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ّ
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
رب العالمين وص ّلى الله على س ّيدنا مح ّمد وعلى أهل
الحمد لله ّ
بيته الط ّيبين الطاهرين  ،Rوعلى جميع األنبياء والمرسلين،
وبعد...
ال يقتصر مفهوم إحياء األمر على إقامة المراسم ،ومجالس الفرح
والحزن ،أو بعض األنشطة العامّة ،فال ب ّد لتح ّققه من االعتقاد وااللتزام
بمجموعة من المبادئ ،تبدأ بمعرفة أهل البيت  Rوالعقيدة
الصحيحة بهم  ،Rواإليمان الواعي بنهجهم ومبادئهم ،والعمل
بهذا النهج والمبادئ والقيم؛ وذلك ّ
ألن معرفة أهل البيت R
وواليتهم واإليمان بهم ،وأ ّنهم آل بيت رسول الله Pالمطهّرون ،ووالة
األمر وخلفاؤه على العباد والبالد ،أساس البنية اإليمان ّية والعقائديّة
لإلنسان المسلم لناحيتي اإليمان والعمل .وقد ح ّثت الروايات على
معرفتهم ،فقد ورد عن رسول الله َ « :Pمن َم َّن الله عليه ب َمعرِف ِة
أهلِ بيتي وواليتهم فقد جمع الله له الخي َر كله»(((.
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،األمالي ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالم ّية  -مؤسسة
البعثة ،مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة ،إيران  -قم1417 ،ه ،ط ،1ص.561
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ومح ّرم اسم الشهر األوّل من السنة الهجريّة .وس ّمي هذا الشهر
مح ّرماً ّ
ألن أهل الجاهل ّية كانوا يُح ّرمون الحرب فيه أيّام الجاهل ّية.
وقد جُ عل أول يوم منه بداية السنة الهجريّة(((ّ .
لكن بني أم ّية لم
يحفظوا لهذا الشهر حرمته فأراقوا دم س ّيد الشهداء  Qوأهل
بيته من بني هاشم ،وأصحابه الخ ّلص .وإلى هذا أشار اإلمام الرضا
 Qبقوله« :إنّ المح ّرم شهر كان أهل الجاهل ّية يح ّرمون القتال
وسبيت فيه ذرارينا
فيه ،فاس ُت ِحلّت فيه دماؤنا و ُه ِتكت فيه حرمتناُ ،
ونساؤنا ،وأُضرمت النيران في مضاربنا ،وان ُتهب ما فيها من ثقلنا ،ولم
يُت َرك لرسول الله  Pحرم ٌة في أمرنا»(((.
قال السيد الحميري:
فـــي حـــــرام مـــن الــشــهــور أحــ ّلــت
(((
حــرمــة الــلــه والــــحــــرام حـــــــرام
ولهذا يعيد شهر مح ّرم إلى األذهان ذكريات واقعة ّ
الطف ،فصار
حلوله يخ ّيم على القلوب بالحزن ،ويدفع مح ّبي الحسين  Qإلى إقامة
مجالس العزاء حزناً على مصيبته ،فيطغى طابع الحزن والبكاء على
جميع البلدان والمدن الشيع ّية ،و ُتذرف الدموع حزناً على شهداء
كربالء.
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((( وإن كان الرأي األصح أن بداية السنة الهجرية شهر ربيع األوّل على تفصيل في محله.
((( ابن شهر آشوب ،مشير الدين أبو عبد الله محمد بن علي ،مناقب آل أبي طالب ،تصحيح
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف األشرف ،المكتبة الحيدرية ،العراق  -النجف األشرف،
1376ه 1956 -م ،ال.ط ،ج ،3ص.238
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج ،3ص.239

ولهذا يستع ّد الموالون والمح ّبون في أقطار العالم الستقبال
هذا الشهر الحزين بمصيبة الحسين وزينب  ،Lوبق ّية األهل
واألصحاب ،انسجاماً مع الحديث الوارد عن رسول الله « :Pإنّ لقتل
الحسين حرارة في قلوب المؤمنين ال تبرد أبداً.(((»...
وهذا الكتاب «زاد عاشوراء» خير مساعد للخطيب والمحاضر
الحسيني ،بما يتض ّمنه من مضامين لمحاضرات ودروس ومواعظ
ّ
غن ّية بشواهدها ،وغالباً ما تالمس احتياجات الناس ،وتراعي المستوى
العا ّم عندهم .وقد تض ّمن عشرين محاضرة ليستفاد منها في تن ّوع
المحاضرات وعدم الوقوع في التكرار.
والحمد هلل رب العالمين
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((( الطبرسي ،الميرزا حسين النوري ،مستدرك الوسائل ،تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت  Rإلحياء
التراث ،لبنان  -بيروت1408 ،ه 1987 -م ،ط ،1ج ،10ص.318

ّ
العامة
السياسات والتوجيهات
العاشورائي
للخطاب
ّ
العامة
أوالً  :السياسات ّ

	.1

	.2
	.3
	.4

	.5
	.6
	.7

تأكيد أهم ّية الجانب المعنويّ الذي يح ّققه االرتباط بالله تعالى
ّ
اإللهي
والتوكل عليه ،وأهم ّية هذا الجانب في استنزال المدد
ّ
للنصر على األعداء ،ولو َّ
قل المؤمنون وكثر أعداؤهم.
اإللهي على قاعدة كونه الموجِّ ه لموقف
ربط الناس بال ّتكليف
ّ
الفرد واألمّة.
توجيه الناس نحو العمل لآلخرة ،لضمان استمرار الحياة بسعادة
باقية ،وإبراز دور الشهادة في تحقيق ذلك.
غرس روح التضحية في أبناء األمّة ،لكون معركة ّ
الحق ض ّد الباطل
ال ب ّد لها من تضحيات ،وتضحيات اإلمام الحسين  Qفي كربالء
الدليل الواضح على ذلك.
اإلرشاد إلى دور الوالية في توجيه األمّة وترشيدها ،وإلى ّأن وحدة
الولي والقائد هي الضمان لوحدة األمّة وعزِّها.
ّ
تأكيد ضرورة وحدة المسلمين ص ّفاً واحداً أمام أعدائهم.
تحديد طواغيت العصر ويزيديّيه المتم ّثلين اليوم في الدرجة
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األولى بأمريكا وإسرائيل ،والتط ّرق إلى الممارسات اإلرهاب ّية التي
يمارسها هؤالء الطواغيت ض ّد مسلمي العالم ومستضعفيه.
 	.8بيان تكليف األمّة في نصرة المظلومين.
 	.9التشديد على ضرورة الثبات في معركة ّ
الحق ض ّد الباطل ،ودوره
اإللهي.
في تحقيق النصر
ّ
 .10إبراز التشابه بين ثورة اإلمام الحسين  Qومعركتنا ض ّد الباطل،
سواء على مستوى األهداف وممارسات األعداء ،أو على مستوى
مشاركة الشرائح المتن ّوعة في المجتمع لنصرة ّ
الحق (من ش ّبان،
وشيوخ ،ونساء ،وأطفال ،وطبقات اجتماع ّية متفاوتة).
االجتماعي في األمّة بما يؤمِّن الق ّوة
 .11اللفت إلى ضرورة التكافل
ّ
الداخل ّية للمجتمع في معركته ض ّد الباطل.
 .12تقوية عالقة الناس بصاحب العصر والزمان | ،وبيان مسؤول ّيتهم
في التمهيد لظهوره المبارك ،واستعدادهم الستمرار التضحية بين
يديه.
العامة
ثانياً  :التوجيهات ّ
12

الخميني { بعض التوجيهات المه ّمة
نقتبس من كالم اإلمام
ّ
للمحاضرين والخطباء الحسين ّيين ،وهي:
الحسيني واالستماع إليها،
 	.1دعا { إلى تفعيل مجالس اإلنشاد للشعر
ّ
فقال« :فلْتُقم مجالس ذكرى س ّيد المظلومين واألحرار بجالل أكثر

وحضور أكثر ،فهي مجالس غلبة قوى العقل على الجهل ،والعدل
على الظلم ،واألمانة على الخيانة ،وحكومة اإلسالم على حكومة
الطاغوت».
 	.2اعتبر { ّأن البكاء في ثقافة عاشوراء سالح جاهز على الدوام يمكن
رفعه عند الحاجة بوجه الظالمين .والدموع هي لغة القلب ،والبكاء
الخميني« :إ ّن البكاء على
هو صرخة عصر المظلوم ّية .قال اإلمام
ّ
الشهيد إحياء للثورة ،وإحياء لمفهوم أ ّن فئة قليلة تقف بوجه
إمبراطور كبير ...إنّهم يخشون هذا البكاء ،أل ّن البكاء على المظلوم
ايات عاشوراء المدمَّاة أكث َر فأكثر
صرخة بوجه الظالم»و «لترتفع ر ُ
معلن ًة حلول يوم انتقام المظلوم من الظالم».
الخميني {:
 	.3وفي توجيهه المباشر للخطباء الحسينيين ،قال اإلمام
ّ
 ّإن على الخطباء أن يقرأوا المراثي ح ّتى آخر الخطبة ،وال يختصروهابل ليتح ّدثوا كثيراً عن مصائب أهل البيت .R
 ليهتمّ خطباء المنابر ،ويسعوا إلى دفع الناس نحو القضايا اإلسالم ّيةوإعطائهم التوجيهات الالزمة في الشؤون السياس ّية واالجتماع ّية.
 يجب التذكير بالمصائب والمظالم التي يرتكبها الظالمون في ّكل
عصر ومصر.
 أوّل شيء يجب أن تهت ّموا به هو رسالة الثورة في المصيبة ،وفيالمدح وفي األخالق ّيات والوعظ.
الخميني قائ ًال:
وعن كيف ّية إقامة مراسم العزاء يتح ّدث اإلمام
ّ
إ ّنه سؤال موجَّ ه إلى جميع من يشعر بالمسؤول ّية في هذه القض ّية،
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وباعتقادي ّأن هذه المجالس يجب أن تتم ّيز بثالثة أمور:
أ .تكريس مح ّبة أهل البيت  Rومودّتهم في القلوب؛ ّ
ألن
العاطفي ارتباط ق ِّيم ووثيق.
االرتباط
ّ
ب	.إعطاء صورة واضحة عن أصل قض ّية عاشوراء ،وإظهارها للناس
من الناحية الثقاف ّية والعقائديّة والنفس ّية واالجتماع ّية.
الديني ،واالعتماد على آية
ج 	.تكريس المعرفة الدين ّية واإليمان
ّ
شريفة أو حديث شريف صحيح السند ،أو رواية تاريخ ّية ذات
عبرة.
 	.4على أيّ منبر صعدتم وأيّ حديث تح ّدثتم ،ب ّينوا للناس يزيد هذا
العصر وشمر هذا العصر ومستعمري هذا العصر.
الخامنئي } الكثير من التوجيهات المتع ّلقة
وكذا نجد في كلمات اإلمام
ّ
بالمضمون الفكريّ للمجالس ،حيث يقول:
 	.1من الخطأ أن يواظب المرء في مجلس العزاء ،أو في الهيئة المقيمة
السياسي .وال يعني
للعزاء ،على أن ال يدخل في مواضيع اإلسالم
ّ
هذا الكالم أ ّنه ك ّلما وقعت حادثة سياس ّية وجب أن نتك ّلم فيها في
مجالس العزاء.
ّ
والخط المبارك الذي أرساه
اإلسالمي،
ّ 	.2إن فكر الثورة والفكر
ّ
اإلمام { :في هذا البلد ،وتركه لنا هو ما ينبغي أن يكون حاض ًرا في
إحياء هذه المراسم.
ّ 	.3إن أكثر من يليق به القيام بإحياء عزاء س ّيد الشهداء ،هم هؤالء
المجاهدون في سبيل الله ،هؤالء المحاربون (المقاتلون) ..هؤالء

ّ
الشباب .وعليكم أنتم أن تعرفوا قدر هذا األمر ،وأن تعملوا على
توجيهه .اعملوا على التوجيه.
 	.4االلتفات إلى ّأن ثورة اإلمام الحسين  Qكانت لتأدية واجب
اإلسالمي إلى ّ
الخط الصحيح،
عظيم وهو إعادة اإلسالم والمجتمع
ّ
اإلسالمي .وهذا
أو الثورة ض ّد االنحرافات الخطيرة في المجتمع
ّ
الواجب يتوجّ ه إلى ّ
كل فرد من المسلمين عبر التاريخ ،وهو أ ّنه
على ّ
كل مسلم لزوم الثورة حال رؤية ّ
تفشي الفساد في جذور
اإلسالمي.
المجتمع
ّ
 	.5االلتفات إلى ّأن اإلمام الحسين  Qأحيا بثورته ّ
خط ج ّده رسول
ال َّله  Pونهجه ،وهو معنى قول النبي « :Pحسي ٌن م ِّني وأنا من
حسين»(((.
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((( الطبرسي ،الشيخ الفضل بن الحسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت
 ،Rإيران  -قم1417 ،هـ ،ط ،1ج ،1ص.425

المحاضرة األوىل

إحياء مجالس أهل البيت  Rوزيارتهم
الهدف العام

التع ّرف إلــى قيمة إحياء مجالس
اإلمام الحسين  Qوثواب زيارته في
الروايات الشريفة.

المحاور الرئيسة
 -إحياء مجالس أهل البيت R

-

وخاصة على سيّد الشهداء
فضل البكاء على أهل البيت R
ّ
ذكر مصائب أبي عبد الله  Qوأهل البيت R
السالم على الحسين وثواب زيارته
فضيلة الصالة عند اإلمام الحسين
تربة الحسين Q
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تصدير الموضوع

ِيب ِإنْ
روي عن الريان بن شبيب عن الرضا  Qقال ...« :يا ابْ َن شَ ب ٍ
َس َّركَ أَنْ تَكُونَ َم َع َنا ِفي الدَّ َر َج ِ
ات الْ ُعلَى ِم َن الْجِ َنانِ فَا ْح َزنْ لِ ُح ْزنِ َنا
َوا ْف َر ْح لِ َف َر ِح َنا َو َعلَ ْيكَ ِب َو َل َي ِت َنا َفلَ ْو أَنَّ َر ُج ًل أَ َح َّب َح َجراً لَ َحشَ َر ُه اللَّهُ
َم َعهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة».
في إحياء مجالس أهل البيت R

أهمية مجالس أهل البيت :R
روي عن أبي عبد الله  Qأ ّنه قال لفضيل :تجلسون وتتحدثون؟
قال :نعم .فقال « :Qإِنَّ تِلْكَ الْ َم َجالِ َس أُ ِح ُّب َها َفأَ ْح ُيوا أَ ْم َرنَا َف َر ِح َم
اللَّهُ َم ْن أَ ْح َيا أَ ْم َرنَا»(((.
ّ

فضل البكاء عليهم وعلى سيد الشهداءQ
ِ

من يليق بالبكاء عليه؟:
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 ...عن الريان بن شبيب عن الرضا  Qفي حديث أ ّنه قال« :يَا
ِيب إِنْ كُ ْن َت َبا ِكياً لِشَ ْي ٍء فَا ْب ِك لِلْ ُح َس ْي ِن ْب ِن َعلِ ٍّي َ Qفإِنَّهُ
ا ْب َن شَ ب ٍ
ُذب َِح كَ َما ُي ْذ َب ُح الْكَ ْب ُش َو ُق ِت َل َم َعهُ ِم ْن أَ ْهلِ َب ْي ِت ِه ثَ َمانِ َي َة َعشَ َر َر ُج ًل َما
الس ْب ُع َو ْالَ َرضُ ونَ لِ َق ْتلِ ِه
الس َما َو ُ
ات َّ
لَ ُه ْم ِفي ْالَ ْر ِض شَ بِي ُهونَ َولَ َقدْ بَك َِت َّ
((( الحر العاملي ،الشيخ محمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،
تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت  ،Rإيران  -قم1414 ،ه ،ط ،2ج  ،14ص .501

ِيب إِنْ بَكَ ْي َت َعلَى الْ ُح َس ْي ِن َ Qح َّتى ت َِصي َر
إِلَى أَنْ َق َال :يَا ابْ َن شَ ب ٍ
ُد ُموعُكَ َعلَى خَدَّ يْكَ َغ َف َر اللَّهُ لَكَ ك َُّل َذن ٍْب أَ ْذنَ ْبتَهُ َص ِغيراً كَانَ أَ ْو كَبِيراً
وجل َو َل
ِيب إِنْ َس َّركَ أَنْ تَلْقَى اللَّهَ ع ّز ّ
َقلِ ًيل كَانَ أَ ْو كَ ِثيراً َيا ا ْب َن شَ ب ٍ
ِيب إِنْ َس َّركَ أَنْ ت َْسكُ َن
َذن َْب َعلَ ْيكَ َف ُز ِر الْ ُح َس ْي َن  Qيَا ابْ َن شَ ب ٍ
ف الْ َم ْب ِن َّي َة ِفي الْ َج َّن ِة َم َع ال َّنب ِِّي َوآلِ ِه َصلَّى اللَّهُ َعلَ ْيه ِْم فَالْ َع ْن َق َتلَ َة
الْ ُغ َر َ
ِيب إِنْ َس َّركَ أَنْ تَكُونَ َم َع َنا ِفي الدَّ َر َج ِ
ات الْ ُعلَى ِم َن
الْ ُح َس ْين يَا ابْ َن شَ ب ٍ
الْجِ َنانِ فَا ْح َزنْ لِ ُح ْزنِ َنا َوا ْف َر ْح لِ َف َر ِح َنا َو َعلَ ْيكَ ِب َو َل َي ِت َنا َفلَ ْو أَنَّ َر ُج ًل أَ َح َّب
َح َجراً لَ َحشَ َر ُه اللَّهُ َم َعهُ يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة»(((.
ثواب البكاء على الحسين :Q
عن اإلمام الرضا َ « :Qف َعلَى ِمثْلِ الْ ُح َس ْي ِن َفلْ َي ْب ِك الْ َباكُونَ َ ،فإِنَّ
ُوب الْ ِعظَام»(((.
الْ ُبكَا َء َعلَ ْي ِه َي ُح ُّط ال ُّذن َ
الجزع والبكاء للحسين :Q
صحيحة معاوية بن وهب ...عن معاوية بن وهب ،عن أبي عبد
ُوم الْ ُح َس ْي ِن؟ َق َال :إِنِّي
الله « :Qأَ ْي َن أَن َْت َع ْن َق ْب ِر َجدِّ َي الْ َمظْل ِ
ف إِتْ َيانُكَ لَهُ ؟ َق َال :إِنِّي آلَتِي ِه َوأُكْ ِث ُرَ ،ق َالَ :ذاكَ َد ٌم
ِيب ِم ْنهُ َ ،ق َال :كَ ْي َ
لَ َقر ٌ
يَطْل ُُب اللَّهُ تَ َعالَى ِب ِه ،ثُ َّم َق َال :ك ُُّل الْ َج َزعِ َوالْ ُبكَا ِء َمكْ ُرو ٌه َما خ ََل الْ َج َز َع
َوالْ ُبكَا َء لِ َق ْتلِ الْ ُح َس ْي ِن»(((.
((( المصدر نفسه ،ص .502
((( المصدر نفسه ،ص .504
((( المصدر نفسه ،ص .505
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ّ

بكاء كل العالم على الحسين :Q
 ...عن الحسين بن ثوير قال :كنت أنا ويونس بن ظبيان والمفضل
بن عمر وأبو سلمة السراج جلوساً عند أبي عبد الله  ،Qوكان
المتك ّلم م ّنا يونس ،وكان أكبر س ّناً ،فقال لهُ « :ج ِعل ُْت ِفداكَ إنّي أَ ْحضُ ُر
مجلِس هؤالء القوم؛ يعني ُولْدَ الع َّباس ،فما أقول؟ فقال إذا َحضَ ْر َت
الس ُرو َر َفإِنَّكَ تَأْتِي َعلَى َما تُرِيدُ ،
فَذكَ ْرتَ َنا َفقُل :اللَّ ُه َّم أَ ِرنَا ال َّرخَا َء َو ُّ
فقلتُ :ج ِعل ُْت فداك إنّي كثيراً ما أَ ْذكُ ُر ال ُح َس ْي َن َ Qفأَ َّي شي ٍء
أقول؟ فقالُ :ق ْل َصلَّى اللَّهُ َعلَ ْيكَ يَا أَبَا َع ْب ِد اللَّ ِه تُ ِعيدُ َذلِكَ �ث َ َلثاً َفإِنَّ
ِيب َو ِم ْن بَ ِعي ٍد ثُ َّم َقال:إِنَّ أَبَا َع ْب ِد اللَّ ِه الْ ُح َس ْي َن
الس َل َم يَ ِص ُل إِلَ ْي ِه ِم ْن َقر ٍ
َّ
الس ْب ُع َو َما
الس َما َو ُ
الس ْب ُع َو ْالَ َرضُ ونَ َّ
ات َّ
 Qلَ َّما َقضَ ى بَك َْت َعلَ ْي ِه َّ
ِفي ِه َّن َو َما َب ْي َن ُه َّن َو َم ْن َي ْن َقلِ ُب ِفي الْ َج َّن ِة َوال َّنا ِر ِم ْن َخل ِْق َر ِّب َنا َو َما ُي َرى
َو َما َل يُ َرى بَكَى َعلَى أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه الْ ُح َس ْي ِن  Qإِ َّل �ث َ َلثَ َة أَشْ َيا َء ل َْم
تَ ْب ِك َعلَ ْي ِهُ ،قل ُْتُ :ج ِعل ُْت ِفدَ اكَ َو َما َه ِذ ِه الث ََّلثَ ُة ْالَشْ َيا ِء؟ َق َال:ل َْم تَ ْب ِك
َعلَ ْي ِه الْ َب ْص َر ُة َو َل ِد َمشْ ُق َو َل ُآل ُع ْث َمانَ َعلَ ْيه ِْم لَ ْع َن ُة اللَّه»(((.

20

فضيلة البكاء عند ذكر أهل البيت :R
عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله  Qقالَ « :م ْن ُذ ِك ْرنَا ِع ْندَ ُه
اب َغ َف َر اللَّهُ ُذنُوبَهُ َولَ ْو كَان َْت ِمث َْل
َففَاضَ ْت َع ْي َنا ُه َولَ ْو ِمث َْل َج َناحِ ال ُّذبَ ِ
َز َب ِد الْ َب ْحر»(((.
((( الكليني ،الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي ،تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاري ،دار
الكتب اإلسالمية ،إيران  -طهران1363 ،ش ،ط ،5ج ،4ص .576-575
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،14ص .500

ِذكر مصائب أبي عبد الله  Qوأهل البيت R

فضيلة ذكر مصائب أهل البيت :R
علي بن ّ
فضال عن أبيه قال :قال الرضا
علي بن الحسن بن ّ
 ...عن ّ
َ « :Qم ْن تَ َذكَّ َر ُم َصابَ َنا َف َبكَى َوأَبْكَى ل َْم تَ ْب ِك َع ْي ُنهُ يَ ْو َم تَ ْب ِكي الْ ُع ُيونُ
وت الْ ُقلُوب»(((.
َو َم ْن َجل ََس َم ْجلِساً يُ ْحيِا ِفي ِه أَ ْم ُرنَا ل َْم يَ ُم ْت َقلْ ُبهُ يَ ْو َم تَ ُم ُ
في السالم على اإلمام الحسين Qوثواب زيارته
ّ

أقل ما يزار به الحسين :Q
 ...قال( :يونس بن ظبيان) له (أبي عبد الله « :)Qإِنِّي كَ ِثيراً َما
أَ ْذكُ ُر الْ ُح َس ْي َن َ Qفأَ َّي شَ ْي ٍء أَ ُق ُول؟ َفق ََالُ :ق ْلَ :صلَّى اللَّهُ َعلَ ْيكَ َيا أَ َبا
ِيب َو ِم ْن َب ِعيد»(((.
الس َل َم َي ِص ُل إِلَ ْي ِه ِم ْن َقر ٍ
َع ْب ِد اللَّ ِه ،تُ ِعيدُ َذلِكَ �ث َ َلثاً َفإِنَّ َّ
ً

ثواب زيارة الحسين  Qشوقا إليه:
 ...عن صفوان بن يحيى ،عن أبي أسامة زيد الشحّ ام قال :سمعت
أبا عبد الله  Qيقولَ « :م ْن أَتَى َق ْب َر الْ ُح َس ْي ِن  Qتَشَ ُّوقاً إِلَ ْي ِه
َك َت َبهُ اللَّهُ ِم َن ْال ِم ِني َن يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َوأُ ْع ِط َي ِك َتابَهُ ِب َي ِمي ِن ِه َوكَانَ تَ ْح َت
لِ َوا ِء الْ ُح َس ْي ِن بْ ِن َعلِ ٍّي َ Qح َّتى يَدْ خ َُل الْ َج َّن َة َف ُي ْس ِك َنهُ ِفي َد َر َج ِت ِه
يم»(((.
يع َعلِ ٌ
إِنَّ اللَّهَ َس ِم ٌ
((( المصدر نفسه ،ج ،14ص .502
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .575
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،14ص .497
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ً

ثواب زيارة الحسين ّ Q
تقربا إلى الله:
 ...عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور ،قال :قال أبو عبد
الله َ « :Qم ْن زَا َر َق ْب َر الْ ُح َس ْي ِن  Qلِلَّ ِه َو ِفي اللَّ ِه أَ ْع َت َقهُ ِم َن
ال َّنا ِر َوآ َم َنهُ يَ ْو َم الْ َف َزعِ ْالَكْ َب ِر َول َْم يَ ْسأَلِ اللَّهَ َحا َج ًة ِم ْن َح َوائِجِ الدُّ نْ َيا
َو ْال ِخ َر ِة إِ َّل أَ ْعطَاهُ»(((.

زيارة أبي عبد الله  Qأفضل األعمال:
عن أبي عبد الله َ Qق َالَ :سأَ ْل ُت ُه ع َْن ِزيَا َر ِة َق ْب ِر ا ْلحُ َس ْي ِن ،Q
َف َق َال« :إِنَّهُ أَفْضَ ُل َما يَكُونُ ِم َن ْالَ ْع َمالِ »(((.
صحيحة أبي أيوب ... :عن أبي عبد الله  Qقالَ « :ح ٌّق َعلَى
الس َن ِة َم َّرتَ ْي ِن َو َح ٌّق
الْ َغ ِن ِّي أَنْ َيأْتِ َي َق ْب َر الْ ُح َس ْي ِن ْب ِن َعلِ ٍّي ِ Qفي َّ
الس َن ِة َم َّر ًة»(((.
َعلَى الْ َف ِقي ِر أَنْ َيأْتِ َيهُ ِفي َّ
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دعاء األئمة  Rلزوار الحسين :Q
صحيحة معاوية بن وهب :روى الصدوق عن أبيه ... ،عن معاوية
بن وهب قالْ :اس َتأْ َذن ُْت َعلَى أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه َ Qف ِق َيل لِي :ا ْدخ ُْل،
َفدَ َخل ُْت َف َو َجدْ تُهُ ِفي ُم َص َّل ُه َف َجل َْس ُت َح َّتى َقضَ ى َص َلتَهُ ف ََس ِم ْعتُهُ َو ُه َو
يُ َناجِ ي َربَّهُ َو ُه َو يَق ُ
ُول« :يَا َم ْن خ ََّص َنا بِالْكَ َرا َم ِة َوخ ََّص َنا بِالْ َو ِص َّي ِة َو َو َعدَ نَا
اس تَ ْهوِي
الشَّ فَا َع َة َوأَ ْعطَانَا ِعل َْم َما َمضَ ى َو َما بَ ِق َي َو َج َع َل أَ ْف ِئدَ ًة ِم َن ال َّن ِ
((( المصدر نفسه ،ج ،14ص .499
((( المصدر نفسه ،ج ،14ص .499
((( الطوسي ،الشيخ محمد بن الحسن ،تهذيب األحكام في شرح المقنعة ،تحقيق وتعليق السيد
حسن الموسوي الخرسان ،دار الكتب اإلسالمية ،إيران  -طهران1364 ،ش ،ط ،3ج  ،6ص .43 42-

ات اللَّ ِه َعلَ ْي ِه
إِلَ ْي َنا ا ْغ ِف ْر لِي َو ِ ِل ْخ َوانِي َولِ ُز َّوا ِر َق ْب ِر أَب َِي الْ ُح َس ْي ِن َصلَ َو ُ
الَّ ِذي َن أَنْ َفقُوا أَ ْم َوالَ ُه ْم َوأَشْ خ َُصوا أَبْدَ انَ ُه ْم َر ْغ َب ًة ِفي ِب ِّرنَا َو َر َجا ًء لِ َما
ِع ْندَكَ ِفي ِصلَ ِت َنا َو ُس ُروراً أَ ْد َخلُو ُه َعلَى نَ ِب ِّيكَ َصلَ َواتُكَ َعلَ ْي ِه َوآلِ ِه َوإِ َجا َب ًة
ِم ْن ُه ْم ِلَ ْم ِرنَا َو َغ ْيظاً أَ ْد َخلُو ُه َعلَى َعدُ ِّونَا أَ َرا ُدوا ِب َذلِكَ رِضَ اكَ َفكَا ِفه ِْم َع َّنا
بِال ِّرضْ َوانِ َواك َْلْ ُه ْم بِاللَّ ْيلِ َوال َّن َهارِ.
ـم الَّ ِذي َن َخلَّفُوا ِبأَ ْح َس ِن الْ َخل ِ
َف
َوا ْخل ْ
ُف َعلَى أَ َهالِيه ِْم َوأَ ْو َل ِد ِهـ ُ
َو ْاص َح ْب ُه ْم َواكْ ِفه ِْم شَ َّر ك ُِّل َج َّبا ٍر َع ِني ٍد َوك ُِّل ضَ ِع ٍ
يف ِم ْن َخلْ ِقكَ أَ ْو شَ ِدي ٍد
َوشَ َّر شَ َي ِ
ين الْجِ ِّن َو ْ ِ
الن ِْس َوأَ ْع ِطه ِْم أَفْضَ َل َما أَ َّملُوا ِم ْنكَ ِفي ُغ ْربَ ِته ِْم
اط ِ
َع ْن أَ ْوطَانِه ِْم َو َما آثَ ُرونَا ِب ِه َعلَى أَبْ َنائِه ِْم َوأَ َهالِيه ِْم َو َق َرابَاتِه ِْم.
اللَّ ُه َّم إِنَّ أَ ْعدَ ا َءنَا َعابُوا َعلَ ْيه ِْم ُخ ُرو َج ُه ْم َفل َْم يَ ْن َه ُه ْم َذلِكَ َع ِن
الشُّ خ ِ
ُوص إِلَ ْي َنا َو ِخ َلفاً ِم ْن ُه ْم َعلَى َم ْن خَالَ َف َنا.
فَا ْر َح ْم تِلْكَ الْ ُو ُجو َه الَّ ِتي َقدْ َغ َّي َرتْ َها الشَّ ْم ُس َوا ْر َح ْم تِلْكَ الْخُدُ و َد
الَّ ِتي تَ َقلَّ َب ْت َعلَى ُح ْف َر ِة أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه َ Qوا ْر َح ْم تِلْكَ ْالَ ْع ُي َن الَّ ِتي
ُوب الَّ ِتي َج ِز َع ْت َوا ْح َت َر َق ْت لَ َنا
َج َر ْت ُد ُمو ُع َها َر ْح َم ًة لَ َنا َوا ْر َح ْم تِلْكَ الْ ُقل َ
ُس َوتِلْكَ
َوا ْر َح ِم َّ
الص ْر َخ َة الَّ ِتي كَان َْت لَ َنا اللَّ ُه َّم إِنِّي أَ ْس َت ْو ِدعُكَ تِلْكَ ْالَنْف َ
ْالَبْدَ انَ َح َّتى تُ َوا ِف َي ُه ْم َعلَى الْ َح ْو ِض يَ ْو َم الْ َعطَ ِش».
ُ ...ثمَّ َق َال« :يَا ُم َعا ِويَ ُة لِ َم تَدَ ُع َذلِكَ ؟ ُقل ُْت:ل َْم أَ ْد ِر أَنَّ ْالَ ْم َر يَ ْبلُ ُغ
الس َما ِء أَكْ َث ُر ِم َّم ْن يَدْ ُعو
َه َذا كُلَّهُ َ ،ق َال :يَا ُم َعا ِويَ ُة َم ْن يَدْ ُعو لِ ُز َّوا ِر ِه ِفي َّ
لَ ُه ْم ِفي ْالَ ْر ِض َيا ُم َعا ِو َي ُة َل تَدَ ْعهُ َف َم ْن تَ َركَهُ َرأَى ِم َن الْ َح ْس َر ِة َما
يَ َت َم َّنى أَنَّ َق ْب َر ُه كَانَ ِع ْندَ هُ.
أَ َما تُ ِح ُّب أَنْ يَ َرى اللَّهُ شَ خ َْصكَ َو َس َوادَكَ ِفي َم ْن يَدْ ُعو لَهُ َر ُس ُول اللَّ ِه
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َ Pو َعلِ ٌّي َوف ِ
َاط َم ُة َو ْالَئِ َّم ُة R؟
أَ َما تُ ِح ُّب أَنْ تَكُونَ غَداً ِم َّم ْن َي ْن َقلِ ُب بِالْ َم ْغ ِف َر ِة لِ َما َمضَ ى َو ُي ْغ َف ُر لَهُ
ُوب َس ْب ِعي َن َس َن ًة؟
ُذن ُ
أَ َما تُ ِح ُّب أَنْ تَكُونَ غَداً ِم َّم ْن ت َُصا ِف ُحهُ الْ َم َلئِكَ ُة؟
أَ َما تُ ِح ُّب أَنْ تَكُونَ غَداً ِفي َم ْن يَ ْخ ُر ُج َولَ ْي َس لَهُ َذن ٌْب َف ُي ْت َب َع ِب ِه؟
أَ َما تُ ِح ُّب أَنْ تَكُونَ غَداً ِم َّم ْن ُي َصا ِف ُح َر ُس َول اللَّ ِه P؟»(((.
أمر الناس بزيارة الحسين :Q
عن محمد بن مسلم ،عن أبي جعفر  Qقالُ « :م ُروا ِشي َع َت َنا
ِب ِزيَا َر ِة َق ْب ِر الْ ُح َس ْي ِن َ Qفإِنَّ إِتْ َيانَهُ يَزِيدُ ِفي ال ِّرزْقِ َويَ ُمدُّ ِفي
السو ِء َوإِتْ َيانَهُ ُم ْف َت َر ٌض َعلَى ك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن ُي ِق ُّر لَهُ
الْ ُع ُم ِر َو َيدْ ف َُع َمدَ ا ِف َع ُّ
ب ِْ
ِال َما َم ِة ِم َن اللَّه»(((.
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آثار زيارة الحسين Qفي اآلخرة:
صحيحة زيد الشحّ ام...عن صفوان بن عيسى عن أبي أسامة زيد
الشحّ ام قال :سمعت أبا عبد الله  Qيقولَ « :م ْن أَتَى َق ْب َر الْ ُح َس ْي ِن
 Qتَشَ ُّوقاً إِلَ ْي ِه كَ َت َبهُ اللَّهُ ِم َن ْال ِم ِني َن يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َوأُ ْع ِط َي ِك َتابَهُ
ِب َي ِمي ِن ِه َوكَانَ تَ ْح َت لِ َوا ِء الْ ُح َس ْي ِن ْب ِن َعلِ ٍّي َ Qح َّتى َيدْ خ َُل الْ َج َّن َة
يم»(((.
يع َعلِ ٌ
َف ُي ْس ِك َنهُ ِفي َد َر َج ِت ِه إِنَّ اللَّهَ َس ِم ٌ
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،14ص .412-411
((( الشيخ الطوسي ،تهذيب األحكام ،مصدر سابق ،ج  ،6ص .42
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج  ،14ص .497

زيارة الحسين يوم عاشوراء:

صحيحة زيد الشحام ... :عن أبي عبد الله  Qقالَ « :م ْن زَا َر
َق ْب َر أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه  Qيَ ْو َم َعاشُ و َرا َء َعارِفاً ِب َح ِّق ِه كَانَ كَ َم ْن زَا َر اللَّهَ
تَ َعالَى ِفي َع ْر ِش ِه»(((.
فضيلة الصالة عند الحسين Q

فضيلة الصالة عند قبر الحسين:Q
 ...عن أبي جعفر  Qقالَ « :ق َال لِ َر ُجلٍ  :يَا ف َُلنُ َما يَ ْم َن ُعكَ إِ َذا
َع َرضَ ْت لَكَ َحا َج ٌة أَنْ تَأْتِ َي َق ْب َر الْ ُح َس ْي ِن َ Qف ُت َصل َِّي ِع ْندَ ُه أَ ْربَ َع
َركَ َع ٍ
الص َل َة الْ َم ْف ُروضَ َة ِع ْندَ ُه تَ ْع ِد ُل َح َّج ًة
ات ثُ َّم ت َْسأَ َل َحا َجتَكَ ؟ َفإِنَّ َّ
الص َل َة ال َّنا ِفلَ َة تَ ْع ِد ُل ِع ْندَ ُه ُع ْم َر ًة»(((.
َو َّ
تربة الحسين Q

االنتفاع بطين قبر الحسين:Q
ْ
ال ْن َس ُان
عن ابن أبي يعفور قالُ :ق ْل ُت ِلَ ِبي َع ْب ِد ال َّل ِه  :Qيَأ ُخ ُذ ْ ِ
ين َق ْب ِر ا ْلحُ َس ْي ِن َ Qف َي ْن َت ِفعُ ِب ِه َوي َْأ ُخ ُذ َغ ْي ُر ُه و ََل َي ْن َت ِفعُ ِب ِه،
ِم ْن ِط ِ
َف َق َالَ :
«ل َواللَّ ِه الَّ ِذي َل إِلَهَ إِ َّل ُه َو َما يَأْ ُخ ُذ ُه أَ َحدٌ َو ُه َو يَ َرى أَنَّ اللَّهَ
َي ْن َف ُعهُ ِب ِه إِ َّل نَ َف َعهُ ِب ِه»(((.
((( الشيخ الطوسي ،تهذيب األحكام ،مصدر سابق ،ج  ،6ص .51
((( المصدر نفسه ،ج  ،6ص .73
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .588
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المحاضرة الثانية

َ
المخلصين
الجهاد والشهادة درب
الهدف العام

التع ّرف إلى فضل الجهاد والشهادة
والتأسي بالمدرسة الحسينية الكربالئية.
ّ

المحاور الرئيسة
-

الجهاد تجارة مع الله
األجر الخاص والدرجة الرفيعة للمجاهدين
الجهاد أشرف األعمال
الجهاد باب من أبواب الجنة
اصطفاء الشهداء
بشرى المجاهدين
أشرف الموت قتل الشهادة
منزلة الشهيد وثوابه
مدرسة الشهادة الحسينية

27

تصدير الموضوع

النبي األكرم « :Pإنّ الجهاد أشرف األعمال بعد اإلسالم،
روي عن ّ
وهو قوام الدين ،واألجر فيه عظيم مع الع َّزة والمنعة ،وهو الكَ َّر ُة،
فيه الحسنات والبشرى بالج ّنة بعد الشهادة».
شرف الجهاد وعزة المجاهدين
الجهاد تجارة مع الله:

يبي القرآن الكريم أه ّم ّية الجهاد ،بحيث ُيعدُّ الله نفسه مشرتي أرواح
ّ
املؤمنني الذي يجاهدون وأموالهم ،حيث يقول تعاىل﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﴾(((.
األجر الخاص والدرجة الرفيعة للمجاهدين:
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رصح الله تعاىل بحبه للمقاتلني يف سبيله ،وهي درجة خاصة
لقد ّ
ومنزلة رفيعة ،قال تعاىل﴿ :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﴾(((.
ووعد الله المقاتلين في سبيله باألجر العظيم ،حيث قال ﴿:ﯨ
((( سورة التوبة ،اآلية .111
((( سورة الصف ،اآلية .4

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﴾((( ،واعتبرهم الفائزين
في هذا العالم ّ
وبشرهم برحمة منه ورضوان ،وج ّنات تجري من تحتها
األنهار ،وخصّ هم بها دون العالمين﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭑ

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾(((.
الجهاد أشرف األعمال:

النبي األكرم« :Pإنّ الجهاد أشرف األعمال بعد اإلسالم،
روي عن ّ
وهو قوام الدين ،واألجر فيه عظيم مع الع َّزة والمنعة ،وهو الكَ َّر ُة،
فيه الحسنات والبشرى بالج ّنة بعد الشهادة»(((.
النبي Pبعث برس ّي ٍة كان فيها ابن رواحة ،وتح ّرك
وروي ّأن ّ
الجيش مع الفجر نحو املنطقة املحدّدة ،ولكنّ ابن رواحة تخ ّلف عنه
ّ
النبي Pفقال« :أمل
النبي األكرم .Pوبعد الصالة ،رآه ّ
ليصل وراء ّ
أصل خلفك
أحببت أن ّ
تكن يف ذلك الجيش؟» فأجاب :بىل ،ولك ّني
ُ
نفس محم ٍد
هذه الصالة ث ّم َ
ألحق بهم .فقال رسول الله« :Pوالذي ُ
فضل غدوتهم»(((.
أدركت َ
َ
أنفقت ما يف األرض جميعاً ما
َ
بيده لو
((( سورة النساء ،اآلية .74
((( سورة التوبة ،اآليتان .21-20
((( الشيخ الحويزي ،تفسير نور الثقلين ،تصحيح وتعليق السيد هاشم الرسولي المحالتي ،مؤسسة
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع ،إيران  -قم1412 ،ه.ق  1370 -ش ،ط  ،4ج  ،1ص .408
((( الترمذي ،سنن الترمذي ،تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف ،دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع ،بيروت  -لبنان1403 ،ه.ق 1983 -م ،ط  ،2ج  ،2ص .20
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الجهاد باب من أبواب الجنة:

باب من
روي يف خطبة ألمري املؤمنني  Qقال« :إنّ الجهاد ٌ
لخاصة أوليائه ،وهو لباس التقوى ،و ِدر ُع الله
أبواب الج ّنة ،فتحهُ الله ّ
الحصين ُة ،و ُج ّنتهُ الوثيقة»(((.
فضل الشهادة ومنزلة الشهيد
اصطفاء الشهداء:
﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

قال تعاىل:
ﯯ ﴾((( ،وفيها إشارة واضحة إىل أن الله تعاىل يصطفي من
هذه األمة ث ّلة من املؤمنني يتّخذهم شهداء ،ملا لديهم من الفضل
والكرامة عند الله .وقوله تعاىل أيضاً ﴿ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
خصهم املوىل ع ّز ّ
وجل به أل ّنهم
ﭞﭟ ﴾((( الخاص بهم والذي ّ
ببساطة أبوا ّإل أن يشرتوا الدنيا باآلخرة فكان أجرهم عند الله
عظي ًام وعظي ً
ام جداً ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﴾(((.
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((( السيد الرضي ،نهج البالغة خطب اإلمام علي ،Qشرح الشيخ محمد عبده ،دار الذخائر،
إيران  -قم1412 ،ه.ق  1370 -ش ،ط  ،1الخطبة  ،27ج  ،1ص .76
((( سورة آل عمران ،اآلية .140
((( سورة الحديد ،اآلية .19
((( سورة النساء ،اآلية .74

أشرف الموت قتل الشهادة:

روي عن رسول الله« :Pأشرف الموت قتل الشهادة»((( ،وقوله
« :Pفوق كل ذي ب ٍّر ب ٌّر ح ّتى يُقتل الرجل في سبيل الله ،فإذا قتل
في سبيل الله فليس فوقه ب ّر» ((( .والب ّر هو الخير وهو ّ
الطاعة ،وكمال
الخير ومظهر ّ
الطاعة الحقيق ّية لله تعالى هما مرتبة ّ
الشهادة.
الصف األ ّول،
وعنه Pأيضاً« :أفضل الشهداء الذين يقاتلون يف
ّ
فال يلفتون وجوههم ح ّتى يُقتلوا ،أولئك يتل َّبطون يف الغرف العىل
من الجنة ،يضحك إليهم ربك ،فإذا ضحك ربك إىل عبد يف موطن فال
حساب عليه»(((.
أحب إىل الله
وعن اإلمام زين العابدين  Qقال« :ما من قطر ٍة ُّ
وجل من قطرتني :قطرة دم يف سبيل الله ،وقطرة دمعة يف سواد
ع ّز ّ
وجل»(((.
الليل ال يريد بها العبد ّإل الله ع ّز ّ
ولذلك كان األمئة  Rيتمنّون دامئاً الشهادة يف سبيل املوىل
تعاىل ،ففي الدعاء عن اإلمام السجاد « :Qحمداً نسعدُ به يف
السعداء من أوليائه ،ونص ُري به يف نظم الشهداء بسيوف أعدائه»(((.
ّ
((( المجلسي ،العالمة محمد باقر بن محمد تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،
مؤسسة الوفاء ،لبنان  -بيروت1403 ،ه 1983 -م ،ط ،2ج  ،97ص .8
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .348
((( أحمد بن حنبل ،المسند (مسند أحمد) ،دار صادر ،لبنان  -بيروت ،ال.ت ،ال.ط ،ج  ،5ص .287
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،11ص .247
((( اإلمام زين العابدين  ،Qالصحيفة السجادية ،دفتر نشر الهادي ،إيران  -قم1418 ،ه ،ط،1
ص .32
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منزلة الشهيد وثوابه:

للشهيد منزلة عظيمة عند الله تربز بوضوح من خالل أنواع الجزاء
وعدوا به من عند الله تعاىل:
األخرويّ الذي ُ
أ .الشهداء أهل الجنة :يقول الله سبحانه وتعالى ﴿ :ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
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خص الله تعالى
ﯝ ﴾ ((( .تذكر اآلية الشريفة ثالث مواهب ّ
بها الشهداء وهي:
 أ ّنه تعالى سيهديهم إلى منازل السعادة والكرامة ،والكماالتاإلنسانية ،والمقامات السامية ،والفوز العظيم ،ورضوانه.
 أ ّنه سيصلح حالهم بالمغفرة والعفو فيصلحون لدخول الجنة،ويحييهم حيا ًة يصلحون بها للحضور عند ربّهم بانكشاف الغطاء،
ويهبهم هدوء الــروح ،واطمئنان الخاطر ،والنشاط المعنويّ
والروحي.
ّ
 أ ّنه سيدخلهم الج ّنة التي وعدهم بها وادّخرها لهم ،والتي سبقوأن ع ّرفها لهم إمّا في الدنيا عن طريق الوحي والنب ّوة ،وإما
بالبشرى عند القبض.
ب .سبع خصال من الله :روي عن النبي محمد« :Pللشَّ هيد سبع
كل ذنب،
خصال من الله :من أول قطر ٍة من دمه مغفو ٌر له ّ
((( سورة محمد ،اآليات .7-4

والثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين ،وتمسحان
الغبار عن وجهه ،وتقوالن :مرحباً بك ويقول هو مثل ذلك لهما.
والثالثة ُيكسى من كسوة الجنة .والرابعة تبتدره خزنة الجنة
بكل ريح ط ّيبة أيّهم يأخذه معه .والخامسة أن يرى منزله.
والسادسة يقال لروحه :اسرح في الج ّنة حيث شئت .والسابعة
نبي وشهيد»(((.
أن ينظر في وجه الله وإنها لراحة لكل ّ
ج .الشهداء أحياء :قال تعالى ﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﴾ ((( ،ويستبشرون بهم كما قال
تعالى ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﴾ (((.
د .غفران الذنوب :قال الله تعالى ﴿ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﴾ ((( ،وعن رسول اللهP
«الشهادة تكفّر كلّ شيء ّإل ال َّديْن»(((.
وعن اإلمام الصادق « :Qمن ُقتل يف سبيل الله مل يع ّرفه الله
شيئاً من سيئاته»(((.
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج  ،15ص .16
((( سورة آل عمران ،اآلية .169
((( سورة آل عمران ،اآلية .170
((( سورة آل عمران ،اآلية .157
المتقي ابن حسام الدين ،كنز العمال في سنن األقوال
علي
ّ
((( المتقي الهندي ،عالء الدين ّ
واألفعال ،ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني  -تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقا ،مؤسسة
الرسالة ،لبنان  -بيروت1409 ،ه 1989 -م ،ال.ط ،ج  ،4ص .397
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .54
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ه .رفع فتنة القبر عن الشهيد :روي عن رسول الله« :Pمن لقي
العد ّو فصبر ح ّتى يُقتل أو يغلب لم يُفتن في قبره»(((،
علي
و .الدخول إلى عرصة القيامة بمراسم البهاء :ورد عن اإلمام ّ
 Qعن رسول الله Pأنّه قال« :فوالذي نفسي بيده لو كان
األنبياء على طريقهم لتر َّجلوا لهم م ّما يرونَ من بهائهم.(((»...
وروي عن اإلمام الصادق  Qأ ّنه قال« :مثل ال ّناس يوم القيامة
ُرب ليس له من األرض ّإل
السهم يف الْق ِ
إذا قاموا ّ
لرب العاملني مثل ّ
كالسهم يف ال ِك َنانَ ِة((( ال يقدر أن يزول ها هنا وال ها
موضع قدمه ّ
هنا»(((...
الشهداء من أهل الشفاعة:
وجل ف ُيشفّعهم:
ورد عن رسول الله« :Pثالثة يشفعون إىل الله ع ّز ّ

ثم الشهداء»(((.
ثم العلامءّ ،
األنبياءّ ،
مدرسة الشهادة الحسينية:

مع شهادة اإلمام الحسني  Qصارت كربالء هي املكان أبداً،
وصارت عاشوراء هي الزمان دوماً ،وأضحت خطى أيب عبد الله Q
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((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج  ،4ص .282
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،11ص .12
((( الكنانة ،جعبة السهام.
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،8ص .143
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،الخصال ،تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري،
مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،إيران  -قم1403 ،ه -
1362ش ،ال.ط ،ص .156

منهاج الحياة« :إِ ِّن َل أَ َرى الْ َم ْو َت إِ َّل َس َعا َد ًة َوالْ َح َيا َة َم َع الظَّالِ ِم َني إِ َّل
بَ َرما»(((.
الحنفي لإلمام  Qعن الروح
ولقد ص ّرح سعد بن عبد الله
ّ
التي يحملها أصحابه في كربالء قائ ًال« :والله ال نخلّيك حتّى يعلم الله
أنّا قد حفظنا غيبة رسول الله Pفيكم ،والله لو أعلم أنّي أُقتل ث ّم
أُحيا ث ّم أُحرق ث ّم أُذرى ويُفعل بي ذلك سبعين م ّرة ما فارقتك حتّى
ألقى ِحمامي دونك وكيف أفعل ذلك وإنّما هي موتة أو قتلة واحدة
ث ّم هي بعدها الكرامة التي ال انقضاء لها أبدا»(((.
ح ّتى غدا الموت عندهم أحلى من العسل ،كما كان حال أصغرهم؛
القاسم بن الحسن  Lعندما سأل إمامه مستفهماً...« :وأنا فيمن
بني كيف الموت
أقتل؟ فأشفق عليه اإلمام  Qوقال له :يا ّ
عم أحلى من العسل!»(((.
عندك؟ فقال القاسم بن الحسن :يا ّ
وعندما أذن اإلمام الحسني  Qألصحابه باالنطالق وجعلهم
جميعاً يف ّ
حل من أمرهم ،انتفض مسلم بن عوسجة من مكانه بعد
سامع كالم إمامه وقال« :والله لو علمت ّأن أُقتل ث ّم أُحيا ث ّم أُحرق ث ّم
أُحيا ث ّم أُحرق ث ّم أُذ ّرى يُفعل يب ذلك سبعني مرة ما فارقتك حتّى ألقى
حاممي من دونك .وكيف ال أفعل ذلك وإنّ ا هي قتلة واحدة ثم هي
الكرامة التي ال انقضاء لها أبدا ً؟ ث ّم قام زهري بن القني  Mوقال:
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،44ص .192
((( المصدر نفسه ،ج  ،45ص .70
((( السيد هاشم البحراني ،مدينة المعاجز ،الشيخ عزة الله الموالئي الهمداني ،قم  -إيران ،مؤسسة
المعارف اإلسالمية1413 ،هـ ،ط  ،1ج  ،4ص .215
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والله لوددت ّأن قتلت ث ّم نُرشت ث ّم قُتلت حتّى أُقتل هكذا ألف م ّرة
وأ ّن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤالء الفتيان من
أهل بيتك لفعلت»(((.
«اللهم إنّي ال أعرف
لهذا استح ّقوا قول إمامهم فيهم ومدحه لهم:
ّ
أهل بيت أب ّر وال أزكى وال أطهر من أهل بيتي ،وال أصحاباً هم خير
من أصحابي»(((.
وبعد أن وجد  Qفيهم العزم على مالقاة الحتوف والرضا
بالمقدور قام ّ Q
وبشرهم« :إنّكم تُقتلون غداً كلّكم وال يفلت
ثم دعا فقال
منكم رجل ،قالوا :الحمد لله الذي ش ّرفنا بالقتل معكّ ،
لهم :ارفعوا رؤوسكم وانظروا فجعلوا ينظرون إلى مواضعهم ومنازلهم
من الج ّنة وهو يقول لهم هذا منزلك يا فالن فكان ال ّرجل يستقبل
والسيوف بصدره ووجهه ليصل إلى منزلته من الج ّنة»(((.
ال ّر ّماح ّ
خصهم أمئتنا  Rبزيارة
ولهذه املنزلة الرفيعة لشهداء كربالء ّ
معان عظيمة وشهادات مبكانتهم التي وعدهم الله بها.
خاصة فيها ٍ
فقد روي عن اإلمام الصادق  Qيف زيارة العباس بن عيل Q
قوله:
«سالم الله ومالئكته المقرّبين وأنبيائه المرسلين...عليك يا ابن
أمير المؤمنين...أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء...أشهد أنّك
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،44ص .392
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص .220
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،44ص .298

قُتلت مظلوماً وأنّ الله منجز لكم ما وعدكم...وأشهد أنّك مضيت
إلى ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله...أشهد أنّك
قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود(...ثم يقول سالم
الله عليه) فبعثك الله في الشهداء وحشرك مع النبيين والصديقين
والشهداء وحسن أولئك رفيقاً»((( .وما كان ليصل الشهداء إلى هذه
المنزلة الرفيعة لوال صبرهم وبصيرتهم كما يقول اإلمام  Qفي
بقية الزيارة« :وأشهد أنّك لم تهن ولم تنكل ،وأنّك مضيت على بصيرة
من أمرك مقتدياً بالصالحين».
ونقرأ في زيارة اإلمام الصادق  Qللشهداء أيضاً« :السالم
عليكم يا أولياء الله وأح ّباءه ،السالم عليكم يا أصفياء الله وأو ّداءه،
السالم عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نب ّيه وأنصار أمير المؤمنين
 Qوأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين»(((.

((( ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،تحقيق وتصحيح عبد الحسين األميني ،دار
المرتضوية ،النجف،  1397هـ ،ط  ،1ص  ،258-256زيارة العباس بن علي .L
((( ابن طاووس ،علي بن موسى ،اإلقبال باألعمال الحسنة فيما يعمل مرة في السنة ،تحقيق
وتصحيح جواد قيومي األصفهاني ،نشر مكتب اإلعالم اإلسالمي ،قم 1418 ،هـ ،ط 1 ،ج  ،2ص
 ،65زيارة الحسين في يوم عرفة.
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المحاضرة الثالثة

العشرة ومخالطة الناس
الهدف العام

التع ّرف إلى واجبات وآداب العشرة
والمخالطة مع الناس وال سيما الجيران
والشيوخ

المحاور الرئيسة
-

الحب والمودة
في ّ
الصحبة والمخالطة والمحبّة
نفحات السالم
حقوق ال ِعشرة
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تصدير الموضوع

ْب ُه ِب َذلِكَ َفإِنَّهُ
عن أيب عبد الله  Qقال« :إِ َذا أَ ْح َب ْب َت َر ُج ًل َفأَخ ِ ْ
أَثْ َب ُت لِلْ َم َو َّد ِة بَ ْي َنك َُم»(((.
ّ
ّ
والمودة
الحب
في
ّ
التحبب إلى الناس:

يم أَ َت ال َّنب َِّي P
عن أيب جعفر  Qقال« :إِنَّ أَ ْع َرا ِب ّياً ِم ْن بَ ِني تَ ِ ٍ

اس ُي ِح ُّبوكَ »(((.
َفق ََال لَهُ  :أَ ْو ِص ِنيَ ،فكَانَ ِم َّم أَ ْو َصا ُه تَ َح َّب ْب إِ َل ال َّن ِ
إصفاء ّ
الود:

عن أيب عبد الله  Qقال :قال رسول الله �« :Pث َ َل ٌث يُ ْص ِف َني ُو َّد
ِش إِ َذا لَ ِق َيهُ َويُ َو ِّس ُع لَهُ ِف الْ َم ْجلِ ِس إِ َذا
الْ َم ْر ِء ِلَ ِخي ِه الْ ُم ْسلِ ِم .يَلْقَا ُه بِالْب ْ ِ
َجل ََس إِلَ ْي ِه َو َيدْ ُعو ُه ِبأَ َح ِّب ْالَ ْس َم ِء إِلَ ْي ِه.(((»..
واإلصفاء إخالص الو ّد من الصفوة ،وهي خيار اليشء وخالصه.
ّ
التودد إلى الناس:

ف الْ َعقْل»(((.
عن رسول الله ،Pقال« :ال َّت َو ُّد ُد إِ َل ال َّن ِ
اس نِ ْص ُ
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((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .644
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .642
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .643
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .643

كيف ّ
نتعرف على محبة اآلخرين لنا؟:

 ...عن الحسن بن الجهم قالُ « :قل ُْت ِلَ ِب الْ َح َس ِن َ :Qل تَ ْن َس ِني
ِم َن الدُّ َعا ِء َق َال أَ َوتَ ْعل َُم أَ ِّن أَن َْساكَ َق َالَ :ف َت َفكَّ ْر ُت ِف نَف ِْس َو ُقل ُْتُ :ه َو
ف َعلِ ْم َت
يَدْ ُعو لِ ِشي َع ِت ِه َوأَنَا ِم ْن ِشي َع ِت ِه ُقل ُْتَ :ل َل تَ ْن َس ِان َق َالَ :وكَ ْي َ
ِش ٍء
َذلِكَ ُقل ُْت إِ ِّن ِم ْن ِشي َع ِتكَ َوإِنَّكَ لَتَدْ ُعو لَ ُه ْم َفق ََال َه ْل َعلِ ْم َت ب َ ْ
غ ْ َِي َه َذا؟ َق َال ُقل ُْتَ :ل َق َال :إِ َذا أَ َر ْد َت أَنْ تَ ْعل ََم َما لَكَ ِع ْن ِدي فَانْظُ ْر إِ َل
َما ِل ِع ْندَكَ .(((»...
الصحبة والمخالطة
مخالطة اآلخرين:

صحيحة معاوية بن وهب ،...عن معاوية بن وهب َق َال ُق ْل ُت لَ ُه
ي َق ْو ِمنَا َو َب ْ َ
َك ْي َف َي ْن َب ِغي لَنَا أَ ْن َن ْصن ََع ِف َيم َب ْي َننَا َو َب ْ َ
َّاس
ي ُخ َل َطا ِئنَا ِمنَ الن ِ
ِم َّمنْ لَ ْي ُسوا َع َل أَ ْم ِر َنا َق َال« :تَ ْنظُ ُرونَ إِ َل أَ ِئَّ ِتك ُُم الَّ ِذي َن تَ ْقتَدُ ونَ ِبه ِْم
َف َت ْص َن ُعونَ َما َي ْص َن ُعونَ َف َواللَّ ِه إِنَّ ُه ْم لَ َي ُعو ُدونَ َم ْرضَ ا ُه ْم َو َيشْ َهدُ ونَ
َج َنائِ َز ُه ْم َويُ ِقي ُمونَ الشَّ َها َد َة لَ ُه ْم َو َعلَ ْيه ِْم َويُ َؤ ُّدونَ ْالَ َمانَ َة إِلَ ْيهِم»(((.
من نصاحب؟:

موثقة عامر الساباطي ... :عن أيب عبد الله Qقال :قال أمري
املؤمنني َ :Q
«ل َعلَ ْيكَ أَنْ ت َْص َح َب َذا الْ َعقْلِ َوإِنْ ل َْم تَ ْح َمدْ كَ َر َمهُ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .652
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .636
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ِيم
َولَ ِك ِن انْ َت ِف ْع ِب َع ْقلِ ِه َوا ْح َت ِْس ِم ْن َس ِّي ِئ أَخ َْل ِق ِه َو َل تَدَ َع َّن ُص ْح َب َة الْكَر ِ
َوإِنْ ل َْم تَ ْن َت ِف ْع ِب َع ْقلِ ِه َولَ ِك ِن انْ َت ِف ْع ِبكَ َر ِم ِه ِب َع ْقلِكَ َوا ْف ِر ْر ك َُّل الْ ِف َرا ِر ِم َن
اللَّ ِئ ِيم ْالَ ْح َم ِق.(((»..
ّ
ممن نحترز؟:

عن أيب عبد الله Qقالَ :
«ل يَ ْن َب ِغي لِلْ َم ْر ِء الْ ُم ْسلِ ِم أَنْ يُ َوا ِخ َي
اب»(((.
الْفَاجِ َر َو َل ْالَ ْح َم َق َو َل الْكَ َّذ َ
ما هي معرفة ُ
الحمق؟:

عن أيب عبد الله  Qقال« :قال رسول الله  :Pإِ َذا أَ َح َّب أَ َحدُ ك ُْم
أَخَا ُه الْ ُم ْسلِ َم َفلْ َي ْسأَلْهُ َع ِن ْاس ِم ِه َو ْاس ِم أَبِي ِه َو ْاس ِم َقبِيلَ ِت ِه َو َع ِشريَتِ ِه َفإِنَّ
ِم ْن َح ِّق ِه الْ َواجِ ِب َو ِصدْ قِ ْ ِ
الخَا ِء أَنْ َي ْسأَلَهُ َع ْن َذلِكَ َوإِ َّل َفإِنَّ َها َم ْع ِر َف ُة
ُح ْم ٍق»(((.
مصاحبة الطريق:
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موثقة مسعدة بن صدقة :يف الكايف عن عيل بن ابراهيم عن هارون
بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أيب عبد الله عن آبائه  Rأَ َّن
أَ ِم َري ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اح َب َر ُج ًل ِذ ِّم ّياً َف َق َال« :لَهُ ال ِّذ ِّم ُّي أَيْ َن تُرِيدُ
ني َ Qص َ
ِيق بِال ِّذ ِّم ِّي َعدَ َل َم َعهُ
يَا َع ْبدَ اللَّ ِه َفق ََال أُرِيدُ الْكُو َف َة َفل ََّم َعدَ َل الطَّر ُ
أَ ِمريُ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َ Qفق ََال لَهُ ال ِّذ ِّم ُّي أَل َْس َت َز َع ْم َت أَنَّكَ تُرِيدُ الْكُو َف َة
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .638
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .640
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .671

ِيق َفق ََال لَهُ َقدْ َعلِ ْم ُت
َفق ََال َلهُ بَ َل َفق ََال َلهُ ال ِّذ ِّم ُّي َف َقدْ تَ َرك َْت الطَّر َ
ني Q
َق َال َفلِ َم َعدَ ل َْت َم ِعي َو َقدْ َعلِ ْم َت َذلِكَ َفق ََال لَهُ أَ ِمريُ الْ ُم ْؤ ِم ِن َ
الص ْح َب ِة أَنْ ُيشَ ِّي َع ال َّر ُج ُل َصا ِح َبهُ ُه َن ْي َئ ًة إِ َذا فَا َر َقهُ
« َه َذا ِم ْن تَ َِام ُح ْس ِن ُّ
َوكَ َذلِكَ أَ َم َرنَا نَ ِب ُّي َنا َ Pفق ََال لَهُ ال ِّذ ِّم ُّي َهكَ َذا َق َال َق َال نَ َع ْم َق َال ال ِّذ ِّم ُّي
َل َج َر َم أَنَّ َا تَ ِب َعهُ َم ْن تَ ِب َعهُ ِلَ ْف َعالِ ِه الْكَ ِرميَ ِة َفأَنَا أُشْ هِدُكَ أَ ِّن َع َل ِدي ِنكَ
َو َر َج َع ال ِّذ ِّم ُّي َم َع أَ ِمريِ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َ Qفل ََّم َع َر َفهُ أَ ْسل ََم.(((»..
نفحات السالم
أثر البدء بالسالم:

«الس َل ُم تَطَ ُّو ٌع
عن أيب عبد الله Qقال :قال رسول اللهَّ :P
َوال َّر ُّد َفرِيضَ ٌة»(((.
الس َل ِم
ِالس َل ِم َق ْب َل الْك ََل ِم َف َم ْن َبدَ أَ بِالْك ََل ِم َق ْب َل َّ
وقال« :Pا ْبدَ ؤوا ب َّ
ف ََل تُجِ ي ُبوه»(((.
ّ
رد الجماعة:

صحيحة منصور بن حازم الكليني عن عيل بن ابراهيم عن أبيه عن
صالح بن السندي عن جعفر بن بشري عن منصور بن حازم عن أيب عبد
الله Qقال�« :ث َ َلثَ ٌة تُ َر ُّد َعلَ ْيه ِْم َر َّد الْ َج َم َع ِة َوإِنْ كَانَ َوا ِحداً ِع ْندَ
اس يُق َُال يَ ْر َح ُمك ُُم اللَّهُ َوإِنْ ل َْم يَكُ ْن َم َعهُ غ ْ َُي ُه َوال َّر ُج ُل يُ َسل ُِّم َع َل
الْ ُعطَ ِ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .670
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .644
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .644
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الس َل ُم َعلَ ْيك ُْم َوال َّر ُج ُل يَدْ ُعو لِل َّر ُجلِ َف َيق ُ
ال َّر ُجلِ َف َيق ُ
ُول َعافَاك ُُم اللَّهُ
ُول َّ
َوإِنْ كَانَ َوا ِحداً َفإِنَّ َم َعهُ غ ْ ََي ُه .(((»..
كيفية ّ
ّ
رد جواب السالم:

صحيحة أيب عبيدة الح ّذاء الكليني عن أحمد بن محمد عن ابن
محبوب عن جميل عن أيب عبيدة الح ّذاء عن أيب جعفر Qقال:
َل ِ Qب َق ْو ٍم فَسَ لَّمَ َع َل ْيهِمْ َفقَالُوا َع َليْكَ
ني ع ِ ٌّ
« َم َّر أَ ِم ُري الْمُ ْؤ ِم ِن َ
ني
السَّ َلمُ َورَحْ َم ُة ال َّل ِه َو َب َركَا ُت ُه َو َم ْغ ِف َر ُت ُه َورِضْ وَا ُن ُه َفقَالَ َلهُمْ أَ ِم ُري الْمُ ْؤ ِم ِن َ
لبِينَا إِ ْبرَاهِ يمَ Q
َ Qل تُجَ ا ِوزُوا ِبنَا ِمثْلَ مَا قَال َِت ا ْلم ََل ِئ َك ُة ِ َ
إ َِّنَا قَالُوا رَحْ َم ُة ال َّل ِه َو َب َركَا ُت ُه َع َليْكُ مْ أَهْ لَ ا ْل َبي ِْت»(((.
ّ
األولويات في التسليم:

املدائني ... :عن أيب عبد الله  Qقالُ « :ي َسل ُِّم
صحيحة ج ّراح
ّ
الص ِغريُ َع َل الْكَ ِبريِ َوال َْم ُّر َع َل الْقَا ِع ِد َوالْ َقلِ ُيل َع َل الْكَ ِثريِ»(((.
َّ
التسليم على النساء:
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صحيحة ربعي بن عبد الله :رواها يف الكايف عن عيل بن ابراهيم
عن أبيه عن أبيه عن ّ
حمد بن عيىس عن ربعي بن عبد الله عن أيب
عبد الله Qقال« :كَانَ َر ُس ُول اللَّ ِه  Pيُ َسل ُِّم َع َل ال ِّن َسا ِء َويَ ْر ُد ْدنَ
الس َل َم َوكَانَ أَ ِمريُ الْ ُم ْؤ ِم ِن َني  Qيُ َسل ُِّم َع َل ال ِّن َسا ِء َوكَانَ يَكْ َر ُه
َعلَ ْي ِه َّ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .645
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .646
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .646

أَنْ يُ َسل َِّم َع َل الشَّ ابَّ ِة ِم ْن ُه َّن َويَق ُ
ف أَنْ يُ ْعجِ َب ِني َص ْوتُ َها َف َيدْ خ َُل
ُول أَتَ َخ َّو ُ
ل أَك َ ُْث ِم َّم أَطْل ُُب ِم َن ْالَ ْجرِ»(((.
َع َ َّ
العشرة
حقوق في ِ
بعض من حقوق المسلم:

صحيحة ابن رئاب ... :عن اسحاق بن يزيد ومع ّمر بن أيب زياد وابن
رئاب قالوا :كُ َّنا ُجلُوساً ِع ْن َد أَ ِب َع ْب ِد اللَّ ِه  Qإِ ْذ َعط ََس َر ُج ٌل ف ََم َر َّد
«س ْب َحانَ اللَّ ِه أَ َل َس َّم ُّت ْم
َعلَ ْي ِه أَ َح ٌد ِم َن الْ َق ْو ِم شَ ْيئاً َحتَّى ابْتَ َدأَ ُه َو فَق ََالُ :
إِنَّ ِم ْن َح ِّق الْ ُم ْسلِ ِم َع َل الْ ُم ْسلِ ِم أَنْ يَ ُعو َد ُه إِ َذا اشْ َت َك َوأَنْ يُجِ ي َبهُ إِ َذا
ات َوأَنْ يُ َس ِّمتَهُ إِ َذا َعطَ َس»(((.
َد َعا ُه َوأَنْ يَشْ َهدَ ُه إِ َذا َم َ
توقير الكبير:

ف فَضْ َل
عن أيب عبد الله  Qقال« :قال رسول اللهَ :Pم ْن َع َر َ
كَ ِبريٍ لِ ِس ِّن ِه َف َو َّق َر ُه آ َم َنهُ اللَّهُ ِم ْن َف َزعِ يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة»(((.
ّ
حق الضيف:

موثقة السكو ّين :روى يف الكايف عن عيل بن ابراهيم عن أبيه عن
النوف ّ
يل عن السكو ّين عن أيب عبد الله  Qقال« :قال رسول الله
 :Pإِنَّ ِم ْن َح ِّق الدَّ ا ِخلِ َع َل أَ ْهلِ الْ َب ْي ِت أَنْ َيْشُ وا َم َعهُ ُه َن ْي َئ ًة إِ َذا
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .648
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .653
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .658
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َدخ ََل َوإِ َذا َخ َر َجَ .و َق َال َق َال َر ُس ُول اللَّ ِه  Pإِ َذا َدخ ََل أَ َحدُ ك ُْم َع َل أَ ِخي ِه
الْ ُم ْسلِ ِم ِف بَ ْي ِت ِه َف ُه َو أَ ِمريٌ َعلَ ْي ِه َح َّتى يَ ْخ ُر َج.(((»..
حق الجوار وحدود الجار:
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أ .صحيحة جميل بن دراج ... :عن أبي جعفر Qقالَ « :حدُّ
الْجِ َوا ِر أَ ْربَ ُعونَ َداراً ِم ْن ك ُِّل َجانِ ٍب ِم ْن بَ ْي ِن يَدَ يْ ِه َو ِم ْن َخلْ ِف ِه
َو َع ْن َي ِمي ِن ِه َو َع ْن ِش َمالِ ِه.(((»..
ب.عالمة جار السوء :عن أبي جعفر  Qقالِ « :م َن الْ َق َو ِاص ِم
الس ْو ِء إِنْ َرأَى َح َس َن ًة أَ ْخفَا َها
الْ َف َوا ِق ِر الَّ ِتي تَق ِْص ُم الظَّ ْه َر َجا ُر َّ
َوإِنْ َرأَى َس ِّي َئ ًة أَفْشَ ا َها»(((.
الفاقرة :الداهية يقال فقرته الفاقرة أي كسرت فقار ظهره .وقال:
قصمت الشيء قصماً إذا كسرته.
ج .رسالة النبي  Pالى فاطمة  :Oعن زرارة عن أبي عبد
الله  Qقالَ « :جا َء ْت ف ِ
َاط َم ُة  Oتَشْ كُو إِلَى َر ُسولِ اللَّ ِه
َ Pب ْع َض أَ ْم ِر َها َفأَ ْعطَا َها َر ُس ُول اللَّ ِه  Pكُ َر ْي َس ًة َو َق َال تَ َعلَّ ِمي
َما ِفي َها َفإِ َذا ِفي َها َم ْن كَانَ ُي ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر ف ََل ُي ْؤ ِذي
َجا َر ُه َو َم ْن كَانَ يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َفلْ ُيكْ ِر ْم ضَ ْي َفهُ َو َم ْن كَانَ
يُ ْؤ ِم ُن بِاللَّ ِه َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َفلْ َيق ُْل َخ ْيراً أَ ْو لِ َي ْسك ُْت.(((»..
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .659
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .669
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .668
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .667

د .حرمة الجار :عن أبي عبد الله عن أبيه  Lقالَ « :ق َرأْ ُت ِفي
اب َعلِ ٍّي  Qأَنَّ َر ُس َول اللَّ ِه َ Pك َت َب بَ ْي َن الْ ُم َهاجِ رِي َن
ِك َت ِ
َو ْالَن َْصا ِر َو َم ْن لَ ِح َق ِبه ِْم ِم ْن أَ ْهلِ َي ْثر َِب أَنَّ الْ َجا َر كَال َّنف ِْس َغ ْي ُر
ُمضَ ا ٍّر َو َل آثِ ٍم َو ُح ْر َم ُة الْ َجا ِر َعلَى الْ َجا ِر كَ ُح ْر َم ِة أُ ِّمه.(((»..
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((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .666

المحاضرة الرابعة

الحياء ُخلق اإلسالم
الهدف العام

التع ّرف عىل دور الحياء يف تربية
اإلنسان يف عالقته بربه وبالناس.

المحاور الرئيسة
-

الحياء من اإليمان
إذا ذهب الحياء ذهب اإليمان
الحياء عاصم من العيب
مواطن ال حياء فيها
من حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده
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تصدير الموضوع

ُروي عن رسول الله « :Pإنَّ لِك ُِّل دين ُخلُقاً ،وإنَّ ُخلُق اإلسالم
الحياء».
تمهيد

من صفات املسلم الحريص عىل طاعة ر ِّبه «الحياء» ،فإ َّن ُه َخ ْ ٌي ك ُّله،
كام ورد يف النُّصوص الرشيفة ،فينضبط املتد ِّين يف قوله وفعله وشكله
ضمن املوازين الرشعية واألعراف املحمودة السائدة ،وذلك برتك ما
ُيخجل منه .روي عن عيل  Qقالَ « :وا ْح َذ ْر ك َُّل َع َملٍ ُي ْع َم ُل ِب ِه ِف
السَ ،ويُ ْس َت َحى ِم ْنهُ ِف الْ َع َلنِ َي ِة»(((.
ِّ ِّ
الحياء من اإليمان:

يي ،ونب َّينا كان كثري الحياء موصوفاً بهذه
ال ننىس َّأن ر َّبنا سبحانه َح ٌّ
الصفة َحتَّى أ َّن ُه اشتُهر بهاُ ،روي عن رسول الله « :Pالحياء من
ِّ
اإلميان ،واإلميان من الج َّنة ،والبذاء من الجفاء والجفاء يف ال َّنار»(((.
و«إنَّ لِك ُِّل دين ُخلُقاً ،وإنَّ ُخلُق اإلسالم الحياء»(((.
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((( الرضي ،السيد محمد بن حسين ،نهج البالغة (خطب اإلمام علي  ،)Qتحقيق وتصحيح
صبحي الصالح ،دار الهجرة ،إيران  -قم1414 ،ه ،ط ،1ص .459
((( ابن شعبة الحراني ،الحسن بن علي ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم ،إيران  -قم1404 ،ه ،ط ،2ص .394
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،8ص .465

وعن أمري املؤمنني َ « :Qم ْن كساه الحياء ثوبه خفي عىل ال َّناس
عيبه»(((.
الصادق  Qإىل أصحابه ...« :وعليكم بالحياء
وكتب اإلمام َّ
عم تن َّزه عنه الصالحون قبلكم»(((.
والتن ُّزه َّ
إذا ذهب الحياء ذهب اإليمان:

روي عن عيل  Qقولهَ :
الص ْبِ»(((.
«ل ِإميَانَ كَالْ َح َيا ِء َو َّ
و ُروي عن موالنا رسول الله « :Pالحياء هو الدِّ ين كلُّه»(((.
وعن اإلمام الباقر  Qقال« :الحياء واإلميان مقرونان يف قرن،
فإذا ذهب أحدهام تَ ِب َعهُ صاحبه»(((.
الصادق « :Qال إميان لِ َم ْن ال حياء له»(((.
وعن اإلمام َّ
يقول الشيخ األنصاري ا َّل ِذي أوىص اإلمام الخميني بقراءة كتابه
(منازل السائرين)« :قال الله تعاىل﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﴾(((.
بأن الحياء ينشأ من اإلميانَّ ،
يف اآلية إشعار َّ
وأن الله يرى عبده «فإنْ
مل تكن تراه فإنَّهُ يراك».
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،8ص .23
((( المصدر نفسه ،ج ،8ص .2
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .488
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .119
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .106
((( المصدر نفسه.
((( سورة العلق ،اآلية .14
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الحياء عاصم من العيب:

قولهَ « :م ْن ك ََسا ُه الْ َح َيا ُء ثَ ْوبَهُ ل َْم يَ َر

أ 	.روي عن علي
اس َع ْي َبهُ »(((.
ال َّن ُ
ب	.وعنه َ « :Qم ْن كَ ُث َر ك ََل ُمهُ كَ ُث َر َخطَ ُؤهَُ ،و َم ْن كَ ُث َر َخطَ ُؤ ُه َق َّل
ات َقلْ ُبهُ ،
َح َيا ُؤهَُ ،و َم ْن َق َّل َح َيا ُؤ ُه َق َّل َو َر ُعهُ َ ،و َم ْن َق َّل َو َر ُعهُ َم َ
ات َقلْ ُبهُ َدخ ََل ال َّنا َر»(((.
َو َم ْن َم َ
ج 	.عن رسول الله « :Pما كان ال ُف ْحش في شي ٍء قط إالَّ شانه،
وال كان الحياء في شي ٍء قط إالَّ زانه»(((.
حب الحي َِّي المتعفِّف ،ويُ ْبغض البذيء
د 	.وعنه « :Pإنَّ الله يُ ُّ
السائل ال ُملْحف»(((.
Q

مواطن ال حياء فيها:

أ .التعلم :عن اإلمام علي َ « :Qو َل يَ ْس َت ِح َي َّن أَ َحدٌ إِ َذا ل َْم يَ ْعل َِم
الشَّ ْي َء أَنْ يَ َت َعلَّ َمهُ »(((.
فالجهل ُمر ٍد ،ومفتاح العلم المسألة والتعلم ،وما التخبط
والضالل إال بترك العلم والمعرفة ،واإلنسان لم يولد عالماً،
فحياؤه بقاؤه جاهالً « َم ْن َر َّق َو ْج ُههُ َر َّق ِعلْ ُمهُ »((( .فال بد له
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((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .508
((( المصدر نفسه ،ص .536
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .334
((( الطوسي ،الشيخ محمد بن الحسن ،األمالي ،دار الثقافة ،إيران  -قم1414 ،ه ،ط ،1ص .39
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .483
((( عن أبي عبد الله الصادق  .Qالشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .106

من رفع نقيصته ،وبلوغه كماله من التزود بما يرفع ذلك ويرقيه
إلى ما يليق به.
ب.القول بغير علم :عن اإلمام علي َ « :Qو َل َي ْس َت ِح َي َّن أَ َحدٌ
ِم ْنك ُْم إِ َذا ُس ِئ َل َع َّما َل يَ ْعل َُم أَنْ يَق َ
ُول َل أَ ْعل َُم»(((.
و« َم ْن تَ َركَ َق ْو َل َ(ل أَ ْدرِي) أُ ِصي َب ْت َمقَاتِلُهُ »(((.
ج .إعطاء القليل :عن اإلمام علي َ :Q
«ل ت َْس َتحِ ِم ْن إِ ْعطَا ِء
الْ َقلِيلِ َ ،فإِنَّ الْ ِح ْر َمانَ أَ َق ُّل ِم ْنهُ »(((.
د .مواطن تحصيل الخير :عن اإلمام علي ُ « :Qق ِرن َِت الْ َه ْي َب ُة
بِالْ َخ ْي َب ِةَ ،والْ َح َيا ُء بِالْ ِح ْر َمانِ »(((.
ه .ومما يستحى منه :الفرار من الزحف :عن اإلمام علي :Q
اب»(((.
َابَ ،ونَا ٌر َي ْو َم الْ ِح َس ِ
« َو ْاس َت ْح ُيوا ِم َن الْ َف ِّر َفإِنَّهُ َعا ٌر ِفي ْالَ ْعق ِ
من حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده:

ما ورد عنهَ « Qواللَّ ِه لَ َقدْ َر َّق ْع ُت ِمدْ َر َع ِتي((( َه ِذ ِه َح َّتى
ْاس َت ْح َي ْي ُت ِم ْن َرا ِق ِع َهاَ ،ولَ َقدْ َق َال لِي َقائِ ٌل أَ َل تَ ْن ِب ُذ َها َع ْنكَ ؟ َف ُقل ُْت:
الس َرى»(((.
ا ْغ ُر ْب((( َع ِّني َف ِع ْندَ َّ
الص َباحِ َي ْح َمدُ الْ َق ْو ُم ُّ
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .482
((( المصدر نفسه ،ص .482
((( المصدر نفسه ،ص .479
((( المصدر نفسه ،ص .471
((( المصدر نفسه ،ص .97
((( ال ِمدرعة :ثوب من صوف.
((( ا ْغ ُر ْب :اذهب وأبعد.
((( المصدر نفسه ،ص .229
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المحاضرة الخامسة

الموت خير واعظ
الهدف العام

التع ّرف على مؤثرية الموت في تربية
اإلنسان من خالل ما ورد في نهج البالغة.

المحاور الرئيسة
-

سرعة سفر أهل الدنيا
شوق اللقاء واألنس بالموت
أثر ذكر الموت في التربية
فوائد ذكر الموت
حتميّة الموت لإلنسان
سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت
االستعداد للموت
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تصدير الموضوع

عن أمير المؤمنين َ « :Qوبَــا ِد ُروا ا ْل َم ْو َت َو َغ َم َراتِ ِهَ ،وا ْم َهدُ وا
لَهُ َق ْب َل ُحلُولِ ِهَ ،وأَ ِعدُّ وا لَهُ َق ْب َل نُ ُزولِ ِهَ ...وبَا ِد ُروا آ َجالَك ُْم ِبأَ ْع َمالِك ُْم،
َفإِنَّك ُْم ُم ْرتَ َه ُنونَ ِب َما أَ ْسلَ ْف ُت ْمَ ،و َم ِدي ُنونَ ِب َما َقدَّ ْم ُت ْمَ ،وكَأَنْ َقدْ نَ َز َل ِبك ُُم
ُوف ،ف ََل َر ْج َع ًة تَ َنالُونَ َ ،و َل َع ْث َر ًة تُقَالُونَ »(((.
الْ َمخ ُ
سرعة سفر أهل الدنيا:

ّ
يؤكد اإلمام أمير المؤمنين  Qفي نهج البالغة ّأن اإلنسان في
هذه الدنيا مسافر ،وسيرحل عنها إلى داره ومقره ،حيث قالَ « :وأَنْ ُت ْم
بَ ُنو َسبِيلٍ َعلَى َس َف ٍر ِم ْن َدا ٍر لَ ْي َس ْت بِدَ ا ِرك ُْم َو َقدْ أُو ِذنْ ُت ْم ِم ْن َها ب ِِال ْرتِ َحالِ
َوأُ ِم ْرت ُْم ِفي َها بِال َّزا ِد»(((.
وقال  Qأيضاًَ « :فإِنَّ َما َم َثلُك ُْم َو َم َثلُ َها [أي الدنيا] ك ََس ْف ٍر َسلَكُوا
َسب ًِيل َفكَأَنَّ ُه ْم َقدْ َقطَ ُعوهَُ ،وأَ ُّموا َعلَماً َفكَأَنَّ ُه ْم َقدْ َبلَغُوهُ.(((»...
اح ِبه ِْم َسائِ ُق ُه ْم
وقال أيضاً« :إِنَّ أَ ْه َل الدُّ نْ َيا كَ َرك ٍْب بَ ْي َنا ُه ْم َحلُّوا إِ ْذ َص َ
فَا ْرتَ َحلُوا»(((.
شوق اللقاء واألنس بالموت:
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ّإن شوق اللقاء واألنس بالموت لمن أبرز صفات األولياء .وهذا

((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .281
((( المصدر نفسه ،ص  ،266الخطبة رقم.98 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.98 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم ،رقم .403

الشوق نراه في أمير المؤمنين  Qحيث كان يقولَ « :واللَّ ِه َلبْ ُن
أَبِي طَالِ ٍب آن َُس بِالْ َم ْو ِت ِم َن الطِّفْلِ ِبثَدْ ِي أُ ِّم ِه»((( ويقول أيضاًَ « :وإِنِّي
إِلَى لِقَا ِء اللَّ ِه لَ ُمشْ َت ٌ
اق َو ُح ْس ِن ثَ َوا ِب ِه لَ ُم ْن َت ِظ ٌر َراجٍ»((( ويقول تارة أخرى:
« َوإِنَّ أَ َح َّب َما أَنَا َلقٍ إِل ََّي الْ َم ْو ُت»(((.
ولمّا ّ
بشره رســول الله  Pبالشهادة ،وسأله عن صبره حينذاك
قال َ « :Qيا َر ُس َول اللَّ ِه لَ ْي َس َه َذا ِم ْن َم َو ِ
الص ْبرَِ ،ولَ ِك ْن ِم ْن
اط ِن َّ
َم َو ِ
اط ِن الْ ُبشْ َرى َوالشُّ كْرِ»(((.

وهذا ُ
الخلق تجسد في أوالده وأحفاده ،ولذا نرى القاسم ابن اإلمام
الحسن  Lفي كربالء رابط الجأش مستبشراً ببشارة الشهادة
وقائ ًال لعمه الحسين  Qلما سأله عن الموت« :يا عم أحلى من
العسل»((( ،وهكذا كان أصحاب الحسين Qحيث وصفهم بقوله:
«يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بلبن أ ّمه»(((.
وقال َ « :Qولَ ْو َل ْالَ َج ُل الَّ ِذي كَ َت َب اللَّهُ َعلَ ْيه ِْم ل َْم ت َْس َت ِق َّر
ابَ ،و َخ ْوفاً ِم َن
أَ ْر َوا ُح ُه ْم ِفي أَ ْج َسا ِد ِه ْم طَ ْر َف َة َع ْي ٍن شَ ْوقاً إِلَى ال َّث َو ِ
َاب»(((.
الْ ِعق ِ
وقال « :Qأَ ْي َن َع َّمارَ ٌ،وأَ ْي َن ا ْب ُن ال َّت ِّي َهانِ َ ،وأَ ْي َن ُذو الشَّ َها َدتَ ْي ِن،
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.5 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.62 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.180 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.156 :
((( البحراني،مدينة المعاجز ،مصدر سابق ،ج ،4ص.٢١٥
((( شرف الدين ،السيد عبد الحسين ،المجالس الفاخرة ،مؤسسة المعارف اإلسالمية ،إيران -
قم1421،ه ،ط ،1ص.231
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،الخطبة رقم.193 :
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َوأَيْ َن نُظَ َرا ُؤ ُه ْم ِم ْن إِ ْخ َوانِه ُِم الَّ ِذي َن تَ َعا َقدُ وا َعلَى الْ َم ِن َّي ِة»((( .فهؤالء هم
ال ْعلَى»(((.
الذين «صَ حِ بُوا الدُّ ْنيَا ِب َأ ْبدَانٍ أَ ْروَاحُ هَا ُم َع َّلقَةٌ بِا ْلمَحَ لِّ ْ َ
ّ
ويركز أمير المؤمنين  Qفي استذكار ِنع َِم الله تعالى في الج ّنة ،فيقول:
«ش ّوقوا أنفسكم إلى نعيم الج ّنة تحبوا الموت وتمقتوا الحياة»(((.
ويقول  Qأيضاًبعدما وصف الج ّنةَ « :فلَ ْو شَ َغل َْت َقلْ َبكَ أَيُّ َها الْ ُم ْس َت ِم ُع

بِالْ ُو ُصولِ إِلَى َما َي ْه ُج ُم َعلَ ْيكَ ِم ْن ِتلْكَ الْ َم َن ِ
َت
اظ ِر الْ ُمونِ َق ِة ،لَ َز ِهق ْ
نَف ُْسكَ شَ ْوقاً إِلَ ْي َهاَ ،ولَ َت َح َّمل َْت ِم ْن َم ْجلِ ِسي َه َذا إِلَى ُم َجا َو َر ِة أَ ْهلِ
اس ِت ْع َج ًال ِب َها»(((.
الْ ُق ُبو ِر ْ
ومع هذا كله فأمير المؤمنين  Qيلفت انتباهنا إلى نقطة مهمة،
وهي أن ال نتمنى الموت قبل أن نستعد له ،فقد قال َ « :Qو َل تَ َت َم َّن
يق»((( أي ال ّ
تتمن الموت ّإل وأنت واثق من
الْ َم ْو َت إِ َّل بِشَ ْر ٍط َوثِ ٍ
أعمالك الصالحة ،وتحصيل ما يوجب رفع الدرجات في اآلخرة.
أثر ذكر الموت في التربية:

ّإن من أهم دواعي التنفير من الدنيا والتزود لألخرى ذكر الموت.
قال أمير المؤمنين  Qفي وصيته لإلمام الحسن « :Qيَا بُ َن َّي
أَكْ ِث ْر ِم ْن ِذكْ ِر الْ َم ْو ِتَ ،و ِذكْ ِر َما تَ ْه ُج ُم َعلَ ْي ِهَ ،وتُف ِْضي بَ ْعدَ الْ َم ْو ِت إِلَ ْي ِه،
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((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.182 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.137 :
((( التميمي اآلمدي ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح السيد مهدي
رجائي ،نشر دار الكتاب اإلسالمي ،إيران -قم1410 ،ه ،ط ،2رقم  ،5779ص .414
((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.165 :
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.69 :

َح َّتى يَأْتِ َيكَ َو َقدْ أَ َخ ْذ َت ِم ْنهُ ِح ْذ َركَ َ ،وشَ دَ ْد َت لَهُ أَ ْز َركَ َ ،و َل يَأْتِ َيكَ بَ ْغ َت ًة
اب»(((.
َف َي ْب َه َركَ »((( .ويقول أيضاً« :طُوبَى لِ َم ْن َذكَ َر الْ َم َعادَ َ،و َع ِم َل لِلْ ِح َس ِ
ويوصي  Qالمسلمين عموماً ويقولَ « :وأُ ِ
وصيك ُْم ِب ِذكْ ِر الْ َم ْو ِت،
ف َغ ْفلَ ُتك ُْم َع َّما لَ ْي َس يُ ْغ ِفلُك ُْمَ ،وطَ َم ُعك ُْم
َوإِ ْق َللِ الْ َغ ْفلَ ِة َع ْنهُ َ ،وكَ ْي َ
ِفي َم ْن لَ ْي َس يُ ْم ِهلُك ُْم»((( وأيضاً« :أَ ْس ِم ُعوا َد ْع َو َة الْ َم ْو ِت آ َذانَك ُْم َق ْب َل أَنْ
يُدْ َعى ِبك ُْم»(((.
وقدوصفQخ ّلصصحابةرسولاللهPوقالَ «:و َي ِقفُونَ َعلَى ِمثْلِ
الْ َج ْم ِر ِم ْن ِذكْ ِر َم َعا ِد ِهم»(((.
فوائد ذكر الموت:

ولذكر الموت فوائد كثيرة ومنافع جمة ،وقد ورد ذكر بعضها في
نهج البالغة وهي:
أ.تركاللهوواللعب:قالأميرالمؤمنين«:Qأَ َما َواللَّ ِهإِنِّيلَ َي ْم َن ُع ِني
ِم َن اللَّ ِع ِب ِذكْ ُر الْ َم ْو ِت»(((.
ب .ترك الشهوات والمالذ الدنيوية :قال أمير المؤمنين « :Qأَ َل
اتَ ،و َق ِ
اط َع ْالُ ْم ِن َي ِ
اتَ ،و ُم َنغ َِّص الشَّ َه َو ِ
فَا ْذكُ ُروا َها ِد َم اللَّ َّذ ِ
ات
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.31 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم.39 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.188 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.112 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.96 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.138 :
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ِع ْندَ ا ْل ُم َسا َو َر ِة ِل ْلَ ْع َمالِ ا ْل َقبِي َح ِة»((( .وقال َ « :Qفإِنَّ الْ َم ْو َت
َها ِد ُملَ َّذاتِك ُْمَ ،و ُمكَدِّ ُرشَ َه َواتِك ُْمَ ،و ُم َبا ِعدُ ِط َّياتِك ُْم»(((.وقال:Q
اتَ ،و َبقَا َء ال َّت ِب َع ِ
«ا ْذكُ ُروا انْ ِقطَا َع اللَّ َّذ ِ
ات»(((.
ج.خشوعالقلب:قالأميرالمؤمنينQالبنهالحسنَ «:Qوأَ ْح ِي
َقلْ َبكَ بِالْ َم ْو ِعظَ ِةَ ...و َذ�لِّلْهُ ِب ِذكْ ِر الْ َم ْو ِت»((( .وقالَ « :وبَ ِق َي ِر َج ٌال
ف الْ َم ْحشَ رِ»(((.
غ ََّض أَبْ َصا َر ُه ْم ِذكْ ُر الْ َم ْرجِ عَِ ،وأَ َر َاق ُد ُمو َع ُه ْم َخ ْو ُ
د .القناعة :قال أمير المؤمنين َ « :Qم ْن أَكْ َث َر ِم ْن ِذكْ ِر الْ َم ْو ِت َر ِض َي
ِم َن الدُّ نْ َيا بِالْ َي ِسيرِ»(((.
ّ
حتمية الموت لإلنسان:

ّإن من نتائج االنغمار في مالذ الدنيا نسيان الموت ،رغم ما نرى من
كثرة الموتى حولناّ ،
فكأن الموت فيها على غيرنا ُكتب .وهذه آفة ال ب ّد
أن نتخلص منها ونتيقن بأ ّننا ميتون .وتقريراً لذلك يذكر أمير المؤمنين
 Qشواهد ممن مات من األنبياء والعظماء ويقولَ « :فلَ ْو أَنَّ أَ َحداً
َيجِ دُ إِلَى الْ َبقَا ِء ُسلَّماً أَ ْو لِدَ ْف ِع الْ َم ْو ِت َسب ًِيل ،لَكَانَ َذلِكَ ُسلَ ْي َمانَ ْب َن
َدا ُو َد  Qالَّ ِذي ُس ِّخ َر لَهُ ُملْكُ الْجِ ِّن َو ْ ِ
الن ِْس َم َع ال ُّن ُب َّو ِة َو َع ِظ ِيم
ال ُّزلْ َف ِةَ ،فلَ َّما ْاس َت ْوفَى طُ ْع َمتَهُ َ ،و ْاس َتكْ َم َل ُمدَّ تَهُ َ ،ر َمتْهُ ِق ِس ُّي الْ َف َنا ِء ِب ِن َبالِ
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((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.98 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.229 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.421 :
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.31 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.32 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم.339 :

الْ َم ْو ِتَ ،وأَ ْص َب َح ِت الدِّ يَا ُر ِم ْنهُ خَالِ َي ًةَ ،والْ َم َسا ِك ُن ُم َعطَّلَ ًةَ ،و َو ِرثَ َها َق ْو ٌم
السالِ َف ِة لَ ِع ْب َر ًة»(((.
آ َخ ُرونَ َ ،وإِنَّ لَك ُْم ِفي الْ ُق ُرونِ َّ
والموت يالزمنا وال ينجو منه أحد ،يقول أمير المؤمنين َ « :Qف َما
يَ ْن ُجو ِم َن الْ َم ْو ِت َم ْن خَا َفهُ َ ،و َل يُ ْعطَى الْ َبقَا َء َم ْن أَ َح َّبهُ »((( «وَالدُّ ْنيَا دَا ٌر
ُمنِيَ َلهَا ا ْل َفنَاءُ ،و َِلَهْ ِلهَا ِم ْنهَا الْجَ َل ُء »(((.

وهذه الحتمية وهذا اللزوم ال ينفعه الفرار ،إذ ّ
«الَجَ لُ مَسَ اقُ
إن ْ
ِيث َل َيفُو ُت ُه الْمُ قِيمُ ،
ْس ،وَا ْل َهر َُب ِم ْن ُه ُموَافَا ُتهُ»((( والموت «طَ ال ٌِب حَ ث ٌ
ال َّنف ِ
و ََل ُيعْجِ ُز ُه ا ْلهَار ُِب»((( .وقد قال  Qأيضاًَ « :وأَنْ ُت ْم طُ َر َدا ُء الْ َم ْو ِت ،إِنْ

أَ َق ْم ُت ْم َلهُ أَ َخ َذك ُْمَ ،و ِإنْ َف َر ْرت ُْم ِم ْنهُ أَ ْد َركَك ُْمَ ،و ُه َو أَلْ َز ُم لَك ُْم ِم ْن ِظلِّك ُْم،
الْ َم ْو ُت َم ْعقُو ٌد ِب َن َو ِاصيك ُْمَ ،والدُّ نْ َيا تُطْ َوى ِم ْن َخلْ ِفك ُْم»((( .وأخيراً يوصي
ابنه اإلمام الحسن ّ Q
ويذكره ويقول لهَ « :وأَنَّكَ طَرِيدُ الْ َم ْو ِت
الَّ ِذي َل يَ ْن ُجو ِم ْنهُ َها ِربُهُ َ ،و َل يَفُوتُهُ طَالِ ُبهُ َ ،و َل بُدَّ أَنَّهُ ُمدْ ِركُهُ »(((.
سرعة انقضاء الدنيا وحلول الموت:

ّإن كالم أمير المؤمنين  Qمشحون بتذكير سرعة انقضاء الدنيا
ِيبَ ،ما أَ ْس َر َع
وحلول الموت ،فيقول « :Qإِنَّ غَداً ِم َن الْ َي ْو ِم َقر ٌ
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.182 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.38 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.45 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.149 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.122 :
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.27 :
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.31 :
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السا َع ِ
ات ِفي الْ َي ْو ِمَ ،وأَ ْس َر َع ْالَيَّا َم ِفي الشَّ ْهرَ ِ،وأَ ْس َر َع الشُّ ُهو َر ِفي
َّ
الس ِني َن ِفي الْ ُع ُمرِ»(((.
الس َن ِةَ ،وأَ ْس َر َع ِّ
َّ
ويقول« :ال َّر ِح ُيل َو ِشيكٌ »((( «مَا أَ ْقر ََب الْحَ يَّ مِنَ ا ْل َمي ِِّت ِللَحَ ا ِق ِه ِبهَِ ،وأَ ْب َع َد
ا ْل َمي َِّت مِنَ الْحَ يِّ ِل ْنقِطَ ا ِع ِه َع ْنهُ»((( « َو ْل َينْظُ ِر ا ْمرُؤٌ فِي قَصِ ي ِر أَيَّا ِمهَِ ،و َقلِيلِ
ُمقَا ِم ِه فِي َم ْنزِلٍ حَ تَّى يَسْ َت ْبدِلَ ِب ِه َم ْنز ًِل»((( «إِذَا ُكن َْت فِي إِ ْدبَا ٍر وَا ْل َمو ُْت
فِي إِ ْقبَالٍ َفمَا أَسْ رَعَ الْمُ ْل َتقَى»((( .ويحذرنا  Qويقول« :فَا ْح َذ ُروا ِع َبا َد اللَّ ِه

الْ َم ْو َت َو ُق ْر َبهُ »
ويقول« :أَ َّما بَ ْعدُ َفإِنَّ الدُّ نْ َيا أَ ْدبَ َر ْت َوآ َذن َْت ِب َو َداعٍ َوإِنَّ ْال ِخ َر َة َقدْ
أَ ْق َبل َْت َوأَشْ َرف َْت بِاطِّ َلعٍ»(((.
(((

االستعداد للموت:

بعدما قررنا قلوبنا بالفناء ،وأثبتنا لها الموت وسرعة حلوله ،ال ب ّد
أن نستعد له ونأخذ حذرنا منه ،فقد قال أمير المؤمنين :Q
يح ِبه ِْم فَانْ َت َب ُهوا،
« َو ْاس َت ِعدُّ وا لِلْ َم ْو ِت َف َقدْ أَظَلَّك ُْمَ ،وكُونُوا َق ْوماً ِص َ
َاس َت ْبدَ لُواَ ،فإِنَّ اللَّهَ ُس ْب َحانَهُ ل َْم
َو َعلِ ُموا أَنَّ الدُّ نْ َيا لَ ْي َس ْت لَ ُه ْم بِدَ ا ٍر ف ْ
َي ْخلُ ْقك ُْم َع َبثاً َول َْم َي ْت ُركْك ُْم ُسدً ىَ ،و َما َب ْي َن أَ َح ِدك ُْم َو َب ْي َن الْ َج َّن ِة أَ ِو ال َّنا ِر
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((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.188 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم.177 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.113:
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.214 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم.490 :
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.27 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.28 :

إِ َّل الْ َم ْو ُت أَنْ يَ ْنز َِل ِب ِهَ ...و ِإنَّ َقا ِدماً يَ ْقدُ ُم بِالْ َف ْو ِز أَ ِو الشِّ ْق َو ِة لَ ُم ْس َت ِح ٌّق
ِلَفْضَ لِ الْ ُعدَّ ِةَ ،ف َت َز َّو ُدوا ِفي الدُّ نْ َيا ِم َن الدُّ نْ َيا َما تَ ْح ُرزُونَ ِب ِه أَنْف َُسك ُْم
غَداً»(((.
ويقول« :تَ َج َّه ُزوا َر ِح َمك ُُم اللَّهُ َف َقدْ نُو ِد َي ِفيك ُْم بِال َّر ِحيلِ َ ،وأَ ِقلُّوا
الْ ُع ْر َج َة َعلَى الدُّ نْ َياَ ،وانْ َقلِ ُبوا ب َِصالِحِ َما ِب َحضْ َرتِك ُْم ِم َن ال َّزا ِد((( .ويقول
« :Qفَا ْح َذ ُروا ِع َبا َد اللَّ ِه الْ َم ْو َت َو ُق ْربَهُ َ ،وأَ ِعدُّ وا لَهُ ُعدَّ تَهُ َ ،فإِنَّهُ يَأْتِي
ِبأَ ْم ٍر َع ِظ ٍيم َو َخطْ ٍب َجلِيلٍ ِ ،ب َخ ْي ٍر َل َيكُونُ َم َعهُ شَ ٌّر أَ َبداً ،أَ ْو شَ ٍّر َل َيكُونُ
َم َعهُ َخ ْي ٌر أَبَداً»(((.
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((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.63 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.204 :
((( المصدر نفسه ،الكتاب رقم.27 :

المحاضرة السادسة

سكرة الموت وأهوال القبر
الهدف العام

التعرف على أحوال المحتضر وأهوال
القبر واالعتبار منها.

المحاور الرئيسة
 االحتضار وسكرة الموت وصف حال المحتضر ظهور عالمات الموت على المحتضر هول شدائد االحتضار أهوال القبر وحشة القبر وضيقه وغربته القبر بيت الوحدة ضغطة القبر -المساءلة في القبر
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تصدير الموضوع

روي عن أمير المؤمنين َ « :Qفكَفَى َوا ِعظاً ِب َم ْوتَى َعايَ ْن ُت ُمو ُه ْم،
ُح ِملُوا إِلَى ُق ُبو ِر ِه ْم َغ ْي َر َرا ِكبي َنَ ،وأُنْ ِزلُوا ِفي َها َغ ْي َر نَا ِزلِي َنَ ،فكَأَنَّ ُه ْم ل َْم
َيكُونُوا لِلدُّ نْ َيا ُع َّماراًَ ،وكَأَنَّ ْال ِخ َر َة ل َْم تَ َز ْل لَ ُه ْم َداراً ،أَ ْو َحشُ وا َما كَانُوا
يُ ِ
وط ُنونَ َ ،وأَ ْوطَ ُنوا َما كَانُوا يُو ِحشُ ونَ »(((.
االحتضار وسكرة الموت:
قال الله تعالى في محكم كتابه ﴿ :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭻ ﭼ﴾(((.

وقال تعالى ﴿ :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ﴾(((.

ابتداء من االحتضار تبدأ رحلة اإلنسان األخروية ،وهي عقبة مهولة
ومصيرية ،إما إلى الج ّنة وإمّا إلى النار ،وحقيق باإلنسان أن يستعد
َات هِ يَ
لها ،ويطيل النظر حولها ليسلم من فزعاتها ،إذ «إِنَّ ِل ْل َمو ِْت َل َغ َمر ٍ
أَفْظَ عُ مِنْ أَنْ تُسْ َت ْغرَقَ بِصِ َفةٍ ،أَ ْو َت ْع َتدِلَ َعلَى عُ قُولِ أَهْ لِ الدُّ ْنيَا»(((.

أ .وصف حال المحتضر:
قال َ « :Qف َغ ْي ُر َم ْو ُص ٍ
وف َما نَ َز َل ِبه ِْم ،ا ْج َت َم َع ْت َعلَ ْيه ِْم َسكْ َر ُة الْ َم ْو ِت،
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((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.188 :
((( سورة ق ،اآلية .19
((( سورة القيامة ،اآليات .30 - 26
((( نهج البالغة ،الخطبة رقم.220 :

َو َح ْس َر ُة الْ َف ْو ِتَ ،ف َف َت َر ْت لَ َها أَطْ َرا ُف ُه ْمَ ،وتَ َغ َّي َر ْت لَ َها أَلْ َوانُ ُه ْم ،ثُ َّم ا ْز َدا َد
الْ َم ْو ُت ِفيه ِْم ُولُوجاًَ ،ف ِح َيل َب ْي َن أَ َح ِد ِه ْم َو َب ْي َن َم ْن ِط ِق ِهَ ،وإِنَّهُ لَ َب ْي َن أَ ْهلِ ِه
َي ْنظُ ُر ِب َب َص ِر ِهَ ،و َي ْس َم ُع ِبأُ ُذنِ ِه َعلَى ِص َّح ٍة ِم ْن َع ْقلِ ِهَ ،و َبقَا ٍء ِم ْن لُ ِّب ِهُ ،ي َفكِّ ُر
يم أَ ْذ َه َب َد ْه َرهَُ ...،فل َْم يَ َزلِ الْ َم ْو ُت يُ َبالِ ُغ ِفي
يم أَ ْف َنى ُع ُم َرهَُ ،و ِف َ
ِف َ
وس ْم َعهُ  ،ف ََصا َر بَ ْي َن أَ ْهلِ ِه َل يَ ْن ِط ُق ِبلِ َسانِ ِه،
َج َس ِد ِه َح َّتى خَال ََط لِ َسانَهُ َ
َو َل َي ْس َم ُع ب َِس ْم ِع ِهُ ،ي َر ِّد ُد طَ ْر َفهُ بِال َّنظَ ِر ِفي ُو ُجو ِهه ِْمَ ،ي َرى َح َرك ِ
َات
أَل ِْس َن ِته ِْم َو َل َي ْس َم ُع َر ْج َع ك ََل ِمه ِْم ،ثُ َّم ا ْز َدا َد الْ َم ْو ُت الْ ِت َياطاً ِب ِهَ ،ف ُقب َِض
وح ِم ْن َج َس ِد ِه ،ف ََصا َر جِ ي َف ًة بَ ْي َن
بَ َص ُر ُه كَ َما ُقب َِض َس ْم ُعهُ َ ،و َخ َر َج ِت ال ُّر ُ
أَ ْهلِ ِهَ ،قدْ أَ ْو َحشُ وا ِم ْن َجانِ ِب ِهَ ،وتَ َبا َعدُ وا ِم ْن ُق ْر ِب ِهَ ،ل يُ ْس ِعدُ بَا ِكياًَ ،و َل
يب َدا ِعياً»(((.
ُيجِ ُ
ب .ظهور عالمات الموت على المحتضر:
ويصف  Qاإلنسان حال كونه طريح الفراش قد أيس منه أهله
وأصدقاؤهَ « :ف َب ْي َنا ُه َو كَ َذلِكَ َعلَى َج َناحٍ ِم ْن ِف َراقِ الدُّ نْ َيا َوتَ ْر ِك ْالَ ِح َّب ِة،
إِ ْذ َع َر َض لَهُ َعار ٌِض ِم ْن غ َُص ِص ِهَ ،ف َت َح َّي َر ْت نَ َوا ِف ُذ ِفطْ َن ِت ِهَ ،و َيب َِس ْت ُرطُو َب ُة
لِ َسانِ ِهَ ،فك َْم ِم ْن ُمه ٍِّم ِم ْن َج َوا ِب ِه َع َر َفهُ َف َع َّي َع ْن َر ِّد ِهَ ،و ُد َعا ٍء ُم ْؤلِ ٍم ِب َقلْ ِب ِه
َس ِم َعهُ َف َت َصا َّم َع ْنهُ ِ ،م ْن كَبِي ٍر كَانَ يُ َعظِّ ُمهُ  ،أَ ْو َص ِغي ٍر كَانَ يَ ْر َح ُمهُ َ ،وإِنَّ
لِلْ َم ْو ِت لَ َغ َم َر ٍ
ات ِه َي أَ ْفظَ ُع ِم ْن أَنْ ت ُْس َت ْغ َر َق ب ِِص َف ٍة ،أَ ْو تَ ْع َت ِد َل َعلَى
ُعقُولِ أَ ْهلِ الدُّ نْ َيا»(((.
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.108 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.220 :
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وقال َ « :Qف ُي ِ
وشكُ أَنْ تَغْشَ اكُ ْم َد َوا ِجي ظُلَلِ ِهَ ،وا ْح ِتدَ ا ُم ِعلَلِ ِه،
َو َح َنا ِد ُس َغ َم َراتِ ِهَ ،و َغ َو ِاشي َسكَ َراتِ ِهَ ،وأَلِي ُم إِ ْر َها ِق ِهَ ،و ُد ُج ُّو أَطْ َبا ِق ِه،
َو ُجشُ و َب ُة َم َذا ِق ِه»(((.
ج .هول شدائد االحتضار:
وقال  Qأيضاً في وصف تلك الشدائدَ « :فإِنَّك ُْم لَ ْو َقدْ َعايَ ْن ُت ْم َما
ات ِم ْنك ُْم لَ َج ِز ْع ُت ْم َو َو ِهلْ ُت ْم َو َس ِم ْع ُت ْم َوأَطَ ْع ُت ْمَ ،ولَ ِك ْن
َقدْ َعايَ َن َم ْن َم َ
اب»(((.
ِيب َما ُيطْ َر ُح الْ ِح َج ُ
َم ْح ُج ٌ
وب َع ْنك ُْم َما َقدْ َعا َي ُنواَ ،و َقر ٌ
أهوال القبر
قال أمير المؤمنين َ « :Qوا ْذكُ ْر َق ْب َركَ َ ،فإِنَّ َعلَ ْي ِه َم َم َّركَ »((( .ولما
كان راجعاً من صفين م ّر على قبور بظاهر الكوفة فخاطبهم وقالَ « :يا
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أَ ْه َل الدِّ َيا ِر الْ ُمو ِحشَ ِةَ ،والْ َم َح ِّال الْ ُم ْق ِف َر ِةَ ،والْ ُق ُبو ِر الْ ُمظْلِ َم ِةَ ،يا أَ ْه َل
ال ُّت ْربَ ِة ،يَا أَ ْه َل الْ ُغ ْربَ ِة ،يَا أَ ْه َل الْ َو ْحدَ ِة ،يَا أَ ْه َل الْ َو ْحشَ ِة ،أَنْ ُت ْم لَ َنا َف َر ٌط
َساب ٌِقَ ،ونَ ْح ُن لَك ُْم تَ َب ٌع َل ِح ٌق»(((.
أ .وحشة القبر وضيقه وغربته :قال أمير المؤمنين :Q
« َوأَ ْعلَق ِ
َت الْ َم ْر َء أَ ْو َه َاق الْ َم ِن َّي ِةَ ،قائِدَ ًة لَهُ إِلَى ضَ ْن ِك الْ َمضْ َج ِع،
َو َو ْحشَ ِة الْ َم ْرجِ عَِ ...و َقدْ غُو ِد َر ِفي َم َحلَّ ِة ْالَ ْم َو ِ
ات َر ِهيناًَ ،و ِفي
يق الْ َمضْ َجعِ َو ِحيداً ...ثُ َّم أُ ْدر َِج ِفي أَكْفَانِ ِه ُم ْبلِساًَ ،و ُج ِذ َب
ِض ِ
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.229 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.20 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.153 :
((( المصدر نفسه ،قصار الحكم.123 :

يع َو َص ٍبَ ،ونِضْ َو
ُم ْنقَاداً َسلِساً ،ثُ َّم أُ ْل ِق َي َعلَى ْالَ ْع ـ َوا ِد َرجِ َ
َسق ٍَم ،تَ ْح ِملُهُ َح َفدَ ُة الْ ِولْدَ انِ َ ،و َحشَ دَ ُة ْ ِ
ال ْخ َوانِ إِلَى َدا ِر ُغ ْربَ ِت ِه،
َو ُم ْن َقطَ ِع َز ْو َرتِ ِه»(((.
ب .القبر بيت الوحدة :قال َ « :Qفكَأَنَّ ك َُّل ا ْمرِئٍ ِم ْنك ُْم َقدْ
بَلَ َغ ِم َن ْالَ ْر ِض َم ْنز َِل َو ْحدَ تِ ِهَ ،و َمخ َّ
َط ُح ْف َرتِ ِهَ ،ف َيا لَهُ ِم ْن بَ ْي ِت
َو ْحدَ ٍةَ ،و َم ْن ِزلِ َو ْحشَ ٍةَ ،و ُم ْف َر ِد ُغ ْربَ ٍة»(((.
ج .ضغطة القبر :قال أمير المؤمنين َ « :Qو َق ْب َل ُبلُو ِغ الْغَا َي ِة
اسَ ...وا ْخ ِت َل ِف ْالَضْ َلعَِ ،و ْاس ِتك ِ
َاك
يق ْالَ ْر َم ِ
َما تَ ْعلَ ُمونَ ِم ْن ِض ِ
ْالَ ْس َماعَِ ،وظُلْ َم ِة اللَّ ْح ِدَ ،و ِخي َف ِة الْ َو ْع ِدَ ،وغ َِّم الضَّ رِيحَِ ،و َر ْد ِم
الص ِفيحِ»(((.
َّ
وقال َ « :Qوكَأَنْ َقدْ ِص ْرت ُْم إِلَى َما َصا ُروا إِلَ ْي ِهَ ...وضَ َّمك ُْم
َذلِكَ الْ ُم ْس َت ْو َد ُع»(((.
د .تناخر األجسام :قال أمير المؤمنين َ « :Qقدْ َه َتك َِت الْ َه َوا ُّم
جِ لْدَ تَهُ َ ،وأَبْل َِت ال َّن َوا ِهكُ جِ دَّ تَهُ َ ،و َعف ِ
ف آثَا َرهَُ ،و َم َحا
َت الْ َع َو ِاص ُ
الْ َحدَ ثَانُ َم َعالِ َمهُ َ ،و َصا َر ِت ْالَ ْج َسا ُد شَ ِح َب ًة َب ْعدَ َبضَّ ِت َهاَ ،والْ ِعظَا ُم
نَ ِخ َر ًة بَ ْعدَ ُق َّوتِ َها»(((.
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.110 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.157 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.190 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.225 :
((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.82 :
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د .المساءلة في القبر :من الشدائد التي تواجه اإلنسان في القبر
سؤال منكر ونكير إياه ومحاسبته ،ولذا يُلقّن الميّت قبل الدفن
ف
وبعد الدفن .قال أمير المؤمنين َ « :Qح َّتى إِ َذا ان َْص َر َ
الس َؤالِ ،
الْ ُمشَ ِّي ُعَ ،و َر َج َع الْ ُم َت َف ِّج ُع ،أُ ْق ِعدَ ِفي ُح ْف َرتِ ِه نَجِ ّياً لِ َب ْه َت ِة ُّ
َو َع ْث َر ِة ِال ْم ِت َحانِ »(((.
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((( المصدر نفسه ،الخطبة رقم.220 :

المحاضرة السابعة

حفظ اإلنسان بصون ِّ
اللسان
الهدف العام

التع َّرف إلى قيمة ال ِّلسان ودوره
في صون اإلنسان أو ضياعه وانحرافه،
السكوت والكالم.
والميزان الصحيح بين ُّ

المحاور الرئيسة
 اللِّسان ،قيمته وخطره اللِّسان واإليمان آفات اللِّسان عذاب اللِّسان كيف نستفيد من اللسان؟الصمت؟
 -أيُّهما أفضل الكالم أم َّ
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تصدير الموضوع

قال الشاعر:
احـفظ لســانك أيهـا اإلنســـــان
ال يلـــدغـن ّــك إنـــه ثعــبــان
كـم فـي المقابــر مـن قتيل لسـانه
كـانت تخـاف لقـاءه الشــجعــان
ِّ
اللسان ،قيمته وخطره:
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اللسان مظهر إبــداع الخلقة ،وعجيب الصنعة ،كما قال علي
« :Qا ْع َج ُبوا لِ َه َذا ْ ِ
الن َْسانِ يَ ْنظُ ُر بِشَ ْح ٍم َويَ َتكَل َُّم ِبلَ ْح ٍم َويَ ْس َم ُع
َّس ِم ْن َخ ْر ٍم»(((.
ِب َعظْ ٍم َويَ َت َنف ُ
وهو املعرب الحايك ،واملرتجم الراوي لخلجات النفس وما يجول يف
الفكر .وهو جالب املح ّبة ،وباعث الفتنة ،من أعظم الجوارح فع ًال
وتأثرياً.
ُ
احــــات
جــــر
الـــســـنـــان لــهــا الــتــئــامٌ
ِ
ُ
الــلــســان
وال يـــلـــتـــا ُم مـــا جـــــرحَ
سأل سائل رسول الله ،قال يا رسول الله أوصني ،فقال « :Pاحفظ
لسانكَ ،ويْحكَ وهل يَك ُُّب ال ّناس عىل مناخرهم يف ال ّنار ّإل َحصائِدُ
ألسنتهم»(((.
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .470
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .115

وعن اإلمام عيل بن الحسني  Lأ ّنه قال« :إنّ لسان ابن آدم
كل صباح ،فيقول :كيف أصبحتم
كل يوم عىل جوارحهّ ،
يرشف ّ
فيقولون :بخري إن تركتنا ،ويقولون :الله الله فينا ويناشدونه ويقولون
إنّ ا نُثاب ونعاقب بِك»(((.
وعن اإلمام ع ّ
ُل َعقَر»(((.
يل « :Qاللِّسان َس ُب ٌع إن خ ِّ َ
ومثله أيضاً ما روي عن أمري املؤمنني « :Qكم من دم سفكه
فم»(((.
وعنه « :Qإنّ أكرث خطايا ابن ادم يف لسانه»(((.
ِّ
اللسان واإليمان:

ال ّ
الحقيقي موطنه يف القلب ،وال ِّلسان ترجامن هذا
شك يف ّأن اإلميان
ّ
القلب ،فام يظهر عىل ال ِّلسان غالباً ما يكون تج ّلياً ملا ُيضمر يف القلب.
روي عن رسول الله « :Pال يستقيم إميان عبد ح ّتى يستقيم قلبه،
وال يستقيم قلبه ح ّتى يستقيم لسانه ،فمن استطاع منكم أن يلقى
نقي ال ّراحة من دماء املسلمني وأموالهم ،سليم
الله ،سبحانه ،وهو ّ
اللِّسان من أعراضهم فليفعل»(((.
((( المصدر نفسه ،ج  ،2ص .115
((( نهج البالغة (محمد عبده) ،مصدر سابق ،ج  ،4ص  ،15باب المختار من حكم أمير المؤمنين
 ،Qالحكمة .60
((( غرر الحكم ،مصدر سابق ،الحديث (الحكمة)  ،4158ص .512
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .556
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .292
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قال ّ
الشاعر:
ّإن الكـالم لـفـي الـفـؤاد وإن ّـمـا
ج ُـعـل الـ ِّلــسـ ُ
ـان على الـفـؤاد دليال
ِّ
آفات اللسان:

الصدارة يف الخطورة بني الجوارح ،وتعرتيه الكثري
ال ِّلسان جارحة لها ّ
من اآلفات واملوبقات الواجب اجتنابها والحذر منها ،منها:
أ .الخوض في الباطل :يقول المولى الكريم حكاية عن بعض أهل
ال َّنار قولهم ﴿ ﰦ ﰧ ﰨ ﰩ ﴾ ((( ،والمراد منه ال ُّدخول
وأي كالم ،بال حساب وال تدبر وال وعي .وقد
أي حديث ّ
في ّ
بي « :Pأعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم
ورد عن ال ّن ّ
خوضاً في الباطل»(((.
ب .المراء والمجادلة :ورد في الحديث عن ال ّرسول األكرم :P
«ال يستكمل عبد حقيقة اإليمان ح ّتى يدع المراء ،وإن كان
مح ّقاً»(((.
والس ّب واللّعن :عن ال ّرسول األعظم « :Pليس
ج .الفحش ّ
المؤمن بالطَّ َّعان ،وال اللّعان ،وال الفاحش ،وال البذيء»(((.
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((( سورة المدثر ،اآلية .45
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج ،3ص ،566الحديث .7932
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،2ص.138
((( الهيثمي ،الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلمية،
لبنان  -بيروت1408 ،ه 1988 -م ،ال.ط ،ج  ،1ص .97

وعنه « :Pإنّ من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه»(((.
السخرية واالستهزاء :قال الله تعالى ﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
دُّ .
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽﯾ ﴾ (((.
الس ّر من أعظم األمانات وإفشاؤه خيانة ،والله
الس ّرّ :
ه .إفشاء ّ
بوي أ ّن رسول الله P
يحب الخائنين .ورد في الحديث ال َّن ّ
ال ّ
قال ألبي ذ ّر رضوان الله عليه« :يـا أبـا ذ ّر ،ال َمجـالِس بِاألمـانَ ِة،
وإفشَ ـا ُء س ّر أَ ِخيكَ ِخيـانَة»(((.
و .الكذب :وهو من أعظم الخطايا ،كما قال أمير المؤمنين :Q
«أعظم الخطايا اللِّسان الكذوب»(((.
الصريح عنها في القرآن الكريم ﴿ :ﭟ ﭠ
ز .الغيبة :ورد ال َّنهي ّ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ (((.
الصادق  Qأنّه قال« :من روى على
وروي عن اإلمام َّ
مؤمن رواية يريد بها شينه ،وهدم مروءته ،ليسقط عن أعين
ال ّناس ،أخرجه الله من واليته إلى والية الشَّ يطان فال يقبله
الشَّ يطان»(((.
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،22ص .131
((( سورة الحجرات ،اآلية .11
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.307
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،74ص.135
((( سورة الحجرات ،اآلية .12
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.358
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ِّ
عذاب اللسان:

الصادق  Qقال :قال رسول الله « :Pيع ِّذب
روي عن اإلمام َّ
رب
الله اللِّسان بعذاب ال يع ِّذب به شيئاً من الجوارح ،فيقول :أي ِّ
ع َّذبتني بعذاب مل تع ِّذب به شيئاً ،فيقال له :خرجت منك كلمة
فسفك بها الدَّ م الحرام ،وان ُتهب
فبلغت مشارق األرض ومغاربها ُ
بها املال الحرام ،وان ُتهك بها الفرج الحرام ،وع َّزيت وجاليل ،ألع ِّذب َّنك
بعذاب ال أع ِّذب به شيئاً من جوارحك»(((.
كيف نستفيد من اللسان؟:
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النبي  Pوأهل بيته  Rيف كيفية
يجب العودة إىل توجيهات ّ
االستفادة من اللسان ،حيث ورد عنهم:
أ .قول الخير دائماً :يقول تعالى في ذلك﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ﴾ ﮆ((( .وعن رسول الله  Pأنّه قال« :من كان يؤمن بالله
واليوم اآلخر فليقل خيراً أو ليسكت»(((.
ب .ذكر الله :فاللِّسان آلة ذكر الله .وقد جاء األمر في الذِّكر
الحكيم ،قال تعالى﴿ :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾ (((.
ج .ال َّت َفكُّر قبل الكالم :ورد عن أمير المؤمنين  Qفي نهج البالغة:
«وإنَّ لسان المؤمن وراء قلبه ،وإن قلب المنافق من وراء
لسانه؛ ألنّ المؤمن إذا أراد أن يتكلَّم بكالم تد َّبره في نفسه،
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .115
((( سورة اإلسراء ،اآلية.53
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.667
((( سورة األحزاب ،اآلية.41

فإن كان خيراً أبداه ،وإن كان ش ّراً واراه ،وإن المنافق يتكلَّم
بما أتى على لسانه ال يدري ماذا له وماذا عليه»(((.
والسكوت :عن رسول الله  Pأنّه قال« :من صمت نجا»(((.
دَّ .
الصمت ُّ
«الصمت عبادة ملن ذكر الله»(((.
ّبي األعظم  Pأ ّنه قالَّ :
وعن الن ِّ
وعن أمري املؤمنني « :Qواجعلوا اللِّسان واحداً وليخزن ال َّرجل
لسانه ،فإنّ هذا اللِّسان جموح بصاحبه ،والله ،ما أرى عبداً يتقي
تقوى تنفعه حتى يختزن لسانه»(((.
َّبي األعظم « :Pإنّ أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكراً،
وعن الن ِّ
ونظروا فكان نظرهم عربة ،ونطقوا فكان نطقهم حكمة»(((.
وعن اإلمام ع ّ
يل  Qأ ّنه قال« :إنَّ لله عباداً كرست قلوبهم خشية
الله ،فأسكتتهم عن ال ِّنطق وإنّهم لفصحاء عقالء يستبقون إىل الله
باألعامل الزك ّية.(((»...
ُّأيهما أفضل الكالم أم َّ
الصمت؟:

رش وإمالء الخري خري
روي عن الن ُّ
َّبي ُّ :P
«السكوت خري من إمالء ال ّ
السكوت»(((.
من ُّ
((( نهج البالغة (محمد عبده) ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  ،94الخطبة .176
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.251
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .294
((( نهج البالغة (محمد عبده) ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  ،93الخطبة .176
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.237
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج  ،12ص .199
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .294
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والسكوت أ ُّيهام
وسئل اإلمام زين العابدين  Qعن الكالم ُّ
«لكل واحد منهام آفات ،فإذا سلام من اآلفات
أفضل؟ فقال ِّ :Q
السكوت .قيل :كيف ذلك يا بن رسول الله؟ قال
فالكالم أفضل من ُّ
بالسكوت،
« :Qألنَّ الله ،ع ّز ّ
وجل ،ما بعث األنبياء واألوصياء ُّ
بالسكوت ،وال اس ُتوجبت والية
إنَّ ا بعثهم بالكالم ،وال اس ُتحقت الج ّنة ُّ
بالسكوت ،إنّ ا ذلك كله بالكالم»(((.
بالسكوت وال تُ ِو ِّق َي ْت ال َّنار ُّ
الله ُّ
الصالح ،يجعله الله
وعن أمري املؤمنني  Qأ ّنه قال« :أال وإنَّ اللِّسان َّ
للمرء ،خري له من املال يورثه من ال يحمده»(((.
حق اللِّسان
وعن اإلمام عيل بن الحسني  Qيف رسالة الحقوق« :وأ ّما ّ
فإكرامه عن الْ َخ َنى((( ،وتَ ْعوِيد ُه ال َخ َيْ ،و َحملُهُ عىل األدب ،وإِ ْجمَ ُمهُ (((،
ّإل ملوضع الحاجة واملنفعة للدّ ين والدّ نيا ،وإعفاؤه عن الفضول
الشَّ ِن َع ِة((( القليلة الفائدة الّتي ال يؤمن رضرها مع قلّة عائدتها ،ويعدّ
شاهد العقل والدّليل عليه ،وت َزيّن العاقل بعقله( ،و) ُح ْس ُن سريته يف
يل العظيم»(((.
لسانه ،وال ق ّوة إال بالله الع ّ
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((( المصدر نفسه ،ج  ،68ص .274
((( نهج البالغة (محمد عبده) ،مصدر سابق ،ج  ،1ص  ،233الخطبة .120
((( الخنى :الفحش في الكالم.
((( اإلجمام :اإلراحة.
((( ّ
الشنعة :القبيح.
((( رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين( .راجع :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج
 ،71ص .)11

المحاضرة الثامنة

التمحيص واإلبتالء
الهدف العام

فهم دور البالء والتمحيص في تربية
المؤمن وتهذيب سلوكه وعالقته بالله
تعالى.

المحاور الرئيسة
 التمحيص واالبتالء س ّنة األنبياء سرعة البالء إلى المؤمن أسرار ابتالء المؤمنين تعجيل تمحيص المؤمن تن ّوع تمحيص المؤمنين -فضل الرضى بالبلوى وترك الشكوى
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تصدير الموضوع

عن أيب عبد الله  Qقال« :إنّ العبد املؤمن ليكون له عند الله
الدرجة ـ ال يبلغها بعمله ـ فيبتليه الله يف جسده ،أو يصاب مباله ،أو
يصاب يف ولده ،فإن هو صرب بلّغه الله إياها»(((.
تمهيد

السنن التي جعلها الله َّ
جل جالله يف خلقهُ ،سنَّة البالء،
من جملة ُّ
التي ال ينجو منها برش ل ُي ْمت ََحنَ و ُي ْخت ََب.
ُ
سمى بال ًءْ ،إن كان خرياً أَم ّ
رشاً،
فك ُّل ما َ ْيت َِحنُ الله سبحانه عباده به ُي َّ
قال ع ّز ّ
وجل ﴿ :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ﴾((( كاألمراض والفقر واملوت
والعد ّو والحسد والوجع والنقص يف األموال واألنفس والثمرات...
والجاه والزعامة واملسؤولية .قال الله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾(((.
﴿ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ﴾(((.
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((( ابن همام اإلسكافي ،محمد بن همام بن سهيل ،التمحيص ،تحقيق وتصحيح ونشر مدرسة
اإلمام المهدي | ،إيران  -قم1404 ،ه ،ط ،1ص .58
((( سورة األنبياء ،اآلية .35
((( سورة الملك ،اآليتان .2 – 1
((( سورة البقرة ،اآلية .155

وورد عن أيب جعفر الباقر « :Qإنَّ الله تعاىل ليتعاهَدُ املؤم َن
الرجل أهلَهُ بالهدية من ال َغ ْيبة ،ويحميه الدنيا كام
ُ
بالبالء كام يتعاهدُ
الطبيب املريض»(((.
يحمي
ُ
ّ
التمحيص واالبتالء سنة األنبياء:

الدنيا للمؤمنني ليست بدار بقاء ومقامّ ،إنا دار متحيص وامتحان ،قال
تعاىل ﴿ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾((( .فك ّلام كانت البلوى
يأت عن الرسول :P
واالختبار أعظم ،كانت املثوبة والجزاء أجزل .أمل ِ
«ما اُوذي أحد مثل ما اُوذيت»((( وورد عن الصادق « :Qإنّ
ثم األمثل فاألمثل»((( من
ثم الّذين يلونهم ّ
أشدّ الناس بالء األنبياء ّ
األوصياء واألولياء؟
سرعة البالء إلى المؤمن :

علي
عن أبي بصير ،عن أبي عبد الله  Qقال :كان ّ
يقول« :إنّ البالء أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي»(((.

Q

((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .255
((( سورة العنكبوت ،اآليتان .3 – 2
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .130
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .252العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر
سابق ،ج  ،67ص .200
((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص  .30العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر
سابق ،ج  ،64ص .239
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عن أبي عبيدة الحذاء قال :قال أبو جعفر « :Qيا زياد إنّ الله
يتعهّد عبده المؤمن بالبالء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة ،ويحميه
الدّنيا كما يحمي الطبيب المريض»(((.
عن أبي الحسن موسى  Qقال« :المؤمن مثل كفّتي الميزان،
كلّما زيد في إيمانه زيد في بالئه»(((.
عن أبي عبد الله  :Qعن أبي بصير قال :قال أبو عبد الله
الرب بوجع في
« :Qال يبقى المؤمن أربعين صباحاً ال يتعهّده ّ
جسده ،أو ذهاب مال ،أو مصيبة يأجره الله عليها»(((.
أسرار ابتالء المؤمنين:

يظهر للمتأ ّمل يف الروايات أن الله يرعى عبده املؤمن ،فيبتليه ملا هو
خري له ،ويعطيه ملا هو خري له.
أ .االبتالء خير للمؤمن :روي عن أبي عبد الله  Qقال« :أوحى
أحب إليّ من
الله تعالى إلى موسى بن عمران :ما خلقت خلقاً ّ
عبدي المؤمن ،إنّي إنّما أبتليه لما هو خير له ،وأزوي عنه لما
هو خير له ،واُعطيه لما هو خير له وأنا أعلم بما يصلح عليه حال
عبدي المؤمن ،فليرض بقضائي ،وليشكر نعمائي ،وليصبر على
بالئي ،أكتبه في الصدّيقين إذا عمل برضائي ،وأطاع ألمري»(((.
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((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص  .31العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر
سابق ،ج  ،64ص .240
((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص .31
((( المصدر نفسه ،ص .32
((( المصدر نفسه ،ص .55

ب .االبتالء قرب من الله :عن أبي عبد الله  Qقال« :إنّ الله
أحب عبداً ابتاله وتعهّده بالبالء ،كما يتعهّد المريض أهله
إذا ّ
بالطرف ووكّل به ملكين فقال لهما :أسقما بدنه وضيّقا معيشته
ُحب صوته ،فإذا دعا
وعوّقا عليه مطلبه حتّى يدعوني فإنّي ا ّ
قال :اُكتبا لعبدي ثواب ما سألني فضاعفاه له حتّى يأتيني ،وما
عندي خير له .وإذا أبغض عبداً وكّل به ملكين فقال :أصحّ ا
بدنه ،ووسّ عا عليه في رزقه ،وسهّال له مطلبه وأنسياه ذكري
فإنّي أبغض صوته حتّى يأتيني وما عندي شيء له»(((.
ج .االبتالء حماية من النار :عن جابر ،عن أبي جعفرQ
قال :قال رسول الله « :Pإنّ العبد المؤمن ليطلب اإلمارة
والتجارة ،حتّى إذا أشرف من ذلك على ما كان يهوى بعث
الله ملكاً ،وقال له :عِقْ عبدي وصدّه عن أمر لو استمكن منه
أدخله النارَ ،ف ُيقْبل الملك فيصدّه بلطف الله فيصبح وهو
يقول :لقد دُهيت ومن دهاني فعل الله به ،وقال :ما يدري أن
الله الناظر له في ذلك ولو ظفر به أدخله النار»(((.
قال أبو جعفر« :Qما أُبالي أصبحت فقيراً أو مريضاً أو غنياً،
ألنّ الله يقول :ال أفعل بالمؤمن إ ّال ما هو خير له» (((.
((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص  .56عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار،
مصدر سابق ،ج  ،90ص .371
((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص  .57عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار،
مصدر سابق ،ج  ،64ص .243
((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص  .57عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار،
مصدر سابق ،ج  ،68ص .151
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عن أبي جعفر Qقال :قال رسول الله  :Pقال الله ع ّز ّ
وجل:
«إنّ من عبادي المؤمنين لعباداً ال يصلح لهم أمر دينهم إ ّال بالغنى
والسعة والصحة في البدن فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة البدن،
فيصلح لهم عليه اُمور دينهم.
وإنّ من عبادي المؤمنين لعباداً ال يصلح أمر دينهم إ ّال بالفاقة
والمسكنة والسقم في أبدانهم فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقم
فيصلح لهم عليه أمر دينهم ،قال :وقال الله تعالى :وأنا أعلم بما
يصلح عليه أمر دين عبادي.(((»...
تعجيل تمحيص المؤمن:

عن أبي بصير عن أبي عبد الله  :Qقال :قال أمير المؤمنين
« :Qتو ّقوا الذنوب فما من بل ّية وال نقص رزق إالّ بذنب ح ّتى
الخدش والنكبة((( والمصيبة فإنّ الله تعالى يقول ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾» ((( (((.
عن أمير المؤمنين  Qقال« :ما من شيعتنا أحد يقارف أمراً
نهيناه عنه فيموت حتّى يبتلى ببليّة تمحّ ص بها ذنوبه .إمّا في
مال أو ولد وامّا في نفسه حتّى يلقى الله مخبتاً وما له من ذنب،
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((( المصدر نفسه ،ص .57
((( البكة ،خ ،وفي البحار ،الكبوة.
((( سورة الشورى ،اآلية .30
((( ابن همام اإلسكافي ،التمحيص ،مصدر سابق ،ص  .37عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار،
مصدر سابق ،ج  ،70ص .362

وانّه ليبقى عليه شيء من ذنوبه فيش ّدد عليه عند موته فيمحّ ص
ذنوبه»(((.
عن أبي جعفر  Qقال« :إن الله إذا كان من أمره أن يكرم
عبداً وله ذنب ابتاله بالسقم ،فإن لم يفعل ذلك ابتاله بالحاجة ،فإن
لم يفعل ذلك شدّد عليه الموت ليكافئه بذلك الذنب ،وإذا كان من
أمره أن يهين عبداً وله عنده حسنة صحّ ح بدنه ،فإن لم يفعل ذلك
به وسّ ع له في معاشه ،فإن [هو] لم يفعل هوّن عليه الموت ليكافئه
بتلك الحسنة»(((.
عن عمر صاحب السابري قال :قلت ألبي عبد الله « :Qإنّي
ألرى من أصحابنا من يرتكب الذنوب الموبقة فقال لي :يا عمر ال
تشنّع على أولياء الله ،إنّ وليّنا ليرتكب ذنوباً يستحقّ (بها) من الله
العذاب فيبتليه الله في بدنه بالسقم حتّى يمحّ ص عنه الذنوب،
فإن عافاه في بدنه ابتاله في ماله ،فإن عافاه في ماله ابتاله في
ولده ،فإن عافاه في ولده ابتاله في أهله ،فإن عافاه في أهله ابتاله
بجار سوء يؤذيه ،فإن عافاه من بوائق الدهور ش ّدد عليه خروج
نفسه حتّى يلقى الله حين يلقاه ،وهو عنه راض ،قد أوجب له
الجنّة»(((.
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((( المصدر نفسه ،ص .38
((( المصدر نفسه ،ص .38
((( المصدر نفسه ،ص .39

ّ
تنوع تمحيص المؤمنين:

أ .المرض واأللم:
عن أبي عبد الله  Qقال« :ما من مؤمن إ ّال وبه وجع في
شيء من بدنه ،ال يفارقه حتّى يموت ،يكون ذلك كفّارة لذنوبه»(((.
النبي « :Pال يمرض مؤمن وال
وعن جابر بن عبد الله قال :قال ّ
حط الله به من خطاياه»(((.
مؤمنة إ ّال ّ
والهم:
ب .التمحيص بالحزن ّ
عن أبي عبد الله  Qقال« :ال تزال الغموم و الهموم بالمؤمن
حتّى ال تدع له ذنباً»(((.
عن أبي عبد الله « :Qإنّ العبد إذا كثرت ذنوبه ولم يكن
عنده من العمل ما يكفّرها ابتاله الله بالحزن ليكفّرها»(((.
عن الحارث بن عمر قال:سمعت أبا عبد الله  Qيقول« :إنّ
العبد المؤمن ليهمّ في الدنيا حتّى يخرج منها وال ذنب له» (((.
ج .التمحيص بذهاب المال:
ّ
المفضل قال :قال أبو عبد الله « :Qكلّما ازداد العبد
عن
إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته»(((.
86

((( المصدر نفسه ،ص  .42عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،64ص .242
((( المصدر نفسه ،ص .43
((( المصدر نفسه ،ص  .44عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،64ص .242
((( المصدر نفسه ،ص .44
((( المصدر نفسه ،ص .44
((( المصدر نفسه ،ص  .45الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .261عنه :العالمة
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،69ص .49

عن عبد الله بن سنان قال :قال أبو عبد الله « :Qأكرم ما
يكون العبد إلى الله أن يطلب درهماً فال يقدر عليه .قال عبد الله
بن سنان ،قال أبو عبد الله  Qهذا الكالم وعندي مائة ألف ،وأنا
اليوم ما أملك درهماً»(((.
عن ابن مسلم ،عن أبي عبد الله  Qقال« :المصائب منح
من الله ،والفقر عند الله مثل الشهادة ،وال يعطيه من عباده إ ّال من
أحب»(((.
ّ
عن المفضل بن عمر قال :قال أبو عبد الله « :Qمياسير شيعتنا
اُمناء على محاويجهم ،فاحفظونا فيهم يحفظكم الله»(((.
فضل الرضى بالبلوى وترك الشكوى:

عن أبي بصير ،عن أبي عبد الله  Qقال« :ما من مؤمن إ ّال
وهو مبتلى ببالء ،منتظر به ما هو أش ّد منه ،فإن صبر على البليّة التي
هو فيها عافاه الله من البالء الذي ينتظر به ،وإن لم يصبر وجزع نزل
من البالء المنتظر أبداً حتّى يحسن صبره وعزاؤه»(((.
لي
عن أبي حمزة الثمالي ،عن أبي عبد الله  Qقال« :من اب ُت َ
من شيعتنا فصبر عليه كان له أجر ألف شهيد»(((.
((( المصدر نفسه ،ص .45
((( المصدر نفسه ،ص  .46عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،69ص .50
((( المصدر نفسه ،ص  .49عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،93ص .131
((( المصدر نفسه ،ص  .59عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .94
((( المصدر نفسه ،ص  .59عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .94
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عن أيب بصري ،عن أيب عبد الله  Qقال« :إنّ الله أنعم عىل
قوم فلم يشكروا فصارت عليهم وباالً ،وابتىل قوماً باملصائب فصربوا،
فصارت عليهم نعمة»(((.

88

((( المصدر نفسه ،ص  .60عنه :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .94

المحاضرة التاسعة

أصول العالقة الزوجية واألسرية
الهدف العام

التع ّرف على أصول العالقات الزوجية
واألسرية.

المحاور الرئيسة
 تشكيل األسرة في اإلسالم أصول العالقات الزوجية واألسرية األصل األول :عالقات المو ّدة األصل الثاني :مراعاة الحقوق والواجبات األصل الثالث :العالقة اإليجابية بين األخوة األصل الرابع :التحذير من الطالق: -األصل الخامس :تج ّنب إثارة المشاكل والخالفات
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تصدير الموضوع
قال الله تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﴾(((.
تشكيل األسرة في اإلسالم

األرسة هي رابطة اجتامعية تتك ّون من زوج وزوجة وأطفالهام،
ويسي شؤونها نظام حقوق وواجبات .وقد تتسع لتشمل
يحكمها
ّ
الجدود واألحفاد وبعض األقارب عىل أن يكونوا يف معيشة واحدة.
والنكاح هو الوسيلة الوحيدة لتشكيل األرسة ،وهو االرتباط املرشوع
بني الرجل واملرأة ،وهو طريق التناسل والحفاظ عىل الجنس البرشي
يتحصن الجنسان من جميع ألوان االضطراب
من االنقراض ،وفيه
ّ
النفيس ،أو االنحراف الجنيس ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ﴾(((.
وروي عن أمري املؤمنني  Qقال« :تز ّوجوا فإنّ رسول الله P
أحب أن يتبع سنتي فإنَّ من سنتي التزويج»(((.
قال :من َّ
أصول العالقات الزوجية واألسرية
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تحتاج كل أرسة إىل مجموعة من األصول الرتبوية واالجتامعية ،يك
((( سورة الروم ،اآلية .21
((( سورة النور ،اآلية .32
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص.329

تنتظم الحقوق والواجبات ،وتحافظ عىل متاسكها املؤ ّثر والفاعل يف
املجتمع .وهو ما يؤ ّكد عليه اإلمام الخامنئي} إذ يقول« :إ ّن الرجل
املؤمن ،الرجل الذي يعمل يف سبيل الله ،ينبغي أن تكون كل ميادين
وساحات حياته إلهية .إحدى هذه الساحات هي العالقة مع العائلة،
وبالخصوص مع الزوجة واألوالد .»...وهذه األصول عديدة منها:
ّ
المودة
األصل األول :عالقات

لقد اعتبر القرآن الكريم ّأن هذه الرابطة يجب أن تقوم على
أمتن العالقات والقيم اإلنسانية؛ من السكينة والود والحب والرحمة
واالحــت ـرام ،قــال الله تعالى﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

إنساني
ﮝ ﴾ ((( .وإن الطريق إلى السكينة يحتاج إلى عمل
ّ
في ا ّتجاهين :المودّة والرحمة ،فالجعل في هذه اآلية هو مشيئة
إنساني ،والتوا ّد هو أن أجعل نشاطي مع اآلخر محاطاً
إلهية وعمل
ّ
أخص العالقات بين الزوجين،
ّ
بالحب القاصد وجه الله ،ح ّتى في ّ
حيث يتوجّ هون بها إلى مرضاة الله تعالى ،فيثيبهم عليها سكينة وأمناً،
والتوا ّد في حدود القدرة ،وقد يكون أحد الزوجين أقدر من اآلخر،
وهنا تدخل الرحمة؛ فاألمر ليس توا ًّدا فحسب ،وإ ّنما يرحم أحدنا
اآلخر فيما لم يقدر عليه(((.
((( سورة الروم ،اآلية .21
((( يراجع تفسير اآلية  ،21من سورة الروم.
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روي عن رسول الله « :Pخريكم خريكم لنسائه وأنا خريكم لنسايئ»(((.
و«من اتّخ َذ زوجة فليكرمها»((( .وعن اإلمام الصادق« :Qرحم
الله عبداً أحسن فيام بينه وبني زوجته»(((.
وقد أوىص أهل البيت  Rاملرأة بطاعة الزوج .قال رسول الله
« :Pإذا صلّت املرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها
أي أبواب الج ّنة شاءت»(((.
وأطاعت بعلها فلتدخل من ّ
وعن اإلمام محمد بن عيل الباقر« :Qجهاد املرأة حسن
التب ّعل»((( .ومن العوامل املساعدة عىل إدامة املودّة والحب وكسب
و ّد الزوج االنفتاح عىل الزوج وإجابته إىل ما يريد .عن اإلمام الصادق
« :Qخري نسائكم التي إذا خلت مع زوجها خلعت له درع الحياء
وإذا لبست لبست معه درع الحياء»(((.
وحدّد اإلمام عيل بن الحسني  Qالعوامل التي تع ّمق املودّة
والحب داخل األرسة فقال« :ال غنى بالزوج عن ثالثة أشياء
والرحمة
ّ
فيام بينه وبني زوجته وهي املوافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبتها
وهواها ،وحسن خلقه معها ،واستعامله استاملة قلبها بالهيئة الحسنة
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((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،من ال يحضره الفقيه ،تصحيح وتعليق علي أكبر
الغفاري ،مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،إيران  -قم1414 ،هـ،
ط ،2ج  ،3ص .443
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .412
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .443
((( الطبرسي ،الشيخ الحسن بن الفضل ،مكارم األخالق ،انتشارات الشريف الرضي ،إيران  -قم،
1412ه ،ط ،4ص.201
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .439
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .324

يف عينها ،وتوسعته عليها .وال غنى بالزوجة فيام بينها وبني زوجها
كل دنس ح ّتى
املوافق لها عن ثالث خصال ،وهي :صيانة نفسها عن ِّ
يطم ّنئ قلبه إىل الثقة بها يف حال املحبوب واملكروه وحياطته ليكون
ذلك عاطفاً عليها عند زلّة تكون منها ،وإظهار العشق له بالخالبة
والهيئة الحسنة لها يف عينه»(((.
األصل الثاني :مراعاة الحقوق والواجبات

وضعت الرشيعة اإلسالمية حقوقاً وواجبات عىل ِّ
كل من الزوجني.
ومن أهم حقوق الزوج حقّ القيمومة .قال الله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ .(((﴾...
فالواجب عىل الزوجة مراعاة هذا الحقّ ّ
ألن الحياة األرسية ال تسري
بال قيمومة.
روي عن رسول الله  Pيف جواب له عن سؤال امرأة عن حقّ الزوج
عىل املرأة« :أن تطيعه وال تعصيه ،وال تصدَّ ق من بيتها شيئاً إالّ بإذنه،
وال تصوم تط ّوعاً إالّ بإذنه ،وال متنعه نفسها وإن كانت عىل ظهر قتب
وال تخرج من بيتها إالّ بإذنه.(((»..
حق
وألهمية مراعاة هذا الحقّ قال رسول الله « :Pال تؤ ّدي املرأة ّ
حق زوجها»(((.
الله ع ّز ّ
وجل ح ّتى تؤ ّدي ّ
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .323
((( سورة النساء ،اآلية .34
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .438
((( الشيخ الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .250
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اإلسالمي حقوقاً للزوجة يجب عىل الزوج مراعاتها.
ووضع املنهج
ّ
فروي عن رسول الله  Pيف جواب له عن سؤال جولة بنت األسود
مم يأكل ويكسوك مام
حول حقّ املرأة« :حقّك عليه أن يطعمك ّ
يلبس وال يلطم وال يصيح يف وجهك»(((.
ومن ح ّقها مداراة الزوج وحسن صحبته لها .عن أمري املؤمنني Q
يف وصيته ملحمد بن الحنفية« :إنّ املرأة ريحانة وليست بقهرمانة،
كل حال وأحسن الصحبة لها فيصفو عيشك»(((.
فدارها عىل ِّ
ومن حقّ الزوجة وباقي أفراد العائلة إشباع حاجاتهم املادية.
«حق املرآة عىل زوجها أن يسدَّ جوعتها وأنْ
قال رسول الله ُّ :P
يسرت عورتها وال يق ّبح لها وجهاً فإذا فعل ذلك فقد أ ّدى والله
حقّها» (((.
األصل الثالث :العالقة اإليجابية بين اإلخوة

أ ّكدت النصوص عىل تعويد األطفال إقامة عالقة االحرتام والرتاحم
بينهم .روي عن رسول الله « :Pاألكرب من األخوة مبنزلة األب»(((.
حق الوالد عىل ولده»(((.
«حق كبري األخوة عىل صغريهمّ ،
وعنه ّ :P
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((( المصدر نفسه ،ص .218
((( المصدر نفسه.
((( ابن فهد الحلي ،عدة الداعي ونجاح الساعي ،تصحيح احمد الموحدي القمي ،مكتبة وجداني،
إيران  -قم ،ال.ت ،ال.ط ،ص 81ـ
((( البيهقي ،أحمد بن الحسين ،شعب اإليمان ،تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني
زغلول ،دار الكتب العلمية ،لبنان  -بيروت1990 - 1410 ،م ،ط ،1ج ،6ص.210
((( المصدر نفسه.

وعن اإلمام الصادق « :Qليس م ّنا من مل يو ّقر كبرينا ويرحم
صغرينا»(((.
وعن أيب عبد الله  ،Qقال« :إنّ رسول الله  ،Pأتته أخت له
رس بها ،وبسط ملحفته لها ،فأجلسها
من الرضاعةّ ،
فلم نظر إليها ّ
عليها ،ثم أقبل يحدّ ثها ويضحك يف وجهها.(((»...
األصل الرابع :التحذير من الطالق

وضع اإلسالم منهجاً يف العالقات وإدامتها للحيلولة دون الوصول إىل
قرار فصم العالقات الزوجية ،وتهديم األرسة .فح ّذر من الطالق يف
مواضع مختلفة .قال رسول الله « :Pأوصاين جربيل  Qباملرأة
ح ّتى ظننت أنّه ال ينبغي طالقها إالّ من فاحشة مب ّينة»(((.
ونهى رسول الله  Pعن الهجران باعتباره مقدّمة لالنفصال وانقطاع
«أيا امرأة هجرت زوجها وهي ظاملة ُحرشت يوم
العالقات فقالّ :
القيامة مع فرعون وهامان وقارون يف الدّ رك األسفل من النار إالّ أن
تتوب وترجع»(((.
وجل
مم أحلّه الله ع ّز ّ
وعن اإلمام جعفر الصادق « :Qما من يشء ّ
أبغض إليه من الطالق وإنّ الله يبغض الطالق الذ ّواق»(((ّ .
وحث اإلسالم
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.165
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.161
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .440
((( الشيخ الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .202
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،6ص  .54الذواق :السريع النكاح السريع الطالق.
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عىل ا ّتخاذ التدابري املوضوعية للحيلولة دون وقوع الطالق ،فدعا إىل توثيق
روابط املودّة واملح ّبة ،ودعا إىل ّ
حل املشاكل والخالفات التي تؤدّي إىل
الطالق ،فأمر بالعرشة باملعروف .قال الله تعاىل ...﴿ :ﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ﴾(((.
ّ
األصل الخامس :تجنب إثارة المشاكل والخالفات
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من أجل الوقاية من الخالفات والتشنّجات بني الزوجني ،والتقليل من
تأثرياتها النفسية والعاطفية أو تحجيمها وإنهائها ،وضع اإلسالم منهجاً
متكام ًال إزاء الخالفات ،فقد روي عن رسول الله « :Pخري الرجال من
أُمتي الذين ال يتطاولون عىل أهليهم ويح ّنون عليهم وال يظلمونهم»(((.
وشجع اإلمام الباقر Qعىل تح ّمل اإلساءةّ ،
ألن ر ّد اإلساءة
ّ
يوسع دائرة الخالفات والتشنّجات ،فقال« :Qمن احتمل
باإلساءة ّ
من امرأته ولو كلمة واحدة أعتق الله رقبته من النار وأوجب له
وشجع رسول الله Pالرجل عىل الصرب عىل سوء أخالق
الج ّنة»(((ّ .
الزوجة فقال« :من صرب عىل سوء خلق امرأته أعطاه الله من األجر ما
أعطى أيوب عىل بالئه»(((.
واالقتداء برسول الله  Pيف تعامله مع زوجاته يخ ّفف الكثري
من التشنّجات .وكذلك االقتداء بسرية أهل البيت .Rعن اإلمام
الصادق Qقال« :كانت أليب Qامرأة وكانت تؤذيه فكان
((( سورة النساء ،اآلية .19
((( الشيخ الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .217 - 216
((( المصدر نفسه ،ص .216
((( المصدر نفسه ،ص .213

يغفر لها»((( .ونهى رسول الله Pعن استخدام العنف مع الزوجة
وجل مالك خازن
«أي رجل لطم امرأته لكمة أمر الله ع ّز ّ
فقالُّ :
النريان فيلطمه عىل ح ّر وجهه سبعني لكمة يف نار جه ّنم»(((.
وشجع اإلمام جعفر الصادق  Qعىل التفاهم لتجنّب الخالفات
ّ
الحادّة فقال« :خري نسائكم التي إنْ غضبت أو أغضبت قالت لزوجها:
يدي يف يدك ال أكتحل بغمض حتى ترىض عني»(((.
ونهى  Pالزوجة عن تكليف الزوج فوق طاقته فقال« :أميا امرأة
أدخلت عىل زوجها يف أمر النفقة وكلّفته ما ال يطيق ال يقبل الله منها
رصفاً وال عدالً إالّ إن تتوب وترجع وتطلب منه طاقته»(((.
ونهى رسول الله  Pعن املنّ عىل الزوج فقال« :لو أنّ جميع ما يف
األرض من ذهب وفضّ ة حملته املرأة إىل بيت زوجها ثم رضبت عىل
رأس زوجها يوماً من األيام .تقول :من أنت ؟ إمنا املال مايل ،حبط عملها
ولو كانت من أعبد الناس ،إالّ إن تتوب وترجع وتعتذر إىل زوجها»(((.
وح ّذر رسول الله  Pمن مواجهة الزوجة لزوجها بالكالم الالذع
«أيا امرأة آذت زوجها بلسانها مل يقبل منها رصفاً
املثري ألعصابه فقالّ :
وال عدالً وال حسنة من عملها حتى ترضيه.(((»..
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .441
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،14ص .250
((( الشيخ الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .200
((( المصدر نفسه ،ص .202
((( المصدر نفسه ،ص .202
((( المصدر نفسه ،ص .214
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المحاضرة العاشرة

اقتصاد األسرة وتدبير شؤونها
الهدف العام

التع ّرف على جانب من أسس تدبير
شؤون األسرة من الناحية االقتصادية.

المحاور الرئيسة
 اإلنفاق واقتصاد األسرة تدبير شؤون األسرة ونظمها العمل والمثابرة رأس مال اقتصاد األسرة التربية على استثمار الموارد الدخل والكسب الحالل -اجتناب اإلسراف والتبذير
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تصدير الموضوع

عن اإلمام جعفر الصادق  Qيف موعظ ٍة للقامن الحكيم ،يقول
وجل َعن
فت بَ َني يَدَ ي الل ِه ع ّز ّ
فيها« :ا ْعلَم أَنَّكَ َس ُتسأَ ُل َغدَ اً إَذا َو َق َ
أرب ٍع :شبابِكَ فيام أَبلَيتَهُ َ ،و ُعمرِكَ فيام أَفنيتَهُ َ ،ومالِكَ ِم ّم اك َتسبتَهُ
َوفيام أَنفَقتَهُ َ ،ف َتأَ َّه ْب لِذلِكَ َ ،وأَ ِعدَّ لَهُ َجوابَاً»(((.
اإلنفاق واقتصاد األسرة

قال الله تعاىل:

﴿ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾.
وع ّد القرآن اإلمساك وعدم اإلنفاق ً
سبيل إلى التهلكة ،قال تعالى:
﴿ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﴾ (((؛
كما ع ّد الكنـز وحجب المال عن وظيفته االجتماع ّية مدعا ًة للعذاب
األليم﴿ :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
عم ْن
ﮋﮌﮍ﴾ ((( .وقد نفى الرسول  Pكمال اإليمان َّ
يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم« :ما آمن بي من بات شبعان
وجاره جائع وهو يعلم»(((.
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((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص.135
((( سورة البقرة ،اآلية .215
((( سورة البقرة ،اآلية .195
((( سورة التوبة ،اآلية .34
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .668

(((

تدبير شؤون األسرة ونظمها

ال يختلف اثنان يف ّأن تدبري شؤون األرسة ُيع ّد من األمور الرئيسة ّ
لكل
ائع يف هذا املجال ،عندما خاطب ابن
ٍ
إنسان .ولرسول الله ٌ P
كالم ر ٌ
بعلم وعقلٍ ،
ْ
عملت ع َمالً
َ
مسعود ،قائ ًال« :يا ابن مسعود ،إذا
فاعمل ٍ
جل جاللهُ ُ
يقولَ :وال
وعلم ،فإنّه َّ
َ
وإيّاكَ وأنْ
تعمل عمالً بغريِ تدبّ ٍر ٍ
تَكُونُوا كَالَّ ِتي نَقَضَ ْت َغ ْزلَها ِم ْن َب ْع ِد ُق َّو ٍة أَنْكاثَاً»(((.
وقد أ ّكد اإلمام جعفر الصادق  Qعىل هذه الحقيقة ،بقوله« :ال
يَصل ُُح املؤم ُن إال عىل ثَ ِ
سن ال َّتقدي ِر
ين ،و ُح ِ
الث ِخصالٍ  :ال َّتف ُّق ِه يف الدِّ ِ
والص ِرب عىل ال ّنائ َب ِة»(((.
يف املعيش ِةَّ ،
وروي عن اإلمام جعفر الصادق  Qأ ّنه قال« :كانَ أم ُري املؤمن َني
 Qيَ ِ
وكانت فاطم ُة  Oتَط َح ُن
ْ
حتط ُب ويَست ِقي ويَك ِن ُس،
وتَعجِ ُن وتَخ ُب ُز»(((.
وعن اإلمام موىس الكاظم « :Qا ْج َتهِدُ وا ِف أَنْ يَكُونَ زَمانُك ُْم
ٍ
عاش ،وسا َع ًة
ساعات :سا َع ًة لِ ُمناجا ِة الل ِه ،وسا َع ًة ألَ ْم ِر الْ َم ِ
أَ ْر َب َع
عاش ِة ا ِإل ْخ َوانِ وال ِّثق ِ
َات الَّ ِذي َن يُ َع ِّرفُونَك ُْم ُع ُيوبَك ُْم ويُ ْخلِ ُصونَ لَك ُْم
لِ ُم َ َ
ِف ال ِ
السا َعة
ْباط ِنَ ،
وسا َع ًة تَ ْخلُونَ ِفيها لِلَ ّذاتِك ُْم ِف غ ْ َِي ُم َح َّر ٍم ،وبِه ِذ ِه ّ
ٍ
تَ ْق ِد ُرونَ َع َل الث ِ
ساعات .ال تُ َحدِّ ثُوا أَنْف َُسك ُْم ِبفَقرٍ ،وال ِبطُولِ ُع ُمرٍ،
َّالث
َفإِنَّهُ َم ْن َحدَّ َث نَف َْسهُ بِالْفَق ِر َب ِخ َل ،و َم ْن َحدَّ ثَ َها ِبطُولِ الْ ُع ُم ِر َي ْحر ُِص.
((( الشيخ الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .458
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .358
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.86
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ا ْج َعلُوا ألَنف ُِسك ُْم َحظّاً ِمن الدُّ نْياِ ،بإِ ْعطائِها ما تَشْ َتهِي ِمن الْ َحاللِ  ،وما
ين،
واس َت ِعي ُنوا بذلِكَ َع َل أُ ُمو ِر الدِّ ِ
س َ
ف ِفي ِهْ ،
ال يَ ْثلِ ُم الْ ُم ُر َّو َة وما ال َ َ
َفإِنَّهُ ُرو َِي :لَ ْي َس ِم ّنا َم ْن تَ َركَ ُدنْيا ُه لِ ِدين ِه ،أَو تَ َركَ ِدي َنهُ لِدُ نْياهُ»(((.
العمل والمثابرة رأس مال اقتصاد األسرة
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الصالحني  Rعىل هذا
كان ديدن أنبياء الله تعاىل وأوليائه ّ
النهج ،حيث أشار اإلمام موىس الكاظم  Qإىل هذه الحقيقة .فعن
الحسن بن ع ّ
يل بن أيب حمزة ،عن أبيه ،قالُ :
رأيت أبا الحسن Q
أرض له وقد استنقعت قدماه يف الع َرق ،فقلتُ :جعلت فداك،
يعمل يف ٍ
مل بِالي ِد َمن ُهو خريٌ ِم ّني
يلَ ،قد َع َ
أين الرجال؟ فقال « :Qيا َع ُّ
يف أِ ِ
رض ِه ،و ِمن أيب» .فقلت :ومن هو؟ فقالَ « :ر ُ
سول الل ِه  Pوأَم ُري
املؤ ِمن َني  ،Qوآبايئ كُلُّ ُهم كانوا َقد َعملُوا بأَي ِديهِم ،و ُهو ِمن َعملِ
والصالِح َني»(((.
ال َّن ِّ َ
رسل َني واألوصيا ِء ّ
بيي والْ ُم َ
وروي عن زرارةّ :أن رج ًال أىت اإلمام الصادق  ،Qفقال لهّ :إن ال
ٌ (((
محتاج!
ُأحسن أن أعمل عم ًال بيدي ،وال ُأحسن أن أ ّتجر ،وأنا محارف
ٌ
اس،
تغن َعن ال ّن ِ
واس ِ
فقال له اإلمام « :Qا ْع َم ْل ،فَاح ِم ْل عىل َر ِأسكَ ْ ،
سول الل ِه َ Pقد َح َم َل َح َجراً َعىل ُع ُن ِق ِهَ ،ف َوضَ َعهُ يف ٍ
فإنَّ َر َ
حائط ِمن
حيطانِ ِه ،وإنَّ الح َج َر لَ ِفي َمكانِ ِه وال يُدرى ك َْم ُعم ُقهُ »(((.
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .410
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.76-75
((( المحارف :المحروم ،يطلب فال يُرزق ،وهو خالف المبارك.
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.77-67

التربية على استثمار الموارد

رصح القرآن الكريم مبرشوع ّية جمع الرثوة ،وأه ّم ّية تأمني املصادر
ّ
االقتصاد ّية واستثامرها يف مجال اإلنتاج ،وأشار إىل ّأن الله تعاىل خلق
اإلنسان من األرضّ ،
وسخرها له ،وأوكل إليه إعامرها ،حيث قال﴿ :ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﴾((( ،وبالطبعّ ،
يتم إال
فإن عمران األرض ال ّ
عن طريق االستثامر.
وروى مح ّمد بن عذافر ،عن أبيه ،قال :أعطى أبو عبد الله Q
ثم قال « :Qأَما
أيب ألفاً وسبعامئة دينا ٍر ،فقال له« :اتَّجِ ر ِل بِها»ّ .
بت
بح َمرغوباً في ِه ،ول ِك ِّني أح َب ُ
َيس ِل َرغ َب ٌة يف رِب ِحها ،وإنْ كانَ ال ّر ُ
إنّهُ ل َ
وجل ُمتع ِّرضاً لفَوائ ِد ِه» .قال :فربحت له فيها مائة
أن َيراين اللهُ ع ّز ّ
ثم لقيته ،فقلت له :قد ربحت لك فيها مائة دينا ٍر ،ففرح أبو
دينا ٍرّ ،
مال»(((.
عبد الله  Qبذلك فرحاً شديداً ،وقال يل« :أَث ِب ْتها يف َر ِ
أس ِ
وقد أوىص اإلمام جعفر الصادق  Qأحد أصحابه أن يشرتي
مزرع ًة أو بستاناًّ ،
ألن الذي ميتلك رصيداً ما ّد ّياً يؤ ّمن حاجاته وحاجات
عياله ،سوف ال يعاين كثرياً ،ويرتاح باله ،لو تع ّرض إىل نائب ٍة أو حادث ٍة.
فقد روى مح ّمد بن مرازم ،عن أبيهّ :أن أبا عبد الله  Qقال
جل إذا ن َزلت ب ِه ال ّنازِل ُة
ملصادف مواله« :اتّ ِخ ْذ عقد ًة أو ضَ يع ًة ،فإنّ ال ّر َ
يقيم عيالَهُ  ،كانَ أسخَى ِ
لنفس ِه»(((.
أو املصيب ُة ،ف َذك َر أنّ َورا َء ظه ِر ِه ما ُ
((( سورة هود ،اآلية .61
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.76
((( المصدر نفسه ،ج ،5ص.92
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وأوىص رسول الله  Pالناس باستثامر أموالهم ،وع َّد ذلك من
استصالح املالِ »(((.
املروءة ،حيث قالِ « :من املرو َء ِة
ُ
وروي عن اإلمام الصادق « :Qإنَّ ا أعطاك ُْم اللهُ هذ ِه الف َ
ُضول ِمن
حيث َو ّج َهها اللهُ  ،ولَم يُ ِ
األموالِ  ،ل ُتو ِّجهوها ُ
عطكُموها لتك ِن ُزوها»(((.
الدخل والكسب الحالل

مبا ّأن الدخل من مواضيع األحكام اإلسالم ّية ،فمن الرضوريّ للمسلم
أن يعلم مصدر تحصيل دخله ،وكيف يحصل عليه ،وأين ينفقه .عن
اإلمام عيل  Qقال« :إنَّ َم َ
خمس ٌة ،اإلما َر ُة وال ِعامر ُة
عايش
ِ
الخلق َ
قات»(((.
والصدَ ُ
وال ِّتجا َر ُة واإلجا َر ُة َّ
وروي عن اإلمام جعفر الصادق « :Qوأ ّما ُوجو ُه الحر ِامِ ،من
نهي َعنهُ ِ ،من جِ ه ِة
البي ِع ِّ
والشا ِء ،فك ُُّل أم ٍر يكونُ فيه الفسا ُد ِم ّم هو َم ٌّ
وش ِب ِه ،أو كس ِب ِه ،أو نِكا ِح ِه ،أو ُمل ِك ِه ،أو إمسا ِك ِه ،أو ِه َب ِت ِه ،أو
أكلِ ِهُ ،
ِ (((
عاريَ ِت ِه ،أو َش ٌء يَكونُ في ِه َوجهٌ من ُوجو ِه الفَساد»
وتجدر اإلشارة إىل ّأن بعض الروايات أطلقت عىل اقتناء املال الحرام
السحت) وعدّته من كبائر الذنوب ،إذ نهت عنه نهياً
عنوان (أكل ُّ
السحت ال يعني بالرضورة
شديداً .لذا يجب القولّ :إن املراد من أكل ُّ
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((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .166
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.32
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،19ص.35
((( دستغيب ،السيد عبد الحسين ،كبائر الذنوب (ﮔـناهان كبيرة) ،الن ،الم1363 ،هـ.ش ،ط  ،6ج،1
ص385 - 384

الترصفات باألموال املح ّرمة ،وعدم
األكل والرشب ،بل يعني مطلق
ّ
إرجاعها إىل أهلها .وتوجد روايات مستفيضة ح ّثت الناس عىل رضورة
السعي يف كسب لقمة العيش ُ
بط ُر ٍق مرشو ّع ٍة ،نذكر منها ما روي
عن رسول الله « :Pال ِعبا َد ُة َسبعونَ ُجزءاً ،أفضلُها طَل َُب الحاللِ »(((.
بات ّ
كالً ِمن طَل َِب
وروي عن الرسول األكرم Pأيضاً أ ّنه قالَ « :من َ
بات َمغفُوراً لَهُ (((» .وعن اإلمام جعفر الصادق  Qأ ّنه
الحاللِ َ ،
َ
الحالل ،فإنَّ اللهَ سري ُز ُقكُم
لب ال ِّرزقِ  ،واطلُبوا
قال ...« :ف َبكِّروا يف طَ ِ
ويُعي ُنكُم َعلي ِه»(((.
ولإلمام ع ّ
كالم ٌ
طويل ذكر فيه ما ح ّرم الله
يل بن موىس الرضا ٌ Q
فس التي ح َّر َم اللهُ تعاىل،
«واجتناب الكبائرِ ،وهي َق ُتل ال َّن ِ
تعاىل ،منه:
ُ
اف،
ُ ...
خس ِف املكيالِ وامليزانِ  ... ،واإلرس ُ
وأكل ال ِّربا َبعدَ الب ٍّي َن ِة ... ،وال َب ُ
وال َّتبذي ُر ،والخيانَ ُة»(((.
اجتناب اإلسراف والتبذير

كل فعلٍ
«السرف هو تجاوز الح ّد في ّ
أ -وجوب اجتناب اإلسرافّ :
يفعله اإلنسان ،وإن كان ذلك في اإلنفاق أشهر»((( .ونستلهم
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.78
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص .289
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.79-78
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،عيون أخبار الرضا  ،Qتصحيح الشيخ حسين
األعلمي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بيروت1404 ،ه 1984 -م ،ال.ط ،ج ،2ص .134
((( الراغب األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمد ،المفردات في غريب القرآن ،دفتر نشر
الكتاب ،ال.م1404 ،ه ،ط ،2مادة »سرف».
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من آيات القرآن الكريم أ ّن اإلسراف يقابل التقتير ،حيث قال
تعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
الس َنن الفرعون ّية:
ﰀ ﰁ ﴾ ((( .وقد ع ّد الله اإلسراف من ُّ
﴿ ...ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾  (((،وتو ّعد
أليم ...﴿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
المسرفين
ٍ
بعذاب ٍ
ﮁ ﴾((( .ويُع ّد اإلسراف في استهالك الموارد الطبيعيّة تع ّدياً
حق
على حقوق اآلخرين ،وإهدارا ً للثروة العا ّمة التي هي ٌّ
لجميع البشر واألجيال كافة .وحسب الرؤية اإلسالم ّية ،فإ ّن
نتيجة اإلسراف واإلنفاق المفرط ليست سوى إهدار الثروة
علي Q
العا ّمة ،وبالتّالي حرمان الشّ عب منها .قال اإلمام ّ
رف َمثوا ٌة»((( .وذلك أل ّن اإلسراف خروج
«الس ُ
في هذا الصددَّ :
عن مستوى التوازن ،أي عن حكم العقل واإلذعــان ألهواء
النفس .فهو إهدا ٌر للنعمة التي أكرم الله تعالى بها عباده،
إلمرار معاشهم .ونتيجة هذا اإلهدار هي البعد عن رحمة الله
تعالى ورضوانه(((.

106

((( سورة الفرقان ،اآلية .67
((( سورة يونس ،اآلية .83
((( سورة غافر ،اآلية .43
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .347
((( مير معزيّ  ،حسين ،نظام اإلسالم االقتصاديّ (نظام اقتصادى إسالم) ،منشورات المؤسّ سة
الثقاف ّية للعلم والفكر المعاصر ،إيران1378 ،هـ.ش ،ط ،1ج  ،2ص .102

ب -وجوب اجتناب ال ّتبذير :التبذير :التفريق ،وأصله إلقاء البذر
لكل ُمضيِّعٍ لماله ،فتبذير البذر :تضيي ٌع في
وطرحه ،فاستعير ِّ
الظاهر لمن لم يعرف مآل ما يلقيه((( .والقرآن الكريم بدوره
ع ّد المبذّرين إخوا َن الشياطين ،حيث قال تعالى﴿ :ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﴾((( .أ ّمــا كون
المبذّرين إخوان الشياطين ،فذلك ألنّهم كفروا بنعم الله ،حيث
وضعوها في غير مواضعها تماماً ،كما فعل الشيطان مع نِعم
الله تعالى .ث ّم إ ّن استخدام (إخوان) يعني أ ّن أعمالهم متطابق ٌة
ومتناسق ٌة مع أعمال الشيطان ،كاأل َخوين اللَّذَين تكون أعمالهما
متشابه ًة(((.
وقد أ ّنب القرآن الكريم املرسفني واملب ّذرين تأنيباً شديداً ،وذ ّم
ترصفاتهم يف موارد كثرية ،حيث أ ّكد عىل أ ّنهم س ُيح َرمون من مح ّبة الله
ّ
تعاىل ...﴿ :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾((( ،كام قال تعاىل يف الصدد نفسه﴿ :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾(((.

((( األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،مصدر سابق ،مادة »بذر».
((( سورة اإلسراء ،اآلية .27
((( الشيرازي ،ناصر مكارم ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مدرسة اإلمام علي بن أبي طالب،
إيران  -قم1426 ،ه ،ط ،1ج ،8ص.453
((( سورة األنعام ،اآلية .141
((( سورة األعراف ،اآلية .31
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المحاضرة الحادية عشرة

الصالة معراج المجاهدين
الهدف العام

تعزيز حضور عبادة الصالة في حياة
المؤمنين وعالقتهم بالله تعالى.

المحاور الرئيسة
 الصالة خير األعمالأحب األعمال إلى الله ورسوله
 الصالة ّ الصالة معراج المجاهدين المصلون أحسن وجهاً -تارك الصالة كافر في سقر
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تصدير الموضوع

عن أمير المؤمنين  Qفي نهج البالغة أ ّنه قال في كالم
يوصي أصحابهَ « :تعَاهَ دُ وا أَ ْم َر الصَّ َل ِة وَحَ افِظُ وا َع َل ْيهَا وَاسْ َت ْك ِثرُوا
ِم ْنهَا َو َت َق َّربُوا ِبهَا َفإِ َّنهَا كان َْت َعلَى الْمُ ْؤ ِمنِينَ كِتاباً َم ْوقُوتاً .أ ََل
َاب أَهْ لِ النَّا ِر حِ ينَ سُ ِئلُوا﴿ :ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ
تَسْ مَعُ ونَ إِلَى جَ و ِ
ُوب حَ َّت ا ْل َورَقِ َوتُطْ ِل ُقهَا إِطْ َلقَ
ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﴾(((َ ،وإِ َّنهَا َلتَحُ ُّت الذُّ ن َ
َاب الرَّجُ لِ
ال ِّربَقِ ((( .وَشَ َّب َههَا رَسُ ولُ ال َّل ِه  Pبِالْحَ مَّ ِة((( تَكُ ونُ َعلَى ب ِ
َّاتَ ،فمَا عَسَ ى أَنْ َي ْبقَى
ْس َمر ٍ
َف ُه َو َي ْغتَسِ لُ ِم ْنهَا فِي ا ْل َي ْو ِم وَال َّل ْي َل ِة خَ م َ
َع َل ْي ِه مِنَ ال َّدرن»(((....
الصالة خير األعمال:

عن اإلمام جعفر بن محمد الصادق ،عن ع ّ
يل Rقال« :قال
رسول الله « :Pن ّجوا أنفسكم ،اعملوا ،وخري أعاملكم الصالة»(((.
وجاء يف الوصية التي كتبها أمري املؤمنني ّ ..« Qإن أوصيك يا
حسن ،وجميع أهل بيتي وولدي ،ومن بلغه كتايب ،...الله الله يف
الصالة ،فإنّها خري العمل»(((.
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((( سورة المدثر ،اآليتان .43-42
ّ
ّ
((( إطالق الربق :قال الجوهري .الربق بالكسر حبل فيه عدة عرى يُشد به البهم ،والواحدة من العروة
ربقة ،والمراد أ ّنها تطلق أعناق النفوس من أغالل الذنوب إطالق أعناق البهائم من االرباق.
((( الحمة :في (الصحاح) الحمة العين الحارة يُستشفى بها ّ
األعلء ،وفي الحديث (العالم كالحمة).
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص .317-316
((( ابن األشعث ،محمد بن محمد ،الجعفريات (األشعثيات) ،مكتبة النينوى الحديثة ،إيران -
طهران ،ال.ت ،ط ،1ص .34
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،7ص .52

وعن اإلمام أيب عبد الله الصادق  Qأ ّنه قال« :إنّ أفضل األعامل
عند الله يوم القيامة الصالة»(((.
وعن اإلمام الرضا  Qأ ّنه قال ..« :اعلم أنّ أفضل الفرائض بعد
جل وع ّز الصلوات الخمس .(((» ..واستفرس أبو ذر الغفاري
معرفة الله ّ
النبي  Pقائ ًال :إ ّنك أمرتني بالصالة ،فام الصالة؟ فقال رسول الله
من ّ
أقل ،ومن شاء أكرث»(((.
« :Pالصالة خري موضوع ،فمن شاء ّ
وعن اإلمام الباقر  Qقال :قال رسول الله « :Pإذا قام العبد
املؤمن يف صالته نظر الله إليه ،أو قال أقبل الله عليه ،حتى ينرصف
وأظلّته الرحمة من فوق رأسه إىل أُفق السامء ،واملالئكة تحفّه من
حوله إىل أُفق السامء ،ووكّل الله به ملكاً قامئاً عىل رأسه يقول له :أيّها
ّ
التفت وال زلت من
ّ
املصل لو تعلم من ينظر إليك ومن تُناجي ما
موضعك أبداً» (((.
الصالة ّ
أحب األعمال إلى الله ورسوله:

عن أيب ذر الغفاري ريض الله عنه ،قال :قال رسول الله « :Pيا أبا
ذر إنّ الله جعل ق ّرة عيني يف الصالة ،وح ّببها إ ّيل ،كام ح ّبب إىل الجائع
الطعام ،وإىل الظآمن املاء ،وإنّ الجائع إذا أكل الطعام شبع ،والظآمن
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((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .42
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،80ص .20
((( الشيخ الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .247
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص .265

إذا رشب املاء روى ،وأنا ال أشبع من الصالة»(((.
«أحب
وروي عن أيب عبد الله الصادق  Qقال :سمعته يقول:
ّ
وجل الصالة ،وهي آخر وصايا األنبياء ،R
األعامل إىل الله ع ّز ّ
فام أحسن الرجل يغتسل أو يتوضّ أ ،فيسبغ الوضوء ،ثم يتن ّحى حيث
ال يراه أنيس ،فيرشف عليه وهو راكع أو ساجد ،إنّ العبد إذا سجد،
فأطال السجود نادى إبليس :يا وياله أطاع وعصيت ،وسجد وأبيت»(((.
وعن اإلمام الصادق  :Qقال أمري املؤمنني « :Qليس عمل
وجل من الصالة ،فال يشغل ّنكم عن أوقاتها يشء من
أحب إىل الله ع ّز ّ
ّ
وجل ذ ّم أقواماً ،فقال﴿ :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
أمور الدنيا ،فإنّ الله ع ّز ّ
ﭽ ﴾((( يعني أنّهم غافلون استهانوا بأوقاتها»(((.
ويف حديث آخر ذكر فيه  Qصفات لقامن الحكيم ،ووصاياه
البنه ،قال « :Qقال لقامن :وصم صوماً يقطع شهوتك ،وال تصم
أحب إىل الله من الصيام»(((.
صوماً مينعك من الصالة ،فإنّ الصالة ّ
الصالة معراج المجاهدين:

علي  Qيوم صفّين :كان أمير المؤمنين  Qفي
أ .صالة ّ
صفّين مشتغالً بالحرب والقتال ،وهو مع ذلك يُراقب الشمس،
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((( الشيخ الطوسي ،األمالي ،مصدر سابق ،ص .528
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .264
((( سورة الماعون ،اآلية .5
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص .113
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،13ص .411

فقال له ابن ع ّباس :يا أمير المؤمنين ما هذا الفعل؟ قال« :أنظُ ر
إلى الزوال حتّى نُصلّي» ،فقال ابن عباس :هل هذا وقت صالة؟
إ ّن عندنا لشغالً بالقتال عن الصالة ،فقال « :Qعلى ما
نُقاتلهم؟ إنّما نُقاتلهم على الصالة»(((.
ب .صالة اإلمام الحسين  Qيوم عاشوراء :تقول الرواية... :
فلم يزل يُقتل من أصحاب الحسين الواحد واالثنان ،فيبين ذلك
فيهم لقلّتهم ،ويُقتل من أصحاب عمر العشرة ،فال يبين فيهم
ذلك لكثرتهم ..فلما رأى ذلك أبو ثمامة الصيداوي قال للحسين
 :Qيا أبا عبد الله! ..نفسي لنفسك الفداء ،هؤالء اقتربوا
منك ،وال والله ال تقتل حتى أقتل دونك ،وأحب أن ألقى الله
ربي وقد صليت هذه الصالة ..أي نخشى أن نقتل قبل أن نصلّي
هذه الصالة ،وهم لو قتلوا قبل الصالة؛ لكانوا في أعلى درجات
العليين ..هؤالء مقاتلون والوقت ال زال فيه متسع.
َ
«ذكرت الصالة! ..جعلك الله
فرفع الحسني رأسه إىل السامء وقال:
من املصلني ،نعم هذا أول وقتها» ..رفع اإلمام رأسه إىل السامء :إما
للدعاء ،وإما للتأكد من زوال الشمس ..وقال« :نعم هذا أول وقتها»؛
أي مل يكن يتح ّمل أن يؤخر الصالة يف يوم عاشوراء عن أ ّول وقتها.
فقال الحسني  Qلزهري بن القني ،وسعيد بن عبد الله« :تقد ّما
أمامي حتّى ّ
أصل الظهر» ..فتقدّما أمامه يف نح ٍو من نصف أصحابه
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص.246
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حتّى ّ
صل بهم صالة الخوف .و ُروي أن سعيد بن عبد الله الحنفي
تقدّم أمام الحسني  ،Qفاستهدف لهم يرمونه بالنبل ،كلام أخذ
الحسني  Qمييناً وشامالً قام بني يديه ،فام زال ُيرمى به حتى
سقط إىل األرض وهو يقول :اللهم العنهم لعن عاد ومثود ،اللهم أبلغ
نبيك السالم عنّي ..وأبلغه ما لقيت من أمل الجراح ،فإين أردت بذلك
نرصة ذرية نبيك ..ثم مات رضوان الله عليه ،ف ُوجد به ثالثة عرش
سه ًام ،سوى ما به من رضب السيوف وطعن الرماح ..وقف الحسني
ّ Q
ليصل مع أصحابه تلك الصالة األخرية من حياتهم املباركة..
فوقف سعيد أمام الحسني  Qمدافعاً عنه ،فكان يتاميل مع حركة
الحسني؛ ّ
لئل يصيبه سهم من سهام األعداء.
ج .صالة الشهداء خبيب وحجر ومسلم :يذكر التاريخ ما حصل مع
عدي رضوان الله عليه ،وذلك أ ّن
الصحابي الشهيد خبيب بن ّ
كفّار قريش ل ّما اشتروه م ّمن َأسروه أرادوا قتلَه ،وخرجوا به إلى
التنعيم ،فقال لهم خبيب :ذروني أركع ركعتين ،فتركوه فركع
ركعتين أتّمهما وأحسنهما ثم أقبل على القوم فقال :أما والله
لوال أن تظ ّنوا أنّي إنّما ط ّولت جزعاً من القتل الستكثرت من
عدي من أ ّول من [صلّى] هاتين
الصالة ،قال :فكان خبيب بن ّ
الركعتين عند القتل .قال :ث ّم رفعوه على خشبة فل ّما أوثقوه
قال :الله ّم إنّا قد بلّغنا رسالة رسولك فبلّغه الغداة ما يُصنع
بنا ،ثم قال :الله ّم أحصهم عددا ً واقتلهم بددا ً وال ت ُغادر منهم

أحدا ً .ثم قتلوه رحمه الله((( .ورأينا نفس هذا الموقف يتك ّرر
عدي ،ومسلم بن عقيل
مع رجال من خيرة الشهداء كحجر بن ّ
رضوان الله تعالى عليهما.
ً
ّ
المصلون أحسن وجها:

املتهجدين بالليل من
ُسـئل اإلمام عيل بن الحسني :Lما بال
ّ
أحسن الناس وجهاً ؟ ..قال « :Qألنهم خلوا بالله ،فكساهم الله
من نوره»((( .وعن اإلمام أيب عبد الله الصادق  Qقال« :صالة الليل
ُحسن الخلق ،وتُط ّيب الريح ،وتد ّر الرزق ،وتقيض
ُحسن الوجه ،وت ّ
ت ّ
بالهم ،وتجلو البرص» ((( .وعنه  Qقال«:كذب
الدَّ ين ،وتُذهب
ّ
من زعم أنّه ُي ّ
صل صالة الليل وهو يجوع ،إنّ صالة الليل تضمن رزق
النهار» ((( .وروى عبد لله بن سنان ،أ ّنه سأل الصادق  Qعن قول
الله ع ّز ّ
وجل﴿ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﴾(((؟ قال« :هو السهر
يف الصالة» (((.
تارك الصالة كافر في سقر:

أ .حكم تارك الصالة :عن اإلمام الباقر « :Qال تتهاون بصالتك،
((( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري ،السيرة النبوية ،دار الجيل ،بيروت ،ال.ت،
ال.ط ،ج ،4ص .126
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،8ص .157
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،84ص .153
((( المصدر نفسه ،ص .154
((( سورة الفتح ،اآلية .29
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .473
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استخف بصالته،
النبي  Pقال عند موته :ليس م ّني من
ّ
فإنّ ّ
علي الحوض ال والله»(((.
ليس م ّني من شرب مسكراً ،ال يرد ّ
وعن أبي بصير قال :قال أبو الحسن األ ّول اإلمام الكاظم :Q
بني ،إنّه ال ينال شفاعتنا من
«لمّا حضر أبي الوفاة قال لي :يا ّ
استخف بالصالة»(((.
ّ
النبي األكرم  Pأ ّنه قال« :من ترك الصالة متع ِّمداً
وروي عن ّ
فقد كفر»((( ،وروي عن اإلمام الباقر « :Qتارك الفريضة كافر»(((.
وروى اإلمام الصادق  Qعن جابر بن عبد الله قال :قال رسول
الله « :Pما بين الكفر واإليمان ّإل ترك الصالة»(((.
ب .عقوبة تارك الصالة :يكفي ما جاء في سورة الم ّدث ّر ،قال تعالى:
﴿ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ
ﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤﰥﰦﰧﰨ

ﰩ ﰪ ﰫ ﰬ ﰭ ﰮ ﴾ (((.
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((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،3ص .269
((( المصدر نفسه ،ج  ،3ص .270
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،30ص .673
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص .41
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،79ص .217
((( سورة المدثر ،اآليات .46 - 40

المحاضرة الثانية عشرة

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الهدف العام

التع ّرف على أهمية األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ودورهما في تحصين
المجتمع.

المحاور الرئيسة
 أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكرالصلَ َحا ِء
اج ُّ
 َسب ُِيل الْ َنْ ِبيَا ِء َو ِم ْن َه ُالشرعي
 الحكمّ
 مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر -أسلوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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تصدير الموضوع

ُرويَ عن رسول الله « :Pال تزال أمتي بخري ما أمروا باملعروف
ونهوا عن املنكر وتعاونوا عىل الربّ ،فإذا مل يفعلوا ذلك نُزعت منهم
وسلّط بعضهم عىل بعض ،ومل يكن لهم نارص يف األرض وال
الربكاتُ ،
يف السامء»(((.
مدخل

املعروف يف اللغة يعني العمل الحسن ،واملن َكر يعني العمل القبيح،
يقول الراغب :املعروف اسم ّ
فعل ُيعرف بالعقل أو بالرشع
لكل ٍ
ُحسنه ،واملنكر ما ُينكر بهام(((ّ .
وإن األمر باملعروف والنهي عن املنكر
من الواجبات اإلسالمية امله ّمة .وهام من أسمى الفرائض وأرشفها،
وبهام تقام الفرائض ،ووجوبهام من رضوريات الدين ،ومنكرهام مع
االلتفات بالزمهام وااللتزام بهام من الكافرين(((ّ .
وإن هذه املسؤولية
العاملية الكربى قد ُوضعت عىل عاتق املسلمني .قال الله تعاىل﴿ :ﮄ

ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﴾(((.
118

((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،16ص .123
((( األصفهاني ،المفردات في غريب القرآن ،مصدر سابق ،ص .331
((( اإلمام الخميني ،السيد روح الله الموسوي ،تحرير الوسيلة ،دار الكتب العلمية ،العراق -
النجف1390 ،ه.ق ،ط ،2ج ،1ص .462
((( سورة الحج ،اآلية .41

أهمية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

بواسطة هذه الفريضة تؤدّى سائر الواجبات حتّى الجهاد يف سبيل
الله ،و ُترتك املح ّرمات ،ولهذا وردت تأكيدات كثرية بشأن هذه الفريضة:
قال الله تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾(((.
﴿ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﴾(((.
﴿ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ﴾(((.
﴿ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾(((.
وقد ح ّذرت الروايات الرشيفة من إهامل هذه الفريضة وأن تركها
له عواقب وخيمة:
أ.تسلّط األشرارُ :م َح َّم ِد بْنِ ُع َم َر بْنِ َع َرفَ َة ق ََالَ :س ِم ْع ُت أَبَا الْ َح َسنِ
ُول« :لَ َتأْ ُم ُرنَّ بِالْ َم ْع ُر ِ
 Qيَق ُ
وف َولَ َت ْن ُه َّن َع ِن الْ ُم ْنكَ ِر أَ ْو
اب لَ ُه ْم»(((.
لَ ُي ْس َت ْع َملَ َّن َعلَ ْيك ُْم ِش َرا ُرك ُْم َف َيدْ ُعو ِخ َيا ُرك ُْم ف ََل يُ ْس َت َج ُ
((( سورة آل عمران ،اآلية .104
((( سورة لقمان ،اآلية .17
((( سورة التوبة ،اآلية .112
((( سورة المائدة ،اآليتان .79 - 78
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .56
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ب .العذاب اإللهيُ :م َح َّم ِد بْنِ َع َرفَ َة ق ََال َس ِم ْع ُت أَبَا الْ َح َسنِ ال ِّرضَ ا
ول اللَّ ِه  Pيَق ُ
ُول :كَا َن َر ُس ُ
 Qيَق ُ
ُول« :إِ َذا أُ َّم ِتي تَ َواكَل َِت
ْالَ ْم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوال َّن ْه َي َع ِن الْ ُم ْنكَ ِر َفلْ َيأْ َذنُوا ِب ِو َقا ٍع ِم َن اللَّ ِه
تَ َعالَى»(((.
ج.سلب بركات النعم :عن رسول الله« :Pال تزال أمتي بخير ما
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر ،فإذا لم
يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات ،وسلط بعضهم على بعض،
ولم يكن لهم ناصر في األرض وال في السماء»(((.
َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ ُّ َ
الصل َح ِاء:
س ِبيل الن ِبي ِاء و ِمنهاج
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عَنْ َجا ِب ٍر عَنْ أَ ِب َج ْع َف ٍر َ Qق َالَ « :يكُونُ ِف آ ِخ ِر ال َّز َمانِ َق ْو ٌم ُي َّت َب ُع
ِفيه ِْم َق ْو ٌم ُم َراؤونَ َي َت َق َّرؤونَ َو َي َت َن َّسكُونَ ُ ،حدَ ثَا ُء ُس َف َها ُءَ ،ل ُيوجِ ُبونَ
أَ ْمراً بِ َ ْع ُر ٍ
الضر َ،يَطْلُ ُبونَ ِلَنْف ُِسه ُِم
وفَ ،و َل نَ ْهياً َع ْن ُم ْنكَ ٍر إِ َّل إِ َذا أَ ِم ُنوا َّ َ
ال ُّرخ ََص َوالْ َم َعا ِذي َر ،يَ َّت ِب ُعونَ ز ََّل ِت الْ ُعل ََم ِءَ ،وف ََسا َد َع َملِه ِْم ،يُ ْق ِبلُونَ َع َل
الص َل ُة
ض ِت َّ
الص َل ِة َو ِّ
َّ
الص َي ِام َو َما َل َيكْلِ ُم ُه ْم ِف نَف ٍْس َو َل َمالٍ َ ،ولَ ْو أَ َ َّ
ب َِسائِ ِر َما َي ْع َملُونَ ِبأَ ْم َوالِه ِْم َوأَ ْبدَ انِه ِْم لَ َرفَضُ و َها ك ََم َرفَضُ وا أَ ْس َمى
ش َف َها .إِنَّ ْالَ ْم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
وف َوال َّن ْه َي َع ِن الْ ُم ْنكَ ِر َفرِيضَ ٌة
الْ َف َرائِ ِض َوأَ ْ َ
وجل َعلَ ْيه ِْم
َع ِظي َم ٌة ِب َها تُقَا ُم الْ َف َرائِ ُضُ ،ه َنالِكَ يَ ِت ُّم غَضَ ُب اللَّ ِه ع ّز ّ
الصغَا ُر ِف َدا ِر الْ ِك َبار
َف َي ُع ُّم ُه ْم ِب ِعقَا ِب ِه َف ُي ْهلَكُ ْالَ ْب َرا ُر ِف َدا ِر الْ ُف َّجارَِ ،و ِّ
((( المصدر نفسه ،ج  ،5ص .59
((( الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،16ص .123

إِنَّ ْالَ ْم َر بِالْ َم ْع ُر ِ
الصلَ َحا ِء
اج ُّ
وف َوال َّن ْه َي َع ِن الْ ُم ْنكَ ِر َسب ُِيل ْالَنْ ِب َيا ِء َو ِم ْن َه ُ
َفرِيضَ ٌة َع ِظي َم ٌة ِب َها تُقَا ُم الْ َف َرائِ ُضَ ،وتَأْ َم ُن الْ َم َذا ِه ُبَ ،وتَ ِح ُّل الْ َمك َِاس ُب،
يم ْالَ ْم ُر،
َوتُ َر ُّد الْ َمظَالِ ُمَ ،وتُ ْع َم ُر ْالَ ْر ُضَ ،و ُي ْن َت َص ُ
ف ِم َن ْالَ ْعدَ ا ِءَ ،و َي ْس َت ِق ُ
َفأَنْ ِك ُروا ِب ُقلُو ِبك ُْمَ ،والْ ِفظُوا ِبأَل ِْس َن ِتك ُْمَ ،و ُصكُّوا ِب َها جِ َبا َه ُه ْم َو َل تَخَافُوا
ِف اللَّ ِه لَ ْو َم َة َلئِ ٍمَ ،فإِنِ اتَّ َعظُواَ ،وإِ َل الْ َح ِّق َر َج ُعوا ،ف ََل َسب َِيل َعلَ ْيه ِْم،
اسَ ،ويَ ْبغُونَ ِف ْالَ ْر ِض ِبغ ْ ِ
َي الْ َح ِّق،
السب ُِيل َع َل الَّ ِذي َن يَظْلِ ُمونَ ال َّن َ
إِنَّ َا َّ
يمُ ،ه َنالِكَ َف َجا ِهدُ و ُه ْم ِبأَ ْبدَ انِك ُْمَ ،وأَ ْب ِغضُ و ُه ْم
ذاب أَلِ ٌ
أُول ِئكَ لَ ُه ْم َع ٌ
ِب ُقلُو ِبك ُْم غ ْ ََي طَالِ ِب َني ُسلْطَاناًَ ،و َل بَا ِغ َني َم ًالَ ،و َل ُمرِي ِدي َن ِبظُل ٍْم ظَ َفراً،
َح َّتى يَ ِفي ُئوا إِ َل أَ ْم ِر اللَّ ِهَ ،و َيْضُ وا َع َل طَا َع ِت ِه»(((.
ّ
الشرعي:
الحكم

األمر والنهي واجبان عىل نحو الوجوب الكفا ّيئ ،فإذا تصدى لهام من
به الكفاية إلنجاز املهمة وتحقيق الواجب سقط التكليف عن الباقني،
غري أن الوجوب مستمر يف عموم حاالت املنكر ما دام املنكر موجوداً
واملعروف مرتوكاً.
وإن من واجب املسلمني أن يقوموا بهذه املسؤولية الكربى يف مجالني:
المجال األوّل :فيما بينهم وبالنسبة إلى سائر المسلمين ّ ..
فإن
على كل مسلم أن يراقب سائر المسلمين أيضاً ،يدعوهم إلى القيام
باألعمال الحسنة وينهاهم عن األعمال القبيحة .وقد أثبت القرآن
الكريم أيضاً والية المؤمنين بعضهم بالنسبة لبعضهم اآلخر ،قال
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .55
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تعالى﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ﴾(((.
فاملسلم كام يجب عليه أن يقوم باألعامل الحسنة ويتجنّب ارتكاب
املح ّرمات والسيئات كذلك يجب عليه أن يدعو سائر املسلمني واملؤمنني
إىل األعامل الحسنة وينهاهم عن األعامل القبيحة واآلثام.
المجال الثاني :بالنسبة إلى سائر ّ
سكان العالم ّ
فإن رسول اإلسالم
بُعث لجميع البشر ،ولينشر تعاليم اإلسالم في العالم ك ّله ،ويكون
ال ّدين ك ّله لله .قال تعالى في القرآن الكريم﴿ :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾(((.
مراتب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
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إنّ الهدف من األمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فعل الواجب
وترك الحرام .وإنّ القيام بهذه المسؤولية يجب أن يتمّ في مراحل
وصور عدّة:
المرحلة األولى :اإلنكار القلبي  ..فالمك ّلف في هذه المرحلة
القلبي بوسيلة
ينزعج من فعل المنكر قلبياً ،ويبدي نفوره وإنكاره
ّ
التمسك
ما ،فإذا كان النهي عن المنكر بهذه الطريقة مؤ ّثراً ال يجوز
ّ
والتوسل بالوسائل األخرى.
ّ

((( سورة التوبة ،اآلية .71
((( سورة التوبة ،اآلية .33

المرحلة الثانية :األمر والنهي اللسان ّيان مع مراعاة المراتب المختلفة،
نظير الوعظ برفق ولين ،والعتاب ،والخطاب ،والتنديد ،والتهديد.
المرحلة الثالثة :استخدام الق ّوة للحيلولة دون وقوع المنكر ،وذلك
أيضاً مع مراعاة المراتب المختلفة.
يث َق َالَ « :فأَنْ ِك ُروا ِب ُقلُو ِبك ُْم،
عَنْ َجا ِب ٍر عَنْ أَ ِب َج ْع َف ٍر ِ Qف َح ِد ٍ
َوالْ ِفظُوا ِبأَل ِْس َن ِتك ُْمَ ،و ُصكُّوا ِب َها جِ َبا َه ُه ْمَ ،و َل تَخَافُوا ِف اللَّ ِه لَ ْو َم َة
ِيل َعلَ ْيه ِْم ﴿ﯨ ﯩ ﯪ
َلئِ ٍمَ ،فإِنِ اتَّ َعظُوا َوإِ َل الْ َح ِّق َر َج ُعوا ف ََل َسب َ
(((
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﴾
ُه َنالِكَ َف َجا ِهدُ و ُه ْم ِبأَبْدَ انِك ُْم َوأَبْ ِغضُ و ُه ْم ِب ُقلُو ِبك ُْم غ ْ ََي طَالِ ِب َني ُسلْطَاناً
َو َل بَا ِغ َني َم ًالَ ،و َل ُمرِي ِدي َن بِالظُّل ِْم ظَ َفراً َح َّتى يَ ِفي ُئوا إِ َل أَ ْم ِر اللَّ ِه
َو َيْضُ وا َع َل طَا َع ِت ِه»(((.
أسلوب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
﴿ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ

قال الله تعاىل:
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﴾(((.
وقال الله تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﴾(((.
((( سورة الشورى ،اآلية .42
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص  .56الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر
سابق ،ج  ،16ص .131
((( سورة النحل ،اآلية .125
((( سورة طه ،اآليتان .44-43
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النبي
ويجب أن يكون األمر والنهي برفق ولني وهدوء ،فقد روي عن ّ
 Pقوله لع ّ
يل إن هذا الدين متني فأوغل فيه
يل « :Qيا ع ّ
برفق»(((.
وعن اإلمام الصادق« :Qال تحملوا عىل شيعتنا وارفقوا بهم فإنّ
الناس ال يحتملون ما تحملون»(((.

124

((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .87
((( المصدر نفسه ،ج  ،8ص .334

المحاضرة الثالثة عشرة
النصرة الحقيقية لإلمام الحسينQ

الهدف العام

التع ّرف على مواقف أصحاب اإلمام
الحسين وإخــاصــهــم إلمامهم حتى
الشهادة.

المحاور الرئيسة
 طاع ُة القائد في المعركة طاعة أصحاب اإلمام الحسين وتسليمهم لقائدهم ثبات األصحاب  Rليلة العاشر -أثر حضور القادة في المعركة
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تصدير الموضوع

قال اإلمام الحسني  Qألخته الحوراء زينب  ،Oالتي سألته
قائل ًة« :يا بن أ ّمي ،هل استعلمت من أصحابك ن ّياتهم؟ ّ
فإن أخاف
أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك األس ّنة» ،فبىك الحسني ،Q
وقال« :أما والله لقد بلوتهم ،فام رأيت فيهم ّإل األشوس األقعس،
يستأنسون باملن ّية دوين استئناس الطفل بلنب أ ّمه»(((.
ِّ
مقدمة

صحيح ّأن الله تعاىل ّ
فضل املجاهدين يف سبيله عىل القاعدين حيث
ٌ
قال﴿ :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾((( ،ولكن ليس ّ
كل من
السالح وانطلق لقتال العد ّو نال بركة الجهاد وثوابه ،فكثري ممن
حمل ِّ
قاتل مع رسول الله  Pما لبثوا أن انقلبوا عىل أعقابهم خارسين،
قال تعاىل﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﴾(((.
ُ
طاعة القائد في المعركة
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أهم ُّ
الشوط التي يجب عىل املجاهد يف سبيل الله االلتزام بها
من ِّ
طاعة القيادة .قال تعاىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
((( شرف الدين ،السيد عبد الحسين ،المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة ،مراجعة
وتحقيق محمود بدري ،مؤسسة المعارف اإلسالمية ،إيران  -قم1421 ،ه ،ط ،1ص .231
((( سورة النساء ،اآلية .95
((( سورة المائدة ،اآلية .21

وإن أ َّول عمل ر َّكز عليه اإلسالم يف بداية ظهوره هو ّ
ﭘﭙ ﴾(((َّ .
الطاعة
لله ورسوله ،حيث قال تعاىل﴿ :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ٌ
مرهون بطاعة الله
ﰀ ﰁ ﰂ ﴾((( ،فالفوز يف الدّنيا واآلخرة
وطاعة رسوله وأهل بيته أجمعني ،قال تعاىل﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
(((.
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﴾
ً
ُ
حادثة مع ِّبر ًة ،تحكي عن فداحة التخ ُّل ِف عن
التاريخ لنا
كما ويَروي
بي األكرم P
أوامر القيادة لما له من عواقب وخيم ٍة  ،حين أع َّد ال َّن ّ
جيشاً قبل وفاته ،وع َّين قائداً عليه لم يتجاوز من العمر أكث َر من
عشرين سنة ،وكان ذلك سبباً عند بعض الناس للتخ ُّلف والعصيان،
ُ
رسول الله  Pباألمر وقال جمل َت ُه المشهور َة« :لعن الله من
فع ِلمَ
تخل ََّف عن جيش أسامة»(((.
طاعة أصحاب اإلمام الحسين وتسليمهم لقائدهم

تروي املصادر التاريخية ّأن اإلمام الحسني  Qجمع أصحابه
قرب املساء ،وقال لهم...« :أما بعدّ :
فإن ال أعلم أصحاباً أوىف وال
خرياً من أصحايب ،وال أهل بيت أب ّر وال أوصل من أهل بيتي؛ فجزاكم
وإن ألظ ّن أنّه آخر يوم لنا من هؤالء ،أال ّ
الله ع ّني خرياً .أال ّ
وإن قد
حل ،ليس عليكم مني ذمام .هذا الليل
أَ ِذن ُْت لكم فانطلقوا جميعاً يف ّ
((( سورة األنفال ،اآلية .46
((( سورة النور ،اآلية .52
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،30ص .432
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قد غشيكم فاتّ ِخذوه جمالً»((( .فربزت املواقف البطولية من أصحابه،
وأعلنوا رصاحة طاعتهم لله ورسوله وول ّيه ،نذكر منها:
أ .موقف زهير بن القين:
قام زهري بن القني البج ّ
يل  Mفقال« :والله ،لوددتُ ّأن قُ ِتلت ث ّم
ألف م ّرة ،وأ ّن الله تعاىل يدفع بذلك
ن ُِشت ث ّم قُ ِتلت ،حتى أقتل هكذا َ
القتل عن نفسك ،وعن أنفس هؤالء الفتيان من أهل بيتك»(((.
ب .موقف محمّد بن الحضرميّ :
«قيل لمحمد بن الحضرمي [وهو مع الحسين في كربالء] :أُسر
ابنك بثغر الريّ .
أحب ْأن يُؤسر ،وال أن أبقى
قال :عند الله أحتسبه ونفسي ،ما كنت ُّ
بعده.
حل من
فسمع قوله الحسني  ،Qفقال له« :رحمك الله! أنت يف ّ
بيعتي ،فاعمل يف فكاك ابنك».
قال« :أكلتني السباع ح ّياً إن فارقتك»(((.
ج .موقف مسلم بن عوسجة:
قام إليه مسلم بن عوسجة ،فقال« :أنخيل عنك ،ول ََّم نُع َذ ْر إىل الله
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((( المفيد ،محمد بن محمد بن النعمان ،اإلرشاد في معرفة حجج الله على العباد ،تحقيق
وتصحيح مؤسسة آل البيت R ،نشر مؤتمر الشيخ المفيد ،إيران  -قم1413 ،ه ،ط ،1ج،2
ص.92
((( المصدر نفسه.
علي بن موسى ،اللهوف في قتلى الطفوف ،أنوار الهدى ،إيران  -قم،
((( ابن طاووس ،الس ّيد ّ
1417ه ،ط  ،1ص.57

سبحانه يف أداء حقِّك؟! أَ َما والله حتى أطعن يف صدورهم برمحي،
وأرضبهم بسيفي ما ثبت قامئه يف يدي ،ولو مل يكن معي سالح أقاتلهم
به ،لقذفتهم بالحجارة .والله ،ال نُ ْخلِ ْي َك حتى يعل َم الله أ ْن قد حفظنا
غيبة رسول الله  Pفيك .والله ،لو علمت ّأن أُقتل ث ّم أُحيا ث ّم أُحرق
ث ّم أُحيا ث ّم أذ ّرى ،يُفعل ذلك يب سبعني م ّرة ما فارقتك حتى ألقى
ِحاممي دونك ،فكيف ال أفعل ذلك وإنّ ا هي قتلة واحدة ،ث ّم هي
الكرامة التي ال انقضاء لها أبدا»(((.
د .موقف القاسم بن الحسن:
القاسم بن الحسن املجتبى ابن أمري املؤمنني  ،Rغالم مل يبلغ
الحلم ،عندما سأله أبو عبد الله  Qعن طعم املوت:
«قال له القاسم بن الحسن :وأنا فيمن يقتل؟
بني ،كيف املوت عندك؟!
فأشفق عليه ،فقال له :يا ّ
عم ،أحىل من العسل.
قال :يا ّ
فقال :إي والله ،فداك ع ّمك! إنّك ألحد من يُقتل من الرجال معي،
بعد أن تبلو ببالء عظيم ،وابني عبد الله»(((.
ثبات األصحاب  Qليلة العاشر

لقد أجاز اإلمام الحسني  Qأصحابه ،وأعطاهم الرخصة بالذهاب
ليلة العارش من املح ّرم ،قائ ًال« :إنّ هؤالء يريدونني دونكم ،ولو قتلوين
((( الشيخ المفيد ،اإلرشاد ،مصدر سابق ،ج ،2ص.92
اني ،الس ّيد هاشم ،مدينة المعاجز ،تحقيق مؤسّ سة المعارف اإلسالم ّية ،بإشراف الشيخ
((( البحر ّ
الموالئي ،مؤسّ سة المعارف اإلسالم ّية ،إيران  -قم1414 ،ه ،ط  ،1ج ،4ص.215
عزة الله
ّ
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حل ،فإنّكم إن أصبحتم معي
مل يُقبِلوا إليكم ،فالنجاة النجاة ،وأنتم يف ّ
ُقتلتم كلكم» .فقالوا« :ال نخذلك ،وال نختار العيش بعدك»(((.
لكن ماذا كان موقف األصحاب واآلل؟
علي  ،Lأمان الشمر قائالً« :لعنك الله
أ .العباس :رد الع ّباس بن ّ
ولعن أمانك ،أتؤمننا وابن رسول الله ال أمان له؟» وفي رواية:
فناداه العباس ابن أمير المؤمنين« :Lت ّبت يداك ،ولعن ما
جئتنا به من أمانك يا عد ّو الله .أتأمرنا أن نترك أخانا وس ّيدنا
الحسين بن فاطمة ،وندخل في طاعة اللعناء وأوالد اللعناء؟»(((.
ب .زهير :وهذا زهير بن القين ،يخاطب الشمر حين ه ّدده ورماه
إلي
بالسهم ،فيقول :أفبالموت تخ ّوفني؟ فواللَّه ،لَلموتُ ُّ
أحب ّ
من الخلد معكم(((.
ج .عابس بن أبي شبيب الشاكريّ  :خاطب عابس اإلمام ،Q
قائالً« :أ ّما بعد ،فإنّي ال أخبرك عن الناس ،وال أعلم ما في أنفسهم،
وما أغ َّرك منهم .والله أح ّدثك ع ّما أنا موطّن نفسي عليه ،والله
ألجيب ّنكم إذا دعوتم ،وألقاتل ّن معكم عد ّوكم ،وألضرب ّن بسيفي
دونكم حتى ألقى الله ،ال أريد بذلك إال ما عند الله»(((.
130

((( الراونديّ  ،قطب الدين ،الخرائج والجرائح ،تحقيق مؤسّ سة اإلمام المهديّ | بإشراف الس ّيد
األبطحي ،مؤسّ سة اإلمام المهديّ  ،إيران  -قم1409 ،ه ،ط  ،1ج ،1ص.254
محمّد باقر الموحّ د
ّ
((( السيد ابن طاووس ،اللهوف في قتلى الطفوف ،مصدر سابق ،ص.54
القومي ،المؤسّ سة
((( النويريّ  ،نهاية األرَب في فنون األدب ،تحقيق وزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
المصرية العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،20ص.443
األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بيروت،
((( الطبريّ  ،محمّد بن جرير ،تاريخ األمم والملوك ،مؤسّ سة
ّ
ال.ت ،ال.ط ،ج ،4ص.264

د .حبيب :قال الشيخ الكبير حبيب بن مظاهر« :رحمك الله! قد
قضيت ما في نفسك بواج ٍز من قولك» ،ث ّم قال« :وأنا ،والله
الذي ال إله إال هو ،على مثل ما هذا عليه»(((.
ويف موقف آخر لحبيب عندما ع ِلم من نافع بن هالل ّ
بأن السيدة
وجل ورعب :قال« :يا أصحاب
زينب  Oوباقي النساء يف حال ٍ
الحميّة ،وليوث الكريهة ،هذا نافع بن هالل يخربين الساعة بكذا وكذا،
فأخربوين عن ن ّياتكم .فج َّردوا صوارمهم ،ورموا عاممئهم ،وقالوا :أما
والله يا بن مظاهر ،لنئ زحف القوم إلينا لنحصد ّن رؤوسهم ،ولنلحق ّنهم
بأشياخهم ،ولنحفظ ّن رسول الله  Pيف عرتته وذريته.
فقال لهم حبيب :معي معي.
فقام يخبط األرض بهم ،وهم يع ُْدون خلفه ،حتى وقف بين أطناب
الخيم ،ونادى:
السالم عليكم يا ساداتنا ،السالم عليكم يا معشر حرم رسول الله
 ،Pهذه صوارم فتيانكم آلوا أن ال يغمدوها ّإل في رقاب من يبتغي
السوء فيكم ،وهذه أس ّنة غلمانكم آلوا أن ال يركزوها ّإل في صدور من
يف ّرق بين ناديكم»(((.
أثر حضور القادة في المعركة

يجب أن ال يغيب عن بال أحد ما لحضور القادة يف امليدان مع
((( المصدر نفسه.
((( الس ّيد عبد الحسين شرف الدين ،المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة ،مصدر سابق،
ص.233
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املجاهدين من األثر الكبري عىل املعركة واملجاهدين معاً ،ومجريات
األحداث ونتائج املعركة شهادة كانت أو انتصاراً ،وما للقيادة الشخصية
لرسول الله  Pللمعارك ومن بعده حضور كل من اإلمام ع ّ
يل Q
الشخيص يف
واإلمام الحسني  Qيف قيادة املعركة ،وما لوجودهم
ّ
رسخت
ميدان الحرب من دالالت ترشيعية وتربوية وروحية عميقةَ ،
عرب التاريخ يف قلوب املجاهدين واملقاومني ،وأصبحت عنرصاً فاع ًال يف
ّ
كل االنتصارات .ومن هذه املدرسة تخ ّرج القادة الشهداء واملجاهدون
يف املقاومة اإلسالمية يف لبنان ،فكانت قوة املقاومة وثباتها ،وأصبح دم
الشهداء عنرصاً حاس ًام يف النرص.
وهذا ما شاهدناه يف مجاهدي املقاومة اإلسالمية يف لبنان حيث
جسدت أقدس املعارك من خالل مواجهتها للعدوان اإلرسائي ّ
يل
ّ
والحرب التكفريية عىل املقاومة ،وكان السالح األقوى يف هذه الحرب
اإلميان واإلرادة والثبات والتو ّكل عىل الله تعاىل والطاعة له سبحانه.
فاملجاهدون بحقّ كانوا رجال الله ،وقد ّ
تولهم الله بعنايته ورحمته
وتوفيقه وتسديده ،وقائدهم السيد امللهم أعاد إىل األذهان صوت
محمد  Pبقيادته اإللهية الحكيمة ،وشجاعة ع ّ
يل يف خيرب ،ولهذا
أعلن باطمئنان ووثوق انتهاء زمن الهزائم ووالدة زمن االنتصارات .قال
الله تعاىل﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾(((.
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((( سورة الحج ،اآلية .40

المحاضرة الرابعة عشرة

الصدق منجاة
الهدف العام

التعرف على قيمة الصدق وأثره في
تحصين الفرد والمجتمع

المحاور الرئيسة
 قيمة الصدق وأهميته من آثار الصدق الصدق عمل الجنة تأثير الصدق في حياة اإلنسان -بالصدق يصلح السلوك
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تصدير الموضوع

«الص ُ
دق
ورد يف الرواية الرشيفة عن أمري املؤمنني Qأ ّنه قالِّ :
ذب فَسـا ُد ك ُِّل َشء».
صالح ك ُِّل يشء وال ِك ُ
قيمة الصدق وأهميته

مفردة الصدق متفق عىل حسنها ومدحها وأهميتها يف كل املجتمعات
البرشية؛ فهو زينة الحديث ،ورمز االستقامة والصالح ،وسبب النجاح
والنجاة .وقد وردت آيات كثرية يف القرآن الكريم تتحدّث عن أهم ّية
الصدق وقيمته ،ودوره يف تحصني الشخصية .وما ورد يف األحاديث عن
النبي  Pواألمئة  Rيعترب أن الصدق« :رأس اإلميان ،ودعامة
اإلميان ،ولباس الدين» ،و«روح الكالم» ،و«فيه صالح كل يشء» .وقد
ك َّرم ُ
أهل البيت  Rهذا الخلق الرفيع.
فقد تحدث القرآن الكريم ّ
عم يرتتب من النتائج االيجابية
والثواب العظيم عىل الصدق ﴿ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ
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ﰕ ﰖ ﴾ (((.
فبعد أن تذكر اآلية ظاهرة انحراف النصارى عن دائرة التوحيد
وسؤال الله تعاىل املسيح يوم القيامة عن سبب هذا االنحراف وتربئة
املسيح لنفسه من هذه التهمة تقول اآلية﴿ :ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
((( سورة المائدة ،اآلية .119

ﰂ﴾ ،وتبني ما يرتتب من النتائج االيجابية والثواب العظيم عىل
هؤالء الصادقني وتقول﴿ :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ.﴾...
ويخاطب الله جميع املؤمنني من موقع األمر بتقوى الله تعاىل الذي
يقرتن مع الصدق ،حيث قال تعاىل﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﴾(((.
كام يبرش الله طوائف عدّة باملغفرة والثواب الجزيل .والطائفة
الرابعة منهم هم الصادقون والصادقات ،حيث قال تعاىل ﴿ :ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

﴾ (((.
ﮩ ﮪ  ...ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
وورد يف الحديث الرشيف عن النبي األكرم  Pيف بيان أهم ّية
الصدق قوله« :ال تَنظُروا إىل ك ْ ََث ِة َصالتِهِم َو َصو ِمهِم َوك ْ ََث ِة ال َح ِّج
وف َوطَنطَ َن ِتهِم بِالَّليلِ َولَ ِك ْن اُنظُ ُروا إِىل ِصدقِ ال َح ِد ِ
َواملَع ُر ِ
يث َوأَدا ِء
األَمان ِة»(((.
ونقرأ يف الحديث الرشيف عن اإلمام الصادق « :Qإِن اللهَ
وجل لَم َيب َع ْث نَب ّياً إالّ بِصدقِ ال َح ِد ِ
الب
ع ّز ّ
يث َوأَدا ِء األمـان ِة إِ َل ِ ِّ
والفـاجِ رِ»(((.
((( سورة التوبة ،اآلية .119
((( سورة األحزاب ،اآلية .35
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص  .303العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق،
ج ،68ص.9
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص.104
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من آثار الصدق

أ .نماء العمل :ورد عن اإلمام الصادق  Qحول تأثير الصدق
في جميع أعمال اإلنسان وسلوكياته قولهَ « :من َصدَ َق لِسانُهُ زكَا
َع َملُهُ »((( ،أل ّن الصدق يمثل الجذر واألساس لجميع األعمال الصالحة.
ب .القرب من الصالحين :وفي حديث آخر عن اإلمام الصادق أيضاً
في كتابه إلى أحد أصحابه ويُدعى عبد الله بن أبي يعفور قال
له« :انْظُ ْر َما َبلَ َغ ِب ِه َعلِ ٌّي ِ Qع ْندَ َر ُسولِ اللَّ ِه  Pفَالْ َز ْمهُ ،
َفإِنَّ َعلِ ّياً  Qإِنَّ َما بَلَ َغ َما بَلَ َغ ِب ِه ِع ْندَ َر ُسولِ اللَّ ِه  Pب ِِصدْ قِ
الْ َح ِد ِ
يث َوأَ َدا ِء ْالَ َمانَ ِة»(((.
ج .النجاة :وجاء عن أمير المؤمنين  Qحديث يتح ّدث فيه
عن تأثير الصدق في نجاة اإلنسان من األخطار والمشكالت
حيث يقول« :الزموا الصدق فإنّه منجاة»(((.
حفظ الدين :وعن أهم ّية الصدق يكفي أن نذكر الحديث الشريف
«الص ُ
ين»(((.
رأس الدِّ ِ
الوارد عن أمير المؤمنين  Qحيث يقولِّ :
دق ُ
وعليه فالحفاظ على الدين يكون من خالل الصدق.
«الص ُ
الح ك ُِّل َشء»(((.
دق َص ُ
ويقول يف حديث آخرِّ :
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((( المصدر نفسه ،ح.3
((( المصدر نفسه ،ح.5
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .104
((( الليثي الواسطي ،علي بن محمد ،عيون الحكم والمواعظ ،تحقيق وتصحيح حسين الحسني
البيرجندي ،نشر دار الحديث ،إيران  -قم1418 ،ه ،ط ،1ص .25
((( المصدر نفسه ،ص .44

«الص ُ
دق أَقوى َدعـائِ ِم اإلِميـانِ »(((.
ويقول يف حديث آخر أيضاًِّ :
دق َج ُ
«الص ُ
مـال اإلنسـانِ ِو َدعـا َم ُة اإلميـانِ »(((.
ويف رواية ُاخرى يقولِّ :
وأخرياً يضيف إىل ذلك تعبرياً ّ ً
«الص ُ
دق
مهم آخر عن الصدق ويقولِّ :
ف خَالئِ ِق املُو ِق ِن»(((.
رش ُ
أَ َ
ّ
الصدق عمل الجنة

جاء يف حديث رشيف عن رسول الله  Pيتحدّث فيه عن مفتاح
الجنّة والنار ويقول« :إِنّ َر ُجالً جـا َء إِىل ال َّنب ِِّي ف َ
َقـال يـا َر ُس َول الل ِه مـا
الص ُ
َع َم ُل ال َج َّن ِة؟ َق َ
دق ،إِذا َصدَ َق ال َعبدُ بَ َّر وإذا بَ َّر آ َم َن ،وإذا آ َم َن
ـالِّ :
َدخ ََل ال َج َّن َة َق َ
ذب ،إِذا
ـال :يـا َر ُس َول الل ِه َومـا َع َم ُل ال َّنارِ؟ َق َال :ال ِك ُ
كَ َذ َب ال َعبدُ َف َج َرَ ،وإِذا َف َج َر كَ َف َر ،وإِذا كَ َف َر َدخ ََل ال َّنا َر»(((.
وعن أمري املؤمنني  Qأ ّنه قال« :أَ ْر َب ٌع َم ْن أُ ْع ِط َي ُه َّن َف َق ْد أُ ْع ِط َي خ ْ ََي
ال ُّدنْ َيا َو ْال ِخ َر ِةِ :ص ْدقُ َح ِد ٍ
يثَ ،وأَ َدا ُء أَ َمانَ ٍةَ ،و ِع َّف ُة بَطْ ٍنَ ،و ُح ْس ُن ُخلُق»(((.
تأثير الصدق في حياة اإلنسان

اب
 الكذاب كالميت :عن أمير المؤمنين Qقال« :الكَ ِّذ ُوال َم ِّي ُت َسوا ٌء فإنَّ ف َِضيلَ َة ال َح ِّي َعلَى ال َم ِّي ِت ال ِّث َق ُة ِب ِه ،فَإذا ل َْم ُيوثَ ُق
((( التميمي اآلمدي ،عبد الواحد بن محمد ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح
مصطفى درايتي، مكتب اإلعالم اإلسالمي ،إيران  -قم1407 ،ه ،ط ،1ص .218
((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه ،ص .217
((( ورام بن أبي فراس ،مسعود بن عيسى ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام،
مكتبة الفقيه ،إيران  -قم1410 ،ه ،ط ،1ج  ،1ص .43
((( الليثي الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .74
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بَكال ِم ِه َفقَد بَطَل َْت َحيـاتُهُ »(((.
 جاللة القدر :الصدق يهب لصاحبه شخصية اجتماعية مرموقة،واإلنسان الصادق يعيش حياة العزّة والكرامة دائماً ،أمّا الكاذب فيعيش
حالة الدناءة والحقارة واالنتهازية .ولهذا ورد عن أمير المؤمنين أ ّنه
ِالصدقِ َف َم ْن َصدَ َق ِفي أَقوالِ ِه َج َّل َقد ُرهُ»(((.
قالَ « :علَيكَ ب ِّ
 المحبة والثقة :الصدق يوطد أركان المح ّبة ويع ّمق وشائج المودّةبين أفراد المجتمع وبذلك يفضي على شخصية هؤالء األفراد نوراً
الصا ِد ُق
وبها ًء أكثر ،ورد عن أمير المؤمنين  Qقولهَ « :يك َت ِس ُب َّ
ب ِِصد ِق ِه ثَالثاًُ ،حس ُن ال ِّث َق ِة ِب ِه وال َم َح َّب ُة لَهُ َوال َمهـابَ ُة ِمنهُ »(((.
بالصدق يصلح السلوك
النبي األكرم  Pأ ّنه جاء رجل إليه P
ورد يف الحديث الرشيف عن ّ

رس بخالل أربع ،الزنا ،ورشب الخمر ،والرسقة،
وقال :أنا يا رسول الله أست ّ
والكذب ،فأ ّيتهنّ شئت تركتها لك ،قال« :Pدع الكذب».
ّ
فلم ّ
هم بالزنا فقال :يسألني فإن جحدت نقضت ما جعلت له
ول ّ
ُ
هم بالرسقة ثم برشب الخمر فف ّكر يف مثل
وإن
أقررت ِحددْت ،ثم ّ
ذلك فرجع إليه فقال :قد أخذت ع َّ
يل السبيل ك ّله فقد تركتهنّ أجمع(((.
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((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .220
((( الليثي الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .333
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .219
((( ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله ،شرح نهج البالغة ،تحقيق وتصحيح محمّد أبو
الفضل إبراهيم ،نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي ،إيران  -قم1404 ،ه ،ودار إحياء الكتب
العربية  -عيسى البابي الحلبي وشركاه1378 ،ه 1959 -م ،ط ،1ج  ،6ص .357

المحاضرة الخامسة عشرة

اإلنسان بين التكريم والذم الهدف العام
الهدف العام

التعرف إلى نظرة اإلسالم إلى خلق
اإلنــســان مــن خــال اآليـــات القرآنية
والروايات الشريفة.

المحاور الرئيسة
اإليجابي لإلنسان
القرآني
 التصويرّ
ّ
السلبي لإلنسان
القرآني
 التصويرّ
ّ
 حقيقة اإلنسان اإلنسان كائن ُمخ َّير إرشاد اإلنسان وتوجيهه رفع شبهة إجبار اإلنسان -دور س ّنة االبتالءات في تربية اإلنسان
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تصدير الموضوع
قال تعاىل﴿ :ﮏ ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾(((.
ّ
ّ
اإليجابي لإلنسان:
القرآني
التصوير

اإلنسان يف نظر اإلسالم أكرم مخلوق بني الخالئق ،قال تعاىل ﴿ :ﮏ

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ

ّ
وتتجل مظاهر تكريم اإلنسان يف خلقه
ﮜﮝﮞﮟ﴾(((.
يف أحسن تقويم ،قال ع ّز من قائل﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﴾(((.
ولقد ُوصفت خلقة اإلنسان يف القرآن الكريم عىل النحو اآليت:
قال تعاىل ﴿ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱ﴾(((.
يف هذه اآلية  -بعد استعراض مراحل التكامل املادّي ،وبلوغ مرحلة
االستعداد لقبول الروح املج ّردة  -جاءت العبارة التالية﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ
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((( سورة اإلسراء ،اآلية 70
((( سورة اإلسراء ،اآلية 70
((( سورة التين ،اآلية .4
((( سورة المؤمنون ،اآليات .17 – 14

ﯕ﴾ حيث وصف الخلق الجديد بأ ّنه خلق آخر ،من هذا يستفاد
أن آخر مرحلة من مراحل وجود اإلنسان أي الصورة والنفس اإلنسانية
هي أسمى وأكمل من مراحل الوجود اإلنساين السابقة.
قصة خلق اإلنسان عىل النحو التايل:
ويف آية أخرى أيضاً يرشح ّ
﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﴾(((.
في اآليات المذكورة أشار سبحانه إلى ثالث نقاط:
النقطة األولى :أ ّنه ال ب ّد  -لنفخ الروح اإلنسانية  -من حصول
القابلية واالستعداد في المادة ،ولهذا جاء في اآلية﴿ :ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ﴾.
النقطة الثانيةّ :أن الله تعالى نسب الروح اإلنسانية إلى نفسه،
ُّوح ِه ،وذلك ألجل أن يُثبت قيمته العليا ،يعني ّأن
وقالَ :و َن َف َخ ِفي ِه ِمن ر ِ
اإلنساني أفاض عليه الروح التي
الله سبحانه بعد أن هيأ مادة البدن
ّ
الربوبي.
نسبها إلى نفسه والتي كانت من سنخ العالم
ّ
النقطة الثالثةّ :إن من امتيازات هذا الكائن الجديد هو أ ّنه يمتلك
السمع والبصر والقلب ،يعني أسباب تحصيل العلم ،وبذلك يختلف
عن المراحل السابقة.

((( سورة السجدة ،اآليات .9 – 7
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ويف آية ُأخرى أيضاً يشري إىل النقطتني األوىل والثانية ويقول للمالئكة:
﴿ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﴾((( .فقد ف ّرع األمر
للمالئكة بالسجود عىل تسوية عنرص البدن اإلنسا ّين ونفخ الروح
املنسوبة إىل الله فيه ،وهو شاهد عىل امتياز الوجود اإلنساين ،أل ّنه كان
بحيث صار مؤهّ ًال والئقاً ألن يصري مسجوداً للمالئكة ،وخليف ًة لله يف
األرض ،له فطرة تنجذب إىل الله وإىل الكامل وتح ّبهام.
يقول يف القرآن الكريم ﴿﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﴾(((.
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((( سورة الحجر ،اآلية .29
((( سورة اإلسراء ،اآلية .70
((( سورة البقرة ،اآليات .33 – 31
((( سورة البقرة ،اآلية .30
((( سورة الروم ،اآلية .30

ّ
ّ
السلبي لإلنسان
القرآني
التصوير

ورد يف طائفة من اآليات الكرمية ذ ّم لهذا اإلنسان نفسه ،...حيث
ُوصف بأنه :الضعيف ،والبخيل ،والظامل ،والجاهل ،والكفور ،واملشدود
إىل متاع الدنيا ،والطاغي ،والعجول ،و...
يقول تعاىل يف القرآن﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ﴾ (((.
ويقول﴿ :ﭥ ﭦ ﭧ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﴾(((.
ويقول﴿:ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﴾(((.

((( سورة المعارج ،اآليات .21 - 19
((( سورة النساء ،اآلية .28
((( سورة العلق ،اآليتان .7 – 6
((( سورة اإلسراء ،اآلية .11
((( سورة إبراهيم ،اآلية .34
((( سورة هود ،اآلية .9
((( سورة اإلسراء ،اآلية .100
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حقيقة اإلنسان

لقد ُوصف اإلنسان يف القرآن الكريم بنح َوين متضادّين  ..ولهذا ال بد
من اإلجابة عن هذا السؤال:
ما هي حقيقة اإلنسان؟ وكيف ميكن أن نجمع بني هذين الصنفني
من اآليات؟
ّإن اإلنسان ليس سوى حقيقة واحدة ،ولكنه من ناحي ٍة حيوان،
ُأو ِدعت فيه امليول والنزعات الحيوانية يف كيانه ووجوده ،وتنبع الرشور
واآلثام من جانبه الحيوا ّين هذا؛ ولهذا يتعرض للذ ّم ويوصف بتلك
الصفات الذميمة.
ومن ناحية ُأخرى هو إنسان ذو نفس مج ّردة ملكوتية ،وهو نفحة
إلهية مسانخة لعامل القدس ومناسبة ملنبع الخريات ،ومن هذا الجانب
مييل إىل الكامل ويرغب يف الفضائل واملكارم ،والخريات ،ومن هذه
الجهة ُك ّرم وتأهّ ل ليكون خليفة الله ،ومسجود املالئكة.
اإلنسان كائن ُم َّ
خير:
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مخياًُ ،ح َّر اإلرادة ،قد ُوهب العقل والتفكري ،واإلرادة
ُخلق اإلنسان َّ
واالختيار .ولهذا ّ
فإن أعامل اإلنسان تنبع من رضاه ومن تصديق ق ّوة
تشخيصه ومتييزه .واإلنسان يرى نفسه دامئاً أمام مفرتق طريقني أو
طرق عدّة يتوقف سلوك ّ
كل واحد ٍة منها عىل نظره ورأيه ،وإرادته
الشخصية .وقد أشار سبحانه إىل هذا األمر يف آيات كثرية ،منها:
يقول يف القرآن الكريم﴿ :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ﴾(((.
وفي الحديث ع َْن إِ ْب َر ِاهيمَ ب ِْن أَ ِبي مَحْ مُ ود َق َال :و ََسأَ ْل ُت ُه (أبا الحَ َسن)
ع َِن ال َّل ِه ع ّز ّ
َاصي؟
وجل هَ ْل يُجْ ِب ُر ِع َبا َد ُه َع َلى ا ْل َمع ِ
َف َق َال« :بَلْ يُخَ ِّيرُهُ مْ َو ُي ْم ِه ُلهُمْ حَ تَّى َيتُوبُوا».
ُق ْل ُتَ :فه َْل ي َُك ِّل ُف ِع َبا َد ُه مَا َل ي ُِطي ُق َ
ون؟
َف َق َالَ « :كي َْف َي ْفعَلُ َذلِكَ وَهُ َو َيقُولُ ﴿ :ﰗﰘﰙﰚ﴾(((؟».
ُثمَّ َق َال « :Qحَ َّد َثنِي أَبِي مُوسَ ى بْنُ جَ ْع َف ٍر عَنْ أَبِي ِه جَ ْع َف ِر بْنِ
مُحَ مَّ ٍد  Lأَ َّن ُه قَالَ  :مَنْ َزعَمَ أَنَّ ال َّل َه يُجْ ِب ُر ِعبَا َد ُه َعلَى ا ْل َمعَاصِ ي أَ ْو
ُي َك ِّل ُفهُمْ مَا َل يُطِ يقُونَ ف ََل َت ْأ ُكلُوا َذبِيحَ َت ُه و ََل َت ْق َبلُوا شَ هَا َد َت ُه و ََل تُصَ لُّوا
َورَا َء ُه و ََل ُتعْطُ و ُه مِنَ ال َّزكَا ِة شَ يْئاً»(((.
((( سورة الدهر ،اآليتان .3 – 2
((( سورة آل عمران ،اآلية .145
((( سورة الكهف ،اآلية .29
((( سورة الشورى ،اآلية .30
((( سورة الروم ،اآلية .41
((( سورة البقرة ،اآلية .286
((( سورة فصلت ،اآلية .46
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .11
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إرشاد اإلنسان وتوجيهه
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يستفاد من هذه اآليات واألحاديث ونظائرها أن أعامل اإلنسان
الحقيقي
وترصفاته الحسنة أو السيئة تستند إليه نفسه ،وأن فاعلها
ّ
هو ذاته ال غري .لكن هذا ال يعني ّأن اإلنسان يتمتّع بالحرية الكاملة
ّ
مستقل يف أفعاله ،استقالالً كام ًال،
يف االختيار واالنتخاب وأن اإلنسان
وأ ّنه غري محتاج إىل الله يف هذا املجال ،بل اإلنسان كام يحتاج يف أصل
وجوده وبقائه إىل إيجاد الله وإفاضته فإنه يحتاج ،كذلك ،يف أفعاله
وآثاره الوجود ّية إىل الله تعاىل وإىل إفاضاته فاإلنسان لوال العطاء
اإللهي عاجز عن القيام بأي فعل ،والله ع ّز ّ
وجل هو الذي يعطيه
القدرة عىل القيام باألعامل.
قال تعاىل﴿ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﴾(((.
وقال تعاىل﴿ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾(((.
وقال تعاىل﴿ :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﴾(((.
مخياً ح ّر اإلرادة ،لكنّه يجب أن يعترب
ّإن اإلنسان ،وإن كان كائناً ّ
والنبي ،وأن يلتزم بالضوابط واملق ّررات الدينية
نفسه مسؤوالً تجاه الله،
ّ
((( سورة إبراهيم ،اآلية 4
((( سورة الشعراء ،اآليات .81 – 78
((( سورة النحل ،اآلية .93

ومسؤوالً عنها .انظروا إىل الحديث اآليت وإىل اآلية التالية:
الصا ِد َق َج ْع َف َر
عَنْ َج ْع َف ِر ْب ِن ُم َح َّم ِد ْب ِن ُع َم َر َة عَنْ أَ ِبي ِه َق َال َسأَ ْل ُت َّ
ْبنَ ُم َح َّم ٍد َ Qف ُق ْل ُت لَهُ :لِ َم َخ َل َق ال َّل ُه ا ْل َخ ْل َق؟
َف َق َال« :إِنَّ اللَّهَ تَ َبا َركَ َوتَ َع َال ل َْم يَ ْخل ُْق َخلْ َقهُ َع َبثاً َول َْم يَ ْ ُتكْ ُه ْم ُسدً ى،
بَ ْل َخلَ َق ُه ْم ِ ِلظْ َها ِر ُقدْ َرتِ ِهَ ،ولِ ُيكَلِّ َف ُه ْم طَا َعتَهُ َف َي ْس َت ْوجِ ُبوا ِب َذلِكَ رِضْ َوانَهُ ،
ض ًة ،بَ ْل َخلَ َق ُه ْم
َو َما َخلَ َق ُه ْم لِ َي ْجلِ َب ِم ْن ُه ْم َم ْن َف َع ًةَ ،و َل لِ َيدْ ف ََع ِبه ِْم َم َ َّ
لِ َي ْن َف َع ُه ْمَ ،و ُي ِ
وصلَ ُه ْم إِ َل نَ ِع ِيم ْالَ َب ِد»(((.
﴿ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﴾(((.
ّ
ويوضحوا له تكاليفه،
لقد جاء األنبياء ل ُيثبتوا لإلنسان مسؤول ّيته
وواجباته ،ومسؤول ّياته.
رفع شبهة إجبار اإلنسان

ولرفع شبهة اإلجبار واإلكراه يف أفعال اإلنسان ،نكتفي مبا ورد عَنْ
أَ ِب ا ْل َح َس ِن ال ِّر َضا َ Qق َالُ :ذ ِك َر ِع ْن َد ُه ا ْل َج ْ ُب َوال َّت ْف ِو ُ
يض َف َق َال« :أَ َل
أُ ْع ِطيك ُْم ِف َه َذا أَ ْص ًل َل تَ ْخ َتلِفُونَ ِفي ِه َو َل يُخ ِ
َاص ُمك ُْم َعلَ ْي ِه أَ َحدٌ إِ َّل
َستُ ُوهُ».
كَْ
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .313
((( سورة البقرة ،اآلية .213
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ُق ْلنَا :إِ ْن َرأَ ْي َت َذلِ َك.
َف َق َال« :إِ َّن ال َّل َه ع ّز ّ
وجل َل ْم ُي َط ْع ِبإِ ْك َرا ٍه َو َل ْم ُي ْع َص ِب َغ َل َب ٍة َو َل ْم ُي ْه ِم ِل
ا ْل ِع َبا َد ِف ُم ْل ِك ِه ،هُ َو ا ْل َم ِل ُك ِل َم َم َّل َكه ُْم َوا ْل َقا ِد ُر ع ََل َما أَ ْق َد َرهُ ْم َع َل ْي ِه،
َفإِ ِن ا ْئ َت َم َر ا ْل ِع َبا ُد ِب َطا َع ِت ِه َل ْم َي ُك ِن ال َّل ُه َع ْنهَا َصا ّداًَ ،و َل ِم ْنهَا َما ِنعاًَ ،وإِ ِن
ا ْئ َت َم ُروا ِبَ ْع ِص َي ِت ِه َف َشا َء أَ ْن َي ُح َ
ول َب ْي َنه ُْم َو َب ْ َ
ي َذ ِل َك َف َع َل َوإِ ْن َل ْم َي ُح ْل
َو َف َع ُلو ُه َف َل ْي َس هُ َو ا َّل ِذي أَد َْخ َله ُْم ِفي ِه» ُث َّم َق َال َ « :Qمنْ َي ْض ِب ْط
ُح ُدو َد هَ َذا ا ْل َك َل ِم َف َق ْد َخ َص َم َمنْ َخا َل َف ُه»(((.
ّ
دور سنة االبتالءات في تربية اإلنسان

لقد تحدّث القرآن الكريم عن مناذج وأنواع عديدة من االختبارات
واالبتالءات التي قد يبتىل بها اإلنسان .قال الله تعاىل﴿ :ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﴾(((.
وقال سبحانه﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾(((.
﴿ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﴾(((.
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((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،5ص .16
((( سورة البقرة ،اآلية .155
((( سورة البقرة ،اآلية .214
((( سورة آل عمران ،اآلية .186

﴿ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﴾(((.
فنستنتج من هذه اآليات وغريها ّأن سنّة االمتحان جارية يف الشؤون
الفردية واالجتامعية .وإن وسائل االختبار هي عبارة عن الخريات،
كاملال والنفس والولد ،وعن الرشور ،كالنقص يف األموال واألنفس
والثمرات والعرس والصعوبة والجوع والخوف .وعليه فالزم وجود
االمتحان وجود مثل هذه األمور الحسنة والسيئة ،ووجود اللذات
واألمور السعيدة ،ووجود اآلالم واألمور التعيسة ،حتّى تصبح وسيلة
الختبار الناس.
ونتيجة لالمتحان ميتاز ويتم ّيز املؤمنون املجاهدون الصابرون
الصادقون عن مدّعي اإلميان والجهاد والصرب والصدق وهم كاذبون.
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((( سورة العنكبوت ،اآليتان .3-2

المحاضرة السادسة عشرة

ُ
ُ
وقبول المسؤوليّ ة
اإلنسان
الهدف العام

التع ّرف إلى مسؤولية اإلنسان أمام
والنبي ،وتجاه نفسه ،وتجاه اآلخرين.
الله
ّ

المحاور الرئيسة
 اإلنسان قابل لتح ّمل المسؤولية مسؤوليات اإلنسان الثالث األ ّول :المسؤولية تجاه الله الثاني :مسؤول ّية اإلنسان عن نفسه -الثالث :مسؤولية اإلنسان تجاه اآلخرين
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تصدير الموضوع

يقول تعاىل يف القرآن الكريم:

﴿ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﴾.
اإلنسان قابل ّ
لتحمل المسؤولية
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عندما نتأ ّمل يف خلق الله نجد ّأن:
 الجامدات والنباتات ال متتلك العلم والشعور ،واإلرادة واالختيار،لذلك ليست صالح ًة للتكليف...
 الحيوانات ال تصلح أيضاً للتكليف ،وال تتحمل مسؤولية ،وذلكألنها تفتقر إىل العقل والتف ّكر...
 املالئكة هي األخرى ليست بحاجة إىل الترشيع والتكليف باألحكامأل ّنها موجودات أعىل وأسمى من املادة واملاد ّيات ،...يقول القرآن
الكريم حول املالئكة﴿ :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾(((.
ويقول﴿ :ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ﴾(((.
 اإلنسان قابل لتح ّمل املسؤول ّية ،وهو بحاجة إىل التكليف ،أل ّنه كائنجانب حيوان يتّصف بالخصائص الحيوانية مثل
ذو بعدين ،فهو من
ٍ
اإلحساس والشعور واإلرادة والحركة والشهوة والغضب ،ومن جانب
آخر هو ميتلك العقل والتفكري وميكنه أن يف ّكر يف عواقب األمور ،...جاء
َان َق َالَ :سأَل ُْت أَبَا َعبْ ِد اللَّ ِه
يف الحديث الرشيف َعن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ِسن ٍ
((( سورة التحريم ،اآلية .6
((( سسورة الصافات ،اآليات .166 – 164

الصا ِد َق  Qفَ ُقل ُْت :الْ َم َلئِ َك ُة أَفْضَ ُل أَ ْم بَ ُنو آ َد َم؟
َج ْع َف َر بْ َن ُم َح َّم ٍد َّ
ني ع ِ ُّ
َف َق َالَ « :ق َال أَ ِم ُري ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
َل ْب ُن أَ ِب َطا ِل ٍب « :Qإِنَّ اللَّهَ َرك ََّب
ِف الْ َم َلئِكَ ِة َعق ًْل ب َِل شَ ْه َو ٍةَ ،و َرك ََّب ِف الْ َب َهائِ ِم شَ ْه َو ًة ب َِل َعقْلٍ َ ،و َرك ََّب ِف
َي ِم َن الْ َم َلئِكَ ِةَ ،و َم ْن
بَ ِني آ َد َم ِكلْ َت ْيه َِمَ ،ف َم ْن َغل ََب َع ْقلُهُ شَ ْه َوتَهُ َف ُه َو خ ْ ٌ
ش ِم َن الْ َب َهائِ ِم»(((.
َغل ََب شَ ْه َوتُهُ َع ْقلَهُ َف ُه َو َ ٌّ
الخلقة وبحكم هذه الرتكيبة قابل لتح ّمل
ّإن اإلنسان عىل أثر هذه ِ
املسؤولية وميكنه أن يكون مك ّلفاً .يقول تعاىل يف القرآن الكريم ﴿ :ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ

ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾(((.
مسؤوليات اإلنسان الثالث

ّإن اإلنسان كائن مسؤول ومك ّلف ،أي إنه مسؤول تجاه تكاليف
ووظائف ومسؤوليات واسعة ومتنوعة ،وهي ّ
تتلخص يف ثالثة أقسام:
والنبي.
 	.1مسؤولية اإلنسان أمام الله
ّ
 	.2مسؤولية اإلنسان تجاه نفسه.
 	.3مسؤولية اإلنسان تجاه اإلنسان اآلخر.
ّ
األول :المسؤولية تجاه الله

ّإن اإلنسان مك ّلف عق ًال ورشعاً بأن يج ّد ويجته َد يف طريق معرفة
الخالق الذي أوجده وأوجد كل ما هو موجود يف عامل الكون ،فهو
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،57ص .299
((( سورة األحزاب ،اآلية .72
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الحقيقي له ولها جميعاً ،وهو الذي منحه ّ
كل تلك األنعم ..
املالك
ّ
وعليه أن يطيع ّ
كل أوامره ،وأوامر أنبيائه.
يقول تعاىل يف القرآن ﴿ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﴾(((.
ويقول ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ

ﰒ﴾(((.
ويقول ﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﴾(((.
ويقول ﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﴾(((.
ّ
مسؤولية اإلنسان تجاه نفسه
الثاني:
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ّإن للنوع اإلنسا ّين  -هو اآلخر  -غاي ًة مق ّرر ًة ميكنه التح ّرك نحوهاّ .
وإن
الله الحكيم أنزل برنامج سعادة البرش وتكاملهم عىل أنبيائه املصطفني
مخيون  -مع ذلك  -يف اختيار
ليقوموا بتبليغه إىل البرشية ،ولكنّهم ّ
طريق السعادة ،أو طريق الشقاء .وقد ج ِع َل ْت مسؤول ّية تربية النفس
وتكميلها عىل عاتق البرش أنفسهم  ..فإذا مل يجتهد اإلنسان يف هذا
((( سورة محمّد ،اآلية .33
((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة الحشر ،اآلية .7
((( سورة البقرة ،اآلية .21

السبيل يكون قد ظلم نفسه ،ولن ينال شيئاً سوى الخرسان والشقاء.
يقول يف القرآن الكريم ﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﴾(((.
ويقول ﴿ :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﴾(((.
ويقول ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﴾(((.
يقول اإلمام زين العابدين َ « :Qوأَ َّما َح ُّق نَف ِْسكَ َعلَ ْيكَ َفأَنْ
ت َْس َت ْو ِف َي َها ِف طَا َع ِة اللَّ ِه َف ُت َؤ ِّد َي إِ َل لِ َسانِكَ َح َّقهُ َ ،وإِ َل َس ْم ِعكَ َح َّقهُ ،
َوإِ َل بَ َصِكَ َح َّقهُ َ ،وإِ َل يَ ِدكَ َح َّق َهاَ ،وإِ َل ِر ْجلِكَ َح َّق َهاَ ،وإِ َل بَطْ ِنكَ َح َّقهُ ،
َوإِ َل َف ْرجِ كَ َح َّقهُ َ ،وت َْس َت ِع َني بِاللَّ ِه َع َل َذلِك»(((.
ومن أقدس الواجبات وأهمها تجاه النفس حرمة قتلها ،قال الله
تعاىل ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﴾(((.
وإن ّ
َّ
ْ
وتواترت به األد ّلة من الكتاب
مم ُع ِل َم من الدِّين بالرضورة
والسنَّة ُحرم ُة دم املسلم؛ َّ
فإن املسلم معصوم الدم واملال ،وحرمته
ُّ
أعظم عند الله من حرمة الكعبة ّ
املرشفة ،بل من الدنيا أجمع .ويف
((( سورة البقرة ،اآلية .286
((( سورة البقرة ،اآلية .281
((( سورة التحريم ،اآلية .6
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،71ص.10
((( سورة النساء ،اآليتان .30 - 29
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ذلك يقول رسول الله « :Pوالذي نفيس بيده لقتل مؤمن أعظم
عند الله من زوال الدنيا››((( .وأ ّول ما ُي َ
قض يوم القيامة بني العباد يف
الصال ُة ،وأ ّو ُل ما
حاس ُب به العبدُ ّ
الدماء ،يقول الن ّ
ّبي « :Pأ ّو ُل ما ُي َ
اس يف الدما ِء»((( ،وذلك لعظم خطرها يوم القيامة.
قض ب َني ال ّن ِ
يُ َ
ُّ
التسخط بالعبد إىل قتل نفسه؛ فهو متو ّعد بوعيد شديد،
فإذا وصل
السابقة ﴿ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾...أي:
مصداقاً لآلية ّ
مهام اشت ّد عليكم األمرّ ،
فإن لكم مخرجاً يف رحمة الله ،فتط ّلبوها واسعوا
إليها واتوا أسبابها؛ يرحمكم الله ،ف َمن ترك هذا الطريق وقتل نفسه أو
غريه فإ ّنه سينتقل إىل عذاب أش ّد ّ
مم حاول الفرار منه .وعن رسول الله
َ « :Pمن تر َّدى من جبل فقتل نفسه فهو يف نار جه ّنم يرت ّدى فيها
فس ّمه يف يده
خالداً ُمخلِّداً فيها أبداً ،و َمن َّ
تحس ُس ًّم فقتل نفسه ُ
يتحساه يف نار جه ّنم خالداً ُمخلِّداً فيها أبداً ،و َمن قتل نفسه بحديدة
ّ
(((
فحديدته يف يده يتوجأ بها يف نار جه ّنم خالداً ُمخلِّداً فيها أبدا» .
ّ
االجتماعي)
الثالث :مسؤولية اإلنسان تجاه اآلخرين (التكافل

156

اجتامعي يعيش يف املجتمع ،ومييل إىل النمط
ّإن اإلنسان كائن
ّ
االجتامعي للحياة ّ ...
وإن الحياة االجتامعية ال ميكن أن تتح ّقق للبرش
ّ
من دون التعاون والتعاضد ومن دون رعاية الحقوق املتقابلة.
((( النسائي ،سنن النسائي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت1930 - 1348 ،م،
ط ،1ج  ،7ص .82
((( المصدر نفسه ،ص .83
((( النسائي ،السنن الكبرى ،دار الكتب العلمية ،لبنان  -بيروت1411 ،هـ ،ط ،1ج ،1ص.638

 روي عن ر َُس ُول ال َّل ِه « :Pالْ َخل ُْق ِع َي ُال اللَّ ِهَ ،فأَ َح ُّب الْ َخل ِْق إِلَى اللَّ ِه
َم ْن نَف ََع ِع َي َال اللَّ ِه َوأَ ْدخ ََل َعلَى أَ ْهلِ بَ ْي ٍت ُس ُروراً»(((.
اس»(((.
 وعنه َ « :Pخ ْي ُر ال َّن ِاس َم ِن انْ َتف ََع ِب ِه ال َّن ُ
 ويقول تعالى في القرآن﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ﴾(((.
 ويقول﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾(((.
 ع َْن أَ ِبي َع ْب ِد ال َّل ِه  Qأَ َّن ال َّن ِب َّي َ Pق َالَ « :م ْن أَ ْص َب َح َل يَ ْه َت ُّمِبأُ ُمو ِر الْ ُم ْسلِ ِمي َن َفلَ ْي َس ِم ْن ُه ْمَ ،و َم ْن َس ِم َع َر ُج ًل يُ َنا ِدي يَا �لَلْ ُم ْسلِ ِمي َن
َفل َْم يُجِ ْبهُ َفلَ ْي َس ِب ُم ْسلِ ٍم»(((.
 ويقول تعالى في القرآن﴿ :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﴾(((.
روي عن أيب عبد الله َ :Q
«ل َواللَّ ِه َل يَكُونُ الْ ُم ْؤ ِم ُن ُم ْؤ ِمناً أَبَداً
ض َب َعلَ ْي ِه ِع ْر ٌق َوا ِحدٌ تَدَ ا َع ْت لَهُ
َح َّتى َيكُونَ ِلَ ِخي ِه ِمث َْل الْ َج َس ِد إِ َذا َ َ
َسائِ ُر ُع ُرو ِق ِه»(((.
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .164
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،72ص .23
((( سورة المائدة ،اآلية .2
((( سورة الحجرات ،اآلية .13
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .164
((( سورة التوبة ،اآلية .71
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،71ص .233
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قال الله تعاىل:

﴿ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﴾.
وقال الله ع ّز ّ
وجل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﴾(((.
وقد نفى الرسول  Pكامل اإلميان ع ّمن يبيت شبعان وجاره جائع
ات شَ ْب َعانَ َو َجا ُر ُه َجائِع»(((.
وهو يعلمَ « :ما آ َم َن ِب َم ْن بَ َ
وقد عد القرآن اإلمساك وعدم اإلنفاق سبي ًال للتهلكة ،بقوله
سبحانه وتعاىل﴿ :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﴾((( .
وأمر القرآن الكريم باإلحسان إىل أفراد املجتمع﴿ :ﮗ ﮘ ﮙ
(((

ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ

ﮯﮰ ﴾(((.
وقد جعل اإلسالم كل مسلم مسؤوالً يف بيئته االجتامعية ،قال رسول
الله« :Pكُلُّك ُْم َرا ٍع َوكُلُّك ُْم َم ْسؤ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِته»((( ،ودعا  Pإىل
االهتامم بأمور املسلمني ومشاركتهم يف آمالهم وآالمهم ،فقال َ « :م ْن
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((( سورة البقرة ،اآلية .215
((( سورة البقرة ،اآلية  .195ويراجع سورة البقرة :اآليات  53و 262-261و.267
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .668
((( سورة البقرة ،اآلية .195
((( سورة النساء ،اآلية .36
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،72ص.38

أَ ْص َب َح َل يَ ْه َت ُّم ِبأُ ُمو ِر الْ ُم ْسلِ ِم َني َفلَ ْي َس بِ ُ ْسلِ ٍم»((( .
وعَنْ أَ ِب َب ِص ٍري َق َال َس ِم ْع ُت أَ َبا َع ْب ِد ال َّله َ Qي ُق ُ
ول« :الْ ُم ْؤ ِم ُن أَخُو
الْ ُم ْؤ ِم ِن كَالْ َج َس ِد الْ َوا ِح ِد إِنِ اشْ َت َك شَ ْيئاً ِم ْنه َو َجدَ أَل ََم َذلِكَ ِف َسائِ ِر
وح الْ ُم ْؤ ِم ِن ألَشَ دُّ ات َِّصاالً
َج َس ِده وأَ ْر َوا ُح ُه َم ِم ْن ُروحٍ َوا ِحدَ ٍة وإِنَّ ُر َ
ِب ُروحِ اللَّه ِم ِن ات َِّصالِ شُ َعاعِ الشَّ ْم ِس ِب َها» (((.
وعن اإلمام الصادق « :Qالْ ُم ْؤ ِم ُن أَخُو الْ ُم ْؤ ِم ِن َع ْي ُنه و َدلِيلُه َل
ول َيغُشُّ ه َ
ول َيظْلِ ُمه َ
َيخُونُه َ
ول َي ِعدُ ه ِعدَ ًة َف ُي ْخلِفَه»(((.
ونفهم الواجبات والحقوق الفردية واالجتامعية املنبثقة عن هذه
يؤسسها القرآن يف األخ ّوة االجتامعية يف ما
القاعدة االجتامعية التي ّ
روي عن اإلمام عيل بن الحسني  Qيف رسالة الحقوق ،حيث يقول:
تعلم أنَّه يدكَ الّتي تبسطُها ،وظه ُرك الّذي تلتجى ُء
ُّ
«وحق أخيكَ  ،أن َ
ُ
تصول بها ،فال ت ّتخ ْذ ُه
إلي ِه ،وع ُّزك الّذي تعتمدُ علي ِه ،وق َّوتك الّتي
لخلق الل ِه ،وال تد ْع نرصتَه
سال ًحا عىل معصي ِة الل ِه ،وال ُعدَّ ًة
للظلم ِ
ِ
عىل ِ
َ
والحؤول بي َنه وب َني شياطي ِنه ،وتأدي َة
نفسه ومعونَ َته عىل عد ِّو ِه،
َ
واإلقبال علي ِه يف الل ِه ،فإنِ انقا َد لر ِّب ِه وأحس َن اإلجاب َة
النصيح ِة إلي ِه،
لهَ َّ ،
وإل فليكُن اللهُ آث َر عندَكَ وأكر َم عليكَ منهُ »(((.
وللتأكيد عىل الجانب العم ّ
االجتامعي تؤ ّكد النصوص
يل للعمل
ّ
عنرصي الحب والبغض كونهام العنرصين الناظمني للعالقات
عىل
َ
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .163
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .166
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .166
P
((( ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،مصدر سابق ،ص .264 - 263
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االجتامعية .يف الحديث عن عَنْ أَ ِب َع ْب ِد ال َّله ِ « :Qم ْن أَ ْوثَ ِق ُع َرى
ا ِإلميَانِ أَنْ تُ ِح َّب ِف اللَّه وتُ ْب ِغ َض ِف اللَّه وتُ ْع ِط َي ِف اللَّه وتَ ْ َن َع ِف اللَّه»(((.
النبي « :Pخري املؤمنني من كان مألفة للمؤمنني ،وال خري
ورد عن ّ
يف من ال يألف وال يُؤلف»((( .وعن أمري املؤمنني  Qقال« :املؤمن
َف َ
ول يُ ْؤلَف»((( .ومفردة «ألف» يف اللغة
مألوف ،وال خري يف من َل يَأْل ُ
العرب ّية ّ
تدل عىل انضامم يشء إىل يشء(((.
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((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .125
الطوسي ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.462
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.102
((( ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هارون،
مكتبة اإلعالم اإلسالمي ،إيران  -قم1404 ،ه ،ط  ،1ج ،1ص.131

المحاضرة السابعة عشرة

الوفاء بالعهد ونقضه
الهدف العام

التع ّرف على قيمة الوفاء بالعهد في
الدين اإلسالمي ،واآلثار السلبية لنقضه.

المحاور الرئيسة
 قيمة الوفاء بالعهد في القرآن ال دين لمن ال عهد له وجوب الوفاء بالعهد اآلثار السلبية لنقض العهد -أقسام العهد
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تصدير الموضوع

عن اإلمام الباقر Qقوله�« :ث َ َل ٌث ل َْم يَ ْج َعلِ اللَّهُ ع ّز ّ
وجل ِلَ َح ٍد
ِفي ِه َّن ُرخ َْص ًة :أَ َدا ُء ْالَ َمانَ ِة إِ َل ال َ ِّْب َوالْفَاجِ ِر َوالْ َوفَا ُء بِالْ َع ْه ِد لِل َ ِّْب َوالْفَاجِ ِر
َو ِب ُّر الْ َوالِدَ ْي ِن َب َّر ْي ِن كَانَا أَ ْو فَاجِ َر ْي ِن»(((.
قيمة الوفاء بالعهد في القرآن
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ُيع ّد الوفاء بالعهد من الفضائل األخالقية ،وبعكس ذلك ُيع ّد نقض
العهد من أسوأ الخصال والرذائل األخالقية.
ولهذا نقرأ يف اآليات القرآنية والروايات اإلسالمية تعابري قوية
وشديدة تبني قيمة الوفاء بالعهد وتذ ّم الذين ينقضون العهد وامليثاق.
ّ
وإن سياق اآليات الرشيفة يدل برصاحة عىل ّأن الوفاء بالعهد وامليثاق
له منزلة رفيعة ومكانة سامية ،فهو أحد عالئم اإلميان ويقع يف مرتبة
التقوى واألمانة ،وعىل درجة من األهمية بحيث ّإن املسلمني وغري
املسلمني سيان يف ذلك .وأيضاً تدل هذه اآليات عىل ّأن أحد أهم
العوامل واألسباب يف شقاء اإلنسان وانحطاطه هو نقض العهد وعدم
الوفاء به .جاء يف حديث ّأن شخصاً سأل اإلمام عيل بن الحسني زين
العابدين  Qقال« :أَ ِ
خب ِن ِب َج ِميعِ َشائعِ الدِّينِ » قال اإلمام يف
كم بِال َعدلِ َوال َوفـا ُء بِال َعه ِد»(((.
جوابهَ « :ق ُول ال ِح ِّق َوال ُح ُ
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،162ح.15
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص .113

نكتفي بنماذج من اآليات الكريمة باآلتي:
 قال تعاىل﴿ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﴾(((.تذكر اآلية ّ
ست صفات هي اإلميان بالله تعاىل ويوم القيامة
واملالئكة واألنبياء والكتب الساموية ،ثم تأيت بعدها مسألة اإلنفاق يف
سبيل الله .وتشري أيضاً إىل إقامة الصالة وأداء الزكاة .وتذكر يف الصفة
الخامسة من هذه الصفات (الوفاء بالعهد) .وهذا التعبري ّ
يوضح ّأن
مهم إىل درجة أ ّنه
الوفاء بالعهد يف دائرة املفاهيم اإلسالمية والقرآنية ّ
وقع رديفاً لإلميان بالله والصالة والزكاة.
ـ قال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾ (((.
تستعرض اآلية صفات املؤمنني الحقيقيني وتفتتح السورة آياتها
بالقول ﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﴾ ثم تذكر سبع صفات من الصفات امله ّمة
واألساسية للمؤمنني ،ويف الصفة الخامسة والسادسة تقول ﴿ :ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﴾.
ـ وحول لزوم الوفاء بالعهد ،قال تعاىل ﴿ :ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﴾((( .وتخاطب آية أخرى جميع املسلمني وتأمرهم بالوفاء
بعهد الله ،قال تعاىل ﴿ :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﴾ (((.
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((( سورة البقرة ،اآلية .117
((( سورة المؤمنون ،اآلية  ،8سورة المعارج ،اآلية .32
((( سورة اإلسراء ،اآلية .34
((( سورة النحل ،اآلية .91

ال دين لمن ال عهد له

ورد يف الروايات تعبريات مه ّمة تشري إىل ّأن جميع معامل الدين
وأركانه يتلخص بالوفاء بالعهد بالنسبة إىل الخالق والخلق ،وعىل األقل
أ ّنه أحد األركان امله ّمة للدين ،فقد ورد عن رسول الله  Pقوله« :ال
ِدي َن لِ َم ْن ال َعهدَ لَهُ »(((.
ين أَدا ُء األَمـانَ ِة
وعن أمري املؤمنني  Qأ ّنه قال« :أَ ُ
صل الدِّ ِ
َوال َوفَا ُء بِال ُع ُهو ِد»(((.
ويف حديث آخر عن أمري املؤمنني  Qأيضاً« :مـا أَي َق َن بِالل ِه َم ْن
لَم يَرع ُع ُهو َد ُه َو ِذ َّم َته»(((.
الحقيقي واالعتقاد بالتوحيد األفعا ّيل يف واقع
فال شك ّأن اإلميان
ّ
اإلنسان وقلبه يع ّد أحد األسباب املهمة للوفاء بالعهد وااللتزام بهّ ،
ألن
من ينقض العهد فإ ّنه يرتكب هذه الخطيئة من موقع الجهل بقدرة
الله ورازقيته وبدافع من منفعته العاجلة فينىس ما وعد به الله تعاىل
عىل الوفاء بالعهد .ولهذا نقرأ يف الحديث عن أمري املؤمنني Q
قولهِ « :م ْن َدالئِلِ اإلِميـانِ الْ َوفـا ُء بِالْ َع ْه ِد»(((.
وجوب الوفاء بالعهد
روي عن رسول الله  Pأ ّنه قالَ « :م ْن كـانَ ُي ْؤ ِم ُن بِالل ِه َوالْ َي ْو ِم
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اآل ِخ ِر َفلْ َي ِ
ف إِذا َو َعدَ »(((.

((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،69ص ،198ح.26
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .86
((( المصدر نفسه ،ص .253
((( المصدر نفسه ،ص .252
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .364

ونقرأ يف عهد اإلمام ع ّ
يل  Qاملعروف ملالك األشرت (ريض الله
عنه) تأكيد اإلمام ع ّ
يل  Qعىل مسألة الوفاء بالعهد يف مقابل
أيّ إنسان وأيّ طائفة من البرش ،حيث قال« :وإنَّ َعق َ
َدت َبي َنكَ
َوبَ َني َعدُ ِّوكَ أَو أَل َبستَهُ ِمنكَ ِذ َّم ًة َف ُح َّط عَهدَكَ بِال َوفـا ِء َوار َع ِذ َّمتَكَ
َيس ِم ْن َفرائِ ِض
َفسكَ ُج َّن ًة ُدونَ مـا أَعطَ َ
يت َفإِنَّهُ ل َ
بِاألَمـانِ ِةَ ،واج َع ْل ن َ
اس أَشَ دُّ َعلَي ِه اج ِتمـاعاً َم َع تَ َف ُّرقِ أَهوائِهِم َوتَشَ ُّت ِت آرائِهِم
الل ِه َش ٌء ال َّن ُ
ِم ْن ت ِ
رشكُونَ ِفيمـا َبي َن ُهم ُدونَ
َعظ ِيم ال َوفـا ِء بِال ُع ُهو ِد َو َقدْ لَ ِز َم َذلِكَ امل ُ ِ
املُسلِ ِم َني لِ َم اس َتوبَلُوا ِم ْن َعوا ِق ِب الغَدرِ»(((.
وجاء يف حديث آخر عن اإلمام ُ Qيش ّبه العهد بالطوق املحيط
وم ال ِقيـا َم ِة
برقبة اإلنسان ويقول« :إنَّ ال ُع ُهو َد َقالئِدُ ِف األع َنـاقِ إِىل يَ ِ
َف َم ْن َو َصلَها َو َصلَهُ اللهُ َ ،و َم ْن نَقضَ هـا َخ َذلَهُ اللهُ »(((.
وورد عن اإلمام أمري املؤمنني  Qأ ّنه قال« :ال تَع َت ِمد َعىل َمو َّدة
يوف ِب َعه ِد ِه»(((.
َم ْن ال ِ
وأساساً ميكن القول ّ
بأن ميزان النجاح األشخاص يف حياتهم الدنيوية
يرتبط مبدى التزامهم بعهودهم ،فمن كان منهم أكرث وفا ًء بعهده فهو
أع ّز وأرشف يف نظر الناس ،ويف ذلك يقول أمري املؤمنني  Qيف
السؤ َد ِد»(((.
حديث آخر« :ال َوفـا ُء ِح ْص ُن ُّ
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((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص ،442الرسالة .53
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .252
((( المصدر نفسه ،ص .418
((( المصدر نفسه ،ص .251

ونقرأ يف الحديث الرشيف عن أمري املؤمنني  Qما يشري إىل
ّأن الوفاء بالعهد هو أحد عالئم الصالحني والطاهرين من الناس حيث
ف االْ ْبرا ُر»(((.
يقولِ « :ب ُح ْس ِن الْ َوفـا ِء ُي ْع َر ُ
اآلثار السلبية لنقض العهد

ّإن نقض العهد إذا ساد يف أجواء املجتمع البرشيّ  ،فإ ّنه يفيض إىل
سلب الثقة بني أفراد املجتمع ويتالىش عنرص اال ّتحاد والتكاتف فيام
بينهم ،ولهذا نقرأ يف الحديث الرشيف عن رسول الله  Pأ ّنه قال:
«إِذا نَقَضُ وا ال َعهدَ َسل ََّط اللهُ َعلَيهِم َعدُ َّو ُهم»(((.
ويف رواية عن اإلمام ع ّ
ْف يُوجِ ُب الْ َمق َ
ْت ِع ْندَ
يل أ ّنه قالَ « :والْ ُخل ُ
ـاس»(((.
الل ِه َو ِع ْندَ ال ّن ِ
وقد ورد يف بعض الروايات ّأن اإلنسان املؤمن إذا وعد غريه بيشء
فإ ّنه مبنزلة النذر رغم عدم وجوب الكفارة عند عدم الوفاء به ،كام
يقول اإلمام الصادق ِ « :Qعدَ ُة الْ ُم ْؤ ِم ِن أَخـا ُه نَ ْذ ٌر ال كَفّـا َر َة
َف َف ِب ُخل ِ
ْف الل ِه َبدَ َء َولَ ِم ْق ِت ِه تَ َع َّر َض َوذلك َق ْولُهُ ﴿ ﮛ
لَهُ َف َم ْن أَ ْخل َ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ

ﮬ﴾(((»(((.
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((( المصدر نفسه.
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .374
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص  ،444الرسالة  53في عهده إلى مالك
األشتر (رضي الله عنه).
((( سورة الصف ،اآلية .2
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .363

أقسام العهد

هناك أنواع وأقسام للعهد حيث ميكن تقسيمها إىل ثالثة أقسام:
 1ـ العهد مع الله.
 2ـ العهد مع الناس.
 3ـ العهد مع النفس.
أما العهد مع الله تعاىل فالكثري من الفقهاء ذكروا يف كتبهم الفقهية
بحث العهد إىل جانب بحث النذر ،وذكروا أ ّنه لو أراد الشخص أن
يعاهد الله عىل أمر من ا ُالمور فعليه إجراء صيغة العهد وهي أن يقول
فـان أَصو ُم ث َالث َ َة أَيّـام أَ ْو أَت ََص َّد ُق ِبكَذا
مثال« :عـا َهدْتُ الل َه أَنَّ ُه َمتـى شَ ِ
َوكَذا» .وحينئذ يجب عليه الوفاء بعهده هذا ولو إرتكب ما ينقض هذا
العهد عليه دفع كفارة ،وكفارته عىل املشهور هي كفارة إفطار يوم من
شهر رمضان املبارك.
وأ ّما العهد مع الناس فيشمل كل أشكال العقود واملواثيق بني أفراد
البرش ،وفيام لو تأطرت بقوالب رشعية وعقالئية فالوفاء بها واجب.
أما عهد اإلنسان مع نفسه فهو أن يتعاهد اإلنسان بأن يلتزم
ّ
والتحل
تهذيب النفس وإصالحها يف طريق التكامل
األخالقي واملعنويّ
ّ
بالصفات الحسنة واألعامل الصالحة ،وهذا العهد له دور مؤ ّثر وبنّاء يف
سلوك ّ
النفيس.
خط التهذيب
ّ
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المحاضرة الثامنة عشرة

العجلة والتسرّ ع وأثرها يف السلوك
الهدف العام

التع ّرف على نظرة اإلسالم إلى مفهوم
العجلة والتس ّرع ،والحث على المسارعة
في الخيرات.

المحاور الرئيسة
 ُخلق اإلنسان من عجل مفهوم العجلة والتس ّرع اآلثار السلبية للعجلة والتس ّرع المسارعة في الخيرات ُخلق حميد -طرق العالج
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روي عن اإلمام عيل  Qأ ّنه قالَ « :م ِن اِ ْس َتطَا َع اَن َيْ َن َع نَف َْسهُ
َليق ِباَنْ ال يَ ْنز َِل ِب ِه َمك ُرو ٌه اَبَداًِ .ق َيل َو َما ِهي؟
ِمن أَ َربَ َعة أَشياء َف ُه ْو خ ٌ
َق َال :الْ َع َجلَ ُة َواللِّجا َج ُة َوال ُع ْج ُب َوال َّتواين»(((.
ُ
خلق اإلنسان من عجل

ّإن العجلة والترسع يف نظر اإلسالم صفة سلبية .فقد روي عن أمري
يم َيدف َُع
املؤمنني  Qأ ّنه قال« :ال َع َجلَ ُة َمذ ُمو َم ٌة ِف ك ُِّل أ ْمر اِالّ ِف َ
الش»((( .وتقع يف مقابل القيم األخالقية االيجابية من الصرب واملثابرة
َّ َّ
والتأين ،والصرب والتأين يعدّان من أهم الفضائل األخالقية واإلنسانية.
وتتحدّث بعض اآليات عن طبيعة اإلنسان وكأ ّنه يف سلوكه وحركته
يف حياته إىل درجة من العجلة ّ
وكأن ذاته ونفسه قد ُعجنت بالعجلة
فهي عني العجلة .قال تعاىل ﴿ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﴾(((.
تشري هذه اآلية إىل ّأن طبيعة اإلنسان مخلوقة منذ اليوم األ ّول
والترسع ،ولكنّه يجب عليه استخدام هذه الحالة وسلوك
بالعجلة
ّ
الترسع والعجلة بعد تو ّفر املقدمات للعمل ال قبل ذلك
طريق ّ
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((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .206
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .267
((( سورة األنبياء ،اآلية .37

أ ّما قوله تعاىل ﴿ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﴾ فهو إشارة إىل ّأن طبع
اإلنسان األو ّيل هو أن يتح ّرك برسعة با ّتجاه إشباع حاجاته ورغباته
البدنية والنفسية .وقد ورد هذا املضمون أيضاً يف اآلية  19من سورة
املعارج حيث يقول تعاىل ﴿ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾ ((( أي حريصاً وقليل
الصرب.
وروي عن اإلمام الصادق َ « :Qواَ ِعر ِْف طَ َ
ريق نِجاتِكَ َو َهال ِككَ
َك ال تَد ُعو اللهَ ب َِشء َعىس ِفي ِه َهالكُكَ َواَن َْت تَظُ ُّن اَنّ في ِه نَجاتُكَ َق َال
اللهُ تَعاىل ﴿ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﴾(((»(((.
النبي األكرم  Pويوصيه بالصرب
ويف آية أخرى يخاطب الله تعاىل ّ
واالستقامة كام هي حالة األنبياء املاضني .وبالرغم من ّأن التاريخ
والترسع
النبي األكرم  Pمل يتح ّرك من موقع العجلة
ّ
شاهدٌ عىل ّأن ّ
بل كان يسلك يف ّ
خط املثابرة والصرب واالستقامة يف ّ
كل أعامله وأفعاله،
ولكنَّ اآلية الرشيفة جاءت لتؤكد هذا املعنى عىل نب ّينا الكريم وتقول:
﴿ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﴾ (((.

((( سورة المعارج ،اآلية .19
((( سورة اإلسراء ،اآلية .11
((( اإلمام الصادق ،جعفر بن محمد ( Lمنسوب) ،مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بيروت1400 ،ه 1980 -م ،ط ،1ص .143
((( سورة االحقاف ،اآلية .35
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مفهوم العجلة
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ّإن العجلة مبا هي صفة ذميمة يف سلوك اإلنسان تظهر باشكال
مختلفة ،مبعنى ّأن اإلنسان وقبل أن يو ّفر مقدّمات العمل ُيقدم عىل
تحصيل النتيجة .وهذا العمل ال يرت ّتب عليه سوى الفشل أو يثمر مثرة
ناقصة .وهذا كام لو ّأن اإلنسان قطف الثمرة قبل نضجها فإ ّنه يحرم
نفسه من طيب هذه الثمرة أو تكون ذات فائدة قليلة ،أو أ ّنه يقوم
بنرث البذور عىل األرض قبل أن يحرثها فتكون النتيجة تلف البذور أو
اعي ،ويقول أمري املؤمنني  Qيف هذا الصدد:
ق ّلة املحصول الزر ّ
« َو ُم ْج َت ِني ال َّث َمر ِة لِ َغريِ َو ِ
قت اِينا ِع َها كَال ّزارعِ ِب َغريِ اَ ْر ِض ِه»(((.
أي أنه يتلف طاقاته ورأس ماله بدون أن يعود عليه بالفائدة
املطلوبة .وصفة العجول :تقال لألشخاص ا ّلذين ال يتمتعون بحالة
الصرب يف أعاملهم وأقوالهم وتعاملهم مع اآلخرين ولغرض الوصول إىل
هدفهم ال يسلكون الطريق الصحيح لذلك ،فلهذا السبب فإ ّنهم يقعون
يف دوامة من املشكالت والنواقص يف حركتهم االجتامعية وسلوكهم يف
ّ
خط التكامل املاديّ واملعنويّ .
والترسع هي ّ
«التأن» والرت ّيث والتح ّمل.
والصفة املقابلة للعجلة
ّ
وال ينبغي أن تؤخذ «العجلة» مبعنى الرسعة يف اإلقدام عىل العمل
وا ّلذي يحمل مضموناً إيجابياً يف حركة الحياة ،فالرسعة يف العمل تكون
بعد تو ّفر املقدّمات املطلوبة لذلك العمل وأن ال يدع اإلنسان الفرصة
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص  ،52الخطبة .5

تفلت من يده للحصول عىل النتيجة والثمرة ،فمثل هذا العمل من
الواضح أ ّنه يع ّد أحد العوامل امله ّمة للفالح والنجاة واملو ّفقية.
ورد عن أمري املؤمنني  Qيف بيان الفرق بني مفهوم العجلة
الترسع والرسعة قوله« :اِيّاكَ َوال َع َجلَ َة بِاالُ ُمو ِر َق ْب َل
والرسعة أو مفهوم ّ
اَوانِ َهاَ ،وال َّتسا ُق َط ِفيها ِعندَ اِ ْمكانِها»(((.
ّ
والتسرع
اآلثار السلبية للعجلة

ورد يف روايات كثرية ذ ّم العجلة وبيان اآلثار املرت ّتبة عليها ،منها:
أ ـ اليأس :من المعطيات السلبية للعجلة ،حالة اليأس الّتي تصيب
اإلنسان عندما ال ينال مقصوده وال يتس ّنى له تحصيل النتيجة
بكل
من عمله .وقد يفضي به هذا الحال إلى أن يسيء الظ ّن ّ
اإللهي .ولذلك ورد في الحديث الشريف
شيء حتّى بالتقدير
ّ
العسكري  Qأنّه قال« :ف ََل تَ ْع َج ْل َعلَى
عن اإلمام الحسن
ّ
ثَ َم َر ٍة ل َْم تُدْ رِكْ َوإِنَّ َما تَ َنالُ َها ِفي أَ َوانِ َها َوا ْعل َْم أَنَّ الْ ُمدَ بِّ َر لَكَ أَ ْعل َُم
بِالْ َو ْق ِت الَّ ِذي َي ْصل ُُح َحالُكَ ِفي ِه َف ِث ْق ِب ِخ َي َرتِ ِه ِفي َج ِمي ِع أُ ُمورِكَ
َي ْصل ُْح َحالُكَ َو َل تَ ْع َج ْل ِب َح َوائِجِ كَ َق ْب َل َو ْق ِت َها َف َي ِض َ
يق َقلْ ُبكَ
َو َصدْ ُركَ َويَخْشَ اكَ الْ ُق ُنوط»(((.
ب .الحزن والغمّ  :وقد ورد هذا المعنى في إحدى الكلمات القصار ألمير
المؤمنين  Qحيث قال «العَجَ لُ َقبْلَ اإلمكانِ يُوجِ ُب الغُ صّ ةَ»(((.
((( نهج البالغة ،تحقيق صبحي الصالح ،مصدر سابق ،ص  ،444 ،52الرسالة ( 53عهده إلى مالك اشتر).
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،75ص .379
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .267
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النبي األكرم  Pقوله« :إِيَّاكَ َوالْ َع َجلَ َة
ج .زيادة الخطأ :ورد عن ّ
َفإِنَّكَ إِ َذا َع َّجل َْت أَ ْخطَأْ َت َحظَّكَ »((( .ويقول أمير المؤمنين
« Qمَعَ العَجَ لِ َي ْك ُث ُر الزَّلل»((( ،و«مَن عَجَ ل َك ُث َر عِثا ُرهُ»(((.
ّاس
د .الهالك :عن رسول الله  Pفي حديث آخر «اِنَّما اَهْ لَكَ الن َ
ّاس َت َث َّبتُوا لَمْ يهلكْ أَحدٌ »((( .وطبعاً المقصود
ا ْلعَجَ َل ُة َو َل ْو اَنَّ الن َ
من الهلكة هو الموت بسبب الحوادث غير المتوقّعة والّتي
تكون معلولة بالعجلة وعدم التث ّبت من األمور.
ه .الغصّ ة :ورد عن اإلمام أمير المؤمنين  Qقوله« :ا ْلعَجَ لُ
المْكانِ يُوجِ ُب الغُ صَّ ةَ»((( ،أل ّن العجلة تهدر أتعاب اإلنسان
قَبلَ ْ ِ
وسعيه وال يصل إلى نتيجة مطلوبة.
و .الندامة :عن اإلمام الصادق  Qأنّه قالَ « :م َع ال َّت َث ُّب ِت تَكونُ
السال َم ُة َو َم َع ال َع َجلَ ِة تَكونُ ال َّندا َم ُة»(((.
َّ
المسارعة في الخيرات خلق حميد

نقرأ يف القرآن الكريم يف آيات عدّة الدعوة إىل املسارعة يف الخريات
واملسابقة يف الحسنات ،ومن ذلك ما ورد يف اآلية  114من سورة آل

174

((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام ،مصدر سابق ،ج
 ،2ص .350
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .267
((( المصدر نفسه.
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .340
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .267
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .338

عمران يف وصف بعض املؤمنني الحقيقيني حيث يقول ﴿ ..ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾(((.
ويقول في سورة األنبياء اآلية  90في وصف جماعة من األنبياء
العظام مثل زكريا ويحيى ويقول عنهم ﴿ ..ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ .((( ﴾...
ويقول في اآلية  61من سورة المؤمنين في شرح الصفات البارزة
لهؤالء المؤمنين﴿ :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﴾ (((.
وهذا املعنى نفسه ورد يف اآلية  148من سورة البقرة تحت عنوان
املسابقة يف الخريات حيث تقول اآلية ﴿ ...ﭯ ﭰﭱ .(((﴾...
وقد ورد يف الروايات اإلسالمية إشارات جميلة وعميقة املعنى
بالنسبة إىل هذا املوضوع ،منها:
 عن رسول الله « :Pاِنّ اللهَ يُ ِح ُّب ِم َن ال َخ ْي ِر َما يُ َع َّج ُل»(((. وعن أمير المؤمنين  Qأ ّنه قال« :بَا ِد ُروا ِب َع َملِ الخَي ِر َق َبل اَنتُش َغلُوا َع ْنهُ ِبغَي ِر ِه»(((.
 وعن اإلمام الصادق  Qأ ّنه قالَ « :من َه َّم ِبخَير َفلْ ُي َع ِّجلْهُ َواليُ َؤ ِّخ ْرهُ»(((.
((( سورة آل عمران ،اآلية .114
((( سورة األنبياء اآلية .90
((( سورة المؤمنين ،اآلية .61
((( سورة البقرة ،اآلية .148
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .142
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .110
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص .142
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 وجاء هذا المعنى أيضاً في حديث آخر بصورة مفصلة ،قال اإلمامالصادق « :Qاِذا َه ّم اَ َحدُ كُم ِبخَير أَ َو ِصلَة َفاِنّ َعن يَمي ِن ِه
َو ِشمالِ ِه شَ يطانَي َن َفلْ ُيبا ِد ْر ال َيكُفّا ُه َعن َذلِكَ »(((.
 وعن اإلمام الباقر « Qمَن هَ مَّ بِشَ يْ ء مِنَ الخَ ي ِر َف ْل ُيعَجِّ ْل ُه َفاِنَّكُلَّ شَ يْ ء في ِه تَأخي ٌر َفاِنَّ لِلشَّ يطانِ فِي ِه نَظْ َرةً»(((.
ولهذا ال ب ّد أيضاً من أن يف ّرق اإلنسان بني الرسعة واملسارعة يف
أعامل الخري ،وبني العجلة املذمومة ا ّلتي تكون قبل تو ّفر مقدّمات
العمل.
طرق العالج

ولغرض التصدّي لهذه الرذيلة األخالقية وعالجها أو الوقاية منها
فقبل ّ
كل يشء يجب التف ّكر يف هذه العواقب الوخيمة واآلثار السيئة
والترسع .فلو ّأن الشخص تف ّكر يف هذه األمور واآلثار
لحال االستعجال
ّ
السيئة ،فإ ّنه سيدرك حت ًام ّأن االستعجال يف العمل مضافاً إىل أ ّنه ال
يوصله إىل مقصده وال يحصل عىل غايته برسعة فإنه قد ال يحصل
عليها أبداً فيام بعد .ورد عن رسول الله  Pأ ّنه قال« :إنّ ا أهلك
الناس العجلة ولو أنّ الناس تث ّبتوا مل يُهلك أحد»(((.
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((( المصدر نفسه ،ج  ،2ص . 143
((( المصدر نفسه.
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،68ص .340

المحاضرة التاسعة عشرة

الشكر وكفران النعمة
الهدف العام

التع ّرف على اآلثار السلبية لكفران
النعم ،والتربية على فضيلة الشكر.

المحاور الرئيسة
 معنى كفران النعمة الشكر وكفران النعمة في آيات عواقب كفران النعم الشكر قناة موصلة للنعم اإللهية أسباب ودوافع الكفران التربية على شكر الله تعالى -شكر الخالق وشكر المخلوق
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ورد يف حديث عن أمري املؤمنني  Qأ ّنه قالَ « :م ْن شَ كَ َر ال ِّن َع َم
بِجِ نـانِ ِه اس َت َح َّق املَزيدَ َق ْب َل أَن يَظ َه َر َع َل لِسـانِ ِه»(((.
معنى كفران النعمة

الكفر يعني يف األصل اإلخفاء .ومبا ّأن الكافر يسعى يف إخفاء
وتغطية النعمة وقيمتها فس ّمي عمله بالكفران.
البديهي ّأن الكفران م ّرة يكون بالقلب و ُاخرى باللسان وثالثة
ومن
ّ
ويرصح
بالعمل .ففي قلبه ال يستشعر اإلنسان أهمية تلك النعمة،
ّ
بلسانه بق ّلة النعمة وعدم أه ّميتها .ويف العمل ال يتح ّرك من موقع
االهتامم مبواهب الله عليه ،وبدالً من أن يستعملها بالخري ،يستعملها
ّ
بالرش .ولذلك قال كبار علامء األخالق« :الشُّ ْك ُر َص ُف ال َع ِبد َج ِمي َع مـا
أَنْ َع َم ُه الل ُه ت َعـاىل ِف مـا ُخلِ َق ألجلِ ِه»(((.
والكفران هو عدم االعتناء بالنعم وتحقريها وتضييعها ،وهو أيضاً
من الرذائل األخالقية ذات العواقب الوخيمة ،سواء كانت عىل الصعيد
االجتامعي .والكفران هو استعامل النعم يف غري مح ّلها،
الفرديّ أو
ّ
فالعني التي وهبها الله تعاىل لإلنسان لريى بها طريق الحق واآليات
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((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .280
((( راجع :المازندراني ،المولى محمد صالح بن أحمد ،شرح أصول الكافي ،تعليقات الميرزا أبو
الحسن الشعراني ،ضبط وتصحيح السيد علي عاشور ،دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر
والتوزيع ،لبنان  -بيروت1421 ،ه 2000 -م ،ط ،1ج  ،12ص .492

ويشخص بها الطريق السويّ من البرئ ّ
لئل يقع فيها ،فإذا به
اإللهية
ّ
يستعملها يف موارد الحرام ،وكذلك اليد ُ
واألذن وغريهام من الجوارح
أو املال والرثوة.
ُوب
جاء عن اإلمام السجاد عيل بن الحسني  Qأ ّنه قال« :ال ُّذن ُ
وال َع ِن العا َد ِة ِف ال َخريِ ِ
اس وال َّز ُ
غي َع َل ال ّن ِ
واصطناعِ
الَّ ِتي تُغ ُّ ُ
َي ال ِّن َع َم ال َب ُ
املَع ُر ِ
وفَ ،وكُفرانُ ال ِّن َع ِم َوتَركُ الشُّ كْرِ»(((.
الشكر وكفران النعمة في آيات

يزخر كتاب الله بالحديث عن اآليات التي تذ ّم حالة الكفران،
ومتدح حالة الشكر للنعمة ،نذكر منها:
ـ قوله تعاىل ﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾(((.
النبي موىس  Qمع بني إرسائيل ،حيث
تستعرض اآلية كالم ّ
مهم﴿ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ
إلهي ّ
يذ ّكرهم بأمر ّ
النبي  Qبقضية الشكر
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﴾((( ،فذ ّكرهم ّ
ومعطياته والكفران وآثاره السلبية وذلك بعدما انترصوا عىل فرعون
ونالوا االستقالل وذاقوا طعم الحرية والعظمة وظهرت منهم بوادر
كفران النعمة .وجملة »ألزيد ّنكم» فيها أنواع من التأكيدات ،فهي وعد
قطعي للشاكرين ،بأ ّنه سيزيدهم من فضله ،ويف الوقت نفسه
إلهي
ّ
ّ
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،70ص.375
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
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تهديد شديد ووعيد مخيف لك ّفار النعم ّ
بأن عليهم أخذ العربة من
أنعم الله «فتاهوا» يف الصحراء أربعني
قصة بني ارسائيل عندما كفروا ُ
سنة.
ـ قوله تعاىل ﴿ :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ﴾(((.
وتبي ّأن
تتوجه بالخطاب إىل الرسول األكرم ّ P
«اآلية من اآليات ّ
كفران النعم اإللهية ميكن أن يؤدّي بقوم أو مبجتمع بأكمله إىل قعر جهنّم
وال يستبعد نزول العذاب الدنيويّ فيها حيث تبدّل دنياهم إىل جحيم ال
املفسون يف املقصود من النعمة يف هذه اآلية ،فبعض
يطاق .وقد اختلف ّ
قال :إ ّنها بركة وجود الرسول األعظم  ،Pفالعرب املرشكون قد كفروا
بالنعمة بإنكارهم لدعوته ورفضهم اإلذعان لرسالته فأح ّلوا قومهم دار
وفسها بعضهم اآلخر بأهل البيت  Rحيث كفر بهم بعض
البوارّ ،
الناس أمثال بني ُأمية .ولكن عىل الظاهر ّأن مفهوم اآلية أوسع من هذه
الدوائر وا ُالطر يف مصاديق اآلية ويشمل جميع النعم اإللهية.
ـ قوله تعاىل ﴿ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
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ﭷ ﭸ ﭹ ﴾(((.
تتحدث هذه اآلية عن جامعة أنعم الله تعاىل عليهم بنعمة ظاهرة
وباطنة ،نعمة األمان والرزق الكثري والنعم املعنوية والروحية التي
((( سورة إبراهيم ،اآليتان .29 - 28
((( سورة النحل ،اآلية .112

نزلت عليهم بواسطة نب ّيهم ،ولكنّهم كفروا تلك النعم فعاقبهم الله
تعاىل بعقاب الجوع والخوف ﴿ ... ،ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﴾.
عواقب كفران النعم

تناولت الروايات اإلسالمية آثار حالة الكفران املشؤومة وأرضارها،
وتبي مدى خطورة هذه الرذيلة وآثارها السيئة عىل مستوى الحياة
ّ
الفردية واالجتامعية وكيف ّأن اإلنسان ينحدر من أوج الكرامة وذروة
النعمة إىل قعر الذ ّلة واملسكنة ،و ُتسلب منه التوفيقات اإللهية ويبتعد
عن الله تعاىل ويقرتب من الشيطان.
ُوب ُعقُو َب ًة كُفرانُ
رس ُع ال ُّذن ِ
ـ عن الرسول األكرم  Pأ ّنه قال« :أَ َ
ال ِّن ْع َم ِة»(((.
ـ وعن أمري املؤمنني ع ّ
«س َب ُب َزوالِ ال ِّن َع ِم
يل  Qأ ّنه قالَ :
الكُفرانُ »(((.
ـ وعنه أيضاً« :Qكُف ُر ال ِّن ْع َم ِة ُمزيلُهـا َوشُ ك ُرهـا ُمس َت ِدميُهـا»(((.
ـ واالستدراج هو أحد عقوبات الباري تعاىل ويعني ّأن الله تعاىل
يغدق عىل عبده الكافر نعمه ثم يسلبها منه حتى يحس باألمل والعناء
اج
الشديدين ،وقد جاء يف حديث عن اإلمام الحسني« :Qاالس ِتدر ُ
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،66ص.70
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .323
((( المصدر نفسه.
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ِم َن الل ِه ُسبحـانَهُ ِل َعب ِد ِه أَنْ يُ ْس ِب َغ َعلَي ِه ال ِّن َع َم َويَس ُل َبهُ الشُّ ك َر»(((.
ويف حديث عن أمري املؤمنني ع ّ
يل  Qأ ّنه قال« :كُف ُر ال ِّن ْع َم ِة
لُؤ ٌم َو ُص ْح َب ُة األح َم ِق شُ ؤ ٌم»(((.
الشكر قناة موصلة للنعم اإللهية

ّإن اإلنسان املنعم يتو ّقع الشكر من الطرف اآلخر ،أو ّربا يحتاجه يف
بعض األحيان ،سواء كان احتياجاً مادياً أو معنوياً .ولكن الباري ،تعاىل ،هو
الغني عن العاملني ،حتّى ولو كفر الناس جميعاً ،فهو ال يحتاج لشكرهم،
ّ
ومع ذلك فقد أ ّكد سبحانه عىل الشكر ،فمثله كمثل باقي العبادات،
ونتيجته تعود عىل نفس اإلنسان .وإذا ما د ّققنا النظر قلي ًال فسندرك ّأن
اإلنسان إذا قدّر النعم اإللهية سواء كان بالقلب أو اللسان أو بالعمل،
فهو يستحقّ تلك النعمة ،والله تعاىل هو الحكيم ال يسلب النعمة من
مستح ّقها  ،فعندما يشكر اإلنسان النعم فلسان حاله يقول إ ّنني مستحقّ
للنعم ،وحكمة الباري ال توجب له النعمة فقط بل تزيده أيضاً((( .وهذا
ما نفهمه من األحاديث الواردة عن أمئة أهل البيت  Rكام عن أمري
املؤمنني  Qقال« :بالشكر تدوم النعم  ،وبالكفر زوالها  ،وخري القول
أصدقه»((( .وعنه  Qقالََ « :ث َر ُة الشُّ ك ِر زِيا َد ُة ال ِّن َع ِم»(((.
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((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،75ص.117
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .323
((( الشيرازي ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ،األخالق في القرآن الكريم ،ج
((( الشافعي ،محمد بن أحمد الدمشقي الباعوني ،جواهر المطالب في مناقب اإلمام علي
 ،Qالشيخ محمد باقر المحمودي ،مجمع إحياء الثقافة اإلسالمية ،إيران  -قم1415 ،ه،
ط ،1ج ،2ص.150
((( الليثي الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.207

وعن اإلمام الصادق  Qأ ّنه ومبج ّرد الحمد والثناء يصدر الباري
تعاىل أمره بزيادة النعم عىل ذلك العبد ،فقال« :مـا أَنْ َع َم اللهُ َع َل َعبد
ِم ْن نِع َمة َف َع َرفَها ِبقَل ِب ِه َو َح ِمدَ اللهَ ظـا ِهراً ِبلِسـانِ ِه َف َت َّم كَال ُمهُ َح ّتى
يُؤ َم َر لَهُ بِاملَزي ِد»(((.
وب ِف ال َّت ْو َرا ِة اشْ كُ ْر َم ْن أَنْ َع َم
وروي عنه Qأ ّنه قالَ « :مكْ ُت ٌ
َعلَ ْيكَ َوأَنْ ِع ْم َع َل َم ْن شَ كَ َركَ َفإِنَّهُ َل َز َو َال لِل َّن ْع َم ِء إِ َذا شُ ِك َر ْت َو َل بَقَا َء
لَ َها إِ َذا كُ ِف َر ْت»(((.
وقد دلت النصوص عىل ّأن الشكر سبب لبقاء النعم ،وكفرها سبب
يف زوالها ،فقال تعاىل﴿ :ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﴾(((.
ومن آثار الشكر الجزاء الذي قال الله تعاىل عنه ﴿ :ﮎ ﮏ
ﮐ ﴾((( ،و﴿ ﮪ ﮫ ﴾((( أي :سنعطيهم من فضلنا
ورحمتنا يف الدنيا واآلخرة بحسب شكرهم وعملهم ،فاملوىل أطلق جزاء
الشاكرين فلم يق ّيده بيشء.
وعليه ميكن القولّ :إن أهل البيت  Rقد رسموا لنا يف منهجهم
الرتبويّ معادلة واضحة مفادها ّأن دوام النعم وبقاءها مس ّبب عن
دوام الشكر للمنعم واستمراره يف آناء الليل والنهار .روي عن أيب عبد
الله  Qقوله« :من أعطي الشكر أعطي الزيادة يقول اللَّه ع ّز
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،95ح.9
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص ،94ح .3
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
((( سورة آل عمران ،اآلية .144
((( سورة آل عمران ،اآلية .145
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وجل ﴿ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﴾(((»(((« .مـا أَنْ َع َم اللهُ َع َل َعبد ِم ْن
ّ
نِع َمة َف َع َرفَها ِبقَل ِب ِه َو َح ِمدَ اللهَ ظـا ِهراً ِبلِسـانِ ِه َف َت َّم كَال ُمهُ َح ّتى يُؤ َم َر
لَهُ بِاملَزي ِد»(((.
والقرآن الكريم أشار يف موارد عديدة إىل فضيلة الشكر عند األنبياء
العظام ،وأمرهم بالشكر((( .وقد خاطب آل داوود ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﴾(((.
ويقول يف مكان آخر ّ
إن رشط رضا الباري تعاىل هو الشكر ﴿ :ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﴾(((.
أسباب ودوافع الكفران

التقصري يف الشكر ينشأ من عدم معرفة اإلنسان باملنعم بصورة
كاملة .وأساساً فإ ّنه ال يتح ّرك يف طريق التد ّبر يف النعم اإللهية .فمث ًال
عندما ننظر إىل بدننا وما فيه من عجائب ودقائق وتفاصيل عىل
حس
مستوى الخلقة فسنتوجه إىل أهمية تلك النعم ويتحرك فينا ّ
الشكر لله تعاىل .ولذلك قالواّ :إن أول طريق للشكر هو املعرفة
والتفكري باملواهب والصنائع اإللهية وأنواع نعمه الظاهرة والباطنة.
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((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.95
((( المصدر نفسه.
((( راجع :سورة النحل ،اآلية  ;212سورة اإلسراء ،اآلية  ;3سورة لقمان ،اآلية  ;12سورة سبأ ،اآلية .13
((( سورة سبأ ،اآلية .13
((( سورة الزمر ،اآلية .7

مبني
ويعترب اإلمام الخميني{ ّأن ما ذكره املح ّققون يف الشكر ّ
عىل املجاز واملسامحةّ ،
ألن الشكر ال يكون نفس املعرفة بالقلب،
واإلظهار باللسان ،والعمل باألعضاء والجوارح ،بل هو حالة نفسية
ناجمة عن معرفة املنعم والنعمة ّ
وأن هذه النعمة من املنعم ،و ُتنتج
من هذه الحال األعامل القلبية القالبية ـ العمل بالجوارح((( ـ وقد
ذكر اإلمام الصادق Qيف كتاب «التوحيد» املعروف بتوحيد
ّ
املفضل حقائق توحيدية ها ّمة من موقع تحليل ماهية النعم اإللهية
يف تفاصيلها الدقيقة ومن خاللها ينفتح اإلنسان عىل املنعم الحقيقي.
َالم َو ِذهن يَه َت ِدي
قال « :Qفَإنّه لَو لَم يَكُن لَهُ لِسان ُمهيأ للك ِ
ِب ِه لالُمو ِر لَم يَكُن لِي َتكَل ََّم أَبَداًَ ،ولَو لَم يَكُن لَهُ ُمهيأ ًة َوأَصـاب َِع للِ ِكتابَ ِة
لِ َيك ُت َب أَبداً ،واع َترب َذلِكَ ِم َن ال َبهائِ ِم الّتي ال كَال َم لَها وال ِكتا َب َة ،فَأصلِ
َذلِكَ فَط َر ِة البـاري َع َّز و َج َّل ومـا تَفضّ ل ِب ِه َع َل خَل ِق ِه ،فَمن شَ كَ َر
يبَ ،و َم ْن كَ َف َر فإنَّ اللهَ َغ ِن ٌي َع ِن العـالَ ِم َني»(((.
اُثِ َ
التربية على شكر الله تعالى

النبي األكرم P
جاء يف حديث عن اإلمام الصادق  Qأيضاًّ ،أن ّ

كان يف يوم من األ ّيام راكباً ناقته وفجأة نزل وسجد خمس سجدات،
وعندما قام وركب مركبه ،قلت له :يا رسول الله رأيت منك اليوم
((( اإلمام روح الله الموسوي الخميني ،األربعون حديثاً ،الحديث الواحد والعشرون (الشكر)،
ص.381
((( المفضل بن عمر الجعفي ،التوحيد ،تعليق كاظم المظفر ،مؤسسة الوفاء ،لبنان  -بيروت1404 ،
1984 -م ،ط ،2ص  .40العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،58ص .258
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أمراً مل أره من قبل ،فقال« :نِ َع ٌم اس َتق َبلَني جِ ربئِ ُيل َ Qف َب َّش ِن
دت لل ِه شكُراً لِك ُِّل بُرشى»(((.
وجل ف ََس َج ُ
بِبشـارات ِم ْن الل ِه ع ّز ّ
ويف حديث آخر عن اإلمام الصادق  Qأ ّنه أمر بشكر جامع
حت
رش َم ّرات :اللَّ ُه َّم مـا أَص َب ْ
مس َ
وكامل فقال« :إِذا أَص َب َ
حت َوأَ َ
يت َفق ُْل َع َ
ِب ِم ْن نِع َمة أو عـا ِفية ِم ْن ِدين أو ُدنيـا َف ِمنكَ َوحدَكَ ال َشِيكَ لَكَ  ،لَكَ
رب َح ّتى تَرىض َو َبعدَ ال ّرضا»(((.
ل يـا ِّ
ال َحمدُ َولَكَ الشُّ ك ُر بِهـا َع َ َّ
اس َم ْن ال َيشكُ ُر ال ِّنع َم َة َوال
«ش ال ّن ِ
وعن أمري املؤمنني ُّ َ :Q
يرعى ال ُح ُر َم َة»(((.
وعن اإلمام الباقر « :Qكَانَ َر ُس ُول الل ِهِ Pعندَ عـائِشة لَيلَتها
َفسكَ َو َقدْ َغ َف َر اللهُ لَكَ مـا تَقَد َم
فَقـال َْت :يـا َر ُس َول الل ِه لِ َم تَت َعب ن َ
ِم ْن َذنبِكَ َومـا تأَخ َر؟ َفق ََال :يـا عـائِشة أَال أَكُونَ َعبدَ اً شَ كُوراً؟»(((.
ُنت أَ ِس ُري َم َع أَيب ال َحسن
يف حديث عن هشام بن األحمر أ ّنه قال« :ك ُ
عض أَطر ِ
( Qالكاظم) ِف بَ ِ
اف امل َِدين ِة إذ ث َ ّنى رِجلَ ُه َعن دابَّ ِت ِه
طـال َو َ
فَ َخ َّر ساجِدا ً ،فَأَ َ
علت
ُلتُ :ج ُ
طـال ،ث ُ َّم َرفَ َع َر َأس ُه َو َرك ََب دابَّتَ ُه فَق ُ
الس ُجو َد؟ ف َ
ل
َقال« :إنّني َذك ُ
فداك قَد أَ َ
طلت ُّ
َرت نِع َم ًة أَن َع َم اللهُ بِها َع َ ّ
بت أَنْ أَشكُ َر َر ِّب»(((.
فأَح َب ُ
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((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،98ح.24
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص ،99ح.28
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .322
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،95باب الشكر ،ح.6
((( المصدر نفسه ،ج  ،2ص  ،98ح .26

و ُيعلم من هذه الرواية ّأن األ ّمئة  ،Rكانوا ملتزمني بأداء الشكر
ّ
لكل نعمة ،وكانوا يوصون مريديهم ومح ّبيهم بذلك أيضاً ،حيث جاء
يف الحديث عن اإلمام الصادق  Qأ ّنه قال« :إِذا َذكَ َر أَ َحدُ كُم نِع َم َة
اب شُ كراً لل ِهَ ،فإِنْ كانَ را ِكباً فَل َينزِل
الت ِ
الل ِه َع َّز و َج َّل فَل َيضَ ع خَدَّ ُه َعىل ُّ
اب ،وإِنْ لَم يَكُن يَقدَ ُر َع َل ال ُّن ُزولِ للشُّ ه َر ِة
الت ِ
فَل َيضَ َع خَدَّ ُه َع َل ُّ
فَل َيضَ ع خَدَّ ُه َعىل َقربُ ِ
وسه ،وإن لَم يَقدر فَل َيضَ ع خَدَّ ُه َعىل كَ ِّف ِه ثُ َّم
لِيح ِمدَ اللهَ َعىل مـا أَن َعم َعلي ِه»(((.
وورد يف حديث آخر عن اإلمام الصادق  ،Qأ ّنه قال ألحد
أصحابه« :مـا أَن َع َم اللهُ َع َل َعبد ِب ِنع َمة َص ُغ َر ْت أَو ك َُبَ ْت َفق ََال ال َحمدُ
لل ِه إالّ أَ ّدى شُ كْ َرها»(((.
ونقرأ يف حديث ثالث عنهّ ،Qأن أحد أصحابه سألهَ « :ه ْل
لت :مـا ُه َو؟ َق َال:
لِلشُّ ك ِر َحدٌّ إِذا َف َعلَهُ ال َعبدُ كَانَ شـا ِكراً؟ َق َال :نَعمُ ،ق ُ
يَ َحمدُ اللهَ َع َل ك ُِّل نِع َمة َعلَي ِه ِف أَهل َومـال وإِن كانَ ِفيمـا أَن َع َم
وجل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
َعلَي ِه ِف مـالِ ِه َح ٌّق أَداهَُ ،و ِمنهُ َقولُهُ ع ّز ّ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﴾(((.((( »...
شكر الخالق وشكر المخلوق

ورد يف الرواية املعروفة عن اإلمام عيل بن موىس
((( المصدر نفسه ،ج  ،2ص  ،98ح .25
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص ،96ح.14
((( سورة الزخرف ،اآلية .13
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص ،96ح.12

الرضاQ
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وجل»(((.
قولهَ « :من لَم يَشْ كُ ِر املُن ِع َم ِم َن املَخلُو ِق َني لَم يَشكُ ِر اللهَ ع ّز ّ
وورد عن اإلمام الصادق  Qقوله ،أ ّنه ورد يف التوراة« :اُشكُ ْر
َم ْن أَن َع َم َعلَيكَ َوأَن ِع ْم َع َل َم ْن شَ كَ َركَ »(((.
ونقرأ يف املفاهيم القرآنية ّأن الله تعاىل يأمر بتقديم الشكر
للمخلوقني إىل جانب شكره تعاىل ﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﴾(((.

188

((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،مصدر سابق ،ج ،2ص.24
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.94
((( سورة لقمان ،اآلية .14

المحاضرة العشرون
المدرسة األخالقية عند أهل البيتR

الهدف العام

التع ّرف على معالم المدرسة والسيرة
األخالقية للنبي األكرم  Pوأهل بيته
 ،Rواالقتداء بهم.

المحاور الرئيسة
 تعريف حسن الخلق التربية األخالقية في القرآن دور حسن الخلق في التربية الثواب واآلثار الماديّة والمعنوية للخلق الحسن سيرة أهل البيت األخالقية -آثار سوء الخلق
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تصدير الموضوع

ورد يف الحديث الرشيف عن اإلمام الصادق Qأ ّنه قال« :إنّ
حس َن أَ َدبَهُ َفل َّم أَك َم َل لَهُ األَ َد َب َق َ
اللهَ ع ّز ّ
ـال إِنَّكَ
وجل أَ ّد َب نَ ِب َّيهُ َفأَ َ
لَعىل ُخلُق َع ِظيم»(((.
تعريف حسن الخلق

حسن الخلق عبارة عن مجموعة من الصفات والسلوكيات التي
تتم ّثل مبداراة الناس ،البشاشة ،الكالم الطيب وإظهار املح ّبة ،ورعاية
والتبسم ،والتح ّمل والحلم مقابل أذى اآلخرين وأمثال ذلك،
األدب،
ّ
فلو امتزجت هذه الصفات مع العمل وترجمها اإلنسان يف حركة
الخارجي س ّمي ذلك حسن الخلق .ويف حديث جامع جميل عن
الواقع
ّ
اإلمام الصادق Qيف تعريف حسن الخلق ورد ّأن أحد أصحاب
سن ُ
لق؟ قال اإلمام« :Qتَلِ ُني جـانِ َبكَ
اإلمام سأله :مـا َحدُّ ُح ِ
الخ ِ
َوتُطَ ِّي ُب كَال َمكَ َوتلقى أَخـاكَ ب ُبرش حسن»(((.
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التربية األخالقية في القرآن
قال الله تعاىل مخاطباً نبيه  ﴿ :Pﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﴾((( .تشري
تعب عنه بالخلق
للنبي األكرم Pحيث ّ
اآلية إىل حسن الخلق العجيب ّ
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،1ص  ،226ح.4
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج  ،4ص  .412العالمة المجلسي ،بحار
األنوار ،مصدر سابق ،ج ،68ص  ،389ح .42
((( سورة القلم ،اآلية .4

النبي األكرم  Pبهذا الوصف ّ
العظيمّ .
يدل عىل ّأن هذه
وان وصف ّ
الصفة األخالقية من أعظم صفات األنبياء .ومن الواضح أن الخلق
للنبي األكرم  Pيتم ّثل يف صربه وتح ّمله يف طريق الحقّ
العظيم ّ
وسعة بذله وكرمه ،وتدبري ُامور الرسالة والدعوة ،والرفق واملداراة
للناس ،وتح ّمل الصعوبات الكبرية يف مواجهة تحدّيات الواقع الصعب
يف طريق الدعوة إىل الله ،والجهاد يف سبيله ،وترك الحرص والحسد
والتعامل مع األعداء واألصدقاء من موقع العفو واللطف واملح ّبة.
وأورد صاحب تفسري (نور الثقلني) يف ذيل هذه اآلية عن اإلمام
الصادق  Qحيث سئل عن حسن الخلق يف هذه اآلية فقال« :تَلِ ُني
رش حسن»(((.
جـانِ َبكَ َوتُطَ ِّي ُب كَال َمكَ َوتَلقى أَخـاكَ ب ُب ِ
وقال تعاىل محدّداً معايري السلوك مع املجتمع وعموم الناس:
﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﴾(((.
النبي األكرم  Pوعموم الناس ،خصوصاً
وردت هذه اآلية يف توجيه ّ
من هم يف موقع املسؤول ّيةّ ،
فان حسن خلق النبي األكرم  Pهو يف
الحقيقة رحمة إلهية له و ُال ّمته ،والنقطة املقابلة لهذا السلوك ،وهو
أن يكون اإلنسان غليظ القلب وسيئ الخلق وخشناً يف التعامل مع
اآلخرين ،حيث تشري اآلية إىل نتائج مثل هذا السلوك السلبي ،وهي
((( العروسي الحويزي ،عبد علي بن جمعة ،تفسير نور الثقلين ،تحقيق وتصحيح هاشم رسولي
محالتي، إسماعيليان ،إيران  -قم1415 ،ه ،ط ،4ج ،5ص.391
((( سورة آل عمران ،اآلية .159
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تف ّرق الناس وانفضاضهم عن هذا اإلنسان الخشن وإبتعادهم عنه.
وكلمتا (فظ) و(غليظ القلب) تردان مبعنى الخشونة والجفاء،
وإحداهام يف الكالم ،واألخرى يف السلوك والفعل .وعىل هذا األساس
استقطب رسول الله  Pأبعد الناس عن الله تعاىل والدين واألخالق
وجذبهم إليه وأصبح قدوتهم وأسوتهم يف حسن األخالق.
وقال تعاىل ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﴾(((.
تق ّرر هذه اآلية ّأن املداراة وال ّلني مح ّبذان حتى مع األعداء الرشسني،
ويؤثران يف أعامق نفوسهم تأثرياً بالغاً .وبالطبع ّ
فإن دفع السيئات
بالحسنات له طرق ومصاديق مختلفة ،أحدها أن يتعامل الشخص من
موقع املداراة واألدب والبشاشة مع عد ّوه املعاند والحقود ،إىل درجة
محب ،ويتح ّول
بحيث ميكن أن ينقلب هذا اإلنسان الحقود إىل صديق ّ
من حالة العداوة والبغضاء إىل حالة الصداقة واملح ّبة.
والوصول إىل هذه املرتبة من حسن الخلق بحيث يواجه اإلنسان
السيئات بعكسها من الحسنات ليست من شأن ّ
كل إنسان ألنها تحتاج
إىل تس ّلط كامل عىل قوى النفس وال يستطيع ذلك إ ّال من ُاويت حظاً
عظي ًام من سعة الصدر وتخ ّلص من عقدة االنتقام.
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دور حسن الخلق في التربية

هناك روايات كثرية يف كيفية التعامل مع الناس يف حركة التفاعل
((( سورة فصلت ،اآليتان .-35 34

االجتامعي .والتعبريات الواردة يف هذه الروايات عن هذه الفضيلة
ّ
األخالقية إىل درجة من الكرثة والتأكيد أننا ق ّلام نجد نظرياً لها يف
النصوص اإلسالمية .نختار من بني الروايات الكثرية ما ييل:
ورد عن الرسول األكرم  Pأ ّنه قال« :اإلِسال ُم ُحس ُن ال ُخل ُِق»(((.
وعنه  Pأ ّنه قال« :أَك َ ُْث َما تَلِ ُج ِب ِه أُ َّم ِت َي الْ َج َّن َة تَ ْق َوى اللَّ ِه َو ُح ْس ُن
الْ ُخل ُِق»(((.
ونقرأ عن اإلمام عيل  Qقولهِ « :عنوانُ َص ِحي َف ُة املُؤم ُن ُحس ُن
ُخلُ ِقهُ »(((.
حس َنكُم خُلقاً»(((.
وعنه  Qقال« :أَكْ َملُكُم إِميـاناً أَ َ
ّ
المادية والمعنوية للخلق الحسن
الثواب واآلثار
نقرأ يف حديث عن الرسول األعظم Pأ ّنه قال« :ال ُخل ُْق ال َح َس ُن

الس ِّي َئ َة»(((.
يُ ِذ ُ
يب َّ
الصائِ ِم»(((.
وعنه Pقال« :إِنَّ صـا ِح َب الخ ِ
ُلق ال َح َس ِن لَهُ ِم ُثل أَج ِر َّ

((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج ،3ص.17
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،100ح.6
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص  .200العالمة
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،68ص ،392ح.59
((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،مصدر سابق ،ج  ،2ص  .38العالمة المجلسي ،بحار األنوار،
مصدر سابق ،ج ،68ص.387
((( الكراجكي ،محمد بن علي ،كنز الفوائد ،تحقيق وتصحيح عبد اللهنعمة ،دار الذخائر ،إيران -
قم1410 ،ه ،ط ،1ج  ،1ص .135
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.100
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ُلق يُثب ُِت امل َ َو ّد َة»(((.
«حس ُن الخ ِ
وعنه  Pأ ّنه قالُ :
ويف حديث عن أمري املؤمنني Qقالُ « :ح ْس ُن ْالَخ َْلقِ يُ ِد ُّر
ْالَ ْرز ََاق»(((.
«ف َس َع ِة األخالقِ كُ ُنو ُز األرزَاقِ »(((.
وعنه Qقالِ :
وورد عن اإلمام الصادق« :Qإِنَّ اللهَ تَبـا َركَ َوتَعاىل لَ ُيعطي
ُلق كَمـا يُعطي املُجـا ِهدُ ِف َسبيلِ
ال َعبدَ ِم َن الث ِ
َّواب َعىل ُح ِ
سن الخ ِ
الل ِه»(((.
ُلق يَع ُمران الدِّ يـا َر َويَزِيدانِ
«الب َو ُحس ُن الخ ِ
وعنه Qأ ّنه قالُّ ِ :
ِف األَعمـارِ»(((.
ومن مجموع هذه الروايات اإلسالمية ندرك جيداً األهم ّية البالغة
ويتبي ّأن
لحسن الخلق يف حركة الحياة املادية واملعنوية لإلنسان،
ّ
صاحب الخلق الحسن يتم ّيز عىل من يقوم الليل يف العبادة واملجاهد
يف سبيل الله ويضاهيهام يف الثواب حيث يط ّهر حسن الخلق النفس
اإلنسانية من أدران الذنوب وتل ّوثات األهواء والنوازع الدنيوية...
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((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص  .45العالمة
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،74ص.148
((( التميمي اآلمدي ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .255
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،8ص  .23العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر
سابق ،ج ،75ص.53
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.101
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص ،100ح.8

سيرة أهل البيت األخالقية

ومن أفضل الطرق لكسب فضيلة حسن الخلق ومالحظة نتائجها
اإليجابية عىل واقع اإلنسان هو االقتداء بسرية األولياء العظام.
نقرأ يف حديث عن اإلمام الحسن Qأ ّنه قال« :كَانَ َر ُس ُول
َيس ِبف ٍّ
َظ وال غلِيظ
الل ِهَ Pدائِ َم ال ُبرشَ ،س َ
هل الخُلق ،لَ َني ال َج ِ
انب ،ل َ
وال َسخّاب ،وال َف ّحاش ،وال ع ّياب ،وال َمدّ اح ،وال َي َتغاف َُل َع ّم ال
َفسهُ ِم ْن ثَالث :كَانَ ال َي ُّذ ُم أَحداً،
َيش َتهِي ،وال ُيؤيس ِمنهُ َ ،قد تَركَ ن َ
عيه ،وال يَطل ُُب َعو َرتَهُ  ،وال يَ َتكَل َُّم إِالّ فَيام يَر ُجو ثَوابَهُ  ،إِذا تَكَل ََّم
وال يُ ّ ُ
رق ُجلسا ُؤ ُه كَأَنّ ا َعىل ُر ِ
أَ َ
ؤوسهِم الطَّريُ ،وإذا تَكَل ََّم َسكَ ُتوا وإذا َسك ََت
تَكَلَّ ُموا ال ُيسا ِر ُعون ِعندَ ُه بِال َح ِ
ديثَ ،من تَكَل ََّم نَص ُتوا لَهُ َح ّتى َيف َر َغ،
مم َيض َحكُونَ ِمنهُ َ ،و َي َت َع َّج ُب
َح ِدي ُث ُهم ِعندَ ُه َحديث إِلَيهمَ ،يض َحكُ ّ
الغريب َعىل ال َجفو ِة ِف ِ
املنط ِقَ ،ويَق ُ
ُول( :إِذا
صب
َ
ّ
مم يَ َت َع َّج ُبونَ ِمنهُ  ،يُ ِّ ُ
َرأَي ُتم صـا ِح َب ال َحا َجة يَطلُ ُبها َفأَر ِفدُ هُ) ،وال يَق َب ُل الثَّنا َء إالّ ِم ْن ُمكافئ،
وال َيقطَ ُع َع َل أَحد َح ِديثَهُ َح ّتى َي ُجو َز ُه َف َيقطَ ُعهُ بِانتهاء أَو ِقيام»(((.
ونقرأ يف حاالت اإلمام ع ّ
يل  Qيف الرواية املعروفة ّأن اإلمام
كان قاصداً الكوفة فصاحب رج ًال ذم ّياً فقال له الذ ّمي :أين تريد يا
عبد الله؟ قالُ :اريد الكوفة ،فلام عدل الطريق بالذ ّمي عدل معه عيل
الذمي :أليس زعمت تريد الكوفة؟ قال :بىل .فقال
 ،Qفقال له
ّ
فلم
له
الذمي :فقد تركت الطريق ،فقال :Qقد علمت ،فقال لهَ :
ّ
((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،مصدر سابق ،ج  ،1ص .319-318
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عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له عيل « :Qهذا ِمن متام
جل صـا ِحبهُ ُهنيئ ًة إذا فا َر َقهُ َوكَذلِكَ أَمرنـا نَب ِّي ُنا».
الصحب ِة أَن يُش ِّي َع ال ّر ُ
ُّ
الذمي :هكذا أمركم نب ّيكم؟ فقال :نعم ،فقال له الذ ّمي :ال
فقال له
ّ
جرم ّإنا تبعه من تبعه ألفعاله الكرمية ،وأنا أشهد عىل دينك ،فرجع
الذ ّمي مع اإلمام ع ّ
يل ّ ،Q
فلم عرفه أسلم(((.
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 - 3وفي حديث آخر في تفسير اإلمام الحسن العسكريّ أ ّنه قال:
الصدِّ ي َق ِة ف ِ
َاط َم َة ال َّز ْه َرا ِء َ Oفقَال َْت :إِنَّ
« َحضَ َر ِت ا ْم َرأَ ٌة ِع ْندَ ِّ
لِي َوالِدَ ًة ضَ ِعي َف ًةَ ،و َقدْ لُب َِس َعلَ ْي َها ِفي أَ ْم ِر َص َلتِ َها شَ ْ ي ٌءَ ،و َقدْ
َب َع َث ْت ِني إِلَ ْي ِك أَ ْسأَل ُِك.
َ
اطم َُة  Oع َْن َذ ِل َكُ ،ثمَّ َث َّن ْتَ ،ف َأجَ اب َْتُ ،ثمَّ َ�ث َّل َث ْت
َفأجَ ا َب ْتهَا َف ِ
َ[ف َأجَ اب َْت] إِ َلى أَ ْن ع ََّش َر ْت َف َأجَ اب َْتُ ،ثمَّ َخ ِج َل ْت ِم َن ا ْل َك ْث َر ِةَ ،ف َقا َل ْتَ :ل
ول ال َّل ِه.
أَ ُش ُّق َع َل ْي ِك يَا ِب ْن َت رَسُ ِ
اطم َُة َ :Oها ِتي وَسَ ِلي عَمَّا َب َدا َل ِك ،أَرَأَي ِْت م َِن ْاك ُت ِرىَ
َقا َل ْت َف ِ
يلَ ،و ِك َرا ُؤ ُه ِما َئ ُة أَ ْل ِف ِدي َنا ٍر ،أَ َي ْث ُق ُل
َيوْماً يَصْ ع َُد إِ َلى سَ ْط ٍح بَحَ مْ ٍل َث ِق ٍ
َع َل ْي ِه؟ َف َقا َل ْتَ :ل.
َف َقا َل ْتْ :اك ُت ِر ُ
يت أَ َنا ِل ُك ِّل م َْس َأ َل ٍة ِب َأ ْك َث َر ِم ْن ِم ْل ِء مَا َب ْي َن ال َّث َرى إِ َلى
ْت أَ ِبي [رَسُ َ
ا ْل َع ْر ِش ُل ْؤ ُلؤاً َف َأحْ َرى أَ ْن َل َي ْث ُق َل َع َل َّي ،سَ ِمع ُ
ول ال َّل ِه] P
َي ُق ُ
ول :إِ َّن عُ َلمَا َء ِشي َع ِت َنا يُحْ َش ُر َ
َات
ونَ ،في ُْخ َلعُ َع َل ْي ِهمْ ِم ْن ِخ َل ِع ا ْل َك َرام ِ
((( المجلسي ،محمد تقي بن مقصود علي ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه ،تحقيق
وتصحيح الموسوي الكرماني وحسين واشتهاردي على پناه ،مؤسسة كوشانبور للثقافة اإلسالمية،
إيران  -قم1406 ،ه ،ط ،2ج  ،4ص .227

َع َلى َق ْد ِر َك ْث َر ِة عُ ُلو ِم ِهمْ  ،و َِج ِّد ِهمْ ِفي إِر َْشا ِد ِع َبا ِد ال َّل ِه.((( »..
ّ
ومم ورد عن حلم اإلمام الحسن ّ Qأن شامياً رآه راكباً (يف
بعض أز ّقة املدينة) فجعل يلعنه والحسن ال يردّّ ،
فلم فرغ أقبل الحسن
 Qفس ّلم عليه وضحك فقال:
«أيُّها الشّ يخ أَظُ نُّك غَريباًَ ،ولَعلَّك شُ بّهتَ ،فلَو استَعتَبتَنا أَعتَبناكَ ،
َولَو سَ أَلتَنا أَعطَ يناكَ َ ،ولَو استَرشَ دتَنا أَرشدناكَ ،ولَو استَحمَلتَنا
ُنت عُ رياناً كَسوناك ،وإِن
ُنت جـائِعاً أَشبَعنَاكَ ،وإِن ك َ
أَحملناكَ  ،وإن ك َ
ُنت طِ ريداً آويناكَ  ،وإن كانَ لَكَ حـاجَ ًة
ُنت مُحتاجاً أَغنَيناكَ  ،وإِن ك َ
ك َ
َقت إرتحالِك
ُنت ضَ يفَنا إِلى و ِ
ركت رَحلَكَ إِلينا َوك َ
قَضيناها لَكَ َ ،فلَو حَ َ
كانَ أَعود َعلَيكَ  ،ألنَّ لَنا مَوضِ عاً رَحِ باً وَجاهاً عَريضاً وَما ًال َكثَيراً».
ّ
فلم سمع الرجل كالمه بىك ،ثم قال أَشهدُ أَ ّنك َخليفة الله يف أرضه،
الل ُه أَع َل ُم ُ
حيث َي ُ
وكنت أَنت وأبوك ُ
جعل رسالتهَُ .
أبغض خلق الله إ َّيل،
واآلن أَنت وأ ُب َ
أحب خلق الل ِه إ َّيلَ ،وح ّول رحله إليه ،وكان ضيفه إىل
وك ُّ
أن ارتحل ،وصار معتقداً ملحبتهم(((.
ـ وجاء يف كتاب «تحف العقول»ّ :أن رج ًال من األنصار جاء إىل
اإلمام الحسني Qيريد أن يسأله حاجة ،فقال« :Qيـا أخـا
األنصار ُصن و َجهك َعن بَذلِ املسأل ِة وارفع حـاج َتك ِف رقعة ّ
فإن آت
ِفيها مـا سـاركَ إن شاء الله» ،فكتب األنصاريّ  :يا أبا عبد الله ّإن لفالن
((( اإلمام الحسن بن علي  ،Qالتفسير المنسوب إلى اإلمام الحسن العسكري  ،Qتحقيق
وتصحيح ونشر مدرسة اإلمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ،إيران  -قم1409 ،ه،
ط ،1ص .340
((( راجع :العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،43ص.344
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ع َّ
ألج يب فك ّلمه ينظرين إىل ميرسة ،فلام قرأ
يل خمسامئة دينار وقد ّ
رصة فيها ألف
اإلمام الحسني Qالرقعة ،دخل إىل منزله فأخرج ّ
دينار وقال Qله« :أَما خمسامئة فاقض بِها دينك وأ ّما خمسامئة
فاستعن بِها عىل َدهرِكَ وال تَرفع حـاجتَكَ إالّ إِىل أحد ثالث :إِىل ِذي
َيصون ِدي ُنهُ  ،وأَ ّما ذو املُروة
دين ،أَو مر ّوة ،أو حسب ،فأ ّما ذو الدين ف ُ
فإنّه يستحي ملر ّوته ،أَ ّما ذو الحسب فيعلم أنّك مل تكرم وجهكَ أن
تَبذلُه ِف حاج ِتكَ فَهو يَصون َوجهكَ أن ير َدك بِغري قضا ِء حـاج ِتك»(((.
ـ ونقرأ يف حاالت اإلمام الباقر :عن محمد بن سليامن عن أبيه قال:
َك َان َر ُج ٌل ِمنْ أَهْ ِل َّ
الش ِام َي ْخ َت ِل ُف إِ َل أَ ِب َج ْع َف ٍر َ ،Qو َك َان َم ْر َك ُز ُه
ِبا ْل َم ِدي َن ِة َي ْخ َت ِل ُف إِ َل َم ْج ِل ِس أَ ِب َج ْع َف ٍر َ Qي ُق ُ
ول لَهَُ :يا ُم َح َّمدُ  ،أَ َل
َت َرى أَ ِّن إِ َّنَا أَ ْغ ِش َم ْج ِل َس َك َح َيا ًء ِمنِّي لَ َكَ ،و َل أَ ُق ُ
ول إِ َّن ِف ْالَ ْر ِض أَ َحداً
أَ ْب َغ َض إِ َ َّل ِمن ُْك ْم أَهْ َل ا ْل َب ْي ِتَ ،وأَ ْع َل ُم أَ َّن َطا َع َة ال َّل ِه َو َطا َع َة َر ُسولِ ِه َو َطا َع َة
ني ِف ُب ْغ ِض ُك ْمَ ،ولَ ِكنْ أَ َر َ
أَ ِم ِري ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
اك َر ُج ًل َف ِصيحاً ،لَ َك أَد ٌَب َو ُح ْسنُ
لَ ْفظٍ َ ،وإِ َّ َنا ِال ْخ ِت َل ُف إِلَ ْي َك لِ ُح ْس ِن أَ َد ِب َك.
ول لَ ُه َخ ْياًَ ،و َي ُق ُ
َو َك َان أَ ُبو َج ْع َف ٍر َ Qي ُق ُ
ولَ « :لنْ َت ْخ َفى ع ََل ال َّل ِه
َخا ِف َي ٌة».
َف َل ْم َي ْل َب ِث َّ
الشا ِم ُّي إِ َّل َق ِل ًيل َحتَّى َم ِر َض َو ْاش َت َّد َو َج ُعهَُ ،ف َل َّم َث ُق َل َد َعا
َولِ َّيهَُ ،و َق َال لَهُ :إِ َذا أَ ْن َت َم َدد َْت َع َ َّ
ل ال َّث ْو َب ِف ال َّن ْع ِشَ ،ف ْأ ِت ُم َح َّم َد ْبنَ
َع ِ ٍّ
ل َوأَ ْع ِل ْم ُه أَ ِّن أَ َنا ا َّل ِذي أَ َم ْر ُت َك ِب َذلِ َك.
َق َالَ :ف َل َّم أَ ْن َك َان ِف ِن ْص ِف ال َّل ْي ِل َظنُّوا أَ َّن ُه َق ْد َب َر َد َو َس َّج ْوهَُ ،ف َل َّم
((( الشيخ ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .247

َّاس َخ َر َج َولِ ُّي ُه إِ َل ا ْل َم ْس ِج ِدَ ،ف َل َّم أَ ْن َص َّل ُم َح َّمدُ ْبنُ َع ِ ٍّ
ل
أَ ْن أَ ْص َب َح الن ُ
َ Qو َت َو َّر َكَ -و َك َان إِ َذا َص َّل َع َّق َب ِف َم ْج ِل ِس ِهَ -ق َال لَهَُ :يا أَ َبا َج ْع َف ٍر،
الشا ِم َّي َق ْد هَ َل َكَ ،وهُ َو َي ْسأَ ُل َك أَ ْن ُت َص ِّ َ
إِ َّن ُف َلناً َّ
ل َع َل ْي ِه.
ص َوب َِل َد الْحِ جَ ا ِز ب َِل ُد
َف َق َال أَ ُبو َج ْع َف ٍر« :ك ََّل ،إِنَّ ب َِل َد الشَّ ا ِم ب َِل ُد ِ ٍّ
حَ ٍّر َولَحْ مُ هَا شَ دِيدٌ  ،فَانْطَ لِقْ ف ََل َتعْجَ لَنَّ ع ََل صَ احِ بِكَ حَ تَّى آ ِتيَكُ مْ »ُ ،ث َّم
َيُ ،ث َّم َم َّد َي َد ُه ِت ْل َقا َء
َقا َم ِمنْ َم ْج ِل ِس ِهَ ،فأَ َخ َذ َو ُضوءاًُ ،ث َّم َعا َد َف َص َّل َر ْك َعت ْ ِ
اجداً َحتَّى َط َل َع ِت َّ
الش ْم ُس.
َو ْج ِه ِه َما َشا َء ال َّل ُه ُث َّم َخ َّر َس ِ
ُث َّم َن َه َض َفا ْن َت َهى إِ َل َم ْن ِزلِ َّ
الشا ِم ِّيَ ،فد ََخ َل َع َل ْي ِهَ ،ف َد َعا ُه َفأَ َجا َبهُُ ،ث َّم
يق َف َس َقاهَُ ،ف َق َال ِلَهْ ِل ِه« :ا ْم َلؤا َج ْو َف ُه،
أَ ْج َل َس ُه َف َس َّن َدهَُ ،و َد َعا لَ ُه ِب َس ِو ٍ
َو َب ِّردُوا َص ْد َر ُه ِب َّ
ص َفَ ،ف َل ْم َي ْل َب ْث إِ َّل َق ِل ًيل َحتَّى
الط َع ِام ا ْل َبا ِر ِد»ُ ،ث َّم ا ْن َ َ
ُع ِ َ
وف َّ
الشا ِم ُّيَ ،فأَ َت أَ َبا َج ْع َف ٍرَ Qف َق َال :أَ ْخ ِل ِنيَ ،فأَ ْخ َلهَُ ،ف َق َال :أَ ْش َهدُ
أَ َّن َك ُح َّج ُة ال َّل ِه َع َل َخ ْل ِق ِهَ ،و َبا ُب ُه ا َّل ِذي ُي ْؤ َت ِم ْنهَُ ،ف َمنْ أَ َت ِمنْ َغ ْ ِي َك
س َو َض َّل َض ً
الل َب ِعيداً.
َخ َ
اب َو َخ ِ َ
َق َال لَ ُه أَ ُبو َج ْع َف ٍر َ « :Qو َما َبدَا َل َك؟».
اج ْأ ِن إِ َّل
وحي َو َعا َين ُْت ِب َع ْي ِنيَ ،ف َل ْم َي َت َف َ
َق َال :أَ ْش َهدُ أَ ِّن َع ِهد ُْت ِب ُر ِ
وحهَُ ،ف َق ْد
َو ُمنَا ٍد ُينَا ِدي ،أَ ْس َم ُع ُه ِب ُأ ُذ ِن ُينَا ِدي َو َما أَ َنا ِبالنَّا ِئ ِمُ :ردُّوا َع َل ْي ِه ُر َ
َسأَلَنَا َذلِ َك ُم َح َّمدُ ْبنُ َع ِ ٍّ
ل.
َف َق َال لَ ُه أَ ُبو َج ْع َف ٍر « :Qأَ َما َع ِل ْم َت أَ َّن ال َّل َه ُي ِح ُّب ا ْل َع ْب َد َو ُي ْب ِغ ُض
َع َم َل ُهَ ،و ُي ْب ِغ ُض ا ْل َع ْب َد َو ُي ِح ُّب َع َم َل ُه».
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اب أَ ِب َج ْع َف ٍر .(((Q
َق َالَ :ف َصا َر َب ْع َد َذلِ َك ِمنْ أَ ْص َح ِ
وأورد (الكليني) يف الجزء األول من الكايف ـ حول اإلمام العسكري
ل بْ ِن
 Qأ ّنه قالُ « :حب َِس أَبُو ُم َح َّم ٍد (اإلمام العسكري) ِع ْندَ َع ِ ِّ
اس َوأَشَ دُّ ُه ْم َع َل آلِ أَ ِب طَالِ ٍب َو ِق َيل لَهُ  :ا ْف َع ْل
نَا ْر َم َش َو ُه َو أَن َْص ُب ال َّن ِ
ِب ِه َوا ْف َع ْل ـ يعني ِمن السوء َواألذى ـ ف ََم أَ َقا َم ـ اإلمام ـ ِع ْندَ ُه إِ َّل يَ ْوماً
ص ُه إِلَ ْي ِه إِ ْج َل ًل َوإِ ْعظَاماً َف َخ َر َج
َح َّتى َوضَ َع خَدَّ ْي ِه لَهُ َوكَانَ َل َي ْرف َُع َب َ َ
اس بَ ِصريَ ًة َوأَ ْح َس ُن ُه ْم ِفي ِه َق ْو ًل»(((.
ِم ْن ِع ْن ِد ِه َو ُه َو أَ ْح َس ُن ال َّن ِ
آثار سوء الخلق

ّإن سوء الخلق من أهم عوامل إيجاد الكراهية والتن ّفر والتف ّرق بني
أفراد املجتمع ،ولهذا السبب ورد يف الروايات تعبريات شديدة تتحدّث
عن سوء الخلق وأحياناً نقرأ فيها كلامت مذهلة ومخيفة عن النتائج
األخالقي ،ومن ذلك نقرأ ما ورد يف
الوخيمة واآلثار السلبية لهذا املرض
ّ
بعض هذه الروايات:
النبي األكرم « :Pإيّاكُم َو ُسو َء
جاء يف الحديث الرشيف عن ّ
ُلق ِف ال َّنا ِر ال َمحـالَ َة»(((.
ُلق فإَنَّ ُسو َء الخ ِ
الخ ِ
وجاء عن اإلمام ع ّ
يل  Qيف تقريره لحالة سوء الخلق ْأن« :أشَ دُّ
ُلق»(((.
املَصـائِ ِب ُسو ُء الخ ِ
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