
 إلى الذين سلكوا طريق ذات الشوكة 

 فاقتلعوا كل أشواؾ الطريق 

 إلى الذين يكتبوف بجهادىم حروؼ النور 

 فتضيء لؤلمة طريق المسير

ما في الطبيعة إف الذي قصم ظهر المجتمعات البشرية البالغة التمدف والتطور، والتي سّخرت كل 
لقد حققت ىذه المجتمعات جميع متطلبات الحياة . لخدمتها ورفاىيتها، ىو فراغها من القيم األخبلقية

المادية ػ وبمختلف كمالياتها ػ حتى بلغت حّد الرفاىية، ولكنها رغم ذلك لم تكتف ولم تحصل على 
ي كانت تتراوح ساعات العمل ففي الوقت الذ. وإنساف المجتمع المادي يعترؼ بذؿ صراحة. مطلوبها

فيو ما بين أربع عشرة إلى ستة عشرة ساعة من العمل الشاؽ يوميًا باتت اليـو تتراوح ما بين خمس إلى 
ساعة يوميًا مع إمكانية ملئها بكافة  19ػ18ست ساعات، األمر الذي سمح بازدياد أوقات الفراغ إلى 

طور الصناعي والتكنولوجي، وبالرغم من كل ذلك فإف وسائل الراحة والترفيو المتطورة جدًا، بفضل الت
 . اإلحساس بلّذة العيش ال زاؿ يتضاءؿ يوماً بعد يـو

فكثرة جرائم القتل ". الراقية"وتأتي اإلحصاءات لتكشف الواقع المرير الذي تعيشو المجتمعات 
اسية في المجتمع البشري ػ وتفكك العائلة ػ النواة األس. وحاالت العنف، وارتفاع نسبة االنتحار وتزايدىا

وتمزقها، مضافًا إلى االضطرابات النفسية وتزايد عدد مراكز العبلج النفسي، وفقداف حالة األمن 
 . واالستقرار االجتماعي، كل ذلك يدّلل بوضوح على ما نقوؿ

لقد انحصر كل ما يسعى إليو إنساف اليـو في تسخير الطبيعة إلشباع رغباتو وغرائزه، وأىملت 
ازددنا توجهًا واىتماماً ( قده)لكننا بحمد اهلل وببركة اإلماـ الراحل . معنويات والحاجات الروحيةال

والقيادة الواعية في يومنا ىذا تؤكد . بالجانب الفطري المعنوي وبتنا ندرؾ أصالة ىذا التوجو وأولويتو



اتو، وىي تنتهز كل الفرص دائمًا على أىمية ضرورة ملء الفراغ الروحي لدى كافة فئات المجتمع وطبق
 . ألجل أداء ىذه المهمة العظيمة

والتي كاف قد وجهها ( داـ ظلو)الكتاب الذي بين يدي القارئ الكريم ىو بعٌض من بيانات القائد 
( قده)لمجموعة من األخوة المجاىدين بلساف الناصح المشفق تمامًا كما كانت نصائح اإلماـ الراحل 

 . م وكلنا أمل أف نخطو باتباعها نحو بناء الذات وتزكية النفس بإذف اهلل تعالىمن قبل، نضعها بين أيديك

ويمثل الكتاب الذي نقدمو لقرائنا األعزاء مجموعة دروس ألقاىا سماحة اإلماـ القائد على مسمع 
 . مجموعة من األخوة المجاىدين العاملين في قسم الحراسات

ألخبلقية اللطيفة التي تحاكي الروح بكل سبلسة وىذه الدروس عبارة عن سلسلة من المواعظ ا
فكل موعظة فيها تمثل . وأىميتها تكمن في أنها صادرة عن المربي األوؿ في األمة اإلسبلمية. وبساطة

 . برنامجاً عملياً لتهذيب النفس وتنبيو الغافلين 

س بإضافة ىوامش، كل بعد ترجمة ىذه الدرو ( ع)ألجل المزيد من الفائدة قاـ مركز بقية اهلل األعظم 
 . واحٍد منها يتضمن مجموعة من األحاديث المتعلقة بالدرس

 . نسأؿ اهلل تعالى أف يجعلنا من المتمسكين بوالية الفقيو العادؿ الجامع للشرائط

 والحمد هلل رب العالمين 

نبكي والشك أننا س. من األمور التي حّث عليها شرع اإلسبلـ المقدس أف يبكي اإلنساف على نفسو
 . فنحن في الحقيقة في غفلة عن حالنا. جميعاً على أنفسنا فيما لو أدركنا واقعنا

لقد خلق اهلل اإلنساف ألجل ىدؼ محدد، وىو يتحمل المسؤولية، وعليو أف ال يقضي حياتو وعمره في 
 . غفلة عن ذلك الهدؼ وتلك المسؤولية



مع أنهم أىل الصبلة والعبادة، وأىل العرفاف  كانوا يبكوف،( ع)إف ما تسمعونو من أف أئمتنا األطهار 
 . والبصيرة، ولم يكن يخفى عليهم شيء من المعارؼ اإللهية، إنما كاف بسبب عرفانهم وإدراكهم للواقع

فمن أجل أي شيء، ولماذا؟ وبالطبع، إف عدـ البكاء يعّد تقصيرًا ! ػ مع ما ىم عليو ػ يبكوف( ع)أئمتنا 
نحن ننشغل في تأمين . أما بالنسبة لنا، فاألمر ليس كذلك. ماتعند من وصل إلى تلك المقا

مستلزمات الحياة من طعاـ وشراب وترفيو وغيرىا، ومع أف طلب ىذه المباحات ال إشكاؿ فيو، وقد 
يصبح مرجحاً في بعض الحاالت بالنسبة ألمثالنا، إال أف من وصل إلى تلك المقامات من القرب اإللهي 

ًا أف يصرؼ لحظة واحدة من حياتو في غفلة، حتى ولو كانت لتأمين متطلبات سيكوف صعبًا عليو جد
أنا وأنتم ػ طبعًا ػ ال ندرؾ حقيقة . يبكي ألجل تلك اللحظة: وىو ألجل ذلك يبكي . الحياة الضرورية

أجل، فهم !!.. ىذا البكاء، ولذلك نتعجب كيف تكوف لحظة واحدة من الغفلة سببًا لكل ىذا البكاء
 .. وراء الحجاب، أما نحن فمحجوبوف عن الرؤية يروف ما

 يـو الحسرة والندامة 

إف كل لحظة واقعية، ... {وأنذرىم يـو الحسرة إذ قضي األمر}: يقوؿ اهلل تعالى في إشارة إلى يـو القياـ
الدرجات العليا في اآلخرة، ولكنكم يـو القيامة ستروف  والتي قد تكوف أقل من ثانية واحدة، تصنع لكم 

 ! كيف أف آالؼ مبليين اللحظات قد ضاعت في الدنيا مقابل ال شيء، أفبل يورث ىذا األمر ندمًا؟

يـو الحسرة ىو ىذا؛ حيث تروف أف قسمًا من لحظات عمركم قد ُصرفت في مسيرة البعد عن الهدؼ 
بكاء اإلنساف على العاقبة بعد . البكاء على النفس من خير األعماؿ ولهذا، فإف. والبعد عن اهلل تعالى

الموت ويـو القيامة، ىذا اليـو الذي قد يكوف عذابو أشد بكثير من عذاب القبر وآالمو، ىذا البكاء ىو 
فهل عسانا، ونحن نرى الموت من حولنا، ونستطيع أف نتصور ظلمات القبر ... من األعماؿ الصالحة

 ! نستيقظ قبل فوات األواف؟ووحدتو، أف 



نحن اآلف نعيش بين األصدقاء واألحباء، وننعم بملذات الدنيا وسعاداتها، ولكن سيأتي زماف، من 
الممكن أف يكوف بعد ساعة واحد أو سنة أو عشرين سنة، نفقد فيو كل أعزائنا وملذاتنا، ونبقى في 

 . وحدتنا تحت التراب

لك البعد عما اعتاد عليو اإلنساف طيلة حياتو من أصعب في ذلك الحين، ستكوف تلك الغربة وذ
األمور، خاصة عندما يرى جميع أعمالو في الدنيا حاضرة ومحيطة بو، ويعلم أف سؤاؿ منكر ونكير حق،  

 . كما نقرأ في زيارة آؿ يس

ما يـو القيامة الذي قد يبدو لنا، بمنظارنا الدنيوي صعبًا، ىو في الواقع أصعب باآلالؼ المرات م
نتصوره، ولكن بما أنو بعيد عن أنظارنا في الوقت الحاضر، فإننا لن ندرؾ قيمة البكاء على ىذه 

 .المسائل، ولن نعرؼ فطاعة يـو الحسرة 

إف  . واهلل يأمرنا أف ال نترؾ ىذا األمر حياء. أنتم تحبوف البكاء على أنفسكم، ولكنكم تتركوف ىذا خجبلً 
! ىذا مراء:  يقولن أحدكم إنني إذا صليب ركعتين سيقوؿ اآلخروف عنيوال. كنتم تحبوف العبادة تعّبدوا

 . فليقولوا ذلك وليرتكبوا ىم الخطأ، ولكن ال ينبغي أف تتركوا ىذا العمل بسبب الناس

 أحاديث النور 

طوبى لصورة نظر اهلل إليها تبكي على ذنب من خشية اهلل عز وجل، لم يطلع : "قاؿ( ع)عن اإلماـ علي 
 ". ذلك الذنب غيرهعلى 

 331، ص93البحار، ج( / ص)الرسوؿ 

عين سهرت في سبيل اهلل، وعين فاضت من خشية اهلل، وعين : كل عين باكية يـو القيامة غير ثبلث"
 ". غَضت عن محاـر اهلل

 195، ص7البحار، ج( / ع)اإلماـ الباقر 



هلل، وقطرة دمعة في سواد الليل ال قطرة دـ في سبيل ا: ما من قطرة أحب إلى اهلل عز وجل من قطرتين"
 ". يريد بها عبد إال اهلل عز وجل

 378، ص69البحار، ج( / ع)اإلماـ زين العابدين 

 ". البكاء من خشية اهلل ينير القلب، ويعصهم من معاودة الذنب"

 غرر الحكم ( / ع)أمير المؤمنين 

ورجل ذكر اهلل عز وجل خالياً ......... : ........سبعة في ظل عرش اهلل عز وجَل يـو ال ظَل إال ظلو"
 ". ففاضت عيناه من خشية اهلل

 2، ص84البحار، ج( / ص)الرسوؿ 

 ". بكاء العيوف وخشية القلوب من رحمة اهلل تعالى ذكره، فإذا وجدتموىا فاغتنموا الدعاء"

 336، ص93البحار، ج( / ع)أمير المؤمنين 

يكفي أف اهلل سبحانو وتعالى ىو خالقنا .  لئلنساف نعمة الدعاءإف من أعظم النعم اإللهية التي وىبها اهلل
وموالنا، ونحن عباده الضعفاء، وقد أجاز لنا أف نطلب منو ونطلبو، فهذا من أكبر ِنَعم اهلل وأعظم مننو 

ولوال نعمة الدعاء لكاف اإلنساف في سجن خانق، كما ىو حاؿ الذين ال يؤمنوف باهلل عز . على اإلنساف
كبل، فهم يختنقوف ! ال يقولن أحد انو إذا كاف ىؤالء في سجن خانق، فلماذا لم يختنقوا بعدو . وجل

 . بالفعل

. يعيش اإلنساف حياتو اليومية دوف أف يلتفت إلى نفسو وإلى ربو ما دامت جميع أموره تسير على ما يراـ
 . خاطبتو وطلبولكن يكفي أف يقع في مأزؽ واحد حتى يعلم أىمية ذكر اهلل ودعائو، وقيمة م



نحن قد رأينا الكثيرين من المساكين الذين عانوا من السجوف والشدائد ولم يكونوا مؤمنين باهلل، وكنا 
ففي تلك الحاالت التي تنسد جميع األبواب على اإلنساف وتشتد عليو الدنيا، ال ينجو . نشفق لحالهم

فأمثاؿ ىذا ىم الذين .. و بالتكلم مع ربووال يفلح إال من كاف مع اهلل، حاضرًا بين يديو، مسموحًا ل
 . ينعموف باألمن والطمأنينة والراحة الحقيقية، وكل من عداىم مسكين خاسر

وويل لمن أغلق ىذا الباب على نفسو، وويل . والدعاء نعمة اهلل وباب الفرج. يعيش اإلنساف حياة صعبة
 . للغافلين الذين ال يطلبوف من اهلل شيئاً 

فليس ..." اللهم ارحمني واقِض َديني وافعل بي كذا وكذا"الطلب من اهلل أف يقوؿ المرء بلسانو ليس 
الطلب الحقيقي ىو عندما يكوف . ىذا ىو الطلب، إنو بعض تموجات وذبذبات صوتية ال قيمة لها

لدعاء إف قيمة ا. القلب وجميع الحواس مع اهلل وتحت تصرفو، ففي ىذه الحاؿ ُيستجاب الدعاء قطعاً 
وقد نُقل عن أحد  . بالنسبة للداعي أسمى من استجابتو، فنفس حالة الدعاء أعظم من استجابة الدعاء

 ". أنا ِمْن أْف ُأحـر من الدعاء أخوؼ ِمْن أْف ُأحـر من اإلجابة: "كبار العرفاء قولو

أف تدعوا وتتضرعوا أنتم الشباب يجب . إف المسكين ىو المحرـو من الداء والغافل عن التكلم مع ربو
 . وتتكلموا مع اهلل، وتطلبوا منو حوائجكم، اطلبوا منو كل شيء، وكل ما يحلو لكم

وبالطبع، إف من يعيش حالة األنس مع اهلل لن تتبادر إلى ذىنو األمور الصغيرة، بل سيكوف منصرفاً 
ر ىو عشرة مبليين، ، واألكث(مثبلً )القليل ىو عشرة آالؼ ليرة . بشكل تاـ إلى ما ىو أعظم وأكبر

(: عليو السبلـ)وفي المناجاة الشعبانية، يقوؿ اإلماـ . ولكن األغلى واألثمن ىو طلب المغفرة من اهلل
 ". في ما ادَّخر"فما ىي؟ إنها ". إلهي، ما أظنك تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك"

 الدعاء للمغفرة 



فإيماف بعض الناس باهلل ". آمنوا بألسنتهم ليحقنوا بو دماءىم وإف قوماً : "وفي دعاء أبي حمزة الثمالي
ولكننا نرى في ىذا . ىو مجرد لقلقة لساف ليحفظوا أنفسهم، وليتمتعوا ببركات المجتمع اإلسبلمي

 . فجعل العفو والمغفرة اإللهية ىدفاً لئليماف". فإنّا آمنّا بك بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا: "الدعاء

وعلينا أف نطلب ىذا األمر من اهلل دائمًا . اهلل ىو من أعلى المراتب وأعظم الحوائج إف نيل مغفرة
 . ونسألو التفضل علينا وإعانتنا في جميع حوائج الدنيا واآلخرة

أنتم أيها الشباب، عندما تدعوف، يجب أف تعلموا بأنكم تقفوف بين يدي اهلل دوف أف يكوف ذلك في 
يجب أف تتصوروا أنفسكم عبيدًا ضعافًا في غاية المحدودية . صوره أبداً مخيلتكم، ألف اهلل ال يمكن ت

فجرثومة تدخل إلى أجسامنا تفقدنا . أنا وأنتم قدراتنا محدودة جداً . وىذا ىو الواقع فعبلً . والعجز
 . إلى غير ذلك من األمراض والعوارض.. زكاـ حاد يصيب أحدنا يشعره بالعجز. السيطرة بشكل كامل

وعندما نطلب يجب أف . نستحضر دائمًا محدوديتنا وضعفنا وحقارتنا أماـ اهلل وأماـ أوليائوعلينا أف 
 . نعرؼ أف المولى ىو صاحب االختيار وبيده اإلجابة

 . ينبغي أف نردد بألسنتنا ما نريده من أعماؽ قلوبنا، وىذا ىو الدعاء الذي يقربنا من اهلل

 . السكينة ادعوا ما استطعتم؛ وادعوا أف يهبكم اهلل

   .وإذا دعوتم فأدعو لنا كذلك

 أحاديث النور 

إجابتو في دعوتو، فبل تستصغروف شيئًا من دعائو، فربما وافق إجابتو ... إف اهلل تبارؾ وتعالى أخفى"
 ". وأنت ال تعلم

 274، ص69البحار، ج



إال بالدعاء، وليس باب  أكثر من الدعاء، فإنو مفتاح كل رحمة، ونجاح كل حاجة، وال يناؿ ما عند اهلل"
 ". يكثر قرعة إال يوشك أف يفتح لصاحبو

 295، ص93البحار، ج( / ع)اإلماـ الصادؽ 

 ". إذا أُلِهم أحدكم الدعاء عند الببلء فاعلموا أف الببلء قصير"

 381، ص93البحار، ج( / ع)أبو عبد اهلل 

 . بلى يا رسوؿ اهلل :أال أدلكم على سبلح ينجيكم من أعدائكم ويدَر أرزاقكم؟ قالوا"

 ". تدعوف ربكم بالليل والنهار، فإف سبلح المؤمن الدعاء: قاؿ

 294، ص93البحار، ج

 ". أعلُم الناس باهلل سبحانو أكثرىم لو مسألة"

 غرر الحكم ( / ع)أمير المؤمنين 

ففرغ قلبك كل اسم من أسماء اهلل أعظم، : ُسئل النبي صلى اهلل عليو وآلو عن اسم اهلل األعظم، فقاؿ"
 ". من كل ما سواه وادعو بأي اسم شئت

 322، ص93البحار، ج

فبدوف الرعاية والمودة واالىتماـ . إف بناء الحياة اإلنسانية قائم على أساس مراعاة الناس بعضهم البعض
وىذه المشاعر موجودة عند . وغيرىا من المشاعر األخرى ال تستقر الحياة البشرية، وال تقـو لها قائمة

 . وإنما تكوف بصورة غرائزية. بينما ال توجد بهذه الصورة في الحيوانات. نساف بوعيو والتزامواإل



 . منها رعاية حقوؽ الوالدين. وتتفاوت ىذه المشاعر عند الناس من حيث األىمية والمؤثرية

يؤدي حق ىذه بنعمة وجود الوالدين أو احدىما أف ( وخاصة الشباب)ينبغي على من أنعم اهلل عليو 
حينما ( ص)المروية عن الرسوؿ األكـر   وال بأس أف نذكر في ىذا الخصوص الرواية. النعمة وشكرىا

فلئلنساف كثير من األقارب واألصدقاء والمعارؼ الذين تجمعو . من أبر؟: جاءه أحد األشخاص وسألو
 فإلى من يجب أف يتوجو باإلحساف؟ . بهم عبلقات مختلفة

 . أمك(: ى اهلل عليو وآلوصل)أجاب الرسوؿ 

 ثم من؟ : فسألو الرجل ثانية

 . أمك(: ص)فقاؿ الرسوؿ 

 ثم من؟ : فسألو الرجل ثالثة

 . أمك(: ص)أجاب الرسوؿ 

يا رسوؿ : وعندما سألو الرجل مرة رابعة. وىذا يعني أف المسافة بين حق األـ وباقي الحقوؽ واسعة جداً 
 . ثم أباؾ: اهلل، ثم من؟ قاؿ الرسوؿ

وأنا أقوؿ لكم أف أداء حقوؽ الوالدين، . ىكذا نفهم أف حق الوالد كبير أيضًا، لكن األولوية دائمًا لؤلـو 
وإضافة إلى آثاره اإللهية األخروية، فإنو يورث بعض التوفيقات المادية والمعنوية والتي ال أقلها حصوؿ 

 . السعادة والرضا كأثر طبيعي لهذا العمل

 : ذكرى مفيدة



إنني كلما كنت أوّفق . أف أنقل لكم بعض التجارب الشخصية التي تعتبر مصداقًا لما نقوؿ من المفيد
في مجاؿ ما وأعيد حساباتي، أجد أف كل توفيق وبركة حصلت لي تعود إلى عمل خير عملتو مع 

 . والديّ 

و اهلل بمرض قبل وفاة المرحـو الوالد بحوالي عشرين سنة ػ أي كاف لو من العمر سبعين سنة ػ ابتلي رحم
في عينيو كاد أف يؤدي إلى فقدانو بصره، وكنت في تلك الفترة أتابع دراستي وسكني في مدينة قم، 

فقصدت مشهد . وبالتدريج علمت من خبلؿ الرسائل التي كاف يبعثها لي الوالد أنو لم يعد يرى جيداً 
رات الدراسة، وفي العطلة ووجدتو بحاجة إلى طبيب، فراجعنا الطبيب عدة مرات ثم عدت إلى قم لضرو 

عدت إلى مشهد واىتممت بعبلج الوالد، ولكن أي تطور في حالة عينية لم يحصل، فرجعت إلى قم 
 . مرة أخرى

اضطررت أف آخذه إلى طهراف لعدـ استفادتو من العبلجات في مشهد، [ ـ1964]ش   ى43في سنة 
الي ثبلث سنوات عولجت إحدى عينيو بالطبع بعد حو . ولكننا في طهراف أيضًا لم نوفق لعبلج لهما

وبقي يرى بواسطتها إلى آخر عمره، لكن قبل ذلك لم يكن يرى أبدًا حتى اننا كنا نأخذ بيديو لينتقل من 
وقد أحزنني ىذا األمر كثيرًا فهو لم يعد قادرًا على المطالعة أو معاشرة اآلخرين أو أي . مكاف إلى آخر

 . شكل كبيرلقد كاف ذلك صعباً علي ب. عمل آخر

فهو لم يكن يذىب إلى الطبيب إاّل . كاف الوالد يستأنس بوجودي استئناسًا خاصًا بالمقارنة مع إخوتي
كنت أقرأ لو الكتب وتناقش المسائل العلمية، حتى شعرت أنني بتركو سيكوف إنسانًا ببل عمل، . معي

 . وىذا كاف ثقيبًل عليو جداً 

 : المعاملة مع اهلل

نت منزعجًا جدًا تساروني الشكوؾ واألفكار التي ترّجح أف أرجع أبي إلى مشهد وأعود في أحد األياـ ك
لكن لصعوبة األمر علّي ذىبت إلى أحد األصدقاء، وكاف إنسانًا عارفاً، واخبرتو بما يجري معي . إلى قم

ى أف فأنا من جهة ال أستطيع أف أترؾ والدي، ومن جهة أخرى أر . وبما أشعر بو من آالـ وضيق صدر



اترؾ مدينة قم واذىب : عندىا تأّمل قليبًل، وقاؿ لي. مستقبلي ودنياي وآخرتي وصبلحهما في قم فقط
 .أفعل ذلك ألجل اهلل. وابق في مشهد

قررت أف أعود إلى مشهد، فاهلل . فَكرت ووجدت أف كبلمو صحيح، فما أحلى أف يتعامل المرء مع ربو
عندما اتخذت ذلك القرار انشرح . بدنياي وآخرتي إلى مشهدتبارؾ وتعالى إذا أراد يستطيع أف يأتي 

 . عدت إلى البيت براحة وسرور وأخبرت الجميع بقراري. صدري، وفي لحظة انقلبت من حاؿ إلى حاؿ

وعلى أي حاؿ فإنني أعتقد أف ما حصلت عليو من . لقد وىبني اهلل الكثير من التوفيقات إثر ذلك
ذكرت ىذه الحادثة لتنتبهوا ألىمية . لى البر الذي خصصت والدّي بوتوفيقات في الحياة إنما يعود إ

 . ىذه المسائل عند اهلل تعالى

 حقوؽ الوالدين بعد الموت 

كل إنساف . أيضاً اإلحساف إلى الوالدين ال يختص بزماف حياتهما، بل إنو يتعداه إلى ما بعد الممات 
وقد ورد في الروايات أف البعض ممن يكونوف بارين بوالديهم في . يستطيع أف يحسن إلى والديو ويبرىما

حياتهم يصبحوف عاقين لهم بعد مماتهم، والبعض يصبح بارًا بوالديو بعد مماتهم، وقد كاف عاقًا لهم من 
ىكذا ترضى أرواح . عاء لهم والتصدؽ عنهمإف بّر الوالدين بعد مماتهم يكوف باالستغفار والد. قبل

 . الوالدين ويحصلوف على بركات بر األوالد

ينبغي أف تنتبهوا أف تركيزنا على بر الوالدين وأداء حقوقهما ال يعني ترؾ حقوؽ اآلخرين، فللزوجة 
اإلنساف العاقل الذكي ىو الذي يجمع كل ىذه . حقوؽ، ولؤلوالد ولؤلخوة والجيراف حقوؽ أيضاً 

 . آمل أف يوفقكم اهلل لهذا أنتم وجميع المؤمنين إف شاء اهلل تعالى. لحقوؽ ويؤديها للجميعا

 أحاديث النور 

، اإلحساف أف تحسن صحبتهما، وأف ال تكلفهما أف يسأالؾ شيئاً "وبالوالدين إحساناً : "في قولو تعالى"
 ". مما يحتاجاف إليو وإف كانا مستغنيين



 39، ص74بحار، جال( / ع)اإلماـ الصادؽ 

 " من سَره أف يمَد لو في عمره ويزاد في رزقو فليبَر والديو، وليصل رحمو"

 ( ص)الرسوؿ 

شكرىما على كل حاؿ، وطاعتهما فيما يأمرانو وينهيانو عنو في : يجب للوالدين على الولد ثبلثة أشياء"
 ". غير معصية اهلل، ونصيحتهما في السر والعبلنية

 238تحف العقوؿ، ص( / ع)اإلماـ الصادؽ 

إف العبد ليكوف بارًا بوالديو في حياتهم ثَم يموتاف فبل يقضي عنهما دينهما، وال يستغفر لهما، فيكتبو "
وإنو ليكوف عاقًا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما . اهلل عز وجل عاقاً 

 ". راً فيكتبو اهلل عز وجل با

 164، ص2أصوؿ الكافي، ج( / ع)اإلماـ الباقر 

ال تمؤل عينيك من النظر اليهما إال برحمة : {واخفض لهما جناح الذؿ من الرحمة}: في قولو تعالى 
 ". ورقة، وال ترفع صوتك فوؽ أصواتهما، وال يدؾ فوؽ أيديهما، وال تقدـ قدامها

 158، ص2أصوؿ الكافي، ج( ع)اإلماـ الصادؽ 

الممكن القوؿ إف جوىر وروح الدين ىو تجاوز اإلنساف لنفسو وأىوائو وأغراضو، وإف زعم شخص من 
والمقصود من تخلص اإلنساف من نفسو ىو أف ال يجعل . أف ىذا ىو معنى التدين فلن يكوف كبلمو عبثاً 

المنزلة ىو  وىذا الشخص الذي يصل إلى ىذه. لها أي شأف مطلقًا أماـ إرادة اهلل وعظمتو وأمره ونهيو
 . المتدين الحقيقي



. إف صبلة المرء وصدقتو وحّجو وسائر عباداتو ال قيمة لها إف كاف يرى لنفسو شأنًا ومقامًا أماـ اهلل
والذين يروف ألنفسهم مقامًا أعلى من اآلخرين ويحسبوف . فأعماؿ المتكبرين غير مقبولة وال فائدة منها

لشؤوف غيرىم من الناس، ىؤالء ستكوف عبادتهم ضئيلة األثر، ألنفسهم وأنانيتهم حسابًا دوف اعتبار 
وإف كانوا في الظاىر من أىل الزىد والطاعة والتقوى، ذلك ألف المتقي حقًا ال يمكن أف يتصف بمثل 

المتكبر، ولو قرأ القرآف وذكر األذكار وجاىد فإف كل ىذه الحسنات لن تؤثر تأثيرىا . ىذه الصفات
 . الكامل فيو

البعض منهم  . ع الحكاـ والسبلطين واألمراء على مر التاريخ، ولم يكونوا جميعهم منكرين للدينلقد تنوّ 
ولقد قرأت في أخبار . لم يكن الجميع كمحمد رضا شاه وأبيو تاركين للصبلة. كاف يعبد اهلل ويصلي

تو ومجموعة أنو كاف يستمع لدعاء كميل كل ليلة جمعة ىو وعائل( أحد ملوؾ القاجارية)فتح علي شاه 
والصبلة التي كاف يصليها ناصر الدين شاه الذي ينقل عنو أنو ! لكن ما كاف أثر ذلك الدعاء؟. من الناس

نظرنا من شمس العمارة فوجدنا الناس فرحين، ونظرنا فوجدنا أف الصبلة قد تأخرت، : "قاؿ ذات يـو
 ". فصلينا

 فهل تتصوروف أف تلك الصبلة كانت مفيدة؟ 

. أعماؿ كهذه لن تقّرب اإلنساف من اهلل، والتاريخ يبرىن لنا ذلك. وصبلة ال فائدة منها إف ىكذا دعاء
 . فلو كانوا قريبين من اهلل لما ظلموا الخلق كل ىذا الظلم، ولما فسقوا وفجروا وأجحفوا الناس حقوقهم

 بكاء ىاروف الرشيد 

خبث، ولكنهم كانوا في نفس الوقت كاف خلفاء بين أمية وبني العباس في منتهى السوء والظلم وال
ويحكي عن ىاروف الرشيد أنو بكى بكاًء ابتلت لحيتو منو عندما . يصّلوف ويصوموف ويبكوف ويتهجدوف

في الواقع إف البكاء على النفس ىو المطلوب وىو ! ىل كاف لبكائو أثر؟. نصحو أحد زّىاد عصره
م يكن كذلك، فأنانية ىاروف ىي األساس في لكن بكاء ىاروف ل. وطوبى لمن يبكي على نفسو. المؤثر

 . ىاروف كاف يعبد نفسو، وىذا ىو التكبر. بكائو، ىو يريد كل شيء لنفسو، حتى اهلل يريده لنفسو



ال تغّروا أنفسكم بأف لديكم منصب أو إمكانات أو مستوى علمي أو ميزة وأفضلية . انتبهوا، ال تتكّبروا
الذي كاف ينظر إلى الناس من أعلى شمس ( ك ناصر الدين شاهالمل)فستكوف مثل ذلك الرجل . معينة

 . العمارة بتحقير واستصغار

وإذا صّلينا وبكينا وتصدقّنا وعملنا . عند محاسبة النفس يجب أف ال يرى اإلنساف نفسو فوؽ اآلخرين
مضّر  إف حّس األفضلية. في طريق اإلسبلـ، فإف ذلك ال يعطينا األفضلية على ىذه المجموعة أو تلك

إذا كاف ( ألنهم أعداء اهلل تعالى)لكنو في المقابل ال يمنع المرء من رؤية نفسو أعلى من أعدائو . للغاية
اإلنساف يجب أف يتواضع . بل في ىذه الحاؿ يجب ذلك. الدوافع وراء ذلك ىو والية اهلل عز وجل

ية، والقصص كثيرة حوؿ أحواؿ أماـ أولياء اهلل وأماـ المؤمنين، وإاّل فالتكبر سيؤدي بو نحو الهاو 
 . المتبكرين في العالم

 الحاكم المتكبر 

كاف يوسف بن عمر الثقفي حاكمًا على العراؽ في عهد ىشاـ بن عبد الملك ػ أحد خلفاء بني أمية ػ 
وقد كاف يوسف شديد الظلم والجور، فهو الذي قتل زيد بن علي بن الحسين الذي يعتبر من كبار 

كاف ىذا الحاكم الجائر قصير القامة كثير التكبر والغضب، وقد عرؼ عنو أنو كاف . شهداء اإلسبلـ
يقتل كل من ينعتو بقصير القامة أو نحيف الجسد، ويذكر أف خياطي مبلبسو كانوا يأتوف بكميات كبيرة 

وعندما كاف يسألهم عن كفاية حجم القماش كانوا . من القماش ليأخذوا مقاس الثقفي ويخيطوا أثوابو
كاف الثقفي . يضطروف للقوؿ بأنو بالكاد يكفي أو أنو ناقص، ألف من يقوؿ بأنو كثير يقطع رأسو مباشرة

في بعض األحياف يبعث بالقماش إلى الخياط فإذا أرجع الخياط مع المبلبس القماش الزائد وقاؿ إنو 
نهم سيجهدوف لخياطتو زيادة عن المطلوب قطع رأسو، كاف الخياطوف دائماً يجيبوف بأف القماش قليل وأ

 . بشكل صحيح، وذلك األحمق كاف يفرح بذلك

ويجب أف نحذر دائمًا من الوقوع في ىذا . الغرؽ في حب النفس يحدث عقدًا في نفس اإلنساف
ففي أي مقاـ كنتم ومهما كانت . المرض والحجاب الذي ال يأمن شره أحد حتى ذوو الصبلح والتقوى

إف عظمة الخالق . وانظروا إلى ما بين أيديكم، فإنو ال شيء أماـ اهلل عبادتكم صالحة استجيروا بربكم



وأكثر من . بل أين نحن من عظمة األنبياء واألولياء. أين نحن من عظمة اهلل. أوسع من دائرة تفكيرنا
 . ذلك ما ىي قيمتنا مقابل عظمة الصالحين وكبار رجاؿ التاريخ

 . ي سبيل اهلل، وذابوا في األنوار والمحبة اإللهيةىؤالء الكبار ىم الذي تنازلوا عن النفس ف

أئمتنا يستغفروف ربهم . نحن الذين غرقنا في الدنيا وفي إنيتنا وأوىامنا! ما ىي قيمتنا أماـ ىؤالء؟
... ويتوبوف إليو ويتألموف من الذنوب، فأين نحن؟ وذنوب األئمة ليس من قبيل الغيبة والكذب وغيرىا

 . غفلة ىي ذنب عندىم، عليو يبكوف وإلى اهلل يلتجأوف وينيبوففهم معصوموف، إف أقّل 

فما ىي قيمتنا أماـ ىؤالء؟ إننا وفي أي مستوى كنا، يجب أف ال نرى أنفسنا أكثر من تراب تحت 
 . أقدامهم

 أحاديث النور 

... جهيدفاعتبروا بما كاف من فعل اهلل بإبليس إذ أحبط عملو الطويل وجهده ال(: "ع)قاؿ اإلماـ علي 
فاحذروا عباد اهلل عدو اهلل، !.. فمن ذا بعد إبليس يسلم على اهلل بمثل معصيتو؟! عن كبر ساعة واحدة

 ". أف يغويكم بدائو وأف يستفزكم بندائو

 192نهج الببلغة ػ 

ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر إال نقص من عقلو مثل ما دخلو من ذلك، قَل (: "ع)قاؿ الباقر 
  ".ذلك أو كثر

 186، ص78البحار، ج

 ". الكبر رداء اهلل والمتكبر ينازع اهلل رداءه: "قاؿ( ع)عن الكاظم 



 214، ص73البحار، ج

طلبت الخضوع فما وجدت إال بقبوؿ الحق، أقبلوا الحق فإف قبوؿ الحق يبعد (: "ع)قاؿ اإلماـ علي 
 ". من الكبر

  339، ص69البحار، ج

ي لمن عرؼ عظمة اهلل أف يتعاظم، فإف رفعة الذين يعلموف عظمة ال ينبغ: "قاؿ( ع)عن اإلماـ الحسن 
 ". اهلل أف يتواضعوا، وعز الذين يعرفوف ما جبلؿ اهلل أف يتذللوا لو

 104، ص78البحار، ج

عجبًا للمختاؿ الحضور وإنما خلق من نطفة ثم يعود جيفة وىو فيما بين ذلك ال (: "ع)قاؿ الباقر 
 ". يدري ما يصنع بو

 104، ص78ح البحار،

واللين . إف من أىم الصفات التي يجب أف يتحلى بها اإلنساف في عبلقاتو مع اآلخرين ىو اللين
مطلوب حتى في عبلقاتنا مع أعدائنا إاّل أف يكونوا أعداء اهلل، فهؤالء الكفار مستثنوف من ذلك حيث 

 . {وليجدوا فيكم غلظة}يقوؿ تعالى 

مع السجناء في سجونهم، : على اإلنساف أف يتخذ اللين شعارًا في تعاملو مع الجميعيجب 
، وحتى مع كل المذنبين الذي (إاّل أف يكونوا أعداء هلل)والمحكومين باإلعداـ حتى تنفيذ الحكم بهم 

 . سيعاقبوف على أفعالهم

 الحدود اإللهية يجب أف تبقى محفوظة 



أف ال يصل إلى المستوى الذي يخرج فيو المرء عن الحدود اإللهية، فالحد إاّل أف اللين والعطف ينبغي 
كل يلقى جزاءه . السارؽ يجب أف يلقى جزاءه، والقاتل والظالم كذلك. اإللهي يجب أف يبقى محفوظا

ومع ذلك كلو يبقى اللين مطلوبًا، . أحكاـ اهلل يجب أف تراعى وتنفذ. بحسب ما تقضى الشريعة الغراء
من المهم جدًا . معروؼ وننهى عن المنكر حسبما يأمر اإلسبلـ ونكوف لينين بالشكل المناسبنأمر بال

 . أف نميز بين ىذه األمور جميعاً 

 عدـ الخشونة حتى مع الحيوانات 

يروى أنو كاف ألبي حمزة الثمالي ػ . لقد نهى اإلسبلـ عن الشدة والغلظة والقساوة حتى مع الحيوانات
ػ حفيد لديو سرب من ( ع)روؼ بأبي حمزة، وىو كاف من أصحاب اإلماـ السجاد راوي الدعاء المع

وقد سافر أبو حمزة . حتى قاـ ذات يـو بذبحو كلو. وكثيرًا ما كاف يزعج ىذا السرب أبا حمزة. الحماـ
عندما وصلت ودخلت منزلو : "يقوؿ أبو حمزة(. ع)بعد ذلك إلى المدينة لزيارة اإلماـ السّجاد 

فتذكرت حفيدي وندمت على ما فعلت، كنت أتصور أف . جدت فيو عددًا كبيرًا من الحماـالشريف و 
دخلت على (. ع)تربية الحماـ عمل قبيح، ولو كانت كذلك لما وجدت ىذا العدد منها في بيت اإلماـ 

ك ولكن قلبي وفكري كاف منشغبًل بتل. اإلماـ وعرضت عليو عددًا من المسائل، فبدأ يجيبني وأنا أكتب
عند ذلك . الطيور التي ذبحتها دوف رحمة وعطف، فسألني اإلماـ عن سبب شرودي، فأخبرتو ما حدث

 ". تغّير لوف وجو اإلماـ ونهاني عما فعلت

وقد وجدت في رواية أف أحد األئمة . وكأف اإلماـ كاف يطلب منو بذلك أف ينصرؼ من محضره الشريف
فدفع حصانًا كفارة لما ( على بدنو وأزعجتو فقتلها ومن الممكن أنها كانت)قتل عن غير عمد ( ع)

 ! وىذا ىو اللين في اإلسبلـ: فعل

 طبيعة اإلنساف 

: فالبشر نوعاف. طبعًا ليس معنى اللين أف نترؾ مواجهة الفاسقين والمنحرفين بل من الواجب مواجهتهم
اوة، وإف ألقيت عليهم تحية أصحاب الخلق السيئ يتعاملوف مع الناس بغلظة وقس. السيئ الخلق واللّين



لقد  . يجيبونك بغضب، فالغلظة والقساوة تكوف من طباعو تمامًا كمحمد رضا شاه الذي كانت القساوة
اإلنساف الغليظ السيئ . كاف قاسيًا قبل الوصوؿ إلى الحكم وبعده، ىو كاف دائمًا على نفس الحاؿ

سيكوف كذلك الضابط الذي كنا نراه في الخلق إذا صار ملكًا سيكوف كرضا شاه، وإذا صار ضابطًا 
كانت السلطات حينها قد أتت بمجموعة من الشباب إلى [. ـ1970]ش   ى1349السجن سنة 

وفي وقت االستراحة . السجن وكنا معهم إضافة إلى عدد من الضباط الذين خالفوا القوانين العسكرية
أنو لو أمرني السافاؾ بقتل ىؤالء قاؿ لي أحد مسؤولي السجن، وقد كاف يصاحبني ويحبني كثيرًا 

لقطعت رقابهم جميعًا فهم أعداء الشاه والدولة، ( وكاف يقصد بعض الشيوعيين في السجن)الشباب 
ال أدري ما كاف شعوري عند ذلك، ولكني سألتو إنو إذا أمروؾ . وكل من يكوف كذلك يجب أف يقتل

نعم ...". أقسم بجدؾ أنني سأقتلك: "عندىافهل تقتلني، فقاؿ ( ألنني مخالف للشاه والدولة)بقتلي 
ىذا السيئ الخلق كاف يحبني وفي نفس الوقت يقسم بجدي انو . ىذا الشخص كانت خصالو ىكذا

ففي مدرسة الحجتية في . كاف أو ضابطًا أو بائعاً    فسيئ الخلق سيئ، فقيرًا كاف أو غنيًا، رئيساً . يقتلني
ا الخادـ قويًا وال غنياً ولكنو على العكس من ذلك ضعيفاً، لم يكن ىذ. قم كاف يوجد خادـ سيئ الخلق

إف اإلسبلـ ال يحب ىكذا . لقد كانت قساوتو تناؿ الجميع. فقيرًا، وسيئ الخلق في نفس الوقت
 . األشخاص، بل يحب الذين يداروف الناس ويكّنوف لهم الحب ويعاملونهم بلين وعطف

يع في عبلقاتو ومعامبلتو، ولكن يجب أف يداريهم على اإلنساف ليس مضطرًا أف يبتسم في وجوه الجم
نحن نناـ في مكاف واحد، ونأكل من طعاـ واحد، وقد نسافر معًا، ونلعب معًا، ولكن يبقى . األقل

 . البعُض أصحاَب ُخلٍق سيئ والبعض اآلخر لّينوف

 أحاديث النور 

يء من القرآف أو حدثوا بو صعق قلت لو أف قومًا إذا ذكروا بش: قاؿ( ع)عن جابر عن أبي جعفر 
ما . سبحاف اهلل، ذاؾ من الشيطاف: أحدىم حتى يرى أنو لو قطعت يداه ورجبله لم يشعر بذلك، فقاؿ

 . إنما ىو اللين والرقة والدمعة والوجل. بهذا أمروا

 212، ص92البحار، ج



 : إلى بعض عمالو( ع)ومن كتاب لو 

أىل بلدؾ شكوا منك قسوة وغلظة واحتقارًا وجفوة، فنظرت فلم أرىم أىل ألف أما بعد، فإف دىاقين "
يدنوا لشركهم وال أف يقصوا ويجفوا لعهدىم، فالبس لهم جلبابًا من اللين تشوبو بطرؼ من الشدة، 

 .وداوؿ لهم بين القسوة والرأفة، وامزح لهم بين التقريب واإلدناء واالبعاد واالقصاء إنشاء اهلل

ن الصفات التي يجب أف يتحلى بها اإلنساف في معاشرتو مع الناس، فإف أساء إليكم شخص من العفو م
لكن اعفوا عنو واصفحوا، فالعفو من أحسن الصفات وأسماىا . الممكن أف تسيئوا إليو كما أساء إليكم

غضب في األوقات التي يتعرض فيها المرء إلساءة أو سوء أدب من قبل أخيو المؤمن، وفي لحظات ال
 .واالنفعاؿ التي تدعو صاحبها إلى رد السوء بالسوء

في تلك الحاالت يكوف اإلنساف حيوانًا حقيقيًا، أسير غضبو ونفسو التي تستهدؼ فقط منافعها 
وعند العجز عن رد اإلساءة بالمثل يقبل البعض بالذلة والضعف، ومتى سنحت الفرصة للرد . الشخصية

ىذه .ه مسػألة طبيعية لدى اإلنساف، ولكن علينا ضبطها وتقييدىاإف ىذ. يكوف الرد وحشيًا شديداً 
 .الحالة الحيوانية التي تظهر حين غضبنا وحين الرد على من أساء إلينا، يجب أف نسيطر عليها

 (ص)عفو رسوؿ اهلل 

وقع  " أحد"عفا عن وحشي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب، لقد كاف لقتل حمزة في ( ص)إف النبي 
أقسم إنو اذا وجد الوحشي سيفعل بو كذا ( ص)وقد قيل اف الرسوؿ (. ص)لى قلب النبي كبير ع

التي كانت في العاـ الثالث بعد الهجرة مرت السنين إلى أف تم فتح مكة في " أحد"وبعد حإثة ... وكذا
ل العاـ الثامن، وكاف الوحشي حينها في مكة ففر منها إلى الطائف حيث إنها كانت أبعد، ولكن أى

باستسبلمهم، ( ص)تتحرؾ نحوىم أرسلوا جماعة إلببلغ النبي ( ص)الطائف عندما رأوا جيوش النبي 
نعم فأعداء . فعلم الوحشي بذلك وخاؼ على نفسو، كما ىو حاؿ أمثالو اليـو زمن الحرب مع العراؽ

عليهم، وىكذا كاف  الثورة الذين فروا إلى العراؽ كانوا يخافوف من اإليرانيين أف يدخلوا العراؽ ويقضوا
ففكر أف يذىب إلى اليمن أو الرـو أو الشاـ، لكن الوقت لم يسعفو ولم يقدر على الذىاب . الوحشي



رجل رحيم وسوؼ يعفو عنو ( ص)إلى أي مكاف، فقاؿ لو أحد أصدقائو انو ال داعي ألف يحزف فالنبي 
ليبًل ودخل عليو ( ص)لى النبي إف آمن بو وبدينو، وألف وحشيًا لم يجد مفرًا غير ىذا، فقد ذىب إ

: إليو نظرة غاضبة وقاؿ( ص)لقد نظر النبي . نطق وحشي بالشهادتين( ص)فجأة، حتى إذا ما رآه النبي 
، لكنو قاؿ (وإف أسلم)وباستطاعتو قصاصو ( ص)وكاف من حق النبي . نعم: فقاؿ". ىل أنت وحشي"
الرحمة والشفقة والتعامل بالحسنى، وقد  حيث تقاؿ ىذه الكلمة عند اظهار" ويحك تغيب عني(: "ص)

الكريم أنو لم يرد رؤية وحشي حتى ال يثير أحاسيسو ويذكره بالجـر الذي ارتكبو، ( ص)يفسر قوؿ النبي 
 .عنو( ص)وىكذا فقد عفا الرسوؿ 

 (ص)نموذج آخر من عفو النبي 

في وجهو ػ الحظوا أف اإلنساف يروى أنو في بداية الدعوة اإلسبلمية أتى رجل إلى النبي في مكة وبصق 
ولقد . انو سيقتلو إف وقع بين يديو يوماً ( ص)اذا ُبصق في وجهو كيف سيكوف حالو ػ فقاؿ لو النبي 

وبعد مرور عدة حروب . ينوي قتلو( ص)وأنو ( ص)عرؼ المسلموف أف ىذا الرجل أىاف الرسوؿ 
على ذلك الرجل وسيؤتى بو إلى النبي  بأنو تم القبض( ص)وانتشار الدين اإلسبلمي بشر أحدىم النبي 

رداءه ( ص)ػ ومن حقو ذلك ػ يريد قتلو، فلما ُأحضر بين يديو نزع النبي ( ص)كاف النبي (. ص)
(: ص)، فقاؿ الرسوؿ "أشهد أف ال الو إاّل اهلل: "وسحب سيفو ثم تحرؾ نحوه، فقاؿ ذلك الرجل

نعم، ولكن ال : "، قاؿ"ك اهلل وأعز اإلسبلـأرأيت كيف أذلّ (: "ص)قاؿ ". بلى: "قاؿ" ألست فبلنًا؟"
 ".دعوه: "عندىا أعاد الرسوؿ سيفو إلى غمده وارتدى عباءتو وقاؿ... وأسلم" تقتلني

طبعًا يصح العفو في غير إقامة الحدود الشرعية، أما فيما يتعلق بالحد الشرعي فيجب تطبيقو دوف 
اإلماـ وقائد األمة اإلسبلمية باستطاعتو، ونيابة عن  ال يمكن أف يعفو اإلنساف عن أعداء اهلل، لكن. تردد

األمة اإلسبلمية، العفو عن بعض الكفار والمؤمنين الخاطئين؛ لكن يده ليست مبسوطة إلى الحد الذي 
 .المسلموف ال يعفوف عن حق اهلل، ولكن باستطاعتهم العفو في ما يتعلق بهم. يفعل فيو ما يريد

 أحاديث النور



 (:ع)لصادؽ قاؿ اإلماـ ا

العفو عند القدرة من سنن المرسلين والمتقين، وتفسير العفواف ال تلـز صاحبك فيما أجـر ظاىرًا، "
وتنسى من األصل ما أصبت منو باطنًا، وتزيد على االختيارات احساناً، ولن يجد إلى ذلك سبيبًل إاّل من 

رامتو وألبسو من نور بهائو، ألف العفو قد عفى اهلل عنو وغفر لو ما تقدـ من ذنبو وما تأخر وزيّنو بك
والغفراف صفتاف من صفات اهلل عز وجل أودعهما في أسرار أصفيائو ليتخلقوا مع الخلق بأخبلؽ 

 :قاؿ اهلل عز وجل. خالقهم وجعلهم كذلك

 {وليعفوا وليصفحوا أالّ تحبوف أف يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم}

 .عفو ملك جبارومن ال يعفو عن بشر مثلو، كيف يرجو 

صْل من قطعك، واعف عمن ظلمك، (: ص)حاكيًا عن ربو يأمره بهذه الخصاؿ، قاؿ ( ص)قاؿ النبي 
وما آتاكم }واعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء اليك، وقد أمرنا بمتابعتو، يقوؿ اهلل عز وجل 

 .{الرسوؿ فخذوه وما نهاكم عنو فانتهوا

أيعجز أحدكم : يقوؿ( ص)و ممن يسرُّ لو سر، وكاف رسوؿ اهلل والعفو سر اهلل في القلوب، قلوب خواص
رجل كاف ممن قبلكم، كاف إذا : يا رسوؿ اهلل، وما أبو ضمضم؟ قاؿ: قالوا. أف يكوف كأبي ضمضم

 .أصبح يقوؿ اللهم إني أتصدؽ بعرضي على الناس عامة

 423، ص71بحار األنوار، ج

العبادة والتوجو إلى اهلل، وىو الشهر الذي يشّكل  أيها األعزاء، ىا قد حّل علينا شهر رجب، شهر
والشك أف من جّرب األنس مع ربو في رجب فسوؼ يتهيأ لشعباف . مقدمة لشهري شعباف ورمضاف

ىذا ال يعني أف ىذا الشهر ". شعباف شهري( "ص)الذي ىو من أفضل الشهور، ويقوؿ فيو النبي 
و في ىذا الشهر، ولكثرة فضائلو، كاف يجهد يدؿ على أن( ص)مختص بالنبي، ولكن كبلـ الرسوؿ 

 .جهدًا كبيرًا في سبيل طاعة اهلل



وىذا شهر نبيك سيد رسلك : "ورد في دعاء شجرة النبوة والذي نقرأه في كل ظهر ومساء من شعباف
يدأب في صيامو وقيامو في لياليو ( ص)شعباف الذي حففتو منك بالرحمة والرضواف الذي كاف رسوؿ اهلل 

 ". وأيامو

إذًا ىذا الشهر شهر مبارؾ ال يمكن مقارنتو مع . كاف دائم الصياـ والقياـ في شهر شعباف( ص)النبي 
فإف  . جمادى الثانية، فاجعلوا صبلتكم ودعاءكم وذكر اهلل في ىذا الشهر أفضل من الشهر الذي قبلو

ف لم تكونوا تقوموف كنتم تقوموف ببعض المستحبات فاسعوا لذلك في ىذا الشهر أكثر من السابق، وإ
 .بها فابدأوا بذلك في ىذا الشهر

استفيدوا من ىذه . في السابق ذكرت األخوة أنكم شباب، ومن مستلزمات عملكم التدين واإليماف باهلل
فمعنوياً اسعوا ألف تكونوا عبادًا تطبقوف أحكاـ الشريعة من واجباتها . الطاقة وابنوا أنفسكم معنوياً ومادياً 

وأما ماديًا فتعلموا جميع الفنوف . ات وأف تجعلوا األوامر اإللهية نصب أعينكم دائماً حتى المستحب
 .تعلموا كل شيء بأحسن وجو. البلزمة كالرماية وغيرىا وكل ما يناسب عملكم

. ولكن يبقى الجانب المعنوي ىو األىم، حيث يجب أف ال يكوف التدين ضعيفاً عند األخوة المجاىدين
فس العمل الذي كانوا يقوموف بو في السابق يجب أف يستمروا فيو اآلف، ولكن يتصور البعض أف ن

عليكم أف تكثروا من فعل الصالحات . النفس البشرية تتحرؾ نحو الكماؿ، وال محل وال معنى للتراجع
التي كنتم تلتزموف بها في السابق من صلوات وصـو مستحب، وحتى مراقبة األعماؿ اليومية التي ىي 

أنتم معرضوف للتلوث بأنواع الفساد، والفساد . الوظائف لكي نتخلص من كل سيئ في أفعالنامن أىم 
 ...ليس منحصرًا بالجانب الجنسي واالخبلقي بل قد يكوف فسادًا سياسياً ومالياً ومعنوياً وكل ىذا

.  المراقبةوإنني حريص جدًا على أف ال يتلوث األخوة المجاىدين بأي من أنواع الفساد، ولذلك عليكم ب
اسعوا الصبلحهم . ابدأوا بأنفسكم وانتبهوا لآلخرين وال تتركوا إخوانكم إف انخرطوا في الفساد

 .وىدايتهم

 دعاء شهر رجب



يعد الدعاء من فرائض شهر رجب، فهذا الشهر ىو شهر اهلل، شهر التوجو إلى اهلل وشكره، شهر الدعاء 
 .والزيارة، وأعمالو كثيرة جداً 

، وقد يقرأ "يا من أرجوه لكل خير"األدعية المستحبة والتي تقرأ بعد كل صبلة في شهر رجب دعاء من 
ىذا الدعاء بنحوين، قراءة تلتفت إلى المعاني والمفاىيم السامية التي يحملها الدعاء في كلماتو، وقراءة 

األولى في كل مرتبة تقدـ  طبعًا القراءة. لفظية ال يلتفت فيها إلى المعاني وال تترؾ أثرًا في القلب
 .االنساف درجة نحو اهلل، فهذا الدعاء يمثل حاؿ التضرع والعبودية تجاه الخالق الباري

يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطو عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سألو، يا "
مسألتي إياؾ جميع خير الدنيا وجميع من يعطي من لم يسألو ومن لم يعرفو تحننًا منو ورحمة، أعطني ب

خير اآلخرة، واصرؼ عني بمسألتي إياؾ جميع شر الدنيا وشر اآلخرة، فإنو غير منقوص ما أعطيت، 
 ".وزدني من فضلك يا كريم

نحن نرجو الخير والثواب في كل عمل نقـو بو، في الحراسة والصبلة، في ". يا من أرجوه لكل خير"
 .نرجوا الثواب في كل عمل إلهي. خيرالكبلـ الصادؽ والعمل ال

 حلم اهلل ورحمانيتو

أليس  ... نحن نرى أنفسنا في أمن من سخط اهلل في ما نفعلو من سيئات". وآمن سخطو عند كل شر"
أليس ىذا كافيًا ليكوف درسًا لنا؟ أف أرى نفسي آمنة من . كذلك؟ ال يوجد لدينا أي خوؼ في ذلك

ف ىاتين العبارتين كافيتاف لمناجاة اهلل، ومعناىما أنك يا رب حليم ال غضبو تعالى في كل شر؟ حقًا إ
 .تستعجلني بالعذاب، وىذا يظهر العظمة اإللهية من جهة وصفات العباد من جهة أخرى

 كـر اهلل



ودماء ( س)نحن نرى مجاىدات ىذه األمة وباألخص مظلومية اإلماـ ". يا من يعطي الكثير بالقليل"
ن الذين كانوا يفدوف أنفسهم ويصبروف ويستقيموف مقابل الشدائد والى ما ىنالك من الشهداء المضحي

 .أعماؿ جعلت العالم اليـو يتحوؿ وينقلب على نفسو، وحقاً إف أعمالنا مقابل ىذا الثواب قليلة جداً 

يا من تعطي كل من يطلب منك كل ما يريده عبدؾ، طبعًا كل ما يصب في ". يا من يعطي من سألو"
 .لحة اإلنسافمص

أصبًل أساس الخلقة أف يعطي اهلل عباده ما يشاؤوف وإف لم يلتفت اإلنساف لذلك، وقد يتقدـ أو يتأخر 
كاف البعض يقولوف قبل انتصار . زمن تحقق حاجة اإلنساف، لكن البد أف تتحقق وال صعوبة في ذلك

وكنت أقوؿ إف !      مو من الوجودالثورة إننا ندعو كثيرًا ومع كل ذلك الدعاء لم يزؿ حكم الشاه ونظا
للدعاء وقتًا لئلجابة ووقتًا خاصًا بو، وإف تصبروا حتى وصوؿ ذلك الزمن يفرج اهلل عنا، وكما رأينا فقد 

 .أتى ذلك الزمن واستجيب الدعاء

 عطاء النعم دوف طلب

تولد ىل تطلب ، أي يا من تعطي من لم يسألك من قبل أي عطاء، فعندما "يا من يعطي من لم يسألو"
 .نعم إف عطاء اهلل متحقق دوف طلب العباد. من اهلل لبنًا؟ ولكن اهلل يمدنا بلبن من خبلؿ األـ

" تحنناً منو ورحمة"وما ىو سبب ذلك؟ . كالكفار والذين ال دين لهم وال معرفة لهم باهلل" ومن لم يعرفو"
 .عن رحمة وتحنن

 أحسن الدعاء

تروف أف اهلل ال يعطي االنساف الكثير من ": الدنيا وجميع خير اآلخرة أعطني بمسألتي إياؾ جميع خير"
الحاجات التي قد تتصورونها خيرة وحسنة، فبعض النعم، بعض األمواؿ، وبعض الجاه والمقامات قد 

إلهي "يكوف مضرًا لئلنساف، فاهلل ىو العالم بمصلحة اإلنساف، لذا يصح أف يقوؿ اإلنساف في طلبو 
 ".إنني ال أعلم ما ىو وأين ىوىب لي الخير ف



 .أي أبعد عني جميع شرور الدنيا واآلخرة" واصرؼ عني بمسألتي إياؾ جميع شر الدنيا واآلخرة"

فمقدرة اهلل وخزائنو ال متناىية، والنقص مني أنا، منا نحن، نحن ناقصوف " فإنو غير منقوص ما أعطيت"
 ".وزدني من فضلك يا كريم: "قوؿويجب علينا أف نخاطب اهلل ىكذا، فن. وضّيقو النظر

ىنا ينتهي الدعاء، وعندىا تأخذ بلحيتك لتظهر منتهى التضرع والذلة والخشية أماـ اهلل سبحانو وتعالى، 
 :فقد كاف اإلماـ يأخذ بلحيتو باكياً ويقوؿ

ف أعطانا ، فإ"يا ذا الجبلؿ واإلكراـ، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطوؿ، حـر شيبتي على النار"
 اهلل النعم ولكن لم يحـر أجسادنا على النار، فهل يكوف لذلك فائدة؟؟

أنتم إف قرأتم ىذا الدعاء يوميًا خمس مرات ستتقربوف من اهلل، وقد سبق أف قلت لكم إف عليكم أف 
و تتيقنوا من ىذه المسائل، والشك أنكم تعتقدوف بذلك وترونو عمبًل واجبًا ذا أىمية، وىو حربة في وج

 .أعدائكم، وإف كنتم تعتقدوف غير ذلك فإنكم تضيعوف حياتكم ىدراً 

أدوا واجباتكم بسرعة وال تتورطوا . احرسوا جيدا. ونظرًا لحساسية عمل األخوة، عليكم أف تعملوا جيداً 
 .أو تأسروا أنفسكم باألوضاع السياسية وتتوسلوا بهذا أو ذاؾ

فأبقوه كذلك، كل شخص مسؤوؿ ومرىوف بحياتو وعملو . إلى أف ىذا العمل عمل طاىرانتبهوا 
وباستطاعتي قوؿ . الشخصي، ولكنكم أنتم في جبهة قتاؿ، وىذا الجو مناؼ للحياة المرفهة المريحة

 .ذلك ألنني أرى نفسي في الجبهة

لنظرة نؤدي وظائفنا واهلل عندما نكوف في الجبهة فلنلحظ أف ىذا المكاف ىو مقابل عدونا، وبهذه ا
 .يكوف بعوننا

لقد اعتمدت تلك الدوؿ التي أشعلت . تحدث في ىذا العالم أمور ال تكوف ضمن حساباتنا واختياراتنا
نار الحرب بين العراؽ وايراف على الحسابات المادية في لعبتها، ظنًا منها أف ىذه الحسابات ىي 



لقد .رادوا بعد فشلهم استرجاع قواىم بخلق مشاكل أخرىلكنهم خسروا في الواقع، ولهذا أ. الحاكمة
 .أظهر الواقع عكس ما كانت تقضي بو حساباتهم العقلية المنطقية

في . أقطاب العالم اليـو يسعوف لضرب نفس تلك القوة التي جهزوىا ىم لضرب الجمهورية االسبلمية
لكن ما جرى لم . لضرب اآلخرينالواقع لقد أرادوا جعل العراؽ فزاعة يستفيدوف منها في أي حين 

، (في غزوة بدر)شخصًا  313إف حسابات العقل والمادة تقوؿ إف . يطابق حساباتهم العقلية والمادية
ليس لديهم إاّل القليل من العتاد وبعض الخيل والجماؿ إضافة إلى كونهم جائعين، يجب أف يخسروا 

وكافة ما يلـز من عتاد حربي إضافة  الحرب مقابل جيش يتألف من ألف شخص مجهز بسيوؼ وخيوؿ
شخصًا وانتصر  313  فقد استشهد القليل من ال. لكن ىذه الحسابات لم تصدؽ. إلى قوى احتياطية

 .والحسابات المادية ليست ىي الصحيحة في ىذه الحياة! ىذا ىو الحساب الحقيقي. الباقي

الحسابات المادية ألف نتائجها ليست لكن ىل يعني ذلك أف نتوقف عن التفكير حيث إنو ال فائدة من 
بأيدينا؟ وعلى سبيل المثاؿ أف المصباح الذي يضيئ لنا ال ينفع لرؤية األجزاء الصغيرة التي ال ترى 
بالعين المجردة، وال يكشف ما خلف الجدار، فهل نستطيع القوؿ إنو ولضعف إمكانات ىذا المصباح 

 يجب إطفاؤه؟؟

إف ما وراء ىذا العالم المادي عوالم أخرى، لكن ال يمكننا : آخر إف ما يستنتج من ىذا األمر شيء
 .القوؿ بأنو ال يوجد نظاـ في ىذا العالم وفي ظواىره أو أف كل ما فيو يحدد واقعو من نفسو

إف ما وراء . المسألة التي ينبغي أف نلتفت إليها ىي القدرة واالرادة اإللهية المحيطة بهذا العلم الطبيعي
فقوة القلب لدى . وكم يحدث أف تتجلى اإلرادة اإللهية في الطبيعة. ة عالم معنوي وملكوتيعالم الماد

شخص أو مجموعة، وإف كانت تبدو أمرًا طبيعيًا مادياً، إاّل أف من أوجد ىذه الحالة ىو اهلل، إنها إرادة 
منها إنما عولجت كثير من األمراض واألسقاـ والمشاكل التي تم الشفاء . اهلل تتجلى في ىذا العالم

 .بالدعاء وبالتعلق باالرادة اإللهية

   



 أثر الدعاء

فمثبًل من المسّلم لدي أف اإلماـ كاف حيًا لمدة . لقد أصبحت بعض المسائل قطعية ويقينية بالنسبة إلي
فقد قاؿ لي أحد أطباء اإلماـ إف ثبلثة أرباع قلب اإلماـ ال . عدة سنوات فقط من خبلؿ دعاء الناس

في حين أنو كاف رضواف اهلل تعالى عليو يتمشى كل يـو ثبلث مرات لمدة نصف ساعة في كل يعمل 
كاف اإلماـ يطالع ويفكر أضعاؼ ما كاف . مرة، وكاف جسمو طبيعيًا غير ضعيف رغم مسؤولياتو الثقيلة

 !فكيف يمكن أف يبقى شخص حياً بربع قلب؟. عند األشخاص العاديين

ساب بالحسابات المادية، ىي معاجز ترجع جميعها لسبب واحد غير قابل ىذه المسائل غير قابلة للح
 .للحساب المادي

انظروا لجميع أموركم بهذه النظرة وىي أنو وراء جميع حساباتكم يوجد مسبب آخر مؤثر للغاية في 
 .عاقبة األمور وىو اإلرادة اإللهية

ننا نطلب أف تكوف كل أمورنا تجليًا لئلعانة ، وىذا يعني أ"إياؾ نعبد واياؾ نستعين"نحن نقرأ في الصبلة 
اعلموا أف كل شيئ بيده ومنو وىو . فتوكلوا على اهلل، واطلبوا منو، واجعلوه فوؽ إرادتكم. اإللهية
ىذه المسألة تتطلب من الذين يعرفونها أف يوثقوا ارتباطهم باهلل، فاالرتباط بالباري من المسائل . ىادينا

المطلوب أف نتوجو لذلك، فالصبلة وسيلة . نفس الوقت ليس أمرًا صعباً األساسية جدًا ولكنو في 
نفس دعاء رجب بعد الفرائض اليومية . لئلرتباط باهلل كما أف األدعية كذلك وخاصة الدعاء بعد الصبلة

 .صّلوا النوافل واعتنوا بها، فهي مع التوجو وسيلة لبلرتباط. ىو وسيلة لبلرتباط بالباري

أف تعلموا قيمة شبابكم، إف معرفة ىذه القيمة تكوف بمعرفة كل إنساف ػ أيًا كاف  إنكم شباب، ويجب
إف عمر وزماف شباب اإلنساف ىو مركز ثقل . وضعو أو موقعية عملو ػ لقدراتو الشخصية واالستفادة منها

 .قدراتو

   



 اغتناـ الشباب

اع منها قبل أف يأتي اليـو الذي قد أما كيف نعرؼ قيمة األشياء، فإف ذلك يكوف بتفعيل قدراتها واالنتف
أنتم تستطيعوف . فالرياضة البدنية مثبًل ىي نوع من معرفة قيمة القدرات البدنية لئلنساف. نفقدىا فيو

أنتم تستطيعوف معرفة قدرات أجسامكم بالرياضة وبها أيضاً . معرفة قيمة القدرات البدنية لئلنساف
تم في ىذا األمر فقد ال تحصلوا في المستقبل على النتيجة تؤمنوف قدرًا من صحة أبدانكم، وإف تأخر 

 .المرجوة منو

أنتم الشباب عليكم أف تستفيدوا من كل قواكم أكبر االستفادة وأكملها، فإف كاف لديكم قدرة على 
المطالعة والتفكير فافعلوا، واف كنتم قادرين على الحفظ فاحفظوا المسائل المفيدة، فمثبًل أنا أحفظ 

سنة وما زلت أتذكره وأقرأه، ولكن في ىذا العمر أحفظ  35أو  30عاء كنت قد حفظتو من اآلف د
إف معرفة قيمة القدرات ىو بكماؿ . دعاًء أو شعرًا عربيًا وغير ذلك مثبًل ثم أنساه بعد أسبوع فقط

 .االستفادة منها

د مئة متر فلنفرض أف مجموعة قد اصطفت في مكاف خاص والكل يمشوف في خط معين ينتهي بع
فإذا قيل لهؤالء أف باستطاعتهم االستفادة من ىذه النعم سيكوف وضعهم مختلفاً، . بأنواع الفواكو والنعم

حتى إف اإلنساف ال يستطيع تصور الوقوؼ . حيث سيكوف الكل في حركة دائمة ال تتوقف ولو قليبلً 
 .ألف الجميع يسيروف في اتجاه واحد بهدؼ الوصوؿ للتمتع بتلك النعم

   

 صبلة الليل

اآلف وقت جمع النعم، اقرأوا، طالعوا، اعملوا جيدًا، اقرأوا الدعاء، التزموا الرياضة والتزموا برياضة الروح 
صلوا صبلة الليل، صلوىا بتوجو، لتكن صبلة ليل تعلموف فيها ما . أكثر، أي العبادة، ألف ثمرتها أكبر

وبذلك يكوف تأثيرىا فيكم أيها الشباب أكبر . والتوجو تفعلوف، ال صبلة دوف توجو ألنها تتطلب العناية
حافظوا على ىذه التأثيرات، وتعلموا كل ما ينفع لغايتكم . من تأثير صبلة الليل التي أصليها أنا



إف فعلنا ذلك، ثم ألقينا نظرة أخرى بمنظار أوسع، . اغتنموا الفرص واألياـ فإنها لن تعود. وكمالكم
لقد كاف لنا قبل . نيا مشعشعة ذىبية مع أنها ال تتجاوز الستين أو السبعين سنةسنجد حياتنا في ىذه الد

إف حياتنا التي قبل ىذه الحياة . ىذه الحياة حياة أخرى، وكذلك فبعد ىذه الدنيا سيكوف لنا حياة أخرى
ىو  ىي حياة ضعيفة، وبعد الموت والرحيل عن ىذه الدنيا سينقطع عنا بعض أشياء الحياة اآلتية، وما

إف ىذه الحياة ىي الساحة التي يتطور فيها اإلنساف، . مهم ىو حياتنا في ىذه الدنيا وكل ما نريد فعلو
اسعوا لكي . إف الحياة الدنيا زماف حسن. ىذه الحياة ىي التي تعطيك فرصة ذىبية للوصوؿ إلى الكماؿ

 .تعرفوا قيمتو وال تخسروه

فإف سمعتم ولم تعملوا فستعتادوف على ذلك . واعملوا بها اسمعوا لهذه النصائح التي قد ذكرتها مراراً 
 .اسعوا لمعرفة قيمة حاضركم. وسوؼ لن تسمعوا بعدىا أبدًا ولن تعملوا

 والسبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو

 


