
 1 

 انًرمٍُ ذعزَف تكراب ذذكزج

 
 

 الكتب التي اكتسبت صيتًا وسمعًة في أوساط الخواص مف الميتميف بمراقبة النفوس ، ىذا الكتاب الذي بيف يديؾ ، مف

  : وبالخروج مف فمؾ المادة وشيواتيا ، إلى ممكوت المقاء اإلليي .. فإنو يجمع بيف

 

  ·فيو مف مصاديؽ ما خرج مف القمب ، ودخؿ في القمب ،السبلسة في التعبير ، والبساطة في األسموب  -

 بيف آداب السموؾ القمبي ، والعمؿ بحذافير الشريعة في كؿ شؤوف الحياة .. فإف المؤلؼ الموازنة في الطرح ، والجمع -

  . اقبيف لنفوسيـمتميزًا في سمسمة المر  يتكمـ مف وحي الخبرة في ىذا الطريؽ ، متأثرًا بأستاذه الذي كاف وال يزاؿ عمماً 

  : مختمفة أف يثير في الجميع دواعي إف المؤلؼ أراد مف خبلؿ تعابير

 

االىتماـ التي يحاسب عمييا العبد يـو القيامة  الرجوع إلى النفس ومعرفة أسرارىا واالىتماـ بيا ، كأوؿ دائرة مف دائرة - اوال
  · .. فإف بصبلح نفوس األفراد تصمح األمـ

 

العبادية ، بؿ االشتغاؿ بالمجاىدة الشاممة التي تحدث تغييرًا جوىريا في أعماؽ  كتفاء ببعض الممارساتعدـ اال - ثانيا
  · ، لتحوليا مف نفٍس أّمارة ، إلى نفس لّوامة ، ومف ثـّ إلى نفس مطمئنة النفس

 

قميمة مف المجتمع ، بؿ أنو عّز وجّؿ ليست حركة تخصصية ، يشّكؿ اىتماـ طبقة  االعتقاد بأف السير إلى اهلل - ثالثا
ف منكـ إال آتي  الذي ال بّد منو ، بعد أف عممنا أننا سائروف شئنا أـ أبينا إليو قيرًا ، بمقتضى المصير قولو تعػالى : } وا 

  { الرحمف عبدا

 

 أصحابيامجموعة مف المقاالت والمراسبلت ، دارت بيف  -الذي كتب بالفارسية  -الكتاب  ومما ينبغي ذكره ، أّف ىذا

  : وبيف مف كانوا موردًا الىتماميـ ..ومف المبلحظ أنيا كثيرًا ما كتبت

  · األشعار وبعض المطايبات بصيغة الرسالة العفوية ، كخطاب صديٍؽ لصديقو ، وليذا تخممتيا -

  . كتابًا يتناقمو أىؿ االىتماـ بيذا المجاؿ مف دوف تبويب مقصػود ، يراد بو الحقًا أف يكوف -

 

 وجدت سبيميا إلى الطبع سنة -رغـ أنيا لـ تكتب لتنشر -تعالى ينمو ، فإف ىذه الرسائؿ  ف حيث أّف ما كاف هللوم

  . ىجرية عمى يد األديب ميرزا إسماعيؿ التبريزي 1329

 

  : النظر إلى أسموبنا في الترجمة ، فإننا ومف الضروري أف نمفت

بأسموٍب مف التفاعؿ  ة أّف الغالب عمييا معاني وجدانية ، ال بّد مف عرضياالحرفي في الترجمة ، وخاص لـ نتقّيد بالنص -
نما أخذنا روح ما أراده المؤلؼ   . ووضعناه في القالب الذي يناسبو كاف يعيشو الكاتب في حينو ..وا 

مقاطع مف المكاتبات بعضيا ببعض ، العتقادنا بجدوى اختيار بعض ال اتبعنا أسموب الحذؼ واالختصار ، ودمج بعض -
  . مما فيو خطاب خاص وعتب عمى ذلؾ الزماف وأىمو -مثبل  -البعض اآلخر  المراسبلت ، لكوف
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نما أجزنا ألنفسنا ىذه التصرفات ، توّخيًا لتحقيؽ اليدؼ الذي مف أجمو سّجؿ يراع ىؤالء األبرار مكنونات األنفس ، وبّثوا  وا 
  . واضحٍة وحرٍص شديدٍ  بو مكامف القػػموب ، بحرقةٍ 

 

ليكـ تعريٌؼ بالكتاب وأصحاب المراسبلت ، كما ورد في األعياف والذريعػة ، لمسيد محسف األميف العػاممي .. إذ كاف  وا 
  : معاصرًا لبعضيـ

 

  : (46/ص4تعريؼ بالكتاب كما ورد في الذريعة )ج 

 

ادرة في آداب السموؾ ، منيا : الص تذكرة المتقيف : فارسي ، فيو جممة مف كممات األعاظـ في األخبلؽ ، ومكاتيبيـ
والزاىد المولى حسيف قمي الدرجزيني النجفي المتوفي زائرا في الحائر الشريؼ  مكاتبة جماؿ السالكيف ، الشيخ الفقيو الورع

  .. ىجرية 1311سنة 

جفي ، المتوفي في ميرزا محمد البياري اليمداني الن ومكاتبة تمميذه األجّؿ ، ووصيو العػالـ السالؾ ، الشيخ محمػد ابف
  ..ىجرية1325 مسقط رأسو )بيار( في تاسع رمضاف

إبراىيػـ الموسوي الطيػراني المعػروؼ بػ )كرببلئي( لوالدتو في  ومكاتبة تمميذه اآلخر ، العالـ الورع ، العامػؿ السيد أحمػد بف
 · ىجرية1332وتوفى عصر يـو الجمعة السابع والعشريف مف شواؿ  الحائر الشريؼ ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انًزاسالخ ذعزَف تانًؤنف واصحاب
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 محمد اليمػداني البيػاري النجفي ) مؤلؼ كتاب تذكرة المتقيف ( كمػا ذكػره في أعيػاف تعريؼ بالشيخ محمد بف الميػرزا

  :402/ ص 9ج  -الشػيعة

 

كيف المراقبيف ، تتممذ في النجؼ عمى كاف مف العمماء الربانييف والسال - قرية مف قرى ىمداف -البياري : نسبة إلى بيار 
  .. تبلمذتو قمي اليمداني النجفي األخبلقي المشيور ، تمميذ الشيخ مرتضى األنصاري ، وكاف مف أخّص  المبل حسيف

المراقبة ، وكاف لوجوده آثار شريفة ، زار المشيد المقدس  وكاف المترَجـ ذا صفات ومقامات رفيعة ، مشتغبل بالعمـ ، دائـ
  .زيارتو في وطنو األصمي بيار راساف ، وتوفى راجعا مففي خ

 

المراسبلت في  السيد إبراىيـ الموسوي الطيراني المعروؼ بالسيد أحمد الكرببلئي ) صاحب بعض تعريؼ بالسيد أحمد بف
  472/ ص  2ج  -ىذا الكتاب ( ، كما ذكر في أعياف الشيعة 

 

  . واستفدنا مف عممو وأخبلقو وؿ في النجؼ سطحًا ،شيخنا وأستاذنا ، قرأنا عميو في الفقو واألص

ميذب النفس ، مف تبلمذة ميرزا حسيف قمي اليمداني النجفي المدفوف بالحائر  وكاف عالمًا فاضبًل ورعًا تقيًا كامبًل مرتاضاً 
ولو مؤلفات في  .... الشيير ، تتممذ عميو في عمـ األخبلؽ وغيره ، ومف تبلمذة الشيخ مبل كاظـ الخراساني ، األخبلقي

  . األخبلؽ ، جمعت وطبعت باسـ تذكرة المتقيف الفقو واألصوؿ ، ولو كتب بالفارسية أرسميا إلى أصدقائو في

 

كما ورد في أعيػاف  ( بالمبل حسيف قمي اليمداني الدرجزيني النجفي ) صاحب بعض المراسبلت في ىذا الكتاب تعػريؼ
  136/ ص 6ج  -الشػيعة 

 

 ، ودفف في الحجرة الرابعة مف الصحف الشريؼ عمى يسار الداخؿ مف باب الزينبية و 1311 بكرببلء سنةتوفى زائرًا 

  .. قمي( بالفارسية بمعنى الغبلـ أي عبد الحسيف)

أسبابيا عف الدنيا و  أخبلقيًا إلييًا مف الحكماء العػػرفاء السالكيف ، مراقبًا محاسبًا لنفسو ، بعيداً  كاف فقييًا أصوليًا متكمماً 
الفقو واألصوؿ ما سمعو مف استاذه الشيخ مرتضى  والرياسات .. لـ يتعّرض لمفتوى ولـ يتصّد لمزعامة .. قرأ في

  .. األنصاري ، وما استخرجو بنفسو

الفقو واألصوؿ ..وكتب بعض تبلميذه  وُعرؼ بعمـ األخبلؽ ، وكاف يدّرس فيو كؿ يـو صبػاحًا في داره ، ويدّرس بعده في
  : مجمدات مف تفسير بحثو في الفقو ثبلث

  القضاء والشيادات -3الخمؿ  -2صبلة المسافر  -1

 

  .. بسنيف وال بعده كذلؾ مف يماثمو في عمـ األخبلؽ وتيذيب النفػوس ولـ يكف في زمانو وال قبمو

نػا عف المداومة عميو أيامػػػا قميمة ، وصدّ  ، وحضرنا درسو في األخبلؽ1308وكاف جارنا أوؿ ورودنا إلى النجؼ سنة 
  .. أسفنا عمى عدـ المداومة عميػو بأي نحو كاف اشتغالنا بمػا ىػو أىـ ، ومع ذلؾ فقد

 مف فضبلء العرب والعجـ ممف أراد اهلل بيـ الخير ..رأينا جممة منيـ ووجدنا أثر ذلؾ وانتفع بدرسو األخبلقي خمؽ كثير

فضؿ اهلل يؤتيو مف يشاء {  نتفع بػػذلؾ ، بؿ كاف عمى العكس } ذلؾفييـ ، كما أننا رأينا بعض مف حضر عميو ولـ ي
  . فبل يجعميا سيوفاً  صقؿ السيوؼ اليندية يجعميا صالحة لمضرب ، أما صقؿ األخشاب
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كتابو الذي كتبو مف تقرير  كانت عمدة قراءتو عمى الشيخ مرتضى األنصاري ، وكاف يدّرس في األصوؿ في : مشايخو
  . ذكوربحث أستاذه الم

 

  : والفقو منيـ مف تتممذ عميو في األخبلؽ وفي األصوؿ : تالميذه

، وأوصى إليو أستاذه المذكور  1325المتوفى سنة  نسبة إلى بيار مف قرى ىمداف ، -الشيخ محمد بف محمد البياري  -1
  . عند وفاتو

  1332المتوفي سنة  -الطيراني المعروؼ بالكرببلئي  سيد أحمد -2

  1321سنة  المتوفي -ا رضا تبريزي اآلق -3

  1328المتوفي سنة  -السيد كماؿ المشيور بميرزا آقا الدولت أبادي  -4

  1333المتوفي سنة  -السيد محمد سعيد الحبوبي النجفي الشاعر المشيور  -5

  1312المتوفي سنة  -الشيخ موسى شرارة العاممي  -6

  1354سنة  المتوفي - السيد حسف صدر الديف العاممي -7

  1312المتوفي سنة  -السيد ميدي الحكيـ النجفي  -8

  1353المتوفي سنة  -باقر القاموسي النجفي  الشيخ -9

  . السيد عبد الغفار المازندراني -10

 . الشيخ محمد باقر النجـ آبادي -11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آداب انرىتح
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 الكيف إلى اهلل تعػػػالى ، وىي رأس ماؿ الفائزيف ، ومفتاحالمعاصي أوؿ طريؽ السػػ اعمـ أييا العزيز!.. أف التوبة مف

  استغاثة المريديف ، وأصؿ نجاة الناجيف

 

  :الصحاح في فضؿ ذلؾ ، ويكفي مدحًا ليا قوؿ أصدؽ الصادقيف في كتابو الكريـ وقد وردت اآليات واألخبار

  ..435/ص2لػو. الكافي  ب مف الذنب كمف ال ذنب.. وقوؿ النبي )ص( : التائ 222اهلل يحب التوابيف { . البقرة / إف }

  : وقد ذكرْت معاف عديدة لمتوبة ، فمنيا

 

  .يمكف تداركو في المآؿ الفقيي: وىو ترؾ المعاصي في الحاؿ ، والعـز عمى الترؾ في االستقباؿ ، وتدارؾ ما المعنى

  . ومف معانيو : خمع لباس الجفاء ، ثـ نشر بساط الوفاء

  .مطمؽ الندـ ومف معانيو :

ببل تأمؿ ، إذ لو عممت انحصار السعادة الحقيقية األبدية في لقاء اهلل  وعمى أي حاؿ ، ال إشكاؿ في وجوبو عقبًل وشرعاً 
الحجب : حجاب  أف المحجوب عنو شقي محترٌؽ بنار الفراؽ في دار البوار ، ومف المعمـو أف مف أغمظ تعالى ، لعممت

الشيطاف واليوى ، بؿ بعبادتيما في الواقع ، لما  ئات ، لكونو إعراضًا عف اهلل تعالى بمتابعةاتباع الشيوات وارتكاب السي
  ..434/ص6عبده. الكافي  روى مف أنو : مف أصغى إلى ناطؽ فقد

القرب واجب ، وال يتـ االنصراؼ إال باألمور الثبلثة  ولعممت أيضا أف االنصراؼ عف طريؽ البعد لموصوؿ إلى مقاـ
كما أف  تقرر في محمو أف مقدمة الواجب واجبة عقبًل وشرعًا ، نظرًا إلى المبلزمة بينيما ، ة في معنى التوبة ، وقدالمذكور 

ال  -بقيٍء أو بغيره  -مف بدنو فورًا  وجوبو أيضا فوري كما ال يخفى .. فكما أف شارب السـ ال بد لو مف إخراج السـ وا 
سمـو المعاصي ، فمو تساىؿ في التوبة منيا ، فسيحؿ عميو اليبلؾ ويختـ لو  سّبب لو اليبلؾ الدائـ ، فكذلؾ األمر في

  .كانت عمدة خوؼ األنبياء واألولياء مف سوء الخاتمة بالشر ، وقد

 

اإليماف بما ال  إخواف الحقيقة وخبلف الطريقة إلى التوبة الحقيقية ، قبؿ أف تعمؿ سمـو الذنوب في روح فالبدار البدار!.. يا
فيو نصح العمماء ، وتكونوا مف مصاديؽ قولو  عده االحتماء ، وينقطع عنو تدابير األطباء ، ويعجز عف التأثيرينفع ب
  : تعالى

يؤمنوف{ .  ومف خمفيـ سدًا فأغشيناىـ فيـ ال يبصروف وسواء عمييـ أأنذرتيـ أـ لـ تنذرىـ ال وجعمنا مف بيف أيدييـ سدا}
  9يس/

 

جػػوارحؾ مف: الغيبػػة ، واإليػذاء ، والبيتػاف ، وخيػانة البصػر  أنؾ ال تخمو مف المعصية فيثـ اعمـ أييا األخ األعز!.. 
ف سِممت منيا  المعاصي ، ولػو فػرض خمػوؾ منيا ، فإنؾ ال تخمو عف الرذائؿ في نفسؾ واليـّ بيػا ، وغيػرىا مف صنػوؼ وا 

منيا أيضًا فبل أقػؿ مف الغفمة والقصػور في معػرفة اهلل  سِممتفبل أقؿ مف الخواطر المتفػرقة المذىمة عف ذكر اهلل ، ولػو 
 صنعو وأفعػالو ، وال ريب في أف كؿ تمؾ األمور ، مف موجبػات النقص التي ينبغي وصفات جمػالو وجبللو وعجائب

  : اهلل عميو وآلو تداركيػا ، ولذلؾ وجبت التوبة في كؿ آٍف مف اآلنات .. إذ قػػاؿ أشرؼ المخموقات صمى

  ..320/ص5مرة المستدرؾ  إنو ليغاف عمى قمبي ، حتى استغفر اهلل في اليـو والميمة سبعيف

 

تركيا يعني اإلصرار عمى الذنب ، فاعمـ أف اهلل تعالى إنما يقبؿ  فإذا عرفت معنى التوبة وضرورتيا ، والتفت إلى أف
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  .شتعاؿ نيراف الندامة فييابشروطيا ، ومنيا غسؿ وسخ القموب بالدموع ، بعد ا التوبة الصحيحة

عبلمة الصدؽ في التوبة.. وعميو فبل بد  وكمما زادت نيراف الندـ اشتعاال كمما تحقؽ األمؿ بتكفير الذنب ، وبذلؾ تتحقؽ
عبلمة عمى تبدؿ السيئات بالحسنات .. ألـ تسمع قصة ذلؾ النبي مف بني  مف تبديؿ حبلوة الشيوات بمرارة الندـ ، ليكوف

ألنو كاف يجد حبلوة  سأؿ اهلل التوبة لعبٍد أمضى حياتو جاىدًا في عبادة ربو ، فمـ يقبؿ اهلل تعالى توبتو لذيإسرائيؿ ا
  .!!في قمبو -التي تاب منيا  -المعصية 

  .بد مف إذابة المحـ الذي نبت عمى الحراـ ، فيو لحـٌ فاسد ومفسد لمصحيح ومف ىنا قالوا أنو ال

 

يمقى ربو ، كما أنو ال بد مف  ؾ كؿ ُمحّرـ ، وأداء كؿ واجب في الحاؿ وفي االستقباؿ إلى أفبد مف تعمؽ قصده بتر  وال
  .تدارؾ ما قد فاتو في سالؼ أيامو

أمواؿ اآلخريف  يستقصي في نفسو عالـ ما قبؿ البموغ وحيف البموغ وبعد البموغ ، لينظر إلى تصرفاتو في إف عمى التائب أف
استحؿ  -ولو كاف وارثا  -ماليػًا ووجػد صاحبو  مكمفًا كاف أو غير مكمؼ .. فإذا كاف حقػاً  ، سواء كانت بعمد أـ خطأ ،

ال رد تمؾ المظممة حيف القدرة   .واالستطاعة منو ، وا 

 

وكفارتيا.. ثـ ينظػر إلى الحقػوؽ الشرعية كالخمس والزكاة وما في  ثـ ينظر في الطاعػػات ، فمػا ترؾ منيػا يمتـز بقضائيا
مات عمى تمؾ الحالة  إلى مصارفيػا الشرعية لئػبل يبقى في حياتو ما يحتاج إلى تدارٍؾ وتعويض ، فإنو لو ، فيوصػمياذمتو 

  .ُأبتمى بالعذاب األليـ

 

لى جميع ما ذكر يشير قوؿ أمير   : المؤمنيف عميو السبلـ: االستغفار واقع عمى ستة معاف وا 

أممس  رؾ العود اليو أبدا ، وأف تؤدي إلى المخموقيف حقوقيـ ، حتى تمقى اهللثـ العـز عمى ت أوليا الندـ عمى ما مضى ،
إلى المحـ الذي نبت عمى السحت  ليس عميؾ تبعٌة ، وأف تعمد إلى كؿ فريضة عميؾ ضّيعتيا فتؤدي حقيا ، وأف تعمد

ألـ الطاعة كما أذقتو حبلوة بينيما لحـ جديد ، وأف تذيؽ الجسـ  فُتذيبو باألحزاف ، حتى ُتمصؽ الجمد بالعظـ وينشأ
  285-90تقوؿ : استغفر اهلل . البحار  المعصية ، فعند ذلؾ

مف جنس المعصية ، فإذا كاف عاصيًا بسفر محـر فتدارُكو إنما يكوف  -التوبة  في مقاـ -ومف المناسب أف تكوف الطاعة 
  ..الطاعة ونحو ذلؾ ، مما يطوؿ ذكر أمثمتو بسفر

 

 الحزف والندامة الصادقة ، ثـ يتوب بالطريقة التي ذكرىا السيد بف طاووس في مػا رواه فسو شيئًا مفوال بد أف يحقؽ في ن

مرة و} قؿ ىو اهلل أحد {  { عف النبي )ص( وىي : أف يغتسؿ ويتوضأ ، ثـ يصمي أربع ركعات : يقرأ في كؿ منيا }الحمد
ختـ بكممة : ال حوؿ وال قوة اال باهلل العمي العظيـ ، ثـ يقوؿ ي ثبلث مرات } والمعوذتيف { مرة ثـ يسػتغفر سبعيف مرة ، ثـ

  : سبع مرات

  . الذنوب إال أنت عزيز !.. يا غفار !.. اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنيف والمؤمنات ، فإنو ال يغفر يا

 

مات عمى اإليماف وما سمب عنو خصماؤه يـو القيامة ، و  فإف مف قاـ بيذا العمؿ ُقبمت توبتو ، وُغفرت ذنوبو ، ورضي
ويرفُؽ بو ممُؾ  وُينوَّر فيو ، ويرضى عنو أبواه ، وُيغفر ألبويو ولذريتو ، ويوسَّع في رزقو ، منو الدِّيف ، وُيفسح في قبره

  . الموت عند موتو ، ويخرج الروح مف جسده بيسر وسيولة
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السر ُتطفئ غضب الرب تعالى  انت قميمة ، ألف صدقةأف ُيقّدـ شيئًا مف الصدقة ولو ك -قبؿ ىذا العمؿ  -المناسب  ومف
معاصيو واحدة بعد أخرى ، مصرحًا بزمانو ومكانو ، ممتمسًا مف  .. وأف يذىب إلى مكاف خاٍؿ جالسًا عمى التراب ، متذكراً 

  .بالندامة .. وىكذا يحسف التفصيؿ في االعتراؼ بجزئيات الذنوب ، ببكاء وحزف ربو المغفرة ، معترفاً 

 

وأولو: يا مف ال يصفو نعت الواصفيف ..  ما أنو مف المناسب أيضا بعد ذلؾ ، قراءة دعاء التوبة في الصحيفة السجاديةك
المناجاة الخمسة عشر.. ثـ يقسـ عمى اهلل تعالى بحؽ المقربيف لديػػػو أف  وكذلؾ المناجاة األولى مف 138الصحيفة ص

ويعفػو عف السيئات ، فيو يعامؿ  ، وليغمب عمى ظنػو أف اهلل تعػالى يقبػؿ التوبة، ثـ يسألو العػـز عمى الثبات  يقبؿ توبتػو
  .عبده بمقدار حسف ظنػو بو ، كمػا تدؿ عميو الروايات

 

لو أف ينتابو اليأس مف العودة إلى الذنب ،  ولو خالؼ التوبة وعاد إلى المعصية ، فعميو بالتوبة مرة بعد أخرى وال ينبغي
  .رحيـ فإنو أرحـ مف كؿ

بعد المعصية ، ولكؿ  لئلنساف ثبلث حاالت في المعاصي: حالٌة قبؿ المعصية ، وحالٌة حيف المعصية ، وحالةٌ  واعمـ أف
  .مف الحاالت أحكاـ مختمفة

فعميو أف يمّقف نفسو أخبار الخوؼ ، لعؿ ذلؾ يوجب لو االنصراؼ عف المعصية ،  : أما حالو قبؿ ارتكاب المعصية
  .( و ىدده مواله بقولو : ) إني ال أغفر لؾ أبداً ما ل فميتصّور

 

مف قابمية  حدودًا مف المخالفة يستحؽ فييا العفو.. فإذا تجاوز العبد حّده طرده مواله ، وأخرجو فإف الرب قد جعؿ لمعبد
كؿ معصية ، ومف المعمـو أف العبد عند  خبلؼ مقتضى الحكمة ، -في ىذه الحالة  -التوبة والمغػفرة ، إذ أف الرحمة 

  . الموجب لمطرد قد تجاوز الحدَّ  -بتمؾ المعصية  -يحتمؿ أنو 

 

حاضر لديو  -جّؿ شأنو العظيـ  -خوُفو ، ألف مالؾ المموؾ  وأما حالو حيف ارتكاب المعصية : فإنو ال بد أف يشتد عندىا
جوارحو  د مجندة بيف يدي مواله ، بؿمحضره ييتؾ حرمتو وىو يعمـ أف كؿ ما في الوجود ، جنو  ، وناظر إليو ، والعبد في

  . التي عصى بيا ، فإنيا طوع إرادتو في أف يعاقب بيا مف يريد

  ..العودة إلى التوبة ، مما ُيحمد عمييا في أية مرحمة مف مراحؿ المعصية وليعمـ أف

يطاف في روعو اليأس قائبل : إنؾ الش حالو بعد المعصية وغمبة الشيوة : فإنو ينبغي مراجعة أخبار الرجاء ، لئبل ُيمقي وأما
  ..ذلؾ ؟ عصيت عف عمٍد والتفػػػات ، فما فائدة التوبة بعد

 

يمنعػػانو عف التوبػة والتدارؾ إنمػا ىو مف الشيطاف .. فبل  أف يعمػـ أف كؿ وىػـٍ وخيػاؿٍ  -في ىذه الحالػة  -إف عمى العبػد 
  .ليأس مف رحمتو مف المعاصي الكبيرةبكـر المولى عػز اسمو ، وأف ا بد مف تذكيػػػػر نفسو

الذي عند حسف ظف  العػبد إليو وىو الراحـ لمف ال راحـ لو ، وىػو الذي تسمى بالوّىاب لكثرة جوده ، وىو فكيؼ ال يعػود
ممة يكف متمردًا عمى المػولى ، فإف الرحمػة الواسعة شا عبػده المؤمف ..كػؿ ىػذه األمػور تدؿ بوضوح عمى أف العبد إذا لـ

  . حقو لو ، إال إذا قُبحت الرحمة في

 

  .تعالى وقد ورد عف النبي )ص( قبػوؿ توبة مف قتؿ سبعيف نبيًا ثـ تاب إلى اهلل
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سيكوف في أوؿ درجات التائبيف .. فبل بد لو  ثـ اعمـ أييا األخ األعز !.. إف العبد إذا تاب عمى التفصيؿ المذكور فإنو
  .عد ذلؾمف الوصوؿ إلى حقيقػة التوبة ب

نما ليا واقع ودرجات ، شأنيا شأف جميع الدرجات األخبلقية ، التي ليا حقائؽ ال بد  إّف حقيقة التوبة ليست ىذه األلفاظ وا 
  .المطيروف مف استيعابيا ، وىي مما ال يمسو إال

 

ب إني مسني الضر وأنت نبي اهلل أيوب )ع( قاؿ: } ر  .. وىذا23فيذا آدـ )ع( قاؿ: } ربنا ظممنا أنفسنا { . األعراؼ/
  !!ونحف نكػرر مػا قػااله ، ولكف كـ مف الفػػرؽ بيف األمريف ..83ارحـ الراحميف {. األنبياء/

تحتمؿ تفاصيؿ  كبلميـ )ع( ودقائؽ إشاراتيـ ، يفوؽ ما يدور بيننا مف سؤاؿ وجواب ، ورسالتنا ىذه ال إف استيعاب حقائؽ
  .ىذا األمر.. الميـ اىدنا فيمف ىديت

 .الختـ بتقرير آخر : إف السالؾ سبيؿ التقوى يجب عميو مراعاة أمور فحاصؿ الكبلـ مف البػدء إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آداب انًزالثــح
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المقربوف  وىذا ىو الذي ُبني عميو قواـ التقوى ، وُأّسس عميو أساس اآلخرة واألولى .. وما تقرب ترؾ المعاصي : األول
  .بشيء أعمى وأفضؿ منو

  . بو الخضر )ع( معممػػًا لو ، كاف الجواب : ترؾ المعصية مف ىنا عندما سأؿ موسى )ع( عف العمؿ الذي صارو 

  .االلتفات إلى عظمة ىذا األمر ، ألف نتائجو أيضا عظيمة وعميو فبل بد مف

مع كؿ  :فآنا ، إذ أنوالعبد ستر الحياء وىو غارؽ في نعـ مواله ، مستمد مف فيض العطاء آنا  فكـ مف القبيح أف ييتؾ
  .شيء ال بمقارنة ، وغير كؿ شيء ال بمزايمة ، وىو معكـ أينما كنتـ

أف ينزع عف المعصية  ُحبس العبد العاصي في سجف جبار السماوات واألرض أبد اآلبديف لكاف بذلؾ جديرا ، إال فمو
  .بالتوبة لتشممو الرحمة الواسعة

 

، فإف روح العبادة ىو حضور القمب .. ومف دوف ىذا  ائض ولكف بشرط الحضوراالشتغاؿ بالطاعات بعد الفر  : الثاني
  .أبدا الحضور فإنو ال تتحقؽ لمقمب حياة

أوؿ األمر أف يجعؿ ورده ) االستغفار( ..  بؿ قد يقاؿ أف العبادة ببل حضور قد تورث قسوة القمب.. وعميو فإنو يحسف في
.. وفي آخره الكممة الطيبة :  87سبحانؾ إني كنت مف الظالميف {. األنبياء / نتومف بعده الذكر اليونسي : } ال إلو إال أ

  إال اهلل بشرط االستمرار والمداومة ال إلو

 

إلى مقاـ المقربيف ، ومف كاف طالبًا  عدـ الغفمة عف حضور الحؽ دائما وأبدًا ، وىذا ىو السناـ األعظـ الرافع :الثالث
لى ىذا يشير قولو )ص يذا الحبؿ المتيفلممحبة والمعرفة ، فميستمسؾ ب   : (، وا 

  ..67/393البحار  .اعبد اهلل كأنؾ تراه ، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ

 واقفًا بيف يدي مواله ، والمولى يعمـ ذلؾ منو ، ويرى ما ىو فيو فحالة العبد الباطنية في ىذه المرحمة ، حالة مف يرى نفسو

.  

ليحتاج بعد العجز  ال يحتاج إلى استحضار ىيئة خاصة لممولى ، -في مقاـ العبادة  -العبد  إشارة إلى أف وفي ىذا الخبر
بؿ يكفي عممو بأف مواله حاضر لديو  - كما زعمو بعض جّياؿ الصوفية -عف ذلؾ ، إلى استحضار صورة مخموؽ 

  .وناظر إليو.. فتأمؿ فإنو دقيؽ نافع

 

فإذا انقطع  -لو كاف مف المحبيف  -أو شوقًا إلى المقاء  -لو كاف مف الصالحيف  - الحزف الدائـ خوفًا مف العقاب :الرابع
  .عف القمب ، انقطعت الفيوضات المعنوية تبعا لذلؾ الحزف

 

 التقوى أنو قاؿ: إني ال أسكف إال في قمب محزوف ، والشاىد عمى ىذا المدعي قولو تعالى ومف ىنا حكى عف لساف حاؿ

  :في الحديث القدسي

  70/157عند المنكسرة قموبيـ. البحار  أنا

 

فيو بمثابة الضيؼ  - سواء كاف حزنًا أو فكراً  -أييا العزيز !.. أف ما يرد عمى القمب مف الواردات الحسنة  وعميو فاعمـ
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ال فإنو - دفعًا لما يؤذيو وجمبا لما يرضيو -الذي لو ُأكـر عند نزولو  سيرحؿ  فإنو سيعود إلى ذلؾ المنزؿ مرة أخرى ، وا 
  .كارىًا لو ، غير عائد إليو

 

ال فإنو مف المستبعد   .أف يعود إليو بعد الزواؿ إف عمى العبد أف يعمـ قدر ما ىو عميو مف اإلقباؿ ، وا 

بمجاىدة النفس التي ىي أصعب مف مجاىدة األعداء.. فالعارفوف  وبالجممة فمو أردت أف تشـ رائحة الكماؿ ، فعميؾ
  .الموت األحمر : ديطمقوف عمى ىذا الجيا

جنبيؾ ، تمؾ النفس المتصرفو في رأسمالؾ وأركاف  ومف لواـز المجاىدة ، أف تؤمف بأف أعدى أعدائؾ ىي نفسؾ التي بيف
  .! وجودؾ

 

  : لنفسو أف يتفطف في أوؿ النيار إلى أمور إف عمى المراقب

ذلؾ.. ألف خيانة الشريؾ غير  ، بؿ أكثر مفالمشارطة كمشارطتؾ شريكا لؾ في مالؾ عندما ترسمو لمتجارة  : االول
  .معمومة، ولكف خيانة النفس قد عممتيا مرارًا وتكراراً 

الى ما يسخط المولى المتعاؿ ، وبالتالي ضياع فرصة مف فرص العمر ،  المراقبة لئبل تسوؽ النفس الجوارح : الثاني
  . جميع الدنيا بحذافيرىا تساوي لحظة منيا

  . لتعمـ تفصيؿ ما فعمتو في النيػار: خسارًة ، أو ربحًا ، أو بقاًء عمى رأس الماؿ المحاسبة :الثالث

 لـ تكف رابحًا ، أو تعاقبيا إذا كنت خاسرا.. ومعنى المعاقبة ىو إلزاـ النفس المعاتبة لُتمقي المـو عمى نفسؾ إذا :الرابع

شديد ، الستعادة السيطرة عمى  لـ يكف فييما حرج بالرياضات الشرعية : كالصياـ في الصيؼ ، أو المشي إلى البيت إذا
  .زماـ النفس قبؿ فوات األواف

 

ورأيت الخسراف في نفسؾ يومًا بعد يـو ، فاستعف  والحاصؿ : أنو لو منعتؾ قسوة القمب مف التأثر بالمواعظ الشافية ،
عمى  ، وصمة األرحاـ والمطؼ باأليتاـ ، وواظب الصبلة والصياـ ، وقمة المخالطة والكبلـ عمييا بدواـ التيجد والقياـ، وكثرة

بأكـر األكرميف ، فإف مصيبتؾ أعظـ  النياحة والبكاء ، واقتد بأبيؾ آدـ وأمؾ حواء ، واستعف بأرحـ الراحميف ، وتوسؿ
حـ العمؿ ، فبل مذىب وال مستغاث وال ممجأ إال إليو ، فمعمو ير  وبميتؾ أجسـ ، إذا انقطعت عنؾ الحيؿ ، وزاحت عنؾ

رجاه  ويجيب دعوتؾ ، إذ ىو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ، وال يخيب رجاء مف أّممو إذا فقرؾ ومسكنتؾ ، ويغيثؾ
حسانو قديـ ، وىو بمف رجاه  >. كػػريـ ، ورحمتو واسعة ، وأياديو متتابعة ، ولطفو عميـ ، وا 

 
 
 

 آداب انصذالح

 الصداقة ، فميكف قصدؾ خاليا مف األغراض الدنيوية .. بؿ اجعمو هلل وفيمتى ما أردت  اعمـ أيدؾ اهلل تعالى لمعمؿ، أنو

ال فإف المؤاخاة في غير   . اهلل تعالى مصيرىا اليأس والندـ اهلل ، كما تواترت األخبار في ذلؾ بالتواتر المعنوي ، وا 
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ال يصمح كؿ واحد ألف يكوف أخا في  بػد مف توّفرىا فيمف ينبغي صػػداقتو ، إذ وليذا ال بد مف أف نذكر الصفات التي ال
  ..8/327 فقد قاؿ النبي )ص(: المرء عمى ديف خميمو، فمينظر أحدكـ مف يخالؿ . المستدرؾ ..اهلل

 

في  فإنو ال خير -ولو بالتعمـ مف الغير  -وذلؾ بأف يعمـ حدود األمور عمى ما ىي عمييػػا  أف يكوف عاقبًل ، :االول
في دينؾ أو دنياؾ ، نتيجة  فيضرؾ -بزعمو  -اىة بمكاف ، أف األحمؽ يريد أف ينفعؾ مصاحبة األحمؽ .. فمف البد

  .لجيمو وقمة التفاتو

 

إذ قد تستولي عميو قوة الشيوة والغضب ، فيعمؿ خبلؼ  أف يكوف حسف الخمؽ.. فبل يكفي مطمؽ العقؿ رادعا ، :الثاني
  .ظيمة، فيقع في المفاسد الع مدركاتو العقمية ولو مف غير عمد

 

يخالفؾ عندما  يكوف مف أىؿ التقوى والصبلح .. فإف الفاسؽ الذي ال يتقى غضب اهلل جؿ جبللو ، كيؼ ال أف :الثالث
أغراضو ، والذي يشيد عمى ىذا المدعى  توصيو بالحؽ ؟.. فيو يدور مدار ىواه ، ويتموف بألواف شتى بحسب اختبلؼ

  ..29يرد إال الحياة الدنيا { . النجـ/ ـقولو تعالى : } فاعرض عمف تولى عف ذكرنا ول

  .ىينة في نظر مف يصػاحبو ، أجارنا اهلل تعالى مف ذلؾ ومف آثار معاشرة الفاسؽ ، صيرورة المعاصي

 

البدعة إلى مف يعاشره.. إضافة الى شموؿ المعنة المتوجية إلى  أف ال يكوف مف أىؿ البدع ، إذ ُيخاؼ مف سرياف :الرابع
منيـ .  روي عف الصادؽ )ع( : ال تصحبوا أىؿ البدع وال تجالسوىـ، فتصيروا عند الناس كواحد لبدع كماُمجالسي أىؿ ا

  ... وىذا خطر عظيـ 2/375الكافي 

  .بمقتضى طبيعة األشياء أف ال يكوف حريصًا عمى الدنيا ، فإف مجالستو كالسـ القاتؿ الذي يسري: الخامس

 

  : السبلـ النا الصادؽ عميوولعؿ إلى جميع ما ذكر يشير قوؿ مو 

ف أفنيت  إحذر أف تؤاخي مف أرادؾ لطمع أو خوؼ أو أكؿ أو شرب ، واطمب مؤاخاة األتقياء ولو في ظممات األرض ، وا 
النبييف عمى وجو األرض أفضؿ منيـ ، ومػػا أنعـ اهلل عمى العبد بمثؿ ما أنعـ  عمرؾ في طمبيػػـ ، فإف اهلل لـ يخمؽ بعد

  : ، قاؿ اهلل تعالى 282/ 71توفيؽ لصحبتيػػـ . البحار مف ال اهلل بو

  ..19بعضيـ لبعض عدو إال المتقيف{. القصص/ األخبلء يومئذ}

  . الحميدة ، فعميؾ أف ال تجيؿ قدره ، لئبل تُبتمى بفقده فمو رأيت صديقًا متصفًا بيذه الصفات

 

  :عميؾ فيي وأما حقوؽ الصديؽ

  : مراتب ولذلؾ : اوال: الحقوق المالية

 

الخادـ الذي لو احتاج إلى ماؿ قدمتو لو قبؿ السؤاؿ ،  : أف تجعؿ أخاؾ بمثابة -وىي أدنى المراتب  -فالمرتبة األولى 
ال كنت مقصرا في حقو   .وا 

 

  .بالسوية والمرتبة الثانية : وىي أف تجعمو بمنزلة نفسؾ ، فيكوف شريكًا في مالؾ
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تؤثره بو عميو.. ومف المعمـو أف أعمى درجات اإليثار  بما لديؾ ولو كنت محتاجًا إلى ماوالمرتبة الثالثة : وىي أف تؤثره 
  .أمير المؤمنيف )ع( ليمة المبيت ىو اإليثار بالنفس ، كما فعمو

 

لعشروف درىمػًا أعطييا أخي في اهلل ، أحب إلّي مف مائة درىـ أتصدؽ بيا  : وقد روي عف أمير المؤمنيف )ع( أنو قاؿ
  .لمساكيفا عمى

 

تسعى في قضاء حوائجو بميؿ ورغبة ، كما تسعى لقضاء حوائج نفسؾ بؿ أبمغ مف ذلؾ ،  وىي أف ثانيا :الحقوق البدنية
  . قبؿ السؤاؿ ، ببل مّنة واستعبلء وذلؾ

 

  :وىي عمى أقساـ المسانية ثالثا:الحقوق

 

، ثـ ترفع عنو ذلؾ العيب برفؽ  ىمو في أوؿ أمرهفتتجا -سواء في حضوره أو في غيبتو  -أف تسكت عف عيوبو  : :االول
  .ينصرؼ عف ذلؾ العيب بنفسو ، وال يبقى لديو ميؿ نفسي إليو وليف ، مستعمبًل أسموب التدرج في الموعظة ، بحيث

 

الجيؿ  لو سرا حتى ألخص أصدقائو ، فإف ذلؾ مف عبلمات لـؤ الطبيعة وخبث الباطف ، بؿ مف وعميؾ أف ال تكشؼ
  1/159في قمبو. البحار  ة بمكاف .. فقد روي عف عمي )ع( : قمب األحمؽ في فيػػو ، ولساف العاقؿوالحماق

 

ينبغي عدـ نقؿ قدح اآلخريف في حقو ، فإف ذلؾ مف موجبات األذى  وعميؾ أف ال تقدح فيو وفي أوالده وأصدقائو ، بؿ
  .نقمؾ لمدح اآلخريف لو والجفاء .. بينما يحسف

في ذكره.. فعميؾ بإظيار ذلؾ المكروه ، ألف ذلؾ إحساف  ف كؿ مكروه في طبعو ، إال إذا أذف الشارعوعميؾ أف تسكت ع
  .إليو ولو تأذَّى منو

 

ىو االلتفات إلى عيوب نفسو وصعوبة  وىنا ينبغي أف يقاؿ : إف مما يعيف اإلنساف عمى عدـ إفشائو لمعائب اآلخريف ،
  .إزالتيا .. وعندئذ يقيس غيره عمى نفسو

 ال تناليا أيدي عامة خمقو فرض أف ىناؾ صديٌؽ ُمبرٌأ مف كؿ عيب ، فتمؾ جوىرة في خػزانة السمطاف محفوظة لديػو ، ولو

..  

 

مساوئو ، لتكوف تمؾ المحاسف باعثًا لمشوؽ إلى التػأسي بيا .. أما  فمنطمب ذلؾ الصديؽ الذي تغمب محاسنو عمى
  .يففيو مف عادة المنافق الخوض في المساوئ

حفظ القمب عف مساوئ الصديؽ فتمؾ وظيفة أخرى ، يقتضييا  وىذا الذي قمناه كمو ، إنما ىو في حفظ المساف ، وأما
السيو  بالتحاشي عف سوء الظف بو.. ولو لـ يجد أي محمٍؿ َحَسٍف لفْعمو ، فعندئذ يحممو عمى الحمؿ عمى األحسف ، وذلؾ

  ..والنسياف

فيو مقتضى الحركة الناشئة مف الحقد والحسد  وما يبلزمو مف كشؼ أسرار العباد ،أما حمؿ الفعؿ عمى الفساد ، 
  .سنحت الفرصة رشح الباطف إلى الظاىر الباطنييف المتبلء باطنو منيما ، فإذا
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شييد مفاسد أخرى مترتبة عميو ، ذكرىا ال ترؾ المجادلة ألف الجداؿ طريؽ إلى إثارة نائرة الفتنة .. إضافة إلى : :الثاني
  .رحمو اهلل في آداب المتعمميف

 

فإنو مف أسباب تثبيت االخوة .. كما يحسف بؾ أف تُفشي محامده في حضوره  إظيار حبؾ لو ما أمكنؾ ذلؾ ، : :الثالث
جمبًا لممودة  - في بعض الموارد -مع أف الروايات نيت عف المدح في حضور الممدوح ، ولكف يحسف ذلؾ  وفي غيبتو ،
د إطبلقاتيا واهلل العالـ ، فالروايات ّّ   .محفوفة بقرائف تقّي

 

  .ذلؾ الصديؽ الشكر عمى النعـ الصادرة مف : :الرابع

 

يحّؽ  مف عمـ ، مع مراعاة آداب التعميـ ، ومف تمؾ اآلداب أف ال ينتقص عممًا يجيمو .. فبل تعميمو ما جيمو : :الخامس
لمحكيـ أف ينتقص الفقو بدعوى أف فتاوى  يات الباطمة.. كما ال يحؽّ لمفقيو أف ينتقص الحكمة بدعوى أنيا مشحونة بالشبّ 

فمكؿ عمـ نفعو في دائرتو الخاصة بو ، إال إذا ورد نيٌي مف الشارع عف تعمـ  ..الحيض والنفاس ال ترتبط بالمعرفة اإلليية
  .العمـ ذلؾ

خفية عف أعيف الجاىميف ، لئبل يمتفت الناس  يف -فيما إذا رأى فيو طمبا لذلؾ العمـ  -وليحرص عمى أف يكوف تعميمو لػو 
  .واالستحياء.. فالفارؽ بيف الفضيحة والنصحية ، إنما ىو في اإلسرار واإلعبلف إلى جيمو فتنتابو حالة مف الخجؿ

 

ذا رأيت فيو ة طبيعة غالبة بما ال يمكنو ترؾ تمؾ الطبيع واذا رأيت أنو يخفى عميؾ عيبو ، فبل تسع أنت إلظياره .. وا 
ذا رأيت فيو ذا رأيت أف التقصير قد بمغ فالسكوت عنو أولى.. وا   تقصيرًا في حقوقؾ عميو ، فعميؾ بالتحمؿ والتجاىؿ.. وا 

فإنيا أبمغ مف التصريح ، فإف  حدًا يوجب قطع عمقة االخوة ، فعميؾ بالعتاب الجميؿ في الخفاء مستعمبل لغة الكناية ،
  1/64ما باؿ أقواـ يفعموف كذا وكذا. الكافي  : أمتو كاف يقوؿ النبي االكـر )ص( إذا رأى تقصيرًا في

 

  . أولى .. فإف اهلل تعالى أخفى رضاه في جفاء المخموقيف والحاصؿ أف التحمؿ ميما أمكف

ال فقد قيؿ : انو يجب قطعو ، وذلؾ ألف ىذا كمو إذا لـ يكف الحّب  العيب فيو ، مف قبيؿ اإلصرار عمى المعاصي ، وا 
  .. بينيما إنما كاف هلل تعالى ، والُمسبَّب يزوؿ بزواؿ سببووالبغض 

 

وتعوّج أخرى ، وىو في حاؿ اعوجاجو أحوج  ولكف ىناؾ مف يذىب إلى عدـ القطع أيضًا ، ألف طبيعة العباد تستقيـ تارة
يا نفسًا .. فإف إحساسػػو مياوى الرذيمة واليبلؾ ، وعندئد تحوز أجػر مف أح ما يكوف إليؾ ، آخذا بيده ، مستنقذا إياه مف

  .أمر عظيـ -متأثرًا بصحبتؾ  -الوقوؼ بيف يػػدي اهلل تعالى  بػػذلة

الموارد لتحقؽ درجة مف  .. تجرى في مثؿ ىذه 6أييا الذيف آمنوا قوا انفسكـ وأىميكـ نارًا{ . التحريـ/ واعمـ أف آية }يا
  :(ع) لصادؽدرجات القرابة، فإّف ُلحمة الصداقة كُمحمة النسب لقوؿ ا

  . اهلل مودة يـو صمة ، ومودة شير قرابة ، ومودة سػػنة رحـ ماسة ، مف قطعيا قطعو

 

راجح استدامة ، فيو مف قبيؿ الطبلؽ بعد الزواج  فمف مجموع ما ذكر ُعمـ : أف مؤاخاة الفاسؽ أمر مرجوح ابتداء ، ولكنو
  ..نقمب إلى مرجوح بعد تحققوفي أولو ، إال أنو ي .. إذ أف ترؾ الزواج قد يكوف راجحاً 

 لو تنّزؿ إلى ىذه الرتبة ، ما نقؿ مف أنو ابُتمى أحدىـ بمرض العشؽ فقاؿ ألخيو: أنت وكتطبيؽ عمى لزـو تحمؿ الصديؽ
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  .في حؿٍّ مف عقد االخوة لما أنا فيو

حبو مف ىذه البمية.. ممتجأ الى اهلل تعالى ، متضرعا إليو في خبلص صا فما كاف منو إال أف ترؾ الطعاـ والشراب
  .أربعينيات عديدة فاسُتجيب لو بعد

 

مماتو.. فإف أثر ذلؾ  والزيارة والقياـ بما أمكف مف القربات نيابة عنو ، سواء كاف ذلؾ في حياتو أو بعد الدعاء : :السادس
  ..7/109الوسائؿ  الَمَمؾ يقوؿ لو : ولؾ مثُؿ ذلؾ. أف -فيمف دعا ألخيو  -عائد إليو ، كما ورد عف النبي )ص( 

 

وعيالو واخوانو .. فقد كاف رسوؿ اهلل )ص( يكـر عجوزة كانت تأتيو  الوفاء بعد الوفاة ، وذلؾ بالقياـ بحوائج أىمو : :السابع
  ..18/108النيج  أياـ خديجة. شرح

نو ال يترؾ سبيؿ التواضع وعُظمت منزلتو بيف الخمؽ ، فإ وليعمـ أف مف آثار الوفاء أيضا : أنو لو ارتفع شأنو في نفسو ،
  .. مع صديقو في كؿ أحوالو

يبكي عند الوفاة : لفراؽ األحبة وىوؿ  ومف آثاره أيضًا الجزع عمى فراقو .. فيذا اإلماـ السبط الحسف المجتبى )ع( كاف
  ..131/ص11المطََّمع. الوسائؿ 

 

مف محبتو ىو التبرؾ بدعائو ، واالستئناس مف لقائو أمكنو ذلؾ .. بؿ يكوف القصد  أف ال يوقعو في الكمفة ميما : :الثامن
 . ذلؾ مف األمور المستحسنة شرعاً  واالستعانة بو عمى دينو ، والتقرب إليو تعالى بتحمؿ أعبائو وقضاء حوائجو ، وأمثاؿ ،

 

 

 : مف غمبوقعت الكمفة بطمت اإللفة .. فتمخص مف مجموع ىذه الكممات أف الرجؿ كؿ الرجؿ  ومف ىنا قيؿ: أنو إذا

 ..حياؤه شيوتو ، ورأفتو حسده ، وعفوه انتقامو
 
 
 
 
 
 

 انًزأج آداب انسهىن يع

وعميؾ أف ترد الجفاء  .. السموؾ مع المرأة فعميؾ أف تتحمؿ األذى منيا بكظـ الغيظ ، والعفو عند صدور الخطيئة وأما
  ..بحسف الخمؽ بالوفاء ، واإلساءة باإلحساف ، وأف تدفع المجاجة والجيؿ

 

الحؽ في جانبؾ ، فإف لؾ السمطنة عمييا ، وما ىي  ومع ذلؾ كمو ال تّبرئ نفسؾ مف أي عيٍب أو تقصػيٍر ولو كاف أصؿ
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 أولى بالمراعاة وأحؽ باإلحساف مف الغير ، فيجب عميؾ بذؿ النفقة والكسوة البلئقة إال كاألسػيرة بيف يػديؾ ، واألسير

  .. ةبحاليا عمى ما ُبّيف في الكتب الفقييػػ

  .عند أىمؾ وعشيرتؾ كما أف عميؾ أف تكرَميا وتعّززىا

 

ياؾ أف تعمؿ بما يرفع سمطانؾ عمييا ، فتفقد سيطرتؾ في   :األمور كميا .. وقد أوصى أمير المؤمنيف )ع( قائبلً  وا 

ف استطعت أف ال يعرفف   ..16/121 غيرؾ مف الرجاؿ ، فافعؿ .. فإف المرأة ريحانة وليست بقيرمانة . شرح النيج وا 

 

أغير مني ، ومف غيرتو حّرـ الفواحش  وقد روي عف النبي )ص( أنو قاؿ : سعد غيور ، وأنا أغير مف سعد، واهلل تعػالى
  ..1/223ما ظير منيا وما بطف . الطرائؼ 

  ..المحاـر فالمؤمف غيور ولكف ال ينبغي أف ُيعمَؿ غيرَتو في غير رضا مواله كالجموس مع

 

ف وردوأما مف حيث آد النيي عف معاشرة النساء إال أف لمزوجة حقوقا ال  اب المعاشرة فإف خير األمور أوسطيا ، فإنو وا 
  .ينبغي تجاوزىا

ينبغي أن يكون كتعامل الطبيب المشفق ، فيراعي  والحاصل أن تعاممو مع األوالد والنساء واألصدقاء وسائر المؤمنين ،
  . نياىمود في معاممتو ليم ما ىو األصمح لدينيم

 
 
 
 
 
 
 
 

 آداب ذزتُح األوالد

جعمؾ  نعمة األوالد والذرية الصالحة .. وىذه نعمة وأمانة مف اهلل تعالى متوجية إليؾ وقد اعمـ إف مف نعـ اهلل تعالى عميؾ
ال كاف لصاحبيا الحؽ في مؤاخذتؾ عمى تضييع أمانتو ، كما أف لو  ولّيا عمييا ، فعميؾ أف ترعاىا حؽ رعايتيا ، وا 

رأيت حياء في َولدؾ ، فاعمـ أف ذلؾ عبلمة مف عبلمات العقؿ ،  إكرامؾ لو رددت أمانتو إليو كما أرادىا منؾ . فإذا
عزيمة  لئبل تكوف مقصرًا في تضييع فطرتو ، فإف نفس الطفؿ خالية مف أي نقش ، وال رأي وال فابذؿ جيدؾ في تربيتو ،

  . لو في شيء
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ليؾ بياف ما يجب عميؾ تجاه ا   : ألبناءوا 

 

  .الشرعية ، وما تقتضيو السنة النبوية الترغيب في اآلداب : أوالً 

 

قبيح منو ، لئبل يعاود الذنب مرة  مدح الصالحيف عنده ، بؿ ومدحو عمى أفعالو الحسنة، وذّمو عند صدور أدنى :ثانيا
  .أخرى

 

تفيمو أف الغرض مف الطعاـ ىو كسب  يؾ أفمنعو مف اإلسراؼ في الماكؿ والمشرب بؿ في مطمؽ المذائذ .. فعم :ثالثا
ألـ الجوع ، ومنع األسقاـ.. فالمطموب ىنا تحقير أمر التمذذ بالطعاـ عنده ،  القوة ال المذة ، فإف الغذاء كالدواء ُجعؿ لدفع

يا األطعمة المتنوعة ، فإن تعويده عمى صنؼ واحد منو وأفضمو المحـ.. ومنعو مف -في ىذا المجاؿ  -المناسب  ومف
  .تورث المرض والكسؿ

 

  .الزينة في الحياة تشجيعو عمى اإليثار في المأكؿ وغيره مف مباىج :رابعا

 

ذا رأيت فيو مخالفة ألمرؾ ، فإياؾ النيي عف :خامسا ياؾ والتوبيخ  معاشرة مف ىـ عمى خبلؼ أسموبؾ في تربيتو ، وا  وا 
  .!لعمفوالتقريع ، وخصوصًا إذا رأيت مخالفتو لؾ في السر ال في ا

 

والشعر اليادؼ ، وتحذيره مف الشعر الذي يوّلد فيو اليوى والعشؽ ، فإنيا  (تعميمو محاسف كبلـ أىؿ البيت )ع :سادسا
  .لؤلحداث مفسدةٌ 

 

وعدـ  في الطعاـ مما ذكره الفقياء العظاـ في كتبيـ الفقيية : كعدـ التعجيؿ في األكؿ ، تعميمو اآلداب الواردة :سابعا
  .وغيرىا مف اآلداب المذكورة في محميا جوه اآلكميف ، واألكؿ مما يميو ، وتصغير المقمة ، وجودة المضغ ،النظر في و 

 

وكذلؾ منعو مف النـو بيف الطموعيف ،  تعميمو آداب النـو ، ومنعو مف النـو في النيار ، لئبل يصير بميد الفيـ ، :ثامنا
  .وتقوية ذكائو ، وزيادة رزقو ليكوف مؤثرًا في تحسيف لونو ، وتعديؿ مزاجو ،

 

  .تعويده عمى شيء مف الخشونة في المعيشة ، ليشتد صمبو ويقوى عوده :تاسعا

 

 كاف أو صغيرًا .. ومراعاة أدب المجالس كعدـ القيقية ، والتثاوب ، والتربع ، واليذر تعويده عمى إكراـ الغير كبيراً  :عاشرا

  .ؾ، واالبتداء بالكبلـ قبؿ السؤاؿ وغير ذل

 

كاذبًا أو صادقًا ، وتجنب خبث القوؿ  تعويده عمى الصدؽ والصمت ، و ترؾ الوعود الكاذبة ، وعدـ الحمؼ :عشر الحادي
  .حسف القوؿ وجميمو والسب والمعف والمغو والتغني ، بؿ تعويده عمى

 

الغير، بؿ  ، وتحذيره مف إيذاءعمى أف يخدـ نفسو بنفسو ، وأف يخدـ معممو ومف ىو أكبر منو سنًا  تعويده :الثاني عشر
في الدرىـ والدينار ، ضرورة أف حب الذىب  أمره بالرفؽ والمداراة.. ومنعو مف قبوؿ األمواؿ ، لئبل يتعود عمى الطمع
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  .والفضة مف السمـو الميمكة

 

وقع مف الصغير ما ال ضرر فيو ، ليستريح مف تعب التػأديب ، فبل ينبغي أف يت أف يأذف لو في المعب الذي :الثالث عشر
  . الكبير الذي حّنكتو التجارب يتوقعو مف

 

 . اإلنفاؽ وغير ذلؾ مراعاة اآلداب الشرعية الواردة مف الختاف ، والعقيقة ، والتوسعة في :الرابع عشر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آداب انزَارج
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بعالـ القدس  عندما تفارؽ أبدانيا وتتصؿ -ػاىرة أوليػػاء اهلل )ع( فاعمػـ أف ىذه الذوات الطػ إذا أردت أف تقصد وليػػًا مف
ة في -والمجردات  ّّ   .التصرؼ بيذه النشأة ، ويشتد عممًا بأحواؿ الزائريف فإنيا تقوى إحاطًة بيذا العالـ السفمي ، وتزداد قّو

  .فرحيف بما أتاىـ اهلل مف فضمو فيـ أحياء عند ربيـ يرزقوف

خصوصًا لممخمصيف منيـ ، فيحسف عند الزيارة تجديد العيد بيـ ،  إلى قاصدييـفنسيـ ألطافيـ ورشحات أنوارىـ ، تصؿ 
عبلء كممتيـ ارغاماً  وذلؾ  ألنؼ أعدائيـ.. ومف ثـ طمب شفاعتيـ لغفراف الذنوب ، والوصوؿ إلى الفيض األعظـ ، وا 

  .بمراعاة اآلداب الواردة في كتب المزار

 

 ، بؿ عمى خواطرؾ .. وليذا ينبغي دخوؿ مشاىدىـ الشريفة بكامؿعمى حركاتؾ وسكناتؾ  واعمـ أنيـ )ع( مطمعوف

  .استدبارىـ الخضوع واالنكسار، واستجماع المتفرؽ مف األفكار ، فإف تشتت الخواطر عندىـ بمثابة

 

استماعيػا ، وكذلؾ الكذب وسائر المعاصي .. ومف  وعميؾ أف تتحرز في مشاىدىـ عف المغو ، فضبًل عمى الغيبة أو
.. فإف ىذا  2تعالى : } ال ترفعوا أصواتكـ فوؽ صوت النبي { . الحجرات/ الحضور خفض الصوت ، عمبل بقولوآداب 

  .(األئمة )ع( جميعػػًا ، وخصوصًا عند أمير المؤمنيف )ع( فإنو كنفس الرسوؿ )ص جاٍر عند

جة إلى ذلؾ ، فبل يكوف لمشيطاف الحا وعميؾ بعرض إيمانؾ عمييـ ، ليكوف ذلؾ أمانة لدييـ تستوفييا منيـ عند شديد
  .سبيٌؿ عميؾ عند الممات

 

  .التباكي عندىا فتذّكرىا واحدة بعد أخرى مع البكاء أو -وخصوصًا عند سيد الشيداء )ع(  -مصائبيـ  وعميؾ باستذكار

مع الرب في عدـ العودة ، تشفعًا بذلؾ الولي ، وتعاىدًا  يا حبػذا تمؾ التوبة الجامعة النصوحة إلى اهلل في تمؾ المشػػاىد
  .إلى كؿ لغو وباطؿ .. إذ ال بد مف وجود فرؽ بيف حاؿ الزائر قبؿ الزيارة وبعدىا إلى المعاصي، بؿ عدـ العودة

 

  :(األعػداء فقد ورد عنيـ )ع إف عمى الزائػػر أف يتحمؿ الصعاب في سبيؿ زيارتيـ ، وخصوصًا عند الخوؼ مف

  .. أال تحّبوف أف تخافوا فينا؟

 

الماؿ ، وذىاب  عدـ االستعجاؿ في العودة مف مشاىدىـ الشريفة ، بدعوى الشغؿ في الوطف ، وخوؼ نفاذ كما ينبغي
  .بركات الزيارة خصوصًا في مثؿ ليالي الجمعة الرفقة وما شابو ذلؾ ، فإف ذلؾ كمو مف تسويبلت الشيطاف ، لمحرماف مف

 

يتوقع التوفيؽ  مشاىد الشريفة ؟.. وقد جرت العادة عمى أف الزائر في المشاىد،العودة إلى تمؾ ال فمف أيف لو اليقيف بتوفيؽ
  ..! لمزيارة مرة بعد أخرى ، ولكف أّنى لو ذلؾ ، وىذا مما قد جّرب

 

  .!صباحًا ومساًء ؟ بقي القوؿ في أنو ما داـ الزائر في المشيد، فيؿ ترجح الزيارة المتكررة

  : القوؿ المطمؽ ، والمختار في ذلؾ رة ، والحؽ ىو التفصيؿ الوقد أجاب البعض بحسف تكرار الزيا

المطموبية ، وأما مف دوف تحقؽ تمؾ الشرائط ففيو أيضًا تفصيؿ .. والمقاـ ال  في غاية -بشرائطيا المقررة  -أف الزيارة 
 .، واهلل العالـ الصواب يسع ذلؾ
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 آداب انحح

 اهلل الحراـ ، إف هلل عز وجؿ بيوتا مختمفة ، فمنيا ىذه الكعبة الظاىرية ، ومنيا بيت ى بيتاعمـ أييا الطالب لموصوؿ ال

وىو قمب المؤمف ، الذي ىو أعظـ  المقدس ، ومنيا البيت المعمور ، ومنيا العرش إلى أف يصؿ األمر إلى البيت الحقيقي
اب ، فالميـ أف نعرض ىنا آداب زيارة الكعبة البيوت مراسـ وآد مف كؿ ىذه البيوت ، وال شؾ أف لكؿ بيٍت مف تمؾ

  : وقد نشير إجمااًل إلى آداب الكعبة الحقيقية ، فنقوؿ -في المناسؾ  غير ما ذكر -الظاىرية 

 

اإلنساف ىو معرفة اهلل ، والوصوؿ  اعمـ أف الغرض مف تشريع الحج ، ىو استيعاب ىذه الحقيقة وىي أف اليدؼ مف خمؽ
األمريف إال بتصفية القمب ، وىي بدورىا ال تتـ إال بكّؼ النفس عف  ، وال يمكف حصوؿ ىذيف إلى حّبو ، واالنس بو
يقاعيا في المشاؽ مف العبادات الظاىرية والباطنية ، وليذا لـ الشيوات واالنقطاع يجعؿ الشارع  عف الدنيا الدنية ، وا 
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ىذه العبادات تزوؿ رذيمة مف الرذائؿ ..  دة مفالعبادات عمى نسؽ واحد بؿ جعميا مختمفة متنوعة .. إذ أف بكؿ عبا
الحطاـ الدنيوي .. وبالصـو تنقطع الشيوات النفسانية .. وبالصبلة يتـ النيي  فبالصدقات والحقوؽ المالية ينقطع الميؿ إلى

  .. الفحشاء والمنكر ، وىكذا سائر العبادات عف

 

بإزالة رذيمة مف  مشتمٌؿ عمى مشاؽ العبادات التي تفي كؿ واحدة منياالعناويف المتكثرة ، إذ أنو  أما الحج فيو َمجمٌع ليذه
واألوالد والوطف، ومعاشرة النفوس الشريرة ، وطي المنازؿ  ىذه الرذائؿ مثؿ : إنفاؽ الماؿ الكثير ، واالنقطاع عف األىؿ

الرمي ، والطواؼ  ا الطبع األولي مفبالعطش في الحر الشديد ، والقياـ بأعماؿ غير مأنوسة ال يقبمي البعيدة ، مع االبتبلء
  .، والسعي ، واإلحراـ وغير ذلؾ

 

 وىي تذّكر أحواؿ اآلخرة ، برؤية أصناؼ الخمؽ في صعيد واحد ، عمى نيج واحد ال سيما كما أف في الحج فائدًة أخرى

دف آدـ إلى النبي الخاتـ مف ل في اإلحراـ والوقوفيف ، وكذلؾ الوصوؿ إلى محؿ الوحي ونزوؿ المبلئكة عمى األنبياء ،
جانب التشرؼ بالحـر اإلليي الموجب لرقة القمب ، والمورث  )ص( ، والتشرؼ بموضع أقداميـ الطاىرة ، كؿ ذلؾ إلى

  .لصفاء النفس

 

وىو ال يصؿ إلى ىذه الكرامة اال  .. قد استبدؿ الرىبانية بالجياد والحج -كما ورد  -عمى العبد أف يعمـ أف اإلسبلـ  إف
  :بلحظة آداب ومراسـ وىيبم

 

امتثاؿ أمر المولى فحسب ، ليتحقؽ بذلؾ تمؾ العبادة كما  أف يجعؿ العبد عباداتو كميا بنية صادقة ، قاصداً  : األولى
ذلؾ مف  أف يراجع نيتو ويجعميا خالصة لمف ييـّ بزيارتو ، متحاشيًا غير -قبؿ الحج  -الحاج  أرادىا اهلل تعالى .. فعمى

كما ورد مف أف  -حتى الخوؼ مف الفقر  باطمة : كطمب الجاه ، والتخمص مف مذّمة الخمؽ بتفسيقيـ لو ، أوالمقاصد ال
لمتجارة والسياحة في الببلد .. فمو التفت الحاج إلى بطبلف قصده ونيتو ،  أو السعي -تارؾ الحج ُيخشى عميو مف الفقر 

مف االنصراؼ إلى مثؿ  ى ساحة مالؾ الممؾ والممكوت، بيذه الحالةذلؾ أواًل ، وااللتفات إلى قبح الورود عم لزمو إصبلح
  .والغرور تمؾ األمور السخيفة .. وىذا مما يوجب الخجؿ والوجؿ ، ال العجب

 

مف  : الروحانية ، وذلؾ باإلتياف بتوبة جامعة كاممة بكؿ مقدماتيا ، كرد الحقوؽ المالية أف يييء نفسو لممجالسة :الثاني
، وىتؾ األعراض ، وسائر الجنايات  لـ والكفارات .. أو غير المالية : كاالستحبلؿ مف الغيبة ، واإليذاءالخمس والمظا

والديو ومف ىما مصدر وجوده .. ثـ الوصية بمحضر الشيود مف  بالتفصيؿ الذي ذكر في محمو.. وكذلؾ االستحبلؿ مف
أمر  مسممًا في حرٍج بعد وفاتو.. وبعد ىذا كمو يوكؿكيفية صرؼ ثمث أموالو ، لئبل يوقع  دوف تضييؽ عمى الوّصي في

  .أىمو وعيالو إلى الكفيؿ المتعاؿ ، فإنو خير معيف ونعـ وكيؿ

 

مفترضا عدـ العود مف  عمى الحاج أف يقطع عبلئقو كميا ، ليتوجو بعد ذلؾ بكمو إلى اهلل تعالى ، محتمبل بؿ والحاصؿ أف
  . مف لحظات حياتو يحتمؿ الموت في كؿ لحظة سفره ىذا إلى وطنو.. فيكوف شأنو شأف مف

 

سواء كاف  أسباب انشغاؿ القمب في ىذا السفر العظيـ ، لئبل يذىؿ عف محبوبو في حركاتو وسكناتو ، أف يتحاشى :الثالث
مف يشغمو عف ىّمو األوحد .. وليذا  سبب ذلؾ الذىوؿ شخصًا أو مااًل .. ومف ىنا لـز عميو أف ال يصطحب في سفره



 21 

  . مذّكرًا لو في ىذا السفر اإلليي ، كمما غمب عميو الذىوؿ عف الحؽ سف السفر مع مف يغمب عميو الذكر ، ليكوفيح

 

وأف يوّسع عمى نفسو وغيره في ىذا الطريؽ ، إذ أف درىما ُينفقو  .. السعي في أف تكوف نفقة الحج مف الماؿ الحبلؿ :الرابع
 .. مف الطعاـ كاف يأخذ معو ما لذّ  -وىو أزىد الزاىديف  -ذا اإلماـ السجاد )ع( بسبعيف درىما.. في - كما ورد -في الحج 

 

 

طريقو ، أو ُسرؽ منو شيء ، فإنو ال يغتـ لذلؾ ، بؿ يدخؿ  ومما يترتب عمى ىذه المشاعر ، أنو لو فقد الحاج متاعًا في
  .ف األعمى ، عند أكـر األكرميفُعّوَض بما َفَقده أضعافًا مضاعفة في الديوا عميو الفرح والسرور، إذ قد

فات منو بما أمكنو ، وال سيما  أف عبدًا تحمؿ األذى في زيارة سمطاف مف سبلطيف الدنيا ، لتدارؾ لو ذلؾ السمطاف ما فمو
  ..!األكرميف؟ إذا دعاه لزيارتو ، فكيؼ ظنؾ بأقدر القادريف وأكـر

  .نعيد فييـ ذلؾ .. نعوذ باهلل تعالى مف سوء الظف بو البادية الذيفحاشًا وكبّل أف يقؿ كـر المولى األعظـ ، عف كـر أىؿ 

 

دابتو .. ويتجنب الفحش مف القوؿ ، فإف حْسف الخمؽ ال  أف ُيحّسف ُخمقو مع رفقتو حتى المكاري الذي يسوؽ :الخامس
  .بؿ في تحمؿ األذى منو ، بؿ في خفض الجناح لمف يؤذيو ينحصر في كّؼ األذى عف الغير ،

 

وتعميميـ أحكاـ الشريعة ، والدعوة إلى المذىب الحؽ ،  أف يسعى في قضاء حوائج مف معو مف المؤمنيف ، :لسادسا
  .بالمعروؼ والنيي عف المنكر وتعظيـ الشعائر ، واألمر

 

كما ورد  اإلليي بذّلة وىو أشعث أغبر.. االبتعاد عف موجبات التّجمؿ والتكبر ، إذ أف ما أمر بو ىودخوؿ الحـر :السابع
  .في المناسؾ في باب اإلحراـ

 

وأىمو ورفقتو وما معو إلى اهلل تعالى ، وأودع كؿ ذلؾ أمانة لدى  أف ال يتحرؾ مف منػزلة إال وقد فّوض أمر نفسو :الثامن
، ونعـ  نعـ الحفيظ - جمت عظمتو -وىكذا يخرج مف منػزلة متوكبلً عميو ، متبرًأ مف حولو وقّوتو ، فإنو  ..الحفيظ العميـ

  .المولى ونعـ النصير

  . يحسف االلتزاـ بيا ومنيا الصدقة ، فإنو يشتري بيا سبلمة سفره وىناؾ آداب آخرى مذكورة في المناسؾ ،

 

روحي يتمثؿ في  كمو ، يتأمؿ في حقيقة أف ىذا السفر ىو السفر الجسمي إلى اهلل تعالى ، وىناؾ سفر آخر وبعد ذلؾ
ُخِمؽ لمعرفة ربو وتكميؿ نفسو ، ثـ العمؿ بمقتضى ىذا  إلى ىذه الدنيا لبلستمتاع بممذاتيا ، بؿااللتفات إلى أنو لـ يأت 

  .اإللتفات

 

ودليؿ ، فكذلؾ السفر الروحي، فإنو يحتاج إلى  واخيرًا نقوؿ : كما أف لسفر الحج زاد ، وراحمة ، ورفيؽ ، وأمير حج ،.
 بد مف رعايتو باعتداؿ ، فبل ُيرخى لو العناف ليستولي عمى صاحبو ، وال بدنو ، فبل مثؿ ىذه األمور .. فأما راحمتو فيو

  .يضّيؽ عميو ليقُعد بو الضعؼ عف المسير ، بؿ خير األمور أوسطيا

بالواجبات وترؾ المحرمات ،  فأعمالو الخارجية التي ُيعّبر عنيا بالتقوى ، وىي في درجتيا النازلة تستمـز العمؿ وأما زاده
درجتيا العالية فيو االجتناب عما سوى اهلل تعالى، وبينيما  لمستحبات واالجتناب عف المكروىات ، وأماواإلتياف با
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  . إلييا متوسطات ينبغي االلتفات

 

الزاد في كؿ منزؿ مف منازؿ اآلخرة .. ولو ُحـر مثُؿ  فحاصؿ القوؿ : اف كبّل مف فعؿ الواجبات وترؾ المحرمات ، بمثابة
الطريؽ إلى  العظيمة ، نستجير باهلل مف ىذه البموى .. وأما الرفقة فيـ المؤمنوف الذيف معو في ي الميالؾىذا الزاد ، وقع ف

ليو يشير قولو تعالى   : اهلل تعالى ، وا 

  ... فباتحاد القموب ووحدة اليمـ ، تطير القموب إلى المنازؿ البعيدة 2المائدة / . {تعػاونوا عمى البر والتقوى}

 

رضواف اهلل  -ىذه األّمة ، ولقد كاف استاذنا  االجتماع ال يتـ المراد ، ومف ىنا نيى الشارع عف الرىبانية في ومف دوف ىذا
  .بالقموب المتحدة ، ال بالقموب المتفرقة يقوؿ : إف األعماؿ الكبيرة تتـ -عميو 

 

 ئيـ ليمكنؾ السفر الى حـر اهلل تعالى ،األئمة الطاىروف )ع( ، فعميؾ التمسؾ بحبؿ وال وأما أمير الحج في ىذا السفر فيـ

ال كنت نيبًا لشياطيف الجف واإلنس في أوؿ الطريؽ ، وىو ما نشاىده في أىؿ البادية عندما يفقدوف أميرىـ الذي يذّب  وا 
  .ورود الحـر مف دوف إعانة معيف عنيـ.. نعـ مف دخؿ الحـر كاف آمنًا ، ولكف ىييات مف

 

ف كانوا ىـ األدالء عمى الطريؽ  -المعصوميف )ع(  ، فالحؽ أف األئمةوأما الدليؿ في ىذا السفر  لكف لما نحف فيو  -وا 
المعرفة والعمؿ ،  الرتبة وضعؼ القابمية لتمقي الفيض ببل واسطة ، لـز أف يكوف في البيف مف ىو مف أىؿ مف دناءة

في غاية  -دوف ىذه الوسائط المستنيرة بنور اهلل  مف - لػُييتدى بو في األمور الجزئية والكمية، فإّف تمّقي الفيض األعظـ
  . التعّسر

 

قصده في ذلؾ خمَع ثياب  أي حاٍؿ ، فإذا وصؿ الحاج إلى الميقات ، فمينزْع ثيابو وليمبس ثوبي اإلحراـ ، وليكف وعمى
الثياب ، فإنو كذلؾ  دخؿ الحـر اإلليي عاريًا عف متعارؼ المعصية ، ولبَس ثياب الطاعة والعبودية.. وليتذكر أنو كما

  .وحيداً  يمقى ربو بعد موتو عرياناً 

 

وأوساخيا .. وأما عند عقد اإلحراـ فعميو أف  وأما عند تنظيؼ بدنو ، فميستحضر لزـو تنظيؼ روحو مف أدراف المعاصي
رادٍة  -نفسو  ينوي عقد التوبة النصوحة ، فيحّرـ عمى   .لحج وبعدهكؿ ما حّرـ اهلل تعالى عميو أثناء ا -بعزـٍ وا 

 

طاعة هلل عز وجؿ ، ومف جية  عند التمبية ، فعميو أف يمتفت إلى حقيقة ما يمّبي بو ، فمف جية يقصد االلتزاـ بكؿ وأما
إمامنا زيف العابديف عمي بف الحسيف )ع( ُيغمى عميو عند التمبية  أخرى يعيش حالة الخائؼ المردد بيف الرد والقبوؿ ، فيذا

بيف مقبوؿ  لو : ال لبيؾ وال سعديؾ ، وليتذّكر في ىذه الحالة أيضًا صفة أىؿ الحشر، الذيف ىـ ، لخوفو مف أف يقاؿ
والرجاء ، كمف دخؿ حمى الممؾ وىو  ومطرود و متحّير .. وأما عند دخوؿ الحـر فعميو أف يكوف مترددًا بيف الخوؼ

ة ، وكـر صاحبو مف ناحية أخرى ، إذ البيت العظيـ مف ناحي مقّصر في حؽ ذلؾ الممؾ .. وعميو أف يستحضر شرؼ
وىا  .. كاف يحّب أف يراؾ عند بيتو ولو مرة واحدة -عّز اسمو  -أكـر األكرميف. واعمـ أنو  دعاه إلى ضيافتو الخاصة وىو

ساحة قدسو ، وىذا مما ال ُيظف في  قد وجدؾ عنده ، فسمو ما تريد ، فإنو أجّؿ مف أف يرّدؾ في حاجة ، وقد حممت في
  .!سخياء العرب ، فكيؼ بالجواد المطمؽ ؟حؽ أ
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والنواؿ ، فما ىو تقصير الكريـ المتعاؿ ؟!إف اليـّ  أما إذا كاف السائؿ جاىبًل بكيفية السؤاؿ ، أو عاجزًا عف حفظ العطية
البيع  الحراـ ، ىو إنياء المناسؾ عمى سبيؿ االستعجاؿ ، لمتفرغ بعدىا ألمور الدنيا مف األعظـ لغالبية حجاج البيت

 . بكؿ وجوده ، مستعدًا لمعمؿ بمطموبو والشراء ، والمطموب مف الضيؼ في مثؿ ىذه األحواؿ ، أف يكوف متوجيا لمُمضيؼ

 

 

مذمومًا مف دوف طمب ، فكيؼ بالمعاصي في محضر سمطانو وما ىي إال  - المندوب في األصؿ -فإذا صار الصياـ 
اهلل الحراـ ،  ىي بمخالفة أمره ونييو.. وىنا فمنتساءؿ : كـ مف حجاج بيتىتؾ حرمة السمطاف إنما  ىتٌؾ لعرضو ، إذ أف

 ..!والنميمة ، وتعطيؿ حقوؽ الغير وغير ذلؾ؟ مف لـ يشتغؿ في حّجو بعشرات المعاصي مف الكذب ، والغيبة ، والفحش ،

 

 

ذا ىـّ الحاج بالطواؼ ، حوؿ عرش  و بالمبلئكة الذيف يطوفوففميستذكر ىيبة المولى ولزـو الخشية منو ، وعميو أف يتشبّ  وا 
  .ربيـ

 

الطواؼ الحقيقي ىو طواؼ القمب بذكر رب البيت ،  واعمـ أف الطواؼ ال ينحصر بطواؼ الجسـ حوؿ البيت ، بؿ إف
نما ُفرضت ىذه األعماؿ البدنية ،   .لتكوف أمثمًة ُيحتذى بيا في جانب األعماؿ القمبية وا 

 

ال يتـ إال  رية ال يتـ إال بقطع العبلئؽ عف األىؿ والولد، فكذلؾ التشّرؼ بالكعبة الباطنيةالظاى وكما أف التشّرؼ بالكعبة
الحجر ، والتعمؽ بأستار الكعبة ، متشّبيا بعبٍد  بقطع حجب العبلئؽ كميا .. ويستحب إتياف المستجار والحطيـ ، واستبلـ

فيا  .. اشدًا إياه بأحب أحبتو لديو ، إذ ال يجد ممجًأ وموئبل سواه، متشّبثًا بأذيالو ، من مقّصر في حؽ مواله ، مقّببًل أقدامو
  ..!والخبلص؟ ترى ىؿ يترؾ مثُؿ ىذا العبد أذياؿ مواله ، مف دوف أف يأخذ منو رقعة العتؽ

 

ذا أردت أف تسعى فاستشعر حالة العبد المتردد في فناء السمطاف   .، طامعًا في العطاء ، خائفا مف الخيبة والخسراف وا 

 

ذا وقفت في عرفات وسمعت ضجيج الخمؽ بصنوؼ المغات ، فتذكر عرصات القيامة وعظيـ أىواليا ، وليغمب عمى  وا 
القموب إلى كرمو ، وتشرئب  قضاء جميع الحوائج ، فإنو موقؼ عظيـ تمتد فيو األيدي إلى ساحة الكريـ ، وتنقطع ظنؾ

لباس وليو األعظـ  فذلؾاألعناؽ إلى إحسانو، وتجرى الدموع خوفًا مف ىيبتو ،  اليـو يـو عطاء السمطاف لعامة وفده ، وا 
  . تعالى فرجو وسّيؿ مخرجو ِخَمع الكرامة ، عجؿ اهلل

 

لتعـ كاّفة الخمؽ ، فقد ورد أف مف أعظـ الذنوب أف يقؼ الحاج  وفي ذلؾ اليـو تصؿ الرحمة إلى منتيى مدارجيا ،
  .. ُيغفر لو بعرفات وىو يظف أنو لـ

عف األىؿ والماؿ والولد؟!.. فما ىكذا الظف بو وال  ال ُيغفر لمف تعّرض لمغفرتو في ذلؾ الموقؼ العظيـ ، منقطعاً  إذ كيؼ
  ..!المعروؼ مف فضمو

 

ذا ذا  خرجت مف عرفات ودخمت مزدلفة ، فتفأؿ خيرًا بكوف عودتؾ إلى الحـر ثانية عبلمة مف وا  عبلمات قبوؿ الحج .. وا 
ال فبل روح ىذا العمؿ إنما ىو رجـٌ لمشيطافرميت الجمار فاعمـ أف    ..!في باطنؾ ، فإف كنت كالخميؿ كنت كالخميؿ وا 
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ذا أردت أف توّدع منكسر الفؤاد ..  الحـر فكف كفاقد مف يعّز عميؾ فقُده ، بحيث ُيعمـ ذلؾ مف حالؾ ، فكف مشوش الباؿ وا 
الخميؿ )ع( لما ترؾ إسماعيؿ وىاجر .. وعميؾ  إبراىيـ وليكف بناؤؾ عمى الرجوع في أوؿ زماف ممكف .. فيكذا كاف عـز

ف كاف سريعًا في رضاه ، إال أنو  بمراعاة أدب المضيؼ عند وداعو ، لئبل يحرمؾ العودة إلى بيتو أبد اآلبديف ، فإنو وا 
  .مراعاة األدب بيف يديو ميما أمكف ينبغي

 

لبلعتبار ال  -ع التي تشرفت برسوؿ اهلل )ص( كغار حراء أف يتشرؼ بالبقا واعمـ أنو يحسف بالحاج في مكة المكرمة ،
وخاصة في حّجو  يتقرب إلى اهلل تعالى بركعتيف ، كما يحسف بو إطالة الوقوؼ في ىذه المشاىد الشريفة ، ثـ -لمتفّرج 

ذا أمكنو دخوؿ الكعبة دخميا مراعيا لآلداب المأثورة فييا   . األوؿ.. وا 

 

لبلعتبار ال  -بالبقاع التي تشرفت برسوؿ اهلل )ص( كغار حراء  ة المكرمة ، أف يتشرؼواعمـ أنو يحسف بالحاج في مك
حّجو  اهلل تعالى بركعتيف ، كما يحسف بو إطالة الوقوؼ في ىذه المشاىد الشريفة ، وخاصة في ثـ يتقرب إلى -لمتفّرج 

ذا أمكنو دخوؿ الكعبة دخميا مراعيا لآلداب المأثورة فييا  . األوؿ.. وا 
 
 
 
 
 
 

 فٍ صفاخ انعهًاء

 
 ػٍّبء ا٢فوح اٌن٠ٓ ُ٘ فٟ ِمبثً ػٍّبء اٌل١ٔب ، ٌئال ٠زُٛ٘ وً ِّلٍع أْ ٌٗ اٌؾك فٟ ٠ؾَٓ ثٕب أْ ٔنوو ٌه ثؼغ طفبد

  :روث١خ إٌفًٛ ، ٟٚ٘

 

ؼٍُ ٘ٛ اٌؼٍُ اٌظب٘و٠خ.. ألْ ألً ِوارت اٌ اٌي٘ل فٟ اٌل١ٔب ثّؼٕٝ هفغ اٌؼٍمخ اٌمٍج١خ ػٕٙب ، ٚالىِزٙب هفغ اٌؼٍمخ : األونً

 ا٢فوح ٚثمبئٙب ، ٚونٌه اٌؼٍُ ثؾم١مخ أْ اٌل١ٔب ٚا٢فوح ػوربْ ال رغزّؼبْ .. فٍٛ ٌُ ثؾمبهح اٌل١ٔب ٚفٕبئٙب ، ٚاٌؼٍُ ثغالٌخ

٠ؼوف اٌؾم١مخ اٌضبٌضخ فٛاىٔللزبٖ! ..  ٠ؼوف اٌؾم١مخ األٌٚٝ فٛاؽّمبٖ !.. ٚاْ ٌُ ٠ؼوف اٌؾم١مخ اٌضب١ٔخ فٛا وفواٖ!.. ٚاْ ٌُ

ٍج١ال ػٍٝ ٔفَٗ ، فٙٛ أ١ٍو شٙٛارٗ ِٚضً ٘نٖ إٌفًٛ غ١و لبثٍخ ألْ رُؼّل فٟ  ف اٌؾمبئك اٌضالصخ ٌٚىٓ ٌُ ٠غل ٌٗٚاما ػو

  .اٌؼٍّبء ػلاك

  : ٌٕٚؼُ ِب لبي اٌشبػو

  اٌوػبء ٌٙب مئبة ٚهاػٟ اٌشبح ٠ؾّٟ اٌنئت ػٕٙب فى١ف اما

 

  . ٠خ اال ثّملاه ِب ٠زٛلف ػ١ٍٗ اٌؼٍُ األفوٜٚاٌل١ٔٛ اْ ػالِخ ٘نٖ اٌٍّىخ اٌشو٠فخ ٟ٘ : االعزٕبة ػٓ اٌؼٍَٛ

 

  .اما وبْ اٌزمّوة ؽٍجبً ٌٍغبٖ ٚاٌّبي اٌفواهِٓ األِواء ٚاٌؾىبَ ال ١ٍّب اٌَالؽ١ٓ ، :انثاَُح
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ٚاؽّئٓ اٌٝ أْ ٘نٖ اٌقٍطخ ٚاٌؼشوح ٔبفؼخ ٌٍل٠ٓ ، ٚإللبِخ اٌشوع اٌّج١ٓ ،  ٔؼُ ٌٛ رّذ اٌؾغخ ف١ّب ث١ٕٗ ٚث١ٓ هثٗ ،

فٙنا ِٓ ف١و األػّبي ..  (لػ١ٓ ، ٚاألِو ثبٌّؼوٚف ٚإٌٟٙ ػٓ إٌّىو ، وّب وبْ ػ١ٍٗ أألئّخ اٌٙبكىٓ )عاٌّج ِٚٛاعٙخ

فٟ ٍٍٛوٗ ، ٚاٌوٚا٠بد شب٘لح ثؤػٍٝ طٛرٙب ػٍٝ مٌه.. ٚ٘نٖ  ٌىٓ ٘نا ال ٠ز١َو اال ٌّٓ ٠طّئٓ ثؼلَ رؤص١و رظوفبد اٌؾىبَ

  . ٟ٘ ١ٍوح اٌؼٍّبء األثواه

 

 28هٜٚ ػٓ اٌظبكق )ع( فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ : }أّب ٠قشٝ هللا ِٓ ػجبكٖ اٌؼٍّبء{ . فبؽو/ ـٗ ػٍَّٗ فٍمـلأْ ٠ٛافك لٌُٛ  :انثانثح

  .٠ؼٕٟ ثبٌؼٍّبء : ِٓ طّلق فؼٍُٗ لٌَٛـٗ ، ِٚٓ ٌُ ٠ظلق فؼٍُٗ لٌَٛٗ ف١ٌٍ ثؼبٌُ ..

 

 ٠زملِْٛ فٟ اٌغٛاة ، فٛفبً ِٓاألٍل .. فٍمل ٚهك أْ أطؾبة إٌجٟ )ص( وبٔٛا ال  أْ ٠فّو ِٓ اٌفزٜٛ فواهٖ ِٓ :انزاتعح

  .اٌٛلٛع فٟ اٌقالف

  .ٚاٌقجبئش ، وّب رشٙل ثٗ األفجبه ٚػ١ٍٗ أْ ٠زؾبشٝ اٌغلاي ٚإٌّبظوح ، ألْ مٌه ِٓ أٍجبة اٌفزٕخ

 

ثؾ١ش ٠نّوو هللا رؼبٌٝ هإ٠زُٗ ، ٠ٚشٙل  أْ ٠غٍت ػ١ٍٗ اٌَى١ٕخ ٚاٌؾيْ ٚاٌٛلبه ، ِزغ١ٍبً ف١ٗ اٌقؼـٛع ٚاٌقشٛع ، :انخايسح

ـٗ ػٍُّٗ.. ٚاٌشب٘ل ػٍٝ مٌه ِب هٜٚػ ِّ   :(ػٓ أ١ِو اٌّئ١ِٕٓ )ع ٍٝ ػٍ

  ..1/48اْ اٌؼٍُ مٚ فؼبئً وض١وح .. اٌٝ آفوٖ . اٌىبفٟ 

  .فؼ١ٍه ثبٌزؤًِ ف١ٙب ١ٌىْٛ ٔبفؼب ٌه اْ شبء هللا رؼبٌٝ

 

ٌُ ِلْٚ فٟ اٌٍَٛن األفوٚٞ .. فبْ اٌؼٍَٛ ػ أْ ٠ٙزُ ثؼٍُ اٌجبؽٓ ، ِٚوالجخ اٌمٍت ، ِٚؼوفخ :انسادسح ٍٝ ل١َّٓ: لَ

ٌُ ِٕمُٛ فٟ اٌمَُ اٌضبٟٔ  اٌظلٚه ال ٠ّىٓ اٌزؼج١و ػٕٗ ثبألٌفبظ .. ١ٌُٚؼٍُ أْ اٌف١ٛػبد اٌغ١ج١خ ، أّب ٟ٘ ِٓ اٌىزت ، ٚلَ

  .ثٙب اٌٝ ِوؽٍخ اٌىّبي ٚثٙب رٕىشف اٌّؼبهف اٌؾمخ ، ٠ٚزؾمك ثٙب أطً اإلَٔب١ٔخ ، ٠ٚظً اٌؼبٌُ

 

ٚث١ٓ هثٗ ، ال رم١ٍلاً ٌّب  ٘ٛ اٌؾغخ ِب ث١ٕٗ -ثٕفَٗ  -فُٙ ا٠٢بد ٚاٌوٚا٠بد ١ٌىْٛ ِب فّٙٗ ٠َزفوؽ ٍٚؼٗ فٟ  أْ :انساتعح

وفؼٍٗ ١ٌٌ ؽغخ ػٍٝ أؽل ، ػوٚهح أٔٗ ال ػجوح ثىالَ غ١و  ٘ٛ اٌَّّٛع ِٓ األلٛاي أٚ اٌّلْٚ فٟ اٌىزت.. فىالَ اٌغ١و

  : ثؼل رالٚرٗ لٌٛٗ رؼبٌٝاٌٝ عٍّخ ِب ُموو أشبه إٌجٟ )ص(  ِٓ ػظّٗ هللا ِٓ اٌيًٌ ، ٌٚؼً

ػٓ كاه  .. ػٕلِب ٍئً ػٓ شوػ اٌظله لبئالً: اٌزغبف٠125ٟٙل٠ٗ ٠شوػ طلهٖ ٌإلٍالَ { . األٔؼبَ/ فّٓ ٠وك هللا أْ }

  ..65/236 اٌغوٚه ، ٚاإلٔبثخ اٌٝ كاه اٌقٍٛك ، ٚاالٍزؼلاك ٌٍّٛد لجً ٔيٌٚٗ . اٌجؾبه

 

أػبمٔب هللا ِٓ شو إٌفٌ ٚعّبِٙب ، ٚٚفمٕب ٌّب ف١ٗ ف١و٘ب  .. ، ؽكٌّ ٚطلقٌ فبْ لٍذ أٔه غ١و ػبًِ ثّب رمٛي!.. لٍذ : ٔؼُ 

اٌؼًّ  ٚاٌضجبد ػ١ٍٗ أِّو ، ٚؽو٠ك رؾظ١ٍٗ طؼت ٚرٍم١ٗ أطؼت ، فبٌٕفًٛ ر١ًّ اٌٝ ِب ٘ٛ فٟ ٚطالؽٙب ، ألْ اٌؾك ِوّ 

  .أًٍٙ ، ٚاألثلاْ رٕيع اٌٝ ِب ٘ٛ ٌٍطجغ أ١ًِ

  .ٚاإلهشبك ػٍّبء اٌَٛء .. وّب رؼوف طفخ اٌن٠ٓ ٔظجٛا أٔفَُٙ فٟ ِمبَ اٌٙلا٠خٚطف  -اٌّمبثٍخ  ثمو٠ٕخ -ٚثٙنا رؼوف 

 أصُاف انًغزورٍَ

 

 غ١و ِؾظٛهح ، ٚعٙبد اٌغوٚهأ٠ؼبً ِقزٍفخ.. ِٚؼٕٝ اٌغوٚه ٘ٛ : فطؤ إٌفٌ فٟ اٌؾىُ ، اػٍُ أْ فوق اٌّغزو٠ٓ وٍٙب

  : ألَبَ اٌغوٚه ٚاٌٜٙٛ ػٍٝفزوٜ اٌشو ف١وا ، ٚاٌق١و شواً ، وً مٌه ثلاػٟ اٌٜٙٛ .. ٚأطؾبة 

٠وعؼْٛ اٌٝ  آعً ا٢فوح ثؼبعً اٌل١ٔب ، ٌٕمض ٠م١ُٕٙ ثبهلل ٚهٌٍٛٗ .. ٚاْ ِّب ٠ض١و اٌؼغت أُٔٙ اٌن٠ٓ ثبػٛا فًُهى انكفار

ٌقوعٛا  -ُٚ٘ اٌقجواء ثّظبٌؼ اٌؼجبك  -األٔج١بء  اٌقج١و ثبٌشٟء ػٕل عٍُٙٙ ثٗ وؤهثـبة اٌظٕبػبد ، ٌٚٛ أُٔٙ هعؼٛا اٌٝ

 أ٠ؼبً ِب ٠وٚٔٗ ِٓ اثزالء اٌّئ١ِٕٓ ثبٌفمو ربهح ، ٚثؤٔٛاع ِٓ اٌجالء ربهح أفوٜ ، فوُ٘.. ِّٚب أٚلؼُٙ فٟ اٌُِٛ٘ٓ و

َّبق ِزٕؼّْٛ ِزٍنمْٚ فٟ ك١ٔبُ٘ ، ِٚٓ ٕ٘ب ٠ظ١جُٙ اٌغوٚه ثؤْ ِب أُػطٛا أّب ٘ٛ  ٚاٌؾبي أْ غ١وُ٘ ِٓ اٌىفبه ٚاٌف

رواكف إٌؼُ اٌل٠ٛ١ٔخ ١ٌٌ ك١ٌالً ػٍٝ اٌموة ، فٍُ ٠ىٓ الجبي اٌل١ٔب ػٍٝ  .. فبٌْىواِزُٙ ٚ٘ٛاْ غ١وُ٘.. ونثٛا ٚهللا اٌؼظ١ُ !

ًّ عالٌٗ اٌؼظٛه ك١ٌالً ػٍٝ لوثُٙ ِٓ هللا رؼبٌٝ ، ثً وبٔذ اٌل١ٔب ٍجت ٘الوُٙ ٚثُؼلُ٘ ػٓ فواػٕخ   .هللا ع

 

٠ؾّٟ ٌٚلٖ ػٕل اٌّوع ػٓ ػبه اٌطؼبَ ، وبٌٛاٌل اٌجبه اٌنٞ  ِٚٓ ٕ٘ب وبْ أؽجبء إٌفًٛ ٠ؾّنهْٚ أرجبػُٙ ِٓ ٌنائن اٌل١ٔب

ًّ مٌه   .ؽجّب ٌٗ ٚشفمٗ ػ١ٍٗ ٌٚٛ وبْ ٌن٠ناً .. و
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ٚػجٌل وٍّفٗ ثشبق األػّبي ٌزؾظ١ً اٌظؾخ ٚاٌىّبي ، ف١ب روٜ  ٚػ١ٍٗ فٍٛ وبْ ٌٌٍّٛٝ ػجلاْ: ػجٌل أٚوٍٗ اٌٌّٛٝ اٌٝ ٔفَٗ ،

  ..!أ٠ّٙب أؽت اٌٝ ِٛالٖ ؟

 

ػغٍذ ػمٛثزٗ ، ٠ٚفوؽْٛ ثبكثبه٘ب ػُٕٙ  ِٓ الجبي اٌل١ٔب ػ١ٍُٙ ٠ٚمٌْٛٛ : مٔتٚاػٍُ أْ اٌٍَف اٌظبٌؼ وبٔٛا ٠ؾئْٛ 

ػٍٝ اٌؼىٌ ٠ظٓ األٚي وواِخ ٚاٌضبٟٔ ا٘بٔخ ، ٚا١ٌٗ ٠ش١و لٌٛٗ ػي ِٓ  ٠ٚمٌْٛٛ : ِوؽجبً ثشؼبه اٌظبٌؾ١ٓ .. ٚاٌّغوٚه

  : لبئً

ِٓ ؽ١ش ال ٠ـؼٍّْٛ { .  ْٚ ٍَٕزلهعُٙأ٠ؾَجْٛ أّب ّٔلُ٘ ثٗ ِٓ ِبي ٚث١ٕٓ َٔبهع ٌُٙ فٟ اٌق١واد ثً ال ٠شؼو }

  44أٚرٛا أفنٔبُ٘ ثغزخ فبما ُ٘ ِجٍَْٛ { .. األٔؼبَ/ .. } فزؾٕب ػ١ٍُٙ أثٛاة وً شٟء ؽزٝ اما فوؽٛا ثّب56اٌّئِْٕٛ/

 

ٚػفٖٛ ٚفؼٍٗ ربهح ، ٚغٍجخ اٌوعبء ػ١ٍُٙ ربهح أفوٜ ..  اٌن٠ٓ غّوُ٘ ؽٍُ هة اٌؼب١ٌّٓ ويُهى انفسمح يٍ اهم انحك

وبف١بً  هٍٛي هللا )ص( غبف١ٍٓ ع١ّؼبً ػٓ أْ اٌوعبء ثال ػًّ غٍؾ ِؾغ ، ام ٌٛ وبْ اٌوعبء ِٓ غّوٖ أزَبثٗ إٌُِٝٚٙ 

ٌنح اٌواؽخ ، ِشزغ١ٍٓ فٟ ا١ًٌٍ ٚإٌٙبه  ٌّب أرؼت اٌّؼظِْٛٛ )ع( أثلأُٙ اٌطب٘وح فٟ طٕٛف اٌطـبػبد ، ؽبه١ِٓ أٔفَُٙ

  .ثبالثزٙبي ٚاٌزؼوع

  . ُ )ع( ٚاْ وبٔذ رمجً اٌزؤ٠ًٚ اال أْ أفؼبٌُٙ ١ٌَذ ونٌه ، فبفُٙ ٚاغزُٕألٛاٌٙ ٚال ٠قفٝ ػ١ٍه أْ

اٌٝ أْ اٌووْٛ اٌٝ ِؾغ إٌَت ٠قبٌف لٌٛٗ رؼبٌٝ : } فبما ٔفـ فٟ اٌظٛه  ، فؼ١ٍُٙ االٌزفبد وايا انًغزورٍَ تانُسة

  : .. ٚونٌه لٌٛٗ رؼبٌٝ 101ث١ُٕٙ ٠ِٛئن ٚال ٠زَبءٌْٛ{ . اٌّئِْٕٛ/ فال أَٔبة

أٔٗ ٠شجغ  .. فبْ ِٓ ٠وٜ فالص ٔفَٗ ثقالص غ١وٖ ، شؤٔٗ شؤْ ِٓ ٠و18ٜٚاىاهح ٚىه أفوٜ {. فبؽو /  ريهٚال }

١٘ٙبد ١٘ٙبد!.. فبٌزمٜٛ ٚاعجخ ػٍٝ وً فوك  .. ثشجغ غ١وٖ، أٚ أٔٗ ٠يكاك ػٍّبً ثؼٍُ غ١وٖ ٚاْ ٌُ ٠زؼت ٔفَٗ ثبالوزَبة

وء ِٓ أف١ٗ ٚأِٗ ٚأث١ٗ ، ٚاٌشفبػخ ال رىْٛ اال ِغ ؽظٛي شوٚؽـٙب ، ثً ٠فّو اٌّ ٚعٛثبً ػ١ٕ١بً ، ٚال ٠غيٞ ٚاٌل ػٓ ٌٚلٖ ،

  .٠شفؼْٛ اال ٌّٓ اهرؼٝ فُٙ ال

 

  . ٍٛاء وبْ غوٚهُ٘ ِٓ عٙخ اٌؼٍُ أٚ ِٓ عٙخ اٌؼًّ ِٚٓ أطٕبف اٌّغوٚه٠ٓ اٌؼٍّبء ،

  :ٚفوق فبِب ِٓ اٌغٙخ األٌٚٝ فطٛائف

 

 

فّضٍٙب وّضً ف١ؾ فٟ  ْٚ أْ رَزؼئ ثٕٛه اٌؼٍُ ٚال ثٕٛه اٌؼًّ ،ٚاظٙبه اٌفؼً فٟ اٌّغبٌٌ ِٓ ك ففزلح اكرفد تانجذل

ػٍُ ِآٌُٙ ثبٌزؤًِ فٟ ُُ ُٞ   .ؽبٌُٙ ِٙت اٌو٠بػ رَٛلٗ ؽ١ضّب رو٠ل.. ٚ٘ئالء 

 

ًّ ٚلزُٙ فٟ رؾظ١ً رٍه وفزلح ذىغهد فٍ تعض انعهىو األدتُح اٌؼٍَٛ ،  ، ثزظٛه أٔٙب ِٓ اٌّملِبد اٌشوػ١خ.. فظوفٛا ع

  .ثّب ُفٍمٛا ألعٍٗٚاٌؾبي أُٔٙ عبٍْ٘ٛ 

 

ػٓ أْ اٌفمخ ِملِخ ٌٍؼًّ ، ٚاٌؼًّ ِملِخ ٌزٙن٠ت األفالق،  ِٚب ٠َزٍيِٗ ِٓ األطٛي ، غبف١ٍٓ وفزلح اَشغهد تعهىو انفمح

اال أْ ٠مبي  ٚثنٌه رىْٛ لل ٚلفذ ػٍٝ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ ، فٍُ ٠جك ٌل٠ُٙ ٚلٌذ ٌطٟ ثبلٟ اٌّواؽً ، ..ٚاٌزٙن٠ت ِملِخ ٌٍزٛؽ١ل

  ..!طٜٛ ٌُٙ فٟ ػبٌُ اٌجوىؿ ، ٚاال فال ِغبي ٌنٌه: أٔٙب ٍزُ 

 

  . أٍّ٘ذ اٌمٛح اٌؼ١ٍّخ ، ٚأػوػذ ػٓ ريو١خ إٌفٌ ، اال أٔٙب وفزلح ذعًمد فٍ يخرهف انعهىو

 

اٌّىٕٛٔبد اٌمٍج١خ ٚاألِٛه اٌغبِؼخ اٌقف١خ ، فزواٖ ٠زىجّو  ، ٌٚىٕٙب أٍّ٘ذ وفزلح عًهد تانىاضحاخ األخاللُح وانسًعُح

ٍـو٠ورٗ .. فزواٖ  ٠ٚوائٟ ثلػٜٛ اهشبك اٌغب١ٍ٘ٓ ، ٚوً ٘نا رغو٠ٌو ٌٕفَٗ ، ٚهللا رؼبٌٝ ِطٍغ ػٍٝ اى اٌل٠ٓ ،ثلػٜٛ اػي

ٚف١ّٓ ٠قزٍف ا١ٌٗ ِٓ األٔظبه ٚاٌّو٠ل٠ٓ ، ظٕبً  ٠قٛع فٟ أِٛاي ا١ٌزبِٝ ٚاٌفمواء ٚاٌَّبو١ٓ ، ٠ٚظوفٙب فٟ شٙٛارٗ ،

 اٌفمـواء ، ٚرق١ٍض األغ١ٕبء ِٓ اشزغبي اٌنِخ ، ٚرو٠ٚظ اٌؼٍُ ثبػبٔخٚاٌّضٛثخ ثبػبٔخ  ِٕٗ أٔٗ ٠َزؾك ثنٌه عي٠ً األعو

  .اٌطٍجخ ٚهللا اٌؼبٌُ ثبٌؼّبئو

 

ٚاٌّؾّنه٠ٓ ِٓ اٌقجبئش  ، ٚاٌلاػ١ٓ اٌٝ اٌفؼبئً ٚاٌّىوِبد ، انىعاظ انًركهفٍُ نشزَف انًهكاخ وفزلح أخزي يٍ

ِؼوفخ اططالؽبد اٌؼبهف١ٓ ٚٔمً ألٛاٌُٙ ، ٠ُلفٍُٙ  ْٚاٌشجٙبد ، ٌٚىُٕٙ غبهلْٛ فٟ اٌّنَِٛ ِٓ اٌظفبد ، ِزّْٛ٘ٛ أ

  .ٚاْ ِغوك كػٛرُٙ ٌٍقٍك اٌٝ هللا رؼبٌٝ ٠ٛعت ٌُٙ اٌغياء األٚفٝ ِٓ هة اٌؼب١ٌّٓ فٟ ىِوح اٌَبٌى١ٓ اٌٝ هللا رؼبٌٝ ،

ّْ ٘ئالء ٌُ ٠َّؼٛا والَ هثُٙ اٌّٛعت ٌٍؾَوح ٚإٌلاِخ ٠َٛ اٌم١بِخ : }٠ب ٌْٛ ِب ال رفؼٍْٛ وجو أ٠ٙب اٌن٠ٓ إِٓٛا ٌُ رمٛ ٚوؤ
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فبٍزؼ  .. ٌُٚ ٠َّؼٛا اٌؾل٠ش اٌملٍٟ اٌمبئً: ػع ٔفَه صُ ػع إٌبً ٚاال 3رفؼٍْٛ{ . اٌظف/ ِمزبً ػٕل هللا أْ رمٌٛٛا ِب ال

ِٟٕ .  

 

ْٓ ٠زمٓ طٕبػخ األٌفبظ ، ٠ُٚىضو ِٓ َِ ْٓ ٘ئالء  ِِ ٌمٍٛة اٌزشج١ٙبد ٚاإلٍزؼبهاد ، ٠ٍٚفّك ا٠٢بد ِغ اٌوٚا٠بد عنثبً  ٚاػٍُ أْ 

ِٕٗ ػٍٝ  ػٍٝ ِب ٘ٛ اٌقبهط ػٓ اٌشوع ٚاٌؼمً ، ِٓ اٌؾىب٠بد اٌؼغ١جخ ٚاٌمظض اٌغو٠جخ ، ؽوطبً  اٌؼٛاَ ، ِؼزّلاً 

اٌؼٛاَ ، ١ٌٛعت ى٠بكح فٟ أؾوافُٙ ٚعوأرُٙ  ؽظٛي ْٚلغ وٍّبرٗ ِٚمبٌزٗ فٟ اٌظلٚه .. ثً ٠ٕمً اٌشجٙبد اٌزٟ ال ٠َزٛػجٙب

ّْ ػوهُ٘ أثمٝ ٚأكَٚ ، ٚفَبكُ٘  ْػٍٝ اٌّؼبطٟ ِٓ كْٚ أْ ٠شؼو ثنٌه ، ا ٘ئالء ال ٠ّىٓ أْ ٠ىٛٔٛا ٘لاحً ٌٍقٍك ، فب

ًّ إٌبً ، ٚأفيٜ ِٓ اٌقٕبً أوضو ٚأػظُ   .ثً ُ٘ أػ

 

ٚاٌؼالئك اٌل٠ٛ١ٔخ ،  ٚرظف١زٗ ِٓ ٌٛس اٌىلٚهاد ، ٚلطغ إٌفٌ ػٓ اٌشٛاغً اشرغهد ترهذَة انثاطٍ وفزلح أخزي

اٌؼجبك اٌٝ كػٛرُٙ اٌٝ ؽو٠ك اٌٙلٜ ٚاٌَلاك ، اال أْ  ، ٚكػْزٙب شفمزٙب ػٍٝ ٚلطؼذ ؽّؼٙب ِٓ اٌقٍك ٚارظٍذ ثبٌقبٌك

الجبالً ِٓ اٌقٍك  ثلػٛارٗ اٌقف١خ ، ف١جلأ أؽلُ٘ ثبٌزظٕغ فٟ األٌفبظ ٚاٌؼجبهاد ٚاٌؾووبد ، ف١وٜ اٌش١طبْ ٚعل ثُغ١زٗ ف١ُٙ

ب ثؼلِب رووٙب ، اؽّئٕبٔب اٌٝ أٔٗ ال ٍج١ً ٌٍش١طبْ ف١وعغ ا١ٌٙ ثبم١ٌٓ ٌٗ األٔفٌ ٚاألِٛاي ، فؼٕلئن رغٍت ػ١ٍٗ ٌنح اٌشٙٛاد ،

َٓ و١ل اٌش١طبْ فٟ ؽبٍي ِٓ األؽٛاي ، ثً وبْ ِٛاظجبً  ػ١ٍٗ.. ٚاٌؾبي أٔٗ ٌٛ ِِ ػٍٝ اٌزؼوع  وبْ ٍبٌىبً ؽو٠ك إٌغبح ٌّب أ

  .رؼبٌٝ ِٓ مٌه فطو ٍٛء اٌقبرّخ ٔؼٛم ثبهلل ٚاالثزٙبي ، َِٚزؼ١ٕبً فٟ كفؼٗ ثبٌىو٠ُ اٌّزؼبي ، ٚفبئفبً ػٍٝ ٔفَٗ ِٓ

 

  ٟ  فَؤٌٗ اٌش١طبْ ػٓ فٛف مٌه اٌٌٟٛ ِٓ و١لٖ ، -ثمٟ ِٓ ػّوٖ ٍبػخ ٚاؽلح  -ِٓ األ١ٌٚبء  ٚلل ل١ً أٔٗ ظٙو اٌش١طبْ ٌٌٛ

  .! فؤعبثٗ : ثؤٔٗ ال ٠ؤِٓ و١لٖ ؽزٝ فٟ رٍه اٌَبػخ

 

ب ثغزخ ٌّبرٛا فوؽب ثٙب ، أّٔٝ ٌُٙ ٌٛ ألجً ػ١ٍُٙ شٌٟء ِٕٙ ، ٚاٌؾبي أٔٗ وفزلح أخزي يٍ انصىفُح َرظاهزوٌ ترزن انذَُا

، ثً ال ثل ِٓ رؾظ١ً  ٍٍّّٕب أُٔٙ ربهوْٛ ٌٍل١ٔب ؽم١مخ ، فبْ ٘نا اٌّملاه ال ٠ىفٟ ٌٍزموة اٌٝ هللا رؼبٌٝ ٚرون اٌل١ٔب !.. ٌٚٛ

ًّ  ػمبئل أً٘ اإل٠ّبْ ، ٚػلَ رون شؼبه اإلٍالَ ، ِٚؼوفخ اٌؾالي ػٍٝ  ٚاٌؾواَ ، ٚاٌَؼٟ فٟ اٌوىق ، ٚػلَ اٌمبء اٌَى

  .إٌبً

 

ًّد تاسى انعارفٍُ اٌظٛف ، ٚؽؤؽؤح اٌوأً ، ٚاٌزشجّٗ ثبٌجبو١ٓ ٚفبطخ اما  ، ٚاوزفذ ِٓ اٌؼوفبْ ثقفغ وفزلح أخزي ذس

ٚافزواع  ٚاٌزٛؽ١ل ، ِغ ػلَ ِؼوفزُٙ ٌّؼب١ٔٙب .. ثً رغبٚى ثؼؼُٙ اٌؾل ثبٌش١ٙك ٚا١ٌٕٙك ٍّؼذ ش١ئبً فٟ اٌؼشك ٚاٌؾت

٠زموثْٛ اٌٝ هللا ثنٌه ، ٚاٌؾبي أُٔٙ  ، صُ اٌؾووبد اٌش١ٕؼخ ثلػٜٛ اٌٛعل ، ظب١ٔٓ أُٔٙ األموبه ، ٚاٌزغٕٟ ثبألشؼبه

  .٠زؼوػْٛ ٌَقطٗ ِٚمزٗ

 

ِورىج١ٓ اٌؾواَ ٚاٌّشزجٙبد ، ربهو١ٓ اٌَّزؾجبد ٚاٌٛاعجبد ،  ، ٚأٍَقذ ػٓ ل١ٛك اٌشو٠ؼخ وفزلح ذعّذخ هذِ انًماياخ

ّٟ ػٓ اٌطبػبد ثلػٜٛ أْ هللا رجبهن اٌٛاطً  ، ٚأْ إٌّبؽ ٘ٛ ػًّ اٌمٍت فال كاػٟ ٌٍؼًّ ثبٌغٛاهػ ، ام أْ ٚرؼبٌٝ غٕ

  .اٌٛاٌٗ اٌَّزغوق فٟ ِشب٘لح اٌّؾجٛة ، َِزغٓ ػٓ ِضً مٌه

 

ٚصجبد األللاَ ، ٚأْ  ٠قٛع فٟ اٌشٙٛاد اٌل٠ٛ١ٔخ ، ىػّب ِٕٗ أٔٙب ال رظل ػٓ اٌّؼبهف اٌؾم١مخ ِغ لٛح إٌفًٛ فؼٕل مٌه

اٌَبٌه ؽو٠ك اٌّغب٘لح ٚاٌؼًّ ثبٌشو٠ؼخ أّب ٘ٛ ِٓ  لْ أّب ٘ٛ ِٓ ػٛاَ إٌبً ، ٚأْاٌنٞ ٠ؾزبط اٌٝ ه٠بػخ اٌج

  ! اٌّجزلئ١ٓ

 

َُ وبْ أئّخ اٌٙلٜ )ع(  فٕمٛي فٟ  -اٌَّبٚاد ٚاألهع  ُٚ٘ اٌّمظٛكْٚ فٟ فٍك -هكُ٘ : اْ األِو ٌٛ وبْ ونٌه ، فٍِ

ِٓ األوً ٚاٌشوة ٚغ١وٖ ، ٌئـال ٠ىْٛ مٌه ِبٔؼبً ِٓ  بد٠ٍزغؤْٚ اٌٝ هللا رؼبٌٝ ثبٌزؼوع ٚاٌجىبء ، الشزغبٌُٙ ثبٌّجبؽ

  .اٌؼب١ٌّٓ؟!.. فٙنٖ اٌفولخ ِٓ أػؼف إٌبً ػمالً ، ُٚ٘ أشل عٙالً ٚؽّمبً  اٌلهعبد اٌؼٍٝ فٟ عٛاه هة

 

 ِلػ١بً أٔٗ لل ٚطً اٌٝ أػٍٝ كهعبد اٌّموث١ٓ ، ٚأٔٗ فٟ هرجخ ِشب٘لح اٌّؼجٛك ، ، وآخز لذ غزق فٍ األوهاو انثعُذج

ًّ  ِغبٚهح اٌّؾّٛك ، ٚاٌّالىِخ فٟ ػ١ٓ اٌشٙٛك ، ٍِفّمبً اٌىٍّبد اٌجبؽٍخ ، ِزّٛ٘بً ٚ أٔٗ اؽٍغ ػٍٝ اٌٍّه ٚاٌٍّىٛد ، ٚؽ

اٌزؾم١و ٚاإلىكهاء اٌٝ اٌؼٍّبء ٚاٌظبٌؾ١ٓ ٚاٌفمٙبء ، ِلػ١بً ٌٕفَٗ ِٓ  ثَبؽخ اٌملً ٚاٌغجـوٚد ، ٚػٕلئن ٠ٕظـو ثؼ١ٓ

ؽجبئغ األش١بء ٌىً ِٓ  ِٓ األٔج١بء ٚاأل١ٌٚبء ، ٚاٌؾبي أٔٗ ٌُ ٠ئمْ فٟ اٌزظوف فٟ ِب ٌُ ٠ّلع ٌٕفَٗ أؽلٌ  فٛاهق اٌؼبكاد

  .مٌه ، ٚال ٠َزفبك أوضو ِٓ مٌه فٟ االفجبه أهاك مٌه ، ثً اْ مٌه فبص ثبألٔج١بء ٌّٚٓ أهاك هللا رؼبٌٝ ٌٗ
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ٌٙٛ ِٓ  ٌوم٠ٍخ ، ٚاٌؾبي أْ ػٍُّٙ ٘ـناشٕبئغ األفؼبي ، ثلػٜٛ لٙو إٌفٌ ٚاىاٌخ ٍِىبرٙب ا ِٚٓ أكٌخ عٍُٙٙ أُٔٙ ٠ورىجْٛ

  ..!مِبئُ اٌظفبد ، ًٚ٘ ٠ُلفغ اٌوم٠ٍخ ثبٌوم٠ٍخ ، ٚاٌن١ِّخ ثبٌن١ِّخ؟

 

ٚاألٍفبه اٌؼجـبك٠خ ٚغ١وٖ ، ٌزظً إٌٛثخ اٌٝ  ًٚ٘ فٍذ اٌشو٠ؼخ ِٓ اٌو٠بػبد اٌؾمخ : وم١بَ ا١ٌٍـً ، ٚطَٛ إٌٙبه ،

  .!اٌو٠بػبد اٌّقزوػخ ؟

 

، ٚلطؼذ ثؼغ اٌّواؽً اٌَـٍٛو١خ ، ٚظٙود ثؼغ اٌؼالِبد اٌؾم١م١خ اال  ضاخ انشزعُح انصحُححوفزلح اشرغهد تانزَا

، ٚاٌَو فٟ مٌه االشزجبٖ أْ هلل  أ٠ؼبً ٚلؼذ فٟ اٌقٍؾ ٚاالشزجبٖ ، ٌؼظّخ األِو ، ظٕبً ُِٕٙ اٌٛطٛي اٌٝ هللا عً عالٌٗ أٔٙب

  . اال ٚ٘ٛ ٠ظٓ أٔٗ ال ِغبي ٌٍزؼلٞ ػٕٗ ٚاؽل ِٕٗ رؼبٌٝ ٍجؼ١ٓ ؽغبثبً ِٓ ٔٛه ، ٚال ٠ظً اٌَبٌه اٌٝ

 

ٌٚنا  اٌؾغت ٘ٛ ؽغبة اٌمٍت ػٕلِب ٠زٕٛه ثبٌٕٛه ، ف١ظٙو اٌمٍت ٌظبؽجٗ ثؼل أْ وبْ ِؾغٛثبً ، ١ٌُٚؼٍُ ٕ٘ب أْ ِٓ عٍّخ

  :رمٛي فٟ اٌلػبء

  .اٌٟٙ لٍجٟ ِؾغٛة ٚػمٍٟ ِغٍٛة

 

اٌؾك أٚ ١ٌٌ فٟ  ٌل٘شخ ٚهثّب ٠َجك اٌٝ ٌَبٔٗ وٍّخ أٔبٚهأٜ طبؽجٗ أٔٗ طبه ع١ّالً ، فؾ١ٕئٍن رظ١جٗ ا فبما رٕٛه اٌمٍت

، فبما ٌُ ٠قوط ِٓ ٘نٖ اٌؾغبث١خ ثمٝ فٟ اٌؼالٌخ  عجزٟ ٍٜٛ هللا ، أٚ أٟ وؼجخ أال ؽٛفٛا ؽٌٟٛ ، ٚٔؾٛ ٘نٖ ِٓ اٌقوافبد

  . إٌظبهٜ فٟ ا١ٌَّؼ ِب لبٌٛا أثل ا٢ثبك.. ِٚٓ ٕ٘ب أ٠ؼبً لبٌذ

 

 : ٌٚمل وبْ أٍزبمٔب ٠ٛطٟ كائّبً رال١ِنٖ ِؾّنهاً ا٠بُ٘ ِٓ اٌقٍؾ ٚاالشجزبٖ لبئالً  .. اٌَبٌى١ٓٚو١ف وبْ ، فٙنا ِٓ ِياي أللاَ 

 

  . ٚاٌّقٍِظْٛ ػٍٝ فطو ػظ١ُ : ٠َزؾ١ً أْ ٠ىْٛ اٌّّىٓ ٚاعجبً ٚهللا اٌٙبكٞ (.. ِٚٓ ٕ٘ب ٠ُؼٍُ ِؼٕٝ )

 

ِٚؼوفخ  اإلٔبثخ اٌٝ هللا رؼبٌٝ ٚاإلفجبد ٌٗ ، اٌغوٚه ٚاٌزّٕٟ اال ثبٌزؼوع اٌزبَ ، ٚثظلق ٚاػٍُ أٔه ٌٓ رقوط ِٓ ظٍّبد

ٚاٌشو٠ؼخ ، ٍٕٚٓ اٌملٚح ِٓ أئّخ اٌٙلٜ ٍالَ هللا  ػ١ٛة ٔفَه ، رٍه اٌؼ١ٛة اٌزٟ ال رٛافك اٌؼٍُ ٚاٌؼمً ، ٚال ٠موٖ اٌل٠ٓ

 ػ١ٍُٙ أعّؼ١ٓ
 
 
 

 انثهارٌ انًزاسهح االونً نهشُخ

 
ف كنت عبدًا معترفا بموالؾ ،  فإف كنت حراً  إف ما يجب عميؾ أف تتأمؿ فيو ىو : أنؾ حرٌّ أـ عبد ، فاعمؿ ما تشاء ، وا 

، ولو كاف السؤاؿ عف تحريؾ جارحة مف  24وقفوىـ إنيـ مسؤلوف{ . الصافات/} : فعميؾ أف تستعّد لمجواب يـو ينادي
ف لـ يرَض عنؾ اآلخروف ، ومف ..! جوارحؾ واضح أف ال وعميو فبل بد مف أف يكوف سعيؾ في تحصيؿ رضا المولى وا 

  . رضاه ال يتحصؿ إال بتقواه

إال بتحقؽ عبلقة الحب والمعرفة بيف العبد ومواله ، وموجبيما ىي التقوى  واعمـ أف الغرض األصمي مف الخمؽ ، ال يتـ
  :يحتاج الى أمور وتحصيميا

 

بتفاصيميا بمقدار  معرفتيا المعاصي ، وذلؾ بمعرفتيا بتفاصيميا ومنيا ترؾ الواجبات ، وىو يستمـز أيضا اجتناب : األول
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  .وسعو فيما ُيبتمى بو

فإف العبد في معرض االبتبلء بالمعصية دائمًا ؟.. قمت: نعـ ، ولكف يمكنؾ  فإف قمت : كيؼ لي بترؾ المعصية رأسًا ،
والمولى  تُقبؿ توبُتو ، كؿ معصية فإف التائب مف الذنب كمف ال ذنب لو ، فإف مف قتؿ سبعيف نبيًا يمكف أف التوبة بعد

  .جوده وكرمو الحميـ قادر عمى أف ُيرضي الخصماء بما شاء ، وذلؾ مف معدف

 

ترؾ  والعمؿ بالمستحبات بما أمكف ، وال ينبغي التذّرع بالقوؿ أف كؿ مكروه جائز ، إذ لعؿ اجتناب المكروىات :الثاني
زلفى .. وىذا ما نبلحظو في العرؼ أيضًا ،  إليو مكروه واحد أو العمؿ بمستحب كذلؾ يقع موقعًا بميغًا عند المولى فيقّربؾ

  .موقعا ال تنساه أبد اآلباد إذ قد يسدي أحدىـ إليؾ معروفًا يقع منؾ

 

ف أباح الكثير مف ترؾ :الثالث المباحات ألىؿ الدنيا إال أنو  المباحات الزائدة عف مقدار الضرورة .. فإف الشارع المقدس وا 
ف لـ تكف حرامًا  -يحسف بالعبد اجتناب ىذه الزخارؼ  غؿ العبد بغيره ، ولذاأف ال ينش -يريد في الباطف  - عمبًل  -وا 

  .(بالمعصوميف )ع بميؿ مواله واقتداء

 

فإف قمت :  ..67/25 اهلل تعالى مف قمبو ، إذ القمب حـر اهلل فبل ُتسكف حـر اهلل غير اهلل . البحار إخراج ما سوى :الرابع
؟!.. قمت : إف مف ينبغي االجتناب عنو ىو مف  نشغاؿ باألىؿ والعياؿ فيو كالمحاؿ عرفاً كيؼ يتيسر لي ذلؾ مع اال

التعامؿ معو بالمقدار الواجب، وأما مف يذكرؾ باهلل تعالى رؤيتو فبل منع عف  يصّدؾ عف ذكر اهلل تعالى ، وحينئذ ينبغي
  ..12/203رؾ ، بؿ قد ورد األمر بو كما روي عف المسيح عيسى )ع( . المستد مجالستو

 

تعالى واحدًا تمو اآلخر ، إلى أف يصؿ إلى مرحمة الذكر  والحاصؿ أف عمى طالب الكماؿ أف يقطع أنسو بما سوى اهلل
اهلل  معاشرة الصالحيف بمقداٍر ينتفع بتمؾ المعاشرة ، ألف محبتيـ واألنس بيـ فرٌع لمحبة الدائـ ، وىي مرحمة ال تنافى

  . تعالى

 

 

ىذه المرحمة مف االنقطاع ، والحاؿ أف شياطيف الجف واإلنس  ذا كمو حؽٌّ ، ولكف كيؼ لي بتحقيؽفإف قمت : إف ى
إلى ىذه  بالوساوس تارة ، وبالتدخؿ والمنع تارة أخرى ، أضؼ إلى اختبلؿ أمر المعاش عند الوصوؿ يحيطوف ببني آدـ ،

  .الدرجات؟..فأيف نحف وىذه الدرجات العميا مف الكماؿ ؟

 

نقمو مف مكانو دفعة واحدة..  لو ُأمرنا بيذه الدرجات دفعة واحدة لكاف األمر كما قمت ، فيكوف كالجبؿ الذي يراد نناقمت : إ
األعماؿ ، فإف أوامر المولى الحكيـ مبنّية عمى التدّرج  ولكف مف منف اهلل تعالى عمينا أننا لـ ُنؤمر بالمشاؽ مف

 ارتفعت اإلشكاالت كميا.. فترويض النفس كترويض الحيواف المتوحش الذي تدريجية المراحؿ واالستطاعة .. فإذا الحظت

  .ُيرّوض تدريجيًا ، ليتحوؿ إلى حيواف أليؼ

 

الحوؿ والقوة في تمؾ المرحمة ، فإنؾ إذا عممت بما عممت ، ُأعطيت قّوة مرحمة  فاغتنـ في كؿ مرحمة ما ُأعطيت مف
  : بمقتضى الحديث القدسي الوارد أخرى

.. وأما مع التقصير والتواني ، فقد تسمب منؾ قوة المرحمة األولى 84/189البحار  .ب إليَّ شبرًا تقّربت إليو ذراعاً مف تقرّ 
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  .أيضا

 

بيف الطموعيف ، فيذا فيض مستقؿ يغاير  فمثبًل لو فاتؾ شرؼ قياـ الميؿ ، فإياؾ أف تفّوت عمى نفسؾ فرصة االستيقاظ
  . الذي يدعوؾ لتضييع فرصة الحقة استمرارًا لضياع فرصة سابقة ويؿ الشيطافالفيض الفائت ، وال تمتفت إلى تس

يمكنؾ  مجمس لغٍو أو غيبة ، ورأيت قساوة قي قمبؾ ، فبادر إلى قطع ذلؾ المجمس بأية حيمة وكذلؾ لو توّرطت في
  : االعتذار بيا ، وال تمتفت إلى مف يقوؿ

  . مزيد مف الحرمافليوقعؾ في ال (أنا الغريؽ فما خوفي مف البمؿ)

  : وعميو فعميؾ بما أوصيؾ بو

 

  .. في أف ال تضّيع فرصة مف حياتؾ ، واجعؿ لكؿ عمٍؿ وقتا ال يتجاوزه إلى غيره استفرغ وسعؾ

  .. قّسـ أوقات عمرؾ إلى أوقات عبادة ومعاشرة واستجماـ و

  ..بما سيستقبمؾ مف األمور وال ُتشغؿ نفسؾ في حاضرؾ

 

 متأثرًا بما اشتغمت بو مف لغٍو في أوؿ الميؿ .. ثـ نـ متذكرًا متطيرًا تالياً  ؿ الميؿ لئبل يفوتؾ قياـ آخره ،اجعؿ نومؾ في أو 

  .. لؤلدعية المأثورة، وخاصة تسبيحات الزىراء )ع( مييئًا أسباب اليقظة لقيامؾ في الميػؿ

ياؾ أف ُتْجنب نفسؾ ببطف ممتمىء   .!. وا 

 

  : ، ثـ التأمؿ في السماء والتدبر في قولو تعالى كروابدأ صبلة الميؿ بسجدة الش

.. ثـ تطير وتعّطر واستاؾ ، ثـ اجمس 194إنؾ ال تخمؼ الميعاد {.. آؿ عمراف/.... إف في خمؽ السموات واألرض }
  46/81مصبلؾ تاليًا لدعاء : إليي غارت نجـو سماواتؾ.... البحار  عمى

 

الديف العاممي في مفتاح الفبلح ،  ف الوقت ، كما ذكرىا الفقياء ، ومنيـ : الشيخ بياءبنافمة الميؿ مراعيًا ما بقي م ثـ ابدأ
  .. والشيخ في المصباح

 

األوراد واألذكار المشروعة ،  ذاكرًا هلل تعالى إلى طموع الشمس ، وال تقـ بأي عمٍؿ في ىذا الوقت غير قراءة وابَؽ مستيقظا
  .. فاستغرؽ في متابعتيا بداًل عف تمؾ األوراد والتعقيبات رحمانية ،وأما إذا سنحت لؾ األفكار والخواطر ال

 

كانت تبلوًة لكتاب ربؾ  األعماؿ العبادية أشدىا تأثيرًا عمى نفسؾ ، فيو المقدـ مف بيف تمؾ األعماؿ ، سواء واختر مف بيف
  .، أو مناجاة بيف يديو ، أو قياما لصبلة ، أو تذلبًل في سجود

 

المعاشرة بالمعروؼ ، ثـ تتوجو إلى عممؾ مشتغبًل  بأداء حؽ المخموقيف كاألىؿ ، فتجالسيـ بمقدار ما تمزمووبعد ذلؾ تبدأ 
 األسواؽ.. ثـ ابدأ بعرض ما لديؾ مف متاع ، متذكرًا اهلل عز وجؿ ، فإنو بمثابة النور باألذكار المأثورة كأدعية الدخوؿ في

يقتضيو التكميؼ ، كالنيى عف  أف ال تتدخؿ في شؤف الخمؽ إال بما في ظممات الحياة ومنيا األسواؽ.. واحرص عمى
ال فبل تكميؼ في البيف المنكر وبالطريقة التي أمر بيا الشارع ، مف الحكمة   .. والموعظة الحسنة فيما لو احتممت التأثير وا 
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  .. أف ال تغفؿ عف قراءة سورة القدر بعد العصر عشر مرات ، مع االستغفار المأثور وعميؾ

 

الثبلثة مف كؿ شير ، بشرط موافقة  واحرص عمى أف تكوف عمى طيارة دائمة ، صائمًا ما أمكنؾ ذلؾ وخاصة في األياـ
ال فإف مراعاة المزاج أولى ، إذ البدف مركوب العبد ال ينبغي أف ُينقص مف حظو فيكّؿ ويمّؿ ، وال يعطيو أكثر  المزاج ، وا 

  .(السيئتيف وسطيا وىذه قاعدة في كؿ األمور وقد قيؿ : )عميكـ بالحسنة بيفويزؿ ، وخير األمورأ مف حقو فيطغى

 

ُتكثر فييا مف قوؿ : )سبحاف ربي األعمى وبحمده(  ويحسف بؾ في أية ساعة مف ليؿ أو نيار ، القياـ بسجدة طويمة
  .َمَمكة وعادةذكر وِوْرد ، مقترنا بالمداومة ليتحوؿ عمُمؾ إلى  وليكف سعيؾ في استحضار قمبؾ عند كؿ

 

  ( حرره محمد البياري اليمداني)

 
 
 
 
 
 

 انثهارٌ انًزاسهح انثاَُح نهشُخ

 
 

  :بشروط لقد آف لؾ األواف ألف تخرج مف سجف الظممات إلى رحاب النور ، ولكف

 

األذى  ؿشيء حتى في راحة نفسؾ ، وأف ال يكوف لؾ ىدؼ إال إصبلح عباد اهلل تعالى ولو بتحم أف ال تطمع في : األول
  ..منيـ

السعادة أبدًا ، ومف الممكف أف تحصؿ لؾ ىذه  وأما لو كاف القصد مف السعي ىو الماؿ والجاه ، فإنؾ لف تصؿ إلى
  . وأبداً  الممكة ، لو جعمت الموت نصب عينؾ دائما

 

 عجوؿ يقع في الميالؾمف األمور ، بؿ عميؾ بالتأمؿ في النفس واستشارة الغير ، فإف ال أف ال تستعجؿ في أمر :الثاني

  .مف حيث ال يشعر

 

 .. الغضب عندؾ مقيورة بالعقؿ ، ضرورة أف غبار الغضب يستر وجو العقؿ ويحجبو عف الحؽ أف تجعؿ قوة :الثالث
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  .ثائرة الغضب إلى أف تسكف -ولو بداعي الموعظة  -وليذا يحسف بؾ في ىذه الحالة عدـ مواجية اآلخريف 

 

العقيدة ولو في المآؿ  لؤلسرار ، أعني ذلؾ األمر الذي لو ذكرتو لكاف إما : لغوًا ، أو موجبًا لفساد أف تكوف كتوماً  :الرابع
  .، وىذا يختمؼ بحسب اختبلؼ األشخاص والببلد

 

ليا في كؿ شيء ، وخاصة فيما تصّر عميو نفسؾ .. فاعمـ  أف ال ترى نفسؾ ناصحًا مشفقًا ، بؿ تكوف متيما :الخامس
  .في البيف ال بد مف إبطاليا ؾ خيانة ومؤامرةعندئذ أف ىنا

 

لتجدخموًة كافيًة مع نفسؾ ..  تكوف ذا نظـ في كؿ شؤونؾ وأوقاتؾ.. فقـ بكؿ ما عميؾ في أوقاتيا المناسبة ، أف :السادس
  . ذلؾ مفسدًة كبرى لو التفّت إلييا فميس مف السائغ أف تقـو بأي شيء في أي وقت .. فإف في

 

  . أمورؾ عمى الحي الذي ال يموت تتكؿ في أمر مف أمورؾ عمى حولؾ وقوتؾ، بؿ تكوف متوكبًل في كؿ أف ال :السابع

 

  ( اليمداني حرره محمد البياري)

 
 
 
 

 انثهارٌ انًزاسهح انثانثح نهشُخ

  .الرحمة مف رأسو إلى قدمو جعمؾ اهلل جؿ جبللو ، ممف تنالو

اشتكيَت مف سوء حالؾ ، وتفرؽ اخوانؾ ، وقمة أعوانؾ .. فأقوؿ  وقد وصمني كتاُبؾ ، وكشؼ عف صحة مزاجؾ خطاُبؾ ،
  : لؾ

 

ف محمدًا صمى اهلل عميو ال ـَ الرب ، وا  ـَ  تخؼ وال تحزف ، إف اهلل تبػارؾ وتعػالى ِنْع ف عميػًا وأوالده ِنْع ـَ الرسوؿ ، وا  وآلو ِنْع
  .األئمة

 

وحناف!.. فإف العادة  إلى حظيرة القدس ، يسوقونو إلى ذلؾ برفؽٍ الضعيؼ لو توسؿ بذيؿ كرميـ ألوصموه  واعمـ أف العبد
ومسكنتو ، ذلؾ الضعيؼ الذي استعاف بالتوكؿ لدنياه ،  عمى أف ال ُيترؾ الضعيؼ يكابد ضعفو -بكرمو  -اإلليية جرت 

وطعامو  وجز في كبلموالعفة ، واتخذ القناعة حرفة ، وزّيف فقره بصبره ، وغناه بشكره ، وأ وبالتقوى ألخراه ، واستصحب
وكاف في حوائجيـ مف الساعيف وليـ مف  ومنامو، ونسى حظ نفسو ، وحفظ سيئة أمسو ، وشاور اخوانو ، ودارى أعوانو ،

، غير مضّيع لصبلتو خصوصا صبلة الميؿ ، آمرًا نفسو بالمعروؼ بعد ما  الداعيف ، موظِّفػًا وقتو في طاعة رب العالميف
  .المنكر نياىا عف
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  .. رشحات فضمو ، وىو جّؿ شأنو ولي التوفيؽ يؾ أف ال تنظر إلى حسناتؾ ، فإف ما أنت فيو مف أمر إنما ىو مفعم

 

  . وبعدالذّؿ عّزًا ، وبعد الفاقة غنى ، لعمؾ تكوف مف المفمحيف إف شاء اهلل تعالى جعؿ اهلل لؾ بعد العسر يسرا ،

 

يأذنوا لؾ في الدخوؿ؟.. أليس بابو مفتوح  عمييـ مف باب الصدؽ ولـ ال أدرى ما ىو سبب تحيرؾ وتوانيؾ ؟!.. ىؿ دخمتَ 
  .لمطارقيف وخيره مبذوؿ لمطالبيف

إلييـ لماتوا شوقًا.. و إف الراحؿ  تسمع النداء : مف تقدـ إلي شبرًا أقدـ عميو ذراعًا .. و لوعمـ المدبروف كيؼ اشتياقي ألـ
عباده.. فمماذا اليأس إذف؟!.. ىؿ ُكمِّفَت ما ال تطيقو؟!.. ىؿ فضحوؾ  عف إليؾ قريب المسافة .. و ىو الذي يقبؿ التوبة

  ..!األشياد ؟!.. ىؿ سمبوا منؾ ما أعطوؾ؟ عمى رؤوس

 

، فمعمو ينظر إليؾ نظرة رحمة ورضواف إف شاء اهلل تعالى.. وال أدري ماذا أقوؿ  فتبصبص إليو جؿ جبللو تبصبص الجائع
  . صادقًا في عطشو يكفيو القميؿ مف الماء ذلؾ كمو؟.. فإف مف كاف لؾ بعد

  .ورحمة اهلل وبركاتو والسبلـ عميكـ

 

 ( حرره محمد البياري اليمداني)
 
 
 

 انثهارٌ انًزاسهح انزاتعح نهشُخ

 
  :لطالب المعرفة شروطًا ال بد مف مراعاتيا يا محمود الخصاؿ وحسف الفعاؿ.. إف

 

 

مناشئ الداء في بدنو ، إذ لػو غمب عميو الطبع السوداوي ماؿ  بل بد مف عػبلجأف يكوف صحيح المزاج .. وعميو ف : األول
عميو البمغـ  الغرور .. ولػو غمب عميػو الطبع الصفراوي ماؿ إلى القمؽ و سوء الخمؽ .. ولو غمب إلى العشؽ فيػوقعو في

  .ابتمى بقصور الفيـ لدقائؽ األمور

 

متألمًا مف ارتكابيا ، وأف يكوف عفيفًا صدوقًا ُمعرضًا عف الفسؽ  اركًا لممعاصيأف يكوف متأّدبًا بآداب الشرع وت :الثاني
  ..والخيانة والمكر والحيمة ، فإف جميع السجايا األخبلقية مقدمٌة لممعارؼ بعد الفقو والفجور والغدر

نوافؿ ، ال حؽ لو في أف يتكمـ تارؾ ال وال ينبغي ترؾ أي ركف مف أركاف الشريعة واالكتفاء بتأويبلتيا ، فتارؾ الصبلة بؿ
  .حوؿ شيء في المعرفة اإلليية
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  .باالستغناء المالي ، أو بالقناعة والتوكؿ : أف يكوف فارغ الباؿ مف أمر المعاش إما :الثالث

 

مًا لمعمـ والعمماء :الرابع ّّ   .أف يكوف معّظ

 

  .في قمبو أف يكوف حزينًا ، بأف يجعػؿ بشره في وجيو وحزنو :الخامس

 

  .لؤلسرار أف يكوف كتوماً  :السادس

  .إف ُكشؼ لو عف شيء منيا

 

 ( البياري اليمداني محمد)
 
 
 
 
 
 
 

 انثهارٌ انًزاسهح انخايسح نهشُخ

 
حفظت  اجتيد ليبًل ونيارًا حتى أدخؿ نفسو في زمرة العمماء الراشديف والفقياء المجتيديف ، أييا العالـ المجاىد !.. الذي

شرائط العػمـ وآدابيا ، وكيفية  ياء ، تيّقظ مف رقدتؾ ونومؾ ، كي ترى ما أشكؿ عميؾ في تحصيؿشيئًا وغابت عنؾ أش
  .المواظبة عمييا

المراد منو ما  ورثة األنبياء ، وال شؾ وال ريب في أف ىذا اإلرث ليس ىو الدرىـ والدينار ، بؿ اعمـ أنو قد ورد أف العمماء
رجاع    .. وتثبيتيـ عمييا ميما أمكف العامة إلى الجادة المستقيمة ،يكوف مف جية تبميغ األحكاـ ، وا 

  ..! فيو ىذه الوراثة ، وأّنى لؾ مراعاتيا فعمى ىذا ال بد لمعالـ مف مراعاة أمور كي تتحقؽ

 

ع الناس عمى المنكرات الواضحة ، إف كاف قادرًا لدفعيا مع اجتما أف ال يكوف حبيس داره ، مع ما يرى مف مواظبة :فمنيـا
أىمو وأقاربو  أف يبدأ بإصبلح نفسو ، وذلؾ بالمواظبة عمى فعؿ الطاعات وترؾ المحرمات ، ثـ بتعميـ شرائطو .. فعميو أوال

، بمقدار ما يسعو ذلؾ ، ما لـ يقـ بيذا التكميؼ  ثـ جيرانو ثـ أىؿ بمده ، ثـ أىؿ القرى والبوادي وىكذا إلى أقصى العالـ
  .. مف بو الكفاية
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  .!الوظيفة؟ أىـ مف ذلؾ ، فأيف أنت أييا المداىف والمسامح مف ىذه -مما ُفرض عينًا أو كفاية  - شيء وليس ىناؾ

 

ياؾ وأف تخضـ ماؿ اهلل تعالى خضـ اإلبؿ نبتة الربيع ، لتأكؿ   .منو قسمًا وتعطي قسما منو ألوالدؾ وا 

 

  .يف في جفاء المخموقيفمحتسبًا ، كما كاف السمؼ صابر  واعمـ أف عمى العالـ اف يكوف صابراً 

حجة عمى  لممسمميف حقيقة في حاجاتيـ وابتبلءاتيـ.. فإف حجة اإلسبلـ ، ىو ما كاف قولو وفعمو وأف يكوف ممجأ ومبلذا
ال كانت حجة خالية عف أي مبلؾ   .المسمميف ، وا 

 

ى الشريعة ، بأي سبب حصؿ ، إال ىداية الخمؽ وسوقيـ إل أف ال يكوف لو ىـّ وغرض في جميع حركاتو وسكناتو :و منيـا
إذا  جرى عمى يده ىذا األمر ، صغيرًا كاف أو كبيرًا ، وضيعًا كاف أو شريفًا ، فبل يتبّرـ وبأية حيمة تحققت ، وبأي فرد

  . جرى الخير عمى يده في الباطف ونسب إلى غيره في الظاىر

 

وىو يعمـ أف  ، (ده لمناس جميعًا بسبب بعثتو )صعمى النبي )ص( أف يرى أعرابيًا تجري اليداية عمى ي فيؿ كاف يثقؿ
ف كاف عمى يد أعرابي؟!.. ولكف أقوؿ لؾ بصدؽ   : الغاية مف بعثتو حاصمة وا 

  ..!إننا ال نستوعب ىذه الحقيقة ، فضبًل عف العمؿ بيا في محمو ، ىييات ىييات

 

لغرض مف األغراض ، كالطمع المركوز في  في ذاتو ، مف دوف أف يكوف ذلؾ أف يكوف متواضعًا هلل جؿ جبللو :و منيـا
ما شاع في زماننا  ومف المعمـو أنو ال يتحقؽ الشرؼ التاـ إال بالتواضع في ذات اهلل جؿ جبللو ، وأما .. النفوس أو غيره

تذلؿ وتسميتيا تواضعًا ، فيو تدليس ومكر وتمبيس وتممؽ و  ىذا ، مف شدة الخضوع والتذلؿ لؤلغنياء وغيرىـ مف أىؿ الدنيا
  . تفريطًا في فضيمة التواضع مذمـو ، وال يكوف ىذا إال

 

والعدؿ الحقيقي ىو إعطاء كؿ ذي حؽ حقَّو ، فتواضع العالـ لمعالـ يغاير  .. نعـ ، لمتواضع مراتب بالنسبة لممتواَضع لو
  .لمسوقي ، وتفصيؿ ذلؾ موكوؿ إلى محمو تواضعو

 

، كمراقبة الحكاـ لما يجري في  ف مف اآلنات ، بؿ يكوف مراعيا لمراقبتوأف ال يكوف غافبًل عف مواله في آ :و منيـا
، ليعمـ القبوؿ مف الرد ، وبيذه المناسبة تأمؿ فيما قيؿ : مف  عاصمة ممكيـ !.. فعميو أف يعرض أعمالو كميا عمى مواله

  .إال مف اهلل تعالى أف المفتي ال يستفتى

 

جّمت عظمتو  بالرعب ، بعد قطع طمعو عف حكاـ الدنيا ، وتمكيف الخوؼ اإلليي مف أف يكوف منصوراً  أنو ال بد :و منيـا
  .في مكنوف سريرتو

 

 ( اليمداني محمد البياري)
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 انثهارٌ انًزاسهح انسادسح نهشُخ

 
مـ أف العبد ال يأخذ أكثر فمو كاف فتورؾ لمدنيا ، فاع ..رأيتؾ في ليمة مف الميالي كسبًل فاترا ، ولـ أعرؼ الحكمة في ذلؾ ؟

ف كاف إليو  لآلخرة فاعمـ أف اهلل تعالى يستقبؿ العبد اليارب بأوؿ سعي منو إليو ، إذ أف الراحؿ مف قوتو المقدر لو.. وا 
  .شوقًا .. فعّجؿ قبؿ فوات األواف قريب المسافة .. أو ما سمعت قولو : لو عمـ المدبروف كيؼ اشتياقي إلييـ لماتوا

 

 

ذا رأي ىو  إنما -العبادة ، فالتجأ إليو بالتضرع والمسكنة ، فإف العطاء _ ببل حساب واستحقاؽ  ت نفسؾ ال تُقبؿ عمىوا 
المعصية ، فإنو جّمت عظمتو تّواب  ديدنو وعادتو .. فبل تمتفت إلى وسوسة الشيطاف في أنو ال مجاؿ لمتوبة بعد تكرر

  . غفور ، وأولياؤه أيضًا مأموروف بذلؾ

 

ماسة ، وفرقتيا نار موقدة ، وقد قاؿ  كاف فتورؾ وضيقؾ ألجؿ فراؽ االخواف ، نظرًا إلى أف مودة سنة رحـوأما لو 
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  :الشاعر

  وجدت مصيبات الزماف جميعيا

 اٌقطت ٍٜٛ فولخ االؽجبة ١ٕ٘خ

  : آخر وقاؿ

  يقولوف اف الموت صعب عمى الفتى

  ِفبهلخ االؽجبة ٚهللا اطؼت

االنس ىذه من  اًل وفروعًا.. والحق أنو لو كانت صداقةفأقول لك : إن لمكالم تفصي
من الفرح والسرور  موجبات االلتذاذ بالدنيا ، فال معنى لمضيق والفتور أبدًا ، بل ال بد

  . الجميمة لتخّمصك من ىذه البمية ، وفقنا اهلل تعالى لنيل ىذه المرتبة

 

ف كانت موجبة لموحشة  - وأما لو كانت أخوتؾ في اهلل تعالى فإف مفارقة األنيس إال أف  -وا 
باإلحساف إليو والقياـ بحقوؽ اخوتو ولو في  عبلج األمر ليس بالضيؽ والتبـر ، بؿ عميؾ

  ..غيابو ، فإف االخوة عقد يجب الوفاء بو

 

اخوانو عمى  وليس القصد ىنا التفصيؿ في بياف حقوؽ االخوة ، بؿ عمى المؤمف أف يعيف
ف مف ثمارىا الخبلصالثبات عمى لواـز االخوة  مما يقع فيو كؿ  ليقطفوا جميعًا ثمارىا ، وا 

  . واحد منيما مف الببلء في أىواؿ اآلخرة

 

  ( محمد البياري اليمداني)
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 انثهارٌ انًزاسهح انساتعح نهشُخ

  . تقوىما كنتـ عميو .. إذ ال عمـ وال عمؿ وال ورع وال  اخواني !.. كأني أراكـ وأنتـ عمى

اليادـ ألركاف  اآلخرة ، والتكاسؿ في طاعة الذوات الطاىرة؟.. أنسيتـ الموت الذي ال بد منو ، وىو ما ىذا التواني في أمر
  ..ويرّغبكـ في اآلخرة ؟ المذات ، والمخرب لبنياف الغرائز ؟.. أليس ذكره يزّىدكـ في الدنيا

 

  ..2/404المستدرك  . ليوم والميمة عشرين مرة يحشر مع شيداء ُأحدالصادقين : إّن َمن َتّذكره في ا أَما قال أصدق

 

ولعؿ الذي منعكـ مف ذلؾ ىو اشتغاؿ القمب بما سواه ، وعدـ التييؤ لسفر  ..أما وجدتـ ذكره في غاية النفع والتأثير؟
ال وأف يقّؿ سروره بالدنيا  عنة ال بدال ريب في أف المسافر ال ىـّ لو إال االستعداد لو ، فمف تفكر في حاؿ الفرا اآلخرة ، وا 

ف شئت ذلؾ فتفكر في حاؿ  وشيواتيا ، وينكسر قمبو عف لذاتيا ، فالعاقؿ مف جّرد نفسو لممنية وىيأىا لمتنعـ والتحية ، وا 
فسح  منيمكيف في الشيوات بطوؿ آماليـ ، كيؼ انتقموا مف أنس العشرة إلى وحشة اليجرة ، ومف نظرائؾ الذيف كانوا

  : واسأؿ عف قبره بمساف فصيح وقؿ إلى ضيؽ القبور ، ومف النظافة وحسف الصورة إلى قبح المنظر والسيرة ،القصور 

  ذاؾ المنظر النضر وىؿ تغير -----باهلل يا قبر ىؿ زالت محاسنو 
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منيمٍؾ في في ذكر الموت وحاالتو عمى أقساـ .. فيـ بيف  وكيؼ كاف ، فاغتنـ يا حبيبي ما أقوؿ لؾ : إف حالة الناس
  . غمرات لذاتيا ، وبيف سالؾ مبتدئ ، وعارؼ واصؿ الدنيا وشيواتيا ، وخائٍض في

 

ف كاف  ال يذكر الموت إال بذـّ ، لصده إياه عف محبوبو ، :واالول وكونو حاجبًا لو عف مطػموبو ، بؿ يفّر منو ويعاديو وا 
  . يستفيد مف ذكره إال ُبعداً  لزامًا أف يبلقيو ، فبل

 

ويكرىو خوفًا مف أف يمقاه قبؿ الوصوؿ  يستعد بذكره القتناء الخيرات ، والمسارعة إلى تحصيؿ فضائؿ الممكات ، :نيوالثا
وال ُيعد مف كبلب دار الغرور ، بؿ ال ُيحسب مف الذيف كرىوا لقاء اهلل  إلى ىذه الكماالت ، وىو في ىذا الحاؿ معذور ،

  . بما يعده لمممات ، والتييؤ لمزاد قبؿ الفوات لقاءىـ ، وعبلمتو االشتغاؿ عّز وجّؿ فكره

 

ف كاف ال فائدة في - :واما الثالث ولذا  فيو إنما يذكره ويشتاؽ إليو حبًا لو وشوقًا منو إليو ، إذ فيو لقاء الحبيب ، -ذكره  وا 
.. لما فيو مف  233/ص28البحار  . قاؿ سػبلـ اهلل عميو : واهلل البف أبي طالب آنس بالموت مف الطفؿ بثدي أمو

لى ذلؾ أشار بقولو سبلـ اهلل عميو الخبلص مف سجف الطبيعة ، والوصوؿ إلى الدرجات العالية   : الرفيعة ، وا 

  ..42/239 فزت ورب الكعبة . البحار

 

  .مما ذكر ، إال أنو ال مجاؿ لذكره وأرفع : وىناك قسم آخر أعمى

 

 ( اليمداني محمد البياري)
 
 

 انثهارٌ نهشُخانًزاسهح انثايُح 

 
 مف ابُتمى بالفقر فقد ابُتمى بأربع خصاؿ : الضعؼ في يقينو ، والنقصاف في عقمو ، : (روي عف موالنا أمير المؤمنيف )ع

  ..69/47والرقة في دينو ، وقمة الحياء في وجيو. البحار 

 

  :الفقر لعبد مف العباد ، فعميو االلتفات إلى األمور التالية أما إذا توجو

 

 -جمت حكمتو  -مرحبًا بشعار الصالحيف حيث أف العالـ باألصمح  : أف ال يكره الفقر فيما لو نزؿ بو ، بؿ يقوؿ :ولاال 
  .ال يشكو إال إليو في ظمـ الميالي -لو كاف شاكيًا  -والـز ذلؾ أنو  قّدر ذلؾ الفقر لو ،

فيما لو كاف عند  صمحتو في غير ذلؾ ، وخاصةفقره لغيره كاف ذلؾ كاشفًا عف عدـ رضاه بو ، فكانو يرى م فمو أظير
  : مف ال تفيد الشكوى لديو .. فإف قمت

  : أو فسؽ أو مباح ؟.. قمت إف ىذه الشكوى ىؿ ىو كفر
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  .أوكمت االجتياد فيو إليؾ إف ىذا إنما يكوف بحسب الشاكي والمشتكى إليو .. وقد

 

فإف الزيادة فتنة وامتحاف  ، ويشكر ربو عمى أنو لـ ُيعط لو الزيادة ،يقنع بالكفاؼ واالقتصاد عمى قدر الحاجة  أف : :الثاني
ال   .حاسبو ، نستجير باهلل منو لعبده ، لينظر ما يفعؿ بيا ، فإف عصى اهلل بيا عّذبو وا 

 

اضع ، أف ذلؾ مف التو  يكوف متوكبًل عمى مواله ، آيسًا مما في أيدي الناس ، وأف ال يتممؽ لغني أبدًا بدعوى أف :الثالث
  .فإف تواضع الفقير ىو التكبر عمييـ مف حيث أنيـ أغنياء

 

الباطؿ طمعًا لما في أيدييـ مف حطاـ الدنيا ، فبل يدخؿ فيما يدخموف فيو ، وال  أف ال يداىنيـ في خوضيـ في :الرابع
  .بما يتكمموف بو ، وال يبّرر ليـ ما يعمموف يتكمـ

 

ليكوف ادعى لو لمعمؿ بالطاعات ،  وىف في العبادة ، بؿ يستغؿ الفقر المقدر لوأف ال يكوف الفقر مف دواعي ال :الخامس
  . إذ الوصوؿ إلى السعادة األبدية بالفقر أيسر وأسيؿ

 

يرضي ربو ، فإنو أفضؿ عند اهلل تعالى مف بذؿ األغنياء مف وجوه ال مجاؿ  أف ينفؽ شيئًا مف مالو فيما :السادس
  .واهلل العالـ لتفصيميا

 

ْف عمـ أنو مشتبو أو حبلؿ أّف ما يعطيو :ابعالس فيو مّنة رجح  غيره مف الماؿ إف عمـ أنو حراـ وجب عميو االمتناع .. وا 
ف عمـ أنو ىدية محممة بغير مّنة ، استحب لو القبوؿ ف كاف مف  لو رّده .. وا  تأسيًا بالنبي واألئمة عمييـ السبلـ ، وا 

طي رياء وسمعة ، فإنو يمكف أف يقاؿ بعدـ جواز األخذ ، إذا صدؽ أنو أعانو أنو يع الصدقات وىو مستحؽ لو ، فإف عمـ
خموه مف اآلفات غالبًا ، إذ  اإلثـ ، وينبغي لو التعفؼ عف السؤاؿ ما استطاع ، فإنو فقر معّجؿ وحساب طويؿ ، لعدـ عمى

يذاء الم ىو متضمف عمى الشكوى وذىاب ماء الوجو ، والذؿ عند غير جباره عمى العطاء ، استحياء اهلل تعالى ، وا  سؤوؿ وا 
يذائو إلى غير ذلؾ مف اآلفات أو رياء ، أو يورث شتـ   .. السائؿ وا 

 

تشخيص درجات  مسألة الناس مف الفواحش ، نعـ لو كاف في مقاـ االضطرار فمو ذلؾ بؿ قد يجب ، إال أفّ  ولذا روي أف
  .ىذه المقامات ، في غاية االشكاؿ والصعوبة

 

 

 ( ياري اليمدانيمحمد الب)
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 انثهارٌ انًزاسهح انراسعح نهشُخ

 
 

  .. ، فقد قيؿ فاسألوا أىؿ الذكر سألتني الموعظة ولكف لست أىبًل ليا

 

ف كاف ال بّد مف الموعظة فإني  أقوؿ لؾ : عميؾ بالتضرع في الخموات ، ولو كنت متكمفًا فإنو سينتيي إلى الحقيقة في وا 

  : ـ ، إذ أف الذي يطمب الحؽ بجدٍّ يصؿ إليو .. فمو قػاؿ لؾ موالؾيـو مف األيا

  : أنو ال حاجة لنا في عبد مفمس مثمؾ!.. فقؿ لو متذلبلً 

 

  : قاؿ لؾ الجالس عمى قارعة باب السبلطيف ، ال ُيعدُّ مف عبيده ليحاسبو محاسبة العبيد .. فمو إف الفقير

  : لفة ؟.. فقؿ لوإلى متى وأنت تعيش عالـ المعصية والمخا

  : شأف ، وأنا شأني العصياف .. فمو قاؿ لؾ لكؿ موجود

  :عندما أعارض سمطانؾ .. فمو قاؿ لؾ : اخرج مف مممكتي !.. فقؿ لو : فمتى يظير قيري عميؾ ؟.. فقؿ لو
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  : مف باب دخمت عميؾ مف باب آخر !.. فمو قاؿ لؾ لو طردتني

  :لوفقػؿ  ..! لست قاببًل لشيء مف الفيض

  : بابو ، فالتجأ إلى أمناء دولتو .. فإف قاؿ لؾ أنت وىاب القابمية لمفيض .. وأخيرًا لو عبس في وجيؾ ، وطردؾ قيرًا مف

 

 .! أين تعممت ذلك ؟.. فقل لو : منك ال من سواك من
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انثهارٌ انًزاسهح انعاشزج نهشُخ

 
ات المعشوؽ ، حيث أنو يجذب العاشؽ مف حيث ال يشعر وال إنما ىو مف جذب إنؾ تعمـ أف ما وقعت فيو مف العشؽ

الممزوج باليأس ، مع  يخطر ببالو أبدًا.. ومع ذلؾ ال يظير مف تمؾ الجذبة أثر في العاشؽ ، إال الخوؼ يرجو ، وبما ال
  .دواـ الطمب

 

 ، حتى اختياره ، ثـ يبذؿ روحو الصادؽ ، ىو أنسو وراحتو ، ثـ ما يممكو وما يتعمؽ بو إف أوؿ ما يبذؿ العاشؽ والطالب

العالية الميولة الصعبة ،  ويصؿ الى خدمة حبيبو ، مع خطر عظيـ ، وىوؿ جسيـ .. فأّنى لؾ تحصيؿ ىذه المراتب
ألذ مف جميع الممذات ، فالمحبة سر مف اسرار اهلل  ىييات ىييات !!.. ولكف مع ذلؾ فإف التضرع بيف يدي المحبوب

  .كيبل يمتفت إلى أحد غيره العبد ، تعالى ، وجعؿ محّمو قمب

 

 ــــــ غير أن لم يعمموا حّبي لمن صْح عند الناس أني والوٌ 
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 انحائزٌ نرهًُذِ انىصُح األونً نهسُذ أحًذ انًىسىي

نفس الطاعات ، وترؾ المحرمات بحذافيػرىا ، وذلؾ باتباع أسموب التواصي مع ال أرجو أف تكوف ممف يواظب عمى فعؿ
بالضد عند المخالفة ، عمى التفصيؿ  النيار ، ومراقبتيا أثناء النيار ، ومحاسبتيا عند النـو .. والتدارؾ بالمعاقبة أوؿ

  .الموجود في كتب األخبلؽ

 

واجعؿ ذلؾ في كؿ ليمة بيف  سعيؾ في أف تكوف لؾ خموة مع اهلل جؿ جبللو ، بالتضرع والتبتؿ والخضوع والخشوع ، وليكف
السجدة المعيودة وتذكر اهلل تعالى بما ساعد عميو التوفيؽ ،  المغرب والعشاء ، أو بعد صبلة العشاء .. فتسجدصبلة 

  . عميو ، واإلعراض عما سواه فإنو ال موجود حقيقة سواه بكماؿ الحضور واإلقباؿ

 

ذا عجزت عف الذكر لى أيف ؟.. وكف فانشغؿ بالتفكيػر وسؿ نفسؾ : مف أنا ؟.. وأيف أنا ؟.. ومف أيف وا  مستغرقًا  ؟.. وا 
اهلل تعالى أف يعّرفؾ نفسؾ ، فميست ىناؾ  في الغور في نفسؾ ، حتى كأنو ال أحد في عالـ الوجود سواه .. وعندئذ سؿ

وعميؾ بالتيجد في األسحار ، واالشتغاؿ بنافمة الميؿ مع كماؿ اإلقباؿ ، وال  .. مصيبة أشد مف أف ال يعرؼ العبػد نفسو
  .. قراءة القرآف والتعقيب إلى طموع الشمس تغفؿ عف
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 : مرة صباحًا ومساًء ، وكذلؾ التيميؿ مئػة مرة .. وال تغفػؿ عف األذكار المعيػودة وىي والـز االستغفار سبعيف مرة أو مئة

ال اهلل وحده ال وكػذلؾ ) ال إلو إ .. سبحاف اهلل العظيـ وبحمده ( و ) أستغفر اهلل ( وأقميا عشر مرات صباحًا ومساءً  )
وأعوذ بؾ يا رب أف يحضروف إنؾ أنت السميع العميـ( و ) أشيد أف  شريؾ.. ( و ) ربي أعوذ بؾ مف ىمزات الشياطيف

عمى كؿ  ال شريؾ لو الممؾ ولو الحمد يحيي ويميت ، ويميت ويحي وىو حي ال يموت بيده الخير وىو ال إلو إال اهلل وحده
  .. ( شيء قدير

أنت ربي ال شريؾ لؾ ، أصبحنا وأصبح الممؾ هلل ( .  ار المنقوؿ عف السيد ابف طاووس : ) الميـوكذلؾ االستغف
 الكبيرة : ) الميـ صّؿ عمى المصطفى محمد والمرتضى عمي.. ( وقراءة القدر مئة مرة ، .. والصموات5/381المستدرؾ ج

  .ليمة الجمعة وعصرىا

 

ليبًل ونيارًا ، نومًا ويقظة ، في كؿ حركاتؾ وسكناتؾ ، بحيث لو أمكنؾ  وجود موالؾ واألىـ مف ذلؾ كمو ، أف تستحضر
، إذ ىو الواسطة في  (ال تغفؿ عنو طرفة عيف لفعمَت.. وابذؿ قصاري جيدؾ في التوجو والتوسؿ بصاحب األمر )ع أف

رة اإلخبلص ثبلث مرات بعد الفرائض مع إىداء سو  ( الفيض في ىذا العصر ، وال تغفؿ عف دعاء : ) الميـ عّرفني نفسؾ
  ..(.. عمى دعػاء : ) إليي عظـ الببلء إلى ذلؾ الوجود المبارؾ.. وكذلؾ واظب

 

 

  .. كؿ فريضػة بػدواـ الطيػارة ، وتسبيحات الزىراء )ع( قبػؿ المنػاـ ، وقػراءة آيػة الكرسي بعػد وليكف سعيؾ في االلتػزاـ

.. متدبرًا 194 - 190السموات واألرض ..{. آؿ عمراف  ة } إف في خمؽوكذلؾ سجدة الشكر بعد االستيقاظ .. وقراءة آي
  .الكواكب واآلفاؽ .. وتختميا بدعاء الصحيفة بعد صبلة الميؿ في المضاميف ، ومتأمبًل في

 

 .ىـ4331شير الصيام  -السيد أحمد الموسوى الحائري 
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 ائزٌ نرهًُذِانح انىصُح انثاَُح نهسُذ أحًذ انًىسىي

 
وليستحضر ما خالؼ فيو مواله ،  إف الطالب لمقاء المولى ، عميو أف يحاسب نفسو عند النـو ، ليرى ما عممو في يقظتو ،

  .. االستقباؿ مع الندـ والعـز عمى عدـ العود ، بؿ التدارؾ في

 

  . { تمت في مناميا األنفس حيف موتيا والتي لـ وليعمـ أف النـو أخو الموت ، إذ أف } اهلل يتوفى

 

بذكر  عيده بالشيادتيف ، ويستقبؿ القبمة متطّيرًا ، متذكرًا وضع الميت في قبره ، ومنشغبلً  ولذا يحسف عند النـو أف يجدد
في قبضة الحؽ المتعاؿ ، بحيث لو  -منامو  حيف -ربو ، مراقبًا رؤية الحؽ لو ، إلى أف يستغرؽ في نومو .. وليعمـ أنو 

لقولو تعالى : } فيمسؾ التي قضى عمييا الموت ويرسؿ األخرى إلى أجٍؿ مسمى {  اف يبقيو عنده لتوفاه إليو ، اراد المولى
  42. زمر/

 

إلى الدنيا إال بتفضؿ جديد منو عمى عبده ،  فكـ مف نائـ لـ يستيقظ مف رقدتو إلى يـو لقائو .. وعميو ال أمؿ في العودة
  : وكأنو استجاب لو دعاءه بمساف حالو
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  . { رب ارجعوف لعمي اعمؿ صالحا فيما تركت }

 

تستحؽ سجدة الشكر  أف يتذكر نعمة عودة الروح إليو ثانيػة ، فيي بمنػزلة حياة جديدة ، -االستيقاظ  عند -ومف ىنا لـز 
} كبل إنيا كممة العودة إلى الدنيا ، فكاف الجواب :  إذ أف الكثيريف طمبوا -كما كاف يفعميا النبي )ص( عند استيقاظو  -

  ..{ ىو قائميا

  . العالميف لـز أف يغتنـ ىذه الحياة الجديدة ، ويبذؿ قصارى ىمتو في تجارة رابحة مع اهلل رب ومف ىنا أيضا

 

ال يجمب لؾ نفعًا وال يدفع عنؾ ضرًا ،  -بما ىو ممكف  - واعمـ أف كؿ ما في الوجود سبيمو الى الفناء والزواؿ .. فالممكف
وفي قبضة قدرة الحؽ المتعاؿ .. ومف ىنا ال يستحؽ شيء في الوجود سواه أف يمتفت  اج مف جميع الجيات ،ألنو محت

لما قمنا  -فإنو يطمبو ال لذاتو  العبد ولو كاف كبيرًا في نظره القاصر .. ولو طمب العاقؿ شيئًا مف غير مواله ضرورة ، إليو
  .. بؿ ألف المولى أمره بذلؾ -مف فنائو واضمحبللو 

 

وفرجو ، بؿ ينبغي لو عدـ االلتفات إلى  فتحّصؿ مما ذكر : أف مف أقبح القبائح ، أف يصرؼ العبد ىّمتو إلى شيوة بطنو
  .. ذلؾ بقمبو ، وأف أضطر إلييا ببدنو

حتى  فارغ الباؿ مف كؿ ىـّ وغـّ ، وليعمـ أف خير ما يصمح لمعبد ، ىو تفويض األمر إلى الحكيـ الخبير ، وليكف بعدىا
يتوجو إلى المولى بقمبو ، ومف ىنا كاف التجمي اإلليي عمى القمب أيضًا ،  ىـّ رزقو ومعاشو .. كما ينبغي أف يعمـ أنو إنما

  .. شيء أشد استعدادًا لظيور التجميات اإلليية مف قمب المؤمف إذ ما مف

 

  7/ص4والي المئالئ جال يسعني أرضي وال سمائي ، بؿ يسعني قمب عبدي المؤمف. ع : وقد ورد أنو

 

ومعرفة عيوبيا.. إذ مف عرؼ نفسو فقد عرؼ  وأفضؿ ما يمتفت إليو السالؾ بعد التوّجو إلى الحؽ ، ىو التوّجو إلى النفس
  ..21تبصروف { .الذاريات / ربو ، وقد قاؿ الحكيـ : } وفي أنفسكـ أفبل

 

 

ال فال داعي لمعبث وما قمتو لك يكفيك إن   . والمغو بإظيار ما ال يـؤول إلى العمل كنت عاماًل بو ، وا 

 

  السيد احمد الكربالئي
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  انحائزٌ انىصُح انثانثح نهسُذ أحًذ انًىسىي

 
 

أو حاوؿ أف يصؿ إلى الدنيا  إف السالؾ لو توقؼ عف الطمب بعد مرحمة اليقظة واالستبصار ، ورجع إلى ما كاف عميو ،
  .. الطريؽ مف أوؿ مرة نو سيكوف أسوأ حااًل ممف لـ يدخؿبسموؾ طريؽ اآلخرة ، فإ

  ..والخسراف في الدنيا واآلخرة فيذا بمنزلة الكفر بعد اإليماف ، ومف موجبات الخيبة

 

 ، فإف مف دؽ بابًا ولػّج ولّػج .. وال ينتيي األمر بالموت ، إذ الموت ليس خسارة وعميؾ باإلصرار والثبات في ىذا السبيؿ

  : ف لقولو تعالىلمسالكي

  ..100الموت فقد وقع أجره عمى اهلل {. النساء/ ومف يخرج مف بيتو مياجرًا إلى اهلل ورسولو ثـ يدركو }

 

  .. اليدؼ مطموب لمسالؾ كما ال يخفػى وال شّؾ أف سرعة الوصوؿ إلى

  .. طباء أبداً الشياطيف عميو ، بما ال ينفع معو دواء األ واعمـ أف المرتد عف الطريؽ يعاقب بتسمط
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  . فمصيره الندامة التي ال يرقى إلييا عذاب النار وأما في اآلخرة

 

 السيد أحمد الموسوى الحائري
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  انحائزٌ انىصُح انزاتعح نهسُذ أحًذ انًىسىي

 
 
 

كر والفكر ىما دليبل وأحواليا .. إذ الذ إنني طالما قمت لؾ أف طريؽ النجاة منحصر بالذكر المستغرؽ ، والتفكر في النفس
  .. السالؾ

األوراؽ ؟.. وىؿ رأيت  شيئًا في التضّرع واالبتياؿ ، وىذا ما يثيػر العجب !.. فيؿ ىذا أمر يسّطر في سألتني أف أكتب لؾ
  ..األـ كيؼ تربي ولدىػا ؟ أحدًا يعّمـ الثكمى كيؼ تنوح عمى فقيدىا ؟.. وىؿ رأيت مف يعمـ

 

مرحمة اشتعاؿ القمب بنار الفراؽ .. وكاشؼ عف تركؾ لممجاىدة  ؾ بالذكر والفكر ، إلىإف سؤالؾ يكشؼ عف عدـ وصول
ُيعّمـ المحترؽ  االعماؿ والممكات ، والتي ىي بمثابة نػار مستعرة في جينـ الباطف .. فيؿ رأيت أحداً  التي بيا تزوؿ قبائح

  ..بتمؾ النار ، كيؼ يتضرع طالبًا لمخبلص والنجاة ؟



 49 

 

 الموسوى الحائريالسيد أحمد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وصُح انحاج يال حسُُمهٍ انهًذاٍَ

 
 
 

االلتزاـ بالشرع في كؿ الحركات  ال يخفى عمى اخواني المؤمنيف : أنو ال سبيؿ يقربؾ الى ممؾ المموؾ جّؿ جبللو ، سوى
  ..والسكنات

 كما ىو دأب الجياؿ والصوفية ، -ـ حسنًا الذوقية ، ولو كاف الذوؽ في غير ىذا المقا وال ينبغي الركوف إلى الخرافات

  خذليـ اهلل جّؿ جبللو

 

العمؿ بكؿ ما ورد عنيـ .. فالتزاميـ بإعفاء الشارب ، وترؾ المحـ مثبًل ،  إذ لو اعتقدوا بعصمة أئمة اليدى )ع( لمزميـ
تزيدىـ مخالفة أمر اهلل  ئذ الكيفيات في الذكر لـ يرد عف السادات المعصوميف )ع( خبلؼ ما أمر اهلل بو ، وحين واختراع

  ..تعالى إال بعدًا منو
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 مما دؿ عميو العقؿ والنقؿ : إف مف أىـ األمور لطالب القرب مف اهلل تعالى ىو ترؾ وأقوؿ لؾ بكؿ صراحة ووضوح ،

خالفتو السمطاف مف جية ، وم المعصية ، ومف دوف ذلؾ ال ينفعؾ ذكر وال فكر في تصفية القمب ، إذ ال فائدة في خدمة
  .مخالفة أعظـ مف مخالفتو مف جية أخرى .. فأي سمطاف أعظـ مف سمطاف السبلطيف ، وأية

 

ارتكاب المعصية أمٌر فاسٌد جدًا ، إذ كيؼ يخفى عميؾ أف المعصية  فافيـ مما ذكرت لؾ : أف طمبؾ لممحبة اإلليية مع
  ..! والّنفرة ال تجتمع مع المحبة أبداً  سبب لمّنفرة ،

ذا تحق الديف وآخره وظاىره وباطنو ، فبادر إلى المجاىدة ، واشتغؿ بتماـ الجد بالمراقبػة  ؽ عندؾ أف ترؾ المعصية أوؿوا 
واعمـ أنؾ بجميع أجزاء  .. إلى نومؾ ثانية ، ممتزما األدب في مقدس حضرتو -جميع أناتؾ  -يقظتؾ مف نومؾ في  مف

واعبده كأنؾ تراه ، فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ ، والتفت  وره ،وجودؾ ذرة ذرة ، أسير قدرتو .. فاراع حرمة شريؼ حض
  .. ورفعتو ودنائتؾ ، وعزتو وذلتؾ ، وغناه وحاجتؾ دائما إلى عظمتو وحقارتؾ ،

 

وتبصبص  مع التفاتو إليؾ دائما.. وقـ بيف يديو مقاـ العبد الذليؿ الضعيؼ ، -جؿ جبللو  - وال تغفؿ شناعة غفمتؾ عنو
ذكر اسمو العظيـ ، بمسانؾ الذي نجستو  بصة الكمب النحيؼ .. أَو ال يكفيؾ شرفا وفخرًا ، أنو أذف لؾ فيتحت قدميو بص

  ..بقاذورات المعػاصي؟

 

قمة الحياء بيف يديو  الرحيـ الكريـ ، جعؿ لسانؾ مخزنًا بجواىر النور ، يعني ذكره الشريؼ .. أو ليس مف واعمـ أف الرب
  ..والكذب ، والفحش وغيرىا مف ألواف المعاصي ؟ النجاسات والقاذورات مف : الغيبة ،، أف تموث مخزف السمطاف ب

وجػودؾ  جوارحؾ السبعة مف : األذف والعيف واليد والرجؿ والبطف والفرج ، أية نار تشعميا في أَو ال تعمـ أنؾ بترؾ مراقبة
  ..؟

 

في  -تقتمو بذلؾ ؟..وماذا أقوؿ لؾ عف أحػواؿ القمب  لـوأي فساد تحػدثو في دينؾ ؟.. وأي جراحات تحدثيا في قمبؾ إف 
في  تطّير جوارحؾ مف دنس المعاصي ، فالبدار البدار إلى التوبة الصادقة ثـ العجؿ العجؿ وأنت الذي لـ -ىذه الوريقات 
  .! الجد والمراقبة

 

 مؤّديًا لمنوافؿ الميمية بكامؿ حضورالقياـ في السحر قبؿ األذاف بساعة أو ساعتيف ،  إف عمى طالب القرب إلى الحؽ ،

  .. الحزف في كؿ أحوالو القمب ، مضيفًا إلى العبادة والمناجاة شيئَا مف التفكر والتأمؿ ، وعميو باستشعار

 

وقراءة التوحيد اثني عشرة مرة ، وتكرار ) ال إلو إال اهلل وحده ال  (وبعد الفراغ مف النافمة ، عميو بتسبيحات الزىراء )ع
وقراءة شيء مف  الممؾ ولو الحمد .. ( عشر مرات ، وتكرار التيميؿ مائة مرة ، واالستغفار سبعيف مرة ، لو ، لو شريؾ

بركعتيف كمما توضأ ، وال يغفؿ عف قراءة القدر مائة مرة  الذكر الحكيـ ، ودعاء الصباح ، وااللتزاـ بالوضوء دائمًا مقترنا
األتقياء  ذاء اآلخريف ، وقضاء حوائج المحتاجيف ، وال سيما العمماء ، وال سيمافي عدـ إي ليمة الجمعة وعصرىا ، والسعي

  .. منيـ

 

بؿ إّف معاشرة الغافميف مف غير ضرورة ُمضرة ، ولو كانت خالية  وعميو اجتناب المجالس التي ىي في مضاف المعصية ،
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  .. مف المعصية

 

واستماع األباطيؿ مما يميت القمب ، وأّف االشتغاؿ  ر والمغو مف القوؿواعمـ أّف كثرة االشتغاؿ بالمباحات ، والمزاح الكثي
  .. يجدي نفعػًا ، ولو أورث حالة اإلقباؿ والخشوع بالذكر والفكر مف دوف مراقبة ال

 

ف أوجب ذكرا إف كانت خالية عف المراقبة وعميو ال ينبغي االنخداع   .بالحاالت الروحانية وا 

مف كتب األخبار بابًا  ، الحب في اهلل ، والبغض في اهلل .. وقد عقد لو في الوسائؿ وغيرىا اإليماف العظيمة ومف أبواب
  .منو مستقبًل ، فارجع إلييا لعمؾ تعرؼ عظمتو ، وتأخذ لنفسؾ نصيباً 

 

محبة ال ترجع إلى محبتو فميس بشيء ، ثـ  وال أشؾ أف المحبوب األوؿ بالذات ىو الوجود اإلليي األقدس .. بؿ وكؿ
تعالى ، األقرب فاألقرب.. وال شؾ أف ىذه المحبة ال بد وأف تتعمؽ بالنبي  تسري ىذه المحبة إلى أقرب الموجودات إليو

ومف ثـ باألوصياء ،  ثـ مف بعده بأمير المؤمنيف )ع( ثـ باألئمة المعصوميف )ع( ثـ باألنبياء والمبلئكة ، (األعظـ )ص
  .. ال سيما العمماء وىكذا يتنػزؿ دـ األتقياء مف أىؿ زمانوثـ بالعمماء واألولياء .. وفي زمانو يق

 

مرتبة صعبة لو تأمؿ في لوازميا ، إذ ال بد مف انعكاس ىذه المحبة في  وليكف سعيو صادقًا في ىذه المحبة ، ألنيا
ال فبل.. ولكف ظني أنؾ ال تصؿ الى كنو ىذه المواـز ، وليس عندي حركاتو وسكناتو مجاؿ لبسط القوؿ  ، ليكوف صادقًا وا 

  .في ذلؾ

 

  .في كؿ كمي وجزئي والحاصؿ أنو ال طريؽ إلى القرب ، إال بشرٍع شريؼ

 

  مناجاة

 

فأكرمتو ،  من الذنوب ما قد عرفت .. وأسرفُت عمى نفسي بما قد عممت .. فاجعمني عبدًا إما طائعاً  إليي !.. قد أصبتُ 
ما عاصيًا فرحمتو   .. وا 

 

، وانصرف عنيا المشيعون من جيرتيا ، وبكى الغريب عمييا لغربتيا ،  د ُأضجعت في حفرتياإليي !.. كأني بنفسي ق
ليا في الحياة  عمييا المشفقون من عشيرتيا ، وناداىا من شفير القبر ذوو مودتيا ، ورحميا المساوي وجاد بالدموع

من رآىا قد توّسدت الثرى عجز حيمتيا ..  عمى عند صرعتيا ، ولم يْخف عمى الناظرين إلييا عند ذلك ضّر فاقتيا ، وال
األقربون ، ووحيٌد جفاه األىمون ، نزل بي قريبًا ، وأصبح في المحد غريبًا ، وقد  فقمَت : مالئكتي !.. فريٌد نأى عنوُ 

مي ، وتكون أرحم لي من أى لي في دار الدنيا داعيًا ، ولنظري إليو في ىذا اليوم راجيًا فُتحسن عند ذلك ضيافتي كان
  .. وقرابتي

 

  .. بغضبك ، وال تسخط عمي ، فمست أُقُوم بسخطك إليي !.. ال تغضب عمّي ، فمست أقوى

 

  .فميتيا لم تربني .. أم لمشقاء ولدتني فميتيا لم تمدني إليي !.. ألمنار ربتني أمي ،
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