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�ض البحث ملخَّ

ني يف شؤون الربية من علمئنا املسلمني بذلوا جهوًدا كبيًة،  ال ش��كَّ يف أنَّ املختصِّ
ة واألخالقيَّة نحو  ل إىل منهٍج تربويٍّ قويٍم يس��تندون إليه يف انطالقاهت��م الفكريَّ للتوصهُّ
تربية النفس اإلنس��انيَّة عىل ُأس��ٍس س��ليمة وصاحل��ة مرتبطة بأه��ل البيت، ومن 
ّ الذي راعى كثًيا األس��لوب الربوّي يف ض��وء آثاره من  مة احِل��لِّ ه��ؤالء العل��مء العالَّ
ّ يف تربية  مة احِللِّ كتٍب ووصايا وإجازاٍت، واقترصنا يف بحثنا هذا عىل دراس��ة آثار العالَّ
النَّفس اإلنس��انّيَّة يف ضوء وصاياه؛ فهذه املادة هلا أمهيَّ��ة كبية يف تربية النفس وهتذيبها، 
ّ مس��تنبطٌة من الق��رآِن الكريم،  مة احِللِّ وخصوًص��ا أنَّ ُج��لَّ الوصايا الت��ي ذكرها العالَّ

.ة الرشيفة، وروايات أهل البيت والسنَّة النبويَّ

��منا  وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون دراس��ته حتليليَّة بحس��ب فقراته، وقد قسَّ
ّ من وصاياه، وقد ُذّيل البحث  مة احِللِّ ة ذكرها العالَّ البحث عىل مخس عرشة وصيَّة عامَّ

باملصادر واملراجع.
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Abstract

There is no doubt that the specialists in the education of 

our Muslim scientists have made great efforts to reach a clear  

educational curriculum based on their intellectual and moral to  

enlighten self-discipline on clear and valid basis related to Ahl  

Al-Bayt (peace be upon them).

Among those scientist, Al-Allamah Al-Hilli who has taken 

great care the educational method in the light of his effects from 

books, commandments and allowances.

In this research we have limited the study of the effects of Al-

Allamah Al-Hilli  in the education of self-discipline  in the light of 

his commandments.

This topic has great importance in the education of self-

discipline and especially that most of the commandments 

mentioned by Al-Allamah Al-Hilli are extracted from the Holy 

Quran, the Sunnah of the Prophet, and the stories of Ahl Al-Byat  

(peace be upon them).
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The nature of the research required that the study should  

be analytical according to its paragraphs. We have divided the 

research into Fifteen general commandments mentioned by Al-

Allamah Al-Hilli of his commandments.

The search has been followed by Sources and References.
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مة املقدِّ

داِد، وهاديم إىل طريِق النَّفِع يف املعاش واملعاِد،  احلمُد هلل مرشد عبادِه إىل سبيِل السَّ
د املصطفى اهل��ادي، وعىل آلِه الغ��رِر األجماِد، صالًة  وص��ىلَّ اهلل ع��ىل أرشِف العب��اِد حممَّ

تتعاقُب عليهم تعاقَب األعصار واآلباد.

وبعد...

مات تربية النفس، هو حديث ليس باجلديد، ولكن يف الوقت  فإنَّ احلديث عن مقوِّ
ذاته، ال يمكن االس��تغناء عنه؛ ملا له من أمهيَّة يف حتديد ش��خصيَّة الفرد وكيان املجتمع، 
د يف املجاالت  د الطاقات واجلهود، وختلق االضط��راب والردهُّ فالربية غ��ي املنظَّمة تبدِّ
، والنفيّس واملهارّي، ومن هنا كانت احلاجة إىل منهٍج  الثالثة للس��لوك اإلنس��ايّن املعريّفّ
ماته وموازينه، فهو الذي يرس��م للربية مس��ارها  تربويٍّ ثابٍت يف ُأصوله، واضٍح يف مقوِّ
ة  ه اجلهود والنشاطات والربامج الربويَّ د هلا معامل طريقها، ويوجِّ الس��ليم املتوازن، وحيدِّ

لتقرير املفاهيم والقيم الصاحلة والسامية يف الواقع اإلنسايّن.

ل  صون يف ش��ؤون الربية جهوًدا كبيًة ومتواصلًة للتوصهُّ وقد بذل العلمء واملتخصِّ
إىل منه��ٍج تربويٍّ يس��تندون إليه يف انطالقاهتم نحو تربية النفس اإلنس��انيَّة عىل ُأس��س 
ّ الذي راعى كثًيا األسلوب الربوّي  مة احِللِّ س��ليمة وصاحلة، ومن هؤالء العلمء العالَّ
يف ض��وء آث��اره من كتٍب ووصاي��ا وإجازاٍت، واقترصن��ا يف بحثنا هذا عىل دراس��ة آثار 
ة هلا أمهيَّة كبية يف  ّ يف تربية النَّفس اإلنس��انيَّة يف ضوء وصاياه؛ فهذه امل��ادَّ م��ة احِللِّ العالَّ
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ّ مس��تنبطٌة  مة احِللِّ تربي��ة النفس وهتذيبها، وخصوًصا أنَّ ُجلَّ الوصايا التي ذكرها العالَّ
ة الرشيفة، وروايات أهل البيت. وقد قّس��منا  من الق��رآِن الكريم، والس��نَّة النبويَّ

ّ من وصاياه. مة احِللِّ ة ذكرها العالَّ البحث عىل مخس عرشة وصيَّة عامَّ

ة من الزمن، وبفض��ل اهلل تعاىل ورمحته  وأخ��ًيا، فهذا هو البحث ال��ذي الزمنا مدَّ
ة، حتمل اخلطوط  ا مع��ربِّ متكنَّ��ا م��ن إنجازه، فقد خ��رج بصورة إن مل تك��ن مكتملة، فإهنَّ
الرئيس��ة التي تقوم عليها فك��رة البحث، وقد اقتضت طبيعة البحث أن تكون دراس��ته 
حتليليَّة بحس��ب فقراته، وذلك بالنظ��ر إىل كلِّ فقرة من الوصيَّ��ة وفًقا ملوضوعها، ومن 
ة  ثمَّ رشحها، والتعليق عىل مضموهنا، وبيان ما يؤيِّدها من القرآن الكريم والس��نَّة النبويَّ

الرشيفة.

ويف اخلتام اهللَ نسأُل أن جيعل عملنا خالًصا، ونسألُه وحده ال رشيك له أن يتجاوز 
عمَّ بدر منَّا من سهٍو أو خًطا، إنَّه سميٌع جميٌب.
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مة احِللِّّي و�صايا العالَّ

ل عــام، وه��و م��ا يص��در م��ن األنبياء  يمك��ن الق��ول: إنَّ الوصايــا نوعــان، األوَّ
ة، وعلمء األمم ورموزها الذين أطاعوا اهلل واتَّقوه حقَّ تقاته، وقد عركتهم  واألئمَّ
احلياة وخاضوا جتارهبا املختلفة؛ فصارت هلم بذلك حصيلة وفية، ويرون من واجبهم 
ة أن يرفدوها بخالص��ة جتربتهم؛ لينبِّهوا الناس عىل حقيقة احلياة الدنيا، وبيان  جتاه األمَّ
س��بل االرتقاء للس��ي فيها؛ وبيان س��بل االنحطاط واالنحدار لتجنهُّبها واالبتعاد عنها، 

وهذه اخلالصة تتمثَّل بإحدى صورها، بل يف أجىل صورها يف الوصيَّة.

والثــاين )خاص(، أو يع��ربَّ عنه ب�)الوصّيــة الشعية(، وهي التي تتعلَّق بالش��ؤون 
��ة للم��ويص، ومقصودنا من الوصيَّة الت��ي هي حمّل كالمنا يف ه��ذا البحث، هي  اخلاصَّ
ة يعنى هبا كلهُّ  ث فيها عن وصايا عامَّ ّ حت��دَّ مة احِللِّ ة؛ ألنَّ العالَّ الوصيَّ��ة العاّمة ال اخلاصَّ

ث فيها عن أمٍر خاصٍّ يتعّلق به ويورثه بنحٍو خاّص. مكلَّف، ومل يتحدَّ

ة، من بينها أن يأخذ  ّ بمكانٍة رفيعٍة وهبته خصوصياٍت عدَّ مة احِللِّ وقد حظي العالَّ
ة، وكيف ال يكون كذلك؛ وهو عامل ربايّن أفنى حياته يف طاعة  مقام املريبِّ والناصح لألمَّ
اهلل تع��اىل، وخدم��ة دينه فعاًل وقواًل، وقد خ��رب الدنيا ومنزلقاهتا؛ لذا ف��إنَّ وصاياه تعدهُّ 
 ،بمثاب��ة طاقة روحيَّ��ة ملن أراد أن حييا حي��اة مرضيَّة عند اهلل ورس��وله وآل البيت
زيادًة عىل ذلك، فإنَّ ما كتبه من وصايا كان له تأثي نفيّس ورساّل عىل من أوصاه، وهذا 
ينبئ عن مقامه الش��امخ وصفائه الروحّي لكلِّ من حيمل معه صفة اإلنس��انيَّة، لذا فهي 

ل والتدبهُّر. جديرة بالتأمهُّ
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متها  ل فيها، ويف مقدِّ مة أمور ينبغي لنا التوقهُّف عندها، والتأمهُّ وتظهر من وصيَّة العالَّ
ة وأخالقيَّة جليلة جتعلها  نه من أبع��اد تربويَّ ة، وما تتضمَّ عنايته بموض��وع الوصيَّة العامَّ
بني أيدي املش��تغلني بالعل��وم الدينيَّة؛ لإلفادة منها، ولذا نس��تطيع الق��ول: إنَّ ما قام به 
مة دعوة لكلِّ العلمء الرس��اليِّنَي بتوجيه النصائح والتوجيهات لطلبتهم وأبنائهم،  العالَّ
تظهر يف ضوئها خالصة جتربتهم الدينيَّة واملعرفّيَّة العلميَّة والعمليَّة، وس��بل االرتقاء يف 

طاعة اهلل تعاىل، وجماهدة النفس وكبح مجاحها.

ة يمكن تفصيلها فيم يأيت: ن أمور عدَّ مة تتضمَّ إنَّ الوصية التي جاد هبا العالَّ

: طاعة اهلل تعال وفعل اخلري وال�صعي للعمل ال�صالح لاً اأوَّ

»اعلم يا ُبنيَّ أعاَنك اهللُ َتعاىل عل طاعتِِه«.

ا رأس الدين،  ّ وصيَّت��ه بالركيز عىل طاعة اهلل تبارك وتعاىل؛ ألهنَّ مة احِللِّ يب��دأ العالَّ
��م خل��ق اهلل اجلنَّة ملن أطاعه ولو كان عبًدا حبش��ياًّا، وخلق النار مل��ن عصاه ولو كان  وإنَّ
ن  سيًِّدا قرشياًّا)1(، قال تعاىل: ﴿فإِن ُتطِيُعوا ُيْؤتُِكُم اهللُ َأْجًرا َحَسنًا َوإِن َتَتَولَّْوا َكاَم َتَولَّْيُتم ميِّ
ْن  ْبُكْم َعَذاًبا َألِيام﴾)2(. وقال َجّل َوَعال: ﴿َوإِن ُتطِيُعوا اهللَ َوَرُســوَلُه اَل َيلِْتُكم ميِّ َقْبــُل ُيَعذيِّ

ِحيٌم﴾)3(. َأْعاَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللَ َغُفوٌر رَّ

 قال: )كلُّ أمتي يدخلــون اجلنَّة إالَّ من أبى(،  ويف صحي��ح البخ��ارّي أنَّ النبيَّ
قيل: ومن يأبى يا رس��ول اهلل؟ قال: )من أطاعني دخل اجلنَّة، ومن عصاين فقد أبى()4(. 

ل عىل مجلة من الفوائد، منها: والذي يطيع اهلل تعاىل يتحصَّ

طاعة اهلل تعاىل سبب الفالح والسعادة يف الدنيا واألخرة، قال اهلل تعاىل: ﴿َوإِن . 1
ِحيٌم﴾)5(. ْن َأْعاَملُِكْم َشْيًئا إِنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَّ ُتطِيُعوا اهللَ َوَرُسوَلُه اَل َيلِْتُكم ميِّ
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ينال املطيع لربِّه حمبَّة اهلل تعاىل؛ ألنَّ الطاعة باب حمبَّة اهلل تعاىل، فكلَّم ُذكر املحبهُّ . 2
نيِّي َولُِتْصنََع َعَل َعْينًِي﴾)6(. ذكر املحبوب، قال تعاىل: ﴿َوَأْلَقْيُت َعَلْيَك حَمَبًَّة ميِّ

طاعة اهلل وِذكره يوجب ص��الة اهلل تعاىل ومالئكته عىل الذاكر، قال اهلل تعاىل: . 3
ا الَِّذيَن آَمنُوا اْذُكُروا اهللَ ِذْكًرا َكثًِرا َوَســبيُِّحوُه ُبْكــَرًة َوَأِصياًل ُهَو الَِّذي  َ ﴿َيــا َأيُّ
ــَن الظُُّلاَمِت إىَِل النُّــوِر َوَكاَن بِاْلـُمْؤِمننَِي  ُيَصــليِّ َعَلْيُكــْم َوَماَلئَِكُتُه لُِيْخِرَجُكم ميِّ

َرِحيام﴾)7(.

يزي��ل اهلمَّ والغ��مَّ عن القلب، قال اهلل تع��اىل: ﴿الَِّذيَن آَمنُــوْا َوَتْطَمئِنُّ ُقُلوُبُم . 4
بِِذْكِر اهللِّ َأالَ بِِذْكِر اهللِّ َتْطَمئِنُّ اْلُقُلوُب﴾)8(.

ا: التوفيق لفعل اخلري ومالزمته ثانياً

ّ وصيِّته بقوله: »ووفََّقك لفعِل اخلِر ومالزمتِه، وأرشــدَك إىل  مة احِللِّ ويكمل العالَّ
 مــا يبُّه ويرضاُه، وبلغك ما تأمله من اخلر وتتمنَّاه، وأســعدَك يف الداريِن، وحباَك بكليِّ 

غيد«. عيد والعيِش الرَّ ما تقرُّ بِه العنُي، ومدَّ لَك يف العمِر السَّ

ّ إىل أنَّ فعل اخلي هو من توفيق��ات اهلل تعاىل عىل عبده، فينبغي  مة احِللِّ ُيش��ي العالَّ
أن يتس��ابق العباد يف املبادرة فعل اخلي، وهذا املعنى ق��د ورد يف القرآن الكريم، قال اهلل 
اِت َأْيَن َما َتُكوُنوْا﴾)9(، وليس هذا فحس��ب، فقد أكد اهلل تعاىل  ْرَ تعاىل: ﴿َفاْســَتبُِقوْا اخْلَ

.)10(﴾ ٌة َيْدُعوَن إىَِل اْلـَخْرِ نُكْم ُأمَّ عىل الدعوة الناس له، قال تعاىل: ﴿َوْلَتـُكن ميِّ

د، وقد نبَّه إىل  ��د فعل اخلي قواًل وفعاًل هو رس��ولنا الكريم حممَّ وخي من جسَّ
أنَّ فع��ل اخل��ي هو توفيق من اهلل تعاىل، فيجب املحافظ��ة عليه قبل إغالقه، فقال يف 
ه��ذا املضمون: )من ُفتِح له باب خر فلينتهزه، فإنَّه ال يدري متى ُيغلق عنه()11(. وقصد 
ق اإلجيايّب  الرس��ول باالنته��از هنا هو الفرص املتاح��ة لفعل اخلي، وهو االنته��از اخلالَّ
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الذي ال يكون إالَّ يف رضا اهلل تبارك وتعاىل، والطمع يف كرمه، فكلَّم قام اإلنس��ان بفعل 
اخل��ي، أطال اهلل تعاىل فت��ح بابه لذلك العبد، ولذلك ق��ال: )من يزرع خًرا يصد 

ا يصد ندامًة()12(. رغبًة ومن يزرع شًّ

ولذل��ك أّك��د اإلمام أم��ي املؤمنني عّل ب��ن أيب طالب مبادرة فع��ل اخلي قبل 
غ��يك، فقال: )عليكــم بأعامل اخلر فتبادروهــا، وال يكن غركم أحقُّ بــا منكم()13(، 
ة وأخالقيَّة تعكس  وهذه إشارة إىل فضيلة عمل اخلي للفرد؛ ملا هلا من انعكاسات تربويَّ
ا؛ ألنَّ األعمل الصاحلة تكون  بظالهلا عىل الفرد واملجتمع، فُتنشئ جياًل متمسًكا مراصاًّ
 ذخية باقية وِعربة مستديمة تأيت بُأكلها عىل املجتمع، وهذا املعنى ذكره اإلمام عّل

بقوله: )فعُل اخلِر ذخرٌة باقيٌة، وثمرٌة زاكيٌة()14(.

ــا: الدعاء باأن يجعل اهلل خواتيم اأعماله �صــاحلة، ويفي�ض عليه من  ثالثاً
بركاته

احلاِت، ورزقَك أسباَب السعاداِت«. »وختَم أعامَلك بالصَّ

ّ لولده يف القيام باألع��مل الصاحلة؛ ألنَّ هذا األمر يعدهُّ مرتكًزا  مة احِللِّ يدع��و العالَّ
مهماًّ يف استقرار املجتمع وتقوية أوارصه الثقافيَّة والربوية واالجتمعيَّة، واملتدبِّر يف آيات 
 الذك��ر احلكي��م واحلديث الرشيف جي��د أنَّ احلثَّ عىل العمل الصال��ح بادًيا، قال تعاىل: 
ى اهللُ َعَمَلُكْم َوَرُســوُلُه َواْلـُمْؤِمنُوَن﴾)15(، وهذا ممَّا يس��تدلهُّ به يف  ﴿َوُقِل اْعَمُلوْا َفَســَرَ
املثابرة ع��ىل األعمل والطاعات، فالعمل الصالح هو الس��بيل األنجح لرقِّي اإلنس��ان 
مدارج الكمل يف الدنيا واآلخرة، واملتتبِّع جيد أنَّ القرآن قد قرن العمل الصالح باإليمن، 
وبيَّن��ت اآليات الرشيفة ثمره وعواقبه املنجية ومنه��ا، حمبة اهللَّ وعباده: ﴿إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا 

ا﴾)16(. مْحَُن ُودًّ ُم الرَّ اِت َسَيْجَعُل هَلُ احِلَ َوَعِمُلوا الصَّ
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ّ وصيَّته لولده داعًيا له بقول��ه: »وأفاَض عليَك من عظائم  مة احِل��لِّ ويواص��ل العالَّ
البكات ووقاك اهللُ كّل حمذوٍر ودفَع عنَك الّشوَر«.

ًقا من اهلل تعاىل، وهي: مة ثالثة أمور جتعل اإلنسان سعيًدا وموفَّ هنا يبنيِّ العالَّ

• إفاضة الربكات العظيمة.	

• والوقاية من املكاره بتسديد اهلل.	

• ودفع اهلموم واملصائب عن العبد بإذِن اهلل تعاىل.	

 وه��ذه األم��ور الثالث��ة إذا تواف��رت يف العب��د تفي��ض م��وارد كثية م��ن رمحة اهلل
وبركاته.

صُت لَك يف هذا الكتــاب لبَّ فتاوى األحكاِم  ث��مَّ يكمل وصيت��ه بقوله: »إينيِّ قد خلَّ
وبينُت لَك فيِه قواعَد شائِع اإلســالِم بألفــاٍظ خمترصٍة وعبارٍة حمررٍة وأوضحُت لَك فيِه 
ــداِد، وذلَك بعَد أْن بلغت من العمِر اخلمسنَي ودخلت يف عش  هنَج الرشــاِد وطريِق السَّ
ا مبدأ اعــرتاِك املنايا، فإن حكَم اهللُ تعــاىل علَّ فيها  الســتني، وقد حكم َســييُِّد البايــا بأهنَّ

بأمرِه، وقيض فيها بقدرِه، وأنفذ ما حكَم بِه عل العباِد احلاِض منهم والباِد«.

ّ ما وفَّره لولده م��ن خدمة جليلة، وهي بي��ان قواعد رشائِع  مة احِل��لِّ ��ح العالَّ يوضِّ
، وطريق الرش��اد. ومن  رٍة واضحٍة، تبنيِّ هنج احلقِّ اإلس��الِم بلفٍظ خمترٍص، وعبارٍة حم��رَّ
ة ُتعيق إكمل هنجه يف مس��يته  م��ة احِللِّّيذ وقف عىل فق��رة مهمَّ اجلدي��ر بالذك��ر أنَّ العالَّ
املبارك��ة، أاَل وه��ي املنيَّة التي حيكم اهلل هبا عىل عبيده بقدرته ومش��يئته، فعمر اإلنس��ان 
ة إفادًة قصوى خيدم هبا املجتمع ونفسه؛  حمدود وقليل، فينبغي اإلفادة من حلظاته الدنيويَّ
ليك��ون فرًدا له دوره الريادّي يف املجتمع، وهذا املعنى أش��ار إلي��ه القرآن الكريم بقوله 
ا َوالَّتِي َلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها َفُيْمِســُك الَّتِي َقَى َعَلْيَها  تع��اىل: ﴿اهللُ َيَتــَوفَّ اأْلَنُفَس ِحنَي َمْوهِتَ

ُروَن﴾)17(. ى إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت ليَِّقْوٍم َيَتَفكَّ اْلـَمْوَت َوُيْرِسُل اأْلُْخَرى إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ
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ا: تقوى اهلل رابعاً

مة: »فإين أوصيك- كام افرتض اهلل تعاىل علَّ من الوصيَّة، وأمرين به حني  قال العالَّ
نة  ا الّســنَّة القائمــة، والفريضة الالزمة، واجلُّ إدراك املنيَّــة- بمالزمة تقوى اهلل تعاىل؛ فإهنَّ
ه اإلنســان ليوٍم تشــخص فيه األبصار، وُيعدم عنه  ة الباقية، وأنفع ما أعدَّ الواقية، والعدَّ

األنصار«.

التقــوى لغًة: »التهُّق��اة، والتَّقيَّة، والتقوى، واالتِّقاء بمعن��ًى واحد، وبنيَّ ابن منظور 
أنَّ معن��ى وق��اه اهلل وقًيا ووقاية: صانه، تقول: وقيت اليشء أقيه: إذا صنته وس��رته من 
األذى، وتوقَّى، واتَّقى بمعنى. والوقاء والوقاء والوقاية: كلهُّ ما وقيت به ش��يًئا، ووقاك 

اهلل رشَّ فالن وقاية، أي: حفظك«)18(.

��ا يف االصطالح: فهي حفظ النفس ممَّا يؤثم؛ وذل��ك بامتثال األوامر، واجتناب  أمَّ
ة املعصومني. بمعن��ى أن جيعل العبد بينه  النواه��ي تبًعا لرشع النب��ّي، واألئمَّ

وبني ربِّه وقاية عمليَّة، تقيه غضبه سبحانه، وسخطه وعقابه.

فه��ي التي ينطلق منها اإلنس��ان يف عباداته ومعامالته، بموج��ب الرؤية اإلهلية، إذ 
مة النجاح  ق��ال ع��ّز من قائل: ﴿إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنــَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم﴾)19(، فتق��وى اهلل هي مقدِّ
ة، وكم يق��ول علمء املنطق: النتيجة تتبع أخسَّ  يف كلِّ مفص��ٍل من مفاصل احلياة الدنيويَّ
مة الطيِّبة  مت��ه طيبة، واملقدِّ م��ات، فإذا أراد اإلنس��ان نتيجًة طيِّبًة فعليه أن جيعل مقدِّ املقدِّ
مة وصيته بالتقوى؛ ألمهيَّتها يف البناء التكامّل لإلنسان.  أساسها التقوى، لذا افتتح العالَّ
ُقوْا اهللَّ َحقَّ ُتَقاتِــِه َوالَ مَتُوُتنَّ إالَّ َوَأنُتم  ا الَِّذيَن آَمنُــوْا اتَّ َ ق��ال تعاىل يف حمك��م كتابه: ﴿يا َأيُّ
د يقول: )إينيِّ أســألك اهلــدى والتقى  ْســلُِموَن﴾)20(، وع��ن الرس��ول األكرم حممَّ مُّ
مة مل يوِص بالتقوى فحس��ب،  ة والغنى()21(. وممَّا هو حريٌّ التنبه إليه أنَّ العالَّ والعفَّ
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بل أوىص بأن تكون التقوى حالة دائميَّة مالزمة لإلنسان يف حاالته ومواقفه كلِّها، وقد 
م��ة خصائص التقوى التي نبيِّنها فيم يأيت: الس��نَّة القائمة، الفريضة الالزمة،  د العالَّ حدَّ
ه اإلنس��ان ليوٍم تش��خص فيه األبصار وُيعدم  ة الباقية، وأنفع ما أعدَّ اجلنَّ��ة الواقية، العدَّ

عنه األنصار.

باع اأوامره واجتناب نواهيه ا: اتِّ خام�صاً

باع أوامر اهلل تعاىل، وفعل ما يرضيه، واجتناب ما يكرهه، واالنزجار عن  »عليك باتيِّ
نواهيه، وقطيِّع زمانك يف حتصيل الكامالت النفسانيَّة«.

وا  ب��اع يف اللغ��ة: َتبِْعُت الق��وَم َتَبًعا وَتباَعًة بالفتح، إذا مَش��يت خلفه��م، أو َمرهُّ االتِّ
َبْعَتُهم. وَأْتَبْعُت القوَم، إذا كانوا قد س��بقوك فلِحقَتهم.  ب��ك فمضيَت معهم؛ وكذلك اتَّ
وَأْتَبْعُت أيًضا غيي. يقال َأْتَبْعُتُه اليشَء َفَتبَِعُه. ومنه قوله تعاىل: ﴿إالَّ َمْن َخطَِف الـَخْطَفَة 

َفَأْتَبَعُه﴾، أي امتثل أوامره)22(.

ة يف هذه الفقرة  ّ إىل حقيقة مهمَّ مة احِللِّ ا الطاعة: فهي االنقياد)23(. وقد تنبَّه العالَّ أمَّ
م��ن الوصية، أاَل وهي طاعة اهلل س��بحانه وتعاىل، وامتثال أوامره، م��ع النية واالعتقاد؛ 
ا الَِّذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا  َ ألنَّ يف ذل��ك هو أمر اهلل تب��ارك وتعاىل، ففي قوله عز وجل: ﴿َيا َأيُّ
ك الفرد باتِّباع أوامر اهلل تعاىل يمنع  ُســوَل َوُأْوِل األَْمِر ِمنُكْم﴾)24(. فتمسهُّ اهللَ َوَأطِيُعوْا الرَّ
ل قوله  ارة بالسوء؛ ألنَّ نور اهلل قد دخل يف قلبه، وهذا جيعلنا نتأمَّ من س��يطرة نفسه األمَّ
باع واعراف ال غنى عنه،  ـا إَِلْيِه َراِجعوَن﴾)25(، التي ُتشي إىل إقرار واتِّ ا هللِ َوإِنَّ تعاىل: ﴿إِنَّ
فالَّذي ينطق هذه الكلمة يقول: أنا لس��ت لنفيس بل إنَّني وكلهُّ ما أملك إنَّم ُملك هلل، يف 
ـــا إَِلْيِه َراِجعوَن﴾ هو االع��راف بالضعف والفناء والقصور  ح��ني أنَّ قوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ

باع، وهذا ممَّا ال شكَّ فيه مصدر رفعة وعلوِّ الشأن يف الدارين)26(. واالتِّ
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باع أوامر اهلل، يروى أنَّ أحد املؤمنني رأى  ويف ه��ذا الباب نذكر مثااًل يبنيِّ فضيلة اتِّ
ّ يف عامل الرؤيا يف بس��تاٍن يكتظهُّ باألنبياء، فس��أله ملاذا جعلك اهلل يف  الع��امل ابن فه��د احِللِّ
بستان األنبياء ومل جيعلك يف بستان العلمء؟ فأجاب بأنَّ هناك عماًل عملته فرفع درجتي 
ف اململوك والعبد  ف ترصهُّ فايت وأعمل أترصَّ مع األنبياء، وهو أينِّ كنت يف كلِّ ترصهُّ
مع س��يِّده، فكلهُّ عمٍل كنت أقوم به كان هبذا الدافع، وهلذا رفع اهلل درجتي وجعلني مع 

األنبياء)27(.

باع اهلل تعاىل  ، فتس��لِّط الضوء ع��ىل أنَّ اتِّ ّ مة احِللِّ أم��ا الفقــرة الثانية من وصيَّة العالَّ
ارة  ب��م يرض��اه ويقصده، وليس بم يرضاه اإلنس��ان، فهن��اك أمور ترضاه��ا النفس األمَّ
بالس��وء، لك��نَّ اهلل تبارك وتعاىل يرفضه��ا، من ذلك: عدم غضِّ الب��رص، وعدم جماهدة 
ّ يف هذه الفقرة إىل نقطة  مة احِللِّ النفس، وعدم اإلحس��ان إىل كلِّ األنام. وقد أش��ار العالَّ
غاي��ة يف األمهيَّة مفادها: »قطيِّع زمانــك يف حتصيل الكامالت النفســانيَّة«، وهنا فإنَّ جلَّ 
وقت اإلنسان يكون يف االنش��غال بفعل اخلي، والذوبان يف الكمالت النفسيَّة التي هي 
بت اخلي؛ فصار س��جيَّة هلا، وانطبعت عىل اتِّباع  مرتبة النفس املطمئنَّة الراضية التي ترشَّ
الطريق القويم، فالكمالت النفسيَّة ال ترقَّى إالَّ برقيِّ النفس، والسعي هبا نحو الكمل. 
وأصح��اب هذه النف��س: »هم املؤيَّدوَن م��ن اهللِ تعاىل بجودِة الذه��ِن، ولطِف القرحيِة، 
َة تأخُذ  بحيث يقُع حدُس��ُهم يف مجيِع املطالِب عىل احل��قِّ والصواب، فإنَّ النفوَس البرشيَّ
قي إىل الكمِل عىل تدريِج مرتبٍة بعَد ُأخرى، فإذا بلغْت أقىص مراتِب  من النهُّقصاِن يف الرَّ

الكمِل املمكِن لنوع البرش صارت نفًسا قدسيَّة«)28(.

ك بالف�صائل العلميَّة ا: التم�صُّ �صاد�صاً

مة عىل قضيَّ��ة يف غاية األمهيَّة، وهي )الوق��ت(، إذ يويص ولده قائاًل:  ج العالَّ يع��رِّ
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ف أوقاتــك يف اقتناء الفضائل العلميَّــة، واالرتقاء عن حضيض النقصان إىل ذروة  »رصيِّ
ال«. الكامل، واالرتفاع إىل أوج العرفان عن مهبط اجلهَّ

��ل، وهذه الصيغة  ف( وهي عىل زنة فعَّ ّ صيغ��ة األمر )رصَّ مة احِللِّ فقد ذك��ر العالَّ
دة، أمّهها املبالغة والتأكيد. وما نراه أنَّ س��بب هذه املبالغة التي أش��ار إليها  هلا معاٍن متعدِّ
ّ هو اهتمم القرآن الكريم بالفضائل العلميَّة، ومنه قوله تعاىل: ﴿َشــِهَد اهللُ  م��ة احِللِّ العالَّ
ُه الَ إَِلـَه إالَّ ُهَو َواْلـَماَلئَِكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآئاَِمً بِاْلِقْســِط﴾)29(، وإذا أنعمنا النظر يف هذه  َأنَّ
اآلية املباركة لوجدنا فضل العلم بادًيا، فقد بدأ س��بحانه وتعاىل بنفس��ه، وثنَّى باملالئكة 
وثلَّث بأهل العلم، فأيهُّ فضل هذا!، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن 
َوالَِّذيــَن اَل َيْعَلُمــوَن﴾)30(، فهل ُيعقل أن يس��توي عند اهلل وعن��د الناس عامل وجاهل؟! 
وهل يس��توي الذين يعلمون والذين ال يعلم��ون؟! قال تعاىل: ﴿َيْرَفــِع اهللُ الَِّذيَن َآَمنُوا 

ِمنُْكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهللُ باَِم َتْعَمُلوَن َخبٌِر﴾)31(.

وقال يف تفضيل العلم عىل العبادة: )فضل العال عل العابد كفضل القمر ليلة 
البدر عل ســائر الكواكب()32(. وقد بنيَّ رس��ول اهلل بأنَّ منزلة العامل أعىل من منزلة 
الشهيد، فقال: )يشفع يوم القيامة ثالثة، األنبياء، ثمَّ العلامء، ثمَّ الشهداء()33(. وهنا 

جعل الرسول األكرم درجة العلمء بعد درجة األنبياء.

ّ إىل لفظة االرتقاء بقوله: »االرتقاء عن حضيض النقصان  مة احِللِّ وقد أش��ار العالَّ
إىل ذروة الكــامل«. واالرتق��اء هنا: هو الصعود م��ن النقص إىل الك��مل، واالبتعاد عن 
ر ذل��ك االرتقاء ينبغي  املنزل��ق الذي يأوي بالف��رد إىل قاع اجلهل والتخلهُّ��ف، وإذا تعذِّ
معاجلة مجلة من األسباب التي تكون حاضنة لذلك اجلهل الذي حيول دون الوصول إىل 

ذروة الكمل، نذكر منها:
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

ة وقلَّة التدبهُّر واالعتق��اد هبا، كم حصل لقوم . 1 اجله��ل بأحكام الرشائع الس��مويَّ
نوح، ولقوم موسى يف مسألة العجل.

يه عن غي أهليَّة . 2 ه يف الدين، أو أخذ العلم عىل غي هنج سليم، أو تلقِّ عدم التفقهُّ
ة الذين يكونون  وال ج��دارة. ومن أمثلة ذلك أصحاب االنحراف��ات العقائديَّ
ب، فيستغلون من قبل أصحاب النفوس  أرًضا خصبة للجهل البس��يط واملركَّ

املريضة.

ا: بذل املعروف وم�صاعدة الإخوان ومقابلة امل�صيء بالإح�صان �صاد�صاً

: »وبذل املعروف ومســاعدة اإلخوان ومقابلة امليسء باإلحســان  ّ مة احِللِّ قال العالَّ
واملحسن باالمتنان«.

تع��دهُّ خصلة فع��ل املعروف وبذله من أعظم مراس��يم الدين، فقد أرس��ل اهلل تعاىل 
ب األولياء؛ ألجل فعل املعروف)34(، ك��م يف قوله تعاىل: ﴿َوَتَعاَوُنوْا َعَل  األنبي��اء، ونصَّ
ُقوْا اهللَ إِنَّ اهللَ َشــِديُد اْلِعَقاِب﴾)35(،  اْلــبيِّ َوالتَّْقــَوى َوالَ َتَعاَوُنوْا َعَل اإِلْثِم َواْلُعــْدَواِن َواتَّ
وهل��ذا فإنَّ بذل املعروف ومس��اعدة اإلخوان من أهمِّ الوس��ائل التي يس��تطيع الفرد أن 
يأرس قلوب من حوله، وقد حثَّنا رس��ولنا الكريم عىل ذلك يف قوله: )املســلم أخو 
املسلم، ال يظلمه وال يسلمه()36(، وكذلك قوله: )أحبُّ الناس إىل اهلل تعاىل أنفعهم 
للنــاس، وأحــبُّ األعامل إىل اهلل تعاىل سور ُتدخله عل مســلم، أو تكشــف عنه كربة، 
أو تقــيض عنــه دينًا، أو تطرد عنه جوًعا، وألن أمي مع أخــي يف حاجة أحبُّ إلَّ من أن 
أعتكف يف هذا املسجد- يعني مسجد املدينة- شهًرا، ومن مشى مع أخيه يف حاجة حتى 

يثبيِّتها له، أثبت اهلل قدمه يوم تزول األقدام()37(.

 ّ مة احِللِّ د العالَّ ر عظمة هذا احلديث الرشيف؛ وهلذا السبب أكَّ وال�ُمنعم للنظر يقدِّ
عىل بذل املعروف ومساعدة اإلخوان.
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ى إىل اإلحسان إىل  ّ بمس��اعدة اإلخوان فحسب، وإنَّم تعدَّ مة احِللِّ ومل يكتف العالَّ
ال�ُميسء، ممَّا جيعل ال�ُميسء يتفاجأ بمقابلة إس��اءته باإلحسان، وهذا األمر ليس سهاًل؛ 
ألنَّه حيتاج إىل نفٍس عاليٍة جتاهد مجيع أهوائها، وهذا املعنى مذكور يف القرآن الكريم من 
ييَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه  َسنَُة َوال السَّ قوله تعاىل: ﴿َوال َتْسَتِوي احْلَ
د يف  ��د هذه الصورة، رسولنا األكرم حممَّ ُه َوِلٌّ مَحِيٌم﴾)38(، وخي من جسَّ َعَداَوٌة َكَأنَّ
ة، عندما س��أل قريًش��ا: )ما تروين فاعاًل بكم؟(، فقيَل له: أٌخ كريٌم وابُن أٍخ  يوم فتح مكَّ
كري��م. فقال: )ال أقوُل لكم إالَّ كام قال أخي يوســف: ﴿ال َتْثِريــَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم﴾)39(، 

اذهبوا فأنُتم الطُّلقاء()40(.

 ويف الوق��ت ال��ذي ارتف��ع ص��وت حامل الراية س��عد بن عب��ادة يدع��و لالنتقام، 
فيقول: )اليوم يوم امللحمة، اليوم ُتسبى الـُحرمة، اليوم ُتذلُّ قريًشا()41(، قال النبّي ألمي 
 ة(، فأدركه املؤمنني: )أدرك سعًدا فخذ الراية منه، وكن أنت الَّذي تدخل با مكَّ
 فأخذه��ا منه، فن��ادى بصوت عاٍل: )اليوُم يوُم املرمحة، اليوم حتمــى احلرمة اليوم أعزَّ اهلل 

 قريًشــا()42(، ممّا أحدث انقالًبا عظيًم يف النفوس والقلوب، وهبذا وطَّن رس��ول اهلل
ها باإلحسان. نفوس رعيَّته عىل اإليمن وحبِّ اخلي واالبتعاد عن اإلساءة وردِّ

وه��ذا القول هو مصداق لقول أم��ي املؤمنني عّل: )من كــامل اإليامن مكافأة 
الـُميسء باإلحسان()43(، وهذا خيلق جياًل متمسًكا مبنياًّا عىل التسامح واملغفرة، ممَّا يدفعه 
 ن��ا عليه اإلمام الصادق إىل االبتعاد عن اخلش��ونة وجرح اآلخرين. وهذا املعنى دلَّ

بقوله: )إن شئَت أن ُتكَرم َفلِْن، وإن شئَت أن هُتان فاخشْن()44(!

ا: اجتناب م�صاحبِة الأرذال �صابعاً
ا تفيد خلًقا ذمياًم  ــال، فإهنيِّ مة: »وإيَّاك ومصاحبة األرذال ومعاشة اجلهَّ يق��ول العالَّ

ة«. وملكة رديَّ
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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دهتا الدراس��ات الس��لوكيَّة، وهي أنَّ  وهن��ا تبدو اإلش��ارة جليَّة إىل ُس��نَّة برشَية أكَّ
األخالق ُتكتس��ب من البيئة التي يعيش فيها اإلنس��ان، فإذا عاش يف بيئة س��ليمة خرج 
س��ليًم، وإذا عاش يف بيئة مريضة خرج مريًضا، وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا املعنى، 
َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا﴾)45(، وعن  قال تعاىل: ﴿َواَل ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه َعن ِذْكِرَنا َواتَّ
أم��ي املؤمنني قال: )لكليِّ شء آفة وآفة اخلر قرين الســوء()46(. قال ابن كثي:»أي 
من ش��غل عن الدين وعبادة رب بالدنيا، وأعمل سفه وتفريط وضياع، وال تكن مطيعا 

له وال حمًبا طريقته وال تغبطه بم هو فيه«)47(.

َياَة  ن َتــَوىلَّ َعن ِذْكِرَنا َوَلْ ُيــِرْد إالَّ احْلَ وم��ن ذلك أيًضا قوله تع��اىل: ﴿َفَأْعِرْض َعن مَّ
ه  ْنَيــا﴾)48(، بمعنى أنَّه: »أعرض عن الذي أع��رض عن احلقِّ وهجره، وإنَّم أكثر مهِّ الدُّ
ومبلغ علمه الدنيا، فذاك هو غاية ما ال خي فيه«)49(، فمصاحبة األرذال واجلهال تورث 
ة، وقد أش��ار إىل هذا املعنى الراغب األصفهايّن بقوله:  األخالق الس��يئة، واألطباع الرديَّ
ى بغاية جه��ده مصاحبة األخيار، فهي قد جتع��ل الرشير خيِّ�ًرا،  »حقهُّ اإلنس��ان أن يتحرَّ
ك��م أنَّ مصاحبة األرشار قد جتع��ل اخلي�ِّر رشيًرا، وهلذا قال بعض احلكمء: جالس��وا من 
ركم اهلل رؤيته، ويزيد يف خيكم نطقه«)50(. ومن أرضار صحبة األرشار ما قد يلحق  تذكِّ
املرء من س��وء الس��معة، كم يقول أحد احلكمء: »العاقل يلزم صحب��ة األخيار، ويفارق 
ة األرشار رسيع  ة األخيار رسيع اتِّصاهلا، بطيء انقطاعها، ومودَّ صحبة األرشار؛ ألنَّ مودَّ

انقطاعها، بطيء اتِّصاهلا، وصحبة األرشار تورث سوء الظنِّ باألخيار«)51(.

ا: جمال�صة العلماء ثامناً
ا تفيد استعداًدا  : »عليك مالزمة العلامء، وجمالسة الفضالء، فإهنَّ ّ مة احِللِّ يقول العالَّ
ا لتحصيل الكامالت، وتثمر لك َمَلكة راســخة الستنباط املجهوالت. وليكن يومك  تامًّ

خًرا من أمِسك«.
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د إليهم، ومصداق ذلك قول  ّ إىل رضورة جمالسة العلمء والتودهُّ مة احِللِّ ُيش��ي العالَّ
اإلم��ام الكاظم: )حمادثة العال عل املزابل خر مــن حمادثة اجلاهل عل الزرايّب()52(. 
وم��ن رواي��ة اإلمام الكاظم نستش��فهُّ أنَّ اهلدف األس��مى يف األعمل هو رىض اهلل 
ال ال ت��ريض اهلل تع��اىل؛ ألنَّ اجلاهل تنقصه الكثي من املس��ائل  تع��اىل، ومصاحب��ة اجلهَّ
ب��ه م��ن اهلل تعاىل، فعن رس��ول اهلل ق��ال: )قالت  األخالقيَّ��ة والس��لوكيَّة الت��ي تقرِّ
ركــم اهلل رؤيته، ويزيد يف  احلواريهُّون لعيس��ى: ي��ا روح اهلل! من نجالس؟ قال: )من يذكيِّ
علمكم منطقــه ويرغبكم يف اآلخرة عمله()53(. وهذه الصف��ات تنطبق عىل هيئة العامل؛ 
ر قوة البصية لديه،  ألنَّ كلَّ ع��امل أو طالب علم ختالطه رمحة اهلل دائ��ًم، وهذه الرمحة تنوِّ
وجتع��ل روح��ه صافية خملصة هلل تعاىل. ولذلك أش��ار لقمن احلكي��م إىل ذلك يف وصيَّته 
لولده: ويا بني زاحم العلمء بُرْكبَتْيك وأنصت إليهم بأذَنيك فإنَّ القلب حَييا بنُور الُعلمء 

كم حتيا األرض امليتة بمطر السمء)54(.

)ف��م من عبد يغدو يف طلب العلم، ويروح إالَّ خاض الرمحة خوًضا()55(، وقد ذكر 
ّ مجلة من فوائد جمالسة العلمء، وهي: مة احِللِّ العالَّ

ا لتحصيل الكامالت: إذ يعترب الفارايّب العلم . 1 تفيد جمالسة العلامء اســتعداًدا تامًّ
ة لتحصيل السعادة الكاملة)56(، وجمالسة العلمء تساعد عىل  الوسيلة الروريَّ
مة  زيادة العلم، وكلهُّ زيادة يف العلم حتصل عىل زيادة يف الكمالت، يقول العالَّ
ي��ادِة يف العلِم احلَاِصِل له، يؤدِّي بلوغ��ه يف الكمِل إىل الغايِة  : فطلَب الزِّ ّ احِل��لِّ

التي ال مزيَد عَلْيها)57(.

ُتثمر جمالســة العلامء عن َمَلكة راسخة الستنباط املجهوالت: إنَّ جمالسة العلمء . 2
ر ويتدبَّر أموره، وهذا ي��ؤدِّي إىل وضع املعاجلات  تس��تحثهُّ الش��خص أن يفكِّ
ض هلا الفرد، وهذا ال يمكن أن يكون إالَّ  واحللول املناسبة أليِّ مشكلة قد يتعرَّ
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ر والتدبهُّر، وجمالس��ة العلمء هو الطريق السالك واملخترص لذلك التدبهُّر.  بالتفكهُّ
وق��د متثَّ��ل هذا املعنى بق��ول اإلمام عّل بن احلس��ني إنَّه كان يق��ول لبنيه: 
)جالِســوا أهل الدين واملعرفة، فإن ل تقدروا عليهم فالوحدة آنس وأسلم، فإن 
م ال يرفثون يف جمالسهم()58(. أبيتم جمالسة الناس، فجالسوا أهل املروآت، فإهنَّ

إنَّ جمالس��ة العل��مء جتعل أيَّامك القادم��ة خًيا ممَّا مىض منها، ف��كلهُّ يوم يتعلَّم . 3
الف��رد فيه ش��يًئا يكون أفضل ممَّ��ا فاته من األي��ام التي كان هب��ا جاهاًل، وهذه 
الس��عادة تقوده إىل رضا اهلل تعاىل، يقول النبّي: )َمن َســَلَك طريقا َيطُلُب 
فيه علاًم َســَلَك اهلل بِِه طريًقا من ُطُرِق اجلنَّة، َوإِنَّ املالئَِكَة َلَتَضُع َأْجنَِحَتَها ِرضا 
لطالِب العلم، َوإِنَّ العالَ َلَيْسَتْغِفُر َلُه َمن يف السامواِت وَمن يف األرِض، واحِليَتاُن 
يف َجــوِف املاء، َوإِن َفْضَل العالِ عل الَعابِِد َكفضل القمر ليلة البدِر عل ســائِر 
ُثوا ِدينارا وال ِدْرمها،  الَكَواكِــب، َوإِن الُعلامَء َوَرَثُة األنبياء، َوإِنَّ األنبيــاَء ل ُيَوريِّ

ُثوا العلم، َفَمن َأَخَذُه َأَخَذ بِحّظ َوافِر(. َورَّ

ل وال�صرب ا: التوكُّ تا�صعاً

ل عىل اهلل تعاىل فيقول: »وعليك بالتوكُّل والصب«. ّ بالتوكهُّ مة احِللِّ يويص العالَّ

ْل َعَل اهللِّ  ل صفة حيبهُّها اهلل تعاىل، فيذك��ر يف كتابه املبني: ﴿َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ والت��وكهُّ
لنَِي﴾)59(. ويف هذه اآلية املباركة تنبيه ملس��ألٍة غاية يف األمهيَّة، وهي:  إِنَّ اهللَ ُيِبُّ اْلـُمَتَوكيِّ
عقد النيَّة والعزم عىل العمل، وهنا إش��ارة إىل اإلنس��ان الصالح أن يسعى لطلب الرزق 
وطلب املعونة من الغي يف ش��ؤون احلياة، ولكن ال عىل نحو االس��تقالليَّة، ويف الوقت 
نفس��ه ال يعني أنَّ الفرد يتواكل ويعتمد عىل قضاء اهلل تعاىل من دون السعي واالجتهاد؛ 

ألنَّ ذلك يعدهُّ من األمور املستقبحة يف االسالم.
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ا التواكل فصفة  س، أمَّ ل صفة ممدوحة يف الش��ارع املق��دَّ ويتَّض��ح ممَّا تقدم أنَّ التوكهُّ
ا تعتمد عىل اآلخرين من دون س��عٍي واجتهاٍد، وهذا ما يتَّضح  مذمومة مس��تقبحة؛ ألهنَّ
م��ن جواب النبّي عندما س��أله أحدهم: يا رس��ول اهلل أعقلها وأت��وّكل، أو أطلقها 
وأت��وّكل؟ قال: )اعقلها وتوكَّل(، وعن اإلمام الصادق: )ال تدع طلب الرزق 
ــِه؛ فإنَّه أعون لك عل دينك، وأعقل راحلتك وتــوكَّل(، وأنَّ اهلل تعاىل يكفل يف  مــن حليِّ
الربك��ة وال��رزق لذلك العمل. وقد أش��ار أمي املؤمنني اإلمام ع��ّل إىل هذا املعنى 
ل  لك أن ال ترى لرزقك جمرًيا إالَّ اهلل سبحانه(، وهلذا فإنَّ التوكهُّ فيقول: )حسبك من توكُّ
ل مراحل اإليمن، فعن اإلم��ام الرضا، يقول: )اإليامن أربعة أركان:  ع��ىل اهلل هو أوَّ

، والرضا بقضائه، والتسليم ألمر اهلل، والتفويض إىل اهلل(. التوكُّل عل اهلل عزَّ وجلَّ

ا: حما�صبة النف�ض عا�صراً

»وحاسب نفسك يف كليِّ يوٍم وليلٍة«.

 نبَّ��ه القرآن عىل رضورة حماس��بة النفس، وجعلها ختتصهُّ باملؤمن��ني، قال اهلل تعاىل: 
َمْت لَِغٍد﴾)60(، وممَّا ال ش��كَّ فيه أنَّ  ــا َقدَّ ُقــوا اهللَ َوْلَتنُظْر َنْفٌس مَّ ا الَِّذيــَن آَمنُوا اتَّ َ ﴿َيــا َأيُّ
املقصود واهلدف من هذا النظر أن يقود االنسان إىل كمل االستعداد ليوم املعاد، وتقديم 

ما ُينجيه من عذاب اهلل، ويبيِّض وجهه عند اهلل، وهذه يف حقيقتها هي حماسبة النفس.

وأكد عىل هذا املعنى رس��ولنا األك��رم، وروى بقوله: )الكييِّس من داَن نفســه 
وعمــل ملــا بعد املوت، والعاجز من اتَّبع نفســه هواهــا ومتنَّى عــل اهلل()61(. ومعنى داَن 
ح اإلنس��ان يف ليله  نفس��ه: أي حاس��بها. وقال املاوردّي يف معنى املحاس��بة: »أن يتصفَّ
م��ا صدر من أفعال هناره، ف��إن كان حمموًدا أمضاه واتَّبعه بم ش��اكله وضاهاه، وإن كان 

مذموًما استدركه إن أمكن، وانتهى عن مثله يف املستقبل«)62(.
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ونستنج ممَّا تقدم من اآلية املباركة، واحلديث الرشيف، وكالم املاوردّي أنَّ ملحاسبة 
النفس أمهيَّة كبية عىل سلوك الفرد يف املجتمع، ُنجمل منها ما يأيت:

تولِّد حماس��بة النفس اس��تقامة القلوب وتزكية النفوس، فإنَّ زكاهتا وطهارهتا . 1
موقوف عىل حماسبتها، فال تزكو وال تطهر وال تصلح البتَّة إالَّ بمحاسبتها.

تعدهُّ حماسبة النفس دلياًل عىل صالح اإلنسان وعىل خوفه من اهلل؛ وهذا يؤدِّي . 2
إىل انعكاس��ات إجيابيَّة يف شخصيَّة الفرد باملجتمع تؤدي إىل ارتقاء اإلنسان يف 

مدارج الكمل.

إنَّ حماسبة النفس طريق إىل التوبة النصوح؛ وذلك ألنَّ الفرد إذا حاسب نفسه . 3
أدرك تقصيه يف جنب اهلل، فقاده هذا إىل التوبة.

حادي ع�صر: كرثة ال�صتغفار

»أكثر من االستغفار لربيِّك«.

ّ بكثرة االس��تغفار؛ ألنَّ ذلك من األذكار الت��ي يعظم ثواهبا  م��ة احِل��لِّ أوىص العالَّ
ّ هذا املعنى  مة احِل��لِّ مل��ا يرتب عليه��ا من حمو الذنوب والتخلص منها، واس��تنبط العالَّ
من القرآن الكري��م، واألحاديث الرشيفة املروية عن أهل البيت، ومن ذلك قوله 
ُكْم ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه﴾)63(. فهنا أمر من اهلل تعاىل إىل عباده يدعوهم  تعاىل: ﴿َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَّ
لالس��تغفار والتوبة؛ ألمهيتها النفسية والس��لوكية يف حياة الفرد، وأشار إىل هذه األمهيَّة 

رسولنا األكرم بقوله: )خر الدعاء االستغفار()64(.

وعن الشعبّي قال: سمعت عّل بن أيب طالب يقول: )العجب مَّن يقنط ومعه 
املمحاة، قيل: وما املمحاة ؟ قال: االستغفار()65(.
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ة الداعي( ق��ال: قال: )إنَّ للقلــوب صدأ كصدأ  ونق��ل أمحد بن فه��د يف )عدَّ
��ل يف ماهيَّ��ة االس��تغفار جي��د املغفرة قد  النحــاس فاجلوهــا باالســتغفار()66(. واملتأمِّ
 اقرنت به، فم دام االس��تغفار موجود حصلت املغفرة، فعن أيب عبد اهلل قال: )من 
ُأعطــي أربًعــا ل ُيــرم أربًعا: من ُأعطي الدعــاء ل ُيرم اإلجابة، ومن ُأعطي االســتغفار 
 ل ُيــرم املغفــرة، ومــن ُأعطــي التوبة ل ُيــرم القبــول منه، ومــن ُأعطي الشــكر ل ُيرم 

الزيادة()67(.

ثاين ع�صر: جتنُّب دعاء املظلوم

»واتــقيِّ دعــاء املظلوم خصوًصا اليتامــى والعجائز، فإنَّ اهلل تعاىل ال يســامح بكس 
كسر«.

ر ديننا احلنيف م��ن الظلم أيم حتذير، وب��نيَّ آثاره املش��ينة، وعواقبه الوخيمة،  ح��ذَّ
رن��ا القرآن الكريم من الظلم  ، فلذلك حذَّ رة عىل بنية املجتمع اإلس��المّيّ ونتائج��ه املدمِّ
ــبِيُل َعَل الَِّذيــَن َيْظلُِموَن النَّــاَس َوَيْبُغوَن  اَم السَّ وم��ا جزاءه، فم��ن ذلك قوله تعاىل: ﴿إِنَّ
ــْم َعَذاٌب َألِيــٌم﴾)68(. وقد ثب��ت يف احلديث عن ابن  يِف اأْلَْرِض بَِغــْرِ اْلـَحــقيِّ ُأْوَلئِــَك هَلُ
ا ليس  عب��اس أنَّ النبّي بعث معاًذا إىل اليمن وقال ل��ه: )اتَِّق دعوة املظلوم، فإهنَّ
بينهــا وبــني اهلل حجاب()69(، فهنا إش��ارة إىل الركيز عىل وضع أس��س العدل بني أفراد 
، كم ج��اء يف التعبي النبوّي  املجتم��ع، والتحذير من دع��وة املظلوم؛ ألنَّ دعوت��ه ال ُتردهُّ
ها صاّد،   )ليــس بينها وبني اهلل حجاب(، فالطري��ق أمامها مفتوح غي موص��د، ال يُصدهُّ
وال يمنعها مانع. وعن أيب ذرٍّ الغفارّي عن النبّي فيم روي عن اهلل تبارك وتعاىل 
ًما، فال تظاملوا()70(.  مت الظلم عل نفيس، وجعلته بينكم حمرَّ ��ه قال: )يا عبادي إينيِّ حريِّ أنَّ
: َدْعَوُة املْظُلوِم، َوَدْعَوُة  َقاَل َرُس��وُل اهلل: )َثالُث َدَعَواٍت ُمْسَتَجاَباٌت ال َشــكَّ فِيِهنَّ
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اْلـمَســافِِر، َوَدْعَوُة اْلَوالِِد َعَل َوَلِدِه()71(. واملنعم للنظر يف الدعوات الثالث جيد أنَّ مجيع 
ة ألن يدفع  أصحاهب��ا هلم هلفة واحتي��اج هلل تعاىل، فاملظل��وم ضعيف ال يملك من الق��وَّ
الظلم، واملس��افر ال يعلم ما ينتظره، فإرادته تضعف، وكفاءت��ه تقّل، ودعوة الوالد عىل 
��ق إالَّ إذا وصل الوالد إىل مرحلة الضع��ف واهلوان؛ ولذلك  ول��ده من املحال أن نتحقَّ
ة روحيَّة لتفاع��ل هؤالء مع املجتمع بعد أن ضعفوا عن  ف��إنَّ اهلل تبارك وتعاىل أعطى قوَّ

ل، وقد أشار الشاعر إشارة لطيفة يف هذا املعنى بقوله: املواجهة والتحمهُّ

م��ق��ت��دًرا ك��ن��ت  م��ا  إذا  ت��ظ��ل��م��نَّ  ال��ن��دِمال  إىل  ي��ف��يض  آخ����ره  ف��ال��ظ��ل��م 
ت��ن��ِمت���ن���ام ع��ي��ن��اك وامل���ظ���ل���وم م��ن��ت��ب��ٌه مل  اهلل  وع����نُي  ع��ل��ي��ك  ي��دع��و 

ل:  م املظلومني عىل نوعني: النوع األوَّ ّ قد قسَّ مة احِللِّ وممَّا حيسن اإلشارة إليه أنَّ العالَّ
اليتامى، والنوع الثاين: العجائز، وظلمهم من أشدِّ أنواع الظلم، فقد هنى سبحانه وتعاىل 
ا اْلَيتِيَم َفاَل َتْقَهْر﴾)72(،  يف كتاب��ه املجيد عن ظلم اليتيم وقهره، فقال عز من قائ��ل: ﴿َفَأمَّ
رنا رس��ول اهللبقول��ه: )اجتنبوا الســبع املوبقات(، قالوا: يا رس��ول   وإىل ذل��ك حذَّ

م اهلل إالَّ باحلق، وأكل  ؟ قال: )الشك باهلل، والســحر، وقتل النفس التي حرَّ اهلل، وما هنَّ
الربــا، وأكل مال اليتيم، والتوليِّ يــوم الزحف، وقذف الغافالت املؤمنــات()73(. فُظلم 
اليتيم واغتصاب ماله يؤدي إىل عواقب وخيمة متسهُّ بنظام التكافل االجتمعّي، وجعله 
فقي النفس واملكانة واملال، بينم حّقه الرشعّي مغتصب، وهذا جيعله يعيش بقلٍب كسٍي 
وذليٍل، وعينني دامعتني، كم يتمنَّى أن يسردَّ حقوقه ومكانته بني الناس، ويعيش بشكٍل 
طبيع��يٍّ دون أن حي��سَّ بالنقص عن غ��يه من الن��اس، وكلهُّ ذلك يؤثِّر عىل س��لوكه يف 
ل العناية  ��ا، وهنا تتدخَّ تي تأثَّر هبا جتعله ضعيًفا هشاًّ التعامل مع املجتمع، وهذه اآلثار الَّ
ه  ة دوره��ا، يف ردِّ مظامله، فكلهُّ من آذاه يأخذ حقَّ اإلهليَّة لنرصته، وتأخذ العدالة الس��مويَّ

يف الدنيا واآلخرة، وكلهُّ من أحسن إليه يأخذ نصيبه يف الدارين.
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ثالث ع�صر: املداومة على �صالة الليل

»وعليك بصالة الليل، فإنَّ رســول اهلل حثَّ عليهــا، وندب إليها، وقال: )من 
ختم له بقيام الليل ثمَّ مات فله اجلنَّة(«.

ّ عىل املداومة عىل صالة الليل، ألنَّه ع��ىل يقني من أمره بأنَّ هذه  م��ة احِللِّ ��د العالَّ أكَّ
الص��الة توصل اإلنس��ان املواظب عليه��ا إىل ينابيع الن��ور اإلهلّي، وتفت��ح عليه أبواب 
َدت اآلي��ات القرآنيَّة، واألحادي��ث الرشيفة، والرواي��ات املتواترة عىل  ال��رزق، وقد أكَّ
أمهيَّته��ا، ورضورة املواظبة عليها، وعدم التفريط هب��ا يف أيِّ حال من األحوال. قال اهلل 
ُْموًدا﴾)74(.  ْد بِِه َنافَِلًة لََّك َعَســى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حمَّ ْيِل َفَتَهجَّ : ﴿َوِمَن اللَّ ع��زَّ و جلَّ
فاملقام املحمود ال ُيستحصل إالَّ باملداومة عىل هذه الصالة، واملصلِّ هلذه الصالة يمتلك 
م كثيو الس��جود والقيام قربًة هلل  ة متيِّزه عن األفراد اآلخري��ن، منها: أهنَّ صف��ات خاصَّ
تعاىل، وهذا يولِّد دافًعا يف داخلهم عىل التعامل بحكمة وثقة وكياسة مع املجتمع، وهذا 
ِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَل اأْلَْرِض  مْحَ املعنى قد نبَّه إليه القرآن الكريم بقوله تعاىل: ﴿َوِعَباُد الرَّ
ًدا َوِقَياًما﴾)75(.  ِْم ُســجَّ َهْوًنــا َوإَِذا َخاَطَبُهُم اْلـَجاِهُلوَن َقاُلوا َســاَلًما َوالَِّذيَن َيبِيُتوَن لَِربيِّ
وهب��ذه الصفات يصلون إىل مرتبة املتَّقني الَّتي من رشوطه��ا عن اهلجوع يف الليل لكثرة 
ُْم َكاُنوا  ْم إهِنَّ ُ صالهت��م. قال تع��اىل: ﴿إِنَّ اْلـُمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن آِخِذيَن َما آَتاُهــْم َربُّ
ْيِل َما َيَْجُعوَن َوبِاأْلَْســَحاِر ُهْم َيْســَتْغِفُروَن َويِف  َن اللَّ َقْبَل َذلَِك حُمِْســننَِي * َكاُنوا َقلِياًل ميِّ

ائِِل َواْلـَمْحُروِم﴾)76(. ْم َحقٌّ ليِّلسَّ َأْمَواهِلِ

��ا األحاديث الواردة عن رس��ول اهلل وأهل بيت��ه يف فضل صالة الليل  أمَّ
فه��ي كث��ية، وأولوا هذه العب��ادة املتميِّزة اهتمًم��ا كبًيا، وحرصوا عىل بي��ان أمهيَّة هذه 
الصالة، وما تنطوي عليه من آثار سلوكيَّة، وحثهُّوا املؤمنني عىل املواظبة عليها واالهتمم 
هب��ا وعدم التفريط هبا. ومن هذا احلديث يتبنيَّ لنا جزاء املواظبة عىل صالة الليل، وهي 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

د رس��ولنا األكرم إىل من حيّبه بااللتزام بص��الة الليل، وخي دليل عىل  اجلن��ة، ولذلك أكَّ
ْيــِل، َوَعَلْيَك بَِصاَلِة   وهو يقول له: )َيا َعــِلُّ َعَلْيَك بَِصاَلِة اللَّ ذل��ك يِف َوِصيَّتِ��ِه لَِعِلٍّ

ْيِل()77(. ْيِل، َوَعَلْيَك بَِصاَلِة اللَّ اللَّ

ا آثار صالة الليل، فهي كثية، نذكر منها: أمَّ

دين يف الليل: فقد . 1 ار، إكراًما للمتهجيِّ ة بام فيهم الكفَّ رفع العذاب عن الناس كافَّ
ُه َقاَل: )إِنَّ اهللََّ َتَعاىَل َيُقوُل: إيِنيِّ أَلَُهمُّ بَِأْهِل اأْلَْرِض   َأنَّ َرَوى َأَن��ٌس َعِن النَّبِيِّ
ِديَن َوإىَِل اْلـُمَتَحابيِّنَي يِف اهلل َوإىَِل  ِر ُبُيويِت َو إىَِل اْلـُمَتَهجيِّ َعَذاًبا َفــإَِذا َنَظْرُت إىَِل ُعامَّ

ْفُتُه َعنُْهْم()78(. اْلـُمْسَتْغِفِريَن بِاأْلَْسَحاِر رَصَ

ُه قال: . 2  أنَّ ر عن السيئات، وتنهي عن اآلثام، وتبعد األسقام: فَعِن النَّبِيِّ تكفيِّ
ْيِل ُقْرَبٌة إىَِل اهلل،  نَي َقْبَلُكــْم، َوإِنَّ ِقَياَم اللَّ احِلِ ُه َدْأُب الصَّ ْيِل، َفإِنَّ )َعَلْيُكــْم بِِقَياِم اللَّ

اِء َعْن َأْجَساِدُكْم()79(. ييَِّئاِت، َوَمنَْهاٌة َعِن اإِلثِم، َوَمْطَرَدُة الدَّ َوَتْكِفُر السَّ

به إىل اهلل تعاىل: إنَّ صالة الليل جتعل الفرد قريب من رمحة اهلل وعطائه، فقد . 3 تقريِّ
ورد َع��ِن اإلمام جعفر ب��ن حممد الصادق أنُه َقاَل: )َكاَن فِيــاَم َناَجى اهللُ بِِه 
ُه ُيِبُّنِي َفإَِذا  ُموَســى ْبَن ِعْمَراَن َأْن َقاَل َلُه: َيا اْبَن ِعْمَراَن: َكَذَب َمْن َزَعَم َأنَّ
بٍّ ُيِبُّ َخْلَوَة َحبِيبِِه، َها َأَنا َيا اْبَن ِعْمَراَن ُمطَّلٌِع  ْيُل َناَم َعنيِّي، َأَلْيَس ُكلُّ حُمِ َجنَُّه اللَّ
ْلُت َأْبَصاَرُهْم يِف ُقُلوِبِْم، َوَمثَّْلُت ُعُقوَبتِي َبنْيَ  ْيــُل َحوَّ َعَل َأِحبَّائِي إَِذا َجنَُّهُم اللَّ

َأْعُينِِهْم خُيَاطُِبوينيِّ َعِن اْلـُمَشاَهَدِة، َوُيَكليُِّموينيِّ َعِن اْلـُحُضوِر()80(.

تعله من الشيعة املخلصني: فصالة الليل صفة من صفات الشيعة املخلصني، . 4
وقد ُرِوَي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق أنه َقاَل: )َلْيَس ِمْن ِشــيَعتِنَا 
ْيِل()81(. َقاَل الش��يخ اْل�ُمِفيُد يف معنى هذا احلديث:  َمــْن َلْ ُيَصليِّ َصاَلَة اللَّ
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ُه َلْيَس ِمْن ِش��يَعتِِهُم اْل�ُمْخَلِصنَي، َو َلْيَس ِمْن ِشيَعتِِهْم َأْيًضا َمْن مَلْ َيْعَتِقْد  ُيِريُد َأنَّ
ْيِل)82(. َفْضَل َصاَلِة اللَّ

رابع ع�صر: �صلة الرحم

ا تزيد يف العمر«)83(. حم، فإهنَّ : »وعليَك بصلِة الرَّ ّ مة احِللِّ قال العالَّ

ّ ينبغي أن نس��لِّط الضوء عىل  مة احِللِّ قب��ل الولوج إىل املعاين التي أش��ار إليها العالَّ
لف��ظ الصلة لغًة واصطالًحا، فالصلة لغًة: م��ن وصلُت اليشء بغيه وصاًل، فاتَّصل به، 
َوَوَصْلُت��ُه وصاًل، وصلًة، ض��ّد: هجرته، وواصلته مواصلًة ووص��اال)84(، وهو مصدر 

ه إليه ومجعه معه)85(. وصل اليشء باليشء: ضمَّ

وصل��ة الرح��م اصطالًحــا: اإلحس��ان إىل األق��ارب عىل حس��ب ح��ال الواصل 
واملوص��ول)86(، وق��د أعط��ى القرآن الكري��م أمهيَّة بالغ��ة لصلة الرح��م، وباخلصوص 
: ﴿َيْســَأُلوَنَك َماَذا ُينِفُقوَن ُقْل َما َأنَفْقُتم  الوالدين واألقربني، واملس��اكني، قال عزَّ وجلَّ
ــبِيِل َوَمــا َتْفَعُلوْا ِمْن َخْرٍ  ْن َخْرٍ َفلِْلَوالَِدْيِن َواألَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َواْلـَمَســاكنِِي َواْبِن السَّ ميِّ
ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن  ُقــوا َربَّ ا النَّاُس اتَّ َ َفــإِنَّ اهللَ بِــِه َعلِيٌم﴾)87(، ومنه وقوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
ُقوا اهللَ الَِّذي َتَساَءُلوَن  َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهاَم ِرَجااًل َكثًِرا َونَِساًء َواتَّ
ذي��ن ال يصلون األرحام فيلعنهم اهلل  بِــِه َواألَْرَحــاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾)88(. أما الَّ
وال يدخله��م اجلنة، ومصداق ما ذكرناه قوله تعاىل: ﴿َوالَِّذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهلل ِمْن َبْعِد 
ْعنَُة َوَلـُهْم  ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِســُدوَن يِف األَْرِض ُأوَلئَِك َلـُهُم اللَّ

اِر﴾)89(. ُسوُء الدَّ

أم��ا األحاديث الواردة عن رس��ول اهلل يف باب صلة الرحم فكثية، نذكر منها 
قول��ه: )من أحبَّ أن يبســط له يف رزقه، وينســأ له يف أثره فليصل رمحــه()90(، وهنا 
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راِث احلِلِّّي مٌة ُتعىن بالتُّ ٌة حمكاَّ جملاٌَّة فصلياَّ
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 :إش��ارة ع��ىل أنَّ صل��ة الرحم هي مدع��اة للرزق والربك��ة، ومن ذلك أيًض��ا قوله
مة  ه أن ُيبســط له يف رزقه، وأن ينســأ له يف أثره، فليصل رمحه()91(، وروى العالَّ )َمن سَّ
املجليّس يف البح��ار عن النبّي أنَّه قال: )ثالثة ال يدخلون اجلنَّة، ُمْدِمُن مخٍر، وُمْدِمُن 
ِسْحٍر، وقاطُع َرِحْم()92(، ونقل الشيخ الصدوق- عليه الرمحة- يف كتاب معاين األخبار 
د الباقر أنَّه قال: قال النبّي: )أخبين جبئيل إنَّ ريح اجلنَّة  عن اإلمام حممَّ
توجد من مســرة ألف عام، ما جيدها عاقٌّ وال قاطع رحم وال شــيٌخ زاٍن()93(، وورد يف 
البح��ار كت��اب الروضة، باب مواعظ النبّي عن مكارم األخ��الق: )يا عّل، أربعة أسُع 
شء عقوبـًة، رُجٌل أحســنَْت إليه فكافـأك باإلحسان إساءًة، ورجٌل ال تبغي عليه ويبغي 
عليك، ورجٌل عاهدّتـه عل أمٍر فوفيَت له وَغَدَر بَك، ورجٌل َوَصـَل قرابته فقطعوه)94(. 
ة لصلة الرحم هي زيادة العمر، وقد  ّ يف وصيَّته أنَّ من الفوائد اجلمَّ مة احِللِّ وقد نبَّه العالَّ
ي  ــي االعامل، وتنميِّ تضاف��رت األخبار بذلك، قال أب��و جعفر: )صلة األرحام تزكيِّ
األمــوال، وتدفــع البلوى، وتيسيِّ احلســاب()95(. وعن أيب عبداهلل ق��ال: )إنَّ القوم 
ليكونــوا فجرة ويكونون بررة، فتنموا أمواهلم وتطــول أعامرهم، فكيف إذا كانوا أبراًرا 

بررة()96(.

وم��ن هن��ا يتبنيَّ أنَّ العمر يزيد وينق��ص، بدليل بقوله تعاىل: ﴿َيْمُحوا اهللُ َما َيَشــاُء 
َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكَِتاِب﴾)97(، فمن أحبَّ أن يبسط له يف رزقه، وينسأ له يف أثره فليصل 
ر بأسباب، فتقدير دخول اجلنَّة باألعمل  رمحه، وهذا متَّفق عليه عند العلمء، فاملقدور ُقدِّ

الصاحلة، وتقدير زيادة العمر بصلة الرحم.

خام�ض ع�صر: زيارة القبور

: »وزْر قبي بقدر اإلمكان واقرأ عليه شــيًئا من القرآن، وكلُّ  ّ م��ة احِللِّ يقول العالَّ
كتــاب صنّفتــه وحكــم اهلل تعاىل بأمره قبــل إمتامه فأكملــه، وأصلح ما تــده من اخللل 
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والنقصــان واخلطأ والنســيان. هذه وصيَّتي إليك، واهلل خليفتي عليك، والســالم عليك 
ورمحة اهلل وبركاته«)98(.

ّ يف هذا املقطع من وصيَّته إىل ما يأيت: مة احِللِّ أشار العالَّ

ّ عىل ولده لزيارة قربه بعد موته مل  مة احِللِّ زيــارة األبناء لقبور اآلباء: إنَّ تأكيد العالَّ
ة، والعرة الطاهرة؛  تس��تند عىل األهواء، بل كان مرجعها القرآن الكريم، والس��نَّة النبويَّ

ألنَّ زيارة القبور هلا فوائد مجَّة، نذكر منها:

اذ القبور م��ورًدا لالعتبار  أ. املوعظــة والِعــبة: ذكر الق��رآن الكريم أمثلة كث��ية الختِّ
ْم  ُ بُّ واملوعظ��ة، ومراعاًة لالختصار، منها قول��ه تعاىل: ﴿َفَقاُلوا اْبنُوا َعَليِهــم ُبنَْينًا رَّ
ســِجًدا﴾)99(، ومن روائع  َأْعَلــُم ِبِْم َقــاَل الَِّذيَن َغَلُبوا َعل َأْمِرِهْم َلنَتَِّخَذنَّ َعَليِهم مَّ
م��ا ذكرته كت��ب التاريخ حول زيارة القبور: »أنَّ اإلس��كندر م��رَّ بمدينة قد ملكها 
أمالك س��بعة، وبادوا. فقال: هل بقي من نس��ل األمالك الذي��ن ملكوا هذه املدينة 
أح��د؟ قالوا: رجل يكون يف املقاب��ر. فدعا به فقال: ما دعاك إىل لزوم املقابر؟ قال: 
أردت أن أع��زل عظام امللوك من عظام عبيدهم، فوجدت ذلك س��واء. قال: فهل 
ة؟ قال: إنَّ مهتي لعظيمة  ل��ك أن تتبعني فُأحيي بك رشف آبائك إن كانت ل��ك مهَّ
إن كانت بغيتي عندك. قال: وما بغيتك؟ قال: حياة ال موت فيها، وشباب ال هرم 
ه مكروه. قال: ما أق��در عىل هذا. قال:  مع��ه، وغن��ًى ال يتبعه فق��ر، ورسور ال يغيِّ
فامِض لش��أنك، وخلِّني أطلب بغيتي ممَّن هي عنده. فقال اإلس��كندر: هذا أحكم 

من رأيت«)100(.

ب. تساهم زيارة القبور يف تعميق االعتقاد باليوم اآلخر: وهو أصٌل من ُأصول الدين، 
فإذا آمن اإلنس��ان بأنَّ وراءه يوًما ُيسئل فيه عمَّ فعل وأنَّه مل خُيلق عبًثا، فهذا الشعور 
العميق باليوم اآلخر جيعل اإلنسان ذا قصٍد يف فعله، فيتجنَّب فعل الرشِّ واإلفساد، 
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ويتَّج��ه نحو فعل اخل��ي الذي هدفه اإلص��الح، فتكون الزيارة للقبور هنا وس��يلة 
خ االعتقاد  ا ترسِّ لربية اإلنس��ان املسلم عىل أن يكون ذا قصد إجيايّب يف فعله، كم أهنَّ
باآلخ��رة، والكفِّ عن احلرص للوص��ول إىل متطلَّبات الدني��ا الفانية ولو بالطرق 
الالمرشوعة، وهلذه الفائدة ُأش��ي يف حديٍث روي عن رسول اهلل أّنه قال: )إيِنيِّ 

ُرُكُم اآلِخَرَة()101(. َا ُتَذكيِّ ُكنُْت َقْد هَنَْيُتُكْم َعْن ِزَياَرِة اْلُقُبوِر َفُزوُروَها َفإهِنَّ

ت. تنمية مشــاعر احلبيِّ والعواطف النبيلة: تؤدِّي زيارة القبور إىل تنمية مشاعر اخلي 
وح��بِّ الفضيلة، فقد ورد النصهُّ عن رس��ول اهلل أنَّه ق��ال: )هنيتكم عن زيارة 
ه  القبــور فزوروها لتزدكم زيارهتا خــًرا()102(، ويف حديٍث آخر: )... فزوروها فإنَّ
يــرقُّ القلب وتدمع العــني وتذكر اآلخرة وال تقولوا هجًرا()103(. فالبكاء الناش��ئ 
ي الصلة الطيِّبة بني اإلنسان احلّي واإلنسان امليت، وصلة اإلنسان  من احلبِّ هلل ينمِّ
الف��رد باملجتمع، فيحدث الوئ��ام والراحم والتعاطف واملحبَّ��ة والربِّ بني الناس، 
د  فُتعط��ى احلق��وق وُت��ؤدَّى األمان��ات، فعن عبد اهلل بن س��ليمن، ع��ن اإلمام حممَّ
ُه  ُمَعِة َفُزْرُهْم، َفإِنَّ الباقر: َقاَل: »َس��َأْلُتُه َعْن ِزَياَِرِة اْلُقُبوِر. َقاَل: )إَِذا َكاَن َيْوُم اجْلُ
ــْمِس؛ َيْعَلُموَن  ــَع عليِه َما َبنْيَ ُطُلوِع اْلَفْجِر إل ُطُلوِع الشَّ َمْن َكاَن ِمنُْهْم يِف ِضيٍق ُوسيِّ
ــْمُس َكاُنوا ُســدًي(. ُقْل��ُت: َفَيْعَلُموَن بَِمْن  بَِمْن َأَتاُهْم يِف ُكليِّ َيْوٍم، َفإَِذا َطَلَعِت الشَّ
َف عنهم(«)104(. ومن  َأَتاُهْم َفَيْفَرُحوَن بِِه؟ َقاَل: )َنَعْم، َوَيْسَتوِحُشــوَن َلــُه إَِذا اْنرَصَ
س اجلوانب النفسيَّة عن الزائر واملزار، فامليت يأنس ويفرح بقدوم  هذه الرواية نتلمَّ

ع نفوسهم بعد ضيق، فال يشعر بوحشة. األحبَّة، فتتوسَّ
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ة، القاهرة، ط2، 1384ه�/1964م. الكتب املرصيَّ

ر املش��تهر . 10 اجلم��ع ب��ني كالمي النب��ّي وال��ويّص واجلمع بني آيتني، أبو يوس��ف احلس��ن ابن املطهَّ
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ة، صيدا، بيوت. د حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصيَّ ِجْستايّن )ت 275ه�(، حتقيق: حممَّ السِّ

د بن عيسى بن سورة الرمذّي، حتقيق: . 13  س��نن الرمذّي )مع أحكام األلبايّن، ت: مش��هور(، حممَّ
د نارص الدين األلبايّن- مشهور بن حسن آل سلمن، ط1، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع. حممَّ

 السنن الكربى )سنن البيهقّي الكربى( )ط. العلميَّة(، أمحد بن احلسني بن عّل بن موسى البيهقّي . 14
أبو بكر، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط3، دار الكتب العلميَّة، 1424ه�/2003م.

د إبراهيم، دار الكتاب العريّب، دار اإلمية . 15 رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد املعتزّل، حتقيق: حممَّ
للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 2007م.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيَّة، أبو نرص إسمعيل بن محَّاد اجلوهرّي الفارايّب )ت 393ه�(، . 16
حتقيق: أمحد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للماليني، بيوت، ط4، 1407ه�/1987م.

د زهي بن نارص . 17 د بن إس��معيل أبو عبد اهلل البخارّي اجلعفّي، حتقيق: حممَّ صحيح البخارّي، حممَّ
د ف��ؤاد عبد الباقي(، ط1،  رة عن الس��لطانيَّة بإضافة ترقيم حممَّ الن��ارص، دار طوق النجاة )مصوَّ

1422ه�.
د الفاريايّب أبو قتيبة، دار طيبة، . 18 اج، حتقيق: نظر بن حممَّ  صحيح مس��لم )ط. طيبة(، مسلم بن حجَّ

ط1، 1427ه�/2006م.
د بن س��عد بن . 19  الطبق��ات الكبي )الطبقات الكربى( = )طبقات ابن س��عد( )ط. اخلانجّي(، حممَّ

د عمر، مكتبة اخلانجّي، ط1، 1421ه�/2001م. منيع الزهرّي، حتقيق: عّل حممَّ
ّي، . 20 ح��ه وعلَّق عليه: أمحد املوحدّي القمِّ ، صحَّ ّ ة الداعي ونجاح الس��اعي، أمحد بن فهد احِللِّ  عدَّ

، ط1. دار الكتاب اإلسالمّيّ
د بن عّل بن أبراهيم األحس��ائّي، . 21 ة يف األحاديث الدينيَّة، ابن أيب مجهور حممَّ عوال اللئال العزيزيَّ

حتقيق: اآلغا جمتبى العراقّي، انتشارات سيِّد الشهداء، ط1، 1403ه�.
ًبا عىل حروف املعجم، اخلليل بن أمحد الفراهي��دّي، حتقيق: عبد احلميد هنداوّي، دار . 22  الع��ني مرتَّ

الكتب العلميَّة، 1424ه�/2003م.
 القاموس الفقهّي، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط2، 1988م.. 23
24 . سة آل البيت  ُقرب اإلسناد، أبو العبَّاس عبداهلل بن جعفر احِلمَيّي )ق 3ه�(، حتقيق: مؤسَّ

إلحياء الراث، قم املقّدسة، ط1، 1413ه�.
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)ت 726ه�(، حتقيق: . 25 ّ ر األسدّي احِللِّ  قواعد األحكام، أبو منصور احلس��ن بن يوس��ف ابن املطهَّ
، قم املقدسة، د.ت. سة النرش اإلسالمّيّ مؤسَّ

د بن يعق��وب الكلينّي، تصحيح وتعلي��ق: عّل أكرب غفارّي، مطبع��ة حيدرّي، دار . 26  ال��كايف، حممَّ
الكتب اإلسالمّيَّة، طهران، إيران.

د بن إبراهيم بن عمر . 27  لب��اب التأويل يف معاين التنزيل )تفس��ي اخلازن(، عالء الدين عّل ب��ن حممَّ
د عّل شاهني، دار  الش��يحّي أبو احلسن، املعروف باخلازن )ت 741ه�(، حتقيق: عبد السالم حممَّ

الكتب العلميَّة، ط1، 1425ه�/2004م.
د بن أيب بكر بن عبد القادر الرازّي، مكتبة لبنان، 1986م.. 28 خمتار الصحاح، حممَّ
د بن س��المة بن جعفر بن عّل بن حكمون القضاعّي املرصّي . 29 مس��ند الش��هاب، أبو عبد اهلل حممَّ

س��ة الرس��الة، ب��يوت، ط2،  )ت 454ه���(، حتقي��ق: مح��دي ب��ن عب��د املجي��د الس��لفّي، مؤسَّ
1407ه�/1986م.

ر، منش��ورات . 30 ، حتقيق: مش��تاق املظفَّ ّ  خمترص بصائر الدرجات، الش��يخ حس��ن بن س��ليمن احِللِّ
ة يف النجف األرشف. املطبعة احليدريَّ

د بن عمر بن . 31 املخت��رص يف أخبار البرش، أبو الفداء عمد الدين إس��معيل ب��ن عّل بن حممود بن حممَّ
ة، ط1،  ��د، صاحب محاة )ت 732ه�(، املطبعة احلس��ينيَّة املرصيَّ شاهنش��اه بن أيوب، امللك املؤيَّ

د.ت.
س��ة آل البيت إلحياء . 32  مس��تدرك الوس��ائل، حس��ن النورّي الطربيّس )ت 132ه�(، حتقيق: مؤسَّ

الراث، بيوت.
 مستدرك الوسائل، حسن النوري الطربيس )ت132ه�(، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء . 33

الراث، بيوت.
 مسند أمحد، اإلمام أمحد بن حنبل، دار صادر، بيوت، لبنان.. 34
د بن عّل الفيهُّومّي املقرّي، حتقيق: عبد العظيم . 35 املصباح املني يف غريب الرشح الكبي، أمحد بن حممَّ

الشنَّاوّي، دار املعارف، القاهرة، ط2.
��وب بن مطي اللخمّي الش��امّي، أبو القاس��م الطربايّن . 36 املعجم األوس��ط، س��ليمن بن أمحد بن أيهُّ

 
)ت 360ه���(، حتقي��ق: طارق ب��ن عوض اهلل بن حممد، عبد املحس��ن بن إبراهيم احلس��ينّي، دار 

احلرمني، القاهرة.
د رواس قلعجي، حامد ص��ادق قنيبّي، دار النفائ��س للطباعة والنرش . 37  معج��م لغة الفقه��اء، حممَّ

والتوزيع، ط2، 1408ه�/1988م.
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السنة الثانية/املجلاَّد الثاين/العدد السادس

، أبو احلسن نور الدين عّل بن أيب بكر بن سليمن اهليثمّي . 38 ّ  املقصد العّل يف زوائد أيب يعىل املوصلِّ
)ت 807ه�(، حتقيق: سيِّد كرسوّي حسن، دار الكتب العلميَّة، بيوت، لبنان، د.ت.

ّي، . 39 د بن عّل بن احلس��ني بن بابوي��ه القمِّ  م��ن ال حيره الفقيه، الش��يخ الص��دوق أبو جعفر حممَّ
س��ة  مة الش��يخ حس��ني األعلمّي، منش��ورات مؤسَّ إرشف ع��ىل تصحيح��ه والتعليق عليه: العالَّ

األعلمّي للمطبوعات، ط1، 1986.
د الريشهرّي، دار احلديث للطباعة والنرش والتوزيع، ط1، 1422ه�.. 40  ميزان احلكمة، الشيخ حممَّ
 نفح��ات اهلداية، ص��ادق احلس��ينّي الش��يازّي، دار العلوم للتحقي��ق والطباع��ة والنرش، ط1، . 41

2002م.
د بن احلس��ن )احلّر العامّل(، . 42 ث الشيخ حممَّ  وس��ائل الش��يعة إىل حتصيل مس��ائل الرشيعة، املحدِّ

س��ة آل البيت إلحياء الراث، مؤسس��ة آل البيت إلحي��اء الراث، قم،  حتقيق: مؤسَّ

إيران.
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امل�صادر واملراجع

: امل�صادر لاً اأوَّ
* القرآن الكريم.

ابن األثي، عّز الدين أيب احلسن عّل بن أيب الكرم الشيبايّن )ت 630ه/1232م(.
أسد الغابة يف معرفة الصحابة )مطبعة، انتشارات إسمعيليان، طهران د.ت(. -

د بن إسمعيل بن إبراهيم اجلعفّي )ت 256ه/869م(. البخارّي، حممَّ
الصحيح )مطبعة، دار الفكر،1981(. -

البيهقّي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عّل )ت 458ه/1065م(.
السنن الكربى )دار الفكر، د.ت(. -

ابن تيمية، أمحد بن عبد احِللِّّيم بن عبد السالم )ت 728ه�/1328م(.
د رش��يد رضا )جلن��ة الراث العريّب،  - ج أحاديثه وعلَّق عليه: حممَّ جمموع الرس��ائل واملس��ائل، خرَّ

د.ت، د.مط(.
جمموع الفتاوى )طبعة الشيخ عبد الرمحن بن قاسم، د.مط(. -

اجلاحظ، أبو عثمن عمرو بن بحر بن حمبوب الكنايّن )ت 255ه/869م(.
د هارون )مطبعة دار الكتاب العريّب، مرص، 1955م(. - العثمنيَّة، حتقيق: عبد السالم حممَّ

اص، أبو بكر أمحد بن عّل الرازّي )ت 370ه/980م(. اجلصَّ
د عّل شاهني )ط1، 1995م(. - أحكام القرآن، حتقيق: عبد السالم حممَّ

د ابن اجلوزّي )ت 597ه/1200م(. ابن اجلوزّي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عّل بن حممَّ
د عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا )ط1،  - املنتظ��م يف تاريخ امللوك واألمم، حتقي��ق: حممَّ

بيوت، 1992م(.
د بن حبَّان بن أمحد التميمّي البستّي )ت 354ه/965م(. ابن حبَّان، حممَّ

مش��اهي عل��مء األمصار، حتقي��ق: مرزوق ع��ّل إبراهي��م )مطبع��ة دار الوفاء، املنص��ورة، ط1،  -
1919م(.

ابن أيب احلديد، عّز الدين أيب حامد عبد احلميد بن هبة اهلل املدائنّي )ت 656ه�/1258م(.
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د أبو الفضل إبراهيم )ط1، 1978م(. - رشح هنج البالغة، حتقيق: حممَّ
د عّل بن أمحد بن حزم الظاهرّي )ت 456ه/1063م(. ابن حزم، أبو حممَّ

مجه��رة أنس��اب الع��رب، حتقي��ق: جلنة من العل��مء )مطبع��ة دار الكت��ب العلميَّ��ة، ط1، بيوت  -
1983م(.

الفصل يف امللل واألهواء والنحل )مطبعة األديبة، ط1، مرص 1899م(. -
د بن حنبل بن هالل بن أسد، احلافظ أبو عبد اهللَّ الشيبايّن )ت 241ه/855م(. ابن حنبل، أمحد بن حممَّ

املسند )دار صادر، بيوت، د.ت(. -
اخلطيب البغدادّي، أبو بكر أمحد بن عّل )ت 463ه/1070م(.

تاريخ بغداد، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا )مطبعة دار املعرفة، ط1، بيوت، 1997م(. -
اخلليل الفراهيدّي، أبو عبد الرمحن اخلليل أمحد )ت 175ه/791م(.

ائّي )ط2، قم، 1988م(. - العني، حتقيق: مهدّي املخزومّي وإبراهيم السامرَّ
د بن أمحد بن عثمن )ت 748ه/1347م(. الذهبّي، شمس الدين حممَّ

اظ )دار أحياء الراث العريّب، د.ت(. - تذكرة احلفَّ
س��ي أعالم النب��الء، حتقيق: عّل أبو زيد، إرشاف وختريج: ش��عيب األرن��اؤوط )ط9، بيوت،  -

1993م(.
د بن سعد )ت 230ه/844م(. ابن سعد، حممَّ

الطبقات الكربى )مطبعة دار صادر، بيوت، د.ت(. -
د بن عبد الكريم بن أيب بكر أمحد )ت 548ه/1154م(. الشهرستايّن، أبو الفتح حممَّ

د سيِّد كياليّن )مطبعة دار املعرفة، بيوت، د.ت(. - امللل والنحل، حتقيق: حممَّ
الصفدّي، صالح بن عّل احلنفّي )ت 764ه/1362م(.

الوايف بالوفيات، حتقيق: أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى )مطبعة بيوت، 2000م(. -
د بن جرير )ت 310ه�/922م(. الطربّي، أبو جعفر حممَّ

ء )ط4، بيوت 1983م(. - تاريخ األمم وامللوك، حتقيق: نخبة من العلمء األجالَّ
د )ت 463ه/1070م(. ابن عبد الرب، أبو يوسف بن عبد اهلل بن حممَّ

��د البجاوّي )مطبعة دار اجلبل، ط1، بيوت،  - االس��تيعاب يف معرفة األصحاب، حتقيق: عّل حممَّ
1992م(.

ر األسدّي )ت 726ه/1325م(. ، أبو منصور احلسن بن يوسف بن املطهَّ ّ مة احِللِّ العالَّ
كشف اليقني، حتقيق: حسني الدرگاهّي )ط1، 1992م(. -
هن��ج احلقِّ وكش��ف الصدق، تقديم: رض��ا الصدر، تعليق: عني اهلل احلس��نّي األرم��وّي )مطبعة  -
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ستارة، قم، 2002م(.
ابن قتيبة، عبد اهلل بن مسلم الدينورّي )ت 276ه�/889م(.

املعارف، حتقيق: ثروت عكاشة )مطبعة دار املعارف، ط2، مرص، 1969م(. -
ابن كثي، أبو الفداء إسمعيل الدمشقّي )ت 774ه�/1373م(.

البداية والنهاية، أربعة عرش جزًءا )مطبعة دار إحياء الراث العريّب، ط1، بيوت، 1988م(. -
د باقر )ت 1111ه/1699م(. املجليّس، حممَّ

ايّن الش��يازّي )ط3  - ة األطهار، حتقيق: عبد الرحيم الربَّ بح��ار األنوار اجلامعة لدرر أخب��ار األئمَّ
حة، 1983م(. املصحَّ

د بن النعمن العكربّي البغدادّي )ت 413ه/1022م(. د بن حممَّ املفيد، أبو عبد اهلل حممَّ
د عّل أيازي )مطبعة مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط1، 2005م(. - تفسي القرآن املجيد، حتقيق: حممَّ
عدم سهو النبّي )ط2، 1993م(. -

د بن إسمعيل املرادّي املرصّي )ت 338ه/950م(. اس، أبو جعفر أمحد بن حممَّ النحَّ
د عّل الصابويّن )ط1، 1988م(. - معاين القرآن، حتقيق: حممَّ

د عبد امللك بن هشام بن أيوب احلميّي )ت 218ه�/833م(. ابن هشام، أبو حممَّ
د حميي الدين عبد احلميد )مطبعة املدين، القاهرة، 1963م(. - ة، حتقيق: حممَّ السية النبويَّ

د بن عمر )ت 207ه/822م(. الواقدّي، أبو عبد اهلل حممَّ
املغازي، حتقيق: مارسدن جونس )نرش دانش إسالمي، 1984م(. -

ياقوت احلموّي، شهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومّي البغدادّي )ت 626ه/1228م(.
معجم البلدان )دار أحياء الراث العريّب، بيوت، 1979م(. -

اليعقويّب، أمحد بن إسحاق أيب يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح )ت 292ه�/904م(.
تاريخ اليعقويّب )مطبعة رشيعت، ط2، قم، د.ت(. -

ثانيا: املراجع
الزركّل، خي الدين.

األعالم )ط2، بيوت، 1980م(. -
ّي، عبَّاس. القمِّ

الكنى وااللقاب، تقديم: حممد هادي األميني )نرش مكتبة الصدر – طهران، دون سنة طبع(. -
.اللجنة العلمية يف مؤسسة اإلمام الصادق

موسوعة طبقات الفقهاء، إرشاف: جعفر السبحاين )مطبعة اعتمد، الطبعة األوىل، قم 1997م(. -


