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الّرهبانّية  علينا  يكتب  مل  اهلل  "اإّن   :P الر�سول الأعظم  قال �سّيد املجاهدين 

اإّنا رهبانّية اأّمتي اجلهاد يف �سبيل اهلل" 1.

وفرعه  الإ�سالم  باأ�سل  اأخربك  "األ  قال:  اأنه   Q ال�سادق  الإمام  وعن 

الة وفرعه الّزكاة وذروته  وذروته و�سنامه، قلت: بلى، قال Q: اأ�سله ال�سّ

و�سنامه اجلهاد يف �سبيل اهلل" 2.

ينطلق املجاهد يف �سبيل اهلل يف جهاده من الإميان باهلل ومالئكته ور�سله،كاأ�سل ثابت 

مه من ت�سحيات، لأن اجلهاد يف �سبيل اهلل ل ينف�سل عن  يف كل ما يقوم به من جهد، ويقدِّ

التي  و�سماتها،  ال�سخ�سية اجلهادية  �سفات  اأهم  من  الإميان  كان  هنا  باهلل، من  الإميان 

ميكن اأن نخت�سر اأهدافها بثالثة اأبعاد اأ�سا�سية:

الأّول: مواجهة الطغاة الذين اأظهروا طاعة ال�سيطان وتركوا طاعة الرحمن، واتخذوا 

احَلَكِم ثالثني  بنو  بلغ  "اإذا  P قال:  مال اهلل دوًل وعباد اهلل خوًل. عن ر�سول اهلل 

1- م�ستدرك الو�سائل:ج2،�ص 401.
2-  اأ�سول الكايف:ج4،�ص62.
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رجاًل اّتخذوا مال اهلل بينهم دوًل وعباد اهلل خوٌل ودين اهلل دغاٌل"1.

اأَْنَزَل  َيْحُكْم ِبا  مَلْ  {َوَمْن  اإقامة حكم اهلل تعاىل يف الأر�ص، على قاعدة  الثاين: 

اإنك  "اللهم  قال:  اأنه   Q علي  املوؤمنني  اأمري  وعن  اِلُوَن}2،  الظَّ ُهُم  َفاأُولِئَك   ُ اهللَّ

من  �سيء  التما�س  ول  �سلطان،  يف  مناف�سة  منا  كان  الذي  يكن  مل  اأنه  تعلم 

ف�سول احلطام، ولكن لرند العامل من دينك، ونظهر الإ�سالح يف بالدك، فياأمن 

الظلومون من عبادك، وتقام العّطلة من حدودك"3. 

الثالث: اإنقاذ الأمة من اجلبت والطاغوت، التزاًما بقوله تعاىل: {اأَمَلْ َتَر اإَِل الَّذيَن 

َل  َيْزُعُموَن اأَنَُّهْم اآَمُنوا ِبا اأُْنِزَل اإَِلْيَك َوما اأُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك ُيريُدوَن اأَْن َيَتحاَكُموا اإِ

اُغوِت َوَقْد اأُِمُروا اأَْن َيْكُفُروا ِبِه}4. الطَّ

اأي�سًا   املجاهدين  �سفات  فاإن  و�سنامه،  الإ�سالم  ذروة  كان  ملا  اهلل  �سبيل  يف  واجلهاد 

ينبغي اأن تكون ذروة ال�سفات واأعالها. فاإذا كان اجلهاد القمة يف حركة الأّمة الإ�سالمية 

ا ينبغي اأن يتحّلى بكمال الأخالق واملوا�سفات. لأن املجاهد اإن�سان  وقيامها، فاملجاهد اأي�سً

ر�سايل، و�ساحب عقيدة، وثائر �ساحب مبادئ �سامية، قبل اأن يكون حمارًبا يحمل ال�سالح 

ليقاتل يف �سبيل احلق، بهدف اإنقاذ الأمة والب�سرية جمعاء من براثن الظلم والإ�ستكبار. 

ويت�سف  يتحّلى  اأن  عليه  لزاًما  كان  الأنبياء  وم�سروع  اهلل  ولية  يف  الدخول  يرد  ومن 

الطاعة  روحية  راأ�سها  على  ياأتي  والتي  م�سروعهم.  يف  للدخول  لئقًا  ليكون  ب�سفاتهم 

فات والأخالق الإلهية. وهذا  والإلتزام بالأحكام ال�سرعية، وثانيًا التخّلق والإّت�ساف بال�سّ

1- بحار الأنوار:ج18،�ص126.
2- املائدة:45.

3- بحارالأنوار:ج34،�ص 110.
4-  الن�ساء:60.
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 أهداف القسم األول:

يف 1-  اجلهاد  طريق  يف  البالغة  لأهميتها  الأ�سا�سية  املجاهدين  �سفات  على  التعّرف 

�سبيل اهلل.

والأخالق 2-  بها،  التحّلي  املجاهد  على  ينبغي  التي  الفا�سلة  الأخالق  من  نبذة  بيان 

الرذيلة التي ينبغي عليه التخّلي عنها.

ال�سفات 3-  عن  والتخّلي  احلميدة  بال�سفات  التحّلي  على  احلر�ص  روحّية  غر�ص 

الذميمة يف �سلوك املجاهد. 
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 أهداف المحور األّول:

التعّرف على اأهم �سفات واأخالق املجاهدين يف �سبيل اهلل.1. 

توجيه املجاهد نحو اللتزام بهذه الأخالق والداب يف عمله اجلهادي.2. 

بيان اأهمية هذه ال�سفات وتاأثريها املبا�سر على وظيفة املجاهد وم�سريه.3. 

 موضوعات المحور األول:

اأخالق املجاهدين )1(1- 

اأخالق املجاهدين )2(2- 



13

أخالق المجاهدين )1(

رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على مبادئ القتال واأ�س�سه ال�سرعّية والإلهّية، التي تكت�سب بها الف�سيلة  1. 

         والرفعة. 

تركيز مفهوم طاعة القيادة يف �سخ�سّية املجاهد. 2. 

ية الإخال�ص بالن�سبة للمجاهد لكوِنه �سرطًا يف قبول الأعمال.3.  التعّرف على اأهمِّ
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مة:  مقدِّ

 ُ اهللَّ َل  {َوَف�سَّ القاعدين  على  �سبيله  يف  املجاهدين  ل  ف�سّ تعاىل  اهلل  باأنَّ  �سحيٌح 

الح وانطلق  الُجاِهديَن َعَلى اْلقاِعديَن اأَْجرًا َعظيمًا}1، ولكن لي�ص كّل من حمل ال�سِّ

مع  قاتلوا  الذين  هم  فكثريون  الطيبة.  اآثاره  على  وح�سل  اجلهاد  بركة  نال  العدّو  لقتال 

ر�سول اهلل P ولكن ما لبثوا اأن انقلبوا على اأعقابهم خا�سرين، {يا َقْوِم اْدُخُلوا اْلأَْر�َس 

وا َعلى  اأَْدباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا خا�ِسريَن}2. بل  ُ َلُكْم َول َتْرَتدُّ �َسَة الَّتي  َكَتَب اهللَّ اْلَُقدَّ

للجهاد يف �سبيل اهلل تعاىل �سروٌط اأ�سا�سيَّة مبراعاتها ينال املجاهد ما وعده اهلل من الف�سل 

النَّعيم}3.  اِت  َجنَّ ِهْم  َربِّ ِعْنَد  ِلْلُمتَّقنَي  {اإِنَّ  عيم  النَّ ة  وجنَّ واملغفرة،  والزلفى  العظيم، 

روط: واأهمُّ هذه ال�سُّ

1- الن�ساء: 95.
2- املائدة:21.
3- القلم:34.
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 القتاُل تحت راية الحّق:

ع فيه الإن�سان من نف�سه وبالرجوع اإىل   اجلهاد يف �سبيل اهلل واجٌب اإلهّي ل يجوز اأن ي�سرِّ

اأهوائه. بل عليه اأْن يتَّبع اأوامر ال�ّسريعة فيما تاأمر به وتنهى عنه يف هذا املجال. واأّول ما 

اء اأن يكون جهاد املرء مرتكزًا على اأ�سا�ٍص دينّي. مبعنى اأن يكون قتاله  تاأمر به ال�ّسريعة الغرَّ

لأجل الأهداف الإلهّية، وحتت راية احلّق، وبقيادة املع�سوم Q اأو نائبه الفقيه اجلامع 

�ُسوَل  الرَّ َواأَطيُعوا   َ اهللَّ اأَطيُعوا  اآَمُنوا  الَّذيَن  َها  اأَيُّ {يا  عنه  ينوب  الذي  لل�سرائط 

ه ويقاتل حتت رايته  َواأُوِل اْلأَْمِر ِمْنُكم}1 . لأّن اهلل عزَّ وجلَّ لن يقبل عمل من يوايل عدوَّ

ُكْم اأَْوِلياء}2، بل �ستكون اأعماله باطلًة  ي َوَعُدوَّ ِخُذوا َعُدوِّ َها الَّذيَن اآَمُنوا ل َتتَّ {يا اأَيُّ

�ُسوَل َول ُتْبِطُلوا  َ َواأَطيُعوا الرَّ َها الَّذيَن اآَمُنوا اأَطيُعوا اهللَّ ول قيمَة لها اأي�سًا {يا اأَيُّ

اأَْعماَلُكْم}3. 

 طاعُة القائد:

روط التي يجب على املجاهد يف �سبيل اهلل اللتزام بها طاعة القيادة. وهي  من اأهمِّ ال�سُّ

ظام ودميومَته وجناَح  ٍة، لأّن حفَظ النِّ من الواجبات ال�سرعّية التي اأكد عليها الإ�سالم ب�سدَّ

َ َوَر�ُسوَلُه َول َتناَزُعوا َفَتْف�َسُلوا  الأعمال �سرطه الأ�سا�سّي طاعة القائد َ{اأَطيُعوا اهللَّ

د على القيادة ال�سرعّية وعدم طاعتها فيدّل يف الواقع على  َوَتْذَهَب ريُحُكْم}4. اأّما التمرُّ

ل عمل  اأوَّ اإنَّ  ات، وهو ينايف مبداأ الت�سليم للحق والطاعة له.  ب للذَّ ف�ص، والتع�سّ عبادة النَّ

1- الن�ساء:59.

2- املمتحنة:1.
3- حممد:33.

4- الأنفال:47.
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َوَر�ُسوَلُه   َ ُيِطِع اهللَّ {َوَمْن  ور�سوله،  الّطاعة هلل  هو  بداية ظهوره  الإ�سالم يف  عليه  ز  ركَّ

ْقِه َفاأُولِئَك ُهُم اْلفاِئُزوَن}1، فالفوز يف الّدنيا والآخرة مرهوٌن بطاعة  َ َوَيتَّ َوَيْخ�َس اهللَّ

اآَمُنوا  الَّذيَن  َها  اأَيُّ {يا  اأجمعني،  اهلل وطاعة ر�سوله والأئمة �سلوات اهلل و�سالمه عليهم 

�ُسوَل َواأُوِل اْلأَْمِر ِمْنُكم}2. َ َواأَطيُعوا الرَّ اأَطيُعوا اهللَّ

تِه بعد وفاته، والإمام الثَّاين  الم قادًة لأمَّ �سول الأكرم P الأئّمة عليهم ال�سَّ  لذا عنيَّ الرَّ

الفقيه اجلامع  الويّل  ة يف غيبته وهو  نائبًا عنه وقائدًا لالأمَّ | عنيَّ  املنتظر  ُة  ع�سر احلجَّ

�ص  جوع اإليه واأوجب عليهم طاعته كما جاء يف التوقيع املقدَّ رائط، حيث اأمر الّنا�ص بالرُّ لل�سَّ

احلوادث  "واأَّما  امل�سائل:  بع�ص  عليه  اأُ�سكلت  ل�سائٍل  قال  حيث   | املهدي  اإمامنا  عن 

الواقعة فارجعوا فيها اإل رواة حديثنا فاإنَّهم حّجتي عليكم واأَنا حّجة اهللَّ 

ريح  اعة للويل الفقيه تعني ال�ستخفاَف ال�سَّ َم فاإنَّ عدم الطَّ عليهم"3. وا�ستنادًا اإىل ما تقدَّ

بحكم اهلل تعاىل، لأّن الرادَّ على الويّل الفقيه رادٌّ على حكم الأئمة، والرادُّ على حكمهم رادٌّ 

. 4{ �ُسوَل َفَقْد اأَطاَع اهللَّ على حكم ر�سول اهلل P، وبالتَّايل رادُّ على اهلل {َمْن ُيِطِع الرَّ

 وما يجدر النتباه اإليه هنا اأي�سًا، هو وجوب طاعة القادة وامل�سوؤولني املعيَّنني من قبل 

الويّل الفقيه، فهوؤلء القادة جتب طاعتهم ما داموا موؤيَّدين من قبل نائب الإمام املع�سوم 

يف ع�سر الغيبة. 

بها  ُمنَي  التي  والويالت  الهزائم  من  كثرٍي  عن  بو�سوٍح  حتكي  التَّاريخ  جمريات  اإنَّ 

ما  وهذا  الإ�سالميَّة.  القيادة  اأوامِر  ع�سياُن  فيها  الأ�سا�سّي  بُب  ال�سَّ كان  والتي  امل�سلمون، 

1- النور:52.
2- الن�ساء:59.

3- بحار الأنوار:ج53،�ص 189.
4- الن�ساء: 80.
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ُة معركة اأُُحٍد خرُي �ساهٍد على  ريفة، وق�سَّ ُة والأحاديُث ال�سَّ ُدُه النُّ�سو�ُص القراآنيَّ تدعُمه وتوؤيِّ

ذلك حيث انهزم امل�سلمون لأّن اأهداف اأكرثهم ونواياهم قد تغرّيت بعد حتقيق النت�سار، 

فقد توّجهت اأنظارهم اإىل الغنائم التي تركتها قري�ص يف اأر�ص املعركة، وخالف اأكرث الرماة 

مبراقبة �ِسعب ثغرة وحماية ظهر جي�ص امل�سلمني، واأن ل يغادروا   P الذبن كّلفهم النبي 

اأو انهزموا. ولكن ما ان انك�سف امل�سركون منهزمني تاركني يف  اأماكنهم انت�سر امل�سلمون 

قائدهم  اأوامر  وخالفوا  اأماكنهم  الرماة  ترك  حتى  كثرية،  واأمواًل  غنائم  املعركة  اأر�ص 

وان�سغلوا بجمع الغنائم والأموال. فما كان من امل�سركني األ اأن ا�ستغّلوا هذه الثغرة ودخلوا 

منها وبعد اأن قتلوا من بقي مرابطّا فيها انحدروا من اجلبل وهاجموا امل�سلمني الذين كانوا 

من�سغلني بجمع الغنائم.

ًة، حتكي عن فداحة التخلُِّف عن اأوامر  كما وَيروي التاريُخ لنا حادثًة مهمًة جدًا ومعربِّ

بّي الأكرم P جي�سًا قبل وفاته، وعنيَّ  القيادة ملا له من عواقب وخيمٍة جدًا، حني اأعدَّ النَّ

قائدًا عليه مل يتجاوز من العمر اأكرَث من ع�سرين �سنٍة، وكان ذلك �سببًا عند البع�ص للتخلُّف 

والع�سيان، فعِلَم ر�سوُل اهلل P بالأمر وقال جملَتُه امل�سهورَة: "لعن اهلل من تخلََّف عن 

جي�س اأ�سامة"1.

يعة، ج3، �ص 249. 1- اأعيان ال�سِّ
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 اإلخالص:
كلِّ  لأّنها من�ساأ  بها،  التَّحلِّي  املجاهد  ينبغي على  التي  ة  الهامَّ فات  ال�سِّ الإخال�ُص، من 

َك اأَلَّ َتْعُبُدوا اإِلَّ  هداية وتوفيق. فاهلل �سبحانه وتعاىل اأمَر الّنا�ص بالعبادة {َوَق�سى  َربُّ

امخ،  ة والو�سول اإىل مقامها ال�سَّ ق العبوديَّ اه}1،  وجعلها �سرطًا اأ�سا�سّيًا لالرتباط به وحتقَّ اإِيَّ

ولكنه مل ياأمْر باأيِّ عبادة بل اأمر عزَّ وجلَّ بالعبادة اخلال�سة له التي ل ي�ساركه فيها اأحٌد 

 P ين}2 ، وعن الر�سول الأكرم ِل�سنَي َلُه الدِّ َ ُمْ ِلَيْعُبُدوا اهللَّ اأُِمُروا اإِلَّ  اأبدًا: {َوما 

قال: "طوبى لن اأخل�س هلل العبادة والّدعاء ومل ي�سغل قلبه با ترى عيناه"3. 

فالإخال�ص هو روح العبوديَّة هلل وجوهرها، وحقيقته تخلي�ص النيَّة والدافع نحو العمل من 

كّل �سيئ ما عدا اهلل �سبحانه وتعاىل. فاملخِل�ُص هو الذي ل يطلب من وراء اأيِّ عمٍل يقوم به 

�سوى اهلل تعاىل، ول يكون له مق�سد اأو دافع �سوى ر�ساه والتقرب اإليه.

رك  ُه ي�سوبها ال�سِّ وايا خال�سًة فهذا يعني اأنَّ  اإنَّ الأعماَل مرهونٌة بالنيَّات، واإذا مل تكن النَّ

َ ل َيْغِفُر اأَْن ُي�ْسَرَك ِبه}  4، ول يقبُل اإل ما كان  واهلل تعاىل ل يغفر اأن ُي�سرَك به {اإِنَّ اهللَّ

قال  له خال�سًا كما يف احلديث الُقد�سيِّ املرويِّ عن الإمام ال�سادق Q قال: "يقول 

اأَقبله  اأَ�سرك معي غريي يف عمٍل عمَلُه مل  اأَنا خرُي �سريٍك من   : اهللَّ عزَّ وجلَّ

اإل ما كان ل خال�سًا"5. وعليه فكلُّ عمٍل ل يكوُن خال�سًا لوجه اهلل تعاىل فهو �سرٌك، 

ِ اإِنَّ  رُك ظلٌم عظيم {َواإِْذ قاَل ُلْقماُن ِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه يا ُبَنيَّ ل ُت�ْسِرْك ِباهللَّ وال�سِّ

اِلنَي}7. ُ ل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ رك َلُظْلٌم َعظيٌم}6، و{َواهللَّ ال�سِّ
1- ال�سراء:23

2- البينة:5
3- الكايف: ج2،�ص16

4- الن�ساء:48
5- الكايف: ج2، �ص 295

6- لقمان: 13
7- ال�سف: 7
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عبادة،  حالة  يف  هو  ال�سرعّية  وتكاليفه  لواجباته  اأدائه  عند  اهلل  �سبيل  يف  واملجاهد 

َبُه من احلّق جنّيًا، يف حال اتَّ�سمت  ولأعماله ُبعٌد اإلهيٌّ ميكن اأن ترفعه اإىل اأعلى علِّيني، وتقرِّ

افُع الأ�سا�سّي من  وايا خال�سًة، ومل يكن الدَّ اأّما اإذا مل تكن النَّ اأعماله ونواياه بالإخال�ص. 

وراء اجلهاد ر�سا اهلل واأداَء التَّكليف ال�سرعّي، فلن تكون الأعماُل مقبولًة وبالتَّايل لن يناَل 

و�سُف  عليه  ي�سُدَق  لن  اجلهاد  ميادين  اإىل  الذاهب  لأّن  ه،  ي�ستحقُّ الذي  والثَّواَب  الأجَر 

وهدُفه  الأ�سا�سّي،  دافعه  يكن  مل  وما  اهلل،  اإىل  هجرُته  تكن  مل  ما  اهلل  �سبيل  يف  املجاهد 

ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل  ، هو احلقُّ �سبحانه وتعاىل ل غري، {َفَمْن كاَن َيْرُجوا ِلقاَء َربِّ هائيُّ النِّ

ِه اأََحدًا}1. �ساحِلًا َول ُي�ْسِرْك ِبِعباَدِة َربِّ

1- الكهف: 110.



21

 
سة 

رئي
م ال

هي
فا

لم
ا

يكون     1-  اأْن  ذلك  يعني  ل  لكن  الأمم،  حياة  يف  ٌة  مهمَّ م�ساألٌة  القتاُل 

حيح. القتاُل من غري �سوابَط و�سروٍط ت�سمُن له م�ساَره ال�سَّ

فالهدف 2-  احلّق،  راية  حتت  يكون  اأن  بدَّ  ل  القتال  اأّن  عقيدتنا  يف   

وب�سط  الإلهيِّ  التَّكليِف  اأداء  اأجل  من  هو  وجهاٍد  قتاٍل  كّل  من  الأ�سا�سّي 

العدالة الإلهّية على الأر�ص. 

رع الأنور.3-  تعترب طاعة القائد م�ساألٌة لها امتدادها يف العقيدة وال�سَّ

الإخال�ص يف العمل اجلهاديِّ هو اأمٌر اأ�سا�سيٌّ للحفاظ على التَّوجه 4- 

هوات. ، وعدم اّتباع الأهواء وال�سَّ ائِم نحو احلقِّ الدَّ
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التفّكر1
تعاىل، هو  باإجتاه احلق  وال�سري  النف�ص  اأّول �سرط ملجاهدة  اأن  اعلم 
يف  الوقت  بع�ص  الإن�سان  يفّكر  اأن  هو  املقام  هذا  يف  والتفّكر  »التفكر«. 
اأن موله الذي خلقه يف هذه الدنيا، ووّفر له كل اأ�سباب الدعة والراحة، 
ووهبه ج�سمًا �سليمًا وقوى �ساملة ذات منافع حتريِّ األباب اجلميع، والذي 
واأر�سل  النعمة والرحمة من جهة،  واأ�سباب  ال�ّسعة  اأ له كل هذه  رعاه وهيَّ
جميع هوؤلء الأنبياء واأنزل كّل هذه الكتب »الر�سالت«، واأر�سد ودعا اإىل 
واجبنا  وما هو  ي�ستحق منا؟  املوىل ماذا  اأخرى... هذا  الهدى من جهة 
جتاه مالك امللوك هذا؟!. هل اأن وجود جميع هذه النعم، هو فقط لأجل 
هذه احلياة احليوانية واإ�سباع ال�سهوات التي ن�سرتك فيها مع احليوانات 

اأو اأن هناك هدفًا وغاية اأخرى؟. 
هل اأن لالأنبياء الكرام، والأولياء العظام، واحلكماء الكبار، وعلماء كل 
اأمة الذين يدعون النا�ص اإىل حكم العقل وال�سرع ويحّذرونهم من ال�سهوات 
احليوانية ومن هذه الدنيا البالية، عداًء �سّد النا�ص اأم اأنهم كانوا مثلنا ل 

يعلمون طريق �سالحنا نحن امل�ساكني املنغم�سني يف ال�سهوات؟!. 
النعم  الهدف من هذه  اأن  ر حلظة واحدة، عرف  اإذا فكَّ الإن�سان  اإن 
هو �سيء اآخر، واأن الغاية من هذا اخللق اأ�سمى واأعظم، واأن هذه احلياة 
احليوانية لي�ست هي الغاية بحدَّ ذاتها، واأن على الإن�سان العاقل اأن يفّكر 
اأّيتها  قائاًل:  ويخاطبها  امل�سكينة،  ونف�سه  حاله  على  يرتّحم  واأن  بنف�سه، 
ال�سقّية التي ق�سيت �سنّي عمرك الطويلة يف ال�سهوات، ومل يكن  النف�ص 
ن�سيبك �سوى احل�سرة والندامة، ابحثي عن الرحمة، واأ�ستحي من مالك 
امللوك، و�سريي قلياًل يف طريق الهدف الأ�سا�سي املوؤّدي اإىل حياة اخللد 
فانية،  قليلة  اأيام  ب�سهوات  ال�سعادة  تلك  تبيعي  ول  ال�سرمدية،  وال�سعادة 
يف  قليال  فّكري  ال�ساقة.  امل�سنية  ال�سعوبات  مع  حتى  ل  تتح�سّ ل  التي 
اأحوال اأهل الدنيا، من ال�سابقني والالحقني وتاأّملي متاعبهم واآلمهم كم 
اأكرب واأكرث بالن�سبة اإىل هنائهم، يف نف�ص الوقت الذي ل يوجد فيه  هي 

هناء وراحة لأي �سخ�ص! 

الإمام اخلميني }

1 - الأربعون حديثا: احلديث الأول، يف ف�سل التفكر.
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أخالق المجاهدين )2(

رس:  أهداف الدَّ

ية التَّقوى ودورها يف احلفاظ على التوازن املعنوّي وال�سرعّي يف 1.  التاأكيد على اأهمِّ

           �سخ�سّية املجاهد.

ف على ال�سرب كونه ج�سرًا اأ�سا�سّيًا يعرب من خالله الإن�سان لتح�سيل بقّية              2.  التعرُّ

             الف�سائل.

ل ال�سحيح على اهلل تعاىل.3.  اإر�ساد الطالب اإىل كيفية حت�سيل التوكُّ
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 مقدمة:

َل  ل املجاهدين على غريهم، فقال {َوَف�سَّ قلنا فيما �سبق اأن اهلل �سبحانه وتعاىل قد ف�سّ

الح  ُ اْلُجاِهديَن َعَلى اْلقاِعديَن اأَْجرًا َعظيمًا}1، وقلنا اأنه لي�ص كّل من حمل ال�سِّ اهللَّ

اهلل  �سبيل  يف  فاجلهاد  الطيبة.  اآثاره  على  وح�سل  اجلهاد  بركة  نال  العدّو  لقتال  وانطلق 

تعاىل له �سروط اأ�سا�سيَّة مبراعاتها ينال املجاهد ما وعده اهلل من الف�سل العظيم، والزلفى 

اِت النَّعيم}2. وقد تقّدم بع�ص هذه  ِهْم َجنَّ عيم {اإِنَّ ِلْلُمتَّقنَي ِعْنَد َربِّ ة النَّ واملغفرة، وجنَّ

ة:  ر�ص ال�سابق، وبقي عّدة �سروٍط مهمَّ روط يف الدَّ ال�سُّ

 التَّقوى:

من يخ�سى اهلل تعاىل ويّتقه حّق تقاته، يجتنَّب ما حّرمه ونهى عنه، ويوؤدّي ما فر�سه 

اهلَل ويحر�ُص على عدم مع�سيته وخمالفة  الذي يخاف  املتَّقي  الإن�سان  واأوجبه. وهذا هو 

َوَر�ُسوَلُه َوَيْخ�َس   َ {َوَمْن ُيِطِع اهللَّ اأعماله مورَد قبوِل احلّق ور�ساه  اأمره، فتكون بذلك 

اأّما الأعمال التي ل ترتكز على التَّقوى، فت�سبه  َفاأُولِئَك ُهُم اْلفاِئُزوَن}3.  ْقِه  َ َوَيتَّ اهللَّ

ما  و�سرعان  التهديد  اأمام  طوياًل  ي�سمد  لن  الذي  هاٍر،  جرٍف  حافة  على  القائم  البناء 

1- الن�ساء: 95.
2- القلم:34.
3- النور:52.
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َمْن  ْم  اأَ َخرْيٌ  وان  َوِر�سْ  ِ اهللَّ ِمَن  َتْقوى   َعلى   ُبْنياَنُه  �َس  اأَ�سَّ {اأََفَمْن  باأهله  يهوي  �سوف 

ُ ل َيْهِدي اْلَقْوَم  َم َواهللَّ �َس ُبْنياَنُه َعلى  �َسفا ُجُرٍف هاٍر َفاْنهاَر ِبِه يف  ناِر َجَهنَّ اأَ�سَّ

اِلنَي}1. فالتَّقوى تعدُّ �سرطًا اأ�سا�سّيًا لأّن اهلل ل يطاع من حيث يع�سى. واإذا مل يحافظ  الظَّ

ل اهلل جهاده، وُيخ�سى اأن  املجاهد يف �سبيل اهلل على حدود اهلل عند اأدائه لواجباته فلن يتقبَّ

ُ ِمَن اْلُتَّقنَي}2. ُل اهللَّ ا َيَتَقبَّ ي�سلب منه ف�سل اجلهاد والتوفيق اإليه {اإِنَّ

لفنت  ف�سيكون عر�سًة  ب�سريعته،  وملتزمًا  يكن مراعيًا حلدود اهلل  اإذا مل  املجاهد  لأّن 

وء والأهواء امل�سلَّة، ما �سينعك�ص �سلبًا على عمله وجهاده حتمًا {َوَمْن  ارة بال�سُّ ف�ص الأمَّ النَّ

اِلنَي}3.  الظَّ اْلَقْوَم  َيْهِدي  ل   َ اهللَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ ِمَن  ُهدًى  ِبَغرْيِ  َهواُه  َبَع  اتَّ ِن  ِمَّ لُّ  اأَ�سَ

واآثارها  رة،  املكدِّ وبذورها  املعا�سي،  من  وخاليًة  طاهرًة  تكوَن  اأن  يجُب  اجلهاد  ف�ساحات 

ة، لتكوَن اأر�سًا خ�سبًة لفيو�سات  امة التي حتول دون ن�سوء جبهٍة مباركٍة نورانيٍة وقويَّ الهدَّ

احلقِّ وكراماته ونعمه املطلقة، وحماًل لعروِج الإن�ساِن وارتقاِئه.

بر:   الصَّ

عاب،  ال�سِّ مواجهة  من  يتمّكن  لن  دونه  من  الأ�سا�سيَّة  املجاهد  �سفات  من  رب  ال�سَّ

َها الَِّذيَن َءاَمُنوْا  ل امل�ساكل التي تنتظره. لذا اأمر اهلل تعاىل به عباده املوؤمنني {َياأَيُّ وحتمُّ

يَن}4، وجعله اأ�سا�ص الإميان ودعامته  ابِرِ َ َمَع ال�سَّ َلوِة اإِنَّ اهللَّ رْبِ َوال�سَّ ا�ْسَتِعيُنوْا ِبال�سَّ

الرئي�سية كما روي عن الإمام زين العابدين Q اأنه قال:"ال�سرب من الإميان بنزلة 

1- التوبة: 109.
2- املائد:27.

3- الق�س�ص:50.
4- البقرة:153 اىل 157.
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اأ�س من اجل�سد ول اإميان لن ل �سرب له"1. الرَّ

رب ل يعني حتّمل ال�سقاء وقبول الّذلة، وال�ست�سالم للعوامل اخلارجية، بل على   وال�سّ

رب يعني القدرة على التحّمل واملقاومة والثبات اأمام جميع امل�ساكل، وال�سمود  العك�ص؛ ال�سّ

اأحد  اأن  يوؤّكد  العظماء  وتاريخ  والفزع.  وترك اجلزع  النهيار  وعدم  املّرة،  اأمام احلوادث 

اأّما الفاقدون لهذه ال�سفة ف�سرعان ما  اأهّم عوامل انت�سارهم هو �سربهم وا�ستقامتهم، 

ينهارون وينهزمون.

�سنُدها  لأّنه  عليه،  متوقفة  الف�سائل  بقية  اأن  لل�سرب،  الأ�سا�سّية  اخل�سائ�ص  ومن 

ُيِحبُّ   ُ {َواهللَّ ابرين  ال�سّ يحّب  تعاىل  اأن اهلل  كّله  والهّم من ذلك  الأ�سا�سّي،  ور�سيُدها 

يَن}. فمن �سرب على اجلهاد ومل ي�سك  ابِرِ َ َمَع ال�سَّ اِبريَن} 2، وهو معهم {اإِنَّ اهللَّ ال�سَّ

ومل يجزع وا�ستقبل الباليا ب�سرٍب و�سكينٍة، فن�سيبه اأّن اهلل تعاىل معه و�سوف يوؤّيده بالّن�سر.

ية ال�سرب بالن�سبة للمجاهد ما ذكره القراآن الكرمي حني   ويكفي للدللة على مدى اأهمِّ

�ِس اْلُوؤِْمِننَي َعلَى  بّي َحرِّ ا النَّ اأمر اهلل النبّي P بالقتال وحتري�ص املوؤمنني عليه، {َياأَيهَُّ

ْاَئٌة َيْغِلُبوْا  نُكم مِّ وَن َيْغِلُبوْا ِمْاَئَتنيْ ِ واإْن َيُكن مِّ رِبُ نُكْم ِع�ْسُروَن �سَ اْلِقَتاِل اإِن َيُكن مِّ

ي�سبه  ما  اإىل  ت�سري  الكرمية  فالآية  َيْفَقُهوَن}3.  َقْوٌم لَّ  ِباأَنَُّهْم  َكَفُروْا  الَِّذيَن  َن  مِّ اأَْلًفا 

ال�سرب  التزموا  ما  اإذا  املجاهدين يف احلرب  املوؤمنني  مع  اأن حت�سل  التي ميكن  املعجزة 

منهم  الرجل  يغلب  باأن  تعاىل  اهلل  وعدهم  فقد  القتال.  ميادين  يف  ين  املت�سربِّ يف  وكانوا 

ع�سرة من الكفار يف حال كانوا من ال�سابرين، بل حّتى لو كانوا ع�سرة اأ�سعاف عددهم. 

ومّما ي�سرتعي النتباه اأّن اأغلب املعارك التي كانت جرت بني امل�سلمني واأعدائهم كان فيها 
1- الكايف: ج2،�ص 87.

2- ال عمران: 146.
3- الأنفال:65.
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وراء  يقف  الذي  الرئي�سي  وال�سبب  غالبا  قّلة  امل�سلمون  وكان  العدو،  ل�سالح  القوى  ميزان 

انت�سار امل�سلمني القلة يف مثل هذه املعارك، هو �سربهم وجتّلدهم اأمام عدو يفوقهم عددًا 

ًة، ومتتُّعهم بروحية الثبات وال�ستقامة التي هي ثمرة �سجرة الإميان. وعدَّ

ل:  التوكُّ

ل على اهلل يجب اأن يكون اأقوى واأم�سى اأ�سلحة املجاهد يف �سبيل اهلل، لأّنه يوؤمن  التوكُّ

واأن الأمور كّلها  املوؤّثر احلقيقي والوحيد يف هذا العامل،  واأنه  باأنَّ احلول والقّوة بيد اهلل، 

يف احلقيقة ترجع اإليه ولي�ص على الإن�سان ال�سادق يف اإميانه �سوى اأن يعبد اهلل فيما اأمره 

ه نتائج اأعماله بل جل اهتمامه  واأن يتوّكل عليه، فال يعتمد على نف�سه اإطالقًا ول يكون همُّ

ه واأداء تكليفه ب�سدق واإخال�ص، {َواإَِلْيِه ُيْرَجُع اْلأَْمُر ُكلُُّه  يكون من�سّبًا على طاعة ربَّ

ُر اإِلَّ ِمْن  �سْ ْل َعَلْيِه}1. اأّما النتائج فاأمرها موكول اإىل اهلل تعاىل {َوَما النَّ َفاْعُبْدُه َوَتَوكَّ

ب  ِ}2. فالتوّكل هو العتماد على اهلل تعاىل يف جميع الأمور، والعتقاد باأنه م�سبِّ ِعْنِد اهللَّ

الأ�سباب واملت�سّلط عليها، واأن باإرادته وم�سيئته تتحّقق هذه الأ�سباب.

ة،  الع�سكريَّ القوة  واملعدات وزيادة  الح  ال�سِّ وتهيئة  والإعداد  العمل،  يعني ترك  وهذا ل 

وتطوير الكفاءات واحلر�ص على الّتنظيم وغريها من الأمور. بل كّل هذه الأمور �سرورّية 

وا  واأ�سا�سّية ويجب الهتمام بها وتوفريها بح�سب القدرة والو�سع كما يقول اهلل تعاىل {َواأَِعدُّ

ُكم}3،  ِ َوَعُدوَّ ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَّ ٍة َوِمْن ِرباِط اْلَ َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ

 ولكن على قاعدة اأن جميع تلك الأمور ل تعدو و�سائل ل اأكرث، واأن العبوديَّة هلل واأداء التَّكليف 
1- هود: 123.

2- النفال:10.
3- النفال: 60.
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ويحّقق  النتائج  يح�سم  من  هي  لي�ست  الأمور  هذه  واأن  الن�سر،  حتقيق  من  اأهم  ال�سرعّي 

الن�سر وي�سمن الو�سول اإىل الأهداف املن�سودة. بل العتماد والتوكل، يجب اأن يكون اأ�سا�سًا 

الَّذي  {َتباَرَك  الظاهرّية  الأ�سباب  قدير ل على  �سيء  كّل  وهو على  امللك  بيده  على من 

ِبَيِدِه اْلُْلُك َوُهَو َعلى  كّل �َسيْ ٍء َقديٌر}1، فهو يف احلقيقة النا�سر واملعني، فعن الإمام 

ِ ل ُيْهَزُم"2. َم ِباهللَّ ِ َل ُيْغَلُب وَمِن اْعَت�سَ اهللَّ َعَلى  َل  َتَوكَّ الباقر Q قال: "َمْن 

 ذكر اهلل:

َها الَّذيَن اآَمُنوا  لقد اأمر اهلل تعاىل املجاهدين اأن يذكروه عند لقائهم العدّو  {يا اأَيُّ

َ َكثريًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}3. ولي�ص املراد بالذكر  اإِذا َلقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللَّ

هنا الذكر اللفظي فح�سب، بل املق�سود منه اأي�سًا الذكر القلبّي مبعنى ح�سور اهلل تعاىل يف 

قلوبنا، بحيث ل نغفل عن علمه وقدرته غري املحدودة ورحمته الوا�سعة. ومثل هذا التوجه 

اإىل اهلّل يقّوي من عزمية املجاهد يف ميدان القتال، وي�سعره على الّدوام باأّن هناك �سندا 

قوّيا يدعمه يف �ساحة املواجهة، ل ت�ستطيع اأيُة قدرٍة يف الوجود اأن تتغّلب عليه. فذكر اهلّل 

ِ َتْطَمِئنُّ  يبعث على الطمئنان والقّوة والقدرة والّثبات يف نف�ص املجاهد {اأَل ِبِذْكِر اهللَّ

اْلُقُلوُب}4.

والذكر عبارة عن ذكر اهلل تعاىل ونعمائه التي تلطف بها على الإن�سان. ومبا اأن التفكر 

هو مقدمة للتذكر والذكر الل�ساين هو مقدمة اأي�سا لتح�سيل الذكر والطمئنان القلبي، لذا 

1- امللك:1.
2- بحار الأنوار:ج68،�ص 151.

3- النفال:45.
4- الرعد:28.
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كان التفكر يف ما يذكره الإن�سان من اأ�سماء احلق تعاىل واألطافه ونعمه ال�سابغة واملواظبة 

الدائمة عليه مقدمة لتح�سيل الذكر القلبي. ومن هذا املنطلق ورد يف الأحاديث ال�سريفة 

اأنَّ َخرْيَ اأْعمالُكْم  َواْعَلُموا  مدح عظيم للذكر الل�ساين، فعن ر�سول اهلل P اأنه قال:"... 

ْم�ُس ِذْكُر  )ِعْنَد َمليِكُكْم(  َواأْزكاها َواأْرَفَعها يف َدَرجاِتُكم َوَخرْيَ ما َطَلَعْت َعَلْيِه ال�سَّ

اهلِل �سبحانه وتعال َفاإِنَّه اأْخرَب َعْن َنْف�ِسه َفقاَل: اأََنا َجلي�ُس َمْن َذَكَرين" 1. وعن 

الإمام ال�سادق Q قال: "اإنَّ اهلَل َعزَّ َوَجلَّ َيُقوُل: َمْن �ُسِغَل ِبِذْكِري َعْن َم�ْساأََلِتي 

َلِني"2. والأحاديث املاأثورة يف ف�سل ذكر اهلل وكيفيته  ْعِطي َمْن �َساأَ َل َما اأُ اأَْعَطْيُتُه اأَْف�سَ

واآدابه و�سرائطه تفوق ا�ستيعاب هذه ال�سفحات.

1- و�سائل ال�سيعة:ج7،�ص162. 
2- اأ�سول الكايف:ج2، كتاب الدعاء، باب ال�ستغال بذكر اهلّل، ح 1. 
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حيث 1-  من  يطاع  ل  اهلل  لأّن  اجلهاد  يف  اأ�سا�سّيًا  �سرطًا  تعدُّ  التَّقوى 

يع�سى، فعلى املجاهد احلفاظ على طهارة نف�سه من الذنوب ليتمّكن من 

اأداء الواجب اجلهادي.

َءاَمُنوْا 2-  الَِّذيَن  َها  {َياأَيُّ بال�سرب  املوؤمنني  عباده  تعاىل  اهلل  اأمر 

يَن}1.  ابِرِ َ َمَع ال�سَّ َلوِة اإِنَّ اهللَّ رْبِ َوال�سَّ ا�ْسَتِعيُنوْا ِبال�سَّ

للعوامل 3-  وال�ست�سالم  الّذلة  وقبول  ال�ّسقاء  حتّمل  يعني  ل  ال�سرب 

اخلارجية، بل ال�سرب هو القدرة على املقاومة والّثبات اأمام جميع امل�ساكل.

ل على اهلل لأّنه يوؤمن باأّن احلول والقّوة بيد اهلل، واأّنه 4-  املجاهد متوكِّ

املوؤّثر احلقيقّي والوحيد يف هذا العامل، واأّن الأمور كلُّها يف احلقيقة ترجع 

اإليه.

الإعداد 5-  بّد من  ل  بل  العمل،  ترك  تعاىل  اهلل  على  ل  التوكُّ يعني  ل 

وتهيئة ال�ّسالح واملعدات وزيادة القوة الع�سكرية وتطوير الكفاءات واحلر�ص 

على التنظيم وغريها من الأمور. 

اهلل 6-  اأمر  لذا  املجاهد،  روحيَّة  تنوير  يف  اأ�سا�سيٌّ  تعاىل  اهلل  ذكُر 

َها الَّذيَن اآَمُنوا اإِذا  تعاىل املجاهدين اأن يذكروه عند لقائهم العدو َّ {يا اأَيُّ

َ َكثريًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}2.  َلقيُتْم ِفَئًة َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللَّ

1- البقرة:153 اىل 157.
2- النفال:45.
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شيعة آل البيت Q ودورهم الجهادي1
ل�سنا نادمني على ما اأريق من دماء �سباإّننا الزكية يف طريق الإ�سالم، 

مر�سي  نهٌج  فهذا  لأعّزتنا،  ن�سيبًا  اأ�سبحت  هادة  ال�سَّ اأنَّ  نادمني  ل�سنا 

اقرتن  فالإ�سالم  الآن.  وحّتى  ال�سالم  �سدر  منُذ  املوؤمنني  اأمري  ل�سيعة 

يعة، فقد انت�سر الإ�سالم يف اأيامه الأوىل نتيجًة للجهاد  دائمًا ببطولت ال�سِّ

الذي قاده اأمري املوؤمنني  Q بطل الإ�سالم العظيم، بطل الّدنيا. فقد 

كان اأمري املوؤمنني Q و�سيعته املقربون روادا يف احلروب التي خا�سها 

هداء Q الذي انتف�ص  الإ�سالم، كذلك اأولده الطاهرون مثل �سّيد ال�سُّ

ونه�ص واأعطى دَمه يف �سبيل الإ�سالم، اأو �سائر اأئمتنا الذين كانوا ين�سرون 

الإ�سالم ومفاهيم القراآن خلف حجاب التقّية ثّم جاء بعدهم ثلة واجهوا 

 Q علي  �سيعة  هم  هوؤلء  بوجوههم،  ووقفوا  ع�سورهم  دكتاتوريات 

 Q الذين توالت ثوراتهم حتى ع�سرنا احلا�سر، فقد نه�ص �سيعة علي

ملواجهة اجلبابرة.

يف ع�سرنا احلا�سر كنتم انتم يا �سيعة الإ�سالم الأماجد، الثُّلَة التي 

وقفت بوجه الديكتاتوريات والقوى العظمى، وانت�سرمت بقب�ساتكم اخلالية 

والّثورات  يعة،  ال�سِّ بطائفة  حيًا  بقي  فالإ�سالم  واملدافع،  الّدبابات  على 

املتتالية ل�سيعة علي Q هي التي اأحَيت الإ�سالم.

الإمام اخلميني }

1- �سحيفة الإمام ج6، �ص 397.
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 أهداف المحور الثاني:

التعّرف على اأهم املفا�سد اخللقية واملعنوية التي على املجاهد التخّلي عنها.1- 

بيان الآثار ال�سلبية لالأخالق والأعمال الفا�سدة وانعكا�ساتها على روحّية املجاهد 2- 

             واإميانه.

الرتكيز على كيفية معاجلة هذه الآفات واملفا�سد اخللقية. 3- 

 موضوعات المحور الثاني:

الهوى.1- 

اجلنب.2- 

الكرب.3- 

احل�سد. 4- 

الغيبة والنميمة.5- 
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الهوى

رس:  أهداف الدَّ

ف�ص.1-  بيان حقيقة الهوى وحبِّ النَّ

ة لّتباع الهوى.2-  الّطالع على الآثار الّدنيوية والأخرويَّ

الإر�ساد اإىل كيفية معاجلة اّتباع الهوى على �سوء ال�ّسريعة الإلهّية.3- 
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 مقدمة:
عادة الأبديَّة عند مليٍك  اإنَّ �سلوك طريق اهلل والآخرة للو�سول اإىل الكمال الإن�ساين وال�سَّ

ف�ص وتهذيبها من الأمرا�ص والرذائل الأخالقّية. واأّول  مقتدر، غري ممكن من دون جهاد النَّ

ما يحتاجه الإن�سان املوؤمن احلري�ص على اآخرته، هو معرفة هذه املوانع والعوائق التي حتول 

الدقيقة  فاملعرفة  العميم.  في�سه اجلزيل، وعطائه  والتي حترمه من  ربه،  لقاء  وبني  بينه 

حيحة بهذه املوانع هي املدخل ال�سحيح لإزالتها والتخّل�ص منها، لأّنه من غري املمكن  وال�سَّ

امل�سبقة بهذه  املعرفة  لذا كانت  ونتائجه.  وباآثاره  به  الداء ما مل نكن على معرفٍة  معاجلة 

ب نف�سه ويطهرها. ويف هذا املحور �سوف  الأمرا�ص والرذائل اأمرًا ل بد منه ملن يريد اأن يهذِّ

نذكر بع�ص هذه الأمرا�ص، مبّينني خطرها الداهم على �سلوك املجاهد وكيفية معاجلتها. 

 حقيقة الهوى:
يكون  اأن  بني  فرق  دون  من  وا�ستهاوؤه،  به  والتعّلق  اإليه  وامليل  يء  ال�سَّ حّب  هو  الهوى 

اإىل  الإن�سان  وميل  ف�ص  النَّ ف�ص هو عبارة عن حّب  النَّ وهوى  قبيحًا.  اأو  اأمرًا ح�سنًا  متعلقه 

ف�ص يعّد �سركًا باهلل  اّتباع الأوامر ال�سادر عنها �سواء كانت خريًا اأم �سرًا. واّتباع اأوامر النَّ

يكن  ومل  كان خريًا  اإن  ف�ص  النَّ عن  ال�سادر  فالأمر  اهلل،  ولي�ص  ف�ص  النَّ هو  فيه  املطاع  لأّن 

يف طاعة اهلل ولأهداف اإلهية فهو خمالف لإرادة اهلل تعاىل وبالتايل باطل، واإن كان �سرًا 

ف�ص الأّمارة بال�سوء التي تاأمر الإن�سان بال�سوء دائمًا وتدفعه اإىل مع�سية  فهو �سادر عن النَّ
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لهواه  املتبع  اأن  اإىل  واأ�سار  تعاىل عن هذه احلقيقة  وقد حتّدث اهلل  اأمره.  الرب وخمالفة 

ِعْلٍم  َعلى    ُ اهللَّ لَُّه  َواأَ�سَ َهواُه  اإِلَهُه  َخَذ  اتَّ َمِن  اهلل:{اأََفَراأَْيَت  لغري  عابد  احلقيقة  يف 

ِ اأََفال  ِرِه ِغ�ساَوًة َفَمْن َيْهديِه ِمْن َبْعِد اهللَّ َوَخَتَم َعلى  �َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعلى  َب�سَ

اأن يهبط اإىل احلّد الذي ت�سبح فيه  اأن الإن�سان ميكن  ُروَن}1. فاأ�سار ب�سكل وا�سح  َتَذكَّ

. وامل�سكلة الكربى يف هذه التبعية للنف�ص  نف�سه هي املعبودة واملطاعة ولي�ص احلّق عزَّ وجلَّ

راط امل�ستقيم، كما قال عزَّ ا�سمه:   تكمن يف اأّنها ت�سل الإن�سان عن جادة احلّق وال�سِّ

َك ُهَو اأَْعَلُم ِباْلُْعَتديَن}2. والأخطر  لُّوَن ِباأَْهواِئِهْم ِبَغرْيِ ِعْلٍم اإِنَّ َربَّ {واإنَّ َكثريًا َلُي�سِ

من ذلك اأن اّتباع الهوى ي�سدُّ عن �سبيل احلّق، ويحول دون الو�سول اإليه، وهل بعد �سبيل 

اأَخاف عليكم اثنتني ؛  "اإنا  Q قال:  املوؤمنني علي  اأمري  اإل ال�سالل!؟ فعن  احلّق 

اّتباع الهوى وطول الأَمل اأّما اّتباع الهوى فاإّنه ي�سّد عن احلّق، واأَما طول الأَمل 

ف�ص  فين�سي الآخرة"3. لذا كان اأمر اهلل وحكمه وا�سحا و�سريحا ب�سرورة جتنب هوى النَّ

َعْن  لََّك  َفُي�سِ اْلَهوى   ِبِع  َتتَّ العذاب وال�سالل:{َول  اإل  الإن�سان  لأّنها لن تورث  وطاعتها، 

َيْوَم  َن�ُسوا  ِبا  �َسديٌد  َعذاٌب  َلُهْم   ِ اهللَّ �َسبيِل  َعْن  لُّوَن  َي�سِ الَّذيَن  اإِنَّ   ِ اهللَّ �َسبيِل 

ادق يكفيه اأن يعرف الأ�سرار وامل�ساوئ الناجمة عن اّتباع الهوى  �ساِب}4. واملوؤمُن ال�سَّ احْلِ

ا  ف�ص، وما وعد اهلل به الذين يخافونه يف الغيب من اجلنان، حتى يقلع عنه: {َواأَمَّ وحب النَّ

ِه َوَنَهى النَّف�س َعِن اْلَهوى   َفاإِنَّ اجلّنة ِهَي اْلَاأْوى} 5. َمْن خاَف َمقاَم َربِّ

1- اجلاثية: 23.

2- النعام:119.
3- الكايف: ج2،�ص 355.

4- �ص: 26.
5- النازعات : 42-41 .
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 آثار اّتباع هوى النَّفس:
والإميان 1-  الإن�سان  بني  يحول  اأن  ميكن  الهوى  اّتباع  بالآخرة:  الإميان  �سعف 

كاُد اأُْخفيها ِلُتْجزى  كّل َنْف�ٍس ِبا َت�ْسعى    اَعَة اآِتَيٌة اأَ ال�سحيح بالآخرة: {اإِنَّ ال�سَّ

دى }1. َبَع َهواُه َفَتْ نََّك َعْنها َمْن ل ُيوؤِْمُن ِبها َواتَّ دَّ َفال َي�سُ
ال�سالل: اّتباع الهوى يورث ال�ساللة، فهو يخرج الإن�سان عن طريق اهلل: {َوَمْن 2- 

اِلنَي}2.  َ ل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ ِ اإِنَّ اهللَّ َبَع َهواُه ِبَغرْيِ ُهدًى ِمَن اهللَّ ِن اتَّ لُّ ِمَّ اأَ�سَ
ِبُعوا اْلَهوى  3-  انتفاء العدالة: اّتباع الهوى مانع من العدل والإن�ساف:{َفال َتتَّ

اأَْن َتْعِدُلوا}3.
ف�ساُد الكون: اإّن نظام ال�سماء والأر�ص خا�سع لإرادة حكيمة وعادلة، فلو دار حول 4- 

ْهواَءُهْم  َبَع احلّق اأَ حمور اأهواء الّنا�ص و�سهواتهم لعّم الف�ساد كّل �ساحة الوجود: {َوَلِو اتَّ

ِذْكِرِهْم  َعْن  َفُهْم  ِبِذْكِرِهْم  اأََتْيناُهْم  َبْل  فيِهنَّ  َوَمْن  َوالأَْر�ُس  ماواُت  ال�سَّ َلَف�َسَدِت 
وَن}4. ُمْعِر�سُ

{َول ُتِطْع 5-  م�سدر الغفلة: اّتباع الهوى يحجب عن �سبيل احلّق ويورث الغفلة: 
َبَع َهواُه َو كاَن اأَْمُرُه ُفُرطًا}5. َمْن اأَْغَفْلنا َقْلَبُه َعْن ِذْكِرنا َو اتَّ

احلّق 6-  بني  التَّمييز  من  ومينعه  وي�سعه  العقل  يف�سد  الهوى  اّتباع  العقل:  ف�ساد 
العقل"6. ويف حديث اآخر  تف�سد  الهوى  والباطل: فعن الإمام علي Q قال:"طاعة 

عدّو العقل"7. عنه قال: "الهوى 

التلّوث بالكبائر: اإن الإفراط يف طلب الَّلذة وعبادة الهوى ي�سوق الإن�سان باجتاه 7- 

1- طه:16.
2- الق�س�ص: 50.

3- الن�ساء:135.
4- املوؤمنون: 71.

5- الكهف:28.
6- غرر احلكم:816.
7- غرر احلكم:808.
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منزلقات الإثم وارتكاب الذنوب، كما حدث مع بني ا�سرائيل: {َلَقْد اأََخْذنا ميثاَق َبني  

َفريقًا  اأَْنُف�ُسُهْم  َتْهوى   ل  ِبا  َر�ُسوٌل  جاَءُهْم  ُكلَّما  ُر�ُساًل  اإَِلْيِهْم  َواأَْر�َسْلنا  اإِ�ْسرائيَل 
ُبوا َوَفريقًا َيْقُتُلوَن}1. َكذَّ

اأُ�ّس الحن: اّتباع الهوى �سبب اأ�سا�سّي للمحن والبالءات التي ت�سيب الإن�سان يف 8- 

اأُ�سُّ الحن"2. هذه احلياة، كما اأخرب بذلك اأمري املوؤمنني Q: "الهوى 

 عالج اّتباع الهوى: 
لتلبية  التام  والن�سياع  دون اهلل  ف�ص  النَّ اأوامر  باّتباع  يكون  الهوى  اّتباع  اأن  اإذا عرفنا 

والحتكام  ف�ص  النَّ من  النابعة  الأوامر  هذه  مبخالفة  يكون  الأ�سا�ص  العالج  فاإن  رغباتها، 

اأَْنَزَل  َيْحُكْم ِبا  مَلْ  {َوَمْن  ال�ّسريعة يف كافة �سوؤون حياتنا لأّنه  اأحكام  اإىل  عو�سًا عنها 

ف�ص. فمن  ُ َفاأُولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن}3، بالإ�سافة اإىل تقوية رادع الإميان والتقوى يف النَّ اهللَّ

ي�سعر بوجود اهلل دائمًا يف حياته ويراه حا�سرًا وناظرًا اإىل �سلوكّياته واأفعاله، ويرى حمكمة 

العدل الإلهّية يوم القيامة بعني الب�سرية ل ميكن اأن يتجّراأ على ك�سر طوق احلدود الإلهّية 

 Q هوات والرذائل. فعن اأمري املوؤمنني ويتجاوز الت�سريعات الدينية ويتلّوث مبفا�سد ال�سَّ

واإ�سغالها  ف�ص  النَّ فمخالفة  تْعلم"4.  العلماء  وخالط  ت�سَتِقْم،  نف�سك  خالف  قال:" 

الأهواء  تلبية  وراء  للجري  منفٌذ  لها  يعود  ل  بحيث  ال�سرعّية  والواجبات  بالطاعات  دائمًا 

هوات، هي ال�سبيل الوحيد للتكامل والرقّي الإن�ساين، كما اأنَّ معا�سرة ال�ساحلني وترك  وال�سَّ

�سحبة رفاق ال�سوء لها الأثر الأكرب يف توجيه الإن�سان نحو معايل الأخالق وعدم التلوث يف 

ذائل.  م�ستنقع الرَّ

1- املائدة:70.
2- غرر احلكم: 7028.

3- املائدة: 44.
4- غرر احلكم، �ص4785.
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الإن�ساين 1-  الكمال  اإىل  للو�سول  والآخرة  اهلل  طريق  �سلوك  اإنَّ 

ف�ص  النَّ جهاد  دون  من  ممكن  غري  مقتدر،  مليٍك  عند  الأبديَّة  عادة  وال�سَّ

وتهذيبها من الأمرا�ص والرذائل الأخالقّية.

دون 2-  وا�ستهاوؤه، من  به  والتعلُّق  اإليه  وامليل  ال�سيء  الهوى: هو حّب 

فرق بني اأن يكون متعلَّقه اأمرًا ح�سنًا اأو قبيحًا.

اّتباع 3-  اإىل  الإن�سان  وميل  ف�ص  النَّ حّب  عن  عبارة  هو  ف�ص:  النَّ هوى 

الأوامر ال�سادرة عنها �سواء كانت خريا اأم �سرا.

الإميان 4-  �سعف  اأقلُّها  لي�ص  عديدة  �سلبّية  اآثار  ف�ص  النَّ هوى  لّتباع 

باهلل واليوم الآخر، واأنه �سبٌب اأ�سا�سّي للغفلة عن احلّق تعاىل. 

اهلل 5-  دون  ف�ص  النَّ اأوامر  اّتباع  هو  الهوى  اّتباع  اأن  عرفنا  اإذا 

الأ�سا�ص يكون مبخالفة هذه  العالج  فاإن  لتلبية رغباتها،  التام  والن�سياع 

ف�ص والحتكام عو�سًا عنها اإىل اأحكام ال�ّسريعة. الأوامر النابعة من النَّ
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ل

سرُّ النَّصر1
عوب اأن تدرك اأن �سّر النَّ�سر يكمن يف  عوب اأن تثور، على ال�سُّ على ال�سُّ
هادة"، ويف الإعرا�ص عن احلياة املادّية ووالّدنيوية واحليوانّية.  ي "ال�سَّ متنِّ
القراآن  اإليه  اأ�سار  الذي  ال�سر  التقّدم  ال�ّسعوب من  الذي ميّكن  ال�سر  اإّنه 
وجعل العرب، اأ�سعف الّنا�ص اآنذاك، يب�سطون �سيطرتهم على بقاع كثرية.

اإلهيًا ميكنه النطالق بقدرٍة  اإن�سانًا  الإن�سان، �ساغ  القراآن  لقد �ساغ 
ة والتغلُّب على اأقوى الإمرباطوريات يف اقّل من ن�سف قرن. اإلهيَّ

اإيجاد  ينبغي  القراآن،  نّتبع  اأن  علينا  ال�سّر،  هذا  على  نعرث  اأن  علينا 
من  تتمّكن  حتى  القراآن  ت�ستلهم  اأن  ال�ّسعوب  وعلى  القراآيّن،  الإن�سان 

التقّدم.
ال�سيا�سية،  الألعيب  من  النتائج  انتظار  اأرادت  ال�سعوب  اأن  ولو 
والجتماعات العادية واجلل�سات التي تعقدها املحافل ال�سيا�سية، فاإنهم 

لن يحّققوا �سيئًا اأبدًا.
على اجلميع اأن يتوّحدوا وي�سبحوا منوذجًا لالإن�سان الإلهّي املجاهد 

يف �سبيل اهلل، فاإذا اأ�سبحوا كذلك �سيتقدمون.
اإنني اأو�سي كاّفة ال�سعوب وامل�سلمني والعرب الراغبني يف التغّلب على 
الإ�سالم،  لنهج  طبقًا  يتحركوا  واأنَّ  اإ�سالمية  تربية  يرتبوا  اأن  م�ساكلهم 
فاإنهم  كذلك  الأمور  اأ�سبحت  اإذا  واإمامهم.  هاديهم  القراآن  يكون  واأنَّ 
طبقا  التحرك  اأرادوا  واإذا  ذلك  غري  ويف  العقبات.  كافة  على  �سيتغلبون 
عليهم  م�سلطة  احلكومات  فان  ال�سيا�سية  واملعادلت  العادية  للموازين 

وال�سعوب لن حتقق �سيئًا يذكر.
الإمام اخلميني }

1-  �سحيفة الإمام، ج 6، �ص397.
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الجبن

رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على معنى اجلنب وحقيقته واآثاره. 1- 

 الّطالع على عدد من الدوافع الكامنة يف الإن�سان الباعثة على اجلنب.2- 

ف�ص.3-  معرفة اأبرز الطرق ملعاجلة اجلنب واقتالعه من النَّ
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مة:  مقدِّ

 قد ُيبتلى املجاهد يف �سبيل اهلل ببع�ص الأمرا�ص النف�سّية واخللقّية اخلطرية، فلو تركها 

تثبت جذورها يف نف�سه لتمّلكته بعد حني، وق�ست على كّل بارقة رحمانّية فيه، قد ت�ساعده 

على حت�سني تديُّنه و�سلوكه وعمله. ومن هذه الأمرا�ص، اجلنب، الذي قد يدفع الإن�سان اإىل 

ارتكاب الكثري من امل�ساوئ، والبتالء بالتق�سري يف اأداء تكليفه.

 ما هو مفهوم الجبن؟

ال�سجاعة  ويقابله  املنطقي،  غري  اخلوف  وهو  اجلنب،  �سفة  الأخالقّية  ذائل  الرَّ من 

الوؤمن جبانًا ول حري�سًا  يكون  واجلراأة، ففي احلديث عن الإمام الباقر Q:"ل 

ول �سحيحًا"1. وهي �سفة تورث الإن�سان املذّلة واملهانة و�سوء العي�ص، وحتّط من منزلة 

�ساحبها، وتوؤّدي اإىل هدر طاقاته، وتف�سي اإىل اأن يت�سّلط عدوُّه عليه. واملجتمع الذي يّت�سف 

اأفراده باجلنب يكون جمتمعًا خنوعًا ذلياًل خا�سعًا ل�سيا�سة الظاملني، غري قادر على مواجهة 

التحّديات الكربى وتقدمي احللول الناجعة، ول ُيرجى له الرقّي والتكامل يف كافة جمالت 

احلياة، ويكون بعيدًا عن حتقيق الأهداف الإلهّية الكربى من قبيل ب�سط احلرية وامل�ساواة 

والعدالة الجتماعية. واملراد باجلنب هنا هو اخلوف غري املنطقي من املواقف اأو املظاهر 

1- بحار النوار: ج72،�ص301.
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التي ل ت�ستبطن خطرًا حقيقيًا، بل يت�سورها الإن�سان اجلبان ويتوهم اأّنها اأمور خطريٌة، مع 

اأّنها لي�ست كذلك. وهذا بخالف اخلوف من الأمور التي تت�سمن خطرًا واقعيًا على حياة 

وع من املخاطر  الإن�سان اأو اأّنها ميكن اأن ت�سّبب ال�سرر والأذى له، فاإن الندفاع نحو هذا النَّ

ٍة، يوقع الإن�سان يف مف�سدٍة اأخرى ل تقلُّ خطرًا عن اجلنب، وهي التهّور، وهو  دون تفكرٍي ورويَّ

ْهُلَكة}1. القائل يف كتابه العزيز: {َول ُتْلُقوا ِباأَْيديُكْم اإَِل التَّ

 دوافع الجبن:

باهلل  الإميان  يعي�ص  الذي  خ�ص  ال�سَّ لأّن  باهلل:  الظّن  و�سوء  الإميان  عف  �سُ  -1

يذوق طعم  لن  بوعده  والت�سديق  اهلل  على  ل  التوكُّ موقع  من  حياته  وينطلق يف  به،  والّثقة 

اأمام  يتزلزل  ولن  ال�سعبة،  احلوادث  اأمام  يخاف  اأو  يرتّدد  ولن  وال�سعف،  واملهانة  الّذلة 

التحّديات، ولن يهاب اأحدًا من الأعداء لأّنه يرى اأن قدراتهم حمدودة ول تعادل �سيء اأمام 

البخل واجلنب واحلر�س غرائز  Q:"اإن  املوؤمنني  اأمري  فعن  املطلقة.  قدرة اهلل 

�ستى يجمعها �سوء الظّن باهلل"2.

نف�سه وعجزها عن  الإن�سان اجلبان �سعف  اأهم خ�سائ�ص  النَّف�س: من  2- �سعف 

الواهية  بالأعذار  التذّرع  اإىل  دائمًا  يلجاأ  نراه  لذا  املختلفة،  والتحديات  ال�سعاب  مواجهة 

اجلنب  هربًا من امل�سوؤوليات اأو الواجبات املطلوبة منه. عن اأمري املوؤمنني Q:"�سّدة 

من عجز النَّف�س و�سعف اليقني"3.

1- البقرة:195.
2- بحار الأنوار: ج:74 �ص: 243.

3- ميزان احلكمة: ج:1 �ص: 370.
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3- اجلهل وقّلة العرفة: حيث غالبًا ما ي�سبب لالإن�سان اخلوف املوهوم، كما يالحظ 

يف حالة خوف الإن�سان من املوارد التي ل يعرفها جّيدًا. اأّما عندما تت�سح له ال�سورة جّيدًا 

فاإن حالة اخلوف �ستذهب من نف�سه تدريجيًا.

التي تكون من�ساأً للخوف غري  الأ�سباب  اأحد  4- طلب الراحة والعافية: وهو من 

امل�ساكل  من  دوامة  يف  نف�سه  ُيقحم  اأن  الإن�سان  من  يتطلب  معرتك  اأي  خو�ص  لأّن  املرّبر، 

وال�سعاب، ما يعني اأن يتخلى عن حظوظه من الراحة.

ما ترتك  غالبًا  ة  املُرَّ فاحلوادث  موؤلة:  الناجمة عن خو�س جتارب  الآثار   -5

عب لأّنها ترت�ّسخ يف ذهنه وحتول دون اإقدامه على  يف نف�ص الإن�سان حالًة من اخلوف والرُّ

خو�ص جتارب جديدة. 

اأن  �ساأنه  الإفراط يف �سلوك طريق احلذر من  اإن  6- الإفراط يف توّخي احلذر: 

يورث اخلوف اأي�سًا لأّنه يدفع بالإن�سان اإىل توّقي كّل ما يحتمل فيه اخلطر، فيعي�ص الرتّدد 

واخلوف من الإقدام دائمًا.

 عالج الجبن:

ر  ذائل الأخرى هي التفكُّ اإّن اأحد الطرق لعالج هذه الرذيلة الأخالقّية كما يف �سائر الرَّ

اآثارها ال�سلبّية وعواقبها الوخيمة على �سعيد الفرد واملجتمع. فعندما يتعّرف الإن�سان  يف 

على الآثار ال�سلبّية للخوف املوهوم وما يرتتب عليه من مذلة وحقارة وتخلف وحرمان، فاإّنه 

فهو  الآفة  هذه  لعالج  العملي  الطريق  اأّما  نف�سه.  من  الرذيلة  هذه  لإزالة  حتمًا  �سيتحّرك 

ف�ص. فعندما تزول ال�سحب املظلمة  بال�سعي اإىل قطع كّل دوافع وجذور هذه الرذيلة من النَّ
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ل�سوء الظّن باهلل من �سماء القلب، وت�سرق �سم�ص الإميان والتوكل على اهلل يف ف�ساء الروح 

الأخرى  الطرق  ومن  ف�ص.  النَّ من  ب�سرعة  �ستزول  املوهوم  اخلوف  ظلمات  فاإن  الإن�سانّية، 

املفيدة يف العالج اأي�سًا، هي باأن يوّرط الإن�سان نف�سه يف امليادين املثرية للخوف والوح�سة، 

ف�ص  ات عديدة، ومع تكرار التجربة �سيزول اخلوف من النَّ ويعمل على اإقحام نف�سه فيها مرَّ

"اإذا  Q حيث يقول:  حتمًا. وجند هذا املعنى ب�سورٍة جميلٍة يف كلمات اأمري املوؤمنني 

هبت اأمرًا فقع فيه، فاإن �سدة توّقيه اأعظم ما تخاف منه" 1.

 أسلوب الرسول P في بّث الشجاعة:

امل�سلمني  ليفاجئوا  يعودوا   اأن  على  اأحد  معركة  من  رجعوهم  اأثناء  امل�سركون  "اتفق 

فيق�سوا عليهم. وعندما �سمع نبي الإ�سالم بذلك اتخذ موقفًا مهمًا جدًا، حيث اأمر جي�ص 

الإ�سالم باخلروج ملواجهة جيو�ص الأعداء ومل ي�ستثن اأحدًا من امل�سلمني حّتى من به جراحة 

ب�سبب املعركة الدامية اّلتي جرت قبل قليل. هذا الأمر النبوي اّثر اأثره ب�سكل كبري واأحّل 

بالنت�سار  الكتفاء  رّجحوا  اإنهم  الأعداء بحيث  وال�سطراب يف �سفوف  الرعب واخلوف 

امل�سلمون من  امل�سلمني، وهكذا تخّل�ص  الثاين على  الهجوم  اإىل مّكة على  والعودة  الن�سبي 

�سّرهم. والآية حمل البحث ت�سري اإىل هذا املعنى وتثني على �سجاعة امل�سلمني وتقول:  

اَبُهُم ا ْلَقْرُح ِللَِّذيَن اأَْح�َسُنوْا ِمْنُهْم  �ُسوِل ِمن َبْعِد َماآ اأَ�سَ ِ َوالرَّ {الَِّذيَن ا�ْسَتَجاُبوْا هلِلَّ

املتما�سكة  وا�سفة حالتهم  و�سجاعتهم  اإميانهم  تتحدث عن  ثّم  َعِظيٌم}2.  اأَْجٌر  َقْوْا  َواتَّ

 : والتخويف وتقول  التهويل  اّلذي يتحّرك من موقع  يف مقابل الرهاب العالمي لالأعداء 

1- الكلمات الق�سار: اجلملة175.
2- اآل عمرا، 172.
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مَياًنا  اإِ َفَزاَدُهْم  َفاْخ�َسْوُهْم  َلُكْم  َجَمُعوْا  َقْد  الّنا�س  اإِنَّ  الّنا�س  َلُهُم  َقاَل  {الَِّذيَن 

تاريخ  يف  نوعها  من  الأوىل  احلادثة  هي  وهذه  اْلَوِكيُل}1.  َوِنْعَم   ُ اهللَّ َح�ْسُبَنا  َوَقاُلوْا 

احلروب الب�سرّية حيث مل ي�ساهد يف تاريخ الب�سرية اأّن املجروحني يعودون فورًا اإىل ميادين 

القتال لي�ساهموا يف دفع خطر الأعداء، اأجل اإن هذه ال�سجاعة وال�سهامة الفريدة هي التي 

اأجه�ست موؤامرة العدو، وهذا احل�سور القوي وال�سريع اإىل امليدان هو اّلذي زرع الياأ�ص يف 

قلبه.

وعلى اأية حال فاإّن واقعة "حمراء الأ�سد" كانت ظاهرة عجيبة بّدلت حالوة الن�سر لدى 

قري�ص اإىل مرارة، وبّينت لهم اأّن امل�سلمني بالرغم من هزميتهم ب�سبب زيغ جماعة منهم، اإّل 

اأّنهم مازالوا ثابتني يف امليدان واأّن على العدّو اأن يتوّقع �سربات امل�سلمني يف امل�ستقبل. وبهذا 

اأّثرت هذه الواقعة لي�ص فقط يف الت�سدي لهجوم الأعداء ودفع اخلطر، بل يف و�سع الأ�سا�ص 

اأُحد، ومنح  �سلبّية لالنتكا�سة يف  اآثار  النفو�ص من  لنت�سارات لحقة، وتطهري ما علق يف 

ال�سريفة  الآية  وي�ستفاد من  تعاىل.  بالتوكل على اهلل  الأمل يف حياتهم اجلديدة  امل�سلمني 

اأعاله اأّن عملية الإرهاب الإعالمي اّلذي قام به بع�ص ال�سياطني لبث الرعب واخلوف يف 

قلوب امل�سلمني من جيو�ص قري�ص، لي�ص فقط مل يوؤّثر يف زعزعة اإميانهم وثقتهم باهلل تعاىل 

وبالإ�سالم، بل ازداد اإميانهم وا�ستّدت ثقتهم باهلل وتوّكلهم عليه، كّل ذلك كان ب�سبب اأّنهم 

بّي يف  بّي الأكرم P  واأّنهم لو عملوا باإر�سادات النَّ كانوا يعي�سون الّثقة بوعد اهلل و�سدق النَّ

 P بّي واقعة اأُحد فاإّن الن�سر �سيكون حليفهم ل حمالة. ومن عجائب هذه الواقعة هو اأّن النَّ

اأمر امل�سلمني اّلذين ا�سرتكوا يف اأُحد فقط باحل�سور اإىل "حمراء الأ�سد" دون غريهم، لكي 

1- اآل عمران، 173.
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يفهم العدّو اأّن جي�ص امل�سلمني يف اأُحد مازال قويًا رغم وجود الكثري من اجلرحى يف �سفوفه، 

وما زال م�ستعدًا للقتال دون �سعف وفتور رغم ا�ست�سهاد العديد من اأبطاله واأفراده، وهذا 

هو اّلذي اأخاف الأعداء وزرع اخلوف والقلق يف قلوبهم"1.

1- الأخالق يف القراآن الكرمي: نا�سر مكارم ال�سريازي، ج3، �ص22.
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املنطقّي، 1-  غري  اخلوف  وهو  اجلنب،  �سفة  الأخالقّية  ذائل  الرَّ من 

جاعة واجلراأة. والذي يقابل �سفة ال�سَّ

ف�ص، 2-  من دوافع اجلنب، �سعف الإميان و�سوء الظّن باهلل، و�سعف النَّ

اجمة عن خو�ص  احة والعافية، والآثار النَّ واجلهل وقلَّة املعرفة، وطلب الرَّ

جتارب موؤملة، والإفراط يف توخي احلذر.

ذائل 3-  ذيلة الأخالقّية كما يف �سائر الرَّ رق لعالج هذه الرَّ اإنَّ اأحد الطُّ

ر يف اآثارها ال�سلبّية وعواقبها الوخيمة على �سعيد الفرد  الأخرى هي التفكُّ

ف�ص من القعود واخلنوع. واملجتمع ومن ثم العمل على خالف ما تاأمر به النَّ
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أبناء فاطمة O حماة اإلسالم1
اأيها الفاطميون .

اأحياٌء وهلل احلمد موجودون يف قم وم�سهد والّنجف  اأبناء فاطمة  اإّن 

ويف �سائر البالد، وهوؤلء ل يجل�سون يتفّرجون كي ترتكب احلكومات كّل 

اأبناء فاطمة  القراآن. فما دام  اأحكام  وتعمل على ت�سييع  لها  خيانة حتلو 

واإتاحة  بالعتداء على مقّد�سات ال�سالم،  ي�سمحوا  لن  على قيد احلياة، 

رات امل�سلمني لليهود واإ�سرائيل. مقدَّ

اأيها الفاطميون! هّبوا لن�سرة ال�سالم. لقد اأكملت هذا العام الثالثة 

وال�ستني،  الثالثة  تويف يف   P الأكرم  الر�سول  وكان  من عمري.  وال�ستني 

الر�سول  اأتباع  نحن  وال�ستني.  الثَّالثة  يف   Q علي  الإمام  وا�ست�سهد 

اأبي عبدا  Q، واتباع الإمام  P، واتباع الإمام اأمري املوؤمنني  الأكرم 

Q، ومن يتبع هوؤلء العظماء لن ينتابه اخلوف مطلقًا،  هلل احل�سني 

فاخلوف من �سمة اأولئك الذين ل يوؤمنون بالعامل الآخر، الهّم والغم من 

اأّما  اآمالهم.  والدنيا غاية  الدنيا فح�سب،  لهم غري هذه  لي�ص  َمن  �سمات 

الكرمي، فِممَّ يخافون؟ {اأَلَّ  واملقام  عيم  النَّ باأّن لهم جّنة  يوؤمنون  الذين 

ُتوَعُدوَن}2.  ُكنُتْم  الَِّتي  ِة  نَّ ِباجْلَ َواأَْب�ِسُروا  َزُنوا  َتْ َوَل  َتَخاُفوا 

وال�سالم عليكم ورحمه اهلل. 

الإمام اخلميني } 

1- �سحيفة الإمام، ج 1، �ص170.
2- ف�سلت، 30.
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الِكْبُر

رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على مفهوم الِكرب وحقيقته، واآثاره ال�سلبّية.1- 

بيان اأهم عالمات الإن�سان املتكرّب ودوافع الِكرَب الأ�سا�سّية.2- 

ف�ص.3-  اإر�ساد الطالب اإىل كيفية معاجلة �سفة التكربُّ يف النَّ
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 مقدمة:
ئة كاحل�سد واجلهل  حالة التكربُّ يف الإن�سان املوؤمن هي حالة خطرية،  لأّن لها منا�سئ �سيِّ

ف�ص من  ة الآخرين، ومنع النَّ املركب وغريهما مما �سياأتي، ولها اأخطار ومفا�سد ل اأقله اأذيَّ

ر�ص. التطّور والرتقاء يف �ُسلَّم الإن�سانّية، وهذا ما �سنحاول ت�سليط ال�سوء عليه يف هذا الدَّ

 ما هي حقيقة الكبر؟

الإن�سان يف  والتعايل عليهم، ملا يراه  الغري  التعاظم على  اإىل  ف�ص  النَّ الكرب حالة تدعو 

نف�سه من التفوُّق والتقّدم على الآخرين. وهو غري العجب، لأّن العجب هو الإعجاب بالذات، 

اخُللقية،  الأمرا�ص  اأخطر  من  وهو  عليهم.  والرتفع  الّنا�ص  على  التعايل  فهو  التكربُّ  اأّما 

واأ�سّدها فتكًا بالإن�سان، واأدعاها اإىل مقت الّنا�ص له وازدرائهم به، ونفرتهم منه. وهي من 

ال�سفات التي يبغ�سها اهلل تعاىل: {اإِنَُّه ل ُيِحبُّ اْلُ�ْسَتْكرِبيَن}1، لأّنها �سفُة وخلُق اأهل 

ين }2. وقد ذمَّ احلّق تعاىل التكربُّ كثريًا حيث  َم َمْثوًى ِلْلُمَتَكربِّ م: {اأََلْي�َس يف  َجَهنَّ جهنَّ

 َ �ِس يِف اْلأَْر�ِس َمَرحًا اإِنَّ اهللَّ ا�ِس َول َتْ َك ِللنَّ ْر َخدَّ عِّ خاطب املتكرّب قائاًل: {َول ُت�سَ

تاٍل َفُخوٍر}3.  ل ُيِحبُّ كّل ُمْ

1- النحل:23.

2- الزمر:60.
3- لقمان: 18.
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 عالمات اإلنسان المتكّبر:

غالبًا ما تكون الأمرا�ص الأخالقّية م�سحوبة باآثار وعالئم تظهر على مالمح الوجه ويف 

الأقوال والأفعال. فمن عالمات الإن�سان املتكرّب اأنه يتخايل يف م�سيته، وتراه مقّطب اجلبني 

عبو�ص الوجه، ي�سيح بوجهه عّمن يحّدثه، ي�سمئّز من كّل ما يدور من حوله، يتحدث كثريًا عن 

نف�سه بعبارات فيها مبالغة، يقطع كالم الآخرين با�ستمرار ول ي�سغي اإليهم معتربًا كالمهم 

تافهًا وعدمي اجلدوى، ويف املقابل يتوّقع منهم الإ�سغاء لكالمه والثناء عليه. ل يبادر اإىل 

الم، ي�سعى ليجل�ص يف ال�سفوف الأمامية يف املجال�ص واملحافل، يتجّنب معا�سرة الفقراء  ال�سَّ

واملحتاجني، ل ي�ساعد يف ق�ساء حوائج الغري بل يتوقع من اجلميع اأن يقدموا اخلدمة له، 

ويهتم بارتداء اأفخر الثياب واقتناء اأفخم احلاجيات من الأثاث والآليات وال�سيارات. 

 دوافع الكبر: 

للكرب اأ�سباب ودوافع كثرية تعود كلها اإىل اأن الإن�سان يت�سّور لنف�سه كماًل معينًا، وب�سبب 

هو بها،  حبه لذاته، ومغالته يف تقييم نف�سه، وتثمني مزاياها وف�سائلها، والإفراط يف الزَّ

فاإّنه يرى نف�سه الأكمل والأف�سل والأعظم، والآخرين اأدنى منه، فيرتفع عنهم ويحتقرهم. 

م نابعًا من الأمور الّدنيوية من قبيل: احل�سب والن�سب ال�سريف،  وقد يكون هذا الكمال املتوهَّ

الجتماعي  اأو  ال�سيا�سي  النفوذ  اجل�سدية،  القوة  املال،  اجلمال،  والأن�سار،  الأولد  كرثة 

املقابل  يف  ويرى  عابدًا،  اأو  عاملًا  نف�سه  يت�سّور  كاأن  حتى،  الدينية  الأمور  من  اأو  وغريها. 

الآخرين جاهلني ل يعلمون �سيئًا عن حقائق هذا الدين، فيعتز بعلمه اأو عبادته وي�ستعظم 

نف�سه، ويحتقر غريه ويتعاىل عليهم. كما وميكن اإ�سافة اأ�سباب ومنا�سئ اأخرى منها:
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اإنَّ جهَل الإن�سان بحقيقة �سعفه وعجزه، وغفلته عن . 1  اجلهل و�سعف العقل: 

حقيقة اأن كّل نعمة اأو كمال اإمنا هي بالأ�سل من اهلل تعاىل، من �ساأنه اأن يورث الكرب يف 

القلب. فما يتوهمه يف نف�سه من كمال اإمنا هو من اهلل ولي�ص من نف�سه، واأنه ل يكاد ي�ساوي 

�َص الكرُب لأحٍد لكان الأنبياء اأحقُّ  �سيئًا اأمام الكمالت املب�سوطة يف عامل الوجود. ولو ُرخِّ

يف  �سبحانه  اهلل  �س  َرخَّ Q:"لو  علي  الإمام  عن  احلديث  يف  كما  غريهم  من  به 

الكرب لأحد من اللِق لرّخ�س فيه لأنبيائه لكنه كره اإليهم التكربُّ ور�سي لهم 

التوا�سع"1. 

ل والنق�ص يف نف�سه ف�سيدفعه حاله . 2  روؤية ِذلَّة النَّف�س: فعندما يرى املتكرّب الذُّ

ا منه اأنه بذلك تعلو درجته، ويح�سل على ما ينق�سه  هذا اإىل ال�ستعالء على الآخرين ظنًّ

لذلة  اإل  جترّب  اأو  تكرّب  رجل  من  قال:"ما   Q ال�سادق  الإمام  فعن  كمال،  من 

وجدها يف نف�سه"2.

ف�ص. . 3  العجب: توؤّدي رذيلة العجب بالنف�ص اىل ن�سوء رذيلة الكرب املهلكة يف النَّ

فعندما يتوّهم الإن�سان اأنه يتمتع ب�سفة من �سفات الكمال تنتابه حالة من ال�سرور في�ساب 

بداء العجب. واإذا اأعجب الإن�سان باأعماله ا�ست�سغر اأعمال الآخرين، بل احتقرها واعتربها 

ل قيمة لها، وعندها يجد نف�سه اأف�سل من غريه واأعظم، فيقع يف �سراك التكرب.

يتكربَّ . 4 كاأن  له،  واجد  هو  من  على  للكمال  الفاقد  الإن�سان  يتكرب  قد  احل�سد:   

الفقري على الغني، واجلاهل على العامل. لأّن الذي يفتقر اإىل كمال ما يراه موجودًا عند 

غريه، ميكن اأن يدفعه ح�سده اإىل التكربُّ عليه، بهدف اإذلله واإهانته. 

1- م�ستدرك الو�سائل: ج12،�ص29.
2- الكايف:ج2،�ص 312.
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 مفاسد الكبر:

رة  من الوا�سح اأن التكربُّ من الأمرا�ص الأخالقّية اخلطرية وال�سائعة والتي لها اآثار مدمِّ

على روح الإن�سان ومعتقداته واأفكاره وعلى م�سريه اأي�سًا، ومن م�ساوئ هذه ال�سجّية:

ل 1-  {َفالَّذيَن  الآخر:  واليوم  باهلل  الكفر  اإىل  ب�ساحبه  التكربُّ  يوؤّدي  قد  الكفر: 

وَن}1. ُيوؤِْمُنوَن ِباْلآِخَرِة ُقُلوُبُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُم�ْسَتْكرِبُ

احلرمان من اجلّنة: فعن ر�سول اهلل P قال:"لن يدخل اجلّنة من كان يف 2- 

قلبه مثقال حبة من خردل من كرب"2.

لأ�سحابه:"اإياكم 3-   Q ال�سادق  الإمام  و�سايا  فمن  القيامة:  يوم  الذّلة 

نازع اهلل رداءه ق�سمه  ، فمن  والعظمة والكرب، فاإن الكرب رداء اهلل عزَّ وجلَّ

اهلل واأذّله يوم القيامة"3.

لواديًا 4-  جهنَّم  يف  "اإنَّ  قال:   Q ال�سادق  الإمام  فعن  ار:  النَّ دخوُل 

ه و�ساأله اأْن ياأَذَن  ين يقال له )�َسَقر(، �سكى اإل اهلل عزَّ وجلَّ �سدَة حرِّ للمتكربِّ

�س فاأحرَق جهنَّم"4.  �س، فتنفَّ له اأْن يتنفَّ

ه�سام 5-  قال:"يا   Q الكاظم  الإمام  فعن  والعرفة:  العلم  من  احلرمان 

قلب  يف  تعمر  احلكمة  فكذلك  ال�سفا  يف  ينبت  ول  ال�سهل  يف  ينبت  الزرع  اإن 

اآلة  التوا�سع  جعل  تعال  اهلل  لأّن  اجلبار  التكرّب  قلب  يف  تعمر  ول  التوا�سع 

1- النحل: 22.
يعة: ج17، �ص7. 2- و�سائل ال�سِّ

يعة: ج15، �ص376. 3- و�سائل ال�سِّ
4- الكايف: ج2،�ص310.
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العقل وجعل التكربُّ من اآلة اجلهل"1.

ارتكاُب العا�سي: الإمام الكاظم Q قال:"اإن الفرح والرح واُليالء كّل 6- 

رك، والعمل يف الأر�س بالع�سية"2. وعن الإمام علي Q:"التكربُّ  ذلك يف ال�سِّ

يظهر الّرذيلة"3.

اك 7-  قال:"اإيَّ  Q الباقر  الإمام  قم عليه: فعن  النِّ القُت ل�ساحبه ونزوُل 

قم على �ساحبه، وما اأقل ُمقاَمُه  والِكرْب فاإّنه داعية القت، ومن بابه تدخل النِّ

عنده واأَ�سرع زواله عنه"4. 

 عالج الكبر: 

اأن يعالج نف�سه من داء الكرب فعليه اليقظة من الغفلة، ومن ثم تطهري  اأراد املرء  اإذا 

القلب بنار الّندامة، وهي مبثابة اخلطوة الأوىل لإ�ستئ�سال هذه الرذيلة من جذورها، واأّما 

واء والعالج فهو على ق�سمني: الدَّ

العالج العلمي:

ر الإن�سان املتكرّب بحال نف�سه، ومبفا�سد الكرب واآثاره ال�سلبية. فمن املفيد  وهو باأن يتفكَّ

ر الإن�سان اأوًل يف حقيقة نف�سه وفقره. كيف ُخلق من نطفة  للتخل�ص من اآفة الكرب اأن يتفكَّ

عندما  وحتى  �سيء،  على  يقوى  ل  �سعيفًا  اأ�سبح طفاًل  ثم  ومن  الّنا�ص،  ي�ستقذرها  مهينة 

فه، فال ميكنه املحافظة على �سبابه وجماله  اأ�سبح بالغًا وقويًا فاإن قواه لي�ست حتت ت�سرُّ

1- م�ستدرك الو�سائل: ج11، �ص299.
2- بحار الأنوار:ج70،�ص 232.

3- غرر احلكم: 7151.
4- م�ستدرك الو�سائل: ج12،�ص30 .
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و�سحته، اأو دفع املر�ص اأو الباليا عنه. وت�ستمر م�سريته اإىل اأن يبلغ �سنَّ ال�سيخوخة فيكون 

في�سبح  املنية  توافيه  اأن  اإىل  مبفرده.  معدودًة  خطوات  ري  ال�سَّ ي�ستطيع  ل  عاجزًا  �سعيفًا 

جيفة نتنة رائحتها تزكم الأنوف وثرواته يتناقلها الورثة. عن الإمام الباقر Q:"عجبًا 

للمختال الفخور واإنا خلق من نطفة ثم جيفٍة وهو فيما بني ذلك ل يدري 

ما ي�سنع به"1. واإذا ما انتقل اإىل العامل الآخر ومل يتخل�ص من رذيلة الكرب وا�ستحكمت 

به اأثارها املهلكة، فاإّنه �سيالقي من اأنواع العذاب ما ل ميكن و�سفه. 

العالج العملي:

يف  وم�سريه  اإميانه  على  الأخالقّية  الرذيلة  هذه  بقاء  خطورة  الإن�سان  يرى  اأن  بعد 

الآخرة، ل بد له من ال�سعي بجد للتخل�ص منها. واأف�سل �سبيل هو اأن يعمل مبا ي�سادها. 

لهم،  يتوا�سع  باأن  اأوامرها  ويخالف  يقمعها  الآخرين،  على  ليتكرب  نف�سه  دعته  كلما  اأي 

بالتوا�سع"2. فاإذا راأى اأن �سبب تكرّبه ارتداء  الكرب  فعن الإمام علي Q: "�سادوا 

املالب�ص الفاخرة اأو اقتناء احلاجيات الفخمة، فعليه اأن يبادر اإىل ارتداء املالب�ص الب�سيطة 

في�سّر على جمال�ستهم  الفقراء،  نفورًا من جمال�سة  نف�سه  واإن لحظ يف  العي�ص،  و�سعف 

وم�ساعدتهم. واإن كان يحب اأن يتقدم القوم، فليعمد اإىل تقدميهم على نف�سه، واإْن كان ل 

ي�سغي اإىل كالم الآخرين، اأو ل يق�سي حوائجه بنف�سه دون العتماد على الآخرين، فعليه 

العتداء  اأو  لإذللهم  عي  وال�سَّ بالتَّعايل على غريه  نف�ُسه  ثته  واإذا حدَّ ذلك.  العمل بخالف 

املني: {قيَل اْدُخُلوا اأَْبواَب  ين الظَّ ه اهلل من عذاٍب للمتكربِّ ر ما اأعدَّ على حقوقهم، فليتذكَّ

يَن}3. َم خاِلديَن فيها َفِبْئ�َس َمْثَوى اْلَُتَكربِّ َجَهنَّ
1- بحار الأنوار: ج70،�ص229.

2- غرر احلكم: 5148.
3- الزمر:72.
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ف�ص اإىل الّتعاظم على الغري والّتعايل عليهم، 1-  الِكرب حالة تدعو يف النَّ

ملا يراه الإن�سان يف نف�سه من التفوق والتقدم على الآخرين.

للكرب اأ�سباب ودوافع كثرية تعود كلها اإىل اأن الإن�سان يت�سور لنف�سه 2- 

كماًل معّينًا، وب�سبب حّبه لذاته، ومغالته يف تقييم نف�سه، وتثمني مزاياها 

وف�سائلها.

ف�ص، العجب 3-  : اجلهل و�سعف العقل، روؤية ذّلة النَّ من اأ�سباب التكربُّ

واحل�سد.

يوم 4-  املذّلة  اجلّنة،  من  احلرمان  الكفر،  ال�سجية:  هذه  م�ساوئ  من 

القيامة، دخول الّنار، احلرمان من العلم واملعرفة، ارتكاب املعا�سي، املقت 

ل�ساحبه ونزول الّنقم عليه.

العالج العلمي: وهو باأن يتفّكر الإن�سان املتكرّب بحال نف�سه، ومبفا�سد 5- 

الكرب واآثاره ال�سلبية.

الرذيلة 6-  هذه  بقاء  خطورة  الإن�سان  يرى  اأن  بعد  العملي:  العالج 

الأخالقّية على اإميانه وم�سريه يف الآخرة، ل بد له من ال�سعي بجّد للتخل�ص 

ف�ص الأمارة بال�سوء. منها من خالل العمل على عك�ص ما تاأمر به النَّ
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التكبُّر حالُة كفر1
بنّيتي! اإن التكربُّ والغرور ميّثالن غاية جهل الإن�سان بحقارته وعظمة 
لت اإليه العلوم  اخلالق. فلو نظر الإن�سان اإىل عظمة اخللق ح�سب ما تو�سّ
التي ك�سفت قلياًل منها فاإّنه �سيدرك حقارته وحقارة املجموعة  احلديثة 
ففي  بجهله.  ي�سعر  كما  تكربه  من  باخلجل  و�سي�سعر  واملجرات  ال�سم�سية 
الم- اأنه عندما كان مير بوادي النمل: {قالت  ق�سة �سليمان- عليه ال�سَّ
�سليمان  يحطمّنكم  ل  م�ساكنكم  ادخلوا  النمل  اأيها  يا  نلة 
بّي �سليمان وجنوده  ملة النَّ وجنوده وهم ل ي�سعرون} فقد و�سفت النَّ
باأنهم ل ي�سعرون ويقول له الهدهد: )اأحطت مبا مل حتط به( اإن من عميت 
ملة والطري فكيف ميكنهم حتّمل نطق ذرات  النَّ قلوبهم ل يتحّملون نطق 
الوجود وما يف ال�سموات والأر�ص حيث قال خالقها {اإل ي�سبح بحمده 

ولكن ل تفقهون ت�سبيحهم}.
بالّن�سبة  �سحيح  وهو  اخَللق-  حموَر  نف�َسه  يعترب  الذي  الإن�سان  اإنَّ 
والإن�سان  الكائنات،  �سائر  نظر  يف  كذلك  يكون  ل  قد  الكامل-  لالإن�سان 
{مثُل الّذين حّملوا التَّوراة ثّم مل  الذي مل يبلغ الكمال لي�ص كذلك 
اإىل  يفتقُر  الذي  العلميَّ  التطوُّر  ي�سمل  يحملوها كَمثل احلمار} فهذا 
التَّهذيب فقد ورد يف و�سف هوؤلء قوُله عزَّ من قائل:{كالأنعام بل هم 

 .{ اأ�سلُّ
 ، املعنويِّ للكمال  الب�سر  اإي�سال  بهدف  الأنبياء  ُبعث  لقد  بنّيتي! 
يطان الذي اأق�سَم قد منَع الأنبياَء  واإنقاِذهم من احُلجب فوا اأ�سفًا اإنَّ ال�سَّ
من حتقيق، ما كانوا يريدونه {فبعزتك لأغوينهم اأجمعني} وقد فعل 
ذلك على يد اأتباعه. اإّننا جميعًا نياٌم ونعاين من احُلُجب )الّنا�ص نياٌم واإذا 
ماتوا انتبهوا( وكاأنَّ جهنَّم حميطٌة بنا، ولكن حجاُب الطبيعة مينعنا من 

ال�سهود والإح�سا�ص {واإنَّ جهنم لحيطة بالكافرين}. 
اإنَّ للكفر مراتَب، واإنَّ التكربُّ والنخداع بالعامل املادي والنظر اإىل غريه 

من مراتب الكفر.
من ر�سالة الإمام اخلميني } اإىل زوجة ال�ّسّيد اأحمد

1- �سحيفة الإمام:ج18،�ص352.



63

الحسد

رس:  أهداف الدَّ

ف�ص من تاأثرياته.1-  ية حفظ النَّ ف على حقيقة احل�سد واأهمِّ التعرُّ

الطالع على اأ�سدِّ عواقب احل�سد ومفا�سده الّدنيوية والأخروية.2- 

 الإر�ساد اإىل ال�سبيل الأ�سلم لعالج مر�ص احل�سد يف النف�ص.3- 

 
س 
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 مقدمة:

اإّن احل�سد من الأمور التي اإن وجدت يف �سخ�سية الإن�سان، دفعته اإىل ارتكاب ال�سرور، 

اأعظمها دفع الّنا�ص عن الإميان من اأجل احلفاظ على امل�سالح ال�سخ�سية والظاهرية، وهذا 

وَنُكم  ْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّ ما ورد يف القراآن الكرمي اإذ يقول اهلل تعاىل: {َودَّ َكِثرٌي مِّ

ْن ِعنِد اأَنُف�ِسِهم}1، فمن هنا وجب التنبيه على بع�ص  ارًا َح�َسًدا مِّ ن َبْعِد اإِمَياِنُكْم ُكفَّ مِّ

النقاط املرتبطة به.

 ما هي حقيقة الحسد؟

احل�سد حالة نف�سانية يتمنى معها �ساحبها �سلب النعمة التي يت�سّورها عن الآخرين، 

فات، وهو يختلف عن الغبطة  ذائل واأبغ�ص ال�سِّ �سواء نالها اأم مل ينلها. وهي من اأب�سع الرَّ

ي زوالها عنهم. واحل�سد اآفة  عمة التي لدى الغري، ولكن دون متنِّ ي النِّ لأّن الغبطة هي متنِّ

ما  احلا�سد  وح�سب  احل�سد  الدين  Q:"اآفة  علي  الإمام  عن  جاء  كما  الدين 

يلقى"2، وراأ�ص العيوب والرذائل، لأّنه تتوّلد منه اأمرا�ص ومفا�سد اأخرى كالعجب، ف�ساد 

1- �سورة البقرة: 901.
2- م�ستدرك الو�سائل: ج 12، �ص17.
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والأخطر  احل�سد"1.  ذائل  الرَّ Q:"راأ�س  املوؤمنني  اأمري  قال  لذا  وغريها،  الأعمال 

يجتمع  P:"ل  اأّن احل�سد ل ميكن اأن يجتمع مع الإميان، فعن ر�سول اهلل  من كلِّ ذلك 

احل�سد والإميان يف قلب امرئ"2. 

 دوافع الحسد:

ف�ص. فاحل�سود �ساخٌط على اهلل،  للح�سد اأ�سباب كثريٌة اأهّمها قلَُّة الإميان و�سعفه يف النَّ

غري موؤ من بعدله وحكمته ورحمته وح�سن تقديره. مع العلم اأن تق�سيم الّنعم والأرزاق اإمّنا 

الكلِّي.  الّتامة والّنظام  جاء على خري تقدير واأجمل نظام وهو يتطابق متامًا مع امل�سالح 

ظام الأ�سلح، ول يرى اأن اهلل عادًل قي تق�سيمه  واحلا�سد يف حقيقة نف�سه راف�ص لهذا النِّ

للنعم واملواهب وحكيمًا يف تقديراته، وهو يف قرارة نف�سه ل يوؤمن باأن من يتمتع بالقابلية 

اأن يرزقه، فاإن اهلل �سريزقه حتمًا لأّنه اجلواد املطلق.عن ر�سول  واللياقة ويطلب من اهلل 

اهلل P:" قال اهلل عزَّ وجلَّ لو�سى بن عمران Q: يا ابن عمران ل ت�سدّن 

اآتيتهم من ف�سلي ول تدّن عينيك اإل ذلك ول تتبعه نف�سك  الّنا�س على ما 

يك  ومن  عبادي  بني  ق�سمت  الذي  لق�سمتي  �ساّد  لنعمي  �ساخط  احلا�سد  فاإن 

كذلك فل�ست منه ولي�س مني"3. 

1- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص23.

2- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص18.
3- الكايف ج : 2، �ص  307.
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وهناك عوامل اأخرى منها: 

ال�سامية، 1.  املراتب  اإىل  الو�سول  من  الإن�سان  يعجز  عندما  النَّف�س:  ذلِّ  روؤية   

�سوف ي�سعر يف نف�سه بعقدة احلقارة والدونية فيتمنى زوال النعمة عن غريه ح�سل 

عليها اأم ل.

 العداوة واحلقد: عندما يبغ�ص الإن�سان �سخ�سًا اآخر، وي�سعى لالنتقام منه، 2. 

فاإّنه يتمنى اأن حتيط به الباليا وتزول عنه الّنعم.

 الكرب والغرور: عندما يرى املتكرّب اأن غريه يتمتع بنعم اأكرث منه، فاإّنه يتمنَّى 3. 

زوالها بل وي�سعى يف اإزالتها لكي يحرز تفوقه وتقدمه عليه.

تكون 4.  اأن  يجب  الآخرين،  على  �سيطرته  الإن�سان  يب�سط  لكي  ئا�سة:  الرِّ حبُّ   

يطرة. ن هو من ال�سَّ ى زواَل الّنعم عن غريه ليتمكَّ اإمكاناته وثرواته اأكرث، لذا يتمنَّ

يت�سّور 5.  احل�سود  لأّن  الّدنيوية:  القا�سد  على  احل�سول  عدم  من  الوف   

اأو  َل الآخرون عليها فهذا يعني حرمانه منها،  اأن الّنعم الإلهّية حمدودة فلو ح�سَ

ى زوال الّنعم عن الآخرين  ح�سوُله على القليل منها يف اأح�سن الأحوال، لذا يتمنَّ

كي ل يناف�سه اأحد فيها. 
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 عواقب الحسد:

يرتتَّب على احل�سد نتائج �سلبّية كثرية اأهّمها:

أواًل: ي�سعر احل�سود بالهم والغم دائمًا، وهو يعي�ص حالة �سديدة من النقبا�ص واحلزن 

والكاآبة، فهو ي�سعر دائمًا بال�سيق والختناق، ويتاأمل ملجرد �سماعه بنعمة ت�سيب غريه، وهذا 

ما ي�سلبه هدوءه وا�ستقراره. لذا نراه يتحرك يف تعامله مع الآخرين من موقع اخل�سومة 

والعداوة والتعر�ص لهم وذكر عيوبهم من اجل النتقا�ص من �سمعتهم ومكانتهم. قال اأمري 

يئات"1.  املوؤمنني Q:"احل�سود كثرُي احل�سرات مت�ساَعف ال�سَّ

ثانيًا: احل�سد ياأكل دعائم الإميان ويوهن عالقة الإن�سان مع ربه، بحيث يدفع الإن�سان 

اهلل  على  معرت�ص  قلبه  اأعماق  يف  احل�سود  لأّن  وحكمته،  تعاىل  باهلل  الظّن  ي�سيء  اأن  اإىل 

تاأكل  كما  الإميان  ياأكل  احل�سد  فاإن  تتحا�سدوا  "ل  قال:   P النبّي  عن  تعاىل. 

النار احلطب الياب�س"2.

يرى  اأن  ي�ستطيع  ل  فاحل�سود  الأمور،  حقائق  اإدراك  عن  العقل  يحجب  احل�سد  ثالثًا: 

نقاط القوة عند املح�سود حتى ولو كان قائدًا عظيمًا وم�سلحًا اجتماعيًا كبريًا. بل يبحث 

دائمًا عن نقاط �سعفه وعيوبه.

رابعًا: ي�سلب احل�سد الإن�سان اأ�سدقاءه ورفاقه، ويوؤّدي اإىل متّزق روابط الإلفة واملحّبة 

العوامل  فمن  له"3.  خّلة  ل  "احل�سود   :Q علي  الإمام  عن  جاء  كما  الّنا�ص،  بني 

1- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص22.

2- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص17.

3- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص21.
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كلمتهم  ت�ستت  هو  عليهم،  الكافرين  وانت�سار  امل�سلمني  هزمية  اإىل  توؤّدي  التي  الأ�سا�سّية 

وتخا�سمهم فيما بينهم.

الظلم،  قبيل  من  الأخرى،  الذنوب  باأنواع  �ساحبه  تلّوث  اإىل  احل�سد  يوؤّدي  خامسًا: 

والعدوان، الغيبة، والّتهمة، والكذب، والبهتان وغريها من اأجل الو�سول اإىل مق�سده. فهو 

راأ�ص العيوب كما قال الإمام علي Q:"احل�سُد راأ�س العيوب"1.

 عالج الحسد:

لعالج احل�سد هناك طريقان، طريق علمّي واآخر عملّي.

الطريق العلمي: باأن يتاأّمل الإن�سان جّيدًا يف اأمرين:

 الأول: يف النتائج ال�سلبّية والعواقب ال�ساّرة للح�سد على امل�ستوى الروحي والبدين. اإذ 

من املهم اأن يعلم احل�سود اأن هذا املر�ص الأخالقّي �سوف يوؤدي اإىل هالكه يف الدنيا والآخرة 

والآخرة"2.  الدنيا  �سقاء  احل�سد  Q:"ثمرة  املوؤمنني  اأمري  بذلك  اأخرب  كما 

و�سيحول دون ا�سراق نور الإميان يف قلبه، وي�سلب منه الراحة والنوم و�سيحول حياته اإىل 

حزن وغم دائمني.

ف�ص. فاإذا كان ال�سبب  اأن يتاأّمل يف جذور ودوافع ح�سول هذه احلالة يف النَّ الثاين: 

والتوحيد  املعرفة  اأ�س�ص  يعّمق  اأن  فعليه  باهلل،  ال�سحيحة  املعرفة  وعدم  الإميان  �سعف 

والإميان باهلل يف قلبه. اأّما اإذا كان ال�سبب ال�سعور بعقدة احلقارة والدونية فعليه اأن يعاجلها 

1- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص21.

2- م�ستدرك  الو�سائل:ج 12، �ص23.
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يف ظل الثقة باهلل وح�سُن الظّن به، ومن خالل الإدراك باأنَّ الكمال احلقيقي هو يف التَّحلِّي 

مبكارم الأخالق والقرب من اهلل وهو مي�ّسر لكل اإن�سان.

الطريق العملي: وهو اأن يتكّلف احلا�سد بداية يف اإظهار املحبة للمح�سود. فاإذا كانت 

نف�سه تدعوه لإيذائه واعتباره عدوًا وتدفعه اإىل هتك حرمته وك�سف عيوبه لالآخرين، فعليه 

اإليه،  اأن يعمل خالف ما تريده نف�سه ، فيثني عليه مثاًل ويذكر �سفاته اليجابية ويح�سن 

ف�ص  ويدعو له باخلري ويقدمه اأمامه. ومع تكرار مثل هذه الأعمال تزول اآثار احل�سد من النَّ

ومع  نف�سه  مع  الروحي  وال�سالم  وال�سفاء  الر�سا  من  حالة  الإن�سان  ويعي�ص  ف�سيئًا،  �سيئًا 

الآخرين.
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التي 1-  النعمة  �سلب  �ساحبها  معها  يتمنى  نف�سانية  حالة  احل�سد 

يت�سورها عند الأخرين، �سواء نالها اأم مل ينلها.

ف�ص. 2-  النَّ و�سعفه يف  الإميان  قلة  اأهّمها  منها  كثرية  اأ�سباب  للح�سد 

فاحل�سود �ساخط على اهلل غري موؤمن بعدله وحكمته ورحمته وح�سن تقديره.

ف�ص، العداوة واحلقد، الكرب 3-  من اأ�سباب احل�سد اأي�سًا: روؤية ذل النَّ

والغرور، حّب الرئا�سة، اخلوف من عدم احل�سول على املقا�سد الّدنيوية.

يرتتب على احل�سد نتائج �سلبية: ي�سعر احل�سود بالهم والغم دائمًا. 4- 

احل�سد ياأكل دعائم الإميان ويوهن عالقة الإن�سان مع ربه. احل�سد يحجب 

العقل عن اإدراك حقائق الأمور. ي�سلب احل�سد الإن�سان اأ�سدقاءه ورفاقه.

الطريق العلمي لعالج احل�سد: باأن يتاأّمل الإن�سان جّيدًا يف اأمرين: 5- 

الروحي  امل�ستوى  على  للح�سد  ال�سارة  والعواقب  ال�سلبّية  النتائج  الأول: يف 

ف�ص.  والبدين. الثاين: اأن يتاأمل يف جذور ودوافع ح�سول هذه احلالة يف النَّ

اأن  فعليه  باهلل،  ال�سحيحة  املعرفة  وعدم  الإميان  �سعف  ال�سبب  كان  فاإذا 

يعّمق اأ�س�ص املعرفة والتوحيد والإميان باهلل يف قلبه. 

يف 6-  بداية  احلا�سد  يتكلف  اأن  وهو  احل�سد:  لعالج  العملي  الطريق 

اإظهار املحبة للمح�سود.
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اإلسالم هدف الثورة1
اإّن �سّر انت�سارنا اليوم يكمن يف اّتكالنا على اهلل تبارك وتعاىل. �سّر 

انت�سارنا هو اأّن اأهدافنا مل تنح�سر بالق�سايا ال�سيا�سيَّة فقط، مل تكن 

فط واأمثال ذلك، بل كان التوّجه توّجهًا معنويًا، كان الإ�سالم  من اأجل النِّ

�سدر  يف  اجلنود  كان  مثلما  هادة  ال�سَّ يتمنون  �سبابنا  كان  الهدف.  هو 

ل  لأّنهم  هادة،  ال�سَّ يخ�سون  ل  جنودنا  اإّن  هادة،  ال�سَّ ي�ستقبلون  الإ�سالم 

عادة.  هادة �سعادة، وي�سعون لنيل هذه ال�سَّ يرون املوت فناًء. بل يرون ال�سَّ

الأمر  فهذا  الكرمي،  القراآن  تعاليم  ا�ستلهام  يف  يكمن  الن�سر  �سّر  اإن 

يف  خوف  هناك  يكن  مل  هادة.  ال�سَّ ي�ستقبلون  جعلهم  الذي  هو  �ص  املقدَّ

قلوبهم، ففي الوقت الذي كانت تفتح الدبابات والر�سا�سات النار عليهم 

كانوا ي�ستقبلون ذلك، مل يكن لديهم خوف، لقد انت�سرت القب�سة على 

على  القب�سة  انت�سرت  الر�سا�ص،  على  القب�سة  انت�سرت  لقد  الدّبابة، 

القوى العظمى. حافظوا على هذا ال�سر، فما دمتم حمافظني على �سّر 

الن�سر هذا فاأنتم منت�سرون. مادام �سعبنا مع اهلل فهو منت�سر، مادام 

القراآن  راية  مادامت  منت�سر.  فهو  الإ�سالم  هو  ومعتمده  �سعبنا  ملجاأ 

اإىل  انتبهوا  ال�سر،  على هذا  منت�سر. حافظوا  فهو  �سعبنا  روؤو�ص  تظّلل 

اإّن  اإ�سالمية  �سبه  اأو  �سيا�سية  نه�سات  اأّما  كانت  ال�سابقة  النه�سات  اأن 

اأجل اهلل، اجلميع  اليوم هي من   الثورة  اإ�سالمية،  اليوم نه�سة  نه�ستنا 

هو  هذا  الإ�سالمية(،  )اجلمهورية  لـ  يهتف  اجلميع  لالإ�سالم،  ي�سرخ 

ال�ّسر الذي جعلنا ننت�سر، فحافظوا اأنتم اأي�سًا على هذا ال�سّر.

من كالم الإمام اخلميني  }

1- �سحيفة الإمام، ج 7، �ص28.
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الغيبة

 
رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على حقيقة الغيبة ودوافعها وعواقبها.1- 

التعّرف على بع�ص موارد م�ستثنيات الغيبة.2- 

الإر�ساد اإىل كيفية معاجلة هذه اخل�سي�سة الفا�سدة، بالطريقني العلمي والعملي. 3- 
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 مقدمة:
كروح  الفرد  ويف  كمجتمع،  املوؤمنني  د  ع�سُ يف  الفاتك  اأثرها  يخفى  ل  التي  الأمور  من 

من  بعدد  الت�ساقها  ب�سبب  النف�سية  الرذيلة  يف  قّمة  متّثل  التي  الغيبة  م�ساألة  و�سخ�سية، 

و�سف  القراآن  اّن  اإلخ. حتى  والتجروؤ...  الظّن  و�سوء  واخليانة،  كالكذب  الأخرى،  ال�سرور 

َن  َها الَِّذيَن اآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثرًيا مِّ فاعلها باآكِل حلم اأخيه ميتًا، فيقول عزَّ �ساأنه: {َيا اأَيُّ

ا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم  ُكم َبْع�سً ْع�سُ �ُسوا َوَل َيْغَتب بَّ �سَّ الظّن اإِنَّ َبْع�َس الظّن اإِْثٌم َوَل جَتَ

اٌب رَِّحيٌم}1. ويف هذا  َ َتوَّ َ اإِنَّ اهللَّ ُقوا اهللَّ َم اأَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ُكَل حَلْ اأَن َياأْ

ر�ص اإلفات اإىل بع�ص النقاط املرتبطة بهذا املو�سوع. الدَّ

 ما هي حقيقة الغيبة؟
الغيبة هي ذكر املوؤمن مبا يكره، �سواء اأكان ذلك يف َخلقه اأو ُخُلقه اأو اإحدى خ�سو�سّياته. 

ولي�ست الغيبة حم�سورة بالّل�سان، بل ميكن اأن ت�سمل كّل ما ي�سعر بانتقا�ص الغري، قوًل اأو 

الغيبة؟  ما  تدرون  "هل  P قائاًل:  اأو ت�سريحًا. وقد عّرفها ر�سول اهلل  عماًل، كتابًة 

فقالوا: اهلل ور�سوله اأعلم، قال: ذكرك اأخاك با يكره"2. وعن الإمام ال�سادق 

الظاهر  الأمر  واأما  �ست اهلل عليه  ما  اأخيك  يف  تقول  اأن  قال:"الغيبة   Q

1- �سورة احلجرات:12.
2- بحار الأنوار: ج72،�ص222.
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واأخطر  فات،  ال�سِّ واأخبث  جايا،  ال�سَّ اأخ�ّص  وهي من  والعجلة فال"1.  فيه مثل احلدة 

ه �ساحبها باآكِل حلِم امليتة حيث  ها يف كتابه الكرمي و�سبَّ الآثام، وكفاها ذّمًا اأّن اهلل تعاىل ذمَّ

خيِه  َم اأَ ُكْم َبْع�سًا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَْن َياأُْكَل حَلْ �ُسوا َول َيْغَتْب َبْع�سُ �سَّ قال: {َول جَتَ

الّنا�ص، فعن  الفاح�سة يف املجتمع وبني  ت�سيع  اأن  َفَكِرْهُتُموه} 2، وكان مّمن يحّبون  َمْيتًا 

اأذناه فهو  موؤمن ما راأته عيناه و�سمعته  يف  قال  Q قال:"من  الإمام ال�سادق 

وَن اأَْن َت�ِسيَع اْلفاِح�َسُة يِف الَِّذيَن  : {اإِنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّ من الذين قال اهلل عزَّ وجلَّ

اآَمُنوا َلُهْم َعذاٌب اأَِليٌم}"3.

املغتابني  جماراة  وعن  جية  ال�سَّ هذه  عن  يرتّفع  اأن  العاقل  باملوؤمن  احلرّي  من  لذا 

اأي�سًا،  الإثم  و�سريكه يف  امل�ستغيب  ْنو  �سُ للغيبة  امل�ستمع  لأّن  اإليهم،  والإ�ستماع  و�سحبتهم، 

فعن ر�سول اهلل P اأّنه قال:"ال�سامع للغيبة اأحد الغتابني"4. ول يخرج امل�ستمع للغيبة 

عن اإثمها اإل اأن ينكر على مرتكبها بل�سانه، اأو يقطع كالمه بكالم اآخر، اأو يقوم من جمل�سه، 

واإن مل يقدر على كّل ذلك فعليه باحلّد الأدنى اأن ينكر ذلك بقلبه.

 دوافع الغيبة:
اإنَّ للغيبة عوامل كثرية ودوافع متعّددة يكاد كّل واحد منها يكون �سببًا كافيًا لرتكابها. 

فعن الإمام ال�سادق Q اأّنه قال:"اأ�سل الغيبة تتنّوع بع�سرة اأنواع: �سفاء غيظ، 

، وح�سد، و�سخرية،  وم�ساعدة قوم، وتهمة، وت�سديق خرب بال ك�سفه، و�سوء ظنِّ

وتعّجب، وتربم، وتزين. فاإن اأردت ال�سالمة فاذكر الالق ل الخلوق، في�سري 

1- الكايف: ج2، �ص357.
2- احلجرات:12.

3- الكايف: ج2،�ص357.
4- م�ستدرك الو�سائل: ج9،�ص133.
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ف�ص،  ذلك مكان الغيبة ِعربة، ومكان الإثم ثوابًا"1. اإذًا فاحل�سد، والأنانية وحب النَّ

والغرور والتكرب، والعجب بالنف�ص، ون�سرة الع�سرية وجماملة الأ�سحاب وجماراتهم دون 

وال�سخرية  بالآخرين،  الظّن  و�سوء  الغ�سب،  �سورة  واإطفاء  والت�سّفي  واحلقد،  حق،  وجه 

وال�ستهزاء منهم، وغري ذلك من اأمثال هذه الّدوافع النف�سية كلها عوامل توؤّدي بالإن�سان 

اإىل الوقوع يف هذه الرذيلة املهلكة.

 العواقب السلبّية للغيبة:
للغيبة اآثار �سلبّية ونتائج مدّمرة كثرية على الفرد واملجتمع كونها �سببًا اأ�سا�سّيًا يف ن�سر 

�سموم البغ�ص والفرقة يف �سفوف امل�سلمني فتعّكر �سفو املحبة والألفة فيما بينهم، وتف�سم 

املعنوية  العواقب  اإىل  بالإ�سافة  هذا  القرابة.  و�سائج  وتقطع  داقة،  وال�سّ ة  الإخوَّ عرى 

الوخيمة، والعقوبات الإلهّية املرتتبة على هذه املع�سية، وميكن الإ�سارة اإليها باخت�سار:

على 1-  حرام  قال:"الغيبة   Q ال�سادق  الإمام  فعن  احل�سنات:  تاأكل  الغيبة 

كّل م�سلم، واإّنها لتاأكل احل�سنات كما تاأكل النار احلطب"2.

"يوؤتى 2-  قال:  اأنه   P الأكرم  بّي  النَّ امل�ستغاب: فعن  اإىل  امل�ستغيب  انتقال ح�سنات 

باأحدكم يوم القيامة فيوقف بني يدي اهلل تعال ويدفع اإليه كتابه فال يرى 

ح�سناته فيقول: اإلهّي هذا كتابي فاإين ل اأرى فيه طاعتي، فيقول له: اإن ربك 

اإليه  الّنا�س، ثم يوؤتى باآخر ويدفع  ل ي�سل ول ين�سى، ذهب عملك باغتياب 

كتابه فريى فيها طاعات كثرية، فيقول: اإلهّي ما هذا كتابي فاإين ما عملت هذه 

الطاعات، فيقول: اإن فالنا اغتابك فدفعت ح�سناته اإليك"3.

1- بحار النوار: ج72، �ص257.
2- ك�سف الريبة:�ص9.

3- م�ستدرك الو�سائل: ج9،121.
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ال�سادق 3-  الإمام  فعن  ال�سيطان:  ولية  يف  ودخوله  اهلل  ولية  من  امل�ستغيب  خروج 

بها �سينه وهدم مرّوته لي�سقط  يريد  رواية  موؤمن  على  روى  Q قال:"من 

يقبله  فال  ال�سيطان  ولية  اإل  وليته  من  اهلل  اأخرجه  الّنا�س،  اأعني  عن 

ال�سيطان"1.

الإ�سرار على الغيبة يوؤدي اإىل دخول النار: اأوحى اهلل تعاىل اإىل مو�سى Q:"من 4- 

ا عليها فهو اأول  مات تائبًا من الغيبة فهو اآخر من يدخل النار، ومن مات م�سرًّ

من يدخل النار"2.

P يف م�سري  5-  اهلل  ر�سول  مع  الغيبة �سبب لعذاب القرب: فعن جابر قال: "كنا 

يف  يعذبان  وما  ليعذبان  اإنهما  فقال:اأما  �سحبهما،  يعّذب  قربين  على  فاأتى 

كبرية، اأّما احدهما فكان يغتاب الّنا�س، واأما الآخر فكان ل ي�ستربئ من بوله، 

ودعا بجريدة رطبة اأو جريدتني فك�سرهما، ثم اأمر بكل ك�سرة فغر�ست على 

قربه وقال:اأما اإنه يهّون من عذابهما ما كانتا رطبتني"3.

اهلل 6-  ر�سول  قال:"قال   Q ال�سادق  الإمام  عن  الدين:  لف�ساد  �سبب  الغيبة 

P:الغيبة اأ�سرع يف دين الرجل ال�سلم من الأكلة يف جوفه"4.

الغيبة توؤّدي ب�ساحبها اإىل الف�سيحة: خطب ر�سول اهلل P يومًا قائاًل:"يا مع�سر 7- 

عوراتهم،  تّتبعوا  ول  ال�سلمني،  تغتابوا  ل  بقلبه،  يوؤمن  ومل  بل�سانه  اآمن  من 

ع اهلل عورته يف�سحه يف  فاإّنه من تتبع عورة اأخيه تتبع اهلل عورته، ومن تتبَّ

جوف بيته"5.

1- الكايف: ج2، �ص358.
2- م�ستدرك الو�سائل:ج9،�ص126  .

3- جامع ال�سعادات:ج2،�ص82.
4- الكايف: ج2،�ص356.
5- منية املريد:�ص327.
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اكم 8-  ِ P اأنَّه قال: "اإيَّ ل يغفر للم�ستغيب حتى يعفو عنه امل�ستغاب: فعن ر�سول اهللَّ

جل يزين  ويتوُب  فيتوُب اهلل عليه ،  نا، اإنَّ الرَّ والغيبة فاإنَّ الغيبة اأ�سدُّ من الزِّ

واإنَّ �ساحب الغيبة ل يغفر له حتى يغفر له �ساحبه"1.

اغتاب 9-  "من  قال:   P الأكرم  بّي  النَّ فعن  العبادات:  قبول  عدم  يف  �سبٌب  الغيبُة 

م�سلمًا اأو م�سلمًة مل يقبل اهلل تعال �سالته ول �سيامه اأربعني يومًا وليلة اإل 

اأن يغفر له �ساحبه"2.

 مستثنيات الغيبة:
الغيبة املحرمة هي ما ق�سد بها انتقا�ص املوؤمن واإذلله، اأّما اإْن مل يكن الق�سد ذلك 

ف عليها غر�ص وجيه فال حرمة فيها ومن هذه امل�ستثنيات: وتوقَّ

 -1 ُ �سكاية املتظلِّم لإحقاق حقه ورفع الظالمة عنه، وهو قوله تعاىل: {ل ُيِحبُّ اهللَّ

ُ �َسميعًا َعليمًا}3.  وِء ِمَن اْلَقْوِل اإِلَّ َمْن ُظِلَم َوكاَن اهللَّ ْهَر ِبال�سُّ اجْلَ

كوت عنها اإىل الوقوع يف م�ساكل 2-  يف موارد الّنهي عن املنكر، التي ميكن اأن يوؤّدَي ال�سُّ

اأكرب من مف�سدة الغيبة نف�سها.

عند امل�سورة ون�سح امل�ست�سري يف اأمر كالتزويج، اأو لتحذير املوؤمن من �سحبة فا�سق 3- 

خ�ص  ال�سَّ مثالب  يذكر  اأن  للم�ست�سار  يحق  احلالة  هذه  يف  �سرهما،  من  حلفظه  م�سلٍّ  اأو 

الآخر.

التحكيم 4-  ب�سهادته يف موقع  اأن يديل  الإن�سان  هادة عندما يطلب من  ال�سَّ يف مورد 

مثال اأو ما �سابه.

1- م�ستدرك الو�سائل: ج9،�ص119.
2- م�ستدرك الو�سائل: ج9، �ص 122.

3- الن�ساء:148.
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يف املوارد التي يكون فيها الإن�سان متجاهرًا بالف�سق، ك�سرب اخلمر ولعب القمار 5- 

ب�سرط القت�سار على ما َيتجاهر به اإذ لي�ص لفا�سٍق غيبٌة.

 عالج الغيبة:
اإنَّ هذا املر�ص الأخالقّي اخلطري ي�سبه يف عالجه �سائر الأمرا�ص الأخالقّية الأخرى 

والتي تكمن يف العلم النافع والعمل:

أما العلم: فهو باأن يتفّكر الإن�سان يف الآثار ال�سنيعة والعواقب الوخيمة املرتتبة على هذه 

الأليم  والعذاب  ل�سخط اهلل واخلروج من وليته، وذهاب ح�سناته،  التعر�ص  الرذيلة، من 

اًل. لأّن الإن�سان العاقل متى ما اأدرك  الذي ينتظره وغريها من الآثار التي ذكرناها مف�سَّ

اأي�سًا  اأنه من املهم  عواقب الغيبة ف�سوف يرتدع عنها حتمًا ولن يجراأ على اقرتافها. كما 

على املبتلى بهذا املر�ص اأن يبحث يف اأعماق نف�سه عن جذور واأ�سباب هذا املر�ص اخلطري 

ليتمكن من عالجه. ومبا اأن دوافع الغيبة متعددة عليه اأن يرى اأّيًا منها هي ال�سبب والدافع: 

هل هو احل�سد، اأم احلقد، اأم الأنانية، اأو التكربُّ مثال واأمثال ذلك لأّنه ما دامت الدوافع 

والأ�سباب موجودة فلن يتمكن من اإزالة هذه الرذيلة والتخل�ص منها.

والكف  الّل�سان  �سون  على  وحملها  وتهذيبها  ف�ص  النَّ تروي�ص  خالل  فمن  العمل:  أما 

ف�ص وعدم الن�سياع لأهوائها لأّن عالج كّل عّلة مب�ساّدة  عن الغيبة، من خالل خمالفة النَّ

�سببها. فكّلما حملته نف�سه على الإتيان بهذه املوبقة خالفها مذكرا نف�سه بعواقبها، وم�ستغال 

بعيوبه عن عيوب الآخرين. فعن ر�سول اهلل P قال:"طوبى لن �سغله عيبه عن عيوب 

الّنا�س"1.

1- م�ستدرك الو�سائل: ج1،�ص116 .
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الغيبة هي ذكر املوؤمن مبا يكره، �سواء اأكان ذلك يف َخلقه اأو ُخُلقه 1- 

اأو اإحدى خ�سو�سّياته.

ي�سعر 2-  كّل ما  ت�سمل  اأن  بالّل�سان، بل ميكن  الغيبة حم�سورة  لي�ست 

بانتقا�ص الغري، قوًل اأو عماًل، كتابًة اأو ت�سريحًا.

امل�ستغيب 3-  ح�سنات  انتقال  احل�سنات،  تاأكل  الغيبة  الغيبة:  اأثار  من 

ال�سيطان،  ولية  ودخوله يف  اهلل  ولية  من  امل�ستغيب  امل�ستغاب، خروج  اإىل 

ار، الغيبة �سبب لعذاب القرب.اإلخ الإ�سرار على الغيبة يوؤّدي اإىل دخول النَّ

الغيبة املحّرمة هي ما ق�سد بها انتقا�ص املوؤمن واإذلله، اأّما اإن مل 4- 

يكن الق�سد ذلك وتوقف عليها غر�ص وجيه فال حرمة فيها ومن �سورها: 

�سكاية املتظلم لإحقاق حقه ورفع الظالمة عنه.

الإن�سان يف 5-  ر  يتفكَّ باأن  فهو  العلم:  طريق عالج هذه اخل�سلة عرب 

التعّر�ص  الرذيلة، من  الوخيمة املرتتبة على هذه  والعواقب  ال�ّسنيعة  الآثار 

ف�ص  النَّ العمل: فمن خالل تروي�ص  ل�سخط اهلل واخلروج من وليته. وعرب 

وتهذيبها وحملها على �سون الّل�سان والكّف عن الغيبة، من خالل خمالفة 

ف�ص وعدم الن�سياع لأهوائها لأّن عالج كّل عّلة مب�ساّدها.  النَّ
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فرصة التوبة1
اإىل  م�سريًا  هاهنا-  بلغت  اإذا  ف�ص  النَّ اأن  الروايات  اإحدى  يف  ورد 
احللقوم- فال توبة حينها للعامل ذلك لأّن اهلل تبارك وتعاىل يقول: {اإنا 
لديه  والعامل  بجهالة}،  ال�سوء  يعملون  للذين  اهلل  على  التوبة 
املهلة واملت�سع من الوقت لكي يتوب فهو عارف بالذنب قبل حلول الوفاة، 
ولكن هل اأعطي اأحدكم �سمانًا للخروج من هذا املجل�ص ب�سالم مثاًل؟ فقد 
حتل بنا �ساعقة بعد حلظة. هل �سمنوا لكم البقاء حتى الغد؟ يحتمل اأن 
ل تبقوا اأحياءًا اإىل الغد!. هل اأعطينا �سمانًا للبقاء على قيد احلياة ع�سر 

�سنوات اأخرى؟ لعلَّنا ل نبقى!
فهي  الأمر  هذا  ي�سغلُهم  واإذا مل  ذلك،  روا يف  يفكِّ اإذا مل  ال�سبان  اإّن 
اأعظكم  جئت  الذي  فاأنا  ندركها.  اأعمارنا  تقّدمت  الذين  نحن  م�سيبٌة. 
يقول  كما  حمال  الكمال  فبلوغ  كامل،  اإن�سان  لأين  ذلك  اأفعل  مل  الآن، 
"ال�سيخ" ولكني ذكرت لكم باأين اأكربكم قلياًل، ولذا فاإن عليكم الإ�سغاء 
حلديثي حينما حت�سرون جمل�سي، ولهذا ال�سبب اأقول لكم باأنكم ما دمتم 
الف�ساد �سعيفة يف قلب  اأن تفعلوا �سيئًا، فجذور  �سبانًا فاإنكم ت�ستطيعون 
ال�ساب، ولكن كلما تقدم بال�سن. لبد اأنكم قراأمت هذه الرواية، اأنا راأيتها 
فيما �سبق، موؤّداها "اأن قلب الإن�سان �سفحة بي�ساء، وما اإن يرتكب ذنبًا، 
قلب  اإن  الذنوب"  بازدياد  ات�ساعًا  تزداد  �سوداء  نقطة  فيه  تظهر  حتى 
ويتدخل يف  املجتمعات،  هذه  يدخل  حينما  لكنه  وملكوتي،  لطيف  ال�ساب 
القيام ببع�ص  يتعلم �سيئًا ف�سيئًا- ل �سمح اهلل- ويتعود  فاإّنه  الأمور  هذه 
نعوذ  ذنبًا-  ارتكب  قد  ويكون  اإل  ونهار  ليل  عليه  مير  وما  املمار�سات، 
قلبه  ويكون  ي�سيب  وحينما  ال�سوداء،  النقطة  تلك  قلبه  فتظهر يف  باهلل- 
قد ا�سود متامًا، فلن يتمكن من اإعادته اإىل حالته الأوىل بي�سر، يف حني 
اأنتم اأيها ال�سبان ت�ستطيعون ذلك، فلديكم القدرة، لديكم قدرة ال�سباب. 
قدرة ال�سباب من جهة، و�سعف هذه الأمور فيكم من جهة ثانية، ي�سهل 
اأعماركم، ومع كّل خطوة تخطونها ونخطوها،  الأمر. ولكن كلما تقدمت 
فاإّننا نقرتب من الثانية، وتزداد هذه الأمور املنافية ل�سعادة الإن�سان، كما 
اأن التوبة لي�ست اأمرًا يتحقق للمرء مبجرد قوله "اأتوب اإىل اهلل" فالندم، 
هذا الندم ل ياأتي ب�سهولة لأولئك الذين اأم�سوا خم�سني عامًا وهم يغتابون 

الآخرين! اأولئك الذين اأم�سوا خم�سني عامًا وهم ي�سبون.
الإمام اخلميني  }

1- �سحيفة الإمام، ج 2، �ص26. 



83

 
ث 

ثال
ر ال

حو
لم

ا

ما ينبغي على المجاهد التَّحلِّي به
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 أهداف المحور الثالث:

التعّرف على بع�ص الف�سائل الأخالقّية الأ�سا�سّية التي ينبغي على املجاهد التحّلي1. 

          بها.

بيان اأهمية هذه الف�سائل واآثارها على اإميان املجاهد و�سلوكه العملّي.2. 

الرّتكيز على الأ�سلوب الذي يجب على املجاهد اتباعه يف �سبيل حت�سيل هذه3. 

        الف�سائل.

 موضوعات المحور الثالث:

ال�سدق.1- 

 نظم الأمر.2- 

احللم.3- 

العفو.4- 

اليثار. 5- 
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دق الصِّ

رس:   أهداف الدَّ

وايات.1-  دق واأهمّيته يف القراآن الكرمي والرِّ ف على حقيقة ال�سِّ التعرُّ

دق يف املجتمع لدوامه وازدهاره.2-  ية انت�سار �سفة ال�سِّ بياُن اأهمِّ

دق واأق�سامه. 3-  الب اإىل اأهّم �سور ال�سِّ اإر�ساُد الطَّ
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 مقّدمة:
عادة احلقيقية، اأن يبحث عنهما اأوًل يف نف�سه  ل بّد لكلِّ جماهٍد تائٍق اإىل الكمال وال�سَّ

على  عنه  وتبحث  تن�سده  الذي  الم  ال�سَّ وعا�ست  واطماأنت  نف�سه  ارتاحت  وجدهما  فاإذا 

فات احلميدة.  الدوام. وكمال كّل نف�ص وقيمتها يف ما تختزنه من الف�سائل الأخالقّية وال�سّ

ف�ص بال�سفات احلميدة والأخالق الإلهّية كلما �سفت وطهرت وتنورت،  فكلما تخلقت هذه النَّ

وبالتايل ارتقت يف مراتب الكمال الإن�ساين وتدرجت يف املقامات املعنوية الرفيعة. ف�سفات 

ف�ص، وتر�سم لالإن�سان �سورة م�سريه بعد اأن  ف�ص هي التي حتّدد جوهر ومعدن هذه النَّ النَّ

يغادر هذا العامل ولي�ص يف جعبته �سوى �سورته اخللقية وما عمله من اأعمال يف هذه احلياة 

ية التي ت�سّكله هذه ال�سفات والأخالق ل بد لالإن�سان التائق  الدنيا. لذا من منطلق الأهمِّ

اإىل لقاء ربه اأن يجهد نف�سه يف التعرف على هذه الف�سائل وي�سعى للتحلي بها، و�سنحاول يف 

هذه الف�سول اأن ن�سلط ال�سوء على بع�ص هذه ال�سمائل ونكمل ما �سبق، واأن بداأنا به عندما 

حتّدثنا عن �سفات وخ�سال املجاهدين الأ�سا�سّية، ونذكر منها:

دق:   مفهوم الصِّ
ة واملزايا اخللقّية،  دق هو مطابقة القول للواقع، وهو من اأ�سرف الف�سائل النف�سيَّ ال�سِّ

ورمز  الإميان،  اأ�سا�ص  فهو  واملجتمع.  الفرد  حياة  يف  ة  الهامَّ واآثاره  اجلليلة،  خل�سائ�سه 

الإ�سالمّية  ريعة  ال�سَّ دته  جمَّ لذلك  وجناة،  جناح  كّل  و�سبب  و�سالحه،  املجتمع  ا�ستقامة 

ة. �ست عليه، قراآنًا و�سنَّ وحرَّ
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دق:  فضيلة الصِّ
يف القرآن:

ُهُم  اأُولِئَك  ِبِه  َق  دَّ َو�سَ ْدِق  ِبال�سِّ جاَء  {َوالَّذي  العزيز:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 

ِهْم ذِلَك َجزاُء اْلُْح�ِسننَي}1. ُقوَن  َلُهْم ما َي�ساوؤُوَن ِعْنَد َربِّ اْلُتَّ

ري  اٌت جَتْ ْدُقُهْم َلُهْم َجنَّ اِدقنَي �سِ ُ هذا َيْوُم َيْنَفُع ال�سَّ وقال عزَّ ا�سمه: {قاَل اهللَّ

اْلَفْوُز  ذِلَك  َعْنُه  وا  َوَر�سُ َعْنُهْم   ُ اهللَّ َي  َر�سِ اأبدًا  فيها  اْلأَْنهاُر خاِلديَن  ِتَها  َتْ ِمْن 

اْلَعظيُم}2.

َمَع  َوُكوُنوا   َ اهللَّ ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  الَّذيَن  َها  اأَيُّ {يا  اأخرى:  اآية  يف  وجلَّ  عزَّ  وقال 

اِدقنَي}3. ال�سَّ

يف الروايات:

عن الإمام ال�سادق Q قال: "اأَربع من كنَّ فيه كمل اإميانه واإْن كان من قرنه 

واحلياء  الأمانة  واأَداء  دق  ال�سِّ وهو  قال؛  ذلك.  ينق�سه  مل  ذنوبا  قدمه  اإل 

وح�سن اللِق"4.

عليه:  دخلت  دْخَلٍة  ل  اأَوَّ يف   Q الباقر  الإمام  يل  قال  املقدام  اأَبي  بن  عمرو  وعن 

دق قبل احلديث"5. ال�سِّ "تعلَّموا 

عن الإمام ال�سادق Q قال: "قال ر�سول اهللَّ P: اأو�سيك يا علّي يف نف�سك 

دق ول يخرج من فيك كذبة اأبدًا"6. بخ�سال الّلهّم اأَعنه الأول ال�سِّ

1- الزمر:34-33.
2- املائدة: 119.
3- التوبة: 119.

4- الكايف: ج2، �ص99.
يعة: ج12،�ص 163. 5- و�سائل ال�سِّ
يعة: ج12،�ص 163. 6- و�سائل ال�سِّ
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قائله وخري من الري  دق  ال�سِّ من  عن اأَبي جعفر بن حمّمد Q قال: "اأَح�سن 

فاعله"1.

اإل  يدعو  والرب  الرب  اإل  يهدي  دق  وعن اأمري املوؤمنني علي Q قال: "ال�سِّ

اإبرة من كذب  اأَحدكم ي�سدق حتى ل يبقى يف قلبه مو�سع  يزال  وما  اجلّنة 

حتى يكون عند اهللَّ �سادقا" 2.

 :P اأَهل اجلّنة، قال  يا ر�سول اهللَّ ما عمل  "فقال   :P النبّي  اإىل  جاء رجل 

دق اإذا �سدق العبد برَّ واإذا برَّ اآمن واإذا اآمن دخل اجلّنة"3. ال�سِّ

فاإنَّ فيه  الهلكة  راأَيتم فيه  فاإْن  دق  ال�سِّ وا  ترَّ "قال   :P الأكرم  بّي  النَّ  عن 

النجاة"4.

وال�سدق"5. وقيل لر�سول اهللَّ P اأَّي الأخالِق اأَف�سل قال P:"اجلود 

عمله"6. زكى  ل�سانه  �سدق  وعن الإمام ال�سادق Q قال: "من 

دق: ية الصِّ  أهمِّ
اإّن من �سرورات احلياة الجتماعّية ومقّوماتها الأ�سيلة �سيوع التفاهم والتاآزر بني اأفراد 

املجتمع الواحد، ليتمكنوا من النهو�ص باأعباء احلياة، وحتقيق غاياتها واأهدافها، لينعموا 

اإل بالتفاهم والتعاون الوثيق  بحياة هانئة وكرمية، ملوؤها املودة وال�سالم. وهذا ل يتحقق 

التفاهم  اأداة  اأهم  اأحد  هو  الّل�سان  اأن  البديهي  ومن  الأفراد.  بني  والئتمان  الثقة  وتبادل 

يعة: ج16،�ص292. 1- و�سائل ال�سِّ
2- م�ستدرك الو�سائل: ج8،�ص455.

3- م�ستدرك الو�سائل: ج8، �ص457.

4- م�ستدرك الو�سائل: ج8، �ص457.

5- م�ستدرك الو�سائل: ج8، �ص458.
6- الكايف: ج2،�ص 104.
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دورًا  يلعب  فهو  يدور يف خلدهم،  وما  لأفكارهم  العملي  والرتجمان  الب�سر،  بني  والتوا�سل 

خطريًا يف حياة املجتمع والأفراد. وعلى �سدق الّل�سان وكذبه تبنى �سعادة املجتمع و�سقائه، 

الم  هادة والنقل، كان عاماًل مهمًا يف اإر�ساء ال�سَّ فاإن كان الّل�سان �سادق القول، واأمينًا يف ال�سَّ

يف املجتمع، وزيادة اأوا�سر التفاهم والتعا�سد بني اأفراده، وكان رائد خري ور�سول حمبة بني 

الب�سر. واأما اإن كان مت�سفًا باخلداع والتزوير، واخليانة والكذب، غدا رائد �سر، ومدعاة 

دق من �سرورات احلياة  للتباغ�ص بني اأفراد املجتمع، و�سببًا خلرابه وف�ساده. لذا كان ال�سِّ

الإجتماعية والفردية ملا له من انعكا�سات مبا�سرة على كّل منها، فهو نظام عقد املجتمع 

ال�سعيد وامل�سامل، ودليل ا�ستقامة اأفراده واملوؤكد على �سّحة وقوة اإميانهم. لذا كان التاأكيد 

معافًى  ملجتمع  الفقري  العمود  باخت�سار  لأّنه  عليه  والروايات  الآيات  يف  ال�سديد  واحلث 

و�سليٍم من الأحقاد والتنازع.

دق:  أقسام الصِّ

لل�سدق �سور واأق�سام اأبرزها:

دق يف الأقوال: وهو الإخبار عن ال�سيء على حقيقته من غري حتريف اأو تزوير.1.  ال�سِّ

دق يف الأفعال: وهو مطابقة القول الفعل، كالرب بالق�سم والوفاء بالعهد.2.  ال�سِّ

دق يف العزم: وهو الت�سميم على اأفعال اخلري، فاإن قام باجنازها كان �سادق 3.  ال�سِّ

العزم.

دق يف النيَّة: وهو تطهري النيَّة من �سوائب الرياء وغريها من الآفات، والإخال�ص 4.  ال�سِّ

هلل تعاىل يف الق�سد بحيث ل يكون الدافع ول الق�سد �سوى ر�سا اهلل والتقرب اإليه.
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سة 

رئي
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هي
فا

لم
ا

دق هو مطابقة القول للواقع.1-  ال�سِّ

دق من �سرورات احلياة الجتماعية والفردية ، وهو نظام عقد 2-  ال�سِّ

وقوة  �سّحة  على  واملوؤكد  اأفراده  ا�ستقامة  ودليل  وامل�سامل،  ال�سعيد  املجتمع 

اإميانهم.

الأفعال، 3-  يف  دق  وال�سِّ الأقوال،  يف  دق  ال�سِّ منه  مراتب:  دق  ال�سِّ

دُق يف النيَّة. دق يف العزم، وال�سِّ وال�سِّ
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عة 
طال

لم
ل

ادقة1 النيَّة الصَّ
ولدي: نحن نعجز عن �سكره على نعمه الالمتناهية، فمن الأف�سل اأّل 

نغفل عن خدمة عباده، فاإّن خدمتهم خدمة له لأّنهم جميعًا منه. ل متّن 

على خلق اهلل اأبدًا اإزاء تقدميك خدمة لهم، فاإّنهم اأ�سحاب الف�سل علينا 

حقًا والوا�سطة لتقدمي اخلدمة له جل وعال. ول ت�ستغل تقدمي اخلدمة 

لهم يف نيل ال�سمعة وال�سعبية، فاإّن هذه من د�سائ�ص ال�سيطان الذي ميكر 

لالإيقاع بنا. واخرت ما ينفع عباد اهلل ل ما ينفعك واأ�سدقاءك، فاإّن هذه 

دق والإخال�ص له جلَّ وعال. عالمة ال�سِّ

ولدي العزيز: اإّن اهلل تعاىل حا�سر و�ساهد على ما يف العامل باأ�سره، 

و�سفحة نف�سنا اإحدى �سحف اأعمالنا. حاول اختيار ما يقربك منه فاّن 

يف ذلك ر�ساه. ل توؤاخذين باأّنني لو كنت �سادقًا فَلم مل اأكن كذلك؟ فاأنا 

اأعلم باأّنني ل اأت�سف ب�سفات ذوي القلوب اخلال�سة، واأخ�سى اأن يكون 

قلمي يف خدمة اإبلي�ص والنف�ص الأمارة بال�سوء، فاأحا�سب على ذلك غدًا، 

اأّنها جرت على قلم  اأ�سا�ص هذه املوا�سيع ينطبق على احلّق برغم  لكّن 

كقلمي واأنا ل اأبعد كثريًا عن اخل�سال ال�سيطانية. وها اأنذا اأ�ستجري باهلل 

العلي القدير يف هذه اللحظات الأخرية، واأتاأمل ال�سفاعة من اأوليائه جلَّ 

وعال.

عيَف واأحمَد الفتيَّ حتت رعايتك، واأح�ِسْن  ربنا! اجعل هذا العجوَز ال�سَّ

عواقبهما، وظّللهما برحمتك الوا�سعة واهدهما �سراطك امل�ستقيم.

من ر�سالة الإمام اخلميني  } اإىل ولده

1- �سحيفة الإمام: ج 20، �ص131.
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النظم وحسن التدبير 

رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على دور النظم واآثاره على احلياة ال�سخ�سية.1- 

بيان موارد نظم الأمر  يف احلياة الفردية.2- 

التعّرف على موارد نظم الأمر يف الأمور الجتماعّية.3- 
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 التقوى ونظم األمر:
وجميع  اأو�سى الإمام علي Q ولديه احل�سن واحل�سني L فقال: "اأو�سيكما 

ولدي واأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى اهلل ونظم اأمركم"1. 

خلق اهلل عّز وجّل هذا الكون على اأ�سا�ص منّظم، فو�سع كل �سيء يف مو�سعه وجعل له 

النظم  بهذا  الكون  الذي خلق هذا  وجّل-  عّز  واهلل  الدنيا.  يوؤّديها يف هذه  اأن  عليه  مهّمة 

العجيب-  يحّب اأن يكون الإن�سان منّظمًا يف حياته ال�سخ�سّية والعامة، وقد بنيَّ طريق ذلك 

يف ر�سالت ال�سماء وباخل�سو�ص دين الإ�سالم واأمر برعاية ما بّينه واأنزله.

وقد اأو�سى الإ�سالم بنظم الأمور يف خمتلف جوانب احلياة الإن�سانية، باأبعادها الفردية 

ويتجلى  والعدالة.  التوازن  ظل  يف  واأكمل،  اأف�سل  حياة  اإىل  الو�سول   بهدف  والجتماعية 

اللتزام بالنظام والن�سباط من خالل اللتزام بتعاليم الدين احلنيف التي جاءت لتنظيم 

علي  الإمام  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  كله،  الب�سري  للمجتمع  ال�سعادة  وتاأمني  الإن�سانية  احلياة 

Q يف و�سيته حيث قرن التقوى  - التي تعرّب عن اأعلى مراتب الإميان واللتزام العملي 

باأحكام ال�سريعة وقوانينها-  بنظم الأمر. لأنه ل ميكن اأن يكون الإن�سان موؤمنًا وتقّيًا من 

دون اأن يرّبي نف�سه على النظام، واللتزام باحلقوق والواجبات جتاه اهلل والنا�ص. واإل اأبتلي 

بالنفاق والكذب والعياذ باهلل، وهو ما �سوف يوؤدي اإىل �سعف الإميان وروحية التدّين �سيئًا 

ف�سيئًا، حتى ل يبقى للتقوى مكان اأو دور.    

1- نهج البالغة:الكتاب49.
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 نظام األمر في الحياة الفردية:

الجتماعي.  والبعد  الفردي  البعد  الإن�سان،  حياة  يف  البعدين  كال  ي�سمل  الأمر  نظم 

بالن�سبة للبعد الفردي فله عدة موارد نذكرها باخت�سار:

اأ- التجّمل: كان النبي P، كلما اأراد اخلروج اإىل امل�سجد اأو اإىل لقاء اأ�سحابه ينظر 

اإل  خرج  اإذا  عبده  من  يحبُّ  اهلل  "اإن  يقول:  وكان  ر  ويتعطَّ �سعره  ويرتَّب  املراآة  يف 

ل"1. اأ لهم ويتجمَّ اإخوانه اأن يتهيَّ

ب- النظافة: مما اأمر به الإ�سالم اأي�سًا رعاية الطهارة والنظافة يف اللبا�ص والبدن. 

الطيب، نظيف يحبُّ النظافة"2. يحبُّ  طّيب  اهلل  فعن النبي P اأنه قال: "اإن 

بنى  تعال  اهلل  فان  ا�ستطعتم  ما  بكلِّ  فوا  "تنظَّ  :Q له  اآخر  كالم  ويف 

الإ�سالم على النظافة ولن يدخل اجلنة اإل كّل نظيف"3.

التنظف"4.  الأنبياء  اأخالق  وعن الإمام الر�سا Q: "من 

ج- ت�سريح ال�سعر وال�سواك: اإن تعاليم الإ�سالم اأمرتنا م�سافًا اإىل رعاية النظافة 

بهدوٍء  وامل�سي  والإ�ستياك  الأظافر  وق�ص  ال�سعر  اإطالة  وعدم  اللبا�ص  برتتيب  والطهارة 

ووقار، وهي كلها عالمات على الن�سباط يف احلياة ال�سخ�سية للم�سلمني.

فقد ورد عن ر�سول اهلل P اأنه راأى رجاًل �سعثًا قد تفرق �سعره، فقال: "اأما كان يجد 

هذا ما ي�سكن به �سعره"5. وعن الإمام الر�سا Q عند تف�سريه قول اهلل تعاىل:

1- مكارم الأخالق:�ص 35.
2- ميزان احلكمة: ج10، �ص 92.

3- م.ن. �ص93.
4-  م.ن. �ص94 .
5- م.ن. ، �ص92.
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كل  عند  التم�سيط  ذلك  "من   :Q قال  م�سجد}،  كل  عند  زينتكم  {خذوا 

الأنبياء  اأخالق  "من   :Q ال�سادق  الإمام  عن  ورد  ال�سواك  وحول  �سالة"1. 

ال�سواك"2 .

Q متكيًا  اأبو عبد اهلل  د- اللبا�س احل�سن: يف رواية عن ابن القّداح قال:"كان 

ِح�سان  ثياب مروية  الرائني- وعليه  الزّهاد  من  وكان  بن كثري-  عّباد  فلقيه   ، عليَّ

فقال: يا اأبا عبد اهلل اإنك من اأهل بيت النبّوة وكان اأبوك وكان... فما لهذه الثياب 

الزينة عليك؟ فلو لب�ست دون هذه الثياب. فقال له اأبو عبد اهلل Q: ويلك 

عّز  اإن اهلل  الرزق،  من  والطّيبات  لعباده  اأخرج  التي  زينة اهلل  يا عّباد: من حّرم 

وجّل اإذ اأنعم على عبد نعمة اأحبَّ اأن يراها عليه"3.

 نظم األمر في العالقات االجتماعّية:

 اأما نظم الأمر يف الأمور الجتماعية فيظهر من خالل:

نف�سه  وحت�سني  اإ�سالح  عن  م�سوؤول  فامل�سلم  الجتماعية:  ال�سوؤولية  تّمل  اأ- 

ِلُحوا َبنْيَ اأََخَوْيُكْم}4. كما واإن  ا اْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوٌة َفاأَ�سْ َ واأفراد جمتمعه: قال تعاىل: {اإِنَّ

الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وحفظ النظام العام، وامل�ساهمة واحل�سور الجتماعي 

يعد من موارد الإ�سالح والنظم الجتماعي لالأمور اأي�سا.

1- فروع الكايف: ج6، �ص489.
2-  فروع الكايف: ج6، �ص462.

3- و�سائل ال�سيعة: ج3، �ص348.
4- احلجرات، 10.
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ب- ال�سوؤولية جتاه الوالدين واجلريان: قال ر�سول اهلل P: "ما زال جربائيل 

يو�سيني باجلار حتى ظننت اأنه �سيورثه"1.

ِبَواِلَدْيِه  الإِْن�َساَن  ْيَنا  {َوَو�سَّ اآبائهم:  جتاه  الأبناء  م�سوؤولية  مورد  يف  تعاىل  وقال 

َلَّ َمْرِجُعُكْم  ْن َجاَهَداَك ِلُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل ُتِطْعُهَما اإِ ُح�ْسنًا َواإِ

اُه  اإِيَّ اإَِل  َتْعُبُدوا  اأََل  َك  َربُّ ى  {َوَق�سَ وجل:  عز  وقال  َتْعَمُلوَن}2.  ُكْنُتْم  ا  ِبَ ُئُكْم  َفاأَُنبِّ

َوِباْلَواِلَدْيِن اإِْح�َسانًا}3. 

التي  الأمور  اأهمِّ  من  هي  الوقت  من  ال�سحيحة  ال�ستفادة  اإن  الوقت:  تنظيم  ج- 

ذلك عرب  ويتّم  الآخرين،  مع  الجتماعية وجناح عالقاته  اأموره  الإن�سان يف  توجب جناح 

قيام الإن�سان بتنظيم برنامج �سخ�سي له ملختلف جوانب حياته. واإن عدم وجود نظم ي�سري 

عليه الإن�سان �سيوؤدي اإىل �سياع الفر�ص حتمًا. اأما النظم والن�سباط والعمل �سمن برنامج 

مدرو�ص وحمّدد ف�سوف يكون �سببًا لال�ستفادة من طاقات الإن�سان ل�ستثمارها يف مواردها 

ال�سحيحة واملنتجة. لذا اأمر الإمام الكاظم Q الإن�سان بتق�سيم اأوقاته اإىل اأربعة اأق�سام 

حيث قال Q: "اجتهدوا يف اأن يكون زمانكم اأربع �ساعات: �ساعة لناجاة اهلل، 

�ساعة لأمر العا�س، �ساعة لعا�سرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم 

ويخل�سون لكم يف الباطن، �ساعة تختلون فيها للذاتكم يف غري حمرم" 4 .

1- و�سائل ال�سيعة: ج 2، �ص7.  
2- لقمان: 14.
3-الإ�سراء:23.

4- حتف العقول:�ص 481.



99

 مراعاة العهود والوعود:

من موارد نظم الأمر والن�سباط على ال�سعيد الجتماعي، اللتزام بالعهود والدّقة يف 

الوعود. فمثاًل يف م�ساألة الدين - اأخذًا وعطاًء- و�سائر املعامالت ل بدَّ من كتابة وثيقة دفعًا 

لأي م�سكلة قد توؤدي اإىل وقوع الختالف والنزاع. وهذا هو ما اأمر به القراآن الكرمي بقوله: 

ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب َبْيَنُكْم  َها الَِّذيَن اآَمُنوا اإِذا َتداَيْنُتْم ِبَدْيٍن اإِل اأََجٍل ُم�َسمًّ {يا اأَيُّ

َفِرهاٌن  كاِتبًا  ُدوا  جَتِ َومَلْ  �َسَفٍر  َعلى  ُكْنُتْم  {َواإِْن  اأي�سًا:  وقال  ِباْلَعْدِل}1.  كاِتٌب 

ًل}2. ٌة}. ويف اآية اأخرى: {َواأَْوُفوا ِباْلَعْهِد اإِنَّ اْلَعْهَد كاَن َم�ْسوؤُ َمْقُبو�سَ

كان  "من  فقال:  القيامة.  بيوم  الإميان  لوازم  بالعهد من  الوفاء   P النبي  وقد جعل 

يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليِف اإذا وعد"3.

بع�س  يف  الر�سا  مع  "كنت   :Q الر�سا  الإمام  اأ�سحاب  اأحد  عن  الرواية  ويف 

عندي  فبت  معي،  ان�سرف  ل:  فقال  منزل  اإل  ان�سرف  اأن  فاأردت  احلاجة 

الليلة، فانطلقت معه فدخل داره مع الغيب فنظر اإل غلمانه يعملون بالطني 

اأواري الدواب اأو غري ذلك، واإذا معهم اأ�سود لي�س منهم، فقال: ما هذا الرجل 

فقالوا:  اأجرته؟،  على  قاطعتموه  قال  �سيئًا،  ونعطيه  يعاوننا  قالوا:  معكم؟، 

نهيتهم عن  اإين قد  ل�ساحبه:  وقال  الإمام  فغ�سب  نعطيه،  ير�سى با  ل، هو 

مثل هذا غري مرة، اأن يعمل معهم اأحد حتى يقاطعوه اأجرته، اأعلم اأنه ما من 

اأحد يعمل لك �سيئًا بغري مقاطعة، ثم زدته لذا ال�سيء ثالثة اأ�سعاف اأجرته 

1- البقرة: 282.
2- الإ�سراء:36.

3- الكايف: ج2، �ص364.
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اإل ظنَّ اأنك قد نق�سته اأجرته، واإذا قاطعته ثم اأعطيته اأجرته حمدك على 
الوفاء فاإن زدته حبة عرف ذلك وراأى اإنك زدته" 1.

 النظم في العبادة: 

يف العبادة اأي�سًا ل بدَّ من مراعاة النظم والن�سباط، وذلك من خالل اأداء كل عبادة يف 

وقتها، �سواء يف ال�سالة اأو ال�سيام اأو اخلم�ص، واحلذر من الوقوع يف الإفراط اأو التفريط 

فيها.

وعدم  العمل  ا�ستمرارّية  يف  اأثره  له  العبادات  يف  والو�سطّية  العتدال  حّد  رعاية  فاإن 

النقطاع عنه، كما واإن الإفراط يف العبادة والعمل وامل�ستحّبات قد يوجب ق�سوة القلب، بل 

لعّله ي�سبح عائقًا اأمام قيام الإن�سان بواجباته الجتماعية، بل قد يجرُّ الإن�سان اإىل ارتكاب 

الذنوب اأحيانا، كاأن يقوم بقراءة الدعاء اأو العزاء اأو �سائر امل�ستحّبات يف وقت متاأّخٍر من 

الليل مبا يوجب اأذّية الآخرين. 

هوا  عن ر�سول اهلل P اأنه قال: "اإّن هذا الّدين متني فاأوغلوا فيه برفق ول ُتكرِّ

ول  قطع  �سفرًا  ل  الذي  الُْنَبتِّ  كالّراكب  فتكونوا  اهلل  عباد  اإل  اهلل  عبادة 

ظهرًا اأبقى"2.

ة ذلك  ة. واإن ق�سّ  والعبادة اإمنا تكون بّناءة ومفيدة متى �سدرت عن رغبة و�سوق وحمبَّ

الرجل الذي دعا جاره اإىل الإ�سالم معروفة حيث اأخرجه من الدين كما اأدخله فيه. فبعد اأن 

اأ�سلم اليهودي اأخذه امل�سلم اإىل امل�سجد يف ال�سباح الباكر، واأبقاه هناك اإىل وقت الغروب 

1- بحار الأنوار: ج49، �ص106.
2- اأ�سول الكايف:ج2،�ص 86.
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يف حالة الدعاء والذكر وقراءة القراآن وملا جاءه يف اليوم التايل لياأخذه اإىل امل�سجد امتنع 

اليهودي، وقال له: اإين رجل ذو عيال ول بدَّ يل من تاأمني معي�ستي ومعي�سة عيايل، واإين ل 

اأريد دينًا كدينك فاذهب وابحث عن رجٍل غريي.

 االنضباط في الصرف:

نظم الأمر يف الأمور املالية يتجلى من خالل مراعاة  احلد الو�سط يف  �سرف الأموال، 

فال يقع يف الإفراط املوجب للتبذير ول يف التفريط املوجب لل�سّح والبخل.

والن�سباط يف ال�سرف ي�ستلزم وجود رقابة وح�سابا دقيقا ملا يجنيه الإن�سان من مال 

يعّد  الفعلية  واحلاجة  العتدال  حّد  عن  امل�سروف  يف  زيادة  اأي  لأن  ب�سرفه.  يقوم  وما 

{اإِنَّ  القراآن الكرمي الإ�سراف والتبذير، فقال اهلل تعاىل:  التبذير، وقد ذّم  من م�ساديق 

ِه َكُفورًا}1. ْيطاُن ِلَربِّ ياِطنِي َوكاَن ال�سَّ ِريَن كاُنوا اإِْخواَن ال�سَّ اْلَُبذِّ

اإن رعاية الو�سطّية يف امل�سروف اأمر لزم �سواء يف احلياة ال�سخ�سّية لالإن�سان، اأو يف 

الأمور العاّمة وبيت املال، وقد و�سع الإمام ال�سادق Q جمموعة من القواعد يف باب 

القت�ساد، ومن هذه الكلمات قوله:

"اتق اهلل ول ت�سرف ول َتقُت وكن بني ذلك قوامًا، اإّن التبذير من الإ�سراف، 

ِد"2.  ُب َعَلى اْلَق�سْ َ َل ُيَعذِّ ْر َتْبِذيرًا} اإِنَّ اهللَّ وقال اهلل {ول ُتَبذِّ

َعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة اإِل  ُعُنِقَك} قال: ف�سّم  وعنه Q اأي�سا: "يف قوله {ول جَتْ

يده و قال هكذا، فقال ل تب�سطها كلَّ الب�سط وب�سط راحته وقال هكذا"3.
1- الإ�سراء:27.

2- م�ستدرك الو�سائل:ج15،�ص265.
3- م ن.
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القت�ساد  األهمه  خريًا  بعبد  اهلل  اأراد  :"اإذا  قال   Q املوؤمنني  اأمري  وعن 

به �سوء التدبري والإ�سراف"1. وُح�ْسَن التَّدبري وجنَّ

ما  ياأكل  عالمات  ثالث  واأما يف عالمات الإ�سراف قال ر�سول اهلل P: "للم�سرف 

لي�س له، ويلب�س ما لي�س له وي�ستي ما لي�س له"2.

 واأما يف حّد الإ�سراف والتبذير فقال اأمري املوؤمني Q: "قال الإ�سراف مذموم يف 

كّل �سي ء اإل يف اأفعال الرّب"3 .

َرُف اإل يف �سنائع العروف والبالغة  وقال Q اأي�سا: "يف كّل �سي ء ُيَذمُّ ال�سَّ

يف الطاعة"4.

1- م�ستدرك الو�سائل:ج15،�ص266.
2- م�ستدرك الو�سائل:ج15،�ص270 .
3- م�ستدرك الو�سائل:ج15،�ص271 .

4- م.ن.
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الإن�سانية 1-  احلياة  جوانب  خمتلف  يف  الأمور  بنظم  الإ�سالم  اأو�سى 

باأبعادها الفردية والجتماعية.

والجتماعي، 2-  الفردي  التوازن  حتقيق  هو  الأمر  نظم  من  الهدف 

لإر�ساء اأ�س�ص العدالة وال�ستقرار.

نظم الأمر يف الأمور الفردية يظهر من خالل النظافة ال�سخ�سية، 3- 

والرتتيب، واللبا�ص واملظهر احل�سن.

نظم الأمر يف املوارد الجتماعية يظهر من خالل ح�سن التدبري، 6- 

الوقت، ومراعاة  الدقة يف تنظيم  الأهل واجلريان،  والعالقات احل�سنة مع 

العهود واملواثيق. 
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1 Q هد في شخصّية اإلمام علي الزُّ
فيها  اجتمعت   ،)Q علي  )الإمام  العظيمة  ال�سخ�سية  هذه  اإّن 
نهاره  بال�سوم  م�سغوًل  فيه  كان  الذي  الوقت  فهو يف  املت�ساّدة،  فات  ال�سّ
هو  كما  طعامه  وكان  ركعة،  األف  الليلة  يف  ي�سلي  بحيث  ليله،  وبالعبادة 
مثبت يف التاريخ ل يتجاوز اخلبز واخلل اأو اخلبز والزيت اأو اخلبز وامللح، 
لكنه كان يف الوقت نف�سه يتمتع بقوة ج�سمية خارقة، فالتاريخ يحدثنا اأن 
باب خيرب الذي اقتلعه ورماه م�سافة اأذرع مل ي�ستطع اأربعون رجاًل حمله. 
واإذا  ه ن�سفني طوًل،  اإذا اعتلى قّد، فق�سم عدوَّ ولقد كانت �سرباته وترًا 
ه ن�سفني عر�سًا علمًا باأن املقتولني ب�سيفه كانوا  اعرت�ص قّد، فق�سم عدوَّ
يلب�ص   وبع�سهم كان  والدروع احلديدية  املغافر  بال�سالح عليهم  مدّججني 
درعني حديديني. هذا الرجل الذي كان يعي�ص على خبز وخل، يق�سي اأكرث 
اأيامه �سائمًا، وفطوره قليل من اخلبز وامللح اأو اخلبز واخلل قد جمع اإىل 
هد قوة ال�ساعد اخلارقة، وهذا جمع بني اأمرين مت�سادين هذا الرجل  الزُّ
وبهم  العرب  �سناديد  فيه  هزم  حدًا  والب�سالة  ال�سجاعة  من  بلغ  الذي 
رجالها فلم يثبت له اأحد يف حرب اإل بعجه ب�سيفه واإّنه كان يقول: "واهلل 
لو تظاهرت العرب على قتايل ملا وليت عنها". هذا الرجل الذي بلغ من 
ال�سجاعة، هذا احلد اخلارق بلغ يف الوقت نف�سه من العطف والراأفة حّدًا 
عطف فيه على امراأٍة يهودّيٍة ذّمية �ُسلَبت ِحْجلها، فعطف عليها عطفًا بالغًا 
اإذ قال: "فلو اأّن امرءًا م�سلمًا مات من بعد هذا اأ�سفًا ما كان به ملومًا، بل 

كان به عندي جديرًا".
وراء  ما  وعلم  بالعرفان،  البالغة  نهج  له  �سهد  الذي  الرجل  فهذا 
ح�سدًا،  فيح�سدهم  واملنافقني،  الكفار  بوجه  �سيفه  ي�سهر  كان  الطبيعة 

ونحن �سيعة هذا الرجل الأعجوبة.
اأقول: لو مل يرّب نبّي الإ�سالم P غري هذا الرجل، لكان كافيًا له يف 
اأداء وظيفته، فلو قدر اأّن نبّي الإ�سالم P اإمّنا بعث لكي يقّدم رجاًل منّزها 

كهذا الرجل لالأمة الإ�سالمية، لكفاه ذلك.
من كالم الإمام اخلميني }

1- �سحيفة الإمام: ج 11، �ص25.
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الحْلُم

رس:  أهداف الدَّ

الّتعرف على معنى احُللم، واأهميته يف تربية النف�ص وتهذيبها.1- 

الّطالع على ف�سل احُللم والَعْفو يف الآيات والروايات ال�سريفة.2- 

ة الغ�سب يف نف�سه.3-  ية تهذيب قوَّ تعليم الّطالب على اأهمِّ
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 مقدمة:

يكون  واأن  والعفو،  احُللم  ف�سيلة  على  الم  ال�سَّ عليهم  الرحمة  بيت  واآل  الإ�سالم  يحثُّ 

الإن�سان عفّوًا رحيمًا حليمًا ل تهتزُّ �سخ�سيته اأثناء امل�سائب وامل�ساعب، في�سدر عنه ما ل 

يليق ب�سرفه ومروءته فيظلَّ حمافظًا على رداء تقواه، وبهاء جمال اإميانه وحيائه. وههنا يف 

ر�ص اإطاللة على بع�ص هذه املعاين �سمن مو�سوع: احللم.  هذا الدَّ

 ما هو معنى الحلم؟

ف�ص، وكرم  النَّ الأخالقّية، ودليل على �سمّو  واأعزِّ اخل�سال  جايا  ال�سَّ اأ�سرف  احِلْلُم من 

يعي�ص  اخُللق  هذا  �ساحب  لأّن  املجتمع.  ويف  الّنا�ص  بني  والإلفة  للمودة  و�سبب  الأخالق، 

الإن�سان  عند  الغ�سبية  القوة  اعتدال  هو  واحللم  الآخرين.  ومع  نف�سه  مع  دائمًا  الم  ال�سَّ

ف�ص بحيث ل يحّركها الغ�سب ب�سهولة ودون مرّبر، ول يزعجها املكروه ب�سرعة.  وطماأنينة النَّ

فاحلليم اإذا وقع يف �سيء على خالف ما متيل اإليه نف�سه، اأو و�سل اإليه مكروه اأو اأمر غري 

منا�سب، فاإّنه ل يخرج عن طوره، ول يغ�سب، بل يكظم غيظه ويواجه الواقع بهدوء وروية 

وحكمة.
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 فضيلة الحلم:

يف القرآن:

 : مَدح اهلل احللماء والكاظمني الغيظ واأثنى عليهم يف حمكم كتابه الكرمي فقال عزَّ وجلَّ

{َواإِذا خاَطَبُهُم اجْلاِهُلوَن قاُلوا �َسالما} 1.

َئُة اْدَفْع ِبالَّتي  ِهَي اأَْح�َسُن َفاإَِذا  يِّ �َسَنُة َوَل ال�سَّ وقال عزَّ ا�سمه: {َول َت�ْسَتِوي احْلَ

الَّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعداَوٌة َكاأَنَُّه َوِلٌّ َحميٌم}2. 

ُيِحبُّ   ُ َواهللَّ الّنا�س  َعِن  َواْلعافنَي  اْلَغْيَظ  {َواْلكاِظمنَي   : وجلَّ عزَّ  وقال 

اْلُْح�ِسننَي}3.

ويف اآية اأخرى يقول: {اإِنَُّه كاَن َحليمًا َغُفورًا} 4.

يف الروايات:

عن الإمام الباقر Q قال: "اإّن اهلل عزَّ وجلَّ يحب احلِيّي احلليم"5.

عابدًا حتى يكون حليمًا واإنَّ  الرجل  يكوُن  Q قال:"ل  عن الإمام الر�سا 

ذلك  قبل  ي�سمت  حتى  عابدًا  يعد  مل  اإ�سرائيل  بني  يف  تعّبد  اإذا  كان  الرجل 

ع�سر �سنني"6.

عن الإمام ال�سادق Q قال:"اإذا وقع بني رجلني منازعة، نزل ملكان فيقولّن 

1- الفرقان: 63.
2- ف�سلت: 34.

3- اآل عمران: 134.
4- الإ�سراء:44.

5- اأ�سول الكايف: ج2، �ص 112.
6- اأ�سول الكايف ج : 2، �ص ، 111.
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فيه منهما: قلت وقلت واأَنت اأَهل لا قلت �ستجزى با قلت، ويقولّن للحليم  لل�سَّ

منهما: �سربَت وحُلمَت �سيغفُر اهلَل لَك اإْن اأَتمت ذلك قال فاإن ردَّ احلليم عليه 

ارتفع اللكان"1.

اأَن تلك نف�سك،  �ساأل اأحدهم الإمام احل�سن الع�سكري Q عن احللم فقال:"هو 

وتكظم غيظك، ول يكوُن ذلك اإل مع القدرة"2.

 مخاطر ترك الحلم:

نيا فاإنَّ الأحداث امل�ستجدة والأمور املفاجئة واملواقف  ما دام الإن�سان يعي�ص يف هذه الدُّ

غري املتوقعة قد تطلُّ براأ�سها يف كّل حلظة لتعّكر �سفوه وتنّغ�ص عي�سه، فاإذا مل يكن ذا حلم 

و�سعة �سدر يف حتّمل ال�سعاب ومواجهة امل�ساكل، ف�سرعان ما قد ت�ستعل نار قوة الغ�سب يف 

�سدره، والتي اإذا ما خرجت عن حد اعتدالها ومالت اإىل حدِّ الإفراط رمبا اأّدت ب�ساحبها 

اإىل هالك نف�سه، اأو ف�ساد دينه وخراب دنياه. حيث ميكن اأن توقعه والعياذ باهلل يف الطغيان 

قال:"اأي   Q الباقر  الإمام  فعن  املحرتمة،  النفو�ص  وقتل  النوامي�ص،  وهتك  والظلم، 

�سي ء اأ�سد من الغ�سب، اإن الرجل يغ�سب فيقتل النَّف�س التي حرم اهلل ويقذف 

ميلك غ�سبه  مل  الح�سنة"3. واإىل �سياع العقل كما قال الإمام ال�سادق Q: "من 

يف�سد  P:"الغ�سب  اهلل  ر�سول  قال  كما  الإميان،  نور  اإطفاء  واإىل  مل ميلك عقله"4، 
1- الكايف ج : 2 �ص : 112.

2- م�ستدرك الو�سائل ج : 11 �ص : 291.
3- بحار الأنوار: ج 70،�ص274.

4- الكايف: ج 2، �ص 305.
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قد  لأّنها  خطرًا  القوة  �سائر  تفوق  الغ�سب  فقوة  الع�سل"1.  الل  يف�سد  كما  الإميان 

توؤّدي بلحظات قليلة اإىل الكثري من املفا�سد وال�سرور، وقد تخرج الإن�سان يف دقائق معدودة 

من هذا الوجود كله، وحترمه من �سعادة الّدنيا والآخرة. لذا على الإن�سان املوؤمن احلري�ص 

على دنياه واآخرته اأن يتحّلى مبلكة احُللم لكي ل ي�سبح اأ�سريًا لأفة الغ�سب املهلكة، ولكي 

يتمكن من مواجهة خماطرها املحدقة. فاإذا �سعى الإن�سان يف حركاته و�سكناته على العمل 

بهدوء و�سكينة، و�سبط نف�سه وكظم غيظه مدة وتكّلف احُللم وحمل نف�سه على الت�سرف 

كذوي احللم، فاإن ذلك يف�سي به ل حمالة اإىل احللم. واإذا واظب على هذا الأمر مواظبًة 

كاملًة ملّدة معينة وراقب نف�سه مراقبة �سحيحة، ف�سيتحول هذا الذي يتكّلفه اإىل اأمر عادي 

 : Q ف�ص و�سيح�سل على النتيجة املطلوبة. كما قال اأمري املوؤمنني علي بالن�سبة اإىل النَّ

"اإن مل تكن حليمًا فتحلم، فاإّنه قّل من ت�سبه بقوم اإّل واأو�سك اأن يكون منهم"2. 

تكن حليما فتحّلم"3. مل  وعن الإمام ال�سادق Q قال: "اإذا 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأّن القّوة الغ�سبّية لي�ست مذمومة مطلقًا، بل هي مذمومة يف املوارد 

للقّوة الغ�سبية فوائد كثرية،  فاإّن  واإّل  الإن�سان يف املحّرمات وارتكاب املوبقات.  التي توقع 

فالقيام بفري�سة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتنفيذ احلدود والتعذيرات، واجلهاد 

اإّل يف ظّل القّوة الغ�سبّية. واهلل  يف �سبيل اهلل و�سائر التعاليم ال�سيا�سية والدينية ل يكون 

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم}4. اُء َعَلى الُكفَّ �سبحانه وتعاىل و�سف املجاهدين يف �سبيله: {اأَ�ِسدَّ
1- الكايف: ج 2، �ص 302.

يعة: ج15، �ص268. 2- و�سائل ال�سِّ
3- ا�سول الكايف: ج2، باب احللم ح6.

4- الفتح: 29.
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ف�ص 1-  النَّ وطماأنينة  الإن�سان  عند  الغ�سبية  القوة  اعتدال  هو  احللم 

بحيث ل يحركها الغ�سب ب�سهولة ودون مربر، ول يزعجها املكروه ب�سرعة.

قوة الغ�سب تفوق �سائر القوة خطرًا لأّنها قد توؤّدي بلحظات قليلة 2- 

اإىل الكثري من املفا�سد وال�سرور، وقد تخرج الإن�سان يف دقائق معدودة من 

هذا الوجود كله، وحترمه من �سعادة الدنيا والآخرة.

اإّن 3-  الغ�سب  من  اأ�سدُّ  �سي ء  قال:"اأيُّ   Q الباقر  الإمام  عن 

الّرجل يغ�سب فيقتل النَّف�س التي حرم اهلل ويقذف الح�سنة."
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هادة سجلٌّ مفتوُح1 الشَّ
هداء هي التي �سانت الثورة والإ�سالم. وهي  من املوؤّكد اأن دماء ال�سُّ

التي اأعطت درو�ص املقاومة ل�سعوب العامل اإىل الأبد. ويعلم اهلل اأن طريق 

هادة لي�ص له نهاية، و�ستقتدي ال�سعوب والأجيال القادمة بنهج  ونهج ال�سَّ

والعرفاء  للع�ساق  مزارًا  الطاهرة  هداء  ال�سُّ تربة  و�ستكون  هداء.  ال�سُّ

لأولئك  فهنيئًا  القيامة.  يوم  اإىل  لالأحرار  ال�سفاء  ودار  واملخل�سني 

باأرواحهم  الذين �سحوا  لأولئك  هادة. وهنيئًا  ال�سَّ التحقوا بركب  الذين 

اأح�سانهم  وا يف  ونفو�سهم يف قافلة النور هذه. وهنيئًا لأولئك الذين ربَّ

اأمثال هذه اجلواهر.

امل�ستاقني ول  اأمام  هادة مفتوحًا  ال�سَّ ليبق هذا الدفرت و�سجل  اإلهّي! 

حترمنا من اللتحاق بهم. اإلهّي! اإّن بلدنا و�سعبنا ل زالوا يف بداية طريق 

ال�سراج ذا  واحر�ص هذا  الهداية، فاحفظ  اإىل م�سعل  وبحاجة  الن�سال 

النور ال�ساطع. هنيئًا لكم اأيها ال�سعب هنيئًا لكم اأيتها الن�ساء والرجال. 

هداء املعظمة. واإين ا�سعر  هنيئًا للمعاقني والأ�سرى واملفقودين واأُ�َسر ال�سُّ

باخلجل اأمام عظمة وت�سحيات هذا ال�سعب العظيم. وتع�سًا ملن تخّلف 

املعركة  هذه  اأمام  من  الأّن  حتى  مّروا  للذين  تع�سًا  القافلة.  هذه  عن 

الكربى للحرب وال�سهادة والمتحان الإلهي العظيم، اأّما �سامتني، اأو ل 

مبالني، اأو منتقدين وغا�سبني.

 
الإمام اخلميني  }

1- �سحيفة الإمام: ج 21، �ص87.
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العفو

رس:  أهداف الدَّ

ية التَّحلِّي به.1-  ف على مفهوم الَعْفو واأهمِّ التعرُّ

نيا.2-  هد يف الدُّ بط القائم بني �سفة الَعْفو والزُّ ف على الرَّ التعرُّ

القدرة على التمييز بني العفو احل�سن والقبيح.3- 
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ية الَعْفو ومنشؤه:  أهمِّ

من اأعظم الكمالت الإن�سانّية والف�سائل الأخالقّية اأْن يتجاوز الإن�سان عن الأ�سخا�ص 

الذين اأ�ساوؤوا اإليه، ف�سفة الَعْفو من ال�سفات اجلمالية للحق تعاىل، والت�ساف بها ت�سّبٌه 

. والإ�سالم اأكد كثريًا على هذه الف�سيلة لأّنها �سبٌب رئي�سيٌّ يف بناء الفرد  باحلقِّ عزَّ وجلَّ

اأركان  من  وركن  وثباته،  املجتمع  ا�ستقرار  يف  اأ�سا�سّي  وعامٌل  الإمياين،  وتكامله  املعنوي 

الإ�سالح، وح�سن التعاي�ص بني الّنا�ص، وذهاب ال�سغينة واحلقد فيما بينهم كما قال ر�سول 

اأمري  قال  كما  املكارم  تاج  �سار  لذا  بينكم"1.  ال�سغائن  ت�سقط  "تعافوا   :P اهلل 

ترتوي من  اإمنا  والَعْفو  ال�سفح  لأّن جذور  الكارم"2،  تاج  "الَعْفو   :Q علي  املوؤمنني 

والنف�ص  الدنيا  اأن جذور النتقام والغ�سب ترتوي من حّب  والنف�ص، كما  الدنيا  ترك حّب 

هوات واملاآرب الّدنيوية، التي هي اأ�س�ص كّل املفا�سد وال�سرور. اإذا الَعْفو من اأهم  والتعّلق بال�سَّ

�سفات اأهل الآخرة الذين طلقوا الدنيا والتي مل تعد تعني لهم �سوى فر�سة للتزود، و�ساحة 

للطاعة والعبودية، لذا جتدهم يتم�سكون بالَعْفو فكرا وعمال لأّن فيه ر�سا حمبوبهم الأوحد، 

ولأنهم يعرفون اأن حقيقة الَعْفو هي العزة يف الدنيا والآخرة كما يف احلديث: "من عفا عن 

مظلمة اأبدله اهلل بها عزا يف الدنيا والآخرة"3.
1- ميزان احلكمة: 13176.

2- ميزان احلكمة: حديث 13170.
3- ميزان احلكمة: 13183.
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 فضيلة العفو:

يف اآليات:

{َوَي�ْسَئُلوَنَك ماذا ُيْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو}1.

َتْعَمُلوَن  ِبا   َ اهللَّ نَّ  اإِ َبْيَنُكْم  َل  اْلَف�سْ َتْن�َسُوا  َول  ْقوى   ِللتَّ اأَْقَرُب  َتْعُفوا  {واأْن 

َب�سرٌي}2. 

ُ َغُفوٌر َرحيٌم}3. ُ َلُكْم َو اهللَّ وَن اأَْن َيْغِفَر اهللَّ بُّ َفُحوا اأَل ُتِ {َوْلَيْعُفوا وْلَي�سْ

اِلنَي}4.  ِ اإِنَُّه ل ُيِحبُّ الظَّ َلَح َفاأَْجُرُه َعَلى اهللَّ {َفَمْن َعفا َواأَ�سْ

يف الروايات:

P يف خطبته: اأَل اأخربكم  اهلل  ر�سول  عن الإمام ال�سادق Q قال:"قال 

بخري خالئِق الدنيا والآخرة الَعْفو عّمن ظلمك وت�سُل من قطعَك والإح�ساُن 

اإل من اأ�ساَء اإليك واإعطاء من حرمك"5.

واأَي�سر من الندامة  اأَف�سل  الَعْفو  على  عن الإمام الباقر Q قال:"الندامة 

على العقوبة"6.

1- البقرة:219.

2- البقرة:237.
3- النور: 22.

4- ال�سورى:40.
5- الكايف:ج2، �ص107.

6- الكايف:ج2، �ص 108.  
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الَعْفو عنه  ك فاجعل  عدوِّ على  قدرت  قال:"اإذا  اأَنه   Q املوؤمنني  اأَمري  عن 

�سكرًا للقدرة عليه"1. 

مروءتنا الَعْفو عمن ظلمنا"2.  بيت  اأَهل  عن الإمام ال�سادق Q قال:"اإنا 

 الَعْفو الجميل وموارده:

�سحيح اأّن الَعْفو جميٌل، ولكّنه لي�ص يف كّل املوارد و�سائر ال�سوؤون، بل هناك حالٌت يكون 

الإ�سالح  على  م�ساعدًا  عن�سرًا  كان  اإذا  فالَعْفو  الف�سائل.  من  يعدُّ  ول  قبيحًا  فيها  الَعْفو 

اإذا  والبناء، ومعينًا على خط ال�ستقامة ول يلزم منه ال�سرر فهو مطلوب ومرغوب. واأّما 

كان ي�سّكل عن�سرًا م�ساعدًا على النحراف وت�سجيعًا على تكرار العتداء وانتهاك احلقوق 

رر، فهو يف مثل هذه املواطن قبيٌح وغرُي مرغوب. فقد روي عن اأمري املوؤمنني   ي اإىل ال�سَّ ويوؤدِّ

ين اأو  باحل�سنة وجتاوز عن ال�سيئة ما مل يكن ثْلمًا يف الدِّ Q اأّنه قال: "جاِز 

تعفو  اأن  اأ�ساءك  من  وهنًا يف �سلطان الإ�سالم"3. وعن الإمام ال�سّجاد Q:"حقُّ 

ولن  وتعال:  تبارك  اهلل  قال  انت�سرت،  ي�سر  عنه  الَعْفو  اأّن  علمت  واإْن  عنه 

انت�سر بعد ظلمه فاأولئك ما عليهم من �سبيل"4. والَعْفو اجلميل واملمدوح هو الَعْفو 

مع القدرة، اأي حينما يكون مبقدور الإن�سان اأن ياأخذ حقه من املعتدي بحيث كانت الّظروف 

ه اآثر اأن يعفو عنه رجاء عفو اهلل عنه ورغبة يف ثوابه والنَّجاة  مالئمة وال�سروط متوفرًة لكنَّ

يعة ج : 12، �ص  171. 1- و�سائل ال�سِّ
يعة ج : 12، �ص : 174. 2- و�سائل ال�سِّ

3- غرر احلكم: حديث 5014.
4- ميزان احلكمة: حديث 13225.
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قال:  اأّنه   Q املوؤمنني  اأمري  وايات عليه كثريًا حيث روي عن  الرِّ من عقابه. وقد حثَّت 

ما كان عْن قدرة"1، وقال Q اأي�سًا: "الَعْفو مع القدرة جّنة من  الَعْفو  "اأح�سن 

عذاب اهلل �سبحانه"2.

1- ميزان احلكمة: حديث 13217.

2- ميزان احلكمة: حديث 13215.
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�سفة الَعْفو من ال�سفات اجلمالية للحق تعاىل والت�ساف بها ت�سّبٌه 1- 

. والإ�سالم اأكد كثريًا على هذه الف�سيلة لأّنها �سبٌب رئي�سيٌّ  باحلقِّ عزَّ وجلَّ

يف بناء الفرد املعنوي وتكامله الإمياين.

كاأن 2-  الف�سائل،  من  يعد  ول  قبيحًا  فيها  الَعْفو  يكون  حالت  هناك 

العتداء  تكرار  على  وت�سجيعًا  النحراف  على  م�ساعدًا  عن�سرًا  َل  ي�سكِّ

ي اإىل ال�سرر. وانتهاك احلقوق ويوؤدِّ
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التفّقه والجهاد1
اإّن باإمكانكم اأنتم الذين تتمّتعون بقوة ال�سباب اأن تعكفوا على تهذيب 

قواكم  ذلك،  عن  و�ستعجزون  �سعفاء  ف�ست�سبحون  �سبتم  فاإذا  اأنف�سكم، 

الأّن عالية واثر ال�سيطان يف اأنف�سكم �سعيف فاإذا تقدمتم بال�سّن �سعفت 

عليكم  و�ستهزمون.  �ستعجزون  حينها  فيكم،  ال�سيطان  اأثر  وزاد  قواكم 

ت�سعى يف تهذيب  اأن  العلمية  الآن، على احلوزات  اأنف�سكم من  تهّذبوا  اأن 

منت�سبيها ويف ظالل التهذيب ميكن متابعة الدرا�سة وحت�سيل العلوم.

نحن  الإ�سالم،  خ�سرنا  فقيهًا  خ�سرنا  واإذا  التفّقه  اإىل  بحاجة  اإّننا 

بحاجة للفقيه وعلينا اأْن ن�سعى لإيجاد الفقيه ولكن يف الوقت نف�سه علينا 

الم  ال�سَّ عليهم  الأئمة-  كان  كما  متاما  اأخرى.  اأمور  لتحقيق  ن�سعى  اأْن 

كان  عليه-  اهلل  -�سالم  طالب  ابي  بن  علي  الأمري  فح�سرة  يفعلون، 

اأْن يكون �سيفه جاهزًا اأي�سًا. لقد  يحر�ص على �سالته وعبادته، يحر�ص 

كان اأمري املوؤمنني يحر�ص على ب�سط العلم والتوحيد فيرتك لنا كتابًا مثل 

نهج البالغة، لكّنه كان يخو�ص غمار احلروب وي�ستلُّ �سيفه املعروف. فهو 

يف ذات الوقت الذي كان زاهدًا، كان �سجاعًا ومقتدرًا وحماربًا، كّل هذه 

المور مع بع�سها.

 
الإمام اخلميني }

1- �سحيفة الإمام: ج 6، �ص228.
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اإليثار

رس:  أهداف الدَّ

ف على حقيقة الإيثار، وف�سيلته واأهميَّته.1-  الّتعرُّ

ية اكت�ساب هذه امللكة يف �سبيل بناء �سخ�سيته املعنوية.2-  اإر�ساد الطالب اإىل اأهمِّ

 بيان كيفية التَّحلِّي ب�سفة الإيثار.3- 
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 مقّدمة:

الإيثار الذي هو من درجات الكرم، ومعنًى من معاين ال�سرف واملروءة، هو ف�سيلة عاليٌة 

اإيثاره  يتخلى يف حلظ  اإمنا  املوؤثر  لأّن  واإرادة م�ستدمية،  ِهّمة عالية  كّل ذي  اإل  ل يحوزها 

اأيِّ �سيٍء، بهدف حت�سيل مكرمًة ما،  اأو  اأو مقامًا  نف�سًا  اأو  لديه، ماًل كان  عن �سيٍء غاٍل 

ٍة بكاملها. لذلك فاإّن هذا العمل يطوي بداخله عددًا من املعاين  اأو دفع �سوٍء عن فرٍد اأو اأمَّ

ريفة، فكان من املهّم الإطالع عليه يف هذه الوريقات املعدودة. فات ال�سَّ وال�سِّ

 ما هي حقيقة اإليثار؟

فة اإل الذين بلغوا قمة  الإيثار هو من اأرفع درجات اجلود والكرم، ول يتحّلى بهذه ال�سّ

العي�ص،  النوال وهم يف �سنك  واآثروا  اإليه،  باأم�ص احلاجة  بالعطاء وهم  ال�سخاء، فجادوا 

Q:"الإيثار  املوؤمنني  اأمري  الأبرار و�سيم الأخيار كما قال  اأهم �سفات  لذا عدت من 

اأو  ف�ص  النَّ اأو  باملال  الإن�سان  يجود  اأن  هو  والإيثار  الأخيار"1.  و�سيمة  الأبرار  �سجّية 

الراحة اأو ما اإىل ذلك من الّنعم مع احلاجة اإليها، وتف�سيل الإن�سان الآخرين على نف�سه، 

وجوده  الإن�سان  بذل  عن  عبارة  هو  الذي  ال�سخاء  بخالف  حاجته.  على  حاجتهم  وتقدمي 

1- ميزان احلكمة: حديث 9.
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املوؤمنني علّي  اأمري  ال�سخاء. كما قال  اأرفع درجات  الإيثار من  اإليه، لذا كان  مبا ل يحتاج 

ال�ّسيم"1. واأف�سل  الكرم،  مراتب  اأعلى  Q:"الإيثار 

 فضيلة اإليثار:

يف اآليات:

اأْثنى اهلل تعاىل كثريًا يف كتابه الكرمي على الذين يوؤثرون على اأنف�سهم فقال: {َوالَّذيَن 

ُدوِرِهْم  وَن َمْن هاَجَر اإَِلْيِهْم َول َيِجُدوَن يف  �سُ اَر َواْلإمياَن ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّ وؤُا الدَّ َتَبوَّ

ُيوَق �ُسحَّ  َوَمْن  ٌة  ِبِهْم َخ�سا�سَ َوَلْو كاَن  اأَْنُف�ِسِهْم  َوُيوؤِْثُروَن َعلى   اأُوُتوا  ا  حاَجًة ِمَّ

ولِئَك ُهُم اْلُْفِلُحوَن}2. َنْف�ِسِه َفاأُ

يف الروايات:

ثالثة،  اإل  يدخلها  ل  جّنة  وجلَّ  عزَّ  هلل  "اإن  Q قال:  عن الإمام الباقر 

، ورجل زار اأَخاه الوؤمن يف اهلل، ورجل اآثر اأَخاه  رجل حكم على نف�سه باحلقِّ

الوؤمن يف اهلل"3. 

على نف�سه اآثره يوم القيامة باجلنة"4.  اآثر  وعن ر�سول اهلل P اأنه قال:"من 

ي�ستاأثر عليه  وعن ال�سادِق Q اأَنه �سئل ما اأَدنى حق املوؤمن على اأَخيه فقال:"اأَن ل 

1- ميزان احلكمة: حديث 8.
2- احل�سر: 9.

3- الكايف:ج 2 ، �ص178  .
4- م�ستدرك الو�سائل:ج7،�ص249  .
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با هو اأَحوج اإليه منه"1.

وقال  �سيادٍة"2،  واأجلُّ  عبادٍة  اأف�سُل  "الإيثاُر  قال:   Q املوؤمنني  اأمري  وعن 

الإميان"3.  مراتِب  اأعلى  و  الإح�ساِن  اأح�سُن  Q اأي�سًا:"الإيثار 

 اإليثار وتربية النَّفس:

عن اأمري املوؤمنني Q قال: "عند الإيثاِر على النَّف�س تتبني جواهر 

الكرماء"4. فالإيثار يك�سف باطن الإن�سان ويعرفه حقيقة نف�سه، لأّنه لي�ص من ال�سهل 

اأن يقدم الإن�سان حاجة اأخيه على نف�سه، اإل اإذا جتاوز عقبة حّب الذات والدنيا الغرورة، 

ف�ص  واآثر عليهما اهلل والدار الآخرة. فالإيثار من اأهمِّ العوامل التي ت�ساعد على ارتقاء النَّ

ف�ص من التعلقات الّدنيوية والرغبات  و�سفائها وبلوغها الدرجات العليا، لأّنها جترد النَّ

والأهواء النف�سية التي ل تزيد الإن�سان عن اهلل �سبحانه وتعاىل اإل بعدًا واحتجابًا. 

فاملطلوب من الإن�سان يف �سريه اإىل اهلل اأن يتخفف من اأوزان واأثقال هذه الدنيا الفانية 

تلحقوا"5. ليلحق بال�ساحلني الأبرار كما قال موىل املوحدين علي Q:"تخّففوا 

فة   والتحّلي ب�سفة الإيثار يحتاج يف البداية اإىل تروي�ص وجماهدة حتى ت�سبح هذه ال�سّ

ف�ص، لذا يف البداية يتكلف الإن�سان الإيثار ويجرب نف�سه عليه لأنَّ حبَّ  ملكًة را�سخًة يف النَّ

1- م�ستدرك الو�سائل:ج7، �ص212.
2- غرر احلكم: 9161.
3- غرر احلكم: 9162.
4- غرر احلكم: 9170.
5- غرر احلكم:2633.
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اأي�سًا  ف�ص  النَّ اأنواع جهاد  من  الإيثار  يعترب  هنا  ومن  موجودًا.  زال  ما  وم�ساحلها  ف�ص  النَّ

ف�ص ب�سكل كامل بفعل املداومة على اأعمال الرّب  وثوابه عظيم عند اهلل تعاىل، اإىل اأن تطوع النَّ

ٍة بعد عن اأن كان عن ُكرٍه وانزعاج. والإح�سان في�سبح الإيثار عن طوٍع ور�سًا ورغبٍة نف�سيَّ
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احة، اأو ما اإىل 1-  ف�ص اأو الرَّ الإيثاُر هو اأْن يجوَد الإن�سان باملال اأو النَّ

نف�سه،  على  الآخريَن  الإن�سان  وتف�سيِل  اإليها،  مع احلاجة  عم  النِّ من  ذلك 

وتقدمِي حاجتهم على حاجته. 

لي�ص من 2-  ه  ُفه حقيقَة نف�سه، لأنَّ الإن�سان ويعرِّ الإيثاُر يك�سُف باطَن 

اإذا جتاوز عقبَة حبِّ  اإل  م الإن�ساُن حاجَة اأخيه على نف�سه،  اأن يقدِّ هل  ال�سَّ

نيا الغرورة. ات والدُّ الذَّ

التَّحلِّي ب�سفة الإيثار يحتاج يف البداية اإىل تروي�ٍص وجماهدٍة حتى 3- 

ف�ص. ت�سبح هذه ال�سفة ملكًة را�سخًة يف النَّ
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هادة1 نداء إلى عّشاق الشَّ
ال�ستكبار  باأن  تعلم  اأنت  اإلهّي!  الكفر،  ن�ساوم  ل  باأّننا  تعلم  اأنت  اإلهّي! 
اأنت  اإلهّي!  ر�سالتك.  ريا�ص  زهور  اأ�سالء  قّطعت  العامل  ناهبة  واأمريكا 
ول  وحيدون  ونحن  وال�سطهاد،  والكبت  الظلم  ي�سوده  عامل  يف  معتمدنا 
اأنك  لنا  عونًا  فكن  غريك.  اأحدًا  نعرف  اأن  نريد  ول  غريك،  اأحدًا  نعرف 
�سيدنا  فرج  بحالوة  الأيام  هذه  مرارة  عو�سنا عن  اإلهّي!  املعينني.  اأف�سل 

بقية اهلل اأرواحنا لرتاب مقدمه الفداء والتحاقنا بركبه.
يا اأبنائي الثوريني! يا َمْن هم غري م�ستعدين للتخلي حلظة واحدة عن 
اأنَّ كّل حلظٍة من عمري مكر�سٌة خلدمتكم على  اإعلموا  �ص!  غرورهم املقدَّ
�ص. اأعلُم اأنَّ الأمر �سعٌب عليكم، ولكن األ مي�سي ب�سعوبة  طريق الع�سق املقدَّ
هادة اأحلى من الع�سل بالن�سبة لكم،  اأكرب على والدكم العجوز. اأعلم اأنَّ ال�سَّ
ال�سابرين،  مع  اهلل  اإنَّ  فا�سربوا  خلادمكم؟  بالن�سبة  ذلك  غري  هي  وهل 
اإىل  بغ�سٍب  وتطّلعوا  �سدوركم،  يف  الثَّوري  وحقدكم  غ�سبكم  على  ابقوا 
عدوكم، وكونوا على ثقة باأنَّ النَّ�سر حليفكم. واعلموا باأين ل�ست بعيدًا عن 
فال  ثقتي،  مو�سع  عنها  امل�سوؤولني  اإنَّ  بل  عنها.  وامل�سوؤولني  احلرب  اأجواء 
ت�سمتوا من الذين اتخذوا هذا القرار، لأّنه كان �سعبًا وموؤملًا بالن�سبة لهم 

اأي�سًا. ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يوفقنا جميعًا خلدمته.
الإلهّية  والذخرية  الرثوة  هذه  الأعزاء،  بلدنا  �سباب  اأو�سي  هنا  واإين 
باأن  الإ�سالمي؛  للعامل  الواعدة  والرباعم  الفواحة  الزهور  العظيمة، وهذه 
اأنف�سهم  يعّدوا  اأن  وعليهم  حلياتهم،  احللوة  اللحظات  وقيمة  قدر  يدركوا 
للّثورة  امية  ال�سَّ الأهداف  حتقيق  حتَّى  كبريين  وعمليٍّ  علمّي  جلهاد 

الإ�سالميَّة.
 
الإمام اخلمينيِّ }

1- �سحيفة الإمام: ج 21،�ص88.



129

األحكام الفقهية االبتالئية
ي 

ثان
م ال

س
لق

ا



130

 أهداف القسم الثاني: 

التعّرف على اأحكام العبادات البتالئية يف ال�سريعة الإ�سالمّية.1. 

معرفة اأحكام الطهارة وال�سالة وواجباتها و�سروطها.2. 

تقوية روح الإلتزام باحلكم ال�سرعي عند الإخوة املجاهدين.3. 

ممار�سة اأحكام العبادات ب�سكل �سحيح من خالل التطبيق والت�سحيح.4. 
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 أهداف المحور األول:

تو�سيح مفهوم التَّقليد، ووجوبه.1. 

معرفة �سبب التقليد.2. 

التعّرف على التقليد: اأحكامه، �سروطه، و�سوابطه. 3. 

 موضوعات المحور األول:

ما معنى التَّقليد؟1. 

ملاذا نقّلد؟2. 

من يجب عليه التَّقليد؟3. 

من اأقلِّد؟4. 

كيف اأتعرف على مرجعي؟5. 
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كي يكون تقليدي صحيحًا

رس:  أهداف الدَّ

الّتعرف على حقيقة التَّقليد، واأبعاده ال�سرعّية والّر�سالّية.1. 

اإر�ساد الطالب اإىل كيفية تطبيق التَّقليد، و�سبطه عمّليًا.2. 

تعليم الطالب جمموعة معلومات متّكنه من ن�سر الوعي الفقهّي يف التَّقليد.3. 
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 ما معنى التَّقليد؟

 التَّقليد يف اللغة:  ماأخوذ من معنى القالدة التي تعّلق يف الُعُنق.

 واملق�سود به هنا:  اأّنك حينما تقوم بعمل ما على طبق راأي اأحد املراجع، فاإّنك جتعل 

لزيارة  يذهب  ملن  عادة  نقول  كما  ذّمته،  ويف  املرجع  ذلك  رقبة  يف  العمل  هذا  م�سوؤولّية 

ذّمتك  والزيارة يف  الّدعاء  اأي: جعلت  والزيارة"  الّدعاء  "قلدُتك  �سة:  املقدَّ الأماكن 

كما جُتعل القالدة يف الرقبة.

لذلك فاإّن "التَّقليد يعني الرجوع يف الأحكام ال�سرعّية اإىل املجتهد اجلامع لل�سرائط، 

والعمل على تطبيقها"، وبعبارة اأدّق: هو العمل على طبق فتوى الفقيه اجلامع لل�سرائط.

 لماذا نقّلد؟

  اأقّلد لأنني ل اأ�ستطيع كمكّلف اأن اأفهم لوحدَي احلكَم ال�سرعيَّ من الكتاب وال�ّسنة، لأّن 

ا�ستخراج احلكم ال�سرعّي منهما يحتاج اإىل معرفة بكيفّية ا�ستنباط الأحكام، واإىل درا�سٍة 

معّمقٍة ملّدٍة طويلٍة يف احلوزة العلمّية ملعرفة ذلك. فلذلك احتجنا اإىل �سخ�ص يعّرفنا على 

خ�ص هو املرجع املجتهد، وهو:"�سخ�ص عامل، در�ص لفرتٍة طويلٍة  هذه الأحكام، وهذا ال�سَّ

يف علمي الفقه والأ�سول وغريهما، مّما يعترب من اأدوات ا�ستنباط الأحكام ال�سرعّية، بحيث 

وال�ّسنة  الكرمي  القراآن  من  ال�سرعّية  والقوانني  الأحكام  هذه  ا�ستخراج  على  قادرًا  اأ�سبح 
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اأمر ما  ا�ستخرجها كما يرجع كّل جاهل يف  التي  الأحكام  اإىل  بالرجوع  ال�سريفة"، فنقوم 

بناء  يريد  ومن  عالجه،  ملعرفة  الطبيب  اإىل  يرجع  املري�ص  اأّن  جند  فاإّنا  به،  العامل  اإىل 

�ص يف لأحكام  منزل يرجع اإىل املهند�ص، وهكذا. ونحن ملعرفة حكم اهلل نرجع اإىل املتخ�سّ

ال�ّسريعة ونّتبعه، وبذلك نكون مقّلدين له.

 من يجب عليه التَّقليد؟

يجب التَّقليد على كّل مكّلف مل يبلغ مرحلة الجتهاد، والتكليف هو املرحلة التي ي�سل 

التي  الكائنات  من  لغريه  خالفًا  الإلهّية  امل�سوؤولّية  لتحّمل  موؤّهاًل  وي�سبح  الإن�سان،  اإليها 

َعَلى  اْلأََماَنَة  َنا  َعَر�سْ {اإِنَّا  بقوله:  تعاىل  اهلل  عنه  عرّب  ما  وهذا  بحملها،  تت�سّرف  مل 

اْلإِْن�َساُن  َوَحَمَلَها  ِمْنَها  �ْسَفْقَن  َواأَ َيْحِمْلَنَها  اأَْن  َفاأََبنْيَ  َباِل  َواجْلِ َواْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�سَّ

اإِنَُّه َكاَن َظُلوًما َجُهوًل}1.

 شروط التكليف: 

الشرط األول: البلوغ :

فالإن�سان غري البالغ والذي ن�سّميه "ال�سغري" ل يتعّلق التَّكليف يف ذّمته، بل اإّن التكليف 

عالمات  معرفة  علينا  بالغًا  الإن�سان  يكون  كيف  نعرف  ولكي  البالغ،  الإن�سان  بذّمة  يتعّلق 

البلوغ التي يكفي حتّقق اإحداها حّتى ي�سري الإن�سان بالغًا، وهي:

العمر:  اإذا بلغ الذكر: 15 �سنة قمرّية اأي ما يوازي اأربعة ع�سر �سنة و�سبعة اأ�سهر 1. 

1ـ �سورة الأحزاب، الآية: 72. 
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ثماين  يوازي  ما  اأي  قمرّية  �سنوات  ت�سع  الأنثى:  بلغت  واإذا  مكّلفًا،  ي�سبح  تقريبًا  ميالدّية 

�سنوات وت�سعة اأ�سهر ميالدية تقريبًا ت�سبح مكّلفة.

ونهاية 2.  العورة  بني  الواقع  املو�سع  التي هي  العانة:  ال�سعر ال�سن على  نبات 

البطن.

خروج النّي: �سواء عرب الحتالم، اأو عرب اأي طريق اآخر اأثناء اليقظة مباحًا كان 3. 

اأم حمّرمًا.

الشرط الثاني: العقل:

الذي  )وهو  الإدواري  املجنون  واأّما  مكّلف،  غرُي  فهو  جمنونًا   دام  ما  فاملجنون   

يذهب عقله يف بع�ص الأوقات( فعليه اللتزام بالتكليف يف اأوقات �سحوه وعقله.

الشرط الثالث: القدرة:

فاإن اهلل عزَّ وجلَّ ل يكّلف الإن�سان بعمل ل يقدر عليه، ويعجز عنه.

 من أقلِّد؟

لأّن موقع ومقام املرجعّية هو مقام رفيع يف الأّمة الإ�سالمّية، بل هو اأرفع موقع �سرعّي 

يعة، فاإّن ال�ّسريعة مل ت�سمح بتقليد اأيٍّ كان، بل و�سعت �سروطًا يجب اأن تتوافر يف  عند ال�سِّ

روط هي: املرجع حّتى ي�سّح تقليده، فلو اختّل واحد منها مل يجز تقليده حينئٍذ، وهذه ال�سُّ

1- احلياة: فال يجوز تقليد امليت ابتداًء على الأحوط وجوبًا. نعم يجوز البقاء على 

تقليد امليت مطلقًا اأي يف امل�سائل التي عمل بها يف حياته اأو مل يعمل بها.

2- البلوغ: اأي اأن يكون املرجع بالغًا، فال ي�سح تقليد من و�سل اإىل رتبة الجتهاد، 
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ومل يكن بالغًا. 

3- العقل: فال ي�سح تقليد املجنون. 

4- الذكورة: فال ي�سّح تقليد املراأة حّتى للن�ساء، واإن اأمكن اأن تكون جمتهدًا وتعمل 

هي براأيها.

5- طهارة الولد:  اأي اأن ل يكون متوّلدًا من زنا، واإن اأمكن اأن يكون جمتهدًا ويعمل 

هو براأيه.
6ـ ال�سبط: اأي اأن ل يقل �سبطه عن املتعارف.1

7- الإميان: اأي اأن يكون �سيعّيًا اثني ع�سريًا. 

 8- العدالة: وهي اأن ي�سل الإن�سان اإىل مرحلة نف�سّية، بحيث ي�سبح لديه رادع 

داخلي نف�سي، مينعه من فعل اأّي حمّرم، وترك اأّي واجب دون تكّلف2 والأحوط وجوبًا يف 

ف�ص الطاغية، وعدم احلر�ص على  مرجع التَّقليد، اإ�سافة اإىل العدالة، الت�سّلط على النَّ

الدنيا3.

9- الجتهاد: وهو -كما تقّدم- اأن يكون قادرًا على ا�ستخراج احلكم ال�سرعّي من 

م�سادره املقّررة �سرعا.

 10- الأعلمّية على الأحوط: والأعلم هو: من يكون اأقدر من بقّية املجتهدين 

على معرفة حكم اهلل تعاىل وا�ستنباط التكاليف الإلهية من اأدّلتها4.

1ـ قلة ال�سبط: هي: كرثة الن�سيان الطارئ على املرجع اأزيد من املتعارف. 
2- وتعريفها: ملكة را�سخة باعثة على مالزمة التَّقوى من فعل الواجبات وترك املحّرمات.

3- اأجوبة ال�ستفتاءات، �ص10، �ص12.

رعيَّة-  رعيَّة، ويف اإبداء الراأي الفقهي املقت�سي لتبيني التكاليف ال�سَّ 4 - ومعرفته باأو�ساع زمانه- باملقدار الذي له مدخلّية يف ت�سخي�ص مو�سوعات الأحكام ال�سَّ
لها دخل يف الجتهاد اأي�سًا.
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 كيف أتعرف على مرجعي؟
لقد جعلت ال�ّسريعة عّدة طرق وو�سائل ملعرفة اجتهاد ال�سخ�ص واأعلمّيته وهذه الطرق 

هي:

1- االختبار الشخصي:

وهذا يخت�ّص مبن كان من اأهل العلم، القادر على الفح�ص، والتدقيق ملعرفتهم ب�سحيح 

الأدّلة و�سقيمها، وُيعرفون باأهل اخلربة، فهوؤلء يختربون باأنف�سهم ليعرفوا من يقّلدون، اأو 

ليحتاطوا بني راأيه وراأي غريه من املجتهدين. 

2- البينة:

واملق�سود بها �سهادة عدلني من اأهل اخلربة، وذلك اأّما باأن يكونا جمتهدين اأو قريبني 

من الجتهاد من اأهل العلم والف�سل قادرين على التقييم العلمي، ومتييز املجتهد اأو الأعلم 

من غريه.

3- الشياع املفيد للعلم أو االطمئنان1، و ال�سياع من الإ�ساعة:

وهو اأن ي�ستهر بني اأهل اخلربة وال�ستنباط اأّن فالنًا جمتهدًا اأو اأن فالنًا من املجتهدين 

هو الأعلم، على اأن يكون هذا ال�سياع، وال�ستهار يوؤّدي اإىل اأن ي�سّدق الإن�سان 100% باأّن 

قريبة من  بدرجة  ي�سّدق  اأن  اأو  الوجداين،  بالعلم  ي�سّمى  ما  وهو  الأعلم،  هو  املرجع  هذا 

ف�ص، وي�ستند اإليه العقالء يف ق�ساياهم،  العلم، واإن مل تبلغ هذا احلد، ولكن تركن اإليها النَّ

وهو ما ي�سّمى بالطمئنان، ولذلك يطلق عليه العلم العادي.

و ال�سياع املفيد للعلم اأو الطمئنان: ين�ساأ عادة من العتماد على راأي اأهل اخلربة، ول 

اعتبار بال�سياع النا�سئ مثاًل من القوة الإعالمية اأو كرثة املوؤ�ّس�سات والتابعني، فهذا ال�سياع 

ل يفيد اطمئنانا ف�ساًل عن العلم.

1- ال�سياع املفيد لالطمئنان هو راأي الإمام اخلامنئي { خا�سة. وعند الإمام اخلميني}: ال�سياع املفيد للعلم فقط.
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 هو العمل على فتوى الفقيه اجلامع لل�سرائط.تعريفه

لأنني ل اأ�ستطيع لوحدي ا�ستخراج احلكم ال�سرعي من لماذا نقّلد؟
الكتاب وال�سنة.

يجب التقليد على كل مكلف غري جمتهد من الواجب عليه التقليد
اأو حمتاط.

البالغ

العاقل

القادر

المكّلف

 نبات ال�سعر  
خروج املني.اخل�سن فوق العانة. 15 �سنة للذكر

9 �سنوات لالأنثى.

اأقلد املجتهد اجلامع لل�سرائط من أقّلد

كيف  أعرف 
مرجعي

اأتعرف عليه باإحدى 
الطرق التالية:

 الإختبار ال�سخ�سي.

 البينة.

 ال�سياع املفيد للعلم اأو الإطمئنان.

�سروطه

 احلياة.
 البلوغ.
 العقل.

 الذكورة.
 طهارة املولد.

 الإميان.

 العدالة.
 الجتهاد.
 الأعلمية.
 ال�سبط.

التقليد



141

الطهارة

 
ي 

ثان
ر ال

حو
لم

ا



142

 أهداف المحور الثاني: 

التعّرف على اأحكام املياه.- 

التعّرف على اأحكام النجا�سات، واملطّهرات.- 

م�ساعدة الطالب على معرفة كيفّية الو�سوء، وواجباته، و�سرائطه.- 

الّطالع على كيفّية الغ�سل، وواجباته، و�سرائطه.- 

التعّرف على كيفّية التيّمم، وواجباته، و�سرائطه.- 

 موضوعات المحور الثاني:

كي يكون تطهريي �سحيحًا )1(.1. 

كي يكون تطهريي �سحيحًا )2(.2. 

كي اأكون طاهرًا.3. 

الو�سوء)1(.4. 

الو�سوء )2(.5. 

الغ�سل .6. 

م.7.  التَّيمُّ
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ي 

ثان
س ال

در
ال

كي يكون تطهيري صحيحًا )1(

رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على اأق�سام الطهارة املائّية.1. 

الإّطالع على اأحكام التطهري باملاء الكثري والقليل.2. 

بيان اأحكام املاء امل�ساف.3. 
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 تمهيد:

( لأجل اأن ي�سل الإن�سان من خالله اإىل  ظام الأ�سلح الذي و�سعه اهلل )عزَّ وجلَّ اإّن النِّ

عادة؛ نظر اإىل كال العن�سرين الأ�سا�سّيني املكونني لالإن�سان! وهما الروح واجل�سد. ال�سَّ

فلم يتوّجه اإىل الروح و ُيهمل اجل�سد، كما توّهمت بع�ص املذاهب الإ�سالمّية كال�سوفّية، 

القاذورة" 1. الرجل  يبغ�س  اهلل  بل ورد عن الر�سول P: "اإّن 

 ومل يهتّم باجل�سد على ح�ساب الروح، كما جتنح اإليه املذاهب املادّية يف الغرب، في�سري 

الإن�سان كاحليوان هّمه نومه وعلفه.

ظام اإىل الروح من خالل العبادات، الأدعية، والأوراد، كذلك لحظ  ه هذا النِّ فكما توجَّ

اجل�سد، واهتّم به من خالل العديد من الأنظمة كاملطّهرات، والنجا�سات، وغريها.

اإّن  بل  الطاعات،  تاأدية  على  قادرًا  ليبقى  اجل�سد  على  فقط  يحافظ  ل  ظام  النِّ وهذا   

{اإِنَّ  (، وهو �سبحانه يقول:  املحافظة على النظافة والطهارة مدعاة حلّب اهلل )عزَّ وجلَّ

نظافة  والتطّهر  للروح،  طهارة  فالتوبة   ، ِريَن}2  اْلَُتَطهِّ َوُيِحبُّ  اِبنَي  وَّ التَّ ُيِحبُّ   َ اهللَّ

للج�سد، لذلك و�سعت ال�سريعة الإ�سالمّية بع�ص الأ�سياء التي ي�ستطيع املكّلف من خاللها 

املحافظة على الطهارة.

1- م�ستدرك الو�سائل، ج3، باب 2 من اأبواب اأحكام املالب�ص، ح5/ 3468.
2-ـ �سورة البقرة، الآية: 222. 
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 المطهرات: 

هي اأمور حكمت ال�سريعة باأنها تطّهر الأ�سياء املتنّج�سة.

املطهر األول: املاء

أقسام املاء:

َماِء َماًء َطُهْورًا}1 . ": {َواأَْنَزْلَنا ِمَن ال�سَّ يقول اهلل "عزَّ وجلَّ

ينق�سم املاء اإىل مطلق وم�ساف، وتختلف اأحكام كّل منهما عن اأحكام الآخر، و�سنعر�ص 

الفرق والختالف يف الفقرات التالية.

اأوًل: الاء الطلق:

هو الذي ي�سّح اإطالق لفظ املاء عليه من دون اإ�سافة معنوية اإليه، ول ت�سّر الإ�سافة 

اللفظّية للتمييز كماء البحر. من قبيل ماء املطر وماء العيون واأمثالهما ، ومنه املاء الذي 

يجري يف الأنابيب اإىل البيوت وماء احلّمام واملاء الذي ي�سربه الإن�سان.

ثانيًا: الاء ال�ساف:

هو املاء الذي ل ي�سّح اإطالق  لفظ )املاء( عليه اإل مع اإ�سافة لفظّية ومعنوّية، �سواء كان 

معت�سرًا من الأج�سام كماء البطيخ اأو الإجا�ص ونحوهما، اأم كان خمتلطًا ب�سيء بنحٍو �ُسِلَب 

عنه و�سف املاء ب�سكل مطلق كماء امللح وال�ساي واأمثالهما، فهذه واأمثالها ل ي�سّح اإطالق 

لفظ املاء عليها جمردًا عن اأي اإ�سافة. 

1- الفرقان، 48.
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أقسام املاء املطلق:

ينق�سم املاء املطلق اإىل ق�سمني:

1. الاء الكثري:  وهو على اأق�سام:

الكّر: وهو ما بلغ جمموعه بح�سب امل�ساحة 8/ 42.7 �سربًا )43 �سربًا اإل ثمن ال�سرب(، 

وبح�سب الوزن 384 ليرتًا تقريبًا. وهو ماء البئر والينابيع والأنهار، وماء املطر وما جتّمع 

منه على الأر�ص حال هطوله. 

ماء الطر: وما له ماّدة وم�سدر ميّده كالنهر ي�سّمى كثريًا واإن مل يبلغ مقداره الكّر، اأّما 

املاء الراكد الذي لي�ص له ماّدة يف الأر�ص ول يف ال�سماء، فال يكون كثريًا اإل اإذا بلغ مقداره 

الكّر وهو الق�سم الأّول من الكثري.

وكل هذه الأق�سام ت�سّمى باملاء املعت�سم و�سياأتي اأحكامه.

2. الاء القليل:

وهو غري املاء الكثري، اأي املاء الذي ل ماّدة له تع�سمه ومل يبلغ مقدار الكّر ولي�ص مطرًا.

أحكام املاء:

اأوًل: اأحكام الاء الكثري:

ال�سيء  به  تطّهر  اأن  فلك  لغريه من اخلبث واحلدث،  نف�سه، ومطّهر  1- هو طاهر يف 

اأ به وتغت�سل من اجلنابة اأو  املتنّج�ص كالثوب والبدن اإذا اأ�سابتهما الّنجا�سة، و لك اأن تتو�سّ

غريها. وهذا احلكم ي�سرتك بينه وبني املاء القليل.

2- اإذا لقته جنا�سة ل يتنّج�ص اإل اأذا تغرّيت اأحد اأو�سافه الثالثة )الطعم اأو اللون اأو 

الرائحة( بنف�ص عني الّنجا�سة. فلو وقع يف املاء املعت�سم متنّج�ص حامل لو�سف الّنجا�سة 
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بوقوعه فيه فغرّيه بو�سف النج�ص مل يتنّج�ص على الأقوى، كما اإذا وقعت ميتة يف ماء فغريت 

اأجزاء  املتنّج�ص  حمل  لو  نعم  ريحه،  فغري  كّر  يف  املاء  ذلك  و�سّب  منه  اأُخرجت  ثّم  ريحه 

النج�ص فتغرّي املعت�سم بها تنّج�ص.

 3- اإذا تنّج�ص ميكن تطهريه اإذا زال تغرّيه وامتزج باملاء الكثري، وهو حكم م�سرتك بينه 

وبني املاء القليل اأي�سا.

ثانيًا: اأحكام الاء القليل:

املاء  اأحكام  اأ�سرنا يف  1- هو طاهر يف نف�سه، ومطّهر لغريه من اخلبث واحلدث كما 

الكثري.

2- اإذا لقته جنا�سة يتنّج�ص مبجّرد املالقاة.

3- اإذا تنّج�ص ميكن تطهريه بامتزاجه باملاء الكثري.

م�سائل متفرقة:

اأي�سًا  يطهر  ل  املتنّج�ص  وذاك  به،  يتنّج�ص  القليل  املاء  متنّج�ص يف  �سيء  ع  ُو�سِ اإذا  اأ - 

بو�سعه يف القليل.

ب - اإذا اأُريق املاء القليل على �سيء متنّج�ص فاإّنه يطهر به بالتف�سيل الذي �سياأتي لحقًا، 

ولكّن الغ�سالة التي تتقاطر بعد الإراقة جن�سة ولو تلك التي تتعّقبها طهارة املحّل.

ج - اإذا انحدر املاء القليل من دون �سغط فالقى الق�سم الأ�سفل منه الّنجا�سة، فهنا اإذا 

كان الإنحدار بحيث ي�سدق معه جريان املاء من الأعلى اإىل الأ�سفل فاإّن الق�سم الأعلى من 

املاء يبقى على طهارته .

ثالثًا: اأحكام الاء ال�ساف:

1- هو طاهر يف نف�سه، لكّنه غري مطّهر من احلدث واخلبث.
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2- يتنّج�ص مبجّرد مالقاة الّنجا�سة ولو كان كثريًا.

3- اإذا تنّج�ص ل ميكن تطهريه اإّل با�ستهالكه يف الكّر.

اأحيانًا ُت�ساف اإىل املاء بع�ص املواد جتعله بلون احلليب اإّل اأّن هذا ل يجعله بحكم املاء 

املُ�ساف، )ولذلك ي�سّح تطهري الأ�سياء املتنّج�سة به كما ي�سّح الو�سوء والغ�سل به اأي�سًا( .

كيفية التطهري باملاء:

4 3 2 1

�س
نّج

الت

مالحظاتبالقليلباجلاري والكربالطرنوع الّنجا�سة

لاء
بعد ذهاب اآثار ل يطهربالمتزاجبالمتزاجاأي جنا�سةا

الّنجا�سة

ية
لآن

ا

مرتان على مرة واحدةولوغ الكلب
بعد التعفري مرتانالأحوط وجوبًا1

بالرتاب
موت اجلرذ 

�سبع مرات على مرة واحدةو�سرب اخلنزير
بعد اإزالة عني �سبع مراتالأحوط2

الّنجا�سة
بالنجا�سات 

بعد اإزالة عني ثالث مراتمرة واحدةمرة واحدةالأخرى
الّنجا�سة

وها
نح

ب و
ثيا

مرة واحدة دون بالبولال
ع�سر

مرة واحدة مع 
ع�سر اأو ما يقوم 

مقامه3
بعد اإزالة عني مرتان مع الع�سر

الّنجا�سة

مرة واحدة دون بغري البول
ع�سر

مرة واحدة مع 
ع�سر اأو ما يقوم 

مقامه4

مرة واحدة مع 
ع�سر

بعد اإزالة عني 
الّنجا�سة

رى
لأخ

ء ا
سيا

لأ�
ا

بعد اإزالة عني مرتانمرة واحدةمرة واحدةبالبول4
الّنجا�سة

بعد اإزالة عني مرة واحدةمرة واحدةمرة واحدةبغري البول
الّنجا�سة

1- الإمام اخلامنئي {: يكفي مّرة واحدة بعد التعفري بالرتاب.
2- الإمام اخلامنئي {: الإناء املتنّج�ص ب�سرب اخلنزير فيه يطهر بغ�سله يف املاء �سبع مّرات، ول يجب فيه الّتعفري.

3- الإمام اخلامنئي {: على الأحوط وجوبًا.

4- الإمام اخلامنئي {: على الأحوط وجوبًا.
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الشرح:

نوذج: كيفّية تطهري الأواين: 

اأ- يطهر الإناء املتنّج�ص بغري الولوغ وموت اجُلُرذ و�سرب اخلنزير بغ�سله باملاء القليل 

ثالث مرات، واأّما بالكّر واجلاري فيكفي مرة واحدة.

الحتياط  مراعاة  )مع  بالرتاب  بالتعفري  يطهر  فيه  الكلب  بولوغ  املتنّج�ص  الإناء  ب- 

الأحوط  بالكّر اجلاري على  قلياًل، وكذلك  اإذا كان  باملاء مّرتني  بغ�سله  ثّم  اآنفًا(،  املذكور 

وجوبًا.

ج- الإناء املتنّج�ص ب�سرب اخلنزير فيه اأو موت اجلرذ يطهر بغ�سله باملاء �سبع مّرات، 

ول يجب فيه التعفري.

م�سائل مهّمة يف التطهري:

1- تطهر الأ�سياء املتنّج�سة بعد زوال عني الّنجا�سة منها بغ�سلها باملاء الكّر واجلاري 

وماء الأنبوب املّت�سل بالكّر مّرة واحدة ب�سرط اأن ي�ستويل املاء على جميع املوا�سع املتنّج�سة، 

والفر�ص  اللبا�ص  يف  والدلك  الفرك  من  مقامه  يقوم  ما  اأو  الع�سر  وجوبًا  الأحوط  نعم 

ونحوهما، بل يكفي فيه اأي�سًا اأي عمل يوجب خروج املاء الداخل فيه واإن ح�سل ذلك داخل 

املاء كالتحريك العنيف مثاًل1.

2- ي�سرتط يف التطهري باملاء القليل ف�سل ماء الغ�سالة من ال�سيء املراد تطهريه، واإذا 

كان قاباًل للع�سر كاللبا�ص والب�ساط ونحوهما في�سرتط ع�سره اأو ما يقوم مقامه.

3- ل ي�سرتط يف تطهري ال�سّجاد املتنّج�ص ونحوه مباء الأنابيب ف�سل ماء الغ�سالة، بل 

�ص28و29- �ص78 و�ص 79. الطهارة-  1- اأجوبة ال�ستفتاءات لالإمام اخلامنئي {– كتاب 
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يطهر مبجّرد و�سول املاء اإىل املكان املتنّج�ص بعد زوال عني الّنجا�سة منه وانتقال الغ�سالة 

من مو�سعها بوا�سطة ال�سغط باليد على ال�سّجاد اأثناء اّت�سال املاء به.

الألب�سة املتنّج�سة التي ي�سبغ لوُنها املاء اأثناء التطهري اإذا مل يوؤدِّ انحالل لون املالب�ص 

اإىل �سريورة املاء م�سافًا، فاإّنها تطهر ب�سبِّ املاء عليها1.

اإذا و�سع اللبا�ص املتنّج�ص يف الإناء وا�ستوىل عليه املاء املّت�سل بالكّر، فاإّن الإناء واملاء 

وال�ُسَعريات املنف�سلة من اللبا�ص والتي طفت على وجه املاء ثّم حملها املاء اإىل خارج الإناء، 

فهذه كّلها طاهرة )وطبعًا كما ذكرنا �سابقًا يجب على الأحوط يف اللبا�ص ونحوه الع�سر اأو 

ما يقوم مقامه(.

1- ن.م.
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حكمه

حكمه

حكمه

كثري

قليل

طاهر بنف�سه مطهر لغريه يتنّج�ص اإذا تغرّيت اأحد اأو�سافه 
الثالثة، وميكن تطهريه اإذا زال تغرّيه وامتزج بالكثري.

وهو املاء الذي ل مادة له، ومل يبلغ  مقدار الكر ولي�ص مطرًا.

وهو ماء البئر والينابيع والأنهار والبحار وما بلغ مقدار كر.

طاهر مطّهر لغريه يتنّج�ص مبجّرد املالقاة، وميكن تطهريه 
بامتزاجه باملاء الكثري.

طاهر بنف�سه غري مطهر لغريه، يتنّج�ص مبجرد املالقاة 
ول ميكن تطهريه.

الماء

المطلق

اأق�سامه

هو الذي ي�سح اإطالق ا�سم املاء عليه من دون اإ�سافة معنوية اإليه.

المضاف وهو الذي ل ي�سح اإطالق ا�سم املاء عليه اإل مع اإ�سافة معنوية.
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كي يكون تطهيري صحيحًا)2(

رس:  أهداف الدَّ

التعّرف على املطّهرات يف ال�ّسريعة.1. 

الّطالع على اأحكام ال�ستنجاء وال�سترباء والتخّلي و كيفّيتها.2. 

تو�سيح كيفّية تطهري خمرجّي البول والغائط و�سروطه.3. 

 
ث 

ثال
س ال

در
ال
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 المطهرات 

املطهر الثاني: األرض:

تطّهر ما ميا�ّسها من القدم، وما ُيوقى به القدم كالنعل واحلذاء.

�سروط التطهري بالأر�س:

1- اأن تكون الّنجا�سة حا�سلة لهذه الأ�سياء من امل�سي على الأر�ص النج�سة على الأحوط1، 

فاإذا ح�سلت لها بطريقة اأخرى )كما اإذا جرح رجله فخرج منها الدم( فال تطهر بالأر�ص.

اأو امل�سح بها بنحو يزول معه عني الّنجا�سة اإن كانت، ولو فر�ص زوالها قبل  2- امل�سي 

ذلك. الأحوط اأقّل م�سّمى امل�سح اأو امل�سي حينئٍذ2. 

3- اأن تكون الأر�ص طاهرة وجاّفة.

م�ساألة: ل فرق يف الأر�ص بني الرتاب والرمل واحلجر اأ�سلّيًا كان اأو مفرو�سًا عليها، 

اأّما الأر�ص املطلّية بالزفت واملفرو�سة   ، ويلحق بها املفرو�سة بالآجرِّ واجَل�ّصّ على الأقوى 

باخل�سب لي�ست مطّهرة3.

1- الإمام اخلامنئي: ي�سرتط اأن تكون النجا�سة حا�سلة من امل�سي على الأر�ص )اأجوبة الإ�ستفتاءات، �ص 29، �ص 80(.
2- الإمام اخلامنئي: يكفي مقدار ع�سر خطوات تقريبا.

3- الإمام اخلامنئي: الأر�ص من الإ�سمنت واملبّلطة باملوزاييك حكمها حكم الأر�ص يف التطهري.

ّ
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املطهر الثالث: الشمس:

تطّهر ال�سم�ُص الأر�َص وكل ما ل ُينَقل مثل البناء، وما اّت�سل بالبناء وما اأْثبت فيه   

كالأخ�ساب والأبواب والنوافذ واجلدران والأعمدة ونحو ذلك، وكذا ال�سجر والأع�ساب.

�سروط التطهري بال�سم�س:

1ـ اأن تكون عني الّنجا�سة قد زالت عنها قبل اإ�سراق ال�سم�ص عليها.

2ـ اأن يكون ما ُيراد تطهريه بال�سم�ص رطبًا.

3 ـ اإ�سراق ال�سم�ص عليها من دون وا�سطة كالغيم اأو ال�ستائر.

4ـ اأن جتّف بوا�سطة ال�سم�ص فلو بقيت رطبة مل تطهر .

املاء  عليها  ي�سّب  بال�سم�ص  تطهريها  واأريد  جاّفة  ونحوها  الأر�ص  كانت  لو  م�ساألة: 

الطاهر اأو النج�ص مّما يورث الرطوبة فيها حّتى جتّففها وتطهر .

املطهر الرابع: االستحالة:

فاإّنه  حقيقته،  يف  اآخر  نوعًا  ي�سري  بحيث  متنّج�ص  اأو  �ٌص  جَنِ ج�سٌم  ا�ستحال  اإذا   

يطهر كما اإذا حتّول اخل�سب املتنّج�ص اإىل رماد، اأو اخلمر اإىل خّل1، اأو الكلب بعد و�سعه يف 

امللح اإىل ملح، واأما اإذا مل يتحّول اإىل نوع اآخر واإمّنا تغرّيت �سورته فقط فاإّنه ل يطهر كما 

اإذا تغرّي القمح املتنّج�ص اإىل طحني اأو اأُذيب ال�سكر املتنّج�ص يف املاء. ول تتحّقق الإ�ستحالة 

رف ال�سحي، اإّل اإذا  مبجّرد ف�سل املواد املعدنّية امللّوثة واجلراثيم وغريها عن مياه ال�سَّ

مّتت الت�سفية بالتبخري وحتويل البخار اإىل ماء مرة اأخرى.

1- وهو امل�سّمى بالإنقالب.

ّ

ّ
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املطهر الخامس: االنتقال:

م الذي  اإليه وعدَّ جزءًا منه ، فالدَّ اإىل املنتَقل  اأ�سيف  اإذا  فاإّنه موجب لطهارة املنتقل 

ه البعو�سة اأو غريها من احل�سرات من بدن الإن�سان جن�ص ما دام يعّد اأّنه دم اإن�سان،  متت�سّ

لكّنه اإذا �سار يعّد يف نظر العرف من بدن احل�سرة فاإّنه يطهر.

املطهر السادس: اإلسالم:

فاإّنه مطّهر للكافر بجميع اأق�سامه حّتى الرجل املرتد عن فطرة اإذا تاب1 .

املطهر السابع: التبعية:

 اإذا اأ�سلم الكافر غري الكتابي تبعه اأولده يف الطهارة2، وكذا اآلت غ�سل املّيت فاإّنها تتبع 

املّيت بالطهارة، وذلك بعد متامّية اأغ�ساله الثالثة .

املطهر الثامن: زوال عني النجاسة:

اإذا تنّج�ص بدن احليوان فيكفي يف حتّقق الطهارة زوال عني الّنجا�سة عنه، ول يحتاج 

اإىل الغ�سل باملاء. وكذلك لو تنّج�ص �سيء من باطن الإن�سان كباطن الفم اأو الأنف، ولكن 

اإذا  م اخلارج من الأ�سنان  اأن ل تكون الّنجا�سة قد جاءت من اخلارج، وعليه فالدَّ ب�سرط 

زالت عينه بريق الفم طهر3 .

الّنجا�سة  ت�سري  بل ل  –التي دون احللق- طاهرة،  الإن�سان املح�سة  بواطن  م�ساألة: 

من النج�ص اإىل الطاهر اإذا كانت املالقاة بينهما يف الباطن، كماء احلقنة فاإّنه ل ينج�ص 

مبالقاة الّنجا�سة يف الأمعاء.

1- الإمام اخلامنئي: الكافر الكتابي كالن�سراين واليهودي طاهٌر ذاتًا وجنا�سته عر�سّية اإذا با�سر النجا�سات كاخلمر وحلم اخلنزير.
2- ويتبعه يف ذلك ف�سالته من قبيل ب�ساقه ونخامته وعرقه.

3- تعليم الأحكام، �ص61، ويف حترير الو�سيلة خالفه: “يطهر فم ا لإن�سان اإذا اأكل اأو �سرب جن�سًا اأو متنج�سًا مبجّرد بلعه”، ج1، �ص119.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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املطهر التاسع: غياب املسلم:

فاإّن  مّدة  عنه  غاب  ثّم  امل�سلم،  الإن�سان  من  �سيء  اأو  لبا�ص  اأو  بدن  بنجا�سة  ن  ُتيقِّ اإذا 

ذلك مطّهر له ما مل يعلم ببقاء الّنجا�سة، ب�سرط اأن يراه يتعامل مع ذلك ال�سيء املتنّج�ص 

�سابقًا معاملة الطاهر، واأن يكون امل�سلم املذكور عاملًا بالّنجا�سة، وعارفًا باأحكام الطهارة 

والّنجا�سة.

 أحكام التخّلي:

التخّلي هو دخول الإن�سان اإىل بيت اخلالء لق�ساء حاجة البول اأو الغائط، وله اأحكام، 

هي: 

يحرم حال التخّلي ا�ستدبار القبلة اأو ا�ستقبالها مبقادمي البدن)ال�سدر والبطن( 1. 

وهذا حرام حّتى لو اأمال عورته عن القبلة.

الإحوط وجوبًا ترك ا�ستقبال وا�ستدبار القبلة حال الإ�سترباء من البول اإذا مل يعلم 2. 

بخروج قطرات البول، واأما مع العلم فيجب.   

يجب حال التخّلي)كما يف جميع الأحوال( �سرت العورة عن الناظر املحرتم رجال 3. 

اإىل عورة  النظر  اأو امراأة حتى عن الطفل واملجنون املميزين، وكذلك يحرم  الناظر  كان 

الغري اإذا كان ممّيزًا.

ل يجب �سرت العورة بني الزوجني. 4. 

العورة)هنا( يف الرجل هي القبل والدبر واخل�سيتان، ويف املراأة هي القبل والدبر، 5. 

والأحوط وجوبًا �سرت ال�سعر النابت يف اأطراف العورة. 

ّ
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بع�س الكروهات حال التخّلي:

1ـ القيام حال التخّلي.

2ـ التبّول يف الأر�ص ال�سلبة اأو ُجحر احليوان.

3 ـ التبّول يف املاء خ�سو�سًا املاء الراكد.

4 ـ حب�ص البول والغائط.

5 ـ التخّلي يف الطرقات واملعابر وحتت الأ�سجار املثمرة .

 االستنجاء واالستبراء:

أوّاًل: االستنجاء: هو تطهري خمرجي البول والغائط.

اأ- تطهري مرج البول

ل يطهر خمرج البول اإل باملاء، والأحوط وجوبًا غ�سل خمرج البول باملاء القليل مرتني، 

ويكفي مرًة واحدًة باملاء الكثري بال فرق بني الرجل واملراأة1. 

ب- تطهري مرج الغائط:

يطهر خمرج الغائط باأحد نحوين: 

الأول: الغ�سل باملاء اإىل اأن تزول عني الّنجا�سة واآثارها، ول يجب الغ�سل بعد ذلك.

تزل  مل  واإن  ذلك،  واأمثال  القما�ص  من  قطع  ثالث  اأو  اأحجار  بثالثة  م�سحه  الثاين: 

وميكنه  كاماًل.  الّنجا�سة  من  النقاء  يح�سل  اأن  اإىل  اأخرى  بقطعات  فيم�سح  بها  الّنجا�سة 

اأن مي�سح بثالث جهات من القطعة الواحدة من احلجر اأو القما�ص واأمثالهما وي�سرتط يف 

1- الإمام اخلميني يف حترير الو�سيلة: يكفي يف الرجل املّرة الواحدة، ويف املراأة مرتان على الأحوط وجوبًا.
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القالع للنجا�سة من حجر وغريه اأمور:

1. اأن يكون طاهرًا وجاّفًا.

2. اأن ل يكون من الأ�سياء املحرتمة )اخلبز، الأحجار الكرمية، الورق املكتوب عليه اآيات 

قراآنّية(. 

3. اأن ل يكون من العظم والروث.

ج- اأحكام ال�ستنجاء:

التي ل ترى- ويف  –اأي الأجزاء ال�سغار  العني والأثر  اإزالة  باملاء  الغ�سل  يجب يف   -1

امل�سح يكفي اإزالة العني ول ي�سّر بقاء الأثر .

2- وجوب تطهري خمرج الغائط باملاء:

يجب تطهري خمرج الغائط باملاء يف ثالث �سور دون امل�سح املذكور، وهي:

م مثاًل. اأ- اإذا خرجت مع الغائط جنا�سة اأخرى كالدَّ

ب- اإذا و�سلت اإىل املحّل جنا�سة من اخلارج.

)يعني  ال�ستنجاء  معه  ي�سدق  ل  بحيث  املتعارف،  املقدار  عن  الغائط  تعّدى  اإذا  ج- 

و�سل الغائط اإىل اأماكن اأخرى غري خمرجه(.

هو  اأخرى:  وبعبارة  التلويث،  وعدم  الطهارة  لتحقيق  ال�سعي  وهو  االسترباء:  ثانيًا: 

حت�سيل العلم بانقطاع البول من املجرى.

اأ- اأق�سامه: ينق�سم ال�سترباء اإىل ق�سمني: 

الأول: ال�سترباء من البول: وهو ا�ستعمال اخلرطات الت�سع بالطريقة الآتية.

التاأكد من عدم  الثاين: ال�سترباء من اجلنابة: ويكون بالبول، فبعد اجلنابة ولأجل 
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وجود بقاء للمني داخل املجرى ي�ستربئ منها بالبول. 

ب- حكمه: ال�سترباء م�ستحب.

كر ثالثًا، ثّم ي�سع �سّبابته مثاًل  ج- كيفّيته:  اأن مي�سح بقّوة ما بني املقعد واأ�سل الذَّ

حتت الذكر واإبهامه فوقه، ومي�سح بقّوة اإىل راأ�سه ثالثًا، ثّم يع�سر راأ�سه ثالثًاً.

د- فائدة ال�سترباء:

فائدة ال�سترباء من البول: اإذا راأى بعده رطوبة م�ستبهة ل يدري اأّنها بول اأو غريه 

اأ قبل خروجها، بخالف ما اذا مل ي�ستربئ  يحكم بطهارتها وعدم ناق�سّيتها للو�سوء لو تو�سّ

، فاإّنه يحكم بنجا�ستها وناق�سّيتها .

بعدم  احلكم  هي  اجلنابة  من  ال�سترباء  فائدة  اجلنابة:  من  ال�سترباء  فائدة 

اجلنابة عند خروج البلل امل�ستبه به.
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تطهر الأر�ص ما مي�سها من القدم اأو ما يوقى به كالنعل مع حتقق 
ال�سروط.

تطهر ال�سم�ص الأر�ص، وكل ما ل ينقل كالبناء، وما ات�سل اأو اأثبت فيه 
مع حتقق ال�سروط.

هي حتول ج�سم اإىل حقيقة اأخرى متامًا فال يكفي تغري ال�سورة.

فاإّنه موجب لطهارة املنتقل اإذا اأ�سيف اإىل املنتقل اإليه وعد جزءا منه.

األرض

الشمس

اإلنتقال

اإلستحالة

المطّهرات

فاإّنه مطهر للكافر بجميع اأق�سامه حتى الرجل املرتد عن فطرة اإذا 
تاب.

اإذا اأ�سلم الكافر تبعه اأولده يف الطهارة.

اإذا زالت عني النجا�سة يكفي يف احلكم بالطهارة كزوال 
النجا�سة عن بدن احليوان اأو فم الإن�سان.

غياب امل�سلم عن منزله اأو عن اأخيه امل�سلم مطهر مما علم 
من النجا�سة مع حتقق ال�سروط.

التبعية

زوال عين النجاسة

غياب المسلم

اإلسالم
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التخّلي

العورة حال 
التخلي

 عورة الرجل

 عورة املراأة

 القبل

 الدبر

 اخل�سيتان

 القبل

 الدبر

مكروهات التخلي

 القيام حال التخلي.

 التبول يف الأر�ص ال�سلبة.

 التبول يف حجر احليوان.

 التبول يف املاء خ�سو�سًا املاء الراكد.

 حب�ص البول والغائط.

 التخلي يف الطرقات واملعابر وحتت الأ�سجار املثمرة.

 يحرم حال التخلي ا�ستدبار القبلة اأو ا�ستقبالها مبقادمي البدن.

 يحرم النظر اىل عورة الغري حتى ولو كان من جن�ص الناظر.

 يجب حال التخلي �سرت العورة عن الناظر املحرتم.

 يكفي ال�سرت بكل ما ي�سرت ول ي�سرتط �ساتر خا�ص.

أحكام 
التخلي
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االستنجاء واالستبراء

االستنجاء

 اأن يكون طاهرًا وجافًا.

  اأن ل يكون من الأ�سياء املحرتمة.

 اأن ل يكون من العظم والروث.

 اأن ل يخرج مع الغائط جنا�سة اأخرى.

 اأن ل ت�سل جنا�سة من اخلارج.

 اأن ل تتعدى النجا�سة خمرج الغائط.

 �سروطه

 ل يطهر خمرج البول اإل باملاء.

 الأحوط وجوبًا غ�سل خمرج البول باملاء 
القليل مرتني، ويكفي مرة بالكثري بال فرق 

بني الرجل واملراأة.
 بالغ�سل باملاء اإىل اأن تزول عني النجا�سة 

واآثارها.

 اأو م�سحه بثالثة اأحجار  اأثالث قطع 
قما�ص واأمثال على ذلك.

يطهر خمرج الغائط

 تطهري خمرج البول

االستبراء

اأن مي�سح بقوة ما بني املقعد واأ�سل الذكر ثالثًا، ثم ي�سع �سبابته مثاًل حتت كيفيته
الذكر واإبهامه فوقه ومي�سح بقوة اإىل راأ�سه ثالثًا، ثم يع�سر راأ�سه ثالثًا.

اأن املكلف لو راأى بعد الإ�سترباء رطوبة م�ستبهة ل يدري اأنها بول اأو غريه 
يحكم بطهارتها وعدم ناق�سيتها للو�سوء لو تو�ساأ قبلها. فائدته

اأنواعه
 الإ�سترباء من البول وتقدم كيفيته.

 الإ�سترباء من اجلنابة: وهو يكون بالبول.
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كي أكون طاهرًا

رس:   أهداف الدَّ

تو�سيح مفهوم الّنجا�سة لغًة و�سرعًا ومعرفة كيفية ثبوتها.1. 

جل واملراأة.2.  معرفة عالمات خروج املنّي يف كّل من: الرَّ

وائل التي َتخرج من مو�سع البول وهي غري البول واملني.3.  ف على حكم ال�سَّ التعرُّ

 
ع 
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 الّنجاسة:

لغًة: القذارة.

ريعة بنجا�ستها وقذارتها، ويجب على امل�سلم اأن يتنّزه عنها  �سرعًا: اأ�سياء حكمت ال�سَّ

الة. ويغ�سل ما ي�سيبه منها يف بع�ص املواقف كال�سّ

وتكون  اخلبث  من  بالطهارة  منها  الّطهارة  وت�سّمى  باخلبث،  ت�سّمى  املادّية  والّنجا�سة 

باإحدى املطّهرات التي تقّدمت معنا، يف مقابل الطهارة من احلدث التي تتّم عرب الو�سوء 

م بدًل عنهما تعّذرهما. والغ�سل، اأو التَّيمُّ

 

 النجاسات وأحكامها:

1- 2- البول والغائط: 

وهما جن�سان من كّل حيوان: 

1- له نف�ص �سائلة. 

2- غري ماأكول اللَّحم.

يجب توّفر ال�سرطني معًا حّتى نحكم بالّنجا�سة، اأّما اإذا انتفى اأحدهما ف�ساًل عن كليهما 

فاإّنا نحكم بطهارة البول والغائط من هذا احليوان.
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م بدفق عند الذبح.  ف�ص ال�سائلة هو خروج الدَّ - مالحظة: - املق�سود من النَّ

- املق�سود من غري ماأكول اللحم ما كان �سرعًا كذلك بنظر ال�سرع الإ�سالمي، ولو كان 

طاهر العني كالأرنب ونحوه ف�ساًل عن جن�ص العني كاخلنزير الرّبي.
م�ساألة: ف�سالت الطيور طاهرة، حّتى واإن كانت حمّرمة الأكل ، كالغراب وال�سقر.1

3- 4- 5- الدَّم واملنيّ وامليتة:

وهذه الأ�سياء جن�سة من كّل حيوان يتوّفر فيه �سرط واحد وهو: اأن يكون له نف�ص �سائلة. 

م: وهو �سائل معروف. 1- الدَّ

ي�سّمى  ما  ويحمل  الرجل  عند  البول  مو�سع  من  يخرج  لزج  �سائل  وهو   : النيُّ  -2

 . باحليوانات املنوية، وله عالمات يعرف بها، وعند املراأة يخرج من مو�سٍع خا�ٍصّ

- عالمات خروج النّي:

اأ- يف الرجل:

هوة )هي حالة ال�ستمتاع اجلن�سي التي ت�سل يف بع�ص حالتها اإىل ذروة الّلّذة(.  1ـ ال�سَّ

2ـ الدفق )اأي اخلروج بقّوة(.

 3ـ الفتور يف البدن )اأي ال�سعف والرتخاء(.

ب- يف الراأة:

هوة. 1ـ ذروة ال�سَّ

2ـ الفتور.

1- الإمام اخلميني}: ف�سالت الطيور املحّللة الأكل طاهرة دون املحّرمة منها.
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ّك يف الرطوبة اخلارجة، واإّل اإن ُعلم اأّنه مني  ويرجع اإىل هذه العالمات جمتمعة مع ال�سَّ

فال حاجة اإليها.

أحكام السوائل التي تخرج من موضع البول:

اأ- َمْن ا�سترباأ بعد البول فخرج منه �سائل ل يعلم هل هو منيٌّ اأم ل؟ فما مل يتيقن باأنه 

منّي مل ترافقه العالمات ال�سرعّية خلروج املّني فلي�ص له حكم املّني بل هو طاهر.

ب- لي�ص كّل �سائل لزج يخرج من الإن�سان هو منّي، بل هناك عّدة �سوائل اأخرى تخرج 

من مو�سع البول، وهي:

1- الرطوبة التي تخرج اأحيانًا بعد املّني ت�سّمى بـ )الوذي(.

2- الرطوبة التي تخرج اأحيانًا بعد البول ت�سّمى بـ )الودي(.

3- الرطوبة التي تخرج اأحيانًا عند املداعبة بني الزوجني ت�سّمى بـ )املذي(.

ج- جميع هذه الرطوبات طاهرة ول تنتق�ص الطهارة بها.

3- اليتة:

وهي كّل حيوان تزهق روحه عن غري طريقة التذكية ال�سرعية، واحليوان الذي تقع عليه 

التذكية ي�سّمى باملذّكى. فتذكية البقرة بالذبح ، واجلمل بالنحر بال�سروط ال�سرعّية يف كّل 

منهما،  فامليتة هي احليوان غري املذكى �سرعًا �سواء مات حتف اأنفه اأم ل.
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ي�ستثنى من اليتة النج�سة اأمور:

1. بدن امليت امل�سلم بعد متامية اأغ�ساله الثالثة1.

2. ال�سهيد الذي �سقط يف اأر�ص املعركة ومل يدركه امل�سلمون حّيًا.

3. الأجزاء التي ل حتّلها احلياة ) اأي ل تكون حماًل للحياة وم�سكنًا لها( من الإن�سان 

فر، والقرن. من  ن، والظِّ ي�ص، وال�سِّ عر، وال�سوف، والرِّ واحليوان ذي النف�ص ال�سائلة كال�سَّ

غري جن�ص العني كالكلب، والكافر غري الكتابي. فهذه الأمور كّلها حمكومة بالطهارة.

6-7- الكلب والخنزير الرّبيان:

احلياة  حتّلها  التي  الأجزاء  بني  ذلك  يف  فرق  ول  جن�سان،  الربّيان  واخلنزير  الكلب   

وغريها .

- مالحظة: كّل حيوان ي�سّمى "كلب" �سواء كان �سيودًا اأم ل، �سغريًا بحجم الهّرة اأم 

كبريًا بحجم البقرة، للزينة اأم للحرا�سة، اأجنبيًا اأم عربيًا، فهو حمكوم بالّنجا�سة.

8 - املسكر املائع باألصل:

كّل ما كان من اأق�سام الكحول م�سكرًا مائعًا بالأ�سالة فهو جن�ص على الأحوط ، كاخلمر 

اع. والُفقَّ

اأو  ـ اإذا مل يكن امل�سكر مائعًا بالأ�سالة كاحل�سي�سة واملخّدرات ونحوهما واختلط باملاء 

مبائع اآخر ف�سار مائعًا بذلك فال ي�سري جن�سًا .

1- الإن�سان ملجرد موته يتنّج�ص، اإل اأن امل�سلم اإذا غ�ّسل بعد موته الأغ�سال الثالثة كاملة طهر.



171

9- الكافر وما بحكمه:

الإ�سالمي  الدين  �سرورّيات  من  �سيئًا  اأو  النُّبّوة  اأو  التوحيد  اأنكر  َمْن  هو  الكافر:  اأ- 

اأو  يام مع ا�ستلزام ذلك تكذيب الر�سول اأو الر�سالة والتفت اإىل املالزمة،  الة وال�سِّ كال�سّ

اعتقد بنق�ص الر�سالة املحّمدّية فهو جن�ص.

اأهل الكتاب كّل من يعتقد بدين من الأديان الإلهّية  ب- اأهل الكتاب: املق�سود من 

ويعترب نف�سه من اّتباع نبيٍّ من اأنبياء اهلل تعاىل ويكون لهم كتاب من الكتب الإلهّية النازلة 

الم( كاليهود والن�سارى واملجو�ص1 وهم حمكومون بالطهارة. على الأنبياء)عليهم ال�سَّ

ج- الغال: ويطلق على نوعني:

هو الذي ينكر الألوهية اأو التوحيد اأو النبوة.1. 

اأو يّدعي لهم 2.  اأحد املع�سومني  اأو   Q اأمري املوؤمنني   باألوهّية  وهو الذي يعتقد 

النبوة، فهو كافر وجن�ص.

اأو  جمتمعني  الم(  ال�سَّ البيت)عليهم  لأهل  العداء  ين�سب  من  وهو  النا�سبي:  د- 

متفرقني وحكمه النجا�سة.

1- الإمام اخلامنئي {: ال�سابئة من اأهل الكتاب.
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من الإن�سان وكل حيوان ذي نف�ص  

�سائلة غري ماأكول اللحم.

من الإن�سان وكل حيوان ذي نف�ص 

�سائلة حمرم اأو حملل الأكل.

بجميع اأجزائهما جن�سان.

حكم الكافر واملغايل والنا�سبي 
النجا�سة، اأما اأهل الكتاب فهم 

حمكومون بالطهارة.

دون عرق غري الإبل من 

احليوانات اجلاللة.

بنف�سه جن�ص وحمرم ول عربة 

باإ�سافة الكحول اأو عدمه.

دون اجلامد اأو غري امل�سكر.

 البول والغائط.

 الدم املني امليتة.

 الكلب واخلنزير الربيان.

الكافر وما يلحق به.

 عرق الإبل اجلاللة.

 الفقاع )�سراب متخذ من ال�سعري(.

 امل�سكر املائع بالأ�سل.

 النجاسات
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الوضوء)1(

رس:  أهداف الدَّ

الّتمييز بني الطهارة من اخلبث واحلدث.1. 

التمييز بني احلدث الأكرب والأ�سغر. 2. 

الّتعرف على كيفّية الو�سوء وواجباته وم�ستحباته و�سرائطه.3. 

 
س 

ام
لخ

س ا
در

ال





175

 أنواع الطهارة:

( قد �سرط بع�ص العبادات وبع�ص الأعمال بالّطهارة. والّطهارة على  اإّن اهلل)عزَّ وجلَّ

نوعني:

األوىل- الطهارة من الخبث: 

م والبول. باملاء وباقي املطّهرات ح�سب  وتكون بالتطهري واإزالة الّنجا�سات املادّية كالدَّ

املورد.

الثانية- الطهارة من الحدث:

احلدث هو حالة معنوّية حتدث لالإن�سان نتيجة �سدور بع�ص الأمور التي حّددها ال�سارع 

منه، وهذه الأمور توؤّدي اإىل بطالن طهارته من و�سوء وغ�سل. 

ي�سرتط  التي  العبادات  اأثناء  اهلل  يريدها  التي  املعنوّية  احلالة  هي  -هنا-  والطهارة 

فيها الطهارة كال�سالة، ولي�ست مبعنى عدم الّنجا�سة املادّية كالدم، والإن�سان الفاقد لهذه 

الأمور  بع�ص  الة، ويحرم عليه  ال�سّ ي�ستطيع  يكون حمدثا ول  بل  يكون جن�سًا،  الطهارة ل 

امل�سروطة بالطهارة كّم�ص كتابة القراآن الكرمي.

وهذه احلالة املعنوّية حت�سل عرب الو�سوء والغ�سل، وذلك بح�سب احلدث ال�سادر من 

م بدًل عنهما. الإن�سان، ومع تعّذرهما حت�سل بالتَّيمُّ
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واحلدث على ق�سمني:

احلدث الأكرب: وهو الذي يوجب الغ�سل كحدث اجلنابة، مبعنى اأن الطهارة بعده ل 

تعود اإل بالغ�سل.

احلدث الأ�سغر: وهو الذي يوجب الو�سوء، كحدث البول والغائط.

 الوضوء:

اأ�ص والقدمني.  - الو�سوء عبارة عن غ�سل الوجه واليدين، وم�سح الرَّ

يجب  فهو  فيه،  اعترُب  ما  �سّحة  يف  �سرطًا  كونه  مبعنى  واجبة  غاية  لكّل  واجب  وهو   -

الة والأعمال الأخرى امل�سروطة به. لل�سَّ

الة الواجبة وامل�ستحبة1، اأداًء وق�ساًء، ول�سالة الحتياط، واأجزاء  - يجب الو�سوء لل�سَّ

الة على املّيت. الة من دون و�سوء باطلة، اإّل ال�سّ الة املن�سّية، ول�سالة الطواف.، وال�سّ ال�سّ

ولتالوة  وللدعاء،  احلّج،  اأفعال  من  فعل  ولأّي  امل�ستحب  للطواف  الو�سوء  ي�ستحب   -

ولرفع  املقّد�سة،  العتبات  وزيارة  امل�ساجد،  يف  وللمكث  اجلنائز،  ول�سالة  الكرمي،  القراآن 

كراهة الأكل والنوم حال اجلنابة.

 واجبات الوضوء:

 الوجه:

- يجب غ�سل الوجه اأثناء الو�سوء، واملراد بالوجه:

اأ- طوًل: ما بني ق�سا�ص ال�سعر اإىل طرف الذقن.
الة �سرط يف �سحتها، �سواء كانت فري�سة اأم نافلة. 1- الو�سوء لل�سَّ
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ب- عر�سًا: ما دارت عليه الإبهام والو�سطى.

- يجب غ�سل �سيء اأزيد مما ذكر لتح�سيل العلم بغ�سل متام الوجه.

- غ�سل اّللحية: وفيه ثالثة �سور: 

اأ- اإذا كان ال�سعر حميطًا بالب�سرة يجب غ�سل ظاهر ال�سعر، ول يجب غ�سل ما 

حتته �سواء اأكان كثيفًا اأم خفيفًا.

ب- اإذا مل يكن ال�سعر حميطًا بالب�سرة، فيجب غ�سل ال�سعر مع الب�سرة حتته.

ج- ل يجب غ�سل ما ا�سرت�سل من اللحية)ما خرج عن حد الوجه(1.

اليدان:

- يجب غ�سل اليدين من املرفقني اإىل اأطراف الأ�سابع. ويجب غ�سل �سيء زيادة على 

املرفق مقدمة لتح�سيل العلم بدخول متام الع�سو الواجب غ�سله.

- ل يجب اإزالة الو�سخ حتت الأظافر اإل اإذا كان معدودًا من الظاهر. 

الرَّأس:

اأ�ص -وهو ما يقارب ربعه مّما يلي اجلبهة- مبا  اأ- يجب م�سح �سيء من مقّدم الرَّ

بقي من بّلة اليد2، والأوىل كون امل�سح بثالثة اأ�سابع م�سمومة.

ب- ل فرق بني امل�سح على الب�سرة اأوعلى ال�سعر النابت على املقّدم اإّل اإذا كان 

يجز  النا�سية مل  على  وُجعل  –فُجمع  كذلك  كان  فلو  حّده،  يخرج مبّده عن  بحيث  طوياًل 

امل�سح عليه.

1- الإمام اخلامنئي {: ل ي�سرتط اإي�سال املاء اإىل ب�سرة الوجه، بل يكفي غ�سل ظاهر الوجه، وعليه فيكفي غ�سل ال�سعر النابت على الوجه اإّل اإذا كان 
خفيفا بحيث ُيرى من ورائه متام ب�سرة الوجه.

2- الإمام اخلامنئي {: الأحوط وجوبا كون امل�سح على الراأ�ص ببّلة اليد اليمنى.
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القدمان:

اأ- مو�سع امل�سح هو ظاهر القدم من اأطراف اأحد الأ�سابع اإىل مف�سل ال�ساق1.

اأ�ص والقدمني اأن يكون بالرطوبة املتبقّية على اليد من ماء  ب- ي�سرتط يف م�سح الرَّ

      الو�سوء.

اأ�ص اأو الرجل، فلو ثّبت يده وحّرك راأ�سه اأو رجله  ج- يجب حال امل�سح اإمرار اليد على الرَّ

      بطل امل�سح.

د- يجب اأن يكون حمّل امل�سح جاّفًا، نعم ل ت�سّر الرطوبة اإذا كانت ل توؤّثر على رطوبة 

     الكّف2.

 الشرائط:

شرائط ماء الوضوء:

طهارة املاء، فال ي�سّح الو�سوء باملاء املتنّج�ص حّتى يف حالة اجلهل اأو الن�سيان.1. 

اإطالق املاء، فال ي�سّح الو�سوء باملاء امل�ساف حّتى يف حالة اجلهل اأو الن�سيان.2. 

اإباحة املاء، فال ي�سّح الو�سوء مع العلم بالغ�سبية، اأّما مع اجلهل بها، اأو ن�سيانها 3. 

في�سّح الو�سوء.  

شرائط املتوضئ:

طهارة املحّل املغ�سول واملم�سوح.1. 

اإىل 2.  املاء  و�سول  مينع  �سيء  كّل  هو  واحلاجب  الو�سوء.  اأع�ساء  عن  احلاجب  رفع 

1- اإىل قّبة ظهر القدم، عند الإمام اخلميني }.
2- تعليم الأحكام، �ص71.

ّ
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حم.  الء، وال�سَّ الب�سرة كالزفت، والطِّ

أحكام الحاجب:

اإذا عرف املكّلف القاعدة، يعود اإليه ت�سخي�ص ما اإذا كان ال�سيء امل�سكوك به 	•

اأ�ص )ِجّل، كرمي(. هان الذي يو�سع على الرَّ حاجبًا اأم ل كالدِّ

احلرب اإذا كان له جرم مينع من و�سول املاء اإىل الب�سرة فالو�سوء معه باطل، 	•

وت�سخي�ص املو�سوع بيد املكّلف، وكذلك يف �سبغ الأظافر.

من 	• مينع  مّما  �سيء  الب�سرة  ظاهر  على  يكن  ومل  لون  جمّرد  كان  اإذا  الو�سم 

و�سول املاء اإليها فالو�سوء معه �سحيح.

ابون التي تظهر على الأع�ساء بعد جفافها ل 	• جمّرد وجود ق�سرة الكل�ص اأو ال�سّ

ت�سّر ب�سّحة الو�سوء، اإّل اأن يكون لها جرم، اأي ما كّون طبقة متنع و�سول املاء اإىل ما حتته 

من الب�سرة1.

– كالو�سوء - امتثاًل 3.  بالفعل  ياأتي  باأن  الفعل، الق�سد  اإىل  النيَّة: وهي الق�سد 

اأ. لأمر اهلل، اأو القربة اإليه، بحيث لو �ُسئل عن عمله، يقول: اأتو�سّ

 شرائط الوضوء:

الو�سوء 1.  باأفعال  بنف�سه  ئ  املتو�سِّ يقوم  اأْن  بها  واملق�سود  اختيارًا:  البا�سرة 

اأه غريه بطل. اأّما مع ال�سطرار  رار والعجز، فلو و�سّ بالكامل يف حالة الختيار وعدم ال�سطِّ

والعجز، جازت بل وجبت ال�ستنابة، وينوي هو الو�سوء، واإن كان الأحوط نّية الغري اأي�سًا.

الوالة: مبعنى التتابع العريف يف اأفعال الو�سوء واأن ل يوؤّخر غ�سل الع�سو املتاأّخر 2. 

1- هذا وما قبله من كتاب تعليم الأحكام، �ص 87.
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بحيث يح�سل ب�سببه جفاف جميع الأع�ساء ال�سابقة يف اجلّو املعتدل.

ثّم 3.  الي�سرى،  ثّم  اليمنى،  اليد  ثّم  الوجه،  غ�سل  بتقدمي  الأع�ساء  بني  التتيب: 

اأ�ص، ثّم القدم اليمنى، ثّم الي�سرى1. م�سح الرَّ

عدم الّنك�س: اأي اأن يغ�سل وجهه من الأعلى اإىل الأ�سفل ولي�ص العك�ص، وكذلك 4. 

اأ�ص دون القدمني على  اليدين من املرفقني اإىل روؤو�ص الأ�سابع. ويجوز النك�ص يف م�سح الرَّ

الأحوط وجوبا. 

مستحبات الوضوء:

Q ذات يوم جال�سًا  عن اأبي عبد اهلل Q، قال: "بينما كان اأمري الوؤمنني 

الة. فاأتاه  اأ لل�سَّ مع ابن احلنفّية اإذ قال: يا حمّمد، ائتني باإناء فيه ماء اأتو�سّ

حمّمد بالاء. فاأكفىء بيده اليمنى على يده الي�سرى، ثّم قال: ب�سم اهلل احلمد 

هلل الذي جعل الاء طهورًا ومل يجعله جن�سَا. 

ن فرجي واأعّفه وا�ست عورتي وحّرمني  قال: ثّم ا�ستنجى فقال: الّلهّم ح�سّ

على النار. 

ثّم ت�سم�س، فقال: الّلهّم لّقّني حّجّتي يوم األقاك واأطلق ل�ساين بذكرك. 

ثّم ا�ستن�سق فقال: الّلهّم ل تّرم علّي ريح اجلّنة واجعلني ّمن ي�سّم ريحها 

وروحها وريحاأّنها وطيبها. 

قال: ثّم غ�سل وجهه، فقال: الّلهّم بّي�ْس وجهي يوم ت�سوّد فيه الوجوه ول 

1- الإمام اخلامنائي: الواجب عدم تقدمي الي�سرى يف امل�سح على اليمنى.
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ت�سوّد وجهي يوم تبي�ّس فيه الوجوه. 

ثّم غ�سل يده اليمنى، فقال: الّلهّم اأعطني كتابي بيميني واللد يف اجلنان 

بي�ساري وحا�سبني ح�سابًا ي�سريًا. 

ب�سمال ول جتعلها  الّلهّم ل تعطني كتابي  الي�سرى، فقال:  ثّم غ�سل يده 

مغلولة اإل عنقي واأعوذ بك من مقّطعات النريان. 

ثّم م�سح راأ�سه، فقال: الّلهّم غ�ّسني برحمتك وبركاتك وعفوك. 

فيه  تزل  يوم  ال�سراط  على  ثّبتني  الّلهّم  فقال:  رجليه،  م�سح  ثّم  قال: 

الأقدام واجعل �سعيي فيما ير�سيك عني يا اأرحم الراحمني. 

اأ مثل و�سوئي وقال  ثّم رفع راأ�سه فنظر اإل حمّمد، فقال: يا حمّمد من تو�سّ

( من كّل قطرٍة ملكًا يقّد�ُسه وي�سّبحه ويكرّبه،  مثل قول خلق اهلل )عزَّ وجلَّ

ويكتب اهلل تعال له ثواب ذلك اإل يوم القيامة"1. 

1- ال�سيخ ال�سدوق، ثواب الأعمال، من�سورات ال�سريف الر�سي- قم، �ص 17، ثواب من تو�ساأ مثل و�سوء اأمري املوؤمنني �سلوات اهلل عليه.
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الوضوء

الشرائط

 �سرائط الو�سوء

 �سرائط ماء الو�سوء

 �سرائط املتو�سىء

املبا�سرة.
الإختيار.

املوالة.
الرتتيب.

الطهارة.

الإطالق.
الإباحة.

طهارة اأع�ساء الو�سوء.
رفع احلاجب عن اأع�ساء الو�سوء.

النية.

 الوجه: طوًل: ما بني ق�سا�ص ال�سعر وطرف الذقن. 
 عر�سًا: ما دارت عليه الإبهام والو�سطى.

اأطراف  اإىل  املرفقني  من  اليدين  اليدين:غ�سل   
الأ�سابع.

 الراأ�س: يجب م�سح �سيء من مقدم الراأ�ص.

مف�سل  اإىل  القـدم  ظاهر  م�سح  يجب  القدمني:   
ال�ساق.

الغسل

المسح

�سرائط ال�سح

 اأن يكون بالرطوبة املتبقية على اليد من الو�سوء.

 يجب حني امل�سح اإمرار اليد ل العك�ص.

 يجب اأن يكون حمل امل�سح جافًا.
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الوضوء )2(

رس:  أهداف الدَّ

اإر�ساد الطالب اإىل معنى نواق�ص الو�سوء واأحكامها.1. 

 الطالع على اأحكام اخللل يف الو�سوء وطرق حلها، وما يحرم على املحدث.2. 

 بيان كيفية و�سوء اجلبرية و�سرائطه واأحكامه.3. 
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 نواقض الوضوء:

وهي الأمور التي اإذا حدثت بطل بها الو�سوء، ووجب بذلك جتديد الو�سوء يف مورده.

والأحداث الناق�سة للو�سوء اأمور:

خروج البول وما يف حكمه كالبلل امل�ستبه به.1-  

خروج الغائط من املو�سع الطبيعي اأو من غريه.2-  

خروج الريح من املعدة اأو الأمعاء، �سواًء كان له �سوت اأم ل.3-  

النوم الغالب على حا�ّستي ال�سمع والب�سر.4-  

كّل ما يزيل العقل مثل اجلنون وال�سكر والإغماء.5-  

ما يوجب الغ�سل كاجلنابة واحلي�ص وم�ّص امليت6.1-  

ال�ستحا�سة للن�ساء باأق�سامها الثالثة.7-  

1- تعليم الأحكام، �ص 85.
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 ما يحرم على غير المتوّضئ:

يحرم على املحّدث بالأ�سغر الأمور الآتية:

م�ّص كتابة القراآن الكرمي، ول فرق بني اآياته وكلماته، بل واحلروف واملّد والت�سديد 1. 

واأعاريبها.

م�ّص اأ�سماء اهلل و�سفاته اخلا�سة، ول فرق يف لفظ اجلاللة بني لغة واأخرى.2. 

م�ّص اأ�سماء الأنبياء والأئمة Q، واأ�سماء املالئكة على الأحوط وجوبًا يف اجلميع.3. 

ل فرق يف حرمة امل�ّص بني اأجزاء البدن كاللم�ص باليد اأو التقبيل.	•

اأو الأ�سماء املباركة 	• اإ�سكال يف تطويق العنق بالقالدة املنقو�ص عليها الآيات  ل 

، ولكن يجب الجتناب عن مالم�ستها للبدن من دون طهارة. للباري عزَّ وجلَّ

ّك في الوضوء:  أحكام الشَّ

- لو تيّقن باحلدث و�سّك يف الطهارة اأو ظنَّ بها، بنى على عدم الّطهارة وتطّهر.

مثاله: لو تاأّكدُت وتيّقنت باأّنه عند و�سويل اإىل امل�سجد دخلت اإىل بيت اخلالء لق�ساء 

الة اأو يف اأثنائها(  الة �سككت )قبل البدء بال�سّ احلاجة، ولكن عندما ذهبُت لاللتحاق بال�سّ

اأت بعد خروجي من بيت اخلالء اأم ل. ففي هذه احلالة اأبني على عدم الو�سوء  باأيّن قد تو�سَّ

الة. اأ لل�سَّ واأتو�سّ

- لو تيّقن الطهارة و�سّك يف احلدث مل يلتفت ويبني على الطهارة.
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اأ  الة بنى على �سّحتها، وتو�سّ اأ اأم ل( بعد الفراغ من ال�سّ - لو �سّك يف الو�سوء )اأّنه تو�سّ

الة الالحقة. لل�سَّ

ّك يف طهارة املاء اأو غ�سبّيته،  ّك يف اأفعال الو�سوء اأو �سرائطه من قبيل ال�سَّ - كثري ال�سَّ

ل يعتني ب�سّكه1.

- من �سّك يف �سّحة و�سوئه )كما اإذا �سّك يف اأّنه غ�سل وجهه مّرتني اأو ثالثة، اأو �سّك يف 

اأّنه ن�سي امل�سح على راأ�سه، اأو اأّنه مل يغ�سل متام اليد اليمنى.( بعد الفراغ منه، يبني على 

ال�سّحة ول يعتني ب�سّكه.

ّك  ال�سَّ وعند  الو�سوء،  يف  لل�سّك  هي  الأحكام  هذه  اأّن  اإىل  اللتفات  ينبغي  مالحظة: 

لو  فاإّنه يعمل مبقت�سى علمه، فمثاًل  اأّما من علم مب�ساألة  والعدم.  الوقوع  يت�ساوى احتمال 

اأ اأو اأّن و�سوءه باطل، اأعاد كّل ال�سلوات التي �ساّلها من دون  الة باأّنه مل يتو�سّ علم بعد ال�سّ

و�سوء اأو بالو�سوء الباطل.

1- تعليم الأحكام، �ص 86.
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 وضوء الجبيرة:

اإذا كان على اجلرح اأو القرح اأو الك�سر جبرية، فهنا حالتان:

ميكن نزعها:1. 

- اإن كانت يف حمّل الغ�سل وجب نزعها اأو اإدخال املاء حتتها.

- واإن كانت يف حمّل امل�سح وجب نزعها وم�سح ما حتتها.

ل ميكن نزعها:2. 

- اإن كانت يف مو�سع امل�سح، م�سح عليها.

- اإن كانت يف مو�سع الغ�سل وجب اإي�سال املاء حتتها اإن اأمكن واإّل م�سح عليها.

 أحكام هامة:

اإذا كان على اأع�ساء الو�سوء )الوجه واليدين( جرٌح اأو ك�سٌر مك�سوف ومل يكن املاء 1-  

م�سّرًا به يجب غ�سله1.

والأحوط 2-    ، حوله  ما  بغ�سل  الكتفاء  يجوز  َغ�سله  ميكن  ل  الذي  املك�سوف  اجلرح 

ا�ستحبابًا مع ذلك و�سع ِخرقة عليه وامل�سح عليها.

1- اأجوبة ال�ستفتاءات: �ص135. ا�ستفتاء من مكتب القائد/ باب الطهارة: امل�ساألة 79.
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اأ�ص والقدمني( جرٌح اأو ك�سٌر ول ميكن امل�سح عليه 3-   اإذا كان على اأع�ساء امل�سح )الرَّ

م بدًل عن الو�سوء، ولكن لو اأمكنه اأن ي�سع عليه خرقة ومي�سح  برطوبة اليد فتكليفه التَّيمُّ

م الو�سوء مع امل�سح املذكور1. عليها فالأحوط وجوبًا اأن ي�سّم اإىل التَّيمُّ

اإذا كان يف موا�سع الو�سوء جرح دائم النزف حّتى ولو و�سع عليه جبرية، فالواجب 4-  

م من خاللها مثل )الّنايلون(2. عليه يف هذه احلالة اختيار جبرية ل ينزف الدَّ

م وكان على اأع�سائه جبرية ل ميكن رفعها، م�سح عليها.5-   من كان تكليفه التَّيمُّ

1- اأجوبة ال�ستفتاءات: �ص136. ا�ستفتاء من مكتب القائد/ باب الطهارة: امل�ساألة 80.
2- اأجوبة ال�ستفتاءات: �ص138.
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الوضوء )2(

 خروج البول، الغائط، الريح.
 النوم الغالب على حا�ّستي ال�سمع 

والب�سر.

 ما يوجب الغ�سل.

كل ما يزيل العقل.

 ال�ستحا�سة باأق�سامها.
نواقض الوضوء

وضوء الجبيرة

في موضع الغسل

في موضع المسح

اإذا اأمكن نزعها وجب نزعها اأو 
اإي�سال املاء حتتها، واإذا مل يكن 

م�سح عليها.

اإذا اأمكن نزعها وجب نزعها وم�سح 
ما حتتها، واإذا مل يكن م�سح عليها.

يحرم على غير المتوضىء:
م�ّص اأ�سماء اهلل و�سفاته اخلا�سة 
والأنبياء والأئمة واملالئكة كتابة 

القراآن الكرمي.

أحكام الشك

 من تيّقن احلدث و�سك يف الطهارة بنى 
على احلدث، والعك�ص �سحيح.

 لو �سك اأنه 
تو�سى اأم ل

 من �سك يف �سحة و�سوئه بعد الفراغ 
منه بنى على ال�سحة

 يتو�سىء لل�سالة 
الالحقة

 بعد الفراغ من ال�سالة 
بنى على �سحتها
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الغسل

رس:  أهداف الدَّ

تعريف الطالب على حكم الغ�سل واأق�سامه وموجباته، وواجباته و�سرائطه.1. 

 الإطالع على كيفية الغ�سل الرتتيبي، والغ�سل الإرمتا�سي.2. 

تو�سيح ما يحرم على املجنب ارتكابه، وما يكره عليه الإتيان به.3. 

 
ع 

ساب
س ال

در
ال





193

 الُغسل:

ة ياأتي تف�سيلها. وهو على ق�سمني: الُغ�سل: هو َغ�سل متام البدن باملاء بكيفّية خا�سّ

ة 1.  اخلا�سّ الأغ�سال  و  الأموات.  غ�سل  امليت،  م�ّص  غ�سل  اجلنابة،  غ�سل  واجٌب: 

بالن�ساء. و�سببه ح�سول حدث ُيعرف باحلدث الأكرب كاجلنابة ول يرتفع اإل بالغ�سل.

: غ�سل اجلمعة، غ�سل العيدين، غ�سل الزيارة وغريها.2.  م�ستحبٌّ

 كيفّية الغسل:

يوجد كيفّيتان للغ�سل:

األوىل- الغسل الرتتيبيّ: 

تيب التايل: وهو عبارٌة عن غ�سل متام البدن على الرتَّ

اأ�ص ومنه العنق، وعليه غ�سل بع�ص اجل�سد مقدمة للعلم باأّن متام  اأ- غ�سُل متام الرَّ

الرقبة قد ُغ�سلت.

العنق  الأي�سر وبع�ص  ُمدِخاًل لبع�ص  البدن  الن�سف الأمين من  ب- ثم غ�سل متام 

كمقّدمٍة علمّية.

ج- ثّم غ�سُل متام النِّ�سف الأي�سر منه ُمدخاًل لبع�ص الأمين والعنق كذلك.

ّ
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أحكام الغسل الرتتيبي:

ون�سفها  الأمين،  اجلانب  مع  الأمين  ن�سفها  فيغ�سل  التَّن�سيف،  يف  العورة  تدخل   -1

الأي�سر مع الأي�سر.

2- ل ترتيب بني اأجزاء كّل ع�سو فله اأن يغ�سل الأ�سفل قبل الأعلى كاأن يغ�سل ال�ساق قبل 

الكتف.

اأ�ص والرقبة ثّم بعد �ساعة – 3- ل جتب املوالة يف الغ�سل الرتتيبي، فله اأن يغ�سل الرَّ

مثاًل- يغ�سل اجلانب الأمين، وهكذا.

الثانية- الغسل االرتماسي:

وهو اأن ُيدخل متام البدن يف املاء دفعة واحدة يف اآٍن واحد بنحٍو ي�سل املاء اإىل جميع 

اأجزاء البدن دفعة واحدة مقارنًا للنية1.

م�ساألة:

اأ- لو تبنّي بعد الغ�سل عدم و�سول املاء اإىل جزء من بدنه لوجود احلاجب ونحوه:

- يف الغ�سل الرمتا�سي وجبت اإعادة الغ�سل.

- يف الغ�سل الرتتيبي: ل يخلو من ثالث �سور:

اأن يكون من الطرف الأي�سر: فيكفي غ�سل ذلك اجلزء فقط ولو طالت املدة.1. 

اأن يكون من الطرف الأمين: فيغ�سل خ�سو�ص ذلك اجلزء، ويعيد غ�سل 2. 

الأي�سر.

1- تعليم الأحكام، �ص 96.
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اأ�ص: فيغ�سل خ�سو�ص ذلك اجلزء، ويعيد غ�سل الطرفني.3.  اأن يكون من الرَّ

الة. واإن كان  اأ ملا ي�سرتط فيه الطهارة كال�سّ ب- لو اأحدث بالأ�سغر يف اأثناء الغ�سل تو�سّ

الة وق�ساها بعد اإ�سالح غ�سله. قد �سّلى بالغ�سل املذكور اأعاد ال�سّ

 واجبات الغسل وشرائطه:

ة بالتف�سيل املذكور يف الو�سوء. 1.  النيَّ

اأ�ص 2.  الرَّ اإىل  املاء  واإي�سال  املانع  رفع  يجزي غريه.فيجب  ول  الب�سرة،  غ�سل ظاهر 

والأنف وغريهما.  العينني  بتخليله، ول يجب غ�سل باطن  اإّل  اإليه  املاء  وتخليل ما ل ي�سل 

والأحوط وجوبًا غ�سل متام ال�سعر.

الرتتيب يف الغ�سل الرتتيبي، وهو اأف�سل من الرمتا�سي.3. 

اإطالق املاء وطهارته واإباحته.4. 

املبا�سرة اختيارًا.5. 

 الجنابة:

تعريف اجلنابة: هي حالة حتدث لالإن�سان رجاًل كان اأو امراأة بعد البلوغ.

موجبات الجنابة: 

�سبب اجلنابة اأمران:

اجلماع: واإن مل ينزل، ويتحقق بغيبوبة احل�سفة يف القبل اأو الدبر. 1. 
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خروج املني: �سواء كان يف اليقظة اأم يف النوم، و�سواء كان عمدًا واختيارًا اأم ل، وما 2. 

بحكمه كالبلل امل�ستبه به قبل ال�سترباء بالبول.

أحكام أسباب الجنابة:

والدفق،  البدن  وفتور  بال�سهوة  م�سحوبة  كانت  اإذا  الرجل  من  اخلارجة  الرطوبة   -1

فحكمها حكم املنّي، واأّما اإذا مل تتحّقق العالمات الثالث اأو حتّقق بع�سها اأو �سك يف حتّققها 

فلي�ست منّيًا، اإّل اأن يح�سل اليقني باأّنها مني1.

2- البلل اخلارج بعد خروج املنّي اإن ا�ستبه يف كونه منّيًا اأو بوًل اأو غريهما، فله ثالث 

�سور:

اأ- اإن مل ي�ستربئ بالبول: يحكم بكونه منّيًا، فيجب عليه الغ�سل.

ب- اإن ا�سترباأ بالبول ومل ي�ستربئ باخلرطات: يحكم بكونه بوًل، فيجب عليه الو�سوء. 

ج- اإن ا�سترباأ بالبول ثّم اخلرطات واحتمل اأّنه غري بول وغري مني، لي�ص عليه �سيء.

د- نف�ص ال�سورة الثالثة لكنها مرّددة بني البول واملني فقط وجب عليه الحتياط  

باجلمع بني الغ�سل وال�سوء.

ما يشرتط يف صحته غسل الجنابة:

اأجزاوؤها 1.  وكذا  اجلنائز،  �سالة  عدا  الحتياط  ركعات  فيها  مبا  مطلقًا  الة  ال�سّ

هو على الأحوط ا�ستحبابًا. املن�سّية، و�سجود ال�سَّ

1- تعليم الأحكام، �ص 102.
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واف الواجب، بل املندوب اأي�سًا اإذا كان جزءًا من حّج اأو عمرة. 2.  الطَّ

�سوم �سهر رم�سان وق�ساوؤه، مبعنى اأّنه لو تعّمد البقاء على اجلنابة اأو ن�سي الغ�سل 3. 

اأو ق�سائه حّتى طلع الفجر، بطل �سومه، بل يف الق�ساء يبطل بالإ�سباح  يف �سهر رم�سان 

جنبًا ولو من دون تعّمد. 

 أحكام الغسل:

بدًل عن  م  التَّيمُّ لغ�سل اجلنابة، فوظيفته هي  الإمكانّية  خ�ص  لل�سَّ تتوّفر  اإذا مل  اأ- 

يام1.  الة وال�سّ الغ�سل لأجل ال�سّ

اأثناء الغ�سل ب�سّحة الغ�سل، ول يجب عليه  ب- ل ي�سّر احلدث الأ�سغر )كالبول( 

ا�ستئناف الغ�سل من جديد، بل يكمله وي�سّح، ولكن ل يجزي الغ�سل املذكور )اإذا كان غ�سل 

امل�سروطة  بالأعمال  الإتيان  اأجل  من  الأخرى-  الأغ�سال  -ك�سائر  الو�سوء  عن  اجلنابة( 

الة، بل عليه اأن ياأتي بعده بالو�سوء لكّل م�سروط بالطهارة. بالطهارة كال�سّ

خ�ص اأغ�سال متعددة م�ستحبة اأو واجبة اأو خمتلفة، فاإذا  ج- اإذا اجتمعت على ال�سَّ

نوى اجلميع كفاه غ�سل واحد عنها، واإذا كان من بينها غ�سل اجلنابة وق�سد غ�سل اجلنابة 

فقط كفاه اأي�سًا عن �سائر الأغ�سال، واإن كان لأحوط ا�ستحبابًا نّية اجلميع.

د- ل يجزي غري غ�سل اجلنابة من �سائر الأغ�سال الواجبة وامل�ستحّبة عن الو�سوء.

الة التي �ساّلها  هـ- من تيّقن ببطالّن غ�سله بعد الفراغ منه فيجب عليه اإعادة ال�سّ

بالغ�سل الباطل اأو ق�ساوؤها2.

1- تعليم الأحكام، �ص 104.
2- ن.م، �ص 100.
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 ما يحرم على الجنب:

والأحوط 1.  وتعاىل،  تبارك  بالباري  ة  اخلا�سّ فات  وال�سّ والأ�سماء  القراآن  خطِّ  م�ّص 

الم واملالئكة بها. وجوبًا اإحلاق اأ�سماء الأنبياء والأئمة عليهم ال�سَّ

بّي P واإن كان بنحو الجتياز.2.  دخول امل�سجد احلرام وم�سجد النَّ

يكون 3.  اأن  اإّل  فيها  الدخول  بل مطلق  امل�ساجد،  �سائر  امل�سجدين من  املكث يف غري 

ماّرًا باأن يدخل من باب ويخرج من اآخر اأو دخل فيها لأخذ �سيء منها، فيجوز. ولي�ص للتَّكايا 

واحل�سينّيات حكم امل�سجد.

الم املعروفة بامل�ساهد 4.  ل يجوز دخول اجلنب اإىل حرم الأئمة املع�سومني عليهم ال�سَّ

امل�سّرفة على الأحوط وجوبًا.

و�سع �سيء يف امل�ساجد.5. 

قراءة اآيات العزائم الأربع فقط، واأما قراءة بقّية الآيات من هذه ال�سور اأو ال�سور 6. 

جدة.  الأخرى فال اإ�سكال فيه1 و�سور العزائم هي: اقراأ، الّنجم، اأمل تنزيل، حم ال�سَّ

 ما يكره للجنب:

الأكل وال�سرب.1. 

قراءة ما زاد على �سبع اآيات من غري العزائم.2. 

مل�ص ما عدا خّط امل�سحف من اجللد وغريه.3. 

النوم.4. 

1 ـ الإمام اخلميني }: حرمة قراءة كل ال�سورة ولو الب�سملة بق�سدها. 
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ناء(.5.  اخل�ساب )وهو �سبغ ال�سعر اأو الّلحية باحلِّ

اجلماع، لو كان جنبًا بالحتالم. 6. 

م�ساألة: ترتفع كراهة الأكل وال�سرب بالو�سوء اأو بعد غ�سل اليدين والتم�سم�ص وغ�سل 

وم بالو�سوء.  الوجه. وترتفع كراهة النَّ
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كيفيته

الغ�سل التتيبي: وهو غ�سل متام 
البدن بالرتتيب الآتي:

الغ�سل الإرتا�سي: وهو اإدخال 
البدن يف املاء دفعة واحدة مقارنًا  

للنية.

 غ�سل الراأ�ص والرقبة.

 غ�سل اجلانب الأمين.

 غ�سل اجلانب الأي�سر.

لو تبنّي عدم و�سول املاء اإىل جزء من البدن:أحكام الغسل

غ�سل اإرتا�سي: اأعاد 
الغ�سل.

غ�سل ترتيبي: يعيد 
بح�سب الرتتيب.

واجبات الغسل

 النية.

 غ�سل ظاهر الب�سرة.

 اإطالق املاء وطهارته واإباحته.

 املبا�سرة  اإختيارًا.

 الرتتيب يف الغ�سل الرتتيبي.

اجلماع.سبب الجنابة
خروج املني وما بحكمه كالبلل 

امل�ستبه به وحكم البلل.

1- اإن مل ي�ستربئ بالبول يحكم بكونه منيًا ويغت�سل.
2- اإن ا�سترباأ بالبول ومل ي�سترباأ باخلرطات يحكم بكونه بوًل ويتو�ساأ.

3- ا�سترباأ بالبول واخلرطات ل �سيء عليه.
4- ا�سترباأ بالبول واخلرطات ولكن مردد بني البول اأو املني بجمع بني الغ�سل والو�سوء.

ما يحرم على المجنب

م�ّص خط القراآن اأو جزء من اآياته ولو خارج الكتاب الكرمي.
م�ّص اأ�سماء اهلل و�سفاته.

م�ّص اأ�سماء الأنبياء والأئمة.
.P  دخول امل�سجد احلرام وم�سجد النبي

.R دخول م�ساهد الأئمة
املكث يف �سائر امل�ساجد.

 الغسل
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م التَّيمُّ

رس:  أهداف الدَّ

م، اأحكامه، و�سروطه وم�سّوغاته.1.  اإْطالع املكلَّف على معنى التَّيمُّ

م.2.  ة التَّطبيق العمليِّ حلكم التَّيمُّ التعرف على كيفيَّ

بيان ما ي�سّح التيّمم به.3. 

 
ن 

ام
الث

س 
در

ال
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م:  التَّيمُّ

املق�سود منه حت�سيل الطهارة بالرتاب اأوغريه من م�ساديق الأر�ص كما �سياأتي بدًل عن 

املاء عند وجود مانع من ا�ستعمال املاء، وي�سمى )الطهارة الرتابّية والطهارة ال�سطرارّية(.

م:  مسّوغات التَّيمُّ

عدم وجدان ما يكفيه من املاء للطهارة غ�ساًل كانت اأم و�سوءًا.1. 

اإذا مل يكن عنده اإّل ماء واحد يكفي للطهارة ل يجوز اإراقته بعد دخول الوقت، بل 2. 

قبله اأي�سًا حتّى يف الوقت. 

ف�ص اأو العيال اأو املال، كاأن يكون بينه وبني املاء 3.  اخلوف من الو�سول اإىل املاء على النَّ

عدوٌّ اأو حقل األغام.

رر من ا�ستعمال املاء ملر�ص اأو رمد اأو جرح اأو نحو ذلك على وجه ل يلحق 4.  خوف ال�سّ

باجلبرية. ول فرق ابتداًء بني اخلوف من ح�سوله اأو زيادته وبطء برئه، وبني �سّدة الأمل 

ل. با�ستعماله على وجٍه ل ُيتحمَّ
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ديد، اأو ح�سول 5.  ل عادًة، كحالت الربد ال�سَّ ديدُة التي ل تتحمَّ احلرُج اأو امل�سّقة ال�سَّ

الإهانة يف حت�سيل املاء1.

املاء يف 6.  ا�ستعمل  لو  اأو على من يجب عليه حفظه، فيما  نف�سه  العط�ص على  خوف 

الو�سوء اأو الغ�سل.

اأو 7.  الة  ال�سّ وقعت  الغ�سل  اأو  الو�سوء  اأراد  لو  بحيث  الة  ال�سّ وقت  �ساق  اإذا  فيما 

مقدار منها خارج الوقت.

باملاء 8.  ونحوها  الة  ال�سّ لأجل  الّنجا�سة  من  لبا�سه  اأو  بدنه  تطهري  اأراد  اإذا  فيما 

املوجود لديه ول يوجد ماء اآخر غريه2.

م ل�سالة اجلنائز حّتى مع التمّكن من املاء3. - يجوز التَّيمُّ

 ما ُيتيّمم به:

اأن يكون �سعيدًا، وهو مطلق وجه الأر�ص ترابًا كان اأم رماًل اأم حجرًا4.

وي�سرتط فيه: اأن يكون طاهرًا وغري مغ�سوب.

م عليه تيّمم بغبار ثوبه ولبا�سه ونحو ذلك مّما يفرت�سه للجلو�ص  - لو فقد ما ي�سّح التَّيمُّ

فاإن مل  الثوب،  بالتيمّم عليه وهو على  اكتفى  واإل  والتيمّم به وجب  اأمكن جمعه  فاإن  عليه 

1- حترير الو�سيلة، �ص 93- 95.
2- تعليم الأحكام، �ص 124.
3- حترير الو�سيلة، �ص 69.

4- الإمام اخلامنئي: ي�سّح التيّمم على الإ�سمنت والبالط املوزاييك واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا الرتك.
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به  بالتيمّم  اكتفى  واإل  به وجب  والتيمّم  اأمكن جتفيفه  فاإن  بالوحل  تيّمم  يتمّكن من ذلك 

وحاًل، فاإن مل يجد �سيئًا من ذلك فالأحوط وجوبًا اأن ي�سلي يف الوقت من دون و�سوء وتيّمم، 

م1. ثّم يق�سيها لحقًا مع الو�سوء اأو التَّيمُّ

م:  كيفّية التَّيمُّ

م به. اأ- �سرب الكّفني دفعًة واحدة على ما ي�سّح التَّيمُّ

اإىل  اأ�ص  الرَّ �سعر  منبت  بدءًا من  الكّفني  بتمام  واجلبينني  م�سح متام اجلبهة  ب- 

طرف الأنف الأعلى واحلاجبني.

ج- م�سح متام ظاهر كّف اليد اليمنى بباطن كّف اليد الي�سرى، ثّم م�سح متام ظاهر 

كّف اليد الي�سرى بباطن اليد اليمنى.

الأحوط  على  تقّدم  كما  اليدين  وم�سح  الأر�ص،  على  ثانية  مرة  الكفني  �سرب  د- 

وجوبًا.

م:  شروط التَّيمُّ

النيَّة بق�سد البدلّية عّما عليه من الو�سوء اأو الغ�سل.1. 

املبا�سرة اختيارًا.2. 

م.3.  الرتتيب بني اأفعال التَّيمُّ

1- تعليم الأحكام، �ص 132، وهذا ما ي�سّمى بفاقد الطهورين، والإمام اخلميني }: �سقوط الأداء، ولكن يق�سي على الأحوط وجوبًا. 
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املوالة مبعنى التتابع العريف بني اأفعاله.4. 

امل�سح من الأعلى اإىل الأ�سفل يف اجلبهة واليدين.5. 

رفع احلاجب عن املا�سح واملم�سوح.6. 

ت�سّر 7.  ل  نعم  املا�سح،  حتت  املم�سوح  جّر  يكفي  فال  املم�سوح،  على  املا�سح  اإمرار 

احلركة الي�سرية.

م:  أحكام التَّيمُّ

الة قبل دخول 1.  اأن يتيّمم لل�سَّ م ل ي�سّح منه على الأحوط  من كانت وظيفته التَّيمُّ

له  جاز  اأخرى  �سالة  وقت  اإىل  عذره  وبقي  وقتها  ح�سر  قد  ل�سالة  تيّمم  لو  ولكن  وقتها، 

م املذكور يف اأّول وقتها اإّل مع العلم بارتفاع العذر يف اآخره. الة بالتَّيمُّ ال�سّ

الة يف اأول 2.  م وال�سّ من علم اأن عذره �سوف يرتفع خالل الوقت فال ي�سّح منه التَّيمُّ

الة بالو�سوء اأو الغ�سل الوقت، بل يجب عليه النتظار، وبعد ارتفاع العذر والتمّكن ياأتي بال�سّ

اأحدث بالأ�سغر كالبول مثاًل، فما دام العذر املجّوز 3.  ثّم  من تيّمم بدًل عن الغ�سل 

اأ، ولو كان معذورًا من  للتيّمم مل يرتفع فالأحوط وجوبًا له اأن يتيّمم بدًل عن الغ�سل ثّم يتو�سّ

م اأي�سًا بدًل عنه.1 الو�سوء اأي�سًا فعليه التَّيمُّ

من تيّمم لفقد املاء اأو لعذر اآخر ثّم ارتفع عذره بطل تيّممه.4. 

1- الإمام اخلميني } يف التحرير: يكون كاملغت�سل املحدث بعد غ�سله ل يحتاج اإّل اإىل الو�سوء اأو التيّمم بدًل عنه.
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م 5.  التَّيمُّ الغ�سل يبطل  اأي�سًا، وكل ما يبطل  البديل عنه  الو�سوء يبطل  كّل ما يبطل 

البديل عنه.

كان 6.  اإذا  )اإّل  عنه،  البديل  م  التَّيمُّ على  للغ�سل  ال�سرعّية  الآثار  ترتيب جميع  يجوز 

غ�سل  عن  بدًل  م  بالتَّيمُّ الإتيان  فمع  وعليه  الوقت(،  �سيق  ب�سبب  الغ�سل  عن  بدًل  م  التَّيمُّ

الأعمال  وبقّية  الكرمي  القراآن  كتابة  وم�ّص  الة  وال�سّ امل�سجد  دخول  يف  اإ�سكال  ل  اجلنابة 

امل�سروطة بالطهارة من حدث اجلنابة.
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مسّوغاته

عدم وجود ما يكفيه من املاء.

اخلوف من الو�سول اإىل املاء.

خوف ال�سرر  من ا�ستعماله ملر�ص ونحوه.

خوف العط�ص على احليوان املحرتم.

احلرج وامل�سقة  التي  ل تتحمل عادة.

�سيق الوقت لتح�سيله اأو ا�ستعماله.

وجوب ا�ستعماله يف غ�سل جنا�سة ونحوها.

ما يجب التيّمم به
ال�سعيد: وهو مطلق وجه الأر�ص وي�سرتط طهارته واباحته.

اإذا فقد ال�سعيد فتيمم بالغبار بعد جمعه ومع فقد الغبار 
يتيمم بالوحل.

التيّمم للصالة

قبل وقت ال�سالة  

 ل يعلم بذلك ي�سح التيمم بعد دخول الوقت
مبا�سرة.

باطل.

يعلم بارتفاع عذره قبل نهاية 
الوقت يجب عليه الإنتظار.

كيفية التيّمم

ي�سرب مبا�سرة باطن كفيه على الأر�ص.1. 
مي�سح بهما معًا من ق�سا�ص ال�سعر اإىل طرف الأنف 2. 

الأعلى ومي�سح احلاجبني على الأحوط.  
م�سح متام ظاهر الكفني من الزند اىل اأطراف 3. 

الأ�سابع.  
�سرب الكفني مرة ثانية وم�سح اليدين بهما.4. 

التيّمم
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 أهداف المحور الثالث:

التعّرف على اأحكام ال�سالة البتالئية. 1. 

بيان كيفية �سالة اجلماعة واأحكامها. 2. 

بيان كيفية �سالة امل�سافر، واأحكامها، و�سرائطها، وباخل�سو�ص موا�سع البتالء 3. 

منها.

 موضوعات المحور الثالث:

ما هي مقدمات ال�سالة؟   1- 

ماذا اأفعل حينما اأ�سك يف ال�سالة؟ 2- 

كيف اأ�سّلي جماعة؟3- 

اأحكامي واأنا اأ�سافر! )1(4- 

اأحكامي واأنا اأ�سافر! )2(5- 
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ما هي مقّدمات الصالة؟

 أهداف الدرس:

التعّرف على اأحكام الوقت والِقبلة. 1. 

تو�سيح اأحكام اللبا�ص ومكان امل�سّلي. 2. 
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 أوقات الصالة:

أوّاًل: طرق معرفة دخول الوقت:

ميكن معرفة دخول وقت ال�سالة من خالل ثالثة طرق: 

ح�سول العلم اأو الطمئنان بدخول الوقت.1. 

اأن يخرب رجالن عدلن بدخول الوقت.2. 

ن الثقة املطماأن به، والعارف بالوقت )اأي الذي يعرف اأوقات ال�سالة(.3.  اآذان املوؤذِّ

ثانيًا: أوقات الصلوات:

يبداأ وقت �سالة ال�سبح من طلوع الفجر ال�سادق1 اإىل طلوع ال�سم�ص.1. 

يبداأ وقت �سالة الظهر من زوال ال�سم�ص اإىل ما قبل املغرب مبقدار ي�سّلي به �سالة 2. 

الع�سر.

يبداأ وقت �سالة الع�سر بعد الزوال مبقدار اأداء �سالة الظهر اإىل مغيب ال�سم�ص.3. 

يبداأ وقت �سالة املغرب من املغرب اإىل ما قبل منت�سف الليل2 مبقدار اأداء �سالة 4. 

الع�ساء.

1ـ الفجر ال�سادق: هو ظهور بيا�ص ونور على اجلهة ال�سرقية من البلد ينت�سر يف اأفق ال�سماء عر�سًا بحيث يثبت النور وميحى الظالم.
2 ـ منت�سف الليل: هو الفرتة املمتدة ما بني الغروب وطلوع الفجر ال�سادق، واأما طريقة احت�سابه فهي: يق�سم الوقت املمتد من الغروب  اإىل طلوع الفجر ال�سادق 
على )2( ثّم تزاد النتيجة على وقت الغروب، مثال على ذلك: لو فر�ست اأن الغروب هو ال�ساعة ال�سابعة م�ساًء، والفجر ال�سادق هو ال�ساعة اخلام�سة، فيكون 

منت�سف الليل ال�ساعة: الثانية ع�سرة لياًل. )7+2/10=12(. 
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يبداأ وقت �سالة الع�ساء بعد املغرب مبقدار اأداء �سالة املغرب اإىل منت�سف الليل.5. 

ثالثًا: أحكام أوقات الصلوات:

ل يجوز ال�سروع بال�سالة قبل اإحراز وقتها.1. 

اأّول الوقت خمت�ّص بالفري�سة الأوىل واآخره بالفري�سة الثانية.2. 

الأحوط وجوبًا ملن اأّخر الع�ساءين عن ن�سف الليل اأن ياأتي بهما قبل طلوع الفجر 3. 

بق�سد ما يف الذّمة1، �سواء اأكان التاأخري ا�سطرارًا)النوم، ن�سيان، حي�ص( اأو عمدًا، واإذا 

مل ياأِت بهما يجب عليه ق�ساوؤهما. 

�سالة 4.  باأداء  ي�سرع  باأن  ال�سبح  ل�سالة  بالن�سبة  الحتياط  مراعاة  الأف�سل  من 

ال�سبح بعد حدود)5اأو6( دقائق من اأذان ال�سبح الذي ُيبّث عرب و�سائل الإعالم.

اأفق مكان امل�سّلي ولي�ص 5.   انتهاء وقت �سالة ال�سبح هو طلوع ال�سم�ص وروؤيتها يف 

جمّرد و�سول نورها اإىل الأر�ص.

الأحوط وجوبًا يف ح�ساب منت�سف الليل اأن يح�سب الليل من اأول الغروب اإىل اأذان 6. 

ال�سبح2. 

1ـ عما يف الذمة: وهو الإتيان بالعبادة عّما ا�ستغلت ذمته به من اأداء اأو ق�ساء دون حتديد نية الأداء اأو الق�ساء. 
2ـ تهذيب حترير الو�سيلة، ج1، �ص: 247/243. و: تعليم الأحكام، �ص:165/164. 
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 القبلة وأحكامها:

أوّاًل: أحكام القبلة:

يجب ا�ستقبال القبلة مع الإمكان يف ال�سلوات الواجبة �سواء اأكانت يومّية اأم غريها 1. 

حّتى �سالة اجلنازة. 

الكرة 2.  �سطح  من  العتيق  البيت  جهة  نحو  الجّتاه  هو  ال�ستقبال  يف  املطلوب  اإّن 

الأر�سّية، وذلك باأن يّتجه امل�سّلي اإىل جهة الكعبة املبنّية يف مّكة املكّرمة. 

يجب على املكلف اأن يعلم اأو يطمئن بالتوّجه اإىل القبلة. 3. 

ثانيًا: طرق معرفة القبلة:

العلم: وهو ح�سول العلم لدى املكلف باجّتاه القبلة. 1. 

�سهادة عدلني: يعتمدان على اأمور ح�ّسّية متّكنهما من معرفة القبلة.2. 

العتماد على حماريب ال�ساجد: فاإن حماريب امل�سلمني تبنى باجّتاه القبلة. 3. 

العتماد على قبور ال�سلمني: فاإّن امل�سلمني يدفنون باجّتاه القبلة من خالل 4. 

و�سع امليت على جانبه الأمين باجّتاه القبلة. 

ال�ستفادة من الو�سائل العلمية كالبو�سلة. 5. 

ال�ستفادة من الو�سائل الطبيعّية: كال�ساخ�ص، ال�سم�ص، والنجوم، ملن كان 6. 

خبريًا بكيفّية ال�ستفادة منها.

م�ساألة: ُي�سرتط يف الطريقني الأخريين ح�سول الطمئنان للمكّلف جلهة القبلة بهما.
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ثالثًا: أحكام طرق معرفة القبلة:

اإذا تعّذر على امل�سّلي معرفة القبلة يبذل متام جهده ويعمل على ظّنه. 1. 

على 2.  يجب  معّينة  بجهة  الظّن  للم�سّلي  يح�سل  ومل  القبلة  بجهة  اجلهل  حالة  يف 

اإىل اجلهات الأربع مع �سعة الوقت، واإن مل ي�سع  اأن ي�سّلي يف هذه احلالة  الأحوط وجوبًا 

الوقت ي�سّلي اإىل اجلهات املحتملة مبا ي�سع الوقت. 

رابعًا: حكم االنحراف عن القبلة:

اإذا �سّلى املكلف اإىل غري اجّتاه القبلة عمدًا ف�سالته باطلة. 1. 

اإذا �سّلى اإىل جهة معّينة باأحد الطرق املتقّدمة ثّم تبنّي خطوؤه، فهنا يوجد ثالث 2. 

�سور:

ال�سورة الأول: اإذا كان النحراف ما بني اليمني وال�سمال: 

اأ- اإذا كان منحرفًا عن القبلة اإىل ما بني اليمني وال�سمال1 ومل يعلم اإّل بعد ال�سالة 

�سّحت �سالته. 

ب- اإذا كان النحراف اإىل ما بني اليمني وال�سمال والتفت  اأثناء ال�سالة م�سى ما 

تقّدم منها وا�ستقام يف الباقي من غري فرق بني بقاء الوقت وعدمه.

ال�سورة الثانية: اإذا جتاوز النحراف عّما ما بني اليمني وال�سمال: 

اأ- اإذا انتبه امل�سّلي اإىل ذلك بعد ال�سالة، لكن اأثناء الوقت اأعاد ال�سالة. واأما اإذا 

انك�سف يف الأثناء فمع  اإمكان اإدراك ولو  ركعة واحدة، فاإنه يعيد �سالته، واإذا مل ميكن ذلك 

1ـ اأي كان انحرافه اأقل من : 90 درجة. 
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ا�ستقبل القبلة يف الباقي من ال�سالة و�سّحت �سالته.  

ب- اإذا انتبه امل�سّلي اإىل ذلك خارج الوقت ف�سالته �سحيحة، وليجب عليه الق�ساء.

ال�سورة الثالثة: اإذا كان امل�سلي م�ستدبرًا القبلة: 

اأ- واإذا انتبه امل�سّلي يف الوقت اأنه م�ستدبر القبلة اأعاد ال�سالة. 

ب- اإذا  انتبه امل�سّلي اإىل اأّنه م�ستدبر القبلة خارج الوقت �سّحت �سالته ول �سيء عليه.

 الستر وأحكامه )لباس المصلي(: 

أواًل: الواجب سرته يف الصالة:

يجب على الرجل اأن ي�سرت عورته يف ال�سالة، والعورة: هي القبل والدبر والأنثيان. 1. 

يف 2.  غ�سله  الواجب  الوجه  عدا  ما  ال�سالة  يف  بدنها  جميع  �سرت  املراأة  على  يجب 

الو�سوء، واليدين اإىل الزندين، والقدمني اإىل مف�سل ال�ساقني مع وجود الناظر الأجنبي، 

ومع عدم وجود الناظر الأجنبي ل يجب �سرتهما.  

لو انك�سفت العورة )لريح اأو غفلة( اأو كانت منك�سفة من اأّول الوقت، وامل�سّلي ل يعلم 3. 

ف�سالته �سحيحة، ولكن لو علم اأثناء ال�سالة عليه اأن يبادر اإىل ال�سرت ويتابع ال�سالة.1 

1ـ تهذيب حترير الو�سيلة، ج1، �ص: 262/253. تعليم الأحكام، �ص: 142/133. 
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ثانيًا: شرائط لباس املصلي:

من الأف�سل اأن يكون ال�ساتر من اللبا�ص اإذا كان امل�سّلي م�ستطيعًا، ومع عدم التمكن 

ميكن اأن يكون ال�ساتر بكل ما ي�سرت ما يجب �سرته يف ال�سالة.

وي�سرتط يف لبا�ص امل�سّلي: 

اأن يكون طاهرًا. 1. 

اأن يكون مباحًا)غري مغ�سوب(. 2. 

 اأن ل يكون من اأجزاء امليتة. 3. 

الذباحة 4.  طريقة  غري  على  روحه  ُزهقت  )حيوان  املذّكى  غري  من  يكون  ل  اأن 

ال�سرعّية(. 

 اأن ل يكون ذهبًا اأو حريرًا ) اأي حريرًا خال�سًا( بالن�سبة للرجال. 5. 

 مكان المصلي: 

ي�سرتط يف مكان امل�سّلي اأمور، وهي: 

اأن يكون مباحًا)غري مغ�سوب(. 1. 

اأن يكون غري متحّرك، فيجب اأن يكون مكان امل�سّلي ثابتًا، فال ت�سّح ال�سالة يف 2. 

ال�سيارة مثاًل. 

اأن ل يكون مما يحرم الوقوف فيه، كاملكان الذي فيه خطر على حياة الإن�سان، اأو 3. 

فر�ص مكتوب عليه اآيات قراآنية. 
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 .4 .R اأو اأحد الأئمة P اأن ل يكون متقّدمًا على قرب النبي

اأن يكون مو�سع اجلبهة طاهرًا. 5. 

اأن ل يكون يف ما�سع ال�سجود الأخرى )غري اجلبهة( جنا�سة تتعّدى اإىل البدن اأو 6. 

اللبا�ص. 

اأن يكون م�ستويًا، اأي اأن ل يكون مو�سع �سجود امل�سّلي اأعلى اأو اأخف�ص من مو�سع 7. 

الركبتني والإبهامني واليدين باأزيد من اأربعة اأ�سابع م�سمومة، فلو �سّلى املكلف على جبٍل 

عليه ت�سويه مكانه1. 

1ـ تهذيب حترير الو�سيلة، ج1، �ص: 277/274. تعليم الأحكام، �ص: 149/143.  
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 أوقات الصالة

القبلة

الستر

مكان المصلي

طرق معرفة الوقت

طرق معرفتها

 اأوقات ال�سالة

اأحكام عامة

�سرائط اللبا�س

�سروطه

  العلم والطمئنان، اإخبار عدلني، اآذان 
املوؤذن.

 1 ـ ال�سبح: من طلوع الفجر اإىل طلوع 
ال�سم�ص.

 2 ـ الظهرين: من الزوال اإىل غروب ال�سم�ص.

3 ـ الع�ساءين: من غروب ال�سم�ص اإىل 
منت�سف الليل.

العلم، �سهادة عدلني، حماريب امل�ساجد 
وقبور موتى امل�سلمني، الو�سائل العلمية 

والطبيعية.

يجب �سرت العورة يف ال�سالة وهي تختلف يف الرجل 
عنه يف املراأة.

 1 ـ يجب التوّجه اىل جهة الكعبة.
 2 ـ يجب التعلم اأو الطمئنان بالتوّجه اىل القبلة.

 3 ـ اإذا تعذر معرفة القبلة يعمل بالظن، واإن مل يتحقق الظن ي�سلي 
للجهات الأربعة مع �سعة الوقت، واإن مل ي�سع ي�سلي اإىل ما ي�ستطيع 

من اجلهات.

الطهارة، الإباحة، اأن ل يكون من اأجزاء امليتة، اأن ل 
يكون ذهبًا اأوحريرًا خال�سًا، اأن ل يكون من اأجزاء 

احليوان حمّرم الأكل.

1. اأن يكون مباحًا.
2. اأن يكون غري متحرك.

3. اأن ل يكون مما يحرم الوقوف فيه.
.R اأو الأئمة P 4. اأن ل يكون مقّدمًا على قرب النبي

5. اأن يكون مو�سع اجلبهة طاهرًا.
6. اأن ل يكون فيه جنا�سة تتعّدى اإىل البدن اأو اللبا�ص.

7. اأن يكون م�ستويًا.

مقدمات 
الصالة
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ماذا أفعل حينما أشّك في الصالة؟ 

 أهداف الدرس:

التعّرف على اأحكام ال�سّك يف اأ�سل ال�سالة ويف اأفعالها.1. 

التعّرف على اأحكام ال�سّك يف عدد الركعات، وكيفّية معاجلتها. 2. 

معرفة حكم كثري ال�سّك والو�سوا�سي. 3. 
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ّك؟   ماذا نعني بالشَّ

ّك: ال�سَّ

هو حترّي املكّلف والتبا�ص الأمر عليه يف وقوع ال�سيء وعدمه.

وهناك ثالثة اأنواع من ال�سكوك،وهي: 

الة. ّك يف اأ�سل ال�سّ اأوًل: ال�سَّ

ّك يف اأفعالها. ثانيًا: ال�سَّ

ّك يف ركعاتها.  ثالثًا: ال�سَّ

الة: ّك يف اأ�سل ال�سّ اأوًل:  ال�سَّ

الة  بال�سّ اأتى  اأّنه هل  قادرًا على حتديد  يعود  للمكّلف فال  الذي يح�سل  ّك  ال�سَّ وهو    

الواجبة عليه يف وقتها، اأم مل ياأِت بها اأ�ساًل!

حكم ال�سّك يف اأ�سل ال�سالة:

الة فلم يدر اأّنه �سّلى اأم ل: من �سّك بال�سّ

الة، واإن مل ياأِت بها وجب ق�ساوؤها.  اأ- اإن كان يف الوقت: اأتى بهذه ال�سّ

ب- اإن كان خارج الوقت: بنى على الإتيان بها، ول يعتني بال�سّك. 

ج- حكم كثري ال�سّك يف الإتيان بال�سالة وعدمه حكم غريه، فيجري فيه التف�سيل 

بني كونه يف الوقت وخارجه.
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 كثير الشّك والوسواسي:

أواًل: كثري الشكّ:

ّك:  اأ- معنى كثري ال�سَّ

املاألوف،  يتجاوز  بنحو  ال�سرائط  اأو  والأفعال  الركعات  ال�سّك يف  منه  يتكّرر  الذي  وهو 

واملرجع يف حتّققه العرف، ول يبعد حتّققه مبا اإذا مل تخُل منه ثالث �سلوات متواليه.

ب- حكم كثري ال�سك: 

الة،   حكم كثري ال�سّك يبني على وقوع ما �سّك فيه اإّل اإذا كان وقوعه موجبًا لبطالن ال�سّ

فاإّنه يف هذه احلالة يبني على عدم وقوعه، ول فرق يف ذلك بني الركعات والأفعال والأقوال 

)كما اإذا �سّك يف اأّنه �سجد اأو ركع اأم ل فاإّنه يبني على وقوع العمل حّتى واإن مل يتجاوز املحّل، 

واأّما اإذا �سّك يف اأّنه �سّلى ال�سبح ركعتني اأو ثالث ركعات فاإّنه يبني على الركعتني(.

ثانيًا: الوسواسي:

اأ- معنى الو�سوا�سي: 

مر�سّية  حالة  وهي  الو�سو�سة،  حالة  اإىل  فت�سل  ال�سّك،  كرثة  عنده  تفاقمت  من  وهو 

ي�سيطر فيها ال�سّك على الذهن.

ب- حكم الو�سوا�سي: حكم الو�سوا�سي اأنه ل يعتني ب�سّكه ولو يف داخل الوقت.

ّ
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ّك في أفعال الّصالة:   الشَّ

اأفعاٌل تخت�ّص بها، مثل تكبرية الإحرام، ال�سجود، الركوع، وغريها، فالذي  الة    لل�سَّ

الة ماذا يفعل؟ ي�سّك يف هذه الأفعال اأثناء قيامه بال�سّ

قاعدة عامة )1(: قاعدة التجاوز: من �سّك يف الإتيان بال�سيء، له �سورتان:

1- اأن يكون ال�سّك بعد جتاوز املحّل والدخول يف اجلزء الالحق، فال يلتفت ويبني على 

الإتيان به، فمن �سك يف الإتيان بالقراءة قبل الدخول يف الركوع، وجب الإتيان بها، واأما لو 

كان �سّكه بعد الدخول بالركوع فال �سيء عليه. 

2- قبل التجاوز يجب الإتيان بامل�سكوك به كما يف املثال املتقّدم.  

قاعدة عامة )2(: قاعدة الفراغ: اإذا �سّك يف �سّحة عمل بعد الإتيان به يبني على 

ال�سّحة، �سواء دَخل يف جزٍء جديٍد اأم ل، فمن �سّك يف �سّحة القراءة اأو الركوع بعد الفراغ 

منهما يحكم ب�سّحتهما. 

 الشك في ركعات الصالة:

حينما ي�سّك املكّلف اأثناء �سالته يف عدد الركعات، فال يدري يف اأّي ركعة هو، فاإن �سّك 

اأو  اأم يبني على الثالثة  مثاًل بني الركعة الثالثة والرابعة، فماذا يفعل؟ هل تبطل �سالته، 

على الرابعة؟ 
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الشك يف عدد الركعات نوعان: 

الثنائية)ال�سبح(، 	• ال�سالة  عدد  يف  ال�سّك  وهو  لل�سالة:  البطل  ال�سك 

والثالثية)املغرب(، والأوليني من الرباعّية )ظهر، ع�سر، ع�ساء(. 

غري 	• يف  ويكون  معاجلته  يجب  الذي  ال�سّك  وهو  لل�سالة:  البطل  غري  ال�سك 

الركعتني من ال�سالة الرباعّية. 

ّك يف ركعات ال�سالة، وهي ثمانية: و�سوف يتّم و�سعها يف  اأحكام تف�سيلّية ل�سور ال�سَّ

جدول تف�سيلي للتو�سيح:
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1

طريقة العالجال�سورةالرقم 

1
ال�سّك بني الثانية والثالثة بعد 

اإكمال ال�سجدتني1 ؟

يبني على الثالث، وياأتي بالرابعة، ويتّم 
�سالته، ثّم يحتاط بركعة من قيام اأو 

ركعتني من جلو�ص.

2
ال�سّك بني الثالثة والرابعة يف 

اأّي مو�سع كان؟
يبني على الأربع، ويتّم �سالته، ثّم يحتاط 

بركعة من قيام اأو ركعتني من جلو�ص.

3
ال�سّك بني الثانية والرابعة 

بعد اإكمال ال�سجدتني؟
يبني على الأربع، ويتّم �سالته، ثّم يحتاط 

بركعتني من قيام.

 4
ال�سّك بني الثانية والثالثة 

والرابعة بعد اإكمال 
ال�سجدتني؟

يبني على الأربع، ثّم يحتاط بركعتني من 
قيام، ثّم بركعتني من جلو�ص، ويجب تقدمي 

ركعتّي القيام.

5
ال�سّك بني الرابعة واخلام�سة 

بعد اإكمال ال�سجدتني؟
يبني على الأربع، ويتّم �سالته، ثّم ي�سجد 

�سجدتّي ال�سهو.

6
ال�سّك بني الرابعة واخلام�سة 

حال القيام؟

يجل�ص ويبني على الأربع، ويتّم �سالته، 
ثّم يحتاط بركعة من قيام اأو ركعتني من 

جلو�ص.

7
ال�سّك بني الثالثة  واخلام�سة 

حال القيام؟
يجل�ص ويبني على الأربع، ويتّم �سالته، 

ويحتاط بركعتني من قيام.

8
ال�سّك بني الثالثة والرابعة 

واخلام�سة حال القيام؟

يجل�ص ويبني على الأربع، ويتّم �سالته، 
ويحتاط بركعتني من قيام، ثّم بعدهما 

بركعتني من جلو�ص.

9
ال�سّك بني اخلام�سة 

وال�ساد�سة حال القيام؟
يجل�ص ويبني على الأربع، ويتّم �سالته، ثّم 

ي�سجد �سجدتّي ال�سهو لل�سّكّ املذكور.

1ـ املراد من اإكمال ال�سجدتني، رفع الراأ�ص من ال�سجدة الثانية. 
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 صالة االحتياط:

يف  امل�سكوك  الة  ال�سّ بعد  ي�سلّيها  اأن  ال�ساّك  على  يجب  التي  الركعات  هي  تعريفها: 

ركعاتها.

كيفيتها:

اأ- اإذا كانت ركعة واحدة:

1- النيَّة غري اللفظّية.

2- تكبرية الإحرام.

3- قراءة الفاحتة فقط، اإخفاتًا على الأحوط وجوبًا حتّى الب�سملة منها.

4- الّركوع.

5- ال�ّسجود.

6- الت�سّهد والت�سليم.

ب- اإذا كانت ركعتني:

بح من دون قراءة ال�ّسورة بعد الفاحتة وبال�ّسكل املذكور يف كّل ركعة. فهي ك�سالة ال�سّ

ّ
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هو:  سجدتا السَّ

أ- صورتهما:

1- النيَّة غري الّلفظّية.

2- ال�ّسجود بعد النيَّة مبا�سرة.

اأ�ص من ال�ّسجود. 3- رفع الرَّ

4- ال�ّسجود ثانية.

اأ�ص ثّم الت�سّهد والّت�سليم. 5- رفع الرَّ

بّي  النَّ اأّيها  عليك  ال�ّسالم  وباهلل،  اهلل  "ب�سم  ال�ّسجود  يف  القول  ا�ستحبابًا  الأحوط   -6

ورحمة اهلل وبركاته".

ب- موارد وجوبهما: 

الة ولو لظّن اخلروج. 1- للكالم �سهوًا يف ال�سّ

2- عند ن�سيان ال�سجدة الواحدة وفوات حمّل تداركها.

- عند ن�سيان الت�سّهد وفوات حمل تداركه على الأحوط وجوبًا.

- عند الت�سليم يف غري حمّله على الأحوط وجوبًا.

ّك بني الركعة الرابعة واخلام�سة حال اجللو�ص. - عند ال�سَّ

ّك بني الركعة اخلام�سة وال�ساد�سة حال القيام. - وعند ال�سَّ

- اأحكامهما: هما واجبتان ل يجوز تركهما.

الة مبا�سرة. - وقتهما بعد الإنتهاء من ال�سّ
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- من تركهما عمدًا اأثم ومل تبطل �سالته.

- من تركهما �سهوًا اأتى بهما عندما يتذّكر.

- يجب تكرارهما بتكّرر املوجب.
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ال�سك يف اأ�سل ال�سالة: وهو ال�سك يف الإتيان بال�سالة وعدمه.
ال�سك يف اأفعال ال�سالة: وهو ال�سك يف الإتيان بفعل من اأفعال ال�سالة.

ال�سك يف ركعات ال�سالة: وهو ال�سك يف عدد ركعات ال�سالة.

حكمه

حكمه

- اإذا كان يف الوقت اأتى بال�سالة واإن مل ياأت بها وجب ق�ساوؤها.

- اإن كان خارج الوقت بنى على الإتيان بها ول يعتني بال�سك.

بعد الدخول يف غريه بني على الإتيان به.

قبل الدخول بفعل اآخر وجب الإتيان به.

ال�ساك: وهو الذي يتكّرر منه ال�سك يف فعل خا�ص اأو اأكرث بنحو يتجاوز  املاألوف.
الوا�سوا�سي :وهو من و�سل ب�سكه حلالة الو�سو�سة.

حكم كثري ال�سك ال�سحة اإل اإذا اأدى للبطالن.
حكم الو�ساو�سي ل يعتني ب�سكه.

ال�ساك يف �سحة ما وقع منه اأو ف�ساده ل يوؤخذ ب�سكه.

الشك

الشك 
في 

أفعال 
الصالة

الشك في عدد الركعات يراجع في الجدول 
التفصيلي

أحكام متفرقة

الشك 
في أصل 

الصالة

أقسامه
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للكالم �ساهيًا.1. 
لن�سيان ال�سجدة الواحدة  اإن فات حمل تداركها.2. 
لن�سيان الت�سهد على الأحوط  مع فوات حمل تداركه.3. 
لل�سك بني الأربع واخلم�ص واخلام�سة وال�ساد�سة.4. 
عند الت�سليم يف غري حمّله.5. 

 النية، ال�سجود، الت�سهد، الت�سليم.

ركعات االحتياط وسجود السهو

ركعات اإلحتياط
 النية، تكبرية الحرام، الفاحتة، الركوع، ال�سجود، 

الت�سهد، الت�سليم. كيفيتها

حكمها
يجب الإتيان بها بعد ال�سالة مبا�سرة ول يجوز 

الف�سل بينها وبني ال�سالة باملنايف، ولو فعل فالأحوط 
الإتيان بها واإعادة  ال�سالة.

موارد ال�سهو

سجودالسهو

يجب البادرة ال �سجود ال�سهو مبا�سرة ولو اأخر ع�سى 
و�سحت �سالته، ولكن يبقى �سجود ال�سهو واجبًا عليه 

مبا�سرة اأي�سًا.

كيفية اأدائه

 ل يق�سي منها غري ال�سجود، وكذلك الت�سهد على الأحوطاألجزاء المنسية
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كيف أصّلي جماعة؟

رس:  أهداف الدَّ

بيان ف�سل �سالة اجلماعة واأهّميتها وكيفّيتها و�سروطها.1- 

التعّرف على اأحكام اإمام اجلماعة و�سروطه. 2- 

الة.3-  التعّرف على كيفّية اللتحاق باجلماعة اأثناء ال�سّ
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 فضل صالة الجماعة:

ًا  �سالة اجلماعة من اأهّم �سعائر الإ�سالم، وا�ستحبابها موؤّكد عند جميع امل�سلمني ن�سّ

اأجرها وثوابها من اهلل تعاىل عظيم وقد يفوق  واإجماعًا، بل ثبت ب�سرورة دين الإ�سالم، 

اأجر الكثري من الواجبات وجلَّ امل�ستحّبات، وقد ورد يف احلّث عليها والذّم على تركها اأخبار 

كثرية، وم�سامني عالية، مل يرد مثلها يف اأكرث امل�ستحّبات. 

هي؟  فري�سة  جماعة  يف  الة  ال�سّ له:  "قلنا  والف�سيل:  زرارة  �سحيحة  منها 

الة فري�سة ولي�س الجتماع بفرو�س يف ال�سلوات كّلها، ولكّنها �سّنة  فقال: ال�سّ

من تركها رغبة عنها وعن جماعة الوؤمنني من غري عّلة فال �سالة له"1.

الة يف جماعة تف�سل  الم: "ال�سّ ومنها �سحيح ابن �سنان عن اأبي عبد اهلل عليه ال�سَّ

على كّل �سالة الفرد باأربعة وع�سرين درجة، تكون خم�سة وع�سرين �سالة"2.

1 ـ  و�سائل ال�سيعة، ج8، باب ا�ستحبابها يف الفرائ�ص وعدم وجوبها فيما عدا اجلمعة والعيدين، �ص: 285، ح: 2.
2 ـ و�سائل ال�سيعة، ج8، باب ا�ستحبابها يف الفرائ�ص وعدم وجوبها فيما عدا اجلمعة والعيدين، �ص: 285، ح: 1.
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 ما هي صالة الجماعة؟

وهي اأن ي�سّلي الإن�سان ناويًاً اأن يّتخذ من م�سلٍّ اآخر اإمامًا له يقتدي به يف �سالته، وهي 

تنعقد ب�سخ�سني على الأقل اأحدهما الإمام والآخر املاأموم.

 متى تسّوغ صالة الجماعة؟

لي�ست واجبة بالأ�سل اإّل يف اجلمعة مع اجتماع ال�سرائط.1. 

من امل�ستحبات الأكيدة يف جميع الفرائ�ص )اليومّية، الق�ساء(.2. 

يتاأّكد ال�ستحباب يف اليومّية خ�سو�سًا يف الأدائّية، وخ�سو�سًا يف ال�سبح 3. 

والع�ساءين.  

قد جتب بالعار�ص لنذر اأو نحوه.4. 

ل ت�سرع يف �سيء من النوافل الأ�سلّية عدا �سالة ال�ست�سقاء واإن وجبت بالعار�ص 5. 

بنذر اأو نحوه.  

 من هو إمام الجماعة؟

روط الآتية ي�ستطيع اأن يكون اإمامًا للجماعة، وهي: كّل �سخ�ص تتوّفر فيه ال�سُّ

العقل.1. 

البلوغ.2. 
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العدالة.3. 

طهارة املولد.4. 

الإميان.5. 

 �سحة القراءة.6. 

الذكورة )فيما اإذا كان املاأموم ذكرًا(.7. 

أحكام شروط إمام الجماعة:

ل ي�سرتط يف �سّحة الإقتداء باإمام اجلماعة املعرفة الواقعّية به، بل يكفي اإحراز 1- 

معه  و�سالته جماعة  به  القتداء  ي�سّح  وحينئٍذ  كان،  نحو  باأيِّ  املاأموم  لدى  الإمام  عدالة 

�سحيحة.

اإذا اأمكن الو�سول اإىل عامل الدين فال يجوز القتداء بغريه2.1- 

 ما هي شروط صالة الجماعة ؟

اأو بني بع�ص املاأمومني حائل  اأن ل يكون بني املاأموم والإمام  الأول: عدم احلائل: 

مينع امل�ساهدة، وهنا م�سائل: 

املراأة اإن اقتدت بالرجل فال باأ�ص باحلائل بينها وبينه.1. 

ل باأ�ص باحلائل غري امل�ستقر كمرور اإن�سان اأو حيوان.2. 

1- اأجوبة ال�ستفتاءات: �ص160، �ص 562.
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لو ح�سل حائل اأثناء ال�سالة تبطل جماعة وت�سري فرادى.3. 

ل تعترب الظلمة والغبار حائاًل، واأّما ال�ّسباك، فاإن كانت فتحته �سّيقة كاأّنه جدار 4. 

فهو حائل.

لو اأنهى ال�سف املتقّدم �سالته وانقطع الت�سال عن ال�سف املتاأخر فال ي�سّر ذلك 5. 

يف �سّحة ال�سالة، كما لو كان الأّول ي�سّلي ق�سرًا والثاين متامًا.

الثاين: عدم علّو موقف الإمام: لكي ت�سّح �سالة اجلماعة يجب اأن ل يعلو موقف 

الإمام عن املاأمومني ب�سكل كثري، نعم ل باأ�ص بعلو املاأمومني ولو كان كثريًا متعارفًا ك�سطح 

الدكان و�سطح البيت. 

الثالث: عدم التباعد: يعترب فيها عدم التباعد بني الإمام واملاأمومني وبني املاأمومني 

اأنف�سهم يف ال�سفوف.

الرابع: اأن ل يتقّدم الاأموم على الإمام يف الوقف: والأحوط وجوبًا تاأّخره عنه 

ولو ي�سريًا.

الام�س: اّتاد ال�سالة: يعترب يف �سالة اجلماعة احّتاد عنوان ال�سالة بني الإمام 

واملاأمومني، مبعنى: اإذا كانت �سالة الإمام ال�سالة اليومّية ل ي�سّح اأن ي�سّلى خلفه �سالة 

العيد اأو �سالة الآيات، وكذلك العك�ص.

ال�ساد�س: العدد: اأقل ما تنعقد به �سالة اجلماعة اثنان اأحدهما الإمام، فيما عدا 

�سالة اجلمعة والعيدين.



239

ال�سابع:وحدة الإمام: ي�سرتط يف �سالة اجلماعة اأن يكون الإمام واحدًا، فال ي�سح 

الإقتداء باثنني معًا.

الإ�سارة  اأو  الو�سف  اأو  بال�سم  �سواء  الإمام  تعيني  يجب  الإمام:  تعيني  الثامن: 

الذهنّية اأو اخلارجّية كاأن ينوي الإقتداء بهذا الإمام احلا�سر الواقف اأمامه.

التا�سع: نّية الإقتداء من الاأموم: لكي تنعقد ال�سالة جماعة ل بدَّ من توّفر نّية 

املاأموم جماعة، واإذا مل ينِو ذلك ل تنعقد جماعة، نعم ل يعترب نّية الإمام.

 كيف أقتدي باإلمام؟

أواًل: االقتداء:

اأن ي�سّلي مقتديًا 1.  الإحرام  املاأموم حني يكرّب تكبرية  ينوي  اأن  الإقتداء عبارة عن 

بهذا الإمام اأو موؤمّتًا به قربة اإىل اهلل تعاىل.

للماأموم اأن يقتدي بالإمام والإمام يكرّب تكبرية الإحرام، اأو وهو واقف يف القراءة 2. 

اأو الت�سبيح قبل الهوّي اإىل الركوع، اأو وهو راكع قبل اأن يرفع راأ�سه، ول ُي�سّوغ الئتمام يف 

غري ذلك )اإّل لإدراك ثواب اجلماعة يف الت�سّهد الأخري مبعنى اأن يلتحق باجلماعة يف ت�سّهد 

الإمام الأخري فاإذا اأنتهى الإمام وقف املاأموم واأتى ب�سالته دون حاجة اإىل تكبري جديد(.
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أحكام اإلقتداء

ل يتحّمل الإمام عن املاأموم �سيئًا غري القراءة يف الأوليني.1. 

القراءة يف ال�سالة الإخفاتّية: يجب على املاأموم ترك قراءة الفاحتة وال�سورة.2. 

القراءة يف ال�سالة اجلهرية: فيها ثالث �سور: 3. 

�سمع �سوت الإمام ولو همهمة يجب ترك القراءة.	•

�سمع بع�ص القراءة دون البع�ص الأخر الأحوط وجوبًا ترك القراءة.	•

مل ي�سمع �سوت الإمام ولو همهمة ُي�ستحّب له القراءة.	•

4. اإذا مل يدرك الإمام يف الركعتني الأوليني وجب عليه القراءة.

ويتحّمل  ركعة  له  حت�سب  الإمام  ركوع  حال  الأوىل  الركعة  يف  بالإمام  اقتدى  اإذا   .5

والأحوط  وت�سّهده  و�سجوده  الإمام يف ركوعه  يتابع  ثّم  الركعة  تلك  القراءة يف  الإمام عنه 

وجوبًا التجايف، وبعد قيام املاأموم اإىل الثانية يجب عليه القراءة، لأّن الإمام �سار يف الثالثة.

فاملاأموم  املاأموم،  يركع  اأن  قبل  راأ�سه  الإمام  وكرّب فرفع  بالإمام  الإقتداء  نوى  لو   .6

واقفًا  يبقى  باأن  الالحقة،  الركعة  اإىل  الإمام  ينتظر  اأو  �سالته  يف  ينفرد  اأن  بني  باخليار 

ب�سرط اأن ل يكون الإمام بطيئًا واإّل فال يجوز له النتظار. 

ركبتيه  ويرفع  الأر�ص  يديه على  في�سع  القيام  يريد  يجل�ص كمن  اأن  التجايف هو:   .7

عنها قلياًل.
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يف  عنه  للمتاأخر  الإمام  ت�سهد  اأثناء  الثانية  الركعة  يف  التجايف  وجوبًا  الأحوط   .8

الركعات.

الإنفراد  للماأموم  فيجوز  ال�سالة،  من  الأخرية  الركعة  يف  التجايف  ي�سرتط  ل   .9

والقيام مبا�سرة بعد رفع الراأ�ص من ال�سجدة الثانية.

10. اإذا اقتدى بالإمام قبل الركوع يف الركعتني الأوليني ت�سقط عنه القراءة.

اإحدى الركعتني الأخريني ومل ميهله الإمام  اإذا اقتدى بالإمام حال قيامه يف   .11

الفاحتة  لإكمال  واإن مل ميهله  الركوع،  بالإمام يف  ويلتحق  الفاحتة  بقراءة  يكتفي  للقراءة 

يف  بالإمام  ويلتحق  ويركع  الفاحتة  يكمل  اأو  منفردًا  �سالته  يتّم  اأن  بني  باخليار  فاملاأموم 

ال�سجود.

12. يجب اأن تكون قراءة املاأموم اإخفاتًا واإن كانت �سالته جهرّية.

ثانيا: املتابعة:

اأ- متابعة الإمام يف الأفعال

يجب على املاأموم متابعة الإمام يف الأفعال، مبعنى اأن ل يتقّدم عليه ول يتاأّخر عنه. 1. 

لو قام الإمام من �سجوده اإىل الركعة التالية جاز للماأموم اإطالة �سجوده ب�سرط اأن 2. 

ل يتاأخر عنه كثريًا. 
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لو رفع راأ�سه من الركوع اأو ال�سجود قبل الإمام �سهوًا اأو لزعم رفع راأ�سه وجب عليه 3. 

العود واملتابعة، ول ي�سّر زيادة الركن حينئذ، واإن مل يعد اأثم و�سّحت �سالته اإن كان اآتيًا 

بذكرهما و�سائر واجباتهما، واإّل فالأحوط البطالن، واأحوط منه الإمتام ثّم الإعادة، 

و�سائر 4.  الذكر  بعد  ذلك  كان  لو  �سالته  و�سّحت  اأثم  عامدًا  قبله  راأ�سه  رفع  لو 

الواجبات، واإّل بطلت �سالته لو كان الرتك عمدًا1 .

لو ركع اأو �سجد قبل الإمام عمدًا ل يجوز له املتابعة، واإن كان �سهوًا يجب العود اإىل 5. 

القيام اأو اجللو�ص ثّم الركوع اأو ال�سجود.

ب- متابعة الإمام يف الأقوال

يجب على املاأموم متابعة الإمام يف تكبرية الإحرام فال يتقّدم عليه ول يقارنه. 1. 

الأحوط وجوبًا عدم �سروع املاأموم فيها قبل متامّية تكبرية الإمام.2. 

ل جتب متابعة الإمام يف باقي الأقوال. 3. 

لو كرّب املاأموم �سهوًا اأو ظّنًا منه اأن الإمام كرّب، ي�سري املاأموم منفردًا، وميكن له اأن 4. 

يعدل ب�سالته اإىل النافلة فيتّمها ثّم يقتدى باجلماعة.

ل يجوز للماأموم قراءة احلمد وال�سورة يف ال�سلوات الإخفاتية كالظهر والع�سر، 5. 

حّتى واإن كانت من اأجل تركيز ذهنه2.

1- حترير الو�سيلة، ج1، �ص248، م�ساألة 11.
2- تعليم الأحكام، �ص267، اأحكام �سالة اجلماعة، رقم 1.
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صالة الجماعة

شروطها

شروط إمام الجماعة

النية
من الإمام

من الاأموم

ل جتب نية الإمامة ولكن ثوابها متوقف عليها

جتب النية القتداء واإل ل تنعقد اجلماعة

المأموم
رجل

اإمراأة

ل يجوز اأن يكون بينه وبني الإمام اأو املاأمومني 
حائل مينع امل�ساهدة

ل اإ�سكال يف ذلكاحلائل بينها وبني الرجال

فيه اإ�سكال       احلائل بينها وبني الن�ساء

عدم احلائل.

عدم علّو موقف الإمام.

عدم التباعد.
اأن ل يتقّدم املاأموم على الإمام يف املوقف.

اإحتاد عنوان ال�سالة.

العدد.

تعيني الإمام.

نّية القتداء من املاأموم.

الذكورة   - العدالة   - البلوغ   - العقل   - املولد  طهارة   - الإميان 
)ويجوز اإمامة الن�ساء لأمثالهّن(
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أحكام صالة الجماعة

لو رفع 
رأسه قبل 

اإلمام

  لو كرب قبل الإمام �سهوًا كان منفردًا يف �سالته

 يجب على املاأموم اأن ل يتقدم على الإمام 
ول يتاأخر عنه تاأخرًا فاح�سًا

   ل جتب املتابعة ال يف تكبرية الحرام فال 
يبداأ املاأموم بها ال بعد اإمتامها من الإمام

يف الأفعالالمتابعة

 يف القوال 

 اأثم و�سحت �سالته منفردًابعد الذكر و�سائر الواجبات

   بطلت �سالتهقبل الذكر و�سائر الواجبات
عمدًا من الركوع 

وال�سجود

�سهوًا

يجب عليه العودمن الركوع

مل يعد

  �سحت �سالته
بطلت �سالته 

والأحوط 
المتام 
والعادة

اأثم و�سحت �سالته لو كان ركوعه تامًا

      مل يدركه      

اأدرك الإمام يف الركوع

من ال�سجود
يجب عليه العود اليه واملتابعة،  وت�سح 
�سالته ولو مل يعد اأثم و�سحت �سالته 

لو كان �سجوده تامًا بكل �سرائطه.
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أحكامي وأنا أسافر )1(

رس:  أهداف الدَّ

فر ال�سرعّي وما يرتّتب عليه.1.  التعّرف على معنى ال�سَّ

الة يف ال�سفر.2.  التعّرف على حكم ال�سّ

روط الثمانية الواجب حتقّقها يف �سالة امل�سافر.3.  �سرُح ال�سُّ
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فر الشرعّي؟  السَّ

حمّددة  �سروط  فيه  وتتحّقق  املكّلف،  به  يقوم  الذي  فر  ال�سَّ ال�سرعّي  فر  بال�سَّ نق�سد 

الرباعّية  الة  ال�سّ يف  الّتق�سري  عليه  ويرتّتب  ال�سرعّية(،  امل�سافة  كقطع  �سروط،  )ثمانية 

مطلقًا اإل يف اأماكن التخيري الأربعة، وفيما ورد ال�ستثناء فيه كال�سفر للعمل �سمن �سروط 

يام يف اأغلب الأحيان. حمّددة، والإفطار يف ال�سِّ

 حكم القصر في الّصالة؟
فر ق�سر ال�سلوات الرباعّية، باأن ت�سبح ركعتني. وال�سلوات الرباعّية  1- يجب حال ال�سَّ

هي )الظهر، الع�سر والع�ساء(. واأّما ما خال ال�سلوات الرباعّية، اأي ال�سبح واملغرب فال 

ق�سر فيهما، فتبقى �سالة ال�سبح ركعتان، واملغرب ثالث ركعات.

الة متامًا ن�سيانًا، فاإن تذّكر وكان ل يزال يف الوقت اأعاد، واإن  2- اإذا �سّلى امل�سافر ال�سّ

كان خارج الوقت مل يق�ِص.

3- واإن كان ذلك عن جهل:

فر يوجب الق�سر فال �سيء عليه. اأ- فاإن كان عن جهل باأ�سل حكم امل�سافر واأن ال�سَّ

فر اأعاد يف الوقت  فر اأو بحكمه اخلا�ص يف هذا ال�سَّ ب- واإن كان جهاًل باملو�سوع وهو ال�سَّ

ويق�سي خارجه.
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 معرفة شروط صالة المسافر؟

الشرط األول: املسافة الشرعية:

- تقدير امل�سافة: ثمانية فرا�سخ، وت�ساوي خم�سة واأربعني كلم)45كلم(.

اأربعة  عن  الذهاب  ينق�ص  ل  اأن  على  واإّيابًا،  ذهابًا  ملفقًة  امل�سافة  تقّدر  اأن  ميكن   -

فرا�سخ1.

- اإذا جتّول امل�سافر يف مكان �سفره، فال يحت�سب التجوال يف املق�سد من امل�سافة.

- يبداأ املكّلف ح�ساب امل�سافة ال�سرعّية من اآخر �سور البلد اإن كان له �سور واإّل فمن اآخر 

البيوت واملحاّل.

الشرط الثاني: الوصول إىل حدِّ الرتخص:

فيه  عنه  يتوارى  اأو  الأذان  فيه  امل�سافر  على  يخفى  الذي  املكان  هو  �ص:  الرتخُّ حّد   -

اجلدران واأ�سكالها. 

�ص، فمتى ما قطعه  اأن يقطع املكلَّف القا�سد لقطع امل�سافة ال�سرعّية حدَّ الرتخُّ اأي   -

الة. جاز له التَّق�سري يف ال�سّ

- امليزان يف حّد الرتّخ�ص هو عدم �سماع اآذان اآخر املدينة من اجلهة التي يخرج منها 

امل�سافر اأو يدخل فيها، والأحوط ا�ستحبابًا مراعاة تواري اجلدران عنه اأي�سًا.

�ص ثابت يف الوطن وحمّل الإقامة دون حمل العمل اإذ لي�ص له حكمهما يف  - حّد الرتخُّ

ذلك.

رعيَّة املوجبة للق�سر ثمانية فرا�سخ وهي ما يعادل 45كلم، والتلفيق يعني 22.5كلم على الأقل ذهابًا ومثلها اإّيابًا اأو اأكرث اإياّبا، وميكن  1- جمموع امل�سافة ال�سَّ
اأقّل اإذا كان الذهاب مبقدار يكون املجموع 45 كلم.

ّ

ّ
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الشرط الثَّالث: قصدُ قطع املسافة:

- اأي اأن يق�سد املكّلف قطع امل�سافة ال�سرعّية عند نّيته ال�سفر.

جمموع  وكان  اآخر،  حماًل  ق�سد  ثّم  ق�سدها،  دون  امل�سافة  وقطع  مثاًل،  خرج  فلو   -

الق�سدين مبقدار امل�سافة ال�سرعّية اأو اأكرث،  فاإّنه يبقى على التمام لأّنه مل يق�سد من الأول 

قطع امل�سافة.

- ولو م�سى ثالثة فرا�سخ، ثّم ذهب يف طريق فرعّية فر�سخًا لينجز عماًل وعاد، وكان 

م�سافة  على  الزائدة  امل�سافة  حُتت�سب هذه  الفرعي، فال  الطريق  البدء دخول  قا�سدًا من 

الطريق الأ�سلّية.

الشرط الرابع: استمرار القصد إىل قطع املسافة:

حّتى  ال�سرعّية  امل�سافة  ق�سد  ا�ستمرار  على  نّيته  يف  حمافظًا  يبقى  اأن  املكّلف  على   -

الة ق�سرًا. بلوغها كي ت�سّح منه ال�سّ

فر اأو ترّدد يف الإكمال، مل  - فلو قام املكّلف، قبل بلوغ الأربعة فرا�سخ بالعدول عن ال�سَّ

الة. يْجز له التق�سري يف ال�سّ

الشرط الخامس: عدم قطع السفر:

فر باملرور على الوطن اأو ق�سد الإقامة على راأ�ص الأربعة فرا�سخ واإّل مل  عدم قطع ال�سَّ

فر املوجب للق�سر فيتّم. يتحّقق ال�سَّ
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الشرط السادس: أن ال يكون سفر معصية:

- �سفر املع�سية: هو كّل �سفر يق�سد املكّلف اأن يقوم فيه مبع�سيٍة هلل تعاىل، فهدفه ب�سكل 

الة. فر ل�سرب اخلمر، الجتماع مع اآخرين للغيبة، ترك ال�سّ خا�ّص هو املع�سية1، كال�سَّ

الة يف �سفر املع�سية هو التمام يف الرباعّية. - حكم ال�سّ

الشرط السابع: أن ال يكون املسافر من الذين بيوتهم معهم:

- وهو كّل من لي�ص له منزل ثابت، فمنزله معه اأينما ذهب، كبع�ص اأهل البادية والبدو 

الرّحل.

الشرط الثامن: أن ال يكون سفره سفرًا شغليًا:

يكون ال�سفر �سغلّيًا باأحد معنيني:

ي�سافر  فهو  له،  عماًل  فر  ال�سَّ اّتخذ  فلو  له:  عماًل  ال�سفر  نف�س  يكون  اأن  الأّول: 

�سفرهم  ابتداء  عند  ال�سرعّي  وهوؤلء حكمهم  واملالح.  التاك�سي  ك�سائق  ال�سفر،  عمله  لأّن 

فر ال�سغلي الثاين، ثّم يتّمون يف باقي  فر ال�سغلي الأول وال�سَّ رون يف ال�سَّ للعمل،كالتايل: يق�سّ

ر  الأ�سفار �سرط اأن ل يف�سل بني اأ�سفاره ال�سغلّية بالبقاء ع�سرة اأيام يف مكان واحد واإّل ق�سّ

فر الأّول بعدها. يف ال�سَّ

ال�سرعية  امل�سافة  يقطع  ال�سفر مقدمة لعمله: وهو من  اأن يكون نف�س  الثاين: 

)ال�سفر( ليوؤدي عمله كاملوّظف، ويتحقق منه ال�سفر ال�سغلي ب�سرطني: 

�سهر مبا 1.  كّل  مّرة يف  ولو  للعمل  اأو  العمل  مكان  اإىل  ال�سغلي  فر  ال�سَّ منه  يتكّرر  اأن 

ي�سدق معه تكرار ال�سفر للعمل)ب�سرط امل�سافة ال�سرعية بني مكان ال�سكن ومكان العمل(. 

1- �سواء كان لرتك واجب اأو فعل حرام، ول فرق بني كون نف�ص ال�سفر مع�سية كامل�سافر فرارًا من الزحف، وبني كون غايته احلرام كال�سفر لقطع الطريق مثاًل.

ّ
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اأيام يف مكان واحد �سواء كان هذا 2.  اأن ل يف�سل بني �سفرات العمل باإقامة ع�سرة 

املكان وطنه اأم مكان العمل اأم اأي مكان اآخر ق�سد الإقامة فيه واأقام.

ويتحّقق هذا ال�سرط كما لو كان ي�سافر يف ال�سهر مّرة للعمل وبقّية ال�سهر يف مكان، لكن 

ل ي�ستقر فيه ع�سرة اأيام متتالية كاأن يخرج ولو دون امل�سافة للعمل اأو لغري العمل مّما يوؤّدي 

اإىل عدم متامّية الع�سرة اأيام يف مكان واحد. 

وملدة ق�سرية  امل�سافة  دون  لو  الع�سرة مطلق اخلروج  باإقامة  املخّل  ويكفي يف اخلروج 

كال�ساعة والن�سف �ساعة اأي�سًا.

اأحكام ال�سفر ال�سغلّي:

فر حكم  1- من كان عمله ال�سفر، ف�سافر لأجل عمل اآخر غري �سغله فحكمه يف هذا ال�سَّ

فر ال�سغلي لعدم اعتبار وحدة نوع العمل. ال�سَّ

فر للعمل، وجب  2- من كان عمله ال�سفر، فاأقام يف مكان واحد ع�سرة اأيام، ثّم اأراد ال�سَّ

ر يف اأول �سفر �سغلي له بعد الإقامة املذكورة. عليه اأن يق�سّ

حكم ال�سفر للتعّلم:

ر الطالب يف مكان طلب العلم اإّل اإذا نوى الإقامة، اأو  - طلب العلم لي�ص �سغاًل، فيق�سّ

فر لطلب العلم1 فيتّم. كان ماأمورًا بال�سَّ

الة وال�سوم  1- باأّن كان �سفره لطلب العلم من لوازم عمله مثاًل، وجّوز �سماحة ال�سيد القائد  { ملقّلديه الرجوع يف هذه الفتوى اإىل من يرى التمام يف ال�سّ
من الفقهاء الكرام.
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فلو عدل اأثناءه اىل مكان اآخر.

ال�سفر حرام

بنف�سه  ـ كالفرار من الزحف: ل يق�سر

غايته ـ لقتل موؤمن: ل يق�سر

   و�سيلته ـ يف �سيارة  م�سروقة: يق�سر

   خالله ـ يغتاب موؤمنًا: يق�سر

املكان الذي ل ي�سمع فيه الأذان اأو يرى 
فيه اجلدران والأحوط مراعاة حتققهما 

معًا.

الباقي من امل�سافة مع ال�سابق م�سافة: 
عليه الق�سر، دون امل�سافة : عليه 

التمام.

ال�سافة وهي 45 كلم.

ق�سد قطع ال�سافة من حني الروج.

ا�ستمرار الق�سد

عدم القطع ال�سفر بنية اإقامة ع�سرة  
ايام.

اأن يكون ال�سفر مباحًا.

اأن ل يتخذ ال�سفر عماًل له اأو مقدمة لعمله.

اأن ل يكون من الذين بيوتهم معهم 
»كالبدو« ال  اإذا �سافر لأمر اآخر كاحلج 

مثاًل.

اأن ي�سل اإل حد  التخ�س.

شروط القصر في 
السفر
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أحكامي وأنا أسافر )2(

رس:  أهداف الدَّ

ة بقواطع ال�سفر.1-  التعّرف على الأحكام املخت�سّ

الإّطالع على حكم الوطن واأق�سامه وكيفية اتخاذه والإعرا�ص عنه.2- 

بيان م�ساألة الإقامة يف مكان ما ع�سرة اأيام وحكمها.3- 
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 قواطع السفر: 

املقيم،  بحكم  اأو  مقيمًا  عندها  وي�سبح  �سفره،  بها  فينتهي  امل�سافر  تعرت�ص  التي  هي 

ويعود اإىل ال�سالة متامًا. وقواطع ال�سفر هي:

 المرور على الوطن:

فمن كان على �سفر، ومّر بوطنه �سواء كان اأ�سليًا اأم م�ستجّدًا، انقطع �سفره.

أقسام الوطن: 

1- الوطن الأ�سلي:

اأ- هو املكان الذي ولد فيه املكّلف ون�ساأ وترعرع فيه مّدًة.

ب- جمّرد الولدة يف بلد ل يكفي ل�سريورته وطنا اأ�سلّيًا له، بل ل بّد من بقائه فيه مّدة، 

وين�ساأ ويرتعرع فيه.
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خاذّي: 2- الوطن ال�ستجّد، وي�سّمى بالإتِّ

وهو املكان الذي يختاره املكّلف ل�سكنه الدائم ولو لعّدة اأ�سهر يف ال�ّسنة مع حتّقق ال�سروط 

التالية:

يجب اأن يق�سد ب�سورة قطعّية التوّطن يف ذلك املكان، اإّل اأن ي�سكن فيه مّدًة طويلًة 1. 

بدون ق�سد التوّطن بحيث ي�سدق عرفًا اأّنه وطنه واأّنه من اأهله.

يجب اأْن يق�سد التوّطن يف مدينة معّينة، فال ميكن اأن يّتخذ دولة وطنًا له.2. 

يجب اأن ي�سكن يف البلد الذي اّتخذه وطنًا مّدة بحيث يعّد عرفًا اأّنه من اأهله )ول 3. 

ي�سرتط التوّطن 6 اأ�سهر متوا�سلة، ول ي�سرتط متّلك الدار(.

يكفي يف حتقّق الوطنية ق�سد ال�سكن فيه ملدة �سبع �سنوات وما فوق، وي�سكن بهذه 4. 

الّنية مدة عرفّية بحيث ي�سدق معها اأّنه توّطن فيه. 

حكم تعدّد األوطان:

1- ميكن اأن يكون لالإن�سان وطنان م�ستجّدان، بل ثالثة.

2- مثل من اأم�سى �سنوات من عمره يف القرية، ون�ساأ فيها وترعرع بعد اأن ولد فيها اأو 

ِجيء به اإليها بعد ولدته مبّدة ق�سرية جدًا، فهي تعترب وطنه الأ�سلي، وهذا ل يح�سب من 

الأوطان الإّتخاذّية.
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3- واملدينة التي هو موجود فيها حاليًا تعترب وطنًا م�ستّجدًا مع حتّقق �سروط الوطن 

امل�ستجّد فيها.

4- فهو يف احلالتني، يف حال وجوده يف القرية، اأو وجوده يف املدينة ي�سّلي متامًا وي�سوم.

وميكن له اأن يّتخذ وطنني م�ستجّدين بال�سروط املذكورة، بل ثالثة اإذا �سدق عرفًا عليه 

الوطنّية كاأن ي�سكن يف كّل وطن ثالثة اأو اأربعة اأ�سهر يف ال�ّسنة.

معنى اإلعراض عن الوطن:

1- املراد من الإعرا�ص عن الوطن، هو اخلروج عنه اأي عن الوطن، مع البناء وعقد 

النيَّة على عدم العودة اإليه لل�سكن فيه.

2- املكّلف ما مل يعر�ص عن وطنه، فاإّن وطنه يبقى على حكمه الأّول.

3- اإذا اأعر�ص املكّلف عن وطنه، واأراد بعد مّدة العودة اإليه واّتخاذه وطنًا، وجب عليه 

اأن ُيراعي �سروط اّتخاذ الوطن: من ال�سكن فيه مّدة عرفية بق�سد التوطن حّتى ي�سدق اأّنه 

من اأهله.

 قصد اإلقامة عشرة أيام:

يف حال اأراد املكّلف اأن يبقى يف مكان واحد مّدة ع�سرة اأيام اأو اأكرث، انقطع �سفره ومّتت 

�سالته، ويكفي العلم ببقائه كذلك. 
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أحكام اإلقامة:

1- اإذا ق�سد املكّلف اأن يبقى يف مكان واحد ع�سرة اأّيام متوا�سلة اأو اأكرث، اأو علم اأّنه 

�سيبقى يف ذلك املكان تلك املّدة ولو قهرًا يجب عليه اإمتام �سالته حينئذ.

2- اإذا ق�سد الإقامة اأقّل من ع�سرة اأّيام فحكمه حكم �سائر امل�سافرين.

ق�سد  ميكنه  فال  وعليه  واحد  مكان  يف  اأّيام  ع�سرة  الإقامة  ق�سد  يكون  اأن  يجب   -3

الإقامة يف مكانني.

من  الأخرى  املحاّلت  اإىل  فالذهاب  املدينة،  يف  معنّي  مكان  يف  الإقامة  ق�سد  اإذا   -4

املدينة واإن كانت تبعد امل�سافة ال�سرعّية فاإّنه ل ي�سّر ب�سّحة الإقامة، لكون املدينة حماًلًّ 

واحدًا، والإقامة فيها اإقامة يف املكان الواحد.

اإىل  اأّنه �سوف يذهب  البداية  اأّيام وكان ينوي منذ  الإقامة ع�سرة  املكّلف  لو ق�سد   -5

اأطراف مكان اإقامته، فال ي�سّر ذلك بالإقامة. وي�سّلي متامًا. ولو كان اأي�سًا ناويًا للخروج 

ال�سرعّية يف جمموع  امل�سافة  دون  ما  اإىل  �ساعات  �سبع  تزيد عن  ل  ملّدة  الإقامة  من حمّل 

الة متامًا. الع�سرة اأّيام فال ي�سّر ذلك بال�سّ

6- لو كان امل�سافر حني ق�سد الإقامة ناويًا للخروج عن حمّل الإقامة اإىل م�سافة اأربع 

فرا�سخ اأو اأكرث خالل مّدة الإقامة1، في�سّلي ق�سرًا2.

1- اأي ق�سد ال�سفر ال�سرعّي.
2- لعدم حتّقق نّية الإقامة مع ق�سد ال�سفر خاللها.
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د الذي يق�سد الإقامة فيها اأو ان�سرف عن الإقامة قبل اأن ي�سّلي رباعّية، فال  7- لو تردَّ

ي�ستقر عليه حكم الإقامة بالتمام وي�سّلي ق�سرًا. اأّما اإذا كان قد �سّلى رباعّية واحدًة بعد 

ق�سد القامة في�ستقّر عليه حكم القامة بالتمام.

 البقاء 30 يومًا )شهرًا واحدًا( في مكان واحد مترّددًا:

فلو قطع امل�سافر امل�سافة ال�سرعّية، ومكث يف مكانه وهو ل يعلم كم ميكث هناك )ع�سرة 

فاإّنه ي�سلي ق�سرًا خاللها، حّتى يتجاوز  اإىل ثالثني يومًا  اأكرث( وبقي مرتّددًا  اأقّل،  اأّيام، 

الة تاّمة. املّدة املذكورة، فمتى جتاوزها وجبت عليه ال�سّ

 ماذا صرت أعرف من المصطلحات والمفاهيم؟

1- الوطن الأ�سلي: هو املكان الذي ولد فيه املكّلف ون�ساأ وترعرع فيه مّدًة.

2- الوطن ال�ستجّد الإّتخاذّي: وهو املكان الذي يختاره املكّلف ل�سكنه الدائم ولو 

لعّدة اأ�سهر يف ال�ّسنة. 

وي�سبح  �سفره،  بها  فينتهي  امل�سافر  تعرت�ص  التي  احلالت  هي  ال�سفر:  قواطع   -3

عندها مقيمًا اأو بحكم املقيم.

4- الإعرا�س عن الوطن: هو اخلروج عنه، مع البناء وعقد النيَّة على عدم العودة 

اإليه لل�سكن فيه.
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 1. الوطن الأ�سلي:
هو املكان الذي ولد فيه 

الإن�سان ون�ساأ وترعرع فيه

 2. الوطن ال�ستجد:
وهو املكان الذي يتخذه املكلف ل�سكنه 

الدائم ولو لعدة اأ�سهر

 3. الإعرا�س عن الوطن: هو ترك ال�سكن يف الوطن وعقد النية على عدم العودة اليه

�سروطها

 1. ق�سد التوطن
 2. حتديد مكان معني فال ي�سح اتخاذ دولة وطنًا له

 3. يجب اأن ي�سكن يف الوطن مدة  يعد عرفًا من اأهله

قصد 
اإلقامة 

عشرة أيام

اإذا ق�سد املكلف اإقامة ع�سرة اأيام يف مكان واحد يتم �سالته1. 
لو علم اأنه �سيبقى يف ذلك املكان ع�سرة اأيام ولو قهرًا يتم.2. 
ل ميكن ق�سد الإقامة يف مكانني.3. 
لو تردد يف نية الإقامة اأو عدل عنها وقبل اأن ي�سلي4. 
 رباعية ي�سلي ق�سرًا وال ي�سلي متامًا.5. 

المرور على الوطن

 البقاء 30 يومًا في مكان واحد مترددًا.

اأق�سامه

ي�سح اتخاذ 
ثالثة اأوطان 

م�ستجدة

قواطع السفر
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