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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، و�سّلى اهلل على �سّيدن� محّمد P واآله الط�هرين.

تواجه الروح الإن�س�نية في حركته� التك�ملية للو�سول اإلى الكم�ل عدة م�ستوي�ت يمكن اأن نلّخ�سه� 

بثالثة هي:

الأّول: الن�س�ط والحيوية الروحية.

الثاني: الخمول والك�سل الروحي.

الثالث: ال�سلل والتعطيل الروحي الك�مل.

وم���� نوّد الحديث عنه في هذه المقّدمة هو الم�س���توى الث�ني، وهي ح�ل���ة الفتور والركود الروحي 

التي قد ت�س���يب الإن�س����ن لأ�س���ب�ب اإم� طبيعية اأو غير طبيعية هي الأكثر؛ لأّن تعب النفو�س من فترة 

اإلى اأخرى اأمر طبيعي و�س���ليم. وهي في الحقيقة فترة راحة تحت�ج اإليه� النف�س لكي تع�ود ن�س����طه� 

المعنوي والروحي من جديد؛ لأّن الإن�س�ن ل يمكنه اأن ي�سير بوتيرة معنوية واحدة وعلى منوال واحد 

في كّل محّط�ت �سيره. بل �سين�ل منه التعب من وقت لآخر، و�سوف ي�سطر للجلو�س لكي يرت�ح قلياًل. 

 .
(1(

ْبَداُن«
َ
ْنُف�َصُكْم ِبَبِديِع اْلِحْكَمِة َفاإِنََّها َتِكلُّ َكَما َتِكلُّ اْلأ

َ
ُحوا اأ روي عن الإم�م علي Q اأّنه ق�ل:»َروِّ

 .
(2(

ْكِرَهْت َعِمَيْت«
ُ
ُحوا ُقُلوَبُكْم َفاإِنََّها اإَِذا اأ وفي رواية اأخرى يقولQ: »َروِّ

)1)  ال�س���يخ الكلين���ي،  محمد بن يعقوب بن اإ�س���ح�ق، الك�في، تحقيق وت�س���حيح علي اأكب���ر غف�ري، دار الكتب الإ�س���المية - طهران، الطبعة 
الرابعة، 1407 هـ، ج1، �ص48.

)2)  ابن اأبي جمهور، محمد بن زين الدين، عوالي اللئ�لي العزيزية في الأح�ديث الدينية، تحقيق وت�س���حيح: مجتبى العراقي، الن��س���ر: دار 
�سيد ال�سهداء للن�سر - قم، الطبعة الأولى، 1405 هـ، ج3، �ص296.



اإذن التعب الذي يمكن اأن ين�ل من النف�س اأثن�ء اأداء الإن�س�ن لواجب�ته الدينية خ�سو�سً� العب�دية 

منه���� اأمر طبيعي ول ينبغي اأن يعتبر عالمة على حدوث انتك��س���ة روحّي���ة اأو معنوية اأو بداية الخمول 

بن� نجوى اإلى اهلل،  ورّبم� ال�سلل الروحي. بل النظرة ال�سحيحة لكيفّية التع�طي مع العب�دات التي تقرِّ

ينبغي اأن تحكمه� الأطر ال�سحيحة التي �سّنه� اهلل تع�لى ور�سوله P، وينبغي اأن تكون هي الح�كمة 

ينَ   منذ البداية. فعندم� يو�س���ي الر�س���وُل الأكرم P الإم�َم عليQ ب�لقول: »َيا َعِليُّ اإِنَّ َهَذا الدِّ

�ْس اإَِلى َنْف�ِصَك ِعَباَدَة َربَِّك َف���اإِنَّ اْلُمْنَبتَّ )َيْعِني اْلُمْفِرَط( َل َظْهراً  ْوِغ���ْل ِفيِه ِبِرْفٍق َوَل ُتَبغِّ
َ
َمِتي���نٌ  َفاأ

ْن َيُموَت 
َ
ُف اأ ْن َيُموَت َهِرماً َواْح���َذْر َحَذَر َمْن َيَتَخ���وَّ

َ
ْر�ص���اً َقَط���َع َفاْعَم���ْل َعَمَل َمْن َيْرُج���و اأ

َ
ْبَق���ى َوَل اأ

َ
اأ

 .
(1(

َغداً«

هذه الرواي�ت وغيره� تك�س���ف عن اأ�سل ح�كم مهّم جّدًا ينبغي اأن يكون ح��سرًا في عب�دتن� منذ 

اللحظ�ت الأولى، وينبغي اأن تكون الروؤية الإ�س���المية ال�س���حيحة حول العب�دة ولكيفّية التع�مل معه� 

منطلق���ة من���ه حتى ل نقع في ال�س���به�ت التي ق���د تبعدن� عن الحق من حيث ل نحت�س���ب. ف�إّن للقلوب 

ْدَبَرتْ  
َ
ُلوا َواإَِذا اأ ْقَبلَْت َفَتَنفَّ

َ
ْدَباراً َف���اإَِذا اأ اإقب����ًل واإدب�رًا كم� ق�ل النبي الأكرم P:» اإِنَّ ِلْلُقُلوِب اإِْقَباًل َواإِ

. وعلى الرّب�ن الح�ذق والفطن اأن يح�س���ن قي����دة دّفته المعنوّية حتى ل يبتلى 
(2(

ِة« َفَعلَْيُك���ْم ِباْلَفِري�صَ

بعد فترة ب�أّي انتك��س���ة روحّية تحرمه من هذا المعين الذي ترنو اإليه النفو�س الت�ئقة نحو ال�س���ع�دة 

الخ�لدة. وهذا الكت�ب � بغير ح�صاب � هو مح�ولة تهدف اإلى تحقيق اأمرين:

الأّول: اإع�دة التذكير ب�لعب�دة، اأهّميته�، اأنواعه�، ودوره� لكي تبقى ح��س���رة في النف�س وت�سّكل 

ح�فزًا ودافعً� لالنطالق وال�ستمرار في العب�دة بزخم ون�س�ط. 

الثاني: البق�ء في مح�سر العب�دة اأثن�ء فترة الراحة وال�ستراحة اأثن�ء عملية التح�سير لالنطالقة 

.
المعنوية الجديدة على ق�عدة چ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ چ)3)

والحمد هلل رب الع�لمين

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص87.
)2)  م.ن، ج3، �ص454.

)3)  �سورة هود، الآية 120.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ة ال�����ن�����������صّ ال�������ق�������راآين

ڻ ڻ ۀ ۀ  چ  ق��ال تعال��ى: 

ھ   ھ   ھ  ہ  ہ  ہہ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے   ھ 
ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۉ  ۉ  ۅ   ۅ  ۋ 
ائ     ى  ى  ې  ېې  ې 
ۇئ     ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 

ۆئ  ۆئچ)1).

)1)  �سورة الحج، الآية 78.

1

من هم المسلمون

الإ�صالم لغًة وا�صطالحاً. ¤

الإ�صالم في القراآن. ¤

الإ�صالم ومعنى النقياد. ¤

الآثار المتّرتبة على الإ�صالم. ¤



تسمية المسلمين
ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ے  ے ۓۓ ڭ  چ  تع�ل���ى:  ق����ل   

ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ېې 
.

(1(
ې ى ى ائ    ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ    ۆئ  ۆئ  چ 

 الآية الكريمة تتحّدث عن �سببين لت�سمية الم�سلمين:

 اأوًل: ليكون الر�سول �سهيدًا عليهم. 

وثانياً: لكي يكونوا �سهداء على الن��س.

 وبطبيعة الح�ل ال�س�هد وظيفته وواجبه الأ�س��س هو اأن ي�سهد الحّق في ح�لة حدوث خالف. اإذًا 

ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو م� هي الق�سية التي فيه� اختالف؟

 الق�س���ية مو�س���ع الخالف مذكورة في اأّول الآية الكريمة، حين يقول اهلل �س���بح�نه: چ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہہ چ  فه���ذا يعن���ي ب�ل�س���رورة اأّن هن�ك جه�د ح���قٍّ وجه�د ب�طل، واأّن الق�س���ية هي 
الخالف بين الجه�د الحّق والجه�د الب�طل. 

 والجه�د الحّق هو اإْفع�ل ال�س���الم لأن الإ�ْس���الم اإفع�ل ال�س���الم. والمجرم الذي ُيف�س���د في الأر�س 

ب�عمله وقوله والذي ل ين�س���ر ال�س���الم بين الن��س هو عك�س الُم�س���لم الُمفِعل لل�س���الم: چ ەئ     ەئ 

. وعليه ل ُيمكن الإف�س����د في الأر�س و�س���فك الدم�ء واإدع�ء اأّن ذلك جه�د في �سبيل اهلل. 
(2(

وئچ 
والت�سمية كُم�سِلمين التي تحّدثت عنه� الآية والتي تعني ُمفِعلين لل�سالم، وهذا المعنى يدح�س اأّي تبرير 

للف�س�د في الأر�س و�سفك الدم�ء بحّجة الجه�د في �سبيل اهلل. والفهم ال�سحيح لمعنى ا�سم الم�سلمين 

يجعلهم اأي�سً� �سهداء على كّل من ُيف�سد في الأر�س وي�سفك الدم�ء بحّجة الجه�د في �سبيل اهلل.

 ولك���ن منذ ب���دء الت�ريخ وحت���ى يومن� هذا كثير م���ن الدم�ء ُت�س���تحّل وُت�س���فك والجرائم ُترتكب 

والحروب ت�س���تعل بحّجة الجه�د في �س���بيل اهلل. كّل هذا يتن�فى مع الهدف الأ�س��س الذي جعلن� اهلل 

من اأجله خلف�ء في الأر�س. 

فم� هو معنى الإ�سالم؟ وم� هي مراتبه والآث�ر المترّتبة على هذه المراتب؟

)1)  �سورة الحج، الآية 78.

)2)  �سورة القلم، الآية 35.



13 نو لس سر يه نم

اإلسالم لغًة واصطالحًا
لالإ�سالم في اللغة عّدة ا�ستعم�لت: 

 .
منها: اعتن�ق الدين الإ�سالمي والدخول فيه، كم� في قوله تع�لى: چ ٹ ٹ ٹچ)1)

ومنها: النقي�د والط�عة. 

ومنها: ال�سلح وال�سالم. 

ومنها: الخذلن وترك الن�سرة. 

ومنها: بيع ال�سلف وال�سَلم. 

 نجد اأّن اأكثر معنى ُذكر لالإ�سالم هو ال�ست�سالم والنقي�د.
(2(

واإذا راجعن� المع�جم اللغوية

ن�ستنتج اأّن اأحد مع�ني الإ�سالم هو ال�ست�سالم والخ�سوع اأو اأّن من لوازمه هو ال�ست�سالم والنقي�د 

والخ�سوع.

معنى اإلسالم في القرآن الكريم
وردت كلم���ة »الإ�صالم« بلفظه� ف���ي القراآن الكريم اأحي�نً� وب�ألف�ظ اأخر من م�ّدته� واحد وثم�نون 

مّرة تقريبً�. وهي في كّل هذه المّرات تدور حول ثالثة اأوجه:

.
(3(

الأول: الإ�سالم بمعنى الإخال�س. چ ڱ ڱ ڱ   ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ چ 

الثان���ي: العتراف ب�لل�س����ن. چ ڑ ک کک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

. يعني اعترفن� ب�لل�س�ن فقط.
(4(

ڱ ڱڱ چ 
الثالث: الت�س���ليم الك�مل والمطلق هلل رّب الع�لمين. وذلك يجمع العتراف ب�لل�س�ن، والت�سديق 

ب�لقلب، والوف�ء ب�لفعل، وال�ست�س���الم هلل تع�لى في جميع م� ق�سى وقّدر، چی ی ی ی جئ 

.
(5(

حئ مئچ 

)1)  �سورة التوبة، الآية 74.
)2)  يقول ابن ف�ر�س في م�ّدة: »�س���لم«: ال�س���ين والالم والمي�م، معظم ب�به من ال�س���ّحة والع�فية، ف�ل�س���المة اأن ي�س���لم الإن�س����ن من الع�هة 

والأذى... ثم يقول: ومن الب�ب اأي�سً�: الإ�سالم وهو: النقي�د، لأّنه ي�سلم من الإب�ء والمتن�ع. 

اأّم� الراغب الأ�س���فه�ني فقد ف�ّس���ر الإ�س���الم ب�لدخول في ال�سلم يقول: »والإِ�ْساَلُم: الّدخول في ال�ّس���لم، وهو اأن ي�سلم كّل واحد منهم� اأن ين�له 

من األم �س�حبه«.

)3)  �سورة البقرة، الآية 131.
)4)  �سورة الحجرات، الآية 14.

)5)  �سورة البقرة، الآية 112.
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استخدامات اإلسالم في القرآن
ُتطلق كلمة الإ�سالم في القراآن على عّدة مع�ني منه�:

طلقت على �سريعة الأنبي�ء ال�س�بقين للنبي 
ُ
1. ال�س���رائع ال�س�بقة ول تخت�ّس ب�لدين الإ�سالمي. فقد اأ

.
(1(

منهم نبي اهلل نوح، اإبراهيم، مو�سى، �سليم�ن، عي�سى

2. النب���ي الأعظ���م واأتب�ع���ه. يق���ول اهلل تع�ل���ى: چ ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
.

(2(
ڃ چ چ چ 

3. الدع���وة للموؤمني���ن للدخ���ول في ال�س���لم ق����ل تع�ل���ى: چھ ے ے ۓ  ۓ ڭ   
.

(3(
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ   ۈ ۈ ٴۇچ 

4.  الت�س���ليم لحكم ر�س���ول اهلل، ق����ل تع�ل���ى: چ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ 
.بّين �سبح�نه اأّن الإيم�ن 

(4(
ې   ې ې ې     ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئچ 

.
(6(

. اإلى غيره� من الطالق�ت
(5(

به اإّنم� هو ب�لتزام حكم ر�سوله والر�س� به

مراتب اإلسالم في القرآن

التق�سيم الأول:

 ق�ّسم العالمة الم�سطفوي مراتب الإ�سالم اإلى ثالثة مراتب على ال�سكل الت�لي:

الأولى: الإ�سالم في الأعم�ل الظ�هرّية والأع�س�ء الج�سم�نّية.

الثانية: موافقة الظ�هر للب�طن بحيث ل تختلف اأعم�له عّم� في قلبه ونّيته.

الثالثة: ال�س���تغراق في بحر الوجود الحّق بحيث ل يبقى اإنّية ول ت�سّخ�س نف�سّي، ول روؤية نف�س، 

وتتجلَّى في هذه المرتبة حقيقة مفهوم الت�سليم والموافقة الحّقة المطلقة چ ڃ ڃ چ  

.
(8 چ چچچ)7)

)1)  ينظر: �س���ورة يون�س، الآيت�ن71و72. �س���ورة البقرة، الآي�ت 130-132. �س���ورة الذاري�ت، الآي�ت 31-36. �س���ورة البقرة، الآية 28. �سورة 
النمل، الآي�ت 28-31. �سورة الأعراف، الآي�ت 117-126. �سورة النمل، الآي�ت 28-31 و42-44. �سورة اآل عمران، الآيت�ن 52و53.

)2)  �سورة اآل عمران، الآية 85.
)3)  �سورة البقرة، الآية 208.

)4)  �سورة الن�س�ء، الآية 65.
)5)  ينظر: الك��س����ني، المال فتح اهلل، زبدة التف��س���ير، تحقيق موؤ�س�س���ة المع�رف، ن�س���ر موؤ�س�سة المع�رف الإ�س���المية - قم - اإيران، مطبعة 

عترت، الطبعة الأولى، 1423 هـ، ج2، �ص 95.

)6)  ينظر حول مع�ني الإ�سالم في القراآن كت�ب: التكفير �سوابط الإ�سالم وتطبيق�ت الم�سلمين، ال�سيخ اأكرم برك�ت، �س 31-26.
)7)  �سورة اآل عمران، الآية 19.

)8)  ينظر: الم�س���طفوي، ح�س���ن، التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، وزارة الثق�فة والإر�س����د الإ�سالمي - طهران، الطبعة الأولى، 1410 هـ، 
ج5، م�دة �سلم، �س 191.
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التق�سيم الثاني:

 للعالمة الطب�طب�ئي تق�س���يم اأ�سمل للمراتب حيث اعتبر اأّن مراتب الإ�سالم اأربعة ح�سب م� ج�ء 

.
(1(

في القراآن

المرتب���ة الأول���ى: القبول لظواهر الأوامر والنواهي بتلّقي ال�س���ه�دتين ل�س����نً�، �س���واء وافقه   -

 .
(2(

القلب، اأو خ�لفه، ق�ل تع�لى: چ ڑ ک کک چ 

- المرتب���ة الثاني���ة: العتق����د التف�س���يلي ب�لحق�ئ���ق الديني���ة: چ ھ ے ے  ۓ 

ۓچ)3)
المرتبة الثالثة: انقي�د جميع القوى البهيمية وال�س���بعية لقوى العقل بحيث ُي�س���بح الإن�س����ن   -

يعبد اهلل ك�أّنه يراه ف�إْن لم يكن يراه ف�إّن اهلل يراه، والأخالق الف��س���لة من الر�س�ء والت�سليم، 

والح�س���بة وال�س���بر في اهلل، وتم����م الزهد والورع، والح���ب والبغ�س في اهلل م���ن لوازم هذه 

.
(4(

المرتبة. ق�ل تع�لى: چ ڱ ڱ ڱ   ں ںڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ چ 

المرتب���ة الرابعة: الت�س���ليم ال�س���رف لم� ُيري���ده المولى اأو ُيحّبه ويرت�س���يه، وه���ذه المرتبة   -

اإف��س���ة اإلهي���ة ل ت�أثير لإرادة الن�س����ن فيه، وه���ذا م� طلبه ابراهيم Q ف���ي قوله تع�لى: 

 ف�إبراهيم ك�ن م�س���لمً� 
(5(

چ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ چ 
ب�ختي�ره، لكّن �سوؤاله في اأواخر عمره مع ابنه اإ�سم�عيل الإ�سالم واإراءة المن��سك �سوؤال لأمر 

 .
(6(

لي�س زم�مه بيده، اأو �سوؤال لثب�ت على اأمر لي�س بيده

اإلسالم ومعنى االنقياد
م���ن خالل العر�س القراآني ال�س����بق ُنالح���ظ اأّن جميع الآي�ت القراآنية تت���الءم مع معنى النقي�د 

بلح�ظين:

1. بلح�ظ الجهة المنق�د اإليه�: وهي اهلل تع�لى، بغ�ّس النظر عن اختالف ال�سرائع ال�سم�وية.
2. بلح�ظ مراتب النقي�د: وُيمكن تق�سيم المراتب اإلى اأربعة اأق�س�م:

)1)  ينظر: اأ�سوار الأم�ن، الدر�س 12 الأعراب وال�س�دقون، اإعداد مركز نون للت�أليف والن�سر، �س 242- 247.
)2)  �سورة الحجرات،الآية 14.
)3)  �سورة الزخرف، الآية 69.

)4)  �سورة البقرة، الآية131.
)5)  �سورة البقرة، الآية 128.

)6)  ينظر: العالمة الطب�طب�ئي، ال�سيد محمد ح�سين، الميزان في تف�سير القراآن، ن�سر موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين 
بقم الم�سرفة، قم، ج1، معنى ال�سالم - مراتب ال�سالم واليم�ن )بحث قراآني (، �س 303-301.
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الأول: مرتبة الإ�سالم الظ�هري وهي التي تح�سل فيه� ح�لة من النقي�د الظ�هري دون التوافق 

الب�طني. كم� في الآية 14 من �سورة الحجرات.

الثاني: مرتبة الإ�س���الم الواقعي وهي م� يح�س���ل فيه� انقي�د قلبي وب�طني وُيمكن ت�سنيفه� اإلى 

ثالثة اأنواع من النقي�د ح�سب كالم العالمة الطب�طب�ئي:

النوع الأول: الت�سليم والنقي�د القلبي لجّل العتق�دات الحّقة التف�سيلية وم� يتبعه� من الأعم�ل 

ال�س�لحة.

النوع الثاني: النقي�د القلبي الذي تخ�س���ع له �س����ئر القوى الب�طنية عند الإن�س����ن فال يجد في 

نف�سه �سيئً� اإل وينق�د هلل تع�لى.

النوع الثالث: النقي�د والت�سليم ال�سرف لم� يريده المولى اأو ُيحّبه ويرت�سيه وهذا معنى وهبي، 

واإف��سة اإلهية ل ت�أثير لإرادة الإن�س�ن فيه.

اآلثار المترّتبة على اإلسالم
المق�سود من الإ�سالم هن� هو الإ�سالم الظ�هري دون الواقعي، حيث ل �سّك في الحكم ب�إ�سالم 

؛ نظرًا اإلى ظ�هر القول 
(1(

من اأظهر ال�س���ه�دتين �سواء علمن� ب�عتق�ده الب�طني ب�لإ�سالم اأو لم نعلم

فبمجّرد اإظه�ره لالأمور التي يتحّقق به� الإ�سالم ُيحكم ب�إ�سالمه ويوجب �سيرورته ك�س�ئر الم�سلمين 

حي���ث تجرى عليه اأحك�م الإ�س���الم، من طه�رة البدن، وحّل المن�كح���ة، وحقن الدم، واحترام م�له 

وعر�س���ه. لكّن هذا الإ�س���الم الذي لم يتج�وز عن اإط�ر الإقرار ل ينفع في الآخرة �س���يئً� ول يوجب 

اأج���رًا ول ثواب���ً� ول يعتبر زادًا للعبد ليوم مع�ده وح�جزًا له عن عذاب اهلل تع�لى، ولالآخرة ح�س����ب 

اآخر.

اأّم� لو علمن� نف�قه وعدم مط�بقة تظ�هره ب�لإ�س���الم للواقع، فقد ذهب الفقه�ء اأي�س���ً� اإلى الحكم 

ب�إ�س���المه بمجّرد الإقرار ب�ل�س���ه�دتين. وذلك لالأخب�ر المّدعى تواتره�، الداّل���ة على كف�ية الإقرار 

ب�ل�سه�دتين، واأّن ب�لإ�سالم ُتحقن الدم�ء وتجري المواريث، هذا ب�لإ�س�فة اإلى ال�سيرة القطعّية على 

)1)  تراجع الكتب الت�لية: الوحيد البهبه�ني، محمد ب�قر، م�س�بيح الظالم في �سرح مف�تيح ال�سرائع، تحقيق ون�سر موؤ�ّس�سة العالمة المجّدد 
الوحيد البهبه�ني رحمه اهلل، قم، الطبعة الأولى، 1424هـ، ج4، �ص525 .

الجواهري، محمد ح�س���ن، جواهر الكالم في �س���رح �سرائع الإ�سالم، تحقيق وتعليق القوج�ني، دار الكتب الإ�سالمية، طهران، الطبعة الث�نية، 

1365هـ، ج6، �ص 59.
 اليزدي، محمد ك�ظم، العروة الوثقى، مع تعليق�ت عدة من الفقه�ء العظ�م، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم، ط1، 

1417هـ، ج1، �ص284، م 2.
 الأردبيلي، اأحمد، مجمع الف�ئدة والبره�ن في �سرح اإر�س�د الأذه�ن، تحقيق مجتبى العراقي وعلي بن�ه ال�سته�ري وح�سين اليزدي الأ�سفه�ني، 

موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، ط1، 1416هـ، ج13، �ص340.



17 نو لس سر يه نم

قبول اإ�س���الم الُمظِهر لهم� ولو مع العلم بنف�قه، فقد تع�مل النبي P مع اأمث�ل اأبي �سفي�ن مع علمه 

بنف�قه وعدم دخول الإ�سالم في قلبه. 

وقد اأخبر القراآن بنف�ق بع�س الم�س���لمين وع���دم دخول الإيم�ن في قلوبهم، بقوله تع�لى: چ ڱ 

، وقول���ه تع�ل���ى اأي�س���ً�: چ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
(1(

ں ں    ڻ ڻ چ 
.

ڱڱ چ)2)
وفي مق�بل ذلك ذهب ال�س���يد اليزدي اإلى عدم كف�ية الإ�س���الم ال�س���وري الظ�ه���ري؛لأّن األف�ظ 

ال�س���ه�دتين لي�س���ت اإّلطريقً� للك�س���ف عن عقد القلب، فال تكون حّجة مع العلم بمخ�لفته� له، ولأّن 

المن�فقين كم� ورد في حديث محّمد بن الف�س���يل عن اأبي جعف���ر Q: »... َلْي�ُصوا ِمَن اْلَكاِفِريَن 

ي���ُروَن اإَِلى اْلُكْفِر والتَّْكِذيِب  يَماَن وَي�صِ ِمِنيَن وَلْي�ُص���وا ِمَن اْلُم�ْصِلِميَن ُيْظِهُروَن الإِ وَلْي�ُص���وا ِم���َن اْلُموؤْ

 .
(3(

َلَعَنُهُم اهلل«

ق���د ُيق����ل ب�أّن هذا النوع من الأدّلة غي���ر ك�ٍف لإثب�ت كفر المن�فق، خ�سو�س���ً� مع ورود الرواي�ت 

المتقّدمة الموؤّكدة على اإ�سالمه، ودللة نف�س الحديث على اأّنهم لي�سوا من الك�فرين. نعم، فيه دللة 

على نفي مرتبة من مراتب الإ�سالم. 

والحمد هلل رب الع�لمين

)1)  �سورة المن�فقون، الآية1.
)2) �سورة الحجرات، الآية 14.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 395.





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ة ال�����ن�����������صّ ال�������ق�������راآين

گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  چ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ 
.

(1(
ڱ ڱڱ چ 

)1)  �سورة الحجرات، الآية 14.

 2

من هم المؤمنون

ما هو الإيمان؟ ¤

الإيمان في الفقه. ¤

حقيقة الإيمان. ¤

الفرق بين الإيمان والإ�صالم. ¤



اإليمان كفيل السعادة
اإّن الإيم�ن الحقيقي هو الذي ُيحّقق لالإن�س����ن �سع�دته في الدني� والآخرة، اإّنه ذلك الإيم�ن الذي 

ي�س���تقّر في النف�س الإن�س����نية فُيغّير اأحواله� وينه�س به� اإلى اأعلى المراتب ويجعله� ت�ست�س���عر عظمة 

اهلل ووحدانّيته واأّنه هو المت�سّرف الوحيد في هذا الكون وهو الم�سّير له ول يتحّرك �س�كن اإل ب�أمره، 

وُي�سّمى الإيم�ن القلبي ومقّره القلب.

واإذا دّققنن� اأكثر �س���نجد: »اأّن الإيم�ن والكفر اإّنم� يتبع�ن �س���ف�ت موجودة في القلب، فال ُيمكن 

تحّقق الإيم�ن اإلَّ بعد التزكية، كم� اأّن الكفر والنف�ق من اآث�ر رذائل ال�سف�ت، ول ُيمكن اإزالة النف�ق 

.
(1(

والكفر اإلَّ بعد اإزالة مبدئهم� من حّب الدني� والنف�س«

والإيم�ن اإّنم� يتكّون في القلب وتظهر اآث�ره في الل�س�ن والجوارح والأرك�ن، وبظهور هذه الآث�ر تتّم 

حقيقة الإيم�ن. وكم� يقول بع�س المف�ّس���رين ف�إّن: »حقيقة الإيم�ن هو م� اأوجب الأم�ن فمن بقي في 

.
(2(

مخ�وف المرت�بين لم يبلغ اإلى حقيقة الإيم�ن«

ما هو اإليمان 
الإيم����ن لغًة م�س���در اآم���ن يوؤمن اإيم�نً� فهو موؤمن، فهو م�أخوذ من م����دة ) اأ م ن ( التي تدّل على 

عّدة مع�ن:

الأول: الأم�نة �سّد الخي�نة: ومعن�ه� �سكون القلب.

الثاني: الأمن والأم�ن �سّد الخوف.

الثالث: الت�سديق �سّده التكذيب.

خذ هذا المعنى من الت�سديق.
ُ
الرابع: الإيم�ن �سّد الكفر: وقد اأ

الخام�س: ال�س���كينة والطم�أنينة: الأمن والأم�نة والأم�ن في الأ�س���ل م�س����در، ُتطلق على الح�لة 

التي يكون عليه� الإن�س�ن في الأمن من طم�أنينة النف�س، وزوال الخوف.

)1)  ال�سيخ ح�سن الم�سطفوي، التحقيق في كلم�ت القراآن الكريم، ج11، �ص79.
)2)  ال�سلمي، تف�سير ال�سلمي، تحقيق �سيد عمران، ن�سر دار الكتب العلمية، بيروت، لبن�ن، الطبعة الأولى، 1421هـ. - 2001م، ج2، �ص353.
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وقد خل�س ال�سهيد الث�ني اإلى اأّن لمفردة الإيم�ن عند علم�ء اللغة جذرين:

الأول: الت�سديق والعتق�د والعتراف.

.
(1(

والثاني: الأمن والأم�ن بمعنى �سكون النف�س واطمئن�نه�«

والمعنى الإ�س���طالحي لالإيم�ن موافق للمعنى اللغوي، فقد عّرف المتكّلمون الإيم�ن ب�لت�سديق، 

فحقيق���ة الإيم����ن هي الت�س���ديق ب�لقلب؛ لأّن الخط�ب ال���ذي توّجه فيه القراآن بلف���ظ اآمنوا اإّنم� هو 

.
(2(

بل�س�ن العرب ولم يكن العرب يعرفون الإيم�ن غير الت�سديق

اإليمان في الفقه
ولالإيم�ن في الفقه ا�سطالح�ن: 

 وبم� ج�وؤوا به، وهو بهذا المعنى يختلف عن 
(3(

الأول: وهو العتق�د الخ��ّس ب�هلل تع�لى وبر�س���له

�سير اإليهم� في قوله تع�لى: چ ڑ ک کک 
ُ
الإ�س���الم الذي هو اإقرار ب�ل�سه�دتين ب�لل�س�ن. وقد اأ

ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ چ.
، وُيعّبر عنه ب�لإيم�ن ب�لمعنى 

(4(
R الثاني: العتق�د ب�هلل وب�لر�سل وم� ج�وؤوا به وب�إم�مة اأهل البيت

الأخ�ّس المق�بل لالإيم�ن ب�لمعنى الأعم لخلّوه عن هذا العتق�د، فهو داخل في ا�سطالح الإم�مية.

اإذا لحظن� م�س���طلح الإيم�ن مع الإ�سالم فُيطلق الإيم�ن - تبعً� لآراء الفقه�ء - على اأربعة مع�ٍن 

منه�: 

، وقوله 
(6(

 كم� في قول���ه تع�ل���ى: چ ٺ ٺ ٺ چ 
(5(

المعن���ى الأول: ُي�س����وي الإ�س���الم،

 .
(7(

تع�لى: چڦ ڦ   ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ چ 

)1)  ينظر: ال�سهيد الث�ني، زين الدين بن علي بن اأحمد الع�ملي، حق�ئق الإيم�ن، تحقيق ال�سيد مهدي الرج�ئي، اإ�سراف ال�سيد محمود المرع�سي، 
ن�سر مكتبة اآية اهلل العظمى المرع�سي النجفي الع�مة - قم المقد�سة، مطبعة �سيد ال�سهداء Q، الطبعة الأولى، 1409هـ، �ص 50.

)2)  الثعلب���ي، الك�س���ف والبي�ن عن تف�س���ير القراآن )تف�س���ير الثعلب���ي(، تحقيق الإم�م اأبي محمد بن ع��س���ور، مراجعة وتدقيق الأ�س���ت�ذ نظير 
ال�س�عدي، ن�سر دار اإحي�ء التراث العربي، بيروت - لبن�ن، الطبعة الأولى، 1422 - 2002م، ج1، �ص145.

هذا المعنى ق�ل به ال�سيد المرت�سى، ال�سيخ الطو�سي، ابن اإدري�س الحّلي، المحقق الحّلي، وغيرهم من الأعالم.
 

 (3(
)4)  و�سّرح بهذا المعنى ال�سهيد الأول، ال�سهيد الث�ني، المحّقق الأردبيلي، وغيرهم من الأعالم.

)5)  الطبر�سي، الف�سل بن الح�سن، مجمع البي�ن في تف�سير القراآن، انت�س�رات ن��سر خ�سرو، دار المعرفة، طهران، ط1، 1406هـ – 1986م، 
ج1، �ص391.

- ال�سهيد الأول، الرو�سة، ج3، �ص21.

- المحقق الخوان�س�ري، م�س�رق ال�سمو�س، ن�سر موؤ�س�سة اآل البيت R لإحي�ء التراث، ج2، �ص430.

- الهن���دي، محم���د بن الح�س���ن، ك�س���ف اللث�م عن قواعد الأحك�م، تحقيق موؤ�س�س���ة الن�س���ر الإ�س���المي الت�بعة لجم�عة المدر�س���ين بقم 

الم�سرفة، ط1، 1424هـ، ج7، �ص83. 

)6)  �سورة الن�س�ء، الآية 92.
)7)  �سورة الن�س�ء، الآية 141.
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المعنى الثاني: مغ�ير لالإ�سالم كم� في قوله تع�لى: چ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 .
(2(

 وقوله تع�لى: چ ڑ ک کک ک گ گ گ  گ ڳ چ 
ہچ)1)

وتحت عنوان المغ�يرة قد ُي�س����وي الإيم�ن الإ�سالم، وقد ُيراد ب�لإيم�ن الت�سديق القلبي، اأو ُيراد 

ً� ب�لعتق�د الثني ع�سري. منه الت�سديق المقرون بعمل الجوارح، وقد يكون خ��سّ

 وبذلك يكون مجموع الآراء الفقهية وفق هذه المع�ني الأربعة.

حقيقة اإليمان
ذكرن� �س����بقً� اأنَّ المعنى اللغوي والقراآني لالإيم�ن هو الت�س���ديق لكن وقع البحث في اأّن الإيم�ن 

من مقولة الت�س���ديق القلبي فقط ول دخ�لة لالإقرار الل�س����ني فيه اأو اأّن حقيقته الت�سديق القلبي مع 

 .
(3(

الإقرار الل�س�ني، اأو ُي�س�ف اإليهم� عمل الجوارح اأي�سً�

والأقوال في حقيقة الإيم�ن عند علم�ء الإم�مية على ال�سكل الت�لي:

1. الت�سديق القلبي:
وهو قول اأكثر علم�ء الإم�مية، والإيم�ن بهذا المعنى قوامه وحقيقته هو الت�سديق القلبي دون اأن 

يكون للعمل اأو الإقرار الل�س�ني دخ�لة فيه.

2. الت�سديق القلبي مع الإقرار بالل�سان:
ين ال�سيخ الطو�سي والمحّقق الكركي،  �س���ّرح به ال�سيخ ال�سدوق في الهداية والمحّقق ن�س���ير الدِّ

ون�سبه ال�سهيد الث�ني اإلى جم�عة من المت�أّخرين. 

يقول المحّقق ال�س����يخ الطو�سي: الإيم�ن الت�سديق ب�لقلب والل�س�����ن. واخت�ره العاّلمة الحّلي 

. وهذا م����� يراه جمهرة الفقه�����ء والمتكّلمين من 
(4(

في �س����رحه لكالم المحّقق ال�س����يخ الطو�س����ي

)1)  �سورة الأحزاب، الآية 35.
)2)  �سورة الحجرات، الآية 14.

)3)  يقول العالمة ابن ميثم البحراني: »الإيم�ن اإّم� اأن يكون الإيم�ن والكفر من اأعم�ل القلوب اأو من اأعم�ل الجوارح اأو من اأعم�لهم�. والأّول 
هو الت�سديق القلبي. واأّم� الث�ني: ف�إّم� اأن يكون عب�رة عن التلفُّظ ب�ل�سه�دتين، وهو منقول عن الكرامية، اأو من جميع اأفع�ل الجوارح من 

الط�ع�ت، وهو قول قدم�ء المعتزلة والق��س���ي عبد الجّب�ر، اأو عن جميع الط�ع�ت من الأفع�ل والتروك، وهو قول اأبي علي واأبي ه��س���م. 

واأّم���� الث�ل���ث فهو قول اأكثر ال�س���لف، ف�إّنهم ق�لوا الإيم�ن ت�س���ديق ب�لجن�ن واإقرار ب�لل�س����ن وعمل ب�لأرك�ن. والمخت����ر اأّن الإيم�ن عب�رة 

عن الت�س���ديق القلبي ب�هلل تع�لى وبم� ج�ء به ر�س���وله من قول اأو فعل، والقول الل�س����ني �سبب ظهوره، و�س�ئر الط�ع�ت ثمرات موؤّكدة له«. 

)البحراني، ابن ميثم، قواعد المرام في علم الكالم، تحقيق ال�س���يد اأحمد الح�س���يني، ب�إهتم�م ال�سيد محمود المرع�سي، ن�سر مكتبة اآية 

اهلل العظمى المرع�سي النجفي، مطبعة ال�سدر، الطبعة الث�نية، 1406ه�، الإيم�ن والكفر، �س 170(.

)4)  ينظر: الحلي، الح�سن بن يو�سف، ك�سف المراد في �سرح تجريد العتق�د، تعليق ح�سن ح�سن زاده اآملي، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة 
لجم�عة المدر�سين بقم الم�سرفة، ط5، 1415ه�، الم�س�ألة الخ�م�سة ع�سرة: في الأ�سم�ء والأحك�م، �س 577.
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ال�سنة وال�سيعة: وهو اأّنهم جعلوا الإيم�ن نف�س الت�سديق مع الإقرار ب�لل�س�ن، وجعلوا العمل كم�ل 

 .
(1(

الإيم�ن

3. الت�سديق القلبي والإقرار بالل�سان والعمل بالجوارح:
وه���و اعتب����ر العمل في الإيم�ن اإ�س����فًة اإل���ى الأّولين بحيث يك���ون المرتكب للكبي���رة خ�رجً� عن 

الإيم�ن، ول ت�س���مله الأحك�م الخ��س���ة ب�لموؤمنين، فن�سبه ال�سهيد الث�ني اإلى المحّدثين، بل في مراآة 

العقول انعق�د ا�سطالح المحّدثين عليه، ون�سبه المحّدث البحراني اإلى جملة من متقّدمي اأ�سح�بن� 

ك�ل�سدوق والمفيد. 

 كيف فّسرت الروايات معنى اإليمان؟
وب�لت�أّمل في الرواي�ت يّت�سح اأّنه� لي�ست ب�سدد تف�سير الإيم�ن الذي هو مو�سوع لالأحك�م الظ�هرية 

وهو الذي ُيعّبر عنه ب� »الإ�صالم« في غ�لب الرواي�ت، بل هي ن�ظرة اإلى اإحدى الجه�ت الت�لية:

1. اأّن ترتُّب اآث�ر الإيم�ن في الظ�هر يتوّقف على الإقرار الل�س����ني اأو م� في حكمه، كم� اأّن ترتُّب اآث�ر 
الإيم�ن في الواقع يتوّقف على العمل بمقت�س�ه.

2. ُع���ّد العمل ب����لأرك�ن من اأجزاء الإيم�ن، ب�عتب����ر اأّن الإيم�ن بمنزلة ال�س���جرة والأعم�ل ثمرته�، 
ف�لإيم�ن بال عمل ك�ل�سجر بال ثمر، وبهذا العتب�ر ي�سّح اأن ُيق�ل: الإيم�ن يتقّوم ب�لعمل.

3. المع�س���ية واإن ك�نت غير من�في���ة لالإيم�ن الظ�هري، لكّنه� من�ق�س���ة لالإيم�ن الب�طني الذي هو 
 عليه واآله و�س���لَّم اأّنه ق�ل: »َل 

ّ
 تع�لى، ومن هن� روي عنه �س���لَّى اهلل

ّ
الإذع����ن القلبي ب�أح���ك�م اهلل

.
(2(

اِرقُ  َو ُهَو ُموؤِْمن« اِني َو ُهَو ُموؤِْمٌن َو َل َي�ْصِرقُ  ال�صَّ َيْزِني الزَّ

4. قد ظهرت في الن�س���ف الث�ني من القرن الأّول الهجري عقيدة ب�طلة ب��س���م »الإرجاء« وك�نت تهدف 
 ور�س���وله فح�س���ب، 

ّ
اإلى اأّن المع�س���ية ل ت�س���ّر ب�لإيم�ن، ويكفي لنج�ة الإن�س����ن اأن يكون موؤمنً� ب�هلل

واإن لم يعمل ب�لفرائ�س اأو ارتكب المع��س���ي، و�س����رت خير و�س���يلة للظلمة الطغ�ة الأمويين لتبرير 

اأعم�لهم الإجرامية، وخ�سو�سً� م� ك�نوا يفعلونه ب�لرج�ل الأحرار من العلويين وغيرهم. وعلى هذا، 

.
(3(

فق�سم من الرواي�ت الموؤّكدة على اأّن العمل من اأجزاء الإيم�ن ن�ظرة اإلى بطالن عقيدة المرجئة

)1)  جعفر ال�سبح�ني، الإيم�ن والكفر في الكت�ب وال�سنة، �س 15.
وللمزيد من الإطالع: راجع: ال�سهيد الث�ني، حق�ئق الإيم�ن، تعريف الإيم�ن ال�سرعي، �س 58-53.

)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 285.
ين ال�سيخ الطو�سي، �سرح قواعد العق�ئد، �س 148-142. )3)  ن�سير الدِّ



ر ريغب24 باسِ 

 الفرق بين اإليمان واإلسالم
اإّن الُمراِجع لكالم الإم�م علي في نهج البالغة وفي غيره من الكتب الروائية والذي ُي�ستف�د اأي�سً� 

من الرواي�ت الواردة عن الأئّمة الأطه�ر يكت�سف وجود نوع من الختالف المفهومي والم�سداقي بين 

الإيم�ن والإ�سالم. 

ف�لإيم����ن هو: الت�س���ديق القلبي الذي ينعقد في قرارة النف�س، وهو اأعلى رتبة من الإ�س���الم، في 

حين اأّن الإ�سالم هو: الت�سّهد ب�ل�سه�دتين ل�س�نً� والعمل ب�ل�سرع ظ�هرًا.

وب�لّت�لي �ستختلف ال�سروط وال�سف�ت لكّل واحد منهم�، ف�سف�ت الم�سلم مختلفة اإلى حدٍّ م� عن 

�سف�ت الموؤمن. 

واإّن العالقة بينهم� قد تلحظ ب�عتب�ر ال�سدق اأي النطب�ق على الم�سداق، ف�لإ�سالم اأعّم مطلقً� 

من الإيم�ن وهو اأخ�ّس مطلقً� من الإ�سالم؛ فكّل موؤمن هو م�سلم ولي�س كّل م�سلم هو موؤمن وقد تلحظ 

.
(1(

بلح�ظ�ت اأخرى

وي���دّل علي���ه �س���ريحً� قول���ه تع�ل���ى: چ ڑ ک کک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱڱچ، كم� ا�س���تدّل به� اأبو عبد اهلل Q لجميل بن دّراج على افتراق الإ�س���الم عن 
الإيم����ن، وفي رواية اأبي ب�س���ير عن اأبي جعفر Q ذيل الآية: »فمن زع���م اأّنهم اآمنوا فقد كذب، 

.
(2(

ومن زعم اأّنهم لم ي�صلموا فقد كذب«

ِب���ي َعْبِد اهلل َق�َل: »الإيم���ان ُي�َص���اِرُك الإ�صالم والإ�ص���الم َل ُي�َصاِرُك 
َ
���ْيِل ْبِن َي�َس����ٍر َعْن اأ رواية ُف�سَ

.
(3(

الإيمان«

َب� َعْبِد اهلل َيُقوُل: »اإِنَّ الإيمان ُي�َصاِرُك الإ�صالم وَل ُي�َصاِرُكه 
َ
���ْيِل ْبِن َي�َس����ٍر َق�َل �َس���ِمْعُت اأ وعن ُف�سَ

َماِء  الإ�ص���الم، اإِنَّ الإيم���ان َم���ا َوَقَر ِف���ي اْلُقُلوِب، والإ�ص���الم َما َعلَْيه اْلَمَناِك���ُح واْلَمَواِري���ُث وَحْقُن الدِّ

 .
(4(

والإيمان َي�ْصَرُك الإ�صالم والإ�صالم َل َي�ْصَرُك الإيمان«

)1)  يقول ال�سيخ المفيد: »واتفقت الإم�مية على اأّن الإ�سالم غير الإيم�ن، واأّن كّل موؤمن فهو م�سلم ولي�س كّل م�سلم موؤمنً�، واأّن الفرق بين هذين 
ين كم� ك�ن في الل�س����ن، ووافقهم على هذا القول المرجئة واأ�س���ح�ب الحديث. واأجمع���ت المعتزلة وكثير من الخوارج  المعنيي���ن ف���ي الدِّ

ين« )المفي���د، محمد بن محمد بن  والزيدي���ة عل���ى خالف ذلك، وزعموا اأّن كّل م�س���لم موؤم���ن واأّنه ل فرق بين الإ�س���الم والإيم�ن في الدِّ

النعم�ن، اأوائل المق�لت، تحقيق ال�سيخ اإبراهيم الأن�س�ري، ن�سر دار المفيد للطب�عة والن�سر والتوزيع - بيروت - لبن�ن، الطبعة الث�نية، 

1414 - 1993 م، القول في التوبة وقبوله�، �س48(.
)2) ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 25.

)3)  م.ن، �س 25.
)4)  م.ن، �س25.
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ولعّل المراد من: »الم�س�ركة وعدمه� في الرواية وفق عّدة اعتب�رات:

اإّم���� ب�عتب����ر المفهوم ف�إّن مفهوم الإ�س���الم داخ���ل في مفهوم الإيم����ن دون العك����س، اأو ب�عتب�ر 

ال�س���دق ف�إّن كّل موؤمن م�س���لم دون العك�س، اأو ب�عتب�ر الدخول ف�إّن الداخل في مفهوم الإيم�ن داخل 

ف���ي الإ�س���الم دون العك�س اأو ب�عتب����ر الأحك�م ف�إّن اأحك�م الإ�س���الم مثل حقن الدم����ء واأداِء الأم�نة 

وا�س���تحالل الفرج ث�بتة لالإيم����ن دون العك�س، ف�إّن الحكم المترّتب عل���ى الإيم�ن مثل الثواب والنذر 

، وكّل هذه المع�ني ُتدّلل على الفرق بينهم�..
للموؤمن واإعت�قه ل تكون لالإ�سالم«)1)

النتيجة: من خالل م� ُذكر �س�بقً�، اإّن الفوارق بين الإ�سالم والإيم�ن تكون على ال�سكل الّت�لي:

ق الإ�س���الم، نعم قد  ق من الإيم�ن، فال يتحّقق الإيم�ن قبل تحقُّ الإ�س���الم اأ�س���بق من حيث التحقُّ  .1
يتحّقق الإ�سالم ول يتحّقق الإيم�ن.

الإ�س���الم يتحّقق بمجّرد الإقرار ب�لل�س�ن، واإن لم يقترن ب�لعمل. لكن الإيم�ن )الك�مل( هو اإقرار   .2
ب�لل�س�ن واعتق�د ب�لقلب وعمل ب�لجوارح.

بع�س الأعم�ل تتوّقف �سّحته� من حيث اإ�سق�ط التكليف ل الثواب الأخروي على الإ�سالم، وبع�سه�   .3
الآخر على الإيم�ن.

لالإيم����ن معني�ن: ع�م وخ��س، ف�لع�م هو العتق�د ب�لإ�س���الم بمعن����ه المتقّدم اآنفً�، والخ��س هو   .4
العتق�د بم� تعتقده الإم�مية، وهو مجموع م� ج�ء به النبي بم� فيه الإم�مة.

والحمد هلل رب الع�لمين

)1)  الم�زندراني، محمد �س����لح بن اأحمد، �س���رح الك�في - الأ�سول والرو�سة، المكتبة الإ�سالمية، طهران، الطبعة الأولى، 1424هـ، ج8، �ص 
.79





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

 :Q روي عن اأمير الموؤمنين

»الإيم���ان َمْعِرَفٌة ِباْلَقْل���ِب، واإِْقَراٌر 

.
(1(

ْرَكاِن«
َ
ِباللِّ�َصاِن، وَعَمٌل ِبالأ

)1)  ال�س���يد الر�س���ي، محم���د بن ح�س���ين، نهج 
البالغ���ة خطب الإم�م علي Q، تحقيق 

وت�سحيح �س���بحي ال�س����لح، دار الهجرة، 

ق���م، الطبعة الأولى، 1414ه����، رقم 227، 

�ص 508.

3

توأمان ال يفترقان

الإيمان والعمل. ¤

ل الإيمان. ¤ العمل مكمِّ

هل يجتمع الإيمان والمع�صية؟ ¤

الإيمان والعمل في القراآن. ¤



اإليمان والعمل
.

(1(
عن ر�سول اهلل P: »اْلإِيَمانُ  َقْولٌ  َمُقولٌ  َو َعَمٌل َمْعُموٌل َو ِعْرَفاُن اْلُعُقول «

.
(2(

َمانِ  َو َرِفيَقاِن َل َيْفَتِرَقان «
َ
َخَوانِ  َتْواأ

َ
وعن اأمير الموؤمنين Q: »اْلإِيَماُن َو اْلَعَمُل اأ

من خالل ه�تين الروايتين وغيرهم� يّت�س���ح اأّن التربي���ة الإيم�نية له� جن�ح�ن ل تكتمل اإل بهم�، 

وهم����: اأعم����ل القلوب واأعم����ل الج���وارح، اأو بعب�رة اأخ���رى: الإيم�ن والعمل ال�س����لح. فلو ان�س���ّب 

اهتم�من� على اأعم�ل القلوب، ولم نهتم ب�لعمل ال�س�لح �سيكون الإيم�ن محدوًدا، ولن ن�ستفيد بوجوده 

ال�ستف�دة الحقيقية: چ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ       ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

.
(3(

ڦ   ڄڄ چ 
وقبل الدخول في الدر�س ل بّد من الإ�س�رة اإلى اأنَّ الرواي�ت المبّينة للحق�ئق الدينية على ق�سمين:

رواي�ت ك��س���فة بنحو ع�م واإجم�لي دون الدخول في التف��س���يل ك�عتب�ر اأنَّ الإيم�ن هو الت�سديق 

القلب���ي، واأخ���رى ُتبّين الحق�ئق الدينية بك�مل تف��س���يله�، وقد تجتمع هذه التف��س���يل �س���من رواية 

واحدة اأو تتفّرق �س���من عّدة رواي�ت. وفي بحثن� ع���ن الحقيقة ل بّد من مالحظة جميع الرواي�ت في 

هذا المج�ل، والنظر اإليه� كب�قة واحدة.

Q اإليمان والعمل في كالم اإلمام علي
�ُسِئَل اأمير الموؤمنين Q َعِن الإيم�ن َفَق�َل: »الإيمان َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب، واإِْقَراٌر ِباللِّ�َصاِن، وَعَمٌل 

.
(4(

ْرَكاِن«
َ
ِبالأ

)1)  ال�سيخ المفيد، محمد بن محمد، الأم�لي، تحقيق وت�سحيح ح�سين اأ�ست�د ولي وعلي اأكبر غف�ري، ن�سر موؤتمر ال�سيخ المفيد، قم، الطبعة 
الأولى، 1413هـ، �ص 275.

)2)  الليثي الوا�س���طي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، تحقيق وت�س���حيح ح�سين الح�سني البيرجندي ، ن�سر دار الحديث، قم، الطبعة 
الأولى، 1418هـ، �ص 22.

)3)  �سورة الأنع�م، الآية 158.
)4)  نهج البالغة، �س 508.
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ُيبّين الإم�م Q في هذه الرواية اأّن الإيم�ن كّل مرّكب من ثالثة اأجزاء وهي:

َمْعِرَفٌة ِباْلَقْلِب: العتق�د الج�زم المط�بق للواقع �سواء اأك�ن عن علم اأم عن تقليد.

واإِْقَراٌر ِباللِّ�َصاِن: اإظه�ر الإيم�ن ب�لقول حتى يعرف الموؤمن ويع�مل بم� له من الحّق.

ْرَكاِن: تج�ّس���د الإيم�ن ب�لعمل ك�لجه�د وال�س���وم وال�سالة والحج والزك�ة وغيره� من 
َ
وَعَمٌل ِبالأ

العب�دات والفرائ�س ال�سرعية.

وبن����ًء عل���ى كالم علم�ء الإم�مية وغيرهم اأّن الإيم�ن حقيقته الت�س���ديق القلبي ف�لمق�س���ود من 

.
(1(

الإيم�ن في هذه الرواية ال�سريفة واأمث�له� هو الإيم�ن الك�مل

العديد من الرواي�ت تدّل على اأّن الإيم�ن هو الت�س���ديق، واأّن العمل لي�س جزءًا من الإيم�ن بل هو 

ك��س���ف وم�سدق لالإيم�ن، وب�لعمل يكمل ويتّم وُيرتقى الإيم�ن اإلى الدرجة العلي� ومرتبة الكم�ل كم� 

ُي�سير اإليه قول اأمير الموؤمنين: »وِبالإيمان ُيْعَمُر اْلِعْلُم«.

ِمِن َفاإِْن َلْم َتُكْن ِفيه َلْم َيْكُمْل اإِيَماُنه،  لًَة ِفي اْلُموؤْ وقوله Q عن ر�سول اهلل P: »ِع�ْصُروَن َخ�صْ

َكاِة، واْلُمْطِعُموَن  ���اَلَة، واْلُم�َصاِرُع���وَن اإَِلى ال���زَّ ُروَن ال�صَّ : اْلَحا�صِ ْخ���اَلِق اْلُموؤِْمِني���َن َيا َعِل���يُّ
َ
اإِنَّ ِم���ْن اأ

ْن  ْو�َصاِطِه���ُم، الَِّذيَن اإِ
َ
���ِزُروَن َعلَى اأ ْطَماَرُهْم، اْلُمتَّ

َ
���ُروَن اأ اْلِم�ْصِكي���َن، اْلَما�ِصُح���وَن َراأْ����َس اْلَيِتيِم، اْلُمَطهِّ

َدُقوا، ُرْهَباٌن  َذا اْئُتِمُنوا َلْم َيُخوُن���وا، واإَِذا َتَكلَُّم���وا �صَ ُث���وا َل���ْم َيْكِذُب���وا، واإَِذا َوَع���ُدوا َلْم ُيْخِلُف���وا، واإِ َحدَّ

ذَّى ِبِه���ْم َجاٌر،الَِّذيَن 
َ
َه���اَر َقاِئُموَن اللَّْي���َل، َل ُيوؤُْذوَن َج���اراً وَل َيَتاأ اِئُم���وَن النَّ َه���اِر، �صَ �ُص���ٌد ِبالنَّ

ُ
ِباللَّْي���ِل اأ

اُكْم ِمَن  َث���ِر اْلَجَناِئِز، َجَعلََنا اهلل واإِيَّ
َ
َراِمِل وَعلَى اأ

َ
ْر����سِ َهْوٌن، وُخَطاُهْم اإَِلى ُبُيوِت الأ

َ
َم�ْصُيُه���ْم َعلَ���ى الأ

.
(2(

اْلُمتَِّقيَن«

وحتى ن�ستطيع فهم كالم الإم�م علّي، وفهم الرواي�ت الواردة عن الأئمة في هذا المج�ل ل بد من 

مالحظة الأمور الت�لية:

َحِدِهَم� L، َق�َل: 
َ
ِد ْبِن ُم�ْس���ِلٍم َع���ْن اأ ق الأئمة بين الإيم�ن والإ�س���الم، فقد روي َعْن ُمَحمَّ ُيف���رِّ  .1

.
(3(

»الإيمان اإِْقَراٌر وَعَمٌل والإ�صالم اإِْقَراٌر ِباَل َعَمٍل«

)1)  ومثله م� روي عن الإم�م الر�س����Q، عن اأبي ال�س���لت الهروي ق�ل: �س����ألت الر�س���� عن الإيم�ن؟ فق�ل: »اْلإِيَماُن َعْقٌد ِباْلَقْلِب َو َلْفٌظ 
لَّ َهَكذا«. ال�س���دوق، محمد بن علي، عيون اأخب�ر الر�س����Q، تعليق ح�س���ين الأعلمي،  ِباللِّ�َص���اِن َو َعَم���ٌل ِباْلَج���َواِرِح َل َيُك���ونُ  اْلإِيَمانُ  اإِ

موؤ�س�سة الأعلمي للمطبوع�ت، بيروت، ط1، 1404هـ-1984م، ج1، �ص 205.

)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 232.
)3)  م.ن، ج2، �ص 24.



ر ريغب30 باسِ 

اإّن الأئّمة ب�لرغم من قبولهم ب�إ�سالم مرتكب الكبيرة اإّل اأّنهم:  .2
ل���م يكونوا م�س���تعّدين لإطالق لف���ظ الموؤمن علي���ه، لأّن الإيم�ن هو العتق�د القلب���ي المرتكز في   -

قرارة النف�س.

ل اإليه� المرجئة من اأّن الإيم�ن اأو الإ�سالم ل يقبل الزي�دة والنق�س�ن  لم يقبلوا النتيجة التي تو�سّ  -

واإّنه اأمٌر ث�بٌت، بل اإّن الإيم�ن في الحقيقة من المف�هيم التي تقبل الزي�دة والنق�س����ن، وهذا م� 

دّلت عليه الرواي�ت التي تحّدثت عن مراتب ودرج�ت الإيم�ن. 

لم ينفوا الدور الموؤّثر للعمل في الإيم�ن بل اأّكدوا عليه، حّتى اإّن الإم�م ال�س�دق ت�سّدى للمواقف   -

.
(1(

الإفراطية للمرجئة حيث ق�ل: »َمْلُعونٌ  َمْلُعونٌ  َمنْ  َقالَ  اْلإِيَماُن َقْوٌل ِباَل َعَمل «

، فمّرة ا�سُتعمل في خ�سو�س الت�سديق  اإّن ا�س���طالح الإيم�ن قد ا�س���ُتعمل في معنيين خ��سٌّ وع�مٌّ  .1
القلب���ي حيث ُيراد به المعنى الخ��س هن�، وا�س���ُتعمل في م���وارد اأخرى بمعن�ه الع�ّم حيث ُيراد به 

ين« و»الإ�سالم«. وفي نهج البالغة قد ا�ستخدم الإم�م في بع�س الأحي�ن لفظ الإ�سالم  معنى »الدِّ

.
(2(

واأراد الإيم�ن

اإّن بع����س الرواي����ت عن اأئمة اأهل البيت ُتعرب عن كون العمل جزءًا من الإيم�ن، وقد وردت لغ�ية   .2
ينية ب�لقول والمعرفة، وتوؤّخر العمل وترجو رحمته وغفرانه  رّد المرجئة التي تكتفي في الحي�ة الدِّ

.
(3(

مع عدم القي�م ب�لوظ�ئف

العمل مكّمل اإليمان
 اأ�س���بح وا�س���حً� من خالل م� تقّدم اأّن العمل لي�س جزءًا من م�هية الإيم�ن اأي لي�س من مقّوم�ته 

الذاتية. ولكّنه في نف�س الوقت هو الع�مل الأهم في اإثراء الإيم�ن وتك�مله، ف�لإيم�ن والعمل ي�س���يران 

جنب���ً� اإل���ى جنب والعالقة بينهم� عالقة تب�دلية، ف�لعمل م���ن دون اإيم�ن حقيقي ل قيمة له، والإيم�ن 

م���ن دون عم���ل ل يتك�مل ول يزداد اأ�س���اًل. ولذا ف����إّن الإم�م عليQ في تعريفه لالإيم�ن �س���ّمنه 

العمل ب�لأرك�ن؛ وذلك لبي�ن الفرد الأكمل من م�س�ديق الإيم�ن. 

داً َر�ُصوُل  نَّ ُمَحمَّ
َ
ْن َل اإَِل���ه اإِلَّ اهلل واأ

َ
ِمِنيَن َم���ْن �َصِهَد اأ ِميِر اْلُموؤْ

َ
ِب���ي َجْعَفٍر َق�َل: »ِقيَل لأ

َ
ورد َع���ْن اأ

ْيَن َفَراِئ�ُس اهلل؟ 
َ
اهلل P َكاَن ُموؤِْمناً؟ َقاَل: َفاأ

)1)  ال�سيخ الحر الع�ملي، محمد بن ح�سن، تف�سيل و�س�ئل ال�سيعة اإلى تح�سيل م�س�ئل ال�سريعة، موؤ�س�سة اآل البيت R، قم، الطبعة الأولى، 
1409هـ.،ج16، �ص 280.

)2)  راجع: مجلة تراثن�، العدد 81 – 82، مق�لة: الإيم�ن والإ�سالم في كالم اأهل البيت Rومتكّلمي ال�سيعة، ر�سول جعفري�ن.
)3)  ينظر: ال�سيخ جعفر ال�سبح�ني، الإيم�ن والكفر في الكت�ب وال�سنة، �س 22-33 )بت�سّرف وتلخي�س(.
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ْوٌم وَل  َق����َل ]الراوي[: و�َس���ِمْعُته َيُقوُل: »َكاَن َعِل���يٌّ َيُقوُل: َلْو َكاَن الإيمان َكاَلماً َل���ْم َيْنِزْل ِفيه �صَ

اَلٌة وَل َحاَلٌل وَل َحَراٌم.  �صَ

داً  نَّ ُمَحمَّ
َ
َله اإِلَّ اهلل واأ ْن َل اإِ

َ
ِبي َجْعَفٍر:»اإِنَّ ِعْنَدَنا َقْوماً َيُقوُلوَن اإَِذا �َصِهَد اأ

َ
َق�َل ]الراوي[: وُقْلُت: لأ

ْيِديِهْم وَما َخلََق اهلل عّز وجّل 
َ
َرُبوَن اْلُحُدوَد؟ وِلَم ُتْقَطُع اأ َر�ُصوُل اهلل P َفُهَو ُموؤِْمٌن، َقاَل: َفِلَم ُي�صْ

نَّ ِجَواَر اهلل ِلْلُموؤِْمِنيَن 
َ
ِمِنيَن واأ اُم اْلُموؤْ نَّ اْلَماَلِئَكَة ُخدَّ

َ
ْك���َرَم َعلَى اهلل عّز وجّل ِمَن اْلُموؤِْمِن لأ

َ
َخْلق���اً اأ

نَّ اْلُح���وَر اْلِعي���َن ِلْلُموؤِْمِنيَن؟ ُثمَّ َق���اَل: َفَما َباُل َمْن َجَح���َد اْلَفَراِئ�َس َكاَن 
َ
���َة ِلْلُموؤِْمِني���َن واأ نَّ اْلَجنَّ

َ
واأ

.
(1(

َكاِفراً«

»اأي لو ك�ن الإيم�ن كالمً� ل�س����نيً� وهو الإقرار ب�ل�س���ه�دتين اأو قلبيً� اأي�سً� وهو الت�سديق لم ينزل 

.
(2(

هذه الأحك�م التي وقع فيه� الوعيد والتغليظ اأو الكرامة والإث�بة«

والنتيجة التي ن�س���ل اإليه� اأّن المراد من الإيم�ن في هذه الرواي�ت هو الإيم�ن الك�مل والت�سديق 

ب�هلل وبر�سوله وجميع م� ج�ء به وهذه النتيجة موافقة لالآي�ت القراآنية.

اإليمان والعمل في اآليات القرآنية
لقد ت�س�فرت الآي�ت القراآنية التي بّينت حقيقة الإيم�ن بمعزل عن العمل وفق ثالث مجموع�ت:

- المجموعة الأولى: التي ي�س���تنتج من خالله� اأّن اإ�س���ن�د الإيم�ن اإلى القلوب يدّل على اأّنه اأمر 

قلبي:

ق����ل تع�ل���ى:چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ   .1
.

(3(
ژ ڑ ڑ     ک ک ک ک گ گ گ چ 

ڄ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  چ  تع�ل���ى:  ق����ل   .2
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ      ڍ   ڇڍ  ڇ  ڇ  چڇ  چ   چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

.
ڈچ)4)

ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  چ  تع�ل���ى:  ق����ل   .3
.

(5(
ں ں  ڻ ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀہ ہ     ہ ہ ھ چ 

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص33.
)2)  المولى محمد �س�لح الم�زندراني، �سرح اأ�سول الك�في، ج8، �ص 97.

)3)  �سورة النحل، الآية 106.
)4)  �سورة المج�دلة، الآية 22.

)5)  �سورة الحجرات، الآية 14.
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المجوعة الثانية: ُتر�س���دن� اإلى اأنَّ اقتران الإيم�ن ب�لمع��س���ي في هذه الآي�ت يدّل على اأّن العمل   -

غير معتبر في حقيقته المقّومة له:

ق����ل تع�ل���ى: چ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ   .1
.

(1(
ہ  ہ    ہ ھ ھ    ھ ھے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ 

2.  ق�ل تع�ل���ى: چ ڈ ژ ژ ڑ          ڑ ک ک کک گ   گ گ گ ڳ  ڳڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ   

.
ھ ے ے ۓ ۓچ)2)

.
(3(

3.  ق�ل تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   پ پ پ پ    ڀ ڀ چ 
- المجموع���ة الثالثة: ن�س���تنتج من خالله� اأنَّ الأم���ر ب�لإط�عة بعد ثبوت الإيم�ن يدّل على اأّن العمل 

غير معتبر في حقيقة الإيم�ن:

1. ق�ل تع�ل���ى: چ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب      حب 
.

(4(
خب مب ىب      يب جت حت ختمت ىت يت جث مثچ 

واآي�ت اأخرى م�س�بهة من قبيل قوله تع�لى: چ ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ   .2
.

(6(
، چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ چ 

(5(
گ  ڳچ 

هل يجتمع اإليمان والمعصية؟ 
���لن� اإليه� بن�ًء على فهم الآي�ت القراآنية والرواي�ت ال�س���ريفة، هي اأّن للعمل  اإّن النتيجة التي تو�سّ

ال�س����لح دورًا اأ�س��س���يً� في نمّو وازده�ر واإثراء وتك�مل الإيم�ن؛ وعليه كيف ُيمكن اأن نت�سّور العالقة 

بين المع�س���ية والإيم�ن؟ خ�سو�سً� اأّنن� اإذا رجعن� اإلى الرواي�ت ال�سريفة واإلى خطب الإم�م في نهج 

البالغة نجده� رّكزت على اأّن الموؤمن ل يع�س���ي اهلل اأبدًا، واأّن الموؤمنين واأهل الولء وال�س���يعة لهم 

ال�سف�ت التي تمنعهم وتحجبهم من ارتك�ب المع�سية. 

وال�س���وؤال الأ�س�����س هو: هل ُيمكن الجمع بين ارتك�ب المع�س���ية وحقيقة الإيم�ن؟ وبعب�رة اأخرى 

)1)  �سورة الحجرات، الآية 9.

)2)  �سورة البقرة، الآية 178.
)3)  �سورة الأنع�م، الآية 82.
)4)  �سورة الن�س�ء، الآية 59.
)5)  �سورة الأنف�ل، الآية 20.
)6)  �سورة محمد، الآية 33.
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هل ي�س���تطيع الموؤمن اأن ُيح�فظ على اإيم�نه مع ارتك�ربه المع�س���ية؛ اأو اأّن مخ�لفة المولى تع�لى من 

دواعي زوال الإيم�ن؟

وفي مق�م الإج�بة ل بد اأن ننظر كيف ع�لجت الرواي�ت هذا المو�سوع اأي الجمع بين الإيم�ن والمع�سية.

 الرواي�ت الداّلة على اأّن الع��سي يخرج من الإيم�ن حين المع�سية كثيرة جّدًا وتع�بيره� مختلفة 

، ف����رق روح الإيم�ن اأو بتعبي���ر بع�س الرواي�ت 
(3(

، ك�فر
(2(

، �س���لب الإيم�ن
(1(

منه����: خرج م���ن الإيم�ن

،... والمهم في هذه الرواي�ت هو فقهه� واإدراك معن�ه�، فلم يتفق 
(4(

الأخرى ُي�س���لب منه روح الإيم�ن

العلم�ء على معنى واحد لهذه الرواي�ت بل تعّدد فهمهم له� ومن اآرائهم م� يلي:

حمل هذه الرواي�ت على ظ�هره� واأّن من ارتكب هذه المع��سي خرج من الإيم�ن فعاًل.  .1
حمله� على نفي الكم�ل اأي اأّن مرتكبه� موؤمن حقيقة ولكّنه ن�ق�س الإيم�ن.  .2

حمله� على الم�ستحّل للمع�سية.  .3
حمله� على اأّنه لي�س اآمنً� من عقوبة اهلل.  .4

حمله� على نفي ا�سم المدح اأي ل ُيق�ل له موؤمن بل ُيق�ل له زان و�س�رب الخمر وت�رك لل�سوم و�س�رق.   .5
حمله���� عل���ى زوال النور الن��س���يء م���ن الإيم�ن وه���و منقول عن اب���ن عب��س، واأّيده بقول ر�س���ول   .6

.
(5(

اهلل  P: »من زنى نزع اهلل نور الإيمان من قلبه فاإن �صاء رّده اإليه«

.
(6(

حمله� على نفي الحي�ء اأي ل يزني الزاني وهو م�ستحي من اهلل، والحي�ء خ�سلة من الإيم�ن  .7
والحمد هلل رب الع�لمين

ْفَطَر 
َ
َب� َعْبِد اهلِل Q َيُقولُ  »َمنْ  َزَنى  َخَرجَ  ِم���نَ  اْلإِيَمانِ  َو َمْن �َصِرَب اْلَخْمَر َخَرَج ِم���َن اْلإِيَماِن َو َمْن اأ

َ
اِزيِّ َق�َل �َس���ِمْعُت اأ )1)  َع���ْن ُنْعَم����َن الرَّ

يَمان «، ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 278. داً َخَرَج ِمَن اْلإِ اَن ُمَتَعمِّ َيْوماً ِمْن �َصْهِر َرَم�صَ

اِني َو ُهَو ُموؤِْمٌن َق�َل »َل اإَِذا َكاَن َعلَى َبْطِنَها �ُصِلَب اْلإِيَماُن ِمْنُه َفاإَِذا َقاَم ُردَّ  ِبي َعْبِد اهلِل Q َل َيْزِني الزَّ
َ
ِد ْبِن َعْبَدَة َق�َل: ُقْلُت ِلأ )2)  َعْن ُمَحمَّ

َبدا«، ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 278.
َ
َلْيِه اأ ْن َيُعوَد َفاَل َيُعوُد اإِ

َ
ْكَثَر َمْن ُيِريُد اأ

َ
ْن َيُعوَد َفَق�َل »َما اأ

َ
ُه ُيِريُد اأ َذا َعاَد �ُصِلَب« ُقْلُت َف�إِنَّ اإَِلْيِه َفاإِ

)3)  ع���ن عبي���د بن زرارة ق�ل: �س����ألت اأب� عبد اهلل Q عن الكب�ئر، فق�ل:»هنَّ في كتاب عل���ّي Q �صبع«...اإلى اأن ق�ل: قلت: فم� عددت 
ل ما قلت لك«؟ ق�ل: قل���ت: الكفر؟ ق�ل: »فاإنَّ تارك ال�صالة كاف���ٌر يعني من غير عّلة«،  ت���رك ال�س���الة في الكب�ئر؟ فق����ل: »اأيُّ �صيء اأوَّ

ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص 278.

ت�ركه� من غير علة م�ستخفً� به� ك�فر ج�حد، وغير م�ستخف به� ك�فر مخ�لف لأعظم الأوامر، واإطالق الكفر على مخ�لفة الأوامر   -

والنواهي �س�يع كم� تقّدم في مع�ني الكفر.

جل ف�رقه روح الإيم�ن؟ ق�ل: هو قوله تع�لى: )واأّيدهم بروح  )4)  عن ابن بكير ق�ل: قلت لأبي جعفر Q في قول ر�سول اهلل P: اإذا زنى الرَّ
منه( ذلك اّلذي يف�رقه، ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 280.

وروح الإيم�ن اإذ به� حي�ة الإيم�ن وحي�ة قلب الموؤمن اأبدًا، وقد يطلق روح الإيم�ن على ملك موكل بقلب الموؤمن يعينه ويهديه في   -

مق�بل �سيط�ن ي�سله ويغويه وعلى ن�سرة ذلك الملك اأي�سً� وحينئذ ل ريب في اأنه اإذا زنى الموؤمن ف�رق عنه حقيقة الإيم�ن وكم�له 

ونوره كم� دل عليه بع�س الرواي�ت وروحه.

)5)  الم�زندراني، �سرح الك�في، ج9، �ص248.
)6)  راج���ع: محم���د �س����لح الم�زندراني، �س���رح الك�في، ج9، ب�ب الذنوب، �س 262 )بت�س���رف وزي�دة(. وفي اآخر تعليق���ه على حديث الإم�م 
ال�س����دقQ: »م���ن زنى خ���رج من الإيمان ومن �صرب الخمر خرج من الإيم���ان...«، وبعد عر�س الأقوال التي نقلن�ه� ق�ل: »واإن ك�ن 

الخبر ك�د اأن يكون من المت�س�به�ت فترك ت�أويله اإلى الع�لم به� اأولى«.





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ة ال�����ن�����������ص ال�������روائ�������ي

 :P ع��ن ر�س��ول اهلل محم��د

»اأف�ش��ل النا�س من ع�ش��ق العبادة 

فعانقه��ا واأحبّه��ا بقلبه، وبا�ش��رها 

بج�ش��ده، وتفّرغ لها، فهو ال يُبالي 

على ما اأ�شبح من الدنيا على ع�شٍر 

.
اأم على ي�شٍر«)1)

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص83.

4

أفضل الناس

ما هي العبادة؟ ¤

العبادة في الروايات. ¤

العبادة ل تنح�صر بالطقو�س. ¤

العبادة غاية الخلق. ¤

ثمرة العبادة. ¤



ما هي العبادة؟

1. العبادة لغًة:
 .

(1(
ذا ك�ن مذّلاًل بكثرة الوطِء ���ٌد اإِ ���وِع، ومنه طريٌق ُمَعبَّ  معن���ى العب�دِة في اللغة الط�عُة مع الُخ�سُ

لت���ه واإذا اّتخذته عبدًا ق�ل تع�لى:  ف�لعب����دة لغ���ًة بمعنى التمهيد والتذليل. وُيق����ل عّبدت فالنً� اأي ذلَّ
 

. وق�ل الزمخ�سري: العب�دة: »اأق�صى غاية الخ�صوع والتذّلل، ولذلك لم 
(2(

چ  ٹ ٹ ڤ ڤ چ 
.

(3(
ُت�صتعمل اإّل في الخ�صوع هلل تعالى لأّنه مولى اأعظم النعم فكان حقيقاً باأق�صى غاية الخ�صوع«

2. العبادة ا�سطالحًا:
 العب�دة بح�س���ب ال�س���طالح ه���ي المواظبة على فعل الم�أم���ور به، والف�عل ع�ب���د، والجمع عب�د 

وعبدة مثل ك�فر وكف�ر وكفرة، ثم ا�ستعمل الع�بد فيمن اتخذ اإلهً� غير اهلل، فقيل ع�بد الوثن وع�بد 

 .
(4(

ال�سم�س

3. العبادة �سرعًا:
لقد اأخذت العب�دة معنى اأ�س���يق في الفقه الإ�سالمي، وهي تعني في مفهوم الفقه اأي ب�لم�سطلح 

الخ��س مجموعة �س���ع�ئر يقوم به� العبد، مثل ال�س���الة وال�سوم والحج والزك�ة والخم�س... وغيره� 

م���ن الأح���ك�م والتك�ليف ال�س���رعية. ف�لعب�دة من الن�حية ال�س���رعية تعني امتث�ل اأم���ر اهلل كم� اأمر، 

والنته�ء عّم� نهى عنه �سرعً�.

)1)  ابن منظور، ل�س�ن العرب، ن�سر اأدب الحوزة، 1405ه�، ف�سل العين المهملة، ج3، �ص273.
)2)  العل���وي، ال�س���يد ع����دل، القول الر�س���يد في الجته�د والتقليد، �س���رح وتعليق على كت�ب )الع���روة الوثقى( و)منه����ج الموؤمنين( و)الغ�ية 
الق�س���وى لمن رام التم�س���ك ب�لعروة الوثقى( ل�س���يدن� الأ�ست�ذ اآية اهلل العظمى ال�سيد �س���ه�ب الدين المرع�سي النجفي قد�س �سره، ن�سر 

مكتبة اآية اهلل العظمى ال�س���ّيد المرع�س���ي النجفي } - قم المقد�س���ة، مطبعة �س���ت�ره، الطبعة الأولى، 1422 - 1380 �س - 2001 م، 

ج1، �ص47.

�سورة ال�سعراء، الآية 22.

)3)  الزمخ�س���ري، الك�س����ف عن حق�ئق غوام�س التنزيل وعيون الأق�ويل في وجوه الت�أويل، ن�سر �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى الب�بي الحلبي 
واأولده بم�سر، 1966م،  ج 1، �ص 10.

)4)  الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، ن�سر مرت�سوي، مطبعة چ��پ�خ�نه طراوت، الطبعة الث�نية، 1362ه�.�س، ج3، �ص95.
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اعبدوا رّبكم
دع���� الق���راآن الكريم في كثير من اآي�ته اإلى العب�دة ال�س���ليمة، ونهى عن العب�دة المنحرفة، وذكر 

اأّن غ�ي���ة الخل���ق هي العب����دة، وذكر بع�س اآث�ر العب�دة على الإن�س����ن، وهن� ن���ورد بع�س هذه الآي�ت: 

. فف���ي هذه الآية الكريمة 
(1(

چ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 
نجد دعوة للن��س اإلى عب�دة اهلل تع�لى الذي خلق جميع الن��س. 

وفي اآية اأخرى نجد نهيً� عن عب�دة ال�سيط�ن: چ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ    چ چچ 

ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک ک 
.

(2(
گ چ 

وكذل���ك نج���د اأمرًا ب�لإخال����س في العب�دة ف���ي الآي���ة الكريم���ة: چ ٱ ٻ    ٻ ٻ  ٻ پ پ پ  

.
پچ)3)

ون���رى ف���ي اآيٍة اأخرى دعوًة للموؤمنين لإعالن الثب�ت على عب�دة اهلل وترك عب�دة م� �س���واه: چ ٱ 

.
(4(

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ چ 

العبادة في الروايات الشريفة
حّددت الن�س���و�س ال�س���ريفة مفهوم العب�دة تحديدًا �س����ماًل، وذكرت الغ�ية م���ن العب�دة، واأنواع 

الع�بدي���ن، ومن ه���و الع�بد حّقً�، ولم تح�س���ره� في اإط�ر العب����دات المتع�رفة بي���ن الّن��س. واإليكم 

النم�ذج الت�لية: 

عن ر�س���ول اهلل محمد P: »اأف�صل النا�س م���ن ع�صق العبادة فعانقها واأحّبه���ا بقلبه، وبا�صرها 

.
(5(

بج�صده، وتفّرغ لها، فهو ل ُيبالي على ما اأ�صبح من الدنيا على ع�صٍر اأم على ي�صٍر«

و�ُس���ئل الإم�م الر�س���� Q عن عّلة العب�دة فق�ل: »... لئاّل يكونوا نا�صين لذكره ول تاركين 

ٍد لطال  لأدب���ه، ول لهي���ن ع���ن اأم���ره ونهيه، اإذا كان فيه �صالحه���م وقوامهم، فلو ُترك���وا بغير تعبُّ

.
(6(

عليهم الأمد، فق�صت قلوبهم«

)1)  �سورة البقرة، الآية 21.
)2)  �سورة ي�س، الآي�ت 62-60.

)3)  �سورة الزمر، الآية 11.
)4)  �سورة الك�فرون، الآيت�ن 1و2.

)5)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص83.
)6)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج6، �ص 63.
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وع���ن الإم�م ال�س����دق Q: »لي�س العبادة هي ال�صجود ول الرك���وع، اإّنما هي طاعة الرجال، 

.
(1(

من اأطاع المخلوق في مع�صية الخالق فقد عبده«

.
(2(

وعنه Q ق�ل: »في التوراة مكتوب: يا ابن اآدم، تفّرغ لعبادتي اأمالأ قلبك غنى«

.
(3(

وقد ورد عن ر�سول اهلل P: »العبادة �صبعة اأجزاء اأف�صلها طلب الحالل«

.
(4(

وعن الإم�م الب�قر Q: »اأف�صل العبادة عّفة البطن والفرج«

.
(5(

وعن الإم�م ال�س�دق Q: »اأف�صل العبادة العلم باهلل، والتوا�صع له« 

وعن الإم�م علي بن مو�س���ى الر�س� Q: »لي�س العبادة كثرة ال�صيام وال�صالة، واإّنما العبادة 

.
(6(

كثرة التفّكر في اأمر اهلل« 

العبادة ال تنحصر بالطقوس
العب�دة في الحقيقة ا�سٌم ج�مٌع لكّل م� ُيحّبه اهلل تع�لى وير�س�ه من الأقوال والأعم�ل الظ�هرة والب�طنة. 

وهي تت�س���ّمن غ�ية الذّل هلل تع�لى مع المحّبة له. وهذا المدلول ال�س����مل للعب�دة في الإ�س���الم هو م�سمون 

دعوة الر�سل R جميعً�، وهو ث�بٌت من ثوابت ر�س�لتهم عبر الت�ريخ، فم� من نبيٍّ اإل اأمر قومه ب�لعب�دة، 

 .
(7(

ق�ل اهلل تع�لى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ       ڀ ٺ  ٺچ 

وعب�دة اهلل تع�لى ل تنح�س���ر في الطقو�س والمم�ر�س����ت التي تتعّلق بحي�ة الإن�س�ن كفرٍد م�ستقلٍّ 

بذاته، بل هي ت�سمل الحي�ة الفردية والحي�ة الجتم�عية، وتنتظم في اإط�ر عالقة الفرد مع اهلل تع�لى 

والعالقة مع النف�س، والعالقة مع الآخرين، والعالقة مع الكون. وكّل عمٍل ح�س���ٍن ُيق�س���د به وجه اهلل 

تع�لى فهو عب�دة هلل تع�لى �سواء ك�ن فرديً� اأم اجتم�عيً�، ف�ل�سالة، وال�سدقة، والجه�د، والتفّكر في 

خلق اهلل، وم�س����عدة ال�سعيف، واإ�سالح الف��س���د، واأداء الأم�نة، والعدل بين الن��س، ورف�س الظلم، 

وعدم �س���رب الخمر، ومق�طعة الرب� والحتك�ر كّل تلك الأعم�ل هي عب�دة م� دام الداعي اإلى فعله�، 

اأو تركه�، هو ال�ستج�بة لأمر اهلل تع�لى.

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 68، �ص 116.
)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص83.

)3)  ابن �س���عبة الحراني، تحف العقول، �س37، تحقيق وت�س���حيح وتعليق علي اأكبر الغف�ري، ن�س���ر موؤ�ّس�س���ة الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة 
.P المدر�سين بقم الم�سرفة، 1404ه�، ط 2، ب�ب في ق�س�رى كلم�ت النبي

)4)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص79.
)5)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج75، �ص247.

)6)  م.ن، �س 335.
)7)  �سورة الأنبي�ء، الآية 25.
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العبادة غاية الخلق
تكمن اأهّمية العب�دة في كونه� طريق الو�س���ول اإلى اهلل �س���بح�نه، فهي غ�ية خلق الإن�س����ن وجعله 

 .
(1(

خليفة في الأر�س: چ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ 

ف�لعب�دة في الإ�س���الم منهج متك�مل المراحل والف�سول، وطريق وا�سح المع�لم. وغر�سه تحقيق 

، وتنقي���ة الوجود الإن�س����ني من ال�س���وائب 
(2(

الكم����ل الب�س���ري: چ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ 

والنحراف�ت، تمهيدًا للفوز بقرب اهلل وت�أ�سي�سً� لتحقيق ر�سوانه.

 فعب�دات الإ�س���الم ج�ءت جميعه� تزكيًة للنف�س والبدن، وتطهيرًا للّذات، وتنمية للروح والإرادة، 

وت�س���حيحً� لن�س����ط الج�س���د والغريزة. فهي بمث�بة معراٌج تت���دّرج به النف�س الب�س���رية، مرحلًة بعد 

مرحل���ة، حتى يتّم له� ال�س���ف�ء والنق�ء، فت�س���تطيع الإطالل على ع�لم الآخرة، وا�ست�س���ف�ف حقيقة 

الوجود، والتع�لي على مك��س���ب الحي�ة الف�نية، ل�س���مّو مق�م الآخرة وعل���ّو غ�ي�ته�، وارتب�طه� بع�لم 

الخلود والنعيم الأبدي.

فقد جعل الإ�س���الم ال�س���الة تنزيهً� لالإن�س����ن من الكبري�ء والتع�لي، وغر�س���ً� لف�س���يلة التوا�سع 

والحّب لالآخرين... ولق�ًء مع اهلل لال�س���تغف�ر وال�س���تق�لة من الذنوب والآث�م، و�س���حذًا لهّمة النف�س 

وقي�دته� في طريق الت�س����مي وال�س���عود. وال�س���وم تروي�سً� للج�س���د، وتقوية لالإرادة من اأجل رف�س 

الخ�سوع لل�سهوات، وال�سقوط تحت وط�أة الندف�ع�ت الح�ّسية.

والدع�ء تنمية لقّوة الإح�س��س الروحي، وتوثيٌق لل�سلة الدائمة ب�هلل والرتب�ط به والعتم�د عليه، 

ليح�س���ل ال�ستغن�ء الّذاتي ب�هلل عّمن �س���واه، فيلج�أ اإليه الموؤمن في محنه و�سدائده... وعند اإ�س�ءته 

ومع�سيته... وهو واثق اأّنه ُيقِبل على ربٍّ روؤوٍف رحيم، يمّده ب�لعون ويقبل منه التوبة، فتطمئن نف�سه، 

وتزداد ثقته بقدرته على موا�سلة حي�ة ال�سالح، وتج�وز المحن وال�سدائد.

ومّم� ُيعّزز اأهّمية العب�دة في الإ�سالم اأّنه� ذات منه�ج فطري له طبيعة اجتم�عية حركية، ل يوؤمن 

ب�لف�س���ل بين الدني� والآخرة، فهو ل يدعو اإلى مح�ربة المط�لب الج�س���دية، من الطع�م، وال�سراب، 

والزواج، والراحة، وال�ستمت�ع ب�لطّيب�ت ول يرى فيه� ع�ئقً� ُيعرقل تن�مي الأخالق وتك�مل الروح، بل 

يوؤمن ب�أّن هدف الج�س���د والروح من حيث التكوين الفطري ه���دف واحد، ومنه�ج تنظيمه� وتك�مله� 

منه�ج واحد.

)1)  �سورة الذاري�ت، الآية 56.
)2)  �سورة الحجر، الآية 99.
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ثمرة العبادة
 لأّن دين الإ�س���الم هو دين �س����مل ُيراعي جميع اأبع�د الوجود الب�س���ري ف�إّن للعب�دة في الإ�س���الم 

اآث�ره� وفوائده� على ال�سعيدين الفردي والجتم�عي.

توؤّثر العب�دة على بن�ء ال�سخ�س���ية الإن�س����نية، والرتق�ء به� اإلى الم�س���توى التك�ملي، وتخلي�سه� 

م���ن كّل المعّوق�ت التي تمنع رقّيه�، وتك�مله� من الأن�نية والحقد والري�ء والنف�ق والج�س���ع و... اإلخ. 

ف�لعب�دة تعمل على تطهير الّذات الإن�س����نية من مختلف الأمرا�س النف�س���ية والأخالقية. وُت�سهم في 

 ك�مٍل 
ٍ
اأن يك���ون المحتوى الداخلي للفرد مط�بقً� للمظهر وال�س���لوك الخ�رجي، وفي تحقيق ان�س���ج�م

بين ال�سخ�س���ية وبين القيم والمب�دىء ال�س����مية. كم� تعمل على غر�س حّب الكم�ل والت�س����مي الذي 

يدفع الإن�س�ن اإلى التع�لي، وتوجيه نظره اإلى المثل الأعلى المتحّقق في الكم�لت الإلهية. لأّن العب�دة 

مم�ر�س���ة اإن�س����نية ج����ّدة لإلغ�ء الأن�نية اإلغ����ًء ت�ّمً� من وجود الإن�س����ن من اأجل التح���ّرر من قيوده� 

والخروج من �سجنه� ال�سّيق الذي ي�سّد الإن�س�ن اإليه وي�ستعبده. وكذلك ف�لعب�دة تقّوي اإرادة النف�س؛ 

فمث���اًل اإّن التن����زل عن النوم اللذيذ في ليل ال�س���ت�ء الب�رد والن�س���راف اإلى عب����دة الحّق المتع�لي 

وكذلك ال�سوم في اليوم الح�ّر الطويل، يزيدان من قّوة الروح فتتغّلب على قوى الج�سم وُت�سيطر على 

ال�سهوات وُت�سبح هذه القوى تحت اإمرة الروح وتوجيهه�.

وقد ب�ّسرت الرواي�ت والن�سو�س ال�سرعية بم� يجنيه الع�بد من ثم�ر: 

• ُيغني قلبه: عن الإم�م ال�س�دق Q ق�ل: »في الّتوراة مكتوب يا ابن اآدم تفّرغ لعبادتي اأمالأ 	

غ  قلب���ك غًن���ى ول اأكل���ك اإلى طلب���ك، وعلّي اأن اأ�صّد فاقت���ك واأمالأ قلبك خوفاً مّن���ي واإن ل َتَفرَّ

 .
(1(

لعبادتي اأمالأ قلبك �صغاًل بالدنيا ثم ل اأ�صّد فاقتك واأكلك اإلى طلبك«

• يتنّع���م ف���ي الآخ���رة: ع���ن الإم����م ال�س����دق Q ق����ل: »ق���ال اهلل تب���ارك وتعالى ي���ا عبادي 	

 .
(2(

ُمون بها في الآخرة« نيا فاإّنكم تتنعَّ يقين تنّعموا بعبادتي في الدُّ دِّ ال�صِّ

• ُيباهي اهلل به المالئكة: عن الر�سول الأكرمP اأّنه ق�ل: »اإّن اهلل تعالى ُيباهي بال�صاّب العابد 	

.
(3(

المالئكة، يقول: انظروا اإلى عبدي ترك �صهوته من اأجلي«

• 	 P ق�ل: »ق���ال ر�صول اهلل R ين�ص���ره اهلل عل���ى ال�صيط���ان: عن الإم�م ال�س����دق عن اآب�ئه

خبرك���م ب�ص���يء اإْن اأنت���م فعلتم���وه تباعد ال�صيط���ان عنكم كما تباع���د الم�صرق 
ُ
لأ�صحاب���ه: األ اأ

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص83.
)2)  م. ن.

)3)  الهندي، علي المتقي، كنز العم�ل، �سبط وتف�سير بكري حي�ني، ت�سحيح �سفوة ال�سق�، موؤ�س�سة الر�س�لة، بيروت، 1409ه-1989م، ج15، 
�ص776.
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م���ن المغ���رب؟ قالوا: بلى، قال: ال�صوم ي�صّود وجه���ه، وال�صدقة تك�صر ظهره، والحّب في اهلل 

والموازرة على العمل ال�صالح يقطعان دابره، وال�صتغفار يقطع وتينه ولكّل �صي ء زكاة وزكاة 

 .
(1(

يام« الأبدان ال�صّ

• يدخ���ل الجن���ة: عن اأب���ي عبد اهلل Q ق�ل: »ثالث���ة ُيدخلهم اهلل الجّنة بغي���ر ح�صاب: اإماٌم 	

.
(2(

عادل، وتاجٌر �صدوق، و�صيٌخ اأفنى عمره في طاعة اهلل«

كم���� اأّن للعب����دة اأثرًا تك�ملّيً� عل���ى الّذات، فللمجتمع حّظ���ه من تلك الآث�ر التك�ملية. ف�ل�س���الة 

 .
(3(

تنهى عن الفح�س����ء والمنكر: چ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې    ىى چ 

وال�س���وم ُي�سعر الإن�س�ن ب�لوحدة والم�س�واة وم�س����ركة ذوي الح�جة والفقر ب�إح�س��سهم عند مع�ن�ة 

األم العط�س والجوع.. والحج موؤتمٌر للوحدة والتف�هم والتع�رف والإ�سالح... اإلخ. والكّف�رات والنذور 

وال�س���دق�ت وال���زك�ة والخم�س عب�دات لإ�س���ب�ع الح�ج�ت الم�ّدي���ة عند الفق���راء، وتحقيق التوازن 

القت�س�دي في المجتمع.. 

وللعب����دة اآث�ر اجتم�عي���ة واأخالقية مهّمة تنعك�س عل���ى العالق�ت الإن�س����نية المختلفة. ف�لعب�دة 

وال�سعور ب�لعبودية هلل وحده ُينقذ الإن�س�ن من الخ�سوع لإرادة الطغ�ة والم�ستبّدين، وال�سعور به� ُيحّرر 

الإن�س����ن كذلك من ال�س���هوات ومن �سيطرة حّب الم�ل وجمعه وتكدي�س���ه، وت�سخير الآخرين وظلمهم 

وا�س���تغاللهم م���ن اأجل هذا المعب���ود الزائل. وال�س���عور ب�لعبودية هلل ُيحّرر الن��س، من ال�س���راع�ت 

والم�آ�س���ي التي يعي�س���ونه� من اأجل ال�ستعالء والتحّكم والمك��س���ب المختلفة. وال�سعور ب�لعبودية هلل 

ُي�س���عر الإن�س�ن ب�لم�س����واة والعدل بين الن��س.. لأّنهم جميعً� مت�س�وون في �سفة العبودية هلل الواحد 

الأح���د. لذا ف�إّن المجتمع الذي ت�س���ود في���ه العب�دة والعبودية هلل ل يجد الن�����س فيه غ�ية في الحي�ة 

غير اهلل، ول يمالأ اآف�ق نفو�س���هم �س���يء غير العبودية هلل. فُيحّطم الن��س حينذاك اأ�سن�م العبودي�ت 

المختلفة، �س���نم الم�ل، وال�س���هوة، والج�ه، وال�س���لطة، والكبري�ء، اإلخ. ليكونوا اأح���رارًا كم� ُخلقوا.. 

وكم� اأراد لهم خ�لقهم العظيم.

والحمدهلل رب الع�لمين

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 66، �ص 380.
)2)  م.ن، ج 26، �ص 261.

)3)  �سورة العنكبوت، الآية 45.
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العبادة اإللهّية

ع��ن اأمير الموؤمني��ن Q اأنَّه 

ق��ال: »طوب��ى ِلم��ن اأخل���س هلل  

العب��ادة والدعاء، فل��م ي�شغل قلبَه 

بما ترى عين��اه، ولم ين�َس ذكَر اهلل  

بما ت�شمُع اأُذناه، ولم يُحزن �شدره 

.
بما اأُعطي غيره«)1)

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج 2، �ص 16.

اأنواع العبادة في الإ�صالم. ¤

للعبادة ظاهر وباطن. ¤

¤ .R نبذة عن عبادة المع�صومين

¤ .P عبادة ر�صول اهلل



أنواع العبادات في اإلسالم
تنق�سم العب�دات في الإ�سالم اإلى ثالثة اأق�س�م:

وم.  الة وال�سّ الق�صم الأول: يخت�ّس ب�لأبدان ك�ل�سّ

الق�صم الّثاني: يخت�ّس ب�لأموال ك�لّزك�ة والحقوق الواجبة المتعّلقة ب�لأموال.

الق�صم الّثالث: يخت�ّس ب�لأبدان والأموال ك�لحّج والجه�د.

تق�سيم اآخر:

لوات الخم�س. الأّول: يتكّرر في كّل يوم ك�ل�سّ

وم والّزك�ة. الثاني: يتكّرر في كّل �سنة ك�ل�سّ

الّثالث: يلزم في العمر مّرة، وهو الحّج ل غير.ف�أّم� الجه�د فيجب بح�سب الح�جة اإليه وح�سب م� 

يدعو اإليه المع�س���وم Q اأو ن�ئبه وهو الولّي الفقيه في ع�سرن� الح��سر. والعب�دات في الإ�سالم 

كثيرة ومتنّوعة، لذا �سنقت�سر في هذا الكت�ب على نم�ذج منه�.

 للعبادة ظاهر وباطن
اإّن للعب�دات اأحك�مً� واآدابً� ينبغي مراع�ته� لكي تتحّقق الثمرة من فر�س���ه� وجعله� هدفً� �س����ميً� 

للخلقة الإن�س����نية. ف�أحك�مه� ال�س���رعية هي الأحك�م الفقهية والقواعد المذكورة في الكتب الفقهية 

من قبيل: كيفية الو�س���وء والتيمم، وبي�ن واجب�ت ال�س���الة واأرك�نه�. ويجب على كّل مكّلف تعّلم هذه 

الأحك�م واأداء عب�داته ال�سرعية وفقه�، فهي المعي�ر في الحكم على �سّحته� من عدمه�. 

 واأّم� اآداب العب�دة فتق�سم اإلى نوعين؛ ظ�هرية وب�طنية:

واآداب العب�دة الظ�هرية ذكرته� الكتب الفقهية بعنوان الم�س���تحّب�ت، كم� ُذكر بع�س���ه� في كتب 

الأخالق. وهي من قبيل: الأذك�ر الم�س���تحّبة عند الو�س���وء، اأو ا�س���تحب�ب التخّت���م ب�لعقيق اأو اإحن�ء 

الراأ�س اأثن�ء القي�م والقراءة في ال�سالة. 

واأّم� الآداب الب�طنية للعب�دة وُت�س���ّمى اأي�س���ً� الآداب المعنوية للعب�دة، وُيطلق عليه� اأحي�نً� اأ�سرار 

العب����دة وه���ي اأمور روحية ب�طني���ة مرتبطة بروح الإن�س����ن. واإّن مراع����ة الآداب الظ�هرية والآداب 
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المعنوية للعب�دة هي �سرٌط لقبول العب�دة وكم�له� ولي�ست �سرطً� ل�سّحته�.

وللتو�سيح نقول: اإّن الدع�ء مثاًل له اأحك�ٌم واآداٌب ظ�هرية واآداب ب�طنية اأي معنوية؛ فمن اأحك�م 

الدع����ء ا�س���تحب�به م� لم يكن ف���ي طلب المحّرم، اأو ق�س���د ال�س���رر لالآخرين.. واأّم���� اآداب الدع�ء 

الظ�هرية فهي الهدوء وال�س���كينة وعدم رفع ال�س���وت اإلى الحّد المكروه، لأّن ال�س���وت الع�لي خالف 

الأدب. واأّم���� اآداب الدع����ء المعنوية فهي روح الدع�ء، حيث ي�س���عر الداعي ب�أّنه في مح�س���ر اهلل عّز 

وجّل، واأّن المدعّو �سبح�نه مّطلٌع عليه وهو خير ال�س�هدين.

والجدير ب�لذكر اأّن العب�دة التي ي�أتي به� اإن�س�ٌن ع�رفً� ب�أ�سراره� �سوف تختلف حتمً� على م�ستوى 

النية الب�طنية عن تلك التي ي�أتي به� اإن�س����ٌن اآخر وهو غير ملتفٍت اإلى وجود حقيقٍة واأ�س���راٍر للعب�دة، 

حتى واإن ك�نت عب�دت�هم� ل تختلف�ن في اأّي �سيء على م�ستوى الظ�هر.

ومرج���ع ه���ذا الختالف اإّنم� ينبع من اأّن ت�س���نيف العب�دات بين اأح���ك�م ظ�هرية واآداب ب�طنية 

فكم���� اأّن معرف���ة المكّلف ب�لأحك�م الظ�هرية للعب�دة هو الأ�س�����س في اأدائه له� ب�س���ورة �س���حيحة، 

كذل���ك ف����إّن معرفته ب�أحك�مه� الب�طنية هو الأ�س�����س في توجيه نّيته نحو اأدائه���� بحقيقته� الب�طنية 

المطلوبة. 

 يق���ول الإم�م الخميني}:»لل�س���الة ولجميع العب�دات ب�طنً� وُلّبً� وحقيقًة غير هذه ال�س���ورة 

والظ�هر والمج�ز، وهذا ث�بت عن طريق العقل، وهن�ك �سواهد نقليَّة كثيرة عليه ل َي�سع المج�ل في 

هذه الأوراق ذكَره� جميعً�، وهن� نتبّرك بذكر بع�سه�:

. وتتفّتح-من التفّك���ر والتدبُّر في هذا 
(1(

 فمنه���� الحدي���ث الم�س���هور:»ال�صالُة مع���راج الموؤم���ن«

الحديث ال�س���ريف - اأبواب لأهله نحن محجوبون محرومون ِم���ن اأكثره�. وجميع البي�ن�ت المتقدمة 

ُت�س���تف�د ِمن هذا الحديث ال�س���ريف. ومنه� الحديث ال�س���ريف المروي في الك�في ب�إ�س���ن�ده عن اأبي 

عبداهللQق����ل: »العب���ادة ثالث: ق���وٌم عبدوا اهلل   عزَّ وج���لَّ � خوفاً، فتلك عب���ادُة العبيد، وقوٌم 

عبدوا اهلل   تبارك وتعالى � طلباً للثواب، فتلك عبادة الأجراء، وقوٌم عبدوا اهلل  حّباً له، فتلك عبادُة 

...
(2(

الأحرار، وهي اأف�صل العبادة«

 :P ووردت في نهج البالغة )ن�سو�س( قريبة من هذه الم�س�مين. ومنه� قول الر�سول الأكرم 

، وهن� اإ�س����رة اإلى مق�مين لح�س���ور القلب في 
(3(

عبد اهلل  كاأنَّك تراه، فاإن لم تكن تراه فاإنَّه يراك«
ُ
»اأ

)1)  راجع: العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ص 303.
)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج 2، �ص 84. 

)3)  العالمةالمجل�سي،  بح�ر الأنوار، ج74، �ص74.
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ت���ي يقومان في ال�صالة،  مَّ
ُ
جلين من اأ ���ه ق�ل »اإنَّ الرَّ المعبود كم� �س���ي�أتي لحقً�. وعنه P اأي�س���ً� اأنَّ

.
(1(

وركوعهما و�صجودهما واحد، واإنَّ ما بين �صالتيهما مثل ما بين ال�صماء والأر�س«

  العبادة والدعاء، فلم ي�صغل 
ّ

 وروي ع���ن اأمي���ر الموؤمنين Q اأنَّه ق�ل: »طوبى ِلمن اأخل�س هلل

...
(2(

عطي غيره«
ُ
ذناه، ولم ُيحزن �صدره بما اأ

ُ
قلَبه بما ترى عيناه، ولم ين�َس ذكَر اهلل  بما ت�صمُع اأ

ل ف���ي ح�ل اأئمة الهدىRالذين   اإذن؛ فم���ن خالل التَّدبُّر في هذه الأح�ديث ال�س���ريفة والت�أمُّ

ة الكبرى، وترتعد فرائ�س���هم وُيغ�سى  ك�ن يتغيَّر لون اأحدهم حينم� يحلُّ وقُت اأداء هذه الأم�نة الإلهيَّ

عليهم وُيذهلون عن كلِّ م� �سوى اهلل  ب�سورة ك�ملة، حّتى عن ُملك اأبدانهم ومملكة وجودهم، من هن� 

.
(3(

يت�سح اأنَّ هذه ال�سورة الدنيوية والهيئة الظ�هرية الملكية لي�ست هي حقيقة هذه العب�دة الإلهية«

 R نبذة عن عبادة المعصومين
يحت�ج الإن�س����ن في حي�ته دائمً� اإلى القدوة والمثل الأعلى فيجعله اأم�م عينيه، ليقتدي ويت�أ�ّس���ى 

به كي يتمّكن بذلك من الو�سول اإلى اأهدافه وغ�ي�ته في هذه الحي�ة، والم�سداق الحقيقي والواقعي 

والأمثل لهذه العبودية هو ر�س���ول اهلل محّمد واآل محّمد �س���لوات اهلل و�س���المه عليهم اأجمعين. يقول 

اهلل تع�ل���ى في كت�به العزي���ز: چ وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                

. ونق���راأ في زي�رتهم Q:»الّلهّم اإّن���ي لو وجدت و�صيلًة اأقرب اإليك من محّمد 
(4(

ی ی یچ 
. وفيم� يلي ن�س���تعر�س نم�ذج 

(5(
واأه���ل بيت���ه الأخيار الأئّمة الأبرار Q لجعلتهم �صفعائي اإليك«

 :R وبع�س اأهل بيته P من عب�دات الر�سول الأكرم

:P 1. عبادة الر�سول الأعظم
اأعظم الرج�ل الذين عرفتهم الب�س���رية في تج�سيد العبودية هلل تع�لى هو النبي محّمد P حتى 

اأّن الم�سلم ي�سهد في �سالته يوميً�: اأ�سهد اأّن محمدًا عبده ور�سوله« مقّدمً� مق�م العبودية على مق�م 

الر�س����لة. ولكثرة عب�دة الر�س���ول P هلل تع�لى واجته�ده وتعبه فيه����، اأنزل تع�لى: چ ڃ ڃ ڃ 

  .
(6(

چ چ چ 

)1)  العالمةالمجل�سي، بح�ر الأنوار، ج81، �ص249.
)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج 2، �ص 16.

)3)  الإم�م الخميني }، �سر ال�سالة، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر اآث�ر الإم�م الخميني، �س49.
)4)  �سورة الأحزاب، الآية 21.

)5)  النورى، ح�س���ين بن محمد تقي، م�س���تدرك الو�س����ئل وم�ستنبط الم�س�ئل، موؤ�س�س���ة اآل البيت R، قم، الطبعة الأولى، 1408هـ، ج 10، 
�ص 425.

)6)  �سورة طه، الآية 2.
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وع���ن الإم����م علي Q اأّنه ق�ل: »ولق���د قام ر�صول اهلل P ع�صر �صنين عل���ى اأطراف اأ�صابعه 

حّت���ى توّرم���ت قدماه وا�صف���ّر وجهه، يقوم الليل اأجم���ع، حّتى عوتب في ذلك فق���ال اهلل عّز وجّل: 

.
(1(

چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ بل لت�صعد«
وقد عّبر P عن ع�س���قه لل�س���الة والعب�دة ب�لقول: »يا اأبا ذّر جعل اهلل جّل َثَناوؤه قّرة عيني في 

الة كما َحّبب اإلى الجائع الّطعام واإلى الّظماآن الماء، واإّن الجائع اإذا اأكل  ���الة وَحّب���ب اإلّي ال�صّ ال�صّ

.
(2(

الة« �صبع واإّن الّظماآن اإذا �صرب َرِوَي، واأنا ل اأ�صبع من ال�صّ

وك�ن النب���ي P ُيكث���ر من قراءة القراآن الكريم في كّل اأحواله، وك�ن ُيرّكز على تالوته لياًل لأمر 

.
(3(

اهلل تع�لى له بذلك في �سورة المّزّمل: چ ٱ ٻ     ٻ ٻ  ٻ  پ  پ چ 

وك�ن P دائم الدع�ء والذكر هلل تع�لى، فنجد له اأدعيًة في جميع الأحوال عند ال�سب�ح والم�س�ء، 

وبعد كّل �سالة، وعند ال�سفر وفي الحرب... واأّم� الّذكر فقد ك�ن ذاكرًا على الدوام وقد ورد في ذلك 

ع���ن الإم�م ال�س����دق Q: »كان ر�ص���ول اهلل P يحمد اهلل ف���ي كّل يوم ثالثمائ���ة و�صتين مّرة 

 .
(4(

ويقول: الحمد هلل رّب العالمين كثيراً على كّل حال«

اأّم� �س���ومه P فقد ق�ل اأمي���ر الموؤمنين Q فيه: »�صام ر�ص���ول اهلل P الدهر كّله ما �صاء 

اهلل، ثم ترك ذلك و�صام �صيام اأخيه داود Q يوماً هلل ويوماً له ما �صاء اهلل ثم ترك ذلك ف�صام 

الثنين والخمي�س ما �صاء اهلل، ثم ترك ذلك و�صام البي�س ثالثة اأّيام من كّل �صهر، فلم يزل ذلك 

.
(5(

�صيامه حتى قب�صه اهلل اإليه«

:Q 2. عبادة اأمير الموؤمنين علي
ك�نت عب�دة اأمير الموؤمنين Q هلل تع�لى كعب�دة ر�س���ول اهلل P في �س���الته وخ�سوعه، حتى 

قيل اإنه لم يقدر اأحٌد اأن ُي�سّلي �سالة ر�سول اهلل P اإل علي Q، ول �سالة علي Q اإل علي 

.Q بن الح�سين

ُروي عن اإم�من� جعفر ال�س�دقQ في حديث له عن جّده علي Q اأّنه ق�ل: »واهلل ما اأكل 

عل���ي ب���ن اأب���ي طالب من الدنيا حرام���اً قّط حتى م�صى ل�صبيله، وما عر����س له اأمران قط هما هلل 

)1) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 17، �ص 287.
)2)  م. ن، ج 74، �ص 77.

)3)  �سورة المزمل، الآيت�ن 1و2.
)4)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص 503.

)5)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج10، �ص437.
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ر�صاً، اإل اأخذ باأ�صّدهما عليه في دينه، )اإلى اأن قال( وما اأ�صبهه من ولده ول اأهل بيته اأحد اأقرب 

�صبه���اً ب���ه ف���ي لبا�صه وفقهه من علي بن الح�صين Q، ولق���د دخل ابنه اأبو جعفر Q عليه، 

ف���اإذا ه���و ق���د بلغ من العبادة ما لم يبلغه اأحد، فراآه قد ا�صفّر لونه من ال�صهر، ورم�صت عيناه من 

الب���كاء، ودب���رت جبهت���ه، وانخرم اأنفه من ال�صجود، وورمت �صاقاه وقدم���اه من القيام في ال�صالة، 

ق���ال اأب���و جعفر Q: فل���م اأملك حين راأيته بتل���ك الحال من البكاء، فبكيت رحم���ًة له، واإذا هو 

يفك���ر، فالتف���ت اإل���ي ّ بعد هنيهة من دخولي وق���ال: يا ُبنّي اأعطني بع�س تل���ك ال�صحف التي فيها 

عب���ادة عل���ي بن اأب���ي طالب Q، فاأعطيته فقراأ منه���ا �صيئاً ي�صيراً ثم تركها م���ن يده مت�صّجراً 

.
(1(

وقال: من يقوى على عبادة علي بن اأبي طالب Q؟«

وُيروى اأنه:»كان Q يفر�س له بين ال�صّفين وال�صهام تت�صاقط حوله وهو ل يلتفت عن رّبه 

ول يغير عادته ول يفتر عن عبادته وكان اإذا توّجه اإلى اهلل تعالى توّجه بكّليته وانقطع نظره عن 

الدني���ا وم���ا فيه���ا حتى اأّنه يبقى ل ُيدرك الألم لأّنهم كان���وا اإذا اأرادوا اإخراج الحديد والن�صاب من 

ج�ص���ده ال�صري���ف تركوه حتى ُي�صّلي ف���اإذا ا�صتغل بال�صالة واأقبل اإل���ى اهلل تعالى اأخرجوا الحديد 

م���ن ج�ص���ده ول���م يح�س فاإذا فرغ م���ن �صالته يرى ذلك فيق���ول لولده الح�ص���ن Q اإّن هي اإل 

 .
(2(

فعلتك يا ح�صن ولم يترك �صالة الليل قط حتى في ليلة الهرير«

 وع���ن ع���روة بن الزبير، ق�ل: »ُكّنا نتذاكر في م�صجد ر�صول اهلل P اأعمال اأهل بدر وبيعة اأهل 

خبركم باأقل القوم م���اًل واأكثرهم ورعاً واجته���اداً في العبادة؟ 
ُ
الر�ص���وان، فق���ال اأبو ال���درداء: األ اأ

قال���وا: م���ن؟ ق���ال: علي بن اأبي طال���ب Q، راأيته في حائ���ط بني النجار يدع���و، ثم انغمر في 

الدع���اء، فل���م اأ�صم���ع له ح�ّصاً وحرك���ة، فُقلُت: غلب علي���ه النوم لطول ال�صهر، فذهب���ت لكي اأوقظه 

ل�ص���الة الفج���ر فاأتيت���ه، فاإذا هو كالخ�صبة الملق���اة، فلم يتحّرك، فُقلُت: اإّن���ا هلل واإّنا اإليه راجعون، 

م���ات واهلل عل���ي بن اأبي طالب Q. فاأتيت منزله مبادراً اأنعاه اإليهم، فقالت فاطمة O، يا 

ت���ه، فاأخبرتها الخبر. فقالت O: ه���ي واهلل يا اأبا الدرداء  اأب���ا ال���درداء، م���ا كان من �صاأنه وق�صّ

الغ�ص���وة الت���ي تاأخ���ذه م���ن خ�صي���ة اهلل. ثم اأت���وه بماء فن�صح���وا على وجه���ه فاأفاق، ونظر اإل���ّي واأنا 

اأبكي. فقال Q: ما بكاوؤك يا اأبا الدرداء؟ فُقلُت: بما اأراه ُتنزله بنف�صك. فقال Q: »كيف 

دع���ى اإل���ى الح�ص���اب، واأيقن اأه���ل الجرائم بالع���ذاب، واحتو�صتن���ي مالئكٌة غالظ 
ُ
ب���ك اإذا راأيتن���ي اأ

)1) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 46، �ص 75.
)2)  الديلمي، الح�سن بن محمد، اإر�س�د القلوب، انت�س�رات ال�سريف الر�سي، قم، الطبعة الأولى، 1412هـ، ج2، �ص 217.
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�ص���داد وزباني���ٌة فظاظ، فوقفت بي���ن يدي الملك الجّبار واأ�صلمتني الأحب���اب، ورف�صني اأهل الدنيا 

. ول�س���ّدة ارتب�طه ب�ل�س���الة فقد ختم 
(1(

 لُكن���َت اأ�ص���ّد رحم���ة بي بين يدي من ل تخفى عليه خافية«

حي�ته Q وهو �س�جٌد في �سالة الفجر في محراب م�سجد الكوفة.

:O 3. عبادة ال�سيدة الزهراء

ورد عن ر�سول اهلل P في رواية ذكر فيه� مق�م ومنزلة وعب�دة ال�سيدة الزهراء عليه� ال�سالم 

مت���ى ق�مت ف���ي محرابه� بين يدّي رّبه�: »... واأّما ابنتي فاطمة فاإّنه���ا �صّيدة ن�صاء العالمين من 

الأّولي���ن والآخري���ن وه���ي ب�صع���ة مّني وهي نور عين���ي وهي ثمرة فوؤادي وه���ي روحي التي بين 

جنب���ّي وه���ي الح���وراء الإن�صّية متى قام���ت في محرابها بين ي���دي رّبها جّل جالل���ه َزَهَر نورها 

لمالئك���ة ال�ّصم���اء كم���ا َيزَه���ر ن���ور الكواكب لأه���ل الأر����س، ويقول اهلل ع���َز وج���ّل لمالئكته: يا 

مالئكت���ي انظ���روا اإلى اأمتي فاطم���ة �صّيدة اإمائي قائمة بين يدّي ترتع���د فرائ�صها من خيفتي 

 O �وُيروى اأّنه .
(2(

�صهدكم اأّني قد اآمنت �صيعتها من الّنار«
ُ
وق���د اأقبل���ت بقلبها على عبادتي اأ

 ،
(3(

ك�ن���ت تنهج في ال�س���الة من خيف���ة اهلل تع�لى )والنهج ه���و تواتر النف�س من �س���ّدة الحركة( 

.
(4(

وك�نت تقوم حتى تتوّرم قدم�ه�

:Q 4. عبادة الإمام الح�سن

عن الإم�م زين الع�بدين Q: »اإّن الح�صن بن علي L... كان اإذا قام في �صالته ترتعد 

فرائ�ص���ه بي���ن يدي رّبه عّز وجّل، وكان اإذا ذكر الجّنة والنار ا�صطرب ا�صطراب ال�صليم، و�صاأل اهلل 

.
(5(

الجّنة وتعّوذ باهلل من النار«

:Q 5.  عبادة الإمام الح�سين

واأّم� اإم�من� الح�س���ين Q ففي ليلة الع��س���ر من محّرم طلب م���ن الجي�س الأموي اأن ُيمهله 

حّب ال�سالة له وتالوة 
ُ
تلك الع�سّية ق�ئاًل: اإّن� ُنريد اأن ُن�سّلي لرّبن� الليلة ون�ستغفره، فهو يعلم اأّني اأ

����أ تغّير ل���ون وجهه وارتعدت  كت�ب���ه وكث���رة الدع�ء وال�س���تغف�ر. وقد ُروي اأّنه Q ك�ن اإذا تو�سّ

)1)  راجع: العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج41، �ص11.
)2)  م. ن، ج 28، �ص 37.

)3)  م. ن، ج 81، �ص 258.
)4)  م. ن، ج 43، �ص 76.

)5)  م. ن، �س 331.
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مف��سله، ف�ُسئل عن ذلك، فق�ل: »حقٌّ لمن وقف بين يدّي الملك الجّبار اأن ي�صفّر لونه وترتعد 

.
(1(

مفا�صله«

ك�نت هذه نبذة ي�س���يرة من عب�دة الر�س���ول P واأهل بيت الع�سمة O بقدر م� تّت�سع 

له� هذه الأوراق، والم�س����در الت�ريخية زاخرٌة ب�س���واهد على عب�داته���م الزاكية والراقية هلل 

تع�لى...

والحمدهلل رب الع�لمين

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار،، ج 77، �ص 346.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

ع��ن الإمام ال�سادق Q: »اإذا ا�شتقبلت 

القبل��ة، فاآي�س من الدنيا وم��ا فيها، والخلق وما 

هم فيه، وا�شتفرغ قلبك من كّل �شاغل يُ�شغلك 

عن اهلل تعال��ى وعاين ب�شّرك عظمة اهلل عّز وجّل 

واذك��ر وقوفك بي��ن يديه، قال تعال��ى: هنالك 

تبلوا كّل نف�س ما اأ�شلفت ورّدوا اإلى اهلل موالهم 

الحق... وِقْف على قدم الخوف والرجاء«)1).

)1)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 84، �ص 
.230

6

معراج الروح

معنى ح�صور القلب. ¤

اآث�����ار ع���دم ح�����ص��ور ال��ق��ل��ب في  ¤

العبادة.

عوائق ح�صور القلب. ¤

عالج قلبك. ¤



معنى حضور القلب
ق�ل الإم�م ال�س����دق Q: »اإذا ا�صتقبلت القبلة، فاآي�س من الدنيا وما فيها، والخلق وما هم 

فيه، وا�صتفرغ قلبك من كّل �صاغل ُي�صغلك عن اهلل تعالى وعاين ب�صّرك عظمة اهلل عّز وجّل واذكر 

وقوف���ك بي���ن يديه، قال تعال���ى: هنالك تبلوا كّل نف�س ما اأ�صلف���ت ورّدوا اإلى اهلل مولهم الحق... 

. فح�س���ور القلب اإذًا هو اإفراغه من اأّي �س���يٍء ُي�س���غله عن اهلل 
(1(

وق���ف عل���ى ق���دم الخوف والرجاء« 

تع�لى وعظمته.

وق���د ورد في ج�مع ال�س���ع�دات: »ح�صور القلب: وهو اأْن ُيف���رغ القلب عن غير ما هو مالب�ٌس له 

ومتكّل���ٌم ب���ه، حت���ى يكون العلم مقروناً بم���ا يفعله وما يقوله، من غير جري���ان الفكر في غيرهما. 

فمهما ان�صرف الفكر عن غير ما هو فيه، وكان في قلبه ذكٌر لما هو فيه من غير غفلٍة عنه، فقد 

ح�ص���ل ح�ص���ور القلب. ث���م ح�صور القلب قد ُيعّبر عنه بالإقبال على ال�ص���الة والتوّجه، وقد ُيعّبر 

.
(2(

عنه بالخ�صوع بالقلب..«

والمراد من ح�سور القلب في ال�سالة هو اأن يكون م�سغوًل وملتفتً� اإلى ح�ل ال�سالة ومتوّجهً� اإلى 

 .
(3(

اهلل في اأفع�له واأقواله وغيره� ومفّرغً� فكره عّم� �سوى الحّق

بقدر حضور القلب ُتقبل العبادة
اإّن القل���ب هو المح���ور في العب�دات، وهو ال���ذي تبتغي العب�دة تغييره والت�أثير فيه وت�س���كيله على 

�سورة العبودية وتحويله اإلى ع�بٍد حقيقي. فم� هو ال�سّر في ذلك؟

اإّن رع�ية ح�سور القلب في العب�دات هو اأحد اأهّم الآداب القلبية، اإذ لي�س للعب�دة من دونه روٌح اأو 

معنًى، وهو مفت�ح الكم�لت وال�سع�دة.

)1)  من�سوب اإلى الإم�م ال�س�دق Q، م�سب�ح ال�سريعة، الب�ب الت��سع والثالثون، في افتت�ح ال�سالة، �س87.
)2)  النراقي، محمد مهدي بن اأبي ذر، ج�مع ال�سع�دات، ن�سر الأعلمي ، بيروت ، الطبعة الرابعة، ج3، �ص 323.

)3)  راجع ال�سيد عبد الح�سين د�ستغيب، �سالة الخ��سعين، دار التع�رف، �س 35.
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ُموِر 
ُ
ْث ِفيِهَما َنْف�َصُه ِب�َصيْ ٍء ِمْن اأ لَّى َرْكَعَتْيِن َو َلْم ُيَحدِّ وقد ورد عن ر�سول اهلل محّمٍد P: »َمْن �صَ

.
(1(

 َلُه ُذُنوَبه «
ُ
ْنَيا َغَفَر اهلل الدُّ

َلى اْلُع�ْصِر َو اإِنَّ ِمْنَها  ُفَها َو ُثُلُثَها َو ُرُبُعَه���ا َو ُخُم�ُصَها اإِ ���اَلِة َلَما ُيْقَبُل ِن�صْ  وعن���ه P: »اإِنَّ ِم���َن ال�صَّ

ْقَبْلَت َعلَْيِه 
َ
اَلِتَك َما اأ اِحِبَها َو اإِنََّما َلَك ِمْن �صَ َرُب ِبَها َوْجُه �صَ َلَم���ا ُيلَ���فُّ َكَما ُيلَفُّ الثَّْوُب اْلَخلَُق َفُي�صْ

.
(2(

ِبَقْلِبك «

.
(3(

ُر َقْلُبُه َمَع َبَدِنه « اَلَة َعْبٍد َل َيْح�صُ  �صَ
ُ
وعنه اأي�سً� P ق�ل: »َل َيْقَبُل اهلل

ْقَبْلَت َعلَْيِه 
َ
اَلِتَك  َم���ا اأ وع���ن الإم�م الب�قر والإم�م ال�س����دق L اأّنهم� ق����ل: »اإِنََّما َلَك  ِمنْ  �صَ

 .
(4(

اِحِبَها« ِرَب ِبَها َوْجُه �صَ ْت َف�صُ َداِئَها ُلفَّ
َ
ْو َغَفَل َعْن اأ

َ
ْوَهَمَها ُكلََّها اأ

َ
ِمْنَها َفاإِْن اأ

 
ُ
ْقَبَل اهلل

َ
ْقَبْلَت اأ

َ
َذا اأ ���َك اإِ ْقِبْل َعلَْيَها َفاإِنَّ

َ
اَلِة َفاأ ْحَرْم���تَ  ِفي  ال�صَّ

َ
وعن الإم�م ال�س����دق Q: »اإَِذا اأ

ُد�ُس  ِو ال�صُّ
َ
ُبُع اأ ِو الرُّ

َ
ُل���ُث اأ اَلِة اإِلَّ الثُّ  َعْن���َك َفُربََّما َلْم ُيْرَفْع ِمَن ال�صَّ

ُ
ْعَر����َس اهلل

َ
���َت اأ ْعَر�صْ

َ
َعلَْي���َك َو اإَِذا اأ

 .
(5(

 اْلَغاِفَل �َصْيئاً«
ُ
اَلِتِه َو َل ُيْعِطي اهلل َعلَى َقْدِر اإِْقَباِل اْلُم�َصلِّي َعلَى �صَ

آثار عدم حضور القلب في العبادة
م���ن اأ�س���رار العب�دات وفوائده���� اأن تتق���ّوى اإرادة النف�س وتتغّل���ب على القوى الطبيعية فُت�س���بح 

م�س���ّخرًة له�، وُت�س���بح ملكوتية ح�كمة ومت�س���ّرفة ب�لبدن بحيث تكون القوى الظ�هرية ب�لن�سبة اإلى 

 .
النف�س كمالئكة اهلل ب�لن�سبة اإلى الحّق تع�لى: چى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ)6)

ويعقب ذلك نتيجٌة مهّمٌة اأخرى وهي اأن تغدو مملكة البدن بجميعه�، ظ�هره� وب�طنه�، م�س���ّخرًة 

تح���ت اإرادة اهلل، وتك���ون القوى الملكوتية والملكية للنف�س من جن���ود اهلل، وتكون كّله� كمالئكة اهلل، 

وبهذا ُت�س���بح النف�س مرت��س���ًة بعب�دة اهلل ب�لتدري���ج، وتنهزم جنود اإبلي�س ب�س���كل نه�ئي وتنقر�س، 

ويكون القلب مع قواه م�س���ّلمين للحق. وجميع النت�ئج المذكورة لن تتّم م� دام القلب غير ح��س���ٍر في 

مح�سر العب�دة ح�سورًا ك�ماًل وق�ئمً� فيه، وم� دام يتقّلب غ�فاًل بعيدًا عنه.

ف�إذا ك�ن القلب في وقت العب�دة غ�فاًل و�س�هيً� ل تكون عب�دته حقيقيًة بل ُت�سبه اللهو واللعب، ول 

)1)العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج81، �ص249.
)2)  م. ن، �س260.

)3)  م. ن، �س 242.
)4)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج3، �ص363.

)5) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج81، �ص 266.
)6)  �سورة التحريم، الآية 6. 



ر ريغب54 باسِ 

يح�س���ل لمثل هذه العب�دة اأثٌر في النف�س البّتة، ول تتج�وز العب�دة من ال�سورة والظ�هر اإلى الب�طن 

والملكوت. فتكون عب�دتن� ق�س���رًا بال لبٍّ و�س���ورًة بال ب�طن، فتزول مع زوال ق�سور هذه الدني� الف�نية 

ول يتبّقى منه� اأي اأثٍر ي�س���حب الإن�س����ن لدى انتق�له من دار الفن�ء اإلى دار البق�ء حيث ل يبقى اإل 

.
(1(

م� ك�ن حقيقيً�

عوائق حضور القلب
نق�سد بموانع ح�سور القلب في العب�دات كّل م� ي�ستدعي غفلة القلب عن مح�سر العب�دة ويذهله 

عن مع�ني حرك�ت واأذك�ر وطقو�س العب�دات وي�س���رح به بعيدًا عن الح�س���ور في موعد لق�ء المعبود 

عّز وجّل. 

 وتن�س�أ الموانع اإّم� من اأموٍر خ�رجيٍة عن طريق الحوا�ّس الظ�هرية، واإّم� من اأموٍر ب�طنيٍة عمدته� 

عقبت�ن رئي�ست�ن؛ هم� الخي�ل وحّب الدني�.

ونعن���ي ب�لموانع الن��س���ئة م���ن اأموٍر خ�رجي���ٍة كّل م� يرد اإلى ذهن الإن�س����ن عن طري���ق الحوا�ّس 

الظ�هرية ك�أن ي�سمع اأو يرى في ح�ل العب�دة �سيئً� فيتعّلق ذهنه به، فين�سغل به خي�له ويت�سّتت خ�طره 

فيذهل كّليً� عن عب�دته؛ ف�إْن ك�ن ق�ئمً� في ال�س���الة مثاًل، فال يلتفت اإّل وقد ختمه� م�س���ّلمً� دون اأن 

يعي مّم� ق�له فيه� حرفً� واحدًا! 

اأّم���� ب�لن�س���بة للموانع الن��س���ئة من عوامل ب�طني���ٍة فهم� قّوة الخي����ل لدى الإن�س����ن وحّب الدني� 

المتمّكن من قلبه: 

1. الخيال:
ق���ّوة الخي�ل اأو المتخّيلة، وهي قّوة موجودٌة لدى كّل اإن�س����ن ب�س���كٍل طبيعيٍّ وله� فوائده� العظمى 

ب�لن�س���بة اإليه، فمن دونه� مثاًل ل يتمّكن الإن�س����ن من الذه�ب اإلى مك�ٍن م� لأّنه ل يمتلك القدرة على 

تخّيل وت�س���ّور الطريق اإليه. ولكن الم�س���كلة تقع عندم� يعمل الخي�ل في غير مك�نه ووقته المن��سبين 

وهو م� يحدث تلق�ئيً� وب�سكٍل دائٍم، لأّنه وكم� ُيق�ل اإن ط�ئر الخي�ل بطبيعته فّرار. 

وكون الخي�ل موّلدًا دائمً� للخي�لت وال�س���ور هو اأمٌر ل ُيبتلى به اأهل الدني� فقط، بل حتى اأولئك 

الذين تعّلقت قلوبهم ب�لآخرة، فهم ل ينجون من هذه الم�س���يبة الن��س���ئة من طبيعة وخ�س�ئ�س قّوة 

الخي�ل.

)1)  راجع: الإم�م الخميني}، الآداب المعنوية لل�سالة، المق�لة الأولى، الف�سل الث�من في بي�ن ح�سور القلب.
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والذي ينجو من هذه الم�سيبة هو ذلك الذي يرّو�س هذه القّوة اإذ اأنه� قّوٌة ق�بلٌة للتروي�س وُيمكن 

ٍة.  ل�س�حبه� ال�سيطرة عليه� بمج�هدٍة خ��سّ

2. حّب الدنيا:
الم�ن���ع الث�ني هو تعّلق القل���ب ب�لحيثّي�ت الدنيوية وحّبه للدني� الذي هو راأ�س الخط�ي� والأمرا�س 

الب�طنية، وهو �سوك طريق اأهل ال�سلوك ومنبع الم�سيب�ت. وم� دام القلب متعّلقً�، ومنغم�سً� في حّب 

الدني� ف�لطريق لإ�سالح القلوب م�سدود وال�سبب في ذلك اأّن القلب يتوّجه اإلى محبوبه بمقدار تمّكن 

حّبه منه:

 ف�إْن ك�نت الدني� هي محبوبته وقد ا�س���تحوذت عليه ف�إّنه� ت�أخذ ب�س���غ�فه وعن�يته في ك�ّفة ح�لته 

وهنيه�ته، وُت�س���غله بفتنته� في كّل اأواٍن، فين�س���رف عن كّل م� �سواه� بم� في ذلك العب�دة والح�سور 

في ال�سالة موعد الثن�ء على رّب العّزة المتع�ل. وهذا الإن�س�ن لي�س له من العب�دة والعبودية ن�سيب.

واإن ك�ن حّب الدني� قد خ�لط قلبه ولكّنه لم ي�س���تحوذ عليه ب�لكّلية ف�إّنه قد ين�س���غل عن محبوبته 

ب�أم���وٍر اأخرى ولكن م� اأن يزول الن�س���غ�ل ف�إّنه يطير اإليه� على عج���ٍل، وفي اأغلب الأحي�ن يكون وقت 

ال�س���الة ب�لن�سبة لهذا الإن�س�ن موعدًا ليلتقي محبوبته الدني� حيث يترك �س�ئر ان�سغ�لته وين�سرف 

ْن  ْقَبْلَت َعلَْي���ِه ِمْنَها َفاإِ
َ
اَلِت���َك  َما اأ اإليه����، فال يجني من �س���الته غير الخ�س���ران لأن: »اإِنََّما َلَك  ِمنْ  �صَ

.
(1(

اِحِبَها« ِرَب ِبَها َوْجُه �صَ ْت َف�صُ َداِئَها ُلفَّ
َ
ْو َغَفَل َعْن اأ

َ
ْوَهَمَها ُكلََّها اأ

َ
اأ

اأّم���� اأولئك الذين تذّوق���ت قلوبهم لّذة حّب المحبوب المطلق، والذي���ن يرون جم�ل محبوبهم عّز 

وجّل في كّل �سيء ف�إّنهم ينتظرون موعد لق�ئهم به وي�أتون ب�ل�سالة ب�آدابه� وتح�سر قلوبهم فيه� بال 

كلفٍة لأّنه� ل تروم �سواه.

اجعل طائر الخيال في قبضتك 
ل ُيمكن لن� اإزالة قّوة الخي�ل لأّنه� قّوٌة طبيعيٌة ولزمٌة لالإن�س����ن، ولكّنه� ك�س����ئر القوى الإن�س�نية 

ل ع�ئقً�  ق�بل���ٌة للتربي���ة والتروي�س والتهذيب لذا ُيمكن لالإن�س����ن ال�س���يطرة على خي�له حتى ل ُي�س���كِّ

وم�نعً� من ح�سور القلب. 

ولتهذيب قّوة الخي�ل ينبغي اتب�ع مبداأ العمل ب�لخالف. وتطبيق هذا المبداأ في ال�سالة يقت�سي:

اأوًل: اأن يهدف الم�سّلي اإلى حفظ خي�له اأثن�ء ال�سالة وال�سيطرة عليه. 

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج3، �ص363.
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ثانياً: اأن يبقى ملتفتً� اإلى ح�ل خي�له في جميع حرك�ت ال�س���الة و�س���كن�ته� واأذك�ره� واأعم�له�، 

ده وبمجّرد اأن يلحظ تحّركً� لخي�له خ�رج اأذك�ر ال�سالة ومع�نيه� يرّده اإلى ال�سالة.  ويتر�سّ

ثالث���اً: اأن ُيدرك اأّن ال�س���يطرة على الخي�ل لن تت���ّم بتدريٍب واحٍد بل يلزم المواظبة، كم� عليه اأن 

ل يتوّقع اأن يتمّكن في بداية الأمر من حفظ خي�له تم�مً� في ك�مل ال�س���الة واأّنه �سُيحّقق هذا 

الهدف ب�لتدريج، فُيمكن اأْن يحفظه اأوًل في ُع�س���ر ال�س���الة مثاًل ثم تزداد هذه الن�سبة �سيئً� 

ف�سيئً� حتى يحفظه فيه� ك�ملًة اآخر المط�ف. 

رابع���اً: ينبغ���ي لالإن�س����ن اأن ل يي�أ�س في كّل اأحواله، ف�إّن الي�أ�س هو منبع كّل �س���عٍف ووهٍن ومكمن 

لل�سيط�ن والوهم. بل عليه اأن يجعل كّل اعتم�ده على اهلل عّز وجّل، واأن يرفع يده تم�مً� اأثن�ء مج�هدته 

و�س���لوكه عن العتم�د على نف�س���ه، ويتوّجه اإلى م�س���ّبب الأ�س���ب�ب، ويت�س���ّرع اإليه في خلواته، ويطلب 

اإ�سالح ح�له منه تع�لى، ف�إّنه ل ملج�أ دون ذاته المقّد�سة.

وتبقى الإ�س�رة اإلى اأّن المن�س�أ الأ�س��سي والمغّذي الأ�س��سي لقّوة الخي�ل هو حّب الدني� والن�سغ�ل 

بزينته� و�سف��سفه�، لذا ينبغي قطع هذه ال�سجرة الملعونة وتجفيف هذا النبع الملّوث، ال�س�ّمة مي�هه. 

عالج قلبك
عندم� يكون قلب الإن�س����ن مختلطً� بحّب الدني�، ولي�س له مق�س���ٌد ول مق�سوٌد غير تعميره�، فال 

مح�لة اأن يكون هذا الحب م�نعً� من فراغ القلب وح�س���وره في ذلك المح�س���ر القد�س���ّي، وعالج هذا 

المر�س المهلك والف�س�د المبيد هو العلم والعمل الن�فع�ن: 

العلم النافع: التفّكر في ثمرات هذا المر�س الذي هو م�س���در الأمرا�س والمف��س���د الأخالقية،   .1
وفي نت�ئجه والمق�رنة بينه� وبين م�س����ّره ومه�لكه الح��س���لة منه. فكم ه���ي محدودٌة ومحكومٌة 

ب�لفن�ء والزوال الفوائد الدنيوية التي قد يجنيه� الإن�س�ن المحب للدني�؟ في مق�بل م� ُي�سّببه حّبه� 

 :Q  من �س���رٍر له!! ويكفي لتبي�ن فداحة هذا ال�س���رر م� ورد في الك�في عن الإم�م ال�س�دق 

 .
(1(

ْنَيا«  »َراأْ�ُس  ُكلِ  َخِطيَئٍة ُحُب  الدُّ

بقلي���ٍل م���ن الت�أّمل ُي���درك الإن�س����ن اأّن جميع المف��س���د الُخلقي���ة ك�لطمع والحر�س وال�س���تعب�د 

والتمّلق..، والمف��س���د العملية ك�لقتل والنهب والظلم..و�س����ئر الأخالق الف��سدة وليدة اأّم الأمرا�س 

هذه.

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص315.
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وحّب الدني� م�نٌع من الف�س����ئل المعنوية؛ ف�ل�س���ج�عة والعّفة وال�سخ�ء والعدالة وطم�أنينة النف�س 

و�س���كون الخ�طر و�س���المة القلب والكرامة والحرية وعّزة النف�س، وكذلك المع�رف الإلهية والتوحيد 

في الأ�سم�ء وال�سف�ت والأفع�ل والذات وطلب الحق وروؤية الحق، جميعه� مت�س�ّدٌة مع حّب الدني�. 

ُذُنَها 
ُ
���وَرٍة َراأْ�ُصَه���ا اْلِكْب���ُر َو َعْيُنَها اْلِحْر����سُ َو اأ ْنَي���ا ِبَمْنِزَلِة �صُ فع���ن الإم�م ال�س����دق Q: »الدُّ

ُلَها  ْه���َوُة َو ِرْجُلَها اْلُعْجُب َو َقْلُبَها اْلَغْفلَُة َو َكْوُنَها اْلَفَناُء َو َحا�صِ َئاُء َو َيُدَها ال�صَّ َم���ُع َو ِل�َصاُنَه���ا الرِّ الطَّ

َمِع  ْوَرَدْتُه اإَِلى الطَّ
َ
ْوَرَثْتُه اْلِحْر�ُس َو َمْن َطلََبَها اأ

َ
ْوَرَثْتُه اْلِكْبُر َو َمِن ا�ْصَتْح�َصَنَها اأ

َ
َها اأ َحبَّ

َ
َواُل َفَمْن اأ الزَّ

نَّ اإَِلْيَها َرِكَبْتُه اْلَغْفلَُة َو َمْن 
َ
َنْتُه ِم���َن اْلُعْجِب َو َمِن اْطَماأ َراَدَها َمكَّ

َ
َئاُء َو َمْن اأ ْت���ُه الرِّ َكبَّ

َ
َو َم���ْن َمَدَحَه���ا اأ

.
(1(

َها َو ِهَي النَّار« ْتُه اإَِلى ُم�ْصَتَقرِّ ْعَجَبُه َمَتاُعَها َفَتَنْتُه ِفيَما َيْبَقى َو َمْن َجَمَعَها َو َبِخَل ِبَها َردَّ
َ
اأ

العم���ل الناف���ع: اإّن طريق عالج حّب الدني� هو مبداأ العمل ب�ل�س���ّد. ف���كّل محبٍّ للدني� لديه نمٌط   .2
م���ن التعّلق به����؛ ف�لبع�س ُيحّب الم�ل والث���روة وتكدي�س الخيرات واّدخ����ر النف�ئ�س، وعالج هذا 

ال�س���خ�س يكون ب�أداء الحقوق الم�لية ال�سرعية الواجبة وب�ل�سدقة الم�ستحّبة؛ فُيعطي مّم� ُيحّب 

. ف�إّن من اأ�سرار ال�سدق�ت تقليل التعّلق ب�لدني�. واإْن 
چ)2) پ پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ 

ك�ن هذا الأمر ثقياًل على نف�س���ه ب�دئ الأمر فليعلم اأّن ال�س���بب هو ا�ستحك�م حّب الم�ل في قلبه، 

ولي�س���تمّر في اإنف�قه حتى يق�سي على هذا الحّب �سيئً� ف�س���يئً�.. وقد ُي�سبح العط�ء لديه لّذة كم� 

.
(3(

ك�نت لّذة التمّلك وجمع الأموال

والحمد هلل رب الع�لمين

)1) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج70، �ص105.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية 92.

)3)  راجع: الإم�م الخميني}، الآداب المعنوية لل�سالة، المق�لة الأولى، الف�سل الث�من في بي�ن ح�سور القلب.
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روي عن ر�س��ول اهلل P: »اإِنَ  

ُل  وَّ
َلُة َو ِه��َي اأَ ي��نِ  ال�شَّ َعُم��وَد الدِّ

َم��ا يُْنَظُر ِفيِه ِمْن َعَمِل ابْ��ِن اآَدَم َفاإِْن 

��ْت نُِظ��َر ِف��ي َعَمِل��ِه َو اإِْن لَْم  حَّ �شَ

.
حَّ لَْم يُْنَظْر ِفي بَِقيَِّة َعَمِله «)1) تَ�شِ

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �ص 35.

7

عمود الدين

معنى ال�صالة وحقيقتها. ¤

عّلة ت�صريع ال�صالة. ¤

ال�صالة الواجبة والم�صتحبة. ¤

ثمرة النوافل. ¤



معنى الصالة
المعروف وال�س����ئع اأّن ال�س���الة لغة الدع�ء: ومن ذلك قوله تع�لى: چ ڻ ڻڻ  ۀ     ۀ ہ 

، اأي: ادع لهم، وقد �س���ّرح فقه�ء اللغة ب�أّن لفظه� من الألف�ظ الم�س���تركة، 
(1(

ہہ ہ ھ ھ چ 
ع�ُء وال�ستغف�ُر،.. ومنه قوله عّز وجّل:  جوُد.. وال�س���الُة الدُّ كوُع وال�سُّ ���الُة الرُّ فق�ل ابن منظور: ال�سَّ

 

���الُة   ، ف�ل�سَّ
چ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ چ)2)

ع�ِء وال�ْسِتْغف�ِر...،  َيت ال�سالُة ِلم� فيه� من الدُّ من المالئكة ُدع�ٌء وا�ْسِتْغف�ٌر ومن اهلل رحمٌة، وبه �ُسمِّ

�س���ُله� الدع�ُء في 
َ
ثير: تكّرر في الحديث ذكُر ال�س���الِة، وهي العب�دُة المخ�سو�س���ُة، واأ

َ
وق����ل ابن الأ

يت ال�سالُة المخ�سو�سة �سالًة  �سُله� في اللغة التعظيم، و�ُسمِّ
َ
جزاِئه�، وقيل اأ

َ
يت ببع�س اأ اللغة، ف�ُس���مِّ

بِّ تع�لى وتقّد�س. لم� فيه� من تعظيم الرَّ

الم�س���هور على األ�سنة العلم�ء: اأّن المعنى ال�ّسرعي يختلف عن المعنى اللغوي وقد اختلف الفقه�ء 

ه ال�س���هيد الأول في كت�به الذكرى  في التعريف ال�س���طالحي لل�س���الة ومن اأج���ود التع�ريف م� عرفَّ

ب�أّنه� اأفع�ل مفتتحة ب�لتكبير م�سترطة ب�لقبلة مختتمة ب�لّت�سليم للقربة. 

وال�س���الة من اأعظم العب�دات البدنية، واأ�سرفه�، قد جمع اهلل فيه� لبني اآدم اأعم�ل المالئكة كّلهم 

من قي�م وركوع وقنوت و�سجود، وذكر وقراءة وا�ستغف�ر ودع�ء، و�سالة على النبي P..، وينبغي لن� األ 

نقف فقط عند المعنى اللغوي والفقهي لل�سالة بل ن�سعى لكت�س�ف م�هية وحقيقة هذه ال�سالة.

حقيقة الصالة
َذا ُقِبلَْت ُقِبَل ِمْنُه �َصاِئُر  اَلِة َفاإِ لُ  َما ُيَحا�َصُب  ِبهِ  اْلَعْبُد َعلَى ال�صَّ وَّ

َ
عن الإم�م ال�س����دق Q: »اأ

ْقِبْل ِبَقْلِبَك َعلَ���ى اهلِل َعزَّ َو َجلَّ َفاإِنَُّه 
َ
لَّْيَت َفاأ ، »َفاإَِذا �صَ

(3(
ْت َعلَْي���ِه ُردَّ َعلَْي���ِه �َصاِئُر َعَمِل���ه « َعَمِل���ِه َو اإَِذا ُردَّ

 َعزَّ َو َجلَّ َعلَْيِه 
ُ
ْقَبَل اهلل

َ
اَلِتِه َو ُدَعاِئِه اإِلَّ اأ ِمٍن ُيْقِبُل ِبَقْلِبِه َعلَى اهلِل َعزَّ َو َجلَّ ِفي �صَ َلْي�َس ِمْن َعْبٍد ُموؤْ

)1)  �سورة التوبة، الآية 103.
)2) �سورة الأحزاب، الآية 56.

)3)  ال�س���يخ ال�س���دوق، من ل يح�س���ره الفقيه،  تحقيق وت�س���حيح وتعليق علي اأكبر الغف�ري، ن�س���ر موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�س���المي الت�بعة لجم�عة 
المدر�سين، قم، ط 2، ل ت، ب�ب الرغبة والرهبة في ال�سالة،ج1، �ص 208، ح 626.



61 ن نل سرو و

.
(1(

اُه ِباْلَجنَّة« ِتِهْم اإِيَّ َدُه َمَع َمَودَّ يَّ
َ
ِبُقُلوِب اْلُموؤِْمِنيَن اإَِلْيِه َو اأ

ُل َما ُيْنَظُر ِفي���ِه ِمْن َعَمِل اْبِن اآَدَم  وَّ
َ
اَلُة َو ِهَي اأ ينِ  ال�صَّ وروي ع���ن ر�س���ول اهلل P: »اإِنَ  َعُم���وَد الدِّ

.
(2(

ِة َعَمِله « حَّ َلْم ُيْنَظْر ِفي َبِقيَّ ْت ُنِظَر ِفي َعَمِلِه َو اإِْن َلْم َت�صِ حَّ َفاإِْن �صَ

ال�س���الة عمود الدين بمعنى اأّنه� قوامه، وركنه الف��سل بين الكفر والإيم�ن ومو�سعه� من الدين 

كمو�س���ع الراأ����س من الج�س���د. وهي اأعظم عب����دة �س���ّرعه� رّب الأرب�ب وملك المل���وك جلَّ في عاله 

وتقّد�س، هي اأف�س���ل الأعم�ل واأحّبه� اإلى اهلل �س���بح�نه، واأف�سل م� تو�ّسل به المتو�ّسلون للتقّرب اإليه، 

وهي معراج الموؤمنين والع�رفين و�سفر الع��سقين. وال�سالة اأّول م� افتر�س اهلل �سبح�نه على عب�ده 

ليت�س���ّرفوا بعب�دته، ويتمّتع���وا بط�عته، ويظفروا بمن�ج�ته، وي�س���عدوا برحمته وه���ي من المرتكزات 

الأ�س��س���ية ل�س���لة الإن�س����ن ب�هلل واإحي�ء مع�ني الإيم����ن في قلبه كم���� اأّنه� اأهّم الو�س����ئل في تزكية 

النف�س، واأول م� يجب تعّلمه من الفرائ�س، واأّول م� ُينظر فيه من عمل ابن اآدم، واأّول م� ُيح��سب به، 

واآخر و�س�ي� اأنبي�ء اهلل تع�لى ور�سله R اإلى اأو�سي�ئهم، واأهليهم واأممهم، واإّن �سف�عة اأنبي�ء اهلل 

تع�لى واأو�س���ي�ئهم Rل تن�ل م�ستخّفً� ب�ل�سالة، فمن ح�فظ على ال�سالة ك�نت له نورًا وبره�نً� 

ونج����ة ي���وم القي�مة، كم� اأّنه� َمْفَزٌع وملج�أ وطم�أنينة ل���كّل من اأحزنه اأمر، اأو حّل به كرب، اأو اأراد اأن 

يرت�ح من هموم الدني� ونكده�، حيث يجد فيه� ف�ئدة لالأبدان، وراحة لالأفئدة والألب�ب. ولل�س���الة 

اآث�ره� المعنوية العظيمة على الإن�س�ن؛ فهي تطرد ال�سيط�ن، وتمنع من البطر والطغي�ن، وتنهى عن 

الفح�س�ء والمنكر، وُتزيل الكبر واأنواع الرذائل القلبية، وتذهب ال�سّيئ�ت وُتطّهر النف�س. وهي مفت�ح 

كّل خي���ر، ينّور به���� الوجه والقلب، وتطمئّن به� النف�س، وت�س���تنزل به� الرحمة، وتبّدل به� ال�س���ّيئ�ت 

ب�لح�سن�ت، وُي�ستع�ن به� على الجه�د الأكبر والأ�سغر.

لََواِت اْلَمْفُرو�َصاِت  لَّى ال�صَّ ولل�س���الة �سورته� الملكوتية فعن الإم�م ال�س����دق Q ق�ل: »َمْن �صَ

 َكَما 
ُ
ًة َو ِهَي َتْهِتُف ِبِه َحِفَظَك اهلل اَء َنِقيَّ َماِء َبْي�صَ َق����اَم ُحُدوَدَها َرَفَعَها اْلَملَُك  اإَِلى  ال�صَّ

َ
ِل َوْقِتَه����ا َفاأ وَّ

َ
ِف����ي اأ

َها َبْعَد َوْقِتَها ِمْن َغْيِر ِعلٍَّة َفلَْم ُيِقْم  الَّ  َكَما ا�ْصَتْوَدْعَتِني َملَكاً َكِريماً َو َمْن �صَ
ُ
َحِفْظَتِني َو ا�ْصَتْوَدَعَك اهلل

 
ُ
ْعَتِني َوَل َرَعاَك اهلل  َكَما �َصيَّ

ُ
ْعَتِني �َصيََّعَك اهلل ُحُدوَدَها َرَفَعَها اْلَملَُك �َصْوَداَء ُمْظِلَمًة َو ِهَي َتْهِتُف ِبِه �َصيَّ

. من هن� يتبّين اأّن لل�س���الة حقيقة و�س���ورة ترت�سم في الع�لم الآخر، تدعو للم�سّلي 
(3(

َكَما َلْم َتْرَعِني «

اإذا اأتى به� في اأّول وقته� ولحظ اآدابه�، وترتفع �سوداء وتدعو عليه اإْن لم يراِع اأوق�ته� وحدوده�.

)1)  م.ن، �س 209.
)2)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �ص 35.

)3)  ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي، الأم�لي، ن�سر كت�بچى ، طهران ، الطبعة ال�س�د�سة، 1418 هـ، �ص 256.
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عّلة تشريع الصالة
ِة  ُبوِبيَّ ْق���َراٌر ِبالرُّ نََّها اإِ

َ
���اَلِة اأ نَ  ِعلََّة ال�صَّ

َ
���ه ق�ل: »اأ ورد عن الإم�م علي بن مو�س���ى الر�س���� L اأنَّ

وِع َو  لِّ َو اْلَم�ْصَكَن���ِة َو اْلُخ�صُ اِر َج���لَّ َجاَلُلُه ِبالذُّ ْن���َداِد َو ِقَي���اٌم َبْيَن َيَدِي اْلَجبَّ
َ
ِ  َع���زَّ َو َج���لَّ َو َخْل���ُع اْلأ

َّ
هلِل

اٍت  ْر����سِ ُكلَّ َيْوٍم َخْم�َس َمرَّ
َ
ُع اْلَوْجِه َعلَى اْلأ ُنوِب َو َو�صْ لَ���ُب ِلاْلإَِقاَل���ِة ِمْن �َصاِل���ِف الذُّ اِلْعِت���َراِف َو الطَّ

���اًل َراِغباً َطاِلباً  ْن َيُك���وَن َذاِك���راً َغْي���َر َنا����ٍس َو َل َبَطٍر َو َيُك���وَن َخا�ِصعاً ُمَتَذلِّ
َ
ِ َع���زَّ َو َج���لَّ َو اأ

َّ
اإِْعَظام���اً هلِل

ْنَيا َم���َع َما ِفيِه ِمَن اِلْنِزَجاِر َو اْلُمَداَوَمِة َعلَى ِذْك���ِر اهلِل َعزَّ َو َجلَّ ِباللَّْيِل َو  ي���ِن َو الدُّ َي���اَدِة ِف���ي الدِّ ِللزِّ

َه���اِر ِلَئ���الَّ َيْن�َص���ى اْلَعْبُد �َصيَِّدُه َو ُمَدبَِّرُه َو َخاِلَقُه َفَيْبَط���َر َو َيْطَغى َو َيُكوَن ِفي ِذْكِرِه ِلَربِِّه َو ِقَياِمِه  النَّ

.
(1(

ْنَواِع اْلَف�َصاد«
َ
ي َو َماِنعاً ِمْن اأ َبْيَن َيَدْيِه َزاِجراً َلُه َعِن اْلَمَعا�صِ

ن�ستخل�س من كالم الإم�م Q اأّن ال�سالة �ُسّرعت لعلل واأهداف محّددة اأّوله� اإقرار الم�سّلي 

ب�أّن���ه عبد مربوب له ربٌّ واحد اأحد فرد �س���مد هو الذي خلقه وب���راأه..، وب�إقراره بعبودّية اهلل والكفر 

بكّل الأنداد الذي اتخذه� الب�سر اأرب�بً� من دون اهلل تع�لى يتحّرر من عبودّية العبيد ، وبهذه الطريق 

يجعل نف�س���ه في �سلك الموّحدين الأحرار، وث�ني هذه الأهداف هو اإق�مة ذكر اهلل تع�لى لأّن الأذك�ر 

ُترّبي في الم�س���لم مع�ني العبودية هلل، وُتحّرره وتنزع من قلبه كّل مع�ني الطغي�ن، والتعّلق بغير اهلل، 

وث�لث هذه الأهداف م�ستمّد مّم� �سبق، وهو ح�سول الرادع والوازع الزاجر الذي ينتج عن اإق�مة ذكر 

اهلل تع�لى، فيكون م�نعً� للعبد عن اأنواع الف�س�د التي تت�سّمن الفح�س�ء والمنكر، و.... وكل الأمرا�س 

والأوبئة الأخالقية.

 الصالة الواجبة والمستحّبة
تبّين لن� اأّن ال�س���الة هي اأف�س���ل و�سيلة لل�س���ير وال�سلوك والتقّرب اإلى اهلل �س���بح�نه، وال�سلوات 

ُتق�س���م اإلى ق�س���مين: واجبة، وم�س���تحّبة؛ ف�ل�س���لوات الواجبة اأو الفرائ�س هي من قبيل: ال�س���لوات 

اليومية، و�س���الة الآي�ت، و�سالة الميت، و�س���الة الطواف الواجب، و�سالة النذر و�سالة الق�س�ء...

 ك�ل�سالة على الميت. 
(2(

وبع�س اأنواع ال�سالة واجبة كف�ئّيً�

���� ال�س���لوات الم�س���تحّبة اأو النوافل فكثي���رة، واأهّمه� واأف�س���له�: الرواتب اليومي���ة، وهي اأربع  واأمَّ

وثالثون ركعة على ال�سكل الّت�لي: ن�فلة الظهر ثم�ني ركع�ت قبل فري�سة الظهر، ن�فلة الع�سر ثم�ني 

ركع�ت قبل فري�سة الع�سر، ن�فلة المغرب اأربع ركع�ت بعد فري�سة المغرب، ن�فلة الع�س�ء ركعت�ن من 

)1)  ال�سيخ ال�سدوق، محمد بن علي ، ابن ب�بويه، علل ال�سرائع ، ن�سر مكتبة داوري ، قم، الطبعة الأولى ، 1427 هـ، ج 2، �ص 317. 
)2)  الواجب الكف�ئي هو العمل الذي يجب على الجميع ابتداء وي�سقط عن الآخرين بفعل الغير له �سواء ك�ن واحدًا اأو جم�عة.



63 ن نل سرو و

جلو�س ُتعّدان ركعة واحدة وُت�س���ّمى الوتيرة، ون�فلة ال�س���بح ركعت�ن قبل فري�سة ال�سبح، ون�فلة الليل 

اإحدى ع�سر ركعة.

وق���د ورد في ال�س���ّنة ال�س���ريفة الحّث على نوافل معّين���ة ترتبط ب�لمن��س���ب�ت الزم�نية والمك�نية؛ 

ك�س���لوات لي�لي �سهر رم�س�ن المب�رك، وال�س���الة عند زي�رة قبور النبي واأهل بيته R، وكذلك 

�سالة تحّية الم�سجد وغير ذلك من ال�سلوات الم�ستحّبة.

ولأّن ال�س���الة قرب�ن كّل تقي، وهي اأف�س���ل القرب�ت اإلى اهلل تع�لى، ف�إّنه� ُت�س���تحب ابتداًء؛ اأي اأن 

يتقّرب العبد كّلم� �س�ء اإلى اهلل ب�أداء ركع�ت من ال�سالة، تبعث في قلبه الطم�أنينة، وُتقّربه اإلى اهلل 

تع�لى زلفى.

ول بّد من اللتف�ت اإلى اأّن �س���رورة تقديم الفرائ�س على النوافل في معراج الكم�ل وال�س���ير نحو 

اهلل تع�ل���ى اأم���ٌر ل نق��س في���ه، بل ورد في الرواية رف�س النوافل اإذا اأ�س���ّرت ب�لفرائ�س كم� روي عن 

. ولكن هذا ل يعني مطلقً� ترك 
(1(

وَها« تِ  النََّواِفلُ  ِباْلَفَراِئ����سِ  َفاْرُف�صُ �َصرَّ
َ
الإم����م علّي Q: »اإَِذا اأ

���د قلبه دائمً� ول ُي�س���ّيع  النوافل وحرم�ن النف�س من برك�ته� وفوائده� الجّمة. وعلى المرء اأن يتر�سّ

فر�سة اإقب�له، ففي الرواية عن ر�سول اهلل P: »اإّن للقلوب اإقباًل واإدباراً، فاإذا اأقبلت فتنّفلوا، واإذا 

.
(2(

اأدبرت فعليكم بالفري�صة«

ثمرة النوافل
اأّم� فوائد النوافل واآث�ره� فكثيرة نذكر منه� م� يلي: 

قرب���ان يتق���ّرب ب���ه الموؤم���ن اإل���ى اهلل تعالى: ف�هلل لم يفر�س���ه� ولكن الموؤم���ن يوؤدّيه� عن محّبٍة   .1
 Q و�س���وق وفي ذلك تعبير عن رغبته ال�س����دقة بعب�دة اهلل والتقّرب اإليه: عن اأبي الح�س���ن

.
(3(

اَلُة النََّواِفلِ  ُقْرَبانُ  ُكلِ  ُموؤِْمن « ق�ل: »�صَ

ْو ُثُلُثَها 
َ
ُفَها اأ اَلِتهِ  ِن�صْ تجبر الفرائ�س: عن الإم�م ال�س�دق Q: »اإِنَ  اْلَعْبَد َلُتْرَفعُ  َلهُ  ِمنْ  �صَ  .2

ِمْرَنا ِبالنََّواِفِل ِلُيِتمَّ َلُهْم 
ُ
ْقَبَل َعلَْيِه ِمْنَها ِبَقْلِبِه َو اإِنََّما اأ

َ
ْو ُخُم�ُصَه���ا َو َم���ا ُيْرَفُع َلُه اإِلَّ َما اأ

َ
ْو ُرُبُعَه���ا اأ

َ
اأ

.
(4(

ة« وا ِمَن اْلَفِري�صَ ِبَها َما َنَق�صُ

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �ص 286.
)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج3، �ص454.

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج4، �ص73.
)4) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج81، 238.
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َد  ْر�صَ
َ
َه���اَن ِلي َوِلّياً َفَقْد اأ

َ
 َعزَّ َو َجلَّ َمْن اأ

ُ
3. �صب���ب محّب���ة اهلل للعبد: ق�ل ر�س���ول اهلل P: »َقاَل اهلل

ُب اإَِليَّ ِبالنَّاِفلَِة  ُت َعلَْيِه َو اإِنَُّه َلَيَتَقرَّ ا اْفَتَر�صْ َحبَّ اإَِليَّ ِممَّ
َ
َب اإَِليَّ َعْبٌد ِب�َصيْ ٍء اأ ِلُمَحاَرَبِت���ي َو َم���ا َتَق���رَّ

ُر ِبِه َو ِل�َصاَنُه الَِّذي َيْنِطُق  ْحَبْبُتُه ُكْنُت �َصْمَعُه الَِّذي َي�ْصَمُع ِبِه َو َب�َصَرُه الَِّذي ُيْب�صِ
َ
ُه َفاإَِذا اأ ِحبَّ

ُ
َحتَّى اأ

.
(1(

ْعَطْيُتُه«
َ
َلِني اأ

َ
ْن �َصاأ َجْبُتُه َو اإِ

َ
ِبِه َو َيَدُه الَِّتي َيْبِط�ُس ِبَها اإِْن َدَعاِني اأ

 ف�لن�فلة و�سيلة ات�س�ل دائم ب�هلل تع�لى يعي�س معه� العبد الموؤمن اأجمل لحظ�ت القرب من اهلل 

فيفي�س عليه تع�لى من ف�سله وكرمه م� يعجز المرء عن و�سفه. 

4. مح���و ال�صّيئ���ات: ع���ن الإم����م ال�س����دق Q ف���ي قول اهلل ع���ّز وج���ّل: چ ۓ  ڭ ڭ 
.

(3(
اَلُة اْلُموؤِْمنِ  ِباللَّْيلِ  َتْذَهُب  ِبَما َعِملَ  ِمنْ  َذْنٍب  ِبالنََّهار«  ق�ل: »�صَ

ڭڭچ)2)
والحمد هلل رب الع�لمين

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص352.
)2) �سورة هود، الآية 114.

)3)  م.ن، ج3، �ص266.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

 :Q  روي ع��ن الإم��ام ال�س��ادق

َلُة  لَى  اهللِ  َعزَّ َو َجلَ  ال�شَّ ْعَم��اِل  اإِ »اأََحُب  ااْلأَ

ايَ��ا ااْلأَنِْبيَاِء ع َفَم��ا اأَْح�َشَن  َو ِه��َي اآِخُر َو�شَ

وَء  ��اأُ َفيُ�ْشِبُغ الُْو�شُ ْو يَتََو�شَّ ُل اأَ ُج��َل يَْغتَ�شِ الرَّ

ى َحْيُث اَل يََراُه اأَِني�ٌس َفيُ�ْشِرُف َعَلْيِه  ثُمَّ يَتَنَحَّ

َذا �َشَجَد  َو ُه��َو َراِك��ٌع اأَْو �َشاِجٌد اإِنَّ الَْعْب��َد اإِ

َطاَع  ُجوَد نَاَدى اإِبِْلي�ُس يَا َويَْلْه اأَ َفاأََطاَل ال�شُّ

بَْيت«)1). ْيُت َو �َشَجَد َو اأَ َو َع�شَ

)1)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج3، �ص264.
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P قّرة عين الرسول

منزلة ال�صالة واأهّميتها. ¤

الآثار الروّحية والتربوية لل�صالة. ¤

عاقبة ترك ال�صالة. ¤



منزلة الصالة وأهّميتها
حظيت ال�س���الة في هذا الدين بمك�نة عظيمة ومنزلة رفيعة ل تعدله� اأية عب�دة اأخرى، فهي 

دع�مته وركنه و�س���عيرته ومظهره الخ�لد واآيته الب�قية، وال�س���الة عم�د الدين، واأّول م� ي�س����ألن� 

عن���ه رّب الع�لمين، فهي مفت�ح الح�س����ب، والواقية من العذاب، في الدني���� وتحت التراب، ويوم 

القي�مة حين يقوم الح�س����ب ويق���وم الجزاء والعق�ب، وهي بعد راحة للب���دن وراحة للب�ل، وهذا 

م� ن�ست�س���ّفه من خالل الآي�ت القراآنية الكريمة والأح�ديث الواردة عن اأهل بيت الع�س���مة عليهم 

ال�سالة وال�سالم: 

1. المكان الذي ُفر�ست فيه:
هي تلك العب�دة التي عندم� اأراد اهلل فر�س���ه� لم ُير�س���ل ذلك مع جبريل Q كّكل الفرائ�س 

الأخرى، ولكّنه اأ�سرى بنبّيه الأكرم ور�سوله الأعظم P اإلى بيت المقد�س ثم عرج به اإلى ال�سموات 

العلى وخ�طبه �سبح�نه، في ذاك المق�م ال�سريف، وفوق تلك ال�سموات ُفر�ست هذه ال�سعيرُة العظيمة 

���ه� اهلل من بين �س����ئر �سرائع الإ�سالم بذلك حيث اإّن الم�سطفى P تلّقى الأمر به� من  التي اخت�سّ

اهلل تع�لى مب��س���رة، ف�أّي مك�نة ومنزلة تلك؟! واأّي �س����أن ذاك لهذه ال�س���الة؟! ول غرابة حينئذ اأن 

.
(1(

اَلة« َة َعْيِني  ِفي  ال�صَّ   َجَعلَ  ُقرَّ
َ
يقول عنه� خ�تم الأنبي�ء P: » اإِنَ  اهلل

2. راأ�ص مال الم�سلم وعروة الإ�سالم:
ال�س���الة دع�مة لجميع ال�س���رائع ال�س���م�وية، فهي اأقدم عب�دة، ولأّنه� من م�ستلزم�ت الإيم�ن لم 

تخل منه� �س���ريعة من ال�س���رائع، ولم تن�سخ فيم� ُن�ِسخ منه�؛ اإذ ل خير في دين ل �سالة فيه، ولأهّمية 

ال�س���الة وكبير مك�نته� في الإ�س���الم جعله� اهلل حّدًا ف��ساًل بين الكفر والإ�س���الم، فق�ل جّل �س�أنه: 
 

.
(2(

چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ چ 

)1) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ص 233.
)2)  �سورة التوبة، الآية 11.
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3. اأحّب الأعمال اإلى اهلل تعالى:
ق����ل مولن� الإم�م ال�س����دق Q ق�ل اأمي���ر الموؤمنين Q: »لي�س عمل اأح���ّب اإلى اهلل عّز 

وج���ّل م���ن ال�ص���الة، فال ي�صغلّنكم عن اأوقاتها �ص���يء من اأمور الدنيا، فاإّن اهلل ع���ّز وجّل ذّم اأقواماً، 

.
(2( 

)1) يعني اأّنهم غافلون ا�صتهانوا باأوقاتها«
فقال: چ ڃ چ چ چ چ  چ 

ُي�سير حديث الإم�م Q اإلى موقعّية ال�سالة، واأّنه� اأحّب الأعم�ل اإلى اهلل عّز وجّل، فمن اأراد 

ر�س� الحبيب ح�فظ على �سالته ولم ين�سغل عن لق�ء اهلل عّز وجّل ب�لأمور الم�ّدية والدنيوية. 

4. اأف�سل و�سيلة لذكر اهلل تعالى: 
 
ُي�سير اهلل �سبح�نه في الآية الكريمة: چ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ     ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺچ)3)

اإل���ى واحدة من اأهّم اأ�س���رار ال�س���الة، وهي اأّن الإن�س����ن يحت�ج في حي�ته في ه���ذا الع�لم، اإلى عمل 

���ره ب�هلل والقي�مة ودعوة الأنبي�ء وه���دف الخلق في فترات زمنية مختلفة، كي يحفظه من الغرق  ُيذكِّ

في دّوامة الغفلة والجهل، وتقوم ال�سالة بهذه الوظيفة المهّمة. 

فمع توّزع ال�س���لوات الواجبة عل���ى اأوق�ت اليوم المختلفة ف�إّن العبد يغ�س���ل به� غب�ر الغفلة الذي 

ا�س���تقّر على قلبه. ومن هن� يقول اهلل �س���بح�نه لنبّيه مو�سى Q في اأّول الأوامر في بداية الوحي: 

 و 
(5(

، وف���ي اآي����ت اأخ���رى نق���راأ: چ ىت يت    جث مث ىث چ 
(4(

چ ٺ ٺ ٺچ 
.

(6(
چٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ      ڦ  چ 

ر الإن�س�ن ب�هلل، وذكر  ف�إذا جعلن� هذه الآي�ت الثالث جنبً� اإلى جنب ف�سنفهم جّيدًا اأّن ال�سالة ُتذكِّ

اهلل يجعل نف�سه مطمئّنة، ونف�سه المطمئّنة �ستو�سله اإلى مق�م العب�د المخل�سين والجّنة الخ�لدة.

5. اأف�سل و�سيلة لمواجهة ال�سدائد:
 P يفزعون اإلى ال�سالة عند ال�سدائد والمك�ئد، وقد اأمر اهلل نبّيه الخ�تم R ك�ن الأنبي�ء

ب�ل�س���بر والمح�فظة على ال�سالة: چ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  

.
(7(

ڇ ڇ چ 

)1)  �سورة الم�عون، الآية 5.
)2) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 10، �ص 100.

)3)  �سورة طه، الآية 14.

)4)  �سورة طه، الآية 14.
)5)  �سورة الرعد، الآية 28.

)6)  �سورة الفجر، الآي�ت 30-27.
)7)  �سورة الحجر، الآيت�ن 97 - 98.
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ق�ئ���ل:  م���ن  ع���ّز  ويق���ول   ،
(1(

چ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   چ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ     ۇ    ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  چ 
، الأمر الإلهي ب�ل�س���تع�نة ب�ل�سبر وال�س���الة خير دليل على اأهّمية وموقعّية ال�سالة في 

(2(
ۉچ 

مواجهة ال�سدائد والتغّلب عليه�.

6. خير الأعمال واأف�سلها:
ُتعتبر ال�س���الة اأف�س���ل الفرائ�س، وخير الأعم�ل التي ُتثقل الميزان يوم القي�مة فقد روى مولن� 

 :P ق����ل: »قال ر�ص���ول اهللR الإم����م جعف���ر بن محمد ال�س����دق عن اآب�ئ���ه الكرام، عن علي

، وروى جّده الإم�م ال�س�دق عن اآب�ئه الكرام، عن 
(3(

اَلة« ْعَماِلُكمُ  ال�صَّ
َ
ْنُف�َصُكمْ  اْعَمُلوا َو َخْيُر اأ

َ
وا اأ »َنجُّ

 .
(4(

ى  ا�ْصَتْوَفى « ِتي  َمنْ  َوفَّ مَّ
ُ
اَلُة ِميَزانُ  اأ علّي  Rق�ل: »قال ر�صول اهلل P: ال�صَّ

اآلثار الروحية والتربوية للصالة
اإّن ال�س���الة ه���ي اأهّم الأوامر الإلهي���ة وم� يتخّلله� من دع�ء واأذك�ر، وتالوة للقراآن، �س���تترك بال 

�س���ك اأثرًا ب�لغً� في الأبع�د الدينّية والروحية عند الفرد الم�س���لم لأّن ال�س���الة لي�ست مجّرد تحريك 

للبدن والل�س�ن، فهذه الحرك�ت والكلم�ت له� امتداده� في وجدان الموؤمن وقلبه ونف�سه. 

1. قّوة ال�سلة باهلل تعالى: 
اأّول اأث���ر من اآث�ر ال�س���الة على الم�س���ّلي قّوة ال�س���لة بين���ه وبين رّبه، وذلك لأّن ال�س���الة عب�دة 

تُحقّق دوام ذكر اهلل، ودوام الت�س�ل به، وُتمّثل تم�م الط�عة وال�ست�سالم هلل، والتجّرد له وحده بال 

�س���ريك،، به� تتوّثق اأ�سب�ب الت�س����ل ب�هلل، ويتزّود العبد من خالله� بط�قة روحية ُتعينه على م�سّقة 

التكليف. فيه� يقف الإن�س����ن بين يدي رّبه في خ�س���وع وخ�سوع، م�ست�س���عرًا بقلبه عظمة المعبود، مع 

الح���ّب والخ���وف من جم�ل وجالل المعبود، ط�معً� فيم� عنده من الخير، وراغبً� في ك�س���ف ال�س���ر، 

وجاًل من عق�به ال�سديد.

وقد روى اإم�من� الك�ظم مو�س���ى بن جعفر L عن اأبي���ه، عن اآب�ئه الكرام R: في ح�دثة 

���لة، عن اأمير الموؤمنين L في ف�س���ل ر�س���ول اهلل P: »اإّنه كان اإذا قام اإلى ال�صالة �ُصمع  مف�سَّ

)1)  �سورة البقرة، الآية 153.
)2)  �سورة البقرة، الآيت�ن 45و46.

)3)  النورى، م�ستدرك الو�س�ئل وم�ستنبط الم�س�ئل، ج 3، �ص44.
)4)  م.ن، �س 31.



69 P أِلا نسو سرِسنل

ل�ص���دره وجوف���ه اأزي���ز كاأزيز المرجل على الأثاف���ي)1) من �صّدة البكاء، وقد اأمن���ه اهلل عّز وجّل من 

عقاب���ه، ف���اأراد اأن يتخ�ّص���ع لرّب���ه ببكائه، ويكون اإماماً لم���ن اقتدى به، ولقد قام علي���ه واآله ال�صالم 

ع�صر �صنين على اأطراف اأ�صابعه حتى توّرمت قدماه وا�صفّر وجهه، يقوم الليل اأجمع حتى عوتب 

في ذلك، فقال اهلل عّز وجّل: چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ )2). بل لت�صعد به، ولقد 

كان يبك���ي حت���ى ُيغ�ص���ى عليه، فقيل له: يا ر�صول اهلل األي����س اهلل عّز وجّل قد غفر لك ما تقّدم من 

 .
(3(

ذنبك وما تاأّخر؟ قال: بلى اأفال اأكون عبداً �صكوراً«

2.اأثر ال�سالة في طهارة النف�ص وتزكيتها:
ال�سالة ُترّبي النف�س وُتهّذب الروح وُتنير القلب بم� تغر�س فيه من جالل اهلل وعظمته، خ�سو�سً� 

اأثن�ء ال�س���جود الذي تكمن اآدابه القلبية في معرفة حقيقة النف�س واأ�س���ل وجود الإن�س����ن واأدب و�سع 

الراأ����س على التراب اإ�س���ق�ط اأعلى مق�م�ت نف�س���ه عن عينه، وروؤيته� اأقل من الت���راب، كم� اأّن تحّلي 

ن�س به ح�ل ال�س���الة، 
ُ
الم���رء وتجّمل���ه بمك�رم الأخالق خ�سو�س���ً� اإذا منح اهلل تع�لى العبد توفيق الأ

وذاق حالوة من�ج�ة رّبه، ف�س���ُيقلع عن اقتراف الذنوب بكّل �س���هولة، ولن تع���ود للخطيئة ج�ذبّية في 

نظره، لذلك يقول الع�رف ب�هلل ال�س���يخ بهجت M: »لو علم ملوك الع�لم م� في ال�س���الة من لّذة 

 .
(4(

لتركوا لّذات �سلط�نهم، وهرعوا نحو ال�سالة«

له على الخلق جعل ال�سالة و�سيلة لغ�سل الذنوب وتطهير النفو�س فقد  ومن رحمة اهلل تع�لى وتف�سّ

ج����ء في حدي���ث اإم�من� اأبي جعفر محمد الب�قر Q الذي يرويه ع���ن جّده النبي الأكرم P اأّنه 

�س�أل اأ�سح�به: »َلو كاَن َعلى باِب داِر اأَحِدُكم َنهٌر، َفاغَت�َصَل في ُكلِّ َيوم ِمنُه َخم�َس َمّرات. اأكاَن َيبقى 

ّلَي  ���الِة َكَمَثِل النَّهِر الج���اري ُكلَّما �صُ َرِن �َص���يٌء؟ قالوا. ل. قاَل: َف���اإِنَّ َمَثَل ال�صَّ ف���ي َج�َص���ِدِه ِم���َن الدَّ

 .
(6(

الُة �صابوُن الَخطايا« . وق�ل اأمير الموؤمنين Q: »ال�صَّ
(5(

نوِب« َرت ما َبيَنُهما ِمَن الذُّ الٌة َكفَّ �صَ

)1)  الأث�في جمع الأثفية: الحجر تو�سع عليه القدر.
)2)  �سورة طه، الآيت�ن 1 - 2.

)3) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 17، �ص 287.
)4)  نق���ل عن���ه هذا القول اآية اهلل ال�س���يخ م�س���ب�ح اليزدي في مح��س���رة األق�ه� في مكتب ال�س���يد الق�ئد )حفظهم���� اهلل( بت�ريخ 21 / اآب / 

2011م.
)5)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 4، �ص 12.

)6)  ابن اأبي الحديد، عبد الحميد بن هبة اهلل ، �سرح نهج البالغة، تحقيق وت�سحيح محمد اأبو الف�سل اإبراهيم، ن�سر مكتبة اآية اهلل المرع�سي 
النجفي ، قم ، الطبعة الأولى ، 1404هـ ، ج 20، �ص 313.
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3. درع الم�سلم ال�سابغة )1):
ُتعّد ال�س���الة درعً� �س����بغة منيعة اأم����م الذنوب الم�س���تقبلية: لأّنه� ُتقّوي روح الإيم�ن في الإن�س����ن، 

وُتنّمي التقوى في القلب، ومن المعلوم اأّن الإيم�ن والتقوى هم� اأقوى الدروع التي تواجه الذنوب، واأ�س�ر 

القراآن اإلى هذا المعنى بعنوان النهي عن الفح�س����ء والمنكر، وورد في رواي�ت عديدة اأّن الم�س���ّلي اإذا 

ك�ن مبتلى ببع�س الع�دات ال�سّيئة، وا�ستمّر في اأداء �سالته، ف�إّن الآث�ر الروحية والتربوية لل�سالة كفيلة 

ب�أن تجعل منه فردًا �س�لحً� في الم�ستقبل كم� ح�سل عندم� ج�ء اأحد ال�سح�بة، فق�ل: ي� ر�سول اهلل اإّن 

، اأي: �سالته التي ُي�سّليه�. 
(2(

فالنً� ُي�سّلي الليل كّله، ف�إذا اأ�سبح �سرق، فق�ل P: »�صينهاه ما تقول« 

وي�س���ير اإل���ى المعنى نف�س���ه قول اهلل عّز وج���ّل في كت�به الكري���م: چ ۉ ې ې ې 

، اأي: اأّنه� تنهى عن اأ�سّداده�..
(3(

ې    ىى چ 

4. اإزالة الغفلة: 
اإّن ف���ي تك���رار ال�س���لوات على امتداد الي���وم والليل���ة الأثر الأكب���ر لإزالة الغفلة م���ن حي�ة الفرد 

والمجتمع الم�س���لم لأّن ال�س���الة، ومن خالل ذك���ر اهلل تع�لى الوارد فيه�، ُتنّبه م���ن رقدة الغ�فلين، 

وُتذّك���ر بهدف الخلقة والإبداع، كم� ق�ل �س���بح�نه وتع�ل���ى: چ ۉ ۉ  ې ې ې ې 

. ويّت�س���ح ذل���ك اأي�س���ً� ف���ي دع�ء مولن� 
(4(

ى ى   ائ ائ ەئ  ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ چ 
الإم�م زين الع�بدين علي بن الح�س���ين L وطلبه من اهلل عّز وجّل اأّل يحول بينه وبين الم�س����جد 

واأم�ك���ن الذكر والعب�دة واأّل يجعله من الغ�فلين: »الله���م.. ل تحل بيني وبين الم�صاجد التي ُيذكر 

.
(5(

فيها ا�صمك، ول تجعلني من الغافلين عن ذكرك و�صكرك«

5. قمع التكّبر وتمزيق حجب الغرور:
ال�س���الة ُتحبط التكّبر لأّن فيه� الركوع، وهو خ�س���وع للرّب العظيم، وال�سجود وهو غ�ية الخ�سوع 

للرّب الأعلى، والإن�س����ن عندم� يخّر هلل �س����جدًا ي�سع اأ�سرف ع�سو من اأع�س�ء ج�سده - وهو الوجه- 

عل���ى الت���راب، وُينّك�س جوارحه خ��س���عً� متذلِّاًل هلل تع�لى، وينحني هلل في �س���بع ع�س���رة ركعة خالل 

)1)  اأ�س���له� �َس���َبَغ: قوله تع�لى: چ گ  گچ )�س���ورة �سب�أ، الآية 11(؛ اأي دروعً� وا�سعة �س�فية... واإ�س���ب�غ النعمة: تو�سعته�... وال�سبوغ: 
ال�سمول«، راجع مجمع البحرين للطريحي، )ج5، �ص11 ( م�ّدة »�َسَبَغ«،.

)2)  محمد بن حب�ن التميمي، �سحيح ابن حب�ن، موؤ�س�سة الر�س�لة، ط 2، ج 6 ، �ص 300.
)3)  �سورة العنكبوت، الآية 45.

)4)  �سورة الأعراف، الآية 205.
)5)  ابن ط�وو�س، علي بن مو�سى، الإقب�ل ب�لأعم�ل الح�سنة فيم� يعمل مرة في ال�سنة، تحقيق وت�سحيح جواد قيومي الأ�سفه�ني، ن�سر مكتب 

الإعالم الإ�سالمي ، قم ، الطبعة الأولى ، 1418 هـ. ، ج 2، �ص 224.
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اليوم والليلة وفي كّل ركعة مّرتين، عنده� ُيدرك الإن�س�ن الع�قل عظمة اهلل وكبري�ئه وجبروته، وفي 

نف����س الوقت ُيدرك ذّلته وفقره وح�جته وم�س���كنته اأم�م عّزة اهلل وغن�ه، في�س���ع حجب الغرور ج�نبً� 

 O ويقمع التكّبر، لهذا ال�سبب ق�لت �سّيدة ن�س�ء الع�لمين الطهر البتول اأّم اأبيه� ف�طمة الزهراء

في خطبته� التي اأو�س���حت فيه� فل�س���فة العب�دات الإ�س���المية، وبّينت اأّن اأولى العب�دات بعد الإيم�ن 

ه���ي ال�س���الة، فق�لت O: »... ففر�س اهلل الإيمان تطهيراً من ال�ص���رك، وال�صالة تنزيهاً عن 

.
(1(

الكبر«

 6. مفتاح لكّل خير:

اإّن ال�سالة مفت�ح لكّل خير، فهي التي ُتعطي القلب اأن�سً� و�سع�دة، وُتعطي الروح ب�سرًا وطم�أنينة، 

وُتعطي الج�س���د ن�س����طً� وحيوية، والإن�س����ن بطبيعته ل ي�س���تمر على ح�ل واحدة، فتجده م�س���رورًا اأو 

، ُيالئم الإن�س����ن ف���ي جميع اأحواله 
(2(

د اأنواع ال�س���الة  حزين���ً� اأو خ�ئف���ً� اأو مري�س���ً�.... لذا ف�إنَّ تعدُّ

ويق�سي حوائجه. فبه� مثاًل تدفع ال�سدائد والنكب�ت لتكون بمث�بة �سي�نة م�ستمّرة للعبد الم�سلم..

ولتبي����ن كث���رة هذه الآث�ر الحميدة نق���ول روي عن اأبي عبد اهلل Q ق�ل: »ك���ذب من زعم اأّنه 

. وروى مولن� الإم�م ال�س�دق، 
(3(

ُي�صّلي �صالة الليل وهو يجوع، اإّن �صالة الليل ت�صمن رزق النهار«

ع���ن اآب�ئ���ه Rق�ل: ق�ل اأمير الموؤمنين Q: »َل���ْو َيْعلَمُ  اْلُم�َصلِّي  َما َيْغ�َص���اهُ  ِمنْ  َجاَللِ  اهللِ  َما 

.
(4(

ُجود« نْ  َيْرَفعَ  َراأْ�َصهُ  ِمنَ  ال�صُّ
َ
هُ  اأ �َصرَّ

7. مغفرة ورحمة:
اأطلق القراآن الكريم لفظ ال�سالة على مغفرة اهلل جّل �س�أنه لعبيده، وذلك من خالل قوله تع�لى: 

، وكذل���ك عل���ى الرحمة في قوله تع�لى: چ ڃ چ چ چ چ 
(5(

چحب خب  مب ىب چ 
.

(6(
ڇڇچ 

وفي هذا اإ�س����رة ه�ّمة اإلى اأثرين من اآث�ر ال�س���الة على العب�د، وك�أنَّ المغفرة والرحمة لزمت�ن 

من لوازم ال�سالة المقبولة ل ينفّك�ن عنه�. ولذلك قراأ اأمير الموؤمنين Q قول اهلل تع�لى: چۓ  

)1)  ال�سيخ ال�سدوق، من ل يح�سره الفقيه، ج 3، �ص 568.
)2)  تتعّدد ال�س���الة بنوعيه� الواجب والم�س���تحب فللح�س���ر �سالة، ولل�سفر �سالة وللمر�س �سالة، وللخوف �س���الة وللجمعة �سالة، وللعيدين 

�سالة، وللجن�زة �سالة، ولال�ست�سق�ء �سالة، وللقي�م �سالة...

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج 8، �ص 158.
)4) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ص 207.

)5)  �سورة الأحزاب، الآية 43.

)6)  �سورة البقرة، الآية  157.
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 ، واأعقبه���� بقول���ه: »يق���ول �صالة الخم����س ُتكّفر الذن���وب، ما اجتنب 
ڭ ڭ ڭڭ چ)1)

.
(2(

العبد الكبائر«

عاقبة ترك الصالة
 حديثً� ج�مع���ً� اأّن النبي P عّدد في 

(3(
روى ال�س���يد عل���ي ابن ط�وو�س الح�س���ني بثالثة اأ�س����نيد

هر البتول ف�طمة O عن ع�قبة ت�رك ال�سالة، والآث�ر الن�جمة عن  جوابه على �سوؤال مولتن� الطُّ

ذل���ك فق�ل: »من تهاون ب�صالته من الرجال والن�ص���اء ابتاله اهلل بخم�س ع�صرة خ�صلة، �صتٌّ منها 

في دار الدنيا، وثالث عند موته، وثالث في قبره، وثالث يوم القيامة اإذا خرج من قبره.

 فاأّم���ا اللوات���ي ُت�صيبه ف���ي دار الدنيا: فالأولى يرفع اهلل البركة من عم���ره ويرفع اهلل البركة 

م���ن رزق���ه، ويمح���و اهلل عّز وجّل �صيماء ال�صالحين من وجهه، وكّل عمل يعمله ل يوؤجر عليه، ول 

يرتفع دعاوؤه اإلى ال�صماء، وال�صاد�صة لي�س له حظٌّ في دعاء ال�صالحين. 

واأّما الّلواتي ُت�صيبه عند موته: فاأّولهّن اأن يموت ذلياًل، والثانية يموت جائعاً، والثالثة يموت 

عط�صاناً، فلو �صقي من اأنهار الدنيا لم يرو عط�صه. 

واأّم���ا الّلوات���ي ُت�صيب���ه في قبره: فاأّولهّن ُي���وِكل اهلل به ملكاً ُيزعجه في قب���ره، والثانية ُي�صّيق 

علي���ه قب���ره، والثالثة تكون الظلمة في قبره، واأّما الّلواتي ُت�صيبه يوم القيامة اإذا خرج من قبره: 

فاأّولهّن اأن ُيوِكل اهلل به ملكاً ي�صحبه على وجهه والخالئق ينظرون اإليه، والثانية ُيحا�صبه ح�صاباً 

.
�صديداً، والثالثة ل ينظر اهلل اإليه، ول ُيزّكيه وله عذاب األيم«)4)

والحمد هلل رب الع�لمين

)1) �سورة هود، الآية 114.
)2) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 79، �ص 274.

)3)  وقد حذف ال�سيد ابن ط�وو�س اأ�س�نيده� في فالح ال�س�ئل لأّن له منهجً� معينً� في الرواية ذكره في مقّدمة كت�به.
)4) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 80، �ص 21.
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»َم��نْ    :P اهلل  ر�س��ول  ع��ن 

َح�َش��َرهُ   ِب��هِ   يَْعَم��لْ   َولَ��مْ   الُْق��ْراآنَ   َق��َراأَ 

يَ��ا  َفيَُق��وُل  ْعَم��ى   اأَ الِْقيَاَم��ِة  يَ��ْومَ   اهللُ  

جب    يئ    ىئ  مئ   حئ  چجئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  مب   حبخب  
ٻپ پ پ    پچ )1) فيوؤمر به اإلى 

النار «)2).

)1)  �سورة طه، الآيت�ن 126-125.
)2) الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �ص184.
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كتاب السلوك إلى اهلل

دور القراآن في تحقيق العبودية. ¤

الآداب المعنوية لقراءة القراآن. ¤

فهم مقا�صد القراآن. ¤

العمل بالقراآن. ¤



دور القرآن في تحقيق العبودية
 .

ق�ل اهلل تع�لى في الذكر الحكيم: چ ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ     ۀ ہ ہ چ)1)

. وعنه P في حديث 
(2(

َعاء« ِتي َبْعَد ِقَراَءِة اْلُقْراآِن الدُّ مَّ
ُ
ُل ِعَباَدِة اأ ْف�صَ

َ
وعن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »اأ

لُّوا ِكَتاَب اهلِل َوِعْتَرِتي  ْكُتْم ِبِهَما َلْن َت�صِ ْن َتَم�صَّ الثقلين الم�س���هور ق�ل: »اإِنِّي َتاِرٌك ِفيُكُم الثََّقلَْيِن َما اإِ

.
(3(

نَُّهَما َلْن َيْفَتِرَقا َحتَّى َيِرَدا َعلَيَّ اْلَحْو�َس« ْهَل َبْيِتي َواإِ
َ
اأ

نلح���ظ في هذه الن�س���و�س المب�ركة موقعً� متقّدمً� للقراآن الكريم بي���ن العب�دات والتك�ليف التي 

ِمرن� ب�ّتب�عه، 
ُ
اأمرن� اهلل تع�لى ور�س���وله به�؛ حيث اعُتِبرت قراءة القراآن الكريم اأف�س���ل العب�دات، واأ

وُجِع���ل التم�ّس���ك به اإل���ى ج�نب التم�ّس���ك ب�أهل البيت R تكليفً� اأ�س��س���يً� ل غن���ى عنه لمن يريد 

الهداية والبتع�د عن ال�ساللة.

ف�لق���راآن الكريم هو خط�ب ال���رّب اإلى العبد وكالم الخ�لق مع المخلوق، وقد اأودع فيه �س���بح�نه 

وتع�لى �س���ريعته وحق�ئق دينه واأنزله للن��س ه�ديً� و�س���راجً� منيرًا، واأمر نبّيه والأو�سي�ء من بعده اأن 

ُيف�ّسروا اآي�ته ويبّينوا تع�ليمه. فهو كلمة اهلل الت�ّمة واإرادته الك�ملة للب�سرية في كّل زم�ٍن ومك�ٍن.  

وهو كت�ب الهداية الأوحد الذي يهدي اإلى �سراط اهلل الم�ستقيم: چ ڦ ڦ ڦ ڄ 

.
(4(

ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ چ 
يق���ول الإم����م الخميني }: »وهذا الكتاب ال�صريف هو الكت���اب الوحيد في ال�صلوك اإلى اهلل، 

والكت���اب الأح���دي في تهذيب النفو�س وفي الآداب وال�صنن الإلهية، وهو اأعظم و�صيلة للربط بين 

 .
(5(

الخالق والمخلوق«

ق العبودية في وجوده ف�إّن القراآن هو الو�سيلة  وهو الحبل الممدود بين اهلل وعب�ده، فمن اأراد تحقُّ

وهو الغ�ية في اآٍن معً�: 

)1)  �سورة الأنع�م، الآية 155.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج90، �ص300.

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج27، �ص 34.
)4)  �سورة النحل، الآية 89.

)5)  الإم�م الخميني}، الآداب المعنوية لل�س���الة، الب�ب الرابع: في ذكر نبذة من اآداب القرءة وقطعة من اأ�س���راره�، الف�سل الث�لث ، في 
بي�ن طريق ال�ستف�دة من القراآن الكريم.
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ه���و الو�س���يلة لأّنه دّلن� اإلى �س���بيل العبودي���ة هلل تع�لى وهو مظه���ر هداية اهلل الّت�م���ة؛ ف�إْن ك�نت 

العبودي���ة تعني التعلُّق ب�لمول���ى واإرادته ففي القراآن الكريم كّل م� يتعّل���ق بمراد المولى من عبده في 

 .
(1(

هذه الحي�ة: چ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ چ 

وم���ن جه���ٍة اأخرى ه���و غ�ية لأّنه حوى جمي���ع مراتب الكم����ل والغنى الذي ل حّد له، فعن ر�س���ول 

 .
(2(

اهلل P اأّنه ق�ل: »اْلُقْراآُن ِغًنى َل ِغَنى ُدوَنُه َو َل َفْقَر َبْعَده «

وكّل اآي���ٍة في���ه ُتمّثل درجًة من درج����ت الجّنة التي حوت كّل كم�ل. فعن ر�س���ول اهلل P ق�ل: »اإذا 

ج���اء ي���وم الح�صاب قيل لقارئ القراآن: اقراأ وارَق. فال يكون في الجّنة من الدرجات اإل بعدد اآيات 

.
(3(

القراآن الكريم«

اآلداب المعنوية لقراءة القرآن الكريم
ع���ن اأمير الموؤمنين Q ق�ل: »البي���ت الذي ُيقراأ فيه القراآن وُيذَك���ر اهلل عّز وجّل فيه َتكُثر 

هل ال�ّصماء كم���ا ُت�صي ء الكواكب لأهل 
َ
���ره المالئكة وتهجره ال�ّصياطي���ن وُي�صي ء لأ بركت���ه وَتح�صُ

الأر����س، واإّن البي���ت اّل���ذي ل ُيق���راأ في���ه الق���راآن ول ُيذك���ر اهلل عّز وجّل في���ه َتقّل بركت���ه وتهجره 

.
(4(

المالئكة وتح�صره ال�ّصياطين«

 ولي�س المق�سود من قراءة القراآن الكريم تحريك الل�س�ن به، ومراع�ة مخ�رج الحروف فح�سب، 

بل اإنَّ المق�س���د الأ�س��س���ي يكمن في مراع�ة الآداب والأحك�م القلبية للو�سول اإلى المع�ني الب�طنية 

لالآي�ت ال�سريفة. وفيم� يلي نذكر نبذة عن اأهّم الآداب المعنوية لقراءة القراآن الكريم.

اأّوًل: التعظيم:

التعظيم اأدٌب ين�س����أ من خالل اإدراك عظمة �س���يٍء اأو �سخ�س، ويظهر في اأقوال واأفع�ل الإن�س�ن. 

وهو اأمٌر وجداني فطري مغروز في طبيعة الب�سر. واإّن عظمة كّل �سيء في الحقيقة ترجع اإلى كم�له، 

واإل���ى مرتبت���ه الوجودية. ولأّن القراآن هو الكم�ل الذي ل حّد له ومظهر اأ�س���م�ء اهلل و�س���ف�ته، ف�إّنن� 

ع�جزون عن الإح�طة به واإدراكن� لهذه الم�س�ألة هو اأكبر تعظيم قلبي لكت�ب اهلل عّز وجّل.

)1)  �سورة النحل، الآية 89.
)2)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �ص168.

)3)  م.ن، �س224. راجع: العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 8، �ص 186.
)4)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص610.
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اإّن اهلل تب����رك وتع�ل���ى ل�س���عة رحمته بعب�ده اأنزل هذا الكت�ب ال�س���ريف لتخلي����س الموؤمنين من 

�سجن الدني� المظلم، واإي�س�لهم اإلى اأوج الكم�ل والقّوة والإن�س�نية.

 ،
(1(

ُرون « ُه���مْ  َل ُيْب�صِ   ِلَخْلِقهِ  ِفي  َكاَلِمهِ  َو َلِكنَّ
ُ
 ع���ن الإم�م ال�س����دق Q ق�ل: »َلَقْد َتَجلَّ���ى  اهلل

فق���د حوى هذا الكت�ب الحكي���م جميع مراتب العظمة الممكنة في اأّي كت����ب؛ ف�لك�تب اأو المنزل هو 

اهلل �س���بح�نه، ال���ذي عجزت العقول عن اإدراك كنه عظمته وح�مله ه���و جبرائيل اأمين الوحي وملك 

المالئكة وهو عند ذي العر�س مكين. اأّم� �س�رحه ومبّينه فهو الر�سول الأعظم �س�حب المق�م الأكرم 

اأعظم خلق اهلل واأف�س���ل اأنبي�ئه ور�س���له، وخلف�ئه. اأّم� وقت تنزيله فهو ليلة القدر التي هي خيٌر من 

األف �سهر.

ل���ذا ل ُيمكن النتق����ل من ظ�هر القراآن اإلى ب�طنه اإّل مع ا�ستح�س����ر عظمة المتكّلم والح�س���ور 

عنده. 

ثانيًا: رفع الموانع واإزالة الحجب: 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

.
(2(

ڳ  چ 

ف�هلل تع�لى يقول چ ڈ ڈ ژ  چ وهو �سرٌط لتلك الهداية العظيمة التي �ستنتهي اإلى 

اهلل: چچ   چ چ ڇ ڇ  چ. ونح���ن لم ُنراِع �س���روطه التي تتطّلب مّن���� الطه�رة المعنوية فكّل 

دن�ٍس اأو رج�ٍس في الب�طن �سُي�سّكل م�نعً� من عبور نور القراآن اإلى الب�طن.

واأهّم الحجب التي تلّوث ب�طن الإن�س�ن، وتمنعه من تح�سيل ال�ستف�دة هي: 

1. روؤية النف�س م�صتغنية:
هذا الحج�ب ين�س����أ من ت�س���ويالت اإبلي�س ومك�ئده الكبرى، حيث ُيزّين لالإن�س����ن دائمً� الكم�لت 

الموهومة، وُيقنعه به� حتى ي�س���قط القراآن الكريم من اهتم�م�ته واأولوي�ته وب�لّت�لي ي�سقط من عينه 

الكم�ل الحقيقي و�س���بل تح�س���يله. فمثاًل، يقنع اأهل التجويد بعلمهم اإلى حّد اأّنه ت�سقط من اأعينهم 

جميع الأبع�د الأخرى للقراآن...

)1)العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج89، �ص107.
)2)  �سورة الم�ئدة، الآيت�ن 16-15.
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2. العقائد الباطلة:
منذ �س���در الإ�س���الم واإلى يومن���� هذا، والتحريف�ت المتعّمدة تن�س���ّب على كت����ب اهلل. ف�لحّك�م 

الظلم���ة من جهٍة والتّي����رات والمذاهب المختلفة من جه���ٍة اأخرى ق�موا ب�إلق����ء مجموعٍة من الآراء 

الف��س���دة والأفك�ر الب�طلة حول القراآن الكريم، جعلت ال�ستف�دة المطلوبة منه بعيدة المن�ل، وبهذا 

اأ�سحى القراآن غريبً� مهجورًا. ومن جملة م� األقوه في هذا المج�ل اأّن معرفة اهلل تع�لى غير متي�ّسرة 

لأحد، واأّن هذه المعرفة من الم�ستحيالت..

3. الذنوب والمعا�صي:
اإّن ل���كّل عمٍل من الأعم�ل - �س����لحه� اأو �س���ّيئه� - �س���ورة ف���ي ع�لم الملكوت تتن��س���ب معه، وله 

�سورة وانتق��س في النف�س اأي�سً�، وعندم� ت�سدر المع�سية من الإن�س�ن، ويتم�دى في الذنوب، يتدّن�س 

قلبه وُيظلم، ويقع ب�لتدريج تحت �س���لطة وت�س���ّرف ال�س���يط�ن. عنده� �سوف ين�سّد �سمع الإن�س�ن عن 

المع����رف والمواع���ظ الإلهية، ولن ترى العي���ن الآي�ت الب�هرة بل تعمى عن الح���ّق واآث�ره. مثلم� ق�ل 

پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ ٹ ڤ          ڤ ڤ  چ  تع�ل���ى: 

. ف�لقل���ب مح���ّل انعك�����س اأنوار الق���راآن واإْن ك�ن المحل متكّدرًا بظلم���ة الذنوب ومحجوبً� 
(1(

ڤڦ چ 
بحج����ب المع��س���ي لن يرى من القراآن �س���وى الألف����ظ والحروف، بل قد يوؤّدي ذل���ك اإلى عدم روؤية 

القراآن كّليً�.

4. حجاب حّب الدنيا:
حّب الدني� ي�س���رف القلب عن القراآن ويجعل فيه� تم�م هّمته ، فيغفل عن ذكر اهلل. وكّلم� ازداد 

التعّلق ب�لدني� و�سوؤونه� ازداد حج�ب القلب �سخ�مًة، فال يرى �س�حبه الكم�ل اإّل في الأمور الدنيوية 

ة. ولأّن القراآن دعوة اإلى الآخرة والكم�لت المعنوية ف�سوف يراه مخ�لفً� لم�س�لحه و�سّدًا اأم�م  الم�ديَّ

�سهواته فيعر�س عنه. وهذه ع�قبة الإقب�ل على الدني� وزينته�.

والمهم بعد التعّرف الإجم�لي على هذه الحجب ال�س�ئعة اأن نكت�سفه� في اأنف�سن� ون�سعى لإزالته�، 

لأّنه� �ستبقى الم�نع الأكبر اأم�م �سطوع اأنوار القراآن في قلوبن�.

)1)  �سورة الأعراف، الآية 179.
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ثالثًا: فهم مقا�سد القراآن:

هذا الأدب عب�رة عن التوّجه والتعّرف اإلى المق��سد الأ�س��سية للقراآن الكريم، ليكون هذا الأدب 

مقّدمة للتدّبر والهداية اإلى الكم�ل الحقيقي، ويوجد �سبعة مق��سد اأ�س��سية في القراآن المجيد، هي:

، چ ۈئ   ۈئ 
(1(

1. الدع���وة اإل���ى معرف���ة اهلل: كم� في قول���ه تع�ل���ى: چ ہ ھ ھ  ھھ چ 
.

(2(
ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی چ 

2. الدعوة اإلى تهذيب النفو�س: كم� في قوله تع�لى: چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
.

(3(
ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ چ 

3. ق�ص�س الأنبياء والأولياء وكيفية تربيتهم: كم� في قوله تع�لى: چ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ     
.

(4(
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ چ 

4. ذك���ر اأح���وال الكّف���ار والجاحدين وعاقبته���م كما في قوله تعال���ى: چ ڳ ڳ ڳ      ڱ 
.

(5(
ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ چ 

5. بيان قوانين ظاهر ال�صريعة والآداب وال�صنن: كم� في قوله تع�لى: چ ڱ ڱ ڱ  ں 
.

(6(
ں ڻ ڻ چ 

6. ذكر اأحوال المعاد واليوم الآخر: كم� في قوله تع�لى: چ ک گ گ    گ گ ڳ ڳ ڳ 
.

(7(
ڳ ڱ  ڱ ڱ     ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ 

.
(8(

7. الحتجاجات الرّبانية على النا�س: كم� في قوله تع�لى: چ ۋ ۅ    ۅ      ۉ ۉ   ې ېې چ 

رابعًا: التفّكر:

���ى عن المق�س���د من كّل اآيٍة يقروؤه�. ق�ل اهلل تع�لى: چ ٿ   والمق�س���ود منه اأن يبحث ويتق�سّ

. في هذه الآية مدٌح عظيٌم للتفّكر، لأّن 
(9(

ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦچ 
غ�ية اإنزال الكت�ب ال�س���م�وي العظيم قد جعلت في احتم�ل التفّكر. وهذا من �سّدة العتن�ء به، حيث 

اإّن مجّرد احتم�له �س�ر موجبً� لهذه الكرامة العظيمة.

)1)  �سورة النور، الآية 35.
)2)  �سورة الحديد، الآية 3.

)3)  �سورة ال�سم�س، الآي�ت 10-7.
)4)  �سورة يو�سف، الآية 3.

)5)  �سورة البقرة، الآية 86.

)6)  �سورة البقرة، الآية 43.
)7)  �سورة اآل عمران، الآية 198.

)8)  �سورة الأنبي�ء، الآية 22.
)9)  �سورة النحل، الآية 44.
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وحيث اإّن مق�سد القراآن الو�سول اإلى �سبل ال�سالم، والخروج من جميع مراتب الظلم�ت اإلى ع�لم 

النور، والهداية اإلى �سراط م�ستقيم، كم� ق�ل �سبح�نه: چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

 ، فال بّد اأن ي�س���ل الإن�س����ن ب�لتفّكر 
ک        ک گ گ گ گ ڳ  چ)1)

في الآي�ت ال�سريفة اإلى مرتبة وحقيقة القلب ال�سليم.

والتفّكر هو تج�ّس����س ب�س���يرة القلب للو�س���ول اإلى المق�سد، وهو ال�س���ع�دة المطلقة التي تح�سل 

ر في تح�سيله، انفتح له طريق ال�ستف�دة  ب�لكم�ل العملي والعلمي، ف�إذا وجد الق�رئ المق�سد، وتب�سّ

من القراآن الكريم، وفتحت له اأبواب الرحمة الإلهية.

خام�سًا: التطبيق )العمل بالقراآن(:

.
(2(

 ِعْلَم َما َلْم َيْعلَْم«
ُ
َثُه اهلل في الحديث المروي عن ر�سول اهلل P ق�ل: »َمْن َعِمَل ِبَما َيْعلَُم َورَّ

���ق الهداي���ة القراآنية موقوٌف على العمل. وهو تطبيق م�س���مون الآي�ت القراآنية بعد تعّلمه�  اإنَّ تحقُّ

والتعّرف اإليه�. وكيفية التطبيق تتّم ب��س���تخراج مف�ده� العملي وتطبيقه على نف�س���ه. مثاًل، اإذا قراأ 

ق�س���ة اآدم Q وم� جرى عليه، وفّكر في �س���بب مطرودية ال�س���يط�ن من جن�ب القد�س، مع تلك 

العب�دات الطويلة وال�سجدات الكثيرة، و�س�أل نف�سه لم�ذا اأخرج اهلل تع�لى اإبلي�س من جوار قد�سه، بعد 

اأن ك�ن في مجمع المالئكة. �س���يعلم اأّن كثرة العب�دة ل ت�س���فع لالإن�س�ن، واإّن ال�سف�ت الإبلي�سية التي 

هي التّكبر وال�س���تعالء تكون �سببً� للطرد والبعد. فهذا العجب �س����ر �سببً� لحّب النف�س وال�ستكب�ر، 

و�س�ر �سببً� لع�سي�ن الأوامر الإلهية والتمّرد على الحّق تع�لى.

ْعَمى  َفَيُقوُل َيا 
َ
  َيْومَ  اْلِقَياَمِة اأ

ُ
 اْلُقْراآنَ  َوَلمْ  َيْعَملْ  ِبهِ  َح�َصَرهُ  اهلل

َ
عن ر�سول اهلل P ق�ل: »َمنْ  َقَراأ

)3) فيوؤم���ر 
چ حئ مئ      ىئ يئ   جب  حب            خب  مب  ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻپ پ پ    پ چ 

.
(4(

به اإلى النار«

والحمد هلل رب الع�لمين

)1) �سورة النمل، الآيت�ن 16-15.
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار،ج 40، �ص 128.

)3)  �سورة طه، الآيت�ن 126-125.
)4)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج6، �ص184.
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مّخ العبادة

قال اهلل تعالى: چڀ ٺ 

ٿ  ٿ   ٺٿ   ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٿٹ 

.
(1(

ٹ ڤچ 

)1)  �سورة غ�فر، الآية 60.

معنى الدعاء. ¤

موقعّية الدعاء في العبادة. ¤

الدعاء بوابة مفتوحة. ¤

الآداب المعنوية للدعاء. ¤



معنى الدعاء
 يكون منك، وُيق����ل دعوت فالنً� اأي ن�ديته 

ٍ
الدع�ء في اللغة اأن تميل ال�س���يء اإليك ب�س���وٍت وكالم

. والدع�ء 
(1(

وطلبت اإقب�له. ودع�ء العبد رّبه جلَّ جالله هو طلب العن�ية منه، وا�ستمداده المعونة منه

بعب�رة ب�س���يطة هو التحّدث اإلى اهلل تع�لى، ويعني اأن ُين�دي الإن�س�ن رّبه وُين�جيه وُيكّلمه، فهو و�سيلٌة 

لرتب�ط الإن�س�ن ب�هلل عّز وجّل. اإّن الإح�س��س ب�لقرب من اهلل وبّث هموم القلب بح�سرته، وتمجيده 

وتحميده، والتوّدد اإليه، وطلب الح�ج�ت منه، كّله� من م�س�ديق الدع�ء.

موقعّية الدعاء من العبادة
 .

(2(
َحد«

َ
َعاِء اأ َعاُء ُمخُ  اْلِعَباَدِة َو َل ُيْهلَُك  َمعَ  الدُّ ق�ل ر�سول اهلل P: »الدُّ

يك�س���ف لن� ه���ذا الحديث المب����رك عن جوهر العب����دة وحقيقته� الت���ي تتجّلى ف���ي اإقب�ل العبد 

.
(3(

المحت�ج على المعبود الغني

وهذا الإقب�ل يج�ّس���د ال�س���لة بين الخ�لق والمخلوق، و�س���عوره بح�جته الدائمة اإلى رّبه تع�لى في 

جمي���ع اأم���وره، واعتراف���ه ب�لعبودّية له تع�لى، والدع�ء اأو�س���ع اأبواب ذلك الرتب����ط، فهو مّخ العب�دة 

وحقيقته� واأجلى �سوره�.

وقد عّد اهلل تع�لى الإعرا�س عن الدع�ء ا�س���تكب�رًا عن العب�دة: چ ڀ ٺ ٺ ٺ 

. وفي تف�سير الآية ال�سريفة ق�ل 
(4(

ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ   ڤ چ 
 َعزَّ َوَج���لَّ چ ٿ  ٿ ٿ ٹ 

ُ
ِت���ي َقاَل اهلل َعاُء ُه���َو اْلِعَباَدُة الَّ الإم����م ال�س����دق Q: »الدُّ

.
(6(

» (5(
ٹ چ 

علي مو�سى الكعبي، الدع�ء حقيقته واآدابه واآث�ره، �س9.
 

 (1(
)2)  العاّلمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج90، �ص300.

)3)  چ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھھ ھ ھ  ے       ے   چ �سورة ف�طر، الآية 15.
)4)  �سورة غ�فر، الآية 60.
)5)  �سورة غ�فر، الآية 60.

)6)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص467.
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ْبَوابَ  
َ
َعاِء َفتَّحَ  َلهُ  اأ   ِلَعْبٍد ِفي  الدُّ

ُ
ِذنَ  اهلل

َ
َعاُء َو اإَِذا اأ ُل اْلِعَباَدِة الدُّ ْف�صَ

َ
وعن ر�سول اهلل P اأنه ق�ل: »اأ

.
(1(

َحد«
َ
َعاِء اأ ْحَمِة اإِنَّهُ  َلنْ  َيْهِلَك  َمعَ  الدُّ الرَّ

اإذًا، الدع�ء في نف�س���ه عب�دة؛ فهم� ي�سترك�ن في حقيقة واحدة هي اإظه�ر الخ�سوع والفتق�ر اإلى 

.
(2(

 تع�لى، وهو غ�ية الخلق وعّلته، ق�ل تع�لى چ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  چ 
ّ

اهلل

وط�لم���� اأّن ه���دف العب�دة هو تحقيق الرابطة الحقيقية التي ينبغي اأن تكون بين العبد ورّبه، على 

اأ�س�����س اعتراف العبد ب�حتي�جه المطلق اإلى الغني المطلق واإقراره بفقره وف�قته وعجزه ول �سيئيته 

اأم�م الم�لك الذي ل ينفد ملكه و�سلط�نه، ف�إّن الدع�ء هو من اأبرز العب�دات التي ُتحّقق هذا الهدف 

لأّن الدع�ء َمْظَهُر فقر الإن�س����ن اإلى اهلل تع�لى واحتي�جه اإليه؛ عن الإم�م ال�س����دق Q: »َعلَْيُكْم 

.
(3(

ُبوَن ِبِمْثِله « َعاِء َفاإِنَُّكْم َل َتَتَقرَّ ِبالدُّ

عاء بّوابة مفتوحة  الدُّ
اإنَّ عالقَة الإن�س�ِن ب�هلل �سبح�نه وتع�لى تت�سّمن مع�ني الح�جة والفقر المطلق هلل تع�لى، ورحمته 

وعونه. ول ُيمكن اأن ُيت�س���ّور - ولو للحظة - كون الإن�س����ن م�ستقاّلً عن اهلل �سبح�نه في تدبير �سوؤونه 

وتي�س���ير اأموره، ودفع ال�ّس���رور عنه، وجلب الم�س����لح اإليه، �س�ء الإن�س����ن ذلك اأم اأبى. وقد فتح اهلل 

�سبح�نه ب�لّدع�ء ب�بً� لعب�ده لق�س�ء الحوائج، �سغيره� وكبيره�، وفي كّل مك�ن وزم�ن.

ُي���روى ع���ن اأمي���ر الموؤمنين علي بن اأب���ي ط�لبQ في نه���ج البالغة اأنَّه ق����ل: »َفَمَت���ى  �ِصْئتَ  

. ف�لّدع�ء مطلوب في كّل ح�ل، ومتى 
(4(

ْبَوابَ  ِنْعَمِتهِ  َوا�ْصَتْمَطْرتَ  �َصاآِبيَب  َرْحَمِته «
َ
َعاِء اأ ا�ْصَتْفَتْحتَ  ِبالدُّ

م� �س�ء الإن�س�ن، وفي هذا من الّرحمة له م� يعجز دونه العقل. 

هذه القواعد الإلهّية في ر�س���م عالقٍة مفتوحٍة بين الب�س���ر وخ�لقهم دون حدوِد الّزم�ن والمك�ن، 

اأم���ٌر اأّك���دت علي���ه اآي�ُت الكت�ب ون�س���و�ٌس اإ�س���المّية كثيرة، فقد ج����ء في الق���راآن الكريم: چ ڀ 

، ف�لأم���ر ب�لدع����ء في الآي���ة الكريمة ج�ء مطلق���ً� دون قيود. وعن 
(5(

ٺ ٺ ٺ ٺٿ  چ 
اأمي���ر الموؤمني���ن علي بن اأبي ط�لبQ في الحّث على الطلب م���ن اهلل تع�لى واللج�أ اإليه ودع�ئه: 

ْغِلَق َعْنُكْم ُدوَنُه 
ُ
َلْيِه َوا�ْصَتْمِنُحوهُ  َفَما َقَطَعُكمْ  َعْنهُ  ِحَجابٌ  َوَل اأ »َفا�ْصَتْفِتُح���وهُ  َوا�ْصَتْنِجُح���وُه َواْطُلُبوا اإِ

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �ص31.
)2)  �سورة الذاري�ت، الآية 56.

)3)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �ص32.
)4)  نهج البالغة، �س 319.
)5)  �سورة غ�فر، الآية 60.
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ُه اْلِحَباُء  ْن�ٍس َوَجانٍّ َل َيْثِلُمهُ  اْلَعَطاُء َوَل َيْنُق�صُ َواٍن َوَم���َع ُكلِّ اإِ
َ

���ُه َلِبُكلِّ َمَكاٍن َوِفي ُكلِّ ِحيٍن َواأ َب���اٌب َواإِنَّ

ْوٍت  ْوٌت َعْن �صَ ي���ِه َناِئٌل َوَل َيْلِويهِ  �َصْخ�ٌس َع���ْن �َصْخ�ٍس َوَل ُيْلِهيِه �صَ َوَل َي�ْصَتْنِف���ُدُه �َصاِئ���ٌل َوَل َي�ْصَتْق�صِ

.
(1(

َوَل َتْحُجُزُه ِهَبٌة َعْن �َصْلب «

اآلداب المعنوية للدعاء
للدع����ء اآداب معنويٌة لطيفة ل بّد للداعي اأن ُيح�س���ن اللتزام به� وتقديمه� التم��س���ً� ل�س���تج�بة 

الب�ري تع�لى لدع�ئه، ومن هذه الآداب:

الأول: ح�سن الظّن باهلل تعالى

اعي اأن ُيح�سن الّظن ب��ستج�بة دع�ئه  اإّن ُح�سن الظّن ب�هلل متفّرٌع عن معرفته �سبح�نه، فعلى الدَّ

، وقوله: چ ۇ ۆ ۆ      ۈ ۈ    ٴۇ 
(2(

ويتذّك���ر دومً� قوله تع�ل���ى: چ ٺ ٺ ٺٿ  چ 

. ويتيّقن ب�أّن اهلل تع�لى ل ُيخلف الميع�د و�سي�ستجيب دعوته، ق�ل ر�سول اهلل P: »اْدُعوا 
ۋچ)3)

ْقِبْل ِبَقْلِب���َك َوُظنَّ 
َ
، وق����ل الإم�م ال�س����دقQ: »اإَِذا َدَع���ْوَت َفاأ

(4(
ْنُت���مْ  ُموِقُن���ونَ  ِباْلإَِجاَب���ة«

َ
  َواأ

َ
اهلل

.
(5(

َحاَجَتَك ِباْلَباب «

الثاني: الوفاء بعهد اهلل

ع�ء. عن  اعي اأن يفي بعهد اهلل وُيطيع اأوامره، وهم� من اأهّم ال�ّس���روط في ا�س���تج�بة الدُّ على الدَّ

 َيُق���وُل چ ٺ ٺ ٺٿچ)6)، 
َ
الإم����م ال�س����دق Q اأنَّه ق�ل له رج���ل: »ُجِعْلُت ِف���َداَك، اإِنَّ اهلل

 َيُق���وُل چ ڃ ڃ   ڃ 
َ
 ِبَعْه���ِدِه َواإِنَّ اهلل

َ
ُك���ْم َل َتُف���وَن اهلل نَّ

َ
���ا َنْدُع���و َف���اَل ُي�ْصَتَج���ابُ  َلَن���ا، َقاَل ِلأ َواإِنَّ

.
(8(

 َلُكم «
ُ
چچ)7) َواهلِل َلْو َوَفْيُتْم هلِلِ َلَوَفى اهلل

)1)  نهج البالغة، �س 309.
)2)  �سورة غ�فر، الآية 60.
)3)  �سورة النمل، الآية 62.

)4)  الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �ص53.
)5)  م.ن، �س52.

)6)  �سورة غ�فر، الآية 60.
)7)  �سورة البقرة، الآية 40.

)8)  القمي، علي بن اإبراهيم، تف�سير القمي، تحقيق وت�سحيح المو�سوي الجزائري ، دار الكت�ب، قم، الطبعة الث�لثة، 1404هـ، ج 1، �ص 46.
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الثالث: الإقرار بالذنوب

� اقترفه من خط�ي�، وم� ارتكبه من ذنوب،  اعي اأن يعترف بذنوبه مقّرًا، مذعنً�، ت�ئبً� عَمّ على الدَّ

َتْيُتَك َيا اإَِلِهي  
َ
من دع�ء اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q المروي عن كميل بن زي�د: »َوَقْد اأ

يِري  َواإِ�ْصَراِفي  َعلَى  َنْف�ِصي  ُمْعَت���ِذراً َناِدماً ُمْنَك�ِصراً ُم�ْصَتِقياًل ُم�ْصَتْغِفراً ُمِنيباً ُمِقّراً ُمْذِعناً  َبْع���َد َتْق�صِ

ْمِري َغْيَر َقُبوِلَك ُعْذِري َواإِْدَخاِلَك 
َ
َلْيِه ِفي اأ ُه اإِ َتَوجَّ

َ
ا َكاَن ِمنِّي َوَل َمْفَزعاً اأ ِج���ُد َمَف���ّراً ِممَّ

َ
ُمْعَتِرف���اً َل اأ

 .
(1(

ِني ِمْن �َص���دِّ َوَثاِقي !« ي َوُفكَّ ���رِّ َة �صُ َلِه���ي َفاْقَبْل ُع���ْذِري َواْرَحْم �ِص���دَّ ���اَي ِف���ي �َصَع���ٍة ِم���ْن َرْحَمِتَك اإِ اإِيَّ

ف�لإم�م Q قّدم الإقرار ب�لذنب على الطلب والم�س�ألة.

الرابع: الإقبال على اهلل تعالى

اعي على اهلل �س���بح�نه بقلبه، وعواطف���ه، ووجوده، واأن ل  ع�ء هو اأن ُيقبل الدَّ م���ن اأه���ّم اآداب الدُّ

ع�ء، وبين  يدعو بل�س����نه وقلبه م�س���غول ب�س���وؤون الّدني�، فهن�ك اخت���الٌف كبيٌر بين مجّرد ق���راءة الدُّ

ع�ء الحقيقي الذي ين�سجم فيه الل�س�ن ان�سج�مً� ت�ّمً� مع القلب، َفَتهَتُزّ له الّروح، لكي تح�سل فيه  الدُّ

الح�جة.

  َعزَّ َو َج���لَ  َل َي�ْصَتِجيُب  ُدَعاًء ِبَظْه���ِر َقْلٍب  �َصاهٍ  َف���اإَِذا َدَعْوَت 
َ
ق����ل الإم�م ال�س����دقQ: »اإِنَ  اهلل

.
(2(

َجاَبة« ْقِبْل ِبَقْلِبَك ُثمَّ ا�ْصَتْيِقْن ِباْلإِ
َ
َفاأ

الخام�ص: ترقيق القلب والخ�سوع

ع�ء عند ا�ست�سع�ر رّقة القلب وح�لة الخ�سية التي تنت�به بذكر الموت والبرزخ ومن�زل  ُي�ستحب الدُّ

ة القلب �سبٌب في الإخال�س الموؤّدي اإلى القرب من رحمة  الآخرة واأهوال يوم المح�سر؛ وذلك لأّن رَقّ

. فكّلم� 
(3(

ِة َفاإِنََّها َرْحَمة« قَّ َعاَء ِعْنَد الرِّ اهلل وف�س���له. روي عن ر�س���ول اهلل P اأّنه ق�ل: »اْغَتِنُموا الدُّ

اعي كّلم� ك�ن مهّيئً� ل�ستقب�ل ذخ�ئر الرحمة الإلهية، وتحّقق ق�سده في ال�ستج�بة، وعن  رَقّ قلب الدَّ

َد  الإم�م ال�س����دقQ: »اإَِذا اْق�َصَعرَّ ِجْل���ُدَك  َوَدَمَعْت َعْيَناَك َوَوِجَل َقْلُب���َك َفُدوَنَك ُدوَنَك َفَقْد ُق�صِ

.
(4(

ُدك « َق�صْ

)1)  ال�س���يخ الطو�س���ي، محمد بن الح�سن ، م�سب�ح المتهّجد و�سالح المتعّبد، ن�سر موؤ�س�سة فقه ال�سيعة، بيروت ، الطبعة الأولى ، 1411 هـ، ج2، 
�ص846.

)2)  ال�سيخ الكليني،  الك�في، ج2، �ص473.
)3) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 90، �ص 313.

)4)  الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �ص73.
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وق���د اأج����ز ال�ّس���رع تو�ّس���ل بع����س الو�س����ئل من اأج���ل تح�س���يل رّق���ة القل���ب، فقد قي���ل لالإم�م 

ْهِلي 
َ
�ْصَتِهي  اْلُب���َكاَء َوَل َيِجيُئِني  َوُربََّما َذَكْرُت َبْع�َس َم���ْن َماَت ِمْن اأ

َ
ْدُع���و َفاأ

َ
ُكونُ  اأ

َ
����دق Q: »اأ ال�سّ

.
(1(

ْرُهْم َفاإَِذا َرَقْقَت َفاْبِك َواْدُع َربََّك َتَباَرَك َوَتَعاَلى « ْبِكي َفَهْل َيُجوُز َذِلَك َفَقاَل َنَعْم َفَتَذكَّ
َ
ِرقُّ َواأ

َ
َفاأ

ومّم� يرتبط بترقيق القلب، هو تح�س���يل اأدب الخ�س���وع ولو اأردن� اأن نتعّرف على حقيقة الخ�سوع، 

لأر�س���دن� اإليه� الإم����م الخميني }: »عبارة عن حال���ة قلبية تح�صل للقلب م���ن اإدراك الجالل 

والجمال«

اعي على مرتبة الخ�سوع، ك�س���ف ذلك عن انقط�عه هلل �سبح�نه وتع�لى، وتوّجهه  ف�إذا ح�س���ل الدَّ

الت�ّم اإليه، وافتق�ره الك�مل له، و�س����ر دع�وؤه م�س���تج�بً� ب�إذن اهلل تع�لى. واهلل تع�لى يقول في كت�به 

 .
(2(

الكريم: چ ہ ہ ھ  ھھ چ 

ْر َوْجَهَك  وفيم� اأوحى اهلل اإلى مو�سىQ: »َيا ُمو�َصى ُكنْ  اإَِذا َدَعْوَتِني  َخاِئفاً ُم�ْصِفقاً َوِجاًل َعفِّ

َراِب َوا�ْصُجْد ِلي ِبَمَكاِرِم َبَدِنَك َواْقُنْت َبْيَن َيَديَّ ِفي اْلِقَياِم َوَناِجِني ِحيَن ُتَناِجيِني ِبَخ�ْصَيٍة  ِلي ِفي التُّ

.
(3(

ِمْن َقْلٍب َوِجل «

ال�ّساد�ص: عدم القنوط

ع�ء؛ لأّن ذلك من الآف�ت  اعي اأن ل يقنط من رحمة اهلل، ول ي�ستبطئ الإج�بة فيترك الدُّ على الدَّ

ع�ء، وهو بذلك اأ�س���به ب�لّزارع الذي بذر بذرًا ف�أخ���ذ يتع�هده ويرع�ه، فلّم�  الت���ي تمن���ع ترّتب اأثر الدُّ

ا�ستبط�أ كم�له واإدراكه اأهمله. فعن اأبي ب�سير، عن الإم�م ال�س�دقQ اأنَّه ق�ل: »َل َيَزاُل اْلُموؤِْمُن 

َعاَء ُقْلُت َلُه َكْيَف َي�ْصَتْعِجُل  ِبَخْيٍر َوَرَجاٍء َرْحَمًة ِمَن اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َما َلمْ  َي�ْصَتْعِجلْ  َفَيْقَنَط َوَيْتُرَك  الدُّ

.
(4(

َجاَبة« َرى اْلإِ
َ
َقاَل َيُقوُل َقْد َدَعْوُت ُمْنُذ َكَذا َوَكَذا َوَما اأ

ال�سابع: الإلحاح بالدعاء

ع�ء والإلح�ح في الم�س����ألة، فلعّل ت�أخير الإج�بة لمنزلة   ف���ي ح�ل ت�أّخ���ر الإج�بة يجب مع�ودة الدُّ

الداعي عند اهلل �س���بح�نه، فهو ُيحّب �س���م�ع �س���وته والإكث����ر من دع�ئه، فعلي���ه اأن ل يترك م� ُيحّبه 

 َع���زَّ َوَجلَّ َحاَجًة 
َ
ُل اهلل

َ
اهلل �س���بح�نه، فق���د روي عن الإم�م الب�قرQ اأنَّه ق����ل: »اإِنَّ اْلُموؤِْمَن َي�ْصاأ

)1)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص483.
)2)  �سورة الأعراف، الآية 55.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج8، �ص44.
)4)  م. ن، ج2، �ص490.
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. وعليه، فيج���ب الإلح�ح ب�لّدع�ء في 
(1(

���ُر َعْن���ُه َتْعِجي���َل اإَِجاَبِتِه ُحّب���اً ِل�َصْوِتِه َوا�ْصِتَم���اِع َنِحيِبه « َفُيوؤَخِّ

 :P جمي���ع الأحوال، ولم���� في ذلك من الرحمة، والمغفرة، وا�س���تج�بة الدعوات، وعن ر�س���ول اهلل

.
(2(

ْو َلمْ  ُي�ْصَتَجْب  َله «
َ
َعاِء ا�ْصُتِجيَب  َلهُ  اأ َلحَ  ِفي  الدُّ

َ
  َعْبداً َطلََب  ِمنَ  اهللِ  َعزَّ َوَجلَ  َحاَجًة َفاأ

ُ
»َرِحمَ  اهلل

الثامن: الدعاء في الرخاء

ع����ء اأن يدعو العبد ف���ي الرخ�ء على نحو دع�ئه في ال�س���ّدة، لم� في ذلك من الّثقة  م���ن اآداب الدُّ

ع�ء عند ال�س���ّدة، وق���د روي الإم�م  ب����هلل، والنقط�ع اإليه، ولف�س���له ف���ي دفع البالء، وا�س���تج�بة الدُّ

.
(3(

َخاِء« َعاَء ِفي  الرَّ ِة َفْلُيْكِثِر الدُّ دَّ نْ  ُي�ْصَتَجابَ  َلهُ  ِفي  ال�صِّ
َ
هُ  اأ ال�س�دق Q: »َمنْ  �َصرَّ

التا�سع: اأن يكون عالي الهّمة فيما يطلب 

اأن يدعو اهلل �سبح�نه وتع�لى بمع�لي الأمور التي ل ُيمكن تح�سيله� اإل ببذل الهمم. فقد ورد عن 

 ِم���ْن َخ�ْصَيِة اهلِل َعزَّ َوَجلَّ َحتَّى  ا�ْصَتَكى  َب�َصَرهُ  
ُ
ُبو َذرٍّ َرِحَمُه اهلل

َ
الإم����م الك�ظمQ اأنَّه ق�ل: »َبَكى اأ

ي  ْكَبِر َهمِّ
َ
ْن َي�ْصِفَي َب�َصَرَك َفَق���اَل اإِنِّي َعْنُه َلَم�ْصُغوٌل َوَما ُه���َو ِمْن اأ

َ
 اأ
َ
َبا َذرٍّ َلْو َدَع���ْوَت اهلل

َ
َفِقي���َل َل���ُه َي���ا اأ

.
(4(

َقاُلوا َوَما َي�ْصَغُلَك َعْنُه َقاَل اْلَعِظيَمَتاِن اْلَجنَُّة َوالنَّاُر«

ومن الق�س����س الجميلة م� روي عن ربيعة بن كعب اأنَّه ق�ل: »قال لي ذات يوم ر�صول اهللP: يا 

فّكر، فلّما 
ُ
ربيع���ة، خدمتن���ي �صب���ع �صنين اأفال ت�صاألني حاج���ة؟ فقلت: يا ر�صول اهلل، اأمهلني حت���ى اأ

اأ�صبحت ودخلت عليه، قال لي: يا ربيعة، هاِت حاجتك، فُقلُت: ت�صاأل اهلل اأن يدخلني معك الجّنة، 

فقال لي: من عّلمك هذا؟ فُقلُت: يا ر�صول اهلل، ما عّلمني اأحد، لكّني فّكرت في نف�صي، وُقلُت: اإن 

�صاألته ماًل كان اإلى نفاد، واإن �صاألته عمراً طوياًل واأولداً كان عاقبتهم الموت، قال ربيعة: فنّك�س 

.
(5(

راأ�صه �صاعًة، ثّم قال: اأفعل ذلك، فاأعّني بكثرة ال�صجود«

)1)ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص488.
)2)  م. ن. �س475.
)3)  م. ن. �س472.

)4)  ال�س���دوق، محمد بن علي بن ب�بويه،  الخ�س����ل ، تحقيق وت�س���حيح علي اأكبر غف�ري، ن�سر جم�عة المدر�سين ، قم ، اإيران، الطبعة الأولى، 
1403هـ، ج1، �ص40.

)5)  قطب الدين الراوندي، �س���عيد بن هبة اهلل،  الدعوات )�س���لوة الحزين( ، ن�سر من�س���ورات مدر�سة الإم�م المهدي|، قم ، الطبعة الأولى، 
1407 هـ، �ص39.
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العا�سر: ال�سطرار اإلى اهلل تعالى 

روي اأّن اهلل تع�لى اأوحى اإلى عي�س���ىQ: »اْدُعِني  ُدَعاَء اْلَحِزينِ  اْلَغِريقِ  الَِّذي  َلْي�َس  َلهُ  ُمِغيٌث  

.
(1(

َعاُء َوِمنِّي اْلإَِجاَبُة« ْل َغْيِري َفَيْح�ُصَن ِمْنَك الدُّ
َ
َيا ِعي�َصى �َصْلِني َوَل َت�ْصاأ

ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ     ۈ  ۆ       ۆ  ۇ  چ  تع�ل���ى:  اهلل  ويق���ول 

. وال�س���طرار اأن يقطع الإن�س����ن اأمله من كّل �سبٍب �سوى اهلل 
(2(

ۉ   ې ېې ې ى ى چ 

�س���بح�نه، واأن يجعل قلبه وروحه بين يدي رحمة اهلل، واأن يرى كّل �س���ي ء منه وله. فيربط الأ�س���ب�ب 

 Pبم�سّببه� الأّول والحقيقي الذي ل يخرج �سيء في هذا الوجود من تحت دائرة �سلط�نه، عن النبّي

ْر�َس ِرْزَقُه، 
َ
َماَواِت َواْلأ ْنُت ال�صَّ مُ  ِبي  ُدونَ  َخْلِقي  اإِلَّ �َصمَّ ق�ل: ق�ل اهلل عّز وجّل: »َما ِمنْ  َمْخُلوقٍ  َيْعَت�صِ

.
(3(

ْعَطْيُتُه، َواإِِن ا�ْصَتْغَفَرِني َغَفْرُت َلُه«
َ
َلِني اأ

َ
َجْبُتُه، َواإِْن �َصاأ

َ
َفاإِْن َدَعاِني اأ

والحمد هلل رب الع�لمين

)1)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج7، �ص143.
)2)  �سورة النمل، الآية 62.

)3)  ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن ، الأم�لي) للطو�سي(، ن�سر دار الثق�فة، قم ، الطبعة الأولى،  1414 هـ، �ص585.



ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ة ال�����ن�����������صّ ال�������ق�������راآين

قال اهلل تعالى:

ڭ  ۓ   ۓ  چے 

.
(1(

ڭ ڭ ڭ  ۇچ 

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية 35.

11

الوسيلة إلى اهلل

ال�صفاعة لغًة وا�صطالحاً. ¤

نة لمفهوم ال�صفاعة. ¤ العنا�صر المكوِّ

اأنواع ال�صفاعة. ¤

ال�صفعاء. ¤

معنى التو�ّصل. ¤

ال�صفاعة والتو�ّصل بالدعاء. ¤



فاعة لغًة واصطالحًا الشَّ
، ُيق�ل: 

(1(
���ف�عة في اللغة معن�ه�: »ال�صيُء �صّي���َره �صفعاً؛ اأي زوجاً« و»�صمُّ ال�ص���يء اإلى مثله« ال�سَّ

ك�ن وترًا ف�سّفعُه ب�آخر؛ »اأي قرنُه به«. 

���ف�عة هي: »طلبه  واأّم� التعريف ال�س���طالحي، ف�إّنه ل���م يخرج عن الّدللة اللغوية كثيرًا؛ اإذ ال�سَّ

)ال�صفي���ع( م���ن الم�صف���وع اإلي���ه اأم���راً للم�صفوع ل���ه، ف�صفاعة النب���ي P اأو غيره عب���ارة عن دعائه 

 ،P نب وق�صاء الحوائج، ال�صفيع هنا هو الر�صول اهلل تعال���ى لأج���ل الغير وطلبه منه غف���ران الذَّ

والم�صف���وع اإلي���ه ه���و اهلل ع���ز وج���ل، والم�صفوع له ه���و �صاحب طل���ب ال�صفاعة م���ن الر�صول P؛ 

.
(2(

عاء والرجاء« فاعة نوع من الدُّ فال�صَّ

فاعة العناصر المكّونة لمفهوم الشَّ
فيع من اأجل جلب منفعٍة اأو دفع م�سّرة، ولكن  ف�عة حول طلب الو�سيلة من ال�سَّ يتمحور مفهوم ال�سَّ

ل بدَّ من اأن نقَف عنَد عدٍد من العن��سر التي يت�ألَّف منه� هذا المفهوم.

فاعة: 1. مورد ال�سَّ

ف�عة في الموارد التي يريد فيه� الإن�س�ن اأن يح�سل على كم�ٍل وخيٍر م�ّدّيين اأو معنوّيين،   تنفع ال�سَّ

اأو يدفع عنه �سررًا م�ّديً� اأو معنويً�، ولكّنه ل يملك الموؤّهالت والأ�سب�ب التي ت�سمح له ب�لح�سول على 

َق له ذلك. ولكن ب�سرط اأن يتمّتع ب�للي�قة المن��سبة  ف�عة وتحقِّ رر، فت�أتي ال�سَّ الخير اأو الأمن من ال�سَّ

له للح�سول عليه�.  روط الّذاتية التي توؤهِّ وال�سُّ

���ف�عة، بهذا  ه. ف�ل�سَّ ويترّت���ب على توّفر ه���ذه اللي�ق�ت تعزي���ز مفهوم الرتب�ط بين الإن�س����ن وربِّ

، وتجلية اعتق�ده من 
(3(

المعنى تم�ر�س دورًا توحيديً� ك�ماًل في ربط الم�سفوع له ب�هلل �سبح�نه وتع�لى

)1)  الراغب الأ�سفه�ني، مفردات األف�ظ القراآن، �س457.
)2)  ينظر: الأمين، ال�سيد مح�سن: ك�سف الرتي�ب، �س196، ح�سن الأمين)تحقيق(، قم، مكتبة الحرمين، 1952م، ط2.

���ف�عة ب�لتوحيد وال�س���به�ت المث�رة حول ذلك: ال�سيرازي ال�سيخ ن��سر مك�رم، تف�سير الأمثل، ج1،  )3)  راجع البحث المف�س���ل حول عالقة ال�سَّ
�ص212.
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كّل موؤّثر وم�س���ّبب �س���واه، واإْن ك�ن لل�ّسفع�ء من دوٍر في هذا الأمر ف�إنَّم� هو دور الو�س�طة التي ل تنفع 

اإل ب�إذن اهلل تع�لى.

م الناق�ص:  فاعة تتمِّ 2. ال�سَّ
�ق�س من الكم�لت  م النَّ ف�عة ل تكون من اأجل اإيج�د الخير والكم�ل من العدم، اإنَّم� ت�أتي لتتمِّ ال�سَّ

واأنواع الخير، اأو لتكّمل م� نق�َس من اأ�سب�ب دفع ال�سر.

ببية: فاعة اأحد تطبيقات قانون ال�سَّ 3.  ال�سَّ
بب   فهي �س���بب من الأ�س���ب�ب ولي�س���ت خرقً� للع�دة؛ لأنَّه� عب�رٌة عن اإدخ�ل �س���بٍب جديٍد بين ال�سَّ

ف�عة متى م� وقعت ك�ن له� القدرة على التَّغيير  الأ�سلي والم�سبَّب الخ��ّس به. ومن هن� يظهر اأنَّ ال�سَّ

في مجري�ت الأمور.

ر في اإرادة اهلل تعالى:  فاعة ل تغيِّ 4. ال�سَّ
ال�سف�عة عنده تع�لى لي�ست ن��سئة من التغّير في الإرادة والعلم، بل هو تغيٌُّر في المراد والمعلوم. 

فهو �سبح�نه يعلم اأّن الإن�س�ن الفالني �ستعر�س عليه ح�لت مختلفة، فيكون في وقت معّين على ح�ل 

���ة فيريد اهلل فيه ب�إرادة، ثّم يكون في وقت اآخر على ح�ل اآخر جديد  كذا؛ لأ�س���ب�ب و�س���رائط خ��سّ

خر، فيريد فيه ب�إرادة اأخرى، وكّل يوم هو في �س�أن... وقد 
ُ
مختلف عن ح�له الأّول لأ�سب�ب و�سرائط اأ

.
(2(

»
(1(

ق�ل تع�لى: چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ چ 

فاعة أنواع الشَّ
ف�عة ب�عتب�ر مو�سوعه� ق�سمين: تنق�سم ال�سَّ

فاعة الّتكوينية:  1. ال�سَّ
. والذي يظهر من خالل القراآن الكريم وجود العديد من 

(3(
���ط الأ�صباب في التكوين« »وه���ي تو�صُّ

الأ�س���ب�ب والو�س����ئط التي تم�ر�س اأفع�ًل وتدبيراٍت تكوينيًة، ك�إر�س����ِل الري�ح، وبعث المطر، وت�سيير 

ْوَكَله اهلل 
َ
الكواك���ب، والتدبي���ر في الرزق، وقب�س الأرواح، وغيره�، بل اإّن كّل ت�أثير في الع�لم الم�ّدي اأ

)1)  �سورة الرعد، الآية 39.
)2)  الطب�طب�ئي، الميزان في تف�سير القراآن، ج1، �ص165-164.

)3)  م.ن، ج2، �ص333.
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، هو من م�س�ديق ال�س���ف�عة التكوينية، وهم و�س�ئط بينه 
(1(

تع�لى اإلى غيره، وب�لخ�س���و�س المالئكة

تع�لى وبين الأ�سي�ء. وكّل ذلك ب�إذن اهلل تع�لى، واإّل فهم فقراء اإلى اهلل تع�لى، واهلل هو الغني. 

���ف�عة الذين ذكرهم اهلل تع�ل���ى في القراآن  ���ف�عة التكويني���ة تعدُّ من خ�سو�س���ّي�ت اأهل ال�سَّ وال�سَّ

الكريم في اأكثر من مو�سع، كم� في قوله جّل وعال: چ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى     ائ   

بي محمد P واآله الأطه�ر R. فمن الطبيعي اأن يتوّجه  ، وه���م النَّ
(2(

ائ ەئ ەئ وئ چ 
ف�عة من اأجل الطلب من اهلل تع�لى تقديم �سبٍب تكوينٍي على �سبٍب اآخر،  اإليهم الإن�س�ن الموؤمن ب�ل�سَّ

كتبديل ح�ل �س���ّره اإلى منفعته، ونق�س���ه اإلى كم�له. وهذا المورد هو من موارد تف�سير الآية الكريمة: 

.
(4(
Rالو�سيلة اأهل البيت 

(3(
چ ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ چ 

فاعة التَّ�سريعيَّة: 2. ال�سَّ
���ط الأ�سب�ب في الأمور الت�س���ريعية المتعلِّقة ب�لجزاء والثواب؛ ب�أن يطلب العبد المذنب  وهي تو�سُّ

ف�عة- من  دع�ء ال�س���فيع وتو�ّس���طه لُتغفر ذنوبه وُتمحى �س���يئ�ته فينتقل العبد المذنب -بعد نيله لل�سَّ

ح�لة يكون فيه� م�س���تحّقً� للعق����ب، اإلى ُحكٍم جديٍد قوامه العفو. والمق�س���ود من ذلك اأنَّه بعد وقوع 

العب���د في الخط�أ والمع�س���ية يبقى هن�ك مج�ل لرفع تبع�ت هذه المع�س���ية، فُيرف���ع العق�ب وُيحرز 

ف�عة الت�سريعية وو�سول الرحمة والمغفرة الإلهية عن طريق اأولي�ء اهلل تع�لى  الثواب ببركة وجود ال�سَّ

و�س���فوة عب�ده الذين جعل دع�ءهم في الحي�ة الدني� �س���ببً� لذلك، حي���ث يقول تع�لى: چ ھ ھ 

 .
(5(

ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ چ 

الشفعاء
اإنَّ مق����م ال�س���ف�عة مق����ٌم خ�����سّ ب����هلل وحٌق مح����سٌ له �س���بح�نه، كم� ق����ل: چ گ گ ڳ 

رحت  . لكّن اهلل عّز وجّل بفي�س���ه وكرمه منح بع�س خلقه مق�م ال�سف�عة يوم القي�مة. و�سَّ
ڳڳچ)6)

الآي�ت القراآنية عن اأ�سل وجود ال�سف�عة يوم القي�مة، واأنَّه� تقع ب�إذن اهلل تع�لى، يقول تع�لى: چ ڃ 

ف�عة، النجف الأ�سرف، موؤ�س�سة الإم�م الجوادQ للفكر والثق�فة، 2011م، ط1، �ص45. )1)  الحيدري، ال�سيد كم�ل، ال�سَّ
)2)  �سورة الزخرف، الآية 86.

)3)  �سورة الم�ئدة، الآية 35.
ف�عة، �س47. )4)  الحيدري، ال�سَّ

)5)  �سورة الن�س�ء، الآية 64.
)6)  �سورة الزمر، الآية 44.
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، فمن هم ال�س���فع�ء؟ ومن هم الذين ارت�سى اهلل تع�لى اأن ين�لوا مق�م 
(1(

چ چ چ چ چ 
ال�سف�عة يوم القي�مة؟ 

ُي�ستفاد من الآيات والروايات اأنَّ من ال�سفعاء يوم القيامة:

المالئك���ة: ق�ل تع�لى: چ حب خب مب ىب يب جت حت  خت مت ىت  يت جث مث ىث يث حج   .1
ن� �س�بقً� دور المالئكة في ال�سف�عة التكوينية. ، وقد بيَّ

(2(
مج جحچ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ہ ہ ہھ ھ  چ  2. الأنبي���اء والر�ص���لR: ق����ل تع�ل���ى: 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ      ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ 
، حيث يحثُّ القراآن الكريم الذين ظلموا اأنف�سهم )الع�س�ة(، اأن يذهبوا اإلى الر�سول 

ۆچ)3)
الأكرمP ويطلبوا منه اأن ي�س���تغفر لهم، اإلى ج�نب ا�ستغف�رهم هم ب�أنف�سهم، كذلك طلب اأبن�ء 

يعقوب من اأبيهم اأن ي�ستغفر لهم، ووعده لهم بذلك چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ          ڦ ڦ 

.
(4(

ڦ ڦ   ڄ   ڄ ڄڄ ڃ       ڃ ڃ     ڃ   چ 
3. الر�ص���ول الأك���رم P: ذه���ب المف�ّس���رون في تف�س���ير قول���ه تع�ل���ى: چ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ 
 ،P اإلى اأنَّ المق�سود من »المقام المحمود« هو مق�م ال�سف�عة الث�بت للنبّي الأكرم 

(5(
ڈچ 

تي، فهي لمن  عطيُت ال�صفاعة، فادَّخرتها لأمَّ
ُ
ْعطيت خم�صاً... واأ

ُ
وفيم� روي عنه P اأّنه ق�ل: »اأ

.
(6(

ل ُي�صرك باهلل«

 :P ق�ل: »قال ر�ص���ول اهلل Q4. ال�صه���داء ف���ي �صبي���ل اهلل والعلماء: في الخ�س����ل: ع���ن علي
.

(7(
ثالثة ي�صفعون اإلى اهلل عّز وجّل، فُي�صّفعون: الأنبياء، ثّم العلماء، ثّم ال�صهداء«

معنى التوّسل 
ق�مت الحي�ة الب�س���رية على ال�س���تف�دة من الو�س����ئل والأ�س���ب�ب الطبيعية لرفع ح�ج�ته�، فنرفع 

العط�س بوا�سطة �سرب الم�ء، ونرفع الجوع بوا�سطة الطع�م... والتو�ّسل ب�لأ�سب�ب والو�س�ئل الطبيعّية 

)1)  �سورة الأنبي�ء، الآية 28.
)2)  �سورة النجم، الآية 26.
)3)  �سورة الن�س�ء، الآية 64.

)4)  �سورة يو�سف، الآيت�ن 97 - 98.
)5)  �سورة الإ�سراء، الآية 79.

)6)  المتقي الهندي، كنز العم�ل، ج11، �ص437.
)7)  ال�سيخ ال�سدوق، الخ�س�ل، �س156.
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لي�س محّطً� للمن�ق�سة والبحث، واإّنم� الكالم هو في الأ�سب�ب غير الطبيعّية التي ل يعرفه� الب�سر، ول 

�سبيل لهم اإليه� اإّل عن طريق الوحي.

ف�إذا ُو�س���ف �س���يٌء في الكت�ب وال�ّسنة ب�لو�سيلة، ك�ن حكم التو�ّس���ل به نظير حكم التو�ّسل ب�لأمور 

الطبيعّية. وعلى هذا الأ�س��س، ف�إّنه يجوز لن� التو�ّسل ب�لأ�سب�ب غير الطبيعّية عند مالحظة مطلبين:

خ�سة من الكت�ب وال�سّنة ال�سريفة. عة ومرَّ اأن تكون الو�سيلة م�سرَّ  .1
عدم العتق�د ب�أّية اأ�س�لة اأو ا�ستقالل للو�س�ئل والأ�سب�ب، بل اعتب�ر ت�أثيره� منوطً� ب�لإذن الإلهي   .2

ب الأ�سب�ب هو اهلل عّز وجّل. والم�سيئة الإلهّية، ف�لموؤّثر الحقيقي وم�سبِّ

والق���راآن الكري���م يدعون� اإلى ال�س���تف�دة من الو�س����ئل الم�ّدية والمعنوي���ة، اإذ يقول: چے 

 ،
ۈچ)1) ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ 

ف�لو�سيلة في الآية مطلقة وغير مقيَّدة؛ لذا ت�سمل الو�س�ئل الم�ّدية وغير الم�ّدية.

ب(، بل تعني ال�س���يء الذي ُيوِجب التقّرب  ه���ذا، ويج���ب النتب�ه اإلى اأّن »الو�صيلة« ل تعني )التقرُّ

اإل���ى اهلل، واأح���د هذه الطرق هو الجه�د في �س���بيل اهلل الذي ُذكر في الآية الح��س���رة، كم� يمكن اأن 

.
(2(

خرى و�سيلة للتقّرب اأي�سً�
ُ
تكون اأ�سي�ء اأ

، وب�لت�لي يكون 
(3(

ُب به اإلى الغي���ر« �خ�ذ الو�س���يلة، والتي هي عب�رٌة عن »م���ا ُيتقرَّ ���ل من اتِّ ف�لتو�سُّ

ب به� اإلى جهٍة اأخرى اأعلى، من اأجل ق�س�ء  ���ل اإلى جهٍة معينة عب�رًة عن اتِّخ�ذه� و�س���يلًة للتقرُّ التو�سُّ

الحوائج على اختالف اأنواعه�؛ ولذلك نجد اأنَّ طلب ال�سف�عة من الر�سول P والأولي�ء ال�س�لحين 

هو و�سيلة للتقّرب، واأحد م�س�ديق التو�ّسل بهدف نيل القرب الإلهي.

ف�إْن ك�ن طلب ال�س���ف�عة يتحّقق ب�ّتخ�ذ اأهل البيتRومن ارت�س���ى اهلل لهم مق�م ال�س���ف�عة، 

و�س���يلة للتق���ّرب اإل���ى اهلل عّز وجّل كونهم ال�س���فع�ء اإلى اهلل، والوجه�ء عنده، في ه���ذه الح�لة ينبغي 

للعب���د المداومة على التو�ّس���ل بهم وطلب ال�س���ف�عة منهم. علمً� ب�أّن ال�س���ف�عة قد ُتن����ل اأحي�ن� بغير 

���لهم، وبتو�ّس���ط بع�س الأعم�ل ال�س����لحة التي قد ي�أتي به� الإن�س�ن، كزي�رة  طلب، بل بكرمهم وتف�سّ

المع�س���ومين  R، فقد ورد عنه P: »َمنْ  َزاَرِني  َبْعَد َوَفاِتي  َكانَ  َكَمنْ  َزاَرِني  ِفي  َحَياِتي  َوُكْنتُ  

 .
(4(

َلهُ  �َصِهيداً َو�َصاِفعاً َيْومَ  اْلِقَياَمِة«

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية 35.
ل اإلى ال�سيء برغبة، وحقيقُة الو�سيلة اإلى اهلل �سبيله ب�لعلم والعب�دة  )2)  ق�ل الراغب الأ�سفه�ني في مفرداته )في م�دة و�سل(: الو�سيلة التو�سّ

وتحّري مك�رم ال�سريعة.

)3)  الجواهري، ال�سح�ح، ج5، �ص1841.
)4)العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 97، �ص 143.
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عاء ل في الدُّ فاعة والتوسُّ طلب الشَّ
ل، بل وفي  ���ف�عة والتو�سُّ يكثر في الأدعية المروّية عن النبي P واأهل بيته الكرامRذكر ال�سَّ

واي�ت المرويَّة عنهم كذلك، ومن ذلك: الرِّ

عن اأبي ب�س���ير، عن اأبي عبد اهللQ ق�ل: »ادُع للحجِّ في ليالي �صهر رم�صان بعد المغرب: 

ل ومنك اأطلب حاجتي)1). اللهّم، بك اأتو�صَّ

يِّ اْلُقَر�ِصيِّ  مِّ
ُ
ْعَتِمُد َعلَْيَك، َوِبُحبِّي ِللنَِّبيِّ الأ

َ
لُ  اإَِلْيَك ، َوِبُحْرَمِة اْلُقْراآِن اأ َتَو�صَّ

َ
ِة الإِ�ْصالمِ  اأ اللَُّهمَ  ِبِذمَّ

ْلَف���َة َلَدْيَك، َفال ُتوِح�ُس  ْرُجو الزُّ
َ
لَواُتَك َعلَْي���ِه َواآِلِه اأ ، �صَ يِّ اْلَمَدِنيِّ اْلها�ِصِم���يِّ اْلَعَرِب���يِّ التَّهاِم���يِّ اْلَمكِّ

.
يماِني، َو ل َتْجَعْل َثواِبي َثواَب َمْن َعَبَد �ِصواَك«)2) ا�ْصِتينا�َس اإِ

وم���ن الأدعية المروية عن الإم�م ال�س����دقQ في اأدعي���ة يوم عرفة: »فبك اأمتن���ع واأنت�صر، 

واإليك األجاأ وبك اأ�صتتر، وبطاعة نبّيك والأئّمةRاأفتخر، واإلى زيارة ولّيك واأخي نبيِّك اأبتدر، 

ل، واأ�صاأل واأطلب في هذه الع�صّية فكاَك رقبتي من النار، والمقرَّ  الله���ّم، فب���ِه وباأخيه وذريت���ه اأتو�صَّ

معهم في دار القرار، فاإنَّ لك في هذه الع�صّية رقاباً تعتقها من النَّار«. 

ادقQ في  وف���ي زي�رة الأربعين المروية عن �س���فوان بن مهران، ق�ل: »قال لي م���ولي ال�صّ

َنا يا َمْوليَ  َعْبُد اهللِ  َو زاِئُرَك  ِجْئُتَك ُم�ْصتاقاً، َفُكْن ِلي �َصِفيعاً اَلى اهلِل، يا �َصيِِّدي، 
َ
زيارة الأربعين: اأ

َك �َصيَِّدِة ِن�ص���اِء اْلعاَلِميَن،  مِّ
ُ
يِّي���َن، َو ِباأ ِبيَك �َصيِِّد اْلَو�صِ

َ
َك �َصيِِّد النَِّبيِّي���َن، َو ِباأ ا�ْصَت�ْصِف���ُع اَل���ى اهلِل ِبَج���دِّ

.
(3(

ياِء« ْو�صِ
َ
ِميِر اْلُموؤِْمِنيَن �َصيِِّد الأ

َ
الُم َعلَْيَك َيا ْبَن اأ الُم َعلَْيَك َيا ْبَن َر�ُصوِل اهلِل، ال�صَّ ال�صَّ

ٍد  ���ٍد َو اآِل ُمَحمَّ لِّ َعلى  ُمَحمَّ ع�ء ليلة الّن�س���ف من �س���عب�ن بع���د اأداء الركعتين: »اللَُّهمَّ �صَ وفي الدُّ

�صاَلِة َو ُمْخَتلَِف اْلَمالِئَكِة َو َمْعِدِن اْلِعْل���ِم َو اْهِل َبْيِت اْلَوْحِي، َو اْعِطِني  ���ِع الرِّ ِة َو َمْو�صِ ُب���وَّ �َصَج���َرِة النُّ

ُل َو َعلَْيَك  َتَو�صَّ
َ
ياِئِهما اَلْي���َك اأ ْو�صِ

َ
���ٍد َو َعِليٍّ َو اأ ِف���ي ه���ِذهِ  اللَّْيلَ���ِة اْمِنيَِّتي  َو َتَقبَّلْ  َو�ِصيلَِتي ، َفانِّي ِبُمَحمَّ

.
(4(

ل «
َ
ُل َو َلَك ا�ْصاأ َتَوكَّ

َ
اأ

والحمدهلل رب الع�لمين

)1)  ال�سّيد ابن ط�وو�س، اإقب�ل الأعم�ل، ج1، �ص 78.
)2)  م. ن، ج1، �ص 166.
)3)  م. ن، ج3، �ص 102.

)4)  م. ن، �س 350.





ال����ن����ق����اط امل����ح����ورّي����ةال�����ن�����������صّ ال�������روائ�������ي

روي ع��ن الر�س��ولP: »َم��نْ  

َزاَرِن��ي  بَْعَد َوَفاِتي  َكانَ  َكَمنْ  َزاَرِني  

ِفي  َحيَاِتي  َوُكْنُت  لَهُ  �َشِهيداً َو�َشاِفعاً 

.
يَْومَ  الِْقيَاَمِة«)1)

)1)العالمة المجل�س���ي، بح�ر الأنوار، ج 97، �ص 
.143
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من شعائر اهلل

معنى الزيارة. ¤

الأدلة على م�صروعّية الزيارة. ¤

اأنواع الزيارة. ¤

فوائد الزيارة واآثارها. ¤



يارة معنى الزِّ
وُر: اأعلى ال�سدر. وزرت فالنً�: تلّقيته ِبَزوري؛ اأي ب�سدري. اأو  ور، والزَّ ي�رة في اللغة: »من الزَّ الزِّ

.
(1(

ق�سدُت َزوره؛ اأي �سدره... وزار فالٌن فالنً�: م�ل اإليه«

، واإْن ك�ن المتب�در 
(2(

واأّم� المعنى ال�س���طالحي للزي�رة، ف�إّنه »ل يك�د يخرج عن المعنى العرفي«

ه نح���و الَمزور الميِّت، اإّم�  ي�رة، عب�رٌة عن قي�م �س���خ�سٍ ب�لتوجُّ ؛ لأّن الزِّ
(3(

ه���و »زي�رة القب���ور غ�لبً�«

ه اإلى �سخ�س المزور من دون قطع  � ب�لّتوجُّ بقطع الم�س�فة اإلى قبره فُت�سّمى »ب�لّزي�رة عن قرب«، واإمَّ

الم�س�فة، وُت�سّمى »ب�لزي�رة عن بعد«.

يارة األدّلة على مشروعّية الزِّ
اإنَّ ا�س���تحب�َب زي�رة الُقبور من الأمور التي اأجمعت الأّمة الإ�سالمية عليه�، بال فرق بين طوائفه� 

المختلفة اإل من �سذَّ وندر، وقد ثبتت هذه الم�س�ألة من خالل الدليلين الروائي والقراآني:

الدليل القراآني: 

من الأدّلة القراآنية التي ُي�س���تدّل به� على م�سروعّية زي�رة القبور قوله تع�لى: چ ے ۓ ۓ ڭ   .1
���الة على الميت،  ���الة هن���� هو خ�س���و�س ال�سَّ . ف�لم���راد ب�ل�سَّ

(4(
ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ  ۆ ۆۈ چ 

ومو�س���ع ال�س���تدلل لدين� على المطلوب هو قوله تع�ل���ى: چ ۇ  ۇ  ۆ ۆۈ چ اإذ ذهب كثيٌر من 

 اإلى اأّن المراد يتج�وز الوقوف عنده وقت الدفن، اإلى عموم الأوق�ت. وُي�س���تف�د من 
(5(

المف�ّس���رين

هي الوارد  الآية المذكورة جواز الوقوف على قبور الموؤمنين والدع�ء لهم والترّحم عليهم؛ لأّن النَّ

)1)  الراغب الأ�سفه�ني، مفردات األف�ظ القراآن الكريم، �س386. 
)2)  عبد المنعم، محمود عبد الرحمن: معجم الم�سطلح�ت والألف�ظ الفقهية، الق�هرة، دار الف�سيلة، ط1، ج2، �ص220. 

ي�رة والتو�سل، �س15، قم، مركز الر�س�لة، 1421ه�، ط1. )3)  عبد الحميد، �س�ئب: الزِّ
)4)  �سورة التوبة، الآية 84.

)5)  المحق���ق الأردبيل���ي، اأحمد ب���ن محمد: زبدة البي�ن في اأحك�م القراآن ، تحقيق محمد الب�قر البهبودي، ن�س���ر المكتبة المرت�س���وية، ط1، 
�ص118.

 و: ال�س���يخ الطبر�س���ي، اأبو علي الف�سل بن الح�س���ن: تف�سير جوامع الجوامع، تحقيق موؤ�س�سة الن�سر الإ�س���المي تحقيق، قم، ن�سر موؤ�س�سة 

الن�سر الإ�سالمي الت�بعة لجم�عة المدر�سين في قم الم�سرفة، 1418ه�، ط1، ج2، �ص85.

وغيرهم� كذلك.
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في الآية مخت�سٌّ ب�لمن�فقين، وعلى هذا ف�إنَّ الآية تعني بمفهومه� جواَز زي�رة قبور الموؤمنين؛ اأي 

الوقوف على قبورهم والدع�ء لهم. ف�لآية تدلُّ على: »م�صروعّية الوقوف على قبور الموتى من 

.
(1(

الموؤمنين والترّحم عليهم وزيارة قبورهم والترّدد اإليها«

قوله تع�لى: چ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ   .2
 Pوقد ق�ل الإم�م ال�سبكي: »دّلت الآية على الحّث على المجيء اإلى الر�صول .

(2(
ۇ ۆ ۆ چ 

وال�صتغفار عنده وا�صتغفاره لهم، وذلك واإْن كان ورد في حال الحياة، فهي رتبة له ل تنقطع بموته، 

 Qة، كم� في �سحيحة مع�وية بن عّم�ر عن اأبي عبد اهلل . وقد روي من طرق الخ��سّ
(3(

تعظيماً له«

ف���ي اآداب دخول المدينة المنّورة وزي�رة النبيP: »اللهّم فاجعل �صلواتك و�صلوات مالئكتك ]...[ 

عل���ى محم���د عب���دك ور�صولك ونبّي���ك ]...[ الله���ّم اإّنك ُقل���َت: چ ھ ھ ے ے  ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ چ واإّن���ي اأتي���ُت نبّيك م�صتغفراً تائباً 
، ف�لآية تدّل على جواز المجيء 

(4(
م���ن ذنوب���ي، واإّن���ي اأتوّجه بك اإلى اهلل رّبي ورّبك ليغفر لي ذنوب���ي«

 .
(5(

ريف اإلى قبر الر�سول P من اأجل ال�ستغف�ر، وطلب الّتوبة عند جن�به ال�سَّ

الدليل الروائي: 

بوية في زي�رة القبور: ل خالف بين الأّمة اأّن ر�سول اهلل P لّم� فرغ من حّجة الوداع  الإج�زُة النَّ  .1
لذ بقبٍر قد در�س فقعد عنده طوياًل ثم ا�س���تعبر َفِقيَل َلُه َي� َر�ُس���وَل اهلِل َم� َهَذا اْلَقْبُر َفَق�َل: »َهَذا 

ِذَن ِلي َوَقاَل P: َقْد ُكْنُت َنَهْيُتُكمْ  َعنْ  ِزَياَرِة 
َ
 ِفي ِزَياَرِتَها َفاأ

َ
ْلُت اهلل

َ
���ي اآِمَن���َة ِبْنِت َوْهٍب �َصاأ مِّ

ُ
َقْب���ُر اأ

.
(6(

َل َفادَِّخُروَها«
َ
�َصاِحي اأ

َ
َل َفُزوُروَها َوُكْنُت َنَهْيُتُكم  َعِن ادَِّخاِر ُلُحوِم اْلأ

َ
اْلُقُبوِر اأ

الأم���ر بزي����رة الوالدي���ن المّيتين: روي ع���ن اأمير الموؤمنين عل���ي بن اأبي ط�ل���بQ: »ُزوُروا   .2
ِه ِبَما  مِّ

ُ
ِبي���ِه َو ِعْنَد َقْبِر اأ

َ
َحُدُكْم َحاَجَتُه ِعْنَد َقْبِر اأ

َ
ُه���ْم َيْفَرُحوَن ِبِزَياَرِتُك���ْم َو ْلَيْطُلْب اأ َمْوَتاُك���مْ  َفاإِنَّ

.
(7(

َيْدُعو َلُهَما«

)1)  المقداد ال�سيوري، جم�ل الدين المقداد بن عبد اهلل: كنز العرف�ن في فقه القراآن، تعليق ال�سيخ محمد ب�قر �سريف زاده، ت�سحيح محمد 
ب�قر البهبودي، طهران، المكتبة المرت�سوية، 1384ه�، ط1، ج1، �ص181.

وكذلك: ال�سيرازي ال�سيخ ن��سر مك�رم، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج6، �ص155.

)2)  �سورة الن�س�ء، الآية 64.
)3)  الإم�م ال�سبكي، علي بن عبد الك�في: �سف�ء ال�سق�م، تحقيق ال�سيد محمد ر�س� الح�سيني الجاللي )تحقيق(، 1419ه�، ط4، �ص181.

)4)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج4، �ص551.
)5)  راجع: ال�سيرازي، الأمثل في تف�سير كت�ب اهلل المنزل، ج3، �ص700. 

 وكذلك: ال�سبح�ني، ال�سيخ جعفر: في ظالل التوحيد، مع�ونية �سوؤون التعليم والبحوث الإ�سالمية في الحج، 1412ه�، ط1، �ص264.

)6)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج10، �ص441.
)7)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج3، �ص230.



ر ريغب100 باسِ 

 
َ
�س����Q: »ما من عبٍد زاَر قب���َر موؤمٍن فقراأ ا�س���تحب�ب زي����رة قبور الموؤمنين: عن الإم�م الرِّ  .3

.
(1(

عنَده چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ �صبع مّرات اإل غفر اهلل له ول�صاحب القبر«

ع�ء وال�ستغف�ر للميت عند قبره: عن الإم�م ال�س�دقQ ق�ل: »اإّن المّيت ليفرح بالترّحم  الدُّ  .4
.

(2(
عليه وال�صتغفار له كما يفرح الحّي بالهدّية ُتهدى اإليه«

زي�رة الميت من حقوق الأخّوة: وعن اأبي عبد اهللQ اأنَّه ق�ل: »من حّق الموؤمن على الموؤمن   .5
.

(3(
الموّدة له في �صدره« اإلى اأن ق�ل: »واإذا مات فالزيارة له اإلى قبره«

علم الميت بزّواره: عن اأبي الح�س���نQ ق�ل: »ُقلُت له: الموؤمن يعلم من يزور قبره؟ قال:   .6
نع���م، ل ي���زال م�صتاأن�ص���اً به م���ا زال عند قبره، فاإذا قام وان�صرف من قب���ره، دخله من ان�صرافه 

. وعن محمد بن م�س���لم ق�ل: ُقلُت لأب���ي عبد اهلل P: »الموت���ى تزورهم؟ 
(4(

ع���ن قب���ره وح�ص���ة«

ق���ال: نع���م، ُقلُت: فيعلمون بنا اإذا اأتيناه���م؟ فقال: اإي واهلل، اإّنهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم، 

. تثبت الرواية اأّن هن�ك ب�بً� مفتوحً� بين الأحي�ء والأموات، وقد اأر�س���دت 
(5(

وي�صتاأن�ص���ون اإليك���م«

ال�ّسريعُة الّن��س اإلى َطْرِقه، لغ�ي�ٍت واأهداٍف نبيلٍة و�سريفٍة.

7.  قول الر�سول P: »من زارني بعد وفاتي، كان كمن زارني في حياتي، وُكنُت له �صهيداً و�صافعاً 
.

(6(
يوم القيامة«

 ،Rوالأئّمة الط�هرين P سول الأعظم� ي�رة لقبور اأولي�ء اهلل تع�لى، كقبر الرَّ ه ب�لزِّ  ف�لتوجُّ

بي P هو  ���ِل بهم وال�ست�س���ف�ع بهم اإلى اهلل تع�لى، ف�لنَّ ٌه لوجودهم المب�رك في التو�سُّ اإنَّم� هو توجُّ

���الم، وُيحيط ب�أعم�ل اأّمته، والتوّجه اإليه ب�لزي�رة لل�س���الم  ع�ء وال�سَّ حيٌّ في ع�لم الآخرة وي�س���مع الدُّ

عليه والتبّرك به والت�س���ّفع لديه وطلب ال�س���تغف�ر، اأمر محبوب حّث عليه القراآن بقوله چ ھ ھ 

 ،
ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ ۇ ۆ ۆ چ)7)

 P ة النبي ونج���د في الزي�رة �س���ببً� لتقوية العالقة ب�هلل تع�لى، من ب�ب التَّوب���ة اأوًل، ومن ب�ب محبَّ

ف�عة ث�نيً�، وبذلك يتعّزز مفهوم الرتب�ط ب�هلل من حيث اأمر وهذا عين التوحيد  الذي هو وا�سطة ال�سَّ

)1)  الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج3، �ص227.
)2)  م.ن، ج2، �ص444.

)3)  ال�سيخ الكليني، الك�في، ج2، �ص171.
)4)  الحّر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج3، �ص 223.

)5)  م.ن، �س 222.
)6)  العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 97، �ص 143.

)7)  �سورة الن�س�ء، الآية 64.
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ي�رة لي�ست من ال�ّسع�ئر الرّب�نية فح�سب بل اإّنه� ُتقّوي اأ�سَل العتق�د  في العبودية، ويثبت بذلك اأنَّ الزِّ

.R ة بي P والأئمَّ  النَّ
ِ
بوحدانيَّة اهلل تع�لى وترَفُع من مق�م

يارة  أنواع الزِّ
الزي����رة نوع����ن: زي����رة عن ق���رب واأخرى عن بع���د، وزي�رة قب���ور الأولي�ء Rع���ن قرب من 

ي�رة عن قرب، وفي الآداب الواجب  الم�س���تحّب�ت الأكيدة، وقد ج�ءت الرواي�ت الكثيرة في ف�س���ل الزِّ

اّتب�عه� قبل الدخول اإلى المراقد الم�س���ّرفة واأثن�ء ذلك وحي���ن الخروج منه�. ولكن، حّثت الرواي�ت 

عل���ى المداوم���ة عل���ى زي�رة الأولي�ءR، ول���و ك�ن عن بعد، في ح����ل عدم القدرة على ال�س���فر اأو 

ي�رة بق�سميه� من عالم�ت الجف�ء. وجوده�، اإذ اإّن التواني عن الزِّ

فق���د روي عن ر�س���ول اهللP قوله: »َمن زاَر َقبري َبعَد َموتي، كاَن َكَم���ن هاَجَر اإَليَّ في َحياتي، 

.
(1(

نَُّه َيبُلُغني« الِم َفاإِ َفاإِن َلم َت�صَتطيعوا، َفابَعثوا اإَليَّ ِبال�صَّ

وق���د ق�ل الكفعمي M: »ُي�صتحّب زي���ارة المهدي | في كّل مكان وزم���ان، والدعاء بتعجيل 

فرج���ه �صل���وات اهلل علي���ه]...[ وُي�صتح���ّب زي���ارة النب���ي P والأئّم���ة R كّل جمع���ة، ول���و م���ن 

.
(2(

البعد«

وروي كذل���ك ع���ن الإم�م الب�قرQ ق�ل: »َم���ْن َزاَر اْلُح�َصْيَن ع َيْوَم َعا�ُص���وَراَء َحتَّى َيَظلَ  ِعْنَدهُ  

ْلِف َغْزَوٍة َوَثَواُب 
َ
ْلَفْي اأ

َ
ْلِف ُعْمَرٍة َواأ

َ
ْلَفْي اأ

َ
ٍة َواأ ْلِف َحجَّ

َ
ْلَفْي اأ

َ
 َعزَّ َوَجلَّ َيْوَم اْلِقَياَمِة ِبَثَواِب اأ

َ
َباِكياً َلِقَي اهلل

ا�ِصِديَن  ِة الرَّ ِئمَّ
َ
���ٍة َوُعْم���َرٍة َوَغ���ْزَوٍة َكَثَواِب َمْن َحجَّ َواْعَتَم���َر َوَغَزا َمَع َر�ُصوِل اهلِل P َوَم���َع اْلأ ُكلِّ َحجَّ

يَها َوَل���ْم ُيْمِكْنُه  َقا�صِ
َ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه���ْم َق���اَل ُقْل���ُت ُجِعْل���ُت ِفَداَك َفَما ِلَم���ْن َكاَن ِفي ُبْع���ِد اْلِب���اَلِد َواأ �صَ

ِع���َد �َصْطحاً ُمْرَتِفعاً  ْو �صَ
َ
ْحَراِء اأ َلى ال�صَّ ي���ُر اإَِلْي���ِه ِف���ي َذِلَك اْلَيْوِم َق���اَل اإَِذا َكاَن َذِلَك اْلَيْوُم َب���َرَز اإِ اْلَم�صِ

ْدِر  لَّى َبْعَدُه َرْكَعَتْيِن َيْفَعُل َذِلَك ِفي �صَ َعاِء َو�صَ اَلَم َواْجَتَهَد َعلَى َقاِتِل���ِه ِبالدُّ َلْيِه ال�صَّ  اإِ
َ
ْوَم���اأ

َ
ِف���ي َداِرِه َواأ

َواِل ُثمَّ ْلَيْنُدِب اْلُح�َصْيَن Q َوَيْبِكيِه َوَياأُْمُر َمْن ِفي َداِرِه ِباْلُبَكاِء َعلَْيِه َو ُيِقيُم ِفي  النََّهاِر َقْبَل الزَّ

.
(3(

» Qُهْم َبْع�صاً ِبُم�َصاِب اْلُح�َصْيِن ْظَهاِر اْلَجَزِع َعلَْيِه َوَيَتاَلَقْوَن ِباْلُبَكاِء َبْع�صُ يَبَتُه ِباإِ َداِرِه ُم�صِ

)1) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 97، �ص 144.
)2)  ال�سيخ الكفعمي، البلد الأمين والدرع الح�سين، علي اأكبر الغف�ري)تحقيق(، طهران، مكتبة ال�سدوق، 1387ه�، ط1، �ص309.

)3) العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج 97، �ص 290.
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يارة وآثارها فوائد الزِّ
اإّن كّل الأهداف المتعّلقة ب�لزي�رة هي م�س���تف�دة ب�س���كل مب��س���ر من ال�س���ّنة المطّهرة، ومن ذلك 

ُيمكن اأن نجمل هذه الأهداف بم� ي�أتي:

 :P  1.  الخ�سوع وتذّكر الموت والآخرة: فقد روي عن اأبي ذر)ر�سي اهلل عنه(: ق�ل لي ر�سول اهلل
»ي���ا اأب���ا ذر، اأو�صي���ك فاحفظ، لعّل اهلل ينفعك به: جاور القب���ور تذكر بها الآخرة، وزرها اأحياناً 

.
(1(

بالّنهار، ول تزرها بالليل«

ع����ء للميت: وهو �س���لوك اأخالق���ي رفيع، يحفظ كرامة الم�س���لم في مجتمعه حت���ى بعد موته،  الدُّ  .2
وُيرّبي في الم�س���لمين روح الإخ�ء والحّب والموّدة واأداء حقوق الآخرين حتى بعد موتهم، وهذا م� 

ه اإذا  تمّيز به� نظ�م الأخالق في الإ�س���الم. ُينقل عن اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب Q اأنَّ

دخ���ل المقبرة ق�ل: »ال�صالم عليكم يا اأهل الديار الموح�صة، والمحاّل المقفرة، من الموؤمنين 

.
(2(

والموؤمنات... الّلهّم اغفر لنا ولهم، وتجاوز بعفوك عّنا وعنهم...«

اأداء حق���وق الموتى: وهذا م� نلحظه بو�س���وح في فحوى الخط�ب في الحديث النبوي ال�س���ريف:   .3
، ففيه اإ�س����رة في غ�ية الو�س���وح اإلى اأّن لإخوانن� الموتى 

(3(
»ُزوُروا ُقُبوَر َمْوَتاُكْم َو�َصلُِّموا َعلَْيِهم«

حقوقً� علين�، ينبغي علين� اأداوؤه� بزي�رتهم والت�سليم عليهم.

اكت�س����ب الأجر ور�س���� اأهل البيتR: فعن داود ال�س���يرمي ق�ل: »ُقلُت له )يعني اأبا الح�صن   .4
الع�صك���ريQ(: اإّن���ي زرُت اأباك، وجعل���ُت ذلك لكم، فقال: »لك م���ن اهلل اأجر وثواب عظيم، 

.
(4(

ومّنا المحمدة«

الحف����ظ على الأ�س���رحة وعم�رته�: وهو من الأم���ور المهّمة في اأداء واج���ب المحّبة والولية هلل   .5
تع�لى وللر�سول واأهل بيتهR والموؤمنين، ومن ذلك م� رواه عن اأبي ع�مر ال�س�جي واعظ اأهل 

الحج�ز، ق�ل: اأتيُت اأب� عبد اهلل جعفر بن محمدQ فُقلُت له: ي� ابن ر�س���ول اهلل، م� لمن زار 

ر تربته؟ ق�ل: »يا اأبا عامر، حّدثني اأبي عن اأبيه عن جّده الح�صين بن  قب���ر اأمير الموؤمنين وعمَّ

عل���يQ: اإّن النب���يP ق���ال له: واهلل، لتقتل���ّن باأر�س العراق وتدفن به���ا، فُقلُت: يا ر�صول 

)1)  الراوندي، الدعوات، �س 277.
)2)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة ، ج 20، �ص 256.

)3)  الراوندي، الدعوات، �س259.
)4)  ال�سيخ الطو�سي، محمد بن الح�سن، تهذيب الأحك�م في �سرح المقنعة، تحقيق ح�سن المو�سوي الخر�س�ن، دار الكتب الإ�سالمية، طهران، 

ط4، 1365ه�.�س، ج6، �ص111.
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اهلل، ما لمن زار قبورنا وعّمرها وتعاهدها؟ فقال لي: يا اأبا الح�صن، اإّن اهلل جعل قبرك وقبر 

ُول���ِدك بقاع���اً م���ن بقاع الجّن���ة، وعر�صة م���ن عر�صاته���ا، واّن اهلل جعل قلوب نجب���اء من خلقه 

و�صفوت���ه م���ن عباده تح���ّن اإليكم، وتحتمل المذّل���ة والأذى فيكم، فيعم���رون قبوركم ويكثرون 

زيارته���ا تقّرب���اً منه���م اإلى اهلل، موّدًة منهم لر�صوله، اأولئك � يا عل���ي � المخ�صو�صون ب�صفاعتي، 

.
(1(

والواردون حو�صي، وهم زّواري غداً في الجّنة«

غف���ران الّذن���وب: فع���ن الإم�م الر�س����Q: »ما م���ن عب���د زار قبر موؤم���ن فقراأ عن���ده چ ٱ   .6
. وروي كذلك عن الإم�م 

(2(
ٻ ٻ ٻ ٻ چ  �صب���ع م���ّرات اإل غف���ر اهلل ل���ه ول�صاحب القب���ر«

الب�قر Q: »من زار قبر اأخيه الموؤمن فجل�س عند قبره وا�صتقبل القبلة، وو�صع يده على 

.
(3(

القبر، فقراأ چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  �صبع مرات اأمن من الفزع الأكبر«

���ف�عة: يوم القي�مة، اإذ روي عن الإم�م الب�قرQ اأّن النبيP ق�ل: »من زارني حّياً  نيل ال�سَّ  .7
.

(4(
ومّيتاً، كنُت له �صفيعاً يوم القيامة«

 �ُصوَرَة ي�س 
َ
تخفيف العذاب على الموتى: روي عن ر�سول اهللP اأنَّه ق�ل: »َمنْ  َدَخلَ  اْلَمَقاِبَر َفَقَراأ  .8

.
(5(

 َعْنُهْم َيْوَمِئٍذ َو َكاَن َلُه ِبَعَدِد َمْن ِفيَها َح�َصَنات «
ُ
َف اهلل َخفَّ

ه �ُس���ِئل: »يا ر�ص���ول اهلل، اإّنا نت�صّدق ع���ن موتانا، ونحّج  اإ�س���ع�د الموتى: روي عن الر�س���ولP اأنَّ  .9
���ل ذلك اإليهم، ويفرحون به كما  عنه���م، وندع���و لهم، فهل ي�صل ذلك اإليهم؟ فقال: »نعم، َلَي�صِ

.
(6(

هدي اإليه«
ُ
يفرح اأحدكم بالطبق اإذا اأ

والحمدهلل رب الع�لمين

)1)  ال�سيخ الطو�سي، تهذيب الأحك�م في �سرح المقنعة، ج6، �ص22.
)2)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة، ج3، �ص227.

)3)  م.ن، ج3، �ص227.
)4)  ال�س���يخ ال�س���دوق، اأبو جعفر محمد بن علي: ثواب الأعم�ل وعق�ب الأعم�ل، تقديم ال�س���يد محمد مهدي ال�س���يد ح�س���ن الخر�س����ن، قم، 

من�سورات ال�سريف الر�سي، 1368ه�.�س، ط2، �ص83.

)5)  ابن فهد الحلي، اأحمد بن محمد، عدة الداعي ونج�ح ال�س�عي ، تحقيق وت�سحيح اأحمد موحدي القمي، ن�سر دار الكتب الإ�سالمي ، الطبعة 
الأولى ، 1407 هـ، �ص 146.

)6)  نقله: الأميني، عبد الح�سين اأحمد النجفي: الغدير في الكت�ب وال�سنة والأدب، بيروت، دار الكت�ب العربي، 1977م، ط4، ج5، �ص177.






