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مقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم السالم عىل سيدنا ونبينا

حممد وآله الطيبني الطاهرين.

وبعد ،فإن من مفاخر املتوضئني املتطهرين أهنم أنظف الناس يف

شعوب األرض ،فهم يلتزمون بنظام الطاهر والنجس ،واحلالل
واحلرام ،ويطهرون أسافلهم ،ويغسلون أطرافهم كل يوم مرات

عديدة.

فتضيئ وجوههم بالوضوء ،ويتنورون بنوره ،ليكونوا أه ً
ال

للوقوف بني يدي رهبم عز وجل ،وخماطبته.

وقد متيز مذهب أهل البيت^بأن املتوضئ فيه يدعو وهو يتوضأ

بأدعية بليغةَ ،ح َرم املتوضؤون عىل مذاهب أخرى أنفسهم منها ،مع

األسف!

وقد رشحت يف هذه الرسالة تلك األدعية البليغة ،التي متثل دورة

عقائدية كاملة ،وهي من أبلغ خطاب املؤمن لربه عز وجل ،وهو يتهيأ

ويطهر وجهه وأطرافه ،للوقوف بني يديه وخماطبته ومناجاته.
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ةمدقم

وحررت قبل ذلك مسائل يف نصوص الوضوء ،ويف جتسد أعامل

اإلنسان يف الدنيا ويوم القيامة ،وبحثت مسألة التمندل والتنشف بعد

الوضوء.

تقبل اهلل أعاملكم ووضوءكم ،واسألكم الدعاء.
حرره :عيل الكوراين العاميل

بقم املرشفة أواخر حمرم احلرام  1440-هجرية
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الفصل األول
أحاديث أدعية الوضوء
 .1أهمها حديث وضوء أمرياملؤمنني×

قالالصدوقيفالفقيه((:)41/1قالالصادق×:بيناأمرياملؤمنني×

ذات يوم جالس مع حممد بن احلنفية&إذ قال له :يا حممد إئتني بإناء

من ماء أتوضأ للصالة ،فأتاه حممد باملاء ،فأكفأ بيده اليمنى عىل يده

اليرسى.

ثم قال :بسم اهلل وباهلل ،واحلمد هلل الذي جعل املاء طهور ًا ومل جيعله
نجس ًا [اللهم اجعلني من التوابني ،واجعلني من املتطهرين][.ثم
استنجى فقال :اللهم َح ِّص ْن فرجي ،و َأ ِع َّف ُه ،واسرت عوريت ،وحرمني

عىل النار].

قال :ثم متضمض فقال:اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساين

عيل ريح اجلنة ،واجعلني ممن
بذكراك ثم استنشق فقال:اللهم ال حترم َّ
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ءوضولا ةيعدأ ثيداحأ

ور ْوحها وطيبها.
يشم رحيها َ

بيض وجهي يوم ت َْس َو ُّد فيه
قال :ثم غسل وجهه فقال :اللهم ْ
تبيض فيه الوجوه.
الوجوه ،وال تُسود وجهي يوم ُّ
ثم غسل يده اليمنى فقال :اللهم أعطني كتايب بيميني ،واخللدَ يف
اجلنان بيساري ،وحاسبني حساب ًا يسري ًا.
ثم غسل يده اليرسى فقال :اللهم ال تعطني كتايب بشاميل ،وال جتعلها

مغلولة إىل عنقي ،وأعوذ بك من مقطعات النريان.

ثم مسح رأسه فقال :اللهم غشني برمحتك وعفوك وبركاتك.

ثم مسح رجليه فقال :اللهم ثبتني عىل الرصاط يوم تزل فيه األقدام،

واجعل سعيي فيام يرضيك عني ،يا ذا اجلالل واإلكرام.

ثم رفع رأسه فنظر إىل حممد فقال :يا حممد :من توضأ مثل وضوئي
وقال مثل قويل ،خلق اهلل تبارك وتعاىل من كل قطرة ملك ًا يقدسه
ويسبحه ويكربه ،فيكتب اهلل عز وجل ثواب ذلك له إىل يوم القيامة).

وأورد سنده يف هتذيب األحكام ،فقال (( :) 53/1أخربين الشيخ

عن أيب القاسم جعفر بن حممد ،عن حممد بن يعقوب ،عن عيل بن

إبراهيم ،عن أبيه عن قاسم اخلزاز ،عن عبد الرمحن بن كثري ،عن

أيب عبداهلل×)..

ورواه يف فقه الرضا ،69/ويف ختامه( :ثم التفت إىل ابنه فقال :يا بني

فأيام عبد مؤمن توضأ بوضوئي هذا ،وقال مثل ما قلت عند وضوئه،
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إال خلق اهلل من كل قطرة ملك ًا يسبحه ،ويكربه وحيمده ،وهيلله إىل
َ أَ ْ

َ َ ْ

يوم القيامة .وأيام مؤمن قرأ يف وضوئهِ :إ� نّ�ا � نْ� زَ�ل ن َ� ُاه ِ�ف ي� ل يْ�ل ِة� ال قَ� ْد ِر ،خرج
من ذنوبه كيوم ولدته أمه .وال صالة إال بإسباغ الوضوء وإحضار

النية وخلوص اليقني ،وإفراغ القلب ،وترك اإلشتغال ،وهوقوله
َ َ َ ْ

َ

َ

َ َ

عز وجل :ف� ِإ� ذ�ا ف� َر غ� تَ� ف� نْا� َص ْب� إَوِلى َر ِّب� َك ف� ْار غ� ْب� ).

 .2روايات أخرى يف أدعية الوضوء
قال املحقق احليل يف املعترب(( :)136/1مسألة :والدعاء عند الدخول

وعند النظر إىل املاء وعند اإلستنجاء وعند الفراغ .أما الدعاء عند

الدخول فلرواية أيب بصري ،عن أحدمها’قال :إذا دخلت الغائط
فقل :أعوذ باهلل من الرجس النجس اخلبيث املخبث الشيطان الرجيم.
وأما عند النظر ،فلام روي عن أيب عبداهلل عن أمرياملؤمنني’قال

البن احلنيفة :يا حممد إئتني بامء أتوضأ..

وروى عبداهلل بن ميمون القداح عن أيب عبداهلل عن عيل’

أنه كان إذا خرج من اخلالء قال :احلمد هلل الذي رزقني لذته ،وأبقى يف
جسدي قوته ،وأخرج عني أذاه ،يا هلا نعمة .ثالث ًا ).
ويف املقنعة للمفيد( :45/وإذا فرغ املتويض من وضوئه فليقل :احلمد هلل

رب العاملني ،اللهم اجعلني من التوابني ،واجعلني من املتطهرين).

ويف من الحيرضه الفقيه (( :)51/1وزكاة الوضوء أن يقول املتويض:

اللهم إين أسألك متام الوضوء ومتام الصالة ومتام رضوانك واجلنة ).
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ءوضولا ةيعدأ ثيداحأ

ويف جواهر الكالم ((:)339/2ويستحب أن يقول عند الفراغ :احلمد هلل

رب العاملني ،خلرب زرارة ..الخ.).

ويف وسائل الشيعة( (:)404/1باب استحباب الدعاء باملأثور عند

النظر إىل املاء ،وعند اإلستنجاء واملضمضة واإلستنشاق وغسل

األعضاء ،وجواز أمر الغري بإحضار ماء الوضوء) .وروى حديث
وضوء أمرياملؤمنني×عن الشيخ الطويس بسنده ،وقال :ورواه

الكليني..وذكر سنده ورواه الشيخ بإسناده عن حممد بن يعقوب.
ورواه الصدوق مرسالً ،ورواه يف املقنع أيض ًا مرس ً
ال نحوه ،ورواه يف

املجالس ،ويف ثواب األعامل ..الخ.).
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الفصل الثاني
أئمة المذاهب حرموا أتباعهم من أدعية الوضوء

قالوا :مل يصح حديث يف أدعية الوضوء !
قال الكحالين (( :)56/1قال النووي:األدعية يف أثناء الوضوء ال أصل

هلا ،ومل يذكرها املتقدمون .وقال ابن الصالح :مل يصح فيه حديث).
أمر كاميل ال هيتمون به ،والذين يدعون
وسبب عدم روايتهم أهنا ٌ

يف وضوئهم هم أهل البيت^وقد أعرضوا عنهم ،فردوا روايتهم،

وظلوا بال أدعية!

أما إمامهم البخاري فقد عنون :الدعاء عند الوضوء ،لكنه روى
شيئ ًا غريب ًا هو أن النبي دعا أليب موسى األشعري ،وقريبه عبيد ،وكأنه

نيس أن يدعو ربه!

قال ال��ب��خ��اري(162/7و101/5:وك��رره)( :الدعاء عند الوضوء:

عن أيب موسى قال :دعا النبي‘ بامء فتوضأ ،ثم رفع يديه فقال :اللهم
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ءوضولا ةيعدأ نم مهعابتأ اومرح بهاذملا ةمئأ

اغفر لعبيد أيب عامر (قرابةأيب موسى األشعري ) ورأيت بياض إبطيه

فقال :اللهـم اجعـله يوم القيامــة فوق كثري مـن خلقك مـن الناس!
اللهم اغفر لعبداهلل بن قيس (أيب موسى) ذنبه ،وأدخله يوم القيامة

مدخ ً
ال كري ًام ).

ورفع إبطيه أي بالغ بالدعاء هلام ،فصار أبو موسى وقريبه فوق كثري

من الناس وصارت السنة عىل املسلمني أن يدعوا هلام عند الوضوء!

وتبعت مصادرهم املشهورة البخاري كالقطيع ،فلم ترو شيئ ًا

إال الرتمذي ( )20/1والنسائي( )61/1رويا ( :ال وضوء ملن مل يذكر

اسم اهلل عليه ).

وشذ عنهم عبد الرزاق فروى ( )186/1دعاء خمترص ًا (:عن عيل قال:
إذا توضأ الرجل فليقل :أشهد أن ال إله إالاهلل وأشهد أن حممد ًا عبده

ورسوله ،اللهم اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين).وابن
أيب شيبة (.)3/1

وأما أمحد بن عيسى وهو من أئمة احلديث فروى الكثري ،لكنهم

أعرضوا عنه ،فقد روى يف أماليه ( )30/1عن اإلمام الباقر×قال:

(قال رسول اهلل‘ :من قال إذا فرغ من وضوئه :اللهم اجعلني من
التوابني واجعلني من املتطهرين ،واغفر يل إنك عىل كل شئ قدير،

وجبت له اجلنة ،وغفرت له ذنوبه ،ولو كانت مثل زبد البحر).

وروى يف أماليه ،33/عن حممد بن احلنفية قال( :دخلت عىل والدي
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عيل بن أيب طالب×فإذا عن يمينه إناء من ماء ،فسمى ثم وسكب
عىل يمينه ،ثم استنجى فقال:اللهم حصن فرجي واسرتعوريت وال
تشمت يب األعداء ثم متضمض واستنشق فقال :اللهم لقني حجتي
وال حترمني رائحة اجلنة ،ثم غسل وجهه وقال :اللهم بيض وجهي

يوم ت َْسو ُّد الوجوه وال تسود وجهي يوم تبيض الوجوه..بنحو ما
تقدم ويف آخره :يابني :إنه من فعل كفعيل هذا تساقط عنه الذنوب كام

تساقط ورق الشجر يف يوم الريح العاصف.

قال أبو القاسم :بلغني عن بعض آل رسول اهلل ‘ أنه من قال إذا

فرغ من وضوئه :أشهد أن ال إله إالاهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن
حممد ًا عبده ورسوله ،أرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله

ولو كره املرشكون ،بنى اهلل له قبة يف اجلنة ).

وروى حمدثهم الديلمي يف فردوس األخبار((:) 325/5يا عيل إذا

قمت اىل وضوئك فقل :بسم اهلل العظيم واحلمد هلل عىل اإلسالم ،فإذا

غسلت فرجك فقل :اللهم حصن فرجي واجعلني من املتطهرين،
واجعلني من الذين إذا ابتليتهم صربوا ،وإن أعطيتهم شكروا ،وإذا

مضمضت فقل :اللهم أعني عىل ذكرك،واذا استنشقت فقل :اللهم

رحيني من رائحة اجلنة ،وإذا غسلت وجهك فقل :اللهم بيض وجهي

يوم تبيض الوجوه والتسود وجهي يوم تسود الوجوه ،فإذا غسلت
ذراعك اليمنى فقل :اللهم أعطني كتايب بيميني وحاسبني حساب ًا
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يسري ًا ،وإذا غسلت ذراعك اليرسى فقل :اللهم التعطني كتايب بشاميل

وال من وراء ظهري.

وإذا مسحت رأسك فقل:اللهم نجني برمحتك ،اللهم اجعلني

ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ،وإذا غسلت [مسحت] رجليك
فقل :اللهم اجعله سعي ًا مشكور ًا وذنب ًا مغفور ًا وعم ً
ال مقبوالً ،اللهم
اجعلني من التوابني واجعلني من املتطهرين .ثم ارفع رأسك إىل

السامء فقل :احلمد هلل الذي رفعها بغري عمد.
وامل َلك قائم عىل رأسك يكتب ما تقول ،وخيتم عليه بخامته ،ويعرج
إىل السامء فيضعه حتت عرش الرمحن ،فال ُيفك ذلك اخلتم إىل يوم

القيامة ).

ويف كنز العامل( )281/9عن عيل×قال( :قـال يل رسول اهلل‘:

يا عيل إذا توضأت فقل :بسم اهلل ،اللهم إين أسألك متام الوضوء،

ومتام الصالة ،ومتام رضوانك ،ومتام مغفرتك ،فهذا زكاة الوضوء..

احلديث.).

ويف املطالب العالية (( :)81/1عن عيل :قال رسول اهلل‘ :يا عيل..

الخ ).

وقال الشوكاين (( :)217/1وقال احلافظ :روى فيه من طرق ثالث
عن عيل ضعيفة جد ًا ،أوردها املستغفري يف الدعوات ،وابن عساكر
يف أماليه ،وهو من رواية أمحد بن مصعب املروزي ،عن حبيب بن
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أيب حبيب الشيباين ،عن أيب إسحاق السبيعي عن عيل .ويف إسناده من

ال يعرف.

ورواه صاحب مسند الفرودس من طريق أيب زرعة الرازي ،عن

أمحد بن عبداهلل بن داود ،وساقه بإسناده إىل عيل .ورواه ابن حبان

يف الضعفاء من حديث أنس نحو هذا ،وفيه عباد بن صهيب وهو
مرتوك .ورواه املستغفري أيض ًا من حديث الرباء بن عازب وأنس،
وإسناده واه ،ولكنه وثق عباد ًا حييى بن معني)

أقول :لكنهم ضعفوا كل هذه األحاديث ،ألنه مل يروها إمامهم

البخاري وأقرانهَ ،و َح َر ُموا أتباعهم من أدعية الوضوء ،مع األسف!
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الفصل الثالث
مسائل من الوضوء وأدعيته

املسألة األوىل:
تعصبت اخلالفة واملذاهب لوضوء عثمان !
حرص عثامن عىل أن يكون له أثر يف اإلسالم ،فقد شكى حذيفة
وعيل× تعدد القراءات وختوفوا أن يصري القرآن متعدد ًا يف األمة،

فقام عثامن بجمعه وسامه مصحف عثامن ،مع أنه سئل عن نسخته
فقال (:أرى فيه حلن ًا ،وستقيمه العرب بألسنتها)! (الدر املنثور.)246/2:
وتعصب لنسخته وجعلها املصحف الرسمي ،وبعث نسخها اىل
األمصار ،وملا ماتت حفصة أخذ نسخة عمر وأحرقها ،حتى ال يقال

فيها فروق عن قرآن عثامن!
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هتيعدأو ءوضولا نم لئاسم

كام تعصب عثامن لوضوئه ،فقد روى عنه البخاري ((:)235/2توضأ
فأفرغ عىل يديه ثالث ًا ثم متضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثالث ًا ،ثم

غسل يده اليمنى إىل املرفق ثالث ًا،ثم غسل يده اليرسى إىل املرفق ثالث ًا،
ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثالث ًا ثم اليرسى ثالث ًا ،ثم قال:
رأيت رسول اهلل توضأ نحو وضوئي هذا ،ثم قال من
رأيت َث َّم؟ قالُ :
َ
توضأ نحو وضوئي هذا ثم يصيل ركعتني الحيدث نفسه فيهام بشئ،

غفر له ما تقدم).

وجعلته احلكومات الوضوء الرسمي :وضوء عثامن وعاقبت من مل

يتوضأ به ،ألنه خارج عن مجاعة املسلمني! وهو كام ترى خال من أي دعاء!
(راجع :وضوء

الشهرستاين).

النبي‘()191/1

ووضوء عثامن للسيد عيل

املسألة الثانية:
سند حديث وضوء أمرياملؤمنني×

استشكل بعضهم فيه بأن راويه عبد الرمحن بن كثري ،الذي قال

النجايش إنه متهم بالوضع! لكن حيتمل أن يقصد النجايش بالذم ابن
أخيه عيل بن حسان .وحتى لو قصد ابن كثري ،فيدل عىل صحة حديثه
16

عندي علو متنه ،وأن الراوي لو كان وضاع ًا ملا استطاع أن يضعه!

ويدل عىل صحته :أن عبد الرمحن بن كثري روى عنه األجالء ،ويكفي

منهم احلسن بن حمبوب ،الذي ال يمكن أن يروي عن متهم بالوضع.
ويدل عليه :قبول علامئنا له ،فقد صحح الصدوق حديثه وأفتى به،

وأفتى به وبفقرات منه عدد من فقهائنا ،وهذا يدل عىل ثبوته عندهم.

قال الصدوق (الفقيه( :)41/1:قال الصادق× :بينا أمرياملؤمنني×

ذات يوم جالس مع حممد بن احلنفية ..وأورده )

وق�ال البهائ�ي يف احلبل املتين ،106/ومشرق الشمسين(:348/زعم

اب�ن األع�رايب أن أكفأت�ه لغ�ة ،واحل�ق أهنا لغ�ة فصيح�ة لورودها يف

مقبول�ة عب�د الرمح�ن ب�ن كثير اهلاش�مي ع�ن الصادق×قال:بين�ا

أمرياملؤمنني×.الخ)

وقال العالمة يف منتهى املطلب (( :)311/1قول أمرياملؤمنني×لولده

حممد ملا وصف له الوضوء :يا حممد ،من توضأ مثلام توضأت.)..

وقال الشهيد األول يف الذكرى ((:)186/2وال��راوي وإن كان قد

ف ،إال أن الشهرة ،وعمل األصحاب يؤيدها ).
ُض ِّع َ

وقال الوحيد البهبهاين يف تعليقته(:215/عبد الرمحن بن كثري اهلاشمي:

الظاهراحتاده مع القريش ،ورواية هؤالء األجلة الثقات كتبه ،تشهد
عىل اإلعتامد بل والوثاقة كام مر ،ويعضدها رواية املشايخ األجلة

املحدثني رواياته يف كتب األخبار ،وإعتناؤهم هبا واعتامدهم وقبوهلم
17
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هلا ،وإفتاؤهم بمضموهنا ،وإكثارهم مما ذكر ،فتدبر).
أقول :وما تقدم ٍ
كاف يف اإلطمئنان بوثاقة عبد الرمحن بن كثري،
وبصدور احلديث عن أمرياملؤمنني×.ويؤيده :أن عامة ما روي عنه
مقبول عند علامئنا.

وأصل إشكاهلم من قول النجايش&(:234/عبد الرمحن بن كثري

اهلاشمي موىل عباس بن حممد بن عيل بن عبداهلل بن العباس ،كان
ضعيف ًا .غمز أصحابنا عليه وقالوا :كان يضع احلديث .له كتاب
فضل سورة إنا أنزلناه ،أخربنا أمحد بن عبد الواحد قال :حدثنا عيل بن

حبيش قال :حدثنا أمحد بن حممد بن الحق قال :حدثنا عيل بن احلسن

بن فضال ،عن عيل بن حسان ،عن عمه عبد الرمحن بن كثري به .وله

كتاب صلح احلسن× ،أخربنا حممد بن جعفر األديب يف آخرين
قال :حدثنا أمحد بن حممد قال :حدثنا حممد بن مفضل بن إبراهيم بن

قيس بن رمانة األشعري ،عن عيل بن حسان ،عن عمه عبد الرمحن
بن كثري بكتاب الصلح .وله كتاب فدك ،وكتاب األظلة كتاب فاسد
خمتلط ).

ويبدو أن التضعيف رسى اليه&من ابن أخيه عيل بن حسان،

الصغري السن الواقفي ،أما وصف النجايش لكتاب األظلة بأنه فاسد

خمتلط فال يؤخذ به ،ألن النجايش شديد يف أحكامه ،وقد حيسب غري
الغلو غلو ًا.
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وقلنا إن عيل بن حسان ك��ان صغري السن،ألنه مل يدرك

اإلمام الكاظم×الذي تويف

سنة(183الكيش)748/2:

يروي عن الباقر× ،املتويف سنة.114

بينام عمه

املسألة الثالثة:
تفاوت نصوص األدعية وبالغتها
نالحظه يف نصوص أدعية الوضوء تفاوهتا يف بعض الكلامت

واجلمل :وهوأمر طبيعي بسبب تفاوت حفظ الرواة ،وخطأ النساخ،

لكن المشكلة عىل املسلم أن يقرأ أي نص منها برجاء املطلوبية،
وبقاعدة من بلغ.

قال اإلمام الباقر×(:من بلغه ثواب من اهلل عىل عمل فعمل ذلك

العمل التامس ذلك الثواب ،أوتيه وإن مل يكن احلديث كام بلغه)

(الكايف.)87/2:

ويمكن للمطلع أن يرجح نص ًا ،مث ً
ال يف الدعاء عند املضمضة :اللهم
ل ِّقنِي حجتي يوم ألقاك وأطلق لساين بذكراك ،بدل بذكرك ،أي أطلق

عيل ،ألنه منسجم مع أسلوب األدعية يف الوزن.
لساين بتداد نعمك َّ

وكذا :التعطني كتايب بشاميل ،بدل يساري ،ألنه الوارد يف عامة األدعية.
وربام أوردناه عن املصادر بتغيري بعض ألفاظه عم ً
ال هبذه القاعدة.
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أدعية الوضوء دورة عقائدية كاملة !
فقد بدأت بالدعاء عند رؤية املاء :بسم اهلل وباهلل ،واحلمد هلل الذي
جعل املاء طهور ًا ومل جيعله نجس ًا .ثم بالدعاء عند اإلستنجاء :اللهم
حصن فرجي واعفه ،واسرت عوريت ،وحرمني عىل النار..

ثم بالدعاء عند غسل اليدين ،وعند املضمضمة ،واإلستنشاق،

وغسل الوجه واليدين ،ومسح الرأس والرجلني.

ويف كل فقرة منها مفاهيم وأفكار ،وترضعات ومشاعر ،وروحانية،

ملؤمن يتهيأ للوقوف بني يدي ربه ،ثم للوقوف يف املحرش ،وهو خياف

من عذاب النار ،ويطمع يف اجلنة ،ويدعوبالعبور املوفق عىل الرصاط!

املسألة الرابعة:
يستحب التمندل بعد الوضوء
قيل يكره التمندل من الوضوء ،وال دليل عليه ،وأضعف منه

تعليله بأن التمندل يزيل التقاطر(منتهى املطلب )311/1:أي يوقف خلق
املالئكة من قطرات الوضوء! فإن اهلل تعاىل إذا أراد خلق املالئكة
من ماء الوضوء ،فلامذا خيص به ما يتقاطر وينفصل عن البدن وال

خيلقه من كل قطرات الوضوء! وعىل فرض حرصه بام تقاطر ،فهو
عزوجل يعلم عددها ،وإن متندلنا.
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وذكر الشيخ األنصاري يف كتاب الطهارة ( )446/2أن ترك التمندل

خمالف للعامة فهو أرجح ،وقال إن ما روي من متندل األئمة^حيمل

توضأ ومتندل
عىل التقية ،ومال+اىل كراهة التمندل لرواية :من ّ

توضأ ومل يتمندل كان له ثالثون حسنة .وأن
كانت له حسنة ،وإن ّ
التمندل موجب لنقص ثوابه فيكون مكروه ًا .ثم احتمل أن يكون

التمندل ترك ًا ملستحب ،فيكون تركه مستحب ًا ،ويكون تركه هنا مقدمة
إلبقاء املستحب ).

واإلشــكال يف كالمــه+أنه محل متندل األئمـــة^عىل التقية

ومال بسببه اىل الكراهة ،وكيف يصح محل كالمهم وفعلهم^عىل
التقية وحديثهم مستفيض يف متندهلم ^وأم��ره��م ب��ه ،وأن
أمرياملؤمنني×اختذ مندي ً
ال خاص ًا ال يرشكه فيه أحد ،كام يأيت يف

كالم صاحب اجلواهر.+

أما متندل العامة فهو بسبب وسعة حياهتم ،بأموال الفتوحات ،فقبل

ذلك اليعهد منهم استعامل املناديل ،ثم أخذوها عن غريهم وسموها

الدستيار ،ودخلت الكلمة اللغة العربية كام تراها يف النصوص وكتب
اللغة ،وکذا املندیل.

أما أن فقهاءنا مل حيبوا التمندل وأفتى بعضهم بكراهته ،فسببه

تقديسهم للوضوء وقطراته ،وهو حق ،وارتكازهم أن التنشيف ينايف
القداسة!
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وقد رجح صاحب اجلواهر+عدم التمندل ،لكنه ناقش يف

كراهته وقال ( )345/2إن حديث احلث عىل عدم التمندل( :ال يدل
عىل الكراهة ،بل أقصاه كون الرتك أفضل..ثم قال :ولوال الشهرة بني

األصحاب عىل الكراهة ألمكن القول بعدم ذلك ،كام عن املرتىض

يف رشح الرسالة ،بل باستحباب مسح الوجه ،ملا يف خرب إسامعيل
بن الفضل قال :رأيت أبا عبداهلل×توضأ للصالة ثم مسح وجهه
بأسفل قميصه ،ثم قال:يا إسامعيل إفعل هكذا فإين هكذا أفعل .وما

يف خرب منصور بن حازم قال:رأيت أبا عبداهلل×وقد توضأ وهو
حمرم ،ثم أخذ مندي ً
ال فمسح به وجهه .وما يف مرسل عبداهلل بن سنان

قال :سألت أبا عبداهلل×عن التمندل بعد الوضوء ،فقال :كان
لعيل×خرقة يف املسجد ليس إال للوجه يتمندل هبا .ويف آخر :كانت

لعيل×خرقة يعلقها يف مسجد بيته ،لوجهه إذا توضأ متندل هبا .وما
يف خرب ابن سنان عن الصادق×قال :كانت ألمرياملؤمنني×خرقة
يمسح هبا وجهه إذا توضأ للصالة ،ثم يعلقها عىل وتد وال يمسها

غريه .مع ما يف بعض األخبار من نفي البأس عن مسح الوجه
باملنديل ،ويف آخر :ال بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ ،إذا
كان الثوب نظيف ًا .ويف آخر عن التمسح باملنديل قبل أن جيف ،قال :ال
بأس به .اللهم إال أن حتمل هذه األخبار عىل موافقة التقية ،كام يشهد

له مداومة العامة عليه.
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ثم قال صاحب اجلواهر:+ثم إنه بناء عىل كراهة التمندل فهل

يقترصعليه أو يترسى إىل مطلق مسح بلل الوضوء عن األعضاء كام

هوظاهر عبارة املصنف؟وجهان أقوامها األول،لألصل وعدم املنقح
من إمجاع وغريه).

ومل يذكر أحدٌ من فقهائنا املتأخرين تعليل عدم التمندل بزوال

التقاطر،ألنه ضعيف ،وكذا اليصح القول بكراهة التمندل ،بل
األقوى عندي استحباب تنشيف اجلبهة والوجه بمنديل نظيف ،عم ً
ال
بسرية أمرياملؤمنني×.

املسألة اخلامسة:
استكثارالثواب العظيم للمتوضئ !
يستشكل عىل نص الدعاء قوله×( :يا حممد:من توضأ مثل
وضوئي وقال مثل قويل ،خلق اهلل تبارك وتعاىل من كل قطرة َم َلك ًا يقدسه

ويسبحه ويكربه ،فيكتب اهلل عز وجل ثواب ذلك له إىل يوم القيامة).
وقد استكثر بعضهم هذا الثواب العظيم للمتوضئ ،ألنه يقتيض

أن خيلق اهلل تعاىل ما ال حيىص من املالئكة! ويعطي من الثواب ما ال
حيىص للمتوضئني! فلو كانت قطرات الوضوء الواحد مئة قطرة،
23
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وتوضأ هذا الوضوء أربعني سنة مث ً
ال للزم أن خيلق مئات ألوف
املالئكة للشخص الواحد ،وماليني املاليني لكل املتوضئني من أجيال

املسلمني! ولزم أن يبقى هؤالء املالئكة يسبحون للمتوضئني اىل يوم

القيامة ،ويكون املتوضئ يف الدرجات العاليات يف اجلنة.

لذلك قال صاحب كشف الغطاء&((:)100/1مبنى عىل احلقيقة،

أو إرادة البدل ،فيكتب اهلل له ثواب ذلك إىل يوم القيمة .ثم إن دخل
الصفاء واإلخالص يف وجه الشبه اختص باملقربني).
يقصد+أن هذا الثواب قد يكون حقيقي ًا ،أو يكون عىل البدل فيكون
املقصود أن هؤالء املالئكة الخيلقهم اهلل لكل متوضئ ،بل للمتوضئ

املخلص ،الذي هو من عباد اهلل املقربني! وكأنه رجح هذا التفسري.
وقد أخذ هذا التفسري وض َّي َقه أكثر الشيخ جوادي آميل ،فقال يف

كتابه :أرسار الصالة (( :)14/12فقه احلديث :هوأن اهلل سبحانه خيلق
بوضوء من أراد الصالة مالئكة كثرية تقدسه وتسبحه وتكربه ،وذلك

إذا كان الوضوء مثل وضوء عيل بن أيب طالب× ،والدعاء حال
الوضوء مثل دعائه× بأن تكون األدعية هي األدعية ا َّلتي دعاها
عيل×بحاله وحضوره ،ال أي وضوء وال أي قول ودعاء ،بل إذا
كان ذلك الفعل وهذا القول فع ً
ال علوي ًا وقوالًعلوي ًا ،يوجب أن

يرتب اهلل سبحانه ذلك األثر اهلام عليه ،أو يتمثل ذلك الفعل .وهذا

القول بصورة امللك بناء عىل متثل األعامل.
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وال يستفاد من هذا احلديث أن رصف غسل الوجه واليدين ،وجمرد

مسح الرأس والرجلني ،عىل املنهج املعهود لدى أهل البيت^،
ورصف التك َّلم بتلك الكلامت املأثورة حني الغسل واملسح ،تصري

سبب ًا ألن خيلق اهلل تعاىل ّ
بكل قطرة ملك ًا مقدِّ س ًا ومس ِّبحا ومكبرِّ ًا.
وليس ذلك إلاَّ ألن للوضوء بام أنه سبب للطهارة رس ًا عيني ًا وباطن ًا
خارجي ًا ،يناله من أخلص وجهه هلل ،ويصل اليه من أسلم قلبه
هلل،بحيث يصريطاهر ًا عن ّ
كل رجس ودنس ،ويكون جوهر طهارته
تقديس ًا وتسبيح ًا وتكبري ًا .هنالك يصلح ألن خيلق اهلل من كل قطرة
من وضوئه ملك ًا ،له تلك اآلثار امللكوتية ،أو يمثله بذلك املثال.
وممّا يرشد إىل أن للوضوء بام أنه طهارة عن الرجس رس ًا خارجي ًا،

يتوضأ فيقول عند
عيل×أنه قال :ما من مسلم
ّ
هو ما روي عن ّ
وضـــوئه :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشـــهد أن ال إله إلاَّ أنت،

أستغفرك وأتوب إليك ،اللهم اجعلني من التوابني ،واجعلني من
املتطهرين ،إلاَّ كتب يف ٌّ
رق وختم عليها ،ثم وضعت حتت العرش
ّ
حتى تدفع إليه بخامتها يوم القيامة .إذ املستفاد من هذا احلديث أن

للوضوء صورة ملكوتية خارجية ،عدا ما له من العنوان اإلعتباري
املؤ َّلف اعتبار ًا من عدة حركات مع النية ،وتلك الصورة الصاعدة إىل
حتت العرش هي رسالوضوء املعهود لدى الناس ،ومثل هذا الوضوء

الذي له رستكويني هو الذي يكون نصف اإليامن كام ورد النقل به.
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وممّا يؤ ّيد أن الوضوء له باطن مؤثر يف باطن املتوضئ املتطهر :ما رواه

غري واحد من األصحاب :أنه جاء نفر من اليهود إىل رسول اهلل‘
ُوض ُأ
فسألوه عن مسائل ،فكان فيام سألوه :أخربنا يا حممد ألي ع َّلة ت َّ
هذه اجلوارح األربع وهي أنظف املواضع يف اجلسد؟ قال النبي‘:

ملا أن وسوس الشيطان إىل آدم×دنا من الشجرة فنظر إليها فذهب

ماء وجهه! ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إىل اخلطيئة،

ثم تناول بيده منها ما عليها فأكل فطار احليل واحللل عن جسده،
ّ

فوضع آدم× يده عىل أم رأسه وبكى ،فلام تاب اهلل عز وجل عليه
فرض اهلل عليه وعىل ذريته تطهري هذه اجلوارح ،فأمره اهلل عز وجل
بغسل الوجه ملا نظر إىل الشجرة ،وأمره بغسل اليدين إىل املرفقني

ملا تناول هبام ،وأمره بمسح الرأس ملا وضع يده عىل أم رأسه ،وأمره
بمسح القدمني ملا مشى هبام إىل اخلطيئة).

وخالصة كالمه :أن خلق املالئكة املسبحني من قطرات الوضوء ليس
عام ًا لكل من توضأ ،بل خاص ملن كان خملص ًا مقرب ًا كأمرياملؤمنني×!

فهؤالء فقط خيلق اهلل من وضوئهم مالئكة.
ثم تبنى أن للوضوء وجود ًا خارجي ًا،ألن األفعال تتجسم يف وجود
خارجي غري مرئي .ثم تبنى أن سبب الوضوء رواية ضعيفة عن

معصية آدم×.

لكن ال يمكن قبول تضييقهم هلذا الثواب ،وحرصه بأشخاص
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ذوي صفات معينة ،ألن هذا رفع لليد عن الظاهر وال يصح!

فقوله× :من توضأ مثل وضوئي وقال مثل قويل ،تشمل كل مسلم

توضأ هبذا النحو ،وال يشرتط فيه إال الرشوط العامة يف أي عمل آخر.
فالنص مطلق من حيث األشخاص ،وتقييده استحسان مردود.

أما التعجب من الثواب العظيم عىل عمل بسيط ،فإن قوانني اجلزاء

اإلهلي الختضع ملقاييسنا املعروفة ،وقد ورد الثواب العظيم ألعامل تبدو

صغرية ،فك ََر ُم اهلل تعاىل خيتلف عن ك ََرمنا ،ومقاييس عطائه ختتلف.
عىل أن هذا الثواب العظيم قابل لإلحباط والزوال ،فملكية املسلم

اليوم يف اجلنة مهام كانت كبرية ،فهي يف معرض الزوال ما دام يف الدنيا!

روى الربقي يف املحاسن (( :)30/1قال رسول اهلل‘:من قال:
ال إله إال اهلل ُغ ِر َست له شــجرة يف اجلنة من ياقوتــة محراء منبتها يف

مسك أبيض ،أحىل من العسل ،وأشـد بياض ًا من الثلج ،وأطيب رحي ًا
ثدي األبكارَ ،ت َف َّل ُق عىل سبعني ُحلة).
من املسك ،فيها أمثال ِّ
ويف أمايل الصدوق( :705/قال رسول اهلل‘:من قال سبحان اهلل،

غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة ،ومن قال احلمد هلل غرس اهلل هلا هبا
شجرة يف اجلنة ،ومن قال :ال إله إال اهلل غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة،

ومن قال اهلل أكرب غرس اهلل له هبا شجرة يف اجلنة.

فقال رجل من قريش :يا رسول اهلل ،إن شجرنا يف اجلنة لكثري! قال:
نعم ،ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نريان ًا فتحرقوها! وذلك أن اهلل
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ُ
الر ُس َ
َ َّ ذ
ول َولا تُ� ْب� ِطلوا � ْع َمالك ْم)!
�� نَ� � َم ن�وا � ِط ي�عوا الله و� ِط ي�عوا
عز وجل يقول :ي�ا � ي�ها ال ِ ي
فالذنوب كمعصية النبي‘تكون نار ًا حترق ثواب اإلنسان،

وتُنهي وجود املالئكة الذين خلقوا من قطرات وضوئه .فريتفع
اإلشكال بأن من توضأ أو عمل كذا يكون من أهل اجلنة،ألن حسابه

مفتوح للربح واخلسارة حتى يموت.
ٌ

وهلذا قال النبي‘:من مات عىل حب آل حممد ،ومل يقل من عاش،

ألن من مات عىل حبهم فقد قبلت حمبته وواليته ودونت يف صحيفة
أعامله ،أما من عاش فال يعلم هل ستبقى له أم ال؟ قال‘ (:أال ومن
مات عىل حب آل حممد مات عىل اإليامن.أال ومن مات عىل بغض آل

حممد مكتوب بني عينيه :هذا آيس من رمحة اهلل)( .الكشاف  ،82 / 3 :و2 :

 339 /والصواعق املحرقة  ،109 /وينابيع املودة ،27/وأمايل الطويس ،30/وغريها).

املسألة السادسة:
قانون تطوراألعمال الذي مسوه جتسم األعمال
تدل آيات القرآن واألحاديث عىل أن أعاملنا يتطور وجودها بقوانني

عديدة واسعة ومتنوعة ،فبعضها ينص عىل أنه خيلق من أعاملنا شيطان
هو نسخة لإلنسان فيكون قرينه ،ويزين له عمل الرش ،وبعضها يشري اىل
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جتسد بعض األعامل وحتوهلا اىل وجود ينفع صاحبه يوم القيامة أو يرضه.
لكن أئمة الصوفية عمموا تطور األعامل وأدجموه كله وسموه قانون

جتسم األعامل ،مع أنه ورد لبعضها فقط ،ووجدوا كلمة للفيلسوف
فيثاغورس تقول إن كل عمل نعمله يستبطن وجوده بنحوآخر يف

داخله ،وإنه سيظهر بعد املوت ،فيكون هوالنعيم واجلحيم .فأشادوا

بفيثاغورس ونظريته ،وفصلوا فيها ،ووسعوها ،كأهنا آية قرآنية!

واإلشكال عىل هذه النظرية يف أمور:
أوالً :أهنا تقليد لفيثاغورس ،وهو صاحب عقيدة التناسخ وعقیدة

احلركة والتغریاهلل تعاىل! وصاحب سلوك فاحش غري أخالقي كام يف

دائرة املعارف مهرداد.762/وجتد ترمجته بتفصيل يف :طبقات األطباء
البن أيب أصيبعة ،63/وتاريخ اليعقويب( .)123/1وال َفرق بني ِ
الفرق
للبغدادي ،313/وامللل والنحل للشهرستاين
واألسفار لصدر املتأهلني (211/6و.)31/5:

(  81/2و 264و)274

ومن العجيب أن صدر املتأهلني أو مال صدرا الشريازي ،معجب

بفيثاغورس وأمثاله ،فهو يتلقى منهم كام يتلقى من النبي‘واألئمة
املعصومني×! واخرتاع هلم زیارة یزورهم هبا!!
قال يف تفسريه  ،52/خماطب ًا للفالسفة القدماء:

أقــول خماطبــ ًا هلم ومواجه ًا ألرواحهـــم :ما أنطق برهانكم يا

أهلاحلكمة ،وأوضح بيانكم يا أولياء العلم و املعرفة .ما سمعت
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شيئ ًا منكم إال جمدتكم وعظمتكم به! فلله در قوة عقلية رست فيكم،
وقومتكم و صانت عليكم ،وعصمتكم من اخلطأ و الزلل! والذين

سامهم منهم :أنباذقلس ،إسكندر االفرودييس ،انكساغوراس،
آغاثاذيمون ،أفالطون ،أرسطو ،أنكسيامبوس ،أبيقورس ،أبرقلس،
أرس�لاوس ،أفراطويس ،أرشميدس ،ثامسطيوس ،تاليس،
ذيمقراطيس ،فيثاغورس ،زينون ،ديوجانس ،هرمس ،فرفوريوس،

حرينوس ،يوذاسف ،سقراط ).

وقال يف رسالة احلدوث( :172/ومن هؤالء الفخام فيثاغورس وكان

يف زمن سليامن× ،قد أخذ احلكمة من معدن النبوة ،وهو احلكيم

الفاضل ذو الرأي املتني والعقل املنري والفهم الثاقب.كان يدعي أنه

شاهد العوامل بحسه وحدسه ،وبلغ يف الرياضة والتصفية إىل أن سمع
حفيف الفلك و وصل إىل مقام امللك ،و قال :ما سمعت قط شيئ ًا ألذ

من حركاهتا،و الرأيت شيئ ًا أهبى من صورها ).

أقول :هوعندهم نبي من أهل العصمة ،وعندنا فيلسوف يبيع عل ًام
وظنون ًا ،وربام لقط شيئ ًا من إرث األنبياء^ ،أو وصل بالرياضة اىل

فكرة مقبولة ،لكن ال يمكن أن نقبل منه إال املدرك العقيل القطعي

بالبدهية أو بالربهان ،وال قيمة لظنونه وتصوراته ،ألهنا ال سند هلا.

والينقيض عجبك عندما ترى بعض علامئنا األجالء املحرتمني،

يتكلمون يف نصوص القرآن والسنة بعقالنية ومنطقية ،فإذا دخلوا يف
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حديث املتصوفة والفالسفة ،صاروا كالقصاصني يرصفون الكالم
رصف ًا!
ثاني ًا :أهنم جعلوا التجسم عم ً
ال آلي ًا ،وتطور ًا ذاتي ًا ،وأمجلوا فيه
إمجاالً ،فام هو العمل الذي يتحول اىل حية ،وأي نوع هي من احليات

هي ،وما تأثري النية يف جتسد العمل..اىل آخر التفاصيل التي الجواب
هلا عندهم.
وثالث ًا :أهنم أفتوا بأن هذا العمل يتجسم هبذه الصورة ،وذاك العمل
بتلك ،وذلك بتلك ،استحسان ًا ورمج ًا بدون أثارة من علم!
ورابع ًا :إن ما سموه جتس ًام اليصح منه إال قليل ورد فيه النص،

فدليلهم أخص من مدعاهم ،وإن دل عىل تطور نوع فال يدل عىل

األنواع الباقية.

وتراهم يرتكبون مصادرة سيئة فيقولون :هل تؤمن بتجسم

األعامل ،فإن قلت هلم نعم .قالوا :إذن أنت تقبل السيناريو الذي

نتبناه يف التجسم!

واجلواب :نعم أؤمن بأصل التجسم ،لكن كيف ،وماذا ،واىل ماذا،

فال أؤمن بام سطرتم من ظنون وخياالت ،إال ما دل عليه النص.
َ ُ
وخامس ًا :كيف يطبقون قاعدة جتسد األعامل ،عىل قوله تعاىلَ :و ق�الوا
َ َّ ن َ آ ت ْ ض ْ فَ ْ ن نَ ْ َ �ذَ
َ َّ ن َ نّ َ أَ َ ْ ن َ َ َ تَ ن َ َ ُ َ َ َ ن َ ف َ أَ ضَ ُّ ن َ َّ
ا�
ع
ال
�
م
�
�
�
ع
�
م
ه
�
�
ا
�
�
ر
لا
�
�
الس
ر ب��ا ِإ��ا �طع�ا ساد��ا وك ب�راء�ا ���لو�ا بِ ي ب ِ ِ ِ ي ِ ِ
بِ
َ
َ
ُ
َ ْ َ نْ ُ ْ َ ْ ن ً َ ً ف َ َّ ذ نَ َ
ك فَ� ُر وا قُ� ّ ِط َع تْ� َل ُه ْم ِث� يَ� ٌ
ا� ِم نْ� ن� ٍار يُ� َص ّب� ِم نْ� ف� ْو ق ِ�
���
والع�هم لع�ا ك بِ� ي�را� .ال ِ ي
ب
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ْ
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ُ َّ أَ ُ
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ُ
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وعىل قول اإلمام زين العابدين×يف الصحيفة الثابت بشكل قطعي:
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َ
َر مْ َ
الجير َ
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فهذه األوصاف للنار ،وصنوف العذاب وأدواته ،عن ماذا جتسدت؟
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من نصوص تطوراألعمال من القرآن والسنة
فقد ذكر اهلل تعاىل أعامالً تحُ ْ َبط يف الدنيا واآلخرة ،أي تفسد كام يفسد

آ
ُّ ْ
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أُ َ َ
األكل يف املعدة ،قال تعاىل�:ول ِئ�ك َح بِ� َط ت� �ع َماله ْم ِ�ف ي� الد ن� يَ�ا َوال� ِخ� َر ِ�ة .
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وأعامالً ُت َك َّفر ،أي ُت َغ َّ
طى وتمُ حى :يُ�ك ِف� ُر ع ن�ك ْم ِم نْ� َس ِّي� ئ� ِتا�ك ْم.
ُ
وسيئات تتبدل حسنات :ف َ� أ� َول ِئ� َك يُ� َب� ِّد ُل ا َّلل ُه َس ّي� ئ َ� ِا�ته ْم َح َس ن َ� ٍت
ا�.
ِ ِ
َ
أ
َ
َ
ً
َ
َ
ُ ُ
َ
ْ
وأعامالً حتيط بصاحبها وتطوقه :بَ�لى َم نْ� ك َس َب� َس ِّي� ئ��ة َو� َح َاط ت� بِ� ِه خ� ِط ي� ئ� ت�ه.
َ ُ ّ َ َ َ تٌ َ َ ُ
ا� ِم ّما ع ِملوا.
وأعامالً تكون درجات :و ِلك ٍل در�ج
َ ُ
َ َ َ
ُْ
َف ْ َ َ
َ
وأعامالً تفنى كلي ًاَ :و ق� ِد ْم ن�ا ِإ�لى َما ع ِملوا ِم نْ� ع َم ٍل � ج َ� َعل ن� ُاه ه ب َ� ًاء َم ن� ث� ًورا.
ّ
أَ ْ َ ُ
وأعامالً توىف وتعطى ألصحاهباَ :و ِل يُ� َو ِف� َ ي� ُه ْم �ع َماله ْم.
َ
هم جَ� َز� ُاء ال ِ�ضّ ْع ف� ب� َما َع ِم ُلوا .يُ��ض َ َاع فْ� َل َها ْال َع�ذَ ُ
وأعامالً يضاعفهاَ :ل ْ
ا� ِض� ْع ف� ي ْ� ِن�.
ب
ِ ِ
َ َ َ َ ْ َ ّ ئ َ تُ َ َ َ ُ َ َ قَ ْ َ َ
ك نُا�وا �ه َ� ْس تَ� ْه ز� ُء نَ
و�.
وأعامالً تظهر هلم :و ب�دا لهم س ِي��ا� ماكس ب�وا وحا� بِ� ِهم ما
بِ ِ ي
ِ
ف َ أَ َ َ ُ ْ َ ّ ئ َ تُ َ َ ُ َ َ قَ ْ َ َ
ك نُا�وا �ه َ� ْس تَ� ْه ز� ئُ� نَ
و�.
وأعامالً تصيبهم�� :صا ب�هم س ِي��ا� ما ع ِملوا وحا� بِ� ِهم ما
ِ
بِ ي
ِ
َّ ذ نَ أ ُ
وم نَ
ك ُل نَ
الر بَ�ا لا َ� قُ� ُ
ّ
و�
و�
وأعامالً تؤثر يف الروح وتنعكس عىل اجلسد! ال ِ�ي�� ي��
ي
ِ
َ
َ َ َُ ُ َ
وم ّال ذ ِ�� يَ� تَ� خَ� بَّ� َط ُه ال�شَّ يْ� َط نُا� ِم نَ� ْال َم ِ ّس ذَ� ِل َك ب� أ��نَّ ُه ْم ق َ� ُالوا إ� نَّ� َما ْال بَ� ْي� ُع ِم ثْ� ُل ّ
الر بَ�ا.
ِإ�لا كما ي� ق�
ِ
ِ
َ ِ
ي
َ ْ َ ئ �ذ َ ْ ُ ُ نّ َ ُ أ ْ َ ً
اس ��ش ت� تا�ا
وأعامالً يرهيا ألصحاهبا وإن مل حياسبهم هبا :ي�وم ِ� ٍ ي�صدر ال�
ُ َ ْ أَ ْ َ َ ُ ْ فَ َ نْ َ ْ َ ْ ثْ ق َ َ ذَ َّ �ة خَ ْ ً َ َ ُ َ َ نْ َ ْ َ ْ ثْ ق َ َ َ َ َ ً
ال ذ� ّر ٍ�ة �ش ّرا يَ� َر ُه.
ِل ي�ر وا �عمالهم� .م� ي�عمل ِم��ال �ر ٍ � ي�را ي�ره وم� ي�عمل ِم��

وذكرت السنة الرشيفة أعامالً يربيها اهلل تعاىل وينميها( :إن الرجل
ليتصدق بالتمرة أو بشق مترة ،فأربيها له كام يريب الرجل َف ْل َوه وفصيله،

أحد )( .الكايف.)47/4:
أحد ،وأعظم من ُ
فيأيت يوم القيامة وهو مثل ُ
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وأن املتكرب حيرش ذر ًا( :قال رسول اهلل‘ :حيرش املتكربون يوم

القيامة يف خلق الذر يف صورة الناس يوطأون )(.ثواب األعامل.)222/
«:التقربوه طيب ًا فإنّه حيرش يوم القيامة ملبي ًا»
وحيرشا ُمل ْح ِرم ُم َلبي ًا
ّ

(التحرير.)121/1:

وحيرش الظامل ُمف َّلس ًا( :قال رســولاهلل‘املفلس َم ْن يأيت يوم
القيامة حسناته أمثال اجلبال،ويأيت وقد ظلم هذا وأخذ من عرض
هذا،فيأخذ هذا من حسناته ،وهذا من حسناته ،فإن بقي عليه شئ

أخذ من سيئاهتم فرتد عليه ،ثم صار إىل النار)( .اجلواهر.)277/25:
و(حيرش املؤذنون يوم القيامة طوال األعناق) (املحاسن.)49/1:

البار وعليه قبة هي بره(:يأيت يوم القيامة شئ مثل الكبة
وحيرش ُّ
فيدفع يف ظهر املؤمن فيدخله اجلنة ،فيقال :هذا الرب)
والرشيك يف القتل(:حيرشالعبد يوم القيامة وما ندى دم ًا ،فيدفع

إليه شبه املحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فالن).

(الكايف.)370/2:

ومن ترك صالة العرص( :يأيت يوم القيامة موتر ًا أهله وماله ،وإن كان
من أهل اجلنة ،قال قلت :وما منزله يف اجلنة؟ قال :موتر ًا أهله وماله،

يتضيف أهلها ليس له فيها منزل) (.ثواب األعامل.)231/
وشارب اخلمر( :يوم القيامة مسود ًا وجههُ ،مدْ َلع ًا لسانه يسيل لعابه

حق عىل اهلل تعاىل أن يسقيه من بئر َخ َبال)( .التهذيب.)103/9:
عىل صدره ٌّ .
34

نور خاص( :قال رسول اهلل‘:
وحيرش شيعة النبي وآله‘وهلم ٌ

يأيت يوم القيامة قوم عليهم ثياب من نور ،عىل وجوههم نور يعرفون بآثار
السجود يتخطون صف ًا بعد صف حتى يصريوا بني يدي رب العاملني!
يغبطهم النبيون واملالئكة والشهداء والصاحلون .قال له عمر :من هؤالء

يا رسول اهلل الذين يغبطهم النبيون واملالئكة والشهداء والصاحلون؟

وعيل إمامهم )( .فضائل الشيعة للصدوق.) 30/
قال :أولئك شيعتنا
ٌّ
وحيرشعبداملطلب×أمةوحده(:قالالصادق×:حيرشعبداملطلب
يوم القيامـة أمــة واحــدة ،عليه ســـيامء األنبيـــاء وهيبــة امللوك).

(الكايف.)447/1:

أقول :هذه بعض نصوص القرآن والسنة يف أنواع من تطورات

األعامل ،وهي ختتلف عام افرتضوه من استبطان العمل لصورة ما

يتجسد له.

نعم ورد أن القرآن يتجسد شاب ًا مجي ً
ال ( :قال رسول اهلل‘:تعلموا

القرآن فإنه يأيت يوم القيامة صاحبه يف صورة شاب مجيل شاحب اللون،
فيقول له القرآن :أنا الذي كنت أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك،
وأجففت ريقك وأسلت دمعتك ،أؤول معك حيثام ألت ،وكل تاجر

من وراء جتارته ،وأنا اليوم لك من وراء جتارة كل تاجر ،وستأتيك

كرامة اهلل عز وجل فأبرش ،فيؤتى بتاج فيوضع عىل رأسه ،ويعطى األمان

بيمينه ،واخللد يف اجلنان بيساره ،ويكسى حلتني)( .الكايف.)603/2:
35

هتيعدأو ءوضولا نم لئاسم

وهذا كام ترى جتسد لنفس القرآن ،وليس لقراءة اإلنسان له ،وفعله.
كام ورد أن الرسور يتجسد مثاالً ،قال اإلمام الصادق×(:إذا

بعث اهلل املؤمن من قربه خرج معه مثال يقدم أمامه ،كلام رأى املؤمن
هوالً من أهوال يوم القيامة قال له املثال:التفزع والحتزن وأبرش

بالرسور والكرامة من اهلل عز وجل ،حتى يقف بني يدي اهلل عز وجل
فيحاسبه حساب ًا يسري ًا ويأمر به إىل اجلنة،واملثال أمامه فيقول له املؤمن:
يرمحك اهلل نعم اخلارج خرجت معي من قربي ،وما زلت تبرشين

بالرسور والكرامة من اهلل حتى رأيت ذلك ،فيقول من أنت؟ فيقول:

أنا الرسور الذي كنت أدخلت عىل أخيك املؤمن يف الدنيا خلقني اهلل

عز وجل منه ألبرشك )( .الكايف.)190/2:

وهذه موجبة جزئية تطابق ما ذكروه من أن العمل يستبطن صورته

احلقيقية.

روي جتسد بعض األعمال ال كلها
ورد جتسد الفرائض ،قال الصادق×(:إذا دخل املؤمن يف قربه
ٌّ
والربمظل عليه،ويتنحى
كانت الصالة عن يمينه،والزكاة عن يساره،

الصرب ناحية فإذا دخل عليه امللكان اللذان يليان مساءلته قال
الصربللصالة والزكاة والرب:دونكم صاحبكم ،فإن عجزتم عنه فأنا

دونه).الكايف (90/2و.)240/3:

وعن اإلمام الباقر×«إذا مات العبد املؤمن دخل معه يف قربه ستة
36

صور ،فيهن صورة هي أحسنهن وجه ًا ،وأهباهن هيئة ،وأطيبهن رحي ًا،
وأنظفهن صورةً ،قال:فتقف صورة عن يمينه ،وأخرى عن يساره،
وأخرى بني يديه ،وأخرى خلفه ،وأخرى عند رجليه ،وتقف التي

يت عن يمينه ،منعته التي عن يمينه ،ثم
هي أحسنهن فوق رأسه ،فإن أ َ

كذلك إىل أن يؤتى من اجلهات الست قال  :فتقول أحسنهن صورة:
من أنتم جزاكم اهلل عني خري ًا؟ فتقول التي عن يمني العبد :أنا الصالة،

وتقول التي عن يساره  :أنا الزكاة ،وتقول التي بني يديه:أنا الصيام،
وتقول التي خلفه :أنا احلج والعمرة ،وتقول التي عند رجليه :أنا بِ ُّر من

وصلت من إخوانك ،ثم يقلن :من أنت؟ فأنت أحسننا وجه ًا وأطيبنا
رحي ًا وأهبانا هيئ ًة؟فتقول :أنا الوالية آلل حممد صلوات اهلل عليهم).
(املحاسن.)288 /1:

ويف رشح األخبار (( :)224/1عن أيب جعفر×أنه قال :إذا مات

العبد املؤمن من أهل واليتنا وصار إىل قربه ،دخل معه قربه ست
حور ،منهن حوراء أحسنهن وجه ًا وأطيبهن رحي ًا وأنظفهن هيئة.
َح ْو َر ًة تكون عند رأسه ،وتكون األخرى منهن عن يمينه ،واألخرى
عن يساره ،واألخرى من خلفه ،واألخرى عن قدامه ،واألخرى عند

رجليه ،فيمنعنه من حيث ما أتى من اجلهات ويؤنسنه يف قربه ،فيقول
امليت من أنتن جزاكن اهلل خري ًا؟ فتقول التي عن يمينه :أنا الصالة،
وتقول التي عن يساره :أنا الزكاة ،وتقول التي بني يديه :أنا الصيام،
37
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وتقول التي من خلفه :أنا احلج والعمرة ،وتقول التي عند رجليه:

أنا اجلهاد وأنا من وصلته من إخوانك .وتقول التي عند رأسه وهي
أحسنهن[:أنا الوالية ملحمد وآل حممد] أنا الوالية لعيل×واألئمة

من ذريته )(.رشح األخبار.)224/1:

أقول :وهذا يشرياىل جتسد األعامل احلسنة بصور حور مجيالت.

لكنه اليمنع من جتسدها بتجسدات أخرى ،وال نموها بقانون تنمية
األعامل.

وقد روت مصادر السنيني هذا احلديث ،وحرفوا آخره ،وحذفوا

منه والية حممد وآل حممد‘! فرواه أمحد

()362/2

وصححوه،

عن أيب هريرة ،قال( :قال رسول اهلل‘ جتئ األعامل يوم القيامة
فتجئ الصـالة فتقــول :يا رب أنا الصــالة فيقول إنك عىل خري،

فتجئ الصـدقة فتقــول يا رب أنا الصــدقة فيقول إنك عىل خري،

ثم جيئ الصيام فيقول أي يا رب أنا الصيام فيقول إنك عىل خري،ثم جتئ
األعامل عىل ذلك فيقول اهلل عز وجل إنك عىل خري ثم جيئ االسالم
فيقول :يا رب أنت السالم وأنا السالم ،فيقول اهلل عز وجل :إنك عىل

خري بك اليوم آخذ وبك أعطي ،فقال اهلل عز وجل يف كتابهَ :و َم نْ� يَ� ْب� تَ� ِ�غ
ْ
ََ
آ
غَ ْ آ ْ
لام ِد ي� ن ً�ا ف�ل نْ� يُ� قْ� بَ� َل ِم نْ� ُه َو ُه َو ِ�ف ي� ال� ِخ� َر ِ�ة ِم نَ� ال خ َ� ِاس ِر ي� نَ�).
� ي� َر ال�س ِ
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نصوص اإلشادة بفيثاغورس وعبارته يف جتسم األعمال ً
آليا
 .1قال اخلاجوئي&يف الرسائل الفقهية ((:)145/2عن فيثاغورس

احلكيم ،وهو من أعاظم احلكامء ومن األقدمني :إعلم أنك ستعارض
بأفكارك وأقوالك وأفعالك ،وسيظهر من كل حركة فكرية أو قولية

أو فعلية صورة روحانية وجسامنية .فإن كانت احلركة غضبية شهوية
صارت مادة شيطان يؤذيك يف حياتك ،وحيجبك عن مالقاة النور بعد
وفاتك .وإن كانت احلركة أمرية عقلية ،صارت ملك ًا تلتذ بمنادمته يف
دنياك ،وهتتدي بنوره يف أخراك إىل جوار اهلل وكرامته)

وقد ســجل&إعجابه بمقولته يف رســالة :جتسم األعـــامل،94/

وقال عنه:

(إذا قالت حذام فصدقوها

فإن القول ما قالت حذام).

 .2وقال البهائي&يف الكشكول(( :)24/2إذا عرفت أن الشئ

يظهر يف كل عامل بصورة ،انكشف لك رس ما نطقت به الرشيعة

املطهرة من جتسد األعامل يف النشأة األخرى ،بل ظهر لك حقيقة
ما قاله العارفون :من أن األعامل الصاحلة هي التي تظهر يف صور
احلور والقصور واألهنار ،وأن األعامل السيئة هي التي تظهر يف
صورالعقارب واحليات والنار ،واطلعت عىل أن قوله تعاىل:

َ َ
ٌ ْ َ
َ
إَو نِّ� جَ� َه نّ� َم ل ُم ِح ي� َط�ة بِ�الك ِفا� ِر ي� نَ� ،وارد عىل احلقيقة ال املجاز من إرادة
اإلستقبال يف إسم الفاعل ،فإن أخالقهم الرذيلة وأعامهلم السيئة،
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وعقائدهم الباطلة ،الظاهرة يف هذه النشأة يف هذه الصور هي التي

تظهر يف تلك النشأة صورة جهنم .وكذا عرفت حقيقة قوله تعاىل:
َ َّ

ُُ

أَ

ْ

ْ

َ

ً

ُُ

ِإ� نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� يَ�اكل نَو� � ْم َو َال ال يَ� ت َ� َامى �ظُ ل ًما ِإ� نّ� َما يَ�اكل نَو� ِ�ف ي� بُ� ُط ِو�ن ِه ْم ن َ�ارا.وكذا قول النبي:
الذي يأكل يف آنية الذهب إنام جيرجر يف جوفه نار جهنم .وقوله:الظلم

ظلامت يوم القيامة).

 .3وقال الشيخ السبحاين يف مفاهيم قرآنية (( :)350/8وعىل ما ذكرنا

فال مانع من جتسم األعامل ،ولنذكر بعض كلامت األعالم يف هذا
الصدد :

يقول صدر املتأهلني:كام أن كل صفة تغلب عىل باطن اإلنسان يف

الدنيا وتستويل عىل نفسه بحيث تصري ملكة هلا ،يوجب صدور أفعال

منه مناسبة هلا بسهولة يصعب عليه صدور أفعال أضدادها غاية
الصعوبة ،وربام بلغ رضب من القسم األول حد اللزوم ،ورضب من
القسم الثاين حد اإلمتناع ،ألجل رسوخ تلك الصفة.

لكن ملا كان هذا العامل داراإلكتساب والتحصيل قلام تصل

األفعال املنسوبة إىل اإلنسان املوسومة بكوهنا باإلختيار يف شئ من

طرفيها حد اللزوم واإلمتناع بالقياس إىل قدرة اإلنسان وإرادته
دون الدواعي والصوارف اخلارجية ،لكون النفس متعلقة بامدة

بدنية قابلة لإلنفعاالت واإلنقالبات من حالة إىل حالة،فالشقي ربام
يصري باإلكتساب سعيد ًا وبالعكس ،بخالف اآلخرة فإهنا ليست
40

ََْ َْ
َُ
لا� ن� ف� ُع ن� ف� ًسا ِإ� ي� َم نا�ها
داراإلكتساب والتحصيل ،كام أشري إليه بقوله تعاىل :ي
َ
ً
َ ْ تَ ُ نْ آ َ نَ تْ نْ قَ ْ ُ أ ْ َ
ك َس َب� تْ� ِ�ف ي� ِإ� ي� َم ِنا� َها خَ� يْ�را .وكل صفة بقيت يف
لم �ك� �م�� ِم� � ب�ل �و

النفس ورسخت فيها وانتقلت معها إىل الدار اآلخرة صارت كأهنا
لزمتها ولزمت هلا اآلثار واألفعال الناشئة منها بصورة يناسبها يف عامل

اآلخرة ،واألفعال واآلثارالتي كانت تلك الصفات مصادر هلا يف الدنيا،

وربام ختلفت عنها ألجل العوائق والصوارف اجلسامنية اإلتفاقية ،ألن
الدنيا دار تعارض األضداد وتزاحم املتامنعات بخالف اآلخرة لكوهنا

دار اجلمع واإلتفاق ال تزاحم وال تضاد فيها ،واألسباب هناك أسباب

وعلل ذاتية كالفواعل والغايات الذاتية دون العرضية .فكلام يصلح
أثر ًا لصفة نفسانية مل يتخلف عنها هناك،كام يتخلف عنها هاهنا ملصادفة

مانع له ومعاوقة صارف عنه ،إذ ال سلطنة هناك للعلل العرضية

واألسباب االتفاقية ومبادئ الرشور ،بل امللك هلل الواحد القهار.
ثم إن صدر املتأهلني رضب مثاالً لتقريب املوضوع ،يقول :إن اجلسم
الرطب متى فعل ما يف طبعه من الرطوبة يف جسم اآلخر َقبِ َل اجلسم

املنفعل الرطوبة فصار رطب ًا مثله ،ومتى فعل فعله الرطوبة يف قابل غري
جسم كالقوة الدراكة احلسية واخليالية إذا انفعلت عن رطوبة ذلك

اجلسم الرطب ،مل يقبل األثر الذي قبله اجلسم الثاين ومل يرص بسببه
رطب ًا ،بل يقبل شيئ ًا آخر من ماهية الرطوبة هلا طور خاص يف ذلك،

كام تقبل القوة الناطقة متى نالت الرطوبة أو حرضهتا يف ذاهتا شيئ ًا
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آخر من ماهية الرطوبة وطبيعتها من حيث هي ،وهلا ظهور آخر عقيل

فيه بنحو وجود عقيل مع هوية عقلية ،فانظر حكم تفاوت النشآت

يف ماهية واحدة لصفة واحدة ،كيف فعلت وأثرت يف موضع اجلسم
شيئ ًا ويف قوة أخرى شيئ ًا آخر ،ويف جوهر شيئ ًا آخر .وكل من هذه
الثالثة حكاية لآلخرين ،ألن املاهية واحدة والوجودات متخالفة،
وهذا القدر يكفي املستبرصألن يؤمن بجميع ما وعد اهلل ورسوله

أو توعد عليه يف لسان الرشع ،من الصور األخروية املرتبة عىل
اإلعتقادات احلقة أو الباطلة أو األخالق احلسنة والقبيحة املستتبعة
للذات واآلالم،إن مل يكن من أهل املكاشفة واملشاهدة.
ثم إنه+رضب مثاالً آخر لتقريب ما رام إليه وقال :إن شدة

الغضب يف رجل توجب ثوران دمه ،وامحرار وجهه وحرارة جسده،
واحرتاق مواده ،عىل أن الغضب صفة نفسانية موجودة يف عامل الروح
اإلنساين وملكوته واحلركة واحلمرة واحلرارة واإلحرتاق من صفات

األجسام ،وقد صارت هذه اجلهات والعوارض اجلسامنية نتائج لتلك
الصفة النفسانية يف هذا العامل ،فال عجب من أن يكون سورة هذه

الصفة املذمومة ،مما يلزمها يف النشأة األخرى نار جهنم التي تطلع

عىل األفئدة فأحرقت صاحبها ،كام يلزم هاهنا عند شدة ظهورها وقوة
تأثريها،إذا مل يكن صارف عقيل أو زاجر عريف يلزمها ،من رضبان

العروق واضطراب األعضاء وقبح املنظر ،ربام يؤدي إىل الرضب
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الشديد والقتل لغريه بل لنفسه،وربام يموت غيظ ًا!

فإذا تأمل أحد يف استتباع هذه الصفة املذمومة لتلك اآلثار فيمكن

أن يقيس عليها أكثر الصفات املؤذيات واإلعتقادات املهلكات وكيفية
انبعاث نتائجها ولوازمها يوم اآلخرة من النريان وغريها ،وكذا حال
أضدادها من حسنات األخالق واإلعتقادات وكيفية استنباط النتائج
والثمرات من اجلنات ،والرضوان والوجوه احلسان ).

أقول :العجب من شيخنا السبحاين حفظه اهلل كيف قبل رأي الشيخ

الذي وضع لنفسه إسم :صدر املتأهلني ،وهو كالم مرصوف متأثر

بقوانني التطور املادي ،فمن أين عرف أن أعاملنا تتطور هبذا القانون،

إال بظنه وختيله!

وأين منه نصوص تطوراألعامل التي أوردنا طرف ًا منها ،وأين منه

قول اإلمام الصادق×واملراحل السبع كام يف الصحيح ( :اليكون
شئ يف األرض وال يف السامء إال هبذه اخلصال السبع :بمشيئة و إرادة

وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل،فمن زعم أنه يقدر عىل نقض
واحدة فقد كفر)( .الكايف.)149/1:

وقال الشيخ السبحاين :يقول هباء الدين العاميل :إن احليات

والعقارب ،بل والنريان التي تظهر يف القرب والقيامة ،هي بعينها
األعامل القبيحة واألخالق الذميمة والعقائد الباطلة التي ظهرت

يف هذه النشأة هبذه الصورة وجتلببت هبذه اجلالبيب ،كام أن الروح
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والرحيان واحلور والثامر هي األخالق الزكية واألعامل الصاحلة،

واإلعتقادات احلقة التي برزت يف هذا العامل هبذا الزي وتسمت هبذا

اإلسم ،إذ احلقيقة الواحدة ختتلف صورها باختالف األماكن فت َُحىل
يف كل موطن بحلية ،وت َُز َّيا يف كل نشأة بزي ،وقالوا :إن اسم الفاعل
ُ

ْ َ

َ

َ

َ

ٌ ْ َ

يف قوله تعاىل:و َ ي َ� ْس تَ� ْع جِ�ل نَو� َك بِ�ال َع�ذ بِا� إَو نِّ� جَ� َه نّ� َم ل ُم ِح ي� َط�ة بِ�الك ِفا� ِر ي� نَ� ،ليس

بمعنى اإلستقبال بأن يكون املراد أهنا ستحيط هبم يف النشأة األخرى.
ثم قال السبحاين :يف قوله:إذ ًا احلقيقة الواحدة ختتلف صورها

باختالف األماكن فتحىل يف كل موطن بحلية ،جواب عن اإلشكالني
املاضيني .وحاصل اجلواب:أنه المانع أن يكون لشيئ واحد جتليان
حسب اختالف الظروف،ومل يكتب عىل جبني العرض أنه عرض يف

كلتا النشأتني).

أقول :نعم ال مانع أن يتجىل الشيئ الواحد بتجليات ،لكن متى كان

اإلمكان دلي ً
ال عىل الوقوع؟ وما ذكره البهائي&أخذه من املتصوفة
وسامهم العارفني ،وهو ظنون التغني عن احلق شيئ ًا ،واحتامالت
التغني عن رائحة احلق شيئ ًا!

إنه الضري يف أن نتصورأو نفرتض أمور ًا يف فاعلية اهلل تعاىل وتكوينه،

لكن كيف ننسب اليه عز وجل بدون حجة من معصوم× ،أو قطعي

العقل؟!

.4وقال النراقي&يف جامــع السعادات (( :)43/1قال فيثاغورس
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احلكيم :سيظهر لك من كل حركة فكرية أو قولية أو عملية صورة

روحانية ،فإن كانت احلركة غضبية أو شهوية صارت مادة لشيطان

يؤذيك يف حياتك وحيجبك عن مالقاة النور بعد وفاتك،وإن كانت
احلركة عقلية صارت ملك ًا تلتذ بمنادمته يف دنياك وهتتدي به يف أخراك
إىل جوار اهلل .انتهى.

وهذه الكلامت رصحية يف أن مواد األشخاص األخروية هي

التصورات الباطنية والنيات القلبية وامللكات النفسية املتصورة بصور
روحانية ،وجودها وجود إدراكي ،واإلنسان إذا انقطع تعلقه عن

هذه الدار وحان وقت مسافرته إىل دار القرار ،وخلص عن شواغل
الدنيا الدنية ،وكشف عن برصه غشاوة الطبيعة ،فوقع برصه عىل وجه

ذاته والتفت إىل صفحة باطنه وصحيفة نفسه ولوح قلبه ،وهواملراد

ْ ُ ُ َْ
ذَ ُّ ُ ُ ْ
الص ُح ف� ن� ِ�ش َر ت� ،وقوله تعاىل[َ :و�ج َ َاء ت� ك ّل ن� ف� ٍس
بقوله سبحانه :إَوِ�ا
ََْ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ َْ َ
َ
َ ٌ ََ ْ ُ ْ َ
َم َعها َس ِئا� قٌ� َو�ش ِه ي�د .ل ق�د ك ن� ت� ِ�ف ي� غ� ف�ل ٍة� ِم نْ� ه�ذ ا] ف�ك�ش ف� ن�ا ع ن�ك ِغ� َط َاءك ف� بَ� َص ُرك
ْ
ال يَ� ْو َم َح ِد ي� ٌد ،صار إدراكه فعالًوعلمه عين ًا ورسه عيان ًا ،فيشاهد ثمرات

أفكاره وأعامله ،ويرى نتائج أنظاره وأفعاله ،ويطلع عىل جزاء حسناته
وسيئاته ،وحيرضعنده مجيع حركاته وسكناته .ويدرك حقيقة قوله

َ
ْ
َْ
نُ ْ َ ُ
َ
ُُ
َ ُ َّ نْ َ ن أ ْ َ
ا� �ل زَ� ْم ن� ُاه َط ِئا� َر ُه ِ�ف ي� ع ن� ِق� ِه َو� خ� ِر ج ُ� له يَ� ْو َم ال ِق� ي َ� َام ِ�ة ِك ت�ا بً�ا َي�ل ق� ُاه
سبحانه :وكل ِإ��س ٍ
َ
ْ
َ نْ �شُ ً قْ َ أْ ت َ َ َ َ
ك فَ�ى بِ� نَ� فْ� ِس َك ال يَ� ْو َم َعل يْ� َك َح ِس ي� بً�ا.
م� وراِ .إ��ر� ِك�ا ب�ك

ثم الظاهر أن هذا املذهب عند من قال به من أهل الرشائع بيان لكيفية
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الثوابوالعقابالروحانينيمعإذعانهباجلنةوالناراجلسامنيني،إذلوكان
مراده قرص اللذة والثواب واألمل والعقاب واجلنات والقصور والغلامن

واحلور والنار واجلحيم والزقوم والرضيع وساير ما ورد يف الرشيعة

القادسة من أمور القيامة عىل ما ذكر ،فهو خمالف لرضورة الدين ).
فقد انتبه الشيخ النراقي&أخري ًا اىل أن جتسم األعامل الذي

اتبعوا به [النبي] فيثاغورس ،بديل عن العذاب اجلسامين! فقال إن
كان كذلك فهو خمالف لرضورة الدين! لكن ياشيخنا مل يقل أحد من

فالسفة اليونان بثبوت النعيم والعذاب احليس ،وأنه غري هذا التجسد
الذي ن َّظروا له ،ومل يذكروا منه إال نامذج قليلة ال تستوعب عمل

اإلنسان الواسع املتنوع!

.5وقال الشيخ املكارم يف تفسريه ( )45/2ملخص ًا(:يعتقد البعض

أن جزاء األعامل األخروي أمراعتباري ،مثل املكافأة والعقوبة يف هذه
الدنيا.

وآخرون يعتقدون أن النفس البرشية ختلق الثواب والعقاب،

فالنفس ختلق ذلك يف العامل اآلخر دون اختيار ،فام نقرأه عن نعيم اجلنة

وعذاب جهنم ليس سوى ما ختلقه هذه الصفات احلسنة أو السيئة يف

اإلنسان.

وفريق ثالث قالوا :إن لكل عمل من أعاملناصورة دنيوية نراها،

وصورة أخروية كامنة يف باطن ذلك العمل.ويف يوم القيامة يظهر
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بصورته األخروية وهذه النظرة تتفق مع كثري من آيات القرآن).
وتبنى هذه النظرية!

وقال يف كتابه دروس يف العقائد (( :)234/1يستفاد من كثريمن

اآليات القرآنية أن أعاملنا يوم القيامة تتجسد حية يف صورخمتلفة
وتصاحبنا ،وأن واحد ًا من أنواع العقاب والثواب املهمة هوهذا
التجسد نفسه ،فالظلم يتجسد بصورة سحابة سوداء حتيط بالظامل،

كام جاء يف حديث رشيف :الظلم هوالظلامت يوم القيامة.وجاء يف

ُ ُ أَ
َ
ال ْال َ� ت َ� َامى �ظُ ْل ًما � نَّ� َما َ� ُاك ُل نَ
القرآن احلكيم �:نَّ� َّال ذ�� نَ� َ�اكل نَ
َ
ْ
َ
و� ِ�ف ي� بُ� ُط ِو�ن ِه ْم ن� ًارا.
و
م
�
و�
ِإ ي
ي
ِإ ِ ي ي
َ
َ
َ
ُ
ّ
أ
ُ
ُ
ُ
َ
وم نَ
َ� ْس َعى نُ� ُور ُه ْم َ� ْ� نَ� أ� ْ�د�ه ْم َو�� ْ� َما�نه ْم..ال ذ�� نَ� َ�اكل نَ
ك َما َ� ق� ُ
ُ
َ
َ
ق
ّ
وم
لا
�
و�
�
لا�
ا
�
الر
و�
ِإ
ي
ي
ِب ي
ِي ي
ب ي ي ِ ي ِ بِ ي ِ ِ
َ
ْ
ُ
ْ
ّ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ال ذ ِ� ي� يَ� تَ� خ� بّ� َط ُه ال�ش يْ� َط نُا� ِم نَ� ال َم ِ ّسَ .س يُ� َط َو ق� نَو� َما بَ� ِ خ�لوا بِ� ِه يَ� ْو َم ال ِق� ي َ� َام ِ�ة  .وهكذا

سائر األعامل األخرى تتجسد بام يناسبها ).

ومع مالحظتنا ،نشكرالشيخ املكارم حفظه اهلل ،ألنه كان متحفظ ًا

عىل نظرية جتسم األعامل املطلقة عند الفالسفة واملتصوفة.
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املسألة السابعة:
قاعدة:العمل هو النية أعمق من كالمهم
الفعل من الروح والبدن آلة! وقد روى اجلميع أن النبي‘قال

لعمر بن اخلطاب كام يف البخاري :إنام األعامل بالنيات ،وإنام لكل
ٍ
امرأة ينكحها،
امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل دني ًا يصيبها أو إىل
فهجرته إىل ما هاجر إليه!

فاملهاجر ألجل هدف دنيوي النصيب له يف اإلسالم واهلجرة!

والسبب أن نيته فاسدة ،وقيمة العمل بالنية ،بل العمل يف حقيقته :النية!

قال اإلم��ام الصادق×يف احلديث الصحيح (ال��ك��ايف:)16/2:
ُ ُ

َأ ُ ُ

أَ

ً

( يف قول اهلل عز وجلِ :ل يَ� ْب�ل َوك ْم � يّ�ك ْم � ْح َس نُ� َع َملا ،قال:ليس يعني أكثر
عمالً ،ولكن أصوبكم عمالً .وإنام اإلصابة خشية اهلل والنية الصادقة
واحلسنة .ثم قال :اإلبقاء عىل العمل حتى خيلص أشد من العمل.

والعمل اخلالص :الذي ال تريد أن حيمدك عليه أحد إال اهلل عز وجل،

والنية أفضل من العمل .أال وإن النية هي العمل! ثم تال قوله عز وجل:
ُ

ٌ

َ

َ َ

ق ْ ُ
�ل
ك ّل يَ� ْع َم ُل َعلى �ش ا ِكل ِت� ِه .يعني عىل نيته).

واضح ،ألن النية من
ومعنى قوله×:أال وإن النية هي العمل،
ٌ
ٌ
تنفيذ ألفعال الروح ،فالفعل واإلرادة
أفعال الروح وأفعال البدن
للروح ،والبدن أداة هلا ،وخري اإلنسان ورشه إنام هو من روحه!
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إن الذي يكلمك ليس بدن خماطبك ،بل روحه بوسيلة فمه وحركاته،

والذي يفهم كالمه وجييبه ليس بدنك ،بل روحك بواسطة البدن!
فالبدن جمرد أداة للروح ،ولذا كان احلساب للروح والعقاب عليها.

وقال الصادق×( :قال رسول اهلل‘ :نية املؤمن خري من عمله،

ونية الكافر رش من عمله ،و كل عامل يعمل عىل نيته)( .الكايف.)84/2:
يعني أن ما ظهر من خمزون اخلري والرش جزء ،وما مل يظهرمنهام أكثر.

وقال×( :إن العبد املؤمن الفقري ليقول :يا رب أرزقني حتى أفعل

كذا وكذا من الرب ووجوه اخلري ،فإذا علم اهلل عز وجل ذلك منه بصدق

نية كتب اهلل له من األجر مثل ما يكتب له لو عمله ،إن اهلل واسع كريم ).
ويف فقه الرضا ( :378/وإن نية املؤمن خري من عمله ،ألنه ينوي
خري ًا من عمله  ,ونروي :نية املؤمن خري من عمله ،ألنه ينوي من اخلري
ما ال يطيقه واليقدر عليه) .ومعناه :أن النية خري من العمل حتى مع

نيته،ألنه ينوي أكثر.

وعن أيب بصري قال ( :سألت أبا عبداهلل×عن حد العبادة التي إذا
فقال:ح ْس ُن النية بالطاعة ) ( .الكايف.)85/2:
فعلها فاعلها كان مؤدي ًا؟
ُ
ومعنى علم صدق نيته :علم أنه قرر بدرجة قوية عالية تصلح

لتحريك البدن للعمل لو توفرت الرشوط .فكتبه اهلل له فع ً
ال مع أنه نية.
وح ْس ُن النية بالطاعة :القرار اجلازم العميق بطاعة اهلل تعاىل يف كل
ُ

أموره.
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وقال اإلمام الصادق×أليب عمرة السلمي(:إن اهلل عز وجل حيرش

الناس عىل نياهتم يوم القيامة )( .الكايف.)20/5:

ومعناه:أن احلساب والثواب والعقاب إنام هو عىل الفعل احلقيقي

لإلنسان وهو خمزون النوايا والقرارات يف النفس ،التي وصلت إىل
مرحلة الصالحية ألن تكون فع ً
ال إرادي ًا كامل الرشوط ،حتى لو مل

تتوفر له ظروف حتقيقه بدني ًا.

وقال اإلمام الصادق×( :إنام ُخ ِّلدَ أهل النار يف النار ،ألن نياهتم
كانت يف الدنيا أن ُ
لوخ ِّلدُ وا فيها أن يعصوا اهلل أبد ًا! وإنام ُخ ِّلدَ أهل

اجلنة يف اجلنة ،ألن نياهتم كانت يف الدنيا أن لو بقوا فيها أن يطيعوا اهلل
ََ
ُ
ُ ٌ
أبد ًا.فبالنيات ُخ ِّلدَ هؤالء وهؤالء ثم تال قوله تعاىل :ق� ْل ك ّل يَ� ْع َم ُل على
َ َ

�ش ا ِكل ِت� ِه .قال :عىل نيته )( .الكايف.)85/2:

فأفعالنا اإلرادية ال تنحرصفيام قمنا به بدني ًا ،بل هي خمزون أنفسنا

وأرواحنا من النوايا التي بلغت مرحلة الصالحية للتجسد يف عمل،
وهي ككرة الثلج يف املاء اليظهر منها يف أفعالنا البدنية إال القليل!

فالفعل كل الفعل يف داخل أنفسنا ،يف معاناتنا الداخلية ،ورصاع

النوايا واخلري والرش فينا ،وفيام نفكر ونقرر ،وهو عمل إرادي يسمى
النية ،وتبدأ بخطورات ذهنية وتصورات ،ثم تصل إىل حد العزم
والقرار اجلازم فتأمر النفس الدماغ ،فيصدر أمره إىل البدن بالفعل،

فيجيئ الفعل البدين عىل شاكلة الفعل النفيس أو الروحي!
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املحركة ،فال
أما اخلطورات والتصورات التي مل تبلغ درجة النية
ِّ

أَ ْ ُ ُ أَ تُ ْ ُ
ُ ُ
تعترب عم ً
ال وال تدخل يف قوله عز وجل :إَو ْنِ� ت� ْب�دوا َما ِ�ف ي� � ن� ف� ِسك ْم � ْو � خ� ف� ُوه
ُ
ّ
ُ َ
َ
َ
َُ
اهلل ف� يَ��غْ ِف� ُر ِل َم نْ� ي َ��ش ُاء َو يُ� َع�ذِ بُ� َم نْ� ي َ��ش ُاء .فهو موجود يراه اإلنسان
اس بْ�ك ْم بِ� ِه
ي�ح ِ

لكن ال حياسب عليه.

تفسريش ِ
َ
اك َلتِ ِه ،يف
ومل أجد عند املفرسين والفالسفة ما يقنع يف

َ َ َ َ َ ُ ُ أَ ْ َ
ً
ُ
ُ ٌ
ُ أَ ْ َ
قوله تعاىل :ق� ْل ك ّل يَ� ْع َم ُل على �ش ا ِكل ِت� ِه ف� َر بّ�ك ْم �عل ُم بِ� َم نْ� ه َو �هدى َس بِ� ي�لا.

وقد فرسوها :عىل طريقته ،وطبيعته ،وخليقته ،وجديلته ،وناحيته،

وسجيته ،وأخالقه ،ودينه ومذهبه..الخ.

وفرسها اإلمام الصادق×بشكل النية ،ومعناه أن شكل الفعل

يطابق شكل النيته يف النفس ،وشاكلته :بصيغة الصفة املشبهة تعني
واستقر يف النفس فصار عل ًام للنية.
أهنا الشكل الذي َتك ََّو َن
َّ
ومما يؤيد أن الفعل يف القرآن للروح ،أن اهلل تعاىل فرع عليه بقوله:

َ ُ ُ أَ َ

أَ

ف� َر بّ�ك ْم � ْعل ُم بِ� َم نْ� ُه َو � ْه َدى ،وأن آية الروح جاءت يف سياقه.

وهذه القاعدة تعني أن العقائد يف عمقها نيات عالية مركزة ،وأهنا

لذلك صارت ميزان شخصية اإلنسان ،وهبا انقسم الناس اىل مؤمن

وكافر.
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املسألة الثامنة:
قاعدة القرين أقوى من نظرية فيثاغورس

َأ
َ
ََ ْ َُ ُ
ََُْ
َ َُ َُ
قال تعاىلَ :و ق� يّ��ض ن�ا له ْم ق� َر ن�اء ف� زَ� يّ� ن�وا له ْم َما بَ� ي ْ� نَ� � ْي� ِد ي� ِه ْم َو َما �خ ل ف�ه ْم َو َح قّ�
َُ ْ َُ َ ً َُ َُ َ
َ َ ْ ُ ْ قَ ْ َُ ق ت لى َ َ نْ َ ْ �شُ َ نْ ذ ْ َّ
الر ْح َم ِن� ن� ق� ِيّ� ض� له �ش يْ� َط نا�ا ف�ه َو له ق� ِر ي� ٌن� .
عل ي� ِهم ال�ول.و�ال �عا  :وم� ي�ع ع� ِ�ك ِر
ْ
ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ تَّ ذَ َ َ ن َ قَ َ َ َ
ـال يَ�ا ل يْ� ت� بَ� ْي� ِ�نى َو بَ� ْي� ن�ك بُ� ْعد ال َم�ش ِر ق� ي ْ� ِن� ف� ِب� ئ� َس ال ق� ِر ي� نُ� .
ح�ى ِإ��ا �ج اء�ا �

والقيض:القرش،وقيضناه:فلقن�اه ع�ن الف�رخ .فالتقيي�ض تفعي�ل

الس�بب الكام�ن ،والسماح بانفلاق اإلنس�ان ع�ن قرينه كما ينفل�ق

قرشالبيضة عن فرخها .

ومعناه :أن معايص اإلنسان ونواياه السيئة إذا بلغت حد ًا فهي

توجب أن يولد منه قرينه ويكون معه يضله ،ثم حيرش معه يف القيامة.

وهذا نــوع من التجســم مل تدركه نظرية فيثــاغورس وأتبـــاعه.

(راجع :العني للخليل ،186/5:والصحاح للجوهري.)1103/3:

والقرين يالزم صاحبه يف الدنيا واآلخرة والسلطة له عليه إال

َ َ َ ُ ْ َ أَ ْ َ
اهلل
تزيني الرش .والتقييض خاص بأعداء اهلل ،قال تعاىل :و ي� ْوم ي�ح�ش ُر�عد ُاء ِ
َ َ َ
َ
ُ
َ َ َ
ََ
ِإ�لى نّال� ِار ف� ُه ْم يُ�و �زَ ُع نَو� َ.و ق� يّ��ضْ ن َ�ا ل ُه ْم ق� َر ن َ� َاء ف� زَ� يّ� نُ�وا ل ُه ْم .أي ولدت نسخة من

اإلنسان بعمله .واإلقترِ َ ُ
ان:كاإلزدواج ،اجتامع شيئني متالزمني ،قال
أَ

ْ

َ ُ

تعالیْ � :و �ج َاء َم َع ُه ال َم ِئ
لا�ك�ة ُم قْ� تَ� ِر ِن� ي� نَ�.
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الفصل الرابع
شرح أدعية الوضوء

املاء الطاهرالطهور
إذا نظر اىل املاء قال:

ً
ً
احلمد هلل الذي جعل املاء طهورا ،ومل جيعله جنسا.

أكثر الشعوب يعرفون مفهوم الطاهر والنجس ،وهو عندهم

بمفهوم معنوي قريب من معنى :اإلنسان اجليد والسيئ ،والطيب
والرشير.

لكن اإلسالم جاء بمنظومة متكاملة للطاهر والنجس فمنه املعنوي

ومنه املادي ،واإلنسان الطاهر :الصالح واملؤمن ،والنجس :اخلبيث
والكافر .والشيئ الطاهرالصالح لإلستعامل وال ُيعدي .والنجس
يصلح لبعض اإلستعامالت ،وقد ُيعدي وترسي نجاسته اىل غريه
فيصري نجس ًا!
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وعندما تقرأ الفقه وأحكام الرشيعة ،تقرأ يف أوهلا النجاسات اإلثنا

عرش :الدم ،والبول ،والكلب ،واخلنزير ،وامليتة..الخ.

وتقرأ املطهرات ويف أوهلا :املاء وأنه طهور ،أي طاهر يف نفسه مطهر
لغريه .فإذا أصابت إحدى النجاسات شيئ ًا ،أمكن تطهريه باملاء غالب ًا،
وأحيان ًا ال يمكن .واملاء يطهرالنجس املعنوي أيض ًا ،فالشخص اجلنب
نجس واليمكنه الدخول اىل املسجد وال الصالة ،حتى يتطهر باملاء

فيغتسل! واحلائض ال بد بعد انتهاء حيضها أن تتطهر باملاء ،وهكذا.

إن لغة الطاهر والنجس لغة خاصة باملتدينني امللتزمني بالصالة،

وبتطبيق الرشيعة ،واليفهم لغتهم غريهم .فاملتدين اليأكل النجس
وال املتنجس الذي رست اليه النجاسة وإن كان جائع ًا ،وال يرشبه
وإن كان عطشان ًا!

ويقول عن الذي اليتقيد بأحكام الطهارة والنجاسة :هذا اليعرف
طاهر ًا من نجس ،وكأنه عنده بدوي ،وإن كان مثقف ًا نظيف ًا!

نعمة املاء العظيمة
معنى الدعاء :أنظراىل املاء أهيا املؤمن ،وامحد ربك أنه جعله طاهر ًا،
يزيل األوضار ،وينظف األوساخ ،وجعله أب ّي ًا أن يفسد ،إال ما ندر.

وكان باإلمكان أن جيعله نجس ًا ُينجس من يمسه ،فتصور حالة
الناس إذا كان املاء نجس ًا كأنه ميكروب ،واحتجنا اىل اإلبتعاد عنه
والتطهر منه! تصور حالة املؤمنني وهو جيففون أنفسهم وثياهبم من
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املاء حتت الشمس واهلواء ،أو بالرتاب!
فاحلمد هلل الذي جعل املاء طهور ًا ،طاهر ًا يف نفسه مطهر ًا لغريه ،ومل

جيعله نجس ًا يف نفسه ،منجس ًا لغريه!

ولو شاء لفعل ،ألن فيزياء املواد بيده ،وكلها من خلقه وصنعه
َ

وتركيبه .أمل خيربنا تعاىل عن البحار بأهنا ستشتعل :إَو ذِ�ا بِال� َح ُار ُس ِجّ� َر تْ� .أمل
يقسم عز وجل بالبحر املسجور ،يوم يشتعل فيكون نار ًا ملتهب ًا بنفسه،
حمرق ًا لغريه!

أمل يكشف العلم أن امل��اء مركب من عنرصي األوكسجني

واهليدروجني ،وكالمها قابالن لإلشتعال ،فأي شيئ يسبب فصلهام

حيوهلام اىل شعلة نار!

فكيف لوأضاف اهلل تعاىل اىل املاء عنرص ًا فاحتد مع األوكسيجني
واهليدروجني فصار املاء عىل األرض بلون الدم مثالً ،ميكروب ًا معدي ًا؟!

أَ َ َ ْ َ َ َّ ذ نَ َ فَ ُ أَ نَّ َّ
َ ََ ًْ
أَ َ
الس َم َو ِت
ا� َوال� ْر ض� ك نا� ت�ا َر ت� ق�ا
��� ك�ر وا ��
قال اهلل تعاىل� :ولم ي�ر ال ِ ي
َ
ْ
ُ
َََْ َ ُ
َْ
ك َّل شَ��ئْ َح ّى أ� فَ�لا ُ��ؤْ م نُ� نَ
و�.
ف� ف� ت� ق� ن�اه َما َو جَ� َعل ن�ا ِم نَ� ال َم ِاء
ي ِ
ٍ ٍ

وورد تفسريه أن السامء كانت رتْق ًا ال متطر ،واألرض كانت رتق ًا

ال تنبت.

َ
أَ َ َ َ ً َ َ أَ ْ ْ َ َ َ َ ْ
َ
ْ أْ َ ْ
ََْ ْ
وقال تعاىلَ :و ت� َرى ال� ْر ض� ه ِامد�ة ف� ِإ� ذ�ا � ن� زَ�ل ن�ا عل يْ�ها ال َم َاء اه ت� زّ� ت� َو َر ب�َ ت� َو� ن� َب� ت� ت�
ْ َ أَ َّ ُ َ َ ُ َ َ
َ َ أَ َ َّ ُ ْ ُ أَ َّ ُ ُ
ُ
ِم نْ� ك ِ ّل �زَ ْو جٍ� بَ� ِه ي� جٍ� ذِ �.لك بِ�� نّ� الل َه ه َوال َح ّق� َو� ن�ه ي� ْح ِي�ى ال َم ْو ت�ى َو� ن�ه على ك ِ ّل ش� ٍ�ئْ ق� ِد ي� ٌر.
َ ْ
َ
أَ ّ َ
َ ْ ْ ُ آْ
ً ُ َ َ َ ْ َ أَ َ
وقال تعاىل :ف�ل يَ� ن��ظ ِرال� ن� َس نُا� ِإ�لى َط َع ِام ِه �.ن�ا َص َب� ْب� ن�ا ال َم َاء َص بّ�ا ث� ّم �ش ق� ق� ن�ا ال� ْر ض�
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َ
َ
َ
َ َ
و�َ .ء أ� نْ� تُ� ْم أ� نْ� زَ� ْل تُ� ُم ُوه م نَ� ْال ُم زْ� ن� أ� ْم نَ� ْح نُ� ْال ُم نْ� ز� ُل نَ
�شَ قّ ً�ا .أ� فَ� َر أ� ْ� تُ� ُم ْال َم َاء َّال ذ�� تَ��شْ َر ُ� نَ
و�.
ب
ِ
ي
ِ
ِ
ِ ي
َ ُ َ َّ ذ �خَ َ َق َ ْ َ َ �شَ ً
وهو غري املاء الذي جعله اهلل نسب ًا وصهر ًا :وهو ال ِ� ي� ل� ِم ن� الم ِاء ب� را
ُ َّ
فَ َ ُ َ
ْ
� ج َ� َعله ن� َس ب ً�ا َو ِصه ًرا .وغري املاء السائل الذي خلق منه الكون َ :وه َو ال ذ ِ� ي�
�خَ َ قَ َّ َ َ ت َ أَ ْ ضَ ف تَّ �ة أَ ّ َ َ َ نَ َ ُ ُ َ َ ْ
ا� ع ْر�ش ه على ال َم ِاء.
ا� وال�ر� ِ� ي� ِس� ِ � ي� ٍام وك
ل� السمو ِ

طاهر مطهر ،منه خلقنا ،ومنه نرشب،
فياهلا نعمة علينا نعمة املاء،
ٌ

وبه نتطهر! فاحلمد هلل ،ثم احلمد هلل.

الدعاء عند اإلستنجاء

بسم اهلل وباهلل.اللهم َح ّص ْن فرجيَ ،وأع َّف ُهُ ،
واستر عور يت،
ِ
ِ
َو َح َّر ْم يِن عىل النار.

باسم اهلل ال باسم غريه !
يبدأ الناس بعملهم بدون ذكر رهبم ،فيكون عملهم مقطوع ًا أبرت،

فقد قال النبي‘(الوسائل(:)170/7:كل أمر ذي بال اليذكربسم اهلل

فيه فهو أبرت).

ذي بال :أي مهم ،وذلك ختفيف علينا أن نسمي عند كل أمر صغري

وكبري .ومعنى أبرت :ناقص ال بركة فيه.
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أربع دعوات ،عندما يغسل املؤمن فرجه
إن غسل الفرج مما اختص به املؤمنون املتطهرون ،أما بقية الناس فال

يغسلون فروجهم .وهذه نقطة مهمة عن طهارة الشعوب ونظافتها.

أالحيقللمؤمننيأنيفخروابأهنمأهلالنظافة،وأهلالفروجالنظيفة؟

ومع امتياز املؤمنني بغسل الفروج ،إزالة الشعر عن الفروج ومن حتت

اآلباط( .عن النبي‘قال  :اليطولن أحدكم شاربه وال شعر إبطيه،
والعانته ،فإن الشيطان يتخذها خمبئ ًا يسترت هبا )( .الوسائل.)115/2:

اللهم َح ِّص ْن فرجي

َّ أَ
َ ْ َ َ َََ ْ َ َ
قال اهلل تعاىل يمدح مريم÷َ :وال ِ�ت ي� � ْح َص ن� ت� ف� ْر جَ�ها ف� ن� ف� خ� ن�ا ِف� ي�ها ِم نْ�
آَ ً ْ َ
ْ
ُر ِوح ن َ�ا َو جَ� َعل ن َ� َاها َو بْا� نَ� َها � َي��ة ِلل َعال ِم ي� َن� .وقد ورد تفسريحتصني الفرج باجتناب

الزنا .وكأن حفظ الفرج من الزنا أمر صعب حيتاج اىل أن جتعل نفسك
يف حصن من اإلستجابة للمغريات ،أو اإلندفاع مع الشهوات.

ويشمل حتصني الفرج صيانته عن املحرمات اجلنسية األقل من

الزنا ،كالنظر واللمس واملداعبة فكلها يشملها الدعاء بتحصني
النفس والفرج.

اللهم َح ِّص ْن فرجي ،وأَ ِع َّف ُه
العفاف :التنزه عام اليليق ،وعفة الفرج :ت ََر ُّفع صاحبه عن الزنا

وتوابعه.
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قال اإلمام الصادق× (:كان أمرياملؤمنني صلوات اهلل عليه يقول:

أفضل العبادة العفاف)(.الكايف( .)79/2واشتهر عنه× :العفاف زينة

الفقر.

اف،
ويف دعــاء اإلمــام زين العــابدين×(:واجمْ َ ْع ليِ َ ا ْل ِغنَى وا ْل َع َف َ
والدَّ َع َة والمُْ َعا َفا َة )(.الصحيفة السجادية.)232/
الصادق×(:بم نعرف عدالة الرجل بني املسلمني
وسئل اإلمام
َ

حتى نقبل شهادته هلم وعليهم؟ قال فقال :أن تعرفوه بالسرت والعفاف
والكف عن البطن والفرج واليد واللسان )( .اإلستبصار.)12/2:

والعفاف والتنزه والرتفع ،ينشأ من علوالطبع والتقوى ،وموضوعه

واسع ،وقد يقع اإلنسان فيام ينايف العفاف ،لكن ذلك اليرض بعدالته

َ أَ ُّ َ َّ ذ َ
�� نَ� آ� َم نُ�وا َلا تَ� تَّ� ب� ُعوا خُ� ُط َو ِت
ا� ال�شَّ يْ� َط ِن
ا�
إذا تاب من قريب ،قال اهلل تعاىل :ي�ا � ي�ها ال ِ ي
ِ
َ َّ ُ أْ
َّ َ َ ُ
َْ َ
ْ ْ َ َ َ َ ْ
َو َم نْ� َ� تَّ�� ْع خُ� ُط َو ت �شَّ ْ َ
ا� ف� ِإ� ن�ه يَ�� ُم ُر بِ�ال ف� ْح�ش ِاء َوال ُم ن�ك ِر َول ْولا ف��ض ُل الل ِه عل يْ�ك ْم
ِ
ا� ال ي�ط نِ
ي بِ
َ
َ
َ
أ
أ
َ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
َ ّ
ً
ُ ُ
َ ْ
َو َر ْح َم ت�ه َما �زَ كا ِم ن�ك ْم ِم نْ� � َح ٍد � َب�دا َول ِك نّ� الل َه يُ� زَ� ِك ي� َم نْ� ي َ��ش ُاء َوالل ُه َس ِم ي� ٌع ع ِل ي� ٌم.

َو ْاس رُ ْت َع ْورتي
 .1املقصود هبا العورة املادية ،وسرتها باللباس ،وأن اليبتىل

بكشف عورته أمام الناس .واألهم العورة املعنوية ،فكأن من يراه
الناس يرتكب ذنب ًا أو يفعل ما اليليق :كشفت عورته أمامهم ،فيكون
الدعاء بسرتالعورة دعا ًء بسرت ذنوب املرء لتبقى خفية ،والينفضح هبا

أمام الناس.
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وسرتالعورة بمعنى سرتالسوأة ،مفهوم إسالمي جديد عىل أكثر

شعوب العامل ،ألن الناس كانوا ال يتسرتون يف احلاممات يف البالد العربية
وغريها وحتى بعد اإلسالم وتبليغ النبي‘ ،فقد َّ
حث األئمة من

عرتته^ الناس ،حتى انترش سرتالعورة يف محامات املدينة والكوفة.
قال النبي‘( :لعن اهلل الناظر واملنظورإليه يف احلامم بال مئزر.

وقال :ال يدخل الرجل مع ابنه احلامم فينظر إىل عورته ،وقال :ليس
للوالدين أن ينظرا إىل عورة الولد،وليس للولد أن ينظر إىل عورة

الوالد)(.الكايف.)503/ 6:

وقال اإلمام الصــادق×(الكايف( :)35/2:وفـرض عىل البرص أن

الينظر إىل ما حرم اهلل عليه وأن يعرض عام هنى اهلل عنه مما ال حيل

َ
ْ َ َ ْ فَ �ظُ فُ ُ َ ُ
له ،فقال تبارك وتعاىل :قُ� ْل َّلل ُم�ؤْ م ن�� نَ� َ��غُ �ضُّ وا م نْ� أ� ْ� َ
و�ه ْم.
ر
�
وا
�
ح
�
و
م
ه
ار
ص
ِ ب ِِ ي
ج
ِِي ي

فنهاهم أن ينظروا إىل عوراهتم وأن ينظراملرء إىل فرج أخيه ،وحيفظ

أَ
َ َ َْ
َ قُ ْ َّ ُ �ؤْ ن َ ت ْ ُ ْ
ا� يَ��غ �ض �ض نَ� ِم نْ� � بْ� َص ِار ِه نّ� َو ي� ْح ف��ظ نَ�
فرجه أن ُينظر إليه وقال:و�ل للم ِم� ِ
ُ
ف� ُر جَو� ُه نَّ� ..من أن تنظر إحداهن إىل فرج أختها وحتفظ فرجها من أن

ينظر إليها وقال :كل شئ يف القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا ،إال

هذه اآلية فإهنا من النظر ).

.2والعورة األهم يف اإلسالم ،أرسار املؤمن ،وعيوبه اخلفية،

وسمعته .قال رسول اهلل‘ (الكايف( :)354/2:يا معرش من أسلم
بلسانه ومل خيلص اإليامن إىل قلبه:ال تذموا املسلمني ،وال تتبعوا
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عوراهتم ،فإنه من تتبع عوراهتم تتبع اهلل عورته ،ومن تتبع اهلل تعاىل

عورته يفضحه ولو يف بيته)!

وسئل الصادق×(الكايف( :)358/2:عورة املؤمن عىل املؤمن حرام؟

قال :نعم .قلت :تعني سفليه؟قال :ليس حيث تذهب ،إنام هي إذاعة

رسه ).

 .3وهبذا يمتاز اإلسالم بأنه رشع قوانني املحافظة عىل األخالق العامة

يف املجتمع ،فأوجب حفظ العورات السوءات ،وحرم النظر اليها.
وأوجب سرت العيوب ،وحرم إعالهنا واحلديث عنها .ومعناه أنه حيفظ

كرامة املؤمن رغم أخطائه وذنوبه ،ويرتك له خط املراجعة والرجعة.

َو َح َّر ْم يِن على النار

معناه أن عدم حفظ السوأة ،وعدم حفظ عورات الناس ،هو بذاته

عورة خيشى عىل صاحبها من عذاب النار ،فهو يدعو أن يبعده اهلل عنها،
حمرم ًا ،فيحفظ اهلل حرمته ويغفر ذنبه.
بل يدعو أن جيعل دخوله النار َّ

الدعاء عند غسل اليدين

اللهم اجعلين من التوابني ،واجعلين من املتطهر ين
والت ََّّواب :من يتوب ثم يقع يف الذنب ثم يتوب ،وهو مثل الذي
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يتطهر ويتوضأ ،ثم يزول وضوؤه فيتطهر ثانية ..فاملؤمن يقع يف
الذنب لكنه يتوب منه فيتطهر معنوي ًا ،كام حيتاج اىل جتديد وضوئه
تواب متطهر ،جيدد توبته ووضوءه.
فيتطهرثانية ،وال ضريعليه ،ألنه ٌ

وطلب املؤمن من اهلل أن جيعله من التوابني املتطهرين ،معناه أنه
يوجد ناس غري توابني والمتطهرين ،نعم وهم ُك ْث ٌر كفاك اهلل مصائبهم

ونجاك من مشاكلهم وظلامهتم.
وسوء معيشتهمَّ ،

قال يل طالب :إن جارنا يف لندن سائق قطار اليغسل وجهه اىل

أسبوع! ويوجد عرشات مثله ،اليتطهرون ال يف األسبوع وال يف الشهر،
كام يوجد من ال يتوبون كل عمرهم من ذنب ،وال يعتذرون من خطأ!
ويسخرون منك إذا قلت هلم إن اهلل حيب التوابني الذين يرجعون عن

خطئهم ،ويعتذرون ،فيقول أحدهم :لكني ال أحب التوبة وال احلامم.
ويطول الكالم لوأردنا أن نفيض يف وصف البعيدين عن التوبة

والتطهر وعن أرسهم ،وجمتمعهم ،وعن حالتهم النفسية ،وما

حيملونه من ظلامت يف قلوهبم ،وعقد يف نفوسهم!

لكنا نريد احلديث عن الذين حيبهم اهلل ،ألهنم توابون متطهرون.

قال اإلمام الباقر×(الكايف ( :)424/2:إن أصحاب رسول اهلل‘

قالوا :يا رسول اهلل نخاف علينا النفاق! قال فقال :ومل ختافون ذلك؟

قالوا :إذا كنا عندك فذكرتنا ورغبتنا وجلنا ونسينا الدنيا وزهدنا حتى

كأنا نعاين اآلخرة واجلنة والنار ونحن عندك ،فإذا خرجنا من عندك
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ودخلنا هذه البيوت وشممنا األوالد ،ورأينا العيال واألهل،يكاد

أن نحول عن احلال التي كنا عليها عندك حتى كأنا مل نكن عىل شئ!
أفتخاف علينا أن يكون ذلك نفاق ًا؟ فقال هلم رسول اهلل‘:كال إن
هذه خطوات الشيطان فريغبكم يف الدنيا .واهلل لو تدومون عىل احلالة

التي وصفتم أنفسكم هبا لصافحتكم املالئكة ومشيتم عىل املاء،ولوال
أنكم تذنبون فتستغفرون اهلل خللق اهلل خلق ًا حتى يذنبوا ثم يستغفروا اهلل

فيغفرهلم ،إن املؤمن مف َّت ٌن َّتواب،أما سمعت قول اهلل عز وجل:
َ
ْ
َ َ
َ
َ ُ ُ
ِإ� نّ� ا ّلل َه يُ� ِح ُّب� تّال� َو بِا� ي� نَ� َو يُ� ِح ُّب� ال ُم تَ� َط َه ِر ي� نَ� ،وقالَ :و ْاس تَ��غْ ِف� ُر وا َر بّ�ك ْم ث� َّم تُ� بُو�وا ِإ�ل يْ� ِه ).

الدعاء عند املضمضة

َّ
َ
اللهم ل ِق يِن ُح ّج يِت يوم ألقاك ،وأطلق لساين بذكراك

تكرر حرف القاف يف هذا الدعاء مرتنی ،وكأن ذلك مقصود

لتحريك اللهاتني يف احللق! وتعدد اهلدف ظاهرة شائعة يف الرشيعة

املقدسة.
َ َ ُ َّ َ َ َ َ
ِ
َل ِّقني :بتشديد القاف وكرسالنون ،من قوله تعاىل :ف� َو ق�اه ُم الل ُه �ش ّر ذ� ِلك

َ َّ َ
َ َ ُ َ َّ َ
َّ ذ
ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ ً َ ُ ً ق
�� نَ� َص بَ� ُر وا َو َما ُي�ل ق�اها
ال ي� ْو ِم ول ق�اه ْم ن��ض َر�ة وس ُر ورا ،و�وله ت�عالى :وما ي�ل ق�اها ِإ�لا ال ِ ي
َ ْ زُ نُ ُ ُ ْ فَ زَ ُ أَ ْ َ ُ َ تَ تَ َ قّ َ ُ ُ ْ َ ئ َ ُ
ذُ َ ّ َ
لا�ك�ة ،
ِإ�لا �و ح ظ ٍ� ع�ظ ِ ي� ٍم ،وقوله تعاىل :ي
لا�ح��هم ال��ع ال�ك ب�ر و��ل�اهم الم ِ

ومعناها َي ْل َقاه بالشيئ و ُيلقيه اليه ،أي يعطيه له وهيديه إياه.
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واملعنى :اللهم اجعلني استحرضحجتي يوم أموت وألقاك،

ويسألني امللكان عن ديني وريب ونبيي وأئمتي ،فأعطني يومها حجتي.
وقد تصور بعضهم أهنا بتشديد النون من التلقني ،واليصح ألن

التلقني التعليم والتفهيم للمحترض قبل املوت ،والدعاء هنا أن
ُي َل ِّقيه اهلل حجته بعد موته ،أي يعطيها له(.راجع يف التلقني :جواهر

حرضت قبل أن يموت فلقنه شهادة).
الكالم ،15/4:وفيه:إذا
َ

ويؤيد ذلك ،أن التلقني فيه تدخل من امللقن فهو ُيضعف احلجة ،حتى

أن الفقهاء بحثوا جواز تلقني القايض احلجة للخصم ،أوعدم جوازه.
أماالتلقيفهوإعطاءحجةكاملةيستعملهاكامهي،وهيأعممنحجته

التي كان أعدها فتُحرض يف ذهنه ،أو حجة جديدة يعلمه إياها اهلل تعاىل.
ثم إن التلقني تعليم وتفهيم وال يكون إال معنوي ًا ،أما التلقي فيكون

اه ْم نَضرْ َ ًة َوسرُ ُ ور ًا ،أن النرضة
مادي ًا ومعنوي ًا ،وقد ورد يف قوله تعاىلَ :و َل َّق ُ
يف وجوههم ،والرسور يف أنفسهم .فقد تتضمن احلجة شيئ ًا يتلقاه.
أما وقت تلقيه احلجة ففي قربه ،وحيتمل أن تشمل حماكمته يوم القيامة.
وأشهر ما ورد يف سؤال القرب احلديث الذي صححوه:كيف بك يا

عمر! وممن رواه البيهقي يف عذاب القرب( :81/قال رسول اهلل‘
لعمر بن اخلطاب:يا عمر كيف بك إذا أنت ُأ ِعدَّ لك من األرض
ثالث أذرع وشرب يف عرض ذراع وشرب ،ثم قام إليك أهلوك فغسلوك

وكفنوك وحنطوك ،ثم احتملوك ،حتى يغيبوك ثم هييلوا عليك الرتاب،
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ثم انرصفوا عنك ،فأتاك فتانا القربمنكر ونكري ،أصواهتام مثل الرعد

القاصف ،وأبصارمها مثل الربق اخلاطف ،قد سدال شعورمها،
َف َت ْل َتلاَ َك َوت ََو َّهلاَ َك ( أي جرجراك وخوفاك ) وقاال :من ربك وما

دينك؟قال :يا نبي اهلل ويكون معي قلبي الذي معي اليوم؟قال :نعم،
قال :إذ ًا كفيتهام ).
والعجيب أن عمـــر مل يســأل النبي‘كيف ينجو منهام ،فرتكه

النبي‘!

ويف الكايف

()239/3

عن اإلمام الصادق×قال( :إن املؤمن إذا

انتهي
أخرج من بيته شيعته املالئكة إىل قربه ،يزدمحون عليه ،حتى إذا
َ
به إىل قربه ،قالت له األرض :مرحب ًا بك وأهالً ،أما واهلل لقد كنت
عيل مثلك ،لترَ َ َي َّن ما أصنع بك! فتوسع له مد برصه،
أحب أن يميش َّ
ويدخل عليه يف قربه ملكا القرب ومها قعيدا القرب منكر ونكري ،فيلقيان
فيه الروح إىل حقويه فيقعدانه ويسأالنه فيقوالن له:من ربك؟
فيقول:اهلل ،فيقوالن :ما دينك؟ فيقول:اإلسالم ،فيقوالن:ومن نبيك؟
فيقول:حممد.فيقوالن:ومن إمامك؟ فيقول :فالن .قال :فينادي مناد

من السامء :صدق عبدي ،أفرشوا له يف قربه من اجلنة ،وافتحوا له يف
قربه باب ًا إىل اجلنة ،وألبسوه من ثياب اجلنة حتى يأتينا ،وما عندنا خري

له .ثم يقال له :نم نومة عروس ،نم نومة ال ُحلم فيها(.أي إزعاج).
قال:وإن كان كافر ًا خرجت املالئكة تشيعه إىل قربه يلعنونه ،حتى
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إذا انتهى به إىل قربه قالت له األرض:المرحب ًا بك وال أهالً ،أما واهلل

عيل مثلك ،الجرم لرتين ما أصنع بك اليوم!
لقد كنت أبغض أن يميش َّ
فتضيق عليه حتى تلتقي جوانحه! قال :ثم يدخل عليه ملكا القربومها

قعيدا القرب منكر ونكري .قال أبو بصري :جعلت فداك يدخالن عىل
املؤمن والكافر يف صورة واحدة؟ فقال :ال .قال :فيقعدانه ويلقيان

فيه الروح إىل حقويه ،فيقوالن له :من ربك؟ فيتلجلج ويقول:
قد سمعت الناس يقولون .فيقوالن له:ال دريت!ويقوالن له :ما
دينك؟فيتلجلج ،فيقوالن له :ال دريت! ويقوالن له :من نبيك؟

فيقول :قد سمعت الناس يقولون ،فيقوالن له :ال دريت! ويسأل عن

إمام زمانه،قال :فينادي مناد من السامء :كذب عبدي ،أفرشوا له يف قربه
من النار وألبسوه من ثياب النار ،وافتحوا له باب ًا إىل النار حتى يأتينا،

وما عندنا رش له ،فيرضبانه بمرزبة ثالث رضبات ليس منها رضبة إال
يتطاير قربه نار ًا ،لو رضب بتلك املرزبة جبال هتامة لكانت رمي ًام )!

وأطلق لساني بذكراك
يف بعض النسخ :وأطلق لساين بذكرك.ولكن ذكراك أصح ،ومعناها:

عيل ،فهي التي تناسب حجته ودفاعه عن
أطلق لساين بتذكر نعمك َّ

نفسه .أما جمرد ذكره هلل تعاىل فال ينفعه يف الدفاع عن نفسه يومها ،بل

العمل يف اآلخرة وال ثواب ،بعد أن ختمت صحيفة أعامله بموته.
فالفرق بني التعبريين :أن أطلق لساين بذكرك ،أطلقه بتسبيحك.
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أما أطلقه بذكراك ،أي اجعلني أذكر نعامءك عيل ،وذكراك عندي

فأعددها ألستعطفك ،وأدافع بذلك عن نفيس(.الذكرى إسم للتذكر)
(العني.)346/5:

وهبذا ينسجم التعبري ويكون املعنى :اللهم أعطني واهد يل يوم
ألقاك حجتي ألقدمها لك وأخ ِّلص نفيس من العذاب .وأعطني

عيل وذكريايت لك ،ألستعطفك
فصاحة لسان وبالغة ألن أعدد نعمك َّ

باعرتايف هبا.

الدعاء عند اإلستنشاق

اللهم ال حترم َّ
عيل ر يح اجلنة ،واجعلين ممن يشم رحيها َور ْوحها
وطيهبا.

اجلنة هلا رائحة وروح وطيب ورحيان

ور ْو ِحها وطيبها:أن الريح الرائحة التي تفوح
والفرق بني ريح اجلنة َ

واجلو املؤنس
والر ْوح :النسيم
ُّ
من أي شيئ ،وكل اجلنة فيها رائحةَّ .

مأخوذ من مكان الراحة  ,والطيب :املواد املعطرة التي هي عطر وتفوح
بالعطر .ويف رواية الكايف :ورحياهنا ،وهو نبات ذو رائحة طيبة.

قالت عائشة( :قال رسول‘ :ملا أرسي يب إىل السامء أدخلت
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اجلنة ،فوقفت عىل شجرة من أشجار اجلنة ،مل َأر يف اجلنة أحسن منها،
وال أبيض ورق ًا ،وال أطيب ثمرة ،فتناولت ثمر ًة من ثمرهتا فأكلتها،
فصارت نطفة يف صلبي فلام هبطت إىل األرض واقعت خدجية

فحملت بفاطمة ،فإذا أنا اشتقت إىل ريح اجلنة شممت ريح فاطمة)
(الدر املنثور 153/4:و أمايل الصدوق.)546/

نظام الشم واحلس يف اجلنة شبية به يف الدنيا
عيل ريح اجلنة..الخ .بل تدل
يدل عليه قوله×:اللهم الحترم َّ
نصوص القرآن القطعية ،وأحاديث السنة املتواترة عىل أن نظام حواس

اإلنسان ونعيمه وعذابه ،شبيهة اىل حد بعيد هبذا النظام يف نشأتنا هذه.
مع الفروق الكبرية التي ذكرهتا اآليات واألحاديث ،ومنها مث ً
ال أن

َ ُ َ َ َ
ُ َ َ
لا� َم ّس ن�ا ِف� ي�ها ن� َص ٌب� َولا يَ� َم ّس ن�ا ِف� ي�ها
أهل اجلنة ال يتغوطون ،واليمرضون :ي
َ
َ
أ
ُ
ُْ ُ
َ ُ
َ
تَ ْ َ
ُل�غُ ٌ
و� .مضاف ًا اىل أوصافها العظيمةَ :ولك ْم ِف� ي�ها َما ��ش ت� ِهى � ن� ف� ُسك ْم َولك ْم
ب
ف�� َها َما تَ� َّد ُع نَ
و�.
ِي

ويؤيد ما قلناه أن املالئكة^حيبون الرائحة الطيبة وينفرون من

اخلبيثة .ففي الصحيح أن سلامن الفاريس قال(الكيش( :)66/1:قال يل

رسول اهلل‘ :إذا حرضك أو أخذك املوت ،حرضأقوا ٌم جيدون الريح
واليأكلون الطعام ،ثم أخرج رصة من مسك فقال :هب ٌة أعطانيها

رسول اهلل‘قال :ثم َب َّلها ونضحها حوله ،ثم قال المرأته :قومي
أجيفيالبابفقامتوأجافتالباب،فرجعتوقد ُقبضريض اهللعنه»!
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وروى نحوه ابن سعد( )92/4وأنه طلب أن يكون سهمه يف فتح
أرمينية عطر ًا.

حتريم ريح اجلنة يساوي اخللود يف النار
معنى الدعاء :اللهم وها أنا استنشق املاء يف وضوئي للصالة بني

يديك ،فاجعلني أشم ريح اجلنة ،وال جتعلني ممن َح َّر ْمتها عليه!

فقد ورد حتريم رائحة اجلنة عىل أنواع من الناس ،فعن اإلمام

الباقر×( :قال رسول اهلل‘يف كالم له :إياكم وعقوق الوالدين،

فإن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام وال جيدها عاق ،وال قاطع

جار إزاره خيالء ،إنام الكربياء هلل رب العاملني ).
رحم ،وال شيخ زان وال ٌّ
(الكايف.)349/2:

ويف اخلصال( :37/قال رسول اهلل‘ :إن اجلنة ليوجد رحيها من

مسرية مخسامئة عام ،وال جيدها عاق ،وال ديوث ،قيل :يا رسول اهلل

وما الديوث؟ قال :الذي تزين امرأته وهو يعلم ).

أقول:معنى أن ريح اجلنة توجد من مسرية ألف عام ومخس مئة

عام ،أن األمر يف رائحتها نسبي ،بحسب األشخاص ،أو نوع الرائحة.
ويف أمايل الصدوق(:462/قال رسول اهلل‘:من قال:صىل اهلل عىل

حممد ومل يصل عىل آله،مل جيد ريح اجلنة ،ورحيها توجد من مسرية

مخسامئة عام).

ويف احلديث الصحيح (جممع الزوائد(:)14/5:عن الرباء وزيد بن أرقم
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قاال :كنا مع رسول اهلل ‘ يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة

عن رأسه فقال:إن الصدقة ال حتل يل وال ألهل بيتي .لعن اهلل من ادعى
إىل غري أبيه ولعن اهلل من توىل غري مواليه) .والنسائي ()180/6ومسند
أمحد 25/1:و . 186 /4 :ويف بعض رواياته :اليشم رائحة اجلنة.

الدعاء عند غسل الوجه

اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه...
ليست املسألة صبغ ًا أبيض وأسود ،تصبغ به الوجوه! بل قوله تعاىل:

َ
ُ
ُ ُ أَ َ َ ُ
َ
َّ ْ
َ َ َ ْ َ ُّ ُ ُ ٌ َ تَ ْ ُّ ُ ُ ٌ ف َ أ ّ َ َّ ذ
�� نَ� ْاس َود ت� ُو جُ�وهه ْم �ك ف� ْر ت� ْم بَ� ْعد ِإ� ي� َم ِنا�ك ْم
ي� ْوم ت� ب� ي� ض� و ج�وه و�س َود و ج�وه ��ما ال ِ ي
َ
َّ
ُُ َ
فَ �ذُ قُ ْ َ �ذَ َ َ ُ
َّ ْ
ك نْ� تُ� ْم تَ� ْك فُ� ُر نَ َ أ ّ َ َّ ذ
�� نَ� بْا� َي��ض ت� ُو جُ�وهه ْم ف� ِ ف� ي� َر ْح َم ِ�ة الل ِه
ا� ِب�ما
و� .و�ما ال ِ ي
� و�وا الع ب
ُُ
ُ ْ ف َ �خ َ ُ نَ ف ق ْ َ َّ تْ ُ ُ ُ ُ ْ ْ َّ ْ
وا� َي��ض ت� ُو جُ�وهه ْم ب�عملهم.
هم ِ� ي�ها ا ِلدو���.د اسود� و ج�وههم ،ب

ومعنى:اللهم بيض وجهي:وفقني لألعامل التي جتعله أبيض يوم

القيامة.

كيف نبيض وجوهنا أو نسودها !
بعمله يصنع أحدنا جينات وجوده اجلديد ،وشكل وجهه ولونه.

فقد سئل اإلمام الصادق× ( :عن امليت يبىل جسده؟ قال :نعم ،حتى
اليبقى له حلم وال عظم ،إال طينته التي خلق منها فإهنا ال تبىل ،تبقي
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يف القربمستديرة حتى خيلق منها كام خلق أول مرة ) ( .الكايف .) 251 / 3 :
فهذه الذرة املستديرة بمثابة الصندوق األسود املحصن ،وهي النواة

لوالدة جسدنا اآليت ،وفيها تكمن كل مواصفاته!

وقد صنعناها نحن بأعاملنا وسلوكنا ،فكل عمل نقوم به يؤثر يف

تشكيل هذه الذرة وجيناهتا! فالذي يكذب مثالً ،ينعكس كذبه يف
تركيب تلك الذرة ويخُ تزن فيها ،والذي ينوي الرش ويؤذي بریئ ًا،
أو يقتله ،أو يرسق ،أويأكل شيئ ًا مرسوق ًا..والذي ينوي اخلريوخيدم

الناس ،أو يصيل ويناجي ربه..كله خيزن يف نواة وجودنا اآليت.
وتضمنت اآليات واألحاديث أنواع ًا من تأثريات األعامل عىل الروح.
واهللتعاىليغرسهذهالذراتاملستديرةيفاألرضفتنموأجساد ًاونولد

يف القيامة ،ففي والدتنا هنا حتكمنا مورثات جينات األبوين والتغذية
واملناخ واملحيط .لكن املورثات يف تلك الوالدة عملنا بأيدينا فقط!
فعملنا وحده هو الذي ينتج شكل أجسادنا يومها وخصائصها ،ومنه

شكل أجسامنا ووجوهنا ،ومنه حواسنا الداخلية وعقلنا وعواطفنا.
فمعنى :بيض وجهي :وفقني لسلوك حسن ينتج بذريت ليوم القيامة.

أَ
َ ُْ ُ ْ ً
ُ ُ
َ ُ أَ ْ َ ُ
َ ً َُ
اهلل � ن� َب� ت�ك ْم ِم نَ� ال� ْر ِ ض� ن� بَ� تا�ا ثّ �.م يُ� ِع ي�دك ْم ِف� ي�ها َو ي� خ� ِر جُ�ك ْم ِإ� خ� َرا�ج ا.
قال اهلل تعاىل :و

هلذا جيب أن نستبعد تصورأن تبييض الوجوه وتسويدها يتم يوم

القيامة ،وكأنه صبغ تصبغ به ،بل هو سلوك صاحب الوجه يف الدنيا
الذي حيدد خصائصه.
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حاالت الوجوه يوم القيامة
 .1الوجوه املسودة:

َّ ٌ أَ َ
َ َ َ َ َّ
َ َّ
ُُ
َو يَ� ْو َم ْال ق� َ� َام ِ�ة تَ� َرى َّال ذ
�� نَ� ك�ذ بُ�وا على الل ِه ُو جُ�وهه ْم ُم ْس َود�ة �ل ْي� َس ِ�ف ي� جَ�ه ن� َم
ِي
ِي
َّ َ َ
ْ
َم ث� ًوى لل ُم ت�ك ِبّ� ِر ي� نَ�.

 .2الوجوه النارضة والوجوه البارسة:

َ َ ٌ
ُ ُ ٌ َ ْ َ ئ �ذ ن َ ض َ �ةٌ َ َ ّ َ ن َ �ظ َ �ةٌ َ ُ ُ ٌ َ ْ َ ئ �ذ َ ٌ َ ُ ُ أَ ْ
اس َر�ة  .ت��ظ نّ� � نْ� يُ� ف� َع َل بِ�ها ف� ِقا� َر�ة .
ا�ر ِإ�.لى ر ِب�ها �ا ِ ر  .و و ج�وه ي�وم ِ� ٍ ب� ِ
و ج�وه ي�وم ِ� ٍ � ِ

 .3الوجوه املستبرشة والوجوه املغربة :

ََ َ َ ٌ َ َ ُ َ ََ ٌ
ٌ
َ ٌ َ
ُ ُ ٌ َ ْ َ ئ �ذ ُ ْ ف َ �ةٌ ض َ
احك�ة ُم ْس ت� ْب� ِ�ش َر�ة َ .و ُو جُ� ٌوه يَ� ْو َم ِئ��ذٍ عل يْ�ها غ� بَ� َر�ة  .ت� ْره ق�ها ق� ت� َر�ة .
و ج�وه ي�وم ِ� ٍ مس ِ�ر
ِ �.
أُ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ
�ول ِئ�ك ه ُم الك ف� َر�ة ال ف� جَ� َر�ة .

 .4وجوه األبرار النرضة:

َ َ أَ َ ئ َ نْ �ظُ
َ أَ َ َ
ِإ� نّ� ال� بْ� َر َار ل ِ ف� ي� ن� ِع ي� ٍم .على ال�ر ِا� ِك ي��

ْ نَ �ضْ َ �ةَ نَّ
ُر نَ َ ْ فُ ف ُ ُ
ال� ِع ي� ِم.
وه ِهم � ر
و� .ت�ع ِر� ِ� ي� و ج� ِ

 .5الوجوه اخلاشعة والوجوه الناعمة:

َ
َ آ
ً ُ َ
ٌ َ ْ َ َ
ُ ُ ٌ َ َ �ذ َ َ �ةٌ َ َ ةٌ َ
اص بَ��ة  .ت�صلى ن� ًارا َح ِام يَ��ة تْ �.س ق�ى ِم نْ� ع ي ْ� ٍن� � ِن� َي� ٍ�ة  .ل ْي� َس
و ج�وه ي� ْوم ِئ� ٍ �خ ا ِ�ش ع .ع ِامل� ن� ِ
ْ
َ
َل ُه ْم َط َع ٌ
ام ِإ�لا ِم نْ� ض� ِر ي� ٍع لا ي ُ� ْس ِم نُ� َولا يُ��غ ِ�نى ِم نْ� جُ� ٍوع.
ُ ُ ٌ َ ْ َ ئ �ذ ن َ َ �ةٌ َ ْ َ َ ض َ �ةٌ ف َ نَّ �ة َ َ �ة تَ ْ َ ُ ف َ غ ً
لا� يَ��ة .
ا� ي�  �ِ .ي� ج�� ٍ ع ِال ي� ٍ  .لا �سمع ِ� ي�ها ِ
و ج�وه ي�وم ِ� ٍ � ِاعم ِ .لسع يِ�ها ر ِ

 .6الوجوه الذليلة :

َ
َ ُ
َّ �ذ نَ أَ ْ َ نُ ْ ُ ْ نَ َ �ز َ َ �ةٌ َ َ ْ َ قُ ُ ُ َ
وه ُه ْم قَ� تَ� ٌر َولا ِ ذ� ّل ةٌ� أ� َول ِئ� َك أ� ْص َح ُ
ا�
لل ِ ي�� �حس�وا الحس�ى و ِ ي�اد ولا ي�ره� و ج�
ب
َ
َّ
ْ َ َ َُُ
ْ َ نَّ �ة ُ ْ ف َ �خ َ ُ نَ َ َّ ذ نَ َ
ك َس ُ
الس ّي� ئ َ� ِت
ا� جَ� َز� ُاء َس ِّي� ئ� ٍ�ة بِ� ِم ث� ِلها َو ت� ْره ق�ه ْم
وا
�
���
ب
ال ج�� ِ هم ِ� ي�ها ا ِلدو� .وال ِ ي
ِ
ُ
َ
َ
ّ
ً
َ أ َّ أ ْ
ْ
ُُ
ذ َّ ةٌ َ َ ُ ْ نَ َّ نْ َ
ْ
اص ٍم ك� ن� َما � غ� ِ�ش َي� ت� ُو جُ�وهه ْم ِق� َطعا ِم نَ� الل يْ� ِل ُم�ظ ِل ًما.
ع
ِ�ل� ما لهم ِم� الل ِه ِم� ِ
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أُ َ ئ َ أَ ْ َ ُ نّ َ
ال�ار ُه ْم ف�� َها �خ َ ال ُد نَ
و�.
ِ
ِي
�ول ِ�ك �صح ب
ا� ِ

 .7الوجوه التي تغشاها النار:

ْ
َ
َْ َ
أَ َ
َ
ُُ
ََ
َو ت� َرى ال ُم جْ� ِر ِم ي� نَ� يَ� ْو َم ِئ��ذٍ ُم ق� ّر ِن� ي� نَ� ِ�ف ي� ال� ْص ف� ِادَ .س َر بِا� ي�له ْم ِم نْ� ق� ِط َر نٍا� َو ت��غ ش�ى
ُ ُ َ ُ ُ نّ َ
ال� ُار.
و ج�وههم

 .8وجوه الصم البكم العمي:

ْ
َ َّ
ً أ ُ
ُ
َ نَ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ �ة َ َ ُ ُ
وه ِه ْم ع ْم ي ً�ا َو بُ�ك ًما َو ُص ّما َم� َواه ْم جَ�ه ن� ُم.
و�ح�ش ُره ْم ي� ْوم ال ِق� ي�ام ِ على و ج� ِ

 .9الوجوه املشوية بامء املهل:

َ ُ َ ُ
ْ ََ ً
َ
ك ْال ُم ْهل ي َ��شْ وى ْال ُو جُ� َوه ب� ئْ� َس ال�شَّ َر ُ
ا� َو َس َاء ت� ُم ْر ت� ف� ق�ا
إَو نِْ� ي َ� ْس ت� ِ�غ ي� ث�وا يُ��غ ثا�وا بِ� َم ٍاء
ب
ِ
ِ ِ

الوجوه التي تلفحها النار:

ُ نّ َ َ َ َ نْ �ظُ ُ
َ ْ َ ْ َ ُ َّ ذ نَ َ
و� َع نْ� ُو ُ
ك فَ� ُر وا ح� نَ� لا َ� ُك فُّ� نَ
ور ِه ْم!
ه
�
ع
لا
و
ار
ال�
م
ه
وه
�
���
ي
ِي
لو ي�علم ال ِ ي
ج ِِ
ِ
تَ ْ فَ ُ ُ ُ َ ُ ُ نّ َ ُ َ ُ ْ ف َ َ
كا ِل ُح َن
و�.
�ل�ح و ج�وههم ال�ار وهم ِ� ي�ها

 .11الوجوه التي تقلب يف النار:

ً
َ َ َّ أُ َ َ َ ٌ َ ً أَ َ ُ
و� َع َلى ُو ُ
َّال ذ�� نَ� ُ� ْح�شَ ُر نَ
وه ِه ْم ِإ�لى جَ�ه ن� َم �ول ِئ�ك �ش ّر َمك نا�ا َو� ض� ّل َس بِ� ي�لا.
�
ِي ي
ج ِ
َ
َ َ نْ َ َ َّ ّ ئَ �ة فَ ُ َّ تْ ُ ُ ُ ُ ْ ف نّ َ َ َ ُ َ ّ ُ ُ ُ ُ ف ّ َ
ال�ار َ� قُ� ُول نَ
و�
وم� �ج اء بِ�الس يِ�� ِ �ك ب�� و ج�وههم ِ� ي�
ال� ِار .ي� ْوم ت� ق�ل ُب� و ج�وهه ْم ِ� ي� ن ِ ي
َ َ ْ تَ ن َ أَ َ ْ ن َ َّ َ َ أَ َ ْ ن َ َّ
الر ُسولا.
ي�ا ل ي���ا �طع�ا الله و�طع�ا

أقول :رأيت تعدد حاالت وجوه الناس وتنوعها ،وهي أوسع من

هذه ،أعاننا اهلل عىل ذلك اليوم ،وبيض وجوهنا.
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من هم الغر احملجلون من الوضوء؟
اتفق املسلمون عىل أن النبي‘مدح الغراملحجلني من الوضوء،

وأهنم يكونون يف املحرش مميزين ،ويدخلون اجلنة .ومعنى الغر املحجلني:
خيارالناس،تشبيه ًا بجياداخليلالتييفجبهتهاغرةبيضاء،ويداهاحمجلة
بالبياض .قال اخلليل(( :)346/4غرة النبات رأسه ،وغرة كل شيئ أوله).
وقال ابن فارس(( :)382/4غرة كل شيئ أكرمه .والغرة :البياض،

(واملحجل :األبيض موضع
وكل أبيض أغر) .وقال يف الزاهر:592/
ّ
اخللخال ).

وروى مسلم (  )150/1أن الغر املحجلني نخبة من األمة سوف

يأتون ،وأهنم إخوان النبي‘وخري من أصحابه .قال أبو هريرة:

(إن رسول اهلل ‘ أتى املقربة فقال :السالم عليكم دار قوم مؤمنني،
وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون .وددت أنا قد رأينا إخواننا.قالوا:أولسنا
إخوانك يا رسول اهلل؟ قال أنتم أصحايب ،وإخواننا الذين مل يأتوا بعد.

فقالوا كيف تعرف من مل يأت بعد من أمتك يا رسول اهلل؟ فقال:

أرأيت لو أن رج ً
ال له خيل غر حمجلة بني ظهري خيل دهم هبم ،أال
يعرف خيله؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل .قال :فإهنم يأتون غر ًا حمجلني

من الوضوء ،وأنا فرطهم عىل احلوض ،أال ليذادن رجال عن حويض

هلم ،فيقال إهنم قد بدلوا بعدك!
كام يذاد البعري الضال أنادهيم أال َّ
فأقول سحق ًا سحق ًا! ) .ورواه أمحد يف مسنده 300/ 2:و ،408والبيهقي:
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 83 /1و ،78 / 4 :وابن حبان ،321 / 3:وجممع الزوائد ،66 / 10 :
وغريهم بدون نقيصة ،ورواه بعضهم وحذف ذم الصحابة يف آخره!

وروينا نحن روايات صحيحة متواترة أن الغر املحجلني عيل×

وشيعته ،وأن النبي‘سامه قائد الغر املحجلني اىل جنات النعيم.

منها ما رواه الصدوق يف أماليه( :375/عن سعيد بن جبري ،عن

ابن عباس قال :قال رسول اهلل‘لعيل×  :يا عيل ،أنت إمام
املسلمني ،وأمرياملؤمنني ،وقائد الغر املحجلني ،وحجة اهلل بعدي عىل
اخللق أمجعني ،وسيد الوصيني ،ووصيي سيد النبيني.

يا عيل ،إنه ملا عرج يب إىل السامء السابعة ،ومنها إىل سدرة املنتهى،

ومنها إىل حجب النور ،وأكرمني ريب جل جالله بمناجاته ،قال يل:يا
حممد؟ قلت:لبيك ريب وسعديك تباركت وتعاليت ،قال:إن علي ًا
إمام أوليائي ،ونور ملن أطاعني ،وهو الكلمة التي ألزمتها املتقني ،من

أطاعه أطاعني ،ومن عصاه عصاين ،فبرشه بذلك.

فقال عيل× :يا رسول اهلل ،بلغ من قدري حتى إين أذكر هناك!
فخر عيل×ساجد ًا شكر ًا هلل عىل ما
فقال :نعم يا عيل فاشكر ربكَّ ،
أنعم به عليه ،فقال له رسول اهلل‘ :إرفع رأسك يا عيل،فإن اهلل قد

باهى بك مالئكته)!

أقول :رأيت أن حديث مسلم وغريه خصص الغر املحجلني بفئة

من األمة سامهم النبي‘إخوانه ،لكن البخاري عممهم ليضيعهم
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فقال هم كل األمة!

قال البخاري(( :)43/1باب فضل الوضوء ،والغر املحجلون من

آثار الوضوء .عن نعيم املجمر قال :رقيت مع أيب هريرة عىل ظهر
املسجد فتوضأ فقال إين سمعت النبي ‘ يقول :إن أمتي يدعون
يوم القيامة غر ًا حمجلني من آثار الوضوء ،فمن استطاع منكم أن يطيل

غرته فليفعل )!

فقد جعلهم البخاري كل األمة ،وأخذ بتفسري أيب هريرة العامي

للغر بأهنم الذين هلم غرة شعر يف مقدم رؤوسهم!

وقد بينا يف كتابنا املاء اجلاري يف غسل البخاري أنه اليتقن العربية،

فقد فرس ( :)8/1دعاؤكم بإيامنكم وقال :ومعنى الدعاء يف اللغة:

اإليامن! كام فرسأكملت لكم دينكم ،بأكملوا دينكم!

الدعاء عند غسل اليد اليمنى
اللهم أعطني كتايب بيميني واخللد يف اجلنان بيساري وحاسبني
حساب ًا يسري ًا
هذه الدعوات الثالث تتعلق بتناول املؤمن كتابه وشهادته ،بعد

أن يتم احلساب يوم القيامة ،أما الدعاء األخري باحلساب اليسري،
فهو جمرد تصفح وعرض بعد أخذ النتائج.
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ففي معاين األخبار ،262/عن الباقر×قال (:قال رسول اهلل‘:

كل حماسب معذب .فقال له قائل :يا رسول اهلل فأين قول اهلل عز وجل:
َ

َ

ً

ف� َس ْو ف� يُ� َح َاس ُب� ِح َسا بً�ا ي َ� ِس ي�را؟ قال :ذلك العرض يعني التصفح).

ويف رشح النفلية للشهيد الثاين( :64/واملراد هنا طلب ملء اليدين

من اخلري ،فطلب لليمنى الكتاب ،للمناسبة والداللة عىل الرضا عنه،
فلام شغلت به بقيت اليسار ،فطلب هلا اخللد يف اجلنان ).

وقد اتفق املسلمون عىل أن نتائج احلساب وامليزان توزع كتاب ًا
مدون ًا ،وأن مليارات ال ُك َت ِّيبات تتطاير فوق رؤوس أصحاهبا!
وهذا ابتكار من اهلل تعاىل وكل أعامله ابتكاراتٌّ ،
وكل كتاب يعرف

صاحبه فيحوم فوق رأسه ،وما عليه إال أن يمد يده ويأخذه .أما
املؤمن فريفع يده اليمنى ويستلم كتابه ويفرح به.

وأما املجرم فيحاول أن يرفع يمناه فال ترتفع ،فريفع شامله ويأخذه

هبا ،فريى فيه جرائمه يف الدنيا ،وجزاءها العادل.
أما النوع األكثر إجرام ًا ،فتكون أيدهيم اليمنى مغلولة إىل أعناقهم،

وأيدهيم الشامل مربوطة وراء ظهورهم ،فالتعمل يمناه وال يستطيع

أُ
َ أَ َ
َ ُ
يستلمه إالبشامله من وراء ظهره!قال اهلل تعاىل :ف�� ّما َم نْ� �و تِ� َى ِك ت�ا َب�ه
أُ
َ أَ
ً
ً أَ َ
َ
� َ�م� ن� ِه فََ �.س ْو فَ� يُ� َح َ
اس ُب� ِح َسا بً�ا ي َ� ِس ي�راَ .و يَ� نْ� ق� ِل ُب� ِإ�لى � ْه ِل ِه َم ْس ُر ورا َ.و� ّما َم نْ� �و تِ� َى
بِ ي ِ ي ِ
أ َْ
ْ َ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ
َّ ُ َ
َ ُ
ِك ت�ا َب�ه َو َر َاء �ظ ه ِر ِه فَ �.س ْو ف� َي�دعوا ث� ُب� ًوراَ .و يَ�صلى َس ِع ي� ًراِ .إ� ن�ه ك نَا� ِ�ف ي� �ه ِل ِه َم ْس ُر ًورا.
َّ ُ َ َ أَ َ َ
ِإ� ن�ه �ظ نّ� � نْ� ل نْ� ي� ُح َور.
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َ أُ
َ ْ ُ ْ ُ َ أُ َ
َ أُ َ َ
َ ُ
وقال تعاىل :يَ� ْو َم ن�دعوا ك ّل � ن� ٍاس بِ� ِإ� َم ِام ِه ْم ف� َم نْ� �و تِ� َى ِك ت�ا َب�ه بِ� َي� ِم ي� نِ� ِه ف��ول ِئ�ك
َ
َ
ُ
ت َ َ ُ ْ َ ُ �ظْ َ ُ نَ َ ً
َ
آ أْ
َ أْ َُ
َ� قْ� َر أ� نَ
و� ف� ِت� ي�لا َ.و َم نْ� ك نَا� ِ�ف ي� ه�ذِ ِه �ع َمى ف�ه َو ِ�ف ي� ال� ِخ� َر ِ�ة �ع َمى
و� ِك�ا ب�هم ولا ي� لم
ي
َ أَ ضَ ُّ َ ً
و��ل س بِ� ي�لا.
ُ
َ
ّ
ْ
وقال تعاىل :ف َ� أ� ّ َما َم نْ� أ�و ت� َى ك ت َ�ا َ� ُه � َ�م� ن� ِه فَ� َ� قُ� ُ
ول َها�ؤُ ُم قا� َر �ؤُ ا ِك ت َ� بِا� َي� ْهِ .إ� نِ� ي�
ِ ِ ب بِ ي ِ ي ِ ي
َ
َ َ ْ فَ ُ َ ف �شَ �ة َ ض َ �ة ف َ نَّ �ة َ َ �ة قُ ُ فُ َ َ ن َ �ةٌ
�ظَ نَ� نْ� تُ� أ� نّ�ى ُ
ق
ا� ي� ٍ  �ِ .ي� ج�� ٍ ع ِال ي� ٍ � .طو�ها د ِا� ي� .
ر
�
ع
�
�
و
ه
�
.
ه
�
ا�
س
ح
لا�
م
ٍ
ِي ِ ي
ٍ ِ بِ ي
ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
أ
أ
ْ
َ
أ
ُُ
أ
ْ
َ
َ
ً
َ
ْ
َ ُ
َ
ُ
كلوا َوا�ش َر بُ�وا ه ِن� ي� ئ�ا بِ� َما � ْسل ف� ت� ْم ِ�ف ي� ال� ّي� ِام ال خ� ِال يَ� ِ�ة َ.و� ّما َم نْ� �و تِ� َى ِك ت�ا َب�ه بِ� ِ�ش َما ِل ِه
ُ
ت َ َ ْ َ َ ْ أَ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ تَ َ َ نَ ت ْ ق َ ض َ
فَ َ قُ ُ َ َ ْ تَ ن َ ْ أ تَ
ا� يَ��ة .
�
ال
�
ا�
ك
ا
ه
�
�
ل
ا
�
.
ه
�
ا�
س
ح
ا
م
ر
د
�
م
ل
و
.
ه
�
ا�
�
ك
و�
�
� ي��ول ي�ا ل ي�� ِ� ي� لم
ِ بِ ي
ِ
ِ
ِ ِ بِ ي ي ي
ُ
ُ
ْ ُُ َُّ َُ ْ
ْ
ّ َُ
ْ ََ َ َ
أَ ْ َ
َما � غ��نَى ع ِ�نّى َم ِال يَ�ه .هلك ع ِ�نّى ُسل َط ِنا� َي�ه� .خ �ذ ُوه ف��غ ل ُوه .ث� ّم ال ج َ� ِح ي� َم َصل ُوه .ث� ّم ِ�ف ي�
ْ
َ ُّ
ْ َ ة ذَ ْ ُ َ َ ْ ُ نَ ذ َ ً ف َ ْ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ْ
اهلل ال َع�ظ ِ ي� ِمَ .ولا ي� ُح ض�
ِسل ِسل ٍ� �رعها س ب�ع
و� ِ�راعا �اسلكوهِ .إ� ن�ه ك نا� لا ي��ؤ ِم نُ� بِ� ِ
ْ
ََ
على َط َع ِام ال ِم ْس ِك ي� ِن�.
ا� فَ� تَ� َرى ْال ُم ْ�رم� نَ� ُم�شْ ف� ق�� نَ� م ّ َما ف��ه َو َ� قُ� ُول نَ
وقال تعاىلَ :و ُو ِض� َع ْال ِك ت َ� ُ
و� يَ�ا
ِِي ِ ِيِ ي
ج ِِي
ب
َ َ �ةً أَ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ
ُ �غ َ ُ َ �غ َ �ة ًَ
َ ْ َ تَ ن َ َ َ �ذَ ْ ت َ
ا� لا ي� ِادر ص ِ ي�ر ولا ك بِ� ي�ر ِإ�لا �حصاها و و�ج دوا ما ع ِملوا
و ي�ل��ا ما ِله ا ال ِك� ب َِ
ْ
ُ َ أ ً
َح ِض
ا� ًرا َولا يَ��ظ ِل ُم َر ّب�ك � َحدا.

ويف كتاب الزهد البن سعيد ،92/عن اإلمام الصادق× قال:

( إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أراد أن حياسب املؤمن أعطاه كتابه بيمينه وحاسبه
فيام بينه وبينه فيقول :عبدي فعلت كذا وكذا ،وعملت كذا وكذا؟
فيقول :نعم يا رب ،قد فعلت ذلك .فيقول :قد غفرهتا لك وأبدلتها

حسنات .فيقول الناس :سبحان اهلل أما كان هلذا العبد سيئة واحدة؟
ُ
َ
اس ُ� ح َسا�اً
وهو قول اهلل عز وجل :ف َ� أ� ّ َما َم نْ� أ�و ت� َى ك ت َ�ا َ� ُه � َ�م� ن� ِهَ .ف� َس ْو َف� يُ� َح َ
ِ ِ ب ِب ي ِ ي ِ
ب ِ ب
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ً

َ أَ

َََْ
َ
ْ َ ْ ً
أي أهل؟ قال :أهله يف الدنيا هم
ي� ِس ي�را و ي� ن� ق� ِل ُب� ِإ�لى �ه ِل ِه مس ُر ورا .قلتُّ :

أهله يف اجلنة ،إن كانوا مؤمنني.
قال :وإذا أراد بعبد رش ًا حاسبه عىل رؤوس الناس و َبكَّته ،وأعطاه

أَ َ أُ
َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ُ
كتابه بشامله وهو قول اهلل عز وجلَ :و� ّما َم نْ� �و تِ� ي َ� ِك ت�ا َب�ه َو َر َاء �ظ ه ِر ِه ف� َس ْو ف� َي�دعوا
أَ
ثُ ُ ً َ َ ْ َ َ ً نَّ ُ َ
ك َنا� ِ�ف ي� � ْه ِل ِه َم ْس ُر ًورا .قلت :أي أهل؟ قال :أهله يف
� ب�ورا .و ي�صلى س ِع ي�راِ .،إ��ه
َ
أ َ
َ
الدنيا .قلت :قوله ِ :إ� نّ� ُه �ظَ نَّ� � نْ� ل نْ� يَ� ُح َور؟ قال:ظن أنه لن يرجع ) .أي يحُ رش.

ويف كامل الزيارات ( :270/عن أيب جعفر×قال :لو يعلم الناس
ما يف زيارة احلسني×من الفضل ملاتوا شوق ًا وتقطعت أنفسهم عليه

حرسات! قلت:وما فيه؟قال:من أتاه تشوق ًا كتب اهلل له ألف حجة
متقبلة.ويفسح له يف قربه مد برصه ،ويؤمنه اهلل من ضغطة القربومن

منكر ونكري أن يروعانه ويفتح له باب إىل اجلنة ،ويعطى كتابه بيمينه).

معنى اخللد يف اجلنان باليسار
يف كتاب الزهد ،92/عن اإلمام الصادق×(:إن املؤمن يعطى يوم
القيامة كتاب ًا منشور ًا ،مكتوب فيه :كتاب اهلل العزيز احلكيم :أدخلوا

فالن ًا اجلنة).

والظاهرأنه نفس الكتاب الذي يتطاير فيأخذه بيمينه ،ألن اآلية:

ْ ُ ً ْ أْ
َ َ َ َ َْ َ ْ
ْ
َْ
نُ ْ َ ُ
َ
َو� خ� ِر ج ُ� له يَ� ْو َم ال ِق� ي َ� َام ِ�ة ِك ت�ا بً�ا َي�ل ق� ُاه َم ن��ش ورا ِإ �.ق� َر� ِك ت�ا َب�ك ك ف�ى بِ� ن� ف� ِسك ال يَ� ْو َم
ً
ََ َ
عل يْ�ك َح ِس ي� ب�ا.
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وهذا يعني أن الكتاب فيه أعامله ،وفيه األمر بدخوله اجلنة بإسمه،

كتاب آخر أو بطاقة خلود،
فيكون معنى :واخللد يف اجلنان بيساري ،أنه ٌ

وكأن األمر بدخول اجلنة حيتاج اىل أمر آخر باخللود .رزقنا اهلل الكتابني.
وقد عرب الدعاء بيساري ومل يعرب بشاميل تكري ًام ومتييز ًا له عن املجرمني.

الدعاء عند غسل اليد اليسرى

اللهم ال تعطين كتايب بشمايل وال من وراء ظهري وال جتعلها
مغلولة إىل عنيق

عرفنا معنى إعطاء الكتاب بالشامل،وأن صاحبه اليدخل اجلنة بل

جهنم ،وأن من يعطى كتابه من وراء ظهره أسفل درجة من صاحبه.

واستعمل الشامل بدل اليسار ،واستعمل اليسار ألخذ كتاب اخللود

يف اجلنان.

وتعبري اليسار أقرب اىل املدح فهو من اليرس ،أما الشامل فيوحي

بالشؤم ،وهو املناسب ألخذ املجرم كتابه.

وأعوذ بك من مقطعات النريان
قال الشهيد الثاين يف رشح النفلية ( :67/وأعوذ بك من مق َّطعات
النار :ويف بعض الروايات النريان باجلمع.واملق َّطعات بالقاف والطاء
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املهملة املشددة املفتوحة :ثياب أهل النار .قال اجلوهري :املق َّطعات
من الثياب شبه اجلباب ونحوها .وقال أبو عمرو:ومق َّطعات الثياب:
قصارها.ومثله نقل اهلروي يف الغريبني عن أيب عبيد ،ونقل عن
غريه:أهنا كل ثوب يقطع من قميص وغريه ،فإن من الثياب ما ال ُي َقطع

كاألزر واألردية ومنها ما يقطع .قال :وممايقوي ذلك حديث ابن
ُ
عباس يف وصف سعف نخل اجلنة :منها مق َّطعاهتم .ومل يكن يصف

ثياهبم بالقرصألنه عيب.
واملق َّطعات:إسم واقع عىل اجلنس الفرد له واحد من لفظه ،فاليقال
للجبة :مق َّطعة ،بل يقال جلملة الثياب :مق َّطعات وللواحد ثوب ).
ومعنى قول ابن عباس:أن أهل اجلنة يتخذون ثياب ًا كالقمصان من

سعف اجلنة.

وقال البدري يف نزهة النظر ،697/ملخص ًا ( :املقطعات من الثياب:

ِشبه اجلباب ونحوها من اخلَ ِّز وغريه.ومنه اخلرب :أن رج ً
ال أتاه وعليه
ثياب قصارألهنا ُقطِعت عن بلوغ التامم .واحلديد
ُم َق َّطعات له ،أي ٌ

ا ُمل َق َّطع :املتّخذ سالح ًا يقالَ :ق َّطعنا احلديد ،أي صنعناه دروع ًا وغريها
من السالح ).

أقول :معناه أنه توجد ثياب نارية ،تقطع وتفصل عىل مقاس

املجرمني! وأن اجلبة أصلها إسم للثوب القصری .كام توجد رسابيل

أي رسواويل تصنع للمجرم من القطران ،مع أنه مائع!
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فتصور هذه البدلة و َت َع َّوذ باهلل منها :بنطلون آخر موديل من قطران،

يعني من زفت أو نحاس حار ،ومعه جاكيت آخر موديل من مقطعات
النريان!!

قال أمرياملؤمنني×(هنج البالغة(:)113/1:فأما أهل طاعته فأثاهبم

بجواره وخلدهم يف داره ،حيث اليظعن النزال وال تتغري هبم احلال،

وال تنوهبم األفزاع ،وال تناهلم األسقام ،وال تعرض هلم األخطار ،وال

تشخصهم األسفار.

وأما أهل املعصية فأنزهلم رش دار ،وغل األيدي إىل األعناق ،وقرن

النوايص باألقدام ،وألبسهم رسابيل القطران ،ومقطعات النريان .يف
ب ولجَ ب،
عذاب قد اشتد حره ،وباب قد أطبق عىل أهله ،يف نار هلا َك َل ٌ
وهلب ساطع ،وقصف هائل ،ال يظعن مقيمها ،وال يفادى أسريها،
وال تفصم كبوهلا ،ال مدة للدار فتفنى ،وال أجل للقوم فيقىض )!

ْ
ْ أَ َ
َ
ََ
وهو تفسريلقوله تعاىلَ :و ت� َرى ال ُم جْ� ِر ِم ي� نَ� يَ� ْو َم ِئ��ذٍ ُم ق� ّر ِن� ي� نَ� ِ�ف ي� ال� ْص ف� ِاد.
َ َ ُ ُ ْ نْ قَ َ ن َ تَ �غْ شَ ُ ُ َ ُ ُ نّ َ
َّ ُ َ َ ْ
َ
ْ
ال� ُارِ .ل يَ� جْ� ز ِ� يَ� الل ُه ك ّل ن� ف� ٍس َما ك َس َب� ت�
سر بِا� ي�لهم ِم� � ِطر ٍا� و� �ى و ج�وههم
نَّ َّ َ َ ُ ْ َ
ا�.
ِإ�� الله س ِر ي�ع ال ِحس بِ

ويف صفات الشيعة للصدوق(:44/عن عيل×قال :فلو رأيتهم يا

أحنف ينحدرون يف أوديتها ويصعدون جباهلا ،وألبسوا املقطعات من
القطران ،وأقرنوا مع فجارها وشياطينها ،فإذا استغاثوا بأسوأ أخذ من

حريق شدت عليهم عقارهبا وحياهتا ولو رأيت مناديا ينادى وهو يقول:
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يا أهل اجلنة ونعيمها ويا أهل حليها وحللها خلود فالموت فعندها
ينقطع رجاؤهم وتغلق األبواب وتنقطع هبم األسباب فكم يومئذ
من شيخ ينادي وا شيبتاه وكم شباب ينادي وا شباباه ،وكم من امرأة

تنادى وا فضيحتاه )!

ويف الدعاء(مصباح املتهجد62/و(:)164ويف النارعىل وجوهنا فال تك َّبنا
ومن ثياب النار ورسابيل القطران فال ُت ْلبِسنا ،ومن كل سوء ياال إله

َ
َ
َ
عفوك
موالي قبل رسابيل القطران،
عفوك يا
فعفوك
فنجنا.
َ
إال أنت ِّ
َ
موالي قبل أن ُت َغ َّل األيدي إىل األعناق .يا أرحم الرامحني ).
عفوك يا
َ

القطران يشبه القري أو الصفر املذاب

ْ
َ
ََ
قال القمي( )372/1يف تفسري قوله تعاىلَ :و ت� َرى ال ُم جْ� ِر ِم ي� نَ� يَ� ْو َم ِئ��ذٍ ُم ق� ّر ِن� ي� نَ�
ْ أَ
ُ
َ
َ
َ
ِ�ف ي� ال� ْص ف َ� ِادَ .س َر بِا� ي�ل ُه ْم ِم نْ� ق� ِط َر نٍا� َو تَ��غْ ش�ى ُو جُ� َوه ُه ُم نّال� ُار ( :عن أيب جعفر×
ُ
َ
يف قولهَ :س َر بِا� ي�ل ُه ْم ِم نْ� ق� ِط َر نٍا� ،وهوالصفر احلار الذائب انتهى حره.
َ
َ
يقول اهللَ :و تَ��غْ ش�ى ُو جُ� َوه ُه ُم نّال� ُار .سرُ ْ بِ ُلوا ذلك الصفر ،فتغشى وجوههم

النار)!

التفسريالصويف للمقطعات والقطران
قال ابن ميثم يف رشح هنج البالغة (( :)70/3إلباسهم رسابيل القطران:

استعار لفظ الرسابيل للهيئات البدن ّية املتمكَّنة من جواهر نفوسهم،
ووجه املشاهبة اشتامهلا عليها ومتكَّنها منها كالرسبال للبدن ،ونسبتها
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إىل القطران إشارة إىل شدّ ة استعدادهم للعذاب ،وذلك أن اشتغال
النار فيام يمسح بالقطران أشد وكذلك مق َّطعات النريان :إشارة إىل

تلك اهليئات ا َّلتي متكَّنت من جواهر نفوسهم ،ونسبتها إىل النار
ُ

َ

لكوهنا ملبوس أهلها فهي منها كام قال تعاىل :ق� ّ ِط َع تْ� ل ُه ْم ِث� ي� ٌ
ا� ِم نْ� ن� ٍار.
ب

وملا كان سبب اخلروج من النار هو اخلروج إىل اهلل من املعايص بالتوبة،
والرجوع إىل تدبر اآليات والعرب النوافع .وكان البدن وحواسه أبواب

اخلروج إىل اهلل فبعد املوت تغلق تلك األبواب فال جرم يبقى الكفار
وراء طبق تلك األبواب يف شدائد حرارة ذلك العذاب ).

أقول :ال جيوز رصف النظر عن ظاهر الكالم واأللفاظ إال بحجة،

وال حجة يف تفسري الرسابيل واملقطعات هبيئات نفسية ،ولذلك نحكم
بخطئه .اللهم إال أن يقصدوا أن مقطعات النار حقيقية ،وهذه صورها

يف نفوسهم!

ً
قطرانا !
سقاه رسول اهلل‘

ويف مدينة املعاجز((:)87/4قال الفضل بن الزبري :كنت قاعد ًا عند

السدي فجاء رجل فجلس إليه فإذا منه ريح القطران! قال فقال له
السدي:أتبيع قطران ًا؟ قال:ال .قال له :ما هذه الرائحة؟ قال:شهدت
عسكر عمر بن سعد ،فكنت أبيع منهم أوتاد احلديد ،فلام قتل احلسني

يوم عاشوراء ،أتيت يف العسكر فرأيت رسول اهلل يف النوم واحلسني
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وعيل معه ،وهو يسقي املاء من قتل من أصحاب احلسني ،فاستسقيته
فأبى أن يسقيني ،فقال يل :ألست ممن أعان علينا؟ فقلت :بىل كنت
أبيعهم أوتاد احلديد ،فقال لعيل :إسقه قطران ًا! قال :فناولني قدح ًا

فرشبت منه فكنت ثالثة أيام أبول القطران ثم ذهب عني وبقيت هذه
الرائحة عيل! قال فقال السدي :كل من خبز الرب وكل من كل النبات،
وارشب من ماء الفرات ،فام أراك تعاين اجلنة وال حممدا أبد ًا)!

الدعاء عند مسح الرأس

اللهم غشين برمحتك وبركاتك وعفوك

هم ّ
غشني برمحتك ،وظ ّللني حتت عرشك
يف املقنع للصدوق( :10/ال ّل ّ
يوم ال َّ
ظل إال ظلك).ويف املقنعة( :44/غشني برمحتك وبركاتك).

ويف املراسم(:39/غشني برمحتك وبركاتك وعفوك).ويف رواية
ِ
ي:ج ِّل ْلنِي من َق ْرين اىل قدمي برمحتك ،أي
رمحتَك بالباء .و َغ ِّشن َ

بعطائك احلنون.

وظللني حتت عرشك :إمحني من ذنويب والعذاب ،واجعلني يف

مكان يسمى ظل العرش.
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الكرسي والعرش واإلستواء عليه
ُ

َ

أَ

َ َ ُ
ك ْرس ّ� ُه ّ
الس َم َو ِتا� َوال� ْر ضَ�.وقد تواترت األحاديث
قال اهلل تعاىل :و ِسع
ِ ي

عندنـــا أن السـاموات واألرض وكـــل شيئ يف الكريس
للصدوق.)328/

(التوحيد

فالكريس بتعبرينا هي الغالف الكوين.

أما العرش فموجود صغري يؤتى به يوم القيامة حتمله املالئكة،

ْ َ َّ
ويصح وصفه بأنه سنرتال الكونَ :و نا��ش ق� تِ�
َ
َو ْال َم َل ُك َع َلى أ� ْر َ ئا� َها َو َ� ْحم ُل َع ْر�شَ َر ّ� َك فَ� ْو قَ� ُه ْم َ� ْو َم ئ��ذ
ب
ي
ي ِ ٍ
ِ
�ج ِ
ِ
تَ خْ فَ نْ ُ ْ �خ َ ف َ �ةٌ
���ى ِم�كم ِا� ي� .

ٌ
َ
َّ
الس َم ُاء ف� ِه ي َ� يَ� ْو َم ِئ��ذٍ َو ِاه يَ��ة .
ثَ� َم ِنا� َي��ةٌ  .يَ� ْو َم ِئ��ذٍ تُ� ْع َر ضُ� َن
و� لا

قال الصدوق يف التوحيد(:35/عن سلامن الفاريس ذكرأن اجلاثليق

قدم اىل املدينة مع مائة من النصارى بعد قبض رسول اهلل‘،
وسأل أبا بكرعن مسائل فلم جيبه عنها ،ثم أرشده إىل أمرياملؤمنني

عيل×فسأله عنها فأجابه ،وكان فيام سأله أن قال له :أخربين عن
الرب أين هو وأين كان؟ فقال عيل×:اليوصف الرب جل جالله

بمكان ،هوكام كان وكان كام هو ،مل يكن يف مكان ،ومل َي ُزل من مكان
إىل مكان ،وال أحاط به مكان ،بل كان مل يزل بال حد وال كيف.
قال:صدقت ،فأخربين عن الرب أيف الدنيا هوأو يف اآلخرة؟قال
عيل×:مل يزل ربنا قبل الدنيا ،وال يزال أبد ًا ،هومدبرالدنيا وعامل
باآلخرة ،فأما أن حتيط به الدنيا واآلخرة فال ،ولكن يعلم ما يف الدنيا
85

ءوضولا ةيعدأ حرش

واآلخرة.قال :صدقت يرمحك اهلل.

ثم قال :أخربين عن ربك أحيمل أو حيمل؟فقال عيل×:إن ربنا

جل جالله حيمل وال حيمل.قال النرصاين :فكيف ذاك ونحن نجد:

َ
ٌ
َ َ
َ
َو يَ� ْح ِم ُل َع ْر�ش َر ِّب� َك ف� ْو ق� ُه ْم يَ� ْو َم ِئ��ذٍ ث� َم ِنا� َي��ة ؟ فقال عيل× :إن املالئكة حتمل
العرش ،وليس العرش كام تظن كهيئة الرسير ،ولكنه شئ حمدود خملوق

مدبر ،وربك عز وجل مالكه ،ال أنه عليه ككون الشئ عىل الشئ.

وأ َم َراملالئكة بحمله فهم حيملون العرش بام أقدرهم عليه..احلديث.).
وقال اإلمام الصادق×:من زعم أن اهلل عز وجل من شئ أو يف

شئ أو عىل شئ فقد أرشك ،ثم قال :من زعم أن اهلل من شئ ،فقد
جعله حمدث ًا ،ومن زعم أنه يف شئ ،فقد زعم أنه حمصور ،ومن زعم أنه
عىل شئ ،فقد جعله حمموالً ).

ويف الكايف( ( :)130/1عن صفوان بن حييى قال :سألني أبو قرة

املحدث أن أدخله عىل أيب احلسن الرضا×فأستأذنته فأذن يل فدخل،

أفتقر أن اهلل حممول؟ فقال أبو
فسأله عن احلالل واحلرام ،ثم قال لهُّ :
احلسن× :كل حممول مفعول به مضاف إىل غريه حمتاج ،واملحمول

إسم نقص يف اللفظ ،واحلامل فاعل وهو يف اللفظ مدحة ،وكذلك

أَ
ْ
َ
هلل ال� ْس َم ُاء ال ُح ْس�نَى
قول القائل :فوق وحتت وأعىل وأسفل ،وقد قال اهلل :و ِ
َ
ف� ْاد ُع ُوه بِ� َها ،ومل يقل يف كتبه إنه املحمول بل قال :إنه احلامل يف الرب والبحر،
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واملمسك الساموات واألرض أن تزوال ،واملحمول ما سوى اهلل،

ومل يسمع أحد آمن باهلل وعظمته قط قال يف دعائه:يا حممول!

قال أبوقرة:فإنه قالَ :و َ� ْحم ُل َع ْر�شَ َر ّ� َك فَ� ْو قَ� ُه ْم َ� ْو َم ئ��ذ ثَ� َم نا� َ��ةٌ  .وقالَّ :ال ذ
�� نَ�
ِب
ي ِ ٍ ِي
ِي
ي ِ
ُ ْ َ
يَ� ْح ِمل نَو� ال َع ْر�ش ؟ فقال أبو احلسن× :العرش ليس هو اهلل ،والعرش

إسم علم وقدرة ،وعرشه فيه كل شئ ،ثم أضاف احلمل إىل غريه:

خلق من خلقه ،ألنه استعبدخلقه بحمل عرشه ،وهم محلة علمه،
وخلق خلق ًا يسبحون حول عرشه وهم يعملون بعلمه ،ومالئكة

يكتبون أعامل عباده ،واستعبد أهل األرض بالطواف حول بيته ،واهلل
َ ْ
َعلى ال َع ْر ِ�ش ْاس تَ� َوى ،كام قال ،والعرش ومن حيمله ومن حول العرش اهلل

احلامل هلم احلافظ هلم ،املمسك القائم عىل كل نفس ،وفوق كل شئ،
وعىل كل شئ ،وال يقال:حممول وال أسفل ،قوالً مفرد ًا اليوصل بشئ
فيفسد اللفظ واملعنى.

قال أبو قرة :فتكذب بالرواية التي جاءت أن اهلل إذا غضب إنام يعرف

غضبه أن املالئكة الذين حيملون العرش جيدون ثقله عىل كواهلهم،
فيخرون سجد ًا فإذا ذهب الغضب خف ورجعوا إىل مواقفهم!
فقال أبو احلسن× :أخربين عن اهلل تبارك وتعاىل منذ لعن إبليس

إىل يومك هذا هو غضبان عليه ،فمتى ريض!وهو يف صفتك مل يزل

غضبان عليه وعىل أوليائه وعىل أتباعه! كيف جترتئ أن تصف ربك

بالتغريمن حال إىل حال ،وأنه جيري عليه ما جيري عىل املخلوقني!
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سبحانه وتعاىل ،مل ُيزل مع الزائلني ،ومل يتغري مع املتغريين ،ومل

يتبدل مع املتبدلني ،ومن دونه يده وتدبريه ،وكلهم إليه حمتاج ،وهو

غني عمن سواه ).

ََ
َُ َ
ثم قال الصدوق :إن املشبهة تتعلق بقوله عز وجل :ث� ّم ْاس ت� َوى على
ْال َع ْر�ش وال حجة هلا يف ذلك ،ألنه عنى بقوله :ثُ� َّم ْاس تَ� َوى َع َلى ْال َع ْر�ش

بعد قوله ثم ،ثم رفع العرش الستيالئه عليه ،ومل يعن بذلك اجللوس

واعتدال البدن،ألن اهلل ال جيوز أن يكون جس ًام وال ذا بدن ،تعاىل اهلل
عن ذلك علو ًا كبري ًا ).

ظل العرش مكان آمن
أما ظل العرش فهومكان آمن يوم القيامة يف املحرش واجلنة.
قال يف الفقيه (ِ )536/2
��ف عىل املرقاة الرابعة حيال الكعبة
(:وق ْ

وقل :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القربوفتنته ،وغربته ووحشته
وظلمته ،وضيقه وضنكه ،اللهم أظلني يف ظل عرشك يوم الظل إال

ظلك).

ويف أمايل الصدوق( :657/يا عيل ،أنت وشيعتك عىل احلوض تَسقون
من أحببتم ،وتمَ نعون من كرهتم ،وأنتم اآلمنون يوم الفزع األكرب يف

ظل العرش ،يفزع الناس وال تفزعون ،وحيزن الناس وال حتزنون،
َ َّ

َ

َ ْ

أُ َ

فيكم نزلت هذه اآليةِ :إ� نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� َس بَ� قَ� تْ� ل ُه ْم ِم نّ�ا ال ُح ْس�نَى �ول ِئ� َك َع نْ� َها ُم بْ� َع ُد نَو�).
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ويف أمايل الصدوق(: 315/قال رسول اهلل‘ :إن اهلل تبارك وتعاىل
يبعث أناس ًا وجوههم من نور ،عىل كرايس من نور ،عليهم ثياب
من نور ،يف ظل العرش ،بمنزلة األنبياء وليسوا باألنبياء ،وبمنزلة

الشهداء وليسوا بالشهداء .قيل:من هم يا رسول اهلل؟ قال :فوضع
يده عىل رأس عيل× وقال :هذا وشيعته).وفيه(:631/ومن صام
من رجب ستة وعرشين يوم ًا بنى اهلل له يف ظل العرش مائة قرص ،من

در وياقوت ).

ويف املحاسن ( )16/1عن عيل بن احلسني×(:قال موسى×:

يا رب من أهلك الذين تظلهم يف ظل عرشك يوم الظل إالظلك؟

قال :فأوحى اهلل إليه :الطاهرة قلوهبم ،والرتبة أيدهيم ،الذين يذكرون

جاليل إذا ذكروا رهبم،الذين يكتفون بطاعتي كام يكتفى الصبي

الصغري باللبن ،الذين يأوون إىل مساجدي كام تأوى النسور إىل
أوكارها.والذين يغضبون ملحارمي إذا استحلت مثل النمر إذا َح ِر َد).
ويف تاريخ دمشق ((:)141/61بلغنا أن موسى قال:يا رب من أهلك

الذين هم أهلك الذين تظلهم يف ظل عرشك؟قال:هم املتحابون
بجاليل الطاهرة قلوهبم النقية أبداهنم ،الذين إذا ذكروا ذكرت هبم

والذين يأوون إىل ذكري كام تأوي النسور إىل أوكارها،والذين يكلفون
بذكري كام يكلف الصبي،والذين يغضبون ملحارمي إذا استحلت كام
يغضب النمرإذا حرد).
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فيكون معنى :وظ ّللني حتت عرشك :إجعلني يف ظل عرشك،

ومنطقة محايتك اآلمنة ،يف مشهد القيامة ثم يف اجلنة.

الدعاء عند مسح القدمني
ثم مسح رجليه فقال:

اللهم ثبتين عىل الصراط يوم تزل فيه األ قدام ،واجعل سعيي فيما
يرضيك عين ،يا ذا اجلالل واال كرام.

والرصاطجرسبنياألرض واجلنة،يعربه الناسبعد احلساب ،وتثبيت

األقدام فيه يعني التوفيق لعبوره اىل اجلنة ،وعدم السقوط منه يف جهنم.

الصراط جسر فوق جهنم بني األرض واجلنة !
قال الصدوق يف اإلعتقادات( : 70/إعتقادنا يف الرصاط أنه حق ،وأنه

ْ ُ
ُ َ
جرس جهنم ،وأن عليه ممر مجيع اخللق ،قال تعاىل :إَو نِْ� ِم ن�ك ْم ِإ�لا َو ِاردها
َ
َ
ً
ك نَا� َعلى َر ِّب� َك َح تْ� ًما َم قْ� ِ�ض يّ�ا .والرصاط يف وجه آخر :إسم حجج اهلل فمن

عرفهم يف الدنيا وأطاعهم أعطاه اهلل جواز ًا عىل الرصاط ،الذي هو
جرسجهنم يوم القيامة .وقال النبي‘لعيل :يا عيل إذا كان يوم

القيامة أقعد أنا وأنت وجربئيل عىل الرصاط ،فالجيوز عىل الرصاط

إال من كانت معه براءة بواليتك).
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وقال املفيد يف أوائل املقاالت(: 108/الرصاط يف اللغة :هو الطريق،
فلذلك سمي الدين رصاط � ًا ،ألنه طريق إىل الصواب ،وسمي

الوالء ألمرياملؤمنني واألئمة من ذريته^رصاط ًا .ومن معناه قال
أمرياملؤمنني× :أنا رصاط اهلل املستقيم ،وعروته الوثقى التي ال

انفصام هلا .يعني أن معرفته والتمسك به طريق إىل اهلل سبحانه.

وقد جاء اخلرب بأن الطريق يوم القيامة إىل اجلنة كاجلرس يمر به

الناس ،وهو الرصاط الذي يقف عن يمينه رسول اهلل‘وعن شامله

أَ ْ
َّ
َ َّ
كل
أمرياملؤمنني×ويأتيهام النداء من قبل اهلل تعاىل� :ل ِق� ي َ�ا �ف ي� جَ�ه ن� َم
ََ
ك فّ�ار نع� ي�د.

وجاء اخلرب أنه ال يعرب الرصاط يوم القيامة إال من كان معه براءة

من عيل بن أيب طالب×من النار .وجاء اخلرب بأن الرصاط أدق

من الشعرة ،وأحدُّ من السيف عىل الكافر .واملراد بذلك أنه التثبت

لكافر قدم عىل الرصاط يوم القيامة ،من شدة ما يلحقهم من أهوال

يوم القيامة وخماوفها فهم يمشون عليه كالذي يميش عىل الشئ الذي
أدق من الشعرة وأحدُّ من السيف .وهذا ٌ
هو ُّ
مثل مرضوب ملا يلحق
الكافر من الشدة يف عبوره عىل الرصاط.وهو طريق إىل اجلنة وطريق
إىل النار ،يرشف العبد منه إىل اجلنة ،ويرى منه أهوال النار ).

ويف تفسري القمي( )27/2عن الصادق×قال(:هو أدق من الشعر

وأحدُّ من السيف ،فمنهم من يمر عليه مثل الربق ،ومنهم من يمر عليه
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مثل عَدْ و الفرس ،ومنهم من يمر عليه ماشي ًا ،ومنهم من يمر عليه حبو ًا،
ومنهم من يمر عليه متعلق ًا ،فتأخذ النار منه شيئ ًا وترتك منه شيئ ًا )!
ويتفق معنا اآلخرون يف تفسري الرصاط ،ففي مقدمة فتح الباري:96/

(هو كالقنطرة بني اجلنة والنار يمر عليها املؤمنون).

أقول :فيكون دعاء املتوضئ :ثبتني عىل الرصاط يوم تزل فيه
األقدام ،ويف رواية :ثبت قدمي ،تعبري ًاحقيقي ًا وليس جمازي ًا.

الدعاء بعد متام الوضوء
زكاة الوضوء أن يقول املتويض (الفقيه:) 51/1:

اللهم إين أسألك متام الوضوء ،ومتام الصالة ،ومتام رضوانك ،واجلنة.

قال يف جواهر الكالم (( :)340/2ويستحب أن يقول عند الفراغ:

احلمدهلل رب العاملني ،خلرب زرارة .ثم ذكر رواية الفقيه ،وذكر قراءة سورة

القدر ،وآية الكريس..الخ) .ونحوه الشيخ األنصاري (الطهارة.)156/1:
ومعنى متام الوضوء أنه يوجد وضوء ناقص ،إما لنقص رشوطه

الرشعية أو لنقص آدابه ،أو لنقص نيته وروحانيته.
والنقص هنا يقال ألدنى شيئ َي ِق ُّل عن الكامل.وكذلك متام الصالة .
أما متام الرضوان فألن رضوان اهلل تعاىل أمر نسبي أيض ًا فهو يطلب

متامه.
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أُ ْ ُ
وأما دخول اجلنة ،فألهنا درجات متفاضلة كثري ًا .قال تعاىل � :ن��ظ ْر
ً
َ ْ فَ فَ �ضَّ ْ ن َ َ ْ ضَ ُ ْ َ َ َ ْ ض َ َّ آ خ َ �ةُ أَ ْ َ ُ َ َ َ ت أَ ْ َ ْ
ا� َو�ك بَ� ُر ت� ف� ِ�ض ي�لا.
ك ي�� � ل�ا ب�ع�هم على ب�ع ٍ� ،ولل� ِ�ر �ك ب�ر در�ج ٍ
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