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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،بارئ اخلالئق أمجعني ،باعث األنبياء واملرسلني ،مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب
القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني ،سيما خليفة اهلل يف األرضني ،واللعنة الدائمة األبدية
على أعدائهم إىل يوم الدين ،وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
اإلحسان باعتباره
المحور الفاصل بين العدو والصديق

()9
هاء ِْى الُ بربههى ويه ُنهههى عه ِن الُ يفحءه ِ
هان وإيته ِ
ِ
قااال اهلل العظاايم إِ َّن اللَّه ي ييهرُ ب بر بِال يُعه ُد ِْل يو ُِ
هاء يوال بُم ُن ي ه ِر يوالُبيه ُغه ِي ييِعكب ب ه ُهم
ي
ُ
ُ يي
اإل ُحسه ي
ل ييعلَّ ب ُم تي يذ َّك برو ين.)1(

والبحث يقع يف فصلني األول يف فقه مفردة ييرُ ب بر وفلسفة استخدام الفعال املااارد دوغ ها ه ،الفصال ال ااا يف اغ
من مفردات اإلحساغ إهداء العيوب لإلخواغ.
نف

فردة ييرُ ب بر في اآلية ال ريمة

الفصل األوْل :موقع مفردة ييرُ ب بر ودالالهتا ،والذي يكشف لنا التدبر املعمق فيها عن آفاا معرفياة – علمياة دديادة،
وذلك يف ضمن النقاط لتالية
الز ن هو السجن للماديات ولمصادر األفعاْل

األولى :اغ الزمن كما يشاكل الساجن الالبادي للمادياات كاذلك يشاكل الساجن املفاروص علاى املصاادر( ،)2ذلاك اغ كال
مادي فهو يعيش يف سجن الزمن فإما هو يف املاضي أو يف احلاضر أو يف املستقبل ،ويف الواقع فاغ كال ماادي وكال إنسااغ فهاو
حبيس حلظته اليت يعيش فيها واليت ال ميلك ه ها وكما قال الشيخ البهائي
ِ
صه ه ه ه ه ه ه ه هةي بيه ه ه ه ه ه ه ه ه ُهي ين ال يُعه ه ه ه ه ه ه ه ه يد ي ُي ِن
هات ي ه ه ه ه ه ه ههى يو ه ه ه ه ه ه هها يَه ه ه ه ه ه ههييرُتي ي فيه ه ه ه ه ه هرييُ ين
ه ه ه ه ه ه هها فه ه ه ه ه ه ه ي
قبه ه ه ه ه ه ه ه ُهم في ه ه ه ه ه ه ه هها ُدتين ِم الُ بف ُر ي

فأنت ال متلك املاضي اآلغ ألناه قاد انقااى واملاضاي ال ينقلاب عماا وقاع علياه ،كماا ال متلاك املساتقبل الاذي ال اعلام اناك
هل ساو حتا رحالاك علاى عتباااه أو يسابقك إلياه ملاك املاوتمن وإلاا متلاك هاذه الل ظاة وال خياار أماماك إال اغ اسات مرها
وْل يربَّنا آتِنا فِي ُّ
سنية يوفِي
أفال است مار وانتهزها أكرب االنتهاز لبناء آخراك ولعمراغ أرضك وبلدك  يوِ ُنه به ُم ي ُن ييه ب ب
الدنُيا يح ي
()3
ِ ِ
ِ
ءري بك ُم ِ ين ُاأل ُير ِ
اَتيه ُع يم يربك ُم فيها.)4(
ذاب النَّا ِر و به يو أينُ ي
ض يو ُ
سنية يوقنا يع ي
ُاآلخ يرة يح ي
وكما يف اجلواهر واألدساد فاغ الزمن يشكل السجن لألفعال والكم املتصل ه القار ،ذلك اغ الفعل املاضي سجني زمانه
( )1سورة الن ل اآلية .09
( )2مصادر األفعال.
( )3سورة البقرة اآلية .291
( )4سورة هود اآلية .11
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وكااذلك املسااتقبل واحلاضاار فااإذا قلاات ذهااب زيااد ،سااو يااذهب زيااد ،زيااد يااذهب اآلغ إىل املدرسااة ،فقااد حص اراه يف إ ااار
املاضي أو ظالل احلاضر أو أفق املستقبل وكذلك لو قلت أمر ،سيأمر ،يأمر زيد اآلغ بكذا.
وأما املصدر فانه املت رر من سجن الزمن فاغ (الذهاب ،األمر ،اخلروج و )...يش إىل املادة واملعىن اخلارج عن قيد الزمن،
لذلك يصلح املصدر اغ يتقولب يف قالب أي واحد من األزمنة ال الثة.
وإذا عرفنا ذلك فيجدر بنا اغ نتساءل ملاذا ورد التعب باإِ َّن اللَّ ي ييرُ ب بر بصيغة املاارد ،وليس بصيغة املصدر اجملرد م الً
(إغ أمر اهلل اعاىل هو اغ اعدلوا وحتسنوا)...من

الوجود إ ا وجود متد أو تعدد تجدد
الثانيههة :اغ الودااود علااى قساامني ودااود واحااد ،تااد ،وودااود متجاادد ،واوضااح الفاار بينهمااا بوضااو هاااااغ الكلمتاااغ
(الاااغ والااارب) فانااك لااو ضااغطت علااى يااد زيااد ملاادة دقيقااة م ا الً ،فاااغ هااذه الاااغطة ودااود واحااد ،تااد ولاايس ودااودات
متعددة ،أما لو ضربته يف دقيقة واحدة مخس صفعات فاهنا ودودات متعددة متجددة.
هان يشا إىل ود و
اإلحس ِ
اود واحاد ،تاد لألمارمن أو يشا إىل وداودات متجاددة
فهل قوله اعااىل إِ َّن اللَّه ي ييهرُ ب بر بِال يُعه ُد ِْل يو ُِ ُ
بتجدد األزماغمن ففي كل ثانية هنالك أمر بالعدل ،ال اغ هنالك أمراً واحداً ،تداً منبسطاً على امتداد الزمنمن.
ويوضا ه الفاار بااني اجلملاة املكتوبااة علااى الساابورة اخلشابية فاهنااا مجلااة واحادة اتميااز بكوهنااا ودااوداً واحاداً ،تااداً مااادام رساام
املكتااوب مودااوداً ،وبااني اجلملااة املكتوبااة بنفسااها علااى الساابورة الذكيااة أو الساابورة اإللكرتونيااة التفاعليااة املاااي ة حيااث اغ اجلملااة
اتكرر واتجدد بتجدد إشارات السبورة وإضاءهتا ،وبوده آخر اغ املصبا ماايء ،ولكناه يساتمد اقتاه يف كال دازء دازء مان
الل ظات من التيار الكهربائي الساري من مولد الطاقة واملار عرب األسالك إىل املصبا ففي كل حلظة هناك اقة ااخ وهنااك
كهرباااء اسااري يف األسااالك وماان مث هناااك نااور يشااع ،ولكننااا ،نظاراً الاصااال اإلضاااءة ،نتصااورها نااوراً واحااداً ،تااداً و اقااة واحاادة
،تاادة إال اغ الواقااع هااو اهنااا دفقااات اقااة متتاليااة ،وذلااك ،يف م ااال آخاار ،يظهاار أياااً عاارب التم ياال بالرساوم املت ركااة حيااث اغ
عدسااة الكااام ا اساال األض اواء علااى ألااو الصااور الساااكنة ولكاان املرسااومة بدقااة كااي اعكااس ا اوا حركااات الرداال م ا الً منااذ
خرودااه ماان منزلااه وحااو وص اوله إىل سااياراه ،ولكاان الكااام ا حيااث متاااي ساريعاً دااداً علااى الرسااوم املتتاليااة فاننااا نتصااور اغ مااا
نشاهده هو الردل يف حالة حركة واقعية إال اغ الواقع هو جمارد آال الرساوم الدقيقاة املرساومة بدقاة لايعكس كال منهاا دازء مان
حالته يف العشر األول من ال انية األوىل ودزءً من حالته يف العشر ال اا من ال انية التالية وهكذا وهلم درا.
األدلة على كون ييرُ ب بر تعددا تجددا بتجدد األز ان
فهل األمر اإلهلي إِ َّن اللَّ ي ييرُ ب بر ...أمر متجدد يف كل آغ ،أو انه أمر واحد ،تد على ول األزماغمن.
هل يههوه بههو فهي يشهر ه
ُن )1(وبااغ األمار املمتاد هاو شاأغ البشار العاادز
قد يستدل على كونه أمراً متجدداً بقولاه اعااىل  بك َّ ي ُ ي
عن إجياد األمر بامتداد الزمن أللو أو ماليني املرات فيكتفي بإصداره مرة واحدة بانياً على امتداده ومتادده عارب الازمن ،ولكان
اهلل اعاىل  يَل ي ُءغيلب ب يشرُ ٌن يعن يشر ه
ُن )2(فيمكن اغ اكوغ أوامره يف القرآغ الكرمي ،كإفاضته اخللق ،متجددة آناً فآنا .فتأمل
ي
ُ
( )1سورة الرمحن اآلية .20
( )2السيد علي بن اووس احللي ،مهج الدعوات ،دار الذخائر ا قم ،ص.154
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وت )1(فإغ من مصاديق حيااه الدائمة انه ينطبق على األقاوام الاذين
كما ميكن اغ يستدل بقوله  الُ ب ُرآ ين يح ٌّي يَل يي بم ب
عملاوا م اال عمال السااابقني ومان مصاااديقه ماا ذكرناااه ،ولاو احتماااالً ،مان أغ مااا فياه ماان أوامار وناواهي وماواع .و ...هااي أواماار
متجددة انشأ بشكل و
متتال وليست شي اً صدر يف قدمي األيام كما فيمن ال ميكنه إال ذلك حياث ياأمر باأم ور ماا يف قطعاة زمنياة
حمددة ،مث اشغله الشواهل ،وينسى األمر كلياً ،لكنه يبقى ألنه أقامه ثابتاً يف عامل االعتبار.
هان وإيت ِ
ِ
ِ
نين )2(وإِ َّن اللَّه ي ييهرُ ب بر بِال يُعه ُد ِْل يو ُِ
هاء ِْى
يح ِسنبوا إِ َّن اللَّ ي يب ِح ُّ
وعليه فاغ نظائر قوله اعاىل  يوأ ُ
اإل ُحس ي
ب ال بُم ُحس ي
الُ بربى ويه ُنههى عه ِن الُ يفحء ِ
هاء يوال بُم ُن ي ه ِر يوالُبيه ُغه ِي ييِعكب ب ُهم ل ييعلَّ ب ُهم تيه يذ َّك برو ين قاد يقاال باهناا أوامار وناواهي متجاددة آنااً فآنااً فهاو
ي
ُ
ُ يي
خطااب اهلل اعااىل املودااه إليناا علااى امتاداد األزمنااة ،حيااً ريااً ،ولايس أماراً ميتااً صادر يف املاضااي مستشارفاً املسااتقبل ،كماا ياادل
َّ
يم يي بم ُ ِ
هار يويك يمها يي ُجه ِرى َّ
ق يوالُ ي يمه بر يويي ُجه ِرى
هل يوالنه ي
َّه ب
عليه أيااً قوله  إِ َّن الُ ب ُرآ ين يح ٌّي ل ُ
ت يوإنَّ ب يي ُجه ِرى يك يمها يي ُجه ِرى الل ُي ب
الء ُهم ب
يعليى ِ
آخ ِرنيا يك يما يي ُج ِرى يعليى أ َّيولِنيا.)3(
تبوببوا أ ر واحد متد أو أوا ر تجددة؟

و،ا يوضح معادلة األمر املتجدد يف اآليات القرآنية اآلمارة أو الناهياة ،قولاه اعااىل تبوببهوا إِليهى اللَّه ِ )4(فاإغ األمار بالتوباة
حيتمل اغ يكوغ أمراً واحداً ،تداً كما حيتمل اغ يكوغ من الً إىل أوامر بعدد األزماغ اليت ميكن له فيها اغ يتاوب ،وعلاى ال ااا
فاااغ الشااخا إذا عصااى ،كمااا لااو كااذب أو اهتاااب ما الً ،فانااه مكلااف بالتوبااة يف اآلغ األول فااإغ مل يتااب فقااد عصااى ،مث هااو
مكلف بالتوبة يف اآلغ ال اا فإغ مل يتب عصى معصية ثانية ،ويف اآلغ ال الث والرابع واخلامس وهكذا ففي كال آغ كااغ ميكناه
فيه التوبة فلم يتب فهو عاص معصية أخرى، ،ا يعين انه يست ق عقوبات ك ة بعدد اآلنات الايت كااغ ميكناه فيهاا التوباة لكناه
مل يتب.
ن فلسفة شدة الع وبات ،ان العصيان تعدد بحسب األز نة
ال يقال من الاروري عدم اراب أك ر من عقاب واحد على املعصية الواحدةمن
إذ يقااال الاااروري ،لااو ساالمنا ،عاادم الرتاااب الفعلااي ال عاادم االساات قا  ،والكااالم يف االساات قا  ،وأمااا الرتاااب فاااغ عاادم
فعلية عقوبة اهلل اعاىل له بأك ر من عقوبة ،إلا هو افال.
ويؤكااد ذلااك اغ اإلصارار علااى املعصااية معصااية أخاارى اوضااي ه اغ اراكاااب الكبا ة مسااق عاان العدالااة وأمااا الصااغ ة فاااغ
اإلصرار عليها مساق هلاا ،فلاو اراكاب صاغ ة فلام يتاب يف اآلغ األول عصاى لكناه ال يصاد علياه اناه مصار لكناه إذا أمكنتاه
التوبااة يف اآلنااات الالحقااة فلاام يتااب فانااه يصااد عليااه عرفااً وباحلماال الشااائع انااه مصاار علااى املعصااية كمااا ياراه العاار مساات قاً
لعقوبة أشد ،ولو مل يكن إال أمر واحد ومعصية واحدة ملا كاغ جمال الست قا عقوبة أشد .فتأمل.
( )1حممد بن مسعود العياشي ،افس العياشي ،املطبعة العلمية ا هراغ ،ج 2ص.293
( )2سورة البقرة اآلية .105
( )3حممد بن مسعود العياشي ،افس العياشي ،املطبعة العلمية ا هراغ ،ج 1ص.11
( )4سورة الت رمي اآلية .8
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وعلااى أيااة حااال فاااغ هااذا املاادعى ،ماان أغ األواماار والن اواهي متجااددة بتجاادد اآلنااات وأغ املعاصااي متعااددة بتعاادد آنااات
اإلعاراص عاان التوبااة ،لااو  ،فانااه يشااكل حاالً دديااداً آخاار عاان اإلشااكال علااى فلسافة شاادة العقوبااات وامتاادادها الاازمين ،علااى
املعصااية الواحاادة ،إذ ،وحسااب هااذا الت لياال ،فاااغ املعصااية الواحاادة ،لااو مل يتااب عنهااا العاصااي أو اجملاارم فانااه يساات ق بكاال آغ
أمكنتااه فيااه التوبااة ومل يتااب ،عقوب اةً أخاارى ،باال نقااول إغ العاار علااى ذلااك ولااو يف اجلملااة فاااغ ماان آذى أباااه م ا الً اساات ق
العقوبااة ،فااإغ أصاار علااى عاادم التوبااة واالعتااذار ،فاااهنم جيدونااه مساات قاً لعقوبااة أشااد .هااذا إضااافة إىل أدوبااة أخاارى عدياادة،
يعادوا لِما نبههوا يع ُن ب وإِنَّههم لي ِ
اْببو ين )1(وه مها.
كتجسم األعمال ،و يول ُيو بردُّوا ل ب
ب
ي بُ
الفعل الم ارع يفيد الت رر والتجدد
هاء ِْى الُ بربههى ويه ُنهههى ع ه ِن الُ يفحءه ِ
هان وإيته ِ
ِ
الثالثههة :اغ قولااه اعاااىل إِ َّن اللَّه ي ييهرُ ب بر بِال يُع ه ُد ِْل يو ُِ
هاء يوال بُم ُن ي ه ِر يوالُبيهغُ ه ِي
ي
ُ
ُ يي
اإل ُحسه ي
ييِعكب ب ه ُهم ل ييعلَّ ب ه ُهم تيه يذ َّك برو ين يفيااد داادد األماار بالعاادل واإلحساااغ واكاارره كمااا يفيااد داادد النهااي عاان الف شاااء واملنكاار والبغااي،
والك هي ،وهنا النقطة ،خصوصية الفعل املاارد خالفاً للفعال املاضاي فيماا لاو قاال (أمار بالعادل) أو املساتقبلي (ساو ياأمر
بالعاادل) ألغ الفعاال املاااارد حيماال خصوصااية داللتااه علااى التجاادد أو صااالحيته لااذلك ،وانااه لااو مل يقيااد باا(اآلغ) أو باا(سو )
فسو يدل على التجدد ،ول ن شك يف إ ال ذلك فال شك فيه فيما لو كاغ املتعلَّق متجدداً متكرراً.
ينزلُنيهاهب فِهي ليُيهلي ِهة الُ ي ه ُد ِر َ و ها أي ُدرا ي ها ليُيهليهةب الُ ي ه ُد ِر َ ليُيهليهةب الُ ي ه ُد ِر يخ ُيههر هن أيلُه ِ
ويوضح ذلك ويربهنه قوله اعااىل إِنَّها أ ي
يي ي ي
ٌ ُ
وح فِ ييها بِِإ ُْ ِن يرب ِهم ن بكل أي ُ هر َ يَال ٌ ِه يي يحتَّى يطُلي ِع الُ يف ُج ِر )2(فاغ االستدالل املشهور هو
يش ُه هر َ تيهنيه َّز بْل ال يُمالئِ ي ةب يو ُّ
الر ب
انزهلم يف كل ليلة قدر من كل سنة،
باتيهنيه َّز بْل ال يُمالئِ ي ةب على ودود اإلمام احلي على مر السنني ،حيث انه فعل ماارد يفيد َّ
اتنزل املالئكة كل ليلة قدرمن ال بد اغ يكوغ ذلك الشخا هو الرسول  أو مان يقاوم مقاماه مان املعصاومني 
فعلى من َّ
إذ ال يصلح أحد ه هم( ،)3لكي اتنزل عليه مالئكة الرمحن بكل أمر من األوامر الكونية والتكوينية والتشريعية.
انزلاات املالئكااة ال صاارت الداللااة يف ناازوهلم علااى الرسااول  ما الً ،يف سااالف األيااام ،لكاان املاااارد دال
ولااو قااال اعاااىل َّ
على التجدد مفيد لتكرر احلادثة يف كل عام.
وكذلك الك من اآليات الكرمية األخرى كقوله اعااىل قب ِل اللَّ به َّم الِ ي ال بُم ُل ِ تبه ُؤتِي ال بُم ُل ي ي ُن تيءهاءب يوتيه ُنه ِزعب ال بُم ُله ي
ِ
ِ َّمن تيءاء وتبِع ُّز ن تيءاء وتب ِذ ُّْل ن تيءاء بِي ِد ي الُ يخيههر إِنَّه ي يعلهى بكهل يشهي هء قيهدير َ تبهولِ اللَّي ِ
هار
ُ بي يُ بي يُ ب ي
هل فهي النَّهها ِر يوتبهول ب النَّه ي
ٌ
ُب
ب ُي
ُ
ه ()4
هت وتب ُخه ِرج الُمي ي ِ
فِي اللَّي ِل وتب ُخ ِرج ال ِ
ِ
ُحهي يوتيه ُهربز بْ ي ُهن تيءهاءب بِغيُيه ِر ِحسهاب فالحا .اغ كافاة أفعاال
هت يهن ال ي
ُ ي ب ي
ُح َّي ين ال يُمي ي ب ي
ِ
ِ ِ ُّ ِ
ِ
ج ،تيه ُربز بْ افيد اكرر الك األفعال.
ج ،يوتب ُخ ِر ب
املاارد الواردة يف هذه اآليات تبه ُؤتي ،تيه ُن ِزعب ،تبع ُّز ،تبذْل ،تبول ب  ،يوتبول ب  ،تب ُخ ِر ب
( )1سورة األنعام اآلية .28
( )2سورة القدر.
التنزل على ه هم.
( )3كما مل يدد ذلك أحد ،أي صالحية ه هم أو فعلية َّ
( )4سورة آل عمراغ اآلية .22-21
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الس ِ
ض طي ُوعا ويكرها و ِظالل ببهم بِالُغب بدو و ُاآل ِ
ماوات يو ُاأل ُير ِ
صاْل )1(وساجودهم لاه دال
وقوله اعاىل  يولِلَّ ِ يي ُس بج بد ي ُن فِي َّ
ي
ُ
يُ ي
امسه متجدد دوماً وأبداً.
َّاس.)2(...
وقوله دل امسه  يويب ي ل بم الن ي
السي بئ إَِلَّ بِر ُيهلِ ِ )3(وه ها ك .
حيق ال يُم ُ بر َّ
وقوله  يوَل يي ب
وكااذلك الرواياات الشاريفة كقولااه  إِ َّن ال بُمه ُهؤِ ين أي بخههو ال بُمه ُهؤِ ِن يع ُيهنبه ب يو يدلِيلبه ب يَل يي بخونبه ب يويَل ييكُلِ بمه ب يويَل ييهغب ُّ
ءه ب يويَل ييِعه بدهب
ِع يدة فيهيب ُخلِ يف ب )4(فانه ينفي صدور أية خيانة أو ظلم أو هش أو خلف وعد ،منه ،يف كافة القطع الزمنية املمكن فيها ذلك.
الفصل الثاني :بعض فردات اإلحسان
إهداء العيوب إلى اإلخوان ِ
والخالن

إن من مفردات اإلحساغ إهداء العيوب إىل اإلخواغ على عكس ما يتومهه هالب اخلالغ.

ا هو الفارْ بين الصديق والعدو؟
وذلك يستدعي منا التوقف عند معادلة مفتاحية يف احلياة االدتماعية نصطلح عليها مبعادلة (الفاار باني الصاديق والعادو)
فاغ للناس اصورات وآراء شو يف الفار بني الصديق والعدو ،ولكن الذي يستظهر من بعض األحاديث فار مهام قاد يكاوغ
آخر ما خيطر ببال الناس وهو فار نقادهم وإهاداء العياوب إلايهم  ،فالصاديق هاو مان يوداه إلياك النقاد باساتمرار ودوغ كلال
وملاال ،والعاادو هااو ماان يسااكت عاان عيوبااك وال يااذكرك هبااا وال يرشاادك إليهااا ،وقااد ورد ذلااك بص اريح القااول يف كلمااات أم ا
ود ي  )5(و ي ه ُن يَههاتيه ير ي يع ُيبيه ي فيه بهه يهو يعه بد ُّو ي  )1(والروايتاااغ صاارحيتاغ يف
املااؤمنني  إذ يقااول  يه ُهن أيبيهها ين ليه ي يع ُيبيه ي فيه بهه يهو يو بد ب
إعطاء ضاب فاصل وواضح ميكن لكل أحد اغ مييز عربه صديقه من عادوه ،ويوضا ه اغ الشاخا لاو خارج مان منزلاه وعلاى
ودهااه قااذارة ووساااخة فااالتقى بااه صااديقه فااإغ كاااغ صااديقاً لااه ودوداً بااه حقااً لنبهااه علااى ذلااك ،ولكنااه إغ كاااغ ،يف واقااع األماار،
عدواً له ،سكت فكاغ هو دزء السبب يف أغ يكوغ صديقه معرضاً للسخرية واالستهزاء واإلهانة واالزدراء.
والغريب اننا َل ندر هذا الفارْ المفتاحي!
والغريب اننا ندرك هذا الفار يف األم لة املادية البسيطة ،وال ندركه يف األم لة املعنوية اخلط ة ،فااغ مان رأى فياك عجبااً أو
هااروراً أو حسااداً أو كساالً أو دبنااً أو االً أو خرقااً أو محقااً أو ظلمااً للناااس وداااوزاً علااى حقااو اآلخارين ،فاااغ كاااغ صااديقك
يي بعيبوبِي )2(وأماا أنات فاناك إغ كنات عااقالً حقااً لقبلات مناه النقاد وشاكراه
يح ُّ
يي ي ُن أ ُيه يدى إِل َّ
ب إِ ُخ يوانِي إِل َّ
حقاً لنبهك إذ أ ي

( )1سورة الرعد اآلية .15
( )2سورة آل عمراغ اآلية .41
( )3سورة فا ر اآلية .43
( )4ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ا هراغ ،ج 2ص.112
( )5عبد الواحد بن حممد التميمي ،هرر احلكم ودرر الكلم ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ا قم ،ص.415
( )1املصدر ص.418
( )2ثقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،دار الكتب اإلسالمية ا هراغ ،ج 2ص.130
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على مجيل صنعه ووافر فاله ،ألنه أشر على معايبك وهو احلريا على اغ اتنزه عنهاا فتزكاو واسامو واتكامال ،أماا مان ساكت
عمااداً أو خج االً وجماملااة ،فاااغ سااكواه ساايكوغ داازء العلااة اإلعداديااة لتماااي وأناات حمماال بالنقااائا واخلطايااا واألوزار الاايت
استجلب لك كره األبرار وهاب امللك العزيز القهار.
وماان الطبيعااي اغ اكااوغ هنالااك للنقااد وإهااداء املعايااب آداب وش ارائ ومنهااا اغ انتقااد الطاار اآلخاار س اراً ،مااادام ميكاان
َ أي يخهاهب َِهرا فيه ي ه ُد يزانيه ب يوي ُهن يو يعكيه ب يع يالنِييهة فيه ي ه ُد يشهاني ب )1(ومنهاا اغ يكاوغ النصاح بعباارات لطيفاة
إصالحه بذلك إذ  ي ُن يو يعه ي
ه نابية كي ال در باه عوا فاه فتسات فياه القاوة الغاابية ،وذلاك اغ النصاي ة لك ا مان النااس هاي كالادواء املار والادواء املار
يغلفه احلكمااء ويااعونه يف كبساولة كاي ال يكرهاه املاريض ملارارة عماه ،فكاذلك النصاي ة جياب اغ اغلاف بغاال مان اللطاف
هبيل ربه ه ي بِال ِ
ُح ُ يمه ه ِهة يو ال يُم ُو ِعكيه ه ِهة
والرق ااة واهل اادوء والس ااماحة ،كم ااا يف ريق ااة ال اادعوة متاما ااً ،إذ يق ااول اع اااىل ا ُدعب إِل ههى يَه ه ِ ي
سني ِة.)2(
ال ي
ُح ي
بل اغ أم املؤمنني  يرتقاى عان ذلاك فيقاول لِهيي ب ُن آ يه بهر النَّ ِ
هاس ِع ُنه يد ي َإِل ُييه ي ] ي ُهن أ ُيهه يدى إِل ُييه ي يع ُيبيه ي َ ي ُر يشه يد ي ]
يعاني ي يعليى نيه ُف ِس ي  )3(فأفال أصدقائك عنادك واألثا لاك واملفاال لاديك ينبغاي اغ يكاوغ مان يهاديك عيوباك باساتمرار
يوأ ي
فس ِ وقي ه ِ
وفيق ِ ن الل ِ
وقد ورد يف احلديث اي ِ
وواع هَ ِ ن ني ِ
نص بح ب.)4(
بوْل َّمن يي ي
لمؤ بن يي ب
ب
حتاج إلى تي ه ي
الءيخ اَلنصارى يطلب ن الواعَ ان ينصح !

وأخا اً فاااغ يف القصااة التاليااة العااربة الوافيااة ،فقااد لااب الشاايخ األعظاام األنصاااري علااى داللااة قاادره ومسااو مكانتااه ومردعيتااه
وك رة االمذاه ،من بعض الوعاظ ،ولعله كاغ الميذاً له أو حو مبستوى الميذ المياذه ،لاب مناه أغ ياأل إلياه أسابوعياً ويراقاي
املنرب ويعظه بصريح القول وكاغ الاواع ،.كماا لاب مناه الشايخ  صارحياً داداً فكااغ يقاول لاه ما الً ياا شايخ مراااى ال
اغرنك الرياسة وإياك اغ اتكرب على الطلبة ،فإغ أمامك حفرة ضيقة ونك اً ومنكراً ومالئكاة هالظااً شاداداً واغ اهلل ساائلك عان
كل ذلاك ..وكااغ الشايخ يساتمع إلياه بكال دقاة واهتماام ،ولعال ذلاك كااغ مان أساباب اساتمراره علاى م اليتاه ولوذديتاه ،بال
الظاهر اغ ذلك كاغ من أسرار الربكة اإلهلية اليت حباها اهلل اعاىل به حيث بارك يف كتبه وعطائه فأض ى سيد احلوزات العلمياة
من الناحية الفقهية واألصولية منذ عشرات العقود وحو اآلغ
والمحصلة من كل ذلك اغ إهداء العيوب إىل اإلخواغ ،هلو من مفردات اإلحسااغ املاأمور باه يف حمكام القارآغ إِ َّن اللَّه ي
اإلحسه ِ
هان فااإغ كاااغ األماار باإلحساااغ للودااوب كاااغ إهااداء النقااد لإلخاواغ وادبااً وإغ كاااغ لالساات باب كاااغ
ييهرُ ب بر بِال يُعه ُد ِْل يو ُِ ُ
مست باً إال لو وقع مقدمة لوادب فانه يكوغ حين وذ أيااً وادباً.
وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على حمد وال الطيبين الطاهرين
ميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل m-alshirazi.com

( )1احلسن بن شعبة احلراا ،حتف العقول ،مؤسسة النشر اإلسالمي ا قم ،ص.480
( )2سورة الن ل اآلية .125

( )3عبد الواحد بن حممد التميمي ،هرر احلكم ودرر الكلم ،مكتب اإلعالم اإلسالمي ا قم ،ص.415
( )4احلسن بن شعبة احلراا ،حتف العقول ،مؤسسة النشر اإلسالمي ا قم ،ص.452
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