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ىم األقدر ..     الشباب ىم زينة المجتمع، ىم قواـ المجتمع، ىم رجاؿ المستقبل

 في ىم األقدر على َحْمل األمانة التي أودعها اهلل .. على َحْمل الرسالة اإللهية
… ىم األقدر فكريًا، ألنّهم متفتحوف جسمياً وألنّهم أقوياء.. اإلنساف

ولهذا نرى اإلسبلـ عنى بالشباب عناية فائقة وَخصَّهم برعاية معينة وَتَخاطَب تخاطباً 
خاصاً معهم، ملتفتاً إلى طبيعتهم، وإلى ظروفهم، وإلى المستوى الذىني والعقلي والفكري 

والشباب ىي فترة وسطية بين الطفولة والرجولة، فالطفولة تبدأ من .. الذي يعيشو الشاب
ومرحلة الشباب تبدأ من بعدىا إلى العشرين أو الحادي .. الوالدة وحتى الثانية عشر

 …والعشرين وحتى الثاني والعشرين، وبعدىا تبدأ مرحلة الرجولة والتي تنتهي بالشيخوخة
ألنها تكوف خليطاً بين مرحلة !.. ومرحلة الشباب من بعض الجهات أصعب المراحل

الطفولة ومرحلة الكبر، تكوف في مرحلة الشباب حالة امتزاج بين العقل والسلوؾ الذي كاف 
فهناؾ رواسب كثيرة في .. يعيشو في مرحلة الطفولة، وبين ما ينبغي أف يكوف عليو وىو رجل

… داخلو من طفولتو، وىناؾ محاولة إلف يُقلِّد الكبار والرجاؿ في تصرفاتهم
بين حالة الطفولة وحالة الرجولة، ىذا : إذف ىذه المرحلة تجمع بين متناقضات

الطور يسحبو إلى شيء وذاؾ الطور يسحبو إلى شيٍء آخر، تلك المرحلة تفرض عليو سلوكاً 
معيناً والمرحلة األخرى تفرض عليو سلوكاً معيناً آخر، فصارت ىذه المرحلة فيها شيء من 

وألجل ذلك نرى أفَّ اإلسبلـ أعطى رعاية خاصة فائقة للشباب، وألجػل ىذه … !التعقيد
التداخبلت فيهم سواءاً من ناحية فكرية نظرية، أو من ناحية سلوكية عملية، جعل لهم 

:- منهجاً معيناً وتعامبًل خاصًا، وأوؿ سمات ىذا التعامل الخاص
… يخاطبو وىو يشعره بوجوده!.. يخاطبو بحناف وحب وتقدير-

ونرى القرآف يُغّذي الشباب التغذية اإللهية ويربّيهم على الُخُلق اإللهي لُيعدَّ منهم 
إعداداً سليماً لمعنى العبودية التي يجب أف تتوفر في اإلنساف وأف يُعدَّ منهم إعداداً سليماً 

وثانياً كيف .. فُيعطيو األسس أواًل كيف يكوف إنساناً . لمعنى خبلفة اإلنساف في األرض
وجاءت كل ىذه التربية اإللهية .. وثالثاً كيف يكوف الخليفة في األرض .. يكوف عبداً هلل 

 من 12/الذي تقوؿ اآلية الكريمة (لقماف)والتوصيات الربّانية عن طريق موعظة لقماف البنو، 
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:- سورة لقماف عنو
 َوَلَقْد آتَيَنا ُلْقَماَف الِحْكَمَة َأِف اشُكر هلِل َوَمْن َيْشُكْر فَِإنََّما َيْشُكُر لِنَػْفِسِو َوَمْن

 َكَفَر فَِإفَّ اهلَل َ نيٌّي َحِميدٌ 
 أعطى الحكمة للقماف، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرًا، والحكمة  فاهلل

:- رأسها مخافة اهلل كما ورد في الحديث الشريف
رأُس الحكمة مخافة اهلل 

ومخافة اهلل تندمج فيها اإلنسانية والعبودية والحب والطاعة هلل واإلنصياع 
…                واإلستسبلـ هلل وخبلفة اإلنساف في األرض

 ََوَلَقْد آتَيَنا ُلْقَماَف الِحْكَمة 
 وَعّبدنا لو ىذا الطريق وسّهلنا لو ىذا يعني آتيناه الطريق الذي يوصلو إلى اهلل 

الطريق، أعطيناه النور الذي يكوف من قلبو إلى ربو، ومػن روحو إلى خالقو ومن نفسو إلى 
الحكمة ىي التي تعّم كل ما في الوجود، ألفَّ اإلنساف يتفاعل مع كل ذرات .. سيده ومواله

الوجود، كٌل يتفاعل معو بحسبو، فهو يتفاعل مع نفسو، وىو يتفاعل مع اآلخريػن ومع 
مجتمعو ومع أىلو، ويتفاعل مع النبات ومع الحيواف ومع الجماد، ويتفاعل مع الهواء، ومع 

إذف فالحكمة تشمل الوجود كلو واإلنساف الذي ىو خليفة اهلل … السماوات ومع األرض
في األرض يتفاعل مع كل ىذا الوجود ضمن الحكمة اإللهية، فهو جزء ال يتجّزأ من ىذه 

 الحكمة للقماف، أخذ ىو يعطيها إلبنو ضمن  وبعد أف أعطى اهلل.. السلسلة المترابطة
الصيا ة القرآنية سواء كانت في الجانب الفكري أو كانت في الجانب اللفظي والعملي 
…  ألجل أف يُعّده إعداداً كامبًل وألجل أف يجعلو عبداً هلل بكل ما في ىذه الكلمة من معنى

 
 
 
 
 
 



            وصية لقماف                                                          5 
 

وصية لقماف 
 

ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيِم 
           
 َوِإْذ قَاَؿ ُلْقَماُف البِْنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُػَنيَّ ال ُتْشِرْؾ بِاهلِل ِإفَّ الشِّرَؾ َلظُلٌم 

َعِظْيٌم َوَوصَّيَنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَديِو َحَمَلُتُو ُأمُُّو َوْىَناً َعَلى َوْىٍن َوِفَصاُلُو ِفي َعاَميِن 
َأِف اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَديػَك ِإَليَّ الَمِصيُر َوِإْف َجاَىَداَؾ َعَلى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَيَس 
نَيا َمعُروفاً َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب  ُهَما ِفي الدُّ َلَك ِبِو ِعلٌم َفبل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبػْ

ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَػبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَػَعمُلوَف يَا بُػَنيَّ ِإنػََّها ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة 
ِمْن َخرَدٍؿ فَػَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأو ِفي السََّماواِت َأو ِفي اأَلرِض يَأِت ِبَها اهللُ ِإفَّ 
اهلَل َلِطيٌف َخِبيٌر يَا بُػَنيَّ َأِقِم الصَّبلَة َوْأُمْر بِالَمعُروِؼ َواْنَو َعِن الُمْنَكِر َواْصِبْر 

َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعزـِ اأُلُموِر َوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ ِللنَّاِس َوال َتمِش ِفي 
اأَلْرِض َمَرَحاً ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخوٍر َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك َواْ ُضْض 

   ِمْن َصوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر اأَلصَواِت َلَصوُت الَحِميرِ 
 
 

( 18-13)آية /                                سورة لقماف
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       السيد حسين الصدر                                                             6 

 
في رحاب 
وصية لقماف 

 
الوصية األولى 
تربيػة العبػوديػة 

      
 ٌَوإْذ قَاَؿ ُلقَماُف اِلبِْنِو َوُىَو يَِعظُُو يَا بُػَنيَّ ال ُتشِرْؾ بِاهلِل ِإفَّ الشِّرَؾ َلظُلٌم َعِظيم 

 :- يَا بُػَنيَّ نفهم من ىذا النص القرآني الشريف والذي يبدأ بكلمة 
ِإفَّ األب يجب عليو أف يعظ ابنو في طفولتو وشبابو، أف يعظو ويرشده ويغّذيو التغذية 

… الفكرية السليمة والتغذية األخبلقية الصحيحة، أف يغذيو من كل الجوانب فكراً وسلوكاً 
:- فمن مهمات األب تجاه ابنو

… أف ال يتركو ُسدى-1
… أف ال يهملو-2
أف ال يجعلو وبااًل على نفسو أواًل، وعلى أسرتو ثانيًا، وعلى مجتمعو وأّمتو -3

… ثالثاً 
:- وإنما البد أف يعظو ويوّجهو، فهو مسؤوؿ عنو وال يقوؿ

ِإفَّ ابني كبير وىو من الشباب، وىو يعرؼ مصلحة نفسو، وإفَّ ابني لو من )
 (الثقافة والدراسة ما ال يحتاج معو إلى موعظة

 يؤكد أسلوب التعامل بين الوالد وولده، بأف يعظو فهذا ليس بصحيح، وإنّما اهلل
ويرشده، فاإلبن محتاج إلى موعظة أبيو وإرشاده كما ىو محتاج إلى عطفو وحنانو ورعايتو، 

:- ولكن ىذه الموعظة البد أف تتم
!.. بالقوؿ والعمل، فيجب أف يكوف األب مّتعظاً قبل أف يكوف واعظاً -1
… يجب أف تتم الموعظة مع اللين والرفق ومع الكلمة الطيبة اللطيفة المؤثرة-2

:-  وفي ىذه الكلمة أمور عديدةيَا بُػَنيَّ وأوؿ ىذه الكلمات الطيبة ىي 
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..  جزء منييَا بُػَنيَّ إنَّها َتدؿُّ على أنَّك :- األوؿ
وعندما يخاطبو بهذا الخطاب يكوف مؤثّرًا، وعلى ىذا األساس يقوؿ اإلماـ أمير 

 :- المؤمنين لولده الحسن 
يَا بُػَنيَّ وجدتك بعضي، ال بل وجدتك كلي، فلو أّف شيئاً أصابك أصابني 

وىذا يعطينا معنى اإلنشداد واإلرتباط  (إّنك جزء مني)تُعطينا الكلمة معنى الجزئية 
. (بين اإلبن وأبيو، وبين األب وابنو)الوثيق بينهما 
 بُػَنيَّ أنّها تعطي معنى الشباب لو، أي أنّو خرج من طور الطفولة بقولك :- الثاني

ودخل بطور آخر وىو طور الشباب، ولهذا يريد أف يتحدث معو وىو شاب، وىذا يعطيو 
.. اعتداداً بنفسو وقيمة لها

معنى الُحنّو والمحبة ومعنى - كما يقوؿ علماء النفس–تعطي الكلمة :- الثالث
 ..  بُػَنيَّ الرأفة والشفقة، ولهذا نرى القرآف الكريم استعمل كلمة 

 
.. تُرى ما ىي أوؿ موعظة يعظها لقماف البنو؟-
وما ىو اإلرشاد اإللهي األوؿ الذي يصدر من القرآف الكريػم في تربيػة الشاب -

.. ؟(مرحلة الشباب)بأوؿ موعظة تدخل عقلو وىو في طوره الجديد ومرحلتو الحاضرة 
:- 13/أوؿ موعظة يقولها لقماف البنو وىي في سورة لقماف، آية

 ٌاَل ُتْشِرْؾ بِاهلِل ِإفَّ الشِّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيم         
 ارساً في نفسو التوحيد الكامل هلل وعدـ  يأمر لقماف ابنو بعدـ اإلشراؾ باهلل
:-  فيو من اإليماف باهلل وتوحيده وقائبًل لو اإلشراؾ بو، ُمجلِّياً الفطرة التي أودعها اهلل

.. لو أشركَت، فإّنك تظلم نفسك           -
.. ولو أشركَت، فإّنَك تظلم أىلكَ            -
.. ولو أشركَت، فإّنك تظلم أّمتك           -

، وإذا كنَت بعيداً عن قيِم اهلِل، كنَت ألّنك لو أشركَت تكوف بعيداً عن قيم اهلل
وقد عّلل لقماف البنو لزـو عدـ اإلشراؾ بقولو من !.. وجوداً مضرَّاً خالياً من القيِم اإللهية

:- 13/سورة لقماف، آية
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 ٌِإفَّ الشِّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيم 
وىذا من أروع ما يعطينا اإلسبلـ وعن طريق القرآف الكريم في أسلوب التعامل مع 

.. الشاب فكرياً وسلوكياً 
فإّنك عندما تتحدث مع الشاب، أعطو الحكمة من حديثك، ولهذا عندما يتكلم 

اآلباء مع الشباب من أبنائهم ويعظونهم ويرشدونهم إلى اإلستقامة والصبلح والتقوى 
واألخبلؽ، فإنّو البد أف تكوف ىذه الموعظة وىذا اإلرشاد مصحوباً بشيٍء من التعليم 

.. والحكمة، بشيء من إيضاح السبب وليس أمراً فحسب
فإذا !.. ألّف الشاب في ىذا العمر يرى لنفسو وجوداً ويرى أنو يفهم أشياء كثيرة

تحدثت معو مبيِّناً لو الحكمة والسبب، عند ذلك يحتـر كبلمك أكثر ويدخل في قلبو 
 عندما بدأ يعظ ولهذا نرى أفَّ لقماف .. وعقلو أكثر، ويتجّسد بسلوكو وتصرفاتو أكثر

إبنو، أَمَره بعدـ اإلشراؾ وأعطاه السبب، ىذا الشيء أىََّلُو إلف يعطيو األكثر من التعليػمات 
…      العملية والسػلوكية واألخبلقية

لقد أعطى لقماف الجانب األساس البنو وىو عدـ اإلشراؾ، وذلك بأف ال ُيشرؾ 
فهو سيعيش حالة القلق والحيرة !.. باهلل ألفَّ الشرؾ ظلٌم عظيم، ألنَّو ظُْلُم اإلنساف لنفسو

يظلم نفسو، ويكوف قد اعتدى على ربّو وخالقو وسيده :- والبلوجود، ولذلك أوؿ ما يظلم
.. ومواله، فبل يمكن أف يكوف وجوده وجوداً زائداً أو ناقصًا، ألفَّ كل شيء عنده بمقدار

فعندما ال يلتفت إلى إيمانو وفطرتو وإلى أنّو جزء ال يتجّزأ من الوجود ال يمكن أف ينفصل 
:- 13/عنو، فقد ظََلَم الوجود كلو ولهذا يقوؿ في سورة لقماف، آية

 ٌِإفَّ الشِّْرَؾ َلظُْلٌم َعِظيم  
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الوصية الثانية 

نظاـ عبلقة األبناء بالوالدين 
 

 َوَوصَّيَنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَديِو َحَمَلُتُو ُأمُُّو َوْىَناً َعَلى َوْىٍن َوِفَصاُلُو ِفي َعاَميِن َأِف
اشُكر ِلي َوِلواِلَديَك ِإَليَّ الَمِصيُر َوِإْف َجاَىَداَؾ َعَلى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَيَس َلَك 

نيا َمعُروفاً   ِبِو ِعلٌم َفبل ُتِطْعُهَما َوَصاِحبُهَما ِفي الدُّ
أو ما نستطيع تسميتو بالُبنية التحتية وأّكد )بعد أف رّكز لقماف اإليماف والعقيدة 

َتَحمُّل الوالدين والبّر بهما مع ما :- ، أعطى أوؿ مصداؽ لئليماف والعقيدة وىو(عليهما
فقد أعطاه شيئاً من السلوؾ، وىو عبلقة األبناء بالوالدين وما .. فيهما من مشقة ومتاعب

يجب عليهما ُمذّكراً لو ما عانوه في سبيلو، وىنا إشارة أخرى إلى أفَّ األمر مصحوب 
بالتعليل عندما أَمَره ووّصاه بوالديو، عّلل لو ىذه الوصية بقولو تعالى في سورة لقماف، 

:- 14/آية
 َُحَمَلُتُو ُأّمو  

ذَّكره بموضوع الحمل وما تعاني األـ في ىذه األشهر من تعب ووىن ومشقة نتيجة 
ثم انتقل لقماف لِيُػَنبِّو .. الحمل والرضاع وما شابو ذلك، وما يعانيو األب من مسؤولية كبيرة

:- إبنو وبالتالي يُػَنبِّو كل الشباب إلى مسألة مهمة
ففي صدر اإلسبلـ أْسَلَم الكثير من الشباب وكاف آباؤىم كّفارًا، وفي كثير من 

األزمنة التي أعقبت صدر اإلسبلـ، نرى أفَّ الكثير من األبناء مستقيموف واآلباء بعيدوف عن 
… اهلل

ولهذا فإفَّ اآلية التفتت إلى ىذه الحالة اإلجتماعية وأرادت أف تعطي العبلج إلى 
فكأفَّ اآلية األخرى .. الشباب في كيفية التصرؼ، وكيفية العبلقة ما بينهم وبين آبائهم

أثبتت أو أرادت أف تُلفت النظر إلى وجوب موعظة األب إلى إبنو، وىنا تريد أف تُلفت نظر 
:-  من سورة لقماف15/اإلبن الشاب إلى أبيو حيث تقوؿ اآلية

َوِإْف َجاَىَداَؾ َعَلى َأْف ُتْشِرَؾ ِبي َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم َفبل ُتْطعُهَما  
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:-  من سورة لقماف15/ويأتي الُحكم التربوي ىنا، في اآلية
   ًنَيا َمْعُروفَا ُهَما ِفي الدُّ  َوَصاحبػْ

كما –أو كانا بعيَدين عن اهلل - كما كانوا في صدر اإلسبلـ-فإذا كانا مشرَكين 
وينهوف الشاب عن عبادة ربّو، عن صبلتو وقرآنو، عن - يكوف ذلك في كثير من األزمنة

:-  من سورة لقماف15/صيامو، عن َحجِّو وزكاتو يقوؿ لو كما في اآلية
َفبل ُتْطعُهَما 

:- وكما جاء في الحديث
ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق  

ولكن أيُّها الشاب البد أف تبقى بعبلقة حسنة معهم، بكلمة طيبة، وادُع لهم بالمغفرة 
:- 24/ في سورة اإلسراء، آيةوالرحمة كما قاؿ اهلل 

  َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُِّؿ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرَحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني
 َصِغيراً 

… إذف فالمصاحبة بالمعروؼ ضرورية
 

 
الوصية الثالثة 

ضرورة القدوة الحسنة 
 

 ََواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمرِجُعُكْم فَأُنَػبِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَػْعَمُلوف 
 والرجوع إليو في كل صغيرة وكبيرة، ولهذا أَمَر لقماف ىي التوجو إلى اهلل : اإلنابة

  أي البد أف يكوف أولئك الذين أنابوا إلى اهلل إبنو بأف يّتبع سبيل من أناب إلى اهلل 
… قدوة لك أيها الشاب

لكي !.. البد أف تجعلهم أمامك وتقتدي بهم، تجعلهم نموذجاً صالحاً جميبًل مشرقاً 
.. تصل إليو وتحذو حذوه وتسير على خطاه حتى تتكامل نفسيًا، فكريًا، عملياً كما تكاملوا

.. ولكي تجلي فطرتك كما أجلوىا.. ولكي تنيب كما أنابوا.. ولكي تسلك كما سلكوا
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ولكي تتوّجو بُكلك إلى .. ولكي ُتطّهر روحك كما طّهروىا.. ولكي تُعّقم نفسك كما عّقموىا
ولكي تعود إلى اهلل وتتوب وتستغفر، وتُلحُّ بالتوبة، وتُلحُّ باإلستغفار كما .. اهلل كما توّجهوا

. تابوا واستغفروا وعادوا
ىي الرجوع إلى اهلل مع إيماٍف ..  فاإلنابة ىي الرجوع إلى اهلل مع اإللحاح واإلصرار

راسٍخ وِعْشق قويٍّ وَوَلٍو إلى اهلل، وطاعٍة هلل، وبرمجة فكرية وسلوكية متكاملة ضمن البرمجة 
… اإللهية

ىذا أمر إلهي وموعظة قرآنية إلى الشباب األعزاء بأف يّتبعوا القدوة الصالحة 
:- والقدوة الصالحة لها إيجابيات.. الحسنة

عندما يرى الشاب ىذه القدوة الصالحة، فهو يرى اإليماف واإلسبلـ والعبادة -1
.. واألخبلؽ، يراىا سلوكاً وليس فكراً 

واإلنساف عندما يرى ىذه المفاىيم النظرية والعملية متجّسدة في شخص أو 
أشخاص، يكوف لها أثر كبير في نفسو، فهي ليست فكراً مجرداً وليست نظرية وإنما ىي 

:- َعَمٌل وتطبيق، والدليل على ذلك
.. إنّها قد طُّبقت من ِقَبِل القدوة، من ِقَبِل النماذج السليمة

سّيد األولين واآلخرين، وخاتم األنبياء والمرسلين، البشير النذير والطهر :- أوالً 
 يقوؿ في سورة األحزاب، فاهلل (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)الطاىر أبو القاسم محمد

:- 21/آية
  لَقْد َكاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اهلِل ُأسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهلَل َواليَػْوـَ اآلِخَر

 َوذََكَر اهلَل َكِثيَراً 
 واهلل (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)الرسوؿ الكريم: إذف فالقدوة الصالحة أواًل ىي
كما في سورة األنعاـ،  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)يقوؿ في آيات كثيرة على لساف نبيِّو 

:-    153/آية
 َُوِإفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيَماً فَاتَِّبُعوه 

:- أي أطيعوا اهلل والرسوؿ، فبلبد أف يكوف أوؿ قدوة ونموذج
وذلك بنٍص  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ىو اإلنساف الكامل وىو الرسوؿ األعظم
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ال يمكن أف .. فاجعل الرسوؿ أمامك، ِبُخُلِقو وإيمانو وورعو وتقواه.. من القرآف الكريم
تكوف رسواًل وال يمكن أف تكوف نبيِّاً ولكن يمكن أف تتسّلك طريقو وأف تقتدَي بو وذلك 

… باتباع أوامره واستناف ُسّنتو والتخلُّق بأخبلقو
أىل البيت األطهار الذين أْذَىَب اهلل عنهم الرجس وَطّهرىم تطهيرًا، البد أف :- ثانياً 

يكونوا القدوة لكل المسلمين ولكل المؤمنين وللشباب األعزاء بشكٍل خاص، وىذا واضح 
:- من قوؿ اإلماـ علي
 أال فاعلموا أفَّ لكل مأموـٍ إماماً يقتدي بو، فاعلموا أفَّ إمامكم قد اكتفى

  من دنياه بطمريو ومن زاده بقرصيو وإّنكم ال تقدروف على ذلك
 الحظ القدوة ولكن أعينوني!..يعني ليس ىذا المطلوب منكم أيها الشباب

:- العملية
بورٍع واجتهاد وعفٍة وَسداد 

وعّفة البطن واللساف عن .. واجتهاد في طاعة اهلل .. ِبَورع عن محاـر اهلل 
 من الذين أنابوا إلى اهلل  (عليهم السبلـ)فأىل البيت.. وَسداد القوؿ.. الحراـ والخطأ

… ولذلك علينا اتباعهم
الصحابة األِجبّلء األتقياء، الصحابة الورعوف المؤمنوف الذين قّدموا وضّحوا، :- ثالثاً 

الذين ىاجروا وجاىدوا، فهم صفحات ناصعة لئلسبلـ فكراً وسلوكًا، فبلبد أف تقتدي بهم 
:- 15/ألنهم ممن أناب إلى اهلل وىو يأمرؾ بقولو تعالى في سورة لقماف، آية

 ََواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاب 
- أيُّها الشاب–ىذا مفهـو القدوة والنموذج الصالح الذي تجعلو أمامك وتقتدي بو 

عليهم )وأىل البيت (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والذي يكوف أواًل مع الرسوؿ الكريم
والصحابة األجبّلء والسلف الصالح من المؤمنين والعلماء والفقهاء والمجتهدين،  (السبلـ

… ىو لمن كاف يرجو اهلل واليـو اآلخر- مفهـو اإلقتداء–ىذا المفهـو 
فالقدوة ليس بالشيء السهل، واإلنساف يقتدي بأولئك العظاـ األتقياء ويّتبع سبيلهم 

ىي سعادة ونعيم !.. ىي لذيذة ولكنها ليست سهلة- كما قلنا–وليس ىذا شيئاً سهبًل 
وال يمكن أف تنفصل مجاىدة النفس وتربيتها !.. ولكنها تحتاج إلى مجاىدة وتربية النفس
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:- 21/عن اإليماف باهلل تعالى ولهذا يقوؿ عزَّ من قائل في سورة األحزاب، آية
 َِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهلل 

فمن يتمّكن أف يجعل ىؤالء قدوة لو ويتسّلك سلوكهم، إذف كاف يرجو اهلل، 
.. لماذا؟

فلوال محمد وآؿ محمد والصحابة األتقياء .. ألفَّ ىؤالء ىم األّدالء على اهلل 
فإف كنت .. والسلف الصالح من العلماء والمجتهدين والفقهاء لما عرفنا األحكاـ اإللهية

:- 21/ممن يرجو اهلل، فاتّبع سبيل من أناب، واهلل يقوؿ في سورة األحزاب، آية
 َِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهلَل َواليَػْوـَ اآلِخر 

 في سورة أي بمعنى أنو يحسب حسابات لليـو اآلخر، بمعنى أنو يتذكر قوؿ اهلل 
:- 18/الحشر، آية

 ََمْت ِلَغٍد َواتػَُّقوا اهلل  َولتَػْنظُر نَػْفٌس َما َقدَّ
:- 8-7/بمعنى أنو يعلم قوؿ اهلل تعالى في سورة              الزلزلة، آية

 َُراً يَػَرُه َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرَّاً يَػَره  َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ ذرٍَّة َخيػْ
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)بمعنى أنو ملتفت إلى قوؿ الرسوؿ

حاسبوا أنفسكم قبل أف ُتحاسبوا 
فعندما يكوف في بالو وعقلو وروحو  أفَّ ىناؾ يـو آخر وأفَّ ىناؾ آخرة وقيامة، فعند 

يقوؿ تعالى في سورة ..  ويّتبع سبيل من أناب، ويّتبع القدوة الحسنةذلك يتوّجو إلى اهلل
:-  21/األحزاب، آية

 ًِلَمْن َكاَف يَػْرُجو اهلَل َواليَػْوـَ اآلِخَر َوذََكَر اهلَل َكِثيَرا 
 َذََكَر اهللوىو أما مع اهلل وأما إعراض .. فهو أما ِذْكر وأما  فلة..  ىذا ىو الميزاف
.. مع اهلل ودائم اإلتصاؿ معو، فبلبد أف تكوف ذاكراً لو- أيُّها الشاب–فإذا كنَت .. عن اهلل

… وإذا كنَت ترجوه، فبلبد أف تّتبع سبيل من أناب.. وإذا كنَت ذاكراً لو، فبلبد أف ترجوه
وإذا حصلت  فلة، فعند ذلك يكوف كما قاؿ - والعياذ باهلل–وإذا حصل إعراض 

:- 126-124/تعالى في سورة طو، آية
 َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنَكاً َوَنْحُشُرُه يَػْوـَ الِقياَمِة َأْعَمى قَاَؿ
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َربِّ ِلَم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيَراً قَاَؿ َكذِلَك أَتَتَك آيَاتُػَنا فَػَنِسيتَػَها 
 وََكذِلَك اليَػْوـَ تُػْنَسى

صلى اهلل عليو )لم تقتِد بالرسوؿ.. لم تّتبع سبيل من أناب ولم تّتبع القدوة الصالحة
لم تقتِد بالصحابة األتقياء وال بالسلف الصالح من العلماء .. وبأىل بيتو (وآلو وسلم

  وال تتصّور أنك عندما تذكر اهلل .. نسيتها وكذلك اليـو تُنسى.. والفقهاء والمجتهدين
وما يصنُع اهلل ..  بذكرؾ لوبشيء، فكأنك قد فعلَت شيئاً أو قّدمَت شيئاً أو أ ريَت اهلل 

 … بذكرؾ؟
ىو الغني عن طاعة المطيعين، ألنو ال تنفعو طاعة المطيعين وال تضره معصية 

ولهذا المطلوب ِذْكٌر كثير، عدـ فتور، عدـ إعراض، عدـ نسياف، .. ولكنها لك.. العاصين
أما عندما تتكلم كلمتين أو تقرأ آيتين وُتسّبح تسبيحتين، وتعتقد أنك قد .. عدـ  فلة
 … فذلك ليس بصحيحذكرَت اهلل 

 ًَكِثيَرامعناه  -:
…  ِذْكٌر دائم متصل بدوف  فلة، بقلبك قبل أف يكوف بلسانك

 َذََكَر اهللمعناه  -:
…  فيما تقوؿ وتفعلأف ُتحّكم اهلل 

ىذا النموذج الكامل والمتكامل .. ىذه القدوة الحسنة الصالحة.. ذََكَر اهللَ ىذا 
:- أمامك، لتكشف نفسك- أيُّها الشاب–الذي البد أف تضعو 

.. ىل أصلحَت مع اهلل ولم ُتشرؾ باهلل وأحببَت اهلل وأطعتو؟
..  ؟ (صلى اهلل عليو وآلو)ىل ارتبطَت بالرسوؿ

:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والنبيُّ .. ىل اتّبعَت سبيل من أناب؟
   ما آمَن بي من باَت شبعاف وجاره جائع 
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ويقوؿ

 من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم 
إذا كنَت ىكذا، واتّبعَت سبيل من أناب، فتكوف ممن استجاب للموعظة القرآنية 

والبد أف نلتفت إلى صفات ومبلمح القدوة الصالحة حتى تكوف .. واستجاب لؤلمر اإللهي
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:- قدوة عملية سلوكية لنا، ومن أىم صفات القدوة
أَمَرنا اهلل تعالى في موضوع القدوة، حيث قاؿ في سورة األحزاب، :-اإلستقامة

:- 21/آية
 ٌَلُكْم ِفي َرُسوِؿ اهلِل ُأسَوٌة َحَسَنة 

 والذي ىو على لساف 6/أُنظر إلى القوؿ القرآني المذكور في سورة فصلت، آية
:- النبيِّ 

 ُقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَيِو
 َواْسَتغِفُروهُ 

:- فهو يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)نحن كأّمة مأموروف باإلقتداء بالرسوؿ
 َُّقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَلي 

 لكم، أنا حامل رسالة الفرؽ بيني وبينكم ىو أنَّي يُوحى إلّي، أنَّي الُمبّلغ عن اهلل 
ربِّ العالمين لكم وسفيره إليكم، ولهذا كل الخصائص البشرية متوفرة فيو كما ىي متوفرة 

… في أي بشر إالّ أنو رسوؿ وىو نبّي وحامل رسالة اهلل إلينا
ولهذا جعل اهلل لو ضمانات من أجل إيصاؿ ىذه الرسالة إلينا ولكن الحقيقة واحدة، 

 ونحن بشر مثلو ،  القدوة الصالحة وعلينا اتباعو، فهو بشر وسيد البشرفكما جعلو اهلل 
:- 6/ولهذا يقوؿ تعالى في سورة فصلت، آية

 ُفَاْسَتِقيُموا ِإلَيِو َواْسَتغِفُروه 
:- فكأنّو يريد أف يقوؿ

وكما أفَّ قلبي متعلق بو وحده، ال أرى  يره وال ُأفكر  كما استقمُت أنا إلى اهلل 
 توّجهوا إلى اهلل  … أيُّها الشباب… بغيره، وال ألتفُت إلى سواه، فكذلك أيَّتها األّمة

:- 112/في سورة ىود، آية ويؤكد ىذا قوؿ اهلل .. واستقيموا
 َفَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعك 

وفي نفس ىذه اآلية قاؿ .. فهنا اإلستقامة موّجهة إليو ابتداءًا، وإلى األمة بشكل عاـ
:-  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)رسوؿ اهلل

شّيبتني ىود وأخواتها 
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:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ .. ِلَم يا رسوؿ اهلل؟:-قيل
فَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعكَ :- لقولو تعالى 

..  لكم، وكيف تتم اإلستقامة؟ىذا أمر اهلل.. فاستقيموا إليو، أيُّها الشباب
ألّنكم بشر، وىذا ىو اإلختبلؼ بيننا وبين الرسوؿ !.. تتم اإلستقامة باالستغفار

:- 5-3/فهو كما يقوؿ اهلل في سورة النجم، آية (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)الكريم
َوَما يَػْنِطُق َعِن اْلَهَوى ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُػْوَحى َعلََّمُو َشِدْيُد اْلُقَوى  

 أما نحن فُمعرَّضوف للخطأ واالنحراؼ والنسياف واالشتباه ولهذا يقوؿ اهلل
 ِفَاْسَتِقْيُمْوا ِإلَْيوولكن قد ُتخطؤوف وتنسوف ..  أي اجعلوه الخط الواضح أمامكم

..  إذا عصيتم وزللتم، وإذا ابتعدتم وسيطرت عليكم شهواتكمَواْستَػْغِفُرْوهُ وتنحرفوف 
:- 112/ونفس ىذا المعنى تؤكده اآلية الثانية في سورة ىود، آية

 َفَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعك 
. التوبة إلى اهلل، فهنا البد أف نرى ىل نحن معو أـ لسنا معو؟: فالمطلوب

إف استقمنا وتبنا، فنحن معو وىو قدوتنا ونبّينا وشفيعنا وبذلك نكوف قد استجبنا 
:- 21/لقوؿ اهلل تعالى في سورة األحزاب، آية

 ٌوَلُكْم ِفي َرُسوِؿ اهلِل ُأسَوٌة َحَسَنة 
:- 15/ونكوف قد استجبنا لؤلمر اإللهي في سورة لقماف، آية

 ََواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاب 
 

:- ومن ضروريات اإلستقامة والتي ىي سمة من أناب ىي
حيث ال تتم اإلستقامة بدوف قدرة اإلنساف على تحّكمو بأىوائو :- الّتحكُّم باألىواء

ور باتو وميولو، ال يمكن أف تتم اإلستقامة بدوف تقوية إرادة اإلنساف وَجْعل اإلرادة تتحّكم 
ويعرؼ اآلخرة وما .. بأىوائو وميولو حتى يتمّكن من معرفة الدنيا ومغرِياتها والتغّلب عليها

… تتطّلب منو وكيف يسعى لها
فبل يمكن أف نتصور استقامة عملية بدوف َتحّكم باألىواء ومن دوف تقوية ومن دوف 

..  تربية للنفس تربية متكاملة، تربية فيها تغذية إلهية وتنمية قرآنية
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ولهذا فالتحّكم في األىواء وتقوية اإلرادة من أىم سمات اإلستقامة التي ىي سبيل 
.. من أناب

يؤّكد على مفهـو اإلستقامة  (39-37)/ في سورة النازعات،آيةولهذا نرى اهلل
:- العملية والتي ىي َتغلُّب على ىوى اإلنساف وتقوية إرادتو، فيقوؿ

 نيا فَِإفَّ الَجِحيَم ِىي الَمأَوى  فََأمَّا َمْن َطَغى َوآثَػَر الَحَياَة الدُّ
ىذا النوع الفاشل في إرادتو، الفاشل في َتحّكمو بأىوائو، ولهذا طغت عليو الدنيا 

… وشهواتها وزخرفها وأبعدتو عن اإلستقامة
 

أما النموذج الثاني، النموذج المستقيم، النموذج الذي أتّبع سبيل من أناب، النموذج 
:- 41-40/الذي أتّبع القدوة الصالحة يصفو تعالى في سورة النازعات، آية

ـَ رَبِِّو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن الَهَوى فَِإفَّ الَجنََّة ِىَي الَمأَوى  َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا
 مخافة اهلل : ولهذا يؤدي اتباع سبيل من أناب إلى تحّقق اإلستقامة التي أولها

 والمخافة ال تكوف إالّ بعد الحب هلل …
 ِـَ رَبِّو :-  مقاـ ربوَوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا

المقاـ اإللهي، المكانة القدسية ويعني اإلندماج الكامل ما بين العبد وبين ربو حتى 
وعندما خاؼ .. يعرؼ مقاـ ربو وبالتالي يخشاه وال يريد أف يخالف المقاـ القدسي العظيم

ىنا تأتي تربية .. ىنا تأتي اإلرادة والتحّكم باألىواء.. مقاـ ربو ىنا، تأتي اإلستقامة العملية
:- النفس وصقلها وتغذيتها ولهذا تقوؿ اآلية

ـَ رَبِِّو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن الَهَوى     َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا
:- ولهذا ورد في الحديث!.. فالهوى ىو حب الدنيا

حب الدنيا رأس كل خطيئة  
:- 38-37/ويقوؿ اهلل تعالى في سورة النازعات، آية

نَيا  فَأمَّا َمْن َطَغى َوآثَػَر الَحَياَة الدُّ
وبذلك تكوف الدنيا كل ىمِّو وعقلو وروحو !.. نسى نفسو وطغى فعندما نسى اهلل 

عبلقة عبودية وحب وطاعة، .. أما إذا خاؼ مقاـ ربو، وحصل ما بينو وبين ربو عبلقة.. وقلبو
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وإذا حسب الحساب للمقاـ اإللهي، عند ذلك .. عند ذلك يحسب حساباً للمقاـ اإللهي
:- يكوف أمراف

:- 102/وذلك بقولو تعالى في سورة النحل، آية:- وصوؿ اإلمدادات اإللهية-1
لُِيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوا 
 

وبهذا تكوف استقامتو عملية وعند ذلك ينهى النفس عن الهوى، :-تقوية اإلرادة-2
 أما إذا كاف كل شيء بطاعة ورضا اهلل وفي طريق اهلل، والهوى ىو كل شيء بعيد عن اهلل 

حتى المأكل والمشرب إذا كاف هلل وقربة تتقّرب بها !.. فما أحبله وأرضاه.. فهو منو وإليو
!.. إلى اهلل، فهو طاعة تُثاب عليها

والنتيجة الطبيعية لمن ينهى نفسو عن الهوى، تكوف الجنة ىي المأوى لو، وذلك من 
:- 41-40/ُلطف اهلل كما يقوؿ تعالى في سورة النازعات، آية

 َْونَػَهى النػَّْفَس َعِن الَهَوى فَِإفَّ الَجنََّة ِىَي الَمأَوى 
:- 26/ يقوؿ في سورة ص، آية والهوى ضد اإلستقامة واإلرادة ولهذا نرى اهلل 

  َِوال تَػتَِّبِع الَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اهلل 
ألفَّ .. وخالفَت موالؾ وربك واتّبعَت الدنيا المحرمة- أيُّها الشاب–إذا اتَّبعَت ىواؾ 

ولكنك إف تركتها ونسيتها !.. ىناؾ دنيا محّللة لذيذة والتي ىي من اهلل وإلى اهلل ومع اهلل
وانَتِبو أفَّ الشيطاف ال يُملي عليك إالّ المعصية –واتّبعَت ىواؾ واتّبعَت دنيا الشيطاف 

ولهذا - والرذيلة، وال يُملي عليك إالّ الفسق والفجور، وال يُملي عليك إالّ البعد والضبلؿ
:- تقوؿ اآلية

َوال تَػتَِّبِع الَهَوىلماذا؟  …
  فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اهللِ : الجواب

سبيل اهلل ىو سبيل .. سبيل اهلل ىو سبيل اإلستقامة.. وسبيل اهلل ىو سبيل من أناب
سبيل اهلل .. سبيل اهلل ىو سبيل العقل والفكر.. اإلنساف القادر على التحّكم بأىوائو وميولو

يقوؿ تعالى في سورة ص، .. ىو سبيل العبودية هلل وحده وليس لهواؾ وميولك وشهواتك
:- 26/آية
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 َوال تَػتَِّبِع الَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اهلِل ِإفَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اهلِل َلُهْم
  َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا يَػْوـَ الِحَساب

ويتضح من اآلية المباركة أفَّ الذي يتغّلب عليو الشيطاف، يُنسيو اهلل ويُنسيو اآلخرة 
:- 18/ويـو الموقف ويُنسيو قوؿ اهلل تعالى في سورة الحشر، آية

 ٍَولتَػْنظُر نَػْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغد 
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ويُنسيو قوؿ النبيّ 

إعمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدا، واعمل آلخرتك كأنك تموت  دا  
وال يبقى في عقلو وبالو إالّ ىواه ومّلذاتو ور باتو، وقد سيطَر الشيطاف على عقلو 
وروحو ونفسو، وسيطَر على تصرفاتو قواًل وسلوكاً ولهذا نرى قوؿ اهلل في سورة النساء، 

:- 135/آية
 َفبل تَػتَِّبُعوا الَهَوى َأْف َتعِدُلوا َوِإْف تَلووا َأو تُعِرُضوا فَِإفَّ اهلَل َكاَف ِبَما َتعَمُلوَف

 َخِبيراً 
فهنا نهٌي عن اتباع الهوى وضرورة محاسبة النفس واإللتفات إليها بشكٍل كامٍل 

، فعندما نريد (سبيل من أناب)ودقيق، ونحن نتكّلم عن اإلستقامة التي ىي أىم سمات 
أوؿ ما نلتفُت إليو ىو أف ال نّتبع الهوى، ألفَّ فيو الضبلؿ .. اإلستقامة ونّتبع سبيل َمن أناب

ُسررَت للحظات أو ساعات أو - في تقديرؾ–وفيو خسراف الدنيا واآلخرة، ألّنك حتى لو 
 :- ولهذا يقوؿ اإلماـ علي !.. أياـ إالّ أّنك تعلم تفاىة ىذا السرور

 إفَّ أخوؼ ما أخافو عليكم الهوى وطوؿ األمل، أما الهوى فإنو يصدُّ عن
 الحق وأما طوؿ األمل فُينسي اآلخرة

ألفَّ الحق ىو اهلل، ىو الملك الحق .. نعم، الهوى يصدُّ عن الحق، أي عن اهلل
… المبين

فالهوى ُيضّلك عن اهلل وعن سبيل اهلل، وُيضّلك عن قرآف اهلل ونبيِّ اهلل، وُيضّلك 
ويصدُّؾ عن اإلستقامة وتكوف  (سبيل من أناب)عن أىل اهلل وصحابة اهلل، وُيضّلك عن 

وتكوف عبداً لبطنك .. عبداً لغرائزؾ وميولك ونز ات الشيطاف وعند ذلك تكوف عبداً للماؿ
!.. وعند ذلك تكوف لقمة سائغة بيد الشيطاف، يلوكها كيف يشاء.. وشهواتك
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.. وأي موضع تضع فيو نفسك؟.. فانظر أي مكاف تريد؟
يلوكها وىو يستهزئ !.. ىل تضع نفسك لقمة سائغة للشيطاف، يلوكها ويلعنك؟

وعندىا تكوف جندياً من جنود الشيطاف بينما اهلل يريدؾ أف تكوف خليفتو في !.. بك؟
:- ولهذا ىناؾ طريقاف وخطّاف.. األرض

.. وخط الشيطاف.. خط اهلل
واهلل يعطيو من .. خط الشيطاف يؤثِر الحياة الدنيا وما فيها وتكوف الدنيا كل ىمِّو

… الدنيا ولكن ليس لو في اآلخرة من نصيب
صلى )أما الذي مع النبي.. أما الذي مع اهلل وفي سبيل اهلل.. أما الذي يسعى لآلخرة

ومن .. والقرآف العظيم ويّتبع سبيل من أناب، عند ذلك يريد اآلخرة (اهلل عليو وآلو وسلم
!.. أراد اآلخرة، يعطيو اهلل الدنيا واآلخرة

فإذا كاف إنساف نظرتو نظرة قاصرة، عند ذلك يتمّسك بالدنيا ليحصل على اللّذة 
.. للدنيا ولآلخرة: أما إذا كانت نظرتو نظرة سليمة، عند ذلك يحسب حسابين.. العاجلة

:- 77/عند ذلك يكوف في بالو قولو تعالى في سورة القصص، آية
 نَيا َوَأْحِسْن َكَما اَر اآلِخَرة َوال تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابْتِغ ِفيَما آتَاَؾ اهللُ الدَّ

 َأْحَسَن اهللُ ِإلَْيكَ 
عند ذلك تكوف ىناؾ موازنة، ىذه الموازنة فَرَضها القرآف الكريم واإلسبلـ العظيم 

فهو يريد الدنيا باعتبارىا مزرعة اآلخرة، ويريد الدنيا ألنّها  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والنبّي 
 يريد الدنيا كي يتلّذذ بمعنى العبودية هلل تعالى بما في ىذه تُعطيو حالة القرب من اهلل 

:- ولهذا يقوؿ  اإلماـ علي .. العبودية من عّزة ووجود وكرامة
أما الهوى فإنّو يصدُّ عن الحق وأما طوؿ األمل فُينسي اآلخرة 

فمن ال يتصّور أفَّ ىناؾ موتاً وحسابًا، فهذا من يطوؿ أملو بحيث يكوف  افبًل عن 
يكوف ناسياً لقولو !.. اآلخرة وحسابها، وإذا  فل عن اآلخرة، فلن يُِعدَّ لها ما تريد وما تحتاج

:- 18/تعالى في سورة الحشر، آية
 ََمْت ِلَغٍد َواتػَُّقوا اهلل   َولتَػْنظُر نَػْفٌس َما َقدَّ

:- ويكوف ناسياً للحديث الشريف
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الناس نِياـ إذا ماتوا انتبهوا   
 فيعيش في  فلة ألفَّ أملو طويل وال يتصّور أنّو يموت ولذلك فهو ال يتصّور يـو 

 ولهذا ال يُِعّد لو ُعدة وال يحسب لو حسابًا، وال ُيحاِسب حسابو ويـو موقفو بيد اهلل
:- ولهذا يقوؿ اإلماـ!.. نفسو قبل أف ُيحاَسب
وأما طوؿ األمل فُينسي اآلخرة   

:-  مطلوب طوؿ األمل ولكن بشرط أف يكوف معو حساب اآلخرة ولهذا يكوف
 ًإعمل لدنياؾ كأنك تعيش أبدا (طوؿ األمل)  ىذا 
 ًواعمل آلخرتك كأنك تموت  دا (حساب اآلخرة) ىذا 

… فبلبد من الموازنة إذف
     تحدثنا عن اإلستقامة والتي ىي أىم صفة من صفات القدوة الصالحة وأفَّ أىم 
سمة وشرط لئلستقامة ىو موضوع اإلرادة والتحّكم باألىواء، ولهذا البد ونحن نتحدث عن 

:- ألفَّ الموعظة القرآنية للشباب تقوؿ (من أناب)اإلستقامة التي ىي سمة 
 ََواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاب  

فبلبد أف نقّوَي العبلقة ما بين العبد وبين اهلل حتى تكوف اإلستقامة عملية ونقّوي 
ومن أىم إيجابيات تقوية اإلرادة والتحّكم باألىواء بعد تأكيد .. اإلرادة ونتحّكم باألىواء

:-  عبلقة العبودية والحب والطاعة ىيالعبلقة مع اهلل  
 ألفَّ اإلنساف عندما أراد أي المسارعة إلى اهلل  :- المسارعة إلى المغفرة

أف ُيسارع إلى عبوديتو .. اإلستقامة وقَػّوى اإلرادة وَتحّكم بأىوائو، فبلبد أف ُيسارع إلى ربّو
واهلل تعالى .. أف ُيسارع إلى التوبة وطلب المغفرة.. أف ُيسارع إلى حب اهلل وطاعتو.. هلل

:- 133/يقوؿ في سورة آؿ عمراف، آية
 َُوَسارُِعْوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرض 

 فالمسارعة َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَابَ وىنا المسارعة تأكيد على موضوع ومفهـو 
إليو وإلى جواره،  متى يدعوه اهلل .. ضرورية، ألّف اإلنساف ال يعلم متى يُدعى، فيجيب

فبلبد أف يسارع إلى اهلل وإلى .. وليس لو إال اإلستجابة واإلستسبلـ والرضا والذىاب
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)المغفرة والطاعة على قاعدة النبي
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شبابك قبل ىرمك، وصحتك قبل سقمك، :-إ تنْم خمساً قبل خمس
   وحياتك قبل موتك، وفرا ك قبل شغلك، و ناؾ قبل فقرؾ

بل سارع إلى !.. فبل تغتّر بشبابك وصحتك وقوتك ونشاطك ومالك وجاىك
سارع إلى العبودية السليمة ما .. بمعنى سارع إلى العمل الذي يكوف نتيجتو المغفرة.. مغفرة

بينك وبين رّبك، والتي تجمع بين اإليماف والحب والطاعة والتسليم والرضا، واهلل تعالى 
:- 133/يقوؿ في سورة آؿ عمراف، آية

 َُوَسارُِعْوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرض 
… أيُّها الشباب… أيَّتها األمة

.. ىو الذي أوجدكم وىداكم.. ىو الذي ربّاكم وسّواكم.. ىو الذي خلقكم وكّونكم
…   ىو الذي أنتم مفتقروف إليو في كل شيء وىو الغني عنكم

 ٍَوَسارُِعْوا ِإَلى َمْغِفَرة  
عودوا إليو وأنتم في الحياة الدنيا قبل أف تعودوا .. قّووا إرادتكم وتحّكموا بأىوائكم

ُيصّور الموت بالنسبة  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)أليس النبي!.. إليو مر مين في اآلخرة
:- للمؤمن و ير المؤمن، حيث يقوؿ

 المؤمن كالغريب يعود إلى وطنو مستبشراً والكافر كالعبد اآلبق يُرّد إلى
 مواله قسراً 

.. فإف سارعنا إلى مغفرة في الحياة الدنيا، نكوف قد رجعنا إلى اهلل في الحياة الدنيا
 :-فقوؿ اهلل تعالى.. وإف لم نسارع للمغفرة، نكوف كالعبد اآلبق يرّد إلى مواله قسراً 

 َُوَسارُِعْوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواأَلْرض 
من باب التقريب، ألنّو ال يمكن معرفتها إالّ بالوصوؿ إليها، حيث فيها ما ال عين 

… !رأت وال أذف سمعت، وفيها ما تشتهي األنفس وتلّذ األعين
، كما في سورة آؿ عمراف، وبعد ىذه المسارعة إلى المغفرة وإلى اهلل 

:- 134/آية
 ِالَِّذْيَن يُػْنِفُقْوَف ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاء .

نعود إلى مفهـو اإلستقامة وتقوية اإلرادة والتحّكم باألىواء والتي ىي أىم سمة من 
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 فالماؿ عزيز، إالّ أنّو عندما ترى ، ، يُنفق في السّراء والضراء، وتلك إرادة(من أناب)سمات 
 وأّنك موكل عليو، فهو من اهلل وتُنفقو هلل، وكما تُعّبر اآليات القرآنية أّف الماؿ تُنفقو هلل 

:- من باب اللطف والكـر
 ًقَػْرَضاً َحَسَنا 

ألفَّ الشيطاف وىوى النفس يقوالف !.. ذلك من تماـ إرادتك وتحّكمك بأىوائك
:- لك

…  ال تُعِط ما عندؾ..                                                                                     أمسْك يدؾ، ال تفتقر
… سيأتي  يرؾ ويُعطيو.. لماذا تُعطي لهذا المسكين؟.. لماذا تعطي لهذا الفقير؟

:- 20/والنفس كما ُوِصَفْت في قولو تعالى في سورة الفجر، آية
 ًَوُتِحبُّوَف الَماَؿ ُحبَّاً َجمَّا 

 واستقمت وقّويت اإلرادة وتغّلبت على َسِبيَل َمْن أَنَابَ ولكن إذا كنت قد اتّبعت 
:- 11-7/في سورة اإلنساف، آية  أىوائك وتحّكمت بها، فسوؼ تُنفق وكما يقوؿ اهلل

 َراً ِإنََّما نُْطِعُمُكْم ِلَوْجِو اهلِل اَل َناً َويَِتْيَماً َوَأِسيػْ ـَ َعَلى ُحبِِّو ِمْسِكيػْ َويُْطِعُمْوَف الطََّعا
نُرِْيُد ِمْنُكْم َجَزاءاً َواَل ُشُكْورَاً ِإنَّا َنَخاُؼ ِمْن رَبػَِّنا يَػْوَماً َعُبوَساً َقْمَطرِيْػَراً فَػَوقَاُىُم 

 اهللُ َشرَّ َذِلَك اْليَػْوـِ َوَلقَّاُىْم َنْضَرًة َوُسُرْورَاً 
:- 134/ في سورة آؿ عمراف، آية أو كما يقوؿ اهلل 

 ِالَِّذْيَن يُػْنِفُقْوَف ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاء 
فهذه اآلية المباركة نحملها على حالة اإلنساف نفسو، فعندما يكوف مسرورًا، وعندما 

أف ال يكوف إنفاقك في : وكذلك تريد أف تقوؿ اآلية.. يكوف في حالة ضرٍّ وببلء وامتحاف
… وقت ابتبلئك فقط، وإنّما اإلنفاؽ البد أف يكوف أصبًل من أصوؿ عبلقتك مع ربك

.. فكما تصلي وكما تصـو وكما تأتي بكل العبادات، فاإلنفاؽ كذلك من العبادات
في حالة .. في حالة سرورؾ، وفي حالة ضّرائك.. أي البد أف تنفق ضمن كل األوقات
وىذا ردٌّي على ما نراه من بعض الناس في وقت .. راحتك، وفي حالة  ضبك وابتبلئك

.. اإلبتبلء والمحنة يأخذ ويتصّدؽ، أما في وقت الرخاء، فإنو ينسى اهلل
فاآلية تريد أف تعطيك معنى اإلستمرار والدواـ واإلستقامة على اإلنفاؽ والتي تريد 
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:- أف تقّوي إرادتك عليو، فهي تقوؿ
 ِالَِّذْيَن يُنِفُقْوَف ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاء 

تلك ىي الصيا ة الربّانية لخليفة اهلل في !.. تلك ىي الصيا ة الربّانية لك
…  !األرض

… أّف المقصود في السرَّاء والضرَّاء، الحالة النفسية، لمن تعطي؟: ومرًة نقوؿ
فهناؾ الكثير ممن !.. أي تعطي لمن ىو محتاج سواءاً كاف في حالة سروره أو ألمو

 عنده أ لى من كل ألفَّ إيمانو وعبلقتو مع اهلل!.. ىو محتاج ولكن تراه مستبشراً فرحاً 
، حتى لو لم يشرب اليـو :- تريد أف تقوؿ اآلية!.. شيء، حتى لو لم يأكل اليـو

فهو ممن تصفهم اآلية المباركة في سورة البقرة، .. أعطو حتى لو تراه فرِحاً مسروراً 
:- 273/آية

 َِيْحَسبُػُهُم اْلَجاِىُل َأْ ِنَياَء ِمَن التػََّعفُّف 
:- تريد أف تقوؿ اآلية

فهذه من أىم سمات .. أعِط من تراه مسرورًا، ومن تراه في حالة الضرِّ واإلبتبلء
تقوية اإلرادة والتحّكم باألىواء، ومن أىم السمات كما تنص عليو اآلية الكريمة من سورة 

:- 134/آؿ عمراف، آية
الَِّذْيَن يُػْنِفُقْوَف ِفي السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء واْلَكاِظِمْيَن الَغْيظ 

فالشيطاف ىو قرين اإلنساف دائمًا، وتكوف ىذه الصحبة ما بين اإلنساف والشيطاف 
ولهذا، فالشيطاف تكوف سيطرتو على اإلنساف في  ضبو .. أقوى شيء في حالة الغضب

. وسلوكاً .. فعبلً .. عالية ويحاوؿ أف يوقعو في الحراـ، قوالً 
فالذي لم يتمّكن من نفسو ولم يُقوِّ إرادتو ولم يتحّكم بأىوائو، يستجيب لغضبو، 

فإذا سمع من الغير ما يزعجو أو ما يغضبو ويعّكر .. يستجيب للشيطاف ولما يلقيو في ُروعو
مزاجو، تراه يجيبو بمثل ذلك الكبلـ أو أكثر منو، ويتصّور أف ذلك من تماـ العقل والرجولة 

. وما شاكل ذلك
ىذا ىو من تماـ .. ىذا ىو تماـ اإلبتعاد عن اهلل.. !          والحاؿ، ىو العكس تماماً 

عدـ فهم اإلنساف لنفسو، ومن تماـ عدـ فهم اإلنساف لآلخرين وكيفية التعامل معهم، 
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:-  يقوؿولهذا نرى أفَّ اإلماـ علي!.. وكذلك لعدـ تقوية إرادتو ولعدـ التحّكم بأىوائو
ليس الشديد بالُصَرعة إنما الشديد من يملك نفسو عند الغضب 

فليس الشديد الذي يتصارع ويصرع اآلخرين أو يتبلسن ويسبُّ ويشتم اآلخرين، 
إنما الشّدة من يملك !.. فالحيوانات المفترسة كلها على ىذا الحاؿ.. ليست ىذه شدة
.. َتحّكم باألىواء.. تقوية إرادة.. إستقامة: (سبيل من أناب)ىنا !.. نفسو عند الغضب

:- 63/يجعل اهلل أمامو ويتذكَّر قولو في سورة الفرقاف، آية
 ًَوِإَذا َخاطَبَػُهُم الَجاِىُلوَف قَاُلوا َسبلَما 

عندما كاف .. يلتفت إلى القدوة ونحن نتكلم عن القدوة كيف كانوا، فليقتِد بهم
 فُيَسبُّ وُيشتم وُيضرب يدعو الناس إلى اهلل (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)رسوؿ اهلل 

 (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)كاف !.. بالحجارة، فماذا كاف جوابو وىو رحمة للعالمين؟
:- يقوؿ

اللهم اىِد قومي إنَّهم ال يعلموف 
 مرَّ بأصحابو   واإلماـ علي… فبل يسبهم وال يشتمهم وىذا ىو َكْظم الغيظ

:- وىم يسّبوف معاوية، فقاؿ
ىذه أعمالنا وىذه أعمالو: ال تسبُّوه وال تشتموه ولكن قولوا 

وىكذا األئمة األطهار والصحابة الكراـ، وىكذا السلف الصالح من العلماء 
 يعلم أفَّ َكْظم الغيظ ليس اهلل.. والمجتهدين والفقهاء، وىكذا سيرة الورعين األتقياء

كي تكوف العبلقة ما بينو وبين !.. بالسهل ولكن يريد أف يصوغ اإلنساف صيا ة إلهية ربّانية
ولهذا نرى ..  ىي المقّوية إلرادتو والمتحّكمة بأىوائو، ويكوف اهلل وحده ىو الميزاف     اهلل 
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبيّ 

من َكَظَم  يظو وىو قادر على إنفاذه مؤله اهلل يـو القيامة رضا  
 مؤله أمناً وإيماناً :-وفي خبر آخر

 الذي رضا!.. فهو يعلم أفَّ َكْظم الغيظ ليس بسهل ولهذا يكوف العطاء ضخماً 
:- كما يقوؿ تعالى!.. ىو أعظم من الجنة وما فيها

َوِرْضَواٌف ِمَن اهلِل أْكَبر 
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 :-يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والرسوؿ
 ًأمناً وإيمانا 

في ذلك اليـو الذي يحتاج اإلنساف أكثر ما يحتاج فيو إلى األمن من حيث قولو 
:- 2/تعالى في سورة الحج، آية

 َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعَت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها َوتَػَرى النَّاَس
 ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهلِل َشِديدٌ 

، يـو يتبرَّأ الولد من والده والوالد من مولوده، يُعطيك  فُيعطيك األمن في ذلك اليـو
  في إحدى وصاياه لولده اإلماـ الحسن  ولهذا نرى اإلماـ علي !.. أمناً وإيماناً 

:- يقوؿ
َتجرَّع الغيظ، فإّني لم أَر جرعًة أحلى منها عاقبة وال ألّذ مغّبة 

.. أحلى منها عاقبة، لماذا؟
…  وعاقبتها أمناً وإيماناً ألفَّ عاقبتها رضا اهلل 
.. وألّذ منها مغّبة، لماذا؟

!.. ألفَّ اإلنساف يشعر بوجوده عندما يكظم  يظو، ويشعر بإنسانيتو وعبوديتو هلل
.. لماذا؟!.. يشعر بأخبلقو وعقلو، يشعر بإرادتو وبقدرتو على التحكّم بأىوائو

 يقوؿ في واهلل!.. ألفَّ الغضب درجة من درجات فقداف اإلنساف لعقلو وإرادتو
:- 134/سورة آؿ عمراف، آية
 َِوالَكاِظِميَن الَغْيَظ َوالَعاِفيَن َعِن النَّاس 

إذًا، فالمطلوب من تقوية اإلرادة والتحّكم باألىواء ليس َكْظم الغيظ فحسب، وإنّما 
والعفو ىو َكْظم الغيظ وإعبلـ المقابل بذلك !.. مرتبة أعلى من ذلك وىو العفو عنهم

:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ولهذا نرى أّف النبيّ !.. وإشعاره بالعفو عنو
ما عفا رجل عن مظلمة رجل قط إالّ زاده اهلل بها عّزة 

ُتشعره بخطئو، ومقابل ذلك، يكوف لك عّزاً .. ُتشعره بمنقصتو: أنت عندما تعفو عنو
َلو، وعند الناس جميعاً  ألّنك كنت تتمّكن أف ترّد عليو، ولكن عفوت !.. عنده، وعند اهلل قَػبػْ

:-  يقوؿولهذا نرى اإلماـ علي!.. عنو
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إذا قدرَت على عدّوؾ، فاجعل العفو عنو شكراً للقدرة عليو 
فإّنك إذا قدرت على عدّوؾ، قدرت عليو بأف .. إالّ أنّو أْمر لنا جميعاً !.. مرتبة عالية

تقاّصو بكلمة أو بعمل، ىذه القدرة ىي نعمة من نِعم اهلل عليك، فاجعل العفو عنو، شكراً 
أنظر كيف أّف تقوية اإلرادة بلغت بك درجة من السمو والرفعة والنَّزاىة ..  للقدرة عليوهلل

، ألّنك جعلت القدوة الصالحة لك محمد (سبيل من أناب)إلى درجة عالية، ألّنك اتّبعت 
يقوؿ تعالى في .. والصحابة األتقياء والعلماء األبرار (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وآؿ محمد

:- 134/سورة آؿ عمراف، آية
 ََواهللُ ُيِحُب الُمحِسِنين 

واإلحساف المادي .. اإلحساف المعنوي القولي!.. إّنك بذلك تكوف من المحسنين
وطلب المغفرة والرجوع إلى  اإلحساف الفكري والنظري بالمسارعة إلى اهلل.. السلوكي

… واإلحساف التطبيقي باإلنفاؽ في السّراء والضّراء وَكْظم الغيظ والعفو عن الناس.. اهلل
وقد .. واإلحساف كلمة عامة لما فيو نَػْفع الناس، فكل ما فيو نَػْفع للناس ىو إحساف

 أرادت أف تسكب الماء ليتوّضأ، فسقط اإلبريق ورد أّف جارية لئلماـ علي بن الحسين
:- من يدىا وآذى اإلماـ في رأسو، فقالت

َوالَكاِظِميَن الَغْيظَ :- إّف اهلل يقوؿ
(1)   

   قد كظمت َ ْيظي:- فقاؿ اإلماـ
َوالَعاِفيَن َعِن النَّاسِ :- ويقوؿ:- فقالت

(2)    
    قد َعفوت َعنك:- فقاؿ
َواهللُ ُيِحُب الُمحِسِنينَ :- ويقوؿ:- فقالت

(3) 
 إذىبي، أنِت حّرة لوجو اهلل:- فقاؿ اإلماـ

.. ىذه ىي القدوة
وىكذا تستمر اآليات المباركة في األمر باإلسراع إلى اهلل وطلب المغفرة، وتعطي 

                                                           
. 134/ سورة آل عمران، آية(1)
. 134/ سورة آل عمران، آية(2)
. 134/ سورة آل عمران، آية(3)
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نماذج لتقوية اإلرادة والتحّكم باألىواء في إنفاؽ األمواؿ في السّراء والضّراء وَكْظم الغيظ 
.. والعفو عن الناس وكل ذلك من اإلحساف الذي يأمر بو اهلل

وتنتقل اآليات المباركة إلى حقيقة ُمّرة، إالّ أنّها واقعية لؤلمة ككل وللشباب بشكل 
:- 135/خاص، فيقوؿ تعالى في سورة آؿ عمراف، آية

 َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة َأو ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم ذََكُروا اهلَل فَاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوِبِهْم
  َوَمْن يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإالّ اهللُ َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموف

تريد أف تقوؿ ىذه اآلية المؤِكدة لموضوع اإلستقامة والذي ىو شرطها لتقوية اإلرادة 
:- والتحّكم باألىواء، تريد أف تقوؿ ىذه اآلية

مع كل ىذا ممكن أف .. مع كل ىذا ممكن أف تعصي.. مع كل ىذا يمكن أف ُتخطئ
، وممكن أف ُيسيطر عليك الشيطاف في لحظة أو في ساعة :- فإذا سيطر!.. َتِزؿَّ

فبل تيأس من َرْوِح اهلل وال تبتعد عن اهلل، ُعد إلى اهلل، وارجع إلى اهلل، فالباب مفتوح 
بشرط أف تتوب وتستغفر .. واهلل ُيحبُّك ويريد أف يغفر لك بشرط أف تتوجو لو!.. إليك

:- واآلية تقوؿ.. وتعود، فأنت لست بمعصـو
 ًَوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشة    

يعني أنت .. فعلوا الحراـ، فعلوا المعصية والرذيلة، فعلوا المنكر وظلموا أنفسهم
فاهلل  نيٌّي عن طاعة المطيعين وال !.. بفعل الفاحشة والمعصية تظلم نفسك وال تظلم رّبك

تضرُّه معصية العاصين، ولكن مع ىذا البد أف ال تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى من 
!.. عصيت

َوالَِّذيَن ِإَذا فَػَعُلوا فَاِحَشًة َأو ظََلُموا أَنْػُفَسُهْم ذََكُروا اهلل  
ـَ على فعلتو بحقِّ  بعدما فعل المعصية، في لحظٍة سيطر فيها الشيطاف عليو، َنِد

:-  واستغفره وتاب، وعاد إلى اهلل، تصوير للرحمة اإللهية نفسو، فذََكَر اهلل 
 ْفَاْستَػْغَفُروا ِلُذنُوِبِهم 
.. أستغفر اهلل من قلبو ولسانو وسلوكو وعملو:-فيقوؿ

:- تريد أف تقوؿ اآلية
.. أيُّها الشباب.. أيَّتها األمَّة
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 أّكدوا حبَّكم للخطأ، ولكن أّكدوا عبلقتكم مع اهلل - دائماً –أنتم ُمعّرُضوف 
إجعلوا القدوة الصالحة ألنفسكم، فإف .. َتحّكموا بأىوائكم.. قّووا إرادتكم.. وطاعتكم هلل

إستغفروه، فباب التوبة مفتوح واهلل يأمر ..  عودوا إليو..     عصيتم وابتعدتم، فاذكروا الله
:- مبلئكتو بالنداء
ىل من تائب، فيتوب اهلل عليو؟ ..
ىل من مستغِفر، فيغفر اهلل لو؟   ..

:- فبل تيأسوا وال تبتعدوا، فاليأس من الكبائر وفي الحديث
 لو أتيَت اهلل بعبادة الثقلين فبل ُتِدؿ على اهلل بشيء، ولو أتيَت اهلل بذنوب

  الثقلين فبل تيأس من رحمة اهلل
:- 135/ونرى قولو تعالى في سورة آؿ عمراف، آية

 ُفَاْستَػْغفُروا ِلُذنُوِبِهْم َوَمْن يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اهلل 
 ألنَّو ىو وحده الُمحاسب، وىو وحده َوَمْن يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اهللُ نرى تأكيد 

الحاكم يـو القيامة، ألفَّ الصحف كلها بيده، واألوامر كلها أوامر إلهية، وألنَّو ىو الذي يأمر 
بَنْشر الصحف ونُْطق األعضاء، فهو الذي أنطَق كل شيء، ولهذا يقوؿ تعالى في سورة آؿ 

:- 136/عمراف، آية
 َوَمْن يَػْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اهللُ َوَلْم ُيِصرُّوا َعَلى َما فَػَعُلوا َوُىْم يَػْعَلُموَف ُأولَِئَك

   َجَزاُؤُىُم َمْغِفَرٌة ِمْن رَبِِّهم
فبعد أف فعلَت !.. ىذا منتهى اللطف اإللهي، منتهى الكـر الربَّاني، منتهى النعمة

ُعدَت .. ُعدَت إلى حبيبك.. الفاحشة وبعد أف عصيت، ذكرَت اهلل واستغفرَتو، وُعدَت إليو
فعندما تعود إليو يستقبُلك .. ُعدَت إلى ربِّك وموالؾ.. ُعدَت إلى وجودؾ.. إلى حصنك

، وكما يقوؿ تعالى في سورة آؿ عمراف، آية :- 136/بكلِّ حبٍّ ورعايٍة وحناٍف ولطٍف وكرـٍ
  ُأولَئَك َجَزاؤُىُم َمْغِفَرٌة ِمْن رَبِِّهْم َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْػَهاُر َخاِلديَن

 ِفيَها َونِعَم َأْجُر الَعاِمِلينَ 
 للُمّتقين الذين سارعوا للمغفرة تصوير للنعيم، نعيم الجنة وما فيها، وما أعدَّ اهلل

من ربِّهم، والذين أنفقوا أموالهم في السرَّاء والضرَّاء، والذين كظموا الغيظ، وَعَفوا عن 
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الناس، وأحسنوا للناس، والذين إذا فعلوا فاحشة، ذكروا اهلل واستغفروه، لهؤالء أعدَّ 
:-    اهلل

 َُجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها األَنْػَهار 
:- ىذه الجنات ليست لمدة معينة مخصوصة، بل

 ََخاِلديَن ِفيَها َونِعَم َأْجُر الَعاِمِلين  
  َُونِعَم َأْجرمنتهى اللطف اإللهي لمن يعمل هلل:  يعني لمن يجتهد في العمل ،

. ، لمن يخدـ اهلل وعبادههلل
 َونِعَم َأْجُر الَعاِمِلين   

ىنا نلتفت إلى موضوع األعماؿ الصالحة وأىمية األعماؿ الصالحة وضرورة األعماؿ 
:- الصالحة، فاألعماؿ الصالحة قسماف

.. أما أف تكوف واجبة-1
.. أو تكوف مستحبة-2

، وتؤكد إنسانيتو وخبلفتو على األرض، يقوؿ وىي دائماً تُقّرب اإلنساف من اهلل
:- 7/تعالى في سورة ىود، آية

  َوُىَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواأَلْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاـٍ وََكاَف َعْرُشُو َعَلى الَماِء
ُلوَُكْم أَّيُكْم َأْحَسُن َعَمبلً    لَِيبػْ

العمل الصالح، وكيف أفَّ اإلنساف البد أف يسعى للعمل الصالح، : الشاىد من اآلية
 جعل اإلنساف في ىذه الدنيا، وجعل فيها خيرًا، وجعل فيها شّرًا، فكيف ال وكيف أفَّ اهلل

:- حتى تكوف نتيجتو..  ؟تسعى إلى العمل الصالح الذي يُقّربك إلى اهلل
  ََونِعَم َأْجُر الَعاِمِلين  

:- 7/يقوؿ تعالى في سورة الكهف، آية
  ِإنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اأَلْرِض زِيَنًة َلَهالماذا؟ ، ..
 ُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَمبل   لَِنبػْ

 فهذه التركيبة الموجودة على األرض من خطوط إلهية وخطوط شيطانية َجَعَلها اهلل
ُلَوُىمْ :-كما يقوؿ ..  أي لنختبرىم، وىذا الكبلـ موّجو للشباب بصورة خاصةلَِنبػْ
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.. أيُّهم عرؼ العمل الواجب فَعِمَل بو وِمن ثم أتقنو:  بمعنىأَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَمبلً و
 أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَمبلً  :-فعندما نقوؿ

.. العمل الصالح و ير الصالح، فيختار العمل الصالح:-مرة نقوؿ
العمبلف صالحاف، ىذا أتى بو بإتقاف، واآلخر أتى بو بأقل إتقاف :-ومرة أخرى نقوؿ

… من ذاؾ األوؿ، فاألوؿ قد أحسن عمبلً 
ىذا أنفَق، وذاؾ أنفَق، ولكّن األوؿ أنفَق مع الكلمة الطيبة الرقيقة، وذاؾ أنفَق مع 

.. المنَّة
:-   ىذا أنفَق ِبِرَضا وسرور، وذاؾ أنفَق بألٍم وحسرٍة على الدرىم والدينار، ولهذا يقوؿ

  ًُلَوُىْم أَيػُُّهْم َأْحَسُن َعَمبل  لَِنبػْ
.. أعطاؾ الماؿ ليبلوؾ، كيف تُنفقو؟-
.. أعطاؾ الصحة ليبلوؾ، كيف تتصّرؼ بصحتك؟-
.. أعطاؾ الجاه ليبلوؾ، كيف تتصّرؼ بجاىك؟-

:- 37/وعندىا كما يقوؿ تعالى في سورة األنفاؿ، آية
  ِلَِيِميَز اهللُ الَخِبيَث ِمَن الطَّيِّب 

ومن ىو أسوء عمبًل، فيكوف .. أي ليكشف من ىو أحسن عمبًل، فيكوف ىو الطّيب
ويقوؿ تعالى في سورة .. ىو الخبيث، ألفَّ عملو كاف للدنيا، للشيطاف، لميولو وأىوائو

:- 2/الملك، آية
  ًُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمبل  الَِّذي َخَلَق الَمْوَت َوالَحَياَة لَِيبػْ

ىنا عمل ببل حساب، واآلخرة حساب ببل عمل، .. ىناؾ حياة وىناؾ موت: وىكذا
، ىذه الصحائف ال تُغادر وىناؾ يظهر من ىو أحسن عمبًل، صحائف تذىب إلى اهلل

:- 18/ألنَّو يقوؿ تعالى في سورة ؽ، آية!.. صغيرة وال كبيرة إالّ أحصتها
  ٌَما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ إالَّ َلَديِو َرِقيٌب َعِتيد  

فهناؾ !..  يعلم خائنة األعين وما ُتخفي الصدور، فكلها صحائف بين يديوواهلل
ولهذا البد .. وَمن َعِمل للشيطاف، فأْجُره على الشيطاف.. يظهر من َعِمَل هلل، فَأْجُره على اهلل

من التنافس ما دمنا في الحياة الدنيا، البد من التنافس على العمل الصالح، يقوؿ تعالى في 



                                                       السيد حسين الصدر                                                             32 

:- 148/سورة البقرة، آية
  َِوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُىَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا الَخيَرات 

:- 48/ويقوؿ تعالى كذلك في سورة المائدة، آية
  ًُلوَُكْم ِفي َما آتَاُكْم فَاْسَتِبُقوا الَخيَراِت إَلى اهلِل َمْرِجُعُكْم َجِميَعا َولِكْن لَِيبػْ

   فَػيُػَنبِّؤُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفوفَ 
!. ىي امتحاف لك: إّف الصحة التي أعطاؾ اهلل إياىا:-وىذا ما قلتو

!. ىو امتحاف لك: والجاه الذي أعطاؾ اهلل إياه-
!. ىو امتحاف لك: والماؿ الذي أعطاؾ اهلل إياه-

ولذلك، البد أف تستبق الخيرات وتستعملها كلها في سبيل اهلل لتكوف ممن اتّبع 
وما .. ال تقل للعمل، سوؼ أعملو  داً أو أعملو بعد شهر أو بعد سنة!.. سبيل َمن أناب

يدريك أّف عمرؾ باٍؽ بعد  د أو بعد شهر أو سنة، فبل تؤّجل عمل اليـو إلى  د، وما 
وىذا مؤّكد في قولو تعالى .. يُدريك ربما ال تستطيع أف تعمل اليـو ما كنت تعملو باألمس

:- 136/من سورة آؿ عمراف، آية
  ََونِعَم َأْجُر الَعاِمِلين 

فبل تؤثِر  يرؾ على نفسك، !.. فاألثرة من الصفات الرائعة إالّ في األعماؿ الصالحة
!. وإنّما بادْر إلى العمل الصالح وبادْر إلى فعل الخير
ألىميتو ) -َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَابَ نعود للكبلـ عن موضوع القدوة وموضوع 

-  (للشباب بشكل خاص
 يقوؿ ويُبّين لنا القدوة وكيف نّتبعهم ونكوف معهم، يقوؿ تعالى في سورة فاهلل
:- 28/الكهف، آية

  َواْصِبْر نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِالَغَداِة َوالَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوَجَهُو َواَل
نْػَيا َواَل ُتِطْع َمْن َأْ َفْلَنا قَػْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا  ُهْم تُرِيُد زِيَنَة الَحَياِة الدُّ تَػْعُد َعيَناَؾ َعنػْ

 َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف َأْمُرُه فُػُرطَاً 
فاآلية تؤكِّد على ضرورة القدوة الصالحة، وأّف اإلنساف البد أف يجعل لو قدوة 
صالحة أمامو وأف يّتبع سبيلهم ويجعل نفسو معهم، وأف يكونوا نماذج لو، نماذج فكرية 
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:- ولهذا تقوؿ اآلية.. وعملية سلوكية أخبلقية
  ََواْصِبْر نَػْفَسك 

:- يعني واجعل نفسك مع القدوة الصالحة، ومن سمات القدوة الصالحة
  َِّيْدُعوَف رَبػَُّهْم بِالَغَداِة َوالَعِشي 

 ليبًل ونهارًا، فهم دائمو وىذه اآلية تُعّبر عن اإلتصاؿ المستمر الكامل مع اهلل
، وىذا ، وتُعّبر اآلية عن اإلتصاؿ الكامل الدائم، اإلتصاؿ المطلق مع اهللالذكر هلل

 ال في نفوسهم وال في عقولهم، فهم فهم ال يريدوف  ير اهلل.. اإلتصاؿ يريدوف بو وجهو
ولذلك البد أف يجعل اإلنساف نفسو مع .. يريدوف وجهو، يريدوف وجهو بكل قوؿ وعمل

القدوة الصالحة، في طريقهم مقتدياً بهم، ُمقتفياً ألثرىم، ُمتخلِّقاً بأخبلقهم، ُمتسلِّكاً 
:- 20/ يقوؿ في سورة الحديد آيةسلوكهم وأف ال تكوف الدنيا أكبر ىّمو، واهلل

  نْػَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتَػَفاُخٌر بَيَنُكْم َوَتَكاثُػٌر ِفي اأَلْمَواِؿ ِإنََّما الَحَياُة الدُّ
    َواأَلْواَلدِ 

 وحده والعمل كل ذلك ال يعنيو وال ُيشّكل عنده شيئًا، ولكن الذي يعنيو ىو اهلل
الذي يُقّرب إلى اهلل، والقدوة الصالحة التي يقتدي بها ويقتفي أثرىا، ولهذا نرى اإلماـ 

:-  يقوؿ عن الدنيا وعن الحرص والتعلق بالدنيامحمد الباقر
  نْػَيا كمثل دودة القّز كلما ازدادت من القّز على مثُل الحريِص على الدُّ

 نفسها لّفاً كاف أبعد لها من الخروج حتى تموت  ّماً 
ىذا ىو الفرؽ بين المتعّلق بالدنيا والمتعّلق باهلل، حيث كلما ازداد تعّلقاً باهلل، ازداد 

فرحاً وسروراً واطمئناناً وسعادة، وكلما ازداد تعّلقاً بالدنيا أكثر، ازداد  مَّاً وَىّماً إلى أف 
يصفُّ الدنيا ووْضع اإلنساف فيها  (سعيد بن ُجبير)ولهذا نرى التابعي الجليل .. يموت

:- ويُعطي صورتين، حيث يقوؿ
  نْػَيا متاع الغرور إذا أْلَهتك عن طلب اآلخرة، أما إذا دعتك إلى طلب الدُّ

 رضواف اهلل وطلب اآلخرة، فَِنْعَم المتاع ونِْعَم الوسيلة
فبلبد أف ننظر بأيّهما نتعّلق، وبأيّهما نتمسك، وأليّهما نعمل، وقبل العمل علينا أف 

 (من أناب)نتأكد ونتثّبت من رضا اهلل على العمل، ألفَّ اهلل أَمَرنا أف نّتبع سبيل من أناب، و
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، الذين ، الذين رجعوا إلى اهلل، الذين التفتوا وعادوا إلى اهللىو المتوجو إلى اهلل
… جعلوا اهلل الميزاف لما يفكروف ولما يقولوف ولما يعملوف

، ِبُكلِّهم، بأنفسهم  يريد من الشباب أف يّتبعوا ىؤالء الذين توّجهوا إلى اهللفاهلل
وعقولهم، بأرواحهم وأفكارىم، بسلوكهم وعبادتهم، الذين رّوضوا أنفسهم بهذه العبلقة 

 بفكرىم، بسلوكهم وأعمالهم الصالحة، يقوؿ المقّدسة مع اهلل، الذين توّجهوا إلى اهلل
:- 17-11/تعالى في سورة البلد، آية

 ـٌ ِفي َيوـٍ ِذي َفبَل اقْػَتَحَم الَعَقَبَة َوَما َأْدرَاَؾ َما الَعَقَبُة َفكُّ َرقَػَبٍة َأو ِإْطَعا
َربٍَة ثُمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصوا  َمْسَغَبٍة يَِتيَماً َذا َمْقَربٍَة َأو ِمْسِكيَناً َذا َمتػْ

 بِالصَّْبِر َوتَػَواَصوا بِالَمْرَحَمةِ 
ىذه سمات من أناب، يعلم أّف ىناؾ عقبة البد أف يجتازىا إذا كاف موطِّداً عبلقتو 

سلوكاً وشعوراً بالمسؤولية وأخبلقًا، تلك العقبة التي يصفها ..  إيماناً وحباً وطاعةً مع اهلل
:-  القرآف

 َُوَما َأْدرَاَؾ َما الَعَقَبة 
:- ومما يُمّكن من اجتياز تلك العقبة أمور وىي!.. لضخامتها وألىميتها

 ٍَفكُّ َرقَػَبة ،إنساف تُنجيو وتحفظ لو حياتو، تحفظ جسمو، تحفظ عقلو وفكره 
. فتلك ىي فك رقبة

 ٍـٌ ِفي َيوـٍ ِذي َمْسَغَبة  يـو الحاجة ، يـو المجاعة والفقر، يـو الشدة َأو ِإْطَعا
. واإلبتبلء، يـو العسر وقلة األمواؿ وقلة األ ذية وقلة الدواء

 ٍـٌ ِفي َيوـٍ ِذي َمْسَغَبة  بشكٍل عاـ للقريب والبعيد، فإذا كاف َفكُّ َرقَػَبٍة َأو ِإْطَعا
. فإذا كاف يتيماً وقريباً يكوف أفضل.. ىناؾ يتيم، فهو أحوج

 ٍَربَة  ظهر عليو الفقر والحاجة والمسكنة، والفاقد ألتفو األمور َأو ِمْسِكيَناً َذا َمتػْ
 :-17/قاؿ تعالى في سورة البلد، آية.. وأبسط اإلحتياجات
 ِثُمَّ َكاَف ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَػَواَصوا بِالصَّْبِر َوتَػَواَصوا بِالَمْرَحَمة    

:- فمن سمات ىؤالء
.. التواصي، فبعضهم من بعض، فبلبد أف يتواصوا بينهم، بماذا يتواصوف؟: أوالً 
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!.. والصبر، صبر النفس وترويضها!.. يتواصوف بالصبر والطاعة والجهاد والرحمة
فمرة يكوف الصبر على الطاعة، ومرة يكوف الصبر على المعصية، ومرة يكوف الصبر 

، (المسلم بين المحنة واإلبتبلء)وقد تحّدثت عن ذلك في كتاب –في اإلبتبلء والمحنة 
-..  (مع الصبر والصابرين)وكتاب

 في ، حيث يقوؿ اهللىي التواصي بأوامر اهلل (من أناب)وإّف من أىم سمات 
:- 69/سورة العنكبوت، آية
 ََوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسبُػَلَنا َوِإفَّ اهلَل َلَمَع الُمْحِسِنين 

:- والجهاد والمجاىدة ثبلثة أنواع
.. مجاىدة العدّو الظاىر: النوع األوؿ-
.. مجاىدة الشيطاف: النوع الثاني-
.. مجاىدة النفس: النوع الثالث-

، وتواصوا بما أمر اهلل وجاىدوا عدّوىم الظاىري، والشيطاف، فالذين أنابوا إلى اهلل
:- والنفس، يأتي الضماف اإللهي لهم، يأتي الوعد اإللهي لهم

 لَنَػْهِديَػنػَُّهْم ُسُبلَنا 
ضماف من اهلل تعالى لمن جاىد في سبيلو ُمتقّرباً إليو، أف يهديو السبيل والطريق 

:- 17/ في سورة محمد، آيةالمستقيم، بل أكثر من ذلك، يقوؿ اهلل
 َْوالَِّذيَن اْىَتَدوا زَاَدُىْم ُىَدًى َوآتَاُىْم تَػْقَواُىم   

ليس أف يهديهم إلى السبيل وإنّما يزيدىم ىدى وأكثر من ذلك، يُعطيهم التقوى 
، والضرورية الستقامتهم ألنّهم أنابوا وتوّجهوا الضرورية في عبلقتهم مع اهلل (تقوى اهلل)

:- 7-4/إليو واهلل يقوؿ في سورة الليل، آية
 ِإفَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّى فََأمَّا َمْن َأْعَطى َواتػََّقى َوَصدََّؽ بِالُحْسَنى َفَسنُػَيسُِّرُه

 ِلْلُيْسَرى
بالنسبة - والعياذ باهلل–يأخذ بيده إلى ما فيو الُيْسر والخير والصبلح والنجاة، وأما 

:- 10-8/يقوؿ تعالى في سورة الليل، آية:- ، وعن اإلنابةللبعيدين عن اهلل
َوَأمَّا َمْن َبِخَل َواْستَػْغَنى وََكذََّب بِالُحْسَنى َفَسنُػَيسُِّرُه ِلْلُعْسرى 
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ألّف النتائج حسب المقّدمات، فهو ليس من باب الجبر، وإنّما من باب .. لماذا؟
صغرى وكبرى ونتيجة، ىنا كانت الصغرى والكبرى سليمة، ولهذا جاءت النتيجة سليمة 

َفَسنُػَيسُِّرُه ِلْلُيْسَرى ولّما كانت الصغرى والكبرى  ير سليمة، كانت النتيجة  ير سليمة 
َفَسنُػَيسُِّرُه ِلْلُعْسرى ولهذا نرى الِسمة األولى ألمر اهلل  إلى الشباب ىو اتّباع من 

:- أناب، تلك ىي من أىم السمات
الهداية، مجاىدة النفس، فالنفس دائماً تحتاج إلى جهاد مستمر، يقوؿ تعالى في 

:- 10-7/سورة الشمس، آية
 َونَػْفٍس َوَما َسوَّاَىا فَأَلَهَمَها ُفُجوَرَىا َوتَػْقَواَىا َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا َوَقْد َخاَب

 َمْن َدسَّاَىاْ 
، يكوف واعياً وحافظاً وُمزّكياً لنفسو، ُملتفتاً إلى ربِّو وبمقدار والذي يُنيب إلى اهلل

التفاتو إلى ربو وإنابتو لو، يكوف محاسباً لنفسو بمقدار طهارة قلبو، يكوف مزكياً لنفسو 
، وال يخشى إال اهلل وال يحسب حساباً إال بمقدار ىذه العبلقة التي ال يرى فيها إالّ اهلل

هلل، يكوف قد نّقى الطريق بينو وبين ربِّو وَعِلَم أنّو ال يفيده إالّ العبلقة السليمة مع اهلل، يقوؿ 
:- 89-87/تعالى في سورة الشعراء،  آية

 َفُع َماٌؿ َواَل بَػُنوٌف ِإالَّ َمْن أََتى اهلَل ِبَقْلٍب َعُثوَف َيوـَ اَل يَػنػْ َواَل ُتْخزِِني َيوـَ يُػبػْ
 َسِليمٍ 
، الذي أناب إليو وتوّجو صادقاً ىو القلب المتوّجو إلى اهلل: القلب السليم

: مخلصًا، ولهذا تكوف النتيجة لهؤالء الذين أنابوا، يقوؿ تعالى
 َُوُأْزِلَفِت الَجنَّةلمن؟  ..
 ٍَر بَِعيد  ِلْلُمتَِّقْيَن َ يػْ

:- 33-31/في سورة ؽ، آية- أيُّها الشباب–      ويأتيهم الخطاب اإللهي، إسمعوا 
 َىَذا َما ُتوَعُدوَف ِلُكلِّ َأوَّاٍب َحِفيٍظ َمْن َخِشَي الرَّْحَمَن بِالَغْيِب َوَجاَء ِبَقْلٍب

 ُمِنيبٍ 
 َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَابَ  :ونحن نتكلم عن اإلنابة

 من الخير الدائم يروف فيها ما وَعَدىم اهلل!.. الجنة للمّتقين، والمّتقوف للجنة
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فيها ما ال عين رأت وال ُأذف والنعيم المستمر الذي ال يحّده َوْصٌف وال يبلغو عقٌل 
 ونتيجة استقامتهم كما يقوؿ تعالى في سورة فصلت، نتيجة إنابتهم هلل  سمعت

:- 6/آية
 ُقْل ِإنََّما أَنَا َبَشٌر ِمثْػُلُكْم يُوَحى ِإَليَّ أَنََّما ِإَلُهُكْم ِإَلٌو َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا ِإلَيِو

 َواْسَتغِفُروهُ 
-:- يا أحّبتي الشباب- وتريد أف تقوؿ ىذه اآلية 

..  وأنبتم، فأنتم ُمعّرضوف للخطأ والزلل واإلنحراؼإّنكم حتى لو استقمتم إلى اهلل
 بعد َواْسَتغِفُروهُ :- فهو العليم بنا ألنّو ىو الذي َخَلقنا، وىو العليم بنا ولهذا تقوؿ اآلية

.. لماذا؟!.. أف تستقيموا إليو، يمكن أف يصدر منكم الخطأ والمعصية واإلبتعاد والغفلة
ألفَّ اإلستقامة واإلنابة مطلوبة .. فَػُعْد إلى اهلل واستغفر، فارجع إلى اهلل وُتبْ .. ألّنك إنساف

وىذا من .. إذا ضعنا، إذا تُهنا، نرجع، فالطريق مفتوح.. دائمًا، إذا َكَبونا، إذا عثرنا، نعود
ألفَّ الشباب معّرضوف للخطأ أكثر من !.. تماـ اللطف اإللهي للجميع وخصوصاً للشباب

:- 112/ يرىم واهلل تعالى يقوؿ في سورة ىود، آية
 َفَاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعك  

ىل .. تلك اإلستقامة، ِسمة األنبياء ومن معهم، فلنرى أنفسنا، ىل نحن مع نبّينا؟
البد أف ُنحاسب أنفسنا .. نحن كما أَمَر اهلل نبيَّو باإلستقامة ومن معو من المؤمنين، أـ ال؟

لنرى مقدار اإلستقامة في عقيدتنا وديننا، في سلوكنا وأخبلقنا، فاإلستقامة ىي أساس كل 
:- فقاؿ لو (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)شيء، جاء شاب إلى رسوؿ اهلل

صلى )قاؿ الرسوؿ. يا رسوؿ اهلل، قل لي في اإلسبلـ قواًل ال أسأؿ بعد أحداً  يرؾ
:- (اهلل عليو وآلو وسلم
ُقْل آمنُت باهلل ثمَّ اْستقم    

إذف اإلستقامة ىي أساس كل شيء ولهذا يكوف ثوابها عظيماً وأجرىا كبيرًا، يقوؿ 
:- 30/تعالى في سورة فّصلت، آية

 ِإفَّ الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اهللُ ثُمَّ اْستَػَقاُموا تَػتَػنَػزَُّؿ َعَليِهُم الَمبلِئَكُة َأالّ َتَخاُفوا َوال
   َتْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِالَجنَِّة الَِّتي ُكْنُتم ُتوَعُدوفَ 



                                                       السيد حسين الصدر                                                             38 

مطابقاً لآلية الكريمة وىو تلميذ القرآف،  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)كاف قوؿ النبي
:- قاؿ لو

ُقْل آمنُت باهلل ثمَّ اْستقم    
:-  كذلك تؤكد اآلية على موضوع اإلستقامة فتقوؿ

   الَِّذيَن قَاُلوا رَبػَُّنا اهللُ :- أوالً 
.. ىذا اإليماف، إيماف بالوجود والوحدانية ولزـو الطاعة

ثُمَّ اْستَػَقاُموا ُتمّثل إيمانهم عمليًا، ىؤالء تْنزؿ وتتنَػزَّؿ عليهم المبلئكة  َّأال
 َتَخاُفوا َوال َتْحَزنُوا

مقاـ كبير، المبلئكة تتنَػزَّؿ على األنبياء، وىي تْنزؿ وتتنَػزَّؿ على المؤمنين الذين 
تريد أف تتنَػزَّؿ عليك - أَيُّها الشاب–فالتفت إلى نفسك !.. استقاموا وأنابوا إلى اهلل

وال تدع لنفسك وىواىا سلطاناً عليك، والبد  (سبيل من أناب)فاتّبع .. المبلئكة، فاستقم
أف تضع لها حساباً وتربيًة وتغذيًة حتى تفوز بُنزوؿ المبلئكة وعدـ الخوؼ وعدـ الحزف 

 ويستذكر، وبين من وىذا ىو الفرؽ بين من يلتفت إلى نفسو ويريد اهلل.. والبشرى بالجنة
-37/يترؾ نفسو ناسياً ربَّو، وىذا ما يذكره تعالى بصورة رائعة في سورة النازعات، آية

39 -:
 نْػَيا فَِإفَّ الَجِحيَم ِىَي الَمْأَوى   فََأمَّا َمْن َطَغى َوآثَػَر الَحَياَة الدُّ

ىذا الذي ترؾ نفسو ولم يحاسبها، أىمل نفسو ولم يذكِّرىا وانقاَد وراء شهواتو 
.. (من أطاع ىواه أعطى عدّوه مناه):- وميولو ولهذا صدؽ من قاؿ

:- 40/ أما الصورة األخرى من قولو تعالى في سورة النازعات، آية
ـَ رَبِِّو َونَػَهى النػَّْفَس َعِن الَهَوى   َوَأمَّا َمْن َخاَؼ َمَقا

..  إستقاـ، إستغفر وتغلَّب على ىواه وحاسب نفسو
:- 41/في سورة النازعات، آية

 فَِإفَّ الَجنََّة ِىَي الَمْأَوى 
وألّف الهوى دائماً مقابل اإلنابة والرجوع إلى اهلل ومقابل التوبة واالستغفار ، فهو ضد 

:- 26/ذلك ولهذا يقوؿ تعالى في سورة ص، آية
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 َواَل تَػتَِّبِع الَهَوى فَػُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اهلِل ِإفَّ الَِّذيَن ُيِضلُّوَف َعْن َسِبيِل اهلِل َلُهْم
 َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيوـَ الِحَسابِ 

ألّف الهوى يُمّثل الشيطاف .. فالهوى يُنسيك اهلل والحساب ويُنسيك اآلخرة إف اتبعتو
فأما أف تتبعو، فُيضّلك وتكوف ممن آثر الحياة .. ويُمّثل ما يُمليو الشيطاف في نفس اإلنساف

:-  الدنيا وتكوف النتيجة
فَِإفَّ الَجِحيَم ِىَي الَمْأَوى 

 وتنوب إليو باإلنابة واإلستقامة والتوبة وتربية النفس ومحاسبتها وأما أف تتبع اهلل
:- وتكوف ممن خاؼ مقاـ ربّو ونهى النفس عن الهوى وتكوف النتيجة

فَِإفَّ الَجنََّة ِىَي الَمْأَوى 
:-  يقوؿولهذا نرى اإلماـ أمير المؤمنين 

ِإفَّ أخوؼ ما أخاؼ عليكم الهوى وطوؿ األمل 
 :-يقوؿ.. لماذا يا أمير المؤمنين؟

أما الهوى فإنّو يصدُّ عن الحق 
الحق ىو اهلل إذف الهوى يبعدؾ عن اهلل وأوامره وعن أخبلقو وسلوكو وعن 

 وأما طوؿ األمل فُينسي اآلخرةقرآنو ونبيِّو وشريعتو 
ليس منا من ترؾ آخرتو لدنياه، وليس منا من ترؾ دنياه .. إذاً المطلوب موازنة

:- 77/ تعالى في سورة القصص، آية يقوؿ.. آلخرتو
 نَيا َوَأْحِسْن َكَما اَر اآلِخَرة َوال تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابْػَتِغ ِفيَما آتَاَؾ اهللُ الدَّ

 َأْحَسَن اهللُ ِإلَْيكَ 
فماداـ طوؿ األمل يُنسيك اآلخرة، فهو وباؿ عليك، ولهذا كاف الهوى أعدى أعداء 

 يقوؿ تعالى  يقوؿ في سورة النساء، ،     اإلنساف، وخصوصاً الشباب ألّف درجة الهوى عالية
:- 135/آية

 َفبل تَػتَِّبُعوا الَهَوى َأْف َتعِدُلوا َوِإْف تَػُلووا َأو تُعِرُضوا فَِإفَّ اهلَل َكاَف ِبَما َتعَمُلوَف
  َخِبيراً 

 َأْف َتعِدُلوا  : فاتباع الهوى ضد العدؿ ألنّو يقوؿ
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… وأما العدؿ.. فأما الهوى
… وأما الحق.. فأما الهوى

… وأما اإلستغفار واإلنابة والتوبة والرجوع إلى اهلل.. فأما الهوى والشيطاف
 

الوصيػػة الرابعػة 
الصػبلة عبػادة وتربيػة 

 
 يَا بُػَنيَّ ِإنػََّها ِإْف َتُك ِمثْػَقاَؿ َحبٍَّة ِمْن َخرَدٍؿ فَػَتُكْن ِفي َصْخَرٍة َأو ِفي

السََّماواِت َأو ِفي اأَلرِض يَأِت ِبَها اهللُ ِإفَّ اهلَل َلِطيٌف َخِبيٌر يَا بُػَنيَّ َأِقِم 
 الصَّبلةَ 

إنتقلت اآليات المباركة الواعظة إلى الشباب إلى الجانب العملي، ومن الجوانب 
 -:فكما ورد في الحديث:-الصبلة: الجانب العبادي، وأىم العبادات ىي: العملية ىو

الصبلة عمود الدين 
والذي ىو عبلقة )–فكما أفَّ الخيمة ال تقـو إالّ بعماد في وسطها كذلك الدين    

.. ال تقـو ىذه العبلقة إالّ بالصبلة- (اإلنساف مع ربِّو وعبلقة األّمة بربِّها
الصبلة ىي قرباف كل تقي 
الصبلة عمود الدين إف قُبلت قُِبل ما سواىا وإف رُدت رُدَّ ما سواىا  

:- الصبلة التي ىي شرؼ وفخر لئلنساف وقد ورد في الحديث
 ِّوإف أردَت أف ُيكلمك اهلل، فاقرأ .. إذا أردَت أف تتكلم مع اهلل، فصل

 القرآف
فبل وجود !.. فعندما ُتصلي، فأنت تتكلم مع اهلل، وىذا منتهى الفخر ومنتهى الوجود

فأنت ُتحقق .. ، وإذا كاف ال وجود، فبل فخر وال اعتزاز وال شرؼلك بعيداً عن اهلل
 في الصبلة ولهذا عندما يأتي السياؽ القرآني المبارؾ إلى وجودؾ بعبلقتك مع اهلل

: الجوانب العملية، أوؿ ما يأمر
:- 17/يأمر بالصبلة حيث يقوؿ تعالى في سورة لقماف، آية-
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 َيَا بُػَنيَّ َأِقِم الصَّبلة        
وما تحمل ىذه الكلمة من ُلطٍف وشفقٍة ورحمٍة، ورعايٍة وعناية، ومن حبٍّ مع 

 يَا بُػَنيَّ :- تأديب، ومن رعايٍة مع تغذية، ولهذا يقوؿ لو
.. ماذا تأمر؟:-فكأفَّ األبناء يقولوف لو

 َأِقِم الصَّبلةَ  :-فيأتي الجواب
.. نأتي إلى إقامة الصبلة، وما ىو الفرؽ بين األداء واإلقامة؟

وصبلة .. وصبلة الظهر أربع ركعات.. إنَّك تأتي بصبلة الصبح ركعتين:- األداء
وصبلة العشاء أربع ركعات، وبهذا .. وصبلة المغرب ثبلث ركعات.. العصر أربع ركعات

..  تكوف قد أّديَت صبلتك
.. الذي يريده القرآف مّنا وخصوصاً من الشباب األعزاء، اإلقامة وليس األداء

:-  ومعنى اإلقامة
تعني اإللتفات الكامل والمعرفة التامة بهذه العبادة، بأجزائها : إقامة الصبلة-1

:- وأحكامها وشروطها، فهناؾ شروط البد أف تتوفر للصبلة
فالوضوء وصحة الوضوء وتمامية الوضوء، من أىم شرائط إقامة الصبلة، فإذا -أ

.. كنَت ال ُتحسن وضوءؾ، فبل يمكن أف تكوف صبلتك صحيحة
من أىم شرائط إقامة الصبلة، فبلبد أف يكوف ُ سلك صحيحاً بالشكل :-والُغسل

..  الشرعي المطلوب
ولّما نريد أف يكوف الُغسل صحيحاً والوضوء صحيحاً البد أف نعرؼ واجبات 

الوضوء وشرائط الوضوء والماء الطاىر والمكاف الطاىر والمكاف الُمباح الغير مغصوب، وأف 
ال يكوف ىناؾ حاجز أو حاجب على أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل حتى يتم الوضوء 

.. والُغسل بشكلو الصحيح
ومن شرائط الصبلة كذلك المعرفة بالوقت، ودخوؿ وقت الصبلة، فبل يجوز أف 

.. ُتصلي مع عدـ اإلطمئناف من دخوؿ وقت الصبلة ومعرفة وقت الصبلة
القبلة والتأكد من القبلة، وصحة اإلتجاه السليم إلى الكعبة :-ومن شرائط الصبلة

.. كلُّ ذلك شروط الصبلة وبتمامها تتم اإلقامة أي إقامة الصبلة.. الشريفة
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فبلبد أف يعرؼ المصلي أركاف الصبلة والتي تبطل :-معرفة األركاف واألجزاء-ب
وما ىي األجزاء التي تبطل الصبلة بتركها .. الصبلة بنقصانها عْمداً أو سهوًا، جهبًل أو علماً 

عْمداً وال تبطل بنسيانها وبالسهو فيها من حيث األجزاء، ومن حيث األحكاـ، ومن حيث 
.. الشرائط

وأي .. البد أف يعرؼ الشك بين الركعات، وأي الشكوؾ تبطل فيو الصبلة؟
.. الشكوؾ ال تبطل فيو الصبلة ويمكن إصبلحها وجبرىا؟

.. عليو أف يعرؼ سجود السهو وكيف يأتي بسجدتي السهو وما ىي صيغتو؟
أف يعرؼ أحكاـ لباس المصلي وكيف البد أف يكوف لباس المصلي طاىراً ُمباحاً  ير 

مغصوب، وأف يعرؼ طهارة وإباحة مكاف المصلي الذي ُيصلي فيو وأف يعرؼ النطق 
:- الصحيح للصبلة من تكبيرة اإلحراـ وإلى نهاية الصبلة بقولو

السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو  
فكل ذلك من أحكاـ الصبلة، فبلبد للمصلي بشكل عاـ وللشباب بشكل خاص 
ألنّهم األكثر تفّتحاً واألكثر ثقافًة واطبلعًا، عقبًل وفهماً واستيعاباً وىضمًا، البد أف يلتفتوا 

إلى الشرائط، وإلى األجزاء، وإلى األحكاـ حتى يتم معنى من معاني :-إلى ىذه األمور
… المعنى الظاىري لئلقامة: اإلقامة ولُنسّمي ىذا المعنى

المطلوب من األّمة الُمصلّية، من الشباب :- المعنى اآلخر لمفهـو اإلقامة ىو-2
الُمصّلين ضمن الموعظة القرآنية للشباب ىو اإلقامة المعنوية، اإلقامة الواقعية، اإلقامة 

… اإليمانية، اإلقامة السلوكية، اإلقامة األخبلقية
 وىي تكبيرة اإلحراـ، البد أف ترى اهلل أكبر: فأنت عندما تبدأ بصبلتك بقوؿ

وىل .. عبلقتك مع اهلل، والبد أف ترى درجة عبوديتك مع اهلل، وىل أنت عبٌد هلل أـ ال؟
.. فهو عهٌد منك إلى اهلل، بأنَّو أكبر من كلِّ شيء..  ؟اهلل أكبر: أنت صادٌؽ بما تقوؿ

اهلل أكبرىو أكبر منك ومن  رائزؾ وميولك، ومن ر باتك ومن نز اتك، :  تعني
.. ومن خلجات نفسك
..     يعني ىو أكبر من الشيطافاهلل أكبر: عندما تقوؿ
 يعني ال شيء في الوجود  ير اهلل وإذا كاف ال شيء في اهلل أكبر: عندما تقوؿ
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… الوجود  ير اهلل، فبل يمكن أف يكوف االنقياد إالّ هلل والتسليم والعبودية إالّ هلل
أـ أنَّك تقولها بلسانك وليس بعملك ..  ؟اهلل أكبر :فهل أنت ىكذا عندما تقوؿ

:-  بقولكوىكذا عندما تبدأ بصبلتك وتذكر اهلل.. وسلوكك؟
  ِِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحيم ،فقد بدأت بإسمو العظيم ومالو من الصفات العظيمة 

 قد مثّلت ىذه الرحمة فهو رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة، وىل أنت بعبلقتك مع اهلل
:-  قد تسّلكت بهذه الرحمة، أليس الحديث يقوؿ.. قد تعّلقت بهذه الرحمة؟.. بشيء؟

تخلَّقوا بأخبلؽ اهلل   
ومن ثم تبدأ بسورة الفاتحة، بالسبع المثاني التي عدلت نصف القرآف، البد أف 

 لحجم ما يتلّفظ، ، يكوف المصلي ملتفتاً لما يقوؿ، لما يقرأ، لما يتلّفظ، لحجم ما يقرأ
: فتقوؿ

 َالَحْمُد هلِل َربِّ الَعاَلِمين    
تحمده على .. ىنا، البد أف تكوف ُمستحضراً للعبودية، تحمده على وجودؾ

..  إيمانك
 ومن ثم ىي نعمُو ال تعدُّ وال تحصى، ىل ، فالوجود واإليماف ىما أساس كل نعمة

أـ يكوف دائماً سلوكك .. أـ تقوؿ، ماذا أعطاني اهلل؟.. ىل تذكرىا مع نفسك؟.. تذكرىا؟
     َربِّ الَعاَلِمينَ .. لمن الحمد؟.. سلوؾ التأفف واإلعتراض؟

فهو ليس رّبك فقط، فهو ربُّ العالمين، ربُّ الجميع، ربُّ عالمك وكل العوالم، ربُّ 
عالم اإلنس والجن، ربُّ العالم الموجود والذاىب والقادـ، ربُّ عالم الحيواف والنبات 

… والجماد، ربُّ عالم البحار، والكلُّ ُيسّبح بحمده
 ِالرَّْحَمِن الرَِّحيم يأتي التأكيد ثانية وأكثر ما يصُف نفسو بالرحمة، كل ذلك 

ما يسعكم، : ألنّو رحيم وستروف عنده.. تأكيداً لؤلّمة وللشباب بشكٍل خاص أف ارجعوا إليّ 
!.. ما يطمئنكم، سيملؤ عقولكم وأنفسكم وأرواحكم

 ِين  :- القيامة، اآلخرة، يـو الحساب، يـو التغابن، وعندما تقوؿَماِلِك يَػْوـِ الدِّ
ينِ   فبلبد أنَّك مؤمن إيماناً واضحاً بيـو القيامة ويـو الفصل ويـو الحساب َماِلِك يَػْوـِ الدِّ

:-  2/ويـو التغابن ويـو الذي يصفو تعالى في سورة الحج، آية
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 يَػْوـَ تَػَرونَػَها َتْذَىُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعمَّا َأْرَضَعْت َوَتَضُع ُكلُّ َذاِت َحْمٍل َحْمَلَها
 َوتَػَرى النَّاَس ُسَكاَرى َوَما ُىْم ِبُسَكاَرى َوَلِكنَّ َعَذاَب اهلِل َشِديدٌ 

:- 65/اليـو الذي يكوف فيو كما يقوؿ تعالى في سورة يس، آية
 َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم 

يـو يكوف فيو كما يقوؿ تعالى في سورة الصافات، .. يـو شهادة األعضاء واألجزاء
:- 24/آية

 ََوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم َمْسؤوُلوف 
:- 10/يـو  يكوف فيو كما يقوؿ تعالى في سورة التكوير، آية

 َْوِإَذا الُصُحُف ُنِشَرت 
:- 49/يـو الذي يظهر فيو كما يقوؿ تعالى في سورة الكهف، آية

الكَتاِب ال يُغَاِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَىا 
.. ذلك اليـو الرىيب، ذلك اليـو الغريب، ذلك اليـو الُمخيف، ذلك اليـو الصعب

ىذا اليـو الذي ذكرتو في صبلتك، .. ال الوالد يُغني عن ولده، وال المولود يُغني عن والده
:- 18/ يقوؿ آمراً لنا كما في سورة الحشر، آيةأليس اهلل.. ىل قّدمت لو؟
 ََمْت ِلَغٍد َواتػَُّقوا اهلل  َولتَػْنظُر نَػْفٌس َما َقدَّ

أليس .. ىل َنَظْرنا ماذا قّدمنا آلخرتنا، ِلَغِدنا، ليـو قيامتنا، ليـو وقوفنا بين يدي اهلل؟
:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبي 

حاسبوا أنفسكم قبل أف ُتحاسبوا   
ينِ :- فعندما نقوؿ  َماِلِك يَػْوـِ الدِّ

.. ذلك إيماٌف ِمّنا بيـو القيامة، ومن لواـز اإليماف بيـو القيامة، اإلعداد لذلك اليـو
 ُِإيَّاَؾ نَػْعُبُد َوِإيَّاَؾ َنْسَتِعين 

 أكبر من كل شيء وىو الخالق والُموجد والُمَصّور، فبل تليق  بعد أف كاف اهلل 
وىو المولى .. وىو الخالق ونحن المخلوقوف.. فهو الربُّ ونحن المربوبوف.. العبادة إالّ لو

.. وال يكوف من العبيد إلى ربهم وخالقهم إالّ العبادة.. وىو اهلل ونحن العبيد
وإف كانت ال تصحُّ ..  يُعطي معنى اإلنفراد، فبل تصحُّ العبادة إالّ لوِإيَّاؾَ : وقوؿ
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 فبلبد أف تكوف دائماً مع اهلل، والبد أف العبادة إالّ لو، فكذلك ال تصحُّ اإلستعانة إالّ بو 
فاإلستعانة .. تستعين دائماً بأوامر اهلل ونواىي اهلل وشريعة اهلل وأحكاـ اهلل وقرآف اهلل ونبيِّ اهلل

وبعد ذلك تقوؿ .. باهلل وحده، والعبودية والطاعة هلل وحده، واإلستعانة بأوامره ونواىيو وحده
:- وأنت ُمخاطب رّبك في صبلتك

 ِإْىِدنَا الصَِّراَط الُمْسَتِقيَم ِصَراَط الَِّذيَن أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َ ْيِر الَمْغُضوِب َعَلْيِهْم
   َوال الضَّالِّين
 طالباً منو أف يهديك إلى صراطو، صراط اهلل، صراط القرآف، فأنت تتوّجو إلى اهلل
صراط الصحابة الصالحين، صراط  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)صراط محمد وآؿ محمد

السلف الصالح، صراط العلماء األتقياء، صراط الحق والعدؿ، صراط اإليماف والهداية، 
وأف ال تكوف من المغضوب عليهم وال من الضالّين، وقيل .. صراط الورع واألخبلؽ والتقوى

آمنوا .. ىم الذين آمنوا وابتعدوا عن اهلل: ويمكن أف نقوؿ.. اليهود والنصارى: في ذلك
.. بألسنتهم، وابتعدوا بسلوكهم وعبادتهم، فقد َ ِضَب اهلل عليهم

والضالّين ىم الذين لم يتوّجهوا إلى اهلل ولم يستجيبوا هلل وال لفطرتهم وال لغريزتهم 
..  وتَنّكروا لداخلهم وخارجهم، فهم كاألنعاـ بل أضلُّ سبيبلً 

 أف ال يجعلك من ىؤالء، ممن آمن بو وترَكو، ممن آمن بو فأنت تدعو اهلل
.. وعصاه، ولذلك فقد َ ِضَب اهلل عليو

صلى اهلل )ومن ثم البد أف تقرأ سورة بعد الفاتحة، وكانت أحبُّ السور إلى رسوؿ اهلل
سورة التوحيد التي ورد أنّها تعدؿ ثلث : وإلى عليٍّ وأىل البيت والصحابة ىي (عليو وآلو
..  القرآف

 فسأؿ فعندما كاف الصحابة مجتمعين ومنهم الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري 
:- أحدىم

؟ .. ومن يقـو ليلو؟.. ومن يصـو شهره؟..  من يقرأ القرآف في كل يـو
.. انظروا إلى العطاء اإللهي الغير محدود.. انظروا إلى الرحمة اإللهية

.. أنا.. أنا.. أنا:-قاؿ أبو ذر
ونحن ال نراؾ تقرأ القرآف وال تصـو وأنت تناـ  (أنا)يا أبا ذر، كيف تقوؿ :- قيل
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. الليل؟
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ِإنَّي سمعُت حبيبي رسوؿ اهلل:-قاؿ

 من قرأ سورة التوحيد ثبلثًا، فكأنّما ختم القرآف، ومن صاـ أوؿ الشهر
ونصف الشهر وآخر الشهر، فكأنّما صاـ الشهر كلو، ومن ناـ على طهارة، 

  فكأنّما قاـ ليلو
ولهذا عندما ُتكمل سورة الفاتحة تقرأ سورة التوحيد، أو تريد أف تقرأ سورة أخرى، ال 

تُعادؿ ثلث - (بعد أف قرأت نصف القرآف في سورة الفاتحة)–مانع إالّ أفَّ سورة التوحيد 
:-  بالبسملة تقوؿبعد أف تذكر اهلل.. القرآف

 ٌُقْل ُىَو اهللُ َأَحدتأكيداً لئليماف  ..
 ُاهللُ الَصَمدالقوي العظيم الذي تنتهي إليو كل األمور  .
 ٌَلْم يَِلْد َوَلْم يُوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُو ُكُفَواً أَحد  

.. ليس كمثلو شيء، فهو لم يولد، وال يلد وليس لو نظير وال عديل وال ُمشابو
وحده .. وحده الرّب وكل شيء سواه مربوب.. فوحده الخالق وما سواه من شيء مخلوؽ

.. المولى وكل شيء سواه عبيده
وىكذا تركع، والركوع يُعطيك معنى الخضوع والخشوع ويُعطيك درجة من درجات 

:- العبادة، وتُعّظمو بركوعك، فتقوؿ
ُسبحاف ربَِّي العظيم وبحمده 

بعد كل ما قُلت في صبلتك من تكبيرة اإلحراـ وقراءة سورة الفاتحة والتوحيد، تقوؿ 
:-  لو

.. البد أف ُتمنهج عظمة اهلل في حياتك.. يا ربِّي، أنت العظيم
وبعد ذلك تسجد، وىو الغاية في الخشوع والتذلل وُنكراف الذات ونسياف النفس، 

:- ولهذا ورد في الحديث
أقرب ما يكوف العبد هلل وىو ساجد 

ألنّو منتهى الخشوع والخضوع، ألنّو منتهى الذّلة واإلستصغار بين يدي اهلل، ألنّو 
 منتهى عدـ الوجود لنفسو، ومنتهى عدـ الوجود لنفسو، ىو منتهى الوجود بين يدي اهلل
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: وتقوؿ لو
ُسبحاف ربَِّي األعلى وبحمده 

.. بعد العظمة ال يليق العلو إالّ بك
وىكذا تأتي في الركعة الثانية وتتشهد وتؤكد اإليماف الكامل والمطلق بالوجود 

:- اإللهي والتوحيد
أشهُد أف ال إلو إالّ اهلل وحده ال شريك لو 

وال يمكن اإليماف باهلل إالّ باإليماف برسولو، ألنّنا لم نعرؼ اهلل إالّ عن طريق 
:- رسولو

وأشهد أفَّ محمداً عبده ورسولو 
ولكنك  (محمد)ال يمكن أف تكوف كػ.. ؟(محمد)ىل أنت عبد كػ: أنظر إلى نفسك

 بقولو في سورة من ُأّمتو، ُمتخّلق بأخبلقو وُملتـز بشريعتو وُمْسَتنٌّي ِبُسّنتو وتؤكد ما أَمَر اهلل
:- 56/األحزاب، آية

 ِإفَّ اهلَل َوَمبلِئَكَتُو ُيَصلُّوَف َعَلى النَِّبيِّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا
 َتْسِليَماً 

  اللُهمَّ َصلِّ على محمد وآِؿ محمد: فتقوؿ بعد تشهُّدؾ
الذي أنقذؾ  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)مؤكداً العبلقة الوثيقة ما بينك وبين محمد

وإذا كانت .. من الضبلؿ إلى الهداية ومن الظلمة إلى النور ومن الجهل والجهالة إلى العلم
:- أما الفاتحة وأما التسبيحات: الصبلة ثبلثية، تأتي بالركعة الثالثة وتقرأ

 ُسبحاَف اهلِل والحمُد هلِل وال إلَو إالّ اهللُ واهللُ أكبر    
وُتكرِّرىا ثبلثًا، مؤكِّداً ىذا اإليماف ما بينك وبين ربِّك، مؤكِّداً عبلقتك مع ربِّك، 

… مؤكِّداً عبوديتك لرّبك، مؤكِّداً تسليمك وثقتك بربِّك، مسبِّحاً حامداً شاكراً 
:- وتقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وىكذا ُتسلِّم على النبي

السبلـُ عليك أيُّها النبي ورحمة اهلل وبركاتو    
صلى اهلل ) البّد أف تكوف العبلقة وثيقة مع رسولوفكما أّف العبلقة وثيقة مع اهلل

ومن ثم ُتسّلم على المبلئكة وعلى .. ، فتشهد لو بالرسالة وُتسّلم عليو(عليو وآلو وسلم
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المؤمنين وعلى نفسك إف كنت منهم، وإف كنت صادقاً في عبوديتك وعبلقتك مع ربك، 
:- فتقوؿ

 السبلـ علينا وعلى عباد اهلل الصالحين 
:- ومن ثم تقوؿ
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو 

ُتسّلم على الوجود كلو المرتبط باهلل تعالى، العابد هلل تعالى، ألّنك عضو وجزء من 
… ىذا الوجود وال يمكن أف تنفّك عن ىذا الوجود، الوجود الُمعّلق والُمتعّلق باهلل

 ىذا المفهـو المعنوي الواقعي المطلوب من َأِقِم الصَّبَلةَ نحن نتكّلم عن مفهـو 
…   واعظاً لؤلمة وللشباب بشكل خاصقولو 

والتي تعني .. تهّيأ للصبلة: كأّف اآلية تريد أف تقوؿ:- المعنى الثاني إلقامة الصبلة
 بشكل مستمر وأقم الصبلة، وىذا المعنى يعطينا ضرورة أّف اإلنساف البد أف يعيش اهلل

ودائم، وأف تترّكز الحالة عندما يريد أف يُقِبل على اهلل بشكٍل مباشر، لهذا تريد أف تقوؿ 
:- لك

..  فانظر بين يدي من ستقف.. تهّيأ لهذه المقابلة
..  كاف يرتجف عندما ُيصلي، يتغّير لونو ويرتعد جسدهاإلماـ علي بن الُحسين

:- فيقوؿ.. لماذا؟: فُيقاؿ لو
أال تعلموف بين َيدي من سأقف 

البد من استشعار الخضوع اإللهي في الصبلة، فبلبد أف ُتكّيف نفسك لهذه 
المقابلة، البد أف تحاوؿ أف تكوف ىذه المقابلة درساً لفكرؾ وروحك وقلبك ونفسك 

البد أف يكوف وعاؤؾ أقرب للطهارة والنَّزاىة حتى يكوف اإلمداد .. وسلوكك وأخبلقك
:- ولهذا كأفَّ اآلية تريد أف تقوؿ.. اإللهي لك في صبلتك تثبيتاً وصبراً وقّوة

قبل )ِإستعد لهذه اإلقامة، وذلك بأف تؤكد جمل اإلقامة الُمستحبة المؤكدة 
.. (الصبلة

:-  المعنى الثالث لئلقامة-3
 كلمة الصبلة ُأخذت من معنى الصلة، فكأنّو تعالى يأمر األّمة َأِقِم الصَّبَلةَ بقولو 
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والشباب بشكل خاص، البد أف تكوف ىناؾ صلة بينكم وبين ربِّكم، ىذه الصلة سواءاً 
.. كانت في القلب أو اللساف
ُمتعّلقاً بربِّك، أف تكوف - (دائماً )–فبلبد أف يكوف قلبك : إذا كانت في القلب

.. الصلة ما بينك وبين ربِّك مستمرة، لماذا؟
:-  يقوؿ في الحديث القدسيألنّو 

لم تسعِن السماوات واألرض ووسعني قلب عبدي المؤمن  
 فبلبد أف يكوف ىذا القلب متصل فإذا كاف قلبك قد وسع رّبك، قد وسع اهلل

وبالتأكيد ..  بشكل دائم ومستمر، أف تعيشو في قلبك وضميرؾ، في عقلك وروحكباهلل
فبلبد أف تُرّكز ىذه .. ىذا النوع من الصلة والمعايشة ال يكوف إالّ باإليماف والحبِّ والطاعة

- (دائماً )-حتى يكوف قلبك .. طاعتك هلل.. حبُّك هلل.. إيمانك باهلل: المعاني في داخلك
وىو ِذكر القلب، وال حياة .. (الذكر الخفي)متعّلقاً باهلل، وىذا كما ُيسميو علماء األخبلؽ 

..  للقلب إالّ بو
وأما أف .. أفَّ القلب البد أف يذكر شيئًا، فأما أف يذكر اهلل:- ومن ثم البد أف نقوؿ

.. فانظر لمن تذكر؟.. يذكر الشيطاف
 في سورة وىو ِذكر اللساف وفيو يقوؿ .. (الذكر الجلي): والذكر اآلخر ىو

:- 152/البقرة، آية
 فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكْم  
:- 191/ في سورة آؿ عمراف، آيةوفيو يقوؿ 
 الَِّذيَن َيْذُكُروَف اهلَل ِقَياَماً وقُػُعوَداً َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َويَػتَػَفكَُّروَف ِفي َخْلِق

 السََّماَواِت َواأَلْرِض رَبػََّنا َما َخَلْقَت َىَذا بَاِطبًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
ِبشْرِبك ..  بقيامك وقعودؾىكذا يجب أف تكوف على عبلقة وِصلة وِذْكر مع اهلل

..  بذىابك ومجيئك.. وأْكِلك
:- 124/ىذا الذي يكوف َمن تركو كما يقوؿ تعالى في سورة طو، آية

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإفَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنَكاً َوَنْحُشُره يَػْوـَ الِقَياَمِة َأْعَمى  
–، تماـ أفَّ ىذه الصلة ستترّكز في وقت المباشرة ىذا ىو معنى الصلة مع اهلل
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ولكن أنت أيُّها المؤمن البد أف تكوف دائم الصلة مع اهلل ودائماً - (الدخوؿ في العبادة)
… بعبادة مع اهلل

:- المعنى الرابع لئلقامة-4
 كأفَّ اآلية تريد أف تقوؿ لؤلّمة بشكل عاـ، وللشباب بشكٍل َأِقِم الصَّبَلةَ بقولو 

: خاص
البد أف تُقيم الصبلة في حياتك، المفاىيم التي أعطتك الصبلة إيّاىا والحدود التي 

.. وَضعْتها لك الصبلة واإليماف الذي حصل ما بينك وبين ربِّك، حبَّاً وعبوديًة وطاعًة وثقة
فاآلية تريد أف .. البد أف تكوف الصبلة ىي الحدَّ الفاصل في حياتك وسلوكك وأعمالك

:- تقوؿ
أقِم الصبلة في كلِّ مفردة من .. أقِم الصبلة في كلِّ جزئية من جزئيات حياتك

..  مفردات يومك، شهرؾ، َسَنتك، في مفردات حياتك كّلها
ألفَّ الصبلة منهج ربَّاني، ىذا المنهج الربَّاني الذي حصلَت عليو في صبلتك وفي 

 البد أف تُقيمو في حياتك وليس في وقت الصبلة فحسب وإنَّما الِعبرة بما صلتك مع اهلل
:- تُنتجو الصبلة من ىذه العبلقة المقدسة ما بينك وبين ربِّك، وىذا ما يؤكد مفهـو

ِإفَّ الصَّبَلَة تنهى عن الفحشاء والمنكر  
ىل نهتك .. فبلبد أف تنظر إلى معنى إقامة الصبلة وأنَّو البد أف تُقيمها في حياتك

ىل جعلَت الصبلة في داخلك وروحك .. إف نهتك، فقد أقمتها.. عن الفحشاء والمنكر؟
إف .. لكبلمك وقولك، لتصرفك وعملك وسلوكك، لبيعك وشرائك؟: مقياساً لكل شيء

:- وإف لم تفعل ذلك، فيأتي الحديث النبوي الشريف.. فعلَت ذلك فقد أقمتها
 اَل خير في صبَلة لم تنَو صاحبها عن فحشاء ومنَكر  

ىذه تعليمات قرآنية إلى األّمة بشكل عاـ وإلى الشباب بشكل خاص، لمفهـو 
الصبلة وأبعاد الصبلة ومعنى إقامة الصبلة، فمن أراد أف يمتثل األمر اإللهي بقولو تعالى 

 ََأِقِم الصَّبَلة فبلبد أف يلتفت إلى كل ىذه المعاني وإلى كل ىذه الوجوه حتى يكوف قد 
… أقاـ الصبلة، البد أف يلتفت إلى ظاىر الصبلة بشروطها وأجزائها وأحكامها

 في الصبلة وإلى مفاىيم البد أف يلتفت إلى معاني الصبلة وإلى عبلقتو مع اهلل
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الصبلة وعطاء الصبلة من اإليماف والعبودية واالستعانة وطلب الهداية، ومن معاني الوقوؼ 
… والركوع والسجود حتى يكوف قد أقاـ الصبلة ظاىراً وباطناً 
 وكيف أّف ىذه اآلية من  والبد أف يلتفت إلى موضوع الصلة ما بينو وبين اهلل

ليس ىناؾ صلة ما بينو وبين : والحق يُقاؿ.. تأكيد الصلة الوثيقة ما بينو وبين العبد: معانيها
ألّف اهلل البد أف يمؤل عقلو وداخلو وكل وجوده وال يدع مجااًل لصلة ما !.. اهلل  ير اهلل

بينو وبين  ير اهلل تعالى، فالصلة مع اهلل ومع خطوط اهلل، ومع أوامر اهلل وشريعتو وقرآنو، 
والبد أف يلتفت إلى معنى إقامة الصبلة، بمعنى تأثيرىا في سلوكو .. ومع رسولو وما أمر بو

... َأِقِم الصَّبَلةَ : وأخبلقو وحياتو وعمره، وبذلك يكوف قد فهم شيئاً من معنى
 

 
الوصيػة الخامسػة 

الحياة ما بين المعروؼ والمنكر 
 
 َِوْأُمْر بِالمعُروِؼ َوانَو َعِن الُمْنَكر 

ىو - أفراداً ومجتمعات-إفَّ من أىم مفردات التربية القرآنية لؤلّمة المسلمة المؤمنة 
ضرورة التبّين لما تسمع، لما ترى قبل أف تأمر بالمعروؼ وتنهى عن المنكر، فبلبد أف تتبين 

:- األمر
… ثم اأُمْر بمعروؼ واْنَو عن منكر

أما إذا لم يتبين لك شيء ولم يحصل لك العلم واليقين واإلطمئناف، فتكوف من 
، (السبلـ عليك): فإذا رآؾ شخص وسمعَت منو كلمة السبلـ بقولو!.. الذين عملوا بالظن

من السهولة عليو أف !.. فبل تتهمو بالفسق والكفر وعدـ اإليماف، وىذا ما نراه عند البعض
.. ُيكّفر قسم من المسلمين، وأف يتهم قسم من المسلمين، وأف يُػَفّسق قسم من المسلمين

.. كل ذلك لماذا؟
إذف .. ألنّو يرجع إلى مجتهد وأنت ترجع إلى مجتهد آخر.. ألنَّو ليس من مذىبك

وأين !.. أين ضرورة احتراـ كل المذاىب، وأين ضرورة احتراـ أئمة كل المذاىب وتقديرىم؟
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َكونو َذَىَب !.. ولماذا الطعن؟!.. فلماذا التكفير؟!.. ضرورة احتراـ جميع العلماء والفقهاء؟
أو زار قبر األئمة أو قبور !!.. إلى قبر الرسوؿ، وزار الرسوؿ، وَتوّسل عند قبر الرسوؿ

أو أنّو يرجع إلى مذىب من .. ىل ىذا يعني تكفيرىم؟!!..  عندىماألولياء ودعا اهلل
فهل ىذا يعني !.. المذاىب اإلسبلمية أو مجتهد من المجتهدين، فهل ىذا يعني تكفيره؟

:- 94/يقوؿ اهلل تعالى في سورة النساء، آية!.. ىل ىذا يعني الطعن فيو؟!.. تفسيقو؟
 ًَوال تَػُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم السَّبلـَ َلْسَت ُمؤِمَنا   

 وكأفَّ اآلية ترى الحالة الواقعية لهذه النوعية من الناس وتريد أف تردَّ عليهم، 
:- وتقوؿ

نْػَيا  تَػْبتَػُغوَف َعَرَض الَحَياِة الدُّ
بهذا التكفير والسبِّ والطعن والتفسيق للمسلمين والمؤمنين تريدوف عرض الحياة 

 تعتقدوف أّنكم إف طعنتم باآلخرين، تفوزوا بالحياة الدنيا، والدنيا تكوف لكم؟ ولهذا ، الدنيا
:- من سورة النساء (94)تقوؿ اآلية

 ٌَفِعْنَد اهلِل َمَغاِنُم َكِثيَرة 
الذين ال .. الذي يّتقي اهلل فيما يقوؿ ىو الفائز.. الذي يكوف مع اهلل ىو الفائز

والذي يتسرع بطعنو .. الذي يتسرع بأحكامو ىو الخاسر.. يّتبعوف الظّن ىم الفائزوف
وفوؽ ذلك يعتقد أنّو يأمر بمعروؼ .. بالمسلمين والمذاىب اإلسبلمية والفقهاء ىو الخاسر

.. وينهى عن منكر
:- من سورة النساء ما كاف عليو الناس قبل اإلسبلـ (94)بعد ذلك تذكر اآلية 

 َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قَػْبُل َفَمنَّ اهللُ َعَلْيُكْم فَػَتبَػيػَُّنوا ِإفَّ اهلَل َكاَف ِبَما تَػْعَمُلوَف
 َخِبيَراً 

أال !.. أال تجمعكم كلمة اإلسبلـ؟!.. لماذا تعودوف إلى حالة الفوضى قبل اإلسبلـ؟
أال تجمعكم الوالية ألىل البيت !.. ؟(محمد رسوؿ اهلل)و  (ال إلو إالّ اهلل)تجمعكم كلمة 

.. فلماذا الطعن واإلختبلؼ؟!.. والتمسُّك بالصحابة الكراـ والتمسك بالقرآف الكريم؟
إذف البد من معرفة المعروؼ قبل األمر بو ومعرفة المنكر قبل .. ولماذا التفسيق والتكفير؟

يعني البد من حصوؿ العلم .. النهي عنو، والمعرفة تأتي بعد التثّبت واإلطمئناف واليقين
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:- ولذلك البد.. بالمعروؼ والمنكر حتى تتمكن أف تأمر بالمعروؼ وتنهى عن المنكر
. أف تكوف مّتعظاً -1
. أف يكوف في أسلوبك حكمة وأخبلؽ-2
أف يكوف ىناؾ وضوح كامل للمعروؼ والمنكر حتى تتمكن أف تأمر بالمعروؼ -3

.. وتنهى عن المنكر
أما في حالة عدـ الوضوح والظّن، فبل ُيسمح لك أف تأمر بمعروؼ وتنهى عن 

أما إذا اجتمعت األمور الثبلثة المذكورة سابقًا، يأتيك األمر اإللهي بقولو تعالى في .. منكر
 :-  17/سورة لقماف، آية
 َِوْأُمْر بِالمعُروِؼ َوانَو َعِن الُمْنَكر 
.. ىو الُعرؼ اإللهي: فالمعروؼ
.. ما أنكره اهلل : والمنكر

:- في سورة األحزاب وتؤكد ( 71-70)/وبعد ذلك تأتي اآلية القرآنية
 يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقواًل َسِديَداً ُيْصِلْح َلُكْم َأَعَماَلُكْم َويَػْغِفْر

 َلُكْم ُذنُوَبُكمْ 
   يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا :-تلك ىي النعمة اإللهية

.. الخطاب للمؤمنين بشكل عاـ وللشباب بشكل خاص
 َاتػَُّقوا اهلل ألنّو يأتي بعدىا القوؿ السديد، فبلبد أف  (اإلخبلص) ىنا المقصود

:-  ىوومن لواـز اإلخبلص هلل.. يكوف أساس ىذا القوؿ السديد، اإلخبلص هلل
.. واإلطمئناف لما تقوؿ.. الوضوح لما تقوؿ

أف تكوف فاعبًل لو قبل أف تكوف :-  القوؿ السديد ومعناهومن لواـز اإلخبلص هلل
.. آمراً بو

:- ومن لواـز القوؿ السديد أالّ يكوف مضراً وال مؤذياً ألحد ألنّو يقوؿ
  ًاتػَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقواًل َسِديَدا 

..  ومخافتو ىو األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر والذي أساسو تقوى اهلل
... وأساسو كذلك العلم والوضوح وليس الظن والشبهة
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والقوؿ السديد ىو القوؿ الواضح الذي ليس فيو لَْبس، قوؿ يستوعبو السامع، قوؿ 
مستند إلى آية قرآنية، قوؿ مستند إلى حديث نبوي شريف، قوؿ مستند إلى األئمة األطهار 

.. والصحابة الكراـ، فذلك من تسديد القوؿ
فإذا كاف ىذا األسلوب في القوؿ السديد والذي ىو األمر بالمعروؼ والنهي عن 
المنكر وكاف أساسو التقوى، ستكوف نتيجتو كما قاؿ اهلل تعالى في سورة األحزاب، آية 

/7 -:
 ُْيْصِلْح َلُكْم َأَعَماَلُكم 

وبذلك يتفّشى الصبلح بين األفراد وبين األّمة، ألّف السامع سواءاً كاف فرداً أو 
واإلخبلص - اآلمر بالمعروؼ والناىي عن المنكر–مجموعة إف رأى الصدؽ من الواعظ 

  ُيْصِلْح َلُكْم َأَعَماَلُكمْ : فيو، يستجيب إليو، ولهذا تكوف النتيجة
وبهذا يكوف وضع األمة من َحَسن إلى أحسن، حيث ُيصلح لكم قلوبكم وأفكاركم، 

، ُيصلح لكم عبادتكم، ُيصلح لكم عقائدكم ونياتكم، ُيصلح لكم عبلقتكم مع اهلل
… ُيصلح لكم بيعكم وشراءكم، ُيصلح وضع الفرد واألسرة واألّمة

 :- 71/واللطف اإللهي يأتي أكثر فأكثر، فيقوؿ تعالى في سورة األحزاب، آية
 َْويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكم 

ألنّو سيفتح صفحة جديدة مع اهلل، ألنّو كاف تاركاً لواجب، وعندما أَمْرتو بأداء ىذا 
:-  وأمتثل، فمثبلً الواجب وبّلغتو أْمر اهلل

، أو كاف يكذب وأخذ  كاف ال يصلي وأخذ يصلي، أو كاف ال يصـو وأخذ يصـو
يصدؽ، أو كاف يغتاب وترؾ الغيبة، وعاد إلى اهلل وأصلح ما بينو وبين اهلل وفتح صفحة 

صلى اهلل عليو وآلو ) وتاب، والتوبة ىي ماحية للذنوب وكما يقوؿ الرسوؿجديدة مع اهلل
:- (وسلم

التائب من الذنب كمن ال ذنب لو  
والتوبة ىي الحسنة التي تمحو السيئات، ولهذا يقوؿ تعالى في سورة األحزاب، 

 :- 71/آية
 َْويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكم  
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وىكذا أيّها الشباب األعزاء نرى ما في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر من حياة 
… وخير للفرد واألمة

كاف ىذا ما ُيشترط بالواعظين واآلمرين بالمعروؼ بشكٍل عاـ، وُيشترط 
بالُمتخصصين والُمتفر ين لؤلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر والوعظ واإلرشاد بشكل 
خاص، وال ننسى تأكيد اآلية على ضرورة أف يكوف أساس األمر بالمعروؼ والنهي عن 

.. المنكر بعد اإليماف ىو التقوى
 في أحدى ُخطبو عن ولهذا نرى إماـ الُمّتقين، اإلماـ أمير المؤمنين علي

التقوى، وكيف أفَّ المؤمن الذي يُريد أف يلتـز طريق التقوى ويُربّيها في نفسو تربيًة إلهية 
ربّانية حتى يكوف ملتزماً مّتقياً واعظًا، ويكوف أساساً لو لؤلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، 

:- ولهذا يقوؿ في صفة الُمّتقين
قد أحيا عقلو وأمات نفسو 

البد أف يكوف عقلو سليمًا، والعقل السليم البد أف يكوف في عبلقة متصلة مع 
 البد أف تكوف قيُمُو قيم إلهية حتى يكوف عقلو سليمًا، البد أف يُغّذي عقلو بالمفاىيم اهلل

:- اإللهية حتى يكوف عقبًل سليمًا، يقوؿ اإلماـ
أحيا عقلو  

.. أما حالة حياة أو حالة موت:- ألفَّ العقل يعيش حالتين
، إذا كاف المقياس لديو ىو األمر إذا كاف المقياس لديو ىو اهلل: حالة الحياة

اإللهي، إذا كاف المقياس لديو ىو القرآف، إذا كاف المقياس لديو ىو محمد وآؿ محمد، إذا 
بذلك يكوف قد أحيا .. كاف المقياس لديو الشريعة بكل ما فيها من أوامر ونواٍه وأخبلؽ

فهي مرحلة البد أف تتوفر قبل األمر بالمعروؼ والنهي عن .. عقلو، وبذلك يكوف قد اتّقى
..  المنكر

قد أحيا عقلو وأمات نفسو  
ىي النفس األّمارة بالسوء، ىي النفس التي تحاوؿ أف تُلقي : ومعنى أمات نفسو

اإلنساف في الخطأ والرذيلة واإلنحراؼ وتحاوؿ أف تُػْنزؿ اإلنساف من مستوى الكماؿ إلى 
فكما .. مستوى اإلنحطاط، من المستوى اإللهي الربّاني إلى المستوى الدنيوي الشهواني
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، وموت العقل بامتبلئو قلنا أّف للعقل حياة وموتًا، فحياة العقل بعبلقتو المستمرة مع اهلل
:   باألفكار الشيطانية، كذلك النفس لها حياة وموت، فعندما يقوؿ اإلماـ

وأمات نفسو 
فأنت بمقدار ما تتمكن من نفسك وُتميت ما تُلقيو !.. فبموت النفس تكوف حياتها

:- ألفَّ ىناؾ معادلة!.. نفسك من الغرائز والميوؿ والشهوات، تكوف قد أحييتها
بمقدار ما ُتميت ما يُلقيو الشيطاف في ُروعك، ستكوف الصلة ما بينك وبين اهلل 

فإْف َأَمتَّ ما !.. سليمة، ألفَّ النفس وعاء، أما أف يمتلئ من الشيطاف أو يمتلئ من الرحمن
يُلقيو الشيطاف في نفسك وداخلك، عند ذلك تكوف النفس مستعدة لئلمدادات اإللهية 

. ىذا أوالً !.. واأللطاؼ الربّانية، عند ذلك تحيا حياة إلهية
:- يقصد من قولو :-ثانياً 

وأمات نفسو    
.. بمعنى أنّو أنكر ذاتو.. بمعنى أنّو ال يرى لنفسو شيئاً وال يحسب لنفسو حساباً 

وىو أف .. نكراف الذات: ولهذا نرى من أىم شروط األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ىو
 وال يعتقد أنّو ينسى اإلنساف نفسو ويُبقي فكره وعقلو عند كل ما يقولو قاصداً بو اهلل

عندما يأمر بالمعروؼ وينهى عن المنكر ألجل ذاتو ونفسو أو لُيحقق وجوداً معيناً لو أو 
:-  مكانة بين الناس، ذلك من عبادة اإلنساف لنفسو ومن التفاتو لذاتو، واإلماـ يقوؿ

وأمات نفسو 
فكما أنّو أحيا عقلو البد أف يكوف أمات نفسو، فبل يرى لنفسو وجوداً بعيداً عن اهلل 
وأوامره ونواىيو ومبادئو وقيمو، ال يرى لنفسو وجوداً بعيداً عن كتاب اهلل وُسّنة نبيِّو، يكوف 

:- 17/ملتفتاً دائماً لقوؿ اهلل تعالى في سورة الحجرات، آية
 ُْقْل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسبلَمُكْم َبْلِ  اهللُ يَُمنُّ َعَلْيُكْم َأْف َىَداُكم  

فإذا كنت ال َتُمنُّ، يعني ناكراً ِلِذاتك وال تحسب لنفسك حسابًا، والحساب كلو 
 إف أمتَّ نفسك، فيحييها اهلل.. إف حسبَت ذلك، فاهلل يُعطيك الِعّزة.. عندؾ هلل

أما إذا التَػَفتَّ لنفسك !.. بلطفو وىدايتو وإمداداتو وعطائو الذي ال ينضب حياة واقعية
إذف البد أف يكوف اآلمر بالمعروؼ والناىي عن المنكر قد !.. وذاتك، فذلك ىو أوؿ موتك
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:- وُيكمل اإلماـ قولو.. أحيا عقلو وأمات نفسو، ألنّها من ضروريات التقوى
 ُحتى دؽَّ جليُلو 

أف يدؽَّ )إفَّ الُمّتقي بعد أف أحيا عقلو وأمات نفسو األّمارة بالسوء يصل إلى درجة 
، إذ أنّو عند ذلك يكوف حتى أْكلو وشْربو هلل.. وجليلو يعني جسمو، يعني ظاىره (جليُلوُ 

و ايتو الرضا اإللهي وليس .. يأكل ليعيش، وليس يعيش ليأكل، فغايتو اهلل وليس الدنيا
النعيم الدنيوي الزائل والذي منو األكل والشرب، يكوف لو  اية ليس األكل والشرب، بل 

 والتي تكوف أساساً لؤلمر الغاية ىي مرضاة اهلل.. الغاية طريق اهلل.. الغاية ىو اهلل
بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فليس األكل والشرب ىو  ايتو وإنّما  ايتو من األكل 

، لُيؤدي ما أَمَر اهلل ولينتهي عّما نهى اهلل، لُيؤدب والشرب ليتقوى على مرضاة اهلل
:-    وبعد ذلك يقوؿ اإلماـ.. لُيميت نفسو.. لُيحيي عقلو.. نفسو

َوَلُطَف  ليظو 
وذلك ألفَّ اإلنساف فيو َجَنَبة  لظة وفظاظة، فيو َجَنَبة عنف وشر، فيو َجَنَبة سوء، 

عندما أحيا عقلو وأمات نفسو وأخذ يأكل ليعيش، عند ذلك نمى في .. فيو َجَنَبة شيطانية
، البد أف تكوف على قيم  ، وإف كانت حياتو هللداخلو الورع والتقوى، وجعل حياتو هلل

:- أليس األمر..  وعلى أخبلؽ اهللاهلل
تخّلقوا بأخبلؽ اهلل ؟ ..

ولهذا يقوؿ !.. وىو يريد أف يكوف مّتقيًا، فمن أولى منو بأف يتخّلق بأخبلؽ اهلل؟
:- اإلماـ

َوَلُطَف  ليظو 
.. أي َلّطف جانب الغلظة فيو ويّسره، وجعل عوض الكلمة الغليظة الكلمة الطيبة

حتى يتمكن .. وعوض الفظاظة األخبلؽ.. وعوض الغضب السماح.. وعوض الشر الخير
ىذه القاعدة الضرورية لؤلمر بالمعروؼ والنهي .. أف يكوف آمراً بالمعروؼ، ناىياً عن المنكر

عن المنكر، ىي لواـز التقوى، والبد أف تكوف القاعدة سليمة وقوية حتى ينطلق منها مع 
وبعد ذلك يقوؿ .. نفسو ومع اآلخرين، حتى يكوف مّتعظاً فعبًل قبل أف يكوف واعظاً 

:-  في التقوى ووصف المتقيناإلماـ
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 َوبَرَؽ لو المع كثير البرؽ، فأباف لو الطريق وسلك بو السبيل 
اإلنساف عندما يكوف ملتفتاً إلى نفسو وذلك بأف ُيحيي عقلو ويُميت نفسو ويجعل 

من أكلو وشربو سبباً لحياتو ولعبادتو هلل تعالى والتفَت إلى أخبلقو وَلّطَف  ليظها، عند ذلك 
ضمن ىذه الروحية !.. يعيش ىذا اإلنساف الُمّتقي حالة نقاء وصفاء، وحالة روحية متميزة

َوبَرَؽ المتميزة والتي ضمنها الصفاء والنقاء يبرؽ لو بريق لمع في سماء عقلو وروحو وفكره 
، ألنّو  ىذا البلمع أباف لو الطريق وسلك بو السبيل، ألنّو اتّقى اهلللو المع كثير البرؽ

، يقوؿ في سورة ، واهللبَػَرَؽ لو المع كثير البرؽ، فاىتدى إلى ىذا الضياء واتّقى اهلل
:- 17/محمد، آية

والَِّذْيَن اْىَتَدوا زَاَدُىْم ُىَدى  
:-  13/ويقوؿ في آية أخرى في سورة الكهف، آية!.. ألنهم عاشوا اهلل

َيٌة آَمُنوا ِبَربِِّهْم َوزِْدنَاُىْم ُىَدى    ِإنػَُّهْم ِفتػْ
 الحظ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اهلَل َوُقوُلوا َقواًل َسِديَداً : فكما قلنا في اآلية

وبعد ذلك القوؿ السديد وىو األمر بالمعروؼ والنهي عن .. والتقوى ثانياً .. اإليماف أوالً 
وبعد أف التفت !.. فهذا البلمع ىو عبارة عن األلطاؼ اإللهية واإلمدادات الربّانية.. المنكر

إلى ىذا اإلمداد اإللهي واللطف الربّاني يرى أّف األبواب أمامو كثيرة والمنافذ متعددة، ولهذا 
:-   يقوؿ اإلماـ

وتدافعتو األبواب إلى باب السبلمة ودار الُمقامة  
فاألبواب أمامو متعددة إالّ أّف ىذا اإللتفات لنفسو أواًل، وذلك بأف أحيا عقلو وأمات نفسو 

 ونظر إلى اللطف اإللهي واإلمدادات اإللهية، عند وعاش حالة الصفاء ما بينو وبين اهلل
ىي باب .. ويتسّلكو ثالثاً .. وأف يَِلجو ثانياً .. ذلك يعرؼ أفَّ الباب الذي البد أف يطرقو أوالً 

!.. ىي باب الرحمة والخير!.. ىي باب السبلمة واألماف!.. اهلل
:- وَتَدافعتو األبواب، كل باب تريد أف يدخل منها وأف يَِلَج فيها
حبُّ الماؿ، وحبُّ : ىناؾ باب كبير، وأبواب صغيرة من جانب الباب الكبير ُىنَّ 

:-  والحاؿ أنّو..الجاه، وحبُّ النفس، وحبُّ الشهوات والميوؿ والغرائز
ال يؤمن أحدكم حتى يكوف اهلل ورسولو أحبُّ إليو من نفسو وأىلو ومالو  
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:- وىو الباب اإللهي وفيو أبواب متعددة!.. باب ال يوصف: والجانب اآلخر
ولكن بعد أف رأى اإلمدادات اإللهية َتوّجو !.. الخير والرحمة واإلطمئناف والسعادة

 ودار المقامة أي دار اآلخرة ويعني َحَسَب لآلخرة حسابًا، إلى باب السبلمة، باب اهلل
عرؼ أفَّ الدنيا دار ممر واآلخرة دار مقر، فعرؼ أنّو البد أف يتزود من دار ممره إلى دار 

.. مقره، بماذا يتزود؟
تزّودوا فإفَّ خير الزاد التقوى 

ويعلم أفَّ اآلخرة ىي الحياة الواقعية والمستمرة والباقية، فهو عندما تدافعتو 
األبواب، َذَىَب إلى باب السبلمة ودار المقامة، باب السبلمة في الدنيا ودار المقامة في 

:- اآلخرة، فهو بتقواه
… َسُعَد بدنياه: أوالً 
… سُعد بدار اإلقامة في آخرتو: ثانياً 

:- وبعد ذلك يقوؿ
 وثُبتت رجبله بطمأنينة بدنو في قرار األمن والراحة بما استعمل قلبو

  وأرضى ربو
وجعل .. ىكذا عاش حالة المجاىدة مع النفس، فصّفى ما بينو وبين ربو، ىذا أوالً 

من أخبلقو أخبلقاً ربّانية، عند ذلك نظر بعقلو وتفكيره، فرأى اإلمدادات اإللهية تترى عليو، 
وأ لق األبواب إالّ باب واحد وىي باب .. فصار وعاءاً لتلك اإلمدادات الربّانية، ىذا ثانياً 

عند ذلك ثبتت رجبله وقويت .. اهلل، وفيها السبلمة في دنياه والخير في آخرتو، ىذا ثالثاً 
…  ساقاه، عند ذلك اطمأّف قلبو

فبعدما كانت رجبله تذىباف يميناً وشمااًل، وبعد أف كانت ساقو ترتجف، وبعدما كاف 
عند ذلك علم أف ال ملجأ من .. قلبو دائماً يخفق، فبل يدري أين يتوّجو، وإلى أين يذىب؟

اهلل إالّ إليو، عندىا اتّقى اهلل، وعند ذلك َسُعَد وعاش الخير والراحة والطمأنينة، وعند ذلك 
.. عاش دنياه وعاش آخرتو، وثبتت رجبله بطمأنينة بدنو

ألّف الحالة النفسية دائماً تؤثّر في الظاىر، فعندما تكوف الحالة النفسية مطمئّنة، 
.. ىنا اطمأفّ .. وعندما تكوف الحالة النفسية قلقة، يكوف الظاىر قلقاً .. يكوف الظاىر مطمئّناً 
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… وحالتو النفسية عامرة مع اهلل تعالى
وثُبتت رجبله  

كناية عن الطمأنينة، يعني عرؼ طريقو الذي يسير فيو، عرؼ مبتدأه ومنتهاه، عرؼ 
فهو يعرؼ أف ال راحة .. أنّو البد أف يكوف أّولو التقوى، لذلك حصل لو األمن واالطمئناف

.. إالّ مع اهلل، ال أمن إالّ باهلل، فهو استعمل قلبو بالخير وَتمّكن أف ُيحيي عقلو ويُميت نفسو
.. إستعمل قلبو وعرؼ حقيقة دنياه والتي البد أف يكوف كل ما فيها، أف يعيش مرضاة اهلل

إستعمل قلبو وعلم أفَّ الَخْلق ىو َخْلق اهلل وحده وكلنا عبيد هلل، فبلبد أف نتخّلق بأخبلؽ 
:-       إستعمل قلبو وجعلو وعاءاً هلل، ألم يقل الحديث القدسي.. موالنا وخالقنا

لم تسعِن أرضي وسمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن   
إستعمل قلبو .. إستعمل قلبو وأسعَد نفسو وصار في سبلمة من دنياه وخير في آخرتو

رضا اهلل الذي تُعّبر .. وأرضى ربّو، رضا اهلل الذي ىو أسمى من كل شيء وأرفع من كل شيء
:- عنو اآلية عندما تذكر نعيم اآلخرة

َوِرْضَواٌف ِمَن اهلِل َأْكَبر  
.. َفِرَضا اهلل أكبر من الجنة وما فيها، رضا اهلل ال يُقاس بأي شيء، ىذا ىو الُمّتقي

وعندما أتكلم عن رضا اهلل، فهناؾ مقياس جميل لدرجة رضا اهلل عليك، يسأؿ أحد 
:- (عليهم السبلـ)الشباب أحد األئمة األطهار

..  ُأريُد أف أعرؼ رضا اهلل عّني؟-
  أُنظر مقدار رضاؾ عن اهلل لتعرؼ رضاه عنك:-قاؿ

مقدار عبوديتك وانصياعك هلل، تسليمك وخشوعك : مقدار رضاؾ عن اهلل يعني
بمقدار ما ترى ذلك من نفسك، إعلم أنّو راٍض .. وخضوعك هلل، رضاؾ بقدره وقضائو

.. عنك
ويكوف ُمتيقنًا، ىذا ثانيًا، ُمتيقناً لما يقولو، لما يأمر ..  عند ذلك يكوف ُمّتعظًا، ىذا أوالً 

.. بو، لما ينهى عنو وال يّتبع الشبهات والظنوف واألىواء، ألفَّ تقواه تحجزه عن ذلك
 يقوؿ واإلماـ

ال ورع كالوقوؼ عند الشبهة وال زىد كالزىد عند الحراـ  



            وصية لقماف                                                          61 
 

فالمفروض أّف المّتقي الورِع يقف عند الشبهة، ال يستعجل بظنونو قبل قولو، قبل 
فإف لم .. وال يتهم اآلخرين بالسوء.. وال يقوؿ السوء.. فبل يظّن باآلخرين سوءاً .. عملو

:  يقوؿألّف اإلماـ!.. يكن ىناؾ ورع كامل لما تأمر، فبل تأمر بالمعروؼ
وأمر . وأمٌر بّين  ّيو، فيجتنب. أمر بّين رشده، فيّتبع:- إنّما األمور ثبلثة

  مشكل، فيرّد حكمو إلى اهلل
.. فأُمْر بالمعروؼ وانَو عن المنكر: عندما يكوف ىناؾ علم واضح

، عندما يكوف ىناؾ التباس وشبهة وعدـ وضوح، فبل تقل شيئاً واجعل الحْكم هلل
:- ولهذا يقوؿ في الحديث

َمن ترَؾ الشبهات نجا من المحرمات  
وكذلك بالنسبة .. ألّنك إْف أمرَت بمعروؼ وأنت على شبهة ستقع في الحراـ

ولهذا البد أف يكوف األمر بيِّن .. للمنكر، فإْف نَهيت وأنت على شبهة ستقع في الحراـ
… عندؾ

 يؤّكد على مسألة مهمة وىي البد أف تكوف عارفاً وُمطّبقاً للُحكم ثم نرى أّف اهلل
:- 3-2/الشرعي قبل أف تأمر  يرؾ بو وذلك بقولو في سورة الصف، آية

 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ِلَم تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف َكبُػَر َمْقَتاً ِعْنَد اهلِل َأْف تَػْقوُلوا َما
  اَل تَػْفَعُلوفَ 

ىذا يدؿُّ على ضرورة أف يكوف اآلمر بالمعروؼ والناىي عن المنكر ُمّتعظاً سالكاً 
عملياً طريق المعروؼ حتى يكوف آمراً بو، أما إذا لم يُطّبق ولم يمتثل لؤلمر اإللهي وإنّما 

إفعلوا ذلك ويأمرىم بلسانو ما ُيخالف عملو، وىذا من اآلفات اإلجتماعية : يقوؿ لآلخرين
والسلوكية واألخبلقية البد من اإلنتباه واإللتفات إليو، البد من التأكيد على ذلك ومحاسبة 
النفس والضمير، أف ال يتبجح مع اآلخرين بأوامر وىو ُيخالفها، ذلك ىو عكس المطلوب 

القرآف يريد منك أف تعمل وتلتفت إلى نفسك قبل  يرؾ كما في سورة التحريم، .. القرآني
:- 6/آية

 ْيَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ُقوا أَنْػُفَسُكم  
 َوَأْىِليُكمْ :-  وبعد ذلك
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البد أف تعرؼ المعروؼ وتعملو، وأف تعرؼ المنكر وتنتهي منو، ثم تأمر اآلخرين 
اإلنساف بسلوكو يكوف بشكل معين وبكبلمو يكوف بشكل .. بفعل المعروؼ وتَػْرؾ المنكر

فهو بسلوكو لم يأمر نفسو بمعروؼ ولم ينَو !.. آخر، تلك ىي نوع من أنواع اإلزدواجية
 يقوؿ في سورة الصف، نفسو عن منكر، ومع اآلخرين يحاوؿ أف يأمرىم وينهاىم، واهلل

:- 2/آية
 َيَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ِلَم تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوف   

اإليماف الظاىري، ولكنَّ المؤمن واقعاً ىو الذي : وىنا المقصود من اإليماف ىو
دائماً يتطابق قولو مع عملو، وأوامره لآلخرين مع تطبيقو، ولهذا البد أف يكوف األمر 

:-  واآلية تقوؿ.. بالمعروؼ بالسلوؾ قبل القوؿ، وبالعمل قبل الكبلـ، وبالتطبيق قبل األمر
يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا  

ىؤالء آمنوا ظاىرياً بألسنتهم وأخذوا يأمروف الناس بالمعروؼ وينهوف عن المنكر، 
   يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا:- جاءىم التوبيخ اإللهي

أنتم الذين أظهرتم اإليماف، طبِّقوه أنتم أواًل في سلوككم وأخبلقكم وأعمالكم، ثم 
.. تأمروف الناس بالمعروؼ وتنهوف عن المنكر

أما اإليماف الواقعي فهو الذي دائماً يُطابق العمل مع القوؿ كما عّرفو اإلماـ أمير 
:- المؤمنين

إعتراؼ بالَجناف وقوؿ باللساف وعمل باألركاف : اإليماف   
:-  من سورة الصف3-2/ونكمل اآلية
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ِلَم تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوَف َكبُػَر َمْقَتاً ِعْنَد اهلِل َأْف تَػْقوُلوا َما

 اَل تَػْفَعُلوفَ 
 ًَكبُػَر َمْقَتا أي ىذا العمل وىذا النوع من التصرؼ والتبّجح، ىذا مما يزيد في 

ابتعادكم عن اهلل، مما يزيد في فسقكم وانحرافكم ومعصيتكم، وىذا تأكيد آخر على 
ضرورة تطابق القوؿ مع العمل وتطابق الكبلـ مع التطبيق، فنرى اآلية تقوؿ وتؤكد أف يكوف 

ولهذا نرى في أخبلؽ أىل .. القوؿ بعد الفعل، واألمر بعد الفعل، والنهي بعد اإلمتناع
:-    حيث يقوؿ اإلماـ جعفر الصادؽ (عليهم السبلـ)البيت
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 كونوا لنا ُدعاة صامتين 
أي بعملكم وسلوككم وتصرفاتكم، بورعكم وتقواكم، قبل كبلمكم وأْمر الناس 

:- 44/ يقوؿ في سورة البقرة، آيةبالمعروؼ ونهيهم عن المنكر، ولهذا نرى اهلل
 َُلوَف الِكَتاَب َأَفبل َتعِقُلوف  أَتَأُمُروَف النَّاَس بِالِبرِّ َوتَػْنَسوَف أَنْػُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ

وذََكَر البرَّ ألنّو يجمع كل )!.. كيف يمكن لئلنساف أف يأمر اآلخرين بأوامر البر؟
، فاآلية موّجهة إلى أولئك الناس الذين يأمروف اآلخرين بالبرِّ وفي تقديرىم (األوامر اإللهية

أنّهم يأمروف بمعروؼ ولكنهم نسوا أنفسهم، يأمروف اآلخرين وىم ال يُطّبقوف، يأمروف 
يُظهر شيء وفي !.. اآلخرين وىم ال يفعلوف بما يأمروف بو اآلخرين، ىذه تماـ اإلزدواجية

:- واآلية تريد أف تقوؿ لو ذلك وىو.. داخلو شيء آخر
تأمر الناس بعدـ الكذب وأنت !.. كيف تأمروف الناس بشيء وأنتم ال تفعلونو؟

تكذب، وتأمر الناس بُحرمة الغيبة وأنت تستغيب، تأمر الناس بُحرمة النميمة وأنت تَِنم، 
وتأمر الناس بُحرمة البهتاف، وأنت تبهت، سواء كنت تستغيب المؤمنين، وتبهت المؤمنين 

!.. والعلماء والمجتهدين
 ْأَتَأُمُروَف النَّاَس بِالِبرِّ َوتَػْنَسوَف أَنْػُفَسُكم   

:- وبعد ذلك تُعطيهم اآلية القرآنية الُحّجة الدامغة على ِفْعلهم الشنيع، فتقوؿ
 َُلوَف الِكَتاب   َوأَنْػُتْم تَػتػْ

أنتم آمنتم باهلل ورضيتم باهلل ربّاً وبالقرآف كتاباً وِبُمحّمد نبيِّاً وِبَعِليٍّ إمامًا، فكيف 
ىنا تكوف الُحّجة أقوى، ألّنك بعد أف قرأَت الكتاب، عرفَت ما !.. يصدر منكم ىذا العمل؟

فيو، عرفَت أفَّ الغيبة والنميمة والبهتاف والكذب وتَػْرؾ الصبلة وتَػْرؾ حقوؽ اهلل كلها من 
:- الكبائر، ولهذا تؤكد اآلية بقولو تعالى

 ََأَفبل تَػْعِقُلوف 
إذا كاف ما تأمروف بو صحيحًا، فبلبد أف ُتطّبقوه أواًل، .. أين فكركم؟.. أين عقولكم؟
والقرآف ُيخاطبك أواًل عندما تقرأه، ومن ثم انقل ىذه األوامر إلى .. ثم تأمروف اآلخرين بو

.. اآلخرين، البد أف تقَي نفسك أواًل، ثم اآلخرين بعدؾ
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         ال تنَو عن ُخُلٍق وتأتَي مثَلو            عاٌر عليك إذا فعلَت عظيُم 
 

فنفهم من موضوع وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ضمن الموعظة 
:- القرآنية إلى الشباب

أنّو البد أف يكوف اآلمر بالمعروؼ والناىي عن المنكر أَمَر نفسو ونهاىا عن المنكر 
:- أي البد أف يكوف واعظاً ُمّتعظًا، ولذلك تقوؿ اآلية الكريمة.. أواًل، ويُطّبق بما يأمر
 َْوتَػْنَسوَف أَنْػُفَسُكم   

..  فعليو أف ال ينسى نفسو، فيأمرىا أواًل قبل اآلخرين، ألّف نفسو أحبُّ األنفس إليو
ِعظني يا بن :- وقاؿ لوفقد ورد أفَّ رجبًل طلب من اإلماـ موسى بن جعفر

:- رسوؿ اهلل، فأجابو اإلماـ
َأْحِسن لمن أحببت   

:- يا بن رسوؿ اهلل زِدني، قاؿ: قاؿ
يا ىذا، إعلم أفَّ نفسك َأحبُّ األنفس إليك، فأحسن إليها بطاعة اهلل   

البد أف تأمر نفسك أواًل بطاعة اهلل، أف تأمر نفسك بالمعروؼ وتنهى نفسك : يعني
ثم تأتي إلى اآلخرين وتأمرىم وتنهاىم، وإف لم تفعل ذلك، فأنت كما يقوؿ .. عن المنكر

:- 3/اهلل تعالى في سورة الصف، آية
 ََكبُػَر َمْقَتاً ِعْنَد اهلِل َأْف تَػُقوُلوا َما اَل تَػْفَعُلوف   

:-  44/وإف لم تفعل ذلك، يأتيك التوبيخ اإللهي، كما في سورة البقرة، آية
 ََأَفبَل تَػْعِقُلوف   

:- عندما ُأسري بو، قاؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم) ويُروى أف النبي
 مررت ليلة ُأسري بي على أُناس تقرظ شفاىهم بمقاريظ من نار، فقلت -:

ىؤالء خطباء من أىل الدنيا ممن :-فقاؿ.. من ىؤالء يا حبيبي يا جبرائيل؟
   كانوا يأمروف الناس بالبر وينسوف أنفسهم 

عند ذلك يكوف األمر .. ألنّو يكوف عند ذلك األمر بالمعروؼ تبجُّح.. لماذا؟
.. بالمعروؼ استهزاء باهلل، ألّنك تحمل األوامر اإللهية للناس وأنت ال تطّبقها
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وىكذا البد أف يكوف وجوب األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر يتطابق مع 
أما إذا كاف  ير مطّبق لذلك .. اإلنساف اآلمر، ثم يبدأ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر

أما إذا كاف ىو لم يأمر بالطاعات ولم .. و ير مستجيب لؤلوامر اإللهية في سلوكو وأخبلقو
ينهها عن المعاصي والمحرمات، فكيف لو أف يأمر اآلخرين بالطاعة وينهاىم عن معصية، 

 ويدؿُّ على وإذا حصلت ىذه اإلزدواجية في السلوؾ، يدؿُّ ذلك على اإلبتعاد عن اهلل
طلب الدنيا وما فيها من جاه أو سمعة أو كلمة َلّماعة ُتشير إليو، وىل تُغني ىذه األمور عن 

.. ؟وىل تزيدؾ في صحيفتك إالّ بُعداً ومقتاً ومعصيًة هلل.. اهلل شيئًا؟
:-   44/نعود إلى قولو تعالى في سورة البقرة، آية

 َُلوَف الِكَتاَب َأَفبل تَػْعِقُلوف  أَتَأُمُروَف الناَس بِالِبرِّ َوتَػْنَسوَف أَنْػُفَسُكْم َوأَنْػُتْم تَػتػْ
ومن المؤكد أفَّ القرآف ىو الشاىد علينا يـو القيامة، وأفَّ أوامره ىي الشاىدة علينا 
يـو القيامة، وأفَّ صحفنا ىي الشاىدة علينا يـو القيامة، وأفَّ أعضاءنا ىي الشاىدة علينا يـو 

:-  القيامة، فعندما تقوؿ اآلية
 َُلوَف الِكَتاب  َوأَنْػُتْم تَػتػْ

 :-ىذا تأكيد على ضرورة
.. لزـو تطابق ما نقرأه في الكتاب على أنفسنا وسلوكنا ومن ثم على اآلخرين: أوالً 
تذكيٌر لنا أفَّ ىذا الكتاب الذي أنتم تقرؤونو اآلف، سيكوف الشاىد عليكم يـو : ثانيا

.. القيامة، يـو تلقوف اإللو
 ََأَفبَل تَػْعِقُلوف   

..   أفبل تعلم أفَّ ىذا القرآف موّجو إليك قبل أف يكوف موّجو لغيرؾ من خبللك؟: يعني
 ََأَفبَل تَػْعِقُلوف   

.. أفَّ ىذا القرآف شاىد عليكم يـو القيامة
إذف فبلبد من التأكيد على ضرورة اإلتّعاظ قبل الموعظة، واإلئتمار قبل األمر 

.. لآلخرين، واإلنتهاء قبل النهي لآلخرين، وذلك حتى يكوف أْمره ونهيو لآلخرين ُمؤثراً فيهم
ألفَّ الذي لم يأمر نفسو ولم يُربِّ نفسو ولم يتمكن من نفسو، فكيف لو أف يُرّبي ويأمر 

فاإلنساف دائماً يُرّبي نفسو ألنّها ىي ..  وأف يتمكن منهم ويُقنعهم بعمل الخير؟.. اآلخرين؟
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الميداف األوؿ لو، سلوكو وأخبلقو وِفْعلو ىو الميداف األوؿ لو، فبعد أف ُيكمل الميداف 
األوؿ لو ينتقل إلى الميداف الثاني، أي األقرب فاألقرب وكما يقوؿ تعالى في سورة الشعراء، 

:- 214/آية
 ََوأَْنِذْر َعِشيَرَتَك اأَلقْػَربِين  

وىنا، اآلخروف يلتفتوف إلى ىذا اآلمر وىذا .. حيث يقي اآلخرين كما وقى نفسو
.. وىل ىو فعبًل وعظ نفسو قبل أف يعظ اآلخرين؟.. الواعظ، ىل ىو فعبًل َتَسّلَك بما يأمر؟

إذا رأوا ذلك منو، ورأوا اإلخبلص في قولو، عند ذلك .. وىل فعبًل يتطابق سلوكو مع قولو؟
ألنّها خرجت من قلب مؤمن .. يكوف القوؿ نافذًا، واألمر مؤثرًا، والموعظة داخلة إلى القلب

:       ُمّتعظ ُمخلص ولهذا تدخل إلى القلب، وكما ورد
 ما يخرج من القلب يدخل في القلب، وما يخرج من اللساف ال يتعدى

    اآلذاف
.. فعند ذلك تكوف الموعظة جميلة ولطيفة وىنيئة، لذيذة وىادئة

أما إذا كاف الشخص الذي تعظو يرى اإلثنينية في عملك، وعدـ الوحدة ما بين 
:- الفكر الذي تطرحو، واألمر الذي تأمر بو وبين سلوكك وعملك وتصرفاتك

.. ال يأتمر بأمرؾ وال يّتعظ بموعظتك: فأوالً 
.. يسيء الظن بك: وثانياً 
يمكن أف تُبعده عن الدين، ألنّو يتصور أّف الذين يأمروف بالمعروؼ وينهوف : وثالثاً 

 ،تُعطي الصورة ُمشّوىة عن الواعظين تَػُقوُلوَف َما اَل تَػْفَعُلوفَ عن المنكر، ىم ىكذا 
 وإلى نبيِّو وقرآنو، فبلبد أف تكوف واعظاً ُمّتعظًا، وأف والمبّلغين وعن الذين يدعوف إلى اهلل

 وحده وليس تحقيقاً يكوف األساس في أمرؾ بالمعروؼ ونهيك عن المنكر ىو اهلل
. ِلَذاتك، وليس التفاتاً لنفسك

..  لماذا؟
ألفَّ األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ىو أْمر عبادي، واألمر العبادي ُيشترط فيو 

ُنكراف الذات، يعني أف ال تبتغي من : ، ومعنى النية واإلخبلص هللالنية واإلخبلص هلل
:- وراء أْمرؾ بهذا المعروؼ ونهيك عن المنكر لك شيئاً وإنَّما ىو
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..  ولوجو اهلل وألفَّ اهلل قد أَمرؾ بهذاهلل: أوالً 
خدمة للناس وللمؤمنين، بأف ُتوّضح لهم المعروؼ وُتحدد لهم المعروؼ : وثانياً 

.. وُتوّضح لهم المنكر وتُبّين ما فيو من مفسدة
فاإلخبلص ونية القربة الخالصة ما بينك وبين رّبك فيما تقوؿ وما تفعل، وما تأمر وما 
تنهى شرط ضروري، وكما قلت ىو نكراف الذات، فلسَت أنت اآلمر ولسَت أنت الناىي، 

ولكن اهلل الذي أَمر والذي نهى، وأنت الُمبّلغ وعليك إيصاؿ ىذا األمر وىذا النهي، فاألمر 
..  ىو أْمر إلهي

وعندما .. ىو أْمر إلهي- (وىو من أىم المعروؼ)–فعندما تأمر اآلخرين بالصبلة 
.. وىكذا.. ىو أْمر إلهي، وىكذا- (وىو من أىم المعروؼ)–تأمر اآلخرين بالصدؽ 

وعندما تنهى اآلخرين عن المنكر والفحشاء وعن الكذب والغيبة والنميمة، كلها نواٍه 
 ويبقى شيء واحد، إف أخلصت هلل.. إلهية، ولكن أنت توصلها، فبلبد أف تنكر ذاتك

أما أف ..  وإذا كاف ىناؾ إخبلص، فلك الشرؼ في ذلكفي توضيح أوامر ونواىي اهلل
ترى الفضل لك على اآلخرين لما تأمر وتنهى، فليس لك الفضل كما يقوؿ تعالى في سورة 

:- 17/الحجرات، آية
 ُْقْل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسبلَمُكْم َبِل اهلِلُ  يَُمنُّ َعَلْيُكْم َأْف َىَداُكم  

وىذه آفة البد أف نلتفت إليها، أفَّ من يتعّلم كلمة أو اثنتين أو ثبلثة، أو ُحكمين أو 
ثبلثة ويأمر بو أو يعظ الناس، يرى لو مْنزلة ومكانة، والحاؿ أفَّ المْنزلة والمكانة بمقدار 

، بمقدار االنصياع الكامل عبلقتك مع اهلل وصدقك مع اهلل، بمقدار صفائك وطاعتك هلل
وتلك عبلقة ما بينك وبين رّبك، ليس للناس دْخل فيها، وأنت .. التاـ ما بينك وبين اهلل

كلما أّكدت عبلقتك ما بينك وبين رّبك، فبلبد أف تتجسد مع اآلخرين بالتواضع والكلمة 
.. الطيبة، ىذا أوالً 
بعد أف تكوف ُمّتعظاً البد أف تُعطي الُخُلق اإلسبلمي، الُخُلق القرآني، الُخُلق : وثانياً 

المحمدي، ُخُلق األئمة األطهار، ُخُلق الصحابة الكراـ في كيفية األمر بالمعروؼ والنهي 
:- 125/وىذا يعني الكلمة الطيبة كما يقوؿ اهلل تعالى في سورة النحل، آية.. عن المنكر

 ُِأدُْع ِإَلى َسِبْيِل رَبَِّك بِالِحْكَمِة َوالَموِعظِة الَحَسَنة  
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فنتكلم مع اآلخرين بمستواىم، بذىنيتهم، بكلمات طيبة ىادئة لطيفة محببة إلى 
نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم، حتى تكوف الموعظة منك لهم موعظة لذيذة، تقع موقعاً جميبًل 

في دواخلهم، وحتى يكوف األمر الصادر منك إليهم والنهي الصادر منك إليهم ُمحّبب 
فبعد أف تكوف ُمّتعظًا، .    . فمن دوف خشونة ومن دوف استعبلء، بل بمحبة ورأفة وَتحّنن.. لهم

البد أف ُتحسن صيغة األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، ألّنك إف أحسنَت وكاف قصدؾ 
ألنّو رياء، .. ألنّو عبادة، وإالّ إف كاف قصدؾ لنفسك، َفَسوؼ تُعاقب.. اهلل، َفَسوؼ تُثاب

 وإف لم ُتحسن األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر يمكن أف تُبعد الشخص عن اهلل
وتُبعده عن رسولو الكريم وقرآنو العظيم، فكلنا قد سمع عن ُمحاورة اإلمامين الحسن 

:- مع رجل رأوه ال ُيحسن الوضوء، ذىبا إليو وقاال لو (عليهما السبلـ)والحسين
أُنظر أيّنا ُيحسن وضوءه: عّمنا الشيخ؟ ..

:- وتوضئا أماـ الشيخ الكبير، وبعد الوضوء، قاؿ الشيخ الكبير
.. فداكما أبي وأّمي، كبلكما ُيحسن الوضوء، ولكن عّمكما الشيخ ال ُيحسن الوضوء

صورة رائعة لكيفية األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وىكذا بقية األئمة 
.. والصحابة وبقية الفقهاء والعلماء

أف ترى الوقت المناسب لؤلمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، فبل ترى : ثالثاً 
الشخص في وقت يكوف فيو مْنزعجاً أو منفعبًل وتأتي إليو وتحاوؿ أف تأمره بمعروؼ أو 

تنهاه عن منكر، وإنّما من الحكمة أف ترى الوقت المناسب حتى تأمر بالمعروؼ وتنهى عن 
أما مع عدـ .. المنكر، ىذا كلو إذا كاف المعروؼ عندؾ واضحًا، والمنكر عندؾ واضحاً 

الوضوح لما ىو معروؼ، ولما ىو منكر، فبل يجوز لك أف تأمر بالمعروؼ وتنهى عن 
:- 36/ يقوؿ في سورة اإلسراء، آيةالمنكر، فاهلل

 َوال تَػْقُف َما لَيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإفَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفؤاَد ُكلُّ ُأْولَِئَك َكاَف
 َعْنُو َمْسؤوالً 

نرى الكثيرين يأمروف ِبُعرؼ وليس بمعروؼ، ِبُعْرفهم وعقليتهم ولهذا نرى ىناؾ كثير 
من األحكاـ تصدر من أُناس وىي  ير صحيحة وىي باطلة في كل تصرفات الحياة، والذي 

:- يحضرني ىنا
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وكذا من الشروط التي ال .. وكذا.. ىناؾ كثير من القائلين أفَّ ِعّدة المرأة فيها كذا
وكذا من األمور التي ال .. وأّف أربعين الميت تحتاج كذا.. أساس لها من الصحة في الشرع
وأفَّ السنوية التي تمرُّ على وفاة اإلنساف تحتاج إلى .. أساس لها من الصحة في الشرع

وكذا وليس لها أساس في الشرع، وىناؾ الكثير من األمثلة التي ال تُعّد وال ُتحصى، .. كذا
ولكن الذي نؤكد عليو ىو ضرورة معرفة المعروؼ قبل أف تأمر بو، وضرورة معرفة المنكر 

:- 36/قبل أف تنهى عنو، ولهذا يقوؿ تعالى في سورة اإلسراء، آية
 ٌَوال تَػْقُف َما لَيَس َلَك ِبِو ِعْلم 

ال تؤمن بشيء ليس .. ال تفعل شيئاً ليس لك بو علم.. ال تتبع شيئاً ليس لك بو علم
وبعد ذلك يأتي التحذير والوعيد لمن يقوؿ .. ال تقل شيئاً ليس لك بو علم.. لك بو علم

:- قواًل، أو يؤمن بفكرة، أو يقـو بعمل من دوف علم حيث يقوؿ
 ًِإفَّ السَّْمَع َوالَبَصَر َوالُفؤاَد ُكلُّ ُأْولَِئَك َكاَف َعْنُو َمْسؤوال 

يعني أنت الذي اعتقدت بفكرة من دوف علم، وقلت قواًل من دوف عمل، يا صاحب 
إعلم أّف كل ىذه .. أنت أيُّها اإلنساف.. ويا صاحب الفؤاد.. ويا صاحب البصر.. السمع

فاآلية تأمر أف ال تّتبع ما ليس .. األجزاء تكوف أنت مسؤواًل عنها، وىي ُتسأؿ يـو القيامة
.. لك بو علم، وىذه مسألة فطرية في اإلنساف، اإلنساف البد أف يكوف تابعاً للعلم، لليقين

أما دوف .. وبعد أف يعلم الشيء، بعد أف يتيّقن من الشيء، عندئٍذ يقولو ويعتقد بو ويعمل بو
:- 36/ألنّو يقوؿ في سورة اإلسراء، آية.. اعتقاد ومن دوف اطمئناف، كبل ثم كبل

 ٌَوال تَػْقُف َما لَيَس َلَك ِبِو ِعْلم 
تظّن كذا، وألجل ىذا الظن، .. وال يجوز أف تتبع ظنونك فيما تأمر وتنهى عنو

فهذا مما ال يجوز، حيث يقوؿ تعالى في سورة .. وتظّن كذا وألجل ىذا الظن، تنهى.. فتأمر
:- 28/النجم، آية

 ًِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِني ِمَن الَحقِّ َشْيَئا 
ولهذا نرى التربية القرآنية للمؤمنين بشكٍل عاـ، وللشباب األعزاء بشكٍل خاص، 

:- 12/تقوؿ  في سورة الحجرات، آية
 ٌيَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيَراً ِمَن الظَّنِّ ِإفَّ بَػَعَض الظَّنِّ ِإْثم  
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ىذا خطاب للمؤمنين جميعًا، وخصوصاً للشباب األعزاء اآلمرين بالمعروؼ والناىين 
تريد منهم اآلية التحّفظ في األحكاـ ، عدـ التسرع، البد من التيّقن والعلم .. عن المنكر

قبل أف تأمر بالشيء وتنهى عنو، ال تبِن على مخّلفاتك الذىنية، ال تبِن على مسموعاتك، ال 
… تبِن على بعض قراءاتك، وإنّما البد من العلم، البد من الوضوح الكامل

:- 12/في سورة الحجرات، آية
 ٌيَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيَراً ِمَن الظَّنِّ ِإفَّ بَػَعَض الظَّنِّ ِإْثم  
خطاب للمؤمنين عامة ولؤلعزاء الشباب خاصة للتأكيد عليهم بأّف ال يقولوا : اجتنبوا

اْجَتِنُبوا َكِثيَراً ِمَن :- قواًل إالّ بعد العلم والوضوح، أي ال يعملوا بالظن ألّف اهلل تعالى يقوؿ
..  خصوصاً فيما يتعّلق بالظن باآلخرينِإفَّ بَػَعَض الظَّنِّ ِإْثمٌ ألنّو ..  لماذا؟الظَّنِّ 

.. خصوصاً إذا كاف ىذا الظن مما يوّجو التهمة لآلخرين ويطعن بهم ويشّوه سمعة المؤمنين
خصوصاً إذا .. خصوصاً إذا كاف ىذا الظن مما يشّوه ويسيء إلى سمعة العلماء والمجتهدين

خصوصاً إذا كاف ىذا مما يبّعد بين المؤمنين، .. كاف ىذا الظن مما يفّرؽ بين المسلمين
:- يقوؿ في موضوع الظن (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)لهذا نرى النبي
 ًظّنوا بالمؤمنين خيرا  

فإّنك تعتقد أّنك تأمر بالمعروؼ وتنهى عن المنكر، وتُفسِّق فبلناً وتتكلم على فبلف 
صلى اهلل ) والنبي،      وتُعرِّض بفبلف وتزرع الفتنة بين المذاىب اإلسبلمية وبين مقّلدي الفقهاء

:- يقوؿ (عليو وآلو
 ًظّنوا بالمؤمنين خيرا  

 :- يقوؿ واإلماـ علي
ضع أمر أخيك على أحسنو   

ضع أمر أخيك على فػ..     أليس المؤمنوف إخوة؟.. أليس المسلم أخو المسلم؟
ال تصّدؽ عنو شيئاً حتى يثبت عندؾ بعلم قاطع ودليل واضح وإذا ثبت، :  يعنيأحسنو

وال تحاوؿ أف تقوؿ ذلك بلسانك إلى اآلخرين، ألّنك بذلك تكوف .. فاذىب إليو وقل لو
ولهذا نرى أّف اهلل تعالى يؤّكد على ضرورة !.. ممن يريد أف تشيع الفاحشة بين المؤمنين

:- 6/التحفظ فيما تسمع قبل أف تقوؿ، فيقوؿ في سورة الحجرات، آية
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 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا َقوَماً ِبَجَهاَلٍة
  فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمينَ 

فمن الممكن أف تكوف قد سمعت شيئاً من أحد، عن فبلف أو فبلف، ال ُتسرع 
وإذا تبّين فسقو !. فلربما الناقل لك كاذب!. بقولك، وإنّما ترّيث، فلربما الناقل لك فاسق

!.. ستكوف أنت النادـ.. أو كذبو أو أية  اية أخرى في نفسو
 

الوصيػة السادسػة 
الصبػر تربيػة وعمػل 

 
 َِواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأُلُمور   

من أىم مفردات التربية اإللهية إلى الشباب موضوع الصبر، فقد قلنا مراراً ونقوؿ أفَّ 
الشباب بحسب عمره يمتلئ فيو كثير من اإلنفعاالت وكثير من اإلندفاعات والتسرع، ومن 
الر بة في الوصوؿ بأسرع وقت لعلم أو لكسب أو ألي ر بة من الر بات، فهذه حقيقة من 

حقائق الواقع لنفس الشباب، ولهذا فإفَّ اآلية تريد أف تقوؿ لو ال يمكن أف تصل إلى ما 
!.. تريد إالّ بالصبر

ألفَّ اإلنساف ككل والشباب بشكل خاص البد أف يكوف لو موقفاً معيناً واضحاً من 
لو ىوى  (والشباب بشكل خاص: وكذلك أقوؿ)نفسو وموقفاً مع اآلخرين، وبما أفَّ اإلنساف 

وشهوة من جانب، وعقل وإرادة من جانب آخر، فدائماً يتصارع ىذا الجانب مع ذاؾ، إفَّ 
اإلنساف أما أف يكوف لنفسو فحسب وأما أف يكوف لنفسو ولآلخرين، فهو البد أف يتعايش 
مع اآلخرين، والبد أف يكوف عنصراً فاعبًل معطاءاً لآلخرين إذا أراد أف يقـو بواجبو ويشعر 

:- بمسؤوليتو تجاه اآلخرين وما أَمَر بو الشارع المقدس وكما جاء في الحديث الشريف
كلكم راٍع وكلكم مسؤوؿ عن رعّيتو  
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:- وفي حديث آخر
من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم  

فهو البد أف يعيش مع اآلخرين ولآلخرين، والبد أف يُغّذي نفسو وروحو وعقلو 
ويتّدرع بالصبر حتى يتمكن مع الصبر أف يقـو بهذا الواجب اإللهي وأف يكوف عبداً هلل 

 ويُمّثل الخبلفة في األرض، وأف تكوف عبلقتو مع نفسو على ُأسس ربّانية وخليفة هلل
!.. سليمة، وأف تكوف عبلقتو مع اآلخرين عبلقة معطاءة، عبلقة كلها خير ورأفة ورحمة

ولهذا نرى من أىم وصايا القرآف الكريم لؤلعزاء الشباب ىو مسألة الصبر، وللصبر عّدة 
:- معاني وحسب اآلية المباركة، فهناؾ

 الصبر الفكري، والصبر العقائدي، والصبر اإليماني، فبعد أف أَمرْت اآلية المباركة 
:- الشباب األعزاء باإليماف باهلل وتوحيده وعدـ الشرؾ، كأفَّ اآلية تريد أف تقوؿ لهم

 وأف يُعّكر صفو العبلقة ما بينك وبين بالتأكيد ىناؾ من يحاوؿ أف يُبعدؾ عن اهلل
.. اهلل، وأف يُبعدؾ عن عبوديتك لو ويُبعدؾ عن إيمانك بوجود اهلل ووحدانيتو

فهناؾ إلحاد وىناؾ ُكْفر وإشراؾ، فاصبر يا بُػَني على من يريد أف يُبعدؾ عن إيمانك 
.. صبر اإليماف وصبر العبلقة مع اهلل وصبر التوحيد.. باهلل وعبوديتك هلل، وىذا ىو الصبر

 ولهذا فُكن ثابتاً وُكن مع اهلل، واصبر وال تتأثر بما يقولو أعداء اهلل و ير المؤمنين باهلل
:- 7/ يقوؿ في سورة المدثر، آيةنرى اهلل

 َْوِلَربَِّك فَاْصِبر  
إيمانك باهلل يحتاج إلى صبر، ألفَّ ىناؾ من يريد أف ُيضّلك عن اهلل ويُبعدؾ عن اهلل، 

.. فبلبد أف تصبر
فمن أوضح األمور التي ُتحيط باإلنساف وتحتاج إلى صبر، : وىناؾ الصبر الخارجي

 يعرؼ أفَّ ىذا ليس بالسهل ويحتاج إلى ىي مسألة الوالدين والصبر عليهما، ألفَّ اهلل
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الصبر، ألفَّ أذواؽ الوالدين تختلف عن أذواؽ األبناء، وألفَّ فكرىم يختلف عن ِفْكر 
األبناء، وألفَّ أسلوب المعيشة يختلف، ولهذا يحتاج من األبناء الصبر مع الوالدين حتى 

:- 14/يكونوا بَارّين بهما ولهذا أّكد اهلل تعالى بقولو في سورة لقماف، آية
 َِوَوصَّيَنا اإِلْنَساَف ِبَواِلَديو  

 فالصبر مسألة مهمة على كل األمور الخارجية التي ُتحيط باإلنساف سواء كاف مع 
.. الوالدين أو مع األوالد أو في عملو أو في بيعو وشرائو

 وىي وىناؾ صبر على اإليماف باألمور الغيبية التي ىي فرع من اإليماف باهلل
متبلزمة مع اإليماف باهلل، فعندما نؤمن باهلل إيماناً كامبًل واضحاً البد أف نؤمن بالغيب 

ٌر على الجانب الغيبي، فاآليات الواعظة تقوؿ كما في سورة لقماف،  وباآلخرة، وىذا ىو صبػْ
:- 15/آية

 ََواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أَنَاَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمرِجُعُكْم فَأُنَِبئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تَػَعمُلوف  
.. ىذا اإليماف بالغيب يحتاج إلى صبر إيماني

وىناؾ الصبر العبادي والذي يعني أف تكوف العبادة جامعة للشروط المطلوبة 
بأجزائها وشروطها وواجباتها، ألنّو المطلوب إقامة وليس أداء، وىذا ال يكوف إالّ أف تصبر 

:-  17/حتى تُقيمها كما يقوؿ تعالى في سورة لقماف، آية
 َيَا بُػَنيَّ َأِقِم الصَّبلة 

ومرة المقصود من الصبر، الوقت الذي تأخذه من اإلنساف، فبل تستعجل واصبر، 
.. فإّنك في صبلتك تتكلم مع اهلل، فهذا  اية الشرؼ لك ومنتهى الفخر إليك

أو المقصود من الصبر ىو من حيث اإللتزاـ بالعبادة، فعندما تسمع المؤذف يؤذف، 
إنتبو والتفت وُقْم إلى الصبلة، ولو أفَّ ىذا القياـ إلى الصبلة يؤثر على بعض أعمالك أو 
قراءتك أو دراستك، ولكن اصبر على الصبلة وأّدىا، ىذا نوع من الصبر على الطاعة 
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. والصبر على العبادة
وىناؾ الصبر على أداء الواجب والصبر على المسؤولية، فاألمر بالمعروؼ والنهي 
عن المنكر من الواجبات وىو مسؤولية كبيرة على كل مسلم، إالّ أفَّ ىذا الواجب وىذه 

ولهذا نرى قدوة .. المسؤولية تحتاج إلى الكثير والكثير من الصبر ومن األناة والتحّمل
المسلمين وسّيد األولين واآلخرين، خاتم األنبياء والمرسلين، حبيب ورسوؿ ربِّ العالمين 

يقوؿ ألداء الواجب ولِتحّمل ىذه   (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ُمحّمد بن عبد اهلل
:- المسؤولية

ما ُأوذي نبيٌّي مثل ما ُأوذيت 
كاف يدعوىم إلى اهلل وإلى اإليماف باهلل وإلى توحيد وعبادة اهلل، ..ماذا كاف يفعل؟

 ، كاف يدعو األّمة لخبلفة اهلل بأف يكونوا خلفاء هللإلى العبادة الفكرية والسلوكية هلل
كاف ُيضرب بالحجارة ويُدمى وكاف يعود إلى بيتو ومن ..فماذا كانت النتيجة؟.. كما أراد

ُتضّمده  (عليها السبلـ) يمنع عنو الحجارة وخديجةرأسو إلى قدميو تسيل الدماء وَعِليٌ 
:- ولذا قاؿ

ما ُأوذي نبيٌّي مثل ما ُأوذيت 
:- إالّ أنّو رحمة للعالمين، وكاف يقوؿ

اللهمَّ اىِد قومي إنَّهم ال يعلموف 
 يقوؿ في سورة النحل، إنّو منتهى الصبر ولهذا نرى اهلل.. أليس ىذا صبرًا؟

:- 127/آية
 ُِرَؾ ِإالّ بِاهلل  َواْصِبْر َوَما َصبػْ

ال يمكن أف يصبر على ىذه األمور ىو وأىل بيتو وأصحابو ومن يتبعهم إالّ بعبلقتهم 
، عرفوا العبودية فعاشوىا فكراً مع اهلل، إالّ لثقتهم وحّبهم هلل، إالّ النصياعهم الكامل هلل
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.. وسلوكاً 
وىذا صبُره، وىو ليس بصبرِه  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ىذا ىو حاؿ النبّي الكريم

فحسب، وإنّما ىو صبر كل األنبياء وكل أصحاب الرساالت السماوية اإللهية وكل 
 يقوؿ الُمصلحين وكل من يريد الخير ألىلو وإلخوانو وبلده وأّمتو، ولهذا نرى أفَّ اهلل

:- 35/في سورة األحقاؼ، آية (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ُمخاطباً النبيّ 
 ِفَاْصِبْر َكَما َصبَػَر ُأوُلوا الَعْزـِ ِمَن الرُُّسل 

فهو الذي َصبَػَر أكثر من كل األنبياء ألنّو أشَرفهم وخاتمهم، ولكن كل األنبياء 
صبروا وكل أصحاب الرساالت السماوية صبروا ألنّهم جاءوا لتغيير واقع، وألنّهم جاءوا 

وىذه اأُلسس تحتاج إلى الصبر الكثير، .. لربط اإلنساف مع اهلل على ُأسس إلهية ربّانية
:- 17/فعندما تقوؿ اآلية الكريمة الواعظة إلى الشباب في سورة لقماف، آية

 ََواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبك   
وتصبر  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)فأنت بذلك تصبر كما َصبَػَر النبّي الكريم ُمحّمد

  وإبراىيمنوح: كما َصبَػَر ُأولوا العـز وىم أصحاب الكتب السماوية الخمسة وىم
فكما أفَّ ىؤالء أصحاب   (صلى اهلل عليو وآلو وسلم) وُمحّمد وعيسىوموسى

الكتب السماوية والرساالت اإللهية صبروا، فاصبر ونتمثل بقولو تعالى في سورة األحزاب، 
:- 21/آية

 ٌَلَقْد كاَف َلُكْم ِفي َرُسوِؿ اهلِل ُأْسَوٌة َحَسَنة  
.. ىو أكثر الناس صبرًا، فبلبد أف تصبر  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ونرى النبيّ 

واألّمة التي تؤمن باهلل تعالى يجب أف تكوف ُأّمة صابرة والبد للفرد الذي لو عبلقة مع اهلل 
تعالى البد أف يكوف فرداً مؤمناً صابراً وخصوصاً الشاب، فهو أحوج من  يره إلى الصبر 

.. بكل حياتو وإيمانو، وِلِفْكرِه وِلعقيدتو، وِلدنياه وآلخرتو
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 وألعداء فهو ما يتلقاه اإلنساف المؤمن من أفكار ألعداء اهلل: وأما الصبر الفكري
األتقياء الصالحين   (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قرآنو وألعداء نبيِّو وأئمتو وصحابة النبيّ 

.. وألعداء السلف الصالح من العلماء والفقهاء والمجتهدين
فأعداء اهلل كما ُيحاولوف الطعن في مسألة اإليماف باهلل والتشكيك في ذلك، كذلك 

ولهذا نرى أفَّ أعداء اإلسبلـ ُيحاولوف .. ىم أو  يرىم ُيحاولوف الطعن باألفكار اإللهية
وبكل الصور تمييع المسلمين بأفكار دخيلة على دينهم وعلى تأريخهم وعلى عقيدتهم 

وذلك النتزاع أىم .. وإسبلمهم وُسّنتهم وعلى سيرة سلفهم الصالح وذلك لتمييع المسلمين
ما يملكوف، وىو اإليماف باهلل والسير على منهجو وىو القرآف الكريم والُسّنة الُمحّمدية 

. (رضي اهلل عنهم)الشريفة وسيرة األئمة الصالحين عليهم السبلـ والصحابة األتقياء 
ولهذا نرى أعداء اإلسبلـ ُيحاولوف َزرْع األفكار البعيدة عن اإلسبلـ وَزرْع الفتن بين 
المسلمين وتفريقهم، كل ذلك لَنزعهم أىم ما يملكوف، ومن ثم احتوائهم حتى يكونوا آالت 

ومن ذلك ما ُيسّمى بالموضة أو العادات .. ألعداء اهلل من الكفَرة والصهاينة والمستعمرين
.. األجنبية التي ُيحاوؿ أعداء اهلل واإلسبلـ فَػْرَضها على شبابنا المؤمن وعلى شبابنا األعزاء

أف - أيّها الشباب–ىذه الموضات ىي تماماً أمور ظاىرية إالّ أفَّ اإلسبلـ دائماً يريد منكم 
أف يكوف ىناؾ اتفاؽ بين الظاىر والباطن وبين .. يكوف ظاىركم كباطنكم وباطنكم كظاىركم

الداخل والخارج، وأف ال يكوف ىناؾ إثنينية لك في دينك وإسبلمك وشريعة ربِّك وُسّنة 
أفضل نَػْهج وأشرؼ منهاج وأقْػَوـ أخبلؽ، فلماذا .. نبيِّك وسيرة أئمتك والصحابة الصالحين

.. نأخذ من ىؤالء ىذه األفكار وىذه الموضات وىذه التقاليد؟
ولنا قرآف، كتاب اهلل .. لنا تأريخ ناصع ال يملكو أحد من األمم وال من الشعوب

  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)العظيم ودستور الحياة ومنهج المجتمع، لنا سنَّة نبيِّنا محمد
:- 5-3/الذي ىو كما يقوؿ اهلل تعالى في سورة النجم، آية
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َوَما يَػْنِطُق َعِن الَهَوى ِإْف ُىَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى َعلََّمُو َشِديُد الُقَوى    
لنا نماذج رائعة من األئمة األطهار في سلوكهم وأخبلقهم، ولنا صوٌر مشّعٌة من 

ولماذا نتأثّر !.. ؟فلماذا نتأثّر بأفكار أعداء اهللِ !.. الصحابة العظاـ، ولنا تاريخ ولنا حاضر
ولماذا نقلِّد مرًة ىؤالء ومّرًة أولئك بزيِّهم أو تصرفاتهم أو !.. بأعداء اإلسبلـ والقرآف؟

!.. حركاتهم؟
:- 17/بقولو في سورة لقماف، آية- أيُّها الشباب–القرآف يريد منكم 

 ََواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبك   
ٌر فكري، وأف يكوف لك استقبللية  أف يكوف ىناؾ باإلضافة إلى الصبر اإليماني َصبػْ

وِفْكر  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)بفكرؾ، وأف يكوف فكرؾ ِفْكر اإلسبلـ وِفْكر ُمحّمد
وأف ال تتأثر بأفكار .. (رض)سلفك الصالح من األئمة عليهم السبلـ أجمعين والصحابة 

 يرؾ واْصِبْر على تلك األفكار وال تتأثر بها وال تصغر أمامها وال تتضاءؿ معها وُكن ُمحافظاً 
… ىذا ما أردنا أف نقولو في الصبر الفكري.. على وجودؾ وإيمانك وِفْكرؾ

وأما الصبر العقائدي، فنحن ال نُفّرُؽ في مفهـو العقيدة ما بين الفكر والعمل ولهذا 
أفَّ أعداء اهلل تعالى والقرآف واإلسبلـ ُيحاولوف أف ُيشكِّكوؾ بكل : معنى الصبر العقائدي

… عمل عبادي تقـو بو، وبكل جزئيات حياتك العبادية
وأف ُيشككوؾ في .. فمن الُمحتمل أف ُيشككوؾ في صبلتك، ولماذا ىذه الصبلة؟

َحجِّك، وأف ُيشككوؾ في صومك، وأف يشككوؾ في زكاتك، كأف يقوؿ البعض سواء كاف 
:- من أعداء اإلسبلـ أو من المسلمين الجهَلة، فيقوؿ لك

وكأنّو يريد أف يُعطيك !.. المهم أف تكوف إنساف جيد ال تضرُّ أحداً .. لماذا الصبلة؟
منهجاً وفكراً وعقيدة، ىل أّف الجيد ىو الذي يُعطي لنفسو صفاتِو وسماتِِو ومبلمحُو 

 أـ أفَّ الذي َخَلَقو ىو الذي يُعطيو معنى الجيد والرديء ومعنى الخطأ والصح .. وخصائصُو؟
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… ومعنى الخير والشر؟
:- أو يقوؿ لك سواء كاف مسلم جاىل أو  ير مسلم

ما معنى َرْميِّك عندما تذىب إلى الحجِّ وترمي األسطوانات الصخرية التي ترمز إلى 
ويحاوؿ أف ُيشّكك في عقيدتك وقد نسى أفَّ ىذا األمر إلهي، وأّنك عندما .. الشيطاف؟

ترمي ىذه اإلسطوانة، فكأّنك ترمي الشيطاف الذي في داخلك وتحررَت من عبوديتو 
… وأصبحَت عبداً هلل وبذلك خرجَت من العبودية إلى الحرية

وىكذا يقوؿ لك عن الزكاة والُخمس، أّنك عندما تُعطي ىذه الزكاة سوؼ تفتقر، 
… وقد نسَي األمر اإللهي الموّجو إليك في وجوبها وأنّو زكاٌة لَماِلَك ونََماٌء وحفٌظ ِلَماِلكَ 

وىكذا كل التشريعات اإللهية، فنرى سواء كاف من أعداء اإلسبلـ الذين ىم ليسوا 
بمسلمين أو من المسلمين الجهبلء ُيحاولوف أف ُيشككوا بكل ىذه المفردات الربّانية التي 

- أيُّها الشباب–فيريد منكم القرآف ..  عقيدة لئلنساف المسلم وعبادة لوَجَعَلها اهلل
..  الصبر على ىذه التشكيكات العقائدية أو الفكرية أو اإليمانية

أما كيفية الصبر الذي يُعّبر عنو القرآف بموعظتو إلى الشباب بقولو تعالى في سورة 
:- 17/لقماف، آية

 ِِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأُلُمور   
فالقرآف يريد أف يثيَر عزيمتك وقّوتك وإرادتك وصبلبتك، ويريد أف يُرجعك إلى 

اإليماف الذي يُعطيك كل ىذه المعاني، ولهذا نرى أفَّ اهلل تعالى في تربيتو لؤلّمة على الصبر، 
:- 200/يقوؿ لهم في سورة آؿ عمراف، آية

 َيَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا َواتػَُّقوا اهلَل َلَعلَُّكم تُػْفِلُحوف      
فبعد أف تأّكد األساس وىو اإليماف باهلِل تعالى يحصل التوجُّو من األمة إلى اهلل، فهي 

فيأتي لها .. فهي ذليلة وُمنصاعة هلل تعالى.. فهي خاضعة وخاشعة هلل.. ُمتلقية ألوامر اهلل
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:- الخطاب اإللهي
يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا   

الصبر اإليماني تأكيد لمفهـو اإليماف في نفوسكم، واصبروا على كل ما يقاؿ عن 
والبد أف .. وصابروا لكي تكونوا واعين لما يقولو أعداء اهلل في عقيدتكم.. دينكم من أفكار

تُلفتوا أنظار  يركم عندما يحاوؿ أعداء اهلل وأعداء القرآف الطعن في عقيدتكم وعبادتكم 
… وفي منهج ربِّكم وُسنَّة نبيِّكم

أليس .. أليس الجهاد من مقومات اإلسبلـ؟.. الجهاد: ومن أىم أنواع الصبر ىو
فعندما عاد المسلموف من .. ؟-(جهاد األعداء وجهاد النفس)–الجهاد من أركاف اإلسبلـ 

:- فقاؿ.. يا رسوؿ اهلل، لقد انتهينا من الجهاد:-إحدى الغزوات قالوا
 نَعم، إنتهينا من الجهاد األصغر وبقي علينا الجهاد األكبر        

:- فقاؿ.. يا رسوؿ اهلل، وما ىو؟:-فقالوا
جهاد النفس 

وإذا كاف في جهاد .. فإذا كاف في جهاد األعداء، فيجب أف تكونوا صفاً واحداً 
النفس، فيجب أف تتبلقى النفوس على عبادة اهلل وعلى اإليماف بو وعلى طاعتو وحبو وعلى 

 الخطاب موّجو للمؤمنين، يريد أف يقوؿ .. الخشية من اهلل وعلى اإلنصياع الكامل لو
لؤلّمة ومنهم الشباب األعزاء، إّنكم معّرضوف للخطأ دائماً ولبلنحراؼ والمعصية، ولهذا 

… البد أف تذكروا اهلل دائماً وتّتقوه
وعندما يؤّكد القرآف الكريم على ضرورة الصبر بشكل عاـ لؤلمة وللشباب بشكل 

خاص، نلتفت إلى حقيقة الدنيا بما ىي دنيا، ففيها الكثير من المتاعب والمصاعب 
ونلتفت إلى الوضع الخاص للشباب وقّلة تحّملهم ألنّهم .. واإلبتبلءات وأنواع اإلمتحاف

جديدو عهٍد بالحياة وما فيها من امتحانات ومن مصاعب وعقبات، ولهذا يؤّكد على 
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موضوع الصبر بكل أنواعو ويؤّكد على أف ذلك من عـز األمور، كأنّو يريد أف يُثير العـز في 
ولذلك نرى تأكيداً لهذا الموضوع وىو موضوع .. الشباب والقوة والثبات واإلرادة فيهم

العـز والقوة وضرورة وجوده عند الشباب بشكل خاص وعند األمة بشكل عاـ، نرى أف 
:-  186/ يخاطب األمة في سورة آؿ عمراف، آيةاهلل

 لَُتبَلُوفَّ ِفي َأْمواِلُكْم َوأَنْػُفِسُكْم َولََتسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم
 َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيراً 

فبلبد أف يكوف ىناؾ امتحاف واختبار في الحياة الدنيا، فمرة يكوف في الحاؿ ومرة 
 فهو يُناقشك بما في نفسك من إيماف باهلل وِفْكر إلهي َوأَنْػُفِسُكمْ يكوف في النفس، 

سُتبلوف في أموالكم - يا أيُّها األّمة– يعني لَُتبَلوفَّ :-وِفْكر قرآني، ولهذا تقوؿ اآلية
وأنفسكم، ُيحاوؿ أف ُيضّلك عن أوامر اهلل في مالك وفي نفسك، ونتيجة ىذه المحاوالت 

َولَتسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا الِكَتاَب ِمْن قَػْبِلُكْم إلضبللك عن أوامر اهلل ولكي يُبعدؾ عن اهلل 
ىو يتكلم وأنت تسمع، ىو ُيشّكك وأنت : يعني (تسمع) َوِمَن الَِّذيَن َأْشرَُكوا َأذًى َكِثيراً 

تسمع، يشّكك بربِّك ونبيِّك وقرآنك، ُيشّكك بأئمتك وبالصحابة الطاىرين وبالسلف 
.. فيحاوؿ أف يؤذيك بذلك ويحاوؿ أف يهدـ بناءؾ الداخلي.. الصالح وبقَيمَك وتاريخك

ولكن أنت مؤمن، والمؤمن البد أف يبقى متمسكاً بعبلقتو مع ربِّو ولهذا تقوؿ تتمة 
:-  من سورة آؿ عمراف186/اآلية

 َِوِإْف َتْصِبُروا َوتَػتَػُقوا فَِإفَّ َذِلَك ِمْن َعْزـِ اأُلُمور 
البد أف تصبروا على أذاىم وعلى ما تسمعوف منهم وما ُيحاولونو معكم من 

..  تشكيككم وإبعادكم عن اهلل وعن دينكم وقرآنكم ونبيِّكم وأئمتكم وصحابتكم
، فالقرآف الكريم يريد أف يُلفت أنظارنا أنّو تَػتَػُقواالبد أف تصبروا وتتقوا، وىنا 

البد أف يكوف كبلمكم ليس ككبلمهم، فهم يتكلموف بأخبلقهم ويتكلموف بما لديهم من 
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ولكن أنت عندما تتكلم وعندما تردُّ عليهم، البد أف .. ِفْكٍر ومن عقيدٍة وىم بعيدوف عن اهلل
تردَّ عليهم باللين وباألخبلؽ وبالكلمة الطيبة وبالتي ىي أحسن، فبلبد أف تتقي بجوابك، 

..  وأف تصبر وتتقي، فذلك تماـ الرجولة فيك وتماـ العـز فيك واإلرادة لديك
-1/واإلفتتاف ُسّنة إلهية ألجل اختبار األّمة، يقوؿ تعالى في سورة العنكبوت، آية

3 -:
 رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم ال يُػْفتَػُنوَف َوَلَقْد فَػتَػنَّا ألم َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ

 الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اهللُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلمنَّ الَكاِذبِينَ 
 من صهاينة ومستعمرين ومن َكَفَرة ُيحاولوف أف ُيضّلوا  فهناؾ دائماً أعداء هلل

المسلمين ويفتنوىم ويفرقوىم، تلك ىي ُسّنة وىناؾ خط إلهي، وىناؾ عباد للرحمن وىناؾ 
:- عباد للشيطاف، وعباد الشيطاف دائماً يحاولوف أف يضّلوا عباد الرحمن ولهذا تقوؿ اآلية

 ََوَلَقْد فَػتَػنَّا الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلِهْم فَػَليَػْعَلَمنَّ اهللُ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَػْعَلمنَّ الَكاِذبِين  
، ومن الذي َصبَػَر من كاف صادقاً من المؤمنين، ومن كانت عبلقتو قوية مع اهلل

صبراً إيمانياً وصبراً فكرياً وصبراً عقائديًا، ومن الذي كاف ما يقولو في لسانو ، فعبًل في قلبو، 
وذلك جزاؤه الجنة، يقوؿ تعالى في سورة البقرة، .. وما في قلبو على لسانو وعملو

:- 214/آية
 ـْ َحسْبُتْم َأْف َتْدُخُلوا الَجنََّة َوَلمَّا يَأتُكْم َمَثُل الَِّذيَن َخَلوا ِمْن قَػْبِلُكْم َمسَّتُػُهْم َأ

  البأَساُء والضَّرَّاءُ 
البأساء والضّراء كلها كانت من أجل صبر إيماني أو عقائدي أو فكري، وأخيراً نقوؿ 

:- 157-153/قوؿ اهلل تعالى في سورة البقرة، آية
 يا أَيُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِعيُنوا بالصَّبِر َوالصَّبلِة إفَّ اهلَل َمَع الصَّاِبرِيَن َوال تَػُقوُلوا

ِلَمْن يُػْقَتُل ِفي َسِبيِل اهلِل َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء َوَلِكْن ال َتْشُعُروَف َولََنبُلونَُّكْم ِبَشيٍء 
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ِمَن الَخوِؼ َوالُجوِع َونَػْقٍص ِمَن اأَلمَواِؿ َواألنْػُفِس َوالثََّمَراِت َوَبشَِّر الصَّاِبرِيَن 
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإلَيِو رَاِجُعوَف ُأولَِئَك َعَليِهْم  الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػتػْ

  َصَلَواٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحَمٌة َوُأولَِئَك ُىُم الُمْهَتُدوفَ 
:-      ىذا التأكيد الثاني إلى الذين آمنوا أوسع من التأكيد األوؿ

يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َورَاِبُطوا      
إستعن .. إستعْن على أدائك لواجباتك اإللهية بالصبر.. إستعْن على حياتك بالصبر

فإف استعنَت بالصبر .. إستعْن بالصبلة ألنّها معراج كل مؤمن.. على ما نهاؾ اهلل عنو بالصبر
وإف .. والصبلة، يكن اهلل معك، فإفَّ اهلل مع الصابرين، ومن كاف مع اهلل، كاف اهلل معو

ُهْم صبرَت وبقيَت مع اهلل، فلك الُبشرى، ولك الخير، ولك السبلمة   الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَػتػْ
 تجسيد عملي لفكرة الصبر قَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإلَيِو رَاِجُعوفَ  من كل أنواع المصائب ُمِصيَبةٌ 
:- قوؿ

 َقَاُلوا ِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإلَيِو رَاِجُعوف    
فأنت منو وإليو وما يكوف بك، فهو بعينو .. تجسيد عملي لمفهـو العبلقة مع اهلل

:- ولهذا تقوؿ
 َِإنَّا هلِل َوِإنَّا ِإلَيِو رَاِجُعوف  

:-        3/كما قاؿ تعالى في سورة الفرقاف، آية
 ًَوال يَْمِلُكوَف ألَنْػُفِسِهْم َضرَّاً َوال نَػْفَعاً وال يَْمِلُكوَف َمْوتاً َوال َحَياًة َوال ُنُشورا    

:- يعني األمر كلو بَِيِد اهلل كما قاؿ تعالى
 َُأولَِئَك َعَليِهْم َصَلَواٌت ِمْن رَبِِّهْم َورَْحَمٌة َوُأولَِئَك ُىُم المْهَتُدوف 

:- 56/ ُيصّلي على نبيِّو الكريم عندما يقوؿ في سورة األحزاب، آيةكيف أفَّ اهلل
 إفَّ اهلَل َوَمبلِئَكَتو ُيَصلُّوَف َعَلى النَّبيِّ يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصّلوا َعَليِو َوَسلُِّموا
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 َتْسِليماً 
فكما أفَّ اهلل ُيصّلي على نبيِّو كذلك ُيصّلي على المؤمن الصابر وأكثر من الصبلة، 

 من الُمهتدين القريبين إليو أولئك ُيجزوَف فهو يكوف برحمة اهلل دائمًا، ويجعلك اهلل
… الغرفَة بما صبروا

  
 

       
 

الوصية السابعة 
التواضع إنسانية وعبودية 

 
 َِوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ للنَّاس 

 تربية لهم والتفاتاً إلى حقيقة يعيشها الشباب، وفيها توجيو للشباب من ِقَبل اهلل
ويعتقد اإلنساف أنّو قادر .. والصحة دائماً ُتسبب الكبرياء.. فالعنفواف دائماً ُيسبب الزىو

على كل شيء، وال شيء يقف أمامو ولهذا تظهر سمات سلبية، من ىذه السمات والتي 
يريد القرآف الكريم أف يُعالجها لؤلّمة وللشباب بشكٍل خاص، فلقماف يقوؿ في موعظتو 

:- 18/لولده كما جاء في سورة لقماف، آية
 َِوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ للنَّاس 

ىو نتيجة ما يرى في نفسو من عنفواف - وكما قلت–ىو التكّبر :- تصعير الخد
 ولكنها في بعض األوقات ُتستغل ..      وشباب، ومن قوة وجسم، ومن ألطاؼ إلهية كثيرة

ىذه الحالة .. استغبلاًل سلبيًا، إستغبلاًل  ير ناضج وال مدروس ولهذا تحصل حالة التكّبر
:- 18/قّربها القرآف لنا بتصعير الخد، فيقوؿ في سورة لقماف، آية (حالة التكبر)

 َِوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ للنَّاس   
أي ال تمل بوجهك عن الناس وال تُعرض عنهم تكّبراً واستعبلءًا، بل أقبْل عليهم، 
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:-  قاؿوقد َوَرَد عن اإلماـ الصادؽ
أي ال تمل بوجهك عن الناس وال تُعرض عن من ُيكلمك استخفافاً بو 

بمعنى أف ال تستخفَّ باآلخرين وال تُغّير إتجاه وجهك عن من ُيكلمك َتَكّبراً منك 
..  عليو واستخفافاً منك بو

:- ويقوؿ اإلماـ الصادؽ
ما من رجٍل َتكبّػَر أو َتجّبر إالّ ِلذّلٍة وجدىا في نفسو 

وىذا في علم اإلجتماع والنفس لو وجود كبير، فاألمور الظاىرية التي تخرج من 
اإلنساف الغير سليمة والغير طبيعية ىي نتيجة أمراض نفسية في داخلو، نتيجة عقدة ومرض 

وكل أنواع أمراض التعقيد وكل أنواع الضعف ىي .. في داخلو، نتيجة ضعف في داخلو
:- نتيجة

.. عدـ اإلنابة إلى اهلل.. عدـ تغذية نفسو التغذية السليمة.. عدـ اإلرتباط مع اهلل
:- ومن البديع أفَّ اآلية تقوؿ

 َِوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ للنَّاس   
.. ؟ُتَصعِّْر وجهك أو عينك أو أنفك :-لماذا لم تقل

من الممكن أف يكوف المقصود تذكير لئلنساف وخصوصاً في أياـ الشباب وعنفواف 
كادح إلى ربِّك كدحاً فمبلقيو، وعندما ُتبلقيو، خّدؾ األيمن - أيُّها اإلنساف–الشباب، إنَّك 
، فسيكوف ىذا الخّد الذي كلو تَػَرؼ، يكوف على (خدّ )فعندما ذكرت اآلية .. على التراب

التراب وأنت ُمبلقي رّبك، وال تعلم عدد السنين التي يبقى فيها ىذا الخّد على التراب، من 
.. موتك إلى يـو َنْشرؾ

وعلى من .. وعبلـ ىذا التجّبر؟.. وعبلـ ىذا التصّعر؟.. فعبلـ ىذا التكّبر؟
ولهذا يكوف المتكّبروف أبعد .. أـ على َخْلقِو؟.. أعلى اهلل؟.. وعلى من تتكّبر؟.. تتجّبر؟

ألنّهم نسوا اهلل ونسوا أنفسهم، ألنّو من عرؼ نفسو فقد عرؼ ربّو، ولو !.. الناس عن اهلل
فهو لو عرؼ نفسو لَعِلَم أفَّ أّولو نطفة قذرة وآخره جيفة .. كاف قد عرؼ نفسو لما َتكّبر

َلَعِلَم أنّو كما يقوؿ تعالى في سورة طو، !.. نتنة وما بينهما حامل َعِذرَة، فعبلـَ التكّبر؟
:- 55/آية
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َها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى َها َخَلْقَناكْم َوِفيها نُِعيدُُكْم َوِمنػْ  ِمنػْ
 لما تكبّػَر لحظة، وىل يمكن ولو كاف قد َعِلَم معنى العبودية هلل!.. فعبلـَ التكّبر؟

وىل يمكن .. التكّبر ال يليق إالّ بربِّ العّزة، وما دونو فهم عبيد!.. للعبد أف يكوف ُمتكّبرًا؟
..  أف يجتمع التكبر مع العبودية؟

:- 23/ في سورة النحل، آيةولهذا يقوؿ اهلل
 َِإنَُّو ال ُيِحبُّ الُمْسَتْكِبرين 

.. بعكس الذين أنابوا واستغفروا وتابوا، ُيحّبهم وُيحّبونو، أما ىنا ال ُيحبُّ الُمتكبرين
:-  قائبلً يروي  اإلماـ الصادؽ:-لقطة عن التكّبر

إلى رسوؿ - ولكن الدنيا كانت كّل َىمِّوِ  -(ذو ماؿ)جاء رجل موسر
وكانت ثيابو جديدة ُمرتّبة، فجلس إلى رسوؿ  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)اهلل
ثم جاء رجل ُمعسر وثيابو تتناسب مع   (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)اهلل

إعساره وفَػْقرِه، فجلس إلى َجْنِب الُموسر، فقبَض الُموسر ثيابو من تحت 
صلى اهلل )قاؿ رسوؿ اهلل.. فخذيو وأخَذ يتلملم وال يريد أف يلمسها الُمعسر

:- (عليو وآلو وسلم
.. َأِخْفَت أف يََمسََّك من فَػْقرِه شيء؟-

.. ال يا رسوؿ اهلل:-أجاَب الُموسر
.. َفَخْفَت أف يَوّسَخ ثيابك؟:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل
..  ال يا رسوؿ اهلل:-أجاَب الُموسر
.. فما َحَمَلَك على ما صنعْت؟:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل

يا رسوؿ اهلل، إفَّ لي قريناً يُػَزّيُن لي كل قبيح ويُػَقّبُح لي كل جميل، :- فقاؿ
!.. وقد جعلُت لو نصف مالي

أتقبل أف يكوف :- للُمعسر (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)فقاؿ رسوؿ اهلل
.. نصف مالو لك؟

.. ِلَم؟:- فقاؿ لو الرجل!.. ال:- قاؿ
 أخاُؼ أف يدخلني ما دخلك:- قاؿ الُمعسر
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وعلى .. عبلـَ التكّبر؟.. ىذه صورة نبوية رائعة لؤلّمة ككل وللشباب بشكٍل خاص
أليس الجميع من بني .. أليس ىو أخ لك في اإلنسانية، ومن ثم في الدين؟.. من تتكّبر؟

:- 10/وإف كنتم مسلمين، فأنتم إخوة كما يقوؿ تعالى في سورة الحجرات، آية.. آدـ؟
 ًِإنَّما الُمؤِمُنوَف ِإْخَوة 

:- 60/ولهذا يكوف عقابو شديدًا، يقوؿ تعالى في سورة الزمر، آية.. فعبلـَ التكّبر؟
 َأَلَْيَس ِفي َجَهنََّم َمْثوًى للُمَتَكِبرِين 

..  (نار جهنم)ىذا عقاب الُمتكّبرين، ىذا جزاؤىم، ىذا ُحُكم اهلل عليهم 
:-   قاؿوُروَي عن اإلماـ الصادؽ

وقَع بين سلماف الُمحّمدي وبين رجل كبلـ وخصومة، فقاؿ لو الرجل -:
وأّما آخري .. أّما َأّولي، فنطفة قذرة:-فأجابو سلماف.. من أنت يا سلماف؟
 وآخرؾ، فجيفة نتنة

ومن .. فإذا كاف يـو القيامة ووِضعت الموازين، فمن ثَػُقلْت موازينو، فهو الكريم
!..  فعبلـَ التكّبر؟.. َخّفْت موازينو، فهو اللئيم
فإفَّ التكّبر حالة نفسية في اإلنساف، نتيجة نَػْقٍص - كما قلنا–وللجانب النفسي 

 التكّبر بالجنوف، وىو ينقل رواية عن داخلي فيو ولهذا يصف اإلماـ الصادؽ
:-    حيث قاؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبيّ 

يا :-فقالوا..  على ما اجتمعتم؟:- مرَّ رسوؿ اهلل   على جماعة، فقاؿ
.. رسوؿ اهلل، ىذا مجنوف يصَرع، فاجتمعنا عليو

ثم قاؿ !.. ليس ىذا بمجنوف ولكنَّو المبتلى:-(صلى اهلل عليو وآلو)فقاؿ 
.. أال ُأخبركم بالمجنوف حقَّ الجنوف؟:-(صلى اهلل عليو وآلو)

.. بلى يا رسوؿ اهلل:-قالوا
ىو المتبختر في مشيو، الناظر :-(صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ رسوؿ اهلل

في ِعطفيِو، المحرِّؾ َجنبيِو بِمنكبيِو، يتمّنى على اهلل جّنتُو وىو يعصيو، الذي 
 ال يؤمن من شره وال يُرجى خيرُه، فهذا المجنوف وذاؾ المبتلى

أعطانا درساً عملياً  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)كيف أّف النبي- أيُّها األحبة–أنظروا 
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ىذا ىو التكبُّر، وىؤالء ىم المتكبِّروف، ُمبَغُضوف في ..واضحاً لمفهـو التكبُّر ولمعنى التكبُّر
!.. الحياة الدنيا وُمَعّذبوف في اآلخرة، إذف فلماذا التكبُّر؟

إذف، البد من عدـ تصعير الخّد والبد من التواضع، وتلك ىي سمة المؤمنين وتلك 
 المجموعة المؤمنة ويصف صفاتهم، وتلك ىي صفات من أناب، ولهذا يصف اهلل

، عبلقة تعاملهم وأخبلقهم، وكيف أّف بعضهم أولياء بعض، وكيف أّف عبلقتهم مع اهلل
عبودية، عبلقة حب وطاعة، ال يوجد تكبُّر، ال يوجد تصعير خد، يقوؿ تعالى في سورة 

:- 54/المائدة، آية
 َفسوَؼ يَْأِتي اهللُ ِبَقوـٍ ُيِحبػُُّهم َوُيِحبُّونَُو َأِذلٍَّة َعَلى الُمؤِمِنيَن َأَعزٍَّة َعَلى

 الَكاِفرِيَن ُيَجاِىُدوَف ِفي َسِبيِل اهلِل َواَل َيَخاُفوَف َلوَمَة الَِئمٍ 
ىذه الصورة كلها رحمة وعطاء، كلها ارتباط مع !.. أين ىذه الصورة من التكبُّر؟

 أقوى، وأنتم أيُّها الشباب في عنفواف شبابكم البد أف يكوف ارتباطكم مع اهلل!.. اهلل
 بمعنى التواضع، وكذلك نرى في صفة عبلقة األبناء بالوالدين، َأِذلٍَّة َعَلى الُمؤِمِنينَ فهم 

:- 24/كما في سورة اإلسراء، آية
 ًَواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُِّؿ ِمَن الرَّْحَمِة َوُقْل َربِّ اْرحْمُهَما َكَما رَبػََّياِني َصِغيَرا 

والتواضع ىو !.. ىذا تواضع، أين ىذا التعليم اإللهي من تصعير الخد والتكّبر؟
 ىذا إذا َأِذلٍَّة َعَلى الُمؤِمِنينَ :  عندما يصف المؤمنينوسط بين التكّبر وبين الذؿ، واهلل

أما إذا تذلّلَت ألخيك المؤمن .. لم يستلـز ضعة النفس وذّلة النفس وخشوعها لغير اهلل
ألّنك تكوف بذلك ضمن الصيا ة الربّانية للعبد المّتقي المتوّجو !.. المسلم فهذا التذّلل هلل

وىي موعظة )–وعندما يعظ لقماف ابنو .. ، ىذا ىو المطلوب من اإلنساف المؤمنإلى اهلل
:- يقوؿ- (ربَّانية لكل أبنائنا وشبابنا وأحّبتنا

 ََواَل ُتَصعِّْر َخدَّؾ  
:- يعني ال تتكّبر، تواضعْ 

 (تواضْع تكْن كالنجِم الَح لناظرٍ )
صلى اهلل )ولهذا نرى أّف الهدَي النبوَي إلى األّمة عامة وإلى الشباب خاصة، يقوؿ 

:-        (عليو وآلو وسلم
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ما تواضع أحد إالّ رفعو اهلل 
إذف، فالتواضع ليس تربية لنفسك فحسب، وإنّما ىو ضماف إلهي ِلرِفَعِتك وُعُلوِّؾ، 

:- ويقوؿ في حديث آخر
من تواضع هلل رفعو 

:-  في نهج الببل ة وقاؿ اإلماـ أمير المؤمنين
أداء األمانة، : الصدؽ، الثانية: األولى:-مكاـر األخبلؽ عشر خصاؿ

الحياء، : الصبر، السادسة: الحلم، الخامسة: التواضع، الرابعة: الثالثة
  الغيرة: الشجاعة، العاشرة: الشكر، التاسعة: السخاء، الثامنة: السابعة

وانسجاماً مع  (لئلنساف)أي أّف تواضعو لآلخرين يكوف ىداية إلهية وِىَبة ربّانية 
صلى اهلل عليو وآلو ) من األّمة أفرداً وجماعات، ويقوؿ مفهـو العبودية الذي يريده هلل

:- (وسلم
ال حسب كالتواضع 

فعندما يرى اإلنساف أنّو ذو حسب ونسب وذو تاريخ وأمجاد، البد أف تتجّسد ىذه 
األمجاد وىذا النَسب وما يملك من تَػَلد، من آباء وأجداد، وأف تجتمع كل ىذه األمور 

ألّف كل ىذه األمور تؤّكد إنسانيتو وعبوديتو، وال !.. وتكوف أسباباً في تواضعو مع اآلخرين
:-        (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ويقوؿ !.. إنسانية وال عبودية إالّ بالتواضع

 ُطوبى لمن تواضع من  ير منقصة وأذؿَّ نفسو في  ير مسكنة وأنفق من
  ماٍؿ جمعو من  ير معصية

التواضع مطلوب، على أف ال يصل إلى درجة المنقصة، فالمطلوب ىو التواضع مع 
:- 8/ألنّو وكما يقوؿ اهلل تعالى في سورة المنافقوف، آية!.. االعتزاز

 ََوهلِل الِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْلُمؤِمِنين 
:-        في حديث سابق (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وكما قاؿ رسوؿ اهلل

من تواضع هلل رفعو 
:- كذلك يقوؿ في حديث آخر

إفَّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة، فتصّدقوا يرحمكم هلل 
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وىو )–فعندما تتصّدؽ من مالك، اهلل ُيضيف لمالك أضعافاً مضاعفة وإّف التواضع 
وإّف التواضع يزيد صاحبو رفعة، فتواضعوا يرفعكم اهلل، يزيد صاحبو رفعة - (محل الشاىد

  وإّف العفو يزيد صاحبو عّزة، فاعُفوا يُعزّكم اهلل
كلما يكوف اإلنساف في نفسو متواضعاً صغيراً !.. ألّف ىناؾ نسبة وتناسب.. لماذا؟

، تكوف الدرجات لو عند اهلل أعلى ويتجّسد ذلك في سلوكو مع اآلخرين، يرفعو اهلل
..  وأعلى، وىذا معنى النسبة والتناسب

صلى اهلل عليو وآلو )وبعد ذلك يقوؿ إماـ المّتقين وسّيد الموحدين بعد رسوؿ اهلل
:- أمير المؤمنين (وسلم

 طوبى لَمن شغلو عيبو عن عيوب الناس وتواضع من  ير منقصة وجالس
أىل الفقر والرحمة وخالط أىل الذّلة والمسكنة وأنفق مااًل جمعو في  ير 

 معصية
مجالسة الفقراء - (يقوؿ اإلماـ لنا)-التواضع من  ير منقصة، من مصاديقو 

والرحمة بهم، مخالطة المتواضعين والراحة معهم واإلطمئناف في الحديث إليهم فيكوف 
عبادتهم وإيمانهم، صبلحهم وتقواىم، أذّلة على : المقياس في مخالطتو لآلخرين ىو

المؤمنين أعّزة على الكافرين، ولهذا يجعل اإلماـ التواضع من أعظم العبادات، كما أّف 
:- 23/ في سورة النحل، آيةالتكّبر وتصعير الخّد كاف من أكبر المعاصي، وأّف اهلل

 َِإنَُّو اَل ُيِحبُّ الُمْسَتْكِبرِين 
:- كذلك التواضع من أىم العبادات، يقوؿ اإلماـ علي

عليك بالتواضع، فإنّو من أعظم العبادات  
 ولهذا يكوف من من عرؼ نفسو عرؼ ربّوألّف اإلنساف بالتواضع يعرؼ نفسو و

.. أعظم العبادات، ىذا أوالً 
…  بالتواضع يكوف ترويض النفس، وترويض النفس من أعظم العبادات:- وثانياً 
إنصياع كامل للصيا ة الربّانية المطلوبة للعبد المؤمن، وىذا اإلنصياع من :- ثالثاً 

:- أعظم العبادات، يقوؿ 
وبالتواضع تتمُّ الِنعم 
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:- فنقوؿ.. كيف؟
وأي نعمة من دوف راحة النفس، ال طعم لها، ال !.. التواضع ىو راحة النفس:- أوالً 
:- النعمة من دوف تواضع ال فائدة منها ولهذا يقوؿ اإلماـ: فالنتيجة تكوف!.. لّذة فيها

بالتواضع تتمُّ الِنعم 
، على نعمو كما يقوؿ تعالى في سورة التواضع ىو عبارة عن شكر اهلل:-ثانياً 
:- 7/إبراىيم، آية

 ْلَِئْن َشَكْرُتْم أَلزِيَدنَُّكم 
فعندما يشعر اإلنساف أفَّ ىناؾ نِعم ُتحيطو ال تُعدُّ وال ُتحصى وكلها من اهلل، البد أف 

:-  يكوف متواضعاً هلل ولعباده، والتواضع بكل أنواعو، بكل مصاديقو
تواضع العالم بعلمو، تواضع الغنّي بمالو، تواضع الصانع بُصنعو، وىكذا بكل 

 يُنّبو إلى  مفردات الحياة، ويتأكد أكثر في بعض المواضع، فاإلماـ أمير المؤمنين
:- موضوع التواضع حيث يقوؿ

ما أحسن تواضع األ نياء للفقراء طلباً لما عند اهلل 
يبتغي وجو !.. فهو  نّي ذو ماؿ ويتواضع إلى شخص ذي عسرة، ذي فقر، لماذا؟

:-    ويقوؿ اإلماـ تتمة لقولو األوؿ.. اهلل ألفَّ ىؤالء ىم عياؿ اهلل
وأحسن منو تيو الفقراء على األ نياء اتكااًل على اهلل 

المطلوب من الغنّي أف يتواضع للفقير، واألحسن أف ال يذىب الفقير إلى الغني 
..  وإنّما يجعل الغنّي يأتي إليو، ىذا ىو التواضع المطلوب

:-  مبلمح أخرى للتواضع، فيقوؿويُعطينا اإلماـ الصادؽ
إفَّ من التواضع أف يرضى بالمجلس دوف المجلس 

 فالمكاف بالمكين، وأف ُيسّلم على من أي أف ال يهتم بمكاف معين أف يجلس فيو 
.  وإف كاف ُمحّقاً (1)يلقى، تلك ىي عبلمة اإلسبلـ، وأف يترؾ المراء

ومن التواضع أف ال يحّب أف ُيحمد على تقوى 
ُيحمد على إيمانو، ُيحمد على عبادتو، وُيحمد على أعمالو الخّيرة ألنّها لوجو : يعني

                                                           
. الجدال الزائد:  المراء(1)
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..  اهلل
:- وعن اإلماـ الصادؽ كذلك قاؿ

فيما أوصى اهلل داود -:كما أفَّ أقرب الناس من اهلل : يا داود
  المتواضعوف، كذلك أبعد الناس من اهلل الُمتكّبروف

نريد أف - أيُّها األحبة، أيُّها المؤمنوف، أيُّها الشباب بشكل خاص–فلنرى أنفسنا 
وإف أردنا الُبعد، فعلينا .. إف أردنا الُقرب، فعلينا بالتواضع.. نكوف قريبين من اهلل أـ بعيدين؟

 ُمخاطباً أىل العلم، يقوؿ اإلماـ أمير المؤمنين.. بالتكّبر، فانظر نفسك، أين تضعها؟
:- ألنّو من الممكن أف يكوف ىناؾ شيء من التكّبر في أىل العلم أو اال ترار بالعلم، يقوؿ

 ُأطلبوا العلم وتزيّنوا معو بالحلم والوقار وتواضعوا لَمن تعّلمونو العلم
         وتواضعوا لَمن طلبتم منو العلم وال تكونوا علماء جبارين

، فبلبد أف تكوف الصيا ة ألّف العلم هلل، فإذا كاف العلم والتعّلم والتعليم هلل
.. َأِذلٍَّة َعَلى الُمؤِمِنينَ : ، والصيا ة الربّانيةالربّانية لداخل اإلنساف ُمنسجمة مع اهلل

  َواَل ُتَصعِّْر َخدَّؾَ : والصيا ة الربّانية.. ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ الُمْسَتْكِبرِينَ : والصيا ة الربّانية
:-   أنّو قاؿومما يُروى عن عيسى ابن مريم

 في التواضع تعمر الحكمة ال بالتكّبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع ال
 في الجبل

ىكذا البد أف نكوف متواضعين في أنفسنا، مع أىالينا، مع المجتمع ككل حتى 
، ىذه ىي توجيهات للجميع، لكل المؤمنين، ولكن تتخصص نكوف عبيداً صالحين هلل

للشباب، ألنّهم بعنفوانهم، بزىوىم، ألنّهم بالقّمة بكل  رائزىم وميولهم، وألّف محاوالت 
.. الشيطاف عليهم أكثر، فبلبد أف يلتفتوا ألنفسهم أكثر

 
 

الوصية الثامنة 
اإلنساف والتربية النفسية 
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 ًَوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحا    
المرح الذي يكوف عبارة عن العجب، المرح الذي يكوف نتيجة لنسياف اإلنساف 

البد لئلنساف أف يعرؼ حقيقتو والبد أف ال !.. لنفسو ولواقعو ولحقيقتو ولبدايتو ولنهايتو
:- 55/ في سورة طو، آيةينسى قوؿ اهلل
ِمنَها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيدُُكْم َوِمنَها ُنْخرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى    

 ولماذا تعتقد أّنك قادر على .. ىذه األرض التي تمشي عليها مرحًا، فلماذا الُعجب؟
؟.. ما تريد؟ ثم كيف ينسجم ىذا المرح وىذا الزىو مع .. ولماذا الزىو أكثر من البلـز

..  ؟َأْذلَّة َعَلى الُمؤِمنينَ كيف ينسجم مع  .. التواضع المطلوب؟
 أف نكوف فرحين بطاعتو، فرحين بعبادتو، أف نكوف ُسعداء بعد ذلك يريد مّنا اهلل

باستقامتنا، بعبادتنا ونزاىتنا، أف نكوف َمرِحين بمقدار صدؽ العبودية ما بيننا وبينو، أف نكوف 
ىذا والحقيقة أفَّ اإلنساف البد أف .. َمرِحين بمقدار التزامنا باألوامر اإللهية والنواىي الربّانية

 في سورة يكوف دائماً ُمّتهماً لنفسو، أف يكوف بين الخوؼ والرجاء، ولهذا يقوؿ اهلل
:- 48/النساء، آية

 ُأََلْم تَػَر ِإَلى الَِّذيَن يُػزَكُّوَف أَنْػُفَسُهْم َبِل اهللُ يُػزَّكي َمْن َيَشاء    
فهذا المرح نتيجة الُعجب وتزكية النفس، نتيجة أّنك تتصور أّنك كامل وُمنّقى 

 (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)إذف أين قوؿ الرسوؿ!.. إذف أين الخوؼ والرجاء؟..وُمزّكى
:- ُمخاطباً األّمة

 لو أتيتم بعبادة الثقلين فبل ُتدلوا على اهلل شيئًا، ولو أتيتم بذنوب الثقلين
    فبل تيأسوا من رحمة اهلل

 
:- يقوؿ الشاعر

 
مػػػا أظػػػنُّ أديػػػػػَم األرِض        إالّ مػػػن ىػػػذِه األجسػػػػػػاِد 

 
ودائماً عندما يحكم اإلنساف على نفسو ويُزّكيها، فهو أكبر دليل على جهلو و روره، 
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 فلماذا َبِل اهللُ يُػزَّكي َمْن َيَشاءُ وعلى عدـ معرفتو لنفسو، وعدـ عبلقتو السليمة مع ربِّو 
:- ولهذا يقوؿ اإلماـ محّمد الباقر!.. تمشي َمَرحاً وتمشي الُخَيبلء؟

 ًونسي ذنبو، : رجل استكثر عملو، وثانياً : ثبلثة ىنَّ قاصمات للظهر، أوال
     وأعجب برأيو: وثالثاً 

وىذه الثبلثة ىّن دواعي المشي في األرض َمَرحًا، يتصّور أّف عملو كثير وعبادتو 
 ىو الذي يزكِّي كثيرة، وأف ليس لو ذنب، وأّف رأيو أصوب اآلراء، والحاؿ، أّف اهلل

األنفس، وىو األعلم بحقيقة اإلنساف، ىو األعرؼ بواقعو وحقيقتو وبدايتو ونهايتو، يقوؿ 
:- 32/ في سورة النجم، آيةاهلل

 ُىَو َأْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض َوِإْذ أَنْػُتْم َأِجنٌَّة ِفي بُُطوِف ُأمََّهاِتُكْم َفبَل
 تُػزَكُّوا أَنْػُفَسُكْم ُىَو َأْعَلُم ِبَمِن اتػََّقى

 وحده، فَػُربَّ أعماٍؿ وليست ألّف المقياس الداخلي، مقياس القلب وىو عنده 
ُىَو :- ولهذا ، فالمقياس عند اهلل.. وُربَّ مساٍع وليست هلل.. وُربَّ عبادٍة وليست هلل.. هلل

 َأْعَلُم ِبمِن اتػََّقى
ولهذا على اإلنساف !.. ولماذا الُعْجب؟!.. فإذا كاف المقياس عنده، فلماذا الُخَيبلء؟

أف ال يزكِّي نفسو ويبقى بين الخوؼ والرجاء وال يعجب بعملو، والمفروض أف يدع أعمالو 
!..   بمقدار ما فيها من إخبلصىي التي تُزكِّيو عند اهلل

:- ُرِوَي عن اإلماـ الصادؽ
فقاؿ.. كيف صبلتك؟: أتى عاِلم لعابد، فقاؿ لو -:

!..  منذ كذا وكذامثلي ُيسأؿ عن صبلتو، وأنا أعبد اهلل
.. أبكي حتى ُأجري دموعي: قاؿ العابد.. فكيف بكاؤؾ؟: قاؿ لو العاِلم
:- فقاؿ لو العاِلم

فإّف ضحكك وأنت خائف خير من بكائك وأنت ُمِدٌؿ، إفَّ الُمِدؿَّ ال يصعد 
 من عملو شيءٌ 

:- مخاطباً األّمة (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وىذا القوؿ مطابق لقوؿ النبي
 لو قدمُتم على اهلل بعبادة الثَػَقلين، فبل ُتِدلُّوا على اهلل شيئًا، ولو أتيُتم اهلل
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      بذنوب الثَػَقلين، فبل تَيأسوا من رحمتو
:  ولهذا تقوؿ اآلية الكريمة

 ًَوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحا    
أّف السلوؾ في الحياة البد أف يكوف سلوكاً : فاآلية تعطي معنى أعّم من السير وىو

متزنًا، والسلوؾ في الحياة بكل جوانبو، يعني سلوكك العاـ في حياتك، سيرؾ في حياتك 
سواءاً كاف ىذا السير، سيراً على األقداـ أو كاف ىذا السير، سير فكري أو سير أخبلقي أو 

وأف ال يكوف وفق .. والبد أف يكوف على ضوابط إلهية.. البد أف يكوف مّتزناً !.. سير عبادي
والَمَرح من الدواخل النفسية، نعم، إذا كاف المرح ضمن الضوابط !.. دواخل نفسية

صلى اهلل عليو وآلو ) وكاف رسوؿ اهللالمؤمن ىشٌّي بشٌّي !.. فهو شيء جيد.. اإللهية
.. ال يُرى إالّ مبتسمًا، وىكذا األئمة األطهار، وىكذا الصحابة الصالحين (وسلم

أما اآلية تريد أف توجو األّمة وخصوصاً الشباب، ألنّها وصية قرآنية إلى الشباب، 
 أف يكوف السير في الحياة الدنيا سيراً متوازنًا، سواءاً كاف فكريًا، أخبلقيًا، يريد اهلل

سلوكياً في عبلقة اإلنساف مع نفسو، عائلتو، مجتمعو، ومع اآلخرين ككل، ولهذا تأمر اآلية 
:- الكريمة

 ًَوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحا 
 ألنّها خبلؼ واقع اإلنساف وما ينبغي لو وخبلؼ الصيا ة الربّانية لعباد الرحمن، 

:- 63/ واصفاً عباده في سورة الفرقاف، آيةيقوؿ 
 ًَوِعَباُد الرَّْحَماِف الَِّذيَن يَْمُشوَف َعَلى اأَلْرِض َىونَا    

ىذه كيفية َسير المؤمنين ومشيهم، فإنّهم يمشوف بالوقار والسكينة والطاعة 
والخشوع والتواضع، من دوف تكبُّر واستعبلء، ال مرحين وال ُمفسدين، ويقوؿ اإلماـ 

- (في مشي الرجل المؤمن) -الصادؽ
 ُىو الرجل يمشي على سجّيتو التي ُجِبَل عليها، ال يتكّلف وال يتصّنع 

 
الوصية التاسعة 

الموازنة المطلوبة بين الداخل والخارج 
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 ٍِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخور  

،  اإلنساف إذا ابتعد عن القيم اإللهية والتوجيهات الربّانية سيكوف بعيداً عن اهلل
وإذا كاف بعيداً عن اهلل، فاهلل ال يحبو، ألّف اهلل يحّب َمن يحبونو ويحّب المطيعين لو، الذين 

أما الذي يسير في الحياة سيرة .. آمنوا بو وأحبوه وأطاعوه واتقوه، ىؤالء الذين يحبهم اهلل
مع عدـ التفات إلى التوجيهات الربّانية وإلى األخبلؽ المحّمدية القرآنية ويمشي في األرض 

:- المشية الغير متوازنة أولئك ال يحبهم اهلل، ويؤّكد ىذا المعنى عندما يقوؿ
 ٍِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخور 

لم يُػَربِّ داخلو ..  المختاؿ ىو  ير المتوازف في داخلو، و ير المتوازف في عملو
، ألّف النفس فيها التقوى وفيها على الموازين اإللهية، لم يَغذِّ نفس بما أمر اهلل

:-  10-9/ في سورة الشمس، آيةكما يقوؿ ..الُفجور
َقْد َأفْػَلَح َمْن زَكَّاَىا َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّاَىا   

وفي .. إذا زَكَّاَىا يكوف متوازنًا، وإذا أىملها ودّساىا يكوف مختااًل، ىذا في الداخل
الخارج، البد أف يكوف خارجو مطابقاً لداخلو، وأف تكوف الموازنة عنده دائماً بكل فكره 

:- 77/قاؿ تعالى في سورة القصص، آية.. وروحو وعملو وسلوكو
 نْػَيا َوَأْحِسْن َكَما اَر اآلِخَرَة َواَل تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ َوابْػَتِغ ِفيَما آتَاَؾ اهللُ الدَّ

   َأْحَسَن اهللُ ِإلَْيكَ 
إذا اتّبع النص القرآني، إذا اتّبع التربية القرآنية، فلن يمشي في األرض مرحاً وإنّما 

 بكل حركة وسكوف، بكل قوؿ يمشي بقصد ووفق اإلرادة اإللهية، يمشي وىو منصاع هلل
  ير موازف، و ير متوازف، ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاؿٍ وعمل، ال يمكن أف يكوف مختااًل 

فبلبد أف تكوف بغيتو اآلخرة، ويأخذ حقو ونصيبو من الدنيا المشروعة، ىذه الموازنة 
:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)المطلوبة، النبي
 ًإعمل آلِخَرتك كأّنك تموت  داً واعمل لدنياؾ كأّنك تعيش أبدا   
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وقّدـ اآلخرة ألنّها دار المقر، وجعل - (الدنيا واآلخرة)–إذا جعل اإلثنين أمامو 
وإف صّعر خّده ومشى في األرض َمَرحًا، فيكوف .. الدنيا معبراً لآلخرة، فبل يكوف مختاالً 

:- 18/ممن ال يحبهم اهلل، ألّف اهلل وكما يقوؿ في سورة لقماف، آية
 ٍال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخور   

فالمختاؿ ىو  ير المتوازف بفكره وروحو، بنفسو وعقلو، وبعد ذلك في سلوكو 
 :-  وأخبلقو، يقوؿ أمير المؤمنين

ليس منا َمن ترَؾ آخرتو لدنياه، وليس منا َمن ترؾ دنياه آلخرتو   
أي )فبلبد أف يكوف اإلىتماـ األكبر باآلخرة ألنّها دار القرار وألنّها دار الَحَيواف 

، يخاطب األمة، يخاطب ، والبد أف يعلم حقيقة الدنيا وال يغتّر بها، فاهلل(الحياة الباقية
:- 20/الناس، يخاطب بني آدـ في سورة الحديد، آية

 اْعَلُموا أَنََّما الَحَياُة الُدنْػَيا َلِعٌب َوَلْهٌو َوزِيَنٌة َوتَػَفاُخٌر بَيَنُكْم َوَتَكاثُػٌر ِفي
 اأَلْمَواِؿ َواأَلوالِد 

، تكوف كما قاؿ تعالى في سورة الحديد،  عندما تكوف الدنيا بهذا المفهـو
:- 20/آية

 ًَكَمَثِل َ ْيٍث َأْعَجَب الُكفَّاَر نَػَباتُُو ثُمَّ يَِهيُج فَػتَػَراُه ُمْصَفرَّاً ثُمَّ َيُكوُف ُحطَاَما
َوِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اهلِل َوِرْضَواٌف َوَما الَحَياُة الُدنْػَيا ِإالَّ َمَتاُع 

 الُغُرورِ 
ولماذا يكوف اإلنساف !.. إذف، فلماذا الغرور والُخَيبلء؟!.. ىذه حقيقة الدنيا

:- ففي الحديث!.. مختااًل؟
 لو كانت الُدنْػَيا تساوي عند اهلل َجناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة
  ماء

 يقرِّب ولهذا نرى أّف اإلماـ الباقر!.. فهي ال تساوي عند اهلل شيئاً 
:- مفهـو العبلقة مع الدنيا لؤلّمة حيث يقوؿ

 كلما ازدادت من القزِّ على ، َمثل الحريص على الُدنْػَيا، مثل دودة القزِّ
 نفسها لفًَّا، كاف أبعد لها من الخروج حتى تموت  ّماً 
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!.. ولماذا الَمَرح الغير إلهي؟!.. ولماذا الُخَيبلء؟!.. فلماذا التعلُّق الزائد في الدنيا؟
:-  بقولوواهلل !.. ولماذا تصعير الخّد؟
 ٍال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخور 

يؤكِّد أّف المفاخرة البد أف تكوف بالتقوى والصبلح، وباإليماف والعبادة، البد أف 
:- تكوف المفاخرة بمقدار عبلقة العبد مع اهلل، بدرجة الصبلح واالستقامة، بالورع والتقوى

 ْإفَّ أْكَرَمُكْم ِعْنَد اهلِل أَتْػَقاُكم  
في ىذا البد أف تكوف المفاخرة، وال تكوف بالُخَيبلء والغرور، وال تكوف بأف يمشي 

كل .. على األرض َمَرحًا، وال تكوف بأف يصعِّر خّده تكبُّرًا، وال بأف يكوف اإلنساف مختاالً 
ذلك ليس مما يدعو للتفاخر وإنّما كل ذلك لوجود نقص نفسي، لوجود آفات نفسية عند 

أما لو كاف عالج نفسو وصّحح !.. اإلنساف وتظهر عنده بهذه األساليب وبهذه الطرؽ
فبمقدار ما .. عبلقتو مع ربِّو والتفت إلى عبوديتو، عند ذلك يعرؼ َقْدَر نفسو وأنّو َعْبد هلل

فيو من عبودية، وبمقدار ما أنتجت ىذه العبودية من طاعة واستقامة، فيكوف مرتاحاً سعيداً 
ىذا مورد التفاخر، أما التفاخر بماؿ أو جاه، بثروة .. مطمئّناً بعبلقتو مع ربِّو، سعيداً بعبوديتو

أو ملبس، ىذه األمور كلها زائلة ال يصح التفاخر بها، ويعطينا القرآف الكريم مثبًل للتفاخر 
:- 44-32/بالقدرة والماؿ، فيقوؿ تعالى في سورة الكهف، آية

 َواْضِرْب َلُهْم َمَثبًل رَُجَليِن َجَعْلَنا أَلَحِدِىَما َجنَّتَػْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما
نَػُهَما َزْرَعاً ِكْلَتا الَجنََّتيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم َتْظِلْم ِمْنُو َشْيَئاً  بَِنْخٍل َوَجَعْلَنا بَػيػْ

أَنَا َأْكثَػُر ِمْنَك : َوَفجَّْرنَا ِخبلََلُهَما نَػَهَراً وََكاَف َلُو ثََمٌر فَػَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِورُهُ 
َمااًل َوَأَعزُّ نَػَفَراً َوَدَخَل َجنََّتُو َوُىَو ظَاِلٌم لِنَػْفِسِو قَاَؿ َما َأُظنُّ َأْف تَِبيَد َىِذِه أََبَداً 
َقَلًباً قَاَؿ َلُو  َها ُمنػْ َراً ِمنػْ َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَائَِمًة َولَِئْن رُِدْدُت ِإَلى رَبِّي أَلِجَدفَّ َخيػْ

َأَكَفْرَت بِالَِّذي َخَلَقَك ِمْن تُػَراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطَفٍة ثُمَّ َسوَّاَؾ : َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِورُهُ 
رَُجبًل َلِكنَّْا ُىَو اهللُ رَبِّي َواَل ُأْشِرُؾ ِبَربِّي َأَحَداً َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُػْلَت َما 
َة ِإالَّ بِاهلِل ِإْف تَػَرِف أَنَا َأَقلَّ ِمْنَك َمااًل َوَوَلَداً فَػَعَسى َأْف يُػْؤتَِيِن  َشاَء اهللُ اَل قُػوَّ
َها ُحْسَبانَاً ِمَن السََّماِء فَػُتْصِبَح َصِعيَداً زََلَقاً َأْو  َراً ِمْن َجنَِّتَك َويُػْرِسَل َعَليػْ َخيػْ
ُيْصِبَح َماُؤَىا َ ْورَاً فَػَلْن َتْسَتِطيَع َلُو طََلَباً َوُأِحيَط بَِثَمرِِه فََأصَبَح يُػَقلُِّب َكفَّيِو 
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َعَلى َما أَنْػَفَق ِفيَها َوَىي َخاويٌَة َعَلى ُعُروِشَها َويَػُقوُؿ يَا لَيَتِني َلْم ُأْشِرؾ ِبَربِّي 
َأَحَداً َوَلْم َتُكْن َلُو ِفَئٌة يَػْنُصُرونَُو ِمْن ُدوِف اهلِل َوَما َكاَف ُمْنَتِصَراً ُىَناِلَك الَواليُة هلِل 

ٌر ُعْقَباً  ٌر ثَػَوابَاً َوَخيػْ     الَحّق ُىَو َخيػْ
 وبين رجل فقير ولكنو مؤمن، ىذه ُمفاخرة بين رجل ذي ماؿ ولكنو بعيد عن اهلل

وكيف أفَّ التفاخر الذي حَصَل من الرجل صاحب الثروة وليس لو إيماف، أّدى ذلك إلى 
أما اإلنساف الفقير المؤمن .. ذىاب جّنتو ولم يبَق منها شيء، ألفَّ تفاخره كاف بشيء مادي
القرآف الكريم يريد من األّمة .. الذي يتفاخر بإيمانو وورعو وتقواه وصبلحو، فهذا ما يبقى لو

يريد من األّمة جميعاً وخصوصاً .. أف يكوف تفاخرىا بالورع، بالتقوى، بالصبلح واإلستقامة
من الشباب، ألفَّ الشاب بعمره يكوف أقرب إلى التفاخر وأقرب إلى اإلختياؿ والغرور، 

ولهذا يؤكد القرآف على ىذه النَّزعات النفسية الموجودة في دواخل اإلنساف بصورة عامة 
:- وإلى دواخل الشباب بصورة خاصة، لنرى أنفسنا

.. ىل نحن ممن يحبهم اهلل، أو ممن ال يحبهم اهلل؟
فهذه اآليات الكريمة ىي ُمحاورة بين شخصين أحدىما  نّي كافر واآلخر فقير 

مؤمن، وىكذا كاف األ نياء يتفاخروف على  يرىم بالماؿ والقدرة، ولهذا قيل بأفَّ قسماً من 
أف يطرد المؤمنين  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)المشركين كانوا قد اشترطوا على رسوؿ اهلل

الفقراء حتى يُؤمنوا بو، أو يُعّين مجلساً للفقراء ومجلساً لؤل نياء حتى ال يجتمعوا عند 
يزعموف أنّهم سادة  (األ نياء)في مكاف واحد، ألنّهم  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبيّ 

ىذا ما كانوا عليو في بداية اإلسبلـ، واآليات الكريمة .. وُأمراء والناس عبيد لهم وإماء
تُعطينا صورة واضحة لؤل نياء الُمتكّبرين في شخِص رجٍل  نّي، وصورة للفقراء المؤمنين في 

يعتزُّ بخالقِو، أما الغنّي، فيعتزُّ  (ىذا الفقير المؤمن)شخِص رجٍل فقير ال يملك شيئاً ولكنو 
يملك بستانين كبيرين  (وىو الغنّي الكافر)فالذي يغترُّ بمالو ويفتخر بو من دوف اهلل .. بمالو

عظيمين فيهما زرع كالحنطة والشعير، فيهما أشجار كثيرة ومتنوعة كالنخيل واألعناب، وكل 
بستاف تتفجر فيو عيوف المياه بأجمل منظر وأْلَطِف صورة ويؤتي ثمره ونتاجو بأحسن ما 

أما المؤمن الذي يعتزُّ بخالقو وإيمانو ويفتخر بو، .. يكوف وفي وقتو وأوانو، حبوباً وفاكهة
:- فهو ال يملك شيئًا، فقاؿ الكافر للمؤمن في تفاخٍر وزىٍو و رور
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أنا أكثُر منك مااًل وولداً وجاىًا، أُنظْر إلى ما أملك من أشجار وأنهار وزروع وثمار، 
وىذا ىو الُمْلك الدائم الذي يستمر إلى األحفاد واألوالد  بخبلؼ الجنة التي تتصوروف 

.. وىل بعد الموت والفناء جناف ونيراف؟.. وجودىا وتزعموف، أَيُّها الُسذَّج، أَيُّها المساكين
وعلى فرض وجودىا، فسيكوف َحّظي من اآلخرة أكثر منو في الدنيا، ألفَّ الُمترؼ ىنا، 

أما المؤمن، فكاف جوابو .. ىذا كاف تصّور الكافر، تصّور الذي يتفاخر بمالو.. ُمترٌؼ ىناؾ
:- للكافر زْجراً وتوبيخاً لو، فقاؿ المؤمن للكافر

، أما أنا فأؤمن إنَّك تقوؿ ىذا ُكْفراً بالذي سوَّاؾ رجبًل، أنت الذي خلقك اهلل
من - أيُّها الكافر–ولو أّنك ..  وحده ال ُأشرؾ بو أحداً وأحمده وأشكره على ىدايتوباهلل

 وتواضعَت لو وشكرَتو على نَِعمو وآالئو ولم تأخذؾ أىل البصيرة والُرشد آلمنَت باهلل
وسقطت .. وما إف أكمَل المؤمن كبلمو مع الكافر حتى  ارت األنهار.. العّزة باإلثم
وذىب كل شيء في جّنة الكافر التي قد اعتّز وتفاخر بها .. وىلك الزرعَ .. األشجار
:- وقاؿ

 ًَما َأُظنُّ َىِذِه َأْف تَِبيَد أََبَدا    
 لجّنِتِو، وبعد أف رأى الكافر ما حصل بجّنتو نتيجة تفاخره وكل ذلك من ُصنع اهلل

:- قاؿ في انكسار وحسرة
 ًيَا لَيَتِني َلْم ُأْشِرؾ ِبَربِّي َأَحَدا 

يكوف اإلنساف مؤمناً إيماناً واقعيًا، : والِعبرة من ىذه اآليات الشريفة والقصد منها
بأف ال حوؿ وال قوة إالّ باهلل العلي العظيم، وأنّو القادر : إيماناً فكرياً وعقليًا، قواًل وسلوكاً 

فإذا تفاخر بشيء، فليتفاخر .. على كل شيء، وأّف اإلنساف عبد هلل، مطيع لو، منصاٌع إليو
، وإف افتخر بشيء، فليفتخر بأنّو ، وإف اعتّز بشيء، فليعتّز بطاعتو هللبعبلقتو مع اهلل

… عبد هلل
 

الوصية العاشرة 
أف يكوف طريقك ىو اهلل 
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 ََواْقِصْد ِفي َمشِيك   
:- نستفيد من ىذا النص القرآني الكريم ومن ىذه الموعظة الموّجهة إلى الشباب

فبلبد أف تكوف أعمالك كلها بنية وبقصد، وأف ال : تأكيد على موضوع النية: أوالً 
ودائماً األعماؿ مرتبطة بالنّيات، كما َوَرَد في .. من دوف قصد- (يا بني)–يأتي عمل منك 

:  الحديث
ِإنّما األعماؿ بالنّػيَّات  

إنّما األعماؿ بالقصد، فيأمره أواًل بالقصد، يعني البد من وجود النية في : يعني
داخلو حتى يعمل، حتى ال يكوف عملو عمبًل  و ائيًا، عمبًل  ير مدروس، عمبًل  ير ملتفت 

تَػَروَّ عندما : يريد أف يقوؿ لو.. إلى تطبيقو وسلبياتو وإيجابياتو، ولهذا يأمره بالقصد، بالنية
ثم اعمل، ثم افعل، ثم تصّرؼ، .. تقوؿ شيئاً وتفعل شيئًا، وانظر إلى قصدؾ ونّيتك، ما ىي؟

..  ثم قل وتكلم
أما أف تسرع إلى القوؿ والعمل والتصرؼ من دوف أف تلتفت إلى قصدؾ ونّيتك فبل 

.. ألّف ذلك ليس بصحيح، ألّف عملك يكوف عمبًل  ير منضبط.. تفعل ذلك
إّف النّية والقصد مطلوباف بكل شيء، وىما مطلوباف في الحركات الظاىرية : ثانياً 

ألّف الحركات الظاىرية لها وْقٌع أقوى من  يرىا، ولهذا نفهم أّف القصد ىنا !.. أكثر
باإلضافة إلى التأكيد العاـ على النّية وعلى وجود القصد يتأكد كذلك في األعماؿ الظاىرية 

:- ألمرين
… إنّها أكثر داللة عند اآلخرين: األمر األوؿ
تروَّ والتفْت إلى : إّف اإلنساف ُيسارع إليها من دوف روية، فيقوؿ لو: األمر الثاني

… نّيتك وقصدؾ قبل كل شيء
القصد في السير، يعني القصد في المشي، ألنّو من : نفهم من ىذا النص: ثالثاً 

من أكثر الحركات التي - (السير والمشي)–أوضح مصاديق الحركات الظاىرية، وألنّو 
!.. توِصل اإلنساف إلى المعاصي وإلى المحّرمات والنواىي، فهو يذىب إليها بقدميو وساقيو
ىذه األمور الثبلثة التي نفهمها من اآلية المباركة الواعظة إلى الشباب، تؤّكد على 

موضوع النّية واإللتفات إلى القصد في العمل بشكل عاـ، والحركات الظاىرية بشكل خاص 
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ولما كاف التأكيد على اإللتفات إلى القصد وإلى النّية، .. والقصد بالسير بشكل أخص
، أي البد أف تكوف النّية مرتبطة مع اهلل.. فبلبد أف تكوف النّية صالحة وصادقة وسليمة

نّية إلهية ربّانية في كل قصدؾ، وفي كل نّيتك، وال تقل أّف النّية البد أف : البد أف تكوف النّية
والعبادات الظاىرية ىي مثل الصبلة والصـو والحج !.. تكوف في العبادات الظاىرية فقط

.. والُخمس والزكاة، كبل ثم كبل
، فهي عبادة إنّما النّية في كل أعمالك، فعندما تعمل بقصد التوّجو والقربة إلى اهلل

، وألجل أف وعندما تدرس بقصد القربة إلى اهلل.. وىي نّية، ولهذا يكوف لك أجر وثواب
!.. وعندما تصنع لخدمة مجتمعك وأىلك، فتلك عبادة!.. يَزيدؾ اهلل علمًا، فتلك عبادة
، فتلك وعندما تقوؿ الكلمة الصادقة متقّرباً بها إلى اهلل  !.. وعندما تزرع، فتلك عبادة

، ألجل أف يُعينك ىذا الطعاـ وعندما تأكل وتشرب بقصد القربة إلى اهلل!.. عبادة
!.. والشراب على العبادة وعلى القياـ بالواجب وعلى أداء المسؤولية، فكل ذلك عبادة

، ثم نعمل، فبلبد أف نرى النّية ومقدار صبلحها وصدقها ومقدار ارتباطها مع اهلل
، فهنا القصد بمعنى النّية، والنّية ال يمكن أف نفصلها عن اهلل!.. ثم نقوؿ، ثم نتحّرؾ
:- وعندما تقوؿ اآلية
 ََواْقِصْد ِفي َمشِيك  

.. لها معنى عاـ، ولها معنى خاص
… وتشمل كل تصرفاتك- (في حياتك)–المعنى العاـ في مشيك في الحياة الدنيا 
فبلبد أف تكوف قاصداً لعملك في .. والمعنى الخاص ىو المشي على األقداـ

حياتك بشكل عاـ والبد أف تكوف قاصداً في سيرؾ ومشيك، أي البد أف تكوف كلها بِِنيَّة، 
يعني كلها هلل ومرتبطة مع اهلل، يعني كلها منو وإليو، فكل أجزائك ىي من نِعم اهلل عليك، 
وكل أعضائك من َخْلق اهلل لك، فبلبد أف تستخدمها بطاعتو وبما يرضيو وبخدمتو وخدمة 

وىذا القصد وىذه النّية الصادقة ىي لك، فهي تجعل حياتك مطمئّنة سعيدة، .. دينو وعباده
ألّف اإلنساف من دوف قصد، يعيش حياة ال معنى !.. وتكّوف من نفسك نفساً راضية مرضية

ومن أين .. وماذا يعمل؟.. ألّف اإلنساف من دوف نّية وقصد، ال يعرؼ ماذا يقوؿ؟.. لها
… فهو في حلقات مفر ة، إف كاف لها بداية، فبل نهاية لها.. وإلى أين ينتهي؟.. يبدأ؟
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إذف، فالقصد والنّية ىي لك أواًل، فعندما تخاطب اآلية األّمة بشكل عاـ والشباب 
، وجوداً واستمراراً األحّباء بشكٍل خاص بضرورة القصد والنّية، وتأكيد ىذه النّية مع اهلل

يقوؿ تعالى في .. الطمئناف اإلنساف.. لسعادة اإلنساف ..ونتيجة، كل ذلك لحفظ اإلنساف
:- 271/سورة البقرة، آية
 َِوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفؤلَنْػُفِسُكْم َوَما تُػْنِفُقوَف ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِو اهلل 

اإلنفاؽ ليس الماؿ فحسب، اإلنفاؽ ىو الكبلـ، ىو الجاه، ىو التصرؼ، ىو 
!.. الحركة

فمرة تنفق من مالك، ومرة تنفق من صحتك، ومرة تنفق من وقتك، ومرة تنفق من 
لكم ..  النتيجة لمن؟َوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفؤلَنْػُفِسُكمْ  !.جهدؾ، ومرة تنفق من جاىك

والخير ال )–فعندما يكوف قصدؾ خير ونّيتك خير … لكم أيُّها الشباب… أيُّتها األّمة
فؤلنفسكم ولسعادتكم والطمئنانكم، لخير الدنيا واآلخرة - (يكوف إالّ من اهلل وإلى اهلل

وتؤّكد اآلية على موضوع العبلقة مع اهلل وأف تكوف العبلقة مع اهلل صادقة حيث تقوؿ .. لكم
:- في البداية

 َْوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفؤلَنْػُفِسُكم 
…  تؤّكد ىذا اإلنفاؽ

 َِوَما تُػْنِفُقوَف ِإالَّ ابِْتَغاَء َوْجِو اهلل  
، وأف تكوف النّية صادقة مع اهلل وىذه اآلية تؤّكد على أف تكوف القربة خالصة هلل

:- ، تقوؿ تتمة اآليةوإذا كاف الدافع ىو اهلل.. تعالى، وأف يكوف الدافع ىو اهلل
 ََوَما تُػْنِفُقوا ِمْن َخْيٍر يُػَوؼَّ ِإلَيُكْم َوأَنْػُتْم اَل ُتْظَلُموف  

وتنفق من مالك   عندما تكوف قاصداً بعملك، بنية صادقة مرتبطة مع اهلل
 فعندما َوَما رَبَُّك ِبَظبلّـٍ للَعِبيدِ وصحتك ووقتك وجاىك، يوفِّو إليك اهلل، بل ويزيدؾ بو، 

يأمرؾ بالنّية الصادقة والقصد في العمل ويدفعك إلى األعماؿ الصالحة، يؤجرؾ على ذلك 
ويزيدؾ من فضلو، ىذه النّية مطلوبة ضمن كل الظروؼ وضمن كل األوقات وضمن كل 

:- إذف نفهم من قولو تعالى.. األعماؿ
 ََواْقِصْد ِفي َمشِيك 
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.. وجود النّية: أوالً 
وىنا تلتفت اآلية للشباب، فهو في عنفواف شبابو : القصد، يعني اإلقتصاد: ثانياً 

تتجاذبو كثير من األيادي، فهذا يريد أف يأخذه إلى جانب، وذاؾ يريد أف يأخذه إلى 
الجانب الُمعاكس، وىو باعتباره شاب، ففي داخلو كثير من الهيجاف وكثير من عدـ 

فهو مرة قليل النضج، .. وباعتباره شاب، فهو يجمع ما بين الطفولة والرجولة!.. التنسيق
ولهذا فأفَّ اآلية تريد أف تعظ ىذا .. وفي مرة قليل التجربة، وفي مرة قليل العبلقة مع اهلل

:- الشاب، فتقوؿ لو
ال تمِش أكثر من البلـز والمطلوب، حتى إذا مشيَت من دوف قصد لخطأ أو معصية 
أو زلل، فالتفت إلى نفسك، فاقتصد من مشيك وال ُتكثر من الخطأ في مشيك وال ُتكِثر 

إلتفت إلى نفسك واذكر ربَّك وتبلَؼ خطأؾ واستغفر وتب وعد .. من االنحراؼ في سيرؾ
إلى اهلل، ىذا الجانب ملتفت إلى حقيقة في المجتمع وخصوصاً عند الشباب من أىواء 

:- وميوؿ، ومن انحرافات فكرية وُخُلقية وسلوكية، فاآلية تقوؿ لو
قلل .. قلل السير عسى أف تنتبو.. إلتفت، ال ُتسرع.. ُىنيئاً .. ُىنيئاً .. على ِرسِلك

… فهنا القصد بمعنى اإلقتصاد في السير. السير عسى أف تعود إلى اهلل
عندما تذىب !.. أما إذا كاف السير في طريق اهلل ولوجو اهلل، فما أحلى اإلكثار منو

إلى المسجد، فيكوف لك بكل خطوة كذا من الحسنات، وترفع لك كذا من الدرجات، 
ولهذا عندما يكوف المسجد بعيداً عن دارؾ، يكوف ثوابك .. وتحطُّ عنك كذا من السيئات

!.. أكثر
وعندما تذىب لتصلح بين أخوين مؤمنين، يكوف إصبلح ذات البين خير من عامة 

!.. الصـو والصبلة المستحبة
وعندما تذىب لقضاء حاجة أخ لك مؤمن أو تنفيس كربة أو إدخاؿ سرور عليو، 

!..  يكوف لك من األجر والثواب ما ال يعّده وال يحصيو إالّ اهلل
وإذا كاف َسيَػُرؾ إلى صبلة الجماعة وكاف عددىا يتجاوز العشرة، ففي الرواية ال 

!.. ُيحصي ثوابها إالّ اهلل
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وأنت عندما !.. وإذا كاف مشيك لطلب العلم، فما أحلى العلم وما أروع العلم
 يُباىي بك المبلئكة، والمبلئكة تحرسك عندما تذىب للعلم تطلب العلم لوجو اهلل، فاهلل

-!... (العلم النافع)–وعندما تعود من العلم 
من األّمة بشكل عاـ ومن الشباب بشكل )–وىكذا يريد منا القرآف الكريم 

يريد منا أف نكوف قاصدين بأعمالنا وسلوكنا ، بأقوالنا، بسيرنا، وَمشينا، وأف -(خاص
أف .. يستعمل الشاب المؤمن أجزاءه بطاعة اهلل، ال في المعصية، برضا اهلل ال في  ضبو

!..  ال مبتعداً عنو، حتى تكوف أجزاءه لو وليست عليو يستعمل أجزاءه متقّرباً إلى اهلل
إذف، فأعضاؤؾ إما لك، وإما عليك ومنها قدمك وساقك ورجلك، فهي إذف امتحاف لك 

أـ تستعملها بأىوائك .. ىل تستعمل ىذه النّية بالقصد والنّية الصادقة؟!.. واختبار
… وشهواتك وميولك؟

ىل تستعملها .. ىل تستعملها للخير أـ للشر؟.. ىل تستعملها هلل أـ للشيطاف؟
يقوؿ تعالى في سورة .. بقصٍد ونّية أـ تستعملها استعمااًل أىوجاً من دوف التفات وال مباالة؟

:- 165/األنعاـ، آية
 ُْلوَُكْم ِفيَما آتَاُكم  لَِيبػْ

فعندما َخَلَق لك القدـ وَخَلَق لك رجلك للمشي وأَمَرؾ بالطاعة وأف تستعمَل ما 
 وفيما يرضيو ونهاؾ عن المعصية، بأف ال تستعملها في محّرـ وال َخَلَق لك بالطاعة لو 

يريد أف .. وال تستعملها لنفسك وشهوتك وميولك وال تستعملها للشيطاف.. خطأ وال زلل
فهل تنجحوف في - أيّتها األّمة بشكل عاـ والشباب األعزاء بشكل خاص-يمتحنكم 
فهل تكوف النتيجة استعماؿ ما آتانا .. فهل تكوف النتيجة النجاح أـ الرسوب؟.. اإلمتحاف؟

.. وىنا التمحيص.. وىنا اإلختبار.. ىنا اإلبتبلء..  لو وألنفسنا أـ عليو وعلى أنفسنا؟اهلل
:- 148/ في سورة البقرة، آيةيقوؿ اهلل

 َِرات  فَاْسَتِبُقوا الَخيػْ
يعني التفتوا إلى القصد، نحتاج إلى القصد، إلى النّية الصادقة وأف يكوف العمل 
والنّية مطابقة للخير، وال يمكن أف نفصل الخير عن اهلل، ألنّو ىو الخير ومنو الخير وإليو 

ولذلك البد أف تجعل َمْشيك هلل، وَمْشيك طاعة وعبادة، وَمْشيك ذكر وتفّكر، !.. الخير
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بعد أف أَمَر بالقصد في الحياة ككل وفي الحركات وفي  واهلل!.. وَمْشيك ُشكر وإصبلح
السير بشكل خاص وأعطانا من النعم ما ىو اختبار وامتحاف لنا وذلك ىل نستعمل ىذه 

:- وأّكد على استعمالها بالخير بقولو.. للخير أـ للشر؟.. الِنعم للطاعة أـ للمعصية؟
  َِرات   فَاْسَتِبُقوا الَخيػْ

ألّف إلى اهلل مرجعنا، فبلبد أف نحسب هلل حسابًا، يعني نقف وُنسأؿ والبد أف 
:- 24/ في سورة الصافات، آيةُنجيب، يقوؿ اهلل
 ََوِقُفوُىْم ِإنػَُّهْم َمْسؤوُلوف  

وإف لم ُنِجب، فالُصُحف موجودة، تلك التي ال تغادر صغيرة وال كبيرة إالّ 
يقوؿ !.. وإذا كانت الُصُحف بعيدة، فاألجزاء واألعضاء تتكّلم، فإلى أين المفر؟!.. أحصتها

:- 164/ في سورة األنعاـ، آيةاهلل
 َثُمَّ ِإَلى رَبُِّكْم َمْرِجُعُكْم فَػيُػَنبِّؤُكْم ِبَما ُكْنُتْم ِفيِو َتْخَتِلُفوف  

يُنبَّؤكم بما كاف يُلقي الشيطاف في أرواحكم، وما يُلقيو عليكم، وما يغرُّكم بو وما 
يدعوكم إليو من خطأ وحراـ ومعصية وانحراؼ ونسياف و فلة، ويذّكركم باألوامر اإللهية 

:-  4/ في سورة التين، آيةواأللطاؼ اإللهية والِنَعم التي ال تُػَعدُّ وال ُتحصى، يقوؿ اهلل
 ٍَلَقْد َخَلْقَنا اإِلْنَساَف ِفي َأْحَسِن َتقِويم  

:-  لكوجعل ىذه التركيبة الرائعة، فيقوؿ اهلل
.. جعلتها للخير أـ للشر؟.. ىل جعلت ىذه التركيبة لك للطاعة أـ للمعصية؟

أِجب اآلف قبل  د، وحاسب نفسك قبل أف تحاسب، وانظر .. جعلتها هلل أـ للشيطاف؟
ىنا، يتوقع اإلنساف أنّو مغفوؿ عنو، لكن .. ىناؾ، أين المفر؟.. واّتِق اهلل.. ماذا قدَّمت لغد؟
:- 148/يقوؿ تعالى في سورة البقرة، آية.. ىناؾ، أين المفر؟
 َُراِت أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اهلل َوِلُكّل ِوْجَهٌة ُىَو ُمَولِّيَها فَاْسَتِبُقوا الَخيػْ

 َجِميَعاً ِإفَّ اهلَل َعَلى ُكلِّ َشيٍء َقِديرٍ 
تأكيد لمعنى القصد، فالوجهة بمعنى قصد اإلنساف ووجهتو، يعني قصده ونّيتو، تريد 

فهل تعتقدوف أّف ىناؾ مفر من اهلل، ..  ورضاه وطاعتواآلية أف تقوؿ، فلتكن وجهتكم اهلل
.. ال مفرَّ منو إالّ إليو.. ىناؾ منجى من اهلل
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إذا كنا نلتفت إلى ىذه القدرة اإللهية، فبلبد أف نكوف قاصدين، والبد أف تكوف نّيتنا 
..  وأف تكوف أعضاؤنا لنا وليست علينانية خالصة هلل
     

 
الوصية الحادية عشر 
أف يكوف صوتك كلو هلل 

 
 َِوا ُضْض ِمْن َصوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر اأَلصَواِت َلَصوُت الَحِمير 

ىذا !.. ىنا في ىذه الموعظة، يريد لقماف أف يهذِّب الفوراف الموجود داخل الشاب
الفوراف مرة يظهر في رفع اليد، ومرة يظهر عن طريق السير من دوف قصد، ومرة يظهر عن 

:- وىنا نقوؿ في ىذه الموعظة الموّجهة إلى الشباب، أّف معنى!.. طريق الصوت
 ََوا ُضْض ِمْن َصوِتك  

ال تتصّرؼ بلسانك تصّرفاً : ىو أّف الصوت نتيجة حركة اللساف، فيكوف معناىا
، تصرفاً فيو معصية، وذلك في قولو تعالى عندما َأَمَر محّرمًا، تصّرفاً مخالفاً ألمر اهلل

..  المؤمنين أف يغّضوا من أبصارىم، وَأَمَر المؤمنات أف يغضضن من أبصارىن
فكما أّف األمر اإللهي ىناؾ واجب بغضِّ النظر للمؤمنين والمؤمنات، كذلك ىنا 

 ََوا ُضْض ِمْن َصوِتك نفهم منو أنّو البد أف ترتدع عن كل صوت وعن كل كبلـ فيو 
.. ، وأف ترتدع عن كل محّرـ حّرمو اهللمعصية اهلل

أي )–ألّف اللساف لو أىمية كبيرة ولو ثقل كبير في حياة اإلنساف ومماتو، فهو 
فهو يُظهر دائماً ما في قلب اإلنساف !.. تّرُجماف الضمير، وىو آلة النطق والبياف- (اللساف

وداخلو، وما في ضمير اإلنساف وعقلو، ولو أننا نراه عضواً صغيراً مكوناً من لحٍم ودـٍ 
وشرايين بسيطة، مرّكب من أعصاب وشرايين وأوردة إالّ أنّو في الحقيقة، ىذا اللساف ىو 

حتى قيل !.. سر الحياة الصحيحة، سر الحياة المستقيمة، سر الحياة المتعّلقة مع اهلل
!.. عن اللساف أنّو نصف اإلنساف

!.. وذلك ألىميتو وفائدتو، ولضرره
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.. فائدتو، إذا استقاـ وكاف مع اهلل
.. وضررُه إذا ابتعد وكاف مع الشيطاف

فهو نصف اإلنساف والجزء الذي ال يتجزأ من الَجناف، ولهذا نرى أّف اإلماـ أمير 
:-  يقوؿالمؤمنين

 ِالمرء بأصغريو قلبِو ولسانو 
:- والشاعر يقوؿ

لساُف الَفتى ِنصٌف َوِنصٌف فؤاُدُه          َفلْم يبَق إالّ صورُة اللحِم والدـِ 
       فاإلنساف بلسانو بعدما كاف بقلبو، ألنّو ما كاف في القلب يُظهره اللساف ودائماً 

!.. اللساف يأتمر بما يأمره العقل والقلب والضمير
 لئلنساف إذف فاللساف، ىذا العضو الصغير من أعظم النػَِّعم وأجلِّها التي حباىا اهلل

ووّفرىا لو، لذلك يجب على اإلنساف وعلى الشباب بشكل خاص أف يتفّكر ويتدبّر أىمية 
اللساف وأف يعطيو حقو ويصونو عن كل خطأ وحراـ ومعصية ورذيلة ولهذا نرى أف 

:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبيّ 
 إنّو ال يستقيم إيماف عبد حتى يستقيم قلبو وال يستقيم قلبو حتى يستقيم

 لسانوُ 
إّف اإليماف ىو !.. فانظروا إلى مقدار العبلقة ما بين اللساف والقلب واإليماف

، والقلب األساس، وبعد ذلك يتجّسد اإليماف في القلب ويكوف القلب مرتبطاً مع اهلل
..  يُوحي إلى اللساف بما يقوؿ وما ينطق وما يتكّلم

ولهذا نرى كذلك الوصايا القرآنية اللقمانية للشباب أّكدت على اإليماف أواًل، 
:- والقلب ثانياً ومن ثم جاءت على األوامر اإللهية، وكاف من أىم ىذه األوامر العملية ىو

 ََوا ُضْض ِمْن َصوِتك   
صلى )ولهذا يقوؿ النبي.. إلتفت لما تقوؿ والتفت لما تتكلم.. إلتفت إلى لسانك

:- كذلك (اهلل عليو وآلو وسلم
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إذا أصبح ابن آدـ، أصبحت األعضاء كلها تكفِّر اللساف، فتقوؿ للساف :
اّتِق اهلل فينا، فإنّما نحن بك، فإف استقمت استقمنا، وإف اعوججت 

  اعوججنا 
ىذا ىو التوجيو، التوجيو النبوي لؤلّمة، للناس جميعًا، ألبناء آدـ جميعاً وخصوصاً 

:- إلى عينتهم وزينتهم وىم الشباب، فأعضاء اإلنساف كلها تنادي اللساف
اّتِق اهلل فينا                 

فَِبَك الخير وبك .. فَِبَك النعيم وبك الهبلؾ.. فَِبَك ندخل الجّنة وبك ندخل النار
:- فَِبَك السعادة واإلطمئناف وبك القلق واإلضطراب، ولهذا تأمره..الشر

اّتِق اهلل فينا  
وآخرتنا مرتبطة .. فإنّما نحن بك، سعادتنا مرتبطة بك، دنيانا مرتبطة بك، بما تقوؿ

، استقمنا جميعاً ولهذا إذا استقمت فيما تقوؿ وقلَت ما يرضي اهلل.. بك، بما تقوؿ
، وإف اعوججَت فيما تقوؿ، وإف انحرفَت وأخطأَت وعصيت وابتعدَت، (نحن أعضاء البدف)

ونكوف جميعاً عاصين خاطئين مذنبين، يقوؿ اإلماـ زين  (نحن أعضاء البدف)ابتعدنا جميعاً 
صلى ) الذي ىو من مدرسة أىل البيت، ومدرسة رسوؿ اهللالعابدين علي بن الُحسين

:- والقرآف، يقوؿ (اهلل عليو وآلو وسلم
إفَّ لساف أبن آدـ ُيشرؼ في كل يـو على جوارحو، في كل صباح، فيقوؿ :

 (فُتجيبو الجوارح.. كيف أصبحتم؟: أي يسأؿ الجوارح).. كيف أصبحتم؟
إنّما : اهلل اهلل فينا، ويُناشدونو ويقولوف: بخير إف تركتنا، ويقولوف: فيقولوف

                     نُثاب ونُعاقب بك
:- الصورة األولى كانت

:- الجوارح تتحدث مع اللساف وتقوؿ لو
 اّتِق اهلل فينا، فإنّما نحن بك، فإف استقمت استقمنا، وإف اعوججت

 اعوججنا
:- الصورة الثانية

:-    اللساف ىو يتكلم مع الجوارح، فيقوؿ لها
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فُتجيبو .. كيف أصبحتم؟: أي يسأؿ الجوارح).. كيف أصبحتم؟
        بخير إف تركتنا:- (الجوارح

إف تركتنا .. نحن بخير إف تركتنا من سوء كبلمك، من سوء ما تقوؿ، من سوء لفظك
من معاصيك، مما تلفظ من كذب و يبة ونميمة وبهتاف، مما تقولو من  لط فكري أو 

 .    إنّما نُثاب ونُعاقب بكَ عملي 
فهو مصدر اإلثنين، مصدر الخير ومصدر الشر، ولهذا نرى الصحابي الجليل 

 (رضي اهلل عنو)أبا ذر الغفاري (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والتلميذ العزيز لرسوؿ اهلل
:- يقوؿ

 يا ُمبتغي العلم إفَّ ىذا اللساف مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك
 كما تختم على ذىبك وورِقك

 فهو مصدر الخير والشر ولهذا البد من اإللتفات إليو والحرص عليو والمحاسبة لو 
بشكٍل دائم وتربية مصدره الذي يخرج منو الكبلـ وىو القلب الذي ىو مرتبط مع 

فبلبد أف نُػنَػّزه القلب حتى يقوؿ اللساف ما ىو سليم والبد أف نؤّكد عبلقة القلب .. اإليماف
:- مع اهلل تعالى حتى يُعطي ما ىو خير، ومن بديع ما يُقاؿ قوؿ الشاعر

ـُ            وال يلتئُم ما جرَح اللساُف  جراحاُت الِسناِف لها التئا
أما الكلمة عندما تكوف كلمة .. فعندما يُطعُن اإلنساف برمٍح أو سكين، يُداوى

ألفَّ اللساف .. فاسدة، كلمة عاصية ُمنحطّة ال تلتئُم إالّ بإصبلح األساس، بإصبلح القلب
ُمترجم للداخل، فَػَلُربَّ كلمة لفكرٍة ضاّلة أحرقت المئات واآلالؼ، وَلُربَّ كلمة الندفاٍع 

ولهذا نرى أفَّ التربية القرآنية لؤلّمة تؤّكد على مسألة اللساف .. سيئ أراقت الدماء والدماء
وأىمية اللساف وضرورة اإللتفات إليو التفاتاً دقيقاً كامبًل وعدـ تَػرْكِو بدوف سيطرة ويجب 

:- 18-17/عدـ الهذياف، يقوؿ تعالى في سورة ؽ، آية
 ّإْذ يَػتَػَلقَّى الُمتَػَلقَِّياِف َعِن الَيِميِن َوَعِن الشَِّماِؿ َقعيٌد َما يَػْلِفُظ ِمْن َقوٍؿ إال

  َلَديِو َرِقيٌب َعتيدٌ 
ما ىذا الحجم اإللهي الذي يُعطيو لهذا !.. ما ىذه األىمية لهذا اللساف؟

!.. ما ىذه الرقابة الربّانية الصارمة لهذا اللساف؟!.. اللساف؟
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فإنّهم يتلقوف ما تقوؿ، فإنّهم يستمعوف لما تقوؿ، - أَيُّها األحبة–والتعبير رائع 
والتَّلقي يعني أنّهم يظنوف بك خيرًا، ألفَّ التعبير فيو منتهى األخبلؽ واألدب والرحمة 

أحدىم عن اليمين !.. ىم مبلئكة ربِّ العالمين.. فهم يتلقوف منك، ومن ىم؟!.. والشفقة
 ىو الذي يعلم خائنة األعين اهلل.. وأحدىم عن الشماؿ، يكتبوف كل شيء تقولو وتلفظو

ألنّنا  داً نقف بين يدي !.. وما ُتخفي الصدور ولكن يكتبوف كل ذلك إلتماـ الُحّجة علينا
اهلل وُنحاسب على كل قوؿ وفعل، على كل كلمة ولفظ وحرؼ، ولهذا فالَمَلكاف ُيسجبلف 
ما يقولو اإلنساف عن اليمين وعن الشماؿ، أّما كيفية التسجيل، فاهلل أعلم، وما حصل في 
القرف العشرين من تطورات في العلم ووصوؿ اإلنساف إلى ىذه الدرجات في العلم وَعِلمنا 

!.. أشياء ما ُكّنا نتصورىا قبل سنين وال تخطر ببالنا، فاإلرادة اإللهية أقوى من كل ذلك
أو أفَّ الكلمة تبقى محفوظة في الجوِّ !.. فهل يحفظوف ما نقوؿ أو يكتبوف ما نقوؿ؟

.. اهلل العالم!!.. وبعد ذلك تظهر لنا أو  ير ذلك؟
 البد أف نُؤمن بما يقولو لنا، وعندما نؤمن ولكن نحن ما ُدمنا عبيد مؤمنين باهلل

بما يقولو لنا، نؤمن أفَّ ىناؾ مبلئكة يكتبوف ما نقوؿ ويحفظوف ما نقوؿ، ولهذا نرى 
:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبيّ 

 إفَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوانو، من رضواف اهلل تعالى ما يظن أف
  تبلَغ ما بلغتْ 

:- يتصّور أنّها بسيطة صغيرة، يتصّور أنّها ال أىمية لها وال قيمة لها، فالكلمة مثبلً 
من قاؿ استغفر اهلل بقلٍب صادؽ، أو قاؿ كلمة، فأصلح بين اثنين أو قاؿ كلمة 

ىذه الكلمة تبقى ُمشّعة !..  لو رضوانو إلى يـو يلقاهصغيرة َوَعَظ اآلخرين بها، يكتب اهلل
 إلى يـو يقف بين يديو، تبقى ىذه الكلمة معطاءة لو بالثواب في سجلو برضواف اهلل

.. واألجر والبركة إلى يـو موقفو بين يدي اهلل
:- ومقابل ىذا وىو تتمة الحديث

 ،وإفَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخطو تعالى ما يظن أف تبلغ ما بلغت
    يكتب اهلل تعالى عليو بها سخطو إلى يـو يلقاه

ىذه كتلك، كما أفَّ الكلمة الطيبة الصادقة المخلصة بقيت تشعُّ بالنور والعطاء 
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، كذلك الكلمة التي ال تُرضي واألجر والثواب لصاحبها من لحظة قولها إلى يـو لقاء اهلل
الكلمة الكاذبة، الكلمة الضاّلة المنحرفة، الكلمة الخاطئة - التي تُغضب اهلل -اهلل

والفتنة والكذب والغيبة والنميمة والبهتاف، يكتب اهلل تعالى لو سخطو إلى يـو يلقاه، ىذه 
وال يعلم !.. الكلمة تُعطي زجرىا وضررىا وإثمها وسلبياتها من لحظة تَػَلفُِّظها إلى يـو يلقاه

مدى ِفْعل تلك من الخير، وما فعلت ىذه من الشر، ألفَّ الكلمة في كثير من األوقات ىي 
َمن سنَّ ُسنًَّة َحَسنة، َفلو أجرىا وأجر َمن َعِمل بها إلى يـو القيامة، وّمن سنَّ ُسنَّة سّيئة ُسنَّة 

، فعندما َطَعنَت بأحد أو َطَعنَت ألحد أو ، فعليو ِوزرىا وِوزر َمن عِمل بها إلى يـو القيامة
اتهمَت أحداً أو كفَّرَت مسلماً أو فّسقَت مؤمنًا، فهذا إثم، ويبقى اإلثم مستمراً لك وعليك 

.. وكل من يعتقد بكبلمك، يكوف إثمو عليك إلى يـو القيامة
 الذين سلكوا طريق اهلل وتعّرفوا على اهلل وعرفوه وأحّبوه نرى أحد العارفين باهلل

وأطاعوه، يُقاؿ أنّو كاف في َسكرة الموت وأخذ يئنُّ، يئنُّ من الَسَكرات، ولكّنو تذّكر أّف األنّة 
محسوبة وأّف األنّة مكتوبة والرقيباف يكتباف كل شيء، َفَحذر أف تكوف ىذه األنّة فيها نوع 

!.. من اإلعتراض، فيها نوع من عدـ الرضا، فأخفى أنّتو
فكيف !.. فكيف بالكلمة؟!.. ىكذا ىو اإلنساف المؤمن، يحاسب نفسو على األنّة

ولهذا نرى أفَّ اإلماـ سيد الُموحدين وإماـ المؤمنين بعد !.. فكيف بالكبلـ؟!.. بالجملة؟
 لّما سمع رجل يتكلم اإلماـ علي بن أبي طالب (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)رسوؿ اهلل

:- بفضوؿ الكبلـ، فقاؿ اإلماـ لو
يا ىذا إّنك ُتملي على حافظيك كتاباً إلى رّبك     

، والسفير يأتي بالرسالة  المبلئكة بالحافظين ألنّهم سفراء اهللُيسّمي اإلماـ
:- ويأخذ الجواب، ولهذا يوّضح اإلماـ
… إّف ما تقوؿ كتاب إلى اهلل

… إّف ما تتلّفظ رسالة منك إلى ربِّ العالمين
.. ماذا فعل؟.. فهذه مهمة المبلئكة، في كل يـو تعرج بعمل بني آدـ، ماذا قاؿ؟

:- ولهذا يقوؿ اإلماـ
 يا ىذا إّنك ُتملي على حافظيك كتاباً إلى رّبك، فتكّلم بما يعنيك ودْع ما
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  ال يعنيكَ 
تكّلم ما يعنيك، تكّلم في عبلقتك مع ربك، تكّلم في عبلقتك مع نفسك، تكّلم 

.. بإصبلح نفسك، تكّلم وكن واعظاً متعظاً ودع ما ال يعنيك
 يعطينا أمراً في صيغة الكبلـ وأسلوب الكبلـ ومنهجية الكبلـ ولهذا نرى اهلل

وىذا موّجو لؤلّمة بشكل عاـ وللشباب األعزاء بشكل خاص، يقوؿ تعالى في سورة النساء، 
:- 114/آية

 َر ِفي َكِثيٍر ِمْن َنْجَواُىْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ أْو ِإْصبَلٍح بَػْيَن اَل َخيػْ
     النَّاِس َوَمْن يَػْفَعْل َذَلَك ابِْتَغاَء َمْرضاِة اهلِل َفَسوَؼ نُؤتِيِو َأْجَراً َعِظيَماً 

الكبلـ، أي الصوت الذي يخرج من اللساف، فاآلية تريد أف تؤّكد أفَّ : النجوى
.. الكبلـ بما ال يعني من البلخير فيو والبلفائدة فيو

أما أىم المصاديق للكبلـ الذي لو فائدة وعطاء، فهو األمر بالصدقة وببذؿ الماؿ 
ومساعدة الفقراء وذلك بالتشجيع على مساعدة الفقراء واإللتفات إليهم بمعيشتهم، بأكلهم 
وكسوتهم وما شابو ذلك من الصدقة واألمر بالصدقة والتشجيع عليها، فتلك كلمة هلل وتلك 

.. كلمة لوجهو، ولهذا تكوف لك وال تكوف عليك
 ٍَأو َمْعُروؼ     

المعروؼ مقابل المنكر، والمعروؼ ىو ما َشَرَعو الشارع وَأَمر بو، فكل األعماؿ 
الخّيرة وكل األعماؿ الصالحة ذات النفع العاـ والنفع الخاص، ذات النفع لؤلّمة، لآلخرين، 

.. ألىلك وشعبك وإخوانك، فكلها معروؼ
 الوعظ، اإلرشاد، النصيحة، الدعاء الكلمة الطيبة صدقةٌ الكلمة الطيبة معروؼ 

لآلخرين من المعروؼ، بياف ُحكم شرعي لآلخرين معروؼ، ومصاديق المعروؼ ىي 
… مفردات الشريعة، ألّف الشريعة كلها معروؼ

 ِِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍؼ أْو ِإْصبَلٍح بَػْيَن النَّاس     
بالتأكيد أّف اإلصبلح بين الناس ىو من أوضح مصاديق المعروؼ، وألىميتو ذَكَره 

ولهذا ذََكره بنٍص مستقٍل، ولهذا - أفراداً وأّمة- بشكل منفرد لكي يلتـز المجتمع بو اهلل
:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)فالنبيّ 
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إصبلح ذات البين، خيٌر من عامة الصبلة والصـو  
، تقـو  الصـو والصبلة المستحبة، ألّنك إف لم تقم بالصـو والصبلة المستحبة اليـو
بها  دًا، أّما تَػْرُؾ المتخاصمين من دوف إصبلح يمكن أف يترتب عليو من األضرار والمآسي 

وبعد ذلك، إفَّ إصبلح ذات البين عبادة كما ىو الحاؿ في الصـو .. الكثير والكثير
والصبلة إالّ أفَّ وقت إصبلح ذات البين يكوف ُمضّيقاً وذاؾ وقتو موّسعًا، فهذا يُقّدـ على 

 ابتداءاً ولكن يجب أف تكوف ىذه األعماؿ كلها بصغيرىا وكبيرىا مرتبطة مع اهلل.. ذلك
أما إذا كاف يُعطي صدقة أو يقوؿ المعروؼ لكي يُعَلم أنّو ذو ماؿ أماـ .. واستمراراً ونهاية

الناس حتى يُعطي لآلخرين أو يتصدؽ لآلخرين أو يتكلم بكبلـ جيد أماـ اآلخرين، فهو ال 
… ، فبل شيء لويبتغي وجو اهلل

أما إذا كانت الصدقة والمعروؼ وإصبلح ذات البين كلو لوجو اهلل وابتغاء مرضاة 
 عطاءاً  ير محدود،  َفَسوَؼ نُؤتِيِو َأْجَراً َعِظيَماً ، الدافع ىو اهلل، حبُّو وطاعتو اهلل

:- وعطاء الكريم ال نهاية لو، فعندما تقوؿ اآلية القرآنية الموّجهة إلى الشباب
 ََوا ُضْض ِمْن َصوِتك               

يعني البد أف نفهم قيمة الصوت، قيمة ىذا الجزء الذي يخرج منو الصوت وىو 
ما أعظمو إف كاف مع اهلل، وما !!.. ما أعظمو وما أحقره!.. اللساف، ما أعظمو، ما أكبره
ما .. ما أَجّلو إف كاف مع اهلل، وما أسوأه إف كاف مع الشيطاف.. أحقره إف كاف مع الشيطاف

أروعو إف كاف ُمتعّلقاً باإليماف، يكوف لو خير الدنيا واآلخرة كما يقوؿ تعالى في سورة 
:- العصر

 َوالَعصِر ِإفَّ اإِلْنَساَف َلِفي ُخْسٍر ِإالّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَمُلوا الَصاِلَحاِت َوتَػَواَصوا
               بِالَحقِّ َوَتواَصوا بِالَصْبِر 

:-  يُقِسم فانظروا، إفَّ اإلنساف على ُخسر، وإفَّ اللساف ِبُخسر واهلل
َوالَعصِر ِإفَّ اإِلْنَساَف َلِفي ُخْسٍر ِإالّ الَِّذيَن آَمُنوا               

البد أف تعيش اهلل في قلبك والبد أف يكوف قلبك .. فبلبد أف يمؤل قلبك اإليماف
الَِّذيَن إذا كاف ىذا قلبك، فبلبد أف يتجّسد ما في ىذا القلب بالعمل .. بيتاً من بيوت اهلل

.                آَمُنوا َوَعَمُلوا الَصاِلَحاتِ 
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قلب يملؤه اهلل، البد أف يكوف عملك كلو هلل، البد من أف ال تكوف ناسياً وال ُمعرضاً 
 في قلبك وتعمل وعندما تكوف مؤمناً ويكوف اهلل..  طرفة عين ألنّو في قلبكعن اهلل

:- صالحًا، فأوضح مصاديق العمل الصالح كما تنص اآلية ىو ما يكوف في اللساف
  َِوتَػَواَصوا بِالَحقِّ َوَتواَصوا بِالَصْبر 

، يعني البد أف يكوف كبلمك تواصياً باهلل، تذكيراً باهلل وبنعمو، أواًل والحقُّ ىو اهلل
ولهذا الربط بين القلب واللساف، .. بوجوده، بوحدانيتو وحبِّو وطاعتو، ومن ثم بآالئو وشكره

:-     (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)بين اإليماف وبين اللساف، يقوؿ النبيُّ 
من كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر، فليقل خيراً أو يسكت 

صلى )ويتمُّ النبيُّ .. ىذا الربط، فإف كاف ىناؾ إيماف، البد أف تقوؿ الخير أو تسكت
:- يقوؿ (اهلل عليو وآلو

 َورِحَم اهلل عبداً تكّلم خيراً أو سكت عن سوء فسلم 
 فالكلمة عندما تكوف في داخلك، أنت الذي تملكها وعندما تكوف قد خرجت، 

:- ولهذا يقوؿ!.. فهي التي تملكك
وأما أف يسكت وال .. أما أف يتكّلم بخير، فيحصل الثواب واألجر ويكوف قد  ِنمَ 

:-     (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)يتكّلم، فيسَلم، ويقوؿ في ىذا الباب 
إخِزف لسانك إالّ من خير، فإّنك بذلك تغِلب الشيطاف   

، فإذا أقفْل على لساِنك وا ضْض من صوتك، وال تتكّلم إالّ بما يُرضي اهلل
:-     (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ويقوؿ .. التفتَّ إلى ذلك وفعلَت، تكوف قد  َلبَت الشيطاف

 إّف اهلل عند لساف كل قائل، فليّتِقِ  اهلل امرٌؤ على ما يقوؿ وَمن لم يحِسب
   كبلمو من عملو، كثُرت خطاياه وحضر عذابو

ىذا الحديث النبوي الشريف يؤّكد على أىمية اإللتفات إلى اللساف، وكيف أّف 
 عند لساف كل قائل، وىذا واضح، ألّف اهلل في كل مكاف وال يخلو منو مكاف، وىو اهلل

صلى )أقرب إلينا من حبل الوريد إالّ أنّو ألىمية ىذا العضو وألىمية ما يقوؿ، فيؤّكد النبيُّ 
صلى اهلل عليو وآلو )إّف اهلل عند لساف كل قائل، فنتيجة ىذا يقوؿ  (اهلل عليو وآلو وسلم

:- (وسلم
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فليّتِقِ  اهلل امرٌؤ على ما يقوؿ   
..  أمامو وبين عينيو، عندما يريد أف يقوؿ قواًل ويتلّفظ لفظاً البد أف يجعل اهلل

..  في الكبلـ رضا أـ ال؟البد أف يرى ىل هلل
.. وإذا لم يكن هلل فيو رضا، فليسكت وليّتِق اهلل.. فإذا كاف هلل رضا، فليقلو
إلى مسألة ىاّمة جداً اجتماعيًا،  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم) ويلتفت بعد ذلك النبيُّ 

صلى اهلل عليو )وىي مسألة الَهذياف في الكبلـ وعدـ اإللتفات لما يقوؿ ولهذا يؤّكد النبيُّ 
:- بقولو (وآلو وسلم

وَمن لم يحِسب كبلمو من عملو، كثُرت خطاياه وحضر عذابو  
 ىناؾ كثير من الناس يتكّلم ويتصّور أّف الكبلـ سهل وأّف تركيب الُجَمل بالشيء 
البسيط وال يتعب لسانو من كثرة الكبلـ، ولهذا تراه يتكّلم من دوف التفات إلى أىمية 
الكبلـ وإلى سلبيات وتأثير الكبلـ وإلى مدى ما يحصل من جّراء ىذه الكلمة أو ىذه 

الجملة من سلبيات وتأثير، ومن الممكن أف يكوف كبلمو ُسنَّة سّيئة يتحّمل وزرىا وِوزر من 
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ولهذا يقوؿ .. عِمل بها إلى يـو القيامة

وَمن لم يحِسب كبلمو من عملو   
أما - (النتيجة)-ال تتصّور أّف ىذا الكبلـ يخرج منك من دوف أي نتيجة، فهناؾ 

صلى اهلل عليو وآلو )ألّف النبيّ .. وأما سلبية، فعليك عقاب.. إيجابية، فيكوف لك ثواب
يقوؿ أّف ىذا الكبلـ من عملك، ولو لم يكن من عملك لما جعل َمَلكين يكتباف  (وسلم

:-  18/كما في سورة ؽ، آية
 ٌَما يَلِفُظ ِمن َقوٍؿ ِإالَّ َلَديِو َرِقيٌب َعِتيد 

فهو من عملك إذف، ..  فهو من عملك ومن أىّم أعمالك التي ستحاسب عليها
:- وإذا كاف من عملك وتكّلمت من دوف التفات ومن دوف َورَع، تكوف النتيجة

َكثُرت َخطاياؾ وَحَضر عذابك  
.. سواءاً كاف عذاباً دنيوياً أو عذاباً ُأخروياً 

الذي يتكّلم بما ال يعنيو ويتكّلم الخطأ والنميمة والغيبة والبهتاف : العذاب الدنيوي
والُفحش والكلمات البذيئة، يكوف عذابو دنيوياً عند الناس في المجتمع، ولو عذاب شديد 
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نراه يربط في حديث آخر مسألة اللساف  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والنبيُّ .. في اآلخرة
باإليماف وأفَّ اإلنساف بمقدار إيمانو يحفظ لسانو، ولهذا يحتاج الشاب إلى درجة من 

اإليماف قوية ألنّو في فوراف شبابو، ألنّو في عزِّ صحتو ونشاطو، فبلبد أف يكوف لو درجة 
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قوية من اإليماف حتى يتمكن من لسانو، يقوؿ 

 ِوال يعرؼ عبد حقيقة اإليماف حتى يخزف من لسانو   
وىكذا نرى الربط الوثيق بين اإليماف وبين َخْزف وإمساؾ اللساف والقدرة على 

فمرة يربط موضوع اللساف باإليماف كما في الحديث السابق، ومرة يربط .. التصرؼ باللساف
:- اللساف بموضوع العقل، فيقوؿ

على العاقل أف يكوف عارفاً بزمانو ُمقببًل على شأنو حافظاً للسانو   
العقل واإليماف ىما في كفتي ميزاف، فبل إيماف من !.. العقل وما أدراؾ ما العقل؟
ىذا العقل، الموىبة الربّانية العظيمة، اللطف اإللهي !.. دوف عقل، وال عقل من دوف إيماف

:- الكبير الذي جعلو في اإلنساف وخاطبو
بك أُثيب وبك ُأعاقب   

 وأعّز مخلوقاتو وجعلو ىذا العقل الذي جعل من اإلنساف أشرؼ مخلوقات اهلل
:- يُعطينا للعقل ثبلثة أمور  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)والنبيُّ !.. عبداً هلل

:- األمر األوؿ
 ِأف يكوف عارفاً بزمانو 

 بما يحيطو، بمجتمعو وأىلو، بالمستوى الفكري والعلمي والثقافي والمستوى 
ألنّو عندما يكوف عارفاً بزمانو، يتّمكن أف يخدـ أىل زمانو، يتمّكن أف يقـو .. األخبلقي

أما إذا كاف يعيش في عقل آخر وفي زماف آخر، فلن يمكن .. بمسؤوليتو ويؤّدي واجبو لهم
فبلبد أواًل أف يكوف عارفاً بزمانو، حتى تكوف أدوات !.. لو أف يتفاىم مع أىل زمانو

التخاطب موجودة بينو وبين أىل زمانو، حتى ينفذ لهم، حتى يوِصل لهم الكلمة الطيبة، 
.. النصيحة، الخدمة
:- األمر الثاني
 ُِمقببًل على شأنو  
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شأنو أي ما يلزمو وما يجب عليو، فشأف اإلنساف ىو حمل الرسالة، ىو حمل 
فعندما يلتفت إلى واجباتو ومسؤولياتو، فهو لم .. األوامر اإللهية، ىو الخبلفة في األرض

يكن قد ُخِلق َعَبثًا، وإنّما ُخِلق لضرورٍة وألىميتو ولدوره وخبلفتو وبذلك يكوف مقببًل على 
.. شأنو

:- األمر الثالث
حافظاً للسانو  

.. بعد ىذا العقل الذي يكوف عارفاً بزمانو ومقببًل على شأنو، يكوف حافظاً للسانو
ألنّو يعلم أّف كبلمو من عملو وعندما علم أّف كبلمو من عملو البد أف يكوف حافظاً للسانو، 

عندما تكوف الكلمة في داخلك، أنت الذي تملكها، وعندما تخرج ىي !.. يكوف في مأمن
:- يقوؿ في حديث آخر (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)التي تملكك، ولهذا نرى النبيُّ 

 ال يزاؿ المؤمن ُيكَتب محسناً ما داـ ساكتًا، فإذا تكّلم ُكِتب محسناً أو
 مسيئاً 

أما ..  ذاكراً هلل، ُيكَتب محسنًا، ألّف المؤمن تفكُّرُه عبادةفما داـ ساكتاً وىو مؤمن باهلل
إذا تكّلم، عند ذلك يكتب ما يقولو الرقيب والعتيد، وعند ذلك أما أف يكوف محسناً أو 

:- والشاعر يقوؿ.. مسيئًا، فإذا تكّلم بالخير، يكوف محسنًا، وإذا تكّلم بالشر يكوف مسيئاً 
إحفْظ لسانَك واحترْس من لفظِو             فالمرُء يسَلُم باللساِف ويعِطُب 

َوِزِف الكػبلـَ إذا نطقػَت وال تكػػْن            ثَػػرثارًة في كِل نػاٍد تخِطػُب 
كمثػػاِؿ جاىلػػٍة تطػػػوُؼ بلبػِها              ِمكثػػارٍة في كػِل واٍد تحطػُب 

ويقوؿ شاعر آخر، والشعر ىو فاكهة للحديث، فإننا ال نحتاج إلى قوؿ الشعر بعد 
ذكر القرآف واألحاديث النبوية وأحاديث أىل البيت ولكن نحن نذكر الشعر لترطيب الجو، 

:- فيقوؿ الشاعر
 

إذا شئَت أف تحيا سليماً مػن األذى     وذنبُػػَك مغفػػوٌر وِعرُضػَك َصيِّػُن 
لساُنَك ال تذكْر بػِو عػَورَة امػػرٍئ      َفكػػُلَك َعػوراٌت وللنػاِس ألُسػػػُن 
َوعيُنَك إْف أبػدْت إليػَك مسػاويػاً      فدْعها وُقْل يا َعيُن للناِس أعيُػُن 
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َوعاِشْر ِبمعروٍؼ وساِمْح َمِن اعتدى    وفاِرْؽ ولكْن بالتي ىػَي أحسػػػُن 
 

فبلبد إذف من اإللتفات إلى اللساف وأىميتو وحفظو وجعلو في طاعة اهلل، ولهذا نرى 
:-   يقوؿأّف اإلماـ علي بن موسى الِرضا

إحفْظ لسانك تُعز، وال تمكِّْن الناس من ِقيادؾ وتذؿ رقبتك  
.. شاىدنا حْفظ اللساف، يعزُّ اإلنساف، لماذا يعزُّه؟

. ألّف الثرثرة وكثرة الكبلـ ىي من اإلبتذاؿ ، واإلبتذاؿ ضد العّز وضد اإلعتزاز: أوالً 
كثرة الكبلـ توِقع اإلنساف في األخطاء، واألخطاء بعضها حراـ، بعضها ال : ثانياً 

:- داعي لو، بعضها من فضوؿ الكبلـ، فهي خبلؼ العّز، ولهذا يقوؿ
إحفْظ لسانك تُعز 

ولتكن النجاة بلسانك، فبل تستعملو إالّ بعد اإللتفات والتقوى والتمحيص، ولهذا 
.. ما أخوؼ ما ُيخاؼ عليَّ؟:- وسألو (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)جاء رجل إلى رسوؿ اهلل

:- فأخذ النبي بلسانو وقاؿ
ىذا .!
ما النجاة؟ : وسأؿ أيضاً 

:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)فقاؿ 
 َإمِلْك عليك لسانك  

 :-ويقوؿ في حديث آخر
 ِنجاة المؤمن بحفظ لسانو  

 وكما أّف نجاة المؤمن بحفظ لسانو، يكوف العقاب باللساف كذلك، ولهذا نرى أّف 
.. يا رسوؿ اهلل، أوِصني:- فقاؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)شاباً ذىب إلى النبي

:-  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ لو الرسوؿ
 ّإحفظ لسانَك ويحك، وىل ُيَكبُّ الناس على مناخرىم في النار إال

   حصائد ألسنتهم
:- يقوؿ في حديث آخر (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ولهذا نرى أّف النبيّ 
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أكثر ما يُدخل الناس النار، األجوفاف ، الفم والفرج 
، فكما أنَّو مدعاة للنجاة، كذلك ىو مدعاة للعقاب والعذاب والنار وَ َضِب اهلل

ونرى كما أفَّ اللساف يجرُّ بصاحبو إلى النار وإلى جهنم وإلى العذاب والعقاب إذا انحرَؼ 
بالطاعة،  وأخطأ وعصى، كذلك يجرُّ بصاحبو إلى الجنة إف أْمَسكو وتكلم بما يُرضي اهلل

باإلستغفار والتوبة، بذِْكر اهلل، بالنصيحة والكلمة الطيبة، بالوعظ واإلرشاد، بإصبلح ذات 
ُدلّني يا رسوؿ اهلل :- وقاؿ (صلى اهلل عليو وآلو)ولهذا نرى أفَّ شاباً جاء إلى النبيِّ .. البين

.. على عمل يُدخلني الجنة
:- والجواب إليو وإلينا جميعاً  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم) فأجابو الرسوؿ

 أطعْم الجائع واسِقِ  الظمآف 
فإذا كاف مؤمناً جائعاً أو إنساناً جائعاً وتمكنَت من إطعامِو وأرويتو من الماء ُمتقرباً 

وماذا بعد ..  ونّجيتو من َىَلكة الجوع والعطش يكوف سبباً لدخولك الجنةبذلك إلى اهلل
.. يا رسوؿ اهلل؟

َوأُمْر بالمعروؼ وانَو عن المنكر      
ىذا الواجب اإللهي الذي يجب عليك تجاه نفسك وأىلك ومجتمعك، أف تأمرىم بما 

أمر بو اهلل وأف تنهاىم عما نهى عنو اهلل حتى تكوف خليفة في األرض، بعد ذلك يقوؿ 
:-  (صلى اهلل عليو وآلو)النبيّ 

فإف لم ُتِطْق فكفَّ لسانك إالّ من خير، فإّنك بذلك تغلب الشيطاف    
إذا كنَت ال تتمّكن من األوؿ وال الثاني، فُكفَّ لسانك إالّ من خير، إلتفت إلى ما 

وإذا فعلت ذلك، فإّنك تغلب .. تقوؿ إف كاف خيراً فقلو، وإف لم يكن فيو خير، فاسكت
 ألّنك ويكوف الشيطاف ولّيك عوضاً عن اهلل!.. وإف لم تفعل فالشيطاف يغلبك.. الشيطاف
:- لشاب آخر أتاه (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وقاؿ النبيّ .. أطعتو

 َأال أدلُّك على أمر يدخلك اهلل بو الجنة    
:- قاؿ.. (ِفداؾ أبي وأمي)بلى، يا رسوؿ اهلل :- قاؿ 

أِنْل مما أنالك اهلل 
..  أعطاؾ الكثير من العلم، من جاه وماؿ، فأعِط منهااهلل
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.. فإف كنُت أخرج ممن أُنيلو:- قاؿ لو الشاب
:-  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ الرسوؿ
فانصر المظلـو   

إذا رأيت شخصاً مظلومًا، فحاوؿ أف تنصره، حتى وإف كانت نصرتك لو بالكلمة 
.. الطيبة والنصيحة والموعظة

.. فإف كنت أضعف ممن أنصره:-قاؿ الشاب
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ 

 فأصِمْت لسانك إالّ بالخير، أما يُسرُّؾ أف تكوف فيك خصلة من ىذه
   الِخصاؿ تجرُّؾ إلى الجنة

:- مخاطباً األّمة وخصوصاً الشباب (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ولهذا يقوؿ 
َمن يتكفَّل لي ما بيَن ِلحييِو ورجليِو، أتكفَّل لو بالجنة  

.. يعني اللساف والفرج
كل ما تقّدـ في حديثنا عن اللساف وأىميتو وضرورة استعمالو بطاعة اهلل، يعني 

بالضرورة، البد لئلنساف أف يكوف محاسباً للسانو وملتفتاً إليو، ال يتكّلم من دوف أف يلتفت 
:- كما يقوؿ اإلماـ أمير المؤمنين

 ِيا ليَت لي ُعُنق كُعُنِق البعير 
 (صلى اهلل عليو وآلو وسلم) وىو معصـو من الخطأ، وىو إماـ، وىو نفس رسوؿ اهلل

 ..
وكاف الربيع بن خيثم وىو من المؤمنين الصالحين واألتقياء الَورِعين المعروفين 

باإليماف واالستقامة، كاف يضع ِقرطاساً بين يديو، فيكتب كل ما يتكّلم بو ثم يحاسب نفسو 
:- في كل ليلة ليرى مالو وما عليو ويقوؿ بعد ذلك

. نجا الصامتوف وبقينا.. آه.. آه-
 !.. (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وىذا من أصحاب رسوؿ اهلل

أف .. أف ال يستغيب.. فبلبد أف يلتفت اإلنساف إلى قولو وإلى لسانو، أف ال يكذب
أف يقّدر الجميع، .. أف يحتـر الجميع.. أف ال يفسِّق مؤمناً .. أف ال يكفِّر مسلماً .. ال يشِتم
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وخصوصاً َمن كاف ظاىر اإليماف وظاىر الصبلح وظاىر الَورَع وظاىر التقوى، وخصوصاً 
:- العلماء والمجتهدين والذين ىم َورَثة األنبياء كما في الحديث

العلماء َورَثَة األنبياء      
البد من اإللتفات إلى ما تقوؿ عنهم وإلى ما تصفهم، وأف يلتفت اإلنساف إلى لسانو 

:- 117-116/ يقوؿ في سورة النحل، آيةبأف ال يكذب، فاهلل
 ـٌ لِتَػْفتَػُروا َعَلى َواَل تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم الَكِذَب َىَذا َحبَلٌؿ َوَىَذا َحَرا

اهلِل الَكِذَب ِإفَّ الَِّذيَن يَػْفتَػُروَف َعَلى اهلِل الَكِذَب اَل يُػْفِلُحوَف َمَتاٌع َقِليٌل َوَلُهْم 
      َعَذاٌب أَلِيمٌ 

فعليو أف ال ُيكِثر من كبلمِو بالشكل الذي يقع فيو الكذب على اهلل ويحلِّل األشياء 
، واهلل يقوؿ في سورة من عنده وُيحرِّـ األشياء من عنده، فذلك افتراء على اهلل

:- 105/النحل،آية
 َِإنََّما يَػْفَتِري الَكِذَب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِآيَاِت اهلِل َوُأولَِئَك ُىُم الَكاِذبُوف          

، قواًل أو فعبًل أو ُحْكماً أو أي شيء من  ير دليل واضح فالذي ُيسِند إلى اهلل
 في اآلية السابقة في وقد يسأؿ سائل عن قوؿ اهلل.. قاطع، فقد افترى على اهلل الكذب

:- 105/سورة النحل،آية
 َِإنََّما يَػْفَتِري الَكِذَب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف بِآيَاِت اهلِل َوُأولَِئَك ُىُم الَكاِذبُوف          

وىذا حصر للكذب بالكافرين، مع أننا نرى بعض الكافرين أصدؽ في أحاديثو من 
.. ! بعض الذين يؤمنوف باهلل واليـو اآلخر

قد يُطَرح ىذا السؤاؿ، والجواب ىو أّف المسلم الكاذب، مؤمن باهلل نظرياً وكافر 
فهو بوصفو مؤمناً نظرياً وفكريًا، يعاَمل في الدنيا معاملة المسلم، وبوصفو كافر في !.. عملياً 

صلى اهلل عليو وآلو )ولهذا نرى أّف النبيّ !.. عملو وفعلو يعاَمل في اآلخرة معاملة الكافر
:- سألو أحد الشباب (وسلم

:- فقاؿ.. ىل يكذب المؤمن؟-
  َال  .. ثم قرأ ىذه اآلية َِإنََّما يَػْفَتِري َعَلى الَكِذَب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوف          

:- 11/الويل، كما في ىذه اآلية من سورة الطور،آية: ولهذا يقوؿ للكاذب
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 بِيَن اّلِذيَن ُىْم ِفي َخوٍض يَػْلَعُبوَف َيوـَ يَُدعُّوَف ِإَلى نَاِر فَػَويٌل يَػْوَمِئٍذ ِللُمَكذِّ
          َجَهنََّم َدعَّا

وتأكيداً لموضوع .. فلسانو دائماً للكذب وقلبو مع اللهو وال يحِسب هلل حساباً 
عندما سألو أحد  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)اللساف وعبلقتو باإليماف نرى أّف النبيّ 

:- الشباب
أيكوف المؤمن جبانًا؟ -
 نعم:-قاؿ
ويكوف بخيبًل؟ :-قاؿ
             نعم:-قاؿ
ويكوف كذابًا؟ :-قاؿ
 الَ :-قاؿ

ىذا يعني أّف المؤمن البد أف يلتفت إلى كبلمو وأف ال يصدر منو ما ىو كذب 
.. وافتراء

:- والكذب أنواع، فمن أنواعو
:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)اليمين الكاذبة والنبيّ -

إيَّاكم واليمين الفاجرة، فإنّها َتدَُع الديار من أىلها ببلقع    
:- ويقوؿ كذلك
 ِإفَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الَرِحم تَذرَاف الديار ببلقع من أىلها وأّف انقطاع

          الرِحم انقطاع النسل
:- في ذلك (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)شهادة الزور ويقوؿ النبيّ -

 عدلت شهادة الزور باإلشراؾ باهلل: أيُّها الناس   ثم قرأ قولو تعالى في
:- 30/سورة الحج، آية

 ِفَاْجَتِنُبوا الرِْجَس ِمَن اأَلْوثَاِف َواْجَتِنُبوا َقوَؿ الزُّور            
:- ُخْلف الوعد، وقد قاؿ النبي فيو-

 ََمن كاف يؤمن باهلل واليـو اآلخر، فلَيِف إذا َوَعد  
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الُبهتاف، وىو من أبشع أنواع الكذب، والُبهتاف ىو أف تقوؿ في مسلم ما لم يكن -
فيو اتهاماً لو وتجّنياً عليو، تريد أف تتهمو بشيء في دينو أو في علمو أو في ُخُلقو أو في 

 يقوؿ في سورة سلوكو أو في إيمانو أو في عملو حتى تناؿ منو، ىذا ىو الُبهتاف واهلل
:- 112/النساء، آية

 ًَوَمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأو إْثَماً ثُمَّ يَػْرـِ ِبِو بَرِيَئاً فَػَقِد اْحَتَمَل بُػْهَتانَاً َوِإْثَماً ُمِبيَنا 
فبل يجوز لئلنساف أف يّتهم أو يدين  يره بشيء إالّ أف يكوف على يقين واضح جليٍّ 

.. بما يقوؿ كالشمس وضوحاً وإالّ فبل يجوز لو ذلك
أما أف يّتهم مؤمناً مسلماً بأي صفة من صفاتو، بُخُلقو، بعلمو، بسلوكو، بدينو ببل 

:- يقوؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)دليل، فذلك من أعظم المحّرمات، ولهذا نرى النبي
 َمن بَػَهت مؤمناً أو قاؿ فيو ما ليس فيو، أقامو اهلل على تٍل من نار، حتى

          يخرج ما قالو فيو
فكيف إذا كنت الذي بَػَهتَّو واتَّهمتو من المؤمنين، من األخيار الَورِعين، من األتقياء، 

!.. من العلماء والصالحين والمجتهدين؟
يكوف عقابو على تلٍّ من نار، وقد ذكر اهلل ىذا النوع من الكذب وحّذر ممارسيو في 

:- 6/القرآف حيث قاؿ في سورة الحجرات، آية
 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتبَػيػَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا َقوَماً ِبَجَهاَلٍة

  فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمينَ 
.. فبل يجوز اإلستماع إلى ىذا النوع من الناس وإلى كذبهم وبهتانهم

:- ومن أنواع الكذب البشعة المحرمة
الرياء، وذلك بأف يقوؿ شيئاً أو يعمل شيئاً أو يذكر كلمة يُظهر من خبللها الدين -

 وال يقصد اهلل ولهذا يقوؿ تعالى في سورة النساء، واإليماف، ولكّنو يقصد بها  ير اهلل
:- 141/آية

 ًيُػَراُؤوَف النَّاَس َواَل َيْذُكُروَف اهلَل ِإالَّ َقِليبل   
.  فقولهم وعملهم ليس لوجو اهلل وإنّما للناس

النفاؽ، وذلك بأف يُظهر لآلخرين بكبلمو ما ليس في قلبو وال في داخلو وضميره -
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:- 145/ يقوؿ في سورة النساء، آيةواهلل
 ًِإفَّ الُمَناِفِقيَن ِفي الدَّْرِؾ اأَلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن َتِجَد َلُهْم َنِصيَرا   

اللساف بين )وكتاب  (المنافقوف في القرآف)وقد توّسعنا في ىذا الموضوع في كتاب 
.. (الجنة والنار

:- ومن أبشع آفات اللساف
.. الغيبة-
.. النميمة-

عندما ُسِئل عنها  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وتعريف الغيبة كما َوَرَد عن النبي
:-  قاؿ

الغيبة ِذكُرؾ أخاؾ بما يكره          
يا رسوؿ اهلل، إف كاف في أخي ما أقوؿ؟ :-قيل لو
:- (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ 

 ُإْف كاف في أخيك ما تقوؿ فقد ا تبتو، وإف لم يكن فيو فقد بهتَّو 
والغيبة من أعظم اآلثاـ وأخطر الجرائم وأخسِّ الصفات، وقد قاؿ فيها أحد علماء 

:- األخبلؽ
ُـّ األفعاؿ مقصدًا، وأخبث األقواؿ معتقدًا، وأسوء األخبلؽ مذىبًا، )) الغيبة أذ

( (وأصعب األحواؿ مركباً 
فبلبد أف يكوف قصد الغيبة ىو النيل من اآلخرين، ىو الطعن في اآلخرين لمرض في 

ُـّ األفعاؿ مقصداً )):- نفس المتكلِّم، ولهذا يقوؿ  ((الغيبة أذ
وأخبث )).. ، فيريد الطعن باآلخرينألّف قلبو ليس بسليم وال مرتبط مع اهلل

(( وأسوء األخبلؽ مذىباً .. ))ألنّو اعتقد بشيء خبيث وقاؿ شيئاً خبيثاً ( (األقواؿ معتقداً 
وأصعب )).. بكل اتجاىاتو في الحياة وسلوكو فيها، فالمغتاب اّتخذ سلوكاً سيئاً وطريقاً سيئاً 

وكما يطعن باآلخرين، سُيطّعن .. كما يتكلَّم على اآلخرين، سُيتَكلَّم عليو( (األحواؿ مركباً 
 يقوؿ في واهلل.. ولماذا لم يحاِسب نفسو ويحاسب لسانو؟.. بو، فلماذا لم يتِق اهلل؟
:- 12/سورة الحجرات، آية
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 يَا أَيػَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيَراً ِمَن الظَّنِّ ِإفَّ بَػَعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َواَل َتَجَسسُّوا
َواَل يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعَضاً أَُيِحبُّ َأَحدَُكْم َأْف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيَتاً َفَكرِْىُتُموُه 

   َواتػَُّقوا اهلَل ِإفَّ اهلَل تَػوَّاٌب رَِحيمٌ 
خطاب للمؤمنين المتوّجهين إلى اهلل، أف يحفظوا مشاعرىم بأف يجتنبوا الظّن بالسوء 

وأف ال يظّنوا بالمؤمنين وال بالعلماء سوءاً وكذلك المجتهدين، وبعد تنقية النفس وتنقية 
:- الفكر والضمير يقوؿ لهم

 ًَواَل َتَجَسسُّوا َواَل يَػْغَتْب بَػْعُضُكْم بَػْعَضا 
:-  ويعبِّر عن موضوع الغيبة بقولو

 ًأَُيِحبُّ َأَحدَُكْم َأْف يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِو َمْيَتا  
:- ولهذا يقوؿ اإلماـ أمير المؤمنين !.. فكأّنك تأكل لحمو

الغيبة َجهُد العاجز          
الغير مرتبط مع اهلل ألّف المرتبط مع اهلل كلو قوة وإيماف وثبات، كلو صبر وثبات 

.. ويقين وثقة
حين !.. أما العاجز البعيد عن اهلل، يكوف جهده الغيبة، عملو الغيبة، قولو الغيبة

:-  148/ يقوؿ في سورة النساء، آيةيطعن باآلخرين يتصّور أنّو يستفيد بشيء، واهلل
 ًاَل ُيِحبُّ اهللُ الَجْهَر بِالُسوِء ِمَن الَقوِؿ ِإالَّ َمْن ظُِلَم وََكاَف اهللُ َسِميَعاً َعِليَما 

فلماذا تجهر بالسوء بقولك على اآلخرين وعلى المؤمنين والورِعين األتقياء ونرى 
:-  عندما ُسِئل عنها قاؿ (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)النبي 

الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من اآلكلة في جوفو  
.. تذىب بدينك، تذىب بورعك

:- أيضاً  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)ويقوؿ النبي 
 َمن روى على مؤمن رواية يريد بها شينو وىدـ مروءتو ليسقط من أعين

  من واليتو إلى والية الشيطافالناس، أخرجو اهلل 
فعندما تستغيب مؤمناً أو أحد العلماء أو أحد المجتهدين تريد بهذه الغيبة شينو 

  من واليتو إلى والية الشيطافأخرجو اهلل : وإسقاطو من أعين الناس، تكوف النتيجة
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صلى اهلل عليو وآلو )ولهذا ورد عن النبي .. وانظر ماذا تتكلم؟.. فانظر ماذا تقوؿ؟
:- (وسلم

 يؤتى بأحدكم يـو القيامة فيقف بين يدي اهلل ويُدفع إليو كتابو، فبل يرى
: إلهي ليس ىذا كتابي، فإّني ال أرى فيو طاعتي، فيقوؿ لو: حسناتو، فيقوؿ

إفَّ رّبك ال يضل وال ينسى، ذىَب عملك با تياب الناس، ثم يؤتى بآخر 
إلهي ما ىذا كتابي، : ويُدفع إليو الكتاب، فيرى فيو طاعات كثيرة، فيقوؿ

إفَّ فبلناً قد ا تابك، فرفعت : فإّني ما عملُت ىذه الطاعات، فيقوؿ لو
   حسناتو إليك

تذرىا قاعًا، تأتي على الحسنات !.. ىكذا الغيبة تجعل األعماؿ قاعاً صفصفاً 
وتأكلها، أعمالك الصالحة كلها تذىب ألّنك طعنَت باآلخرين، ألّنك طعنَت بالمؤمنين 

… المسلمين والعلماء المجتهدين
وىي نَػْقل األحاديث بين الناس يُراد بها َجْعل الفتنة بينهم وتشويههم :- النميمة

َـّ النّماـ في قولو وَجْعل البغضاء والشحناء ما بين المؤمنين وبين المسلمين ولهذا فاهلل  ذ
:- 12-10/تعالى في سورة القلم، آية

 ٍَوال ُتِطْع ُكلَّ َحبّلٍؼ َمِهيٍن َىمَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميِم َمنَّاٍع ِللَخْيِر ُمْعَتٍد أَثَيم    
والزنيم ىو الدعّي، والدعّي من ال يُعرؼ لو نسب والذي يظهر من سياؽ اآلية أفَّ 
النميمة من صفات األدعياء ومن سجاياىم وكذلك اللقطاء ويقوؿ تعالى في سورة الهمزة، 

:- 1/آية
 ٍَوْيٌل ِلُكلِّ ُىَمَزٍة ُلَمَزة    

والمقصود من الُهمزة ىو النّماـ، واللمزة ىو الُمغتاب ولهذا نرى اإلماـ جعفر 
أنّو قاؿ لؤلّمة وللشباب  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم) يروي عن جده رسوؿ اهلل الصادؽ

:- بشكٍل خاص
 أال أُنّبئكم بشراركم    

.. بلى يا رسوؿ اهلل: قالوا
:-   (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)قاؿ 
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 المّشاؤوف بالنميمة الُمفّرقوف بين األحبة    
ولماذا نكوف من الذين يغتابوف الناس ويأكلوف .. فلماذا نكوف من النّمامين؟

ولماذا نكوف من شرار الناس ومن شرار بني آدـ بالتفريق بين المؤمنين والتفريق .. لحومهم؟
بين الناس، وَجْعل الفتنة بين المؤمنين وبين الناس وَطْعن بعضهم ببعض، والكبلـ على ىذا 

 وال وذاؾ وا تياب ىذا وتهمة ذاؾ، والكبلـ بما ال يعنيك والكبلـ فيما ليس فيو رضا هلل
.  (عليهم السبلـ)وال األئمة األطهار (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)رضا نبّيو

والطعن باآلخرين سواءاً كانوا أئمة المذاىب اإلسبلمية أو العلماء أو المجتهدين، 
كل ذلك مما يسبب الُفرقة بين المؤمنين وبين األحّبة وبين الصالحين، وعَوض ىذا الكبلـ 
الذي تقولو في الطعن بهذا وذاؾ، َتوجَّو إلى اهلل، وقل الكلمة الطيبة، وقل الكلمة الصادقة، 

وقل الكلمة التي تجمع على حب اهلل وحب نبيِِّو وحب القرآف وحب األئمة األطهار 
. والصحابة الصالحين والَسَلف الصالح

..  أليس ىذا ىو المفروض؟
..  أليس ىذا ىو الواجب؟
..   ؟أليس ىذا ما يُرضي اهلل

..  أليس ىذا ما يأمر بو القرآف؟
..  أليس ىذا ما يأمر بو النبي الكريم ؟
.. أليس ىذا ما يأمر بو األئمة األطهار؟
.. أليس ىذا ما يأمر بو الصحابة الِعظاـ؟

ـَ الَهَذيَاف؟ الكبلـ الزائد الذي ال فائدة منو إالّ زرْع الِفتنة !.. وعبلـَ الكبلـ؟!.. فإال
وزرْع الُبغض واألحقاد والطعن في اآلخرين، وَمن يفعل ذلك يكوف مصداقاً لقولو تعالى في 

 :-21-19/سورة النور، آية
 ِإفَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَف َأْف َتِشيَع الَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي

نْػَيا َواآلِخَرِة َواهللُ يَػْعَلُم َوأَنْػُتْم اَل تَػْعَلُموَف َوَلَواَل َفْضُل اهلِل َعَليُكْم َورَْحَمُتُو  الدُّ
َوَأفَّ اهلَل َرُؤوٌؼ رَِحيٌم يَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الَشيطَاِف َوَمْن 

يَػتَِّبْع ُخُطَواِت الَشيطَاِف فَِإنَُّو يَْأُمُر بِالَفْحَشاِء َوالُمْنَكِر َوَلواَل َفْضُل اهلِل َعَليُكْم 



                                                       السيد حسين الصدر                                                             128 

َورَْحَمُتُو َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبَداً َوَلِكنَّ اهلَل يُػزَكِّي َمْن َيَشاُء َواهللُ َسِميٌع 
    َعِليمٌ 

ىذا ىو النص القرآني وىذا ىو الوعد الربّاني لمن يريد أف ُيشيع الفاحشة بين 
المؤمنين، وكما قلنا أّف الفاحشة ىي ليست بعمٍل خارجي فحسب، فإفَّ الكبلـ من العمل 

.. كما نصَّ الحديث على ذلك، وكما ذكرناه في حديث سابق
فكبلمك من عملك، فعندما تقوؿ، فهذا القوؿ ىو عمل وُيكَتب عليك ولو لم يكْن 

:- 18/من العمل لما جعل اهلل عليك َمَلَكين كما في سورة ؽ، آية
  ٌَما يَػْلِفُظ ِمْن قَػْوٍؿ إالّ َلَديِو َرِقيٌب َعِتيد    

 :-21-19/ يقوؿ في سورة النور، آيةفهو من أعمالك، واهلل
 ِإفَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَف َأْف َتِشيَع الَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم  

فعندما تّتهم أحداً وتكفِّر مسلماً وتفسِّق مسلماً وتتهّجم على اآلخرين سواءاً كانوا 
إخواناً مسلمين أو من أئّمة المذاىب أو من العلماء أو من المجتهدين، فإّنك تكوف ممن 

 في عذاب يحب أف تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا وبين المسلمين ويكوف كما قاؿ اهلل
نْػَيا َواآلِخَرةِ ىؤالء  .  َلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِفي الدُّ

أما في الدنيا، فلهم َوْخُز وعذاب الضمير وتأنيبو وألّف كبلمهم يظهر بطبلنو بعد 
.. حين، فينظر إليهم اآلخروف نظرة احتقار وازدراء

.  للكاذبين والمنافقين والمغتابين والنّمامينوأما في اآلخرة، فلهم ما أعّد اهلل
وإّف الذين يحبوف أف ..  واجعل لسانك هلل، قْل خيراً أو اصمتْ إذف تمّسْك باهلل

تشيع الفاحشة بين المؤمنين يكونوف حسب النص القرآني الشريف من الذين يّتبعوف 
:-  يقوؿخطوات الشيطاف، واهلل
 ِيَا أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَػتَِّبُعوا ُخُطَواِت الَشيطَاف  

 يريد منا اإليماف الفكري والعملي، اإليماف الذي يتجّسد بالقوؿ واللساف فاهلل
يَْأُمُر ..  بماذا؟…َوَمْن يَػتَِّبْع ُخُطَواَت الَشيطَاِف فَِإنَُّو يَْأُمرُ :  فيما تقوؿوأف تراقب اهلل

، فإنّو يأمرؾ بالغيبة ويأمرؾ بالنميمة والتهمة والظنِّ السيئ والكبلـ على بِالَفْحَشاِء َوالُمْنَكرِ 
اآلخرين وعلى المؤمنين وعلى العلماء وعلى المجتهدين، والشيطاف يأمر بالفحشاء والمنكر 
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:- 21/والحراـ والمعصية والضبلؿ، يقوؿ تعالى في سورة النور، آية
 َوَلواَل َفْضُل اهلِل َعَليُكْم َورَْحَمُتُو َما زََكى ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد أََبَداً َوَلِكنَّ اهلَل يُػزَكِّي

    َمْن َيَشاُء َواهللُ َسِميٌع َعِليمٌ 
ألّف اهلل في .. فعند عدـ ر بتك في تزكية شخص، فبل تطعن فيو واحتـر الجميع

صيا تو الربّانية لئلنساف جعلو كلو خير، قولو خير، عملو خير، ولهذا فإّف الهدي النبوي 
يأمر المؤمن أف ال يحتقر أحداً من َخْلق اهلل، فلربما ىذا الذي تحتقره ولي من أولياء 

وتكوف من أتباع الشيطاف بقولك، .. فلماذا تتحّمل ىذا اإلثم وىذه المعصية؟!!.. اهلل
.. ! فتسير خلفو وتعمل الفحشاء والمنكر بهذا القوؿ وأنت تحسب أّنك ُتحِسن صنعاً 

.. أين الَورَع والتقوى؟
.. أين الصبلح واالستقامة؟

.. ؟أين الخوؼ من اهلل
.. أين مراقبة النفس واللساف؟

إذف قل خيراً أو اصمت وال تكن ممن كما في قولو تعالى في سورة النجم، 
:- 28/آية

 ًِإْف يَػتَِّبُعوَف ِإالَّ الظَّنَّ َوِإفَّ الظَّنَّ اَل يُػْغِني ِمَن الَحقِّ َشْيَئا 
 :وبهذا نكوف قد تحدثنا عن الوجو األوؿ لآلية الواعظة للشباب بقولو تعالى

 ََوا ُضْض ِمْن َصوِتك وقلنا البد من معرفة مصدر الصوت وىو اللساف، وتحدثنا عن 
:- وفي ىذا الوجو يكوف معنى اآلية ىو.. اللساف

إمنع صوتك عن كل ما حّرـ اهلل، عن كل فحشاء .. إلـز صوتك.. إقطع صوتك
.. ومنكر، عن كل  يبة ونميمة، وعن كل سوء واستعملو بما يُرضي اهلل

  َوا ُضْض ِمْن َصوِتكَ :-الوجو الثاني لآلية الكريمة
ىو اإلعتداؿ في الصوت، الموازنة في الصوت، أي الحّد الوسط، فليس الجهر 
الزائد مطلوب وال االخفات الزائد مطلوب، فكأّف اآلية تريد أف تُعطينا ُحكماً ُخُلقياً لما 

-. (ىذا بعد أف فر نا من كوف ما نقولو مشروعاً ُمحّلبًل يرضي اهلل)-نقوؿ وكيف نتكلم 
فإذا أردنا أف نتكلم، فلنتكلم بأدب وأخبلؽ مع اإللتفات إلى صيغة الكبلـ وأسلوبو 
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وطريقتو، فبل يكوف الكبلـ بصوت مرتفع مزعج لآلخرين وال يكوف بدرجة من االنخفاض 
مزعجة كذلك للسامعين، فالمطلوب اإلعتداؿ وىذا ضمن التأكيد القرآني حيث يقوؿ 

:- 110/تعالى في سورة اإلسراء، آية
 ًَوال َتْجَهْر ِبَصبلِتَك َوال ُتَخاِفْت ِبَها َوابْػَتِغ بَيَن َذِلَك َسِبيبل 

المغرب والعشاء والفجر، فليكن الجهر :  إفَّ الصلوات الواجب الجهر بها ىي
طبيعياً وال يتعدى حدوده، وعندما يجب االخفات في بعض الصلوات كالظهرين، فليكن 
االخفات كذلك طبيعياً وال يكن االخفات أكثر من حّده، فبلبد أف تسمع صوتك، ألفَّ 

المطلوب ىو عدـ الجهر الزائد وعدـ .. الجهر واالخفات ىما وصفاف يتصف بهما الصوت
 ىذا المعنى يؤكد معنى اإلعتداؿ َوا ُضْض ِمْن َصوِتكَ  االخفات الزائد، ىذا من معاني 

َوال َتْجَهْر ِبَصبلِتَك َوال :- يقوؿ في معنى اآليةفي الصوت ولهذا نرى اإلماـ الصادؽ
:- ُتَخاِفْت ِبَها

الجهر بها رْفع الصوت والُمخافتة ما لم تسمع أذنيك، واقرأ قراءة بينهما     
فالجهر أف ال يكوف الصوت مرتفعاً أكثر من الطبيعي، وفي الُمخافتة واالخفات أف 

واإلعتداؿ مطلوب بكل شيء، في الصوت .. تسمع نفسك وال يسمعك من ىو في جنبك
:- 29/وبكل التصرفات وفي اإلنفاؽ كما في اآلية الكريمة من سورة اإلسراء، آية

 ًَواَل َتْجَعْل َيَدَؾ َمْغُلوَلًة ِإَلى ُعُنِقَك َواَل تَػْبُسْطَها ُكلَّ الَبْسِط فَػتَػْقُعَد َمُلوَما
     َمْحُسورَاً 

كذلك المطلوب اإلعتداؿ، ىنا جْعل اليد مغلولة إلى الُعُنق، كناية عن البخل وعدـ 
إّف ىذا .. الشعور بالمسؤولية تجاه اآلخرين وتجاه الفقراء المحتاجين والبؤساء والمحرومين

العمل  ير جائز وىو حراـ وال تكن مبذِّراً تضع الشيء في  ير محلو وتعطيو لغير أىلو 
:- 8/فيقوؿ تعالى في سورة الرعد، آية.. ولكن المطلوب ماذا؟
 ٍوَُكلَّ َشيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدار     

:- بمقدار، ولما تقوؿ بمقدار يعني (من لسانك)فصوتك، فليخرج منك 
ملتفتاً لما تقوؿ، قدِّر كبلمك قبل أف تخرجو، قبل أف تنطقو وتتلّفظ : بمقدار-1

.. بو
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يعني - (فليكن بمقدار)–بمقدار يعني من حيث الصوت، علوُّه وانخفاضو -2
بالمستوى الطبيعي، بالمستوى المعتدؿ ال زائد وال ناقص، ىذا ىو القانوف اإللهي ويقوؿ 

:- 67/تعالى في سورة الفرقاف، آية
 ًَوالَِّذيَن ِإَذا أَنْػَفُقوا َلْم ُيْسرُِفوا َوَلْم يَػْقتُػُروا وََكاَف بَػْيَن َذِلَك قَػَواَما     

!.. وإنّما في كل شيء ومنو الكبلـ ومن الصوت!.. ىذا ليس في الماؿ فحسب
فعندما تنفق كبلمك وقولك وعلمك وأخبلقك البد أف تكوف موازناً وملتفتاً إلى ىذه الموازنة 

من حيث العطاء ودرجة الصوت والكبلـ، فبل إفراط وال تفريط وإنّما اإلعتداؿ، وإنّما 
:- 9/الميزاف والموازنة ويقوؿ تعالى في سورة الرحماف، آية

 ََوَأِقيُموا الَوَزَف بِالِقْسِط َواَل ُتْخِسُروا الِميَزاف   
:- 19/ويقوؿ تعالى في سورة لقماف، آية.. اإلعتداؿ مطلوب.. الموازنة مطلوبة
 َِوا ُضْض ِمْن َصوِتَك ِإفَّ أَْنَكَر اأَلصَواِت َلَصوُت الَحِمير 

وبهذا التشبيو يتبّين أّف الذي يقوؿ من دوف أف يحاسب قولو، والذي يتكّلم من دوف 
 أف يلتفت لكبلمو بغيبة ونميمة وبهتاف واتهاـ وإشاعة الفحشاء بين الذين آمنوا يمثّلو اهلل

فبما أّف الحمار ال عقل لو وال إرادة، كذلك اإلنساف الذي ال يتورّع فيما يقوؿ !!.. بالحمار
 بين عينيو في قولو وكلمتو، مّتهماً لآلخرين، يكوف صوتو كصوت وال يجعل اهلل

 ألّف الحمار ال عقل لو حتى ُيحاَسب عليو بينما اإلنساف َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبيبلً !.. الحمار
:- 44/لو عقل وإرادة كما قاؿ تعالى في سورة الفرقاف، آية

 ًِإْف ُىْم ِإالَّ َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبيبل 
ىذا على الوجو األوؿ وعلى الوجو الثاني الذي ال ُيحسن كبلمو وأسلوب حديثو 

وىذا من أروع ما .. وأسلوب منطقو، فيكوف مزعجاً لآلخرين، يكوف صوتو كصوت الحمار
 يريد منا عندما نتكّلم، البد أف يكوف إّف اهلل!.. يكوف في التربية والتربية اإلجتماعية

فعندما .. الكبلـ جيداً وموزوناً منو وإليو، والبد أف يكوف الكبلـ مؤثِّراً باآلخرين ومفيداً لهم
تكوف الكلمة من ناحية خارجية  ير مريحة للسامع، فإنّو يتأثّر بها ويْنزعج منها، وإف كانت 

فالمطلوب ىو أف نجمع بين اإلثنين، أف .. كلمة مصيبة، فإنّها كلمة مفيدة مريحة للسامع
نجمع بين الكلمة الصادقة التي هلل فيها رضا، وبين أف ننطقها ونقولها بشكل محّبب وقريب 
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:- لآلخرين، من أنفسهم وعقولهم وأرواحهم حتى تكوف
.. صادرة من واعظ مّتعظ-
ألّف ما يخرج .. صادرة من قلب متعّلق باهلل حتى تكوف مؤثِّرة وتدخل إلى القلب-

.. من القلب يدخل إلى القلب وما خرج من اللساف فبل يتعّدى اآلذاف
 
 
 
 
 

الخػػػاتمػػػة 
 

لقد وضعت التربية القرآنية للشباب عن طريق وصية لقماف إلبنو النقاط 
:- اآلتية

..  وعدـ الشرؾ رست اإليماف باهلل-1
.. إنتقلت إلى جانب عملي مهم ووّصت اإلنساف بوالديو-2
رجعت إلى أصٍل عقائدٍي مهمٍّ جداً وىو مسألة اآلخرة وأّف اإلنساف البد أف -3

 يعني البد أف تعودوا إلي حتى تروف ِإَليَّ الَمِصيرُ  :يحسب حساباً كامبًل لآلخرة بقولو 
 :8-7/أعمالكم كما في آية أخرى في سورة الزلزلة، آية

 َُراً يَػَرُه َوَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرَّاً يَػَره  َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ ذرٍَّة َخيػْ
 وتوّجو ثم أّكدت اآليات الواعظة مسألة القدوة واتّباع سبيل َمن أناب إلى اهلل-4

..  بيده كل شيء وبيده ملكوت السماوات واألرضإليو، وأّف اهلل
وكيف أّف ىذه اآليات مملوءة بالحناف والعطف والرعاية والمحبة للشباب بل 

.. تجمع كل ىذه المفاىيم يَا بُػَنيَّ وكلمة  يَا بُػَنيَّ والتودد ألنّها تبتدئ بكلمة 
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وبعد ذلك تلتفت اآليات الواعظة إلى مسألة الصبلة وإقامة الصبلة ومفهـو -5
اإلقامة وبعدىا إلى األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر وبعدىا إلى الصبر كما في اآلية 

:- الكريمة
 َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإفَّ َذِلَك ِمْن َعزـِ اأُلُموِر   

وىكذا أخذت تتسلسل في تربية الشباب إيماناً وسلوكًا، فكراً وعمبًل، جوانب 
:- عقائدية وجوانب عبادية وجوانب أخبلقية كما في قولو تعالى

 َوال ُتَصعِّْر َخدََّؾ للنَّاِس   
:-  وعالجت مسألة التكبر الموجود في الشباب وتكملة اآلية

 ٍَوال َتمِش ِفي اأَلْرِض َمَرَحاً ِإفَّ اهلَل ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍؿ َفُخور   
وأّكدنا على ىذه المحطات في حديثنا وبعد ذلك أعطت اآلية التوجيو اإللهي في 

  ىنا نريد أف نربط ىذه اآليات مع َواْقِصْد ِفي َمشِيكَ : مسألة السير في قولو تعالى
:-  بدايتها، فكانت البداية
 َنا ُلْقَماَف الِحْكَمَة َأِف اشُكْر ِللِو َوَمْن َيْشُكْر فَِإنََّما َيْشُكر لِنَػْفِسِو َوَلَقْد آتَػيػْ

   َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اهلَل َ ِنيٌّي َحِميدٌ 
:- تريد أف تقوؿ اآليات إلى الشباب األعّزاء

  ..ىذا ىو المطلوب منكم كعبيد هلل-
  .. بعد العبوديةىذا ىو المطلوب منكم كمؤمنين باهلل-
  ..ىذا ىو المطلوب منكم كمحبين هلل-
  ..ىذا ىو المطلوب منكم كطائعين هلل-
.. ىذا ىو المطلوب منكم كخائفين من اهلل وراجين اهلل-
..    وحدهىذا ىو المنهج الرباّني لكم ألف تكونوا عبيداً هلل-
..   في األرضىذا ىو المنهج الرباّني لكم ألف تكونوا خلفاءاً هلل-

:-  لكم على قاعدةوىذا المنهج الذي جعلو اهلل
 ِالَِّذي َخَلَقِني َفهَو يَػْهِدين 

..    ىو ىداية لكم وىو خير لكم وىو سعادة لكم وىو نعمة ورحمة لكم


