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المقدمة
احلمد اهلل رب العاملني و�سلى اهلل على �سّيدنا حممد P وعلى اآله الطاهرين. 

روي عن الإمام ال�سادق Q قال: »خرج الح�شين بن علّي L على اأ�شحابه وقال: 

عبدوه  واإذا  عبدوه،  فاإذا عرفوه  ليعرفوه،  اإّل  العباد  ما خلق  ذكره  اهلل جّل  اإّن  الّنا�س  اأّيها 

.
(((

ا�شتغنوا بعبادته عن عبادة من �شواه«

فال قيمة ول معنى لأّي عبادة اإن مل تكن مقرونة بالعلم واملعرفة، بل اإّن العبادة ال�سحيحة 

واملقبولة �سرطها الأ�سا�سي املعرفة ال�سحيحة. ومن هنا نفهم معنى قوله تعاىل: {ڄ  ڄ 

بح�سب  العبادة  قيمة  لأّن  التفا�سري،  كما جاء يف  ليعرفون  اأي   
(((

ڄ ڃ ڃ ڃ}
املعرفة التي تختزنها، حّتى جعل اأمري املوؤمنني Q قيمة كل اإن�سان مقدار ما يعلمه: »قيمة 

. 
(((

كّل امرئ ما يعلمه«

يها النا�س اعلموا 
َ
بل وجعل Q كمال الدين بطلب العلم والعمل به كما قال Q: »اأ

وجب عليكم من طلب المال، اإن 
َ
ل واإّن طلب العلم اأ

َ
ن كمال الدين طلب العلم والعمل به، اأ

َ
اأ

المال مق�شوٌم م�شمون لكم قد ق�شمه عادل بينكم و�شمنه و�شيفي لكم، والعلم مخزون عند 

.
(((

هله فاطلبوه«
َ
هله وقد اأمرتم بطلبه من اأ

َ
اأ

اأو  الت�ساهل  وعدم  العلم  طلب  ب�سرورة  املوّحدين  موىل  من  ووا�سح  �سريح  لأمٌر  هذا  اإّن 

 Q ال�ستخفاف فيه، لأّنه ل جناة لالإن�سان اإل بالعلم والتعّلم، كما ورد عن الإمام الكاظم

اأنه قال: »يا ه�شام ل نجاة اإل بالّطاعة والّطاعة بالعلم والعلم بالّتعّلم والّتعّلم بالعقل ُيعتَقُد 

)))  م.ن، ج5، �ص ))).

)))  الذاريات، 56.

)))  بحار الأنوار، ج)، �ص 65).

)))  الكايف، ج)، �ص 0)، باب فر�ص العلم.
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.
(((

ول علم اإّل من عالم رّبانّي ومعرفة العالم بالعقِل«

وهذا املنت الثقايّف هو حماولة لإزكاء روحية طلب العلم يف النفو�ص واإبقاء �سعلته م�سيئة. 

والأمل كّل الأمل اأن تغدو هذه الكلمات �سجرة طيبة اأ�سلها ثابت وفرعها يف ال�سماء توؤتي ثمارها 

ىئ  ىئ  ىئ   ېئ      ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ     ۆئ  {ۆئ  والآخرة  الدنيا  يف  الطيبة 

 .
(((

ی ی ی ی جئ}
وقد حر�سنا يف كتابة هذا املنت على اإعداده بطريقة هادفة ومدرو�سة، حيث رّتبت درو�سه 

باأ�سلوب منهجّي ومرتابط، لذا من ال�سرورّي املحافظة على الت�سل�سل من اأجل بلوغ الأهداف 

املتوّخاة من هذا املنت، والتي ميكن اأن نخت�سرها بالتايل:

تثبيت روحية الرتباط باهلل �سبحانه وتعاىل يف النفو�ص.	 

معرفة اأّن الرتباط ال�سحيح باهلل تعاىل يكون من خالل الإميان والعمل ال�سالح.	 

هذه 	  حتّقق  دون  حتول  التي  والعوائق  املوانع  اأهّم  من  هي  واملعا�سي  الذنوب  اأّن  بيان 

الروحية.

تهذيب 	  دون  من  تعاىل  باهلل  ال�سليمة  الرابطة  حتقيق  امل�ستحيل  من  اأّنه  على  التاأكيد 

النف�ص وطلب العلم.

التعّرف اإىل جملة من الرذائل والف�سائل الأخالقية التي مبعرفتها يّتقي الإن�سان من 	 

الوقوع يف الفا�سد منها والتحّلي بال�سالح منها.

التاأكيد على اأن �سرط الرتباط ال�سليم باهلل تعاىل موقوف على الرتباط ال�سليم اأي�سًا 	 

بكتابه الكرمي واأئمة الهدى والدين.

بيان اأّن عبادة احلّق تعاىل هي براق العروج اإليه واأّن ال�سالة والدعاء هما اأف�سل و�سيلة 	 

لعروج الروح اإليه.

)))  و�سائل ال�سيعة، ج7)،�ص9).

)))  ابراهيم، )).
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على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

الدرس األول

االرتباط باهلل تعالى

يتعّرف اإلى هدف الإ�شالم من خلق الإن�شان.. 1

الحياة . 2 في  ال�شامي  الهدف  هذا  تحّقق  كيفية  يبّين 

الإن�شانية.

ي�شرح اأّن الحكمة من اإيجاد الفطرة الإن�شانية واإر�شال . 3

الأنبياء هو تذكير النا�س بالهدف النهائّي للخلقة.
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هدف اإلسالم
ب�سيطٍة  بكلماٍت  ال�سماوية  الأديان  ولكّل  لالإ�سالم  الأ�سا�ص  الهدف  نخت�سر  اأن  اأردنا  اإذا 

يمكن اأن نوجزها بجملٍة واحدة هي: ربط الإن�سان باهلل �سبحانه وتعالى وبعالم الآخرة. هذا 

الرتباط الذي يتجّلى من خالل معرفة اهلل والإيمان به: »اأّوُل الّدين معِرَفتُه وكمال مْعِرفِته 

.
(((

 ِبه وكماُل الّت�شديق به توحيُده«
(((

الّت�شديق

الإن�سان هو الوحيد من بين جميع مخلوقات اهلل الذي ا�ستحّق هذه الكرامة والمنزلة لما 

 ،
(((

حباه اهلل تعالى من نعمة العقل: {ې ې ې ې   ى ى ائ ائ ەئ}

في  اهلل  خليفة  لقب  بذلك  فا�ستحّق   ،
(((

ۇئ} ۇئ   وئ  {وئ  روحه:  من  عليه  واأفا�ص 

 .
(5(

الأر�ص: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ}

فالرتباط باهلل هو الهدف الذي من اأجله ُخلق الإن�سان، والغاية التي من اأجلها اأوجد في 

هذه الحياة الدنيا. وقد �سّخر اهلل تعالى لالإن�سان كّل �سيء، ووهبه كّل ما يلزمه ويحتاجه لبلوغ 

هذا المق�سد ال�سريف: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ 

 .
(6(

ٺ ٺ ٺٿ }

الدنيا ليست هي الهدف
ولم تكن هذه الحياة الدنيا الفانية والزائلة بحاٍل من الأحوال  م�ستقّر الإن�سان الدائم وهدفه 

النهائّي، بل هي بمثابة الممر الإجبارّي والمعبر الوحيد اإلى المق�سد النهائّي والنعيم الباقي، 

وهي مزرعة الآخرة التي فيها يكون الزرع وفي الآخرة ح�ساده: {گ گ گ  ڳ ڳ 

)))  الت�سديق، الإميان.

)))  نهج البالغة، خطبة 9).

)))  احلج، 6).

)))  احلجر، 9).

)5)  البقرة، 0).

)6)  لقمان، 0).
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قال:   Q علّي  الموؤمنين  اأمير  وعن   ،
(((

ڻ} ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ 
. وهو عّز ا�سمه لم 

(((

»اإّنما الّدنيا دار ممّر والآخرة دار م�شتقّر، فخذوا من ممّركم لم�شتقركم« 

ي�سّخرها لالإن�سان اإّل لأجل بلوغ هذا الهدف ال�سامي دون �سواه، فهذه الدنيا هي فر�سة الإن�سان 

{ى  الحق:  ولقاء  الآخرة  جنة  الى  يعرج  اأن  يمكنه  خاللها  من  والتي  وال�سانحة  الوحيدة 

ى    ائ ائ ەئ    ەئوئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ 

. ون�سيب الإن�سان من الدنيا هو ما ق�سمه اهلل له وقّدره له من رزٍق فيها، من ال�سحة 
(((

ىئىئ}

 Q والمال وغيرهما من الّنعم التي يفتر�ص اأن ي�سّخرها الإن�سان لدار بقائه. فعن الإمام علّي

.
(((

اأّنه قال: »ل تن�س �شحتك وقدرتك وفراغك و�شبابك ون�شاطك اأن تطلب بها الآخرة« 

 واأّما الذين ن�سوا الآخرة، ور�سوا بمتاع الحياة الدنيا وزينتها، فقد ظلموا اأنف�سهم وا�ستحّقوا العقاب 

الإلهّي لأّنهم ا�ستبدلوا الدنيا بالآخرة، فكان العذاب من ن�سيبهم مّرتين؛ عند فراقهم للحياة الدنيا، 

وعند دخولهم النار: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ 

.
(5(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ}

معنى االرتباط باهلل تعالى
اأبدًا،  عنه  الغفلة  وعدم  حياتنا،  في  الدائم  ح�سوره  يعني  وتعالى  �سبحانه  باهلل  الرتباط 

والتوجه اإليه دائمًا. فال نعبد غيره، ول ندعو �سواه، ول نطلب حوائجنا اإّل منه. فالإن�سان عندما 

يدرك اأّن اهلل تعالى خالقه وهو مالٌك لكّل �سيء وبيده كّل �سيء وله الأمر كّله وهو رّب العالمين، 

فمن الطبيعّي اأن يتوّجه اإليه بالعبودية والت�سليم: {ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ   پپ ڀ 

حياتنا   في  تعالى  اهلل  وح�سور   .
(6(

ٿ} ٿ  ٺ          ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ    ڀ 
يتحّقق من خالل اأمرين اأ�سا�سّيين هما:

• الإيمان. 	

• والعمل ال�سالح. 	

)))  النحل، 0).

)))  غرر احلكم، �ص 9))

)))  الق�س�ص،  77

)))  معاين الأخبار، تف�سري نور الثقلني، ج )، �ص 9)).

)5)  يون�ص، 7 و8.

)6)  النعام، )0).



13

اترتلاا  اا ترالا

وبمراجعة الآيات ال�سريفة التي تحدثت عن �سروط الفوز  بالجنة والنجاة من العذاب، نجد 

الإن�سان ب�سيٍء  اإيمان  لأّن  الوحيدان  الأ�سا�سيان بل  العامالن  الإيمان والعمل ال�سالح هما  اأّن 

{حب  طريقه:  و�سلك  وطلبه  اإليه  توّجه  وجلَّ  عزَّ  باهلل  اآمن  فمن  نحوه.  والموجه  الدافع  هو 

خب  مب ىب  يب جت  حت خت مت ىت      يت جث مث  ىث يث حج مج          
ڦ  ڄ  ڦ   ڦ  {ڤ ڤ ڦ     .

(((

حخ مخ جس حس خس} جح محجخ 
ڇ     چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  ڄ   ڄ  ڄ 

.
(((

ڇ ڇ }
ومن �سياق هذه الآيات وغيرها الكثير التي و�سفت اأهل الجنة و�سروط الدخول اإليها، ومن 

خالل التاأكيد المتكّرر على العمل ال�سالح عند ذكر اأهل الجّنة من الموؤمنين، نجد اأّن الإيمان 

دون العمل ال�سالح لن يكون كافيًا للفوز بالجنة ولقاء الحّق، فالإيمان �سرٌط اأ�سا�سّي في التوجه 

اإلى اهلل. وكّلما ازداد الإيمان قوي التوجه اإلى اهلل اأكثر. والعمل ال�سالح بدوره و�سيلٌة لتثبيت 

جخ  مح  جح  مج  حج    يث  ىث   مث    جث    {يت  منه:  والزدياد  القلب  في  الإيمان  هذا 

. {پ پ ڀ ڀ ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ 
(((

حخ   مخ جس}
 .

(((

ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}

 كّل ما في الوجود يدعو إلى اهلل
اأّن الأ�سل الأّولّي والمحور المركزّي  اإّن من له اأدنى اإلمام بتعاليم الإ�سالم واأحكامه يعلم 

الذي تدور حوله جميعها هو تحقيق الرتباط ال�سحيح والعميق باهلل تعالى. 

1.  �لآيات �لآفاقية و�لأنف�سية: 

تاأملنا في ال�سماوات والأر�ص وفي جميع الحقائق التي ذكرت في الإ�سالم من  فنحن اإذا 

قبيل الجنة والنار والآخرة والأنبياء والأو�سياء، لوجدنا اأنها جميعها بمنزلة الآيات الداّلة على 

الأول  المبداأ  نحو  الإن�سان  وتوّجه  تدفع   التي  �سبحانه  الحّق  اآيات  فهي  وتعالى.  �سبحانه  اهلل 

)))  طه، 75  	   76.

)))  النور، 55.

)))  الكهف، 0)).

)))  البقرة، )6.
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الإن�سان  ربط  اإلى  تهدف  والتي  المطلوب،  باّتجاه  و�سائرة  مرّكزة  وتوّجهاته  تفكيره  لتجعل 

اأكثر:  به  تعّلقه  ويقوى  باهلل  الإن�سان  اإيمان  فيزداد  �سبحانه،  بالحّق  وقلبيًا  وعقائديًا  فكريًا 

 

{وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ ی 

. {ڈ ژ     ژ ڑ ڑ ک ک ک 
(((

ی ی ی          جئ حئ}
.

(((

. {ڃ چ  چ چ چ ڇ    ڇ ڇ}
(((

ک    گ گ گ}

2.  �لأحكام و�لت�سريعات �لإلهية:

Qواإذا جئنا اإلى الأحكام المنبثقة من تعاليم الإ�سالم، من عباداٍت وطاعات، واأوامَر

ونواٍه،  لوجدنا اأي�سًا اأّن كل حكم فيها اإّنما يهدف اإلى ربط الإن�سان بالحّق تعالى. فما ت�سريع 

ال�سالة، وال�سوم، والحّج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، والخم�ص، وغيرها 

من الأحكام اإل لإحكام هذه العالقة بين الإن�سان وخالقه. فعندما يلتزم الإن�سان باأوامر الحّق 

ال�سرعية واأحكامه العملية وينتهي عن نواهيه فهو في حالة ارتباط به، كونه ينّفذ اأوامره وينتهي 

عن نواهيه . والحكمة من هذه الأحكام الإلهية والهدف منها ربط الن�سان عمليًا بالحّق. 

ُتحِكم  اأن  تريد  كلها  وقربات،  طاعاٌت  هي  التي  والأعمال  اآياٌت  هي  التي  فالحقائق  اإذًا، 

اإّنما تنبع من  اأخرى  اأية �سعادة  واإّن  الإن�سان وخالقه، ولي�ص الإ�سالم �سوى هذا.  العالقة بين 

هذه ال�سعادة الواقعية، ودونها ل يبقى لل�سعادة معنًى �سوى الوهم.

 اللطف اإللهّي
من عناية اهلل بعباده ورحمته بهم، ولبيان الأحكام والحقائق الإلهّية وك�سفها للنا�ص حّتى 

يكونوا على بّينة من اأمرهم، وليعرفوا الهدف من وجودهم، ولإتمام الحجة عليهم فال يقولوا: 

بّد  ل  كان   
(((

مئ} حئ  جئ  ی  ی    ی  ی  ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  {ېئ 

من اأمرين اأ�سا�سيين لكي تكتمل الحّجة على النا�ص هما:

)))  ف�سلت، )5.

)))  اآل عمران، 90).

)))  الرعد، ).

)))  طه، ))).
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اترتلاا  اا ترالا

1.  �لأنبياء و�لر�سل:

لهدايتهم  ومنذرين  مب�ّسرين  الأنبياء  فيهم  وبعث  النا�ص  اإلى  ر�سله  وجل  عز  اهلل  اأر�سل   

من  النا�ص  ولتخلي�ص  والتوحيد،  ال�سعادة  نور  اإلى  وال�سقاء  الحيرة  ظلمات  من  واإخراجهم 

م�ستنقع الدنيا وف�سادها لي�سلوا اإلى اأعلى مراتب الرقّي والكمال الإن�سانيين. فخاطبوا فطرة 

نبياءه 
َ
الإن�سان وتوّغلوا في اأعماق رغباته وبّينوا له الطريق: »فبعث فيهم ر�شله وواتر اإليهم اأ

لي�شتاأدوهم ميثاق فطرته ويذّكروهم من�شي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبِليغ ويثيروا لهم 

ال�سعادة  اإلى  واإي�ساله  اهلل  اإلى  الإن�سان  هداية  الأ�سا�سي  هدفهم  فكان   ،
(((

العقول« دفاِئن 

ت�سمن  التي  الالزمة  والت�سريعات  القوانين  وجل  عز  وحّملهم  الودود.  الرب  بجوار  الحقيقة 

للنا�ص في حال التزموا بها الو�سول اإلى هذا الهدف ال�سامي والفوز العظيم: {ۇ ۆ ۆ ۈ        

ۈ   ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى ائ 
 .

(((

ائ ەئەئ}

2.  �لفطرة �لإن�سانية:

بنحٍو  وكّونه  الإن�سان  خلق  اأن  بعباده،  الوا�سعة  ورحمته  اأي�سًا  تعالى  اهلل  عناية  ومن 

الحّجة  ولإتمام  جهة،  من  مطلوبه  عن  البحث  عناء  عليه  لي�سّهل  فريدة،  وطريقٍة  خا�ص 

عليه من جهة اأخرى فال يتذّرع بعدها بالحجج الواهية والأعذار البالية، حيث زّوده تعالى 

تعالى  اهلل  جعله  الذي  المعنوي  والتوّجه  الباطني  النداء  بمثابة  وهي  التوحيد؛  بفطرة 

داخل كل اإن�ساٍن  ليهتدي من خالله اإلى ما تريده روحه وتبحث عنه. وهي من اأهم القوى 

م�سدر  اإلى  التوّجه  منه  وتطلب  دائمًا  تحّثه  فهي  الإن�سان،  على  بها  تعالى  اهلل  اأنعم  التي 

اأن اأخذ  اإن�سان بعد  اأودعها اهلل نف�ص كل  كل كماٍل واأ�سل كل جماٍل ومنبع كل �سعادة، وقد 

ۇۇ  ڭ       ڭ  {ڭ  الأوحد:  واإلهها  وخالقها  ربها  اأنه  العتراف  �سّك  منها 

ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ    ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ 
تعالى:  قوله  عن   Q ال�سادق  الإمام  �ُسئل  ولّما    .

(((

ەئ} ائ  ائ   ى 

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص)6.

)))  الطالق، 0) 	 )).

)))  الروم، 0).
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الإ�شالم،  »هي   :Q قال  الفطرة؟  تلك  ما   ،{ ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  {ۆ 

.
(((

التوحيد« على  ميثاقهم  اأخذ  حين  اهلل  فطرهم 

وعن الإمام ال�سادق Q قال: قال ر�سول اهلل P: »كلُّ مولود يولد على الفطرة يعني 

نَّ اهلل عز وجل خالقه كذلك قوله: {ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
َ
المعرفة باأ

 .
(((

ۈ ۈ}«

)))  الكايف، ج)، �ص)).

)))  م.ن، �ص )).
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اترتلاا  اا ترالا

المفاهيم الرئيسة

الهدف الأ�سا�سي لالإ�سالم هو ربط الإن�سان بخالقه.. )

جميع الحقائق والأحكام الإلهية تدور حول محوٍر واحد اأي�سًا هو ربط الإن�سان بالخالق . )

جل وعال.

المق�سود من الرتباط باهلل �سبحانه وتعالى توّجهنا اإليه وح�سوره الدائم في حياتنا.. )

التوجه اإلى اهلل يتحقق من خالل اأمرين: الإيمان والعمل ال�سالح.. )

مراده . 5 باأن  لتذكيره  ر�سله  اإليه  واأر�سل  التوحيد،  فطرة  على  الإن�سان  تعالى  اهلل  خلق 

الحقيقي هو اهلل �سبحانه وتعالى.

أسئلة حول الدرس

هل لوجود الإن�سان هدف في هذه الحياة؟ وما هو هذا الهدف؟. )

ما المق�سود من الرتباط باهلل عز وجل؟ وهل هو ارتباط مادي اأم معنوي؟. )

ما هو الهدف الأ�سا�سي من اإر�سال الأنبياء و الر�سل اإلى النا�ص؟. )

ما هي الفطرة؟ وما هي اأهّم مّيزاتها؟. )
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للمطالعة

 اإلنسان بفطرته يحب اهلل )))
اإعلم اأن لالإن�سان اإن لم اأقل كل موجود حبًا فطريًا للكمال المطلق وحبًا للو�سول اإلى الكمال 

اأو اأن  المطلق. وهذا الحب ي�ستحيل اأن ينف�سل عنه. كما اأن الكمال المطلق محاٌل اأن يتكرر 

قلوبهم  تهفو  واإليه  يبحثون عنه،  والجميع  الحق جّل وعال،  المطلق هو  فالكمال  اثنين،  يكون 

واإن كانوا ل يعلمون. فهم محجوبون بحجب الظلمة والنور، ولهذا فهم يتوهمون اأنهم يطلبون 

�سيئًا اآخر وهم ل يقنعون بتحقيق اأّية مرتبة من الكمال ول بالح�سول على اأي جماٍل اأو قدرٍة 

اأو مكانة. فهم ي�سعرون اأنهم ل يجدون في كل ذلك �ساّلتهم المن�سودة. فالمقتدرون واأ�سحاب 

القوى العظمى هم في �سعٍي دائٍم للح�سول على القدرة الأعلى مهما بلغوا من القدرة. وطالب 

العلم يطلبون الدرجة الأعلى من العلم مهما بلغوا منه ول يجدون �سالتهم التي غفلوا عنها في 

عطي ال�ساعون اإلى القدرة وال�سلطة الت�سرف في كل العالم المادي من الأر�سين 
ُ
ذلك. ولو اأ

والمنظومات ال�سم�سية والمجّرات وكل ما فوقها ثم قيل لهم: اإن هناك قدرة فوق هذه القدرة 

التي تملكونها وهناك عالٌم اأو عوالم اأخرى اأبعد من هذا العالم فهل تريدون الو�سول اإليها؟ 

فاإنهم من المحال اأن ل يتمّنوا ذلك، بل اإنهم �سيقولون بل�سان الفطرة: ليتنا بلغنا ذلك اأي�سًا! 

وهكذا طالب العلم فهو اإن ظن اأن هناك مرتبة اأخرى غير ما بلغه فاإن فطرته الباحثة عن المطلق 

�ستقول: يا ليت لي القدرة للو�سول اإليه، اأو يا ليت لي �سعةً  من العلم ت�سمل تلك المرتبة اأي�سًا!

اإن ما ُيطِمئُن الجميع ويخمد نيران النف�ص المتمّردة ويحّد من اإلحاحها وا�ستزادتها في الطلب 

اإنما هو الو�سول اإليه تعالى، والذكر الحقيقي له جّل وعال؛ اإذا كان مظهرًا له، فاإن ال�ستغراق 

 هو نوع 
(((

فيه يبعث الطماأنينة والهدوء وكاأن قوله تعالى: {ىت يت    جث مث ىث}

من الإعالن اأن: انتبه انتبه! عليك اأن تلجاأ اإلى ذكره حتى تح�سل على الطماأنينة لقلبك الحيران 

الذي يوا�سل القفز من مكان اإلى مكان والطيران من غ�سٍن اإلى غ�سن.    

الإمام الخميني }

)))  و�سايا عرفانية، �ص0).

)))  الرعد، 8).
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على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

ي�شرح الطريق ال�شحيح لالرتباط باهلل عّز وجّل.. 1

يتعّرف اإلى حقيقة الإن�شان.. 2

الهدف . 3 اإلى  الو�شول  في  العلم  طلب  اأهمّية  يبّين 

المن�شود. 

طريق  االرتباط باهلل

الدرس الثاني
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ما هو السبيل إلى معرفة اهلل واإليمان به؟
اإذا كان الرتباط باهلل �سبحانه وتعالى والتوجه اإليه هو هدف الت�سريعات ال�سماوية واإر�سال 

الأنبياء، والهدف الأ�سا�سي من خلق الإن�سان، واإذا كانت الفطرة الإن�سانية ُخلقت بالأ�سل باحثًة 

عنه وطالبة له، واإذا كانت اآيات الحق التكوينية واأحكامه ال�سرعية تهدف بدورها اإلى تحقيق 

هذه الرابطة بين الخالق والمخلوق، فما هو ال�سبيل اإلى ذلك؟ وما هو الطريق الذي ينبغي لنا 

اّتباعه ليغدو قربنا من اهلل تعالى اأمرًا ممكنًا وقاباًل للتحقق؟  

في  وتائهًا  حائرًا  الإن�سان  �سيبقى  عنه  الإجابة  دون  ومن  واأ�سا�سي،  جوهري  ال�سوؤال  هذا 

ذلك.  اإلى  ال�سبيل  يعرف  ل  وهو  ربه  اإلى  الإن�سان  يهاجر  اأن  الممكن  غير  فمن  الحياة.  هذه 

لذا على الإن�سان المخل�ص وال�سادق في طلبه اأن يتعرف اإلى الطريق الذي يو�سل اإلى الحق. 

واهلل �سبحانه وتعالى قد بّين ذلك ولم يجعله خافيًا: {مت ىت يت جث  مث  ىث يث حج  

، {ک ک گ گ   گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳ ڱ  ڱ ڱڱ 
(((

مج}
.

(((

ں   ں ڻ ڻ ڻ}

معرفة النفس
لكي نجيب عن هذا ال�سوؤال علينا اأن نبداأ من الطريق ال�سهل والذي لن يكلفنا عناء البحث 

، لأن الجاهل بنف�سه 
(((

كثيرًا. علينا اأن نبداأ من اأنف�سنا التي �سّواها الحق {ٹ ٹ ڤ}

عطَي فر�سًة قلَّ نظيرها لكت�ساف الكثير مما قد خفي عنه.
ُ
بالآخرين اأجهل، والعارف بها قد اأ

اإذا رجع الإن�سان قلياًل اإلى هذه النف�ص، واأعطى لفكره وقتًا للتاأمل في اأعماقه، ومحا�سبة كل 

حياته ون�ساطاته، ف�سوف يقف على حقيقٍة مهمٍة جدًا تعتبر عند اأهلها اأ�سا�ص كل خيٍر وراحة 

اأو  راحًة  اأو  لنف�سه  لذًة  فيها  ويرى  يحتاجها  لأ�سياء  طالٌب  اأنه  يدرك  �سوف  الحياة.  هذه  في 

)))  طه، 50.

)))  التوبة، 5)).

)))  ال�سم�ص، 7.
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منفعة. ثم اإذا حاول اأن يفهم �سر كل حركٍة يوؤديها اأو م�سروٍع يقوم به ف�سوف يجد اأن احتياجه 

وفقره هو الذي يدفعه للقيام به. فالإن�سان قد فطر على اأ�سا�ص الطلب والحاجة، ووجوده فقيٌر 

ل ينفّك عن ال�سعي للغنى والطلب للقدرة. وقد عّبر القراآن الكريم عن هذه الحالة باأروع �سورة 

ڇ  چ  {چ   ،
(((

{ ے  ے        ھ   ھ  ھھ  ہ    ہ  ہ  ہ  {ۀ  فقال: 

.
(((

ڇ ڇ   ڇ ڍ   ڍ ڌ      ڌ    ڎ ڎ   ڈ  ڈ   ژ}

حقيقة اإلنسان
من الموؤكد اأن الفقر المق�سود هنا في الآية لي�ص الفقر المادي، لأن بع�ص النا�ص بطبيعة 

الحال اأغنياٌء على الم�ستوى المادي. بل المراد منه �سيٌء اآخر يم�ّص جوهر الإن�سانية وحقيقتها. 

{ٺ ٺ ٺ  اأن ال�سعف والحتياج هما حقيقة الإن�سان  اإلى  فهذه الآيات الآنفة الذكر ت�سير 

.
(((

ٿ   ٿٿ ٿ ٹ ٹ }
 فلو فّكر الإن�سان �ساعًة واحدة في نف�سه وفي موجودات هذا العالم كله ف�سوف يكت�سف اأن 

اأي موجوٍد لي�ص لديه �سيٌء من نف�سه، واأن كل ما ح�سل عليه الإن�سان وو�سله هو األطاٌف ومواهب 

م�ستعارة وهي لي�ست منه، �سواء قبل اأن ياأتي اإلى هذه الحياة اأم خالل حياته فيها، اأم حتى بعد 

الممات. واإذا تاأمل الإن�سان في كيفية خلقه منذ اأن كان طفاًل اإلى اأن تحين لحظة وفاته وفّكر 

عطي فيها من ِنعٍم وقوًى متنوعة من الفكر والعقل والخيال والقلب 
ُ
قلياًل في كل مرحلة وما اأ

والأع�ساء والجوارح المختلفة وغيرها من النعم والألطاف، لده�ص وتحّير لأنه في لحظٍة من 

 
(((

اللحظات لم يكن �سيئًا مذكورًا {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې }

ثم اأتى من اأفا�ص عليه الحياة والروح ووهبه من األوان النعم التي تبهر العقول و�سّخر له كل 

هذا الوجود. فالإن�سان اإذًا في الأ�سل ل يملك �سيئًا، فمن تراه يكون المالك الحقيقي والرازق 

والمعطي!؟

)))  فاطر، 5).

)))  الق�س�ص،  )).

)))  الن�ساء، 8).

)))  الدهر، ).
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ابيط  اترتلاا  اا

{ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې        ې 

، {ۆ ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې   ې 
(((

ې }
.

(((

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ    وئۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ}
والعجز:  ال�سعف  عين  وهذا  به،  اإل  وقوة  حوٍل  من  لالإن�سان  ولي�ص  اهلل  بيد  كلها  فالأمور 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  {ڌ   ،
(((

ڄ} ڄ        ڄ  ڦ   ڦ  ڦڦ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ 

.
(5(

، {ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ}
(((

ڈ ژ }

  سبيل اهلل بالتفكر والطاعة
اأكمل  ول  منه  اأغنى  يجد  لن  لأنه  اإن�سان  كل  مطلب  تعالى  بالحق  الرتباط  كان  هنا  من   

ول اأقدر، ومطلب الحق اأي�سًا لأنه يريد الخير لعباده والنفع لهم، وهو يعلم اأن ما يبحث عنه 

وحل  الإن�سان  احتياجات  تاأمين  ي�ستطيع  تعالى من  �سواه   ولي�ص  الإن�سان موجود عنده فقط، 

م�ساكله. لذا يقول الإمام الخميني }: 

»اإن ما يطمئن الجميع ويخمد نيران النف�س المتمردة ويحّد من اإلحاحها وا�شتزادتها 

.
(6(

في الطلب، اإنما هو الو�شول اإليه تعالى، والذكر الحقيقي له جل وعال«

فالطريق الوحيد لخروج الإن�سان من عجزه و�سعفه هو بالتوّجه الى الغني الذي ل يفتقر، 

والكمال الذي ل نق�ص فيه على الإطالق، وطلب العون والمدد منه. وهذا اللتجاء ل يتحّقق اإل 

بالطاعة والتفكر، لأن ح�سور الحق في حياتنا وتوّجهنا اإليه ينبغي اأن يتحقق على الم�ستويين:

الفكري: من خالل التفّكر في اآياته. لأنه بالتفّكر ينّبه الإن�سان عقله وقلبه ويحملهما اإلى 

حيث يدنوان اأكثر فاأكثر من الباري عز وجل، من خالل التفكر في �سفاته واأفعاله، وفي روائع 

ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  {گ  واإتقانه:  �سنعه 

حب  جب    {يئ   ،
(7(

ہ} ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ں 

)))  املائدة، 7).

)))  يون�ص، )).

)))  اآل عمران، )5).

)))  الذاريات، 58.

لت، 5) . )5)  ف�سّ

)6)  و�سايا عرفانية، �ص )).

)7)  اآل عمران، )9).
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الإمام  وعن   .
(((

يث} ىث  مث  جث  يت  ىت      ختمت  حت  جت     يب   ىب  مب  خب 
ر�سول وعن   ،

(((

قدرته« وفي  اهلل  في  التفكر  اإدمان  العبادة  »اأف�شل  قال:   Q  ال�سادق 

 .
(((

 اهلل P قال: »ِفْكُر �شاعٍة خيٌر من عبادة �شنة«

العملي: من خالل الطاعة والتقوى. فالطاعة بما تعنيه من اللتزام والنقياد لأحكام اهلل 

ونواهيه وما يمنع ر�ساه،  اأوامر اهلل  النف�ص من ع�سيان  وقاية  تعنيه من  بما  والتقوى  تعالى، 

الإن�سان  لأن  اإليه.  والتقّرب  الحق  للقاء  واّتباعه  به  العمل  ينبغي  الذي  العملي  البرنامج  هما 

عندما يرى كماًل ما في موجوٍد ف�سوف يتوجه اإليه، و�سيترجم توجهه هذا بالخ�سوع والطاعة 

له، والبتعاد عن كل ما يخالف اإرادته، لأنه ياأمل بذلك اأن ينعم عليه بما ي�سّد به عوزه ويرفع 

والكمال  الأخروية  ال�سعادة  لنيل  الأوحد  والطريق  الأو�سح  ال�سبيل  هو  وهذا  نق�سه.  عنه 

الإن�ساني. فمقت�سى الفقر والعجز هو طاعة الغني والكامل والمقتدر، ولهذا ال�سبب اأمر اهلل 

ی    ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ  {ۈئ  بطاعته:  النا�ص 

ڄ  ڄ  {ڄ   فقال:  والإيجاد  الخلقة  هدف  تعالى  عبادته  جعل  حتى   ،
(((

{ جئحئ 
، وقال عز ا�سمه: {ک ک گ گ گ گ ڳ   

(5(

ڃ ڃ ڃ}
.

(6(

ڳ               ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ}

 طاعة اهلل بالعلم والتعلم
 طاعة اهلل عز وجل ل تتحقق اإل بمعرفة اأوامره ونواهيه ومن ثم العمل على تطبيقها. فعن 

الإمام ال�سادق Q قال: »وجدت ِعْلَم الّنا�س كلَُّه في اأرَبٍع: اأولها اأن تعرف رّبك، والّثاني 

اأن تعرف ما �شنع بك، والّثالث اأن تعرف ما اأراد منك، والّرابع اأن تعرف ما يخِرُجَك من 

.
(7(

دينك«

)))  اجلاثية، )).

)))  الكايف، ج)، �ص 55.

)))  م�ستدك الو�سائل، ج)، �ص 05).

)))  ال�سعراء، ))) اىل ))).

)5)  الذاريات، 56.

)6)  هود، ))).

)7)  اأ�سول الكايف، ج)،�ص50.



25

ابيط  اترتلاا  اا

 فمن ُيرد طاعة اهلل عليه اأوًل اأن يعرف ما يريده منه. ومعرفة ما يريده تتحقق بالرجوع اإلى 

اأحكامه وقوانينه، واأوامره ونواهيه المتمّثلة ب�سريعته، فيلتزم بها ويقوم بتطبيقها حتى ت�سري 

ال�سريعة في كل تفا�سيل حياته، فت�سبح حياته عامرًة بطاعات اهلل وقرباته، فال يغفل  هذه 

ا�ستدت طاعتهم  قوٌم  وهم  »المتقين«،  يكون من  اأن  في�ستحق عندها  اأبدًا،  عيٍن  عنها طرفة 

فغدوا محبوبين  عبادة،  كلها  باتت حياتهم  الذي  الحد  اإلى  اأوامره  هلل وحذرهم من مخالفة 

 ،
(((

ائ} ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  {ۉ  المقّربين:  اأوليائه  ومن  الحق،  عند 

اأتقى  تكن  اهلل  بفرائ�س  »اإعمل  قال:   P اهلل  ر�سول  وعن   .
(((

ٿ} ٺ  ٺ  {ٺ 

باأحب مما  اإلّي عبدي  »ما تحبب  وتعالى:  تبارك  القد�سي قال اهلل  الحديث  . وفي 
(((

النا�س«

.
(((

افتر�شت عليه«

اأي�سًا تبرز اأهمية طلب العلم كو�سيلٍة مهمة لمعرفة اأحكام اهلل، وفر�سٍة �سريفة  ومن هنا 

للتفّكر في اآياته اأي�سًا. فالإ�سالم يمّثل مجموعًة كبيرًة من التعاليم التي تف�ّسر لنا هذا الوجود 

وظواهره، وتجيب عن الأ�سئلة الم�سيرية التي تقلق الإن�سان وتتعّلق بم�سيره، ويت�سّمن اأي�سًا 

مجموعًة كبيرة من الأحكام ال�سرعية التي تدّله على كيفية العمل والت�سرف في كل �ساأٍن من 

اأم مع الخلق. لذا كان طلب العلم واجبًا على كل م�سلم وم�سلمة  �سوؤون حياته �سواء مع الحق 

كما اأخبر بذلك ر�سول اهلل P: »طلب العلم فري�شة على كل م�شلم. األ اإن اهلل يحّب بغاة 

، لأنه ل يمكن اأن ت�سّح عبادٌة وطاعة من دون معرفة، والمعرفة ل تتحّقق اإل بطلب 
(5(

العلم«

بالطاعة،  اإل  نجاة  ول  اهلل،  لطاعة  الحق  َب  »ُن�شِ قال:   Q الكاظم  الإمام  عن  العلم. 

. فطلب العلم هو ال�سبيل الوحيد للتعرف اإلى اأحكام الحق 
(6(

والطاعة بالعلم والعلم بالتعلم«

ال�سرعية، ومقدمٌة لتح�سيل الواجبات وترك المحرمات، وفي نف�ص الوقت باٌب مهمٌّ جدًا للتفكر 

في اآياته الآفاقية والأنف�سية. وهذه المعرفة هي المدخلية ال�سالحة التي تخّول الإن�سان الدخول 

في �سلك المطيعين والعابدين والمتفكرين، وبالتالي الرتباط الحقيقي باهلل �سبحانه وتعالى. 

)))  اآل عمران، 76.

)))  الأنفال، )).

)))  اأ�سو ل الكايف، ج)، �ص 09)، ح).

)))  م.ن، ح5.

)5)  م.ن، ج )، �ص 0).

)6)  م.ن، �ص 7).
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المفاهيم الرئيسة

حقيقة الإن�سان هي الفقر والحتياج والنق�ص على الدوام.. )

فقر الإن�سان و�سعفه يدفعانه للبحث عن الغنى والكمال.. )

اهلل �سبحانه وتعالى هو الغني الذي ل حّد لغناه والكمال الذي ل حّد له.. )

كمال الإن�سان وغناه ل يتحققان اإل بطاعة اهلل الغني والقدير، والتفكر في اآياته.. )

طلب العلم مقدمة اأ�سا�سية ليتمّكن الإن�سان من القيام بالطاعات، والتفكر في الآيات.. 5

أسئلة حول الدرس

اأذكر �ساهدًا من القراآن على فقر الموجودات وبالخ�سو�ص الإن�سان. . )

ما هي العالقة بين فقر الإن�سان والرتباط بالحق عز وجل؟. )

؟. ) ما هو الطريق العلمي لالرتباط باهلل عزَّ وجلَّ
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ابيط  اترتلاا  اا

للمطالعة

فقر الموجودات )))

اإعلم اأن العالم �سواء كان اأزليًا واأبديًا اأم ل، و�سواء كانت �سال�سل الموجودات غير متناهية اأم 

ل، فاإنها جميعًا محتاجة، لأن الوجود لي�ص ذاتيًا لها. ولو تفكرت واأحطت عقليًا بجميع ال�سال�سل 

غير المتناهية فاإنك �ستدرك الفقر الذاتي والحتياج في وجودها وكمالها اإلى الوجود الموجود 

بذاته والذي تمّثل الكمالت عين ذاته. ولو تمكنت من مخاطبة �سال�سل الموجودات المحتاجة 

بذاتها خطابًا عقليًا و�ساألتها: اأيتها الموجودات الفقيرة من ي�ستطيع تاأمين احتياجاتكم؟ فاإنها 

وكمال  الوجود،  اإلى  مثلنا  لي�ص محتاجًا  اإلى من  اإننا محتاجون  الفطرة:  بل�سان  �سترّد جميعًا 

الوجود. وهذه الفطرة اأي�سًا لي�ست من ذاتها، ففطرة التوحيد{ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

 من اهلل، والمخلوقات الفقيرة بذاتها لن تتبّدل اإلى غنّية بذاتها، 
(((

ۋۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ}
فمثل هذا التبديل غير ممكن الوقوع، ولأنها فقيرٌة بذاتها ومحتاجة فلن ي�ستطيع �سوى الغني 

بذاته اأن يرفع فقرها واحتياجها. 

كما اأن هذا الفقر الذي هو لزٌم ذاتي لها هو �سفة دائمة اأي�سًا �سواء كانت هذه ال�سل�سلة 

اأبدية اأم ل، اأزلية اأم ل، ولي�ص �سواه تعالى من ي�ستطيع حل م�ساكلها وتاأمين احتياجاتها. كذلك 

فاإن اأي كماٍل اأو جماٍل ينطوي عليه اأي موجوٍد لي�ص منه ذاتًا، اإنما هو مظهٌر لكمال اهلل تعالى 

. حقيقٌة ت�سدق على كل �سيٍء وكل 
(((

{پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ} وجماله، 

فعٍل وكل قوٍل. واإن كل من يدرك هذه الحقيقة ويتذّوقها لن يتعلق قلبه بغير اهلل تعالى، ولن 

يرجو غيره تعالى.

الإمام الخميني }

)))  و�سايا عرفانية، �ص)).

)))  الروم، 0).

)))  الأنفال، 7).
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الذنوب والمعاصي

ي�شتدل اأن الذنوب هي من اأهم الموانع التي تحول دون . 1

و�شول الإن�شان اإلى الغاية ال�شامية من خلقه.

يبّين من�شاأ الذنوب واأهم اآثارها ال�شلبية.. 2

ي�شرح كيفية التخّل�س من هذا المانع.. 3

الدرس الثالث
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المعاصي هي المانع األكبر
اإذا كان الإن�سان باحثًا عن اهلل بحكم فطرته، والأنبياء ي�سعون على الدوام اإلى ربطه بخالقه 

وحّثه على التوجه اإليه، واإذا كانت �سعادة الإن�سان وتحقّقه بالكمال والغنى الواقعيين لن يتحققا 

اإل في ظّل ولية الحق وطاعته، فلماذا نجد اأن قّلًة من النا�ص جعلوا الحق تعالى وجهتهم، واأن 

قليلين هم الذين و�سلوا اإلى هذا المق�سد ال�سريف والهدف ال�سامي، مع اأن اهلل تعالى زّودهم 

بكل ما يلزم للو�سول اإلى هذه  ال�سعادة المن�سودة؟!

فكما  والمعا�سي.  الذنوب  وهو  ذلك  تحقق  دون  يحول  اأ�سا�سي  �سبٌب  هناك  الواقع  في 

يتعّداها  ل  اأن  الإن�سان  على  �سرعية  وحدودًا  اأحكامًا  تعالى  هلل  اأن  م�سلٍم  كّل  لدى  معروٌف  هو 
 

ذلك  يفعل  من  ن�سيب  من  �سيكون  المهين  العذاب  فاإن  واإل   
(((

ۇئۆئ} ۇئ  وئ  وئ   {ەئ 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  {ائ 

 معروفة: الواجب، 
ٍ
. وهذه الأحكام ال�سرعية تنق�سم اإلى خم�سة اأق�سام

((( ېئ ېئ
وفعل  الواجب  ترك  اإذا  عا�سيًا  يعّد  اإنما  والإن�سان  والمباح.  والمكروه،  والم�ستحب،  والحرام، 

اإلى  ي�سل  لم  فيهما  الأمر  لأن  فعله  جائٌز  المكروه  وكذا  تركه  فجائٌز  الم�ستحب  اأما  الحرام. 

بالترك.  اإلزاٌم  بالفعل، وفي الحرام  اإلزاٌم  الواجب  الواجب والحرام. ففي  الإلزام كما في  حّد 

والعا�سي هو الذي يخالف الحكم ال�سرعي بحيث ي�ستحّق العقاب على مخالفته هذه، لأنه خروٌج 

الواقع هي نوٌع من الرف�ص والإعرا�ص عن اهلل  عن طاعة اهلل �سبحانه وتعالى. فالمع�سية في 

تعالى. والعا�سي بمع�سيته كاأنه يقول له: ل اأريدك، وباإمكاني اأن اأتدبر اأموري بنف�سي! وهذا هو 

التكّبر بعينه، اإذ كيف يمكن لمخلوٍق �سعيف ومحتاج اأن يعرف ما هو خيٌر له من تلقاء نف�سه؟! 

الواقع  في  فالمع�سية  وموجده؟!  خالقه  من  ي�سلحه  وما  ينفعه  بما  اأعرف  الإن�سان  �سار  وهل 

هي جحوٌد بربوبية الحق واإنكاٌر لألوهّيته المطلقة. وعبادة الحق ل تتحقق ب�سكلها ال�سحيح اإل 

)))  البقرة، 9)).

)))  الن�ساء، )).
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اإلى م�سدر الخير  اأ�سدق تعبيٍر عن اللتفات والتوّجه  باللتزام التام بال�سريعة المقد�سة، وهو 

وال�سعادة والكمال. اأما المع�سية فهي اإعالن حالة الرف�ص والتمرد وطلب الخير من م�سدٍر اآخر.

منشأ الذنوب
اإن من�ساأ الذنوب والمعا�سي التي يرتكبها الإن�سان يمكن اخت�ساره بكلمٍة واحدة وهي: روؤية 

الإن�سان كماله و�سعادته وغناه في اأموٍر اأخرى ل ارتباط لها بالحق تعالى والآخرة، بل يجد اأن 

�سعادته تكمن في ملّذات الدنيا و�سهواتها، في�سعى خلفها دون اأّي وازٍع ول رادٍع، حتى اإذا اأ�سرف 

وخالف اأمر اهلل فيها وقع فيما ل تحمد عقباه. لذا قالوا اإن من�ساأ الذنوب والمعا�سي يعود في 

الأ�سا�ص اإلى حب الإن�سان للدنيا وانغما�سه فيها، كما في الحديث عن الإمام ال�سادق: »حب 

. فالإن�سان اإذا �سعى وراء �سهوات الدنيا اأعمته عن الحق تعالى وعن 
(((

الدنيا راأ�س كل خطيئة«

{ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چچ   الآخرة حتى ين�ساها، والنتيجة: 

 .
(((

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ}
ولي�ص المق�سود من حب الدنيا حب الطبيعة من الجبال والأنهار وغيرها اأو حب النا�ص، بل 

المراد بحب الدنيا تعلق القلب بها بحيث ت�سكل عائقًا اأمام ارتقاء الإن�سان و�سفره نحو الحق 

الذي  الحّد  الى  واأموالها وزينتها  الدنيا و�سهواتها  القلب بملذات  تعلق  اإن  اأدّق  تعالى. وب�سكٍل 

يحول دون توّجه عقل الإن�سان وقلبه وفكره وعمله الى اهلل �سبحانه وتعالى، واإلى الحّد الذي 

يدفعه للوقوع في الحرام هو المذموم وهو الدنيا التي ورد ذكرها في الروايات ال�سريفة اأنها 

راأ�ص كل ذنٍب وخطيئة، ففي الحديث اأنه مّما وعظ به اهلل تعالى عي�سى Q: »يا عي�شى... 

اأمير  وعن   .
(((

اأحّبها« ل  فاإني  تحّبها  الدنيا فال  وذنب هو حّب  كل خطيئة  راأ�س  ن 
َ
اأ واعلم 

الموؤمنين علي Q قال: »حّب الدنيا يف�شد العقل وي�شّم القلب عن �شماع الحكمة ويوجب 

خرج حّب الدنيا من 
َ
وحى اهلل تعالى اإلى داود Q: »اإن كنت تحبني فاأ

َ
. واأ

(((

ليم العقاب«
َ
اأ

.
(5(

قلبك فاإن حّبي وحّبها ل يجتمعان في قلب«

)))  و�سائل ال�سيعة، ج6)، �ص 9.

)))  ال�سجدة، )).

)))  الكايف، ج8،�ص ))).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))، �ص )).

)5)  م.ن، ج))، �ص9).
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الاعمب والورالا

اآلثار السلبية للمعاصي
للذنوب اآثاٌر �سلبيٌة تمنع الإن�سان وتحول دون ارتباطه بالحق وتوّجهه اإليه، نذكر اأهمها:

1.  العداوة والكفر باهلل: اإن حالة الرف�ص والبتعاد عن اهلل اإذا ازدادت وكثرت فاإنها ت�سّكل 

في القلب حالًة من الّنفور والكره للحّق. واإذا قويت حالة البغ�ص هذه اأكثر تتحّول اإلى عداٍء 

 ومحاربة للحق �سبحانه والعياذ باهلل. وهي حقيقٌة �سّرح بها القراآن الكريم في قوله تعالى: 

 .
(((

{ۀ ہ    ہ ہ ہ ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ}

وعن ر�سول اهلل P قال: »يا عباد اهلل احذروا النهماك في المعا�شي والتهاون بها، فاإن 

 P المعا�شي ت�شتولي الخذلن على �شاحبها، حتى توقعه في رد ولية و�شي ر�شول اهلل

ودفع نبوة نبي اهلل، ول تزال اأي�شاً بذلك حتى توقعه في دفع توحيد اهلل والإلحاد في 

.
(((

دين اهلل«

2.  ق�شوة القلب: في الحديث عن اأمير الموؤمنين Q قال: »ما جّفت الدموع اإل لق�شوة 

. وق�ساوة القلب تعني عدم تاأّثره بالمواعظ، 
(((

القلوب، وما ق�شت القلوب اإل لكثرة الذنوب«

وعدم خ�سوعه عند ذكر اهلل اأو الموت، وكل ما يوجب وجل القلوب وخوفها. وهي من المفا�سد 

العظيمة التي ذّمت الن�سو�ص ال�سرعية الت�ساف بها:{ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ 

.
(((

ٿ ٿ ٿ ٹ}
اإلى الخير  3.  خروج روح الإيمان: روح الإيمان هي قوة الإيمان والملكة التي تدعو الإن�سان 

والطاعة وتزجره عن ال�سر والمع�سية. وروح الإيمان هذه تفارق الإن�سان حين تلّب�سه بالذنب 

والمع�سية. فعن الإمام الكاظم Q قال: »اإن اهلل تبارك وتعالى اأّيد الموؤمن بروٍح منه 

تح�شره في كل وقت ُيح�شن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كل وقت ُيذنب فيه ويعتدي، 

 .
(5(

فهي معه تهتّز �شروراً عند اإح�شانه، وت�شيخ في الثرى عند اإ�شاءته«

4.  الخ�شية من الموت: قال تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ 

ۈٴۇ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ      ۇ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ       ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  

)))  الروم، 0).

)))  بحار الأنوار، ج70، �ص 60).

)))  م.ن، ج67،�ص 55.

)))  الزمر، )).

)5)  الكايف، ج)، �ص 68).
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الأحيان  بع�ص  في  يكره  الإن�سان  اأن  ال�سريفة  الآية  تبّين    .
(((

ۅ} ۅ  ۋ  ۋ 

لقاء اهلل  ول يتمنى الموت نتيجًة لما قّدمت يداه من اأعماٍل �سيئة واأفعاٍل قبيحة يخجل اأن 

يقابل رّبه وقد تحّمل وزرها وتقلد �سنارها.

5.  الحرمان من الخيرات: عن ر�سول اهلل P قال: »اّتقوا الذنوب فاإنها ممحقة للخيرات، 

اإن العبد ليذنب الذنب فين�شى به العلم الذي كان قد علمه، واإن العبد ليذنب الذنب 

فيمنع به من قيام الليل، واإن العبد ليذنب الذنب فيحرم به الرزق وقد كان هنيئاً له 

في  اأثرًا  للذنوب  اإن   .
(((

اْلآَيات« اآِخِر  اإَِلى  اْلَجنَِّة  حاَب  �شْ
َ
اأ َبلَْونا  َكما  َبلَْوناُهْم  اإِنَّا  تال:  ثم 

الحق  احتجابه عن  زاد  العبد وعظمت خطاياه  كثرت ذنوب  وكّلما  وظلمته.  القلب  ت�سويد 

تعالى وحرم من عطاياه. ومن اأعظم هذه المنن العلم والمعرفة التي هي منبع الخ�سية من 

اهلل جّل وعال، وبها يرفع اهلل درجات العبد، والتوفيق للعبادات المقّربة من اهلل، والرزق 

الح�سن الذي يغنيه عن ال�سوؤال والطلب.

6.  رد الدعاء وتاأخير الإجابة: الذنوب والمعا�سي توجب اأي�سًا اإما عدم قبول اهلل تعالى لدعاء 

الإن�سان اأو تاأخير الإجابة، كما ورد عن الإمام الباقر Q اأنه قال: »اإن العبد ي�شاأل اهلل 

الحاجة فيكون من �شاأنه ق�شاوؤها اإلى اأجل قريب، اأو اإلى وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً 

فيقول اهلل تبارك وتعالى للملك: ل تق�س حاجته واحرمه اإياها، فاإنه تعر�س ل�شخطي 

.
(((

وا�شتوجب الحرمان مني«

7.  ت�شّلط الأعداء والأ�شرار: في الحديث عن اإمامنا ال�سادق Q: »يقول اهلل عز وجل: 

. هذا الحديث يك�سف لنا بو�سوح اأن 
(((

اإذا ع�شاني من عرفني �شلطت عليه من ل يعرفني«

الذنوب هي عامٌل مهم في ت�سلط الأعداء وغلبتهم و�سيرورة الحكم باأيديهم.

التوبة كّفارة الذنب
الإن�سان  انحطاط  في  �سبٌب  وهي  الإن�سان،  حياة  في  �سلبيًة  اآثارًا  للمع�سية  اأن  �سحيح 

العذاب  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  والحرمان.  ال�سقاء  دركات  في  ا�ستقراره  وبالتالي  وت�سافله 

)))  اجلمعة، 6 	 7.

)))  بحار الأنوار، ج70،�ص 77.

)))  الكايف، ج)، �ص)7).

)))  م.ن، �ص76).
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اأبدًا، بل لدى الإن�سان فر�سٌة حقيقيٌة لتدارك الأمر واإ�سالح  اأ�سبح اأمرًا واقعًا ول مفّر منه 

ما ف�سد، بل ولالرتقاء مجددًا في مدارج الكمال والقرب من اهلل الرحيم لأن رحمته تعالى 

العا�سي  الإن�سان  يتوب  عندما  وذلك   ،
(((

ٹ} ٹ  ٹ  {ٿ   �سي:  كّل  و�سعت 

ہ  ۀ  {ۀ  رحيمًا:   تّوابًا  رّبًا  عندها  �سيجد  فاإنه  رّبه،  اإلى  ويرجع  مع�سيته  من 

ۆ          ۇ   ۇ     ڭڭ  ڭ       ڭ     ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ    ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

.
(((

ۆ}

يوؤاخذ اهلل  لو  التي وهبها لعباده، لأنه  واألطافه العظمى  الكبرى  الباب من نعم اهلل  وهذا 

عباده بذنوبهم لهلكوا ولما نجا منهم اإل القليل {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

{ٺ  لذا  تعالى �سبقت غ�سبه  ، ولكن رحمته 
(((

{ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ 
والرحمة  عليهم.  عطوٌف  بعباده،  لطيٌف  لأنه  اإليهم،  واإح�سانًا  بهم  راأفًة 

(((

{ ٺٿ  ٺ  ٺ 
الإلهية لم تقت�سر على المغفرة في حال تاب العبد ورجع اإلى ربه، بل وعد اهلل المنيبين اإليه 

باأن يكّفر عنهم �سيئاتهم وي�سترها عن النا�ص، ويدخلهم الجنة اأي�سًا: {ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  
. ولكن للتوبة الّن�سوح �سروطًا ينبغي مراعاتها حتى ت�سبح مقبولًة عند 

(5(

ٿ ٿ ٿ}
اهلل وبالتالي توؤتي ثمارها الطيبة وهي:

اأوًل: الندم على ما اقترفه الإن�سان واأقدم عليه.

ثانيا: العزم على عدم الإتيان بالذنب مجددًا.

ثالثاً: الدعاء والتو�سل والبكاء، وطلب المغفرة ب�سدق. 

وطلب  �سبياًل  اإليه  ا�ستطاع  ما  اأهلها  اإلى  الحقوق  ورد  الواجبات،  من  فاته  ما  ق�ساء  رابعاً: 

بّينه  ما  وهذا  لأ�سحابها.  ا�ستغفر  تمامًا  ذلك  عليه  تعّذر  حال  وفي  منهم،  الم�سامحة 

اأمير الموؤمنين علي Q في رّده على من قال في ح�سرته: »اأ�شتغفر اهلل« حيث اأجابه 

Q: »ثكلتك اأمك ... اأتدري ما ال�شتغفار؟ اإن ال�شتغفار درجة العليين وهو ا�شم 

)))  الأعراف، 56).

)))  الزمر، )5.

)))  فاطر، 5).

)))  فاطر، 5).

)5)  التحرمي، 8.
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واقع على �شتة معان: اأولها الندم على ما م�شى. الثاني: العزم على ترك العودة اإليه. 

الثالث: اأن توؤدي اإلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اهلل �شبحانه اأمل�س لي�س عليك 

اأن  الخام�س:  حقها.  فتوؤدي  �شيعتها  عليك  فري�شة  كل  اإلى  تعمد  اأن  الرابع:  تبعة. 

تعمد اإلى اللحم الذي نبت على ال�شحت فتذيبه بالأحزان حتى يل�شق الجلد بالعظم 

اأذقته حالوة  كما  الطاعة  األم  الج�شد  تذيق  اأن  ال�شاد�س:  لحم جديد.  بينهما  وين�شاأ 

  .
(((

المع�شية«

وفي الختام نلفت النظر اإلى ثالثة اأموٍر في غاية الأهمية لها عالقة بالتوبة وهي من اأهم 

اآثارها، وهي:

 اأوًل: اأن اهلل تعالى يحب عبده التائب والعائد اإليه بعد طول انقطاٍع عنه:{ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

.
(((

ۋ  ۋ}
ثانياً: اأن التائب من الذنب في الحقيقة كمن ل ذنب له. فعن ر�سول اهلل P قال: »التائب من 

.
(((

الذنب كمن ل ذنب له«

ثالثاً: اأن الأعمال ال�سالحة ت�ساعد الإن�سان على التخّل�ص من اآثار وتبعات الذنوب والمعا�سي، 

.
(((

وتعّو�ص عليه �سيئًا مما فات: {ۓ  ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ}

)))  بحار الأنوار، ج6، �ص 6).

)))  البقرة، ))).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج6)، �ص75.

)))  هود، ))).
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المفاهيم الرئيسة

الذنوب والمعا�سي تمنع من الرتباط ال�سحيح بالحق تعالى.. )

للذنوب اآثاٌر �سلبية تحول دون ارتقاء الإن�سان في مدارج الكمال الإن�ساني ولقاء الحق.. )

من�ساأ الذنوب حب الدنيا واّتباع ال�سهوات والملذات المحدودة والزائلة.. )

التوبة هي كّفارة الذنب ول طريق للرجوع اإلى اهلل اإل من خاللها.. )

أسئلة حول الدرس

لماذا اعتبرت الذنوب المانع الأكبر الذي يحول بين الإن�سان والرتباط بربه؟. )

ما هي اأهم اآثار الذنوب ال�سلبية على النف�ص؟. )

ما هو من�ساأ الذنوب والمعا�سي؟. )

ما هي اأهم �سروط التوبة الن�سوح؟. )



درب الهداية

38

للمطالعة

أفضل أيام التوبة )))

التوبة  اإلى  التوفيق  اأن  هي  هامة:  نقطة  اإلى  النتباه  والنجاة  الهداية  طريق  �سالك  على 

ال�سحيحة الكاملة مع توفير �سرائطها من الأمور ال�سعبة، وقلياًل ما ي�ستطيع الإن�سان اأن ي�سل 

اإلى هذا المق�سد. بل اإن اقتراف الذنوب وخا�سة المعا�سي الكبيرة يجعل الإن�سان غافاًل عن 

ذكر التوبة نهائيًا. واإذا ما اأثمرت وقويت �سجرة المعا�سي في مزرعة قلب الإن�سان وا�ستحكمت 

في  التفكير  كليًا عن  الن�سراف  على  الإن�سان  منها حّث  وخيمة؛  نتائج  لها  �ستكون  جذورها، 

التوبة، واإذا تذّكر اأحيانًا تكا�سل في اإجرائها واأّجلها وقال: اليوم اأو غدًا، وهذا ال�سهر اأو ال�سهر 

المقبل، ويخاطب نف�سه قائاًل :اإنني اأتوب اآخر العمر واأيام ال�سيخوخة توبًة �سحيحة، واإنه يغفل 

. فال يتوّقع الإن�سان اأنه بعد اأن تقوى جذور 
(((

عن اأن هذا مكٌر مع اهلل {ٺ ٺ  ٺ}

الذنوب في نف�سه ي�ستطيع اأن يتوب اأو يقوم بتوفير �سروط التوبة. 

اإن اأف�سل اأيام التوبة وربيعها هو فترة اأيام ال�سباب، لأن الذنوب اأقّل و�سوائب القلب وظلمات 

الباطل اأخّف، و�سروط التوبة اأ�سهل واأي�سر. وقد يكثر في �سن ال�سيخوخة حر�ص الإن�سان وطمعه 

ي�ستطيع  الإن�سان  اأن  افتر�سنا  واإذا  التجربة ذلك.  اأثبتت  اأمله، وقد  للمال ويزداد طول  وحبه 

القيام بهذا العمل )التوبة) في �سن ال�سيخوخة، فما هو ال�سمان للو�سول اإلى �سن ال�سيخوخة 

وعدم اإدراكه الأجل المحتوم اأيام ال�سباب على حين غّرة، وهو م�سغوٌل بارتكاب الذنوب؟

اإن انخفا�ص عدد الم�سنين دليٌل على اأن الموت اأقرب اإلى ال�سباب منه اإلى ال�سيخ. فيا اأيها 

العزيز كن على حذٍر من مكائد ال�سيطان ول تمكر على اهلل ول تحتل الأهواء عليه باأن تقول 

اأعي�ص خم�سين عامًا اأو اأكثر مع الأهواء، ثم اأ�ستغفر ربي لدى الموت واأ�ستدرك الما�سي، لأن 

 يقال؟ اإن القيام بالتوبة لعمٌل �ساق. اإن الرجوع 
ٍ
هذه اأفكاٌر واهية. هل تظن اأن التوبة مجرد كالم

اإلى اهلل والعزم على عدم العودة اإلى الذنب يحتاج اإلى ريا�سٍة علمية وعملية، اإذ نادرًا ما يحدث 

)))  الأربعون حديثا، �ص06).

)))  اآل عمران، )5.
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لالإن�سان اأن يفكر وحده بالتوبة اأو يتوفق اإليها اأو يتوفق اإلى توفير �سرائط �سحة التوبة وقبولها 

اأو اإلى توفير �سرائط كمالها. اإذ من الممكن اأن يدركه الموت قبل التفكير في التوبة اأو اإنجازها 

وينقله من هذه الن�ساأة مع  المعا�سي التي ينوء بها الإن�سان ومع ظلمات الذنوب الالمتناهية. 

وفي ذلك الوقت يعلم اهلل وحده الم�سائب والمحن التي �سوف يواجهها!. 

الإمام الخميني }





س
در

ف ال
هدا

أ
على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

الدرس الرابع

تهذيب النفس

ي�شرح المراد والمق�شد الواقعي لتهذيب النف�س.. 1

ي�شرح طبيعة العالقة التي تربط الأخالق بالعمل.. 2

الرذائل �شرٌط . 3 النف�س وتطهيرها من  اأن تهذيب  يبّين 

اأ�شا�شي لل�شعادة في الدنيا والآخرة.  
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معنى تهذيب النفس
وهّذب  واأخل�سه،  نّقاه  بمعنى  ال�سيء  وهّذب  والتطهير،  التنقية  بمعنى  اللغة  في  التهذيب 

النخلة اأي نّقى عنها الليف، والرجل المهّذب هو  مطّهر النف�ص والباطن من الأخالق الرذيلة 

وال�سفات الّذميمة. فالإن�سان ذو جنبتين: جنبة روحية معنوية وجنبة ج�سمانية مادية، فبالجزء 

الج�سماني يعي�ص في عالم الدنيا لفترٍة محدودة، وبالجزء الروحاني ينتقل اإلى عالم الآخرة 

ۓ       ۓ  ے  ے  ھ  ھ     ھ  ھ      ہہ  ہ  ہ  ۀ   {ۀ  اأبدًا:  فيه  ويقيم 

ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ   ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
 .

(((

ې ېې ې  ى ى ائ}

العمل ومصير اإلنسان
والحياة  الموت  حقيقة  الإن�سان  حياة  في  جذريًا  تاأثيرًا  توؤّثر  التي  الأ�سا�سية  الحقائق  من 

الخالدة بعد الموت. فالإن�سان ميٌت ل محالة ومفارٌق لهذا العالم المادي وتارٌك له، اأما روحه 

تابعًا  اأمرًا  الدنيا  الموت والخلود بعده تجعل الحياة  اآخر وتبقى فيه. وفكرة  اإلى عالٍم  فتعرج 

�سيء.  كل  اأ�سا�سها  على  ويبني  الحياة  تلك  الى  يتوّجه  الذي  وحده  والعاقل  عابرة.  ومحطًة 

و�سريعته  باهلل  فالموؤمن  وعذاب.  اأو جهنٌم  ونعيم،  اإما جنٌة  نحوين:  على  الآخرة  في  والحياة 

واأنبيائه ور�سله ماآله اإلى الجنة، والكافر باهلل وبر�سله واأنعمه ماآله اإلى النار. فالإيمان والكفر 

باهلل هما ما يحّددان وجهة �سير الإن�سان وم�سيره في الآخرة.

وهناك عامٌل اآخُر اأ�سا�سي هو الذي �سيخبرنا اإذا ما كان الإن�سان من اأهل الإيمان الحقيقي 

اأم ل، وهو العمل. فالعمل هو الذي يك�سف لنا حقيقة الأمور ويبّين لنا تمام ال�سورة. ومن هنا 

ير�سخ  ال�سالح  بالعمل  لأنه  ال�سالح،  بالعمل  الإيمان  الكريم  القراآن  اآيات  قرنت  لماذا  نفهم 

الإيمان ويتجّذر في النف�ص لينمو ويقوى، ومعه ي�سبح الإن�سان موؤهاًل لدخول الجنة. فعن الإمام 

)))  ال�سجدة،  7 	 9.
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 .
(((

ال�سادق Q قال: »الإيمان ل يكون اإل بعمل والعمل منه ول يثبت الإيمان اإل بعمل«

اإذًا فعي�ص الإن�سان في الحياة الآخرة يحّدد وفق عمله في الحياة الدنيا، فبعمله ال�سالح يبني 

جّنته وبعمله ال�سيئ يبني جهنمه. والإن�سان �سوف ينتقل اإلى دار الآخرة حاماًل معه اأخالقه، 

واأعماله، ومعتقداته والتي على اأ�سا�سها �سوف يح�سر ويحا�سب. فاّدعاء الإيمان وحده ل يكفي 

، بل ل بد اأن ُيتبع الإيمان بالعمل ال�سالح 
(((

{ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ}

لكي يوؤتي ثماره الطيبة في الدنيا والآخرة. 

اإذًا هناك رابطٌة حقيقية وقوية بين العمل والجزاء الأخروي، فالإن�سان بفعله يح�سل على 

ما ي�ستحّقه من الجزاء الحقيقي اإما الجنة وال�سعادة واإما جهنم والعذاب. والإن�سان �سوف يرى 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  {ڎ  القيامة:  يوم  عمله  نتيجة 

، {مئ ىئ يئ جب  حب خب مب ىب يب جت  
(((

ک ک گ گ  گ} 
. ول�سّدة اأهمية العمل وتاأثيره في م�سير الإن�سان ُذكر في الأذان لكل �سالة. 

(((

حت خت  } 
، وعن ر�سول اهلل P اأنه قال: 

(5(

وعن الإمام علي Q قال: »العمل ال�شالح حرث الآخرة«

جل 
َ
»اإن مع العّز ذًل، واإن مع الحياة موتاً، واإن مع الدنيا اآخرة، واإن لكل �شي ء ح�شيباً، واإن لكل اأ

نت مّيت، فاإن كان 
َ
كتاباً، واإنه ل بد لك يا قي�س من قرين ُيدفن معك وهو حّي وُتدفن معه واأ

ل اإل 
َ
�شلمك. ثم ل ُيح�شر اإل معك ول ُتح�شر اإل معه ول ُت�شاأ

َ
اأ كرمك ، واإن كان لئيماً 

َ
اأ كريماً 

.
(6(

عنه، فال تجعله اإل �شالحاً فاإنه اإن �شلح اآن�شت به واإن ف�شد ل ت�شتوح�س اإل منه وهو فعلك«

 األخالق منشأ األعمال
والتي  و�سوؤونها،  الحياة  اأحداث  مع  تفاعله  عند  الإن�سان  من  يظهر  ما  اأول  هي  والأعمال 

ي�ستخدم لأجل القيام بها اأع�ساء بدنه. اإذا قمنا بدار�سة من�ساأ هذه الأفعال والت�سرفات و�سبب 

التي  النف�سية  والميول  ال�سفات  من  مجموعًة  وراءها  اأن  لوجدنا  واآخر  �سخ�صٍ  بين  تمايزها 

يعّبرون عنها بالملكات اأو الأخالق. لذا عّرفوا الخلق باأنه عبارة عن: »ملكة للنف�س مقت�شية 

)))  الكايف، ج)، �ص 8).

)))  يو�سف، 06).

)))  الزلزلة، 7 ـ 8.

)))  النجم، 9) ـ 0).

)5)  الكايف، ج5، �ص 57.

)6)  بحار الأنوار، ج7، �ص 9)).
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الإن�سان  اأي فعٍل عن  . ف�سدور 
(((

اإلى فكر وروية« الأفعال ب�شهولة من دون احتياج  ل�شدور 

الُخلق   { النف�سية والُخلقية. ويعّرف الإمام الخميني  �سببه مجموعٌة كبيرة من ال�سفات 

فيقول: »اإعلم اأن الُخلق عبارة عن حالة نف�سية تدفع الإن�سان نحو العمل من دون تروٍّ وتفّكر. 

فمثاًل، اإن الذي يتمتع بال�سخاء يدفعه ُخُلقه هذا اإلى الجود والإنفاق من دون حاجة اإلى تنظيم 

النظر  مثل  لالإن�سان  الطبيعية  الأمور  من  الُخُلق غدا  وكاأن هذا  وترتيب مرجحات.  مقدمات 

. وعليه ن�سل 
(((

وال�سمع. وهكذا النف�ص العفيفة التي ا�سبحت العفة ُخلقًا لها وجزءًا طبيعيًا لها«

في  الإن�سانية  والأفعال  الأعمال  من�ساأ  النف�سية هي  وال�سفات  الأخالق  اإّن  القاعدة:  اإلى هذه 

على  تنعك�ص  ف�سوف  فا�سلًة  كانت  اإذا  الإن�سان  اأخالق  اإن  نقول  اأّن  ن�ستطيع  هنا  من  الخارج. 

اأعماله لت�سنع منها اأعماًل �سالحة وبالتالي ي�سمن لنف�سه الآخرة ال�سعيدة، واإذا كانت رذيلًة 

ف�سوف تكون �سببًا في ف�ساد اأعماله وبالتالي �سببًا للعذاب وال�سقاء في الآخرة.

وق�سة اإبلي�ص اللعين خير �ساهد، فهو بح�سب ما يروى اأّنه عبَد اهلل تعالى �سبعة اآلف �سنٍة 

ل ُيعلم اأنها من �سنّي الأر�ص اأم من �سنّي ال�سماء، ولكن عندما اأمره اهلل تعالى بال�سجود لآدم 

ى  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  {ۋ  التكليف:  وخالف  ع�سى 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ   وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ 
الحق  �ساأله  ولما   .

(((

حئمئ} جئ  ی  ی  ی  ی       ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  
. هذه 

(((

{ {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ  �سجوده:  ال�سبب في عدم  تعالى عن 

التكبر ومنازعة اهلل في كبريائه  بها و�سببها:  تعالى  اأول مع�سية ُع�سَي اهلل  الآية تحكي عن 

حيث قال لعنه اهلل: {ڀ ڀ ڀ}. وعن الإمام ال�سادق Q قال: »ال�شتكبار اأول مع�شية 

. اإذًا، هي �سفة التكبر وخلق ال�ستعالء اللذان اأبل�ساه من رحمة اهلل واأخرجاه 
(5(

ع�شي اهلل بها«

{ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  العا�سين:  واأدخاله في زمرة  من مقام المطيعين 

.
(6(

ڤ ڦ ڦ   ڦ  ڦ ڄ}

)))  جامع ال�سعادات، ج )، �ص 6).

)))  الأربعون حديثًا، �ص6)5.

)))  احلجر، 8) ـ )).

)))  الأعراف، )).

)5)  بحار الأنوار، ج))، �ص ))).

)6)  احلجر، )) ـ 5).
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تهذيب النفس ضمانة العمل الصالح
الأخالق الفا�سلة والحميدة تنجي �ساحبها وتو�سله اإلى ال�سعادة الأبدية. والأخالق الرذيلة 

تهلك �ساحبها  وتوؤّدي به الى ال�سقاء والعذاب الأليم. من هنا يتحّتم على كل عاقٍل اأن يجتهد في 

اكت�ساب ف�سائل الأخالق ويجتنب رذائلها. ومن هنا اأي�سًا كان التاأكيد على م�ساألة تهذيب النف�ص 

وتطهيرها، والتي تعني تخلية النف�ص من ال�سفات الرذيلة وتحليتها بال�سفات والأخالق الحميدة 

والفا�سلة، لأنها �سمانة العمل ال�سالح الذي هو بدوره �سمانة الحياة الأخروية ال�سعيدة. 

عمله  يو�سله  ل  لكي  وتهذيبها،  اأخالقه  معرفة  اإلى  بحاجٍة  الآخرة  طريق  ف�سالك  اإذًا، 

وغيرها  والعجب  والغ�سب  كالح�سد  الأخالقية  الرذائل  لأن  العاقبة.  �سوء  اإلى  منها  المتوّلد 

لي�ست كال�سبهات الفكرية التي تزول بمجرد المعرفة، بل هي �سفاٌت نف�سانية تر�سخ في النف�ص 

اإلى درجٍة تحتاج اإلى جهٍد متكرر وعمٍل �ساق لكي تخرج منها، وهذا ما يعّبر عنه بالمجاهدة 

والريا�سة. 

والأمر �سبيٌه بمن يريد اأن يح�سل على الليونة الج�سمانية اأو المهارات البدنية، فاإن عليه 

التي  الأمور  من  يتخّل�ص  اأن  وعليه  ق�سيرة،  غير  زمنّية  لمّدة  والتمرين  الريا�سة  يمار�ص  اأن 

تعيقه مثل ال�سمنة والبدانة، ومن ثم يكّرر القيام بالحركات المطلوبة حتى ي�سبح اأداوؤها اأمرًا 

�سهاًل عليه. وهكذا الأمر في تروي�ص النف�ص وتهذيبها، فالأخالق التي كانت را�سخًة في النف�ص 

يتطّلب التخل�ص منها الريا�سة والمجاهدة النف�سية وبعدها عليه اأن يرّو�ص نف�سه على الأخالق 

الفا�سلة. وما يزيد الأمور تعقيدًا اأن الرذائل الأخالقية اأمرا�ٌص قد ي�سعب اكت�سافها اأحيانًا، 

لأجل ذلك نحن بحاجة اإلى معرفٍة دقيقة بهذه الرذائل، واآثارها، وعالماتها، ومراتبها. مثلما 

معالجة  اإهمال  نتيجة  كانت  فاإذا  المر�ص،  عند  الطبيب  اإلى  الرجوع  �سرورة  في  الحال  هو 

الأمرا�ص الج�سمانية قد توؤدي بالإن�سان اإلى الموت، فاإن عاقبة اإهمال معالجة الأمرا�ص القلبية 

هي الخيبة والخ�سران في الآخرة.

تهذيب النفس شرط لالرتباط  باهلل
بعد اكت�ساف الأمرا�ص القلبية نحتاج اإلى الإح�سا�ص بخطرها وقبحها واآثارها ال�سلبية في 

، وغالبًا ما يتطلب وقتًا   لإزالتها، لأن القيام لتهذيب النف�ص اأمٌر �ساقٌّ
ٍ
النف�ص لكي ننه�ص بعزم
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 ومراراٍت ل حد لها. وقد اأ�سارت الروايات ال�سريفة اإلى الحالة التي 
ٍ
مع ما ينجم عنه من اآلم

ت�سيب النف�ص عندما تّت�سف بالرذائل على اأنها حالة عداء، واأن النف�ص ت�سبح اأعدى اأعداء 

، ما يعني اأن 
(((

عدى عدّوك نف�شك التي بين جنبيك«
َ
الإن�سان كما جاء عن ر�سول اهلل P: »اأ

الإن�سان �سيواجه حالًة في غاية ال�سعوبة و�سديدة الوطاأة عليه. وغالبًا ما ن�سمع من المجاهدين 

الذين قاتلوا اأ�سد القوى الكافرة ت�سّلحًا باأنهم يرون هذا القتال �سد اأعداء اهلل اأ�سهل بكثيٍر من 

مجاهدة النف�ص!!

من  وتطهيرها  وتزكيتها  النف�ص  جهاد  على  كثيرًا  الإن�سان  والروايات  الآيات  حّثت  وقد 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  {ٹ  تعالى:  قوله  �سراحًة  منها  الرذيلة،  الأخالق 

بالنف�ص  يق�سم  تعالى  فالحق   .
(((

 { ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ 
الإن�سانية التي األهمها واألقى في روعها وعّرفها بح�سب فطرتها طريق الفجور والتقوى وطريق 

الخير وال�سر، وبالقدرة والعلم والحكمة التي خلقت هذه النف�ص و�سّوتها وعدلت بين قواها، اأن 

الفالح والظفر بال�سعادة الأبدية عماده و�سرطه الأ�سا�سي زكاة النف�ص وطهارتها من الأخالق 

الرذيلة، واأن الخيبة والخ�سران هما من ن�سيب كل من ي�ستخف بهذا ال�سرط ويد�ّص نف�سه تحت 

تراب الأهواء وال�سهوات. اإنها دعوٌة من الحّق لكّل �ساحب نف�ص والهة لكي ي�سلك طريق الطهارة 

بالمجاهدة والتزكية، حتى ت�سفو روحه بالكامل وي�سبح موؤهاًل للفوز بنعم الحق واألطافه التي 

ل حد لها. 

اإخراج  �سرورة  على  التاأكيد  في  اأي�سًا  الأخرى  هي  ا�ستفا�ست  ال�سريفة  الروايات  اأن  كما 

الأخالق ال�سيئة من النف�ص وتطهيرها بالكامل، لأن �سوء الخلق يف�سد العمل كما جاء عن الإمام 

التحلي  ولأن   .
(((

الع�شل« الخّل  يف�شد  كما  العمل  ليف�شد  الخلِق  �شوء  »اإن   :Q ال�سادق 

بال�سفات الكريمة والفا�سلة كما ذكرنا هي مقدمة لالأعمال ال�سالحة، والتي هي بدورها طريق 

المقامات  اإلى  النا�ص  واإي�سال  الأخالق  بمكارم  التحلي  �سار  هنا  من  ال�سعيدة.  الآخرة  بناء 

المعنوية هدف بعثة الأنبياء. و�سّر هذا الأمر يعرف من خالل معرفة العالقة التي تربط بين 

ال�سفات النف�سية والأخالق  وبين الإيمان والعمل ال�سالح.

)))  بحار الأنوار، ج67،�ص )6.

)))  ال�سم�ص، 7  	 0) .

)))  الكايف، ج)، �ص ))).
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، وقال 
(((

فعن ر�سول اهلل P قال: »عليكم بمكارم الأخالق فاإن اهلل عز وجل بعثني بها«

، وقال P: »اأكثر ما تلج به اأمتي الجنة تقوى اهلل 
(((

P: »اإنما بعثت لأتّمم مكارم الأخالق«

. حتى اأنه P جعل الدين م�ساوقًا لح�سن الخلق، فقد جاءه يومًا رجٌل ي�ساأله 
(((

وح�شن الخلق«

.
(((

ما الدين؟ فقال P له: »ح�شن الخلق«

اأ�سا�سية  الفا�سلة يعتبران مقدمة  النف�ص وتحّليها بالأخالق  وهذا الأمر طبيعي لأن جهاد 

لالرتباط ال�سحيح والعميق بالحق �سبحانه وتعالى والظفر بر�ساه. فقد روي اأن رجاًل ا�سمه 

مجا�سع دخل على ر�سول اهلل P فقال: »يا ر�شول اهلل كيف الطريق اإلى معرفة الحق؟ فقال 

 :P قال  الحق؟  موافقة  اإلى  الطريق  فكيف  اهلل  ر�شول  يا  فقال:  النف�س،  معرفة   :P

. وعن الإمام ال�سادق Q قال: »طوبى لعبٍد جاهد هلل نف�شه وهواه. 
(5(

مخالفة النف�س«

. حتى �سار جهاد النف�ص اأمرًا واجبًا على كل اإن�سان 
(6(

ومن هزم جند هواه ظفر بر�شى اهلل«

 Q يبحث عن لقاء اهلل ب�سدٍق واإخال�ص ويتوق اإلى الآخرة ال�سعيدة. فعن الإمام الكاظم

قال  واجب عليك كجهاد عدّوك،  فاإنه  لترّدها عن هواها،  نف�شك  ه�شام...وجاهد  »يا  قال: 

ه�شام: فقلت له: فاأي الأعداء اأوجبهم مجاهدة؟ قال Q: اأقربهم اإليك واأعداهم لك 

.
(7(

واأ�شّرهم بك واأعظمهم لك عدواة واأخفاهم لك �شخ�شاً مع دنوه منك«

)))  بحار الأنوار، ج 69، �ص 75).

))) م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص )8).

)))  الكايف، ج)، �ص 00).

)))  بحار الأنوار، ج 68، �ص )9).

)5)  م.ن، ج70، �ص )7.

)6)  م.ن،  ج 70، �ص 65.

)7)  م.ن،  ج78، �ص 5)).
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المفاهيم الرئيسة

تهذيب النف�ص هو تطهيرها من الأمرا�ص والرذائل الأخالقية.. )

اإيمان الإن�سان واأعماله في الدنيا هي التي تر�سم م�سيره في الآخرة.. )

اأخالق الإن�سان و�سفاته النف�سية هي م�سدر اأفعاله في الخارج.. )

تهذيب النف�ص من الأخالق الفا�سدة �سرط ل�سحة الأعمال والقرب من اهلل.. )

أسئلة حول الدرس

ما معنى تهذيب النف�ص؟ ومن ماذا على الإن�سان اأن يهّذب نف�سه؟. )

هل �سحيٌح اأن عمل الإن�سان في الدنيا هو الذي يحّدد م�سيره في الآخرة؟ لماذا؟. )

يقول الإمام الخميني: »الُخلق عبارة عن حالة نف�شية تدفع الإن�شان نحو العمل من . )

دون تروٍّ وتفكر«، اإ�سرح ُمراد الإمام } الدقيق من هذا القول.

لماذا هذا التاأكيد في ال�سريعة على م�ساألة تهذيب النف�ص وتطهيرها؟. )
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للمطالعة

درب الكمال )))

اأنه مثلما يكون لهذا الج�سد �سحة ومر�ص، وعالج ومعالج، فاإن للنف�ص  اأيها العزيز  اإعلم 

الإن�سانية اأي�سًا �سحة ومر�سًا، و�سقمًا و�سالمة، وعالجًا ومعالجًا. اإن �سحة النف�ص و�سالمتها 

طريق  عن  والنحراف  العوجاج  هو  و�سقمها  ومر�سها  الإن�سانية،  طريق  في  العتدال  هي 

الإن�سانية. واإن الأمرا�ص النف�سية اأ�سّد فتكًا اآلف المرات من الأمرا�ص الج�سمية. وذلك لأن 

هذه الأمرا�ص اإّنما ت�سل اإلى غايتها بحلول الموت. فما اإن يحّل الموت، وتفارق الروح البدن، 

حتى تزول جميع الأمرا�ص الج�سمّية والختالفات المادية، ول يبقى اأثر لالآلم اأو الأ�سقام في 

 نف�سية ـ ل �سمح اهلل ـ فاإنه ما اإن تفارق الروح 
ٍ
الج�سد. ولكنه اإذا كان ذا اأمرا�ٍص روحية واأ�سقام

البدن، وتتوّجه اإلى ملكوتها الخا�ص، حتى تظهر اآلمها واأ�سقامها... 

اإن الأنبياء هم بمنزلة الأطباء الم�سفقين، الذين جاءوا بكل لطٍف ومحبة لمعالجة المر�سى، 

اأطّباء وتالميذ  »اإننا  الر�ساد.  اإلى طريق  بهدايتهم  وقاموا  لحالهم،  المنا�سب  العالج  باأنواع 

اأن  للمر�ص، كما  الدواء  بمثابة  والبدنية هي  والظاهرية  القلبية  الروحية  الأعمال  واإن  الحق« 

لالأمرا�ص. ومن دون  الم�سّرة  الأمور  الوقاية من  بمثابة  التقوى، في كل مرتبٍة من مراتبها، 

الحمّية ل يمكن اأن ينفع العالج، ول اأن يتبّدل المر�ص اإلى �سحة. 

قد يغلب الدواء والطبيعة على المر�ص في الأمرا�ص الج�سمّية حتى مع عدم الحمية جزئيًا. 

النف�سية  الأمرا�ص  الأمر في  ولكن  لها.  ودواٌء  لل�سحة  نف�سها حافظٌة  الطبيعة هي  لأن  وذلك 

الف�ساد  نحو  هذه  فتوجهت  البداية،  منذ  النف�ص  على  تغلبت  قد  الطبيعة  لأن  وذلك  �سعب، 

ت�سرعه  الحمية،  في  يتهاون  من  فاإن  وعليه،   .
(((

پ} پ  پ  {پ  والنتكا�ص 

فالإن�سان  اإذًا،  مبرمًا.  ق�ساًء  �سحته  على  تق�سي  حتى  اإليه،  للنفوذ  مناطق  وتجد  الأمرا�ص، 

الراغب في �سحة النف�ص، والمترّفق بحاله، اإذا تنّبه اأن و�سيلة الخال�ص من العذاب تنح�سر 

)))  الأربعون حديثًا، �ص0)).

)))  يو�سف، )5.
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اأمرين: الأول: الإتيان بما ي�سلح النف�ص ويجعلها �سليمًة، والآخر، هو المتناع عن كل ما  في 

ي�سّرها ويوؤلمها. 

كانت  ولهذا  اآخر،  �سيٍء  اأي  النف�ص من  في  تاأثيرًا  اأكثر  المحّرمات  اأن �سرر  المعلوم  ومن 

محّرمة. كما اأن الواجبات لها اأكبر الأثر في م�سلحة الأمور، ولهذا كانت واجبًة واأف�سل من 

اأي �سيء، ومقدمًة على كل هدف، وممّهدًة للتطّور اإلى ما هو اأح�سن. اإن الطريق الوحيد اإلى 

المقامات والمدارج الإن�سانية يمر عبر هاتين المرحلتين، بحيث اإن من يواظب عليهما يكون 

ال�سلوك يح�سبون هذه  اأهل  واإّن  المحرمات،  التقوى من  واأهمهما هي  ال�سعداء،  الناجين  من 

المرحلة مقدمة على المرحلة الأولى، اإذ يّت�سح من الرجوع اإلى الأخبار والروايات وخطب »نهج 

البالغة« اأن المع�سومين R كانوا يعتنون كثيرًا بهذه المرحلة. 

الإمام الخميني }





س
در

ف ال
هدا

أ
على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

ي�شتدل اأن الهدف الأ�شا�شي لإر�شال الأنبياء والر�شل هو . 1

الدعوة اإلى تهذيب النف�س.

ي�شرح حقيقة اأّمارية النف�س بال�شوء.. 2

يبّين الطريق العملي الذي اأمرت به ال�شريعة للتخّل�س . 3

من اأّمارية النف�س بال�شوء.

طريق تزكية النفس

الدرس الخامس
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الهدف من إرسال األنبياء
النفو�ص  ليطّهروا  جاءوا  وتزكيتها.  النف�ص  بناء  طريق  اإلى  الب�سر  لير�سدوا  الأنبياء  جاء 

ومكارم  الف�سائل  وليعّلموهم  الحيوانية،  وال�سفات  ال�سيئة  والأخالق  الرذائل  من  الإن�سانية 

. جاءوا لير�سدوا النا�ص اإلى طريق طّي مدارج 
(((

الأخالق: »اإنما بعثت لأتّمم مكارم الأخالق«

الكمال ونيل مقام القرب الإلهي، ولياأخذوا باأيديهم اإلى مقام الإن�سانية ال�سامخ، وليقولوا لهم 

الدنيا  واإن زخارف  اأي�سًا،  المالئكة  اأف�سل من  اأن تكونوا  ل�ستم كالحيوانات بل يمكنكم  اإنكم 

ال�سامخ.  الملكوتي  مقامكم  مع  تن�سجم  ل  واأهواء  �سهواٍت  من  الحيوانية  والمظاهر  الفانية 

تاأّملنا فيها  اأكثر الق�س�ص القراآنية لو  اأن  لقد اهتّم الإ�سالم بالأخالق اهتمامًا خا�سًا، حتى 

لالأخالق  ذكر  الذي  والثواب  الأجر  اأن  كما  اأخالقية.  الحقيقة  في  اأهدافها  اأن  لوجدنا  جيدًا 

لذوي  جاء  الذي  والوعيد  والعقاب  الأعمال،  ل�سائر  المو�سوع  الثواب  من  اأقّل  لي�ص  الح�سنة 

النبي ال�سّيئة، حتى قال  الأعمال  �سائر  الوارد في حق  التهديد  اأقل من  لي�ص  ال�سيئة   الأخالق 

. وال�سبب في 
(((

 الأكرمP: »ما يو�شع في ميزان امرئ يوم القيامة اأف�شل من ح�شن الخلق«

 ذلك اأن الأمور الأخالقية ت�سّكل اأ�سا�ص الإ�سالم، بل هي الدين بعينه كما في الحديث عن ر�سول 

.
(((

اهلل P عندما �ساأله اأحدهم: »يا ر�شول اهلل ما الدين؟ فقال P: ح�شن الخلِق«

 أّمارية النفس  بالسوء مرض خطير
واإذا  الإن�سان،  لدى  والأقوال  والأفعال  الأعمال  من�ساأ  هي  و�سفاتها  الإن�سانية  النف�ص  اإن 

عنها،  ال�سادرة  الأعمال  بالتالي  �سلحت  واأخالقها،  �سفاتها  و�سلحت  النف�ص  هذه  �سلحت 

وكانت من�ساأ للح�سنات والنجاة في الدنيا والآخرة، واإذا ف�سدت �سفاتها واأخالقها كانت من�ساأ 

لل�سيئات والهالك. و�سوء الخلق في الحقيقة مر�ٌص ي�سيب النف�ص فت�سبح اأّمارة بال�سوء، اأما 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص)8).

)))  الكايف، ج)، �ص 99 .

)))  بحار الأنوار، ج68، �ص)9) .
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النف�ص الإن�سانية في الأ�سل فهي مفطورٌة على التوحيد وحب الخير {ۆ ۆ ۈ  ۈ 

، بل هي جوهرٌة ثمينة واأمٌر ملكوتيُّ �سريف، وهي من�ساأ كل 
(((

ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ}
الف�سائل والقيم الإن�سانية كما عن اأمير الموؤمنين علي Q: »اإن النف�س لجوهرة ثمينة من 

. ولكن ب�سبب انغما�ص الإن�سان في ال�سهوات الحيوانية 
(((

�شانها رفعها ومن ابتذلها و�شعها«

والإ�سراف في الملّذات الدنيوّية الفانية فاإن نف�سه تمر�ص  فت�سبح اأّمارًة بال�سوء.

 	 اأي�سًا  نف�سه  كذلك  والأمرا�ص،  بالعلل  ُيبتلى  الإن�سان  بدن  اأن  فكما  البدن،  مثل  فالنف�ص 

اأو الروح 	 ت�ساب هي الأخرى بالمر�ص،  التي يعّبر عنها اأحيانا في الآيات والروايات بالقلب 

وعدوًا  �سريرًا  موجودًا  ت�سبح  فاإنها  اآفاتها،  ومحاربة  عالجها  اإلى  الإن�سان  يبادر  لم  وما 

 لل�سيئات والأعمال القبيحة، و�سببًا في �سقاوة الإن�سان وتعا�سته. يقول اإمامنا 
ً
لالإن�سانية ومن�ساأ

 

للنف�س  فاإن  ومعالج،  وعالج  ومر�س،  �شحة  الج�شد  لهذا  يكون  »مثلما   :{ الخميني 

.  فان�سياع الإن�سان لأهوائه النف�سية )من 
(((

الإن�شانية اأي�شاً �شحة ومر�شاً، و�شقماً و�شالمة«

الأنا وحب النف�ص والجاه والمن�سب و..)، و�سهواته الحيوانية )من الماأكل والم�سرب وغريزة 

ڌ  {ڍ  قلبه  مر�ص  اإلى  �سيوؤّدي  رادٍع  اأو  وازٍع  اأي  دون  من  خلفها  وانجرافه  الجن�ص) 

. وكما نعرف فاإن الحياة الحقيقية في الآخرة، و�سعادة الإن�سان 
(((

ڌ ڎ ڎ ڈڈ}
و�سقاءه، مرتبطة ب�سكل اأ�سا�سي باأو�ساع القلب وحالته، فكل الجوارح والأع�ساء م�سّخرة له، وكل 

 .
(5(

ڈ} {ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ       ڃ  منه،  نابعة  والحركات  الأعمال 

ولما �ُسئل اإمامنا ال�سادق Q عن القلب ال�سليم في الآية ال�سريفة، قال Q: »هو القلب 

  .
(6(

الذي �شلم من حّب الدنيا«

فالم�سكلة اإذًا تكمن في الغرائز الحيوانية والأهواء النف�سية لأنها ل تتوقف عند حّد معّين، 

ولي�ص لها هدٌف اإل الإ�سباع الكامل. فاللتذاذ بالماأكولت والم�سروبات، وحب الإن�سان للمال 

والجاه والمن�سب وال�سهرة وزينة الحياة و�سهوة الغ�سب ل يتوقف عند حّد. واإذا انقاد الإن�سان 

)))  الروم، 0).

)))  غرر احلكم، �ص 6)).

)))  الأربعون حديثًا، احلديث الثاين ع�سر، يف بيان التقوى العامة.

)))  البقرة، 0).

)5)  ال�سعراء، 88 ـ 89.

)6)  م�ستدرك الو�سائل، ج ))، �ص 0).
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لهذه ال�سهوات الحيوانية والأهواء النف�سية �سار عبدًا مقهورًا لها، واأ�سيرًا خا�سعًا لإمالءاتها، 

اإلى اأن تتحّكم به وت�سبح هي الآمر الناهي في مملكة وجوده فيخرج بذلك عن عبودية الحق 

ويدخل في طاعة النف�ص التي تاأمره بما يخالف اأمر الإله واأحكامه المقد�سة، فيقع في الذنب 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  {ٱ  تعالى:  لقوله  م�سداقًا  وي�سبح  والمع�سية، 

. ويقول 
(((

ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ٹ}
الإمام الخميني } مبّينًا هذه الحقيقة:

ه وعبوديته  »اعلم اأن الإن�شان اإذا اأ�شبح مقهوراً لهيمنة ال�شهوة والميول النف�شية، كان رقُّ

وذلته بقدر مقهوريته لتلك ال�شلطات الحاكمة عليه. ومعنى العبودية ل�شخ�ٍس هو الخ�شوع 

التام له واإطاعته. والإن�شان المطيع لل�شهوات، المقهور للنف�س الأمارة يكون عبداً منقاداً 

اأطاعها الإن�شان في منتهى الخ�شوع، ويغدو عبداً  لها. وكلما توحي هذه ال�شلطات ب�شيء 

ل طاعتها على  اإلى م�شتوًى يف�شّ الأمر  الحاكمة، ويبلغ  القوى  اأمام تلك  خا�شعاً ومطيعاً 

. واإذا 
(((

طاعة خالق ال�شماوات والأر�س، وعبوديتها على عبودية مالك الملوك الحقيقي«

تكون م�سدرًا  لن  بال�سوء عندها  اأّمارة  نف�سه  و�سارت  و�سهواته  لأهوائه  الإن�سان عبدًا  اأ�سبح 

يقول  كما  المبين  الخ�سران  وهو  ال�سالحة  الأعمال  وبالتالي  الفا�سلة  والأخالق  للملكات 

»اإن الملكات اإنما تكون فا�شلًة حين ل تت�شّرف النف�س الأمارة بال�شوء  الإمام} اأي�سًا: 

 .
(((

فيها، ول يكون لخطوات النف�س دوٌر في ت�شكيلها«

فنف�ص  �سروريًا.  اأمرًا  يعّدان  رغباته  و�سبط  اأهوائه  على  الإن�سان  �سيطرة  فاإن  هنا  من 

الإن�سان كفر�ٍص جموح غير مرّو�ص، اإذا لم يعمل على تهدئته بالريا�سة والتمارين فلن يتمّكن 

من ال�ستفادة منه، واإذا بقي على ا�سطرابه وهيجانه ف�سيوؤدي به اإلى الهاوية حتمًا، كما قال 

الهلكة  اإن تقّيدكم توردكم من  فاإنها  اأهواءكم وحاربوها،  »اإغلبوا   :Q الموحدين  مولى 

 .
(((

اأبعد غاية«

اإذًا، ل نجاة لالإن�سان اإل بجهاد النف�ص وتهذيبها. وتروي�سها لي�ص بالأمر ال�سهل، فهي �سوف 

تقاوم في البداية ولكن لو �سبر الإن�سان وبقي يقظًا ف�ست�ست�سلم للحق في النهاية. وهذا اأف�سل 

)))  اجلاثية، )).

)))  الأربعون حديثًا، احلديث ال�ساد�ص ع�سر، يف بيان اأن اأ�سر ال�سهوة م�سدر كل اأ�سر.

)))  م.ن، احلديث الثاين، الرياء يف العمل.

)))  غرر احلكم، ج)، �ص 8)).
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من تركها لأن النف�ص الأّمارة اإذا تركت و�ساأنها دفعت الإن�سان واأوقعته في المفا�سد. وال�سوؤال 

الملّح الذي يطرح نف�سه الآن اأنه كيف يجاهد الإن�سان نف�سه؟ وما هو ال�سبيل الأف�سل اإلى ذلك؟

جهاد النف�ص ل يتحّقق اإل باأمٍر واحد؛ هو مخالفة هذه النف�ص والعمل على خالف ما تريده 

الأّمارة، وقهر  النف�س  للتغلب على  الوحيد  الأ�شلوب  »فاإن   :{ الإمام  يبّين  به كما  وترغب 

. ولكن ال�سوؤال المهم هنا اأنه 
(((

ال�شيطان، ولّتباع طريق النجاة، هو العمل بخالف رغباتهما«

كيف يخالف الإن�سان نف�سه وهواه؟ بمعنى اآخر ما هو البرنامج العملي الذي ينبغي لالإن�سان اّتباعه 

لكي يخرج من اأ�سر الهوى والنف�ص الأّمارة؟ الجواب: اإن الطريق العملي يكمن في اأمٍر واحٍد هو:

 اّتباع الشريعة اإللهية
اأعمته عن  رقيب  ول  الإن�سان بال ح�سيٍب  واّتبعها  و�ساأنها  ُتركت  اإذا  الب�سرية  الطبيعة  لأن 

الحق و�سغلته بغيره. حتى اإذا ا�ستحكمت فيه هذه الطبيعة جّرته نحو الف�ساد وجعلته عر�سًة 

لالأمرا�ص المختلفة. فهذه النف�ص كما قيل اإن لم ت�سغلها �سغلتك، ولي�ص هناك اأف�سل من �سريعة 

الحق لي�سغل الإن�سان نف�سه، ال�سريعة بما تعنيه من ترٍك للمحرمات التي نهت عنها، والإتيان 

بالواجبات التي اأمرت بها.

 بمعنى اآخر، اإن طاعة اهلل واللتزام باأحكامه هما الطريق الأ�سلم الذي من خالله ي�ستطيع 

للنف�ص  ل  الدوام في حالة طاعة وعبودية هلل عز وجّل  فيكون على  نف�سه  اأن يخالف  الإن�سان 

الأّمارة، وهو ما يعرف بالتقوى اأي�سًا. فالتقوى من مادة الوقاية، وتعني وقاية النف�ص وحفظها 

.
(((

وال�سيطرة عليها، وهي »تقّيد الإن�شان وتعهده بطاعة القوانين واللتزام باأحكام ال�شرع«

لل�سعادة والراحة  اأف�سل زاد الآخرة، وال�سبيل الوحيد  باأنها  الآيات والروايات  وعّرفت في 

 .
(((

ڤ} ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ   ،
(((

ڤڦ} ڤ  ڤ  ڤ  {ٹ  الأبدية: 

حيث ال�سعادة  لنيل  و�سيلة  واأف�سل  الأخالق  رئي�سة  باأنها  التقوى  الموؤمنين  اأمير  عّرف   ولقد 

، وقال Q اأي�سًا: »فاإن تقوى اهلل دواء داء قلوبكم 
(5(

 قال Q: »التقى رئي�س الأخالق«

)))  الأربعون حديثًا، احلديث الرابع، يف بيان معاجلة الكرب.

)))  تزكية النف�ص وتهذيبها، ابراهيم الأميني، �ص05).

)))  البقرة، 97).

)))  الطور، 7).

)5)  غرر احلكم، �ص )7).
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وب�شر عمى اأفئدتكم و�شفاء مر�س اأج�شادكم و�شالح ف�شاد �شدوركم وطهور دن�س اأنف�شكم 

.
(((

وجالء غ�شاء اأب�شاركم«

فبالتقوى والطاعة الم�ستمرة هلل تعالى يخرج الإن�سان من �سلطان النف�ص والأهواء ويدخل 

الأهواء  تفنى  ال�سرع  باإر�سادات  ال�ستعانة  خالل  ومن  له.  عبدًا  وي�سبح  الحق  �سلطان  في 

وال�سهوات في ال�سلطة الإلهية المطلقة، وي�سيطر الإن�سان على غرائزه واأهوائه النف�سية ويحول 

دون ح�سول الإفراط اأو التفريط فيها، وينجي نف�سه من الوقوع في براثن �سرورها ومفا�سدها، 

رو�شها بالتقوى لتاأتي اآمنًة يوم الخوف 
َ
كما قال اأمير الموؤمنين Q: »واإنما هي نف�شي اأ

. وهي الو�سيلة الوحيدة للخال�ص من العذاب والطريق الوحيد لنيل الكمالت المعنوية 
(((

كبر«
َ
الأ

والإن�سانية الرفيعة كما يقول الإمام الخميني }:

»اإّن و�شيلة الخال�س من العذاب تنح�شر في اأمرين: الأول: الإتيان بما ي�شلح النف�س 

اأن �شرر  المعلوم  �شليمة. والآخر هو المتناع عن كل ما ي�شّرها ويوؤلمها. ومن  ويجعلها 

المحرمات اأكثر تاأثيراً في النف�س من اأي �شيٍء اآخر، ولهذا كانت محّرمة، كما اأن الواجبات 

لها اأكبر الأثر في م�شلحة الأمور، ولهذا كانت واجبًة واأف�شل من اأي �شيء، ومقدمًة على 

كل هدف، وممهدًة للتطور اإلى ما هو اأح�شن. اإن الطريق الوحيد اإلى المقامات والمدارج 

الناجين  من  يكن  عليهما  يواظب  من  اإن  بحيث  المرحلتين،  هاتين  عبر  يمر  الإن�شانية 

.
(((

ال�شعداء، واأهمهما هي التقوى من المحرمات«

لها،  الأذى  وت�سبب  ت�سّرها  اأن  يمكن  التي  الأمور  من  للنف�ص  الوقاية  بمثابة  هي  فالتقوى 

لأوامره  الدائم  التباع  خالل  من  اهلل،  ير�سي  فيما  للنف�ص  دائمة  اإ�سغاٍل  حالة  في  والمّتقي 

واإذا  بال�سوء،  الأّمارة  النف�ص  بالتخل�ص من �سلطة  الإن�سان �سيئًا ف�سيئًا  ونواهيه، وبذلك يبداأ 

ا�ستمر على هذه الحال فترًة وداوم عليها بجّد واإخال�ص فمن المتوّقع اأن تتعافى هذه النف�ص 

و�سوء، رجٍز  كل  من  مطّهرًة  طاهرًة  مر�سيًة  را�سيًة  جنته  وتدخل  مطمئنًة  فت�سبح  بالكامل 
 

ڦ       ڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  {ٺ   

.
(((

ڦڦ }

)))  نهج البالغة، خطبة 98).

)))  نهج البالغة، خطبة5).

)))  الأربعون حديثًا، احلديث الثاين ع�سر، يف بيان التقوى العامة.

)))  الفجر، 7)  	 0).
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المراقبة
المراقبة  من  والمق�سود  نف�سه.  يراقب  اأن  عليه  يفر�ص  ال�سريعة  لّتباع  الن�سان  �سعي  اإن 

مراقبة العبد لربه في نف�سه وفي اأعماله و�سكناته وقلبه، وهي من العوامل المهمة والفّعالة في 

الحقيقية ل  ال�سعادة   ونيل  نف�سه  تطهير  الراغب في  فالإن�سان  وتهذيبها.  النف�ص  بناء  عملية 

يمكن اأن يغفل عن عيوبه واأمرا�ص نف�سه، بل عليه اأن يكت�سف هذه العيوب ليتمّكن من معالجتها. 

ول �سبيل اأمام الإن�سان لمعرفة هذه العيوب اإل بالمراقبة، بحيث تكون ملكاته واأخالقه واأعماله 

وجوبها حين  يوؤكد على   { الخميني  واإمامنا  بالكامل.  ونظره  اأفكاره تحت مجهره  وحتى 

اإذ ربما تقوم  الأمارة كثيراً،  النف�س  اأن يراقب  الدنيا  الإن�شان في هذه  »فيجب على  يقول: 

بعملية التعتيم للحقائق على الإن�شان وتذليل ال�شعوبات وت�شهيلها، مع اأنها توجب ال�شقاء 

. والمراقبة ل تك�سف العيوب فقط، بل اأثناء المراقبة اإذا لحت 
(((

الدائم والخذلن الأبدي«

له مع�سيٌة تذّكر اهلل وح�ساب يوم القيامة فورًا فيتركها. وهكذا يكون المراقب لنف�سه في حالة 

�سيطرٍة دائمٍة على نف�سه يملكها ويمنعها من ال�سيئات. وهذا البرنامج من اأف�سل و�سائل تهذيب 

والأعمال  للواجبات  م�ستذكرًا  اليوم  طوال  يكون  لنف�سه  المراقب  اأن  اإلى  بالإ�سافة  النف�ص. 

ال�سالحة وفعل الخيرات فال ي�سيع وقته فيما ل فائدة منه لآخرته فت�سبح حياته كلها عامرًة 

بطاعة اهلل وذكره. وبذلك تكون المراقبة عاماًل م�ساعدًا في عملية تهذيب النف�ص ومجاهدتها.

)))  الأربعون حديثًا، احلديث التا�سع والع�سرون، بيان مفا�سد اخليانة وحقيقة الأمانة.



61

ابيط تةيكة الذهت

المفاهيم الرئيسة

الهدف من بعث الأنبياء والر�ّسل اإخراج النا�ص من ظلمة اأهواء النف�ص والرذائل الأخالقية اإلى 

نور التوحيد والف�سائل الأخالقية.

النف�ص عندما تنغم�ص في الأهواء النف�سية وال�سهوات الدنيوية ت�ساب بالمر�ص وت�سبح . )

اأّمارة بال�سوء.

العالج الوحيد لحالة اأّمارية النف�ص بال�سوء يكمن في مخالفتها وعدم اّتباع ما تاأمر به.. )

اأف�سل و�سيلة يخالف بها الإن�سان نف�سه هي اتباع اأوامر ال�سريعة ومراقبة النف�ص كي ل . )

تقع مجددًا في فخ الأهواء وال�سهوات الرخي�سة.

أسئلة حول الدرس

ما الفائدة الأ�سا�سية التي ت�ستنتجها من قول ر�سول اهلل P: »اإنما بعثت لأتمم مكارم . )

الأخالق«؟

متى وكيف ت�سبح النف�ص الإن�سانية اأمارة بال�سوء؟. )

ما هو ال�سبيل ال�سرعي لمعالجة م�سكلة النف�ص التي تاأمر بال�سوء؟. )

ما معنى المراقبة؟ واأين تكمن اأهميتها في عملية تهذيب النف�ص؟. )
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للمطالعة

 برنامج اإلمام الخميني للتحلي باألخالق الفاضلة )))

اأف�سل عالٍج لدفع هذه المفا�سد الأخالقية، هو ما ذكره علماء الأخالق واأهل ال�سلوك، وهو 

 على مخالفة 
ٍ
بعزم وتنه�ص  نف�سك،  تراها في  التي  القبيحة  الملكات  كّل واحدة من  تاأخذ  اأن 

النف�ص اإلى اأمد، وتعمل عك�ص ما ترجوه وتطلبه منك تلك الملكة الرذيلة. 

وعلى اأّي حال؛ اطلب التوفيق من اهلل تعالى لإعانتك في هذا الجهاد. ول �سك في اأن هذا 

الُخُلًق القبيح، �سيزول بعد فترٍة وجيزة، ويفّر ال�سيطان وجنوده من هذا الخندق، وتحّل محلهم 

الجنود الرحمانية. 

وتعّذب  القبر،  �سغطة  وتوجب  الإن�سان،  هالك  ت�سبب  التي  الذميمة  الأخالق  من  فمثاًل 

الإن�سان في كال الدارين، �سوء الخلق مع اأهل الدار والجيران اأو الزمالء في العمل اأو اأهل ال�سوق 

والمحّلة، وهو وليد الغ�سب وال�سهوة. فاإذا كان الإن�سان المجاهد يفّكر في ال�سمّو والترفع، عليه 

ـ عندما يعتر�سه اأمٌر غير مرغوب فيه حيث تتوهج فيه نار الغ�سب لتحرق الباطن، وتدعوه اإلى 

الفح�ص وال�سيئ من القول ـ اأن يعمل بخالف النف�ص، واأن يتذكر �سوء عاقبة هذا الخلق القبيح، 

ويبدي بالمقابل مرونًة، ويلعن ال�سيطان في الباطن وي�ستعيذ باهلل منه. 

اإني اأتعّهد لك باأنك لو قمت بذلك ال�سلوك، وكّررته عّدة مّرات، فاإن الخلق ال�سيئ �سيتغّير 

فمن  النف�ص،  هوى  وفق  عملت  اإذا  ولكنك  الباطن.  عالمك  في  الح�سن  الخلق  و�سيحّل  كليًا، 

الممكن اأن يبيدك في هذا العالم نف�سه، واأعوذ باهلل تعالى من الغ�سب الذي يهلك الإن�سان في 

اآٍن واحد في كال الدارين فقد يوؤّدي ذلك الغ�سبـ  ل �سمح اهللـ  اإلى قتل النف�ص. ومن الممكن اأن 

يتجّراأ الإن�سان في حالة الغ�سب على النوامي�ص الإِلهية. كما راأينا اأن بع�ص النا�ص قد اأ�سبحوا 

من جراء الغ�سب مرتّدين. وقد قال الحكماء »اإن ال�شفينة التي تتعّر�س لأمواج البحر العاتية 

.وعلى كل  الغ�شب«  الإن�شان وهو في حالة  النجاة من  اإلى  اأقرب  لهي  بدون قبطان،  وهي 

الفا�سدة،  القبيحة  الأخالق  من  واحٍد  كل  حّد  الإعتبار  بعين  ياأخذ  اأن  لالإن�سان  ينبغي  حال؛ 

ويخرجها من مملكة روحه بمخالفة النف�ص. وعندما يخرج الغا�سب ياأتي �ساحب الدار نف�سه. 

الإمام الخميني }

)))  الأربعون حديثًا، �ص 9).
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طلب العلم ضرورة لتهذيب النفس

ي�شرح اأهمية طلب العلم والغاية الحقيقية منه.. 1

يعّدد اأهم اآداب و�شنن طلب العلم.. 2

ي�شتدل على اأن طلب العلم تكليف وواجب �شرعي.. 3

الدرس السادس
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تمهيد
المعنوية  والكمالت  ال�سامخة،  الإن�سانية  المقامات  لبلوغ  اأ�سا�سي  �سرٌط  النف�ص  تهذيب 

ال�سفات  من  النف�ص  تخلية  الأولى  بالدرجة  وهو  الخال�سة.  الأبدية  وال�سعادة  الرفيعة، 

هلل  والطاعة  والتقوى  والفا�سلة.  الح�سنة  بالأخالق  والتحلي  والرذيلة  ال�سلبية  والأخالق 

حتى  وتروي�سها  النف�ص  هذه  لمخالفة  الأقوم  والمنهج  الأ�سلم  الطريق  هما  وتعالى  �سبحانه 

اهلل  عباد  في  بذلك  فتدخل  وم�سيئته،  اإرادته  بخالف  تعمل  فال  الحق  لأمر  طّيعًة  ت�سبح 

هذا  تحقق  ولكن  الإلهية.  وال�سفات  الحميدة  بالأخالق  للتحلي  موؤّهلة  وت�سبح  ال�سالحين 

المق�سد  هذا  اإلى  الو�سول  ي�سبح  دونه  من  جدًا،  ومهٍم  اأ�سا�سٍي  اأمٍر  على  متوقٌف  ال�سرط 

ال�سحيحة  فالمعرفة  ال�سحيحة.  المعرفة  لم يكن م�ستحياًل، وهو  اإن  اأمرًا متعذرًا  ال�سريف 

هي مقدمة لكل اإ�سالٍح نف�سي، وعبادة �سرعية، وعمل �سالح. واأما اكت�ساب المعرفة فطريقه 

الوحيد هو طلب العلم.

طلب العلم تكليف إلهي
الإ�سالم هو الطريق للو�سول اإلى ال�سعادة الحقيقية. وهو يمّثل مجموعة كبيرة من التعاليم 

من  مبتغاه  اإلى  الإن�سان  ي�سل  ولن  وغيرها..  والأخالقية  والعقائدية،  ال�سرعية،  والأحكام 

واللتزام  واأحكامه.  الحق  بقوانين  التام  واللتزام  هلل  الطاعة  ظّل  في  اإل  والكمال  ال�سعادة 

بالأحكام الإلهية بحاجة اإلى معرفٍة وعلٍم بهذه الأحكام لكي يتمّكن الفرد الم�سلم من تطبيقها 

ر�سول قال  كما  م�سلم  كل  على  واجبًا  العلم  طلب  كان  لذا  بحق.  م�سلمًا  فيغدو  بها  والعمل 
 

، لأنه الباب الذي من خالله يعرف الم�سلم 
(((

 اهلل P: »طلب العلم فري�شة على كل م�شلم«

ال�سحيح  والعمل  والحقيقي،  ال�سادق  لالإيمان  مقدمة  بالدين  ال�سحيحة  والمعرفة  دينه، 

والمقبول. 

)))  بحار الأنوار، ج)، �ص )7).
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العلم  طلب  الدين  كمال  ن 
َ
اأ اعلموا  النا�س  يها 

َ
»اأ قال:  اأنه   Q الموؤمنين  مير 

َ
اأ وعن 

وجب عليكم من طلب المال، اإن المال مق�شوٌم م�شمون لكم 
َ
ل واإن طلب العلم اأ

َ
والعمل به، اأ

مرتم بطلبه من 
ُ
هله وقد اأ

َ
قد ق�شمه عادل بينكم و�شمنه و�شيفي لكم، والعلم مخزون عند اأ

.
(((

هله فاطلبوه«
َ
اأ

ولأن الطاعة التي هي الطريق الوحيد للنجاة من العذاب غير ممكنة من دون المعرفة بمن 

 :Q تجب علينا طاعته، وبما يريده منا، كان طلب العلم واجبًا كما ورد عن الإمام الكاظم

.
(((

َب الحق لطاعة اهلل، ول نجاة اإل بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم« »ُن�شِ

 العلم غاية وجود اإلنسان
من  والغاية  الإن�سان  خلق  من  الهدف  ُجعل  الذي  الحد  اإلى  واأهميته  العلم  ف�سل  بلغ  لقد 

ادق Q قال: »خرج الح�شين بن علّي L على  وجوده في هذا العالم، فعن الإمام ال�سّ

 جّل ذكره ما خلق العباد اإّل ليعرفوه، فاإذا عرفوه عبدوه، 
ّ

اأ�شحابه وقال: اأّيها الّنا�س اإن اهلل

.
(((

واإذا عبدوه ا�شتغنوا بعبادته عن عبادة من �شواه«

الإن�سان:  خلق  من  للهدف  تعليله  معر�ص  في  قال  حيث  تعالى  قوله  معنى  نفهم  هنا  من   

تعالى  قوله   
(5(

المف�سرين بع�ص  ف�ّسر  حيث   ،
(((

ڃ} ڃ  ڃ  ڄ  ڄ   {ڄ  

{ڃ} اأي ليعرفون، لأنه ل عبادة من دون معرفة، فالمعرفة بالمعبود �سابقة على العبادة 

له، فال يمكن اأن ت�سّح عبادٌة من دون معرفة.

 وقد جعل اهلل �سبحانه وتعالى العلم اأول مّنة امتّن بها على اآدم بعد خلقه لما للعلم من ف�سٍل 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  {چ   :P محمد  نبّيه  على  اأنزلها  �سورة  اأول  في  قال  حيث  واأهمية 

 ،
(6(

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ گ  }
اأمير  بابه، حتى جعل  له  وفتح  العلم  لأنه عّلمه  الأكرمية  بو�سف  الإن�سان  تعالى  فاخت�ّص اهلل 

)))  الكايف، ج)، �ص 0).

)))  م.ن، �ص7).

)))  بحار الأنوار، ج5، �ص ))).

)))  الذاريات، 56.

)5)  تف�سري املعني، ج)، �ص)))).

)6)  العلق، ) 	 5.
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ايا الريذ تبورر لضهايا الذهت

. وقد 
(((

الموؤمنين علي Q قيمة المرء مقدار ما يعلمه حيث قال: »قيمة كل امرئ ما يعلم«

حّذر النبي الأكرم P من مغّبة ال�ستخفاف بالعلم اأو اإهماله لأن من دونه يكون الهالك: »اغُد 

.
(((

و محباً لهم ول تكن الخام�س فتهلك«
َ
و م�شتمعا اأ

َ
و متَعلما اأ

َ
عالما اأ

أهمية طلب العلم

1. طلب �لعلم و�سيلة لتطبيق �لأحكام و�لفر�ئ�س:

الإ�سالم هو الدين الوحيد الذي يمتلك الأحكام ال�ساملة لكل �ساأٍن اأو حادثٍة في الحياة، ولهذا 

فهو البرنامج الأوحد لمخالفة النف�ص لأنه البرنامج ال�سادر عن خالق الخالئق اأجمعين الذي 

يعلم حاجاتنا و�سوؤوننا كّلها. وهذا البرنامج لي�ص �سوى ال�سريعة التي هي عبارة عن الأحكام 

ال�سادرة عن المولى القدير في كل �ساأٍن من �سوؤون حياتنا. والطاعة هلل عّز وجّل لن تتحّقق 

باأحكامها  الم�سبقة  المعرفة  اإلى  يحتاج  واّتباعها  باأركانها.  والعمل  ال�سريعة  هذه  باّتباع  اإل 

وقوانينها لكي ُي�سار اإلى تطبيقها واللتزام بها. فال�سالة، ال�سوم، والحج، والخم�ص، والأمر 

اأحكاٌم  كلها  الفرائ�ص،  من  وغيرها  والنجا�سات  والطهارات  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 

فر�سها اهلل تعالى علينا وحّثنا على الإتيان بها وعدم التخلف، لأنها اأ�سل كل �سعادة ومنبع كل 

اإلى طلب العلم وتعّلم الأحكام والم�سائل ال�سرعية، لأنها الباب  خير. من هنا كانت الحاجة 

الذي من خالله نلتزم بما فر�سه اهلل علينا، فنحظى بفر�سة الدنّو منه والتقّرب اإليه كما قال 

. اأما 
(((

حب اإلي مما افتر�شت عليه «
َ
تعالى في الحديث القد�سي: »ما تقرب اإلّي عبٌد ب�شي ٍء اأ

الجهل باأحكام اهلل وحقوقه علينا فاإن �ساحبه ل ُيعذر بل �سيكون الباري تعالى خ�سيمه يوم 

، فقال: 
(((

{ڈ ژ ژڑ} Q عن قوله تعالى:  القيامة، فقد �ُسئل الإمام ال�سادق 

»اإن اهلل تعالى يقول للعبد يوم القيامة: اأكنت عالماً؟ فاإن قال: نعم، قال: اأفال عملت بما 

الحّجة  وتلك  فيخ�شمه،  تعمل؟  حتى  تعّلمت  اأفال  قال:  جاهاًل،  كنت  قال:  واإن  علمت؟ 

.
(5(

البالغة«

)))  غرر احلكم، �ص)).

)))  بحار الأنوار، ج)،�ص95).

)))  الكايف، ج)، �ص )5).

)))  الأنعام، 9)).

)5)  بحار الأنوار، ج)، �ص78).



درب الهداية

68

2. طلب �لعلم و�سيلة لمعرفة �لأمر��س �لأخالقية:

اأوًل اأن ي�سّخ�ص عيوبها بدّقة، من خالل التعّرف اإلى هذه  من يريد اأن يهّذب نف�سه عليه 

ليتمكن لحقًا من معالجتها.  القبيحة،  والأفعال  الذميمة  ال�سفات  العيوب عن طريق معرفة 

طرق  اآثارها،  منا�سئها،  اأنواعها،  الرذيلة،  وال�سفات  الفا�سلة  بالأخالق  الم�سبقة  فالمعرفة 

معالجتها، ت�ساعد الإن�سان على ت�سخي�ص عيوب نف�سه واكت�ساف اأمرا�سه الأخالقية. وباكت�سافه 

للم�سكلة يكون قد قطع ن�سف الطريق ويبقى عليه الن�سف الآخر وهو العمل على تطهير هذه 

النف�ص من هذه الآفات. فالمبتلى بمر�ص الح�سد اأو البخل اأو الغيبة مثاًل، كيف له اأن يعرف اأنه 

كذلك اإن لم يكن على اّطالٍع ومعرفٍة بهذه الأمرا�ص وبمدى خطورتها وتاأثيرها الهّدام على 

اإيمانه وارتباطه باهلل تعالى!؟ اإذًا، تهذيب النف�ص غير ممكٍن من دون المعرفة بعلل واأمرا�ص 

العلم  طريق  ي�سلك  اأن  والمجاهدة  الحق  لطريق  �سالٍك  كل  على  وجب  هنا  من  النف�ص.  هذه 

اأي�سًا لأنه ال�سبيل الوحيد لمعرفة ال�سوائب والعوائق التي تحول بين الإن�سان وربه. كالطبيب 

يكن  لم  اإذا  المنا�سب  الدواء  يعطي  اأن  عليه  المتعّذر  من  ما، حيث  داًء  يعالج  اأن  يريد  الذي 

على علٍم ودرايٍة بالمر�ص ونوعه ليحّدد بعد ذلك كيفية معالجته. من هنا يتعّين على كل من 

اإلى ما ورد عن ال�سارع المقّد�ص في تحديد  اأن يتعّرف  يريد تهذيب نف�سه وت�سخي�ص عيوبها 

العيوب النف�سية واإل فقد يجاهد نف�سه ويتعبها فترًة وهو ي�ساعف عيوبها من حيث ل يعلم. قال 

، لأن الجهل بالنف�ص من�ساأ كل 
(((

اأمير الموؤمنين Q: »كفى بالمرء جهاًل اأن يجهل نف�شه«

ال�سرور والمفا�سد.

). طلب �لعلم باب �لعتقاد �ل�سحيح:

النف�ص الإن�سانية كما اأنها بحاجة اإلى التنقية والتهذيب من الرذائل والأخالق ال�سيئة، هي 

التي  والمنحرفة  الخاطئة  والأفكار  الباطلة  العقائد  من  والتطهير  التنقية  اإلى  اأي�سًا  بحاجة 

يمكن اأن تحرف الإن�سان عن جادة الحق وال�سواب. والعقيدة هي البناء الفكري الذي يت�سمن 

على  منها  اأهم  يوجد  ول  الإن�سان  حياة  في  ما  اأهم  تعتبر  التي  الم�سائل  من  كبيرة  مجموعًة 

الإطالق، لأنها ترتبط بم�سيره النهائي في الدنيا والآخرة، والتي على اأ�سا�سها �سيحّدد اأنه من 

)))  غرر احلكم، �ص))).
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اأهل ال�سعادة اأم ال�سقاوة. فعلى �سبيل المثال تتناول العقيدة م�ساألة وجود الحياة بعد الموت.

اأو يعتقد   وهذه الق�سية على درجٍة عالية من الخطورة والأهمية، فاإذا لم يلتفت الإن�سان 

بوجود الحياة بعد الموت. والح�ساب الأخروي �سيت�سّرف بطريقٍة يهمل فيها العقاب ويرتكب 

الجرائم والمعا�سي التي توؤّدي اإلى �سقائه الأبدي ودخوله نار جهنم.

�سراط  عن  المرء  وتحرف  النف�ص  ظلمة  ت�سبب  اأموٌر  ال�سالة  والأفكار  الباطلة  فالعقائد 

التكامل الم�ستقيم والقرب من اهلل. واأ�سحاب العقائد الباطلة ل يمكن اأن يعرفوا طريق التكامل 

الو�سول  على  قادرين  وغير  وال�سياع،  ال�ساللة  اأودية  في  تائهون  هم  بل  اإليه،  يهتدوا  اأن  اأو 

ذلك  فاإن  ال�سحيحة  العقيدة  فهم  في  خلٌل  يح�سل  وعندما  ال�سامية.  الإلهية  الأهداف  اإلى 

�سوف يوؤدي اإلى الوقوع في الذنوب والمعا�سي ثم اإلى ن�سوء م�ساكَل اأخالقية كثيرة. فالعقيدة 

ال�سحيحة تقول اإن اهلل تعالى ل يظلم اأبدًا ولكن النا�ص يظلمون اأنف�سهم، واإن اهلل قد ي�ّسر لكل 

اإن�ساٍن �سبيل الهداية وال�سالح. والإن�سان عندما ل يعتقد بهذا الأمر �سوف ي�سيء الظّن بخالقه 

وربما يعتقد والعياذ باهلل اأنه يظلمه، وهكذا بدل اأن يلتفت الإن�سان اإلى تق�سيره ويعمل على 

اإ�سالح ذاته نراه يقع في م�ساكل كثيرة. 

والعقيدة ال�سحيحة تقول اإن النف�ص باقيٌة واإن الآخرة هي دار المقّر التي تحيا فيها النف�ص 

اأن  اأ�سا�ص  الحياة على  في  ينطلق  �سوف  الحقيقة  بهذه  يوؤمن  ل  الذي  والإن�سان  حياًة خالدة. 

الدنيا هي كل �سيء وربما يقول كما قال بع�ص النا�ص {ڤ ڤ ڤ  ڦ     ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ 

، عندها يرى اأن عليه اأن يتزّود بكل ما 
(((

ڄ     ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ    ڇ ڇ  ڇ }
ي�ستطيع من قوة من ملّذاتها ويندفع لإ�سباع رغباته الدنيوية مهما كّلف الأمر. 

 مع�سوم يمثل القدوة الحقيقية لكل 
ٍ
اإمام اإن الأر�ص ل تخلو من  العقيدة ال�سحيحة تقول 

لن  الراأي  هذا  يخالف  الذي  والإن�سان  الالمتناهية،  وال�سعادة  ال�سالح  نحو  يقودهم  الب�سر، 

القدوة  بذلك  فيفقد  والزعماء  الروؤ�ساء  يتبع غيره من  وربما  المع�سوم،  الإمام  بوجود  يبالي 

ال�سالحة والحقيقية ويكون مثله كمن ركب في ال�سفينة ف�سارت به وهو ل يدري اإلى اأي �ساطىٍء 

اإلى العقيدة ال�سحيحة،  اأول خطوٍة في طريق تحقيق ال�سعادة تكمن في التعرف  تحمله. لذا 

وهذا يتطلب ال�سير في طريق طلب العلم.

)))  اجلاثية، )).
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آداب طلب العلم
الطّيبة  الثمرة  تح�سل  لن  ورعايتها  تطبيقها  دون  من  واأحكامًا،  �سروطًا  العلم  لطلب  اإن 

من  كل  فلي�ص  الآخرة.  في  علينا  وباًل  تكون  فا�سدة  ثمرٍة  على  نح�سل  ربما  اأو  المرجّوة، 

العلماء  بع�ص  عن  ق�س�سًا  لنا  الكريم  القراآن  يذكر  بل  الهالك،  من  نجا  العلم  طريق  �سلك 

ں  ں  ڱ   ڱ  {ڱ  اأي�سا:  هالكهم  في  �سببًا  كان  بل  علمهم  ينفعهم  لم  الذين 

ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ 
ى  ى  ې   ېې  ې        ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ   

.
(((

ائ ائ  }
ويعمل  والآداب،  ال�سروط  من  مجموعٍة  اإلى  يلتفت  اأن  والمعرفة  العلم  طالب  على  لذا 

على مراعاتها بدّقة لكي ل تزّل قدمه من حيث ل ي�سعر ول يحت�سب. ومن اأهم هذه الآداب 

وال�سروط:

).  �لإ�ستعاذة باهلل من �ل�سيطان �لرجيم:

فيقول  حاله،  بح�سب  كالًّ  لأ�سحابها،  مو�سو�سًا  العلم  مجال�ص  اإلى  يدخل  ال�سيطان  لأن 

لبع�سهم؛ من هو هذا ال�سخ�ص حتى يعطيكم در�سًا؟! ويقول لبع�سهم: لي�ص العلم مهمًا بل يكفي 

اإلى  النية ال�سليمة، ويقطع الطريق على الآخرين بقوله: لن تفهموا هذه الدرو�ص فهي تحتاج 

ذهنية خا�سة ومقدمات كثيرة.. وع�سرات المكائد الأخرى التي ابتكرها هذا اللعين لإ�سالل 

النا�ص عن جادة الحق وال�سراط الم�ستقيم. ونحن لن نتمّكن من التخّل�ص من هذه الو�ساو�ص 

اأنه كتاب الهداية والنور فاإن اهلل  اإليه تعالى، وهذا القراآن رغم  اإل بال�ستعاذة باهلل واللجوء 

تعالى ياأمر من يقراأه اأن ي�ستعيذ به من ال�سيطان الرجيم: {ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ 

 .
(((

ڻ ۀ}

)))  العراف، 75)  	  76).

)))  النحل، 98.
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).   �لطهارة من �لذنوب:

قد ي�سلك طالب العلم الطريق ال�سحيح لطلب العلم ولكن ب�سبب التهاون في اأحكام اهلل 

وارتكابه للذنوب يقع في ال�ساللة بدًل من الهداية. ومن الآثار البغي�سة للذنب في طلب العلم 

الن�سيان الذي يعّد اآفة اأ�سا�سية للعلم، قال ر�سول اهلل P: »ل اأح�شب اأحدكم ين�شى �شيئاً من 

.
(((

اأمور دينه اإل بخطيئة اأخطاأها«

).  �سالمة �لنية:

لأن مدار الأعمال على النيات فهي التي تعطي العمل قيمته الواقعية، فالذي يطلب العلم 

اأو الظهور والجدل فاإنه يجعل بينه وبين الحق حجابًا غليظًا، لأن غاية  للتفاخر وال�ستعالء 

اإليه  العلم لنتقّرب  اأمرنا بطلب  اإنما  الإن�سان عبدًا حقيقيًا هلل. واهلل تعالى  اأن ي�سبح  العلم 

لذا على طالب  الهوى.  وترك  له  بالعبودية  اإل  اإليه ل يح�سل  والو�سول  ونعبده حق عبادته. 

العلم اأن ل يكون ق�سده من طلب العلم اإل وجه اهلل، وامتثال اأمره، واإ�سالح نف�سه، واإر�ساد 

التي  الفا�سدة  والأغرا�ص  الدنيوية،  الماآرب  بذلك  يق�سد  فال  دينه،  معالم  اإلى  اهلل  عباد 

العلم  طلب  »من  قال:   Qالباقر الإمام  عن  تعالى.  اهلل  عند  والمقت  الخذلن  توجب 

اإليه فليتبّواأ مقعده  اأو ي�شرف به وجوه النا�س  اأو يماري به ال�شفهاء،  ليباهي به العلماء 

 .
(((

من النار اإن الرئا�شة ل ت�شلح اإل لأهلها«

).  �ل�سبر و�لتحّمل:

نتحمل  اأن  اأو  بنا،  المتعلقة  الم�سائل  الكثير من  نتنازل عن  اأن  منا  العلم  يتطلب  ما  غالبًا 

 :P الم�سّقات والتعب. لذا لن ينال الإن�سان �سرف العلم اإل بال�سبر والتحّمل. قال ر�سول اهلل

. بل على طالب العلم اأن يبذل 
(((

»من لم ي�شبر على ذل التعلم �شاعة بقي في ذل الجهل اأبداً«

جهده في ال�ستغال بالقراءة والمطالعة واأن يكون طلب العلم مطلوبه وراأ�ص ماله الدائم.

5.  ح�سن �ختيار �لمدّر�س:

ملتزمًا  عادًل  تقيًا  المعلم  يكن  لم  فاإذا  وهدايته،  المتعّلم  تربية  في  اأ�سا�ص  دوٌر  للمدر�ص 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))،�ص 6)).

)))  الكايف، ج)، �ص7).

)))  بحار الأنوار، ج)،�ص77).
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باأحكام اهلل و�سريعته من الممكن اأن يحرف التلميذ عن الحق.  فعن اأبي جعفر Q في قول 

.
(((

ْن ياأخذُه« اهلل عّز وجّل {ڭ  ڭ ڭ ڭ  } قال Q: »ِعلمُه الذي ياأخذُه َعمَّ

 6.  �لتو��سع للمدّر�س و�لتاأدب في مح�سره:

يتغا�سى عن عيوبه  واأن  اأ�ستاذه بعين الحترام والإجالل،  اإلى  اأن ينظر  العلم  على طالب 

ذهنه.  في  منه  ي�سمعه  ما  وتر�سيخ  به  النتفاع  على  قدرًة  اأكثر  يجعله  ذلك  فاإن  ونواق�سه، 

وعليه اأن يتوا�سع لأ�ستاذه، ويعّظم من �ساأنه، ويراعي الأدب في مجل�سه فاإنه لن ينال العلم اإل 

 :Q بالتوا�سع. والتوا�سع في مثل هذه الحالة لي�ص ذًل بل رفعة و�سرف. قال الإمام ال�سادق

»اطلبوا العلم وتزّينوا معه بالحلم والوقار وتوا�شعوا لمن تعّلمونه العلم وتوا�شعوا لمن 

.
(((

طلبتم منه العلم ول تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم«

)))  اأ�سول الكايف، ج)،�ص9).

)))  م.ن، �ص 6) .
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المفاهيم الرئيسة

طلب العلم مقدمٌة اأ�سا�سية لتهذيب النف�ص، وهو تكليف �سرعي على كل م�سلم.. )

طلب العلم و�سيلة لتطبيق الأحكام والفرائ�ص.. )

طلب العلم و�سيلة لمعرفة الأمرا�ص الأخالقية.. )

طلب العلم و�سيلة لتح�سيل العتقاد ال�سحيح.. )

لطلب العلم اآداٌب يجب مراعاتها للو�سول اإلى الأهداف المرجّوة.. 5

أسئلة حول الدرس

ما هي العالقة بين طلب العلم وتهذيب النف�ص؟. )

كيف ت�ستدّل على اأن العلم والمعرفة غاية وجود الإن�سان في عالم الدنيا؟. )

كيف يكون طلب العلم و�سيلة لتطبيق الأحكام والفرائ�ص الإلهية؟ . )

كيف يكون طلب العلم و�سيلة لمعرفة الأمرا�ص الأخالقية والباطنية؟. )

كيف يكون طلب العلم و�سيلة لمتالك المعتقد ال�سحيح باهلل تعالى؟. 5



درب الهداية

74

للمطالعة

 عالمات أهل العلم)))

لأ�سحاب الفقه والعقل ـ الذين يق�سدون التفقه في الدين واإدراك الحقائق ـ اأي�سًا عالمات 

واآثار، عمدتها ما ذكره الإمام Q: منها: اأنه ينجم عن هذا العلم في قلبه الحزن والهم 

والنك�سار. ومن الوا�سح اأن هذا النك�سار والفزع ل يكون لأجل الأمور الدنيوية الدنّية الزائلة، 

واإن النك�سار والحزن  العبودية.  والتق�سير في وظائف  المعاد،  الخوف من  ناجٌم عن  اإنه  بل 

 للنهو�ص بوظائف 
ً
 لإ�سالح النف�ص، ومن�ساأ

ً
م�سافًا اإلى اأنهما ينيران القلب ويجّليانه، يكونان مبداأ

العبودية. واإن هذا النور ـ نور القلب ـ ي�سلب ال�سكون والقرار من النف�ص، ويعّرف قلبه اإلى الحق 

�سبحانه واإلى دار كرامته. ويجعله م�ستمتعًا في مناجاته مع الحق المتعالي فيحيي لياليه ويقوم 

 فاإن 
(((

ِحْنِد�ِشِه« اللَّْيَل في  َوقاَم  ُبْرُن�ِشِه،  َتَحنََّك في  »َقْد   :Q العبودية. كما قال  بوظائف 

الجملة الأولى كناية عن مالزمة العبادة. 

ومن عالمات هذا العالم الرباني اأنه رغم قيامه الكامل بوظائف العبودية يعي�ص حالة الفزع، 

ر، واأنه ل ي�ستطيع اأن  لأن نور العلم يهديه اإلى اأنه كلما اأّدى وظائفه، ي�سعر باأّنه قا�سر اأو مق�سّ

يخرج من م�سوؤولية �سكر نعمه وحقيقة عبادته. فيكون قلبه مملوءًا من الخوف والخ�سية. وقد 

. اإن نور العلم يبعث على 
(((

قال الحق جل جالله فيهم: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې}

اإ�سالح نف�سه ل يقّر له قرار من جّراء خوفه من  اإقباله على  الخ�سية والحزن، و�ساحبه رغم 

الحق،  بغير  الإن�سغال  من  ويحّذره  ي�سلحه،  اأن  في  اهلل  من  الطلب  نحو  ويدفعه  القيامة،  يوم 

ويبعده عن اأهل زمانه، ويجعل هاج�سه الخوف من اأن اأهل الدنيا قد يمنعونه من ال�سير اإلى اهلل، 

مثل هذا  يوؤّيد  �سبحانه  والحق  ولذائذها في عينه.  الدنيا  ويزّينون  الآخرة،  اإلى عالم  وال�سفر 

ا َمَعُهْم َفَنُفوَز َفْوزًا َعظيمًا.  الإن�سان، ويقّوي وجوده وينعم عليه بالأمان يوم القيامة. َفَيا َلْيَتَنا ُكنَّ

الإمام الخميني }

)))  الأربعون حديثًا، �ص))).

)))  الكايف، ج)، �ص9).

)))  فاطر، 8).
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الدرس السابع
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أهمية الجهاد
م�سكلة كل زماٍن في طاغيته الذي ي�ستعبد النا�ص وي�سلب حقوقهم وي�سّد عن طريق الحق، 

المظالم في  وانت�سار  المفا�سد  اإلى �سيوع  يوؤّدي  اإليهم، ما  واأحكامه  ويمنع من و�سول �سرع اهلل 

{ۇئ    ۆئ  المجتمع،  في  والم�ساواة  العدالة  وانتفاء  الآخرين،  على حريات  والتعّدي  الأر�ص، 

. فكان الوقوف  بوجه 
(((

ۆئ ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئىئ ی ی}
الظالم وردعه وثنيه عن اأهدافه ومخططاته اأمرًا ل بّد منه من اأجل تحرير الب�سرية وعتقها من 

الأ�سلوب  لأنه  والمقد�ص  ال�سريف  دوره  اهلل  �سبيل  في  الجهاد  ياأخذ  هنا  من  واإ�سالله.  اإف�ساده 

طول  على  الممتّد  التاريخ  فعبر  الم�سّلة.  اأهدافه  الظالم  بلوغ  دون  يحول  الذي  الرادع  الوحيد 

الب�سرية لم ن�سمع اأن طاغيًة ما ترك قهر النا�ص وغ�سب حقوقهم بملء اإرادته، اأو اأنه عاد اإلى 

ر�سده فجاأة وحّكم �سميره واأدرك فظاعة ما اقترفته يداه الملوثتان بالدماء والمحّرمات، بل على 

العك�ص تمامًا نجد اأنه مع مرور الأيام يزداد في اإجرامه وطغيانه: {ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ 

. فالحوار والمنطق لم يكونا 
(((

ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ  ڑ ک ک}
 من الأيام مفيدين مع الظالم الذي يقتل ويهّجر ويغ�سب ول يلتزم باأي قانوٍن ومنطق 

ٍ
في  يوم

الوحيد  الحّل  بل  والملك.  بالخيرات  وا�ستئثاره  المفرطة  واأنانيته  �سوى طمعه وج�سعه  ل�سبٍب  ل 

اإذًا لرفع الموانع  لردع هوؤلء الطغاة والمجانين كان ول يزال بال�سالح والقّوة. فالجهاد و�سيلٌة 

والأ�سواك من اأمام طريق الحق، وتحرير الإن�سان من �سطوة الظالم واإرادة الم�ستكبر واإدخال 

ُه  النا�ص في رحمة الحق واإرادته، لذا جعل ر�سول اهلل P الخير كله فيه وتحت ظله: »اْلَخْيُر ُكلُّ

.
(((

ُيوُف َمَقاِليُد اْلَجنَِّة َوالنَّاِر« ْيُف َوال�شُّ ْيِف َوَل ُيِقيُم النَّا�َس اإِلَّ ال�شَّ ْيِف َوَتْحَت ِظلِّ ال�شَّ ِفي ال�شَّ

)))  النمل، )).

)))  البقرة، 05).

)))  الكايف، ج5،�ص).
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واأ�سرف  الطاعات  اأعظم  ومن  الإلهية  التكاليف  اأول  اهلل  �سبيل  في  الجهاد  �سار  هنا  من 

وتنفيذ  وانت�ساره  الإ�سالم  بقاء  ولأن  الحق،  النا�ص من عبودية غير  باب تحرير  لأنه  القربات 

عليهم  الذي   P اهلل  ر�سول  اأمة  طريق  كان  لذا  الفري�سة،  هذه  على  يقوم  ال�سريعة  قوانين 

اأمٍة �شياحة )اأي طريق(  »لكل   :P اّتباعه لنيل العزة والكرامة في الدنيا والآخرة كما قال 

. ولأجل ذلك اأي�سًا اأ�سبح الباب العظيم الذي ل يدخل 
(((

و�شياحة اأمتي الجهاد في �شبيل اهلل«

اإلى ربهم المتعال حيث ال�سعادة العظمى وما ل  اإل خوا�ّص الأولياء فيعرجون من خالله  منه 

عيٌن راأت ول اأذن �سمعت ول خطر على قلب ب�سر: »اإن الجهاد باٌب من اأبواب الجنة فتحه اهلل 

.
(((

ة اأوليائه، وهو لبا�س التقوى ودرع اهلل الح�شينة وجّنته الوثيقة« لخا�شّ

 الهدف من الجهاد
جميع الّر�سل قاتلوا في �سبيل اهلل لأن م�سكلتهم الأ�سا�سية كانت مع الطواغيت والظالمين، 

تتوّجه نحو  اأن  اإليهم بدل  للنا�ص وجعل قلوبهم تهوي  با�ستعبادهم  الذين يقطعون طريق اهلل 

اأن  يريد  والظالم  الحق،  الى  باأيديهم  وياأخذ  النا�ص  يحّرر  اأن  يريد  فالنبي  وبارئها.  خالقها 

ي�سّخرهم لنف�سه ليطيعوه. فحركة الأنبياء الجهادية كانت حركًة مدرو�سة وذات اأبعاٍد هادفة 

وغايات �سامية، ولم تكن عبثيًة على الإطالق اأو لأجل الت�سّلط وال�ستيالء كالحروب التي ي�سّنها 

الطواغيت والم�ستكبرون. ونحن بدورنا علينا اللتفات اإلى هذه الأهداف كي ل نحرف الجهاد 

عن م�ساره الإلهي والمقّد�ص، ولكي ننعم في نهاية المطاف بثماره النورانية الطّيبة، وهي:

1.  كّف باأ�س �لكفار:

من الأهداف الأ�سا�سية للجهاد في �سبيل اهلل، رّد كيد الكفار وباأ�سهم الى نحورهم: 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  {ھ 

 Pفبعد اأن اأمر اهلل تعالى نبّيه محمدًا ،
(((

{ ې ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
التكليف  لهذا  الأ�سا�سية  الأهداف  اأحد  له  بّين  النا�سر،  قّلة  اأعدائه وجهادهم رغم  بمواجهة 

اأذاهم  وكّف  وقّوتهم،  الظالمين  �سوكة  لك�سر  الطريق  هو  اهلل  �سبيل  في  فالجهاد  المقد�ص. 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))،�ص)).

)))  الكايف، ج5،�ص).

)))  الن�ساء، )8.
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مر الر�سول باللتزام بهذا التكليف ولو كان 
ُ
و�سّدتهم وباأ�سهم عن الموؤمنين المّوحدين. ولذا اأ

وحيدًا فريدًا، وبالعتماد على اهلل تعالى م�سدر كل قدرٍة وقوة في هذا العالم، فهو عز ا�سمه 

اأقوى من كل ما يدّبره الأعداء من مكائَد ود�سائ�َص بوجه دعوة الحق.

2.  محو �آثار �ل�سرك:

من اأهداف ت�سريع الحق تعالى للجهاد اأنه يريد اأن يكون المعبود الأوحد على هذه الأر�ص: 

والفتنة هنا هي   ،
(((

{ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ     ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

وتحريرهم  الب�سر  ل�سعادة  وبرامج  �سرائع  الب�سرّية  على  اأنزل  وجّل  عّز   
ّ

فاهلل باهلل.  ال�سرك 

ال�سرائع  هذه  يبّلغوا  اأن  الأنبياء  على  واأوجب  والرفاه،  ال�سعادة  اإلى  واإي�سالهم  وتكاملهم 

اإزالة هذه  واإذا وقف �سخ�ٌص ما بوجه دعوة الأنبياء فلهم الحّق في  النا�ص.  اإلى  والإر�سادات 

الموانع بطريقة �سلمّية اأّوًل، واإل فعليهم ا�ستخدام القّوة لإزالتها. فالنا�ص في جميع المجتمعات 

الب�سرّية لهم الحّق في اأن ي�سمعوا مقالة التوحيد، ولو ت�سّدى فرٌد اأو جماعة ل�سلب هذا الحّق 

اإلى النا�ص ليحّررهم من  الم�سروع للنا�ص وحرمانهم منه ومنعوا �سوت التوحيد من الو�سول 

اأغالل ال�سرك وقيود العبودّية لغير الحق تعالى، فالأتباع الدين الحّق في ال�ستفادة من جميع 

الو�سائل لتهيئة هذه الحرّية.

3.  �إبقاء ذكر �هلل حّيًا:

ڤ  {ٹ  الحق:  ذكر  اإعالء  اهلل،  �سبيل  في  القتال  لت�سريع  الأ�سا�سية  الأهداف  من 

ڃ   ڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
الذين  الدين  اأعداء  �سّر  من  الديني  المجتمع  لحفظ  هو  اإنما  القتال  فت�سريع   .

(((

ڃڃ}
الإلهية  والم�ساعر  الدينية  المعابد  لنهدمِت  ذلك  ولول  وذكره.  اهلل  نور  اإطفاء  في  ي�سعون 

ون�سخت العبادات والمنا�سك، لأّن اهلل تعالى لو لم يدفع بع�ص النا�ص ببع�سهم عن طريق الإذن 

الموؤمنون  تكا�سل  ولو  اهلل.  ا�سم  فيها  يذكر  التي  والم�ساجد  العبادة  اأماكن  لهّدمت  بالجهاد، 

اأثرًا  هوؤلء  اأبقى  لما  الطاعة،  واأولوهم  والم�ستكبرين  الطواغيت  ف�ساد  عن  الطرف  وا  وغ�سّ

لمراكز عبادة اهلل. لأّنهم �سيجدون ال�ساحة خاليًة من العوائق فيعملون على تخريب المعابد 

)))  الأنفال، 9).

)))  احلج، 0).
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لأّنها تبّث الوعي في النا�ص، وتعّبئهم في مجابهة الظلم والكفر. وكّل دعوة لعبادة اهلل وتوحيده 

تعار�سها دعوة المتجّبرين الذين يريدون اأن يعبدهم النا�ص ت�سبُّهًا منهم بالحق تعالى، لهذا 

الأهداف  من  بوجههم  والوقوف  �سّدهم  كان  هنا  من  وعبادته.  اهلل  توحيد  اأماكن  يهّدمون 

الأ�سا�سية لت�سريع الجهاد في الإ�سالم.

4.  �لدفاع عن �لمجتمع �لإ�سالمي:

مع  خا�سها  التي   P النبي  حروب  لأغلب  الأبرز  الطابع  يمّثل  الجهاد  من  النوع  هذا 

P في  النبي  اأقامه  الم�سركين والكّفار الذين حاولوا هدم المجتمع الر�سالي الجديد الذي 

الديني  مجتمعهم  ويحموا  اأنف�سهم  عن  يدافعوا  باأن  للم�سلمين  اهلل  فاأذن  المنّورة،  المدينة 

پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  وكيدهم:  الكفار  اأذى  من  الن�ساأة  الحديث 

. فكان جهادهم لأجل الدفاع عن اأنف�سهم �سد الجيو�ص الزاحفة التي 
(((

پ ڀ  ڀ}
تريد اأن ت�ستاأ�سل جذور الإ�سالم وتمحق �سريعة القراآن وتق�سي على دولته: {ٱ ٻ 

.
(((

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ           ڀ ڀ      ڀ ڀ    ٺ ٺ}

الجهاد األصغر أفضل ميداٍن للجهاد األكبر
{ٱ  والجهاد:  بالقتال  النا�ص  اأمر  تعالى  فاهلل  اإلهي،  تكليف  اهلل  �سبيل  في  الجهاد 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پپ  ٻ          ٻ   ٻ  ٻ 

ٻ}  {ٱ  تعالى  قوله   .
(((

ڤ} ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ   ٿ  ٿ 

لكون  الموؤمنين  كاّفة  على  فر�ٌص  وهو  ومقطوع،  حتمّي  اإلهي  وت�سريع  حكٌم  اأنه  اإلى  اإ�سارة 

الخطاب متوجهًا اإليهم جميعًا اإل َمن كان معذورًا. وهو كرٌه لكون القتال ي�ستلزم اإفناء النفو�ص، 

الم�سقات  باأنواع  ولقترانه  والرفاهية،  والراحة  الأمن  وذهاب  الأموال،  وتلف  الأبدان،  وتعب 

والم�سائب، وغير ذلك مما تكرهه النف�ص الإن�سانية وتجده �ساقًا ومتعبًا.

 فالذين ل يرون في الجهاد �سوى الآلم والم�سائب، والقتل والجرح، من الطبيعي اأن يكون 

مكروهًا لديهم، اأّما اّلذين ينظرون اإلى اأبعد من هذا المدى المحدود فاإنهم يعلمون اأّن �سرف 

)))  احلج، 9).

)))  التوبة، )).

)))  البقرة، 6)).
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الإن�سان وكرامته وحرّيته تكمن في الجهاد، لذا يرّحبون به وي�ستقبلونه بفرٍح و�سوق. كما هو 

حال اّلذين ل يعرفون اآثار الأدوية المّرة والمنّفرة، فهم في اأّول الأمر يظهرون عدم رغبتهم 

فيها، اإّل اأّنهم بعد اأن يروا تاأثيرها الإيجابي على �سالمتهم و�سحتهم يتقّبلونها برحابة �سدر.

والت�سريعّية  التكوينّية  القوانين  على  حاكم  اأ�سا�سي  مبداأ  اإلى  تعالى  الحق  ي�سير  هنا  من 

ٹٹ}،  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  {پ  الإلهّية: 

والم�سلحة،  الواقع  ت�سخي�ص  في  يخطئ  ربما  لأنه  يحبه  اأو  الإن�سان  يكرهه  بما  عبرة  فال 

وهو غير قادٍر في كثيٍر من الأحيان اأن يهتدي بنف�سه اإلى حقيقة الأمر. لذا على الب�سر اأن ل 

يحّكموا اأذواقهم ومعارفهم الخا�سة في الأمور المتعّلقة بم�سيرهم، لأّن علمهم محدود، وما 

علموه بالن�سبة اإلى ما يجهلونه كقطرٍة في البحر، لذا يقول عز وجل: {ٹ ٹ ڤ ڤ    

والت�سريعات  والقوانين  الخلقة  اأ�سرار  القليل من  اإل  يدركوا  لم  لأنهم  فالنا�ص  ڤ}. 

الإلهّية، تجدهم في بع�ص الأحيان يهملون اأمرًا ما ول يعيرونه الهتمام المطلوب، في حين اأّن 

اأهمّيته وفائدته قد تكون كبيرة، لأنهم جاهلون بكثيٍر من الم�سالح والمفا�سد الموجودة فيه. 

لذا قد يكرهون �سيئًا في حين اأّن �سعادتهم تكمن فيه، اأو يفرحون ل�سي ٍء ويطلبونه في حين اأّنه 

ي�ستبطن �سقاءهم. لذا ل يحق لالإن�سان مع اللتفات اإلى علمه المحدود والناق�ص اأن يعتر�ص 

تعالى،  اهلل  اأن  يقينًا  يعلم  اأن  عليه  بل  الإلهية،  اأحكامه  على  ول  الالمحدود،  الحق  علم  على 

الرحمن والرحيم، عندما ي�سرع لهم ت�سريعًا ما كالجهاد مثاًل؛ فاإنه ل ي�سّرعه اإل لأّنه يرى فيه 

خيرهم و�سعادتهم ونجاتهم. لذا على الموؤمن اأن ينظر اإلى الأوامر والأحكام الإلهية على اأنها 

كالأدوية ال�سافية له من كل عّلة، وعليه اأن يطّبقها بمنتهى الر�سا والقبول. واإذا التزم الإن�سان 

باأحكام الحق فالنفع والفائدة يعود اإليه لأن الحق تعالى غنّي عن العالمين: {ېئ  ېئ ېئ 

.
(((

ىئ ىئىئ ی  ی ی  ی جئ}

الخير كل الخير في الجهاد
لأنه  وفيه  كله معه  فالخير  الطاعات،  اأعظم  ومن  بل  اإلهي  تكليف  �سبيل اهلل  فالجهاد في 

اأبي بن  علي  الموّحدين  ومولى  الموؤمنين  مير 
َ
اأ قال  كما  به  اإل  الدين  ول  الدنيا  �سلحت   ما 

)))  العنكبوت، 6.
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ما  واهلل  ونا�شره.  ن�شره  وجعله  وعّظمه  الجهاد  فر�س  وجل  عز  اهلل  »اإن   :Q طالب   

. وطاعة اهلل واأداء التكليف ال�سرعي كما ذكرنا �سابقًا هما الباب 
(((

�شُلحت دنيا ول دين اإل به«

الوحيد لجهاد النف�ص وتهذيبها وتخلي�سها من ال�سوائب الخلقية والأمرا�ص الباطنية، والذي 

هو الجهاد الأكبر، وهو الطريق الأمثل للخروج من �سيطرة اأهواء النف�ص وال�سهوات.

 :Q والجهاد في �سبيل اهلل هو اأهم واأ�سرف التكاليف ال�سرعية كما قال اأمير الموؤمنين 

العّزة  مع  عِظيٌم  فيه  ْجُر 
َ
والأ ين  الدِّ ِقَواُم  وهو  الإ�شالم  بعد  الأعمال  اأ�شرف  الجهاد  »اإّن 

بِّ  الرَّ عند  وبالّرزق غداً  ال�ّشهادة  بعد  بالجّنة  والُب�ْشَرى  الح�شنات  فيه  ُة  الَكرَّ والَمَنَعِة وهو 

.  وعليه يكون الجهاد في �سبيل اهلل بدوره اأهم ميداٍن لجهاد النف�ص وت�سفيتها 
(((

والكرامة«

من الأهواء والأمرا�ص الخلقّية. وهو مهمٌّ اإلى درجٍة عّرفه الر�سول الأكرم P بالجهاد الأكبر، 

فعن اأمير الموؤمنين Q قال: »اإن ر�شول اهلل P بعث �شرية فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم 

ق�شوا الجهاد الأ�شغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل: يا ر�شول اهلل، وما الجهاد الأكبر؟ 

.
(((

فقال: جهاد النف�س«

 فالمجاهد يكون اأثناء جهاده في حالة مخالفة دائمة لنف�سه ولأهوائها لكونه مطيعًا لأمر 

الحق واأحكامه ل لأمر النف�ص واأهوائها. وهو عند اأدائه للتكليف ال�سرعي �سوف يكت�سف عيوب 

نف�سه وعللها، و�سوف تخرج خبايا نف�سه اإلى العلن.

 والمجاهد اأثناء اأدائه لتكليفه �سوف تعتر�سه الكثير من المواقف التي لو كان �سادقًا في 

جهاده ومراقبة نف�سه، ف�سوف يالحظ ما اإذا كان يوؤّدي هذه الأعمال لوجه اهلل وتقّربًا اإليه، اأم 

والعياذ باهلل من اأجل ك�سب ال�سهرة والجاه، اأو حبًا بالظهور والرياء اأو لك�سب المقام والمال 

وغير ذلك من الأغرا�ص النف�سية.

 وباكت�سافه لأمرا�سه الأخالقية يكون المجاهد قد قطع ن�سف الطريق وبقي عليه الن�سف 

الآخر وهو الت�سّدي لمعالجة هذه الأمرا�ص، والمداومة على العمل واأداء التكليف بعزم اأكيد 

ونّية خال�سة هلل وعدم تركه اأو التخلف عنه مطلقًا. ومن المتوقع بعد فترة من المداومة على 

الجهاد  ف�ساحات  وعنايته.  اهلل  بتوفيق  الفا�سد  والخلق  الخبيث  المر�ص  هذا  يزول  اأن  العمل 

)))  الكايف، ج5،�ص8.

)))  م.ن، �ص6).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج))، �ص))).
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التي هي �ساحاٌت مقد�سة ومباركة والتي هي محّط عناية اهلل ومالئكته وتاأييده وت�سديده، اإذا 

خل�ست فيها النوايا و�سفت فيها النفو�ص وتوّجهت نحو بارئها م�ست�سلمًة خا�سعًة نالت الرفعة 

�ساحٍة  اأف�سل  هو  اإذًا  الأ�سغر  فالجهاد  الح�سنيين.  باإحدى  وفازت  الدارين،  كال  في  والعزة 

لتطهير النفو�ص وتكاملها وتزكية القلوب وت�سفيتها لت�سبح موؤهلًة للقاء المحبوب الأوحد وهي 

مطمئنة، را�سية. اإنه باخت�سار اأف�سل ميداٍن للجهاد الأكبر.
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المفاهيم الرئيسة

الجهاد و�سيلٌة �سريفة لرفع الموانع التي ي�سعها الظالمون لأجل ال�سّد عن طريق الحق. . )

للجهاد اأهداٌف مقد�سة ل بّد من فهمها واللتفات اإليها حتى يكون الجهاد هادفًا وعن . )

وعي.

من اأهداف الجهاد ن�سر التوحيد، واإبقاء ذكر اهلل حيًا، والدفاع عن الم�سلمين والمجتمع . )

الم�سلم.

اأداء التكليف ال�سرعي هو ال�سبيل لتهذيب النف�ص، والجهاد في �سبيل اهلل تكليٌف �سرعي . )

بل من اأف�سل التكاليف.

لة النهائية اأن الجهاد في �سبيل اهلل �سبيل لتهذيب النف�ص وتزكيتها . 5 النتيجة والمح�سّ

اأي�سًا.

أسئلة حول الدرس

كيف يمكن اأن يكون الجهاد في �سبيل اهلل مدخاًل اأ�سا�سيًا لتهذيب النف�ص؟. )

للجهاد في �سبيل اهلل اأهداٌف عديدة اأذكرها وتحدث عن اثنين منها.. )

لماذا اعتبر اأمير الموؤمنين علي Q الجهاد اأ�سرف الأعمال بعد الإ�سالم؟. )

قيل »اإن المجاهد اأثناء جهاده هو في حالة مخالفٍة دائمٍة لنف�شه ولأهوائها«، لماذا؟. )

كيف يكون الجهاد في �سبيل اهلل عاماًل في اكت�ساف اأمرا�ص النف�ص؟. 5
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للمطالعة

الجهاد اإللهي)))

هناك �سروط واأ�سول للجهاد في �سبيل اهلل ينبغي تح�سيلها، كما يجب الحذر من الموانع 

الدنيا  تجارة  هو  الأ�سا�سي  وال�سرط  الأهم  الركن  اأن  اإل  طريقه.  في  الموجودة  والعراقيل 

هو  خطيئة  كل  راأ�ص  هي  التي  الدنيا  من  والمق�سود  الآخرة.  و�سراء  الدنيا  بيع  اأي  والآخرة، 

التوجه اإلى غير اهلل تعالى. فكما اأن لالآخرة درجات فكذلك للدنيا دركات متفاوتة فيما بينها، 

فبع�سها اأنزل واأحّط من البع�ص الآخر.

وال�سرط الأ�سا�سي للجهاد في �سبيل اهلل هو الجتهاد في ت�سخي�ص الدنيا بجميع دركاتها، 

وتمييز الآخرة بجميع درجاتها، وال�سروع بالمعاملة بترك الدنيا والذي هو في الحقيقة الخال�ص 

من دركاتها، وتح�سيل الآخرة والذي هو في الحقيقة نيل درجاتها والنجاة، وقد ذكر هذا ال�سر 

المكتوم في قوله تعالى:

{ى ى ائ ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ 

.
(((

ۈئ   ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی   ی}
يعني اأن الأ�سخا�ص الذين يقاتلون في �سبيل اهلل هم الذين باعوا الدنيا بالآخرة، وكل من 

اختار هذه المعاملة والتجارة وجاهد في �سبيل اهلل فاأمامه واحٌد من طريقين ل ثالث لهما، 

واأمثال  والت�سليم  الم�سالحة  با�سم  ثالث  لطريٍق  وجود  ول  الن�سر.  والآخر  ال�سهادة  اأحدهما 

ذلك.

اإن ترك الدنيا هو ال�سرط الوحيد للجهاد والثمن الوحيد للجنة؛ بمعنى اأن الجهاد من دون 

بيع الدنيا ل يّت�سف بال�سبغة الإلهية، ول ينتهي بانت�سار الحق. وبدون ترك الدنيا ل يمكن 

الدخول اإلى الجنة كما قال الإمام علي Q:»طالق الدنيا مهر الجنة«. 

)))  احلما�سة والعرفان، �ص)).

)))  الن�ساء، )7.
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ومن المعلوم اأن الح�سول على الجنة يكون بمقدار المهر، لأن البع�ص يترك لذائذ الدنيا 

البع�ص الآخر ي�سرف  العقلية، ولكن  اأو  الخيالية،  اأو  الح�ّسية،  الجنة  لكي يح�سل على لذات 

في  والعرفاء  والعّباد  الزّهاد  ي�ستوي  الإلهية. فال  اللذات   لتح�سيل  اللذات  النظر عن جميع 

الجنة، كما اأن العرفاء ل ي�ستوون فيما بينهم اأي�سًا. ومن الوا�سح اأن جهاد الزهاد يختلف عن 

جهاد العّباد، وجهاد هاتين الطائفتين يختلف عن جهاد العرفاء، كما جهاد العرفاء اأنف�سهم له 

درجات كثيرة بمقدار تفاوت مراتبهم.

اآية اهلل  جوادي الآملي



س
در

ف ال
هدا

أ
على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

يذكر اأهم ال�شفات التي ينبغي للمجاهد في �شبيل اهلل . 1

التحّلي بها.

ال�شفات . 2 بهذه  المجاهد  ات�شاف  �شرورة  على  ي�شتدل 

لأهّمّيتها.

صفات المجاهد في سبيل اهلل

الدرس الثامن
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تمهيد
ڦ   ڦ   {ڦ  القاعدين  على  �سبيله  في  المجاهدين  ل  ف�سّ تعالى  اهلل  اأن  �سحيٌح 

بركة  نال  العدو  لقتال  وانطلق  ال�سالح  حمل  من  كل  لي�ص  ولكن   ،
(((

ڄ ڄ} ڦ ڄ  
الجهاد وح�سل على اآثاره الطبّية. فكثيرون هم الذين قاتلوا مع ر�سول اهلل P ولكن عندما 

ۓ          ے  ے  ھ  ھ   {ھ  خا�سرين،  اأعقابهم  على  انقلبوا  المنّية  وافته 

. بل للجهاد في �سبيل اهلل تعالى �سروٌط 
(((

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ }
اأ�سا�سية بمراعاتها ينال المجاهد ما وعده اهلل من الف�سل العظيم، والزلفى والمغفرة، وجنة 

. واأهم هذه ال�سروط: 
(((

النعيم {ې ې ې ى ى ائ}

 القتال تحت راية الحق
 الجهاد في �سبيل اهلل واجٌب اإلهي ل يجوز اأن ي�سرع فيه الإن�سان من نف�سه وبالرجوع اإلى 

ما  واأول  المجال.  في هذا  عنه  وتنهى  به  تاأمر  فيما  ال�سريعة  اأوامر  يتبع  اأن  عليه  بل  اأهوائه. 

تاأمر به هذه ال�سريعة الغّراء اأن يكون جهاد المرء مرتكزًا على اأ�سا�ص ديني، بمعنى اأن يكون 

قتاله لأجل الأهداف الإلهية، وتحت راية الحق، وبقيادة المع�سوم Q اأو نائبه بالحق الذي 

. لأن اهلل عز وجل 
(((

ينوب عنه {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی}

لن يقبل عمل من يوالي عدّوه ويقاتل تحت رايته {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

، بل �ستكون اأعماله باطلة ول قيمة لها اأي�سا {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
(5(

پ}
  .

(6(

ڎ ڎ  ڈ  ڈ  }

)))  الن�ساء، 95.

)))  املائدة، )).

)))  القلم، )).

)))  الن�ساء، 59.

)5)  املمتحنة، ).

)6)  حممد، )).
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طاعة القائد
القيادة.  بها طاعة  اللتزام  �سبيل اهلل  في  المجاهد  التى يجب على  ال�سروط  اأهم  من 

وديمومته  النظام  حفظ  لأن  ب�سدة،  الإ�سالم  عليها  اأكد  التي  ال�سرعية  الواجبات  من  وهي 

ونجاح الأعمال �سرطها الأ�سا�سي طاعة القائد {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 

على  الواقع  في  فيدّل  طاعتها  وعدم  ال�سرعية  القيادة  على  التمّرد  .اأما 
(((

{ پپ پ 
عمٍل  اأول  اإن  له.  والطاعة  للحق  الت�سليم  مبداأ  ينافي  وهو  للذات  والتع�سب  النف�ص  عبادة 

ی         ىئ  ىئ  {ىئ   ور�سوله،  هلل  الطاعة  هو  ظهوره  بداية  في  الإ�سالم  عليه  رّكز 

، فالفوز في الدنيا والآخرة مرهوٌن بطاعة اهلل 
(((

مئ} حئ  جئ  ی  ی  ی 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  {ۈئ  وطاعة ر�سوله والأئمة �سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعين، 

 . لذا عّين الر�سول الأكرم P الأئمة R قادًة لأّمته 
(((

ىئ ىئ ی  ی ی}
في  لالأمة  وقائدًا  عنه  نائبًا  عّين  المنتظر|  الحّجة  ع�سر  الثاني  والإمام  وفاته،  بعد 

عليهم  واأوجب  اإليه  بالرجوع  النا�ص  اأمر  حيث  لل�سرائط،  الجامع  الفقيه  الولّي  هو  غيبته 

عليه  اأ�سكل  ل�سائٍل  قال  المهدي|حيث  اإمامنا  عن  المقّد�ص  التوقيع  في  جاء  كما  طاعته 

حجتي  فاإنهم  حديثنا  رواة  اإلى  فيها  فارجعوا  الواقعة  الحوادث  ما 
َ
»واأ الم�سائل:  بع�ص 

الفقيه  للولي  الطاعة  عدم  فاإن  تقّدم  ما  اإلى  وا�ستنادًا   .
(((

عليهم« اهلل  حجة  نا 
َ
واأ عليكم 

حكم  على  راّد  الفقيه  الولي  على  الراّد  لأن  تعالى،  اهلل  بحكم  ال�سريح  ال�ستخفاف  يعني 

ٻ  P وبالتالي راّد على اهلل {ٱ  الأئمة والراّد على حكمهم راّد على حكم ر�سول اهلل 

.
(5(

ٻ ٻ ٻ پ}
اأي�سًا هو وجوب طاعة القادة والم�سوؤولين المعّينين من قبل  اإليه هنا   ومما يجدر النتباه 

الولي الفقيه، فهوؤلء القادة تجب طاعتهم ما داموا موؤّيدين من قبل نائب الإمام المع�سوم في 

بها  ُمني  التي  والويالت  الهزائم  كثيٍر من  بو�سوح عن  التاريخ تحكي  الغيبة. ومجريات  ع�سر 

الم�سلمون والتي كان ال�سبب الأ�سا�سي فيها ع�سيان اأوامر القيادة الإ�سالمية. وهذا ما تدعمه 

)))  الأنفال، 6).

)))  النور، )5.

)))  الن�ساء، 59.

)))  بحار الأنوار، ج)5،�ص 89).

)5)  الن�ساء، 80.
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لهال الونا د كا للكت اا

وتوؤيده الن�سو�ص القراآنية والأحاديث ال�سريفة. وق�سة معركة اأحد خير �ساهٍد على ذلك. كما 

ويروي التاريخ لنا حادثة مهمة جدًا ومعّبرة تحكي عن فداحة التخّلف عن اأوامر القيادة لما له 

من عواقب وخيمة جدًا، حين اأعّد النبي الأكرم P جي�سًا قبل وفاته وعّين قائدًا عليه لم يتجاوز 

من العمر اأكثر من ع�سرين �سنة، وكان ذلك �سببًا عند بع�ص الم�سلمين للتخلف والع�سيان، فعلم 

.
(((

ر�سول اهلل P بالأمر وقال جملته الم�سهورة:  »لعن اهلل من تخلف عن جي�س اأ�شامة«

التقوى
من يخ�َص اهلل تعالى ويّتقه حق تقاته يجتنب ما حّرمه ونهى عنه، ويوؤّد ما فر�سه واأوجبه. 

وهذا هو الإن�سان المّتقي الذي يخاف اهلل ويحر�ص على عدم مع�سيته ومخالفة اأمره، فتكون 

{ىئ  ىئ ىئ ی    ی ی ی جئ  ور�ساه  الحق  قبول  مورد  اأعماله  بذلك 

. اأما الأعمال التي ل ترتكز على التقوى فت�سبه البناء القائم على حافة جرٍف 
(((

حئ مئ  }
هاٍر والذي  لن ي�سمد طوياًل اأمام التهديد و�سرعان ما �سوف يهوي باأهله {ڎ ڈ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ    گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  
 .

(((

ڳ ڳ  ڱ ڱ    ڱڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ}
اأ�سا�سيًا لأن اهلل ل يطاع من حيث يع�سى. واإذا لم يحافظ المجاهد  فالتقوى تعّد �سرطًا 

في �سبيل اهلل على حدود اهلل عند اأدائه لواجباته فلن يتقبل اهلل جهاده، وُيخ�سى اأن ي�سلب منه 

. لأن المجاهد اإذا لم يكن مراعيًا 
(((

ف�سل الجهاد والتوفيق اإليه {ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ}

لحدود اهلل وملتزمًا ب�سريعته ف�سيكون عر�سًة لفتن النف�ص الأّمارة بال�سوء والأهواء الم�سّلة، ما 

�سينعك�ص �سلبًا على عمله وجهاده حتمًا {ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئىئ 

اأن تكون طاهرة وخالية من  . ف�ساحات الجهاد يجب 
(5(

{ ىئ    ىئ ی ی ی ی 
المعا�سي وبذورها المكّدرة واآثارها الهّدامة التي تحول دون ن�سوء جبهة مباركة نورانية وقوية، 

لتكون اأر�سًا خ�سبة لفيو�سات الحق وكراماته ونعمه المطلقة ومحاًل لعروج الإن�سان وارتقائه.

)))  بحار الأنوار، ج 0)، �ص ))).

)))  النور، )5.

)))  التوبة، 09).

)))  املائد، 7).

)5)  الق�س�ص،  50.
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اإلخالص
هداية  كل  من�ساأ  لأنها  بها  التحلي  للمجاهد  ينبغي  التي  الهامة  ال�سفات  من  الإخال�ص 

 
(((

ڱ} ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ  بالعبادة  النا�ص  اأمر  وتعالى  �سبحانه  فاهلل  وتوفيق. 

 وجعلها �سرطًا اأ�سا�سيًا لالرتباط به وتحقق العبودية والو�سول اإلى مقامها ال�سامخ، ولكنه لم 

ياأمر باأي عبادة بل اأمر عز وجل بالعبادة الخال�سة له التي ل ي�ساركه فيها اأحٌد اأبدًا: {ڳ 

 ، وعن الر�سول الأكرم P قال: »طوبى لمن اأخل�س 
(((

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں}
هلل  العبودية  روح  هو  فالإخال�ص   .

(((

عيناه« ترى  بما  قلبه  ي�شغل  ولم  والدعاء  العبادة  هلل 

وجوهرها، وحقيقته تخلي�ص النية والدافع نحو العمل من كل �سيء ما عدا اهلل �سبحانه وتعالى. 

فالمخل�ص هو الذي ل يطلب من وراء اأي عمٍل يقوم به �سوى اهلل تعالى، ول يكون له مق�سٌد اأو 

دافٌع �سوى ر�ساه والتقّرب اإليه.

اإن الأعمال مرهونٌة بالنيات واإذا لم تكن النوايا خال�سة فهذا يعني اأنه ي�سوبها ال�سرك، واهلل 

، ول يقبل اإل ما كان له خال�سًا 
(((

تعالى ل يغفر اأن ي�سرك به {ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ}  

نا 
َ
اأ Q قال: »يقول اهلل عز وجل:  كما في الحديث القد�سي المروي عن الإمام ال�سادق 

. وعليه 
(5(

قبله اإل ما كان لي خال�شاً«
َ
�شرك معي غيري في عمٍل عمله لم اأ

َ
خير �شريك من اأ

فكل عمٍل ل يكون خال�سًا لوجه اهلل تعالى فهو �سرك، وال�سرك ظلٌم عظيم {ٹ ٹ  ٹ 

، واهلل تعالى ل يهدي 
(6(

ٹ ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ}
.

(7(

القوم الظالمين {ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ }

 والمجاهد في �سبيل اهلل عند اأدائه لواجباته وتكاليفه ال�سرعّية هو في حالة عبادة، ولأعماله 

بعٌد اإلهي يمكن اأن يرفعه اإلى اأعلى علّيين ويقّربه من الحق نجّيًا في حال اّت�سمت اأعماله ونواياه 

النوايا خال�سًة ولم يكن الدافع الأ�سا�سي من وراء الجهاد ر�سا  اإذا لم تكن  اأما  بالإخال�ص. 

اهلل واأداء التكليف ال�سرعي فلن تكون الأعمال مقبولًة وبالتالي لن ينال الأجر والثواب الذي 

)))  الإ�سراء، )).

)))  البينة، 5.

)))  الكايف، ج )، �ص6).

)))  الن�ساء، 8).

)5)  الكايف، ج)، �ص 95).

)6)  لقمان، )).

)7)  ال�سف، 7.
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ي�ستحّقه. لأن الذاهب اإلى ميادين الجهاد لن ي�سدق عليه و�سف المجاهد في �سبيل اهلل ما لم 

تكن هجرته اإلى اهلل، وما لم يكن دافعه الأ�سا�سي وهدفه النهائي هو الحق �سبحانه وتعالى ل 

  .
(((

غير، {يت جث مث   ىث  يث حج   مج جح مح جخ حخ   مخ جس}

الصبر
ال�سبر من �سفات المجاهد الأ�سا�سية ومن دونه لن يتمّكن من مواجهة ال�سعاب وتحّمل 

الم�ساكل التي تنتظره. لذا اأمر اهلل تعالى به عباده الموؤمنين {ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ 

، وجعله اأ�سا�ص الإيمان ودعامته الرئي�سة كما روي عن 
(((

ۈئ  ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ}
ول  الج�شد  الراأْ�س من  بمنزلة  الإيمان  »ال�شبر من  قال:  اأنه   Q العابدين  زين  الإمام 

بر ل يعني تحّمل ال�سقاء وقبول الذلة وال�ست�سالم للعوامل  . وال�سّ
(((

اإيمان لمن ل �شبر له«

اأمام جميع  التحمل والمقاومة والثبات  العك�ص، ال�سبر يعني القدرة على  الخارجية، بل على 

الم�ساكل وال�سمود اأمام الحوادث المّرة وعدم النهيار وترك الجزع والفزع. وتاريخ العظماء 

ال�سفة  لهذه  الفاقدون  اأما  وا�ستقامتهم،  �سبرهم  هو  انت�سارهم  عوامل  اأهم  اأحد  اأن  يوؤكد 

ف�سرعان ما ينهارون وينهزمون.

ومن الخ�سائ�ص الأ�سا�سية لل�سبر، اأن بقية الف�سائل متوقفٌة عليها لأنها �سندها ور�سيدها 

 وهو 
(((

الأ�سا�سي، والأهم من ذلك كله اأن اهلل تعالى يحب ال�سابرين {ۅ ۉ ۉ}

الباليا  وا�ستقبل  يجزع  ولم  ي�سُك  ولم  الجهاد  على  �سبر  فمن  {ېئ ېئ ىئ ىئ}.  معهم 

ب�سبٍر و�سكينة، فن�سيبه اأن اهلل تعالى معه و�سوف يوؤّيده بالّن�سر. 

ويكفي للدللة على مدى اأهمية ال�سبر بالن�سبة للمجاهد ما ذكره القراآن الكريم حين اأمر 

اهلل النبي بالقتال وتحري�ص الموؤمنين عليه، {ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌڌ 

گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  
المعجزة  ي�سبه  ما  اإلى  ت�سير  الكريمة  فالآية   .

(5(

ڱ} ڳ  ڳ  ڳ      ڳ     گ 

)))  الكهف، 0)).

)))  البقرة، )5).

)))  الكايف، ج)،�ص 87.

)))  اآل عمران، 6)).

)5)  الأنفال، 65.
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التي يمكن اأن تح�سل مع الموؤمنين المجاهدين في الحرب اإذا ما التزموا ال�سبر وكانوا من 

المت�سّبرين في ميادين القتال. فقد وعدهم اهلل تعالى باأن يغلب الرجل منهم ع�سرًة من الكفار 

في حال كانوا من ال�سابرين، بل حتى لو كانوا ع�سرة اأ�سعاف عددهم. ومّما ي�سترعي النتباه 

اأّن اأغلب المعارك التي جرت بين الم�سلمين واأعدائهم كان فيها ميزان القوى ل�سالح العدو، 

وكان الم�سلمون قّلة غالبًا.  وال�سبب الرئي�ص الذي يقف وراء انت�سار الم�سلمين القلة في مثل 

اأمام عدو يفوقهم عددًا وعّدة، وتمّتعهم بروحية الّثبات  هذه المعارك هو �سبرهم وتجلدهم 

وال�ستقامة التي هي ثمرة �سجرة الإيمان.

التوكل
يوؤمن  لأنه  �سبيل اهلل،  المجاهد في  اأ�سلحة  واأم�سى  اأقوى  يكون  اأن  التوّكل على اهلل يجب 

كّلها  الأمور  واأن  العالم،  هذا  في  والوحيد  الحقيقي  الموؤثر  واأنه  اهلل،  بيد  والقوة  الحول  باأن 

في الحقيقة ترجع اإليه، ولي�ص على الإن�سان ال�سادق في اإيمانه �سوى اأن يعبد اهلل فيما اأمره 

اهتمامه  بل جّل  اأعماله   نتائج  يكون هّمه  ول  اإطالقًا  نف�سه  يعتمد على  يتوّكل عليه، فال  واأن 

يكون من�سّبًا على طاعة ربه واأداء تكليفه ب�سدق واإخال�ص، {گ گ ڳ   ڳ ڳ 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ  تعالى  اهلل  اإلى  موكوٌل  فاأمرها  النتائج  اأما   .
(((

ڱ} ڳ 
. فالتوكل هو العتماد على اهلل تعالى في جميع الأمور، والعتقاد باأنه م�سبب الأ�سباب 

(((

ڤڤ}
والمت�سّلط عليها، واأن باإرادته وم�سيئته تتحّقق هذه الأ�سباب.

وهذا ل يعني ترك العمل والإعداد وتهيئة ال�سالح والمعّدات وزيادة القوة الع�سكرية وتطوير 

واأ�سا�سية  �سرورية  الأمور  هذه  كل  بل  الأمور.  من  وغيرها  التنظيم  على  والحر�ص  الكفاءات 

تعالى{ۇ ۆ ۆ  اهلل  يقول  كما  والو�سع  القدرة  بح�سب  وتوفيرها  بها  الهتمام  ويجب 

،  فالتوّكل 
(((

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې }
ل يعني ترك العمل والأخذ بالأ�سباب على الإطالق. ورد اأن ر�سول اهلل P راأى قومًا ل يزرعون 

. فمن اأ�سحى عنده 
(((

ُلوَن، قال: ل بل اأنتم اْلُمتَِّكلُون« فقال لهم: »ما اأنتم؟ قالوا: نحن المتَوكِّ

)))  هود، ))).

)))  الأنفال، 0).

)))  الأنفال، 60.

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))،�ص7)).
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معرفة باهلل تعالى يعلم اأن مقت�سى الحكمة الإلهية اأن الأمور تتحقق بوا�سطة الأ�سباب، ولكن 

على قاعدة اأن جميع تلك الأمور ل تعدو كونها و�سائل ل اأكثر، واأن العبودية هلل واأداء التكليف 

ال�سرعي اأهم من تحقيق الن�سر، واأن هذه الأمور لي�ست هي من يح�سم النتائج ويحّقق الن�سر 

وي�سمن الو�سول اإلى الأهداف المن�سودة، بل العتماد والتوكل يجب اأن يكون اأ�سا�سًا على من 

بيده الملك وهو على كل �سيٍء قدير ل على الأ�سباب الظاهرية {ٱ ٻ ٻ    ٻ ٻ      

، فهو في الحقيقة النا�سر والمعين، فعن الإمام الباقر Q قال: »َمْن 
(((

پ پ        پ پ }
.

(((

ِ َل ُيْغلَُب وَمِن اْعَت�َشَم ِباهلِل َل ُيْهَزم«
َّ

َل َعلَى اهلل َتَوكَّ

ذكر اهلل
ائ  ائ  {ى  العدو  لقائهم  عند  يذكروه  اأن  المجاهدين  تعالى  اهلل  اأمر  لقد 

. ولي�ص المراد بالذكر 
(((

ەئ   ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}
تعالى  بمعنى ح�سور اهلل  القلبي  الذكر  اأي�سًا  المق�سود منه   بل  اللفظي فح�سب،  الذكر  هنا 

في قلوبنا بحيث ل نغفل عن علمه وقدرته غير المحدودة ورحمته الوا�سعة. ومثل هذا التوجه 

�سندًا  باأّن هناك  الدوام  وُي�سعره على  القتال،  المجاهد في ميدان  يقّوي من عزيمة   
ّ

اهلل اإلى 

اأن تتغلب عليه. فذكر اهلل  اأية قدرة في الوجود  قوّيًا يدعمه في �ساحة المواجهة، ل ت�ستطيع 

يبعث على الطمئنان والقّوة والقدرة والثبات في نف�ص المجاهد {ىت يت    جث مث 

.
(((

ىث}

)))  امللك، ).

)))  بحار الأنوار، ج68، �ص )5).

)))  الأنفال، 5).

)))  الرعد، 8)
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المفاهيم الرئيسة

اإن للجهاد �سروطًا واآدابًا على المجاهد اأن يراعيها حتى يكون جهاده في �سبيل اهلل، . )

ويفوز بما وعده اهلل من الف�سل العظيم، والكرامة في الدنيا والآخرة.

الإخال�ص، . ) التقوى،  القيادة،  طاعة  الحق،  راية  تحت  القتال  ال�سروط:  هذه  اأهم  من 

ال�سبر، التوّكل على اهلل، ذكر اهلل دائمًا.

ب للذات وهو ينافي . ) التمّرد على القيادة وعدم طاعتها يدل على عبادة النف�ص والتع�سّ

مبداأ الت�سليم والعبودية.

لفتن . ) عر�سة  يكون  ف�سوف  الإلهية  والواجبات  للحدود  مراعيًا  يكن  لم  اإذا  المجاهد 

النف�ص والأهواء الم�سّلة.

الأعمال مرهونة بالنيات واإذا لم تكن النية خال�سة فهذا يك�سف عن وجود ال�سرك في . 5

القلب.

الف�سائل . 6 لبقية  مقدمة  والثبات  والمقاومة  التحّمل  على  القدرة  يعني  الذي  ال�سبر 

وال�سفات.

التوكل ل يعني ترك العمل بل ا�ستفراغ الو�سع وبذل الجهد الأق�سى والنتائج بيد اهلل . 7

وحده.

أسئلة حول الدرس

متى يكون جهاد المرء في �سبيل اهلل؟. )

ماذا يك�سف التمرد على القيادة وعدم اللتزام باأوامرها؟. )

لماذا تعتبر التقوى �سرطًا اأ�سا�سيًا من �سروط الجهاد في �سبيل اهلل؟. )

ما هي حقيقة الإخال�ص؟ وكيف يكون الإن�سان المجاهد مخل�سًا؟. )

ما هي العالقة بين الن�سر وال�سبر؟ اذكر اأمثلة على ذلك.. 5
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للمطالعة

 أداء التكليف أهم من النصر)))

اأيها المجاهدون... اإ�سبروا في مواطن الجهاد، وتوا�سوا بال�سبر، وادعوا الآخرين اإلى التم�سك 

الخميني  اإمامنا  قال  الظاهرية فقد  الهزائم  تجاه  تهنوا  ول  تتزلزلوا  به... ل  وال�ستعانة  بال�سبر 

العظيم: »نحن لم نقم من اأجل اأن ننت�شر اأو ُنهزم، بل اإن علينا تكليفاً ويجب اأن نوؤديه«.

ولهذا نه�ص اإمام الأمة لوحده، وما كانت انتفا�سته من اأجل النت�سار اأ�سا�سًا، بل من اأجل 

اأداء الواجب الإلهي.. وكلما كان البع�ص ين�سحونه كما يّدعون بترك الثورة كان يرف�ص ما يقولون 

ويرّد قائال:»لدي تكليٌف �شرعيٌّ علّي اأن اأوؤديه، فاإذا تمكنت من الو�شول اإلى ثمرته فقد ح�شل 

المطلوب، واإذا لم اأ�شل ولم اأحّقق �شيئاً فقد عملت بواجبي ال�شرعي على كل حال«. 

في الحرب اأي�سًا كذلك، فالمهم فيها اأداء الواجب ال�سرعي.. وح�سٌن جدًا اإذا فتحتم البالد، 

اأما اإذا حّققتم فتحًا كبيرًا ولكن لم يكن هذا الفتح بنّية اأداء التكليف ال�سرعي، فاعلموا اأن هذا 

الراأي  واإذا كان  والعذاب.  النار  فاإن جزاءه  العك�ص  بل على  اأّية قيمة عند اهلل،  له  لي�ص  الإنجاز 

ال�سخ�سي لأحد المجاهدين يتعار�ص مع اأوامر القيادة فعليه اأن ي�سّحي بالتنازل عن راأيه وقناعته 

حر�سًا على م�سلحة الإ�سالم. قتل العدو لي�ص م�ساألة مهمة جدًا، العمل ال�سعب والمهم هو تحّمل 

الراأي المخالف للقناعة ال�سخ�سية، والتنازل عن الراأي ال�سخ�سي حر�سًا على م�سلحة الإ�سالم. 

ا�سبروا و�سابروا. ليكن لديكم �سدٌر وا�سٌع بحيث تلتزمون الهدوء وتعملون هلل �سبحانه وتعالى... 

وت�سبرون حتى لو اأ�ساء البع�ص مّمن تحت اإمرتكم القول، فاإن ال�سكوت هنا لر�سا اهلل.

اأيها المجاهدون الأعزاء في �ساحات المواجهة، اإ�سبروا اأمام الم�ساعب والمحن لكي ت�ستقبلكم 

 المالئكة بال�سالم وال�سلوات عليكم، ولكي ت�سلوا اإلى الدرجة التي ياأتيكم معها الخطاب الإلهي:

.
(((

{ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ      ڦ }

الأ�ستاذ مظاهري

)))  الأ�ستاذ مظاهري، خ�سال اجلهادين، �ص )).

)))  الفجر،   7)  	  0).
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تمهيد
مليٍك  الأبدية عند  وال�سعادة  الإن�ساني  الكمال  اإلى  للو�سول  والآخرة  �سلوك طريق اهلل  اإن 

مقتدٍر غير ممكٍن من دون جهاد النف�ص وتهذيبها من الأمرا�ص والرذائل الأخالقية. واأّول ما 

يحتاجه الإن�سان الموؤمن الحري�ص على اآخرته هو معرفة هذه الموانع والعوائق التي تحول بينه 

وبين لقاء ربه، والتي تحرمه من في�سه الجزيل، وعطائه العميم. فالمعرفة الدقيقة وال�سحيحة 

بهذه الموانع هي المدخل ال�سحيح لإزالتها والتخّل�ص منها، لأنه من غير الممكن معالجة الداء 

ما لم نكن على معرفٍة به وباآثاره ونتائجه. لذا كانت المعرفة الم�سبقة بهذه الأمرا�ص والرذائل 

اأمرًا ل بّد منه لمن يريد اأن يهّذب نف�سه ويطّهرها. وفي هذا الف�سل والف�سلين الالحقين �سوف 

نذكر بع�ص هذه الأمرا�ص، مبّينين خطرها الداهم على �سلوك الإن�سان، وكيفية معالجتها. 

هوى النفس  

1. حقيقة �لهوى:

الهوى هو حب ال�سيء والميل اإليه والتعّلق به وا�ستهاوؤه، من دون فرٍق بين اأن يكون متعلّقه 

اأمرًا ح�سنًا اأو قبيحًا. وهوى النف�ص هو عبارة عن حب النف�ص وميل الإن�سان اإلى اّتباع الأوامر 

المطاع  لأن  باهلل  �سركًا  يعّد  النف�ص  اأوامر  واّتباع  �سرًا.  اأم  خيرًا  كانت  �سواء  عنها  ال�سادرة 

يكن في طاعة اهلل  ولم  كان خيرًا  اإن  النف�ص  ال�سادر عن  فالأمر  ولي�ص اهلل،  النف�ص  فيه هو 

النف�ص  �سرًا فهو �سادٌر عن  واإن كان  باطل،  وبالتالي  لإرادة اهلل  اإلهية فهو مخالٌف  ولأهداٍف 

الأّمارة بال�سوء التي تاأمر الإن�سان بال�سوء دائمًا وتدفعه اإلى مع�سية الرب ومخالفة اأمره. وقد 

لغير اهلل:  الحقيقة عابٌد  لهواه في  المّتبع  اأن  اإلى  واأ�سار  الحقيقة  تعالى عن هذه   تحّدث اهلل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ   ٻ  {ٱ 

. فاأ�سار ب�سكٍل وا�سٍح اإلى اأن الإن�سان يمكن اأن يت�سافل 
(((

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ٹ}

)))  اجلاثية، )).
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اإلى الحّد الذي ت�سبح فيه نف�سه هي المعبودة والمطاعة ولي�ص الحق عز وجل. والم�سكلة الكبرى 

راط الم�ستقيم، كما  في هذه التبعّية للنف�ص تكمن في اأنها ت�سّل الإن�سان عن جاّدة الحق وال�سّ

 .
(((

قال عّز ا�سمه: {ٿ ٹ         ٹ     ٹ ٹ   ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ }

والأخطر من ذلك اأن اّتباع الهوى ي�سّد عن �سبيل الحق، ويحول دون الو�سول اإليه، وهل بعد 

خاف عليكم اثنتين ؛ 
َ
اأ »اإنما  Q قال:  �سبيل الحق اإل ال�سالل!؟ فعن اأمير الموؤمنين علي 

فين�شي  مل 
َ
الأ ما طول 

َ
واأ الحق  ي�شّد عن  فاإنه  الهوى  اّتباع  ما 

َ
اأ مل 

َ
الأ الهوى وطول  اّتباع 

. لذا كان اأمر اهلل وحكمه وا�سحًا و�سريحًا ب�سرورة تجّنب هوى النف�ص وطاعتها، 
(((

الآخرة«

الل: {حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب  العذاب وال�سّ اإل  الإن�سان  لأنها لن تورث 

يكفيه  ال�سادق  والموؤمن   .
(((

حج} يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت   
اّتباع الهوى وحب النف�ص، وما وعد اهلل به الذين  اأن يعرف الأ�سرار والم�ساوئ الناجمة عن 

ۇئ  ۇئ    وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  {ائ  عنه:  يقلع  حتى  الجنان،  من  الغيب  في  يخافونه 

 .
(((

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ} 

2. �آثار �ّتباع هوى �لنف�س:

اأ- عدم الإيمان بالآخرة: اّتباع الهوى يمكن اأن يحول بين الإن�سان والإيمان ال�سحيح بالآخرة: 

ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ   ٿ   ٿ  {ٿ 

.
(5(

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}
ب- اأ�شواأ ال�شالل: اّتباع الهوى اأ�سواأ ال�سالل، فهو يخرج الإن�سان عن طريق اهلل: {ۇئ ۇئ 

.
(6(

ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئىئ ىئ    ىئ ی ی ی ی  }
.

(7(

ج- اإنتفاء العدالة: اّتباع الهوى مانٌع من العدل والإن�ساف: {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ}

د- ف�شاد الكون: اإن نظام ال�سماء والأر�ص خا�سٌع لإرادٍة حكيمة وعادلة، فلو دار حول محور 

)))  الأنعام، 9)).

)))  الكايف، ج )، �ص 55).

)))  �ص،  6).

)))  النازعات، 0) 	 )) .

)5)  طه، 5) ـ 6).

)6)  الق�س�ص،  50.

)7)  الن�ساء، 5)).
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ې  ې  ې  {ۉ  الوجود:  �ساحة  كّل  الف�ساد  لعّم  و�سهواتهم  النا�ص  اأهواء 

ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى   ې 
.

(((

ۆئ}
هـ- م�شدر الغفلة: اّتباع الهوى يحجب عن �سبيل الحق ويورث الغفلة: {ٿ ٹ ٹ ٹ 

  .
(((

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ}
والباطل:  الحق  بين  التمييز  من  ويمنعه  وي�سعفه  العقل  يف�سد  الهوى  اّتباع  العقل:  ف�شاد  و- 

، وفي حديٍث اآخر عنه قال: 
(((

فعن الإمام علي Q قال:»طاعة الهوى تف�شد العقل«

.
(((

»الهوى عدّو العقل«

منزلقات  باّتجاه  الإن�سان  ي�سوق  الهوى  وعبادة  اللذة  في طلب  الإفراط  اإن  بالكبائر:  التلّوث  ز- 

الإثم وارتكاب الذنوب، كما حدث مع بني اإ�سرائيل: {ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ    

ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ   ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ  ۆئ  ۆئ 
.

(5(

جئ}
هذه  في  الإن�سان  ت�سيب  التي  والبالءات  للمحن  اأ�سا�سي  �سبٌب  الهوى  اّتباع  المحن:  اأ�ّس  ح- 

.
(6(

الحياة كما اأخبر بذلك اأمير الموؤمنين Q: »الهوى اأ�ّس المحن«

3.  عالج �ّتباع �لهوى:

لتلبية  التام  والن�سياع  اهلل  دون  النف�ص  اأوامر  باّتباع  يكون  الهوى  اّتباع  اأن  عرفنا  اإذا 

رغباتها، فاإن العالج الأ�سا�ص يكون بمخالفة هذه الأوامر النابعة من النف�ص والحتكام عو�سًا 

عنها اإلى اأحكام ال�سريعة في كافة �سوؤون حياتنا لأنه {ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ 

، بالإ�سافة اإلى تقوية رادع الإيمان والتقوى في النف�ص. فمن ي�سعر بوجود 
(7(

ھ ھ}
اهلل دائمًا في حياته ويره حا�سرًا وناظرًا اإلى �سلوكياته واأفعاله، ويَر محكمة العدل الإلهية يوم 

)))  املوؤمنون، )7.

)))  الكهف، 8).

)))  غرر احلكم، �ص )6.

)))  م.ن.

)5)  املائدة، 70.

)6)  غرر احلكم، �ص 06).

)7)  املائدة، )).
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القيامة بعين الب�سيرة ل يمكن اأن يتجّراأ على ك�سر طوق الحدود الإلهية ويتجاوز الت�سريعات 

الدينية ويتلوث بمفا�سد ال�سهوات والرذائل. فعن اأمير الموؤمنين Q قال: »خالف نف�شك 

والواجبات  بالطاعات  دائمًا  واإ�سغالها  النف�ص  فمخالفة   .
(((

تعلم« العلماء  وخالط  ت�شتقم 

الوحيد  ال�سبيل  هي  وال�سهوات  الأهواء  تلبية  وراء  للجري  منفٌذ  لها  يعود  ل  بحيث  ال�سرعية 

الأثر  لها  ال�سوء  رفاق  �سحبة  وترك  ال�سالحين  معا�سرة  اأن  كما  الإن�ساني.   والرقّي  للتكامل 

الأكبر في توجيه الإن�سان نحو معالي الأخالق وعدم التلّوث في م�ستنقع الرذائل. 

 الحسد 

1.حقيقة �لح�سد:

الآخرين،  عند  يت�سّورها  التي  النعمة  �سلب  �ساحبها  معها  يتمنى  نف�سانية  حالة  الح�سد 

�سواء نالها اأم ل. وهي من اأب�سع الرذائل واأبغ�ص ال�سفات. وهو يختلف عن الغبطة لأن الغبطة 

اآفة الدين كما جاء  الغير ولكن دون تمّني زوالها عنهم. والح�سد  التي لدى  النعمة  هي تمّني 

العيوب  وراأ�ص   ،
(((

يلقى« ما  الحا�شد  وح�شب  الح�شد  الّدين  »اآفة   :Q علي  الإمام  عن 

 والرذائل لأنه تتوّلد منه اأمرا�ٌص ومفا�سد اأخرى كالعجب وف�ساد الأعمال وغيرها، لذا قال اأمير

اأن  اأن الح�سد ل يمكن  . والأخطر من كل ذلك 
(((

الرذائل الح�شد« »راأ�س   :Q الموؤمنين   

 .
(((

يجتمع مع الإيمان، فعن ر�سول اهلل P:»ل يجتمع الح�شد والإيمان في قلب امرئ«

2. دو�فع �لح�سد:

للح�سد اأ�سباٌب كثيرة اأهمها قّلة الإيمان و�سعفه في النف�ص. فالح�سود �ساخٌط على اهلل، غير 

موؤمٍن بعدله وحكمته ورحمته وح�سن تقديره. مع العلم اأن تق�سيم الّنعم والأرزاق اإنما جاء على 

 وهو يتطابق تمامًا مع الم�سالح التامة والنظام الكلي. والحا�سد في 
ٍ
خير تقديٍر واأجمل نظام

حقيقة نف�سه راف�ٌص لهذا النظام الأ�سلح، ول يرى اأن اهلل عادٌل قي تق�سيمه للنعم والمواهب 

وحكيم في تقديراته، وهو في قرارة نف�سه ل يوؤمن باأن من يتمتع بالقابلية واللياقة ويطلب من 

)))  غرر احلكم، 7)).

)))  م�ستدرك  الو�سائل، ج ))، �ص7).

)))  م.ن، �ص)).

)))  م.ن، �ص8).
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اهلل اأن يرزقه فاإن اهلل �سيرزقه حتمًا لأنه الجواد المطلق. عن ر�سول اهلل P: »قال اهلل عز 

وجل لمو�شى بن عمران Q: يا ابن عمران ل تح�شدّن النا�س على ما اآتيتهم من ف�شلي 

ول تمّدن عينيك اإلى ذلك ول تتبعه نف�شك فاإن الحا�شد �شاخط لنعمي �شاّد لق�شمتي الذي 

.
(((

ق�شمت بين عبادي ومن يك كذلك فل�شت منه ولي�س مني«

وهناك عوامل اأخرى منها: 

اأ- روؤية ذّل النف�س: عندما يعجز الإن�سان عن الو�سول اإلى المراتب ال�سامية، �سوف ي�سعر  في 

نف�سه بعقدة الحقارة والدونّية فيتمنى زوال النعمة عن غيره ليكون معهم �سواء.

ب- العداوة والحقد: عندما يبغ�ص الإن�سان �سخ�سًا اآخر، وي�سعى لالنتقام منه، فاإنه يتمنى 

اأن تحيط به الباليا وتزول عنه الّنعم.

ج- الكبر والغرور: عندما يرى المتكبر اأن غيره يتمّتع بنعٍم اأكثر منه، فاإنه يتمّنى زوالها بل 

وي�سعى في اإزالتها لكي يحرز تفّوقه وتقدمه عليه.

د- حب الرئا�شة: لكي يب�سط الإن�سان �سيطرته على الآخرين، يجب اأن تكون اإمكاناته وثرواته 

اأكثر، لذا يتمنى زوال النعم عن غيره ليتمكن هو من ال�سيطرة.

هـ- الخوف من عدم الح�شول على المقا�شد الدنيوية: لأن الح�سود يت�سور اأن الّنعم الإلهية 

محدودة فلو ح�سل الآخرون عليها فهذا يعني حرمانه هو منها، اأو ح�سوله على القليل 

منها في اأح�سن الأحوال، لذا يتمنى زوال النعم عن الآخرين كي ل يناف�سه اأحٌد فيها. 

3. عو�قب �لح�سد:

يترّتب على الح�سد نتائُج �سلبية كثيرة اأهمها:

اأوًل: ي�سعر الح�سود بالهّم والغّم دائمًا، وهو يعي�ص حالًة �سديدة من النقبا�ص والحزن والكاآبة،  

فهو ي�سعر دائمًا بال�سيق والختناق، ويتاألم لمجّرد �سماعه بنعمٍة ت�سيب غيره، وهذا ما 

الخ�سومة  الآخرين من موقع  تعامله مع  يتحّرك في  نراه  لذا  وا�ستقراره.  ي�سلبه هدوءه 

والعداوة والتعّر�ص لهم وذكر عيوبهم من اأجل النتقا�ص من �سمعتهم ومكانتهم. قال اأمير 

 .
(((

الموؤمنين Q: »الح�شود كثير الح�شرات مت�شاعف ال�شيئات«

)))  الكايف، ج)، �ص 07).

)))  م�ستدرك  الو�سائل، ج ))، �ص)).
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ثانياً: الح�سد ياأكل دعائم الإيمان ويوهن عالقة الإن�سان مع رّبه، بحيث يدفع الإن�سان اإلى اأن 

ي�سيء الظن باهلل تعالى وحكمته، لأن الح�سود في اأعماق قلبه معتر�ٌص على اهلل تعالى. 

النار الحطب  تاأكل  الإيمان كما  ياأكل  الح�شد  فاإن  »ل تتحا�شدوا  P قال:  النبي  عن 

.
(((

الياب�س«

ثالثاً: الح�سد يحجب العقل عن اإدراك حقائق الأمور، فالح�سود ل ي�ستطيع اأن يرى نقاط القوة 

عند المح�سود حتى ولو كان قائدًا عظيمًا وم�سلحًا اجتماعيًا كبيرًا. بل يبحث دائمًا عن 

نقاط �سعفه وعيوبه.

اإلى تمزق روابط الألفة والمحبة بين  رابعاً: ي�سلب الح�سد الإن�سان اأ�سدقاءه ورفاقه، ويوؤدي 

. فمن العوامل الأ�سا�سية 
(((

النا�ص، كما جاء عن الإمام علي Q: »الح�شود ل خّلة له«

التي توؤدي اإلى هزيمة الم�سلمين وانت�سار الكافرين عليهم، هو ت�سّتت كلمتهم  وتخا�سمهم 

فيما بينهم.

اإلى تلّوث �ساحبه باأنواع الذنوب الأخرى، من قبيل الظلم، والعدوان،  خام�شاً: يوؤدي الح�سد 

راأ�ص  فهو  مق�سده.  اإلى  الو�سول  اأجل  من  وغيرها  والبهتان  والكذب،  والتهمة،  والغيبة، 

.
(((

العيوب كما قال الإمام علي Q: »الح�شد راأ�س العيوب«

4. عالج �لح�سد:

لعالج الح�سد طريقان، طريٌق علمي واآخر عملي.

اأ-  الطريق العلمي: باأن يتاأّمل الإن�سان جيدًا في اأمرين:

اإذ  والبدني.  الروحي  الم�ستوى  على  للح�سد  ال�ساّرة  والعواقب  ال�سلبية  النتائج  في  الأول:   

من المهم اأن يعلم الح�سود اأن هذا المر�ص الأخالقي �سوف يوؤّدي اإلى هالكه في الدنيا 

 .
(((

والآخرة كما اأخبر بذلك اأمير الموؤمنين Q: »ثمرة الح�شد �شقاء الدنيا والآخرة«

و�سيحول دون اإ�سراق نور الإيمان في قلبه، وي�سلب منه الراحة والنوم و�سيحّول حياته اإلى 

حزٍن وغم دائمين.

)))  م�ستدرك الو�سائل، �ص7).

)))  م.ن، ج ))، �ص)).

)))  م.ن، �ص)).

)))  م.ن، �ص)).
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يتاأّمل في جذور ودوافع ح�سول هذه الحالة في النف�ص. فاإذا كان ال�سبب �سعف  اأن  الثاني: 

الإيمان وعدم المعرفة ال�سحيحة باهلل، فعليه اأن يعّمق اأ�س�ص المعرفة والتوحيد والإيمان 

باهلل في قلبه. اأما اإذا كان ال�سبب ال�سعور بعقدة الحقارة والدونّية فعليه اأن يعالجها في 

ظل الثقة باهلل وح�سن الظن به، ومن خالل الإدراك باأن الكمال الحقيقي هو في التحّلي 

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

ب- الطريق العملي: وهو اأن يتكّلف الحا�سد بدايًة في اإظهار المحبة للمح�سود. فاإذا كانت 

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

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

الح�سد  اآثار  تزول  الأعمال  تكرار مثل هذه  ومع  اأمامه.  ويقّدمه  بالخير  له  ويدعو  اإليه 

من النف�ص �سيئًا ف�سيئًا، ويعي�ص الإن�سان حالًة من الر�سا وال�سفاء وال�سالم الروحي مع 

نف�سه ومع الآخرين.



درب الهداية

108

المفاهيم الرئيسة

هوى النف�ص هو حب النف�ص وميل الإن�سان لّتباع الأوامر ال�سادرة عنها، وهو ما يعّد . )

�سركًا باهلل لأن الُمطاع هو النف�ص ولي�ص الحق عز وجل.

عالج الهوى يكون بمخالفة الأوامر النابعة من النف�ص والحتكام عو�سًا عنها اإلى اأحكام . )

ال�سريعة في كافة �سوؤون حياتنا.

عن . ) الخير  زوال  يتمنى  �ساحبها  لأن  والمفا�سد،  العيوب  وراأ�ص  الدين  اآفة  الح�سد 

الآخرين، وله دوافع عديدة اأهمها �سعف الإيمان في النف�ص.

لف اإظهار المحبة والخير للمح�سود . ) عالج الح�سد بالتعرف اإلى اآثاره المهلكة اأوًل، وِبَتكُّ

ثانيًا.

أسئلة حول الدرس

ما معنى اّتباع الهوى؟ ولماذا يعّد اّتباع الهوى �سركًا؟. )

اذكر اأربعة اآثاٍر �سلبية لّتباع الهوى وتحدث عن واحد منها بالتف�سيل.. )

كيف يتخّل�ص الإن�سان من اأهواء النف�ص؟. )

ما هو الفرق بين الح�سد والغبطة؟. )

لماذا ل يمكن اأن يجتمع الإيمان والح�سد في القلب؟. 5

لعالج الح�سد طريقان علمي وعملي، تحدث عنهما باإيجاز.. 6
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للمطالعة

جذور المفاسد األخالقية )))

�سبق القول باأن الإيمان، الذي هو حظ القلب، غير العلم الذي هو حظ العقل. ثم اإن جميع 

المفا�سد الأخالقية والعملية تن�ساأ عن كون القلب غافاًل عن الإيمان، واأن ما يدركه العقل عن 

ل  فالقلب  ولذلك  القلب،  اإلى  يو�سله  لم  الأنبياء  اأخبار  طريق  عن  اأو  العقلي  البرهان  طريق 

يعرف عنه �سيئًا.  اإن من بين المعارف التي ي�سّدقها الحكماء والمتكّلمون وعاّمة النا�ص من 

اأن ما جرى به قلم الحكيم المطلق جّلت قدرته من  اأبدًا، هو  اأهل ال�سرائع، ول ي�سّكون فيها 

الوجود والكمال ومن ب�سط النعمة وتق�سيم الآجال والأرزاق، جاء على خير تقديٍر واأجمل نظام، 

 مت�سور. ولكن يعّبر كل 
ٍ
وهو يتطابق كل التطابق مع الم�سالح التامة والنظام الكّلي لأتّم نظام

واحد ـ من الحكماء والمتكلمين ـ بل�سانه الخا�ص وا�سطالحه الذي يخت�ّص بفنه الذي اتخذه 

و�سيلًة لتبيان هذه النعمة الإلهية والحكمة الكاملة... 

وليعلم من يح�سد النا�ص ويتمنى زوال النعمة عن الآخرين، ويحقد في قلبه على اأ�سحاب 

 عّز وجل من باب معرفة ال�سالح اأ�سبغ نعمه على اأولئك، واأن 
ّ

الّنعم، اأنه ل اإيمان له باأن اهلل

اإدراكنا لذلك قا�سر. وليعلم اأي�سًا اأنه ل يوؤمن بعدل اهلل تعالى ول يرى التق�سيم عادًل. اإنك 

في اأ�سول العقائد تقول اإن اهلل عادل، وما هذا اإّل مجرد لفظة على ل�سانك. اإن الإيمان بالعدل 

يناق�ص الح�سد. اإنك اإذا كنت ترى اهلل عادًل، لراأيت تق�سيمه عادًل اأي�سًا. وقد جاء في الحديث 

ال�سريف: »يقول اهلل عّز وجل: اإن الح�شود ي�شيح بوجهه عّما ق�شمته بين العباد، وهو �شاخط 

على نعمي«. 

اإن القلب يخ�سع بالفطرة للق�سمة العادلة، وينفر بالفطرة كذلك من الع�سف والجور. اإن 

وعدم  الظلم  وكراهة  به،  والر�سى  العدل  الب�سر حب  اأعماق  في  الكامنة  الإلهية  الفطرة  من 

النعمة  فاإذا �سخط على  نق�سًا.  المقدمات  اأن في  فليعلم  راأى خالف ذلك  فاإذا  له.  النقياد 

 ـ جورًا. ولي�ص معناه 
ّ

واأعر�ص عن الق�سمة، فذلك لأنه ل يرى ذلك عدًل، بل يراه ـ والعياذ باهلل

)))  الأربعون حديثًا، �ص 8)).
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اأنه يرى الخطة المر�سومة مطابقة للنظام الأتم  اأو  اأنه يرى الق�سمة عادلًة ثم يعر�ص عنها، 

والم�سلحة التامة، ثم ي�سخط عليها بل يرى اأن هذا جوٌر ومغاير للعدل. اأ�سفًا علينا! اإن اإيماننا 

ناق�ص، ولم تخرج اأدّلتنا العقلية من نطاق العقل لت�سل اإلى حدود القلب. لي�ص الإيمان بالقول 

اإن الباحث  اأي�سًا خلو�ص النية.  وال�سماع والمطالعة والمباحثة والنقا�ص فح�سب واإنما يتطلب 

عن اهلل يجده ل محالة، والذي يطلب المعارف يبحث عنها: {ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ 

.
(((

، {ہ ہ  ہ ھ ھ  ھ ھ ے  ے  ۓ  }
(((

ۆ ۆ ۈ ۈ   ٴۇ}
الإمام الخميني }

)))  ال�سراء، )7.

)))  النور، 0).
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على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

يف�ّشر كيف اأن الِكبر والجبن مانعان حقيقيان للجهاد . 1

في �شبيل اهلل.

يذكر اأهم اأ�شباب ودوافع كل من التكّبر والجبن.. 2

يبّين كيفية معالجة كل من  الكبر والجبن.. 3

الدرس العاشر

الرذائل  األخالقية )2(
   )التكّبر- الجبن(
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 الكبر 

1. حقيقة �لكبر:

الكبر حالة في النف�ص تدعو اإلى التعاظم على الغير والتعالي عليهم، لما يراه الإن�سان في 

نف�سه من التفّوق والتقّدم على الآخرين. وهو غير العجب، لأن العجب هو الإعجاب بالذات، 

اأما التكّبر فهو التعالي على النا�ص والترّفع عليهم. وهو من اأخطر الأمرا�ص الخلقية، واأ�سّدها 

فتكًا بالإن�سان، واأدعاها اإلى مقت النا�ص له وازدرائهم به ونفرتهم منه. وهي من ال�سفات 

اأهل جهنم:  وُخلق  ، لأنها �سفة 
(((

ھ} ھ  ھ    {ھ      تعالى:  التي يبغ�سها اهلل 

. وقد ذّم الحق تعالى التكبر كثيرًا حيث خاطب 
(((

{چ ڇ  ڇ ڇ ڇ}

حب  جب          يئ  ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی      ی  ی  ىئ    ىئ  ىئ  ېئ     {ېئ  قائاًل:  المتكبر 

 .
(((

خب}
وعن اأمير الموؤمنين Q قال: »فاعتبروا بما كان من فعل اهلل باإبلي�س اإذ اأحبط عمله 

الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد اهلل �شّتة اآلف �شنة ل ُيدرى اأمن �شنّي الدنيا اأم من 

.
(((

�شنّي الآخرة عن كبر �شاعة واحدة«

2. عالمات �لإن�سان �لمتكّبر:

غالبًا ما تكون الأمرا�ص الأخالقية م�سحوبًة باآثاٍر وعالئم تظهر على مالمح الوجه وفي 

الأقوال والأفعال. فمن عالمات الإن�سان المتكّبر اأنه يتخايل في م�سيته، وتراه مقّطب الجبين، 

عبو�ص الوجه، ي�سيح بوجهه عّمن يحّدثه وي�سمئّز من كل ما يدور من حوله، ويتحّدث كثيرًا عن 

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

)))  النحل، )).

)))  الزمر، 60.

)))  لقمان، 8).

)))  نهج البالغة، خطبة87).
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اإلى  تافهًا وعديم الجدوى، وفي المقابل يتوّقع منهم الإ�سغاء لكالمه والثناء عليه. ول يبادر 

معا�سرة  ويتجّنب  والمحافل،  المجال�ص  في  الأمامية  ال�سفوف  في  ليجل�ص  وي�سعى  ال�سالم، 

الفقراء والمحتاجين، ول ي�ساعد في ق�ساء حوائج الغير بل يتوقع من الجميع اأن يقّدموا الخدمة 

له، ويهتم بارتداء اأفخر الثياب واقتناء اأفخم الحاجيات من الأثاث والمركوب.

3. دو�فع �لكبر:

للِكبر اأ�سباٌب ودوافع كثيرة تعود كلها اإلى اأن الإن�سان يت�سّور لنف�سه كماًل معينًا، وب�سبب 

بها،  الزهو  في  والإفراط  وف�سائلها،  مزاياها  وتثمين  نف�سه،  تقييم  في  ومغالته  لذاته،  حبه 

فاإنه يرى نف�سه الأكمل والأف�سل والأعظم والآخرين اأدنى منه، فيترّفع عنهم ويحتقرهم. وقد 

يكون هذا الكمال المتوّهم نابعًا من الأمور الدنيوية من قبيل: الح�سب والن�سب ال�سريف، كثرة 

الأولد والأن�سار، الجمال، المال، القوة الج�سدية، النفوذ ال�سيا�سي اأو الجتماعي وغيرها.. اأو 

من الأمور الدينية حتى، كاأن يت�سّور نف�سه عالمًا اأو عابدًا، ويرى في المقابل الآخرين جاهلين 

ل يعلمون �سيئًا عن حقائق هذا الدين، فيعتّز بعلمه اأو عبادته وي�ستعظم نف�سه، ويحتقر غيره 

ويتعالى عليهم.  كما ويمكن اإ�سافة اأ�سباب ومنا�سئ اأخرى منها:

الجهل و�شعف العقل: اإن جهل الإن�سان بحقيقة �سعفه وعجزه، وغفلته عن حقيقة اأن  اأ. 

كّل نعمة اأو كماٍل اإنما هي بالأ�سل من اهلل تعالى، من �ساأنه اأن يورث الكبر في القلب. 

فما يتوّهمه في نف�سه من كمال اإنما هو من اهلل ولي�ص من نف�سه، وهو ل يكاد ي�ساوي �سيئًا 

اأمام الكمالت المب�سوطة في عالم الوجود. ولو رّخ�ص الكبر لأحٍد لكان الأنبياء اأحّق به 

�س اهلل �شبحانه في الكبر  من غيرهم، كما في الحديث عن الإمام علي Q: »لو َرخَّ

 .
(((

لأحد من الخلِق لرخ�س فيه لأنبيائه لكنه كره اإليهم التكبر ور�شي لهم التوا�شع«

روؤية ذّلة النف�س: فعندما يرى المتكّبر الذّل والنق�ص في نف�سه ف�سيدفعه حاله هذا اإلى  ب. 

ال�ستعالء على الآخرين ظنًا منه اأنه بذلك  تعلو درجته، ويح�سل على ما ينق�سه من 

كمال، فعن الإمام ال�سادق Q قال: »ما من رجٍل تكبر اأو تجبر اإل لذّلة وجدها 

.
(((

في نف�شه«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))، �ص9).

)))  الكايف، ج)،�ص ))).
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العجب: توؤدي رذيلة العجب اإلى ن�سوء رذيلة الكبر المهلكة في النف�ص. فعندما يتوّهم  ج. 

بداء  فُي�ساب  ال�سرور  من  حالٌة  تنتابه  الكمال  �سفات  من  ب�سفٍة  يتمّتع  اأنه  الإن�سان 

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

بال قيمة، وعندها يجد نف�سه اأف�سل من غيره واأعظم، فيقع في �سراك التكبر.

الح�شد: قد يتكّبر الإن�سان الفاقد للكمال على من هو واجٌد له، كاأن يتكّبر الفقير على  د. 

الغني، والجاهل على العالم. لأن الذي يفتقر اإلى كماٍل ما يراه موجودًا عند غيره، يمكن 

اأن يدفعه ح�سده اإلى التكّبر عليه، بهدف اإذلله واإهانته.

4.  مفا�سد �لكبر:

اآثاٌر مدّمرة  التكّبر من الأمرا�ص الأخالقية الخطيرة وال�سائعة والتي لها  اأن  من الوا�سح 

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

ڳ  ڳ  الآخر:{ڳ  واليوم  باهلل  الكفر  اإلى  ب�ساحبه  التكّبر  يوؤدي  قد  الكفر:  اأ. 

.
(((

ڱ ڱ ڱ ڱ ں}
الجنة من كان في قلبه  »لن يدخل  قال:   P ر�سول اهلل  الجنة: فعن  الحرمان من  ب. 

.
(((

مثقال حبة من خردل من كبر«

والعظمة  لأ�سحابه:»اإياكم  ال�سادق  الإمام  و�سايا  فمن  القيامة:  يوم  المذّلة  ج. 

واأذّله يوم  نازع اهلل رداءه ق�شمه اهلل  ، فمن  الكبر رداء اهلل عزَّ وجلَّ والكبر، فاإن 

.
(((

القيامة«

دخول النار: فعن الإمام ال�سادق Q قال: »اإن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له  د. 

)�شقر(، �شكى اإلى اهلل عز وجل �شدة حّره و�شاأله اأن ياأذن له اأن يتنف�س فتنف�س فاأحرق 

 .
(((

جهنم«

الزرع  اإن  »يا ه�شام  Q قال:  الكاظم  الإمام  فعن  العلم والمعرفة:  الحرمان من  هـ. 

ينبت في ال�شهل ول ينبت في ال�شفا فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتوا�شع ول 

)))  النحل، )).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج7)، �ص7.

)))  م.ن، ج5)، �ص76).

)))  الكايف، ج)،�ص0)).
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ن اهلل تعالى جعل التوا�شع اآلة العقل وجعل التكبر 
َ
تعمر في قلب المتكبر الجبار لأ

.
(((

من اآلة الجهل«

اإرتكاب المعا�شي: قال الإمام الكاظم Q: »اإن الفرح والمرح والخيالء كل ذلك  و. 

. وعن الإمام علي Q: »التكبر يظهر 
(((

في ال�شرك، والعمل في الأر�س بالمع�شية«

.
(((

الرذيلة«

»اإياك والكبر فاإنه  Q قال:  المقت ل�شاحبه ونزول النقم عليه: فعن الإمام الباقر 

 .
(((

�شرع زواله عنه«
َ
داعية المقت، ومن بابه تدخل النقم على �شاحبه، وما اأقل ُمقاَمُه عنده واأ

5. عالج �لكبر:

اإذا اأراد المرء اأن يعالج نف�سه من داء الكبر فعليه اليقظة من الغفلة، ومن ثم تطهير القلب 

الدواء  واأما  الرذيلة من جذورها،  الأولى ل�ستئ�سال هذه  الخطوة  بمثابة  الندامة، وهي  بنار 

والعالج فهو على ق�سمين:

واآثاره  الكبر  وبمفا�سد  نف�سه،  بحال  المتكّبر  الإن�سان  يتفّكر  باأن  وهو  العلمي:  العالج  اأ. 

نف�سه  اأوًل في حقيقة  الإن�سان  يتفّكر  اأن  الكبر  اآفة  للتخّل�ص من  المفيد  ال�سلبية. فمن 

اأ�سبح طفاًل �سعيفًا ل  ثم  النا�ص، ومن  ي�ستقذرها  ُخلق من نطفٍة مهينة  وفقره. كيف 

فال  ت�سرفه،  تحت  لي�ست  قواه  فاإن  وقويًا  بالغًا  اأ�سبح  عندما  وحتى  �سيء،  على  يقوى 

يمكنه المحافظة على �سبابه وجماله و�سحته، اأو دفع المر�ص اأو الباليا عنه. وت�ستمّر 

ال�سير خطواٍت  ي�ستطيع  ل  فيكون �سعيفًا عاجزًا  ال�سيخوخة  �سن  يبلغ  اأن  اإلى  م�سيرته 

معدودة بمفرده. اإلى اأن توافيه المنّية في�سبح جيفًة نتنة رائحتها تزكم الأنوف وثرواته 

من  خلق  واإنما  الفخور  للمختال  »عجباً   :Q الباقر  الإمام  عن  الورثة.  يتناقلها 

. واإذا ما انتقل اإلى العالم 
(5(

نطفة ثم جيفة وهو فيما بين ذلك ل يدري ما ي�شنع به«

اآثارها المهلكة، فاإنه �سيالقي من  الآخر ولم يتخل�ص من رذيلة الكبر وا�ستحكمت به 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))، �ص99).

)))  بحار الأنوار، ج70،�ص ))).

)))  غرر احلكم، 0)).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))،�ص0) .

)5)  بحار الأنوار، ج70،�ص9)).
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اأنواع العذاب ما ل يمكن و�سفه. 

العالج العملي: بعد اأن يرى الإن�سان خطورة بقاء هذه الرذيلة الأخالقية على اإيمانه  ب. 

اأن  هو  �سبيٍل  واأف�سل  منها.  للتخّل�ص  بجّد  ال�سعي  من  له  بد  ل  الآخرة،  في  وم�سيره 

يعمل بما ي�ساّدها. اأي كّلما دعته نف�سه ليتكبر على الآخرين، يقمعها ويخالف اأوامرها 

. فاإذا راأى اأن 
(((

»�شادوا الكبر بالتوا�شع«  :Q باأن يتوا�سع لهم، فعن الإمام علي 

�سبب تكّبره ارتداء المالب�ص الفاخرة اأو اقتناء الحاجيات الفخمة، فعليه اأن يبادر اإلى 

ارتداء المالب�ص الب�سيطة، واإن لحظ في نف�سه نفورًا من مجال�سة الفقراء، في�سّر على 

على  تقديمهم  اإلى  فليعمد  القوم،  يتقدم  اأن  يحب  كان  واإن  وم�ساعدتهم.  مجال�ستهم 

نف�سه، واإن كان ل ي�سغي اإلى كالم الآخرين، اأو ل يق�سي حوائجه بنف�سه دون العتماد 

على الآخرين، فعليه العمل بخالف ذلك. واإذا حّدثته نف�سه بالتعالي على غيره وال�سعي 

لإذللهم اأو العتداء على حقوقهم، فليتذكر ما اأعّده اهلل من عذاٍب للمتكّبرين الظالمين: 

.
(((

{ہ ہ ھ ھ  ھ ھے ے ۓ  ۓ}

 الجبن 

1. حقيقة �لجبن:

ال�سجاعة  تقابل  والتي  المنطقي  غير  الخوف  وهو  الجبن  �سفة  الأخالقية  الرذائل  من 

حري�شاً  ول  جباناً  الموؤمن  يكون  »ل   :Q الباقر  الإمام  عن  الحديث  ففي  والجراأة، 

منزلة  من  وتحّط  العي�ص،  و�سوء  والمهانة  المذلة  الإن�سان  تورث  �سفة  وهي   .
(((

�شحيحاً« ول 

�ساحبها، وتوؤدي اإلى هدر طاقاته، وتف�سي اإلى اأن يت�سلط عدّوه عليه. والمجتمع الذي يّت�سف 

اأفراده بالجبن يكون مجتمعًا خنوعًا ذلياًل خا�سعًا ل�سيا�سة الظالمين غير قادٍر على مواجهة 

مجالت  كافة  في  والتكامل  الرقي  له  ُيرجى  ول  الناجعة،  الحلول  وتقديم  الكبرى  التحديات 

والم�ساواة  الحرية  ب�سط  قبيل  الكبرى من  الإلهية  الأهداف  تحقيق  بعيدًا عن  ويكون  الحياة، 

والعدالة الجتماعية. والمراد بالجبن هنا هو الخوف غير المنطقي من المواقف اأو المظاهر 

)))  الكايف، ج)، �ص9)).

)))  الزمر، )7.

)))  بحار النوار، ج)7،�ص)0).
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التي ل ت�ستبطن خطرًا حقيقيًا، بل يت�سورها الإن�سان الجبان ويتوهم اأنها اأمور خطيرة، مع اأنها 

لي�ست كذلك. وهذا بخالف الخوف من الأمور التي تت�سمن خطرًا واقعيًا على حياة الإن�سان اأو 

اأنها يمكن اأن ت�سبب ال�سرر والأذى له، فاإن الندفاع نحو هذا النوع من المخاطر دون تفكيٍر 

وروّية يوقع الإن�سان في مف�سدة اأخرى ل تقل خطرًا عن الجبن وهي التهور، وهو القائل في كتابه 

.
(((

العزيز: {ۀ       ۀ ہ ہ     ہہ}

 2. دو�فع �لجبن:

به  والثقة  باهلل  الإيمان  يعي�ص  الذي  ال�سخ�ص  لأن  باهلل:  الظن  و�شوء  الإيمان  �شعف  اأ. 

الذّلة  يذوق طعم  لن  بوعده،  والت�سديق  اهلل  على  التوكل  موقع  في حياته من  وينطلق 

اأمام  يتزلزل  ولن  ال�سعبة،  الحوادث  اأمام  يخاف  اأو  يتردد  ولن  وال�سعف،  والمهانة 

التحديات، ولن يهاب  اأحدًا من الأعداء لأنه يرى اأن قدراتهم محدودة ول تعادل �سيئًا 

»اإن البخل والجبن والحر�س   :Q اأمير الموؤمنين  اأمام قدرة اهلل المطلقة. فعن 

.
(((

غرائز �شتى يجمعها �شوء الظن باهلل«

�شعف النف�س: من اأهم خ�سائ�ص الإن�سان الجبان �سعف نف�سه وعجزها عن مواجهة  ب. 

ال�سعاب والتحديات المختلفة، لذا نراه يلجاأ دائمًا اإلى التذرع بالأعذار الواهية هربًا 

من الم�سوؤوليات اأو الواجبات المطلوبة منه. عن اأمير الموؤمنين Q: »�شدة الجبن 

.
(((

من عجز النف�س و�شعف اليقين«

ج.  الجهل وقلة المعرفة: حيث غالبًا ما ي�سبب لالإن�سان الخوف الموهوم، كما يالحظ في 

حالة خوف الإن�سان من الموارد التي ل يعرفها جيدًا. اأما عندما تت�سح له ال�سورة جيدًا 

فاإن حالة الخوف �ستذهب من نف�سه تدريجيًا.

طلب الراحة والعافية: وهو من اأحد الأ�سباب التي تكون من�ساأ للخوف غير المبرر، لأن  د. 

خو�ص اأي معترٍك يتطلب من الإن�سان اأن ُيقحم نف�سه في دوامة من الم�ساكل وال�سعاب، 

ما يعني اأن يتخلى عن حظوظه من الراحة.

)))  البقرة، 95).

)))  نهج البالغة، خطبة )5.

)))  غرر احلكم، �ص )6).
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الآثار الناجمة عن خو�س تجارٍب موؤلمة: فالحوادث المّرة غالبًا ما تترك في نف�ص  ه. 

الإن�سان حالًة من الخوف والرعب لأنها تتر�سخ في ذهنه وتحول دون اإقدامه على خو�ص 

تجارب جديدة. 

يورث  اأن  �ساأنه  من  الحذر  �سلوك طريق  في  الإفراط  اإن  الحذر:  توخي  في  الإفراط  و. 

التردد  الخطر، فيعي�ص  توّقي كل ما يحتمل فيه  اإلى  بالإن�سان  لأنه يدفع  اأي�سًا  الخوف 

والخوف من الإقدام دائمًا.

3. عالج �لجبن:

اإّن اإحدى الطرق لعالج هذه الرذيلة الأخالقية كما في �سائر الرذائل الأخرى هي التفكر 

الإن�سان  يتعرف  فعندما  والمجتمع.  الفرد  �سعيد  على  الوخيمة  وعواقبها  ال�سلبية  اآثارها  في 

اإلى الآثار ال�سلبية للخوف الموهوم وما يترتب عليه من مذّلة وحقارة وتخّلف وحرمان، فاإنه 

�سيتحرك حتمًا لإزالة هذه الرذيلة من نف�سه. اأما الطريق العملي لعالج هذه الآفة فهو بال�سعي 

اإلى قطع كل دوافع وجذور هذه الرذيلة من النف�ص. فعندما تزول ال�سحب المظلمة ل�سوء الظن 

باهلل من �سماء القلب، وت�سرق �سم�ص الإيمان والتوكل على اهلل في ف�ساء الروح الإن�سانية، فاإن 

ظلمات الخوف الموهوم �ستزول ب�سرعة من النف�ص. ومن الطرق الأخرى المفيدة في العالج 

اأي�سًا، هي اأن يوّرط الإن�سان نف�سه في الميادين المثيرة للخوف والوح�سة، ويعمل على اإقحام 

هذا  ونجد  حتمًا.  النف�ص  من  الخوف  �سيزول  التجربة  تكرار  ومع  عديدة،  مرات  فيها  نف�سه 

المعنى ب�سورة جميلة في كلمات اأمير الموؤمنين Q حيث يقول: »اإذا هبت اأمراً فقع فيه، 

.
(((

ة تَوّقيه اأعظم مما تخاف منه« فاإن �ِشدَّ

)))  بحار الأنوار، ج 68، �ص)6)
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المفاهيم الرئيسة

التكبر هو ال�ستعالء على النا�ص، لما يراه الإن�سان في نف�سه من التفوق والتقدم عليهم. . )

ودوافعه الجهل و�سعف العقل، والعجب بالنف�ص، وح�سد الآخرين.

 عالج الكبر اأوًل بالتفكر في م�ساوئه، وبحمل النف�ص واإكراهها على التوا�سع لالآخرين.. )

الجبن من ال�سفات التي تقابل ال�سجاعة وهي �سفة تورث �ساحبها المذّلة والمهانة . )

وت�سلط عدوه عليه.

عالج الجبن بقطع كل دوافع وجذور هذه الرذيلة من النف�ص، وباإقحامها في المواقف . )

الخطيرة والموح�سة حتى تتعّود.

أسئلة حول الدرس

لماذا ل يكون الموؤمن جبانًا؟. )

هل مطلق الخوف يعّد جبنًا؟ ولماذا؟. )

ما هو عالج الجبن؟. )

ما هي اأ�سباب التكبر ودوافعه الأ�سا�سية؟. )

ما هو الحل العملي لم�سكلة التكبر؟. 5
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للمطالعة

موعظة)))

ال�سفات  جميع  اإن  النف�ص.  اإ�سالح  يمكن  وبها  ال�سادقة  الخال�سة  المجاهدة  من  ُبدَّ  ل 

النف�سانية قابلة لالإ�سالح، اإّل اأن الأمر في البداية يتطلب بع�ص العناء، ولكن ما اأن ي�سع قدمه 

اأن ي�سرع في التفكير في تطهير  اإنما المهم هو  على طريق الإ�سالح حتى ي�سهل عليه الأمر. 

نف�سه واإ�سالحها، وال�ستيقاظ من النوم. 

الغفلة،  نوم  من  ال�ستيقاظ  وهي  »اليقظة«  هي  الإن�سانية  مراحل  من  الأولى  المرحلة  اإن 

وال�سحوة من �سكر الطبيعة، والإدراك اأن الإن�سان م�سافٌر، واأنه ل ُبدَّ للم�سافر من زاٍد وراحلة. 

وزاد الإن�سان خ�ساله، وراحلته في هذه المرحلة الخطيرة المخيفة، وفي هذه الطريق ال�سيقة، 

على ال�سراط الذي هو اأحدُّ من ال�سيف واأدّق من ال�سعرة، هي هّمة الرجال وعزمهم. والنور 

الإن�سان  تقاع�ص  فاإذا  الحميدة.  والخ�سال  الإيمان  نور  هو  الطريق،  هذا  ظالم  ينير  الذي 

في  وانقلب  الذل،  تراب  و�ساوى  النار،  في  وجهه  وانكّب على  العبور،  في  اأخفق  هّمته  ووهنت 

هاوية الهالك. فمن لم ي�ستطع اجتياز هذا ال�سراط ل ي�ستطيع اجتياز �سراط يوم القيامة 

اأي�سًا. فيا اأيها العزيز، ا�سدد عزيمتك، ومّزق عن نف�سك �سجف الجهل، وانج بنف�سك من هذه 

باأعلى �سوته  الم�سجد  ينادي في  الحقيقة  و�سالك طريق  المتقين  اإمام  كان  المهلكة!  الورطة 

حيِل«! وما زاٌد ينفعك �سوى   َفَقْد ُنوِدَي ِفيُكْم ِبالرَّ
ُ
ُزوا َرِحَمُكُم اهلل حتى ي�سمعه الجيران: »َتَجهَّ

الكمالت النف�سانية، وتقوى القلب، والأعمال ال�سالحة، و�سفاء الباطن، وخلو�ص النية من كل 

عيب وغ�ص. 

الإمام الخميني }

)))  الأربعون حديثًا، �ص ))).
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الدرس الحادي عشر

الرذائل األخالقية )3(
)الغيبة -  النميمة(

يبّين حقيقة كّل من الغيبة والنميمة والفرق بينهما.. 1

ال�شلبية . 2 اآثارهما  واأهم  والنميمة  الغيبة  دوافع  يذكر 

على �شعيد الفرد والمجتمع.

يبّين العالج المنا�شب  للغيبة والنميمة.. 3
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الغيبة 

1. حقيقة �لغيبة:

الغيبة هي ذكر الموؤمن بما يكره، �سواء كان ذلك في َخلقه اأم ُخُلقه اأم اإحدى مخت�ساته. 

اأو  قوًل  الغير،  بانتقا�ص  ي�سعر  ما  كل  ت�سمل  اأن  يمكن  بل  بالل�سان،  مح�سورة  الغيبة  ولي�ست 

»هل تدرون ما الغيبة؟ فقالوا:  اأو ت�سريحًا. وقد عّرفها ر�سول اهللP قائاًل:  عماًل، كتابًة 

. وعن الإمام ال�سادق Q قال: »الغيبة 
(((

اهلل ور�شوله اأعلم، قال: ذكرك اأخاك بما يكره«

 .
(((

اأن تقول في اأخيك ما �شتر اهلل عليه واأما الأمر الظاهر فيه مثل الحدة والعجلة فال«

وهي من اأخ�ّص الأفعال واأخطر الآثام، وكفاها ذّمًا اأن اهلل تعالى ذّمها في كتابه الكريم و�سّبه 

�ساحبها باآكل لحم الميتة حيث قال: {ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿٿ ٿ ٿ 

، واأّنه ممن يحبون اأن ت�سيع الفاح�سة في المجتمع 
(((

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}
»من قال في موؤمن ما راأته عيناه و�شمعته  Q قال:  وبين النا�ص، فعن الإمام ال�سادق 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ    {ۆئ  عنهم:  وجل  عز  اهلل  قال  الذين  من  فهو  اأذناه 

.
(((

ىئ  ىئ ی ی ی}«
لذا من الحرّي بالموؤمن العاقل اأن يترّفع عن هذه ال�سجّية وعن مجاراة المغتابين و�سحبتهم، 

ر�سول فعن  اأي�سًا،  الإثم  في  و�سريكه  الم�ستغيب  �سنّو  للغيبة  الم�ستمع  لأن  اإليهم،   وال�ستماع 

. ول يخرج الم�ستمع للغيبة عن اإثمها اإل 
(5(

 اهلل P اأنه قال: »ال�شامع للغيبة اأحد المغتابين«

 اآخر، اأو يقوم من مجل�سه، واإن لم يقدر 
ٍ
اأن ينكر على مرتكبها بل�سانه، اأو يقطع كالمه بكالم

على كل ذلك فعليه بالحد الأدنى اأن ينكر ذلك بقلبه.

)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص))).

)))  الكايف، ج)، �ص57).

)))  احلجرات، )).

)))  الكايف، ج)،�ص57).

)5)  م�ستدرك الو�سائل، ج9، �ص))).
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2. دو�فع �لغيبة:

اإن للغيبة عوامَل كثيرًة ودوافع متعددة يكاد كل واحد منها يكون �سببًا كافيًا لرتكابها. فعن 

وم�شاعدة  �شفاء غيظ،  اأنواع:  بع�شرة  تتنوع  الغيبة  »اأ�شل  قال:  اأنه   Q ال�سادق  الإمام 

قوم، وتهمة، وت�شديق خبر بال ك�شفه، و�شوء ظن، وح�شد، و�شخرية، وتعجب، وتبرم، وتزين. 

فاإن اأردت ال�شالمة فاذكر الخالق ل المخلوق، في�شير ذلك مكان الغيبة ِعبرة، ومكان الإثم 

ون�سرة  بالنف�ص،  والعجب  والتكبر،  والغرور  النف�ص،  وحب  والأنانية  فالح�سد  اإذًا،   .
(((

ثواباً«

�سورة  واإطفاء  والت�سفي  والحقد،  حق،  وجه  دون  ومجاراتهم  الأ�سحاب  ومجاملة  الع�سيرة 

الغ�سب، و�سوء الظن بالآخرين، وال�سخرية وال�ستهزاء بهم، وغير ذلك من اأمثال هذه الدوافع 

النف�سية كلها عوامل توؤدي بالإن�سان اإلى الوقوع في هذه الرذيلة المهلكة.

3. �لعو�قب �ل�سلبية للغيبة:

اأ�سا�سيًا في ن�سر  اآثاٌر �سلبية ونتائج مدّمرة كثيرة على الفرد والمجتمع كونها �سببًا  للغيبة 

�سموم البغ�ص والفرقة في �سفوف الم�سلمين فتعّكر �سفو المحبة والألفة فيما بينهم، وتف�سم 

عرى الأخّوة وال�سداقة، وتقطع و�سائج القرابة. هذا بالإ�سافة اإلى العواقب المعنوية الوخيمة، 

والعقوبات الإلهية المترّتبة على هذه المع�سية، ويمكن الإ�سارة اإليها باخت�سار:

الغيبة تاأكل الح�شنات: فعن الإمام ال�سادق Q قال: »الغيبة حرام على كل م�شلم،  اأ. 

.
(((

وانها لتاأكل الح�شنات كما تاأكل النار الحطب«

»ُيوؤَتى  قال:  اأنه   P الأكرم  النبي  فعن  الم�شتغاب:  اإلى  الم�شتغيب  ح�شنات  انتقال  ب. 

باأحدكم يوم القيامة فيوقف بين يدي اهلل تعالى ويدفع اإليه كتابه فال يرى ح�شناته 

اإن ربك ل ي�شل ول  اأرى فيه طاعتي، فيقول له:  اإلهي هذا كتابي فاإني ل  فيقول: 

فيها  فيرى  كتابه  اإليه  ويدفع  باآخر  يوؤتى  ثم  النا�س،  باغتياب  عملك  ذهب  ين�شى، 

طاعات كثيرة، فيقول: اإلِهي ما هذا كتابي فاإني ما عملت هذه الطاعات، فيقول: اإن 

.
(((

فالناً اغتابك فدفعت ح�شناته اإليك«

)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص57).

)))  ك�سف الريبة، �ص9.

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)))، �ص 9.
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ال�سادق  الإمام  فعن  ال�شيطان:  اهلل ودخوله في ولية  الم�شتغيب من ولية  خروج  ج. 

»من روى على موؤمن روايــة يريد بها �شينه وهدم مرّوته لي�شقط عن  Q قال: 

.
(((

اأعين النا�س، اأخرجه اهلل من وليته اإلى ولية ال�شيطان فال يقبله ال�شيطان«

اإلــى اأوحـــى  تعالى  اأن اهلل  الـــنـــار: روي  اإلــــى دخــــول  يــــــوؤّدي  الــغــيــبــة  عــلــى  الإ�ــــشــــرار   د. 

 مو�سى Q: »من مات تائباً من الغيبة فهو اآخر من يدخل النار، ومن مات م�شراً 

.
(((

عليها فهو اأّول من يدخل النار«

في م�شير فاأتى   P »كنا مع ر�شول اهلل  فعن جابر قال:  الغيبة �شبٌب لعذاب القبر:  هـ. 

اأما  كبيرة،  في  يعّذبان  وما  ليعّذبان  اإنهما  فقال:اأما  �شاحبهما،  يعّذب  قبرين  على 

.
(((

اأحدهما فكان يغتاب النا�س...«

 :P ر�شول اهلل  »قال  قال:   Q ال�سادق  الإمام  الدين: عن  لف�شاد  �شبٌب  الغيبة  و. 

.
(((

الغيبة اأ�شرع في دين الرجل الم�شلم من الأكلة في جوفه«

»يا مع�شر  P يومًا قائاًل:  خطب ر�سول اهلل  اإلى الف�شيحة:  الغيبة توؤدي ب�شاحبها  ز. 

من اآمن بل�شانه ولم يوؤمن بقلبه، ل تغتابوا الم�شلمين، ول تتبعوا عوراتهم، فاإنه من 

.
(5(

تتبع عورة اأخيه تتبع اهلل عورته، ومن تتبع اهلل عورته يف�شحه في جوف بيته«

»اإياكم  اأنه قال:   P  ِ
َّ

فعن ر�سول اهلل ل يغفر للم�شتغيب حتى يعفو عنه الم�شتغاب:  ح. 

واإن  عليه ،  اهلل  فيتوب  ويتوب   يزني   الرجل  اإن  الزنا،  من  اأ�شد  الغيبة  فاإن  والغيبة 

.
(6(

�شاحب الغيبة ل يغفر له حتى يغفر له �شاحبه«

الغيبة �شبٌب في عدم قبول العبادات: فعن النبي الأكرم P قال: »من اغتاب م�شلماً  ط. 

اأو م�شلمة لم يقبل اهلل تعالى �شالته ول �شيامه اأربعين يوماً وليلة اإل اأن يغفر له 

.
(7(

�شاحبه«

)))  الكايف، ج)، �ص58).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج9،�ص6)).

)))  م.ن، �ص0)).

)))  الكايف، ج)،�ص56).

)5)  منية املريد، �ص7)).

)6)  م�ستدرك الو�سائل، ج9،�ص9)).

)7)  م.ن، �ص ))).
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). م�ستثنيات �لغيبة:

الق�سد ذلك  يكن  لم  اإن  اأما  واإذلله،  الموؤمن  انتقا�ص  بها  المحّرمة هي ما ق�سد  الغيبة 

وتوّقف عليها غر�ٌص وجيه فال حرمة فيها. ومن هذه الم�ستثنيات:

�سكاية المتظّلم لإحقاق حقه ورفع الظالمة عنه، وهو قوله تعالى: {ٻ ٻ ٻ ٻ    اأ. 

 .
(((

پ پ پ پ     ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ}
في موارد النهي عن المنكر، التي يمكن اأن يوؤدي ال�سكوت عنها اإلى الوقوع في م�ساكل  ب. 

اأكبر من مف�سدة الغيبة نف�سها.

عند الم�سورة ون�سح الم�ست�سير في اأمٍر كالتزويج، اأو لتحذير الموؤمن من �سحبة فا�سق  ج. 

اأو م�سّل لحفظه من �سّرهما، في هذه الحالة يحق للم�ست�سار اأن يذكر مثالب ال�سخ�ص 

الآخر.

في مورد ال�سهادة عندما يطلب من الإن�سان اأن يدلي ب�سهادته في موقع التحكيم مثاًل اأو  د. 

ما �سابه.

القمار  ولعب  الخمر  ك�سرب  بالف�سق،  متجاهرًا  الإن�سان  فيها  يكون  التي  الموارد  في  هـ. 

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

5. عالج �لغيبة:

اأن  يمكن  والذي  الأخالقية،  الأمرا�ص  �سائر  عالج  ي�سبه  الخطيرة  الآفة  هذه  عالج  اإن 

نخت�سره باأمرين اأ�سا�سيين هما العلم النافع والعمل ال�سالح:

اأما العلم: فهو اأن يتفّكر الإن�سان في الآثار ال�ّسنيعة والعواقب الوخيمة المترّتبة على هذه 

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

اأدرك عواقب  ما  متى  العاقل  الإن�سان  لأن  التي ذكرناها مف�ساًل.  الآثار  وغيرها من  ينتظره 

الغيبة ف�سوف يرتدع عنها حتمًا ولن يجروؤ على اقترافها. كما اأنه من المهم اأي�سًا على المبتلى 

اأن  وبما  عالجها.  من  ليتمّكن  واأ�سبابها  جذورها  عن  نف�سه  اأعماق  في  يبحث  اأن  الآفة  بهذه 

دوافع الغيبة متعددة عليه اأن يبحث عن اأيها هو ال�سبب والدافع: هل هو الح�سد، اأم الحقد، اأم 

)))  الن�ساء، 8)).
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الأنانية، اأو التكبر مثاًل واأمثال ذلك، لأنه ما دامت الدوافع والأ�سباب موجودًة فلن يتمّكن من 

اإزالة هذه الرذيلة والتخّل�ص منها.

والكّف  الل�سان  �سون  على  وحملها  وتهذيبها  النف�ص  تروي�ص  خالل  فمن  العمل:  اأما 

عن الغيبة، من خالل مخالفة النف�ص وعدم الن�سياع لأهوائها لأن عالج كل عّلة بم�ساّدة 

بعواقبها،  نف�سه  مذكرًا  خالفها  الموبقة  بهذه  الإتيان  على  نف�سه  حملته  فكلما  �سببها. 

عيبه  �شغله  لمن  »طوبى  قال:   P اهلل  ر�سول  فعن  الآخرين،  عيوب  عن  بعيوبه  وم�ستغاًل 

 .
(((

النا�س« عيوب  عن 

 النميمة  

 1. حقيقة �لنميمة:

النميمة هي نقل الأحاديث التي يكره النا�ص اإف�ساءها ونقلها من �سخ�صٍ اإلى اآخر بهدف 

الإيقاع بين النا�ص واإيجاد الختالف واإثارة العداوة والبغ�ساء فيما بينهم. وهي من الذنوب 

الكبيرة واأقبح ال�سفات الأخالقية �سواء كان الك�سف بالقول اأم بالكتابة اأم بالرمز والإيماء، 

اإف�ساء ال�سر وهتك  اآخر هي  اأم لم يكن. بمعنى  و�سواء كان ذلك عيبًا ونق�سًا على المنقول 

تعالى  اهلل  حّذر  وقد  والأحبة.  النا�ص  بين  التفريق  بهدف  ك�سفه  الإن�سان  يكره  عما  ال�ستر 

{ۈ  ا�سمه:  بالنميمة فقال عّز  يم�سي  الذي  النا�ص  ال�سنف من  الكريم من هذا  كتابه  في 

ٴۇ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې  ى  ى ائ ائ ەئ ەئ 
اأنبئكم ب�شراركم؟ فقالوا:  »األ  P �سرار القوم فقال:  . وعّدهم ر�سول اهلل 

(((

وئوئ}
للُبراآء  الباغون  الأحبة  بين  المفّرقون  بالنميمة  الم�شاوؤون  فقال:  اهلل،  ر�شول  يا  بلى 

. فالنّمام يتاألم لما يراه من خير لدى الآخرين، اأو لما يجد من المحبة والألفة 
(((

المعايِب«

بينهم،  والحقد  العداوة  لإيقاع  والتفريق،  البين  ذات  لإف�ساد  في�سعى  النا�ص  بين  والتكاتف 

مدفوعًا بعقدة الحقارة والذلة.

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)،�ص6)).

)))  القلم، 0) 	 )).

)))  الكايف، ج)، �ص 69).
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2. �لآثار �ل�سلبية للنميمة:

ولي�ست  غيبة  نميمٍة  فكل  والَنّم.  الغيبة  وهما:  خطيرتين  رذيلتين  بين  النميمة  تجمع 

كل غيبة نميمة، فم�ساوئها كالغيبة بل اأ�سد ل�ستمالها على اإذاعة ال�سر، وهتك المحكي عنه، 

والوقيعة به. ومن اأهم اآثارها:

التفرقة و�سوء  اإيجاد  العوامل المهمة في  النميمة من  لأن  الف�شاد في المجتمع:  ن�شر  اأ. 

الظن بين اأفراد المجتمع وتف�سي اإلى العدواة وتعميق حالة الحقد وال�سغينة بين النا�ص، 

اأمير  اأفراد المجتمع واأ�سواأهم. فعن  اأ�سّر  لذا تعّد الروايات ال�سريفة ال�سخ�ص النمام 

 .
(((

الموؤمنين Q قال: »اإياك والنميمة فاإنها تزرع ال�شغينة وُتبعد عن اهلل والنا�س«

الإمام فعن  الأعرا�ص،  وهتك  الدماء  �سفك  اإلى  بالنميمة  الأمر  ي�سل  اأن   ويمكن 

 ال�سادق Q قال: »اإن من اأكبر ال�شحر النميمة، يفرق بها بين المتحاّبين، ويجلب 

الم�شتور،  ويك�شف  الدور،  ويهدم  الدماء،  بها  وي�شفك  المت�شافين،  على  العدواة 

.
(((

والنمام اأ�شر من وِطَئ على الأر�س بقدم«

الحرمان من الجنة: فعن الإمام ال�سادق Q قال: »محرمة الجنة على القّتاتين  ب. 

. والحرمان من الجنة يعني بطبيعة الحال النار والعذاب الأليم 
(((

الم�ّشاءين بالنميمة«

وهذا هو حال النّمام في يوم القيامة، فعن الر�سول الأكرم P قال: »اأيما رجل اأ�شاع 

على رجل كلمة وهو منها بريء لي�شينه بها في الدنيا كان حقاً على اهلل عز وجل اأن 

.
(((

يدينه بها يوم القيامة في النار«

ئون  البغ�س الإلهي: فعن ر�سول اهلل P قال: »اأحّبكم اإلى اهلل اأحا�ِشُنكم اأخالقاً الموطَّ ج. 

اأكنافاً، الذين ياألفون ويوؤلفون واأبغ�شكم اإلى اهلل الم�شاءون بالنميمة المفّرقون بين 

.
(5(

الإخوان الملتم�شون للبراآء العثرات«

)))  غرر احلكم، �ص ))).

)))  بحار الأنوار، ج60، �ص)).

)))  الكايف، ج)،�ص69).

)))  ك�سف الريبة، �ص)).

)5)  بحار الأنوار، ج68،�ص )8).
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 3.  دو�فع �لنميمة:

دوافع النميمة عديدة ومتنوعة نذكر بع�سها وهي:

اأـ  الح�شد: لأن ال�سخ�ص الح�سود ل يمكنه اأن يتحمل �سعادة الآخرين وراحتهم والمودة فيما 

بينهم. لذلك ي�سعى من خالل النميمة اإلى زرع بذور الفرقة والعداوة و�سوء الظن بين 

هوؤلء النا�ص. 

ب ـ حب الدنيا: لأن المحب للدنيا والعا�سق لها يرى اأن مكانته وك�سبه وعمله القت�سادي 

والجتماعي يتوقف على تقوية عنا�سر ال�سّر والكراهية بين اأفراد المجتمع الواحد.

اإيجاد الف�ساد  اآخر من عوامل النميمة، لأن ُجّل عمل المنافق هو  ـ النفاق: يعّد عاماًل  ج 

الحث  النفاق  »عالمة  قال:   Q ال�سادق  الإمام  فعن  كانت،  و�سيلة  باأي  والفتنة 

.
(((

النميمة« على 

4. عالج �لنميمة:

اأغلب المفا�سد الأخالقية نا�سئة من �سعف الإيمان، فكلما �سعى ال�سخ�ص اإلى تقوية دعائم 

والنميمة واحدة  تتال�سى وتزول تدريجيًا  الرذائل �سوف  فاإن هذه  الآخر  واليوم  الإيمان باهلل 

منها. ومن جهة اأخرى التاأمل في الآثار ال�سلبية الكثيرة للنميمة على �سعيد الفرد والمجتمع 

وما تورثه من دماٍر وخراب من �ساأنه اأي�سًا اأن يردع الإن�سان وي�سّده عن هذه الرذيلة. كما واأن 

لع�سرة الموؤمنين وال�سالحين الأثر المهم والبالغ لأن ال�سخ�ص المبتلى بهذا المر�ص اإذا راأى 

فاإنه  يطردونه من مجال�سهم  وقد  بل  باأقواله  يهتّمون  ول  بكالمه  يعتنون  ل  يعا�سرهم  اأن من 

�سيتوقف ب�سرعة عن عمله هذا. ويبقى اأن على الإن�سان المبتلى اأن يجاهد نف�سه ويخالفها كلما 

�سعت في هذه المع�سية لأنه الطريق الوحيد للتخل�ص من هذا المر�ص، ومن دون المجاهدة 

والمخالفة الدائمة للنف�ص لن يتمكن من تطهير باطنه اأبدًا.

)))  م.ن، ج69،�ص07).
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المفاهيم الرئيسة

الفرد . ) على  كثيرة  مدّمرة  ونتائج  �سلبية  اآثار  ولها  يكره،  بما  الموؤمن  ذكر  هي  الغيبة 

والمجتمع.

للغيبة دوافع عديدة يكاد كل واحد منها اأن يكون �سببًا كافيًا لرتكابها منها؛ الح�سد، . )

والتكبر، والعجب وغيرها...

اإلى النار، و�سبب ف�ساد . ) اأنها تحبط العمل، وتوؤدي  للغيبة عواقب وخيمة عديدة منها؛ 

الدين.

كلما . ) النف�ص  وبمخالفة  والمجتمع،  النف�ص  على  ال�سنيعة  باآثارها  بالتفكر  الغيبة  عالج 

هّمت بالغيبة.

النميمة ت�سبه الغيبة والفرق اأن النّمام لديه هدف وهو اإيقاع الفرقة والختالف بين . 5

النا�ص.

أسئلة حول الدرس

عّرف الغيبة وبّين معناها الدقيق.. )

اذكر بع�ص الآثار ال�سلبية للغيبة على الفرد والمجتمع.. )

للغيبة م�ستثنيات تحدث عنها باإيجاز.. )

بّين العالج العلمي والعملي للغيبة.. )

ما هو الفرق بين الغيبة والنميمة؟. 5
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للمطالعة

 الهدف اإللهي الكبير)))

اإن من الأهداف الكبيرة لل�سرائع الإلهية والأنبياء العظام �سالم اهلل عليهم توحيد الكلمة 

وتوحيد العقيدة والتفاق في الأمور الهامة، والحّد من ظلم الجائرين الباعث على ف�ساد بني 

الإن�سان ودمار المدينة الفا�سلة.

ول يتحقق هذا الهدف الكبير الم�سلح للمجتمع والفرد اإل في ظّل وحدة النفو�ص واّتحاد 

الهمم والتاآلف والتاآخي، وال�سداقة القلبية وال�سفاء الباطني والظاهري، وتربية اأفراد المجتمع 

على نمٍط ي�ساهم كلهم في بناء �سخ�ص واحد، يحّول المجتمع اإلى فرد، ويجعل الأفراد بمنزلة 

الأع�ساء والأجزاء لذلك الفرد وتدار كافة الجهود والم�ساعي حول الهدف الإلهي الكبير...

وكل  فيه  يكون محبوبًا ومرغوبًا  ال�سفات،  ازدياد هذه  يبعث على  ما  اأن كل  المعلوم  ومن 

ما ينق�ص هذه الأخوة ويفرط عقد التوا�سل ويدفع نحو التمّزق، يعتبر مبغو�سًا عند �ساحب 

ال�سريعة ومناق�سًا لأهدافه الكبيرة.

اأ�سيعت  اإذا   	 الغيبة   	 الخطيرة  الكبيرة  المع�سية  هذه  اأن  الجميع  لدى  الوا�سح  ومن 

في  الف�ساد  جذور  وتر�سيخ  والبغ�ص  والعداوة  والح�سد  لل�سغينة  �سببًا  اأ�سبحت  المجتمع،  في 

المجتمع، وغر�ص �سجرة النفاق فيه، و�سع�سعة وحدة المجتمع وت�سامنه، ووهن اأ�سا�ص الديانة، 

وفي النهاية تزداد في المجتمع القبائح والف�ساد. 

الإمام الخميني }

)))  الأربعون حديثًا، �ص))).
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الفضائل األخالقية )1(
)الصدق -  العدل(

يتعّرف اإلى �شفتي ال�شدق والعدل وبيان معناهما.. 1
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تمهيد
ل بد لكل اإن�ساٍن تائٍق اإلى الكمال وال�سعادة الحقيقية اأن يبحث عنهما اأوًل في نف�سه، فاإذا 

وجدهما ارتاحت نف�سه واطماأنت وعا�ست ال�سالم الذي تن�سده وتبحث عنه على الدوام. وكمال 

كل نف�ص وقيمتها ما تختزنه من الف�سائل الأخالقية وال�سفات الحميدة. فكلما تخلقت هذه 

النف�ص بال�سفات الحميدة والأخالق الإلهية كلما �سفت وطهرت وتنّورت، وبالتالي ارتقت في 

التي  النف�ص هي  الرفيعة. ف�سفات  المعنوية  المقامات  وتدّرجت في  الإن�ساني  الكمال  مراتب 

العالم  هذا  يغادر  اأن  بعد  م�سيره  �سورة  لالإن�سان  وتر�سم  النف�ص،  هذه  ومعدن  جوهر  تحدد 

لذا من منطلق  الدنيا.  في هذه  اأعماٍل  وما عمله من  الخلقية  �سورته  �سوى  في جعبته  ولي�ص 

الأهمية التي ت�سّكلها هذه ال�سفات والأخالق ل بد لالإن�سان التائق اإلى لقاء ربه من اأن يجهد 

نف�سه في التعرف اإلى هذه الف�سائل وي�سعى للتخلق بها. و�سنحاول في هذه الف�سول اأن ن�سّلط 

ال�سوء على بع�ص هذه ال�سمائل ونكمل ما �سبق وبداأنا به عندما تحدثنا عن �سفات وخ�سال 

المجاهدين الأ�سا�سية، ونذكر منها: 

 الصدق 
الخلقية،  والمزايا  النف�سية  الف�سائل  اأ�سرف  من  وهو  للواقع،  القول  مطابقة  هو  ال�سدق 

لخ�سائ�سه الجليلة، واآثاره الهامة في حياة الفرد والمجتمع. فهو اأ�سا�ص الإيمان، ورمز ا�ستقامة 

المجتمع و�سالحه، و�سبب كل نجاح ونجاة، لذلك مّجدته ال�سريعة الإ�سالمية وحّر�ست عليه، 

قراآنًا و�سنة.

1 ـ ف�سيلة �ل�سدق:

اأ.  في القراآن:

ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ   الــعــزيــز:  كتابه  فــي  تعالى  اهلل  قــال 
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.
(((

ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}
وقال عز ا�سمه: {ی ی ی ی   جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب      

.
(((

يب جت    حتخت مت ىت يت جث مثىث يث حج    مج}
.

(((

{ وقال عّز وجّل في اآية اأخرى: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  

ب. في الروايات:

اإلى  واإن كان من قرنه  اإيمانه  ربع من كنَّ فيه كمل 
َ
»اأ Q قال:  ال�سادق  الإمام  عن 

.
(((

داء الأمانة والحياء وح�شن الخلِق«
َ
قدمه ذنوباً لم ينق�شه ذلك. قال: وهو ال�شدق واأ

ل دْخَلٍة دخلت عليه:  وَّ
َ
بي المقدام قال: قال لي الإمام الباقر Q في اأ

َ
وعن عمرو بن اأ

.
(5(

»تعلَّموا ال�شدق قبل الحديث«

نف�شك  في  علّي  يا  اأو�شيك   :P اهلل  ر�شول  »قال  قال:   Q ال�سادق  الإمام  وعن 

.
(6( 

بداً«
َ
دق ول يخرج من فيك كذبة اأ عنه، الأولى ال�شِّ

َ
بخ�شال، اللَّهم اأ

الخير  من  وخيٌر   قائله  ال�شدِق  من  ح�شن 
َ
»اأ قال:   Q محّمد  ابن  جعفر  بي 

َ
اأ وعن 

.
(7(

فاعله«

الجنة  اإلى  والبر يدعو  البر  اإلى  »ال�شدق يهدي  قال:   Q الموؤمنين علي  اأمير  وعن 

حدكم ي�شدق حتى ل يبقى في قلبه مو�شع اإبرة من كذب حتى يكون عند اهلل 
َ
اأ وما يزال 

.
(8(

�شادقاً«

دق. اإذا  هل الجنة؟ قال P: ال�شِّ
َ
جاء رجٌل اإلى النبي P فقال: »يا ر�شول اهلل ما عمل اأ

.
(9(

�شدق العبد برَّ واإذا برَّ اآمن واإذا اآمن دخل الجنة« 

)))  الزمر، )) 	 )).

)))  املائدة، 9)).

)))  التوبة، 9)).

)))  الكايف، ج)، �ص99.

)5)  و�سائل ال�سيعة، ج))،�ص )6).

)6)  م.ن.

)7)  م.ن، ج6)،�ص)9).

)8)  م.ن، ج8،�ص55).

)9)  م�ستدرك الو�سائل، ج8، �ص57).
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.
(((

يتم فيه الهلكة فاإن فيه النجاة«
َ
وا ال�شدق فاإن راأ وعن النبي الأكرم P: »قال تحرَّ

.
(((

ف�سل؟ قالP: »الجود وال�شدق«
َ
ّي الأخالِق اأ

َ
وقيل لر�سول اهللP اأ

.
(((

وعن الإمام ال�سادق Q قال: »من �شدق ل�شانه زكى عمله«

2. �أهمية �ل�سدق:

اأفراد  بين  والتاآزر  التفاهم  �سيوع  الأ�سلية  ومقّوماتها  الجتماعية  الحياة  �سرورات  من  اإن 

المجتمع الواحد، ليتمّكنوا من النهو�ص باأعباء الحياة، وتحقيق غاياتها واأهدافها، لينعموا بحياٍة 

هانئة وكريمة، ملوؤها المودة وال�سالم. وهذا ل يتحقق اإل بالتفاهم، والتعاون الوثيق وتبادل الثقة 

والئتمان بين الأفراد. ومن البديهي اأن الل�سان هو اأحد اأهم اأدوات التفاهم والتوا�سل بين الب�سر، 

المجتمع  حياة  في  خطيرًا  دورًا  يلعب  فهو  خلدهم،  في  يدور  وما  لأفكارهم  العملي  والترجمان 

والأفراد. وعلى �سدق الل�سان وكذبه تبنى �سعادة المجتمع و�سقاوؤه، فاإن كان الل�سان �سادق القول، 

واأمينًا في ال�سهادة والنقل، كان عاماًل مهمًا في اإر�ساء ال�سالم في المجتمع، وزيادة اأوا�سر التفاهم 

بالخداع  اإن كان مت�سفًا  واأما  الب�سر.  بين  رائد خيٍر ور�سول محبة  اأفراده، وكان  بين  والتعا�سد 

والتزوير، والخيانة والكذب، غدا رائد �سر، ومدعاًة للتباغ�ص بين اأفراد المجتمع، و�سببًا لخرابه 

وف�ساده. لذا كان ال�سدق من �سرورات الحياة الجتماعية والفردية لما له من انعكا�ساٍت مبا�سرة 

والموؤكد على  اأفراده  ا�ستقامة  والم�سالم، ودليل  ال�سعيد  المجتمع  على كل منها، فهو نظام عقد 

�سحة وقوة اإيمانهم. لذا كان التاأكيد والحّث ال�سديد في الآيات والروايات عليه، لأنه باخت�سار 

العمود الفقري لمجتمٍع معافى و�سليم من الأحقاد والتنازع، واإيمان خال�ص و�سادق باهلل.

3. �أق�سام �ل�سدق:

لل�سدق �سوٌر واأق�ساٌم اأبرزها:

ال�سدق في الأقوال: وهو الإخبار عن ال�سيء على حقيقته من غير تحريٍف اأو تزوير.

ال�سدق في الأفعال: وهو مطابقة القول الفعل، كالبر بالق�سم والوفاء بالعهد.

ال�سدق في العزم: وهو الت�سميم على اأفعال الخير، فاإن قام باإنجازها كان �سادق العزم.

)))  م.ن.

)))  م.ن، �ص58).

)))  الكايف، ج)،�ص )0).
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ال�سدق في النية: وهو تطهير النية من �سوائب الرياء وغيرها من الآفات، والإخال�ص هلل 

تعالى في الق�سد بحيث ل يكون الدافع ول الق�سد �سوى ر�سا اهلل والتقرب اإليه.

العدل  
الحقوق  اأداء  على  وتحّفزه  الظلم  عن  �ساحبها  تردع  مناعٌة  وهو  الظلم،  �سد  العدل 

ر، والرتباط العميق وال�سحيح بالحق  والواجبات. وهو �سيد الف�سائل وقوام المجتمع المتح�سّ

تعالى، و�سبيل ال�سعادة وال�سالم. وقد اهتّم الإ�سالم اهتمامًا �سديدًا بهذه الف�سيلة واأمر بها في 

القراآن وال�سّنة:

1. ف�سيلة �لعدل:

اأ. في القراآن:

قال اهلل تعالى في كتابه العزيز: {ہ ہ ھ ھ       ھ ھ  ے ےۓ 

.
(((

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ}
وقال عّز ا�سمه: {ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې 

.
(((

ې ې}
.

(((

وقال عّز وجّل اأي�سًا: {چ چ چ ڇ  ڇ}

.
(((

وقال عّز وجّل اأي�سًا: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ}

ب. في الروايات:

مير الموؤمنين Q: »اعرفوا اهلل باهلل والر�شول 
َ
عن الإمام ال�سادق Q قال: قال اأ

.
(5(

بالر�شالة واأولي الأمر بالأمر بالمعروف والعدل والإح�شان«

ال�شماء رزقها،  اإذا عدل بينهم، وتنزل  النا�س ي�شتغنون  »اإّن  اأنه قال:  اأي�سًا   Q وعنه 

.
(6(

وتخرج الأر�س بركتها باإذن اهلل تعالى«

)))  املائدة، 8.

)))  الن�ساء، 58.

)))  النحل، 90.

)))  الأنعام، )5).

)5)  الكايف، ج)،�ص85.

)6)  م.ن، ج)،�ص568.
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ى زاملة قد مالت فقال: »يا غالم اعدل على هذا الحمل 
َ
روي اأن اأبي عبد اهلل Q راأ

.
(((

فاإن اهلل تعالى يحب العدل«

.
(((

عن الإمام الر�سا Q قال: »ا�شتعمال العدل والإح�شان موؤذن بدوام النعمة«

نه �سئل عن �سفة العدل من الرجل، فقال: »اإذا غ�س طرفه 
َ
وعن  الإمام ال�سادِق Q اأ

.
(((

عن المحارم ول�شانه عن الماآثم وكفه عن المظالم«

ياٍم  َو�شِ ليلها  ِقياٍم  �شنًة  �شبعين  عبادة  من  خيٌر  �شاعٍة  »َعْدُل  قال:  اأنه   P النبي  وعن 

.
(((

نهارها«

اإلى الجنة ومن تركه  خذه قاده 
َ
اأ ر�س فمن 

َ
الأ »العدل ميزان اهلل في  اأي�سًا:   P وعنه 

.
(5(

�شاقه اإلى النار«

.  وعنه 
(6(

الإح�شان« الإيمان وجماع  راأ�س  »العدل  Q قال:  الموؤمنين علي  اأمير  وعن 

.
(7(

Q اأي�سًا قال: »�شيئان ل يوزن ثوابهما العفو والعدل«

2. �أهمية �لعدل:

التاريخ  مّر  على  الب�سر  اأجمع  وقد  الظلم.  وبغ�ص  العدل  حب  على  ُفطرت  ال�سليمة  النفو�ص 

وماآثره  بف�سائله  والتغني  وتقدي�سه  العدل  تمجيد  على  والمبادئ  ال�سرائع  اختالف  ورغم 

البركات ودوام  الأمر، وباب  اأولي  الإيمان، ومن �سفات  راأ�ص  والتفاني في �سبيله. وكيف ل وهو 

�سر  وهو  والنعيم؟  الر�سوان  جنة  اإلى  قاده  به  تم�ّسك  من  الذي  اأر�سه  في  اهلل  وميزان  الّنعم،  

دالت  وما  ورخائها.  ورقّيها  اأمنها  و�سمان  مجدها،  وقوام  ف�سائلها،  ورمز  المجتمعات،  حياة 

الأ�سيل  بمبدئه  وال�ستهانة  العدل  ب�سياع  اإل  العظمى  الح�سارات  وتال�ست  الكبرى   الدول 

. وقد كان 
(8(

{ہ ھ    ھ ھ  ھے ے     ۓ ۓ  ڭ ڭ    ڭ}

لالإن�سانية  تنير  واأفعالهم درو�سًا خالدة  اأقوالهم  وكانت  للعدل،  الأعلى  المثل   R البيت  اأهل 

)))  من ل يح�سره الفقيه، ج)،�ص)9).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))،�ص7)).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))، �ص7)).

)))  م. ن.

)5)  م. ن.

)6)  م.ن، �ص9)).

)7)  م.ن، �ص0)).

)8)  النمل، )5.
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اأبي  بن  علي  الموحدين  ومولى  الموؤمنين  اأمير  �سّيدهم  هو  وها  والر�ساد.  والحق  العدل  مناهج 

الأغالل  في  َجرَّ 
ُ
اأ اأو   ،

داً))) ُم�َشهَّ  
(((

ْعدان ال�شَّ َح�َشِك  على  اأبيت  لئن  »واهلل  يقول:   Q طالب 

داً، اأحّب اإلّي من اأن األقى اهلل ور�شوله يوم القيامة ظالماً لبع�س العباد، وغا�شباً ل�شيٍء  ُم�َشفَّ

.
(((

من الحطام، وكيف اأظلم اأحداً لنف�ٍس ُي�شِرُع اإلى الِبلَى ُقفوُلها، ويطول في الثرى ُحلوُلها؟«

3. �أنو�ع �لعدل:

مرتبٌط  هو  ما  ومنها  وجّل،  عّز  باهلل  مرتبٌط  هو  ما  منها  متعددة،  و�سوٌر  اأ�سكاٌل  للعدل 

بالمجتمع، ومنها ما هو مرتبٌط بالولية والحكم.

اأ ـ عدل الإن�شان مع اهلل عز وجل: الذي خلق الإن�سان و�سّواه واأفا�ص عليه من اأنواع النعم 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ  اإح�سائه  الل�سان عن  والكرامات ما يعجز 

.  ومقت�سى العدل والإن�ساف اأن يوؤدي الإن�سان ما عليه من واجبات 
(((

پ ڀ  ڀ ڀ}
والت�سديق  له،  والإخال�ص  وتوحيده،  به،  بالإيمان  تتلخ�ص  والتي  المنعم  الإله  تجاه  وحقوق 

بر�سله وحججه على خلقه، وعبادته، وطاعته، وترك مع�سيته.

عدل الإن�شان مع المجتمع: من خالل رعاية حقوق اأفراده وكّف الأذى عنهم والإ�ساءة  ب. 

اإليهم، والتعاطي معهم بكرم الأخالق، وح�سن مداراتهم وحب الخير لهم، والعطف على 

بوؤ�سائهم ومعوزيهم ونحو ذلك من محّققات العدل الجتماعي. وقد لّخ�ص اهلل تعالى 

هذا النوع من العدل بقوله: {چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ 

.
(5(

ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ} 
النا�ص  اأجدر  فهم  الأمة  اأمر  وولة  الرعية  �سا�سة  هم  الحكام  اأن  بما  الحكام:  عدل  ج. 

بالعدل، واأولهم بالتحلي به، فبعدلهم ي�ستّتب الأمن، وت�سيع الم�ساواة، وي�سود الرخاء 

الأمة في قلق وحيرة و�سنك و�سقاء: وتغدو  الف�سائل،  تنتك�ص كل   وال�سالم، وبجورهم 

.
(6(

{ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک}

)))  ال�سعدان، نبات له ح�سك، اأي له �سوك حاّد وقا�ص.

)))  امل�سّهد، املمنوع من النوم.

)))  نهج البالغة، خطبة ))).

)))  اإبراهيم، )).

)5)  النحل، 90.

)6)  الزخرف، 65.
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المفاهيم الرئيسة

المجتمع . ) ا�ستقامة  ورمز  الإيمان،  اأ�سا�ص  وهو  للواقع،  القول  مطابقة  هو  ال�سدق 

و�سالحه.

اأهمية ال�سدق اأنه �سرط اأ�سا�سي ل�سيوع التفاهم والثقة في المجتمع.. )

العدل �سفة تردع �ساحبها عن الظلم وتحّفزه على اأداء الحقوق والواجبات، وهو باب . )

اأمنها ورقّيها  البركات ودوام النعم، و�سر حياة المجتمعات، ورمز ف�سائلها، و�سمان 

ورخائها.

العدل على اأ�سكال واأنواع متعّددة منها العدل مع اهلل والعدل مع المجتمع، والعدل في . )

الأحكام وغيرها...

أسئلة حول الدرس

عّرف معنى ال�سدق.. )

اأين تكمن اأهمية ال�سدق ب�سكل اأ�سا�سي؟. )

اذكر نوعين من اأنواع ال�سدق.. )

بّين اأهمية العدل و�سبب كونه راأ�ص الإيمان.. )

تحّدث عن اأق�سام العدل الثالثة باإيجاز.. 5
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للمطالعة

مفاسد الكذب)))

ول  »َفال�شدُق  الكذب:  عن  والبتعاد  ال�سدق  مالزمة   ،P اهلل  ر�سول  و�سايا  من 

على  الو�سية  لهذه   P اهلل  ر�سول  تقديم  من  وي�ستفاد  اأبداً«.  ِكْذَبًة  ِفيَك  ِمْن  َيْخُرَجّن 

مفا�سد  نقّدم  ونحن  المذكورة.  الو�سايا  كافة  من  اأهم  الو�سية  هذه  اأن  الأخرى،  الو�سايا 

والنقل  العقل  اتفق  التي  الأمور  من  الرذيلة  هذه  اأن  واعلم  ال�سدق.  م�سالح  على  الكذب 

على  تدّل  كما  الكبيرة،  والمعا�سي  الفواح�ص  من  نف�سها  في  واأنها  وف�سادها  قبحها  على 

ي�سقط  قد  بل  الموبقة،  هذه  عن  تقّل  ل  اأخرى  مفا�سد  عليها  تترتب  وقد  الأخبار.  ذلك 

ُتكت�سف،  عندما  واحدة  كذبة  اإثر  على  الجتماعي  الو�سط  في  النا�ص  اأعين  من  الإن�سان 

فلعّله  بالكذب،  اهلل  قّدر  ل  اإن�سان  ا�ستهر  فاإذا  يجبرها.  اأن  العمر  نهاية  اإلى  ي�ستطيع  ول 

فاإن  ذلك  اإلى  وم�سافًا  الكذب.  من  اأكثر  الإن�سان  �سخ�سية  اإلى  ي�سيء  اآخر  �سيٌء  يوجد  ل 

اأي�سًا. ونحن نقت�سر على ذكر بع�ص الأحاديث  مفا�سده الدينية وعقوباته الأخروية كثيرة 

المعروفة،  الوا�سحة  الأمور  من  الكذب  �سناعة  اإن  وحيث  المو�سوع.  هذا  في  ال�سريفة 

د بن يعقوب باإ�سناده عن  نبتعد عن الإ�سهاب في الحديث عنه. ُروي في الو�سائل عن محمَّ

الأْقفاِل  ِتْلَك  َمفاتيَح  َوَجَعل  اأقفاًل  رِّ  ِلل�شَّ َجَعَل  َوَجل  َعزَّ   
َ
اهلل »اإنَّ  قال:   Q اأبي جعفر 

 .
(((

َراِب« ال�شَّ ِمَن  اأ�َشرُّ  َوالِكْذُب  راَب،  ال�شَّ

والآن تدّبر في هذا الحديث ال�سريف المروي عن عالم اآل محمد Q، والمذكور في كتاب 

يعّد مرجعًا لجميع علماء الأمة، وُيتلقى بالقبول لدى كافة العلماء ر�سوان اهلل عليهم، وانظر 

هل يبقى �سبيل لالعتذار؟ األي�ص هذا التهاون في الكذب اإّل من جراء ال�سعف في الإيمان تجاه 

اأخبار اأهل بيت الع�سمة R؟ نحن ل نعرف ال�سور الغيبية لأعمالنا، ول ندرك الرتباطات 

الغيبية بين الُملك والملكوت، ولهذا نبتعد عن مثل هذه الأخبار، ونحمل اأمثالها على المبالغة. 

)))  الأربعون حديثًا، �ص )50.

)))  الكايف، ج)، �ص8)).
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اأننا حملنا هذا  فر�سنا  فلو  الإيمان.  في  وال�سعف  الجهل  وناتج من  باطٌل  المنهج  ولكن هذا 

اأن  المبالغة ذات �سروط وو�سع خا�ص؟ هل ن�ستطيع  األي�ست  المبالغة،  ال�سريف على  الحديث 

نقول عن كل �سيء اإنه اأ�سواأ من الخمر، اأو ل بّد واأن يكون ال�سيء ذا �سّر عظيم حتى نتمكن من 

يماِن«. المبالغة ونقول اإنه اأعظم من ال�سر؟ عن اأبي جعفر Q قاَل: »الِكْذُب ُهَو َخَراُب الإِ

الإمام الخميني }
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الدرس الثالث عشر

الفضائل األخالقية )2(
)القناعة - العّفة - الزهد(

يبّين ف�شيلة كل من القناعة والعّفة والزهد.. 1

القناعة . 2 بف�شيلة  للتحّلي  الطّيبة  الآثار  اأهم  يذكر 

والعّفة في الحياة.

يعّدد اأهم عالمات الزهد و�شروطه الأ�شا�شية.. 3
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القناعة 
هي الكتفاء من المال والماأكل والملب�ص بقدر الحاجة والكفاف، وعدم الهتمام فيما زاد 

عن ذلك. وهي  �سفة كريمة تعرب عن عزة النف�ص و�سرف الوجدان وكرم الأخالق. فالقانع هو 

الذي ل يطمع في النا�ص، ول يلتفت اإلى ما في اأيديهم، ول يتعّدى اأمله يومه اأو �سهره، فال ي�سغل 

قلبه باأزيد من ذلك لأن ال�سوق لتح�سيل المزيد وطول الأمل يحرم الإن�سان من نعمة الراحة 

و�سكون القلب، وي�سغل قلبه عن ذكر اهلل تعالى.

1.  ف�سيلة �لقناعة:

اأ. في القراآن:

قال اهلل تعالى في كتابه الكريم: {ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ 

.
(((

وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}

ہ      ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ  {ڱ   اأي�سًا:  وجل  عز  وقال 

.
(((

ہ  ہھ ھ ھ ھ ے }

ب. في الروايات:

.
(((

عن اأمير الموؤمنين علي Q قال: »القانع غنّي واإن جاع وعري«

.
(((

وعن الإمام ال�سادق Q قال: »من قنع بما رزقه اهلل فهو من اأغنى النا�س «

نه قال لرجل يعظه: »اقنع بما ق�شم اهلل لك ول تنظر اإلى ما 
َ
وعن الإمام ال�سادق Q اأ

عند غيرك ول تتمن ما ل�شت نائله فاإنه من قنع �شبع ومن لم يقنع لم ي�شبع وخذ حظك 

.
(5(

من اآخرتك«

)))  التوبة، 85.

)))  طه، ))) .

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج5)، �ص 8)).

)))  الكايف، ج)، �ص9)).

)5)  م�ستدرك الو�سائل، ج5)، �ص))).
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ُحرم  خ�شلتان  ولزمته  خ�شلتين  الحري�س  »ُحرم  قال:   Q ال�سادق  الإمام  وعن 

 .
(((

القناعة فافتقد الراحة وُحرم الر�شا فافتقد اليقين«

،  وقال Q: »القانع 
(((

وعن اأمير الموؤمنين Q قال: »الم�شتريح من النا�س القانع«

.
(((

ناج من اآفات المطامع«

2. �أهمية �لقناعة:

والراحة  النف�سي  الرخاء  تحقق  فهي  الإن�سان،  حياة  في  بالغ  واأثر  كبرى  اأهميٌة  للقناعة 

المرهق  وعنائهما  والطمع  الحر�ص  وا�سترقاق  المادة  عبودية  من  الإن�سان  وتحّرر  الج�سدية، 

وهوانهما المذّل، وتفتح باب العزة والكرامة والإباء والعفة والترفع عن �سغائر الأمور. والقانع 

بالكفاف اأ�سعد حياًة واأرخى باًل واأكثر دعًة وا�ستقرارًا من الحري�ص المتفاني في �سبيل اأطماعه 

والقناعة تمد �ساحبها ب�سفاء ويقظة روحية،  والهموم.  والمتاعب  القلق  ينفّك عن  والذي ل 

القانع  �سار  لذا  ال�سالحة.  بالأعمال  والقيام  لالآخرة،  التاأهب  على  وتحفزه  نافذة،  وب�سيرة 

تعالى  اهلل  رزقه  بما  ومكتف  را�ص  والقانع  النف�ص،  غنى  هي  الغنى  حقيقة  لأن  النا�ص  اأغنى 

وهو ل يحتاج اأحدًا ول ي�ساأل �سوى اهلل تعالى. واأهمية القناعة تظهر ب�سكل جلّي عندما يتحرر 

الإن�سان من قيود المادة، لأن التم�سك بالمادة ذلٌّ على عك�ص القناعة التي تورث الإن�سان العزة 

ولي�ص  بالمال  �سوى  الآخرين  على  الأف�سلية  تعطي �ساحبها  والمال فال  الثروة  اأما  والكرامة. 

بعك�ص  اأي�سًا  والزوال  بل  والنقي�سة  للزيادة  قابٌل  المال  لأن  المعنوية،  والف�سائل  بالمحا�سن 

، بل وهي كنٌز 
(((

القناعة التي هي كنٌز كما قال الإمام علي Q: »ل كنز اأغنى من القناعة«

، لأنها كنز 
(5(

ل يفنى كما في الحديث عن ر�سول اهلل P حيث قال: »القناعة كنز ل يفنى«

تعين  التي  الأمور  اأهم  الرفيعة، كيف ل وهي من  المعنوية  المقامات  نتيجته تح�سيل  معنوي 

الإن�سان على �سالح نف�سه كما في الحديث عن اأمير الموؤمنين Q: »اأعَون �شيء على �شالح 

.
(6(

النف�س القناعة«

)))  و�سائل ال�سيعة، ج6)،�ص 0).

)))  غرر احلكم، �ص )9).

)))  م. ن.

)))  بحار الأنوار، ج66، �ص))).

)5)  م�ستدرك  الو�سائل، ج  5)، �ص  6)).

)6)  غرر احلكم، �ص )9).



151

الهزاخت ا لئاكة ااا

 العّفة 

1.معنى �لعّفة:

الخ�سائ�ص  واأرفع  ال�سجايا،  اأنبل  ومن  والأخالقية،  الإن�سانية  الف�سائل  اأهم  من  العّفة 

الإلهي  الكمال  نحو  ي�سير  اأن  اإن�سان  لأي  يمكن  ول  النف�ص.  و�سرف  الإيمان  �سمّو  الداّلة على 

في  تاأّملنا  ولو  ال�سريفة.  الخ�سلة  بهذه  التحّلي  دون  من  اهلل  على  النفتاح  م�سلك  وي�سلك 

حياتنا الدنيوية قلياًل لوجدنا اأن كرامة الإن�سان وعزته و�سمعته الطيبة رهينة بالتحّلي بهذه 

والنظر  البطن  �سهوة  من  يحّل  ل  عما  والترّفع  المتناع  تعني  والعّفة  الأخالقية.  الف�سيلة 

والفرج، والتحرر من ا�سترقاقها المذّل، وجعلها منقادًة للعقل على ما ياأمرها به من الطعام 

وال�سراب والنكاح، والجتناب عّما ينهاها العقل عنه.  وهي تعتبر من الف�سائل التي ت�ساهم 

والتي  العّفة  مقابل  في  تقع  التي  ال�سهوة  بعك�ص  الب�سرية،  المجتمعات  وتكامل  تر�سيد  في 

 وم�سدرًا للكثير 
ً
يوجب اّتباعها �سقوط الفرد اأخالقيًا وانحطاط المجتمع، والتي تعتبر من�ساأ

تلف 
ُ
من الجرائم والنحرافات الفردية والجتماعية، فقد �ُسفك ب�سببها الكثير من الدماء واأ

الكثير من الأموال والثروات.

2. ف�سيلة �لعّفة:

اأ. في الآيات:

ں  ں   
((( ڱ  ڱ  {ڱ  العزيز:  كتابه  في  تعالى  اهلل  يقول 

ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ)))  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ   

اإِْلحافاً))) النَّا�َس  َي�ْشَئُلوَن  ِب�شيماُهْم ل  َتْعِرُفُهْم  ھ))) 
.

(6(

. ويقول عّز ا�سمه اأي�سًا: {پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ}
(5(

ۆ ۆ}

)))  اأي �سغلتهم الأعمال الهامة التي يف �سبيل اهلل كاجلهاد، وطلب العلم وغريهما من العبادات...

)))  اأي الذين ل يقدرون على الرتحال لك�سب العي�ص .

)))  ب�سبب  تعّففهم عن ال�ّسوؤال .

)))  اأي اأّنهم ل ي�سبهون الفقراء ال�سّحاذين الذين يلّحون يف الطلب من النا�ص، فهم ميتنعون عن ال�سوؤال ف�ساًل عن الإحلاف .

)5)  البقرة، )7).

)6)  الأعراف، )).
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{ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ  اأي�سًا:  وجل  عّز  ويقول 

.
(((

ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک} 

ب. في الروايات:

.
(((

عن اأمير الموؤمنين علي Q: »اأف�شل العبادة العفاف«

.
(((

وعن الإمام الباقر Q: »ما ُعبد اهلل ب�شيء اأف�شل من عّفة بطن وفرج«

.
(((

وعن الإمام علي Q: »اإذا اأراد اهلل بعبد خيراً اأعّف بطنه وفرجه«

جهاده  وا�شتّد  وفرجه  بطنه  عّف  من  جعفر  �شيعة  »اإنما   :Q ال�سادق  الإمام  وعن 

.
(5(

وعمل لخالقه ورجا ثوابه وخاف عقابه، فاإذا راأيت اأولئك فاأولئك �شيعة جعفر«

3. حقيقة �لعّفة:

بل  والجن�ص،  المطعم  في  الم�سروعة  رغباتها  من  النف�ص  حرمان  العّفة  من  المراد  لي�ص 

المق�سود منها العتدال في تناولها وممار�ستها، اإذ كل اإفراٍط اأو تفريط م�سّر بج�سد الإن�سان 

وروحه وداٍع اإلى �سقائه وبوؤ�سه. فالإفراط في �سهوات البطن والفرج �سبٌب في الكثير من الأمرا�ص 

والعلل الج�سمية. كما اأن الروح التائقة اإلى عالم الملكوت ولقاء الرب الودود �سوف تتاأذى هي 

الأخرى ب�سبب كثرة الن�سغال والتلّهي بال�سهوات الحيوانية والأمور الدنيوية الزائلة التي ل تزيد 

الإن�سان اإل بعدًا عن الحق. والتفريط باعٌث على الحرمان من متع الحياة ولذائذها الم�سروعة، 

وموجٌب لهزال الج�سد و�سعف طاقته، مما ينعك�ص �سلبًا على روحه اأي�سًا. فالمطلوب العتدال في 

غريزتي الطعام والجن�ص وهو الممدوح �سرعًا وعقاًل، وهو الحّد الو�سط بين الإفراط والتفريط 

اإذ اإن خير الأمور اأو�سطها. وحّد العتدال في طعام الإن�سان يكون بحيث ل يح�ّص بثقل المعدة ول 

باألم الجوع، فالهدف من الأكل بقاء الحياة وا�ستمرارها، والح�سول على القوى الالزمة للعمل 

واإليه  اأي�سًا.  القلب  األم الجوع ي�سغل  اأن  العبادة، كما  اأما ثقل الطعام فاإنه يمنع من  والعبادة. 

)))  النور، 0).

)))  الكايف، ج)، �ص 79.

)))  م.ن.

)))  غرر احلكم، �ص 99).

)5)  و�سائل ال�سيعة، ج))، �ص99).
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.
(((

الإ�سارة بقوله تعالى: {پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ} 

وخير مقيا�ٍص لذلك ما حدده اأمير الموؤمنين Q حيث قال: »ل تجل�س على الطعام اإل واأنت 

. واأما العتدال في الجماع فباأن يقت�سرالإن�سان 
(((

جائع، ول تقم عن الطعام اإل واأنت ت�شتهيه«

ن، وتزول به خطرات ال�سهوة،  فيه على ما ل ينقطع عنه الن�سل، وما يح�سل له من خالله التح�سّ

ول يوؤدي اإلى �سعف البدن والقوة، ول يكون �سببًا في الن�سغال عن الطاعة والعبادة.

 الزهد 

1. حقيقة �لزهد:

اأن  وهو  تعالى،  اإلى اهلل  ال�سالكين  اأعلى مقامات  ومن  �سريف جدًا  الدنيا مقاٌم  الزهد في 

ل يرغب الإن�سان في الدنيا ول يميل اإليها بقلبه، ويتركها بجوارحه اإل بقدر ال�سرورة، بهدف 

العدول اإلى ما هو خير منها واأ�سرف واأبقى، اإلى اهلل تعالى والحياة الآخرة. فجميع الدعوات 

الإلهية وال�سرائع الربانية الحّقة هدفها الأ�سا�سي ربط الإن�سان باهلل عز وجل، وهو ما ل يمكن اأن 

يتحقق اإل بالإعرا�ص عن غير الحق وكل ما �سواه، مقدمة للو�سول اإلى جماله المطلق، كما قال 

. فالرغبة في 
(((

رادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم لالآخرة«
َ
اإمامنا ال�سادق Q: »واإنما اأ

الدنيا موجبة لالحتجاب عن الحق تعالى. والمق�سود من الدنيا كل ما ي�سغل الإن�سان عن الحق 

عز وجل. واإلى هذه الحقيقة اأ�سار الإمام ال�سادق Q حين عّرف الزهد باأنه: »تركك كّل 

. لأنه من الم�ستحيل العروج اإلى الكمالت الروحية والو�سول اإلى لقاء 
(((

�شيء ي�شغلك عن اهلل«

الحق مع التعّلق بغيره تعالى، والتبعية لل�سهوات والملّذات الفانية.

2. ف�سيلة �لزهد:

اأ- في الآيات:

قوله تعالى في كتابه العزيز: {ې  ى ى ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئۇئ 

)))  الأعراف، )).

)))  و�سائل ال�سيعة، ح))،�ص 5)).

)))  الكايف، ج)،�ص6).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))، �ص5).
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، حيث قال الإمام زين العابدين Q لرجٍل �ساأله عن 
(((

ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ  }
. وقوله عز وجل: {ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

(((

الزهد فاأجابه اأن الزهد في هذه الآية

، حيث ُف�ّسر اأح�سن العمل في التفا�سير باأنه الزهد. 
(((

ڃ ڃ   ڃ ڃ چ}
ب. في الروايات:

ن تعرف حالوة الإيمان حتى تزهد 
َ
عن الإمام ال�سادق Q قال: »حرام على قلوبكم اأ

.
(((

في الدنيا«

 .
(5(

مير الموؤمنين علي Q قال: »اإن من اأَعون الأخالِق على الدين الزهد في الدنيا«
َ
وعن اأ

عليه،  اهلل  يحبني  بعمل  خبرني 
َ
اأ محمد  »يا  فقال:   P اهلل  ر�سول  اإلى  عرابي 

َ
اأ وجاء 

 

يحبك  النا�س  يدي 
َ
اأ في  فيما  وازهد  اهلل  يحبك  الدنيا  في  ازهد  عرابي 

َ
اأ يا   :P فقال 

.
(6((

النا�س«

نطق 
َ
ثبت اهلل الحكمة في قلبه واأ

َ
وعن الإمام ال�سادق Q قال: »من زهد في الدنيا اأ

 .
(7(

خرجه منها �شالماً اإلى دار ال�شالم«
َ
ره عيوب الدنيا داءها ودواءها واأ بها ل�شانه وب�شّ

زهد في عاجل  الآخرة  ثواب  الراغب في  »اإن عالمة  قال:   Q الموؤمنين  مير 
َ
اأ وعن 

.
(8(

زهرة الدنيا«

3. عالمات �لزهد:

للزهد ثالث عالمات اأ�سا�سية كما اأخبر اهلل تعالى في �سورة الحديد المتقدمة اآية 32. وهي:

اأن ل يفرح بموجود ول يحزن على مفقود  اأ. 

اأن ي�ستوي عنده من يذّمه ومن يمدحه. ب. 

اأن يكون اأن�سه باهلل هو الغالب، والغالب على قلبه حالوة الطاعة. ج. 

)))  احلديد، )).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج6)، �ص)).

)))  الكهف، 7.

)))  الكايف، ج)، �ص8)).

)5)  م.ن، �ص 8)).

)6)  و�سائل ال�سيعة، ج9، �ص50).

)7)  م.ن، ج 6)، �ص 0).

)8)  م.ن، �ص)).
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4. �سروط تحّقق �لزهد:

ي�سترط في الزهد ثالثة اأمور:

لي�ص مطلوبًا  ما  ترك  لأن من  وتطلبه،  فيه  وترغب  النف�ص  تحّبه  ما  الإن�سان  يترك  اأن  اأ. 

والذهب  الدراهم  عن  رغب  من  بل  زاهدًا،  ي�سمى  ل  مثاًل  والح�سرات  التراب  كتارك 

ي�سمى زاهدًا.

اأن يكون زهده في اأمٍر بمقدوره نيله والو�سول اإليه، اإل اأنه اآثر تركه بملء اإرادته واختياره.  ب. 

لأن ترك ما ل يقدر عليه الإن�سان ول ي�ستطيع الو�سول اإليه ل ي�سمى زهدًا.

اأما لو كان لغر�ٍص غير اهلل تعالى  اأن يكون الهدف من الزهد هو اهلل والدار الآخرة،  ج. 

كا�ستمالة القلوب اأو ال�ستهار واأمثال ذلك لم يكن من الزهد اأ�ساًل.



درب الهداية

156

المفاهيم الرئيسة

القناعة هي اأن ل يطمع �ساحبها في النا�ص، ول يلتفت اإلى ما في اأيديهم. وهي تمّد . )

بالأعمال  والقيام  لالآخرة  التاأهب  على  وتحّفزه  وب�سيرة،  روحي،  ب�سفاء  �ساحبها 

ال�سالحة. 

العّفة هي المتناع والترّفع عما ل يحّل من �سهوة البطن والفرج، وجعلها منقادة للعقل، . )

هو  منها  المق�سود  بل  الم�سروعة،  رغباتها  من  النف�ص  حرمان  منها  المراد  ولي�ص 

العتدال في تناولها.

الزهد هو اأن ل يرغب الإن�سان في الدنيا ول يميل اإليها بقلبه، بهدف العدول اإلى ما هو . )

خير منها واأبقى، اإلى اهلل تعالى والحياة الآخرة.

للزهد عالمات ثالث اأ�سا�سية من خاللها نتبّين �سحة الزهد من عدمه.. )

أسئلة حول الدرس

عّرف القناعة واذكر مثاًل على ذلك.. )

بّين اأهمية القناعة وتاأثيرها على حياة الإن�سان المعنوية.. )

عّرف العفة وبّين المراد الدقيق منها.. )

بّين معنى الزهد وحقيقته.. )

اذكر اأهم �سروط تحقق الزهد في النف�ص.. 5
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للمطالعة

دواؤها الزهد  فيها)))

تاأثير  من  وهو  القلب،  في  اأثرًا  يترك  الدنيا،  هذه  في  حٍظ  من  النف�ص  تناله  ما  اأن  اعلم 

الملك والطبيعة، وهو ال�سبب في تعلقه بالدنيا. وكّلما ازداد التلّذذ بالدنيا، ا�ستّد تاأثر القلب 

الكثير  ُكّليًا نحو الدنيا وزخارفها، وهذا يبعث على  اأن يتجه القلب  اإلى  وتعّلقه بها وحبه لها، 

من المفا�سد. اإن جميع خطايا الإن�سان وابتالءه بالمعا�سي وال�سيئات �سببها هذا الحب للدنيا 

والتعلق بها كما ورد في الحديث. 

واإن من المفا�سد الكبيرة لحب الدنيا 	 كما كان يقول �سيخنا العارف )روحي فداه) 	 هو 

اأنه اإذا انطبع حب الدنيا على �سفحة قلب الإن�سان، وا�ستد الأن�ص بها، انك�سف له عند الموت 

اأن الحق المتعال يف�سل بينه وبين محبوبه، ويفّرق بينه وبين مطلوبه، فيغادر الدنيا �ساخطًا 

مغتاظًا على ولّي نعمته.

اإن هذا القول القا�سم للظهر يجب اأن يوقظ الإن�سان اأّيما اإيقاظ للحفاظ على قلبه. فالعياذ 

باهلل من اإن�سان ي�سخط على ولّي نعمته، مالك الملوك الحق، اإذ لي�ص اأحٌد يعرف �سورة هذا 

ال�سخط والعداء، غير اهلل تعالى. ويقول اأي�سًا �سيخنا المعّظمـ  دام ظلهـ  نقاًل عن اأبيه المعّظم، 

اإنه كان في اأواخر عمره خائفًا ب�سبب المحبة التي كان يكّنها لأحد اأولده، ولكنه بعد النهماك 

اإلى دار ال�سرور م�سرورًا، ر�سوان اهلل  بالريا�سات النف�سية تخّل�ص من ذلك الخوف، وانتقل 

نيا َكَمَثِل ماِء البحِر ُكلَّما �َشِرَب ِمْنُه العط�شاُن  عليه. عن اأبي عبداهلل Q قال: »َمَثُل الدُّ

ازداَد َعَط�شاً َحتَّى ُيقتل«.

الإمام الخميني }

)))  الأربعون حديثًا، �ص 50).





س
در

ف ال
هدا

أ
على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

والعفو . 1 الحلم  ف�شيلة  من  كّل  واأهمية  معنى  ي�شرح 

والإيثار.  

يذكر نبذٍة عن هذه الف�شائل في الآيات والروايات.. 2

يبّين موارد ا�شتعمال العفو والعالقة التي تربط الإيثار . 3

بتربية النف�س.

الدرس الرابع عشر

الفضائل األخالقية )3(
)الحلم- العفو – اإليثار(
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الحلم 

1. معنى �لحلم:

وكرم  النف�ص،  �سمّو  على  ودليل  الأخالقية،  الخ�سال  واأعّز  ال�ّسجايا  اأ�سرف  من  الحلم 

الأخالق، و�سبب للمودة والألفة بين النا�ص وفي المجتمع. لأن �ساحب هذا الخلق يعي�ص ال�سالم 

دائمًا مع نف�سه ومع الآخرين. والحلم هو اعتدال القوة الغ�سبية عند الإن�سان وطماأنينة النف�ص 

بحيث ل يحّركها الغ�سب ب�سهولة ودون مبرر، ول يزعجها المكروه ب�سرعة. فالحليم اإذا وقع في 

�سيٍء على خالف ما تميل اإليه نف�سه، اأو و�سل اإليه مكروٌه اأو اأمر غير منا�سب، فاإنه ل يخرج عن 

طوره، ول يغ�سب، بل يكظم غيظه ويواجه الواقع بهدوء وروّية وحكمة.

2. ف�سيلة �لحلم:

اأ. في القراآن:

 مدح اهلل الحلماء والكاظمين الغيظ واأثنى عليهم في محكم كتابه الكريم فقال عّز وجّل:

.
(((

 {ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}

وقال عّز ا�سمه: {ژ ژ ڑ  ڑ  کک  ک ک   گ گ گ        گ ڳ 

 .
(((

ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ  }
.

(((

وقال عّز وجّل:{ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ}

.
(((

وفي اآية اأخرى يقول: {ۀ  ہ      ہ ہ  } 

)))  الفرقان، )6.

لت، )). )))  ف�سّ

)))  اآل عمران، ))).

)))  الإ�سراء، )).
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ب. في الروايات:

.
(((

عن الإمام الباقر Q قال: »اإن اهلل عز وجل يحب الحِيي الحليم«

عن الإمام الر�سا Q قال: »ل يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً واإن الرجل كان 

.
(((

اإذا تعّبد في بني اإ�شرائيل لم يعّد عابداً حتى ي�شمت قبل ذلك ع�شر �شنين«

عن الإمام ال�سادق Q قال: »اإذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكان فيقولن لل�شفيه 

هل لما قلت �شُتجزى بما قلت، ويقولن للحليم منهما: �شبرت 
َ
اأ نت 

َ
منهما: قلت وقلت واأ

.
(((

تممت ذلك قال فاإن ردَّ الحليم عليه ارتفع الملكان«
َ
وحلمت �شيغفر اهلل لك اإن اأ

ن تملك نف�شك وتكظم 
َ
�ساأل اأحدهم الإمام الح�سن الع�سكري Q عن الحلم فقال: »هو اأ

.
(((

غيظك ول يكون ذلك اإل مع القدرة«

3. مخاطر ترك �لحلم:

ما دام الإن�سان يعي�ص في هذه الدنيا فاإن الأحداث الم�ستجّدة والأمور المفاجئة والمواقف 

غير المتوقعة قد تطّل براأ�سها في كل لحظة لتعّكر �سفوه وتنّغ�ص عي�سه، فاإذا لم يكن ذا حلم 

و�سعة �سدر في تحّمل ال�سعاب ومواجهة الم�ساكل، ف�سرعان ما قد ت�ستعل نار قوة الغ�سب في 

اأّدت ب�ساحبها  ربما  الإفراط  اإلى حد  ومالت  اعتدالها  اإذا ما خرجت عن حّد  والتي  �سدره، 

اإلى هالك نف�سه، اأو ف�ساد دينه وخراب دنياه، حيث يمكن اأن توقعه والعياذ باهلل في الطغيان 

والظلم، وهتك النوامي�ص، وقتل النفو�ص المحترمة، فعن الإمام الباقر Q قال: »اأي �شي ء 

 .
(5(

المح�شنة« التي حرم اهلل ويقذف  النف�س  الرجل يغ�شب فيقتل  اإن  الغ�شب؟  اأ�شد من 

كما يمكن اأن توؤدي اإلى �سياع العقل كما قال الإمام ال�سادق Q: »من لم يملك غ�شبه 

، واإلى اإطفاء نور الإيمان، كما قال ر�سول اهلل P: »الغ�شب يف�شد الإيمان 
(6(

لم يملك عقله«

.  فقوة الغ�سب تفوق �سائر القوى خطرًا لأنها قد توؤدي في لحظات 
(7(

كما يف�شد الخل الع�شل«

)))  الكايف ج، )، �ص ))).

)))  م.ن،  ))).

)))  م.ن، �ص  ))).

)))  م�ستدرك  الو�سائل، ج ))، �ص  )9).

)5)  بحارالأنوار، ج 70، �ص)7).

)6)  الكايف، ج )، �ص 05).

)7)  م.ن، �ص )0).
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قليلة اإلى الكثير من المفا�سد وال�سرور، وقد تخرج الإن�سان في دقائق معدودة من هذا الوجود 

كله، وتحرمه من  �سعادة الدنيا والآخرة. لذا على الإن�سان الموؤمن الحري�ص على دنياه واآخرته 

يتمكن من مواجهة  ولكي  المهلكة،  الغ�سب  لآفة  اأ�سيرًا  لكي ل ي�سبح  الحلم  بملكة  يتحّلى  اأن 

مخاطرها المحدقة. فاإذا �سعى الإن�سان في حركاته و�سكناته اإلى العمل بهدوء و�سكينة، و�سبط 

نف�سه وكظم غيظه مدة وتكّلف الحلم وحمل نف�سه على الت�سرف كذوي الحلم، فاإن ذلك يف�سي 

نف�سه  وراقب  معّينة  لمدة  كاملة  الأمر مواظبة  واظب على هذا  واإذا  الحلم.  اإلى  به ل محالة 

مراقبة �سحيحة،  ف�سيتحول هذا الذي يتكّلفه اإلى اأمٍر عادي بالن�سبة اإلى النف�ص و�سيح�سل 

على النتيجة المطلوبة. كما قال اأمير الموؤمنين عليQ: »اإن لم تكن حليماً فتحلَّْم، فاإنه 

. وعن الإمام ال�سادق Q قال: »اإذا لم تكن 
(((

قّل من ت�شّبَه بقوم اإل اأو�شك اأن يكون منهم«

 .
(((

حليماً فتحّلم«

 العفو 

1. �أهمية �لعفو ومن�سوؤه:

من اأعظم الكمالت الإن�سانية والف�سائل الأخالقية اأن يتجاوز الإن�سان عن الأ�سخا�ص الذين 

اأ�ساءوا اإليه. ف�سفة العفو من ال�سفات الجمالية للحق تعالى والّت�ساف بها ت�سّبٌه بالحق عّز 

وجّل. والإ�سالم اأّكد كثيرًا على هذه الف�سيلة لأنها �سبٌب رئي�سيٌّ في بناء الفرد المعنوي وتكامله 

الإيماني، وعامٌل رئي�سي في ا�ستقرار المجتمع وثباته، وركٌن من اأركان الإ�سالح وح�سن التعاي�ص 

»تعافوا ت�شقط   :P بينهم، كما قال ر�سول اهلل  ال�سغينة والحقد فيما  النا�ص، وذهاب  بين 

»العفو تاج   :Q اأمير الموؤمنين علي  . لذا �سار تاج المكارم كما قال 
(((

ال�شغائن بينكم«

فح والعفو اإنما ترتوي من ترك حب الدنيا والنف�ص، كما اأن جذور  ، لأن جذور ال�سّ
(((

المكارم«

النتقام والغ�سب ترتوي من حب الدنيا والنف�ص والتعّلق بال�سهوات والماآرب الدنيوية، التي هي 

اأ�س�ص كل المفا�سد وال�سرور. اإذًا، العفو من اأهم �سفات اأهل الآخرة الذين طّلقوا الدنيا والتي 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج5)، �ص68).

)))  الكايف، ج)، �ص))).

)))  كنز العمال، ج)، �ص)7).

)))  ميزان احلكمة، ج)، �ص805.
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لم تعد تعني لهم �سوى فر�سٍة للتزّود، و�ساحٍة للطاعة والعبودية. لذا تجدهم يتم�ّسكون بالعفو 

فكرًا وعماًل لأن فيه ر�سا محبوبهم الأوحد، ولأنهم يعرفون اأن حقيقة العفو هي العّزة في الدنيا 

.
(((

والآخرة كما في الحديث: »من عفا عن مظلمة اأبدله اهلل بها عزاً في الدنيا والآخرة«

2. ف�سيلة �لعفو:

اأ.  في الآيات:

.
(((

{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}

 .
(((

{ۈئ ېئ ېئ ېئىئ  ىئ ىئ ی یی ی   جئ حئ مئ ىئ}

.
(((

{ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک کک  گ گ گ}

 .
(5(

{ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ  ۆ   ۈ ۈ}

ب. في الروايات:

بخير  اأخبركم  ل 
َ
اأ خطبته:  في   P اهلل  ر�شول  »قال  قال:   Q ال�سادق  الإمام  عن 

خالئِق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك وت�شل من قطعك والإح�شان اإلى من اأ�شاء اإليك 

.
(6(

واإعطاء من حرمك«

على  الندامة  من  ي�شر 
َ
واأ ف�شل 

َ
اأ العفو  على  »الندامة  قال:   Q الباقر  الإمام  عن 

.
(7(

العقوبة«

نه قال: »اإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه �شكراً للقدرة 
َ
مير الموؤمنين Q اأ

َ
عن اأ

 .
(8(

عليه«

 .
(9(

هل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا«
َ
عن الإمام ال�سادق Q قال: »اإنا اأ

)))  الآمايل، �ص)8).

)))  البقرة، 9)).

)))  البقرة، 7)).

)))  النور، )).

)5)  ال�سورى، 0).

)6)  الكايف، ج)، �ص07).

)7)  م.ن، �ص 08).

)8)  و�سائل ال�سيعة ج ))، �ص  )7).

)9)  م.ن، �ص،  )7).
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3. �لعفو �لجميل ومو�رده:

�سحيٌح اأن العفو جميل ولكن لي�ص في كل الموارد وال�سوؤون، بل هناك حالت يكون العفو فيها 

والبناء، ومعينًا  الإ�سالح  اإذا كان عن�سرًا م�ساعدًا على  الف�سائل. فالعفو  قبيحًا ول يعّد من 

على خط ال�ستقامة ول يلزم منه ال�سرر فهو مطلوٌب ومرغوب. واأما اإذا كان ي�سكل عن�سرًا 

م�ساعدًا على النحراف وت�سجيعًا على تكرار العتداء وانتهاك الحقوق ويوؤدي اإلى ال�سرر، فهو 

في مثل هذه المواطن قبيٌح وغير مرغوب. فقد روي عن اأمير الموؤمنين Q اأنه قال: »جاِز 

. وعن 
(((

بالح�شنة وتجاوز عن ال�شيئة ما لم يكن ثلماً في الدين اأو وهناً في �شلطان الإ�شالم«

الإمام ال�سجاد Q: »حق من اأ�شاءك اأن تعفو عنه واإن علمت اأن العفو عنه ي�شر انت�شرت، 

. والعفو 
(((

قال اهلل تبارك وتعالى: {ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې }«

من  حّقه  ياأخذ  اأن  الإن�سان  بمقدور  يكون  حينما  اأي  القدرة،  مع  العفو  هو  والممدوح  الجميل 

المعتدي بحيث كانت الظروف مالئمة وال�سروط متوفرة لكنه اآثر اأن يعفو عنه رجاء عفو اهلل 

اأمير  عنه ورغبًة في ثوابه والنجاة من عقابه. وقد حّثت الروايات عليه كثيرًا حيث روي عن 

، وقال Q اأي�سًا: »العفو مع 
(((

الموؤمنين Q اأنه قال: »اأح�شن العفو ما كان عن قدرة«

.
(((

القدرة جنة من عذاب اهلل �شبحانه«

 اإليثار 

1. حقيقة �لإيثار:

قمة  بلغوا  الذين  اإل  ال�سفة  بهذه  يتحّلى  ول  والكرم.  الجود  درجات  اأرفع  من  هو  الإيثار 

ال�سخاء، فجادوا بالعطاء وهم باأم�ّص الحاجة اإليه، واآثروا بالنوال وهم في �سنك العي�ص، لذا 

»الإيثار �شجية   :Q عّدت من اأهم �سفات الأبرار و�سيم الأخيار كما قال اأمير الموؤمنين 

. والإيثار هو اأن يجود الإن�سان بالمال اأو النف�ص اأو الراحة اأو ما اإلى 
(5(

الأبرار و�شيمة الأخيار«

ذلك من الّنعم مع الحاجة اإليها، وتف�سيل الإن�سان الآخرين على نف�سه، وتقديم حاجتهم على 

)))  غرر احلكم، �ص 5)).

)))  من ل يح�سره الفقيه، ج)، �ص5)6.

)))  غرر احلكم، �ص6)).

)))  م.ن، �ص))).

)5)  م.ن، �ص96).
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حاجته. بخالف ال�سخاء الذي هو عبارة عن بذل الإن�سان وجوده بما ل يحتاج اإليه، لذا كان 

الإيثار من اأرفع درجات ال�سخاء. كما قال اأمير الموؤمنين علي Q: »الإيثار اأعلى مراتب 

.
(((

الكرم، واأف�شل ال�شيم«

2. ف�سيلة �لإيثار:

اأ. في الآيات:

اأثنى اهلل تعالى كثيرًا في كتابه الكريم على الذين يوؤثرون على اأنف�سهم فقال: {ې 

ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی   ی    ىئ   ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

.
(((

جب}

ب. في الروايات:

رجل  ثالثة  اإل  يدخلها  ل  جنة  وجل  عز  هلل  »اإن  قال:   Q الباقر  الإمام  عن 

في  الموؤمن  خاه 
َ
اأ اآثر  ورجل  اهلل  في  الموؤمن  خاه 

َ
اأ زار  ورجل  بالحق  نف�شه  على  حكم 

  .
(((

اهلل«

وعن   .
(((

بالجنة« القيامة  يوم  اآثره  نف�شه  على  اآثر  »من  قال:  اأنه   P اهلل  ر�سول  وعن 

ن ل ي�شتاأثر عليه بما هو 
َ
»اأ خيه فقال: 

َ
اأ دنى حق الموؤمن على 

َ
اأ نه �سئل ما 

َ
اأ  Q ال�سادِق 

.
(5(

حوج اإليه منه«
َ
اأ

 Q وقال   ،
(6(

�شيادة« واأجّل  عبادة  اأف�شل  »الإيثار  قال:   Q الموؤمنين  اأمير  وعن 

 .
(7(

اأي�سًا: »الإيثار اأح�شن الإح�شان و اأعلى مراتب الإيمان«

)))  غرر احلكم، �ص95).

)))  احل�سر، 9.

)))  الكايف، ج )، �ص78).

)))  م�ستدرك  الو�سائل، ج7،�ص9)).

)5)  م.ن، �ص))).

)6)  غرر احلكم، �ص 95).

)7)  م.ن، �ص 96).
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3. �لإيثار وتربية �لنف�س:

 .
(((

الكرماء« جواهر  تتبّين  النف�س  على  الإيثار  »عند  قال:   Q الموؤمنين  اأمير  عن 

الإن�سان  يقّدم  اأن  ال�سهل  لي�ص من  لأنه  نف�سه.  ويعّرفه حقيقة  الإن�سان  باطن  يك�سف  فالإيثار 

والدار  اهلل  عليهما  واآثر  والدنيا،  الذات  حب  عقبة  تجاوز  اإذا  اإل  نف�سه،  على  اأخيه  حاجة 

الآخرة. فالإيثار من اأهم العوامل التي ت�ساعد على ارتقاء النف�ص و�سفائها وبلوغها الدرجات 

تزيد  ل  التي  النف�سية  والأهواء  والرغبات  الدنيوية  التعلقات  من  النف�ص  تجّرد  لأنها  العليا، 

اإلى  �سيره  في  الإن�سان  من  فالمطلوب  واحتجابًا.  بعدًا  اإل  وتعالى  �سبحانه  اهلل  عن  الإن�سان 

اهلل اأن يتخّفف من اأوزان واأثقال هذه الدنيا الفانية ليلحق بال�سالحين الأبرار كما قال مولى 

اإلى  . والتحّلي ب�سفة الإيثار يحتاج في البداية 
(((

»تخّففوا تلحقوا«  :Q الموحدين علي 

يتكّلف  البداية  النف�ص، لذا في  ومجاهدة حتى ت�سبح هذه ال�سفة ملكًة را�سخة في  تروي�صٍ 

الإن�سان الإيثار ويجبر نف�سه عليه لأن حب النف�ص وم�سالحها ما زال موجودًا. من هنا يعتبر 

الإيثار من اأنواع جهاد النف�ص اأي�سًا وثوابه عظيٌم عند اهلل تعالى، اإلى اأن تطّوع النف�ص ب�سكل 

كامل بفعل المداومة على اأعمال البّر والإح�سان في�سبح الإيثار عن طوٍع ور�سا ورغبة نف�سية 

بعد اأن كان عن كرٍه وانزعاج.

)))  غرر احلكم، �ص96).

)))  بحار الأنوار، ج6، �ص5)).
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المفاهيم الرئيسة

الحلم �سفة َمن اإذا وقع في �سيٍء على خالف ما تميل اإليه نف�سه، اأو و�سل اإليه مكروٌه . )

اأو اأمر غير منا�سب، فاإنه ل يخرج عن طوره، ول يغ�سب، بل يكظم غيظه ويواجه الواقع  

بروّية وحكمة.

التي . ) الموارد  في  ومطلوب  وهو جميٌل  الآخرة،  اأهل  اأهم �سفات  القدرة من  مع  العفو 

ي�ساعد فيها على الإ�سالح والبناء، ول يلزم منه ال�سرر، اأو الوقوع في المفا�سد.

الإيثار هو اأن يجود الإن�سان بما لديه من الّنعم مع حاجته اإليها، وتف�سيله الآخرين على . )

نف�سه، وهو من اأهم العوامل التي ت�ساعد على ارتقاء النف�ص و�سفائها وبلوغها الدرجات 

العليا.

أسئلة حول الدرس

عّرف المعنى الدقيق للحلم.. )

بّين مخاطر ترك التحّلي بالحلم على الإن�سان.. )

ما هي جذور  ومنا�سئ كل من العفو والنتقام.. )

ة؟ بّين ذلك.. ) هل العفو ح�سٌن مطلقًا اأم له موارده الخا�سّ

عّرف الإيثار وبّين حقيقته.. 5

اذكر اأهمية التحّلي بف�سيلة الإيثار على �سعيد تهذيب النف�ص وتربيتها.. 6
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للمطالعة

جوامع الكلم)))

لقد وقعت اأفظع الفتن وارتكبت اأفجع الأعمال ب�سبب الغ�سب وا�ستعال ناره الحارقة. وعلى 

الإِن�سان، وهو �سليم النف�ص، اأن يكون على حذٍر كثير من حال غ�سبه. واإذا كان يعرف من نف�سه 

حدوث حالت الغ�سب، عليه، في اأثناء هدوئه النف�سي، اأن يعالجها واأن يفكر في مبادئها وفي 

لإنقاذ  معرفة طريق  اإلى  ي�سل  لعّله  النهاية،  في  ونتائجها  واآثارها  ا�ستدادها  عند  مفا�سدها 

اإّياها لحفظ نظام الظاهر والباطن  نف�سه. فليفكر في اأن هذه الغريزة التي وهبه اهلل تعالى 

وعالم الغيب وال�سهادة، اإذا ا�ستخدمها لغير تلك الأهداف وبخالف ما يريد اهلل �سبحانه و�سد 

المقا�سد الإِلهية، فما مدى خيانته؟ وما هي العقوبات التي ي�ستحّقها؟ وكم هو ظلوٌم جهول؟ 

 هذا �ساأنه 
ً
ْن اأمانة الحق تعالى، بل ا�ستعملها في العداوات والمخا�سمات. اإن اإِمراأ لأنه لم َي�سُ

التي  العملية والأخالقية  اأن يفكر في المفا�سد  اإن عليه  ياأمن الغ�سب الإلهي. ثم  اأن  ل يمكن 

تتوّلد من الغ�سب و�سوء الخلق. اإذ كل مف�سدة من هذه المفا�سد يمكن اأن تكون �سببًا في ابتالء 

الإِن�سان ب�سورة دائمة بباليا �سديدة في الدنيا، وبالعذاب والعقاب في الآخرة. 

اأما المفا�سد الأخالقية التي تتولد من هذا الخلق فهي الحقد على عباد اهلل، وقد ينتهي 

به الأمر اإلى الحقد على الأنبياء والأولياء، بل وحتى على ذات اهلل المقد�سة الواجبة الوجود 

�سر  من  تعالى  باهلل  نعوذ  للجميع.  وا�سحة  المف�سدة  وهذه  القبح  هذا  و�سّدة  النعم.  وولّي 

نف�ص عنيدة اإذا ما انف�سم وثاقها للحظة واحدة، جّرت الإِن�سان اإلى تراب الذّل وقادته اإلى 

اأر�ص الهالك الأبدي. وكذلك الح�سد الذي مّرت بك بع�ص مفا�سده و�سروره، وغير ذلك من 

فاإنها  الأعمال  في  الموؤّثرة  الغ�سب  مفا�سد  واأما  الغ�سب.  من  تتولد  التي  الأخرى  المفا�سد 

ـ  باهلل  والعياذ  ـ  والأولياء  الأنبياء  �سّب  اأو  الرتداد  فيه  بما  يتفّوه  فلعله  بمح�سورة،  لي�ست 

على  والفتراء  الزكية،  الأنف�ص  وقتل  المقد�سة،  النوامي�ص  وخرق  الإِلهية،  الحرمات  وهتك 

الأ�سرار  بك�سف  العائلي  النظام  على  ويق�سي  والذّل  بالعار  ي�سمها  بما  المحترمة  العوائل 

)))  الأربعون حديثًا، �ص )6).



درب الهداية

170

الإن�سان لدى فورة  ُيبتلى بها  التي ل ُتح�سى والتي  المفا�سد  الأ�ستار. وغير ذلك من  وهتك 

الغ�سب الباعثة على ن�سف الإيمان وهدم البيوت. لذلك يمكن اأن تو�سف هذه ال�سجّية باأنها 

اأم الأمرا�ص النف�سية ومفتاح كل �سر. ويقابلها كظم الغيظ واإخماد �سعير الغ�سب فاإنه من 

جوامع الكلم ودائرة تمركز الح�سنات ومجمع الكرامات.

الإمام الخميني }



س
در

ف ال
هدا

أ
على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

الدرس الخامس عشر

النظم واالنضباط في اإلسالم

اأّن الإ�شالم ديٌن محوره النظام وهو قائم . 1 ي�شتدّل على 

على اأ�شا�شه.

ي�شرح العالقة التي تربط الإيمان بالنظام في الإ�شالم.. 2

اأن . 3 ينبغي  التي  الجوانب  اأهّم  عن  باخت�شار  يتحّدث 

يطالها النظام في الحياة.
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اإلسالم دين النظام
 اإّن الإ�سالم ُينّظم الحياة الب�سرّية في مختلف ميادينها القت�سادّية وال�سيا�سّية والثقافّية 

والجتماعّية. وقد ُبِني ديننا كلُّه على النظام، فالنظام هو محور حياة الم�سلم، بل الكون كلُّه 

ي�سير في نظام: الب�سر، الكائنات، الليل والنهار، ال�سماء، الفَلك... 

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

يوؤّديها في هذه الدنيا، قال اهلل تعالى: {ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ     اأن  مهّمة، عليه 

ائ  ائ    ى          ى   ې  ېې   ې       ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ   ېئ ېئ ىئ  ىئ    
ڻ   ڻ  {ں  تعالى:  وقال   ،

(((

ىئ} مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی     ىئ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ۈ   ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے  ے 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ     ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

 .
(((

{ ى ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
وكذلك نظرة الإ�سالم للنظام في تعامالت الب�سر وا�سحة، فال�ستئذان �سرط، ومن ل يوؤَذن 

في  اثنان  اإن خرج  ال�سفر  وفي  �سرط،  والعقود  بالعهود  واللتزام  اآدابه،  ولالأكل  يدخل،  ل  له 

د ولدتهم،  روا اأحدهما، وو�سل النظام اإلى �سرورة اختيار ا�سٍم �سالٍح لالأولد بمجرَّ �سفٍر فليوؤمِّ

ال�سالة:  وفي  وال�سالم،  ة  التحيَّ اآداب  قواعد في  الإ�سالم، كذلك،  وو�سع  تربيتهم.  ثمَّ ح�سن 

 باأيدي اإخوانكم، ول تذروا 
(((

وا الخلل، ولينوا »اأقيموا ال�شفوف، وحاذوا بين المناكب، و�شدُّ

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  الجهاد:{ے   وفي   .
(((

لل�شيطان« فرجاٍت 

)))  ي�ص، 7) 	 0).

)))  الروم، )) 	 )).

)))  ومعنى »ولينوا...« اإذا جاء رجل اإىل ال�سف فذهب يدخل فيه فينبغي اأن يلني له كل رجل منكبيه حّتى يدخل يف ال�سف.

)))  �سنن اأبي داوود، ج)، �ص57).
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، وغيرها من الموارد. فهذا باخت�سار هو الإ�سالم، دين النظم 
(((

ۇ             ۇ   ۆ}
والنتظام، نظام في كّل �سيء، منذ الولدة وحتى الممات، في الأمور ال�سخ�سّية والمعامالت، 

وفي تكوين الأر�ص وال�سماوات.

النظام قرين التقوى واإليمان
ومن و�سّية لالإمام علي Qللح�سن والح�سين L لّما �سربه ابن ملجم )لعنه اهلل) 

ونظم  اهلل  بتقوى  كتابي  بلغه  ومن  واأهلي  ولدي  وجميع  »اأو�شيكما  ال�سريف:  راأ�سه  على 

.
(((

اأمركم، و�شالح ذات بينكم ...«

الإن�سان  يكون  اأن   	 العجيب  النظم  بهذا  الكون  هذا  خلق  الذي   	 وجّل  عّز  اهلل  ويحبُّ   

منّظمًا في حياته ال�سخ�سّية والعامة، وقد بيَّن طريق ذلك في ر�سالت ال�سماء وبالخ�سو�ص 

دين الإ�سالم، واأمر برعاية ما بّينه واأنزله.

الفردّية  باأبعادها  الإن�سانّية،  الحياة  الأمور في مختلف جوانب  الإ�سالم بنظم  اأو�سى  وقد 

والجتماعّية بهدف تحقيق امتثال التكليف الإلهي. ويتجّلى اللتزام بالنظام باللتزام بتعاليم 

الدين الحنيف، التي جاءت لتنظيم الحياة الإن�سانّية وتاأمين ال�سعادة للمجتمع الب�سري كّله، 

ُتعّبر عن  التي   	 التقوى  قرن  لولديه، حيث  و�سّيته  Qفي  علي  الإمام  اإليه  اأ�سار  ما  وهو 

اأعلى مراتب الإيمان واللتزام العملي باأحكام ال�سريعة وقوانينها	 بالو�سّية بنظم الأمر، لأّنه 

على  نف�سه  يرّبي  اأن  دون  الحقيقي  والإيمان  بالتقوى  يتحّلى  موؤمنًا  الإن�سان  يكون  اأن  يمكن  ل 

النظام، واللتزام بالحقوق والواجبات تجاه اهلل والنا�ص، واإل لبُتلي بالنفاق والكذب، ما يوؤّدي 

اإلى �سعف الإيمان والتديُّن، ول يبقى عندها اأّي قيمة للتقوى والإيمان. 

وجوب مراعاة النظام في الفقه اإلسالمي
اأفتى الفقهاء الم�سلمون بوجوب اللتزام بمقّررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير  

، ولي�ص لأّي اأحد اأن ي�سع في ال�سوارع والطرقات العاّمة 
(((

اإ�سالمّية، تجب مراعاتها على كل حال

ما ي�سّر بالماّرة ونحوهم، ول بّد من منع ذلك باأّية و�سيلة ممكنة، ولو بت�سجيل عقوبة ماّدّية عليه 

)))  ال�سف، ).

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص56).

)))  الإمام اخلامنئي، اأجوبة ال�ستفتاءات، ج) �ص))).
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لحفظ الم�سالح العاّمة، وكذا الحال في و�سع القذارات فيها، ول ينبغي لأحد مخالفة النظام، 

وقوانين،   اأنظمة  على  المحافظة  اأّن  الطبيعي  ومن   .
(((

بالجار الإ�سرار  ح�سول  مع  �سّيما  ول 

مثل: �سبكات الكهرباء والماء والهاتف العامة،  وعلى اأنظمة ال�سير والبناء وال�سمان ال�سحي  

والبيئة، وغيرها مّما له جنبة م�سلحة وفائدة اجتماعية عاّمة، من الم�ساديق الطبيعّية،  التي 

تندرج  تحت النظام العام الذي اأوجب الفقهاء اللتزام به ومراعاته.

النظم في العالقات االجتماعّية
وحقوقهم  النا�ص  حياة  وتم�ّص  بالمجتمع  ترتبط  التي  العاّمة  الآداب  الإ�سالم  اأولى   

الإ�سالم  جعل  فقد  والجتماعّية؛  العاّمة  الحياة  مرافق  مختلف  في  تبرز  ق�سوى،  اأهّمّية 

ر�سول  قال  موقعه،  من  الجتماعي  دوره  يمار�ص  الجتماعّية،  بيئته  في  م�سوؤوًل  م�سلم   كّل 

، ودعاP اإلى الهتمام باأمور الم�سلمين، 
(((

اهللP: »كّلكم راٍع، وكّلكم م�شوؤول عن رعّيته«

فلي�س  الم�شلمين  مور 
ُ
باأ يهتّم  ل  اأ�شبح  »من  فقال:  واآلمهم،  اآمالهم  في  وم�ساركتهم 

.
(((

بم�شلم«

فالم�سلم م�سوؤول عن اإ�سالح وتح�سين نف�سه واأفراد مجتمعه، من خالل اللتزام بالأحكام 

ال�سرعّية الجتماعّية المتعّلقة بالأ�سرة، والأرحام، والجيران والأبناء، والأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، والمحافظة على النظام العام، ورعاية حقوق الآخرين، وعدم التهاون والت�ساهل 

بها، بالإ�سافة اإلى الم�ساهمة والح�سور الجتماعي بح�سب الم�سلحة والو�سع. قال تعالى{ۈ 

.
(((

ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅۉ}

  النظام في الحياة الفردّية
 ت�ستمل الحياة ال�سخ�سّية لالإن�سان على النظافة وال�سّحة وترتيب اللبا�ص ونظافة ال�سعر 

والوجه وغيرها... ن�سير ب�سكل مخت�سر اإلى بع�ص هذه الموارد:

اإلى لقاء اأ�سحابه،  اأو  اإلى الم�سجد،  اأراد الخروج  اأّن النبيP كان كّلما  التجّمل: ُروي   .(

)))  جممع امل�سائل، ج)، �ص99)، م6).

)))  جامع الأخبار، 7)).

)))  الكايف، ج)، �ص)6).

)))  احلجرات، 0).
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ر، وكان يقول: »اإّن اهلل ُيحبُّ من عبده اإذا خرج اإلى  ينظر في المراآة وُيرتِّب �سعره ويتعطَّ

.
(((

ل« اأ لهم ويتجمَّ اإخوانه اأن يتهيَّ

النظافة: ومّما اأمر به الإ�سالم اأي�سًا رعاية النظافة العاّمة وال�سخ�سّية؛ لما في ذلك من   .(

 Pمظهر ح�ساري ومدني له العديد من الأبعاد التربوية بين النا�ص، فعن النبي الأكرم

، وفي كالم اآخر لهP قّيد 
(((

قال: »اإّن اهلل طّيب ُيحبُّ الطّيب، نظيف ُيحبُّ النظافة«

فوا بكلِّ ما ا�شتطعتم؛ فاإّن اهلل تعالى بنى الإ�شالم  »تنظَّ اإلى الجّنة بالنظافة:  الدخول 

، وعن الإمام الر�سا Qقال: »من 
(((

على النظافة، ولن يدخل الجّنة اإّل كّل نظيف«

 .
(((

اأخالق الأنبياء التنّظف«

). المظهر الح�شن: اإّن تعاليم الإ�سالم كما اأمرتنا برعاية النظافة والتجّمل والتطّيب، اأمرتنا 

اأي�سًا باأن نراعي المظهر الح�سن في ال�سكل واللبا�ص، فقد ورد عن ر�سول اهللP اأّنه راأى 

. وروي 
(5(

رجاًل �سعثًا، قد تفّرق �سعره، فقالP: »اأما كان يجد هذا ما ي�شكن به �شعره«

،  وعن الإمام عليQ حول لب�ص 
(6(

عنهP اأي�سًا اأّنه قال: »من اتخذ ثوباً فلينّظفه«

.
(7(

الحذاء قال: »ا�شتجادة الحذاء وقاية للبدن، وعون على ال�شالة والطهور« 

االنضباط في الوقت
 اإّن ال�ستفادة ال�سحيحة من الوقت هي من اأهمِّ الأمور التي توجب نجاح الإن�سان في اأموره 

الجتماعّية ونجاح عالقاته مع الآخرين، ويكون ذلك عبر قيام الإن�سان بتنظيم برنامج �سخ�سي 

له للعمل، وللثقافة وللزيارات. اإّن عدم وجود نظام ي�سير عليه الإن�سان يوجب �سياع الفر�ص، واأّما 

الن�سباط والعمل �سمن برنامج معيَّن فهو موجب لال�ستفادة من طاقة الإن�سان وا�ستثمار نتائج 

 :Q الإن�سان بتق�سيم اأوقاته اأربعة اأق�سام، فقد ورد عنه Q عمله. وياأمر الإمام الكاظم

»اجتهدوا في اأن يكون زمانكم اأربع �شاعات: �شاعة لمناجاة اهلل، و�شاعة لأمر المعا�س، و�شاعة 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج5، �ص)).

)))  كنز العمال، ج5)، �ص89).

)))  م.ن، ج9، �ص77).

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص66.

)5)  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص86).

)6)  الكايف، ج6، �ص))).

)7)  و�سائل ال�سيعة، ج5، �ص)6.
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و�شاعة  الباطن،  في  لكم  وُيخل�شون  عيوبكم  فونكم  ُيعرِّ الذين  والثقات  الإخوان  لمعا�شرة 

.
(((

تخلون فيها للّذاتكم في غير محّرم، وبهذه ال�شاعة تقدرون على الثالث �شاعات«

االنضباط في العهود والوعود 
من الموارد الأخرى التي ل بدَّ فيها من الن�سباط، اللتزام بالعهود والدّقة في الوعود، وهو 

بالعهد  الوفاء   Pالنبي جعل  وقد   .
(((

ۅ} ۋ      ۋ  ٴۇ  ۈۈ  تعالى:{ۆ  قوله 

.
(((

من لوازم الإيمان بيوم القيامة، فقالP: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فليِف اإذا وعد«

اإّن الّتفاق الم�سبق عند كل عقد يمنع من وقوع الكثير من النزاعات، ورعاية ما اّتفق عليه 

ڀڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  والثقة:{ٱ  المحبة  يوجب 

 :Q وفي الرواية عن اأحد اأ�سحاب الإمام الر�سا ،
(((

ڀ ڀ ٺ ٺ}
»كنت مع الر�شا في بع�س الحاجة، فاأردت اأن اأن�شرف اإلى منزلي، فقال لي: ان�شرف معي، 

يعملون  غلمانه  اإلــى  فنظر  المغيب،  مــع  داره  فدخل  معه،  فانطلقت  الليلة،  عندي  فبت 

الرجل  هــذا  ما  فقال:  منهم،  لي�س  اأ�ــشــود  معهم  واإذا  ذلــك،  غير  اأو  الــدواب  اأواري  بالطين 

معكم؟! قالوا: يعاوننا، ونعطيه �شيئاً. قال: قاطعتموه على اأجرته؟ فقالوا: ل، هو ير�شى 

بما ُنعطيه، فغ�شب الإمام، وقال ل�شاحبه: اإّني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مّرة، اأن يعمل 

ثم  بغير مقاطعة،  �شيئاً  لك  يعمل  اأحد  ما من  اأّنــه  اعلم  اأجرته،  يقاطعوه  اأحد حتى  معهم 

واإذا قاطعته ثّم  اأجرته،  اأّنك قد نق�شته  اإل ظنَّ  اأجرته،  اأ�شعاف  ال�شيء ثالثة  زدته لذلك 

.
(5(

اأعطيته اأجرته، حمدك على الوفاء، فاإن زدته حّبة عرف ذلك، وراأى اأّنك زدته«

النظم في العبادة 
ل وقتها،  في العبادة اأي�سًا، ل بدَّ من مراعاة النظم والن�سباط، وذلك باأداء كل عبادة في اأوَّ

ال�سالة جماعة، و�سيام �سهر رم�سان، وق�ساء ما فات المرء من ال�سوم في ال�سنة نف�سها التي 

فات فيها، واأداء الخم�ص والزكاة في وقتهما، والحذر من الإفراط اأو التفريط في العبادة.

)))  حتف العقول، �ص0)).

)))  الإ�سراء، 6).

)))  الكايف، ج)، �ص)6).

)))  البقرة، )8).

)5)  بحار الأنوار، ج9)، �ص06).
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النقطاع  العمل وعدم  ا�ستمرارّية  في  اأثره  له  العبادات  في  والو�سطّية  العتدال  رعاية  اإّن 

عنه. اإّن الإفراط في العبادة والعمل والم�ستحّبات قد يوجب ق�سوة القلب، بل لعّله ي�سبح عائقًا 

اأمام قيام الإن�سان بواجباته الجتماعّية، بل قد يجرُّ الإن�سان اإلى ارتكاب الذنوب، كاأن يقوم 

بقراءة الدعاء اأو العزاء اأو �سائر الم�ستحّبات في وقت متاأّخٍر من الليل بما يوجب اأذّية الآخرين.

ة ذلك الرجل  ة. اإّن ق�سّ  والعبادة اإنما تكون بّناءة ومفيدة متى �سدرت عن رغبة و�سوق ومحبَّ

اأ�سلم  ين كما اأدخله، فاإّنه عندما  اإلى الإ�سالم معروفة، حيث اأخرجه من الدِّ الذي دعا جاره 

جاره اليهودي اأخذه اإلى الم�سجد في ال�سباح الباكر، واأبقاه هناك اإلى الغروب في حالة الدعاء 

والذكر وقراءة القراآن، ولّما جاءه في اليوم التالي لياأخذه اإلى الم�سجد امتنع �ساحبه من ذلك، 

اأريد دينًا  واإّني ل  تاأمين معي�ستي ومعي�سة عيالي،  اإّني رجل ذو عيال، ول بدَّ لي من  وقال له: 

كدينك، فاذهب وابحث عن رجٍل غيري.

االنضباط في المصروف 
ل بّد للم�سلم من رعاية الو�سطّية في اللبا�ص والطعام و�سائر م�ستلزمات الحياة، وفي ال�ستفادة 

من بيت المال والأموال العاّمة، فال يقع في الإفراط ول في التفريط بما يوجب ال�سّح والبخل.

له  يح�سّ فيما  عملي  وبرنامج  دقيق  ح�ساب  وجود  يعني  الم�سروف  في  الن�سباط  اإّن 

الإن�سان من مال 	 الواردات 	 وفيما يحتاجه من م�سروف، وزيادة الم�سروف عن المدخول 

الإن�سان  ويجرُّ  �سّيئ،  اأمر  ي�سرفه  فيما  الإن�سان  لدى  �سابطة  وجود  عدم  اإّن  الإ�سراف.  هو 

ی    ىئىئ  تعالى:{ىئ  اهلل  قال  والتبذير،  الإ�سراف  القراآن   ذّم  وقد  الفقر.  اإلى 

.
(((

یی ی جئ حئ مئ}
وقد و�سع الإمام ال�سادق Qمجموعة من القواعد في باب القت�ساد، ومن هذه القواعد 

، وقوله Q»�شمنت لمن 
(((

قولهQ: »ل تك�شل في معي�شتك، فتكون كاّلً على غيرك«

 .
(((

اقت�شد اأن ل يفتقر«

وقد كتب اأمير الموؤمنين Qاإلى اأ�سحابه حول مورد م�سرف بيت المال، فقال: »اأدّقوا 

)))  الإ�سراء، 7).

)))  الكايف، ج5، �ص86.

)))  و�سائل ال�سيعة، ج7)، �ص)6.
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اإّياكم  المعاني،  اأقالمكم، وقاربوا بين �شطوركم، واحذفوا عّني ف�شولكم، واق�شدوا ق�شد 

.
(((

والإكثار؛ فاإّن اأموال الم�شلمين ل تحتمل الإ�شرار«

االنضباط والنظم في األمور العسكرّية والحرب
اأ�سا�ص النجاح في  اإّن  ة.  اأهمّية خا�سّ اأداء المهام الجهادّية  واأثناء  لالن�سباط في الحرب 

الحرب بعد الإيمان والعتقاد الرا�سخ لدى المجاهدين والتدبير والطاعة هو الدّقة في العمل 

والن�سباط الع�سكري، يقول اهلل تعالى:{ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

.
(((

ۇ             ۇ   ۆ}
واأثناء  الهجوم  اأثناء  الحرب  في  والن�سباط  النظم  هو  والرقّي  الن�سر  عوامل  من  اإّن 

النتقال واأثناء الن�سحاب، بل واأثناء ال�ستراحة، واأّما عدم الن�سباط، فاإّنه موجب لتلف القوى 

المهام،  الجي�ص وتوزيع  بالهجوم، يعمل على تنظيم  ياأمر  اأن  النبّيP، قبل  وللهزيمة. وكان 

وكان يحّذرهم من مخالفة اأمره.

القوانين  ورعاية  للقيادة  الّطاعة  عن�سر  الحرب  في  والمهّمة  الح�ّسا�سة  الأمور  ومن 

والمقّررات. وفي التاريخ نماذج كثيرة كان ال�سبب في هزيمتها عدم الن�سباط ومخالفة اأوامر 

حد �ساهد من تاريخ الم�سلمين، حيث اأمر النبّيP جماعة الم�سلمين 
ُ
القيادة. فهذه معركة اأ

على راأ�سهم عبد اهلل بن جبير بحماية الم�سلمين من الخلف، وبعد اأن راأى هوؤلء بوادر ن�سر 

الم�سلمين تلوح في الأفق تركوا الجبل وع�سوا اأمر ر�سول اهلل ليفوزوا بالغنائم، الأمر الذي اأّدى 

النتيجة هزيمة  وكانت  الم�سلمين،  التفاف وم�ستفيدين من غفلة  بعملّية  الم�سركين  قيام  اإلى 

وخ�سارة المعركة وانت�سار الم�سركين.

وعليه فال بدَّ في الحرب من التزام اأوامر القيادة بدّقة، قال اهلل تعالى:{ٱ  ٻ 

ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  

.
(((

ڦ  ڦ ڄ ڄ    ڄ  ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ}

)))  م�ستدرك البحار، ج)، �ص))).

)))  ال�سف، ).

)))  النور، )6.
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الب�سرية في مختلف ميادينها . ) الحياة  ينّظم  النظام، وهو  كلُّه على  ُبِني  دين  الإ�سالم 

القت�سادية وال�سيا�سية والثقافية والجتماعية.

ل يمكن اأن يكون الإن�سان موؤمنًا يتحلى بالتقوى واليمان الحقيقي دون اأن يرّبي نف�سه . )

على النظام، واللتزام بالحقوق والواجبات تجاه اهلل والنا�ص.

ل ينبغي لأحد مخالفة النظام ول �سيما مع لزوم الإ�سرار بالآخرين. وقد اأفتى الفقهاء . )

الم�سلمون بالمحافظة على الأنظمة والقوانين وبوجوب اللتزام بمقررات نظام المجتمع.

اأولى الإ�سالم الآداب العامة التي ترتبط بالمجتمع وتم�ّص حياة النا�ص وحقوقهم اأهمية . )

ق�سوى، وجعل كل م�سلم م�سوؤوًل في بيئته الجتماعية.

النظافة . 5 على  بالمحافظة  فاأمره  لالإن�سان  والخا�سة  ال�سخ�سّية  الحياة  الإ�سالم  نّظم 

وال�سّحة وترتيب اللبا�ص ونظافة ال�سعر والوجه وغيرها...

الوقت، . 6 النظم:  مبادئ  ومراعاة  الن�سباط  من  فيها  بدَّ  ل  التي  الأخرى  الموارد  من 

والعهود، والمال، لما لها من تاأثير مبا�سرعلى حياة الإن�سان ال�سخ�سية والجتماعية.

لكي تحّقق العبادة اأهدافها الطّيبة ل من مراعاة النظام فيها اأي�سًا. ويتجلى الأمر من . 7

خالل مراعاة اآداب العبادة المختلفة، من الوقت والعتدال والرغبة وغيرها...

اإن اأ�سا�ص النجاح في الحرب بعد الإيمان والعتقاد الرا�سخ لدى المجاهدين والتدبير . 8

والطاعة هو الدّقة في العمل والن�سباط، واللتزام بالأنظمة والقوانين الع�سكرية.

أسئلة حول الدرس

اأو�سى الإ�سالم بنظم الأمر في مختلف جوانب الحياة، كيف ت�ستدل على ذلك؟. )

ما هو راأي فقهاء الإ�سالم في النظام العام؟. )

اأعط اأمثلة على النظم في الحياة ال�سخ�سية.. )

ما معنى مراعاة النظم في العبادة؟ بّين المق�سود؟. )

لماذا يعتبر الن�سباط في الحياة الع�سكرية �سرطًا اأ�سا�سيًا لتحقيق الن�سر؟. 5
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الذاذ واتعزلاا كا اظلئا

للمطالعة

النظام أصل في الحياة العسكرية

في هذه الفترة الزمنية الم�سيرّية وفي ظل هذا الو�سع الح�ّسا�ص للحرب المفرو�سة على 

القوات الإ�سالمية الم�سّلحة من قبل القوى الكبرى واأذنابها، يجب اأن اأذكركم واأحّذركم من اأّن 

التخّلف عن خو�ص هذه الحرب �سيلحق اأخطارًا كبيرة وج�سيمة بالإ�سالم والدولة الإ�سالمية 

وي�ستحق المالحقة القانونية وال�سرعّية:

على القوات الم�سّلحة الع�سكرية وغير الع�سكرية بمختلف فئاتها، اللتزام بالن�سباط . )

اإلى الم�سوؤولية الثقيلة الملقاة  ب�سكل دقيق والبتعاد عما يخالف الن�سباط، والنتباه 

على عاتقهم، فاإن التخّلف والبتعاد عن الن�سباط �سيكون موجبًا للمالحقة والم�سوؤولية.

الم�سّلحة . ) القوات  اأفراد  جميع  على  يجب  لذا  القادة،  طاعة  الن�سباط  م�ساديق  من 

اأوامر  ومخالفة  والتمّرد  ذلك	  يفعلون  هم  اهلل  وبحمد  وقادتهم	  روؤ�سائهم  اإطاعة 

اأو  ثورة  حر�ص  اأو  ع�سكرية  القوات  كانت  �سواء  والم�سوؤولية  المالحقة  ي�ستلزم  القادة 

تعبئة عامة وقوات �سعبية.

وعدم . ) بدونها  الن�سر  يتحّقق  ل  التي  المّهمة  الم�سيرّية  الم�سائل  من  القيادة  وحدة 

مراعاة ذلك �سيوؤّدي اإلى خلق م�سكلة.

الهروب من الحرب في الإ�سالم من الذنوب الكبيرة، وي�ستلزم المالحقة والم�سوؤولية . )

في الّدنيا والعذاب الكبير في الآخرة، لذا يجب على القادة اإلقاء القب�ص على الأفراد 

الذين 	 ل قدر اهلل	 يقدمون على الفرار	 ولن يفعلوا ذلك	 واإحالتهم اإلى المحكمة.

اأجل الحفاظ على . 5 الع�سكرية من  الع�سكرية وغير  القوى  والتن�سيق بين جميع  التعاون 

اإلى  واإحالته  الإبالغ عنه  الأمر يجب  بهذا  يخّل  وكل من  الع�سكرية،  والمعّدات  العتاد 

المحكمة.

بما اأن طاعة القادة اأمٌر واجب وع�سيانهم ومخالفتهم جريمة، لذلك يجب في المقابل . 6

على القادة اأن يعاملوا مروؤو�سيهم معاملة اإ�سالمية اإن�سانية واأن يحيطوهم بعواطفهم 
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خالل  من  م�سّحين  فدائيين  منهم  ي�سنعوا  واأن  والحما�ص  الحمّية  فيهم  فيوؤّججوا 

اأعمالهم الح�سنة.

يجب على القادة وعلى جميع اأفراد القوات الم�سلحة النتباه ب�سكل دقيق اإلى محاولت . 7

بدعاياتهم  مقاتلينا  قوة  لي�سعفوا  جبهاتنا  اإلى  والنفوذ  الت�سّلل  في  الثورة  اأعداء 

المغر�سة، واإذا ما حاول بع�سهم الخيانة توجب على الجميع الإبالغ عنهم واعتقالهم 

...
(((

وت�سليمهم اإلى القادة ليتم اإحالتهم اإلى المحكمة

)))  مقتطف من �سحيفة الإمام اخلميمني}، ج))، �ص))).
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األمانة والخيانة

الدرس السادس عشر

يبّين اأهمية ف�شيلة الأمانة واآثارها الطّيبة على الفرد . 1

والمجتمع معاً.

ال�شلبية . 2 واآثارها  الخيانة  وم�شاديق  اأنواع  اأهم  يعّدد 

كمقدمة لتركها وتجّنبها لحقاً.

يتبّين الطريق العملي للتخّلق والت�شاف بهذه القيمة . 3

الإ�شالمية الرفيعة.
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مقّدمة
اأهّم الف�سائل الأخالقية والقيم الإ�سالمية والإن�سانية، والتي وردت كثيرًا في  الأمانة من 

القراآن الكريم والأحاديث ال�سريفة. وقد اأولها علماء الأخالق وال�سالكون اإلى اهلل تعالى اأهمّية 

كبيرة على م�ستوى بناء الذات وال�سخ�سّية. وعلى العك�ص من ذلك )الخيانة)، التي تعّد من 

الذنوب الكبيرة والرذائل الأخالقّية في واقع الإن�سان و�سلوكه الجتماعي.

المجتمع  اأوا�سر  �سّد  في  وال�سبب  الإن�ساني،  المجتمع  مال  راأ�ص  الحقيقة  في  هي  الأمانة 

خروّية، في حين اأّن 
ُ
وتقوية الروابط بين النا�ص في نظامهم الجتماعي وحياتهم الدنيوّية والأ

الفو�سى  اإلى  وتوؤّدي  الجتماعية،  العالقات  جميع  تحرق  التي  المحرقة  النار  بمثابة  الخيانة 

طر الإن�سانّية والح�سارية في المجتمعات الب�سرية.
ُ
والفقر وال�سقاء، وبالتالي تخريب الأ

الأمانة من ال�سفات التي تربط الإن�سان من جهة مع اهلل تعالى، وتربطه مع غيره من اأفراد 

الب�سر من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة تر�سم عالقته مع نف�سه اأي�سًا ومع الطبيعة والبيئة كذلك، 

وقد ُاعتبرت الكتب ال�سماوّية، وال�سرائع الإلهّية، اأمانة بيد الب�سر.

اإّن جميع النعم المادّية والمواهب المعنوّية الإلهّية على الإن�سان في بدنه ونف�سه، هي في 

الحقيقة اأمانات بيد الإن�سان. فالأموال والثروات المادّية، والمقامات والمنا�سب الجتماعّية 

وال�سيا�سّية هي اأمانات بيد النا�ص، ويجب عليهم مراعاتها من موقع الحفظ واأداء الم�سوؤولّية.

والهواء  والتراب  الماء  المعلِّمين،  بيد  اأمانة  والطاّلب  الوالدين،  بيد  اأي�سًا  اأمانة  الأولد 

وجميع ما خلقه اهلل تعالى من الكائنات الطبيعّية لتي�سير حياة الإن�سان في حياته الدنيا، كّل 

ذلك ُيعتبر اأمانة غالية بيد الإن�سان، وُيعّد التفريط فيها وعدم اأداء حّقها خيانة بالن�سبة اإلى 

هذه المواهب، ومن الذنوب الكبيرة.

ونظرًا اإلى �سعة مفهوم الأمانة والخيانة وا�ستيعابها لأبعاد مختلفة ووا�سعة من حياة الإن�سان، 

ُندرك جّيدًا اأهمّية هذه الف�سيلة الأخالقّية.
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فضيلة األمانة في القرآن والسّنة
بعد هذه الإ�سارة نعود اإلى القراآن الكريم وال�سّنة ال�سريفة لن�ستوحي منهما ما ُيلقي ال�سوء 

على �سفة الأمانة والخيانة في حركة الإن�سان والمجتمع، فهناك اآيات متعّددة في �سور مختلفة 

تتحّدث عن اأهمّية الأمانة ولزوم رعايتها في �سلوك الإن�سان الفردي والجتماعي، ن�ستعر�ص 

بع�ص هذه الآيات:

 	.
(((

{ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ}

ې 	  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  {ۆ   

.
(((

ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ}
 	.

(((

{ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}

 	.
(((

{ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹٹ}

{ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې ى ى ائ 	 

 .
(5(

ائ  ەئەئ وئ وئ      ۇئ ۇئ}

 اأّما ما ورد من الأحاديث ال�سريفة عن النبّي الأكرمP والأئّمة المع�سومينR، فاإّنه 

�سول 
ُ
الأ من  اأّنها  بعنوان  تارة  الأمانة  وردت  حيث  الم�ساألة،  لهذه  البالغة  الأهمّية  عن  يحكي 

اأّنها عالمة  بعنوان  خرى 
ُ
اأ وتارة  ال�سماوية،  الأديان  بين جميع  الم�ستركة  الأ�سا�سية  والمبادئ 

و�سالمة  النا�ص  لدى  والعتماد  والثقة  والثروة  الرزق  نيل  �سبب  اأّنها  بعنوان  وثالثة  لالإيمان، 

الدين والدنيا والغنى وعدم الفقر واأمثال ذلك، وفيما يلي نختار من هذه الروايات ال�سريفة ما 

يت�سّمن هذه المعاني والمفاهيم العميقة:

 .
(6(

مـاَنَة َلُه«
َ
في حديث عن النبّي الأكرمP اأّنه قال: »ل اإِيمـاَن ِلَمْن ل اأ

مـاَنُة، 
َ
�ُس الإ�شالم الأ

َ
وفي حديث مخت�سر وعظيم المعنى عن الإمام علّي Qقال:  »َراأ

 .
(7(

راأ�س النفاق الخيانة«

)))  املوؤمنون،8.

)))  الن�ساء، 58.

)))  الأنفال،7).

)))  البقرة، )8).

)5)  الحزاب، )7.

)6)  بحار الأنوار، ج69، �ص98).

)7)  ميزان احلكمة، ج)، �ص5))).
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ا  اعة والاكاعة

داِء 
َ
دِق الِحِديِث َواأ  َعزَّ َوَجلَّ َلم َيبَعث َنِبّياً اإل ِب�شِ

َ
وعن الإمام ال�سادقQاأّنه قال: »اإّن اهلل

ح اأّن جميع الأديان ال�سماوية قد جعلت ال�سدق  . وهذا التعبير يو�سّ
(((

مـاَنِة اإِلَى الِبرِّ َوالفـاِجِر«
َ
الأ

�سول الثابتة في الأديان الإلهّية.
ُ
والأمانة جزءًا مهّمًا من تعليماتها الدينّية والإن�سانّية، ومن الأ

 ورد اأي�سًا عن الإمام ال�سادق Qتعبير �سديد، حيث قال: »ل َتنُظروا اإلى ُطوِل ُرُكوِع 

دِق  ُجِل َو�ُشُجوِدِه، َفاإنَّ َذِلَك �َشيٌء اعَتـاَدُه َفلَو َتَرَكُه ا�شَتوَح�َس ِلذِلَك، َوَلِكْن اُنُظُروا اإلى �شِ الرَّ

والركوع  ال�سالة  �ساأن  من  تقلياًل  لي�ص  التعبير  هذا  من  والهدف   .
(((

مـاِنِتِه«
َ
اأ داِء 

َ
َواأ َحِديِثِه 

اأّن هذه الأمور لي�ست هي العالمة الوحيدة لإيمان الفرد، بل هناك  وال�سجود، بل الهدف هو 

ركنان اأ�سا�سيان لدين ال�سخ�ص؛ اأي ال�سدق والأمانة.

وفي حديث اآخر بالغ الأهّمّية عن الإمام ال�سادقQُي�ستفاد منه ب�سكل وا�سح اأّن الو�سول 

اإلى المقامات ال�سامية حّتى لالأئّمة المع�سومين R يكون عبر �سدق الحديث واأداء الأمانة، 

حيث يقول Qلأحد اأ�سحابه: »اُنُظر مـا َبلََغ ِبِه ِعنَد َر�ُشوِل اهلِلP َفالَزمُه« ـ ثّم قال : »َفاإنَّ 

.
(((

َعِلّياً Qاإِّنما َبلََغ مـا َبلََغ ِعنَد َر�ُشوِل اهللP ِب�شدِق الَحِديِث َواأداِء الأمـاَنِة«

ِبَخير  اُّمِتي  َتَزاُل  »ل  قال:   ،  Pر�سول اهلل اآخر عن  �سريف  بحديث  البحث  ونختم هذا 

َواآتوا  الَة  ال�شَّ قـاُموا 
َ
َواأ يَف  ال�شَّ ُروا  َوَوقَّ الَحراَم  َواجَتنُبوا  مـاَنَة 

َ
الأ وا  دُّ

َ
َواأ وا  َوَتهـادُّ وا  َتحـابُّ مـا 

.
(((

ِنيَن« كـاَة، َفاإذا َلم َيَفَعُلوا َذِلَك ابُتلَوا ِبالَقحِط َوال�شِّ الزَّ

ح  هذه الروايات ما هي اإل موارد مختارة من الم�سادر الإ�سالمية الواردة في باب الأمانة، وتو�سّ

الإ�سالمّية،  التعليمات  بين  من  الأهّمّية  من  عالية  درجة  على  الأخالقي  المفهوم  هذا  اأّن  جّيدًا 

وكذلك ال�سفة التي تقع في مقابل الأمانة، اأي الخيانة، ومدى اإ�سرارها بدين الإن�سان و�سخ�سّيته 

من موقع تخريب الإيمان، واأّنها تورث ال�سقاء والبعد عن اهلل تعالى. وكّل واحدة من هذه الروايات 

المذكورة اآنفًا ت�سير اإلى اأحد الأبعاد والآثار البّناءة لالأمانة، اأو الأبعاد والنتائج ال�سلبّية والمخّربة 

المفاهيم  من  الكثير  ي�ستوحي  فيها  والتدّبر  والتاأّمل  مطالعتها  عند  الإن�سان  اإّن  بحيث  للخيانة، 

الإ�سالمّية والقيم الأخالقّية والجتماعّية المهّمة والبّناءة في حركة الحياة والمجتمع.

)))  الكايف، ج)، �ص)0).

)))  م.ن، �ص05).

)))  م.ن، �ص)0).

)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص5)).
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أنواع األمانة
مور المالّية 

ُ
عندما نتحّدث عن الأمانة، فاإّن اأغلب النا�ص يتبادر اإلى اأذهانهم الأمانة في الأ

ڀ  تعالى:{ڀ  قوله  من  مفهوم  هو  كما  الأمانة،  م�ساديق  اأبرز  من  طبعًا  اأّنها  مع  فقط، 

. لكن لالأمانة مفهومًا وا�سعًا جّدًا، 
(((

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ }
من �سورة   8 بحيث ت�ستوعب جميع المواهب الإلهّية والنعم الربانّية على الإن�سان. ففي الآية 

بالفالح  تب�سيرهم  و�سمن  الحقيقيين  الموؤمنين  اأو�ساف  بيان  بعد   تاأتي  والتي  »الموؤمنون«، 

اأي  واجتناب  الزكاة  واأداء  اللغو  والبتعاد عن  ال�سالة  اأهمّية  بيان  وبعد  الآخرة،  والنجاة في 

األوان النحراف الجن�سي، في النهاية ي�سير القراآن الكريم اإلى م�ساألة حفظ الأمانة  لون من 

 .
(((

واللتزام بالعهد، فيقول:{ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ}

اإ�سارة  وهي  الجمع،  ب�سورة  ُذكرت  الآية  الواردة في هذه  )الأمانات)  اأّن  للنظر  فالملفت 

الأمانة  مفهوم  اأّن  ذكروا  المف�ّسرين  من  والكثير  مختلفة.  واأ�سكال  اأنواع  لها  الأمانة  اأّن  اإلى 

الكريم  كالقراآن  المعنوّية،  الأمانات  ي�سمل  بل  المالّية،  الأمانة  على  يقت�سر  ل  الآية  هذه  في 

الإن�سان  على  المختلفة  الإلهّية  النعم  وكذلك  ال�سرعّية،  والوظائف  والعبادات  الإلهي  والدين 

في حركة الحياة الماّدّية والمعنوّية. ومن هنا يّت�سح اأّن الموؤمن الواقعي والإن�سان الذي يتمّتع 

باللياقة الكاملة هو الذي يتحّرك في �سلوكه من موقع مراعاة الأمانة ب�سورها المختلفة، ويهتّم 

بالحفاظ عليها من موقع الم�سوؤولّية واأداء الوظيفة. اإذًا النعم والمواهب الإلهّية المندرجة في 

والإ�سالم  الكريم  القراآن  اإلى  بالن�سبة  ترد  ُتعّد، فهي  ل  ت�ستمل على م�ساديق  الأمانة  مفهوم 

بع�ص  نذكر  يلي  وفيما  والمعنوّية.  الماّدّية  والمواهب  النعم  اأقل  اإلى  وحّتى  والولية،  والإيمان 

اأنواع الأمانة، بالإ�سافة اإلى الأمانة المالية، وهي:

ال�سالة  من  ال�سرعية،  والأحكام  التكاليف  الأمانة.  م�ساديق  من  ال�شرعّية:  التكاليف    .(

عليQعندما  الإمام  كان  لذا  اإلهّية؛  واأمانات  ودائع  فكلها  وغيرها،  والزكاة  والحج 

الِة، َوقُت  يحين وقت ال�سالة يتغير حاله، وعندما �ُسِئل عن ذلك، قال: »َجـاَء َوقُت ال�شَّ

 .
(((

�شَفقَن ِمنهـا«
َ
َبيَن اأْن َيحِملَنها واأ

َ
ر�ِس فاأ

َ
مواِت َوالأ  َعلَى ال�شَّ

ُ
مـاَنة َعر�َشهـا اهلل

َ
اأ

)))  البقرة، )8).

)))  املوؤمنون،8.

)))  عوايل الالآيل، ج)، �ص5)).
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). ولية اأهل البيتR: في الحديث عن الإمام ال�سادقQاأّنه قال: »اإّن اهلل تعالى 
وعلي  محّمد  اأرواح  واأ�شرفها  اأعالها  وجعل  عام،  باألفي  الأج�شاد  قبل  الأرواح  خلق 

وفاطمة والح�شن والح�شين والأئّمة بعدهم... ومن اأقّر بوليتهم، ولم يدّع منزلتهم 

مّني ومكانهم من عظمتي، جعلته معهم في رو�شات جناني، وكان لهم فيها ما ي�شاوؤون 

عندي، واأبحتهم كرامتي واأحللتهم جواري و�شّفعتهم في المذنبين من عبادي واإمائي، 

.
(((

فوليتهم اأمانة عند خلقي...«

الإمام عن  روي  كما  الإن�سان،  عمل  اأي�سًا  الأمانة  وم�ساديق  اأنواع  ومن  الإن�شان:  اأعمال   

 .
(((

مـاَنة«
َ
 علي Q،  حيث قال: »واإنَّ َعَملََك َلي�َس َلَك ِبُطعَمة، َوَلِكنَُّه ِفي ُعُنِقَك اأ

 Pكتمان ال�شّر: وهو يعتبر من اأعظم م�ساديق حفظ الأمانة، ففي الحديث عن ر�سول اهلل .(

قال: »المجال�س بالأمانة، ولي�س لأحد اأن ُيحّدث بحديث يكتمه �شاحبه اإل باإذنه، اإّل اأن 

 ـ لأّن في المجال�ص قد ُتذكر اأ�سرار تخ�ّص المجل�ص. وورد 
(((

يكون ثقة اأو ذكراً له بخير«

في الحديث النبوي اأّن ر�سول اهللP قال لأبي ذر )ر�سي اهلل عنه): »يـا اأبـا ذر، الَمجـاِل�س 

. وغيرها من الم�ساديق والعناوين الأخرى...
(((

ِخيَك ِخيـاَنة«
َ
ِبالأمـاَنِة، واإف�َشـاِء �شّر اأ

آثار األمانة والخيانة
اإّن اأهّم معطيات الأمانة على الم�ستوى الجتماعي م�ساألُة العتماد وك�سب ثقة النا�ص. ونعلم 

اأّن الحياة الجتماعية مبنية على اأ�سا�ص التعاون والتكاتف بين اأفراد المجتمع لحّل الم�ساكل 

الحياة  مواهب  من  الأف�سل  وال�ستفادة  القاهرة،  والظروف  الواقع  تحّديات  من  والتخفيف 

والطبيعة. ولهذا فاإّن م�ساألة الثقة والعتماد لها دور اأ�سا�ص في تاأ�سيل هذا المفهوم الجتماعي؛ 

لأّنه لول وجود العتماد المقابل فاإّن المجتمع �سيتحّول اإلى مكان ل يطاق ول يحتمل العي�ص فيه، 

اأن تتكاتف القوى والطاقات على م�ستوى بناء المجتمع  و�سوف ي�سود قانون الغاب، وبدًل من 

والت�سّدي لتحّديات الظروف القاهرة، فاإّن هذه القوى �سوف تتحّرك في الجهة المقابلة لتعميق 

الأنانّية والنق�سام  في المجتمع. وفيما يلي نذكر بع�ص الآثار الطّيبة لالأمانة: 

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص)7).

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص)6).

)))  الكايف، ج)، �ص660.

)))  و�سائل ال�سيعة، ج))، �ص07).
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المحّبة: الأمانة �سبب في ك�سب المحّبة وتعميق اأوا�سر ال�سداقة بين الأفراد، في حين   .(

اإّن الخيانة ُتعتبر عاماًل للكثير من الجرائم والحوادث ال�سلبّية واأ�سكال الخلل الجتماعي. 

واإذا طالعنا وثائق المحاكم وال�سجون لراأينا اأّن الكثير من هذه الجرائم مرّده اإلى الخيانة. 

وفي بع�ص الروايات اإ�سارة لطيفة اإلى هذا المعنى حيث يقول النبّي الأكرمP: »ل َتَزاُل 

قـاُموا 
َ
يَف َواأ ُروا ال�شَّ مـاَنَة َواجَتنُبوا الَحراَم َوَوقَّ

َ
وا الأ دُّ

َ
وا َوَتهـاُدوا َواأ ِتي ِبَخير مـا َتحـابُّ مَّ

ُ
اأ

.
(((

ِنيَن« كـاَة، َفاإذا َلم َيَفَعُلوا َذِلَك ابَتلَوا ِبالَقحِط َوال�شِّ الَة َواآتوا الزَّ ال�شَّ

ال�شدق: الأمانة تدعو الإن�سان اإلى �سدق الحديث، كما اإّن �سدق الحديث يدعو الإن�سان   .(

والأمانة  القول،  الأمانة في  نوع من  الحديث  لأّن �سدق  المقابلة،  الجهة  الأمانة في  اإلى 

بجذر  يرتبطان  ال�سفتين  هاتين  فاإّن  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  العمل،  في  ال�سدق  من  نوع 

 م�سترك وُتعّبران عن وجهين لعملة واحدة، ولذلك ورد في الأحاديث الإ�سالمية عن اأمير 

  :Q وفي حديث اآخر قال ،
(((

الموؤمنينQاأّنه قال: »الأمـاَنُة ُتوؤدِّي اإِلى ال�شدِق«

.
(((

دُق« مـاَنُة َكُثَر ال�شّ
َ
»اإذا َقوَيت الأ

الهدوء وال�شكينة: عندما ت�سود الأمانة في المجتمع وفي العائلة، فاإّنها �ستكون �سببًا لمزيد   .(

من الهدوء وال�سكينة الفكرّية والروحّية؛ لأّن مجّرد احتمال الخيانة �سيكون مدعاة للقلق 

والخوف عند النا�ص، بحيث يعي�سون حالة من الرتباك في عالقاتهم مع الآخرين، ومن 

الخطر المحتمل الذي ينتظر اأموالهم اأو اأنف�سهم اأو اأغرا�سهم اأو مكانتهم الجتماعية. 

ومن المعلوم اأّن ال�ستمرار في مثل هذه الحياة المربكة والموح�سة ع�سير جّدًا وقد يورثهم 

الكثير من الأمرا�ص الج�سمّية والروحّية.

إفشاء السّر خيانة
حفظ ال�سّر هو من الخ�سال الإلهّية، ومن اأو�ساف الموؤمنين الكاملين، وعالمة العقل ومنبع 

وهو  الأ�سرار،  بحفظ  منزلته  يحفظ  وهو  واأمين،  وفّي  ال�سّر  يحفظ  الذي  الإن�سان  الخيرات. 

فعن  الأ�سرار،  على حفظ  الإ�سالم  يوؤّكد  الجهة  هذه  من  الآخرين.  ونوامي�ص  اأعرا�ص  يحترم 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج5)، �ص)5).

)))  ميزان احلكمة، ج)، �ص5)).

)))  م.ن.
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. ويقول Qفي مكان 
(((

اأمير الموؤمنينQ: »جمع خير الدنيا والآخرة في كتمان ال�شّر«

.
(((

اآخر: »كن باأ�شرارك بخياًل«

اإّن دور حفظ الأ�سرار في حياة الإن�سان حيوّي، بمنزلة دمه الذي يجري في عروقه: »�شّرك 

اإّن  اأّنه كما  . ي�ستفاد من هذا الحديث ال�سريف 
(((

اأوداجك« من دمك؛ فال يجريّن من غير 

اإلى  بالإن�سان  اأّدى  الخارج  اإلى  ريق 
ُ
اأ فاإذا  الحياة،  ل�ستمرار  موجب  البدن  في  الدم  جريان 

الموت، فاإّن اأ�سرار الإن�سان اأي�سًا كذلك، اإذا خرجت و�سارت في غير مجراها الطبيعي، فاإّن 

حياة الإن�سان �ستتزلزل و�ستكون عر�سة للخطر الجدّي.

في  فاإّنه  وكتمانها،  الأ�سرار  حفظ  على  الإ�سالم  فيه  يوؤّكد  الذي  المقدار  فبنف�ص 

اأمير عن  كما  الخيانة،  م�ساديق  من  وعّدها  الأ�سرار،  اإف�ساء  عن  ب�سدة  نهى  اأي�سًا   المقابل 

. وفي بع�ص الروايات ُعّد اإف�ساء 
(((

وِدْعَته، فاإّن الإذاعة خيانة«
ُ
 الموؤمنين Q: »ول تذع �شّراً اأ

الأ�سرار م�ساركة في قتل النف�ص البريئة والأنبياء الإلهّيين، وعواقب هذا العمل كما هو معروف 

ال�سريفة: الآية  تف�سير  في  ال�سالم  عليه  ال�سادق  الإمام  فعن  جهّنم.  نار  في  الأليم   العذاب 

، قال Q: »اأما واهلل ما قتلوهم باأ�شيافهم، ولكن اأذاعوا 
(5(

{ڻ ڻ ڻ       ڻ}

.
(6(

�شّرهم، واأف�شوا عليهم، فُقتلوا«

دوافع وأسباب الخيانة
مـاَنة 

َ
عن الإمام ال�سادقQفي حديث عن الأمانة والخيانة، يقول: »َمْن اُوؤُتِمَن َعلى اأ

مـاَنة 
َ
مـاَنِة، َفاإنَّ َمْن اُوؤِتِمَن َعلى اأ

َ
داِء الأ

َ
لَف ُعقَدة ِمْن ُعَقِد الّناِر، َفبـاِدُروا ِباأ

َ
ّداهـا، َفَقد َحلَّ اأ

َ
َفاأ

اإل  ُيهِلُكوه،  حّتى  اإَِليِه  َوُيو�شِو�ُشوا  لُّوُه  ِلُي�شِ عواِنِه؛ 
َ
اأ َمرَدِة  ِمْن  �َشيطان  ِمئَة  اإبِلي�َس  ِبِه  َل  َوكَّ

موقع  من  �سلوكّياتهم  في  يتحّركون  الذين  الأ�سخا�ص  اأغلب  اإّن   .
(7(

» َوَجلَّ َعّز َ  
ُ
اهلل َع�َشَم  َمْن 

لونها على الأمانة، هم في الحقيقة مبتلون ب�سيق الأفق، ول يفّكرون �سوى في  الخيانة ويف�سّ

)))  �سفينة البحار، ج7، �ص6)).

)))  �سرح غرر احلكم، ج)، �ص0)6.

)))  بحار الأنوار، ج75، �ص)7.

)))  �سرح غرر احلكم، ج)، �ص5)).

)5)  اآل عمران، ))).

)6)  الكايف، ج)، �ص)7).

)7)  و�سائل ال�سيعة، ج9)، �ص69.
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م�سالحهم ال�سخ�سية، وي�سعون وراء المنافع العاجلة فح�سب؛ لأّن الخيانة توّفر لهم في الكثير 

الفردّية على ح�ساب ال�سدق  الم�سالح  وُتحّقق لهم بع�ص  العاجلة،  المنافع  الموارد هذه  من 

والوفاء وال�سمعة الطّيبة، من دون اأن يتفّكروا في العواقب الوخيمة لهذا ال�سلوك في الم�ستقبل 

خروّي. فهوؤلء وب�سبب �سعف الإيمان، وعدم اللتفات اإلى القدرة 
ُ
على الم�ستويين الدنيوي والأ

منهم  وال�سدق  الأمانة  يعي�ص  من  ووعدت  جميعًا،  النا�ص  برزق  تكّفلت  التي  المطلقة  الإلهّية 

بالثواب العاجل والآجل، فاإّنهم قد �سقطوا في �سراك الخيانة وفخاخ ال�سيطان. وفيما يلي نذكر 

بع�ص واأهم دوافع واأ�سباب الخيانة، وهي:

�سعف الإيمان، وتزلزل عقيدة التوحيد الأفعالي هلل تعالى، وحاكميته المطلقة على جميع   .(

الأ�سياء.

غلبة الأهواء وال�سهوات، وحّب الدنيا.  .(

ت�سّلط حالة الحر�ص والطمع على الإن�سان، والخوف الدائم من الوقوع في الفقر.  .(

الماّدّية  الحياة  على  الوخيمة  واآثارها  الخيانة،  وعواقب  نتائج  في  الجّدي  التفكير  عدم   .(

والمعنوّية لالإن�سان.

ال�سعي الم�ستمر والعمل الدوؤوب لتح�سيل المقا�سد الدنيوية بطرق غير م�سروعة،  ب�سبب   .5

الك�سل وحّب الراحة و�سعف الإرادة.

طرق الوقاية والعالج
اإّن تعميق روح الأمانة في اأفراد المجتمع والوقاية من الخيانة ل يت�سّنى اإل في ظّل التقوى 

والإيمان واللتزام الديني والأخالقي؛ لأّن اأحد اأهّم جذور واأ�سباب الخيانة هو ال�سرك وعدم 

العتقاد الكامل بقدرة اهلل تعالى ورازقّيته. لذا فاإّن تقوية دعائم الإيمان في القلب، وتعميق 

حالة التوّكل والعتماد على اهلل تعالى، والثقة بوعده، ُتعّد الركيزة والدعامة الأولى لت�سحيح 

هذا الخلل في النف�ص.

من جهة اأخرى من الأ�سباب والعوامل المهّمة في الوقاية من التوّرط بالخيانة، التفّكر في 

عواقبها الوخيمة في الدنيا والآخرة، وما يترّتب عليها من ف�سيحة وحرمان وزوال الثقة وماء 

الوجه اأمام الخلق والخالق، وبالتالي البتالء بالفقر الذي كان ي�سعى بالأ�سا�ص اإلى الفرار منه. 
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ومن المعلوم اأّن التاأمل في هذه النتائج والعواقب ال�سلبّية ل�سلوك طريق الخيانة، �سوف ي�سعف 

الدافع في الإن�سان لرتكابها، كاأن يتاأّمل ويتفّكر في كالم اأمير الموؤمنينQ: »َراأ�ُس الُكِفر 

ال�سّر  عنا�سر  بع�ص  عن  يتحّدث  عندما   Pاهلل ر�سول  كالم  اإلى  ي�ستمع  اأن  اأو   ،
(((

الِخياَنُة«

رَبٌع ل َتدُخِل َبيتاً ِواحَدٌة ِمنُهنَّ اإل َخَرَب، َوَلم َيعُمْر ِبالَبَرَكِة، 
َ
وعوامل النحراف، حيث يقول: »اأ

.
(((

نـا« رَقُة َو�ُشرُب الَخمِر والزِّ الِخياَنة وال�شَّ

وفي النهاية، يبقى اأّن العالج النهائي لهذه الآفة يكمن باأخذ المبادرة والقرار، بقّوة العزم 

والإرادة على ترك هذه ال�سجّية القبيحة، من خالل المخالفة الدائمة للنف�ص، واإرغامها على 

بال�سبر  النف�ص  من  الآفة  هذه  جذور  ُتقتلع  حتى  الزمن،  من  فترة  والأمانة  ال�سدق  اأفعال 

والتقوى الكاملة والتوّكل على اهلل، على القاعدة التي �سّنها اأمير الموؤمنين ومولى الموّحدين 

علي Q، عندما قال: »واإّنما هي نف�شي اأرّو�شها بالتقوى؛ لتاأتي اآمنة يوم الخوف الأكبر، 

.
(((

وتثبت على جوانب المزلق«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج))، �ص5).

)))  بحار الأنوار، ج)7ـ �ص70).

)))  م.ن، ج))، �ص)7).
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المفاهيم الرئيسة

وتقوية . ) المجتمع  اأوا�سر  �سّد  في  وال�سبب  الإن�ساني  المجتمع  مال  راأ�ص  هي  الأمانة 

الروابط بين النا�ص في نظامهم الجتماعي وحياتهم الدنيوية واُلخروية.

جميع النعم المادية والمواهب المعنوية الإلهية التي مّن اهلل بها على الإن�سان هي في . )

الحقيقة اأمانات اأودعها اهلل لديه. 

من اأهّم معطيات الأمانة على الم�ستوى الجتماعي م�ساألة العتماد وك�سب ثقة النا�ص،  . )

لهذا فاإّن لم�ساألة الثقة دور اأ�سا�ص في تاأ�سيل ال�سدق والمحّبة وال�سكينة في المجتمع.

بنف�ص المقدار الذي يوؤكد فيه الإ�سالم على حفظ الأ�سرار واأو�سى بها، فاإنه في المقابل . )

اأي�سًا نهى ب�سّدة عن اإف�ساء الأ�سرار وعّدها من م�ساديق الخيانة.

دوافع واأ�سباب الخيانة عديدة ومتنّوعة ياأتي �سعف الإيمان واهتزازه في النف�ص على . 5

راأ�سها، بالإ�سافة اإلى عوامل اأخرى كحّب النف�ص والدنيا والراحة.

اإّل في ظل التقوى والإيمان واللتزام الديني . 6 تعميق روح الأمانة في النف�ص ل يت�سنى 

والأخالقي.

أسئلة حول الدرس

اأعط اأمثلة و�سواهد من الآيات والروايات ت�ستدل من خاللها على ف�سيلة الأمانة.. )

لالأمانة م�ساديق متعّددة اذكر اأربعة منها.. )

لماذا يعتبر اإف�ساء ال�سّر من اأعظم اأنواع الخيانة؟. )

اذكر ب�سكل مخت�سر الطريق الأ�سلم للوقاية من الخيانة.. )
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ا  اعة والاكاعة

للمطالعة

مفاسد الخيانة وحقيقة األمانة

بخ�شاٍل  نف�شك  في  اأو�شيك  علّي  »يا  قال:  اأن   Q لعلّي   Pالّنبّي و�سّية  في  كان 

دق ول َيْخُرَجنَّ من فيك ِكْذبٌة اأبداً.  ِعْنُه. اأّما الأولى فال�شّ
َ
فاحفظها عّني، ثّم قال: الّلهم اأ

الإ�سارة  المقام نكتة ل بد من  . توجد في 
(((

والّثانية الورع ول َتْجَتِرئ على خيانٍة اأبداً...«

َعلَى  َتْجَتِرىء  »َول  قائال  عليه  فّرع  بالورع  اأو�سى  اأن  بعد   Pاهلل ر�سول  اأّن  وهي  اإليها، 

ل  وعليه  الخيانة.  من  اأعّم  يكون  اأو  المحرمات،  كل  عن  يكون  الورع  اأّن  مع  اأَبَدا«،  ِخياَنٍة 

باأن  الورع،  مع  تتطابق  حتى  لها،  العرفي  التفاهم  من  اأعم  بمعنى  الخيانة  َتف�سير  من  بد 

التكاليف  لأن  خيانة،  اهلل  اإلى  ال�سير  يمنع  ما  مطلق  اقتراف  اأو  المع�سية  مطلق  اإن  نقول 

الإلهية اأمانات للحق �سبحانه كما ورد في الآية الكريمة {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   

جميع  اإن  بل  الإلهية،  بالتكاليف  الأمانة  المف�سرين  بع�ص  ف�ّسر  حيث   .
(((

ې}

الحق  ر�سا  خالف  على  وا�ستعمالها  المتعالي  للحق  اأمانات  والقوى،  والجوارح  الأع�ساء، 

 �سبحانه، خيانة. كما اأن توجيه القلب اإلى غير الحق يعّد من الخيانة. ومن يرجع اإلى اأخبار 

المع�سومين R الماأثورة في رّد الأمانة والبتعاد عن الخيانة، يدرك حجم اهتمام ال�سارع 

واأنه  اأحد،  على  يخفى  ل  الذاتي  قبحها  اأّن  هو  ذلك  اإلى  وي�ساف  المو�سوع.  بهذا  المقد�ص 

يجب اإخراج الإن�سان الخائن من المجتمع الب�سري، واإلحاقه باأرذل ال�سياطين. ومن المعلوم 

هذا  في  حتى  وت�سعب،  الحياة  عليه  ت�سيق  بالخيانة،  النا�ص  بين  ي�ستهر  الذي  الإن�سان  اأن 

والتعا�سد  التعاون  البع�ص في ظّل  يعي�سون مع بع�سهم  الب�سر ب�سورة عامة  اإّن  اأي�سًا.  العالم 

اإذا غادر المجتمع الب�سري والتحق  اإّل  حياة �سعيدة، ول يمكن لأحد الحياة ب�سورة منفردة، 

بالحيوانات الوح�سية. ثم اإن العجلة الكبيرة التي تدور لتحريك الحياة الجتماعية، هي اعتماد 

النا�ص بع�سهم على بع�ص، فاإذا زال العتماد وتال�ست الثقة، لما تمّكن الإن�سان اأن يعي�ص هنيئًا 

)))  الكايف، ج8، �ص79.

)))   الأحزاب، )7.
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رغيدًا. اإن الركيزة الأ�سا�سية لالعتماد المتبادل بين النا�ص قائمة على الأمانة وترك الخيانة، 

الع�سوية  عن  وخارجًا  المدينة  على  مارقًا  ويعّد  النا�ص  لدى  بالطمئنان  الخائن  يحظى  فال 

.
(((

للمجتمع الب�سري وتكون ع�سويته مرفو�سة لدى اأ�سحاب المدينة الفا�سلة. 

)))   الإمام اخلميني}، الأربعون حديثًا، احلديث التا�سع والع�سرون، يف بيان مفا�سد اخليانة وحقيقة الأمانة.



س
در

ف ال
هدا

أ
على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

مواقف وصفات األصحاب في كربالء

الدرس السابع عشر

1 . Qالح�شين الإمـــــام  اأ�ــشــحــاب  اأهــــم �ــشــفــات  يــبــّيــن 

واأوفـــى  ليكونوا مــن خــيــرة  اأّهلتهم  والــتــي  كــربــالء  فــي 

الأ�شحاب.

في . 2 الم�شّرفة  الأ�شحاب  مواقف  بع�س  اإلى  يتعّرف 

كربالء كمقدمة لالتعاظ والقتداء بهم.

يذكر كيف يمكن لكل مجاهد اأن ي�شير على نهج هوؤلء . 3

الأ�شحاب وي�شل اإلى ما و�شلوا اإليه.
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مقّدمة
نموذجًا  وكانوا  معه،  ال�ست�سهاد  على  عزموا  الذين  الأوفياء،  ال�سهداء  �سّيد  اأ�سحاب  هم 

ين، ما  بارزًا لالإيمان وال�سجاعة والت�سحية. ولهم من الف�سل في المحافظة على الإ�سالم والدِّ

ل تّت�سع هذه الأوراق لبيانه. وقد وردت روايات واأخبار كثيرة في خ�سالهم و�سمائلهم حتى حازوا 

درجة ال�سحبة لالإمام الح�سين Q،  فقد ورد عنه Q حين خطب في اأ�سحابه ليلة 

عا�سوراء، وقال �سمن ما قال: »اأّما بعد، فاإّني ل اأعلم اأ�شحاباً اأوفى ول خيراً من اأ�شحابي، 

 .
(((

ول اأهل بيت اأبّر ول اأو�شل من اأهل بيتي«

اأجمعين  عليهم  اهلل  �سلوات  الأئمة  من  وغيره   Qال�سادق الإمام  خاطبهم  اأن  وكان 

بالقول: »باأبي اأنتم واأمي«، لما لهم من منازل ال�سرف ودرجاته، ما ربما لم يح�سل عليه اأحد 

من الحوارّيين من قبل.

فالطاعة والت�سحية والحّب وال�سبر والإيثار، هذه ال�سفات التي اأبدوها يوم عا�سوراء، لم 

نر مثياًل لها من اأّي واحد من الحوارّيين. وحيث اإّن عظمة العظماء تتجّلى وتظهر في الأزمات 

وال�سعوبات، فقد ظهر من اأ�سحاب الإمام الح�سينQ في اأ�سعب المواقف ما لم يظهر 

الإمام  اأ�سحاب  بع�ص  و�سفات  مواقف  اأبرز  من  نبذة  ن�ستعر�ص  يلي  وفيما  اأبدًا.  غيرهم  من 

الح�سينQ في كربالء.

 Qزهير بن القين، والطاعة الخالصة لإلمام

:Q1. �للقاء بالإمام

في الطريق اإلى كربالء كان اللقاء، وكاأّنهما على موعد، الإمام الح�سين  Qمتوّجه اإلى 

الكوفة ا�ستجابة لطلب اأهلها في مواجهته الظلم الأموي المت�سّلط على رقاب الم�سلمين، وزهير 

بن القين ومعه جماعة من اأ�سحابه في تلك البيداء. جمعتهما هناك الحاجة اإلى الماء، لكي 

)))  الإر�ساد، ج)، �ص)9.
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يكمل كّل منهما طريقه المحّدد قبل اللقاء. ذلك اللقاء الذي ح�سل َ من غير تح�سير م�سبق، 

غيَّر من اتجاه ال�سير عند زهير بن القين، بل اأبدل نمط حياته العادي بنمط اآخر بعيد عّما كان 

يخطر على باله اأو تهفو اإليه نف�سه قبل ذلك.

 R البيت  Qواأهل  الح�سين  قريبًا من  العادية  يكن زهير في مجريات حياته  لم 

عمومًا، كما تذكر الم�سادر التاريخية، بل كان اأقرب اإلى عثمان في الموّدة، ولهذا كان يكره 

ي�ساأ  لم  فيه  التقيا  الذي  المكان  واحد، حتى في ذلك  Qفي مكان  الإمام  مع  يجتمع  اأن 

زهير اإجابة الدعوة التي وّجهها اإليه الإمام Qعبر ر�سول خا�ص، ولول ت�سجيع زوجته لما 

اأجاب الدعوة ولبَّى.

2. بد�ية �لتحّول:

ما الذي ح�سل عندما اجتمع مع الإمام Qحتى �سار مريدًا ومحّبًا وولّيًا ونا�سرًا، ب�سكل 

اأثار ال�ستغراب مّمن كانوا في �سحبته، اإذ كيف يتحّول اإن�سان بمثل هذه ال�سرعة ويبّدل موقفه؟ 

واأ�شبنا  ففتحنا  بلنجر،  »غزونا  بقوله:  وا�ستغرابهم  ت�ساوؤلتهم  عن  اأجاب  ما  �سرعان  لكّنه 

الغنائم وفرحنا بذلك، ولّما راأى �شلمان الفار�شي ما نحن فيه من ال�شرور، قال: »اإذا اأدركتم 

ثّم   .
(((

الغنائم« اأ�شبتم من  بقتالكم معه بما  اأ�شّد فرحاً  P فكونوا  اآل محّمد  �شيد �شباب 

ا�ستودع اأ�سحابه وزوجته، فقالت له: »خار اهلل لك، واأ�شاألك اأن تذكرني يوم القيامة عند جّد 

الح�شين Q«. ومّما ل �سّك فيه اأّن �سلمان )ر�سي اهلل عنه) ل ينطق عبثًا اأو لغوًا، بل هذا 

مّما تلّقاه من ر�سول اهلل P الذي ل ينطق عن الهوى، وزهير يعرف ذلك جّيدًا للمكانة القريبة 

. وبذلك اأدرك 
(((

التي كانت ل�سلمان عند النبّي P وهو المقول فيه: »�شلمان منَّا اأهل البيت«

زهير )ر�ص) اأّن الحّق مع الح�سين Qفال يعدوه، ول يمكن لالإمام Qاإل اأن يكون مع 

الحّق كما كان اأبوه Qكذلك، كيف ل، وهو ربيب النبّوة و�سبط النبّي الأعظم P؟

3. ن�سرة دين �لحّق:

لم يكن عند زهير �سّك باأّن الذين هم في الموقع المقابل لالإمام الح�سين Qهم اأهل 

ال�سالل والباطل والنفاق، وهو الذي يعلم من هو يزيد وابن من، ويعلم ما هي ال�سفات القبيحة 

)))  اأعيان ال�سيعة، ج))، �ص)7.

)))  الخت�سا�ص، �ص))).
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 ماا  ولهال ا ل اب كا يب ئم

واللئيمة المجتمعة في ذلك ال�سخ�ص، الذي يحمل حقد اآبائه واأجداده، الذين اأنزلهم الإ�سالم 

واأ�سقطهم عن زعامتهم التي كانوا عليها في الجاهلية.

لقد اأدرك زهير اأن الم�ساألة المتنازع عليها لم تعد م�ساألة من يحكم اأو ل يحكم، بل الم�ساألة 

دة، ولم تعد الأمور قابلة لأن  اأ�سبحت متعّلقة ببقاء نف�ص الإ�سالم كدين والم�سلمين كاأّمة موحَّ

يقف الن�سان عند الآراء ال�سخ�سّية والمواقف المت�سّنجة. قد يتمّكن من خالل التفكير الهادى ء 

ما  ويقّدم  ال�سخ�سّية،  والم�ساألة  المبدئية  الم�ساألة  بين  الفارق  يرى  اأن  الوا�سحة  والعقالنية 

المام جانب  الى  ليكون  القرار  واتَّخذ  ر  فكَّ ما  �سرعان  ولهذا  نظره،  في  والأخطر  الأهم   هو 

 الح�سين Qرفيقًا له في الدرب وال�سهادة.

4. �لموقف �لم�سّرف:

فيه  ويتاأّملوا  بو�سوح،  يقروؤوه  اأن  بالم�سلمين  لجدير  زهير  الم�سّرف من  الموقف  ذلك  اإّن 

كه  ر، لأّنه موقف الإن�سان الذي ل يترك الق�سايا ال�سغيرة تاأكل في نف�سه، بل ُتحرِّ ة وتب�سّ برويَّ

ت�سيطر على  اأن  والق�سايا من  الم�سائل  بع�ص  ة في  الخا�سّ اآراءه  ُيمّكن  ول  الكبيرة،  المواقف 

الإمام  هو  من  العلم  تمام  يعلم  وهو  واأهله،  الحّق  جانب  اإلى  الوقوف  من  لتمنعه  وعقله   قلبه 

الح�سين Qوماذا ُيمّثل عند اهلل وفي ال�سالم، فكيف يترك تلك الفر�سة في اأن يكون اإلى 

م فيها الدعّي ابن الدعّي يزيد بن معاوية؟!  ين وعن الأّمة التي يتحكَّ جانبه دفاعًا عن الدِّ

ولم يكن هذا الموقف هو الوحيد من زهير، بل عمل يوم المعركة على اإر�ساد وهداية اأولئك 

ال�ساآلين الخارجين لقتال الإمام Q، لعلّ َ كالمه وموعظته يوؤّثران فيهم ويردعانهم عن 

غّيهم و�ساللتهم، ويعيدانهم اإلى جاّدة الحّق وال�سواب، فوقف اأمام ذلك الجي�ص رافعًا �سوته: 

»اإّن اهلل قد ابتالنا واإّياكم بذرّية نبّيه محّمد P لينظر ما نحن واأنتم عاملون، اإّنا ندعوكم 

اإل ب�شوء عمر  اإلى ن�شرهم وخذلن الطاغية عبيد اهلل بن زياد؛ فاإّنكم ل تدركون منهما 

ويرفعانكم  بكم  ويمّثالن  واأرجلكم  اأيديكم  ويقطعان  اأعينكم  لي�شّمالن  اإل  كّله  �شلطانهما 

و�ستموه  �سبُّوه  اأن  اإل  قلوبهم  النفاق  اأعمى  الذين  اأولئك  من  كان  فما   ،
(((

النخل« جذوع  على 

اإّن ولد فاطمة ر�شوان اهلل عليها  »عباد اهلل،  اأجابهم:  اأّنه  اإل  وامتدحوا عبيد اهلل بن زياد، 

اأحّق بالوّد والن�شر من ابن �شمّية، فاإن لم تن�شروهم فاأعيذكم باهلل اأن تقتلوهم، فخّلوا بين 

)))  تاريخ الطربي، ج)، �ص))).
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اإّن يزيد لير�شى من طاعتكم بدون  هذا الرجل وبين ابن عمه يزيد بن معاوية، فلعمري 

قتل الح�شين. فرماه �شمر بن ذي الجو�شن ب�شهم، وقال: ا�شكت، اأ�شكت اهلل ناأمتك، اأبرمتنا 

بكثرة كالمك. فقال له زهير: يا ابن البّوال على عقبيه، ما اإّياك اأخاطب، اإّنما اأنت بهيمة، 

واهلل ما اأظّنك ُتحكم من كتاب اهلل اآيتين، فاأب�شر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. فقال 

له �شمر: اإّن اهلل قاتلك و�شاحبك عن �شاعة. قال: اأفبالموت تخّوفني؟! فواهلِل، َللموت معه 

اأحّب اإلّي من الخلد معكم. ثّم اأقبل على النا�س رافعاً �شوته، فقال: عباد اهلل، ل يغّرّنكم من 

دينكم هذا الجلف الجافي واأ�شباهه؛ فواهلل ل تنال �شفاعة محّمد P قوماً هراقوا دماء 

 .
(((

ذرّيته واأهل بيته، وقتلوا من ن�شرهم، وذّب عن حريمهم«

5. �لطاعة و�لنقياد حتى �ل�سهادة:

اإل اأّن الإمام Qعندما راأى من اأجوبة القوم لزهير ـ وهو يدعوهم اإلى الهدى ـ اأّنها لن 

ترّدهم عن الردى، اأر�سل بطلبه للعودة اإلى المع�سكر، وقال Qمع من بعثه لإعادته: »اإّن اأبا 

عبد اهلل يقول لك: اأقبل، فلعمري لئن كان موؤمن اآل فرعون ن�شح لقومه واأبلغ في الدعاء 

. وبذلك ذاب زهير بن القين في حّب 
(((

لقد ن�شحت لهوؤلء واأبلغت لو نفع الن�شح والإبالغ«

الح�سين Qبعد اأن اأزال من اأمام ناظريه الغ�ساوة التي كانت تقف بينه وبين كونه مع الحّق 

Qلقتال القوم،  R. ونرى هذا وا�سحًا عندما ا�ستاأذن الإمام  البيت  اأهل  واأهله، مع 

فاأجابه الإمام Qحينها جواب من يريد تثبيت توّجهه وقراره، فقال له: »واأنا األقاهما على 

اإثرك«. فقاتل حتى �سقط �سهيدًا م�سّرجًا بدمه، فوقف الإمام Qعند ج�سده، وقال: »ل 

.
(((

يبعدّنك اهلل يا زهير، ولعن اهلل قاتلك لعن الذين ُم�شخوا قردة وخنازير«

اأّن الإن�سان قادر في اللحظات التي تحتاج اإلى اتخاذ القرار  وهكذا عّلمنا زهير ب�سهادته 

الجري ء، اأن يكون مع الحق باأن ل يجعل لل�سبهات طريقًا اإلى قلبه وعقله، لتمنعه من اأن يكون 

مع الحّق واأهله، فرحم اهلل زهيرًا، وجزاه خير جزاء المح�سنين.

)))  تاريخ الطربي، ج)، �ص))).

)))  م.ن.

)))  اأعيان ال�سيعة، ج7، �ص)7.
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Qحبيب بن مظاهر والحّب الخالص لإلمام

1. �ل�سيخ �لجندي: 

حبيب بن مظاهر، من وجوه اأ�سحاب الإمام الح�سين Qومحّبيه ومريديه. تفانى في 

خدمة اأهل البيت R، ووقف المواقف الر�سالّية التي ُتخبر عن كونه ثابت الجنان، رابط 

اأن يكون جندّيًا من جنود كربالء،  ال�سّن من  ِكَبُر  الجاأ�ص، قوّيًا في دينه وعقيدته. لم يمنعه 

 ،R ة الحّب والولء لأهل البيت و�سهيدًا من �سهدائها الكبار. تميَّز ب�سفاء الإيمان، و�سدَّ

وو�سوح الروؤية التي تجلَّت في مواقفه الكربالئية المتعّددة النابعة من وعيه وفهمه واإخال�سه، 

�سعيًا لتح�سيل ر�سوان اهلل من الباب الذي ُيحّب اهلل دخول الموؤمن اإليه منه، وهو »باب ال�شهادة 

الحمراء« التي تحتاج اإلى الت�سديد الإلهي والتوفيق الرّباني.

:Q2. �أّول �لمبايعين و�لّد�عين لن�سرة �لإمام

البيعة  لأخذ  الكوفة  ورد  عندما  عقيل،  بن  م�سلم  بايعوا  الذين  اأوائل  من  كان  لقد 

النبّي ل�سبط  والطاعة  الولء  واأعلن  المختار،  دار  في  ذلك  وكان   ،Qالح�سين  لن�سرة 

ُي�سّجع  اأن  اأراد  اأّنه  اإل  لإثبات ولئه،  يبايع  لم يكن بحاجة لأن  اأّن حبيبًا  P مع  الم�سطفى   

الآخرين من خالل ذلك، ولُيفرح قلب الإمام الح�سين Qباأّنه ما زال على العهد والطاعة، 

وما زال المحّب والنا�سر لآل البيت عليهم ال�سالم. وحبيب لم يكتِف باأن يكون وحده من قومه 

مع الإمام Q، بل �سعى اإلى ا�ستثارتهم ليكونوا اإلى جانبه اأي�سًا لح�سد الأن�سار والموؤّيدين، 

لعلمه باأّن هذه الفر�سة لن تتاح ثانية، للقتال مع �سفوة اهلل من خلقه في الأر�ص. وتمّكن من 

الذي كان  الخّير  الم�سعى  بالنجاح في ذلك  له  ي�سمحا  لم  والنفاق  الخيانة  اأن  اإل  اأي�سًا  ذلك 

يهدف اإليه؛ فرجع اإلى الإمام Q، واأخبره بما جرى معه مع قومه، فقال Qعند ذلك: 

ة اإل باهلل«. »ل حول ول قوَّ

3. �لمو��سي لحر�ئر �لر�سول:

ومن المواقف الم�سّرفة جّدًا لحبيب )ر�سوان اهلل تعالى عليه) موقفه في ليلة العا�سر من 

م، حيث دخل الإمام الح�سين Qعلى اأخته العقيلة زينبO، وكان نافع منتظرًا  المحرَّ

»هل ا�شتعلمت من اأ�شحابك نّياتهم؟   :Q له خارج الخيمة، ف�سمع العقيلة تقول لالإمام 
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فما  بلوتهم،  لقد  »واهلل،   :Q الح�سين  لها  فقال  الوثبة«  ي�شلموك عند  اأن  اأخ�شى  فاإّني 

اإلى محالب  اإل الأ�شو�س الأقع�س، ي�شتاأن�شون بالمنّية دوني ا�شتينا�س الطفل  وجدت فيهم 

.
(((

اأّمه«

اإلى حبيب دون غيره، لُيطلعه على  اأبكى ذلك الحوار بينهما نافعًا، و�سرعان ما هرع  لقد 

 R اآل البيت  اأن يفعال لُيطمئنا قلب زينبO وقلوب ن�ساء  ذلك، ولينظر فيما ينبغي 

الَقِلقات من الحالة، والخائفات من اأن يبقى الح�سين Qوحيدًا في الميدان. و�سرعان ما 

اإذهاب  O وللن�ساء  P الموا�ساة، ولزينب  اأمٍر فيه هلل ر�سا وللنبّي  تفتَّق ِذهَناُهما عن 

لخوفهنَّ وقلقهنّ َ، فاندفع حبيب ينادي: »يا اأ�شحاب الحمّية وليوث الكريهة«، فخرج الأ�سحاب 

وا معي، لنواجه الن�شوة وُنطّيب  من خيامهم، وقال لهم ما اأخبره به نافع، ثّم عّقب بقوله: »هلمُّ

»ال�شالم  R، و�ساح حبيب:  البيت  اأهل  اإلى خيم  خاطرهنّ َ«، ف�ساروا جميعًا حتى و�سلوا 

عليكم يا مع�شر حرم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه واآله، هذه �شوارم فتيانكم اآلوا اأن ل يغمدوها 

اإل في رقاب من يبتغي ال�شوء فيكم، وهذه اأ�شّنة غلمانكم اآلوا اأن ل يركزوها اإل في �شدور 

الأن�سار  لأولئك  وقلن  حجورهن،  من  الن�سوة  خرجن  ذلك  عند   .
(((

ناديكم« بين  يفّرق  من 

المحّبين الموالين: »حاموا عن بنات ر�شول اهلل P، وحرائر اأمير الموؤمنين Q«. و�سجّ َ 

الجميع �ساعتئٍذ بالبكاء على الم�ساب الجلل الذي هم مقبلون عليه.

 ،R واأهل بيته P اإّن ذلك الموقف الر�سالي المعّبر عن قّمة الحّب والولء للم�سطفى

هو مفخرة لذلك الإن�سان ال�سابر الموا�سي، الذي عا�ص ال�سفاء والإخال�ص والوفاء، فلم يهداأ 

ولم ي�سكن حتى اأدخل الطماأنينة اإلى قلوب ن�سوة اأهل البيت R، لعلمه باأّن في هذا الأمر 

ر�سا هلل عزَّ وجلَّ وموا�ساة للزهراء O في الفاجعة العظمى.

4. �ل�سهادة لي�ست حكرً� على �لكبار:

اأّما عن ع�سقه لل�سهادة، فهذا الموقف الرائع مّما ل يجد الإن�سان و�سفًا ُيعّبر به عن حالة 

اقة ل�سفك دمها على يد اأخبث الخلق، لتحقيق  الع�سق التي كانت تحملها تلك النف�ص الكبيرة التوَّ

 R وكيف ل يع�سق ال�سهادة وهو الذائب في حّب وع�سق اأهل البيت . مر�ساة اهلل عزَّ وجلَّ

)))  املجال�ص الفاخرة يف م�سائب العرتة الطاهرة، �ص))).

)))  م.ن.
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وقد  وتعالى؟  �سبحانه  باهلل  الإيماني  الع�سق  يتجّزاأ من  ل  يكونوا جزءًا  اأن  اإل  ُيمكن  ل  الذين 

ر حبيب عّما كان يختلج من ذلك في �سدره، في منا�سبات متعّددة اأثناء وجوده في كربالء،  عبَّ

فتارة يقول لنافع: »واهلل لول انتظار اأمره  ]الإمام Q[  لعاجلتهم ب�شيفي هذه الليلة«، 

يميل  اأن  اإل  هو  وما  بال�شرور من هذا؟  اأحّق  »واأّي مو�شع  و�ساحكًا:  ممازحًا  يقول  واأخرى 

علينا هوؤلء باأ�شيافهم، فنعانق الحور« ،مجيبًا بذلك اأحد اأ�سحابه الذي تعّجب من �سحك 

�سة  حبيب في الوقت الذي ينبغي اأن تكون الأنفا�ص فيه محبو�سة والأفكار فيه م�سطربة وم�سوَّ

والأع�ساب م�سدودة، بينما نجد اأّن حبيبًا مت�سّوق اإلى تلك اللحظة التي تتقارع فيها ال�سيوف 

لتخترق ج�سده ولترتفع روحه التي لم تعد ُتطيق البقاء في هذه الدنيا، بل تريد النطالق اإلى 

قها من  اهلل عن طريق ال�سهادة بين يدي الح�سين Q، لت�سكر تلك الروح خالقها على ما وفَّ

ة للقتال بين يدي �سّيد �سباب اأهل الجّنة. ال�سعادة الأبديَّ

فحبيب ـ على ِكَبرِه في ال�سن ـ لم يترك فر�سة الو�سول اإلى ال�سهادة تمّر دون اأن ي�ستفيد 

وفّيًا  ملتزمًا  موؤمنًا  حياته  عا�ص  اأّنه  مع  بدمائه،  بًا  مخ�سَّ �سهيدًا  اهلل  اإلى  يرتحل  لكي  منها، 

لدينه واإمامه؛ لأّن ال�سعي للجهاد وال�سهادة ل يحتكرهما ال�سباب المجاهدون، بل الإ�سالم فتح 

الأبواب لل�سهادة، في اأّي مرحلة من مراحل العمر، طالما اأّن العروق تنب�ص بالدم، والأج�ساد 

ة من كل ا�ستعباد لطواغيت الأر�ص و�سياطين الإن�ص والجان. ُتحّركها الأرواح الموؤمنة الحرَّ

 Qجون« واإلحسان الخالص لإلمام«

1. »جون« �لمح�سن:

Q�سار كل �سهيد من �سهدائها معّلمًا كبيرًا، ورمزًا من الرموز،  في كربالء الح�سين 

لأّن كّل واحد منهم كان جزءًا ل يتجّزاأ من تلك الثورة الر�سالية، التي �سارت رمزًا اأكبر لكّل 

الثورات والمجاهدين اإلى اليوم، وحتى قيام ال�ساعة.

ومن اأولئك ال�سهداء الذين ارتفعوا بالإ�سالم اإلى المقامات العالية وا�ستحّقوا درجة ال�سهادة 

فعرفوا  العظيم،  باهلل  وارتبطوا  النق�ص  عوامل  كل  على  انت�سروا  لأّنهم  وجدارة،  اأهلّية  عن 

من خالل ذلك اأنف�سهم، ولو كان الآخرون لم ي�ستطيعوا اأن يفهموا منطقهم الذي هو منطق 

 ،Q الإ�سالم الإلهي، من اأولئك ال�سهداء العبد »جون« الذي كان في خدمة الإمام الح�سين
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ياأكل من طعامه وي�سرب من �سرابه، ذلك الن�سان الذي رافق الح�سين Qفاكت�سب منه، 

وعا�ص من خالل ذلك في حالة من المحّبة وال�سدق والوفاء لأهل البيت R، ما لم يتحّقق 

في الكثيرين مّمن كانوا يزعمون النتماء اإلى ذلك الخّط والنهج.

فعّبر  Qبالإح�سان،  الإمام  من  الح�سنة  المعاملة  قابل  الذي  لالإن�سان  نموذج  اإّنه 

الإمام  ن�سرة  في  يترّدد  ولم  يتمّرد  فلم  الجحود،  اأو  اللوؤم  تعرف  ل  كبيرة  نف�ص  عن   بذلك 

كان  عّما  ُيعّبر  لكي  الممكنة  الظروف  اأن�سب  هو  الظرف  اأّن  راأى  عندما   ،Q الح�سين 

ا�ست�سلموا  الذين  ال�ساقطين  من  الكثير  بعك�ص  والموّدة،  الحّب  م�ساعر  �سدره من  في  يجي�ص 

و�سقوط  الدماء  �سفك  م�ستوى  اإلى  الأمور  ت�سل  اأن  قبل  نفو�سهم  على  �سيطر  الذي  للخوف 

لم  الذي  الإن�سان  بينما ذلك  وال�سعيفة،  المهزوزة  �سخ�سّياتهم  بذلك عن  روا  فعبَّ ال�سهداء، 

الممّيزة في كربالء  له ح�سابًا لكونه عبدًا مملوكًا بنظرهم، يك�سف بوقفته  اأحد يح�سب  يكن 

الإمام وبركات  الإ�سالم  بف�سل  اإل  ذلك  وما  والثبات،  الطماأنينة  تعي�ص  واثقة  قوّية  نف�ٍص   عن 

 الح�سين Qالتي كان ُيعاينها هذا الخادم المخل�ص والأمين.

2. �لثبات و�لإقد�م:

الإمام  اأ�سحاب  اأج�ساد  من  قانية  حمراء  ت�سيل  وهي  الدماء  »جون«  راأى   لقد 

الح�سين Qواأهل بيته R، فكان كلُّ �سهيد ي�سقط يزيده اإ�سرارًا كما يت�سح من كلماته 

لت تلك الدماء دافعًا وحافزًا قوّيًا للبذل والعطاء. وهكذا  التي قالها لالإمام Q، فلقد �سكَّ

 وقف »جون« ذلك الموقف الم�سّرف في كربالء، لي�سبح في م�ساف ال�سهداء العظام مع الح�سين

 ال�سهيد Q، وليكون رفيقه في عالم الآخرة في جنان الخلد. وقيمة موقفه وعظمته نابعة 

من اأّنه كان بمقدوره اأن ُينقذ نف�سه من القتل، وحّجته ودليله معه، فهو عبد لموله، وما للعبيد 

وللقتال؟ فهم مخلوقون للخدمة والقيام بالأعمال التي ل يقوم بها ال�سادة والأحرار، وبالتالي 

لن يقيم له الجي�ص الأموي وزنًا، اإل اأّنه مع كّل تلك المبّررات ثبت واأقدم طائعًا مختارًا، وهو 

يرى اأ�سراف القوم اأ�سحاب الح�سين Qواأهل بيته ي�سقطون �سهداء على اأر�ص ال�سحراء 

نف�ص  ومع  الظروف  بنف�ص  تتكّرر  لن  التي  النادرة  الفر�سة  نف�سه  على  يفّوت  فلماذا  الالهبة، 

الأ�سخا�ص من ذلك الوزن النادر ليكون رفيق دربهم في الآخرة؟
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3. �ل�سدق و�لوفاء حتى �ل�سهادة:

Qي�ستاأذنه النزول اإلى الميدان لقتال ذلك  وبتلك الروحية، تقّدم من الإمام الح�سين 

»يا  له:  قائاًل  والتقدير،  والحنان  بالحّب  مليئًا  لطيفًا  رّدًا  Qيرّده  الإمام  اأّن  اإل  الجي�ص. 

جون، اإّنما تبعتنا للعافية، فاأنت في اإذن مّني«، فوقع جون على قدميه ُيقّبلهما، ويقول: » يا ابن 

ر�شول اهلل، اأنا في الرخاء األح�س ق�شاعكم، وفي ال�شّدة اأخذلكم؟! واهلل، اإّن ريحي لمنتن، واإّن 

ح�شبي للئيم، ولوني لأ�شود، فتنّف�س علّي بالجّنة، فتطيب ريحي، وي�شرف ح�شبي، ويبي�ّس 

�سمح  ذلك  عند   .
(((

دمائكم« مع  الأ�شود  الدم  هذا  يختلط  حتى  فارقكم 
ُ
اأ ل  واهلل  ل  وجهي، 

لدين اهلل  فداًء  بدمه  �سهيدًا م�سّرجًا  �سقط  برهة حّتى  اإل  Qبالقتال، فما هي  الإمام  له 

ق على كل اأولئك الذين تخلَّفوا  واأهل بيت النبي P، و�سرب بذلك مثاًل للوفاء وال�سدق وتفوَّ

القوم، بل  الم�سلمين وعلّية  اأ�سراف  اأّنهم من  Qوهم يزعمون  الح�سين  الإمام  عن ن�سرة 

ويزايدون على الآخرين ب�سبب بع�ص العتبارات الواهية التي اأ�سقطتها دماء »جون« في كربالء.

»الحّر« قّصة توبة وشهادة

1. �ل�سمير �لحّي:

اإّنه ال�سمير الإن�ساني الذي يثور مجّددًا، ويّتقد عند تعاظم الجرائم وتفاقم الجرائر، اإّنه 

ال�سمير الإن�ساني الحّي، الذي �سحا من ثبات الغفلة وغ�ساوتها، لين�سر دين الحّق واأولياءه قبل 

فوات الأوان، وليختم درب حياته ب�سرف ال�سهادة العزيز. اإّنه الحّر الرياحي الذي مّثل عنوان 

التوبة والرجوع اإلى جاّدة ال�سواب. اإّنه ذلك الرجل ال�سرغام، المعروف ب�سجاعته واإقدامه، 

خبر  بلغه  الح�سينQعندما  الإمام  اإلى  فار�ص  األف  في  زياد  بن  اهلل  عبيد  اأ�سراه   الذي 

والجور،  الظلم  منه  وراأوا   P اهلل  ر�سول  بيت  اأهل  في حّق  فاأجحف  Qالرهيمة،  نزوله 

ولكّنه ما اإن بان له الحّق واأهله حّتى اندفع نحو اإمام زمانه منيبًا تائبًا.

2. �لتوبة �لن�سوح: 

 ،Q فالحّر بن يزيد الرياحي، لّما راأى اأّن القوم قد �سّمموا على قتال الإمام الح�سين

اأن ت�سقط الروؤو�ص وتطيح الأيدي، �سوهد فجاأة وهو يرتعد وقد تغّير حاله، حتى  اأي�سره  قتاًل 

)))  بحار الأنوار، ج5)، �ص)).
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اأّنه ما خ�سي الحرب يومًا،  النا�ص من حوله  اأخبر  اأّن الحّر  اإل  اأّنه يهاب الحرب.  النا�ص  ظّن 

ولكّنه �سار على مفترق طريق الجّنة والنار، واأّنه يرى نف�سه مخّيرًا بينهما، ول يدري ما ي�سنع، 

اأي�سلك هذا الطريق اأم ذاك؟!

اإلى اأن ح�سم الحّر اأمره واّتخذ قراره النهائي، باأن ي�سلك طريق الجّنة، فتنّحى بفر�سه عن 

القوم، وهم في غفلة عّما اأ�سمر وما هو عاقد العزم عليه، حتى بلغ موقعًا يتعّذر عليهم ردعه 

 ،Q اإلى مع�سكر الإمام الح�سين  عن التقّدم، ف�سرب فر�سه، وجاز ع�سكر عمر بن �سعد 

وقد قلب درعه اإعالنًا عن اأّنه ما اأتاهم محاربًا، بل طالبًا الأمان. حتى وقف بين يدي الإمام 

الح�سينQ، وقال: »اللهّم، اإليك اأنيب فتب علي؛ فقد اأرعبت قلوب اأوليائك واأولد نبّيك، 

.
(((

يا ابن ر�شول اهلل، هل لي من توبة؟ قال: نعم، تاب اهلل عليك«

3. �لحياء ولحظات �ل�سهادة:

وقبول الإمام الح�سينQلتوبة الحّر يك�سف لنا عن بع�ص جوانب واأهداف حركة الإمام 

الح�سينQ، وهو ف�سح المجال اأمام النا�ص للرجوع مجّددًا اإلى جاّدة الحّق و�سراط اهلل 

الم�ستقيم. فالإمام لم يبادر بالأ�سل اإلى هذه الحركة اإل طلبًا لهداية النا�ص واإ�سالح حالهم، 

لذا فاإّنه كان �سيقبل التوبة من ع�سكر ابن �سعد جميعًا لو اأرادوا التوبة بحّق، لذا فاإّن الحّر ما 

اإن �سمع جواب الإمام الح�سينQحتى تنّف�ص ال�سعداء، وا�ستب�سر بح�سن العاقبة بعد طول 

Qالإمام الحّر  ا�ستاأذن  منه  بدر  قد  ما  جبران  اإلى  وم�سارعته  وللهفته  ومجاهدة.  ترّدد 

اأو تاأخير. وعبثًا حاول الإمام ا�ستمهاله ليمكث  مبا�سرة لقتال جي�ص عمر بن �سعد دون ترّدد 

ياأذن  اأن  المكوث لحظة واحدة ورّجح  الحّر لم ي�سبر على  اأّن  اإل  قلياًل ثم يم�سي لمق�سده، 

ِلَم ت�سّبب به من اإرعاب  له الإمام Qبالن�سراف، فقد تمّكن منه الخجل وغلبه الحياء، 

 لقلوب اأولياء اهلل واأولد نبيهP،  فلم يحتمل اأن يبقى لحظة واحدة في مجل�ص الح�سين بن 

من  رمق  Qوبه  الإمام  في مح�سر  نف�سه  راأى  عي�سه حتى  هناأ  وما  فم�سى   ،L علي 

واأنت  اُّمك،  �شّمتك  كما  الحّر  »اأنت  ويقول:  وجهه،  عن  التراب  Qيم�سح  والإمام  الحياة 

الحرُّ في الدنيا، واأنت الحّر في الآخرة«.

)))  بحار الأنوار، ج5)، �ص))).
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المفاهيم الرئيسة

الطاعة والت�سحية والحب وال�سبر والإيثار الذي اأبداه الأ�سحاب في يوم عا�سوراء لم . )

نر مثياًل لها من اأي واحد من الحواريين ال�سابقين على مّر التاريخ.

ما اإن اأدرك زهير وعاين اأن الحق مع الح�سينQ واأن الم�ساألة المتنازع عليها لم . )

تعد م�ساألة من يحكم بل اأ�سبحت متعلقة ببقاء نف�ص الإ�سالم كدين والم�سلمين كاأّمة 

دة عندها هب ّ لن�سرة الإمام Q دون اأدنى ترّدد، حتى ا�ست�سهد)ر�ص). موحَّ

حبيب بن مظاهر من اأ�سحاب الر�سولP لم يمنعه كبر �سّنه من ن�سرة الإمام، بل . )

كان من اأوائل الذين بايعوا م�سلم بن عقيل في الكوفة، وتمّيز بمواقفه لحّث الموؤيدين 

وح�سد الأن�سار، وكانت مواقفه الموا�سية لحرائر بيت النبوة والر�سالة عالمة فارقة 

في مواقفه.  

اآخر . ) نموذج  ح�سابًا  له  يح�سب  اأحد  يكن  لم  الذي   Qالح�سين الإمام  جون خادم 

لالن�سان الذي لم ير�ص اإل باأن يقابل الإح�سان بالإح�سان، معّبرًا بذلك عن نف�ص كبيرة 

ل تعرف اللوؤم اأو الجحود.  

الحر بن يزيد الرياحي مثال ال�سمير الإن�ساني الذي يثور مجددًا ويّتقد عند تعاظم . 5

الجرائم وتفاقم الجرائر. اإنه ال�سمير الإن�ساني الحّي، الذي �سحا من �سبات الغفلة 

وغ�ساوتها لين�سر دين الحق واأولياءه قبل فوات الأوان.

أسئلة حول الدرس

في . ) الإمام  ن�سرة  اإلى  القين  بن  بزهير  دفعت  التي  الأ�سا�سية  التحّول  نقطة  هي  ما 

كربالء؟

ما هو  اأهم در�ص تعلمته من �سيرة حبيب بن مظاهر ومواقفه في كربالء؟. )

اأين تكمن عظمة وقيمة موقف »جون« خادم الإمام الح�سينQ؟. )

ما هو الدر�ص الأ�سا�سي الذي تعّلمته من موقف الحّر بن يزيد الرياحي في كربالء؟. )
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للمطالعة

كربالء والمخّطط الشيطاني

جاء ر�سول اهللP بال�سريعة ال�سمحاء ليخرج النا�ص من الظلمات اإلى النور، وجاهد ما 

ل ما تحمل من الأذى وال�سيق من جبابرة قومه حتى ورد عنهP قوله: »ما اأوذي  جاهد، وتحمَّ

 Pنبي قط مثل ما اأوذيت«، وكانت نتيجة تحّمل كل تلك الت�سحيات اأن فتح اهلل اأمام نبيه

الفاق الرحبة انطالقًا من المدينة المنّورة التي قامت فيها النواة الأولى والركيزة الأ�سا�ص 

لدولة الإ�سالم، ثم توالت الفتوحات، فتمّ َ فتح مكة واأعلن النبيP نهاية ع�سر عبادة الأوثان، 

وبداية ع�سر العبودية هلل وحده �سبحانه وتعالى. 

اإلَّ اأن مجريات الأمور بعد رحيل ر�سول اهلل P لم تح�سل بالطريقة التي اأرادهاP مما 

اإلى حياة الم�سلمين، وهم ما زالوا في بدايات معرفتهم بهذا  اأن يت�سّرب  �سمح لبع�ص الخلل 

كاأبي  م�سالحه  وليحفظ  دمه  ليحقن  الإ�سالم  دخل  قد  كان  ن  ممَّ البع�ص  ن  تمكَّ حيث  الدين 

اإلى عقولهم،  و�سبياًل  قلوبهم  اإلى  الإيمان طريقًا  الذين ما عرف  �سفيان ورهط من ع�سيرته 

واإنما دخلوا فيه لتخاذه و�سيلة لعلَّهم من خالل ذلك يتمكنون ولو بعد حين من النتقام من هذا 

الدين الذي اأنزلهم من مقاماتهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 

وت�ساء الظروف كما هو مخطط لها اأو كما جرت انذاك باأن يت�سلَّم معاوية خالفة الم�سلمين، 

وهو من هو، يحمل ثارات رهطه �سد الإ�سالم ويتحيَّن الفر�سة تلو الفر�سة للو�سول اإلى ذلك، 

Q في كل مكان،  اأمير الموؤمنين  اأتباع  Q، ولحق كل  اأمير الموؤمنين  فقتل اأ�سحاب 

الأجيال  اأذهان  لتركيز ذلك في  الإ�سالم  Q من على منابر  الموؤمنين  اأمير  وابتدع �سب 

ة  الإ�سالمية، كل ذلك كمقّدمات �سرورية لنيل مراده الأق�سى وهو اإعادة النا�ص اإلى الجاهليَّ

ة الغابرة. وزمن عبادة الأوثان والأ�سنام واإعادة اأمجاد بني اأميَّ

هذا  على  كبيرة  بخطوات  قام  اأنه  مع  يتحقق،  لم  والهدف  الموت،  على  معاوية  وُي�سرف 

اإلى  ليطمئن  الفاجر  الفا�سق  لولده  والتابعين  ال�سحابة  روؤو�ص  من  البيعة  فاأخذ  ال�سعيد، 

للو�سول  بعيدًا  �سوطًا  قطعوا  الذي  الجهنمي  ال�سيطاني  المخطط  تنفيذ  يكمل  الذي  الخليفة 
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واأحكامه مركز  ت�سلَّم يزيد من موقع ف�سقه وفجوره وتهّتكه وا�ستهتاره بال�سالم  اإليه. وهكذا 

الخالفة الإ�سالمية، ومع هذا �سكتت الأمة التي لم تكن ت�سعر بالخطر على دينها ومقّد�ساتها، 

لأن يزيد من موقعه المنحرف ذاك كان جاهزًا للو�سول اإلى المدى الأبعد في مخالفته للطريقة 

الإ�سالمية التي ينبغي اأن يكون عليها الحاكم الم�سلم، وعلى عك�ص والده الذي كان يراعي ولو 

جزئيًا بع�ص المظاهر التي توحي للم�سلمين باأنه ل يخالف حكم الإ�سالم.

�سار  للمناورة  والمجال  قريب،  وهو  جدًا  كبير  الإ�سالم  على  فالخطر  الأمور،  و�سلت  هنا  اإلى 

�سيقًا لأن يزيد كان ي�سعر باأن الإمام الح�سين Q ما زال العقبة الكبيرة التي ينبغي التخّل�ص 

كلماته   Q الإمام  يطلق  وهنا  والأجداد.  الآباء  هدف  اإلى  اًل  تو�سُّ الأمور  له  ت�ستتب  لكي  منها 

المدوية ال�سارخة التي اأعلن فيها رف�سه القاطع ل�ستجابة ذلك الطلب الخ�سي�ص الذي يراد منه 

الفاجر«  الفا�شق  »يزيد  وبمقت�سياتها  بها  والم�ستهتر  الخالفة  لمغت�سب  الإلهية  ال�سرعية  اإعطاء 

ة ومعدن الر�شالة، ومختلف المالئكة ومهبط الوحي، بنا فتح  وقال Q: »اإنا اأهل بيت النبوَّ

.
(((

اهلل، وبنا يختم، ويزيد رجل فا�شق �شارب للخمر قاتل للنف�س المحترمة، ومثلي ل يبايع مثله«

مما ل ريب فيه اأن ا�ست�سهاد المام الح�سين Q اأزال الغ�ساوة عن ب�سر الأمة وجعلها 

ترى الموؤامرة الأموية على ال�سالم والم�سلمين، فبالتاأمل فيما جرى بعد كربالء، نرى اأن الأّمة 

بها، و�سار  التي كانت تحيط  المخاطر  �سباتها ووعت  وا�ستيقظت من  قد قامت من رقدتها، 

الح�سين Q وم�سيبته في كربالء على كل �سفة ول�سان وتناقلتها الأجيال جياًل بعد جيل، 

تتوالى، واحدة  الثورات  بداأت  قليلة على كربالء حتى  وع�سرًا بعد ع�سر، ولم تم�ِص �سنوات 

بعد اأخرى، وفي كل ثورة كان الحكم الأموي ي�سعف ويهتز، اإلى اأن كانت ال�سربة القا�سية التي 

يرفعون  يثورون  الذين  كل  وكان  الأبد،  واإلى  الح�سيني  الدم  �سفكوا  الذين  اأولئك  اأزالت حكم 

�سعارًا واحدًا »يا لثارات الح�شين«. فالثورة الح�سينية اأحيت الإ�سالم واأبقت له وجودًا في حياة 

الأمة، وذلك الوجود المبارك الذي ننعم به اليوم ثمرة اأ�سا�سية وكبرى من ثمرات تلك الثورة 

لين�سره من هناك مع  اإليها  الإلهي معه  التراث  Q كل  الح�سين  التي حمل فيها  الرائدة، 

يدعوهم  الثائرين عندما  المجاهدين  تهدي  زالت  ما  التي  الخالدة  كلماته  ومع  دمه  قطرات 

الواجب الإ�سالمي اإلى النهو�ص والقيام دفاعًا عن دين اهلل.

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص))).
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الدرس  الثامن عشر

 مواقف وصفات المتخاذلين 
في كربالء

الأجوبة . 1 ويقدم  الأن�شار  قّلة  ظاهرة  اأ�شباب  يحّلل 

ال�شحيحة ب�شاأنها.

ترّجح . 2 اأن  المفتر�س  كان من  التي  العوامل  اأهم  يذكر 

كّفة الأن�شار على المتخاذلين.

يبّين اأهم الأ�شباب التي اأّدت اإلى خذلن الإمام الح�شين. 3

Q وترك ن�شرته.





215

ظاهرة قّلة األنصار في كربالء
من خطب الإمام الح�سين Q في كربالء قوله: »األ ترون اإلى الحّق ل ُيعمل به، واأن 

الباطل ل ُيتناهى عنه، ليرغب الموؤمن في لقاء رّبه محّقاً، فاإّني ل اأرى الموت اإل �شعادة 

.
(((

والحياة مع الظالمين اإل برماً«

لعّل من اأجلى ظواهر ثورة الإمام الح�سينQ، ومن اأكثرها حرقة من جهة، واإثارة ل�سيل 

من الأ�سئلة من جهة ثانية، ودللة على م�ستوى الهبوط والنهزامية التي ُمنيت بها الأّمة اأّيام 

الإمام الح�سين Q من جهة ثالثة ظاهرة قّلة اأن�ساره Q وكثرة المتخاذلين عنه.

فيها،  ل  التاأمُّ ورمنا  كربالء،  اأحداث  في  البارزة  الظاهرة  هذه  عند  الوقوف  حاولنا  فلو 

والنظر في الأ�سباب التي اأّدت اإليها، لبرزت اأمامنا نقاط ونتائج من المفرو�ص اأن تكون على 

خالف تلك التي و�سلت اإليها الأّمة اآنذاك. فهي كانت نقاط قّوة وفي �سالح النه�سة الح�سينية، 

ومدعاة لكثرة الأن�سار ل لقّلتهم، ولقّلة المتخاذلين ل لكثرتهم، اأي على خالف الواقع الموؤلم 

حينذاك. فما الذي اأّدى اإلى تغيُّر هذا الواقع بهذا ال�سكل الذي راأيناه؟!

عوامل إيجابية مرّجحة لكثرة األنصار
ما كان يفتر�ص اأن ُيرّجح كّفة كثرة الأن�سار ل قّلتهم نقاط قّوة عديدة ات�سمت بها نه�سة 

الإمام الح�سينQ، اأبرز هذه النقاط:

 :Q1. نف�س ح�سور �لإمام �لح�سين

اإّن نف�ص �سخ�سّية الإمام Q المتمّيزة جّدًا في المجتمع الإ�سالمي، وبما تختزنه من 

اأبعاد قراآنية ونبوية، وعمق وتجّذر في الموقعين الديني والجتماعي للم�سلمين، ُيعّد من اأهّم 

نقاط القّوة التي كان من المفتر�ص اأن تكون �سببًا لكثرة الأن�سار ل قّلـتهم. فقد كان الإمام 

الح�سين Q في موقع ل يوازيه اأحد في �سرق الأر�ص وغربها، ول تدنو اإليه اأية �سخ�سية مهما 

)))  اللهوف يف قتلى الطفوف،�ص8).
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بدت كبيرة وممّيزة. هو �سّيد قري�ص واإمام الم�سلمين و�سنام العرب، وكان Q ُينّبه دائمًا 

اإلى ذلك في مواقع عّدة، لعّل من اأبرزها خطبته Q يوم عا�سوراء، بعد اأن ذّكرهم ببع�ص 

ما قاله جّده ر�سول اهلل P فيه وفي اأخيه الإمام الح�سن L، ثم اأردف Q قائاًل: »فاإن 

كنتم في �شكٍّ من هذا اأفت�شّكون اأّني ابن بنت نبّيكم ؟ فواهلل ما بين الم�شرق والمغرب ابن 

.
(((

بنت نبّي غيري فيكم، ول في غيركم، ويحكم اأتطلبوني بقتيل منكم قتلته؟...«

). و�سوح �أهد�ف �لنه�سة و�أحقّيتها:

كانت  الح�سينية  الثورة  اأهداف  اأّن  اأي�سًا   Qالح�سين الإمام  حركة  في  القّوة  نقاط  من   

معلنة، و�سعاراتها التي رفعتها ونادت بها كانت وا�سحة و�سريحة، وهي تنطلق من عقيدة الأّمة 

ودينها، وتهدف اإلى عّزة الم�سلمين وقّوتهم، واإنقاذهم من ظلم الأموّيين واإجحافهم وا�ستئثارهم 

 Pبحقوق الأّمة وخيراتها. وقد كانت �سعاراتها هي نف�سها �سعارات الهدى والقراآن ونهج النبّي

و�سيرته و�سّنته. وقد اأو�سح الإمام الح�سين Q كّل ذلك، كّلما �سنحت له فر�سة، وذكر بع�سها 

في اأول بيان تركه في المدينة: »واإّني لم اأخرج اأ�شراً ول بطراً ول مف�شداً ول ظالماً واإّنما خرجت 

ريد اأن اآمر بالمعروف واأنهى عن المنكر، 
ُ
لطلب الإ�شالح في اأّمة جّدي �شلى اهلل عليه واآله اأ

واأ�شير ب�شيرة جّدي واأبي علّي بن اأبي طالب Q فمن قبلني بقبول الحّق فاهلل اأولى بالحّق، 

.
(((

ومن رّد علّي هذا اأ�شبر حتى يق�شي اهلل بيني وبين القوم بالحّق وهو خير الحاكمين«

). عامل �لإيثار و�لت�سحية منذ �لبد�ية:

عليهم  ُيمليه  الذي  الموقف  اتخاذ  اإلى  النا�ص  بدعوة   Q الح�سين  الإمام  يكتِف  لم   

Q جال�سًا في بيته، تاركًا النا�ص في المواجهة، كاّل، بل األقى Pدينهم وانتماوؤهم لنبّيهم

بنف�سه باأهله ون�سائه وعياله في �ساحة التحدّي لظلم الأموّيين وطغيانهم، وهذا من �ساأنه اأن 

ين في نفو�ص  ُيثير العواطف الإ�سالمية النبيلة، وُيحّرك عوامل ال�سمم والإباء والغيرة على الدِّ

الم�سلمين، ويوقد نيران الغ�سب الر�سالي الهادف في �سمائر الأّمة ومواقفها: »األ واإّني زاحف 

.
(((

بهذه الأ�شرة مع قّلة العدد وكثرة العدو وخذلة النا�شر«

)))   بحار الأنوار، ج)5، �ص7.

)))   م.ن، ج))،�ص0)).

))) بحار الأنوار، ج5)، �ص9.
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). وجود �لوقت �لكافي للدعوة و�لهد�ية:

 اإّن الفترة الزمنية كانت طويلة ن�سبّيًا، وكانت كافية لمراقبة المواقف، ومناق�سة الأفكار، 

وترجيح الحتمالت. فقد خرج الإمام من المدينة نهاية رجب 60 للهجرة. وبقي في مكة اإلى 

يوم التروية 8 ذي الحجة، والتقى بالمعتمرين والحّجاج، فاأين اأهل مدينة ر�سول اهلل P من 

المعتمرين  اأفواج  اأين  ذلك؟  من  الوحي  اأهل  مكة،  اأهل  واأين  Q؟  الح�سين  حركة  تاأييد 

والحجاج؟ اأين اأهل العيون والمياه التي مّر بها الح�سين Q في طريقِه اإلى كربالء وخطب 

فيهم وراأوه، وعرفوا اأهدافه؟ واأين واأين... بل واأين اأولئك الجند الذين خرجوا لحربه؟ اأين 

وعيهم؟ واأين �سمائرهم؟ واأين دينهم، وهم ي�ستمعون اإلى الإمام الح�سين Q واأ�سحابه، 

حون الحقائق؟ يوردون الأدّلة، ويقيمون الحجج، ويو�سّ

الإمام  نحو  يميل  الموقف  تجعل  اأن  ينبغي  التي  الإيجابية،  النقاط  اأبرز  باخت�سار  هذه 

الح�سين  Q ل �سّده. وهناك نقاط اأخرى، ت�سّب في هذا التجاه. اإذن الم�ساألة بحاجة اإلى 

ل ودرا�سة، فلماذا ُخذل الإمام الح�سين Q ولم ُين�سر، وما هي الّدعاءات التي راآها  تاأمُّ

المتخاذلون �سببًا لعدم تاأييده والنهو�ص معه؟

أسباب الخذالن ومنطلقاته
اأن  يمكن  ولكن  متباينة،  ومنطلقات  عّدة  اأ�سباب  هذا،  الخذلن  موقف  وراء  كان  لقد 

Q في  نخت�سرها، وتظهر لنا من خالل درا�ستنا لثالثة نماذج من الذين خذلوا الإمام 

كربالء ولم ين�سروه، من خالل بيان الأ�سباب ووجهات نظرهم ومنطلقاتهم. 

�لنموذج �لأول: عبد �هلل بن عمر و�لخوف

اإّن الذي منعه عن ن�سرة الإمام الح�سين Q لي�ص جهله به، ول �سّكه في �سرعية نه�سته، 

و�سالمة منطلقاتها. كما لم يكن ظلم الأمويين وا�ستيالوؤهم على مقدرات الم�سلمين بدون وجه 

فات معاوية واأ�ساليبه الجاهلية،  حق خافيًا عليه، ول بعيدًا عن فهمه. ولم ُتمَح من ذاكرته ت�سرُّ

في اإجبار الم�سلمين و�ساداتهم على قبول خالفة ولده الفا�سق يزيد.

لكن الرجل كان يعي�ص حالة خوف على ما يبدو وهلع �سديدين، فهو لم ُيفّكر يومًا بالمواجهة، ولم 

يخطر على باله اأن يقول لظالم كلمة )ل)، فقد كان الجبن والخوف ي�سيطران عليه ب�سكل وا�سح.
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قد يكون لذلك �سبب اأعمق! ولكن �سلوكه بقي هكذا مع كل حاكم ظالٍم ومعتٍد اأثيم، كان يقول 

اإّنه يدخل داره ويغلق عليه بابه، فاإذا بايع النا�ص يزيد بايعه!! كان حري�سا على متابعة الأمر 

الواقع ولو كان واقعًا منحرفًا، ل يرى وجهًا للخروج على ظالم مت�سّلط على رقاب الم�سلمين. 

 Q فلم يكتف بعدم ن�سرة الإمام الح�سين عليه ال�سالم، بل راح يحاول ثني الإمام الح�سين

Q يواجهه بلغة  اأمية، وكان الإمام الح�سين  عن فكرته، واإقناعه بعدم الخروج على بني 

.
(((

اأخرى: »اتق اهلل يا اأبا عبد الرحمن ول تدعّن ن�شرتي«

ولّما راأى ابن عمر اإ�سرار الإمام الح�سين Q على المواجهة، ماذا طلب منه؟ لقد طلب 

لُيقّبله في المو�سع الذي كان ر�سول اهلل �سلى  Q له عن بطنه،  اأن يك�سف الح�سين  منه 

ك بمو�سع �سفة ر�سول اهلل P، ول  اهلل عليه واآله ُيقّبل الإمام الح�سين Q فيه. يريد التبرُّ

ُيفّكر بن�سرة الإمام الح�سين Q الذي نه�ص للدفاع عن �سّنِة ر�سول اهلل P ودينه واأّمته. 

 Q فعلى الإمام الح�سين ،Q بل كان ابن عمر غير را�ٍص عن خروج الإمام الح�سين

ال�سبر وتحّمل الأذى، وعّبر عن ذلك بقوله: »غلبنا ح�شين بالخروج، ولعمري لقد راأى في 

اأبيه واأخيه عبرة، وراأى من الفتنة وخذلن النا�س لهم ما كان ينبغي له اأن ل يتحّرك ما 

.
(((

عا�س، واأن يدخل في �شالح ما دخل فيه النا�س، فاإّن الجماعة خير«

Q. فلّما تحّرك  وبقي ابن عمر على موقفه هذا، حتى بعد ا�ست�سهاد الإمام الح�سين 

غ�سيل  حنظلة  بن  اهلل  عبد  وكان  يزيد،  لحكم  الثانية  ال�سنة  في  الأموّيين  �سّد  المدينة  اأهل 

ك، كان عبد اهلل بن عمر يتحّرك بن�ساط، اإلى هذا الطرف وذاك لمنع  المالئكة يقود التحرُّ

ك، ولتثبيط الثورة وتهدئة الأو�ساع لم�سلحة الأموّيين!! التحرُّ

وحينما �سلب الأمويون عبد اهلل بن الزبير، دخل عبد اهلل بن عمر على الحّجاج ليبايع عبد 

الملك بن مروان على يديه، فقال له الحّجاج، اإّن الذي جاء بك هذا الم�سلوب – اأي الخوف 

لب 	ولي�ص ما تقوله من حديث ر�سول اهلل P اأّنه قال: »من مات ولم يعرف  من القتل وال�سّ

.
(((

اإمامه مات ميتة جاهلية«

)))   اللهوف يف قتلى الطفوف، �ص)).

)))   خال�سة عبقات الأنوار، ج)، �ص ))).

)))   الكايف، ج)، �ص0).
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�لنموذج �لثاني: عبد �هلل بن �لزبير وحّب �ل�سلطة

 هو رجل لم يكن معروفًا بالخوف اأو الهلع، على عك�ص ابن عمر، فهو رجل واجه الأموّيين، 

ورف�ص بيعة يزيد، وترك المدينة اإلى مكة �سالكًا طريقًا ملتويًا حتى و�سل اإليها. وبقي مواجهًا 

لالأموّيين، حتى كاد ُيطبق على حكم العالم الإ�سالمي اآنذاك، ثم دارت عليه الدائرة وُقتل في 

لب في الكعبة الم�سّرفة. وهو الم�سير الذي كان ُيحّذره الإمام الح�سين  Q منه،  قّلة حتى �سُ

ومن اأن ُيقتل وُتنتهك بقتله حرمة الكعبة. قال له الإمام الح�سين Q: »اإّن اأبي حّدثني اأّن 

.
(((

بها كب�شاً ي�شتحّل حرمتها فما اأحّب اأن اأكون اأنا ذلك الكب�س«

اإذن لم يكن الخوف هو الذي اأعاق ابن الزبير عن ن�سرة الإمام الح�سين Q، بل اأمر 

ًا به، وم�سروعًا  الزبير طرحًا خا�سّ اإّن لبن  ال�سخ�سي.  ال�سيا�سي، والمجد  اإّنه الطموح  اآخر، 

اإّنه  ُي�سارك الآخرين، فكيف يكون تابعًا لغيره؟  اأن  اإّنه يريد النفراد بال�ساحة ل  لي�ص ل�سواه. 

ه بقاء الأموّيين اأو زوالهم  يريد اأن يكون الأبرز، هو القائد و�ساحب الم�سروع والراأ�ص، ل يهمُّ

بقدر ما يهّمه موقعه وطموحه وم�سروعه، فكان يحّث الإمام الح�سين على الخروج من مّكة، 

فقد كان اأثقل �سي ء عليه وجود الإمام الح�سين Q فيها، لأّنه َعِلم اأّن النا�ص ل يمكن لهم 

 ،Q وهذا اأمر كان يعرفه الإمام الح�سين .P اأن يوازنوا بينه وبين ابن بنت ر�سول اهلل

ويعرفه ابن الزبير ويعرفه كل اأطراف النزاع، بل عامة النا�ص كذلك.

حينما قرر الإمام الح�سين Q الخروج من مّكة، كان ابن الزبير يقترح عليه البقاء دفعًا 

 :Q لهذه ال�سبهة! ،ولم يدع الموقف دون اأن يك�سف عن ذلك الطموح، فقال لالإمام الح�سين

.
(((

»اأقم اإن �شئت وتوّليني اأنا الأمر فُتطاع ول ُتع�شى« فاأجابه الإمامQ: »وما اأريد هذا اأي�شاً«

ظلمهم  من  الأّمة  لإنقاذ  ال�سعي  اأ�سا�ص  على  يكن  لم  لالأموّيين،  الزبير  ابن  عداء  اإّن 

ين واأهله، ولو كان هذا هدفه لما تاأّخر لحظة عن الن�سمام  وجاهليتهم، وبالتالي ن�سرة الدِّ

معه  العمل  يمكن  من  خير  هو  الإمام  لأّن  وتاأييده،  وموؤازرته   Q الح�سين  الإمام  لحركة 

للو�سول اإلى اأهداف الإ�سالم الكبرى واإنقاذ الأّمة.

)))   تاريخ الطربي، ج)، �ص89).

)))   تاريخ الطربي، ج)، �ص)8).
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اأّنى لبن الزبير اأن يخطو هذه الخطوة؟ رغباته ال�سخ�سية ن�سب عينيه، وطموحه  ولكن 

Q من مّكة تقريبًا  اأمامه... لقد وجد في خروج الإمام الح�سين  ال�سيا�سي القديم ماثل 

لتلك الطموحات. اإّنه يريد اأن يكون �ساحب م�سروع خا�ص ل م�سروع تابع لآخر، ولو كان الآخر 

هو ابن ر�سول اهلل P و�سّيد �سباب اأهل الجنة.

الحجاز،  الزبير �ساحة   اأن تفرغ لبن  يعني  Q من مّكة ل  الح�سين  الإمام  اإّن خروج 

الإمام  اأّن  كذلك  يعني  بل  فح�سب،  المتميزتين  الإ�سالم  حا�سرَتي  والمدينة  مّكة   اأي 

اأمّية، وح�سب موازين القوى من جهة،  Q في طريقه لمواجهة حقيقية مع بني  الح�سين 

و�سرا�سة الأمويين وحقدهم من جهة اأخرى، واإ�سرار الإمام الح�سين  Q ومبدئيته من جهة 

ثالثة، فاإّن ا�ست�سهاد الإمام الح�سين Q يكاد يكون اأمرًا مفروغًا منه.

قتلهم  م�ستغاّلً  الأموّيين  لمواجهة  مثالية  اأجواء  الزبير  لبن  يوّفر  ذاته  بحّد   وهذا 

للح�سين Q، وما �سي�سابون به من �سعف وانكفاء الم�سلمين عنهم. وكل هذا �سي�سّلط عليه 

مزيدًا من الأ�سواء. ولهذا �سّرح الإمام الح�سين Q وهو ينظر اإلى ابن الزبير وطموحه: »ها 

اإّن هذا لي�س �شيء يوؤتاه من الدنيا اأحّب اإليه من اأن اأخرج من الحجاز اإلى العراق، وقد علم 

.
(((

اأّنه لي�س له من الأمر معي �شيء، واإّن النا�س لم يعدلوه بي، فوّد اأّني خرجت منها لتخلو له«

الخروج  على   Q الح�سين  الإمام  عزم  بعدما  الزبير،  ابن  اإلى  عبا�ص  بن  بادر  ولهذا 

وُيخّليك  العراق  اإلى  خارج  الح�شين  هذا  الزبير،  بن  يا  عينك  »قّرت  له:  وقال  مّكة،  من 

. اإذن عبد اهلل بن الزبير، النموذج الثاني لمن خذل الح�سين ولم ين�سره، ب�سبب 
(((

والحجاز!«

طموحاته ال�سخ�سية وم�ساريعه الخا�سة.

�لنموذج �لثالث: عبيد �هلل بن �لحّر �لجحفي وحّب �لدنيا

الح�سينQ ومنزلته  الإمام  الكوفة، ورجل مرموق فيها، يعرف قدر  وجيه من وجهاء 

واأحّقية تحّركِه. لم يكن بالخائف الرعديد، فهو مّمن �سيحمل ال�سيف بعدئٍذ ويبقى مطاردًا من 

قبل الأموّيين، وينتهي اأمره بالقتل. كما لم ُيعرف عن الجحفّي هذا طموح �سخ�سي ول م�سروع 

ذاتي به، ي�سعى لتحقيقه.

)))   تاريخ الطربي، ج)، �ص88).

)))   الكامل يف التاريخ، ج)، �ص9).
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�سيب من مقتل ثالث، اإّنه ابن نعمة، موفور الحال، وا�سع العي�ص رغيده، متعّلق 
ُ
ولكن الرجل اأ

بالدنيا ونعمائها، ل ُيحّب الموت، ويكره المواجهة، وُيحّب اأن يبقى بعيدًا عن الأحداث ل ُي�سارك 

ول ُيعطي ول ُي�سّحي، لكي يحافظ على رفاهّيته ونعمته ولذائذه.

ماذا يريد الإ�سالم منه؟ اإّنه ُي�سلي وي�سوم وُيزّكي ويوؤّدي فري�سة الحج، ويعين الآخرين 

الأمر  ُيراد منه الحرب والمواجهة والدم؟ وهل  األ يكفي ذلك كله؟ لماذا  من ذوي الحاجة. 

مقت�سر على م�ساركته اأو عدمها؟ وما تراه يمكن اأن يفعل في مواجهة واقع فا�سد مرير؟ ليبَق 

هانئًا في نعمته، مرّفهًا في لّذته، وهو يعبد اهلل، العبادة الباردة الهادئة، بعيدًا عن ال�سخب 

والمواجهة وقعقعة ال�سالح!!

بالكوفة،  قلبها  في  وهو  الأحداث،  ل�سير  مدركًا  هذا  الجحفي  الحّر  بن  اهلل  عبيد  وكان 

وراح ي�ستقرئ الو�سع ويدر�ص الحتمالت، ويقّوم الأو�ساع. فهذا م�سلم بن عقيل ر�سوان اهلل 

عليه قد ُقتل في الكوفة ومعه هاني بن عروة، ولم تنفع م�سلم �سيعته ول دفعت عن ابن عروة 

ع�سيرته، وهذه الأخبار ُتنقل. والم�ساألة ل تحتاج اإلى تفكير كثير وتنظير وا�سع لمعرفة النتيجة 

ل  و�سيك  وال�سطدام  واقعة،  والمواجهة  الكوفة،  �سي�سل   Q الح�سين  اأّن  من  الوا�سحة، 

محالة، فماذا يفعل الجحفي وهو في الكوفة، اأمامه خياران ل ثالث لهما، اإّما اأن ين�سر الإمام 

الح�سين Q ويقوم بواجبه ال�سرعي ويوؤّدي وظيفته الر�سالية، وهذا يعني اأّنه �سوف ُيقتل، 

اأعدائه،  اأو يكون مع   Q اأن ل ين�سر الإمام الح�سين  واإّما  وهو المتعّلق بالحياة ونعيمها، 

وهذا يعني الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة؟

بعيد،  الأخبار من  ومتابعة  الأحداث،  والناأي عن  ال�ساحة  وترك  الهرب،  هو  الأف�سل  اإذن 

حتى يتبين الموقف، وتنجلي الغبرة... وهكذا قّرر ابن الحّر الجحفي ترك الكوفة واللجوء اإلى 

البادية. ون�سب ُف�سطاطًا كبيرًا، وركز عند بابه رمحًا، ي�سير اإلى اأّن �ساحب الُف�سطاط كريم 

و�سجاع! وناأى عن الطريق العام اإلى اأعماق ال�سحراء غرب الكوفة ولم يعلم بالتغّيرات التي 

حدثت بعده. 

حينما تحّرك الحّر بن يزيد الرياحي ومعه األف رجل باأمر من عبيد اهلل بن زياد، ليمنعوا 

الح�سين Q وركبه، ومعهم الحّر وجي�سه، �سلكوا طريقًا بعيدًا عن طريق الكوفة وتيا�سروا 

الطريق، اأي باتجاه الغرب، حتى �سار طريقهم على المكان الذي اختاره عبيد اهلل بن الحّر 
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وحركته   Q الح�سين  الإمام  عن  وبعٍد  بمناأى  فيه  �سيكون  اأّنه  وظّن  فيه،  ونزل  الجحفي 

وركبه. فلّما راأى الإمام الح�سين Q ذلك الُف�سطاط، �ساأل عن �ساحبه، فقيل: هو عبيد 

النائي،  المكان  Q من وجوده في هذا  الح�سين  الإمام  فتعّجب  الجحفي،  الحّر  بن  اهلل 

واختار Q من اأ�سحابه من يكون ر�سوًل اإليه، وهو ابن عمه الحّجاج بن م�سروق الجحفي، 

الذي ما اأن دخل خيمة ابن الحّر، حتى بادره الأخير عّما جاء به اإلى هنا وما وراءه.

انطلق  اللذان  النظر  وعمق  الوعي  اإّنهما  والآخرة.  الدنيا  بخير  جئتك  الحّجاج:  له  فقال 

منهما الحّجاج بن م�سروق الجحفي، الذي كان ُيعرف بموؤّذن الح�سين Q، فانتبه له عبيد 

جرت، واإن 
ُ
اهلل وقال: وما ذاك؟ قال: هذا الح�سين يدعوك اإلى ن�سرته، فاإن قاتلت بين يديه اأ

ُقتلت ا�ست�سهدت. وهما الخياران اللذان هرب منهما عبيد اهلل من الكوفة بالأ�سل، فهو ل يريد 

القتال ول يريد الموت، فوقع هذا الخبر عليه كال�ساعقة، حيث اإّنه قد رّتب اأمره وخّطط على 

يكن  لم  لالأموّيين  الدائرة  كانت  فاإن  واأمن،  وفي �سالم  بعيد،  لالأحداث من  يكون مراقبًا  اأن 

م�ساركًا لهم في قتل الح�سين Q، واإن كانت الدائرة للح�سين Q جاءه موؤّيدًا ونا�سرًا. 

فقال عبيد اهلل بن الحّر: اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون، واهلل ما خرجت من الكوفة اإل كراهة اأن 

يدخلها الح�سين واأنا بها، واهلل ما اأريد اأن يراني الح�سين ول اأراه.

هكذا اأف�سح الرجل عن نظرته وموقفه. ورجع الحّجاج اإلى الإمام الح�سين Q واأخبره 

بمقالة ابن عمه، فما كان من الح�سين Q اإل اأن م�سى اإليه بنف�سه في جماعة من اأهل بيته 

ال�سّباق والمبادر.  اأن يكون  Q �ساحب ر�سالة، وهو ل يبالي  واأ�سحابه. فالإمام الح�سين 

دخل عليه الُف�سطاط، فنه�ص له ابن الحّر مرّحبًا به وم�ستقباًل، وّو�سع له عن �سدر المجل�ص. 

 ،Q الح�شين  اأح�شن من  قّط  اأحداً  راأيت  »ما  اللقاء:  الحّر كيف كان ذلك  ابن  وقد نقل 

ول اأمالأ للعين منه، وما رققت على اأحد من قبل رّقتي عليه حينما راأيته يم�شي وال�شبيان 

.
(((

حوله«

فهل غّير ابن الحر موقفه مع هذه الهيبة لالإمام الح�سين Q، وهذه الرّقة والتعاطف 

الإمام  ي�ساأل  راح  الح�سين لطرحه معه،  الإمام  الذي جاء  المو�سوع  يوؤّخر  ولكي  اأطفاله؟  مع 

اأو خ�ساب، وهل ذلك الموقف منا�سب  Q عن �سواد لحيته، وهل هي من �سواد  الح�سين 

)))   اأب�سار العني يف اأن�سار الإمام احل�سني، �ص)5).
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الإمام  فاأجابه  Q؟  الإمام  لأجله  جاء  عّما  البعد  كل  بعيد  ا�ستف�سار،  هكذا   لطرح 

 Q مخت�سرًا: »يا ابن الحّر، عّجل علّي ال�شيب«. ثم اإن الإمام الح�سين Q الح�سين

حمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: »يا ابن الحّر اإّن اأهل م�شركم كتبوا اإلّي اأّنهم مجتمعون على 

.
(((

ن�شرتي و�شاألوني القدوم عليهم فقدمت... «

الر�سول،  �سبط  بن�سرة  والفوز  ال�سعادة  نف�سه  فحرم  الواهية  معاذيره  الحّر  ابن  فاألقى 

غني عنك، 
ُ
قائاًل: واهلل اإّني لأعلم اأّن من �سايعك كان ال�سعيد في الآخرة، ولكن ما ع�سى اأن اأ

ولم اأخلف لك بالكوفة نا�سرًا؟ فاأن�سدك اهلل اأن تحملني على هذه الخطة، فاإّن نف�سي ل ت�سمح 

بالموت، ولكن فر�سي هذه الملحقة واهلل ما طلبت عليها �سيئًا اإل لحقته، ول طلبني اأحد واأنا 

جئناك  »ما   : قائاًل  عليه  فرّد  الإمام؟  عند  فر�سه  قيمة  ما  ولكن  لك.  فهي  �سبقته  اإل  عليها 

لفر�شك و�شيفك، اإّنما اأتيناك لن�شاألك الن�شرة، فاإن كنت قد بخلت علينا بنف�شك فال حاجة 

لنا في �شيء من مالك، ولم اأكن بالذي اأتخذ الم�شّلين ع�شداً، واإّني اأن�شحك اإن ا�شتطعت 

اأن ل ت�شمع �شراخنا ول ت�شهد وقعتنا فافعل، فواهلل ل ي�شمع واعيتنا اأحد ول ين�شرنا اإل 

 . فاأطرق ابن الحّر براأ�سه اإلى الأر�ص وقال ب�سوت خافت حياء من 
(((

اأكّبه اهلل في نار جهّنم«

الإمام: اأّما هذا فال يكون اأبدًا اإن �ساء اهلل تعالى. وهكذا ترك ابن الحّر ن�سرة ريحانة ر�سول 

اهللP، وندم لحقًا اأ�سّد الندم ولكن في وقت لم يعد ينفع فيه الندم.

)))   من اأخالق الإمام احل�سنيQ، البحراين، �ص86).

)))  م.ن.
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المفاهيم الرئيسة

هناك عّدة عوامل كان من المفتر�ص اأن ترّجح كّفة الأن�سار على المتخاذلين منها؛ . )

نف�ص وجود �سخ�ص الإمام الح�سينQ في كربالء، بالإ�سافة اإلى مقبولية اأهداف 

الثورة عند الجميع، وعامل الإيثار بحيث اإن الإمام بداأ بنف�سه واأهله اأوًل، واأخيرًا وجود 

الوقت الكافي للدعوة والهداية اإلى الحق.

انت�سار الخوف والهلع ال�سديدين، بالإ�سافة اإلى الجبن وعدم التفكير بالمواجهة من . )

وتجّنب حتى   Q الإمام  اإلى ترك ن�سرة  النا�ص  ببع�ص  اأدت  كلها  الأ�سل، عوامل 

اللتقاء به. 

الطموح ال�سيا�سي، والمجد ال�سخ�سي، وحّب ال�سلطة والجاه كانت من اأهم الأ�سباب . )

التي دفعت ببع�ص النا�ص اأي�سًا اإلى خذلن الإمام الح�سين Q في كربالء كما كان 

حال عبداهلل بن الزبير.

�سنف اآخر من المتخاذلين كان ابن نعمة، موفور الحال، وا�سع العي�ص رغيده، متعّلق . )

بالدنيا ونعمائها، ل يحّب الموت، ويكره المواجهة، ويحّب اأن يبقى بعيدًا عن الأحداث 

ل ي�سارك ول يعطي ول ي�سحّي، لكي يحافظ على رفاهيته ونعمته ولذائذه الدنيوية.

أسئلة حول الدرس

لّخ�ص اأهم العوامل التي كان من المفتر�ص اأن ترّجح كّفة الأن�سار على المتخاذلين . )

في كربالء.

اأين تكمن م�سكلة عبد اهلل بن عمر والتي حرمته من ن�سرة الإمام في نهاية المطاف؟. )

ما هو الدر�ص الذي تعلمته من �سيرة وموقف عبد اهلل بن الزبير في كربالء؟. )

ما هو العامل الأ�سا�سي الذي حرم عبد اهلل بن الحر الجحفي من ن�سرة الإمام؟. )
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للمطالعة

موقف أهل الكوفة

 »اإن النا�س ينتظرونك ل راأي لهم غيرك فالعجل العجل يا ابن ر�شول اهلل فقد اخ�شرَّ 

الجناب واأينعت الثمار واأورقت الأ�شجار اأقِدم اإذا �شئت فاإنما ُتقدم على جنٍد لك مجنَّدة«.

اأهل الكوفة، وتعّبر عن  Q من  اإلى الإمام الح�سين  اآخر ما و�سل  هذه الر�سالة كانت 

مدى ا�ستعدادهم لن�سرته Q والقتال تحت رايته �سد يزيد بن معاوية الذي ت�سلَّم ال�سلطة 

والخالفة. وقد بلغ مجموع الر�سائل الوا�سلة اإليه منهم اثني ع�سر األف ر�سالة كما يذكر اأغلب 

راأي  يعّبر عن  ما  ومنها  المر�سل،  راأي �سخ�ص  يعّبر عن  كان  ما  ومنها  الإ�سالمية،  الم�سادر 

بن�سبة كبيرة ل�سالح  الكوفة كان يميل  العام في  الراأي  باأن  انطباعًا كافيًا  جماعة، ما يعطي 

بن  النعمان  وبين  الكوفة  اأهل  بين  والنقطاع  النف�سال  واأن هناك حالة من   ،Q الإمام 

ب�سير والي الأمويين عليها.

اإلَّ اأن الإمام Q لم يكن مطمئنًا كليًا لذلك، واأراد اأن يح�سل على اليقين من ن�سرة 

لع  الكوفيين فكتب ر�سالة جوابية اإليهم انتدب لحملها ابن عمه وثقته »م�شلم بن عقيل« لكي يطَّ

�سرًا  به  يّت�سلون  المخل�سون  الأتباع  �سار  الكوفة  م�سلم  دخول  ومع  قرب.  عن  الأو�ساع  على 

لتهيئة القوة الكافية للتخلُّ�ص من ابن زياد. وفي هذه الأثناء ا�ستطاع ابن زياد وعبر جوا�سي�سه 

معرفة الدار التي يختبى ء م�سلم فيها وهي دار »هاني بن عروة« فاأر�سل في طلبه ودار بينهما 

حوار كانت نتيجته اأن حب�ص ابن زياد »هانياً« عنده، ما دفع م�سلمًا )ر�ص) اإلى اأن ينّظم �سفوف 

اأن�ساره الذين بلغوا اأربعة اآلف ليهاجم ق�سر الإمارة. وفعاًل جرت محا�سرة ذلك المكان الذي 

تمتر�ص فيه ابن زياد وكاد اأن يتحقق الهدف، لول الغدر والخيانة والنفاق الذي ُجِبَل عليه اأهلها 

اإلى ثالثمائة فقط. وهذا ما دفع كما تجمع الم�سادر  اإنقا�ص ذلك العدد الكبير  اإلى  ما اأدى 

بالرجل اأن ياأخذ ابنه والزوجة تاأخذ زوجها والأم ولدها، كل ذلك خوفًا من التهديدات التي 

قت النا�ص عن م�سلم )ر�ص)، فبقي معه ثالثون رجاًل  اأطلقها ابن زياد وجالوزته، وبذلك تفرَّ

�سلَّى فيهم في م�سجد الكوفة وبعد ال�سالة لم يبق معه اإلَّ ثالثة فقط، ثم و�سل الأمر اإلى اأن 
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�سار وحيدًا فريدًا ل يجد من يدّله على الطريق الذي يتوّجب عليه �سلوكه. وهذه التطورات كلها 

اأتاحت لبن زياد الفر�سة الثمينة للبحث عن م�سلم واعتقاله ثم قتله ر�سوان اهلل تعالى عليه، 

بعد اأن حاول مرات ومرات اأن ينه�ص باأولئك الغادرين المنافقين الذين نكثوا البيعة وخانوا 

ر م�سلم عن المرارة التي كانت في فوؤاده بقوله: »اللهم احكم بيننا وبين قوم  العهد. وقد عبَّ

Q الح�سين  الإمام  التقى  الذي  الفرزدق  ال�ساعر  بونا«. وقد �سدق  ونا وخذلونا وكذَّ غرُّ

في الطريق اإلى الكوفة عندما اأجابه بعد اأن �ساأله عن خبر النا�ص في الكوفة »قلوبهم معك، 

»�شدقت هلل   :Q الإمام  له  فقال  ال�شماء«  ينزل من  والق�شاء  اأمية،  بني  وال�شيوف مع 

الأمر، واهلل يفعل ما ي�شاء، وكل يوم رّبنا في �شاأن«.

 R واأهل بيته Q اإن ذلك الموقف هو الذي اأعطى الفر�سة لبني اأمية لقتل الح�سين

الآخرة  وذل  الدنيا  عار  لأنف�سهم  ر�سوا  عندما  اأي�سًا  باأيديهم  بل  منهم  وبم�ساركة  واأ�سحابه 

بنفاقهم وجبنهم وخ�سوعهم للظلم والظالمين وحّبهم للحياة وتف�سيلها على القتل في �سبيل 

.P اهلل بين يدي �سبط ر�سول اهلل محمد

لذلك، فاإن موقف اأهل الكوفة ينبغي اأن يحذر من الوقوع في مثله المجاهدون الموؤمنون لأنه 

موقف المتخاذلين الجبناء الذين لن يح�سلوا على ما ياأملون بنفاقهم وجبنهم ل في الدنيا ول 

في الخرة، تمامًا كاأهل الكوفة الذين غدروا بالح�سين Q  فا�ستحقوا غ�سب اهلل ب�سبب 

مر�ساة المخلوق حفاظًا على دنيا لم تدم لهم بل لم يح�سلوا عليها بالأ�سل.
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اإلمامة استمرار للهداية اإللهية
بعث اهلل الأنبياء والر�سل R من اأجل هداية الب�سر، فحملوا اإلى النا�ص برنامج الإله 

الر�سول  وكان  والآخرة.  الدنيا  في  الحقيقّية  ال�سعادة  اإلى  الإن�سان  باإي�سال  الكفيلة  و�سريعته 

الأكرم محمد P اآخر نبّي يبعثه اهلل اإلى النا�ص في برنامج �سريعة متكاملة هي �سراط اهلل 

وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ىى  {ې  ولقائه:  اإليه  للو�سول  الوحيد  والطريق 

هداية  يقت�سيان  اهلل  ولطف  الوا�سعة  الإلهية  الرحمة  كانت  ولما   .
(((

ۆئ} ۇئ  ۇئ 
النا�ص على الدوام، لأن من اآمن باأن رحمة اهلل الوا�سعة ل تنقطع اأبدًا ل يقبل اأن ينتهي الدور 

الذي بعث ر�سول اهلل P من اأجله، ومن اعتقد باأن لطف اهلل بالعباد الذي ي�ستلزم هدايتهم 

 وبيان الطريق لهم ل انقطاع له ول منع، فاإنه ل يعتبر اأن المهمة التي اأر�سل من اأجلها النبي

يعودوا  لم  النبي  وفاة  اإن النا�ص بعد  اأحٌد من الم�سلمين  P قد توقفت. ولم يقل   الأعظم 

ڃ  ڃ  ڄ    ڄ    {ڄ  لل�سريعة:  والحافظ  لالأحكام  والمبّين  الهادي  اإلى  بحاجة 

اأن  من  انطالقًا  لذا   .
(((

 { ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ 
 ،

(((

اهلل تعالى ل يترك عباده دون هداية كما قال �سبحانه: {ڄ    ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ}

فقد اأمر اهلل الر�سول الأكرم P بتعيين الهادي والحّجة من بعده: {چ چ چ چ ڇ 

الموؤهالت  يمتلك  الذي   الهادي  هذا   ،
(((

ڈ}  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ    ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  
الالزمة لمتابعة اأهداف النبي والقيام بالمهمة النبوية والتي يمكن اأن نخت�سرها بالتالي:

• ا�ستكمال عملية بيان ال�سريعة الإ�سالمية حتى ت�سل اإلى جميع النا�ص.	

• حفظ ال�سريعة من التحريف.	

• قيادة المجتمع وتطبيق برنامج ال�سريعة الإلهية في المجتمع.	

)))  الأحزاب، 0).

)))  اآل عمران، ))).

)))  الرعد، 7.

)))  املائدة، 67.
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وكان الإمام علي بن اأبي طالب Q هو الإمام المع�سوم من بعد الر�سول P، الذي لم 

ي�سّك اأحٌد من الم�سلمين باأف�سليته وعظمته وقدرته على القيام بهذه المهمة المقد�سة. ومن 

علي  بن  ومحمد  الح�سين  بن  وعلي  والح�سين  الح�سن   :R المع�سومون  اأولده  كان  بعده 

وجعفر بن محمد ومو�سى بن جعفر وعلي بن مو�سى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والح�سن 

بن علي والحّجة المهدي المنتظر |. وقد قام هوؤلء الأئمة بكل ما يلزم لبيان ال�سريعة للنا�ص 

لأنهم عرفوها مبا�سرة من ر�سول اهلل P دون اإعمال راأٍي اأو اجتهاٍد خا�ص اأو تحليٍل �سخ�سي. 

وجاهدوا بكل ما اأوتوا من قوة لمنع تحريفها وتزويرها، من خالل الإبقاء عليها حّية م�سيئة 

اأغلى الت�سحيات، حتى قتلوا في �سبيل اهلل  اأن يقّدموا  اأن يهتدي. وقد كّلفهم ذلك  اأراد  لمن 

وا�ست�سهدوا وبقي الإمام الثاني ع�سر حّيًا اإلى يومنا هذا.

أسباب غيبة إمام الزمان
الحكام  ظلم  ا�ستّد   Q الع�سكري  الح�سن  الإمام  ع�سر  الحادي  الإمام  زمن  في 

الظالمين الغا�سبين للخالفة، خ�سو�سًا بعد اأن انت�سرت الأخبار التي تتحدث عن قرب ولدة 

اأ�سحابها  اإلى  الثاني ع�سر الذي �سوف يهدم عر�ص الطغاة والظالمين ويعيد الخالفة  الإمام 

الحقيقيين، ويمالأ الأر�ص ق�سطًا وعدًل بعدما ُمِلئت ظلمًا وجورًا. ف�سجن جّد الإمام المهدي 

الإمام الهادي Q واأبوه الإمام الح�سن الع�سكري Q لفترات طويلة، وو�سعت مراقبٌة 

دقيقة على ن�سائهما، وكان الهدف من الح�سار والمراقبة هو الو�سول اإلى الإمام الحجة | 

كما  الإمام  ولدة  اأمر  المطاف  نهاية  في  اأخفى  تعالى  اهلل  ولكن  منه.  والتخّل�ص  قتله  بهدف 

فعل مع النبي العظيم مو�سى Q، وعندها اقت�ست الرحمة والحكمة الإلهية اإخفاء الإمام 

وغيبته لالأ�سباب التالية:

اأوًل: للحفاظ على حياته من اأيدي  الجبابرة والطغاة، فحياته كانت في خطٍر حقيقي، وكان 

ع�سر  الثاني  الإمام  ولأنه  اأيديهم.   في  وقع  لو  فيما  اأجداده  اإلى م�سير  �سيوؤول  م�سيره 

والأخير من �ساللة النبوة، وبوفاته تزول الحجة، وتنتفي الهداية فت�سيخ الأر�ص باأهلها، 

 ،
(((

باأهلها« ل�شاخت  منا  اإمام  بال  يوماً  الأر�س  بقيت  »لو   :Q الباقر  الإمام  فعن 

)))  بحارالأنوار، ج))،�ص7).
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الظلم  للب�سرية من  المعلوم كمخّل�صٍ  الوقت  ليوم  اإخفائه بهدف حفظه  بد من  فكان ل 

والطغيان. فعن الإمام ال�سادق Q قال: »للقائم غيبة قبل قيامه، قلت: ولم؟ قال: 

.
(((

يخاف على نف�شه الذبح«

ثانياً: قّلة النا�سر، فالإمام المهدي | اإذا اأراد اأن يحّقق الم�سروع الكبير الذي يحمله وهو اإقامة 

الحكومة الإلهية العادلة على الأر�ص فهو بحاجة اإلى الأن�سار. والأن�سار ينبغي اأن يتحّلوا 

بموا�سفاٍت وخ�سائ�ص تمّكنهم من حمل الم�سروع باأمانة تامة. لأنه م�سروٌع طويل الأمد 

و�سديد ال�سعوبة، وهو يتطّلب ا�ستقامًة را�سخة، وثباتًا، ويقينًا ل يتزلزل، و�سبرًا ل تهّزه 

ال�سعاب ول ال�سدائد. وهذا ما لم يكن متحققًا على ما يبدو. فقد ورد في التوقيع ال�سريف 

بخط الإمام الحجة اإلى ال�سيخ المفيد: »ولو اأن اأ�شياعنا وفقهم اهلل لطاعته على اجتماٍع 

لهم  ولتعجلت  بلقائنا،  اليمن  عنهم  تاأخّر  لما  عليهم  بالعهد  الوفاء  في  القلوب  من 

ما  اإل  عنهم  يحب�شنا  فما  بنا،  منهم  و�شدقها  المعرفة  على حق  بم�شاهدتنا  ال�شعادة 

.
(((

يت�شل بنا مما نكرهه ول نوؤثره منهم، واهلل الم�شتعان«

ثالثاً: عدم و�سول النا�ص ب�سكٍل عام اإلى ال�ستعداد المطلوب لتحّمل حكومته، التي هي حكومة 

العدل الكّلي. ولهذا ل بد من تهيئة الأر�سية الالزمة واإي�سال النا�ص اإلى درجة المطالبة 

ال�سادقة بمثل هذه الحكومة لأنه ل اإكراه في الدين: {ی جئ   حئ مئىئ يئ جب حب   

. فاقت�سى الأمر التمّهل والتدّرج حتى ت�سبح الب�سرية موؤهلًة لهكذا حدث. 
(((

خب مب} 

 والية الفقيه إمتداد لوالية إمام الزمان
اأمام هذا الواقع كله اأمر اهلل تعالى الإمام بالغيبة وال�ستتار عن النا�ص، حتى ي�سلوا اإلى 

على  ذلك  يوؤّثر  اأن  دون  ولكن  ح�سوره.  من  المبا�سرة  وال�ستفادة  لظهوره  الالئق  ال�ستعداد 

ا�ستفادة النا�ص من وجوده المبارك، فقد �سئل الإمام ال�سادق Q: »فكيف ينتفع النا�س 

، ول 
(((

ال�شحاب« اإذا �شترها  Q: كما ينتفعون بال�شم�س  الغائب الم�شتور، قال  بالحجة 

على اأداء دوره المطلوب منه في بيان ال�سريعة والدفاع عنها ولكن بعيدًا عن الأنظار، وتهيئة 

)))  كمال الدين، ج )، �ص))) .

)))  الإحتجاج، ج )، �ص5)).

)))  البقرة، 56).

)))  بحارالأنوار، ج))،�ص5.
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المجتمع لع�سر الظهور وللحكومة الإلهية المطلقة. 

الإلهيين،  واللطف  الرحمة  من  نا�سئ  المع�سوم  الإمام  وجود  من  الهدف  اإن  �سابقًا  قلنا 

وهما من ال�سفات التي ل تتبدل. والرحمة الإلهية واللطف بالعباد ي�ستلزمان بقاء من يحفظ 

ال�سريعة  ويبّينها للنا�ص ويقود المجتمع نحو الأهداف الإلهية في زمن غيبة الإمام، لأنه من 

الوا�سح اأن الإمام المهدي ل يقدر على بيان الأحكام بنف�سه للنا�ص ول قيادة المجتمع ب�سكٍل 

مبا�سر وظاهر لأنه غائٌب عن الأنظار وماأمور بال�ستتار. والقيادة تتطلب توا�ساًل ظاهرياً مع 

المجتمع وتفاعاًل مبا�سرًا معه، فهل يعقل من اللطيف الخبير في هذه الحالة اأن يترك النا�ص 

الدليل  نف�ص  ن�سترجع  وهنا  فيه �سالحهم؟!  ويكون  عليهم  الحّجة  يقيم  ما  لهم  يبّين  اأن  دون 

على  اأي�سًا  يدّل  الب�سر  حياة  في  لزومهما  على  دّل  فما  والإمامة،  النبوة  لإثبات  اأقمناه  الذي 

الإمام  غيبة  زمن  في  المجتمع  وقيادة  الأحكام  بيان  على  قادر  �سخ�صٍ  وجود  و�سرورة  لزوم 

المهدي | وبالنيابة عنه، وهذا ال�سخ�ص ي�سطلح عليه بالولي الفقيه، الذي �سيحتّج به الإمام 

على النا�ص عندما ي�ساألونه: لماذا تركتنا ولم تبّين لنا ما هو مفرو�ٌص علينا؟ عندها �سيكون 

الجواب بالتاأكيد: لقد اأمرتكم بالرجوع اإلى الفقيه القائد العارف الورع، الذي يعّد الرجوع اإليه 

رجوعًا اإلى المع�سوم نف�سه ومقدمة مهمة و�سرطًا اأ�سا�سيًا للتمهيد لظهوره والتعجيل في فرجه. 

لأنه من لم يتحّمل حكم نائبه ولم يلتزم باأمره فمن الموؤكد اأنه لن يتمّكن من تحّمل حكم الإمام 

المهدي | ول اأوامره. 

 وظيفتنا تجاه إمام الزمان
وفي ع�سر الغيبة يحتاج كل من يريد الهتداء بهدي الإمام المهدي | وال�ستفادة الحقيقّية 

ال�سعي  هو  واحد  عنواٍن  تحت  تجتمع  عديدة  �سروٌط  لها  تامة  لياقٍة  على  الح�سول  اإلى  منه، 

اأعمال  »اأف�شل  قال:  اأنه   P النبي  فعن  الفرج،  بانتظار  عنه  يعّبر  والذي  لظهوره؛  والتمهيد 

. فالنتظار الحقيقي هو الذي يظهر في اأعمال التمهيد وال�سعي بكل قوة 
(((

اأمتي انتظار الفرج«

لأجل ظهوره العظيم، وهو الذي يعّد اأف�سل الطاعات واأعظم الأعمال التي تقّرب الإن�سان اإلى 

اهلل �سبحانه وتعالى. وللتمهيد �سروٌط يجب مراعاتها لي�سبح الإن�سان ممّهدًا حقيقيًا، وهي:

)))  بحارالأنوار، ج50، �ص7)).
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:Q معرفة �إمام �لزمان .(

 لي�ص المق�سود بمعرفة الإمام معرفة ا�سمه وتاريخ مولده وا�سم اأبيه واأمه لأنه من البديهي 

المعرفة هنا معرفة منزلته  المق�سود من  الإن�سان ممّهدًا. بل  المعرفة ل تجعل  اأن مثل هذه 

ومقامه عند اهلل ومعرفة �سفاته و�سمائله واأنه الحافظ للدين والدنيا، والهادي اإلى اهلل، واأن له 

الولية الكبرى، وهو الأمانة المحفوظة وم�ستودع الأنوار وخزانة علم اهلل عّز وجّل، وباب اهلل 

الذي منه يوؤتى. ومن الأحاديث التي حّثت على اأهمية معرفتهم عن اأبي جعفر Q اأنه قال: 

»اإنما يعرف اهلل عز وجل ويعبده من عرف اهلل وعرف اإمامه مّنا اأهل البيت ومن ل يعرف 

. وعن الإمام 
(((

اهلل عز وجل ول يعرف الإمام منا اأهل البيت فاإنما يعرف ويعبد غير اهلل«

.
(((

ال�سادق Q اأي�سًا قال: »ل يقبل اهلل من العباد عماًل اإل بمعرفتنا«

2. �لت�سليم و�لثبات على وليته:

 ومعناه اللتزام الدائم باأن تكون في �سّفه و�سّف من يواليه ويتبعه ويم�سي على نهجه. ففي 

َي الُمْنَتَظر؟ قال Q: لأن له  الحديث عن الإمام الجواد Q اأن رجاًل �ساأله: »ِلَم �ُشمِّ

غيبة تكثر اأيامها ويطول اأمدها فينتظر خروجه المخل�شون وينكره المرتابون وي�شتهزئ 

 .
(((

بذكره الجاحدون ويكذب به الوقاتون ويهلك فيه الم�شتعجلون وينجو فيه الم�شلمون«

ة وتدّرج. ومن �سعة رحمة اهلل  اإلى تربيٍة خا�سّ اأ�سعب الأعمال، ويحتاج  فالت�سليم لوليته من 

اأنه يرّبينا قبل ظهوره على الولية والت�سليم من خالل نائبه الولّي الفقيه الذي يدعو  بعباده، 

اإليه. والثابت على اأمر اأهل البيت R هو الملتزم بم�سروعهم لتغيير العالم واعتباره م�سروع 

حياته.

3. �لبر�ءة من �أعد�ئه: 

والبراءة هي الرف�ص الّتام والمواجهة. فاإن العداء لأعداء اإمام الزمان يقّوي الرتباط به، 

ويجعل �ساحبه م�ستعّدًا ليكون في �سّفه. والبراءة متّممة للولية وبدون البراءة ل تكون الولية 

حقيقية. فعن النبي الأكرم P قال: »طوبى لمن اأدرك قائم اأهل بيتي وهو ياأتم به في غيبته 

)))  اأ�سول الكايف، ج)،�ص)8).

)))  م.ن، �ص ))).

)))  بحار الأنوار، ج)5، �ص 57).



درب الهداية

234

قبل قيامه، ويتولى اأولياءه ويعادي اأعداءه، ذلك من رفقائي وذوي مودتي واأكرم اأمتي علّي 

.
(((

يوم القيامة«

4. �للتز�م بال�سريعة:

ل نن�سى اأن اإمام الزمان عندما يظهر فاإنه �سيجعل �سريعة اهلل القانون العام لحياة الب�سر 

اأن الذي كان ملتزمًا بهذه ال�سريعة في كل تفا�سيل  وحكومة المجتمع العالمي. ومن الوا�سح 

حياته قبل ظهوره ال�سريف �سيكون م�ستعدًا لتقّبل هذا القانون اأكثر من غيره. نحن اإذا نظرنا 

اإلى خ�سائ�ص و�سفات اأن�سار الإمام | الممّهدين له، نجد اأن من اأهّم ال�سفات البارزة فيهم 

�سفة التقوى التي تعني اللتزام  باأحكام اهلل في جميع اأبعاد الحياة. 

5. �لدعاء له:

بالم�ساعر  النف�ص  يمّد  فالدعاء  وتقويتها.  المعنوّية  الرابطة  اإبقاء  في  عظيم  دوٌر  للدعاء 

الالزمة لها لكي تثبت وت�ستمّر، خ�سو�سًا اإذا التفتنا اإلى اأن اهلل تعالى وعد كل من دعاه ب�سدٍق 

اأن ي�ستجيب دعاءه. فعندما يدعو الموؤمن لإمام الزمان ويطلب تعجيل ظهوره فاإنه يزيد من 

�سعوره واإيمانه باأن اإمام الزمان موجوٌد حيٌّ وحا�سر. وهذا ال�سعور يثّبته على نهجه وم�سيرته. 

فعن الإمام الع�سكري Q قال: »واهلل ليغيبن غيبة ل ينجو فيها من التهلكة اإل من يثبته 

. وفي ر�سالٍة موّقعة من الإمام 
(((

اهلل على القول باإمامته، ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه«

.
(((

المهدي نف�سه جاء فيها: »اأكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فاإن ذلك فرجكم«

6. �لجهاد تحت ر�ية ولّيه:

اإن اأف�سل ما يمكن اأن يقوم به الإن�سان لأجل تعجيل الظهور هو الإعالن عن ال�ستعداد الّتام 

لتحقيق الأهداف الإلهية التي �سيظهر الإمام المهدي Q لأجلها، والتي على راأ�سها ب�سط 

العدل ون�سر التوحيد والقيم الإلهية ال�سامية. ويتحّقق هذا من خالل النزول اإلى �ساحات العمل 

الجهادي، لأن النتظار الحقيقي يكون في خنادق المقاومة والجهاد. وهذا هو المعنى الحقيقي 

ما  اأف�سل  عن  دومًا  ويفّت�ص  بو�سعه  ما  كل  يعمل  الذي  هو  الواقعي  فالمنتظر  الفرج،  لنتظار 

)))  بحار الأنوار، ج)5، �ص )7.

)))  م. ن، ج)5، �ص)).

)))  م. ن، �ص)9.
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يحقق ذلك ول يكتفي بالأعمال الب�سيطة. والعاقل الفهيم ل يحتاج اإلى كثير تفكٍر حتى يعرف 

اأن الجهاد في �سبيل اهلل هو اأف�سل الأعمال واأحمزها واأكثرها تاأثيرًا في الظهور المبارك. لذا 

كان انتظار الفرج اأف�سل العبادة، فعن الإمام الكاظم Q: »اأف�شل العبادة بعد المعرفة 

.
(((

انتظار الفرج«

7. تهذيب �لنف�س:

باإمام  العالقة  على  الأمر  هذا  تاأثير  ندرك  النف�ص  تهذيب  معنى  نعرف   عندما 

الزمان Q. لأن النف�ص الزكّية والمهّذبة والمّت�سفة بالأخالق الح�سنة تكون م�ستعدة دومًا 

لقبول الحق والعمل به بخالف النفو�ص ال�سيئة. فعن الإمام ال�سادق Q قال: »من �شّره اأن 

يكون من اأ�شحاب القائم فلينتظر، وليعمل بالورع ومحا�شن الأخالق وهو منتظر، فاإن مات 

.
(((

وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل اأجر من اأدركه، فجّدوا وانتظروا«

8. �لحزن و�لبكاء على فر�قه:

فعن اأمير الموؤمنين Q قال: »اإن اهلل تبارك وتعالى اطلع على الأر�س فاختارنا واختار 

لنا �شيعة ين�شروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون اأموالهم فينا، اأولئك منا 

.
(((

واإلينا«

)))  بحار الأنوار، ج78، �ص 6)).

)))  م. ن، ج)5، �ص 0)).

)))  م. ن، ج0)، �ص ))).
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المفاهيم الرئيسة

والقيام . ) النبي  اأهداف  لمتابعة  الالزمة  الموؤّهالت  يمتلك  الذي  هو  المع�سوم  الإمام 

بالمهمة النبوية، من هدايٍة وحفظ لل�سريعة وبيان اأحكامها، وقيادة المجتمع.

غاب الإمام الثاني ع�سر الحّجة المنتظر| لأ�سباٍب عديدة اأهّمها قّلة النا�سر، وعدم . )

قدرة النا�ص على تحّمل حكومته. 

اأقام الإمام الحّجة على النا�ص نائبًا له بالحق، هو الولّي الفقيه المجتهد والورع، واأمر . )

النا�ص بالرجوع اإليه في م�سائل دنياهم واآخرتهم.

اأن . ) يمكن   | المع�سوم  اإمامه  غيبة  زمن  في  اأ�سا�سية  وظيفة  الموالي  الإن�سان  على 

نخت�سرها بكلمٍة واحدة هي العمل وال�سعي الدوؤوب للتمهيد لظهوره ال�سريف.

أسئلة حول الدرس

كيف ت�ستدّل على �سرورة وجود الإمام المع�سوم بعد النبي؟. )

ما هي الأ�سباب الرئي�سة التي اأّدت اإلى غيبة الإمام |؟. )

ما هي وظيفتنا الأ�سا�سّية في ع�سر غيبة الإمام |؟. )
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  إ اا الة اد |

للمطالعة

 انتظار الفرج)))

ماذا يعني انتظار الفرج؟ وماذا يعني ن�ص الحديث:»اأف�شل الأعمال انتظار الفرج«؟. 

ظهور  ننتظر  اأن  يعني  الأعمال،  اأف�سل  هو  الذي  الفرج  انتظار  اأن  ويظن  يتوّهم  البع�ص 

ومعهم  رجاًل،   ((((( وعددهم  واأن�ساره  اأ�سحابه  خوا�ّص  من  جمٍع  مع  الع�سر|  اإمام 

دن�سهم  من  الأر�ص  ويطّهرون  الإ�سالم  اأعداء  فيحاربون  الخوا�ّص،  غير  من  اآخر  جمٌع 

ذلك  وبعد  �سورهما،  باأكمل  والحرية  الرّفاه  ويوّفرون  البالد  في  والأمن  العدل  ويقيمون 

لوا!! تف�سّ لنا  يقولون 

النتظار  ولكن  الأعمال.  اأف�سل  باأنه  وي�سفونه  هذا،  هو  الفرج  انتظار  اأن  يتوّهم  البع�ص 

الحقيقي للفرج هو بانتظارنا ظهور الإمام| لالنخراط في جي�سه والقتال تحت اإمرته حتى 

لو ا�ست�سهدنا في هذا القتال.

اأمانيه حقًا الجهاد في �سبيل  الإن�سان كّله وكّل  اأمل  اأن يكون  للفرج هو  النتظار الحقيقي 

المهام  كل  فاأنجز  وحدك  اأنت  اذهب  له:  فتقول  الحجة|  ياأتي  حتى  النتظار  ولي�ص  اهلل، 

 ،Q ال�ساّقة وعندما يحين وقت جني الثمار �سناأتي نحن. هذا هو منطق اأ�سحاب مو�سى

اأما اأ�سحاب محمد P فقد قالوا له: يا ر�سول اهلل ل نقول لك ما قاله بنو اإ�سرائيل لمو�سى 

عندما و�سلوا اإلى فل�سطين بيت المقد�ص وراأوا فيها جندًا متاأّهبين: {ڀ  ڀ ڀ 

.
(((

ٺ ٺ  ٺ ٺ}
كان هذا هو منطق اأ�سحاب مو�سى Q: اذهب اأنت ورّبك فقاتال وطّهرا فل�سطين من 

Q قد  اإن مو�سى  اأنه لم يبق فيها خطر.  اإلى  اأن نطمئن  دن�ص الأعداء و�سناأتي نحن بعد 

الغا�سب  ُتخرجوا من دياركم  اأن  اأي�سًا  اأنتم  ؟! عليكم  اإذًا  واجبكم  �ساألهم م�ستنكرًا: فما هو 

كهذا،  قولهم  كان  فما  المقداد،  اأمثال   P الأكرم  النبي  اأ�سحاب  اأما  منها.  اأخرجكم  الذي 

)))  كتاب الهجرة واجلهاد.

)))  املائدة، )).
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واإنما قالوا:»لقد اآمّنا بك و�شّدقناك و�شهدنا اأن ما جئت به هو الحق واأعطيناك  مواثيقنا 

على ال�شمع والطاعة، فام�س يا ر�شول اهلل لما اأردت فنحن معك، فوالذي بعثك بالحق لو 

اأن  ا�شتعر�شت بنا هذا البحر فخ�شته لخ�شناه معك ما تخّلف منا رجٌل واحد، وما نكره 

تلقى بنا عدونا غداً«.

ال�سهيد مرت�سى مطهري
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على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

الدرس  العشرون

التمّسك بالقرآن الكريم

الكريم مقدمة . 1 القراآن  اأن معرفة حقيقة  على  ي�شتدل 

اأ�شا�شّية للتم�ّشك به.

على . 2 بالقراآن  التم�ّشك  على  المترتبة  الآثار  اأهم  يبّين 

ال�شعيد الدنيوي والأخروي.

يبّين اأهم الآداب المعنوية للتم�ّشك بالقراآن الكريم.. 3
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حقيقة القرآن
�سريعته  فيه  اأودع  الذي  اهلل  كتاب  وهو  الإ�سالم،  وباب  الدين  اأ�سا�ص  الكريم  القراآن 

النور.  اإلى  الظلمات  من  ليخرجهم  منيرًا  و�سراجًا  هاديًا  للنا�ص  اأنزله  دينه،  وحقائق 

ومكان؛ زماٍن  كل  في  للب�سرّية  الكاملة  واإرادته  التاّمة  كلمته  لأنه  به  بالتم�ّسك  واأمرهم 
 

، فمن اأراد الو�سول اإلى 
(((

 {ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ}

اإنما يهتدي به ومن �سّل فهو  اأن ي�سلك �سبيله ويهتدي بهداه، ومن اهتدى  اإل  اهلل ما عليه 

الذي يزيغ عنه.

تعالى نحن  فاأن يكلمنا اهلل  اأمرًا عاديًا،  لي�ص  اإلى خلقه. وهذا  تعالى  فالقراآن كالم اهلل 

وال�سرف  بعينها  الكرامة  هو  بل  الب�سيط  بالأمر  لي�ص  فهذا  والألفاظ  بالحروف  ولو  الب�سر 

ل  الذي  العالمين  واإله  والأر�سين،  ال�سبع  ال�سموات  رب  يكّلمنا  حتى  نحن  فمن  العظيم، 

باأن  اإلينا  الأطهار  بيته  واأهل   P لذا كان عهد ر�سول اهلل  حّد لقدرته ول منتهى لعظمته!؟ 

نحفظه ونراعي حدوده فال ن�سّيعها اأبدًا، لأنه نعمة اهلل الكبرى التي من تم�ّسك بها فاز ومن 

 تخّلف عنها خ�سر. فقد �ُسئل اإمامنا الر�سا Q: ما تقول في القراآن؟ فقال: اإن الر�سول

ردتم عي�س ال�شعداء وموت ال�شهداء والنجاة يوم الح�شر والظل يوم 
َ
 الأكرم P قال: »اإن اأ

ال�شيطان  من  وحرز  الرحمن  كالم  فاإنه  القراآن  فادر�شوا  ال�شاللة  يوم  والهدى  الحرور 

. وعن اأمير الموؤمنين Q: »كالم اهلل ل تتجاوزوه ول تطلبوا 
(((

ورجحان في الميزان«

.
(((

الهدى في غيره فت�شلوا«

وهو الكمال الحقيقي والغنى الذي ل غنى بعده. عن ر�سول اهلل P قال: »القراآن غنى ل 

عطي الخير المطلق والكمال الذي ل حّد 
ُ
عطي القراآن فقد اأ

ُ
. فمن اأ

(((

غنى دونه ول فقر بعده«

)))  الأنعام، 55).

)))  م�ستدرك  الو�سائل، ج)،�ص ))).

)))  بحار الأنوار، ج 89،�ص 7)).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج6،�ص68).
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له واأف�سل ما في الوجود، لأنه ل غنى ول كمال فوقه على الإطالق، ففيه علم الأّولين والآخرين، 

نه قال: 
َ
ومن تحّقق به كان من حملة القراآن واأولياء الحق المقّربين.  فعن النبي الأكرم P اأ

الدنيا  لو ملك  لأنه  عطي 
ُ
اأ مما  ف�شل 

َ
اأ عطي 

ُ
اأ حداً 

َ
اأ ن 

َ
اأ يظن  اأن  القراآن  لحامل  ينبغي  »ل 

.
(((

ف�شل مما ملكه«
َ
باأ�شرها لكان القراآن اأ

الأطعمة  من  ُتح�سى  ول  ُتعّد  ل  باأنواٍع  زّينها  التي  خلقه،  اإلى  تعالى  اهلل  ماأدبة  وهو 

كل  الماأدبة  هذه  على  وو�سع  الحقيقي،  وكمالها  الروح  غذاء  هي  التي  والمعنوية  العلمية 

ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ   ۇ  ما يحتاجه الإن�سان وما ينفعه. {ۇ 

ما  ماأدبته  ماأدبة اهلل فتعلموا  القراآن  »اإن هذا  قال:   P ر�سول اهلل  . وعن 
(((

ۅ}
 .

(((

ا�شتطعتم«

وفيه خزائن العلم الإلهي، التي من ا�ستفا�ص منها كان من عرفاء اأهل الجنة. فعن ر�سول 

. وعن الإمام زين العابدين Q: »اآيات 
(((

اهلل P قال: »حملة القراآن عرفاء اأهل الجنة«

.
(5(

القراآن خزائن العلم فكلما فتحت خزانة فينبغي لك اأن تنظر ما فيها«

 آثار التمّسك بالقرآن
القراآن الكريم كالم اهلل وللتم�سك بكالمه اآثاٌر طيبة ومتنوعة منها:

1. �لهد�ية من �ل�ساللة:

ٿ  ٺ  ٺ  {ٺ  ال�ساللة:  من  النجاة  و�سّر  اهلل،  هداية  مظهر  الكريم  القراآن 

. وعن ر�سول
(6(

{  ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
هل 

َ
اأ  اهلل P: »اإني تارك فيكم الثقلين ما اإن تم�شكتم بهما لن ت�شلوا كتاب اهلل وعترتي 

.
(7(

بيتي واإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحو�س«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج )، �ص7)).

)))  الزمر، 7).

)))  م�ستدرك  الو�سائل ج )، �ص ))).

)))  م.ن، �ص ))).

)5)  م.ن، �ص 8)).

)6)  الإ�سراء، 9.

)7)  و�سائل ال�سيعة، ج7)، �ص)).
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2. �لرتقاء في مر�تب �لآخرة:

 كل اآية من اآيات القراآن الكريم تمّثل درجًة من درجات الجنة، وكلما تحّقق الإن�سان باآيٍة من 

اآيات الكتاب الإلهي كلما ارتقى في مراتب الجنة. فعن ر�سول اهلل P قال: »عدد درج الجنة 

اآية درجة فال  اآيات القراآن، فاإذا دخل �شاحب القراآن الجنة قيل له:  اقراأ وارق لكل  عدد 

.
(((

تكون فوق حافظ القراآن درجة«

3. �ل�سفاء:

اإك�سير  وهو  القلوب،  لأمرا�ص  والمزيل  النفو�ص  لأمرا�ص  الحقيقي  ال�سافي  هو  القراآن   

والذنوب  الأخالقية  والرذائل  الأمرا�ص  باطنه من  اأن يطّهر  اأراد  الّدارين. فمن  ال�سعادة في 

{ۀ ۀ ہ ہ ہ  الممحقة ما عليه �سوى التم�ّسك بهذا النور الإلهي. قال تعالى: 

في   Q الموؤمنين  اأمير  وعن   .
(((

ہ  ھ ھھ ھ ے ے ۓ   ۓ}
خطبة له قال: »واعلموا اأنه لي�س على اأحد بعد القراآن من فاقة ول لأحد قبل القراآن من 

دوائكم وا�شتعينوا به على لأوائكم فاإن فيه �شفاء من اأكبر الداء وهو 
َ
غنى فا�شت�شفوه من اأ

ربيع  فاإنه  القراآن  »وتعلموا  قال:  اأي�سًا   Q وعنه   .
(((

وال�شالل« والغّي  والنفاق  الكفر 

.
(((

القلوب وا�شت�شفوا بنوره فاإنه �شفاء ال�شدور«

4. حملته يح�سرون مع �لأنبياء:

النبي  فعن  معهم،  ويح�سره  الأنبياء  ثواب  يرزقه  اأن  القراآن  حامل  على  اهلل  كرامة  من    

كرم العباد اإلى اهلل بعد الأنبياء العلماء ثم حملة القراآن يخرجون من 
َ
الأكرم P قال: »اإن اأ

ال�شراط مع  الأنبياء ويمرون على  الأنبياء ويح�شرون من قبورهم مع  الدنيا كما يخرج 

الأنبياء وياأخذون ثواب الأنبياء فطوبى لطالب العلم وحامل القراآن مما لهم عند اهلل من 

 .
(5(

الكرامة وال�شرف«

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص))).

)))  الإ�سراء، )8.

)))  نهج البالغة، خطبة )5).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج 6، �ص67).

)5)  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص))).
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5. �لنجاة من �لعذ�ب:

 لأن اهلل تعالى ل يعّذب من تلّب�ص برداء القراآن ظاهرًا وباطنًا و�سار مظهرًا للقراآن َخلقًا 

وُخلقًا، لأن القراآن هو الجنة نف�سها. فعن النبي الأكرم P قال: »اقراأوا القراآن وا�شتظهروه 

.
(((

فاإن اهلل تعالى ل يعّذب قلباً وعى القراآن«

6. �لخروج من �لظلمات �إلى �لنور:

اهلل  نور  وهو  وال�سالم،  الخير  �سبل  اإلى  يهدي  الذي  الوحيد  ال�سماوي  الكتاب  فهو   

عنه  تخّلف  ومن  نجا  �سلكه  من  الذي  الم�ستقيم  وال�سراط  وال�سماء،  الأر�ص  بين  المّت�سل 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  {چ  هلك: 

گ  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ 

.
(((

گ گ گ ڳ  ڳ  }

7. �ل�سفاعة:

من نعم اهلل ال�ّسابغة على المتم�ّسك بالقراآن الكريم اأن يرزقه ال�سفاعة التي هي من اأهم 

»من ا�شتظهر القراآن  P قال:  خ�سائ�ص الأنبياء والأولياء وال�سهداء، فعن الر�سول الأكرم 

وحفظه واأحل حالله وحّرم حرامه اأدخله اهلل به الجنة و�شّفعه في ع�شرة من اأهل بيته كلهم 

.
(((

قد وجب له النار«

8. �لإيمان:

تجّذر الإيمان في النف�ص وتكامله هو من اأهم الآثار المترّتبة على التم�ّسك الحقيقي بالقراآن 

الكريم: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ 

.
(((

ڄ  ڄ ڃ  ڃ}
9. �لخ�سوع:

ويجعله  قلبه  يلين  اأن  القراآن  باآيات  للمتحّقق  تعالى  اهلل  يهبها  التي  ال�سنّية  المواهب  من 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص5)).

)))  املائدة، 5) 	 6).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)، �ص5)).

)))  الأنفال، ).
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گ     گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  {ڈ  خ�سيته:  من  خا�سعًا 

.  وقال عز ا�سمه: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ 
(((

گ}
.

(((

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ}

آداب التمّسك بالقرآن الكريم
اآثار  فينا  تتجّلى  لن  مراعاتها  دون  من  وباطنية  ظاهرية  اآداٌب  الكريم  بالقراآن  للتم�ّسك 

القراآن النورانية.

1.  �لآد�ب �لظاهرية للتم�ّسك بالقر�آن:

الطهارة: وهي من الأحكام الأ�سا�سية كما قال عز وجل: {ٱ    ٻ ٻ  ٻ ٻ پ      

.
(((

پ پ پ ڀ ڀ       ڀ ڀ}

ال�شتعاذة: ل بّد قبل البدء بالقراءة من ال�ستعاذة باهلل من ال�سيطان الرجيم واللجوء  اأ. 

اإلى كهفه الح�سين لأن ال�سيطان قد اأق�سم على القعود على ال�سراط الم�ستقيم لي�سّد 

تعالى  اهلل  اأمرنا  لذا   .
(((

ڍ} ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  {ڇ  عنه:  الموؤمنين 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  {ڱ  �سّره:  من  وال�ستعاذة  اإليه  باللجوء 

.
(5(

ۀ}
وتمّهل  بتاأّن  القراءة  هو  والترتيل   .

(6(

ٿ   ٿ} {ٿ  تعالى:  اهلل  قال  الترتيل:  ب. 

الأخطاء.  من  الخالية  والف�سيحة  ال�سحيحة  والقراءة  الح�سن،  بال�سوت  م�سحوبًا 

باأحكامه  وينتفع  ومراميه،  القراآن  معاني  القارئ  يتدّبر  اأن  القراءة  هذه  من  والغر�ص 

به  تتمكث  اأن  »الترتيل  قال:   Q ال�سادق  الإمام  فعن  ووعيده.  وبوعده  وعظاته 

 من النار، واإذا مررت 
ّ

وتح�شن به �شوتك، و اإذا مررت باآية فيها ذكر النار فتعّوذ باهلل

.
(7(

 الجّنة«
ّ

باآية فيها ذكر الجنة فا�شاأل اهلل

)))  احل�سر، )).

)))  الزمر، )).

)))  الواقعة، 77 	 79.

)))  الأعراف، 6).

)5)  النحل، 98.

)6)  املزمل، ).

)7)  و�سائل ال�سيعة، ج6، �ص07).
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2. �لآد�ب �لمعنوية للتم�ّسك بالقر�آن:

 يقّدم لنا الإمام الخميني } برنامجًا تف�سيليًا لتحقيق رابطة معنوية وعميقة بالقراآن. 

اإلى معدنه وحقائقه، وهو  للو�سول  القراآن �سببًا  البرنامج ت�سبح قراءة  اإذا راعينا بنود هذا 

يت�سّمن النقاط التالية:

تعظيم القراآن: عظمة كل �سيء مرجعها في الحقيقة اإلى كماله ومرتبته. وتاأثير الأمور  اأ. 

ويجذبه  �سيء  كل  يخطف  الذي  بال�سحر  اأ�سبه  وهو  جدًا،  كبيٌر  النفو�ص  على  العظيمة 

اإليه، ويدفع من حوله اإلى الخ�سوع له. والقراآن الكريم هو الغنى والكمال الذي ل كمال 

فوقه، والذي حوى جميع مراتب العظمة الممكنة بل هو اأعظم �سيٍء في الوجود. فمنزله 

اأمين وحي اهلل، و�سارحه ومبّينه هو ر�سول  هو اهلل �سبحانه وتعالى، وحامله جبرائيل 

اهلل P اأكمل خلق اهلل واأف�سل اأنبيائه ور�سله، وخلفاوؤه العظام الذين اأذهب اهلل عنهم 

الرج�ص وطّهرهم تطهيرًا. واأما وقت تنزيله فهو ليلة القدر التي هي خيٌر من األف �سهر. 

على  والجلو�ص  منه  ال�ستفادة  من  نتمّكن  قلوبنا  في  القراآن  تتجّلى عظمة  ما  وبمقدار 

الكريم غير  القراآن  الحقيقية من  فال�ستفادة  والهداية.  التعلم  بهدف  بخ�سوٍع  ماأدبته 

ممكنٍة من دون معرفة عظمته وا�ستح�سارها دائمًا.

دورًا  وا�ستح�سارها  الأ�سا�سية  القراآن  اأهداف  لمعرفة  اإن  القراآن:  اأهداف  معرفة  ب. 

وعبثًا  لغوًا  النا�ص  اإلى  كتابه  ينزل  لم  تعالى  لأن اهلل  ال�ستفادة منه.  وموؤثرًا في  فعاًل 

الكتاب  لهذا  والأخير  الأول  الهدف  نلّخ�ص  اأن  ويمكن  ومحددة.  وا�سحة  لأهداٍف  بل 

اإلى  اإنما تهدف  اآياته  اآية من  تعالى. فكل  اإلى اهلل  الإن�سان  باأنه كتاب هداية  ال�سريف 

توثيق ال�سلة وتعميقها بين الإن�سان وخالقه لكي يهتدي في نهاية المطاف اإليه. ويتفّرع 

عن هذا الهدف الأ�سا�سي اأهداٌف اأخرى كل واحد منها ياأخذ بيد الإن�سان اإلى المق�سد 

النهائي، واأهمها:

• الدعوة اإلى معرفة اهلل.	

• الدعوة اإلى تهذيب النف�ص.	

• بيان كيفية تربية الأنبياء من جانب الحق تعالى.	

• بيان كيفية �سلوك الأنبياء الذين هم قدوة الب�سر.	
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• بيان اأحوال الكّفار واأ�سباب انحرافهم.	

• بيان قوانين ال�سريعة والآداب وال�سنن.	

• ذكر المعاد واأحواله.	

اآية ومق�سدها  اأثناء تالوته لكتاب اهلل �سوى البحث عن مغزى كل  وما على قارئ القراآن 

والوقوف عند هذا المق�سد ومن ثم ربطه بالهدف الأ�سا�سي وهو ربط الإن�سان بخالقه لكي 

تتحقق الهداية المطلوبة والفائدة المرجّوة.

مق�سد  اإن  وحيث  الآيات.  في  والمق�سود  المق�سد  عن  البحث  هو  التفكر  التفّكر:  ج. 

القارئ  فعلى  النور،  اإلى  الظلمات  من  والخروج  ال�سالم  �سبل  اإلى  الهداية  هو  القراآن 

التفّكر غاية  تعالى  والنور فيها. وقد جعل اهلل  الهداية  الآيات باحثًا عن  اأن يتفكر في 

ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     {ٿ   ال�سماوي:  الكتاب  هذا  اإنزال 

ل�سبب  وذلك   ،
(((

ائ} ى  ى  {ې    ،
(((

ڦ} ڤ 
ال�سادق  الإمام  عن  الحديث  في  كما  القلب  حياة  التفكر  اأن  هو  وجوهري  اأ�سا�سي 

Q: »اإن هذا القراآن فيه مناُر الهدى وم�شابيُح الدجى َفْلَيْجُل َجاٍل ب�شره ويفتح 

الظلمات  في  الم�شتنيُر  يم�شي  كما  الب�شير  قلِب  حياُة  ر  التفكُّ فاإن  نظره  لل�شياء 

الب�سيرة  والتما�ص  القراآن  في  التدّبر  عدم  من  تعالى  الحق  يحّذر  لذا   .
(((

ِبالنوِر«

المبين:  الخ�سران  ذلك  في  لأن  اآية،  كل  مق�سد  اإلى  للو�سول  المطلوبة   والمعرفة 

.
(((

{ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ}

التطبيق: وهو من الآداب الأ�سا�سية، والمق�سود منه تطبيق ما تعّلمه الإن�سان من القراآن  د. 

في حياته العملّية. عن ر�سول اهلل P قال: »من تعّلم القراآن فلم يعمل به واآثر عليه 

حب الدنيا وِزينتها ا�شتوجب �شخط اهلل وكان في الدرجة مع اليهود والن�شارى الذين 

. فعندما يتفّكر القارئ في الآيات ال�سريفة التي يمّر 
(5(

ينبذون كتاب اهلل وراء ظهورهم«

اأن ي�ستخرج منها الأمور العملية ويقوم بتطبيقها على  اإلى اأهدافها عليه  عليها وينظر 

)))  النحل، )).

)))  الأعراف، 76).

)))  الكايف، ج)،�ص600.

)))  حممد، )).

)5)  و�سائل ال�سيعة، ج6،�ص)8).
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نف�سه. فاإذا قراأ ق�سة اآدم Q وما جرى عليه وفّكر في �سبب مطرودية ال�سيطان من 

مقام القرب مع كل عباداته الكثيرة و�سجداته الطويله، فاإنه �سوف يتعّرف اإلى الأو�ساف 

فتكون  بها مطروٌد ل محالة.  يّت�سف  اأن كل من  ويعلم  ال�سيطانية  والأخالق  الإبلي�سية 

القرب  لأن مقام  ال�سفات  النف�ص من هذه  لزوم تطهير  العملية هي:  والفائدة  العبرة 

الإلهي مقام المطّهرين.  
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المفاهيم الرئيسة

القراآن كالم اهلل المنزل اإلى خلقه لأجل هدايتهم وتعليمهم و�سفائهم من اأمرا�سهم.. )

القراآن هو الكمال الحقيقي والغنى ال�سرمدي الذي من تحّقق به و�سل اإلى اأعلى مراتب . )

الكمال الإن�ساني.

اأو�سانا ر�سول اهلل P بالتم�ّسك بالقراآن الكريم، وللتم�ّسك به اآداٌب ل بّد من مراعاتها . )

لمن اأراد اأن يقراأ ويرقى.

للقراآن اآداب معنوية وظاهرية ينبغي مراعاتها واإل يكون الّتم�سك بالقراآن غير �سحيح.. )

أسئلة حول الدرس

ا�سرح معنى قول ر�سول اهللP:»القراآن غنى ل غنى دونه ول فقر بعده«.. )

كيف يكون القراآن �سفاء لل�سدور؟ ومن اأي الأمرا�ص ي�سفي؟. )

اذكر اأهم اآثار التم�ّسك بالقراآن على حياة الإن�سان وم�سيره.. )

للتم�سك بالقراآن الكريم اآداٌب معنوية، اذكرها وتحدث عنها باإيجاز.. )



درب الهداية

250

للمطالعة

 القرآن والشباب)))

ُكلِّ  َعلَى  الُقْراآِن  ِبَتاَلَوِة  »وَعلَْيَك  القراآن:  بتالوة  الأمر   P الأكرم  الر�سول  اإن من و�سايا 

َحال«. واإن عقلنا القا�سر ل ي�ستوعب ف�سيلة تالوة القراآن وحمله َوَتَعلُّمِه والتم�ّسك به ومالزمته 

اأكثر من طاقة  R في ذلك  الع�سمة  بيت  اأهل  نقل عن  وما  واأ�سراره.  معانيه  والتدبُّر في 

قال:   Q عبداهلل  اأبي  عن  بع�سها:   ذكر  على  نقت�سر  ونحن  ا�ستيعابه.  على  الكتاب  هذا 

»القراآن عهد اهلل اإلى خلقه فقد ينبغي للمرء الم�شلم اأن ينظر في عهده واأن يقراأ منه في كل 

هريِّ قال: �سمعت علي بن الح�سين L يقول: »اآيات  . وبا�سناده عن الزُّ
(((

يوم خم�شين اآية«

 .
(((

القراآن خزائن فكلما فتحت خزينة ينبغي لك اأن تنظر فيها«

والم�ستفاد من هذين الحديثين اأنه حرّي بقّراء القراآن التدّبر في اآياته والتفّكر في معانيه، 

من  والتوحيد  والِحَكم  المعارف  وا�ستيعاب  الإلهية،  الكريمة  الآيات  في  والتاأمل  التمّعن  واأن 

الراأي  اأ�سحاب  اإليه  يلتجئ  الذي  عنه  المنهّي  بالراأي  التف�سير  من  يكون  ل  العظيم،  القراآن 

والأهواء الفا�سدة، الذين ل يتم�ّسكون براأي اأهل بيت الوحي، المخاطبين بالكالم الإلهي، كما 

تعالى:  والإ�سهاب فيه. ويكفينا قوله  المو�سوع  للولوج في هذا   ثبت ذلك في محّله، ول داعي 

 .
(((

{ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ}

ووردت اأحاديث كثيرة تاأمرنا بالرجوع اإلى القراآن والتعّمق في اآياته. فقد نقل عن الإمام 

. وفي الحديث عن اأبي 
(5(

اأمير الموؤمنين Q اأنه قال: »األ ل خير في قراءة لي�س فيها تدّبر«

عبد اهلل Q قال: »من قراأ القراآن وهو �شاب موؤمن اختلط القراآن بلحمه ودمه وجعله 

َفَرَة الِكَراِم الَبَرَرِة، وكان القراآن حجيزاً عنه يوم القيامة يقول: يا ربِّ اإّن  اهلل عز وَجل مع ال�شَّ

كل عامل قد اأ�شاب اأجر عمله غير عاملي فبّلغ به اأكرم عطاياك. قال: فيك�شوه اهلل العزيز 

)))  الأربعون حديثًا، �ص))5.

)))  الكايف، ج)، �ص 609.

)))  ن.م.

)))  حممد، )).

)5)  الكايف، ج)، �ص)60.
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الجبار ُحّلتين من حلل الجنة ويو�شع على راأ�شه تاج الكرامة، ثم يقال له: هل اأر�شيناك 

فيه؟ فيقول القراآن: يا رب قد كنت اأرغب له فيما هو اأف�شل من هذا. فيعطى الأمن بيمينه 

اإقراأ وا�شعد درجة، ثم يقال له: هل بلغنا به  والخلد بي�شاره ثم يدخل الجنة، فيقال له: 

واأر�شيناك؟ فيقول: نعم، قال: ومن قراأه كثيراً وتعاهده بم�شقة من �شدة حفظه اأعطاه اهلل 

 .
(((

عز وجل اأجر هذا مرتين«

وتبّين من هذا الحديث ال�سريف اأن المطلوب من تالوة القراآن الكريم هو تاأثيره في اأعماق 

قلب الإن�سان، و�سيرورة باطنه �سورة كالم اهلل المجيد، وتحويل ما هو ملكة القلب من القراآن 

الكريم اإلى التحقق والفعلية وذلك ح�سب ما ورد في الحديث المذكور:»من قراأ القراآن وهو 

�شاب موؤمن اختلط القراآن بلحمه ودمه«، حيث يكون كناية عن ا�ستقرار �سورة القراآن في 

فوؤاده، بدرجة يتحّول باطن الإن�سان ح�سب ا�ستعداده واأهلّيته، اإلى كالم اهلل المجيد والقراآن 

الكريم. 

الإمام الخميني }

)))  الكايف، ج)، �ص)60.
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على �لطالب مع نهاية �لدر�س �أن:

الدرس الواحد والعشرون

الصالة معراج الروح

يجوز . 1 ل  �شرعي  واجٌب  ال�شالة  اأن  على  ي�شتدل 

ال�شتخفاف به.

يبّين اأهمية ال�شالة واأنها الذكر الأعظم للحق تعالى.. 2

وال�شتخفاف . 3 للّت�شاهل  الوخيمة  العواقب  اأهم  يذكر 

بال�شالة.





255

الصالة تكليٌف إلهي
اأمر اهلل تعالى الم�سلمين بال�سالة  والمحافظة عليها. وهي خم�ص �سلوات جعلها  فري�سة 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ا�سمه:  على كل م�سلم وم�سلمة حيث قال عّز 

{ڻ ڻڻ ڻ   ۀ    ۀ ہ ہ  اأي�سًا:  ، وقال 
(((

پ پ  پ}
. و�ُسئل اإمامنا ال�سادق Q عن معنى قوله تعالى {ہ           ہ} 

(((

ہ           ہ}
  .

(((

فقال Q: »اأي مفرو�شاً«

لوات فقال Q: »خم�س �شلوات في  و�ُسئل الإمام الباقر Q عّما فر�ص اهلل من ال�سّ

P نعم، قال اهلل لنبيه :Q الليل و النهار، قلت: �شّماهن اهلل وبينهّن في كتابه؟ قال 

 {ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ} ودلوكها زوالها فيما بين دلوك ال�شم�س اإلى 

غ�شِق الليل اأربع �شلوات �شماهّن وبّينهن ووقتهن، وغ�شق الليل انت�شافه، {ڄ ڄڃ 

.
(((

ڃ  ڃ ڃ   چ       چ} هذه الخام�شة«

الصالة هي الذكر الحقيقي 
على  الباعثة  وهي  وخالقه.  المخلوق  بين  والرب،  الإن�سان  بين  الوثيقة  الرابطة  هي  ال�سالة 

رادعًا  النف�ص  في  تبعث  وهي  الباطن.  وتنّور  الروح  �سفاء  اأ�سا�ص  وهي  القلوب،  اطمئنان 

لذا قال عنها  للتخّل�ص من كل ما هو �سيئ وقبيح، وتح�سيل كل ما هو �سالح وجميل.  قوّيًا 

ې     ې  ې  ې  ۉ  ۅۉ  {ۅ  الكريم:  كتابه  في  تعالى  اهلل 

�سناعتها  ثم  ومن  النف�ص  على  العثور  برنامج  وهي   .
(5(

ەئ} ائ  ائ   ىى 
 .

(6(

وتهذيبها كما قال اإمامنا الخميني }: »ال�شالة هي م�شنع لبناء وتهذيب الإن�شان«

)))  البقرة، 8)).

)))  الن�ساء، )0).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج)،�ص8.

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج )،�ص0).

)5)  العنكبوت، 5).

)6)  �سحيفة النور، ج ))، �ص8)).
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اهلل  من  الخيرات،  كل  ومبداأ  منبع  من  الدائمة  ال�ستفا�سة  رابطة  هي  موجزة  وبكلمات 

�سبحانه وتعالى. وهي عّدت اأف�سل الأعمال، واأ�سا�ص الدين لأنها باخت�سار تحّقق  لالإن�سان 

الو�سول اإلى الهدف الذي خلق من اأجله، وهو الرجوع اإلى اهلل: {ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ذكر  هو  الهدف  هذا  اإلى  للو�سول  الإن�سان  يحمله  متاٍع  واأهم   .
(((

ۉ} ۅ  ۅ  ۋ 
العين دومًا ويحول  به ن�سب  الهدف وهو الرتباط والّت�سال  الدائم يجعل  اهلل. فذكر اهلل 

دون ال�سياع، ويجعل الإن�سان حذرًا، ويمنحه قوة القلب والطمئنان والن�ساط، ويحفظه من 

النخداع بالمظاهر الخّداعة للدنيا الغرور.

 ومن اأهم الأعمال المفعمة بالدوافع لذكر اهلل والتي يمكن اأن تجعل الإن�سان م�ستغرقًا بذكره 

تعالى، وتكون في نف�ص الوقت موقظًة لالإن�سان، وتر�سده اإلى ال�سراط الم�ستقيم، وتحفظه من 

 Q ال�سياع والنحراف وتحول بينه وبين الغفلة؛ هي ال�سالة، وقد خاطب اهلل نبّيه مو�سى

. لهذا ال�سبب كانت 
(((

فقال: {پ پ پ ڀ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ}

ال�سالة تنهى عن الفح�ساء والمنكر لأن الم�سّلي كما اأنه يوّظف كل قواه بحثًا عن طريق الحق 

والرتباط به، فاإنه في نف�ص الوقت ي�سعى ليميت كّل بواعث الف�ساد وال�سّر في نف�سه، ولإحراق 

تلقيٍن  من  فيها  بما  فال�سالة  اإذًا،  المن�سود.  الهدف  بلوغه  دون  تحول  التي  المعا�سي  جذور 

وتكرار لذكر اهلل، تربط الإن�سان ال�سعيف والمحدود بالإله المطلق القوي، وتجعله على الدوام 

م�ستعينًا به ومتوّكاًل عليه.

 أهمية الصالة

1. �أف�سل �لعباد�ت: 

اإن حب الإله وعبادته والّت�ساغر اأمامه والتوا�سع لعظمته هي ثمرة معرفته، فمعرفة اهلل والإقرار 

الإن�سان والغاية من  اإلى طاعته وعبوديته، وهو �سر خلق  الكون والإن�سان يدفع بالإن�سان  باأنه خالق 

. وهذه الحكمة الإلهية هي نف�سها اأ�سا�ص بعث 
(((

اإيجاده: {ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

)))  البقرة، 6).

)))  طه، )).

)))  الذاريات، 56.
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.
(((

الأنبياء R: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇڇ}

باأبهى  العبودية  فيها  تتجّلى  والتي  الأهمية،  حيث  من  الأولى  العبادة  هي  وال�سالة   

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  {ڳ  �سورها:  واأعمق 

اأمروا بال�شالة لأن  »اإنما  Q قال:  . وعن الإمام الر�سا 
(((

ہ} ہ   ہ  ۀۀ 
يدي  بين  والقيام  الأنداد  خلع  فيه  لأن  عام  �شالح  وهو  بالربوبية  الإقرار  ال�شالة  في 

.
(((

الجبار«

2. عمود �لدين:

وفروعه،  الدين  اأ�سول  كل  معه  ثبتت  ثبت  اإن  الذي  الإ�سالم،  وقوام  الدين،  عمود  وهي 

وباهتزازه وتخلخله يهتّز معه هذا القوام ويتخلخل. فعن الإمام الباقر Q قال: »ال�شالة 

اإذا ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب واإذا مال  عمود الدين مثلها كمثل عمود الف�شطاط 

 .
(((

العمود وانك�شر لم يثبت وتد ول طنب«

3. و�سية �لأنبياء:

{ې  بال�سالة:  ابنه  يو�سي  لقمان  وللنا�ص، فهذا  لقومهم   R الأنبياء  وهي و�سية 

.
(6(

، وهي قّرة عين ر�سول اهلل P: »قّرة عيني ال�شالة«
(5(

ې   ې  }
 واأحّب الأعمال اإلى اهلل عز وجل، فعن الإمام ال�سادق Q قال: »اأحب الأعمال اإلى اهلل 

.
(7(

»R عز وجل ال�شالة وهي اآخر و�شايا الأنبياء

4. �أف�سل �لقربات:

وهي اأف�سل ما يتقّرب به العباد اإلى اهلل عز وجل، حيث �ُسئل اإمامنا ال�سادق Q عن 

اأف�سل ما يتقّرب به العباد اإلى ربهم واأحّب ذلك اإلى اهلل عز وجل ما هو؟ فقال Q: »ما 

)))  النحل، 6).

)))  البّينة، 5.

)))  و�سائل ال�سيعة، ج)،�ص0).

)))  م.ن ، �ص7).

)5)  لقمان، 7).

)6)  بحار الأنوار، ج77،�ص77.

)7)  الكايف، ج)،�ص)6).
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ابن عي�شى  ال�شالح  العبد  اأن  ترى  األ  ال�شالة.  هذه  من  اأف�شل  المعرفة  بعد  �شيئاً   اأعلم 

الإن�سان  يكون  وفيها   .
(((

»{ ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    {ڳ  قال:   Q مريم   

اأقرب ما يكون اإلى اهلل عّز وجّل، فعن الإمام الر�سا Q قال:»اأقرب ما يكون العبد من اهلل 

.
(((

عز وجل وهو �شاجد وذلك قوله عز وجل«

5. �أول ما يحا�سب عليه �لإن�سان:

وهي اأول ما ُي�ساأل عنه الإن�سان يوم الح�ساب، فاإن قبلت �سالته قبلت منه �سائر اأعماله، واإن 

رّدت رّدت اإليه اأعماله، فكان خالي الوفا�ص، يتح�ّسر على ما ّفرط به في الحياة الدنيا. فعن 

الإمام ال�سادق Q قال: »اأول ما يحا�شب به العبد ال�شالة فاإن قبلت قبل �شائر عمله واإذا 

.
(((

ُرّدت ُرّد عليه �شائر عمله«

6. باب �لرحمة �لإلهية:

وهي الرحمة الوا�سعة التي يّظلل اهلل تعالى بها عبده من فوق راأ�سه اإلى اأفق ال�سماء وهو 

»اإذا  Q قال:  ي�سّلي، ووّكل اهلل تعالى به المالئكة تحّفه وتدعو له. فعن الإمام ال�سادق 

قام الم�شلي اإلى ال�شالة نزلت عليه الرحمة من اأعنان ال�شماء اإلى اأعنان الأر�س وحفت به 

.
(((

المالئكة وناداه ملك لو يعلم هذا الم�شلي ما في ال�شالة ما انفتل«

7. كّفارة للذنوب:

وهي تحّت الذنوب عن الم�سّلي وتكّفر عنه �سّيئاته ما لم تكن من الكبائر، وقد �سّبهها ر�سول 

اهلل P بالنهر الجاري الذي كّلما اغت�سل منه الإن�سان نّقى ج�سده وتطّهر من الأدران والأو�ساخ 

حيث قال: »اإنما مثل هذه ال�شلوات الخم�س مثل نهر جار بين يدي باب اأحدكم يغت�شل منه 

في اليوم خم�س اغت�شالت، فكما ينّقى بدنه من الدرن بتواتر الغ�شل، فكذا ينّقى من الذنوب 

.
(5(

مع مداومة ال�شالة فال يبقى من ذنوبه �شي ء«

 وعن الإمام ال�سادق Q قال: »من �شّلى ركعتين يعلم ما يقول فيهما ان�شرف ولي�س 

)))  الكايف، ج)، �ص )6).

)))  م. ن.

)))  و�سائل ال�سيعة، ج)،�ص)).

)))  الكايف، ج)،�ص)6).

)5)  م�ستدرك  الو�سائل، ج)،�ص5).
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الخم�س  »ال�شلوات  قال:   Q علي  الإمام  الموؤمنين  اأمير  وعن   .
(((

ذنب« اهلل  وبين  بينه 

التي قال اهلل: {ۓ  ڭ ڭ ڭڭ  الكبائر وهي  كفارة لما بينهن ما اجتنب 

 .
(((

ۇ ۇ ۆ}«
8. تنجي من �لعذ�ب:

اإذا قبلت �سالة الموؤمن فهي بمثابة �سّك براءٍة له من العذاب في يوم القيامة كما جاء عن 

اإمامنا ال�سادق Q حيث قال:»من قبل اهلل منه �شالة واحدة لم يعذبه ومن قبل منه 

.
(((

ح�شنة لم يعذبه«

عاقبة التساهل بالصالة
اإذا اقتنع الإن�سان باأن العبادة من الأمور الأ�سا�سّية والهاّمة في تكامله الروحي والمعنوي 

بها  الإتيان  على  الحر�ص  �سديد  لكان  اإذًا  العبادات،  اأهم  هي  ال�سالة  واأن  بربه،  وعالقته 

بها،  وا�ستخفافًا  تهاونًا  ال�سالة  ت�سييع  في  لأن  ت�سييعها،  وعدم  اأوقاتها  على  والمحافظة 

والمتهاون ب�سالته ل حّظ له من الإ�سالم، كما قال اإمامنا الباقر Q: »ل حّظ في الإ�شالم 

P حيث  اأخبر بذلك ر�سول اهلل  اأقرب منه لالإيمان كما  للكفر  ، وهو 
(((

لمن ترك ال�شالة«

و يتهاون بها فال 
َ
اأ قال: »ما بين الم�شلم وبين اأن يكفر اإل ترك ال�شالة الفري�شة متعمداً 

. لأنه لي�ص بعد ترك ال�سالة وال�ستخفاف بها اإل الغّي وال�ساللة: {ہ ہ ہ    
(5(

ي�شليها«

.
(6(

ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ}
وفيما يلي نذكر بع�ص الآثار ال�سلبية لترك ال�سالة

1. يبتلى بخم�س ع�سرة خ�سلة �سّيئة:

اأبتاه ما لمن  »يا  P فقالت:  اأباها محمدًا  اأنها �ساألت   O عن �سيدة الّن�ساء فاطمة 

تهاون ب�شالته من الرجال والن�شاء؟ قال: يا فاطمة من تهاون ب�شالته من الرجال والن�شاء 

)))  الكايف، ج)،�ص66).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)،�ص5).

)))  الكايف، ج )، �ص  66).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)،�ص5).

)5)  و�سائل ال�سيعة، ج)، �ص)).

)6)  مرمي، 59.
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ابتاله اهلل بخم�س ع�شرة خ�شلة، �شت منها في دار الدنيا وثالث عند موته وثالث في قبره 

اإذا خرج من قبره. فاأما اللواتي ت�شيبه في دار الدنيا، فالأولى يرفع  وثالث في القيامة 

اهلل البَركة من عمره ويرفع اهلل البَركة من رزقه ويمحو اهلل عز وجل �شيماء ال�شالحين 

لي�س  وال�شاد�شة  ال�شماء  اإلى  دعاوؤه  يرتفع  ول  عليه  يوؤجر  ل  يعمله  عمل  وكل  وجهه  من 

ذلياًل،  يموت  اأّنه  فاأولهّن  موته  عند  ت�شيبه  اللواتي  واأما  الحين.  ال�شّ دعاء  في  حّظ  له 

والثانية يموت جائعاً، والثالثة يموت عط�شانَ  فلو �ُشِقَي من اأنهار الدنيا لم يرو عط�شه. واأما 

ُل اهلل به ملكاً يزعجه في قبره، والثانية ي�شيَُّق عليه  اللواتي ت�شيبه في قبره فاأولهّن يَوكِّ

قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. واأما اللواتي ت�شيبه يوم القيامة اإذا خرج من قبره 

َل اهلل به ملكاً ي�شحبه على وجهه والخالئق ينظرون اإليه والثانية يحا�شبه  فاأولهنَّ اأن يَوكِّ

.
(((

ح�شاباً �شديداً والثالثة ل ينظر اهلل اإليه ول يزّكيه وله عذاب األيم« 

). يحرم من �ل�سفاعة:

عن الإمام الباقر Q قال: »قال ر�شول اهلل P: ل ينال �شفاعتي من ا�شتخّف ب�شالته 

.
(((

ل يرد علّي الحو�س ل واهلل«

3. يحبط �هلل �أعماله:

فقد �ُسئل الإمام ال�سادق Q عن معنى قوله تعالى: {ی ی  ی جئ حئ 

مئ}، فقال Q: »ترك العمل الذي اأقّر به، )و( من ذلك اأن يترك ال�شالة من غير 
.

(((

�شقٍم ول �شغل«

4. يت�سّلط عليه �ل�سيطان:

فعن اأمير الموؤمنين علي Q قال: »قال ر�شول اهلل P: ل يزال ال�شيطان هائباً ذعراً 

 .
(((

من الموؤمن ما حافظ على ال�شلوات الخم�س فاإذا �شيعهن تجراأ عليه فاألقاه في العظائم«

وقد قال عّز وجّل في كتابه العزيز: {ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج)،�ص)).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج)، �ص5).

)))  م�ستدرك  الو�سائل، ج)، �ص6).

)))  م.ن، �ص7).
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.
(((

ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ }

5. يدخله �لّنار مع �لمنافقين:

»ل ت�شيعوا �شلواتكم فاإن من �شيع �شالته ُح�شر مع قارون  P قال:  فعن ر�سول اهلل 

المنافقين، فالويل لمن لم يحافظ على  النار مع  اأن يدخله  وهامان، وكان حقاً على اهلل 

. وعندما يدخل الموؤمنون الجنة يت�ساءلون فيما بينهم عن �سبب دخول 
(((

�شالته واأداء �شنته«

فئة من النا�ص نار جهنم، و�سرعان ما يكت�سفون اأن ال�سبب هو تركهم ال�سالة، كما اأخبر تعالى 

في كتابه الكريم: {جت  حت     خت    مت ىت يت جث    مث ىث يث     حج مج جح   مح 

 .
(((

جخ      حخ مخ جس    حس   خس  مس   حص  }

)))  املائدة، )9.

)))  و�سائل ال�سيعة، ج)، �ص0).

)))  املّدثر، 9) ـ )).
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المفاهيم الرئيسة

والقوي، . ) المطلق  بالإله  والمحدود  ال�سعيف  الإن�سان  يربط  الذي  الّذكر  هي  ال�سالة 

تنّور  واأ�سا�ص  الأعمال،  قبول  �سبب  وهي  تعالى،  منه  الدائمة  ال�ستفا�سة  رابطة  وهي 

الباطن وطهارة الروح.

ال�سالة عمود الدين، واأّول ما ُي�ساأل عنه الإن�سان، واأف�سل العبادات والقربات، وكفارة . )

الذنوب، وباب الرحمة، ومنّجية من العذاب.

اإن لترك ال�سالة والت�ساهل فيها عواقب وخيمًة على الإن�سان منها حرمانه من ال�سفاعة . )

في يوم القيامة، والعذاب الأليم في النار، وت�سلط ال�سيطان عليه، واإحباط اهلل لأعماله.

أسئلة حول الدرس

ما هي حقيقة ال�سالة؟. )

لماذا عّدت ال�سالة اأنها اأف�سل العبادات وعمود الدين؟. )

ما هي العالقة بين ال�سالة والّذكر؟. )

ما هي عاقبة الت�ساهل وال�ستخفاف بال�سالة؟. )
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للمطالعة

 الوديعة اإللهية)))

ل بّد لالإن�سان المتعّبد اأن يوّظف وقتًا للعبادة، واأن يحافظ على اأوقات ال�سالة التي هي اأهّم 

العبادات، واأن يوؤّديها في وقت الف�سيلة، ول يختار لنف�سه في تلك الأوقات عماًل اآخر. وكما اأنه 

�ص وقتًا لك�سب المال والجاه والدرا�سة والبحث، كذلك ل بّد اأي�سًا من تخ�سي�ص وقٍت  يخ�سّ

اأي عمٍل اآخر، ويتي�ّسر له ح�سور القلب الذي هو بمثابة اللّب  للعبادات، حتى يكون خاليًا من 

والجوهر.

الأمور  من  العبادة  اأن  وراأى  �سالته،  اأداء  في  تكّلف  مثلي  �سخ�سًا  اأن  فر�سنا  اإذا  ولكن 

الزائدة، لأّجل �سالته اإلى اآخر الوقت، ولأتى بها بكل فتوٍر ونق�ص، لما يرى حين التهيوؤ لل�سالة 

ل غير  اأن هناك اأمورًا اأخرى في نظره اأهم منها، واأنها تتزاحم مع هذه الأمور الهاّمة، فيف�سّ

ال�سالة عليها. واإن هذا ال�سخ�ص م�ستخفٌّ بال�سالة ومتهاوٌن في اأمرها، ومن المعلوم اأن مثل 

بال�سالة  ال�ستخفاف  باهلل من  اأعوذ  �سخط اهلل.  مثار  تكون  بل  لها،  نورانية  ل  العبادة  هذه 

وعدم الكتراث بها، فعن الإمام الباقر Q قال:

ا�شتخف ب�شالته،  P قال عند موته: لي�س مني من  النبي  فاإن  »ل تتهاون ب�شالتك 

 :Q وقال اأبو الح�سن الأول .
(((

لي�س مني من �شرب م�شكراً، ول يرد علّي الحو�س ل واهلل«

.
(((

»لما ح�شرت اأبي الوفاة قال لي: يا بني ل ينال �شفاعتنا من ا�شتخّف بال�شالة«

والأخبار كثيرة في المقام، ويكفي هذان الحديثان لمن يريد اأن يعتبر ويّتعظ، ويعلم اهلل 

وحده حجم الم�سيبة العظمى النا�سئة من النقطاع عن الر�سول الأكرم P والخروج من تحت 

ظّل حمايته كما حّدد في الحديثين ال�سريفين. كما اأن اهلل يعلم م�ستوى الخذلن عندما ُيمنى 

الإن�سان بالحرمان من �سفاعة ر�سول اهلل واأهل بيته العظام. ل تظّن  اأن اأحدًا يرى رحمة الحق 

�سبحانه ووجه الجّنة من دون �سفاعة ر�سول اهلل P وحمايته ورعايته.

)))  الإمام اخلميني، الأربعون حديثًا، �ص87).

)))  الكايف، ج)، �ص69).

)))  م.ن، ج)، �ص70).
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والآن انتبه اإلى اأن تقديم اأي عمٍل ب�سيط بل الم�سلحة الموهومة على ال�سالة التي هي قّرة 

عين الر�سول P، والو�سيلة الرفيعة لنزول رحمة الحق، واإهمالها وتاأخيرها اإلى نهاية وقتها 

من دون م�سّوغ، وعدم المحافظة على حدودها، كل هذه الأمور تعتبر من التهاون وال�ستخفاف 

بال�سالة. فاإذا كان هذا من التهاون في ال�سالة فاعلم ح�سب �سهادة ر�سول اهلل P و�سهادة 

اأردت  اإذا  اأنك قد خرجت عن وليتهم، ولن تنالك �سفاعتهم. انتبه؛   ،R الأئمة الأطهار 

وعّظم  الإلهية،  الوديعة  بهذه  اهتّم   ،P اهلل  ر�سول  اأّمة  من  تكون  اأن  في  ورغبت  �سفاعتهم 

اأمرها، واإل فاأنت تواجه العقاب والعاقبة ال�سيئة.

P الإمام الخميني
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منشأ الدعاء
لّما كان الإن�سان عين الفقر والفاقة وبما اأنه ُفطر على اأ�سا�ص الطلب والحاجة اإلى خالقه 

وق�ساء  النقائ�ص  �سّد  تعالى وطلب  اإلى اهلل  اللتجاء  فالدعاء هو  الدعاء.  ُفطر على  قد  فهو 

الحاجات منه. وفي الواقع اإن هذه الحالة من التوّجه اإلى اهلل وا�ستمداد العون منه من خالل 

واإن  الحالة  هذه  من  البّتة  يخلو  ل  الم�سرك  حتى  بل  فقط  بالموؤمنين  ة  مخت�سّ غير  الدعاء 

اأنكرها، فهو يختبرها عندما يقع في �سّدة وتتقّطع به الأ�سباب ويزول كل ملجاأ، عندها تتعّلق 

اآماله به �سبحانه تعالى وهذا ما اأ�سارت اإليه الآية ال�سريفة:

{ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ       ڄ ڄ      ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ژ  ڈ    ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ  چ  چ 

هوؤلء  اأو�سك  فعندما   .
(((

گ} گ     گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

على الغرق والهالك توّجهوا بح�سب فطرتهم بالدعاء اإلى اهلل تعالى م�سّبب الأ�سباب، وطلبوا 

ينفكان  ل  اللذان  الدائمان  واحتياجه  �سعفه  هو  الإن�سان  لدى  الدعاء  فمن�ساأ  النجاة.  منه 

عنه. وبمقدار ما يلتفت الإن�سان اإلى �سعفه ونق�سه وحاجته يندفع اإلى الدعاء م�ستمّدًا العون 

والقدرة والغنى من مالكها ب�سكٍل مطلق وهو اهلل تقد�ست اأ�سماوؤه. فما لم يلتفت الإن�سان اإلى 

عجزه و�سعفه و�سعف �سائر المخلوقات من حوله لن يعّلق اآماله على رب الأرباب ويق�سر طلب 

حاجاته عليه، فالعتراف بالعجز مقدمة اأ�سا�سية للدعاء.

أهمية الدعاء
والدعاء واحٌد من اأجمل واأرقى التعابير عن العالقة بين العبد وموله عّز وجّل، فعندما 

لقدرته.  والت�سليم  اأمامه  الخ�سوع  ويعلن  تعالى  له  يعّبر عن عبودّيته  فهو  رّبه  الإن�سان  يدعو 

في  المهجة  وتذويب  للحق،  منك  الكل  ا�شتجابة  »الدعاء   :Q ال�سادق  الإمام  فعن 

)))  يون�ص، )).
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اهلل  اإلى  وباطناً  ظاهراً  كلها  الأمور  وت�شليم  جميعاً  الختيار  وترك  الرب،  م�شاهدة 

. لذا جعل اهلل تعالى الدعاء عبادًة وو�سيلًة �سريفًة لاّلت�سال والرتباط به كما اأخبر 
(((

تعالى«

»اأدُع ول تقل قد فرغ من الأمر، فاإن الدعاء هو  Q حيث قال:  اإمامنا ال�سادق  بذلك 

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  {ٿ   يقول:  وجل  عز  اهلل  اإن  العبادة، 

.  بل ومن اأف�سل العبادات اأي�سًا، فقد �ُسئل الإمام الباقر Q: اأي العبادة 
(((

ڤ}«
اأف�سل؟ فقال: »ما من �شيء اأف�شل عند اهلل عز وجل من اأن ُي�شاأل وُيطلب مما عنده، وما 

وطالما   .
(((

عنده« ما  ي�شاأل  ول  عبادته  عن  ي�شتكبر  ممن  وجل  عز  اهلل  اإلى  اأبغ�س  اأحد 

ا�ستمداد  اإلى  معها  يحتاج  وعوٍز  نق�صٍ  حالة  من  يخلو  ل  فاإنه  الدنيا  هذه  في  الإن�سان  اأن 

الحاجات  وق�ساء  الفالح  مفاتيح  فيه  الذي  الدعاء  اإل  يملك  ل  وهنا  تعالى،  اهلل  من  العون 

المعنوية والمادية على حدٍّ �سواء. فهو �سالح الأنبياء الذي ينجي من الأعداء ويغ�سل الذنوب 

 ويورث الطماأنينة وال�سكينة ويدفع البالء ويدّر الأرزاق وفيه ال�سفاء من كل داء . فعن الإمام 

 .
(((

الدعاء« الأنبياء؟ قال:  الأنبياء، فقيل: وما �شالح  »عليكم ب�شالح  Q قال:  الر�سا 

اأرزاقكم؟  ويدّر  اأعدائكم  من  ينجيكم  �شالح  على  اأدّلكم  »األ  قال:   P الأكرم  النبي  وعن 

اأمير  وعن   .
(5(

الدعاء« الموؤمن  �شالح  فاإن  والنهار،  بالليل  ربكم  تدعون  قال:  بلى،  قالوا: 

 Q وعن الإمام ال�سادق ،
(6(

الموؤمنين Q: »الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفالح«

   .
(7(

قال: »عليك بالدعاء فاإنه �شفاء من كل داء«

 .
(8(

وعن الإمام الر�سا Q: »الدعاء يدفع البالء النازل وما لم ينزل«

ويجعلوا رجاءهم عنده  به وحده  يتعّلقوا  واأن  يدعوه  اأن  يريد من عباده  وجّل  عّز  والمولى 

ويق�سروا اآمالهم عليه، وذلك لما للدعاء من تاأثيٍر بالغ في تعميق عالقة العبد بموله وت�سديٍد 

ال�سادق  الإن�سان خالل دعائه  يختبرها  التي  المعنوية  التجربة  فاإن  تعالى.  به  الإيمان  لعرى 

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج5،�ص)7).

)))  اأ�سول الكايف، ج)، �ص 67).

)))  م. ن، �ص 66).

)))  م. ن، �ص 68).

)5)  م. ن.

)6)  م. ن.

)7)  م. ن، �ص 70).

)8)  م. ن، �ص69).
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ولحقًا حين ينال اإجابة دعائه تجعله اأكثر ثقًة باهلل واأ�سد تعّلقًا به. والمولى عّز وجّل اأقرب اإلى 

عباده من حبل الوريد، ل يحول بينه وبين عبده حائل، ول يحتاج الإن�سان اإلى وا�سطة تو�سل 

جالله  جّل  فاإنه  �سوؤاله   قلبه  في  الإن�سان  اأ�سمر  لو  فحتى  تعالى.  اإليه  و�سوؤاله  ونداءه  �سوته 

عليٌم به وقد وعد عباده باإجابة دعواتهم فقال في كتابه العزيز: {ى ائ  ائ 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ 
اأن الداعي يدعوه حقيقًة،  اأنه وعد بالإجابة ب�سكٍل مطلق طالما  . وهذا يعني 

(((

ىئ}
وطالما اأن ل�سانه ينطق بما في قلبه، عن النبي الأكرم P: »من ُفتح له باب في الدعاء ُفتحت 

 ،
(((

عطي الإجابة«
ُ
اأ عطي الدعاء 

ُ
اأ . وعن الإمام ال�سادق  Q: »من 

(((

له اأبواب الإجابة«

P، حيث اإن من  فما اأعظمها من ب�سرى تنطق بها الآية الكريمة واأحاديث الر�سول الكريم 

عطي الإجابة حتمًا.
ُ
ُيعطى الدعاء فقد اأ

آداب الدعاء وشروطه
لكل عبادة اآداٌب و�سروٌط ل بّد من مراعاتها لتحقيق الثمرة المرجّوة منها، وكذلك الدعاء. 

والراحة  الروحّية  ال�ّسكينة  ول  اإجابة دعائه  ينتظر  الدعاء فال  باآداب  الإن�سان  يتاأدب  لم  فما 

النف�سية التي ينالها الداعي عادة. عن الإمام ال�سادق Q اأنه قال:

اهلل  عظمة  وحّقق  تدعو،  ولماذا  تدعو،  كيف  تدعو،  من  وانظر  الدعاء  اأدب  »احفظ 

وكبرياءه، وعاين بقلبك علمه بما في �شميرك واّطالعه على �شّرك وما تكون فيه من الحّق 

والباطل، واعرف طرق نجاتك وهالكك كيال تدعو اهلل تعالى ب�شيء فيه هالكك واأنت تظّن 

ڍ}،  ڇ    ڇ  ڇڇ  چ  چ    چ  {چ  تعالى  اهلل  قال  نجاتك،  فيه  اأن 

وتفّكر ماذا ت�شاأل ولماذا ت�شاأل... فاإن لم تاأت ب�شرط الدعاء فال تنتظر الإجابة {ں ں 

  .
(((

ڻ       ڻ} ، فلعلك تدعوه ب�شيء قد علم من �شرك خالف ذلك«

)))  البقرة، 86).

)))  م. ن.

)))  بحار الأنوار، ج 67، �ص )).

)))  م�سباح ال�سريعة، �ص)5.
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اأما اآداب الدعاء و�شروطه فهي:

1. �لبدء بالب�سملة و�ل�سالة على محمد و�آله و�لختم بها: 

ب�شم اهلل  اأوله  دعاء  يرّد  »ل  قال:   P الأكرم  الر�سول  ال�سرورية، فعن  الآداب  وهي من 

 .
(((

الرحمن الرحيم«

 .
(((

وعن الإمام ال�سادق Q: »ل يزال الدعاء محجوباً حتى ي�شّلي على محمد واآل محمد«

وعنه Q اأي�سًا قال: »من كانت له اإلى اهلل حاجة فليبداأ بال�شالة على محمد واآله ثم 

ي�شاأل حاجته ثم يختم بال�شالة على محمد واآل محمد فاإن اهلل اأكرم من اأن يقبل الطرفين 

.
(((

ويدع الو�شط«

2. �لتوّجه �إلى �هلل و�لثناء عليه:

 عن اأبي عبد اهلل Q: »اإذا طلب اأحدكم الحاجة فليثِن على اهلل �شبحانه وليمدحه 

فاإن الرجل اإذا طلب الحاجة من ال�شلطان هّياأ له من الكالم اأح�شن ما قدر عليه، فاإذا طلبتم 

.
(((

الحاجة فمّجدوا اهلل عز وجل العزيز الجبار وامدحوه واأثنوا عليه«

3. �ل�ستغفار و�لإقر�ر بالذنوب:

 من اآداب الدعاء اأي�سًا اأن ي�ستغفر الموؤمن من ذنوبه بعد اأن يقّر بها، فعن الإمام ال�سادق 

Q: »اإنما هي المدحة ثم الإقرار بالذنب ثم الم�شاألة، واهلل ما خرج عبٌد من ذنب اإل 

 .
(5(

بالإقرار«

4. �لإخال�س:

  على الداعي اأن يخل�ص هلل تعالى ول ي�سرك في دعائه �سيئًا، لأن اهلل تعالى ل يقبل اإل ما 

كان له خال�سًا، فعن الإمام ال�سجاد Q: »من لم يرُج النا�س في �شيء ورّد اأمره اإلى اهلل 

.
(6(

عز وجل في جميع اأموره ا�شتجاب اهلل عز وجل له في كل �شيء«

)))  بحار الأنوار، ج)9، �ص ))).

)))  م.ن، �ص))).

)))  م.ن، �ص6)).

)))  م.ن، �ص5)).

)5)  م.ن، �ص8)).

)6)  م.ن، ج75، �ص0)).
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5. ح�سور �لقلب و�لت�سّرع: 

اإجابة  من  ياأمله  ما  اإلى  الداعي  ي�سل  لن  دونها  ومن  المهّمة  والآداب  ال�سروط  من  وهي 

الدعوى، فعن الإمام ال�سادق Q: »اإذا اق�شعّر جلدك ودمعت عيناك ووجل قلبك فدونك 

، اأي و�سل دعاوؤك.
(((

دونك فقد ق�شد ق�شدك«

6. ح�سن �لظن بالإجابة:

 .
(((

اإل خيراً« »اأنا عند ظن عبدي بي فال يظنّن بي  لأنه كما جاء في الحديث القد�سي: 

 :Q . وعن الإمام ال�سادق 
(((

»ادعوا اهلل واأنتم موقنون بالإجابة« P قال:  وعن النبي 

 .
(((

»اإذا دعوت فاأقبل بقلبك وظّن حاجتك بالباب«

7. �لإلحاح في �لدعاء و�لمد�ومة:

فعن الإمام الباقر Q قال: »واهلل ل يلّح عبد موؤمن على اهلل في حاجته اإل ق�شاها 

. وعن الإمام ال�سادق Q: »اإن اهلل كره اإلحاح النا�س بع�شهم على بع�س في 
(5(

اهلل له«

.
(6(

الم�شاألة واأحّب ذلك لنف�شه. اإن اهلل يحب اأن ُي�شاأل وُيطلب ما عنده«

8. �لإخفاء:

المق�سود بالإخفاء دعاء ال�سر، حيث يقول اهلل تعالى: {ہ ہ ھ  ھھ ھ        

، وعن الإمام الر�سا Q: »دعوة العبد �شراً دعوة واحدة تعدل 
(7(

ے ے ۓ  }
 .

(8(

�شبعين دعوة عالنية«

9. ذكر �لحاجة:

فت�سمية الحاجة وتحديدها اأف�سل من الإجمال في الطلب، فعن الإمام ال�سادق Q: »اإن 

)))  اخل�سال، ج)، �ص )8.

)))  بحارالأنوار، ج90،�ص05).

)))  م.ن، ج)9،�ص05).

)))  الكايف، ج)، �ص )7).

)5)  م.ن، �ص75) .

)6)  م. ن.

)7)  الأعراف، 55.

)8)  الكايف، ج)،�ص76).
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. ومما ناجى 
(((

اهلل تبارك وتعالى يعلم ما يريد العبد اإذا دعا ولكّنه يحّب اأن تبّث اإليه الحوائج«

.
(((

به اهلل نبّيه مو�سى Q: »يا مو�شى �شلني كل ما تحتاج اإليه حتى علف �شاتك وملح عجينك«

10. �لتوّجه �إلى معاني �لدعاء:

»اإن اهلل ل  Q قال:  فال يدعو وهو غافٌل عما يتلّفظ به ويطلبه، فعن الإمام ال�سادق 

 .
(((

ي�شتجيب دعاء بظهر قلب �شاه، فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ثم ا�شتيقن بالإجابة«

11. �لدعاء بالماأثور:

اأف�سل  كالمهم  ففي  عليهم،  اهلل  �سلوات  النبوة  بيت  اأهل  من  و�سلتنا  التي  بالأدعية  اأي 

 :{ الخميني  الإمام  يقول  وعنها  العالمين،  لرّب  والخ�سوع  والت�سّرع  العبودية  عن  تعبيٍر 

»اإن الأدعية والمناجاة التي و�شلتنا عن الأئمة المع�شومين هي اأعظم اأدلة اإلى معرفة اهلل 

ت�شتمل في  اأنها  والخلق. كما  الحق  بين  رابطة  واأرفع  العبودية  واأ�شمى مفاتيح  جل وعال 

باهلل  لالأن�س  الوحي  بيت  اأهل  ابتكرها  و�شيلة  اأي�شاً  وتمثل  الإلهية،  المعارف  على  طياتها 

.
(((

جّلت عظمته ف�شاًل عن اأنها تمثل نموذجاً لحال اأ�شحاب القلوب واأرباب ال�شلوك«

موانع الدعاء
وينبغي للموؤمن اأن يحترز عن القيام بما من �ساأنه حجب دعائه وعدم ا�ستجابته مخافة اأن 

ي�سل اإلى الحّد الذي ل يوّفق بعده للدعاء اأ�ساًل، فيكون �سقيًا كما نقراأ في دعاء كميل: »فاأ�شاألك 

بعّزتك اأن ل يحجب عنك دعائي �شوء عملي وفعالي«، »واللهم اغفر لي الذنوب التي تحب�س 

الدعاء«. وقد اأّكد اأهل الع�سمة R على عّدة موانع تقف حائاًل دون اإجابة الدعاء وهي: 

1. �ل�سرك:

فعندما يتوّجه الإن�سان بالطلب اإلى اهلل تعالى ولكنه في نف�ص الوقت يرى موؤّثريًة لغيره عّز 

وجّل في تدبير اأموره وت�سيير �سوؤونه فاإنه في الواقع ي�سرك باهلل. والنتيجة اأن ل يكون دعاوؤه 

م�ستجابًا، فعن الإمام ال�سادق Q قال: »اأوحى اهلل عز وجل اإلى داود Q: ما اعت�شم 

)))  الكايف، ج)،�ص76).

)))  بحار الأنوار، ج 90، �ص )0).

)))  الكايف، ج)، �ص)7).

)))  و�سايا عرفانية، �ص 9).
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بي عبد من عبادي دون اأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته ثم تكيده ال�شماوات والأر�س 

ومن فيهّن اإل جعلت له المخرج من بينهّن. وما اعت�شم عبد من عبادي باأحد من خلقي 

الأر�س من  واأ�شخت  يديه  ر�س من 
َ
والأ ال�شماوات  اأ�شباب  اإل قطعت  نيته  ذلك من  عرفت 

. وال�سبب في ذلك اأنه عندما ي�ساأل الإن�سان ربه اأمرًا ما وقلبه 
(((

تحته ولم اأبال باأي واد هلك«

متعلٌق بالأ�سباب ومعتمٌد عليها فهذا ينافي الإخال�ص له تعالى وهو القائل:

خب  جبحب  يئ  ىئ   مئ  حئ  جئ   ی  ی  ی  ،{ی 
(((

{ ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  {ڭ 

.
(((

مب ىب يب جت   حت} 

2. �لذنوب و�لمعا�سي:

التوبة  عن  يتاأّخر  ل  اأن  الإن�سان  على  لذا  وموله،  العبد  بين  ومانعًا  حاجبًا  ت�سكل  حيث 

وال�ستغفار فيما لو وقع في هفوٍة ـ ل �سمح اهلل ـ لأن الذنوب تحول دون ق�ساء الحوائج وا�ستجابة 

الدعاء، فعن الإمام الباقر Q: »اإن العبد ي�شاأل الحاجة فيكون من �شاأنه ق�شاوؤها اإلى 

اأجل قريب اأو اإلى وقت بطيء فيذنب العبد ذنباً فيقول اهلل تبارك وتعالى للملك ل تق�س 

.
(((

حاجته واحرمه اإياها فاإنه تعّر�س ل�شخطي وا�شتوجب الحرمان مني«

3. �سوؤ�ل ما فيه �ل�سرر:

قد يظّن الإن�سان في اأمٍر ما خيرًا له، في�ساأل اهلل ويلّح في طلبه ولكن اهلل اللطيف الحكيم 

اأو يوؤّخره  لعلمه بعاقبة الأمور وخفاياها وبواطنها يمنع هذا الأمر عن عبده رفقًا به ورحمة، 

عنه لأن �سالحه ل يكون في العاجل واإنما في وقٍت لحق، اأو قد يبدله بما هو اأف�سل منه. فيظّن 

الجاهل حينها اأن اهلل تعالى اأخلف وعده في ا�ستجابة الدعاء. ولكن الواقع اأن اهلل تعالى اإّنما 

{چ چ  اإليه والذي طلبه نتيجة جهله. يقول اهلل عّز وجّل:  اإي�سال ال�سرر  امتنع عن 

.
(5(

چ   چ ڇڇ ڇ ڇ   ڍ}

)))  الكايف، ج)، �ص)6.

)))  غافر، )).

)))  يون�ص، 06).

)))  الكايف، ج )، �ص )7).

)5)  الإ�سراء، )).
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4. عدم �ل�سدق في �لطلب: 

فقد يطلب الإن�سان من اهلل تعالى وي�ساأله وهو غير �سادٍق في طلبه، وال�ستجابة اإنما تطابق 

بل�سانه  ي�ساأله  ما  ولي�ص  �سيناله  ما  هو  ونّيته  �سميره  عليه  ويعقد  ال�سائل  ي�ساأله  فما  الدعوة، 

به  ياأتي  ما  دون  القلب  يحمله  ما  هي  الدعاء  فحقيقة  حّقًا.  يق�سده  اأن  دون  بلفظه  ويظهره 

دير �سدقًا اأو كذبًا. ولهذا يقول النبي P: »ادعوا اهلل واأنتم موقنون 
ُ
الل�سان الذي يدور كيفما اأ

Q: »اإن اهلل ل ي�شتجيب دعاء بظهر قلب �شاٍه، فاإذا  . وعن الإمام ال�سادق 
(((

بالإجابة«

.
(((

دعوت فاأقبل بقلبك ثم ا�شتيقن بالإجابة«

)))  و�سائل ال�سيعة، ج7، �ص)5.

)))  الكايف، ج)، �ص)7).
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المفاهيم الرئيسة

اإلى اهلل وطلب الحاجات منه، ومن�سوؤه �سعف الإن�سان واحتياجه . ) الدعاء هو اللتجاء 

الدائمان اللذان ل ينفّكان عنه. وبمقدار ما يلتفت الإن�سان اإلى �سعفه ونق�سه يندفع 

اإلى الدعاء .

الفالح . ) فيه مفاتيح  واأن  بالحق،  �سريفة لالرتباط  و�سيلة  اأنه  في  تكمن  الدعاء  اأهمية 

عطي الإجابة حتمًا.
ُ
والنجاح لكل حاجٍة يطلبها الإن�سان، فمن ُيعَط الدعاء فقد اأ

للدعاء اآداب ٌو�سروٌط ل بّد من مراعاتها لتحقيق الثمرة المرجّوة منه، وهناك موانع . )

تحول دون اإجابة الدعوة ل بد من الحتراز منها.

أسئلة حول الدرس

ما هو ال�سبب الأ�سا�سي الذي يحمل الإن�سان على الدعاء؟. )

اأين تكمن اأهّمية الدعاء بالن�سبة ل�سلوك الإن�سان المعنوي؟. )

للدعاء �سروٌط واآداٌب عّددها، تحدث عن ثالثة منها.. )

ما هي الموانع والعوائق التي تحول دون ا�ستجابة الدعاء؟. )
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للمطالعة

 وصال المحبوب)))

احفظ اأدب الدعاء وانظر من تدعو، كيف تدعو ولماذا تدعو. وحّقق عظمة اهلل وكبرياءه، 

والباطل،  الحق  فيه من  تكون  وما  �سّرك  واّطالعه على  في �سميرك  بما  علمه  بقلبك  وعاين 

فيه  اأن  تظّن  واأنت  هالكك  فيه  ب�سيٍء  تعالى  اهلل  تدعو  كيال  وهالكك  نجاتك  طرق  واعرف 

.
(((

نجاتك، قال اهلل تعالى: {چ چ چ   چ ڇڇ ڇ ڇ   ڍ}

 وتفكر ماذا ت�ساأل ولماذا ت�ساأل. والدعاء ا�ستجابة الكل منك للحق، وتذويب المهجة في 

م�ساهدة الرب، وترك الختيار جميعًا وت�سليم الأمور كلها ظاهرًا وباطنًا اإلى اهلل تعالى. فاإن 

لم تاأت ب�سرط الدعاء فال تنتظر الإجابة فاإنه يعلم ال�سر واأخفى، فلعّلك تدعوه ب�سيء قد علم 

من �سّرك خالف ذلك. قال بع�ص ال�سحابة لبع�سهم: اأنتم تنتظرون المطر واأنا اأنتظر الحجر. 

ل علينا بالإجابة،  واعلم اأنه لو لم يكن اهلل اأمرنا بالدعاء، لكّنا اإذا اأخل�سنا الدعاء تف�سّ

فكيف وقد �سمن ذلك لمن اأتى ب�سرائط الدعاء؟ و�ُسئل ر�سول اهلل P عن ا�سم اهلل الأعظم 

فقال: كل ا�سٍم من اأ�سماء اهلل اأعظم، ففّرغ قلبك عن كل ما �سواه، واْدُعه باأي ا�سم �سئت فلي�ص 

في الحقيقة هلل ا�سٌم دون ا�سم، بل هو اهلل الواحد القهار. وقال النبي P: اإن اهلل ل ي�ستجيب 

الدعاء من قلٍب لٍه.

 اإذا اأراد اأحدكم اأن ل ي�ساأل رّبه اإل اأعطاه، فليياأ�ص من النا�ص كّلهم ول يكن رجاوؤه اإل من 

عند اهلل عّز وجّل، فاإذا اأتيت بما ذكرت لك من �سرائط الدعاء واأخل�ست �سّرك لوجهه فاأب�سر 

باإحدى ثالث: اإما اأن يعّجل لك ما �ساألت، واإّما اأن يّدخر لك ما هو اأف�سل منه، واإّما اأن ي�سرف 

عنك من البالء ما لو اأر�سله اإليك لهلكت. قال النبي P: قال اهلل تعالى: من �سغله ذكري عن 

عطي لل�سائلين.
ُ
م�ساألتي اأعطيته اأف�سل ما اأ

 Q الإمام ال�سادق

)))  م�سباح ال�سريعة، �ص))).

)))  ال�سراء،)).
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الحاجة إلى اإلخوان
الإن�سان مدني بطبعه، ول ي�ستطيع اعتزال النا�ص والنفراد عنهم لأن اعتزالهم يبعث على 

الغربة والوح�سة والإح�سا�ص بالوهن والخذلن اإزاء طوارئ الأحداث وملّمات الزمان. لأجل ذلك 

كان الإن�سان تّواقًا اإلى اّتخاذ الخاّلن والأ�سدقاء، ليكونوا له �سندًا و�سلوانًا، ي�سّرون عنه الهموم 

 :Q ويخّففون عنه المتاعب، وي�ساطرونه ال�سّراء وال�سّراء. قال اأمير الموؤمنين الإمام علي

 .
(((

»عليك باإخوان ال�شدق، فاأكثر من اكت�شابهم، فاإنهم عّدة عند الرخاء، وجّنة عند البالء«

فمخالطة الإن�سان �سرورة ل غنى له عنها، لأن من البديهي اأن الإن�سان المنفرد عاجٌز عن اأن 

يوّفر لنف�سه مقومات بقائه وتطّوره وا�ستمراره، لذا هو مدفوٌع بطبيعته اإلى مخالطة الآخرين 

من بني نوعه لي�ستعين بهم على توفير هذه المقّومات.

تأثير الصداقة
الدين الإ�سالمي دين ع�سرٍة ولي�ص دين عزلٍة ورهبنٍة. وهو ينظر اإلى الروابط الب�سرّية نظرة 

 وتقدي�ص. وهناك و�سايا كثيرة ب�ساأن ال�سداقة وانتخاب ال�سديق لما لل�سداقة من اأثٍر 
ٍ
اهتمام

عميق على حياة الإن�سان. فال�سديق له اأثٌر بالغ على �سديقه فكريًا وعمليًا واأخالقيًا، لما طبع 

عليه الإن�سان من �سرعة التاأّثر والنفعال بالقرناء والأخاّلء، ما يحّفزه على محاكاتهم والقتبا�ص 

منهم. لذا نرى اأن الّتجاوب قوّي بين الأ�سدقاء، و�سفاتهم �سريعة النتقال والعدوى فيما بينهم، 

تبعًا لخ�سائ�سهم  والف�ساد  ال�سر  واأخرى مفاهيم  وال�سالح،  الخير  تن�سر مفاهيم  تارة  وهي 

وطباعهم الكريمة اأو الذميمة، واإن كانت عدوى الرذائل اأ�سرع انتقاًل واأكثر �سيوعًا من عدوى 

اإلى الر�سد وال�سالح، وال�سديق الفا�سد رائد  الف�سائل. فال�سديق ال�سالح رائد خيٍر يهدي 

�سرٍّ ويقود اإلى الغّي والف�ساد. وكم انحرف اأ�سخا�ٌص كانوا يعّدون مثاليين فكرًا و�سلوكًا، ولكن 

لتاأثرهم بالأ�سدقاء والأخاّلء المنحرفين، فعن  اأن �سّلوا في متاهة الغواية والف�ساد  ما لبثوا 

)))  البحار، ج)7، �ص86).
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 .
(((

ر�سول اهلل P قال: »من خير حّظ المرء قرين �شالح، جال�س اأهل الخير تكن منهم«

لذلك كله اأّكد الإ�سالم على �سرورة اإيالء م�ساألة اختيار الأ�سدقاء الجّدية والأهمية المطلوبة 

»�شادق   :Q الموؤمنين  اأمير  لكي ل ت�سبح ال�سداقة عامل �سياٍع وانحراف، فمن و�سايا 

اأهل الخير وال�شالح وكن منهم«.  من هنا يتحّتم على العاقل اأن يتحّفظ في اختيار الأ�سدقاء، 

وي�سطفي منهم من تحّلى بالخلق المر�سّي وال�سمعة الطّيبة وال�سلوك الحميد. ُروي اأن النبي 

�سليمان Q قال: »ل تحكموا على رجل ب�شي ء حتى تنظروا اإلى من ي�شاحب فاإنما ُيعرف 

 .
(((

خدانه«
َ
�شحابه واأ

َ
قرانه وُين�شب اإلى اأ

َ
�شكاله واأ

َ
الرجل باأ

 صفات األخ الّصالح
لالأخ ال�سالح �سفاٌت ينبغي الوقوف عندها ومعرفتها ليجري على اأ�سا�سها انتخاب ال�سديق، 

واأهم هذه ال�سفات:

»من   :P فقال  خيٌر؟  الجل�ساء  اأي   :P اهلل  لر�سول  قيل  وبالآخرة:  باهلل  يذّكرك  اأن   .(

.
(((

تذكركم اهلل روؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله«

اأن يعين على �شالح الدين: عن الإمام علي Q قال: »اإنما �شّمي الرفيق رفيقاً لأنه   .(

.
(((

يرفقك على �شالح دينك، فمن اأعانك على �شالح دينك فهو الرفيق«

اأن يكون من اأهل التقوى: عن الإمام ال�سادق Q قال: »اطلب مواخاة الأتقياء ولو   .(
فنيت عمرك في طلبهم فاإن اهلل عز وجل لم يخلق على وجه 

َ
في ظلمات الأر�س، واإن اأ

ف�شل منهم بعد الأنبياء والأولياء، وما اأنعم اهلل على العبد بمثل ما اأنعم به 
َ
الأر�س اأ

التوفيق ب�شحبتهم. قال اهلل عز وجل: {ڱ ڱ  ں ں   ڻ  من 

.
(5(

ڻ ڻ }«
اأن يكون عاقاًل ولبيباً: عن الإمام الكاظم Q قال: »يا ه�شام اإياك ومخالطة النا�س   .(
كهربك  �شائرهم  من  واهرب  به  فاأن�س  ماأموناً  عاقاًل  منهم  تجد  اأن  اإل  بهم  والأن�س 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج6)، �ص)6).

)))  م�ستدرك الو�سائل، ج8،�ص 7)).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج))،�ص)).

)))  غرر احلكم، �ص))).

)5)  بحار الأنوار، ج)7،�ص )8).
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  بداب الرربر واللدااة

معا�شرة  في  القلوب  »عمارة  قال:   Q علي  الإمام  وعن   .
(((

ال�شارية« ال�شباع  من 

خير  فاإنه  والدين،  العقل  ذي  بمقارنة  »عليك  قال:   Q وعنه   .
(((

العقول« ذوي 

.
(((

الأ�شحاب«

كان  »ال�شديق من  قال:   Q علي  الإمام  عن  والعدوان:  الظلم  عن  ناهياً  يكون  اأن   .5

.
(((

ناهياً عن الظلم والعدوان، معيناً على البر والإح�شان«

غ�شب  »من  قال:   Q ال�سادق  الإمام  عن  منك:  غ�شب  اإن  �شّراً  فيك  يقول  ل  اأن   .6

.
(5(

عليك من اإخوانك ثالث مرات فلم يقل فيك �شراً، فاّتخذه لنف�شك �شديقاً«

اأن يكون نا�شحاً عند روؤية العيب: عن اأمير الموؤمنين Q قال: »ال�شديق ال�شدوق   .7

.
(6(

من ن�شحك في عيبك وحفظك في غيبك واآثرك على نف�شه«

اأن يكون عالماً: عن الإمام علي Q قال: »ل ت�شحب اإل عاقاًل تقياً، ول تخالط اإل   .8

.
(7(

عالماً زكياً، ول تودع �شّرك اإل موؤمناً وفياً«

اأن يكون معيناً على الطاعة: فعن الإمام علي Q قال: »المعين على الطاعة خير   .9

.
(8(

الأ�شحاب«

أصدقاء السوء
بعد معرفة ما هي اأهم �سفات من ينبغي لنا معا�سرتهم نتعّر�ص الآن لتعداد �سفات اأ�سدقاء 

ال�ّسوء الذين ينبغي لنا تجّنبهم وعدم معا�سرتهم اأو الختالط بهم وهي:

الذي يحفظ الم�شاوئ وين�شى الف�شائل: فعن مولى الموّحدين الإمام علي Q قال:   .(

.
(9(

»ل ت�شحب من يحفظ م�شاويك، وين�شى ف�شائلك ومعاليك«

اأهل الدنيا: عن اأمير الموؤمنين Q قال: »ل ت�شحبن اأبناء الدنيا، فاإنك اإن اأقللت   .(

)))  بحار الأنوار، ج)،�ص55).

)))  غرر احلكم، �ص9)).

)))  م.ن، �ص 9)).

)))  م.ن، �ص5)).

)5)  و�سائل ال�سيعة، ج))،�ص7)).

)6)  غرر احلكم، �ص))).

)7)  م.ن.

)8)  م.ن، �ص6)).

)9)  م.ن، �ص8)).
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. وعن الإمام الباقر Q قال: »ل ت�شادق ول توؤاخ 
(((

ا�شتثقلوك، واإن اأكثرت ح�شدوك«

اأربعة: الأحمق والبخيل والجبان والكذاب، اأما الأحمق فاإنه يريد اأن ينفعك في�شّرك، 

واأما البخيل فاإنه ياأخذ منك ول يعطيك، واأما الجبان فاإّنه يهرب عنك وعن والديه، 

.
(((

ُق« ُدُق ول ُي�َشدَّ واأما الكّذاب فاإّنه َي�شْ

الفا�شق: فعن الإمام زين العابدين Q قال: »واإياك وم�شاحبة الفا�شق فاإنه بايعك   .(

.
(((

باأكلة اأو اأقل من ذلك«

الفاجر: فقد ورد عن الإمام ال�سادق Q اأنه قال: »ل ت�شحب الفاجر فيعلمك من   .(

.
(((

فجوره«

كال�شيف  فاإنه  ال�شرير  وم�شاحبة  »اإياك  قال:   Q الجواد  الإمام  عن  ال�شرير:   .5

.
(5(

الم�شلول يح�شن منظره ويقبح اأثره«

الكافر: فعن الر�سول الأكرم P قال: »من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يواخيّن   .6

.
(6(

كافراً«

الخائن والنّمام: عن الإمام ال�سادق Q قال: »اإحذر من النا�س ثالثة: الخائن والظلوم   .7

.
(7(

والنّمام، لأن من خان لك خانك، ومن ظلم لك �شيظلمك، ومن نّم اإليك �شينّم عليك«

»اإياك ومعا�شرة متتبعي عيوب النا�س  Q قال:  عن اأمير الموؤمنين  متتّبع العيوب:   .8

.
(8(

فاإنه لم ي�شلم م�شاحبهم منهم«

.
(9(

�شريع النقالب: عن الإمام علي Q قال: »�شّر الأ�شحاب ال�شريع النقالب«  .9

10.  ال�شّباب: فعن الإمام ال�سادق Q قال: »من قعد عند �شّباب لأولياء اهلل فقد ع�شى 

.
 ((0(

اهلل«

)))  غرر احلكم، �ص))).

)))  م�سادقة الإخوان، �ص 80.

)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص96).

)))  م. ن، �ص)9).

)5)  م. ن، �ص98).

)6)  م. ن، �ص97).

)7)  م.ن، ج 75، �ص 9)).

)8)  غرر احلكم، �ص ))).

)9)  م.ن.

)0))  الكايف، ج)، �ص79).
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حقوق األصدقاء
اأخ حقوٌق  ولكل  والإح�سان.  والعطاء  المحبة  بع�سًا عالقة  ببع�ص  تربطهم  اإخوة  الموؤمنون 

داقة على اأ�س�ٍص �سليمة، ول يمكن توّقع نتائج اإيجابية  وعليه واجبات. فال يمكن بناء �سرح ال�سّ

تاأتي حقوق  ُتراع ال�سوابط وال�سروط الأ�سا�سية لها، والتي  لم�ستقبل العالقات الأخوّية ما لم 

تحّقق  لكي  بها  والتقّيد  معرفتها  من  بّد  ل  وحقوٌق  وظائٌف  فللمعا�سرة  راأ�سها.  على  الأخّوة 

ال�سداقة اأهدافها المن�سودة وت�سل اإلى غاياتها، واإليك بيان لبع�سها:

الحب  الروايات هذا  بع�ص  عّد  وقد  الموؤمن.  اأخاه  الأخ  باأن يحب  يو�سي  الإ�سالم  حّبه:   .(

حقًا للموؤمن على اأخيه، فعن الإمام الباقر Q قال: »من حق الموؤمن على الموؤمن 

.
(((

المودة له في �شدره«

اإدخال ال�شرور عليه: عن الإمام الباقر Q: »ما ُعبد اهلل ب�شيء اأحب اإلى اهلل من   .(

. وعن ر�سول اهلل P قال: »من �شر موؤمناً فقد �شرني 
(((

اإدخال ال�شرور على الموؤمن«

.
(((

ومن �شرني فقد �شر اهلل«

اإطعامه وك�شوته: من حق الموؤمن على اأخيه اأن يطعمه اإذا جاع واأن يك�سوه اإذا عرى. قال   .(

.
(((

ر�سول اهلل P: »ما اآمن باهلل من �شبع واأخوه الموؤمن جائع، اأو ُك�شَي واأخوه عريان«

الإمام عن  اإمكانه،  بحدود  اأخيه  حوائج  يق�سي  اأن  الم�سلم  على  حوائجه:  ق�شاء   

ال�سادق Q قال: »ما ق�شى م�شلم لم�شلم حاجة اإل ناداه اهلل تبارك وتعالى: علّي 

حوائج  »اإن  قال:   Q ال�سجاد  الإمام  وعن   .
(5(

الجنة« بدون  لك  اأر�شى  ول  ثوابك 

.
(6(

النا�س اإليكم من نعم اهلل عليكم، فال تمّلوا النعم«

ن�شرته: يواجه الإن�سان في حياته اأحيانًا بع�ص المواقف ال�سعبة التي يكون فيها باأم�ّص   .5

الحاجة اإلى المعين والنا�سر. فعن الر�سول الأكرم P قال: »ما من امرئ م�شلم ين�شر 

م�شلماً في مو�شع ينتهك فيه عر�شه وي�شتحل حرمته اإل ن�شره اهلل في مواطن يحب 

)))  و�سائل ال�سيعة، ج))،�ص97).

)))  الكايف، ج)، �ص88).

)))  م. ن.

)))  مكارم الأخالق، �ص))).

)5)  الكايف، ج)، �ص )9).

)6)  بحار الأنوار، ج)، �ص8)).
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في  اهلل  خذله  اإل  حرمته  فيه  ينتهك  موطن  في  م�شلماً  خذل  امرئ  من  وما  فيها، 

. وكل من يعمد اإلى م�ساعدة اأخيه الموؤمن ف�سوف ي�ساعده 
(((

مو�شع يحب فيه ن�شرته«

اهلل اأي�سًا، قال ر�سول اهلل P: »اإن اهلل في عون الموؤمن ما دام الموؤمن في عون اأخيه 

.
(((

الموؤمن«

العفو عند الزلل: من حق الأخ على اأخيه الموؤمن اأن يغفر له زّلته ويتجاوز عن خطيئته،   .6

الأخطاء وقد يخطئ  اأحيانًا بع�ص  ب�سر وقد ي�سدر عنه  لي�ص ملكًا مع�سومًا بل هو  لأنه 

وقد ي�سيب. فعن اأمير الموؤمنين Q قال: »�شّر النا�س من ل يعفو عن الهفوة ول 

،  وعنه Q قال: »�شر اإخوانك من اأحوجك اإلى مداراة، واألجاأك اإلى 
(((

ي�شتر العورة«

.
(((

اعتذار«

تنفي�س كربته: قال ر�سول اهلل P: »من اأكرم اأخاه الم�شلم بكلمة يلطفه بها وفرج عنه   .9

.
(5(

كربته لم يزل في ظل اهلل الممدود عليه الرحمة ما كان في ذلك«

عن  الن�سيحة.  اإ�سداء  حق  الأ�سدقاء  بين  اأي�سًا  المتبادلة  الحقوق  من  الّن�شح:  تقديم   .(0

الإمام ال�سادق Q قال: »عليك بالن�شح في خلقه فلن تلقاه )تعالى( بعمل اأف�شل 

.
(7(

. وعن ر�سول اهلل P قال: »لين�شح الرجل منكم اأخاه كن�شيحته لنف�شه«
(6(

منه«

)). حفظه في غيبته: على الم�سلم اأن يحفظ اأخاه الم�سلم في غيبته ويحول دون الإ�سرار به. 

فعن الإمام ال�سادق Q اأنه قال في �ساأن الإخوة: »كن له ظهراً فاإنه لك ظهر، اإذا 

.
(8(

غاب عنك فاحفظه في غيبته، فاإذا �شهد فزره، واأحله واأكرمه فاإنه منك واأنت منه«

)). اأن تحّب له ما تحّبه لنف�شك: فقد �ساأل اأحدهم الإمام ال�سادق Q اأو�سني، فقال 

Q: »اأو�شيك بتقوى اهلل وبر اأخيك الم�شلم، واأحّب له ما تحّب لنف�شك، واكره له 

.
(9(

ما تكره لنف�شك«

)))  املحجة البي�ساء، ج)،�ص)9).

)))  الكايف، ج)،�ص00).

)))  جامع اأحاديث ال�سيعة، ج6)، �ص88).

)))  غرر احلكم، �ص 8)).

)5)  الكايف، ج)، �ص06).

)6)  م.ن، �ص)6).

)7)  م.ن، �ص08).

)8)  م.ن، ج)، �ص6)).

)9)  الأمايل، �ص)9.
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المفاهيم الرئيسة

ما . ) توفير  عن  عاجٌز  وحده  الإن�سان  لأن  عنها،  له  غنى  ل  �سرورة  الإن�سان  مخالطة 

اإلى مخالطة الآخرين  يراه مقّومًا لبقائه وتطّوره وا�ستمراره، لذا هو مدفوٌع بطبيعته 

ومعا�سرتهم.

للمعا�سرة والختالط مع الآخرين تاأثيٌر كبير على تفكير الإن�سان و�سلوكه العملي، لما . )

طبع عليه الإن�سان من �سرعة التاأّثر والنفعال بالقرناء والأخالء.

من الأهمية بمكان ح�سن اختيار الخليل ال�سالح، بعد معرفة �سفاته، ومراعاة حقوقه . )

لأجل المحافظة عليه، لأن الأخّوة اأمٌر عزيز لن يكون بمتناول اليد دائمًا.

أسئلة حول الدرس

لماذا تعتبر الأخّوة �سرورة ل غنى عنها بالن�سبة لالإن�سان؟. )

ما هو اأثر الأخّوة وال�سداقة على حياة الإن�سان فكرًا وعماًل؟. )

ما هي اأهم �سفات الأخ ال�سالح؟. )

اذكر بع�ص �سفات ال�سخ�ص الطالح.. )

ما هي حقوق  الأخ على اأخيه الموؤمن؟ تحدث عنها باإيجاز.. 5
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للمطالعة

 الحّب الفطرّي للكمال )))

بنّي:

د الأنفا�ص الأخيرة، اأن تحر�ص  �سعِّ
ُ
من الأمور التي اأوّد اأن اأو�سيك بها واأنا على عتبة الموت اأ

ما دمت متمتعًا بنعمة ال�سباب على دّقة اختيار من تعا�سر وت�ساحب.

فليكن انتخابك لالأ�سحاب من بين اأولئك ال�سالحين المتدّينين والمهتّمين بالأمور المعنوية، 

ممن ل تغّرهم زخارف الدنيا ول يتعّلقون بها، ول ي�سعون في جمع المال وتحقيق الآمال اأكثر 

مما هو متعارف اأو اأكثر من حّد الكفاية. وممن ل تلّوث الذنوب مجال�سهم ومحافلهم ومن ذوي 

الأخالق الكريمة. فاإن تاأثير المعا�سرة على الطرفين من اإ�سالٍح واإف�ساٍد اأمٌر ل �سك في وقوعه.

مثل  ارتياد  فاإن  اهلل،  ذكر  عن  الغفلة  في  الإن�سان  توقع  التي  المجال�ص  تتجّنب  اأن  وا�سَع 

هذه المجال�ص قد يوؤّدي اإلى �سلب الإن�سان التوفيق، الأمر الذي يعّد بحّد ذاته خ�سارة ل يمكن 

جبرانها.

اإعلم اأّن في الإن�سان 	 اإن لم اأقل في كل موجود 	 حّبًا فطريًا للكمال المطلق وحّبًا للو�سول 

اإلى الكمال المطلق. وهذا الحّب ي�ستحيل اأن ينف�سل عنه كما اأن الكمال المطلق محال اأن يتكّرر 

اأو اأن يكون اثنين، فالكمال المطلق هو الحّق جّل وعال، والجميع يبحثون عنه، واإليه تهفو قلوبهم 

واإن كانوا ل يعلمون. فهم محجوبون بحجب الظلمة والنور، ولهذا فهم يتوّهمون اأنهم يطلبون 

�سيئًا اآخر وهم ل يقنعون بتحقيق اأّية مرتبة من الكمال، ول بالح�سول على اأي جمال اأو قدرة 

اأو مكانة. فهم ي�سعرون اأنهم ل يجدون في كل ذلك �ساّلتهم المن�سودة. فالمقتدرون واأ�سحاب 

القوى العظمى، هم في �سعي دائم للح�سول على القدرة الأعلى مهما بلغوا من القدرة. وطاّلب 

العلم يطلبون الدرجة الأعلى من العلم مهما بلغوا منه ول يجدون �سالتهم التي غفلوا عنها في 

ذلك.

)))  و�سايا عرفانية، �ص 9).
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الأر�سين  من  الماّدي  العالم  كل  في  الت�سّرف  وال�سلطة،  القدرة  الى  ال�ساعون  عطي 
ُ
اأ ولو 

والمنظومات ال�سم�سية والمجرات، وكل ما فوقها، ثم قيل لهم: اإن هناك قدرًة فوق هذه القدرة 

التي تملكونها، وهناك عالمًا اأو عوالم اأخرى اأبعد من هذا العالم، فهل تريدون الو�سول اإليها؟ 

فاإنهم من المحال اأن ل يتمّنوا ذلك، بل اإنهم �سيقولون بل�سان الفطرة: »ليتنا بلغنا ذلك اأي�شاً!« 

وهكذا طالب العلم، فهو اإن ظّن اأن هناك مرتبة اأخرى 	غير ما بلغه 	 فاإن فطرته الباحثة عن 

المطلق �ستقول:

يا ليت لي القدرة للو�سول اإليه اأو يا ليت لي �سعًة من العلم ت�سمل تلك المرتبة اأي�سًا!

وا�ستزادتها في  اإلحاحها  ويحدُّ من  المتمّردة  النف�ص  نيران  ويخمد  الجميع  ُيطمئن  ما  اإن 

اإذا كان مظهرًا له، فاإن  اإليه تعالى، والذكر الحقيقي له جلَّ وعال؛  اإنما هو الو�سول  الطلب، 

.
(((

ال�ستغراق فيه يبعث الطماأنينة والهدوء... {..ىت يت    جث مث ىث}

الإمام الخميني }

)))  الرعد، 8).
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تعريف التقليد 
هو العمل بالأحكام ال�سرعية طبقًا لراأي المرجع الجامع ل�سرائط التقليد، وهو واجب على 

 .
(((

كلِّ مكّلف غير مجتهٍد ول  محتاط

شروط مرجع التقليد 
ل بّد اأن يتوّفر في المجتهد عدة �سروط لكي ي�سح لنا اأن نقلده، وهي: 

تقليد  على  البقاء  يجوز  نعم  وجوبًا.  الأحوط  على  ابتداًء  الميت  تقليد  يجوز  فال  الحياة: 

الميت الأعلم اإذا اأفتى الحي الأعلم بجواز البقاء على تقليده.

• البلوغ.	

• العقل.	

• الذكورة. 	

طهارة المولد:  اأي اأن ل يكون متوّلدًا من زنا.

الن�سيان  كثرة  ال�سبط:  بقلة  والمق�سود  المتعارف،  عن  �سبطه  يقل  ل  اأن  اأي  ال�شبط: 

.
(((

الطارئ على المجتهد بنحو اأزيد من المتعارف

  .(R الإيمان: اأي اأن يكون اثني ع�سريًا )الذي يعتقد بولية الأئمة الثني ع�سر

العدالة: وهي عبارة عن ملكة نف�سّية باعثة على فعل الواجبات ال�سرعّية وترك المحّرمات، 

ويكفي في معرفتها ح�سن الظاهر.

الت�شّلط على النف�س الطاغية: ي�سترط على الأحوط وجوبًا الت�سّلط على النف�ص الطاغية، 

وعدم الحر�ص على الدنيا. 

الجتهاد: بمعنى القدرة على ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية من م�سادرها المقّررة �سرعًا.

التي على  بالقواعد  الأعلمّية على الأحوط وجوباً: والمرجع الأعلم هو الأقدر والأعرف 

)))  وتعريفه العلمي، العمل م�ستندًا اإىل فتوى فقيه معني.

)))  تهذيب حترير الو�سيلة، ج)، �ص،  )).
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زمانه  اأو�ساع  على  اطالع  لديه  يكون  اأن  بد  ول  ال�سرعية،  الأحكام  ا�ستنباط  يجري  اأ�سا�سها 

ومكانه بالمقدار الذي له مدخلّية في ت�سخي�ص مو�سوعات الأحكام.

 طرق معرفة مرجع التقليد 
).  البّينة: والمق�سود بها �سهادة عدلين من اأهل الخبرة على اجتهاد واأعلمّية المجتهد المراد 

تقليده، ول ي�سترط اأن تفيد البّينة العلم، بل يكفي اأن تفيد الطمئنان بذلك. 

من  وال�ستنباط  الخبرة  اأهل  بين  ي�ستهر  اأن  وهو  الطمئنان:  اأو  للعلم  المفيد  ال�ّشياع    .(

العلماء وغيرهم، باأّن ذلك العالم مجتهد اأو ذلك ال�سخ�ص من المجتهدين جامٌع ل�سرائط 

التقليد.

).  الختبار ال�شخ�شي: وذلك يكون مع قدرة المكّلف على الختبار لمعرفة المجتهد اأو الأعلم 

من المجتهدين.

 أحكام االلتزام من غير تقليد أو بتقليد باطل
اإذا عمل المكّلف من دون تقليدًا اأ�ساًل اأو كان تقليده باطاًل، يوجد �سورتان:  

اأو لفتوى المرجع  اإذا كان عمله مطابقًا للواقع  اإل   فعمله باطل 
(((

رًا اإذا كان جاهاًل مق�سّ

الجامع لل�سرائط الواجب عليه اأن يقّلده اأو موافقًا لالحتياط.  

، فله �سورتان:  
(((

اإذا كان جاهاًل قا�سرًا

وكان  تعالى،  اهلل  اإلى  القربة  ناويًا  وال�سيام  كال�سالة  لأعماله  تاأديته  حين  كان  اإذا  اأ	 

عمله مطابقًا للواقع اأو لفتوى المرجع الجامع لل�سرائط الواجب عليه اأن يقلده، فعمله 

�سحيح. 

ب	 اإذا لم يكن حين تاأديته لأعماله كال�سالة وال�سيام ناويًا القربة اإلى اهلل تعالى، فاأعماله 

باطلة. 

ر، هو املكّلف الذي يعرف نف�سه ويكون ملتفتًا اإىل جهله، ويعرف الطرق والو�سائل التي متكنه من التعرف والتعلم  )))  اجلاهل املق�سّ

لرفع جهله، ولكنه ل ي�سلكها.

)))  اجلاهل القا�سر، وهو ال�سخ�ص الذي ل يعرف اأنه جاهل اأو ل يعرف الطرق والو�سائل التي متكنه من التعرف والتعليم لرفع جهله.
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شهادات بأعلمّية السّيد علّي الخامنئ}
اإذا اأراد المكّلف البحث عن مرجع التقليد الذي تتحّقق فيه �سروط التقليد، فاإّنه �سوف يجد 

اأّن تلك ال�سروط تنطبق على �سماحة الإمام ال�سيد القائد}، حيث اإّن �سماحة ال�سيد القائد 

يتمّتع بدرجة عالية من التقوى والورع والعدالة والعلم، والمعرفة باأو�ساع زمانه ومكانه، وقدرته 

ال�سهادات  من  الكثير  توافر  وقد  لالإ�سالم،  العليا  الم�سالح  وفهم  الدين،  فهم  على  العالية 

الخطّية )اأكثر من �ستين �سهادة) من اأهل الخبرة والخت�سا�ص التي ت�سهد بمرجعّية ال�سّيد 

القائد واأعلمّيته، و�سوف نذكر منها ثالث �سهادات: 

1ـ �سهادة �آية �هلل �ل�سيد جعفر �لح�سيني �لكريمي))) بالأعلمّية:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإّني طيلة �سنين اأجال�ص ال�سّيد القائد واأ�سترك في جل�سة �سورى الإفتاء بمح�سر من جنابه، 

مع ح�سور عّدة من الفقهاء العظام المعروفين)دامت اإفا�ساتهم)، فراأيت ال�سّيد القائد} 

اأدّق نظرًا، واأ�سرع انتقاًل، واأقوى ا�ستنباطًا للفروع من الأ�سول من غيره من المراجع العظام 

)حفظهم اهلل تعالى). 

فاإن كان ذلك هو الميزان في الأعلمّية كما هو كذلك، فهذا الميزان قد لم�سته من مباحثات 

اهلل  نفعنا  المعا�سرين.  اأقرانه  من  اأعلم  باأّنه  واأ�سهد  اأعترف  هنا،  .ومن  القائد}  ال�سّيد 

تعالى واإّياكم بزعامته واإفا�سته واإر�ساداته. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

 بالأعلمّية:
2.  �سهادة �آية �هلل �ل�سيخ �أحمد جّنتي)))

ب�سمه تعالى

مالك الأعلمّية عندي اأن يكون الفقيه اأقدر على ا�ستنباط الأحكام من م�سادرها واأدّلتها 

ال�سرعّية مع مالحظة الزمان والمكان والمقت�سيات. واأنا ل اأعرف في المر�ّسحين للمرجعّية 

اليوم اأقوى واأقدر من ال�سّيد القائد}.

)))  ع�سو جامعة املدر�سني، واأحد اأ�ساتذة البحث اخلارج يف قم املقد�سة، وع�سو جمل�ص �سورى الإفتاء يف مكتب الإمام اخلامنائي}، 

ح�سر اأبحاث ال�سيد اخلوئي} مدة )) عامًا، واأبحاث الإمام اخلميني} ))عامًا.

)))  رئي�ص جمل�ص �سيانة الد�ستور يف اجلمهورية الإ�سالمية، اإمام جمعة طهران املوؤقت، ع�سو جمل�ص اخلرباء، ع�سو يف جامعة املدر�سني.
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اأ�سف اإلى ذلك اأّن الم�ساألة اليوم م�ساألة الإ�سالم والكفر، ل م�ساألة الأحكام الفرعّية فح�سب. 

فليّتِق اهلل امروؤ ولينظر في عواقب الأمور، ومكائد ال�سياطين وعدائهم لالإ�سالم، وعزمهم على 

هدم اأركانه وتحطيم الم�سلمين الأ�سليين المحمديين. 

واهلل من ورائهم محيط. رّبنا عليك توّكلنا، واإليك اأنبنا، واإليك الم�سير. 

6 ـ رجب ـ 1414هـ 

اأحمد جنتي   

3.  �سهادة �آية �هلل مرت�سى بني ف�سل))) بالأعلمّية:

ال�سّيد  �سماحة  نُتخب 
ُ
اأ مجتهدًا  �سبعين  من  اأكثر  الخبراء  مجل�ص  في  اجتمعنا  عندما 

القائد}، وعلى اأ�سا�ص الد�ستور الذي ين�ّص على اأّن القائد ل بّد اأن يكون قادرًا على ا�ستنباط 

في كثير من اأبواب الفقه. ومن المعلوم اأّن معظم اأبواب الفقه هي في م�سائل الحكومة والمجتمع، 

ولعّلها اأكثر من %80 من مجموع م�سائل الفقه.فمن الموؤّكد اأّن �سماحة ال�سّيد القائد هو الأعلم 

في هذه الم�سائل .وعليه، فاإّني اأعتقد اأّن ال�سّيد المعّظم هو الأعلم بعد ال�سيخ الآراكي. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

مرت�سى بني ف�سل

أسئلة حول الدرس

عّرف التقليد �سارحًا ذلك في �سطرين. . )

هل حدد الإ�سالم �سروطًا لمرجع التقليد؟ وما هي تلك ال�سروط؟ . )

اإذا عمل المكّلف من دون تقليد اأو بتقليد باطل، ما هو حكمه؟ . )

)))  ع�سو جمل�ص اخلرباء.
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هو العمل بالأحكام ال�سرعية طبقًا لراأي المرجع 

الجامع ل�سرائط التقليد، وهو واجب على كل 

مكّلف غير مجتهٍد ول محتاط. 

تعريفه

شروط مرجع التقليد

 طرق معرفة مرجع 
التقليد

إذا كان مقّصرًا 

التقليد

   عمله باطل اإل اإذا كان عمله مطابقًا للواقع اأو 

مطابقًا لفتوى المرجع الجامع لل�سرائط الواجب 

عليه تقليده، اأو موافقًا لالحتياط.

  اإذا لم يكن حين تاأديته لأعماله ناويًا القربة 

اإلى اهلل تعالى، فاأعماله باطلة. 

العمل من غير تقليد أو 
بتقليد باطل  

إذا كان قاصرًا 
اإذا كان ناويًا القربة هلل وعمله مطابق للواقع اأو 

لفتوى المرجع الجامع لل�سرائط فعلمه �سحيح.

 البّينة.

ال�سياع المفيد للعلم اأو الطمئنان.

الختبار ال�سخ�سي.

الحياة، البلوغ، العقل، الذكورة، طهارة المولد، 

ال�سبط، الإيمان، العدالة، الأعلمّية على الأحوط، 

الجتهاد، الت�سّلط على الطاغية على الأحوط.





التخّلي

الدرس الخامس والعشرون
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التخّلي وهو ق�ساء الحاجة من البول اأو الغائط. ويجب فيه مراعاة الأمور الآتية:

ستر العورة 
ز )وهو الذي ي�ستطيع اأن يفّرق بين الح�سن  ).  يجب حال التخّلي �ستر العورة عن الناظر المميِّ

اأو امراأة حتى عن الطفل والمجنون الممّيزين، وي�ستثنى من  والقبح) رجاًل كان الناظر 

ذلك الزوجان، فيجوز لكّل منهما النظر اإلى عورة الآخر. 

).   يحرم النظر اإلى عورة الغير رجاًل كان اأو امراأة حتى في الطفل والمجنون المميِّزين. 

القبل  هي  المراأة  وفي  والخ�سيتان،  والدبر  القبل  هي  الرجل  في  التخّلي  حال  العورة    .(

، والأحوط وجوبًا �ستر ال�سعر النابت في اأطراف العورة. 
(((

والدبر

استقبال القبلة واستدبارها 
اأو ا�ستدبارها بمقاديم البدن )وهي ال�سدر والبطن)  يحرم حال التخّلي ا�ستقبال القبلة 

وهو محّرم حتى لو اأمال عورته عن القبلة. 

لو ا�ستبهت القبلة على المكّلف، ولم ي�ستطع التعّرف اإليها ول تاأخير ق�ساء الحاجة، يعمل 

في هذه الحالة بظّنه، واإن لم يكن لديه ظّن باتجاه معّين للقبلة يتخّير بين الجهات الأربع.

االستنجاء

1.  ال�شتنجاء: هو تطهير مو�سع خروج البول والغائط.

2.   تطهير مو�شع خروج البول: 

ل يمكن تطهير مخرج البول اإل بالماء. اأ. 

الأحوط وجوبًا غ�سل مخرج البول بالماء القليل مّرتين، ويكفي مرًة واحدًة بالماء الكثير  ب. 

)))  هذا يف املماثل مع مماثله.
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من دون فرق بين الرجل والمراأة.  

تطهير مو�سع البول مّرة اأو مّرتين يت�سّمن زوال النجا�سة، اأي ل يجب اإزالة عين النجا�سة  ج. 

ثّم تطهير مخرج البول بالماء مّرة اأو مّرتين. 

3.  تطهير مو�شع خروج الغائط: 

يمكن تطهير مخرج الغائط باإحدى طريقتين: 

التعّدد  يجب  ول  واآثارها،  الّنجا�سة  عين  تزول  اأن  اإلى  بالماء  الغ�سل  الأولى:  الطريقة 

الغ�سل.  في 

 يجب تطهير مخرج الغائط بالماء فقط، ول يمكن تطهيره بالم�سح )وهي الطريقة الثانية 

الآتية) في ثالثة موارد، وهي:

م مثاًل. اإذا خرجت مع الغائط نجا�سة اأخرى كالدَّ اأ. 

اإذا و�سلت اإلى مو�سع الغائط)المخرج) نجا�سة من الخارج )كالبول).  ب. 

غير  اأخرى  اأماكن  اإلى  الغائط  و�سل  المتعارف)يعني  المقدار  عن  الغائط  تعّدى  اإذا  ج. 

مخرجه).

قالع  ب�سيء  الغائط  مخرج  تطهير  يمكن  للنجا�سة:  قالع  ب�سيٍء  الم�سح  الثانية:  الطريقة 

للنجا�سة غير الماء كالحجر والقما�ص ونحوهما، اإلى اأن تزول عين الّنجا�سة. والقالع للنجا�سة 

لكّي ي�سّح التطهير به ل بّد اأّن تتوّفر فيه ثالثة �سروٍط، هي:  

اأ. اأن يكون طاهرًا وجاّفًا.

ب. اأن ل يكون من الأ�سياء المحترمة )الخبز، الأحجار الكريمة، الورق المكتوب عليه اآيات 

قراآنية).  

.
(((

ج. اأن ل يكون من العظم اأو الروث

 االستبراء 
ي مو�سع خروج البول لالطمئنان بعدم وجود بقايا من البول في المجرى،  ). تعريفه: وهو تحرِّ

وهو من الم�ستحّبات.

)))  الروث، هو بعر )اأو�ساخ) احليوانات.
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).  نوعاه: النوع الأول: ال�ستبراء من البول: وهو ا�ستعمال الخرطات الت�سع، بالترتيب التالي: 

اأن يم�سح بقّوة ما بين المقعد واأ�سل الذكر ثالثًا. اأ. 

ثّم ي�سع �سّبابته مثاًل تحت ذكره، واإبهامه فوقه، ويم�سح بقّوة اإلى راأ�سه ثالثًا. ب. 

ثّم يع�سر راأ�ص الذكر ثالثًاً. ج. 

النوع الثاني: ال�ستبراء من المنّي: ويكون بنف�ص البول اأي التبول بعد ح�سول الجنابة.

). فائدة ال�شتبراء:

اأ. فائدته بعد البول: اأّن المكّلف لو راأى رطوبة و�سكَّ في كونها بوًل اأو غيره يحكم بطهارتها، 

اأ مثاًل بعد البول.   واأّن تلك الرطوبة الم�سكوكة ل تنق�ص الو�سوء لو تو�سّ

ب. فائدته بعد المنّي: اأنَّ المكّلف لو راأى بلاًل م�ستبهًا به، فاإّنه يحكم بطهارة تلك الرطوبة. 

ج . اأنواع البلل الم�شتبه به وحكمه: قد تخرج رطوبة ي�ستبه بها فال يدري اأنّها بول اأو غيره 

فهي محكومة بالطهارة، وهذه الرطوبة على اأنواع، هي: 

• الرطوبة التي تخرج اأحيانًا بعد المنّي ت�سّمى بـ )الوذي).	

• الرطوبة التي تخرج اأحيانًا بعد البول ت�سّمى بـ )الودي).	

• الرطوبة التي تخرج اأحيانًا عند المداعبة بين الزوجين ت�سّمى بـ )المذي).	

 يكره قضاء الحاجة في األماكن التالية  
ال�سوارع العاّمة.  )ـ 

).   الأماكن التي ي�ستريح فيها النا�ص كالحدائق اأو تحت الأ�سجار. 

).  الطرق الموؤّدية اإلى الم�سجد اأو المنازل. 

).  تحت الأ�سجار المثمرة. 

5.  بيوت الح�سرات )كبيوت النمل). 

6.  في الماء الراكد. 

7.   الأر�ص ال�سلبة.
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أسئلة حول الدرس

هل يجب �ستر العورة حاّل الَتخّلي؟ و�سح ذلك، مع بيان م�سداق العورة عند الرجل . )

والمراأة.

ا�سرح كيف يجري تطهير مخرج البول والغائط بالماء.. )

بّين ما هو ال�ستبراء وكيفّيته.. )
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التخّلي  

 ستر العورة

 وهو ق�ساء الحاجة من البول اأو الغائط. 

    يحرم حال التخّلي ا�ستقبال القبلة اأو ا�ستدبارها 

بمقاديم البدن. 

   هو تطهير مو�سع خروج البول والغائط.

   الأحوط وجوبًا غ�سل مخرج البول بالماء القليل مّرتين، 

ويكفي مرًة واحدًة بالماء الكثير من دون فرق بين الرجل 

والمراأة. 

   الغ�سل بالماء اإلى اأن تزول عين 

الّنجا�سة واآثارها

ي مو�سع خروج البول لالطمئنان بعدم وجود بقايا  وهو تحرِّ

من البول في المجرى. 

  اأن يم�سح بقّوة ما بين المقعد واأ�سل الذكر ثالثًا، ثّم ي�سع �سّبابته مثاًل 

تحت العورة، واإبهامه فوقه، ويم�سح بقّوة اإلى راأ�سه ثالثًا، ثّم يع�سر راأ�ص 

العورة ثالثًاً.

ويكون بنف�ص البول اأي التبول بعد ح�سول الجنابة

الم�سح ب�سيٍء 

قالع للنجا�سة

 استقبال القبلة 
واستدبارها

 االستنجاء

التخّلي

 تطهير موضع 
خروج البول

 تطهير موضع 
خروج الغائط

الطريقة 
األولى

 الطريقة 
الثانية

 االستبراء

االستبراء من 
البول

االستبراء من 
المنّي

ز رجاًل كان   يجب �ستر العورة عن الناظر المميِّ

الناظر اأو امراأة.

 يحرم النظر اإلى عورة الغير رجاًل كان اأو امراأة.

 عورة الرجل هي القبل والدبر والخ�سيتان.

 عورة المراأة هي القبل والدبر.

ل بد اأن تتوفر فيه ثالثة �سروٍط، هي:

1.  اأن يكون طاهرًا وجاّفًا.

2.  اأن ل يكون من الأ�سياء المحترمة. 

3.  اأن ل يكون من العظم اأو الروث.





الّنجاسات 

الدرس السادس والعشرون
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مقّدمة 
الطهارة  جانب  ومنها  الإن�ساني،  المجتمع  جوانب  بكّل  الإ�سالمّية  ال�سريعة  اهتمت  لقد 

والبتعاد عن القذارات والّنجا�سات. ولكّي يحافظ الإن�سان على هذه الحالة ل بّد له من التعّرف 

رات التي حّددتها ال�سريعة الإ�سالمّية. ونبداأ بالنجا�سات، وهي:  اإلى النجا�سات والمطهِّ

 البول والغائط 
  وهما نج�سان من كلِّ اإن�سان، وكذلك من كل حيوان له نف�ص �سائلة، وغير ماأكول اللحم، 

ويمكن تو�سيحهما في هذا الجدول: 

جدول تو�سيحي للبول و�لغائط

حكمه مثاله البول والغائط

النجا�سة كل اإن�سان اإن�سان

الطهارة كالبقر حيوان ماأكول اللحم له نف�ص �سائلة

الّنجا�سة الأ�سد ـ الجرذ حيوان غير ماأكول اللحم له نف�ص �سائلة

الطهارة ال�سمك	 ال�سر�سار
 حيوان لي�ص له  نف�ص �سائلة ماأكول اللحم

اأو غير ماأكول اللحم

أحكام هاّمة
يجب توّفر ال�سرطين )له نف�ص �سائلة وغير ماأكول لحم)معًا في الحيوان حّتى يكون البول   .(

ال�سرطان معًا فال يحكم على بول وغائط  والغائط من الحيوان نج�سين، فلو لم يتحّقق 

الحيوان باأنهما نج�سان. 
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الحيوان ذو النف�ص ال�سائلة: هو الحيوان الذي يخرج منه الدم بدفق عند ذبحه، ويعبر   .(

ب�سخب الدم عند الذبح.  

).  بول وغائط الطيور المحّرمة الأكل، كالغراب وال�سقر طاهران.

بول الحيوان ماأكول اللحم طاهر، والأقوى حّليته ولو مع عدم ال�سرورة، كما ل اإ�سكال في   .(

حلّية بول الإبل لال�ست�سفاء. 

 المنّي 
  المنّي نج�ص من الإن�سان، ومن كل حيوان ذي نف�ٍص �سائلة على الأحوط وجوبًا �سواء كان  

ماأكول اللحم اأم غير ماأكول اللحم.

جدول تو�سيحي لحكم �لمنّي

حكمه مثاله المنّي

الّنجا�سة رجل ـ اإمراأة اإن�سان

 الّنجا�سة على الأحوط

وجوبًا

الخيل ـ الذئب

حيوان ذو نف�ص �سائلة ماأكول اللحم

اأو غير ماأكول اللحم 

الطهارة

 اأبو بري�ص )الوزغ)

ـ الحّية

 حيوان لي�ص له  نف�ص �سائلة ماأكول اللحم

اأو غير ماأكول اللحم

 الميتة  

1.  ميتة �لإن�سان:

ميتة الإن�سان نج�سة ما عدا الأجزاء التي ل تحّلها الحياة. 

2. �أحكام هاّمة لميتة �لإن�سان: 

التي ل تحّلها الحياة، وال�سهيد الذي  الم�سلم: الأجزاء  الميت  اأ. ي�ستثنى من نجا�سة بدن 

�سقط في اأر�ص المعركة، والمّيت الذي جرى غ�سله بالأغ�سال الثالثة الخا�سة بالميت.

الري�ص،  الوبر،  القرن،  ال�سّن،  ال�سعر،  ال�سوف،  هي:  الحياة  تحّلها  ل  التي  الأجزاء  ب. 
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المنقار، الظفر، العظم، الحافر، محكومة بالطهارة )وهذه م�ستركة مع ميتة الحيوان).

ج. ما ينف�سل بنف�سه من الق�سور الرقيقة من جلد اليدين اأو ال�سفتين اأو الرجلين اأو �سائر 

اأجزاء البدن محكوم بالطهارة.  

3.  ميتة �لحيو�ن:

 ميتة الحيوان نج�سة اإذا كان له نف�ص �سائلة �سواء اأكان محّلل الأكل اأم محّرمه. 

4. �أحكام هامة لميتة �لحيو�ن:  

اإذا �سكَّ المكلَّف في �سيء اأّنه من اأجزاء الحيوان اأو من غيره )كال�سناعّي) ولو كان من  اأ. 

بالد الكّفار يحكم بطهارته وتجوز ال�سالة فيه. ولكن لو �سّك في اأّن تلك الأجزاء من 

حيوان له نف�ص �سائلة اأو لي�ص له نف�ص �سائلة ُيحكم بطهارته. ولكن ل ت�سّح ال�سالة فيه 

لعدم اإحراز التذكية. 

الجلود اأو اللحوم  الم�ستوردة  من بالد الم�سلمين اأو من البالد غير الإ�سالمّية لها ثالث  ب. 

�سور: 

اة )مذبوحة على الطريقة ال�سرعّية) فهي محكومة بالطهارة ويجوز  الأولى: اأن يعلم باأّنها مذكَّ

اأن ن�سّلي بها. 

اة فهي محكومة بالّنجا�سة ول يجوز ال�سالة فيها.  الثانية:  اأن يعلم باأّنها غير مذكَّ

اة اأو ل فهي محكومة بالطهارة، ولكن ل يجوز ال�سالة فيها اإن  الثالثة:  اأن ي�سكَّ في كونها مذكَّ

كانت من بالد الكفار واإّل جاز. 

جدول تو�سيحي لحكم �لجلد

حكمه مثاله الميتة

الّنجا�سة الدجاج ـ الدّب

 حيوان ذو نف�ص �سائلة ماأكول اللحم اأو

غير ماأكول اللحم

الطهارة

 اأبو بري�ص

)الوزغ) ـ الحّية

 حيوان لي�ص له  نف�ص �سائلة ماأكول

اللحم اأو غير ماأكول اللحم
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الدم وأحكامه
دم الإن�سان نج�ص مطلقًا.   .(

مه.  دم الحيوان الذي له نف�ص �سائلة نج�ص �سواء اأكان محللَّ الأكل اأم محرَّ  .(
الدم المتبّقي في الذبيحة بعد ذبحها طاهر، ويجوز اأكله اإذا �سدق اأنَّه جزء منها اأو كان   .(

م�ستهلكًا.  

نقطة الدم التي توجد في البي�سة محكومة بالطهارة، ولكن ل يجوز اأكلها فيجب اإزالتها   .(
عند الأكل. 

للدم  اأثٍر  اأّي  دون  الإبرة من  خرجت 
ُ
اأ ثّم  الدم،  الدم ولقت  �سريان  في  الإبرة  اأدخلنا  لو   .5

عليها، فاإّنها تكون طاهرة. 

لو �ُسكَّ في �سيء اأّنه دم اأو غيره يحكم بطهارته، ول يجب التاأّكد اأو الفح�ص  اإذا كان دمًا   .6
اأم ل. 

جدول تو�سيحي لحكم �لدم

حكمه مثاله  الدم

الّنجا�سة كل اإن�سان اإن�سان

الّنجا�سة البقر

 حيوان ماأكول اللحم له نف�ص

�سائلة

الّنجا�سة الأ�سد ـ الجرذ

 حيوان غير ماأكول اللحم له نف�ص

�سائلة

الطهارة ال�سمك ـ ال�سر�سار

 حيوان لي�ص له  نف�ص �سائلة

ماأكول اللحم اأو غير ماأكول اللحم

الكلب والخنزير
الكلب والخنزير البرّيان نج�سان بجميع اأجزائهما بدون ا�ستثناء.  .(

ميتة الكلب والخنزير البرّيان نج�سة لجميع اأجزائها حتّى التي ل تحّلها الحياة كالعظم،   .(

القرن، ال�سن، الظفر، الحافر...اإلخ. 
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أحكام عامة في النجاسات
كيفّية تنّج�ص الأ�سياء: تتحّقق النجا�سة للج�سم الطاهر اإذا لقى نجا�سة مع وجود رطوبة   .(

م�سرية. فاإن كان الج�سمان جاّفين اأو ل رطوبة م�سرية على اأحدهما فال تنتقل النجا�سة. 

اأن ي�سّلى  واللبا�ص كال�سالة فال يمكن  البدن  العبادات طهارة  ي�سترط في �سّحة بع�ص   .(

بالنجا�سة اإّل بما كان معفوًا عنه فيها، وهو: 

اأ. الدم اإذا كان بمقدار عقدة ال�سّبابة )وهي الأ�سبع التي بجانب الإبهام) �سواء اأكان الدم 

على الثوب اأم البدن. 

ب. دم الجروح والقروح على البدن اأو اللبا�ص حتّى تبراأ اإذا كان في اإزلتها حرج �سديد على 

المكّلف. 

ج.  اإذا كان ما تنّج�ص مما ُيلب�ص ول تتّم به ال�سالة منفردًا كالجوارب.

المتنّج�ص  تطهير  وجب  النجا�سة  وقعت  ولو  الكريم،  والقراآن  الم�سجد  تنجي�ص  يجوز  ل   .(

منهما فورًا. 

ل يجوز لالإن�سان اأن ياأكل الأعيان النج�سة كالدم ول المتنّج�سة كما لو تنّج�ص الخبز مثاًل.   .(

 طرق معرفة حصول النجاسة
يوجد ثالث طرق، وهي: 

). العلم: اأن يح�سل لدى المكّلف علم بوجود الّنجا�سة على بدنه اأو ثوبه اأو اأي �سيء اآخر.  

).  البّينة ال�شرعّية: اأي �سهادة عدلين بح�سول الّنجا�سة لالإناء مثاًل.

: فلو اأخبر �ساحب ال�سيء )الثوب) باأن هذا ال�سيء متنّج�ص يحكم 
(((

). اإخبار �شاحب ال�شيء

بالّنجا�سة.

أسئلة حول الدرس

عدد الّنجا�سات �سارحًا ثالثة منها. 

الجلود واللحوم الم�ستوردة من بالد الم�سلمين وغيرهم لها ثالث �سور، و�سحها.

ما هي طرق معرفة الّنجا�سة؟

)))  ما ي�سطلح عليه يف علم الفقه اإخبار ذي اليد.
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وهما نج�سان من كل اإن�سان، وكذلك من الحيوان الذي له نف�ص 

�سائلة وغير ماأكول اللحم.

البول والغائط

 المنّي

 الميتة 

    الدم

 الكلب والخنزير

كيفّية تنّجس 
األشياء  

طرق معرفة 
حصول الّنجاسة

ميتة اإلنسان

دم الإن�سان نج�ص مطلقًا.

  ميتة الإن�سان نج�سة ما عدا الأجزاء 

التي ل تحلها الحياة.

  ميتة الحيوان

   دم الحيوان الذي له نف�ص �سائلة نج�ص �سواء اأكان محلل الأكل اأم 

محرمه.

  ميتة الحيوان نج�سة اإذا كان له نف�ص �سائلة 

�سواء اأكان محلل الأكل اأم محرم الأكل، ما عدا 

الأجزاء التي ل تحلها الحياة.

  المنّي نج�ص من الإن�سان، وكل حيوان ذي نف�ٍص �سائلة ماأكول اللحم 

اأو غير ماأكول اللحم.

   الكلب والخنزير البرّيان نج�سان بجميع اأجزائهما بدون ا�ستثناء.

 تتحّقق النجا�سة للج�سم الطاهر اإذا لقى نجا�سة مع وجود رطوبة 

م�سرية. واإّل فال تتحّقق النجا�سة.

  يوجد ثالث 

طرق، وهي:

 اأ 	 العلم: اأن يح�سل لدى المكّلف علم بوجود الّنجا�سة على بدنه اأو ثوبه اأو اأي �سيء اآخر.  

 ب 	 �سهادة عدلين: اأي �سهادة عدلين بح�سول الّنجا�سة لالإناء مثاًل. 

 ت 	 اإخبار �ساحب ال�سيء: فلو اأخبر �ساحب ال�سيء)الثوب) باأن هذا ال�سيء متنّج�ص يحكم بالّنجا�سة.  

الّنجاسات



الدرس السابع والعشرون

المطّهرات 
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المطّهر األول: الماء

1. �أق�سام �لماء:

يق�سم الماء اإلى ق�سمين: 

اأ.   الماء الم�شاف:

هو كل �سائل ل ي�سّح اأن يطلق عليه عرفًا ا�سم الماء اإل مع اإ�سافة �سيء اآخر اإليه )كماء 

الرّمان). 

اأحكامه:

طاهر في نف�سه، ولكّنه غير مطّهر ل من الحدث ول الخبث. 

اإذا لقى الماء الم�ساف نج�سًا اأو متنّج�سًا ينج�ص كّله ولو كان اأكثر من كّر.    

ب.  الماء المطلق:

هو كل �سائل ي�سّح اأن نقول عنه عرفًا اإّنه ماء من دون اإ�سافة �سيء اآخر اإليه، كماء البحر 

والأنهار والمطر والآبار، والماء الراكد، وللماء الراكد نوعان: 

ليترًا من الماء تقريبًا وي�سّمى بالكّر. الأول: الماء الكثير )الكّر): وهو ما بلغ وزنه: )8) 

 �أحكام �لماء �لكثير: 

الماء الكثير طاهر في نف�سه، و مطهر لغيره من الحدث والخبث. 

اإذا لقى الماء الكثير نجا�سة، ل يتنّج�ص اإل اإذا تغّير اأحد اأو�سافه الثالثة )الطعم، اللون،  

الرائحة) بو�سف الّنجا�سة. 

اإذا تنّج�ص الماء الكثير يمكن تطهيره من خالل: زوال تغّيره الذي ح�سل ب�سبب النجا�سة 

كما لو تغير لونه ب�سبب الدم، واختالطه بالماء الكثير. 

الثاني: الماء القليل: وهو ما كان مقداره اأقّل من الكّر. 
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�أحكام �لماء �لقليل:

ر به من الحدث والخبث.  الماء القليل طاهر في نف�سه، وُيطهَّ

يتنّج�ص الماء القليل بمجرد مالقاته للّنجا�سة. 

اإذا تنّج�ص الماء القليل يمكن تطهيره من خالل ات�ساله وامتزاجه بالماء الكثير. 

2. كيفّية �لتطهير بالماء:

اأ- تطهير الأواني:

بالطريقة  الآنية  نطّهر  اأن  ويمكننا  الحا�سلة،  الّنجا�سة  نوع  الأواني بح�سب  يختلف تطهير 

الآتية: 

بالمطر نوع �لّنجا�سة 
�لماء �لجاري 

و�لكثير

�لماء

 �لقليل
مالحظة 

)))ولوغ الكلب 
بعد اإزالة الّنجا�سة 

والتعفير بالتراب

موت الجرذ اأو �سرب 

الخنزير منه

بعد اإزالة الّنجا�سة 77 )

باقي النجا�سات

)كالدم والبول)

بعد اإزالة الّنجا�سة )))

ب-  تطهير الثياب وغيرها:

يمكن تطهير الثياب وغيرها من الأ�سياء المتنّج�سة بالطريقة الآتية: 

اإزالة عين الّنجا�سة. 

التطهير بالماء الكثير مّرة واحدة. 

 اإذا كان الماء قلياًل، وكانت الّنجا�سة بوًل فال بّد من تطهيرها مّرتين. 

يجب الع�سر اأو الدلك ونحوهما في الأ�سياء المتنّج�سة التي تحتاج اإلى ع�سر كالثياب. 
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 المطّهر الثاني: األرض 
تطّهر الأر�ص باطن القدم، واأ�سفل الحذاء، ولكن بعد توّفر ال�سروط التالية: 

اإزالة عين الّنجا�سة.   .(

اأن تكون الّنجا�سة ح�سلت من الأر�ص على الأحوط وجوبًا.   .(

اأو اأن يم�سح على الأر�ص بنحو يطمئن  الم�سي على الأر�ص بمقدار ع�سر خطوات تقريبًا   .(

المكّلف بح�سول الطهارة. 

اأن تكون الأر�ص طاهرة وجاّفة حين الم�سي اأو الم�سح عليها.  .(

مالحظة هامة: الأر�ص المبّلطة بالزفت ل تطهر باطن القدم، ول اأ�سفل الحذاء.  .5

 المطّهر الثالث: االنتقال
وهو انتقال عين الّنجا�سة اإلى ج�سم طاهر بحيث ت�سبح جزًء منه، كدم الإن�سان الذي ينتقل 

اإلى القمل اأو البعو�سة، فيحكم بطهارة ذلك الدم. 

 المطّهر الرابع: زوال عين النجاسة
وهو زوال عين الّنجا�سة عن بدن الحيوان اأو بواطن الإن�سان.

اأحكام زوال عين النجا�شة: 

اإذا تنّج�ص بدن الحيوان ثّم زالت عين الّنجا�سة عنه يطهر.  .(

).  لو تنّج�ص �سيء من باطن الإن�سان كباطن الأنف اأو الفم يطهر بزوال عين النجا�سة. 

بواطن الإن�سان طاهرة، فلو اأكل اأو �سرب �سيئًا نج�سًا )كالدم) اأو متنّج�سًا )كالع�سير اإذا   .(

تنّج�ص باإحدى الّنجا�سات)، فاإّن باطنه طاهر بزوال النج�ص ول يجب تطهير الفم. 

اإذا خرج دم من الأ�سنان وزالت عين الّنجا�سة بريق الفم طهر، وكذلك لو كانت النجا�سة   .(

من الخارج وقد زالت عينها.  

 المطّهر الخامس: الَغْيَبة 
وهي اأن يعلم �سخ�ص بح�سول نجا�سة في بدن الم�سلم اأو لبا�سه اأو �سيء اآخر منه، ثّم غاب 

عنه مّدة من الزمن، فيحكم بالطهارة مع تّوفر ال�سروط الآتية:
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اأن يرى اأن �ساحب ال�سيء المتنّج�ص يتعامل معه معاملة الطاهر. مثاله لو تنج�ست اآنية ثّم   .(

راآه ياأكل فيها مع الرطوبة الم�سرية. 

اأن يكون ال�سخ�ص الذي ح�سلت عنده الّنجا�سة عالمًا بح�سول الّنجا�سة.    .(

اأن يكون �ساحب ال�سيء المتنّج�ص عارفًا باأحكام الطهارة والّنجا�سة.  .(

اأن يحتمل اأّنه طّهر ذلك ال�سيء، واإّل فمع العلم بالّنجا�سة يبقى ال�سيء متنّج�سًا.    .(

 المطّهر السادس: االستحالة
الخ�سب  يتحّول  كاأن  اآخر،  �سيء  اإلى  المتنّج�ص  اأو  الّنج�ص  ال�سيء  تحّول  هي  ال�ستحالة   .(

المتنّج�ص اإلى رماٍد. 

اإذا تحّققت ال�ستحالة يحكم بطهارة ال�سيء الذي كان متنّج�سًا  .(

تنّج�ص  لو  كما  بالطهارة،  يحكم  ل  المتنّج�ص  اأو  النّج�ص  الج�سم  اأو�ساف  بع�ص  تغّير  اإذا   .(

الماء وتحّول اإلى ثلج فقط. 

أسئلة حول الدرس

عّدد المطهرات وتحّدث عن اثنين منها.. )

ا�سرح كيفية التطهير بالماء عند ح�سول النجا�سة بالبول. . )

عّرف الَغْيَبة مع  ذكر �سروط ح�سول الطهارة بها. . )
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الماء المضاف

الماء المطلق

احكامه

احكامه

احكامه

 هو كل �سائل ل ي�سّح اأن يطلق عليه عرفًا اأنه ماء الماء

اإل مع اإ�سافة �سيء اآخر اإليه.

 هو كل �سائل ي�سّح اأن نقول عنه عرفًا اإنه ماء من 

دون اإ�سافة �سيء اآخر اإليه.

  وهو انتقال عين النجا�سة اإلى ج�سم طاهر بحيث ي�سبح جزًءا منه.

   وهو زوال عين النجا�سة عن بدن الحيوان اأو بواطن الإن�سان.

وهي  اإن علم �سخ�ص بح�سول نجا�سة بدن الم�سلم اأو ثوبه اأو غيرهما ثم غاب 

عنه مدة من الزمن، فيحكم بالطهارة ب�سروط.

 هي تّحول الج�سم الّنج�ص اأو المتنّج�ص اإلى ج�سم اآخر، كاأن يتحول الخ�سب 

المتنّج�ص اإلى رماٍد.

وهو ما بلغ وزنه: 483 ليترًا من الماء تقريبًا.

وهو ما كان مقداره اأقل من الكّر.

1. الماء الكثير طاهر بنف�سه مطهر لغيره من الحدث والخبث.   
 2. ل يتنّج�ص اإل اإذا تغيرت اأحد اأو�سافه الثالثة بو�سف النجا�سة. 

3. يطهر بزوال تغيره، واختالطه بالماء الكثير.

1. طاهربنف�سه، ويطّهر من الحدث والخبث. 

2. يتنج�ص الماء القليل بمجرد مالقاته للنجا�سة. 

3. يطهر من خالل امتزاجه بالماء الكثير. 

 االنتقال

 الَغْيَبة

 االستحالة

زوال عين 
النجاسة

الماء الكثير

الماء القليل

ـرات المطهـّ

األرض

1. طاهر بنف�سه غير مطّهر لغيره من الحدث والخبث.
2. اإذا لقى نج�سًا اأو متنّج�سًا ينج�ص كله ولو كان كرًا.

تطّهر الأر�ص باطن القدم، وكعب الحذاء، مع تحقق ال�سروط:

1. اإزالة عين الّنجا�سة.
2. اأن تكون الّنجا�سة ح�سلت من الأر�ص.

3. الم�سي على الأر�ص بمقدار ع�سر خطوات تقريبًا اأو الم�سح على الأر�ص.
4. اأن تكون الأر�ص طاهرة وجاّفة حين الم�سي اأو الم�سح عليها.
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 الوضوء
يجب في الو�سوء: 

). �لغ�سل:

وهو عبارة عن غ�سل الوجه واليدين: 

غ�شل الوجه: يجب غ�سل الوجه طوًل ما بين ق�سا�ص ال�سعر اإلى طرف الذقن، وعر�سًا:  اأ. 

ما دارت عليه الإبهام والو�سطى.

غ�شل اليدين: يجب غ�سل اليدين من المرفقين اإلى اأطراف الأ�سابع.  ب. 

). �لم�سح:

وهو عبارة عن م�سح الراأ�ص والقدمين: 

يجوز  ول  الم�سح.  معه  ي�سدق  بما  الراأ�ص  مقّدم  من  �سيء  م�سح  يجب  الراأ�س:  م�شح  اأ. 

الم�سح على ال�سعر النابت على مقّدم الراأ�ص اإذا كان طوياًل بحيث يخرج عن حّد الراأ�ص.  

م�شح القدمين: يجب الم�سح على ظاهر القدم من اأطراف الأ�سابع اإلى مف�سل ال�ساق  ب. 

، ويجوز النك�ص في م�سح الراأ�ص دون القدمين. 
(((

على الأحوط وجوبًا

شرائط الوضوء
ي�سترط في الو�سوء عّدة �سروط، هي: 

�ُسئل عن  لو  الو�سوء، بحيث  نّية  ا�ستمرار  تعالى مع  الو�سوء قربًة هلل  النيَّة: وهي ق�سد   .(

اأ. عمله، يقول: اأنا اأتو�سّ

طهارة الماء واإطالقه واإباحته:   .(

طهارة اأع�شاء الو�شوء: يجب اأن تكون اأع�ساء الو�سوء اأي موا�سع الغ�سل والم�سح طاهرة.   .(

)))  مبعنى وجوب اإي�سال امل�سح اإىل املف�سل، لكن البتداء به من اأطراف الأ�سابع على الأحوط وجوبًا.
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الء.  رفع الحاجب: يجب رفع ما يمنع من و�سول الماء اإلى الب�سرة كالزيت والطِّ  .(

اآخر  ب�سخ�ص  ي�ستعين  بنف�سه فال  الو�سوء  المكّلف  يبا�سر  اأن  بمعنى  اختياراً:  المبا�شرة   .5

لكي يو�ساأه، كاأن يغ�سل له يده مثاًل اإّل مع عدم اإمكان المبا�سرة بنف�سه، لعار�ٍص ما.  

الموالة: وهي التتابع العرفي في اأفعال الو�سوء، بمعنى اأن ل يوؤّخر غ�سل الأع�ساء عن   .6

بع�سها بع�سًا حتّى يح�سل جفاف الأع�ساء ال�سابقة التي غ�سلها. 

اليد  ثّم  اليمنى،  اليد  ثّم  اأوًل،   الوجه  يغ�سل  اأن  بمعنى  الو�شوء:  اأع�شاء  بين  الترتيب   .7

م�سح  جاز  واإن  الي�سرى،  ثّم  اليمنى،  القدم  على  الم�سح  ثّم  اأ�ص،  الرَّ م�سح  ثّم  الي�سرى، 

القدمين معًا. 

عدم المانع من ا�شتعمال الماء: اأي اأن ل يكون لدى المكّلف ما يمنعه من ا�ستعمال الماء   .8

كالخوف اأو المر�ص اأو العط�ص، بحيث تنتقل وظيفته اإلى التيّمم. 

 نواقض الوضوء
، وهي: 

(((

هي الأمور التي تكون مزيلة للطهارة الحدثّية ولآثارها

خروج البول وما في حكمه كالبلل الم�ستبه به.  .(

خروج الغائط من المو�سع الطبيعي اأو من غيره.  .(

خروج الريح من المعدة اأو الأمعاء �سواًء اأكان له �سوت اأم ل.  .(

النوم الغالب على حا�ستي ال�سمع والب�سر.  .(

كّل ما يزيل العقل مثل الجنون وال�سكر والإغماء.  .5

ما يوجب الُغ�سل كالجنابة والحي�ص وم�ّص الميت.   .6

ال�ستحا�سة للن�ساء باأق�سامها الثالثة.  .7

ما يحرم على غير المتوّضئ  
ئ الأمور التالية:  يحرم على غير المتو�سّ

والت�سديد  والمّد  والحروف  بل  وكلماته،  اآياته  بين  فرق  ول  الكريم،  القراآن  كتابة  م�ّص   .(

واأعاريبها.

)))  معجم امل�سطلحات الفقهية، �ص،  )8).
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المتمم

ة، ول فرق في لفظ الجاللة بين لغة واأخرى. م�ّص اأ�سماء اهلل و�سفاته الخا�سّ  .(

على  المالئكة  واأ�سماء   ،O الزهراء  ال�سيدة   ،Rالأئمة الأنبياء،  اأ�سماء  م�ّص   .(

الأحوط وجوبًا في الجميع.

وضوء الجبيرة 

).  �لجبيرة:

 هي ما يو�سع على الع�سو المجروح اأو المك�سور، كالقما�ص اأو الخرق وغيرها. 

).  كيفية و�سوء �لجبيرة:

اإذا كان على الجرح اأو القرح اأو الك�سر جبيرة، فهنا حالتان:

اأ.  يمكن نزع الجبيرة:

ـ اإن كانت في محّل الغ�سل وجب نزعها وغ�سلها اأو اإدخال الماء تحتها.

ـ واإن كانت في محّل الم�سح وجب نزعها وم�سح ما تحتها.

ب.  ل يمكن نزع الجبيرة:

ـ اإن كانت في مو�سع الم�سح، م�سح عليها.

ـ اإن كانت في مو�سع الغ�سل وجب اإي�سال الماء تحتها اإن اأمكن واإّل م�سح عليها.

عامة:  �أحكام    .  (
لو كان على الب�سرة حاجب ل يمكن نزعه كالزفت ونحوه يكتفي بالم�سح عليه. اأ. 

القراآن  م�ّص  ال�سالة،  جهة  من  الجبيرة،  و�سوء  على  ال�سرعية  الآثار  كافة  تترتب  ب. 

الكريم...اإلخ. 

لو تو�ساأ المكّلف و�سوء الجبيرة ل يجب عليه اإعادة ال�سلوات التي �ساّلها، ويجوز له  ج. 

الإتيان بال�سلوات التالية ما لم ينتق�ص و�سووؤه. 

حكم غ�سل الجبيرة هو نف�سه حكم و�سوء الجبيرة بال فرق. د. 
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أسئلة حول الدرس

ما هي الأمور الواجبة في الو�سوء؟. )

ما هي نواق�ص الو�سوء عددها وتحّدث عن اثنين منها؟. )

ا�سرح كيفّية و�سوء الجبيرة؟. )
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   يجب الم�سح على ظاهر القدم من اأطراف 

الأ�سابع اإلى مف�سل ال�ساق على الأحوط وجوبًا.

هي ما يو�سع على الع�سو المجروح اأو المك�سور، 

كالقما�ص اأو الخرق وغيرها.

 النيَّة، طهارة الماء واإطالقه واإباحته، طهارة اأع�ساء الو�سوء، رفع 

الحاجب، المبا�سرة اختيارًا، الموالة، الترتيب بين اأع�ساء الو�سوء، عدم 

المانع من ا�ستعمال الماء.

خروج البول، خروج الغائط، خروج الريح، النوم الغالب، كّل ما يزيل 

العقل، ما يوجب الغ�سل، ال�ستحا�سة للن�ساء.

  يجب غ�سل الوجه طوًل ما بين ق�سا�ص ال�سعر اإلى طرف 

الذقن، وعر�سًا ما دارت عليه الإبهام والو�سطى.

 يجب غ�سل اليدين من المرفقين اإلى اأطراف الأ�سابع.

 يجب م�سح �سيء من مقّدم الراأ�ص بما ي�سدق معه 

الم�سح.

مسح القدمين

ما هي الجبيرة

كيفّية وضوء 
الجبيرة

يمكن نزع 
الجبيرة

ال يمكن نزع 
الجبيرة

نواقض 
الوضوء

ما يحرم على 
غير المتوضئ

وضوء 
الجبيرة

غسل الوجه الغسل

المسح  

غسل اليدين

شرائط 
الوضوء

الوضوء

مسح الرأس

    في محّل الغ�سل وجب نزعها اأو اإدخال الماء تحتها.

  في محّل الم�سح وجب نزعها وم�سح ما تحتها.

 في مو�سع الم�سح، م�سح عليها.

 في مو�سع الغ�سل وجب اإي�سال الماء تحتها اإن اأمكن

 واإّل م�سح عليها.

م�ّص كتابة القراآن الكريم، واأ�سماء اهلل و�سفاته الخا�سة، وكذلك يحرم 

م�ّص اأ�سماء الأنبياء والأئمة R وال�سيدة الزهراء O، واأ�سماء المالئكة على 

الأحوط وجوبا.
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تلك  جملة  من   وكان  خالقه.  مع  الإن�سان  عالقة  م�ساألة  في  بالغًا  اهتمامًا  الإ�سالم  اهتّم  لقد 

الهتمامات مو�سوع ال�سالة التي تعتبر كما جاء في الروايات معراج الموؤمن، وقربان كلِّ تقي. ول�سّدة 

اهتمام الإ�سالم بها، جعل للم�سلم قبل اأن يدخل في �سالته بع�ص الأمور اإّما الواجبة اأو الم�ستحّبة 

التي ت�ساعده على التهّيوؤ  وال�ستعداد لل�سالة. وهذه الأمور هي التي يطلق عليها مقّدمات ال�سالة. 

المقّدمة األّولى أوقات الصالة

). طرق معرفة دخول �لوقت: 

يمكُن للمكّلف معرفُة دخول وقت ال�سالة من خالل الطرق الآتية: 

اأ. ح�سول العلم اأو الطمئنان لدى المكّلف بدخول الوقت.

ب. اأن يخبر رجالن عدلن بدخول الوقت.

ّن به، والعارف بالوقت )اأي الذي يعرف اأوقات ال�سالة).
َ
ن الثقة المطماأ ج. اأذان الموؤذِّ

). �أوقات �ل�سلو�ت:

 اإلى طلوع ال�سم�ص.
(((

اأ. وقت �سالة ال�سبح من طلوع الفجر ال�سادق

�سالة  فيه  ي�سّلى  بمقدار  المغرب  قبل  ما  اإلى  ال�سم�ص  زوال  من  الظهر  �سالة  وقت  ب. 

الع�سر.

ج.  وقت �سالة الع�سر بعد الزوال بمقدار اأداء �سالة الظهر اإلى غروب ال�سم�ص ل اأذان المغرب. 

 بمقدار اأداء �سالة الع�ساء.
(((

 اإلى ما قبل منت�سف الليل
(((

د. وقت �سالة المغرب من غروب ال�سم�ص

هـ.  وقت �سالة الع�ساء بعد �سالة المغرب بمقدار اأدائها اإلى منت�سف الليل.

)))  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.

)))  املغرب، هو زوال احلمرة امل�سرقية، ول يكفي �سقوط القر�ص لبدء �سالة املغرب.

)))  منت�سف الليل، هو الفرتة املمتدة ما بني الغروب وطلوع الفجر على الأحوط، واأما طريقة احت�سابه فهي، يق�سم الوقت املمتد من 

الغروب  اإىل طلوع الفجر ال�سادق على اثنني ثّم تزاد النتيجة على وقت الغروب، مثال على ذلك:

لو فر�ص اأن الغروب هو ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء، والفجر ال�سادق هو ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحًا، فيكون منت�سف الليل ال�ساعة، احلادية 

ع�سر ون�سفًا )))/)=6، 0)+5=))، 0)).
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). �أحكام �أوقات �ل�سلو�ت:

اأ. ل يجوز ال�سروع في ال�سالة قبل دخول وقتها.

اأداء  )مقدار  واآخره  الأولى  بالفري�سة  مخت�ّص  ال�سالة)  اأداء  )مقدار  الوقت  اأّول  ب. 

ال�سالة) بالفري�سة الثانية.

ج. الأحوط وجوبًا لمن اأّخر الع�ساءين عن ن�سف الليل اأن ياأتي بهما قبل طلوع الفجر بق�سد 

، �سواء اأكان التاأخير ا�سطرارًا )النوم، الن�سيان) اأم عمدًا. واإذا لم ياأِت 
(((

ما في الذّمة

بهما يجب عليه ق�ساوؤهما، ولو اأتى بهما بالنّية المذكورة لم يجب عليه الق�ساء خارج 

الوقت.  

اأذان  اإلى  الغروب  اأول  من  الليل  يح�سب  اأن  الليل  منت�سف  ح�ساب  في  وجوبًا  الأحوط  د. 

 .
(((

ال�سبح

مة الثانية: القبلة وأحكامها  المقدَّ

). �أحكام �لقبلة: 

اأ. يجب على الم�سّلي ا�ستقبال القبلة مع الإمكان في ال�سلوات الواجبة �سواء اأكانت يومّية 

اأم غيرها حتّى �سالة الجنائز. 

ب.  ال�ستقبال في ال�سالة هو الّتجاه نحو جهة البيت العتيق من �سطح الكرة الأر�سّية، 

وذلك باأن يتّجه الم�سّلي اإلى جهة الكعبة المبنّية في مّكة المكّرمة. 

ج. يجب على المكّلف اأن يعلم بالتوّجه اإلى القبلة، ويكفي الطمئنان في ذلك.  

). طرق معرفة �لقبلة:

يمكن معرفة القبلة من خالل الطرق التالية: 

اأ. العلم: اأي علم المكّلف باّتجاه القبلة. 

معرفة  من  تمّكنهما  ح�سّية  اأمور  على  يعتمدان  عدلين  رجلين  �سهادة  عدلين:  �سهادة  ب. 

القبلة.

)))  عّما يف الذمة، وهو الإتيان بالعبادة عّما ا�ستغلت ذمته به من اأداء اأو ق�ساء دون حتديد نية الأداء اأو الق�ساء على الأحوط وجوبًا.

)))  تهذيب حترير الو�سيلة، ج)، �ص،  ))) 	 7)). تعليم الأحكام، �ص،  )6) 	 65).
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 لدا ال اللئر ااا

ج. العتماد على محاريب الم�ساجد: فاإّن محاريب م�ساجد الم�سلمين ُتبنى باتجاه القبلة. 

د. العتماد على قبور الم�سلمين: فاإّن الم�سلمين يدفنون موتاهم باّتجاه القبلة من خالل 

و�سع الميت على جانبه الأيمن باّتجاه القبلة. 

هـ. الو�سائل العلمّية: يمكن ال�ستفادة من الو�سائل العلمية كالبو�سلة في معرفة القبلة �سرط 

ح�سول الطمئنان. 

، وال�سم�ص، والنجوم )لمن كان خبيرًا 
(((

و. ال�ستفادة من الو�سائل الطبيعّية: كال�ساخ�ص

بكيفّية ال�ستفادة منها) اأو غيرها من الطرق الموجبة لالإطمئنان. 

). �أحكاُم طرق معرفة �لقبلة: 

ه.  اأ. اإذا تعّذر على المكّلف معرفة القبلة يبذُل تمام جهده ويعمل على ظنِّ

ب. يجب على الأحوط وجوبًا في حالة الجهل بجهة القبلة ولم يح�سل ظّن باأي جهة كانت 

اأن ي�سّلي في هذه الحالة اإلى الجهات الأربع مع �سعة الوقت، واإن لم ي�سع الوقت ي�سّلي 

اإلى الجهات المحتملة بما ي�سع الوقت.

ج. ي�سترط في الطريقين الأخيرين من طرق معرفة القبلة ح�سول الطمئنان للمكّلف لجهة 

القبلة بهما كما ذكرنا.

). حكم �لنحر�ف عن �لقبلة: 

اأ. اإذا �سّلى المكّلف اإلى غير اّتجاه القبلة عمدًا ف�سالته باطلة. 

ب. اإذا �سّلى اإلى جهة معّينة باأحد الطرق المتقّدمة ثّم تبّين خطوؤه، فهنا يوجد ثالث �سور:

ال�شورة الأولى: اإذا كان النحراف ما بين اليمين وال�شمال: 

 ولم يعلم اإل بعد ال�سالة �سّحت 
(((

اإذا كان منحرفًا عن القبلة اإلى ما بين اليمين وال�سمال

�سالته. 

اإذا كان النحراف اإلى ما بين اليمين وال�سمال والتفت اأثناء ال�سالة م�سى ما تقّدم منها 

وا�ستقام في الباقي، و�سّحت �سالته من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. 

ال�شورة الثانية: اإذا تجاوز النحراف عّما ما بين اليمين وال�شمال: 

)))  له حالة خا�سة وزمان خا�ص ميكن ال�ستفادة منه يف حتديد جهة القبلة.

)))  اأي كان انحرافه اأقل من، 90 درجة.



درب الهداية

336

.واأّما  ال�سالة  اأعاد  الوقت  اأثناء  لكن  �سالته،  اأنهى  بعدما  ذلك  اإلى  الم�سلي  التفت  اإذا 

اإذا انك�سف في الأثناء فمع اإمكان اإدراك ولو ركعة واحدة، فاإّنه يعيد �سالته، واإذا لم 

يمكن ذلك ا�ستقبل القبلة في الباقي من ال�سالة و�سحت �سالته، والأحوط ا�ستحبابًا 

ق�ساوؤها.    

اإذا التفت الم�سلي اإلى ذلك خارج الوقت ف�سالته �سحيحة، ول يجب عليه الق�ساء. 

ال�شورة الثالثة: اإذا كان الم�شلي م�شتدبراً القبلة: 

اإذا التفت الم�سلي في الوقت اأنه م�ستدبر القبلة اأعاد ال�سالة. 

اإذا  التفت الم�سلي اإلى اأنه م�ستدبر القبلة خارج الوقت �سّحت �سالته ول �سيء عليه.

اإذا التفت اأثناء ال�سالة اأنه م�ستدبر القبلة، فاإن كان لديه �سعة من الوقت ولو لركعة واحدة 

قطع ال�سالة، واأعادها م�ستقباًل القبلة، واإذا لم ي�سع الوقت ا�ستقام في الباقي و�سّحت 

�سالته. 

المقّدمة الثالثة: الستر وأحكامه 

).�لو�جب �ستره في �ل�سالة: 

اأ. يجب على الرجل اأن ي�ستر عورته في ال�سالة، والعورة، هي: الدبر والقبل والخ�سيتان.  

ب. يجب على  المراأة �ستر جميع بدنها في ال�سالة ما عدا الوجه الواجب غ�سله في الو�سوء، 

واليدين اإلى الزندين، والقدمين اإلى مف�سل ال�ساقين مع عدم وجود الناظر الأجنبي، 

ومع وجوده يجب �سترهما)اأي خ�سو�ص القدمين).

ج. لو انك�سفت العورة )لريح اأو غفلة) اأو كانت منك�سفة من اأّول الوقت، والم�سّلي ل يعلم 

اإلى ال�ستر ويتابع  اأن يبادر  اأثناء ال�سالة  يجب عليه  ف�سالته �سحيحة، ولكن لو علم 

  .
(((

�سالته

). �سر�ئط لبا�س �لم�سلي:

ي�سترط اأن يكون ال�ساتر في ال�سالة من اللبا�ص مع الختيار، ول يكفي ما يمنع النظر اإلى العورة 

كاليد اأو الطين، وي�سترط في لبا�ص الم�سلي: 

)))  تهذيب حترير الو�سيلة، ج)، �ص،  )5) 	 )6). تعليم الأحكام، �ص،  ))) 	 ))).
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اأ. اأن يكون طاهرًا فال ت�سّح ال�سالة بالنج�ص في حال الختيار. 

ب. اأن يكون مباحًا)غير مغ�سوب). 

ج. اأن ل يكون من اأجزاء الميتة.

د. اأن ل يكون من حيوان محّرم الأكل كال�سباع ونحوها.  

هـ. اأن ل  يكون من غير المذّكى )حيوان ُزهقت روحه على غير الطريقة ال�سرعّية). 

و. اأن ل يكون ذهبًا اأو حريرًا )حريرًا خال�سًا) بالن�سبة للرجال، فلو �سّلى الرجل بالذهب 

  .
(((

ف�سالته باطلة

مة الرابعة: مكان المصلي المقدِّ
المق�سود بمكان الم�سّلي هو ما ا�ستقّر عليه الم�سّلي، وما �سغله من مكانه في قيامه وركوعه 

و�سجوده. وي�سترط في مكان الم�سلي اأمور، وهي: 

). اأن يكون مباحًا )غير مغ�سوب) فال تجوز ال�سالة في المكان المغ�سوب في حال الختيار، 

حال  وكذلك  مغ�سوب)،  مكان  في  �سّلى  اإذا  )كالأ�سير  الإكراه  اأو  ال�سطرار  مع  ويجوز 

الجهل اأو الن�سيان. 

). اأن يكون م�ستقّرًا وغير م�سطرب، فيجب اأن يكون مكان الم�سّلي ثابتًا، فال ت�سّح ال�سالة 

في الحافلة مثاًل مع الختيار، اأّما في حالة ال�سطرار ت�سّح ال�سالة مع مراعاة ا�ستقبال 

القبلة بما اأمكنه من ال�سالة، كما لو كان في الطائرة مثاًل فاإّنه يّتجه ناحية القبلة قدر 

الإمكان واإذا لم ي�ستطع اإلَّ في تكبيرة الإحرام وجب عليه ال�ستقبال، ولو عجز عن ذلك 

�سّلى بدون ا�ستقبال.

). اأن ل يكون مّما يحرم الوقوف فيه، كالمكان الذي فيه خطر على حياة الإن�سان، اأو فرا�ص 

مكتوب عليه اآياٌت قراآنية. 

). اأن ل يكون متقّدمًا على قبر النبي P اأو اأحد الأئمة R، ول اإ�سكال في الوقوف م�ساويًا 

له. 

)))  ل يجوز للرجل لب�ص ال�سل�سلة الذهبية والقالدة واخلامت وحزام ال�ساعة، وتبطل ال�سالة فيها على الأحوط وجوبًا.
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5. اأن يكون مو�سع الجبهة طاهرًا، نعم في موا�سع ال�سجود الأخرى يجب اأن ل تكون هناك 

نجا�سة م�سرية  تتعّدى اإلى البدن اأو اللبا�ص.

6. الأحوط وجوبًا اأن تكون الفا�سلة بين موقف الرجل والمراأة �سبرًا على الأقّل.  

7. اأن يكون م�ستويًا، اأي اأن ل يكون مو�سع �سجود الم�سّلي اأعلى اأو اأخف�ص من مو�سع الركبتين 

اأ�سابع م�سمومة، فلو �سلى المكّلف على جبٍل عليه  اأربعة  باأزيد من  والإبهامين واليدين 

.
(((

ت�سوية مكانه

أسئلة حول الدرس

ما هي الطرق ال�سرعّية لمعرفة دخول وقت ال�سالة؟. )

ما هو الحكم ال�سرعّي لمن اأخر الع�ساءين عن ن�سف الليل؟. )

ما هي الطرق ال�سرعّية لمعرفة القبلة؟. )

ما هي الأمور الواجب �سترها في ال�سالة؟ . )

)))  تهذيب حترير الو�سيلة، ج)، �ص،  )7) 	 77). تعليم الأحكام، �ص،  ))) 	 9)).
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أوقات الصالة

القبلة

الستر

مكان المصلي

طرق معرفة الوقت

طرق معرفتها

 اأوقات ال�شالة

اأحكام عامة

�شرائط اللبا�س

�شروطه

  العلم والطمئنان، اإخبار رجلني عدلني، اأذان 

املوؤذن الثقة.

طلوع  اإىل  الفجر  طلوع  من  ال�سبح:  ـ   (  

ال�سم�ص.

 ) ـ الظهران: من الزوال اإىل غروب ال�سم�ص.

اإىل  ال�سم�ص  غروب  من  الع�ساءان:  ـ   (
منت�سف الليل.

العلم، �سهادة عدلني، حماريب امل�ساجد، قبور 

موتى امل�سلمني، الو�سائل العلمّية والطبيعّية.

يجب �سرت العورة يف ال�سالة، وهي تختلف يف الرجل 

عنه يف املراأة.

 ) ـ يجب التوّجه اإىل جهة الكعبة.

 ) ـ يجب العلم اأو الطمئنان بالتوّجه اىل القبلة.

 ) ـ اإذا تعذر على املكّلف معرفة القبلة يعمل بالظن، واإن مل يتحقق 

ي�سع ي�سلي  واإن مل  الوقت،  الأربعة مع �سعة  للجهات  الظن ي�سلي 

اإىل ما ي�ستطيع من اجلهات.

الطهارة، الإباحة، اأن ل يكون من اأجزاء امليتة، اأن ل 

يكون ذهبًا اأو حريرًا خال�سًا، اأن ل يكون من اأجزاء 

احليوان حمّرم الأكل، اأن ل يكون من غري املذّكى.

). اأن يكون مباحًا.
). اأن يكون غري متحّرك.

). اأن ل يكون مّما يحرم الوقوف فيه.
.R اأو الأئمة P اأن ل يكون مقّدمًا على قرب النبي .(

5. اأن يكون مو�سع اجلبهة طاهرًا.
6. اأن يكون م�ستويًا.

9. الأحوط وجوبًا اأن تكون الفا�سلة بني موقف الرجل 
واملراأة �سربًا على الأقل.

مقدّمات 
الصالة )1(





مقّدمات الصالة)2(

الدرس الثالثون
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األذان واإلقامة 

). �أحكام �لأذ�ن و�لإقامة: 

هذا  ويكون  لل�سالة.  ويقيم  ن  يوؤذِّ اأن  اليومية  ال�سالة  المكّلف  يوؤدي  اأن  قبل  ي�ستحّب  اأ. 

ال�ستحباب اآكد في �سالتي ال�سبح والمغرب وخ�سو�سًا في �سالة الجماعة. 

ب. الأذان الإعالمي هو الأذان الذي ُيرفع لإعالم الآخرين بدخول وقت ال�سالة. 

ج. ي�ستحّب ترديد الأذان من قبل المكّلف ب�سوت مرتفع. 

د. يجوز بّث الأذان لالإعالن عن دخول وقت ال�سالة من خالل مكبرات ال�سوت في الم�ساجد 

وغيرها.

هـ. ي�سقط ا�ستحباب الأذان والإقامة معًا في �سورتين:

نوا واأقاموا لها، �سواء اأكان حا�سرًا  الأولى: اإذا اأراد المكّلف اللتحاق ب�سالة الجماعة التي قد اأذَّ

حين الأذان اأم ل. 

اأّذنوا  قد  التي  الجماعة  فيه �سالة  قيمت 
ُ
اأ قد  وكان  معيَّن،  مكان  اإلى  المكّلف  اإذا ح�سر  الثانية: 

ق الم�سّلون بعد.  واأقاموا لها، ولم يتفرَّ

و. ي�سقط ا�ستحباب الأذان في ال�سالة الثانية من ال�سالة الرباعية حال الجمع بينهما، 

فيوؤذن ويقيم ل�سالة الظهر ثم يقيم ل�سالة الع�سر، وكذا يفعل للع�ساءين.

). كيفّية �لأذ�ن و�لإقامة:

يختلف الأذان عن الإقامة في الكيفّية فال ُبدَّ من تو�سيح كل منهما: 

اأوًل: كيفّية الأذان: 

)اهلل اأكبر)، )اهلل اأكبر)، )اهلل اأكبر)، )اهلل اأكبر).  

)اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل)، )اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل). 

)اأ�سهد اأن محّمدًا ر�سول اهلل)، )اأ�سهد اأن محّمدًا ر�سول اهلل). 
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 .
(((

)اأ�سهد اأن علّيًا ولي اهلل)،)اأ�سهد اأن علّيًا ولي اهلل)

)حّي على ال�سالة)،)حّي على ال�سالة). 

)حّي على الفالح)،)حّي على الفالح). 

)حّي على خير العمل)،)حّي على خير العمل).

)اهلل اأكبر)،)اهلل اأكبر).

)ل اإله اإل اهلل)،)ل اإله اإل اهلل). 

ثانياً: كيفية الإقامة:  

)اهلل اأكبر)،)اهلل اأكبر).  

)اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل)،)اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل). 

)اأ�سهد اأن محّمدًا ر�سول اهلل)،)اأ�سهد اأن محّمدًا ر�سول اهلل). 

 .
(((

)اأ�سهد اأن علّيًا ولي اهلل)،)اأ�سهد اأن علّيًا ولي اهلل)

)حّي على ال�سالة)،)حّي على ال�سالة). 

)حّي على الفالح)،)حّي على الفالح). 

)حّي على خير العمل)،)حّي على خير العمل).

)قد قامت ال�سالة)،)قد قامت ال�سالة).

)اهلل اأكبر)،)اهلل اأكبر).

)ل اإله اإل اهلل). 

ما ُيعفى عنه في الصالة من الّنجاسات
وهو الذي ل يوؤّثر على �سّحة ال�سالة مع وجوده في الثوب اأو البدن، �سواء اأكان نج�سًا )كالدم)اأم 

. وما ُيعفى عنه من الّنجا�سات في ال�سالة اأربعة اأمور، هي: 
(((

متنّج�سًا)كالجورب)

)))  وهذه ال�سهادة لي�ست جزءًا من الأذان والإقامة، ولكن الإتيان بها بعنوان اأنها �سعار الت�سّيع اأمٌر مهّم جدًا وُم�ستح�سن، ويجب اأن 

يوؤتى بها بق�سد القربة املطلقة.)تعليم الأحكام، �ص، )7)).

)))  ياأتي فيه ما تقدم يف الأذان.

)))  ال�سهركاين، اإبراهيم اإ�سماعيل)ال�سيخ)، معجم امل�سطلحات الفقهية، باب ال�سالة، �ص،  86).
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). دم �لجروح و�لقروح))) حّتى تبر�أ: 

ُيعفى في ال�سالة عن دم الجروح والقروح )كدم البوا�سير) في البدن واللبا�ص حّتى تبراأ، قلياًل 

كان الدم اأم كثيرًا.

والقاعدة التي على اأ�سا�سها يمكن اأن نعرف متى ُيعفى عن دم الجروح والقروح في ال�سالة، هي: 

اأّن المكّلف لو اأراد تطهير بدنه اأو ثيابه اأو تبديلها، فاإّن ذلك له �سورتان:   

اأ. اإذا لم يكن في التطهير اأو التبديل حرٌج عليه وجب التطهير اأو التبديل.

ب. واإن كان فيهما حرٌج عليه فال يجب التطهير ول التبديل. 

). �لدم �لأقّل من �سعة عقد �ل�سّبابة:

 .
(((

اأ. ُيعفى في ال�سالة عن الدم في البدن واللبا�ص اإن كان مقداره اأقّل من عقدة ال�سّبابة

ب. اإذا كان الدم متفّرقًا في الثياب والبدن يمكن تقديره على ال�سكل التالي: 

الأول: اإن كان الدم مقداره اأقّل من �سعة عقدة ال�سّبابة، فاإّنه من المعفّو عنه في ال�سالة.

الثاني: واإذا كان الدم اأزيد من ذلك )اأي بمقدار عقدة ال�سّبابة واأزيد)، فال ُيعفى عنه في 

ال�سالة.  

ج. المتنّج�ص بالدم: اإذا تنّج�ص �سيء بالدم فله �سورتان: 

بمقدار عقدة  الذي  الدم  له حكم  لي�ص  بالدم  تنّج�ص  الذي  كالدواء  بالدم  المتنّج�ص  الأولى: 

ال�سّبابة، فاإّنه غير معفو عنه.

زيل، ولكن بقي لونه، يكون معّفوًا عنه 
ُ
الثانية: اإذا كان الدم اأقّل من �سعة عقدة ال�سّبابة وقد اأ

في ال�سالة. 

د. اأحكام ال�سّك في الدم الُمعفى عنه في ال�سالة: 

لو �سّك في الدم اأّنه اأقّل من عقدة ال�سّبابة اأم ل، فيوجد عندنا ثالث �سور:  

ال�سورة الأولى: اإن كان الدم �سابقًا اأقل من عقدة ال�سّبابة اأو اأزيد)اأي كان م�سبوقًا بكونه اأكثر 

من مقدار العفو)من عقدة ال�سّبابة ثّم �سككنا اأّنه اأ�سبح اأقل من عقدة ال�سّبابة، فال ُيعفى عنه في 

ال�سالة.

))) ـ القروح، جراح باطنّية، تنزف اإىل اخلارج، كالبوا�سري، والتّقرحات.

))) ـ ال�سّبابة، الإ�سبع التي بجانب الإبهام.
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ال�سورة الثانية: اإذا لم يكن �سابقًا اأزيد من مقدار العفو، و�سّك في اأّنه اأقّل منه اأم ل، فاإّنه ُيعفى 

عنه في ال�سالة.

ال�سورة الثالثة: اإذا كان م�سبوقًا بكونه بمقدار العفو ثّم �سك في �سيرورته اأزيد منه، فاإّنه ُيعفى 

عنه. 

). ما ل تتّم فيه �ل�سالة منفردً�:

اأ. ما ل تتّم ال�سالة فيه منفردًا هو الذي ل يمكن للمكّلف اأن ي�ستر به عورتيه كالجورب.

ب. كّل ما ل تتّم به ال�سالة منفردًا، فاإّنه معفّو عنه في ال�سالة اإذا كان متنّج�سًا ولو بنجا�سة 

من غير ماأكول اللحم. 

كالميتة  العين  نج�ص  من  ماأخوذة  منفردًا)  ال�سالة  بها  تتم  ل  )التي  الأ�سياء  كانت  اإذا  ج. 

من جلد  كانت م�سنوعة  لو  )كالمحفظة  ال�سالة  في  عنها  ُيعفى  فال  اأو خنزير  كلب  اأو 

الخنزير)، وبالتالي ل ت�سّح ال�سالة فيها. 

د.  الأحوط وجوبًا عدم حمل نج�ص العين في ال�سالة كالدم، وكذا المحمول المتنّج�ص الذي 

تتّم فيه ال�سالة كال�سروال. واأّما ما ل تتّم فيه ال�سالة )مثل ال�سّكين والدراهم) فيجوز 

حمله في ال�سالة.

). ما �أ�سبح من �لبو�طن و�لتو�بع:

التي  والخمر  الإن�سان،  اأكلها  التي  كالميتة  والتوابع،  البواطن  من  �سار  عّما  ال�سالة  في  ُيعفى 

�سربها، والدم النج�ص الذي اأدخله تحت جلده، والخيط النج�ص الذي خاط به جلده، فاإّن ذلك معفوٌّ 

.
(((

عنه في ال�سالة فت�سّح ال�سالة به في هذه الحالة

أسئلة حول الدرس

ما الأمور الواجبة  في الو�سوء؟. )

ما هي نواق�ص الو�سوء؟ عّددها وتحدث عن اثنين منها.. )

ا�سرح كيفّية و�سوء الجبيرة.. )

)))  تهذيب حترير الو�سيلة، ج)، �ص  65) 	 )8).
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األذان واإلقامة
يف حال ح�سوره ملكان فيه جماعة قد اأذن 

واأقيم لها ومل يتفّرق امل�سلون. 

ي�سقطان معًا  

اإذا جمع املكّلف بني الظهرين فال يوؤذن ل�سالة 

الع�سر.

اإذا جمع املكّلف بني الع�ساءين فال يوؤذن ل�سالة 

الع�ساء. 

ما ُيعفى عنه في 
الصالة  من الّنجاسات 

�سقوط الأذان فقط

�شقوط الأذان والإقامة

دم الجروح والقروح 

حتى تبراأ

ما اأ�شبح من البواطن 

والتوابع

 ما ل تتّم فيه ال�شالة 

منفرداً  

الدم الأقّل من �شعة 

عقد ال�شّبابة  

ما ُيعفى عنه يف ال�سالة هو الذي ل يوؤثر على �سحة ال�سالة 

مع وجوده يف الثوب اأو البدن جن�سًا اأو متنّج�سًا.

اإذا مل يكن يف التطهري اأو التبديل حرٌج عليه وجب 

التطهري اأو التبديل، واإذا كان فيها حرج فال يجب.

 ُيعفى يف ال�سالة عّما �سار من البواطن والتوابع. 

اإذا كان الدم اأقل من عقدة ال�سّبابة، فاإنه معفو عنه يف 

ال�سالة  واإل فال.

    املتنّج�ص بالدم كالدواء ل يعفى عنه.

هو الذي ل ميكن للمكّلف اأن ي�سرت به عورتيه. 

اإذا كانت الأ�سياء ماأخوذة من جن�ص العني كامليتة 

فال ُيعفى عنها يف ال�سالة.

 الأحوط وجوبًا عدم حمل جن�ص العني يف ال�سالة، 

واملتنّج�ص الذي تتم به ال�سالة.

ي�ستحّب الأذان والإقامة لل�سالة، وخ�سو�سًا �سالتي ال�سبح واملغرب.

يف حال اأراد املكّلف اللتحاق ب�سالة اجلماعة 

اأذنوا لها واأقاموا، كان حا�سرًا اأم ل. 

حكمه

مقّدمات 
الصالة )2(





الدرس الواحد والثالثون

غسل الجنابة 
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الُغسل
، وينق�سم الغ�سل اإلى ق�سمين: 

(((

ة  هو َغ�سل تمام البدن بالماء بكيفّية خا�سّ

ة بالن�ساء.  ).  غ�شل واجٌب: غ�سل الجنابة، غ�سل م�ّص الميت، غ�سل الأموات، و الأغ�سال الخا�سّ

: غ�سل الجمعة، غ�سل العيدين، غ�سل الزيارة وغيرها. ).  غ�شل م�شتحبٌّ

 الجنابة
تتحّقق الجنابة باأحد �شببين: 

).  خروج المنّي: بالحتالم اأو باليقظة بطريقة �سرعية )مداعبة الزوجة) اأو محّرمة )كال�ستمناء).   

).  الجماع: واإن لم يتحّقق منه الإنزال، ويتحّقق بغيبوبة الح�سفة في القبل اأو الدبر �سواء اأكان 

محلاًل )كالزواج) اأم محّرمًا )كالزنا). 

 كيفّية الغسل)))
يوجد كيفّيتان للغ�سل:

 الكيفّية الأولى: الغ�شل الرتما�شي:

وهو كون البدن كّله في الماء دفعة واحدة في وقت واحد بنحٍو ي�سل الماء اإلى جميع اأجزاء 

البدن مقارنًا للنّية، كاأن يقفز في النهر اأو البحر اأو في مكان جرى تجميع الماء فيه، ولو تبّين 

عدم و�سول الماء اإلى جزء من بدنه اأعاد الغ�سل. 

الكيفّية الثانية: الغ�شل التَّرتيبي: 

يتّم الغ�سل الترتيبي: بالطريقة التالية: 

• ابتداًء يغ�سل الراأ�ص والرقبة.	

)))  �سوف تاأتي الإ�سارة اإليها يف كيفّية الغ�سل.

)))  كيفّية الغ�سل، هذه الكيفية ل تخت�ص بغ�سل اجلنابة اأو الأغ�سال الواجبة بل ت�سمل كل الأغ�سال باأنواعها املختلفة.
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• ثّم يغ�سل تمام الجانب الأيمن. 	

• ثّم غ�سل تمام الجانب الأي�سر. 	

أحكام الغسل الترتيبي 
الع�سو،  تمام  بغ�سل  العلم  تح�سيل  اأجل  من  المذكور،  الحّد  عن  زائد  �سيء  غ�سل  يجب   .(

فمثاًل يغ�سل الجانب الأيمن و�سيئًا من الرقبة، والجانب الأي�سر وهكذا في باقي اأع�ساء 

الغ�سل. 

تدخل العورة في التَّن�سيف، فيغ�سل ن�سفها الأيمن مع الجانب الأيمن، ون�سفها الأي�سر مع   .(

الأي�سر ويجوز غ�سلها بتمامها مع كلٍّ من الجانبين. 

الأ�سفل قبل  يغ�سل  اأن  فله  كّل ع�سو،  اأجزاء  بين  الترتيبي  الغ�سل  الترتيب في  ي�سترط  ل   .(

الأعلى، مثاًل اأن يغ�سل قدمه قبل يده.

بعد  ثّم  والرقبة  اأ�ص  الرَّ يغ�سل  اأن  للمكّلف  فيمكن  الترتيبي،  الغ�سل  في  الموالة  تجب  ل   .(

�ساعتين مثاًل يغ�سل الجانب الأيمن، وهكذا.

5. لو تبّين بعد الغ�سل الترتيبي عدم و�سول الماء اإلى جزء من بدنه يوجد ثالثة احتمالت: 

اأ.  اأن يكون الجزء في الجانب الأي�سر: يغ�سل ذلك الجزء فقط. 

ب.  اأن يكون في الجانب الأيمن: يغ�سل خ�سو�ص ذلك الجزء، ويعيد غ�سل الأي�سر.

اأ�ص والرقبة: يغ�سل خ�سو�ص ذلك الجزء، ويعيد غ�سل الجانبين. ج.  اأن يكون في الرَّ

 شرائط الغسل
النيَّة: وهي ق�سد الإتيان بالغ�سل قربة اإلى اهلل تعالى.   .(

غ�شل ظاهر الب�شرة: يجب غ�سل ظاهر الب�سرة.  .(

رفع المانع:  يجب رفع ما يمنع من اإي�سال الماء اإلى الب�سرة كالحاجب.    .(

الماء: اإطالق الماء وطهارته واإباحته.  .(

المبا�شرة اختياراً: اأي اأن يقوم المكّلف بنف�سه بالغ�سل اإّل مع ال�سطرار فيمكن لغيره اأن   .5

ي�ساعده اأي ي�ستنيب من يبا�سر عنه الغ�سل. 
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 لت النذا ة 

عدم المانع من ا�شتعمال الماء: اأي اأن ل يكون هناك مانع من ا�ستعمال الماء كالخوف   .6

من العدو اأو المر�ص ونحو ذلك. 

طهارة البدن: يجب اأن يكون ج�سد المكّلف طاهرًا عند الغ�سل، واإذا لم يكن طاهرًا وجب   .7

على المكّلف تطهير ج�سده اأوًل ثّم الغ�سل. 

 أحكام عاّمة للغسل
يام  الة وال�سّ م بدًل عن الغ�سل لأجل ال�سّ اإذا لم يتمّكن المكّلف من الغ�سل، وجب عليه التَّيمُّ  .(

وغيرهما مما ي�سترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر. 

اأو م�ستحبة) فال تجزي  الأغ�سال )واجبة  باقي  واأّما  الو�سوء،  الجنابة يجزي عن  غ�سل   .(

عنه. 

من تيّقن بطالَن غ�سله بعد الفراغ منه يجب عليه اإعادته، ولو �سّلى وجب عليه اإعادة تلك   .(

الة التي �ساّلها بالغ�سل الباطل، اأو ق�ساوؤها اإن علم خارج الوقت بطالن غ�سله.  ال�سّ

البلل الخارج بعد خروج المنّي اإن ا�ستبه في كونه منّيًا اأو بوًل اأو غيرهما، فله اأربعة �سور:  .(

اإن لم ي�ستبرئ بالبول من المنّي: يحكم بكونه منّيًا، فيجب عليه الغ�سل. اأ.   

اإن ا�ستبراأ بالبول ولم ي�ستبرئ بالخرطات: يحكم بكونه بوًل، فيجب عليه الو�سوء.  ب.  

اإن ا�ستبراأ بالبول ثّم الخرطات واحتمل اأّنه غير بول وغير مني، لي�ص عليه �سيء. ج.  

الحتياط   عليه  وجب  فقط،  والمنّي  البول  بين  مرّددة  لكّنها  الثالثة  ال�سورة  نف�ص  د.   

بالجمع بين الغ�سل والو�سوء.

 محّرمات الجنب
يحرم على الجنب عّدة اأمور:  

وجوبًا  والأحوط  وتعالى،  تبارك  بالباري  ة  الخا�سّ فات  وال�سّ والأ�سماء  القراآن  خطِّ  م�ّص   .(

اإلحاق اأ�سماء الأنبياء والأئمة R وال�سيدة الزهراء O والمالئكة بها.

بّي P واإن كان بنحو الجتياز. دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النَّ  .(

باأن  بها  المرور  ويجوز  فيها.  الدخول  بل مطلق  فيها  �سيء  و�سع  اأو  الم�ساجد  في  البقاء   .(

يدخل من باب ويخرج من باب اآخر. ويجوز له اأي�سًا اأن ياأخذ �سيئًا منها. 
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ل يجوز دخول الجنب اإلى حرم الأئمة المع�سومين R المعروفة بالم�ساهد الم�سّرفة   .(

على الأحوط وجوبًا، وكذلك مقامات الأنبياء R حيث قبورهم. 

لت، حم ال�ّسجدة)، واأما  قراءة اآيات ال�سجدة فقط من �سور العزائم )اقراأ، الّنجم، ُف�سّ  .5

قراءة بقّية الآيات من هذه ال�سور وجميع ال�سور الأخرى فال اإ�سكال فيه.

 

أسئلة حول الدرس

ما هي الأ�سباب التي توؤدي اإلى ح�سول الجنابة؟ . )

ا�سرح كيفية الغ�سل الترتيبي، مع تو�سيح الحكم فيما لو تبين عدم و�سول الماء اإلى اأي . )

جزء من بدن المغت�سل. 

عدد ما يحرم على المجنب فعله اأو الإتيان به.. )
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   كيفّيته 

 النيَّة، غ�سل ظاهر الب�سرة، رفع المانع، اإطالق الماء وطهارته واإباحته، 

المبا�سرة اختيارًا، عدم المانع من ا�ستعمال الماء، طهارة البدن.

البلل الخارج بعد خروج المنّي اإن ا�ستبه في كونه منّيًا اأو بوًل اأو غيرهما، فله اأربع �سور:

 1. اإن لم ي�ستبرئ بالبول من المنّي: يحكم بكونه منّيًا، فيجب عليه الغ�سل.

3. اإن ا�ستبراأ بالبول ثّم الخرطات واحتمل اأّنه غير بول وغير مني، لي�ص عليه �سيء.

2. اإن ا�ستبراأ بالبول ولم ي�ستبرئ بالخرطات: يحكم بكونه بوًل، فيجب عليه الو�سوء.

4. نف�ص ال�سورة الثالثة لكنها مرّددة بين البول والمني فقط وجب عليه الحتياط  

بالجمع بين الغ�سل وال�سوء.

واجبات الغسل

  محّرمات الجنب 

  سبب الجنابة

الغسل

 وهو غ�سل تمام الج�سد بالترتيب التالي:

	 غ�سل الراأ�ص والرقبة. 

	 غ�سل الجانب الأيمن. 

	 غ�سل الجانب الأي�سر.

  واإن لم يتحقق منه الإنزال، ويتحقق بغيبوبة 

الح�سفة في القبل اأو الدبر.

  وهو كون البدن في الماء دفعة واحدة في وقت واحد 

بنحٍو  ي�سل الماء اإلى جميع اأجزاء البدن مقارنًا للنّية.

بالحتالم اأو باليقظة بطريقة �سرعية اأو محّرمة.   

ا الغسل 
الترتيبي

  الجماع

الغسل 
االرتماسي

 خروج المنّي

ة بالباري تبارك وتعالى.  فات الخا�سّ 1. م�ّص خطِّ القراآن والأ�سماء وال�سّ

  O وال�سيدة الزهراء R 2. الأحوط وجوبًا اإلحاق اأ�سماء الأنبياء والأئمة

والمالئكة بها.

 .P بّي 3.  دخول الم�سجد الحرام وم�سجد النَّ

4. البقاء في الم�ساجد اأو و�سع �سيء فيها ويجوز المرور بها اإلى مكان اآخر. 

5.  الدخول اإلى حرم الأئمة المع�سومين R على الأحوط وجوبًا.

لت، حم ال�ّسجدة). 6. قراءة اآيات ال�سجدة من �سور العزائم )اقراأ، الّنجم، ُف�سّ
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التيّمم
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م))) يمُّ مسّوغات التَّ
الماء، وجب عليه الفح�ص  المكّلف من الح�سول على  اإذا لم يتمكن  الماء:  عدم وجود   .(

اأوًل، فاإن لم يجد اأو وجد ما ل يكفيه بح�سب حاله انتقل اإلى التيّمم. 

الخوف من الو�شول اإلى الماء: كالخوف من العدو اأو ال�سباع اأو الخوف على النف�ص.   .(

رر من ا�شتعمال الماء:  لمر�ص اأو رمد اأو جرح.  خوف ال�شّ  .(

خوف العط�س عند فقدان الماء: كما لو كان عند المكّلف ماء يكفيه فقط لل�سرب، ولو   .(

اأ به، فاإّنه يخاف على نف�سه اأو نف�ص محترمة العط�ص.   تو�سّ

اإلى  اأمام المكّلف وقت يكفيه للو�سوء، فتنتقل وظيفته  �شيق الوقت: وذلك باأن ل يكون   .5

التيّمم لتح�سيل ال�سالة في وقتها.

الّنجا�سة  من  لبا�سه  اأو  بدنه  تطهير  اأراد  لو  فيما  الطهارة:  لتح�شيل  الماء  كفاية  عدم   .6

لل�سالة ونحوها بالماء الموجود لديه ول يوجد ماء اآخر غيره.

ما ُيتيّمم به
ما يمكن اأن يتيّمم به له اأربع مراتب، ول يمكن النتقال اإلى الالحقة منها اإّل بعد فقدان 

التي قبلها، وهي:

المرتبة الأولى: التيّمم بال�سعيد: وهو مطلق وجه الأر�ص، منه: التراب، ال�سخور، الرمل، 

الأحجار ومنها حجر الكل�ص، المدر )وهي الكتلة من التراب). 

). يجوز التيّمم بالإ�سمنت والموزاييك، واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا عدم التيّمم بها. 

). ل ي�سّح التيّمم على المعادن التي ل تعتبر جزء من الأر�ص كالذهب والف�سة. 

المرتبة الثانية: التيّمم بالغبار: التيّمم بالغبار بعد جمعه، كالغبار الموجود على الثوب اأو 

الدابة، فيجمعه ثّم يتيّمم عليه. 

)))  �سوف يتم ذكر بع�ص م�سّوغات التيّمم والتي هي مورد احلاجة والبتالء.
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المرتبة الثالثة: التيّمم بالغبار: اإذا لم ي�ستطع المكّلف جمع الغبار يتيّمم على ما كان عليه 

غبار من الأر�ص. 

اإذا لم  اأن يتيّمم على الوحل  المرتبة الرابعة: الوحل: يمكن بعد فقد المراتب المتقّدمة 

يتمكن من تجفيفه لي�سبح من المرتبة الأولى.  

 شرائط ما يتيّمم به
 ما يتيّمم به له �سرطان: 

).  الطهارة: ي�سترط اأن يكون ما يتيّمم به طاهرًا، ول ي�سح التيّمم على ما كان متنّج�سًا، ول 

ي�سترط اأن تكون اأع�ساء التيّمم طاهرة واإن كان الأحوط ا�ستحبابًا طهارتها. 

).  الإباحة: ي�سترط اأن يكون ما يتيّمم به مباحًا، فال ي�سّح التيّمم بالمغ�سوب، وكذلك ل 

ي�سّح التيّمم بما كان م�ستبهًا بالغ�سبّية. 

م يمُّ  كيفّية التَّ
م به دفعًة واحدة.  اأن ي�سرب باطن الكّفين على ما ي�سّح التَّيمُّ  .(

اأ�ص اإلى طرف  اأن يم�سح تمام الجبهة والجبينين بباطن الكّفين بدءًا من منبت �سعر الرَّ  .(

الأنف الأعلى والحاجبين.

اأن يم�سح تمام ظاهر كّف اليد اليمنى اإلى اأطراف الأ�سابع بباطن كّف اليد الي�سرى، ثّم   .(

م�سح تمام ظاهر كّف اليد الي�سرى اإلى اأطراف الأ�سابع بباطن كّف اليد اليمنى.

على  المتقّدم  بالنحو  اليدين  ويم�سح  الأر�ص،  على  ثانية  مّرة  الّكفين  باطن  ي�سرب  اأن   .(

الأحوط وجوبًا.

م يمُّ شروط التَّ
النيَّة: يق�سد التيّمم بدًل عن الو�سوء اأو الغ�سل، ويعتبر فيها ق�سد القربة.  .(

المبا�شرة اختياراً: اأي اأن يقوم المكّلف بنف�سه بالتيّمم ول ييّممه اأحد اإل مع ال�سطرار.  .(

بهما  ي�سمح  ثّم  اأوًل  الأر�ص  على  بيديه  ي�سرب  اأن  بمعنى  م:  التَّيمُّ اأفعال  بين  الترتيب   .(

جبهته وهكذا.  



361

ذ الضكوا

الموالة: بمعنى عدم القيام باأي فعل ُيمحى من خالله �سورة التيّمم، كاأن يترك المكّلف   .(

هذا  فاإن  للتيّمم،  يعود  ثّم  ب�سورته  المخّل  الف�سل  ي�ستلزم  اآخر  بعمل  وين�سغل  التيّمم 

الن�سغال يمحي �سورة التيّمم. 

الم�شح من الأعلى اإلى الأ�شفل في الجبهة واليدين.  .5

رفع الحاجب عن الما�شح والمم�شوح: كالزيت وغيره من الموانع التي تمنع من المالم�سة   .6

المبا�سرة. 

اإمرار الما�شح على المم�شوح: فال ي�سح تثبيت اليدين وتحريك الراأ�ص بل يجب تثبيت   .7

الراأ�ص ومن ثّم تحريك اليدين.

8.  م�شح �شيء زائد: يجب م�سح �سيء زائد على ظاهر اليد من جهة الزند لتح�سيل اليقين 

بم�سح تمام ظاهر اليد، ول يجب م�سح ما بين الأ�سابع.   

أسئلة حول الدرس

اأذكر  ثالثة من م�سّوغات التيّمم.. )

اأذكر مراتب ما يتيّمم به. . )

ا�سرح كيفية التيّمم.. )
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 ال�سعيد)مطلق وجه الأر�ص)، التيّمم بالغبار بعد جمعه، التيّمم بمطلق 

الغبار، التيّمم بالوحل في حال فقد الغبار.

م به دفعًة واحدة.    1. اأن ي�سرب باطن الكّفين على ما ي�سّح التَّيمُّ

2. اأن يم�سح تمام الجبهة والجبينين بباطن الكّفين بدءًا من منبت �سعر 

اأ�ص اإلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين. الرَّ

3. اأن يم�سح تمام ظاهر كّف اليد اليمنى اإلى اأطراف الأ�سابع بباطن كّف 

اليد الي�سرى، ثّم م�سح تمام ظاهر كّف اليد الي�سرى اإلى اأطراف الأ�سابع 

بباطن كّف اليد اليمنى.

4. اأن ي�سرب باطن الكفين مرة ثانية على الأر�ص، ثّم يم�سح اليدين كما 

تقّدم على الأحوط وجوبًا.

 الطهارة.

 الإباحة.  

رر من   عدم وجود الماء، الخوف من الو�سول اإلى الماء، خوف ال�سّ

ا�ستعمال الماء، خوف العط�ص عند فقدان الماء، �سيق الوقت، عدم 

كفاية الماء لتح�سيل الطهارة.

م يمُّ شروط التَّ

مسّوغات 
م يمُّ التَّ

ما ُيتيّمم به

شرائط ما 
يتيّمم به   

م يمُّ كيفّية التَّ

التيّمم

1. النيَّة بق�سد التيّمم بدًل عن الو�سوء اأو الغ�سل.

2. المبا�سرة اختيارًا.

م.  3. الترتيب بين اأفعال التَّيمُّ

4. الموالة. 

5. الم�سح من الأعلى اإلى الأ�سفل في الجبهة واليدين.

6. رفع الحاجب عن الما�سح والمم�سوح. 

7. اإمرار الما�سح على المم�سوح. 



 صالة الجماعة 
وأحكام الشك في الصالة 

الدرس  الثالث والثالثون
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تعتبر ال�سالة في الإ�سالم من الأركان الأ�سا�سّية التي يجب على المكّلف اللتزام بها. 

فال�سالة هي الميزان لقبول الأعمال، فقد ُروي عن الإمام علي Qعن ر�سول اهلل :P »اإنَّ 

ل ما ُينظر فيه من عمل ابن اآدم، فاإن �شّحت نظر في عمله، واإن  عمود الدين ال�شالة، وهي اأوَّ

، ولذلك كان ل بّد من الحديث حول اأمرين مهمين يتعلقان 
(((

لم ت�شّح لم ينظر في بقية عمله«

بال�سالة، هما كيفّية �سالة الجماعة، وال�سكوك حال ال�سالة. 

صالة الجماعة 
جاء في ف�سل �سالة الجماعة الكثير من الروايات التي تبّين اأهمّيتها وف�سلها. روى عبد اهلل 

بن �سنان، عن الإمام ال�سادق :Q»ال�شالة في جماعة تف�شل على كّل �شالة الفرد باأربع 

 
(((

وع�شرين درجة تكون خم�شاً وع�شرين �شالة«.

ومن   :P اهلل  ر�شول  وروي عن الإمام ال�سادقQ، عن اآبائهR ، قال :»قال 

م�شى اإلى م�شجد يطلب فيه الجماعة كان له بكل خطوة �شبعون األف ح�شنة، ويرفع له من 

الدراجات مثل ذلك، فاإن مات وهو على ذلك وّكل اهلل به �شبعين األف ملك يعودونه في قبره، 

 
(((

ويب�شرونه ويوؤن�شونه في وحدته، وي�شتغفرون له حتّى ُيبعث«.

). �سروط �سالة �لجماعة: 

اأنف�سهم حائل  اأو بين الماأمومين  اأن ل يكون بين الإمام والماأموم  عدم الحائل: يجب  اأ. 

يمنع الم�ساهدة بين الم�سّلين. 

الماأمومين  موقف  من  اأعلى  الإمام  موقف  يكون  ل  اأن  يجب  الإمام:  موقف  علّو  عدم  ب. 

ب�سكل كبير، والأحوط وجوبًا القت�سار على المقدار الذي ل يرى العرف اأّنه اأعلى منهم 

ولو م�سامحة، ويجوز عّلو موقف الماأموم على موقف الإمام علوًا ي�سيرًا ك�سطح البيت.

)))  تهذيب الأحكام، ج)، �ص 7)).

)))  و�سائل ال�سيعة، ج8، باب تاأكد ا�ستحباب �سالة اجلماعة يف الفرائ�ص، �ص  85)

)))  م. ن، ج8، باب تاأكد ا�ستحباب �سالة اجلماعة يف الفرائ�ص، �ص 87).
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وحدة الإمام: يجب اأن يكون الإمام واحدًا، فال ي�سّح الإقتداء باإمامين معًا. ج. 

اأم  الذهنّية  الإ�سارة  اأم  الو�سف  اأم  بال�سم  �سواء  الإمام  تعيين  يجب  الإمام:  تعيين  د. 

الخارجّية كاأن ينوي القتداء بهذا الإمام الحا�سر الواقف اأمامه.

الماأموم  نّية  توّفر  من  بدَّ  ل  جماعة  ال�سالة  تنعقد  لكي  الماأموم:  من  القتداء  نّية  هـ. 

جماعة، واإذا لم ينِو ذلك ل تنعقد جماعة، بل تتحّول �سالة الماأموم اإلى فرادى. نعم ل 

يجب على الإمام اأن ينوي نّية اأّنه ي�سّلي اإمامًا.

). �أحكام �سالة �لجماعة:

القتداء هو عبارة عن اأن ينوي الماأموم اأن ي�سّلي مقتديًا بهذا الإمام اأو موؤتّمًا به قربًة  اأ. 

اإلى اهلل تعالى.

الركعتين  في  وال�سورة)  )الفاتحة  القراءة  غير  �سيئًا  الماأموم  عن  الإمام  يتحّمل  ل  ب. 

الأوليين.

اإذا التحق الم�سّلي بالجماعة فعنده ثالث �سور: ج. 

الأولى: اإذا التحق بالجماعة في الركعة الثانية فيكون الم�سّلي في الأولى، ثّم بعد قيام الإمام 

اإخفاتًا  وال�سورة  الفاتحة  قراءة  عليه  فيجب  الثانية،  في  الم�سّلي  يكون  الثالثة  للركعة 

والت�سّهد في الركعة الثانية ثّم يلتحق بالإمام بالركعة الرابعة التي هي ثالثة بالن�سبة اإليه. 

الثانية: اإذا لم يدرك الإمام في الركعتين الأوليين وجب عليه القراءة بهما، مثاًل اإذا التحق 

بالإمام في الركعة الثالثة قبل الركوع وجب عليه قراءة الفاتحة وال�سورة اإخفاتًا قبل اأن 

يركع الإمام ثّم يركع معه، وهكذا. 

الركعة  هي  فتكون  ركعة  له  ُتح�سب  الركوع  حالة  في  الإمام  وكان  بالإمام  التحق  اإذا  الثالثة: 

الأولى من �سالته، ثّم يكمل �سالته بالنحو المتقّدم.  

كان  اإذا  الإمام  ت�سهد  حين  للماأموم  الثانية  الركعة  ت�سّهد  في  التجافي  وجوبًا  الأحوط  د. 

يريد  كمن  ركبتيه  على  يجل�ص   فباأن  التجافي  كيفّية  واأّما  الأولى،  الركعة  في  الماأموم 

القيام في�سع يديه على الأر�ص، ويرفع ركبتيه عنها قلياًل قريبًا من �سدره. 

هـ. ل يجب التجافي للماأموم حين ت�سّهد الإمام في الركعة الأخيرة، فيمكن للماأموم القيام 

مبا�سرة. 
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لئر النوالة  وياماا الر  كا اللئر 

يتاأّخر عنه،  يتقّدم عليه ول  اأن ل  الأفعال، بمعنى  الإمام في  الماأموم متابعة  و. يجب على 

فيركع بعد اأن يهوي الإمام للركوع، ويرفع راأ�سه من الركوع بعد اأن يرفع الإمام راأ�سه من 

الركوع وهكذا. 

ز. ل تجب متابعة الإمام في الأقوال، فيمكن اأن يتقّدم عليه في الذكر اإّل في تكبيرة الإحرام، 

فال يمكن اأن ي�سبق الإمام. 

 أحكام الشك في الصالة

). تعريف �ل�سك:

هو تحّير المكّلف والتبا�ص الأمر عليه في وقوع ال�سيء وعدمه. 

). �أنو�ع �ل�سك في �ل�سالة:

اأو ل، ووظيفته اإن كان خارج  اأّنه �سلَّى  الة: وهو �سك المكّلف في  اأ�شل ال�شّ ّك في  اأ. ال�شَّ

الوقت اأن يبني على الإتيان بال�سالة، ول يعتني بال�سّك، واإن كان في الوقت اأتى بهذه 

الة، واإن لم ياأِت بها وجب ق�ساوؤها.  ال�سّ

الة: وهو ال�سّك في الإتيان بفعل من اأفعال ال�سالة اأو �سّحة فعٍل  ّك في اأفعال ال�شّ ب. ال�شَّ

ما من اأفعال ال�سالة. فاإن كان �سّكه في فعل من اأفعال ال�سالة وكان قد تجاوز محّله 

ودخل في الفعل الذي يليه يبني على الإتيان به. وكذا الأمر فيما لو كان �سكه في �سّحة 

ذلك  �سّحة  على  يبني  الحالة  هذه  ففي  منه،  انتهى  قد  وكان  ال�سالة  من  معّين  فعل 

العمل، واإن لم يكن قد دخل في الفعل الالحق. 

ج. ال�شك في ركعات ال�شالة: وهو ال�سّك الحا�سل في عدد ركعات ال�سالة، فاإّنه مبطل اإذا 

كان في �سالة ال�سبح اأو المغرب اأو الركعتين الأوليين من ال�سالة الرباعّية، اأّما لو كان 

�سّكه بغير ذلك، فاإّن وظيفة المكّلف مبّينة في هذا الجدول. 
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جدول معالجة �ل�سك في عدد �لركعات 

طريقة العالجال�شورةالرقم 

1
ال�سّك بني الثانية والثالثة بعد اإكمال 

 
(1(

ال�سجدتني

يبني على الثالث، وياأتي بالرابعة، 

ويتّم �سالته، ثّم يحتاط بركعة من 

(2(

قيام اأو ركعتني من جلو�ص.

ال�سّك بني الثالثة والرابعة يف اأّي مو�سع كان2

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 

.(3(

ي�سجد �سجدتّي ال�سهو

ال�سّك بني الرابعة واخلام�سة حال القيام6

يجل�ص ويبني على الأربع، ويتّم 

�سالته، ثّم يحتاط بركعة من قيام 

اأو ركعتني من جلو�ص.

ال�سّك بني الثالثة  واخلام�سة حال القيام7

يجل�ص ويبني على الأربع، ويتّم 

�سالته، ويحتاط بركعتني من 

قيام. 

مع  اإخفاتًا  فقط  الفاحتة  الإحرام:  تكبرية   : الحتياط  �سالة  نّية  مبا�سرة،  ال�سالة  من  النتهاء  بعد  الحتياط،  �سالة  كيفّية    (((

الب�سملة، ركوع، �سجود، ت�سّهد ت�سليم، �سواء اأكانت ركعة من قيام اأم ركعتني من جلو�ص.

)))  املراد من اإكمال ال�سجدتني، رفع الراأ�ص من ال�سجدة الثانية.

))) �سجدتا ال�سهو: ياأتي بهما بعد ال�سالة وقبل التيان باملنايف، ل تكبري فيهما، ينوي اأنه ياأتي ب�سجدتي ال�سهو لل�سك املذكور )بدون 

تلّفظ) ثم ي�سجد ويقول: ب�سم اهلل وباهلل ال�سالم عليك اأيها النبي ورحمة اهلل وبركاته )على الأحوط ا�ستحبابًا) ثم يرفع راأ�سه ثم 

ي�سجد ويفعل كما يف الأوىل ثم يجل�ص فيت�سهد وي�سلم.
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جدول معالجة �ل�سك في عدد �لركعات 

طريقة العالجال�شورةالرقم 

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، ويقّدم ركعتي القيام

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�سّك املذكور. 

). مو�رد وجوب �سجود �ل�سهو: 

بالإ�سافة اإلى موارد �سجود ال�سهو الواردة في الجدول، نذكر الباقي منها :للكالم �سهوًا في 

ال�سالة، عند ن�سيان ال�سجدة الواحدة وفوات محّل تداركها، عند ن�سيان الت�سّهد وفوات محل 

تداركه على الأحوط وجوبًا، عند الت�سليم في غير محّله على الأحوط وجوبًا.

أسئلة حول الدرس

ا�سرح كيفية ح�سول  القتداء بالإمام اأثناء �سالة الجماعة.  . )

ما هو المق�سود بالتجافي اأثناء �سالة الجماعة؟ وبّين حكمه ال�سرعي.. )

عّدد �سور ال�سك في عدد الركعات مع بيان كيفية العالج في ال�سور الأربعة الأولى . )

منها.
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عدم الحائل، عدم علّو موقف الإمام، وحدة الإمام، تعيين الإمام، نّية 

القتداء من الماأموم.

هو تحّير المكّلف والتبا�ص الأمر عليه في وقوع ال�سيء 

وعدمه.

اإن كان خارج الوقت بنى على الإتيان بال�سالة، ول يعتني 

بال�سّك.

الة، واإن لم ياأِت بها وجب  واإن كان في الوقت اأتى بهذه ال�سّ

ق�ساوؤها.

فاإن كان �سكه في ايتان فعل من اأفعال ال�سالة وكان قد 

تجاوز محله ودخل في الفعل الذي يليه يبني على الإتيان به.

واإن كان �سكه في �سحة فعل معّين من ال�سالة وكان قد 

انتهى منه، ففي هذه الحالة يبني على �سحة ذلك العمل.

وهو ال�سك الحا�سل في عدد ركعات ال�سالة، وطريقة 

عالجه مبّينة في الجدول.

شروط صالة 
الجماعة

أحكام صالة 
الجماعة

تعريف الشك

الشك في
 أصل الصالة

أحكام الشك 
ّك في في الصالة الشَّ

أفعال الّصالة

الشك في 
ركعات الصالة

الصالة

1.  القتداء اأن ينوي الماأموم اأن ي�سّلي مقتديًا بهذا الإمام اأو موؤتّمًا به قربة اإلى اهلل 

تعالى.

2. ل يتحّمل الإمام عن الماأموم �سيئًا غير القراءة )الفاتحة وال�سورة) في الركعتين 

الأوليين.

3. اإذا لم يدرك الإمام في الركعتين الأوليين وجب عليه القراءة فيهما.

4. اإذا التحق بالإمام وكان الإمام في حالة الركوع تح�سب له ركعة فتكون هي الركعة 

الأولى من �سالته.

في  المكّلف  كان  اإذا  الثانية  الركعة  ت�سّهد  في  التجافي  الأحوط وجوبًا  التجافي:   .5

الركعة الأولى والإمام في الثانية.

على  يديه  في�سع  القيام  يريد  كمن  ركبتيه  على  الم�سّلي  جلو�ص  التجافي  كيفية   .6

الأر�ص ويرفع ركبتيه عنها.

7. يجب على الماأموم متابعة الإمام في الأفعال، ول يجب ذلك في الأقوال مع عدا 

تكبيرة الإحرام.



الدرس الرابع والثالثون

صالة المسافر 
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صالة المسافر
وهي اأن ي�سّلي المكّلف ال�سالة الرباعّية �سالة ثنائّية بعد تحّقق �سروط ال�سفر ال�سرعي. 

شروط السفر الشرعي 
كلم  واأربعين  خم�سة  وت�ساوي  فرا�سخ،  بثمانية  ر  وتقدَّ لل�شفر:  ال�شرعّية  الم�شافة  قطع   .(

الذهاب عن  ينق�ص  ل  اأن  على  واإّيابًا،  ملفقًة ذهابًا  الم�سافة  ويمكن ح�ساب  )5)كلم). 

ن�سف الم�سافة اأي عن اأربعة فرا�سخ )5.))). 

حين  من  المكّلف  يق�سد  اأن  بّد  ل  ال�سفر  يتحّقق  لكي  ال�شرعية:  الم�شافة  قطع  ق�شد   .(

خروجه قطع الم�سافة ال�سرعّية، فلو قطعها غير قا�سد لقطعها ول عالم باأنه �سيقطعها 

من بداية �سفره لم يتحّقق ال�سفر.

هذا  يكون  اأن  الم�سافة  قطع  ق�سد  بعد  يجب  ال�شرعية:  الم�شافة  قطع  ق�شد  ا�شتمرار   .(

الق�سد م�ستمرًا،  فلو اأخل المكّلف به لم يتحّقق منه ق�سد ال�سفر.   

عدم قطع ال�شفر: اإذا قطع المكّلف �سفره باأحد قواطع ال�سفر الآتية فال يتحّقق منه ال�سفر   .(

ال�سرعي، كنّية اإقامة ع�سرة اأّيام على الأقل في مكان معين اأثناء قطع الم�سافة.

الم�سافر  فيه على  يخفى  الذي  المكان  الترّخ�ص هو  وحّد  الترّخ�س:  اإلى حدِّ  الو�شول   .5

�سوت اأذان البلد اأو تتوارى عنه فيه جدرانه واأ�سكالها من الجهة التي يخرج منها، ويكفي 

 .
(((

�ص العتماد على عدم �سماع �سوت الأذان في حّد الترخُّ

اأن ل يّتخذ ال�شفر عماًل له اأو مقّدمة لعمله )ال�شفر ال�شغلي(: ك�سائق التاك�سي، اأو ناقل   .6

اأماكن عملهم.  اإلى  اأو كبع�ص المجاهدين الذين يكون ال�سفر مقدمة للو�سول  الب�سائع، 

وهنا يوجد اأمران: 

اآخر بيوت البلد: مع العتدال يف ال�سوت  اأذان املوؤذن بال�سوت العادي بدون مكربات ال�سوت: ويكون من  )))  املراد بالأذان، هو 

والهواء.
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اأ -يتحّقق ال�شفر ال�شغلي ب�شرطين: 

فر ال�سغلي من المكّلف اإلى مكان العمل اأو للعمل ولو مّرة في  ال�شرط الأول: اأن يتكّرر ال�سَّ

كّل �سهر بما ي�سدق معه تكرار ال�سفر للعمل عرفًا ب�سرط اأن يكون بين منزله ومكان عمله 

م�سافة �سرعّية امتدادّية اأو تلفيقّية. 

ال�شرط الثاني: اأن ل يف�سل بين �سفرات العمل باإقامة ع�سرة اأيام في مكان واحد، �سواء 

ولو  الأقل  اأيام على  اأقام فيه ع�سرة  اآخر  اأّي مكان  اأم  العمل  اأم مكان  المكان وطنه  كان هذا 

غير منوّية. ويمكن الإخالل بالإقامة بالخروج عن محل الإقامة ولو لن�سف �ساعة تقريبًا دون 

الم�سافة ال�سرعّية. 

ب -حكم من يّتخذ ال�شفر عماًل له اأو مقدمة لعلمه:

فر ال�سغلي الثاني، ثّم يتّم في ال�سفر ال�سغلي الثالث   فر ال�سغلي الأول وال�سَّ ر في ال�سَّ  يق�سّ

ر  وما بعده �سرط اأن ل يف�سل بين اأ�سفاره ال�سغلّية بالبقاء ع�سرة اأيام في مكان واحد واإّل ق�سّ

فر الأّول فقط بعدها، ثّم يعود اإلى التمام في ال�سفر الثاني.   في ال�سَّ

 أحكام المسافر 
فر ق�سر ال�سلوات الرباعّية )كالظهرين) باأن ت�سبح ركعتين، على اأن تبقى  يجب حال ال�سَّ  .(

�سالتا ال�سبح والمغرب بدون ق�سر، فت�سّلى ال�سبح ركعتين، والمغرب ثالث ركعات.

ل ي�سترط اأن ينوي المكّلف نّية ال�ّسفر في الليلة التي يرغب اأن ي�سافر في �سبيحتها اأي ل   .(

ي�سترط تبييت النّية.

الة تمامًا مكان الق�سر:   اإذا �سّلى الم�سافر ال�سّ  .(

اأ. ن�سيانًا، فاإن تذّكر في الوقت اأعاد �سالته، واإن كان خارج الوقت لم يق�ِص �سالته. 

ب. واإن كان ذلك جهاًل: 

فر يوجب الق�سر اأو ل فال �سيء عليه. اإن كان عن جهل باأ�سل حكم الم�سافر واأن ال�سَّ

فر اأعاد في الوقت،  فر اأو بحكمه الخا�ص في هذا ال�سَّ اإن كان جهاًل بالمو�سوع وهو ال�سَّ

ويق�سي خارجه.
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لئر الولاكب 

قواطع السفر 
المرور بالوطن: فاإذا مر المكّلف بوطنه قطع �سفره في�سّلي تمامًا.   .(

اأق�شام الوطن: ينق�سم الوطن اإلى ق�سمين:   .(

الوطن الأ�شلّي: وهو المكان الذي ولد فيه الإن�سان ون�ساأ وترعرع فيه فترة من الزمن  اأ. 

مع عدم نّية الإعرا�ص عنه. 

الوطن الم�شتجّد: وهو المكان الذي يّتخذه الإن�سان لل�سكن فيه مع �سدق اّتخاذ الوطن  ب. 

. ويمكن اأن يكون للمكّلف ثالثة اأوطان م�ستجّدة مع تحّقق اأن ذلك المكان وطن 
(((

عرفًا

له عرفًا. 

اإقامة ع�شرة اأّيام في مكان واحد: اإذا نوى المكّلف اإقامة ع�سرة اأيام في مكان معّين من   .(

دون الخروج عن ذلك المكان بحيث يقطع الإقامة، فاإّنه ي�سّلي تمامًا.  

البقاء ثالثين يوماً في مكان واحد مترّدداً، اإذا �سافر المكّلف اإلى مكان معين ولم يدِر   .(

اأو اأكثر، اأي كان مترّددًا في تلك المّدة، فاإّنه يبقى على  اأيام  اأّنه �سوف يبقى فيه ع�سرة 

حكم الق�سر اإلى مّدة ثالثين يومًا، وفي اليوم الواحد والثالثين ي�سّلي تمامًا.  

أسئلة حول الدرس

عّدد �سروط ال�سفر ال�سرعي وتحدث عن ثالثة منها.. )

ما هي �سروط تحقق ال�سفر ال�سغلي؟ . )

اأذكر قواطع ال�سفر، وتحدث عن الوطن باخت�سار. . )

))) باأن يق�سد التوطن ولو ل�سبع �سنوات فيه وي�سكن بهذا الق�سد مّدة عرفية حتى ي�سدق اأنه �سار من اأهل البلد.
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الم�سافة ال�سرعّية، ق�سد قطع الم�سافة ال�سرعّية، ا�ستمرار ق�سد 

قطع الم�سافة ال�سرعّية، عدم قطع ال�سفر، الو�سول اإلى حدِّ 

الترّخ�ص، اأن ل يّتخذ ال�ّسفر عماًل له اأو مقّدمة لعمله.

اإن كان ذلك عن جهل

المرور بالوطن

فر اأو بحكمه  بالمو�سوع وهو ال�سَّ

فر اأعاد في  الخا�ص في هذا ال�سَّ

الوقت ويق�سي خارجه.

باأ�سل الحكم فال �سيء عليه.

وهو المكان الذي ولد فيه الإن�سان 

ون�ساأ وترعرع فيه فترة من الزمن مع 

عدم نية الإعرا�ص عنه.

هو المكان الذي يتخذه الإن�سان 

لل�سكن فيه مع �سدق اتخاذ الوطن 

عرفًا.

الوطن الأ�سلّي

الوطن الم�ستجّد

اإن تذّكر في الوقت اأعاد �سالته.

اإن تذّكر خارج الوقت لم يق�ِص 

�سالته.

ن�سيانًا

فر ق�سر ال�سلوات الرباعّية.    يجب حال ال�سَّ

    ل ي�سترط اأن ينوي المكّلف نّية ال�ّسفر في الليلة التي يرغب اأن 

ي�سافر في �سبيحتها.

اإقامة ع�سرة اأّيام في مكان واحد.

البقاء ثالثين يومًا في مكان واحد مترّددًا.

شروط الّسفر 
الّشرعي

أحكام السفر

اإذا �سّلى الم�سافر 

الة تمامًا مكان  ال�سّ

الق�سر

صالة المسافر  

قواطع السفر
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تعريف الجهاد
الجهاد هو قتال الأعداء لإعالء كلمة الإ�سالم والدفاع عن الأر�ص والعر�ص والم�ست�سعفين. 

وجوب الجهاد
الجهاد واجب كفائي اإذا قام به بع�ص النا�ص ممّن به الكفاية �سقط عن الجميع، واإذا لم   .(

يقم به اأحد اأو قام به من لي�ص به الكفاية دون الآخرين ُعوقب المتخّلف عنه. 

يجب على جميع المكّلفين الدفاع عن دين اهلل، ونظام الدولة الإ�سالمية باأّي نحو ممكن،   .(

ول ي�سترط في ذلك اإذن المجتهد اأو غيره. 

اإذا �سكَّ المكلَّف في كفاية المجاهدين في قيامهم بالجهاد وجب عليه الم�ساركة معهم.    .(

يجب على كلِّ مكّلف التعّلم على ال�سالح، وفنون القتال بما يتنا�سب مع ع�سره وزمانه ومكانه.  .(

على  به  تدرُّ لعدم  اأو  ذلك  من  تمّكنه  لعدم  الجهاد  في  الم�ساركة  يمكنه  ل  الذي  المكّلف   .5

ال�سالح، وفنون القتال، وجبت عليه الم�ساركة بكّل ما يمكن كتقديم الخدمات وغيرها مّما 

ي�ساعد في رّد و�سّد العدو على بالد الم�سلمين. 

يجب مواجهة ودفع العدو المهاجم على اأّي بلد من بالد الم�سلمين على جميع الم�سلمين   .6

وجوبًا كفائّيًاً ول يخت�ّص باأهل ذلك البلد. 

ل يجب الجهاد على الن�ساء، وغير البالغين، ول على المري�ص اإذا كان مر�سه يمنعه من   .7

الم�ساركة في الجهاد. 

اأي يجب على المكّلف  اإذا كان وجوبه عينيًا  الوالدين في الجهاد  ل يجب ال�ستئذان من   .8

بعينه، ول يكفي اأن يقوم به غيره. 

الدفاع عن النفس 
ل اإ�سكال في جواز دفاع الإن�سان عن نف�سه وماله وعر�سه من العدو اأو الل�ّص.   .(

لو هجم على الإن�سان اأو عر�سه عدوٌّ اأو ل�صٌّ اأو محارب وجب عليه الدفاع عن نف�سه وعر�سه   .(
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باأّي و�سيلة ممكنة حتّى لو اأّدى ذلك الدفاع اإلى قتل المهاجم. نعم لو كان الهجوم على ماله 

اأو مال عياله يجوز له الدفاع واإن كان غير واجب. 

مًا الأ�سهل فالأ�سهل،  الأحوط وجوبًا في مجال الدفاع عن النف�ص اأن يبداأ في الدفاع مقدِّ  .(

فال ي�سل مبا�سرة اإلى مرحلة القتل. 

 الفرار من الجهاد 
ل يجوز الفرار من الجهاد في اأّي ظرف كان.    .(

ل يجوز الن�سحاب من اأر�ص المعركة على خالف الأوامر ال�سادرة عن القيادة.   .(

 طاعة القيادة 
يجب على المكّلف المجاهد العمل طبقًا لالأوامر والمقّررات ال�سادرة عن القادة.  .(

ل يجوز �سرعًا التخّلف عن الأوامر والمقّررات ال�سادرة عن القيادة واإن كان في تنفيذها   .(

�سرر على المكّلف.

ويحرم  الجهادي،  العمل  �سوؤون  كاّفة  في  والع�سكرّية  الأمنّية  بال�سوابط  الهتمام  يجب   .(

التهاون والت�ساهل بها.  

ل يجوز التق�سير والإهمال في مراعاة الأ�سول والقواعد الأمنّية والع�سكرّية، ولو اأّدى ذلك   .(

اإلى ا�ست�سهاد عدد من المجاهدين اأو جرحهم فهو م�ساركة في اإراقة دمائهم. 

 واجبات المجاهد 
)ال�سالة  ال�سرعّية  الواجبات  بكاّفة  اللتزام  الجهاد  �سوح  في  المجاهدين  على  يجب   .(

وال�سيام) وترك المحّرمات. 

يجب على المجاهدين اللتزام بالأخالق الإ�سالمّية وترك رذائل الأخالق.   .(

على  وا�سح  اأثر  من  لذلك  مّما  اأعرا�سهم  اأو هتك  غيبتهم  اأو  المجاهدين  اأذّية  يجوز  ل   .(

الم�سيرة الجهادية. 

يجب على المجاهدين اللتزام بكاّفة مقررات القيادة الع�سكرّية مّما ي�ساعد في ا�ستمرار   .(

وحفظ و�سيانة الم�سيرة الجهادّية. 

ل يجوز نقل وذكر المعلومات المتعّلقة بالعمل الجهادي مهما كان نوع وحجم تلك المعلومة،   .5
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النهاد

وعبر اأّي و�سيلة كانت ولأّي �سخ�ص كان. 

بع�ص  جرح  اأو  ا�ست�سهاد  اأو  الجهادّية  الم�سيرة  على  ما  اأثٍر  اإلى  المعلومات  نقل  اأّدى  لو   .6

المجاهدين، فاإنَّ ذلك م�ساركٌة في اإراقة دمائهم الطاهرة. 

ل يجوز اإخفاء المعلومات التي تتعّلق بالعمل الجهادي الع�سكري عن الإخوة المعنيّين في   .7

ذلك �سواء اأطلب ذلك من المجاهدين اأم لم يطلب منهم. 

ل يجوز الت�سّرف في ممتلكات الآخرين اإّل اإذا توّقف عمل الدفاع عن الإ�سالم على ذلك،   .8

كا�ستخدام البيوت اأو بع�ص �سلع التموين.

 أحكام الشهيد
اأر�ص المعركة: هي المكان الذي ي�سل اإليه ر�سا�ص العدو في حدود المنطقة التي تح�سل   .(

فيها الحرب، واأّي مكان ي�سدق عليه اأنه منطقة حربية و�ساحة للحرب. 

 Q  ل ول ُيكّفن هو الذي ُيقتل في معركة قتال العدو باإذن الإمام ال�سهيد الذين ل ُيغ�سَّ  .(

اأو نائبه الخا�ص اأو العام في ع�سر الغيبة الكبرى )الولي الفقيه). 

تجب ال�سالة على ال�سهيد الذي ي�سقط في اأر�ص المعركة واإن لم يوجب الغ�سل والتكفين.   .(

م�ّص بدن ال�سهيد الذي �سقط في اأر�ص المعركة ل يوجب غ�سل م�ّص الميت.   .(

كّل من ي�سقط في اأر�ص المعركة ل يجب غ�سله ول تكفينه مهما كان نوع عمله الذي يقوم   .5

به )تبليغ، دعم، حر�ص، زرع األغام...اإلخ). 

النا�ص الذين ي�سقطون اأثناء الحرب في المدن والقرى هم �سهداء، ولكن يجب تغ�سليهم   .6

وتكفينهم وال�سالة عليهم.

أسئلة حول الدرس

عّرف الجهاد مع بيان حكمه ال�سرعي.. )

اأذكر ثالثة من واجبات المجاهد. . )

عّرف م�سطلح اأر�ص المعركة مع ذكر حكم المجاهد الذي ي�سقط في هذه الأر�ص.. )
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هو قتال الأعداء لإعالء كلمة الإ�سالم، والدفاع عن الأر�ص، والعر�ص، والم�ست�سعفين.

  ل يجوز الفرار من الجهاد في اأي ظرف كان.

 ل يجوز اأذّية المجاهدين اأو غيبتهم اأو هتك اأعرا�سهم.

 اللتزام بكاّفة الواجبات ال�سرعّية، والأخالق الإ�سالمّية، والمقّررات الع�سكرّية.

  ل يجوز نقل وذكر المعلومات اأمام الآخرين، ويجب نقلها وذكرها للمعنّيين.

 ل يجوز الن�سحاب من اأر�ص المعركة على خالف الأوامر ال�سادرة عن القيادة.

	 الجهاد واجب كفائي اإذا قام به بع�ص  النا�ص �سقط عن الجميع.

	 اإذا �سك المكلف في كفاية المجاهدين في قيامهم بالجهاد وجب عليه الم�ساركة معهم.

	 يجب على كل مكّلف التعّلم على ال�ّسالح، وفنون القتال بما يتنا�سب مع ع�سره 

   وزمانه ومكانه.

	 ل يجب ال�ستئذان من الوالدين في الم�ساركة بالجهاد اإذا تعّين عليه.

هي المكان الذي ي�سل اإليه ر�سا�ص العدو في حدود المنطقة التي تح�سل فيها 

الحرب، واأي مكان ي�سدق عليه اأّنه منطقة حربّية و�ساحة للحرب.

ن هو الذي ُيقَتل في معركة قتال العدو باإذن الإمام  ل ول يكفَّ ال�سهيد الذي ل يغ�سَّ

Q اأو نائبه الخا�ص اأو العام في ع�سر الغيبة الكبرى )الولي الفقيه).

  تجب ال�سالة على ال�ّسهيد الذي ي�سقط في اأر�ص المعركة.

 م�ّص بدن ال�سهيد الذي �سقط في اأر�ص المعركة ل يوجب غ�سل م�ّص الميت.

 الجهاد

الفرار من 
الجهاد

طاعة 
القيادة 

واجبات 
المجاهد

أحكام 
الشهيد

أرض 
المعركة

1. يجب على المكّلف المجاهد العمل طبقًا لالأوامر والمقّررات ال�سادرة عن القادة.الجهاد
2. ل يجوز �سرعًا التخّلف عن الأوامر والمقّررات ال�سادرة عن القيادة، واإن كان في 

     تنفيذها �سرر على المكّلف.

3. يجب الهتمام بال�سوابط الأمنّية والع�سكرّية في كاّفة �سوؤون العمل الجهادي، 
     ويحرم التهاون والت�ساهل بها.  

4. ل يجوز التق�سير والإهمال في مراعاة الأ�سول والقواعد الأمنّية والع�سكرّية، ولو 
اأدى ذلك اإلى ا�ست�سهاد عدد من المجاهدين اأو جرحهم فهو م�ساركة في اإراقة دمائهم.

وجوب 
الجهاد
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