515ح 415ص 1، من ال حيضره الفقيه: ج2ح 525ص 5( الكايف: ج155)
 .25115ح 181ص 22( وسائل الشيعة: ج182)
 .55( سورة األنفال: 181)
 .81( سورة البقرة: 182)
 .14141ح 158ص 12، مستدرك الوسائل: ج8ح 52ص 51( حبار األنوار: ج181)
 .15، قرب اإلسناد: ص2ح 88ص 51، حبار األنوار: ج5528ح 158ص 5( مستدرك الوسائل: ج184)
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 .(185)يا نوف، صل رزمك، يزيد اهلل يف عمركلنوف البكايل:  أمري املؤمنني وقال 
لنقص العمر وزيادته مثاال جلّياً، حبيث إنّه ال حيتمل اجملاز والتأويل. فقال  وقد ضرب النيب 

 : ،إّن املرء ليصل رزمه، وما بقى من عمره إاّل ثالث سنني، فيمّدها اهلل إىل ثالث وثالثني سنة
 .(188)املرء ليقطع رزمه وقد بقى من عمره ثالث وثالثون سنة، فيقصرها اهلل إىل ثالث سنني وإنّ 

وال خيفى أّن صلة الرحم هو عطف من ناحيتني: إنسانية، ورزمية، ففيها مالك أجرين، ولذا قال 
عة الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشرة، وصلة اإلخوان بعشرين، وصلة الرحم بأرب :رسول اهلل 

 .(185)وعشرين
وحّقًا أّن هذا التدرّج املوجود يف الرواية هلو جدير بالتأّمل، فالصدقة مثال ترفع مستوى الفقري، لكن 

َمْن عدمها ال يورث ضغناً وال إحناً، فلها ثواهبا املعتاد الذي أشار إليه القرآن الكرمي حيث قال تعاىل: 
 .(188)اَجاَء بِاحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمثَاهلَِ 

والقرض ملّا كان عن احتياج مقرتن مباء وجه املقرتض يكون فيه ثواب قضاء احلاجة، وثواب حفظ 
نضارة وجه احملتاج، فهو إذن: أعظم من الصدقة أجراً. وكذا احلال بالنسبة لإلخوة املتحاّبني، فإنّه قّلما ال 

يها قطع جلذور الضغائن، وغسل يقع بينهم هنات، ولذا كانت الصلة هي أفضل رافع هلا، إذ أّن ف
 للكدورات اليت لو بقيت كربت، وسّببت اهلجران.

صلوا  :ومن هنا دعا اإلسالم إىل الصلة اليت تبقي الوّد، وحتصد الشّر، فعن رسول اهلل 
صل رزمك ولو بشربة من ماء، وأفضل  :. وقال أبو عبد اهلل (185)أرحامكم يف الدنيا ولو بسالم

 .(152)حم: كّف األذى عنها، وصلة الرحم منسأة يف األجل، حمّببة يف األهلما يوصل به الر 
مّث ال خيفى: أّن اإلسالم ال خيّص بالعطف والصلة الرحم الشفيق فحسب، بل يأمر بذلك حّّت 

قالت: كنت عند أيب عبد اهلل  للجايف منهم، بل حّّت للعدو اللدود، فعن ساملة موالة أيب عبد اهلل 
 الوفاة، واُغمي عليه، فلّما أفاق قال: اُعطوا احلسن بن علي بن علي بن احلسني ـ  حني حضرته

وهو األفطس ـ سبعني ديناراً، وأعط فالناً كذا، وفالناً كذا، فقلت: أتعطي رجال زمل عليك بالشفرة يريد 
َن َما أََمَر اهلُل بِِه َوالَِّذيَن َيِصُلو : تريدين أن ال أكون من الذين قال اهلل عّزوجّل: أن يقتلك؟ قال 

                                                           

 .185، أعالم الدين: ص4ح 85ص 51( حبار األنوار: ج185)
 .55ح 222ص 2، تفسري العياشي: ج88ح 121ص 4( حبار األنوار: ج188)
 .18ح 128ص 4، هتذيب األحكام: ج1ح 12ص 4( الكايف: ج185)
 .182( سورة األنعام: 188)
 .8، نوادر الراوندي: ص82ح 124ص 51( حبار األنوار: ج185)
 .58ح 115ص 51، حبار األنوار: ج5ح 151ص 2( الكايف: ج152)
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نعم: يا ساملة، إّن اهلل خلق اجلّنة فطّيبها، وطّيب  (151)َأْن يُوَصَل َوخَيَْشْوَن َربَـُّهْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احلَِْسابِ 
 .(152)رحيها، وإّن رحيها ليوجد من مسرية ألفي عام، فال جيد رحيها عاّق، وال قاطع رحم

ُخْذ اْلَعْفَو أمر بالعفو عن غري ذي الرحم، حيث قال تعاىل: وال عجب يف ذلك، فإّن اإلسالم ي
فكيف بذي  (154)َوأَْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىوقال تعاىل:  (151)َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعْن اجْلَاِهِلنيَ 

 الرحم؟
الوئام، واحلّب والوداد بني إهّنا تعاليم اإلسالم احلكيمة، وقوانينه السمحة اليت ال تريد إاّل السالم و 

 الناس.
ملّا اُسري يب إىل   : حدود الرحم اليت جيب صلتها فقال وقد بنّي رسول اإلنسانية 

السماء، رأيت رزمًا متعّلقة بالعرش تشكو رزمًا إىل رهّبا، فقلت هلا: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: 
 .(155)نلتقي يف أربعني أباً 

لرحم، من األعمال اليت يعّجل وباهلا يف الدنيا قبل اآلخرة، فعن أمري املؤمنني يبقى القول بأّن قطع ا
: 
 ثالث خصال ال ميوت صاحبهّن أبدًا حّّت يرى وباهلن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمني الكاذبة

 .(158)يبارز اهلل هبا، وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحم

                                                           

 .21( سورة الرعد: 151)
 .158، غيبة الطوسي: ص18111ح 118ص 14( مستدرك الوسائل: ج152)
 .155( سورة األعراف: 151)
 .215( سورة البقرة: 154)
 .5ح 254ص 1: ج( عيون أخبار اإلمام الرضا 155)
 .115ح 124ص 1، اخلصال: ج4ح 145ص 2( الكايف: ج158)
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 االُلفة والوحدة
، إذ هم يرجعون إىل أب واحد واُّم واحدة: آدم وحواء إّن بين اإلنسان رجاال ونساًء اُسرة واحدة

 ال يستغين عضو منها عن العضو  وإّن مثلهم فيما بينهم كمثل األعضاء يف الشخص الواحد ،
 اآلخر، كما ال غىن لإلنسان إالّ هبا أمجع.

ّد ناقصاً فاالُذن مثال ال تقوم مقام العني، والرجل ال تفعل ما تفعله اليد، والشخص بغري لسان يع
وإن اكتمل من سائر النواحي وهكذا. وكذا احلال بالنسبة إىل هذا الكون الفسيح حيث خلقه الباري 
تعاىل وحدة متكاملة يرتبط بعض أجزائه ببعض، وإن ابتعدت املسافة بينها، فالشمس مثال وإن ابتعدت 

الدفء واحلياة إليها، ناهيك عن  عن األرض ماليني الكيلومرتات إاّل أهّنا تغمرها بنورها الوّضاء وتبعث
 املاء وعالقته باهلواء، واحلرارة وارتباطها باألحياء.

وليس اإلنسان إاّل أحد أجزاء هذا الكون املوّحد، فليكن بعضهم دعامة بعض، وأحدهم معيناً 
 لآلخر...

ن وخيبز.. وبالفعل ال غىن ألي فرد عن املشاركة مع بين نوعه، فهذا يزرع، وذاك حيصد، واآلخر يعج
 وذاك يندف، وغريه ينسج، وآخر خييط، وواحد يبين، وآخر يسكن... وهكذا.

نعم إّن اإلنسان حمتاج إىل أبناء جلدته، يف املشاعر والعواطف واحلّب والبغض، والفرح والغضب، 
أخذها  والتعليم والتعّلم، واالُنس والتواصل، وكّل هذه االُمور حتتاج إىل أطراف يتجاذبوهنا، ويتبادلون

 ، وذاك يعطف على اآلخر، وهكذا. وعطاءها، فهذا حيّب ذاك
إذن: فال مفّر لإلنسان عن التعاون والتشارك، حّت يتم النظام، وتسري االُمور بيسر وسهولة. وبربكة 
هذه الغرائز اليت أودعها اهلل تعاىل يف البشر، شّيدت املدن، وازدهرت احلضارات، وبلغ اإلنسان أرقى 

 مال.مراتب الك
هذا من جانب، ومن جانب آخر إّن التماسك بني أبناء اجملتمع، يعطي قّوة يف النفس، وقّوة يف 
العمل، فإّن الذي يعرف أّن له معاوناً، تتقّوى نفسه، وتشتّد عزميته، وتنفذ إرادته، مّث تقوى عضالته، 

 ويفور دمه وبذلك يكون أقرب إىل النصر وجناح األمر.
يف  طلب من اهلل تعاىل مشاركة أخيه: هارون  ّن نيب اهلل موسى ففي القرآن احلكيم أ

َواْجَعْل يل َوزِيرًا ِمْن أَْهِلي * َهاُروَن َأِخي * اْشُدْد بِِه أَْزرِي * َوَأْشرِْكُه يف الرسالة معه بقوله: 
 .(155)أَْمرِي

وقات ااُلخرى أيضاً، وهذا األمر غري مقتصر على اإلنسان وحده، بل يشمل غري اإلنسان من املخل
فالظباء مثال تدرك هذه احلقيقة، فتجتمع وتصري قطعاناً أثر حبثها عن الغذاء، والطيور اليت نراها حتّلق يف 

                                                           

 .12ـ  25( سورة طه: 155)
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السماء، فهي ال تطري إاّل أسراباً، وال تعيش إاّل جمتمعة، وكذا احلال بالنسبة للنحل والنمل، فهي هتيئ 
 شؤوهنا، وتدير اُمورها باالجتماع.

ل إّن أحد امللوك ضرب ألوالده ـ وكانوا عشرة وهو حيّثهم على االحّتاد والتماسك بينهم ـ أروع وينق
األمثلة، حيث طلب منهم أن يأيت كل واحد منهم بعود من قصب، فلما أتوه بذلك مجعها امللك يف 

ّكن مكان واحد، وشّد بعضها إىل بعض، مّث ناوهلا كّل واحد منهم، وطلب منهم كسرها! فلم يتم
أحدهم من ذلك، مّث نثرها وأعطى كّل واحد منهم قصبته، فكسرها بكل سهولة، آنذاك التفت امللك 
إليهم وقال: إّنكم إن اجتمعتم كان أمركم رشداً، ومل يقدر عليكم أحد، وإن تفرّقتم أبادكم العدو واحداً 

 بعد واحد.
إىل املدينة املنّورة  ّما قدم النيب وقد اهتّم اإلسالم احلنيف باالُلفة والوحدة أكرب اهتمام، فل

آخى بني أصحابه، وكانت هذه أّول طالئع النصر والقّوة. وقد أمر القرآن املسلمني بالوحدة فقال عّز 
يعًا َواَل تـََفرَُّقوا َواذُْكُروا نِْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداءً من قائل:  فَأَلََّف بـَنْيَ  َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اهلِل مجَِ

ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي * َوأَلََّف بـَنْيَ . وقال تعاىل: (158)قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَواناً 
يعًا َما أَلَّْفَت بـَنْيَ قـُُلوهِبِْم َوَلِكنَّ ا نَـُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز قـُُلوهِبِْم َلْو أَنَفْقَت َما يف األْرِض مجَِ هلَل أَلََّف بـَيـْ

 .(155)َحِكيمٌ 
ال يرجع صاحب املسجد بأقل من إحدى ثالث خصال: إّما أنّه قال:  وعن اإلمام الصادق 

دعاء يدعو به يدخله اهلل به اجلّنة، وإّما دعاء يدعو به فيصرف اهلل عنه بالء الدنيا، وأّما أخ يستفيده يف 
 . (222)اهلل عّزوجلّ 

ما استفاد امرئ مسلم فائدة بعد فائدة اإلسالم مثل أخ يستفيده يف  :ال رسول اهلل وق
 .(221)اهلل

ـ يتلو اإلسالم يف األمهية، فكما أّن اإلسالم  فانضمام الرجل إىل اآلخر ـ يف نظر نيب اإلسالم 
  اهلليف صالح للدين والدنيا كذلك األخ، فهو صالح للدين والدنيا، لكن بشرط أن يكون: 

 .(222)من استفاد أخاً يف اهلل، فقد استفاد بيتاً يف اجلّنة :ال يف الشيطان. فعن اإلمام الرضا 
املؤمنون يف تبارهم وترازمهم وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى  :وقال اإلمام الصادق 

                                                           

 .121( سورة آل عمران: 158)
 .81ـ  82( سورة األنفال: 155)
 .1ح 255ص 51، حبار األنوار: ج8125ح 151ص 5( وسائل الشيعة: ج222)
 .155ص 2،جمموعة ورّام: ج18152ح 211ص 12( راجع وسائل الشيعة: ج221)
 51، حبار األنوار: ج5555ح 121ص 8، مستدرك الوسائل: ج15521ح 18ص 12( وسائل الشيعة: ج222)
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 .(221)تداعى له سائره بالسهر واحلّمى
 واهلل اليكون املؤمن مؤمنًا أبدًا حّّت يكون ال :بل وأبعد من ذلك، فعن اإلمام الصادق 

 .(224)ألخيه املؤمن مثل اجلسد، إذا ضرب عليه عرق واحد، تداعت له سائر عروقه
إذا اشتكى تداعى له سائره بالسهر  :وما أمجل هذا املثال، وأغور عمقه حيث يقول 

: وكما يقول اإلمام الصادق أي: أنّه ليس يسوؤه فحسب، بل يتداعى له بالسهر واحلّمى، واحلّمى
من حّب الرجل دينه، حّبه أخاه(225). 

: أيّها الناس، حاليل حالل إىل يوم القيامة، قال جّدي رسول اهلل  :وعن اإلمام الباقر 
وحرامي حرام إىل يوم القيامة، أال وقد بّينهما اهلل عّزوجّل يف الكتاب، وبّينتهما لكم يف سرييت وسّنيت، 

بهات من الشيطان وبدع بعدي، من تركها صلح له أمر دينه، وصلحت له مرّوته وعرضه، وبينهما ش
ومن تلّبس هبا ووقع فيها، واتّبعها كان كمن رعى غنمه قرب احلمى، ومن رعى ماشيته قرب احلمى، 

ّقوا زمى نازعته نفسه إىل أن يرعاها يف احلمى، أال وإّن لكّل ملك زمى، وإّن زمى اهلل عّزوجّل حمارمه، فتو 
اهلل وحمارمه، أال وإّن وّد املؤمن من أعظم سبب اإلميان، أال ومن أحّب يف اهلل جّل وعّز، وأبغض يف اهلل، 
وأعطى يف اهلل، ومنع يف اهلل عّزوجّل، فهو من أصفياء املؤمنني عند اهلل تبارك وتعاىل، أال وإّن املؤمنني إذا 

انا كاجلسد الواحد إذا اشتكى أحدمها من جسده موضعاً، وجد حتابا يف اهلل عّزوجّل، وتصافيا يف اهلل، ك
 .(228)اآلخر أمل ذلك املوضع

 السبيل إلى االُلفة
يبقى القول يف إّن اإلسالم يضع من أجل التحّفظ على هذا املعىن النبيل: )االُلفة والوحدة( نقاطاً 

 ثالثاً أال وهي:
وااُلخّوة، وعلى االعتصام حببل اهلل مجيعاً، وعدم ـ احلّث البالغ على االُلفة والوحدة، واحملّبة  1
 التفّرق.
 ، وحتية، وما أشبه ذلك. ـ اإلرشاد إىل منابع االُلفة، وما يسّببها: من بّر، وصلة، وهدية، وزيارة 2
ـ توجيه اإلنسان إىل ما يبرت النظم، ويفسد االُلفة كالغيبة، والنميمة، واحلسد، والسباب،  1

 عن ذلك هنياً صارماً ال هوادة فيه. والعقوق، مثّ ينهى

                                                           

 .52ح 15، املؤمن: ص12ح 214ص 51، حبار األنوار: ج14528ح 424ص 12( مستدرك الوسائل: ج221)
 .12ح 211ص 51، حبار األنوار: ج12154ح 42ص 5( مستدرك الوسائل: ج224)
 .11، االختصاص: ص1ح 255ص 51: ج، حبار األنوار11555ح 215ص 12( مستدرك الوسائل: ج225)
 .152ص 1، كنز الفوائد: ج5ح 282ص 51( حبار األنوار: ج228)
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 اإلسالم واإلنسانية العاّمة
اشتّق اإلنسان ـ كما قيل ـ من االُنس، فكّل فرد منه يأنس باآلخرين، وإن اختلفوا يف النوازع، وتباينوا 

 يف األفكار، وتشاّحوا يف العقائد.
ه، وإاّل لسخر بلد من ولذا مل يسمح اإلسالم ألحد يف قطر أن يسخر من قطر، أو يهمزه ويلمز 

بلد، وحي من حي، ودار من دار، وباآلخرة فرد من فرد. وبذلك ينفصم االجتماع، ويسود الشقاق 
والنفاق، ويكثر ضياع الدم واملال، العالج الناجع والوحيد هو: أن يرتك اإلنسان دواعي اخلالف 

 ، ويأخذ مبا يدعو للوفاق والوئام. والنزاع
سّور اجملتمع وحّصن االُّمة بسياج من األخالق اإلسالم العظيم حيث إنّه  وهنا يبدو جلّيًا حكمة

، ووّدها، واُلفتها فيتاح  ، حفظًا له عن عبث العابثني، وإفساد املفسدين، ولتبقى لالُّمة وحدهتا الرفيعة
لإلنسان اجتياز العقبات الكأداء، ويوّفق إىل بناء صرح جميد، وحضارة إنسانية شاملة، يعيش يف ظّلها 

 هانئاً كرمياً.
ه فلماذا يركن البعض إىل التفرقة؟ وألي عّلة يسود التباغض والتشاحن أجواءنا؟ أليس اجلميع ومع

 .(225)ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أَتْـَقاُكمْ من أب واحد، واُّم واحدة؟ أمل يقل الباري تعاىل: 
الناس: التقوى، علمًا بأّن هذه اآلية الكرمية تفيد: بأّن اإلسالم حيث جعل مالك التفاضل بني 

، واحلصول  جعل أيضًا ما يفتح على الناس باب التقوى، وما يسّهل عليهم سلوك طريقه، والوصول إليه
عليه: من مناهج وبرامج هتدي إليه، إن هم أخذوا هبا فازوا وسعدوا، وأفلحوا وجنحوا، وحنن نستعرض 

 .(228)حبسب وسعنا بعضاً من تلك املناهج والربامج إن شاء اهلل تعاىل

 ُحسن الُخْلق
إّن من االُمور اليت هتدي إىل التقوى، وتساعد على ائتالف القلوب: حسن اخللق، وقد كان النيب 

  وأهل بيته  املثل الكامل فيه، ولذلك عندما يتأّمل اإلنسان يف سرية الرسول األعظم 
للفضائل، ويدّلون الناس على  جيد أهّنم مجيعًا كانوا يبّلغون بأعماهلم وأقواهلم وأهل بيته األطهار 

 األخالق احلسنة، وآداب اإلسالم احلميدة اليت ندب إليها القرآن الكرمي.
وحيث إّن حسن اخللق له تأثري خاّص يف تأليف النفوس، أّكدت عليه كثري من اآليات والروايات، 

ما َرزْمَة وجّل: بأن جعله حسن اخلُلق، فقال عزّ  حّّت أّن اهلل تعاىل ِامنّت على نبيه األكرم  ََ َفِب
 .(225)ِمْن اهلِل لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ 

                                                           

 .11( سورة احلجرات: 225)
 .( راجع كتاب )الفضيلة اإلسالمية( للمؤّلف 228)
 .155( سورة آل عمران: 225)
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وخيربه: بأنّه هو الذي وهبه حسن اخللق ومنحه الرفق واللني، وجعل  فكأنّه تعاىل خياطب النيب 
هذه املنحة وتلك املوهبة، ألنفّض الناس من حول ذلك سببًا اللتفاف الناس حوله وألفتهم به، ولوال 

 ومل يستجب له أحد، ومل يؤمن به شخص، ولبقي وحيداً فريداً. النيب 
وعلى كل حال: فإّن األخالق احلسنة ترفع من شأن اإلنسان وجتعله ينال من التقوى ما يتأّلق به يف 

يف حمفل إاّل وأثىن اجلميع عليه، وال يقدم  قمم العلى، فيصبح مقبواًل بني أوساط اآلخرين فال يطرأ ذكره
على عمل إالّ وتكون نتيجته املوفّقية والسداد. وعلى العكس متاماً صاحب األخالق الذميمة، فإنّه عادًة 
ما ينال سخط الناس وغضبهم جرّاء سوء أخالقه وفظاظة تعامله السّيئ مع الناس ممّا جيعلهم ينفّضون 

 من حوله ويفّرون من عنده.
كانوا يؤّكدون على حسن األخالق   واألئّمة األطهار  ومن هنا فإّن الرسول األكرم 

 ويدعون الناس إىل االلتزام هبا موّضحني مدى تأثريها على موفّقية املرء يف الدنيا واآلخرة.
إّن جربئيل الروح األمني، نزل علّي من عند رّب العاملني فقال: يا حمّمد  :فعن رسول اهلل 

 .(212)حبسن اخلُلق، فإنّه ذهب خبري الدنيا واآلخرة، أال وإّن أشبهكم يب أحسنكم ُخلقاً  عليك
 .(211)خصلتان ال جتتمعان يف مسلم: البخل، وسوء اخلُلق  :وقال رسول اهلل 

مّث إنّه ما فائدة سوء اخلُلق؟ فهل إنّه يرفع مشكلة، أو جيلب منفعة، أو يدفع مضرّة؟ كاّل، فال هذا 
 ، بل بالعكس فهو جيلب كل الويل على الشخص نفسه قبل غريه.وال ذاك

 .(212)من ساء ُخلقه عّذب نفسه :فعن رسول اهلل 
إيّاك والعجب، وسوء اخلُلق، وقّلة يف وصّيته البنه حمّمد بن احلنفية:  وقال أمري املؤمنني 

عليها من الناس جمانب، الصرب، فإنّه ال يستقيم لك على هذه اخلصال الثالث صاحب، وال يزال لك 
 .(211)وألزم نفسك التوّدد

ال مرّوة لكذوب، وال أخ مللوك، وال راحة حلسود، وال سؤدد لسيئ  :وقال اإلمام الصادق 
 .(214)اخلُلق

يا أبا أيّوب ما بلغ من كرم أخالقك؟ قال: ال أليب أيّوب األنصاري:  وقال أمري املؤمنني 
عه معروفاً أقدر عليه، مّث قال: ما من ذنب إاّل وله توبة، وما من تائب إالّ اُوذي جاراً فمن دونه، وال أمن

                                                           

 2، روضة الواعظني: ج15ح 185ص 88، حبار األنوار: ج15515ح 151ص 12( وسائل الشيعة: ج212)
 .155ص

 .115ح 55ص 1، اخلصال: ج5ح 121ص 52، حبار األنوار: ج11451ح 15ص 5( وسائل الشيعة: ج211)
 .181، حتف العقول: ص11548ح 54ص 12( مستدرك الوسائل: ج212)
 .158ح 145ص 1، اخلصال: ج18ح 158ص 54( حبار األنوار: ج211)
 .11ح 281ص 85( حبار األنوار: ج214)
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 .(215)وقد تسّلم له توبته، ما خال سيئ اخلُلق، ال يكاد يتوب من ذنب، إالّ وقع يف غريه أشر منه
نعم، فمن ساء ُخلقه تكّدرت أجواؤه، فيمكث يبّث الشّر، حّّت حتيط به هالة من الكلوح، فيمّجه  

 ينظر إليه، وجيانبه كل صديق، ناهيك عن احلساب العسري الذي ينتظره يوم القيامة. كل من
فقيل له: إّن سعد ابن معاذ قد مات،  ايت رسول اهلل أنه قال:  فعن اإلمام الصادق 

وقام أصحابه فحمل، فأمر بغسل سعد، وهو قائم على عضادة الباب، فلّما أن  فقام رسول اهلل 
بال حذاء وال رداء. مث كان يأخذ مينة السرير مرّة،  ل على سريره، تبعه رسول اهلل حّنط وكّفن وزم

حّّت حّلده وسّوى عليه اللنب، وجعل  ، فنزل رسول اهلل  ويسرة السرير مرّة، حّّت انتهى به إىل القرب
الرتاب عليه وسّوى قربه،  يقول: ناولين حجراً، ناولين تراباً رطباً، يسّد به ما بني اللنب. فلّما أن فرغ وحثا

: إيّن ألعلم أنّه سيبلى ويصل إليه البلى، ولكّن اهلل عّزوجّل حيّب عبدًا إذا عمل قال رسول اهلل 
 عمال فأحكمه. 

: يا اُّم فلّما أن سّوى الرتبة عليه، قالت اُّم سعد من جانب: هنيئًا لك اجلّنة. فقال رسول اهلل 
 ّن سعداً قد أصابته ضّمة.سعد مه، ال جتزمي على رّبك، فإ

ورجع الناس، فقالوا: يا رسول اهلل، لقد رأيناك صنعت على سعد، ما  قال: فرجع رسول اهلل 
 مل تصنعه على أحد، إّنك تبعت جنازته بال رداء وال حذاء.

 : إّن املالئكة كانت بال حذاء وال رداء فتأّسيت هبا.فقال 
 يسرة السرير مرّة؟قالوا: فكيف تأخذ مينة السرير مرّة، و 

 قال: كانت يدي يف يد جربئيل، آخذ حيثما أخذ.
 فقالوا: أمرت بغسله، وصّليت على جنازته، وحّلدته، مثّ قلت: إّن سعداً أصابته ضّمة!

 .(218): نعم، إنّه كان يف ُخلقه مع أهله سوءفقال 
ت عامل الربزخ، رغم أّن نعم، إّن سوء خلق سعد أّدى به إىل الوقوع يف أهوال ضّمة القرب، وعقوبا

دعا له وصّلى عليه، وشّيعته املالئكة وجربئيل، وكان له يف اإلسالم سوابق ناصعة، وصحائف  النيب 
 بيضاء. وال عجب يف ذلك، فاهلل عدل، الجتوزه مظلمة، وإن ُغّلف صاحبها بأغلفة العبادة والطاعة.

 الجود والبخل
حمبوبًا يف اجملتمع، وااُلخرى جتعله مبغوضاً.. فاجلواد هو  خصلتان متقابلتان، إحدامها جتعل اإلنسان

 احملبوب، والبخيل هو املكروه.
 ومها سجّيتان، فال يالزم اجلود الثروة، وال البخل الفقر، فرّب خبيل غين، ورّب جواد فقري.

                                                           

 .4ح 258ص 52، حبار األنوار:ج11551ح 55ص 12( مستدرك الوسائل:ج215)
 .155ص 2، روضة الواعظني: ج2ح 184، أمايل الصدوق: ص11ح 258ص 52( حبار األنوار: ج218)
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عاً، فقد هذا وال خيفى: إّن هناك منزلة بني اإلسراف والبخل، أال وهي اجلود املثىن عليه عقاًل وشر 
َواَل جَتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َواَل قال تعاىل عن لسان لقمان احلكيم الذي أوصى ابنه فقال: 

 .(215)تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوماً حَمُْسوراً 
والثواب واألجر  الدنيا، مث إّن امللفت لالنتباه هو: أّن البخيل إّّنا يضّيع على نفسه املدح والراحة يف

َوِإْن تـُْؤِمُنوا َوتـَتـَُّقوا يـُْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َواَل َيْسأَْلُكْم أَْمَواَلُكْم * ِإْن َيْسأَْلُكُموَها يف ااُلخرى، فقد قال تعاىل: 
وا يف َسِبيِل اهلل َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َوَمْن فـَُيْحِفُكْم تـَْبَخُلوا َوخُيْرِْج َأْضَغاَنُكْم * َها أَنـُْتْم َهُؤاَلِء تُْدَعْوَن لُِتنِفقُ 

َا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسِه َواهلُل اْلَغىِنُّ َوأَنـُْتْم اْلُفَقرَاُء َوِإْن تـَتَـَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوماً  رَُكْم مُثَّ اَل َيُكونُوا يـَْبَخْل فَِإّنَّ  َغيـْ
 .(218)أَْمثَاَلُكمْ 

فإنّه  والبّد يوماً أن ترد الودائعواقع املال يف الدنيا، وعلم أنّه وديعة  أجل، إّن اإلنسان لو نظر إىل
 لن يبخل أبداً مبا عنده والميّن مبا يعطي قّط.

 .(215)إن كان اخللف من اهلل عّزوجّل حّقاً، فالبخل ملاذا :فعن اإلمام الصادق 
 .(222)قخصلتان ال جتتمعان يف مسلم البخل وسوء اخلُلُ  :وعن رسول اهلل 

يطوف من أّول الليل إىل الصباح، وهو  وعن الفضل بن أيب قرّة قال: رأيت أبا عبد اهلل 
وأي فقلت: جعلت فداك، ما مسعتك تدعو بغري هذا الدعاء؟ قال:  اللهّم قين شّح نفسييقول:  

 .(221) (222)ُهْم اْلُمْفِلُحونَ  َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأْولَِئكَ شيء أشّد من شّح النفس؟ إّن اهلل يقول: 
يا للعجب! هذا إمام معصوم مقّرب عند اهلل يدعو هبذا الدعاء، يف خري بقعة، طيلة ليلته، أفال 

 يستحّق التأّمل، وأخذ احليطة، واالعتبار.
إّن الدنيا قد تقبل على أقوام، وقد تدبر عن آخرين، فاملقبلة الينقصها العطاء، واملدبرة ال يقيها 

 ل، وإّّنا يبقى البخيل يتحّسر على كل حال.البخ
عجبت ملن يبخل بالدنيا، وهي مقبلة عليه، أو يبخل هبا، يقول:  ولذا فإّن اإلمام الصادق 

 .(221)وهي مدبرة عنه، فال اإلنفاق مع اإلقبال يضرّه، وال اإلمساك مع اإلدبار ينفعه
 ه:يف األبيات املنسوبة إلي وقال اإلمام أمري املؤمنني 

                                                           

 .25( سورة اإلسراء: 215)
 .18ـ  18( سورة حممد: 218)
 .55ح 452ص 2، اخلصال: ج5818ح 151ص 4( من ال حيضره الفقيه: ج215)
 .115ح 55ص 1، اخلصال: ج5ح 121ص 52نوار: ج، حبار األ11451ح 15ص 5( وسائل الشيعة: ج222)
 .18( سورة التغابن: 221)
 .152ص 2، تفسري القّمي: ج5ح 121ص 52، حبار األنوار: ج5585ح 12ص 5( مستدرك الوسائل: ج222)
 .1ح 122ص 52، حبار األنوار: ج211، مشكاة األنوار: ص441ص 2( روضة الواعظني: ج221)
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 إذا جادت الدنيا عليك فجد هبا 
 على الناس طرّاً قبل أن تتفّلت                                  

 فال اجلود يفنيها إذا هي أقبلت
 (224)وال البخل يبقيها إذا هي وّلت                                    

حرمت اجلّنة  : فعن رسول اهللوالبخيل بعيد عن اجلّنة، قريب من النار، أو يف النار ال حمالة. 
 .(225)وهو النّمام على املّنان، والبخيل والقّتات

ال يؤمن رجل فيه الشّح واحلسد واجلنب، وال يكون املؤمن جبانًا وال  :وقال اإلمام الصادق 
 .(228)حريصاً وال شحيحاً 

 إلمام الصادق بل إّن الشحيح يف نظر اإلسالم أكرب جرمًا من الظامل، وقد بنّي سبب ذلك ا
مسع رجال يقول: الشحيح أعذر من الظامل، فقال: كذبت، إّن الظامل يتوب  إّن عليًا فقال: 

ويستغفر اهلل، ويرّد الظالمة على أهلها، والشحيح إذا شّح منع الزكاة والصدقة، وصلة الرحم، وإقراء 
 .(225)يدخلها شحيح الضيف، والنفقة يف سبيل اهلل، وأبواب الرّب، وحرام على اجلّنة أن

وقد ُسئل حامت الطائي: مّمن تعّلمت اجلود؟ فقال: من البّناء، رأيته ما مل يصرف ما يف يده من 
 جّص وآجرة، مل يُعط جّصاً جديداً وآجرة اُخرى.

وإذا فحصنا عن سبب البخل لوجدنا أنّه ليس إاّل اجلشع، وسوء الظّن، ولذا قال اإلمام الصادق 
  :سوء الظّن باهلل عّزوجلّ الشّح املطاع :(228). 

يا علي التشاور جباناً، فإنّه يضّيق عليك من مشاورة البخيل فقال:  وقد حّذر الرسول 
املخرج، وال تشاور البخيل، فإنّه يقصر بك عن غايتك، وال تشاور حريصاً، فإنّه يزيّن لك شّرها، واعلم 

 .(225)معها سوء الظنّ يا علي: إّن اجلنب والبخل واحلرص غريزة واحدة، جي
أجل، فالظّن احلسن يهدي إىل اإلقدام، ويشّجع اإلنسان على اإلعطاء وعدم االكرتاث باملستقبل، 

 فريضى بالقسمة، إذ أنّه يرى فيما يبذل النجاح والغىن وضمان املستقبل، فِلَم اجلنب والبخل واحلرص؟
من اجلّنة، قريب من الناس، بعيد من  قريب من اهلل، قريبوأخرياً، فإّن السخي كما يف احلديث: 

                                                           

 .82: ص، ديوان أمري املؤمنني 118ص 1القلوب: ج ، إرشاد151ص 44( حبار األنوار: ج224)
 .411، أمايل الصدوق: ص4ح 284ص 52( حبار األنوار: ج225)
 .8ح 82ص 1، اخلصال: ج88ح 184ص 84، حبار األنوار: ج11451ح 42ص 5( وسائل الشيعة: ج228)
 .828، املستطرفات: ص11ح 122ص 52، حبار األنوار: ج15( قرب اإلسناد: ص225)
 .11ح 84ص 1، اخلصال: ج11ح 122ص 52، حبار األنوار: ج11458ح 41ص 5لشيعة: ج( وسائل ا228)
 .1ح 555ص 2، علل الشرائع: ج11ح 55ص 52( حبار األنوار: ج225)
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 .(212)النار. والبخيل بعيد من اهلل، بعيد من اجلّنة، بعيد من الناس، قريب من النار

 

 الجار والصديق
إّن أوىل الناس بالرّب والصلة، وكّف األذى عنه بعد األقرباء، مها: اجلار والصديق، فقد أفردمها اهلل 

َواْعُبُدوا اهلَل َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً َوِبِذي اْلُقْرََب اىل: بالذكر يف الكتاب احلكيم فقال تع
ا َمَلَكْت أمَْيَانُُكْم َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالصَّاِحِب بِاجلَْْنِب َواْبِن السَِّبيِل َومَ 

 .(211)اهلَل اَل حيُِبُّ َمْن َكاَن خُمَْتاال َفُخوراً  ِإنَّ 
واجلار اجلنب: هو اجلار الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب باجلنب: هو الصديق، أو الصديق 

 يف السفر.
فقال:  .. يقول مروان الكليب: أوصاين أبو عبد اهلل فهما وصية اهلل وأهل البيت 

 األمانة، وصدق احلديث، وحسن الصحابة ملن صحبت، وال حول وال قّوة اُوصيك بتقوى اهلل، وأداء
 .(212)إالّ باهلل

وأكثر من ذلك: فإّن الروايات قد هّددت من ال يصحب مصاحبه باحلسىن، بالسخط ونفي كونه 
ـ  ـ والبيت غاّص بأهله  ، فعن أيب الربيع الشامي قال: كّنا عند أيب عبد اهلل من أهل البيت 

إنّه ليس مّنا من مل حيسن صحبة من صحبه، ومرافقة من رافقه، ومماحلة من ماحله، وخمالقة من فقال: 
اَل جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاهلِل َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ أي: يف الدين، إتّباعاً لقوله تعاىل:  (211)خالقه

 .(214)اهللَ َوَرُسوَلهُ 
ض أّن الصديق هو املرافق املستمّر فقط، فنقول ملن يذهب إىل ذلك: إليك احلديث ورمبا يتصّور البع

 .(215)أخلص وّدك للمؤمن، وإن جالسك يهودي، فأحسن جمالسته :التايل، فعن أيب جعفر 
مثاال عملّيًا ـ كما هو شأن اهلداة من آل حمّمد )صلوات اهلل  وقد ضرب لذلك أمري املؤمنني 
                                                           

 .18ح عن أيب احلسن الرضا  158ص 88( انظر حبار األنوار: ج212)
 .18( سورة النساء: 211)
 .18ح 182ص 51، حبار األنوار: ج1ح 885ص 2( الكايف: ج212)
 118ص 8، مستدرك الوسائل: ج2421ح 254ص 2، من ال حيضره الفقيه: ج4ح 288ص 4( الكايف: ج211)

 .5518ح
 .22( سورة اجملادلة: 214)
، حبار األنوار: 18285ح 221ص 12، وسائل الشيعة: ج5852ح 424ص 4( من ال حيضره الفقيه: ج215)

 .11ح 152ص 51ج
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 وذلك عندما رافق يهودياً يف إحدى الطرق..عليهم أمجعني( ـ 
صاحب رجال ذّمياً، فقال له الذّمي: أين تريد، يا عبد  إّن عليًا  :فعن اإلمام الباقر 

، فقال له الذّمي: أليس زعمت  اهلل؟ قال: اُريد الكوفة، فلّما عدل الطريق بالذّمي، عدل معه علي
فقد تركت الطريق؟ فقال له: قد علمت، فقال له: فِلَم عدلت تريد الكوفة؟ قال: بلى، فقال له الذّمي: 

: هذا من متام حسن الصحبة أن يشّيع الرجل صاحبه هنيئة معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي 
، فقال له الذّمي: ال جرم إّّنا تبعه من تبعه  إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبّينا، فقال له: هكذا؟ قال: نعم

 .(218)فلّما عرفه أسلم نا أُشهدك أيّن على دينك، فرجح الذّمي مع علي ألفعاله الكرمية، وأ
 بصلته يعرّفه احلديث التايل: واجلار الذي أمر الرسول 

أتاه رجل من األنصار فقال: يا رسول اهلل، إيّن  إّن رسول اهلل  : عن اإلمام الصادق
من ال أرجو خريه، وال آمن شرّه، قال: فأمر  اشرتيت دارًا يف بين فالن، وإّن أقرب جرياين ميّن جواراً 

قال الراوي: ونسيت واحداً، وأظّنه املقداد ـ فأمرهم أن ينادوا يف   علياً وسلمان وأبا ذّر ـ رسول اهلل 
إّن  فنودي:  فنادوا ثالثاً. مّث أمر  إنّه ال إميان ملن مل يؤمن جاره بوائقهاملسجد بأعلى أصواهتم: 

 .(215): من بني يديه، ومن خلفه، وعن ميينه، وعن مشاله، يكون ساكنها جاراً لهكل أربعني داراً 
اهلل اهلل يف جريانكم، فإنه وصية نبّيكم، ما زال يف وصيته عند وفاته:  وقال أمري املؤمنني 

 .(218)يوصي هبم، حّّت ظننا إنّه سيورّثهم
 . (215)ملعون ملعون من آذى جاره:وعن اإلمام الصادق

 .(242)حسن اجلوار يزيد يف الرزق :اإلمام الصادق وقال 

 السعي في الحوائج
اجملتمع احلي هو اجملتمع الذي بىن أمره على التعاون والتكاتف، فكل فرد منه يعاضد اآلخر يف 
حوائجه، ويشاركه يف أحزانه وأفراحه، فرتى إنّه إذا نزلت نازلة على أحد هّب اجلميع ملنازلتها وعالجها، 

                                                           

 .5، قرب اإلسناد: ص5ح 51ص 41( حبار األنوار: ج218)
 .12ح 152ص 51( حبار األنوار: ج215)
للحسن واحلسني ملّا ضربه ابن  ، من وصية له 45، هنج البالغة: ق18ح 151ص 51( حبار األنوار: ج218)

 ملجم )لعنه اهلل(.
، حبار األنوار: 5885ح 421ص 8، مستدرك الوسائل: ج21555ح 282ص 18( وسائل الشيعة: ج215)

 .15ح 151ص 51ج
 151ص 51، حبار األنوار: ج15811ح 121ص 12، وسائل الشيعة: ج1ح 888ص 2( الكايف: ج242)

 .14ح
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 .(241)حتاج فرد إىل حاجة سعى الكل لقضائها وإجناحهاوإذا ا
ومن املعلوم: إّن أمر اجملتمع قائم على التبادل، فمن سعيت له سعى لك، ومن شاركته مهومه 

 شاركك مهومك.. وهكذا.
ويف احلقيقة إّن الذي يهتّم باُمور اآلخرين إّّنا يهتم باُموره، وكل من ينفرد حبوائج نفسه ويتخّلى عن 

 ، فإّّنا يتخاذل عن نفسه، إذ ال يعري له أحد أي اهتمام، وال يسعى له يف حاجة.الناس
، فإنّه كّلما انفمصت  ومن جانب آخر فإنه كّلما زاد تعاون االُّمة، زاد رقّيها، والعكس بالعكس

 األواصر بينهم، كثر اخلمول واالحنطاط.
َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربِّ َوالتـَّْقَوى َواَل ن قائل: ومن هنا فإّن اإلسالم أمر بالتعاون والتكاتف، فقال عّز م

 .(242)تـََعاَونُوا َعَلى اإلمثِْ َواْلُعْدَوانِ 
كما أّن التعاون مسة اجلماعة الناشطة، والتخاذل طابع ااُلّمة اخلاملة، ففي احلديث أّن رسول اهلل 

  :قال أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل داودليأتيين باحلسنة يوم القيامة،  : يا داود إّن العبد
فاُحكِّمه يف اجلّنة، قال داود: يا رّب، وما هذا العبد الذي يأتيك باحلسنة يوم القيامة فُتحكِّمه هبا يف 

 .(241)؟ قال: عبد مؤمن سعى يف حاجة أخيه املسلم، أحّب قضاءها، قضيت له أم مل تقض اجلّنة
احلاجات، ورّغب فيه بشّدة، وجعل لكل قضاء  وقد أّكد اإلسالم على السعي احلثيث يف قضاء
من قضى ألخيه حاجته، فبحاجة اهلل قال:  حاجة ثوابًا كثريًا وجزاًء مجيال. فعن اإلمام السّجاد 

بدأ وقضى اهلل له هبا مائة حاجة، يف إحداهّن اجلّنة. ومن نّفس عن أخيه كربة، نّفس اهلل عنه كرب 
انه على ظامل له، أعانه اهلل على إجازة الصراط، عند دحض األقدام. القيامة، بالغًا ما بلغت. ومن أع

. ومن ومن سعى له يف حاجته حّّت قضاها فسّر بقضائها، فكان كإدخال السرور على رسول اهلل 
سقاه من ظمأ، سقاه اهلل من الرحيق املختوم. ومن أطعمه من جوع أطعمه اهلل من مثار اجلّنة. ومن كساه 

اهلل من استربق وحرير. ومن كساه من غري عري، مل يزل يف ضمان اهلل ما دام على من عري، كساه 
املكسي من الثوب سلك. ومن كفاه مبا هو ميتهنه، ويكّف وجهه، ويصل به ولده، أخدمه اهلل الولدان 

ه املخّلدين. ومن زمله من رحله، بعثه اهلل يوم القيامة إىل املوقف على ناقة من نوق اجلّنة يباهي ب
املالئكة. ومن كفنه عند موته، فكأّّنا كساه من يوم ولدته اُّمه إىل يوم ميوت. ومن زّوجه زوجة يأنس هبا، 
ويسكن إليها، آنسه اهلل يف قربه، بصورة أحّب أهله إليه. ومن عاده عند مرضه، حّفته املالئكة، تدعو له 

، أحّب إىل اهلل من صام شهرين حّّت ينصرف، وتقول: طبت وطابت لك اجلّنة، واهلل لقضاء حاجته
                                                           

 .( راجع كتاب )فقه االجتماع( للمؤّلف 241)
 .2( سورة املائدة: 242)
 515، أمايل الطوسي: ص11ح 18ص 14، حبار األنوار: ج21584ح 188ص 18( وسائل الشيعة: ج241)
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 .(244)متتابعني باعتكافهما يف الشهر احلرام
ما قضى مسلم ملسلم حاجة إاّل ناداه اهلل: علّي ثوابك، وال أرضى  :وقال اإلمام الصادق 

 .(245)لك بدون اجلّنة

 الصدق
ان، ليس إاّل إّن الصدق واستقامة اللسان عالمة على استقامة القلب وصدقه، كما أّن التواء اللس

 أثراً من آثار التواء القلب واعوجاجه.
إّن كثريًا من الناس يزعم أنّه يتمّكن من االلتواء يف قوله مّث إخفاؤه على الناس، لكن لو انطلى 

 عليهم ذلك مرّة أو مرّتني، فإنّه لن ينطلي عليهم مرّات ومرّات.
فاليصّدقه أحد يف حديث، وال يقبل فالكّذاب يبقى يكذب ويكذب، حّّت تبدو عورته بني الناس، 

 له خرب.
بل إّن الصدق والكذب ال يدوران مدار اللسان.. وإّّنا يدوران مدار األفئدة، فإذا صدقت األفئدة 

، وإذا كذبت كذبت كّلها، فإّن القلب اآلمث إذا التاث  صدق اللسان، وصدقت اليد والرجل، وهكذا
 مبا مل يفعل، وخيلف الوعد، وخيون، وإىل آخره. ، وحيّب أن حيمد باالحنراف يكذب، ويرائي

. ناهيك (248)إّن الكذب هو خراب اإلميانحيث يقول:  وإىل هذا املعىن يشري اإلمام الباقر 
عن أّن الكّذاب عادًة ال حيصل على بغيته، إذ أنّه يكذب ليكسب عزّاً أو مااًل أو جاهاً.. لكّنه ال يلبث 

الكذب، فال يصّدق له قول وال يوّقر له حديث، بل إنّه خيسر فوق ذلك طويال حّّت يعرف عند الناس ب
 ، ووعوده اليت ينوي الوفاء هبا. أحاديثه الصادقة

ينبغي للرجل املسلم أن جيتنب مواخاة الكّذاب، فإنّه يكذب حّّت جييء  :فعن أمري املؤمنني 
 .(245)بالصدق فال يصّدق

عى غنمه، فيصيح: أيّها الناس، الذئب، الذئب. فإذا اجتمع وقد نُقل إّن راعيًا كان يكذب كّلما ر 
الناس ملساعدته سخر منهم وضحك عليهم وزعم أنّه كان ميازحهم بذلك، ويف يوم من األيّام توّجه حنو 
غنمه ذئب، فأخذ يصيح الراعي حينئذ بكل صوته، ومن كل قلبه حبرارة وصدق، لكن الناس مل يأهبوا 
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 أغنامه. به، حّّت أخذ الذئب بعض
ويقال: إّن شابًا كان إذا سبح مع زمالئه، ابتعد عنهم قليال، مّث صاح: الغرق الغرق، النجدة 
النجدة، فإذا أدركوه ليساعدوه وينقذوه، سبح وضحك عليهم وزعم أنّه يالطفهم. ويف يوم من األيّام 

ذ مل يلتفت إليه أحد، أصابه الغرق حقيقة، فأخذ يصرخ ويستنجد زمالءه ليخّلصوه ولكن بال جدوى، إ
 ظّناً منهم أنّه يكذب عليهم كاملرّات السابقة، فرتكوه حّّت قضي األمر وهلك غرقاً.

والظريف: إّن الكّذاب قليل الذاكرة ـ وهو طبيعي، ألّن الذي يبقى يف الذاكرة هو العمل، أّما نسج 
 ر. ولذا فإّن اإلمام الصادق اللسان فيتالشى يف اهلواء ـ فهو ينسى ما قال، حّّت يفتضح إذا استفس

من كثر كذبه قال:  . وعن عيسى بن مرمي (248)إّن ممّا أعان اهلل على الكّذابني النسيانيقول: 
 .(245)ذهب هباؤه

وممّا جتدر اإلشارة إليه أّن الكذب هو كذب على كل حال، وليس فيه جّد وهزل، وهو يسقط 
ال جيد عبد طعم اإلميان، حّّت  :اإلمام أمري املؤمنني  املروءة، ويصادر كرامة اإلنسان، ولذلك يقول

 .(252)يرتك الكذب، هزله وجّده
إّن الستقامة اللسان طعمًا خاصاً، كسائر ملكات النفس الفاضلة، فكما أّن العلم واحللم، 

 واإلخالص والرأفة، هلا مذاق حلو، كذلك الصدق له مذاق حلو يف كل شيء.
 ميضي عليه زمان، حّّت ينطبع على تلّون يف القلب فيصبح له ظاهر بل إّن الكاذب واملخلف، ال

 وباطن متخالفان، وهذا هو النفاق بعينه.
، فعن الباقر  إذن: فال عجب أن يكون الكذب شرًّا من اخلمر، مع أّن اخلمر هو مفتاح كّل شرّ 

 :والكذب شّر من إّن اهلل عّزوجّل جعل للشّر أقفاال، وجعل مفاتيح تلك األقفال: الشراب ،
 .(251)الشراب

وال خيفى أّن للكذب مراتب ودرجات، منها: االفرتاء على اهلل، والبدعة يف الدين، ودعوى ما ليس 
 له من رسالة أو وصاية أو حنوها. 

هناك يف بعض األحيان قد يفلت زمام اللسان من يد اإلنسان، فيكذب كذبة مّث يندم، فإّن مثل 
ّتب على فعله هذا ما يرتّتب على فعلة الكّذاب، من ذهاب البهاء وعدم هذا ليس بكّذاب وال يرت 

يف جواب من سأله عن الكّذاب قائال: هل  التصديق والعقاب. ولذا يقول اإلمام الصادق 
                                                           

 .18212ح 245ص 12، وسائل الشيعة: ج15ح 141ص 2( الكايف: ج248)
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ال، ما من أحد إالّ ويكون ذاك منه، ولكن املطبوع  :الكّذاب هو الذي يكذب يف الشيء؟ فقال 
 .(252)على الكذب

 اح الرياءالكذب مفت
قلنا سابقاً: إّن الكذب هو شّر من شرب اخلمر الذي هو مفتاح كل شّر وباب كّل رذيلة وسّيئة، 
وذلك ألّن للكذب ُشُعباً كثرية رمبا تفوق اإلحصاء إاّل أّن أبرزها هو: الرياء، الذي معناه أّن الرجل يعمل 

 يُظهر أنّه يريد وجه اهلل. عمالً يريد به وجه الناس ورضاهم ـ لغاية أو لغري غاية ـ وهو
ومن املعلوم، إّن اهلل تعاىل ال ينطلي عليه هذا العمل، فهو اخلبري بالسرائر واحمليط بالنوايا، والعامل  
كذلك خيسر وّد الناس، وخيسر رضا اهلل تعاىل الذي يعلم سريرته، مّث إنّه مبرور الزمن يظهر للناس قصده، 

 فيسقط من أعينهم.
ما ورد: من أّن اهلل تعاىل يرتك املرائي ونفسه، ويرتك له عمله ليأخذه أجره وثوابه ممّن هذا مضافاً إىل 
 جعل عمله رياًء له.

ويلك يا عباد؟ إيّاك يف قوله لعباد بن كثري البصري:  وإىل هذا املعىن يشري اإلمام الصادق 
 .(251)والرياء، فإنّه من عمل لغري اهلل، وكله اهلل إىل من عمل له

أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر، قيل: وما الشرك األصغر يا رسول اهلل؟  :النيب  وعن
إذا جازى العباد بأعماهلم ـ: اذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون يف   قال: الرياء، يقول اهلل عّزوجّل يوم القيامة ـ

 .(254)الدنيا هل جتدون عندهم ثواب أعمالكم
 عّزوجّل: أنا خري شريك، من أشرك معي غريي يف عمله، مل قال اهلل :وقال اإلمام الصادق 
 .(255)أقبله إالّ ما كان يل خالصاً 

فكما أّن الشريكني يف متجر، أو يف معمل، أو يف أرض، أو ما شابه ذلك، إذا وهب أحدمها 
اً، فاهلل حّصته لشريكه كان خرياً، فكذلك احلال بالنسبة للباري تعاىل، فإّن العمل املشرتك: إن كان خري 

 يهب حّصته لشريكه، وإن مل يكن خرياً، فاهلل ال جيازي إالّ على اخلري.
يبقى القول بأّن املرائي إّّنا يرائي ليحصل على الذكر احلسن، والسمعة الطّيبة، والصيت احملمود، وال 

د ُيسّر ما من عب :يعلم أّن الطريق إىل هذه اليكون إالّ من خالل اإلخالص، فعن اإلمام الصادق 
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،  خرياً، إاّل مل تذهب األيّام حّّت يظهر اهلل تعاىل له خرياً، وما من عبد ُيسّر شرّاً، إاّل مل تذهب األيّام
 .(258)حّّت يظهر له شرّاً 

 شهادة الزور
ومن الكذب أيضاً: شهادة الزور، وهي ذنب فضيع من خالهلا تبتّز األموال من أصحاهبا، وهتدر 

ق األوالد بغري آبائهم، وتثبت املناصب لغري أهلها، وغري ذلك. ولذا فإّن اهلل احلقوق عن ذويها، وتلح
َوالَِّذيَن اَل تعاىل ملا يصف عباده املؤمنني يصفهم بنزاهتهم عن هذه الرذيلة وذلك حيث يقول: 

 .(255)َيْشَهُدوَن الزُّورَ 
أنّه جيّر إىل نفسه الويل  والعجيب حّقًا أّن شاهد الزور يقرتف الوزر حّّت يهنأ غريه، ناهيك عن

 ، وبذلك حيتقب إمثني: إمث الزور، وإمث الرشوة. والعذاب مرّتني: إذ أنّه غالباً ما يشهد مقابل الرشى
وعلى كل حال: فإّن اهلل جعل لكل شيء سبباً، فمن سعى يف طلب الرزق احلالل، من املورد 

ه واملال واكتسب حمّبة املؤمنني، فِلَم يسعى احلالل، وذلك بأن مشى عداًل، وقال صدقاً، سيق إليه اجلا
اإلنسان يف طلب احلرام، من املورد احلرام، فيمأل بطنه من السحت، ويريق ماء وجهه بالزور، ويكتسب 

 صداقة خائن؟

 خلف الوعد
 ومن الكذب أيضاً: خلف الوعد، ويقابله الوفاء بالوعد، فقد مدح اهلل تعاىل النيب إمساعيل 

 .(258)َواذُْكْر يف اْلِكَتاِب ِإمْسَاِعيَل ِإنَُّه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعدِ فقال: بوفائه للوعد 
وإّن الوفاء يدّل على عظمة اإلميان وشّدة االلتزام مبناهج السماء.. والذي ال يريد الوفاء فاألحرى به 

 أن ال يعد الناس، إذ ُخلف الوعد أثقل من جماهبة الرّد.
أربع  :ر: إّن اخللف من صفات املنافقني، فعن رسول اهلل هذا من جانب، ومن جانب آخ

من كّن فيه فهو منافق، وإن كانت فيه واحدة منهّن، كانت فيه خصلة من النفاق، حّّت يدعها: من إذا 
 .(255)حّدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر

يف احلرج فال يتمّكن من الوفاء إّّنا نوى خرياً  إّن اإلنسان الذي يعد أحدًا وهو ينوي الوفاء مّث يقع
وال يالم عليه، ولكن الذي يعد وهو ينوي اخللف، أو يعاهد ويف ضمريه الغدر، أو اليبايل باملواعيد، فإنه 
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 مذموم، بعيد عن الرفعة النفسية واخلُُلق اجلميل.
رّب والفاجر، والوفاء بالعهد ثالثة ال عذر ألحد فيها: أداء األمانة إىل ال :فعن أيب عبد اهلل 

 .(282)للرّب والفاجر، وبّر الوالدين برّين كانا أو فاجرين
، والعهود واملواثيق، مع الدول وغريها،  مّث إّن اجملتمع السليم قائم على الوفاء، فاملعامالت والعقود

ى الوفاء. ولذا قال اإلمام والرتابط بني البائع واملشرتي، وغري ذلك من أشباه هذه االُمور، كّلها تتوّقف عل
قول يف جواب سؤال أيب مالك حيث قال: أخربين جبميع شرائع الدين؟ قال:   علي بن احلسني 

 .(281)احلّق، واحلكم بالعدل، والوفاء بالعهد
بل إّن الوفاء بالعهد من عالئم العدالة اليت هي مناط اإلمامة والقضاء، إذ أّن من خيالف قوله عمله 

 ى حدود اهلل وأحكامه.ال يؤمن عل
ثالث من كّن فيه، أوجبت له أربعًا على الناس، من إذا قال:  ولذا فإّن اإلمام الصادق 

حّدثهم مل يكذهبم، وإذا خالطهم مل يظلمهم، وإذا وعدهم مل خيلفهم، وجب أن تظهر يف الناس 
. مضافاً إىل ذلك كّله: (282)تهعدالته، وتظهر فيهم مرّوته، وأن حترم عليهم غيبته، وأن جتب عليهم اُخوّ 

أقربكم غدًا ميّن يف املوقف  :إّن املويف بالعهد متقّرب يف اآلخرة إىل اهلل زلفى، فعن رسول اهلل 
 . (281)أصدقكم للحديث وأداء األمانة، وأوفاكم بالعهد، وأحسنكم خلقاً، وأقربكم من الناس

له وإىل الناس، وحتّببه لديهم، بل إهّنا جوامع إهّنا حّقًا خصال مجيلة، تقّرب الشخص إىل اهلل ورسو 
 اخلري، وجمامع األخالق، ومشاعل طرق اإلنسانية الرفيعة.

 النفاق
ومن الكذب أيضاً: النفاق، بل إنّه من أسوأ ُشعب الكذب، إذ أّن الكاذب يكذب، حّّت تستويل 

 خصال املنافقني عليه فيصبح بعيداً عن كل معىن الشرف.
بئس العبد عبد يكون ذا وجهني، وذا لسانني، يطري أخاه شاهداً،  :قر فعن اإلمام البا

 .(284)ويأكله غائباً، إن أعطى حسده، وإن ابتلي خذله
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نعم، إنّه بئس العبد، وإاّل ما ذا يعين اإلنسان من إظهاره بأنّه صديق لآلخرين واحلال أنّه من ألّد 
 أعدائهم؟

 ، وقد تلّبس هذا اإلنسان هبما نفاقاً ودجاًل.فالعدو عدو ال غري، والصديق صديق ال غري
من لقي الناس بوجه، وعاهبم بوجه، جاء يوم القيامة وله يقول:   ولذا فإّن اإلمام الصادق 

 .(285)لسانان من نار
يا عيسى، ليكن لسانك يف السّر والعالنية لساناً  :وقد أوحى اهلل إىل عيسى بن مرمي 

حّذرك نفسك، وكفى يب خبرياً. ال يصلح لسانان يف فم واحد، وال سيفان يف واحداً وكذلك قلبك. إيّن اُ 
 .(288)غمد واحد، وال قلبان يف صدر واحد

 العدل والنصفة
إّن أمجل شيء عند اإلنسان، وأسهل أمر لديه وخاّصة فيما يطالب به ويّدعيه، هو العدل والنصفة. 

ل األخذ به، ومرحلة تطبيقه والعمل به، فرتى  وهو يف نفس الوقت أثقل شيء وأصعب أمر عليه يف جما
كل إنسان ميدح العدل ويتشّدق به، لكّنه إذا وصل إىل مرحلة تطبيق العدل بنفسه أو عليه رأيته يتثاقل 

 منه ويستعصي عليه.
وحيث إّن بالعدل قامت السماوات واألرض، وهبا حياة اإلنسان وسعادته، وتقّدمه ورقّيه، أّكدت 

والروايات الشريفة على التحّلي به واالنقياد إليه، حّّت وإن كان يف جمال التطبيق على  اآليات الكرمية
 النفس أو األهل أو األقربني.

. وقال (285)َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرََب وإىل هذا املعىن يشري الباري تعاىل قائال: 
َِ َوَلْو َعَلى أَنُفِسُكْم َأْو اْلَواِلَدْيِن   يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنواسبحانه:  ُكونُوا قـَوَّاِمنَي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء هلِل

قْـَرِبنَي... ََ  .(288)َوااْل
َِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوم َعَلى وقال تعاىل:  يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمنَي هلِل

 .(285) تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوىَأالَّ 
بل إّن اهلل عدل، خلق العامل بالعدل، وقّدر أقوات الناس وأنصبتهم من السعة والضيق بالعدل، فهو 

ُقْل أََمَر َريبِّ ال يأمر إاّل بالعدل، والجيازي باجلور، وقد صرّح بذلك يف كتابه الكرمي فقال: 

                                                           

 .154، مشكاة األنوار: ص1ح 221ص 52، حبار األنوار: ج18241ح 258ص 12( وسائل الشيعة: ج285)
 .18244ح 258ص 12، وسائل الشيعة: ج1ح 141ص 2( الكايف: ج288)
 .152( سورة األنعام: 285)
 .115نساء: ( سورة ال288)
 .8( سورة املائدة: 285)
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َنُكمْ ، وقال:  (252)بِاْلِقْسطِ  َوأَْقِسطُوا ِإنَّ اهلَل حيُِبُّ ، وقال: (251)َوأُِمْرُت ألْعِدَل بـَيـْ
َلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِاْلبَـيـَِّناِت َوأَنـْزَْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِيَـُقوَم ، وقال عّز من قائل: (252)اْلُمْقِسِطنيَ 

 .(251)النَّاُس بِاْلِقْسطِ 
 هنا يُعلم أّن الذي ال يعدل خيرج عن قوانني الكون، وخيالف سّنة اهلل يف اخللق. من

وال خيفى إّن العدل على مراتب ودرجات كثرية، أصعبها هي النصفة، إذ أنّه قد يعدل الشخص 
حّّت مع أقربائه وأحّبائه، لكن أن يعدل على نفسه، فيعطي احلّق لذويه وحيرم نفسه، فهو ثقيل ينوء به 

 ؟ وو اهلمم العالية، فكيف بسائر الناسذ
أال اُخربك بأشّد ما افرتض اهلل على  :ففي احلديث عن احلّذاء قال: قال يل أبو عبد اهلل 

خلقه؟ إنصاف الناس من أنفسهم، ومواساة اإلخوان يف اهلل عّزوجّل: وذكر اهلل على كل حال، فإن 
 .(254)ركهاعرضت له طاعة اهلل عمل هبا وإن عرضت له معصية ت

، سواء أكان يف اجلانب  أجل إّن إنصاف اإلنسان الناس من نفسه، وإذعانه مبا هلم من حّق عليه
االجتماعي أم املايل أم غريمها فيعطيهم احلّق وحيرم نفسه، بل ويذهب ماء وجهه، ويواسي اإلخوان يف 

نسان إىل هذا املقام العايل حيتاج احلزن والفرح واملال واجلاه، يكون شديدًا وصعبًا جّداً، وحّّت يصل اإل
إىل ذكر اهلل على كل حال ـ ال أن يلهج بالذكر فقط ـ بل عليه أن جيعل اهلل أمام عينه، فالحيّرك يداً وال 
رجال، وال تطرف له عني وال تستشرف له اُذن، وال يتحّرك له لسان، وال يهيج له ملمس إاّل يف رضا اهلل 

 تعاىل.
عىن ذكر اهلل املطلوب، ال أن يقول: )سبحان اهلل( أو )احلمد هلل( أو )ال حول هذا هو يف احلقيقة م

سّيد األعمال ثالثة: يقول:  وال قّوة إاّل باهلل( فقط، فعن أيب املنذر قال: مسعت أبا عبد اهلل 
إنصاف الناس من نفسك، حّّت ال ترضى بشيء إاّل رضيت هلم مثله، ومواساتك األخ يف املال، وذكر 

 على كل حال، ليس سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إاّل اهلل فقط، ولكن إذا ورد عليك شيء أمر اهلل اهلل
 .(255)عّزوجّل به، أخذت به، وإذا ورد عليك شيء هنى اهلل عّزوجّل عنه تركته

ماله إّن باستطاعة اإلنسان أن يريّب نفسه على االستقامة، فيعدل يف احلاالت العادية والطبيعية يف أع
وأقواله، لكن قد ينحرف عن االستقامة وخيرج عن االستواء يف األحوال الطارئة، كالغضب الشديد، 

                                                           

 .25( سورة األعراف: 252)
 .15( سورة الشورى: 251)
 .5( سورة احلجرات: 252)
 .25( سورة احلديد: 251)
 115، األمايل للمفيد: ص11ح 25ص 52، حبار األنوار: ج22512ح 285ص 15( وسائل الشيعة: ج254)

 .1ح
 .1ح 144ص 2، الكايف: ج24ح 11ص 52( حبار األنوار: ج255)
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والفرح البالغ.. ولذا ينبغي على اإلنسان أن يراقب نفسه يف مثل هذه األحوال كي تصفو نفسه وتصل 
 إىل معايل الكمال الذي أراده اهلل تعاىل هلا.

مّر بقوم يرفعون حجراً، فقال: ما هذا؟ قالوا: نعرف بذلك  إّن رسول اهلل ففي احلديث: 
: أال اُخربكم بأشدّكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: أشدّكم وأقواكم أشّدنا وأقوانا، فقال 

الذي إذا رضي مل يدخله رضاه يف إمث وال باطل، وإذا سخط مل خيرجه سخطه من قول احلّق، وإذا قدر 
 .(258)س له حبقّ مل يتعاط ما لي

إّن من يرتك احلّق والعدل ويركن إىل الظلم واجلور لو رجع إىل نفسه وخاطبها قائال: ملاذا هذا الركون 
إىل الظلم واجلور؟ أخشية من الفقر أم خوفًا من الضياع؟ مث يذّكر نفسه: بأنّه أمل يكن اهلل عّزوجّل قد 

قد قال:  هبما؟ أمل يكن اإلمام الصادق  ضمن هذين األمرين لكل من يقول احلّق والعدل ويعمل
 ما ناصح اهلل عبد يف نفسه، فأعطى احلّق منها، وأخذ احلّق هلا، إاّل اُعطي خصلتني: رزق من اهلل

 .(255)يسعه، ورضى عن اهلل ينجيه
 وفضاًل عن ذلك كّله فإّن عاقبة الظلم وخيمة، وإّن اهلل للظامل باملرصاد، يريه نتيجة ظلمه يف الدنيا

َوَسيَـْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا (258)  ،َوَلَقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن قـَْبِلُكْم َلمَّا ظََلُمواقبل اآلخرة، قال تعاىل: 
ِإنَّ اهلَل اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم (282)  ،َوأَْعَتْدنَا لِلظَّاِلِمنَي َعَذابًا أَلِيماً (255 ) ،َأىَّ ُمنَقَلب يَنَقِلُبونَ 

 .(281)اِلِمنيَ الظَّ 
إيّاكم والفحش، فإّن اهلل عّزوجّل الحيّب الفاحش املتفّحش، وإيّاكم   :وقال رسول اهلل 

، وإياكم والشح، فإنّه دعا الذين من قبلكم حّّت  والظلم، فإّن الظلم عند اهلل هو الظلمات يوم القيامة
 .(282)واستحّلوا حمارمهم سفكوا دماءهم، ودعاهم حّّت قطعوا أرحامهم، ودعاهم حّّت انتهكوا

ناهيك عن أّن الظلم ـ هو قبل كل شيء ـ دليل على عدم اخلوف من اهلل تعاىل، إذ أّن الظامل لو 
حيث يقول:  خاف اهلل، وحذر عقابه، ورجا ثوابه، مل يظلم. وإىل ذلك يشري اإلمام أمري املؤمنني 

                                                           

 .5882ح 425ص 4، من ال حيضره الفقيه: ج188( معاين األخبار: ص258)
 288ص 15، وسائل الشيعة: ج11ح 28ص 1، احملاسن: ج15ح 28ص 52( حبار األنوار: ج255)

 .22514ح
 .11( سورة يونس: 258)
 .225( سورة الشعراء: 255)
 .15( سورة الفرقان: 282)
 .51( سورة املائدة: 281)
 .11458ح 42ص 5، وسائل الشيعة: ج18ح 121ص 52( حبار األنوار: ج282)
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من خاف ربّه كّف ظلمه(281) . 
 ال.هذا والظامل معاقب على كل ح

 .(284)دعوة املظلوم مستجابة :وقال رسول اهلل 
 ويف بيت من احلكمة معروف:

 (285)تنام عيناك واملظلوم منتبــــه      يدعو عليك وعني اهلل مل تنم     
مّث إّن أشّد الظلم: ظلم من ال جيد له ناصرًا إاّل اهلل عّزوجّل، فال يزعم الظامل أنّه غري متدارك، وأنّه 

يقول اهلل عّزوجّل: اشتّد غضيب على من ظلم أنّه قال:  هلل سبحانه، فعن رسول اهلل يفوت على ا
 .(288)من ال جيد ناصراً غريي

وهناك أمر مهم ينبغي االلتفات إليه واالتّعاظ به وهو: أنّه كما أّن من يشرب اخلمر يتسّرب ضررها 
كذلك من يظلم أحداً فإنّه يعاقب ولو يف   ، إىل عقبه، ومن يتعاطى املخّدرات يتعّدى فسادها إىل أوالده

حيث قال ألحد أصحابه ـ وهو:  أوالده، وهذه سّنة اهلل يف الكون، وقد أشار إليها اإلمام الصادق 
من ظلم سّلط اهلل عليه من يظلمه، أو على عقبه، أو على عقب عبد األعلى موىل آل سام ـ مبتدئاً: 

هو فيسّلط اهلل على عقبه أو على عقب عقبه، فقال يل قبل  عقبه، قال: فذكرت يف نفسي فقلت: يظلم
َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اهلَل أن أتكّلم: إّن اهلل يقول: 

 .(285)(288)َوْليَـُقوُلوا قـَْوال َسِديداً 

 لسان السوء
ـ أعين اللسان ـ مع صغرها تقوم بأعمال عظيمة، إهّنا حتتل بعد القلب املقام األول  إّن هذه اجلارحة

 .إّّنا املرء بأصغريه: قلبه ولسانهبالنسبة إىل األعضاء الرئيسية يف اإلنسان، ولذا يقال: 
 فمن اللسان يأيت اخلري، ومنه يأيت الشّر، وكالمها عظيم.

 ، واألمر باحلسىن، وأمثال ذلك.فخريه: اإلرشاد، واهلداية، وقول احلقّ 
                                                           

، األمايل للصدوق: 1ح 125ص 52، حبار األنوار: ج5882ح 428ص 4( من ال حيضره الفقيه: ج281)
 . 8ح 122ص

 112، األمايل للطوسي: ص11ح 112ص 52، حبار األنوار: ج8522ح 112ص 5( وسائل الشيعة: ج284)
 .828ح 11اجمللس

 .428: ص( ديوان أمري املؤمنني 285)
 425، األمايل للطوسي: ص82ح 125ص 52، حبار األنوار: ج22555ح 52ص 18( وسائل الشيعة: ج288)

 .528ح
 .5( سورة النساء: 285)
 .15ح 221ص 1، تفسري العياشي: ج11825ح 58ص 12( مستدرك الوسائل: ج288)
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 وشرّه: الغيبة، والنميمة، والسعاية، واالستهزاء، وما أشبه ذلك.
وحيث إّن اإلسالم يريد لإلنسان أن يكون لسانه طاهراً عن األقذار، نظيفاً عن احلصائد اخلبيثة فقد 

 دعاه إىل عّدة اُمور منها:

 الغيبة
خرين يف غياهبم بسوء، إذ أّن كل أحد ـ ما خال أفراد قالئل ـ ـ ترك الغيبة: بأن ال يذكر اإلنسان اآل1

حتوطه النواقص، فما الداعي إىل أن يشغل املرء نفسه بنقائص غريه، واحلال إنّه مليء بالنواقص، من قرنه 
 إىل قدمه؟

 ففي كل إنسان توجد حمّسنات ونقائص، فلماذا ال يشتغل اإلنسان بإصالح نقائص نفسه؟ 
ذا ذكر اإلنسان مساوئ الغري قابلوه مبثلها وذكروا مساوئه، وذلك كما جاء يف هذا علمًا بأنّه إ
 البيت املشهور:

 لسانك ال تبدي به عورة امرئ    فعندك عورات وللناس ألسن      
مثّ إّن الغيبة ـ مضافاً إىل املساوئ املاضية ـ متأل األفئدة بغضاً، وتشحنها حقداً، وتكّدر صفاء ااُلخّوة 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرياً ِمْن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض ّبة بني الناس، وقد هنى اهلل عن ارتكاهبا، فقال: واحمل
َكرِْهُتُموُه َواتَـُّقوا فَ  الظَّنِّ ِإمْثٌ َواَل جَتَسَُّسوا َواَل يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً 

 .(285)اهللَ ِإنَّ اهلَل تـَوَّاٌب َرِحيمٌ 
فما أعظم هذا التعبري وأدقّه، وألطف هذا التنظري وأبلغه يف زجر اإلنسان عن الغيبة، وإبعاده عنها، 

 إذ نفس اإلنسان متّج أكل حلم اإلنسان مطلقاً، فكيف بأكل حلم األخ املّيت؟
بسرعة، كما يهدم املرض العضال البدن السليم، فعن اإلمام الصادق  مّث إّن الغيبة هتدم الدين

 : قال رسول اهللالغيبة أسرع يف دين الرجل املسلم، من اآلكلة يف جوفه :(252). 
واملؤمل حّقًا استسهال البعض وعدم توّرعهم من الوقوع يف أعراض الناس إثر اغتياهبم هلم، غري 

اجتنب أنّه قال لنوف البكايل:  اخلصلة املذمومة، فعن أمري املؤمنني مراعني شّدة التحرمي ملثل هذه 
يا نوف كذب من زعم أنّه ولد من حالل وهو يأكل حلوم  :مثّ قال  الغيبة، فإهّنا إدام كالب النار

 .(251)الناس بالغيبة
م حوله، وملثل وهناك البعض مّمن يزعم أنّه لو رأى بعينه املغتاب يرتكب القبيح فقد جاز له الكال

                                                           

 .12( سورة احلجرات: 285)
،  1ح 222ص 52نوار: ج، حبار األ18128ح 282ص 12، وسائل الشيعة: ج1ح 158ص 2( الكايف: ج252)

 .12كشف الريبة: ص
 .184ص 2، جمموعة ورّام: ج5ح 225، األمايل للصدوق: ص18115ح 281ص 12( وسائل الشيعة: ج251)
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من قال يف أخيه املؤمن، ما رأته عيناه، ومسعته اُذناه، فهو ممّن  :هذه املزاعم يقول اإلمام الصادق 
نـَْيا قال اهلل عّزوجّل:  ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب أَلِيٌم يف الدُّ

 .(252)(251)َوااْلِخرَةِ 

 النميمة
ـ ترك النميمة: بأن ال ينقل اإلنسان كالم أحد إىل اآلخرين من أجل التفرقة ونشر الفتنة، فإّن هذا 2

من أعمال املنافقني الذين الخيافون اهلل تعاىل وخيالفون أمره بالتحّبب لآلخرين والتآلف معهم، وإىل ذلك 
 .(254)ِهني * مَهَّاز َمشَّاء بَِنِميمَوالَ ُتِطْع ُكلَّ َحالَّف مَ يشري قوله تعاىل: 

النّمام مرّة واحدة، وصّب على يديه ماء اليأس، فال يرتّقب اجلّنة وهو ّنّام ومل  وقد أراح النيب 
ال يدخل اجلّنة قّتات، يعين: أنّه هنى عن النميمة واالستماع إليها وقال:  يتب، ففي مناهي النيب 

 .(255)وجّل: حرمت اجلّنة على املّنان، والبخيل والقّتات: وهو النّمام: يقول اهلل عزّ وقال  ّنّاماً 
ال تقبل يف ذي رزمك، وأهل فيما قاله للمنصور الدوانيقي العّباسي:  وقال اإلمام الصادق 

الرعاية من أهل بيتك، قول من حّرم اهلل عليه اجلّنة، وجعل مأواه النار، فإّن النّمام شاهد زور، وشريك 
يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبأ فـََتبَـيـَُّنوا أَْن  اإلغراء بني الناس، فقد قال اهلل تعاىل: إبليس يف

 .(258)(255)ُتِصيُبوا قـَْوماً جِبََهاَلة فـَُتْصِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم نَاِدِمنيَ 
املؤمن غّر كرمي، واملنافق  :قال: قال رسول اهلل  عن آبائه  وعن اإلمام الصادق 

 .(258)، وال خري يف من ال يألف وال يُؤلف خب لئيم، وخري املؤمنني من كان مألفة للمؤمنني
يقول: شرار الناس من يبغض املؤمنني، وتبغضه قلوهبم: املّشاؤون  ومسعت رسول اهلل قال: 

يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل اهلل  اَل يـَْنظُُر إِلَْيِهمْ ولئك بالنميمة، واملفرّقون بني األحّبة، الباغون للرباء العيب، اُ 
يِهمْ   .(122)(121)ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوبِاْلُمْؤِمِننَي * َوأَلََّف بـَنْيَ  قـُُلوهِبِمْ  :  ، مثّ تال(255)يـُزَكِّ

                                                           

 .15( سورة النور: 252)
 .2ح 155ص 2، الكايف: ج18ح 115، األمايل للصدوق: ص14ح 248ص 52( حبار األنوار: ج251)
 .11ـ  12( سورة القلم: 254)
 .4588ح 1ص 4، من ال حيضره الفقيه: ج4ح 284ص 52وار: ج( حبار األن255)
 .8( سورة احلجرات: 258)
 .1ح 281ص 52وج 5ح 188ص 45( حبار األنوار: ج255)
 .5552ح 452ص 8، مستدرك الوسائل: ج15528ح 18ص 12( وسائل الشيعة: ج258)
 .55( سورة آل عمران: 255)
 .81ـ  82( سورة األنفال: 122)
 .5ح 285ص 52، حبار األنوار: ج12515ح 145ص 5( مستدرك الوسائل: ج121)
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 السعاية
أحد إىل احلّكام الظاملني واستخباراهتم، ـ ترك السعاية إىل الظاملني: بأن ال يرفع اإلنسان تقريراً عن 1

بأذاه له ـ ثانياً، ويهلك الظامل أيضاً ثالثاً، ففي احلديث أّن   فيهلك نفسه أّوال وبالذات، ويهلك املظلوم ـ
إّن شّر الناس يوم القيامة املثّلث! قيل: وما املثّلث يا رسول اهلل؟ قال: الرجل قال:  رسول اهلل 

 .(122)مه فيقتله، فيهلك نفسه وأخاه، وإمامهيسعى بأخيه إىل إما
، حنن نسأل عّما قلت؟ فإن   يا هذاوروي أّن رجال جاء إىل أمري املؤمنني يسعى إليه برجل، فقال: 

كنت صادقًا مقتناك، وإن كنت كاذبًا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك؟ قال: أقلين يا أمري 
 .(121)املؤمنني

 البهتان
، ومن الطبيعي أن يتضاعف  بأن ال ينسب اإلنسان إىل اآلخرين سوًء وهم عنه بُراء ـ ترك البهتان:4

َوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإمْثاً مُثَّ يـَْرِم للباهت العذاب، ألنّه كذب وّنيمة، ولذا يعّظمه اهلل تعاىل يف قوله: 
 .(124)بِِه بَرِيئاً فـََقْد اْحَتَمَل بـُْهَتاناً َوِإمْثاً ُمِبيناً 

ِإْذ تـََلقَّْونَُه بِأَْلِسَنِتُكْم َوتـَُقوُلوَن وقال تعاىل يف قّصة اإلفك املشهورة، مهّددًا لألفّاكني والباهتني: 
ْعُتمُ  َما َيُكوُن لََنا  وُه قـُْلُتمْ بِأَفْـَواِهُكْم َما لَْيَس َلُكْم بِِه ِعْلٌم َوحَتَْسُبونَُه َهيِّنًا َوُهَو ِعْنَد اهلِل َعِظيٌم * َوَلْواَل ِإْذ مسَِ

 .(125)َأْن نـََتَكلََّم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا بـُْهَتاٌن َعِظيٌم * يَِعُظُكْم اهللُ َأْن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلهِ 
، أقامه اهلل تعاىل يوم  من هبت مؤمنًا أو مؤمنة، أو قال فيه ما ليس فيه :وقال رسول اهلل 

 .(128)قاله فيهالقيامة على تل من نار، حّّت خيرج ممّا 

 إفشاء العيوب
ـ ترك إفشاء العيوب: بأن ال يبوح اإلنسان مبا يراه أو يطلع عليه من عيوب اآلخرين ونقائصهم، 5

فإّن اجملتمع يبقى متماسكاً بالفضائل، حّّت جياهر أحد برذيلة أو يفشي عيب أحد على اآلخرين، فيتجرّأ 
يلة على الفضيلة، إىل أن يتفّكك ويسقط يف بؤرة الفساد ، فيؤثر اجملتمع حينئذ الرذ بذلك العاصي وغريه

 واالحنالل.
                                                           

 .15، قرب اإلسناد: ص14ح 288ص 52، حبار األنوار: ج22515ح 214ص 18( مستدرك الوسائل: ج122)
 .45، كشف الريبة: ص252ص 52( حبار األنوار: ج121)
 .112( سورة النساء: 124)
 .15ـ  15( سورة النور: 125)
 .148: ص، جامع األخبار5ح 154ص 52( حبار األنوار: ج128)
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ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة يف الَِّذيَن آَمُنوا هَلُْم َعَذاٌب ولذا فإّن اهلل تعاىل يقول: 
 .(125)أَلِيمٌ 

 .(128)أال ومن مسع فاحشة، فأفشاها، فهو كالذي أتاها :وقال رسول اهلل 
هذا من جانب، ومن جانب آخر: إّن من يعلن بعيوب الناس، أعلن الناس بعيوبه، ومن سكت 

كان باملدينة أقوام هلم عيوب، يف حديث له حيث يقول:   سكتوا عنه، وإىل ذلك يشري النيب 
 ، فماتوا وال عيوب هلم عند الناس، وكان فسكتوا عن عيوب الناس، فأسكت اهلل عن عيوهبم الناس

باملدينة أقوام ال عيوب هلم، فتكّلموا يف عيوب الناس، فأظهر اهلل هلم عيوباً، مل يزالوا يعرفون هبا إىل أن 
. بل إّن كشف عيوب الناس، أسوأ من كشف عورهتم، إذ أّن األّول حيّط من قدر اجملتمع، (125)ماتوا

: شيء يقوله  عبد اهلل بينما الثاين حيّط من قدر الفرد، فعن حذيفة بن منصور قال: قلت أليب
ليس حيث تذهب، إّّنا عورة املؤمن أن يراه يتكلم بكالم الناس: عورة املؤمن على املؤمن حرام؟ قال: 

 .(112)يعاب عليه، فيحفظه عليه ليعريه به يوماً إذا غضب
 .(111)إّّنا هو إذاعة سرّهويف حديث آخر: 

 السخرية
: بأن ال يسخر اإلنسان من أحد، وال يهمزه، وال يلمزه، ـ ترك السخرية، واهلمز، واللمز، والغمز8

، حّّت لو كان مهيوبًا عندهم، فإّن مكانته تسقط عن  وال يغمزه، ألّن من يسخر من الناس سخروا منه
الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن القلوب، وهذا أقّل جزاء يلقاه الساخر، فضال عن سخرية اهلل تعاىل منه كما قال: 

هُ اْلُمطَّوِِّعنيَ  ُهْم َسِخَر اهلُل ِمنـْ ْم  ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَُِدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْسَخُروَن ِمنـْ
 .(112)َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ 

ُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قـَْوم َعَسى َأْن َيُكونُوا خَ وقال تعاىل:  رْياً ِمنـْ
ْلَقاِب بِْئَس  ََ ُهنَّ َواَل تـَْلِمُزوا أَنُفَسُكْم َواَل تـََنابـَُزوا بِااْل  ِنَساء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخرْيًا ِمنـْ

                                                           

 .15( سورة النور: 125)
 .4588ح 15ص 4( من ال حيضره الفقيه: ج128)
 .45ح 44، األمايل للطوسي: ص22545ح 252ص 15( وسائل الشيعة: ج125)
 .1ح 255، معاين األخبار: ص8ح 214ص 52( حبار األنوار: ج112)
لى املؤمن حرام، قال: عن عبد اهلل بن سنان قال قلت له: عورة املؤمن ع2ح 158ص 2( كما يف الكايف: ج111)

 .نعم، قلت: تعين ُسْفَليُه قال: ليس حيث تذهب إّّنا هي إذاعة سرّه
 .55( سورة التوبة: 112)
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ميَاِن َوَمْن ملَْ يـَُتْب فَُأْولَِئَك ُهْم الظَّاِلُمونَ  َِ  .(111)ااِلْسُم اْلُفُسوُق بـَْعَد ااْل
 أّن املستهزئ سرعان ما يسقط عن األنظار ويبغضه الناس، ولذا قال اإلمام الصادق هذا مضافاً إىل

 :ال يطمعّن املستهزئ بالناس يف صدق املوّدة(114). 
إّن اهلل  :وتكون املصيبة أعظم إذا كان املستهزأ به من أولياء اهلل تعاىل، فعن رسول اهلل 

اعته، وكتم سخطه يف معصيته، وكتم ولّيه يف خلقه، فال عّزوجّل كتم ثالثة يف ثالثة: كتم رضاه يف ط
يستخفّن أحدكم شيئًا من الطاعات فإنّه ال يدري يف أيّها رضا اهلل تعاىل، وال يستقّلن أحدكم شيئًا من 
املعاصي فإنّه ال يدري يف أيّها سخط اهلل، وال يزرين أحدكم بأحد من خلق اهلل فإنّه ال يدري أيّهم ويل 

 .(115)اهلل

 األمانة
من عالئم استقامة الروح وسالمة النفس: أن يكون اإلنسان مستودع صدق لكل ما يودع فيه أو 
عنده، فالصندوق املعيب يبخل مبا أُودع فيه، أّما الصندوق السامل والصحيح فيفرغ كل ما فيه مّت شاء 

 املودع.
َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن * الَِّذيَن فقال: ولذا فإّن اهلل تعاىل عّد أداء األمانة من صفات املؤمنني البارزة 

لَِّذيَن ُهْم ُهْم يف َصاَلهِتِْم َخاِشُعوَن * َوالَِّذيَن ُهْم َعْن اللَّْغِو ُمْعرُِضوَن * َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلوَن * َوا
ُر َمُلوِمنَي * َفَمْن ابـْتَـَغى َورَاَء َذِلَك  لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن * ِإالَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكتْ  أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـْ

َمانَاهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ  ََ  .(118)فَُأْولَِئَك ُهْم اْلَعاُدوَن * َوالَِّذيَن ُهْم اِل
مل يرع حرمة  إذن: ـ وكما صّرحت به اآلية الكرمية ـ إنّه ال إميان ملن ال أمانة له، كما ال إميان ملن

 املواثيق والعهود.
ورمبا يظّن اإلنسان األمانة شيئًا طفيفاً، لكّنها لدى التجربة العينية، والواقع اخلارجي، والتطبيق 

ِإنَّا َعَرْضَنا األَمانََة َعَلى السََّماَواِت َواألْرِض العملي أثقل من اجلبال بكثري، ولذلك فإّن اهلل تعاىل يقول: 
َها َوزَمََلَها اإلْنَساُن ِإنَُّه َكاَن ظَُلوماً َجُهوالَواجْلَِباِل فَ   .(115)أَبـَنْيَ َأْن حَيِْمْلنَـَها َوَأْشَفْقَن ِمنـْ

ياله من تشبيه بليغ، ومتثيل مجيل، يوقف اإلنسان على مدى أمهية األمانة وثقلها، إذ يعكس أّن 
ضعيف يقبلها بلهفة، ويتعّرض هلا برغبة أقوى املوجودات وأرساها، تأَب قبول األمانة، بينما اإلنسان ال

                                                           

 .11( سورة احلجرات: 111)
 .5ح 144ص 52( حبار األنوار: ج114)
 .12152ح 121ص 5( مستدرك الوسائل: ج115)
 .8ـ  1( سورة املؤمنون: 118)
 .52( سورة األحزاب: 115)
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 وحرص، مثّ خيون فيها بعلم وعمد، فيظلم نفسه بذلك، وجيهل عاقبة اخليانة الوخيمة.
إّن من تتّبع أحوال املستأمنني، وقرأ قصص خيانة بعض من خان منهم، أو جّرب نفسه لدى 

حتفاظ ـ علم )علم اليقني( ثقل األمانة، استيداع اآلخرين أماناهتم لديه ـ وإن كان مبكانة من التنزّه واال
 وأهّنا تنوء هبا اجلبال الرواسي فكيف باإلنسان الضعيف؟

أحّب العباد إىل اهلل عّزوجّل: رجٌل صدوق يف قائال:  وإىل هذا الثقل يشري اإلمام الصادق 
ؤمتن على أمانة من اُ  :مّث قال  حديثه، حمافظ على صالته، وما افرتض اهلل عليه مع أداء األمانة

فأّداها فقد حّل ألف عقدة من عنقه من عقد النار، فبادروا بأداء األمانة، فإّن من اُؤمتن على أمانة، وّكل 
به إبليس مائة شيطان من مردة أعوانه ليضّلوه، ويوسوسوا إليه، حّّت يهلكوه إاّل من عصم اهلل 

 .(118)عّزوجلّ 
بعض األخبار من أّن ميزان صالح اإلنسان بنظر اإلسالم هو وممّا ينّبه على ثقل األمانة، ما ورد يف 

ال تنظروا إىل كثرة صالهتم وصومهم، وكثرة قال:   أداء األمانة، ال الصالة والصيام، فعن رسول اهلل
 .(115)احلّج واملعروف، وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إىل صدق احلديث، وأداء األمانة

كن أن يكون ميزاناً عاداًل، وخطًّا فاصال لبيان جوهر الرجال، ومعرفة فإّن كل شيء دون املال ال مي
صدقهم من كذهبم، وصّحتهم من سقمهم، إذ قد يكون الصوم والصالة وقراءة القرآن أورادًا وعادات 

واملال وحده ـ هو يف هذا اجملال امليزان  اعتادوا عليها، يصعب عليهم تركها ومفارقتها، بينما املال ـ
 ، واخلّط الفاصل، وقليل من ينجح يف هذا االمتحان.العادل

مثّ إّن امللفت لالنتباه أّن املؤمتن عادًة ما خيلق لنفسه من األعذار الواهية ما هو أعلم بسقمها، غافاًل 
 عن إّن اإلسالم يأَب كل عذر يف هذا اجملال، ويعتربه خيانة وغدراً.

عليكم بأداء األمانة، يقول لشيعته:   فعن أيب زمزة الثمايل قال: مسعت علي بن احلسني
ائتمنين على السيف الذي قتله  فوالذي بعث حمّمدًا باحلّق نبّياً، لو أّن قاتل أيب احلسني بن علي 

 .(122)به، ألّديته إليه
اتّقوا اهلل، وعليكم بأداء األمانة إىل من ائتمنكم، فلو أّن قاتل أمري  :وقال اإلمام الصادق 

 .(121)ائتمنين على أمانة، ألّديتها إليه املؤمنني 

                                                           

، وسائل 51، مشكاة األنوار: ص8ح 255، األمايل للصدوق: ص48ح 184ص 88نوار: ج( حبار األ118)
 .24152ح 85ص 15الشيعة: ج

 .155ح 51ص 2: ج، عيون أخبار اإلمام الرضا 11ح 5ص 88( حبار األنوار: ج115)
 248، األمايل للصدوق: ص1ح 114ص 52، حبار األنوار: ج24188ح 55ص 15( وسائل الشيعة: ج122)

 .8ح
 .5ح 245، األمايل للصدوق: ص2ح 114ص 52ار األنوار: ج( حب121)
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 .  (122)أّدوا األمانة، ولو إىل قاتل احلسني بن علي :ويف حديث آخر عنه 
هذا واخلائن ـ كثريًا ما ـ خيون لتوفري ماله، لكّنه قد غفل عن أّن اهلل تعاىل جعل اخليانة سببًا للفقر، 

األمانة جتلب الغناء، واخليانة قال:  سول اهلل وعامال مهّمًا من عوامل املسكنة واحلرمان، فعن ر 
 .(121)جتلب الفقر

 المشورة
إّن من االُمور املهّمة اليت ندب إليها اإلسالم احلنيف بإصرار، وأّكد عليها القرآن الكرمي يف بعض 

ن أمرهم آياته بقّوة: هو املشاورة مع اآلخرين واملشاركة هلم يف الرأي، فقد مدح اهلل تعاىل املؤمنني بكو 
ْم يـَتَـوَكَُّلوَن... َوأَْمُرُهْم ُشوَرى شورى بينهم، فقال:  ٌر َوأَبـَْقى لِلَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرهبِِّ َما ِعْنَد اهلِل َخيـْ

نَـُهمْ   .(124)بـَيـْ
بالتشاور أيضًا وهو   وليست املشورة فرض على املؤمنني فحسب. بل إّن اهلل تعاىل يأمر النيب

 عصوم عن الزلل، ليتأّسى به املسلمون.املتصل بالوحي، امل
، (125)َوَشاِوْرُهْم يف األْمِر فَِإَذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلَل حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ قال عّز من قائل: 

أّول املمتثلني ألمر ربّه، وأّول من جعل ديدنه ذلك، حيث كان يشاور املسلمني يف  فكان النيب 
 مور احلرب وغريها ممّا مل ينزل فيه وحي خاّص.اُ 

هذا من جانب، ومن جانب آخر: إّن املستبّد يعّرض نفسه للهلكة، وإىل ذلك يشري اإلمام أمري 
 .(128)خاطر بنفسه، من استغىن برأيهيف حديث له قائال:  املؤمنني 

الُمور املصريية وخاّصة مثل القضاء ومن املعلوم: إنّه إذا كانت االُمور العادية حتتاج إىل املشورة، فا
واحلكومة، والقيادة والرئاسة ـ يف زمن الغيبة ـ هي أوىل االُمور هبا، وإىل هذا املعىن يشري قول اإلمام 

 .(125)ال يطمعّن القليل التجربة املعجب برأيه يف رئاسة :الصادق 
ـ فسرعان ما يفلت زمامها من يده وإّّنا ال يطمع فيها، ألنّه حّّت لو حصل عليها ـ مكرًا وغدرًا 

 باالستبداد واالستئثار، ومبا جيرّه على جمتمعه واُّمته من الفساد والدمار، واخلبال واخلراب.
                                                           

 12ص 14، مستدرك الوسائل: ج24185ح 55ص 15، وسائل الشيعة: ج52( مشكاة األنوار: ص122)
 .15554ح

 .4ح 151ص 52( حبار األنوار: ج121)
 .18ـ  18( سورة الشورى: 124)
 .155( سورة آل عمران: 125)
 54،حبار األنوار: ج15585ح 42ص 12وسائل الشيعة: ج ،5814ح 188ص 4( من ال حيضره الفقيه: ج128)

 .5ح 448، األمايل للصدوق: ص12ح 185ص
 .22ح 414ص 2، اخلصال: ج2ح 58ص 52( حبار األنوار: ج125)
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مّث إّن املشورة ليست حيث وقعت جتلب اخلري، فرّب شخص تكون استشارته أضّر، وخصوصًا من 
العطاء، والسفيه يف التصّرف.. ال تزيد إالّ شّب على صفة لئيمة، فمشورة اجلبان يف احلرب، والبخيل يف 

 خبااًل.
يا علي، ال تشاور جباناً فإنّه يضيق عن مشاورة أمثال هؤالء فقال:   ومن هنا هنى رسول اهلل 

، وال تشاور البخيل فإنه يقصر بك عن غايتك، وال تشاور حريصًا فإنّه يزين لك شرهاً،  عليك املخرج
 .(128)لبخل واحلرص غريزة واحدة، جيمعها سوء الظنّ واعلم يا علي أّن اجلنب وا

وهو يوصيين ـ: يا علي   على اليمن قال يل ـ ملّا واّلين النيب  :وقال اإلمام أمري املؤمنني 
 .(125)ما خاب من استخار، وال ندم من استشار

نعم، إّن من طلب اخلري وجده، ومن شاور الناس عرف وجه الصواب، لكن بشرط أن تكون 
ملشورة مع أصحاب العقول الرزينة، واألحالم الصحيحة، والفكر املستقيم، والرأي الصائب، وليس مع  ا

حينما سئل: ما احلزم؟  قيل لرسول اهلل ، قال: كل أحد،  فعن جعفر بن حمّمد عن أبيه 
 .(112)قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم

يستشري يندم، والفقر املوت األكرب، وكما يف التوراة أربعة أسطر: من القال:  وعن أيب جعفر 
 .(111)تُدين تُدان، ومن ملك استأثر

هذا وللمشورة شرط أساسي وهو أن يكون املستشار مّمن حيسب هلل حسابه، وخياف املعاد، وإاّل 
شاور يف يف كالم له:  أشار مبا ال يرضى اهلل، ويكون عاقبة أمرمها خسراً، فعن اإلمام أمري املؤمنني 

 .(112)ديثك الذين خيافون اهللح
: يبقى القول بأّن املستشار مؤمتن، فيلزم أن يقول احلّق، ولو على نفسه، فعن اإلمام الصادق 

من استشار أخاه، فلم ينصحه حمض الرأي، سلبه اهلل عّزوجّل رأيه(111). 

                                                           

 .1ح 555ص 2، علل الشرائع: ج21ح 124ص 52( حبار األنوار: ج128)
 الفصل اخلامس والثالثون. 151( مصباح الكفعمي: ص125)
 822ص 2، احملاسن: ج18ح 122ص 52، حبار األنوار: ج15582ح 15ص 12ج ( وسائل الشيعة:112)

 .115، مكارم األخالق: ص14ح
 821ص 2، احملاسن: ج82ح 155ص 11، حبار األنوار: ج15584ح 15ص 12( وسائل الشيعة: ج111)

 .18ح
 52، حبار األنوار: ج5814ح 141ص 8، مستدرك الوسائل: ج15551ح 42ص 12( وسائل الشيعة: ج112)

 .228، االختصاص: ص21ح 121ص
 822ص 2، احملاسن: ج25ح 122ص 52، حبار األنوار: ج15555ح 44ص 12( وسائل الشيعة: ج111)

 .25ح
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 التواضع
وبعبارة أوضح: يبنون  يبين بعض الناس حياهتم على اُسس ختالف ااُلسس اليت هي عليها واقعاً،

 ، ولكّنهم يظهرون الصالح والسداد. احلياة على العفوية وعدم االلتزام باالستقامة والسداد
فرتى الشخص ـ مثال ـ يصّر على أن تظهر نفسه فوق مستواها، أو على األقل: حيّب ذلك، فإذا 

منطقه وحكايته لريي نفسه أنّه بصاحب العلم الضئيل، أو الثروة الضعيفة، أو اجلاه النكد.. يتظاهر يف 
 من العلماء الكبار، واألثرياء العظام، والوجهاء الفخام.

ومن البديهي إّن الواقع يأَب دوام هذه االّدعاءات الفارغة، ففي أّول مرّة من قيام هؤالء بعرض 
 عضالهتم، وإظهار أنفسهم، ينكشف الركام املزعوم... وتتجّلى احلقيقة املسترتة.

فى أّن هذا األمر هو من آثار الكرب يف النفس، وحب االستعالء والتفّوق لكن من غري مّث ال خي
 طريقه املستقيم.

ويف قبال هذه الصفة املذمومة، هناك صفة مجيلة وزميدة، أال وهي التواضع، وذلك بأن يرى 
 ر واحلدود.اإلنسان نفسه عند حّده وعلى قدره،الكذباً وخداعاً،بل حفظاً على التوازن بني املقادي

وقد مدح اإلسالم التواضع، ملا فيه من بيان احلقيقة، واُلفة القلوب، فضال عّما فيه من كسر نزوات 
 النفس، وكبح مجاحها.

أعرف الناس حبقوق إخوانه وأشّدهم قضاًء هلا: أعظمهم  :قال اإلمام أبو حمّمد العسكري 
ند اهلل من الصّديقني من شيعة علي بن أيب طالب عند اهلل شأناً، ومن تواضع يف الدنيا إلخوانه، فهو ع

 (114). 
كما أّن املتواضع حمبوب عند اهلل وإن كان صغرياً، واملتكرّب مذموم وإن كان عظيماً.. وبالتواضع 

ما تواضع  :يرتفع الشخص عند الناس، ويصبح مورد اهتمامهم واحرتامهم، ولذا قال رسول اهلل 
 .(115)أحد، إالّ رفعه اهلل

قال: ما من أحد من ولد آدم، إالّ  إّن عليًا  :عن أبيه  روى اإلمام الصادق و 
وناصيته بيد ملك، فإن تكرّب جذبه بناصيته إىل األرض، وقال له: تواضع وضعك اهلل، وإن تواضع جذبه 

                                                           

 .482ص 2، االحتجاج: ج11258ح 255ص 11( مستدرك الوسائل: ج114)
 58، األمايل للطوسي: ص5ح 122ص 52، حبار األنوار: ج11281ح 255ص 11( مستدرك الوسائل: ج115)

 .82ح
 تواضع تكن كالبدر الح لناظر             على صفحات املاء وهو رفيع                

 وال تك كالدخان يعلو بنفســـه              على طبقات اجلو وهو وضيع                
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 .(118)رفعك اهلل، وال وضعك، بتواضعك هلل بناصيته، مثّ قال له: ارفع رأسك
يتواضعون، ويعّلمون الناس التواضع، يف أعماهلم  ئّمة األطهار واأل وقد كان النيب 

: تواضع إّن حممد بن مسلم كان رجال شريفًا موسراً، فقال له أبو جعفر وأقواهلم، ففي احلديث: 
يا حممد، فلّما انصرف إىل الكوفة، أخذ قوصرة من متر مع امليزان، وجلس على باب مسجد اجلامع، 

فأتاه قومه، فقالوا له: فضحتنا، فقال: إّن موالي أمرين بأمر، فلن اُخالفه، ولن أبرح وصار ينادي عليه، 
حّّت أفرغ من بيع ما يف هذه القوصرة، فقال له قومه: إذا أبيت إاّل أن تشتغل ببيع وشراء، فاقعد يف 

 .(115)الطحانني، فهّيأ رحى ومجال، وجعل يطحن
البعيدة عن مهاوي الكرب واالعتالء، فقد امتثل حمّمد بن  نعم، هكذا تكون القلوب العامرة باإلميان،

ال يأمرون إاّل  ـ الذي فيه الصالح والسداد إذ هم  مسلم صاحب املقام الرفيع أمر إمامه 
مبا فيه خري اإلنسان وصالحه، وال ينهون إاّل عّما فيه ضرره وفساده ـ فظّن قومه أن سوف ينحّط من 

 إنّه ارتفع بذلك وارتفع، حّّت بلغ ما هو عليه اليوم من اجلاه الرفيع، واملنزلة مقامه بسبب هذه الفعلة، إالّ 
املنيفة، حبيث إّن علماء املسلمني على مّر التاريخ أصبحوا ينظرون إليه بالعظمة، ويذكرونه بالتبجيل 

 . واإلكرام
، واملأكل، واملشرب، هذا وللتواضع فروع عديدة، منها التواضع يف الكالم، ويف السالم، ويف اجمللس

 وامللبس، واملركب، وقد تطّرق علماء األخالق إليها مفّصال يف مصّنفاهتم الكثرية.

 دعوة إلى الفضائل
يعيش يف حميط خانق،  بعد ما قتل بنو اُمّية أباه احلسني  كان اإلمام علي بن احلسني 

للتضييق عليه حذراً  اُمّية به وجّو مكهرب، ووسط مملّو من العيون واجلواسيس الذين أوكلهم بنو 
 يف حبس سياسي، وإن مل يكن يف السجن. من إثارته الناس على سلطاهنم املوبوء، فكان 

ومن املعلوم: أّن من يقّيد هبكذا قيود يصعب عليه االّتصال بالناس، وال يستطيع حبرّية من إرشاد 
وأفضل األساليب احلكيمة لدفع ظلم بين أجنع الطرق،  اجملتمع، وتبليغ الدين، ولذا فقد اختار هو 

، وإراحة الناس من شّرهم، مع نشر معامل اإلسالم وأحكام القرآن، فضال  اُمّية، والقضاء على طغياهنم
 . وكان ذلك عرب اُمور تالية:عن اإلثارة على قتلة والده 

عمره الشريف  إىل أن قضى ـ البكاء املستمر الذي مل يفارقه قّط حّّت آخر حلظات حياته  1
 مسموماً شهيداً.

                                                           

 .158، ثواب األعمال: ص11ح 122ص 52، حبار األنوار: ج22552ح 158ص 15( وسائل الشيعة: ج118)
، رجال الكشي: 11ح 121ص 52، حبار األنوار: ج11282ح 255ص 11وسائل: ج( مستدرك ال115)

 .258ح 184ص
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، واستبداهلم بغريهم،  ـ اخّتاذ العبيد واإلماء، وتعليمهم شرائع الدين، مّث إعتاقهم يف كل سنة 2
فأصبحت داره مدرسة للتوجيه واإلرشاد خترّج كل عام جمموعة كبرية من املثّقفني الواعني، واملبّلغني 

 . وأهل بيته  املخلصني للقرآن ولعرتة الرسول
ـ اجلنوح إىل األدعية، وإيداعها معارف اإلسالم، ولذا ورد عنه ما مل يستغن عنه مسلم من الدعاء  1

 واالستكانة.
إنّنا لسنا اآلن بصدد بيان ذلك، وإّّنا نريد إدراج فقرة من دعائه املعروف باسم دعاء: )مكارم 

ك ملا فيه من العبارات الشّيقة، األخالق( الذي هو أرفع وأنفع من كل كتاب يكتب هبذا الصدد، وذل
 واملضامني الرفيعة، واألساليب البليغة، ولنختم البحث، هبذا اخلتام املبارك.

 يف هذا الدعاء املذكور:  قال 
 اللهّم صّل على حمّمد وآله، وبّلغ بإمياين أكمل اإلميان، واجعل يقيين أفضل اليقني، وانته بنّييت إىل

أحسن األعمال، اللهّم وفّر بلطفك نّييت، وصّحح مبا عندك يقيين،  أحسن النّيات، وبعملي إىل
 .(118)واستصلح بقدرتك ما فسد ميّن 

يا هلل، لقد مجع هذا الدعاء كل خري، ومل يرتك شيئًا من احلكمة إاّل وأتى به ودعا له، إذ ما يريد 
النّية الوافرة وصّحة اليقني، اإلنسان بعد أكمل اإلميان، وأفضل اليقني، وأحسن النّيات واألعمال، وبعد 

 واستصالح الفاسد من اُمور الدين والدنيا؟ 
ولو فرضنا أّن هناك من يدعو اهلل وهو بعيد عن كل هذه االُمور، هبذا الدعاء، فما يكون هدفه 

 منه، وما هو معناه؟ 
ل إىل مطلوبه، إّن معناه واهلدف منه: هو أنّه طلب من اهلل كل اخلري والربكة والطالب البّد وأن يص

 .جّد وجد، ومن جلّ وجلأو بعضه، فإّن من  
 يف فقرة اُخرى:  لقد قال اإلمام السّجاد 

 ،اللهّم صّل على حمّمد وآله، واكفين ما يشغلين االهتمام به، واستعملين مبا تسألين غدًا عنه
لنظر، وأعّزين والتبتليين بالكرب، واستفرغ أيّامي فيما خلقتين له، واغنين وأوسع علّي يف رزقك، وال تفتين با

وعّبدين لك وال تفسد عباديت بالعجب، وأجر للناس على يدي اخلري وال متحقه باملّن، وهب يل معايل 
 .(115)األخالق، واعصمين من الفخر

يعّلم البشرية مجعاء بأن تواظب على طلب العون والتسديد من اهلل تعاىل ليأخذ  وكأّن اإلمام 
ت األقدام، ويعينهم للخالص من آفات األعمال، واليت منها االفتتان بالعبادة، والعجب بيدهم عند مزالّ 

 بالطاعات، واالبتالء بالكرب، واملّن على اآلخرين، وما شابه ذلك.
                                                           

 ( الصحيفة السّجادية: دعاء مكارم األخالق.118)
 ( الصحيفة السّجادية: دعاء مكارم األخالق.115)
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 يف فقرة اُخرى من هذا الدعاء إىل مسألة معايل األخالق فقال: ولقد أشار اإلمام 
عين يف الناس درجة، إاّل حططتين عند نفسي مثلها، وال حتدث اللهّم صّل على حمّمد وآله، وال ترف

 .(142)يل عزّاً ظاهراً، إالّ أحدثَت يل ذلّة باطنة عند نفسي بقدرها
يناجي ربّه ويقول: إّن العلو ونيل املراتب الرفيعة بيدك يا رّب، وقد جعلت  أجل، إّن اإلمام 

 ين كي أتواضع يف نفسي كّلما رفعتين عند اآلخرين.مفتاحه التواضع والذّلة يف النفس، فجد علّي ووفّق
اللهّم صّل على حمّمد وآل حمّمد، ومّتعين هبدى صاحل، ال يف عبارة ثالثة:   ولقد قال 

، وعّمرين ما كان عمري بذلّة يف  أستبدل به، وطريقة حّق ال أزيغ عنها، ونّية رشد ال أشّك فيها
فاقبضين إليك، قبل أن يسبق مقتك إيّل، أو يستحكم غضبك طاعتك، فإذا كان عمري مرتعاً للشيطان 

 .(141)عليّ 
من خالل هذه الفقرة العجيبة، يلقي على البشرية درسًا مفيدًا وعظة بليغة، تّتعظ  إّن اإلمام 

هبا األجيال، وتستفيد منه على مّر التاريخ، أال وهو إّن التوفيق لطاعة اهلل تعاىل حيتاج إىل التوّسل إىل 
، والتضرّع ببابه، ومّد اليد بالدعاء حنوه، والطلب منه، وإالّ كان عمر اإلنسان مرتعاً للشيطان، وحينئذ اهلل

يكون املمات خري البن آدم من البقاء، ألّن يف املوت حّد للمعاصي اليت يقرتفها اإلنسان العاصي يف 
 احلياة.

واجعل يل يدًا على من ظلمين، اللهّم صّل على حمّمد وآله، يف دعائه:  مّث يقول اإلمام 
ولسانًا على من خاصمين، وظفرًا مبن عاندين، وهب يل مكرًا على من كايدين، وقدرة على من 
اضطهدين، وتكذيبًا ملن قصبين، وسالمة ممّن توّعدين، ووفّقين لطاعة من سّددين، ومتابعة من 

 .(142)أرشدين
ل للظلم، وال استسالم أمام الظامل، وإّّنا إىل أنّه ليس يف اإلسالم حتمّ  وهبذا يشري اإلمام 

يسعى املظلوم وبكل جهده إلحقاق حّقه، ودفع ظالمته، وكّف الظامل وردعه عن ظلمه، وذلك حبنكة 
 وحكمة، وتدبري وتفكري.

وهنا نكتفي هبذا القدر البسيط من )مكارم األخالق( ومن )األخالق اإلسالمية( سائلني من اهلل 
 بول.تعاىل التأييد والق

 أمجعني.  وآله الكرام واحلمد هلل بدًء وختاماً، والصالة على سّيد ولد آدم حمّمد 
                                                 

 كربالء المقّدسة   

                                                           

 ( الصحيفة السّجادية: دعاء مكارم األخالق.142)
 ( الصحيفة السّجادية: دعاء مكارم األخالق.141)
 يفة السجادية: دعاء مكارم األخالق.(  الصح142)
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 اآلخرة خير وأبقى

  السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي  محاضرة آلية اهلل

 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين، واللعن الدائم على 

 . (141)أعدائهم أمجعني إىل يوم الدين
ٌر َوأَبـَْقىقال اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم:   .(144)َواآلِخرَُة َخيـْ

 مقدمة: ثراء النص القرآين
ك ظاهرة يف كتاب اهلل التدويين )القرآن الكرمي( جديرة بالبحث والتأّمل، كما هي كذلك يف  هنا

كتابه التكويين جّل وعال، أال وهي ظاهرة اختزال معان كثرية يف كلمات قليلة. هل اتفق لك أن بلغت 
د حتته حبراً ينبوع ماء صغري يف صحراء واسعة، تراه صغريًا يف ظاهره، ولكن عندما تبحث وتنّقب قد جت

 عظيماً من املاء؟! هكذا هي كلمات اهلل يف القرآن الكرمي، تنطوي على حبور من املعارف واحلقائق. 
وهذه اآلية الكرمية ـ اليت تصدرت البحث ـ ال تزيد على بضع كلمات ولكنها تبنّي طبيعة هذه الدنيا  

 كلها وطبيعة النشأة اآلخرة، وجُتري مقارنة دقيقة بينهما.
 اآلخرة أبقى من الدنيا. 1

من الفروق الرئيسية اليت ذكرهتا اآلية الكرمية بني الدنيا واآلخرة أن اآلخرة أبقى من الدنيا، وهنا البد 
 من بيان أن احلقائق على ثالثة أنواع:

النوع األول: احلقائق احملدودة: ككل األمور املادية، فالدار حمدودة جبدراهنا، والبلدان حمدودة 
 ا، وهكذا.جبرياهن

النوع الثاين: احلقائق الالمتناهية بقول مطلق، ومثاهلا معلومات اهلل تعاىل. لقد مّخن العلماء أن 
معلوماتنا حنن البشر لو مُجعت من بداية حياتنا إىل هنايتها فإهنا تبلغ تسعني مليون جملدًا لكل فرد منا، 

 علمه عني ذاته، فعلمه غري حمدود أيضاً.أما اهلل تعاىل فليس لعلمه حد; ألنه تعاىل غري حمدود، و 
النوع الثالث: احلقائق الالمتناهية على حنو الالتناهي الاليقفي، ومثاهلا الدار اآلخرة. الفرق بني 
النوعني األخريين أن النوع الثالث حمدود بالفعل ولكنه غري حمدود بالقوة ـ كاألعداد; فإهنا وإن كانت 

                                                           
 هـ.1424مجادى األوىل  5ألقيت هذه احملاضرة بتاريخ  (343)
 .15سورة األعلى:  (344)
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وجودة ولكنها التقف عند حد معنّي يف التصّورـ أما النوع الثاين فهو المتناه بالفعل حمدودة باملعدودات امل
أنه قال:  بالفعل. واآلخرة من النوع الثالث، فهي باقية ما شاء اهلل سبحانه. لقد روي عن النيب

وإنا ُخلقنا وإياكم للبقاء ال للفناء(145)  ،كما أن . إن عدد السنني اليت سنبقى فيها يف اآلخرة غري متناه
العدد نفسه غري متناه أيضاً، فإذا استطعت أن تقف بالعدد عند حد، فقف عند ذلك على سيّن 
اآلخرة، إذن حنن باقون يف اآلخرة بإبقاء اهلل سبحانه لنا، أما اهلل سبحانه فهو باق بذاته. مهما ذهب 

قف عند حد، بل ميكن بك اخليال ومهما استطعت أن تضع أصفارًا يف ميني عدد ما، فإن األمر ال يتو 
أن تضيف أيضاً، وكذلك حال البقاء يف اآلخرة. أما الدنيا فمحدودة والبد من يوم نرحل منها مجيعاً، 

إذا شاهد إعالنًا بوفاة أحد، يقول: سيأيت  بل ما أسرع أن يرحل أحدنا منها! كان السيد الوالد 
 ء، لتبدأ مسرية اآلخرة.يوم يرى اآلخرون صورنا يف إعالن كهذا. وهكذا ينتهي كل شي

 . اآلخرة خري من الدنيا2
امليزة األخرى لآلخرة أهنا خري من الدنيا. ولكي تتضح الفكرة نأيت مبثال: إن من الشهوات القوية 
عند اإلنسان يف هذه احلياة شهوة امللك واحلكم، حّت لقد ُعّدت إحدى العوامل املهمة يف حركة التاريخ 

راء كثري من احلروب اليت رمبا غرّيت وجه التاريخ. هاهنا نسأل: ما هو أقصى البشري; فهي اليت كانت و 
ما ميكن لشخص أن حيققه يف هذا اجملال؟ إنه بال شك ال يتعدى حكم الكرة األرضية، وهل هي 

 بالقياس إىل هذا الكون املرتامي إال كذرة أو دوهنا؟!
ميكن إلنسان أن حيكم فيها إن استطاع؟ هذا عن مساحة احلكم، فما هي أقصى املدة الزمنية اليت 

الشك أن ذلك أيضًا اليتجاوز بضعة عقود، ال تشكل شيئًا من عمر الدنيا فكيف باآلخرة! ناهيك 
عما سيتخلل هذا احلكم من منغصات ومكدرات وحمن وهزائم وقلق دائم خلوف الزوال واالنتقال إىل 

المة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. هذا الغري! ولذلك ورد يف املأثور: أن الرئاسة أوهلا م
َوِإَذا رَأَْيَت مَثَّ رَأَْيَت نَِعيمًا َو حال ُملك الدنيا، فتعال اآلن لنسمع عن ملك اآلخرة، يقول اهلل تعاىل: 

ا . ولكي يتضح لنا الفرق أكثر يكفي أن نعرف أن اهلل تعاىل عرّب عن الدنيا ونعيمه(148)ُمْلًكا َكِبريًا
نـَْيا قَِليلٌ بقوله سبحانه:  طلب من اهلل  . ولقد روي ما مضمونه أن جربئيل (145)ُقْل َمَتاُع الدُّ

تعاىل أن يريه أبعاد اجلنة، فقال اهلل له: طر، فطار جربئيل فوق اجلنة واستمر يطري ثالثني ألف عام، 
ثني ألف أخرى، وتعب فطلب فضعف عن الطريان، وطلب من اهلل املدد، وأتاه املدد اإلهلي فطار ثال

املدد وأتاه، وهكذا حّت ثالثني ألف مرة، يف كل منها يطري ثالثني ألف عام )أي ما جمموعه تسعمائة 
مليون عام(، وبعد كل هذه املدة الطويلة إذا حبورية ختاطبه: إنك منذ بدأت بالطريان وحّت اآلن الزلت 

كونني؟ فأجابت: حورية أعّدين اهلل تعاىل ملؤمن تطري فوق جنيت! فعجب جربئيل منها وسأهلا: ومن ت

                                                           
 .214ص 88حبار األنوار: ج (345)
 .22سورة اإلنسان:  (346)
 .55سورة النساء:  (347)



 85 

 واحد من املؤمنني!
فهل يعد ملك الدنيا بعد هذا شيئاً إذا ما قيس إىل هذا امللك وما فيه من اخلدم واحلشم واحلوريات 
اليت لو أشرفت إحداهن على أهل الدنيا ملاتوا بأمجعهم من رؤية مجاهلا! فكيف إذن باملؤمنات ومقامهن 

رَاٌت ِحَسانٌ احلور العني؟! وهن املقصودات من قوله تعاىل:  أعلى من . كما أنه ليس (348)ِفيِهنَّ َخيـْ
يف ملك اجلنة كدر وال قلق وال خوف من زوال النعمة.  أفال تكون نعم الدنيا بالنسبة إىل نعم اآلخرة 

احلقيقي من خيسر  بعد هذا كقطرة بالنسبة إىل حبر أو أقّل؟! وإذا كان األمر كذلك، أفليس اخلاسر
ِإنَّ اخْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل اآلخرة؟ قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي: 

. أرأيتم ماذا فعل صدام من أجل حوايل ثالثة عقود من 15سورة الزمر: َذِلَك ُهَو اخْلُْسرَاُن اْلُمِبنيُ 
 الرئاسة؟ وكم سيأخذ معه من أهليه ومن تبعه إىل نار جهنم؟!احلكم و 

أجل هذه هي اخلسارة اليت ما بعدها خسارة. وأعظم من كل النعم يف اآلخرة شعور املؤمن برضا اهلل 
 تعاىل عنه، ترى كم سيسّر أحدنا إذا علم أن أباه راض عنه، فكيف سيكون اإلحساس برضا اهلل تعاىل؟!

جمال لذكرها اآلن، قال اإلمام احلجة )عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف( ألحد  ويف قضية معروفة ال
: أنت مرضّي عندنا. ففي يوم القيامة يشعر املؤمنون بلذة )رضوان علمائنا وهو الشيخ طه جنف 

بَـُر َورِْضَواٌن ِمَن اللَِّه َأكْ اهلل( وهي لذة تفوق كل لذة وكل ما سواها من نعم اجلنة; يقول اهلل تعاىل: 
 .52. سورة التوبة: َذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

قال: إذا صار أهل اجلنة يف اجلنة ودخل ويّل اهلل إىل  وقد روي عن اإلمام علي بن احلسني 
جنانه ومساكنه، واتكأ كل مؤمن منهم على أريكته، وحّفته خدامه، وهتّدلت عليه الثمار، وتفّجرت 

ه األهنار، وبسطت له الزرايب، وصففت له النمارق، وأتته اخلدام مبا شاءت حوله العيون، وجرت من حتت
شهوته من قبل أن يسأهلم ذلك.. وخرج عليهم احلور العني من اجلنان فيمكثون بذلك ما شاء اهلل... مث 
إن اجلبار يشرف عليهم فيقول هلم: أوليائي وأهل طاعيت وسكان جنيت يف جواري! أال هل أنبئكم خبري 

أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شىء خري مما حنن فيه؟ حنن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم  مما
يف جوار الكرمي. قال: فيعود عليهم بالقول. فيقولون: ربنا نعم فأتنا خبري مما حنن فيه. فيقول هلم تبارك 

ن: نعم يا ربنا رضاك عنا وحمبتك وتعاىل: رضاي عنكم وحمبيت لكم خري وأعظم مما أنتم فيه، قال: فيقولو 
 .(349)لنا خري لنا وأطيب ألنفسنا
أنه نقل عن أستاذه الشيخ مرتضى الطالقاين  عن السيد امليالين  وقد نقل السيد الوالد 

  أنه فتح عينيه وهو يف حالة االحتضار )وهذه من نعم اهلل حيث يعود احملتضر إىل وعيه قبل أن
بوصية أو يستغفر اهلل تعاىل يف اللحظات األخرية من عمره( وقال ملن حوله:  يفارق احلياة، لعله يوصي

لو علم املؤمن ما أعّده اهلل تعاىل له يف اآلخرة ملا عّوض نصف ساعة من اآلخرة بكل الدنيا. مث أغمض 
                                                           

 .52سورة الرزمن:  (348)
 .142ص 8حبار األنوار: ج (349)
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 .عينيه وتويف 
 تركيز القرآن على موضوع اآلخرة والعيش يف أجوائها

ا عندما نطالع التوراة املتداولة اليوم نرى غلبة الطابع املادي عليها وال من األمور املثرية للعجب أنّ 
 نرى ذكراً لآلخرة ـ على ما نقل ـ إال يف آية واحدة تشري إىل املوت واحلياة وأن الرب حييي ومييت! 

 ويف اإلجنيل املتداول فعلياً هنالك ذكر لآلخرة إال أنه قليل.
ام فيه هو تذكري املؤمنني باآلخرة، ونقلهم للعيش يف أجوائها، حّت أما القرآن الكرمي فإن الطابع الع

نقل عن بعض األعالم أن ثلثي آيات القرآن تدور حول اآلخرة، أي أكثر من ألفي آية. أما كيف نعيش 
أجواء اآلخرة، فإن ذلك يتحقق من خالل أمور، منها: املواظبة على قراءة القرآن الكرمي ولو مبعدل 

، فهي األخرى تنقل م الواحد. وكذلك مطالعة هنج البالغة وأحاديث أهل البيت صفحة يف اليو 
الفرد إىل عوامل اآلخرة، قال ابن أيب احلديد املعتزيل عن إحدى خطب اإلمام يف هنج البالغة حول 

 اآلخرة: 
ف وأقسم مبن تقسم األمم كلها به، لقد قرأت هذه اخلطبة منذ مخسني سنة وإىل اآلن أكثر من أل

مرة، ما قرأهتا قط إال وأحدثت عندي روعة وخوفًا وعظة وأثّرت يف قلّب وجيبًا ويف أعضائي رعدة، وال 
تأّملتها إال وذكرت املوتى من أهلي وأقاريب وأرباب ودي وخيلت يف نفسي أين أنا ذلك الشخص الذي 

 .(350)حاله وصف 
وتقلل من اهتمامه وتعلقه بالدنيا: تشييع ومن األمور األخرى اليت تزيد من ارتباط اإلنسان باآلخرة 

اجلنائز وزيارة القبور; فإن اإلنسان عندما يذهب إىل املقابر ينتقل من عامل اجللبة والضوضاء إىل عامل 
السكون واهلدوء، ويبدأ يفّكر يف حال من سبقوه وكان فيهم من هو أعقل منه وأكرب وأعظم وأكثر دهاًء 

 اناته وصار رهني القرب!وحيلة، ومع ذلك مل تنفعه إمك
أنه كان يذهب إىل املقابر ويدخل قربًا مفتوحًا  مث يضطجع  (352)ومما ينقل عن أحوال اجلد 

َلَعِلي َأْعَمُل َصـاحِلًا ِفيما  َربِّ اْرِجُعوِن ويتصور نفسه ميتاً، فيبدأ الطلب من اهلل ويقول: 
اك الفرص فضيعتها! ويظل يلّح حّت يأتيه لقد أعطين كال، مث جييب نفسه بالقول: (351)تـَرَْكتُ 

 اخلطاب: قد أرجعناك يا مهدي، قم واستأنف العمل.
ومن األمور األخرى النافعة يف جمال تذّكر اآلخرة: النظر إىل الدنيا على حقيقتها وأهنا جسر وقنطرة 

ها، فهل لآلخرة فقط، فإذا كنت تنوي الوصول إىل مكان ما وكانت يف طريقك قنطرة البد من عبور 
ستفّكر يف لون القنطرة مثاًل، أم ال تفكر سوى يف اجتيازها بلوغاً للهدف املنشود؟ هكذا هو حال الدنيا 

 بالنسبة لآلخرة.  
                                                           

 .151ص 11احلديد املعتزيل: جشرح هنج البالغة البن أيب  (350)
 .املرحوم آية اهلل العظمى السيد امليزرا مهدي الشريازي  (352)
 .122-55سورة املؤمنون:  (351)
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ومما يذّكر اإلنسان باآلخرة: مطالعة أحوال الصاحلني والتائبني وكيف أعرضوا  عن هذه الدنيا الفانية 
 واجتهوا حنو اآلخرة الباقية. 

  بن أدهم مثاًل ترك امللك دفعة وهام بوجهه يف الصحراء، ومل يكن ذلك باستطاعته لوال فإبراهيم
 أنه حّقر الدنيا وملكها يف نظره!

  ويروى يف أحوال السيد املسيح )على نبينا وآله وعليه السالم( أنه التقى حطابًا فقرياً، فحّوله ـ يف
: ُشغلنا مثل هذا؟ فأجابه السيد املسيح قصة طويلة ـ ملكاً، فقال احلطّاب: مل ال تصنع لنفسك 

 عن ذلك مبا هو أغلى!
  عندما أثار موقف احلر بن يزيد الرياحي الشجاع والفريد من نوعه، عجب من شاهده، قال يف

 جوابه: إىن أخرّي نفسى بني اجلنة والنار، وواهلل ما كنت ألختار على اجلنة شيئاً!
 د يف الدنيا وتاب إىل اهلل تعاىل، حّت أنه ختلى عن ثيابه، ختلى أحد والة بين أمية عن الوالية وزه

ليتطّهر من املال احلرام، وعندما دخل عليه أحد أصحابه حّدثه من وراء الباب، ومل يلبث قلياًل حّت 
 مات!

عندما يعيش اإلنسان أجواء اآلخرة يتحّول حتّواًل عجيباً، ويرتّفع عن سفاسف الدنيا ويسمو حنو 
 لرحيبة.آفاق اآلخرة ا

 مسؤوليتنا ثقيلة في هذا المجال
يؤّكد على اخلطباء الكرام أن ال ينسوا هذا املوضوع املهم أبداً، وأن يكون  كان السيد الوالد 

التذكري باآلخرة أحد مخس خطب خيطبوهنا، ألن التذكري باآلخرة هو الطريق الوحيد لتحريك اإلنسان 
عظة والتذكري باآلخرة كانا جزًء ثابتاً من مادة املنرب يف السابق، وختليصه من االنشداد إىل األرض. إن املو 

وينبغي هلذه احلالة أن تعود، ليس من على املنابر املتعارفة وحدها، بل من خالل كل منرب إعالمي ممكن، 
وهذه احلاجة غدت اليوم أكثر ضرورة، إذا أخذنا بنظر االعتبار حالة الشباب املسلم املتأثر بالغرب 

ما الذين يعيشون منهم يف بالد الغرب، فكيف سيقاومون كل تلك اإلغراءات؟ ال شك أهنم السي
اليستطيعون املقاومة إال إذا كان عندهم إميان حقيقي باآلخرة. وعلى كل حال جيب أن نستثمر هذه 

من أعمارنا األعوام القليلة املتبقية من أعمارنا يف هذه الدنيا، واليت ال تشكل إال جزًء صغريًا ضئياًل 
احلقيقية، فما أقصر الفرتة القصرية اليت نقضيها يف هذه احلياة، إذا ما قارناها مبا ال نتذكره من األعوام 

 السابقة )يف عامل الذر(، وبالسنوات اليت ال هناية هلا يف عامل اآلخرة!
 وما أقّل ما نعمله من أجل حياتنا احلقيقية واخلالدة! 

وحسينية مثالً فسيكتشف يوم القيامة أن عمله كان قلياًل; ملا سريى  لو أن شخصاً بىن ألف مسجد
آه  :من عظمة الدار اآلخرة وأن الزاد املطلوب هلا كثري كثري. ومن هنا يقول اإلمام أمري املؤمنني 
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. إذن علينا أن ال نقنع بالقليل من أعمالنا، بل البد (353)آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق
 االستزادة قبل أن يدركنا األجل.من 

وقال له: أزمل إليك رسالة  جاء إىل املرحوم اجلد  نقل أن الشيخ )عبد الزهراء( الكعيب 
يف عامل  وأعتذر إليك من نقلها. فقال له اجلد: قل ما هي؟ قال: رأيت اإلمام موسى بن جعفر

يبكي ويقلب كفيه وهو يقول: كيف أقدم الرؤيا فقال يل: قل ملهدي فليستعد لسفر اآلخرة. فأخذ اجلد 
على اهلل ويداي خاليتان؟ ال جماملة يف هذا الكالم، بل هو واقع يدركه أولياء اهلل تعاىل. أمل يأمر اإلمام 

أن يُكَتب على قرب سلمان )رضوان اهلل عليه(: وفدُت على الكرمي بغري زاد إننا مهما نفعل  علي 
ا األمر ونندم حيث ال ينفع الندم. نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن فهو قليل، وهناك سنفهم حقيقة هذ

 ينبهنا من نومة الغافلني.
 وصلى اهلل على سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .225ص 18شرح هنج البالغة: ج (353)
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