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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 
ية القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبد

 على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
 اإلحسان باعتباره

 المحور الفاصل بين العدو والصديق
(9) 

ِْى اُل بُربههى قااال اهلل العظاايم  إيتههاِء  ُحسههاِن وي ههِر وي   وييهيُنهههى  ِإنَّ اللَّهه ي ييههُر برب بِاُلعيههُدِْل وياإُلِ ُغههِي ييِعكب بههُم عيههِن اُلفيُحءههاِء وياُلمبُن ي اُلبهي
 .(1)ليعيلَّ بُم تيذيكَّربوني 

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

 في اآلية ال ريمة ييُر برب ف    فردة ن  
علمياة دديادة،  –ا التدبر املعمق فيها عن آفاا  معرفياة ودالالهتا، والذي يكشف لن ييُر برب موقع مفردة  الفصل األوْل:

 وذلك يف ضمن النقاط لتالية 
 هو السجن للماديات ولمصادر األفعاْللز ن ا

، ذلاك اغ كال (2)اغ الزمن كما يشاكل الساجن الالبادي للمادياات كاذلك يشاكل الساجن املفاروص علاى املصاادر األولى:
قع فاغ كال ماادي وكال إنسااغ فهاو مادي فهو يعيش يف سجن الزمن فإما هو يف املاضي أو يف احلاضر أو يف املستقبل، ويف الوا

 حبيس حلظته اليت يعيش فيها واليت ال ميلك ه ها وكما قال الشيخ البهائي 
ههههههههههههههييُرتي ي فيههههههههههههههريُيني    هههههههههههههها فههههههههههههههاتي  ي ههههههههههههههى َي   وي هههههههههههههها 

 

  قبهههههههههههههههههُم فيهههههههههههههههههاُدتيِنِم اُلفبُرصيهههههههههههههههههةي بهيهههههههههههههههههُيني اُلعيهههههههههههههههههدي يُينِ  
 

ع علياه، كماا ال متلاك املساتقبل الاذي ال اعلام اناك فأنت ال متلك املاضي اآلغ ألناه قاد انقااى واملاضاي ال ينقلاب عماا وقا
وال خياار أماماك إال اغ اسات مرها أو يسابقك إلياه ملاك املاوتمن وإلاا متلاك هاذه الل ظاة  حتا  رحالاك علاى عتباااههل ساو  

هبمُ وي أرضك وبلدك أكرب االنتهاز لبناء آخراك ولعمراغ  أفال است مار وانتهزها نُيا ِفي آتِنا ريبَّنا يهي بوْلب   ينُ  ِ نهُ  ِفيوي  حيسينية   الدُّ
تهيُعميريكبمُ وي  اأُليُرضِ  ِ ني  أيُنءيريكبمُ  هبوي و (3)النَّارِ  عيذابي  ِقناوي  حيسينية   اآُلِخريةِ  َُ  .(4)فيها ا

الفعل املاضي سجني زمانه والكم املتصل ه  القار، ذلك اغ  فاغ الزمن يشكل السجن لألفعال واألدساد وكما يف اجلواهر
                                                           

 .09سورة الن ل  اآلية  (1)
 األفعال.مصادر  (2)
 .291البقرة  اآلية سورة  (3)
 .11هود  اآلية سورة  (4)
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إىل املدرسااة، فقااد حصااراه يف إ ااار اآلغ لاات  ذهااب زيااد، سااو  يااذهب زيااد، زيااد يااذهب وكااذلك املسااتقبل واحلاضاار فااإذا ق
 .أمر، سيأمر، يأمر زيد اآلغ بكذااحلاضر أو أفق املستقبل وكذلك لو قلت  ظاللاملاضي أو 

 ،لزمنقيد ا اخلارج عن( يش  إىل املادة واملعىن ..و. وأما املصدر فانه املت رر من سجن الزمن فاغ )الذهاب، األمر، اخلروج
 لذلك يصلح املصدر اغ يتقولب يف قالب أي واحد من األزمنة ال الثة.

بصيغة املاارد، وليس بصيغة املصدر اجملرد م اًل  ِإنَّ اللَّ ي ييُر برب ملاذا ورد التعب  بافيجدر بنا اغ نتساءل  وإذا عرفنا ذلك 
 اهلل اعاىل هو اغ اعدلوا وحتسنوا...(من أمر   غ  إ)

 دد  د  تجأو  تعد   إ ا وجود  متد  لوجود ا
احاااد ،تاااد، ووداااود متجااادد، واوضاااح الفااار  بينهماااا بوضاااو  هااااااغ الكلمتااااغ  اغ الوداااود علاااى قسااامني  وداااود و الثانيهههة: 

ودااود واحااد ،تااد ولاايس ودااودات  فاااغ هااذه الاااغطةفانااك لااو ضااغطت علااى يااد زيااد ملاادة دقيقااة ماا اًل،  (الاااغ  والااارب)
 .ةمتجدد ةمتعدد اتودود امتعددة، أما لو ضربته يف دقيقة واحدة مخس صفعات فاهن

ُحسهانِ ِإنَّ اللَّه ي ييهُر ب فهل قوله اعااىل   يشا  إىل وداودو واحاد ،تاد لألمارمن أو يشا  إىل وداودات متجاددة  رب بِاُلعيهُدِْل وياإُلِ
 .منأمراً واحداً ،تداً منبسطاً على امتداد الزمنهنالك أمر بالعدل، ال اغ هنالك بتجدد األزماغمن ففي كل ثانية 

مااادام رساام  اً ،تااد اً واحاد اً دودااو اتميااز بكوهنااا ويوضا ه  الفاار  بااني اجلملاة املكتوبااة علااى الساابورة اخلشابية فاهنااا مجلااة واحادة 
املاااي ة حيااث اغ اجلملااة التفاعليااة اإللكرتونيااة  الذكيااة أو الساابورة املكتااوب مودااوداً، وبااني اجلملااة املكتوبااة بنفسااها علااى الساابورة

لكناه يساتمد  اقتاه يف كال دازء دازء مان ، و املصبا  ماايءاغ اتكرر واتجدد بتجدد إشارات السبورة وإضاءهتا، وبوده آخر  
عرب األسالك إىل املصبا  ففي كل حلظة هناك  اقة ااخ وهنااك  واملار  د الطاقة الل ظات من التيار الكهربائي الساري من مول  

نتصااورها نااوراً واحااداً ،تااداً و اقااة واحاادة  ،الاصااال اإلضاااءة ، نظااراً كهرباااء اسااري يف األسااالك وماان مث هناااك نااور يشااع، ولكننااا
وم املت ركااة حيااث اغ الرسااتم ياال بأيااااً عاارب الظهاار إال اغ الواقااع هااو اهنااا دفقااات  اقااة متتاليااة، وذلااك، يف م ااال آخاار، ي   ة،تااد

منااذ عدسااة الكااام ا اساال  األضااواء علااى ألااو  الصااور الساااكنة ولكاان املرسااومة بدقااة كااي اعكااس اااوا  حركااات الرداال ماا اًل 
نتصااور اغ مااا فاننااا املتتاليااة  مإىل سااياراه، ولكاان الكااام ا حيااث متاااي سااريعاً دااداً علااى الرسااو وحااو وصااوله ماان منزلااه خرودااه 

الرساوم الدقيقاة املرساومة بدقاة لايعكس كال منهاا دازء مان الردل يف حالة حركة واقعية إال اغ الواقع هو جمارد آال  نشاهده هو 
 شر ال اا من ال انية التالية وهكذا وهلم درا.ل من ال انية األوىل ودزًء من حالته يف الع  األو   رشحالته يف الع  

  تعددا   تجددا  بتجدد األز ان ييُر برب على كون ألدلة ا
...فهل األمر اإلهلي   .على  ول األزماغمن كل آغ، أو انه أمر واحد ،تد  يفأمر متجدد  ِإنَّ اللَّ ي ييُر برب

هُرنه   كبهلَّ يهيهُو ه هبهوي فهيبقولاه اعااىل  كونه أمراً متجدداً  يستدل على قد شاأغ البشار العاادز هاو وبااغ األمار املمتاد  (1)شي
، ولكان ومتادده عارب الازمن على امتدادهبانياً فيكتفي بإصداره مرة واحدة ماليني املرات   أو لو ألعن إجياد األمر بامتداد الزمن 

 تأملف ، متجددة آناً فآنا.كإفاضته اخللقاغ اكوغ أوامره يف القرآغ الكرمي،   فيمكن (2)َلي ييُءغيلب ب شيُرٌن عيُن شيُرنه اهلل اعاىل 
                                                           

 .20سورة الرمحن  اآلية  (1)
 .154السيد علي بن  اووس احللي، مهج الدعوات، دار الذخائر ا قم، ص (2)
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انه ينطبق على األقاوام الاذين  حيااه الدائمة مصاديقمن فإغ  (1)اُل بُرآني حييٌّ َلي ييمبوتب   كما ميكن اغ يستدل بقوله 
أواماار  هااي ..ونااواهي وماواع. و. أوامار مااا فياه ماان عملاوا م اال عمال السااابقني ومان مصاااديقه ماا ذكرناااه، ولاو احتمااااًل، مان أغ

يف قطعاة زمنياة باأمرو ماا يام كما فيمن ال ميكنه إال ذلك حياث ياأمر ليست شي اً صدر يف قدمي األمتجددة ا نشأ بشكل متتالو و 
 .ثابتاً يف عامل االعتبار يبقى ألنه أقامهلكنه كلياً، حمددة، مث اشغله الشواهل، وينسى األمر  

ِْى و (2)ويأيُحِسنبوا ِإنَّ اللَّ ي يبِحبُّ اُلمبُحِسنيني  نظائر قوله اعاىل  وعليه فاغ إيتهاِء  ُحسهاِن وي ِإنَّ اللَّه ي ييهُر برب بِاُلعيهُدِْل وياإُلِ
ُغهِي ييِعكب بهُم ليعيلَّ بهُم تيهذيكَّربوني   وييهيُنههى   بُربىالُ  هِر وياُلبهي أوامار وناواهي متجاددة آنااً فآنااً فهاو  اقاد يقاال باهنا عيهِن اُلفيُحءهاِء وياُلمبُن ي

كماا ياادل  ،خطااب اهلل اعااىل املودااه إليناا علااى امتاداد األزمنااة، حيااً  رياااً، ولايس أماراً ميتاااً صادر يف املاضااي مستشارفاً املسااتقبل
ه عليه أيااً قوله  ها ييُجهِرى الءَّهُمقب وياُل يمي هارب ويكيمي ها ييُجهِرى اللَُّيهلب ويالنهَّهي ِإنَّ ب ييُجهِرى كيمي رب ويييُجهِرى ِإنَّ اُل بُرآني حييٌّ ليُم ييمبُت وي

 .(3)عيليى آِخرِنيا كيميا ييُجِرى عيليى أيوَّلِنيا
تبوببوا واحد  متد أو أوا ر  تجددة؟  رأ 

فاإغ األمار بالتوباة  (4)تبوببهوا ِإليهى اللَّه ِ قولاه اعااىل   ،لقرآنية اآلمارة أو الناهياةو،ا يوضح معادلة األمر املتجدد يف اآليات ا
، وعلاى ال ااا اغ يتاوبفيها له حيتمل اغ يكوغ من اًل إىل أوامر بعدد األزماغ اليت ميكن كما  حيتمل اغ يكوغ أمراً واحداً ،تداً 

وبااة يف اآلغ األول فااإغ مل يتااب فقااد عصااى، مث هااو فاااغ الشااخا إذا عصااى، كمااا لااو كااذب أو اهتاااب ماا اًل، فانااه مكلااف بالت
 مكلف بالتوبة يف اآلغ ال اا فإغ مل يتب عصى معصية ثانية، ويف اآلغ ال الث والرابع واخلامس وهكذا ففي كال آغ كااغ ميكناه

التوباة لكناه  التوبة فلم يتب فهو عاص معصية أخرى، ،ا يعين انه يست ق عقوبات ك  ة بعدد اآلنات الايت كااغ ميكناه فيهاا فيه
 مل يتب.

 ان  تعدد بحسب األز نةفلسفة شدة الع وبات، ان العصين  
 ال يقال  من الاروري عدم ارا ب أك ر من عقاب واحد على املعصية الواحدةمن

عاادم فاااغ والكااالم يف االساات قا ، وأمااا الرتاااب  ،ال عاادم االساات قا الفعلااي إذ يقااال  الاااروري، لااو ساال منا، عاادم الرتاااب 
 .افا لإلا هو فعلية عقوبة اهلل اعاىل له بأك ر من عقوبة، 

فاااغ املعصااية معصااية أخاارى اوضااي ه  اغ اراكاااب الكباا ة مسااق  عاان العدالااة وأمااا الصااغ ة  اغ اإلصاارار علااى ذلااك ويؤكااد
مكنتاه ألاو اراكاب صاغ ة فلام يتاب يف اآلغ األول عصاى لكناه ال يصاد  علياه اناه مصار  لكناه إذا هلاا، ف عليها مساق  صراراإل

كمااا يااراه العاار  مساات قاً   علااى املعصااية التوبااة يف اآلنااات الالحقااة فلاام يتااب فانااه يصااد  عليااه عرفاااً وباحلماال الشااائع انااه مصاار  
 . فتأمل.الست قا  عقوبة أشدولو مل يكن إال أمر واحد ومعصية واحدة ملا كاغ جمال  لعقوبة أشد،

                                                           

 .293ص 2طبعة العلمية ا  هراغ، جحممد بن مسعود العياشي، افس  العياشي، امل (1)
 .105سورة البقرة  اآلية  (2)
 .11ص 1حممد بن مسعود العياشي، افس  العياشي، املطبعة العلمية ا  هراغ، ج (3)
 .8سورة الت رمي  اآلية  (4)
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املعاصاااي متعاااددة بتعااادد آناااات  غ  أاألوامااار والناااواهي متجاااددة بتجااادد اآلناااات و  غ  أوعلاااى أياااة حاااال فااااغ هاااذا املااادعى، مااان 
فة شاادة العقوبااات وامتاادادها الاازمين، علااى اإلعااراص عاان التوبااة، لااو   ، فانااه يشااكل حاااًل دديااداً آخاار عاان اإلشااكال علااى فلساا
فانااه يساات ق بكاال آغ  العاصااي أو اجملاارم املعصااية الواحاادة، إذ، وحسااب هااذا الت لياال، فاااغ املعصااية الواحاادة، لااو مل يتااب عنهااا

العااار  علااى ذلااك ولااو يف اجلملااة فااااغ ماان آذى أباااه ماا اًل اسااات ق   إغ  ، باال نقااولأخاارى عقوباااةً  ،التوبااة ومل يتاابفيااه أمكنتااه 
إضاااافة إىل أدوباااة أخااارى عديااادة،  هاااذا  توباااة واالعتاااذار، فااااهنم جيدوناااه مسااات قاً لعقوباااة أشاااد.العقوباااة، فاااإغ أصااار  علاااى عااادم ال

ببوني  ِإنهَّهبمُ وي  عيُن ب  نهبهبوا ِلما ليعادبوا ربدُّوا ليوُ وي و كتجسم األعمال، ِْ  وه مها. (1)لي ا
 الم ارع يفيد الت رر والتجددالفعل 

ِْى اُل بُربههىاغ قولااه اعاااىل   الثالثههة: إيتههاِء  ُحسههاِن وي ُغههِي   وييهيُنهههى  ِإنَّ اللَّهه ي ييههُر برب بِاُلعيههُدِْل وياإُلِ ههِر وياُلبهي عيههِن اُلفيُحءههاِء وياُلمبُن ي
كمااا يفيااد داادد النهااي عاان الف شاااء واملنكاار والبغااي، واكاارره  بالعاادل واإلحساااغ يفيااد داادد األماار  ييِعكب بههُم ليعيلَّ بههُم تيههذيكَّربوني 

أو املساتقبلي )ساو  ياأمر  بالعادل( ر  م ا)أ   فيماا لاو قاال والك هي، وهنا النقطة، خصوصية الفعل املاارد خالفاً للفعال املاضاي
بالعاادل( ألغ الفعاال املاااارد حيماال خصوصااية داللتااه علااى التجاادد أو صااالحيته لااذلك، وانااه لااو مل يقي ااد بااا)اآلغ( أو بااا)سو ( 

 يف إ ال  ذلك فال شك فيه فيما لو كاغ املتعلَّق متجدداً متكرراً. ول ن ش ك  فسو  يدل على التجدد، 
هٌر   هُن أيلُهِ  ه قوله اعااىل  ن  ربه  ويوضح ذلك وي   يهُ ليهةب اُل يهُدِر خي ليهةب اُل يهُدِر َ لييهُ ليهِة اُل يهُدِر َ وي يها أيُدريا ي  يها لييهُ ِإنَّها أينزيُلنيهاهب ِفهي لييهُ

َيالٌ  ِهيي حيتَّى  يُطليِع اُلفيُجرِ  ُِْن ريب ِهم   ن كبل  أيُ ره َ  غ االستدالل املشهور هو فا (2)شيُهره َ تهينهيزَّْلب اُلميالِئ يةب ويالرُّوحب ِفيهيا بِِإ
هلم يف كل ليلة قدر من كل سنة، حيث انه فعل ماارد يفيد انزَّ على ودود اإلمام احلي على مر  السنني،  تهينهيزَّْلب اُلميالِئ يةب با

  أو مان يقاوم مقاماه مان املعصاومني الرسول  يكوغ ذلك الشخا هو فعلى من اتنزَّل املالئكة كل ليلة قدرمن ال بد اغ
 ة الرمحن بكل أمر من األوامر الكونية والتكوينية والتشريعية.لكي اتنزل عليه مالئك، (3)إذ ال يصلح أحد ه هم
ماا اًل، يف سااالف األيااام، لكاان املاااارد دال  علااى الرسااول يف ناازوهلم لاات املالئكااة ال صاارت الداللااة ولااو قااال اعاااىل انزَّ 

 كل عام.يف  تكرر احلادثة مفيد لعلى التجدد 
 اِل ي اُلمبُلِ  تهبُؤِتي اُلمبُل ي  يُن تيءهاءب ويتهيُنهزِعب اُلمبُله ي  قبِل اللَّهبمَّ  ه اعااىل كقول  وكذلك الك   من اآليات الكرمية األخرى

هرب ِإنَّه ي عيلهى يهُ ءه قيهديٌر َ تبهوِل ب اللَُّيهلي ِفهي النَّههاِر ويتبهوِل ب النَّههاري  كبهل  شيهيُ    ِ مَُّن تيءاءب ويتبِعزُّ  يُن تيءاءب ويتبِذْلُّ  يُن تيءاءب بِييِد ي اُلخي
ْب  يهُن تيءهاءب ِبغيُيهِر ِحسهابه ِفي اللَُّيِل ويتب  ي هِت ويتبُخهِرجب اُلميي هتي ِ هني اُلحيهي  ويتهيهُرزب فالحا. اغ كافاة أفعاال  (4)ُخِرجب اُلحييَّ ِ ني اُلمي

، تبوِل ب،املاارد الواردة يف هذه اآليات  ، تبِذْلُّ ْب  ،ويتبُخِرجب  تبُخِرجب، ،ويتبوِل ب  تهبُؤِتي، تهيُنزِعب، تبِعزُّ  .لك األفعالااكرر افيد  تهيُرزب

                                                           

 .28األنعام  اآلية سورة  (1)
 سورة القدر. (2)
 أي صالحية ه هم أو فعلية التنزَّل على ه هم. ،مل يدد ذلك أحدكما  (3)
 .22-21سورة آل عمراغ  اآلية  (4)
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وساجودهم لاه دال  (1)ويِللَِّ  ييُسجبدب  يُن ِفي السَّماواِت وياأُليُرِض طيُوعا  ويكيُرها  ويِظاللبهبُم بِاُلغبدبو  وياآُلصاْلِ وقوله اعاىل  
 .امسه متجدد دوماً وأبداً 
...وقوله دل امسه    .(2)وييب يل مب النَّاسي

 وه ها ك  . (3)ويَل ييحيقب اُلميُ رب السَّي ئب ِإَلَّ بِريُهِل ِ وقوله  
نبهه ب ويديلِيلبهه ب َلي ييخبونبهه ب ويَلي ييُكِلمبهه ب ويَلي يهيغبءُّهه ب ويَلي ييِعههدبهب   ات الشااريفة كقولااه وكااذلك الرواياا ِإنَّ اُلمبههُؤِ ني أيخبههو اُلمبههُؤِ ِن عييهُ

ة  فهييبُخِلفي ب   فانه ينفي صدور أية خيانة أو ظلم أو هش أو خ لف وعد، منه، يف كافة القطع الزمنية املمكن فيها ذلك. (4)ِعدي
 الفصل الثاني: بعض  فردات اإلحسان

نالعيوب إلى اإلإهداء   خوان والِخال 
غإهداء العيوب إىل اإلخواغ على عكس ما يتومه  من مفردات اإلحساغ إن    .ه هالب اخل ال 

 و؟هو الفاْر بين الصديق والعد ا 
وذلك يستدعي من ا التوقف عند معادلة مفتاحية يف احلياة االدتماعية نصطلح عليها مبعادلة )الفاار  باني الصاديق والعادو( 

فار  مهام قاد يكاوغ األحاديث  بعضفاغ للناس اصورات وآراء شو يف الفار  بني الصديق والعدو، ولكن الذي يستظهر من 
اه إلياك النقاد باساتمرار ودوغ كلال إلايهم  وإهاداء العياوب نقادهم  ناس وهو فار آخر ما خيطر ببال ال ، فالصاديق هاو مان يود 

رك هبااا وال يرشاادك إليهااا، وقااد ورد ذلااك بصااريح القااول يف كلمااات أماا  وملاال، والعاادو هااو ماان يسااكت عاان عيوبااك وال يااذك  
ههاتهيري ي عيُيبيهه ي فهيهبههوي عيههدبوُّ ي  يههو (5) يههُن أيبيههاني ليهه ي عيُيبيهه ي فهيهبههوي ويدبودب ي إذ يقااول   املااؤمنني  َي والروايتاااغ صاارحيتاغ يف  (1)ُن 

إعطاء ضاب  فاصل وواضح ميكن لكل أحد اغ مييز عربه صديقه من عادوه، ويوضا ه  اغ الشاخا لاو خارج مان منزلاه وعلاى 
 واقااع األماار، إغ كاااغ، يفلكنااه و  ،ودهااه قااذارة ووساااخة فااالتقى بااه صااديقه فااإغ كاااغ صااديقاً لااه ودوداً بااه حقاااً لنب هااه علااى ذلااك

 واإلهانة واالزدراء.السبب يف أغ يكوغ صديقه معرضاً للسخرية واالستهزاء دزء عدواً له، سكت فكاغ هو 
 اننا َل ندر  هذا الفاْر المفتاحي!والغريب 

والغريب اننا ندرك هذا الفار  يف األم لة املادية البسيطة، وال ندركه يف األم لة املعنوية اخلط ة، فااغ مان رأى فياك عجبااً أو 
فاااغ كاااغ صااديقك  ،رقاااً أو محقاااً أو ظلماااً للناااس وداااوزاً علااى حقااو  اآلخاارينو خ  أ أو كساااًل أو د بناااً أو  ااالً  هااروراً أو حسااداً 
وشاكراه مناه النقاد إغ كنات عااقاًل حقااً لقبلات وأماا أنات فاناك  (2)أيحيبُّ ِإُخوياِني ِإلييَّ  يُن أيُهديى ِإلييَّ عبيبوِبيحقاً لنب هك إذ 

                                                           

 .15عد  اآلية سورة الر  (1)
 .41سورة آل عمراغ  اآلية  (2)
 .43سورة فا ر  اآلية  (3)
 .112ص 2ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكتب اإلسالمية ا  هراغ، ج (4)
 .415عبد الواحد بن حممد التميمي، هرر احلكم ودرر الكلم، مكتب اإلعالم اإلسالمي ا قم، ص (5)
 .418املصدر  ص (1)
 .130ص 2، الكايف، دار الكتب اإلسالمية ا  هراغ، جثقة اإلسالم الكليين (2)
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 ن ساكتاتكامال، أماا م افتزكاو واسامو و على معايبك وهو احلريا على اغ اتنزه عنهاا  ألنه أش رعلى مجيل صنعه ووافر فاله، 
ااال بالنقاااائا واخلطاياااا واألوزار  الااايت عماااداً أو خجااااًل وجماملاااة، فااااغ ساااكواه سااايكوغ دااازء العلاااة اإلعدادياااة لتمااااي وأنااات حمم 

 هاب امللك العزيز القهار.األبرار و استجلب لك ك ره 
ااااغ انتقاااد الطااار    ومنهاااا وشاارائ  للنقاااد وإهاااداء املعاياااب آداب اكاااوغ هنالااك وماان الطبيعاااي اغ اً، ماااادام ميكااان ر  اآلخاار س 

هاني ب إذ  بذلكإصالحه  نِييهة  فهي يهُد شي هر ا  فهي يهُد زيانيه ب وي يهُن ويعيكيه ب عيالي َِ هاهب  َي أيخي ومنهاا اغ يكاوغ النصاح بعباارات لطيفاة  (1) يُن ويعيه
 والادواء املار   ملار  كالادواء اهاي  عوا فاه فتسات   فياه القاوة الغاابية، وذلاك اغ النصاي ة لك ا  مان النااس باه ه  نابية كي ال در  

، فكاذلك النصاي ة جياب اغ اغل اف بغاال  مان اللطاف املاريض ملارارة  عماه يكرهاهيف كبساولة كاي ال ويااعونه احلكمااء يغل فه 
ُوِعكيههههِة   ادُعب ِإلههههىاعاااااىل   ، كمااااا يف  ريقااااة الاااادعوة متاماااااً، إذ يقااااولوالرقااااة واهلاااادوء والسااااماحة ههههِة وي اُلمي ههههبيِل ريب هههه ي بِاُلِحُ مي َي

 .(2)اُلحيسينيةِ 
[   [  يهُن أيُههديى ِإليُيه ي عيُيبيه ي َ يُرشيهدي ي   لِهيي بُن آ هيهرب النَّهاِس ِعُنهدي ي َِإليُيه ي يرتقاى عان ذلاك فيقاول   بل اغ أم  املؤمنني 
مان يهاديك عيوباك باساتمرار  لاديك ينبغاي اغ يكاوغ واألثا  لاك واملفاال عنادك فأفال أصدقائك (3)ويأيعياني ي عيليى نهيُفِس ي 
َه ِ ن نيفِسِ  وقيبوْله ِ مَّن يينصيحب ب ايلمبؤِ نب ييحتاجب إلى تيوفيقه ِ ني وقد ورد يف احلديث   .(4)الل   وواِع

 اَلنصارى يطلب  ن الواعَ ان ينصح !الءيخ 
مكانتااه ومردعيتااه ومسااو يف القصااة التاليااة العااربة الوافيااة، فقااد  لااب الشاايخ األعظاام األنصاااري علااى داللااة قاادره فاااغ وأخاا اً 

سابوعياً ويراقاي  لاب مناه أغ ياأل إلياه أ ،، من بعض الوعاظ، ولعله كاغ الميذاً له أو حو مبستوى الميذ المياذهاالمذاهوك رة 
ال   كااغ يقاول لاه ما اًل  ياا شايخ مراااىفصارحياً داداً  املنرب ويعظه بصريح القول  وكاغ الاواع.، كماا  لاب مناه الشايخ 

اداداً  اً ومنكر  اً اتكرب على الطلبة، فإغ أمامك حفرة ضيقة ونك   اغاغرنك الرياسة وإياك  واغ اهلل ساائلك عان   ومالئكاة ه الظااً ش 
، بال اساتمراره علاى م اليتاه ولوذديتاهبكال دقاة واهتماام، ولعال ذلاك كااغ مان أساباب وكااغ الشايخ يساتمع إلياه كل ذلاك..   

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 

ِإنَّ اللَّه ي  حمكام القارآغاغ إهداء العيوب إىل اإلخواغ، هلو من مفردات اإلحسااغ املاأمور باه يف  من كل ذلك  والمحصلة
ُحسههانِ  فااإغ كاااغ األماار باإلحساااغ للودااوب كاااغ إهااداء النقااد لإلخااواغ وادباااً وإغ كاااغ لالساات باب كاااغ  ييههُر برب بِاُلعيههُدِْل وياإُلِ

 ين ذو أيااً وادباً.مست باً إال لو وقع مقدمة لوادب فانه يكوغ ح
 وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على  حمد وال  الطيبين الطاهرين
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