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املقّدمة

منذ اأن يولد الإن�سان يظّل متعّط�سًا يبحث عن مفقود، فعندما تتفّتق مواهبه يتطّلع 

بحب عميق للجمال، وهكذا حينما تتفاعل في نف�سه الأحا�سي�س الجّيا�سة �سابًا، اأو حينما 

يتعّلم اأو يتنّعم اأو يتاأّلم فاإّنه يظّل يبحث عن �سيء �سائع ل يعرف كيف يهتدي اإليه، ويتفّقد 

محبوبًا ل يدري كيف الو�سول اإليه، فيبحث عن حبيب مفقود لي�س بغائب، وعن غائب 

هو �ساهد وفوق كل �ساهد وهو اهلل - �سبحانه وتعالى - الذي هو اأمنية الإن�سان والحلم 

الذي ين�سده. وفي اأكثر الأحيان ُي�سّل الإن�سان الطريق اإليه - تعالى -، والقليل من النا�س 

هم الذين يحظون بمعرفة الحبيب، ففي التعّرف عليه تكمن ال�سعادة الحقيقية والحّب 

العميق الذي يبعث في الفرد ع�سق ال�سهادة واختيار الموت، رغم اأّن الموت لي�س بال�سيء 

العادي عند الإن�سان.

ترى عّم يبحث الإن�سان؟ وماذا يريد من حياته؟ واإلى ما يطمح؟

نالها  فاإذا ما  ي�سّد بها رمقه،  اأّن �سعادته في ك�سرة خبز  فتراه عندما يجوع يزعم 

ظّن اأّن هناءه في �سربة ماء تطفئ ظماأه، ولكّنه في الحقيقة ما يزال بعيدًا عن هدفه، 

فالطريق وعر طويل. ويظّل ل يدري عم يبحث، عن الراحة؟ اإّنه ينام، فاإذا ا�ستيقظ وجد 



10
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

نف�سه ما يزال باحثًا، عن الرئا�سة؟ كال، فهو اإذا اأ�سبح رئي�سًا هانت الرئا�سة عنده... 

لهذا يبقى الطريق اإلى ال�سعادة الحقيقية واحدًا، وهو في اأن ي�سل قلب الإن�سان اإلى 

رّب القلوب، وحبيب النفو�س، واأني�س العارفين، وحبيب قلوب ال�سادقين، فعندئٍذ يجد 

القلب منيته، وير�سى اإذ يجد بغيته.

»منار الهدى« لي�سّكل خطوًة هاّمًة  يقّدم مركز نون للتاأليف والترجمة هذا الكتاب 

على طريق المعرفة للو�سول اإلى الرتباط القلبي والعملي باهلل تعالى.

وهو يت�سّمن على �سفحاته درو�سًا تمهيدية في ثقافة المقاومة والمعارف والثقافة 

تاريخ  في  در�سَا  ع�سر  �سّتة  ي�سّم  الأول  الق�سم  اأق�سام،  ثالثة  مت  ُق�سِّ وقد  الإ�سالمية، 

المقاومة والت�سّيع، وي�سّم الق�سم الثاني �سبعة درو�س في �سيرة الإمام عليQ، وي�سمُّ 

الق�سم الثالث ثالثين در�سًا في الثقافة والمفاهيم والأخالق الإ�سالمية.

والحمد لل رب العالمين و�سلى الل على �سيدنا محمد وعلى اآله الطيبين 

الطاهرين و�سحبه المنتجبين



الق�شم الأّول

الت�شّيع والمقاومة
درو�س في تاريخ المقاومة عند �ضيعة لبنان





1

الدر�س الأّول

 تاريخ التشّيع يف لبنان (1) 
جبل عامل

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

1 - يعرف تاريخ الوجود ال�سيعي في بالد ال�سام.

2 - يعرف تاريخ ال�سيعة في جبل عامل.

3 - يدرك الخ�سائ�س الفكرية وال�سيا�سية في جبل عامل.

أهداف الدرس



التشيّع في بالد الشام 
حيث  الميالدّي،  العا�سر  القرن  قبل  ما  اإلى  ال�سام  بالد  في  ال�سيعّي  الوجود  يعود 

ي�ستفاد من مجموعة من الأدّلة والقرائن التاريخية وجود ال�سيعة في هذه البالد منذ 

القرن  مّر حدود  قد   - الإيرانّي  الّرّحالة   - نا�سر خ�سرو  اأّن  الموؤّرخون  فيذكر  القدم، 

العا�سر الميالدي في هذه البالد، فذكر اأّن �سّكانها من ال�سيعة. وفي �سنة 1184م بداأ 

البالد  ال�سيعة في هذه  اأّن  اإلى دم�سق، وذكر  بها  التي و�سل  اإبن جبير رحلته  الرّحالة 

اأّن ق�سمًا من  خون  عظيمو ال�ساأن؛ قد ن�سروا عقيدتهم في كّل مكان. هذا ويذكر الموؤرِّ

ر بو�سوح عن معار�سة �سيا�سية للحّكام العبا�سيين في بغداد. �سيعة ال�سام كان يعبِّ

بع�س  خال  ما  ال�سيعة،  من  لبنان  �سّكان  فكان   
)1(

الو�سطى الع�سور  اأوائ��ل  في  اأّم��ا   

الجيوب الم�سيحية في الأودية ال�سمالية. وكانت حلب مركزًا للعلوم ال�سيعية في القرنين 

تناق�س  في  كان  حينها  ال�سيعة  عدد  اأّن  رغم  الميالديين،  ع�سر  والرابع  ع�سر  الثالث 

اأنقا�س الدولة الأيوبية  اّتبعتها دولة المماليك - التي قامت على  نتيجة ال�سيا�سة التي 

- في محاربة ال�سيعة حيث اعتبروهم من الفرق الخارجة على الإ�سالم بناًء لفتوى ابن 

المذابح  هذه  بعد   - اأّدى  ما   .
)2(

»بالفتوح« �ُسّميت  التي  ك�سروان  مذابح  فكانت  تيمية، 

المرّوعة - اإلى اأن يلتجىء من نجا من ال�سيعة اإلى منطقتي بعلبك وجّزين، وبعدها اأخذ 

الموارنة يتكاثرون في المنطقة التي اأ�سحت �سبه خالية من �سّكانها )ال�سيعة(.

ومع هذا فاإّن الجيوب ال�سيعية القليلة في بالد ال�سام، اأثناء الحكم العثمانّي، احَتوت 

)1(  الع�سور للو�سطى: يطلق على الفترة الممتدة من القرن العا�سر وحتى عام 1517 ميالدي.

)2(  �سياأتي تف�سيل ذلك في الدرو�س الالحقة.
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اأ�سرًا كبيرة من الأ�سراف، وا�ستمّرت اإلى يومنا هذا. اإل اأّنه في المقابل انقطع التقليد 

القائم على التعليم الدينّي ال�سيعّي، وانقطعت �ساللت العلماء، في معظم تلك المناطق.

تسمية جبل عامل
جبل عامل اأو جبل الجليل اأو جبل الخليل اأو بالد ب�سارة، تلك هي الأ�سماء المتعّددة 

التي ُعرف بها قديمًا جبل عامل.

�سباأ  بن  عاملة  لقبيلة  ن�سبًة  اأتت  الت�سمية  هذه  اأّن  الموؤّرخين  من  كبير  عدد  يجمع 

اليمنّية؛ هذه القبيلة التي هاجرت من اليمن اإلى اأطراف ال�سام بعد حادثة �سيل العرم 

وانهيار �سّد ماأرب.

الواطئة  اله�ساب  واإلى  ال�سام،  بالد  اإلى  هاجرت  عاملة  اأّن  اأي�سًا  الموؤّرخون  وذكر 

الم�سادر  من  ويظهر  الرابع...  القرن  اأواخ��ر  في  المتو�ّسط  البحر  ب�ساطئ  المت�سلة 

ر لم ُتلحق منطقة معنية با�سمها،  والدرا�سات التاريخية اأّن قبيلة عاملة حتى زمن متاأخِّ

ولهذا كانت �سفة عاملي في ذلك الوقت تعني القبيلة ولي�س المنطقة ولكّنه من �سكان 

تلك المنطقة اأعني بي�سان في فل�سطين، اأو من �سكان حم�س اأو من �سكان هذه الجبال 

الواطئة الممتدة من تخوم وادي التيم اإلى �سواحل البحار...

اأحد الزعماء الذي تعّددت الآراء  اإلى  كما ُعرفت هذه المنطقة ببالد ب�سارة ن�سبة 

حول ن�سبه، وذكر بع�س الموؤّرخين اأّنه الأمير ب�سر بن معن، وقال اآخرون اإّنه ب�سارة بن 

مقبل القحطاني، لكّن الم�سهور والأقرب اإلى ال�سّحة اأّنه الأمير ح�سام الدين ب�سارة بن 

.
)1(

اأ�سد الدين بن مهلهل بن �سليمان بن اأحمد بن �سالمة العاملي

وقد عرف هذا الجبل ببالد )المتاولة(، لكون معظم �سّكانه من )المتاولة( ح�سب 

لكلمة  جمع  هي  اللفظة  وهذه  اللقب  وهذا   
)2(

ال�سيعة اأي  لبنان؛  في  المعروفة  الت�سمية 

)1(  علي الزين: المرجع ال�سابق، �س166.

)2(   احمد ر�سا: المتاولة و ال�سيعة في جبل عامل ،مجلة العرفان المجلد الثاني ج2،�س241.
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متوالي، م�ستّق على غير قيا�س من توّلى؛ اأي اتخذ ولّيًا ومتبوعًا، من ولئهم لأهل البيت 

اأو م�ستّق على القيا�س من  Q الذي هو الركن في مذهب ال�سيعة،  النبوي الطاهر 

 .
)1(
R توالى؛ اأي تتابع، من تتابعهم وا�ستر�سالهم خلفًا عن �سلف في موالة اآل البيت

تاريخ الشيعة في جبل عامل
�سفا:  اآل  يقول  �سباأ،  بن  عاملة  قبيلة  اإلى  العامليين  انت�ساب  على  الموؤّرخون  يّتفق 

»و�سّكانه )جبل عامل( عرب خّل�س بن�سبهم، ولغتهم وعاداتهم متحّدرون من عاملة 

بن �سباأ بن ي�سجب بن قحطان، وهي قبيلة هاجرت من اليمن اإلى اأطراف ال�سام قبل 

الميالد بثالثمئة �سنة على وجه التقريب بعد حادثة �سيل العرم، وانهيار �سد ماأرب 

.  وعن عروبة �سّكان جبل عامل يقول ال�سيد 
)2(

و�سياع مملكة �سباأ المعروفة في التاريخ«

ن�سبهم  لتو�سيح  يكفي  ما  العادات  ولهم من  العروبة،  »عريقون في  الأمين:  مح�سن 

.
)3(

العربي، واأّما لغتهم فهي العربية، واألفاظها اأقرب اإلى الف�سحى من كّل لفظ«

وتمازجوا  ال�سام،  لبالد  الإ�سالمّي  الفتح  بعد  الإ�سالمّي  الدين  معتنقي  من  وكانوا 

مع غيرهم من الوافدين، من عرب وعجم. ويذكر الموؤّرخون اأّن ولء �سيعة جبل عامل 

لالإمام علّي Q قديم، ويعود ذلك - ح�سبما يذكره العلماء - اإلى الفترة التي نزل 

فيها ال�سحابّي الجليل اأبو ذّر الغفارّي في بالد ال�سام. فمنذ ذلك الزمان بداأت بذرة 

الموالة لعلّي Q في تلك البالد وما زالت حّتى يومنا هذا.

وقد اأ�سار ال�سيد مح�سن الأمين اإلى هذه الرابطة الوثيقة لعاملة مع ال�سحابي اأبي 

ذر الغفاري، الذي نفاه معاوية اإلى جبل عامل، ول يزال هناك م�سجدان يعرفان با�سمه، 

.
)4(

الأّول في مي�س الجبل، والثاني في بلدة ال�سرفند

)1(   علي الزين: المرجع ال�سابق، �س166.

)2(   محمد جابر اآل �سفا، تاريخ جبل عامل ، بيروت دار متن اللغة )د.ت( ، �س25.

)3(    ال�سيد مح�سن الأمين:خطط جبل عامل �س53.

)4(   بت�سّرف: ال�سيد مح�سن الأمين: خطط جبل عامل �س65و66.
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437 هجري  �سنة   - المعروف  الفار�سي  الّرحالة   - نا�سر خ�سرو  مّر في طرفه  قد 

)1020(م. فقال عن �سور: »اإّن اأكثر اأهلها �سيعة اإمامية، ومن بلدانه تبنين وهونين 

جبيل  وبنت  النبطية  ق��راه  واأك��ب��ر  �سور،  ث��ّم  �سيدا  مدنه  واأك��ب��ر  وال�سقيف،  وقد�س 

.
)1(

والخيام«

وقد عا�س اأبو ذّر في ال�سام مّدة طويلة، رّبما نافت على الع�سر اأو الأربع ع�سرة �سنة، 

.R واأهل بيته Q ا�ستطاع خاللها ن�سر مذهب الحق في الموالة لعلّي

من  العديد  من  يظهر  كما  عامل،  جبل  في  �سائدًا  الإم��ام��ّي  المذهب  وا�ستمّر 

من  اأكثر  هناك  اإّن  اإذ  الإمامّية.  مراجع  اإلى  تر�سل  كانت  التي  ال�سرعّية  الم�سائل 

الم�سائل  »جوابات  اأو  �سيدا«  من  ال��واردة  الم�ساألة  »جواب  ا�سم  يحمل  ت�سنيف 

ال�سيداوية«.

األهميّة التاريخية 
اكت�سب جبل عامل اأهّميته التاريخية من خالل عّدة اأمور، هي:

كان مهدًا لدعوات الأنبياء.

قربه واّت�ساله بفل�سطين.

خروج العلماء العظام منه.

الأحداث الج�سام التي حدثت على اأرا�سيه.

�سّكانه الأتقياء والأذكياء والأ�سّداء في الحروب.

.R تقّدمهم في الت�سّيع والولء لأهل بيت النبوة

وي�ساف اإلى ذلك ما روي عن الإمام جعفر ال�سادق Q؛ حيث ُوجد بخّط ال�سهيد 

الإمام عن  بابويه،  ابن  عن  نقاًل  الآم��ل،  اأمل  كتاب  في  العاملّي  الحّر  ذكر  كما   الأّول 

 ال�سادق Q عندما �ُسِئل كيف يكون حال النا�س في حال قيام القائم| وفي حال 

)1(    ال�سيد مح�سن الأمين: اأعيان ال�سيعة ج1 ق2 �س240 .



18
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

غيبته؟ وَمن اأولياوؤه و�سيعته؟ ومن الم�سابون منهم، الممتثلون اأمر اأئّمتهم والمقتفون 

اإّن  اهلل  ر�سول  ابن  يا  قيل:  ال�سام«،  »بلدة   :Q قال  باأقوالهم؟  والآخ��ذون  لأثارهم 

اأعمال ال�سام مّت�سعة! قال: »بلدة باأعمال ال�سقيف اأرنون«، وبيوت وربوع ُتعرف ب�سواحل 

»هوؤلء   :Q قال  �سيعتكم؟  ر�سول اهلل، هوؤلء  ابن  يا  قيل:  الجبال،  واأوطئة  البحار 

�سيعتنا حقاً، وهم اأن�سارنا واإخواننا والموا�سون لغريبنا والحافظون ل�سّرنا، واللّينة 

غيبتنا،  حال  في  ال�سفينة  ك�سّكان  وهم  اأعدائنا،  على  قلوبهم  والقا�سية  لنا،  قلوبهم 

تمحل البالد دون بالدهم، ول ي�سابون بال�سواعق، ياأمرون بالمعروف وينهون عن 

المنكر، ويعرفون حقوق الل، وي�ساوون بين اإخوانهم، اأولئك المرحومون، المغفور 

لحّيهم ومّيتهم، وذكرهم واأنثاهم، ولأ�سودهم واأبي�سهم، وحّرهم وعبدهم، واإّن فيهم 

 .
)1(

رجاًل ينتظرون، والل يحّب المنتظرين«

قراه  في  المنت�سرة  والعلماء  وال�سالحين  والأول��ي��اء  الأنبياء  وم�ساهد  قبور  كثرة 

وه�سابه منذ اأمد طويل.

انتشار الشيعة في السواحل والجبال
 للحركات المعار�سة لل�سلطة، ولذا 

ً
كانت جبال لبنان الح�سينة منذ زمن بعيد ملجاأ

ُطهدت وُلوِحقت في مختلف العهود والأقطار، كان  نجد باأّن الجماعات ال�سيعّية التي ا�سّ

اإلى مكان غامر وح�سين كجبال لبنان. ومن  لديها �سبب كاٍف للهجرة ناجية بنف�سها 

ذلك وجود ال�سيعة في جبال »ال�سنّية« التي كانت تعرف قديمًا ب�»جبال الظنين« في 

�سيعّية  فرقة  ا�سمها من  اأخذت  اأّنها  الموؤّرخين  بع�س  يرى  التي  »لبنان«  �سمالّي  اأعالي 

عّمرتها في الما�سي، وكذلك وجودهم التاريخّي في الجبال المجاورة لمنطقة »زغرتا« 

حيث ل تزال اأعقابهم حّتى اليوم.

)1(   اأمل الآمل، �س 15 - 16.
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كما اأّنه ل �سّك في اأّن ال�سيعة كانوا منت�سرين في ال�سواحل اللبنانية، اأو في ثالثة من 

حوا�سرها على الأقّل قبل قيام الدولة الفاطمية بزمن طويل )قامت: 358هـ/ 968م(. 

وكان اأهل طبريا والقد�س واأكثر عّمان �سيعة.

والحّق اأّن الت�سّيع الذي ازدهر، وقارب اأن ي�ستكمل �سخ�سّيته، في ال�ساحل اللبناني 

رب على يد ال�سليبين دون �سواهم، ومن عبث الزمان اأّن  خ�سو�سًا في طرابل�س، قد �سُ

يكن  لم  ال�سيعة،  اأنقا�س  قامت على  التي  ال�سليبية،  الإمارات  دّمروا  الذين  المماليك 

لهم هّم بعد ذلك، اإل تجريد الحمالت على المنطقة الوحيدة التي ا�ستع�ست في تلك 

البقاع على ال�سليبيين؛ اأعني بها جبال »ك�سروان«، فجّروا عليها الحملة تلَو الحملة، اإلى 

اأن دخلوها عام 1305م فخّربوها، وقتلوا اأهلها دون تمييز وقطعوا كرومها وب�ساتينها، 

اأثار ا�ستنكار ال�سلطان في م�سر. نتيجة تلك التطورات  واأحرقوا غاباتها، الأمر الذي 

ال�سيا�سية جال ال�سيعة عن �سمال لبنان �ساحاًل وجباًل وعن ك�سروان، ولم يبَق منهم اإّل 

�سرقًا، جبل  تتاخمه  التي  والجبال  البعيدة. وظّل جبل عامل  رابطوا في قراهم  الذين 

ال�سيعة الإمامية، وكذلك منطقة بعلبك والبقاع البعلبكي. 

تجري  كانت  ال�سليبيين  اأّي��ام  الع�سكرية  العمليات  اأّن  عامل  جبل  حّظ  ح�سن  ومن 

على اأطرافه وحاّفاته. وهذا اأمر يمكن ت�سّوره من توزيع القالع والح�سون التي اأقيمت 

وبعد  اأرنون.  و�سقيف  وتبنين  وهونين  بانيا�س  في  مراكز حربية  بمثابة  وكانت  اآنذاك، 

اأن ا�ستعاد �سالح الدين قلعة هونين من اأيدي ال�سليبيين في ال�سنة 1188م، وّلى على 

المنطقة اأميرًا محّليًا، هو ح�سام الدين ب�سارة بن اأ�سد الدين العاملّي. وكان من ح�سن 

ب� »بالد ب�سارة« وظّلت  اأن حملت المنطقة ا�سمه، ف�سارت ُتعرف  اأثره وجميل �سيرته، 

الإقطاعّي  النظام  اأت��اح  وقد  �سيعة.  وكانوا  العثمانّي،  الفتح  حّتى  الحكم  في  �ساللته 

الم�ستقّل اإلى حّد ما، لأهل جبل عامل اأن يعي�سوا في جبالهم م�ستقّلين ا�ستقالًل ماّديًا 

وثقافيًا معًا.
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الخصوصية الفكرية والسياسية
قامت في جبل عامل والمناطق المجاورة له من �سهل البقاع مراكز علمية يمكن القول 

اإّنها كانت م�سروعًا �سيا�سيًا، اأنجزته تلك المراكز العلمية، متمّثلة بالفقهاء، ثّم حملوه 

مهاجرين، اإلى الجوار العربّي القريب والبعيد واإلى اأقطار العالم الإ�سالمّي البعيدة. وفي 

اأعماق اأ�سباب الهجرة تكمن الخ�سو�سية الفكرية وال�سيا�سية معًا. ويمكننا اأن ن�سّمي هذه 

الخ�سو�سية بالم�ساألة الأولى. اأّما الم�ساألة الثانية: فهي الأر�سّية التي تفاعلت مع الأفكار 

اأو الم�سروع الذي حمله المهاجرون معهم بكامل عنا�سره الثقافية والجتماعية اأي�سًا.

اأ�سف اإلى ذلك امتياز �سّكانه بالذكاء واعتدال القرائح، ولعّل هذا نا�سئ عن الأمر 

اأّنه ما حّل  الأّول لتاأثير الإقليم في الطباع واعتدال الهواء في اعتدالها. وي�سهد بذلك 

العامليون في قطر من الأقطار اإل و تعّلموا لغة اأهله باأقرب وقت، وتّكلموا بلهجتهم بحيث 

.
)1(

ل يمتازون عنهم، ول يظّنهم ال�سامع غرباء، بل يخالهم من اأهل تلك البالد

وَكُثر من نبغ فيه من العلماء، فبعد بدايات الفتح الإ�سالمي بمّدة نبغ في العامليين 

ال�سعراء و العلماء والقادة والأمراء. فلقد نبغ فيه من القرن ال�ساد�س الهجري اأو قبله 

اإلى اليوم علماء كبار في كّل فّن وعلم، هذا ف�ساًل عن ال�سعراء والأدباء والكّتاب ...، وقد 

كثرت موؤّلفاتهم في كّل فّن، حتى اأن اأفران عّكا بقيت ت�ستعل منها �ستة اأيام في حادثة 

حمله  وما  نفائ�سها،  من  فل�سطين  اأهل  اأخذه  ما  اإل  منها  ينُج  ولم  الم�سوؤومة،  الجزار 

.
)2(

الهاربون اإلى بالد غير بالدهم. ولم ينقطع منه العلم من ذلك الحين اإلى وقتنا هذا

ع�سر  )في  مجتهدًا،  �سبعين  جنازة  في  يجتمع  اأن  عامل  جبل  ف�سل  في  وح�سبك 

ال�سهيد الثاني( والعلماء هم ورثة الأنبياء. وح�سبك في ف�سل جبل عامل اأن ي�سع �ساحب 

اأمل الآمل كتابه في علماء جبل عامل، ويعترف بعدم ال�ستق�ساء، واأن يق�سده الطاّلب 

.
)3(

والعلماء من العراق واإيران واأن يبلغ عدد طالب مدر�سة المحّقق المي�سي اأربعمئة طالب

)1(   خطط جبل عامل �س72.

)2(   خطط جبل عامل �س 73.

)3(   المرجع ال�سابق �س 74.
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املفاهيم الرئيسة:
1 - يعود الوجود ال�سيعّي في بالد ال�سام اإلى ما قبل القرن العا�سر الميالدّي بح�سب 

الأدلة والقرائن التاريخية.

الجيوب  خال  ما  ال�سيعة،  من  لبنان  �سّكان  كان  الو�سطى  الع�سور  اأوائ��ل  في    - 2

الم�سيحية في الأودية ال�سمالية. وقد ظّلت حلب مركزًا للعلوم ال�سيعية في القرنين 

الثالث ع�سر والرابع ع�سر الميالديين.

�َسرًا 
ُ
3 -  اإّن الجيوب ال�سيعية القليلة في بالد ال�سام اأثناء الحكم العثمانّي احتوت اأ

كبيرة من الأ�سراف، وا�ستمّرت اإلى يومنا هذا.

4 -  يّتفق الموؤّرخون على انت�ساب العامليين اإلى قبيلة عاملة بن �سباأ، التي هاجرت 

من اليمن اإلى اأطراف ال�سام قبل الميالد بثالثمئة �سنة على وجه التقريب.

5 -  عا�س اأبو ذّر في ال�سام مّدة طويلة، ربما نافت على الع�سر اأو الأربع ع�سرة �سنة، 

.R واأهل بيته Q ا�ستطاع خاللها ن�سر مذهبه في الموالة لعلّي

ب�سارة(،  )بالد  عليه  واأطلق  القديمة،  الكتب  في  عاملة  اأو  عامل  جبل  �ُسّمي    - 6

وُدعي بجبل الخيل وجبل الخليل وجبل الجليل في العهود ال�سالفة.

اكت�سب جبل عامل اأهّميته التاريخية من خالل: اأّنه كان مهدًا لدعوات الأنبياء،    - 7

قربه واّت�ساله بفل�سطين، وخروج العلماء العظام منه.

العهود  مختلف  في  ولوحقت  ا�سطهدت  التي  ال�سيعّية  الجماعات  اأّن  ريب  ل    - 8

والأقطار، كان لديها �سبب كاٍف للهجرة، ناجية بنف�سها اإلى مكان غامر وح�سين 

كجبال لبنان.
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الدر�س الثاني

 تاريخ التشّيع يف لبنان (2) 
بعلبك

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يدرك الأهّمية التاريخية لوجود الت�سّيع في بعلبك.  - ت 
بعلبك. في  ال�سيعي  الوجود  تاريخ  يعرف   -  2

ِمّلي البعلبكي في الدفاع عن ال�سيعة. ابن  دور  يعرف   -  3

أهداف الدرس



تاريخ الوجود الشيعي في بعلبك
لم ياأِت ال�سيعة اإلى منطقة بعلبك في فترة تاريخّية واحدة ول من مكان واحد، 

ما  ويمكن ت�سنيف  واأمكنة متعّددة،  فترات زمنية متفّرقة،  الحديث عن  يمكن  بل 

اإلى  بعلبك  ال�سيعي في  الوجود  تاريخ  التاريخية  في  والدرا�سات  الروايات  ورد في 

ق�سمين:

الأول: ما تر�سدنا اإليه بع�س الم�سادر التاريخية، اأّن تاريخ الوجود ال�سيعي في بعلبك 

.
)1(

يعود اإلى القرن الأول الهجري، بح�سب بع�س التحقيقات العلمية التاريخية

الثاني: ما تدّل عليه الكثير من الدرا�سات والتحقيقات العلمية ولعّله القول الأ�سهر، 

حيث تعتبر اأّن �سيعة بعلبك قد هاجروا اإليها من مناطق جبيل وك�سروان في جبل لبنان، 

الجبال  ل�سل�سلة  والمحاذية  ال�سهل  على  المطّلة  ال�سفوح  وهي  المجاورة،  الجبال  ومن 

ال�سورّية.

تاريخ الوجود ال�ضيعي في بعلبك:

يذهب هذا القول اإلى اأّن الوجود ال�سيعي في بعلبك يعود اإلى القرن الأول الهجري، 

العقد  من  ما  وق��ٍت  في  اإّن��ه   :
)2(

المهاجر د.جعفر  ال�سيخ  يذكر  كما  الق�سية  وتف�سيل 

هبط  الميالدي  ال�سابع  القرن  من  التا�سع  العقد  الهجري/  الأّول  القرن  من  ال�ساد�س 

اأولئك المهاجرون من همدان وعبد القي�س، القادمون من »الكوفة«، اأو بع�سهم، اأر�س 

)1(  يراجع: المهاجر. �س.جعفر، �سيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، �س35 وما بعد، دار بهاء الدين العاملي للن�سر 
والتوزيع، بعلبك، ط. اأولى 2013.

)2(  المهاجر. �س.جعفر، �سيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه، �س35 وما بعد، دار بهاء الدين العاملي للن�سر والتوزيع، 
بعلبك، ط. اأولى 2013.
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اأطراف »بعلبك«، والثاني نزل اله�ساب الم�سرفة والمجاورة  »لبنان« ق�سٌم منهم نزل 

لمدينة »طرابل�س«. 

اإلى  وي�ستند هذا القول على مجموعة قرائن هامة تتمحور حول ن�س تاريخي يعود 

القرن التا�سع الميالدي يقول فيه: »اإّن بعلبك قومها من الفر�س، وفي اأطرافها قوم 

 .
)1(

من اليمن«

وهذه بع�س القرائن التي ي�ستند عليها هذا القول:

اليمن«  قوم من  ]يعني بعلبك[  اأطرافها  الن�س: »وفي  الأول��ى: ورد في عبارته في 

ومن الوا�سح اأّن هذه العبارة ت�سير اإلى اأ�سا�س وجود ال�سيعة في المنطقة، خالفًا 

لكّل تهّيوؤاتها الذاتّية. 

. ونحن 
)2(

والعبارة هي لبن وا�سح اليعقوبي )ح: 292هـ/ 905م( في كتابه )البلدان(

ه النادر اإجماًل اأّنه في اأوا�سط القرن الثالث الهجري/ التا�سع الميالدي  ناأخذ من ن�سّ

كان �سّكان اأطراف »بعلبك« من اأهل »اليمن«.  والطرف من ال�سيء اأو الج�سم ما يكون 

مّت�ساًل به دون اأن يكون منه؛ اأي اإّن »اأطراف بعلبك« ما لي�س من ج�سم المدينة، ولكّنه 

من �سواحيها اأو جوارها. وفي هذا اإ�سارة اإلى اأّنهم لم ينزلوا المدينة.

الثانية: قوله: »قوٌم من اليمن« ن�سٌّ وا�سٌح اأي�سًا، ولكّنه عامٌّ غير محّدد للمعنيٍّ به، 

ويوجد قرينة هاّمة ت�ساعدنا على معرفة اأّن هوؤلء القوم هم من ال�سيعة الوافدين، 

وهي اأّن اأحد اأبواب مدينة »بعلبك« كان يحمل ا�سم »باب همدان« وقد ورد ذكره 

وكان  اليوم  المدينة، حيث  بالتحديد جنوب  كان  الباب  الم�سادر. هذا  كثيرًا في 

»الميدان  الم�سادر  بع�س  في  ي�سّمى  الذي  المعروف،  العين«  »راأ�س  متنّزه  دائمًا 

الأخ�سر« »في الميدان الأخ�سر، خارج باب همدان ببعلبك«.

1992م(،  ابن وا�سح اليعقوبي، البلدان، نقاًل عن: جعفر المهاجر: التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة )بيروت: دار المالك،    )1(
ال�سفحة 117.

)2(  اليعقوبي بلدانيٌّ َثْبٌث، المعروف بين اأهل البحث اأّنه من كبار العارفين في زمانه باأقطار »ال�سام« وبلدانه وعّمارها، 
واأّنه ل ي�سدر فيما يقوله اإل عن معرفة مبا�سرة. 
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وا�سم هذا الباب - كما ُيفهم من القرائن- قرينة على اأّنه كان يف�سي اإلى حيث يقيم 

تجّمٌع �سّكانيٌّ من بني همدان. واأّن هذا التجّمع كان من كثرة العدد بحيث كان الأبرز في 

المكان الذي ي�سامت ذلك الباب، بحيث اأطلق عليه النا�س ا�سمه المن�سوب اإلى همدان.

باب  ت�سمية  ا�ستدعت  التي  بعلبك«،  »اأط��راف  في  همدان  منازل  هناك  كانت  اإذًا، 

المدينة الموؤّدي اإليها با�سمهم. واحتفظ الباب با�سمه هذا حتى اأوائل القرن الثاني ع�سر 

للهجرة/ الثامن ع�سر للميالد على الأقّل، ثّم �ساع ون�سي مع كّر الأيام.

لذا فقوله في الن�س من اليمن،  يعني هم اأنف�سهم الذين �سكن بع�سهم في اأطراف 

 اليمنّية، وهم من ال�سيعة. ذلك اأّن همدان 
)1(

المدينة، ويعود اأ�سلهم اإلى قبيلة همدان

كانت ديارهم في اليمن، ولّما جاء الإ�سالم تفّرقوا فرحل من رحل، وبقي من بقي. واأهل 

ونزل  اليمن،  من  تفّرقت   ،
)2(
Q طالب  اأبي  بن  علي  الموؤمنين  لأمير  �سيعة  همدان 

بع�سها في بالد ال�سام، ونالت بعلبك ن�سيبًا من حركة هذا النزوح، و�سكنت فيها، حتى 

�ُسّمي اأحد اأبوابها با�سم باب همدان ن�سبة اإلى اأهلها، وهو الباب الذي ذكره ابن ع�ساكر 

 
)3(

في تهذيب تاريخ ابن ع�ساكر بقوله: »في الميدان الأخ�سر خارج باب همدان بعلبك«

ن�سبًة اإلى هوّية القاطنين في تلك الجهة من المدينة.

اأمِر الإ�سالم بايَن �سطٌر كبير منها  اأي »ح�سرموت« وبظهوِر  هْمدان: قبيلٌة يمانّية. دياُرها الأ�سلّيُة �سرُق »اليمن«؛    )1(
قعة الإ�سالمية الآخذة في التو�ّسع. وكانت »الكوفة« مركز التجّمع الرئي�س لهذه القبيلة خارج  برابَعه، وتفّرق في الرُّ

»اليمن«. بحيث اإّنه لدى تم�سيرها فازت همداُن ب�ُسبع المدينة الجديدة. ومن المعلوم الم�سهور اأّن �سلًة متينًة جدًا 

لة تعود اإلى تاريخ ُمبّكر. حيث النبي �سلوات اهلل عليه واآله بعث  قامت بين همدان والإمام عليQ. واأّن هذه ال�سّ

ابن عّمه اإلى »اليمن«، يدعو اأهلها اإلى الإ�سالم؛ فاأ�سلمت همداُن على يده. واأّنه اأقام بينهم مّدة �سنة تقريبًا، فتفّقهوا 

ًة لبني همدان معه. فكانت عماَد  في الدين عليه. هذا، بالإ�سافة اإلى �سخ�سية الإمام الموؤّثرة، فقد بنى و�سيجًة خا�سّ

ع�سكره في »�سفين«، وكان منها قّواُت النُّخبة لديه الم�سّماة )�سرطة الخمي�س(. اأ�سابت همدُان  فترتها الذهبّية مع 

ارتفاع �ساأن »الكوفة«، بعد اأن اّتخذها الإمام عا�سمًة له. في تلك الفترة الحافلة بالأحداث الِج�سام، �سارت همداُن 

�ساحبة الّدور المنيف، الذي ل ُيدانيه دوُر اأّي قبيلة اأخرى في مع�سكر »العراق« وعندما انفرط عقد نظامه اإثر داهية 

التحكيم، فخرج منها الُمحّكمة )الخوارج(، ومال ق�سم �سمنًا اإلى معاوية، ظّلت همداُن على �سالبتها واإخال�سها. في 

هذه الفترة الفا�سلة اكت�سبت همداُن ال�سورة التي دخلت بها التاريخ واأذهان النا�س، بو�سفها قبيلًة �سيعّيًة خال�سة. 

وذلك ما �سنع تاريخها في الزمن الآتي. وكان لنا في »لبنان« من هذا التاريخ ن�سيب.

 ،1 الجزء  1987م(،  العلمّية،  الكتب  دار  )بيروت:  الإن�ساء  �سناعة  في  الأع�سى  �سبح  القلق�سندي،  علي  بن  اأحمد    )2(
ال�سفحة 380.

)3(  علي بن الح�سن بن ع�ساكر، تهذيب تاريخ ابن ع�ساكر، الجزء 4، نقاًل عن: جعفر المهاجر، التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة، 
م�سدر �سابق، ال�سفحة 119.
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ويعود ال�سبب التاريخي لهجرتهم اإلى هذه المنطقة، ما ح�سل بعد معركة �سّفين، 

 .Q من ظلم وا�سطهاد، ول�سيما اغتيال الإمام الح�سن

وهكذا خرجت تلك الجموع من »الكوفة« لتنزل منازل جديدة متباعدة. بحيث اإّن 

بع�س همدان نزل »م�سر« و»الأندل�س« ولكّن اأكثرها، فيما تدّل عليه الدلئل، نزل بقاعًا 

معلومًة من اأر�س »ال�سام«.

هجرات ال�ضيعة من ك�ضروان وغيرها اإلى بعلبك:

يّتفق الموؤّرخون اأّن اأكثر العائالت والع�سائر ال�سيعّية في منطقة بعلبك الهرمل، هوجر 

اإليها من مناطق جبيل وك�سروان، حيث تمّيز تاريخها هناك بال�سدامات مع ال�سلطات 

المركزّية، بدءًا من المماليك وحتى الأمراء ال�سهابّيين. ونتيجًة للظروف غير الموؤاتية، 

وفدت اإليها عائالت اأخرى من المناطق المحيطة، ومن مناطق اأخرى في لبنان.

بعلبك  منطقة  نحو  اّتجهت  التي  ال�سيعّية  العائالت  حركة  ر�سد  هو  هنا  يهّمنا  وما 

نزحت  الذي  الجبل  هو  اأهمّية  اأكثرها  ولعّل  لبنان،  في  مختلفة  مناطق  من  الهرمل   -

منه الع�سائر الحمادّية وعائالت اأخرى �سكنته منذ قرون، فاأقامت في ك�سروان وجبيل 

ورّكزت فيها �سلطتها، لكّنها اندفعت باّتجاه منطقة بعلبلك - الهرمل نتيجة الظروف 

ال�سيا�سّية غير المنا�سبة.

فثّمة ما ي�سبه الإجماع بين الموؤّرخين، اأّن اأ�سباب نزوح الع�سائر الحمادّية من مناطق 

ك�سروان تعود اإلى الظروف ال�سيا�سّية غير المنا�سبة التي تعّر�س لها ال�سيعة طيلة مراحل 

تاريخّية متعّددة، ما يعني اأّن هذا النزوح لم يح�سل دفعة واحدة، بل على مراحل حيث 

ا�سُتكملت حركة النزوح هذه في نهاية القرن الثامن ع�سر، وما اإن اأطّل القرن التا�سع 

ع�سر حتى انتهت من عملية ت�سّكلها في جرود الهرمل.

وهناك عدد كبير من الموؤّرخين اأّكدوا على اأّن اأ�سباب النزوح تعود اإلى الحروب التي 

دارت في الجبل في العهد المملوكّي، حيث اأورد ابن يحيى في كتابه »تاريخ بيروت« اأّن 

الع�سكر المملوكّي نجح في اجتياح ك�سروان بعد محاولت فا�سلة كثيرة، فقتل من اأهلها 
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.
)1(

من قتل، ونفى اأو �سّرد ق�سمًا اآخر اّتجه �سوب بعلبك

 وفي عام 1291م جّرد الملك الأ�سرف خليل بن قالون حملًة من الع�ساكر اإلى جبل 

اأهالي  وكان  هناك،  الدولة  �سلطة  قبول  عن  الممتنعة  الع�سائر  �سوكة  لك�سر  ك�سروان 

توؤدِّ هذه  ولم  الوقت خارج �سطوة ملوك دم�سق وحّكامها.  بقوا حتى ذلك  ك�سروان قد 

الحمالت اإلى �سيطرة كاملة للمماليك على جرود ك�سروان، فلم تم�ِس �سنوات حتى عاد 

اأهل المنطقة اإلى تحّدي النظام القائم.

ويذكر كمال ال�سليبي اأّنه في عام 1305م، �سار الأمير جمال الدين اآقو�س الأفرم 

من دم�سق لقتال اأهل ك�سروان، بعد اأن قدم اإليها عام 1304م الفقيه الحنبلّي ابن تيمّية 

لمفاو�ستهم، ولّما لم ينجح في مهّمته، دعا اإلى الق�ساء عليهم نهائيًا، فدارت معركة 

اأعطوا  وبع�سهم  بعلبك،  وبالد  وبالدها،  جّزين  في  تفّرقوا  حتى  ال�سيف  فيهم  واأعمل 

.
)2(

الدولة اأمانتهم

الحراك العائلّي في السلسلة الشرقيّة
بالإ�سافة اإلى الظروف ال�سيا�سّية التي دفعت الع�سائر الحمادّية للنزوح اإلى المناطق 

الجردّية في الهرمل هربًا من ال�سلطة المركزية، كانت هناك حركة نزوح من ال�سل�سلة 

باأ�سولها  ترجع  التي  العائالت  من  عدد  قبل  من  ل�سوريا  المحاذية  ال�سرقّية  الجبلّية 

ال�سيخ جعفر  يعتبر  اأ�ساًل - كما  التي ترجع  الحرفو�س  ال�سفوح، ومنها عائلة  تلك  اإلى 

المهاجر في كتابه التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة - اإلى قريتي »الجّبة« و»ع�سال الورد« ويرجع 

الجبال  لتلك  الإنتاجّية  القدرة  بين  التكافوؤ  فقدان  اإلى  العائالت  هذه  قدوم  اأ�سباب 

. وي�ساف اإليها عوامل اأخرى تتعّلق بالأ�سباب الثاأرّية، حيث ل تزال 
)3(

والتكاثر ال�سكانّي

)1(  �سالح بن يحيى، تاريخ بيروت، ورد في كتاب جعفر المهاجر، التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة، م�سدر �سابق، ال�سفحة 115.

)2(  كمال ال�سليبي، منطلق تاريخ لبنان، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 136 - 137.

)3(  جعفر المهاجر، التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة، م�سدر �سابق، ال�سفحات من 115 اإلى 117.
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ذاكرة المعّمرين تحتفظ برواية ُترجع اأ�سباب نزول العديد من العائالت من القريتين 

قرية  اإلى  )ن�سبة  البقداني«  »مرعي  بين  وقعت  التي  الثاأرّية  الحادثة  اإلى  المذكورتين 

بقدانة المجاورة لع�سال الورد(، وعائالت اإحدى القرى المجاورة وهم من اأهل ال�سّنة، 

ففّر بعد اأن قتل عددًا منهم مع عائلته اإلى بعلبك، وكذلك فعلت عائالت كثيرة في القرى 

المجاورة خوفًا من اأن يطالها النتقام. ومن بين هذه العائالت عوائل ياغي، الطفيلي، 

التي ل تزال ت�سكن  العائالت  ، وهي من 
)1(

الدين، ح�سن، طالب، عبا�س العوطة، عالء 

المدينة حتى يومنا هذا.

النزوح من جبل عامل باتّجاه بعلبك
واإلى جانب النزول من ال�سل�سلة ال�سرقّية، ثّمة حركة نزوح من مناطق اأخرى، ولكن 

هذه المّرة بدافع �سيا�سي هربًا من ال�سلطة المركزّية، تمّثلت بحركة النزوح من جبل 

عامل باّتجاه بعلبك طلبًا لالأمن. وكما يروي محمد جابر اآل �سفا في تاريخ جبل عامل، 

اأّنه في فترة حكم الأمير فخر الدين، نزحت بع�س العائالت اإلى بعلبك، حيث كان يت�سّلم 

1616م بعدما طلب الأمير فخر الدين من م�سايخ  زمام ال�سلطة فيها الحراف�سة عام 

تلك البالد دفع اأموال متاأّخرة عليهم خم�س �سنين، فنزح اآل ال�سغير اأمراء تلك البالد، 

على  ار  الجزَّ ا�ستولى  لّما  باأّنه  الأمين،  مح�سن  ال�سّيد  اأورد  وكذلك   .
)2(

�سكر اآل  ومعهم 

ار، اأخذ يقتل العلماء ال�سيعة فهرب جماعة منهم اإلى  جبل عامل بعد قتل نا�سيف ن�سّ

.
)3(

بعلبك

)1(  مقابلة مع الأ�ستاذ عبا�س ح�سن، باحث في تاريخ قدوم العائالت اإلى منطقة بعلبك - الهرمل، اأجريت في 1997/11/5م.

)2(  محمد جابر اآل �سفا، تاريخ جبل عامل، الطبعة 2 )بيروت: دار النهار للن�سر، 1984م(، ال�سفحة 44.

)3(  ال�سّيد مح�سن الأمين، اأعيان ال�سيعة )بيروت: دار التعارف(، المجلد 5، ال�سفحة 430.
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الفقيه الكبير ابن ملّي األنصارّي البعلبكّي يتصّدى للتتار
 اأّول فقيه �سيعّي اإمامّي 

)1(
ن بن مّلي الأن�سارّي البعلبكّي اإّنه نجم الدين اأحمد بن ُمَح�سِّ

والفل�سفة  والطّب  والأ�سول  الفقه  الرجال وف�سالئهم في  اأذكياء  واأحد  بعلبك،  اأنجبته 

والعربية والمناظرة. كان متبّحرًا في العلوم، كثير الف�سائل، اأ�سدًا في المناظرة، ف�سيح 

اأّن النقطة الم�سيئة  اإّل  الُحّجة، حاّد القريحة، مقدامًا.  العبارة ذكّيًا متيّقظًا، حا�سر 

الإقدام  وخ�سو�سًا  �سفات  من  به  يتحّلى  كان  ما  والتاأّلق  ال�ّسطوع  حّد  اإلى  �سيرته  في 

اأ�سّد اللحظات  اأّمته في لحظة من  وال�سجاعة. وقد نجح في اأن يكون �سمير قومه، بل 

واأق�ساها يوم اجتاح التتار »دار الإ�سالم« من م�سرقها، ذلك الجتياح المهول، للمنطقة 

ال�سامّية، ومنها وطن ابن مّلي »بعلبك«. فنّظم وقاد حرب ع�سابات �سعبّية ناجحة في 

وجههم في بعلبك وجبالها، في وقت تهاوت العرو�س، ولم تثُبت الجيو�س النظامية، من 

ال�سوداء، وذلك در�س  الأيام  تلك  وتلك مبادرة فريدة في  اأبواب م�سر.  اإلى  ترك�ستان 

حقيق اأن ُيقراأ اليوم وُي�ستعاد.

نجح ابن مّلي في نقل ال�سيعة في وطنه اإلى موقع متقّدم على طريق الجهاد، وحّقق 

نقلة نوعية كبيرة تختلف كثيرًا عن الو�سع الخامد المتلّقي الذي كانوا فيه. فقد نجح في 

)1(    ابن ملي في مو�سوعة طبقات الفقهاء لل�سيخ جعفر ال�سبحاني )1032-1031/14( :
اأبو  المتفّنن، نجم الدين  اأحمد بن مح�ّسن بن مّلي بن ح�سن الأن�ساري، العالمة، الإمامي،  699 ه�(:  ابن مّلي )-617 

العبا�س البعلبكي. قال الذهبي: كان اأحد اأذكياء الرجال وف�سالئهم في الفقه والأ�سول والطب والفل�سفة والعربية 

والمناظرة.

ولد المترجم له في بعلبك �سنة �سبع ع�سرة و�ستمئة، وتتّلمذ في بلده وفي دم�سق وحلب. �سمع من: محمد بن الح�سين 

المنذري،  القوي  عبد  بن  العظيم  عبد  الدين  وزكي  ه�(،   642 )المتوّفى  ال�سافعي  الحموي  رواحة  بن  اهلل  عبد  بن 

واآخرين. واأخذ النحو عن ابن الحاجب، وفقه ال�سافعية عن عبد العزيز بن عبد ال�سالم ال�سلمي الدم�سقي. ولزم 

الفقيه الإمامي اأحمد بن علي بن معقل الحم�سي البعلبكي في الفقه وغيره. وتقّدم في العلوم و ا�ستهر، حتى �سار- 

كما يقول اليونيني- اإمامًا في مذهب ال�سافعي، وكذلك مذهب ال�سيعة، يقتدى به. وكان جريًئا، مقداًما. غادر بعد 

وت�سّمى  المجاهدين،  من  ولأتباعه  له  ا  مقرًّ جبالها  من  واّتخذ  بعلبك،  مدينة  ه�(  ال�سام )658  على  التتر  ا�ستيالء 

بالملك الأقرع، وقاد حرب ع�سابات �سعبية �سد التتر.

ولما دالت دولة التتر، اختفى ابن ملي خوًفا من اعتقاله، ثّم ظهر في مدينة اإ�سنا )ب�سعيد م�سر(، ثم انتقل منها 

اإلى مدينة اأ�سوان، فا�ستقّر فيها مّدة يدر�س في المدر�سة البابا�سّية. وقد دخل م�سر غير مّرة، واأقام ببغداد مّدة 

معيدًا بالمدر�سة النظامية. وكان قوّي الحافظة، دّر�س، واأفتى، وناظر، ومات في قرية بخعون )ب�سمال لبنان( �سنة 

ت�سع وت�سعين و�ستمئة.



31
ّ شت للنار ت2ي  خيلا  1ارنا ال يف ع 2

تنظيم ال�سيعة لأّول مّرة بعد اأن ا�سطرب و�سعهم ب�سبب الغزو ال�سليبّي وما تاله. وذلك 

هو المغزى التاريخّي الكبير لأعماله الجهادية الذي ي�ستحّق اأن يدخل التاريخ؛ لأّنه قام 

باأّول مبادرة جماعية ذات معنى وبعد �سيا�سّي وجهادي، اّتخذها ال�سيعة من اأهل ال�سام 

بعد كل ما تعّر�سوا له من ظلم وقتل. 

له ع�سرة  بعلبك، وقد جمع  ابن مّلي بجبال  ال�سام كان  التتار على  ا�ستولى  فعندما 

في  وخ�سو�سًا  الطرقات  في  التتر  يتخّطفون  وكانوا  الأقرع،  بالملك  ت�سّمى  نفر،  اآلف 

الليل.

دفاعّي  لعمل  ذكر  اأّي  ال�سوداء  الأي��ام  تلك  تاريخ  في  نقراأ  ل  اأّننا  بالذكر  والجدير 

اأوطانهم الأ�سلية.  اأو عرقلة حركتهم وقد ابتعدوا عن  التتار الزاحفين،  �سعّبي، لوقف 

وتلك الظروف نموذجية لحرب الكّر والفّر التي ن�سّميها اليوم »حرب الع�سابات«. وقد 

الغزاة  وجه  في  م�سلحة،  �سعبية  مقاومة  لنهو�س  النظرية  الأ�سا�سية  ال�سروط  تحّققت 

التتار في بعلبك ومنطقتها على يده، خ�سو�سًا اأّنه كان يتمّتع بموقع بين ال�سيعة من اأهل 

بعلبك وجوارها. ومع ذلك فاإّن التجربة التي خا�سها ال�سيعة في بعلبك وجوارها تحت 

قيادته، ل يمكن اأن تكون قد �ساعت و�ساع اأثرها مثل نفخة ريح.
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املفاهيم الرئيسة
لم ياأِت ال�سيعة اإلى بعلبك في فترة تاريخّية واحدة، ول من مكان واحد.  .1

الكثير من الدرا�سات والتحقيقات العلمية تعتبر اأّن �سيعة بعلبك قد هاجروا اإليها   .2

من مناطق جبيل وك�سروان في جبل لبنان.

هذه  في  ال�سيعّية  والع�سائر  العائالت  اأكثر  اأّن  الموؤّرخون  عليه  ُيجمع  يكاد  ما   .3

المنطقة جاءت من بالد جبيل وك�سروان.

ًا يعود اإلى القرن التا�سع الميالدّي يقول فيه: »اإّن بعلبك قومها  ذكر اليعقوبي ن�سّ  .4

من الفر�س، وفي اأطرافها قوم من اليمن«.

يذكر ال�سيخ د.جعفر المهاجر اأنه في وقٍت ما من العقد ال�ساد�س من القرن الأّول   .5

الهجري/ العقد التا�سع من القرن ال�سابع الميالدي هبط مهاجرون من همدان 

وعبد القي�س في اأطراف بعلبك.

قدم المهاجرون اإلى لبنان من »الكوفة«، ق�سٌم منهم نزل اأطراف »بعلبك«، والثاني   .6

اله�ساب الم�سرفة والمجاورة لمدينة »طرابل�س«.

اإلى موقع متقّدم على طريق الجهاد،  نجح ابن مّلي في نقل ال�سيعة في وطنه   - 7

وحّقق نقله نوعية كبيرة تختلف كثيرًا عن الو�سع الخامد المتلّقي الذي كانوا فيه. 

وقد نجح ابن مّلي في تنظيم ال�سيعة لأّول مّرة في تاأريخهم في المنطقة.

كان ابن مّلي بجبال بعلبك، وجمع له ع�سرة اآلف نفر، وكانوا يتخّطفون التتر   - 8

في الطرقات، وخ�سو�سًا في الليل. تحّققت ال�سروط الأ�سا�سية النظرية لنهو�س 

يده،  على  ومنطقتها  بعلبك  في  التتار  الغزاة  وجه  في  م�سلحة،  �سعبية  مقاومة 

خ�سو�سًا اأّنه كان يتمّتع بموقع بين ال�سيعة من اأهل بعلبك وجوارها.
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الدر�س الثالث

تاريخ التشّيع يف لبنان (3) 
بالد كسروان

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف اأ�سباب لجوء ال�سيعة اإلى ك�سروان فبعلبك.   - 1

2 -  يدرك اأ�سباب جهاد ال�سيعة في ك�سروان.

يعرف نتائج جهاد ال�سيعة الك�سروانيين.   - 3

أهداف الدرس



تاريخ الشيعة في كسروان
اختلفت روايات الموؤّرخين واآراوؤهم في �سّكان ك�سروان من غير ال�سيعة، فمنهم من 

راأى اأّنهم كانوا دروزًا، ومنهم من راأى اأّنهم كانوا موارنة، بينما راأى اآخرون اأّنهم كانوا 

 - والعدو  والخ�سم  ال�سديق  – من  الموؤّرخين  بين  خالف  يوجد  ول  الن�سيرّية.  من 

على اأّن ال�سيعة كانوا من �سكان هذه المناطق، ولكّن الخالف هو في اأ�سل هذا الوجود 

واأ�سبقيته. وح�سُبنا في هذا المجال، التركيز على بع�س المروّيات والقرائن التاريخية؛ 

له  �سّكان ك�سروان، وما جرى  ت�سّمنته من و�سف  وما  1340م  تيمّية عام  ابن  كر�سالة 

معهم، ومروّيات الموؤّرخين الذين اأ�ساروا اإلى غلبة الوجود ال�سيعّي في هذه المناطق.

فكمال ال�سليبي يغّلب وجود ال�سيعة خالل حكم المماليك من خالل تاأكيده للمعارك 

التي جرت بينهم وبين ال�سلطة المملوكية عام 1291م، معّلاًل ذلك ببقاء ال�سيعة خارج 

.
)1(

�سلطة ملوك دم�سق وحّكامها

اأّما محمد علي مّكي، فيوؤّكد هذا الوجود، من خالل بعثة ابن تيمّية وفتواه، والنزوح 

. ولكن عارف 
)2(

اإلى البقاع وجّزين، وا�ستخدامه م�سطلح الراف�سة الذي ُعرف به ال�سيعة

الزين يرى اأّن هذا الم�سطلح ا�ستخدم من قبل ابن تيمّية بحّق كّل من خالف مذهبه، 

�سواء اأكان الرواف�س من ال�سيعة اأم من الموارنة اأم من الدروز اأم من الن�سيرّية. ولتحديد 

ها في هذا  الم�سطلح ب�سكل دقيق، يمكن العودة اإلى ر�سالة ابن تيمّية - وقد ذكرنا ن�سّ

)1(  كمال ال�سليبي، منطلق تاريخ لبنان، الطبعة 2، )بيروت: دار نوفل، 1992م(، ال�سفحة 134.

)2(  محمد علي مّكي، لبنان من الفتح العربي اإلى الفتح العثمانّي )بيروت: دار النهار، 1985م(، ال�سفحة 229.
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الكتاب -  ون�ّس الر�سالة طويل، وفيه الكثير من العنا�سر الهاّمة عن مذهب الك�سروانيين 

اأنهم من الثني  اأفتى ابن تيمّية بقتالهم، وفيها مقطع ل يترك مجاًل لل�سّك في  الذين 

ع�سرّية، وهذا الأمر تجّلى بذكره لإيمانهم واعتقادهم بالإمام المهدّي المنتظر، وباأّنه 

حّجة اهلل على اأر�سه، كما ُتحّدد الر�سالة مناطق انت�سارهم. وبذلك تكون ر�سالة ابن تيمّية 

د اأرجحّية  التي بعثها اإلى الملك النا�سر، والتي بّرر فيها قتلهم وتخريب ديارهم، ما يوؤكِّ

ا�سطدموا  حين  للميالد،  ع�سر  الرابع  القرن  اأوائ��ل  حتى  ك�سروان  في  ال�سيعّي  الوجود 

اإلى  ثّم امتّد  ال�سابع ع�سر،  اأواخر القرن  مع الجي�س المملوكّي. وبقي هذا الوجود حتى 

اأواخر  اأخرى، على قاعدة ت�سلُّم ال�سلطة. وكما يقول كمال ال�سليبي: »اإّنه منذ  مناطق 

القرن ال�سابع ع�سر، وقعت مناطق ب�سّري والبترون وجبيل المارونّية، ومنطقة الكورة 

الملكّية الأرثوذك�سّية، تحت نفوذ اآل حمادة ال�سيعة الذين توّلوا اأمر هذه المناطق عن 

.
)1(

ولة طرابل�س، ولم تكن لالأمراء ال�سهابيين في البدء �سيادة عليهم«

ومن الوا�سح في التاريخ  اأّن الكثير من العائالت ال�سيعّية اّتجهت نحو منطقة بعلبك 

نزحت  الذي  الجبل  هو  اأهمّية  اأكثرها  ولعّل  لبنان،  في  مختلفة  مناطق  من  الهرمل   -

منه الع�سائر الحمادّية وعائالت اأخرى �سكنته منذ قرون، فاأقامت في ك�سروان وجبيل 

ورّكزت فيها �سلطتها، لكّنها اندفعت باّتجاه منطقة بعلبلك - الهرمل نتيجة الظروف 

لنا ذلك في الدر�س ال�سابق. ال�سيا�سّية غير المنا�سبة، وقد ف�سّ

كسروان قلعة الشيعة الحصينة
بعد �سقوط المدن اللبنانية ال�ساحلية باأيدي ال�سليبيين، انتقل الوجود الإ�سالمّي اإلى 

الجبال المجاورة )ك�سروان(، علمًا اأّن هذه المناطق كانت اإ�سالمية قبل ذلك. 

انتك�س  حيث  1305م،  عام  اإلى  لالإ�سالم  ح�سينة  كقلعة  الوجود  هذا  ا�ستمّر  وقد 

)1(  كمال ال�سليبي، تاريخ لبنان الحديث، الطبعة 7 )بيروت: دار النهار للن�سر، 1991م(، ال�سفحة 32.
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ب المذهبّي،  هذا الوجود انتكا�سة خطيرة وموؤ�سفة على اأيدي المماليك، نتيجة للتع�سّ

ول�سيطرة وّعاظ ال�سالطين على عقول الأمراء. 

بة؛ ومن اأجل هذا الهدف عمدوا اإلى ال�سغط  وقد اعتمد المماليك �سّنة دينية متع�سّ

والإرهاب والتنكيل باأتباع المذاهب الإ�سالمية الأخرى.

فت�سادر  بالت�سّيع؛  رماه  عليه من  د�ّسوا  ل�سخ�س  يكيدوا  اأن  اأرادوا  اإذا  النا�س  وكان 

اأمالكه وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى ُيظهر التوبة عن الت�سيع. 

وعندما تكون الق�سّية كبيرة، وت�سمل منطقة باأكملها، كانت دولة المماليك تت�سّتر، 

الأيوبيين لإ�سقاط حكم  اأو  المغول  اأو  بال�سليبيين  وتختلف حججًا مختلفة، كالّت�سال 

المماليك. ومن الأمثلة البارزة على ذلك ما حدث في ك�سروان من معارك رافقها العنف 

والتدمير، بالإ�سافة اإلى فتاوى ابن تيمية في هدر دماء الك�سروانيين.

جهاد الشيعة في كسروان وجبيل
الحملة الأولى:

ا�ستفاد ال�سيعة من مناعة مناطقهم الجبلية في ك�سروان، وتمّتعوا با�ستقالل تاّم عّمن 

يجاورهم من ال�سليبين في المدن ال�ساحلية، وعّمن يجاورهم جنوبًا و�سرقًا من مذاهب 

اأخرى. وبعد ا�سترجاع المدن ال�ساحلية من اأيدي ال�سليبيين ترّدد ال�سيعة الك�سروانيون 

ب�ساأن الخ�سوع الكامل لل�سلطة الجديدة؛ ما دفع المماليك لّتخاذ قراٍر بت�سفية ال�سيعة 

ملك  اأّن  التاريخية  الن�سو�س  من  العديد  خالل  من  وا�سحًا  يبدو  حيث  ك�سروان،  في 

الأمراء لجين المملوكي نائب دم�سق اأخبر ع�ساكره واأتباعهم اأّنه من نهب امراأة منهم 

راأ�سًا فله دينار. وقد وّجه  اأح�سر منهم  له مملوكًا، ومن  اأو �سبيًا كان  كانت له جارية 

 ونهب اأموالهم و�سبيهم مع ذراريهم، وكان ذلك عام 
)1(

قائده �سنقر ل�ستئ�سال �ساأفتهم

1285م. لكّن ال�سيعة في ك�سروان ت�سّدوا بب�سالة وا�ستماتة لهذه الحمالت المتتالية.

)1(   ال�ساأفة: الأ�سل.
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 الحملة الثانية:

اأراد الك�سروانيون ال�سيعة اأن يثاأروا؛ فتجّدد القتال �سنة 1203م، ف�سارع المماليك 

اإلى اإر�سال قّوة كبيرة اإلى ك�سروان والُجبيليين، فوقعت معركة كبيرة عند مدينة جبيل، 

واأ�سلحتهم،  اأمتعتهم  وغنموا  اأكثره  فقتلوا  المماليك،  جي�س  على  الك�سروانيون  فحمل 

دولة  لنجدتهم. حاولت  قِدموا  الذين  الأكراد  اآلف من خيلهم، وهزموا  اأربعة  واأخذوا 

اأرادت  ولعّلها  ك�سروان،  �سيعة  يد  على  بعد هزيمة جي�سها  الو�سع  ت�سلح  اأن  المماليك 

قا�سمة  لجولة  وال�ستعداد  الأم��ور  تنظيم  تعيد  ريثما  ما،  هدنة  من  ت�ستفيد  اأن  بذلك 

ت�ستاأ�سل من خاللها الوجود ال�سيعّي في تلك الناحية.

الك�سروانيين وهدم بيوتهم  ال�سيعة   دماء 
)1(

اإ�سدار فتوى بهدر اإلى  فعمد ابن تيمية 

)1(   ابن تيمّية، وهو اأحمد بن عبد الحليم بن عبد ال�سالم بن عبد اهلل بن اأبي القا�سم بن محمد ابن تيمية، تقي الدين اأبو 
العبا�س النميري، ولقبه »�سيخ الإ�سالم«. ولد يوم الإثنين 10 ربيع الأول 661 ه�، اأحد علماء الحنابلة، ولد في حّران؛ وهي 

بلدة تقع حاليًا في جزيرة ال�سام، بين الخابور والفرات في ما يعرف حاليًا بمنطقة الجزيرة ال�سورية، وحّران حاليًا تقع 

داخل الحدود التركية، وهي على مقربة من الحدود ال�سورية. وحين ا�ستولى المغول على بالد حّران وجاروا على اأهلها، 

انتقل مع والده واأهله اإلى دم�سق �سنة 667 ه� . كانت جدته لوالده ت�سمى تيمَيّة، وعرف بها.

وله فتاوى كثيرة، منها فتواه ال�سيعة العلوية، فقال: و�ُسِئل رحمه اهلل تعالى: ما تقول ال�سادة العلماء اأئّمة الدين ر�سي اهلل 

الخمر  با�ستحالل  القائلين  »الن�سيرية«  في  المبطلين،  �سعب  واإخماد  المبين  الحّق  اإظهار  على  واأعانهم  اأجمعين  عنهم 

وتنا�سخ الأرواح وقدم العالم واإنكار البعث والن�سور والجّنة والنار في غير الحياة الدنيا، وباأّن »ال�سلوات الخم�س« عبارة عن 

خم�سة اأ�سماء، وهي : علي وح�سن وح�سين ومح�سن وفاطمة. فذكر هذه الأ�سماء الخم�سة على راأيهم يجزئهم عن الغ�سل من 

الجنابة والو�سوء وبقّية �سروط ال�سلوات الخم�سة وواجباتها... وبعد اأن �ساق العديد من ال�سفات والنعوت اإلى ال�سيعة وهم 

براء منها، اأعلن فتواه، فقال: ... وهذه الطائفة الملعونة ا�ستولت على جانب كبير من بالد ال�سام، وهم معروفون م�سهورون 

متظاهرون بهذا المذهب، وقد حّقق اأحوالهم كّل من خالطهم وعرفهم من عقالء الم�سلمين وعلمائهم، ومن عاّمة النا�س 

اأي�سًا في هذا الزمان؛ لأّن اأحوالهم كانت م�ستورة عن اأكثر النا�س وقت ا�ستيالء الإفرنج المخذولين على البالد ال�ساحلية؛ 

فلّما جاءت اأيام الإ�سالم انك�سف حالهم وظهر �ساللهم. والبتالء بهم كثير جدًا. فهل يجوز لم�سلم اأن يزّوجهم اأو يتزّوج 

اأوانيهم  حكم  وما  ذبيحتهم؟  اإنفحة  من  المعمول  الجبن  حكم  وما  ل؟  اأم  هذه  والحالة  ذبائحهم  اأكل  يحّل  وهل  منهم؟ 

ومالب�سهم؟ وهل يجوز دفنهم بين الم�سلمين اأم ل ؟ وهل يجوز ا�ستخدامهم في ثغور الم�سلمين وت�سليمها اإليهم؟ اأم يجب 

على ولّي الأمر قطعهم وا�ستخدام غيرهم من رجال الم�سلمين الكفاة وهل ياأثم اإذا اأّخر طردهم؟ اأم يجوز له التمّهل مع 

اأّن في عزمه ذلك؟ واإذا ا�ستخدمهم واأقطعهم اأو لم يقطعهم، هل يجوز له �سرف اأموال بيت المال عليهم؟ واإذا �سرفها 

وتاأّخر لبع�سهم بقّية من معلومه الم�سمى؛ فاأّخره ولّي الأمر عنه و�سرفه على غيره من الم�سلمين اأو الم�ستحّقين اأو اأر�سده 

لذلك، هل يجوز له فعل هذه ال�سور؟ اأم يجب عليه؟ وهل دماء الن�سيرية المذكورين مباحة واأموالهم حالل اأم ل؟ واإذا 

جاهدهم ولّي الأمر اأّيده اهلل تعالى باإخماد باطلهم وقطعهم من ح�سون الم�سلمين وحذر اأهل الإ�سالم من مناكحتهم واأكل 

ذبائحهم واألزمهم بال�سوم وال�سالة ومنعهم من اإظهار دينهم الباطل وهم الذين يلونه من الكفار: هل ذلك اأف�سل واأكثر 

د لقتال التتار في بالدهم وهدم بالد �سي�س وديار الإفرنج على اأهلها؟ اأم هذا اأف�سل من كونه  اأجرًا من الت�سّدي والتر�سّ

يجاهد الن�سيرية المذكورين مرابطا؟ ويكون اأجر من رابط في الثغور على �ساحل البحر خ�سية ق�سد الفرنج اأكبر اأم هذا 

اأكبر اأجرا؟ وهل يجب على من عرف المذكورين ومذاهبهم اأن ي�سهر اأمرهم وي�ساعد على اإبطال باطلهم واإظهار الإ�سالم 

بينهم، فلعّل اهلل تعالى اأن يهدي بع�سهم اإلى الإ�سالم، واأن يجعل من ذرّيتهم واأولدهم م�سلمين بعد خروجهم من ذلك 

الكفر العظيم، اأم يجوز التغافل عنهم والإهمال؟ وما قدر المجتهد على ذلك والمجاهد فيه والمرابط له والمالزم عليه؟ 

ولتب�سطوا القول في ذلك مثابين ماأجورين اإن �ساء اهلل تعالى، اإّنه على كل �سيء قدير؛ وح�سبنا اهلل ونعم الوكيل.
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اأولى من  )العلويين(  الن�سيرية  وقتال  )الك�سروانيين(  قتالهم  واأّن  اأ�سجارهم،  وحرق 

قتال الأرمن؛ لأّنهم عدّو في دار الإ�سالم، و�سّر بقائهم اأ�سّر.

الحملة الثالثة:

األف  خم�سين  بلغ  كبيرًا،  جي�سًا  1305م  �سنة  اآقو�س  جّهز  الفتوى  هذه  على  وبناًء 

 )فتوح ك�سروان( 
)1(

محارب، وبداأ بغزو المناطق الك�سروانية من ال�سمال، فعرفت بالفتوح

و�سقطت ك�سروان بعد اأحد ع�سر يومًا من القتال. فخّرب اآقو�س �سياعهم وقّطع كرومهم 

ومّزقهم، وملك الجبل عنوة، وو�سع فيه ال�سيف، واأ�سر �ستمئة رجل، وغنمت الع�ساكر 

بعلبك،  وبالدها  والبقاع  وبالدها  جّزين  في  تفّرق  منهم  وال�سالم  كثيرًا،  ماًل  منهم 

�سّكانها  من  المنطقة  هذه  لتفريغ  النتائج  اأولى  وكانت  اأمانًا.  الدولة  اأعطته  وبع�سهم 

ال�سيعة، اأن بداأت الهجرة المارونية اإليها على نطاق وا�سع من �سمالّي لبنان، لتغدو فيما 

ال�سيعّي  للتجّمع  اأ�سبحت جّزين مركزًا هاّمًا  اإلى يومنا هذا. وقد  بعد منطقة مارونية 

الم�ستتر بال�سافعية، خالل القرن الرابع ع�سر.

نتائج الحمالت
ومناطقهم،  ال�سيعة  انعك�ست على  اأمور  عّدة  والحروب  الحمالت  نتج عن هذه  لقد 

منها:

- ازدهار بعلبك بالزراعة وال�سناعة والتجارة والعلم. 

- ظهور مقّدمية جّزين التي كانت نواة لنه�سة علمية �سيعية كبيرة فيما بعد، ومقّدمية 

اأخرى في م�سغرة على اأيدي عائلة �سبح. 

منع ال�سيعة من ممار�سة �سعائرهم الدينية؛ فاعتمدوا مبداأ التقّية، واأعلنوا انتماءهم 

للمذهب ال�سافعّي، وا�ستمّر هذا الو�سع حّتى قيام الحركة ال�سيعية على يد ال�سهيد الأّول 

محمد بن مّكي الجّزينّي �سنة 1383م.

)1(   اأي عرفت منطقة ك�سروان ب�: »فتوح ك�سروان«.
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املفاهيم الرئيسة:
بعد �سقوط المدن اللبنانية ال�ساحلية باأيدي ال�سليبيين انتقل الوجود الإ�سالمّي   - 1

اإلى الجبال المجاورة )ك�سروان(.

كان النا�س اإذا اأرادوا اأن يكيدوا ل�سخ�س د�ّسوا عليه من رماه بالت�سّيع؛ فت�سادر   - 2

اأمالكه وتنهال عليه العقوبات والإهانات حتى ُيظهر التوبة عن الت�سيع.

با�ستقالل  وتمّتعوا  ك�سروان،  في  الجبلية  مناطقهم  مناعة  ال�سيعة من  ا�ستفاد   - 3

تاّم عّمن يجاورهم من ال�سليبيين في المدن ال�ساحلية، وعّمن يجاورهم جنوبًا 

و�سرقًا من مذاهب اأخرى.

ف�سارع  1203م،  �سنة  القتال  فتجّدد  ي��ث��اأروا؛  اأن  ال�سيعة  الك�سروانيون  اأراد   - 4

اإلى ك�سروان والُجبيليين، فوقعت معركة كبيرة  اإر�سال قّوة كبيرة  اإلى  المماليك 

عند مدينة جبيل.

عمد ابن تيمية اإلى اإ�سدار فتوى بهدر دماء ال�سيعة الك�سروانيين، وهدم بيوتهم   - 5

وحرق اأ�سجارهم، واأّن قتالهم )الك�سروانيين( وقتال الن�سيرّية )العلويين( اأولى 

من قتال الأرمن؛ لأّنهم عدّو في دار الإ�سالم، و�سّر بقائهم اأ�سّر.





4

الدر�س الرابع

مقاومة آل حرفوش 
 والعامليني 

للعثمانيني وغريهم

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

والنظام  العثمانية  الدولة  ظّل  في  ال�سيعة  واقع  يعرف    - 1

الإقطاعّي.

يدرك دور اآل حرفو�س والعامليين في حفظ الح�سور ال�سيعي    - 2

في لبنان.

للدولة  والعامليين  حرفو�س  اآل  ومقاومة  من  جوانب  يفهم    - 3

العثمانية.

أهداف الدرس



أصول آل الحرفوش
ورد  كما   - »بعلبك«  �سرق  الجبلّية  المنطقة  اإلى  الحرفو�س  بني  اأع��راق  ترجع 

ال�سورّية  الحدود  )داخ��ل  ال��ورد«  و»ع�سال  »الُجّبة«  منطقة  في    - فريٍد  ن�سٍ  في 

خ�سام  على  كانوا  وقد   .
)1(

مقّدميها كانوا  حيث  الهجري،  التا�سع  القرن  في  اليوم( 

الأ�سرتان  بداأت  وقد  العوطة.  بنو  هم  اأخرى،  �سيعّية  اأ�سرٍة  مع  المقّدمّية  على  دائم 

الم�سرفة عن قرٍب  ال�سرقّية  اله�ساب  العوطة في  بنو  ال�سهل. فا�ستقّر  بالهبوط نحو 

الدروب  �سلكوا  فقد  الحرفو�س  بنو  اأّما  اليوم.  حتى  يزالون  ما  حيث  »بعلبك«،  على 

مّدة  »بعلبك«  جنوب  »�سرعين«  بلدة  في  لي�ستقّروا  الجنوبّية،  الأعالي  في  الملتوية 

حكمت  التي  لإمارتهم  قاعدة  ليّتخذوها  اإليها،  هبوطهم  تابعوا  ومنها  الزمن.  من 

قرون. عّدة  المنطقة 

العثماني، بقي بنو الحرفو�س  اأمام �سطوة الجي�س  انهارت دولة المماليك  وعندما 

من  اأّول   - الحرفو�سي  مو�سى  الأمير  اإّن  ثّم  واله��ا  وما  »بعلبك«  في  اإمارتهم  على 

نعرفه با�سمه من اأمرائهم - �سارك جان بردي الغزالي ثورته على �سادته العثمانيين؛ 

»جو�سّية« �سّد  المقرقع، معركة  قان�سوه  الم�سّمى  الغزالي،  قادة  اأحد  كما خا�س مع 

بعد  اأي  1518م؛  924هـ/  �سنة  اليوم،  ال�سورّية   - اللبنانّية  الحدود  على  العثمانيين، 

الفتح العثماني ب�سنتين. ولكن ل �سّك اأّن هذا الأمر لم يكن الأّول من بيته، بل �سبقه 

 -  944 )حكم:  مو�سى  بن  علّيًا  الأمير  اأّن  والحقيقة  اأ�سماوؤهم.  �ساعت  مّمن  غيره 

999هـ/ 1537 - 1590م( هو الذي اأر�سى دعائم بيته في �ُسّدة الإمارة، حيث انتزع 

)1(   المهاجر، �س جعفر، �سيعة لبنان والمنطلق الحقيقي لتاريخه )م.�س(.
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الطويلة  حكمه  مّدة  اأثناء  اإّنه  ثّم  العثمانّية.  ال�سلطات  من  انتزاعًا  الإمارة  اأمره  اأّول 

لواء  »بعلبك«،  اإل��ى  بالإ�سافة  حكمه،  منطقة  اإل��ى  ف�سّم  والحنكة  بالدهاء  م�سى 

»حم�س« ولواء »تدمر«. وجعلها جميعها وليًة م�ستقّلة عن باقي وليات »ال�سام«. بل 

وفر�س اأن تكون وحدًة اإدارّيًة تحت حكمه، ل يحّق للدولة اقتطاع اأّي جزٍء منها، واأن 

عنا�سر  في  ل  والمتاأمِّ الإلزامّية.  الع�سكرّية  الخدمة  من  فيها  والزعماء  التّجار  ُيعفى 

واإداريٍّ  �سيا�سيٍّ  كياٍن  تكوين  على  اأّنه عمل  ب�سهولة  ي�ستنتج  المفرو�سة  ال�سيا�سة  هذه 

بحكمه يتمّتع بحٍظ من ال�ستقالل الداخلّي، خالفًا لكّل الوليات التابعة للدولة. ولم 

واليها  على  �سيفًا  »دم�سق«  نزل  اأن  بعد  غ��درًا،  اإل  عليه  الق�ساء  من  الدولة  تتمّكن 

وُحمل  قلعتها،  في  عنقه  ِربت  ف�سُ بقتله؛  واأمر  عليه،  فقب�س  با�سا،  �سنان  بن  محمد 

اإلى »ا�ستامبول«. راأ�سه 

آل حرفوش أمراء بعلبك
اأميرًا حرفو�سّيًا  ثالثون  »بعلبك«  في  الحكم  على  تعاقب  الموؤ�ّس�س  علي  الأمير  بعد 

عّدًا، مّدة زهاء ثالثة قروٍن ون�سف. اأبرزهم الأمير يون�س بن ح�سين )حكم: 1017 - 

1035هـ/ 1608 - 1625م(، الذي يذّكرنا، ببعد نظره وحنكته ال�سيا�سّية و�سجاعته، 

بجّده الأمير علي بن مو�سى. وهو الذي بنى اأّول م�سجد لل�سيعة في »بعلبك«. وهذا اأمٌر له 

دللته ال�سيا�سّية والجتماعّية غير الخفّية. كما عمل على و�سل �سيعة »بعلبك« جغرافيًا 

باإخوانهم في »جبل عامل«.

الشيعة والدولة العثمانية
بقية  باًل من  واأنعم  اأ�سعد حاًل  بالإجمال  الأتراك  ال�سيعة في ع�سر  يكن حال  لم 

اأعظم  وقعًا، وظلمهم  اأ�سّد  الترك عليهم  بل كانت وطاأة  المقاطعات،  واأهل  الطوائف 

المذهبية  الفروق  ب�سبب  الكثير  ال�سيء  واأ�سرارهم  اأذاهم  ال�سيعة من  نال  وقد  اأثرًا. 
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و�سادروا  �سملهم  و�سّتتوا  دماءهم  وا�ستحّلوا  بعلمائهم  فنّكلوا  الديني،  ب  والتع�سّ

الفتقار  �سيا�سة  على  بالبالد  و���س��اروا  للنار،  طعامًا  موؤّلفاتهم  وجعلوا  مكتباتهم 

والتدمير وجمع الأموال.

مساوئ النظام اإلقطاعّي
يبنون  راحوا  والحكام  الولة  اأّن  الِملل  ونظام  الإقطاعّي  النظام  م�ساوئ  من  وكان 

الم�سلمين  اأموال  ينهبون  فكانوا  ال�سخ�سّي،  الّربح  اأ�سا�س  وت�سّرفاتهم على  عالقاتهم 

الم�سلمين  اإجبار  دليل  بو�سوح  ويتلفون مزروعاتهم. وهنا يظهر  اأعرا�سهم  وي�ستحّلون 

وقراهم في  ال�سهابية على هجرة مناطقهم  والإمارة  المعنية  الإمارة  ال�سيعة في عهد 

البترون وب�سّري وجبيل ومناطق وا�سعة من جبل لبنان مّرة اأخرى بعد نكبة ك�سروان في 

عهد المماليك؛ فهذا الأمير اأحمد المعني مثاًل يتحالف مع الأتراك -جي�س الدولة- �سّد 

اأبناء جبل عامل في معركة عيناثا �سنة 1659م ومعركة النبطية �سنة 1666م ومعركتي 

اأن�سار ووادي الكفور �سنة 1667م.

الصراع العثماني – الصفوي وتأثيره على شيعة لبنان
كانت  عندما  خ�سو�سًا  الكثير،  ال�سيء  العثمانيين  اأذى  من  لبنان  في  ال�سيعة  نال 

تن�سب الحروب بين العثمانيين وال�سفويين، وعندما يكون ال�سلح قائمًا بين الطرفين 

من  ال�ستفادة  عامل  جبل  في  ال�سيعة  حاول  الحّرية.  من  ب�سيء  ينعمون  ال�سيعة  كان 

هذا الو�سع القائم، فقد تقّربوا من الدولة العثمانية، لكّنهم لم يفّكوا ُعرى التعاون مع 

ال�سفويين؛ فال�سهيد الثاني ال�سيخ زين الدين الجبعي العاملي كان يدّر�س في بعلبك بعد 

اأخذ الإذن من الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان العلماء العامليون يتقاطرون على 
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. هذا الترابط ترك 
)1(

بالط ال�سفويين الإيرانيين، ويتوّلون منا�سب الإفتاء والتدري�س

اآثاره في عالقة العامليين ال�سيعة بالدولة العثمانية.

)1(   كالمحّقق الكركي: ال�سيخ علي بن الح�سين بن عبد العالي الكركي العاملي )ت 868 - 940ه�.ق.، يعرف بالمحّقق 

ب�سبب وجود بع�س  الإ�سالمي،  الفتح  لبنان منذ  البقاع من  لل�سيعة في  التي كانت معقاًل  نوح  ولد في كرك  الثاني، 

القبائل الموالية لالإمام علي Q مع الجيو�س التي فتحت بالد ال�سام، ودخلت البقاع اأمثال الهمدانيين وخزاعة. 

ولد المحّقق الثاني في هذا البلد العريق في ت�سّيعه، فدر�س الفقه على المذهب ال�سيعي في بلده على �سيوخ العلم 

في زمانه، كال�سيخ علي بن هالل الجزائري، ثم خرج طالبًا لعلوم الفرق الإ�سالمية، فهاجر اإلى م�سر، لدرا�سة فقه 

ال�سّتة،  ال�سحاح  خ�سو�سًا  بالرواية،  �سيوخها  من  الإجازات  ل  وح�سّ علمائها،  من  هناك  فاأخذ  الأربعة،  المذاهب 

ال�سفوية،  الدولة  ظهور  وبعد  حنبل.  بن  اأحمد  وم�سند  مالك  وموّطا  م�سلم  و�سحيح  البخاري  �سحيح  وبالأخ�ّس 

احتاجت في اأّول اأمرها اإلى فقهاء يعّلمون النا�س اأمور دينهم، ويتوّلون من�سب الق�ساء لإدارة �سوؤون النا�س، وكان 

لعلماء جبل عامل ال�سهم الأوفر في هذا الم�سمار، فقد هاجروا اإلى اإيران وتوّلوا اأمور الدولة، وكانت بلدة المحّقق 

اإليهم  ال�سفوي  ال�ساه  وفّو�س  اإي��ران،  اإلى  فهاجروا  عالمًا،  ثالثين  من  اأكثر  فيها  كان  بالعلماء، حيث  تعّج  الكركي 

منا�سب  ال�سفوّية  الدولة  في  عامل  جبل  علماء  �سغل  وقد  الحنيف،  ال�سرع  يقت�سيه  ح�سبما  الدولة،  �سوؤون  تنظيم 

ح�ّسا�سة ومهّمة، منها: الأمير و�سيخ الإ�سالم ونائب الإمام والمفتي ومرّوج المذهب. وكان ال�سيخ الكركي على راأ�س 

المهاجرين في اأّول نجاح ال�ساه اإ�سماعيل، فّوله من�سب �سيخ كرك وجبل عامل يحّثهم على النهو�س اإليه للجهاد في 

ن�سر الدين الحنيف، ولّما توافر لديه عدد من رجال الدين، عّين في كّل بلد وقرية اإمامًا يعّلم النا�س �سرائع الإ�سالم، 

اإ�سماعيل  ال�ساه  واأمّده  ال�ساه،  وزير  كالأمير جعفر  الدولة  كبار رجال  لتعليم  نف�سه  ب  ن�سّ ثم  ال�سالة،  ويوؤّمهم في 

ب�سبعين األف دينار �سرعي �سنويًا لي�سرفها على المدار�س، ولّما توّلى ال�ساه طهما�سب �سنة 930، قّرب المحقق الكركي 

وبعلبك وجبل عامل يحّثونهم على  اإخوانهم في كرك  اإلى  الر�سائل  يبعثون  الكرك  الإمام، وكان علماء  نائب  ولّقبه 

اللتحاق باأ�سفهان، فالمحقق الكركي اأر�سل اإلى ال�سيخ ح�سين بن عبد ال�سمد، والد ال�سيخ البهائي، واأغراه بال�سفر 

اإليه. ثم لعب الكركيون دورًا فعاًل في تنظيم الحياة العلمّية والثقافّية والقت�سادية والعمرانية في اإيران؛ اإذ فتحوا 

اأكثر بالد العجم، وهند�سوا  المدار�س و�سرفوا على الطالب، ونّظموا الخراج والق�ساء، و�سبطوا اّتجاه القبلة في 

الم�ساجد والماآذن والقباب، واأّلفوا الكتب في الدفاع عن مذهبهم، ورّدوا على علماء ال�سّنة ورهبان الن�سارى.

جميع  اإلى  رقمًا  وكتب  الكركي(،  )المحقق  بيده  المملكة  اأم��ور  طهما�سب(  )ال�ساه  جعل  البحراني:  المحقق  قال 

الممالك بامتثال ما ياأمر به ال�سيخ المذكور، وكتب اأي�سًا اأن اأ�سل الملك اإّنما هو للمحقق الكركي؛ لأّنه نائب الإمام 

Q. وقال ال�سيد نعمة اهلل الجزائري في كتابه »�سرح غوالي الالآلي«: »مّكنه ال�سلطان، العادل ال�ساه طهما�سب من 

الملك وال�سلطان وقال له: اأنت اأحّق بالملك؛ لأّنك نائب عن الإمام، واإّنما اأكون من عّمالك اأقوم باأوامرك ونواهيك« 

واأّكد اأي�سًا »اأّن معزول ال�سيخ ل ي�ستخدم ومن�سوبه ل يعزل«.

ح من الحديث  وكتب ال�ساه طهما�سب، اأي�سًا، بخّطه في جملة ما كتبه في حق هذا المولى: »... حيث اإّنه يبدو ويت�سّ

ال�سحيح الن�سبة اإلى الإمام ال�سادق Q »انظروا اإلى من كان منكم، قد روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا 

اهلل  بحكم  فاإّنما  منه  يقبله  لم  فمن  بحكم  حكم  فاإذا  حاكمًا،  جعلته  قد  فاإّني  حكمًا،  به  فار�سوا  اأحكامنا  وعرف 

ا�ستخّف وعلينا رّد وهو راّد على اهلل وهو على حّد ال�سرك«، واأو�سح اأّن مخالفة حكم المجتهدين الحافظين ل�سرع 

�سّيد المر�سلين، هو وال�سرك في درجة واحدة؛ لذلك فاإّن كّل من يخالف حكم خاتم المجتهدين ووارث علوم �سّيد 

وعن  ملعون مردود  فاإّنه ل محالة  يتابعه  ول  عاليًا،  علّيًا  العّلي  ا�سمه  زال  ل  المع�سومين،  الأئّمة  نائب  المر�سلين، 

مهبط المالئكة مطرود �سيوؤخذ بالتاأديبات البليغة والتدبيرات العظيمة... كتبه طهما�سب بن �ساه اإ�سماعيل ال�سفوي 

ال�سرعّية  الأ�س�س  ووا�سع  المذهب  ومجّدد  اإي��ران  في  ال�سيعية  النه�سة  باعث  يعتبر  الكركي  فالمحّقق  المو�سوي. 

الد�ستورية للدولة ال�سفوية.
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آل حرفوش )1( ومشروع اإلمارة الشيعية الكبيرة
وبالعودة اإلى التمركز ال�سّكاني ال�سيعي في لبنان، فاإّن عائلة �سيعية )اآل حرفو�س( 

ذات جذور عربية خزاعية تمركزت منذ الفتح الإ�سالمي الأّول في البقاع، وبرزت اإلى 

البقاع  حكم  ت�سّلموا  عندما  الميالدي،  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  في  ال�سيا�سية  الواجهة 

بعد مقتل من�سور الُفريخ على يد والي دم�سق العثماني بو�ساية فخر الدين الثاني عام 

1593م، ولمع ا�سم الأمير مو�سى الحرفو�س الذي ا�سترك في قتل ابن فريخ، ثّم ت�سّلم 

حكم البقاع مكانه الأمير يون�س الحرفو�س الذي كان له �ساأن كبير في مطلع القرن التا�سع 

ع�سر الميالدي، وكان على وفاق مع الأ�سر ال�سيعية في جبل عامل »ولبنان«، وكان يح�سن 

والعلماء،  الأمراء  اأي�سًا عدد من  العائلة  برز من هذه  اأيام �سيقهم. وقد  وفادتهم في 

اإلى نزاع  اإلى مناطق خارج بعلبك والبقاع ما �سيوؤّدي  ثم راحوا يتطّلعون لمّد نفوذهم 

وتخا�سم بينهم وبين المعنيين، خ�سو�سًا في عهد فخر الدين. وقد برز الدور الريادي 

لآل حرفو�س في تجميع ال�سيعة، بعد تدهور نفوذ الأمير المعني فخر الدين، فتوّحد اآل 

حمادة واآل حرفو�س بعد مهاجمة فار�س �سهاب بعلبك، فُهزم ال�سهابّي المذكور.

العثمانية  الوثائق  الحرفو�س)1537-1590م(»اإّن  مو�سى  بن  علي  الأمير  اأ�سهرهم  ومن  نوح،  وكرك  بعلبك  �سكنوا    )1(
الر�سمية توؤّكد، من خالل ذكر بع�س اأخبار الأمير علي والمرا�سالت المتعّلقة به، اأّنه كان من اأعظم اأمراآء بالد ال�سام 

�سلطانًا ونفوذًا في ع�سره، ورّبما في الع�سور العثمانية الالحقة. وا�ستمّروا في الحكم اإلى العام 1868 م )منت�سف 

القرن التا�سع ع�سر( حيث فتكت بهم الدولة ونفتهم خارج بالدهم، وذلك عام 1868 - 1869، وعّينت لهم معا�سات، 

ثّم �سكنوا ا�سطنبول، ودخلوا في وظائف الدولة العليا حتى �سار منهم رئي�س �سورى الدولة الم�سير ن�سرت با�سا، وبقي 

منهم بقّية في تمنين و�سرعين و�سعث والنبّي ر�سادي في ق�ساء بعلبك. ثّم ما لبث اأن عاد معظمهم على دفعات، وبقي 

بع�سهم في تركيا )ذرّية اأمين بن قبالن( وبع�سهم الأخر انتقل من اإ�سطنبول الى م�سر )من ذرّية كّل من ح�سين 

ومحمد اأولد الأمير اأحمد الحرفو�س ح�سرًا(.

ورد ا�سم ابن الحرفو�س لأّول مّرة كنائب عن بعلبك في حوادث �سنة 390هـ 1497م، فكان في عداد الم�ساركين في 

ح�سار دم�سق مع الدوادار اأقبردي الذي نا�سره من المقّدمين �سيخ بالد نابل�س ح�سن اإ�سماعيل، و نائب بعلبك ابن 

الحرفو�س، ومقّدم الزبداني ومقّدم التيامنة ابن ب�سارة، ومنذ ذلك التاريخ حتى وقت مبكر من الن�سف الثاني من 

القرن التا�سع ع�سر، �ستبقى �ساللة هذا النائب بارزة في جميع التطورات التي �سهدتها مدينة بعلبك وبالدها. وبذلك 

تكون مّدة حكمهم ما يقارب ثالثة قرون ون�سف القرن من عام 1497م حتى 1865 م تاريخ القب�س على الأمير �سلمان، 

اّت�سمت خاللها في كثير من الأحيان بالنزاع فيما بينهم والع�سيان على الدولة وتبديل التحالفات فيما بينهم وبين 

الأ�سر الحاكمة المحيطة بهم. كما جاء في كتاب الثورة ال�سيعية في لبنان ل�سعدون حمادة اأّن اأّول اإ�سارة لهم وردت 

في يومّيات الرحالة المملوكي ابن طوق عام 1480م، عن كتاب التاأ�سي�س لتاريخ ال�سيعة، المهاجر �س 113. وقد ذهبت 

تواريخهم مع الحوادث، ولم يبَق منها اإل النزر الي�سير.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
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معركة عنجر
قد  الدين  فخر  المعني  الأمير  مع  العالقات  كانت  الحرفو�س  يون�س  الأمير  عهد  وفي 

تطّورت، وتّمت الم�ساهرة بين الأ�سرتين، بعد زواج اأحمد يون�س الحرفو�س بفاخرة كريمة 

يون�س  الأمير  حاول  عندما  تعّكر  ما  �سرعان  التقارب  هذا  لكّن  1618م.  عام  الدين  فخر 

الأمير  دفع  ما  عامل؛  جبل  �سمنها  ومن  �سفد،  �سنجقية  نحو  جنوبًا  نفوذه  مّد  الحرفو�س 

فخر الدين اإلى الإيقاع بيون�س الحرفو�س والعمل على �سربه، خ�سو�سًا اأّن فخر الدين �سعر 

بالتعاطف القوّي المتبادل بين العامليين والحراف�سة. هذا التقارب اأقلق فخر الدين الذي 

اأخذ يعّد العّدة �سّد حلفاء الأم�س، اإلى اأن جاءت �سنة 1618م، فقّرر �سهر فخر الدين الأمير 

اأحمد يون�س الحرفو�سي بناء ق�سر في »م�سغرة«، و�سار يرا�سل الم�سايخ المتعّينين من بني 

داغر واأولد علي ال�سغير وابن منكر، ما اأقلق فخر الدين واأّدى اإلى معركة عنجر ال�سهيرة 

�ِسر فيها الوالي الذي كان حليفًا لالأمير الحرفو�سي، وانتهى البقاع اإلى 
ُ
�سنة 1623م والتي اأ

و�سرعان ما  الأ�ستانة،  اإلى  وُنقل  الدين  اعُتِقل فخر  1633م عندما  �سنة  الدين حّتى  فخر 

ا�ستعاد اآل حرفو�س في نهاية القرن ال�سابع ع�سر الميالدي قّوتهم على بالد البقاع.

آل حرفوش مالذ شيعة لبنان
ال�سيعة،  لإخوانهم  مالذًا  كانوا  حرفو�س  اآل  اأّن  ن�ستنتج  اأن  يمكننا  العام  وبالتقييم 

يون�س  اآل منكر. وقد لقت رغبة  للعامليين من  اأم  اآل حمادة  �سواء في بالد جبيل من 

يتُوقون  كانوا  الذين  العامليين  لدى  تجاوبًا  البقاع  من  اأبعد  اإلى  نفوذه  بمّد  الحرفو�س 

للتخّل�س من �سيطرة اآل معن. ويبدو اأّن العامليين كانوا يّت�سلون بالحراف�سة على اأ�سا�س 

الجامعة المذهبية فقط، فاإّن العامليين والبعلبكيين ي�ستركون في اعتناق الت�سّيع منذ 

العهد الأّول، وهكذا كان تطّلع العامليين ناحية اآل حرفو�س، �سمن ال�سياق العاّم الذي 

تطلَّع من خالله العامليون اإلى من يخّل�سهم من تحّكم المعنيين.
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كيف قاوم العامليون تسلّط األمراء والحّكام ووالة الدولة وظلمهم؟
جراء  والمحن  بالبالء  ة  خا�سّ عامل  جبل  وف��ي  عاّمة  لبنان  في  ال�سيعة  اأ�سيب 

ال�سطهاد التركّي وال�ستعانة باأهل المقاطعات المجاورة من اأن�سارهم، فاأ�سبحت بالد 

– يقودهم علماوؤهم  العامليون  للغارات من كّل حدب و�سوب، فا�ستبك  عاملة عر�سة 

وزعماوؤهم – مع اأعدائهم في حروب دامية، رخ�ست فيها النفو�س وا�سُتهينت الأرواح.

جبل  اأبناء  على  المجاورة  الطوائف  وتاأّلب  الطاحنة،  الحروب  تلك  توالي  كان  لقد 

عامل لختالفهم عنهم، �سببًا اأّولّيًا لوقوفهم وقفة الأبطال دفاعًا عن اأوطانهم، وحفظًا 

لكيانهم. وقد خلق منهم هذا الإرهاق ال�سديد �سعبًا حربّيًا با�ساًل يهزاأ بالمنايا ويرى 

الموت حياة خالدة تحت �سفار ال�سيوف. وان�سرف ال�سعب العاملّي كّله في ذاك العهد 

وت�سديد  ال�سيوف  �سحذ  اإّل  ال�سلم  فترات  في  له  هّم  ل  وكان  الحرب،  فنون  لممار�سة 

المرمى والكّر على ظهور الخيل يعّلمونه اأولدهم منذ ال�سغر ل يعبوؤون بذهب ُيجمع اأو 

ذخر ُيرفع اأو ق�سر ُيبنى اأو غر�س ُيجنى، ولم يكن فخرهم اإل بعدوٍّ ُيغلب.

الخطر  حالة  في  و�سغارًا  كبارًا  ينفرون  الطاعة،  على  مدّربًا  العاملّي  ال�سعب  وكان 

ق�سائدهم  وكانت  اإ�سارة.  اأّول  عند  القادة  لواء  تحت  والن�سواء  وطنهم،  عن  للدفاع 

التباهي  على  مق�سورة  تكون  تكاد  مح�سة،  حما�سية  الزجلّي  و�سعرهم  واأهازيجهم 

بالن�سر والظفر والحّث على خو�س المنايا والموت في �سبيل الذود عن الوطن والكيان. 

في  يحّققونه  كانوا  الذي  وال�سريع  الخاطف  الظفر  جيرانهم  نفو�س  في  عّزة  وزاده��م 

المعارك التي يخو�سونها.

دور حّكام المقاطعات العاملية
وكان  ال�سرائب.  اإّل تح�سيل  يهمها  ا�سمية، ل  �سلطة  العثمانية  الدولة  �سلطة  كانت 

�سوى  اأعمالهم  على  رقيب  ل  مقاطعاتهم،  في  اليد  العاملية مطلقي  المقاطعات  حّكام 

�سلطة العلماء. لم يكن العامليون في زمن الأمراء ال�سهابيين اأح�سن حاًل مّما كانوا عليه 
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العثمانية كانت عبر ولتها  ال�سلطة  اإّن  ثّم  المعنيين.  في زمن من �سبقهم من الأمراء 

مين وغيرهم ترى اأّن الأو�ساع تقت�سي اأن ل يبرز فقهاء  وموّظفيها من الأمراء والمقدَّ

اأو حّكام وم�سايخ، لأّن ذلك يتوا�سل في المبداأ مع مفهوم ال�سرعية المعلن عند  �سيعة 

عدّوتها اللدود، الدولة ال�سفوية، التي ا�ستعان حّكامها بالفقهاء المجتهدين في اإدارة 

، في مقابل مبداأ الخالفة عند العثمانيين. ومن 
)1(

�سوؤون البالد في الكثير من المواقع

التع�ّسفية  والذرائع  المتوا�سلة  بالحروب  العامليين  العثمانية  الدولة  اأرهقت  ذلك  اأجل 

كي ل تقوم لهم قائمة، وهذا ما جعل العديد من علمائهم الكبار يهاجرون اإلى اإيران. 

ورغم ذلك فاإّن العامليين اّت�سفوا بال�سجاعة والإقدام والت�سحيات ومكافحة المعتدي 

الدخيل ورّد الغارات. وكانوا اإذا هاجمهم الأعداء اأو اأراد بهم حاكم اأجنبي عن بالدهم 

�سّرًا، هّبت المقاطعات كّلها هّبة رجل واحد، واّتحدت كّلها ل�سّد المعتدي بقّوة ال�سالح، 

ل فرق بين �سغير وكبير وغني وفقير.

اأنف�سهم واأر�سهم  وخير دليل على ذلك ما خا�سه العامليون من معارك دفاعًا عن 

وعائالتهم وعقيدتهم.

محاوالت اقتالع الشيعة من أرضهم
لإ�سعاف  محكم  وبتن�سيق  والأم��راء  للولة  ال�سابق  النهج  ا�ستمّر  فقد  المقابل  وفي 

ال�سيعة واقتالعهم من اأر�سهم، تمامًا كما حدث في ك�سروان من قبل. واإّل فما معنى 

الذريعة التي تذّرع بها ملحم ال�سهابي من اأّنه يفّت�س عن خ�سمه علي علم الدين، فيهاجم 

واأربعمئة رجل،  األفًا  ال�سالح، ويذبح منهم  1743م والقوم عّزل من  اأن�سار �سنة  قرية 

وهم يوؤّدون �سالة الجمعة، ثّم اأتبع ذلك بمعارك مرهقة في مرجعيون ودير قانون.

وا�سعًة في  العاملي( �سلطًة  الكركي )الفقيه  المحّقق  راأ�سهم  الفقهاء، وعلى  ال�سفوي  ال�ساه طهما�سب  )1(   فقد فّو�س 
لناه �سابقًا... بالد اإيران في الق�ساء  والفتيا واإقامة الجمعات، وجمع الأخما�س والزكوات، والن�سب والعزل كما ف�سّ
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املفاهيم الرئيسة:
من  باًل  واأنعم  حاًل  اأ�سعد  بالإجمال  الأت��راك  ع�سر  في  ال�سيعة  حال  يكن  لم   - 1

بقّية الطوائف واأهل المقاطعات. وقد نال ال�سيعة من اأذاهم ال�سيء الكثير ب�سبب 

ب الديني. الفروق المذهبية والتع�سّ

كان من م�ساوئ النظام الإقطاعي ونظام الِملل اأّن الولة والحكام راحوا يبنون   - 2

اأم��وال  ينهبون  فكانوا  ال�سخ�سي،  الّربح  اأ�سا�س  على  وت�سّرفاتهم  عالقاتهم 

الم�سلمين وي�ستحّلون اأعرا�سهم.

ال�سهيد الثاني ال�سيخ زين الدين الجبعي العاملي كان يدّر�س في بعلبك بعد اأخذ   - 3

الإذن من الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان العلماء العامليون يتقاطرون على 

بالط ال�سفويين الإيرانيين.

اإّن عائلة �سيعية ذات جذور عربية خزاعية تمركزت منذ الفتح الإ�سالمّي الأّول   - 4

في البقاع.

الأمير  نفوذ  تدهور  بعد  ال�سيعة،  تجميع  في  حرفو�س  لآل  الريادي  ال��دور  برز   - 5

�سهاب  فار�س  بعد مهاجمة  واآل حرفو�س  اآل حمادة  فتوّحد  الدين،  المعني فخر 

بعلبك، فُهزم ال�سهابي المذكور.

في عهد الأمير يون�س الحرفو�س كانت العالقات مع الأمير المعني فخر الدين   - 6

اآل حرفو�س  ا�ستعاد  ما  و�سرعان  الأ�سرتين.  بين  الم�ساهرة  وتمت  تطّورت،  قد 

في نهاية القرن ال�سابع ع�سر الميالدي قّوتهم على بالد البقاع بعد �سقوطها في 

معركة عنجر ال�سهيرة.

ة بالبالء والمحن من جراء  اأ�سيب ال�سيعة في لبنان عاّمة وفي جبل عامل خا�سّ  - 7

ال�سطهاد التركّي.

كان ال�سعب العاملي مدّربًا على الطاعة، ينفرون كبارًا و�سغارًا في حالة الخطر   - 8

للدفاع عن وطنهم، والن�سواء تحت لواء القادة. 
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الدر�س الخام�س:

 شيعة لبنان 
يف مواجهة الغزو الصليبي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف اأ�سباب مواجهة �سيعة لبنان للغزو ال�سليبّي.   - 1

2 -  يعرف اأ�ساليب مواجهة العامليين للغزو ال�سليبّي.

يدرك اآثار ونتائج مواجهة ال�سيعة للغزو ال�سليبّي.   - 3

أهداف الدرس



كيف بدأت الحركة الصليبية؟
بداأت الحركة ال�سليبية في جنوبّي فرن�سا منذ اأواخر القرن الثالث الهجرّي/ التا�سع 

الميالدّي، وكانت موّجهة في البداية �سّد الأندل�س والمماليك الإ�سالمية الأوروبية. وفي 

عام 1088م اعتلى العر�س البابوّي »اأربانو�س الثاني« وهو من بابوات الحّي اليهودّي... 

نباأ  للجماهير  ليزّف  الفرن�سية  »كليرمونت«  مدينة  في  ات  المن�سّ اإح��دى  اعتلى  وقد 

كنتم  التي  اأ�سلحتكم  واأدي��روا  »انه�سوا  بالقول:  ابتداأ  وقد  ال�سليبية،  الحروب  اإعالن 

ت�ستخدمونها �سّد اإخوانكم، ووّجهوها �سّد اأعدائكم، اأعداء الم�سيحية. قاتلوا اأعداءكم 

 ... وهكذا بداأت الحملة ال�سليبية الأولى.
)1(

الذين ا�ستولوا على مدينة القد�س«

بداأت هذه الحملة اجتياحها لبالد ال�سرق الإ�سالمّي بعد اأن اجتازت الق�سطنطينية، 

اإلى  خرجوا  ثّم  الّرها،  في  �سليبية  اإمارة  اأّول  واأ�ّس�ست  الم�سلمين،  ال�سالجقة  وهزمت 

اأنطاكية واحتّلوها، واأ�ّس�سوا فيها اإمارة �سليبية ثانية، واندفعوا نحو بالد ال�سام مرورًا 

بال�ساحل ال�سمالّي للبنان.

)1(  لّما عادت للبابوية قّوتها بعد موت هنري الرابع »Henri iv«، تطّلعت البابوية اإلى تاأ�سي�س حكومة في ال�سرق تجمع بين 
الثاني  اأربانو�س  البابا  اّتخذ  حيث  ال�سليبية،  الحروب  على  البابوية  حّر�ست  ولذلك  والدينية؛  الزمنية  ال�سلطتين 

حرب  غّذى  والذي  كلوني،  لدير  راهبًا  كان  عندما  الم�سلمين  �سد  به  بتع�سّ المعروف  م1088،   �  »urbanus ll1099«

الم�سلمين في الأندل�س، وادعى اأّن الحجاج الم�سيحيين يالقون ال�سطهاد والأذى اأثناء زيارتهم اإلى بيت المقد�س، 

العليا  القيادة  هي  الأ�سا�سية  البابوية  وظيفة  ب��اأّن  يرى  البابا  هذا  وكان  الم�سلمين،  لحرب  ذريعة  ذلك  من  اّتخذ 

للحرب المقّد�سة، ثّم اإّن الحروب ال�سليبية هي بمثابة �سيا�سة البابوية الخارجية، فهي التي تديرها وتتحّرك وفقها، 

والبابوات هم الذين نّظموا الحرب ووّجهوها.
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كيف واجه الشيعة الغزو الصليبّي؟
تعّر�سوا  فقد  لها،  المجاورة  والقرى  �سيدا  مدينة  الحملة  هذه  اعتر�س  من  واأّول 

لل�سليبين اأثناء زحفهم نحو بيت المقد�س. و�سمدت مدينة �سيدا، وظّلت تنعم بالهدوء 

دم�سق  اأتابك  طغتكين  وق��ّوات  البحر،  من  الفاطمّي  الأ�سطول  بحماية  وال�ستقرار 

 
)2(

. لكّن طرابل�س، التي ا�ستب�سلت بالدفاع عن نف�سها زمن حكم »بني عمار«
)1(

ال�سلجوقّي

لها، جعل ال�سليبيون ي�سّيقون الخناق والح�سار برًا وبحرًا عليها؛ ف�سقطت عام 1109م 

بعد انقطاع الإمدادات عنها. وكان ل�سقوط طرابل�س وقع كبير على بقّية المدن اللبنانية 

ال�ساحلية؛ ف�سقطت بيروت عام 1110م، ثّم �سيدا في اآخر العام نف�سه. وب�سقوطها تكون 

المنطقة الجنوبية من لبنان الحالّي قد اأ�سبحت، ما عدا مدينة �سور، باأيدي ال�سليبيين.

)1(  اأتابك )الأ�سل اآتا = اأٌب، بك = �سّيد(لقب تركي اأطلقة ال�سالجقة على بع�س رجال البالط والوزراء والقادة، يعني 
القائد اأو الحاكم الع�سكري. تمّكن بع�س الأتابكة من ال�سيطرة على الحكم في القرن 12 في بالد فار�س وبالد ال�سام. 

اأ�سهرهم اأتابكة اآذربيجان وفار�س و�ساللة بوري بن طغتكين في دم�سق والزنكيون في المو�سل وال�سام )1128-1104(.

الإ�سالم في  الكتاميون  الأفريقية، وقد اعتنق  المغربية  البربرية  الأمازيغية  اإلى قبيلة كتامة  يرجع ن�سب بني عمار    )2(
بداية القرن الثامن المي�الدي )710م( مع و�سول الفتح الإ�سالمي اإلى مناطقهم، بعدم�ا تفّهموا اأه�داف الفاتحين 

الجدد غير المادية، ومبادئهم غير المعقّدة عك�س من �سبقوهم، فتعاون�وا جميًع�ا على ط�رد البيزنطيين والروم�ان 

وتحرير البالد نهائًيا. واأّدى اندم�اج مبادءهم العن�سرين اإلى تكوي�ن مجتمع جدي�د على اأ�س��س ونهج جدي�دين، ونتج 

عن ذلك قيام ممالك بربري�ة معروفة. وقد خ�سعت اأقالي�م كتام�ة ل�سيط�رة الأغالب�ة، ثّم الزيريين)ثم الحماديين 

ثم الموحدين(. وقد كانت له�م ممالك م�ستقّل�ة وقادة عظم�اء في تلك الفترة. وعندما قامت الدولة الفاطمية اعتنق 

الكتاميون المذهب ال�سيعي الإ�سماعيلي، ولم ُيعلم زمن انتقالهم اإلى المذهب الجعفري بالتحديد، والظاهر اأّن هذا 

الأمر ح�سل بعد انتقالهم اإلى ال�سام، والقدر المتيّقن اأّنهم عندما ا�ستقّلوا بدولتهم فيها كانوا على مذهب ال�سيعة 

الثني ع�سرية. وبقيت طرابل�س باأيديهم نحًوا من 40 �سنة، حتى انتزعها منهم ال�سليبيون �سنة 502 هجرية، وكان 

اأهلها في ذلك الع�سر �سيعة اثني ع�سرية.

قال ال�سيد مح�سن الأمين )ره( في اأعيانه: طرابل�س اأو اأطرابل�س بالهمزة، مدينة في �ساحل بحر ال�سام، كان اأهلها 

�سيعة في ع�سر ال�سيخ الطو�سي في القرن الرابع وما بعده )...( ثّم انقر�س منها الت�سّيع بالعداوات وال�سغط، ويوجد 

في نواحيها اليوم بع�س القرى ال�سيعية.

ويقول نا�سر خ�سرو في كتابه �سفرنامة عندما زار طرابل�س في القرن الخام�س الهجري: و�سّكان طرابل�س كّلهم �سيعة، 

وقد �سّيد ال�سيعة م�ساجد جميلة في كّل البالد.

ويقول الم�ست�سرق اآدم متز في كتاب »الح�سارة الإ�سالمية«: »واإذا كان نا�سر خ�سرو قد وجد اأهل طرابل�س في عام 

)428هـ - 1037م( �سيعة، فقد جاء ذلك من اأّن بني عمار، وهم اإحدى الأ�سرات ال�سغيرة الكثيرة على الأطراف، 

كانوا هناك على مذهب ال�سيعة«.
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صمود مدينة صور
بنى ال�سليبيون قلعًة كبيرًة في بلدة »تبنين« لمراقبة ح�سار �سور. وبقيت منطقة 

جبل عامل بعد �سنة 1110م المنطقة الوحيدة التي تربط دم�سق بميناء بحرّي هو �سور؛ 

م�ستمّرة،  �سعف  نقطة  المنطقة  باإبقاء  كثيرًا  يهتّم  دم�سق  اأتابك  طغتكين  كان  لذلك 

واأ�سبح تاريخها بعد �سقوط �سيدا مرتبطًا بمعركة وم�سيرها مدينة �سور.

الكبرى،  الدفاع عن حا�سرة جبل عامل  الأعمال على  بترّكز  المرحلة  تمّيزت هذه 

ال�سبيه  التاّم  الإحباط  حالة  ظّل  في  وذلك  الفرنج.  بيد  ت�سقط  اأن  من  �سور،  مدينة 

بال�سلل، التي كانت عليها القّوة ال�سيا�سية والع�سكرية في العالم الإ�سالمّي بعد اأن نجحت 

الحملة ال�سليبية الأولى في اختراقه والو�سول اإلى قلبه، لتحتّل مدينة القد�س وترتكب 

فيها واحدة من اأب�سع المجازر في التاريخ. الأمر الذي ك�سف كم كان العالم الإ�سالمّي 

اآنذاك ه�ّسًا عاجزًا، ل حول له ول قوة.

قّوة  اإلى  بالقيا�س  ال�سئيلة،  موا طاقاتهم  ُينظِّ اأن  اأبناء جبل عامل  ولم يكن في و�سع 

الأعداء، في �سبيل الدفاع عن حا�سرتهم )�سور( دون �سند خارجّي. والحّق اأّن الف�سل 

في �سمود المدينة زهاء ربع القرن يرجع اأوًل: اإلى ا�ستماتة اأهلها في الدفاع عنها بكّل 

ما و�سلت اإليه اأيديهم من اأدوات �سيا�سية وع�سكرية، وثانيًا: ما تلّقوه من عون مبا�سر من 

ات، وثالثًا: الدعم الذي توّله في تلك الأيام الع�سيبة  اإخوانهم اأبناء جبل عامل في الملمَّ

الأف�سل بن اأمير الجيو�س وزير الخليفة الفاطمي الحاكم باأمر اهلل، وظهير الدين طغتكين 

اأمير دم�سق. والحّق اأّن �سور لم ت�سقط اأخيرًا بعد ذلك ال�سمود الطويل، اإّل بعد مقتل 

الوزير الأف�سل، وعجز طغتكين وحده عن حمايتها في وجه تحالف كاّفة القوى ال�سليبية، 

من محلية متعاونة وغازية، تحالفًا يهدف اإلى اإخ�ساع واحتالل المدينة بالذات.

لكّن  الم�سلمين،  نفو�س  في  كبير  اأثر  الزمن  من  قرن  ربع  �سور  ل�سمود  كان  فلقد 

»جبل  غدا  وب�سقوطها  فيهم،  عظيمًا  وهنًا  ترك  المجيد  ال�سمود  هذا  بعد  �سقوطها 

عامل« كّله تحت الحتالل ال�سليبّي.
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جبل عامل منطلق الجهاد
بعد خم�س و�سّتين �سنة من الحتالل ال�سليبّي التاّم لجبل عامل، بداأ مجرى الأحداث، 

�سيئًا ف�سيئًا ينعك�س �سوءًا على المحتّلين. والحقيقة اأّن هذا النعكا�س اأخذ يتعاظم كّلما 

ق اّت�ساًل  تقّدمت الأيام لي�سّكل هجومًا م�ساّدًا على الحتالل ال�سليبّي، لكّن هذا لم يحقِّ

بالأر�س العاملية اإّل على يد خليفة نور الدين زنكي ووارث �سلطانه �سالح الدين الأيوبي، 

وال�سليبيين،  الدين  �سالح  ع�سكر  بين  كبير  �سدام  اأّول  مرجعيون  �سهل  �سهد  حيث 

فتحّقق اأّول ن�سر كبير على القوات ال�سليبية المنّظمة والمتاأّهبة، لكّن النعطاف الأكبر 

 في تموز 1187م.
)1(

في تاريخ جبل عامل باّتجاه التحرير هو ما ن�ساأ عن معركة حّطين

وما حدث كان اأكبر بكثير من ن�سر ع�سكرّي، فهذه المعركة لم تتمّخ�س عن قتل قادة 

واأ�سر اآخرين فقط، بل اأنهت مملكة القد�س التي ا�ستمّرت اأربعًا وثمانين عامًا، كما تركت 

اأمارات ومعاقل ال�سليبين في جنوبي ال�سام، ومنه جبل عامل، ج�سمًا م�سلوًل عاجزًا عن 

الدفاع عن نف�سه، فتهاوت قالعه الواحدة تلو الأخرى، وهكذا تحّررت قالع »ال�سقيف« 

ح�سن  ال�سيد  خ  الموؤرِّ يرى  هذا  ومع  وال�سرفند.  �سيدا  ومدينتا  و»هونين«  و»تبنين« 

نتائجه،  واأ�ساع  بل  المنا�سب،  بال�سكل  الن�سر  ي�ستغّل هذا  لم  الدين  اأّن �سالح  الأمين 

ويعود ذلك لعّدة اأ�سباب، منها: عدم موا�سلة الكفاح بعد تحرير القد�س، لتحرير باقي 

خون، اآثر الراحة بعد العناء، والت�سليم  اأرجاء الوطن. واأّن �سالح الدين، كما يذكر الموؤرِّ

ذلك  و�سّمى  بوجودهم،  واعترف  الإفرنج،  مع  الحرب  حالة  اأنهى  ولهذا  التمّرد،  بعد 

.
)2(

هدنة. واأعاد اإليهم بموجبها عّدة مدن مثل حيفا ويافا، وغيرهما

 

)1(   معركة حّطين معركة فا�سلة بين ال�سليبيين وقوات �سالح الدين الم�سلمة، وقعت في يوم ال�سبت 25 ربيع الثاني 583 
ه� الموافق 4 يوليو 1187 م، بالقرب من قرية المجاودة، بين النا�سرة وطبرية، انت�سر فيها الم�سلمون، وو�سع فيها 

ال�سليبيون اأنف�سهم في و�سع غير مريح ا�ستراتيجيًا في داخل طوق من قّوات �سالح الدين، اأ�سفرت عن �سقوط مملكة 

القد�س، وتحرير معظم الأرا�سي التي احتّلها ال�سليبيون.

)2(  الأمين، ح�سن، م�ستدركات اأعيان ال�سيعة، ج2، ال�سفحة 356 )بت�سّرف واخت�سار(.
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حسام الدين بشارة، البطل العاملّي المجهول
بن  اأحمد  بن  �سليمان  بن  مهلهل  بن  عامر  بن  اأ�سد  بن  ب�سارة،  الدين  ح�سام  هو 

وما  حّطين.  معركة  في  ا�ستركوا  وع�سكره  الأمير  هذا  اأّن  والمرّجح  العاملّي.  �سالمة 

وّله  وقد  القتال.  ميدان  في  كفاءته  اأثبت  لأّن��ه  اإّل  المكانة  واكت�ساب  الرتفاع  ذلك 

�سالح الدين على عكا.

الأعالي  ذل��ك  في  بما  م��ح��ّررة،  �سيدا  اإل��ى  عّكا  من  الممتّدة  المنطقة  وغ��دت 

الجبل  حا�سرة  �سوى  ال�سليبيين  بيد  يبَق  ولم  عامل.  جبل  منها  التي  ال�سرقية 

1190م غدا ح�سام الدين واليًا على  586هـ -  ال�ساحلية »�سور«. وفي �سهر رم�سان 

بانيا�س«،  »�ساحب  ب�  يعرف  كان  اإذ  الر�سمية،  الدين  ح�سام  �سفة  ومع  »بانيا�س«، 

�سور  على  الخناق  لت�سييق  الع�سكرية،  لعملّياته  مركزًا  تبنين  قلعة  يّتخذ  كان  فاإّنه 

توّفي  وقد  الإ�سالمية من جانبها.  البالد  العاملّي حرا�سة  وع�سكره  ويتوّلى  المحتلة، 

الرغم  وعلى  1201م.   - 598هـ  في  بالجهاد  مليئة  حياة  بعد  العاملّي  البطل  هذا 

الذي  وع�سكره  ب�سارة  الدين  ح�سام  اأّن  يوؤّكدون  خين  الموؤرِّ فاإّن  جرى،  ما  كّل  من 

اأبيهم  اإرث،  اإدارة  في  بعده  من  اأولده  نجح  وقد  عامليون.  هم  الحروب،  به  خا�س 

ت�سّم: اأمارتهم  وكانت 

• »جبل هونين«، وقاعدتها بنت جبيل.	

• ناحية تبنين، وقاعدتها تبنين.	

• �ساحل قانا، وقاعدتها قانا.	

• �ساحل معركة، وقاعدتها �سور.	

الحتفاظ  في  نجحوا  وكذلك  عامل.  جبل  من  الأكبر  الق�سم  ت�سمل  كانت  اإّنها  اأي 

باإمارتهم طيلة العهد المملوكّي؛ اأي طيلة ثالثة قرون ونّيف.
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جزّين أرض حرّة
لها  كان  كذلك  متكاملة،  عاملية  لنه�سة  باعثة  علمّية،  �ست�سبح حا�سرة  اأّنها  وكما 

دورها في الجهاد ومقاومة الحتالل، واإن يكن دورًا منكورًا. و�سوف نقف على هذا الدور 

اإلى التحرير، وذلك عندما و�سلها الإفرنج من الطور )قلعة  وما فيه من جهاد و�سعي 

ونزل  اأهلها  فاأخالها  الفرنج؛  اأبطال  من  وهم  خم�سمئة،  عددهم  وكان  عكا(  �سرقّي 

واأ�سروا  عاّمتهم  وقتلوا  خيولهم  اأخذوا  الجبل،  من  جزين  اأهالي  فتحّدر  فيها،  الفرنج 

قائدهم وهرب من بقي منهم اإلى �سيدا، ولم يفلت منهم �سوى ثالثة.

طاهرة،  اأر�سًا  بقيت  جزين  اأّن  باخت�سار  وجزناها 
ُ
اأ التي  الحادثة  هذه  من  يوؤخذ 

اأهل  النا�س، من  كان من هوؤلء  وما  ولم تطرقها قدم محتّل،  ال�سليبيون،  يدّن�سها  لم 

جبل عامل في مقارعة الحتالل ال�سليبي وفي الن�سر، اإ�سارة وا�سحة اإلى تلك الواقعة 

الجليلة التي انت�سر فيها اأهل جّزين على عدّوهم بالذكاء وال�سجاعة والت�سميم وح�سن 

التخطيط.

يوؤ�ّس�سوا  اأن  وا�ستطاعوا  تغّلبوا على محنة الحتالل،  العامليين  اإّن  القول:  وخال�سة 

الذوبان  اإل��ى  ال��م��وؤّدي  الجهل  ينق�سه  ل  كاماًل،  بوجودهم  يحتفظوا  واأن  مدار�سهم، 

العربية  اللغة  »فحر�سوا  الأ�سيلة،  الفكرية  ر�سالتهم  على  اأمناء  يظّلوا  واأن  والنحالل، 

وحفظوها  ال�سريعة  علوم  وحر�سوا  الطاغي،  الفرنجّي  البحر  ذلك  في  علومها  و�سانوا 

.
)1(

واأورثوا الأجيال الآتية اأمانة خالدة«

)1(   وعلى ما كان لأهل جبل عامل من اأثر كبير في الجهاد، فاإّن دورهم جرى طم�سه والتعتيم عليه.
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املفاهيم الرئيسة:
واأدي��روا  »انه�سوا  منها:  �سعارات  بمجموعة  ال�سليبية  الحروب  اإع��الن  ابتداأ   - 1

اأ�سلحتكم التي كنتم ت�ستخدمونها �سّد اإخوانكم ووّجهوها �سدَّ اأعدائكم، اأعداء 

الم�سيحية. قاتلوا اأعداءكم الذين ا�ستولوا على مدينة القد�س« .

اج��ت��ازت  اأن  بعد  الإ���س��الم��ّي  ال�����س��رق  ل��ب��الد  اجتياحها  الحملة  ه��ذه  ب���داأت   - 2

في  �سليبية  اإم��ارة  اأّول  واأ�ّس�ست  الم�سلمين،  ال�سالجقة  وهزمت  الق�سطنطينية 

الّرها، ثّم خرجوا اإلى اأنطاكية واحتّلوها.

اأّول من اعتر�س هذه الحملة مدينة �سيدا والقرى المجاورة لها، اأثناء زحفهم   - 3

عامل  جبل  حا�سرة  عن  الدفاع  على  الأعمال  ترّكزت  حيث  المقد�س،  بيت  نحو 

الكبرى، مدينة �سور، من اأن ت�سقط بيد الفرنج.

اإلى  موا طاقاتهم ال�سئيلة، بالقيا�س  ُينِظّ اأبناء جبل عامل اأن  لم يكن في و�سع   - 4

قّوة الأعداء، في �سبيل الدفاع عن حا�سرتهم، دون �سند خارجّي.

لقد كان ل�سمود �سور ربع قرن من الزمن اأثر كبير في نفو�س الم�سلمين، لكّن   - 5

�سقوطها بعد هذا ال�سمود المجيد ترك وهنًا عظيمًا في الم�سلمين. وب�سقوطها 

غدا »جبل عامل« كّله تحت الحتالل ال�سليبّي.

وال�سليبيين،  الدين  بين ع�سكر �سالح  كبير  اأّول �سدام  �سهل مرجعيون  �سهد   - 6

حيث حّقق اأّول ن�سر كبير على القوات ال�سليبية المنّظمة والمتاأّهبة.

غدت المنطقة الممتّدة من عكا اإلى �سيدا محّررة، بما في ذلك الأعالي ال�سرقية   - 7

التي منها جبل عامل. ولم يبَق بيد ال�سليبيين �سوى حا�سرة الجبل ال�ساحلية »�سور«.

بقيت جّزين اأر�سًا طاهرة لم يدّن�سها ال�سليبيون، ولم تطرقها قدم محتل. وفي   - 8

اإ�سارة  م�ساركة هوؤلء النا�س من اأهل جبل عامل في مقارعة الحتالل ال�سليبّي 

وا�سحة اإلى تلك الواقعة الجليلة التي انت�سر فيها اأهل جّزين على عدّوهم بالذكاء.
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الدر�س ال�شاد�س

 دور الشهيد األّول
  حممد بن مّكي اجلّزينّي

 يف حفظ التشّيع

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف �سيرة ال�سهيد الأّول محّمد بن مّكي الجزيني.  - 1

يتعّرف اإلى ن�ساطه العلمّي وتاأثيره في تثبيت الت�سّيع.  - 2

يعرف دوره ال�سيا�سي وجوانب من جهاده.  - 3

أهداف الدرس



قبس من سيرته
هو ال�سيخ محّمد بن مّكي )جمال الدين( بن محّمد )�سم�س الدين( بن حامد بن 

بال�سهيد  المعروف  )موطنًا(،  الجّزيني  باطي  النَّ الهمداني  الحارثّي  المطلبّي  اأحمد 

الأّول.

ولدته ون�ساأته: ولد ال�سهيد الأّول عام 734ه� في جّزين – جبل عامل -، والدته �سّيدة 

علوية )من العراق(، والده ال�سيخ مّكي بن محمد بن حامد العاملّي، در�س على والده، 

وتلّقى مبادئ العربية والفقه، كما تتلمذ في جّزين على ال�سيخ )اأ�سد الدين ال�سائغ( 

الجّزيني اأبي زوجته وعّم اأبيه. 

تلّقاها في م�سقط راأ�سه  هجراته العلمية واأ�ساتذته: لم يكتِف ال�سهيد بالعلوم التي 

والقد�س.  وال�سام  المنّورة  والمدينة  ومّكة  وبغداد  وكربالء  الِحّلة  اإلى  فرحل  جّزين، 

وكان} قد بداأ م�سيرته العلمية تلك ولم يتجاوز �سبع ع�سرة �سنة من عمره. 

ثقة،  مدّققًا،  محّدثًا،  فقيهًا،  ماهرًا،  عالمًا  الأّول  ال�سهيد  كان  فيه:  العلماء  كلمات 

اأديبًا،  َوِرعًا، �ساعرًا،  رًا كاماًل، جامعًا لفنون العقليات والنقليات، زاهدًا عابدًا،  متبحِّ

من�سئًا، فريد دهره، وعديم النظير في زمانه.

اأ�ساتذته  من  الفقهاء  نفو�س  في  العلمية  ال�سهيد  مكانة  يلم�س  اأن  القارىء  وباإمكان 

وتالميذه والمتاأّخرين عنه من ما كتبه اأ�ستاذه )فخر المحّققين( في حّقه، حيث قال: 

الحّق  �سم�س  مولنا  اآدم،  بني  ف�سالء  و�سيد  العالم،  علماء  اأف�سل  الأعظم،  »الإم��ام 

والدين محّمد بن مّكي بن حامد اأدام الل اأّيامه!«.

ويقول عنه ال�سيخ محّمد بن يو�سف الكرمانّي القر�سّي ال�سافعّي في اإجازته لل�سهيد: 
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اإمام الأئّمة، �ساحب الف�سلين مجمع المناقب والكمالت  »المولى الأعظم الأعلم، 

الفاخرة، جامع علوم الدنيا والآخرة«.

المدّقق  النحرير  ال��ب��دل  المحّقق  واإم��ام��ن��ا  »�سيخنا  فيه:  الثاني  ال�سهيد  ويقول 

الجامع بين منقبة العلم وال�سعادة ومرتبة العمل وال�سهادة، الإمام ال�سعيد اأبو عبد 

.
)1(

ف خاتمته« الل ال�سهيد محمد بن مكي اأعلى الل درجته، كما �سرَّ

شخصيّته وإنجازاته 
انح�سرت الحالة ال�سيعية في م�سر وال�ساّم منذ ت�سّلم الأيوبيين الحكم من الفاطميين. 

وجاء من بعدهم المماليك ليوا�سلوا ال�سيا�سة نف�سها. وكانت اأيامهم من اأ�سّق الفترات 

اأن يو�سل جبل عامل  على ال�سيعة وبالد ال�سام. في هذه الظروف حاول ال�سهيد الأّول 

بمدر�سة الِحلَّة وينقل اإليها العلم والفقاهة والفكر... فكانت مدر�سة جّزين، التي راحت 

تخّرج الطالب من مختلف اأ�سقاع العالم الإ�سالمّي بالتفّقه على المذاهب الخم�سة.

وُعِرف ال�سهيد الأّول بانفتاحه الثقافّي والعلمّي. وكان قد قراأ على عدد من م�سايخ 

بالّتجاهات  وثيقة  وكان على �سلة  �سيخًا من علمائهم،  اأربعين  وروى عن  ال�سّنة،  اأهل 

الفكرية ال�ُسنيَّة، وعلى معرفة تاّمة باآرائها واأفكارها، ولم يكن منطويًا على نف�سه فكريًا.

وقد عمل ال�سهيد على تنظيم عالقة الأّمة بالفقهاء من خالل �سبكة الوكالء الذين 

بجمع  يقومون  كما  ودنياهم،  دينهم  في  النا�س  �سوؤون  تنظيم  في  الفقهاء  عن  ينوبون 

الحقوق ال�سرعية لتوزيعها على م�ستحّقيها بنظر الفقيه. 

كان ال�سهيد خالل عمله في جّزين يترّدد على بيت له في دم�سق، وكان عامرًا بالعلماء 

وطلبة العلم من مختلف الطبقات والمذاهب.

)1(   الآ�سفي، محمد مهدي، مقدمة الرو�سة البهية في �سرح اللمعة الدم�سقية، ج1.
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عصر الشهيد األول وجهاُدُه
لكي ندر�س الجانب ال�سيا�سّي من حياة ال�سهيد ودوره في الجهاد واإنجازاته ينبغي اأن 

نطّل قبل ذلك على الظروف الجتماعية وال�سيا�سية التي عا�سرها ال�سهيد، والّتجاهات 

الدينية وال�سيا�سية ال�سائدة في ع�سره، واأهمها:

انحالل الدولة اإلسالمية
ال�سلوك  هذا  في  وغالى  والعلويين.  ال�سيعة  تجاه  قا�سية  �سيا�سة  العّبا�س  بنو  اّتخذ   

اأهّم  من  كانوا  عاّمة  وال�سيعة  العلويين  اأّن  علمنا  واإذا  فظيع.  ب�سكل  العبا�سي  المتوّكل 

عوامل ظهور الدولة العّبا�سية وانحالل الحكم الأموّي، عرفنا كم كانت ال�سيعة تعاني من 

هذا ال�سلوك في ظالل الحكم العّبا�سي، وكم كان يخالجهم ال�سعور بالندم على اإ�سناد 

الحكم العّبا�سي وتدعيمه والغترار بوعود العّبا�سيين. 

وهذا ما حدا بهم اإلى التفكير في ال�ستقالل عن حكومة بغداد العبا�سية. ولكن قّوة 

ال�سيعة من  يمنع  البالد كان  اأطراف  اإلى  العبا�سيين  �سيطرة  وامتداد  العّبا�سّي  الحكم 

الحكم  جهاز  في  ال�سعف  ظهر  اإذا  حّتى  وال�ستقالل،  لالنف�سال  محاولة  باأّية  القيام 

العّبا�سي و�سعفت �سيطرته على البالد انف�سل كثير من البلدان عن الحكومة الأم في 

بغداد، وكان اأ�سلح الأقطار الإ�سالمية لال�ستقالل والنف�سال عن الحكم العّبا�سّي اإيران 

والأندل�س واإفريقيا.

بن  الرحمن  عبد  اإليها  فّر  حيث  العبا�سي،  الحكم  عن  انف�سلت  فقد  الأندل�س  اأّما 

عامًا  فيها  وبقي  الفهرّي،  يو�سف  بن  الرحمن  عبد  يد  من  وملكها  ه�سام،  بن  معاوية 

يخطب لل�سّفاح، حّتى اإذا ا�ستقام به الأمر ولحقه اأهله من بني اأمّية، ا�ستقّل في الحكم، 

واألغى ذكر بني العّبا�س في الخطبة، وكان ذلك �سنة 138ه�. وبقيت الأندل�س تحت حكم 

الأمويين اإلى �سنة 422هـ.

اأّما في اإيران واإفريقيا فكان طابع الن�ساط ال�سيا�سّي هو الت�سّيع، وا�ستطاع ال�سيعة في 
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هذين القطرين ب�سكل خا�ّس اأن يقوموا بوجوه مختلفة من الن�ساط ال�سيا�سي، وُيْظِهروا 

انف�سالهم عن بغداد.

فقد عرف ال�سيعة في تاريخ الإ�سالم بالحركة والن�ساط الدائمين، ومقاومة الطغيان 

وال�ستبداد والنحراف في اأجهزة الحكم، الأمر الذي دفع بال�سلطان اإلى مالحقتهم في 

العّبا�سية  الحكومة  اأخذت  وحين  المراقبة.  اأ�سّد  ومكانهم  حركاتهم  ومراقبة  مكان،  كّل 

بالنحراف، وم�ست في ال�سالل، خرج ح�سين بن علّي بن الح�سن بن الح�سن ال�سبط مع 

المنورة، وطرد عنها  المدينة  وا�ستولى على  اإدري�س ويحيى،  بيته منهم  اأهل  جماعة من 

اإلى الحّج، حّتى  العّبا�سّي، وكان المو�سم مو�سم حّج، فخرج هو واأ�سحابه  عامل الهادي 

و�سع  جي�سًا  العّبا�سّي  الحاكم  اإليهم  اأر�سل  فخ،  له  يقال  مّكة  من  قريبًا  موقعًا  بلغوا  اإذا 

فيهم ال�سيف حتى قتل جمعًا كثيرًا منهم، وفيهم ح�سين الفّخ نف�سه، وكان ذلك في يوم 

، ونجا منهم فيمن نجا اإدري�س بن عبد اهلل ويحيى بن عبد اهلل؛ اأّما يحيى ففرَّ 
)1(

التروية

اإلى الديلم والتّف حوله النا�س، فاأر�سل الر�سيد اإليه جي�سًا بقيادة الف�سل بن يحيى، فكاتبه 

الف�سل واأعطاه الأمان، فاآثر يحيى ال�سلم على الحرب، وذهب اإلى بغداد فاأكرمه الر�سيد، 

.
)2(

ثّم غدر به

دولة األدارسة )375 - 172(
وقد فّر اإدري�س اإلى م�سر، ومنها اإلى المغرب، واجتمعت حوله قبائل البربر وغيرهم، 

وا�ستّد اأمره وا�ستمّر حكم الأدار�سة قرنين وثالث �سنين، وامتّدت �سلطتهم في المغرب، 

.
)3(

وكانت حا�سرة ملكهم مدينة فا�س

وقد ا�ستطاع الأدار�سة في هذه الفترة اأن يخدموا المغرب كثيرًا، واأن يخّلفوا تراثًا 

ح�ساريًا ومدنيًا قّيمًا، واأن ين�سروا الت�سّيع في هذا القطر من الأر�س.

)1(   راجع: الطبري، ج 10: 24 - 32، وابن كثير 10: 40 وابن اأثير 6: 32 - 34.

)2(   راجع: مقاتل الطالبيين: 463 - 483.

)3(   راجع: الدكتور ح�سن اإبراهيم ح�سن، تاريخ الإ�سالم ، ج 3، �س162 - 167.
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الفاطميون
وفي �سنة 286ه� بعدما �سعفت الدولة العبا�سية اأخذ اأبو عبد اهلل ال�سيعّي يدعو لعبيد 

وا�ستولى  الأغلب،  بني  من  اأفريقيا  وانتزع  له،  البيعة  واأخذ  »اإفريقيا«  في  المهدي  بن 

العّبا�سيين،  من  الأقطار  هذه  �سائر  واقتطعوا  وال�سام،  الأق�سى  المغرب  وعلى  عليها 

وا�ستمّر حكمهم اإلى �سنة 567 وامتّد نفوذهم اإلى م�سر والحجاز واليمن.

واإفريقيا  م�سر  في  الت�سّيع  لن�سر  كثيرًا  �سعوا  اإ�سماعيلية،  �سيعة  الفاطميون  وكان 

والأقطار الأخرى التي كانت تحت يدهم.

وربما جاز لنا اأن نقول: اإّن ظهور الفاطميين وا�ستيالءهم على الحكم وحر�سهم على 

ن�سر »الت�شّيع« ومعار�سة المذاهب الأخرى كان رّد فعل طبيعيًا للعنف وال�سغط الذي 

كانت ال�سيعة تنوء به اأيام الحكم العبا�سّي.

دول مستقلّة أخرى
ا�ستقّل »الحمدانيون« في المو�سل وحلب، وامتّد حكمهم من 317 ه� اإلى ه� 394 هـ. 

وظهر باليمن يحيى بن الح�سن بن القا�سم »الر�سي«، وهو ابن اإبراهيم طباطبا، وملك 

�سعدة و�سنعاء. وظهر »القرمطّي« بنواحي البحرين وُعمان، و�سار اإليهما �سنة 279 هـ 

اأيام المعت�سد العّبا�سي، وا�ستمّر حكمهم اإلى القرن الرابع.

وا�ستقّل »بنو بويه« في الحكم من �سنة 334 ه�، وا�ستمّر حكمهم اإلى �سنة 447 ه�، 

وامتّد �سلطانهم اإلى جزء كبير من الوطن الإ�سالمّي من »فار�س« و»اأهواز« و»كرمان« 

و»بغداد« وغيرها، وقد خدم البويهيون الت�سّيع اأيام حكمهم، ون�سروا المذهب في اإيران 

والعراق، وخّلفوا تراثًا فكريًا قّيمًا من بعدهم، ول�سنا ب�سدد الحديث عنه.

»�سالح  اأيام  الأيوبيين  �سلطان  وامتّد  ه�،   564 �سنة  الأيوبية«  »الدولة  وتاأ�ّس�ست 

بين  المعروفة  ال�سليبية  الحروب  وقعت  اأّيامهم  وفي  دجلة،  اإل��ى  النيل  من  ال��دي��ن« 
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الم�سلمين والم�سيحيين، وُعِرفت »الدولة الأيوبية« بطابعها ال�سّني المجافي لل�سيعة.

خلف الأيوبيون في الحكم »المماليك«. وهذه ال�سل�سلة غريبة في و�سعها، فقد تعاقب 

الحكم عليها عبيد من جن�سيات مختلفة، وا�ستمّر �سلطانهم نحوًا من قرنين وثالثة اأرباع 

.
)1(

قرن. وكانوا ب�سكل عام �سّفاكين وغير مثقفين

البرجية  والمماليك  1390م«   - »1250م  البحرية  المماليك  اإلى  المماليك  ويق�سم 

»1382م - 1517م« فالبحرية �ُسّموا بذلك ن�سبة اإلى النيل، اإذ كانت ثكناتهم تقوم على 

جزيرة �سغيرة في نهر النيل، وكانوا في اأكثرهم من الترك والمغول. اأّما البرجية فكانوا 

في الغالب من الجراك�سة.

برقوق
بن  الأ�سرف  ابن  الحاجي  ال�سالح  للملك  خا�ّس  واأتابك  عبد  اأّول  »برقوق«  كان 

وقد  عليهم.  المغّلبين  الأيوبية  مماليك  الأت��راك  ملوك  من  ع�سر  الرابع  وهو  �سعبان، 

توّلى »الحاجي« الحكم وهو ابن ع�سر �سنوات، ولم يكن له من الأمر غير ال�سم، فاألزم 

ب نف�سه للحكم �سنة اأربع وثمانين و�سبعمئة. »برقوق« الأمراء بخلعه، ون�سّ

ولكن الأمر لم ي�سُف له، فقد ان�سّق عليه بعد حين من الزمان اأمراء ع�سره، فخرج 

عيد حاجي 
ُ
عليه »تمريغ الأف�سلي« و»بليغ العمري«، ونزعا عنه الحكم، وملكا م�سر، واأ

ببرقوق، فقد خرج  الأمر  يطل  ولم  بالكرك.  »برقوق«  اأخرى، وحب�س  مّرة  الحكم  اإلى 

من ال�سجن وكّر ثانيًا على اأعدائه، وجمع الجيو�س وتمّكن منهم واأزاحهم عن الم�سرح، 

.
)2(

وا�ستقّل بالأمر اإلى اأن توّفي �سنة 801 هـ 

)1(   راجع: فليب حتى، تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطين ،ج 2، �س267.

)2(   راجع: �سمط النجوم العوالي، ج 4، �س 32.
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جهاد الشهيد األّول وحضوره الفاعل في دمشق
ق�سى »ال�سهيد« ال�سطر الأخير من عمره في دم�سق اأّيام حكومة برقوق من »ملوك 

مندوب  »بيدمر«  بيد  يومئٍذ  دم�سق  حكومة  وكانت  وال�سام،  م�سر  على  الجراك�سة« 

برقوق. ويبدو من كتب التاريخ اأّن حكومة »ال�سام« لم تكن مرتبطة بحكومة »م�سر« اإّل 

ا�سميًا، فقد كان حاكم دم�سق ي�ستقّل في الحكم والإدارة من غير اأن يراجع المركز في 

�سيء من �سوؤون الإدارة والحكم.

ومهما يكن من �سيء فقد ق�سى »ال�سهيد« جزءًا كبيرًا من عمره في دم�سق اإحدى 

»حوا�سر العالم الإ�سالمي« في وقته.

ن لنف�سه في ال�سام مكانة اجتماعية وفكرية كبيرة، ويفر�س نف�سه  وُقّدر لل�سهيد اأن يكوِّ

على مجتمع »دم�سق« ب�سكل خا�ّس ومجتمع �سوريا ب�سكل عاّم، واأن ينفذ اإلى جهاز الحكم 

- كما �سنجد - وي�ستغّله لغاياته الإ�سالحية؛ فقد كان ال�سهيد في دم�سق على اّت�سال 

دائم بالحّكام والأمراء وال�سخ�سيات ال�سيا�سية البارزة في وقته، ونعرف ذلك من اإقناع 

»ال�سهيد« الحكومة بمحاربة »اليالو�س« المتنّبي الذي �سنبحث عنه فيما ياأتي من هذه 

الر�سالة. وكان بيته ندوة عامرة لأ�سحاب الف�سل والعلم وطاّلب المعرفة وعلماء دم�سق 

والأقطار المجاورة الذين كانوا يزورون دم�سق بين حين واآخر، اأو يمّرون عليها، فكان 

ل يخلو بيته على الدوام من الزّوار من اأ�سحاب الف�سل واأ�سحاب الحاجة الذين كانوا 

توّتر  من  الرغم  وعلى  الحكومية.  المراجع  لدى  حاجاتهم  لتي�سير  للتو�ّسط  يق�سدونه 

العالقات بين ال�سيعة وال�سّنة فقد كان »ال�سهيد« يحتّل مكانة علمية مرموقة بين »علماء 

ال�سّنة«، فكانوا يح�سرون مجل�سه في بيته لال�ستفادة والمناق�سة، ولحّل م�سكالت الفقه 

والكالم في كثير من الأحيان.
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حرص الشهيد األّول على الوحدة
ومن ِحر�س »ال�سهيد« على توحيد الكلمة كان يتجّنب في مجل�سه الخو�س في م�سائل 

الخالف بين »ال�شيعة« واإثارة الخالفات الكالمية فيما بينهم على �سعيد الجدل، فكان 

يخفي ما كان بيده من كتابه حين كان يزوره اأعالم ال�سّنة في مجل�سه، حتى اأّنه ُعدَّ من 

كراماته اأّنه حينما ابتداأ بكتابة »اللمعة الدم�سقية« لم يمّر عليه زائر من علماء ال�سّنة 

ووجهاء دم�سق اإلى اأن تّمت كتابة هذه الر�سالة في �سبعة اأيام. وهذه الرواية تدّل على 

حر�س »ال�سهيد« اأوًل على عدم اإثارة الم�سائل الخالفية، والمحافظة على وحدة الكلمة 

من  تقّدم  فيما  بع�س مالحمها  ذكرنا  م�سطربة  اجتماعية  في ظروف  الم�سلمين  بين 

هذا الحديث، وتدّل ثانيًا على اأّن بيت »ال�سهيد« كان اآهاًل بمختلف الطبقات من علماء 

ووجهاء و�سيعة و�سّنة من دم�سق وخارجها.

ون�ساط، بل عمل على  »دم�سق« دون عمل  الطويلة في  الفترة  ال�سهيد هذه  يبَق  ولم 

الإ�سالح، والتوجيه وتوحيد الكلمة، وال�سرب على اأيدي العابثين والمغر�سين، فاأخمد 

ثورة »اليالو�س« المتنّبي، ومالأ الفجوات التي كانت تف�سل ال�سيعة عن ال�سّنة، وقّل�س 

حدود الخالفات المذهبية والطائفية. وقد كان الخالف في وقته قائمًا على قدم و�ساق 

بين »ال�سّنة« و»ال�شيعة«، ومن ورائها كانت ال�سليبية تغّذيها وتلهمها بمختلف الو�سائل. 

وكانت الحكومات تجد في ذلك كّله اإلهاًء لذهنية الم�سلمين وتخديرًا لنفو�سهم.

الإ�سالمية  البلدان  في  والجتماعّي  ال�سيا�سّي  الو�سع  ا�سطراب  اإّن  اليالو�سي:  فتنة 

التفكير والعقيدة. فقد ظهر من جبل عامل �سخ�س ي�سّمى  البدع في  حمل نواة ظهور 

محمد اليالو�سي، وراح يدعو اإلى مذهب يغلب عليه طابع الت�سّوف، ويبدو اأّنه كان متكلِّمًا 

بارعًا وخطيبًا حذقًا، وم�سعوذًا، حيث ا�ستطاع اأن ي�سّد دعوته بعدد من ال�ّسّذج، فاأربك 

واأقنع  بالبالط  وتّت�سع، فاّت�سل  الجديدة  البدعة  ت�سيع هذه  اأن  ال�سهيد  الو�سع. وخاف 

بع�سكر  ا�سطدم  جي�س  َز  َفُجهِّ ي�ستفحل،  اأن  قبل  الأمر  تالفي  ب�سرورة  المماليك  دولة 
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هذه  لكّن  اأتباعه.  �سمل  وتمّزق  اليالو�سي  وقتل  فُهِزموا  الفوقا،  النبطية  في  اليالو�سي 

الهزيمة لم تكن كافية للق�ساء على هذه الظاهرة؛ فقد انتقلت زعامة الدعوة الجديدة 

اإلى تقّي الدين الجبلي الخيامي، ثّم اإلى يو�سف بن يحيى، وكان لهذين اأ�سبع في مقتل 

ق�ساة  وكذلك  بتدمر،  المملوكّي  دم�سق  اإلى حاكم  عليه  بالو�ساية  وذلك  الأّول  ال�سهيد 

بيروت وحلب ودم�سق.

استشهاده 
الأّول،  ال�سهيد  بحّق  �سنيعة  مقالت  على  ت�ستمل  بمحا�سر  اليالو�سي  رج��ال  و�سى 

ة واإباحته الخمر، وغيرها من الفتراءات؛ بهدف التخّل�س منه،  واّتهموه بميله للنُّ�سّيريَّ

واأتوا باأكثر من �سبعين �ساهدًا من اأن�سار اليالو�سي، ثّم اأتوا به اإلى قا�سي ال�سام، ويذهب 

بع�سهم اإلى اأّن موقف القا�سي �سّد ال�سهيد الأول كان منبعه الح�سد، حيث اأفحم ال�سهيد 

اإّن هذا القا�سي  اأي�سًا،  القا�سي ابن جماعة في مجمع علمائّي على م�سامعهم، ويقال 

بعد  ال�سهيد  اإلى حاكم دم�سق حقدًا على  ورفعها  العلماء  واأ�سهد عليها  العرائ�س  كتب 

اأن اأفحمه في المناظرة اأمام العلماء، ويقال اأي�سًا: اإّن العري�سة ُكتبت باإيعاز من حاكم 

دم�سق بعدما راأى اّت�ساع اأمر ال�سهيد وقدرته على التاأثير في الأو�ساط العلمية والدينية 

والجتماعية، لما كان لل�سهيد من مكانة علمية و�سيا�سية واجتماعية بين اأتباعه. وكان 

ا�ست�سهاده في التا�سع من جمادى الأولى 786ه�، حيث اأفتى برهان الدين المّكي وعباد 

بن جماعة بقتله بال�سيف، ثّم �سلبوه، ثم رجموه، ثّم اأحرقوا جثمانه الطاهر.

عبيَّة في جبل  ال�سَّ العامليين، فاأطلقت عليه الذاكرة  وكان ل�ست�سهاده رّنة في قلوب 

عامل لقب ال�سهيد الأّول لأّنه كان اأّول؛ �سهيد يقتل في �سبيل العقيدة والمذهب في جبل 

عامل.
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املفاهيم الرئيسة:
ولد ال�سهيد الأّول عام 734ه� في جّزين - جبل عامل. والدته �سّيدة علوية )من   - 1

العراق( ووالده ال�سيخ مّكي بن محّمد بن حامد العاملّي.

لم يكتِف ال�سهيد بالعلوم التي تلّقاها في م�سقط راأ�سه جّزين، فرحل اإلى الِحّلة   - 2

وكربالء وبغداد ومكة والمدينة المنّورة وال�سام والقد�س.

الأّول عالمًا ماهرًا، فقيهًا، محّدثًا، مدّققًا، ثقة، متبّحرًا كاماًل،  ال�سهيد  كان   - 3

جامعًا لفنون العقليات والنقليات. وقد اأورد الحّر العاملّي في كتابه »اأمل الآمل« 

اأ�سماء ما يفوق على الع�سرين من تالمذته الكبار الذين ت�سّدروا مقام الجتهاد.

وعمل  دم�سق  في  �سيا�سّي  ون�ساط  جّزين،  في  علمّي  بجهد  يقوم  ال�سهيد  كان   - 4

اجتماعّي وا�سع في بالد ال�سام وخرا�سان.

من  الحكم  الأيوبيين  ت�سّلم  منذ  وال�سام  م�سر  في  ال�سيعية  الحالة  انح�سرت   - 5

الفاطميين، وجاء من بعدهم المماليك ليوا�سلوا ال�سيا�سة نف�سها وكانت اأّيامهم 

من اأ�سّق الفترات على ال�سيعة.

من  عدد  على  قراأ  قد  وكان  والعلمي.  الثقافي  بانفتاحه  الأّول  ال�سهيد  عرف   - 6

بالفقهاء من خالل  الأّمة  ال�سهيد على تنظيم عالقة  ال�سّنة. وعمل  اأهل  م�سايخ 

دينهم  في  النا�س  �سوؤون  تنظيم  في  الفقهاء  عن  ينوبون  الذين  الوكالء  �سبكة 

ودنياهم.

نواة  حمل  الإ�سالمية  البلدان  في  والجتماعّي  ال�سيا�سّي  الو�سع  ا�سطراب  اإّن   - 7

ظهور البدع في التفكير والعقيدة. فقد ظهر من جبل عامل �سخ�س ي�سّمى محمد 

بوحدة  والعتقاد  الت�سّوف  طابع  عليه  يغلب  مذهب  اإلى  يدعو  وراح  اليالو�سي، 

الوجود.

و�سى رجال البالو�سي بمحا�سر ت�ستمل على مقالت �سنيعة بحّق ال�سهيد الأّول،   - 8
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من  �ساهدًا  �سبعين  من  باأكثر  واأتوا  الخمر...  واإباحته  ة  للنُّ�سّيريَّ بميله  واّتهموه 

اأن�سار اليالو�سي، ثّم اأتوا به اإلى قا�سي ال�سام، حيث اأفتى برهان الدين المكي 

جثمانه  اأحرقوا  ثّم  رجموه،  ثّم  �سلبوه،  ثّم  بال�سيف،  بقتله  جماعة  بن  وعباد 

الطاهر.
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الدر�س ال�شابع

 الشيعة 
يف مواجهة العثمانيني

 المقاوم الشيخ ناصيف النّّصار

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإلى تاريخ جبل عامل الجهادّي في وجه العثمانيين.  - 1

ار الجهادية. يتعّرف اإلى �سخ�سية ال�سيخ نا�سيف الن�سّ  - 2

يتعّرف اإلى نكبة العامليين على يد الجّزار.  - 3

أهداف الدرس



معركة بحيرة الحولة
حليفين  َجعَلهما   

)2(
العمر ظاهر  وطموح  م�سر  حاكم   

)1(
الكبير بك  علي  طموح  اإّن 

قوّيين، حيث اأعّدا جي�سًا كبيرًا يوؤازره حّكام مقاطعات جبل عامل وعلى راأ�سهم ال�سيخ 

، وا�ستعّدوا لقتال با�َسوّية ال�سام بقيادة عثمان با�سا والي دم�سق. لكن 
)3(

ار نا�سيف الن�سّ

ل  كي  بجي�سه  ين�سحب  اأن  �سّرًا  الذهب  اأبو  قائد جي�س م�سر محمد  اأقنع  الأخير  هذا 

يهرق ال�سلطان دمه اإذا ما فرغ من حرب الرو�س، ففعل ذلك وترك ال�سيخ ظاهر العمر 

وحلفاءه وعاد اإلى م�سر.

وَع�ْسَكَر  والعامليين،  العمر  ظاهر  على  للق�ساء  الجيو�س  يجمع  با�سا  عثمان  اندفع 

جوار  في  بجنوده  نا�سيف  ال�سيخ  وع�سَكَر  1771م(.  اآب   30( في  الحولة  بحيرة  على 

مقام النبّي يو�سع )جنوبّي �سرقّي جبل عامل(، وعقد ال�سيعة ديوان م�سورة ورّتبوا خطة 

بالهجوم على تلك الجيو�س، وانَتَدب ال�سيخ نا�سيف فرقة ل تزيد عن خم�سمئة فار�س، 

)1(   علي بك الكبير؛ مملوكي حكم القاهرة ك�سيخ البلد )اأي حاكم( اأيام العثمانيين، وقد ا�ستغّل فر�سة ان�سغال الدولة 
العثمانية في حربها مع رو�سيا، فا�ست�سدر اأمرًا من الديوان بعزل الوالي العثماني، وتولى هو من�سب القائمقام بدًل 

من الوالي المخلوع.

)2(  ظاهر العمر، كان اأحد حّكام فل�سطين في فترة الحكم العثماني.

ار، ُقتل �سنة 1195هـ في  ار العاملي، �سيخ م�سايخ جبل عامل، المعروف بال�سيخ نا�سيف الن�سّ )3(  ال�سيخ نا�سيف بن ن�سّ
الحرب التي جرت بينه وبين ع�سكر الجّزار قرب قرية يارون، وُدِفن فيها.

البن  ن�سبة  اإرادة  الأب حين  ا�سم  والالم على  الألف  اإدخال  في  العادة  الن�سار جريًا على  نا�سيف  ال�سيخ  له  يقال 

اإليه. ولفظ ال�سيخ اأحد األقاب الأمراء في بالد ال�سام. فاأمراء جبل عامل والأمراء الحماديون وغيرهم كانوا يلقبون 

بالم�سايخ والحراف�سة وال�سهابيون كانوا يو�سفون بالأمراء وكانت اأمرة جبل عامل لثالث طوائف فاإمرة بالد ب�سارة 

لآل علي ال�سغير واإمرة بالد ال�سقيف لل�سعبية واإمرة اإقليم ال�سومر لآل منكر وكان يطلق على نا�سيف �سيخ الم�سايخ 

اأي اأمير الأمراء وكان ال�سيخ ظاهر العمر ال�سفدي قد تغلب على اإمارة بالد فل�سطين وخلع طاعة الدولة العثمانية 

اأمراء جبل عامل ا�ستقلوا بها وكانوا قبل ذلك  ال�سيخ نا�سيف وباقي  اأن  اأكثر من �سبعين �سنة كما  اإمارته  وامتدت 

تابعين لحاكم �سيدا مع ا�ستقاللهم الداخلي وباعتبار اأن بالد ظاهر مجاورة لمحل اأمارة نا�سيف كانت تجري بينهما 

حروب ومنازعات ثم تحالفا.
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من اأب�سل فر�سانه واأوفرهم �سجاعة، فبّيتت العدّو، وزحفت اإليه لياًل، فاأحاطت به من 

جهات ثالث، واأعملت فيهم ال�سيف، ولم ينُج من القتل اإل من األقى نف�سه في البحيرة، 

وفرَّ الوالي عثمان با�سا منهزمًا.

معركة كفر رّمان، النبطية
اأمير  ال�سهابي  يو�سف  الأمير  فاأوغر �سدر  الهزيمة،  با�سا من هذه  يّتعظ عثمان  لم 

جبل لبنان، واأقنعه بمهاجمة جبل عامل، فدخله في 29 ت�سرين الأول 1771م من جهة 

�سيدا وجباع مّتجهًا نحو النبطية مركز جبل عامل ال�سمالّي، وراح يحرق القرى ويجتّث 

اإلى م�سارف النبطية، فت�سّدى له ال�سيخ علي الفار�س، وكتب اإلى  الأ�سجار حتى و�سل 

ال�سيخ نا�سيف ي�ستنجده، �سارحًا الخطر الذي تتعّر�س له الطائفة ال�سيعية، و�سرعان 

ما لّبى ال�سيخ نا�سيف، ودارت معركة �سارية ما بين كفر رّمان والنبطية، �سارك فيها 

م�سايخ جبل عامل كّلهم بما فيهم ال�سيخ نا�سيف وال�سيخ علي الفار�س وال�سيخ محمود 

تعّده  جي�س  على  مقاتل  اآلف  بثالثة  ال�سيعة  وانت�سر  الفار�س.  حيدر  وال�سيخ  الّن�سار 

نهايتها  على  المعركة  ت�سارف  اأن  وقبل  األفًا.  ع�سرين  من  باأكثر  التاريخية  الم�سادر 

و�سلت النجدة من ال�سيخ ظاهر العمر باألف مقاتل، ووقع الأمير يو�سف ال�سهابي اأ�سيرًا 

بحيرة  معركة  في  با�سا  عثمان  انهزام  لكّن  عنه.  عفا  ثّم  الّن�سار  نا�سيف  ال�سيخ  بيد 

الحولة وف�سل يو�سف ال�سهابي في معركة النبطية، �سّجع ال�سيخ نا�سيف وال�سيخ ظاهر 

العمر على ال�ستيالء على �سيدا مركز الولية، وطردوا واليها دروي�س با�سا ابن عثمان 

وحليفهم  عامل  جبل  زعماء  بمقابلة  له  طاقة  ل  اأّنه  تحّقق  هذا،  دروي�س  اأّن  اإل  با�سا، 

ال�سيخ ظاهر العمر، فرفع عري�سة اإلى الدولة العثمانية، يذكر فيها تمّردهم، وتمّلكهم 

�سيدا، لكّن الوقائع التي تلت هذه ال�سكاوى لم توؤدِّ اإلى ما ير�سي عثمان با�سا؛ لأّن الدولة 

كانت عاجزة اأوًل، وم�سغولة بحربها مع الرو�س ثانيًا.
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جبل عامل والجزّار
نكبة جبل عامل على يد الجّزار: �ساءت الأقدار اأن ي�سبح الجّزار واليًا على �سيدا 

ودم�سق وعّكا بعد اغتيال ال�سيخ ظاهر العمر ما بين 1776م - 1785م. ولّما ا�ستفحل 

يخ�سعه  اأن  يريد  عامل  اإلى جبل  نظره  حّول  باأكملها،  فل�سطين  له  ودانت  الجّزار  اأمر 

ل�سلطته. وكان جبل عامل يومئٍذ اأمنع من عقاب الجّو، وكان زعيمه الأكبر ال�سيخ نا�سيف 

ار من اأ�سجع رجال ع�سره. وبنهاية ال�سيخ ظاهر العمر ا�ستولى الأميرال العثماني  الن�سّ

من  بال�ستفادة  الأخير  هذا  فقام  الجّزار  با�سا  لأحمد  و�سّلمها  عّكا،  على  با�سا  ح�سن 

ظاهر  ال�سيخ  اأولد  على  اأوًل  فق�سى  اأخ�سامه؛  من  التخّل�س  اإلى  و�سعى  تح�سيناتها، 

على  التالية  الحملة  تكون  اأن  توّقعوا  باأبناء ظاهر  حّل  ما  العامليون  راأى  وحين  العمر، 

وبالفعل فقد  للقتال.  وا�ستعّدوا  وال�سالح،  بالمقاتلين  بالدهم، فبدوؤوا بملء ح�سونهم 

على  الجديد  �سيدا  والي  مع  اّتفق  اأن  با�سا  ح�سن  القبطان  لبث  فما  حد�سهم،  �سدق 

تجهيز حملة على جبل عامل، لتهديم قالعه وح�سونه وجمع ال�سالح، لكّنه خ�سي انت�سار 

في  ومهارة  وفرو�سية  �سجاعة  �سّكانه من  وما عرف عن  ربوعه،  في  والح�سون  القالع 

القتال وتعّلق بالحرية.

قرار االنتقام من العامليين
في  الداخلية  الفتن  من  �سل�سلة  1781م  اإل��ى  1776م  من  الممتّدة  الفترة  �سهدت 

جبل لبنان، ا�ستفاد منها م�سايخ جبل عامل؛ فامتنعوا عن دفع الميري المتوّجبة على 

بالدهم، ف�سدر فرمان �سلطاني اإلى والي �سيدا ياأمره بال�سير اإلى جبل عامل وتدميره 

لالأ�سباب الآتية:

• تمّردهم اأيام ظاهر العمر، ودورهم في هزيمة عثمان با�سا والي دم�سق.	

• غزواتهم على منطقة دم�سق.	
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• امتناعهم عن دفع الميري )ال�سريبة(.	

• وحيفا 	 �سفاعمرو  مثل  �سيدا،  ولية  من  متعّددة  اأماكن  على  �سابقًا  ا�ستيالوؤهم 

وعكا.

مكا�سبه  لتحقيق  ال�سلطانّي  الفرمان  من  ال�ستفادة  ال��ج��ّزار  ق��ّرر  ذل��ك  اأث��ر  على 

با�ستعمال القّوة والحزم لالأ�سباب الآتية:

اأوًل: تعزيز مركزه وزيادة قّوته واإقامة حكم مركزّي فّعال في الولية.

ثانياً: الق�ساء على مراكز القوى الم�ستقّلة؛ لأّن ذلك يعيق مخّططاته.

الزراعية  ب��م��وارده  الغني  عامل  جبل  على  بال�سيطرة  ماّدية  مكا�سب  تحقيق  ث��ال��ث��اً: 

والتجارية، وال�ستيالء على ثروات م�سايخه.

معركة يارون، واستشهاد الشيخ ناصيف
ونظرًا لما يعلمه الجزار عن مدى كفاءة و�سجاعة ال�سّكان القتالية، ووعورة البالد 

وما تت�سّمنه من ح�سون وقالع، قّرر تجهيز حملة قوّية قادرة على تحقيق اآماله. ولّما 

راأ�س  على  تبنين  قلعة  من  ار  الن�سّ نا�سيف  ال�سيخ  البالد، خرج  الجّزار  قّوات  دخلت 

الداخلة  يارون  قرية  عند  المهاجمة  الع�ساكر  والتقى  للحملة،  للت�سّدي  فار�س  األف 

1781م. واأثناء القتال  اأيلول   23 �سمن بالد ب�سارة، وجرى اقتتال بين الفريقين في 

باإطالق  الجنود  بع�س  فعاجله  ي��ارون  بالطة  على  نا�سيف  ال�سيخ  ج��واد  ق��دم  زّل��ت 

الر�سا�س فخّر قتياًل، وقد ُقِتل معه اأربعمئة من فر�سانه، في حين خ�سر الجّزار ثلث 

قّواته، ثّم تقّدم بع�ساكره في بالد ب�سارة لتحطيم القالع ال�سبع الرئي�سة فيه )هونين، 

وتبنين، وميرون - ديركيفا - ومي�س، و�سربا، وجباع، و�سمع( وا�ستولت الع�ساكر على 

ميناء �سور.
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نكبة العامليين على يد الجزّار
بعيالهم  ففّروا  والإه��ان��ة،  والقتل  للذبح  يتعّر�سوا  اأن  عامل  جبل  م�سايخ  خ�سَي 

حرفو�س،  اآل  م�سايخ  لدى  بعلبك  بالد  في  بع�سهم  واختفى  ال�سيعة،  من  واأن�سارهم 

في حين �سمد  )الأ�سعد(،  المرعبي  بيك  لدى محمد  عّكار  بالد  في  الآخر  وبع�سهم 

الجند  وف�سلت جميع جهود  ال�سقيف،  قلعة  ال�سّتمئة في  برجاله  الفار�س  ال�سيخ حيدر 

القرى  واأحرقوا  البالد،  الجّزار  جنود  اكت�سح  ثانية  ناحية  من  القلعة.  تلك  لحتالل 

الجمال،  ظهور  على  عكا  اإلى  عامل  جبل  من  المكتبات  �ُسحنت  ثم  المنازل،  ودّمروا 

�سقرا،  في  الأمين  اآل  كمكتبات  النفي�سة،  الكتب  تلك  اإح��راق  حادثة،  اأعظم  وكانت 

وكتب اآل �سليمان في مزرعة م�سرف، واآل خاتون في جويا. وكان يكفي �سببًا لإتالف 

وقد  بهم.  تخت�ّس  لم  واإن  كتبهم  من  كونها  بل  بال�سيعة،  ة  مخت�سّ كونها  الكتب  هذه 

اأ�سرف رجال الجّزار في ال�سعب قتاًل وذبحًا، وقب�س الجّزار على فريق من الوجهاء 

ال�سيخ  حاميتها  قائد  وكان  ال�سقيف،  قلعة  هاجم  ثّم  عّكا.  �سجون  في  خنقًا  فاأماتهم 

عبّية، حا�سره �سهرين ثّم دخلها بالأمان، فقتل جميع  حيدر الفار�س من الأمراء ال�سَّ

كالهند  النائية  الإ�سالمية  للبالد  الف�سل  واأه��ل  العلماء  هاجر  ثّم  غ��درًا.  فيها  من 

والعراق واإيران وبالد الأفغان، وخدموا فيها الإ�سالم.

وقد اأقفرت قرى عديدة في جبل عامل، وخَلت من �سّكانها، واأ�سبحت اأثرًا بعد عين.

حرب العصابات 
وال�سقاء،  التع�ّسف  من  �سروبًا  العامليون  تجّرعها  التي  القا�سية،  النكبات  هذه 

حملتهم على ال�ستب�سال وال�ستماتة في �سبيل الدفاع عن حوزتهم، فثار الزعماء واأبناء 

الع�سائر واأّلفوا الع�سابات الثورية. وفي عام 1783م اجتمع في قرية �سحور جماعة من 

اأعيان البالد، وقد اأعياهم اأمر الجّزار واأرهقهم جوره وما اأ�ساب البالد من �سروره، 
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فاأّلفوا فرقة  الّدمار؛  الباقية من وطنهم من  البقّية  واإنقاذ  الكفاح  راأيهم على  فاأجمع 

من رجالهم الأ�سّداء للفتك بعّمال الجّزار وجنوده التي كانت ترابط في مناطق عاملة 

وتحتّلها احتالًل ع�سكريًا �سارمًا، وتلزمها بنفقاتها وعلف خيولها واإعا�ستها واحتمال 

اأ�سرارها واأذاها.

وقد جمعهم الجّزار من �سّذاذ الآفاق. وكان على راأ�س الثورة ال�سيخ حمزة بن محمد 

ار، ومدير �سوؤونها ال�سيخ علي الزين �ساحب �سحور. وهاجمت الفرقة حاكم البالد  الن�سّ

العاّم في تبنين من طرف الجّزار فذبحوه ذبح الّنعاج، واأثخنوا اأعوانه وجنده، واأخذوا 

الخزينة الأميرية.

معركة شحور
وثارت  �سحور،  قرية  في  فداهموهم  الثّوار،  تتعّقب  وزبانيته  جنوده  الجزار  اأر�سل 

بينهما حرب دامية ا�ست�سهد فيها ال�سيخ حمزة الن�سار وفّر من بقي حّيًا. و�سار ال�سيخ 

الهند،  اأتى  ثّم  اإي��ران،  اإلى  �سيره  علّي  ال�سيخ  ووا�سل  العراق،  اإلى  واإخوانه  الزين  علي 

فا�سَتْوَزَرُه اأحد ملوكها. ولم تهداأ الأحوال في جبل عامل اإّل بعد هالك الطاغية الجّزار 

�سنة 1804م. لكّن حرب الع�سابات اّت�سعت، وامتّدت �سلطة الثوار ف�سملت عّكا و�سفد. 

الثوار؛  �سيطرة  اّت�ساع  نتيجة  بالف�سل  �سي�سابون  اأّن جنده  الجديد  الوالي  اأيقن  عندها 

فا�ستدعى اإلى عّكا ال�سيخ علي الفار�س ليقيمه حاكمًا على جبل عامل من قبله، فاأبى اإّل 

بعد الّتفاق مع الثّوار واإجالء جي�س الأتراك والأرناوؤوط عن البالد وعودتها اإلى حالها 

بح�سور  اجتماع  ُعقد  اأن  بعد  با�سا  �سليمان  الوالي  ا�ستجاب  واأخيرًا  الجزار.  فتن  قبل 

ار ممّثاًل جبل عامل وُعفي  ب�سير ال�سهابي، ح�سره اأي�سًا ال�سيخ فار�س النا�سيف الن�سّ

مجيء،  حّتى  الو�سع  وا�ستقّر  اأ�سحابها،  اإلى  الم�سادرة  الأم��الك  عيدت 
ُ
واأ الثّوار  عن 

اإبراهيم با�سا الم�سري �سنة 1832م.
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تحالف محّمد علي باشا مع األمير بشير، ومضايقة العامليين
حملة اإبراهيم با�سا الم�سري: كان محّمد علي با�سا �سديقًا لالأمير ب�سير ال�سهابي، 

وم�ساريعها.  ل�سيا�ستها  تابعة  )عربية(،  اأمبراطورية  قيام  اأّيدت  التي  لفرن�سا  وحليفًا 

اإلى مقاطعات  وقد �سقطت �سوريا كّلها بيد الجي�س الم�سرّي، وق�ّسمها الفاتح الجديد 

ومت�سّلميات، واألحق جبل عامل بجبل لبنان، واأميره يومئٍذ الأمير ب�سير ال�سهابي الثاني. 

ُغّرًا  �سابًا  وكان  عامل.  مقاطعات جبل  �سوؤون  اإدارة  ولده مجيدًا  الأخير  هذا  وّلى  وقد 

ف�سّب جام غ�سبه على الم�سلمين ال�سيعة في جبل عامل واأرهقهم ظلمًا، و�ساق منهم 

جون. فكان من جّراء هذا التع�ّسف اأن ثار الم�سلمون ال�سيعة في بعلبك  المئات اإلى ال�سُّ

وجبل عامل. وكان قائد الثورة في بعلبك الأمير جواد الحرفو�سي، وفي جبل عامل ح�سين 

�سبيب الفار�س ال�سعبي و�سقيقه محمد. 

متمّردًا،  و�سعبًا  ثائرة  بالدًا  الم�سريين  عيون  في  عامل  ال�سهابّيون جبل  �سّور  لقد 

والأعيان،  بالزعماء  ونّكلوا  غ�سبهم،  جاّم  ف�سّبوا  والبط�س،  بال�سّدة  ُيحكم  اأن  يجب 

وزّجوا معظمهم في ال�سجون. ومن اأجل ذلك كّله قامت الثورات في جبل عامل ودافع 

العامليون عن كراماتهم، وقاتلوا قتال الم�ستميت. لكّن القوات الم�سرية عادت فاألقت 

القب�س على ح�سين �سبيب وعلى ع�سرة من اأتباعه، واأعدمتهم.

بت�سليمه  الثاني م�ستاأمنًا، فقام هذا  ب�سير  اإلى  التجاأ  الحرفو�س فكان قد  اأّما جواد 

اإلى ال�سلطات الم�سرية في دم�سق، وبو�سوله اإليها اأمر �سريف با�سا نائب اإبراهيم با�سا 

باإعدام �سّتة من اأعوانه، بينهم رجل من جماعة �سبلي العريان.

مؤتمر دمشق السرّّي
الدائرة  دارت  عندما  1877م  �سنة  �سوريا  ا�ستقالل  في  للنظر  الموؤتمر  هذا  عقد 

على الدولة العثمانية. فقام وجهاء من جبل عامل وبيروت و�سيدا ودم�سق بالتعاون مع 
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علماء من الطائفة ال�سيعية في جبل عامل، بعدد من الّت�سالت والجتماعات للبحث 

في م�سير البالد ال�سامية، عندما كان الو�سع في الدولة العثمانية م�سطربًا، والوعي 

القومي النامي في �سوريا، حافَزين اأهابا باأهل البالد ليتداولوا فيما يجب عمله لتجّنب 

الم�سير ال�سّيئ، ومن اأفجع �سوره وقوع احتالل اأجنبّي.

للتباحث مع زعماء دم�سق،  وفد  ت�سكيل  والّت�سالت عن  الأولى  اللقاءات  واأ�سفرت 

ر�سلت ر�سل ووفود اإلى حماة وحم�س 
ُ
وعلى راأ�سهم الأمير عبد القادر الجزائري وكذلك اأ

لو�سع  بيروت  �سّرية في  اإجراء احتماعات  الّتفاق على  وتّم  والالذقية وحوران،  وحلب 

دار  في  والمداولة  البحث  لإكمال  دم�سق  اإلى  المجتمعون  انتقل  ثّم  الالزمة،  الخطط 

ال�سيد ح�سن تقي الدين الحم�سي. وانتهت هذه الجتماعات بعدد من المقررات.

اختيار عبد القادر الجزائري ليكون راأ�س هذه الحركة.

العتراف بالخالفة العثمانية )اأي بقاء ال�سلطان العثماني خليفة للم�سلمين(.

هذا  م��دى  في  البّت  وتاأجيل  ال�سام،  ب��الد  ا�ستقالل  لتحقيق  ال�سعي  مبداأ  اإق���رار 

ال�ستقالل اإلى انتهاء الحرب الرو�سية – العثمانية، وانجالء و�سع الدولة وم�سيرها.

على  جبرية  اإقامة  العثمانية  ال�سلطات  فر�ست  اأن  الجتماع  هذا  نتيجة  من  وكان 

زعماء الحركة في مناطق نائية، كما نفت ال�سيد محمد الأمين اأحد اأركان الحركة اإلى 

طرابل�س.

دور العامليين في الحفاظ على الدولة العثمانية وكيانها
اإ�سهامًا فعليًا، كما كان ي�سهم غيرهم في المنطقة، ب�سياغة  اأ�سهم العامليون  لقد 

يعملون  القومّي  الم�ستوى  وكانوا على  القائمة،  الم�سلمين  دولة  �سيا�سّي عاّم في  منحى 

عن  يختلفوا  لم  فاإّنهم  ال�سيعية،  العامليين  �سمة  ورغم  وتقّدمها.  الدولة  دوام  فيه  لما 

غيرهم من م�سلمي ال�سلطنة في تطبيق ال�سيا�سة العليا للدولة رغم �سمتها الإ�سالمية 

ال�سنّية. واإّن �سعورهم المذهبّي لم يكن ليمّيز تطّلعهم ال�سيا�سّي عن غيرهم من العرب 
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اأو الم�سلمين ال�سّنة، لأّنهم كانوا كغيرهم من الم�سلمين من مختلف الأعراق، ل يكادون 

ي�سعرون بغير الجن�سّية الدينية، وظّلوا يعتبرون اأنف�سهم ككّل العرب في القرون الأربعة 

الأولى من عمر ال�سلطنة العثمانية م�سلمين وعربًا في اآٍن معًا.
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املفاهيم الرئيسة:
جمع عثمان با�سا الجيو�س للق�ساء على ظاهر العمر والعامليين، وع�سكر على   - 1

بحيرة الحولة.

تزيد عن  ل  �سجاعة  واأوفرهم  فر�سانه  اأب�سل  من  فرقة  نا�سيف  ال�سيخ  انتدب   - 2

ثالث  جهات  من  به  فاأحاطت  لياًل،  اإليه  وزحفت  العدو  فبّيتت  فار�س  خم�سمئة 

واأعملت فيهم ال�سيف، ولم ينُج من القتل اإل من األقى نف�سه في البحيرة.

ال�سهابي  يو�سف  الأمير  فاأوغر �سدر  الهزيمة،  با�سا من هذه  يّتعظ عثمان  لم   - 3

الفار�س،  ال�سيخ علي  له  واأقنعه بمهاجمة جبل عامل، فت�سّدى  لبنان  اأمير جبل 

الطائفة  له  تتعّر�س  الذي  الخطر  �سارحًا  ي�ستنجده،  نا�سيف  ال�سيخ  اإلى  وكتب 

ال�سيعية، و�سرعان ما لّبى ال�سيخ نا�سيف، ودارت معركة �سارية ما بين كفررّمان 

والنبطية.

اغتيال  بعد  وعّكا  ودم�سق  �سيدا  على  واليًا  الجّزار  ي�سبح  اأن  الأق��دار  �ساءت   - 4

ال�سيخ ظاهر العمر، ونظرًا لما يعلمه الجّزار عن مدى كفاءة و�سجاعة ال�سكان 

القتالية، قّرر تجهيز حملة قوّية قادرة على تحقيق اآماله.

تبنين  ار من قلعة  الن�سّ ال�سيخ نا�سيف  البالد خرج  الجّزار  لّما دخلت قّوات   - 5

قرية  عند  المهاجمة  الع�ساكر  والتقى  للحملة،  للت�سّدي  فار�س  األف  راأ�س  على 

يارون.

بعيالهم  ففّروا  والإهانة،  والقتل  للذبح  يتعّر�سوا  اأن  عامل  جبل  م�سايخ  خ�سَي   - 6

اآل حرفو�س. وهاجر العلماء واأهل  واختفى بع�سهم في بالد بعلبك لدى م�سايخ 

الأفغان،  وبالد  واإي��ران  والعراق  كالهند  النائية  الإ�سالمية  البالد  اإلى  الف�سل 

وخدموا فيها الإ�سالم.
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اأر�سل الجّزار جنوده وزبانيته تتعّقب الثوار، فداهموهم في قرية �سحور وثارت   - 7

ار وفّر من بقي حيًا. ولم  الن�سّ ال�سيخ حمزة  ا�ست�سهد فيها  بينهما حرب دامية 

تهداأ الأحوال في جبل عامل اإّل بعد هالك الطاغية الجّزار �سنة 1804م.

متمّردًا  و�سعبًا  ثائرة  بالدًا  الم�سريين  عيون  في  عامل  جبل  ال�سهابّيون  �سّور   - 8

جبل  في  الثورات  قامت  كّله  ذلك  اأجل  ومن  والبط�س.  بال�سّدة  ُيحكم  اأن  يجب 

عامل، ودافع العامليون عن كراماتهم وقاتلوا قتال الم�ستميت.



8

الدر�س الثامن

الشيعة بني احلرب العاملية األوىل 
واالحتالل الفرنسّي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

1 -  يعرف الظروف ال�سيا�سية الموؤّثرة على ال�سيعة في تلك الفترة.

2 -  يعرف الظروف المحيطة بال�سيعة بعد الحرب العالمية الأولى.

يدرك موقف العامليين من الحتالل الفرن�سّي.   - 3

أهداف الدرس



لبنان في الحرب العالمية األولى
ولّما ا�ستعلت نار الحرب العالمية الأولى، �سيق النا�س للجندية اأفواجًا وبدون تمييز، 

ال�سعب من الدولة، وترّب�سوا بها  وا�ستّد البالء، وعّمت الفو�سى البالد، وا�ستّد نفور 

الغوائل. وكان النا�س موقنين اأّن اأمر الدولة العثمانية �سيوؤول اإلى الخ�سران؛ لأّن قّوتها 

ل  ال�سيا�سة  وذّمة  الأحكام  زمام  على  القاب�سين  ولأّن  جائع،  وجندها  �سعيفة،  كانت 

بالأموال  وال�ستئثار  لبع�سهم  والد�س  الكيد  داأبهم  وطنية،  ول  �سمير  ول  لهم  ُخلق 

والنفوذ، فكان حتميًا اأن ت�سير هذه الدولة اإلى ال�سمحالل والتدهور ال�سريع.

وق  ال�سَّ �سلطات  تعترف  فلم  واأب��راره��ا،  البالد  علماء  وه��م  الم�ساجد،  اأئ��ّم��ة  اأم��ا 

باإمامتهم؛ اإذ لم يكن ثّمة ما يثّبتها ر�سميًا، وبذلك اأجمعت على �سوقهم اإلى الجندية مع 

تّدخر في ذلك و�سعًا، فذعروا  تتعّقبهم ل  واأمعنت في طغيانها  �سّدة،  بكّل  النا�س  �سواد 

مذّكراته  في  الدين  �سرف  الح�سين  عبد  ال�سّيد  ويورد  اأمرهم.  الطائفة  وهال  وتواروا، 

ال�سيعة  اأئّمة م�ساجد  للنظر في ظالمة  الآ�ستانة  العا�سمة  اإلى  العرائ�س  اأّنه �سعى برفع 

اإلى اأن فاز بمطلبه، و�سدر قرار اإعفاء اأئّمة الم�ساجد ال�سيعية من التجنيد الإجبارّي.

جبل عامل بين فيصل والفرنسيين
ال�سريف  جيو�س  ودخلت  العثمانية،  الدولة  هزيمة  عن  الأولى  العالمية  الحرب  تمّخ�ست 

 علمه على المدن 
)2(

 والحلفاء دم�سق في اأول ت�سرين الأول �سنة 1918م، ورفع في�سل
)1(

ح�سين

)1(   الح�سين بن علي: موؤ�ّس�س الدولة الحجازية الها�سمية والحاكم قبل الأخير لمكة من الأ�سراف الها�سميين. اأّول من 
نادى من الحجاز با�ستقالل العرب، كان اأميرًا اأو �سريفًا لمكة اإبان حكم الإمبراطورية العثمانية. ولد في اإ�سطنبول 

�سنة 1270هـ ـ 1854م وذلك لأن والده نفي اإليها. عاد اإلى مكة وعمره ثالث �سنوات. قاد الثورة العربية الكبرى التي 

حّررت بالد الحجاز وبالد ال�سام والعراق من الدولة العثمانية بتحالف مع الإنجليز ولّقب بملك العرب.

)2(  الملك في�سل الأول بن ح�سين بن علي الها�سمي )20 مايو 1883 - 8 �سبتمبر 1933( ثالث اأبناء �سريف مكة ح�سين بن علي 
الها�سمي واأول ملوك المملكة العراقية )1921-1933( وملك �سورية )مار�س -1920 يوليو 1920(. ولد في مدينة الطائف 

وتربى مع اإخوته بكنف اأبيه ح�سين بن علي الها�سمي.  تعامل مع جمال با�سا ب�سكل حذر جدًا حتى ل يثير �سكوكه وارتيابه 

في حركة التمّرد التي كان يخّطط لها والده بالتعاون مع بريطانيا. وعلى الرغم من توّتر العالقة بين في�سل وجمال با�سا 

فقد ا�ستاأذنه في�سل للعودة اإلى مكة، فوافق جمال با�سا على طلبه. فعاد اإليها في�سل قبل قيام الثورة العربية ب�سهر.
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و�ُسّكلت فيها حكومات عربية، فكان لذلك �سدى كبير في جبل عامل.  �سوريا،  الرئي�سة في 

التركّي،  النير  التخّل�س من  بعد  المنطقة  �سهدته  الذي  الحما�س  وقد ظهر ذلك من خالل 

المواطنين،  المواطنون، كّل  ُيْخِف  المنطقة عاّمة، حيث لم  التي عّمت  البهجة  وفي مظاهر 

بهم  ارتياحهم لهزيمة الأتراك... لأّن �سكان المنطقة عاّمة عانوا من ظلم الأتراك ومن تع�سّ

المذهبّي والطائفّي، حيث كان ال�سيعة والم�سيحيون ُيعتبرون مواطنين من درجة ثانية وثالثة.

اأن تركوا م�ستودعاتهم في �سور مملوءة  وقد غادر الأتراك منطقة جبل عامل بعد 

اآل  عائلة  عليها  فا�ستولت  بالع�سكر...  ة  الخا�سّ الغذائية  والمواد  والذخائر  بالأ�سلحة 

الخليل، ووّزعوها على الأهالي، والموؤونة كانت تكفي لأكثر من �سنة.

الحلفاء يحتلّون البالد
المار�سال  بقيادة  الع�سكرية  الحملة  فو�سلت  البالد،  بدخول  الحلفاء  يتاأّخر  لم 

اإلى �سور قادمة من فل�سطين باّتجاه �سيدا وبيروت فحلب. وبداأت نوايا  اللنبي  هنري 

والمظاهرات  العاّمة  لالجتماعات  منعهم  خالل  من  جلّية  تظهر  الجدد  الم�ستعمرين 

والتهديد بالجزاء للمخالفين.

وبداأ العرب ي�سعرون اأّن وعود الحلفاء لم تكن �سوى �سراب يح�سبه الظماآن ماًء. وقد 

الحرب...  تلك  اأعقاب  »في  بقوله:  ذلك  اإلى  الدين  �سرف  الح�سين  عبد  ال�سيد  اأ�سار 

انتهت فل�سطين اإلى الحتالل الإنكليزّي، وانتهت دم�سق اإلى الإمارة الها�سمية برئا�سة 

فاتحها في�سل، وكان ن�سيبنا من التق�سيم يومئٍذ ن�سيباً لم تجِر فيه الرياح كما كّنا 

ن�ستهي، وكما كّنا نقّدر، ولكن ابتداأ ن�ساطنا على كّل حال وفق اآمالنا التي كّنا نعّلقها 

على ما بعد الحرب، وبداأ العمل في هذه البالد باإن�ساء حكومات موؤّقتة تحفظ الأمن 

با�سم الملك ح�سين، وكان هذا باّتفاق معه... فاأن�ساأنا في �سور يومئٍذ حكومة على 

هذا الغرار. لكن الإنكليز اأبطلت هذا التدبير الذي رجوناه لم�ستقبل عربّي م�ستقّل. 

واإذا اجتاحت في مرورها ما بنيناه من هذا الكيان النا�سىء، ولم تعترف ب�سيء من 

اأن ت�سيطر  هذا الجهد الموؤّمل، وبذلك �ُسطب على الخطوة الأولى، وُمّهد لفرن�سا 

وتحتّل باّتفاق مع ع�سبة الأمم التي كانت توّجه ال�سيا�سة العالمية. ولكن ما كان لنا 

ول�سائر المخل�سين للدين والقومية والوطنية اأن ن�ستكين للقّوة«.
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تنبّه العامليين لسياسة الحلفاء
عندما دخل الفرن�سيون والإنكليز اإلى جبل عامل، اعتبر الوطنيون العامليون اأّن الحلفاء 

في  محّلية  حكومات  اإقامة  على  �سّجعوا  اأن  بعد  خ�سو�سًا  التاّم،  ال�ستقالل  �سيمنحونهم 

ال�سيا�سّي  الإقطاع  اأطراف  اأ�سبحت من�ساأ �سراع بين  �سوريا والعراق. لكن هذه الحكومات 

اإّل اأّن هذا ال�سراع لم يمنع ال�سيا�سيين في جبل عامل من  والزعامات المحّلية التقليدية. 

معار�سة فرن�سا والمطالبة بال�ستقالل عنها. وعندما تك�ّسفت نوايا الحلفاء، وراحت فرن�سا 

تكيد لل�سوريين واللبنانيين بمن فيهم العامليين، اندلعت الحروب والمعارك في جبل عامل، 

وبداأت الفرق الفرن�سية بالتقهقر في بع�س المواقع، وح�سرت ع�ساكرها في المدن الهاّمة.

سايكس - بيكو، مؤامرة فرنسية - إنكليزية لتقسيم البالد)1(
 حاول اأن يثني العامليين عن توّجههم 

)2(
ويظهر من خالل ت�سارع الأحداث اأّن غورو

رفع  اأّن  خ�سو�سًا  �سوريا،  في  الفي�سلية  العربية  الحكومة  اإلى  بالن�سمام  وعزيمتهم 

العلم العربي في بيروت لأّول مّرة كان له رّدة فعل اإيجابية لدى معظم المواطنين، ورّدة 

فعل �سلبية لدى الحلفاء الذين لم يرت�سوا برفع علم عربّي فوق اأر�س عربية يعتبرونها 

الرو�سية  الإمبراطورية  من  بم�سادقة  المتحدة  والمملكة  فرن�سا  بين  �سرًيا  تفاهًما  كانت  بيكو:  �سايك�س  اتفاقية  )ت( 

على اقت�سام الهالل الخ�سيب بين فرن�سا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب اآ�سيا بعد تهاوي الإمبراطورية 

العثمانية، الم�سيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى. تم الو�سول اإلى هذه التفاقية بين نوفمبر من 

عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاو�سات �سرية بين الدبلوما�سي الفرن�سي فران�سوا جورج بيكو والبريطاني مارك 

التي  ال�سعوب  اأثار  ما   ،1917 رو�سيا عام  الحكم في  �سدة  اإلى  ال�سيوعيين  بو�سول  التفاق  الك�سف عن  تم  �سايك�س. 

تم�ّسها التفاقية واأحرج فرن�سا وبريطانيا.

الهالل  من  الغربي  الجناح  من  الأكبر  الجزء  على  فرن�سا  وح�سلت  التفاق،  بموجب  الخ�سيب  الهالل  تق�سيم  تم 

)�سوريا ولبنان( ومنطقة المو�سل في العراق. اأما بريطانيا فامتدت مناطق �سيطرتها من طرف بالد ال�سام الجنوبي 

متو�ّسعًا بالتجاه �سرقًا لت�سم بغداد والب�سرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرن�سية في 

�سوريا. كما تقّرر اأن تقع فل�سطين تحت اإدارة دولية يتم التفاق عليها بالت�ساور بين بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا.

)2(  غورو: الجنرال هنري جوزيف اأوجين غورو، بالفرن�سية: )Henri Joseph Eugène Gouraud( ولد في باري�س انت�سب 

اإلى المدر�سة الع�سكرية في �سان �سير Saint-Cyr وتخرج فيها برتبة �سابط عام 1888م، وهو القائد الع�سكري الفرن�سي 

الذي قاد الجي�س الفرن�سي في نهاية الحرب العالمية الأولى في الحرب التركية الفرن�سية )1919 -  1923(. وا�ستهر 

لبنان  اإعالن دولة  توّلى  لبنان و�سوريا، وبكونه من  الفرن�سي على  ال�سامي لالنتداب  المندوب  الجنرال غورو بكونه 

الكبير عام 1920 بعد ف�سله عن �سوريا بموجب اتفاقية �سايك�س- بيكو بين فرن�سا وبريطانيا.
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هم تحت �سيطرتهم وم�سرحًا لتحقيق اأحالمهم وا�ستغالل ثروتها، وطلب قائد القوات 

البريطانية من �سكري الأّيوبي اأن ينزل العلم العربي وين�سحب، وهكذا ُحّلت الحكومات 

العربية الموؤّقتة في النبطية و�سور و�سيدا. ولما احتّج في�سل على ذلك، اأجابه اللنبي 

قد  كان  الذين  والممثلين  الحّكام  في�سل  ف�سحب  موؤّقتة؛  �ستكون  الإج��راءات  هذه  باأّن 

اأر�سلهم اإلى اأق�سية ولية بيروت ولبنان، لكّنه �سرعان ما تفاجاأ بورود َبْرقّية من اللنبي 

يطلب فيها ت�سليم اأق�سية بعلبك والبقاع ورا�سيا وحا�سبيا اإلى المنطقة الفرن�سية.

اتّحاد العامليين حول فيصل 
وقد عّبر جبل عامل عن تاأييده لفي�سل في اجتماع حا�سد عقد في دار الحكومة في 

الذي  الكبير  الوفد  الكبرى، وذلك من خالل  العربية  للثورة  تاأييده  دم�سق، وكذلك عن 

اأر�سله العامليون اإلى دم�سق. وقد مّثل جبل عامل في التعبير عن موقفه ال�سيخ عبد الح�سين 

�سادق، الذي قال: »اإّنني با�سم اأهل جبل عامل اأبايعك على الموت«... والوا�سح اأّن كالم 

ال�سيخ هذا هو خير تعبير عن مدى اندفاع العامليين على طريق الوحدة ال�سورية. وفي 

مكّلفة  تحقيق  لجنة  تاأليف  اقترحت  قد  الأميركية  المّتحدة  الوليات  كانت  الفترة  هذه 

با�ستق�ساء مطالب النا�س المعنيين بهذا الأمر، فاإّن ع�سبة الأمم كانت قد �سّدقت على 

ل اإلى توقيع اّتفاق مع كليمن�سو.  نظام النتداب، ولم يكن في�سل قد تو�سّ

وفي اأثناء ذلك كانت قد ن�سبت معارك عديدة بين القّوات العربية والقّوات الفرن�سية. 

وبداأت الع�سابات الم�سّلحة )الثوار( بالظهور وارتفعت حّدة التوتر. لي�س هذا فح�سب، 

ال�سيا�سيين  ووجهائه  عامل  جبل  زعامات  معظم  ل�سان  على  لفي�سل  البيعة  جاءت  بل 

بخطاب  بعث  الدين  �سرف  الح�سين  عبد  ال�سيد  اإّن  حيث  �سواء،  حدٍّ  على  والدينيين 

وبا�سم  با�سمه  وذلك  بالعودة،  وتهنئته  بالإمارة  مبايعته  على  فيه  يوؤّكد  في�سل  لالأمير 

جبل عامل. اأّما ب�ساأن الحكومة العربية الم�ستقّلة، فاإّن العامليين كانوا يظاهرون في�سل 

على اإن�سائها.
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موقف العامليين من االحتالل الفرنسّي
يواجهه  محتّجًا،  �ساخبًا  ا�ستقباًل  الفرن�سّي،  لالحتالل  عامل  جبل  ا�ستقبال  كان 

بالرف�س والم�سارحة، والميل عنه مياًل ل هوادة فيه ول لين.

راأي  من  للتحّقق  �سور  اإلى  و�سلت  قد   
)1(

كراين كينغ  لجنة  كانت  الأثناء  هذه  وفي 

�سرف  ال�سيد  ويذكر  اللجنة.  هذه  اأمام  وممّيزة  وا�سحة  مواقفهم  فكانت  العامليين، 

الدين: »اأّن بالد عاملِة اأجمعت على اأن يمّثلها لدى اللجنة اثنان، هما �سيخ العلماء 

المقّد�س ال�سيخ ح�سين مغنية وال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين«.

عن  الكالم  يحّرفون  الذين  من  تقّول  لأّي  ودفعًا  المترجم،  لدى  لب�س  لكّل  ومنعًا 

موا�سعه، قّدم ال�سيد مذكرة جبل عامل للجنة كينغ – كراين، وجاء فيها ما يلي:

ق�سميها  ت�سّم  التي  الطبيعية  بحدودها  الناجز  التاّم  �سوريا  ا�ستقالل  بغير  نر�سى  ل  اأوًل: 

الجنوبّي )فل�سطين( والغربّي )لبنان(، وكّل ما يعرف ببالد ال�سام دون حماية اأو و�ساية.

في  كاّفة  النا�س  جميع  فيها  ي�ستوي  وم�ساواة،  عدالة  ذات  ملكية،  الدولة  تكون  ثانياً: 

الحقوق والواجبات.

له من  لما  الطبيعّي لملك �سوريا،  العرب  الح�سين هو مر�ّسح  الأمير في�سل بن  ثالثاً: 

جهاد في �سبيل الق�سية العربية.

رابعاً: ل حّق اإطالقًا لما تّدعيه فرن�سا في اأّي بقعة من �سوريا، ول ُتقبل اأّي م�ساعدة منها. 

خام�ساً: اإذا كان ل بّد ل�سورية من م�ساعدة فاإّن الرئي�س ول�سن قد فتح بابًا معقوًل لطلب 

الم�ساعدة من اأميركا وذلك باإعالنه اأّن الق�سد من دخول الحرب اإّنما كان للق�ساء 

على فكرة الفتح وال�ستعمار.

وودرو  الأمريكي  الرئي�س  عّينها  تحقيق  لجنة  King-Crane Commission(: هي  )بالإنجليزية:  كراين   - كينغ  لجنة    )1(
ويل�سون في اأثناء انعقاد موؤتمر ال�سلح في باري�س عام 1919م، للوقوف على اآراء اأبناء �سورية وفل�سطين في م�ستقبل 

بالدهم. وقد اختار ويل�سون لرئا�سة هذه اللجنة هنري كينغ، رئي�س كلّية اأوبرلين بولية اأوهايو، وت�سارلز كراين، وهو 

ال�سورية )وب�سمنها مدن فل�سطين(  اللجنة في مختلف المدن  اأن طافت هذه  اأعمال بارز من �سيكاغو. وبعد  رجل 

ما بين 10 حزيران و 21 تموز و�سعت تقريرًا اأعلنت فيه اأّن الكثرة المطلقة من العرب تطالب بدولة �سورّية م�ستقّلة 

ا�ستقالًل كاماًل، وترف�س فكرة اإن�ساء وطن قومي لليهود في فل�سطين.
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املفاهيم الرئيسة:
وبدون  اأفواجًا  للجندية  النا�س  �سيق  الأولى،  العالمية  الحرب  نار  ا�ستعلت  لّما   - 1

وق باإمامة اأئّمة الم�ساجد؛ اإذ لم يكن ثّمة ما يثّبتها  تمييز. ولم تعترف �سلطات ال�سَّ

ر�سميًا وبذلك اأجمعت على �سوقهم مع �سواد النا�س.

تمّخ�ست الحرب العالمية الأولى عن هزيمة الدولة العثمانية، ودخلت جيو�س   - 2

ال�سريف ح�سين والحلفاء دم�سق.

لم يتاأّخر الحلفاء بدخول البالد، فو�سلت الحملة الع�سكرية اإلى �سور قادمة من   - 3

فل�سطين نحو �سيدا وبيروت فحلب.

بداأ العرب ي�سعرون اأّن وعود الحلفاء لم تكن �سوى �سراب يح�سبه الظماآن ماًء.  - 4

عندما دخل الفرن�سيون والإنكليز اإلى جبل عامل، اعتبر الوطنيون العامليون اأّن   - 5

الحلفاء �سيمنحونهم ال�ستقالل التاّم.

يظهر من خالل ت�سارع الأحداث اأّن غورو حاول اأن يثني العامليين عن توّجههم   - 6

وعزيمتهم بالن�سمام اإلى الحكومة العربية الفي�سلية في �سوريا.

لقد عّبر جبل عامل عن تاأييده لفي�سل في اجتماع حا�سد عقد في دار الحكومة   - 7

في دم�سق، وكذلك عن تاأييده للثورة العربية الكبرى.

التعبير عن  في  عامل  مّثل جبل  وقد  دم�سق،  اإلى  كبيرًا  وفدًا  العامليون  اأر�سل   - 8

موقفه ال�سيخ عبد الح�سين �سادق.

كان ا�ستقبال جبل عامل لالحتالل الفرن�سّي ا�ستقباًل �ساخبًا محتّجًا، يواجهه   - 9

بالرف�س والم�سارحة، والميل عنه مياًل ل هوادة فيه ول لين.
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الدر�س التا�شع

 مقاومة شيعة لبنان 
لالحتالل الفرنسّي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يتعّرف اإلى اأ�سباب قيام ثورة جبل عامل �سد الفرن�سيين.  - 1

يعرف الدور الجهادّي ِل� »�سادق حمزة« في مواجهة الفرن�سيين.  - 2

يعرف الدور الجهادّي ِل� »اأدهم خنجر« في مواجهة الفرن�سيين.  - 3

أهداف الدرس



توتّر األوضاع بين الفرنسيين والعامليين
تك�ّسفت نوايا الفرن�سيين عندما راحوا يكيدون لل�سوريين واللبنانيين معًا، واندلعت الحروب 

 
)2(

واأدهم خنجر
)1(

والمعارك في جبل عامل، بين الثوار العامليين بقيادة �سادق حمزة الفاعور

)1(   �سادق حمزة الفاعور: اأحد قادة حركة المقاومة �سّد الحتالل الفرن�سي لبالد ال�سام بعد الحرب العالمية الأولى. برز ا�سمه مع المنا�سل 
الآخر اأدهم خنجر، وقد ح�سر موؤتمر وادي الحجير الذي دعى اإليه العالمة عبد الح�سين �سرف الدين. و قد ا�ست�سهد �سادق حمزة 

الفاعور عام 1926. ويعتبر ال�سهيد �سادق رمزًا للتعبير عن معاناة العامليين الذين اأرهقتهم ال�سلطات العثمانية، وكان اأي�سًا معّبرًا عن 

رف�س العامليين لال�ستعمار الفرن�سي وعمالئه . وال�سهيد من مواليد دبعال عام 1894م، وهو ابن ال�سيخ علي حمزة الفاعور الذي كان 

يعّلم القراءة والكتابة في منزله. وقد تمّيز منذ �سغره ب�سدقه ووفائه و�سجاعته وحبه لل�سعفاء وعندما كبر وراأى كيف اأن قريته والقرى 

المجاورة تتعر�س لعتداءات الأتراك ب�سلب المحا�سيل والحّريات والتجنيد الإجباري لل�سباب، ترك هذا الأمر في نف�سه تاأثيرًا عظيمًا 

وجعله يلجاأ اإلى المقاومة في البراري والكهوف والوديان. وبداأ ال�سهيد مقاومته في البداية حين كان يتولى رعي قطيع له اإذا به مداهمًا 

من قبل جنديين تركيين اأ�سراه و�ساقاه اإلى مدينة �سور ليلتحق بالجي�س التركي. ولكّنه �سرعان ما هزمهم على الطريق وفر منه بعد اأن 

جّردهم من اأ�سلحتهم، والتحق هو بالمقاومة والتي كان فيها اأخوه ح�سين يقود بع�س المجموعات، وما لبث اأن اأ�سبح اأحد قادتها في جبل 

عامل، وعندما ا�ستّدت قوته لم تعد تجراأ القوات التركية على دخول مناطق نفوذه، ولم يعد يجراأ ماأمورو المالية والدرك على الدخول 

اإلى منطقته، واأ�سبح يفر�س ال�سرائب على المهاجرين والأغنياء، ويغير على قوافل الجي�س التركي، في�سادر منها ما تحمل من موؤن 

ة اأيام المجاعة �سنة 1915. وعندما دخل الحلفاء لبنان قام الفرن�سيون بمحاولة اإغرائه للتعامل معهم، اإل  ويوّزعها على الفقراء، خا�سّ

اأّنه رف�س؛ فطاردوه وكانت بينهم وبينه عّدة معارك. ون�ساأت خالل هذه المرحلة الجديدة عّدة فرق م�سلحة قاومت الغزو الفرن�سي، منها 

فرقة محمود اأحمد بّزي من بنت جبيل، واأخرى بقيادة اأبي زكي، واأخرى بقيادة �سبلي، وفرقة اأدهم خنجر.

اللبناني،  الجنوب  اأحد كبار مقاومي  الدروي�س،  وثيقة بح�سن بك  اأدهم بك خنجر، وتربطه عالقة قربى  اإ�ّسمه  ال�سعبي:  اأدهم خنجر    )2(
ورجالت الن�سال �سّد ال�ستعمار الفرن�سي. وهو مقاوم وثائر لبناني من جنوب لبنان. قاد حركة المقاومة �سّد الحتالل الفرن�سي لبالد 

ال�سام، تكّبد خاللها الفرن�سيون خ�سائر ج�سيمة، وذلك بالتن�سيق مع الثائر العاملي الآخر �سادق حمزة الفاعور. ولد اأدهم خنجر ون�ساأ 

في بلدة المروانية ق�ساء �سيدا منطقة الزهراني. وقد بداأ �سرارة المقاومة عقب موؤتمر وادي الحجير، في جبل عامل )جنوب لبنان( عام 

1920م الذي األقى فيه العالمة ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين خطبة تاريخية تدعو لمقاومة الحتالل الفرن�سي وواأد الفتن جاء فيها: 
»اأّيها الفر�سان المناجيد، اإّن لهذا الموؤتمر ما بعده، و�سيطبق نبوؤه الآفاق ال�سورية ويتجاوب �سداه في الأقطار العربية، ويتجاوزها اإلى 

ع�سبة الأمم، وقد امتدت به اإليكم الأعناق، و�سخ�ست الأب�سار، فانظروا ما اأنتم فاعلون. يا فتيان الحمّية المغاوير، الدين الن�سيحة، 

فاإّنه  الفتنة؛  الجميل  بال�سبر  الجاأ�س فر�سته، واخمدوا  برباطة  الغا�سب  الدخيل  فّوتوا على  انت�سرتم،  اإن فعلتموه  اأمر  اأدّلكم على  األ 

في  ا�ستقّر  حلمه،  وتحّقق  زعمه  �سدق  اإذا  حتى  الأهلية  الحرب  وي�سعل  الطائفية،  الفتنة  ليثير  اإل  فريق  على   
ً
فريقا ا�ستعدى  ما  واهلل 

البالد تعّله حماية الأقليات. األ واإّن الن�سارى اإخوانكم في اهلل وفي الوطن وفي الم�سير؛ فاأحّبوا لهم ما تحّبون لأنف�سكم، وحافظوا على 

و�سّنة  دينكم  تعاليم  وتطّبقون  الفتنة  وتخمدون  الموؤامرة،  تحبطون  وبذلك  واأموالكم،  اأرواحكم  على  تحافظون  كما  واأموالهم  اأرواحهم 

وذلول  �سعب  كّل  فاركبوا  الناجز...  التام  ال�ستقالل  اإل  وياأبى  والو�ساية،  الحماية  يرف�س  الموؤتمر  هذا  اإّن  واأبنائي،  اإخواني  نبّيكم... 

�سادقي العزائم، مت�ساهمي الوفاء، وما التوفيق اإل باهلل، يوؤتي الن�سر من ي�ساء... عليه توكلنا واإليه اأنبنا واإليه الم�سير«. حاول اأدهم 

خنجر اغتيال الجن�رال هنري غورو، المندوب ال�سامي لالحتالل الفرن�سي على لبنان و�سوريا، في الثاني والع�سرين من �سهر حزيران لعام 

1921م اأثناء مروره في القنيطرة، اإل اأن الر�سا�سات التي اأطلقها اأدهم خنجر ا�ستقّرت في ذراع الجنرال غورو ال�سطناعية وت�سبب ذلك 
في نجاته. ولجاأ اأدهم خنجر اإلى �سلطان با�سا الأطر�س، الذي كان في رحلة �سيد. لكّن الفرن�سيين اعتقلو اأدهم بك خنجر في 7 تموز 

 جديدًا فّجر غ�سب 
ً
1922م في غياب �سلطان با�سا، مّما اغ�سب �سلطان با�سا الأطر�س عندما علم باأمر �سيفه، فكان اعتقال خنجر دافعا

رجال الثورة ال�سورية الكبرى والثوار الدروز في جبل العرب �سّد ال�ستعمار الفرن�سي. اأعدم الفرن�سيون الثائر البطل في العام 1922م في 

 حتى يومنا هذا.
ً
بيروت. ول يزال البيت الذي ن�ساأ فيه اأدهم خنجر في المروانية قائما
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الفرن�سية  الفرق  وب��داأت  ثانية.  جهة  من  المحّليين  واأتباعهم  والفرن�سيين  جهة،  من 

بالتقهقر في بع�س المواقع، وح�سرت ع�ساكرها في المدن الهاّمة. وفي هذا الخ�سّم 

3 اآذار  ا�ستقبل النا�س في جبل عامل نباأ تتويج في�سل ملكًا على �سوريا الم�ستقّلة، في 

�سنة 1920م، ا�ستقباًل ح�سنًا. اأّما الفرن�سيون فقد حاولوا جمع العرائ�س ل�سالحهم قبل 

. ول بّد اأّنهم اغتّروا بنجاحهم الأخير، فتوّجهوا اإلى 
)1(

اأن ينق�سي موعد موؤتمر �سان ريمو

حلفائهم من بع�س ال�سيعة، وطلبوا منهم اأن يقوموا بحملة توقيع اعترا�سًا على مملكة 

في�سل، اإّل اأّنهم لقوا الرف�س ورف�سوا اأن يمّرروا العري�سة؛ اإذ لم يكن با�ستطاعة هوؤلء 

- وهم من الزعماء - اأن يخالفوا ال�سعور ال�سائد لدى النا�س. ولئن كان تتويج في�سل، 

وهو من الها�سميين، حدثًا �سيا�سيًا، فقد اّتخذ �سبغة دينية في نظر العامليين؛ فكيف 

لوا دولة اأجنبية على ملك عربّي، وله فوق ذلك �سفة مقّد�سة؟ للموؤمنين العاديين اأن يف�سّ

صادق حمزة الفاعور وأدهم خنجر يقودان الثورة ضّد المستعمر
الثورة في جبل عامل  الفرن�سيين: تزامن انفجار  العاملية في مواجهة   

)2(
الع�سائب

�سنة 1920م �سّد الفرن�سيين مع انفجار الثورة في العراق �سّد الإنكليز. وما اإن اندلعت 

)1(  معاهدة �سان ريمون: في عام 1920م، تم توقيع معاهدة �سان ريمو، التي حّددت مناطق النفوذ البريطانية والفرن�سية 
فقد  1920م  في  المنعقد  العام  ال�سوري  الموؤتمر  مقّررات  من  وفرن�سا  اإنكلترا  لموقف  ونتيجة  العربي.  الم�سرق  في 

انعقد المجل�س الأعلى للحلفاء، الذي يعتبر امتدادًا لموؤتمر لندن المنعقد في )فبراير( 1920م في مدينة �سان ريمو 

الإيطالية، في المّدة ما بين التا�سع ع�سر والخام�س والع�سرين من ني�سان )اأبريل( 1920م للبحث في �سروط الحلفاء 

لل�سلح مع تركيا طبقًا لمعاهدة �سيفر، والم�سادقة عليها بعد اإعالن �سوريا ا�ستقاللها ومناداتها بالأمير في�سل ملكًا 

عليها في الموؤتمر ال�سوري العام في الثامن من اآذار )مار�س( 1920م. وقد بحث الموؤتمر:معاهدة �سيفر التي ر�سمت 

م�ستقبل المنطقة العربية التي ت�سّم العراق و�سوريا بما فيها لبنان والأردن وفل�سطين.

ولبنان،  �سوريا،  اأق�سام:  اأربعة  الكبرى  �سوريا  تق�سم  بحيث  الحلفاء،  دول  م�سالح  ح�سب  والنتدابات  والتق�سيمات 

والأردن، وفل�سطين.

وتكون �سوريا ولبنان تحت النتداب الفرن�سي، وفل�سطين والأردن تحت النتداب البريطاني، بالإ�سافة اإلى العراق. 

مدينة  في  والعرب  اليهود  بين  وا�سعة  �سدامات  اندلع  في  البريطاني،  النتداب  تحت  فل�سطين  و�سع  ت�سّبب  وقد 

القد�س. فكان ملّخ�س نتائج المعاهدة ما يلي:

1 -و�سع �سوريا ولبنان تحت النتداب الفرن�سي.
2 -و�سع العراق تحت النتداب الإنكليزي.

3 -و�سع فل�سطين و�سرقي الأردن تحت النتداب الإنكليزي، مع اللتزام بتنفيذ وعد بلفور.

)2(  الع�سابة بك�سر العين، من ع�سب ال�سيء اإذا �سّده ليقوى، جمع ع�سائب.
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المعارك في جبل عامل بين الثّوار والفرن�سيين حّتى اأ�سدر المراجع الكبار في النجف 

خرجت  وقد  العراق.  في  الإنكليزّي  لال�ستعمار  الت�سّدي  ب�سرورة  الفتاوى  الأ�سرف 

الم�سّرفة،  العلمائية  الوقفة  بعد  واأده��م  �سادق  بقيادة  العامليين  المجاهدين  من  ثّلة 

اإلى كربالء  الممتّد  العميق الجذور  الإ�سالمّي  العاملّي  اأّكدت على ح�سور الجهاد  التي 

الإمام الح�سين Q. لقد ا�ستجابت ع�سبة من الطالئع الموؤمنة المجاهدة في جبل 

عامل، وحملت ما تي�ّسر من ال�سالح للدفاع عن حيا�س الجبل الأ�سّم، حماية لدينهم، 

الم�سّرف  واأعرا�سهم وحرماتهم، م�ستلهمين بذلك ما�سي الأجداد  و�سونًا لكراماتهم 

وعيناثا، وغيرها  واأن�سار  و�سور  ويارون  الغازّية  و�سهل  رّمان  وكفر  البحرة  في مواقع: 

من �ساحات ال�سرف والعّز، �سائرين على خطاهم؛ لأّنهم ما ا�ستكانوا يومًا لفاتح، ول 

ا�ست�سلموا لغا�سب اأو معتٍد، وكانت حياتهم ترخ�س دون كراماتهم وحريتهم، ل ياأبهون 

بالنوائب اإن وقعت، ول بالحروب، حّتى واإن كثرت عّدتها اأو عددها، وراحوا يرابطون في 

�سعب الأودية وعلى مفارق الطرقات، يكيلون بالعدّو �سربًا ونكياًل، راف�سين ت�سّلطه وما 

.
)1(

ي�سمى ا�ستعماره

دور العصائب العاملية
اإّن هذه الع�سائب كانت التعبير الح�ّسي عن ثورة العامليين، واإن كانت قد اّتخذت 

اأ�سكاًل من الفو�سى في بع�س المراحل الزمنية حيث يكن لها زعيم يرّو�سها ول مفّكر 

في  حقيقّي  تغيير  اإلى  الع�سائب  هذه  تطّور  اأّدى  وقد  لتنظيمها.  اأدوات  ول  ير�سدها 

�سادق  ع�سائب  وكانت  وال�سيطرة.  النفوذ  لناحية  عامل  جبل  في  المناطق  تق�سيمات 

في  تحكم  كانت  م�ستقّلة،  �سغيرة  اأن�ساأت حكومات  جّيدًا، حيث  تنظيمًا  منّظمة  حمزة 

حماها، وظّلت فرق الإمداد في جي�س في�سل تدعم هذه الع�سابات طالما كانت تقاتل 

)1(   كانت اأقوى الع�سابات برئا�سة �سادق الحمزة الذي رفع العلم العربّي في عدي�سة وبليدا والطيبة. وقد حظي بال�سهرة 
اإذ قام بالكثير من الأعمال الباهرة.
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ارتباط. لم تكن  وُتلحق بها �سابط  بال�سالح  العربية، فكانت تمّدها  لح�ساب الحكومة 

هذه الظاهرة منفردة، بل اإّنها كانت تخ�سع ل�ستراتيجية مفادها اأّن الحكومة العربية 

تدعم  اأن  فراأت  الفرن�سيين،  على  ر�سميًا  الحرب  باإعالن  لها  ي�سمح  ل  و�سع  في  كانت 

العاملية  الع�سائب  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�سف  تدريجيًا.  عليهم  تجهز  كانت  التي  الع�سائب 

كانت تنا�سل في وجه الحتالل، وتلقى دعم ع�سابات البدو في منطقة �سهل الحولة في 

فل�سطين والجولن الواقعة تحت ال�سيطرة البريطانية.
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املفاهيم الرئيسة:
معًا.  واللبنانيين  لل�سوريين  يكيدون  راح��وا  عندما  الفرن�سيين  نوايا  تك�ّسفت   - 1

واندلعت الحروب والمعارك في جبل عامل، بين الثّوار العامليين بقيادة �سادق 

حمزة الفاعور واأدهم خنجر من جهة والفرن�سيين واأتباعهم المحّليين من جهة 

ثانية.

1920م �سّد الفرن�سيين مع انفجار  تزامن انفجار الثورة في جبل عامل �سنة   - 2

الثورة في العراق في �سّد الإنكليز. 

اأ�سدر  حّتى  والفرن�سيين  الثّوار  بين  عامل  جبل  في  المعارك  اندلعت  اإن  ما   - 3

لال�ستعمار  الت�سّدي  ب�سرورة  الفتاوى  الأ���س��رف  النجف  في  الكبار  المراجع 

الإنكليزي في العراق.

كانت اأقوى الع�سائب برئا�سة �سادق الحمزة الذي رفع العلم العربي في عدي�سة   - 4

وبليدا والطيبة. وقد حظي بال�سهرة؛ اإذ قام بالكثير من الأعمال الباهرة.

قد  كانت  واإن  العامليين،  ث��ورة  عن  الح�ّسي  التعبير  كانت  الع�سائب  هذه  اإّن   - 5

يرّو�سها ول مفكر  لها زعيم  يكن  لم  التي  الوطنية  الفو�سى  اأ�سكاًل من  اّتخذت 

ير�سدها ول اأدوات لتنظيمها. 

جبل  في  المناطق  تق�سيمات  في  حقيقّي  تغيير  اإلى  الع�سائب  هذه  تطور  اأّدى   - 6

عامل.
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الدر�س العا�شر

 العّلامة السّيد 
 عبد احلسني شرف الدين 

يف مؤمتر وادي احلجري

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

1 -  يعرف ظروف واأ�سباب عقد موؤتمر وادي الحجير.

يعرف دور ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين في موؤتمر وادي    - 2

الحجير.

3 -  يدرك النتائج التي ترّتبت على مقّررات موؤتمر وادي الحجير.

أهداف الدرس



لماذا ُعِقد مؤتمر وادي الحجير)1(؟
والعلماء  الزعماء  �سرائحهم:  بكل  العامليين  لجتماع  مكانًا  الحجير  وادي  اختير 

والوجهاء، نظرًا لتو�ّسطه البالد العاملية، ولأّن الثّوار كانوا ي�سيطرون عليه، زيادة على 

اأّنه كان �سعب المنال على الجي�س الفرن�سي وقد تداعوا للبحث في الموقف ال�سيا�سّي من 

جميع جوانبه، والنظر في م�سير البالد العاملية على نحو تطمئّن اإليه الجماعة القلقة. 

ففي يوم ال�سبت 24 ني�سان �سنة 1920م ُعقد الموؤتمر. وكان العلماء والزعماء والثّوار 

حا�سرين، وقد األقى العالمة الكبير ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين خطاب الفتتاح 

ل�سيا�سة فرن�سا  النفو�س رف�سًا وكرهًا  اأثره في  بالموقف الحرج. وكان لخطابه  مذّكرًا 

المّتبعة.

التداول والمقرّرات
اإلى تعبئة العواطف �سّد الفرن�سيين. وقد عّبر  لقد كان كالم ال�سيد عنيفًا ويهدف 

ال�سورية  المملكة  �سمن  عامل  جبل  ا�ستقالل  حول  الموؤتمرين  نظر  وجهة  عن  بذلك 

وبّين عاقبة  والّتحاد،  الت�سامن  ثّم حّث على  ال�سورية.  الوحدة  با�سم  اإليها  التي دعوا 

وح�سره  الدين،  �سرف  الح�سين  عبد  ال�سيد  العاّلمة  اإليه  دعا  الذي  الحافل  الجتماع  هو  الحجير:  وادي  موؤتمر     )1(
الموؤتمر في منطقة  . وانعقد  األف وت�سعمئة وع�سرين ميالدية  العام  وجهاء وثّوار جبل عامل في ني�سان/ابريل من 

وادي الحجير، اأو ما بات يعرف بمقبرة الميركافا الإ�سرائيلية بعد عدوان 2006م على لبنان، وذلك بعيدًا عن اأعين 

الحتالل الفرن�سي. وكان الهدف منه اإطالق المقاومة �سّد النتداب و�سّد تق�سيم الوطن العربي. والمعروف جدًا لدى 

العاّمة اأّن ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين كان محور ورجل موؤتمر الحجير الذي قّرر ال�ستقالل الّتام والن�سمام 

اإلى الوحدة ال�سورية بزعامة الأمير في�سل. ولكّن المجهول عند عاّمة النا�س اأي�سًا الجهود الحثيثة التي بذلها ال�سيد 

اأدهم  عبد الح�سين �سرف الدين على قدميه ل�ستنها�س الجماهير لجمع التواقيع. وكان من الح�سور المنا�سالن 

خنجر ال�سعبي و �سادق حمزة الفاعور .
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الختالف والفو�سى التي تف�سح المجال للقول اإّننا ل ن�ستطيع التمّر�س بالحكم الذاتي، 

ومن هنا ياأخذ الم�ستعمر طريقه اإلينا. وحّث على المحافظة على الأمن في البالد عاّمة 

وتاأمين الم�سيحيين، ثّم تناول م�سحفًا من جيبه، واأخذ اليمين على العلماء والزعماء.

وفي نهاية الموؤتمر انتخب ال�سيخ ح�سين مغنية رئي�س العلماء ليراأ�س وفدًا اإلى دم�سق، 

لمناق�سة ما اّتفق عليه مع في�سل، لكّنه اعتذر لكبر �سنه، فانُتدب ال�سيد عبد الح�سين 

�سرف الدين وال�سيد عبد الح�سين نور الدين بالإ�سافة اإلى ال�سيد مح�سن الأمين الذي 

ق بالإجماع على الوثيقة المقّررة  دِّ كان نزيل دم�سق والذهاب معًا للقاء في�سل. وقد �سُ

في الموؤتمر، والتي ت�سّمنت الموافقة على القرارات ال�سادرة عن الموؤتمر ال�سوري؛ اأي 

ا�ستقالل �سوريا ال�سامل باإمرة في�سل، بال تق�سيم ول حماية فرن�سية.

والتحاق جبل عامل ب�سوريا في اإطار ال�ستقالل الإدراي.

ورجاله  حمزة  �سادق  من  والزعماء  العلماء  طلب  دم�سق،  اإلى  الوفد  انطالق  وقبل 

للفرن�سيين؛  )اإلبًا(  كان  من  وا�ستثنى  لطلبهم  �سادق  فان�ساع  للفرن�سيين،  يعدهم  اأن 

اأي عونًا على الوطن وا�ستقالله مجاهرًا بذلك مع الغا�سبين المحتلين، م�سلمًا كان اأو 

م�سيحيًا؛ لأّن جهاده كان ح�سب قوله: »�سيا�سياً ل دينياً«.

ماذا بعد المؤتمر؟
نتيجة للمبالغات التي اأعقبت عقد موؤتمر وادي الحجير، وب�سبب نقل وقائع الموؤتمر 

م�سّوهة اأو محّرفة والتي كان من �ساأنها اإثارة عواطف الم�سيحيين وا�ستعداوؤهم، وت�سجيع 

الم�ستغّلين لمثل هذه الأحداث، فاإّن التوتر ازداد في جبل عامل بين ال�سيعة والم�سيحيين، 

و�ساءت الأحوال. وزاد في الأمر �سوءًا، ما فعله الفرن�سيون الذين ذّروا على الجرح ملحًا 

ف�سّلحوا اأهل عين اإبل من جهة، واأظهروا عجزهم اإزاء الع�سيان المدني ال�سامل الذي 

لجاأ اإليه العامليون، وقد �سّول الم�ستعمر لأهل عين اإبل؛ فاغتّروا بح�سانة موقعهم وبقّوة 

اأ�سلحتهم، وابتدروا من مكانتهم  من�سلتين بالعداوة والمجاهرة بالعتداء، فكانت هذه 
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حركة ا�ستفزازية، قابلها الفتيان العامليون بال�ستياء والحفيظة. اإذ ل بّد من القول اإّن 

القرى التي هوجمت كان ي�سكنها م�سيحيون لم يخفوا انت�سارهم لفرن�سا، وكان �سّكان 

عين اإبل، اأكثر القرى الم�سابة، قد ا�ستقبلوا الجنرال غورو بفرحٍة عارمة، وهم يرّددون 

هتافات عن تعّلقهم ببلده، لذلك اأوفدوا �سخ�سًا لطلب الحماية الفرن�سّية من ال�سابط 

المقيم في �سور، فاكتفى بتزويدهم بال�سالح، نظرًا لعجزه عن اإجابة طلبهم، كما اأّنهم 

رف�سوا طلب موفد �سادق حمزة باإعطاء المتمّردين �سالحًا وماًل وبرفع راية في�سل. 

مع  التعاون  لتهمة  اأنف�سهم  يعّر�سون  بذلك  كانوا  القرى  هذه  �سّكان  اأّن  البديهّي  ومن 

الفرن�سيين اأو العمالة لهم من قبل ال�سيعة. وفي الخام�س من اأيار �سنة 1920م، هاجمت 

كتيبة محمود اأحمد بّزي، ي�ساحبها وجهاء من اآل بّزي، اآخر قرية م�سيحية في ق�ساء 

�سور، وهي عين اإبل القريبة من بنت جبيل. اأّما �سادق حمزة فقد اّتخذ هدفه موقع �سور 

الفرن�سي. وقد تابعت كتائب انت�سارها في جبل عامل، ي�سّجعهم في ذلك الوطنيون في 

دم�سق، اإذ اأر�سلوا اإلى �سادق حمزة ر�سائل التهنئة ي�سفونه فيها باأّنه قائد جبل عامل.

حملة نيجر التدميرية
في الن�سف الثاني من �سهر اأيار انطلقت مفرزتان باأمرة العقيد نيجر من النبطية 

و�سور، والتقتا في تبنين، ثّم تابعتا �سيرهما نحو بنت جبيل، وهما ت�سّمان اأربعة اآلف 

حّتى  التقّدم  عن  ورجاله  �سادق  ف�سّدها  �سر�سة  كانت  المعركة  اأّن  والحقيقة  جندي. 

نفدت ذخيرتهم، ولم يمّولهم اأحد بمدد فتراجعوا. وكان من �سجاعة الثّوار اأّن اأحدهم 

اقتحم برج م�سّفحة فقتل �سائقها، ورجع �سالمًا!

وعند  الم�سيلح.  طريق  على  للحملة  تت�سّدى  اأده��م  فرقة  كانت  نف�سه  الوقت  وفي 

ت�سليحًا  م�سّلحة  كانت  الحملة  لكّن  بكثافة،  الثّوار  اأمطرها  الزهراني  من  اآتية  قدومها 

ثّم  به،  ي�ستهان  ل  عدد  الحملة  من  فقتل  الجنود  وعربات  والمدافع  بالدبابات  كاماًل 

ان�سحب الثّوار باّتجاه النبطية حّتى منطقة مرجعيون، وهناك التقت مجموعتا �سادق 
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الثّوار هناك، وبدوؤوا  اإليهما مجموعات  اإلى �سهل الحولة، فان�سّمت  واأدهم، ثّم انتقلتا 

بمهاجمة الفرن�سيين في مرجعيون و�سواحيها.

تدابير نيجر القمعية ضّد العامليين
ما  العامليين،  في  عميقًا  تاأثيرًا  اأّث��رت  قد  وُقراهم  الثّوار  بحّق  القمع  تدابير  كانت 

ال�سيعية  القرى  ق�سف  ذكرى  زالت  وما  بالرعب.  اأ�سيبوا  الفالحين  اإّن  بالقول  ي�سمح 

بالطائرات ُتتناقل اإلى اليوم في الأحاديث ال�سفهية. وكان الوجهاء ال�سيعة كّلهم في نظر 

الفرن�سيين متوّرطين فمن لم يفّر منهم ب�سبب حكم عليه، وقد ا�ستدعى العقيد نيجر 

في 5 حزيران �سنة 1920م ع�سرة منهم اإلى مطرانية الروم الكاثوليك في �سيدا. وقد 

وّبخهم بح�سور الوجهاء ال�سّنة والم�سيحيين، ثّم األزم ال�سيعة بتوقيع �سروط مفرو�سة 

عليهم، واإّل نفاهم، ومنها اأن يدفع ال�سيعة غرامة مالية قدرها مئة األف ليرة ذهبية، 

واأن تدفع ال�سرائب، واأن ُي�سّلم المحكومون، واأن ُين�سر الأمن في القرى الم�سيحية، واأن 

ُي�سمح لهم بالعودة اإلى قراهم. لقد فهم ال�سيخ اأحمد ر�سا، اأّن هذه ال�سيا�سة تهدف اإلى 

اإفقار الطائفة ال�سيعية، وقد عانت بالفعل الكثير من ال�سعوبات في اإنعا�س اقت�سادها 

بعد هذه ال�سطرابات، كما اأّنه اأ�سار اإلى اأّن �سيعة جبل عامل لم ينالوا من الوطنيين اأّية 

م�ساعدة، بل كانوا مو�سع �سخريتهم الالذعة. ولقد ك�سفت الق�سوة في قمع العامليين 

من جهة، وعزلتهم من جهة اأخرى »�سقوط الجبل« بتعبير ال�سيد عبد الح�سين �سرف 

الدين، اأي جبل عامل، وقد اعتبر ذلك اأ�سا�سيًا في �سقوط الق�سّية ال�سورية.
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املفاهيم الرئيسة:
اختير وادي الحجير مكانًا لجتماع العامليين بكّل �سرائحهم: الزعماء والعلماء   - 1

والوجهاء.

األقى العالمة الكبير ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين خطاب الفتتاح مذّكرًا   - 2

�سّد  النفو�س  توجيه  في  والكبير  العظيم  اأث��ره  لخطابه  وكان  الحرج،  بالموقف 

�سيا�سة فرن�سا المّتبعة.

كان كالم ال�سيد �سرف الدين عنيفًا يهدف اإلى تعبئة العواطف �سّد الفرن�سيين.   - 3

وقد عّبر بذلك عن وجهة نظر الموؤتمرين با�ستقالل جبل عامل �سمن المملكة 

ال�سورية التي دعوا اإليها با�سم الوحدة ال�سورية.

انتخب ال�سيخ ح�سين مغنية رئي�س العلماء ليراأ�س وفدًا اإلى دم�سق لمناق�سة ما   - 4

اّتفق عليه مع في�سل، لكّنه اعتذر لكبر �سنه.

الموافقة  ت�سّمنت  والتي  الموؤتمر،  في  المّتخذة  الوثيقة  على  بالإجماع  ق  دِّ �سُ  - 5

على القرارات ال�سادرة عن الموؤتمر ال�سوري، اأي ا�ستقالل �سوريا ال�سامل باإمرة 

في�سل، بال تق�سيم ول حماية فرن�سية.

نتيجة للمبالغات التي اأعقبت عقد موؤتمر وادي الحجير، واإلى نقل وقائع الموؤتمر   - 6

م�سّوهة اأو محّرفة والتي كان من �ساأنها اإثارة عواطف الم�سيحيين وا�ستعداوؤهم، 

فاإّن التوّتر ازداد في جبل عامل بين ال�سيعة والم�سيحيين.

كانت تدابير القمع بحّق الثوار وقراهم قد اأّثرت تاأثيرًا عميقًا في العامليين ما   - 7

ي�سمح بالقول اإّن الفالحين اأ�سيبوا بالرعب.
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الدر�س الحادي ع�شر

 جهاد شيعة لبنان 
من لبنان الكبري حتى 

االستقالل اللبناين

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف دور ال�سيعة في الثورة ال�سورية.  - 1

في  ال�سهيونّي  ال�ستيطان  من  العامليين  موقف  يعرف   - 2

فل�سطين.

جبيل  بنت  انتفا�ستي  في  الجهادي  العامليين  دور  يدرك   - 3

والق�ّسام في فل�سطين.

أهداف الدرس



مواقف العامليين الوطنية
م: 

)1(
جبل عامل بين لبنان الكبير ومعاهدة 1936 

ولعدم  وخارجية،  داخلية  عديدة  ولأ�سباب  ا�ستطاع،  الفرن�سّي  النتداب  اأّن  �سحيح 

للعمل  وقا�سية  قوية  �سربة  يوّجه  اأن  والفرن�سيين،  العامليين  بين  القوى  في  التكافوؤ 

المعروفة  بو�سائلها  وقفت  التي  الوطنية  »بالع�سائب«  ممّثاًل  عامل  جبل  في  الوطنّي 

وباإمكانياتها المتوا�سعة والمتوافرة �سّد الفرن�سيين والمتعاونين معهم في المنطقة، اإل 

)1(   معاهدة 1936م: المعاهدة البريطانية الم�سرية لعام 1936م، هي معاهدة وقعت في 26 اأغ�سط�س 1936م بين بريطانيا 
وم�سر في ق�سر الزعفرانة. وقد جاءت المعاهدة بعد اإ�سدار بيان الحكومة بوفاة الملك فوؤاد وارتقاء ابنه الملك 

فاروق العر�س، وتّم تعيين مجل�س و�ساية نظرًا ل�سغر �سّنه، ثّم �سّكل حزب الوفد الوزارة نظرًا لفوزه في النتخابات 

تهّربت؛  البريطانية  الحكومة  ولكن  الأربعة،  التحّفظات  ب�ساأن  بريطانيا  مع  مفاو�سات  باإجراء  وطالب  البرلمانية، 

فقامت الثورات وتاأّلفت جبهة وطنية لإعادة د�ستور 1923م بدًل من د�ستور 1930م ولذلك ا�سطرت بريطانيا للتراجع، 

وهيئة  ومعاونيه  البريطاني  ال�سامي  المندوب  لمب�سون  مايلز  ال�سير  بقيادة  مفاو�سات  في  للدخول  وا�سطرت 

المفاو�سات الم�سرية الم�سرية، ولقد ا�سترطت اإنجلترا اأن تكون المفاو�سات مع كّل الأحزاب حّتى ت�سمن موافقة 

الجالء(.  بعد  اإل  �سعار )ل مفاو�سة  الذي رفع  الوطني  الحزب  الأحزاب عدا  كّل  �ساركت  وبالفعل  الأحزاب  جميع 

وبداأت المفاو�سات في القاهرة في ق�سر الزعفران في 2 مار�س، وانتهت بو�سع معاهدة 26 اأغ�سط�س 1936م في لندن. 

وكانت بنود المعاهدة الآتي:

1.انتقال القّوات الع�سكرية من المدن الم�سرية اإلى منطقة قناة ال�سوي�س، وبقاء الجنود البريطانيين في ال�سودان 
بال قيد اأو �سرط.

2.تحديد عدد القّوات البريطانية في م�سر، بحيث ل يزيد عن 10 اآلف جندي و400 طّيار مع الموّظفين الالزمين 
لأعمالهم الإدارية والفّنية؛ وذلك وقت ال�سلم فقط، اأّما حالة الحرب فالإنجلترا الحّق في الزيادة، وبهذا ي�سبح 

هذا التحديد غير معترف به.

3.ل تنتقل القّوات البريطانية للمناطق الجديدة اإل بعد اأن تقوم م�سر ببناء الثكنات وفقًا لأحدث النظم.
4.تبقى القّوات البريطانية في الإ�سكندرية 8 �سنوات من تاريخ بدء المعاهدة.

الم�سرية،  ال�سماء  في  التحليق  حّقها  ومن  القنال  منطقة  في  مع�سكرها  في  الجوّية  البريطانية  القّوات  5.تظّل 
للطائرات الم�سرية الحّق نف�سه.

6.في حالة الحرب تلتزم الحكومة الم�سرية بتقديم كّل الت�سهيالت والم�ساعدات للقّوات البريطانية، وللبريطانيين 
حّق ا�ستخدام مواني م�سر ومطاراتها وطرق الموا�سالت بها.

لأّن  �سروريًا،  البريطانية  القّوات  وجود  كان  اإذا  فيما  الطرفان  يبحث  للمعاهدة،  التنفيذ  من  عام   20 مرور  7.بعد 
فيجوز  بينهما  قام خالف  فاإذا  و�سالمتها  ال�سوي�س  قناة  في  المالحة  على حرية  قادرا  اأ�سبح  الم�سري  الجي�س 

عر�سه على ع�سبة الأمم.

8.حّق م�سر في المطالبة باإلغاء المتيازات الأجنبية.
9.اإلغاء جميع الّتفاقيات والوثائق المنافية لأحكام هذه المعاهدة، ومنها ت�سريح 28 فبراير بتحّفظاته الأربعة.

10.تحويل اإرجاع الجي�س الم�سري لل�سودان، والعتراف بالإدارة الم�ستركة مع بريطانيا.
11.حرّية م�سر في عقد المعاهدات ال�سيا�سية مع الدول الأجنبية، ب�سرط اإل تتعار�س مع اأحكام هذه المعاهدة.

12.تبادل ال�سفراء مع بريطانيا العظمى.
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اأّن الفرن�سيين لم ي�ستطيعوا اأن يق�سوا نهائيًا على الروح الوطنية المتجّذرة في �سدور 

عامل  اأهالي جبل  اأّن  ذلك  على  والدليل  كذلك.  ومنطلقاتهم  اأفكارهم  وفي  العامليين 

بدعوتهم  الممثّلة  الأ�سا�سية،  مواقفهم  اإبراز  دون  �سانحة  فر�سة  يفّوتوا  لم  وممثليهم، 

وقد  الفرن�سي.  النتداب  رف�س  وفي  �سوريا  مع  العالقة  تاأكيد  اإلى  والم�ستمرة  الدائمة 

اإّن  1921م:  عام  فيها  ورد  ما  خالل  من  الطموحات  هذه  عن  العرفان  مجّلة  عّبرت 

ي�ستح�سن �سّم  قلوبنا، ول  وا�سطة تجمع  واأف�سل  اأنجح دواء لأدوائنا،  ال�سورية  الوحدة 

لبنان الكبير لهذه الوحدة فقط، بل حّبذا �سّم فل�سطين وما وراء الأردن، وما ذلك بعزيز 

لو �سّحت العزائم«.

اإّن ما جرى في جبل عامل �سنة 1920م، كان تمهيدًا لما �سيجري بعد ذلك في �سوريا، 

لحتالل  طريقهم  اإكمال  اإل��ى  المنطقة  احتالل  بعد  طون  يخطِّ الفرن�سيون  كان  حيث 

ال�سام، وذلك لإكمال مخّطط �سايك�س - بيكو.

وي�ساء القدر اأن يكون اعتقال اأحد قادة الع�سائب )اأدهم خنجر( من قبل الفرن�سيين، ال�سرارة 

الأولى التي األهبت منطقة جبل العرب باأ�سرها، لتنطلق الثورة ال�سورية الكبرى بعد ذلك.

القمع الفرنسّي ضّد العامليين
لقد تعّر�س العامليون لأ�ساليب القمع الفرن�سي المختلفة، وعلى راأ�سها اإعدام البطل 

 
)1(

الأطر�س با�سا  �سلطان  يوم في منزل  اأدهم ذات  فقد �سادف وجود  اأدهم،  العاملي 

- 1982م( قائد وطني ومجاهد ثوري �سوري درزي  )1(  �سلطان الأطر�س: والمعروف با�سم �سلطان با�سا الأطر�س )1891م 
الع�سر  في  الدرزية  ال�سخ�سيات  اأ�سهر  اأحد  الفرن�سي،  النتداب  �سد  1925م،  الكبرى  ال�سورية  للثورة  العام  القائد 

الحديث، عرف بوطنيته و�سجاعته ورف�سه لتجزئة �سورية.

ولد �سلطان با�سا الأطر�س في قرية القرّيا في محافظة ال�سويداء منطقة �سلد، في الجمهورية العربية ال�سورية في العام 

الثاني  اإ�سماعيل  بن  م�سطفى  بن  ذوقان  والده  ال�سهيرة.  الدرزية  الأطر�س  عائلة  لدى  1982/3/26م،  في  وتوفي  1891م 
1910م، وهي  1869م، كان مجاهدًا وزعيمًا محّليًا، قاد معركة �سارية في نواحي الكفر عام  موؤ�س�س الم�سيخة الطر�سانية 

اإحدى معارك اأبناء الجبل �سّد �سامي با�سا الفاروقي، والتي كانت ت�سّنها ال�سلطنة العثمانية على جبل الدروز لك�سر �سوكته 

واإخ�ساعه ل�سيطرتها، اأعدمه الأتراك �سنقًا ب�سبب تمرده عام 1911م. اأمّا والدة �سلطان فهي �سيخة بنت اإ�سماعيل الثاني.

هو كبير اإخوته علي وم�سطفى وزيد، وله اأختان �سّمية ونعايم تزّوج في �سن التا�سعة ع�سر من عمره من ابنة عّمه فايز 

غازية، لكّنها توّفيت بعد فترة ق�سيرة دون اأن يرزق منها اأطفاًل. و بعد عودته من الخدمة الإجبارية تزّوج من ابنة 

ال�سيخ اإبراهيم اأبو فخر من بلدة نجران، وا�سمها تركية ورزق، منها جميع اأولده الذكور: طالل وفواز ويو�سف وجهاد 

توفوا جميعًا، ومن�سور ونا�سر وطالل والإناث: غازية، وبتالء وزمرد وتركية ونايفة وعائدة ومنتهى.
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عدم هناك. 
ُ
واأ اإلى بيروت،  ثّم  ال�سويداء،  اإلى  الفرن�سيون عليه بو�ساية، وُحمل  فقب�س 

الثورات  وكانت  ال�سورية،  الثورة  دعم  في  بارزًا  دورًا  العامليون  المجاهدون  لعب  وقد 

المجاهدون  فيها  لعب  التي  1925م،  �سنة  ث��ورة  خا�سة  ولبنان،  �سوريا  بين  تتالقى 

ال�سيعة في جنوبي لبنان دورًا بطوليًا رائعًا. وفي غ�سون 1927م كانت الثورة ال�سورية 

اأو قبيل انتهائها بفترة وجيزة، وخوفًا من انتقال عدوى هذه الثورة  ما تزال م�ستعلة، 

ال�سالح  جمع  اإل��ى  الفرن�سية  ال�سلطات  لجاأت  فقد  عامل،  جبل  منطقة  اإل��ى  مجّددًا 

اأق�سى  با�ستعمال  وهّددت  عنها،  بالتفتي�س  المحّلية  الجندرمة  وكّلفت  المنطقة،  من 

دون جمع  الحوؤول  بق�سد  كاذبة،  اأو  ناق�سة  بت�سريحات  يدلي  كّل من  بحّق  العقوبات 

ال�سالح من �سور ومنطقتها.

موقف العامليين من دستور سنة 1926م واالستيطان
1926م، قابله فريق بالرتياح واآخر بالرتياب،  بعدما و�سع الد�ستور اللبناني �سنة 

فقد اعتبره الفريق الأّول بدايَة الخال�س من ال�ستعمار الفرن�سي، واأّنه �سرب من �سروب 

التحّرر والنعتاق. لكّن الفريق الثاني كان يعي اأّن الد�ستور ل يلّبي الحاجات والمطالب 

القومية المطلوبة. في الوقت الذي كان اأبناء جبل عامل عاّمة ل يعرفون الم�سير الذي 

�سيوؤولون اإليه، فهم ما زالوا يفّكرون بالن�سمام اإلى �سوريا، وبقوا ينادون ب�سعار الوحدة 

ال�سورية ويعملون من اأجل تحقيقه. 

اإ�سافة اإلى المواقف العاملية التي برزت حتى عام 1927م فاإّن المواقف نف�سها 

تتكّرر اأثناء موؤتمر القد�س، بهدف لفت الراأي العام الإ�سالمّي اإلى خطر ال�ستيطان 

رجال  وكبار  اإ�سالمية  �سيا�سية  قيادات  فيه  �سارك  وقد  فل�سطين،  في  ال�سهيوني 

ال�سلح،  ريا�س  موؤّلف من  بوفد  تمّثل جبل عامل  وقد  دولة،   22 م�سلمون من  دين 

اأحمد ر�سا، ال�ساعر محمد علي الحوماني وال�سيخ �سليمان ظاهر. وجاءت م�ساركة 

العامليين نتيجة قناعة را�سخة باأّن الخطر ال�سهيوني ل يطال فل�سطين فقط، بل 
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باإنجاح  المهتّمين  على  مهّم  وقع  العامليين  لم�ساركة  وكان  عامل.  جبل  اإلى  يمتّد 

فيها  �سارك  التي  اأو  العاملية  والموؤتمرات  الجتماعات  تتوّقف  ولم  هذا،  الموؤتمر. 

عامليون لإثبات اأّنه كان جزءًا من �سوريا، واأّن العامليين لم يكونوا اأبدًا من طاّلب 

النتداب الفرن�سي.

انتفاضة بنت جبيل
اأثر تلزيم زراعة التبغ في جبل  1936م انفجر الو�سع في بنت جبيل على  في عام 

عامل ل�سركة فرن�سية »الريجي«. يومها احتّج عدد من �سّبان البلدة فاعتقلتهم ال�سلطات 

�ساخبة  مظاهرات  اإل��ى  عيناثا  راأ�سها  وعلى  المجاورة  القرى  فان�سّمت  الفرن�سية، 

�سرعى  المحتّجين  من  عدد  فوقع  بنت جبيل،  �سجن  من  المعتقلين  باإخراج  للمطالبة 

وجرحى؛ واأعلن جبل عامل الإ�سراب العام وعّمت المظاهرات الجبل بكامله من اأق�ساه 

اإلى اأق�ساه، ولم تنفع اأ�ساليب القمع. فكان من نتائج هذه النتفا�سة اأّن ال�سلطة �سعرت 

اأّن جبل عامل بكّل اأهله يقف وقفة واحدة �سّدها و�سّد احتكار �سركة الريجي، ودعمًا 

للوحدة ال�سورية والمطالب الوطنية.

الشيعة والقضية الفلسطينية
منت�سف العام 1936م كان التوّتر على اأ�سّده في البالد الخا�سعة لالنتداب، في 

اأوا�سط العقد الرابع من القرن الع�سرين. فقامت الثورات في المناطق الريفية، في 

اأماكن مختلفة من فل�سطين، ول �سيما في الجليل الأدنى، حيث قام ال�سيخ عّز الدين 
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ت�سرين  في  القتال  �ساحة  في  ا�ست�سهد  اأن  اإلى  البريطانيين  على  بحرب   
)1(

الق�ّسام

الثاني 1935م. وا�ستمّر العنف اإلى بداية الحرب العالمية الثانية. وقد ُعّزز باإ�سراب 

التي  الحدود  من  المقابلة  الجهة  في  العامليون  وك��ان  اأ�سهر.  �ستة  دام  المدن  في 

التي  يتابعون هذه الأحداث عن قرب. وكانت العالقات  ر�سمتها �سلطات النتداب، 

تربط العامليين الجنوبيين بفل�سطين اأقوى بكثير من تلك العالقة التي كانت تربطها 

ة �سيدا وبيروت وغيرهما، اإلى درجة اأن العملة الفل�سطينية  بالمدن اللبنانية، خا�سّ

كانت الأكثر تداوًل في معظم اأ�سواق الجنوب وبلداته. اأّما على ال�سعيد ال�سيا�سّي، 

كانت  اأّنها  لدرجة  قوية  كانت  القطرين  من  كّل  في  الوطنية  الحركة  بين  فالعالقة 

الحركة  مع  اأي�سًا  العالقة  كانت  وهكذا  واحدة  وطنية  لحركة  جناحين  بين  عالقة 

الوطنية ال�سورّية التي كانت تقارع ال�ستعمار الفرن�سي.

الحدود  على  ال�سهيوني  ال�ستيطاني  ال�ستعمار  حلول  م��ن  العامليون  ت��خ��ّوف 

الجماهير  اأعلنتها  التي  بالثورة  فعاًل  معنيين  اأنف�سهم  وج��دوا  هنا  ومن  الفل�سطينية؛ 

الفل�سطينية �سنة 1936م، حيث كان الثوار الفل�سطينيون يتلّقون المعونة الماّدية والدعم 

المعنوّي من وطنيي جبل عامل. ونمت العالقة الوثيقة بين بنت جبيل ومنطقة �سور من 

وهم  ا�ست�سهدوا،  عامليين  �سهداء  اأّن  حّتى  ثانية،  جهة  من  الفل�سطينيين  والثوار  جهة 

يقاتلون اإلى جانب اإخوانهم في فل�سطين.

)1(  الق�ّسام: هو عّز الدين عبد القادر م�سطفى يو�سف محمد الق�ّسام )19 نوفمبر 1871م - 20 نوفمبر 1935م(، ُوِلد في 
بن  القادر  والده عبد  الع�سكري لحركة حما�س.  الجناح  اإليه  ين�سب  �سوريا.  الالذقية في  مدينة جبلة في محافظة 

محمود الق�ّسام. كان الق�ّسام منذ �سغره يميل اإلى العزلة والتفكير. تلّقى درا�سته البتدائية في كتاتيب بلدته جبلة، 

ورحل في �سبابه اإلى م�سر حيث در�س في الأزهر، وكان من عداد تالميذ ال�سيخ محمد عبده والعالم محمد اأحمد 

الطوخي. كما تاأّثر بقادة الحركة الن�سطة التي كانت تقاوم المحتل البريطاني بم�سر.

ولّما عاد اإلى بالده �سوريا عام 1903 م توّلى الخطابة في جامع ال�سلطان اإبراهيم، واأقام مدر�سة لتعليم القراآن واللغة 

1920م عندما ا�ستعلت الثورة �سّد الفرن�سيين �سارك الق�ّسام في الثورة فحاولت  العربية في مدينة جبلة. في عام 

الديوان  عليه  حكم  اأن  ج��زاوؤه  وكان  ذلك،  فرف�س  الق�ساء،  بتوليته  واإكرامه  �سراءه  الفرن�سية  الع�سكرية  ال�سلطة 

ال�سوري العرفي بالإعدام. قاد اأّول مظاهرة تاأييدًا للليبيين في مقاومتهم لالحتالل الإيطالي، وكّون �سرية من 250 

متطوعًا، وقام بحملة لجمع التبرعات.



109
تهات �ف خ� للنار م� للنار ال�ل � � ل ا��ف �ش� اليلنا�ت  11

دفاع علماء الشيعة عن فلسطين
غادر عدد كبير من اأبناء فل�سطين بالدهم بعد المذابح الرهيبة التي كان ال�سهاينة 

البيوت  لهم  وقّدموا  م�سّرفًا  موقفًا  اإخوانهم  من  عامل  جبل  اأبناء  فوقف  يرتكبونها، 

والفر�س والطعام. وباعتراف فوزي القاوقجي نف�سه في مذّكراته فاإّن المعارك الحامية 

اأ�سّد  اأر�س جبل عامل دفاعًا عن الق�سية الفل�سطينية، كانت من  تلك التي دارت على 

قلوب  في  المتجّذرة  والقومية  الدينية  الحما�سة  ولعّل  معارك.  من  فل�سطين  عرفته  ما 

يعلن  الأمين  مح�سن  ال�سيد  هو  فها  والعلماء.  المراجع  مواقف  اإلى  مرّدها  العامليين 

الجهاد المقّد�س في فل�سطين، ويوّجه نداًء يقول فيه: »اأّيها العرب، اأّيها الم�سلمون، اإّن 

لكم في فل�سطين تراثاً، واإّن لكم في كّل غور ونجد وحزن و�سهل فيها دماً ُعجن به 

اأق�ّس م�ساجعهم  اإخوانكم في فل�سطين قد  واإّن  ترابها، واختلط به ماوؤها ونباتها، 

اأج�سامهم ما يالقونه من كيد  وب��ّرح  واأ�سهر عيونهم  وب��الء،  ما هم فيه من محنة 

الخ�سوم، واإّن بني اأبيكم ليقدمون اإقدام الأتّي ويدافعون دفاع الم�ستميت، فال تظّنوا 

عليهم ببذل التافه الحقير وهم بذلوا الجليل العظيم...«.

وِمْثُله ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين ي�ست�سرخ الأّمة بنداء اآخر: »اأّيها الم�سلمون، 

اأّيها العرب، هذا �سهر المحّرم الدامي الذي انت�سرت فيه عقيدة، وُبعث فيه مبداأ. األ 

اإّن قتلة الح�سين Q بكر في القتالت، فلتكن قدوتنا فيه بكراً في القدوات، ولنكن 

نحن في فل�سطين مكان �سّيد ال�سهداء من ق�سّيته، ليكون لنا ولفل�سطين ما كان له 

ولق�سيته من حياة ومجد وخلود.

وفيها  نحيا  عليها  فل�سطين،  وموعدنا  الأجل  ُحمَّ  لقد  الم�سلمون،  اأّيها  العرب،  اأّيها 

نموت وال�سالم عليكم يوم تموتون �سهداء، ويوم تبعثون اأحياء«.
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جبل عامل والقضية الفلسطينية
بعد �سياع فل�سطين ق�سمت الدولة ال�سهيونية اآلف الدونمات من اأرا�سي قرى جبل 

عامل، و�سّمتها اإليها، كما اقتطعت بريطانيا من قبل قرى طربيخا و�سلحا وقد�س والنبّي 

 واآبل والمن�سورة وغيرها من المزارع والقرى ال�سغيرة. وبعد 
)1(

يو�سع وهونين والمالكية

الهزيمة التي ُمني بها العرب عام 1967م، اأ�سبحت قرى جبل عامل على موعد دائم مع 

العتداءات الإ�سرائيلية والقذائف وال�سواريخ. 

الجماهيري  الدفق  ل��ول  لبنان  في  اأقدامها  لتثبت  الفل�سطينية  الثورة  كانت  وم��ا 

الموؤّيد لها، حيث كانت تمتلك اأر�سية �سلبة في الجنوب اللبناني. ولقد كان لل�سعارات 

والنداءات التي اأطلقها ال�سيد مو�سى ال�سدر دوّي قوّي في اأو�ساط الم�سلمين اللبنانيين 

ة »اإّن التعامل مع اإ�سرائيل حرام« و�سعار »اإ�سرائيل �سّر  عاّمة واأهالي جبل عامل خا�سّ

)1(  القرى ال�سبع: بعد نكبة فل�سطين في العام 1948م، ا�ستمّرت الأعمال التو�ّسعّية ال�سهيونية، فاحتّلت 17 قرية، وقد 
و�سل لواء كرملي الإ�سرائيلي اإلى وادي دوبا في الغرب واإلى نهر الليطاني في ال�سمال. وارتكب ال�سهاينة في بلدة 

حول مجزرة ذهب �سحّيتها حوالي 81 �سخ�سًا ح�سب م�سادر الأهالي، لكّن ال�سغوط ال�سيا�سية الفرن�سية فر�ست على 

بريطانيا وبالتالي اإ�سرائيل التراجع اإلى ما �سّمي بخط الهدنة. لكّن اأجزاًء وا�سعة من القرى ال�سبع بقيت �سمن حدود 

فل�سطين المحتلة، تت�سع وت�سيق ح�سب ما ا�ستقّر عليه و�سع هذه الحدود، فمن اأ�سل 12840م دونمًا في هونين، تحّرر 

2900 دونم، وهذه الأرا�سي تتداخل مع قرى: مركبا، رب ثالثين، عدي�سة، وحول، وبقيت من اأرا�سي قد�س البالغة 
اأبو �سوارب. وبالن�سبة لتربيخا التي تبلغ م�ساحتها  اأرا�سي: عيترون في منطقة  200 دونم متداخلة مع  1200 دونم، 
35000 دونم، هناك 5000 دونم داخل الجزء المحّرر وهو يتداخل مع: راميا، عيتا ال�سعب، يارين، ومروحين. وكذلك 
الأمر بالن�سبة اإلى �سلحا التي تبلغ م�ساحتها 10 اآلف دونم، هناك 444 دونما في المنطقة المحّررة المتداخلة مع: 

مارون الرا�س، يارون وعيترون، اأّما قرية النبّي يو�سع فم�ساحتها 2000 دونم، لكن لي�س لها اأر�س م�ستركة مع الجوار، 

غير اأّن اآبل القمح البالغة 17 األف دونم، فلها 10 اآلف دونم داخل الأرا�سي المحّررة، وبالن�سبة للمالكية التي تقّدر 

م�ساحتها ب� 12 األف دونم، هناك 25 دونم في الجزء المحّرر وتتداخل مع اأرا�سي عيترون.

مزايا القرى ال�سبع: تمّيزت القرى الجنوبية ال�سبع، والتي اخت�سرت هذه الت�سمية القرى والبلدات والمزارع المحتلة 

في اأ�سبع الجليل، بموقعها ال�ستراتيجي، ف�سّكلت مركزًا اأمنيًا متقّدمًا يحمي الم�ستوطنات ال�سمالية، فهذه المنطقة 

ت�سّم مرتفعات بالغة الأهّمية ت�سرف على كّل الأرا�سي الجنوبية، وقد �سبق لبريطانيا اأن اعتمدتها في ا�ستراتيجيتها 

الع�سكرية فاأن�ساأت على طول الحدود ثكنات ع�سكرية عبارة عن اأبراج عالية، لمراقبة تحّركات الثوار، ور�سد اأّي عمل 

ع�سكري عربي اأو غيره. و�سّجعت على بناء الم�ستوطنات ال�سهيونية لتكري�س الحتالل، وتحويل هذه الم�ستوطنات اإلى 

مع�سكرات لمنع ت�سلل المقاتلين الفل�سطينيين واللبنانيين والعرب اإلى فل�سطين.

1920م، وحتى دخول  ال�سبع بهوية دولة لبنان الكبير، التي ح�سلوا عليها في العام  اأهالي القرى الجنوبية  واحتفظ 

الفل�سطينية  الأرا�سي  اإلى  القرى  ّمت  1924م عندما �سُ اآب/اأغ�سط�س   30 التنفيذ في  بوليه حيز   � نيو كومب  اتفاقية 

2 �سباط/ اإل بموجب اتفاق القد�س بتاريخ  ُت�سلخ عن لبنان ر�سميًا  اأّن هذه القرى لم  اأّنه من الوا�سح  اإل  المحتّلة، 

فبراير 1926م الموقع بين بريطانيا وفرن�سا، والم�سّمى ب� »اّتفاق الجوار« والذي تنازلت فيه الثانية لالأولى عن الأرا�سي 

اللبنانية في الحولة وجوارها، وذلك مقابل منح �سركة فرن�سية امتياز تجفيف الم�ستنقعات.
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�سرف  »اإّن  و�سعار  الفل�سطينية«  الثورة  اأحمي  �سوف  هذه  »بعمامتي  و�سعار  مطلق« 

القد�س ياأبى اأن يتحّرر اإل على اأيدي ال�سرفاء«، وغيرها من ال�سعارات التي جعلت كّل 

القوى والتّيارات الوطنية والإ�سالمية تتعاطف مع الثورة الفل�سطينية. وكان لالإ�سرابات 

ال�ساحة  على  اأثرها  الجهاد  موا�سلة  على  ب��اهلل  تق�سم  التي  الم�سّلحة  والمظاهرات 

ال�سيا�سية وامتداد العمق الجماهيري للثورة. كما لقت دعوة »المحرومين في وطنهم 

الظلم  بين  ال�سيد  الم�سلمة حيث ربط  الجماهير  التفاف  والمحرومين من وطنهم«، 

الفل�سطينيون خارج  يعي�سه  الذي  البائ�س  والو�سع  وطنهم  في  باللبنانيين  يحيط  الذي 

وطنهم، فكانت )حركة المحرومين( التي مّدت نظرها للمحرومين والم�ست�سعفين دون 

اللتفات لهوّيتهم ومذهبهم.

وم�ستقبلها  وحا�سرها  والأّمة  البالد  واقع  اإلى  يتطّلع  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  هو  وها 

التدريب  مخّيمات  باإن�ساء  الدولة  ويطالب  1974م،  اآذار   19 في  بعلبك  مهرجان  في 

فقال:  »... اأنا �ساأطلب منكم اإن�ساء مخّيمات التدريب، مخّيمات في البقاع والجنوب، 

واأنا �ساأتدّرب معكم. ل تعتقدوا اأّن المعركة مع اإ�سرائيل قاربت نهايتها، واأّن العالم 

العربي �سينام مرتاحاً. نرّبي جياًل يتمّكن من حمل ال�سالح... نحن م�سطرون اإلى 

تدريب اأولدنا وت�سليحهم لكي نحفظ كرامة بيوتنا ونحفظ اأعرا�سنا ونوؤّدي دورنا 

في �سيانة الوطن«.

االجتياح اإلسرائيلي سنة 1978م
�سبق الجتياح الإ�سرائيلي لجبل عامل عام 1978م عملية فدائية جريئة قامت بها 

مجموعة من الفدائيين في عمق الأرا�سي الإ�سرائيلية على �سواطئ حيفا، فما كان من 

حّكام اإ�سرائيل اإل اأن اّتخذوا من هذه العملية ذريعة لجتياح جبل عامل.

وفي الخام�س ع�سر من اآذار �سنة 1978م بداأ اليهود هجومهم الوا�سع النطاق على 

طول الحدود مع لبنان من الناقورة غربًا حتى را�سيا �سرقًا، على جبهة يبلغ طولها مئة 
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كيلو متر تقريبًا. وقد بداأ الهجوم البرّي بعد التغطية بالق�سف الجوّي والمدفعي البعيد 

المدى المكثف، ثّم دفعوا بقّواتهم المحمولة تدعمها الآليات ال�سخمة، وقد قّدر مجمل 

28 األف جندي تقريبًا، و50 دبابة واأربعة األوية مدّرعة،  الم�ستركين في هذه الهجمة ب�ِ 

ت�ساندها المدفعية ال�ساروخية.

وقد تعاونت الميلي�سيات الم�سيحية وال�سهاينة على تدمير القرى وت�سريد ال�سّكان، 

اأكثر من ثمانين  الخيام فقتلوا  بلدة  ال�سهاينة  بالتعاون مع  واقتحم رجال �سعد حّداد 

الطيران  هاجمها  فقد  العّبا�سية  قرية  اأم��ا  �ساماًل.  تدميرًا  ودّمروها  عاجزًا،  مدنيًا 

لقد  به.  لالحتماء  الأهالي  التجاأ  عندما  وذلك  الجامع،  الم�سجد  وق�سف  ال�سهيونّي 

اأكثر  وقتل  اأحد!  ينُج منهم  ولم  فيه،  كانوا  روؤو�س من  فُدّمر على  ق�سف ق�سفًا عنيفًا 

من �سبعين �سخ�سًا اأكثرهم من الّن�ساء والأطفال! ومار�سوا المجازر نف�سها في بلدات 

واأقيمت  وبيروت،  �سيدا  نحو  وهربوا  ال�سكان  ت�سّرد  حيث  وف��رون،  والغندورية  كونين 

بيروت،  في  البنايات  ومداخل  المدار�س  مالعب  وافتر�سوا  �سيدا،  في  المخّيمات  لهم 

وا�ستقّرت القوات الإ�سرائيلية على مقربة من نهر الليطاني، بالقرب من برج رحال.

وقد �ُسّميت عملية الجتياح هذه: »عملية الليطاني«؛ لأّن الليطاني هو الحلم الذي 

يراود اليهود منذ ما قبل مطلع القرن الع�سرين، وو�سل الجي�س الإ�سرائيلي اإلى بلدة عين 

بعال على مقربة من مدينة �سور وبالقرب من مخيم الر�سيدية جنوب �سور وعلى مقربة 

من ج�سر القعقعية الواقع على نهر الليطاني.
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املفاهيم الرئيسة:
التكافوؤ  الفرن�سي ولأ�سباب عديدة داخلية وخارجية، ولعدم  ا�ستطاع النتداب   - 1

في القوى بين العامليين والفرن�سيين، اأن يوّجه �سربة قوية وقا�سية للعمل الوطنّي 

في جبل عامل.

لم ي�ستطع الفرن�سيون اأن يق�سوا نهائيًا على الروح الوطنية المتجّذرة في �سدور   - 2

العامليين وفي اأفكارهم ومنطلقاتهم كذلك.

اإّن ما جرى في جبل عامل �سنة 1920م، كان تمهيدًا لما �سيجري بعد ذلك في   - 3

طون بعد احتالل المنطقة اإلى اإكمال طريقهم  �سوريا، حيث كان الفرن�سيون يخطِّ

لحتالل ال�سام.

قبل  من  خنجر(  )اأده��م  الع�سابات  قادة  اأحد  اعتقال  يكون  اأن  القدر  ي�ساء   - 4

الفرن�سيين، ال�سرارة الأولى التي األهبت منطقة جبل العرب باأ�سرها.

واآخ��ر  بالرتياح  فريق  قابله  1926م،  �سنة  اللبناني  الد�ستور  و�سع  بعدما   - 5

بالرتياب.

التبغ في  اأثر تلزيم زراعة  1936م انفجر الو�سع في بنت جبيل على  في عام   - 6

جبل عامل ل�سركة فرن�سية »الريجي«.

كان التوّتر على اأ�سّده في البالد الخا�سعة لالنتداب، في اأوا�سط العقد الرابع   - 7

من القرن الع�سرين. فقامت الثورات في المناطق الريفية، في اأماكن مختلفة من 

فل�سطين.

الحدود  على  ال�سهيوني  ال�ستيطاني  ال�ستعمار  حلول  من  العامليون  تخّوف   - 8

الفل�سطينية، ومن هنا وجدوا اأنف�سهم معنيين فعاًل بالثورة التي اأعلنتها الجماهير 

الفل�سطينية.
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9 - كان عدد كبير من اأبناء فل�سطين قد بدوؤوا يغادرونها بعد المذابح الرهيبة التي 

كان ال�سهاينة يرتكبونها.

10 -  بعد �سياع فل�سطين ق�سمت الدولة ال�سهيونية اآلف الدونمات من اأرا�سي قرى 

جبل عامل و�سّمتها اإليها، كما اقتطعت بريطانيا من قبل قرى طربيخا و�سلحا 

وقد�س والنبّي يو�سع وهونين والمالكية واآبل والمن�سورة.

قوّي  دوّي  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  اأطلقها  التي  والنداءات  لل�سعارات  كان  لقد    -  11

ة »اإّن التعامل مع  في اأو�ساط الم�سلمين اللبنانيين عاّمة واأهالي جبل عامل خا�سّ

اإ�سرائيل حرام«.
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الدر�س الثاني ع�شر

 دور اإلمام
  السّيد موسى الصدر

يف حفظ شيعة لبنان وقّوتهم

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

مو�سى  الإمام  عمل  لنطالقة  المحيطة  الظروف  يعرف   - 1

ال�سدر في لبنان.

يفهم دور الإمام ال�سدر في تنظيم �سوؤون الطائفة ال�سيعية.  - 2

يدرك الدور الجهادّي وال�سيا�سي لالإمام مو�سى ال�سدر.  - 3

أهداف الدرس



اإلمام الصدر في سطور
ن�سبه: الإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر، هو ابن ال�سيد �سدر الدين بن اإ�سماعيل بن �سدر 

ل�سطهاد  �سالح  ال�سيد  تعّر�س  عامل.  جبل  من  الدين  �سرف  �سالح  ال�سيد  بن  الدين 

الدولة العثمانية زمن الجّزار 1143ه�، وكان يملك مزرعة ا�سمها )�سدغيت( بالقرب 

من قرية معركة )ق�ساء �سور(. ا�ستطاع ال�سيد �سالح الفرار من �سجن عّكا، حيث و�سل 

اإلى النجف الأ�سرف، واأقام بها.

مو�سى  ال�سّيد  جّد  واأحدهم  الدينية،  العلوم  من  عالية  درجة  بلوغ  من  اأبناوؤه  تمّكن 

�سدر  ال�سيد  قاد  العراق.  في  المرجعية  له  انعقدت  الذي  الدين  �سدر  ال�سّيد  ال�سدر 

الدين والد ال�سيد مو�سى حركة دينية تقّدمية في �سبابه في العراق، ثّم هاجر اإلى اإيران 

لي�ستقّر اأخيرًا في قم المقد�سة.

ن�ساأته وعلومه: ولد ال�سيد مو�سى ال�سدر في 15 ني�سان 1928م في قّم. وتلّقى علومه 

في مدار�سها البتدائية والثانوية، كما تلّقى درا�سات دينية في الحوزة العلمية في قم 

اأي�سًا على  الحقوق بجامعة طهران، وحاز  كّلية  الجامعية في  درا�سته  وتابع  المقّد�سة، 

الفرن�سية  باللغتين  واألمَّ  والفار�سية،  العربية  اللغتين  يتقن  وكان  القت�ساد.  في  اإجازة 

والإنكليزية، و�سار اأ�ستاذًا محا�سرًا في الفقه والمنطق في جامعة قم الدينية. انتقل اإلى 

النجف الأ�سرف �سنة 1954م. ُجمعت محا�سراته واأبحاثه في كتابين )منبر ومحراب( 

و)الإ�سالم عقيدة را�سخة ومنهاج حياة(.

قدومه اإلى لبنان: قدم ال�سيد مو�سى ال�سدر اإلى لبنان اأول مرة �سنة 1955م، وحلَّ 

�سيفًا على قريبه ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين. وبعد وفاة الأخير ا�ستدعت مدينة 
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�سور ال�سيد مو�سى ال�سدر فلبَّى الدعوة في اأواخر �سنة 1959م، واأقام في مدينة �سور.

وكان ذلك بناًء على و�سية العاّلمة ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين}، اإ�سافة 

اإلى ت�سجيع زعيم الحوزة العلمية في قم لل�سّيد مو�سى ال�سدر على ال�سفر، حيث كان 

الإمام ال�سدر في اإيران حينها. 

نشاطاته السياسية واالجتماعية
مدينة  في  العاّمة  والخدمات  الدينية  بالرعاية  ن�ساطاته  ال�سدر  مو�سى  ال�سّيد  بداأ 

راح  ثّم  والزيارات،  والجتماعات  والندوات  بالمحا�سرات  عمله  نطاق  مو�ّسعًا  �سور، 

تجّول  ثم  والهرمل،  بعلبك  منطقة  قرى  في  ثّم  عامل،  جبل  قرى  مختلف  في  يتحّرك 

في باقي مناطق لبنان متعّرفًا اإلى اأحوالها ومحا�سرًا فيها ومن�سئًا عالقات مع مختلف 

اإلى نبذ الم�ساعر العن�سرية واإلى  اإلى نبذ التفرقة الطائفية، وداعيًا  الطوائف وداعيًا 

مكافحة الآفات الجتماعية والف�ساد والإلحاد. اأن�ساأ العديد من الموؤ�س�سات الجتماعية 

وكان اأهمها )مدر�سة جبل عامل المهنية( في البرج ال�سمالي في �سور، واأن�ساأ معهدًا 

للدرا�سات الإ�سالمية.

في  م�ساهمًا  والأوروبية،  والأفريقية  العربية  البلدان  من  العديد  اإلى  ال�سيد  �سافر 

الموؤتمرات الإ�سالمية، ومحا�سرًا ومتفقدًا اأحوال الجاليات اللبنانية والإ�سالمية.

تاأ�سي�س المجل�س الإ�سالمي ال�سيعي الأعلى:

الطوائف،  ببقية  اأ�سوة  لبنان  في  ال�سيعية  الطائفة  �سوؤون  تنظيم  على  العزم  عقد 

ل اإلى الح�سول على مر�سوم جمهوري ي�سمح باإن�ساء المجل�س الإ�سالمي ال�سيعي  فتو�سّ

الأّول في 1967/2/19م. وانتخب ال�سيد مو�سى ال�سدر الرئي�س الأّول للمجل�س �سيعي 

في 1969/5/23م. وقد �سعى ال�سيد مو�سى ال�سدر بعد توّليه رئا�سة المجل�س ال�سيعي 

بين  الوحدة  على  وعمل  كامل،  اإ�سالمي  بدور  والقيام  ال�سيعية  الطائفة  �سوؤون  لتنظيم 

وا�ستقالله  لبنان  وحدة  وحفظ  الأخ��رى،  الطوائف  مع  والتعاي�س  والتعاون  الم�سلمين 
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و�سالمة اأرا�سيه، وعمل جاهدًا لمحاربة الفقر والجهل والتخّلف والف�ساد الخلقي والظلم 

الجتماعي، ودعا اإلى دعم المقاومة الفل�سطينية والم�ساركة مع الدول العربية لتحرير 

الأرا�سي المغت�سبة.

الدور الجهادي لإلمام موسى الصدر
اأبناء الجنوب وتدريبهم  قاد الإمام حملة المطالبة بتح�سين قرى الحدود وت�سليح 

للدفاع، وو�سع قانون خدمة العلم وتنفيذ الم�ساريع الإنمائية في جبل عامل، وقاد حملة 

توعية لعدم النزوح من القرى الحدودية ومجابهة العتداءات الإ�سرائيلية.

اأوائل  اأثر العتداءات الإ�سرائيلية منذ  قاد التحّركات ال�سعبية لإنقاذ الجنوب على 

اإلى  لبنان  للطوائف في  الروحيين  الروؤ�ساء  اإلى الّتفاق مع  ل  1970م حيث تو�سّ العام 

ل اإلى اإن�ساء مجل�س الجنوب بمر�سوم  تاأ�سي�س هيئة ن�سرة الجنوب، وا�ستطاع اأن يتو�سّ

جمهوري في 1970/6/2.

ومع ت�ساعد العتداءات الإ�سرائيلية وتجاهل اأهل الحكم بعد العام 1970م المطالب 

المحرومين،  حركة  1974م  عام  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  اأ�ّس�س  للجنوبيين،  المحّقة 

ونجح  اللبنانية،  المناطق  في  المتنّقلة  ال�سعبية  المهرجانات  َد حملته من خالل  عَّ َو�سَ

ال�سيا�سية  الأو�ساع  تغّير  لكّن  المطالب.  من  العديد  تنفيذ  على  الحكومة  اإرغ��ام  في 

وحادثة  �سعد  معروف  النائب  ا�ست�سهاد  بعد  الأهلية  الحرب  �سرارة  واندلع  لبنان  في 

اأوتوبي�س عين الرمانة، ا�سطّر ال�سيد ال�سدر اإلى اإن�ساء اأفواج المقاومة اللبنانية اأمل 

في 1975/1/20م.

موقفه من الحرب الداخلية في لبنان: بذل ال�سيد ال�سدر الم�ساعي الحميدة والجهود 

بوجوب  وال��دع��وات  ال��ن��داءات  من  العديد  ووّج��ه  الو�سع،  وتهدئة  الفتنة  ل��واأد  الحثيثة 

بل والو�سائل الديمقراطية  المحافظة على العي�س الم�سترك واعتماد الحوار واّتباع ال�سُّ

لتحقيق الإ�سالحات ال�سيا�سية والجتماعية، ورف�س القهر الطائفي مناديًا بالمحافظة 
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على التعاي�س اللبناني الفل�سطيني و�سيانة الثورة الفل�سطينية، وعمل على فّك الح�سار 

عن قرية القاع الم�سيحية في منطقة الهرمل.

التعايش اإلسالمي المسيحي
اأّكد ال�سيد ال�سدر على وجوب ا�ستمرار التعاي�س الطائفّي، والدعوة اإلى الحوار ووقف 

والتم�ّسك  المحرومين،  واإن�ساف  الجتماعية،  العدالة  تحقيق  مطالب  وتبّني  القتال، 

الحوار  ورق��ة  واأعلن  الفل�سطنية  الق�سية  ودع��م  التق�سيم  ورف�س  الوطنية،  بال�سيادة 

الوطني.

قد  لبنان  تق�سيم  مالمح  اأّن  اأّكد  1975/12/6م  في  الأ�سود  ال�سبت  مجزرة  وبعد 

برزت، وحّذر من اإقامة اإ�سرائيل جديدة ومن ت�سفية الق�سية الفل�سطينية والعتداءات 

ومنعًا  النفو�س  عن  دفاعًا  ال�سالح  وحمل  للتدريب  ودع��ا  الجنوب،  على  الإ�سرائيلية 

للتق�سيم.

نادى ال�سيد ال�سدر بوجوب ف�سل الأزمة اللبنانية عن اأزمة ال�سرق الأو�سط، وبو�سع 

لّتخاذ  اللبناني  الحكم  ودعا  الفل�سطينية،   – اللبنانية  العالقات  ينّظم  جديد  اّتفاق 

المواقف الحازمة مّمن يعرقلون م�سيرة ال�سالم والوفاق.

سعيه إلنقاذ جنوب لبنان
لم تدخل قوات الردع العربية جنوب لبنان، ولم تتمّكن ال�سلطة اللبنانية من ب�سط 

�سيادتها على المنطقة، وا�ستّدت محنة الجنوب، وباتت المنطقة م�سرحًا لأحداث خطيرة 

اللبنانية  القيادات  مع  م�ساعيه  يتابع  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  راح  فيما  م�سيرها،  تهّدد 

والعربية، ويرفع �سوته بالخطابات والنداءات والأحاديث ال�سحفية محّذرًا من كارثة 

في جنوب لبنان، ومن خطر تعري�سه لالحتالل الإ�سرائيلي ولموؤامرات التوطين. وبعد 

تعّر�س هذه المنطقة لالجتياح الإ�سرائيلي في 1978/3/14م قام ال�سيد ال�سدر بجولة 
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على ملوك وروؤ�ساء بع�س الدول العربية مطالبًا باإبعاد لبنان عن ال�سراع العربي. وبعد 

زيارته ل�سوريا والأردن وال�سعودية والجزائر انتقل اإلى ليبيا، بناًء على اإ�سارة من الرئي�س 

الجزائري بتاريخ 1978/8/25م.

إخفاؤه في ليبيا 
�سافر ال�سيد مو�سى ال�سدر في 1978/8/25م اإلى ليبيا لالجتماع بالعقيد القذافي. 

اأخباره  انقطعت  وبعدها  1978/8/31م،  يوم  مّرة في ظهر  اآخر  ليبيا  �سوهد في  وقد 

�سافر  اأّنه  الليبي  النظام  واّدعى  اختفائه،  عالمية حول  �سّجة  واأثيرت  رفيقيه،  واأخبار 

زالت  وما  اإليها.  ورفيقيه  ال�سيد  و�سول  الدولة  اأنكرت هذه  فيما  اإيطاليا،  اإلى  ورفيقيه 

ق�سية اإخفاء ال�سيد ال�سدر ورفيقيه مبهمة حتى بعد زوال حكم القذافي، ولم ُيعرف اأّي 

�سيء عن م�سيرهم اإلى الآن.
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املفاهيم الرئيسة:
الإمام ال�سيد مو�سى ال�سدر، هو ابن ال�سيد �سدر الدين بن اإ�سماعيل بن �سدر   - 1

الدين بن ال�سيد �سالح �سرف الدين من جبل عامل ولد ال�سيد مو�سى ال�سدر في 

15 ني�سان 1928م في قم.

1955م، وحلَّ �سيفًا على  �سنة  اأّول مرة  لبنان  اإلى  ال�سدر  ال�سيد مو�سى  قِدم    - 2

قريبه ال�سيد عبد الح�سين �سرف الدين.

في  العاّمة  والخدمات  الدينية  بالرعاية  ن�ساطاته  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  بداأ    - 3

مدينة �سور.

�سافر ال�سيد اإلى العديد من البلدان العربية والأفريقية والأوروبية، م�ساهمًا في   - 4

الموؤتمرات الإ�سالمية ومحا�سرًا ومتفّقدًا اأحوال الجاليات اللبنانية والإ�سالمية.

عقد العزم على تنظيم �سوؤون الطائفة ال�سيعية في لبنان اأ�سوة ببقية الطوائف،   - 5

الإ�سالمي  المجل�س  باإن�ساء  ي�سمح  جمهوري  مر�سوم  على  الح�سول  اإلى  ل  فتو�سّ

ال�سيعي الأعلى في 1967/2/19م.

�سعى ال�سيد ال�سدر بعد توّليه رئا�سة المجل�س ال�سيعي لتنظيم �سوؤون الطائفة   - 6

الم�سلمين  بين  التفرقة  عدم  على  وعمل  كامل،  اإ�سالمي  بدور  والقيام  ال�سيعية 

والتعاون مع الطوائف الأخرى، وحفظ وحدة لبنان وا�ستقالله.

1970م  العام  بعد  الحكم  اأهل  وتجاهل  الإ�سرائيلية  العتداءات  ت�ساعد  مع   - 7

حركة  1974م  عام  ال�سدر  مو�سى  ال�سيد  اأ�ّس�س  للجنوبيين  المحّقة  المطالب 

المحرومين.

�سافر ال�سيد ال�سدر في 1978/8/25م اإلى ليبيا لالجتماع بالعقيد القذافي   - 8

انقطعت  وبعدها  1978/8/31م،  يوم  ظهر  في  مّرة  اآخر  ليبيا  في  �سوهد  وقد 

اأخباره.
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الدر�س الثالث ع�شر

 الشيعة يف مواجهة 
االجتياح الصهيوين الكبري 

للبنان سنة 1982م

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف تاريخ ولدة المقاومة الإ�سالمية في مواجهة الحتالل   - 1

ال�سهيونّي.

يفهم المعادلت الجديدة التي اأر�ستها المقاومة في مواجهة   - 2

الحتالل.

يدرك رّدة فعل ال�سهاينة واأعمالهم الإجرامية في مواجهة   - 3

المقاومة.

أهداف الدرس



مدخل
اجتاحت اإ�سرائيل لبنان عام 1982م مخّلفة الكثير من الدمار وال�سحايا في مدنه 

وقراه و�سط مباركة اأميركية كاملة واكتفاء عربي ودولي بالتنديد. وكما ح�سل في اآذار 

واأماكن تجّمعهم، مع فارق وحيد هو  الفل�سطينيين  الّتبرير لالجتياح �سرب  78م كان 

اإ�سرار اإ�سرائيل على تو�سيع رقعة الحتالل وقيامها بعمليات اإنزال عنيفة، ا�ستمّرت حّتى 

�ساعات الفجر الأولى، م�ستهدفة منطقة الأّولي عند حدود مدينة �سيدا، وقبلها منطقة 

.
)1(

الزهراني و�سواطىء �سور و�سواحيها

المواجهة الخالدة
كان التّيار الثورّي الإ�سالمّي قد تر�ّسخ في لبنان ب�سبب وجود الأجواء المالئمة، وكانت 

التجربة الأولى على م�سارف بيروت في منطقة خلدة حيث ت�سّدى الإ�سالميون الموؤمنون 

محاولت  الإ�سرائيلية  القّوات  كّررت  وقد  وخلدة.  الناعمة  بين  ال�ساحلي  الطريق  على 

الإنزال في منطقة خلدة اأكثر من مّرة طوال يوم التا�سع من حزيران عام 1982م اإّل اأّن 

جميع هذه المحاولت باءت بالف�سل نتيجة المقاومة ال�سديدة التي ُجوبهت بها من قبل 

القوات الم�ستركة )اّتحاد الطلبة الم�سلمين و�سباب حركة اأمل وبع�س ال�سباب الموؤمن 

الملتزم(.

)1(  حرب ال�ساد�س من حزيران �سنة 1982م تختلف عن حرب الخام�س من حزيران �سنة 1967م ب�سيء واحد فقط، هو 
الثمن الذي تدفعه اإ�سرائيل على اأبواب �سور وعلى تخوم النبطية، من دمار لدباباتها، وقتل لجنودها واأ�سر لهم، ومن 

اإ�سقاط لطائراتها، واأ�سر لطياريها وهو ما لم يحدث مطلقًا في حرب حزيران �سنة 1967م.
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برمائية.  ودبابة  اآلية   15 و   12 بين  ما  الإ�سرائيلية  البوارج  اإحدى  اأنزلت  وقد 

ولدى و�سول الآليات والدبابات اإلى الطريق �سّنت القوات المذكورة هجومًا �ساعقًا 

عليها وواجهتها بقذائف الآر بي جي، والر�سقات النارية الغزيرة، فاندفعت الآليات 

اأمل  حركة  عنا�سر  من  مجموعة  كانت  وهناك  الزهراء  مدينة  باّتجاه  والدّبابات 

في  النيران  فاندلعت  والر�سا�س،  القذائف  من  بوابل  فاأمطرتهم  الغزاة  تنتظر 

ثالث دبابات واحترقت مع من كان في داخلها من الجنود الإ�سرائيليين وامتّدت 

قد  كانوا  اإ�سرائيليون  اإليه جنود  الذي هرب  المجاورة  المباني  اأحد  اإلى  المعركة 

المبنى  داخل  اإلى  »الموؤمنة«  الم�ستركة  القوات  ولحقتهم عنا�سر  اآلياتهم  تركوا 

وق�ست عليهم.

وفي هذه الأثناء ا�ستولى المجاهدون على اإحدى المدّرعات ال�سهيونية واأخرجوها 

الطيران  راح  فيما  العبد(،  )بئر  بيروت  داخ��ل  اإل��ى  بها  وج��اوؤوا  المعركة  ميدان  من 

البنايات  اإحدى  فانهارت  الثقيلة،  بال�سواريخ  المعركة  اأر�س  يدّك  ال�سهيونّي  الحربّي 

بكل طبقاتها بينما كان يتمتر�س بداخلها عدد من المجاهدين، فانتقلوا اإلى جوار رّبهم 

�سهداء اأبرار.

سقوط نظرية أمن الجليل
وما اإن و�سل الحر�س الثورّي الإيرانّي اإلى بعلبك بعد الغزو الإ�سرائيلي، حّتى با�سر 

بتدريب الجماهير الموؤمنة، الم�سّلحة على فنون القتال والقيام بعمليات ع�سكرية جعلت 

والكمائن  العمليات  فن�سطت  المجاهدين،  هوؤلء  مع  تت�سامن  عامل  جبل  وقرى  مدن 

والهجمات �سد جي�س الحتالل الإ�سالئيلي.

واأّدى ت�ساعد المقاومة في المناطق التي يحتّلها الجي�س الإ�سرائيلي في الجنوب اإلى 

اأن تذهب اأهداف الغزو اأدراج الرياح، فقد ا�سطرت اأميركا اإلى الهرب هي وحلفاوؤها من 
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 للنجاة من العمليات، بعد تدمير مركز »المارينز« في بيروت ومركز المظليين 
)1(

بيروت

الفرن�سيين في بيروت.

ومع ارتفاع عدد القتلى والجرحى، ازداد ال�سغط الداخلي محّذرًا من ا�ستمرار احتالل 

جنوب لبنان، فما كان من القادة ال�سهاينة اإل اأن اأن�سوؤوا )قّوات ال�سريط الحدودي( من 

العمالء والماأجورين ليكونوا �سّدًا دفاعيًا تتمتر�س من خلفه القّوات الإ�سرائيلية لت�سبح 

في منجاة من العمليات للمقاومة الع�سكرية، و�سقطت نظرية اأمن الجليل.

وتبقى المقاومة في المواجهة
ا�ستطاعت المقاومة باإمكانياتها الذاتية المتوا�سعة اأن تقهر الجي�س )الذي ل يقهر(، 

واأن تربك جميع من كان في الطرف الآخر.

واأمام مالحقة المجاهدين والعلماء العاملين، وردًا على ت�ساعد عمليات المقاومة 

ال�سيخ راغب  ال�سهداء  �سيخ  باغتيال  ال�سهاينة  الإ�سالمية في جبل عامل، قام عمالء 

اثني ع�سر  الغربي، وقتلت  البقاع  بلدة �سحمر في  اأنطوان لحد  قّوات  حرب، وهاجمت 

مجازر  عامل  جبل  ومدن  قرى  �سهدت  وكذلك  الع�سرات،  وجرحت  اأبنائها  من  م�سلمًا 

رهيبة ومعارك دامية واعتقالت ومداهمات، وبالمقابل كانت العمليات الجهادية قائمة 

لياًل نهارًا وفي كّل مكان، وبدون اأّي كلل اأو ملل، والمجاهدون غير اآبهين بالأخطار. 

واأمام �سمود المقاتلين الم�سلمين و�سراوة مقاومتهم وت�سّديهم، اّتخذت الحكومة 

الإ�سرائيلية في 14 كانون الثاني �سنة 1985م قرارًا بالن�سحاب على مراحل، فكان رّد 

)1(  المارينز: بقي »المارينز« في بيروت 18 �سهرًا اأي من نهاية اأيلول 1982 اإلى �سباط 1984. وا�ستقبل الأميركيون بو�سفهم 
المخل�سين ر�سل ال�سالم في البداية وخرجوا من بيروت بعد �سل�سلة وقائع كارثية على النحو التالي:

النفجار  واأ�سفر  الدولي،  بيروت  مطار  بجوار  »المارينز«  مقر  هائل  انفجار  دمر   ،1983/10/23 الأحد  يوم  �سباح 

112 �سخ�سًا. وبالتزامن، دمر انفجار مماثل مقر قيادة كتيبة المظليين  اأميركيًا وجرح نحو  241 جنديًا  عن مقتل 

الفرن�سيين العاملة في اإطار المتعددة الجن�سيات فقتل نحو 60 جنديًا فرن�سيًا وذلك على مقربة من النفجار الأول.

الإ�سالمي«  »الجهاد  منظمة  اأعلنت  بعدما  خ�سو�سًا  بطابعه  الأميركية  الخارجية  ال�سيا�سات  �سيطبع  الحدث  وه��ذا 

للعيان  ماثلة  اأمامها  و�ستبقى  الدولي«  »الإره��اب  عنوان:  تحت  الأميركية  الدوائر  �ست�سعها  التي  العملية  م�سوؤوليتها عن 

بو�سفها اأعظم كارثة تحل بالجي�س الأميركي منذ الحرب العالمية الثانية بحيث انه لم ي�سبق اأن �سقط مثل هذا العدد من 

القتلى في حادث واحد.  ولقد �سكلت وزارة الدفاع الأميركية في 1983/11/7 لجنة من خم�سة اأع�ساء للتحقيق في حادثة 

التفجير وانتهى تقرير اللجنة بعد ت�سعين يومًا وت�سمن، من جملة ما ت�سمنه، مقدمات ومقومات عمل المتعددة الجن�سية.
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ال�سهاينة،  فيه  يوجد  مكان  كّل  في  الع�سكرية  العمليات  ت�سعيد  الم�سلمين  المقاومين 

ما  و�سرعان  الحديدية«  »بالقب�سة  اأ�سموه  ما  وفر�سوا  اله�ستيريا،  ي�سبه  بما  فاأ�سيبوا 

اأمام الخ�سائر الج�سيمة  اإلى قب�سة كرتونية  تحّولت هذه القب�سة الحديدية المزعومة 

من  فانتقموا  بالف�سل،  وب��اوؤوا  �سوابهم  اأفقدهم  ما  بها  ُمنيوا  قد  ال�سهاينة  كان  التي 

و�سعوا  وقد  المجاهدين،  معاقل  من  معقاًل  العدو  يعتبرها  كان  التي  معركة،  ح�سينية 

عمالئهم،  مع  بالتن�سيق  ووّقتوها  الح�سينية،  داخل  مجهولة  اأماكن  في  نا�سفة  عبوات 

جرادي  وخليل  �سعد  محمد  ال�سهداء:  اأمثال  الأب��رار  المجاهدين  من  عدد  فا�ست�سهد 

والحاج خليل عطوي وح�سين �سعيتلي، وغيرهم.

إجرام الصهاينة
عاد ال�سهاينة واجتاحوا حومين الفوقا والزرارية، واأر�سلوا �سّيارة مفّخخة اإلى بئر 

العبد في بيروت، ذهب �سحّيتها اأكثر من مئة �سهيد و�سهيدة، وعدد كبير من الجرحى. 

قافلة ع�سكرية   
)1(

اأبو زينب ال�سهيد  اقتحم  �سريعًا، حيث  الإ�سالمية  المقاومة  رّد  وكان 

)1(  »ال�ست�سهادي اأبو زينب« عالمة فارقة في تاريخ المقاومة الإ�سالمية، وجندي مجهول في م�سيرة الجهاد والمقاومة... ظّل 
ا�سمه لغزًا حتى تحرير الأر�س واندحار العدو ال�سهيوني.

حيث  من  تاأّخرت  العمليتين  اإحدى  واحد،  وقت  في  عمليتين  ينفذا  اأن  ُيفتر�س  كان  ل�ست�سهاديين،  ا�سم  هو  زينب«  »اأبو 

ال�سهيد علي  فيها  يواكبه  وكان  1959م  البراجنة  برج  الح�سن، من مواليد  ب�سير  اأحمد  ال�ست�سهادي  قائدها  وكان  الوقت، 

محمد �سليمان من بلدة باتوليه. اأثناء توّجههما لتنفيذ المهمة في 22 اآذار 1985، ح�سل حادث لم نعرف حقيقته بال�سبط، 

وانفجرت ال�ساحنة المليئة بالمتفجرات، وا�سُت�سهد الأخوان الح�سن و�سليمان. )من كلمة لالأمين العام في احتفال الن�سر 

في الخيام(.

اأبو زينب الثاني هو ال�سهيد عامر كالك�س، قائد عملية بّوابة المطّلة.  قبل �سنوات قليلة، تحّرر جزء من لغز »اأبو زينب« الأول 

)اأحمد الح�سن(، حين خرجت �سورته اإلى العلن لتت�سّدر ال�سارع الممتّد من طريق المطار حتى تحويطة الغدير. ت�ساءل 

الكثيرون: من هو هذا ال�سهيد الكبير الذي يحظى بهذا القدر من التكريم، وهو الذي كان مجهوًل با�سمه وهوّية العملية التي 

نّفذها. حتى كان التحرير والن�سر، فك�سف الأمين العام لحزب اهلل �سماحة ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل لغز ال�ست�سهاديين »اأبو 

زينب«. وت�سير والدته اإلى »اأّن اأحمد كان يتمتع بخلق رفيع، وكان مثال ال�ساب الموؤمن والمتوا�سع... حتى اأّننا بعد �سهادته 

اكت�سفنا الكثير من الميزات التي كّنا نجهلها، ومنها عمله الإ�سالحي والجتماعي في محيطنا، وكثيرون جاوؤوا يقولون: لقد 

عمل اأحمد على حّل م�ساكلنا«.

وكان ال�ساب اأحمد الح�سن قد خرج من منزله من دون اأن ُيعِلم اأحدًا من اأ�سرته وجهة �سيره، كعادته في كتمان ما يحيط 

باأعمال المجاهدين، اإل �سقيقه م�سطفى الذي كان م�ستودع اأ�سراره، فلم يقل اأكثر من اأنه �سيتوّجه اإلى الجنوب في عمل 

خا�ّس لزيارة اأ�سدقائه.

بما يختزنه من ع�سق  لعلمهم  الجنوب،  يبحثون عنه ووجهتهم  الأهل  باأخباره، فخرج  ي�سمع  اأحد  يعد  ولم  اأحمد،  اختفى 

اأي تفا�سيل  العدو، من دون  واأ�سابيع حتى جاء من يعلمهم ب�سهادته خالل المواجهات مع  اأيام  للجهاد والمقاومة. مّرت 

اإ�سافية. واأقام الأهل »اأ�سبوع ال�سهيد« وتبّركوا بمقامه الجديد.
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فل�سطين،  مع  الحدود  على  المطّلة  قرب  النفجار  ال�سديدة  بالمواد  المثقلة  ب�سيارته 

ف�سقط فيها ثمانون �سهيونيًا بين قتيل وجريح.

لم يجد ال�سهاينة بّدًا من الهرب، فهرعوا ين�سحبون اإلى ما ي�سّمى »بالحزام الأمني« 

وتحّررت اأكثر مناطق جبل عامل، وا�ستطاعت اأّمتنا المجاهدة اأن تق�سي على اأ�سطورة 

واأ�سبحت  يقهر،  ل  الذي  والجي�س  التفّوق  دعائم  فقّو�ست  الح�سيني،  بنهجها  الرعب 

قّوة لبنان ب�سبابه المجاهد الم�سّحي، ولي�ست »قوة لبنان في �سعفه«، وحّولت قب�سته 

الحديدية المزعومة اإلى قب�سة ورقية رقيقة واهية.
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املفاهيم الرئيسة
وقراه  مدنه  في  وال�سحايا  الدمار  من  الكثير  مخّلفة  لبنان  اإ�سرائيل  اجتاحت   - 1

و�سط مباركة اأميركية كاملة واكتفاء عربّي ودولّي بالتنديد.

من  الخام�س  وح��رب  1982م  �سنة  حزيران  من  ال�ساد�س  ح��رب  بين  الفرق   - 2

حزيران �سنة 1967م هو الثمن الذي دفعته اإ�سرائيل على اأبواب �سور وعلى تخوم 

النبطية.

كان التّيار الثوري الإ�سالمي قد تر�ّسخ في لبنان ب�سبب وجود الأجواء المالئمة   - 3

لذلك. وكانت الثورة الإ�سالمية الإيرانية قد اأعطت تجربة رائعة في العتماد على 

ال�سعب في الثورة حتى النت�سار.

وبا�سر  الإ�سرائيلي،  الغزو  بعد  بعلبك  اإل��ى  الإي��ران��ي  ال��ث��وري  الحر�س  و�سل   - 4

بتدريب الجماهير الموؤمنة، الم�سلحة على فنون القتال والقيام بعمليات ع�سكرية 

وا�ست�سهادية.

اأّدى ت�ساعد المقاومة في المناطق التي يحتّلها الجي�س الإ�سرائيلي في الجنوب   - 5

اإلى اأن تذهب اأهداف الغزو اأدراج الرياح.

ا�ستطاعت المقاومة باإمكانياتها الذاتية المتوا�سعة اأن تقهر الجي�س )الذي ل   - 6

يقهر(، واأن ُتف�سل المفاو�سات، واأن ُتربك النظام الطائفي.

عاد ال�سهاينة واجتاحوا حومين الفوقا والزرارية، واأر�سلوا �سّيارة مفخخة اإلى   - 7

بئر العبد في بيروت، ذهب �سحّيتها اأكثر من مئة �سهيد و�سهيدة، وعدد كبير من 

الجرحى.

لم يجد ال�سهاينة بّدًا من الهرب، فهرعوا ين�سحبون اإلى ما ي�سّمى »بالحزام   - 8

الأمني«، وتحّررت اأكثر مناطق جبل عامل.
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الدر�س الرابع ع�شر

 اإلمام روح الّله املوسوي اخلميني}
ودوره يف إحياء شيعة لبنان

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف �سيرة حياة الإمام الخميني}.  - 1

2 - يدرك الدور ال�سيا�سي والجهادي لالإمام الخميني}.

3 -  يدرك دور الإمام الخميني} في اإحياء �سيعة لبنان.

أهداف الدرس



سيرة اإلمام الخميني} 
»ُخمين«  بمدينة  للهجرة )1902/9/21م(   1320 الخميني} عام  الإمام  ولد 

اآية  وال��ده  ا�سُت�سهد  حتى  اأ�سهر  �ستة  ولدت��ه  على  تم�ِس  ولم  »ط��ه��ران«.  غربي  جنوب 

اهلل ال�سيد م�سطفى المو�سوي على اأيدي طغاة الحكومة  اآنذاك؛ وهكذا تجّرع الإمام 

الإمام  واأم�سى  ال�سهادة.   مفهوم  على  وتعّرف  اليتم،  مرارة  �سباه  منذ  الخميني} 

الخام�سة  �سّن  وفي  »هاجر«،  ال�سيدة  الموؤمنة  والدته  رعاية  و�سباه تحت  فترة طفولته 

ع�سر، ُحِرم الإمام من نعمة وجود هذين العزيزين. 

الأ�سرة والأبناء : اقترن الإمام الخميني} عام 1929م بكريمة المرحوم اآية   -

اهلل الحاج الميرزا محمد الثقفي الطهراني، فرزقا ثمانية اأبناء، منهم: ال�سهيد 

م�سطفوي«،  زه���راء   - »فهيمة  وال�سيدة  الخميني،  م�سطفى  ال�سيد  اهلل  اآي��ة 

والمرحوم حّجة الإ�سالم والم�سلمين ال�سيد اأحمد الخميني. 

اإّن اأ�سلوب حياة الإمام الخميني}، وب�ساطة عي�سه، ولكونها  ب�ساطة العي�س:   -

نابعة من معتقداته الدينية، بقيت ثابتًة لم تتغّير في مختلف مراحل حياته، وطوال 

الأجانب  ال�سحفيون  ُدِه�س  فلقد  بالأحداث.   الحافلة  ال�سيا�سي  جهاده  م�سيرة 

ومرا�سلو وكالت الأنباء العالمية، الذين �ُسمح لهم بعد رحيل الإمام بزيارة محّل 

اإقامة �سماحته، ُدِه�سوا لم�ساهدتهم البيت المتوا�سع، وو�سائل المعي�سة الب�سيطة 

باأّي وجه مع نمط  وه ل يمكن مقارنته 
َ
راأ واإّن ما  الكبير.  الإ�سالمية  الثورة  لقائد 

اإّن اأ�سلوب  حياة روؤ�ساء البلدان والزعماء ال�سيا�سيين والدينيين في عالم اليوم. 

حياته وب�ساطة معي�سته يعيدان اإلى الأذهان ال�سورة التي كانت عليها حياة الأنبياء 
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والأولياء وال�سالحين.  فمع اأّن الإمام الخميني} كان قد �سارف على الت�سعين 

المجتمع  رقّي  ال�سعي في طريق  يتواَن لحظة عن  لم  اأّنه  اإّل  ال�سريف،  من عمره 

ال�سحافة  وتقارير  اأخبار  اأه��ّم  على  اليومي  اّطالعه  اإل��ى  فاإ�سافة  الإ�سالمي، 

اأخبار  اإل��ى  وال�ستماع  ة،  الخا�سّ الخبرية  الملّفات  ع�سرات  وق��راءة  الر�سمية، 

الراديو والتلفزيون الإيراني، كان �سماحة الإمام يوؤمن ب�سّدة بالبرمجة والنظام 

يتفّرغ  والنهار  الليل  من  معّينة  �ساعات  لديه  كانت  فقد  الحياة،  في  والن�سباط 

فيها للعبادة والتهّجد وتالوة القراآن. كما اأّن ريا�سة الم�سي، وفي ذاته ذكر اهلل 

والتاأّمل والتدّبر، كانت جزءًا من برنامجه اليومي.  كذلك كان �سماحته حري�سًا 

اللقاء بطبقات ال�سعب، ول �سيما الطبقات المحرومة والم�ست�سعفة، فحتى  على 

الأ�سابيع الأخيرة من عمره المبارك كان لديه كّل اأ�سبوع لقاء مع عوائل ال�سهداء.

الدرا�سة والتدري�س : در�س �سماحة الإمام في مدينة »ُخمين« حتى �سّن التا�سعة   -

التحق  )1921م(  للهجرة   1339 عام  وفي  الحوزوية،  العلوم  مقّدمات  ع�سر 

اإلى مدينة  اأن مكث فيها عامًا، هاجر  »اآراك«، وبعد  العلمية في مدينة  بالحوزة 

»قم« لموا�سلة الدرا�سة في حوزتها. وهناك اهتّم بدرا�سة علم الريا�سيات والهيئة 

والفل�سفة. وحر�س على الم�ساركة في درو�س الأخالق والعرفان النظري والعملي. 

 وفي عام 1347 ه� )1929م( بداأ الإمام الخميني الراحل }التدري�س، فدّر�س  

بحوث الفل�سفة الإ�سالمية، والعرفان النظري والعملي، واأ�سول الفقه. 

الآثار والموؤّلفات : ترك الإمام الخميني} ع�سرات الكتب والم�سّنفات القّيمة   -

وال�سيا�سية  والفل�سفية  والأ�سولية  والفقهية  والعرفانية  الأخالقية  البحوث  في 

اإلى الخالفة والولية،  والجتماعية، منها: �سرح دعاء ال�سحر، م�سباح الهداية 

الحا�سية على �سرح ف�سو�س الحكم،  �سرح الأربعين حديثًا،  �سّر ال�سالة )�سالة 

العارفين ومعراج ال�سالكين(، اآداب ال�سالة، تحرير الو�سيلة، كتاب البيع )خم�سة 

اأجزاء(، الحكومة الإ�سالمية اأو ولية الفقيه، الجهاد الأكبر. 
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مراحل الجهاد والثورة 
عنفوان  في  جهاده  الخميني}  الإم��ام  ابتداأ  والعلمية:  الفكرية  المواجهة   -

بف�سح  �سماحته  قام  الأ���س��رار«  »ك�سف  لكتاب  ون�سره  تاأليفه  خالل  فمن  �سبابه، 

جرائم فترة الع�سرين عامًا من حكم ر�سا �ساه - والد ال�ساه المخلوع -، وتوّلى 

الرد على �سبهات المنحرفين دفاعًا عن الإ�سالم وعلماء الدين. 

المواجهة ال�سيا�سية: وانطلق الإمام الخميني} في ن�ساله العلني �سّد ال�ساه   -

»مجال�س الأقاليم والمدن«،  1962م، وذلك حينما وقف بقّوة �سّد لئحة  عام 

ِقبل  من  الالئحة  هذه  على  فالم�سادقة  الإ�سالم،  محاربة  محورها  كان  والتي 

والناخبين،  المر�ّسحين  في  ك�سرط  الإ�سالم  تعني حذف  كانت  اآنذاك  الحكومة 

القراآن  من  بدًل  ال�سماوي  بالكتاب  الد�ستورية  اليمين  با�ستبدال  القبول  وكذلك 

وقتئٍذ،  الوزراء  رئي�س  اإلى  الإمام  بها  بعث  التي  التهديد  برقّيات  واأّدت  المجيد.  

المراجع  وتاأييد  القا�سمة،  وبياناته  الحكومة،  ف�سحت  التي  �سماحته  وخطابات 

لمواقفه، اإلى اإلغاء الالئحة، وتراجع ال�ساه عن مواقفه. 

ودفعت موا�سلة الن�سال ال�ساه اإلى مهاجمة المدر�سة »الفي�سية« بمدينة »قم« عام 

1963م، وما هي اإّل فترة وجيزة حتى انت�سر خطاب �سماحة الإمام وبياناته حول 

هذه الفاجعة في مختلف اأنحاء اإيران. وفي ع�سر العا�سر من محّرم الحرام عام 

1383 للهجرة )1993/6/3م( ف�سح الإمام الخميني} عبر خطاب حما�سي 

غا�سب، العالقات ال�سّرية القائمة بين ال�ساه و»اإ�سرائيل« وم�سالحهما الم�ستركة. 

- العتقال: وفي ال�ساعة الثالثة من بعد منت�سف ليل اليوم التالي، حا�سرت القّوات 

ة بيت الإمام}، وتّم اعتقاله واإر�ساله مكّباًل اإلى »طهران«.  الحكومية الخا�سّ

ال�سوارع منذ  اإلى  نزلت  الإمام}،  اعتقال  نباأ  الجماهير  �سمعت  اأن  وبمجّرد 

ال�ساعات الأولى لفجر الخام�س من حزيران 1963م، وراحت تعّبر عن ا�ستنكارها 
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التي  المقّد�سة،  »ق��م«  تظاهرة  اأعظمها  حا�سدة،  تظاهرات  في  الحكومة  لعمل 

من  العديد  �سقوط  نتيجتها  وك��ان  الثقيلة،  بالأ�سلحة  النظام  ق��ّوات  هاجمتها 

المتظاهرين م�سّرجين بدمائهم. 

ومع اإعالن نظام ال�ساه الأحكام العرفية في »طهران«، ا�ستّد قمع تظاهرات اأبناء 

ال�سعب في تلك الأيام، حيث قتلت وجرحت قّوات الحكومة الع�سكرية الآلف من 

اأبناء ال�سعب الأبرياء. وكانت مذبحة الخام�س من حزيران 1963م.  ونتيجة ل�سغط 

الراأي العام واعترا�سات العلماء واأبناء ال�سعب في داخل البالد وخارجها، ا�سطر 

اإلى اإطالق �سراح الإمام بعد ع�سرة اأ�سهر تقريبًا من المحا�سرة والعتقال. 

تاأتي  الأثناء،  هذه  وفي  للنظام.  الفا�سحة  خطاباته  عبر  جهاده  الإم��ام  وا�سل 

منح  على  تن�سَّ  التي  الق�سائية«  »الح�سانة  لئحة  على  الحكومة  م�سادقة 

لتثير  الق�سائية،  الح�سانة  الأميركيين  وال�سيا�سيين  الع�سكريين  الم�ست�سارين 

غ�سب قائد الثورة و�سخطه. فما اأن يّطلع الإمام الخميني على هذه الخيانة حتى 

اإيران  ليلقي  اأنحاء  اإلى مختلف  يبداأ تحّركاته الوا�سعة، ويقوم باإر�سال مبعوثيه 

�سماحة الإمام خطابه ال�سهير اآنذاك، دون اأن يعباأ بتهديد النظام ووعيده. فانتقد 

لئحة الح�سانة الق�سائية، وحمل ب�سّدة على الرئي�س الأميركي وقتئٍذ. 

نفي الإمام اإلى تركيا: اأّما نظام ال�ساه، فقد راأى اأّن الحّل الأمثل يكمن في نفي   -

ة والمظّليون بيت الإمام، وذلك  الإمام اإلى خارج اإيران؛ فحا�سرت القّوات الخا�سّ

في �َسَحر يوم الثالث من ت�سرين الثاني عام 1964م.  وبعد اعتقال �سماحته، اقتيد 

مبا�سرة اإلى مطار »مهر اآباد« بطهران، ومن هناك، وطبقًا لالتفاق الم�سّبق، تّم 

المكّلفة بمراقبة �سماحة  الإيراني والتركي  اإلى تركيا. وقامت قّوات الأمن  نفيه 

الإمام، بمنعه من ممار�سة اأّي ن�ساط �سيا�سي اأو اجتماعي.  ا�ستغرقت اإقامة الإمام 

بتركيا اأحد ع�سر �سهرًا. وخالل هذه الفترة، عمل نظام ال�ساه بق�سوة لم ي�سبق لها 

مثيل على ت�سفية بقايا المقاومة في اإيران. 
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المهم  كتابه  تدوين  الإمام في  اغتنمها  تركيا فر�سة  الجبرية في  الإقامة  مّثلت 

يمّثل  ال��ذي   - هذا  كتابه  في  اآن��ذاك  م��ّرة  لأّول  تطّرق  حيث  الو�سيله«،  »تحرير 

والأمر  والدفاع،  بالجهاد،  المتعّلقة  الأحكام  اإلى   - ل�سماحته  العملية  الر�سالة 

بالمعروف والنهي عن المنكر، والم�سائل المعا�سرة. 

نفي الإمام اإلى العراق: في يوم 1965/10/5 م ُينَقل �سماحة الإمام برفقة ابنه   -

ال�سيد م�سطفى، من تركيا اإلى منفاه الثاني بالعراق، ليقيم في مدينة »النجف 

التي  ال�سيا�سية  الأح��داث  بّدقة  يتابع  كان  »النجف«  في  منفاه  ومن  الأ�سرف«. 

ت�سهدها اإيران والعالم الإ�سالمي، وكان حري�سًا على اإيجاد قنوات الّت�سال مع 

الثوريين في اإيران، ومع عوائل �سهداء انتفا�سة الخام�س من حزيران.

نفي الإمام اإلى باري�س: وفي اللقاء الذي جمع وزيَري خارجية اإيران والعراق في   -

نيويورك، قّرر الطرفان اإخراج الإمام الخميني من العراق. وفي 1978/9/24م 

الإمام  واأبلغت  الأ�سرف«،  »النجف  في  الإم��ام  منزل  البعثية  القّوات  حا�سرت 

باأّن موا�سلة اإقامته في العراق منوطة باإيقاف ن�ساطاته ال�سيا�سية، والتخّلي عن 

الن�سال.  واأ�سّر الإمام على موا�سلة ن�ساله، ولم يركن لل�سغوطات البعثية، مّما 

دفعه اإلى ترك »النجف الأ�سرف« في 1978/10/24م، بعد ثالثة ع�سر عامًا من 

ال�ساه،  الكويتية، وبطلب من نظام  الحكومة  اأّن  اإّل  الكويت.  اإلى  النفي، متوّجهًا 

منعت الإمام الخميني} من دخول اأرا�سيها؛ فقّرر الهجرة اإلى باري�س.  و�سل 

�سواحي  في  لو�ساتو«  »نوفل  في  وا�ستقّر  1978/10/6م،  في  باري�س  �سماحته 

طلب  الإم��ام  باإبالغ  »الإل��ي��زي��ه«  ق�سر  مبعوث  قام  ذل��ك،  غ�سون  وفي  باري�س. 

الن�ساط  من  نوع  اأّي  اجتناب  ب�سرورة  دي�ستان«،  »جي�سكار  الفرن�سي  الرئي�س 

ال�سيا�سي، فكان رّد الإمام حازمًا، واأّنه لن يتخّلى عن اأهدافه، حتى ولو ا�سطره 

ذلك اإلى التنقل من مطار اإلى اآخر، ومن بلد اإلى اآخر. 
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ذروة األحداث وانتصار الثورة اإلسالمية 
مّثلت �سهادة اآية اهلل ال�سيد م�سطفى الخميني )ر�سوان اهلل عليه( - البن الأكبر 

نقطة  اإي��ران،  في  اأقيمت  التي  العزاء  ومرا�سم  1977/10/23م،  في   - لالإمام} 

النطالق لنتفا�سة الحوزات العلمية ثانية، وانتفا�س المجتمع الإيراني الموؤمن. ومّما 

من  باأّنه  الموؤلم  الحادث  هذا  و�سف  الخميني}  الإم��ام  اأّن  والده�سة  الحيرة  يثير 

الألطاف الإلهّية الخفّية. 

واإّن فترة الأربعة اأ�سهر من اإقامة الإمام في باري�س، جعلت من »نوفل لو�ساتو« اأهّم 

م�سدر خبري عالمي، فقد اأ�سحت حوارات الإمام ولقاءاته المختلفة مع ح�سود الزّوار 

الذين كانوا يتدفقون على »نوفل لو�ساتو« من مختلف اأنحاء العالم، �سببًا في اأن يتعّرف 

العالم اأكثر فاأكثر على اأفكار الإمام واآرائه ب�ساأن الحكومة الإ�سالمية والأهداف القادمة 

للثورة. 

�سماحة  توجيهات  م�ستلهمًا  تظاهراته،  حّدة  من  �سّعد  فقد  الإيراني،  ال�سعب   اأّما 

�سات  والموؤ�سَّ المراكز  حركة  �ُسّلت  ال�سطرابات،  رقعة  لّت�ساع  ونتيجة   { الإم��ام 

الحكومية؛ في هذه الأثناء، اأعلن قائد الثورة الإ�سالمية لل�سعب عن ت�سكيل مجل�س قيادة 

الثورة وتعيين اأع�سائه. وقّرر ال�ساه بدوره الخروج من البالد في 1979/1/16م، تحت 

ذريعة المر�س والحاجة اإلى الراحة.  

مطار  وفتح  ال�سعب،  لمطالب  ال�ساه  نظام  ان�ساع  الدولة:  وقيام  المظّفرة  العودة 

طهران، لي�سل قائد الثورة الإ�سالمية اإلى اأر�س الوطن في الأّول من �سباط عام 1979م، 

بعد اأربعة ع�سر عامًا من النفي.  و قّدر عدد الم�ستقبلين ما بين اأربعة ماليين اإلى �ستة 

ماليين �سخ�س. 

ال�ساه، والتي  الموؤّقتة، رغم وجود حكومة  الثورة عن ت�سكيل الحكومة  واأعلن قائد 

ما زالت تمار�س مهامها. وفي 1979/2/5م، وبتعيين رئي�س الوزراء، ُكّلفت الحكومة 
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الموؤّقتة بالتح�سير لإجراء ال�ستفتاء العام واإقامة النتخابات.  وفي الثامن من �سباط 

1979م، بايع منت�سبو القّوة الجوّية الإمام الخميني} في محّل اإقامته بالمدر�سة 

العلوية بطهران. وفي التا�سع من �سباط، وحيث توّجهت قّوات الحر�س ال�ساهن�ساهي 

ال�سعب  اأبناء  اأخذ  بطهران،  جوية  قاعدة  اأهّم  منت�سبي  انتفا�سة  قمع  اإلى  الخا�ّس 

1979م،  عام  �سباط  من  العا�سر  وفي  الثورية.  القّوات  لحماية  ال�سوارع  اإلى  ينزلون 

راحت مراكز ال�سرطة والموؤ�ّس�سات الحكومية ت�سقط الواحدة تلو الأخرى باأيدي اأبناء 

الثورة  انت�سار  �سم�س  اأ�سرقت  1979م،  �سباط  من  ع�سر  الحادي  فجر  ال�سعب.  وفي 

الإ�سالمية. 

ولم يم�ِس �سوى �سهرين على انت�سار الثورة، حتى اأعلن ال�سعب الإيراني، في واحدة 

من اأكثر النتخابات حّريًة في تاريخ اإيران، عن تاأييده بن�سبة 98.2 بالمئة لإقامة نظام 

الد�ستور  لتدوين  ال�سيا�سية  النتخابات  ذلك  وتال  اإي��ران.  في  الإ�سالمية  الجمهورية 

والم�سادقة عليه، واإقامة انتخابات الدورة الأولى لمجل�س ال�سورى الإ�سالمي. 

الرحيــل 
ومع اأّن الإمام الخميني} كان يعاني من مر�س القلب، وكان قد مكث فترة في 

اإّل اأّن �سبب رحيله من هذه الدنيا الفانية كان  م�ست�سفى القلب بطهران عام 1979م، 

جريت له عملية جراحية بناًء على ن�سائح الأطّباء. وبعد 
ُ
اأ اإذ  مر�س جهازه اله�سمي، 

ع�سرة اأيام من معالجته في الم�ست�سفى، وّدع الإمام} هذه الدنيا الفانية في ال�ساعة 

العا�سرة وع�سرين دقيقة من م�ساء يوم ال�سبت الثالث من حزيران عام 1989م، و�سّيعت 

الجثمان  اإي��ران،  اأنحاء  مختلف  من  وال�سباب  وال�سيوخ  والرجال  الن�ساء  من  الماليين 

الطاهر للقائد العظيم، بم�ساعر من الحزن والألم التي ل تو�سف. 

اإلى الرفيق  وفي ظّل غياب الإمام ورحيله  الإمام الخامنئي وا�ستمرار الم�سيرة : 

اأ�ساء على الأّمة كّلها. وكان بمثابة عزاء لالأّمة في  الأعلى، ظهر نور م�سرق بالأمل، 
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اآية اهلل العظمى ال�سيد علي الخامنئي}، قائد الأّمة وولّي  م�سابها، وهو �سماحة 

الإمام،  ولفكر  الإم��ام،  ل�سخ�سية  الراحل}،  لالإمام  حقيقي  امتداد  هو  اأمرها، 

الأ�سيل. ولخّطه 

عالقة اإلمام الخميني} باللبنانيين
برز في مجموعة من كلمات وبيانات الإمام الخميني} اهتمامه ال�سديد بهذا البلد ب�سكل 

عام، وبال�سيعة ب�سكل خا�ّس، ن�سير اإلى بع�سها هنا: ففي اإحدى ر�سائله اإلى اللبنانيين يقول:

اإخوتنا،

بعد ال�سالم والتحّيات.

اإّننا مهتّمون باأو�ساع لبنان والم�سائب النازلة باإخواننا فيه، وناأ�سف كّل الأ�سف اأن 

و�سعب  الم�سلمين  على  اأمريكا  بم�ساعدة  الالاإن�سانية  ال�سهيونية  الأعمال  هذه  تجري 

ة، ودعاوؤنا اأن يمّدكم اهلل - تبارك وتعالى - ِبمدِده اأنتم وجميع الإخوان في  لبنان خا�سّ

هذا الموقع، وهو ن�سير الم�ست�سعفين والمظلومين، ونحن معكم في مواجهة اإ�سرائيل 

واأمريكا، واأملنا اأن يغِلب جي�س الحّق الجيو�س الطاغوتية وال�سيطانية.

وم�سائبكم واآلمكم لي�ست جديدة على الإ�سالم والم�سلمين، فقوى الطاغوت كانت 

وال�سالم  الم�سلمين،  كّل  وتوفيق  بن�سرتكم  ودعائي  له،  ومكافحة  لالإ�سالم  معار�سة 

 .
)1(

عليكم ورحمة اهلل وبركاته

روح اهلل المو�سوّي الخميني .

ويقول الإمام}: وتوؤّكد التحّولت التي ت�سهدها الدول الإ�سالمية في �سرق اآ�سيا، 

انت�سار الإ�سالميين واّت�ساع نفوذهم. ولم يتمّكن ال�ستعمال الم�سّلل لمفردة )الأ�سولية( 

من الفّت في العزم المتنامي للمّد الإ�سالمي.

)1(  �سحيفة الإمام، ج 9، �س 184.
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ما  اإلى  والإ�سالمية  الدينية  والجماعات  ال�سيعة  ن�ساطات  كانت  التي  لبنان،  ففي 

قبل انت�سار الثورة الإ�سالمية، تقت�سر فيها على المحافظة على عدد من الموؤ�ّس�سات 

التعليمية والخيرية للتعبير عن وجودها، وكانت مجاهدتهم ومقاومتهم المظلومة تفقد 

باتت  واليمينية،  الي�سارية  الأحزاب  تمار�سه  الذي  وال�سجيج  ال�سخب  ظّل  في  بريقها 

القوى الإ�سالمية اليوم لها الكلمة الف�سل في ال�سيا�سة الداخلية لهذا البلد وفي مواجهة 

الكيان الغا�سب للقد�س. ولي�س هذا فح�سب، بل اإّن مواقف حزب اهلل  اللبناني اكت�سبت 

ثبات  البلد، وقاد  اقتدارًا في هذا  والدينية  ال�سيا�سية  القوى  اأكثر  اأبعادًا دولية بو�سفه 

.
)1(

اأبنائه واإم�ساوؤهم اإلى هزيمة الم�ساريع الأمريكية وال�سهيونية في المنطقة واإحباطها

خطاب اإلمام الخميني} الموّجه إلـى أهالي الضاحية الجنوبية 
اإّن اأو�ساع لبنان الموؤ�سفة والم�سائب التي حّلت باإخوتنا في الإيمان، المظلومين في 

من  الآلف  ع�سرات  تجتاح  حيث  الآن،  والتاأّلم.  التاأّثر  على  تبعث  الجنوبية،  ال�ساحية 

القّوات الع�سكرية لإ�سرائيل المجرمة - جرثومة الف�ساد - المدّججة بالأ�سلحة والمدافع 

والدّبابات وحاملة الطائرات اأرا�سي الجنوب اللبناني مركز اإخوتنا في الإيمان، وتعمل 

النيران  واإ�سرام  البيوت  وتخريب  منازلهم،  من  المظلومين  اللبنانيين  ت�سريد  على 

هذه  من  يحدث  بما  مبالية  غير  الغالب-  في   - الإ�سالمية  ال��دول  تقف  المزارع،  في 

الجرائم، بل تعمل اأحيانًا على دعمها منهمكة بالتحّركات والمفاو�سات العقيمة، تاركة 

المجاهدين الفل�سطينيين الأبطال وحدهم يت�سّدون لإ�سرائيل بكّل �سجاعة، ولعّل ذلك 

تج�سيد لموؤامرة حاكتها القوى الكبرى.

كثيرة  اأخطارًا  ويواجهون  بالنار،  الم�سّردون  واأبناوؤهم  اإخوتنا  يحترق  حيث  الآن، 

اإلى  �سّباقون  الذين هم  المحترمين،  اإيران  اأبناء  �سيما  الخّيرين، ول  للم�سلمين  ينبغي 

)1(  �سحيفة الإمام ، ج 1، �س 16.
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بكّل  لهم  الم�ساعدة  وتقديم  وقت،  باأ�سرع  العزل  الم�سّردين  لنجدة  يهّبوا  اأن  الخيرات 

بوحي  المحترمة  والم�ساعدة  الدعم  اأنواع  كّل  تقديم  يتوانوا عن  ل  واأن  و�سيلة ممكنة، 

من اإح�سا�سهم بالم�سوؤولية بين اأيدي الباري �سبحانه وتعالى. واإذا اأرادوا اأن ينفقوا على 

اأن ينفقوا حّد  Q- فباإمكانهم  المبارك-  الإمام  الم�سّردين والمهّجرين من �سهم 

الثلث. كّلنا اأمل اأن ي�سعى زعماء الدول الإ�سالمية، ول �سّيما الدول العربية بوحدة الكلمة 

للت�سّدي لإ�سرائيل- جرثومة الف�ساد- ودفعها لالن�سحاب، واإذا ما ت�سامحوا في ذلك، 

فاإّننا نخ�سى اأن يحدث مثل هذا- ل �سمح اهلل- لباقي البلدان.اأ�ساأل اهلل- تعالى- قطع 

اّتبع  اأيدي الأجانب وعمالئهم، وتحقيق ا�ستقالل الدول الإ�سالمية، وال�سالم على من 

.
)1(

الهدى

وقد اأجاب على �سوؤال: )اإّن اآخر �سل�سلة من العمليات الع�سكرية الإ�سرائيلية اأّدت اإلى 

خرى؛ اأي جنوب لبنان الذي يقطنه ال�سيعة... كيف تفّكرون بهذا 
ُ
احتالل اأرا�ٍس عربية اأ

ال�ساأن؟(

باأّية  منازلهم  اإلى  العودة  من  اللبناني  الجنوب  لأهالي  لبّد  الخميني}:  الإمام 

و�سيلة كانت، واإّن من واجبهم الن�سال ل�سترجاع اأرا�سيهم قبل اأن ياأتي الإ�سرائيليون، 

وُيقيموا الم�ستوطنات.

الإمام } يطلب ن�سرة �سيعة جبل عامل:

اأن  العالم  في  وال�سيعة  الإيراني  ال�سعب  من  طلبت  �سخ�سيًا  اأنا  الإمام}:  قال 

يهّبوا لم�ساعدة اإخوتهم في جنوب لبنان، وقد كان لهذه الدعوة نتائج ملمو�سة، غير اأّن 

الحكومات وحدها التي تمتلك الو�سائل الالزمة بما يتنا�سب واحتياجات هذا ال�سعب، 

الحكومات وحدها التي بو�سعها ممار�سة ال�سغط على اإ�سرائيل لإجبارها على الن�سحاب 

.
)2(

من هذه الأرا�سي

)1(  روح اهلل المو�سوي الخميني ، �سحيفة الإمام ج 3، �س 326.

)2(  �سحيفة الإمام، ج 5، �س 49.
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توجيه الشكر إلى شيعة لبنان
اأ�سكر ال�سعب الم�سلم ال�سيعي في جنوب لبنان الذي ينا�سل في �سبيل ا�ستقالل بالده 

وحّريتها، ويدافع عن ال�سعب الفل�سطيني المظلوم. اأ�سكر له ت�سامنه مع ال�سعب الإيراني 

الم�سلم المظلوم في مظاهراته يوم تا�سوعاء، واأتمّنى اأن يوا�سلوا ن�سالهم بعزيمة قوّية 

لإ�سرائيل عدوة الإ�سالم والم�سلمين، واأن يطردوا جميع المغت�سبين والم�ستعمرين من 

بالدهم، ويختموا جميع اأعمال التخريب والقتل والنهب بالتن�سيق مع الحركة الإ�سالمية 

الأ�سيلة لإخوانهم الم�سلمين في اإيران وفل�سطين. اأطلب من اهلل تعالى العّزة لالإ�سالم 

اأيدي الأجانب. تحية لكم يا جند الإ�سالم، واأتمّنى لكم  اأن تقطع  والم�سلمين، واأتمّنى 

.
)1(

التوفيق وال�سداد

)1(  �سحيفة الإمام، ج 5 ، �س127.
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املفاهيم الرئيسة:
والهجرة  العلم  اأهل  1902م في عائلة من  اأيلول   24 في  الخميني  الإم��ام  ولد   - 1

والجهاد، في مدينته خمين. وفي عام 1921م توّجه الإمام الخميني اإلى الحوزة 

العلمية في قم لدرا�سة العلوم الدينية. 

ا�ستثمر الإمام الخميني} �سهر المحّرم ليثير ال�سعب الإيراني �سّد ا�ستبداد   - 2

ال�ساه. ففي 3 حزيران 1963 األقى الإمام كلمة تاريخية اأ�سعلت النتفا�سة.

تحّرك ال�ساه لإخماد النتفا�سة فاألقى القب�س على عدد كبير من اأن�سار الإمام.   - 3

وفي ليلة 14 خرداد عند الثالثة بعد منت�سف الليل األقى القب�س على الإمام، وهو 

في �سالة الليل ونفي بعد ذلك اإلى خارج البالد.

في لقاء جمع وزيري خارجية اإيران والعراق في نيويورك، تقّرر اإخراج الإمام   - 4

وفي  الأ�سرف  النجف  في  الإمام  بيت  ذلك محا�سرة  تال  العراق،  من  الخميني 

الرابع من ت�سرين الأول 1978 غادر الإمام نحو الحدود الكويتية.

في �سهر كانون الثاني 1979 �سّكل الإمام الخميني �سورى الثورة الإ�سالمية في   - 5

اإيران، اأّما ال�ساه فقد هرب في 1979/1/16.

في اأواخر كانون الثاني 1979 ذاع خبر عودة الإمام الخميني اإلى اإيران، واأر�سل   - 6

الإمام الخميني نداءاته لل�سعب الإيراني اأّنه يرغب في اأن يكون بجانب �سعبه في 

هذه الأّيام الع�سيبة.

من  وطلب  لبنان،  �سيعة  اإلى  وبيانات  ر�سائل  الخميني}عّدة  الإم��ام  وّجه   - 7

ال�سعب الإيراني اأكثر من مّرة م�ساعدتهم والدفاع عنهم.

في عام 1989 اأعّد الإمام نف�سه للقاء حبيب اأنفق كل عمره في �سبيل تح�سيل   - 8

مر�ساته.
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الدر�س الخام�س ع�شر

 املقاومة اإلسالمية
  بني عامي (1992 - 1996) 

الثبات والصمود

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

يعرف ظروف ا�ست�سهاد ال�سّيد عّبا�س المو�سوي .  - 1

المقاومة  على  الإيجابية  عّبا�س  ال�سّيد  �سهادة  اآثار  يدرك   - 2

والعمل المقاوم.

 1993 عدواَني  �سّد  في  المقاومة  مجاهدي  دور  يفهم   - 3

و1996م. 

أهداف الدرس



المقاومة اإلسالمية تصّعد المقاومة ضّد الصهاينة 
المنطقة  داخل  اإلى  لبنان  من  1985م  عام  بان�سحابه  الإ�سرائيلي  الجي�س  ظّن 

�سينعم  واأّن��ه  وم�ستوطناته،  مدنه  �سيحمي  اأّنه  اأمنيًا  حزامًا  اعتبرها  التي  اللبنانية 

بالراحة وال�ستقرار، ولكّن المقاومين ظّلوا يالحقون فلول جي�سه واأماكن تجّمعاتهم، 

لحد  اأنطوان  العميل  جي�س  اأّن  ال�سهاينة  وظّن  المحتّل.  الحدودي  ال�سريط  داخل 

جعلت  الج�سيمة  والخ�سائر  الع�سكرية  العمليات  كثافة  لكّن  الهجمات،  من  �سيحميهم 

في  الآمنين  المدنيين  على  انتقامية  عمليات  بعدة  فقام  اأع�سابه؛  يفقد  العدّو  جي�س 

قراهم.

عّبا�س  ال�سّيد  اهلل  لحزب  العام  الأمين  كان  المو�سوي:  عبا�س  ال�سيد  ا�ست�سهاد 

 قد انطلق �سبيحة ال�ساد�س ع�سر من �سباط عام 1992م اإلى بلدة جب�سيت 
)1(

المو�سوي

)1(  ولد ال�سيد عّبا�س المو�سوي عام 1952م في منطقة ال�سّياح في ال�ساحية الجنوبية. وعا�س طفولته في عائلة محافظة، 
و�سّب على معاينة ماأ�ساة ال�سعب الفل�سطيني. خ�سع  وهو ل يزال في العا�سرة من عمره، لعّدة دورات تدريب ع�سكري. 

ثّم التحق بحوزة ال�سيد مو�سى ال�سدر في �سور، وتعّمم في ال�ساد�سة ع�سرة من عمره، بعد ذلك غادر اإلى العراق 

ليتابع درا�سته في كنف ال�سهيد المرجع ال�سيد محمد باقر ال�سدر.

في نهايات ال�سبعينيات من القرن الما�سي تلك المرحلة الع�سيبة في كّل من النجف وجنوب لبنان، وّدع العراق، بعد 

بعدوا من النجف في حوزة، هي 
ُ
ت�سع �سنوات ق�ساها هناك، وكان اأّول عمل قام به جمع طالب العلوم الدينية الذين اأ

حوزة الإمام المنتظر |، في مدينة بعلبك. وفي خ�سّم الإحباط والهزيمة مع الجتياح الإ�سرائيلي للبنان عام 82، 

توؤ�ّس�س للعمل الجهادي المقاوم لإ�سرائيل. وعندما بداأ الجتياح  اأر�سى وجمع قليل من رفاق الحوزة حالة مخالفة 

الغا�سم، غادر منزله في بعلبك متوّجهًا نحو بيروت ومنها اإلى الجنوب عام 1985م، حيث ا�ستقّر في مدينة �سور، وكان 

يق�سي وقته مع المقاومين ويتابع ب�سكل مبا�سر وميداني عمليات المقاومة �سّد الحتالل.

وتتويجًا لم�سيرته، انُتخب ال�سيد عبا�س المو�سوي في اأيار مايو 1991م اأمينًا عامًا لحزب اهلل، مفتتحًا مرحلة جديدة 

من م�سيرة حزب اهلل، هي خدمة النا�س اإلى جانب ا�ستمرار عمل المقاومة، وعبارته ال�سهيرة »�سنخدمكم باأ�سفار 

العيون« ل تزال اأحد اأبرز �سعارات حزب اهلل حتى اليوم.

وفي ال�ساد�س ع�سر من �سباط فبراير 1992م، ومن جب�سيت بلدة رفيقه ال�سيخ راغب حرب وبعد كلمة األقاها في اإحياء 

اإ�سرائيلية ترّب�ست لموكبه على  الذكرى الثامنة ل�ست�سهاد ال�سيخ راغب، غادر نحو بيروت، لكن طائرات مروحية 

يا�سر وولدهما ال�سغير  اأم  واأطلقت �سواريخ حرارية حارقة على �سيارته، فا�ست�سهد مع زوجته  بلدة تفاحتا  طريق 

ح�سين. ومن جب�سيت اإلى بيروت اإلى النبّي �سيت طاف موكبه، وا�ستحال مرقده مزارًا، وكنيته �سيد �سهداء المقاومة.



147
ال��ارم� ا���فشم �   � خامت ت2للت ل قللتي ال�لاإ رال�ف��ت   15

العاملية لالحتفال بالذكرى ال�سنوية ل�سيخ �سهداء المقاومة ال�سيخ راغب حرب. وبعد 

اأن اأنهى ال�سّيد كلمته توّجه اإلى بلدة ال�سرقية لزيارة مقبرة �سهدائها، ثّم انطلق عائدًا 

اإن خرج الموكب لي�سرف على بلدة تفاحتا حّتى كانت ثالث طائرات  نحو بيروت. وما 

تتّبع الموكب وتالحقه، فيما كانت مروحّيتان من نوع »كوبرا« تكمنان  للعدّو  ا�ستطالع 

للموكب، فاأطلقت اإحداهما �سواريخ حرارية حارقة على �سيارة ال�سيد، فدّمرت ال�سيارة 

واحترقت؛ وانتقل ال�سيد وزوجته وابنه ال�سغير اإلى جوار اهلل.

ردود الفعل – مواجهات كفرا – ياطر 
الإج���راءات  باّتخاذ  فقامت  عقاب،  دون  تمّر  لن  جريمتها  اأّن  اإ�سرائيل  علمت 

الأمنية الم�سّددة، واأخذت تلّوح بالحرب على لبنان؛ فا�ستعّدت المقاومة واأعلنت حالة 

ال�ستنفار. وبالفعل، فقد التهبت محاور القرى المحاذية لل�سريط الحدودي المحتّل، 

فرّدت المقاومة بق�سف الم�ستعمرات ب�ستين �ساروخًا، فاأوقفت ق�سف القرى من قبل 

جي�س العدّو اإلى اأن كان �سباح 20 �سباط 1992م حيث تقّدمت قّوة موؤّللة نحو بلدتي 

ياطر وكفرا من جهة ال�سريط المحتّل وعلى م�سارف البلدتين، وتدّخلت المروحّيات 

جموع  وبداأت  و�سمودًا،  ا�ستب�ساًل  زادوا  المقاومين  ولكن  الحربي.  الطيران  و�سالح 

بالقتال.  للم�ساركة  المعركة  اأر�س  اإلى  والمناطق  بيروت  من  بالمئات  تنتقل  ال�سباب 

بلدة  لحتالل  يتقّدم  اأن  يائ�سًا  العدّو  ح��اول  فيما  كاماًل،  يومًا  المعركة  وا�ستمّرت 

ياطر من خالل اإنزال جّوي، لكّن محاولته باءت بالف�سل. ودارت معارك �سارية على 

الذين  المجاهدين  طوق  اختراق  العدّو  ي�ستطع  فلم  المجاورة،  حاري�س  بلدة  محور 

كانوا يلتّفون عليه من كل حدب و�سوب، ومع حلول ليل ذلك اليوم كان العدّو يتراجع 

اأكثر من خم�سة ع�سر  اأن فقد  بعد  المقاومون يطاردونه ويالحقونه،  وراح  وين�سحب، 

قتياًل وع�سرات الجرحى.
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عدوان العام 1993م وعملية »تصفية الحسابات« 
اعتبر العدوان الإ�سرائيلي الذي ا�ستهدف جنوب لبنان وطال البقاع الغربي وال�سمال 

واأطراف بيروت في �سهر تموز 1993م الأعنف والأكثر همجّية �سّد المدنيين الأبرياء 

1993م. وكان  31 تموز  25 حتى  اأ�سبوعًا كاماًل من �سباح  في تلك المرحلة، وا�ستمّر 

هدف العدوان ممار�سة ال�سغط على لبنان للقبول بال�سروط الإ�سرائيلية في مفاو�سات 

وا�سنطن، واإنهاء المقاومة في الجنوب. وكان من اأهّم اأهداف العدوان اإيجاد �سرخ بين 

المقاومة وال�سعب من جهة، وبين المقاومة وال�سلطة اللبنانية من جهة ثانية. 

وعلى اأثر عمليات ناجحة لرجال المقاومة في عمق ال�سريط المحتّل، ح�سدت اإ�سرائيل 

قّواتها واآلياتها على طول ال�سريط المحتّل، فيما رّدت المقاومة على هذه الح�سود، باأن �سّن 

المجاهدون هجمات �سّد مواقع الحتالل والميلي�سيات العميلة له، واأوقعت قتلى وجرحى.

اعتداء 1993م
في  قرية  اأربعين  من  اأكثر  الحتالل  ق��ّوات  ا�ستهدفت  1993/7/25م  �سبيحة  في 

الجنوب والبقاع الغربي والمخّيمات الفل�سطينية بق�سف مدفعي عنيف وغارات جّوية، ما 

اأّدى اإلى نزوح كثيف لل�سّكان، و�سقوط ع�سرات القتلى والجرحى. وفيما كانت المقاومة 

المعركة  اأر�س  اإلى  تزّج  تزال  الإ�سرائيلية ما  القوات  بب�سالة كانت  تت�سّدى  الإ�سالمية 

المزيد من الجنود والدّبابات لرفع معنّويات الجي�س الإ�سرائيلي و�سّكان الم�ستعمرات. 

لكّن كثافة اإطالق ال�سواريخ من رجال المقاومة على الم�ستعمرات والمدن الإ�سرائيلية، 

تّم  اّتفاق  نتيجة  النار  اإطالق  وقف  على  توافق  اأن  اإلى  الإ�سرائيلية  الحكومة  ا�سطرت 

ل اإليه بين الوليات المّتحدة الأميركية و�سوريا واإ�سرائيل. التو�سّ

ورغم الدمار الذي اأ�ساب القرى �سرعان ما عاد ال�سّكان معلنين تم�ّسكهم باأر�سهم، 

وف�سلت قّوات الحتالل في تحقيق ماآربها العدوانية.



149
ال��ارم� ا���فشم �   � خامت ت2للت ل قللتي ال�لاإ رال�ف��ت   15

عدوان العام 1996م أو عملية »عناقيد الغضب«
اهلل  حزب  من  كّل  اإلى  اأمنية  ر�سائل  توّجه  اأن  اإ�سرائيل  اأرادت  العدوان:  مقّدمات 

الأميركية  المّتحدة  الوليات  من  مدعومًا  بيريز،  زعامة  تكّر�س  واأن  واإي��ران،  و�سوريا 

وموؤتمر �سرم ال�سيخ العالمي في م�سر لدعم اإ�سرائيل في ت�سفية المقاومة في لبنان.

الح�سد الع�سكرّي الإ�سرائيلّي: ح�سدت - اإ�سرائيل كما عّودتنا في حروبها ال�سابقة 

اإمكاناتها  وكّل  ال�ستخباراتية،  وطاقاتها  والبّرية،  والبحرية  الجوية  الع�سكرية  اآلتها   -

الأرا�سي  على  حربًا  لت�سّن  واأ�سدقائها  حلفائها  كّل  وا�ستنفرت  والدعائية،  الإعالمية 

اللبنانية متنا�سية ف�سل الجتياحات ال�سابقة.

وبالرغم من اأّن ال�ساحة الجنوبية كانت هادئة ن�سبيًا، فاإّن المقاومة الإ�سالمية رّدت 

على مقتل مدنيين في ياطر و�سقراء، واعتبرت اأّن مقتلهم هو خرق لتفاهم اأيار 1993م 

الذي ين�ّس على عدم العتداء على المدنيين.

وكالعادة قامت اإ�سرائيل بق�سف القرى وتهجير �سّكانها، وامتّد الق�سف اإلى بع�س �سواحي 

بيروت الجنوبية و�سربت البوارج الحربية ح�سارًا على ال�سواطئ اللبنانية بدءًا من الجنوب 

و�سوًل اإلى العا�سمة. وت�سّدت المقاومة بعنف اأكبر واإ�سرار على ال�سمود. وهذه المّرة ف�سل 

العدوان اأي�سًا؛ فاندفعت اإ�سرائيل كعادتها تق�سف القرى والمدن وال�سكان الآمنين.

مجزرة قانا 
التابعة  الدولية  الطورائ  قّوات  مركز  اأّن  وجوارها  قانا  في  المدنيون  ال�سّكان  ظّن 

اإلى  اأطفالهم  الأهالي مع  اآمن ومحايد، فلجاأ عدد كبير من  المّتحدة هو مكان  لالأمم 

مركز قيادة قّوات الطوارئ الدولية التابعة للكتيبة الفيجية في قانا، هربًا من الق�سف 

ت�سّدي  اإلى جانب  الع�سكرية،  عمليتها  بف�سل  اإ�سرائيل  �سعرت  ولّما  والجّوي،  المدفعي 

المقاومين بب�سالة، اأقدمت على النتقام من المكان الذي كان ياأوي اإليه المدنيون داخل 
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مركز الأمم المّتحدة وق�سفته بقذائف المدفعية الحارقة؛ فكانت مجزرة مرّوعة ذهب 

المكان  ق�سفوا  الذين  ال�سهاينة  الجنود  تفاخر  وقد  و�سهيدان.  �سهيد  مئة  �سحيتها 

بحقدهم عندما قالوا: »اإّن الذين ُقتلوا لي�سوا اإّل مجّرد »عرابو�سيم«« اأي ُعربان، وما 

ال�سرر في قتلهم؟ ونحن غير اآ�سفين!«.

نتائج العدوان
لم ت�ستطع كّل و�سائل التدمير والعدوان اأن تحّقق اأهداف العدّو، حيث اأّدت اإلى:

• خ�سارة بيريز لمن�سبه وف�سله في النتخابات.	

• تعزيز موقع المقاومة ودورها.	

• تعزيز الوحدة الداخلية اللبنانية.	

• اإيجاد حركة �سيا�سية ودبلوما�سّية نا�سطة تاأييدًا للبنان ودعم �سيادته وا�ستقالله.	

• تمتين وحدة الم�سارين اللبناني وال�سوري.	

• دعم لبنان ماليًا واقت�ساديًا ومعنويًا واإعالميًا، عربيًا ودوليًا.	

• لتطبيق 	 اإ�سرائيل  على  و�ساغطًا  م�ساندًا  عالميًا  عاّم  راأي  خلق  لبنان  ا�ستطاع 

القرارات الدولية.

تفاهم نيسان
بين  المعقود  الخطّي  الّتفاق  وهو  1996م،  ني�سان   26 في  تفاهمًا  العدوان  كّر�س 

اإ�سرائيل ولبنان بم�ساركة �سوريا، وتوقيع كّل من الوليات المّتحدة وفرن�سا، وهو ين�ّس 

عن  اإ�سرائيل  لجم  ال��ذي  الأم��ر  الحدود؛  جانبي  على  المدنيين  ال�سّكان  حماية  على 

التمادي في اعتداءاتها، ولم يقّيد هذا الّتفاق حركة المقاومة، بل �سّرعها، ولكن في 

العام 2000م وبعد ت�سديد المقاومة �سربات موجعة لالحتالل، حاولت اإ�سرائيل التفّلت 

من الّتفاق اأو تعديله، ولّما ف�سلت عادت ق�سرًا.
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املفاهيم الرئيسة:
بلدة  في  المو�سوي خطابه  عّبا�س  ال�سّيد  اهلل  لحزب  العام  الأمين  اإنهاء  عقب   - 1

جب�سيت في احتفال في الذكرى ال�سنوية لل�سهيد ال�سيخ راغب حرب، وفي طريق 

فدّمرت  ال�سّيد،  �سيارة  على  حارقة  حرارية  �سواريخ  مروحّيتان  اأطلقت  العودة 

ال�سيارة واحترقت، وانتقل ال�سّيد وزوجته وابنه ال�سغير اإلى جوار اهلل.

المحاذية  القرى  والتهبت محاور  ال�ستنفار،  واأعلنت حالة  المقاومة  ا�ستعّدت   - 2

لل�سريط الحدودي المحتّل.

الغربي  البقاع  وطال  لبنان  جنوب  ا�ستهدف  الذي  الإ�سرائيلي  العدوان  اعتبر   - 3

�سّد  همجية  والأكثر  الأعنف  1993م  تموز  �سهر  في  بيروت  واأط��راف  وال�سمال 

المدنيين الأبرياء.

في �سبيحة 1993/7/25م ا�ستهدفت قوات الحتالل اأكثر من اأربعين قرية في   - 4

الجنوب والبقاع الغربي والمخّيمات الفل�سطينية بق�سف مدفعي عنيف وغارات 

جوّية.

اأرادت اإ�سرائيل اأن توّجه ر�سائل اأمنية اإلى كّل من حزب اهلل و�سوريا واإيران، واأن   - 5

تكّر�س زعامة بيريز مدعومًا من الوليات المّتحدة الأميركية.

الدولية  الطورائ  ق��وات  مراكز  اأّن  وجوارها  قانا  في  المدنيون  ال�سّكان  ظّن   - 6

التابعة لالأمم المّتحدة هي اأماكن اآمنة ومحايدة، فلجاأ عدد كبير من الأهالي مع 

اأطفالهم اإلى مركز قيادة قوات الطوارئ الدولية التابعة للكتيبة الفيجية في قانا.

كّر�س العدوان اتفاقًا في 26 ني�سان 1996م وهو الّتفاق الخطي المعقود بين   - 7

اإ�سرائيل ولبنان بم�ساركة �سوريا، وتوقيع كل من الوليات المتحدة وفرن�سا، وهو 

ين�ّس على حماية ال�سكان المدنيين على جانبي الحدود.
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الدر�س ال�شاد�س ع�شر

 املقاومة اإلسالمية 
وزمن االنتصارات

االنتصار الكبير عام 2000م  
انتصار الوعد الصادق عام 2006م.

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

على  2000م  عام  انت�سار  واأ�سباب  مقّدمات  يعرف   - 1

ال�سهاينة.

يدرك دور المقاومة النوعّية التي ا�ستخدمتها المقاومة في   - 2

مواجهة عدوان 2006م.

يفهم مقولة »هذا زمن النت�سارات«، ويحّللها.  - 3

أهداف الدرس



المناورات التي سبقت االنسحاب »الهزيمة« 
المّتحدة  الأمم  اإلى  اإ�سرائيل  تلجاأ  الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  تاريخ  في  مّرة  لأّول 

هذا  على  ين�ّس  الذي   
)1(425 القرار  بتطبيق  متذّرعة  لالن�سحاب؛  لها  غطاء  لتوفير 

لكّنهما  ولبنان،  �سوريا  على  ال�سغط  اإ�سرائيل  وحاولت  1978م.  العام  منذ  الن�سحاب 

قد  اإ�سرائيل  وكانت  �سريعًا.  عليه  الإجهاز  بّد من  ول  يترّنح  كان  الحتالل  لأّن  �سمدا؛ 

ا�ستنفدت على مدى اثنين وع�سرين عامًا كّل و�سائلها العدوانية: ال�سيا�سية والع�سكرية 

والقت�سادية بم�ساندة الوليات المّتحدة من اأجل اإدخال لبنان اإلى »بيت الطاعة« ووقف 

المقاومة واإنهائها.

حافلتين  على  1978م  مار�س   11 يوم  المغربي  دلل  بقيادة  الفل�سطينية  الفدائية  العملية  اأعقاب  في   :425 القرار     )1(
اإ�سرائيليتين قرب تل اأبيب ما اأ�سفر عن مقتل 37 اإ�سرائيليًا وجرح 76، دخلت القّوات الإ�سرائيلية اإلى جنوب لبنان 

عملية  ب��داأت  وعندما  الليطاني.  نهر  جنوب  انطالقها  ومناطق  الفل�سطينية  التحرير  منظمة  قواعد  اإزال��ة  بحّجة 

الليطاني، �سرعت الوليات المّتحدة بالبحث عن �سيغة لإر�سال قّوة حفظ �سالم تابعة لالأمم المّتحدة اإلى المنطقة 

في  الفدائيين  من  خالية  عازلة  منطقة  واإقامة  اإ�سرائيلي  ان�سحاب  لإح��داث  وذلك  اإ�سرائيل،  عليها  ا�ستولت  التي 

جنوب لبنان. ونتيجة لهذه الجهود، اجتمع مجل�س الأمن الدولي وقّرر تبّني القرار رقم 425 الذي دعا اإ�سرائيل اإلى 

الن�سحاب، واإلى اإقامة قّوة موؤّقتة تابعة لالأمم المّتحدة في لبنان )يونيفل(.

ن�س القرار: اإّن مجل�س الأمن، بعد اأن اّطلع على ر�سالتي مندوب لبنان الدائم )�س/12600 و�س/12606( وعلى ر�سالة 

مندوب اإ�سرائيل الدائم )�س/ 12607(، وبعد اأن ا�ستمع اإلى بياني المندوبين الدائمين للبنان ولإ�سرائيل، وجّراء قلقه 

ال�سديد من تدهور الو�سع في ال�سرق الأو�سط، ومّما قد يكون لذلك من عواقب على الحفاظ على ال�سالم الدولي، 

ولقتناعه باأّن الو�سع الراهن يعرقل اإحراز �سالم عادل في ال�سرق الأو�سط،

1. يدعو اإلى الحترام التام ل�سالمة لبنان الإقليمية و�سيادته وا�ستقالله ال�سيا�سي �سمن حدوده المعترف بها دوليا.
2. وينا�سد اإ�سرائيل اأن توقف فورًا عملها الع�سكري �سّد ال�سالمة الإقليمية للبنان، واأن ت�سحب على الفور قواتها من 

جميع الأرا�سي اللبنانية.

3. ويقّرر، في �سوء طلب الحكومة اللبنانية، ت�سكيل قّوة موؤّقتة تابعة لالأمم المّتحدة في الحال، تخ�سع ل�سيطرتها، 
لتعمل في جنوب لبنان بق�سد التحّقق من ان�سحاب القّوات الإ�سرائيلية، واإعادة ال�سالم والأمن الدوليين، وم�ساعدة 

حكومة لبنان على تاأمين عودة �سلطتها الفاعلة اإلى المنطقة، على اأن يتّم ت�سكيل القّوة الدولية من اأفراد من دول 

اأع�ساء في الأمم المتحدة.

4. ويطلب المجل�س من ال�سكرتير العام اأن يقّدم تقريرًا اإلى المجل�س خالل 24 �ساعة حول تطبيق هذا القرار.
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المواقف الصلبة تختصر الزمن 
ا�ستطاع لبنان بف�سل قيادته الوطنية الحكيمة المتمّثلة بالرئي�س اأميل لحود ورئي�س 

الحكومة �سليم الح�س اأن يجه�س كّل المخططات الرامية اإلى وقف المقاومة وجدولة 

الجي�س  في  واإدخالهم  لحماية عمالئها  والّتفاقات  وال�سمانات  الإ�سرائيلي  الن�سحاب 

كانت  لب  ال�سَّ المقاوم  الموقف  واأم��ام  للبنان.  الداخليه  بال�سوؤون  والتدّخل  اللبناني 

محاولة  للرحيل  العّدة  تعّد  اإ�سرائيل  وب��داأت  ف�سيئًا،  �سيئًا  تتقّل�س  ال�سهاينة  خيارات 

انتزاع قرار العفو عن العمالء اللحديين، ومحاولة اإدخال تعديالت على مهّمات قوات 

متفّجرًا  كان  الو�سع  اأّن  وبما  اإ�سرائيليًا،  اأمنيًا  �سياجًا  بهدف جعلها  الدولية،  الطوارئ 

ول يحتمل التاأجيل انفرط عقد الوجود ال�سهيوني في لبنان، وبداأ الجي�س الإ�سرائيلي 

بالتقهقر.

عودة المنطقة المحتلّة إلى حضن الوطن 
راحت المقاومة تطارد الجنود ال�سهاينة من موقع اإلى اآخر، ومن قرية اإلى قرية، 

نوا  تح�سّ الذين  العمالء  بع�س  وراءه��م  تاركين  الحدود،  خارج  كّليًا  اندحروا  اأن  اإلى 

الب�سرية  الجموع  راأوا  عندما  نفو�سهم  في  دّب  ما  �سرعان  الرعب  لكّن  المواقع،  داخل 

تزحف نحو القرى والبلدات التي كانت تخ�سع ل�سيطرتهم، فمنهم من فّر نحو فل�سطين 

المحتّلة، ومنهم من ا�ست�سلم للمقاومين. وراحت المواقع التي اأرعبت النا�س وق�سفت 

القرى وزرعت الدمار والقتل تتهاوى من عرمتى اإلى البّيا�سة اإلى الُق�سير فعلمان، فدير 

�سريان، وُفتحت الطريق اأمام المواطنين للتدّفق دون خوف اإلى داخل ال�سريط المحتّل، 

لإعادته اإلى ح�سن الوطن من جديد.
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كيف بدأت االنطالقة األولى للتحرير؟ 
الأولى  النطالقة  �سهدت  2000م  عام  اأي��ار  �سهر  من  والع�سرين  الحادي  �سبيحة 

بّوابة  المجاورة من  المنطقة  اأهالي  القنطرة وجمع كبير من  اأهالي  فانطلق  للتحرير، 

�سّيارات  تواكبهم  الغندورية،  بلدة  في  بمنا�سة  يحتفلون  كانوا  عندما  الأول��ى  التحرير 

وجوههم  في  الحديدية  البوابة  اإقفال  الدولية  الطوارئ  قّوات  حاولت  وقد  المقاومة، 

لمنعهم من الم�سّي في زحفهم لكّن جراأة المواطنين دفعتهم اإلى اقتحام البوابة وفتحها 

فو�سل الأهالي اإلى بلدتهم القنطرة و�سط �سيحات »الل اأكبر« واأقيمت �سالة ال�سكر هلل. 

المواطنون  فراح  القرى؛  بقية  �سّكان  لدى  كبير  معنوّي  اأثر  القنطرة  ل�سقوط  وكان 

يتهافتون من كّل مكان عبر الطرق المتعّرجة والجبال والأودية غير عابئين بالعواقب. 

وبداأت القرى تتهاوى من الطيبة اإلى دير �سريان اإلى غيرهما، فاأ�سيب العدّو بالإرباك، 

الخطوط  اإلى  المقاتلين  بع�سرات  ودفعت  الإرباك  هذا  الإ�سالمية  المقاومة  فا�ستغّلت 

الأمامية، ما �سّجع اأهالي القرى الأخرى اإلى التحّرك نحو قراهم، و�سارعت المقاومة 

واعتقال  والأ�سلحة  والملّفات  الوثائق  وجمع  اللحدّية،  الميلي�سيات  مواقع  اقتحام  اإلى 

العمالء وال�سيطرة على مخازن الذخيرة.

تحرير القطاع األوسط 
في اليوم التالي 22 اأيار عام 2000م و�سعت المقاومة خّطة ل�سرب الفوج ال�سبعين 

ال�ساكنين  وطلو�سة  ومركبا،  حول،  قرى:  اأهالي  من  وطلبت  اللحديين،  للعمالء  التابع 

جميع  لتحرير  النطالق  ومنها  �سقرا،  بلدة  اإلى  فجرًا  النتقال  المحّررة  المناطق  في 

قرى القطاع الأو�سط، وهذا ما اأثار حفيظة الإ�سرائيليين، فبداأت الطائرات والمدفعية 

لحظ  ولّما  الم�سّي.  من  ال�سعبية  الم�سيرة  لمنع  والأودي��ة  القرى  بق�سف  الإ�سرائيلية 

الإ�سرائيليون واللحديون هذا الإ�سرار الغريب على موا�سلة الزحف ازداد فرار العمالء، 

وا�سُتكمل الزحف ال�سعبي بهجمات عنيفة للمقاومة على مواقع الإ�سرائيليين.
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حرب تموز عام 2006م )الوعد الّصادق(
تداعيات انت�ضار العام 2000: 

اإ�سرائيل؛  كبيرة على  تداعيات  2000م  المقاومة عام  الذي حّققته  كان لالنت�سار 

لأّنه لم ي�سبق لأحد من العرب اأن حّقق انت�سارًا على الكيان الإ�سرائيلي منذ تاأ�سي�سها 

عام 1948م. و�سقطت هيبة »الجي�س الذي ل ُيقهر« واأّدى هذا النت�سار اإلى رّدات فعل 

�سلبّية على المجتمع الإ�سرائيلي: �سيا�سيًا واقت�ساديًا وع�سكريًا.

وماذا على ال�ضعيد اللبناني؟ 

ما بعد التحرير عام 2000م قامت المقاومة الإ�سالمية ببناء التح�سينات والمتاري�س 

وتعزيز قدراتها القتالية وتر�سانتها الم�سّلحة ب�سمت و�سرّية مطلقة. اأّما على ال�سعيد 

اأّي��دت  لحود،  اأميل  العماد  رئي�سها  ب�سخ�س  اللبنانية  الدولة  ف��اإّن  اللبناني  الّر�سمي 

المقاومة واعتبرتها �سرعّية ومحّررة لجزء كبير من الوطن. لكّن اغتيال الرئي�س رفيق 

الحريري عام 2005م اأوجد �سدعًا كبيرًا في الجبهة الداخلية، خ�سو�سًا اإّبان رئا�سة 

فوؤاد ال�سنيورة، وانق�سم لبنان بين ما �ُسّمي: المعار�سة والموالة. واأّثر ذلك على داعمة 

ان�سحاب الجي�س  اإلى  اأّدى  المقاومة الأولى في المنطقة �سوريا، وا�سُت�سدر قرار دولّي 

ال�سوري من لبنان.

دور الرئيس إميل لحود 
الأجنبية  التدّخالت  ورف�س  المقاومة،  بدعم  وليته  خالل  لحود  اأميل  الرئي�س  قام 

رئي�سًا  ي�سبح  اأن  قبل  اللبناني  للجي�س  قائدًا  كان  وعندما  الداخلية.  لبنان  �سوؤون  في 

للجمهورية عام 1998م، كان موؤّيدًا للمقاومة ومتعاطفًا معها، حّتى اأّن الجي�س في عهده 

المعركة  اإّبان  اأماكن عديدة خ�سو�سًا  في  كما حدث  المقاومين،  تحّركات  ي�سّهل  كان 

التي ا�ست�سهد فيها ابن الأمين العام لحزب اهلل ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل، حيث ت�سّدى 
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الجي�س اللبناني في اإقليم التفاح للطائرات والق�سف الإ�سرائيلي، وارتفع للجي�س �سهداء 

و�سقط جرحى.

لقد وقف الرئي�س لحود مع �سعبه اللبناني في الجنوب اأثناء العدوان الإ�سرائيلي عام 

رئي�س  ويناه�س  النت�سار،  حتمّية  على  يوؤّكد  العدوان  وذروة  غمار  في  وكان  2006م، 

وزرائه فوؤاد ال�سنيورة الذي �ساند موؤامرات الأعداء وموؤتمراتهم �سّد المقاومين الذين 

هذه  تزد  ولم  تاريخه.  حتى  المنطقة  فيها  تمّر  حرب  اأ�سر�س  غمار  يخو�سون  كانوا 

المواقف المزرية، الرئي�س لحود اإّل اّتزانًا و�سالبة.

كيف بدأت حرب تموز عام 2006م؟ 
في  النخبة  ق��ّوات  من  مجموعة  قامت  2006م،  عام  تموز  من  ع�سر  الثاني  �سبيحة 

المقاومة الإ�سالمية بعملية ع�سكرية جريئة وخاطفة قرب بلدة عيتا ال�سعب الحدودية، 

�سرت جندّيين، وفي اليوم نف�سه اأطّل ال�سيد 
َ
فقتلت ثمانية جنود �سهاينة وَدّمرت اآلّيتين واأ

اأّي  اإ�سرائيل على  اأقدمت  اإذا  بالت�سعيد  التلفزيون مهّددًا  �سا�سة  ن�سر اهلل على  ح�سن 

عدوان، مطالبًا باإجراء مفاو�سات عبر طرف ثالث لتبادل الأ�سرى. وفي الجانب الآخر 

اعتبرت اإ�سرائيل اأّن الحرب قد بداأت، وقامت طائراتها باإ�سقاط المن�سورات من الجّو 

تطالب �سّكان الجنوب اللبناني بالرحيل، ورافق ذلك ح�سار بحرّي وجّوّي وبّرّي للبنان، 

و�سّمت اإ�سرائيل العملية الع�سكرية »الجزاء المنا�سب« وتحّولت الحرب اإلى حرب تدميرية 

�سبيهة بالحرب العالمية الثانية، وكادت الحرب اأن تتحّول اإلى بداية لحرب عالمية ثالثة.

بدء العمليات العسكريّة 
الوراء.  اإلى  عامًا  ع�سرين  لبنان  باإعادة  وهّددت  الج�سور،  تق�سف  اإ�سرائيل  بداأت 

وبداأت بق�سف القرى الجنوبية والمن�ساآت الحيوية كمحّطات الكهرباء »والأوتو�سترادات« 

بالقتال  ة  خا�سّ عقيدة  الإ�سرائيليين  ول��دى  والبنايات.  والمنازل  المدنية  والمراكز 
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اإ�سرائيل ل تتحّمل خ�سارة حرب واحدة؛ لأّن هزيمتها  يعّلمونها لرجالهم، وهي: »اأّن 

ل�سرعة  الجّو  الأولى على �سالح  بالدرجة  تعتمد  لذلك فهي  الوجود«  زوالها من  تعني 

الجوّية  الغارات  ت�سّن  طائراتها  راحت  الأ�سا�س  هذا  وعلى  الهائلة.  التدميرية  طاقته 

المكّثفة على جميع الأرا�سي اللبنانية من اأق�سى �سمالها وبقاعها حتى جنوبها، مرورًا 

بالعا�سمة بيروت و�ساحيتها الجنوبية.

وفي المقابل، فاإّن حزب اهلل اعتمد عقيدة قتالية غير معلنة، تمزج حرب الع�سابات 

والحرب النظامّية بالعتماد الأكبر على طاقة ال�سواريخ التدميرّية اإ�سافة اإلى الكمائن، 

تتّوجها العقيدة الإيمانية الدينية ال�سلبة.

سير المعارك 
بعد عملية الأ�سر بداأت الّدبابات بالتقّدم نحو جميع القرى المحاذية للحدود مّدعمة 

باآللف الجنود على كّل المحاور، فت�سّدى المقاومون با�ستب�سال منقطع النظير، ولم 

يتمّكن العدو من التقّدم، فزّجت اإ�سرائيل بقّوات النخبة من جي�سها، وبعد قتال مرير 

بكمائن  الُنخبة  قوات  فا�سطدمت  الرا�س  مارون  اإلى  المعادية  القّوات  و�سلت  وعنيف 

المقاومة. وفي �سبيحة 26 تموز حاول لواء الغولني التقّدم اإلى عيناثا وبنت جبيل، فدارت 

المعارك ال�سارية، و�سقط فيها عدد كبير من جي�س العدّو قتلى. وبينما كانت المعارك 

تدور على هذا المحور كانت القّوات المعادية تحاول الت�سييق على مدينة بنت جبيل من 

واُر المعارك حول 
ُ
الجهة الغربية بالقرب من »�سف الهوا«. وفي �سباح 27 تموز ا�ستّد اأ

بنت جبيل وعيناثا والطيري وكونين واأطراف عيترون، وبداأت كمائن المقاومة ُتفاجىء 

هيوني كانت المعارك  قّوات النخبة التي تكّبدت خ�سائر كبيرة. وفي ِخ�سّم الرتباك ال�سَّ

ارية في بنت جبيل على اأ�سّدها، وكانت الخ�سائر الإ�سرائيلية ج�سيمة، ولم يتمّكن  ال�سَّ

عيتا  في  اأي�سًا  تدور  المعارك  وكانت  اأّي هدف.  تحقيق  اأو  ن�سر  اأّي  اإح��راز  من  العدّو 

رت معظم بيوتها، ولم يتمكن العدّو من احتاللها. ال�سعب التي ُدمِّ
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لبنان كلُّه يقاوم 
لبنان  جبل  اإلى  والهرمل  وبعلبك  كّله  البقاع  اإلى  وطرابل�س  عكار  في  ال�سمال  من 

الق�سف  و�سور،  ومرجعيون  والنبطية  والخيام  �سيدا  اإلى  الجنوبية  بيروت  و�ساحية 

المعادي م�ستمّر بال هوادة، والمقاومة ترّد با�ستب�سال، و�سواريخها تدّك ما بعد حيفا 

والعمق ال�سهيوني؛ ولأّول مّرة ي�سعر الإ�سرائيليون بالهلع فيغادر اأكثر من اأربعمئة األف 

يهودي الم�ستعمرات ال�سمالية نحو الداخل، فيما فاجاأت المقاومة العالم بتدمير بارجة 

حربية �سهيونية، وتدمير عدد كبير من دّبابات الميركافا المتطّورة جّدًا.

الصمود المذهل 
والمقاومة كانت ما تزال �سادمة حيث  الم�ستمّرة،  الحرب  يومًا من  ثالثة وثالثون 

بداأت تظهر المفاجاآت المذهلة، ففي ليل 12 اآب وقبل وقف اإطالق النار بيومين كانت 

القّوات ال�سهيونية قد اأنزلت قّوات محمولة جّوًا في الأحرا�س الكثيفة غربي بلدة ياطر 

باإ�سقاط طائرة مروحية محّملة  العدّو  المقاومة فاجوؤوا  تمهيدًا لحتاللها، لكّن رجال 

اإنزال جوّي فا�سل على طريق �سور  بالجنود والعتاد غربي البلدة، وكان قد �سبق ذلك 

العبا�سية، �سّدته المقاومة ورجال الجي�س اللبناني دون اأن يحّقق اأهدافه.

الوعد الصادق
ال�سيد  قائدهم  اإلى  بر�سالة  اأر�سلوا  قد  الملتهبة  المحاور  في  المقاومة  رجال  كان 

ح�سن ن�سر اهلل يعاهدونه على ال�ستب�سال والقتال حّتى ال�ست�سهاد، فرّد ال�سيد بر�سالة 

ادق«. تاريخية، َيِعُدهم بالّن�سر، وي�سّميهم: »الوعد ال�سّ

ف لمّدة 33 يومًا! واندحر العدو  وعد ال�سيد ووفى! وانت�سرت المقاومة بعد قتال م�سرِّ

خا�سرًا خا�سئًا، وبداأت جبهته الداخلية بالّتداعي والنفراط.
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املفاهيم الرئيسة:
ا�ستطاع لبنان بف�سل قيادته الوطنية الحكيمة المتمّثلة بالرئي�س اإميل لحود اأن   - 1

يجه�س كّل المخططات الرامية اإلى وقف المقاومة.  ولأّول مّرة تلجاأ اإ�سرائيل اإلى 

الأمم المّتحدة لتوفير غطاء لها لالن�سحاب؛ متذّرعة بتطبيق القرار 425.

اإلى  قرية  ومن  اآخر  اإلى  موقع  من  ال�سهاينة  الجنود  تطارد  المقاومة  راحت   - 2

قرية، حتى �سبيحة الحادي والع�سرين من �سهر اأيار عام 2000م حيث النطالقة 

الأولى للتحرير.

ال�سبعين  الفوج  ل�سرب  خّطة  المقاومة  و�سعت  2000م  عام  اأي��ار   22 بتاريخ   - 3

التابع للعمالء اللحديين، وطلبت من الأهالي في قرى: حول، ومركبا، وطلو�سة 

النتقال فجرًا اإلى بلدة �سقرا.

اإ�سرائيل؛  2000م تداعيات كبيرة على  لالنت�سار الذي حققته المقاومة عام   - 4

لأّنه لم ي�سبق لأحد من العرب اأن حّقق انت�سارًا على اإ�سرائيل منذ تاأ�سي�سها عام 

1948م.

2006م، قامت مجموعة من قّوات النخبة  �سبيحة الثاني ع�سر من تموز عام   - 5

في المقاومة الإ�سالمية بعملية ع�سكرية جريئة وخاطفة قرب بلدة عيتا ال�سعب 

الحدودية، فقتلت ثمانية جنود �سهاينة ودّمرت اآلّيتين واأ�سرت جندّيين.

بداأت اإ�سرائيل تق�سف الج�سور وهّددت باإعادة لبنان ع�سرين عامًا اإلى الوراء،   - 6

وبداأت بق�سف القرى الجنوبية والمن�ساآت الحيوية كمحّطات الكهرباء. 

اعتمد حزب اهلل عقيدة قتالية غير معلنة، تمزج بين حرب الع�سابات والحرب   - 7

النظامية بالعتماد الأكبر على طاقة ال�سواريخ التدميرّية اإ�سافة اإلى الكمائن.

بعد عملية الأ�سر بداأت الّدبابات بالتقّدم نحو جميع القرى المحاذية للحدود   - 8

مّدعمة ب�اآلف الجنود على كّل المحاور. 
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�سادمة  تزال  ما  كانت  والمقاومة  الم�ستمّرة،  الحرب  من  يومًا  وثالثون  ثالثة   - 9

حيث بداأت تظهر المفاجاآت المذهلة. وكان رجال المقاومة في المحاور الملتهبة 

قد اأر�سلوا بر�سالة اإلى قائدهم ال�سيد ح�سن ن�سر اهلل يعاهدونه على ال�ستب�سال 

والقتال حتى ال�ست�سهاد، فرّد ال�سيد بر�سالة تاريخية، َيِعُدهم بالّن�سر، وي�سّميهم: 

ادق«. »الوعد ال�سّ



الق�شم الثاني

درو�س في �شيرة

Qالإمام علي بن اأبي طالب





17

الدر�س ال�شابع ع�شر

 سرية حياة 
Q أمري املؤمنني علي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

.Q1 - يتعّرف اإلى اأبرز المحّطات في حياة الإمام علي بن اأبي طالب

2 - يتعّرف اإلى ظروف ولدة الإمام عليQ وما رافقها.

.Q 3 - يتعّرف اإلى اأبرز ف�سائله واألقابه واأ�سمائه

أهداف الدرس



تمهيد
نقراأ  وال�سمّو،  المجد  Q �سفحة خالدة من �سفحات  الموؤمنين  اأمير  �سيرة  اإّن 

فيها عالم المثل العادلة ومبادئ العظمة وال�ستقامة والخ�سائ�س الفريدة، نقراأ �سيرة 

فيه،  ويحب  لر�ساه،  وير�سى  لغ�سبه،  يغ�سب  لغيره،  �سيء  فيه  ولي�س  هلل،  عا�س  رجل 

ويبغ�س فيه، اأعظم النا�س جهادًا في �سبيله واأكثرهم معرفة ب�سريعته وعماًل باأحكامها 

واإحياًء لمعالمها... فجاءت �سيرته تج�سيدًا لر�سالة الإ�سالم، بل كانت اإ�سالمًا يتحّرك 

على الأر�س... اإّنه الكتاب الناطق وال�سّنة الحية.

نسبه 
د العرب، يع�سوب الموؤمنين، مولى الموّحدين، اأ�سد اهلل الغالب عليُّ بن اأبي  هو �سيِّ

ة بن كعب بن  لب بن ها�سم بن عبد مناف بن ق�سّي بن كالب بن مرَّ طالب بن عبد المطَّ

لوؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن ن�سر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اإليا�س بن 

ي، المدني.  القر�سي، الها�سمي، المكِّ
)1(

م�سر بن نزار بن معد بن عدنان

تين؛ فاإنَّ  كنيته: اأبو الح�سن.  ابن عم ر�سول اهلل P واأخوه، اآخاه ر�سول اهلل P مرَّ

ر�سول اهلل اآخى بين المهاجرين، ُثم اآخى بين المهاجرين والأن�سار بعد الهجرة، وقال 

.
)2(

لعليٍّ في كلِّ واحدة منهما: »اأنت اأخي في الدنيا والآخرة«

ابن الأثير، اأ�سد الغابة، ج 4، �س 100، ابن كثير، البداية والنهاية، ج 7، �س 223.  )1(

اأ�سد الغابة، ج 4، �س 91، تهذيب الكمال في اأ�سماء الرجال 13: 103.  )2(
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ته، وجامع ف�سائله و�سمائله، ووارث  مَّ
ُ
وهو وزير ر�سول اهلل P وو�سيُّه وخليفته في اأ

علمه وحكمه.

ح��دًا 
ُ
واأ ب��درًا  و�سهد  حافيًا،  ما�سيًا  الهجرتين،  هاجر  ها�سم،  بني  من  خليفة  واأّول 

 P والخندق وبيعة الر�سوان والم�ساهد كلَّها، اإّل معركة تبوك، فقد خلَّفه ر�سول اهلل

على المدينة، وكان ذلك اأحد موا�سع قوله له: »اأنت منِّي بمنزلة هارون من مو�سى اإّل 

 واأبلى في جميع المعارك بالًء عظيمًا، وكان اللواء في اأكثر الموا�سع 
)1(

اأنه ل نبيَّ بعدي«

بيده.

وليد الكعبة
تفتح  التي  الفريدة  واأحداثه  التاريخ  في  �ساربًا  �سوتًا  اأ�سافت  التي  العجائب  من 

الأعين على ما تخفيه من اأ�سرار، اأن ي�سطفي اهلل لعبد ا�سطفاه، حتى مو�سع مولده، 

ه بمكرمٍة ميَّزه بها منذ  ليجمع له � مع طهارة مولده � �سرف المحّل، محّل الولدة، ويخ�سّ

مولده عن �سائر الب�سر.

هكذا كان مولد عليِّ بن اأبي طالب Q، في البيت العتيق في الكعبة ال�سريفة.

 ،
)2(

وكان ذلك يوم الجمعة، الثالث ع�سر من �سهر رجب، بعد عام الفيل بثالثين �سنة

، حوالي عام 600 م )23 قبل الهجرة(، وقيل: »ولد �سنة ثمان 
)3(

قبل البعثة بع�سر �سنين

.
)4(

وع�سرين من عام الفيل«

ولعّله في مثل هذا اليوم الذي ُوِلد فيه اأمير الموؤمنين، قد ُوِلد الألوف من الب�سر، لكنَّ 

انية. �ست بالحكمة الربَّ ولدته مثَّلت حدثًا عجيبًا تجلَّت به الأ�سرار، وتلبَّ

م�سند اأحمد بن حنبل 5: 64.  )1(

اأنظر اإعالم الورى 1: 306، اإر�ساد المفيد 1: 5، عليٌّ وليد الكعبة، الأوردب��ادي: 3 من�سورات مكتبة الر�سوي، ك�سف   )2(
ق الأربلي 1: 5. ة ، العالمة المحقِّ الغمَّ

الإ�سابة، ابن حجر 2: 507.  )3(

ة، ج1: 59. ك�سف الغمَّ  )4(

 Qف �ة � اة ا�م � ال���من � خيت�
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ا جاءها الطلق، تعلِّقْت باأ�ستار الكعبة ال�سريفة، من �سّدة  ه فاطمة بنت اأ�سد لمَّ مَّ
ُ
فاإنَّ اأ

المخا�س، م�ستجيرة باهلل َوِجلًة، خ�سية اأن يراها اأحد من الذين اعتادوا الجتماع في 

م�سياتهم في اأروقة البيت اأو في داخله، فانحازت ناحية وتوارت عن العيون خلف اأ�ستار 
ُ
اأ

اآلم المخا�س؛ فاأل�سقت نف�سها بجدار الكعبة واأخذت  اأ�سنتها  البيت، واِهنًة مرتع�سة 

تقول: 

قة بكالم  ، اإنِّي موؤمنة بك وبما جاء من عندك من ر�سل وكتب، واإنِّي م�سدِّ »يا ربِّ

المولود  البيت وبحقِّ  بنى هذا  الذي  العتيق، فبحقِّ  البيت  بنى  ��ه  واأنَّ اإبراهيم  ي  جدِّ

الذي في بطني اإّل ما ي�ّسرت عليَّ ولدتي«.

قال يزيد بن قعنب: فراأيت البيت قد ان�سقَّ عن ظهره، ودخلت فاطمة فيه، وغابت 

عن اأب�سارنا وعاد اإلى حاله، فرمنا اأن ينفتح لنا قفل الباب فلم ينفتح، فعلمنا اأنَّ ذلك 

من اأمر اهلل تعالى، ُثمَّ خرجت في اليوم الرابع وعلى يدها اأمير الموؤمنين عليُّ بن اأبي 

 .
)1(
Q طالب

وقد اأن�سد الحميري )ت 173 ه�( في هذه المنا�سبة: 

وال���ب���ي���ت ح��ي�����ث ف����ن����اوؤه وال��م�����س��ج��دَول������َدْت������ُه ف����ي ح�����رم الإل���������ه واأم���ن�������ه

ط���اب���ت وط������اب ول���ي���ده�������ا وال���م���ول���دب���ي�������س���اء ط����اه����رة ال���ث���ي���اب ك��ري��م�����ة

م��ح��ّم��د م���ا ُل�����فَّ ف���ي ِخ�������َرِق ال���ق���واِب���ل ِم��ث��ُل��ه ال���ن���ب���يِّ  اآم�����ن�����َة  اب�����������ن  اإّل 

يقول الألو�سي: »وفي كون الأمير كّرم اهلل وجهه ولد في البيت اأمر م�سهور في الدنيا، 

وذكر في كتب الفريقين ال�سّنة وال�سيعة... ولم ي�ستهر و�سع غيره كّرم اهلل وجهه كما 

ا�ستهر و�سعه، بل لم تتفق الكلمة عليه، واأحرى باإمام الأئّمة اأن يكون و�سعه في ما هو 

.
)2(

قبلة للموؤمنين، �سبحان من ي�سنع الأ�سياء، وهو اأحكم الحاكمين«

ة، ج1، �س 60. ك�سف الغمَّ  )1(

الأوردبادي، علي وليد الكعبة،  ج3، ط النجف الأ�سرف.  )2(
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Q مكين البنيان، �سابًا وكهاًل، حافظًا لتكوينه المكين حتى ناهز  �سفته: ن�ساأ 

ال�ستين من عمره ال�سريف، كان قويَّ البنية، ممتلئ الج�سم، كثير ال�سعر، ربعة في الرجال 

ل هو بالطويل ول بالق�سير، عري�س المنكبين، له م�سا�س كم�سا�س ال�سبع ال�ساري، يغلظ 

. من اأع�سائه ما ا�ستغلظ من اأع�ساء الأ�سد ويدقُّ منها ما ا�ستدقَّ

ة ج�سدية، فربَّما رفع فار�سًا بيده فجلد  هذا وتدلُّ اأخباره � كما تدلُّ �سفاته � على قوَّ

به الأر�س غير جاهد، وما �سارع اأحدًا اإّل و�سرعه.

�سوته وقدوته 
ُ
اأ في م�سيته على نحو ما يقارب م�سية ر�سول اهلل P، الذي جعله اأ يتكفَّ

منذ اأن ن�ساأ وحتَّى مات.

أسماؤه وألقابه 
ًا عند ولدته«. ته عليَّ ه �سمَّ مَّ

ُ
كثيرة اأ�سماوؤه واألقابه Q، قال مجاهد: »اإنَّ اأ

ي  اأمِّ تني  �سمَّ الذي  »اأنا  يوم خيبر:  قوله  بدليل  ه حيدرة،  مُّ
ُ
اأ ته  �سمَّ اإنَّما  وقال عطاء: 

ًا من العلوَّ والرفعة  ي عليَّ ر الأ�سنام �ُسمِّ ا عال على كتفي الر�سول P وك�سَّ حيدرة«، فلمَّ

.
)1(

وال�سرف«

وقد ُعرف Q باألقاب كثيرة، جاء كثير منها في حديث النبّيّ P منها: »يع�سوب 

والموؤمنون  يع�سوب،  د:  لل�سيِّ قيل  ومنه  النحل،  ملك  هو  اليع�سوب  واأ�سل  الموؤمنين«. 

هون بالنحل، لأنَّ النحل تاأكل طيبًا. يت�سبَّ

ب اأي�سًا: الولّي، والو�سّي، والتقّي، وقاتل الناكثين والقا�سطين والمارقين، و�سبيه  ويلقَّ

.
)2(

هارون، و�ساحب اللوى، وخا�سف النعل، وكا�سف الكرب، وغيرها كثير

رًا وجهه في التراب، فكان ذلك  ا راآه �ساجدًا معفِّ اه ر�سول اهلل P باأبي تراب لمَّ وكنَّ

من اأحبِّ األقابه اإليه. 

تذكرة الخوا�س: 3 ـ 4.  )1(

م. ن.  )2(
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ار بن يا�سر � اأنَّه قال: كنت اأنا وعلي  وجاء في �سبب ت�سميته � كما نقله ابن اإ�سحاق عن عمَّ

ا نزلها ر�سول اهلل واأقام بها، راأينا نا�سًا من  بن اأبي طالب رفيقين في غزوة الع�سيرة، فلمَّ

بني مدلج يعملون في عين لهم، فقال لي عليٌّ Q: »يا اأبا اليقظان، هل لك في اأن ناأتي 

هوؤلء القوم لننظر كيف يعملون؟« قلت: اإن �سئت، فجئناهم ونظرنا اإلى عملهم �ساعة 

ُثمَّ غ�سينا النوم، فانطلقت اأنا وعليٌّ وا�سطجعنا في �سور من النخل على التراب اللين 

بنا من تلك البقعة التي نمنا فيها، ففي  ونمنا، والل ما اأيقظنا اإّل ر�سول الل P وقد تترَّ

.
)1(

ذلك اليوم قال الر�سول لعليٍّ Q: »ما لك يا اأبا تراب«!

الت�سمية،  اآخر في هذه  �سببًا  ُثمَّ ذكر  تاريخه،  في   
)2(

الطبري ابن جرير  اأي�سًا  رواه 

خال�سته اأنَّه قيل ل�سهل بن �سعد ال�ساعدي: اإنَّ بع�س اأمراء المدينة يريد اأن يبعث اإليك 

اه بذلك  لت�سبَّ عليَّ بن اأبي طالب على المنبر، وتقول له: يا اأبا تراب، قال: واهلل ما �سمَّ

اإّل ر�سول اهلل. 

ثنا ابن نمير، عن عبد الملك الكندي،  واأخرجه اأحمد بن حنبل من وجه اآخر، قال: حدَّ

عن اأبي حازم، قال: جاء رجل اإلى �سهل بن �سعد، فقال: هذا فالن يذكر علي بن اأبي 

طالب عند المنبر، فقال: ما يقول؟ قال: يقول: اأبو تراب، ويلعن اأبا تراب، فغ�سب �سهل 

.
)3(

اه به اإّل ر�سول اهلل P وما كان ا�سم اأحبَّ اإليه منه وقال: واهلل ما كنَّ

به ر�سول اهلل P اأي�سًا باأمير الموؤمنين، حتَّى قال فيه: »�سلِّموا على عليٍّ باإمرة  ولقَّ

.
)4(

الموؤمنين«

اهلل  و�سيف  البتول،  وزوج  واأخ��وه،  الر�سول،  ونف�س  المرت�سى،  اأي�سًا:   
)5(

األقابه ومن 

العرب،  د  و�سيِّ اللواء،  و�ساحب  النار،  وق�سيم  الفجرة،  وقاتل  البررة،  واأمير  الم�سلول، 

�سير اأعالم النبالء ج 1، �س 298.  )1(

تاريخ الطبري، ج 2، �س 123 بت�سّرف.  )2(

تذكرة الخوا�س، ج 5.  )3(

اأنظر: ار�ساد المفيد، ج 1، �س 48.  )4(

للمزيد اأنظر، الخوارزمي، المناقب 40 ـ 43 ط موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي.  )5(
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اأي   � المدينة  وباب  وال�ساهد،  والداعي،  والهادي،  الأكبر،  يق  وال�سدِّ الكرب،  اف  وك�سَّ

ار. ار، والفقَّ ار غير الفرَّ ة المهاجرين، والكرَّ مدينة العلم � وغرَّ

�سرته الها�سمية 
ُ
واجتمعت في عليِّ بن اأبي طالب خال�سة ال�سفات التي ا�ستهرت بها اأ

ا قاله القائلون عن �سجاعته: اإنَّه ما ُعرف عن بطل في العالم  من النبل وال�سجاعة.. وممَّ

اإّل كان مغلوبًا حينًا، وغالبًا حينًا، اإّل عليٌّ Q فهو الغالب اأبدًا ودائمًا، ومن هنا كان 

، ويجعلون من هذا دلياًل على اأنَّ �ساحبهم  العرب يفخرون باأنَّ قريبهم ُقتل ب�سيف عليٍّ

ًا، وهو الموت الذي ل بدَّ منه. بارز عليَّ

�سبعين  لأوق��رت  �سئت  »لو  يقول:  كان  وقد  والذكاء،  والعلم  بالمروءة  اأي�سًا  وُعرف 

. وهو اأعلم اأ�سحاب ر�سول اهلل قاطبة بال منازع، وفي 
)1(

بعيراً في تف�سير فاتحة الكتاب«

هذا اأحاديث كثيرة ت�سهد له، ووقائع كثيرة ت�سّدقه.

مناقب ابن �سهراآ�سوب، ج 2، �س 43، ينابيع المودة، القندوزي، �س65.  )1(
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املفاهيم الرئيسة
اإّن �سيرة الإمام علّي Q كانت تج�سيدًا لر�سالة الإ�سالم، فكانQ الكتاب   .1

الناطق وال�سّنة الحية.

اإّن ولدة الإمام علّي Q في الكعبة اإ�سارة وا�سحة ل�سطفائه من قبل اهلل عّز   .2

وجّل ومكانته عند ربِّ الأرباب.

التي  والت�سميات  الألقاب  من  الكثير  �سخ�سه  في   Q علّي  الإم��ام  جمع  لقد   .3

عك�ست �سفاته وف�سائله التي يتحّلى بها.



18

الدر�س الثامن ع�شر

 Qفضائل أمري املؤمنني علّي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

.Q 1 - يتعّرف اإلى ف�سائل اأمير الموؤمنين

.Q 2 - يحفظ ثالثًا من ف�سائله

.Q وعلّي P 3 - يفهم معاني ودللت الأخّوة بين ر�سول اهلل

أهداف الدرس



تمهيد
باع ال�سبي  اتِّ هم به، ن�ساأ في حجره، يتَّبعه  P واأخ�سُّ اإلى النبّيِّ  اأقرب النا�س  هو 

ه واأبيه، يتلقى منه مكارم الأخالق ومحا�سن الآداب ومفاتح العلوم واأ�سرار الحياة  لأمِّ

وفل�سفتها.

ال�سحاح  في  يرد  لم  ��ه  »اإنَّ وغيره:  بن حنبل  كاأحمد  بالحديث  العلم  اأهل  قال  فاإذا 

، فاإنَّما يقّرون حقيقة �ساهدها تاأريخ �سدر 
)1(

» والح�سان لأحد من ال�سحابة ما ورد لعليٍّ

الإ�سالم كلِّه، من هنا حقَّ لبع�س اأهل العلم القول: اإنَّ الحديث عن مناقب عليٍّ ل يعدو 

.
)2(

اأن يكون نافلة وف�سوًل، تمامًا كالحديث عن نور ال�سم�س

في   Q ه  حقِّ في  جاء  ا  ممَّ �سغيرة  باقة  على  الدر�س  هذا  مادة  �سنق�سر  ولهذا 

القراآن والحديث.

أواًل في القرآن الكريم
:P 1 ـ نف�س ر�ضول اهلل

قائل: {ۅ  قال عزَّ من  اإذ  ن�سارى نجران،  وفد  المدعّوين في مباهلة  اأحد  عليٌّ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ 
هم  اأول��ئ��ك   .

)3(
{ ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

انظر: الم�ستدرك على ال�سحيحين 3: 107 ـ 108، ال�ستيعاب 3: 51، تاريخ الخلفاء: 133.  )1(

ف�سائل الإمام علّي: 28.  )2(

�سورة اآل عمران، الآية 61.  )3(
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الذين ا�سطفاهم اهلل وانتخبهم ر�سول اهلل: عليٌّ وفاطمة والح�سنان L، بهم خلَّد 

.P التاأريخ حدثًا عظيمًا يعدُّ اإحدى معاجز الر�سول الأكرم

.
)1(
Q ٍّونف�س علي P رون على اأنَّ المق�سود من )اأنف�سنا( نف�س محمد واأجمع المف�سِّ

ته: 2 ـ عليٌّ Q من اأهل بيت ر�ضول اهلل P وخا�ضَّ

الك�ساء  باأ�سحاب  المدعوون  هم   L والح�سنان  وفاطمة  وعليٌّ   P اهلل  ر�سول 

الخم�سة، والم�سار اإليهم بقوله تعالى: {ڎ    ڈ ڈ ژ  ژ ڑ   ڑ 

.
)2(

ک ک ک}
وفاطمة  علّيًا   P اهلل  ر�سول  جلَّل  حينما  المباركة،  الآية  بهذه  الأمين  الروح  نزل 

فاألوى  المباركتين  يديه  اأخرج  ُثمَّ  به،  اهم  وغ�سَّ بك�ساٍء حبري،   R وح�سنًا وح�سينًا 

تي، فاأذهب عنهم الرج�س  اأهل بيتي وخا�سَّ »اللَّهمَّ هوؤلء  ُثمَّ قال:  ال�سماء،  اإلى  بهما 

 . 
)3(

رهم تطهيراً« وطهِّ

 :P ِّ3 ـ القراآن الكريم ياأمر بال�ضالة على اآل بيت النبّي

ا كان الإمام عليٌّ Q من اأهل بيت محمٍد P فله �ساأن في قوله تعالى: {ڄ  ولمَّ

 .
)4(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ}
ا ل ريب فيه كانت هذه »ال�سالة« من الواجبات في حال الت�سهد، لما ثبت بالتواتر  وممَّ

حينما �ساألوا الر�سول P: كيف ن�سلِّي عليك يا ر�سول اهلل؟  فقال: »قولوا: اللَّهمَّ �سلِّ 

اف، الزمخ�سري 1: 370، اأ�سباب النزول، الواحدي: 74 ـ 75، دار ومكتبة  انظر: معالم التنزيل البغوي 1: 480، الك�سَّ  )1(
الهالل بيروت 1991م، �سحيح م�سلم 4: 1871، 32 ـ 2404، �سنن الترمذي 5: 638، 3724، �سير اأعالم النبالء ) �سيرة 

الخلفاء الرا�سدين (: 230.

�سورة الأحزاب: 33.  )2(

من م�سادر حديث الك�ساء: تف�سير الرازي 8: 80، اأ�سباب النزول: 252، م�سند اأحمد 4: 107 و6: 292، 304، �سحيح   )3(
ة 4: 183، 4796، الم�ستدرك 2؛416 و3: 148، �سير اأعالم  م�سلم � كتاب ف�سائل ال�سحابة 4: 1883، 2424، م�سابيح ال�ُسنَّ

النبالء 3: 283، ال�سواعق المحرقة، باب 11 الف�سل1: 143، الخ�سائ�س: 4، �سواهد التنزيل 2: 92، 637 ـ 774، اأ�سد 

الغابة 4: 29، الخ�سائ�س الكبرى لل�سيوطي 2: 464، مجمع الزوائد 9: 167، الح�سان بترتيب �سحيح ابن حبان 9: 61، 

.6937

�سورة الأحزاب، الآية 56.  )4(
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على محمٍد واآل محمٍد، كما �سلَّيت على اإبراهيم واآل اإبراهيم، وبارك على محمٍد واآل 

.
)1(

محمٍد كما باركت على اإبراهيم واآل اإبراهيم«

)2(
وفي هذا ال�ساأن اأن�سد ال�سافعي اأبياته ال�سهيرة التي اأّولها:

ب��ي��ت ر����س�������ول اهلل ح��بُّ��ك�����ُم اأه�����ل  ف�����ر���ٌس م���ن اهلل ف���ي ال���ق�������راآن اأن��زل��هي���ا 

���ك���ُم َم�����ْن ل���م ُي�����س��لِّ ع��ل��ي��ك��م ل ����س���الة لهك��ف��اك��������ُم م���ن ع��ظ��ي�����م ال�������س���اأن اأنَّ

4 ـ علّي Q ي�ضري نف�ضه ابتغاء مر�ضاة اهلل:

تخلَّف عليٌّ Q يوم الهجرة ليبيت في فرا�س ر�سول اهلل P وي�سرف الأعداء عنه، 

دية، فنزل فيه قوله تعالى:  ي الأمانات اإلى اأهلها، حّتى تكتمل ر�سالة الإ�سالم المحمَّ ويوؤدِّ

 . 
)3(

{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ}

5 ـ عليٌّ Q و�ضورة الدهر:

ًة في عليٍّ  لم يختلف اأهل التف�سير على اأنَّ �سورة »الن�سان« اأو »هل اأتى« نزلت خا�سَّ

ق على الم�سكين واليتيم والأ�سير، {چ چ ڇ      ة الت�سدُّ ، في ق�سَّ
)4(
R واأهل بيته

.
)5(

ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ... ی ی ی      ی جئ حئ مئ ىئ   }
6 ـ بعليٍّ كفى اهلل الموؤمنين القتال: 

چ  چ   ڃ  {ڃ  المباركة:  الآي��ة  اإنَّ  قيل:  الأح��زاب  وقعة  يوم  ا�ستب�ساله  في 

 نزلت في الإمام عليٍّ Q. حتى 
)6(

چ چ  ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  }
.

)7(
اأنَّ ابن م�سعود كان يقراأ الآية: {ڇ ڍ ڍ ڌڌ  } بعليٍّ بن اأبي طالب

�سحيح البخاري 6: 217، 291، الترمذي 5: 359، 322.  )1(

ال�سواعق المحرقة، باب 11، ف�سل ج1، �س 148.  )2(

�سورة البقرة: 207، وانظر التف�سير الكبير 5: 204.  )3(

اف 4: 670، تف�سير الرازي 30: 243، فتح الباري، ال�سوكاني 5: 349، روح المعاني 29: 157 ـ 158، معالم  اأنظر: الك�سَّ  )4(
التنزيل 5: 498، تف�سير اأبي ال�سعود 9: 73، تف�سير البي�ساوي 2: 552، تف�سير الن�سفي 3: 628، اأ�سباب النزول: 322.

�سورة الإن�سان، الآيتان 11 و22.  )5(

، اأبو نعيم: 172، تحقيق المحمودي. اأنظر: دلئل ال�سدق 2: 174، ما نزل من القراآن في عليٍّ  )6(

�سورة الأحزاب، الآية 25.  )7(
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ثانيًا في الحديث الشريف 
لهم اإ�ضالمًا: 1 ـ اأوَّ

اأول  ب��ي، واأن��ت  اآم��ن  َم��ْن  ل  اأوَّ »اأن��ت   : اإذ قال لعليٍّ  P اأ�سدق من ر�سول اهلل  وَم��ْن 

الحقِّ  ق بين  الفاروق تفرِّ واأن��ت  الأكبر،  يق  ال�سدِّ واأن��ت  القيامة،  من ي�سافحني يوم 

.
)1(

والباطل، واأنت يع�سوب الموؤمنين، والمال يع�سوب الكافرين«

2 ـ اأخو ر�ضول اهلل P دون غيره: 

؟! فر�سول 
)2(

من يجهل حديث الموؤاخاة، وقول ر�سول اهلل P: »اأنا اأخوك واأنت اأخي«

ره حينما اآخى بين المهاجرين والأن�سار اإّل لنف�سه، ليكون اأخاه ووارثه،  اهلل P لم ياأخِّ

يرث منه ما وّرثت الأنبياء من قبله.. فر�سول اهلل P الذي لم يكن له خطير ول نظير 

 .
)3(

من العباد وعليُّ بن اأبي طالب اأخوان في الدنيا والآخرة {ې ې ې ى  }

3 ـ واأحبُّ الخلق اإلى اهلل:

ه  هدي لر�سول اهلل P طير م�سوي، فلم تطب نف�سه اأن ياأكله وحده، فدعا ربَّ
ُ
ذات ليلة اأ

ى اأن ياأكل معه  .. ائتني باأحبِّ الخلق اإليك لياأكل معي هذا الطير« كان يتمنَّ قائاًل: »اللَّهمَّ

اأحبُّ الخلق اإلى اهلل عزَّ وجلَّ لتتمَّ البركة ويعمَّ الف�سل، واإذا طارق يحوم حول الباب، وكان 

هناك من يمنعه، يرجع ويعود يطرق الباب، حتى اأذن له في الثالثة اأو الرابعة، واإذا به عليُّ 

ا راآه ر�سول اهلل قال: »ما حب�سك عنِّي«؟! قال Q: »وال��ذي بعثك  بن اأبي طالب، ولمَّ

اإر�ساد المفيد 1: 31 ـ 32، اإعالم الورى 1: 360 ـ 361، مناقب ابن �سهراآ�سوب 2: 6، اأن�ساب الأ�سراف 2: 118، 74، وكذا   )1(
نقله المجل�سي في البحار 38: 227، 33.

خرى انظر: 
ُ
ة 4: 173، 4769، الم�ستدرك 3: 14، ورواه غيرهم بن�سو�س اأ �سنن الترمذي 5: 636، 3720، م�سابيح ال�ُسنَّ  )2(

م�سند اأحمد 1: 230، �سيرة ابن ه�سام 2: 109، الطبقات الكبرى 3: 22، ال�سيرة النبوية ابن حبان: 149، �سرح نهج 

�سد 
ُ
نف 4: 244. اأ

ُ
ال 11، 32879، عيون الأثر 1: 265، الرو�س الأ البالغة 6: 167، جامع الأ�سول 9: 468، 6475، كنز العمَّ

الغابة 2: 221 و4: 16، البداية والنهاية 7: 348، تاريخ الخلفاء: 135.

�سورة الحجر، الآية 47.  )3(
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.
)1(

ات ويردَّني اأن�س« اً اإنِّي لأ�سرُب الباب ثالث مرَّ بالحقِّ نبيَّ

هكذا التقى ر�سول اهلل P مع اأحبِّ الخلق اإليه والى اهلل على مائدة النور.

: 4 ـ اإّل باب عليٍّ

لّما كان لنفر من اأ�سحاب ر�سول اهلل P اأبواب �سارعة في الم�سجد النبوي ال�سريف، 

ا بلغ  اأمرهم ر�سول اهلل P ب�سدِّ الأبواب اإّل باب عليٍّ Q فتكلَّم النا�س في ذلك، فلمَّ

مرُت ب�سدِّ هذه الأبواب 
ُ
ا بعد.. فاإنِّي اأ ر�سول اهلل P قولهم، قام وخطب فيهم فقال: »اأمَّ

 .
)2(

مرُت فاتبعته«
ُ
، وقال فيه قائلكم، والل ما �سددته ول فتحته، ولكنِّي اأ اإّل باب عليٍّ

5 ـ الذائد عن الحو�س:

اإلى  اأنظر  »كاأنِّي   :P P يوم القيامة، يثبته قوله  اإنَّه �ساحب حو�س ر�سول اهلل 

تي على الحو�س، فيقول الوارد لل�سادر: هل �سربت؟ فيقول: نعم،  مَّ
ُ
اأ تدافع مناكب 

.
)3(

والل لقد �سربت، ويقول بع�سهم: ل والل ما �سربت فيا طول عط�ساه«

داً واأكرمه، اإنَّك لذائد عن حو�سي، تذود عنه  اأ محمَّ وقال لعليٍّ Q: »والذي نبَّ

الى  اأنظر  كاأنِّي  الماء، بيدك ع�سا من عو�سج  ال�سادي عن  البعير  ي��ذاد  رج��اًل، كما 

.
)4(

مقامك من حو�سي«

Q قال: »وال��ذي فلق الحبَّة وب��راأ الن�سمة، لأقمعنَّ بيدي  وفي رواية عن عليٍّ 

.
)5(

هاتين عن الحو�س اأعداءنا، ولأوردنَّ اأحبَّاءنا«

ف�سائل   ،5 للن�سائي:  الخ�سائ�س   ،3721  ،636  :5 الترمذي  �سنن  التالية:  بالم�سادر  الم�سوي  الطائر  ة  ق�سَّ اأنظر   )1(
ة 4: 173، 4770،  ال�سحابة،  اأحمد بن حنبل 2: 560، 945، الم�ستدرك على ال�سحيحين 3: 130 ـ 132، م�سابيح ال�ُسنَّ

�سد الغابة 4: 30، البداية والنهاية 7: 363، جامع الأ�سول 9: 471، الريا�س الن�سرة 3: 114 ـ 115، وقال الخوارزمي في 
ُ
اأ

اظ: 1043. مقتل الإمام الح�سين: 46: اأخرج ابن مردويه هذا الحديث بمائة وع�سرين اإ�سنادًا، تذكرة الحفَّ

�سنن الترمذي 5: 641، 2732، م�سند اأحمد 1: 331، ف�سائل ال�سحابة 2: 581، 985 فتح الباري ب�سرح �سحيح البخاري   )2(
7: 13، الم�ستدرك 3: 125، مجمع الزوائد 9: 114 ـ 115، الريا�س الن�سرة 3: 158، الخ�سائ�س للن�سائي: 13، الإ�سابة 

4: 270، جامع الأ�سول 9: 475، 6494، البداية والنهاية 7: 374 و379، الخ�سائ�س بتخريج الأثري ح، 23، 41.

اإعالم الورى 1: 369، ونقله المجل�سي في بحار الأنوار 39: 216، 6.  )3(

مناقب ابن �سهراآ�سوب 2: 163، مناقب الخوارزمي: 60.  )4(

مناقب ابن �سهراآ�سوب 2: 162.  )5(
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ار: ار ولي�س بفرَّ 6ـ كرَّ

عطينَّ 
ُ
اأعلن ر�سول اهلل P يوم خيبر اأمام الأ�سحاب بقوله: »والذي نف�سي بيده، لأ

ار، يفتح الل  ه الل ور�سوله، كراراً لي�س بفرَّ الراية غداً رجاًل يحبُّ الل ور�سوله، ويحبُّ

على يديه، فاأر�سل اإليَّ واأنا اأرمد، فتفل في عينيَّ وقال: اللَّهمَّ اكفه اأذى الحّر والبرد، 

.
)1(

اً بعُد ول برداً« فما وجدُت حرَّ

 ،P هذه بع�س الف�سائل التي ذكرها اأهل المناقب وال�سير، في حقِّ اأخي ر�سول اهلل

ته. مَّ
ُ
ه، ووزيره، واأمينه، وخليفته من بعده على اأ وو�سيِّ

خ�سائ�س الن�سائي: 39، 14 و159، 151، تاريخ ابن ع�ساكر � ترجمة المام علي Q، مجمع الزوائد 9: 122، اإعالم   )1(
الورى 1: 364، �سنن ابن ماجة 1: 43، م�سند اأحمد 1: 99 و133، م�ستدرك الحاكم 3: 37، وانظر فرائد ال�سمطين 1: 

253، 196 و261، 201.
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املفاهيم الرئيسة
القراآن  بها  التي �سهد  والمفاخر  المناقب  بالكثير من   Q الإمام علي  حظي   .1

.P الكريم واأحاديث النبّي

من ف�سائله التي ذكرت في القراآن الكريم:  .2

ته. -  اأّنه نف�س ر�سول اهلل P ومن اأهل بيته وخا�سّ

.P اهلل اأمرنا بالقراآن اأن ن�سلي على اآل بيت النبّي  -

-  علي ي�سري نف�سه ابتغاء مر�ساة اهلل.

- ذكر في �سورة الدهر وفي �سورة النور.

-   وبعلي كفى اهلل الموؤمنين القتال. 

واإيمانه وجهاده Q ل مثيل له.  -

من ف�سائله التي ذكرت في الحديث:   .3

اأّول النا�س اإ�سالمًا.  -

-  اأخو ر�سول اهلل P واأحب الخلق اإلى اهلل؟

-   الذائد عن الحو�س.



19

الدر�س التا�شع ع�شر

 Qأمري املؤمنني علّي 
Pيف رعاية رسول اهلل

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

1 - يعرف حياة اأمير الموؤمنين Q مع الر�سول قبل البعثة.

2 - يعرف حياة اأمير الموؤمنين Q مع الر�سول بعد البعثة.

3 - يتعّرف اإلى حياة الإمام علي Q في المدينة.

أهداف الدرس



علي Q مع الرسول قبل البعثة 
ته  ن به �سخ�سيَّ كلُّ مولود يولد تتعاقبه وراثة الأجيال، فياأخذ من الأب والأمِّ ما يكوِّ

�سادة  ابن  فهو  الن�سب،  معروف   Q عليٌّ  والإم��ام  والأخالقية،  والروحية  النف�سية 

عن   ، جدٍّ عن  اأبًا  وخ�سالها  ال�سيادة  توارثوا  والكرم،  وال�سجاعة  المروءة  اأهل  العرب، 

اأبيهم اإبراهيم خليل الرحمن.

هم  اأ اهلل �سبحانه الأ�سباب لعليٍّ ليكون اأكثر النا�س قربًا من النبّي P واأخ�سَّ كما هيَّ

به.. بل ليكون النبّيُّ اأقرب اإليه من اأبيه واأخوته، ففي الثامنة من عمر علي Q � وربما 

ت فيها  كان حوالي عام 606 م � دخلت قري�س في اأزمة �سديدة، و�سنة مجدبة منهكة، �سحَّ

موارد العي�س، وكان وقعها على اأبي طالب �سديدًا، اإذ كان ذا عيال ُكُثر وقلَّة من المال 

ا�س: »األ  يه الحمزة والعبَّ ل يكفي  بنفقة رجل مثله، فعند ذاك قال ر�سول اهلل P لعمَّ

نحمل ثقل اأبي طالب، ونخفِّف عنه عياله؟«

لي  دع��وا  لهم:  فقال  اأم��ره��م،  ليكفوه  ِول��ده  ي�سلِّمهم  اأن  و�ساألوه  اإليه  ف��ج��اءوا 

P د  محمَّ واأخذ  جعفرًا،  وحمزة  طالبًا،  ا�س  العبَّ فاأخذ  �سئتم،  من  وُخ��ذوا   عقياًل 

.
)1(
Q ًا  عليَّ

حجر  في  فُربِّي   ،P د  محمَّ كفيله  اإل��ى  �سباه  مطلع  في  وهو   Q عليٌّ   وانتقل 

مِّ للنبي P، وكذلك كانت خديجة 
ُ
النبّي P ولم يفارقه، وكانت فاطمة بنت اأ�سد كالأ

.Q ٍّمِّ لعلي
ُ
بنت خويلد كالأ

الكامل في التاريخ، ج 1، �س 582.  )1(
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فن�ساأ عليٌّ Q في بيت النبّي P يرعاه وينفق عليه، فحاز بذلك من ال�سرف ما 

لم يحزه غيره. فقد ن�ساأ ي�ستلهم من معلِّمه معالم الأخالق والتربية الروحية والفكرية، 

اهلل  ر�سول  بعد  يدركه  لم  ما  الحقائق  من  اأدرك  حتَّى  والمعرفة،  الحكمة  دقائق  وكذا 

P اأحد غيره، حتى تطّبع ب�سفات كافله، ولم تكن فيه �سفة اإّل وهي م�سدودة ب�سفات 

 ،Q ٍّاإّل واأنكره قلب علي P د معلِّمه الأول والأخير، وما من �سيء اأنكره قلب محمَّ

 .P وكان هذا قبل مبعث النبّي

واأ�سرار  بل  الطبيعة،  ونوامي�س  الكون  حقائق  العظيم  معلِّمه  من  التلميذ  واأدرك 

باأعلى ذروة من ذرى  واأفعاله، وتحلَّى  واأ�سبح المثل الأعلى في جميع �سمائله  الوجود، 

الكمال الروحي والأخالقي. 

مة مبّينًا ف�سلها واخت�سا�سه بها على من �سواه، فقال:  وو�سف Q تلك الأيام القيِّ

الخ�سي�سة،  والمنزلة  القريبة،  بالقرابة   P ر�سول الل  »وقد علمتم مو�سعي من 

ني اإلى �سدره.. وكان يم�سُغ ال�سيء ُثمَّ ُيلقمنيه،  و�سعني في حجره واأنا ولد، ي�سمُّ

وما وجد لي كذبًة في قول، ول خطلة في فعل.. ولقد كنت اأتَّبعه اتباع الف�سيل اأثر 

ه، يرفع لي في كلِّ يوٍم من اأخالقه علماً، وياأمرني بالقتداء به، ولقد كان يجاور  اأمِّ

في كلِّ �سنة بحراء فاأراه، ول يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإ�سالم 

 .
)1(

غير ر�سول الل P وخديجة واأنا ثالثهما...«

علي Q مع الرسول بعد البعثة في مكة
ل النا�س اإ�ضالمًا: 1 ـ اأوَّ

ي�سجد ل�سنم قط،  ولم  اأب��دًا،  �سرك  يتقّدم من عليٍّ  لم  اأنَّه  الروايات على  اأجمعت 

م وجهه منذ ولدته، فال طاف حول �سنم ول �سجد له، فكانت نف�سه خال�سة هلل  وتكرَّ

نهج البالغة، تحقيق �سبحي ال�سالح، الخطبة 192 .  )1(
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الإيمان،  �سراحة  ال�سبا  منذ  �ساحبته  لقد  وال�ستقامة،  لل�سرف  عنوانًا  وكان  تعالى، 

والثقة العالية بالنف�س، وال�سجاعة ال�سرورية لكل اإرادة حقة، فكان اإيمانه هو الحاكم 

المطلق، والم�سيطر الأوحد على جميع حركاته و�سكناته. فال مجال لأن يتوّهم من عبارة 

اأّنه اأّول النا�س اإ�سالمًا كونه على خالف ذلك قبل البعثة.

ففي ال�سحيح: اأنَّ النبّي P كان يخرج اإلى البيت الحرام لي�سلِّي فيه، في�سحبه 

عليٌّ وخديجة في�سلِّيان خلفه، على مراأى من النا�س، ولم يكن على الأر�س من ي�سلِّي 

.
)1(

تلك ال�سالة غيرهم

لب ر�سي اهلل عنه  ا�س بن عبد المطَّ وعن عفيف بن قي�س، قال: كنُت جال�سًا مع العبَّ

بمكة قبل اأن يظهر اأمُر النبّي P فجاء �ساب فنظر اإلى ال�سماء حيث تحلَّقت ال�سم�س، 

ثم ا�ستقبَل الكعبة فقام ي�سلي، ثم جاء غالٌم فقام عن يمينه، ثم جاءت امراأٌة فقامت 

ال�ساب  �سجد  ثم  فرفعا،  ال�ساب  رفع  ثم  والمراأة،  الغالم  فركع  ال�ساب  فركع  خلفهما، 

ا�س: اأمر عظيم، فقال: اأتدري من هذا  ا�س، اأمر عظيم، فقال العبَّ ف�سجدا، فقلت: يا عبَّ

� اأتدري من هذا الغالم؟ هذا علي بن اأبي  � ابن اأخي  د بن عبداهلل  ال�ساب؟ هذا محمَّ

� اأتدري من هذه المراأة؟ هذه خديجة بنت خويلد. اإنَّ ابن اأخي هذا  � ابن اأخي  طالب 

ثني اأنَّ ربَّه ربُّ ال�سماوات والأر�س اأمره بهذا الدين الذي هو عليه، ول واهلل ما على  حدَّ

.
)2(

ظهر الأر�س على هذا الدين غير هوؤلء الثالثة، قال عفيف: ليتني كنُت رابعًا

وبغ�س النظر عن الوقائع التاريخية فقد ورد عن النبّي الأعظم P ب�سند �سحيح 

 .
)3(

لكم اإ�سالماً عليُّ بن اأبي طالب« لكم وروداً عليَّ الحو�س، اأوَّ قوله: »اأوَّ

الم�ستدرك على ال�سحيحين، الحاكم الني�سابوري، ج 3، �س 201، ح4842، 440، دار الكتب العلمية.  )1(

تاريخ الطبري، ج 2، �س 56 ـ 57.  )2(

ابن عبدالبرالقرطبي، ال�ستيعاب، ج 3، �س 28، مطبوع بهام�س الإ�سابة �سنة 1328ه�.ق، دار المعارف، م�سر،  )3(
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2 ـ الدعوة الخا�ضة:

عليٌّ يوم الإنذار الأول:

ا اأنزل اهلل على ر�سوله {ڇ ڇ  قال جعفر بن عبداهلل بن اأبي الحكم: » لمَّ

اته   ا�ستدَّ ذلك عليه و�ساق به ذرعًا، فجل�س في بيته كالمري�س، فاأتته عمَّ
)1(

ڇ}
.

)2(
يُعدنه، فقال: »ما ا�ستكيُت �سيئاً، ولكن الل اأمرني اأن اأنذر ع�سيرتي الأقربين«

وع�سيرته  اآله  اإن��ذار  تعالى على  لأوام��ر اهلل  امتثاًل   P ر�سول اهلل  بعد ذلك عزم 

 � رجاًل  اأربعين  وكانوا  طالب،  اأبي  دار  في  عبدالمطلب  بني  فجمع  اهلل،  اإلى  ودعوتهم 

يزيدون رجاًل اأو ينق�سون رجاًل � وكان قد قال لعلي Q: »ا�سنع لي �ساعاً من طعام 

واجعل عليه رجل �ساة وامالأ لنا ع�ساً من لبن«، قال علي Q وهو ينقل هذا الحديث 

واأراد   ،
)3(

]اإناء يكتال به[« ياأكل الجذعة وي�سرب الفرق  »واإنَّ منهم من  وا�سفًا قومه: 

هم  Q باإعداد قليل من الطعام وال�سراب لجماعتهم اإظهار الآية لهم في �سبعهم وريِّ

.
)4(

ا كان ل ي�سبع الواحد منهم ول يرويه ممَّ

اأكنتم  الجبل،  ه��ذا  �سفح  م��ن  ت��خ��رج  خ��ي��اًل  اأن  اأخبرتكم  ل��و  »اأراأي���ت���م   :P فقال 

»اإن��ي  فقال:  كذبًا،  عليك  بنا  جرَّ وما  متهم،  غير  عندنا  اأن��ت  بلى،  قالوا:  م�سّدقّي؟« 

نذير لكم من بين يدي عذاب �سديد« فقطع كالمه عمه اأبو لهب، وقال: تبًا لك! األهذا 

جمعتنا؟! ثم عاد فجمعهم ثانية، فاأعاد اأبو لهب مثل قولته الأولى، فتفّرقوا، فاأنزل اهلل 

 اإلى اآخر ال�سورة المباركة.
)5(

تعالى عليه {ڈ ڈ ژ ژ ڑ}

واأبو  ا�س  والعبَّ والحمزة  اأبو طالب  اأعمامه:  ليكلِّمهم، وفيهم  خرى 
ُ
اأ ًة  ثم جمعهم مرَّ

وو�سعه  الطعام  لهم   Q عليٌّ  فاأح�سر  عمومته،  وبني  اأعمامه  من  وغيرهم  لهب، 

�سورة ال�سعراء، الآية 214.  )1(

الكامل في التاريخ، ج 1، �س 584.  )2(

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 27.  )3(

الإر�ساد، ج 1، �س 49.  )4(

�سورة الم�سد، الآية 1.  )5(
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بين اأيديهم، وكان باإمكان الرجل الواحد اأن ياأكله بكامله، فتهام�سوا وتبادلوا النظرات 

ال�ساخرة من تلك المائدة التي ل تقوم ح�سب العادة لأكثر من رجلين اأو ثالثة رجال، ثم 

وا اأيديهم اإليها وجعلوا ياأكلون، ول يبدو عليها النق�س حتَّى �سبعوا، وبقي من الطعام  مدُّ

ما يكفي لغيرهم.

لب، والل ما اأعلم �سابَّاً في  ا اأكلوا و�سربوا قال لهم النبّيُّ P: »يا بني عبدالمطَّ فلمَّ

ا جئتكم به، اإنِّي جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد اأمرني  العرب جاء قومه باأف�سل ممَّ

الل تعالى اأن اأدعوكم اإليه«. ثمَّ عر�س عليهم اأ�سول الإ�سالم وقال: »فاأيُّكم يوؤازرني على 

هذا الأمر، على اأن يكون اأخي وو�سيِّي، وخليفتي فيكم من بعدي«؟.

ٍة ل يجيبه اأحد  فلم يجب اأحد منهم، فاأعاد عليهم الحديث ثانيًا وثالثًا، وفي كلِّ مرَّ

� واأنا  »فاأحجم القوم عنها جميعاً، وقلت   � � والرواية عنه   : Q، قال عليٌّ غير عليٍّ 

لأحدثهم �سناً: اأنا يا نبيَّ الل اأكون وزيرك عليه، فاأخذ برقبتي، ُثمَّ قال: اإنَّ هذا اأخي، 

وو�سيِّي، وخليفتي فيكم، فا�سمعوا له واأطيعوا«.

لبنك  ت�سمع  اأن  اأم��رك  قد  طالب:  لأب��ي  ويقولون  ي�سحكون،  القوم  »فقام  قال: 

. فقال اأبو لهب: خذوا على َيَدي �ساحبكم قبل اأن ياأخذ على يده غيركم، فاإن 
)1(

وتطيع«

منعتموه ُقتلتم، واإن تركتموه ذللتم.

ه، يا ابن اأخي اإذا اأردت اأن تدعو اإلى ربِّك  ه ُثمَّ لنعيننَّ فقال اأبو طالب: واهلل لنن�سرنَّ

.
)2(

فاأعلمنا حتَّى نخرج معك بال�سالح

3 ـ �ضعب اأبي طالب:

ا راأت  اتخذت قري�س �ستى الأ�ساليب لردع ر�سول اهلل P واأتباعه من الم�سلمين، ولمَّ

اأّن الإ�سالم يف�سو ويزيد، اتفقوا بعد تفكير طويل على قتل الر�سول P، واأجمع َمَلوؤُها 

تاريخ الطبري 2: 217، معالم التنزيل في التف�سير والتاأويل، البغوي 4: 278، الكامل في التاريخ 1: 586، الترجمة من   )1(
تاريخ ابن ع�ساكر 1: 100، 137 و138 و139، �سواهد التنزيل لقواعد التف�سيل،  الحاكم  الح�سكاني  الحنفي � تحقيق 

ال 13: 131، 36469. د باقر المحمودي � موؤ�س�سة الأعلمي بيروت 1: 372 ـ 373، 514 و420، 580، كنز العمَّ محمَّ

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 27 ـ 28.  )2(
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)1(
على ذلك، وبلغ اأبا طالب فقال:

بجمعهم اإل���ي���ك  ي�����س��ل�����وا  ل�����ن  �����ب ف����ي ال����ت����راب دف��ي��ن��اواهلل  غ�����يَّ
ُ
�������ى اأ ح���تَّ

�����ٌح �������ك ن��ا���سِ ول���ق���د ����س���دق���ت وك���ن���ت َث������مَّ اأم��ي��ن�����ًاودع���وت���ن�������ي وزع����م����ت اأنَّ

���ه م�����ن خ����ي����ر اأدي�����������ان ال����ب����ري����ة دي���ن���اوع���ر����س���ت دي��ن��������ًا ق���د ع��ل��م��ُت ب���اأنَّ

ا علمت اأنَّها ل تقدر على قتله، واأنَّ اأبا طالب ل ي�سّلمه، و�سمعت بهذا من قول اأبي  ولمَّ

طالب، كتبت ال�سحيفة القاطعة الظالمة التي تن�سُّ على مقاطعة بني ها�سم واتباعهم 

حتَّى  يناكحوهم  واأّل  عنهم،  العي�س  و�سائل  جميع  وقطع  واح��د،  مكان  في  وح�سرهم 

ال�سحيفة  واإّل يموتوا جوعًا وعط�سًا، وختموا على  P فيقتلوه،  دًا  اإليهم محمَّ يدفعوا 

بثمانين خاتمًا.

 ،
)2(

ُثمَّ علَّقوا ال�سحيفة في جوف الكعبة وح�سروهم في �سعب اأبي طالب �ست �سنين

من  نحوًا  ا�ستمر  وقيل:   P النبّي  لمبعث  ال�سابعة  ال�سنة  من  المحرم  اأّول  في  وذلك 

واأنفقت  ماله،  طالب  اأب��و  واأنفق  ماله   P اهلل  ر�سول  اأنفق  حتَّى   ،
)3(

ثالث اأو  �سنتين 

خديجة بنت خويلد مالها، و�ساروا اإلى حدِّ ال�سرِّ والفاقة، وا�ستدت بهم ال�سائقة، حتى 

ا�سطرتهم اإلى اأكل الأع�ساب وورق الأ�سجار، ومع ذلك فلم ي�سع اأبو طالب وولده علي 

د P ورعايته، حتَّى ل يت�سلَّل  Q واأخوه الحمزة �سيئًا في ح�سابهم غير النبّيّ محمَّ

يين لياًل لغتياله، وكانت هذه الخاطرة ل تفارق اأبا طالب في الليل والنهار. اأحد من المكِّ

4 ـ موؤامرة قري�س في دار الندوة: 

اأن�سار جدد، ول �سّيما  P وي�سبح له  اأن يقوى �ساعد النبّي  حينما خافت قري�س 

ة للق�ساء  وا العدَّ بعد اأن اأذن لأ�سحابه بالهجرة اإلى يثرب � اجتمعت في دار الندوة، واأعدُّ

ه! عليه قبل فوات الأوان، فقالوا: لي�س له اليوم اأحد ين�سره وقد مات عمُّ

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 31.  )1(

م، ن.  )2(

الكامل في التاأريخ، ج 1، �س 604.  )3(
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 وبعد اأن اأعطى كلُّ واحد منهم راأيه، قال اأبو جهل: اأرى اأن ناأخذ من كلِّ قبيلة فتًى 

ل  ن�سيبًا ونعطي كلَّ فتًى منهم �سيفًا، ُثمَّ ي�سربونه �سربة رجل واحد فيقتلونه، كي ل يتحمَّ

قتله فرد ول قبيلة وحدها، بل يتفّرق دمه في القبائل كلِّها، فلم يقدر اآله وع�سيرته على 

قوا على ذلك بعد اأن اتَّفقوا على الليلة التي  حرب قومهم جميعًا، في�سعب الثاأر له.. فتفرَّ

يهاجمونه فيها وهو في فرا�سه.

فاأتى جبرائيل النبّي P واأخبره بمكيدة قري�س واأحالفها، كما ت�سير اإلى ذلك الآية: 

{ک ک گ گ گ گ ڳ   ڳ ڳ   ڳڱ ڱ ڱ ڱں ں 

.
)1(

ڻ ڻ}

اأبي بن  عليَّ  اهلل  ر�سول  ع  وودَّ ير�سدونه،  بابه  على  اجتمعوا  العتمة  كانت  ا  فلمَّ
 

ي ما عنده من وديعة واأمانة اإلى اأهلها ويلحق به.  طالب Q، واأمره اأن يوؤدِّ

ه P خرج فاأخذ حفنًة من تراب، فجعله على روؤو�سهم، وهو  وفي بع�س الروايات: اأنَّ

ثمَّ   
)2(

قوله: {ڻ ڻ ۀ} اإلى  الآيات من {ڤ ڤ ڦ ڦ}  يتلو هذه 

.
)3(

ان�سرف فلم يروه

هكذا، فاإّن القوم اأحاطوا بالدار، وهم من فتيان قري�س الأ�سّداء، وجعلوا ير�سدونه 

دوا من وجوده، فراأوا رجاًل قد نام في فرا�سه التحف ببرد له اأخ�سر. ليتاأكَّ

ا ر�سول اهلل P فقد خرج في الثلث الأخير من الليل من الدار، وكان قد اختباأ  اأمَّ

في مكان منها، وانطلق جنوبًا اإلى غار ثور، وكمن فيه ومعه اأبو بكر، فاأقاما فيه ثالثًا.

 Q ٌّنوه لهجومهم على الدار، هجموا عليها، فوثب علي ا حان الوقت الذي عيَّ ولمَّ

وا بين يديه حين عرفوه.. من فرا�سه، ففرُّ

�سورة الأنفال، الآية 30.  )1(

�سورة ي�س، الآيتات 1 ـ 9.  )2(

الكامل في التاريخ، ج 2، �س 4.  )3(
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وفي بع�س الروايات اأنَّهم قبل هجومهم عليه جعلوا يقذفونه بالحجارة وهو �ساكن ل 

ك ول يبالي بما ي�سيبه من الأذى، ُثمَّ هجموا عليه ب�سيوفهم و�سدَّ عليهم  فانهزموا  يتحرَّ

بالخروج  »اأمرتموه  قال:  ك؟   ابن عمِّ اأين  ًا:  عليَّ الرهط  و�ساأل    .
)1(

الخارج اإلى  اأمامه 

.
)3(

، وقيل: اإنَّه قال: »ل علم لي به«
)2(

فخرج عنكم«

ولم ي�سرك اأمير الموؤمنين Q في هذه المنقبة اأحد من اأهل الإ�سالم، ول اخت�سَّ 

ڻ  ڻ  {ڻ  المنا�سبة:  هذه  في  تعالى  قوله  نزل  وفيه  ح��ال،  على  لها  بنظير 

.
)4(

ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ}
5 ـ عليٌّ والركب الفاطمي اإلى المدينة:

ى خاللهّن ما عهد اإليه ر�سول اهلل P من ردِّ  ة ثالث ليال، اأدَّ بقي عليٌّ Q في مكَّ

ة، ليلحق بعدها بر�سول اهلل.. الأمانات والودائع التي كان يحتفظ بها النبّيُّ P لأهل مكَّ

اأو�ساه به،  اأداء ما  اإليه بعد  Q، يحثُّه بالم�سير  اإلى عليٍّ   P وكتب ر�سول اهلل 

بقي من  كان قد  واأمر من  اأهلها،  اإلى  وديعٍة  كلَّ  وردَّ  للخروج،  اأ  تهيَّ الكتاب  و�سله  ا  ولمَّ

�سعفاء الموؤمنين اأن يت�سلَّلوا اإلى ذي طول لياًل.

وخرج هو بالركب الفاطمي: فاطمة بنت ر�سول اهلل، وفاطمة بنت اأ�سد بن ها�سم، 

لب، وفاطمة بنت حمزة، واأم اأيمن، واأبو واقد الذي اأخذ  وفاطمة بنت الزبير بن عبدالمطَّ

ُثمَّ جعل ي�سوق  اأبا واقد«  »ارفق بالن�سوة يا   : ي�سوق الرواحل �سوقًا حثيثًا، فقال له عليٌّ

بهنَّ ويقول: 

���ك���ا ظ���نَّ ف�����ارف�����ع  اهلل  اإّل  ���ك���ال���ي�����������س  اأه���مَّ م����ا  ال���خ���ل���ق  ربُّ  ي��ك��ف��ي��ك 

. ولقد 
)5(

رت قدماه وكان ي�سير لياًل، ويكمن نهارًا. وكان ما�سيًا غير راكب حتَّى تفطَّ

اأمالي ال�سيخ الطو�سي، �س 467، 1031، بحار الأنوار، ج 19، �س 61 ـ 62.  )1(

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 39، الكامل في التاريخ، ج 2، �س 103.  )2(

الطبقات الكبرى، ج 1، �س 110.  )3(

�سورة البقرة، الآية 207، وذكرها الرازي في تف�سيره اأنَّها نزلت ب�ساأن مبيت عليٍّ Q على فرا�س ر�سول اهلل.  )4(

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 41، اأ�سد الغابة، ج 4، �س 105،  الكامل في التاريخ، ج 2، �س 7.  )5(
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ا  ظلَّ في رحلته تلك لياٍل اأربع ع�سرة، يحوطهم من العداء ويكلوؤهم من الخ�سماء، فلمَّ

ميَّة 
ُ
َجنان اأدركه الطلب وكانوا ثمانية فر�سان ملثمين، معهم مولى لحرب بن اأ قارب �سَ

م هو  Q لأيمن واأبي واقد: »اأنيخا الإبل واعقالها« وتقدَّ ُيدعى: جناح، فقال عليٌّ 

فاأنزل الن�سوة وا�ستقبل القوم ب�سيفه، فقالوا: اأظننت يا ُغدر اأنَّك ناٍج بالن�سوة؟! ارجع 

بهن ل اأبا لك!! فقال: »فاإن لم اأفعل؟!«، فقالوا: لترجعنَّ راغمًا!!

عن  ف��راغ  ب�سيفه،  جناح  له  واأه��وى  بينهم،   Q عليٌّ  فحال  المطايا،  من  ودن��وا 

ه ن�سفين، حتَّى و�سل ال�سيف اإلى كتف فر�سه،  �سربته، و�سرب جناحًا على عاتقه فقدَّ

ُثمَّ �سدَّ على اأ�سحابه، وهو على قدميه واأن�سد: 

ال����واح���������د خ����لُّ����وا ���س��ب��ي��ل ال���ج���اه���د ال��م��ج��اه��د اإّل  اأع������ب������د  ل  اآل������ي������ت 

��ي  »اإنِّ لهم:  قال  ُثمَّ  اأبي طالب،  بن  يا  ا  عنَّ نف�سك  احب�س  وقالوا:  القوم عنه،  ق  فتفرَّ

ري��ق دمه 
ُ
اأف��ري لحمه واأ اأن  ه  ي ر�سول اللP، فمن �سرَّ اأخ��ي واب��ن عمِّ اإل��ى  منطلق 

فليدُن منِّي«. ُثمَّ اأقبل على اأيمن واأبي واقد، وقال لهما: اأطلقا مطاياكما، و�سار الركب 

ا بزغ  حتَّى نزل �سجنان، فلبث بها يومًا وليلة حتَّى لحق به نفر من الم�ست�سعفين، فلمَّ

.
)1(

الفجر �سار بهم حتَّى قدموا قباء

رة  في المدينة المنوَّ
1 ـ الموؤاخاة بين المهاجرين والأن�ضار:

من الأعمال التي قام بها ر�سول اهلل بعد بناء الم�سجد ال�سريف: الموؤاخاة ولقد �سبق 

منه P اأن اآخى بين المهاجرين بع�سهم ببع�س قبل الهجرة، واآخى بين المهاجرين 

ة كان يقول   وفي كلِّ مرَّ
)2(

والأن�سار بعد الهجرة، هكذا رواه الترمذي والبغوي والحاكم

�سيرة الأئمة الثني ع�سر، ج 1، �س 171 ـ 172.  )1(

د �ساكر، دار اإحياء التراث العربي  �سنن الترمذي )الجامع ال�سحيح (، ج 5، �س 636 - 3720، تحقيق اأحمد محمَّ  )2(
د �سليم  ة، البغوي، ج 4، �س 173 - 4769، تحقيق د. يو�سف عبدالرحمن المرع�سلي، ومحمَّ � بيروت، م�سابيح ال�ُسنَّ

�سمارة، وجمال حمدي الذهبي، دار المعرفة ط1 ـ 1407ه�، الم�ستدرك على ال�سحيحين، ج 3، �س 14.
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: »اأنت اأخي  لعليٍّ Q: »اأنت اأخي في الدنيا والآخرة«. ورواه اأحمد في م�سنده بن�سِّ

.
)1(

واأنا اأخوك«

 :O 2 ـ زواج عليٍّ من فاطمة الزهراء

في حدود ال�سنة الثانية من الهجرة اجتمع عليٌّ Q مع الزهراء O في بيت 

ًا  هم ردَّ الزوجية، وكان جماعة من المهاجرين قد خطبوها قبله، لكنَّ ر�سول اهلل P ردَّ

جمياًل.  

عن اأن�س بن مالك، قال: كنت عند النبّي P، فغ�سيه الوحي، فلّما �سري عنه قال: 

»يا اأن�س، اأتدري ما جاءني به جبرائيل من عند �ساحب العر�س؟« قال: اهلل ور�سوله 

اأعلم، قال: »اإن الل اأمرني اأن اأزّوج فاطمة من علّي«.

P، وما كان لها غير �سرير من جريد النخل،   بنت ر�سول اهلل 
)2(

وجهّزت فاطمة

وو�سادة من اأدم ح�سوها ليف، ومنخل ومن�سفة، ورحى للطحن، وجّرتان وقمي�س، وخمار 

لغطاء الراأ�س، وثوب له زغب، وعباءة ق�سيرة بي�ساء، وجلد كب�س..

ا عليٌّ Q قد ر�سَّ اأر�س الدار برمل ناعم، ون�سب في البيت خ�سبة من الحائط  اأمَّ

اإلى الحائط، لتعليق الثياب، اإذ ل خزانة ول �سندوق لثياب العرو�س.

عن عليِّ بن اأبي طالب Q قال: »لقد تزوَّجت فاطمة وما لي ولها فرا�س غير 

 .
)3(

جلد كب�س ننام عليه بالليل، ونعلف عليه النا�سح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها«

م�سند اأحمد، ج 1، �س 230، دار الفكر بيروت.  )1(

اأنظر جهاز فاطمة في: الطبقات الكبرى، ج 8، �س 19، فاطمة الزهراء والفاطميون، �س 21، ف�سائل الإمام علي، �س   )2(
24 ـ 25.

الطبقات الكبرى، ج 8، �س 18.  )3(
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املفاهيم الرئيسة
وينفق عليه فحاز بذلك من  P يرعاه  النبّيّ  بيت  Q في  الإمام علّي  ن�ساأ   .1

ال�سرف ما لم يحزه غيره حّتى تطّبع بطباع النبّيّ P و�سفاته.

 P النبّي  اآزر  واأّول من  اإ�سالمًا  النا�س  اأّول   Q البعثة كان الإمام علي  بعد   .2

ة، وفي �سعب اأبي طالب، واأّول فدائّي في الإ�سالم، وهو من قاد  في دعوته الخا�سّ

الركب الفاطمّي من مكة اإلى المدينة.

بعد هجرة النبّي P من مكة اإلى المدينة اآخى بين المهاجرين والأن�سار، وكان   .3

في كّل مّرة يقول لعلّي Q: »اأنت اأخي في الدنيا والآخرة«.



20

الدر�س الع�شرون

 -1- Qجهاد أمري املؤمنني علي
P مع الر�ضول Q جهاد الإمام علي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

.Q 1 - يتعّرف اإلى جهاد اأمير الموؤمنين

2 - يفهم مواقف واأدوار الإمام علي Q في غزوة  بدر.

3 - يدرك دور الإمام علي في غزوة اأحد.

أهداف الدرس



تمهيد
كانت حروب وغزوات كثيرة، بلغت في حياة النبّي P نحو ثمانين غزوة، ولي�س في 

كلِّها كانت تقع حروب اأو مناو�سات، لأنَّ الكثير منها كان عبارة عن �سرايا ا�ستطالعية 

يبعثها النبّي P في اأطراف المدينة اأو بع�س النواحي التي يحتمل ت�سلُّل الأعداء منها.

وكان عدد الغزوات التي خرج فيها الر�سول بنف�سه 27 غزوة، وقع القتال في 9 منها، 

وهذه الغزوات هي التي ا�ستهرت في تاريخ الإ�سالم دون �سواها.

يفارقه في  لم  Q معه،  P كان عليٌّ  النبّي  التي خ�رج فيها  الغزوات  وفي كلِّ 

واحدة، اإّل في غزوة تبوك، لأمر اأراده اهلل ور�سوله، وفي كلِّ تلك الغزوات كان لواء ر�سول 

.
)1(
Q ٍّبيد علي P اهلل

غزوة بدر الكبرى
هي اأول معركة يحارب فيها الإمام عليٌّ Q دفاعًا عن الإ�سالم، وقد دفع ر�سول 

وبرز عتبة  �سنة،   25 يوم ذاك  ، وكان عمره  اإلى عليٍّ رايته  المعركة  P في هذه  اهلل 

و�سيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عتبة بن ربيعة، ودعوا الم�سلمين اإلى البراز، فبرز اإليهم 

ا وقفوا في  ، فلمَّ
)2(

الأن�سار، وهم من بني عفراء: معاذ ومعوذ وعوف ثالثة من فتيان 

عوا عن مقاتلتهم، وطلب عتبة من النبّيِّ P اأن ير�سل له  مقابل عتبة واأخيه وولده، ترفَّ

الأكّفاء من قري�س.

�سير اأعالم النبالء، )�سيرة الخلفاء الرا�سدين(، �س 228.  )1(

ذ ابنا عفراء، وعبداهلل بن رواحة، كلَّهم من الأن�سار. ذكر ابن الأثير في تاريخه 2: 125 عوف ومعوَّ  )2(
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ه وقومه،  فالتفت نبيُّ اهلل P اإلى بني عمومته، واأحبَّ اأن تكون ال�سوكة في بني عمِّ

اأبي  بن  يا عليَّ  لب، قم  بن عبدالمطَّ يا حمزة  ال��ح��ارث، قم  بن  يا عبيدة  »ق��م  وق��ال: 

ثابتة، عامرة  اأقدامهم، بقلوب  الجي�سين على  طالب«، فقاموا م�سرعين، يهرولون بين 

فقال  البي�س،  عليهم  وكان  نعرفكم،  تكلَّموا  عتبة:  فقال  القوم،  اأمام  ووقفوا  بالإيمان، 

لب، اأ�سد اهلل، واأ�سد ر�سوله، فقال عتبة: ُكفٌء كريم، واأنا  حمزة: اأنا حمزة بن عبدالمطَّ

اأ�سد الحلفاء، من هذا معك؟ قال: عليُّ بن اأبي طالب وعبيدة بن الحارث، قال: ُكفاآن 

.
)1(

كريمان

ـ 
)2(

فبرز عبيدة بن الحارث � وكان عمره �سبعين �سنة � اإلى عتبة بن ربيعة � وقيل �سيبة

عليٌّ  وحمل  معًا،  و�سقطا  فقطعها،  �ساقه  على  عبيدة  عتبة  و�سرب  راأ�سه،  على  ف�سربه 

ًا � ف�سربه عليُّ بن اأبي طالب Q على حبل  Q على الوليد � وكانا اأ�سغر القوم �سنَّ

انثلما،  اإبطه، وحمل حمزة على �سيبة فت�ساربا بال�سيف حتى  عاتقه، فخرج ال�سيف من 

فاعتنق كلُّ واحد �ساحبه، وكان حمزة اأطول من �سيبة، ف�ساح الم�سلمون: يا علي، اأما ترى 

: »طاأطئ راأ�سك يا عم« فاأدخل حمزة راأ�سه  ك؟ فاأقبل عليهما، فقال عليٌّ الكلب قد بهر عمَّ

في �سدر �سيبة، ف�سربه الإمام على عنقه فقطعها، ُثمَّ كرَّ عليٌّ Q وحمزة على عتبة 

ه الر�سول، فا�ستعبر وقال: »األ�سُت  فاأجهزا عليه، وحمال عبيدة فاألقياه بين يدي ابن عمِّ

)3(
نا اأحقُّ منه بقوله: �سهيدًا يا ر�سول اهلل؟« قال: »نعم«.  قال: »لو راآني اأبو طالب لعلم اأنَّ

ع ح��ول��������ُه ����ى ن�������س���رَّ ���ل���م���ه ح����تَّ ون����ذه����ل ع����ن اأب���ن���ائ���ن���ا وال���ح���الئ���ِل«وُن�������سْ

ولم يلبث بعدها اإّل ي�سيرًا، وهو اأول �سهيد من الم�سلمين في تلك المعركة.

منه  دنا  ا  فلمَّ  ،Q اأبي طالب  بن  اإلى عليِّ  �سفيان  اأبي  بن  بعدهما حنظلة  وبرز 

�سربه عليٌّ بال�سيف، ف�سالت عيناه، و�سقط كالذبيح على رمال بدر، ُثمَّ اأقبل العا�س بن 

طبقات ابن �سعد، ج 2، �س 12.  )1(

ار�ساد المفيد، ج 1، �س 68.  )2(

الكامل في التاريخ، ج 2، �س 22.  )3(
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�سعيد بن العا�س يطلب البراز، فبرز اإليه عليٌّ Q وقتله.

ا راأت مخزوم كثرة القتلى من الم�سركين، اأحاطوا باأبي جهل خوفًا عليه، واألب�سوا  ولمَّ

بن  الفاكه  األب�سوها  ُثمَّ  وقتله،   Q عليٌّ  له  ف�سمد  المنذر،  بن  عبداهلل  حربه  لمة 

المغيرة، فقتله حمزة وهو يظنُّه اأبا جهل، واألب�سوها بعدهما حرملة بن عمرو فقتله عليٌّ 

Q اأي�سًا، واأبى اأن يلب�سها اأحد بعدما راأوا �سنيع عليٍّ وحمزة.

ثمَّ التحم الجي�سان، ودار بينهما اأعنف قتال، فت�ساقطت الروؤو�س وتهاوت الأج�سام.

وَقَتَل عليٌّ Q � فيمن قتله يوم ذاك � نوفل بن خويلد،  وكان النبّي P قد قال فيه: 

»اللَّهمَّ اكفني ابن العدوية«.

وا�سترك النبّيُّ P مع الم�سلمين، وكبرياء م�سركي قري�س تتهاوى تحت الأقدام، ثمَّ 

ًا من التراب ورمى به اإلى جهة الم�سركين قائاًل: »�ساهت الوجوه، اللَّهمَّ اأرعب  اأخذ كفَّ

قلوبهم«، فانهزموا تاركين اأمتعتهم واأ�سلحتهم، وانجلت المعركة عن مقتل �سبعين رجاًل 

وفقد  �سبعون رجاًل،  �سر منهم 
ُ
واأ واأبطالها،  قري�س  �سادات  وكانوا  قري�س،  من م�سركي 

الم�سلمون اأربعة ع�سر �سهيدًا �ستة من المهاجرين، وثمانية من الأن�سار.

قه الم�سلمون على �سعيد المعارك،  وانطوت �سفحة التاريخ معربة عن اأول انت�سار حقَّ

Q، الذي كان  وتجلَّت هذه النت�سارات ببطولت بني ها�سم ول �سيَّما الإمام علي 

�سًا لح�سد اأ�سواك ال�سرك وتثبيت دعائم الإ�سالم. متعطِّ

وقد اأح�سى بع�س م�سادر التاريخ من قتلهم عليٌّ 35 رجاًل، وذكرتهم بع�س الم�سادر 

.
)1(

باأ�سمائهم

 

غزوة أُحد
ما  ي�سمُّ  كبيرًا،  جي�سًا  يوؤلِّفوا  اأن  وا�ستطاعوا  للثاأر،  ة  العدَّ ون  يعدُّ الم�سركون  اأخذ 

ع اأبو �سفيان باأموال طائلة لتجهيز هذا الجي�س الذي قاده  يقارب ثالثة اآلف مقاتل! وتبرَّ

انظر اإر�ساد المفيد، ج 1، �س 70 ـ 71.  )1(
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 P لب اإلى ر�سول اهلل ا�س بن عبدالمطَّ حد بعث العبَّ
ُ
بنف�سه. وقبل اأن تخرج قري�س اإلى اأ

يخبره بكيد قري�س وا�ستعدادها.

وبداأ النبّيُّ P من �ساعة و�سول الر�سالة ي�ستعدُّ لمالقاة الجي�س الزاحف نحوهم، 

وكان ذلك في �سوال، في ال�سنة التالية لمعركة بدر.

خرج الر�سول P في األف رجل اأو يزيدون قلياًل، وكان الإمام عليُّ بن اأبي طالب 

ا  ع الر�سول P الرايات على وجوه المهاجرين والأن�سار، ولمَّ Q حامل لوائه، ووزَّ

بّي � راأ�س النفاق � بثلث الجي�س قائاًل: عالَم 
ُ
حد، عاد عبد اهلل بن اأ

ُ
كان بين المدينة واأ

نقتل اأنف�سنا؟! ارجعوا اأيُّها النا�س، فرجع وبقَي مع ر�سول اهلل P �سبعمائة.

اأ�سحابه  حدًا، فاأعدَّ 
ُ
اأ P بجي�سه البالغ �سبعمائة رجٍل حتى بلغ  وم�سى ر�سول اهلل 

حدًا خلف 
ُ
للقتال، وو�سع تخطيطًا �سليمًا للمعركة لي�سمن لهم الن�سر باإذن اهلل، ُثم جعل اأ

ر عليهم  ظهره، فجعل الرماة على جبل خلف ع�سكر الم�سلمين وهم خم�سون رجاًل، واأمَّ

عبداهلل بن جبير، وقال لهم: »احموا ظهورنا ول تفارقوا مكانكم، فاإن راأيتمونا ُنقتل 

.
)1(

فال تن�سرونا، واإن راأيتمونا نغنم فال ت�ساركونا، فاإنَّما نوؤتى من مو�سعكم هذا«

م طلحة بن اأبي طلحة � وكان يدعى كب�س الكتيبة � و�ساح:  ا التحمت المعركة تقدَّ ولمَّ

P جال�س في  ين، ور�سول اهلل  ال�سفَّ بين  وبرزا   ،Q اإليه عليٌّ  يبارز؟ فخرج  من 

اأنت؟ قال: »اأنا  َمْن  عدَّ له ي�سرف على المعركة ويراقب �سيرها، فقال طلحة: 
ُ
اأ عري�س 

عليُّ بن اأبي طالب« فقال: لقد علمت اأنَّه ل يجروؤ عليَّ اأحٌد غيرك، فالتحمت �سيوفهم، 

ف�سرب عليٌّ Q راأ�س عتبة �سربة فلق فيها هامته، فبدرت عيناه و�ساح �سيحة لم 

ُي�سمع مثلها، و�سقط اللواء من يده، ووقع يخور في دمه كالثور، وقيل: �سربه فقطع رجله، 

.
)2(

ف�سقط وانك�سفت عورته، فنا�سده اهلل والرحم فتركه

م بعده اأخوه ُعثمان بن اأبي طلحة، فحمل عليه  ر ر�سول اهلل P والم�سلمون، وتقدَّ فكبَّ

انظر: الطبقات الكبرى، ج 2، �س 30، الكامل في التاريخ، ج 2، �س 47، الر�ساد، ج 1، �س 80 باختالف.  )1(

انظر الكامل في التاريخ، ج 2، �س 47.  )2(
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لب، ف�سربه ب�سيفه �سربًة كانت بها نهايته، ورجع عنه يقول: اأنا ابن  حمزة بن عبد المطَّ

�ساقي الحجيج. 

واأخذ اللواء بعدهما اأخوهما اأبو �سعيد بن اأبي طلحة، فحمل عليه عليٌّ Q فقتله، 

ُثمَّ اأخذ اللواء اأرطاأة بن �سرحبيل، فقتله عليٌّ Q اأي�سًا، واأخذ اللواء بعد ذلك غالم 

.Q لبني عبد الدار، فقتله عليُّ بن اأبي طالب

وذكر المفيد في اإر�ساده: اأنَّ اأ�سحاب اللواء كانوا ت�سعة، قتلهم عليُّ بن اأبي طالب عن 

.
)1(

اآخرهم، وانهزم القوم

م اأحد  د اأكثر الروايات اأنَّه بعد اأن ُقتل اأ�سحاب الألوية والتحم الجي�سان، لم يتقدَّ وتوؤكِّ

من عليٍّ Q اإّل بعجه ب�سيفه اأو �سربه على راأ�سه، ففلق هامته واأرداه قتياًل، وانك�سف 

الم�سركون ل يلوون على �سيء، حتى اأحاط الم�سلمون بن�سائهم، ودبَّ الرعب في قلوبهم.

اأ له في موطٍن قّط. وظلَّ الن�سر  حد لم يتهيَّ
ُ
اأ للنبيِّ P في اأ واإنَّ الن�سر الذي تهيَّ

اإلى جانب الم�سلمين، حتَّى خالف جماعة من الرماة توجيهات الر�سول P وان�سرفوا 

اإلى الغنائم.

ا انهزم الم�سركون ل يلوون على �سيء، نزل الرماة من على الجبل، بعد اأن نظروا  فلمَّ

اإلى اإخوانهم الم�سلمين يت�سابقون اإلى الغنائم، وردعهم اأميرهم عبداهلل بن جبير، فاأبوا 

الرجوع، ُثمَّ انطلقوا لل�سلب والنهب، ولم يبَق مع ابن جبير اإّل ع�سرة رجال. 

ا راأى خالد بن الوليد اأنَّ ظهر الم�سلمين قد خال، كرَّ في مئتي فار�س، على من بقي  ولمَّ

ع الم�سركون من  مع ابن جبير فاأبادهم، وُقتل ابن جبير بعد اأن قاتل قتال الم�ستميت، وتجمَّ

جديد، واأحاطوا بالم�سلمين من خلفهم، وا�ستدارت رحاهم وحالت الريح ف�سارت دبورًا، 

كالمدهو�سين،  واأ�سبحوا  بينهم،  واختلط  بهم  اأحاط  قد  والعدو  اإّل  الم�سلمون  اأح�سَّ  وما 

�سون ل�سرب ال�سيوف وطعن الرماح من كلِّ جانب، واأوجعوا في الم�سلمين قتاًل ذريعًا،  يتعرَّ

ار�ساد المفيد، ج 1، �س 88.  )1(
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وا�ستدَّ عليهم الأمر حتَّى قتل بع�سهم بع�سًا من حيث ل يق�سدون.

اللحظات  تلك  في  ر  يفكِّ  Q عليٌّ  يكن  ولم   ،P اهلل  نبيِّ  عن  الم�سلمون  وف��رَّ 

الحا�سمة اإّل بر�سول اهلل P ول �سيَّما وقد راأى الم�سركين يتَّجهون نحوه، واأ�سبح هدفهم 

الأّول، بعد اأن اأ�سبحت المعركة ل�سالحهم، فاأحاط به هو وجماعة من الم�سلمين، وقد 

ق  ًا، وعليٌّ Q يفرِّ ا�ستماتوا في الدفاع عن النبّيِّ P، وحمزة يهذُّ النا�س ب�سيفه هذَّ

تهم اإربًا اإربًا ب�سيفه البتَّار،  جمعهم كال�سقر الجائع حينما ينق�ّس على فري�سته، في�ستِّ

وهو راجل وهم على متون الخيل، فدفعهم عن ر�سول اهلل P حتَّى انقطع �سيفه.

بكلِّ  قتله  وحاولوا  الم�سركون  عليه  ع  تجمَّ وقد  �سديدًا،  قتاًل   P اهلل  ر�سول  وقاتل 

ت �سفته، واأ�سابته �سربة في  �سبيل، ورماه ابن قمئة فك�سر اأنفه ورباعيته ال�سفلى، و�سقَّ

جبهته ال�سريفة، و�سال الدم على وجهه ال�سريف، وغلب عليه ال�سعف.

حد عن ر�سول 
ُ
ا انهزم النا�س يوم اأ ًا Q، يقول: »لمَّ روى عكرمة قال: �سمعت عليَّ

الل P لحقني من الجزع عليه ما لم اأملك نف�سي، وكنت اأمامه اأ�سرب ب�سيفي بين 

، وما راأيته في القتلى،  يديه، فرجعت اأطلبه فلم اأره فقلت: ما كان ر�سول الل ليفرَّ

به عنه حتَّى  لأقاتلنَّ  نف�سي:  وقلت في  �سيفي  رت جفن  فك�سَّ بيننا،  ُرفع من  ه  فاأظنُّ

P، وقد وقع على الأر�س  اأنا بر�سول الل  قتل، وحملت على القوم فاأفرجوا، فاإذا 
ُ
اأ

؟ فقلت: كفروا  مغ�سيَّاً عليه، فقمت على راأ�سه، فنظر اإليَّ فقال: ما �سنع النا�س، يا عليُّ

يا ر�سول الل وولَّوا الدبر واأ�سلموك، فنظر اإلى كتيبة قد اأقبلت فقال P: ردَّ عنِّي 

يا عليُّ هذه الكتيبة، فحملت عليها ب�سيفي اأ�سربها يميناً و�سماًل حتَّى ولَّوا الأدبار، 

فقال لي النبّي P: اأما ت�سمع مديحك في ال�سماء، اإنَّ ملكاً يقال له ر�سوان ينادي: 

.
)1(

، فبكيُت �سروراً وحمدُت الل على نعمه« ل �سيف اإّل ذو الفقار ول فتى اإّل عليُّ

اإعالم الورى، ج 1، �س 378.  )1(
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لب، رماه وح�سّي � وهو عبد لجبير بن مطعم  وفي هذه الوقعة ُقتل حمزة بن عبدالمطَّ

ت عن كبده فاأخذت  � بحربة، ف�سقط �سهيدًا، ومثَّلت به هند بنت عتبة بن ربيعة، و�سقَّ

منها قطعة فالكتها، وجدعت اأنفه، فحزن عليه ر�سول اهلل P حزنًا �سديدًا، وقال: »لن 

�ساب بمثلك«.
ُ
اأ

ولّما يئ�س الم�سركون من قتل النبّيِّ P برغم جميع المحاولت، فترت 

ومن  رج��اًل،  و�ستُّون  ثمانية  الم�سلمين  من  ُقتل  اأن  بعد  راجعين،  وقفلوا  تهم  همَّ

.Q الم�سركين اثنان وع�سرون رجاًل، وكفى اهلل الموؤمنين القتال باأمير الموؤمنين

وقفل ر�سول اهلل P ومن معه راجعين اإلى المدينة يوم ال�سبت، فا�ستقبلته فاطمة 

ب الدم يده اإلى كتفه  O ومعها اإناء فيه ماء، فغ�سل وجهه، ولحقه الإمام وقد خ�سَّ

ومعه ذو الفقار، فناوله فاطمة Q فقال: »خذي ال�سيف فقد �سدقني اليوم« وقال: 

غ��ي�����ر ذمي�م ال�����س��ي��ف  ه����اِك  ب��م��ل��ي�����ِم»اأف���اط���ُم  ول  ب�����������رع���دي�������د  ف���ل�������س�������ُت 

اأح��م��ٍد ن�سر  ف��ي  اأع����ذرت  لقد  ع���ل���ي���ِم« لعمري  ب���ال���ع���ب�������اد  ربٍّ  وط���اع�����������ة 

الل  قتل  ما عليه، وقد  بعلك  اأدَّى  يا فاطمة، فقد  »خذيه   :P ر�سول اهلل  فقال 

 .
)1(

ب�سيفه �سناديد قري�س«

اإعالم الورى، ج 1، �س 379.  )1(
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املفاهيم الرئيسة
�سارك الإمام علّيQ في كلِّ غزوات ومعارك النبّي P اإّل غزوة تبوك باأمر   .1

.P اأراده اهلل ور�سوله

 ،Q الإمام علي  فيها  �سارك  واأّول معركة   P النبّي  اأّول حروب  بدر  غزوة   .2

وكانت راية ر�سول اهلل P معه Q حيث قتل Q 35 رجاًل من �سناديد 

قري�س.

مقاتل  اآلف  ثالثة  فجّهزوا  للثاأر  العّدة  اأع��ّدوا  بدر  في  الم�سركين  هزيمة  بعد   .3

وخرجوا اإلى اأحد، فقتل الإمام علي Q كل حملة الرايات وعددهم 9 .

بعد مخالفة الم�سلمين لأمر النبّي P كان علي Q هّمه الوحيد حماية النبّي   .4

P حتى نادى المنادي من ال�سماء »ل �سيف اإل ذو الفقار ول فتى اإل علي«.
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الدر�س الواحد والع�شرون

 -2- Qجهاد أمري املؤمنني علي
)2( P مع الر�ضول Q جهاد الإمام علي

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

.P مع الر�سول Q 1 - يتعّرف اإلى غزوات الإمام علي

2 - يفهم دور الإمام علي Q في فتح مكة.

الم�سلمين  راية   Q الإمام علي  اأ�سباب حمل  بع�س  3 - يذكر 

في الحروب.

أهداف الدرس



وقعة بني النضير
�سبعة  راأ���س  على  اأرب��ع  �سنة  الأول  ربيع  �سهر  في  الن�سير  بني   P اهلل  ر�سول  غزا 

دوا، ونزلوا  . وبنو الن�سير هم فخٌذ من جذام اإّل اأنَّهم تهوَّ
)1(

وثالثين �سهرًا من مهاجره

وا به. بجبل يقال له: الن�سير، ف�ُسمُّ

وجاء في �سبب هذه الغزوة: اأنَّ ر�سول اهلل P م�سى اإلى كعب بن الأ�سرف ووجهاء بني 

مية ال�سمري، فقالوا: 
ُ
الن�سير، ي�ستقر�سهم في دية الكالبيين اللذين قتلهما عمرو بن اأ

نعم، نعينك على ما اأحببت، ُثمَّ خال بع�سهم ببع�س وتاآمروا على قتله، فنزل جبرائيل 

Q واأخبره بما همَّ به القوم من الغدر، واأخبر ر�سول اهلل P اأ�سحابه الخبر، واأمر 

ن  ، فتح�سَّ
)2(
Q الم�سلمين بحربهم، ونزل بهم، وكانت رايته مع عليِّ بن اأبي طالب

ا  عوا، فاإنَّ بي وجماعة معه اأن اثبتوا وتمنَّ
ُ
اليهود في الح�سون، واأر�سل اإليهم عبداهلل بن اأ

لن ن�سلمكم...

وروي اأنَّ الإمام عليَّ Q ُفقد في اإحدى ليالي ح�سار بني الن�سير، فقال ر�سول 

اهلل: »اإنَّه في بع�س �ساأنكم« وبعد قليل جاء علّي براأ�س »عزوك« اأحد اأبطال بني الن�سير، 

ة من الم�سلمين، وكان �سجاعًا  وقد كمن له الإمام حتى خرج في نفر من يهود يطلبون غرَّ

راميًا، فكمن له عليٌّ Q فقتله، وفرَّ اليهود، فاأر�سل نبيُّ اهلل P اأبا دجانة و�سهل بن 

ين من �سيف الإمام عليٍّ  حنيف، في ع�سرة من رجالت الم�سلمين، فاأدركوا اليهود الفارِّ

 P َّوطرحت روؤو�سهم في الآبار، وقذف اهلل في قلوبهم الرعب، ف�ساألوا النبّي ،Q

الطبقات الكبرى، ج 2، �س 43 ـ 44.  )1(

م. ن، �س 44، وابن الأثير في تاريخه، ج 2، �س 174.  )2(
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د  بي � فبعث ر�سول اهلل P محمَّ
ُ
اأن ُيجليهم ويكفَّ عن دمائهم � بعد اأن خذلهم ابن اأ

بن م�سلمة اإليهم: اأن يخرجوا من بالدهم ولهم ما حملت الإبل من ُخرثي متاعهم، ول 

 .
)2(

. واأّجلهم في الجالء ثالث ليال
)1(

يخرجون معهم بذهب ول ف�سة ول �سالح

وقعة ذات السالسل
ى اأي�سًا وقعة وادي الرمل. وكان �سببها اأنَّ عددًا من الأعراب قد اجتمعوا لغزو  وت�سمَّ

المدينة � في وادي الرمل � على حين غفلة من اأهلها، فوفد اأعرابي على نبيِّ اهلل واأخبره 

بالأمر، وخرج اأمير الموؤمنين ومعه لواء النبّي P، فم�سى Q نحو القوم، يكمن 

هم  الغداة، و�سفَّ باأ�سحابه �سالة  القوم ب�سحر، و�سلَّى  الليل، حتى وافى  النهار وي�سير 

�سفوفًا واتَّكاأ على �سيفه وانق�سَّ بمن معه على القوم على حين غفلة منهم، وقال: »يا 

د ر�سول الل، واإل �سربتكم  هوؤلء، اأنا ر�سوُل ر�سوِل الل، اأن تقولوا: ل اإله اإّل الل محمَّ

بال�سيف«.  فقالوا له: ارجع كما رجع �ساحباك. قال: »اأنا اأرجع! ل والل حتَّى ت�سلموا، 

.
)3(

لب« اأو لأ�سربنَّكم ب�سيفي هذا، اأنا عليُّ بن اأبي طالب بن عبد المطَّ

فا�سطرب القوم، واأمعنوا بهم قتاًل واأ�سرًا، حتَّى ا�ست�سلموا له، وتمَّ الفتح على يده. 

وعن اأّم �سلمة قالت: كان نبيُّ اهلل P قائاًل في بيتي، اإذ انتبه فزعًا من منامه، فقلت: 

اهلل جارك، قال: »�سدقت، الل جاري، ولكن هذا جبرائيل يخبرني اأنَّ عليَّاً قادم«. ثمَّ 

 ،P ين مع ر�سول اهلل ًا، وقام الم�سلمون �سفَّ خرج اإلى النا�س فاأمرهم اأن ي�ستقبلوا عليَّ

له. فقال له النبّي P: »اركب،  ل عن فر�سه، واأقبل عليه يقبِّ ا ب�سر به عليٌّ Q ترجَّ فلمَّ

فاإنَّ الل ور�سوله عنك را�سيان« فبكى عليٌّ Q فرحًا وان�سرف اإلى منزله.

.
)4(

ونزلت على النبّي P �سورة العاديات لهذه المنا�سبة

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 49.  )1(

اإعالم الورى، ج 1، �س 188.  )2(

)3(  الإر�ساد، ج 1، �س 113 ـ 116، اإعالم الورى، ج 1، �س 382.

انظر: اإعالم الورى، ج 1، �س 383، اإر�ساد المفيد، ج 1، �س 116 ـ 117.  )4(
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ة فتح مكَّ
. وكان �سبب 

)1(
P كان الفتح في �سهر رم�سان، �سنة ثمان من مهاجر ر�سول اهلل 

هذه الواقعة: اأنَّ قري�سًا نق�ست الوثيقة التي وّقعتها مع النبّيP في الحديبية، وتمادت 

في ذلك، حتى ذهبت اإلى تحري�س حلفائها بني الدوؤل من بني بكر على خزاعة حلفاء 

ا و�سل الخبر  النبّيِّ P، وا�ستطاع هوؤلء اأن يتغلَّبوا على خزاعة بم�ساعدة قري�س، فلمَّ

اإلى ر�سول اهلل P عزم على اأن ين�سر خزاعة...

فجّهز جي�سه واأّكد رغبته في التكتيم على هذا الأمر، لمداهمة قري�س في مكة قبل 

 وكان 
)2(

اأن تتجّهز لحرب، وكان يقول: »اللَّهمَّ ُخذ على اأب�سارهم فال يروني اإّل بغتًة«

ة يطلعهم فيه على �سرِّ  الأمر قد ت�سّرب اإلى حاطب بن اأبي بلتعة، فكتب كتابًا اإلى اأهل مكَّ

ر�سول اهلل P في الم�سير اإليهم، واأعطى الكتاب امراأة �سوداء واأمرها اأن تاأخذ على 

غير الطريق، فنزل بذلك الوحي.

ة يخبرهم  فدعا النبّي P عليًا Q وقال: »اإنَّ بع�س اأ�سحابي قد كتب اإلى اأهل مكَّ

بخبرنا وقد �ساألت الل اأن يعّمي اأخبارنا عليهم، والكتاب مع امراأة �سوداء قد اأخذت على 

ام. غير الطريق، فخذ �سيفك والحقها وانتزع الكتاب منها« وبعث معه الزبير بن العوَّ

الكتاب  عن  و�ساألها  الزبير  اإليها  ف�سبق  المراأة،  فاأدركا  الطريق،  غير  على  فم�سيا 

اأرى معها  ما  الح�سن،  اأبا  يا  الزبير:  فقال  وبكت،  �سيء معها،  ل  اأنَّه  فاأنكرته، وحلفت 

كتابًا. فقال اأمير الموؤمنين Q: »يخبرني ر�سول الل P اأنَّ معها كتاباً وياأمرني 

باأخذه منها وتقول: اإنَّه ل كتاب معها«!

ثمَّ اخترط ال�سيف وقال: »اأما والل لئن لم تخرجي الكتاب لأك�سفنَّك ُثمَّ لأ�سربّن 

عنقك«.

الطبقات الكبرى، ج 2، �س 102.  )1(

م، ن.  )2(
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ي بوجهك. فاأعر�س  فقالت له: اإذا كان ل بدَّ من ذلك، فاأعر�س يا ابن اأبي طالب عنِّ

 Q عنها، فك�سفت قناعها فاأخرجت الكتاب من عقي�ستها، فاأخذه اأمير الموؤمنين

.
)1(
P و�سار به اإلى ر�سول اهلل

ة في ع�سرة اآلف مقاتل، واأعطى الراية �سعد بن  ثمَّ م�سى ر�سول اهلل P لفتح مكَّ

ة، فاأخذها �سعد وجعل يقول:  عبادة، واأمره اأن يدخل بها مكَّ

ال��������ي��������وم ت���������س����ب����ى ال�������ُح�������ُرَم�������هال����������ي����������وم ي�������������وم ال�����َم�����ل�����ح�����َم�����ه

P فقال: »اليوم يوم المرحمة،  ف�سمعها رجل من المهاجرين، فاأعلم ر�سول اهلل 

اليوم تحمى الحرمة« ثم قال لعليِّ بن اأبي طالب: »اأدركه فخذ الراية منه، وكن اأنت الذي 

.
)2(

تدخل بها«

ة ودخلها عنوًة بهذا الجي�س الهائل،  وم�سى ر�سول اهلل P يقطع الطريق باتجاه مكَّ

ة،  ة نظيرًا في تاريخها من قبل، واأعلن العفو وهو على اأبواب مكَّ الذي لم تعرف له مكَّ

وقال لهم: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.

واأباح دم �ستة رجال، ولو كانوا متعلِّقين باأ�ستار الكعبة، واأربع ن�سوة، هم: عكرمة بن 

بابة الليثي،  اأبي جهل، وهبار بن الأ�سود، وعبداهلل بن �سعد بن اأبي �سرح، وِمقي�س بن �سُ

والحويرث بن ُنقيذ، وعبداهلل بن هالل بن خطل الأدرمي، وهند بنت عتبة، و�سارة مولة 

.
)3(
P عمرو بن ها�سم، وقينتان كانتا تغنيان بهجاء ر�سول اهلل

 P النبّيُّ  اأه��در  الذين  اأولئك  طلب  في  يجدُّ   Q طالب  اأب��ي  بن  عليُّ  فم�سى 

دماءهم فقتل منهم اثنين هما: الحويرث بن نقيذ، و�سارة.

واأجارت اأمُّ هانئ بنت اأبي طالب حموين لها: الحارث بن ه�سام، وعبداهلل بن ربيعة، 

 
)4(

فاأراد عليٌّ Q قتلهما، فقال ر�سول اهلل: »يا عليُّ قد اأجرنا من اأجارت اأمُّ هانئ«.

الر�ساد، ج 1، �س 57.  )1(

اإعالم الورى، ج 1، �س 385، وانظر ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 2، �س 122.  )2(

طبقات ابن �سعد، ج 2، �س 103، وانظر الكامل في التاريخ، ج 2، �س 123، وفيه ثمانية رجال واأربع ن�سوة.  )3(

تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 59، وانظر الطبقات لبن �سعد، ج 2، �س 110.  )4(
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وتفّرق الباقون، ثم وفد بع�سهم على النبّي بعد اأن اأخذ الأمان.

مه تحت قدميه اأمام  ولم يترك ر�سول اهلل P �سنمًا داخل الكعبة وخارجها اإّل وحطَّ

قري�س.

ة � خالد بن الوليد اإلى بني جذيمة بن عامر، فقال  وبعث ر�سول اهلل P � وهو بمكَّ

ناأخذ ال�سالح على اهلل ول على ر�سوله ونحن  ا ل  اإنَّ لهم خالد: �سعوا ال�سالح. فقالوا: 

ا نخاف اأن تاأخذنا باإحنة الجاهلية، فان�سرف  م�سلمون، قال: �سعوا ال�سالح، قالوا: اإنَّ

قتل  ما  فقتل منهم  الخيل  عليهم  �سنَّ  ال�سحر  في  كان  ا  فلمَّ و�سلَّوا،  القوم  ن  واأذَّ عنهم 

و�سبى الذرية.

ا �سنع خالد«! وبعث عليَّ بن اأبي  فبلغ ر�سول اهلل P فقال: »اللَّهمَّ اإنِّي اأبراأ اإليك ممَّ

ى اإليهم ما اأخذ منهم حتَّى العقال وميلغة الكلب، وبعث معه بمال ورد  طالب Q فاأدَّ

من اليمن فودى القتلى، وبقيت معه منه بقية، فدفعها عليٌّ Q اإليهم على اأن يحلِّلوا 

ا ل يعلم. فقال ر�سول اهلل: »لما فعلت اأحبُّ اإليَّ من حمر  ا علم وممَّ ر�سول اهلل P ممَّ

، فتمَّ بذلك موادُّ ال�سالح، وانقطعت اأ�سباب 
)1(

: »فداك اأبواي« النعم« ويومئٍذ قال لعليٍّ

الف�ساد.

انظر: تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 61، اإعالم الورى 1: 386، اإر�ساد المفيد، ج 1، �س 55.  )1(
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املفاهيم الرئيسة
ا�ستطاع اأمير الموؤمنين Q بف�سل �سجاعته اأن ينهي غزوة بني الن�سير بعد اأن   .1

قتل اأحد اأبطالهم.

غزوة ذات ال�سال�سل ح�سلت نتيجة تخطيط بع�س الأعراب لغزوة المدينة فعلم   .2

النبّي P بذلك فاأر�سل عددًا من الأ�سخا�س لقتالهم فعجزوا عنهم فاأر�سل علي 

Q فاأمعن بهم قتاًل واأ�سرًا وتّم الفتح على يده ونزلت �سورة العاديات بمنا�سبة 

هذه الغزوة.

في �سهر رم�سان �سنة ثمان للهجرة ا�ستطاع النبّي P فتح مكة على راأ�س جي�س   .3

جّرار وكان علي Q هو حامل راية الفتح.
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الدر�س الثاني والع�شرون

 -3- Qجهاد أمري املؤمنني علي
واقعة حنين، تبوك، معركة الجمل.

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

1 - يتعّرف اإلى دور الإمام علي Q في واقعة حنين.

على   Qعلي الإمام  ا�ستخالف  اأ�سباب  ظروف  2 - يدرك 

المدينة وعدم م�ساركته في غزوة تبوك.

3 - يفهم الظروف المحيطة بمعركة الجمل.

أهداف الدرس



واقعة حنين
ة ثالث  كانت هذه الغزوة في �سوال �سنة ثمان من الهجرة. وحنين واٍد بينه وبين مكَّ

.
)1(

ليال

وقد بلغ ر�سول اهلل P اأنَّ هوازن قد جمعت بحنين جمعًا كبيرًا تريد غزو الم�سلمين 

فقال  األفًا،  اثنا ع�سر  تهم  P في جي�س عظيم عدَّ ر�سول اهلل  اإليهم  وقتالهم، فخرج 

بع�سهم: ما ُنوؤتى من قلَّة، فكره ر�سول اهلل P ذلك من قولهم.

ع بقية الرايات على قادة  ، ووزَّ
)2(
Q وكان لواء المهاجرين مع عليِّ بن اأبي طالب

الجي�س وزعماء القبائل.

ا ا�ستقبلنا وادي ُحنين، انحدرنا  يروى عن جابر بن عبداهلل الأن�ساري، اأنَّه قال: »لمَّ

قد  القوم  وكان  ال�سبح،  عماية  في  انحدارًا  فيه  ننحدر  اإّنما  َحُطوٍط،  اأج��وف  واٍد  في 

�سبقونا اإلى الوادي، فكمنوا لنا في �سعابه وم�سايقه، قد اأجمعوا وتهّياأوا واأعّدوا، فواهلل 

ة رجل واحد، فانهزم النا�س  ت علينا �سدَّ ون اإّل والكتائب قد �سدَّ ما راعنا ونحن منحطُّ

المهاجرين  نفر من   P النبّي  مع  بقي  قد  ��ه  اأنَّ اإّل  اأح��د..  على  اأحد  يلوي  ل  اأجمعون 

.
)3(

»R والأن�سار واأهل بيته

ًا Q واأكثر بني ها�سم ثبتوا  خون على اأنَّ عليَّ وعلى اأيِّ الأحوال فلقد اتَّفق الموؤرِّ

ابن �سعد في طبقاته، ج 2، �س 114.  )1(

طبقات ابن �سعد، ج 2، �س 114.  )2(

انظر الكامل في التاريخ، ج 2، �س 136.  )3(
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، كان عليُّ بن اأبي طالب Q يذبُّ النا�س ب�سيفه 
)1(

مع الر�سول P في تلك الأزمة

فلم  م�ست،  التي  الحروب  في  مواقفه  اأكثر  كانت  كما   P اهلل  ر�سول  عن  قهم  ويفرِّ

ي�ستطع اأحد اأن يدنو من النبّيِّ P اإّل جدله ب�سيفه.

اأدرك  فاإذا  النا�س،  اأمام  �سوداء  راية  بيده  اأحمر  جمل  على  هوازن  من  رجل  وكان 

، فكانت 
)2(

رجاًل طعنه، ُثمَّ رفع رايته لمن وراءه فاتَّبعوه، فحمل عليه عليٌّ Q فقتله

تًا، فنادى: يا مع�سر  ْح لالأن�سار« وكان �سيِّ ا�س: »�سِ الهزيمة، فقال ر�سول اهلل P للعبَّ

الأن�سار، يا اأ�سحاب ال�سُمرة، يا اأ�سحاب �سورة البقرة! فاأقبلوا كاأنَّهم الإبل اإذا حنَّت 

 P يك! فحملوا على الم�سركين، فاأ�سرف ر�سول اهلل يك يا لبَّ على اأولدها، يقولون: يا لبَّ

 
)3(

فنظر اإلى قتالهم فقال: »الآن حمي الوطي�س«! وهو اأول من قالها، ُثمَّ قال:

ك��������������ذْب  ل  ال�������������ن�������������ب�������������ّيُّ  �������ل�������ب«.»اأن����������������������������ا  اأن����������������ا اب�������������ن ع�������ب�������د ال�������م�������طَّ

واقتتل النا�س قتاًل �سديدًا.

 وقيل: اإنَّ 
)4(

واأخذ النبّي P حفنة من تراب فرمى بها في وجوههم، فكانت الهزيمة.

، وا�ست�سهد من الم�سلمين اأيمن ابن 
)5(

اأمير الموؤمنين Q قد قتل منهم اأربعين رجاًل

.
)6(

ى وغيرهما لب بن عبد الُعزَّ اأمِّ اأيمن، ويزيد بن َزمَعة بن الأ�سود بن المطَّ

تبوك واالستخالف
.

)7(
ثمَّ كانت غزوة ر�سول اهلل P اإلى تبوك في رجب �سنة ت�سع من ُمهاجره

ا بلغ ر�سول اهلل P اأنَّ الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بال�سام. لغزو الم�سلمين في  لمَّ

انظر: طبقات ابن �سعد، ج 2، �س 115 - ابن الأثير في تاريخه، ج 2، �س 136 - تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 62 - اإعالم   )1(
الورى، ج 1، �س 368.

ابن الأثير في تاريخه، ج 2، �س 137.  )2(

طبقات ابن �سعد، ج 2، �س 115، الكامل في التاريخ، ج 2، �س 137.  )3(

ابن الأثير في تاريخه، ج 2، �س 137.  )4(

اإعالم الورى، ج 1، �س 387، وروى ذلك المفيد في الر�ساد، ج 1، �س 144.  )5(

الكامل في التاريخ، ج 2، �س 139.  )6(

الطبقات الكبرى، ج 2، �س 125.  )7(
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ز لغزو الروم، واأعلم  د في مواجهة تلك الجيو�س، فاأمر النا�س بالتجهُّ ديارهم، لم يتردَّ

ة العدو.. لذلك ي�سمى بجي�س الع�سرة،  ة الحر وقوَّ النا�س مق�سدهم، لبعد الطريق و�سدَّ

.P وهي اآخر غزوات الر�سول

وم�سى ر�سول اهلل P ي�سير في اأ�سحابه، حتى قدم تبوك في ثالثين األفًا من النا�س، 

والخيل ع�سرة اآلف. وا�ستعمل على المدينة عليًا Q وقال له: )تقيم اأو اأقيم( »اإنَّه 

.
)2(

، »اإّن المدينة ل ت�سلح اإّل بي اأو بك«
)1(

لبدَّ للمدينة منِّي اأو مّنك«

 Q وهذه هي الغزوة الوحيدة من الغزوات التي لم ي�سترك فيها عليُّ بن اأبي طالب

مع ر�سول اهلل P. وكان بقاوؤه Q في المدينة اأمرًا تفر�سه م�سلحة الإ�سالم، بعدما 

ل خطرًا على الدعوة. ظهر للنبيِّ P من اأمر المنافقين، فاإنَّ بقاءهم بالمدينة ي�سكِّ

 Q ٌّا �سمع علي رِجَف المنافقون بعلي Q وقالوا: ما خلَّفه اإّل ا�ستثقاًل له! فلمَّ
ُ
فاأ

ذلك اأخذ �سالحه ولحق بر�سول اهلل P، فاأخبره ما قال المنافقون، فقال: »كذبوا، واإنَّما 

خلفتك لما ورائي، اأما تر�سى اأن تكون منِّي بمنزلة هارون من مو�سى؟ اإّل اأنَّه ل نبيَّ 

. ُثمَّ رجع اإلى المدينة و�سار ر�سول اهلل بجي�سه.
)4(

. فقال: »قد ر�سيت، قد ر�سيت«
)3(

بعدي«

وفي رواية ال�سيخ المفيد اأّن ر�سول اهلل P قال له: »ارجع يا اأخي اإلى مكانك، فاإن 

اأما  وقومي،  ودار هجرتي  اأهلي  في  فاأنت خليفتي  بك،  اأو  بي  اإّل  ت�سلح  المدينة ل 

.
)5(

تر�سى اأن تكون مني بمنزلة هارون من مو�سى، اإّل اأّنه ل نبّي بعدي«

اإعالم الورى، ج 1، �س 243.  )1(

الر�ساد، ج 1، �س 155  )2(

الكامل في التاريخ، ج 2، �س 150، وانظر ال�سابة في تمييز ال�سحابة، ج 2، �س 507 ترجمة المام علي، و�سير اأعالم   )3(
�سحيح غريب.وانظر طرق  وقال:  و3724   2999 الترمذي  واأخرجه   ،229 �س   ،) الرا�سدين  الخلفاء  )�سيرة  النبالء 

الحديث عن ال�سحابة في تاريخ ابن ع�ساكر � ترجمة الإمام علي، ج 1، �س 306 ـ 390.

اإعالم الورى، ج 1، �س 244.  )4(

)5(  الر�ساد، ج 1، �س 156.
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معركة الجمل
ر�سم الإمام في �سيا�سته الجديدة خطوط الحكم العري�سة، وكان و�سامها: »ل ف�سل 

دين على الحكم، وكان منهم  لعربّي على اأعجمّي«. اأثارت هذه ال�سيا�سة غ�سب المتمرِّ

ا اأدرك طلحة والزبير َرَف�َس الإمام اأن يجعل لهما ميزة  ما كان من الخروج عليه، فلمَّ

على غيرهما، فال ينالن اإّل ما ينال الم�سكين والفقير بعطاء مت�ساٍو.. �سكتا على م�س�ٍس، 

موي، وبداأوا بالتخطيط ل�سن الحرب 
ُ
ا اإلى الحزب الأ ه، فان�سمَّ واأخذا يعمالن للثورة �سدَّ

على اأمير الموؤمنين علي Q،  وهكذا كانت �سرارة حرب الجمل. 

ع�سكر  وكان   
)1(

زياد. بن  اهلل  عبيد  ق�سر  عند  الب�سرة،  خارج  الواقعة  كانت  حيث 

.
)2(

الإمام Q ع�سرين األفًا، والع�سكر المقابل  ثالثين األفًا

ا التقى الجمعان قال الإمام لأ�سحابه: »ل تبداأوا القوم بقتال، واإذا قاتلتموهم  ولمَّ

تتَّبعوا مدبراً، ول تك�سفوا عورة، ول  واإذا هزمتموهم فال  فال تجهزوا على جريح، 

داراً، ول  تدخلوا  �ستراً، ول  تهتكوا  القوم فال  رحال  اإلى  و�سلتم  واإذا  بقتيل،  تمثِّلوا 

و�َسَببَن  اأعرا�سكم،  �ستمن  واإن  ب��اأذى  ام��راأًة  تهيجوا  �سيئاً.. ول  اأموالهم  تاأخذوا من 

.
)3(

اأمراءكم و�سلحاءكم«

م�سحفًا،  فحمل   Q عليٌّ  اأمره  الُجهني،  م�سلم  يومئٍذ  كان  قتيل  ل  اأوَّ اإنَّ  وقيل: 

.
)4(

فطاف به على القوم يدعوهم اإلى كتاب اهلل، فُقتل

ثمَّ اأخذ اأ�سحاب الجمل يرمون ع�سكر الإمام بالنبال، حتى ُقتل منهم جماعة، فقال 

اأ�سحاب الإمام: عقرتنا �سهامهم، وهذه القتلى بين يديك.. 

�سير اأعالم النبالء ) �سيرة الخلفاء الرا�سدين (، �س 254.  )1(

الكامل في التاريخ، ج 3، �س 241 ـ 242.  )2(

الكامل في التاريخ، ج 3، �س 242 ـ 243.  )3(

�سير اأعالم النبالء )�سيرة الخلفاء الرا�سدين(، �س 259.  )4(
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عند ذلك ا�سترجع الإمام وقال: »اللَّهمَّ ا�سهد«، ُثمَّ لب�س درع ر�سول اهلل P وتقلَّد �سيفه 

د ابن الحنفية. اة بالعقاب، فدفعها اإلى ولده محمَّ ورفع راية ر�سول اهلل ال�سوداء الم�سمَّ

اإليهما  فخرج  ين،  ال�سفَّ بين  وخرج طلحة  الزبير،  فخرج  للقتال،  الفريقان  وتقابل 

�سالحاً  اأعددتما  قد  »لعمري   :Q عليٌّ  فقال  هم،  دوابِّ اأعناق  اختلفت  حتى   ، عليٌّ

وخياًل ورجاًل اإن كنتما اأعددتما عند الل عذراً، فاتَّقيا الل، ول تكونا {ۀ   ہ 

م  حرِّ
ُ
مان دمي، واأ ، األم اأكن اأخاكما في دينكما؟ ُتحرِّ

)1(
ہ ہ ہ ھ ھ}

دمكما، فهل من حدٍث اأحلَّ لكما دمي« ؟!

قال طلحة: األَّبت على ُعثمان.

: »{ے ے ۓ ۓ ڭ}، يا طلحة، تطلب بدم ُعثمان؟! فلعن الل  قال عليٌّ

اأَت عر�سك في  P تقاتل بها، وخبَّ ِبعر�س ر�سول الل  اأجئت  ُعثمان، يا طلحة،  قتلة 

البيت؟ اأما بايعتني؟!«.

قال: بايعتك وال�سيف على عنقي!

لب  ك من بني عبدالمطَّ فقال عليٌّ Q للزبير: »يا زبير، ما اأخرجك؟ قد كنَّا نعدُّ

ره اأ�سياء، فقال: »اأتذكر يوم مررت مع  ق بيننا« وذكَّ ، ففرَّ
)2(

حتى بلغ ابنك ابن ال�سوء

، ف�سحك، و�سحكت اإليه، فقلَت له: ل يدع ابن  ر�سول الل P في بني غنم، فنظر اإليَّ

اأبي طالب زهوه، فقال لك: لي�س به زهٌو، لتقاتلنَّه واأنت ظالم له؟«.

قاتلك اأبدًا...
ُ
قال: اللَّهمَّ نعم، ولو ذكرت ما �سرُت م�سيري هذا، واهلل ل اأ

واحتدمت المعركة بين الفريقين، وتقاتلوا قتاًل لم ي�سهد تاريخ الب�سرة اأ�سدَّ منه، 

ُثمَّ اإنَّ مروان بن الحكم رمى طلحة ب�سهٍم وهو يقاتل معه �سدَّ عليٍّ Q! يرميه فيرديه 

.
)3(

ويقول: ل اأطلب بثاأري بعد اليوم

�سورة النحل، الآية 92.  )1(

يريد ابنه عبداهلل.  )2(

(: 255، وانظر، الكامل في التاريخ، ج 3، �س 128. �سير اأعالم النبالء )ترجمة الإمام عليٍّ  )3(
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وا�ستمرَّ الحال في اأ�سدِّ �سراٍع، لم يَر �سوى الغبرة وتناثر الروؤو�س والأيدي، فتتهاوى 

اأج�ساد الم�سلمين على الأر�س.

ا راأى الإمام هذا الموقف الرهيب من كال الطرفين، وعلم اأنَّ المعركة ل تنتهي  ولمَّ

اأبدًا ما دام الجمل واقفًا على قوائمه قال: »ار�سقوا الجمل بالنبل، واعقروه وال فنيت 

العرب، ول يزال ال�سيف قائماً حتى يهوي هذا البعير اإلى الأر�س«. فقطعوا قوائمه، 

باأ�سدِّ منه.  ُي�سمع  اإلى الأر�س وعجَّ عجيجًا لم  ُثمَّ �سربوا عجز الجمل بال�سيف، فهوى 

ق من كان حوله كالجراد المبثوث. وانتهت المعركة بهزيمة اأ�سحاب الجمل. فتفرَّ

ثمَّ اأمر عليٌّ Q نفرًا اأن يحملوا هودج ال�سّيدة عائ�سة من بين القتلى، واأمر اأخاها 

ًة، وقال: »انظر هل و�سل اإليها �سيء من جراحة«؟ د بن اأبي بكر اأن ي�سرب عليها ُقبَّ محمَّ

د بن اأبي بكر الب�سرة، في دار �سفية بنت الحارث،  ا كان الليل اأدخلها اأخوها محمَّ فلمَّ

ثمَّ دخل الإمام Q الب�سرة فبايعه اأهلها على راياتهم حتى الجرحى والم�ستاأمنة..

Q ال�سّيدة عائ�سة بكلِّ ما ينبغي لها من مركٍب وزاٍد ومتاٍع وغير  ز عليٌّ  ثمَّ جهَّ

ن خرج معها، اإّل من اأحبَّ المقام، واختار لها اأربعين  ذلك، وبعث معها كلَّ من نجا، ممَّ

.
)1(

د بن اأبي بكر امراأًة من ن�ساء الب�سرة المعروفات، و�سيَّر معها اأخاها محمَّ

م. ن، ج 2، �س 144.  )1(
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املفاهيم الرئيسة
1.  خرج ر�سول اهللP اإلى هوازن في جي�س عظيم، وكان لواء المهاجرين مع علي 

.Qبن اأبي طالب

.P وجمع من الآل والأ�سحاب في تلك الأزمة مع ر�سول اهلل Q 2.  ثبت علٌي

3.  لم ي�سارك الإمام عليQفي غزوة تبوك اإلتزامًا باأمر النبي P حيث اأّمره 

على المدينة.

الموؤمنين  اأمير  التي خا�سها  المعارك  واأ�سعب  اأق�سى  من  الجمل  معركة  كانت    .4

Qوذلك لخ�سو�سية الطرف الآخر و�سّدة احتياط اأمير الموؤمنينQ في 

دماء الم�سلمين.
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الدر�س الثالث والع�شرون

 -4- Qجهاد أمري املؤمنني علي
�ضفين والنهروان

على الطالب مع نهاية هذا الدر�س اأن:

.Q 1 - يتعّرف اإلى معارك اأمير الموؤمنين

.Q 2 - يدرك ال�سبب الرئي�س لخروج النا�س على بيعة علي

3 - يفهم الأ�سباب الكامنة وراء معركتي �سفين والنهروان.

أهداف الدرس



ين حرب صفِّ
ا انتهت حرب الجمل ا�ستعدَّ الإمام اإلى حرب معاوية، فوجد حما�سًا وتجاوبًا من  لمَّ

اأهل الكوفة، حيث كان ق�سم كبير منهم قد ا�ستركوا معه في معركة الجمل، وهم الآن 

يريدون اأن ي�سيفوا ن�سرًا جديدا لالإ�سالم.

ين كان قد اأر�سل اإلى معاوية ال�سفراء والكتب يدعوه اإلى  ثمَّ اإنَّ الإمام وقبل حرب �سفِّ

ة  ه لم ي�ستجب لطلبه، بل اأظهر ال�سدَّ الطاعة والدخول فيما دخل الم�سلمون من قبله، لكنَّ

ه على ر�سائل الإمام، واختار القتال على ال�سلح والم�سالمة. وال�سالفة في ردِّ

اأمير  بلغ  ا  العراق، ولمَّ واتَّجه به �سوب  ز معاوية بجي�ٍس �سخٍم  الأثناء تجهَّ في هذه 

اإلى  الدخول  عليهم  ليقطع  الزحف،  نحو  واتَّجه  جي�سه،  ز  جهَّ خبره   Q الموؤمنين 

ين. اأر�س العراق، لما في ذلك من قتل ونهب وف�ساد كبير.. فكان من ذلك حرب �سفِّ

زه،  حيِّ في  وجعلها  الفرات،  �سريعة  واأخذ  ين،  �سفِّ وادي  في  معه  بمن  معاوية  ونزل 

لمي يحميها ويمنعها... وبعث اأمير الموؤمنين Q �سع�سعة  وبعث عليها اأبا الأعور ال�سُّ

بن �سوحان اإلى معاوية، ي�ساأله اأن يخلِّي بين النا�س والماء، فقال معاوية لأ�سحابه: ما 

اقتلهم عط�سًا قتلهم اهلل،  ان،  ابن عفَّ الماء، كما منعوه  ترون؟ فبع�سهم قال: امنعهم 

فرجع  الماء،  وبين  القوم  بين  يخلِّي  باأن  معاوية  يقنع  اأن  حاول  العا�س  بن  عمرو  لكنَّ 

ب الخيل اإلى اأبي الأعور  �سع�سعة فاأخبره بما كان، واأنَّ معاوية قال: �سياأتيكم راأيي، ف�سرَّ

ليمنعهم الماء.

ا �سمع عليٌّ Q ذلك قال: »قاتلوهم على الماء«، فاأر�سل كتائب من ع�سكره،  ولمَّ

فتقاتلوا وا�ستدَّ القتال، وا�ستب�سل اأ�سحاب الإمام اأ�سدَّ ا�ستب�ساٍل، حتى خلَّوا بينهم وبين 
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.Q ٍّالماء، و�سار في اأيدي اأ�سحاب علي

فقالوا: واهلل ل ن�سقيه اأهل ال�سام!  فاأر�سل عليٌّ Q اإلى اأ�سحابه اأن: »خذوا من 

 .
)1(

الماء حاجتكم وخلُّوا عنهم، فاإنَّ الل ن�سركم بغيِّهم وظلمهم«

 Q اأ�سدَّ مناوئيه..  ثّم دعا علّي Q بهذا الُخلق الكريم عامل اأمير الموؤمنين

الطاعة  اإلى الل والى  الرجل وادع��وه  »ائتوا هذا  جماعة من قادة جنده، فقال لهم: 

والجماعة«.

ففعلوا ما اأمرهم به، لكنَّ معاوية قال لهم بعد اأن �سمع كالمهم: ان�سرفوا من عندي، 

ًا Q فاأخبروه بذلك.. فلي�س بيني وبينكم اإّل ال�سيف، وغ�سب القوم، وخرجوا، فاأتوا عليَّ

تاريخ  له  ي�سهد  لم  �سديدًا  قتاًل  كلَّه  يومهم  فاقتتلوا  الطرفين،  بين  القتال  واحتدم 

ا برز  ار بن يا�سر، ولمَّ مهم عمَّ م الإمام عليٌّ Q بمن معه يتقدَّ الحروب مثياًل، ُثمَّ تقدَّ

ار: »لقد قاتلت �ساحب هذه الراية مع ر�سول الل P ثالث  لعمرو بن العا�س قال عمَّ

 يعني: راية معاوية.
)2(

مّرات، وهذه الرابعة ما هي باأبرَّ واأنقى«

ا نخاف الفتن. ثنا فاإنَّ ة بن ُجَوين الُعَرني: قلُت لحذيفة بن اليمان: حدِّ وقال حبَّ

P، قال: »تقتله الفئة  فقال: عليكم بالفئة التي فيها ابن �ُسميَّة، فاإنَّ ر�سول اهلل 

الباغية الناكبة )الناكثة( عن الطريق، واإنَّ اآخر رزقه �َسياح من لبن«، وهو الممزوج 

ة: ف�سهدته يوم ُقتل وهو يقول: ائتوني باآخر رزٍق لي في الدنيا،  بالماء من اللبن، قال حبَّ

اأتباع  تي ب�سياٍح من لبن في قدح اأروح له حلقة حمراء � وقد ت�سع�سع الكثيرون من 
ُ
فاأ

ار، لأنَّ مقولة ر�سول اهلل P فيه لم تكن خافيًة على اأحٍد من  ابن اأبي �سفيان لموقف عمَّ

ار مع الحقِّ يدور معه كيفما دار« وهذا  ار تقتله الفئة الباغية، عمَّ النا�س: »فطوبى لعمَّ

.P ٍد ة محمَّ كلُّه من دلئل نبوَّ

اأنظر: الكامل في التاريخ، ج 3، �س 167، و�سير اأعالم النبالء )�سيرة الخلفاء الرا�سدين(، �س 267 مخت�سرًا.  )1(

م. ن، ج 3، �س 187 وانظر �سير اأعالم النبالء، ج 2، �س 265.  )2(
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رفع الم�ضاحف.. »كلمة حقٍّ ُيراد بها باطل«:

ا راأى عمرو اأنَّ اأمر اأهل العراق قد ا�ستدَّ وخاف الهالك، قال لمعاوية: هل لك في  لمَّ

اأمٍر اأعر�سه عليك، ل يزيدنا اإّل اجتماعًا، ول يزيدهم اإّل فرقًة؟ قال: نعم. قال: نرفع 

الم�ساحف، ُثمَّ نقول: هذا حكم بيننا وبينكم.

َمْن لثغور  فرفعوا الم�ساحف بالرماح وقالوا: هذا كتاب اهلل عزَّ وجلَّ بيننا وبينكم، 

ا راآها النا�س قالوا: نجيب اإلى كتاب اهلل. ال�سام بعد اأهله؟ َمْن لثغور العراق بعد اأهله؟ فلمَّ

كم، فاإنَّ  كم و�سدقكم وقتال عدوِّ فقال لهم عليٌّ Q: »عباد الل ام�سوا على حقِّ

باأ�سحاب  لي�سوا  اك  وال�سحَّ �سرح  اأبي  وابن  وحبيباً  معيط  اأبي  وابن  وعمراً  معاوية 

دين ول قراآن، اأنا اأعَرف بهم منكم، قد �سحبتهم اأطفاًل ُثمَّ رجاًل، فكانوا �سرَّ اأطفال 

و�سرَّ رجال، ويحكم والل ما رفعوها اإّل خديعًة ووهناً ومكيدة«.  فقالوا له: ل ي�سعنا اأن 

قاتلهم ليدينوا 
ُ
ُندعى اإلى كتاب اهلل فناأبى اأن نقبله!  فقال لهم عليٌّ Q: »فاإنِّي اإنَّما اأ

لحكم الكتاب، فاإنَّهم قد ع�سوا الل فيما اأمره ون�سوا عهده ونبذوا كتابه«.

، اأجب اإلى كتاب  فقال له جماعة من الم�سلمين، الذين �ساروا خوارج بعد ذلك: يا عليُّ

ان! تك اإلى القوم، اأو نفعل بك ما فعلنا بابن عفَّ اهلل عزَّ وجلَّ اإذا ُدعيت اإليه، واإل دفعناك برمَّ

قال: »فاحفظوا عنِّي نهيي اإيَّاكم، واحفظوا مقالتكم لي، فاإن تطيعوا فقاتلوا، واإن 

.
)1(

تع�سوني فا�سنعوا ما بدا لكم«

لم تكن بينهم وبين معاوية اإّل ب�سعة اأمتار، فلول وقوع هوؤلء في الفخ الذي ن�سبه 

ولكنَّ  الفتن،  راأ�س  وي�ستاأ�سل  الموقف  على  ي�سيطر  اأن   Q الإمام  ل�ستطاع  معاوية 

مور اإلى اأ�سواأ حال، فحالت دون تحقيق الهدف المن�سود، 
ُ
م�ساألة التحكيم غيَّرت مجرى الأ

ر لهذه الموؤامرة اأن تنجح واأن تجرَّ وراءها الم�سائب والويالت! وُقدِّ

مون الرجال في  ا انتهت م�ساألة التحكيم، قال نفٌر من اأ�سحاب الإمام: كيف ُتحكِّ لمَّ

اإّل  اإّل هلل، وكانوا يعتر�سون الإمام في خطبته ب�سعارهم »ل حكم  دين اهلل ؟! ل حكم 

اأنظر: الكامل في التاريخ، ج 3، �س 192 ـ 193، و�سير اأعالم النبالء، ج 2، �س 264 مخت�سرًا.  )1(
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مة. فكانوا ما يقارب اثني ع�سر األفًا. فنزلوا في ناحية ُيقال لها:  وا بالمحكِّ هلل« لذلك �ُسمُّ

وا بالحرورية. »حروراء« لأجلها �ُسمُّ

ل قبل التحكيم، ُثمَّ قال لهم: »قد ا�سترطُت على  فحاججهم الإمام Q بقوله الأوَّ

الحكمين اأن ُيحييا ما اأحيا القراآن، وُيميتا ما اأمات القراآن، فاإن حكما بحكم القراآن 

فلي�س لنا اأن نخالف، واإن اأبيا فنحن عن حكمهما براء«.

منا الرجال، اإنَّما  قالوا: اأتراه عدًل تحكيم الرجال في الدماء؟  قال: »اإنَّا ل�سنا حكَّ

تين ل ينطق، اإنَّما يتكلَّم به  منا القراآن، وهذا القراآن اإنَّما هو خطٌّ م�سطور بين دفَّ حكَّ

.Q ثمَّ رجعوا مع الإمام 
)1(

الرجال«

اإذ  اأبو مو�سى،  اأبو مو�سى الأ�سعري وعمرو بن العا�س، وُخِدع  ا التقى الحكمان:  فلمَّ

ي فتكلَّم، واأراد عمرو بذلك  مكر به عمرو، قال له: اأنت �ساحب ر�سول اهلل P واأ�سنُّ منِّ

ًا ومعاوية معًا، ونجعل الأمر �سورى، فيختار  ، قال له: نخلع عليَّ مه في خلع عليٍّ كلِّه اأن يقدِّ

الم�سلمون لأنف�سهم من اأحبُّوا.

ُثمَّ  الخالفة  من  ًا  عليَّ خلع  قد  اأنَّه  الحا�سرين  المالأ  على  فاأعلن  مو�سى  اأبو  م  فتقدَّ

ى. واأقبل عمرو فقام، وقال: اإنَّ هذا قد قال ما �سمعتموه وخلع �ساحبه، واأنا اأخلع  تنحَّ

 فُده�س اأبو مو�سى و�ستم عمرًا و�ستمه عمرو، 
)2(

ثبت �ساحبي معاوية!
ُ
�ساحبه كما خلعه، واأ

وانف�سَّ التحكيم عن هذه النتيجة!

اإلى  ال�سام  واأهل  ان�سرف عمرو  ُثمَّ  ة،  مكَّ اإلى  اأبا مو�سى فهرب  الم�سلمون  والتم�س 

معاوية ف�سلَّموا عليه بالخالفة.

لمرحلة  ا�ستعدادًا  اإعادة نظم جي�سه،  يعمل على   Q علّي  النتيجة عاد  مع هذه 

جديدة من الحروب، ولكن فتنًا جديدة نجمت بين اأ�سحابه �ستمنع من انطالقته �سوب 

اأهدافه..

الكامل في التاريخ، ج 3، �س 203.  )1(

الكامل في التاريخ، ج 3، �س 208، �سير اأعالم النبالء، ج 2، �س 270 ـ 271.  )2(
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حرب النهروان )الخوارج( 
ًا Q قتل الخوارج لعبداهلل بن خباب بن الأرت واعترا�سهم النا�س،  ا بلغ عليَّ لمَّ

ندع  الموؤمنين عالَم  اأمير  يا  معه:  الذين  الم�سلمون  قال  اإليهم،  الإمام  وقتلهم مبعوث 

هوؤلء وراءنا يخلفوننا في عيالنا واأموالنا؟ �سر بنا اإلى القوم، فاإذا فرغنا منهم �سرنا 

نا من اأهل ال�سام. الى عدوِّ

فرجع Q بجنده الذين ذعروا على اأهليهم من خطر الخوارج، والتقت الفئتان 

والبرهان،  ة  الحجَّ اإلى  Q بحرب، حتى دعاهم  الإمام  يبداأهم  فلم  النهروان،  في 

وا على  هم اأ�سرُّ ة والمنطق ال�سليم، لكنَّ ا�س اأمامه، فناظرهم بالحجَّ فبعث اإليهم ابن عبَّ

رهم نهيه عن قبول التحكيم واإ�سرارهم  م الإمام Q، وذكَّ العمى والطغيان! ُثمَّ تقدَّ

اإلى  يومذاك  رجع  ن  وممَّ وتاب،  اأكثرهم  رجع  وحتى  ة،  حجَّ لديهم  يبَق  لم  حتى  عليه، 

. واأبى بع�سهم اإّل القتال!!
)1(

ا اأمير ال�سالة فيهم ر�سده: عبداهلل بن الكوَّ

وتعّباأ الفريقان، ثمَّ جاءت الأنباء اأنَّ الخوارج قد عبروا الج�سر، فقال Q: »والل 

ما عبروا، ول يقطعونه، واإنَّ م�سارعهم لدون الج�سر«، ُثمَّ ترادفت الأخبار بعبورهم 

اأنَّهم لن يعبروه واأنَّه »والل ل يفلُت منهم ع�سرة، ول يهلك منكم  Q يحلف  وهو 

روا،  ع�سرة«! فكان كلُّ ذلك كما اأخبر به الإمام عليٌّ Q، فاأدركوهم دون النهر، فكبَّ

.
)2(

فقال الإمام Q: »والل ما كذبُت ول ُكذبت«

وا عنهم حتى يبدوؤوكم«، فتنادوا: الرواح  Q قد قال لأ�سحابه: »ُكفُّ وكان عليٌّ 

 Q وا�ستعرت الحرب، وا�ستب�سل اأ�سحاب الإمام .
)3(

ة! وحملوا على النا�س اإلى الجنَّ

وا هنا وهناك، ولم ُيقتل من  ا�ستب�ساًل لي�س له نظير، فلم ينُج من الخوارج اإّل ثمانية فرُّ

 .
)4(

اأ�سحاب الإمام Q غير ت�سعة، وقيل: �سبعة

اأنظر: الكامل في التاريخ، ج 3، �س 343، تاريخ اليعقوبي، ج 2، �س 191 ـ 193، البداية والنهاية، ج 7، �س 319 ـ 320.  )1(

نهج البالغة، الخطبة 59.  )2(

الكامل في التاريخ، ج 3، �س 223.  )3(

م. ن، ج 3، �س 223 ـ 226، البداية والنهاية، ج 7، �س 320.  )4(
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Q كان  ًا  اأنَّ عليَّ الخوارج وهالكهم، وقد روى جماعة  وانجلت الحرب بانجالء 

اأنَّ قومًا يخرجون ويمرقون من الدين كما يمرق  اأ�سحابه قبل ظهور الخوارج،  ث  يحدِّ

.
)1(

ال�سهم من الرميَّة، عالمتهم رجل ُمخَدج اليد، �سمعوا ذلك منه مرارًا

فقال الإمام Q: »اطلبوا ذي الُثديَّة«، فقال بع�سهم: ما نجده، وقال اآخرون: ما 

هو فيهم، وهو يقول: »والل اإنَّه لفيهم! والل ما كذبُت ول ُكذبُت« وانطلق معهم يفتِّ�سون 

عنه بين القتلى حتى عثروا عليه، وراأوه كما و�سفه لهم، قال: »الل اأكبر، ما كذبُت ول 

P لمن  اأن تنكلوا عن العمل لأخبرتكم بما ق�سَّ الل على ل�سان نبيِّه  ُكذبت، لول 

.
)2(

قاتلهم، م�ستب�سراً في قتالهم، عارفاً للحقِّ الذي نحن عليه«

كم«! كم من غرَّ وقال Q حين مرَّ بهم وهم �سرعى: »بوؤ�ساً لكم! لقد �سرَّ

تهم  ارة بال�سوء، غرَّ هم ؟  قال: »ال�سيطان واأنف�ٌس اأمَّ قالوا: يا اأمير الموؤمنين َمْن غرَّ

.
)3(

اأتهم اأنَّهم ظاهرون« بالأماني، وزيَّنت لهم المعا�سي، ونبَّ

فقالوا: الحمد هلل � يا اأمير الموؤمنين � الذي قطع دابرهم، فقال Q: »كال والل، 

 !
)4(

اإنَّهم نطف في اأ�سالب الرجال، وقرارات الن�ساء«

اأنظر اأخبار المخدج في: اإعالم الورى ، ج 1، �س 338 ـ 339، الكامل في التاريخ، ج 3، �س 222 ـ 223.  )1(

ة مقتل ذي الُثديَّة في: الكامل في التاريخ، ج 3، �س 222 ـ 223، البداية والنهاية، ج 7، �س 320، �سير اأعالم  اأنظر ق�سَّ  )2(
النبالء )�سيرة الخلفاء الرا�سدين(، �س 282، واأخرج م�سلم، ج 3، �س 116.

الكامل في التاريخ، ج 3، �س 223.  )3(

نهج البالغة،الخطبة 60.  )4(
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املفاهيم الرئيسة
اإن �سيا�سة الإمام علي Q العادلة و�سعاره الذي رفعه اأّنه »ل ف�سل لعربي على   .1

اأعجمي« ال�سبب الرئي�س لخروج من خرج عليه ولنكوث بيعته.

لّما انتهت فتنة الجمل ا�ستعد الإمام Q اإلى حرب معاوية وذلك بعد ر�سائل   .2

  Q اأبى، فقاتلهم  اإلى معاوية للدخول في الطاعة لكّنه   Q ودعوات منه 

التي حالة دون تحقيق  التحكيم  لول ق�سية  الفتنة  راأ�س  يقطع  وكاد  �سديد  قتاًل 

الهدف المن�سود.

 Q اإليهم عزم اأمير الموؤمنين Q بعد قتل الخوارج لمبعوثي الإمام علي  .3

على قتالهم فخرج اإليهم في النهروان بعد اأن دعاهم اإلى العودة اإلى حكم اهلل 

واأبوا ذلك.

وا عنهم حتى يبدوؤوكم«. 4. قال الإمام علي Q لأ�سحابه »ُكفُّ

5. انجلت الحرب بانجالء الخوارج وهالكهم جميعًا اإل ثمانية فّروا هنا وهناك.
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24

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ي�سرح كيف تكون المعرفة �سرطًا اأ�سا�سّيًا لالإيمان باهلل.  - 1 

قيق بينها. يبيِّن اأنواع المعرفة والفارق الدَّ  - 2 

ف�س. د مراحل الإيمان وكيفيَّة تقوية دعائمه في النَّ يعدِّ  - 3 

رس أهداف الدَّ

الدر�س الرابع والع�شرون

اإلميان باهلل تعاىل



اإّن المعرفة اهلل عن طريق القلب هي اإح�سا�س و�سعور باطنّي وهي طريٌق فردٌي تمامًا، 

قل لالآخرين والتَّعليم والتَّعلُّم، على خالف معرفة اهلل عن طريق العقل فهي  ول تقبل النَّ

لي�ست فرديًة وهي قابلة للتَّعليم والتَّعلُّم، ويمكن نقلها لالآخرين.

فمعرفة اهلل عن طريق القلب ل يمكن اإبرازها في قلب ال�ستدلل، وهي لي�ست اأمرًا 

، وهي نوٌع من الّتجربة الباطنّية ل يمكن نقلها لالآخرين، كما اأّن  قولّيًا بل هي اأمٌر ذوقيٌّ

المب�سر ل ي�ستطيع اأن يبيِّن لالأعمى اللَّون واإدراكه له ومعرفته به، وكما اأّن الإح�سا�س 

خ�س الذي ي�ستطيع اأن يح�ّس باهلل  قل لالآخرين فكذلك ال�سَّ بالجوع والعط�س ل يقبل النَّ

ُر قلبه اأعمى.  عن طريق القلب ل ي�ستطع اأن ينقل اإح�سا�سه اإلى من كان َب�سَ

اإليمان باهلل تعالى وأنواعه
ا�س اإلى اأق�سام عّدة: اأ�سار القراآن الكريم  يمكن ت�سنيف الإيمان باهلل بح�سب واقع النَّ

اإلى بع�سها، وهي:

الإيمان الرا�ضخ:   - 1

ه البالءات والفتن: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ  وهو الإيمان الثابت الذي ل تهزُّ

.
)1(

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
الإيمان الوراثّي التَّقليدّي:  - 2

وهو ما كان تقليدًا لالآباء والأجداد دون دليٍل اأو برهاٍن منطقّي، قال تعالى: {ھ ے 

.
)2(

ے ۓ ۓ ڭ ڭ}

)1( �سورة الحجرات، الآية 15.

)2( �سورة ال�سعراء، الآية 74.
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الإيمان المو�ضمّي:  - 3

تعالى: {ڑ  قال  اللِّ�سان،  يتجاوز  لم  مع بحيث  الطَّ اأو  الخوف  بدافع  وهو ما كان 

.
)1(

ک کک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ}

مراحل اإليمان باهلل تعالى
ٌة وله عّدة مراحل،  ي�ستفاد من الّروايات باأّن الإيمان باهلل تعالىمرتبٌة �، رفيعٌة وخا�سَّ

واإنَّ  الإ���س��الم،  اأف�سل من  الإي��م��ان  »اإّن  اأّن��ه قال:   Qادق ال�سَّ الإم��ام  فقد ورد عن 

.
)2(

اليقين اأف�سل من الإيمان، وما من �سيء اأعزَّ من اليقين«

ويمكن تق�سيم المراحل بح�سب الّروايات اإلى المراحل التَّالية:

1 - مرحلة الإ�ضالم:

هادتين بعد المعرفة  ال�سَّ التَّ�سديق باهلل تعالى وتوحيده قوًل ول�سانًا من خالل  وهو 

الإم��ام  فعن  ة.  والنُّبوَّ التَّوحيد  وهما  اإجماًل  هادتين  ال�سَّ هاتين  بم�سمون   والعتقاد 

به   ،Pالل بر�سول  والتَّ�سديق  الل  اإل  اإل��ه  ل  اأن  �سهادة  »الإ�سالم   :Qادق ال�سَّ

.
)3(

ماء وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة النَّا�س« ُحقنت الدِّ

مرحلة الإيمان:  - 2

معتقدات  من  الإٍ���س��الم��ّي  ين  الدِّ به  ج��اء  بما  العقلّي  والعتقاد  التَّ�سديق  ويعني 

 Qادق ال�سَّ الإم��ام  �ساأل  �سماعة  اأنَّ  روي  بالجوارح.  ذلك  وتج�سيد  وت�سريعات، 

يومًا عن الإ�سالم والإيمان اأهما مختلفان؟ فقالQ: »اإّن الإيمان ُي�سارك الإ�سالم 

فُهما لي فقال: الإ�سالم �سهادة اأن ل اإله اإّل الل  والإ�سالم ل ُي�ساِرك الإيمان، فقلت َف�سِ

ماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى  والتَّ�سديق بر�سول اللP، به حقنت الدِّ

)1( �سورة الحجرات، الآية 14.

)2( الكافي، ج 2، �س 51.

)3( م.ن،ج 2، �س 25.
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ظاهره جماعة النَّا�س. والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من �سفة الإ�سالم، وما 

ظهر من العمل به. والإيمان اأرفع من الإ�سالم بدرجة؛ اإّن الإيمان ي�سارك الإ�سالم في 

.
)1(

فة« اهِر و الإ�سالم ل ي�سارك الإيمان في الباطن، واإن اجتمعا في القول وال�سِّ الظَّ

3 - مرحلة التَّقوى:

وهي المرحلة التي يكون فيها الموؤمن متوّقيًا من كّل ما يبعده عن اهلل تعالى، فيجتنب 

. و�ُسئل 
)2(

مات ويفعل الواجبات، وجاء في الحديث: »التَّقوى فوق الإيمان بدرجة« المحرَّ

ادقQعن تف�سير التَّقوى فقالQ: »اأن ل يفقدك الل حيث اأمرك،  الإمام ال�سَّ

.
)3(

ول يراك حيث نهاك«

مرحلة اليقين:  - 4

وهي اأعلى المراتب واأ�سماها، وهي مرحلة الإيمان القلبّي باهلل تعالى، وانك�ساف الغطاء 

هادة. يقول الإمام علّيQ: »لو ك�سف الغطاء ما ازددت  والحجاب، وتحوُّل الغيب اإلى ال�سَّ

حت الأخبار باأف�سلّية اليقين على الإيمان، واأنَّه فوق التَّقوى بدرجة، واأّن اليقين  . و�سرَّ
)4(

يقيناً«

�ساQ: »الإيمان فوق الإ�سالم بدرجة، والتَّقوى فوق  فوق التَّقوى بدرجة؛ عن الإمام الرِّ

.
)5(

الإيمان بدرجة، واليقين فوق التَّقوى بدرجة، وما ُق�سم في النَّا�س �سيء اأقلُّ من اليقين«

كيف نقوِّي اإليمان باهلل تعالى؟ 
يادة والنُّق�سان، وهو خا�سٌع لجملٍة من  اأّن الإيمان باهلل تعالى قابل للزِّ ل �سّك في 

ًة و�سعفًا، وفيما يلي جملة من العوامل التي من �ساأنها تقوية الإيمان  ر عليه قوِّ العوامل توؤثِّ

باهلل وتعميقه، نذكر منها:

)1( الكافي، ج2، �س25.

)2( م.ن، ج 2، �س 51.

)3( بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سّي، ج 67، تحقيق الميانجّي البهبودّي، ط 3، بيروت لبنان، دار اإحياء التراث العربّي، 
1403ه�.ق 1983، �س 285.

)4( بحار الأنوار،  ج 66، �س 209.

)5( الكافي، ج 2، �س 51.
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ر: 1 - التَّفكُّ

�سنعه  قان  واتِّ الخلق،  عالم  روعة  ليكت�سف  الكون  هذا  في  يتاأّمل  اأن  الموؤمن  على 

ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وتنظيمه. قال تعالى: {وئ 

.
)1(

ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ}
ر: 2 - قراءة القراآن بتدبُّ

القراآن الكريم يمثِّل كلمات اهلل اّلتي تت�سّمن المبادئ العالية لمعرفة اهلل، ولتربية 

ليم بالخالق تعالى. قال اهلل عّز وجّل: {ٺ ٺ ٺ ٿ  الإن�سان وارتباطه ال�سَّ

.
)2(

ٿ ٿ ٿ}
3 - تطبيق الأحكام الإ�ضالميَّة:

الإيمان باهلل  الَّذي ينّمي لديه قّوة  للموؤمن  الغذاء  ة بمثابة  الإ�سالميَّ تعتبر الأحكام 

وم،  الة، ال�سَّ عائر الإ�سالميَّة: ال�سَّ وي�سعد بوجوده نحو الكمال الإلهي: ومن م�ساديق ال�سَّ

.
)3(

، قال تعالى: {ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ} كاة، الحجُّ الزَّ

كر: 4 - الذِّ

ي  تقوِّ الَّتي  والتَّمجيد،  والتَّ�سبيح  والتَّكبير  التَّهليل  وباألفاظ  عاء  الدُّ باأنواع  ويتمثَّل 

مث  جث  يت  {ىت  تعالى:  قال   . وج��لَّ عزَّ  باهلل  ة  والمعنويَّ ة  القلبيَّ ابطة  الرَّ

 :Qادق . وعن الإمام ال�سَّ
)5(

. وقوله تعالى: {ڱ ڱ ڱ}
)4(

ىث يث}
.

)6(
»من اأ�سّد ما فر�س الل على خلقه ذكر الل كثيراً«

لت، الآية 53. )1( �سورة ف�سّ

)2( �سورة الإ�سراء، الآية 9.

)3( �سورة فاطر، الآية 10.

)4( �سورة الرعد، الآية 28.

)5( �سورة اآل عمران، الآية 41.

)6( بحار الأنوار، ج 68، )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(، �س 204.
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5 - ذكر الموت:

الحياة  في  الإن�سان  يواجهها  �سوف  الَّتي  والمراحل  القبر  وح�ساب  الموت  تذّكُر 

الآخرة، وما اأعّد اهلل للمطيعين من نعيم وما اأوعد به العا�سين من عذاب، كلُّها اأمور 

ة واتِّخاذ القرار بالرجوع اإلى اهلل وطاعته والنقياد ل�سريعته؛ لأن  ت�ساعد على �سحذ الهمَّ

جوع ل محالة �سائر اإليه. قال اهلل تعالى في كتابه الكريم: {ٺ ٺ ٿ  الرُّ

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
 .

)1(
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

وكان ر�سول اهللP يو�سي اأ�سحابه بذكر الموت فيقول: »اأكثروا ذكر الموت؛ فاإنَّه 

.
)2(

هادم اللَّذات«

.
)3(

وقد اأ�سار الإمام علّيQ اإلى ذلك بقوله: »وكفى بالموت واعظاً«

6 - التَّوا�ضع:

عف والتَّق�سير اأمام اهلل تعالى اقتداًء ب�سيرة اأهل  بمعنى ال�ست�سعار الم�ستمّر بال�سَّ

»اإلهي   :Rالعابدين زين  الإم��ام  عن  التَّائبين  مناجاة  في  ورد  فقد  البيتR؛ 

قلبي  واأماَت  َم�ْسَكَنتي،  ِلبا�َس  ِمنَك  التَّباُعُد  وجلَّلَني  مَذلَّتي،  ثوَب  الخطايا  ْلب�َسْتني 
َ
اأ

.
)4(

َملي وُبغَيتي«
َ
ْحِيه بتوبٍة منك يا اأ

َ
عظيُم ِجناَيتي، فاأ

)1( �سورة البقرة، الآيتان، 156-155.

�سة اآل البيت، 1414ه�.ق، �س 437. )2( الحّر العاملّي، و�سائل ال�سيعة،  ج 2، ط 2، قم، موؤ�سَّ

)3( اأ�سول الكافي،  ج 2، �س 275.

)4( بحار الأنوار، ج 91، )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(، �س 142.
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املفاهيم الرَّئيسة:

ف على معرفته. 1 - كمال الإن�سان في الإيمان باهلل تعالى، والإيمان باهلل متوقِّ

2 - معرفة اهلل عن طريق القلب والإح�سا�س، طريٌق فردّي تمامًا، خالف معرفة اهلل 

عن طريق العقل فهي لي�ست فردّية وهي قابلٌة للّتعليم والتعلُّم.

للعلم  ة  العقليَّ المعرفة  ولكن  والّتقوى،  واللتزام  للعمل  مالزمة  القلبيَّة  3 - المعرفة 

والتعّلم.

4 - الإيمان باهلل تعالى اأنواع: الإيمان الوراثّي، الإيمان المو�سمّي، الإيمان ال�سطحّي.

5 - مراحل الإيمان باهلل تعالى: مرحلة الإ�سالم، الإيمان، التَّقوى، اليقين.

ي الإيمان باهلل تعالى: التَّفكير في المخلوقات، قراءة القراآن  6 - من الأمور الَّتي تقوِّ

ر الموت وح�ساب القبر، التَّوا�سع. كر، تذكُّ عائر الإ�سالميَّة، الذِّ بتدبُّر، ممار�سة ال�سَّ





25

الدر�س الخام�س والع�شرون

 حبُّ اهلل وارتباطه 
لوك باإلميان والسُّ

رس أهداف الدَّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يبّيَن مفهوم وحقيقة الحّب الإلهّي.

بع�س  مع  ويبغ�سها  اهلل  يحبُّها  اَّلتي  فات  ال�سِّ اأهمَّ  د  يعدِّ   - 2

واهد. ال�سَّ

ة الإلهيَّة. بيل اإلى نيل المحبَّ 3 -  ي�سرح باخت�سار ال�سَّ



الحبُّ والفطرة اإلنسانيَّة
ين: »اإلهي من ذا الذي ذاق  جاء عن الإمام علّي بن الح�سينQ في مناجاة المحبِّ

حالوة محبَِّتك، فراَم منك بدًل، ومن ذا الذي اأن�س بقربك، فابتغى عنك حوًل، اأ�ساألك 

ا �سواك، واأن تجعل  ُحبَّك، وحبَّ كلِّ عمل يو�سلني اإلى ُقربك، واأن تجعلك اأحبَّ اإليَّ ممَّ

.
)1(

حبِّي اإيَّاك قائداً اإلى ر�سوانك، و�سوقي اإليك ذائداً عن ع�سيانك. يا اأرحم الراحمين«

من بديهيَّات الفطرة والعقل والمنطق اأّن الإن�سان ال�سوّي يحبُّ من اأح�سن اإليه، 

في�سعى لإر�سائه، اعترافًا بف�سله، وا�ستزادة من معروفه، وعلى قدر الإح�سان يكون 

الحبُّ والإخال�س، ومن هنا كان حبُّ الفرد لأبويه، واندفاعه لطاعتهما؛ لأنَّه يعرف 

ر جهودهما و�سهرهما على راحته وحمايته من كلِّ �سوء. وهكذا  ف�سلهما عليه، ويقدِّ

تعّلمه  ة  عمليَّ ت�سهيل  اأجل  من  م�سنية  جهودًا  يبذلون  الذين  لمعلِّميه  التَّلميذ  حبُّ 

من  وكلِّ  ومعلِّميه  والديه  مع  الإن�سان  �ساأن  هذا  كان  فاإذا  م�ستقبله.  وبناء  ونجاحه 

م له خدمات وت�سحيات، فما ع�سى اأن يكون �ساأنه مع خالقه الذي وهبه الحياة  يقدِّ

؟ والعقل والحوا�سَّ

وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې 

.
)2(

وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}
وما ع�سى اأن يكون �ساأنه مع خالقه الذي هّياأ له الّنعم الَّتي ل �سبيل اإلى ح�سرها: 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  {ڃ 

)1( بحار الأنوار، ج 91، )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(. �س 148.

)2( �سورة النحل، الآية 78.
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گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
.

)1(
گ گ گ ڳ ڳڳ}

ماء. وما ع�سى اأن يكون �ساأنه مع خالقه الَّذي �سّخر له كلَّ خيرات الأر�س وبركات ال�سَّ

{ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

.
)2(

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}
د نعم اهلل تعالى، فاإنَّنا ل ن�ستطيع ح�سرها والإحاطة بها، كما  وهكذا اإذا اأردنا اأن نعدِّ

.
)3(

اأ�سارت الآية: {ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}

ل  نحّب اهلل حّبًا  اأن  بنا  األ يجدر  والف�سل،  الإح�سان  الهائل من  الح�سد  اأمام هذا 

يعادله حّب، واأن نخل�س له اإخال�سًا ل ي�سابهه اإخال�س، واأن ن�سكره �سكرًا لي�س له حدود، 

واأن نحمده حمدًا اأين منه حمد الآباء والمعلِّمين؟

ادق بهذا الحّب الخال�س، فيقول:  �سولP الإيمان ال�سَّ على هذا الأ�سا�س يربط الرَّ

ه وولده  رجل الإيمان بالل حتَّى يكوَن الل اأحبَّ اإليه من نف�سه واأبيه واأمِّ
)*(

»ل ُيْمَح�ُس

.
)4(

واأهله وماله ومن النَّا�س كلِّهم«

ما هو مفهوم حبِّ اهلل؟
وكماله،  المرء  بين  مخ�سو�س  وانجذاب  خا�ّس  تعلُّق  حالة  عن  يعّبر  الحّب  مفهوم 

والإن�سان يع�سق الأ�سياء؛ لأّنه يرى فيها �سعادته. والمعلوم اأّن كمال الحّب وجماله ل يكون 

لغير اهلل.

)1( �سورة النحل، الآية 11-10.

)2( �سورة النحل، الآية 14.

)3( �سورة النحل، الآية 18.
الكلمة:  ُيخَل�ُس. مالحظة  ل  ُيْمَح�ُس:  ل  فيكون معنى  اإّياه  اأخل�سه  َمْح�سًا:  النُّ�سح  اأو  الودَّ  َيْمَح�ُس فالنًا  َمَح�َس،    )*(

»يمح�س« غير م�سكلة بالحركات في الم�سدر.

)4( بحار الأنوار، ج 67، �س 25، )تحقيق البهبودّي(.
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عاء  واإذا �سطع نور الحّب على قلب الإن�سان اأخرج من قلبه غيّره؛ ولهذا نقراأ في الدُّ

وخ�سية  لك،  حّباً  قلبي  تمالأ  اأن  اأ�ساألك  اإنِّ��ي  »اللهم   :Qالعابدين الإمام زين  عن 

.
)1(

منك، وت�سديقاً بكتابك، واإيماناً بك، وفرقاً منك، و�سوقاً اإليك«

ويحك،  زي��اد  »يا  اأ�سحابه:  اأح��د  مع  حديث  في   Qالباقر د  محمَّ الإم��ام  وعن 

وَن الل َفاتَِّبُعوِني  ؟ األ ترى اإلى قول الل تعالى: {اإِن ُكنُتْم ُتِحبُّ ين اإل الحبُّ وهل الدِّ

.
)2(

ين« ، والحبُّ هو الدِّ ين هو الحبُّ ُيْحِبْبُكُم الل}؟ الدِّ

صفات من يحبّهم اهلل تعالى
وفيما يلي بع�س الآيات اّلتي تتناول اأولئك اّلذين يحبُّهم اهلل تعالى:

المّتقون:   - 1

. 
)3(

{ى ى ائ ائ ەئ}

اأم��رك ول يراك  »باأن ل يفقدك الل حيث  التَّقوى:   Qادق ال�سَّ الإم��ام  ف�ّسر  وقد 

رع: باأن يفعل العبد ما  . والتَّقوى لها مراتب تبداأ من ال�ستقامة في جاّدة ال�سَّ
)4(

حيث نهاك«

ه عّما ي�سغل قلبه عن الحّق وهو اأعلى المراتب. َنزُّ ُفر�س عليه ويترك ما ُنهي عنه، وتنتهي بالتَّ

المجاهدون في �ضبيل اهلل:  - 2

.
)5(

{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ}

لون على اهلل: المتوكِّ  - 3

ل هو اأن تعتمد على اهلل وتجعله نائبًا عنك  . والتَّوكُّ
)6(

{ڃ ڃ ڃ چ چ}

في اأعمالك واأفعالك.

)1( اأ�سول الكافي،  ج 2، �س 586.

)2( بحار الأنوار، ج 66، �س 238. )تحقيق: البهبودّي(.

)3( �سورة اآل عمران، الآية 76.

لبنان، دار  1، بيروت  ال�سعراني، ط  اأبو الح�سن  المازندراني،ج1، تحقيق  المولى محّمد �سالح  الكافي،  اأ�سول  �سرح   )4(
اإحياء التُّراث العربّي، 1421هـ 2000م، �س 118.

)5( �سورة ال�سّف، الآية 4.

)6( �سورة اآل عمران، الآية 159.
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ائبون: التَّ  - 4

اهلل  اإل��ى  ج��وع  ال��رُّ هي  التَّوبة   .
)1(

ۅ} ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  {ۆ   

نب والعزم على عدم العود والتَّدارك للتَّفريط.  �سبحانه بالنَّدم على الذَّ

المح�ضنون:   - 5

. الإح�سان فوق العدل؛ وذلك اأّن العدل هو اأن ُيعطي 
)2(

{ھ ھ ے ے ۓ}

ما عليه وياأخذ ما له. والإح�سان اأن يعطي اأكثر مّما عليه وياأخذ اأقّل مّما له. فالإح�سان 

زائد على العدل، فتحّري العدل واجب وتحّري الإح�سان ندب وتطوُّع {چ چ چ چ 

؛ ولذلك عّظم اهلل تعالى ثواب المح�سنين فقال تعالى: {ہ 
)3(

ڇ ڇ}
.

)4(
ہ ہ ہ ھ}

ابرون: ال�ضّ  - 6

.
)5(

{ۅ ۉ ۉ ې}

العادلون:  - 7

يوم  المق�سطين  »اإّن   :Pاهلل ر�سول  وعن   .
)6(

ڦ} ڦ  ڤ  ڤ  {ڤ 

حمن، وكلتا يديه يمين �، اّلذين يعدلون في  القيامة على منابر من نور عن يمين الرَّ

.
)7(

حكمهم واأهليهم وما َولُوا«

)1( �سورة البقرة، الآية 222.

)2( �سورة البقرة، الآية 195.

)3( �سورة النحل، الآية 90.

)4( �سورة العنكبوت، الآية 69.

)5( �سورة اآل عمران، الآية 146.

)6( �سورة المائدة، الآية 42.

العربّي  التُّراث  اإحياء  دار  لبنان،  بيروت  ط،  ل.  اأطفي�س،  تحقيق:  ج5،  القرطبّي،  تف�سير  القراآن  لأحكام  الجامع   )7(
1405ه�.ق 1985م، �س 258.
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صفات من ال يحبّهم اهلل تعالى
كما اأّنه تعالى بّين �سفات من يحّب، فاإّنه اأي�سًا بلطفه بّين �سفات من ل يحّب، لكي 

الك طريق المحّبة على ب�سيرة وفهم ومعرفة ودراية، فيمتثل ما يحّبه خالقه،  يطوي ال�سَّ

مِنَيِته، وهو حبُّ 
ُ
ويفّر ويبتعد عّما ل يحّبه، فينال بذلك غاية مراده، وي�سل اإلى منتهى اأ

فات الَّتي ل يحّبها اهلل تعالى: اهلل �سبحانه له. ومن ال�سِّ

الكفر:   - 1

، الكفر هو الجحود والإنكار وهو 
)1(

 قال اهلل تعالى: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ}

�سدُّ الإيمان. فالكافر ل يعتقد بوجود اهلل ول باأنبيائه ور�سله وكتبه؛ لذا هو مبغو�س عند 

اهلل تعالى. 

لم: الظُّ  - 2

. فال تظلم نف�سك بع�سيانها لخالقها، 
)2(

 قال تعالى: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}

لم ظلماٌت يوم القيامة. ل تظلم اأجيرك، ول زوجك،  ا�س؛ فاإّن الظُّ ول تظلم غيرك من النَّ

ا�س، قريبًا كان اأم بعيدًا؛ فاإّنك م�سوؤول  ول جارك، ول اأخاك، ول اأولدك، ول اأحدًا من النَّ

عن ذلك كّله.

الإ�ضراف:   - 3

عم الموجودة  . ل ريب في اأّن النِّ
)3(

 قال تعالى: {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ}

عم بال �سبب، بل عليهم  على الكرة الأر�سيَّة كافية ل�ساكنيها، ب�سرط اأن ل يبّذروا هذه النِّ

ا�ستثمارها ب�سكل معقول وبال اإفراط واإ�سراف. 

الإف�ضاد:  - 4

ل  الإ���س��الح  يحّب  تعالى  ف��اهلل   .
)4(

جخ} مح  جح  مج  تعالى: {حج  ق��ال   

)1( �سورة اآل عمران، الآية 32.

)2( �سورة اآل عمران، الآية 57.

)3( �سورة الأنعام، الآية 141.

)4( �سورة المائدة، الآية 64.
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ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  الإف�ساد، والأنبياءR دعوتهم الإ�سالح {ۆئ 

د نف�سه في كّل  اأن يعوِّ . فعلى الإن�سان 
)1(

مئ} حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ 
حياته على اأن يكون م�سلحًا اأينما حلَّ حتَّى ت�سلح به الأمور، ويت�سالح به المختلفون، 

ويلتقي به المفترقون، ويتقارب به المتباعُدّون، ول يكن من الَّذين يف�سدون فتف�سد بهم 

الأمور؛ فاإّن اهلل ل يحبُّ الف�ساد ول المف�سدين.

ي: العتداء والتَّعدِّ  - 5

. فاإنَّ اهلل تعالى بيغ�س 
)2(

 قال تعالى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی}

ة  العتداء على حقوق الأخرين وممتلكاتهم؛ لما في ذلك من ظلم و�سلب للحقوق الفرديَّ

والجتماعيَّة.

ال�ضتكبار:  - 6

. فالموؤمن ل ي�ستكبر عن قبول 
)3(

 قال تعالى: {ھ ھ ھ ھ ے}

اأّن هذا  يعلم  اأن  �سيئًا من ذلك عليه  نف�سه  الخلق. ومن وجد في  يتكّبر على  الحّق ول 

ُمهِلك، وليبادر لقتالعه من نف�سه، واإّل ف�سوف يكون بعيدًا عن محّبة اهلل له.

الخيانة:  - 7

. الخيانة في الأ�سل معناها المتناع عن دفع حّق 
)4(

 {ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

د به، وهي �سدَّ الأمانة، والأمانة، واإن كانت تطلق على الأمانة الماليَّة غالبًا،  َعهُّ اأحد مع التَّ

ة  ة وال�سيا�سيَّ لكّنها في منطق القراآن ذات مفهوم اأو�سع ي�سمل �سوؤون الحياة الجتماعيَّ

ة، قال تعالى:{ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ة والأخالقية كافَّ والع�سكريَّ

.
)5(

ڤ ڤ}

)1( �سورة هود، الآية 88.

)2( �سورة البقرة، الآية 190.

)3( �سورة النحل، الآية 23.

)4( �سورة الأنفال، الآية 58.

)5( �سورة الأنفال، الآية 27.
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التَّفاخر:  - 8

.
)1(

 {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}

�سب. الفخر؛ المباهاة في الأ�سياء الخارجة عن الإن�سان كالمال اأو الجاه اأو النَّ

ول بّد هنا من الإ�سارة اإلى اأّن المفاخرة قد تكون محّرمة وقد ل تكون، فاإن اأخذ في 

عنوانها نفي الف�سيلة عن المخاطب واإثبات منق�سة ورذيلة عليه فال ريب في الحرمة، 

P م�سيرة اإليه: »اأربع في اأّمتي من اأمر الجاهلّية..  بيِّ واية التَّالية عن النَّ وقد تكون الرِّ

.
)2(

الفخر في الأح�ساب«

ِخاللها  المفاِخر من  اأراد  واإّنما   ،� اأحد  كرامة  تم�ّس  ولم  ذلك  ت�ستلزم  لم  اإن  واأّم��ا 

اأو م�سا�س  اآخر  اأو ينفي عنها رذيلة، من دون تعري�س بموؤمن  لنف�سه ف�سيلة،  يثبت  اأن 

ة  احية الأخالقيَّ احية الفقهيَّة، واأّما من النَّ بكرامته �، فال محذور فيه طبعًا هذا من النَّ

فقد يكون مرجوحًا �ساعتئذ واإن لم ي�سل اإلى مرتبة التَّحريم.

�ساQ(: يا ابن ر�سول الل اأ�ستهي  روي عن البيزنطّي قال:»...قلت له )اأي لالإمام الرِّ

اأيدي  خول عليكم من  اأّن��ه ل مف�سدة لنا من الدُّ اأوق��ات تعلم  اإل��ى دارك في  اأن تدعوني 

الأعداء، قال: ثّم )اإّنه( بعث اإلّي مركوباً في اآخر يوم فخرجت و�سلَّيت معه الع�ساءين، 

قال  ثّم  اللَّيل  كثير من  اأن م�سى  اإلى  واأ�ساأله فيجيبني  ابتداء  العلوم  علّي  يملي  وقعد 

ببالي:  فخطر  ق��ال:  فيها.  البيزنطي  اأحمد  لينام  فيها  اأن��ام  اّلتي  الثِّياب  هات  للغالم: 

نيا من هو اأح�سن حاًل مّني بعث الإمام مركوبه اإلّي وجاء وقعد اإلّي ثّم اأمر  لي�س في الدُّ

لي بهذا الإكرام، وكان قد اتَّكاأ على يديه لينه�س، فجل�س وقال: يا اأحمد ل تفخر على 

اأ�سحابك بذلك؛ فاإنَّ �سع�سعة بن �سوحان مر�س فعاده اأمير الموؤمنينQ واأكرمه 

وو�سع يده على جبهته، وجعل يالطفه، فلّما اأراد النُّهو�س قال: »يا �سع�سعة ل تفخر 

)1( �سورة الن�ساء، الآية 36.

)2( تف�سير القرطبّي، ج 17، �س 23.
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.
)1(

على اإخوانك بما فعلت، فاإّني اإّنما فعلت جميع ذلك؛ لأّنه كان تكليفاً لي«

فات الَّتي ل يحبُّها  فلكي تح�سل على محّبة اهلل تعالى لك، عليك اأن تجتنب تلك ال�سَّ

عداء بحّب اهلل تعالى لك،  فات اّلتي يحّبها، فعندها تكون من ال�سُّ اهلل، واأن تتحلَّى بال�سِّ

نيا والآخرة. وهي واهلل �سعادة الدُّ

كيف ننال درجَة الحبِّ اإللهّي؟
اعة هلل ولر�سله الَّذين اأر�سلهم بالهدى  ريق الوحيد لنيل المحّبة الإلهيَّة هو بالطَّ الطَّ

وياأخذوا  النَّجاة  �سبيل  اإلى  وير�سدوهم  ين،  الدِّ معالم  ا�س  النَّ يعلِّموا  لكي  الحقِّ  ودين 

ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  {ڦ  والآخ���رة،  نيا  الدُّ في  و�سالحهم  خيرهم  فيه  لما  باأيديهم 

.
)2(

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ}
وفي الحديث القد�سّي: »ما تقّرب اإليَّ اأحٌد بمثل ما تقّرب بالفرائ�س واإّنه ليتقّرب 

اإلّي بالنَّوافل حتَّى اأحبَّه، فاإذا اأحببته كنت �سمعه الَّذي ي�سمع به وب�سره الَّذي يب�سر 

.
)3(

به ول�سانه الذي ينطق به ويده الَّتي يبط�س بها«

)1( بحار الأنوار، ج 49، ط 2، �س 48 -49. )تحقيق: الميانجي البهبودّي(

)2( �سورة اآل عمران، الآية 31.

)3( الجواهر ال�ّسنّية، الحّر العاملّي، ل. ط، النجف الأ�سرف، الّنعمان، 1384ه�.ق، 1964م، �س 121؛ الباب الحادي ع�سر: 
نا. فيما ورد ب�ساأن �سّيدنا ونبيِّ
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املفاهيم الرَّئيسة:
مفهوم الحّب يعّبر عن حالة تعلُّق خا�سٍّ وانجذاب مخ�سو�س بين المرء وكماله.   - 1

ويَّ يحبُّ من اأح�سن اإليه. 2 -  من بديهيَّات الفطرة والعقل والمنطق اأّن الإن�سان ال�سَّ

3 -  اإذا �سطع نور الحّب اهلل على قلب الإن�سان خرج كلُّ ما �سوى اهلل من قلبه.

التَّائبون،  لون،  المتوكِّ المجاهدون،  المتَّقون،  تعالى:  اهلل  يحبُّهم  من  �سفات    - 4

ابرون، العادلون. المح�سنون، ال�سَّ

لم، الإ�سراف، الإف�ساد، العتداء،  فات الَّتي يبغ�سها اهلل تعالى: الكفر، الظُّ ال�سِّ   - 5

ال�ستكبار، الخيانة، التَّفاخر.

هلل  والعبوديَّة  اعة  الطَّ طريق  ب�سلوك  هو  الإلهيَّة  ة  المحبَّ لنيل  الوحيد  ريق  الطَّ   - 6

.Pواأو�سياء ر�سوله Pباع ر�سوله تعالى، واتِّ
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ر�س ال�شاد�س والع�شرون الدَّ

اخلوف من اهلل تعاىل

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ف�س وتربيتها. 1 - يبّين اأهمّية الخوف من اهلل وتاأثيره في بناء النَّ

2 -  يفهم اآثار الخوف وعالماته الأ�سا�سيَّة.

3 - يبّين العالقة بين معرفة اهلل والخوف منه.

رس أهداف الدَّ



مقدِّمة
ادقQ: »َخِف الل كاأّنك تراه، فاإن كنت ل تراه فاإّنه يراك، فاإن  قال الإمام ال�سَّ

كنت ترى اأّنه ل يراك فقد كفرت، واإن كنت تعلم اأّنه يراَك ثمَّ ا�ستترت عن المخلوقين 

.
)1(

بالمعا�سي وبرزت له بها فقد جعلته في حدِّ اأهون النَّاظرين اإليك«

الفقر  من  يخاف  كما  النَّار  من  خاف  لو  اآدم،  ابن  »م�سكين  الحكماء:  بع�س  وقال 

ولو  جميعاً،  لقاربهما  نيا  الدُّ في  رغب  كما  الجنَّة  في  رغب  ولو  جميعاً،  منهما  لنجا 

.
)2(

ارين جميعاً« اهر ل�سعد في الدَّ خاف الل في الباطن كما يخاف خلقه في الظَّ

الخوف شيمة المؤمنين
تعالى، وهو من  اأمام عظمة اهلل  نوٌع من الخ�سوع والخ�سية  تعالى  الخوف من اهلل 

خ�سائ�س الموؤمنين و�سمات المتَّقين، قال الإمام علّيQ: »الخ�سية من عذاب الل 

.
)3(

�سيمة المتَّقين«

وقالQ: »اإّن الل اإذا جمع النَّا�س نادى فيهم مناٍد، اأّيها النَّا�س اإّن اأقرب النَّا�س 

.
)4(

اليوم من الل اأ�سّدكم منه خوفاً«

)1( بحار الأنوار، ج67، �س 355 -  356.)تحقيق: الميانجّي البهبودّي(

در، دار الكتاب الإ�سالمي، �س 120.  )2( اأخالق اأهل البيت، مهدي ال�سَّ

رايتين، ط1، قم، مكتب الإعالم الإ�سالمي، �س 63؛ الحديث 3668. )3( غرر الحكم، التَّميمّي الآيدّي، تحقيق: الدِّ

)4( بحار الأنوار، ج 75، �س 41. )تحقيق: الغّفارّي(
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تربية النَّفس على الخوف
اعة  يجب اأن يرّبي الموؤمن نف�سه على الخوف من اهلل تعالى ليكون باعثًا له على الطَّ

 :Qفي و�سيته لبنه الح�سن Qنب والمع�سية. قال الإمام علّي ًا له عن الذَّ ومنفرِّ

.
)1(

»اأو�سيك بخ�سية الل في �سّر اأمرك وعالنيتك«

.
)2(

ادقQ: »ينبغي للموؤمن اأن يخاف الل خوفاً كاأّنه ي�سرف على النَّار« وقال الإمام ال�سَّ

لأنَّ  الخوف؛  في  تفريط  ول  اإف��راط  فال  والعتدال  بالق�سد  يتَّ�سم  اأن  ينبغي  ولكن 

ف�س ويجعلها في حالة الياأ�س من َرْوِح اهلل تعالى، والّتفريط باعٌث على  الإفراط يوؤذي النَّ

د على طاعة اهلل تعالى. الإهمال والتَّق�سير والتَّمرُّ

الخوف على قدر المعرفة باهلل تعالى
زاد  كلَّما  الخالق،  الكون وعظمة  ونوامي�س  الحياة،  باأ�سرار  المرء  علم  ازداد  فكلَّما 

الل  من  كان  اأع��رف،  بالل  كان  خ�سوعه نتيجة معرفته هذه؛ قال ر�سول اهللP: »من 

.
)3(

اأخوف«

.
)4(

ومثله ما ورد عن النبّيP: »اأعلى النا�س منزلة عند الل اأخوفهم منه«

المؤمن بين مخافتين
ين من الخوف، خوف على م�سى من حياته  نيا ينبغي اأن يوازن بين حدَّ الموؤمن في الدُّ

اأته له  فهو ل يعرف اإن فاته على خير اأو ل، وخوف على ما هو اآت، فهو ل يعرف ما خبَّ

ام الآتية.  الأيَّ

)1( بحار الأنوار، ج 42، �س 203.

�سة اإ�سماعيليان، 1412ه�. ق 1370ه�. �س،  )2( تف�سير نور الثقلين، الحويزّي، ج 4، تحقيق ال�سّيد المحالتّي، ط 4، قم موؤ�سَّ
�س 545. 

)3( بحار الأنوار، ج 67، �س 393. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)4( م. ن، ج 74، �س 180.
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قال ر�سول اهللP: »األ اإّن الموؤمن يعمل بين مخافتين: بين اأجٍل قد م�سى ل 

يدري ما الل �سانٌع فيه، وبين اأجٍل قد بقي ل يدري ما الل قا�ٍس فيه، فلياأخذ العبد 

الحياة  وفي  الِكَبر،  قبل  ْيَبة  ال�سَّ وفي  لآخرته،  دنياه  ومن  لنف�سه  نف�سه  من  الموؤمن 

نيا من م�ستعتب، وما بعدها من  قبل الممات فوالَّذي نف�س محّمد بيده، ما بعد الدُّ

.
)1(

دار اإل الجّنة اأو الّنار«

ل  م�سى  قد  ذنٌب  مخافتين:  بين  »الموؤمن  قال:  اأنَّه   Qادق ال�سَّ الإمام  وعن 

يدري ما �سنع الل فيه، وعمر قد بقي ل يدري ما يكت�سب فيه من المهالك، فهو ل 

.
)2(

ي�سبح اإل خائفاً ول ي�سلحه اإل الخوف«

عالمات الخائف
هام  واتِّ اهلل،  ائمة من  الدَّ وخ�سيتها  القلوب  انك�سار  منها،  للخوف من اهلل عالمات 

ا�س، والم�سارعة والم�سابقة  ف�س دائما بالتَّق�سير، وقلَّة الكالم، وعدم الخوف من النَّ النَّ

ة.  �سا بالأعمال العاديَّ الحة وعدم الرِّ نحو اأف�سل الأعمال ال�سَّ

عن  فا�ستكفوا  الل،  خ�سية  قلوبهم  ك�سرت  ع��ب��اداً  لل  »اإّن   :Qعلّي الإم��ام  قال 

ل  الزاكية،  بالأعمال  اإليه  ي�سبقون  نبالء،  ��اء  ِل��بَّ
َ
اأ ُعقالء  لُف�سحاء  واإّن��ه��م  المنطق، 

ي�ستكثرون له الكثير، ول ير�سون له القليل، يرون اأنف�سهم اأّنهم �سراٌر، واإّنهم الأكيا�س 

.
)3(

الأبرار«

.
)4(

وعن ر�سول اهللP قال: »طوبى لمن �سغله خوف الل عن خوف النَّا�س«

)1( الكافي، ج 2، �س 70.

)2( م. ن.

)3( بحار الأنوار، ج 66، �س 286 ــ 287 )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.
)*( وفي الم�سدر: »واأّنهم الأكيا�س الأبرار« ولعل الأ�سح »واإّنهم الأكيا�س الأبرار«.

)4( بحار الأنوار، ج 74، �س 126. )تحقيق: الغّفاري(.
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آثار الخوف من اهلل تعالى ونتائجه
للخوف من الل تعالى اآثارا كثيرة على �سلوك الإن�سان منها:

. 1- اأنَّه ينّظم الم�ساعر والأحا�سي�س تجاه الخالق عزَّ وجلَّ

ف�س على التَّ�ساغر والتَّوا�سع اأمام اهلل تعالى. د النَّ اأّنه يعوِّ  -2

ائم فال ير�سى بالقليل من العمل. ف�س بتق�سيرها الدَّ �سعر النَّ اأّنه ِيُ  -3

به من اهلل تعالى. ف�س على طلب الأعمال الَّتي تقرِّ د النَّ اأّنه يعوِّ  -4

5-  اأنَّه يحا�سب نف�سه دائمًا.

الأمن في الآخرة. عن ر�سول اهللP: »قال اهلل تبارك وتعالى، وعّزتي وجاللي   -6

نيا اأخفته يوم  ل اأجمع على عبدي خوفين ول اأجمع له اأمنين، فاإذا اأمنني في الدُّ

 :Qالإمام علّي . وعن 
)1(

القيامة« يوم  اآمنته  نيا  الدُّ واإذا خافني في  القيامة، 

.»
)2(

»خف تاأمن ول تاأمن فتخف«

)1( بحار الأنوار، ج 67، �س 379. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)2( م. ن، ج 67، �س 379.
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املفاهيم الرَّئيسة:
1 - الخوف من اهلل تعالى، نوع من الخ�سوع والخ�سية اأمام عظمة اهلل تعالى، وهو من 

خ�سائ�س الموؤمنين و�سمات المتَّقين.

رًا له عن  اعة ومنفِّ 2 - الخوف من اهلل تعالى يجب اأن يكون باعثًا لالإن�سان على الطَّ
نب والمع�سية. الذَّ

3 - ينبغي اأن يتَّ�سم الخوف من اهلل تعالى بالق�سد والعتدال، فال اإفراط ول تفريط 
اهلل  َرْوِح  من  الياأ�س  حالة  في  ويجعلها  ف�س  النَّ ي��وؤذي  الإف��راط  لأّن  الخوف؛  في 

د على طاعة اهلل تعالى. تعالى، والتَّفريط باعث على الإهمال والتَّق�سير والتَّمرُّ

4 - كلَّما ازداد علم المرء باأ�سرار الحياة، ونوامي�س الكون وعظمة الخالق، كلَّما زاد 
خ�سوعه نتيجة معرفته هذه، فالخوف نتيجة المعرفة باهلل تعالى.

5 - من اآثار الخوف على الإن�سان، اأنَّه ينّظم الم�ساعر والأحا�سي�س فال تطغى اإحداهما 
ف�س على التَّ�ساغر اأمام عظمة المولى. د النَّ على الأخرى. واأّنه يعوِّ
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ر�س ال�شابع والع�شرون الدَّ

قوى وآثارها  التَّ
 االجتماعية والفردية

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

رعيَّة. 1 - ي�سرح معنى وحقيقة التَّقوى بح�سب المرتكزات ال�سَّ

د اأهم اآثار التَّقوى والموانع الأ�سا�سيَّة من ح�سولها. 2 - يعدِّ

ف�س. 3 - يبّين كيفيَّة تمكين ملكة التَّقوى في النَّ

رس أهداف الدَّ



مقدِّمة
التَّقوى،  عزِّ  اإل��ى  المعا�سي  ذّل  الل من  اأخرجه  »من   :Qادق ال�سَّ الإمام  عن 

.
)1(

ه بال ع�سيرة، واآن�سُه بال ب�سر« اأغناه الل بال مال، واأعزَّ

نيا  وعن الإمام الباقرQ: »اإنَّ اأهل التَّقوى هم الأغنياء، اأغناهم القليل من الدُّ

.
)2(

فموؤونتهم ي�سيرة«

التَّقوى لغة وشرعًا
ه  ْتِقيه ُتًقى َوتِقيَّ

َ
ي ء وَتَقْيته اأتَّقيه واأ يت واتَّقيت ال�سَّ ى واتَّقى بمعنى )واحد(. وقد توقَّ توقَّ

 ،
)3(

وِتقاء: َحِذْرُته، وال�سم التَّقوى. قوله تعالى: »{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}

.
)4(

اأي: هو اأهل اأن ُيتََّقى عقابه، واأهل اأن يعمل بما يوؤدِّي اإلى مغفرته«

فالتَّقوى لغة تعني: الحذر، فتقوى اهلل تعني: الحذر والخوف من اهلل، والحذر من 

التَّقوى ح�سب المرتكزات  باع ما ير�سيه واجتناب ما ي�سخطه، وهذه هي  اتِّ اهلل يعني: 

ال�سرعيَّة.

)1( الكافي، ج 2، �س 76.

)2( بحار الأنوار، ج 75، �س 166.

)3( �سورة المّدثر، الآية 56.

)4( ل�سان العرب، ابن منظور، ج 15، �س 402.
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منزلة التَّقوى
 ،P د الأنام التَّقوى هي روح الإ�سالم، واأ�سا�س الإيمان، واأحد الأهداف الكبرى لبعثة �سيِّ

فال عجب اأن تحوز هذه الخ�سلة اهتمامًا بالغًا في النُّ�سو�س ال�سرعيَّة، فالتَّقوى هي:

1 - ميزان التَّفا�ضل:

لطة اأو الجاه اأو المال كمعيار واأ�سا�س للتَّفا�سل  لم يعترف الإ�سالم بالمبداأ العرقّي اأو ال�سُّ

بين الب�سر، بل جعل معيار التَّفا�سل التَّقوى: قال تعالى: {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

.
)1(

چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}
وقال ر�سول اهللP في خطبة الوداع: »األ ل ف�سل لعربّي على عجمّي، ول لعجمّي 

على عربّي، ول لأحمر على اأ�سود، ول لأ�سود على اأحمر، اإلَّ بالتَّقوى؛ اإن اأكرمكم عند 

.
)2(

الل اأتقاكم«

2 - غاية العبادة:

.
)3(

جعل اهلل تعالى العبادة غايًة للخلق: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  التَّقوى غايًة للعبادة:{ڱ  وجعل 

.
)4(

ۀ ۀ ہ ہ}
3 - �ضرط القبول:

.
)5(

قال تعالى في مقام ا�ستراط قبول الأعمال: {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}

�س على التَّقوى فهو هباء منثور؛ لقوله عز وجل: {ڎ  وكّل عبادة اأو عمل غير موؤ�سَّ

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
.

)6(
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}

)1( �سورة الحجرات، الآية 13.

)2( مورد الحكمة، ج 4، �س 29 - 36.

)3( �سورة الّذاريات، الآية 56.

)4( �سورة البقرة، الآية 21.

)5( �سورة المائدة، الآية 27.

)6( �سورة الّتوبة، الآية 109.
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مراتب التَّقوى
للتَّقوى مراتب، اأدناها يبداأ من:

1- ترك الحرام:

ادقQ لما �سئل عن التَّقوى فقال: »ل  وهذه المرتبة هي الَّتي اأرادها الإمام ال�سَّ

.
)1(

يفقدك الل حيث اأمرك، ول يراك حيث نهاك«

وهناك مرتبة اأعلى للتَّقوى، هي:

2- ترك غير الحرام حذرًا:

وقد اأ�سار اإليها ر�سول اهلل )P بقوله(: »ل يبلغ العبد حقيقة التَّقوى حتَّى يدع 

.
)2(

ما ل باأ�س حذراً مما به الباأ�س«

ين ما ذكره بع�س العابدين حينما �سئل  ومن جميل ما ورد في الحتياط في اأمور الدِّ

عن التَّقوى فقال: هل دخلتم اأر�سًا فيها �سوك؟ فقيل نعم، فقال: كيف تعمل وما ت�سنع؟ 

وا عن المعا�سي، كما  ين كذلك، فتوقَّ ز، فقال: ا�سنعوا في طريق الدِّ ى ونتحرَّ قيل: نتوقَّ

وك. ى الما�سي رجله من ال�سَّ يتوقَّ

موانع التَّقوى
للتَّقوى موانع عديدة منها:

.
)3(

هوة« اتِّباع الهوى: فعن الإمام علّيQ: »ل يف�سد التَّقوى اإلَّ غلبة ال�سَّ  - 1

الإمام  عن  منهم.  الموؤمنين  وبالخ�سو�س  ا�س  النَّ مع  والخ�سومة:  ال��ع��ُدّواة   - 2

.
)4(

علّيQ قال: »ل ي�ستطيع اأن يتَّقي الل من خا�سم«

)1( بحار الأنوار، ج 67، )تحقيق: البهبودّي( �س 285.

)2( نهج ال�ّسعادة، ال�سيخ المحمودّي، ح 7، ط 1، النجف الأ�سرف، النُّعمان )مطبعة(، 1385ه�.ق 1965م. �س 58. 

)3( م�ستدرك الو�سائل، الميرزا النوري، ج 11، �س 345.

)4( نهج البالغة، الخطبة 176، الحكمة 298.
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آثار التَّقوى
ة تكاد تفوق حدَّ الإح�ساء، نذكر منها ما يلي: ذكرت للتَّقوى اآثار كثيرة وبركات جمَّ

1 - باب الفرج:

.
)1(

قال تعالى: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ}

موات والأر�س كانتا رتقا على عبد ثمَّ اتَّقى الل لجعل  P: »لو اأن ال�سَّ وعن النبّيّ

.
)2(

الل له منهما فرجاً ومخرجاً«

ادقQ اإلى رجل من اأ�سحابه: »فاإنِّي اأو�سيك بتقوى الل  ة الإمام ال�سَّ ومن و�سيَّ

له عما يكره اإلى ما يحب، ويرزقه من  ، فاإنَّ الل قد �سمن لمن اتَّقاه اأن يحوِّ عزَّ وجلَّ

حيث ل يحت�سب«.

اأ�ضل كلِّ خير و�ضالح:  - 2

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  {ۀ  تعالى:  ق��ال 

.
)3(

ۓ...}

واإليه يكون  ابتداأ خلقكم  الَّذي  الموؤمنينQ: »اأو�سيكم بتقوى الل  اأمير  وعن 

مر�س  و�سفاء  اأف��ئ��دت��ك��م،  عمى  وب�سر  قلوبكم،  داء  دواء  الل  ت��ق��وى  ف���اإنَّ  م��ع��ادك��م.. 

اأب�ساركم،  غ�ساء  وج��الء  اأنف�سكم  دن�س  وطهور  �سدوركم،  ف�ساد  و�سالح  اأج�سادكم، 

.
)4(

واأمن فزع جاأ�سكم، و�سياء �سواد ظلمتكم«

الغنى الحقيقّي:  - 3

ادقQ قال: »من اأخرجه الل من ذلِّ المع�سية اإلى عزِّ التَّقوى  عن الإمام ال�سَّ

ه بال ع�سيرة، واآن�سه بال ب�سر، ومن خاف الل عّز وجّل اأخاف  اأغناه الل بال مال، واأعزَّ

.
)5(

الل منه كلَّ �سي ء، ومن لم يخف الل عّز وجّل اأخافه الل من كلِّ �سي ء«

)1( �سورة الطالق، الآيات  2 - 3.

)2( نهج البالغة، الخطبة 130.

)3( �سورة الأحزاب، الآيتين: 70 - 71.

الح، �س 312؛ الخطبة 198. )4( نهج البالغة، تحقيق: ال�سَّ

)5( بحار الأنوار، ج 67، �س 289. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(. 
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الحفظ من الأعداء:  - 4

.
)1(

قال تعالى: {ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ}

نوب : غفران الذُّ  - 5

.
)2(

قال تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں}

الفوز بالجنَّة:  - 6

ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  تعالى: {ک  ق��ال اهلل 

.
)3(

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ}

.
)4(

وعن النبّيّ  P قال: »اأكثر ما يدخل به الجنَّة تقوى الل وح�سن الخلق«

كيف تتحّقق التَّقوى؟
التَّقوى لل تح�سل من خالل اأمرين اأ�سا�سيَّين:

الأّول: الإتيان بما ي�سلح الإن�سان من خالل اللتزام باأوامر اهلل �سبحانه وتعالى.

الثَّاني: المتناع عما ي�سّر الإن�سان من خالل النتهاء عن نواهي اهلل.

وكالهما ي�ساعدان على بع�سهما البع�س، فكلَّما اأطاع الإن�سان اهلل من حيث الأوامر، 

.
)5(

واهي، والعك�س �سحيح كلَّما �ساعده ذلك على النتهاء عن النَّ

العقاب  وب��الآخ��رة )حيث  ب��اهلل  الإي��م��ان  ف��رع  منه(  وال��ح��ذر  اهلل  والتَّقوى )خ��وف 

والثَّواب(، فكلَّما كان اإيمان الإن�سان اأقوى، كلَّما كان خوفه من اهلل والحذر منه اأقوى، ما 

)1( �سورة اآل عمران، الآية 120.

)2( �سورة نوح، الآيتان 3  - 4.

)3( �سورة اآل عمران، الآية 198.

)4( الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 78.

ف�س من اأي �سي ء اآخر، ولهذا كانت محّرمة،  )5( يقول الإمام الخمينّي: ومن المعلوم اأّن �سرر المحّرمات اأكثر تاأثيرًا في النَّ
كلِّ  على  مة  ومقدَّ �سي ء،  اأي  من  واأف�سل  واجبة،  كانت  ولهذا  الأم��ور  م�سلحة  في  الأث��ر  اأكبر  لها  الواجبات  اأن  كما 

هاتين  عبر  يمر  الإن�سانيَّة  والمدارج  المقامات  اإلى  الوحيد  ريق  الطَّ اإّن  اأح�سن.  هو  ما  اإلى  للتَّطوُّر  دة  وممهِّ هدف، 

هما  عداء، واأهمُّ المرحلتين )الإتيان بالواجبات، النتهاء عن المحرمات(، بحيث اإنَّ من يواظب عليهما يكون من ال�سُّ

مة على المرحلة الأولى« الأربعون حديثًا،  لوك يح�سبون هذه المرحلة مقدَّ هي التَّقوى من المحّرمات، واإن اأهل ال�سُّ

الإمام الخميني، �س 202.
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ينعك�س على �سلوك الإن�سان، في�سبح م�ستقيمًا �سالحًا.

د �سفة الإيمان باهلل وبالآخرة  ق �سفة التَّقوى في الإن�سان، اأن يوؤكِّ فالمطلوب لكي تتحقَّ

في قلبه.

وهذا المعنى، اأي: ترتب التَّقوى على الإيمان باهلل وبالآخرة نراه في الآية الكريمة: 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
.

)1(
ڦ ڦ ڄ}

ف�س  النَّ تزكية  اأي�سًا  ف�س  النَّ وتمكينها في  التَّقوى  لتح�سيل  الأ�سا�سيَّة  روط  ال�سُّ ومن 

جل من المتَّقين  ته لأبي ذّر يقول ر�سول اهللP: »ل يكون الرَّ ومحا�سبتها. ففي و�سيَّ

ريك ل�سريكه، فيعلم من اأين مطعمه، ومن  حتَّى يحا�سب نف�سه اأ�سدَّ من محا�سبة ال�سَّ

.
)2(

اأين م�سربه، ومن اأين ملب�سه، اأمن ِحلٍّ ذلك، اأم من حرام«

ف�س؛ طلب العلم و�سون اللِّ�سان  رة في تر�سيخ ملكة التَّقوى في النَّ ومن العوامل الموؤثِّ

عن اللغو في الكالم والفا�سل منه؛ فعن الإمام علّيQ: »راأ�س العلم التَّوا�سع، ومن 

 .
)3(

نوب...« ، ومجانبة الذُّ ثمراته التَّقوى، واجتناب الهوى، واتِّباع الحقِّ

)1( �سورة البقرة، الآيات: 1 - 4.

)2( المتقي الهندي، كنز العّمال، ج 3، �س 699، باب التقوى، ح 8501.

ارّي(. )3( بحار الأنوار، ج 75، �س 6. )تحقيق: الغفَّ
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املفاهيم الرَّئيسة:
ة تعني: الحذر  1 - التَّقوى لغة تعني: الحذر، وتقوى اهلل بح�سب المرتكزات ال�سرعيَّ

باع ما ير�سيه واجتناب ما ي�سخطه. والخوف من اهلل، والحذر منه، يعني اتِّ

.Pد الأنام 2 - التَّقوى روح الإ�سالم، واأ�سا�س الإيمان، واأحد الأهداف الكبرى لبعثة �سيِّ

ا�س، وغاية  3 - اأهميَّة ومنزلة التَّقوى تكمن في اأنَّها اأ�سا�س وميزان التَّفا�سل بين النَّ

العبادة، و�سرط لقبول الأعمال.

4 - للتَّقوى مراتب عديدة منها؛ ترك الحرام، وترك غير الحرام احتياطًا وحذرًا.

نيا، العداوة ومخا�سمة  ف�س، حبُّ الدُّ عة منها؛ حبُّ النَّ 5 - موانع التَّقوى عديدة ومتنوِّ

الآخرين.

فاء من  ة، ال�سِّ ة والمعنويَّ 6 - للتَّقوى اآثار وبركات كثيرة منها؛ ق�ساء الحوائج الماديَّ

الغنى  التَّحّقق بمراتب  ة،  بالجنَّ والفوز  نوب  الذُّ والمعنويَّة، غفران  ة  الماديَّ العلل 

الحقيقّي والحفظ من الأعداء.

باهلل  الإيمان  �سفة  د  يوؤكِّ اأن  عليه  ينبغي  الإن�سان،  في  التَّقوى  �سفة  ق  تتحقَّ 7 - لكي 

وبالآخرة في قلبه.

باع  ة والتِّ ف�س وحملها على النقياد لالأوامر والّنواهي الإلهيَّ 8 - طلب العلم وتهذيب النَّ

قيق والحازم لالأحكام ال�سرعيَّة، كلُّها اأمور ت�ساعد على تر�سيخ ملكة التَّقوى  الدَّ

ف�س وتمكينها اأكثر فاأكثر. في النَّ
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ر�س الثامن والع�شرون الدَّ

لوك احلياء وعالقته بالسُّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 -   يعرف معنى وحقيقة الحياء.

يبّين العالقة الَّتي تربط الحياء بالإيمان ال�سوي.   - 2

د اأنواع الحياء ومراتبه المختلفة. يعدِّ   - 3

رس أهداف الدَّ



مقدِّمة
جاء رجل اإلى الإمام الح�سين بن علّيQ فقال له: »اأنا رجل عا�ٍس ول اأ�سبر عن 

المع�سية فعظني.فقال الح�سين: افعل خم�سة وافعل ما �سئت.

جل: هات. قال الح�سينQ: ل تاأكل من رزق الل واأذنب ما �سئت. قال  قال الرَّ

جل: كيف ومن اأين اآكل، وكل ما في الكون من رزقه. قال الح�سينQ: اخرج  الرَّ

قال  خافية.  الل  على  تخفى  ول  كيف،  ج��ل:  ال��رَّ �سئت.قال  ما  واأذن��ب  الل  اأر���س  من 

هذه  جل:  الرَّ قال  �سئت.  ما  واأذن��ب  فيه  الل  يراك  ل  مو�سعاً  اطلب   :Qالح�سين

اأعظم من تلك، فاأين اأ�سكن. قال الح�سينQ: اإذا جاءك ملك الموت فادفعه عن 

دخلت النَّار 
ُ
جل: هذا ُمحال. قال الح�سينQ: اإذا اأ نف�سك، واأذنب ما �سئت. قال الرَّ

جل: ح�سبك، لن يراني الل بعد اليوم في  فال تدخل فيها، واأذنب ما �سئت. فقال الرَّ

.
)1(

مع�سية اأبداً«

حقيقة الحياء
ف�س  النَّ �سفات  من  فهو  قبيح،  ك��ّل  وت��رك  مليح  ك��ّل  فعل  على  يبعُث  ُخُلٌق  ال��ح��ي��اء: 

ف�س الف�سلى  المحمودة الَّتي ت�ستلزم الن�سراف عن القبائح وتركها، وهو من �سفات النَّ

ف�س من  وهو من ُخلق الكرام و�سمة اأهل المروءة والف�سل، وهو عالمة تدلُّ على ما في النَّ

الخير وهو اإمارة �سادقة على طبيعة الإن�سان فيك�سف عن مقدار بيانه واأدبه.

)1( بحار الأنوار، ح 75، �س 126. )تحقيق: الغّفارّي(.
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اعر: قال ال�سَّ

ب��ي��ن��ي ح�������ال  م�����ا  ق���ب���ي���ح���ة  ال����ح����ي����اء.وُربَّ  اإلَّ  رك����وب����ه����ا  وب�����ي�����ن 

اأو  قوله،  اأو  يبدر منه من مظهره،  فيما  يبالي  ول  يكترث  ل  اإن�سانًا  نرى  لذلك فعندما 

حركاته، يكون �سبب ذلك قّلة حيائه؛ كما جاء في الحديث عن ر�سول اهللP: »اإذا لم 

.
)1(

ت�ستح فافعل ما �سئت«

الحياء من اإليمان
ب فيها: وقد ورد عن  ها ورغَّ الحياء من الأخالق الرفيعة الَّتي اأمر بها الإ�سالم واأقرَّ

 .
)2(

P: »الحياء والإيمان ُقرنا جميعاً، فاإذا رفع اأحدهما رفع الآخر« النبّيّ

وفي حديث اآخر لر�سول اهللP: »الإيمان ب�سع و�سبعون �سعبة فاأف�سلها ل اإله اإل 

.
)3(

ريق والحياء �سعبة من الإيمان« الل واأدناها اإماطة الأذى عن الطَّ

وال�سرُّ في كون الحياء من الإيمان: اأنَّ كاّلً منهما داع اإلى الخير، ُمقّرب منه، �سارٌف 

المعا�سي  وت��رك  اعات،  الطَّ فعل  على  الموؤمن  يبعث  فالإيمان  عنه،  عٌد  ُمبِّ ّر  ال�سَّ عن 

�سكره.  في  والتَّق�سير  ّب  ال��رَّ حقِّ  في  التَّفريط  من  �ساحبه  يمنع  والحياء  والمنكرات. 

قاء الذمِّ والمالمة. ويمنع �ساحبه كذلك من فعل القبيح اأو قوله، اتِّ

أنواع الحياء
الحياء من اهلل تعالى:  - 1

رعيَّة، يدلَّ على عدم  واهي ال�سَّ وؤ العبد على المعا�سي وا�ستخفافه بالأوامر والنَّ تجرُّ

حيائه من اهلل تعالى؛ وذلك لأنَّه ل ي�سعر بح�سور اهلل وروؤيته له وعدم تقديره لخالقه 

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 336. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)2( المّتقي الهندّي، كنز العمال، ج 3، �س 110. 

)3( م. ن، ج 1، �س 199.
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واهي. قال اهلل تعالى: {ۆ  باع الأوامر واجتناب النَّ العظيم. فالحياء من اهلل يكون باتِّ

، {ڤ ڤ ڤ ڤ 
)2(

. وقال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ}
)1(

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}
.

)3(
ڦ ڦ}

حابة: يا ر�سول  وعن ر�سول اهللP قال: »ا�ستحيوا من الل حقَّ الحياء. قال ال�سَّ

حّق  الل  من  ا�ستحيا  من  ولكن  ذل��ك،  لي�س   :Pقال لل.  والحمد  ن�ستحي  ��ا  اإنَّ الل 

اأ�س وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى،  الحياء فليحفظ الرَّ

.
)4(

نيا، فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا من الل حقَّ الحياء« ومن اأراد الآخرة ترك زينة الدُّ

باع اأوامر اهلل واجتناب نواهيه ومراقبة اهلل  فالمق�سود اأنَّ الحياء من اهلل يكون باتِّ

في ال�سرِّ والعلن. قال ر�سول اهللP: »ا�ستح من الل تعالى كما ت�ستحي من الرجل 

اإلى  ب�ساحبه  ي�سل  الَّذي  ة  العبوديَّ حياء  ى  ُي�سمَّ الحياء  وهذا   .
)5(

قومك« من  الح  ال�سَّ

ه  ين وهي مرتبة الإح�سان الَّذي يح�سُّ فيها العبد دائمًا بنظر اهلل اإليه واأنَّ اأعلى مراتب الدِّ

اعات. وهذا الحياء يجعله دائمًا ي�سعر  ه بالطَّ يراه في كلِّ حركاته و�سكناته فيتزيَّن لربِّ

ته قا�سرة اأمام رّبه، لعلمه اأنَّ قدر رّبه وحقوقه اأعلى واأجل.  باأنَّ عبوديَّ

الحياء من المالئكة:  - 2

هار. وهناك مالئكة  من المعلوم اأّن اهلل جعل لنا مالئكة يتعاقبون علينا باللَّيل والنَّ

اعات، مثل: الخارج في طلب العلم، والمجتمعين على مجال�س الّذكر،  ي�ساحبون اأهل الطَّ

ائر للمري�س وغير ذلك. والزَّ

ڇ  ڇ  {ڇ  والكتبة:  الحفظة  وهم  يفارقوننا  ل  مالئكة  هناك  واأي�سًا 

)1( �سورة العلق، الآية 14.

)2( �سورة الأنعام، الآية 91.

)3( �سورة الن�ساء، الآية 1.

ي، ل. ت، �س 461.  )4( رو�سة الواعظين، الفتال الني�سابورّي، تحقيق: الخر�سان، ل. ط، قم، من�سورات ال�ّسريف الر�سّ

)5( م. ن، �س 460.
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. {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ 
)1(

ڍ ڍ ڌ ڌ}
.

)2(
ڈ ژ}

والأفعال  والقبائح،  المعا�سي  بالبعد عن  وذلك  المالئكة  ن�ستحي من  اأن  علينا  لذا 

المذمومة الم�ستقبحة. فعن ر�سول اهللP قال: »اإّن الل ينهاكم عن التَّعّري فا�ستحيوا 

اإحدى  عند  اإلَّ  يفارقوكم  ل  ين  الذَّ الكاتبين،  الكرام  معكم  ين  الذَّ الل  مالئكة  من 

.
)3(

ثالث حاجات: الغائط والجنابة والغ�سل«

ا�س: الحياء من النَّ  - 3

عليه  يترتَّب  لأنه  ف�سيلة؛  كلِّ  ومنبع  الأخالق  مكارم  اأ�سا�س  هو  الحياء  من  وع  النَّ وهذا 

ا�س ياأخذ اأجر  زاهة، فالإن�سان الَّذي ي�ستحي من النَّ ة والنَّ يَّب والفعل الح�سن والعفِّ القول الطَّ

حيائه كاماًل؛ لأّنه ا�ستكمل الحياء من جميع جهاته، اإذ ترتَّب عليه الكفُّ عن القبائح الَّتي ل 

وع من الحياء يجّنبه الوقوع في المالمة  ه عليها الخلق. فهذا النَّ رع ويذمُّ ين وال�سَّ ير�ساها الدِّ

ف�س. رر على النَّ ا�س، مع ما ي�ستتبع هذه المخا�سمة من الأذى وال�سَّ والمخا�سمة مع النَّ

ج  ا�س ل يتحرَّ ا�س واإذا خال من النَّ ذائل حياًء من النَّ وقد يترك الإن�سان القبائح والرَّ

اإلى  يحتاج  �سعيٌف  ناق�ٌس  حياٌء  ه  ولكنَّ حياء،  عنده  ا�س  النَّ من  وع  النَّ وهذا  فعلها،  من 

ه القادر المطلق الَّذي  ه وجالله، فهو اأحّق اأن ي�ستحى منه؛ لأنَّ عالج وتذكير بعظمة ربِّ

بيده ملكوت كلِّ �سيء الَّذي اأ�سبغ عليه نعمه، فكيف يليق به اأن ياأكل من رزقه ويع�سيه، 

ويعي�س في اأر�سه وملكوته ول يطيعه، وي�ستعمل عطاياه فيما ل ير�سيه.

ا�س، فهذا من �سّر ما منيت  اأّما الَّذي يجاهر بالمعا�سي ول ي�ستحي من اهلل ول من النَّ

ة؛ لأنَّ التَّجاهر بالمعا�سي داٌء �سريع النتقال، ل يلبث اأن  به الف�سيلة وانتهكت به العفَّ

عيفة. ي�سري في النُّفو�س ال�سَّ

.11 )1( �سورة النفطار، الآيتان 10 و 

)2( �سورة الزخرف، الآية 80.

)3( بحار الأنوار،  ج 56، �س 200. )تحقيق: البهبودّي(.
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الأ�سواق  في  تتبّرج  �ساء  فالنِّ الم�سلمة،  المجتمعات  في  التَّجاهر  كثرت مظاهر  وقد 

ينة بكّل جراأة لم ُتجّل خالقًا، ولم ت�ستح  ة. تخرج المراأة مبدية الزِّ وفي الحدائق العامَّ

من مخلوق.

وبين  بينها  يقع  بما  المراأة  ث  تحدُّ المجتمع:  في  الكثيرة  الحياء  ومن مظاهر عدم 

جل الأجنبّي الخارج  وج اأحيانًا، وكثرة التَّحدث مع الرَّ ة وذّم الزَّ زوجها من الأمور الخا�سَّ

عن مقدار الحاجة اأو العمل.

عر، والم�سية والحركة،  �ساء بالرجال في اللِّبا�س، و�سكل ال�سَّ ومن المظاهر ت�سبُّه النَّ

رع ونهى عنه. وق، والحياء، وحّرمه ال�سَّ ليمة، والذَّ وهذا فعل م�ستقبٌح تاأباه الفطرة ال�سَّ

الحياء من النَّف�س:  - 4

ون، ويكون  اأو تقنع بالدُّ اأن تر�سى لنف�سها بالنَّق�س  وهو حياء النُّفو�س العزيزة من 

ريرة، فيجد العبد الموؤمن نف�سه ت�ستحي  ة و�سيانة الخلوات وح�سن ال�سَّ هذا الحياء بالعفَّ

من نف�سه، حتَّى كاأنَّ له نف�سين ت�ستحي اإحداهما من الأخرى، وهذا اأكمل ما يكون من 

الحياء. 

في  منه  ي�ستحي  عماًل  ّر  ال�سِّ في  عمل  »من  قال:   Qعلّي الموؤمنين  اأمير  عن 

.
)1(

العالنية، فلي�س لنف�سه عنده َقْدر«

وء تاأمر �ساحبها بالقبائح؛ قال تعالى على ل�سان  والحقيقة اأّن هناك نف�سًا اأّمارة بال�سُّ

ام��راأة العزيز: {ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ 

.
)2(

ٺ ٿ ٿ}
ف�س  النَّ وهي  القبائح،  عن  اهية  النَّ بالخير،  الأّم���ارة  ف�س  النَّ هي  الثَّانية  ف�س  والنَّ

المطمئنة.

ارّي( )1( بحار الأنوار،  ج 75، �س 93. )تحقيق: الغفَّ

)2( �سورة يو�سف، الآية 53.
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قال تعالى: {ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

.
)1(

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}
مة الوقوع في  ر في الحرام اأ�ساًل؛ لأّن مقدِّ اإذًا فعلينا اأن نجاهد اأنف�سنا فال نجعلها تفكِّ

ة عر�سها  ر بجنَّ الحرام التَّفكير فيه، حتَّى تكون نف�سنا من النُّفو�س المطمئنة الَّتي تب�سَّ

موات والأر�س. ال�سَّ

.
)2(

يقول تعالى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ}

)1( �سورة الفجر، الآيات 27 - 30.

)2( �سورة العنكبوت، الآية 69.
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املفاهيم الرَّئيسة:
1 - الحياء: ُخُلٌق يبعث على فعل كّل مليح وترك كّل قبيح.

ب منه �سارف  رُّ في كون الحياء من الإيمان: اأنَّ كاّلً منهما داع اإلى الخير، ُمقرِّ 2 - ال�سِّ

د عنه. ر ُمبعِّ عن ال�سَّ

نواهيه،  واجتناب  اهلل،  اأوام��ر  باع  باتِّ ويكون  اهلل  من  الحياء  الحياء،  اأن��واع  3 - من 

رِّ والعلن. ومراقبة اهلل في ال�سِّ

4 - من اأنواع الحياء، الحياء من المالئكة، الَّتي هي معنا دائمًا، ول تفارقنا اإلَّ في 

بع�س المواقع.

ا�س، الَّذي هو اأ�سا�س مكارم الأخالق ومنبع كّل  5 - من اأنواع الحياء، الحياء من النَّ

زاهة. ة، والنَّ يِّب، والفعل الح�سن، والِعفَّ ف�سيلة؛ لأّنه يَترتَّب عليه القول الطَّ

ف�س، وهو حياء النُّفو�س العزيزة من اأن تر�سى  6 - ومن اأنواع الحياء، الحياء من النَّ

الخلوات  ة، و�سيانة  بالِعفَّ الحياء  ويكون هذا  ون،  بالدُّ تقنع  اأو  بالنَّق�س،  لنف�سها 

ريرة. وح�سن ال�سَّ



29

ر�س التا�شع والع�شرون الدَّ

ل على اهلل وأثره الرتبوّي وكُّ التَّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ة الإن�سان. ل وبعَده المعنوّي في بناء �سخ�سيَّ 1 - يبّين معنى التَّوكُّ
ل على حياة الإن�سان. يعّدد الآثار المعنوّية والتَّربوّية المبا�سرة للّتوكُّ  - 2

ل وموقع الثِّقة باهلل من ذلك. 3 - يعرف كيفيَّة تح�سيل التَّوكُّ

رس أهداف الدَّ



مقدِّمة
ير،  قال ر�سول اهللP: »لو اأّنكم تتوّكلون على الل حّق توّكله لرزقكم كما يرزق الطَّ

.
)1(

تغدو خما�ساً وتروح بطاناً«

ل على اهلل يعني: انقطاع العبد في جميع ما ياأمله من المخلوقين، والعتماد  التَّوكُّ

قّوة  وباعثه  �سواه،  عّما  والإعرا�س  اإليه،  وتفوي�سها  الأم��ور،  جميع  في  تعالى  اهلل  على 

القلب واليقين، وعدمه من �سعفهما اأو �سعف القلب، وتاأّثره بالمخاوف والأوهام.

على  الباعثة  فيعة،  الرَّ ومزاياهم  الموؤمنين  و�سمات  الإيمان،  دلئل  هو من  ل  والتَّوكُّ

عّزة نفو�سهم، وترّفعهم عن ا�ستعطاف المخلوقين.

نَّة ل في الكتاب والسُّ التَّوكُّ
ل والحّث عليه، قال اهلل تعالى: {ہ ہ  تواترت الآيات والّروايات في مدح التَّوكُّ

.
)2(

ہ ھ ھ ھھ}
 .

)3(
و�سّرح القراآن الكريم باأنَّ اهلل تعالى يحبُّ المتوّكلين: {ڃ ڃ ڃ چ چ}

واأّنه من �سمات و�سفات الموؤمنين قال تعالى: {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

.
)4(

ک کک ک گ گ گ گ}
ل  ادقQ: »اإّن الغنى والعزَّ يجولن، فاإذا ظفرا بمو�سع التَّوكُّ وعن الإمام ال�سَّ

.
)5(

اأوطنا«

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 151. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)2( �سورة الطالق، الآية 3.

)3( �سورة اآل عمران، الآية 159.

)4( �سورة التوبة، الآية 51.

)5( اأ�سول الكافي، ج 2، �س 65.
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وفي رواية اأخرى عنهQ قال: »اأوحى الل اإلى داودQ: ما اعت�سم بي عبٌد 

ماوات والأر�س،  من عبادي دون اأحد من خلقي، عرفت ذلك من نّيته، ثّم تكيُده ال�سَّ

ومن فيهّن، اإلَّ جعلت له المخرج من بينهن، وما اعت�سم عبد من عبادي باأحٍد من 

ماوات من يديه، واأ�سخت الأر�س  خلقي، عرفت ذلك من نّيته، اإّل قطعت اأ�سباب ال�سَّ

.
)1(

من تحته، ولم اأباِل باأّي واٍد هلك«

عطي الإجابة، 
ُ
عاء اأ عطي الدُّ

ُ
وقالQ: »من اأعطي ثالثاً، لم يمنع ثالثاً: من اأ

.
)2(

عطي الكفاية«
ُ
ل اأ عطي التَّوكُّ

ُ
عطي الزيادة، ومن اأ

ُ
عطي ال�سكر اأ

ُ
ومن اأ

اأن  ابنه  لقمان  به  وعظ  فيما  كان   Qالموؤمنين اأمير  »قال  قال:   Qوعنه

قال له: يا بنّي، ليعتبر من ق�سر يقينه و�سعفت نّيته في طلب الّرزق، اأنَّ الل تبارك 

وتعالى خلقه في ثالثة اأحوال من اأمره، واأتاه رزقه ولم يكن له في واحدة منها ك�سب 

اأّول ذلك فاإّنه كان  اأّما  اإّن الل تبارك وتعالى �سيرزقه في الحال الّرابعة،  ول حيلة، 

في رحم اأّمه يرزقه هناك في قرار مكين، حيث ل يوؤذيه حّر ول برد ثّم اأخرجه من 

جرى له رزقا من لبن اأّمه يكفيه به، ويرّبيه، وينع�سه من غير حول به ول 
َ
ذلك، واأ

قّوة، ثّم فطم من ذلك فاأجرى له رزقاً من ك�سب اأبويه، براأفة ورحمة له من قلوبهما، 

اإذا  كثيرة، حّتى  اأح��وال  اأنف�سهما في  يوؤثرانه على  اإّنهما  ذل��ك، حّتى  يملكان غير  ل 

الحقوق في  برّبه، وجحد  الّظنون  اأم��ره، وظّن  به  لنف�سه �ساق  واكت�سب  كبر وعقل 

ماله، وقّتر على نف�سه وعياله، مخافة اإقتار رزق، و�سوء يقين بالخلف من الل، تبارك 

.
)3(

وتعالى �، في العاجل والآجل، فبئ�س العبد هذا يا بنّي«

)1( بحار الأنوار، ج 14، �س 41. )تحقيق: الرّبانّي ال�سيرازّي(.

)2( بحار الأنوار، ج 68، �س 129. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)3( بحار الأنوار، ج 13، �س 414. )تحقيق: الرّبانّي ال�سيرازّي(.
اإّن  البهبودّي(؛ وفي الخ�سال: وردت  الميانجّي  الثانية بالفتح: )اأن( )تحقيق:  اأّن  البحار وردت  68 من  )*( في المجلد 
ارّي، قم المقّد�سة، من�سورات جماعة  دوق، تحقيق: الغفَّ الأولى واإّن الثانية كلتاهما بالك�سر: الخ�سال، ال�سيخ ال�سّ

�سين 1403 - 1362�س، �س 122. المدرِّ
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ل كيفيّة التَّوكُّ
ودرء  المنافع،  تحقيق  على  الباعثة  والو�سائل  الأ�سباب  اإغفال  ل  التَّوكُّ معنى  لي�س 

الم�ساّر، واأن يقف المرء اإزاء الأحداث والأزمات مكتوف اليدين.

ل عليه دون غيره من �سائر  ، والركون اإليه، والتَّوكُّ ل هو: الثِّقة باهلل عزَّ وجلَّ اإّنما التَّوكُّ

وحده  واأّنه  الأ�سباب،  وم�سّبب  الخير،  م�سدر  هو  تعالى  اأّنه  باعتبار  والأ�سباب،  الخلق 

الُم�سّرف لأمور العباد، والقادر على اإنجاح غاياتهم وماآربهم.

عن  الناتج  رك  ال�سِّ من  نوع  يعد  وحدها،  والو�سائل  الأ�سباب  على  التَّاّم  فالعتماد 

من  وال�ستفادة  الإن�سان،  �سعي  ذلك  ينافي  ول  تعالى،  باهلل  والثِّقة  الإي��م��ان،  �سعف 

فر،  لل�سَّ كالتَّزوُّد  وم�سالحه  اأهدافه  لتحقيق  ة  اهريَّ الظَّ والو�سائل  ة،  بيعيَّ الطَّ الأ�سباب 

والعمل للك�سب والربح والعي�س والتَّو�سعة على العيال، فهذه كّلها اأ�سباب �سروريَّة لحماية 

الإن�سان، واإنجاز مقا�سده. وقد اأبى اهلل عزَّ وجلَّ اأن تجري الأمور اإّل باأ�سبابها، فال بّد 

من الأخذ باأ�سباب الحياة واللتزام بقوانينها، ثّم نتوّكل على اهلل تعالى، ونطلب منه اأن 

يمّدنا بالتَّوفيق والعناية والعطاء الغيبّي.

ل عليه تعالى، في اإنجاح الغايات والماآرب مترافقة  بْيد اأّنه يجب اأن تكون الثِّقة والتَّوكُّ

بعيره،  اأهمل عقل  ًا  اأعرابيَّ اأّن  ذلك  واآية  ة؛  بيعيَّ الطَّ بالأ�سباب  والأّخذ  ل  التَّعقُّ مع  اأي�سًا 

.
)1(

P له: »اأعقل وتوّكل« متوّكاًل على اهلل في حفظه، فقال النبّيُّ

ل صور وأركان التَّوكُّ
ھ  ھ  ہ  ہ  : {ہ  وج��لَّ عزَّ  قول اهلل  الأّولQ عن  الح�سن  اأب��و  �سئل 

ل على الل درجات، منها اأن تتوّكل على الل في اأمورك  . فقالQ: »التَّوكُّ
)2(

ھھ}

)1( ابن اأبي جمهور الح�سائّي، عوالي الالآلي، تحقيق ال�سّيد المرع�سّي الحاّج العراقّي، ط 1، قم، مطبعة �سّيد ال�سهداء، 
1403هـ 1983، ج 1، �س 75.

)2( �سورة الطالق، الآية 3.
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كلِّها، فما فعل بك كنت عنه را�سياً تعلم اأّنه ل ياألوك خيراً وف�ساًل، وتعلم اأّن الحكم 

.
)1(

ل على الل بتفوي�س ذلك اإليه، وثق به فيها وفي غيرها« في ذلك له، فتوكَّ

اإيمانهم،  درج��ات  في  كتفاوتهم  كبيرًا،  تفاوتًا  ل  التَّوكُّ م��دارج  في  يتفاوتون  ا�س  النَّ

ل، المنقطعون اإلى اهلل تعالى، والمعر�سون  فمنهم ال�سّباقون والمجّلون في مجالت التَّوكُّ

عّمن �سواه، وهم الأنبياء والأو�سياء R، ومن دار في َفلكهم من الأولياء.

ل واأ�سماها ما روّي عن نبيِّ اهلل اإبراهيمQ حيث اإّنه: »اأمر  ومن اأروع �سور التَّوكُّ

نمرود بجمع الحطب في �سواد الكوفة عند نهر ُكوَثى من قرية قطَناَنا، واأوقد النَّار 

جبرئيل  فتلّقاه  به  فرمي  المنجنيق  اإبلي�س  لهم  فعمل  اإبراهيم،  رمي  عن  فعجزوا 

في الهواء فقال: هل لك من حاجة، فقال: اأّما اإليك فال ح�سبي الل ونعم الوكيل، 

فا�ستقبله ميكائيل فقال: اإن اأردت اأخمدت النَّار فاإنَّ خزائن الأمطار والمياه بيدي، 

اأري��د، فقال:  يح فقال: لو �سئت طّيرت النَّار، قال: ل  اأري��د، واأت��اه ملك الرِّ فقال: ل 

.
)2(

جبرئيل فا�ساأل الل، فقال: ح�سبي من �سوؤالي علمه بحالي«

ل،  ويذكر الإمام الخمينّي } في كتابه »الأربعون حديثاً« عند الحديث عن التَّوكُّ

ل وهي: اأربعة اأركان للتَّوكُّ

1 - اأّن الحّق تعالى عالٌم بحاجات العباد.

2 - اأّنه تعالى قادٌر على تلبية تلك الحاجات.

3 - اأّنه لي�س في ذاته المقّد�سة بخل.

.
)3(

4 - اأّن اهلل رحيم بالعباد روؤوٌف بهم

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 129. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)2( م.ن، �س 155 - 156.

ل. )3( الإمام الخميني} الأربعون حديثًا، الحديث الثالث ع�سر، التَّوكُّ
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ل آثار التَّوكُّ
ل على الل تعالى اآثار اإيجابّية عديدة منها: للتوكُّ

1 - الإقدام والقّوة:

متناهية، فاإّن اأّول اأثر اإيجابي  ل على اهلل ُيعلِّق اأمله بالقدرة المطلقة الالَّ بما اأّن المتوكِّ

المحن،  على  والتَّغلُّب  والنَّ�سر،  ة،  بالقوَّ عور  ال�سُّ نف�سه  في  يثير  اأن  هو  ل  التَّوكُّ ي�سيغه 

والحوادث الكبيرة في حركة الحياة.

.
)1(

ل على الل« فعن الإمام الر�ساQ: »من اأراد اأن يكون اأقوى النَّا�س فليتوكَّ

.
)2(

وعن اأمير الموؤمنينQ: »كيف اأخاف واأنت اأملي وكيف اأ�سام واأنت مّتكلي«

.
)3(

ل على الل ل ُيغلب، ومن اعت�سم بالل ل ُيهزم« وعن الإمام الباقرQ: »من توكَّ

عور بالعّزة والكرامة والغنى: ال�ضُّ  - 2

.
)4(

ل اأوطنا« ادقQ: »اإنَّ الغنى والعّز يجولن فاإذا ظفرا بمو�سع التَّوكُّ عن الإمام ال�سَّ

ل على اهلل يكون قد هّياأ الأر�سّية وا�ستعّد لفي�س اهلل �سبحانه، فهو الغنيُّ  فمن يتوكَّ

اّلذي ُيعطي الغنى، وهو العزيز اّلذي ُيعطي العّزة، فُيعطيهما لمن توّكل عليه ولم يتوّكل 

على غيره.

3 - ُي�ضاعد العقل على التَّفكير:

اآفاقه  ويفتح  التَّفكير،  الذهن على  الإن�سان وقدرة  يزيد من ذكاء  ل على اهلل  التَّوكُّ  

ل ُي�سعر الإن�سان بالطمئنان وُيبعد عنه القلق  المعرفّية، فيرى الأ�سياء بو�سوح؛ لأنَّ التَّوكُّ

 Qف�سّية يكون الحكم العقلّي الهادئ. عن الإمام علي ماأنينة النَّ وال�سطراب. ومع الطُّ

. 
)5(

بهات وُكفي الموؤونات واأمن التَّبعات« ل على الل اأ�ساءت له ال�سُّ اأنَّه قال: »من توكَّ

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 143.

)2( م. ن، ج 91، �س 229. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)3( م. ن، ج 68، �س 151.

)4( م. ن، ج 68، �س 143.

)5( الليثي الوا�سطّي، عيون الحكم والمواعظ،  تحقيق: البيرجندي، ط 1، ل. م. دار الحديث، ل. ت، �س 463.
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رور: 4 - الراحة وال�ضُّ

نيا  الدُّ في  احة  والرَّ ال��َرْوح  الإن�سان  يورث  اأنَّه  ل  للتَّوكُّ والمهّمة  ة  الإيجابيَّ الآث��ار  من 

.
)1(

والآخرة. فعن الإمام علّيQ قال: »الّتكال على الل اأروح«

زق: الكفاية والرِّ  - 5

زق، قال اهلل تعالى:{ہ  ل واآثاره الطّيبة اأنَّه �سبب اأي�سًا لكفاية الرِّ من بركات التَّوكُّ

. 
)2(

ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ}
 .

)3(
ل على الل كفاه موؤنته ورزقه من حيث ل يحت�سب« وعن ر�سول اهللP: »من توكَّ

ل؟ كيف تكسب التَّوكُّ
ل: من الأمور والعوامل الم�ساعدة للتَّحلِّي ب�سفة التَّوكُّ

والأخبار  الآي��ات،  في  ال��واردة  ل  للتَّوكُّ العالية  والمعاني  المفاهيم  من  1 - ال�ستفادة 
كون. ماأنينة وال�سُّ اطقة بف�سله وجميل اأثره في ك�سب الطُّ النَّ

، والثِّقة بُح�سن �سنعه، وحكمة تدبيره، وجزيل حنانه ولطفه،  2 - تقوية الإيمان باهلل عزَّ وجلَّ
واأنَّه هو م�سدر الخير، وم�سّبب الأ�سباب، وهو على كّل �سيء قدير وبكلِّ �سيء عليم.

اأط��واره  جميع  في  بالإن�سان  عنايته  و�سموِّ  تعالى،  اهلل  �سنع  جميل  اإل��ى  3 - التَّنبُّه 
ومن  كفاه،  عليه  ل  توكَّ من  واأّن  الحياة،  اآخر  حتَّى  جنينًا  كان  لدن  من  و�سوؤونه، 

ا�ستنجده اأنجده واأغاثه.

�سار  فقير  فكم من  ا�س،  النَّ بين  الأّي��ام  وتداول  الحياة،  بتطّور ظروف  4 - العتبار 
غنّيًا، وغنيٍّ �سار فقيرًا، واأمير غدا �سعلوكًا، و�سعلوك غدا اأميرًا مت�سلِّطًا.

5 - وهكذا يجدر التَّنبُّه اإلى عظمة القدرة الإلهيَّة في ب�سط اأرزاق عبيده، ودفع الأ�سواء 
، واأنَّه وحده  الَّة على قدرة اهلل عزَّ وجلَّ عنهم، ونحو ذلك من العبر والعظات الدَّ

ل والعتماد دون �سواه. هو الجدير بالثِّقة، والتَّوكُّ

)1( عيون الحكم والمواعظ، �س 409.

)2( �سورة الطالق،الآية 3.

)3( كنز العّمال، ج 3، �س 103.



278
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

املفاهيم الرَّئيسة:

كون اإليه، والعتماد عليه دون غيره من �سائر  ، والرُّ ل هو: الثِّقة باهلل عزَّ وجلَّ 1 - التَّوكُّ

وحده  واأنَّه  الأ�سباب،  وم�سّبب  الخير،  م�سدر  هو  تعالى  اأنَّه  باعتبار  والأ�سباب،  الخلق 

ف لأمور العباد، والقادر على اإنجاح غاياتهم وماآربهم. الم�سرِّ

ة اليقين.  ف�س، هما الإيمان باهلل وقوَّ ل في النَّ 2 - اإنَّ الباعث الأ�سا�س�سّي للتَّوكُّ

ل ما يذكره الإمام الخمينّي }: 3 - من اأركان التَّوكُّ

- معرفة اأنَّ الحّق تعالى عالم بحاجات العباد.

- واأنَّه تعالى قادر على تلبية تلك الحاجات.

�سة بخل. - واأنَّه لي�س في ذاته المقدَّ

- واأنَّ اهلل رحيم بالعباد روؤوف بهم.

اإيمانهم،  ل تفاوتًا كبيرًا، كتفاوتهم في درجات  التَّوكُّ ا�س في مدارج  النَّ - يتفاوت   4

عّمن  والمعر�سون  تعالى،  اهلل  اإلى  المنقطعون  ل،  التَّوكُّ مجالت  في  ّباقون  ال�سَّ فمنهم 

.Rسواه، وهم الأنبياء والأو�سياء�

في  ال��واردة  للتَّوّكل،  العالية  والمعاني  المفاهيم  من  بال�ستفادة  ل  التَّوكُّ نك�سب   -  5

ماأنينة. اطقة بف�سله وجميل اأثره في ك�سب الطُّ الآيات والأخبار النَّ

رور،  وال�سُّ احة  والرَّ والإق��دام،  ة  للقوَّ اأنَّه مدعاة  بية عديدة منها  اآثار طيِّ ل  للتَّوكُّ  -  6

زق و�سعته اأي�سًا. ة والكرامة، بالإ�سافة اإلى اأنَّه عامل اأ�سا�سّي في كفاية الرِّ عور بالعزَّ وال�سُّ
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ر�س الثالثون الدَّ

ملاذا الوحشة من املوت

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 -  يبّين معنى الموت وحقيقته.
ي�سرح عّلة الخوف من الموت واأهمِّ اأ�سبابه.   - 2

يذكر كيفيَّة معالجة هذه الآفة و�سبل التَّوعية.   - 3

رس أهداف الدَّ



ما هو الموت؟
ل منازل الآخرة، وهو بمثابة القنطرة الَّتي يعبر عبرها الإن�سان  نيا واأوَّ ام الدُّ هو اآخر اأيَّ

من مكان اإلى اآخر، والموت هو هذه القنطرة الَّتي يعبر من خاللها الإن�سان من عالم 

نيا اإلى عالم الآخرة. الدُّ

اإلى عالم ل زيف فيه حيث تبدو كلُّ الحقائق ماثلًة اأمام العين، وهو ارتقاء لمرحلة 

ة. ة الماديَّ نيويَّ اأقوى واأ�سّد حياة من الحياة الدُّ

ريفة الموت في األحاديث الشَّ
ريفة الموت بالعديد من الأو�ساف، منها: و�سفت الّروايات ال�سَّ

الج�ضر:  - 1

الكافر،  وجّنة  الموؤمن  �سجن  نيا  »الدُّ بقوله:  الموت   Pالأكرم بّي  النَّ و�سف  فقد 

ة الموؤمن في  . فحريَّ
)1(

والموت ج�سر هوؤلء اإلى جّناتهم وج�سر هوؤلء اإلى جحيمهم«

�سبة  نيا بالنِّ نيا واأ�سرها، لعالم القرب من اهلل تعالى، وكلُّ ما في الدُّ التَّخلُّ�س من قيود الدُّ

ة؛ لأنَّه  نيا هي الجنَّ �سبة للكافر فالدُّ ا بالنِّ له بالء وامتحان؛ ولذلك كانت �سجنًا كبيرًا. اأمَّ

لم يع�س فيها بهمٍّ �سواها، ولم يكن يعمل لذلك اليوم، الَّذي هو اأحوج ما يكون فيه ِلَما 

ا�ستغلَّه في دنياه الَّتي ذهبت اإلى غير رجعة، ولَت حين مندم.

)1( بحار الأنوار، ج 44، �س 297. )تحقيق: البهبودّي(.
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القنطرة:  - 2

ث الإمام الح�سين بن علّيQ عن الموت فقال: »ما الموت اإّل قنطرة تعبر  وتحدَّ

كم يكره اأن ينتقل  ائم، فاأيُّ َراء اإلى الجنان الوا�سعة، والنَّعيم الدَّ بكم من البوؤ�س وال�سَّ

هاية، بل هو البداية للعالم الآخر، العالم الَّذي  . فهو لي�س بالنِّ
)1(

من �سجن اإلى ق�سر«

ة، فهناك  تتجلَّى فيه كلُّ الحقائق الَّتي لم نكن ندركها بالحوا�ّس المحدودة في اإطار المادَّ

ههاQ بالق�سر. العالم الأرحب؛ ولذا �سبَّ

ويل: وم الطَّ النَّ  - 3

 �سئل الإمام الباقرQ: ما الموت؟ قال: »هو النَّوم الذي ياأتيكم كلَّ ليلة اإّل اأّنه 

.
)2(

ته، ل ُينتبه منه اإلى يوم القيامة...« طويل مدَّ

ٌة في الخلق الموت سنٌَّة عامَّ
 .

)3(
قال تعالى: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}

.
)4(

وقال تعالى في اآية اأخرى: {ں ں ڻ ڻڻ}

نيا، فالب�سر  ة الَّتي ل مفرَّ منها لأحد، مهما عال �ساأنه في الدُّ الموت الحقيقة الحتميَّ

الأنبياء  لكان  ه،  ا�ستحقَّ لف�سل  لأحد  يحقُّ  الخلد  كان  ولو  منهم،  الأنبياء  حتَّى  يموتون 

ا�س بالخلد، واإلى هذا المعنى اأ�سار اأمير الموؤمنين الإمام  )�سلوات اهلل عليهم( اأحقَّ النَّ

اأّن اأحداً يجد اإلى البقاء �ُسلَّماً، اأو لدفع الموت �سبياًل، لكان  علّيQ بقوله: »ولو 

ر له ملك الجنِّ والإن�س«. ذلك �سليمان بن داودQ، الَّذي �ُسخِّ

)1( معاني الأخبار، �س 289.

)2( م. ن، �س 289.

)3( �سورة الأنبياء، الآية: 34.

)4( �سورة اآل عمران، الآية: 185.
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الموت مرحلة
اأربع مراحَل جعل اهلل �سبحانه وتعالى الإن�سان على  الثَّالثة من  الموت هو المرحلة 

ميعاٍد معها:

ة، اإذ يكون الجنين في عالم الأرحام. المرحلة الأولى: حياة الأجنَّ

وُنبتلى  غمارها  في  نتقلَّب  الَّتي  نيا،  الدُّ الحياة  هذه  مرحلة  هي  الثَّانية:  المرحلة 

اّق. ويل وال�سَّ انحة لنا للتَّزوُّد فيها ل�سفر الآخرة الطَّ فيها، وهي الفر�سة ال�سَّ

ا قريب. ة، الَّتي نحن على ميعاٍد معها عمَّ المرحلة الثَّالثة: هي الحياة البرزخيَّ

ابعة والأخيرة: هي مرحلة الحياة الآخرة. المرحلة الرَّ

وكلُّ مرحلة من هذه المراحل الأربع اأو�سع من المرحلة الَّتي قبلها، فمرحلة الحياة 

ا في عالم الأرحام،  ا نتقلَّب فيها حينما كنَّ نيا اأو�سع بكثير من تلك المرحلة الَّتي كنَّ الدُّ

ومرحلة الحياة البرزخيَّة هي اأو�سُع بكثيٍر واأقوى من هذه الحياة الَّتي نتقلَّب فيها اليوم. 

ما هي حقيقة الموت؟
اأّكد اهلل تعالى في القراآن الكريم، في اأكثر من مو�سع، اأنَّ الموت لي�َس عدما، واإنَّما هو 

نيا  ة التي تف�سل ما بين الحياة الدُّ نيويَّة هذه اإلى الحياة البرزخيَّ انتقال من الحياة الدُّ

عن  وح  الرُّ انف�ساَل  الكريم  القراآن  عنه  اأخبر  فيما  الموت  كان  ولّما  الآخ��رة.  والحياة 

الج�سد، فاإنَّ كلَّ ما نراه من اأمور عند موت الإن�سان، ك�سكون القلب، وغياب الإح�سا�س،... 

هذه الأمور واأمثالها لي�ست هي جوهر الموت، واإنَّما هي من عوار�سه واآثاره.

وقد يوؤمن اأنا�س باأنَّ الموت هو انتهاء من الحياة اإلى العدم، فاأ�سبحت كلمة »العدم« 

والحياة  الموت  »خالق  عنه  اأخبَرنا  كما   - الموت،  ولكنَّ  عندهم،  الموت  عن  تعبيرًا 

اإلى حياة  نيا  الدُّ الحياة  الَحيِّ من هذه  الكائن  انتقال  بل هو  لي�س عَدما،  عّز وجّل«-، 

البرزخ.. ومن َثمَّ ِلما اأعّده اهلل له من نعيم القبر اأو عذابه. يقول الإمام اأمير الموؤمنين 
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عليُّ بن اأبي طالبQ: »اأّيها النَّا�س، اإّنا خلقنا واإّياكم للبقاء، ل للفناء لكنَّكم من 

.
)1(

دار اإلى دار تنقلون«

رون اأّن الموت اأمر عدميٌّ ومعناه الفناء، اإّل اأّن هذه النَّظرة  ا�س يت�سوَّ نعم اأغلب النَّ

لئل العقليَّة ول توافقها اأبدًا. ل تن�سجم مع ما ورد في القراآن المجيد وما تدّل عليه الدَّ

ا بمنطق القراآن فالموت اأمر وجودّي ولي�س عدمّيًا، وهو اإنتقال وعبور من عالم اإلى  اأمَّ

وح وا�ستعادتها  اآخر؛ ولذلك ُعّبر عن الموت في كثير من الآيات ب� »ُتوّفي« ويعني ت�سلُّم الرُّ

من الج�سد بوا�سطة المالئكة.

اإلى هذا  اإ�سارة   هو 
)2(

ڃڃ} ڄ  ڄ  والتَّعبير في الآيات القراآنية {ڄ 

المعنى اأي�سًا، وقد جاء في بع�س الآيات التَّعبير عن الموت بالخلق: {ڀ ڀ ڀ 

.
)3(

ٺ}
اأّن  وهناك تعبيرات متعّددة عن حقيقة الموت في الّروايات الإ�سالميَّة، ففي رواية 

الإمام عليَّ بن الح�سين �سئل: ما الموت؟ فقالQ: »للموؤمن كنزع ثياب و�سخة قملة 

وفكِّ قيود واأغالل ثقيلة وال�ستبدال باأفخر ثياب واأطيبها روائح واأوطىء)*(  المراكب 

واآن�س المنازل وللكافر كخلع ثياب فاخرة والنَّقل عن منازل اأني�سة وال�ستبدال باأو�سخ 

.
)4(

الثِّياب واأخ�سنها واأوح�س المنازل واأعظم العذاب«

ف  يو�سِّ اأن  منه  �سخ�س  طلب  عندما   Qادق ال�سَّ الإم��ام  عن  اآخر  حديث  وفي 

ه فينع�س لطيبه، وينقطع  ي�سمُّ كاأطيب ريح  »للموؤمن   :Qالإمام الموت فقال  له 

.
)5(

التَّعب والألم كلُّه عنه، وللكافر كل�سع الأفاعي ولدغ العقارب اأو اأ�سّد«!

�سة اآل البيت، ط 2، بيروت لبنان، دار المفيد، 1414هـ 1993م، �س 238. )1( المفيد، الإر�ساد،  ج 1، تحقيق: موؤ�سَّ

)2( �سورة ق، الآية 19.

)3( �سورة الملك، الآية 2.
)*( كذا في الم�سدر، ولعّل ال�سحيح: »واأوطاأ«.

�سة الوفاء(. )4( بحار الأنوار، ج 6، �س 155 )تحقيق: العابدّي، موؤ�سَّ

�سر الإ�سالمّي، 1379ه�.ق 1338�س، �س 287؛ باب  �سة النَّ فة، موؤ�سَّ ارّي، قم الم�سرَّ دوق، معاني الأخبار، تحقيق: الغفَّ )5( ال�سَّ
معنى الموت.
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وقد بّين الإمام الح�سينQ لأ�سحابه حقيقة الموت، يوم عا�سوراء، عند ا�ستداد 

اإّل  الموت  فما  ال��ك��رام،  بني  »�سبراً   :Qفقال بليغ  لطيف  بتعبير  والقتال  الماأزق 

كم  ّراء اإلى الجنان الوا�سعة، والنِّعم الدائمة، فاأيُّ قنطرة، تعبر بكم عن البوؤ�س وال�سَّ

يكره اأن ينتقل من �سجن اإلى ق�سر. وما هو لأعدائكم اإّل كمن ينتقل من ق�سر اإلى 

وجّنة  الموؤمن  �سجن  نيا  الدُّ اإّن   Pالل ر�سول  عن  حّدثني  اأب��ي  اإّن  وع��ذاب؛  �سجن 

.
)1(

الكافر، والموت ج�سر هوؤلء اإلى جنَّانهم وج�سر هوؤلء اإلى جحيمهم«

لماذا يستوحش اإلنسان من الموت؟
ر عن ذلك بغريزة حبِّ البقاء،  اإنَّ الإن�سان محبٌّ للبقاء، وهذا ميٌل طبيعيٌّ فيه، ويعبِّ

نيا اإزاء الموت على ق�سمين:  ا�س في الحياة الدُّ والنَّ

بالموت،  فوجئوا  فاإذا  نوب،  الذُّ بعظائم  مثقلة  كواهلهم  لأنَّ  منه  ي�ستوح�س  ل:  الأوَّ

يلجوؤون اإلى التَّوبة والإنابة، ويندمون، ولكن لَت �ساعة مندم.

هم  وه��وؤلء  م�سرقٍة،  ووج��وٍه  رحبٍة،  ب�سدوٍر  ونه  ويتلقَّ الموت  اإلى  ي�ستاقون  الثَّاني: 

نيا من �سائر  هداء، ومن كان يعمل �سالحًا في حياته الدُّ الأنبياء والأولياء والعلماء وال�سُّ

الموؤمنين.

اأواخر لحظات حياته: »والل ما فاجاأني من  الموؤمنينQ يقول في  اأمير  فهذا 

الموت وارٌد كرهته، ول طالٌع اأنكرته، وما كنت اإّل كقارٍب َوَرَد، وطالٍب َوَجَد، وما عند 

.
)2(

الل خير لالأبرار«

 .
)3(

فل بثدي اأّمه« ويقولQ: »والل، لبن اأبي طالب اآن�س بالموت من الطِّ

دوق، �س 259. )1( معاني الأخبار ال�سَّ

الح، ط 1، بيروت، ل.ن، 1387ه�.ق 1967م، �س 378؛ باب: ر�سائل اأمير الموؤمنين، الّر�سالة  )2( نهج البالغة، تحقيق: ال�سّ
.23

)3( م.ن، �س 53، باب: خطب اأمير الموؤمنين: الخطبة 5.
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وللخوف من الموت عوامل واأ�سباب عديدة نذكر بع�سها وهي:

هوؤلء  اإيمان  عدم  هو  الخوف  هذا  وراء  الأ�سا�سيَّ  بب  ال�سَّ اإّن  الإي��م��ان:  1 - �سعف 

بالحياة بعد الموت، اأو اإذا كانوا موؤمنين بذلك، فاإّنهم لم ي�سّدقوا به ت�سديقًا 

حقيقّيًا، ولم يتمّكن من جميع اأفكارهم واإح�سا�ساتهم وم�ساعرهم.

اإّن خوف الإن�سان من العدم �سيء طبيعّي، بل اإّن الإن�سان يخاف من ظلمة الّليل التي 

هي عدم النُّور، واأحيانًا ي�سل بالإن�سان الخوف اإلى اأّنه يخاف من الميِّت.

، واإذا اأيقنت هذه 
)1(

نيا �سجن الموؤمن وجّنة الكافر« قت الّنف�س اأّن »الدُّ ولكن اإذا �سدَّ

وح، و�سور ي�سرب الح�سار عليها، اإذا  ف�س اأّن هذا البدن التُّرابيَّ اإّنما هو �سجن للرُّ النَّ

اآمنت بذلك حّقًا وكانت نظرة الإن�سان اإلى الموت هكذا، فاإّنه �سوف لن يخ�سى الموت 

اأبدًا، في نف�س الوقت الَّذي يعتّز بالحياة من اأجل الرتقاء في �سّلم التَّكامل.

اأّنه كّلما �ساقت حلقة الأعداء وازداد �سغطهم على  ة عا�سوراء:  لهذا نجد في ق�سّ

يوخ من اأ�سحابه كانت  الإمام الح�سين واأ�سحابه ازدادت وجوههم اإ�سراقًا، حّتى اإنَّ ال�سُّ

البت�سامة تطفو على وجوههم في �سبيحة عا�سوراء، وحينما كانوا ي�ساألون يقولون: اإّننا 

.
)2(

�سن�ست�سهد بعد �ساعات »فنعانق الحور العين«

نيا: ال�سبب الآخر الَّذي يجعل الإن�سان يخاف من الموت، هو التَّعلُّق  2 - الّتعّلق بالدُّ

يء الَّذي يف�سله عن  زم؛ الأمر الَّذي يجعله يرى الموت ال�سَّ نيا اأكثر من الالَّ بالدُّ

نيا. ورد في حديث رائع اأّنه جاء رجل اإلى ر�سول  محبوبه ومع�سوقه، الَّذي هو الدُّ

اهللP فقال: يا ر�سول اهلل، ما لي ل اأحّب الموت؟ قال: »األك مال«؟ قال: نعم. 

جل مع ماله، اإن قّدمه اأحّب  قال: »فقّدمه« قال: ل اأ�ستطيع. قال: »فاإّن قلب الرَّ

.
)3(

اأن يلحق به، واإن اأّخره اأحّب اأن يتاأّخر معه«

)1( بحار الأنوار، ج 44، �س 298.

)2( م. ن، ج 45، �س 93. )تحقيق: البهبودّي(.

)3( ال�سيخ الطبر�سّي، تف�سير مجمع البيان:  ج 8، تحقيق: لجنة من العلماء، ط 1، بيروت لبنان، الأعلمي، 1415هـ 1995م، 
�س 253.
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الأعمال،  �سحيفة  في  الح�سنات  وقّلة  ئات  يِّ ال�سَّ كثرة  اإنَّ  والمعا�سي:  ن��وب  3 - ال��ذُّ

اهلل ر�سول  اأتى  رجاًل  اأّن  جاء  فقد  الموت؛  من  الخوف  وراء  الثَّالث  بب  ال�سَّ هي 

P وقال: يا ر�سول اهلل، ما بالي ل اأحّب الموت؟ فقالP: »لك مال«؟ قال: 

 )لأّن 
)1(

الموت« ثّمة ل تحبَّ  »قد قّدمته«؟ قال: ل. قال:»فمن   :Pنعم، قال

نف�س  ذّر(  )اأبا  و�ساأل  اآخر  رجل  وجاء  الح�سنات(.  من  خالية  اأعمالك  �سحيفة 

نيا وخّربتم الآخرة، فتكرهون  وؤال فاأجابه اأبو ذّر قائاًل: »لأّنكم عّمرتم الدُّ ال�سُّ

.
)2(

اأن تنتقلوا من عمران اإلى خراب«

ينبغي التَّهيُّؤ لساعة الموت
�سبحانه {ی  يقول  ا�س زمان ومكان موتهم.  النَّ اأن يجهل  ة  الإلهيَّ الحكمة  اقت�ست 

. ولعلَّ الحكمة في ذلك، اأن يكون الإن�سان على ا�ستعداد 
)3(

ی جئ حئ مئ ىئيئ}
ل�ستقبال الموت في اأيِّ وقت جاء، وهو على طاعة اهلل. ولو علم الإن�سان بزمن موته، 

فاإنَّ ذلك ي�سّجعه على الفجور والع�سيان، متَّكاًل على التَّوبة والإنابة والتَّ�سويف، قبل مّدة 

من حلول اأجله.

العقاب،  وخوف  بالموت،  والجهل  العدم،  من  الخوف  حول  كر  الذِّ الأنفة  والأ�سباب 

وغيرها من العوامل، عالجها الإ�سالم حيث اأحيا في القلوب الإيمان باليوم باهلل واليوم 

الآخر، وبذلك اأبعد �سبح الفناء والعدم من الأذهان، وبّيَن اأن الموت انتقال اإلى حياة 

مة.  اأبديَّة خالدة ُمَنعَّ

اإذًا لعالج م�سكلة الخوف من الموت ينبغي اأّوًل اأن ن�سّحح نظرتنا اإلى الموت، ومن 

الح والبتعاد عن ع�سيان اهلل تعالى، كي يبتعد  جهة اأخرى دعا الإ�سالم اإلى العمل ال�سَّ

)1( الفي�س الكا�سانّي، المحّجة البي�ساء: ج 8،  ح 8، تحقيق: الغّفارّي، ط 2، قم دفتر اإنت�سارات اإ�سالمي، �س 258.

)2( م. ن، �س 258.

)3( �سورة لقمان، الآية: 34.
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الإن�سان عن الخوف من العقاب. 

ومن هنا نعرف �سرَّ �سغف الإمام علّيQ بالموت فهو عارف بحقيقة الموت وما 

هيد بل �سهيد  بعده، وهو المطيع هلل الَّذي لم يع�س اهلل تعالى طرفة عين اأبدًا، وهو ال�سَّ

اهرة وهو بين يدي اهلل ي�سّلي، ولذلك قال حين �سربه  ج بدمائه الطَّ المحراب الَّذي �سرَّ

اللَّعين ابن ملجم: »فزت وربِّ الكعبة«.

بيه والفطن اأن  الموت اإذا لي�س فناء بل هو انتقال من دار اإلى دار، وعلى الإن�سان النَّ

ار الَّتي �سوف ينتقل اإليها، حتَّى يهناأ وي�سعد بنقلته، فكيف  ر ويجّهز ب�سكل جّيد للدَّ يح�سّ

ار.  ة اأو اإلى النَّ قلة �سوف تحّدد وجهة الإن�سان اإلى الجنَّ اإذا كنت هذه النَّ

عن ر�سول اهللP اأّنه قال: » الموت الموت. األ ول بدَّ من الموت، جاء الموت بما 

ة المباركة اإلى جنَّة عالية لأهل دار الخلود، الَّذين كان  احة والَكرَّ فيه، جاء بالَرْوح والرَّ

ة الخا�سرة  قوة والنَّدامة وبالَكرَّ لها �سعيهم وفيها رغبتهم، وجاء الموت بما فيه بال�سَّ

 .
)1(

اإلى نار حامية لأهل دار الغرور، الَّذين كان لها �سعيهم وفيها رغبتهم«

لذا يو�سي الإمام علّيQ ب�سرورة ال�ستعداد للموت: »وباِدروا الموت وغمراته، 

 .
)2(

عُدّوا له قبل نزوله«
َ
واْمَهُدوا له قبل حلوله، واأ

الإن�سان الحكيم والخائف على نف�سه وم�سيره، ل يمكن اأن يغم�س عينيه عن الأمور 

النعامة ظّنًا  التُّراب كما تفعل  راأ�سه في  واأْن ي�سع  ة المحيطة به،  الخطيرة والم�سيريَّ

ئب الآتي اإليها اأن يفتر�سها! فالموت مهما غفل عنه  ن الذِّ منها اأنَّها بهذه الحالة لن يتمكَّ

ه اأمرًا بعيد المنال، فاإنَّه عاجاًل اأم اآجاًل �سوف ياأتي ليفتر�سه من حيث ل  الإن�سان وظنَّ

ع. يحت�سب ول يتوقَّ

عن اأمير الموؤمنينQ: »وما بين اأحدكم وبين الجنَّة اأو النَّار اإّل الموت اأن ينزل 

ة، و اإّن غائباً  اعة، لجديرة بق�سر المدَّ به، واإنَّ غاية تنق�سها اللَّحظة، وتهدمها ال�سَّ

)1( الكافي،  ج 3، �س 257  - 258.

الح، �س 281؛ الخطبة 190. )2( نهج البالغة، تحقيق: ال�سَّ



288
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

اأو  اللَّيل والنَّهار، لحرّي ب�سرعة الأوب��ة، واإّن قادماً يقدم بالفوز  يحدوه الجديدان: 

نيا ما تحرزون به اأنف�سكم  نيا من الدُّ دوا في الدُّ ة، فتزوَّ قوة لم�ستحقٌّ لأف�سل العدَّ ال�سَّ

اأ لتلك  ة فينبغي علينا اأن نتهيَّ . فاإذا كان الموت هكذا بهذه الخطورة والم�سيريَّ
)1(

غداً«

اعة الَّتي ل مفرَّ منها لأيِّ اأحد، واأن ل نغفل عنها لحظة واحدة. وكيف يمكن اأن يغفل  ال�سَّ

بًا من حال  الإن�سان عن حقيقة �سارخة كالموت؟! لذا ي�ساأل اأمير الموؤمنينQ متعجِّ

وؤُون لها: »وكيف غفلتكم عما لي�س ُيغفِلكم، وطمعكم  ا�س كيف ين�َسْون الآخرة ول يتهيَّ النَّ

.
)2(

فيمن لي�س ُيمِهلكم . فكفى واعظا بموتى عاينتموهم...«

)1( نهج البالغة، �س 95؛ الخطبة 64.

)2( م. ن، �س 278؛ الخطبة 188.
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املفاهيم الرَّئيسة:
ل منازل الآخرة، وهو بمثابة القنطرة الَّتي يعبر عبرها  ام الدنيا واأوَّ 1 - الموت اآخر اأيَّ

الإن�سان من مكان اإلى اآخر.

ريفة الموت بالعديد من الأو�ساف، منها؛ الج�سر، القنطرة،  2 - و�سفت الّروايات ال�سَّ

ويل... وم الطَّ النَّ

نيا،  الدُّ في  �ساأنه  عال  مهما  لأح��د،  منها  مفرَّ  ل  الَّتي  ة  الحتميَّ الحقيقة  3 - الموت 

فالب�سر يموتون حتَّى الأنبياء منهم.

نيويَّة هذه اإلى الحياة البرزخيَّة  4 - الموت لي�َس عدما، واإنَّما هو انتقال من الحياة الدُّ

نيا والحياة الآخرة. الَّتي تف�سل ما بين الحياة الدُّ

ا�س يت�سّورون اأّن الموت معناه الفناء، اإّل اأّن هذا التَّ�سوُّر ل ين�سجم مع  5 - اأغلب النَّ

لئل العقليَّة ول توافقها اأبدًا. ما ورد في القراآن المجيد، وما تدّل عليه الدَّ

ف�س،  6 - هناك عوامل واأ�سباب عديدة للخوف من الموت منها؛ �سعف الإيمان في النَّ

نوب والمعا�سي. نيا والذُّ التعلُّق بالدُّ

�سبح  واأبعد  الإ�سالم،  عالجها  الموت  من  الخوف  حول  كر  الذِّ الأنفة  7 - والأ�سباب 

مة. الفناء والعدم من الأذهان، وبّين اأن الموت انتقال اإلى حياة اأبديَّة خالدة منعَّ

الموت  »وب��ادروا  بالقول:  للموت  ال�ستعداد  ب�سرورة   Qعلّي الإم��ام  8 - يو�سي 

.
)1(

وغمراته، وامَهُدوا له قبل حلوله، واأعُدّوا له قبل نزوله«

)1( نهج البالغة، الخطبة 190.
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الدر�س الواحد والثالثون

معرفة القرآن الكرمي

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 -  يبيِّن عظمة القراآن ومنزلته في الإ�سالم.

ك بالقراآن الكريم. بة للتَّم�سُّ 2 - يعّدد اأهمَّ الآثار الطيِّ

حيح بالقراآن الكريم. ك ال�سَّ ة التَّم�سُّ 3 - ي�سرح كيفيَّ

رس أهداف الدَّ



أعظم نعمة في الوجود
يقول اهلل تعالى في كتابه الكريم {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

)اأق���وم(  كلمة  اإن   .
)1(

ڦڦ} ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
�سيغة تف�سيل بمعنى الأكثر ثباتًا وا�ستقامة واعتداًل. فالقران الكريم كذلك من جميع 

عم على  ة الق�سايا؛ لذلك هو من اأعظم النِّ اأي: في كلِّ الوجود والحياة وكافَّ الجوانب، 

ي حقَّ هذه  ة الَّتي لو ق�سى الإن�سان عمره كاماًل في �سجدة واحدة ما اأمكنه اأن يوؤدِّ الب�سريَّ

ة، وعلى �سقاقه  الب�سرى والجنَّ الَّذي على وفاقه  الميزان  الخالدة، وهو  ة  الإلهيَّ العطية 

ار. الخ�سران والنَّ

فضل القرآن ومنزلته
بيل، واأنزل على  ال�سَّ اإلى �سواء  ة  اأر�سل اهلل تعالى الأنبياءR لهداية الب�سريَّ لقد 

ا�س كتب اهلل  ف النَّ ا�س، ولكن لالأ�سف َحرَّ بع�سهم كتبًا لتكون منارات ي�ستهدي بها النَّ

في  ووقعوا  الم�ستقيم  راط  ال�سِّ انحرفوا عن  وبذلك  والإنجيل،  التَّوراة  في  كما  تعالى، 

�سالل مبين.

اهلل،  طريق  اإلى  ا�س  النَّ ليرجع   Pمحّمدًا الكريم  نبيَّه  تعالى  اهلل  اأر�سل  اأن  اإلى 

القراآن  الكريم  الكتاب  قلبه  على  فاأنزل  ريق،  الطَّ لهم  وينير  النحراف،  عن  ويزيلهم 

.
)2(

المجيد وحفظه تعالى من التَّحريف: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں}

)1( �سورة الإ�سراء، الآية: 9.

)2( �سورة الحجر، الآية 9.
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فهو  تعالى،  اهلل  اإل��ى  الكين  ال�سَّ لطريق  والمنير  والموعظة  والمبين  الهادي  فكان 

ه يد التَّحريف. يقول تعالى: {ٺ ٺ ٺ  ماوّي الوحيد الَّذي لم تم�سُّ الكتاب ال�سَّ

.
)1(

ٿ ٿ ٿ ٿ}
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  {ٿ 

 .
)3(

. {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ}
)2(

ڦ ڦ ڄ ڄ}
نبّيه  ومعجزة  العظيم،  اهلل  كالم  اأّنه  وف�ساًل  وفخرًا  منزلة  وكفاه  عظمة  القراآن  وح�سب 

الكريم، واأّن اآياته هي المتكّفلة بهداية الب�سر في جميع �سوؤونهم واأطوارهم، وفي جميع اأجيالهم 

عادة الكبرى في العاجل والآجل. امنة لهم بنيل الغاية الق�سوى وال�سَّ واأدوارهم، وهي ال�سَّ

وهو  الكالم كف�سل الل على خلقه«،  �سائر  ك��الم الل على  »ف�سل  و  هو كالم اهلل 

�سولP الأولى والثَقل الأكبر الَّذي خلَّفه قائاًل: »اإّني تارك فيكم الثَّقلين:  و�سّية الرَّ

كتاب الل وعترتي اأهل بيتي لن ت�سلُّوا ما اإن تم�ّسكتم بهما، واإنَّهما لن يفترقا حتَّى 

.
)4(

يردا علَيَّ الحو�س«

ي�سف الإمام علّيQ كتاب اهلل ويبّين منزلته حين يقول: »ثّم اأنزل عليه الكتاَب 

ي��درُك قعُره، ومنهاجاً  ل  ُده، وبحراً  ن��وراً ل ُتطفاأ م�سابيُحه، و�سراجاً ل يخبو توقُّ

ل تهدم  ُبرهاُنه، وتبياناً  ُيِظلم �سووؤه، وفرقاناً ل يخمُد  ل  ّل نهُجه، و�سعاعاً  ُي�سِ ل 

اأركانه، و�سفاًء ل ُتخ�سى اأ�سقاُمه، وعّزاً ل ُتهَزم اأن�ساُره، وحّقاً ل ُتخَذُل اأعواُنه.

وغدرانه،  العدل  وريا�س  وبحوره،  العلم  وينابيع  وبحبوحته،  الإيمان  معِدن  فهو 

واأثافّي الإ�سالم وبنيانه، واأودية الحّق وغيطانه، وبحٌر ل يَنْزَفه الم�ستنزفون، وعيون ل 

ين�سبها الماتحون، ومناهل ل يغي�سها الواردون، ومنازل ل ي�سّل نهَجها الم�سافرون، 

)1( �سورة الإ�سراء، الآية 9.

)2( �سورة اإبراهيم، الآية 1.

)3( �سورة اآل عمران، الآية 138.

والثاني(؛  الأول  الجزء  الأن��وار  عبقات  خال�سة  في  م�سادره  )راجع  �سحابيًا  وثالثون  خم�سة  رواه  متواتر  الحديث   )4(
�سة البعثة، 405ه� - ق. خال�سته عبقات الأنوار، ال�سّيد حامد الّتزّي، ل. ط، طهران، موؤ�سَّ

في�س الخطير. )*(  الثََّقل: ال�سيء النَّ
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اً لعط�س  ائرون، واآكاٌم ل يجوز عنها القا�سدون. جعله الل ريَّ واأعالٌم ل يعمى عنها ال�سَّ

لحاء، ودواًء لي�س بعده داء، ونوراً  ال�سُّ لقلوب الفقهاء، ومحاجَّ َ لطرق  العلماء، وربيعاً 

لي�س معه ظلمة، وحباًل وثيقاً عروته، ومعقاًل منيعاً ذروته، وعّزاً لمن توّله، و�ُسلَّماً 

به، و�ساهداً  تكّلم  لمن  انتحله، وبرهاناً  لمن  به، وع��ذراً  ائتمَّ  لمن دخله، وه��دًى لمن 

لمن خا�سم به، وفلجاً لمن حاجَّ به، وحاماًل لمن حمله، وِمطيَّة لمن اأعمله، واآيًة لمن 

.
)1(

م، وُجنَّة لمن ا�ستالأم، وِعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى وحكماً لمن ق�سى...« تو�سَّ

ك بالقرآن آثار التَّمسُّ
ك بكالمه اآثار عّدة منها: القراآن الكريم كالم اهلل وللتَّم�سُّ

من  النَّجاة  و�سرُّ  اهلل،  هداية  مظهر  الكريم  القراآن  �ساللة:  ك��لِّ  من  1 - الهداية 

اللة: {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ال�سَّ

. وعن ر�سول اهللP:»اإني تارك فيكم 
))2((

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}
هل بيتي واإنَّهما لن 

َ
الثَّقلين ما اإْن تم�سكتم بهما لن ت�سلُّوا كتاب الل وعترتي اأ

 .
)3(

يفترقا حتَّى يردا عليَّ الحو�س«

من  درجًة  ُل  تمثِّ الكريم  القراآن  اآيات  من  اآيٍة  كلُّ  الآخ��رة:  مراتب  في  2 - الرتقاء 

َق الإن�ساُن باآيٍة من اآيات الكتاب الإلهّي، كلَّما ارتقى في  ة، وكلَّما تحقَّ درجات الجنَّ

ة. فعن ر�سول اهللP قال:»عدد درج الجنَّة عدد اآيات القراآن، فاإذا  مراتب الجنَّ

اآية درجة فال تكون فوق  دخل �ساحب القراآن الجنَّة قيل له؛ اقراأ وارق لكلِّ 

.
)4(

حافظ القراآن درجة«

ثفّية، 
ُ
الح اأحد الأحجار الّثالثة بحبوحته: و�سطه، واأثافّي: جمع اأ )1( نهج البالغة، �س 315 - 316؛ الخطبة 198، تحقيق: ال�سَّ

وهي ما يو�سع عليه الِقْدر، فالمراد اأنه قواعد الإ�سالم وبنيانه. غيطانه: الم�ستقرُّ من الأر�س. الماتحون: الَّذين ينزحون 

الماء من البئر اأو العين. ل يغي�سها: ل ين�سبها، غي�س الماء: جّف ون�سب. معقاًل: ملجاأ، ذروته: اأعاليه. فَلجًا: الفَلج 

رع، والُجّنة: الوقاية، فهو وقاء لمن اأراد اأن يّدرع ليقي نف�سه الأخطار. أمة، اأي: الدِّ َفر والغلبة، ا�ستالأم: لب�س الالَّ هو الظَّ

)2( �سورة الإ�سراء، الآية 9.

)3( و�سائل ال�سيعة، ج27، �س34.

�سة اآل البيت، �س 231.  �سة اآل البيت، ل. ط، بيروت، موؤ�سَّ )4( الميرزا الّنورّي الطبر�سّي، م�ستدرك الو�سائل،  ج 4، تحقيق: موؤ�سَّ
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افي الحقيقيُّ لأمرا�س النُّفو�س المزيل لأمرا�س القلوب،  فاُء: القراآن هو ال�سَّ 3 - ال�سِّ

ذائل  ارين. فمن اأراد اأْن يطهر باطنه من الأمرا�س والرَّ عادة في الدَّ وهو اإك�سيُر ال�سَّ

قال  الإلهّي.  النُّور  بهذا  ك  التَّم�سُّ �سوى  عليه  فما  المماحقة  نوب  والذُّ ة  الأخالقيَّ

تعالى: {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے 

. وعن اأمير الموؤمنينQ في خطبة له قال: »واعلموا 
))1((

ۓ ۓ ڭ}
���ه لي�س على اأح��د بعد ال��ق��راآن م��ن ف��اق��ة، ول لأح��د قبل ال��ق��راآن م��ن غنى؛  اأنَّ

اأكبر  �سفاء من  فيه  ف��اإنَّ  لأوائكم؛  على  به  وا�ستعينوا  دوائكم 
َ
اأ فا�ست�سفوه من 

. وعنهQ اأي�سًا قال: »وتعلَّموا 
)2(

الل« اء وهو الكفر والنِّفاق والغّي وال�سَّ الدَّ

.
)3(

دور« القراآن؛ فاإنَّه ربيع القلوب وا�ست�سفوا بنوره؛ فاإنَّه �سفاء ال�سُّ

4 - حملته يح�سرون مع الأنبياءR: من كرامة اهلل على حامل القراآن اأْن يرزقه 

كرم العباد اإلى الل 
َ
بّي الأكرمP قال:»اإنَّ اأ ثواَب الأنبياء ويح�سرَه معهم؛ فعن النَّ

نيا كما يخرج الأنبياء،  بعد الأنبياء العلماء، ثمَّ حملُة القراآن يخرجون من الدُّ

��راط م��ع الأن��ب��ي��اء،  ال�����سِّ ون على  وُيح�سرون م��ن قبورهم م��ع الأن��ب��ي��اء، وي��م��رُّ

لهم عند  ا  القراآن ممَّ العلم وحامل  الأنبياء، فطوبى لطالب  ثواب  وياأخذون 

 .
)4(

رف« الل من الكرامة وال�سَّ

ظاهرًا  القراآن  ب��رداء  �َس  تلبَّ من  ُب  يعذِّ ل  تعالى  اهلل  لأّن  ال��ع��ذاب:  من  5 - النَّجاة 

ة نف�سها. فعن  وباطنًا؛ لأنَّه �سار مظهرًا للقراآن َخلقا وُخلقا؛ ولأّن القراآن هو الجنَّ

ب  فاإنَّ الل تعالى ل يعذِّ القراآن وا�ستظهروه؛  »اق��روؤوا  الأكرمP قال:  بّي  النَّ

.
)5(

قلباً وعى القراآن«

)1( �سورة الإ�سراء، الآية: 82.

)2( ال�سّيد البروجردّي، جامع اأحاديث ال�سيعة، ج 15، ل. ط، قم، ل. ن، 1409هـ 1367م، �س 63. 

)3( و�سائل ال�سيعة، ج 6، �س167.

)4( م�ستدرك الو�سائل، ج4، �س244.

)5( م. ن، ج4، �س245.
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ماوّي الوحيد الَّذي يهدي اإلى �سبل  لمات اإلى النُّور: فهو الكتاب ال�سَّ 6 - الخروج من الظَّ

راط الم�ستقيم  ماء، وال�سِّ الم، وهو نور اهلل المتَّ�سل بين الأر�س وال�سَّ الخير وال�سَّ

الَّذي من �سلكه نجا ومن تخلََّف عنه هلك: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

 .
)1(

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ}

فاعَة  ِك بالقراآن الكريم، اأْن يرزَقه ال�سَّ ابغة على المتم�سِّ فاعة: من نعم اهلل ال�سَّ 7 - ال�سَّ

 Pسول الأكرم� هداء؛ فعن الرَّ الَّتي هي من اأهّم خ�سائ�س الأنبياء والأولياء وال�سُّ

قال: »من ا�ستظهر القراآن وحفظه، واأحلَّ حالله، وحّرم حرامه، اأدخله الل به 

.
)2(

عه في ع�سرة من اأهل بيته كلُّهم قد وجب له النَّار« الجنَّة و�سفَّ

ك  بة عن التَّم�سُّ ف�س وتكامله، هو من اأهّم الآثار المترتِّ ر الإيمان في النَّ 8 - الإيمان: تجذُّ

الحقيقّي بالقراآن الكريم: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

.
)3(

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

ينبغي العمل بالقرآن
اأمير  و�سّية  ك��ان  واأه��م��ّي��ة؛  وعظمة  ف�سل  م��ن  الكريم  ال��ق��راآن  يحمل  م��ا   ولأج���ل 

الموؤمنينQ: »فالل الل اأّيها الّنا�س، فيما ا�ستحفظكم من كتابه، و ا�ستودعكم من 

حقوقه.. واأنزل عليكم الكتاب تبياناً لكّل �سيء، وعّمر فيكم نبّيه اأزماناً، حّتى اأكمل له 

ولكم، فيما اأنزل من كتابه، دينه اّلذي ر�سي لنف�سه، واأنهى اإليكم على ل�سانه محاّبه 

من الأعمال ومكارهه، ونواهيه واأوامره، واألقى اإليكم المعذرة، واّتخذ عليكم الحّجة، 

.
)4(

وقّدم اإليكم بالوعيد، واأنذركم بين يدي عذاب �سديد«

)1( �سورة المائدة، الآيتان: 15  - 16.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج4، �س245.

)3( �سورة الأنفال، الآية: 2.

)4( نهج البالغة، الخطبة 86.
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والو�سية بالقراآن تعني العمل به، واإّل ما فائدة اأن نقراأ القراآن لقلقة ل�سان، كما اأّنه 

بيب دون اأن نعمل بها. ل فائدة لو�سفة الطَّ

ومن هنا يو�سي الإمام علّيQ بالعمل بالقراآن: »والل الل في القراآن، ل ي�سبقكم 

.
)1(

بالعمل به غيركم«

هنا واقعاً ي�ساأل الإن�سان نف�سه هذه الأ�سئلة:

هل ن�ستفيد من القراآن الكريم اإن زّيّناه واألب�سناه ذهبًا وعّلقناه في المنزل؟!

هل نعطي للقراآن حّقه اإن ن�سيناه في زوايا البيوت وعاله الغبار؟!

هل اإن تعّلمنا ر�سوم التَّجويد وح�ّسّنا اأ�سواتنا في ترتيله، هل بهذا نوؤّدي حّقه؟! نعم 

اإّن ذلك مطلوب وجّيد، ولكن لي�س هو الهدف والمبتغى وما لأجله نزل القراآن الكريم.

هل ن�ستفيد من القراآن المجيد اإن تلوناه على الأموات، وكان مقروءًا في منا�سبات 

الموت، اأّما في منا�سبات الحياة فنحن نا�سوه ومعر�سون عنه؟!

هل اإْن طبعنا عددًا كبيرًا من القراآن المجيد ووّزعناه في منا�سبات الموت، ثّم األقينا 

فوف ليعلوه الغبار، هل نكون قد اأّدينا واجبنا؟! به على الرُّ

ة  الفرديَّ الحياة  في  طريقه  لي�سلك  ج��اء  ب��ه،  لنحيا  للحياة  ج��اء  الكريم  ال��ق��راآن 

 Qة وال�سيا�سيَّة وكلِّ مجالت الحياة. لقد حّذرنا الإمام علّي والجتماعيَّة والقت�ساديَّ

من الإعرا�س عن العمل بالقراآن: »ومن قراأ القراآن فمات، فدخل الّنار، فهو مّمن كان 

ا�س  . ولقد نّبه الإمامQ اإلى اأّنه �سوف ياأتي يوم يبتعد فيه النَّ
)2(

يّتخذ اآيات الل هزواً«

عن القراآن فقال: »ياأتي على الّنا�س زمان، ل يبقى فيهم من القراآن اإّل ر�سمه، ومن 

.
)3(

الإ�سالم اإّل ا�سمه«

)1( م. ن، الخطبة 47. 

)2( م. ن، �س 508، باب حكم اأمير الموؤمنين، الحكمة 228.

)3( نهج البالغة، �س 540، الحكمة 369.
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آداب العمل بالقرآن
ّيبة  تائج الطَّ ى النَّ ا نتوخَّ حيح بالقراآن الكريم اآداب ينبغي التقيُّد بها اإذا كنَّ للعمل ال�سَّ

والآثار النُّورانيَّة وهي:

هارة عند تالوته )اأن يكون على و�سوء(. 1 - الطَّ

زمة. روط الالَّ 2 - عدم م�سِّ كلمات القراآن اإّل بعد الو�سوء وهو من ال�سُّ

3 - ا�ستقبال القبلة عند القراءة.

يطان الرجيم}اأو {اأعوذ بالل  ة بقول: {اأعوذ بالل من ال�سَّ ور القراآنيَّ 4 - ابتداء ال�سُّ

يطان الرجيم}ثمَّ الب�سملة. ميع العليم من ال�سَّ ال�سَّ

.
)1(

اأن تكون القراءة ترتياًل، كما ورد الأمر بذلك في القران: {ٿ ٿ ٿ ٿ}  - 5

ا ا�ستمل على بع�س اليات ككتب  6 - اأن تكون القراءة في الم�سحف، ل في غيره، ممَّ

غيبًا  القراءة  اأو  ل��ه��ا،  اأوَّ في  الكريم  القران  من  جزء  ع��ادة  يطبع  الَّتي  الأدع��ي��ة، 

    )2(
ظاهراً« القراءة  من  اأف�سل  الم�سحف  في  »القراءة   :Pبّي النَّ عن  وظاهرًا. 

.
)3(

ادقQ: »النَّظر في الم�سحف عبادة« وعن ال�سَّ

7 - المواظبة على التَّالوة: ينبغي المواظبة على تالوة القراآن الكريم �سمن برنامج 

ة  الحياتيَّ الن�سغالت  كثرت  البرنامج مهما  بهذا  التَّفريط  وعدم  ومحّدد،  وا�سح 

اإلى خلقه فقد  »القراآن عهد الل  قال:  اأنَّه   Qادق ال�سَّ الإمام  وتنوَّعت. عن 

خم�سين  ي��وم  ك��ّل  في  منه  يقراأ  واأن  عهده  في  ينظر  اأْن  الم�سلم  للمرء  ينبغي 

ادق لما �سئل  ي في القراءة: جاء عن الإمام ال�سَّ اأكيد على التَّروِّ . وقد ورد التَّ
)4(

اآية«

.
)5(

 فقالQ »ل يعجبني اأْن تقراأه في اأقلَّ من �سهر«
ٍ
عن ختم القراآن كلُّ يوم

)1( �سورة المّزّمل، الآية: 4.

)2( الميرزا النوري، م�ستدرك الو�سائل، ج4، �س268.

)3(  الكافي، ج2، �س614.

)4( و�سائل ال�سيعة، ج 6، �س 198.

)5( الكافي، ج 2، �س 617.
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 ،
)1(

�سول الأعظمP: »خياركم من تعلَّم القران وعّلمه« 8 - تعّلمه وتعليمه: عن الرَّ

.
)2(

وعنهP: »اإنَّ هذا القراآن ماأدبة الل فتعّلموا ماأدبته ما ا�ستطعتم«

اأف�سل من كلِّ �سيء دون  �سول الأكرمP: »القراآن  9 - تعظيمه واحترامه: عن الرَّ

الل فمن وّقر القراآن فقد وّقر الل. ومن لم يوّقر القراآن فقد ا�ستخفَّ بحرمة 

 لذلك حرم تنجي�سه وا�سُتِحّب جعل مكان خا�ّس له يو�سع فيه.
)3(

الل«

ڳ  گ  گ  گ  گ  تدّبره وال�ستفادة منه: يقول تعالى: {ک   - 10

الموعظة  واأب��ل��غ  »اإّن   :Qعلي الإم��ام  عن  الحديث  وفي   .
)4(

ڳڳ}
كل  ؛ لذلك من الأف�سل في التِّالوة اأن تكون بال�سَّ

)5(
واأح�سن الق�س�س كتاب الل«

اأثُّر والتَّفاعل مع معاني  التَّ التَّدبُّر والتَّفّكر وي�ستتبع  الَّذي يقترن مع  الأمثل، وهو 

الآيات في وعدها ووعيدها، كما عن اأمير الموؤمنينQ وا�سفًا المتَّقين: »واإذا 

ت  فاق�سعرَّ واأب�سارهم؛  قلوبهم  م�سامع  اإليها  اأ�سَغْوا  تخويف،  فيها  باآية  وا  مرُّ

وا اأنَّ �سهيل جهنَّم وزفيرها و�سهيقها في  منها جلودهم ووجلت قلوبهم، فظنُّ

وا باآية فيها ت�سويق ركنوا اإليها طمعاً، وتطلَّعت اأنف�سهم  اأ�سول اأذانهم واإذا مرُّ

.
)6(

وا اأنَّها ن�سب اأعينهم« اإليها �سوقاً، وظنُّ

)1( بحار الأنوار، ج 89، �س 186.

)2( م. ن، ج 89، �س 19.

)3( بحار الأنوار، ج 89، �س 19. )تحقيق: الميانجّي البهبودّي(.

)4( �سورة محّمد، الآية: 24.

)5( بحار الأنوار، ج 88، �س 101.

الح، �س 36؛ الخطبة 193 )ي�سف فيها المّتقين(. )6( نهج البالغة، تحقيق: ال�سَّ
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املفاهيم الرَّئيسة:
وفاقه  على  الَّذي  الميزان،  وهو  اإلهّية،  واأكبرعطية  نعمة  اأعظم  الكريم  1 - القراآن 

ار. ة، وعلى �سقاقه الخ�سران والنَّ الب�سرى، والجنَّ

2 - ح�سب القراآن عظمة وكفاه منزلة وفخرًا وف�ساًل اأّنه كالم اهلل العظيم، ومعجزة 

نبّيه الكريم، واأّن اآياته هي المتكّفلة بهداية الب�سر، وهي ال�سامنة لهم بنيل الغاية 

عادة الكبرى في العاجل والآجل. الق�سوى وال�سَّ

ية منها؛ الهداية من كلِّ �سالل، الرتقاء في مراتب  ك بكالم اهلل اآثار طبِّ 3 - للتَّم�سُّ

فاء من كلِّ داء، النَّجاة من العذاب، والح�سر مع الأنبياء ونيل  ة والكمال، ال�سَّ الجنَّ

�سفاعتهم.

4 - لأجل ما يحمل القراآن الكريم من ف�سل وعظمة واأهمّية؛ كان و�سّية المع�سومين

R ب�سرورة العمل به، والتَّقيُّد بتعاليمه واآدابه.

هارة، وا�ستقبال القبلة، المواظبة  5 - للتَّم�ّسك بالقراآن الكريم اآداب عديدة منها؛ الطَّ

ائم في  ر والّتدبُّر الدَّ ائمة على تالوته، النَّظر اإليه نظرة تعظيم وتعليم، والتَّفكُّ الدَّ

اآياته.
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ر�س الثاني والثالثون الدَّ

 Rمعرفة أهل البيت

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

يبّين اأهّميَّة معرفة اأهل البيتR واآثارها على الإيمان والعمل.  - 1

كانت  والَّتي   Rالبيت اأهل  و�سفات  اأهمَّ خ�سائ�س  2 - يذكر 

�سببًا ل�سطفائهم.

.Q3 - يدرك اأنَّ طاعة الولّي الفقيه من طاعة المع�سوم

رس أهداف الدَّ



Rقيمة معرفة أهل البيت
في الحديث المعروف بحديث الثَّقلين، والثَّابت عند جميع الم�سلمين، ياأمر فيه ر�سول 

ها النَّا�س اإنِّي  اهرة: »يا اأيُّ ك بالقراآن الكريم والعترة الطَّ ا�س بالتَّم�سُّ اهللP جميع النَّ

لُّوا، ول  تارك فيكم الثَّقلين: الثَّقل الأكبر، والثَّقل الأ�سغر، اإن تم�سكتم بهما ل َت�سِ

قا حتَّى يردا عليَّ الحو�س فاأعطيت  ، واإنِّي �ساألت اللَّطيف الخبير اأن ل يتفرَّ
)*(

ُتبَّدُلوا

ذلك، قالوا: وما الثَّقَل الأكبر؟ وما الثَّقَل الأ�سغر؟ قال: الثَّقُل الأكبر كتاب الل �سبب 

، في هذا 
)1(

طرفه بيد الل، و�سبب طرفه باأيديكم والثَّقُل الأ�سغر عترتي واأهل بيتي«

�سول الأكرم ريف دللة وا�سحة على اأهّميَّة الخطب وعظمته؛ فاأْن يقرن الرَّ الحديث ال�سَّ

اهرة المهدّية اإلى يوم القيامة، واأن يكون كالهما  P القراآن الكريم الهادي بالعترة الطَّ

و�سرافة  العترة  منزلة  ُعَلوُّ  على  وقوّي  جلّي  لدليل  الثَّاني  من  اأكبر  اأحدهما  ولكن  ثقل 

قدرها ودرجتها عند اهلل، واإلَّ لما �سّح هذا القتران. ومن هنا نفهم لماذا حّثت الآيات 

ة تركهم:  والّروايات على اأهّميَّة معرفتهم )�سالم اهلل عليهم اأجمعين( وذّمت ب�سدَّ

1 - في الحّث على معرفتهمR: عن ر�سول اهللP: »من منَّ الل عليه بَمعِرفِة 

. وقال �سلمان الفار�سّي: »دخلت 
)2(

اأهِل بيتي ووليتهم، فقد جمع الل له الخيَر ُكّله«

على ر�سول اللP يوماً، فلّما نظر اإليَّ قال: يا �سلمان، اإنَّ الل عزَّ وجلَّ لم يبعث 

اأنَت  باأبي  الل،  ر�سول  يا  ُقلُت:  نقيباً...  ع�سر  اثني  له  جعل  اإلَّ  ر�سوًل  ول  نبّياً 

)1( بحار الأنوار، م.�س، ج 23، �س 140. )تحقيق: البهبودّي(

ل ال�سيُء �سيئًا اآخر: جعله  ُلوا اأو ُتْبَدلوا( اأبدلُه: غيره اأبدل ال�سيء بغيره ومنه: اّتخذ عو�سًا له. بدَّ ُلوا اأو ول ُتَبدَّ )*( )ول َتَتبدَّ

ل ال�سيء وبه: اّتخذ منه بدًل، وتبدل ال�سيء بال�سيء: اأخذه بدله ل: تغيَّر، تبدَّ مكان غيره، تبدَّ

�سة البعثة، 1417ه�، �س 561. دوق، الأمالي، تحقيق موؤ�ّس�سة البعثة، ط 1، قم، موؤ�سَّ )2( ال�سيخ ال�سَّ
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ي، ما لمن عرف هوؤلء؟ فقال: يا �َسلماُن، من عَرَفهم حقَّ معرفتهم واقتدى  واأمِّ

بهم، فوالى وليَّهم وتَبّراأ من عُدّوهم، فُهو والل ِمّنا، يرُد حيُث نرد، وي�سُكن حيُث 

. وعن الإمام الباقرQ: »اإنَّما يعرف الل عّز وجّل ويعبده من عرف 
)1(

ن�سكن«

اأه��ل البيت، وم��ن ل يعرف الل ع��زَّ وج��لَّ و ] ل[ يعرف  الل وع��رف اإمامه منَّا 

 .
)2(

الإمام منَّا اأهل البيت فاإنَّما يعرف ويعبد غير الل هكذا والل �سالل«

2 - في ذمِّ عدم معرفتهمR: عن ر�سول اهللP قال: »من مات ل َيعِرف اإماَمُه 

. وعنه اأي�سًاP قال: »من مات ولي�س له اإماٌم من ُولدي 
)3(

ماَت ميتًة جاهليَّة«

 .
)4(

ماَت ِميتًة جاهليَّة، وُيوؤخُذ بما عمل في الجاهليَّة والإ�سالم«

Rأهم خصائص أهل البيت
 اأهل البيتR اأف�سل الخلق واأكملهم واأزكاهم واأطهرهم، وقد ذكرت اأو�سافهم 

في ع�سرات الّروايات، نذكر منها:

هارة والع�سمة: قال اهلل تعالى: {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  1 - الطَّ

 .
)5(

ڑ ک ک ک ک}
ول��ِد  م��ن  وت�سعٌة  والح�سين  والح�سن  وع��ل��ّي  »اأن���ا  ق��ال:  ��ه  اأنَّ  Pاهلل ر�سول  وع��ن 

 .
)6(

رون مع�سومون« الح�سين، مطهَّ

ة بعدي اثنا ع�سر عدد ُنقَباء بني اإ�سرائيل ت�سعة من �سلب  وعنهP قال: »الأئمَّ

 .
)7(

الح�سين اأعطاهم الل علمي وفهمي فالويل لمبغ�سيهم«

)1( بحار الأنوار، ج 53،  �س 142.

)2( الكافي، ج 1، �س 181.

)3( م.ن، ج2، �س20.

�سة الأعلمّي 1404 هـ 1984م. ج 1، �س 63. دوق، عيون اأخبار الّر�ساQ، ج 1، تحقيق الأعلمي، ل. ط، بيروت، موؤ�سَّ )4( ال�سيخ ال�سَّ

)5( �سورة الأحزاب، الآية: 33.

)6( عيون اأخبار الّر�ساQ، ج 1، �س 64.

)7( بحار الأنوار،  ج 36، �س 347. )تحقيق: البهبودّي(
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لأّن��ه مع�سوٌم  الر�سول؛  اأَم��ر الل عزَّ وج��لَّ بطاعِة  »اإنَّما   :Qالإم��ام علي وقال 

رون،  هَّ ، ل ياأُمر بمع�سيته. واإنَّما اأمر بطاعة اأولي الأمر؛ لأنَّهم مع�سومون مطَّ مطهرَّ

 .
)1(

ل ياأُمرون بمع�سيته«

  القراآن: عن ر�سول اهللP: »كاأّني قد ُدِعيت َفاأَجْبُت واإّني تارٌك فيكم 
)*(

2 - ِعدُل

اإلى  ماء  ال�سَّ من  ممدود  حبل  الل  كتاب  الآخ��ر،  من  اأعظم  اأحدهما  الّثَقلَْيِن، 

 .
)2(

الأر�س وعترتي اأهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيه«

3 -  خزنة علم الل وتراجمة وحيه: عن الإمام الباقرQ قال: »نحن خّزان علم 

.Rوفي عّدة روايات اأنَّهم ورثة علم الأنبياء .
)3(

الل، ونحُن تراجَمُة وحي الل«

وتعالى: {پ  تبارك  الإم��ام علّيQ في قول اهلل  الكتاب: عن  4 - عندهم علم 

 :
)4(

ٺ} ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
 .

)5(
»اأنا هو الذي ِعنَده علم الكتاب«

 .
)6(

اأف�سل الخلق: عن ر�سول اهللP: »فاأنا واأهل بيتي �سفوُة الل وخيرته من خلقه«  - 5

بنا يهتدي  ُي��وؤت��ى منه،  ��ذي  الَّ ب��اب الل  »نحُن   :P6 - اأب���واب الل: عن ر�سول اهلل

 .
)7(

المهتدون«

ماء،  اأماٌن لأهل ال�سَّ بّيP: »النُّجوم  اأهل الأر�س: عن النَّ 7 - اأركان العالم واأمان 

واأهُل بيتي اأماٌن لأهل الأر�س، فاإذا َذهَب اأهُل بيتي جاء اأهل الأر�س من الآيات 

 .
)8(

ما كانوا يوعُدّون«

)1( و�سائل ال�سيعة، ج 27، �س 129.

)2( بحار الأنوار، ج 10، �س 369. )تحقيق: ال�سيرازّي(
)*(  الِعدل: العديل، الِمثل: النَّظير.

)3( الكافي، ج 1، �س 192.

)4( �سورة الرعد، الآية: 43.

ّفار، تحقيق: كوجه باغي، طهران، من�سوارت الأعلمي، 1404هـ 1362�س، �س 236؛ ج 21. )5( ب�سائر الدرجات، ال�سّ

)6( �سرح اإحقاق الحّق، ال�سّيد المرع�سّي، ج 9، تحقيق: ال�سّيد �سهاب الّدين المرع�سي النَّجفّي، ل. ط، قم اإيران، من�سورات 
مكتبة المرع�سي الّنجفّي، �س 483.

دوق، ف�سائل ال�سيعة، ل. ط، طهران، كانون انت�سارات عابدي، ل. ت، �س 8؛ الحديث: 7. )7( ال�سيخ ال�سَّ

ة،  ج 1، تحقيق: ال�سّيد علّي الح�سينّي، ط 1، ل. م، دار الأ�سوة، 1416ه�، �س 71؛ ح 2. )8( القتندوزّي، ينابيع المودَّ
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بّيP: »اأنا �سّيُد النَّبيِّين، وعلّي بن اأبي طالب  8 - خلفاء الل واأو�سياء النَّبّيP: عن النَّ

اأّوُلهم علّي بن اأبي طالب واآخرهم  �سّيُد الو�سيِّين، واإّن اأو�سيائي بعدي اثنا ع�سر، 

 .
)2(

�ساQ: »الأئمة ُخلفاء الل عّز وجّل في اأر�سه« ، وعن الإمام الرِّ
)1(

القائم«

Rما يتَرتَّب على معرفة أهل البيت
بعد معرفتنا لمقام اأهل البيتR عند اهلل ور�سوله ينبغي علينا:

1 - معرفة حقوقهمR: عن ر�سول اهللP: »واّلذي نف�سي بيده ل ينفُع عبداً 

.
)3(

عمُله اإلَّ بمعرفة حّقنا«

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  ق��ال   :R2 - مودَّتهم

پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
.

)4(
ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}

ادقQ: »رحم الل عبداً حبَّبنا اإلى  3 -  تحبيبهمR اإلى النَّا�س: الإمام ال�سَّ

 .
)5(

النَّا�س ولم ُيّبغِّ�سنا اإليهم«

ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  تعالى {ۈئ  طاعتهمR: قال اهلل    - 4

اأولياء اهلل عّز وجّل فر�س فر�سه اهلل �سبحانه  اإّن طاعة   .
)6(

یی} ی  ی 
اأئمتكم ول  كوا بطاعة  »تم�سَّ  :P بيِّ النَّ وتعالى؛ لأّنه مفتاح وباب لطاعته. عن 

.
)7(

ُتخالفوهم؛ فاإّن طاعتهم طاعة الل، واإّن مع�سيتهم مع�سية الل«

الأ�سياء  وباب  و�سنامه ومفتاحه  الأم��ر  »ذروة  قال:   Q اأبي جعفرَ  الإمام  وعن 

)1( كمال الدين، �س 280؛ الباب: 24، الحديث: 29.

)2( الكافي،  ج 1، �س 193.

�سة البعثة، قم، دار الثقافة، 1414ه�، �س 187. )3( الطو�سّي، اأمالي، ط 1، تحقيق موؤ�سَّ

)4( �سورة ال�سورى، الآية23.

)5( الكافي، ج 8، �س 229.

)6( �سورة الن�ساء، الآية 59.

)7( الهيثمّي، مجمع الّزوائد، ج 5، ل. ط، بيروت، دار الكتب العلمّية، 1408هـ 1988م، �س 220.
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تبارك  اإّن الل  ثمَّ قال:  الّطاعة لالإمام بعد معرفته،  تبارك وتعالى  حمن  الرَّ ور�سا 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ي��ق��ول: {ٱ  وت��ع��ال��ى 

.
)1(

ڀ ٺ}«
ين  الحقيقيِّ يعة  ال�سِّ �سفات  عن  اأخ��رى  رواي��ة  في   Qادق ال�سَّ الإم��ام  ث  ويتحدَّ

ع اأن  ل واأهّم �سفة يقولQ: »يا جابر اأيكتفي من ينتحل التَّ�سيُّ اعة كاأوَّ ويذكر الطَّ

يقول بحّبنا اأهل البيت، فوالل ما �سيعتنا اإّل من اتَّقى الل واأطاعه، وما كانوا يعرفون 

الة، والبّر  وم، وال�سَّ ع، والأمانة، وكثرة ذكر الل، وال�سَّ يا جابر اإّل بالتَّوا�سع، والتَّخ�سُّ

والأي��ت��ام،  والغارمين  الم�سكنة  واأه��ل  الفقراء  من  للجيران،  والتَّعاهد  بالوالدين، 

و�سدق الحديث، وتالوة القراآن، وكفُّ الأل�سن عن النَّا�س اإّل من خير، وكانوا اأمناء 

ع�سائرهم في الأ�سياء. قال جابر: فقلت: يا ابن ر�سول الل ما نعرف اليوم اأحداً بهذه 

اأحّب علّياً  اأن يقول:  فة، فقال: يا جابر ل تذهبّن بك المذاهب، ح�سب الرجل  ال�سِّ

 Pاإّني اأحّب ر�سول الل فر�سول الل واأت��وّله ثّم ل يكون مع ذلك فّعاًل؟ فلو قال: 

�سيئاً،  اإّي��اه  حّبه  نفعه  ما  ب�سنَّته  يعمل  ول  �سيرته  يتَِّبع  ل  ث��مَّ   Q َ علّي  خير من 

فاتَّقوا الل واعملوا لما عند الل، لي�س بين الل وبين اأحد قرابة، اأحّب العباد اإلى الل 

ب اإلى الل  عّز وجّل )واأكرمهم عليه( اأتقاهم واأعملهم بطاعته، يا جابر والل ما يتقرَّ

ة،  اعة، وما معنا براءة من النَّار، ول على الل لأحد من حجَّ اإّل بالطَّ تبارك وتعالى 

، ومن كان لل عا�سياً فهو لنا عُدّو، وما ُتنال وليتنا  من كان لل مطيعاً فهو لنا وليٌّ

.
)2(

اإّل بالعمل والورع«

ة لوحدها ل تكفي، بل ل بدَّ من عداوة اأعدائهم  اأنَّه ولية الأئمَّ وتجدر الإ�سارة اإلى 

 .
)3(

ين ولَيُتنا والبراءة من عُدّونا« �ساQ قال: »كمال الدِّ اأي�سًا، فعن الإمام الرِّ

)1( الكافي، ج 1، �س 186-185.

)2( الكافي،ج 2، �س 75-74.

)3( م�ستطرفات ال�سرائر، �س 640.
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ERالتَّحذير من الغلُّو في أهل البيت
تعتبر حركة الغالة من اأخطر الحركات �سررًا على الإ�سالم والمجتمع الإ�سالمّي؛ 

اخل وبعناوين جّذابة، لهذا نجد  ة ت�ستهدف �سرب الإ�سالم من الدَّ لأنَّها حركة عقائديَّ

الإمام  قال  الغالة.  تكفير  اإلى حدِّ  وقا�سية  �سديدة  كانت  لها   Rالأئمة مواجهة  اأن 

ما  ف�سلنا  في  وقولوا  مربوبون،  عبيٌد  اإّن��ا  قولوا:  فينا،  والُغُلوَّ  اإّياكم   «  :Qعلّي

ُيف�سدونهم؛  ل  الُغالة  �سبابكم  على  »اح��ذروا   :Qادق ال�سَّ الإم��ام  عن   .
)1(

�سئتم«

بوبيَّة لعباد الل. والل، اإّن  عون الرُّ فاإّن الغالة �سّر خلق الل، ُي�سّغرون عظمة الل ويدَّ

 .
)2(

الُغالَة اأ�سرُّ من اليهود والنَّ�سارى والمجو�س والَّذين اأ�سَركوا«

اأ اأهل البيت من الغالة وحكموا بهالكهم وكفرهم، قال الإمام علّيQ: »ل  وقد تبرَّ

النَّ�سارى،  والغُلّو كغُلوِّ  واإّياكم  تبُلغوا،  �سئتم ولن  ثّم قولوا ما  الُعبوديَّة،  بنا  تتجاوزوا 

.
)4(

، وعنهQ: »َهلََك فيَّ رجالن: محّب غاٍل ومبغ�س قاٍل«
)3(

فاإنَّني بريٌء من الغالين«

Rطاعة الولّي الفقيه من طاعة األئّمة
ب الأئّمة R الفقهاء من بعدهم نّوابًا لهم، هم الفقهاء  ا في ع�سر الغيبة، فقد ن�سَّ اأمَّ

واية عن  ة R، فقد ورد في الرِّ رائط، فطاعة الفقهاء هي من طاعة الأئمَّ الجامعون لل�سَّ

ا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا، فاإنَّهم  الإمام �ساحب الع�سر |: »واأمَّ

الإلهّي،  بالتَّكليف  العمل  ة  يعي�س م�سوؤوليَّ الَّذي  فالإن�سان   .
)5(

واأنا حّجة الل« حّجتي عليكم 

ولّي  بطاعة  بالتزامه  �سلوكه  في  ُيظهر ذلك  اأن  عليه  القيامة،  يوم  في  النَّجاة  هّم  ويحمل 

الأمر، واأن يعلم اأّنه بذلك ي�سل اإلى ر�سا �ساحب الع�سر والزمان |.

)1( الخ�سال، �س 614.

)2( اأمالي الطو�سي، �س 650.

)3( الإحتجاج، ج 2، �س 233.

الح(. )4( نهج البالغة، �س 489؛ باب حكم اأمير الموؤمنينQ؛ الحكمة 117، )تحقيق ال�سَّ

)5( و�سائل ال�سيعة، ج 27، �س 140.
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املفاهيم الرَّئيسة: 
القيامة،  يوم  اإلى  اهرة  الطَّ بالعترة  الكريم  القراآن   Pالأكرم �سول  الرَّ 1 - اإنَّ قرن 

دليل جليٌّ على ُعُلّو منزلة العترة و�سرافة قدرها ودرجتها عند اهلل. 

2 - عن ر�سول اهللP: »من منَّ اهلل عليه بَمعِرفِة اأهِل بيتي ووليتهم فقد جمع اهلل 

له الخيَر ُكّله«.

3 - عن ر�سول اهللP قال: »من مات ل َيعِرف اإماَمُه ماَت ميتًة جاهلية«.

4 - اأهل البيتR اأف�سل الخلق واأكملهم واأزكاهم واأطهرهم، وقد ذكرت اأو�سافهم 

في ع�سرات الّروايات منها؛ خالفة الر�سولP، والع�سمة، والعلم.

تهم، وتحبيب  5 - لمعرفة اأهل البيتR لوازم واآثار عديدة منها؛ طاعتهم، ومودَّ

ا�س بهم. النَّ

 Q6 - وقد تبّراأ اأهل البيت من الغالة وحكموا بهالكهم وكفرهم، عن الإمام علّي

قال: »يهِلُك فّي رجالن: ُمفرط غاٍل وُمبغ�ٌس قاٍل«.

بعدهم  من  رائط  لل�سَّ الجامعون  الفقهاء   Rالأئّمة ب  ن�سَّ الغيبة،  ع�سر  7 - في 

.Rنّوابًا لهم، فغدت طاعتهم من طاعة الأئّمة
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ر�س الثالث والثالثون الدَّ

 كيف نبني عالقتنا 
باإلمام املهدّي|

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ة. نَّ ف اإلى عقيدة المهدويَّة في الكتاب وال�سُّ 1 - يتعرَّ

2 -  يحّدد اأهّم معالم العالقة مع الإمام المهدّي|.

3 - يدرك مفهوم النتظار و�سفات المنتظرين.

رس  أهداف الدَّ



مقّدمة
ا�سمي وكنيته كنيتي و�سمائله  ا�سمه  ُولدي  »القائم من   :Pروي عن ر�سول اهلل

�سمائلي و�سنَّته �سنَّتي، يقيم النَّا�س على ملَّتي و�سريعتي ويدعوهم اإلى كتاب رّبي عزَّ 

اأنكره في غيبته فقد  اأطاعه فقد اأطاعني ومن ع�ساه فقد ع�ساني ومن  ، من  وجلَّ

.
)1(

قني …« قه فقد �سدَّ بني ومن �سدَّ به فقد كذَّ اأنكرني ومن كذَّ

عقيدتنا في المهدّي والمهدويَّة
اآخر  في   | المهدّي  الإمام  ة مذاهبهم يجمعون على ظهور  بكافَّ الم�سلمين  اإنَّ 

الإن�سان  يطمئن  حّد  اإلى   | المهدي ّ  خ�سو�س  في  الّروايات  كثرت  وقد  مان،  الزَّ

ة من اآل  ادق الأمين، والأئمَّ ن اأنَّ هذه الّروايات قد نطق بها ر�سول اهللP ال�سَّ ويتيقَّ

.Rبيته

الم�سلمون  بها  يوؤمن  بل  وحدهم،  يعة  بال�سِّ تخت�سُّ  ل  )المهدويَّة(  العقيدة  وهذه   

ة  يَّ الَق�سِ اأ�سل  اأن  اإلَّ  وتفريعاتها.  تفا�سيلها  في  اآخر  كالمًا  الفرق  لبع�س  ولكن  ة،  كافَّ

ارة  اإلهيَّة جبَّ اأنَّ رجاًل من عترة ر�سول اهللP �سيقوم في وقت ما بحركة  ين�سُّ على 

»ويمالأ الأر�س ق�سطاً وعدًل كما ملئت ظلماً وجور«، هذه الق�سية متواترة عند جميع 

ة. الم�سلمين، ومقبولة لديهم كافَّ

ين، �س 411. )1( كمال الدِّ
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| في القران الكريم اإلمام المهديُّ
ورد في تف�سير اآيات قراآنيَّة كثيرة، تف�سيٌر منطبٌق على الإمام المهديِّ المنتظر |، 

وهنا نورد بع�سًا منها:

قوله تعالى {ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   -1

.
)1(

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ}
فهو  والغيب:   ،Q عليٍّ �سيعة  »المتقون:   :Qادق ال�سَّ جعفر  الإم��ام  قال 

.
)2(

الُحّجة الغائب«

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  {ې  تعالى  قوله   -2

. ففي نهج البالغة، قال اأمير الموؤمنينQ :«لتعطفّن 
)3(

وئ وئ ۇئ}
علينا الدنيا بعد �سما�سها عطف ال�سرو�س على ولده وتال عقيب ذلك: {ې ې ې 

 .
)4(

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}«
وعنهQ اأي�سًا في رواية اأخرى قال في تف�سير هذه الآية: »هم اآل محّمد يبعث الل 

.
)5(

َمْهِدّيهم بعد َجهِدهم فُيِعّزهم ويذّل عُدّوهم«

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  {چ   -3

. عن الإمام محمد الباقرQ قال: »وقوله: {چ 
)6(

ڎ ڈ}
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}، قال: الكتب كلُّها ذكر، واأنَّ الأر�س يرثها 

.
)7(

الحون، قال: القائم | واأ�سحابه« عبادي ال�سَّ

)1( �سورة البقرة، الآيتان: 3-2.

�سة  )2( انظر: ال�سيخ علي الكورانّي، معجم اأحاديث الإمام المهدي، ، مجلد 5، اإ�سراف ال�سيخ علي الكورانّي، ط 1، موؤ�سَّ
المعارف الإ�سالمّية، 1411ه�. ق، �س 11، )حيث ذكر م�سادر هذا الحديث، ومنها ينابيع الموّدة، �س 423، ومنتخب 

الأثر، �س 514، وكمال الدين، ج 2، �س 340... وغيرها من الم�سادر(.

)3( �سورة الق�س�س، الآية: 5.

الح(، �س 506؛ باب حكم اأمير الموؤمنين، الحكمة 209. )4( نهج البالغة، )ال�سّ

)5( معجم اأحاديث الإمام المهدّي،، ج 5، �س 231.

)6( �سورة الأنبياء، الآية: 105.

)7( معجم اأحاديث الإمام المهدي،، ج 5، �س 261؛ اأي�سًا: ينابيع المودة، �س 425، وغيره.
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ريفة نّة الشَّ اإلمام المهدّي في السُّ
ة، وقد  نَّ يعة وال�سُّ لقد ورد في �ساأن الإمام المهدّي | اأحاديث كثيرة، من طرق ال�سِّ

ة اأم �ُسّنّية، �سنذكر هنا بع�س الأحاديث،  يعيَّ ذكرت في كثير من الكتب، �سواء كانت كتبًا �سِّ

لتكون قطرة من بحار اأنوار هذه الأحاديث المباركة.

.
)1(

عن ر�سول اهللP اأنَّه قال: »المهدّي رجل من ُولدي وجهه كالكوكب الدرّي«

اأ�سمُّ الأنف يمالأ الأر�س  اأّمتي  اأهل البيت رجل من  وعنهP قال: »المهدّي منَّا 

.
)2(

عدل كما ملئت جورا«

اأهل  ��ام ول يذهب الّدهر حتَّى يملك العرب رجل من  وقالP: »ل تنق�سي الأيَّ

.
)3(

بيتي، يواطئ ا�سمه ا�سمي«

تي وخليفتي عليها من  اأمَّ اإمام  اأبي طالب  عن ابن عّبا�س: قالP: »اإّن علي بن 

بعدي، ومن ُولده القائم المنتظر، الَّذي يمالأ الل به الأر�س عدًل وق�سطاً، كما ُملئت 

ظلماً وجوراً، والَّذي بعثني بالحقِّ ب�سيراً، اإّن الثَّابتين على القول باإمامته في زمان 

يا  الأن�ساري فقال:  اإليه جابر بن عبد اهلل  الكبريت الأحمر«.فقام  غيبته، لأعزُّ من 

اآمنوا  الَّذين  الل  ليمّح�س  ورب��ي  »اإي   :Pقال غيبة؟  ولدك  من  وللقائم  اهلل  ر�سول 

ويمحق الكافرين يا جابر اإن هذا الأم��ر من اأمر الل و�سرٌّ من �سرِّ الل مطويَّة عن 

.
)4(

عباده فاإياك وال�سكَّ فاإنَّ ال�سكَّ في اأمر الل كفر«

.
)5(

وقالP:»المهدّي من عترتي من ولد فاطمة«

وعن حذيفة قال: خطبنا ر�سول اهللP، فذكر لنا بما هو كائن اإلى يوم القيامة ثمَّ 

)1( كنز العمال، ج 14، �س 264.

)2( بحار الأنوار، ج 51، �س 80. )تحقيق: البهبودّي(

)3( م�سند اأحمد بن حنبل، ج 1، ل. ط، بيروت لبنان، دار �سادر، ل. ت، �س 376 ـ 377.

�سة  موؤ�سَّ لبنان،  بيروت   ،1 ط  المحمودّي،  ال�سيخ  تحقيق:  ج 2،  ال�سمطين،  فرائد  الخرا�ساني،  الجويني  اإبراهيم   )4(
المحمودّي، 1400هـ 1980م، باب 61. 

)5( �سليمان ال�سج�ستاني، �سنن اأبي داود، ج 2، تحقيق: �سعيد الّلحام، ط 1، ل. م، دار الفكر، 1410هـ 1990م، �س 310.
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اليوم حتَّى  ذلك  ل الل عزَّ وجلّ َ  اإلَّ يوم واحد لطوَّ نيا  الدُّ قالP: »لو لم يبق من 

يبعث رجل من ولدي ا�سمه ا�سمي«. فقام �سلمان )ر�سي اهلل عنه( فقال: يا ر�سول اهلل: 

اإنَّه من اأيِّ ولدك؟ قالP: »هو من ولدي هذا و�سرب بيده على الح�سين بن علّي 

. وفي كثير من الّروايات اأن الإمام المهدّي | من اأولد الإمام الحادي ع�سر 
)1(

»Q 

.
)2(
Qالح�سن بن علّي الع�سكرّي

كيف نبني عالقتنا باإلمام المهدّي|؟
 ت�ستند العالقة بالإمام المهدّيQ على ثالثة اأبعاد اأ�سا�سيَّة: هي: البعد العقائدّي 

البعد العاطفّي، البعد العملّي.  

الأّول: البعد العقائدّي: 

ة اأمور ترتبط بالعالقة  ين الإ�سالمّي، اإ�سافة اإلى عدَّ ليمة بالدِّ ويتحّقق بالعقيدة ال�سَّ

ها: المبا�سرة بالإمام المهدّيQ، اأهمُّ

معرفة الإمام المهدّيQ حّق المعرفة: قال ر�سول اهلل: )من مات ول يعرف   -1

.
)3(

اإمامه مات ميتة جاهليَّة(

يَّة، فلي�س المراد منها هو معرفة ا�سمه ون�سبه  وما دام لمعرفة الإمام كًلُ هذه الأهمِّ

ادقQ حيث يقول: »..واأدنى  فقط، بل اإّن المق�سود بالمعرفة كما ورد عن الإمام ال�سَّ

ة ووارثه، واأن طاعته طاعة الل وطاعة  بوَّ معرفة الإمام اأنَّه ِعدل النَّبّي اإل درجة النُّ

)1( المقد�سّي، عقد الدرر الحديث )29(؛ تحقيق: د. الِحلو، ط 1، القاهرة مكتبة عالم الفكر 1399هـ 1979م، �س 24. من 
الباب )1( واأخرجه اأبو نعيم في �سفة المهدي، وغيره.

باغ، ج 2، تحقيق: �سامي الغريرّي، ط 1، قم، دار الحديث؛  )2( على بن محمد اأحمد الحالكّي، الف�سول المهّمة،  )ابن ال�سّ
1422ه�، �س 1102، مالحظة: ابن حجر الهيثمي من ال�سواعقة من ولد الإمام الع�سكري قال: رف�س مقولة اأن الإمام 
المهدّي، ل حجة فيه لما زعمته الراف�سة وراجع ال�سواعق، �س 167. وابن ال�سباغ المالكي في كتابه الف�سول المهّمة 

الإثني  الأئمة  كتابه  في  الدم�سقي  طولون  وابن  �س 277،  الخوا�س،  ذكرة  في  الحنفي  الجوزي  ابن  و�سبط  �س 274، 

ال�سّنة  اأكثر من �ستين عالم من علماء  المنتظر  ع�سر، �س 117، وغيرهم، وقد ذكر �ساحب كتاب المهدي الموعود 

قالوا بذلك.

)3( الكافي، ج 2، �س 21-20.
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دُّ اإليه والأخ��ذ بقوله، ويعلم اأنَّ الإم��ام بعد  ر�سول الل والتَّ�سليم له في كلِّ اأمر وال��رَّ

اأبي طالب ثمَّ الح�سن ثم الح�سين ثمَّ علي بن الح�سين ثم  ر�سول اللP عليُّ بن 

اأنا ثم من بعدي مو�سى ابني ثمَّ من بعده ولده علي وبعد علي  د بُن علّي ثمَّ  محمَّ

 .
)1(

ة من ولد الح�سن« د ابنه وبعد محّمد علّي ابنه وبعد علّي الح�سن ابنه والُحجَّ محمَّ

 وعن الف�سيل بن ي�سار قال: �ساألت اأبا عبد اهللQ عن قول اهلل تبارك وتعالى: 

اإذا  ��ك  ف��اإنَّ اإم��ام��ك؛  اع��رف  »يا ف�سيل  . فقال: 
)2(

ۀہ} ۀ  ڻ  ڻ  {ڻ 

م هذا الأمر اأو تاأخر، ومن عرف اإمامه ثمَّ مات قبل اأن  ك تقدُّ عرفت اإمامك لم ي�سرَّ

يقوم �ساحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعداً في ع�سكره.. ل بل بمنزلة من 

 .
)3(

قعد تحت لوائه«

رعيَّة في ع�سر  ين في ع�سر غيبتهQ: من اأهم التَّكاليف ال�سَّ الثَّبات على الدِّ  -2

حيحة باإمامة الأئمة األإثني ع�سر وخ�سو�سًا  الغيبة هو الثَّبات على العقيدة ال�سَّ

خاتمهم وقائمهم المهدّيQ، كما يتوجب علينا عدم التاأثُّر بموجات التَّ�سكيك 

كين، عن  الم�سكِّ اأو كثرت �سروب  الغيبة  المنحرفين مهما طال زمان  وتاأثيرات 

ر�سول اهللP قال: »�سوالَّذي بعثني بالحقِّ ب�سيراً، ليغيبن القائم من ولدي 

بعهد معهود اإليه منِّي حتَّى يقول اأكثر النَّا�س ما لل في اآل محمد حاجة، وي�سكُّ 

يطان اإليه  ك بدينه ول يجعل لل�سَّ اآخرون في ولدته، فمن اأدرك زمانه فليتم�سَّ

الموؤمنين اأمير  وعن   .
)4(

ديني« ويخرجه من  ملَّتي  فيزيله عن  كه،  ي�سكِّ �سبيال 

جولن  يجولون  يعة  بال�سِّ كاأنِّي  طويل،  اأمدها  غيبة  منا  »للقائم  قال:   Q

النَّعم في غيبته يطلبون المرعى فال يجدونه، األ فمن ثبت منهم على دينه 

)1( بحار الأنوار، ج 4، �س 55.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية: 71.

)3( الكافي، ج 1، �س 371.

)4( بحار الأنوار، ج 51، �س 68.
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 .
)1(

ولم يق�ُس قلبه لطول اأمد غيبة اإمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة«

ادق 3-  تجديد البيعة والولية لهQ: جاء في دعاء العهد الوارد عن الإمام ال�سَّ

د له في �سبيحة يومي هذا وما ع�ست من اأيَّامي عهداً  Q: »اللهم اإنِّي اأجدِّ

 .
)2(

وعقداً وبيعًة له في عنقي ل اأحول عنها ول اأزول اأبداً …«

اني: البعد العاطفّي:  الثَّ

ة، الَّتي تتجلَّى من خالل: ة الخا�سَّ وحيَّ ة والرُّ وذلك من خالل العالقة العاطفيَّ

 Qله ع��اء  ال��دُّ ال��ف��رج:  بتعجيل  ع��اء  وال��دُّ  Q المهديَّ ل��الإم��ام  ع��اء  ال��دُّ  -1

بتعجيل فرجه، فقد ورد من الناحية المقّد�سة على يد محّمد بن عثمان في اآخر 

 ومن ذلك 
)3(

عاء بتعجيل الفرج، فاإّن ذلك فرجكم« توقيعاتهQ: »واأكثروا الدُّ

اأدعية  وهناك   ،
)4(

»... الح�سن  بن  ة  الحجَّ لوليك  كن  »اللهم  المعروف  الدعاء 

عاء لالإمام كما جاء  كثيرة لالإمام تراجع في م�سادرها... فنحن ماأمورون بالدُّ

لة  ذلك في كثير من الّروايات عن اأهل البيتQ ولعل ذلك من اأجل بقاء ال�سِّ

ابطة العاطفيَّة مع الإمام.  والرَّ

 Qلقائه اإلى  وق  ال�سَّ واإظهار  ا�س،  النَّ اإلى  وتحبيبه   :Qمحّبته اإظ��ه��ار   -2

 Qعنه ق  والتَّ�سدُّ فراقه،  على  والحزن  والتَّباكي  والإبكاء  والبكاء  وروؤيته، 

بق�سد �سالمته. واإقامة مجال�س يذكر فيها ف�سائلهQ ومناقبه، اأو بذل المال 

في اإقامتها، والح�سور في هكذا مجال�س، وال�سعي في ذكر ف�سائله ون�سرها.

الثَّالث: البعد العملّي: 

على  الأخبار  توؤّكد   :| الزمان  ل�ساحب  الإيجابّي  النتظار  م�ساديقه  اأجلى  ومن 

)1( كمال الدين، �س 303.

)2( م�سباح الزائر �س 169، البلد الأمين، �س 82، م�سباح الكفعمي، �س 550.

)3( كمال الدين، 485.

191؛  �س  1414ه�،  الإ�سالمّي،  الإعالم  مكتب  م،  ل.   ،1 ط  الأ�سفهانّي،  تحقيق:   ،1 ج  الإقبال،  طاوو�س،  ابن  ال�سّيد   )4(
)مالحظة: ما هو موجود في الإقبال: )اللهّم كن لولّيك، القائم باأمرك، الحّجة، محّمد بن الح�سن المهدّي،...(.
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 Qادق اأن انتظار الفرج اأف�سل العبادة، وهو في تواأمة مع الجهاد، �سئل الإمام ال�سَّ

ْمِر ُمْنَتِظرًا َلُه، فَقاَلQ: »هو بمنزلة من كان مع 
َ
َما َتُقوُل ِفيَمْن َماَت َعَلى َهَذا اْلأ

.
)1(

»Pثّم قال هو كمن كان مع ر�سول الل 
)*(

القائم في ُف�سَطاطه ثّم �سكت ُهَنْيئًة

اأنه بمنزلة المجاهد بين يدي ر�سول  ونقل هذا الم�سمون في روايات كثيرة منها: 

اهللP. واأنه بمنزلة من ا�ست�سهد مع ر�سول اهللP. واأنه بمنزلة من كان قاعدًا تحت 

.
)2(
لواء القائم|

مفهوم االنتظار
ويطلق النتظار عادة على حالة من ي�سعر بعدم الرتياح من الو�سع الموجود، وي�سعى 

اإلى اإيجاد الو�سع الأف�سل والأح�سن، ويمكن القول اأن النتظار مركب من اأمرين:الأول 

عدم الن�سجام مع الو�سع الموجود، والآخر ال�سعي للح�سول على الأف�سل، ولهذا فانتظار 

الإمام المهدي | يالزمه عدم الر�سا وعدم النخراط بالواقع المنحرف اأو الفا�سد، 

والقيام بواجب الإ�سالح ومواجهة كل اأ�سكال واأنواع الف�ساد والنحراف والباطل، مهما 

اأن  نالحظ  ولهذا  المنتظرين.  تربية  في  �سمولية  ي�ستدعي  ما  وهو  الت�سحيات،  غلت 

بين يدي  وال�سهداء  بالمجاهدين  والمنتظرين  بالعبادة،  النتظار  الّروايات قد و�سفت 

عّز  الفرج من الل  انتظار  اأمتي  اأعمال  »اأف�سل   :Pر�سول اهلل قال   .Pر�سول اهلل

. فالنتظار الإيجابي يعني التَّمهيد لخروج حبيب قلوبنا وقائدنا المهدّي، فقد 
)3(

وجّل«

اأن�سار واأتباع يقومون بدور  الَّتي يفهم منها �سرورة وجود  الّروايات  وردت العديد من 

ة الكبرى الَّتي �سيقوم بها الإمام |.  التَّوطئة والتَّمهيد للمهمَّ

)1( بحار الأنوار، ج 53، �س 96. اأي�سًا: الم�سباح، جّنة الأمان الواقية وجّنة الإيمان الباقية، ال�سيخ الكفعمّي، ط 3، بيروت 
لبنان، موؤ�ّس�سة الأعلمّي، 1403هـ 1983م، �س 551.

ة اأو ُهنيهة. )*(  كذا في الم�سدر لعّل هذا من خطاأ النا�سخ وال�سحيح: ُهنيَّ

)2( بحار الأنوار، ج52، �س 126-125.

)3( م. ن، �س 128-122.
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من صفات أنصار اإلمام المهدّي|
المهدّي  واأن�سار  اأ�سحاب  موا�سفات  تناولت  الَّتي  الّروايات  الكثير من  وردت  ولقد 

|، فكلَّما كان هوؤلء الأ�سحاب مهيئين كلَّما كان خروج المهدّي )اأرواحنا فداه( قريبًا. 

ادقQ في رواية قال:  فمن �سفاتهم ما ورد عن الإمام ال�سَّ

ُتن�َسر منذ ُطِوَيت، ورجال  ة، وراية لم  اَلَقان ما هو بذهب، ول ف�سّ »له كنز بالطَّ

كاأّن قلوبهم ُزَبُر الحديد ل َي�سوُبها �سّك في ذات الل، اأ�سّد من الحجر لو حملوا على 

دون براياتهم َبْلدًة اإّل َخّربوها، كاأّن على خيولهم اْلِعْقَباَن،  الجبال لأزالوها، ل َيق�سِ

باأنف�سهم  َيُقوَنه  به  ويحّفوَن  البَركة،  بذلك  يطلبون   Qالإمام ِب�َسْرج  َيتَم�ّسحون 

في الحروب، وَيْكفوَنه ما يريد، فيهم رجال ل ينامون الّليل، لهم َدِويٌّ في �سالتهم 

ُرهَباٌن بالّليل  ِبحون على خيولهم،  اأطرافهم وُي�سْ الّنحل، يبيتون قياماً على  َك��َدِوّي 

َمِة ِل�َسّيِدها، كالم�سابيح كاأّن قلوبهم القناديل، وهم 
َ
ُليوٌث بالّنهار، هم اأطوع له من الأ

من خ�سية الل ُم�سِفقون، َيْدُعوَن بال�ّسهادة ويتمنَّون اأن ُيقتلوا في �سبيل الل، �ِسعاُرهم 

يا لثارات الح�سين، اإذا �ساروا ي�سير الّرعب اأمامهم م�سيرة �سهر، يم�سون اإلى المولى 

.
)1(

» ، بهم ين�سر الل اإمام الحقِّ
)*(

اإر�ساّل

)1( بحار الأنوار، ج52، �س 128-127.
)*( كذا في الأ�سل، ولعّل ال�سحيح: اأر�ساًل. جاء القوم اأر�ساًل: يتبع بع�سهم بع�سًا اأفواجًا وفرقًا يتلو بع�سهم بع�سًا. )راجع 

ل�سان العرب، وتاج العرو�س(.
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املفاهيم الرَّئيسة:
مان،  1 - يجمع الم�سلمون بكاّفة مذاهبهم على ظهور الإمام المهدّي | في اآخر الزَّ

يعة وحدهم. وهذه العقيدة )المهدويَّة( ل تخ�سُّ ال�سِّ

ريفة، وهو ما يدفعنا  ة ال�سَّ نَّ 2 - ورد اأحاديث كثيرة جدًا حول الإمام المهدّي في ال�سُّ

 Pن بوجود الإمام المهدّي وبق�سيته العالميَّة، فقد روي عن ر�سول اهلل اإلى التَّيقُّ

اأنَّه قال: »المهدي رجل من ولدي وجهه كالكوكب الدرّي«.

البعد  هي:  اأ�سا�سّية:  اأبعاد  ثالثة  على   Qالمهدّي بالإمام  العالقة  ت�ستند    - 3

العقائدّي البعد العاطفّي، البعد العملّي.

يتحّقق البعد العقائدّي في العالقة بالإمام المهدّيQ عبر الأمور الآتية:   - 4

ين في ع�سر  عبر معرفة الإمام المهدّيQ حّق المعرفة ، والثَّبات على الدِّ

.Qوتجديد البيعة والولية له ،Qغيبته

خالل  من  وذل��ك   :Qالمهدّي بالإمام  العالقة  في  العاطفّي  البعد  ق  5 - يتحقَّ

لالإمام  عاء  الدُّ خالل:  من  تتجلَّى  الَّتي  ة،  الخا�سَّ وحية  والرُّ العاطفّية  العالقة 

ا�س،  تهQ وتحبيبه اإلى النَّ عاء بتعجيل الفرج، واإظهار محبَّ المهدّيQ والدُّ

وق اإلى لقائهQ وروؤيته. واإظهار ال�سَّ

النتظار  خ��الل  من   Qالمهدّي ب��الإم��ام  العالقة  في  العملّي  البعد  ق  6 - يتحقَّ

مان | والَّذي هو اأف�سل العبادة. الإيجابّي ل�ساحب الزَّ

�سا بالواقع المنحرف، والقيام بواجب  7 - انتظار الإمام المهديِّ | يالزمه عدم الرِّ

الإ�سالح ومواجهة كلِّ اأ�سكال الف�ساد والنحراف. 

اأطرافهم  على  قياماً  يبيتون  »رج���ال..  اأنَّهم   | المهدّي  الإم��ام  اأن�سار  �سفات  من   - 8

قلوبهم  ك��اأّن  كالم�سابيح  بالّنهار..  ُليوٌث  بالّليل  ُره��َب��اٌن  خيولهم،  على  ِبحون  وُي�سْ

لثارات  يا  �ِسعاُرهم  الل،  �سبيل  في  ُيقتلوا  اأن  ويتمنَّون  بال�ّسهادة  َي��ْدُع��وَن  القناديل.. 

الح�سين«. 



الث:  المحور الثَّ

ذائل الف�شائل والرَّ

موضوعات المحور

34 - حسن الخلق
35 - طلب العلم آدابه وآثاره

عاء 36 - الدُّ
ظر 37 - غضُّ النَّ

38 - الغضب
39 - الحسد

الة 40 - االستخفاف بالصَّ
ة 41 - العصبيَّ

باع الهوى 42 - اتِّ
يطان عدّو اإلنسان 43 - الشَّ
يطان 44 - كيف نواجه الشَّ

سان 45 - آفات اللِّ
46 - الغيبة والبهتان والّنميمة

دق والكذب 47 - الصِّ
ة نيويَّ نوب وآثارها الدُّ 48 - الذُّ

نوب ة للذُّ ة واألخرويَّ 49 - اآلثار البرزخيَّ
50 - جهاد الّنفس

حمة اإللهّية الّدائم 51 - الّتوبة باب الرَّ
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ر�س الرابع والثالثون الدَّ

ُحسن اخُللق

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ين الحنيف. 1 - يبيِّن ف�سل ح�سن الخلق وارتباطه بالدِّ

 Pسول� الرَّ �سيرة  من  الخلق  ح�سن  يَّة  اأهمِّ على  2 - ي�ستدلَّ 

 .Rوالمع�سومين

فات  بال�سِّ التَّخّلق  على  بة  المترتِّ بة  يِّ الطَّ الآثار  اأهّم  3 - يذكر 

الح�سنة والفا�سلة.

رس أهداف الدَّ



مقّدمة
فقال:  الّدين؟  ما  ر�سول اهلل  يا  فقال:  يديه  بين  ر�سول اهللP من  اإلى  جاء رجل 

»ُح�سن  فقال:  الّدين؟  ما  ر�سول اهلل  يا  فقال،  يمينه  ِقَبل  اأتاه من  ثّم  الخلق«،  »ُح�سن 

.
)1(

الخلق«، ثّم اأتاه من ِقَبل �سماله فقال: يا ر�سول اهلل ما الّدين؟ فقال: »ُح�سن الخلق«

الخلق الحسن ثروة إنسانيَّة
َف�َسُعوُهم  باأموالكم  النَّا�س  َت�َسُعوا  اأن  على  تقدرون  ل  »اإنَّكم   :Pاهلل ر�سول  قال 

.
)2(

باأخالقكم«

اإّن ثروة الأخالق ل تعادلها ثروة في الوجود؛ ذلك اأّن ثروة المال مهما كانت فاإّنها 

في  منها،  اآخرون محرومين  يبقى  في حين  �سخ�سًا  فائدتها  تطال  اأن  يمكن  محدودة 

فات والخ�سال  هر وطاعة اهلل وعمل الخير وما اإلى ذلك من ال�سِّ حين اأّن الف�سيلة والطُّ

هناك  يكون  اأن  دون  الجميع  لدى  محبوبًا  وتجعله  الإن�سان  تزّين  فيعة،  الرَّ ة  الإن�سانيَّ

م�سلحٌة في هذا الحّب، فالحقيقة عندما تلُج قلَب الإن�سان تجعله عظيمًا �ساميًا. فهل 

م�س وهي ت�سطع في  ماء، اأو ال�سَّ يمكن لأحٍد اأْن يح�سر منظر النُّجوم وهي تتالألأ في ال�سَّ

ا�س؟ نٍة من النَّ هار في طبقٍة معيَّ النَّ

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 293.

)2( بحار الأنوار، ج 71، �س 169. )تحقيق: البهبودّي(
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ما هو حسن الخلق؟
ا�س، ومجاملتهم بالب�سا�سة،  ُح�سن الخلق هو: حالٌة نف�سّيٌة تبعث على ُح�سن معا�سرة النَّ

ادقQ حينما �سئل عن حّده  وطيب القول، ولطف المداراة، كما عّرفه الإمام ال�سَّ

.
)1(

فقال: »تلين جناحك، وتطّيب كالمك، وتلقى اأخاك بِب�سٍر ح�َسن«

ياأَلفون  الَّذين  اأكنافاً،  الموّطوؤون  اأخ��الق��اً،  اأح�سنكم  ُلكم  »اأفا�سِ  :Pبّي النَّ قال 

.
)2(

وُيوؤَلفون وُتوّطاأ ِرَحالهم«

ادقQ: »ما يقدم الموؤمن على الل تعالى بعمل بعد الفرائ�س،  وقال الإمام ال�سَّ

.
)3(

اأحّب اإلى الل تعالى من اأن ي�سع النَّا�س بُخلقه«

دP المثل األعلى في حسن الخلق النَّبّي محمَّ
ا�س  اأّن اهلل عزَّ وجلَّ لم يبعث ر�سله واأنبياءه للنَّ وكفى بح�سن الخلق �سرفًا وف�ساًل، 

وعنوان  ف�سائلهم،  رمز  فهي  بها،  وزانهم  الكريمة،  جية  ال�سَّ بهذه  حاّلهم  اأن  بعد  اإلَّ 

وا�ستطاع  الخلق،  الأعلى في ح�سن  المثل   Pالمر�سلين �سّيد  فلقد كان  اتهم.  �سخ�سيَّ

باأخالقه العظيمة اأن يملك القلوب والعقول، وا�ستحقَّ بذلك ثناء اهلل تعالى عليه بقوله 

.
)4(

عّز من قائل: {ڱ ڱ ڱ ں ں}

قال اأمير الموؤمنين علّيQ وهو ي�سّور اأخالق ر�سول اهللP: »كان اأجود النَّا�س 

عريكة،  واألينهم  ��ة،  ذمَّ واأوف��اه��م  لهجة،  النَّا�س  واأ���س��دق  ���س��دراً،  النَّا�س  واأج���راأ  كفاً، 

واأكرمهم ع�سرة من راآه بديهة هابه، ومن خالطه فعرفه اأحبَّه، لم اأَر مثلَه قبله ول 

.
)5(

بعده«

)1( بحار الأنوار، ج 71، �س 171.

)2( والأكناف جمع كنف، وهو: الناحية والجانب ويقال: »رجل موطاأ الأكناف« اأي كريم م�سياف. بحار الأنوار، ج 68، �س 380.

)3( الكليني، الكافي، ج2، باب ح�سن الخلق، �س100.

)4( �سورة القلم، الآية 4.

رازي( )5( بحار الأنوار، ج 16، �س 231. )تحقيق: ال�سِّ
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حتَّى  الغ�س�س،  األوان  وجّرعته  عليه،  تاأّلبت  فقد  قري�س،  من  اأ�سابه  ما  نذكر  اأن  وح�سبنا 

اأنَّه �سيثاأر  وا  طرته اإلى مغادرة اأهله وبالده، فلما ن�سره اهلل عليهم، واأظفره بهم، لم ي�ُسكُّ ا�سّ

ل بهم، فما زاد اأن قالP: »ما تقولون اأّني فاعٌل بكم؟ قالوا: خيراً، اأٌخ كريم وابن  منهم، وينكِّ

.
)1(

لقاء« اأخ كريم. فقال: اأقول كما قال اأخي يو�سف: ل تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فاأنتم الطُّ

عن اأمير الموؤمنينQ قال: »اإّن يهودّياً كان له على ر�سول الل دنانير، فتقا�ساه، 

حتَّى  د  يا محمَّ اأف��ارق��ك  ل  فاإنِّي  فقال:  اأعطيك.  ما  عندي  ما  يهودّي  يا  ل��ه:  فقال 

الظهر  المو�سع  ذل��ك  ف��ي  �سّلى  حتَّى  معه  فجل�س  معك،  اأجل�س  ف��ق��ال:  تق�سيني. 

الل  ر���س��ول  اأ���س��ح��اب  وك��ان  بح«،  »ال�سُّ وال��غ��داة  الآخ���رة  والع�ساء  وال��م��غ��رب  والع�سر 

يتهّددونه ويتوعُدّونه، فنظر ر�سول الل اإليهم وقال: ما الَّذي ت�سنعون به؟ فقالوا: 

يا ر�سول الل يهوديٌّ يحب�سك! فقال: لم يبعثني رّبي عزَّ وجلَّ كي اأظلم معاهداً ول 

داً عبده  : اأ�سهد اأن ل اإله اإل الل، واأ�سهد اأن محمَّ غيره. فلّما عال النَّهار قال اليهوديُّ

اإلَّ لأنظَر  اأما والل ما فعلُت بك الَّذي فعلت:  ور�سوله، و�سطر مالي في �سبيل الل، 

ة،  اإلى َنْعتك في التَّوراة، فاإنِّي قراأُت نعتك في التَّوراة: محّمد بن عبد الل، مولده بمكَّ

اب، ول متزيِّن  رة«، ولي�س بفّظ ول غليظ، ول �سخَّ ومهاجره بطيبة »المدينة المنوَّ

بالفح�س، ول قول الخنا، واأنا اأ�سهد اأن ل اإله اإلَّ الل، واأنَّ��ك ر�سول الل، وهذا مالي 

.
)2(

فاحكم فيه بما اأنزل الل، وكان اليهوديُّ كثير المال«

أهل البيتR ورحابة الُخلق
و�ُسُموِّ  اأخالقهم  مكارم  في   Rالبيت اأهل  من  المع�سومون  ة  الأئمَّ كان  وهكذا 

المثاليَّة،  �سيرتهم  من  خالدة  ودرو���س��ًا  رائعة  �سورًا  اإلينا  واة  ال��رُّ حمل  وقد  اآداب��ه��م، 

ة. واأخالقهم الفذَّ

دة بح�سب اختالف الم�سادر التاريخية. )1( المحّقق الكركي، الخراجيات، �س62، وقد وردت هذه الرواية ب�سيغ متعدِّ

)2( بحار الأنوار، ج 16، �س 217-216.
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تريد  اأين  يُّ  الذمِّ فقال  ّياً،  ذمِّ �ساحَب  علّياً  »اإّن   :Lاأبيه الباقر عن  الإمام  عن 

، فقال له  يِّ عدل معه عليٌّ ريق بالذمِّ يا عبد الل؟ قال: اأريد الكوفة، فلّما عدل الطَّ

ريق،  الطَّ تركَت  فقد   : يُّ الذمِّ فقال  بلى.  ق��ال:  الكوفة؟  تريد  زعمت  األي�س   : يُّ الذمِّ

فقال: علمت. فقال له: فلم عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال: هذا من تمام ُح�سن 

فقال   ،Pنا نبيُّ اأمرنا  وكذلك  فارقه،  اإذا  هنيهًة  �ساحبه  جُل  الرَّ ي�سيِّع  اأن  حبة،  ال�سُّ

لأفعاله  تبعه  تبعه من  ل ج��رم اإنَّما   : ��يُّ ال��ذمِّ ق��ال: نعم. ق��ال  ق��ال؟  هكذا  ��يُّ  ال��ذمِّ له 

يُّ مع اأمير الموؤمنينQ، فلما  الكريمة، فاأنا اأ�سهدك اأنِّي على دينك، ورجع الذمِّ

.
)1(

عرفه اأ�سلم«

واإ�سعاده،  الإن�سان  �ُسُموِّ  في  اأثره  وعظم  الُخلق،  ح�سن  �سرف  على  اأدلُّ  �سيء  ولي�س 

ت  بالالَّ اآُلوا  نفر  »ثالثة  من الحديث التَّالي: عن الإمام علّي بن الح�سينQ قال: 

داً، فذهب اأمير الموؤمنين وحده اإليهم وقتل واحداً منهم وجاء  والعزَّى ليقتلوا محمَّ

مه فقال: قل ل اإله اإل الل،  جلين، فقدَّ P: قّدم اإليَّ اأحَد الرَّ بالآخرين، فقال النَّبيُّ

وا�سهد اأّني ر�سول الل فقال: لَنْقُل جبل اأبي قبي�س اأحبُّ اإليَّ من اأن اأقول هذه الكلمة.

م الآخ��ر، فقال: قل ل اإله اإل الل،  قال: يا علّي اأِخ��ره وا�سرب عنقه. ثم قال: قدِّ

َخره 
َ
وا�سهد اأنِّي ر�سول الل قال األحقني ب�ساحبي. قال: يا علّي اأِخره وا�سرب عنقه. َفاأ

اإّن  د  محمَّ يا  فقال:   ، النَّبيُّ على  جبرائيل  فنزل  عنقه  لي�سرب  الموؤمنين  اأمير  وقام 

 : الم، ويقول ل تقتله، فاإنَّه ح�سُن الخلق �سخيٌّ في قومه. فقال النَّبيُّ ربك يقرئك ال�سَّ

يا علّي اأم�ِسك، فاإن هذا ر�سول ربِّي يخبرني اأّنه ح�سن الخلق �سخيٌّ في قومه، فقال 

يف: هذا ر�سول ربك يخبرك؟ قال: نعم. قال: والل ما ملكت درهماً  الم�سرك تحت ال�سَّ

بت وجهي في الحرب، فاأنا اأ�سهد اأن ل اإله اإل الل، واأّنك ر�سول  ، ول قطَّ مع اأخ لي قطُّ

.
)2(

ه ح�سن خلقه و�سخاوؤه اإلى جنَّات النَّعيم« ن جرَّ الل. فقال ر�سول اللP: هذا ممَّ

)1( الكافي، ج 2، �س 670.

)2( بحار الأنوار، ج 41، �س 75.
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اآلثار المترتِّبة على األخالق الحسنة
عة نذكر منها:  بة عديدة ومتنوِّ فات الفا�سلة اآثار طيِّ للتَّخلُّق بال�سِّ

اأح�سنهم  اإيماناً  اأكمل الموؤمنين  1 -  كمال الإيمان: عن الإمام الباقرQ: »اإّن 

.
)1(

خلقاً«

يِّئات: قال ر�سول اهللP: »اإّن �ساحب الخلق  2 -  م�ساعفة الح�سنات وغفران ال�سَّ

.
)2(

ائم القائم« الح�سن له مثل اأجر ال�سَّ

.
)3(

وعنهP: »ما يو�سع في ميزان امرئ يوم القيامة اأثقُل من ح�سن الخلق«

بعد  ع��زَّ وج��لَّ بعمل  الموؤمن على الل  »ما يقدم   :Qادق ال�سَّ الإم��ام  وعن 

.
)4(

الفرائ�س اأحّب اإلى الل تعالى من اأن ي�سع النَّا�س بخلقه«

.
)5(

م�ُس الجليد« وعنه: »اإنَّ الخلق الح�سن َلَيِمْيُث الخطيئة كما َتِمْيُث ال�سَّ

ار: قال ر�سول اهلل: »اأكثُر ما تلج به اأّمتي الَجنَّة:  ة والنَّجاة من النَّ 3 -  الفوز بالجنَّ

»
)6(

تقوى الل، وح�سن الخلق

وح�سن  البّر  »اإنَّ   :Qادق ال�سَّ الإم��ام  عن  الأعمار:  وزي��ادة  يار  الدِّ 4 - عمران 

.
)7(

يار، ويزيدان في الأعمار« الُخُلق يعمران الدِّ

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 373.

)2( م.ن، ج 68، �س 375.

)3( م.ن، ج 7، �س 249.

)4( م.ن، ج 68، �س 375.

)5( م.ن، ج 68، �س 375.

)6( م.ن، ج 68، �س 375.

)7( م.ن، ج 68، �س 395.
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املفاهيم الرَّئيسة:
ا�س، ومجاملتهم بالب�سا�سة،  1 - ُح�سن الخلق حالٌة نف�سّيٌة تبعث على ُح�سن معا�سرة النَّ

وطيب القول، ولطف المداراة.

ا�س  2 - كفى بح�سن الخلق �سرفًا وف�ساًل، اأّن اهلل عزَّ وجلَّ لم يبعث ر�سله واأنبياءه للنَّ

جيَّة الكريمة، وزانهم بها، فهي رمز ف�سائلهم، وعنوان  اإلَّ بعد اأن حاّلهم بهذه ال�سَّ

اتهم. �سخ�سيَّ

3 - لقد كان اأئّمة اأهل البيتR مثال اأعلى في مكارم اأخالقهم و�ُسُموِّ اآدابهم، وقد 

واأخالقهم  المثاليَّة،  �سيرتهم  ودرو�سًا خالدة من  رائعة  اإلينا �سورًا  واة  الرُّ حمل 

ة. الَفذَّ

الح�سنات،  م�ساعفُه  الإيمان،  تكامل  منها؛  عديدة  عديدة  اآث��ار  الخلق  4 - لح�سن 

ار، و�سالح المجتمع. ة والنَّجاُة من النَّ ئات، الفوُز بالجنَّ يِّ وغفراُن ال�سَّ

الم�سلمين  اإخوانه  مع  لي�س  الخلق  ح�سن  على  الم�سلم  تحثُّ  الإ�سالميَّة  5 - التَّعاليم 

فح�سب؛ بل حتَّى مع المخالفين له في المنهج والعتقاد.
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ر�س الخام�س والثالثون الدَّ

طلب العلم: آدابه وآثاره

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يفهم عظمة العلم وثواب المتعّلم من خالل الآيات والّروايات.

2 - يذكر العلم المطلوب والمنجي واأهم �سروطه.

ين. ه في الدِّ ن اأهمَّ خ�سائ�س المتعّلم والمتفقِّ 3 - يبيِّ

رس أهداف الدَّ



عظمة العلم
ه »اقراأ« ورفع حامله درجات  فه فكانت اأول كلمة اأوحاها اهلل لنبيِّ م اهلل العلم و�سرَّ عظَّ

.
)1(

فقال عّز وجّل: {مب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث}

.
)2(

وفر�سه على كلِّ م�سلم فقال خاتم اأنبيائهP: »طلب العلم فري�سة على كلِّ م�سلم«

وقارن اأمير الموؤمنينQ بين العلم والمال قائاًل ل�ساحبه: »يا كميل العلم خير 

من المال: العلم يحر�سك، واأنت تحر�س المال. والعلم حاكم، والمال محكوم عليه. 

.
)3(

والمال تنق�سه النَّفقة، والعلم يزكو على الإنفاق«

اأحّب  نتعلَّمه  العلم  من  »باب  فقال:  والعبادة  العلم  بين   Pالأعظم بيُّ  النَّ وقارن 

.
)4(

عاً« اإلينا من األف ركعٍة تطوُّ

عيه من ل يح�سنه،  Q العلم بقوله »كفى بالعلم �سرفاً اأن يدَّ ف عليٌّ واأخيرًا �سرَّ

.
)5(

ويفرح به اإذا انت�سب اإليه، وكفى بالجهل ذّماً اأن يبراأ منه من هو فيه«

)1( �سورة المجادلة، الآية: 11.

)2( ال�سهيد الثاني، منية المريد، تحقيق: المختارّي، ل. م، مكتب الإعالم الإ�سالمّي، 1409هـ 1368�س، �س 99.

)3( م.ن، �س 110.

)4( م.ن، �س121.

)5( م.ن، �س 110،
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ثواب المتعلّم
نا  نبيُّ فاأخبرنا  العلم  طريق  ل�سالك  كبيراً  ثواباً   R الع�سمة  بيت  اأه��ل  وبيَّن 

الأعظمP واأهل بيتهR اأنَّه: 

فهو  العلم  طلب  »من  قال:   Pاهلل ر�سول  عن  ليله:  القائم  نهاره  ائم  1 - كال�سَّ

اأن  جل خير له من  ائم نهاره القائم ليله واإنَّ باباً من العلم يتعلَّمه الرَّ كال�سَّ

 .
)1(

يكون له اأبو قبي�ٍس ذهباً فاأنفقه في �سبيل الل«

2 - ُتِظلُّه المالئكة: عن ر�سول اهللP قال: »من غدا في طلب العلم اأظلَّت عليه 

.
)2(

المالئكة وبوِرك له في معي�سته ولم ينق�س من رزقه«

3 - ت�ستغفر له الأر�س: عن اأمير الموؤمنينQ قال: »طالب العلم ت�ستغفر له كلُّ 

.
)3(

ماء والأر�س« المالئكة ويدعو له من في ال�سَّ

�سول الأكرمP: »من جاءه الموت وهو يطلب  4 - بينه وبين الأنبياء درجة: عن الرَّ

.
)4(

العلم ليحِيي به الإ�سالم كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجّنة«

5 - من عتقاء الل من النَّار: عن ر�سول اهللP: »من اأحبَّ اأن ينظر اإلى عتقاء الل 

من النَّار، فلينظر اإلى المتعلِّمين، فوالَّذي نف�سي بيده، ما من متعّلم يختلف 

اإلى باب العالم المعلِّم اإلَّ كتب الل له بكلِّ قدم عبادة �سنة، وبنى الل له بكلِّ 

قدم مدينة في الجنَّة، ويم�سي على الأر�س وهي ت�ستغفر له، ويم�سي وي�سبح 

.
)5(

مغفوراً له وت�سهد المالئكة اأنَّه من عتقاء الل من النَّار«

)1( منية المريد، �س 100.

)2( م. ن، �س 103.

)3( بحار الأنوار، ج 2، �س 44.

)4( م. ن، ج 1، �س 184.

)5( منية المريد، �س 100.
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صفة العلم المطلوب
ه اأهل الع�سمةR على الهتمام بنوع العلم و�سفته حتَّى ل تمالأ نف�س الإن�سان بما  نبَّ

 :Qلكليم اهلل مو�سى Qها، اأو على الأقل بما ل ينفعها، ففي و�سية الخ�سر ي�سرُّ

.
)1(

»... واعلم اأن قلبك وعاء فانظر ماذا تح�سو به وعاءك«

البيت  اأهل  كلمات  في  المطلوب  العلم  في  اأ�سا�سّيًا  �سرطًا  العلم  نافع  كان  هنا  من 

المعروفة حينما دخل  ته  الإ�سالمP في ق�سِّ R. وهذا ما عّبر عنه �سريحًا نبيُّ 

مة؟  مة، فقال، وما العالَّ الم�سجد فاإذا جماعة قد طافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: عالَّ

ام الجاهليَّة، والأ�سعار العربيَّة. فقال ا�س باأن�ساب العرب ووقائعها واأيَّ اأعلم النَّ فقالوا: 

بّيP: »اإنَّما العلم  P: »ذاك علم ل ي�سرُّ من جهله، ول ينفع من علمه«، ثمَّ قال النَّ

.
)2(

ثالثة: اآية محكمة، وفري�سة عادلة، و�سّنة قائمة، وما خالهنَّ فهو ف�سل«

شروط العلم المنجي
ين: ا�سترط اأهل بيت الع�سمة R في العلم المنجي �سرطين اأ�سا�سيِّ

ل: اأن يكون لأجل العمل: الأوَّ

ة الخ�سرQ لكليم اهلل مو�سىQ: »يا مو�سى تعّلم ما تعلم لتعمل  ففي و�سيَّ

.
)3(

ث به فيكون عليك َبْوُره، ويكون على غيرك ُنْوُره« به، ول تعلَّمه لتحدِّ

اني: الإخال�س هلل تعالى: الثَّ

اإلَّ  يتعلَّمه  به وجه الل عّز وج��ّل، ل  مما يبتغى  تعلَّم علماً  »من   :P بيِّ النَّ فعن 

.
)4(

 الجنَّة يوم القيامة«
)*(

نيا لم يجد َعْرف لي�سيب به غر�ساً من الدُّ

)1( منية المريد، �س 140.

)2( الكافي، ج 1، �س 32.

)3( منية المريد، �س 141.
)*(  الَعْرف )بفتح العين و�سكون الراء(: الرائحة.

)4( منية المريد، �س 134.
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ل النا�س يق�سي يوم القيامة عليه رجل ا�ست�سهد فاأتي به فعّرفه  وعنهP: »اإّن اأوُّ

نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتَّى ا�ست�سهدت قال: كذبت، 

لقي 
ُ
ولكنَّك قاتلت ليقال: جريء، فقد قيل ذلك، ثمَّ اأمر به ف�سحب على وجهه حتَّى اأ

فه نعمه فعرفها قال:  في النَّار، ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه، وقراأ القراآن، فاأتى به فعرَّ

فما عملت فيها؟ قال: تعلَّمت العلم وعلَّمته، وقراأت فيك القراآن. قال: كذبت، ولكنَّك 

اأمر به  تعلَّمت ليقال: عالم، وق��راأت القراآن ليقال قارئ القراآن، فقد قيل ذلك، ثم 

.
)1(

ف�سحب على وجهه حتَّى األقي في النَّار«

.
)2(

نيا رغبة اإّل ازداد من الل بعداً« وعنهP: »ما ازداد عبٌد علماً فازداد في الدُّ

رطين ا�ستهر على ل�سان الفقهاء قولهم: »النَّا�س كلُّهم هلكى اإلَّ العالمون،  وفي هذين ال�سَّ

.
)3(

والعالمون كّلهم هلكى اإلَّ العاملون، والعاملون كلُّهم هلكى اإل المخل�سون..«

ه في الدين وجوب التَّفقُّ
 قال اهلل تعالى: {ې ى  ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ 

 .
)4(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی}
�سبة اإلى القوم الَّذين  تدّل الآية على وجوب تعّلم الأحكام لغاية الإنذار والإر�ساد بالنَّ

ل يعلمون، فيجب اإر�ساد الجاهل على العالم بحكم الآية الكريمة. 

ه والحثِّ عليه مجموعة كبيرة من الّروايات الَّتي  َفقُّ وورد في ف�سل الفقه واأهمّية التَّ

تحّث على تعّلمه والجتهاد والعمل به، منها:

.
)5(

ين، واألهمه ر�سده« هه في الدِّ - عن ر�سول اهلل: »اإذا اأراد الل بعبٍد خيراً فقَّ

)1( منية المريد، �س 134.

)2( م. ن، �س 135.

»العلماء   :Pالأعظم �سول  الرَّ عن  وروي   .139 �س  العربّي،  الكتاب  دار  بيروت،   ،11 ج  ين،  الدِّ علوم  اإحياء  الغزالي،   )3(
كلُّهم هلكى اإّل العاملون« العاملون كّلهم هلكى اإّل المخل�سون والمخل�سون على خطر، تنبيه الخواطر، ورام الحالكّي 

الأ�سترّي، ج 2، ط 2، طهران، دار الكتب الإ�سالمّية، 1368�س، �س 437.

)4( �سورة التوبة، الآية 122.

)5( كنز العمال، ج 10، �س 137.
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.
)1(

ين« - وعنهP: »ما عبد الل تعالى ب�سيء اأف�سل من الفقه في الدِّ

ه فيه اأمر  فٍّ لكلِّ م�سلم ل يجعل في كلِّ جمعة )الأ�سبوع( يوماً يتفقَّ
ُ
- وعنهP: »اأ

.
)2(

دينه، وي�ساأل عن دينه«

.
)3(

- روي عن الإمام علّيQ: »اإذا تفّقهت فتفّقه في دين الل«

ّياط على  ال�سِّ اأبا عبد اهللQ يقول: »ليت  اإ�سحاق بن عّمار قال �سمعت  - روى 

)4(
هوا في الحالل والحرام«. روؤو�س اأ�سحابي حتَّى يتفقَّ

اأعراباً؛ ف��اإنَّ من لم  هوا في دين الل، ول تكونوا  اأبي عبد اهللQ: »تفقَّ - عن 

.
)5(

ه في دين الل لم ينظر الل اإليه يوم القيامة، ولم ُيَزكِّ له عمله« يتفقَّ

ه وآثاره خصائص التَّفقُّ
اإلى  بالفقيه،  ة  الخا�سَّ الخ�سائ�س  العديد من  الّروايات وجود  تتبُّع   يظهر من خالل 

جانب العديد من الآثار الَّتي ينبغي اأن تنعك�س على �سلوك المتفّقه في دين اهلل تعالى منها:

اإلَّ  دينه  في  ازداد عبد قطُّ فقهاً  »ما   :Pالعمل: عن ر�سول اهلل الق�سد في   -

 .
)6(

ازداد ق�سدا في عمله«

 .
)7(

جل اأن ي�سلح معي�سته...« اإ�سالح المعي�سة: وعنهP: »من فقه الرَّ  -

والعمل  دي��ن الل  ال��ورع في  الفقه  اأف�سل  »اإن   :Q
ّ

الإم��ام علي عن  ال���ورع:   -

.
)8(

بطاعته«

)1( كنز العمال، ج 10، �س 147.

)2( بحار الأنوار، ج1، �س 176.

)3( غرر الحكم، �س 8.

)4( البرقّي، المحا�سن، تحقيق: الح�سيني )المحدث(، طهران، دار الكتب الإ�سالمّية، 1370ه�.ق، �س 229.

)5( م. ن، �س 228.

)6( كنز العمال، ج 3، �س 45. 

)7( م. ن، �س 51.

)8( ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج6، �س71.
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هوا، ومن الفقه اأن ل  عدم الغرور: عن الإمام علّيQ: »اإّن من الحّق اأن تتفقَّ  -

 .
)1(

وا« تغترُّ

�ساQ: »من عالمات الفقه الحلم  الحلم والق�سد في الكالم: عن الإمام الرِّ  -

.
)2(

مت« والعلم وال�سَّ

ه روح العبادة التَّفقُّ
ه والعبادة. فقد ورد عن  وهو ما نجده في العديد من الّروايات الَّتي قرنت بين التَّفقُّ

»ل   :Qعلّي الإمام  وعن   .
)3(

العبادة« كثير  الفقه خير من  »قليل   :Pر�سول اهلل

ر، ول خير في قراءة  ه، ول خير في علم لي�س فيه تفكُّ خير في عبادة لي�س فيها تفقُّ

 .Qكما ورد عن الإمام زين العابدين
 )5(

ه« .»ول عبادة اإل بتفقُّ
)4(

لي�س فيها تدبُّر«

ين من الق�سايا الَّتي اأر�سل اهلل تعالى الأنبياء لأجلها، حيث كّلفهم  ه في الدِّ اإنَّ التَّفقُّ

ين، وينّظموا  ا�س اأحكام اهلل تعالى، كي يتفّقهوا في الدِّ ين، وتعليم النَّ اإلى الدِّ عوة  بالدَّ

اأن  ه  عالقتهم باهلل تعالى، وي�ستقيم �سلوكهم وعالقتهم باهلل تعالى، ول يق�سد بالتَّفقُّ

المراد  بل  المتداول،  بالم�سطلح  والفقه  ة  ينيَّ الدِّ العلوم  لدرا�سة  جميعًا  ا�س  النَّ يتفّرغ 

ين، فيتعلَّمون من العقيدة ما ي�سّحح اإيمانهم  زم من الدِّ ا�س بالمقدار الالَّ اأن يتفّقه النَّ

ا�س،  واعتقادهم وفكرهم، ويتعلَّمون من الفقه ما ينّظم عباداتهم وعالقتهم باهلل والنَّ

لوك. فبهذا المقدار من التَّفّقه يمكن اأن ينجو  ف�س ويهّذب ال�سُّ ي النَّ ومن الأخالق ما يزكِّ

ة ب�سعادة وانتظام. نيويَّ الإن�سان يوم القيامة، ويعي�س حياته الدُّ

)1( نهج ال�سعادة، ج 3، �س 29.

)2( ال�سيخ المفيد، الخت�سا�س، �س 232.

)3( كنز العمال، ج 10، �س 155.

)4( الحّرانّي، تحف العقول، �س 204.

)5( تف�سير نور الثَّقلين، ج 1، �س 41.
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املفاهيم الرَّئيسة:
ه »اقراأ«. ل كلمة اأوحاها اهلل لنبيِّ فه فكانت اأوَّ م اهلل العلم و�سرَّ 1 - عظَّ

2 - للمتعّلم ثواب كبير عند اهلل تعالى حيث ُتِظلُّه المالئكة وت�ستغفر له، واأعدَّ له من 

الأجر ما يدنو من درجة الأنبياء، ومقامه عند اهلل فوق مقام العابدين، وهو من 

ار. عتقاء اهلل من النَّ

نف�س  تمالأ  ل  حتَّى  و�سفته  العلم  بنوع  الهتمام  على   Rالع�سمة اأه��ل  ه  3 - نبَّ

ها. الإن�سان بما ي�سرُّ

4 - ا�سترط اأهل بيت الع�سمةR في العلم المنجي �سرطين اأ�سا�سيَّين: اأن يكون 

لأجل العمل، واأن يكون خال�سًا لوجه اهلل.

ه والحث عليه مجموعة كبيرة من الّروايات الَّتي  5 - ورد في ف�سل الفقه واأهمّية التَّفقُّ

تحثُّ على تعلُّمه والجتهاد والعمل به.

العبادة  لأنَّ  فيها؛  ه  تفقُّ ل  عبادة  في  خير  ول  وجوهرها،  العبادة  روح  ه  6 - التَّفقُّ

حيحة. فة على المعرفة ال�سَّ حيحة متوقِّ ال�سَّ



36

ر�س ال�شاد�س والثالثون الدَّ

عاء وأثره الرتبوي الدُّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

عاء ومنزلته في الإ�سالم. ة الدُّ يَّ ن اأهمِّ 1 - يبيِّ

2 - يذكر اأهمَّ اآداب الدعاء.

عاء. 3 - يعّدد الأ�سباب الَّتي تحول اأحيانًا دون ا�ستجابة الدُّ

رس أهداف الدَّ



الدُّعاء وأهميـّته
يقول اهلل �سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: {ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 

.
)1(

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ}
عاء عبادة ُيمار�سها الإن�سان في جميع حالته. وهو عبارة عن كالم المخلوق مع  الدُّ

لة في ذات  لة بين العبد ورّبه، ويعك�س حالة الفتقار المتاأ�سِّ خالقه، وُيترجم عمق ال�سِّ

الإن�سان اإلى اهلل �سبحانه، والإح�سا�س العميق بالحاجة اإليه والرغبة فيما عنده.

له تعالى لعباده، كي  غبات، وهو الباب الَّذي خوَّ عاء مفتاح الحاجات وو�سيلة الرَّ فالدُّ

الح في مواجهة  اء، وال�سِّ فاء من الدَّ يلجوا اإلى ذخائر رحمته وخزائن مغفرته، وهو ال�سِّ

الأعداء، ومن اأقوى الأ�سباب الَّتي ُي�ستدفع به البالء وُيردُّ به الق�ساء؛ ولذلك، فاإّننا نجد 

اأهّم  الحينR، ومن  وال�سّ والأو�سياء  الأنبياء  فيعة عند  الرَّ القيم  اأبرز  عاء من  الدُّ

نن الماأثورة عنهم، قال ر�سول اهللP: »األ اأدّلكم على �سالح ُينجيكم من اأعدائكم  ال�سُّ

ويدرُّ اأرزاقكم؟ قالوا: بلى يا ر�سول الل. قالP: تدعون رّبكم باللَّيل والنَّهار؛ فاإنَّ 

.
)2(

عاء« �سالح الموؤمن الدُّ

.
)3(

عاء اأحد« عاء مخُّ العبادة، ول يهلك مع الدُّ وعنهP اأّنه قال: »الدُّ

وفي الحديث القد�سّي: »يا مو�سى، �سلني كلَّ ما تحتاج اإليه، حتَّى علف �ساتك، وملح 

.
)4(

عجينك«

)1( �سورة غافر، الآية: 60.

)2( الكافي، ج2، �س 468.

)3( بحار الأنوار، ج 90، �س 300 )تحقيق: البهبودّي(.

)4( ابن فهد الحّلي، عّدة الداعي، تحقيق: الموّحدّي القّمّي، ل. ط، قم، مكتبة وجداني، ل. ت، �س 123.
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عاء تر�س الموؤمن،  اأمير الموؤمنينQ: »الدُّ اأبي عبد اهللQ قال: قال  وعن 

.
)1(

ومتى ُتكثر قرع الباب ُيفتح لك«

�ساQ اأنَّه كان يقول لأ�سحابه: »عليكم ب�سالح الأنبياء، فقيل:  وعن الإمام الرِّ

.
)2(

عاء« وما �سالح الأنبياء؟ قال: الدُّ

آداب الدُّعاء
عاء واحد من اأهّم العبادات في  من المعلوم اأّن لكّل اأمر عبادّي اآدابه و�سروطه، والدُّ

اهرّية والباطنّية، ومنها: تقديم  حياة الإن�سان، ل �سّيما الإن�سان الموؤمن، فله اآدابه الظَّ

د قبل الم�ساألة. فقد روى الحارث  د واآل محمَّ الة على محمَّ المدحة هلل والثَّناء عليه وال�سَّ

بن المغيرة قال: �سمعت اأبا عبد اهللQ يقول: »اإّياكم اإذا اأراد اأن ي�ساأل اأحدكم رّبه 

الة  بالثَّناء على الل عزَّ وجلَّ والمدحة له، وال�سَّ نيا حتَّى يبداأ  الدُّ �سيئاً من حوائج 

.
)3(

على النَّبّي )واآله(، ثمَّ ي�ساأل الل حوائجه«

وعنهQ اأي�سًا اأنَّه قال: »اإّياكم اإذا اأراد اأحدكم اأن ي�ساأل من رّبه �سيئاً من حوائج 

 Pالة على النَّبّي الّدنيا والآخرة حّتى يبداأ بالّثناء على الل عّز وجّل والمدح له وال�سّ

.
)4(

ثّم ي�ساأل الل حوائجه«

رُّ في عدم استجابة الدُّعاء السِّ
عاء، نجد اأنَّ اهلل  ة والباطنيَّة، والإلحاح بالدُّ اهريَّ لكن مع رعاية الكثير من الآداب الظَّ

�سبحانه وتعالى ل ي�ستجيب دعاءنا، ول تتحّقق اآمالنا، فما ال�سرُّ في ذلك؟ هناك اأ�سباب 

ادقQ اأنَّه قال: »اأربعة ل ُت�ستجاب لهم دعوة:  عديدة منها ما روي عن الإمام ال�سَّ

)1( عّدة الداعي، �س 12.

)2( الكافي، ج 2، �س 468.

)3( بحار الأنوار، ج 90، �س 314.

)4( الكافي، ج2، �س 484.
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لب؟ 1 -  رجل جال�س في بيته يقول: اللهم ارزقني. فُيقال له: األم اآمرك في الطَّ

ورجل كانت له امراأة فاجرة، فدعا عليها. فيقال له: األم اأجعل اأمرها اإليك؟   - 2

اآم��رك  األ��م  ورج��ل ك��ان له م��ال فاأف�سده، فيقول: اللهّم ارزق��ن��ي. فيقال ل��ه:    - 3

بالقت�ساد، األم اآمرك بالإ�سالح. ثّم قال: {ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

.
)1(

ی ی ی جئ حئ مئ}
.

)2(
هادة؟« ورجل كان له مال فاأدانه بغير بيِّنة. فيقال له: األم اآمرك بال�سَّ   - 4

وهناك عوامل واأ�سباب اأخرى نذكر منها:

عاء بقلب قا�ٍس اأو لٍه: الدُّ  - 1
ُي�سلب منه لذيذ  ُيبتلى بها الإن�سان الموؤمن، بحيث  الَّتي  اأعظم الم�سائب  وهي من 

يتوّقع  فكيف  وم�ساغلها،  نيا  بالدُّ معّلق  وقلُبه  بل�سانه،  يدعو  فهو  �سبحانه،  اهلل  مناجاة 

لم�سبِّب  بكلِّه  يلتفت  اأن  عليه  بل  يدعو؟!  ومن  يدعو  لما  يلتفت  ل  وهو  دعائه  ا�ستجابة 

ع الإجابة. ه بقلبه اإلى ربِّ الأرباب، حتَّى يتوقَّ الأ�سباب، ويتوجَّ

ي�ستجيب  »اإّن الل ل  يقول:   Qاأبا عبد اهلل �سمعت  �سليمان بن عمر قال:  روى 

.
)3(

دعاء بظهر قلٍب �ساٍه؛ فاإذا دعوت فاأقبل بقلبك ثّم ا�ستيقن بالإجابة«

�، ل ي�ستجيب دع��اًء بظهر قلٍب  اأبي عبد اهللQ قال: »اإّن الل، عزَّ وج��لَّ  وعن 

.
)4(

قا�ٍس«

عاء عند وقوع البالء فقط: 2 - الدُّ
اإّل بعد حلول البالء عليه، وبعد نزول الم�سائب،  عاء  ا�س ل يعرف الدُّ كثيٌر من النَّ

خاء؟! وِلَم لم تكن المالئكة ت�سمع �سوته عندما كان معافى  عة والرَّ فاأين كان اأّيام الدَّ

والم�سائب  دائد  ال�سَّ نزول  عند  دعاوؤه  ُي�ستجاب  اأن  الإن�سان  اأراد  فاإذا  واآمنًا؟!  وغنّيًا 

)1( �سورة الفرقان، الآية 67.

)2( الكافي، ج2، �س 511.

)3( الكافي، ج 2، �س 483.

)4( م. ن، �س 474.
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حال،  كّل  على  �سبحانه  اهلل  يدعَو  اأن  فعليه  نيا-،  الدُّ حال  هي  -وه��ذه  والب��ت��الءات، 

عاء لدفع  عاء وهو في اأمن واأمان، و�سّحة و�سالم، وغنى واإنعام، فلي�س الدُّ وي�ستعجل بالدُّ

رور  رر فقط، واإّنما هو ل�ستدرار الخير اأي�سًا، وعلى الإن�سان اأن يلتفت اإلى اأّن ال�سُّ ال�سَّ

اأْن  والم�سائب اّلتي يدفعها اهلل عنه كثيرة جّدًا، وِنَعم اهلل عليه ل ُتح�سى. فحرّي به 

يدعوه وي�سكره على كلِّ حال.

عاء ا�سُتجيب له  روى ه�سام بن �سالم عن اأبي عبد اهللQ قال: »من تقّدم في الدُّ

م في  ماء، ومن لم يتقدَّ اإذا نزل به البالء، وقيل: �سوت معروف ولم ُيحجب عن ال�سَّ

.
)1(

وت ل نعرفه« عاء، لم ُي�ستجب له اإذا نزل به البالء وقالت المالئكة: اإّن ذا ال�سَّ الدُّ

الإ�ضرار على المعا�ضي:  - 3
اعي اأْن ي�ستجيب اهلل له وهو م�سّر على مع�سيته؟! وكيف يتوّقع الخير  كيف يتوّقع الدَّ

بّيP، في و�سّيته له قال: »يا اأبا  ّر؟! روي عن اأبي ذّر، عن النَّ وهو ل ينفّك عن فعل ال�سَّ

عام من الملح، يا اأبا ذّر، مثل اّلذي يدعو  عاء مع البّر ما يكفي الطَّ ذّر، يكفي من الدُّ

اإّن الل ُي�سلح ب�سالح العبد ولَده  ذّر  اأبا  يا  اّل��ذي يرمي بغير وتر.  بغير عمل كمثل 

.
)2(

ور حوله ما دام فيهم« وولَد ولِده، ويحفظه في دويرته والدُّ

اأْن  تعالى،  الل  يدعو  اإ�سرائيل  بني  من  رج��ل  »ك��ان   :Qادق ال�سَّ الإم��ام  وعن 

اأنا منك  اأبعيد  رّب،  يا  اأّن الل ل ُيجيبه قال:  راأى  يرزقه غالماً، ثالث �سنين، فلّما 

اإّنك تدعو الل منذ  اآٍت في منامه قال:  اأم قريب فال ُتجيبني؟ فاأتاه  فال ت�سمعني، 

ثالث �سنين بل�ساٍن بذيء وقلٍب عاٍت غير نقّي، ونّية غير �سافية )�سادقة(، فاأقلع عن 

.
)3(

جل ذلك عاماً فولد له غالم« ن نّيتك، ففعل الرَّ بذائك، وليّتق الل قلُبك، ولتح�سِّ

)1( الكافي، �س 472.

)2( و�سائل ال�سيعة، ج 7، �س 85-84.

)3( الكافي، ج 2، �س 325-324.
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.
)1(

وروى علّي بن اأ�سباط عن اأبي عبد اهللQ: »َمن �سّره اأْن ُت�ستجاَب دعوته فليطّيب مك�سبه«

غ�سلتم  اإ�سرائيل:  بني  لَظلَمة  قل  عي�سى،  »يا   :Qعي�سى به  اهلل  وعظ  وفيما 

يب لأهل  بالطِّ اأم عليَّ تجترئون؟ تتطّيبون  اأبي تغتّرون،  وجوهكم ودّن�ستم قلوبكم، 

نيا واأجوافكم عندي بمنزلة الجيف المنتنة، كاأّنكم اأقوام مّيتون. الدُّ

يا عي�سى، قل لهم: قّلموا اأظفاركم من ك�سب الحرام، واأ�سّموا اأ�سماعكم عن ذكر 

الخنا )الفح�ساء(، واأقبلوا عليَّ بقلوبكم؛ فاإّني ل�ست اأريد �سوركم.

حت تحت اأقدامكم، والأ�سنام  يا عي�سى قل لظلَمة بني اإ�سرائيل: ل تدعوني وال�سُّ

اإّياهم لعناً لهم  جيب من دعاني، واإّن اإجابتي 
ُ
اأ اأن  اآليت )اأق�سمت(  في بيوتكم؛ فاإّني 

.
)2(

قوا« حّتى يتفرَّ

ا�س: ُظلم النَّ  - 4
ل الإن�سان اأن ي�ستجيب له ربُّه وهو يظلم اأحدًا من عباده، اأخوته، اأو زوجته،  كيف يتاأمَّ

فيه، اأو جيرانه اأو اأحدًا من اأهل مّلته ومذهبه وهم لي�س لهم نا�سٌر ول  اأو اأولده، اأو موظَّ

لم حاجب عن الخيرات مانع للبركات، وعدم ا�ستجابة  معين غير اهلل؟ هيهات! فاإنَّ الظُّ

عاء واحدة اآثار ظلم الإن�سان لعيال اهلل وخلقه. الدُّ

 قال: 
)3(

: {ک ک ک گ} عن اأبي عبد اهللQ في قول اهلل عزَّ وجلَّ

.
)4(

راط ل يجوزها عبد بمظلمة« »قنطرة على ال�سِّ

الح�سين  بن  علّي  »لما ح�سر  قال:   Qاأبي جعفر عن  الّثمالّي،  اأبي حمزة  عن 

 Qالوفاة �سّمني اإلى �سدره، ثّم قال: يا ُبنّي اأو�سيك بما اأو�ساني به اأبي L

حين ح�سرته الوفاة وبما ذكر اأّن اأباه اأو�ساه به.

.
)5(

قال: يا ُبنّي اإّياك وظلم من ل يجد عليك نا�سراً اإّل الل«

)1( و�سائل ال�سيعة، ج 7، �س 84.

)2( الكافي، ج 8، �س 138.

)3( �سورة الفجر، الآية 14.

)4( الكافي، ج 2، �س 331.

)5( م. ن.
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من ال يرّد دعاؤه
عن عبد اهلل بن �سنان، عن اأبي عبد اهللQ قال: »كان اأبيQ يقول: خم�س 

ّب تبارك وتعالى: دعوات ل تحجبن عن الرَّ

دعوة الإمام المق�سط )العادل(.   - 1

(: لأنتقمّن لك ولو بعد حين. 2 - ودعوة المظلوم، يقول الل )عزَّ وجلَّ

الح لوالديه. ودعوة الولد ال�سَّ   - 3

الح لولده. ودعوة الوالد ال�سَّ   - 4

.
)1(

5 -  ودعوة الموؤمن لأخيه بظهر الغيب، فيقول: ولك مثله«
وعن اأبي عبد اهللQ قال: »قال ر�سول اللP: اإّياكم ودعوة المظلوم؛ فاإنَّها 

حاب حّتى ينظر الل عزَّ وجلَّ اإليها فيقول: ارفعوها حّتى اأ�ستجيب له،  ُترفع فوق ال�سَّ

.
)2(

يف« واإّياكم ودعوة الوالد؛ فاإنَّها اأحدُّ من ال�سَّ

عن ه�سام بن �سالم، عن اأبي عبد اهللQ قال: »من قّدم اأربعين من الموؤمنين 

.
)3(

ثّم دعا ا�سُتجيب له«

 :Pقال: »قال ر�سول الل Qهدّي، عن اأبي عبد اهلل وعن عبد اهلل بن طلحة النَّ

ماء وت�سير اإلى العر�س: اأربعة ل ُتردُّ لهم دعوة حّتى ُتفتح لهم اأبواب ال�سَّ

الوالد لولده.  - 1

والمظلوم على من ظلمه.  - 2

والمعتمر حّتى يرجع.  - 3

.
)4(

ائم حّتى ُيفطر« 4 - وال�سَّ

)1( الكافي، م. ن، �س 509.

)2( م. ن.

)3( م. ن.

)4( م. ن.
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املفاهيم الرَّئيسة:
لة بين العبد ورّبه، ويعك�س  عاء هو كالم المخلوق مع خالقه، ُيترجم عمق ال�سِّ 1 - الدُّ

العميق  والإح�سا�س  اإلى اهلل �سبحانه،  الإن�سان  لة في ذات  المتاأ�سّ حالة الفتقار 

غبة فيما عنده. بالحاجة اإليه والرَّ

حياة  في  العبادات  اأه��ّم  من  واح��د  ع��اء  وال��دُّ و�سروطه،  اآداب��ه  عبادّي  اأم��ر  2 - لكّل 

اهرّية والباطنّية. الإن�سان، ل �سّيما الإن�سان الموؤمن، فله اآدابه الظَّ

في  الح  وال�سِّ اء،  ال��دَّ من  فاء  ال�سِّ وهو  الخيرات،  وباب  الحاجات،  مفتاح  عاء  3 - الدُّ

مواجهة الأعداء، ومن اأقوى الأ�سباب اّلتي ُي�ستدفع بها البالء وُيرّد بها الق�ساء.

ربَّما  اأو  عاء  الدُّ ي�ستجاب  ل  قد  اأحيانا  ولكن  الإجابة،  اأعطي  عاء  الدُّ عطَي 
ُ
اأ 4 - من 

ا�س،  يوؤّخر، وهذا مرّده اإلى عّدة عوامل واأ�سباب منها على �سبيل المثال؛ ظلم النَّ

عاء بقلب له و�ساه.  الإ�سرار على المعا�سي، الدُّ

ل، في المقابل،  ا�س ب�سبب بع�س الموانع، ُتعجَّ 5 - كما ل ُي�ستجاب لدعاء اأفراد من النَّ

الح،... اإلخ. الإجابة لآخرين، مثل: الإمام العادل، المظلوم، الولد ال�سَّ



37

ر�س ال�شابع والثالثون الدَّ

غضُّ النَّظر

ر�س اأن : على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - ي�ستدلَّ على مخاطر النَّظر المحّرم على قلب الإن�سان وعبادته.
م. لبيَّة والخطيرة للنَّظر المحرَّ 2 - يذكر اأهمَّ الآثار ال�سَّ

ة والعمليَّة. رق العلميَّ 3 - يبّين كيفيَّة معالجة هذه الآفة بالطُّ

رس أهداف الدَّ



نعمة النَّظر
ة الكبرى العين؛ اإذ يب�سر  اإنَّ نعم اهلل تعالى على الإن�سان ل تح�سى، ومن نعمه الإلهيَّ

بها ما حوله من المخلوقات والأ�سياء، فيرى جمال الكون وعجائبه، اإلى ما هنالك من 

فوائد كثيرة للعين، حتَّى قيل: »اإن اأردت اأن تعرف نعمة الل عليك فاأغِم�س عينيك«، مع 

كلِّ هذا قد تكون العين وباًل على الإن�سان في دنياه واآخرته، اإذا لم يح�سن ا�ستخدامها 

»كم من   :Qالموؤمنين علي اأمير  فعن  لها،  تعالى  اهلل  و�سعها  الَّتي  الحدود  �سمن 

.
)1(

نظرة جلبت ح�سرة«

هنا اهلل تعالى اإلى خطورة اأمر العين، فاأر�سدنا اإلى ا�ستعمالها في الموارد  ولذلك نبَّ

المفيدة، كما في قوله تعالى: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 .
)2(

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ}

ارتباط العين بالقلب 
ة، كما في قوله  رَّ رنا اهلل تعالى من ا�ستعمال نعمة الب�سر في الموارد الم�سِ لقد حذَّ

تعالى: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
.

)3(
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻڻ  َ...}

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 293.

)2( �سورة الغا�سية، الآيات 20-17.

)3( �سورة النور، الآيتان: 31-30.
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م على روح الإن�سان  ريفة على خطورة النَّظر المحرَّ دت الكثير من الّروايات ال�سَّ وقد اأكَّ

عن  الحديث  ففي  نف�سه،  في  الف�سق  وتنبت  الإيمان  تف�سد  اأنَّها  لدرجة  وقلبه،  الموؤمن 

.
)1(

هوة، عمي القلب عن العاقبة« النبّي عي�سىQ: »اإذا اأب�سرت العين ال�سَّ

»اإياكم والنظر اإلى المحذورات فاإنها بذر ال�سهوات ونبات الف�سق«.

ق��ال   Qمريم ب��ن  عي�سى  اإنَّ  ج��ن��دب!  ب��ن  »ي���ا   :Qادق ال�سَّ الإم���ام  وع��ن 

هوة وكفى بها ل�ساحبها فتنة،  اإيَّاكم والنَّظرة؛ فاإنَّها تزرع في القلب ال�سَّ لأ�سحابه: 

.
)2(

طوبى لمن جعل ب�سره في قلبه ولم يجعل ب�سره في عينه«

ابقتان ت�سيران اإلى حقيقة وهي اأنَّ العين لها تاأثير كبير على القلب؛  وايتان ال�سَّ والرِّ

فاإنَّ كلَّ ما ُتمِعن به العين، ل بدَّ من اأن تنطبع �سورته في عقل الإن�سان وقلبه، ويترك 

قد  الباطنيَّة  اآث��اره  اأنَّ  اإلَّ  نة،  معيَّ فترات  في  ن�سيه  لو  حتَّى  ته،  ونف�سيَّ ته  روحيَّ في  اآث��ارًا 

نة؛ لذا فاإنَّ هذا الأمر  عل في اأوقات وظروف معيَّ ر ب�سكل غير مبا�سر، اأو لتتفَّ تبقى لتوؤثِّ

ف�س، وفتح هذا الباب لكلِّ  خطير على الإن�سان، حيث اإّن العين باب من اأبواب ح�سن النَّ

»العيون طالئع   :Qعلّي الإمام  ورد عن  لذا  نقاءها؛  ر  وُيّكدِّ الّنف�س  �سيلّوث  طالح 

. 
)3(

القلوب«

يطان، لإيقاع الن�سان في الخطيئة  من هنا كانت النَّظرة خطوة اأولى من خطوات ال�سَّ

يطان الإن�سان  والفاح�سة الكبرى؛ لأنَّ الوقوع في الفواح�س اإنَّما يكون بمقدمات، ياأخذ ال�سَّ

يطان  فال�سَّ  ،
)4(

ۆئۆئ} ۇئ  ۇئ  ربنا:{وئ  قال  ولذلك  خطوة؛  خطوة  اإليها 

ي�ستدرج الن�سان دركة دركة. نظرة ثمَّ خطرة ثمَّ فكرة ثمَّ اإرادة ثمَّ عزيمة ثمَّ وفي نهاية 

المطاف فعل.

)1( ابن �سعبة الحّراني، تحف العقول، �س 35.

)2( الحّرانّي، ُتحف العقول، �س 305.

)3( م. ن.

)4( �سورة البقرة، الآية 168، والآية 208؛ �سورة الأنعام، الآية 142.
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عواقب النَّظر المحرَّم 
م عند اهلل تعالى �سديد جّدًا، وقد عّبرت بع�س الّروايات عن  اإنَّ جزاء النَّظر المحرَّ

عواقب من يمالأ عينيه من النَّظر الحرام ب�سور عجيبة، منها:

�سول الأكرمP: »من مالأ عينه من حرام  واية عن الرَّ 1 - يمالأ عينيه نار: ففي الرِّ

.
)1(

مالأ الل عينه يوم القيامة من النَّار، اإلَّ اأن يتوب ويرجع«

.
)2(

2 - يوؤدِّي اإلى الح�سرة والنَّدامة: قال الإمام علّيQ: »كم من نظرة جلبت ح�سرة«

»ا�ستدَّ غ�سب الل عزَّ وج��لَّ على   :Pالأكرم �سول  الرَّ الإل��ه��ّي: فعن  الغ�سب   -  3

.
)3(

امراأة ذات بعل مالأت عينها من غير زوجها، اأو غير ذي محرم منها«

4 - الغفلة والهوى: قال ر�سول اهللP: »واإيَّاكم وف�سول النَّظر؛ فاإنَّه َيْبُذُر الهوى 

.
)4(

 الغفلة...«
)*(

وُيَوّلد

وقال الإمام علّيQ: »لي�س في البدن �سيء اأقلُّ �سكراً من العين؛ فال تعطوها 

.
)5(

» �سوؤلها؛ فت�سغلكم عن ذكر الل عزَّ وجلَّ

آثار غضِّ البصر
لغ�سِّ النَّظر اآثاٌر نورانية وبركات عظيمة نذكر منها:

اإلى  ادقQ: »من نظر  ر�سا الل تعالى، والثَّواب العظيم: قال الإمام ال�سَّ   - 1
حتَّى  طرفه  اإليه  يرتدَّ  لم  ب�سره  اأغم�س  اأو  ماء  ال�سَّ اإل��ى  ب�سره  فرفع  ام��راأة 

.
)6(

َجه الل من الحور العين« يزوِّ

�سر الإ�سالمّي، 1404ه�، �س 14. �سة النَّ دوق، من ل يح�سره الفقيه، ج 4، ط 2، قم، موؤ�سَّ )1( ال�سَّ

)2( تحف العقول، �س 90.

)3( ثواب الأعمال، �س 287-286.

)4( ُتحف العقول، �س 119.
حيح ُيَوّلد بت�سديد الالم. )*(  ُيَوّلد اأو ُيْوِلد، مع مالحظة اأنَّ الكلمة غير ُم�سَكَلة في الأ�سل، ولعّل ال�سَّ

)5( و�سائل ال�سيعة، )اآل البيت(، ج 20، �س 193.

)6( م�ستدرك الو�سائل، ج 14، �س 268.
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2 - حالوة الإيمان: عن ر�سول اهللP اأنَّه قال: »النَّظرة �سهم م�سموم من �سهام؛ 
.

)1(
اإبلي�س فمن تركها خوفاً من الل اأعطاه الل اإيماناً، يجد حالوته في قلبه«

 .
)2(

3 - راحة القلب: قال اأمير الموؤمنينQ: »من غ�سَّ طرفه، اأراح قلبه«
»ال��ع��ي��ون م�سائد   :Qالإم����ام علّي ق��ال  ��ي��ط��ان:  ال�����سَّ و���س��و���س��ة  م���ن  4 - الأم�����ن 

.
)3(

يطان« ال�سَّ

ريف عن ر�سول اهللP: »ما من م�سلم ينظر  5 - حالوة العبادة: في الحديث ال�سَّ

ل رمقة ثمَّ يغ�سَّ ب�سره اإلَّ اأحدث الل تعالى له عبادة يجد حالوتها  امراأة اأوَّ

 .
)4(

في قلبه«

نوب. ففي  6 -  م�ساهدة العظمة والجالل: وهي تحفظ الإن�سان عن الوقوع في الذُّ

بغ�سِّ  اعت�سم  ما  بمثل  اأح��د  اعت�سم  »ما   :Qادق ال�سَّ الإمام  الحديث عن 

الب�سر؛ فاإنَّ الب�سر ل يغ�سُّ عن محارم الل، اإلَّ وقد �سبق اإلى قلبه م�ساهدة 

 .
)5(

العظمة والجالل«

كيف يغضُّ اإلنسان بصره؟
ة اإرادة. فعلى المكلَّف اأن يعرف  رف يحتاج اإلى معرفة، واإلى عزيمة، وقوَّ غ�سُّ الطَّ

ف�س، عندما  الآثار، والعواقب الوخيمة لهذه الآفة، ثمَّ عليه اأن ي�سحذ هّمته لمخالفة النَّ

ت�سّول له النَّظر اإلى ما يحرم النَّظر اإليه.

ا ل يحلُّ لك وترك ابتذاله  ه عمَّ ا حقُّ ب�سرك فغ�سُّ جادQ: »واأمَّ قال الإمام ال�سَّ

)1( بحار الأنوار، ج 101، �س 38.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج 14، �س 271.

)3( كنز العّمال، �س 327.

)4( م. ن، ج 5، �س 372.

)5( بحار الأنوار، ج 101، �س 14. )تحقيق: البهبودّي(
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 .
)1(

اإلَّ لمو�سع عبرة، ت�ستقبل بها ب�سراً اأو ت�ستفيد بها علماً؛ فاإنَّ الب�سر باب العتبار«

ويمكن اأن تكون هناك بع�س الأمور الَّتي ت�ساعد على غ�سِّ الب�سر، منها:

قطع النَّظر من البداية:  - 1

ا حرم عليه كمثل رجل  رف عمَّ جل الَّذي يتبع النَّظرة الأولى الثَّانية، ول يغ�سُّ الطَّ فالرَّ

يِّق بحيث تنُفذ فيه هذا الفر�س ب�سعوبة، واإذا  ركب فر�ًسا جديًدا فمالت به اإلى درب �سَ

فق قام الفار�س  خول في النَّ ت بالدُّ دخلت فاإنَّه ل ي�ستطيع اأن ي�ستدير بها، فيه؛ فاإذا همَّ

ا لو توانى حتَّى دخلت، و�ساقها الفار�س طوعا اإلى داخل  خول. اأمَّ بكبحها ومنعها من الدُّ

ر عليه  فق بجذبها من ذنبها، لع�سر عليه ولتعذَّ فق، ثمَّ عمد لحقا اإلى اإخراجها من النَّ النَّ

اخل اأي�سًا؟ اإخراجها. وفي نف�س الوقت لن يقول عاقل اأنَّ طريق تخلي�سها ب�سوقها اإلى الدَّ

فكذلك هي حال النَّظرة اإذا اأثَّرت في القلب، ولم يردعها الإن�سان قبل اأن تلج م�سائق 

ورة، ونقلها اإلى قلب فارغ فنق�سها فيه  ب في محا�سن ال�سُّ ر النَّظر ونقَّ الحرام. واإن كرَّ

جرة، فال تزال �سجرة  ة وكلَّما توا�سلت النَّظرات كانت كالماء ي�سقي ال�سَّ نت المحبَّ تمكَّ

اإلى  اأمر به، فيخرج ب�ساحبه  الحّب تنمى حتَّى يف�سد القلب، ويعر�س عن الفكر فيما 

بب في هذا  المحن، ويوجب ارتكاب المحظورات والفتن، ويلقي القلب في التَّلف. وال�سَّ

عام اللَّذيد اإذا تناول منه  ل نظرة؛ فطلبت المعاودة كاأكل الطَّ ت عينه باأوَّ اظر التذَّ اأنَّ النَّ

ًل ل�ستراح قلبه و�سلم. لقمة. ولو اأنَّه غ�سَّ اأوَّ

معرفة اهلل ومراقبته وتقواه:  - 2

اإنَّ معرفة اهلل تعالى، ومراقبته وتقواه، هي اأمور اأ�سا�سيَّة في حفظ الإن�سان، وابتعاده 

يعلم  واأنَّه  واأنَّه رقيب  واأنَّه يرى  بالعباد،  باأنَّ اهلل ب�سير  العلم  مات. فينبغي  المحرَّ عن 

ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  رَّ واأخفى، {ڇ  ال�سِّ

.
)2(

ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک}

)1( ر�سالة الحقوق لالإمام زين العابدينQ )راجع: تحف العقول، م. �س، �س 257(.

)2( �سورة الّنور، الآية: 30.
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فقال:  الب�سر؟  غم�س  على  ي�ستعان  بما  �سئل:  حينما   Qالموؤمنين اأمير  وعن   

.
)1(

ك« »بالخمود تحت �سلطان المطلع على �سرِّ

الحياء من اهلل تعالى:  - 3

P حيث قال:  بيِّ ة النَّ  وذلك بالمراقبة والخوف من اهلل عزَّ وجلَّ والعمل بو�سيَّ

.
)2(

الح من قومك« جل ال�سَّ »اأو�سيك اأن ت�ستحي من اهلل،� تعالى، كما ت�ستحي من الرَّ

اإّنا  الل:  ر�سول  يا  له:  قيل  الحياء،  الل حقَّ  »ا�ستحيوا من   :Pر�سول اهلل وقال 

لن�ستحيي من الل حق الحياء، فقال: لي�س كذلك، من ا�ستحيا من الل حقَّ الحياء 

اأ�س وما وعى، والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى، ومن اأراد الآخرة  فليحفظ الرَّ

.
)3(

نيا، فمن فعل ذلك فقد ا�ستحيا من الل حقَّ الحياء« ترك زينة الحياة الدُّ

ادق والإرادة القويَّة: العزم ال�ضَّ  - 4

ا�س ما لم يعزموا باأنف�سهم  فاهلل تعالى، كما يقول في كتابه الكريم، ل يغيَّر حال النَّ

 .
)4(

على التغيير، كما في قوله تعالى: {ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ}

بيل: {ڻ  ال�سَّ �سواء  اأتاه ن�سر اهلل وهداه  فترة،  نف�سه  الإن�سان وجاهد  فاإذا عزم 

.
)5(

ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ ھ}
اإ�ضغال النَّظر بما هو مفيد:  - 5

ر في عظمة  موات والأر�س، والتَّفكُّ  ومن مظاهر ذلك؛ النَّظر اإلى خلق اهلل من ال�سَّ

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  واآي��ات��ه: {وئ  الخالق، 

)1( بحار الأنوار، ج 101، �س 41.

)2( رو�سة الواعظين، �س 460.

)3( الكراجكي، كنز الفوائد، ط 2، قم، مكتبة الم�سطفوّي، 1369�س، �س 98.
)*( مالحظة في الأ�سل ورد ما لفظه: »فليحفظ الّراأ�س وما حوى والبطن وما وعى« ولعله من �سهو النا�سخ؛ لأّن الوعي من 
د ذلك اأنه ورد في كتاب: رو�سة الواعظين )م. �س، �س 461( ورد الحديث باختالف ي�سير ولكن  �سفات العقل، ويوؤيِّ

فيه ما لفظه: »فليحفظ الّراأ�س وما وعى، والبطن وما حوى.

عد، الآية: 11. )4( �سورة الرَّ

)5( �سورة العنكبوت، الآية: 69.
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ف�س، وردعها عن الحرام؛  ر باآيات اهلل دور كبير وحا�سم في نهي النَّ . اإنَّ للتَّفكُّ
)1(

ېئىئ}
لأنَّها �سوف ت�سغلها باهلل وعظمته الَّتي ل حدَّ لها.

م: معرفة عواقب النَّظر المحرَّ  - 6

لمعرفة  فاإنَّ  المهلكة؛  الآفة  هذه  لمعالجة  كبير  حدٍّ  اإلى  الم�ساعدة  الأمور  من  وهو 

ة ردع تحظر على الإن�سان اأن يت�ساهل مع هذه المع�سية،  م، قوَّ عواقب واآثار النَّظر المحرَّ

اأو اأن ي�ستخفَّ بها.

واج: الزَّ  - 7

اأغ�سُّ  فاإنَّه  ج؛  فليتزوَّ الباءة  منكم  ا�ستطاع  من  باب  ال�سَّ مع�سر  »يا   : بيِّ النَّ لقول 

.
)2(

وم؛ فاإنَّه له وجاء« للب�سر واأح�سن للفرج ومن لم ي�ستطع فعليه بال�سَّ

لت، الآية: 53. )1( �سورة ُف�سِّ

)2( كنز العّمال، ج 16، �س 272.
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املفاهيم الرَّئيسة:
ة ا�ستخدامها كي  ة الكبرى، الَّتي ينبغي الحر�س على كيفيَّ عم الإلهيَّ 1 - العين من النِّ

ل توردنا موارد التَّهلكة. 

م على روح الإن�سان الموؤمن وقلبه،  ين الحنيف على خطورة النَّظر المحرَّ د الدِّ 2 -  اأكَّ

لدرجة اأنَّها تف�سد الإيمان وتن�سي الآخرة والح�ساب.

يطان لإيقاع الن�سان في الخطيئة والفاح�سة  3 - النَّظرة خطوة اأولى من خطوات ال�سَّ

الإن�سان  يطان  ال�سَّ ياأخذ  بمقدمات  يكون  اإنَّما  الفواح�س  في  الوقوع  لأّن  الكبرى؛ 

اإليها خطوة خطوة.

م عند اهلل تعالى �سديد جّدًا وقد عّبرت بع�س الّروايات عن  4 - اإنَّ جزاء النَّظر المحرَّ

عواقب من يمالأ عينيه من النَّظر الحرام ب�سور عجيبة ومرعبة.

5 - لغ�سِّ النظر اآثاٌر نورانّية وبركات عظيمة، نذكر منها: ر�سا اهلل، وحالوة الإيمان 

يطان، والوقاية  ف�س، وراحة القلب، وحالوة العبادة، والأمن من و�سو�سة ال�سَّ في النَّ

من مفاتن ال�ّسهوات.

رف يحتاج اإلى معرفة واإلى عزيمة وقوة اإرادة. فعلى المكّلف اأن يعرف  6 - غ�ّس الطَّ

له  ت�سّول  نف�سه عندما  اأن يخالف  ثمَّ عليه  الآفة،  الوخيمة لهذه  والعواقب  الآثار 

النَّظر اإلى ما يحرم النَّظر اإليه.

7 - هناك بع�س الأمور الَّتي ت�ساعد على غ�سِّ الب�سر، منها: قطع النَّظر اإلى المحّرم 

ف�س بما هو  رَّ وما اأخفى، اإ�سغال النَّ منذ البداية، الحياء من اهلل اّلذي يعلم ال�سِّ

واج هو الحلُّ العمليُّ في المقام. ر باآيات اهلل، ويبقى الزَّ كر والتَّفكُّ اأنفع له من الذِّ
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ر�س الثامن والثالثون الدَّ

الغضب

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يبّين خ�سائ�س كلَّ من الغ�سب الممدوح والمذموم.

لبيَّة. 2 - يعّدد اأ�سباب الغ�سب واأهمَّ اآثاره ال�سَّ

اجع لكيفيَّة معالجة هذه الآفة. ريق النَّ 3 - يبيِّن الطَّ

رس أهداف الدَّ



 الغضب وأنواعه
الإن�سان لال�ستفادة منها في حفظ  اأودعها اهلل �سبحانه في  نف�سانّية  الغ�سب حالة 

وع الإن�ساني، ولكن هذه الحالة  فاع عنها وعّما يتعّلق به، مّما يوؤّدي اإلى بقاء النَّ نف�سه والدَّ

ف�سانّية قد تخرج عن حّد العتدال، عندما ُي�سيء الإن�سان ال�ستفادة منها؛ فُت�سبح  النَّ

�سفة مذمومة توؤّدي اإلى ما ل ُتحمد عقباه.

وقد عّرف علماء الأخالق الغ�سب باأّنه: »ثوران القّوة )والنُّفور( على الغير لق�سد 

.
)1(

النتقام والتَّ�سّفي«

يقول الإمام الخمينّي}: »اعلم اأّن غريزة الغ�سب من النِّعم الإلهيَّة، اّلتي ُيمكن 

نيا والآخرة، وبها يتمُّ الحفاظ على بقاء الفرد والجن�س الب�سرّي والنِّظام  بها عمارة الدُّ

العائلّي، ولها تاأثير كبير في اإيجاد المدينة الفا�سلة ونظام المجتمع. فلول وجود 

بيعة،  فاع عن نف�سه �سّد هجمات الطَّ ريفة في الحيوان لما قام بالدِّ هذه الغريزة ال�سَّ

ولآل اأمره اإلى الفناء وال�سمحالل. ولول وجودها في الإن�سان، لما ا�ستطاع اأن ي�سل 

ره وكمالته... اإلى كثير من مراتب تطوُّ

اإّن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنفيذ الحدود والتَّعزيرات و�سائر 

ريفة وعلى  ينّية والعقلّية، ل يكون اإّل في ظّل القّوة الغ�سبّية ال�سَّ يا�سّية الدِّ التَّعاليم ال�سِّ

من  ُيعّد  اأنفا�سها،  واإخماد  بالكامل  الغ�سب  غريزة  قتل  اأّن  يظّنون  اّلذين  ف��اإّن  ذلك؛ 

الكمال  حدِّ  عن  ويغفلون  عظيمة،  خطيئة  يرتكبون  اإّنما  ف�سّية  النَّ والمعارج  الكمالت 

)1( �سرح اأ�سول الكافي، ج 4، �س 227.
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.
)1(

ومقام العتدال...«

المقاومة  جهاد  وما  مبارك،  غ�سب  هو  المعتدين  وقتال  اهلل  �سبيل  في  فالجهاد 

لالأنبياء  المقّد�س  الإل��ه��ّي  الغ�سب  من  قب�ٌس  اإلَّ  الإن�سانّية،  اأع��داء  �سّد  الإ�سالميَّة 

المجاهدين، والأئمة الم�سّحين، والأولياء المخل�سين.

الغضب المذموم
رور وراأ�س  ا الغ�سب المذموم، اأي: ا�ستعمال الغ�سب في غير محلِّه �، فهو مفتاح ال�سُّ اأمَّ

الآثام، وداعية الأزمات والأخطار والباليا.

يت�سّد  لم  اإذا  الَّتي  الإن�سان،  في  والنفعالت  الحالت  اأخطر  من  هذا  فالغ�سب 

يطرة عليها، فاإّنها قد تظهر ب�سكل جنونّي على �سلوكيَّات الفرد  الإن�سان ل�سبطها وال�سَّ

والجرائم  الخطرة  لوكيَّات  ال�سُّ من  الكثير  اإّن  حّتى  اأع�سابه،  على  �سيطرة  اأّية  وتفقده 

ة تكون بدافع الغ�سب ويترتَّب عليه دفع  الكثيرة في حركة الإن�سان في حياته الجتماعيَّ

ة الحميدة، ونرى  فات الأخالقيَّ كّفارة و�سريبة، وبعك�سه، نرى �سفة الحلم وهي من ال�سِّ

فة اأّيما اهتمام. القراآن الكريم قد اهتمَّ بهذه ال�سِّ

حياة  من  والياب�س  الأخ�سر  على  تاأتي  قد  الَّتي  المحرقة  ار  كالنَّ الغ�سب  حالة  اإّن   

الإن�سان وتكفي �سرارة �سغيرة منها لإحراق بيوت ومدن كاملة وتحويلها اإلى رماد.

بها  ابتليت  الَّتي  الكثيرة  الم�سكالت  اأّن  نجد  فاإنَّنا  الب�سرّي،  التَّاريخ  ت�سّفحنا  واإذا 

من  الكثير  في  ت�سبَّبت  الغ�سب هذه، حيث  قّوة  من  بدافع  كانت  ة،  الب�سريَّ المجتمعات 

ة والخ�سارة الهائلة على الم�ستوى  الحوادث الموؤلمة والأزمات الخطيرة، والحروب العبثيَّ

وع من الغ�سب. عن  الفردّي والجتماعّي. ومن هنا ت�سافرت الّروايات في ذّم هذا النَّ

.
)2(

ر�سول اهللP قال: »الغ�سب ُيف�ِسد الإيمان، كما ُيف�ِسد الخلُّ الع�سل«

)1( الإمام الخمينّي، الأربعون حديثًا،  ترجمة ال�ّسّيد الغروّي، ل. ط، بيروت لبنان، دار الّتعارف، 1411هـ 1991م، �س 132.

)2( الكافي، ج2، �س302.
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وعن اأبي عبد اهللQ: »مكتوب في التَّوراة فيما ناجى الل عّز وجّل به مو�سى

.
)1(

Q: يا مو�سى اأم�ِسك غ�سبك عّمن مّلكتك عليه اأُكّف عنك غ�سبي«

لجهّنم  ت��ك��ون  ل  ح��ّت��ى  الغ�سب،  عند  نف�سك  ام��ل��ك  ُب��ن��ّي،  »ي��ا  لبنه:  لقمان  وق��ال 

. وعنه اأي�سًا: »يا ُبنّي، اإّياك و�سّدة الغ�سب، فاإّن �سّدة الغ�سب ممحقة لفوؤاد 
)2(

حطباً«

. اإلى غيرها من الّروايات اّلتي تذّم الإفراط في الغ�سب. 
)3(

الحكيم«

لبيّة للغضب اآلثار السَّ
 للغ�سب اآثار �سلبّية عديدة منها:

واب: فقدان ال�ضَّ  - 1

فات  التَّ�سرُّ م��ّت��زن  غير  كائن  اإل��ى  ويتحّول  عقله،  الغ�سب  حين  الإن�����س��ان  يفقد 

والحركات، بحيث يتعّجب منه من حوله من الّنا�س، وهو نف�سه بعد هدوء غ�سبه يتعّجب 

خ�س في تلك الحال على اأقرب المقّربين اإليه، من دون  من ت�سّرفاته. وقد يهجم ال�سَّ

م،  اأن يعَي ماذا يفعل، وقد يت�سّبب في تلّوث يده بدماء الأبرياء، فيقتل، ويجرح، وُيحطِّ

 :Qاأمير الموؤمنين ب، وكاأّنه �سبع �ساٍر؛ لذلك ورد في الحديث عن  وي�سرق، وُيخرِّ

»ل   :Qالموؤمنين اأمير  وورد عن   .
)4(

واب« ال�سَّ وُيبعد من  الألباب  ُيف�سد  »الغ�سب 

.
)5(

اأي اإلَّ عند الغ�سب« ُيعرف الرَّ

ة: اأّنه اإذا اأردتم اأن تختبروا عقل الإن�سان  بب ورد في الّروايات الإ�سالميَّ ولهذا ال�سَّ

وحنكته وراأيه، فعليكم بالنَّظر اإليه في حالة الغ�سب، ومدى �سيطرته على نف�سه من �سّر 

هذه القّوة الهائجة.

)1( الكافي، ج 2، �س 303.

)2( الخت�سا�س، �س 336.

)3( ابن كثير، البداية والنهاية،  ج 2، تحقيق: علي �سيري، ط 1، بيروت لبنان، دار اإحياء التُّراث العربّي، 1408هـ 1988م، 
�س 152.

)4( م�ستدرك الو�سائل، ج 12، �س 11.

)5( البحار، ج75، �س 113.
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2 - خطر على الإيمان:

الغا�سب  خ�س  ال�سَّ لأّن  خ�س وتال�سيه؛  ال�سَّ اإيمان  اإلى ا�سمحالل  يوؤّدي  الغ�سب  اإّن 

ين ُيخ�سى من زوال الإيمان. عن ر�سول  الرَّ نوب وهي ترين على القلب ومع  الذُّ  يرتكب 

 .
)1(

اهلل P: »الغ�سب ُيف�سد الإيمان كما ُيف�ِسد الخّل الع�سل«

ة والمنطق: 3 - فقدان الحجَّ

قد ُيف�سد الغ�سب منطق الإن�سان وكالمه، ويقوده اإلى التَّلفُّظ بالباطل والكلمات غير 

ُتغّير المنطق وتقطع ماّدة  الموؤمنينQ قال: »�سّدة الغ�سب  اأمير  الم�سوؤولة، عن 

.
)2(

ق الفهم« الحّجة، وُتفرِّ

4 - يظهر العيوب:

ة يتحّرك  خ�س في حالته العاديَّ الغ�سب ُيظهر عيوب الغا�سب الخفّية؛ لأّن هذا ال�سَّ

بل  لالآخرين،  �سعفه  ونقاط  عيوبه  تتجّلى  فال  النف�سيَّة،  قواه  على  يطرة  ال�سَّ موقع  من 

ا�س، ولكن عندما ت�ستعر  تبقى م�ستورة ويحفظ بذلك �سمعته وماء وجهه في اأنظار النَّ

واتر والأقنعة عن واقع الإن�سان وتك�سر قيود العقل،  في نف�سه نار الغ�سب، فاإّنها تزيل ال�سَّ

ا�س. عن  ته ومكانته بين النَّ وتظهر عيوب �ساحبها الخفّية، وتوؤّدي اإلى �سقوط �سخ�سيَّ

ّر وُيباعد  اأمير الموؤمنينQ قال: »بئ�س القرين الغ�سب ُيبدي المعايب وُيدني ال�سَّ

 .
)3(

الخير«

يطان: ت�ضّلط ال�ضَّ  - 5

يطان لي�سيطر على الإن�سان ويوقعه في �سراكه وم�سائده،  ريق لل�سَّ اإّن الغ�سب يفتح الطَّ

نوب والفواح�س؛ لأّن الإيمان والعقل يعتبران مانعين مهّمين  ي به اإلى ارتكاب الذُّ مّما يوؤدِّ

عف  يطان، ولكّنهما في حالت الغ�سب �سينكم�سان ويدركهما ال�سَّ ي�سّدان هجمات ال�سَّ

)1( الكافي، ج 2، �س 302.

)2( بحار الأنوار، ج68، �س 428.

)3( ال�ّسّيد البروجردّي، جامع اأحاديث ال�سيعة، ج 13، ل. ط، قم، من�سورات مدينة العلم، 1407ه�، �س 467.
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قلب  اإلى  وي�سل  ب�سهولة،  لينفذ  يطان  ال�سَّ اأم��ام  الموانع  ترتفع  وبذلك  الحيلة؛  وعدم 

ر في نف�سه وباطنه. الإن�سان ويحكم �سيطرته على قواه، ويفّعل عنا�سر ال�سَّ

بّي نوحQ: »لّما دعى رّبه، عّز وجّل �، على قومه اأتاه اإبلي�س  في الحديث: اأّن النَّ

 :Qكافيك عليها، فقال له نوح
ُ
ريد اأن اأ

ُ
)لعنه الل( فقال: يا نوح اإّن لك عندي يداً اأ

 يٌد فما هي؟ قال: بلى دعوت الل على قومك 
)*(

�ُس اإلّي اأن يكون لك عندي اإنَّه لُيَبغَّ

فاأغرقتهم فلم يبق اأحد اأغويه، فاأنا م�ستريح حّتى ين�ساأ قرٌن اآخر واأغويهم فقال نوح

 مواطن فاإّني اأقرب 
)*(

Q: ما اّلذي ُتريد اأن ُتكافيني به؟ قال: اذكرني في ثالث

ما اأكون اإلى العبد، اإذا كان في اإحداهن: اذكرني اإذا غ�سبت، اذكرني اإذا حكمت بين 

 .
)1(

اثنين، اذكرني اإذا كنت مع امراأة خالياً لي�س معكما اأحد«

 أسباب ودوافع الغضب
العوامل �سرورّية في عملّية  واأ�سباب مختلفة، ومعرفة هذه  للغ�سب عوامل  اإّن 

لبّية، ومن هذه العوامل: الوقاية والعالج من اأخطار هذه الحالة ال�سَّ

ع اإلى الغ�سب  ع: يقول اأمير الموؤمنينQ: »من طبائع الجّهال التَّ�سرُّ 1 -  التَّ�سرُّ

.
)2(

في كلِّ حال«

ين قالوا له: »يا معلِّم  ّيد الم�سيحQ اإّن الحواريِّ التَّكّبر والغرور: عن ال�سَّ  - 2

الأ�سياء غ�سب الل عّز  اأ�سّد   :Qاأ�سّد؟ فقال الأ�سياء  اأّي  اأعلمنا  الخير، 

ُيّتقى غ�سب الل؟ قال: باأن ل تغ�سبوا. قالوا: وما ِبدء  وجّل، قالوا: فيم 

.
)3(

ر ومحقرة الّنا�س« الغ�سب؟ قالQ: الِكبر والتَّجبُّ

)1( بحار الأنوار، ج 60، �س 222. )تحقيق: البهبودّي(
حيح: »اأن يكون لي عندك«. )*(  كذا في الم�سدر ولعلَّ ال�سَّ

حيح: ثالثة. )*(  كذا في الم�سدر ولعلَّ ال�سَّ

)2( غرر الحكم، الحديث 6875.

)3( الخ�سال، �س6.
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مثار  »الحقد   :Qالموؤمنين اأمير  اإليه  اأ���س��ار  ما  وه��و  وال��ح��ق��د:  الح�سد    - 3

.
)1(

الغ�سب«

ّيد  ال�سَّ عن  اآنفًا  المذكور  الحديث  ذيل  في  ورد  وقد  نيا:  الدُّ وح��ّب  الحر�س   -  4

اإلى هذا العامل: »و�سّدة الحر�س على ف�سول المال  الم�سيحQ ما ي�سير 

والجاه«.

عالج الغضب
نيا   كما ذكرنا �سابقًا هناك جذور واأ�سباب للغ�سب، منها: الح�سد والحقد، وحّب الدُّ

الأ�سباب،  من  ذلك  غير  اإلى  والغرور  والتَّكبُّر  الحكم،  في  ع  والتَّ�سرُّ والجهل  والجاه، 

كبير  ب�سكل  الغ�سب  اآف��ة  معالجة  من  الإن�سان  ُن  يتمكَّ الأ�سباب  هذه  على  فبالق�ساء 

وحا�سم. وفيما يلي بع�س الأمور الأخرى الم�ساعدة اأي�سا، منها: 

ر �ضلبيَّات الغ�ضب: تذكُّ  - 1

ر م�ساوئ الغ�سب واأخطاره واآثاره، وعواقبه الوخيمة على الإن�سان ي�سكل حافزًا  اإنَّ تذكُّ

واآثارها الحميدة،  اأنَّ تذّكر ف�سيلة الحلم  اإرادته. كما  قوّيًا لردعه، وي�ساهم في تقوية 

اهرينR، لمعاينة كيف كانوا يواجهون  جوع اإلى �سيرة نبّينا محّمدP واآله الطَّ والرُّ

اأن ت�سّكل عاماًل يهدي  واإ�ساءاتهم بحلم وروّية، كلُّ هذه الأمور يمكن  اأخطاء الآخرين 

الإن�سان ويحمله على اجتناب الغ�سب.

اأ  في رواية اأنَّه »جعلت جارية لعلّي بن الح�سينQ ت�سكب الماء عليه، وهو يتو�سّ

ُه، فرفع علّي بن الح�سين الة، ف�سقط الإبريق من يد الجارية على وجهه َف�َسجَّ لل�سّ

ي��ق��ول: {ٿ   ،� اإّن، الل ع��ّز وج���ّل  ال��ج��اري��ة:  اإل��ي��ه��ا فقالت  راأ���س��ه   Q

ٿ}، فقالQ لها: قد كظمت غيظي قالت: {ٿ ٹ ٹ} قال

)1( ُغرر الحكم، الحديث 6776.
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Q لها: قد عفى الل عنك قالت:{ٹ ڤ ڤ}، قالQ: اذهبي 

 .
)1(

فاأنت حّرة«

وذلك اإ�سارة اإلى الآية الكريمة: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 .
)2(

ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ}
2 - ذكر اهلل تعالى:

يطان  ال�سَّ من  به  وال�ستعاذة  تعالى،  اهلل  ذكر  الغ�سب  لعالج  المهّمة  رق  الطُّ ومن 

الإيحاءات  كانت  تعالى  هلل  ذاك��را  الإن�سان  كان  فكلَّما  تعالى.  هلل  جود  وال�سُّ جيم،  الرَّ

فكرك  كان  فاإذا  وخيال،  وفكرة  اإيحاء  بدايته  الإن�سان  ف�سلوك  عنه،  بعيدة  يطانّية  ال�سَّ

يطان. وخيالك م�سغول باهلل، فلن تدخل اإليك اإيحاءات ال�سَّ

يقول تعالى: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

.
)3(

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ}
يطان  فقد ورد في الحديث اأّن من ثارت فيه الحّدة عليه بقول: »اأعوذ بالل من ال�سَّ

 .
)4(

الرجيم«

 .
)5(

وفي رواية ورد اأنَّه يقول: »ل حول ول قّوة اإّل بالل العلّي العظيم«

.
)6(

وورد في رواية: »اأن ي�سع خّده على الأر�س اأو ي�سجد لل تعالى«

الَّذي يكون �سببا للغ�سب، فبال�سجود هلل  التَّكبُّر،  واية الأخيرة لعلَّها لعالج داء  والرِّ

وو�سع خده على الأر�س يعرف قدره واأنَّه، مخلوق من التُّراب، ونهايته اإلى التُّراب، وفي 

هذا ذكر للموت هادم اللَّذات.

دوق، الآمالي، �س 269-268. )1( ال�سَّ

)2( �سورة اآل عمران، الآية 134.

)3( �سورة الأعراف، الآيتان: 201-200.

)4( المحّجة البي�ساء، ج 5، �س 304.

يعة، ج 13، �س 472. )5( جامع اأحاديث ال�سِّ

)6( المحجة البي�ساء، ج5، �س308.



365
ال��فُ 38

3 - تغيير حالة الإن�ضان:

رة في عالج الغ�سب  خ�س اإلى حالة اأخرى، حيث تكون موؤثِّ ة لل�سَّ تغيير الحالة الفعليَّ

جال�سًا  وكان  الغ�سب  تمّلكه  اإذا  ال�ّسخ�س  اأّن  ة  الإ�سالميَّ الّروايات  في  ورد  كما  اأي�سًا، 

فعليه اأن يقوم، واإذا كان قائمًا عليه اأن يجل�س، اأو يعر�س بوجهه عن مواجهة الحدث، 

اأو ي�ستلقي على الأر�س، اأو اإذا اأمكنه اأن يبتعد عن محل الحادثة، اأو ي�سغل نف�سه باأمر 

واية:  ر كثيرًا في تهدئة الغ�سب والحّدة ففي الرِّ ة يوثِّ اآخر. وهذا التَّغّير في الحالة الفعليَّ

P اإذا غ�سب وهو قائم جل�س، واإذا غ�سب وهو جال�س ا�سطجع؛ فيذهب  بيُّ »كان النَّ

 .
)1(

غيظه«

مجاهدة النَّف�س:   - 4

ف�س على الغ�سب �سارت غ�سوبة، واإذا عّودت على الحلم فترة، فاإنَّها  اإذا تعودت النَّ

فاإّنه  فتحّلم،  حليمًا  تكن  لم  »اإن   :Qالموؤمنين اأمير  ورد عن  لذلك  حليمة؛  ت�سبح 

ف�س وحملها على  ؛ لذا فاإن مجاهدة النَّ
)2(

اأن يكون منهم« اأو�سك  اإلَّ  َقّل من ت�سبه بقوم 

له دور  الم�ستعرة،  ار  النَّ ف�س، وعدم النجرار وراء هذه  النَّ الغ�سب في  مخالفة بواعث 

تبداأ  المخالفة  وهذه  والخطيرة.  الهّدامة  الآفة  هذه  تداعيات  وقف  في  وحا�سم  كبير 

ا�ستعار نيران الغ�سب  ف�س عند  النَّ ف�س على ما فعل الخير، وعك�س ما تمليه  النَّ باإكراه 

فيها.

)1( كنز العّمال، ج 7، �س 414.

الح(، �س 506. )2( نهج البالغة. )تحقيق ال�سَّ
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املفاهيم الرَّئيسة:
فاع  1 - الغ�سب حالة نف�سانّية اأودعها اهلل في الإن�سان؛ لكي يحافظ على نف�سه والدِّ

وع الإن�سانّي. عنها وعّما يتعّلق به، ّما يوؤّدي اإلى بقاء النَّ

الَّذي ي�ستعمل في غير  2 - الغ�سب �سنفان: ممدوح ومذموم. الغ�سب المذموم: هو 

رور وراأ�س الآثام، وداعية الأزمات والأخطار والباليا. محّله، فيكون مفتاح ال�سُّ

فقدان  وتال�سيه،  الإيمان  ا�سمحالل  منها؛  عة  ومتنوِّ �سلبّية عديدة  اآثار  3 - للغ�سب 

ة والمنطق،  ف�س المخفّية، فقدان الحجَّ ف�س، انك�ساف عيوب النَّ يطرة على النَّ ال�سَّ

يطان على �سخ�س الغا�سب. ت�سلُّط ال�سَّ

التَّكبُّر، الغرور، الحقد، الح�سد  ع،  التَّ�سرُّ واأ�سباب مختلفة منها؛  4 - للغ�سب عوامل 

نيا. والحر�س على الدُّ

ف�س. وثانيًا:  ًل: من خالل ا�ستئ�سال اأ�سبابه ودواعيه من النَّ اأوَّ 5 - معالجة الغ�سب، 

ف�س وتهذيبها. ائم هلل تعالى. ثالثًا: من خالل مجاهدة النَّ كر الدَّ من خالل الذِّ
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ر�س التا�شع والثالثون الدَّ

احلسد

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يعرف معنى الح�سد واأنواعه.

ة للح�سد واأهمَّ اآثاره. 2 - يبيِّن الأ�سباب الواقعيَّ

ريق العلمّي والعملّي لمعالجة هذا المر�س القلبّي. 3 - يبيِّن الطَّ

رس أهداف الدَّ



تعريف الحسد
.

)1(
عن اأبي عبد اهللQ: »لي�س لحاقن راأي، ول لملول �سديق، ول لح�سود غنى...«

ف�سّي والعقلّي  وحّي والنَّ واية ت�سير اإلى اأنّ َ الحا�سد ل ي�سل اإلى حالة الغنى الرُّ هذه الرِّ

الإن�سانيَّة،  ف�س  النَّ في  الح�سد  �سفة  خطورة  اإل��ى  ي�سير  مما  والأخ��الق��ّي،  لوكّي  وال�سُّ

ومانعيتها عن الكمال الإن�سانّي.

عند  رهما  يت�سوَّ الَّتي  والنعمة  الكمال  �سلب  �ساحبها  يتمّنى  ة  نف�سيَّ حالة  الح�سد 

الآخرين، �سواء اأكان يملكها اأم ل، و�سواء اأرادها لنف�سه اأم لم يردها.

ل  قد  عمة  النَّ تلك  اأنَّ  به:  فنعني  الآخرين«  رها عند  يت�سوَّ الَّتي  عمة  »النِّ قولنا:  ا  واأمَّ

بالغير  الفتك  يح�سبون  اأ�سخا�س  ا�س،  النَّ بين  هناك  مثاًل  حقيقيَّة،  نعمة  بذاتها  تكون 

ماء، موهبة عظيمة؛ فاإذا �ساهدوا من هو كذلك ح�سدوه. و�سفك الدِّ

اأو قد يح�سبون �سالطة اللِّ�سان وبذاءته من الكمالت، فيح�سدون �ساحبها.

عمة الَّتي توجد لدى الغير،  ويفترق الح�سد عن الغبطة، في اأنَّ �ساحب الغبطة يريد النِّ

ى زوالها عن الغير. اأن تكون لنف�سه، من دون اأن يتمنَّ

درجات وأنواع الحسد
للح�سد درجات واأنواع ح�سب حال المح�سود، وح�سب حال الحا�سد، وح�سب حال الح�سد ذاته.

ة، اأو  ا من حيث حال المح�سود: فمثل اأن يح�سد �سخ�سًا لما له من كمالت عقليَّ اأمَّ  -

ة، اأو لأمور  الحة والعباديَّ اأخالق وخ�سال حميدة، اأو لما يتمتَّع به من الأعمال ال�سَّ

)1( ال�سيخ الطو�سي، الأمالي، �س 301.
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ة اأخرى، مثل: امتالكه المال والجاه والعظمة والحت�سام وما اإلى ذلك، اأو  خارجيَّ

اأن يح�سد على ما يقابل هذه الحالت من حيث كونها من الكمال الموهوم.

اأو  التَّكبُّر  اأو  العداوة،  اأحيانًا من  ين�ساأ الح�سد  ا من حيث حال الحا�سد، فقد  اأمَّ  -

الخوف وغير ذلك من الأ�سباب والعوامل الَّتي �سيرد ذكرها فيما بعد.

ا من حيث حال الح�سد نف�سه، فله درجات واأنواع ح�سب اختالف اأ�سبابه واآثاره  اأمَّ  -

و�سياأتي البيان.

أسباب الحسد
 اأ�سباب الح�سد 

)1(
وقد ح�سر بع�سهم كالعاّلمة المجل�سّي )ر�سوان اهلل تعالى عليه(

في �سبعة اأمور:

الأوَّل: العداوة.

ز، بحيث ل يطيق احتمال تكبُّر وتفاخر المح�سود لعّزة نف�س الحا�سد. الثَّاني: التَّعزُّ

ر على المح�سود. الثَّالث: الكْبر، اأن يكون في طبعه اأن يتكبَّ

ب من فوز مثله  والمن�سب كبيرًا، فيتعجَّ عمة عظيمة  النِّ تكون  اأن  ب،  التَّعجُّ ابع:  الرَّ

.
)2(

عمة، كما اأخبر اهلل عن الأمم الما�سية:{ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ} بمثل تلك النِّ

الخام�س: الخوف، اأن يخاف من فوات مقا�سده، ومزاحمته في اأغرا�سه.

ئا�سة، بحيث ل يحبُّ لغيره اأن ي�سل اإلى مركز ما. اد�س: حّب الرِّ ال�سَّ

ينة. ال�ّسابع: خبث الطِّ

والإمام الخمينّي} بدوره يقول: »اإن كلَّ هذه الأ�سباب، في الحقيقة، ترجع اإلى 

النَّف�سّي  لُّ  وال��ذُّ النقبا�س  ذلك  هو  الح�سد:  اإنَّ  القول:  وُيمكن  النَّف�س...  ذلِّ  روؤي��ة 

.
)3(

غبة في زوال النِّعمة والكمال عن الآخرين« اللَّذان تكون نتيجتهما الرَّ

)1( بحار الأنوار، ج 70، �س 270.

)2( �سورة ي�س، الآية 15.

)3( الإمام الخميني، الأربعون حديثًا، �س 108.
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آثار الحسد
والكمال  المعنوّي  الغنى  اإلى  ي�سل  ل  الحا�سد  اأن  بداية حديثنا من  في  1 - ما ذكر 

.
)1(

الإن�سانّي: »... ول لح�سود غنى«

ين  الدِّ اهللQ:«اآفة  عبد  اأب��و  قال  ين،  الدِّ اأ�سا�س  على  يق�سي  ربما  2 - الح�سد 

جل لياأتي باأيِّ بادرة  . وعن اأبي جعفرQ: »اإنَّ الرَّ
)2(

الح�سد والُعجب والفخر«

.
)3(

، واإن الح�سد لياأكل الإيمان كما تاأكل النَّار الحطب«
)*(

َفَيْكُفر

3 - من المفا�سد الكبيرة الَّتي ل تنفكُّ عن الح�سد، �سخط الح�سود على الخالق ووليِّ 

نعمته واإعرا�سه عن تقديراته تعالى.

ة ح�سد  4 -  ربما ي�سل الحا�سد اإلى مرحلة، يوؤذي فيها المح�سود اإلى حدِّ القتل، وق�سَّ

اإبلي�س لآدم، وح�سد قابيل لهابيل، وح�سد اإخوة يو�سف له معروفة.

هذا  مفا�سد  »ومن  يقول:  حيث  اأخروّية  مف�سدة  الخمينّي}  الإم��ام  5 - ويذكر 

 
)*(

ميم، كما يقول العلماء �، �سيق القبر وظلمته... وعلى اأيِّ حال اإنَّ الخلق الذَّ

نيا معذباً مبتلًى، ويكون له في القبر �سيق  �ساحب هذا الخلق يعي�س في الدُّ

.
)4(

وظلمة، ويح�سر في الآخرة م�سكيناً متاألِّماً«

)1( ال�سيخ الطو�سّي، الأمالي، �س 301.

)2( الكافي، ج 2، �س 307.
اأرخى للّنف�س ِعنان الغ�سب  اأو فعل في حالة الغ�سب، فاإذا  ؛ والبادرة: هي ما ي�سبق من الإن�سان في قول  ُيَكفرَّ )*(  )اأو 
ْو�س  اأو فعل كالدَّ ّب هلل تعالى ور�سولهP، )والعياذ باهلل(  �، ما ي�سدر من الكّفار من قول كال�سَّ �سدر منه، غالبًا 

على القراآن اأو اإلقائه في القاذورات(، فيكون قد كفر عمليًا وهذا ينا�سب قراءة »يكفر« اأو حكم بكفره عملّيًا )بالكفر 

العملّي( وهذا ينا�سب قراءة »يكّفر«.

)3( الكافي، م. ن، �س 306.
حيح، هكذا: وعلى اأّي حال فاإّن... اإلخ. )*(  كذا في الم�سدر، ولعلَّ ال�سّ

)4( الإمام الخمينّي، الأربعون حديثًا، �س 111.
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عالج الحسد
لعالج الح�سد هناك طريقان، طريق علمّي واآخر عملّي.

ريق العلمّي:  الطَّ  - 1

ل الإن�سان جّيداً في اأمرين: باأن يتاأمَّ

وحي والبدنّي.  اّرة للح�سد على الم�ستوى الرُّ ة والعواقب ال�سَّ لبيَّ تائج ال�سَّ الأوَّل: في النَّ

اإلى هالكه في  ي  يوؤدِّ �سوف  الأخالقّي  المر�س  اأنَّ هذا  الح�سود  يعلم  اأن  المهم  اإذ من 

نيا  الدُّ �سقاء  الح�سد  »ثمرة   :Qالموؤمنين اأمير  بذلك  اأخبر  كما  والآخ��رة  نيا  الدُّ

وم  والنَّ احة  الرَّ منه  وي�سلب  قلبه،  في  الإيمان  نور  اإ�سراق  دون  و�سيحول   .
)1(

والآخرة«

و�سيحول حياته اإلى حزن وغمٍّ دائمين.

بب  ف�س. فاإذا كان ال�سَّ ل في جذور ودوافع ح�سول هذه الحالة في النَّ الثَّاني: اأن يتاأمَّ

ق اأ�س�س المعرفة والتَّوحيد  حيحة باهلل، فعليه اأن يعمِّ �سعف الإيمان وعدم المعرفة ال�سَّ

والإيمان باهلل في قلبه. يقول الإمام الخمينّي}: »وليعلم من يح�سد النَّا�س ويتمنَّى 

زوال النِّعمة عن الآخرين، ويحقد في قلبه على اأ�سحاب النِّعم، اأنَّه ل اإيمان له باأنَّ الل 

الح اأ�سبغ نعمه على اأولئك، واأنَّ ادراكنا لذلك قا�سر.  عزَّ وجّل،  من باب معرفة ال�سَّ

اأنَّه ل يوؤمن بعدل الل تعالى ول يرى التَّق�سيم عادًل. اإنَّك في اأ�سول  وليعلم اأي�ساً 

.
)2(

د لفظة على ل�سانك...« : اإنَّ الل عادل، وما هذا اإلَّ مجرَّ
)*(

العقائد تقول

ونية فعليه اأن يعالجها في ظل الثِّقة  عور بعقدة الحقارة والدُّ بب ال�سُّ اأّما اإذا كان ال�سَّ

باهلل وح�سُن الظّن به، ومن خالل الإدراك باأنَّ الكمال الحقيقيَّ هو في التَّحلِّي بمكارم 

الأخالق والقرب من اهلل وهو مي�سر لكلِّ اإن�سان.

)1( م�ستدرك  الو�سائل، ج 12، �س 23.

)2( الإمام الخمينّي، الأربعون حديثًا، �س 114.
حيح: تقول باأّن...«؛ لأنَّ المراد في القول هنا الراأي. )*( كذا في المرجع، ولعلَّ ال�سّ
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ريق العملّي:  الطَّ  - 2

ة للمح�سود. فاإذا كانت نف�سه تدعوه  وهو اأن يتكلف الحا�سد بداية في اإظهار المحبَّ

اأن  فعليه  لالآخرين،  وك�سف عيوبه  اإلى هتك حرمته،  وتدفعه  ع��ُدّوًا،  واعتباره  لإيذائه، 

اإليه  ويح�سن  اليجابّية،  ويذكر �سفاته  فيثني عليه مثال  نف�سه،  تريده  ما  يعمل خالف 

من  الح�سد  اآثار  تزول  الأعمال  هذه  مثل  تكرار  ومع  اأمامه.  ويقدمه  بالخير  له  ويدعو 

وحي مع نف�سه  الم الرُّ فاء وال�سَّ �سا وال�سَّ ف�س �سيئًا ف�سيئا، ويعي�س الإن�سان حالة من الرِّ النَّ

باأن  : »وذلك  العمليَّ ريق  الطَّ الإمام الخمينّي} في كيفيَّة هذا  ومع الآخرين. يقول 

ة للمح�سود، وترتِّب الأمور، بحيث يكون هدفك هو معالجة مر�سك  تتكلَّف اإظهار المحبَّ

اأن تعمل خالفًا لما  اإنَّ نف�سك تدعوك لإيذائه واعتباره عُدّوًا... ولكن عليك  الباطنّي. 

م عليه وتحترمه وتجلَّه. واحمل ل�سانك على اأن يذكر محا�سنه...  ف�س، واأن تترحَّ تريده النَّ

وتذّكر �سفاته الجميلة. �سحيح اإن هذا �سوف يكون متكلَّفًا في بادى ء الأمر...ولكن بما 

هاية من الحقيقة، ويخف تكلُّفك  ف�س... ف�سوف تقترب في النِّ اأن الهدف هو اإ�سالح النَّ

.
)1(

�سيئًا ف�سيئًا«

)1( الإمام الخمينّي، الأربعون حديثًا، �س  115-114.
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املفاهيم الرَّئيسة:
رهما عند  عمة الَّتي يت�سوَّ 1 - الح�سد حالة نف�سّية، يتمّنى �ساحبها �سلب الكمال والنِّ

الآخرين، �سواء اأكان يملكها اأم ل، و�سواء اأرادها لنف�سه اأم لم يردها.

2 - للح�سد درجات واأنواع ح�سب حال المح�سود، وح�سب حال الحا�سد، وح�سب حال 

الح�سد ذاته.

3 - للح�سد اأ�سباب ودوافع عديدة، ولكنَّ كّل هذه الأ�سباب، في الحقيقة، ترجع اإلى 

، اللَّذان  ف�سيُّ لُّ النَّ ف�س، فالح�سد: هو ذلك النقبا�س والذُّ اأمر واحد هو روؤية ذلِّ النَّ

عمة والكمال عن الآخرين. غبة في زوال النِّ تكون نتيجتهما الرَّ

خط على  ين وقد ذكرت له اآثار عديدة منها: العجب والكبر وال�سَّ 4 - الح�سد اآفة الدِّ

ف�س المحترمة، هذا بالإ�سافة اإلى ما ينتظر  اأ الحا�سد على قتل النَّ اهلل وربما تجرَّ

الحا�سد من العذاب في القبر واليوم الآخر.

ريق العلمّي من خالل معرفة حقيقة  باع طريقين، الطَّ 5 -  عالج الح�سد من خالل اتِّ

ائمة  ريق العملّي من خالل المجاهدة والمخالفة الدَّ الح�سد واآثاره المهلكة، والطَّ

ف�س. للنَّ
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ر�س الأربعون الدَّ

الة االستخفاف بالصَّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

الة في الإ�سالم. 1 - يبّين معنى وحقيقة ال�سَّ

الة ال�سحيحة وغير ال�سحيحة. 2 - يذكر م�ساديق واآثار ال�سَّ

حيحة واأهمَّ اآدابها.  الة ال�سَّ ة ال�سَّ 3 - يبّين كيفيَّ

رس أهداف الدَّ



عمود الدِّين
الة عمود الّدين، مثلها كمثل عمود الُف�ْسطاط اإذا  عن الإمام الباقرQ قال: »ال�سّ

 .
)1(

ثبت العمود ثبت الأوتاد والأطناب، واإذا مال العمود وانك�سر لم يثبت وتد ول ُطُنب«

وميزان  يطان،  ال�سَّ �سطوات  من  وح�سن  مو�سوع  وخير  ين،  الدِّ عمود  الة  ال�سَّ اإنَّ 

حمة، وقرة عين  الرَّ الأنبياء، و�سبب  ب، ومنهاج  الرَّ الإ�سالم، ومر�ساة  وراأ�س  الإيمان، 

ريفة. P وقربان كلِّ تقّي، ومعراج الموؤمن، وغير ذلك مما جاء في الأخبار ال�سَّ بيَّ النَّ

ا كانت بهذه الأهميَّة والمكانة، كان من الواجب الحفاظ عليها وعدم ت�سييعها  فلمَّ

بّين  كما  ذلك  من  �سديدًا  تحذيرًا  الإ�سالم  حّذر  وقد  ب�ساأنها،  وال�ستخفاف  والتَّهاون 

ف��اإنَّ  ب�سالتك؛  تتهاون  »ل   :Qالباقر الإم��ام  عن  جاء  وغيره،  م  المتقدِّ الحديث 

، وزاد في حديث اآخر: 
)2(

P قال عند موته: لي�س منِّي من ا�ستخف ب�سالته« النَّبيَّ

.
)3(

»ل يرد علّي الحو�س ل والل«

ة  دون على قبح هذا الأمر، مع الأنفا�س القد�سيَّ تنا �سلوات اهلل عليهم يوؤكِّ ونجد اأئمَّ

ريفة، وما ذلك اإلَّ لعتباره اآفة عظمى ل يمكن التَّغا�سي عنها،  الأخيرة في اأعمارهم ال�سَّ

ة واأكبرها. ينيَّ بل الحّث على التَّخلُّ�س منها هو من اأولويَّات المهام الدِّ

يقول اأبو ب�سير: دخلت على حميدة اأعّزيها باأبي عبد اهللQ فبكت ثمَّ قالت: يا اأبا 

د لو �سهدته حين ح�سره الموت وقد قب�س اإحدى عينيه ثّم قال: ادعوا لي قرابتي ومن  محمَّ

.
)4(

الة« ا اجتمعوا حوله قالQ: »اإّن �سفاعتنا لن تنال م�ستخّفاً بال�سَّ لطف لي، فلمَّ

)1( و�سائل ال�سيعة، ج 4، �س 27.

)2( الكافي، ج 3، �س 369.

دوق، علل ال�سرائع، تحيقيق: ال�سّيد محّمد �سادق بحر العلوم، ج 2، ل. ط، النَّجف الأ�سرف، من�سورات المكتبة  )3( ال�سَّ
الحيدرّية، 1966م، �س 356.

)4( بحار الأنوار، ج 79، �س 236-235.
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الة غير المقبولة الصَّ
ين لآل البيتR هم المحافظون على �سلواتهم،  ا �سبق اأنَّ الأتباع الحقيقيِّ اتَّ�سح ممَّ

الة، والفرق  عون ال�سَّ يِّ ولي�سوا اأولئك الَّذين يتهاونون بها، ومن باب اأولى لي�سوا الَّذين ُي�سَ

ل وقتها من  اأوَّ الة عن  ق بتاأخير ال�سَّ اأنَّ ال�ستخفاف يتحقَّ بين ال�ستخفاف والتَّ�سييع، 

ة اأو غير ذلك، بمعنى اأنَّه ل ي�سغله �سي ء  ة، اأو علميَّ دون ان�سغال بحاجٍة اأو �سرورة حياتيَّ

اأّنه ل يعيرها اأهميَّة،  ل الوقت، �سوى  اأوَّ الة في  اأداء ال�سَّ اإلى  عن الم�سارعة والمبادرة 

ل  الأدائ��ّي  بعنوانها  ي�سلِّيها  لكن  الوقت  اآخر  اإلى  عقلّي  اأو  �سرعّي  داٍع  بدون  ويوؤّخرها 

بيعي دون  الطَّ اأن يخرج وقتها  اإلى  الة  ال�سَّ ر  يوؤخِّ اأن  ق  التَّ�سييع فيتحقَّ ا  واأمَّ الق�سائّي، 

قبيحًا  كالهما  كان  واإن  ال�ستخفاف،  من  وجهًا  واأقبح  جرمًا  اأعظم  وهذا  يها،  يوؤدِّ اأن 

�س. رع المقدَّ ومذمومًا في ال�سَّ

ةR، ويا  وبعد اأن عرفنا اأنَّ الم�ستخفَّ ب�سالته يبوء بالحرمان من �سفاعة الأئمَّ

ادقQ من كون �سالته  لها من عاقبة وخيمة، ن�سيف هنا ما روي عن مولنا ال�سَّ

جل خم�سون  غير مقبولة، واإنَّما ترّد اإليه ول ترفع، يقولQ: »والل اإنَّه لياأتي على الرَّ

�سنة وما قبل الل منه �سالة واحدة، فاأيُّ �سي ء اأ�سّد من هذا؟ والل، اإنَّكم لتعرفون من 

جيرانكم واأ�سحابكم من لو كان ي�سلِّي لبع�سكم ما قبلها منه؛ ل�ستخفافه بها. اإن 

.
)1(

الل ل يقبل اإلَّ الح�سن، فكيف يقبل ما ي�ستخفُّ به«؟!

 صالة المتكاسل
يها غير عارف  ًا و�سكلّيًا، ويوؤدِّ بح ا�ستيقاظًا ظاهريَّ ربما ي�ستيقظ الإن�سان لأداء فري�سة ال�سُّ

ه اأّداها اأو لم يوؤدها، بحيث تختلط عليه الأمور؛  بما قراأ وكيف واأين، وقد ي�سكُّ فيما بعد اأنَّ

لأنَّه �سلَّى مع الغفلة والتَّثاقل، وبالإمكان اأن نقول: اإن ذلك من اآثار النُّعا�س الغالب عليه الَّذي 

)1( و�سائل ال�سيعة، ج 4، �س 24.
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اأفقده معرفة ما يقول، فاأّي �سالة هذه وهو واقف بين يدي الجّبار �سبحانه وتعالى؟!

يقول عّز من قائل: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

.
)1(

ھ ھ ے}
الة متكا�ساًل ول متناع�سًا  وفي تف�سيرها قال الإمام الباقرQ: »ل تقم اإلى ال�سَّ

الة وهم  فاق، واإنَّ اهلل نهى الموؤمنين اأن يقوموا اإلى ال�سَّ ول متثاقاًل؛ فاإّنها من خلل النِّ

.
)2(

وم« �سكارى، يعني: من النَّ

وفي حديث اآخر: �ساألته عن قول اهلل {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

ھ..} قالQ: »... يعني: �سكر النَّوم، يقول: وبكم نعا�س يمنعكم اأن تعلموا ما 
تقولون في ركوعكم و�سجودكم وتكبيركم، لي�س كما ي�سف كثير من النَّا�س، يزعمون 

 Qفاإنَّه .
)3(

راب، والموؤمن ل ي�سرب م�سكراً ول ي�سكر« اأنَّ الموؤمنين ي�سكرون من ال�سَّ

يعتر�س على تف�سير الآية بالم�سكر الخمرّي لأّن اهلل تعالى ابتداأها مخاطبًا الموؤمنين.

الة  ال�سَّ اأحمد! عجبت من ثالثة عبيد: عبد دخل في  »يا  المعراج:  وفي حديث 

.
)4(

وهو يعلم اإلى من يرفع يديه وقّدام من هو، وهو ينع�س «

الة جزاء التَّهاون بالصَّ
تهاون  لمن  ما  اأبتاه  يا  فقالت:   Pاأباها �ساألت  اأنَّها   Oهراء الزَّ دة  يِّ ال�سَّ عن 

�ساء؟ جال والنِّ ب�سالته من الرِّ

جال والنِّ�ساء، ابتاله الل بخم�س  قالP: »يا فاطمة: من تهاون ب�سالته من الرِّ

نيا، وثالث عند موته، وثالث في قبره، وثالث  ع�سرة خ�سلة، �ست منها في دار الدُّ

في القيامة اإذا خرج من قبره.

)1( �سورة الن�ساء، الآية 43.

ا�سّي، )ابن م�سعود(، تف�سير العيا�سي، ج 1، تحقيق: ال�سّيد المحاّلتّي، ل. ط، طهران، المكتبة العلمّية الإ�سالمّية،  )2( العيَّ
ل. ت، �س 242.

)3( م. ن.

)4( بحار الأنوار، ج 74، �س 22.
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نيا: فالأولى: يرفع الل البركة من عمره، ويرفع  فاأّما الّلواتي ت�سيبه في دار الدُّ

الحين من وجهه، وكّل عمل  الل البركة من رزقه، ويمحو الل عزَّ وجّل،  �سيماء ال�سَّ

يعمله ل يوؤجر عليه، ول يرفع دعاوؤه اإلى ال�ّسماء، وال�ّساد�سة لي�س له حظ في دعاء 

الحين. ال�سَّ

واأّما اللَّواتي ت�سيبه عند موته فاأولهن: اأنَّه يموت ذلياًل والّثانية: يموت جائعاً، 

نيا لم يرو عط�سه. والثَّالثة: يموت عط�ساناً، فلو �سقي من اأنهار الدُّ

 الل به ملكاً يزعجه في قبره، 
)*(

اللَّواتي ت�سيبه في قبره فاأولهن: َيوكل ��ا  واأمَّ

لمة في قبره. والثَّانية: ي�سيِّق عليه قبره، والثَّالثة: تكون الظُّ

 الل به 
)*(

واأّما اللَّواتي ت�سيبه يوم القيامة اإذا خرج من قبره، فاأولهن: اأّنه يوكل

اإليه، والثَّانية: يحا�سُب ح�ساباً �سديداً،  ملكاً ي�سحبه على وجهه والخالئق ينظرون 

.
)1(

يه وله عذاب األيم« والثَّالثة: ل ينظر الل اإليه ول يزكِّ

هكذا تقام الصالة
ة اأمور منها: ئق اأن يراعي عدَّ كل الالَّ ينبغي لمن اأراد اأن ُترفع �سالته بال�سَّ

»وحّق   :Qالعابدين زين  لمولنا  الحقوق  ر�سالة  في  الة:  ال�سَّ حّق  معرفة    - 1

��ك فيها قائم بين يدي الل  اأنَّها وف��ادة اإلى الل عّز وج��ّل، واأنَّ الة اأن تعلم  ال�سَّ

اهب،  اغب الرَّ ليل الحقير الرَّ عّز وجّل، فاإذا علمت ذلك، قمت مقام العبد الذَّ

كون  بال�سُّ بين يديه  كان  م لمن  المعظِّ ع،  المت�سرِّ الم�ستكين  الخائف  الراجي 

.
)2(

والوقار، وتقبل عليها بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها«

اأن اأن ت�سّلي وت�سوم  2 - الخ�سوع: عن اأمير الموؤمنينQ: »يا كميل! لي�س ال�سَّ

ل. حيح: يَوكِّ )*( في الم�سدر غير م�سَكَلة ولعل ال�سَّ
ل... اإلخ. ج 3، �س 24. حيح: ُيَوكِّ )*( كما مرَّ لعلَّ ال�سَّ

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج 3، �س 24.

)2( ر�سالة الحقوق: حق ال�سالة. )راجع: الخ�سال، �س 566(.
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الة فعلت بقلب نقّي، وعمل عند الل مر�سّي،  اأن اأن تكون ال�سَّ ق، اإنَّما ال�سَّ وتت�سدَّ

.
)1(

وخ�سوع �سوّي«

بيِّ الأكرمP: »ل يقبل الل �سالة عبد ل يح�سر قلبه  3 - ح�سور القلب: عن النَّ

ف على الح�سور. ، والخ�سوع متوقِّ
)2(

مع بدنه«

.
)3(

4 - التَّدبُّر: في الحديث: »�سالة ركعتين بتدبَّر خير من قيام ليلة والقلب �ساٍه«

على  ل  الأوَّ ال��وق��ت  ل  »ف�سَّ  :Qادق ال�سَّ الإم��ام  عن  ال��وق��ت:  ل  اأوَّ الة  5 - ال�سَّ

 .
)4(

نيا« الأخير كف�سل الآخرة على الدُّ

املفاهيم الرَّئيسة:
وراأ�س  الإيمان،  وميزان  يطان،  ال�سَّ �سطوات  من  وح�سن  ين،  الدِّ عمود  الة  1 - ال�سَّ

. بيِّ وقربان كلِّ تقيِّ ة عين النَّ حمة، وقرَّ الإ�سالم، و�سبب الرَّ

الة بهذه الأهميَّة والمكانة، كان من الواجب الحفاظ عليها، وعدم  ا كانت ال�سَّ 2 - لمَّ

ت�سييعها والتَّهاون وال�ستخفاف ب�ساأنها.

ل  الة عن اأوَّ ق بتاأخير ال�سَّ 3 - والفرق بين ال�ستخفاف والتَّ�سييع، اأن ال�ستخفاف يتحقَّ

يها.  الة اإلى اأن يخرج وقتها دون اأن يوؤدِّ ق بتاأخير ال�سَّ ا التَّ�سييع فيتحقَّ وقتها، واأمَّ

نيا،  الدُّ 4 - من تهاون ب�سالته ابتاله اهلل بخم�س ع�سرة خ�سلة، �ست منها في دار 

وثالث عند موته، وثالث في قبره، وثالث في القيامة اإذا خرج من قبره.

الة وهي عديدة منها:  اآداب ال�سَّ اأن يراعي  ئق،  كل الالَّ بال�سَّ ُترفع �سالته  اأن  اأراد  ينبغي لمن   - 5

الة ومعانيها. ر في ال�سَّ الة، التَّدبُّر والتَّفكُّ الة، ح�سور القلب في ال�سَّ معرفة حقِّ ال�سَّ

�سة الّن�سر الإ�سالمّي  1، قم، موؤ�سَّ محّمد بن اأبي القا�سم الّطبرّي، ب�سارة الم�سطفى، تحقيق: جواد الأ�سفهانّي، ط   )1(
1420ه�، �س 57.

)2( اأحمد بن محّمد البرقّي، المحا�سن، ج 1، تحقيق: الح�سينّي، ل. ط، طهران، دار الكتب الإ�سالمّية، 1370هـ 1330�س، 
�س 260 - 261.

)3( البحار، ج 81، �س 259. )تحقيق: البهبودّي(

)4(  الكافي، ال�سيخ الكليني، ج3، �س 274.
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ر�س الواحد والأربعون الدَّ

العصبيَّة

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ة واأ�سكالها. 1 - ي�سرح معنى الع�سبيَّ

ة والقبيحة للع�سبيَّة. لبيَّ 2 - يبّين اأهمَّ الآثار ال�سَّ

ف�س  النَّ على  الخطيرة  الآفة  هذه  من  التَّخلُّ�س  ة  كيفيَّ 3 - يذكر 

والمجتمع.

رس أهداف الدَّ



العصبيَّة في القرآن الكريم
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يقول اهلل تعالى في محكم كتابه: {ٱ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

)1(
ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ}.

ما هي العصبيّة؟
فاَع عنه، ويراه دائمًا  الع�سبّية اأن يّتِخَذ المرُء لنف�ِسه جانبًا معّينًا، يتبّنى ن�سرَته والدِّ

ة موجودة فيه، �سواء كان ذاك الجانب �سخ�سّيًا، اأم  واب؛ وذلك ل�سفة خا�سّ على ال�سَّ

تلك  بل يجعل  واب،  ال�سَّ اإلى  دليَله  الحّق ويجعله  اأن يبحث عن  اأم جماعًة، دون  جهًة، 

ي والتَّولِّي والنُّ�سرة،  َبنِّ ة اّلتي لأجلها تَبّنى ذلك الجانب، هي المقيا�س للتَّ فة الخا�سّ ال�سِّ

ة، اأو الِعرقيَّة...اإلخ. ة، اأو القوميَّ ك�سفة القرابة، اأو العائليَّ

في  ويباينها  وي�سترِذُلها،  فة،  ال�سِّ تلك  ي�سناأ  فاإنَّه  باإيمانه،  ادق  ال�سَّ الموؤمن  واأّم��ا 

اعتقاده و�سلوكه مباينة الم�سرق للمغرب، فهو من�سف في حكمه، م�ستقيم في �سلوكه، 

ا�ِس اإليه، اإن لم يرجعوا  ِبُع الحّق ولو ا�ستلزم مقارعَة اأقرِب النَّ ب في نف�سه، َيتَّ غير متع�سّ

اأمير الموؤمنينQ: »ولقد كّنا مع ر�سول  اأمر اهلل. يقول  اإلى  واب ويفيئوا  اإلى ال�سَّ

)1( �سورة المجادلة، الآية 22.
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وت�سليماً  اإيماناً  اإّل  واأبناءنا واإخواننا واأعمامنا. ما يزيدنا ذلك  اآباءنا  اللP نقتل 

 .
)2(

 و�سبراً على م�س�س الألم وجّداً في جهاد العُدّو..«
)1(

وم�سّياً على اللَّقم

ب اإن�سان  ب قد يكون لأّي �سيء من متعّلقات الإن�سان وما يّت�سل به، فقد يتع�سّ والتَّع�سّ

لبلده، اأو لمدر�سته، اأو لأ�ستاذه، اأو لم�سوؤوله، اأو لحزبه وتنظيمه،اأو لع�سيرته، اأو لقريته، 

اأو لحّيه، اأو للغته، اأو لعرقه وقومّيته، اأو للونه...اإلخ.

اهم و�سّجعهم على ما هم عليه من  فمن اأعاَن جماعَته اأو قرابَته وقوَمه على ُظلٍم، وقوَّ

ب. الباطل وعدم الحّق، دون اأن يرَدَعهم وينهاُهم عنه، فهو متع�سّ

وهنا ل بّد من التَّنبيه على اأّن هذا ل يعني اأن ل تحّب الخير لأبناء قومك وجلدتك، 

بل الع�سبّية هي اأن تاأخذ دائمًا جانبهم واإن كانوا على الباطل، وتعينهم وتن�سرهم على 

ظلمهم وباطلهم، دون اأن تبحث عن الحّق وتجعله معيارًا لتاأييدهم ون�سرتهم.

عليها  ياأثم  اّلتي  »الع�سبّية  فقال:  الع�سبّية،  عن   Qاُد ال�سجَّ الإمام  �سئل  وقد 

جُل �سراَر قوِمِه خيراً ِمن خياِر قوٍم اآخرين، ولي�س من الع�سبّية  �ساحبها اأن يرى الرَّ

.
)3(

جل قومه، ولكن من الع�سبّية اأن يعين قوَمه على الظلم« اأن يحّب الرَّ

مقّومات نفي العصبيّة
واأ�س�س وهي جّدًا �سريفٌة، وهذه بع�س تلك  ب لهما مقّوماٌت  التَّع�سّ الإن�ساف ونفي 

المقّومات: 

اأن يكون الهدف الأ�ضا�س هو الحّق:   - 1

، {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
)4(

{ی ی ی جئ حئمئ}

)1( اللقم بالتحريك: معظم الطريق اأو جادته.

خائر، 1412ه�.ق 1970، �س 104- )2( نهج البالغة، خطب الإمام علّيQ، ج 1، تحقيق: محّمد عبده، ط 1، قم، دار الذَّ
.105

)3( الكافي، ج 2، �س 308.

)4( �سورة يون�س، الآية 32.
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اهلل  مر�ساة  وهو  الأ�سمى  الهدف  لنيل  العال  نحو  تطّلع  اإلى  يحتاج  وهذا   .
)1(

ڄ}
ريقة  تعالى؛ ولأّن مقيا�َس ر�سا اهلل تعالى هو الإن�ساف والحّق، يقول تعالى، مبّينًا للطَّ

اّلتي يرت�سيها وياأمر بها للحكم والق�ساء:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ 

ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 
.

)2(
ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ}

{ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 
.

)3(
ې ې ې}

هد: الزُّ  - 2

وهو المقّوم الثَّاني لنفي الع�سبّية، فاإذا كان نفي الع�سبّية يحتاج اإلى الإن�ساف، فاإّن 

ائل، وفي حظوظ  نيا الزَّ هد في متاع الدُّ ب يحتاج اإلى الزُّ كالًّ من الإن�ساف وعدم التَّع�سّ

ف�س اإذا تعار�ست مع حكم العقل، والمنطق، والحّق. النَّ

الوعي:  - 3

الل والغواية، فال بّد من معرفة الحّق، اإذ كيف يحكم بالحّق  وذلك لالأمن من ال�سَّ

ب ويرى اأّن ما يفعله  ا�س قد يتع�سّ . فبع�س النَّ
)4(

من يجهله؟! »اعرف الحق تعرف اأهله«

ب هو الحّق، حّتى اإذا لمته تعّجب منك: األ يجب اأن اأن�سر  هو الحّق، اأي: يرى اأّن التَّع�سّ

اأخي اأو ابن عّمي، اأو ابن مدينتي وبلدتي، اأو ابن قوميَّتي اأو ابن جماعتي؟! اإلخ.. 

)1( �سورة لقمان، الآية 30.

)2( �سورة الن�ساء، الآية 135.

)3( �سورة المائدة، الآية 8.

)4( رو�سة الواعظين، �س 31.
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عدم الغ�ضب:  - 4

ينبغي  فال  الغ�سبيَّة،  ة  بالقوَّ م  التَّحكُّ الع�سبّية  نفي  على  ت�ساعد  اّلتي  الأم��ور  من 

لالإن�سان الموؤمن اأن يم�سي مع غ�سبه كيف كان؛ فاإّن الغ�سب يوؤّدي اإلى عواقب وخيمة.

قال:  عّلمني،  الل  ر�سول  يا   :P للنَّبيِّ رجل  »قال  قال:   Qاهلل عبد  اأبي  عن 

جل: قد اكتفيت بذلك )في الكافي: بذلك(، فم�سى اإلى  اذهب ول تغ�سب، فقال الرَّ

لب�س  ذلك  راأى  فلّما  الح،  ال�سِّ ولب�سوا  قاموا �سفوفاً  قد  قومه حرب  بين  ف��اإذا  اأهله 

الح ثّم جاء  �سالحه ثّم قام معهم، ثّم ذكر قول ر�سول اللP: ل تغ�سب، فرمى ال�سِّ

يم�سي اإلى القوم اّلذين هم عُدّو قومه فقال: يا هوؤلء ما كانت لكم من جراحة، اأو 

قتل، اأو �سرب لي�س فيه اأثر، فعلّي في مالي اأنا اأوفيكموه، فقال القوم: فما كان فهو 

.
)1(

لكم، نحن اأولى بذلك منكم قال: فا�سطلح القوم وذهب الغ�سب«

عصبيّة المؤمن للحقِّ فقط
نيوّي بكّل عالئقه  الدُّ المادّي  العالم  لأّنه يذعن بزوال كّل هذا  ب؛  الموؤمن ل يتع�سّ

حقيقيَّة،  ثابتة  اأم��ورًا  ولي�ست  عَر�سيَّة،  ومالب�سات  ِن�َسٌب  فهي  وع�سبّياته،  وارتباطاته 

ة الثَّابتة هي عالقة المخلوق مع الخالق تعالى، فهي فقط اّلتي  اتيَّ والعالقة الوحيدة الذَّ

اأّنها لي�ست �سرابًا بل هي واقع حقيقّي، وهي اّلتي ينبغي للموؤمن اأن  �سيّت�سح بعد ذلك 

ف�س. ي�سعى لتوثيقها وتعميقها في النَّ

وحانّي المعنوّي؛  �َسب الرُّ ر عن هذه العالقة بين المخلوق وخالقه بالنَّ واإن �سئت فعبِّ

فاإّنه اّلذي �سوف ل ينقطع يوم القيامة حيث تتجّلى الحقائق على ما هي، وتنقطع وتبور 

اتيَّة: يقول تعالى: {ې ې ى ى ائ  كّل العالئق العر�سيَّة العتباريَّة غير الذَّ

. 
)2(

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}

)1( بحار الأنوار، ج 22، �س 85. وكذلك الكافي، ج 2، �س 304. 

)2( �سورة الموؤمنون، الآية 101.
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؛ 
)1(

P: »كّل ح�سب ون�سب منقطع يوم القيامة ما خال ح�سبي ون�سبي« بيِّ روي عن النَّ

وحانّي المعنوّي اّلذي يّت�سل باإرادة اهلل وطاعته، واّلذي مقيا�سه الحّق  �سب الرُّ لأّنه النَّ

والإن�ساف، فهو غير منقطع وهو بعيد عن كّل ع�سبيَّة وجاهليَّة.

ب لها اإّل الحّق؛ فاإّنه �سوف  فاإذا اأدرك الموؤمن العاقل عدم انتفاعه باأّي ن�سبة يتع�سّ

ة بعد  ب لغير الحّق، ويبغ�سه، ويبعده عن ذاته بكّل ت�سميم وقّوة، وخا�سّ يرف�س التَّع�سّ

اأن يدرك خطر الع�سبّية على الإيمان.

مخاطر العصبيّة
اإذا ف�ّسرنا الع�سبّية باأّنها اأخُذ جانب معّين والحكم ل�سالحه دائمًا وفي كّل الأحوال، 

ب له في بع�س الأحيان، وهو على الباطل،  رف المتع�سَّ فمعنى ذلك اأّننا �سنن�سر ذاك الطَّ

وهذا يعني اأّن الع�سبّية �ست�سادم الحّق وتعاك�سه في تلك الموارد، اأي: اإّنها �ستتعار�س 

ير على مقت�سى  وال�سَّ والعمل  رع،  ال�سَّ ال�ستقامة في جاّدة  الإيمان هو  لأّن  الإيمان؛  مع 

ب �سياأخُذ  الحّق والن�ساف، فحلول الع�سبّية في القلب ينفي الحّق والإيمان؛ لأّن المتع�سِّ

جانبًا معروفًا م�سبقًا ويدافع عنه حّتى واإن لم يكن على الحّق! 

َب له  ب اأو ُتُع�سِّ ادقQ على ذلك: »من َتع�سَّ واية عن الإمام ال�سَّ ت الرِّ وقد ن�سَّ

.
)2(

فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه«

فالع�سبّية خطرٌة على الإيمان؛ لأّنها قد ت�ستقّر وتتر�ّسخ في الإن�سان وت�ستعر في قلبه، 

بحيث ي�سبح عُدّوًا للحّق جهارًا، دون اأن يكون مجبرًا على ذلك، بل بكامل اإرادته وملء 

.
)3(

اختياره {پ پ پ پ}

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج14، �س 168.

)2( الكافي، ج 2، �س 307.

)3( �سورة الجاثية، الآية 23.
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فة الخبيثة من نف�سه، و�سارت ملكًة را�سخًة  نت هذه ال�سِّ نيا وقد تمكَّ وَيخرج من الدُّ

ملكاته  هيئة  على  القيامة  يوم  ُيح�سر  الإن�سان  اإّن  حيث  الخطر،  يكمن  وهنا  قلبه،  في 

.
)1(

و�سورها، كما ورد في بع�س الّروايات

َنة من الّنف�س هي ملكٌة �سيطانية؛ فاإّن �ساحبها معاذ  وعليه فاإذا كانت المَلَكة المتمكِّ

ب في الحقيقة هو �سفة �سيطانية، فهو اّلذي  اهلل ُيح�سر على �سورة �سيطانيَّة، والتع�سُّ

واية عن اأبي عبد اهلل  َحه؛ ففي الرِّ ة وف�سَ يطان عن المالئكة، واأخرجه من الجنَّ َز ال�سَّ ميَّ

ادقQ: »اإّن المالئكة كانوا يح�سبون اأّن اإبلي�س منهم، وكان في علم الل اأّنه  ال�سَّ

لي�س منهم. فا�ستخرج ما في نف�سه بالحمّية والغ�سب فقال خلقتني من نار وخلقته 

 .
)2(

من طين«

يوَم  ُيح�َسُر  ب  المتع�سّ فاإّن  الجاهليَّة؛  اأعراب  هم  كانوا  بًا  تع�سّ ا�س  النَّ اأعظم  نَّ 
َ
ولأ

القياَمة معهم كما في الرواية: »من كان في قلبه حّبة خردل من ع�سبيَّة، بعثه الل يوم 

.
)3(

القيامة مع اأعراب الجاهليَّة«

اإذن هناك خطران داهمان على الإن�سان جراء الع�سبيَّة:

ل: خروج الإن�سان عن الحّق والإيمان بالع�سبيَّة قبل الموت اأو عند الموت.  الأوَّ

ياطين مع اأعراب الجاهلية يوم الح�سر، ويوم تبلى  الثَّاني: اأن يح�َسَر على �سورة ال�سَّ

رائر وتظهر �سور النُّفو�س على حقيقتها. ال�سَّ

فيا اأيُّها الموؤمن، ما اأعظمهما من خطرين!! فّكر في نف�سك، هل َتجعل اإيمانك اّلذي 

يطانّي الجاهلّي،  مّي ال�سَّ هو �سمانُة َنَجاتك يوَم القيامة، في مهّب ريِح الع�سبّية الجهنَّ

اأينما وجدتَّه،  الحّق  مّتبعًا  وتكون من�سفًا  َع�سبيَّة،  كّل  وُتخِرج منها  لنف�سك  تلتفت  اأم 

نيا يبارك اهلل للمن�سفين في  ارين، في الدُّ ف الّنا�َس حّتى من نف�سك لتفوز في الدَّ وُتن�سِ

)1( انظر: بحار الأنوار، ج 7، �س 89؛ باب �سفة الح�سر، حديث البراءة من عازب، فيما رواه عن ر�سول اهللP في تف�سير 
قوله تعالى: { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ } �سورة الّنباأ، الآية: 18.

)2( الكافي، �س 308.

)3( م. ن.
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ادقين المن�سفين  اأمورهم ويكونون مورَد رعايته واألطافه، وفي الآخرة ُتح�سر مع ال�سَّ

محّمٍدP؟

ب، ول يواّد اأولئك اّلذين حاّدوا اهلل ور�سوله، وخالفوا اأحكام المولى  فالموؤمن ل يتع�سّ

 عّز وجّل، وم�َسوا على غير َهدي ر�سوِله واأهل بيته R، ولو كانوا اأقرب النا�س اإليه:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
)1(

ڤ ڤ}.

)1( �سورة المجادلة، الآية 22.
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املفاهيم الرَّئيسة:
فاَع عنه دون اأن  1 - الع�سبّية اأن يّتِخَذ المرُء لنف�ِسه جانبًا معّينًا، يتبّنى ن�سرَته والدِّ

واب. يبحث عن الحّق ويجعله دليَله اإلى ال�سَّ

ب  يتع�سّ به، فقد  يّت�سل  الإن�سان وما  لأّي �سيء من متعّلقات  ب قد يكون  2 - التع�سّ

اأو  لقريته،  اأو  لع�سيرته،  اأو  لحزبه،  اأو  لأ�ستاذه،  اأو  لمدر�سته،  اأو  لبلده،  اإن�سان 

لعرقه، اأو للونه...اإلخ.

ب له مقّوماٌت واأ�س�س اأهمها اأن يكون الإن�سان طالبا للحّق، زاهدًا في  3 - نفي التع�سّ

كّل ما عداه، متَّ�سفا بالوعي والمعرفة اّلتي تع�سمه من الوقوع في الخطاأ، وترك 

الغ�سب.

ب لها اإّل الحّق، فاإّنه �سوف يرف�س  4 - اإذا اأدرك العاقل عدم انتفاعه باأّي ن�سبة يتع�سّ

خطر  اأدرك  اإذا  ة  خا�سّ وق��ّوة،  ت�سميم  بكّل  ذاته  عن  ويبعده  ويبغ�سه  ب  التع�سّ

الع�سبّية على الإيمان.

فاإذا �سارت  الأ�سا�سّية،  يطان  ال�سَّ الإيمان وهي �سفة  5 - الع�سبّية خطرٌة جّدًا على 

نة من الّنف�س، فاإّن �ساحبها �سُيح�سر على �سورة �سيطانية.  الع�سبّية مَلَكة متمكِّ

اأحكام  وخالفوا  ور�سوله،  اهلل  حاّدوا  اّلذين  اأولئك  يواّد  ول  ب،  يتع�سّ ل  6 - الموؤمن 

.Rواأهل بيته Pالمولى عّز وجّل، وم�َسوا على غير َهدي ر�سوِله
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ر�س الثاني والأربعون الدَّ

اتِّباع الهوى

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يبّين علَّة كون الهوى اأعدى اأعداء الإن�سان. 

ة في مو�سوع الهوى. نَّ 2 - يذكر راأي القراآن وال�سُّ

ع. 3 - يبّين كيفّية معالجة الهوى على �سوء ال�سرَّ

رس أهداف الدَّ



معنى الهوى
ة  نيويَّ وء اإلى مقت�سى طباعها، من الّلذات الدُّ ارة بال�سُّ ف�س الأمَّ الهوى: هو ميل النَّ

ة  بعيَّ ال�سَّ القوة  مراتع  في  وتدخل  رعية،  ال�سَّ الحدود  من  تخرج  حتَّى  اأنواعها  على 

.
)1(

والبهيميَّة

ف�س الإن�سانيَّة �سهوات ورغبات وغرائز وميوًل مختلفة، كلُّ واحد  مما ل �سّك فيه، اأنَّ للنَّ

ة للمحافظة  هوة على �سبيل المثال و�سيلة مهمَّ منها له دور وهدف وغاية محّددة. فال�سَّ

دائمًا،  والأ�سلح  الأف�سل  للتَّكامل نحو  �سل، وفر�سة  النَّ الوجود، و�سمان ل�ستمرار  على 

ومن دونها ل يمكن اأن ت�ستمرَّ الحياة على الأر�س. ولكن هذه الغرائز يمكن اأن تطغى، 

رورة  واأن تخرج عن الم�سار الطبيعّي الَّذي خلقت من اأجله؛ من هنا م�ّست الحاجة وال�سَّ

ة اإرادة و�سجاعة؛ لذا ورد عن  حيح، وهذا يحتاج اإلى قوَّ اإلى اإعادتها اإلى م�سارها ال�سَّ

. وعلى الإن�سان اأن يحذر من 
)2(

ر�سول اهللP اأنَّه قال: »اأ�سجع النَّا�س من غلب هواه«

هواه كما يحذر عُدّوه؛ لأّن الهوى من اأعدى اأعداء الإن�سان، ولكن الإن�سان مع الأ�سف ل 

ادقQ:»احذروا اأهواءكم كما تحذرون اأعداءكم، فلي�س �سيء  يعلم. عن الإمام ال�سَّ

.
)3(

جال من اتِّباع اأهوائهم، وح�سائد األ�سنتهم« اأعدى للرِّ

)1( �سرح اأ�سول الكافي، ج2، �س 141.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج12، �س111.

)3( الكافي، ج2، �س335.
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نّة الهوى في القرآن والسُّ
عن  وتخرج  حّدها،  والحاجات  الغرائز  تتجاوز  ل  باأن  ق  يتحقَّ التكامليَّ  الهدف  اإنَّ 

والعقل،  رع  ال�سَّ على  بالتَّمّرد  وذلك  التَّفريط؛  اأو  الإف��راط  اإلى  الو�سط  والحدِّ  التَّوازن 

وبذلك تكون �سائرة مع الهوى المذموم وتابعة له.

اإلى  اأو  ج،  يتزوَّ ل  ب��اأن  التَّفريط  اإل��ى  التَّوازن  عن  خرجت  اإذا  ة  هوانيَّ ال�سَّ فالحاجة 

الإفراط باأن يلبي حاجته هذه باأيِّ �سيء دون رقيب اأو ح�سيب من دين اأو عقل، باأن يزني 

باع للهوى. مثاًل، والعياذ باهلل-، فهذا وذاك اتِّ

والحاجة اإلى جمع المال اإذا اأبطلها الإن�سان وزهد فيها زهدًا �سلبّيًا، اأو انكب على 

والحتيال  والغ�سب  كال�ّسرقة  حرام  من  كانت  ولو  و�سيلة،  وباأّية  طريق  اأّي  من  الجمع 

والّربا، فهذا وذاك من اّتباع الهوى.

ا�س اإذا اأعدمه الإن�سان واأذّل نف�سه، اأو اإذا طلب الجاه  ة بين النَّ وحبُّ الحترام والعزَّ

باع الهوى. بطرق منحرفة،فكال الحالتين من اتِّ

اأرخى  اأو  مثاًل،  لال�ستعمار  العبوديَّة  ياألف  واأ�سبح  الإن�سان  اأبطله  اإذا  الحرّية  وحّب 

باع الهوى. لنف�سه العنان دون �سابط،فكالهما من اتِّ

ع الهوى، والهوى ي�سدُّ  وهكذا كلُّ حاجات الإن�سان اإذا خرجت عن العتدال فهي تتبَّ

؛ كما قال الإمام عليQ: »اأّيها الّنا�س: اإّن اأخوف ما اأخاف عليكم اثنتان:  عن الحقِّ

الأم��ل  واأّم��ا ط��ول  الحّق،  الهوى في�سّد عن  اتِّباع  فاأّما  الأم��ل،  و ط��ول  الهوى  اّتباع 

.
)1(

فين�سي الآخرة«

باع الهوى في كثير من اآيات القراآن، منها: قوله،� �سبحانه �:  رنا اهلل تعالى، من اتِّ وقد حذَّ

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

. وقوله عز وجل: {حئ مئ ىئ يئ جب 
)2(

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ}

)1( نهج البالغة، ج 1، �س 93.

)2( �سورة الجاثية، الآية 23.
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.
)1(

حب خبمب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج}
والّروايات في ذّمه كثيرة منها: ما ورد عن الإمام علّيQ: »وال�ّسقّي من انخدع 

.
)2(

يطان...« لهواه وغروره.... ومجال�سة اأهل الهوى من�ساة لالإيمان، ومح�سرة لل�سَّ

وقولهQ: »عباد الل ل تركنوا اإلى جهالتكم، ول تنقادوا لأهوائكم، فاإّن النازل 

.
)3(

بهذا المنزل نازل ب�سفا جرف هار، ينقل الّردى على ظهره من مو�سع اإلى مو�سع«

معالجة الهوى
الإمام  يقول  يقول  كما  ؛  يقف عند حدٍّ ول  بع  ال�سَّ يعرف  ل  باعه  اتِّ اأنَّ  الهوى  م�سكلة 

}: »اعلم اأيها العزيز، اأنَّ رغبات النَّف�س واآمالها ل تنتهي ول ت�سل اإلى  الخمينيُّ

حدٍّ اأو غاية. فاإذا اتَّبعها الإن�سان ولو بخطوة واحدة، ف�سوف ي�سطرُّ اإلى اأن ُيْتِبع تلك 

�سا بالكثير منها.  الخطوة خطوات، واإذا ر�سي بهوى واحد من اأهوائها، اأجبر على الرِّ

ولئن فتحت باباً واحداً لهوى نف�سك، فاإّن عليك اأن تفتح اأبواباً عديدة له.

اإنَّك بمتابعتك هوى واحداً من اأهواء النَّف�س توقعها في عدد من المفا�سد، ومن 

ثمَّ �سوف تبتلى باآلف المهالك، حّتى تنغلق، ل �سمح الل �، جميع طرق الحّق بوجهك 

في اآخر لحظات حياتك؛ كما اأخبر الل بذلك في ن�س كتابه الكريم، وكان هذا هو 

اأخ�سى ما يخ�ساه اأمير الموؤمنين وولي الأمر، والمولى، والمر�سد والكفيل للهداية 

.
)4(

»Qه للعائلة الب�سريَّة والموجِّ

ف�س  ويبقى اأنَّ الحّل في مواجهة الهوى هو في المتناع عن موارد الحرام، ونهي النَّ

بهات على القاعدة القراآنيَّة: {ائ ائ ەئ  مات وال�سَّ عن القتراب من دائرة المحرَّ

 Pمرَّ ر�سول اهلل .
)5(

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}

)1( �سورة �س، الآية 26.

)2( نهج البالغة، �س 150؛ الخطبة 86.

)3( م.ن، �س 201-202؛ الخطبة 105.

)4( الأربعون حديثًا، ج1، �س166.

)5( �سورة النازعات، الآيتين 41-40.
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نا واأقوانا، فقال األ اأخبركم  بقوم يت�سايلون حجرا، فقال: »ما هذا؟ فقالوا: نختبر اأ�سدَّ

كم واأقواكم الَّذي اإذا ر�سي لم  كم واأقواكم؟ قالوا: بلى يا ر�سول الل، قال: اأ�سدَّ باأ�سدِّ

يدخله ر�ساه في اإثم ول باطل، واإذا �سخط لم يخرجه �سخطه من قول الحّق، واإذا 

.
)1(

ملك لم يتعاط ما لي�س له بحّق«

حيح، وعلى الإن�سان اأن يبداأ بالمعالجة من اللَّحظة  ريق ال�سَّ فمجانبة الهوى هو الطَّ

الأولى لكت�ساف الم�سكلة.

الّطريق؛ حّتى  بداية  الهوى من  ريق على  الطَّ اأن يقطع  الإن�سان  اأنَّ على  يعني  وهذا 

يطرة على  ل ي�سقط في الهاوية ال�سحيقة؛ لأنَّ الإن�سان في البدايات هو اأقدر على ال�سَّ

هايات. مة ف�ساًل عن النِّ الأمور من المراحل المتقدِّ

أمثلة على ذلك
ريق فال ينبغي  ل الطَّ هوة المحّرمة ينبغي اأن يكون من اأوَّ ريق على ال�سَّ 1 - اإن قطع الطَّ

م �سواء النَّظر المبا�سر اأو عبر  لالإن�سان اأن يتَّبع هواه في اأن ينظر النَّظر المحرَّ

اأو  اأو يمازح امراأة ل يجوز له ممازحتها،  له،  اأو يختلي بامراأة ل تحّل  الإعالم، 

يقطعها  لم  اإن  مقدمات  ذلك  كلَّ  فاإنَّ  فيه،  �سابط  ل  ب�سكل  �ساء  النِّ مع  يختلط 

حيقة. ريق يخ�سى عليه اأن يقع في الهاوية ال�سَّ ل الطَّ الإن�سان من اأوَّ

ي كان ي�سعر  2 - وهذا مثال طبعًا ل يقع في المجتمع الموؤمن ولكن ناأخذه كمثال، فالذَّ

التَّالي  اليوم  في  المقدار  نف�س  يكفيه  ل  رات،  المخدِّ ِمن  معين  بمقدار  �سوة  بالنَّ

�سوة، بل عليه زيادة الكمّية بالتَّدريج، فهذا الَّذي �سقط في  لبلوغ نف�س درجة النَّ

ريق اأن ل يبداأ في هذه الموبقة ولكن  ل الطَّ رات كان ي�ستطيع من اأوَّ هاوية المخدِّ

ل اأرداه في الهاوية تلو الهاوية. �سقوطه الأوَّ

)1( و�سائل ال�سيعة، ج 15، �س 361.
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ارة بموا�سفات عاديَّة، ي�سبح  ة اأو �سيَّ ابق �سقَّ خ�س الَّذي كان يكفيه في ال�سَّ 3 - ال�سَّ

عن  يادة  الزِّ يطلب  اأن  والخ�سية  يادة،  الزِّ فين�سد  عادّيًا،  ة  قَّ ال�سَّ بهذه  اإِح�سا�سه 

هوة؛ حيث اإّنها دائمًا تن�سد  طريق الحرام. وهكذا في جميع م�ساديق الهوى وال�سَّ

يادة؛ حّتى تهلك الإِن�سان نف�سه. الزِّ

وام » هل من مزيد«، وعلى الإن�سان  م ل�سان حالها على الدَّ ف�س كنار جهنَّ فاإنَّ هوى النَّ

�سا وموا�ساة الم�ست�سعفين.  اأن َيقطع عليها طمعها في المزيد بالقناعة والرِّ

منكم،  الهوى  ن  وتمكُّ ل الهوى وبداياته: »اإّياكم  اأوَّ وقد حذر الإمام علّيQ من 

 .
)2(

هوات طرب، واآخرها عطب« . وعنهQ: »اأوَّل ال�سَّ
)1(

فاإنَّ اأوله فتنة واآخره محنة«

.
)3(

وعنهQ: »كم من �سهوة �ساعة اأورثت حزنا طويال«

 املفاهيم الرَّئيسة:
ة  نيويَّ وء اإلى مقت�سى طباعها، من اللَّذات الدُّ ارة بال�سُّ ف�س الأمَّ 1 - الهوى: هو ميل النَّ

رعيَّة. على اأنواعها حتَّى تخرج من الحدود ال�سَّ

2 -  كلُّ حاجات الإن�سان، اإذا خرجت عن العتدال فهي تتبع الهوى؛ والهوى بطبيعته 

ي�سدُّ دائمًا عن �سبيل الحّق.

عن  وتخرج  حّدها،  والحاجات  الغرائز  تتجاوز  ل  عندما  ق  يتحقَّ الخلقة  3 - هدف 

د على ال�ّسرع والعقل. التَّوازن والعتدال، وذلك بالتَّمرُّ

باع الهوى، وحّذرت اأ�سدَّ التحذير منه؛  4 - الآيات الكريمة والّروايات ال�ّسريفة ذّمت اتِّ

يغ عن �سراط الحّق الم�ستقيم. لأّنه باب ال�ساللة والزَّ

اأّوًل،  ريق الوحيد لمجانبة الهوى يكمن في معرفة الآثار ال�سلبية لهذه الآفة  5 - الطَّ

ومن ثمَّ العمل على خالف ما تطلبه وتاأمر به.

)1( غرر الحكم، �س 212؛ الحديث 7030.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج11، �س 343.

)3( الكافي، ج2، �س451.
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ر�س الثالث والأربعون الدَّ

يطان عدّو اإلنسان الشَّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

يطان لالإن�سان. ة وي�ستدّل على عداوة ال�سَّ 1 - ي�سّخ�س بدقَّ

الإن�سان  ي�سلب  ل  مكره  واأن  �سعيف  يطان  ال�سَّ كيد  اأّن  2 - يبّين 

الختيار.

يطان. 3 - ي�سرح اأهّم العوامل الم�ساعدة على مقاومة الإن�سان لل�سَّ

رس أهداف الدَّ



يطان هو العُدّو الشَّ
الإن�سان الموؤمن كما اأّنه مدعّو لمعرفة اهلل تعالى واأخالقه ليتخّلق بها: »تخّلقوا باأخالق 

يطان هو كّل  جيم ليبتعد عن اأخالقه. وال�سَّ يطان الرَّ الل« كذلك هو مدعّو لمعرفة عُدّوه ال�سَّ

يطان الَّذي اأغوى  موجود موؤٍذ مغٍو طاٍغ متمّرد، اإن�سانًا كان اأم غير اإن�سان، واإبلي�س ا�سم ال�سَّ

اأبناء الب�سر  اآدم دومًا. واهلل �سبحانه يحّذر جميع  باأبناء  وائر  اآدم ويترّب�س هو وجنده الدَّ

يطان  ال�سَّ لأّن  منه،  والحذر  مراقبته،  اإلى  ويدعو  ومكره،  يطان  ال�سَّ كيد  من  اآدم  ة  ذريَّ من 

اأبدى عداءه لأبيهم اآدم، فكما اأّنه نزع عنه لبا�س الجّنة بو�ساو�سه يمكن اأن ينزع عنهم لبا�س 

التَّقوى، ولهذا يقول تعالى: {ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ 

. وللتعرف بهذا العُدّو القديم اأكثر فاأكثر 
)1(

گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ}
.

)2(
ي�سيف تعالى: {ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ}

لتروا  �سبقكم  من  تاأريخ  تطالعوا  األم  الم�سائب!؟  من  باأتباعه  اأحّل  ماذا  ترون  األ 

اأمام  المدّمرة  اآثار مدنهم  يطان؟  ال�سَّ عبد  اإليه من  و�سل  م�سوؤوم  اأيَّ م�سير  باأعينكم 

الّتعّقل  القليل من  اإليها وا�سحة لكّل من يمتلك  الَّتي و�سلوا  الموؤلمة  اأعينكم، والعاقبة 

والّتفّكر. اإذن لماذا اأنتم غير جاّدين في معاداة من اأثبت اأّنه عُدّو لكم مّرات ومّرات؟ 

ول زلتم تّتخذونه �سديقًا بل قائدًا وولّيًا واإمامًا!!

اإّن العقل ال�سليم يوجب على الإن�سان اأن يحذر ب�سّدة من عُدّو خطر كهذا، ل يتوّرع عن 

اأّي �سيء ول يرحم اأّي اإن�سان اأبدًا، وقرابينه في كّل زاوية ومكان هلكى �سرعى، فال ينبغي 

)1( �سورة الأعراف، الآية 27.

)2( �سورة ي�س، الآية 62.
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.Qله اأن يغفل عنه طرفة عين اأبدًا، ولنقراأ ما يقول اأمير الموؤمنين علي بن اأبي طالب

ُكم ِبَخْيِله وَرِجِلِه، فلعمري لقد  » فاحذروا عباد الل اأن ُيْعِدَيُكم ِبَداِئِه، واأن َي�ْسَتِفزَّ

َق لكم �سهم الوعيد، واأغرق لكم بالنَّْزِع ال�ّسديد، ورماكم من مكان قريب، وقال:   َفوَّ

.
)2(

»
)1(

{ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}

يطان ومكائده؛  والقراآن ينذر وينّبه جميع الموؤمنين فيما يخ�ّس م�ساألة و�ساو�س ال�سَّ

يطان  . تلك العداوة الَّتي �سرع بها ال�سَّ
)3(

يقول: {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ}

من اأّول يوم ُخلق فيه اآدمQ، واأق�سم حين طرد من قرب اهلل وجواره، ب�سبب عدم 

ت�سليمه لالأمر الإلهي بال�سجود لآدم؛ اأق�سم وتوّعد باأن ي�سلك طريق العداء لالآدم وبنيه، 

التزم بما قال،  الغر�س. وقد  اأن يمهله ويطيل في عمره لذلك  اأّنه دعا من اهلل  وحّتى 

ي�سّح  فهل  اآدم،  بني  باأفراد  ربات  ال�سَّ واإن��زال  عدائه،  لإب��راز  فر�سة  اأدنى  يفّوت  ولم 

اأن تغفلوا عنه ولو لحظة واحدة،� فكيف  اأو  اأن ل تعتبروه عُدّوًا لكم،  اآدم  يا بني  منكم 

الحال باّتباعه واإقتفاء خطواته �، اأو تعُدّونه ولّيًا �سفيقًا، و�ساحبًا نا�سحًا؛ {ھ 

.
)4(

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ}

يطان يحاصر اإلنسان من كّل الجهات الشَّ
اإّنه عُدّو يهاجم من كّل طرف وجانب، فهو نف�سه »لعنه الل« يقول: على ما نقله القراآن 

. وهو يكمن 
)5(

الكريم: {ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک}

. ويمكن اأن يكون 
)6(

لكم ويراكم ول ترونه: {ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ}

)1( �سورة الحجر، الآية 39.

)2( نهج البالغة، ج 2، �س 139؛ الخطبة 192 )القا�سعة(. 

)3( �سورة فاطر، الآية 6.

)4( �سورة الكهف، الآية 50.

)5( �سورة الأعراف، الآية 17.

)6( �سورة الأعراف، الآية 27.
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يطان يحا�سر الإن�سان من كّل الجهات، ويتو�ّسل اإلى اإغوائه  هذا التَّعبير كناية عن اأّن ال�سَّ

ة اأي�سًا،  بكّل و�سيلة ممكنة، وي�سعى في اإ�سالله، وهذا التَّعبير دارج في المحاورات اليوميَّ

يون اأو الأمرا�س من الجهات الأربع. فنقول: فالن حا�سرته الدُّ

ك عادة في الجهات الأربع  وعدم ذكر الفوق والتحت، اإّنما هو لأجل اأّن الإن�سان يتحرَّ

عن  م��روي  حديث  في  نقل  ولقد  غالبًا.  الأنحاء  هذه  في  ن�ساط  له  ويكون  المذكورة، 

ڎ  ڎ  » {ڌ  قال:  الأربع حيث  الجهات  لهذه  اأعمق  تف�سير   Qالباقر الإمام 

ڈ ڈ}، معناه اأه��ّون عليهم اأمر الآخ��رة، {ژ ژ}، اآمرهم بجمع الأم��وال 
دينهم  اأم��ر  عليهم  اأف�سد  ڑ}،  لورثتهم. {ڑ  لتبقى  الحقوق  بها عن  والبخل 

بهة. {ک کک}، بتحبيب اللّذات اإليهم وتغليب  اللة وتح�سين ال�سُّ بتزيين ال�سَّ

.
)1(

ال�ّسهوات على قلوبهم«

العُدّو الخفّي
الأع��داء،  من  غيرهم  عن  يختلفون  واأعوانه  يطان  ال�سَّ اأّن  على  يوؤّكد  تعالى  اهلل   اإّن 

؛ فال بّد من �سّدة الحذر من مثل هذا 
)2(

{ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ}

العُدّو. وفي الحقيقة عند ما تظن اأّنك وحيد، فاإّنه من الممكن اأن يكون حا�سرًا معك، 

فيجب عليك الحذر من هذا العُدّو الخفّي، اّلذي ل يمكن معرفة لحظات هجومه وعُدّوانه 

المباغت، ول بّد من اّتخاذ حالة الّدفاع الّدائم اأمامه.

يطان الخطوات األولى نحو الشَّ
ة على الإن�سان؟!؛  حيم عُدّوًا بهذه القوَّ قد يت�ساءل البع�س؛ كيف �سّلط اهلل العادل الرَّ

عُدّوًا ل يمكن مقاي�سة قواه بقوى الإن�سان؟!؛ عُدّوًا يذهب حيث ي�ساء دون اأن يح�س اأحد 

)1( تف�سير مجمع البيان، ج 4، �س 228. 

)2( �سورة الأعراف، الآية 27.
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بتحركاته، بل اإّنه، - ح�سبما جاء في بع�س الأحاديث-، يجري من الإن�سان مجرى الّدم 

في عروقه، فهل تن�سجم هذه الحقيقة مع عدالة اهلل �سبحانه؟!

القراآن الكريم يردَّ على هذا ال�سوؤال الحتمالّي اإذ يقول: {ڻ ۀ ۀ ہ 

.
)1(

ہ ہ ہ ھ}
ياطين ل ي�سمح لهم قط باأن يت�سّللوا وينفذوا اإلى قلوب الموؤمنين واأرواحهم،  اأي اإّن ال�سَّ

يطان والّتعامل معه. وبعبارة اأخرى: اإّن الخطوات  ما لم يكونوا على ا�ستعداد لقبول ال�سَّ

يطان باأن يت�سلَّل  يطان اإّنما يخطوها الإن�سان نف�سه، وهو اّلذي ي�سمح لل�سَّ ولى نحو ال�سَّ
ُ
الأ

وح ويعبرها، اإّل بعد موافقة  يطان ل ي�ستطيع اجتياز حدود الرُّ اإلى مملكة ج�سمه. فال�سَّ

من الإن�سان نف�سه؛ فاإذا اأغلق الإن�سان نوافذ قلبه في وجه ال�ّسياطين والأبال�سة، ف�سوف 

ن من الّنفوذ اإلى باطنه. ل تتمكَّ

يطان كان ضعيفًا إّن كيد الشَّ
ينبغي لالإن�سان الموؤمن اأن ل يخاف اإّل اهلل، ول يخاف من �سياطين الإن�س والجن؛ 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  اأولياءه؛ {ٿ  يخّوفوا  اأن  الأ�سا�سّي هو  لأّن هدفهم 

يطان �سعيف اأمام �سالبة الإن�سان  . فكيد ال�سَّ
)2(

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}
.

)3(
الموؤمن ووعيه وب�سيرته؛ {ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ}

وعن الإمام الكاظمQ في و�سّيته له�سام : »فله، اأي: لإبلي�س �، فلت�ستّد عداوتك، 

ول يكونّن اأ�سبر على مجاهدته لهلكتك منك على �سبرك لمجاهدته؛ فاإّنه اأ�سعف 

منك ركناً في قّوته، واأقّل منك �سرراً في كثرة �سّره، اإذا اأنت اعت�سمت بالل فقد هديت 

.
)4(

اإلى �سراط م�ستقيم«

)1( �سورة الأعراف، الآية 27.

)2( �سورة اآل عمران، الآية 175.

)3( �سورة الن�ساء، الآية 76.

)4( بحار الأنوار، ج75، �س316-315.
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يطان لي�س له �سلطان على الإن�سان، اإّل اأن ي�ساعده الإن�سان على نف�سه؛ {ڑ  فال�سَّ

ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ 

.
)1(

ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}
عيف قبل اأن يبراأ منك يوم ل ينفع الّندم؛ {وئ ۇئ ۇئ ۆئ  يطان ال�سّ فابراأ من ال�سَّ

.
)2(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}

يطان ال يسلب اإلنسان االختيار الشَّ
ي�سير القراآن الكريم اإلى موقف اآخر من مواقف القيامة، والعقاب الّنف�سي للجّبارين 

ياطين، حيث يقول تعالى: {ڑ ڑ ک ک ک ک  والمذنبين واأّتباع ال�سَّ

يطان وجميع  گ گ گ گ ڳ ڳڳ} وبهذا التَّرتيب فال�سَّ
الل، اأ�سبحوا يلومون ويوّبخون تابعيهم البوؤ�ساء.  الم�ستكبرين اّلذين هم قادة طرق ال�سَّ

ثّم ي�سيف {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ} وي�ستمّر في 

. اأنتم فعلتم، فاللَّعنة عليكم!! فاأنتم الذين 
)3(

القول {ۀ ہ ہ ہہ}

.
)4(

يطان؛ {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ} طّوقتم اأنف�سكم بطوق العبودية لل�سَّ

يطان، ل ت�سلب الإن�سان اختياره  ون�ستفيد ب�سكل اأكيد من هذه الآية اأّن و�ساو�س ال�سَّ

وحرّية اإرادته؛ بل هي مجّرد دعوة لي�س اأكثر، فالّنا�س هم اّلذين يلّبون دعوته باإرادتهم 

ال�سيطان قد ت�سالن،  لدعوات  ال�ستجابة  والمداومة على  ال�سابقة  فالأر�سّية  ثّم  ومن 

)1( �سورة اإبراهيم، الآية 22.

)2( �سورة الح�سر، الآية 16.

)3( �سورة اإبراهيم، الآية 22.

)4( �سورة النحل، الآية 100.
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بالإن�سان اإلى حالة من �سلب الختيار في مقابل و�ساو�سه؛ كما ن�ساهد بع�س المدمنين 

على المخدرات، ولكن نعلم اأّن ال�سبب الأّول كان هو الختيار.

ابقة والمداومة على ال�ستجابة لدعوات ال�ّسيطان قد ت�سالن  ومن ثّم فالأر�سّية ال�سَّ

بالإن�سان اإلى حالة من �سلب الختيار في مقابل و�ساو�سته.

في  الأّول  العامل  يعتبرونه  اّلذين  على  قاطع  ب�سكل  يجيب  يطان  فال�سَّ هذا  وعلى 

ال�ّسلطان  فاإّن  ذنوبهم؛  من  لتبرئتهم  الجهالء  بع�س  يقوله  وما  و�ساللهم،  انحرافهم 

الحقيقّي على الإن�سان هو اإرادته وعمله ول �سيء غيره.

مقاومة اإلنسان للّشيطان
يطان حّرًا في القيام بو�ساو�سه، ولكّنه من جانب اآخر  اإّن اهلل تعالى، واإن كان ترك ال�سَّ

فاع عن نف�سه. لم يدع الإن�سان مجّردًا من الدِّ

الو�ساو�س  وجه  في  منيعًا  قويًا  �سّدًا  توجد  اأن  يمكن  اّلتي  العقل  ق��ّوة  وهبه  اأّوًل: 

ة اإذا لقيت تربية �سالحة. يطانية، خا�سّ ال�سَّ

وثانياً: جعل الفطرة الّنقّية وحّب التكامل في باطن الإن�سان كعامل فعل من عوامل 

ال�ّسعادة.

وثالثاً: يبعث المالئكة اّلتي تلهم الخيرات اإلى اّلذين يريدون اأن يعي�سوا بمناأى عن 

ٻ  ٻ  {ٱ  يقول:  اإذ  بذلك  الكريم  القراآن  ي�سّرح  كما  يطانية،  ال�سَّ الو�ساو�س 

لتقوية  عليهم  تنزل  اإّنها   
)1(

ڀ} پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
معنوّياتهم باإلهامهم األوان الب�سارات والتَّطمينات لهم.

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  اآخ��ر: {ڈ  ونقراأ في مو�سوع 

 و�سّددوا خطاهم في طريق الحق.
)2(

گگ}

لت، الآية 30. )1( �سورة ف�سِّ

)2( �سورة الأنفال، الآية 12.
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املفاهيم الرَّئيسة:
1 - الإن�سان الموؤمن كما اأّنه مدعّو لمعرفة اهلل تعالى واأخالقه ليتخّلق بها كذلك، هو 

جيم؛ ليبتعد �سفاته واأعماله. يطان الرَّ مدعّو لمعرفة عُدّوه الأّول وهو ال�سَّ

ومكائده،  يطان  ال�سَّ م�ساألة  يخ�ّس  فيما  الموؤمنين  جميع  وينّبه  ينذر  2 - ال��ق��راآن 

م�سّخ�سًا منذ بالبداية اأّنه العُدّو الحقيقّي والأّول لالإن�سان، ويطلب منه معاداته. 

وي�سعى  دائمًا  لالإن�سان  ويكمن  وجانب،  طرف  كّل  من  يهاجم  ع��ُدّو  يطان  3 - ال�سَّ

لمحا�سرته

من كلِّ الجهات ويتو�ّسل لإغوائه بكّل و�سيلة ممكنة.

4 - فيجب عليك الحذر من هذا العُدّو الخفّي الَّذي ل يمكن معرفة لحظات هجومه 

ائم اأمامه. فاع الدَّ وعُدّوانه المباغت، ول بّد من اّتخاذ حالة الدِّ

5 - ال�ّسياطين ل ي�سمح لهم قّط باأن يت�سّللوا وينفذوا اإلى قلوب الموؤمنين واأرواحهم، 

يطان والّتعامل معه. ما لم يكونوا على ا�ستعداد لقبول ال�سَّ

6 - ينبغي لالإن�سان الموؤمن اأن ل يخاف اإّل اهلل، ول يخاف من �سياطين الإن�س والجن؛ 

يطان �سعيف اأمام �سالبة الإن�سان الموؤمن ووعيه وب�سيرته. فكيد ال�سَّ

اإرادته، بل هي مجّرد دعوة  الإن�سان اختياره وحرية  يطان ل ت�سلب  ال�سَّ 7 - و�ساو�س 

ا�س هم الَّذين يلّبون دعوته باإرادتهم.  لي�س اأكثر، فالنَّ

يطان حّرًا في القيام بو�ساو�سه، ولكّنه من جانب  8 - اإّن اهلل تعالى، واإن كان ترك ال�سَّ

والفطرة،  العقل  وهبه  فقد  نف�سه،  فاع عن  الدِّ الإن�سان مجّردًا من  يدع  لم  اآخر 

د له المالئكة يوؤّيدونه وي�سّددون خطاه. وجنَّ
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ر�س الرابع والأربعون الدَّ

يطان كيف نواجه الشَّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

في  الّتدريجّية  يطان  ال�سَّ خطوات  من  نف�سه  يقي  كيف  1 - يعرف 

الإ�سالل.

يطان وطرق غوايته. 2 - يذكر اأهّم اأعمال ال�سَّ

يطان وكيفيَّة تجّنبها. 3 - يبّين اأهّم �سفات ال�سَّ

رس أهداف الدَّ



يطان تدريجيّة خطوات الشَّ
يطان معرفة خططه؛ ومن خططه اأّنه ل يوقع  من الأمور الَّتي ت�ساعد على مجابهة ال�سَّ

الإن�سان الموؤمن في المعا�سي الكبيرة بخطوة واحدة وب�سكل مك�سوف، بل يعطيه ال�ّسموم 

على جرعات، وهذا ما اأ�سارت اإليه الآية الكريمة: {وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 

يطان قد ت�سير اإلى م�ساألة تربوّية دقيقة،  ۈئ ېئ ېئ ېئ} فعبارة ُخُطَواِت ال�سَّ
وهي اأّن النحرافات تدخل �ساحة الإِن�سان ب�سكل تدريجّي، ل دفعّي فورّي. فتلوُّث �سابٍّ 

بالقمار، اأو �سرب الخمر، اأو بالمخّدرات، يتّم على مراحل:فمثاًل ي�سترك اأّوًل متفّرجًا 

في جل�سة من جل�سات لعب الورق، ظاّنًا اأّنه عمل اعتيادّي ل �سير فيه. ثّم ي�سترك في 

الّلعب نف�سه للّترويح عن الّنف�س )دون ربح اأو خ�سارة(، اأو يتناول �سيئًا من المخّدرات 

بحّجة رفع التَّعب اأو المعالجة اأو اأمثالها من الحجج.

وفي الخطوة الأخرى يمار�س العمل المحّرم قا�سدًا اأنَّه يمار�سه موؤقتًا. وهكذا تتوالى 

الخطوات واحدة تلو الأخرى وي�سبح الفرد مقامرًا محترفًا اأو مدمنًا مري�سًا. فو�ساو�س 

هذه  ولي�ست  ال�سقوط.  هاوية  نحو  الّتدريجّية  ال�سورة  هذه  على  بالفرد  تدفع  يطان  ال�سَّ

يطانية تنّفذ خططها الم�سوؤومة على  يطان الأ�سلّي فح�سب، بل كّل الأجهزة ال�سَّ طريقة ال�سَّ

�سكل »ُخُطوات«؛ لذلك يحّذر القراآن كثيرًا من اّتخاذ الخطوة الأولى على طريق النزلق؛

يقول تعالى: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

. ويقول �سبحانه: {ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
)1(

ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ}

)1( �سورة البقرة، الآية 168.
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وعن   .
)1(

ٺٿ} ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
يطان ُي�َسنِّي لكم  .. وعنهQ: »اإّن ال�سَّ

)2(
يطان« الإمام علّيQ: »َواتَُّقوا َمَداِرَج ال�سَّ

.
)3(

ُطُرَقُه، ويريد اأن َيُحلَّ دينكم ُعقدًة ُعقدًة«

يطان بعض أعمال الشَّ
في  ياألو جهدًا  ل  اأن  نف�سه  واأخذ عهدًا على  اأق�سم  اأعمال وخطط عديدة  لل�ّسيطان 

تنفيذها، متى �سنحت له الّظروف وتهّياأت له الأ�سباب، نذكر نماذج منها:

ۇ  {ۇ  الإلهية:  الخلقة  اأ�سل  يغيروا  ب��اأن  لأتبعاعه  يو�سو�س    - 1

، وهذه الجملة ت�سير اإلى اأّن اهلل قد اأوجد في فطرة الإن�سان منذ 
)4(

ۆ ۆۈ}
اإلى بقية ال�سفات  الواحد الأحد، بالإ�سافة  التوحيد وعبادة  اإلى  النزعة  خلقه، 

الأهواء  وراء  والنجراف  يطان  ال�سَّ و�ساو�س  ولكن  الأخرى،  الحميدة  والخ�سال 

الّطرق  اإلى  وتحرفه  حيح،  ال�سّ الم�ستقيم  الّطريق  عن  الإن�سان  تبعد  زوات  والنَّ

الآية )30( من �سورة الروم،  اأي�سًا  ال�ساذة. وال�ّساهد على هذا القول  الُمَعَوّجة 

اإذ تقول: {ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ 

 Qادق . ونقل عن الإم��ام ال�سَّ
)5(

ې} ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 
اأّنه ف�ّسره باأّن الق�سد من الّتغيير المذكور هو تغيير فطرة الإن�سان وحرفها عن 

. وهذا ال�سرر الذي ل يمكن تعوي�سه؛ لأّنه يعك�س لالن�سان 
)6(

الّتوحيد وعن اأمر اهلل

الحقائق والوقائع وي�ستبدل بها مجموعة من الأوهام والخرافات والو�ساو�س اّلتي 

توؤّدي اإلى تغيير ال�ّسعادة بال�ّسقاء للّنا�س.

)1( �سورة النور، الآية 21.

)2( نهج البالغة، ج 2، �س 439، الخطبة 151.

)3( م. ن، ج 1، �س 235، الخطبة 121.

)4( �سورة الن�ساء، الآية 119.

)5( �سورة الروم، الآية 30.

)6( اآية اهلل العظمى نا�سر مكارم ال�سيرازي، تف�سير الأمثل، ج 3، �س 334.
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2 -  ياأخذ من عباد اهلل ن�سيبًا معينًا: {ہ ھ ھ ھ ھ ے 

يطان يعلم بعجزه عن اغواء جميع عباد اهلل؛ لأّن من ي�ست�سلم لإرادة  ے}. فال�سَّ
يطان ويخ�سع له، هم فقط اأولئك المنجرفون وراء الأهواء والّنزوات، واّلذين  ال�سَّ

ل اإيمان لهم، اأو �سعاف الإيمان.

3 - ي�سّل الّنا�س: كما �سّرح بنف�سه {ۓ}.

4 -  ي�سغل اأتباعه بالأمنيات العري�سة وطول الأمل: {ۓ}.

5 -  يدعو اأتباعه اإلى القيام باأعمال خرافّية: مثل قطع اأو خرق اأذان الحيوانات 

{ڭ ڭ ڭ ڭ} وهذه اإ�سارة لواحد من اأقبح 

الأعمال اّلتي كان يرتكبها الجاهليون الم�سركون، حيث كانوا يقطعون اأو يخرقون 

اأذان بع�س الموا�سي، وكانوا يحّرمون على اأنف�سهم ركوبها، بل يحّرمون اأّي نوع 

من اأنواع النتفاع بهذه الحيوانات.

يطان اأتباعة بالوعود الكاذبة: ي�ستمّر في اإعطائه الوعود الكاذبة لأولئك،  6 - يعد ال�سَّ

غير  لهوؤلء  بالّن�سبة  �سيئًا  يفعل  ل  ولكّنه  العرا�س،  الطوال  الأمنيات  ويمّنيهم 

.
)1(

الإغواء والخداع، {ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}

يطان األساسيّة أوصاف الشَّ
يطان ل يمكنه اإدخال اأّي اأحد من النا�س ليكون ع�سوًا ر�سمّيًا في  من طبيعي اأّن ال�سَّ

فات المذكورة في  حزبه، ويقوده اإلى جهّنم، فاأع�ساء حزبه هم اّلذين يّت�سفون بال�سّ

فات: بع�س الآيات القراآنّية. وفيما يلي بع�س هذه ال�سّ

الأنانّية:  - 1

من الأمور الح�ّسا�سة جّدًا اّلتي تلفت الّنظر في ق�سّية طرد اإبلي�س من رحمة اهلل، هو 

مدى تاأثير عامَلْي الأنانّية والغرور على �سقوط وتعا�سة الإن�سان؛ اإذ يمكن القول باأّنهما من 

)1( �سورة الن�ساء، الآية 120.
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اأهّم واأخطر عوامل النحراف. وقد ت�سّببا، في لحظة واحدة، في هدم عبادة �سّتة اآلف 

�سنة، واإّنهما كانا ال�ّسبب وراء تدّني موجود كان في �سّف مالئكة ال�ّسماء الكبار اإلى اأدنى 

دركات ال�ّسقاء، حّتى اأّنه ا�ستحّق لعنة اهلل الأبدّية. هذه الأنانّية اّلتي عّبر عنها اأبلي�س ب� 

لآدم من  ال�سجود  تعليله عدم  الكريم حيث حكى  القراآن  ووا�سح في  ب�سكل �سريح  »اأنا« 

قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 .
)2(

، وفي اآية اأخرى {ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ}
)1(

ٿ ٿ}
فالأنانّية والغرور يحجبان الحقيقة عن ب�سر الإن�سان؛ فالأنانّية م�سدر الح�سد؛ والح�سد 

م�سدر العداوة والبغ�ساء؛ والعداوة والبغ�ساء �سبب اإراقة الدماء وارتكاب الجرائم.

الأنانّية تدفع الإن�سان اإلى ال�ستمرار في ارتكاب الخطاأ، وتحبط، في نف�س الوقت، 

حوة من الغفلة، اأي: تحّول بين ذلك العامل وبين الإن�سان. مفعول اأّي عامل لل�سّ

اأمامه  ويغلقان  الإن�سان،  من  الّذات  واإ�سالح  الّتوبة  فر�سة  ي�سلبان  والعناد  الأنانّية 

القبيحة  فات  ال�سّ هذه  نقوله حول خطر  ما  كّل  اأّن  الأمر  النَّجاة، وخال�سة  اأبواب  كّل 

والمذمومة يعّد قلياًل. 

2 - ال�ضتكبار والع�ضبية:

يطان واّلتي كانت �سببًا اأ�سا�سّيًا لوقوعه في  القراآن يك�سف لنا اأحد اأهم اأو�ساف ال�سَّ

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  {ۈ  اآدم  على  التَّكبر  وهي  لحقًا  وط��رده  المع�سية، 

.
)3(

ۉ ېې ې ې ى  ى ائ ائ}
اإبلي�س )لعنه اهلل(، على ا�ستكباره وتركه  واأمير الموؤمنينQ في خطبة له يذّم 

ر الّنا�س  ال�سجود لآدمQ، ويبّينQ اأّنه اأّول من اأظهر الع�سبّية وتبع الحمّية، وُيحذِّ

من �سلوك طريقته قالQ: »ف�سجد المالئكة كّلهم اأجمعون اإل اإبلي�س اعَتر�َستُه 

)1( �سورة الأعراف، الآية 12.

)2( �سورة �س، الآية 76.

)3( �سورة �س، الآية 75.
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بين،  َب عليه لأ�سله. َفعُدّو الل اإمام الُمتع�سّ الحِمّية فافتخر على اآدم بَخْلقِه، وَتع�سّ

َرَع  َوادَّ الَجْبِرّيِة،  رداء  الل  ون��ازع  الع�سبّية،  اأ�سا�س  و�سع  ال��ذي  الم�ستكبرين،  َو�َسلَُف 

ب اإّل للحّق  ؛ لذلك على الإن�سان الموؤمن اأن ل يتع�سّ
)1(

ل« ِز، وخلع قناَع الّتذلُّ لبا�س التََّعزُّ

والدين، ويبتعد عن اأّي ع�سبّية اأخرى حّتى لو كان لأهله واإخوته واأقاربه.

اّتباع الهوى:  - 3

الإم��ام  فعن  ه��واه،  ح�سب  رّب��ه  عبادة  يريد  فهو  ه��واه،  اّتباع  يطان  ال�سَّ �سفات  من 

ادقQ: »اأمر الل اإبلي�س بال�سجود لآدم، فقال: يا رّب وعّزتك اإْن اأعفيتني من  ال�سَّ

ال�سجود لآدم لأعبدّنك عبادة ما عبدك اأحد قّط مثلها، قال الل جل جالله: اإّني اأحّب 

.
)2(

اأن اأطاع من حيث اأريد« 

فة؛ حيث يريد دينًا ح�سب ما ت�ستهي نف�سه،  وكم نرى من الّنا�س من يّت�سف بهذه ال�سّ

ل كما يريد ربّه؛ فتكون ال�سّريعة تابعة له ل هو تابع لل�ّسريعة.

يطان على اإلنسان ما يساعد الشَّ
يطان بالإن�سان منها:  هناك العديد من الأمور اّلتي يمكن اأن ت�ساعد على تحّكم ال�سَّ

الّرياء  ي�سير  اأّن  »واعلُموا   :Qالموؤمنين اأمير  عن  الهوى:  اأه��ل  مجال�سة   -  1

.
)3(

�سرك، ومجال�سة اأهل الهوى َمْن�َساٌة لالإيماِن، مح�سرة لل�سيطان«

2 - الّظلم والبغي: عن الإمام علّيQ اأي�سًا قال: »فالل الل في عاجل البغي، 

العظمى،  اإبلي�س  م�سيدة  ف��اإنَ��ه��ا  الكبر،  عاقبة  و���س��وء  ال��ظّ��ل��م،  وخ��ام��ة  واآج���ل 

.
)4(

ومكيدته الكبرى، اّلتي ُت�ساور قلوب الّرجال ُم�ساورة ال�ّسموم القاتلة«

)1( نهج البالغة، ح 2، �س 138؛ الخطبة 192.

)2( بحار الأنوار، ج 2، �س 262.

)3( نهج البالغة، ج 1، �س 150؛ الخطبة 86.

)4( م. ن، ج 2، �س 148؛ الخطبة 192.
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الإمام علّيQ: »فمن �سغل  الن�سغال بعيوب غيره عن عيوب نف�سه: عن   -  3

ْت به �سياطينه  نف�سه بغير نف�سه َتَحيََّر في الّظلمات، واْرَتَبَك في الهلكات، َوَمدَّ

.
)1(

في طغيانه، وزّينت له �سيَِّئ اأعماله«

4 -  الإعجاب بالّنف�س وحّب المدح: قال اأمير الموؤمنينQ: »واإّياك والإعجاب 

ْوَث��ِق ُفَر�ِس 
َ
اأ بنف�سك، والّثقة ِبما يعجبك منها، وحّب الإط��راء، فاإّن ذلك من 

.
)2(

يطان في نف�سه ليمحق ما يكون من اإح�سان المح�سنين« ال�سَّ

5 -  الغ�سب: فعنهQ اأي�سًا اأّنه قال: »واحذر الغ�سب، فاإّنه ُجنٌد عظيم من جنِو 

.
)4(

يطان« . وقالQ: »واإّياك والغ�سب فاإّنه َطْيَرٌة من ال�سَّ
)3(

اإبِلي�س«

 :Qالإمام علّي الخمر: عن  المال و�سرب  الن�ساء وحّب  6 - الإف��راط في حّب 

فّخ  وه��و  الخمر  و���س��رب  ��ي��ط��ان،  ال�����سَّ �سيف  وه��و  الن�ساء  ح��ّب  ث���الث:  »الفتن 

قال:   Qوعنه  .
)5(

يطان« ال�سَّ �سهم  وهو  والّدرهم  الّدينار  وحب  يطان،  ال�سَّ

يطان يدير ابن اآدم في كّل �سيء؛ فاإذا اأعياه جثم له عند المال فاأخذ  »اإّن ال�سَّ

.
)6(

برقبته«

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  تعالى:{ٺ  يقول  والبغ�ساء:  7 - العداوة 

.
)7(

ٹ}

)1( نهج البالغة، ج 2، �س 51؛ الخطبة 157.

)2( م. ن، ج 3، �س 108؛ من عهده اإلى مالك الأ�ستر، الخطبة53.

)3( م. ن، ج 3، �س 131؛ الكتاب: 7 )اإلى المنذر بن الجارود(.

)4( م. ن، ج 3، �س 136؛ الكتاب: 76 )كتابه اإلى اأبي مو�سى الأ�سعري(.

)5( بحار الأنوار، ج 2، �س 107.

)6( الكافي، ج 2، �س 315.

)7( �سورة المائدة، الآية 91.
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خاتمة
الهاوية،  الإن�سان في  يوقع  اأن  اإبلي�س عبر خطوات  ي�ستطيع  ال�ّسابق كيف  اأ�سرنا في 

�سبحانه  فاإّن اهلل  اإبلي�س،  على  للّتغّلب  الإن�سان  ي�ساعد هذا  ما  اإلى  الّتعّرف  بّد من  ول 

الكبير  المتحان  هذا  بعد  الجّنة  اإلى  الو�سول  لي�ستطيع  الإن�سان،  في  القّوة  هذه  اأودع 

يطان اأمور منها ما ذكر  في�ستحّق بذلك ر�سا اهلل والجّنة. ومما ي�ساعد الإن�سان على ال�سَّ

ادقQ في رواية جامعة حيث قال: »قال اإبلي�س: خم�سة اأ�سياء لي�س لي  الإمام ال�سَّ

فيهّن حيلة و�سائر الّنا�س في قب�ستي: من اعت�سم بالل عن نّية �سادقة واّتكل عليه 

في جميع اأموره، ومن كثر ت�سبيحه في ليله ونهاره، ومن ر�سي لأخيه الموؤمن بما 

ير�ساه لنف�سه، ومن لم يجزع على الم�سيبة حين ت�سيبه، ومن ر�سي بما ق�سم الل 

.
)1(

له ولم يهتّم لرزقه«

مكائد  تجّنب  في  وحا�سمًا  محوريًا  دورًا  الّطاهرة  والعترة  بالقراآن  ولالعت�سام 

اأن يركب �سفينة  اأحّب  الّدخول في حزبه، عن ر�سول اهللP: »من  يطان، وعدم  ال�سَّ

الّنجاة، وي�ستم�سك بالعروة الوثقى، ويعت�سم بحبل الل المتين، فليواِل علّياً بعدي، 

وليعاِد عُدّوه، ولياأتّم بالأئّمة الهداة من ولده؛ فاإّنهم خلفائي واأو�سيائي وحجج الل 

وحزبي  الجّنة. حزبهم حزبي،  اإل��ى  الأتقياء  وق��ادة  اأّمتي،  و�سادة  بعدي،  الخلق  على 

 .
)2(

يطان« حزب الل عّز وجّل، وحزب اأعدائهم حزب ال�سَّ

يطان كما في الحديث عن  عاء دور مهم في تح�سين الإن�سان من �سورة ال�سَّ كما وللدُّ

.
)3(

يطان« عاء ت�سلْم من �سورة ال�سَّ الإمام علّيQ اأّنه قال: »اأكِثر الدُّ

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 136.

)2( م. ن، ج 38، �س 92.

)3( م. ن، ج 75، �س 9.
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املفاهيم الرَّئيسة:
يطان معرفة خططه وخطواته. 1 - من الأمور اّلتي ت�ساعد على مجابهة ال�سَّ

يطان تدريجّية، وهو ل يوقع الإن�سان الموؤمن في المعا�سي الكبيرة  2 - خطوات ال�سَّ

موم على جرعات. بخطوة واحدة وب�سكل مك�سوف، بل يعطيه ال�سُّ

يطان وخططه عديدة ومتنوعة، منها: تغيير الخلقة الإلهّية، الإ�سالل  3 - اأعمال ال�سَّ

وا�سغال الّنا�س بالآماني المزّيفة، والّتغرير بهم بالوعود الكاذبة والّزائفة.

يطان الأ�سا�سّية هي الأنانّية، اّتباع الهوى، والتَّكبُّر. 4 - اأو�ساف ال�سَّ

اأهل  مجال�سة  منها:  بالإن�سان  يطان  ال�سَّ تحّكم  على  ت�ساعد  الأم��ور  من  5 - العديد 

بالّنف�س  العجب  نف�سه،  بعيوب غيره عن عيوب  الن�سغال  والبغي،  لم  الظُّ الهوى، 

الخمر،  و�سرب  المال  وح��ّب  الن�ساء  حّب  في  الإف��راط  الغ�سب،  المدح،  وح��ّب 

العداوة والبغ�ساء.

ل  التَّوكُّ ادقة،  ال�سَّ الّنّية  باهلل،  اعت�سم  يطان عديدة منها:  ال�سَّ 6 - اأ�ساليب مواجهة 

�سا لغيره ما ير�ساه لنف�سه، عدم الجزع عند  كر والتَّ�سبيح، الرِّ على اهلل، كثرة الذِّ

�سا بما ق�سم اهلل له. الم�سيبة، والرِّ
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ر�س الخام�س والأربعون الدَّ

آفات اللِّسان

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ف اإلى قيمة اللِّ�سان ودوره في بيان اعتقاد الإن�سان. 1 - يتعرَّ

2 - يعرف اآفات اللِّ�سان وعذابه في الآخرة.

كوت والكالم.  3 - يبيِّن وظائف اللِّ�سان والميزان ال�سحيح بين ال�سُّ

رس  أهداف الدَّ



اللِّسان؛ قيمته وخطره
اللِّ�سان من الّنعم اّلتي اأنعم اهلل بها على الإن�سان؛ لي�ستعين به على اأمور دينه ودنياه. 

ة؛  نيوية والأخرويَّ رور الدُّ وقد بلغ هذا اللِّ�سان من الخطورة؛ بحيث ن�سبت اإليه اأعظم ال�سَّ

ل�سانك،  »احفظ   :Pفقال اأو�سني،  اهلل  ر�سول  يا  قال  اهلل،  ر�سول  �سائل  �ساأل  فقد 

.
)1(

َوْيحَك وهل َيُكبُّ الّنا�س على مناخرهم في الّنار اإّل َح�ساِئُد األ�سنتهم«

وعن الإمام علي بن الح�سينL اأّنه قال: »اإّن ل�سان ابن اآدم ي�سرف كّل يوم على 

جوارحه، كّل �سباح، فيقول: كيف اأ�سبحتم فيقولون: بخير اإن تركتنا، ويقولون: الل 

.
)2(

الل فينا وينا�سدونه ويقولون اإّنما ُنثاب ونعاقب ِبك«

.
)3(

وعن الإمام عليّ  Q: »اللِّ�سان �َسُبٌع اإن ُخلَِّي َعَقر«

.
)4(

ومثله اأي�سًا ما روي عن اأمير الموؤمنينQ: »كم من دم �سفكه فم«

.
)5(

وعنهQ: »اإّن اأكثر خطايا ابن ادم في ل�سانه«

اللِّسان واإليمان
ل �سّك في اأّن الإيمان الحقيقّي موطنه في القلب، واللِّ�سان ترجمان هذا القلب، فما 

يظهر على اللِّ�سان غالبًا ما يكون تجلٍّ لما ُي�سمر في القلب.

)1( الكافي، ج 2، �س 115.

)2( م. ن، ج 2، �س 115.

)3( نهج البالغة، ج 4، �س 15؛ باب المختار من حكم اأمير الموؤمنينQ؛ الحكمة 60.

)4( غرر الحكم، الحديث )الحكمة( 4158.

)5( كنز العّمال، ج 3، �س 549. 
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وقد قال ال�ّساعر:

واإن���ّ��م�����ا ال�����ف�����وؤاد  ل�ف�ي  ال��ك�����الم  دليالاإّن  ال�����ف�����وؤاد  ع��ل��ى  �����س��ان  ال��لِّ ج�ع�ل 

ة بين اللِّ�سان والقلب، فاللِّ�سان من اأ�سدِّ الجوارح تاأثيرًا في القلب  هناك عالقة عك�سيَّ

المف�سية  القلب،  ا�ستقامة  اإلى  مف�سية  اللِّ�سان  ا�ستقامة  كانت  ولذا  ومر�سه؛  و�سحته 

حّتى  عبد  اإي��م��ان  ي�ستقيم  »ل   :Pاهلل ر�سول  عن  الإي��م��ان.  ا�ستقامة  اإل��ى  ب��دوره��ا 

يلقى  اأن  ا�ستطاع منكم  ل�سانه؛ فمن  ي�ستقيم  ي�ستقيم قلبه حّتى  ي�ستقيم قلبه؛ ول 

من  اللِّ�سان  �سليم  واأموالهم،  الم�سلمين  دماء  من  الّراحة  نقّي  وهو   ،� �سبحانه  الل،� 

.
)1(

اأعرا�سهم فليفعل«

آفات اللِّسان
دارة في الخطورة بين الجوارح، وتعتريه الكثير من الآفات   اللِّ�سان جارحة لها ال�سّ

والموبقات الواجب اجتنابها والحذر منها، ومن هذه الآفات:

قولهم  ار  النَّ اأهل  بع�س  عن  حكاية  الكريم  المولى  يقول  الباطل:  في  الخو�س   -1 

خول في اأّي حديث واأّي  ، والمراد منه الدُّ
)2(

{حط مط مظ جع مع}

كالم، بال ح�ساب ول تدبر ول وعي. وقد ورد عن الّنبّيP: »اأعظم النا�س خطايا 

.
)3(

يوم القيامة هم اأكثرهم خو�ساً في الباطل«

المراء والمجادلة: فا�ستكمال حقيقة الإيمان متوّقف على ترك الجدال والمماراة؛   -2

كما ورد في الحديث عن الّر�سول الأكرمP: »ل ي�ستكمل عبد حقيقة الإيمان 

 .
)4(

حّتى يدع المراء، واإن كان محّقاً«

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 292.

)2( �سورة المدثر، الآية45.

)3( كنز العمال، ج3، �س566؛ الحديث 7932.

)4( بحار الأنوار، ج2، �س138.
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ان، ول  عَّ الفح�س وال�ّسّب والّلعن: عن الّر�سول الأعظمP: »لي�س الموؤمن بالطَّ  -3

الل، من  �سرار عباد  »اإّن من   :Pوعنه  .
)1(

البذيء« الفاح�س، ول  الّلعان، ول 

.
)2(

تكره مجال�سته؛ لفح�سه«

خرية من اآفات اللِّ�سان، وقد نهى عنها ديننا؛ كما قال  خرية وال�ستهزاء: ال�سُّ ال�سُّ  -4

اهلل تعالى: {ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

.
)3(

ىئ ىئ ىئ ی یی}
اإف�ساء ال�ّسّر: ال�ّسّر من اأعظم الأمانات واإف�ساوؤه خيانة، واهلل ل يحّب الخائنين.   -5

ذّر،  اأب�ا  »ي�ا  )ر���س(:  ذّر  لأب��ي  قال   Pاهلل ر�سول  اأّن  بوّي  النَّ الحديث  في  ورد 

.
)4(

ِخيَك ِخي�اَنة«
َ
الَمج�اِل�س ِبالأم�اَنِة، واإف�َس�اِء �سّر اأ

الكذب: وهو من اأعظم الخطايا؛ كما قال اأمير الموؤمنينQ: »اأعظم الخطايا   -6

.
)5(

اللِّ�سان الكذوب«

ٺ  ٺ  الكريم: {ٺ  القراآن  في  ريح عنها  ال�سّ هي  النَّ ورد  وقد  الغيبة:   -7

.
)6(

ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ}
بها  »من روى على موؤمن رواي��ة يريد  اأّنه قال:   Qادق ال�سَّ الإم��ام  وروي عن 

اإلى  اأخرجه الل من وليته  الّنا�س،  اأعين  لي�سقط عن  �سينه، وهدم مروءته؛ 

.
)7(

يطان« يطان فال يقبله ال�سَّ ولية ال�سَّ

)1( مجمع الزوائد، ج 1، �س 97.

)2( بحار الأنوار، ج 22، �س 131. )تحقيق: ال�ّسيرازّي(

)3( �سورة الحجرات، الآية 11.

)4( و�سائل ال�سيعة، ج12، �س307.

)5( بحار الأنوار، ج74، �س135.

)6( �سورة الحجرات، الآية 12. 

)7( الكافي، ج2، �س358.
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عذاب اللِّسان
رجة من الخطورة،  لما كانت م�ساوئ اللِّ�سان بم�ستوى ما ذكر، واآفاته على هذه الدَّ

ه، واهلل تعالى، يعِذّبه عذابًا ل يعذب به جارحة غيره.  فاإّن الجوارح ت�ستعيذ يومّيًا من �سرِّ

ب  ب الل اللِّ�سان بعذاب ل يعذِّ ادقQ قال: قال ر�سول اهلل P: »يعذِّ فعن الإمام ال�سَّ

ب به �سيئاً، فيقال له:  بتني بعذاب لم تعذِّ اأي ربِّ عذَّ به �سيئاً من الجوارح، فيقول: 

م الحرام، وانتهب  خرجت منك كلمة فبلغت م�سارق الأر�س ومغاربها ف�سفك بها الدَّ

بنَّك بعذاب ل  تي وجاللي، لأعذِّ الحرام؛ وعزَّ الفرج  بها  وانتهك  الحرام،  المال  بها 

.
)1(

ب به �سيئاً من جوارحك« اأعذِّ

ما العمل مع اللِّسان؟
وؤال،  لم يتركنا اهلل ور�سولهP واأهل بيتهR حيارى في اكت�ساف جواب هذا ال�سُّ

بل هم اأجابواعن ذلك وكان لديهم العالج:

 .
)2(

1-  قول الخير دائماً: يقول تعالى في ذلك: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ}
وعن ر�سول  اهللP اأّنه قال: »من كان يوؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً اأو 

.
)3(

لي�سكت«

2-  ذكر الل: فاللِّ�سان اآلة ذكر اهلل وعلى الإن�سان اأن ي�ستغل ل�سانه بذكر اهلل؛ كما 
كر الحكيم، قال تعالى {ىئ ىئ ی ی ی ی  جاء الأمر في الذِّ

.
)4(

جئ حئ}
ر قبل الكالم: وهذا العالج لكلِّ اآفات اللِّ�سان؛ فقد ورد عن اأمير الموؤمنين 3 -  التََّفكُّ

وراء  المنافق من  واإن قلب  الموؤمن وراء قلبه،  ل�سان  »واإنَّ  البالغة:  نهج  Q في 

)1( الكافي، ج2، �س 115.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية53.

)3(  الكافي، ج2، �س667.

)4( �سورة الأحزاب، الآية41.
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ل�سانه؛ لأّن الموؤمن اإذا اأراد اأن يتكلَّم بكالم تدبَّره في نف�سه؛ فاإن كان خيراً اأبداه، واإن 

.
)1(

كان �سّراً واراه؛ واإن المنافق يتكلَّم بما اأتى على ل�سانه ل يدري ماذا له وماذا عليه«

 .
)2(

كوت: عن ر�سول اهلل  P اأّنه قال: »من �سمت نجا« مت وال�سُّ 4-  ال�سَّ

.
)3(

مت عبادة لمن ذكر الل« وعن الّنبيِّ الأعظمP اأّنه قال: »ال�سَّ

وليخزن  واح���داً  اللِّ�سان  »واجعلوا  البالغة:  نهج  في   Qالموؤمنين اأمير  وعن 

جل ل�سانه؛ فاإّن هذا اللِّ�سان جموح ب�ساحبه؛ والل، ما اأرى عبداً يتقى تقوى تنفعه  الرَّ

.
)4(

حتى يختزن ل�سانه«

ونظروا  ذك��راً،  �سكوتهم  فكان  �سكتوا  الل  اأولياء  »اإّن   :Pالأعظم بيِّ  النَّ وقال 

.
)5(

فكان نظرهم عبرة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة«

وعن الإمام علّيQ اأّنه: »اإنَّ لل عباداً ك�سرت قلوبهم خ�سية الل، فاأ�سكتتهم 

.
)6(

عن النِّطق واإّنهم لف�سحاء عقالء ي�ستبقون اإلى الل بالأعمال الزكّية...«

مت؟ أيُّهما أفضل الكالم أم الصَّ
اأّما  كوت؛  ال�سَّ من  خير  فهو  وذك��ر،  وت�سبيح  وخير  حّق  دع��وة  الكالم  يكون  عندما 

 :P بيُّ كوت خير منه. قال النَّ عندما يكون القول دعوة باطل و�سّر وغيبة ونميمة، فال�سُّ

.
)7(

كوت« كوت خير من اإمالء ال�شر واإمالء الخير خير من ال�سُّ »ال�سُّ

 :Qكوت اأيُّهما اأف�سل؟ فقال و�سئل الإمام زين العابدينQ عن الكالم وال�سُّ

كوت. قيل: كيف  »لكلِّ واحد منهما اآفات، فاإذا �سلما من الآفات فالكالم اأف�سل من ال�سُّ

)1( نهج البالغة )محمد عبده(، م. �س، ج 2، �س 94؛ الخطبة 176.

)2( و�سائل ال�سيعة، ج12، �س251.

)3( بحار الأنوار، ج 68، �س 294.

)4( نهج البالغة، ج 2، �س 93؛ الخطبة 176.

)5( الكافي، ج2، �س237.

)6( و�سائل ال�سيعة، ج 12، �س 199.

)7( بحار الأنوار، ج 68، �س 294.
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ذلك يا بن ر�سول الل؟ قالQ: »لأنَّ الل،� عزَّ وجلَّ �، ما بعث الأنبياء والأو�سياء 

كوت، ول ا�ستوجبت ولية الل  كوت، اإنَّما بعثهم بالكالم ول ا�ستحقت الجّنة بال�سُّ بال�سُّ

.
)1(

كوت؛ اإّنما ذلك كله بالكالم« َيْت النَّار بال�سُّ كوت ول ُتِوقِّ بال�سُّ

الح يجعله الل للمرء، خير  وعن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »األ واإنَّ اللِّ�سان ال�سَّ

.
)2(

له من المال يورثه من ل يحمده«

وعن الإمام علي بن الح�سينQ في ر�سالة الحقوق: »واأّما حّق اللِّ�سان فاإكرامه 

اإّل لمو�سع الحاجة  ؛ 
)4(

واإِْجَماُمُه الَخْيَر، وَحمُلُه على الأدب،  ، وَتْعِويدُه 
)3(

اْلَخَنى عن 

ل  اّلتي  الفائدة  القليلة   
)5(

ِنَعِة ال�سَّ الف�سول  عن  واإعفاوؤه  والّدنيا،  للّدين  والمنفعة 

العاقل  وت��َزّي��ن  عليه،  والّدليل  العقل  �ساهد  ويعّد  عائدتها،  قّلة  مع  �سررها  يوؤمن 

.
)6(

بعقله، ]و[ ُح�ْسُن �سيرته في ل�سانه، ول قّوة اإل بالل العلّي العظيم«

كوت. من هذه الّروايات يتبّين لنا اأنَّ الكالم بالحّق والعلم خير من ال�سُّ

)1( بحار الأنوار، ج 68، �س 274.

)2( نهج البالغة، ج 1، �س 233؛ الخطبة 120.

)3( الخنى: الفح�س في الكالم.

)4( الإجمام: الإراحة.

)5( ال�ّسنعة: القبيح.

)6( ر�سالة الحقوق لالإمام زين العابدين. )راجع: بحار الأنوار، ج 71، �س 11(.
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املفاهيم الرَّئيسة:
اأمور  على  به  لي�ستعين  الإن�سان؛  على  بها  اهلل  اأنعم  الَّتي  عم  النِّ من  اللِّ�سان  1 - ُيعدُّ 

رور  دينه ودنياه، وقد بلغ هذا اللِّ�سان من الخطورة، بحيث ن�سبت اإليه اأعظم ال�سُّ

ة والأخرويَّة.  نيويَّ الدُّ

2 - عن الإمام علي بن الح�سينL اأّنه قال: »اإّن ل�سان ابن اآدم ي�سرف كّل يوم على 

جوارحه؛ كّل �سباح، فيقول كيف اأ�سبحتم فيقولون: بخير اإن تركتنا ويقولون: اهلل 

اهلل فينا وينا�سدونه ويقولون: اإّنما ُنثاب ونعاقب ِبك«.

3 - الإيمان الحقيقّي موطنه في القلب، واللِّ�سان ترجمان هذا القلب، فما يظهر على 

اللِّ�سان غالبًا ما يكون تجلٍّ لما ُي�سمر في القلب.

ومنها:  رور،  ال�سُّ من  الكثير  ارتكاب  على  القدرة  لها  اّلتي  الجوارح  من  4 - اللِّ�سان 

خرية  ال�سُّ واللَّعن،  بُّ  وال�سَّ الفح�س  والمجادلة،  المراء  الباطل،  في  الخو�س 

ّر، الكذب، الغيبة. وال�ستهزاء، اإف�ساء ال�سِّ

5 - ت�ستعيذ الجوارح يومّيًا من �سّر اللِّ�سان، ومن قدرته على القيام بالمعا�سي الكبيرة، 

به عذابًا ل ُيعّذب به جارحة غيره. فاهلل تعالى يعذِّ

الكالم،  قبل  ر  التَّفكُّ دائمًا، ذكر اهلل،  الخير  قول  ريفة:  ال�سَّ اللِّ�سان  وظائف  6 - من 

كوت. مت وال�سُّ ال�سَّ

يكون  عندما  اأّنه  هو  كوت،  وال�سُّ الكالم  بين  الإن�سان  وظيفة  معرفة  في  7 - الميزان 

اأّما عندما يكون  كوت؛  ال�سُّ الكالم دعوة حّق وخير وت�سبيح وذكر، فهو خير من 

كوت خير منه. القول دعوة باطل و�سر وغيبة ونميمة، فال�سُّ



46

ر�س ال�شاد�س والأربعون الدَّ

الغيبة والبهتان والّنميمة

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يعرف معاني الغيبة والبهتان والّنميمة.

2 -  يحّدد معاني الغيبة والبهتان والّنميمة من خالل القراآن الكريم.

3 -  يبّين اأهّم اأ�سباب وعالج الغيبة والبهتان والّنميمة.

رس  أهداف الدَّ



في معاني الغيبة والبهتان والنَّميمة
الغيبة: ما يقال في غياب ال�سخ�س، غاية الأمر اأنَّه بقوله هذا يك�سف عيبًا من عيوب 

ا�س، �سواء كان عيبًا ج�سدّيًا اأو نف�سّيًا اأو اأخالقّيًا، اأو في الأعمال اأو في المقال؛ بل  النَّ

�سب،  والنَّ والأج��داد،  والأبناء،  وج،  وال��زَّ والبيت،  كاللِّبا�س،  به  المتعلِّقة  الأمور  في  حتَّى 

والح�سب، وما اإلى ذلك.

خ�س الآخر ل ُيعدُّ اغتيابًا، اإلَّ اأن  فات الّظاهرة لل�سَّ فبناء على هذا ما يقال عن ال�سَّ

: اإنَّ فالنًا  مِّ ورة حرام، كما لو قيل في مقام الذَّ مُّ والعيب فهو في هذه ال�سُّ يراد منه الذَّ

اأعمى، اأو اأعور، اأو ق�سير، القامة، وما اإلى ذلك.

العيوب  وذكر  غيبة؛  يعد  كان  ق�سد  ب��اأيِّ  ة  الخفيَّ العيوب  ذكر  اأنَّ  هذا  من  فيت�سح 

ة فهو حرام �سواء اأدخلناه في مفهوم الغيبة  مِّ اأو كان فيه اأذيَّ الّظاهرة اإذا كان بق�سد الذَّ

اأم ل.

رف الآخر واقعّية؛ اأما اإذا لم تكن �سحيحة  كلُّ هذا في ما لو كانت هذه العيوب في الطَّ

اأ�ساًل فتدخل تحت عنوان البهتان، واإثمه اأ�سدُّ من الغيبة بمراتب.

اأخيك ما �ستره الل  اأن تقول في  ادقQ: »الغيبة  ففي حديث عن الإمام ال�سَّ

لي�س  اأن تقول ما  والبهتان  ة والعجلة فال،  الحدَّ واأّم��ا ما هو ظاهر فيه مثُل  عليه، 

.
)1(

فيه«

اأّما الّنميمة: فهو اأن ينقل �سخ�س كالمًا �سمعه من �سخ�س واقعًا اأو اخترعه من نف�سه 

اإلى �سخ�س اآخر بق�سد الفتنة بين �سخ�سين.

)1( اأ�سول الكافي، ج 2، �س358.
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نَّة الغيبة والنَّميمة في القرآن والسُّ
ميمة من الكبائر. ريفة يالحظ اأنَّ الغيبة والنَّ الم�ستقرئ لآيات القراآن الكريم والّروايات ال�سَّ

- في الآيات الكريمة:

 فقد اأوعد اهلل عليهما بالّنار فقال تعالى: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

.
)1(

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب}
ڀڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  �سبحانه:  وي��ق��ول 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
.

)2(
ڤڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}

تتج�ّسم  حيث  للمغتاب؛  الأخ��روّي  العذاب  ة  كيفيَّ بيان  مقام  في  ال�ّسريفة  فالآيات   

خ�س الم�ستغاب.  الغيبة في الآخرة ب�سورة اأكل ميتة ال�سَّ

. وهذا وعيد من اهلل 
)3(

وفي اآية اأخرى يقول تعالى: {ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}

ق بين الأحبة. ميمة، مفرِّ �سبحانه لكّل مغتاب، م�ّساء بالنَّ

ويقول تعالى اأي�سًا: {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

.
)4(

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}
فالم�ستغيب والّنّمام يقطعون ما اأمر اهلل بو�سله، ومف�سدون في الأر�س؛ اإذ اإنَّه يوجد 

الفرقة والنفرة والعداوة بين الم�سلمين بدل المحّبة والإلفة والوحدة بينهم.

. وفي اآية اأخرى: {ڈ ژ ژ 
)5(

ويقول تعالى: {پ ڀ ڀ ڀڀ}

ام والم�ستغيب ي�سعالن نار الفتنة. خ�س النمَّ . وظاهر اأنَّ ال�سَّ
)6(

ڑڑ}

)1( �سورة النور، الآية 19.

)2( �سورة الحجرات، الآية 12.

)3( �سورة الهمزة، الآية 1.

)4( �سورة الرعد، الآية 25.

)5( �سورة البقرة، الآية 191.

)6( �سورة البقرة، الآية 217.
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ريفة: - في الّروايات ال�ضَّ

�سفاههم  ُت��ْق��َر���ُس  الإ���س��راء رج��ال  ليلة  »راأي���ت  ق��ال:  اأّن��ه   Pالأكرم الر�سول  عن 

.
)1(

بمقاري�س من نار، قيل: من هم؟ قال: اّلذين يغتابون الّنا�س«

وعنهP في رواية اأخرى قال: »راأيت ليلة الإ�سراء قوماً ُيقَطع الّلحم من جنوبهم ثّم 

ُيْلَقموَنُه وُيقال: كلوا ما كنتم تاأكلون من لحم اأخيكم، فقلت: يا جبرئيل، من هوؤلء؟ 

.
)2(

ِتَك اللَّّمازون، وقال: ل يدخل الجّنة َقتَّاٌت ول نّمام« مَّ
ُ
فقال: هوؤلء الهّمازون من اأ

وعنهP اأّنه قال: »يا مع�سر من اآمن بل�سانه ولم يوؤمن بقلبه، ل تغتابوا الم�سلمين 

ول تتَّبعوا عوراتهم؛ فاإنَّه من تتبع عورة اأخيه، تتبع الل عورته؛ ومن تتبع الل عورته، 

.
)3(

يف�سحه في جوف بيته«

.
)4(

جل من الأكلة في جوفه« وعنهP اأّنه قال: »الغيبة اأ�سرع في دين الرَّ

 :Pفقال الل،  ر�سول  يا  بلى  قالوا:  ب�سراركم؟  اأنبِّئكم  »األ  قال:  اأّن��ه   Pوعنه

.
)5(

قون بين الأحبَّة، الباغون للِبَراء المعايب« الم�ّساوؤون بالنَّميمة، المفرِّ

وعنهP اأّنه قال: »اأدنى الكفر اأن ي�سمع الّرجل من اأخيه كلمة فيحفظها عليه؛ 

.
)6(

يريد اأن يف�سحه بها، اأولئك ل خالق لهم«

خطوة  اأّول  كانت  ع��ورت��ه،  وك�سف  اأخيه  غيبة  في  م�سى  »من  ق��ال:  اأّن��ه   Pوعنه

.
)7(

خطاها و�سعها في جهّنم«

نوب الكبيرة، اّلتي جاء الوعيد  بناء على هذا؛ فاإنَّ الغيبة والبهتان والّنميمة من الذُّ

نوب. عليها، فال ينبغي ا�ست�سغار هذه الذُّ

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج9، �س126.

)2( م. ن، �س152-151.

)3( المحجة البي�ساء، ج 5، �س 252.

)4( اأ�سول الكافي، ج 2، �س 357.

نوب الكبيرة، ج 2، ترجمة: �سدر الّدين القبانجّي، ط 2، بيروت، الّدار الإ�سالمّية، 1408هـ 1988م، �س 278. )5( د�ستغيب، الذُّ

)6( م. ن، �س 266.

)7( م. ن.
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أسباب تحريم الغيبة والبهتان والنّميمة
اأّوًل: بما اأنَّ الإن�سان مخلوق اجتماعّي، فالمجتمع الب�سرّي اّلذي يعي�س فيه له حرمة 

يجب اأن ل تقلَّ عن حرمته ال�ّسخ�سّية، وطهارة كّل منهما ت�ساعد في طهارة الآخر، وقبح 

كّل منهما ي�سري اإلى �ساحبه، وبموجب هذا المبداأ كافح الإ�سالم ب�سّدة كلَّ عمل ين�سر 

موم في المجتمع اأو يدفعه نحو الهاوية والنحطاط. ال�سُّ

نوب في  اأوجب الإ�سالم �ستر العيوب؛ وال�ّسبب في ذلك هو الحيلولة دون انت�سار الذُّ

المجتمع، واكت�سابها طابع العمومّية وال�ّسمول.

ده  اإنَّ راأ�س مال الإن�سان المهّم في حياته ماء وجهه وحيثّيته، واأّي �سي ء يهدِّ ثانياً: 

�س هذا  فكاأّنما يهدد حياته بالخطر.اإنَّ واحدة من ِحَكم تحريم الغيبة، هي اأن ل يتعرَّ

ق والتَّلوُّث، واأن ل تهتك  كر لخطر التَّمزُّ العتبار العظيم لالأ�سخا�س وراأ�س المال اآنف الذِّ

حرمة الأ�سخا�س ول تلّوث حيّثياتهم، وهذا مق�سد مهّم تلّقاه الإ�سالم باهتمام بالغ.

ئة، وي�سعفون  يِّ ثالثاً: والأمر الآخر، اأنَّ الغيبة والّنميمة والبهتان، ُيولِّدون النَّظرة ال�سَّ

التَّعاون  قواعد  ويزلزلون  د  الّتعا�سُ مال  راأ���س  وتتلف  ويوهنون،  الجتماعّية  العالئق 

الجتماعي.

بين  والّت�سامن  والن�سجام  الوحدة  اأجل  من  بالغة  اأهمّية  اأولى  الإ�سالم  اأنَّ  ونعرف 

ي هذه الوحدة فهو محّل قبول الإ�سالم وتقديره، وما  اأفراد المجتمع، فكل اأمر يقوِّ

ميمة  يوؤدي اإلى الإخالل بالأوا�سر الجتماعّية فهو مرفو�س، والغتياب والبهتان والنَّ

عف. هي من عوامل الوهن وال�سُّ

بذور  القلوب  في  تنثر  اأمور  ثالثة  و�ساحبيه  الغتياب  فاإنَّ  كلِّه  هذا  بعد  ثمَّ  رابعاً: 

ماء. ت اأحيانًا اإلى الفتنة والقتتال و�سفك الدِّ الحقد والعداوة وربما اأدَّ



428
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

عالج الغيبة وصاحبيه
مر�س  �سورة  اإلى  تدريجّيًا  تتحّول  ميمة  الذَّ فات  ال�سِّ ك�سائر  و�ساحبيه  الغيبة  اإنَّ 

�سا عندما يريق ماء وجه  المغتاب من فعله ويح�سُّ بالغتباط والرِّ يلتّذ  نف�سّي؛ بحيث 

فالن، وهذه مرتبة من مراتب المر�س القلبّي الخطير جّدًا.

الّداخلّية  البواعث  ع��الج  اإل��ى  ي�سعى  اأن  ّمام  والنَّ المغتاب  على  فينبغي  هنا  وم��ن 

البخل،  قبيل  من  نب؛  الذَّ هذا  على  ه  وتح�سُّ روح��ه  اأعماق  في  تكمن  اّلتي  لالغتياب، 

والح�سد، والحقد، والعداوة، وال�ستعالء والأنانّية.

ئة لهذه  ر نف�سه عن طريق بناء ال�ّسخ�سّية، والّتفكير في العواقب ال�ّسيِّ فعليه اأن يطهِّ

يا�سة  ميمة، وما ينتج عنها من نتائج م�سوؤومة، ويغ�سل قلبه عن طريق الرِّ فات الذَّ ال�سّ

واأمثالها.  بالغيبة  يتلّوث  ل�سانه فال  لي�سيطر على  للّنف�س؛  الّدائمة  والمجاهدة  ة  ف�سيَّ النَّ

وهذا يحتاج اإلى اإرادة وعزيمة قوّية.

موارد االستثناء
ما ينبغي ذكره في �ساأن الغيبة، اأنَّ قانون الغيبة له ا�ستثناءات، من جملتها: اأنَّه يتفق 

ريك في الك�سب وما اإلى ذلك، اأن  اأحيانًا في مقام ال�ست�سارة مثاًل لنتخاب الّزوج اأو ال�سَّ

ي�ساأل اإن�سان اإن�سانًا اآخر؛ فالأمانة في الم�سورة اّلتي هي قانون اإ�سالمّي م�سّلم به؛ توجب 

اأن تَبيَّن العيوب اإن وجدت في ال�ّسخ�س الآخر؛ لئال يتوّرط الم�سلم في م�سكلة؛ فمثل هذا 

الغتياب بمثل هذا الق�سد ل يكون حرامًا.

اأو  العمل  في  الم�سورة  مهّمة كهدف  اأهداف  فيها  اّلتي  الأخرى  الموارد  في  وكذلك 

لإحقاق الحّق اأو التَّظلُّم وما اإلى ذلك.

وبالّطبع فاإّن المتجاهر بالف�سق خارج عن مو�سوع الغيبة؛ ولو ذكر اإثمه في غيابه فال اإثم 

على مغتابه، اإّل اأنَّه ينبغي اللتفات اإلى اأنَّ هذا الحكم خا�س بالذنب الذي يتجاهر به فح�سب.
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استماع الغيبة 
اأي�سًا، والح�سور في  اإليها حرام  لي�ست هي حرامًا فح�سب، بل ال�ستماع  الغيبة  اإنَّ 

مجل�س الغتياب حرام، بل يجب طبقًا لبع�س الّروايات اأن ُيردَّ على المغتاب، اأعني اأن 

يدافع عن اأخيه اّلذي يراد اإراقة ماء وجهه.

.
)1(

عن ر�سول اهللP اأّنه قال: »ال�ّسامع للغيبة اأحد المغتابين«

واأعانه، ن�سره الل  الموؤمن فن�سره؛  اأخوه  اْغِتيَب عنده  »من  قال:  اأّنه   Pوعنه

في الّدنيا والآخرة؛ ومن لم ين�سره ولم يدفع عنه وهو يقدر، خذله الل وحّقره في 

.
)2(

الّدنيا والآخرة«

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج9، �س133.

)2( بحار الأنوار، ج72، �س 177. )تحقيق: البهبودّي(
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املفاهيم الرَّئيسة
خ�س عن عيب من عيوبه.  1 - الغيبة: هي ما يقال في غياب ال�سَّ

2 - البهتان: هو ما يقال في غياب �سخ�س عن عيب لي�س من عيوبه. 

من  اخترعه  اأو  واقعًا  �سخ�س  من  �سمعه  كالمًا  �سخ�س  ينقل  اأن  هي  3 - الّنميمة: 

نف�سه، اإلى �سخ�س اآخر؛ بق�سد الفتنة بين �سخ�سين. 

4 - ارتكاب الغيبة والبهتان والّنميمة حرام وهو من الكبائر.

5 - من اأ�سباب تحريم الغيبة والبهتان والّنميمة:

نوب في المجتمع واكت�سابها طابع العمومّية وال�ّسمول. الحيلولة دون انت�سار الذُّ  -

الحيلولة دون هتك حرمة الّنا�س و�سخ�سّياتهم.  -

الحيلولة دون اإ�سعاف العالئق الجتماعّية والّتعاون الإن�سانّي.  -

الحيلولة دون اإ�ساعة الحقد والعداوة، والفتنة، والقتل بين الّنا�س.  -

اأن  قبل  لعالجها  ي�سعى  اأن  والنميمة،  والبهتان  يالغيبة  المبتلى  على  ينبغي   -

ي�ستفحل خطرها، وذلك عبر: 

اإزالة البواعث الّداخلّية للغيبة واأخويه؛ من قبيل البخل، والح�سد، والحقد،  	●

والعداوة، والأنانّية.

ئة للغيبة واأخويه. يِّ الّتفكير في العواقب ال�سَّ 	●

●	 الّتوبة.

هناك موارد يجوز فيها الغيبة:  -6

-  في مقام ال�ست�سارة.

في مقام اإحقاق الحّق اأو التَّظلُّم.  -

-  المتجاهر بالف�سق فيما تجاهر فيه.

فاع عن المغتاب. ل تجوز الغيبة، وكذلك ل يجوز ال�ستماع اإليها، وينبغي الدِّ  -7
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ر�س ال�شابع والأربعون الدَّ

دق والكذب الصِّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يعرف م�ساوئ الكذب في الكتاب وال�سّنة.

2 - يحّدد موارد الكذب واآثاره ال�ّسلبّية.

دق واآثاره الإيجابّية. 3 - يبّين اأهمّية ال�سّ

رس  أهداف الدَّ



قبائح الكذب
والّروايات  الكريم  القراآن  من  وي�ستفاد  والأدي��ان،  العقول  ب�سرورة  حرام  الكذب 

و�سّدة عقوبته  الكذب  الواردة في كبر ذنب  والأخبار  والآيات  الكبيرة.  نوب  الذُّ اأّنه من 

ومف�سدته وم�سّرته كثيرة منها:

1 -  الكذب ف�ضق:
.

)1(
قال تعالى: {پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ}

حيث عبَّر عن الكذب بالف�سوق، واأي�سًا في �سورة الحجرات عبَّر عن الكاذب بالفا�سق: 

{ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

.
)2(

ڤ ڦ ڦ ڦ}
2 - الكذب يتناق�س مع الإيمان:

ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  {ڦ  ت��ع��ال��ى:  ي��ق��ول 

ىب  مب  حبخب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  ، {جئ 
)3(

چ} چ  چ 
.

)4(
يبجت}

3 - الكذب من عالمات النفاق:
كما ورد عن الر�سولP: »ثالٌث من كّن فيه كان منافقاً واإن �سام و�سّلى وزعم اأّنه 

ْخلََف؛ اإّن الل،� عّز وجّل �، قال في 
َ
َث كذب واإذا وعد اأ م�سلم: من اإذا اوؤُْتِمَن خان واإذا َحدَّ

)1( �سورة البقرة، الآية 197.

)2( �سورة الحجرات، الآية 6.

)3( �سورة النحل، الآية 105.

)4( �سورة المائدة، الآية 103.
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 وقال {ۉ ۉ ې ې ې ې  ى 
)1(

كتابه {ہ ہ ہ ھ ھ ھ}

ى ائ}، وفي قوله {ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ 
 .

)2(
ڤ ڤ ڤ}«

نوب: 4 - الكذب من�ضاأ جميع الذُّ
عن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »اإنَّ الل عزَّ وجلَّ جعل لل�سرِّ اأقفاًل وجعل مفاتيح 

.
)3(

راب، والكذب �سّر من ال�ّسراب« تلك الأقفال ال�سَّ

وعن الإمام الع�سكرّيQ اأّنه قال: »جعلت الخبائث كّلها في بيت وجعل مفتاحها 

.
)4(

الكذب«

5 - الكذب �ضبب الخذلن الإلهّي:
وهو �سبب للحرمان من الهداية الإلهّية كما في قوله تعالى: {ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

.
)6(

.{گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}
)5(

ہ  ہ ہ}
6 - الحرمان من �ضالة الّليل:

ادقQ اأّنه قال: »اإّن الّرجل ليكذب فيحرم بها �سالة الّليل، فاإذا  عن الإمام ال�سَّ

.
)7(

زق« حرم �سالة الّليل ُحِرم بها الرِّ

7 -  الكذب يهلك �ضاحبه:
كما ورد عن ر�سول اهللP قوله: »اجتنبوا الكذب، واإن راأيتم فيه الّنجاة؛ فاإنَّ فيه 

.
)8(

الهلكة«

)1( �سورة الأنفال، الآية 58.

)2( الكافي، ج 2، �س 391-390.

)3( م. ن، �س 339.

)4( بحار الأنوار، ج69، �س 263. )تحقيق: البهبودّي(

)5( �سورة الزمر، الآية 3.

)6( �سورة غافر، الآية 28.

)7( بحار الأنوار، ج 69، �س 260.

)8( م�ستدرك الو�سائل، ج9، �س88.
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9 - ل يقبل راأي الكاذب:

.
)1(

كما عن ر�سول اهللP: »الكذب ُمجاِنُب الإيمان ول راأي لَكذوٍب«

10 - ي�ضلب البهاء:

، بنحو ينفر عنه 
)2(

كما ورد عن الّنبّي عي�سىQ قوله: »من كثر كذبه ذهب بهاوؤه«

النا�س، ولأجل قبح الكذب وخطورته كان الّتحذير من م�ساحبة الكّذاب.

11 - التحذير من م�ضادقة الكّذاب:

جل الم�سلم اأن يجتنب موؤاخاة الكّذاب؛ اإّنه  عن اأمير الموؤمنينQ: »ينبغي للرَّ

.
)3(

ق« دق فال ُي�سدَّ يكذب حّتى يجي ء بال�سِّ

وعنهQ اأّنه قال: »اإّياك وم�سادقة الكّذاب؛ فاإّنه كال�ّسراب يقّرب عليك البعيد 

.
)4(

د عليك القريب« ويبعِّ

هذا غي�س من في�س ما ورد في قبح الكذب، ولقد عّدد المرحوم ال�سيخ الّنوري اأربعين 

نقطة من خالل القراآن الكريم والأحاديث في �سناعة اأمر الكذب، لم نذكرها لالخت�سار.

الكذب بدافع المزاح والهزل
وال�سحك،  التَّرفيه  لغر�س  والمزاح  الهزل  بدافع  يكون  ما  الكذب  اأق�سام  من جملة 

مثل: اأن يقال ل�سخ�س �ساذج ب�سيط: اإّن هذا ال�سخ�س دعاك الّليلة لوليمة اأو اإّن المال 

الفالنّي اأعطي لك حوالة، واأمثال ذلك.

فعن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »ل يجد عبد حقيقة الإيمان حّتى يدع الكذب 

.
)5(

ُه وَهْزَلُه« ِجدَّ

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج 9، �س 88.

)2( الكافي، ج2، �س 341.

)3( م. ن.

)4( نهج البالغة )عبده(،ج 4، �س 11.

)5( بحار الأنوار، ج 69، �س 262.
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وعن اأبي ذّر في و�سية الّنبّيP له: 

»يا اأبا ذّر من َملََك ما بين َفِخَذْيه وما بين َلْحَيْيِه دخل الجّنة، قلت: واإّنا لنوؤاخذ 

اإّل ح�سائد  الّنار  الّنا�س على مناخرهم في  األ�سنتنا، فقال: وهل يكّب  به  بما تنطق 

اإّن  ذّر،  اأبا  يا  اأو عليك.  ف��اإذا تكّلمت ُكتب لك  ما �سكّت  اإّن��ك ل تزال �سالماً  األ�سنتهم؛ 

الّرجل ليتكّلم بالكلمة من ر�سوان الل عّز وجّل فيكتب له بها ر�سوانه يوم القيامة؛ 

واإّن الّرجل ليتكّلم بالكلمة في المجل�س؛ لي�سحكهم بها؛ فيهوى في جهَنم ما بين 

ث، فيكذب؛ لي�سحك به القوم، ويل له ويل  ال�ّسماء والأر�س. يا اأبا ذّر ويل لّلذي ُيحدِّ

مت، ول َتْخرَجّن من فيك كذبة اأبداً،  له ويل له. يا اأبا ذّر من �سمت نجا فعليك بال�سّ

اّلذي يكذب متعّمداً، قال: ال�ستغفار و�سلوات  قلت: يا ر�سول الل فما توبة الّرجل 

.
)1(

الخم�س تغ�سل ذلك«

الكذب الّصغير والكبير
وينبغي اأي�سًا اجتناب الكذب المتعارف اأّنه �سغير؛ كما تدّل على ذلك هذه الّرواية، 

غير منه والكبير في كّل ِجدٍّ  كان الإمام ال�ّسجادQ يقول لولده: »اّتقوا الكذب ال�سّ

ما علمتم اأّن ر�سول الل
َ
غير اجتراأ على الكبير اأ وَهْزٍل؛ فاإّن الّرجل اإذا كذب في ال�سّ

ّديقاً، وما يزال العبد يكذب حّتى  P قال: ما يزال العبد َي�سُدق حّتى يكتبه الل �سِ

.
)2(

يكتبه الل كّذاباً«

الكذب على اهلل والرّسول واإلمام
اإذا كان الكذب من الكبائر، وحّذرت الّروايات من �سغيره وهزله، فكيف بالكذب على 

ھ  ھ  {ھ  تعالى:  قال  الكذب،  مراتب  اأ�سواأ  ه  فاإنَّ والأئّمة؛  ور�سوله  تعالى،  اهلل 

)1( و�سائل ال�سيعة، ج12، �س251.

)2( م. ن، �س 250.
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ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ 
.

)1(
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى}

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  {ڄ  ت��ع��ال��ى:  وي��ق��ول 

.
)2(

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}
اإّن الكذب على اهلل،� جلَّ وعال �، اّلذي هو اأحد اأ�سباب ا�سوداد الوجه يوم القيامة، 

 Qادق ال�سَّ الإمام  والقيادة كذبًا، فعن  عاء لالإمامة  ادِّ وا�سعة ت�سل حّتى  له معان 

عندما اأجاب الإمام على �سوؤال يتعلق بتف�سير هذه الآية، وقال: »من زعم اأّنه اإمام ولي�س 

.
)3(

باإمام، قيل: واإن كان علوّياً فاطمّياً؟ قال: واإن كان علوّياً فاطمّياً«

المع�سوم حديثًا مختلقًا  الإمام  اإلى  اأو   Pر�سول اهلل اإلى  ن�سب  فاإنَّ من  وكذلك؛ 

اعتبر كاذبًا على اهلل؛ لأّنهم ل ينطقون عن الهوى؛ لهذا فقد ورد في حديث عن الإمام 

ادقQ: »من تحّدث عّنا بحديث فنحن �سائلوه عنه يوماً، فاإن �سدق علينا  ال�سَّ

فاإّنما ي�سدق على الل وعلى ر�سوله؛ واإن كذب علينا، فاإّنه يكذب على الل ور�سوله؛ 

لأّنا ل نقول: قال: فالن وقال فالن، اإّنما نقول: قال الل وقال ر�سوله، ثّم تال هذه 

.
)4(

الآية {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ}»

الّصدق
الإيمان  دق من عالمات �سّحة  دق، فال�سِّ ال�سِّ الكذب نعرف ح�سن  لقبح  بمعرفتنا 

 .
)5(

الإيمان« دعائم  اأق��وى  دق  »ال�سّ قوله:   Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد  كما  وراأ�سه، 

)1( �سورة النحل، الآيتان 117-116.

)2( �سورة الزمر، الآية 60.

)3( بحار الأنوار، ج7، �س176.

)4( م. ن، ج7، �س160-159.

)5( غرر الحكم، �س 140؛ الحديث )الحكمة( 4310.
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.
)1(

ين« دق راأ�س الدِّ وعنهQ اأّنه قال: »ال�سّ

حيث  الكذب  على  ك  ي�سرُّ حيث  ال�سدق  توؤثر  اأن  »الإيمان  قال:  اأّنه   Qوعنه

.
)2(

ينفعك«

ف��اإّن  ب�سيامهم،  ول  ب�سالتهم  تغتروا  »ل  ق��ال:  اأّن��ه   Qادق ال�سَّ الإم��ام  وعن 

عند  اختبروهم  ولكن  ا�ستوح�س،  تركه  لو  وم حّتى  وال�سَّ الة  بال�سَّ لهج  ربَّما  جل  الرَّ

.
)3(

�سدق الحديث واأداء الأمانة«

يتجنبون  كانوا  حيث  الرّبانّيين،  والأولياء  الأنبياء  طريق  هو  دق  ال�سّ وطريق  هذا 

كلَّ كذب وغ�سِّ وخداع وحيلة في اأفكارهم واأقوالهم واأعمالهم، وهذا بخالف �سياطين 

وؤ�ساء والملوك اّلذين ديدنهم الكذب والخداع والغ�ّس، وهذا من  عماء والرُّ الإن�س من الزُّ

ادقين، في حين اأنَّ  اأهم اأ�سباب ف�سل الم�سلمين؛ ذلك اأنَّهم اتبعوا الكاذبين وتركوا ال�سَّ

ادقين: {ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  اهلل تعالى اأمرنا اأن نكون مع ال�سَّ

.
)4(

ڃ ڃچ}

)1( غرر الحكم، �س 140؛ الحديث )الحكمة( 4309. 

)2( و�سائل ال�سيعة، ج12، �س255.

)3( الكافي، ج2، �س104.

)4( �سورة التوبة، الآية 119.
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املفاهيم الرَّئيسة:
نوب الكبيرة. 1 - الكذب حرام، وي�ستفاد من القراآن الكريم والّروايات اأنَّه من الذُّ

الإيمان،  مع  يتناق�س  واأّن��ه  ف�سق،  الكذب  اأّن  للكذب:  تن�سب  الَّتي  فات  ال�سِّ 2 - من 
نوب، واأنَّه �سبب الخذلن الإلهّي، و�سبب  فاق، ومن�ساأ جميع الذُّ واأّنه من عالمة النِّ

للحرمان من �سالة الّليل، واأّنه يهلك �ساحبه، وي�سلب البهاء.

وال�سحك،  الّترفيه  لغر�س  والهزل  المزاح  بدافع  الكذب  الكذب:  م��وارد  3 - من 
�سول والإمام. والكذب المتعارف اأّنه �سغير، والكذب على اهلل والرَّ

دق وح�سنه،  4 - اإذا عرفنا م�ساوئ الكذب وقبحه، عرفنا في المقابل اإيجابّيات ال�سِّ
 Qدق من عالمات �سّحة الإيمان وراأ�سه، وقد ورد عن اأمير الموؤمنين فال�سِّ

دق اأقوى دعائم الإيمان«.  قوله: »ال�سِّ

كلَّ  واأعمالهم  واأقوالهم  اأفكارهم  بون في  يتجنَّ كانوا  انيُّون  بَّ الرَّ والأولياء  5 - الأنبياء 
، وخداع. والكذب من اأهّم اأ�سباب ف�سل الم�سلمين؛ ذلك اأنَّهم اّتبعوا  كذب، وغ�سِّ

ڄ  ڄ  {ڄ  تعالى:  اهلل  قال  وقد  ادقين؛  ال�سَّ وتركوا  الكاذبين 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ}.
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ر�س الثامن والأربعون الدَّ

نيويَّة نوب وآثارها الدُّ الذُّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يبّين معنى الّذنب في الإ�سالم.
نب واأق�سامه الأ�سا�سّية. 2 - يذكر اأنواع الذَّ

نب. ة المترتَّبة على الذَّ نيويَّ 3 - يعّدد اأهّم الآثار الدُّ

رس  أهداف الدَّ



معنى الذُّنوب
نب لغة: الإثم والجرم والمع�سية. 1 - الذَّ

2 - ا�سطالحاً: ترك الماأمور به من اهلل، وفعل المنهي عنه، وبعبارة اأخرى: اأن يراك 

اهلل حيث نهاك، واأن يفتقدك حيث اأمرك.

والماأمور به من قبل اهلل،� عّز وجّل �، اإّما اأن يكون واجبًا اأو م�ستحبًا، والمنهي عنه من 

قبله،� اأي�سًا �، اإّما اأن يكون محّرمًا اأو مكروهًا، والمراد منهما في مقام الّذنب، هو ترك 

الواجب وفعل المحرم. 

نهم  ول بّد من الإ�سارة اإلى اأّن المع�سومين مخل�سون من قبل اهلل عّز وجّل، وقد ح�سَّ

بملكة نف�سانّية قوّية تمنعهم باختيارهم من ارتكاب المع�سية، بل والّتفكير بها اأي�سًا؛ 

لعلمهم بقبحها ومدى خطورتها وتاأثيرها.

اأق�سم  حيث  جميعًا،  واإ�ساللهم  الّنا�س  غواية  على  عزمه  اأظهر  ال�ّسيطان  اأّن  ومع 

، اإّل اأّنه اأردف قائاًل 
)1(

مخاطبًا رّب العّزة بقوله: {مج جح مح جخحخ}

تعالى،  اهلل  اأّن  الكريم  القراآن  اأخبرنا  وقد   ،
)2(

خسمس} حس  جس  {مخ 

يوؤّيد بن�سره وي�سّدد بلطفه من اّتقى باجتناب المحّرمات واأح�سن بفعل الطاعات، فال 

يكون لل�سيطان �سبيل على من اآمن باهلل عقيدة والتزم ب�سريعته عماًل، فقال عّز من قائل: 

، وقال تعالى: {ی ی 
)3(

{ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حبخب}

.
)4(

ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب  ىب يبجت}
)1( �سورة �س، الآية 82.

)2( �سورة �س، الآية 83.

)3( �سورة النحل، الآية 128.

)4( �سورة الحج، الآية 38.
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أقسام الذُّنوب وأنواعها
نوب نوعان هما:  دّل القراآن الكريم والّروايات ال�ّسريفة وفتاوى الفقهاء على اأّن الذُّ

غائر. ويدّل على �سّحة هذا التّق�سيم الآيات ال�ّسريفة الّتالية: الكبائر وال�سّ

.
)1(

قوله تعالى {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ...}

غائر، فالمعا�سي   ي�ستفاد من الآية اأّن الكبائر يقابلها ما هو اأدنى منها رتبة، اأي: ال�سّ

غائر لمنا�سبة  مة هي ال�سّ يئات في الآية المتقدِّ المنهي عنها هي �سغائر وكبائر، واأّن ال�سِّ

ق باأهمّية النهي عنها اإذا قي�س اإلى  المقابلة بينها وبين الكبائر وكبر المع�سية اإّنما يتحقَّ

النهي المتعلِّق بغيرها، ول يخلو قوله تعالى،: {گ ڳ ڳ} من دللة على ذلك، 

الّنار  اأو تهديد بعذاب من  باإ�سرار فيه  النَّهي هو ت�سديد الخطاب  اأهمّية  والّدليل على 

ونحو ذلك.

ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  {ڱ  ت��ع��ال��ى:  وق��ول��ه 

غائر اأو نوع خا�ّس فيها. . و»اللََّمَم« وهو عبارة عن ال�سّ
)2(

ہہ...}
ادقQ: )في تف�سير الآية( قال: »الفواح�س الّزنا وال�ّسرقة،  روي عن الإمام ال�سَّ

واللَّمم: الّرجل يلم بالّذنب في�ستغفر الل منه. قلت: بين ال�سالل والكفر منزلة؟ 

.
)3(

فقال: ما اأكثر عرى الإيمان«

فاللَِّمم هو، يلم به العبد من ذنوب �سغار بجهالة ثّم يندم وي�ستغفر ويتوب فيغفر له.

وقوله تعالى {... ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

.
)4(

ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ}
�سغيرة  نوعين:  على  الإ�سالم  في  نوب  الذُّ اأن  لنا  يظهر  الآي��ات  هذه  مجموع  ومن 

)1( �سورة الن�ساء، الآية 31

)2( �سورة النجم، الآية 32.

)3( الكافي، ج 2، �س 278.

)4( �سورة الكهف، الآية 49.
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وكبيرة، مع اأّن كّل ذنب مخالف لالأوامر الإلهّية يعتبر كبيرًا وثقياًل، اإّل اأّن ذلك ل ينافي 

نوب من حيث اآثارها الوخيمة اأكبر من البع�س الآخر، وبالّتالي تق�سيمها  كون بع�س الذُّ

نوب كلُّها �سديدة، واأ�سّدها ما  اإلى كبيرة و�سغيرة. ورد عن الإمام الباقرQ: »الذُّ

.
)1(

ينبت عليه الّلحم والّدم؛ لأّنه اإّما مرحوم واإّما معذب، والجنة ل يدخلها اإّل طيب«

آثار الذُّنوب
اإّن من يالحظ القراآن الكريم والّروايات ال�ّسريفة الواردة عن اأهل البيت R يجد 

نوب والمعا�سي، في العوالم الّثالثة:عالم الّدنيا، وعالم  بو�سوح اآثارًا مهلكًة وخطيرًة للذُّ

البرزخ، وعالم الآخرة.

م القاتل، والخطير  وقبل الإ�سارة اإلى بع�سها ل بّد من الّتذكير باأّن الّذنب بمثابة ال�سُّ

يرتكب  فمن  اأوالجهل،  بالعلم  للّذنب  ال�ّسلبّي  الّتاأثير  ارتباط  المجال هو عدم  في هذا 

ر ذلك على قلبه وج�سمه وماله  الّذنب �سوف يترتب عليه الأثر الو�سعّي والّتكوينّي، ويوؤثِّ

م، وهذا ما  وولده وغير ذلك، حّتى لو كان جاهاًل باأثر الّذنب، تمامًا كمن يجهل باأثر ال�سُّ

يدعونا لالبتعاد عن المع�سية والحذر من اآثارها.

اآلثار الدُّنيويـَّة
اإّن عالم الّدنيا هو عالم البتالء والّتكليف لعباد اهلل، واّلذي يعدُّ اأحد اأهداف خلق 

 ،
)2(

الإن�سان: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}

نيا.  الدُّ في  ة  الخا�سّ اآث��اره  والمع�سية  الّطاعة  من  لكلٍّ  باأن  وتوعدنا،  اهلل  وعدنا  وقد 

فللطاعة اآثارها وبركاتها العظيمة، اّلتي تبعث الأمل في نفو�س الموؤمنين، وترغبهم في 

المهلكة  اآثارها  نوب  والذُّ للمع�سية  فاإّن  ذلك  مقابل  وفي  منه،  والإكثار  الح  ال�سّ العمل 

)1( الكافي، ج 2، �س 270.

)2( �سورة الملك، الآية 2.
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تبعاتها، فيحجم عنها ول  لع عليها يحذر منها ويخاف من  المطَّ لعل  نيا،  الدُّ اأي�سًا في 

يقدم عليها. فيما يلي نذكر نبذة من هذه الآثار:

غضب اهلل
وهو من الآثار المهلكة في الّدنيا والآخرة. والغ�سب هنا بمعنى عقاب اهلل وعذابه؛ 

اأّنه �ساأله عمرو بن عبيد فقال له: ُجِعلُت   Qواية عن الإمام الباقر كما ورد في الرِّ

 ما ذلك 
)1(

فداك قول اهلل،� تبارك وتعالى �،{ک ک ک ک گ گگ}

الغ�سب؟ فقال اأبو جعفرQ: »هو العقاب. يا عمرو اإّنه من زعم اأّن الل قد زال من 

.
)2(

ه �سي ء فُيغيِّره« �سي ء، اإلى �سي ء فقد و�سفه �سفة مخلوق واإّن الل تعالى ل ي�ستِفزُّ

الفساد في األرض
 قال اهلل تعالى: {ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  جب حب خب 

اأّنها تحدث في  نوب والمعا�سي  اآثار الذُّ . من 
)3(

حتخت} جت  يب  ىب  مب 
رع والثمار وغير ذلك... والآية الكريمة  الأر�س اأنواعًا من الف�ساد، في الماء والهواء والزَّ

عاظ بما حّل بالأمم ال�ّسابقة من الم�سائب اّلتي ما كانت اإّل بما ك�سبت اأيديهم،  تدعو لالإتِّ

اأن يحّل بالمخاطبين مثل ما حل  باأعمالهم فيو�سك  اأي:  نوب والآثام،  الف�ساد والذُّ من 

بهم ب�سبب ما ك�سبت اأيديهم مثلما ك�سبت اأيدي اأولئك.

روي عن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »ما من �سنة اأقل مطراً من �سنة، ولكن الل 

ي�سعه حيث ي�ساء، اإّن الل، � عّز وجّل �، اإذا عمل قوم بالمعا�سي، �سرف عنهم ما كان 

قّدر لهم من المطر في تلك ال�ّسنة اإلى غيرهم، واإلى الفيافي والبحار والجبال، واإّن 

)1( �سورة طه، الآية 81.

)2( الكافي، ج1، �س110.

)3( �سورة الروم، الآية 41.
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 في جحرها بحب�س المطر عن الأر�س اّلتي هي بمحلها بخطايا 
)1(

الل ليعذب الُجَعَل

من بح�سرتها وقد جعل الل لها ال�ّسبيل في م�سلك �سوى محلَّة اأهل المعا�سي. قال: 

.
)2(

ثّم قال اأبو جعفرQ: فاعتبروا يا اأولي الأب�سار«

العذاب اإللهي 
ڻ   ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ق��ال تعالى: {ڳ 

، هذه الآية وغيرها اأي�سًا ت�سير ب�سكل وا�سح اإلى وجود نوع من 
)3(

ڻ ڻ ڻ}
نوب اّلتي يقترفها الإن�سان وبين الم�سائب والبالءات  الرتباط الوثيق بين الأعمال والذُّ

مئ  حئ  جئ  ی  ی  {ی  الأع��م��ال،  تلك  ب�سبب  ت�سيبه  اّل��ت��ي 

. فقد ذكر اهلل �سبحانه وتعالى في القراآن الكريم 
)4(

حبخب} جب  يئ  ىئ 
نوب  دة من العذاب نزلت على الأقوام ال�ّسابقة والقرى جراء تماديهم في الذُّ اأنواعًا متعدِّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  العذاب، {گ  األوان  ون  ي�ستحقُّ والمعا�سي مما جعلهم 

.
)5(

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ}

حبط األعمال في الدُّنيا
هو  والحبط  نيا.  الدُّ في  الأعمال  تحبط  اأّنها  نوب  للذُّ والخطيرة  ال�ّسلبّية  الآثار  من 

ې  {ې  تعالى:  اهلل  قال  رة.  المتاأخِّ بالمع�سية  الح  ال�سَّ العمل  ثواب  �سقوط 

.
)6(

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ}

َرد: دويبة كالخنُف�ساء اأكبر منها  )1( الُجَعل، حيوان كالخنُف�ساء يكثر في الأماكن الندّية )المعجم الموجيز(؛ والُجَعل ك�سُ
�سديد ال�سواد في بطنها لون حمرة )مجمع البحرين(.

)2( الكافي، ج 2، �س 272.

)3( �سورة اآل عمران، الآية 137.

)4( �سورة ال�سورى، الآية 30.

)5( �سورة الطالق، اآية 8.

)6( �سورة محمد، الآية 28.
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 قسوة القلب
فينا  اأودعه اهلل  وقد  الإن�سان،  اإن�سانّية  به  تتقوُّم  اّلذي  الجوهر  بالقلب ذلك  والمراد 

مفطورًا على الّتوحيد والعبودّية والّطاعة، طاهرًا، �سليمًا، �سفافًا لي�س فيه اأيُّ نق�سٍ وف�ساٍد، 

اأ�سّد  نوب والبتعاد عن اهلل يق�سو �سيئًا ف�سيئًا، حّتى ي�سبح  لكن بارتكاب المعا�سي والذُّ

 ،
)1(

ق�سوة من الحجارة: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ}

ل اإلى قلب اأ�سود ل يفلح بعدها اأبدًا. ففي الخبر عن الإمام الباقرQ قال: »ما  فيتحوَّ

كتة نكتة �سوداء، فاإن تاب  من عبٍد اإّل وفي قلبه نكتة بي�ساء، فاإذا اأذنب ذنباً خرج في النُّ

ي البيا�س، فاإذا  واد حتَّى يغطِّ نوب زاد ذلك ال�سَّ واد، واإن تمادى في الذُّ ذهب ذلك ال�سَّ

ى البيا�س لم يرجع �ساحبه اإلى خيٍر اأبداً، وهو قول الل ،� عّز وجّل �،: {ڃچ چچ چ  غطَّ

، و«ما 
)3(

، »وما من �سيء اأف�سد للقلب من الخطيئة«
)2(

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}
.Rكما ورد في الأخبار عن المع�سومين

)4(
نوب«  ق�ست القلوب اإّل لكثرة الذُّ

الحرمان من الرِّزق
وقد  اهلل.  �سبيل  في  هادة  وال�سَّ اأييد  والتَّ والحفظ  كالتَّ�سديد  معنويًا  زق  الرِّ يكون  قد 

يكون مادّيًا،� كما هو المتبادر عند عاّمة الّنا�س �، كالمال والّطعام وغير ذلك.

.
)5(

نب ي�سيبه« زق بالذَّ جل ليحرم الرِّ في الحديث عن ر�سول اهللP: »اإّن الرَّ

نب  وورد في الحديث اأي�سًا عن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »اإّن العبد ليذنب الذَّ

.
)6(

زق« فيزوي عنه الرِّ

)1( �سورة البقرة، الآية 74.

)2( الكافي، ج2، �س273.

)3( ال�سيخ الطو�سي، الأمالي، �س438.

)4( و�سائل ال�سيعة، ج16، �س45.

)5( ال�سيخ الطو�سي، الأمالي، �س 528.

)6( الكافي، ج2،  �س270.
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زق م�سموٌن من قبل اهلل لكلِّ  زق؛ لأّن بع�س الرِّ يادة في الرِّ اهر اأّنه حرمان الزِّ والظَّ

مخلوق حيٍّ حّتى الَّف�ساق والكفرة والع�ساة:{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

زق لهوؤلء؛ لأّنه يعني قطع اأ�سل الحياة وقب�س اأرواحهم. ، ل حرمان اأ�سل الرِّ
)1(

ڀ}
في  ورد  كما  وطعامهم؛  واأموالهم  اأرزاقهم  من  البركة  رفع  في  الحرمان  يكون  وقد 

 ،P بيِّ الة منقولة عن النَّ هراءO في تبعات واآثار ترك ال�سَّ دة الزَّ يِّ رواية عن ال�سَّ

نيا فالأولى يرفع الل البركة من  مما قالتهQ: »...فاأّما الّلواتي ت�سيبه في دار الدُّ

.
)2(

عمره ويرفع الل البركة من رزقه...«

نقصان العمر
زق الوفير؛ لذا نرى اأّن غايتهم في هذا  نيا عند اأهلها هو العمر الّطويل والرِّ اإّن راأ�سمال الحياة الدُّ

نوب ب�سكل عاّم ممحقة  تهم وماأكلهم وم�سربهم، واإّن الذُّ مان هو المحافظة على اأبدانهم و�سحَّ الزَّ

زق، والقراآن الكريم يخبرنا عن هالك الأمم ال�ّسابقة، اّلذين ظلموا اأنف�سهم  لبركة العمر، وبركة الرِّ

وع�سوا اهلل، وطغوا في الأر�س وقتلوا اأنبياء اهلل: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ 

.
)3(

ې ې ې ې ى  ىائ ائ ەئ ەئ وئوئ}
زق ونق�سانها وعدم البركة   وقد تحّدثت بع�س الّروايات عّما يوجب زيادة العمر والرِّ

 Qادق حم وقطيعتها. روي عن الإمام ال�سَّ فيها كالبر للوالدين وعقوقهما، و�سلة الرَّ

اأكثر  ن يموت بالآجال، ومن يع�س بالإح�سان  اأكثر ممَّ نوب  بالذُّ اأّنه قال: »من يموت 

 .
)4(

ممن يعي�س بالأعمار«

اأكثر ممن  نوب  بالذُّ ادقQ قال: »َمن يموت  الإمام ال�سَّ اأخرى عن  وفي رواية 

.
)5(

يموت بالآجال«

)1( �سورة هود، الآية 6.

)2( م�ستدرك الو�سائل، ج3، �س24.

)3( �سورة يون�س، الآية 13.

)4( م�ستدرك الو�سائل، ج 11، �س 327.

)5( بحار الأنوار، ج5، �س 140.
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زوال النعم وحلول النقم
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  اهلل  يقول 

.
)1(

ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}
اإّي��اه حتَّى  ف�سلبها  نعمًة  اأنعم الل على عبد  »ما  قال:   Qادق ال�سَّ الإمام  وعن 

.
)2(

لب« يذنب ذنباً ي�ستحقُّ بذلك ال�سَّ

المرض
ه لي�س من عرٍق ي�سرب ول نكبٍة ول �سداٍع ول مر�ٍس اإلَّ  عن اأبي عبد اهللQ قال: »اأما اإنَّ

بذنٍب، وذلك قول اهلل،� عّز وجّل �، في كتابه: {ی ی ی جئ حئ مئ 

.
)4(

 قال: ثّم قالQ: وما يعفو اهلل اأكثر مما يوؤاخذ به«
)3(

ىئ يئ جب حبخب}

نسيان العلم
وهو اآفة كبرى تعيد الإن�سان اإلى الجهل والغفلة، بعد اأن كان عالمًا ذاكرًا، وما ذلك اإّل 

فاإنَّها ممحقة  نوب؛  الذُّ »اتَّقوا  قال:  اأّنه   P الأعظم  بيِّ  النَّ روي عن  فقد  ارتكبه،  لذنب 

.
)5(

نب فين�سى به العلم الَّذي كان قد علمه...« للخيرات، اإّن العبد ليذنب الذَّ

عدم استجابة الدُّعاء
الباقر الإم��ام  عن  الحديث  في  ورد  كما  اأي�سًا؛  عاء  الدُّ ا�ستجابة  موانع  من  نب  الذَّ

Q: »اإّن العبد ي�ساأل الل الحاجة فيكون من �ساأنه ق�ساوؤها اإلى اأجل قريب، اأو اإلى 

)1( �سورة الأعراف، الآية 96.

)2( الكافي، ج2، �س274.

)3( �سورة ال�سورى، الآية 30.

)4( الكافي، ج2، �س269.

)5( بحار الأنوار،ج 70، �س 377. )تحقيق: البهبودّي(
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وقت بطيء، فيذنب العبد ذنباً، فيقول الل،� تبارك وتعالى �، للملك ل تق�ِس حاجته، 

.
)1(

�س ل�سخطي وا�ستوجب الحرمان منِّي« واحرمه اإّياها؛ فاإّنه تعرَّ

عدم التّوفيق للعبادة
ئته  ئات، وت�ساف �سيِّ يِّ قد يحرم المذنب من ثواب العبادة وبركاتها، �سيما تكفير ال�سَّ

نب  الذَّ ليذنب  جل  الرَّ »اإّن   :Qادق ال�سَّ الإم��ام  عن  روي  فقد  اأعماله،  �سجل  اإلى 

.
)2(

كِّين في اللَّحم« يِّئ اأ�سرع في �ساحبه من ال�سِّ فيحرم �سالة الّليل، واإّن العمل ال�سَّ

املفاهيم الرَّئيسة:
1 - الّذنب لغة: الإثم والجرم والمع�سية، وا�سطالحًا: هو ترك ما اأمر اهلل تعالى به 

والإتيان بما نهى عنه.

2 - الماأمور به من قبل اهلل،� عّز وجّل �، اإّما اأن يكون واجبًا اأو م�ستحبًا، والمنهي عنه 

نب،  من قبله اأي�سًا اإّما اأن يكون محّرمًا اأو مكروهًا، والمراد منهما في مقام الذَّ

هو ترك الواجب وفعل المحرم. 

�سغيرة  نوعين:  على  الإ�سالم  في  نوب  الذُّ اأّن  لنا  يظهر  الآيات  3 - من مجموع هذه 

وكبيرة، مع اأّن كّل ذنب مخالف لالأوامر الإلهية يعتبر كبيرًا وثقياًل.

ريفة يجد بو�سوح اأّن هناك اآثارًا مهلكًة  4 - من يالحظ القراآن الكريم والّروايات ال�سَّ

البرزخ،  وعالم  نيا،  الدُّ عالم  الّثالثة:  العوالم  في  والمعا�سي،  نوب  للذُّ وخطيرًة 

وعالم الآخرة.

اأّنه �سبب لف�ساد الأر�س، والغ�سب والعذاب  نب في الّدنيا  5 - من الآثار الخطير للذَّ

الإلهّي، حبط الأعمال، ق�ساوة القلب، نق�سان العمر وغيرها...

)1( الكافي، ج2، �س271.

)2( م. ن، �س 272.
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ر�س التا�شع والأربعون الدَّ

نوب ة واألخرويَّة للذُّ اآلثار الربزخيَّ

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يعرف معنى كّل من البرزخ ويوم القيامة.
2 - يعّدد بع�س اأهوال عالم البرزخ والقيامة.

نوب في الحياة الآخرة. 3 - يعرف اأهّم الآثار الخطيرة وال�ّسلبّية للذُّ

رس  أهداف الدَّ



�س  نتعرَّ ر�س  الدَّ نوب، وفي هذا  للذُّ اأحد ع�سر ذنبًا دنيوّيًا  ال�ّسابق  ر�س  الدَّ تقدم في 

ة والأخروّية. لالآثار البرزخيَّ

ما هو البرزخ؟
البرزخ هو الحاجز والحّد الفا�سل بين ال�ّسيئين، قال تعالى: {ڀ ڀ ڀ 

 فقد ف�سرت هذه الآية باأّنه الحاجز بين الماء المالح 
)1(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}
والماء العذب.

نيا والآخرة، اأو بين الموت والبعث، قال  وقيل: اإّن البرزخ هو الحّد الفا�سل بين الدُّ

تعالى: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

، وفي تف�سير 
)2(

ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې}
جادQ: »هو القبر، واإّن لهم فيه لمعي�سة �سنكاً، والل، اإّن  هذه الآية قال الإمام ال�سَّ

.
)3(

القبر لرو�سة من ريا�س الجّنة، اأو حفرة من حفر النَّار...«

اإلى يوم القيامة، وكلُّ هذه  نيا والإمهال  اإلى الدُّ جوع  اإّنه الحاجز لهم من الرُّ وقيل: 

المعاني متقاربة ترجع اإلى معنى واحد ظاهرًا.

حمن، الآيتان 20-19. )1( �سورة الرَّ

)2( �سورة الموؤمنون، الآية 100-99.

)3( بحار الأنوار، ج6، �س159.
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عذاب البرزخ
كتب اأمير الموؤمنينQ لمحّمد بن اأبي بكر: »يا عباد الل: ما بعد الموت لمن ل 

 .
)1(

ُيغفر له اأ�سّد من الموت القبر فاحذروا �سيقه و�سنكه وظلمته وغربته« 

وفيما يلي �سوف ن�سير اإلى بع�س اأهوال البرزخ:

وحشة القبر
ن�ساأة  في  اآثارها  تظهر  نيا،  الدُّ عالم  ن�ساأة  في  الإن�سان  بها  يقوم  اّلتي  الأعمال  اإّن   

ئة ا�ستوح�س منها  عالم البرزخ؛ فاإذا كانت اأعماله خّيرة فرح وا�ستب�سر، واإذا كانت �سيِّ

واغتّم. ووح�سة القبر هي اأّول المنازل اّلتي يمرُّ بها الإن�سان وقد عّبر عنها في الّروايات 

وح�سة  عن  ر  تعبِّ هي  اأو  بذاتها  م�ستقلَّة  اأه��وال  هي  اإّما  التَّعابير  وهذه  دة  متعدِّ بتعابير 

هراءO لّما احت�سرت اأو�ست اأمير  دة الزَّ يِّ دة. روي اأنَّ ال�سَّ القبر ولكن باألفاظ متعدِّ

زني و�سلِّ عليَّ واأنزلني  اأنت غ�سلي وجهِّ اأنا متُّ فتولَّى  الموؤمنينQ فقالت: »اإذا 

ي التَّراب عليَّ واجل�س عند قبالة وجهي فاأكثر من تالوة القراآن  قبري واألحدني و�سوِّ

.
)2(

عاء فاإنَّها �ساعة يحتاج الميت فيها اإلى اأن�س الأحياء« والدُّ

ضغطة القبر
الحين. يروي اأبو ب�سير  ول ينجو منها اإّل القليل القليل من عباد اهلل الموؤمنين ال�سَّ

 :Qاأحد؟ قال: فقال اأيفلت من �سغطة القبر   :Qقال: »قلت لأبي عبد الل

نعوذ بالل منها، ما اأقّل ما يفلت من �سغطة القبر ... واإّن ر�سول اللP خرج في 

ماء، ثّم  جنازة �سعد وقد �سيَّعه �سبعون األف ملك، فرفع ر�سول اللP راأ�سه اإلى ال�سَّ

.
)3(

»...! قال: مثل �سعد ي�سمُّ

)1( بحار الأنوار، ج6، �س 218.

)2( عّبا�س القّمي، الأنوار البهّية، ط 1، قم، موؤ�ّس�سة الن�سر الإ�سالمية، 1417ه�، �س 60.

)3( بحار الأنوار، ج 6، �س 261.
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القبر  »�سغطة   :Pاهلل ر�سول  قال  ق��ال،   Rاآبائه عن  ادق  ال�سَّ الإم��ام  وعن 

، فالموؤمن اإذا لم تكّفر جميع ذنوبه 
)1(

ارة لما كان منه من ت�سييع النِّعم« للموؤمن كفَّ

حمة له لتكّفر عنه ما بقي من �سّيئاته. نيا، فاإّن �سغطة القبر تكون بمثابة الرَّ في الدُّ

�سعد  �سغطة  �سبب  عن  الخبر  في  ورد  كما  الأه��ل؛  مع  الخلق  �سوء  اأ�سبابها  واأه��ّم 

هارة. ميمة وكثرة الكالم والّتهاون في الطَّ م، والنَّ المتقدِّ

له  والماء  �سغطة،  له  الهواء  اأّن  ورد  بل  فقط،  بالأر�س  تنح�سر  ل  غطة  ال�سَّ وهذه 

�سغطة اأي�سًا.

تحّدد  اّلتي  هي  الأعمال  طبيعة  واإّن  الميَّت  على  التَّ�سييق  تعني  القبر  �سغطة  اإّن   

د اأي�سًا اأمد ا�ستمرار هذه  يق والأذى في عالم البرزخ، وهي تحدِّ عور بال�سِّ �سّدة هذا ال�سُّ

تًا يزول بعد حين وقد ي�ستمّرا اأمدًا طوياًل  غطة الَّتي قد تكون �سعورًا واأذى روحّيًا موؤقَّ ال�سَّ

وقد يبقى اإلى البعث والنُّ�سور.

قرين الّسوء
ئ الَّذي يرافق الإن�سان العا�سي في قبره، ويكون معه اإلى يوم ح�سره  يِّ وهو العمل ال�سَّ

وح�سابه.

P: »... يا  بيُّ يروى عن قي�س بن عا�سم اأنَّه قدم على ر�سول اهللP فقال له النَّ

ب��ّد لك من قرين يدفن معك وه��و ح��ّي، وتدفن معه واأن��ت ميِّت، ف��اإن كان  قي�س ل 

كريماً اأكرمك، واإن كان لئيماً اأ�سلمك، ثّم ل يح�سر اإلَّ معك، ول تح�سر اإلَّ معه، ول 

ت�ساأل اإلَّ عنه، ول تبعث اإّل معه، فال تجعله اإّل �سالحاً؛ فاإّنه اإن كان �سالحاً لم تاأن�س 

.
)2(

اإّل به، واإن كان فاح�ساً لم ت�ستوح�س اإّل منه، وهو عملك...«

الة اأّن من اآثارها في  هراءO عن اأبيهاP في رواية الّتهاون في ال�سّ وتروي الزَّ

)1( بحار الأنوار، ج 6، �س 221.

)2( الديلمي، اأعالم الدين، تحقيق موؤ�ّس�سة اآل البيت، ل. ط، قم، موؤ�ّس�سة اآل البيت، ل. ت، �س 332.



453
��ا � ليل  � را��ي�رنر ا��عار الل�اي ر 49

الّلواتي ت�سيبه في قبره فاأولهّن يوكل الل به ملكاً يزعجه في  القبر ثالثة: »واأّما 

.
)1(

قبره، والّثانية ي�سيق عليه في قبره، والّثالثة تكون الظلمة في قبره«

لَم القيامة؟
نوب الأخروّية، ل باأ�س بالحديث عن الآخرة ويوم القيامة،  قبل الحديث عن اآثار الذُّ

، ويح�سرون في �ساحتها، 
)2(

وما اأدراك ما يوم القيامة {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ}

وتوعد  والأم���ان،  بالأمن  الحين  ال�سّ الموؤمنين  فيه  اهلل  ب�سر  مهول،  عظيم  يوم  وهو 

{ٱ   ،
)3(

ەئ} ائ  ائ  {ى  يوم  الح�ساب،  ب�سوء  المجرمين  الّظالمين 

ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

.
)4(

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}
ور  لقد �سّدد اهلل،� عّز وجّل �، في القراآن الكريم على م�ساألة المعاد في ع�سرات ال�سُّ

القراآنية، حّتى قيل: اإّن ثلث القراآن يرتبط باأحوال الآخرة وما بعدها...

نذكر بع�سًا مّما قاله في كتابه الكريم:{ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

.
)6(

، {ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت}
)5(

ڭ ۇ}
وخال�سة الكالم: اإّنه بعد طيِّ منازل الآخرة وعقباتها و�سراطها، فاإّن الم�سير اإّما 

اإلى الجّنة اأو اإلى الّنار، وبيد الإن�سان تحديد الم�سير، {ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ 

.
)7(

چ چ چ چ}

)1( م�ستدرك الو�سائل، ج3، �س24.

)2( �سورة المطّففين، الآية 6.

)3( �سورة المّزمل، الآية 17.

)4( �سورة الحج، الآيتان: 2-1.

)5( �سورة الموؤمنون، الآية 115.

)6( �سورة الواقعة، الآيتان 50-49.

)7( �سورة الروم، الآية 44.
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اآلثار األخرويـّة للذُّنوب
�سول الأكرمP واأهل بيتهR اإلى اآثار  اأ�سار اهلل تعالى، في القراآن الكريم والرَّ

ة الوقوع فيها، لعلنا نر�سد اأو  نوب في الآخرة؛ تحذيرًا لنا من مغبَّ كثيرة للمعا�سي والذُّ

ها: نعقل، فال نكون من اأ�سحاب ال�ّسعير، �سنقت�سر على ذكر اأهمِّ

1 - عذاب الّنار:

قال اهلل تعالى: {ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

نوب والمعا�سي اأّن مرتكبها  . فمن الآثار المعروفة للذُّ
)1(

ۀۀ ہ ہ ہ ہ}
اإذا لم يتب فهو م�ستحّق لدخول الّنار. وقوله تعالى في اآية اأخرى يوؤكد هذه الحقيقة {ڀ 

.
)2(

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ}
2 - الفت�ضاح:

ولكن  رب��ه،  اإل��ى  ويرجع  يتوب  لعّله  نيا،  الدُّ في  المذنب  على  برحمته  ي�ستر  اهلل  اإن 

الف�سيحة يوم القيامة على روؤو�س الأ�سهاد، واأمام الخلق اأجمعين، ل �سّيما اأمام معارفه 

واأقربائه. ورد في مناجاة اأمير الموؤمنينQ قال: »اإلهي قد �سترت عليَّ ذنوباً في 

نيا واأنا اأحوج اإلى �سترها عليَّ منك في الآخ��رة، اإلهي قد اأح�سنت اإذ لم تظهرها  الدُّ

.
)3(

الحين فال تف�سحني يوم القيامة على روؤو�س الأ�سهاد...« لأحٍد من عبادك ال�سَّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  وفي قوله تعالى {ٿ ٹ 

ين ي�سهدون   يقول العالمة المجل�سي: »الأ�سهاد جمع �ساهد وهم الذَّ
)4(

ڦ ڦ}
للمحقِّ  �سرور  ذلك  في  القيامة  يوم  والكافرين  المبطلين  وعلى  للموؤمنين  بالحقِّ 

.
)5(

وف�سيحة للمبطل في ذلك الجمع العظيم ...«

)1( �سورة البقرة، الآية 81.

)2( �سورة النمل، الآية 90.

)3( مقطع من المناجاة ال�سعبانية؛ مفاتيح الجنان، القّمي، ط 1، بيروت لبنان، موؤ�ّس�سة الأعلمي، �س 1428هـ 2007م، �س 209.

)4( �سورة غافر، الآية 51.

)5( بحار الأنوار، ج7، �س 162. )تحقيق: العابدّي(
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فالآية ت�سير اإلى معنى دقيق وهو اأّن يوم الأ�سهاد هو اليوم اّلذي ُيب�َسط فيه الأمر في 

رائر والأ�سرار لكاّفة الخالئق وهو يوم تكون الف�سيحة  مح�سر اهلل تعالى وتنك�سف ال�سَّ

فيه اأفظع ما تكون، ويكون الإنت�سار فيه اأروع ما يكون، اإّنه اليوم اّلذي ين�سر اهلل فيه 

الأنبياء ويزيد في كرامتهم، واإّنه يوم افت�ساح الكافرين و�سوء عاقبة الّظالمين، ويوم ل 

 .
)1(

يحول �سيء دون افت�ساح الّظالمين اأمام الأ�سهاد

لذا ينبغي على العاقل اأن يخاف هذا اليوم، واأن يخاف الف�سيحة اأمام اهلل،� عّز وجّل �، 

ا�س اأجمعين. روي عن ر�سول اهللP اأّنه  واأمام الأنبياء والأئمة والأولياءR، واأمام النَّ

قال: »واأّما عالمة الموقن ف�ستة اأيقن بالل حّقاً فاآمن به. واأيقن باأّن الموت حقَّ فحذره. 

واأيقن باأن البعث حقٌّ فخاف الف�سيحة. واأيقن باأّن الجنَّة حقٌّ فا�ستاق اإليها. واأيقن باأن 

.
)2(

النَّار حقٌّ فظهر �سعيه للنَّجاة منها. واأيقن باأّن الح�ساب حقٌّ فحا�سب نف�سه«

3 - المذّلة:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

.
)3(

ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ}
ب���دءًا م��ن اأخ��ذ اأرواح��ه��م: {ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

.
)4(

ۉې}
من  العرق  يت�سبَّب  الحياء،  في  غارقين  �سكارى  اأذلء،  المح�سر  في  الوقوف  اإلى 

ڃ  {ڄ   
)6(

مخ} حخ  و{جخ   
)5(

مح} جح  مج  حج  {يث  وجوههم، 

.
)7(

ڃ ڃڃ}

)1( راجع، الأمثل ، ج 15، �س 283 )بت�سّرف(. 

)2( تحف العقول، �س18.

)3( �سورة النحل، الآية 27.

)4( �سورة محّمد، الآية 27.

)5( �سورة عب�س، الآية 40.

)6( �سورة عب�س، الآية 41.

)7( �سورة المعارج، الآية 44.



456
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

، {ڭ ڭ 
)1(

اإلى دخول الّنار: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}

.
)2(

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ}
4 - الح�ضرة والنَّدامة:

نيا ولم يغتنمها، بل اأعر�س  يتَح�ّسر الّظالم على الفترة والمهلة اّلتي اأعطيت له في الدُّ

ه ور�سله واليوم الآخر، وها هو اليوم قد اأيقن به حقَّ اليقين، ول�سان  وتولَّى وكذب باآيات ربِّ

ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  {ڳ   .
)3(

يئ} ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  {ی  حاله: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
.

)4(
ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

5 - العمى:

العمى عن الحقِّ اأحد البتالءات الكبرى اّلتي يبتلى بها الع�ساة والمذنبون في دار 

الآخرة؛ كما يقول اهلل تعالى، مبّينًا هذه الحقيقة في القراآن الكريم {ىئ ی 

فياأتيه   ،
)5(

مب} خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
نيا؛ لذلك تح�سر يوم القيامة على ما كنت عليه  الجواب اأّنك كنت اأعمى الب�سيرة في الدُّ

.
)6(

{ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ}

6 - ن�ضيان اهلل له:

الآخ��رة.  في  ره  يتذكَّ اأن  نيا،  الدُّ في  وطاعته  ذكره  ون�سي  اهلل  ع�سى  لمن  يمكن  ل 

پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ   ون�سيان اهلل في الحقيقة لي�س �سوى العذاب. {ٱ 

وغفلت  ن�سيت  بل  ونواهيه،  اهلل  اأوام��ر  العا�سي  اأيُّها  ر  تتذكَّ فلم   .
)7(

ڀ} پ  پ 

)1( �سورة الدخان، الآية 49.

)2( �سورة ف�سلت، الآية 16.

)3( �سورة الزمر، الآية 56.

)4( �سورة الفرقان، الآيات 29-27.

)5( �سورة طه، الآيتان 125-124.

)6( �سورة الإ�سراء، الآية 72.

)7( �سورة طه، الآية 126.
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تيجة {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  وا�ستهزءت بلقائه، فالنَّ

.
)1(

ٹ ٹ ڤ ڤ}
7 - الحرمان من لقاء اهلل:

الموؤمن  اأّن  اإل��ى  ووا�سح  �سريح  ب�سكل  ال�ّسريفة  وال��ّرواي��ات  الكريمة  الآي��ات  ت�سير 

ف يوم القيامة بلقاء اهلل {ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ  يت�سرَّ

الح  ال�سَّ العمل  هما،  اأ�سا�سيَّين  باأمرين  م�سروط  اللِّقاء  ولكن ح�سن   .
)2(

ۈئ} ۈئ 
رك باهلل قال تعالى: {يت جث  مث ىث يث حج مج جح مح جخ  وعدم ال�سِّ

وابط  . اأّما اإذا اأنكر الإن�سان وجحد بيوم اللِّقاء ولم يلتزم بال�سَّ
)3(

حخ مخ جس حس}
{ڄ  خ�سران  بعده  لي�س  اّل��ذي  المبين  الخ�سران  عاقبته  ف��اإّن  الإلهّية،  والأحكام 

ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
.

)4(
ڇ ڍ}

المح�سر،  في  الوقوف  وطول  الح�ساب،  و�سوء  كالّلعنة،  اأي�سًا  اأخروّية  اآثار  وهناك 

ار، م�سافًا اإلى �سور وم�ساهد  وتج�سيم الأعمال، والح�سر ب�سور قبيحة ب�سعة، دخول النَّ

منعًا  نذكرها  لم   ، الب�سريُّ العقل  و�سفها  عن  يعجز  اّلتي  جهّنم  في  العذاب  وح��الت 

لالإطالة.

)1( �سورة الجاثية، الآية 34.

)2( �سورة العنكبوت، الآية 5.

)3( �سورة الكهف، الآية 110.

)4( �سورة ال�سجدة، الآية 14.
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املفاهيم الرَّئيسة:
الحدُّ  هو  البرزخ  اإنَّ  وقيل:  ال�ّسيئين،  بين  الفا�سل  والحد  الحاجز  هو  1 - البرزخ 

نيا والآخرة، اأو بين الموت والبعث. الفا�سل بين الدُّ

2 - للقبر وعالم البرزخ اأهوال عظيمة منها: الوح�سة، و�سغطة القبر، والعمل ال�ّسيِّئ 

الَّذي يالزم الإن�سان في قبره ويوؤذيه طوال الوقت.

عظيم  يوم  وهو  للح�ساب،  جميعا  الّنا�س  فيه  يح�سر  اّلذي  هواليوم  القيامة  3 - يوم 

الّظالمين  د  وتوعَّ والأم��ان،  بالأمن  الحين  ال�سّ الموؤمنين  فيه  اهلل  ر  ب�سَّ مهول، 

المجرمين ب�سوء الح�ساب.

نوب في الآخرة،  4 - اأ�سار اهلل تعالى في القراآن الكريم اإلى اآثار كثيرة للمعا�سي والذُّ

الّنار،  منها:  ال�ّسعير،  اأ�سحاب  من  نكون  فال  فيها،  الوقوع  ة  مغبَّ من  وحّذرنا 

الفت�ساح، الإهانة، العمى، الّندامة، والحرمان من لقاء اهلل وغيرها...
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ر�س الخم�شون الدَّ

جهاد الّنفس

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

يَّة معرفة الّنف�س كمقدمة لمعرفة اهلل تعالى. 1 - يبّين اأهمِّ

2 - يعّدد مراتب الّنف�س والخ�سي�سة الأ�سا�سّية لكلِّ مرتبة.

رع. 3 - ي�سرح كيفّية جهاد الّنف�س وتزكيتها من وجهة نظر ال�سَّ

رس أهداف الدَّ



أهمية معرفة النّفس 
الحديث عن نف�س الإن�سان حديث له عّدة جوانب، فمن جهة ل بّد من الحديث عن 

خ�سائ�س هذه الّنف�س، ومن جهة يمكن الحديث عن قواها اّلتي اأودعها اهلل تعالى فيها، 

قاط الثَّالث ب�سيء من  ث عن هذه النِّ ومن جهة اأخرى عن �سبل اإ�سالحها. و�سوف نتحدَّ

قاط الثَّالث اأمر اأ�سا�س في علم الأخالق، ففي الحديث  التَّف�سيل؛ اإذ اإن معرفة هذه النِّ

.
)1(

ال�ّسريف عن الر�سول الأكرمP اأنَّه قال: »من عرف نف�سه عرف رّبه«

اإّن علم  اأهّم الأمور في علم الأخالق، بل  لذا �سارت معرفة الّنف�س واإ�سالحها من 

الأخالق: هو علم تهذيب الّنف�س بالدرجة الأولى للو�سول بها اإلى الكمال المرجّو لها، ول 

اأدّل على ذلك من حديث الّر�سول الأكرمP حين دخل عليه رجل ا�سمه مجا�سع، فقال: 

»يا ر�سول الل! كيف الّطريق اإلى معرفة الحّق؟ فقال: معرفة النف�س، فقال: يا ر�سول 

اإلى موافقة الحّق؟ قالP: مخالفة الّنف�س، فقال: يا ر�سول  الل! فكيف الّطريق 

الل! فكيف الّطريق اإلى ر�سا الحّق؟ قال: �سخط الّنف�س، فقال: يا ر�سول الل! فكيف 

الّطريق اإلى و�سل الحّق؟ قالP: هجر الّنف�س، فقال: يا ر�سول الل! فكيف الّطريق 

اإلى طاعة الحق؟ قالP: ع�سيان الّنف�س، فقال: يا ر�سول الل! فكيف الّطريق اإلى 

اإلى قرب  ذكر الحّق؟ قالP: ن�سيان الّنف�س، فقال: يا ر�سول الل! فكيف الّطريق 

الحّق؟ قالP: الّتباعد من الّنف�س، فقال: يا ر�سول الل! فكيف الّطريق اإلى اأن�س 

الحّق؟ قالP: الوح�سة من الّنف�س، فقال: يا ر�سول الل! فكيف الّطريق اإلى ذلك؟ 

.
)2(

قالP: ال�ستعانة بالحّق على الّنف�س«

)1( بحار الأنوار، ج 2، �س 32.

)2( م.ن، ج 67، �س 72.
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النّفس ومراتبها
باأّنها  المخلوقات  من  غيرها  عن  الإن�سان  بها  تعالى  اهلل  اأكرم  اّلتي  الّنف�س  تتميز 

جمعت العقل م�سافًا اإلى الغريزة وال�ّسهوة، خالفًا للحيوانات اّلتي و�سع اهلل فيها الغريزة 

وال�ّسهوة، اأو المالئكة اّلتي اأكرمها اهلل بعقل دون غريزة و�سهوة، ومن هنا فاإّن الإن�سان 

ل بّد واأن ي�ستخدم العقل في تعديل المتطلَّبات اّلتي تمليها ال�ّسهوة والغريزة حّتى ي�سلك 

.
)1(

حّد العتدال، قال اهلل تعالى: {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ}

ثالث  عن  تحّدثت  نراها  الّنف�س  عن  ثت  تحدَّ اّلتي  القراآنّية  الآي��ات  نطالع  وعندما 

حالت من حالت الّنف�س، كما اأّنها و�سفتها ب�سفات مختلفة منها:

1 - الأّمارة بال�ّضوء:

يقول اهلل تعالى، في محكم بيانه: {ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

وء هي اّلتي تتَّبع هواها؛ بحيث  ، فالّنف�س الأّمارة بال�سُّ
)2(

ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}
اأو  لل�ّسريعة  التفات  اأيِّ  بدون  ال�ّسهوات  الح�سول عليه من  ى  تتمنَّ ما  �سوى  اأمامها  ترى  ل 

الل،  لم وال�سَّ ة؛ ولذا فاإّن اّتباع الّنف�س الأّمارة بال�ّسوء يجلب الظُّ ة والأخرويَّ نيويَّ للمفا�سد الدُّ

يقول اهلل تعالى: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ 

.
)3(

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ}
2 - الّنف�س الّلوامة:

.
)4(

يقول اهلل تعالى في محكم اآياته: {ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}

نيا على المع�سية،  والمراد بالّنف�س الّلوامة، نف�س الإن�سان الموؤمن اّلتي تلومه في الدُّ

.
)5(

والتَّثاقل في اأداء الّطاعات

مير اّلذي يوؤنِّب الإن�سان على ما فعله من القبائح. وقد يطلق علماء الّنف�س عليها ا�سم ال�سّ

)1( �سورة ال�سم�س، الآيتان 8-7.

)2( �سورة يو�سف، الآية 53.

)3( �سورة الق�س�س، الآية 50.

)4( �سورة القيامة، الآيتان 2-1.

)5( العالمة الطبطبائي، الميزان في تف�سير القراآن، ج20، �س 103.
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3 - الّنف�س المطمئنَّة:

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  {ٺ  تعالى:  اهلل  يقول 

.
)1(

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ}
ة كما و�سفها العاّلمة الّطباطبائي في تف�سيره »هي اّلتي ت�سكن اإلى  والّنف�س المطمئنَّ

ربِّها وتر�سى بما ر�سي به فترى نف�سها عبداً ل يملك لنف�سه �سيئاً من خير اأو و�سّر اأو 

نيا دار مجاز وما ي�ستقبله فيها من غنى اأو فقر اأو اأي نفع و�سّر،  نفع اأو �سّر وترى الدُّ

الف�ساد  واإكثار  غيان  الطُّ اإلى  عليها  النِّعم  تواتر  يدعوها  فال  اإلهّياً  وامتحاناً  ابتالءاً 

والعلوُّ وال�ستكبار، ول يوقعها الفقر والفقدان في الكفر وترك ال�سكر، بل هي في 

م�ستَقرٍّ من العبودّية ل تنحرف عن م�ستقيم �سراطه باإفراط اأو تفريط...

ر وق�سى تكوينًا  ها ي�ستلزم ر�ساها بما قدَّ وتو�سيفها بالرا�سية؛ لأّن اطمئنانها اإلى ربِّ

اأو حكم به ت�سريعًا؛ فال ت�سخطها �سانحة ول تزيغها مع�سية، واإذا ر�سي العبد من ربه 

ة؛ فاإذا لزم طريق  ر�سي الّرب منه؛ اإذ ل ي�سخطه تعالى اإّل خروج العبد من زيّ ِ العبوديَّ

.
)2(

ب قوله »را�سية« بقوله: »مر�سّية« ه؛ ولذا عقَّ العبودّية ا�ستوجب ذلك ر�سا ربِّ

الحذر من النّفس األّمارة
الركون  وعدم  مواجهتها  بّد من  ل  وميزتها،  بال�ّسوء  الأّم��ارة  الّنف�س  اأن عرفنا  بعد 

اإليها؛ اإذ اإنَّ لّب علم الأخالق قهر الّنف�س الأمارة وكبح جماحها؛ لأّنها ل ترى اإّل ما تريد 

وت�ستهي، ولو خلَّفت كّل �سي ء خرابًا من خلفها. فاإذا كانت النف�س الأمارة خطيرة لهذه 

الدرجة، فال بّد من اأن نجد لها عالجًا لإ�سالحها وتليين طبعها ال�ّسر�س فما هي الّطرق 

الممكنة لإنجاز هذه المهّمة؟

)1( �سورة الفجر، الآيات 30-27.

)2( تف�سير الميزان،  ج20، �س285.
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ضرورة إصالح النّفس 
رق اإلى اهلل كثيرة، بل هي بعدد اأنفا�س الخالئق، اإل اأّنها كّلها تبداأ  اإّن الم�سالك والطُّ

ف�س وتزكيتها واإ�سالحها، {ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  من خالل تهذيب النَّ

 .
)1(

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}
بالأعمال  نف�سه  ب  يرغِّ اأن  نف�سه،  اإ�سالح  يريد  من  على  الأول��ى  بالّدرجة  فينبغي 

�سخط  اأو  ر�سا  من  ت�ستتبع  وما  الأعمال  في  ر  التَّفكُّ خالل  من  ذلك  ويكون  الحة،  ال�سّ

الآخرة،  بثواب  ف�س  النَّ فتطمع  الآخ��رة،  في  اآثار  من  عليها  يترتَّب  وما  العزيز،  للمولى 

وتخاف من عقاب الأعمال القبيحة.

بح القريب ولو كان  ريع، ويف�سلون الرِّ بح ال�سَّ وبما اأن كثيرًا من الّنا�س يميلون اإلى الرِّ

بح البعيد ولو كان كبيرًا وعظيمًا، وهذه حقيقة في الإن�سان قد ذكرها  قلياًل وتافهًا على الرِّ

 ،
)2(

اهلل تعالى في كتابه حيث يقول جل �ساأنه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}

.
)3(

{چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}

فوز  ويترك  نيا  الدُّ في  ربحًا  ره  يت�سوَّ ما  ي�ستعجل  تراه  الإن�سان  هذا  �سقاء  فب�سب 

ئة، فال بّد من  ة ال�ّسيِّ ف�سيَّ يطرة على الأهواء النَّ الآخرة. وهنا يتَّ�سح دور العقل في ال�سَّ

ر منه اأهل  الّتنبيه الّدائم للّنف�س على الّدوام، لما وعد به اهلل تعالى اأهل طاعته، وحذَّ

اإلى الجانب الأخروّي من الأعمال وال�ستغراق في  مع�سيته؛ لأّن مجّرد عدم اللتفات 

نيا وتفا�سيلها، يدخل الإن�سان في نفق الغفلة المظلم ول ي�ستيقظ منه اإّل بعد  اأمور الدُّ

الموت في الكثير من الأحيان ولعّل هذا هو المراد من قول الإمام علّي اأمير الموؤمنين: 

.
)4(

»الّنا�س نيام فاإذا ماتوا انتبهوا«

)1( �سورة ال�سم�س، الآيات 10-7.

)2( �سورة القيامة، الآيتان 21-20.

)3( �سورة الإ�سراء، الآية 11.

)4( �سرح اأ�سول الكافي، ج8، �س 294.
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نيا وزوالها فهو كما يروى اأن الإمام الباقرQ قال ل�ساحبه  ر في اأمر الدُّ واأّما كيفّية التَّفكُّ

نيا ببقائهم فيها ولم  وا اإلى الدُّ جابر في حديث طويل: »... يا جابر: اإّن الموؤمنين لم يطمئنُّ

نيا دار فناء وزوال، ولكن اأهل الدنيا  ياأمنوا قدومهم الآخرة، يا جابر الآخرة دار قرار، والدُّ

هم عن ذكر الل ما �سمعوا  اأهل غفلة، وكاأنَّ الموؤمنين هم الفقهاء اأهل فكرة وعبرة لم ي�سمَّ

ينة، ففازوا بثواب الآخرة كما فازوا بذلك  باآذانهم، ولم يعمهم عن ذكر الل ما راأوا من الزِّ

واأكثرهم لك معونة، تذكر  نيا موؤنة،  الدُّ اأهل  اأي�سر  التَّقوى  اأهل  اأن  يا جابر  العلم. واعلم 

اأم��ر الل قطعوا محّبتهم  قّوامون على  الل،  باأمر  قّوالون  ��روك،  ذكَّ ن�سيت  واإن  فيعينونك، 

نيا لطاعة مليكهم، ونظروا اإلى الل تعالى، واإلى محبَّته بقلوبهم،  بمحبة ربهم، ووح�سوا الدُّ

نيا كمنزل نزلته ثّم ارتحلت عنه،  وعلموا اأّن ذلك هو المنظور اإليه لعظيم �ساأنه، فاأنزل الدُّ

.
)1(

اأو كمال وجدته في منامك وا�ستيقظت، ولي�س معك منه �سي ء«

رجة الأولى. ر والخروج من نوم الغفلة عن الآخرة بالدَّ اإذًا فاإ�سالح الّنف�س يبداأ من التَّذكُّ

كيفيّة تهذيب النّفس
نوب؛ كاأن يخّوف الإن�سان  اإّن عالج النف�س تارة يكون باإيجاد المانع فيها من فعل الذُّ

ف�س  نب موجودًا في النَّ افع اإلى الذَّ نف�سه بالّنار وغ�سب الجبار، ففي هذه الحالة يكون الدَّ

الموانع،  من  وغيره  الخوف  من  ذكرناه  ما  وهو  فيه،  الوقوع  من  مانع  هنالك  اأّن��ه  اإّل 

نب؛ اإذ ل رغبة لها  ف�س الذَّ وتارة يكون عالجها باإلغاء الّدافع اأ�سا�سًا؛ بحيث ل تطلب النَّ

فيه، والّطريقة الأولى هي من خ�سائ�س الم�سالك الأخرى ل م�سلك الحبَّ الإلهّي اأّما 

ات م�سلك الحّب الإلهّي  الّنف�س فهي من مخت�سَّ وافع من  الّثانية وهي قلع الدَّ ريقة  الطَّ

ولهذا الم�سلك والّطريق ركنان اأ�سا�سيَّان: 

يدرك  اإلى مرحلة  علمه  الإن�سان من خالل  ي�سل  باأن  والعلم  المعرفة  ركن  الأّول: 

فيها معنى الّتوحيد بكل اأبعاده، ومن خالل هذه المعرفة بالّتوحيد ل يبقى اأيَّ مو�سوع 

)1( بحار الأنوار، ج70، �س 36.
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اأيديهم؛ لأّنه يعرف  الّنا�س، ول يطمع بما في  اإلى  ذائل، ولن يتوجه بعد ذلك  لهذه الرَّ

حّق المعرفة اأّن الغني منهم ل يملك ول يعطي ول يمنع اإّل باإذن اهلل تعالى فال يرجوه، 

والقوّي منهم خارج عن قّوة اهلل فال يخاف منه.

لم  اإذ  الم�سمار،  هذا  في  البارزة  الم�ساديق  من  الخمينّي}  الإم��ام  كان  ولقد 

ار الجبابرة فاأخاف اهلل تعالى منه  يخف طواغيت العالم، بل خاف مالك الملوك وجبَّ

طواغيت الأر�س.

اأن يتعلَّم الإن�سان  اإذ مجرد العلم ل يكفي في هذا المجال، فبعد  الّثاني: ركن العمل؛ 

الّتوحيد يجب اأن يكون توحيده عملّيًا ل نظرّيًا فح�سب، والّطريق اإلى التَّوحيد العملّي حّب 

اهلل تعالى، فاإّن الإن�سان اإذا اأحب �سيئا اأطاعه وعبده، بل اإن من اأثار الحّب الّطاعة والّت�سليم.

قال  وح��ده  تعالى،  باهلل  متعلِّقًا  قلبه  يجعل  اأن  الإن�سان  على  اأّن  الأم���ر:  وخال�سة 

؛ اإذ ل يجتمع حّب اهلل تعالى 
)1(

چڇ} چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  تعالى،: {ڃ 

اإيمانه في  اأخذ  الّدنيا في قلب واحد، واإذا ح�سلت المحّبة في قلب الإن�سان هلل  وحّب 

اأ�سمائه  وا�ستح�سار  ه،  ربِّ ناحية  في  الّتفكير  اإلى  نف�سه  وانجذبت  والزدي��اد،  ال�ستداد 

ْين ول تزال تزيد نف�سه انجذابًا،  هة عن النَّق�س وال�سَّ الح�سنى، و�سفاته الجميلة المنزَّ

ى مراتبه حّتى �سار يعبد اهلل كاأّنه يراه... وتترقَّ

فياأخذ الحّب في ال�ستداد؛ لأّن الإن�سان مفطور على حّب الجميل، وقد قال تعالى: {ڈ 

، و�سار يتَّبع الّر�سولP في جميع حركاته و�سكناته؛ لأّن حّب ال�ّسي ء 
)2(

ژ ژ ڑ ڑک}
يوجب حّب اآثاره، والّر�سول من اآثاره واآياته، كما اأّن العالم اأي�سًا اآثاره واآياته تعالى، ول يزال 

ي�ستدُّ هذا الحّب ثّم ي�ستّد حّتى ينقطع اإليه من كّل �سي ء، ول يحب اإّل رّبه، ول يخ�سع قلبه اإّل 

لوجهه، فاّن هذا العبد ل يعثر ب�سي ء، ول يقف على �سي ء وعنده �سي ء من الجمال والح�سن اإّل 

وجد اأن ما عنده اأنموذج يحكي ما عند اهلل من كمال ل ينفد، وجمال ل يتناهى، وح�سن ل يحّد، 

فله الح�سن والجمال والكمال والبهاء، في�ستولي �سلطان الحّب على قلبه.

)1( �سورة الأحزاب، الآية 4.

)2( �سورة البقرة، الآية 165.
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املفاهيم الرَّئيسة:
1 - معرفة الّنف�س واإ�سالحها من اأهّم الأمور في علم الأخالق، بل اإن علم الأخالق: 

هو علم تهذيب الّنف�س بالدرجة الأولى للو�سول بها اإلى الكمال المرجّو لها.

الّنف�س نراها تحّدثت عن ثالث  ثت عن  اّلتي تحدَّ 2 - عندما نطالع الآيات القراآنّية 

ة. ارة؛ واللوامة؛ والمطمئنَّ حالت من حالت الّنف�س، هي النف�س الأمَّ

3 - لّب علم الأخالق هو قهر النف�س الأمارة بال�سوء وكبح جماحها، لأّنها ل ترى اإّل ما 

تريد وت�ستهي.

الآخ��رة  عن  الغفلة  نوم  من  والخروج  ر  الّتذكُّ من  ويبداأ  واج��ب  الّنف�س  4 - اإ�سالح 

رجة الأولى. بالدَّ

العلم  اأ�سا�سّيان:  ركنان  وله  الّنف�س،  لتهذيب  طريق  اأف�سل  الإلهّي  الحّب  5 - م�سلك 

والمعرفة من جهة، والعمل والمخالفة العملّية للّنف�س من جهة اأخرى.
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ر�س الواحد والخم�شون الدَّ

حمة   الّتوبة باب الرَّ
اإللهّية الّدائم

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - ي�ستدّل على معنى واأهّمّية الّتوبة وكونها من الواجبات ال�ّسرعّية.

2 - يذكر اأهّم اآثار التَّوبة والإنابة اإلى اهلل.

ة التَّوبة واأهّم �سروطها الأ�سا�سّية. 3 - يفهم كيفيَّ

رس أهداف الدَّ



تمهيد
على  خاطره  في  يجول  ما  بطباعة  ويبداأ  الحا�سوب،  اأم��ام  الكاتب  يجل�س  عندما 

�سفحات حا�سوبه، ويتعّثر فكره في اأّية فكرة، فاإّنه مبا�سرة ينتقل اإلى خيار التَّراجع عّما 

كتب، ليقوم بت�سحيح الفكرة، اأو ت�سحيح الجملة اّلتي كتبها ب�سكل خاطئ.

وعندما ي�ستري الواحد مّنا حاجة من حاجاته، ويرجع بها اإلى بيته م�سرورًا؛ ليجد 

في  لي�ستعملها  الكفالة  اإلى  يعود  مبا�سرة  فاإّنه  عيبها؛  بان  اإذا  في خياره  اأخطاأ  قد  اأّنه 

نار  فيها  اإليه  اأر�س ت�سل  اإلى  المعركة  الجي�س في  يتقّدم  ال�سراء. وحين  التَّراجع عن 

الوراء  اإلى  يتراجع  ما  �سرعان  فاإّنه  منها،  لالحتماء  ول مالذًا  مفّرًا  يجد  ول  الأع��داء 

حفاظًا على قّوته، ولإعادة الهجوم ب�سكل اأف�سل.

فاإّنه  ت�سيء ل�سديق مثاًل،  يتفّوه بكلمة  الإن�سان في كّل مواقف حياته، عندما  وكذا 

ي�سارع للتَّراجع عنها محاوًل تو�سيح موقفه، وقد يعتذر عّما �سدر منه.

واأمثال هذه المواقف اّلتي تمّر في حياة الإن�سان كثيرة. ولو تاأّملنا ب�سكل دقيق في 

تفا�سيل حياتنا، فاإّننا نجد اأّننا دائمًاً ما نحتاج اإلى خيار التَّراجع هذا.

وفي عالقتنا مع اهلل تعالى، ل بّد لنا من هذا الخيار اأي�سًا. فلماذا نحتاج لذلك؟

الحاجة للتّوبة 
حمة، مع  دعانا القراآن الكريم اإلى الّتوبة، وا�ستعمل في الّدعوة اإليها كلمات ملوؤها الرَّ

علمنا جميعًا باأّن اهلل تعالى غنّي عن عذابنا، وغنّي اأي�سًا عن عبادتنا، لنتاأّمل في قوله 

تعالى:{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 
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ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
)1(

ې ې ې ې ى ى}

حمة،  بالرَّ ُي�سعر  ما  ۀ}دائمًاً  تعالى: {ۀ  اهلل  فقول  حمة،  الرَّ بل�سان  دعوة  هنا 

.
)2(

كقوله تعالى: {ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ}

. 
)3(

وقوله تعالى:{ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}

. 
)4(

وقوله تعالى: {ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ}

حمة،  بالرَّ له  الم�ستمع  وُي�سعَر  الموؤمنين،  وهذا خطاب ي�ستعمله اهلل تعالى لخطاب 

فلماذا يدعونا اهلل تعالى بهذا الخطاب؟

اإّن دعوة الل تعالى لنا للّتوبة والإنابة لأجل اأمور:

1 - اإّنه رحيم بنا، ومن �سفات الّرحيم اأن يقبل عذر المعتذر ويقيل عثرة الم�ستقيل، 

وهذا معنى قوله تعالى:{ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

.
)5(

چ چ چ چ ڇ ڇ}
2 - اإّن الّتوبة هي بّوابة الأمل للموؤمن المتعّثر، ولولها لهيمن القنوط على كّل الب�سر؛ 

لأّن كّل الب�سر خّطاوؤون اإّل من ع�سم اهلل، وقد نهى اهلل تعالى عن القنوط من 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  �،:{ۀ  قائل  م��ن  ع��ّز  ي��ق��ول،�  رحمته. 

.
)6(

ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ}

ادقQ ا�ستقبل القبلة قبل التكبير وقال:  وفي الّرواية اأّن الإمام اأبا عبد اهلل ال�سَّ

»اللهّم ل توؤي�سني من روحك ول تقنطني من رحمتك ول توؤمّني مكرك فاإّنه ل ياأمن 

)1( �سورة الزمر، الآيتان، 54-53.

)2( �سورة البقرة، الآية 186.

)3( �سورة اإبراهيم، الآية 31.

)4( �سورة الحجر، الآية 49.

)5( �سورة الموؤمنون، الآية 109.

)6( �سورة الزمر، الآية 53.
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مكر الل اإّل القوم الخا�سرون« قلت )اأي: الّراوي(: »جعلت فداك ما �سمعت بهذا من 

اأحد قبلك«، فقالQ: »اإّن من اأكبر الكبائر عند الل الياأ�س من روح الل والقنوط 

.
)1(

من رحمة الل والأمن من مكر الل«

وفي رواية اأخرى عن اإمامنا الّر�سا علّي بن مو�سىQ قال: »�سمعت اأبا الح�سن 

 Qيقول: دخل عمرو بن عبيد الب�سرّي على اأبي عبد الل Qمو�سى بن جعفر

 
)2(

فلّما �سّلم وجل�س عنده تال هذه الآية قول الل عّز وجّل: {ڱ ں ں  ڻ}

ثّم اأم�سك فقال له اأبو عبد اللQ: ما اأ�سكتك؟ قال: اأحّب اأن اأعرف الكبائر من 

كتاب الل عّز وجّل، فقال: نعم يا عمرو اأكبر الكبائر ال�سرك بالل، يقول الل عّز وجّل: 

ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  {چ 

، وبعده الياأ�س من روح الل، لأّن الل عّز وجّل يقول: {پ پ 
)3(

ڈژ}
.

)5(
»...

)4(
پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}

فال بّد اإذًا من بّوابة يتخّل�س بها الإن�سان من عذاب ال�سمير، اّلذي يحّل به حينما يرتكب 

نب، وهذا ما �سيكون معرقاًل له  عور بالألم والذَّ الّذنب، واإّل؛ فاإّنه �سيق�سي عمره مالزمًا لل�سُّ

حق في الآخرة؛ اإذ ل مفّر من الح�ساب، ولكن مع وجود  في الحياة، ف�ساًل عن الخ�سران الالَّ

فحات البي�ساء الجديدة. التَّوبة يقطع الّطريق اأمام الياأ�س ويفتح باب الإنابة وال�سَّ

معنى التّوبة
جوع والإنابة، ُيقال: تاب فالن، اأي: رجع عن ذنبه فهو تائب. التوبة لغًة: تعني الرُّ

الّتوبة في الم�سطلح: هي ترك الّذنب علمًا بقبحه، وندمًا على فعله، وعزمًا على اأّل 

)1( الكافي، ج2، �س544.

)2( �سورة النجم، الآية 32.

)3( �سورة المائدة، الآية 72. 

)4( �سورة يو�سف، الآية 87.

)5( الكافي، ج2، �س285.
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يعود اإليه اإذا قدر، وتداركًا لما يمكن تداركه من الأعمال، واأداًء لما �سيَّع من الفرائ�س؛ 

في  المهّمة  الأ�سول  من  الّتوبة  وتعتبر  عقابه.  من  وخوفًا  لثوابه،  ورجاًء  هلل،  اإخال�سًا 

حمة  خول في دائرة الرَّ الإ�سالم؛ لأّنها تدعو كّل المذنبين اإلى العمل لإ�سالح اأنف�سهم والدُّ

عي لجبران ما م�سى. الإلهيَّة، وال�سَّ

عبة، وهي  ال�سّ المهّمة  المنازل  »التوبة من  الّتوبة:  } في  الخمينّي  الإمام  وقال 

جوع عن عالم الماّدة اإلى روحانّية الّنف�س، بعد اأن ُحجبت هذه الروحانّية  عبارة عن الرُّ

.
)1(

نوب والمعا�سي« ونور الفطرة بغ�ساوات ظلمانّية من جراء الذُّ

التَّوبة في الكتاب
ب�سورة  الّتوبة  ت  ُخ�سَّ وقد  مو�سعًا،   85 من  اأكثر  في  القراآن  في  الّتوبة  ذكر  جاء 

قوله  في  كما  الّتوبة؛  ذكر  �سورة من  تخلو  ما  ون��ادرًا  »غافر«،  ل�سورة  اإ�سافة  »الّتوبة« 

، وقوله 
)2(

تعالى: {ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}

 ،
)3(

مئىئ} حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  عّز وج��ّل،: {ىئ 

.
)4(

وقوله عّز ا�سمه: {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}

أدلّة وجوب التَّوبة
الّتوبة: هي الرجوع الختياري عن المع�سية اإلى الّطاعة والعبودية هلل وحده ل �سريك له، 

وهي واجب وتكليف اإلهّي كما في قوله تعالى: {ىئ ی ی ی ی جئ 

. وقوله {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
)5(

حئ مئىئ}
.

)6(
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}

)1( الأربعون حديثًا، �س 257.

)2( �سورة هود، الآية، 90.

)3( �سورة النور، الآية 31.

)4( �سورة هود، الآية 3، وراجع الآيات: طه، 72، والفرقان، 70، وال�سورى، 25، والمائدة، 74، وهود، 52، و�س، 25.

)5( �سورة النور، الآية 31.

)6( �سورة التحريم، الآية 8.



472
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

ويظهر من هاتين الآيتين توجيه الخطاب اإلى المذنبين من الموؤمنين. اأّما المجرمون 

رهم في اآياته عذابًا األيمًا وينذرهم عاقبة  ونحوهم فاإّن اهلل �سبحانه كثيرًا ما كان يحذِّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  الّتوبة: {ڌ  اإلى  ثّم يدعوهم  ئة،  يِّ ال�سَّ اأعمالهم 

.
)1(

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ}
بّد  ول  عنايته،  وم��ّدد  الل  حبل  »التَّوبة  قال:  اأّنه   Qادق ال�سَّ الإم��ام  وروي عن 

للعبد من مداومة الّتوبة على كلِّ حال، وكل فرقة من العباد لهم توبة، فتوبة الأنبياء 

�س،  ، وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات، وتوبة الأ�سفياء من التنفُّ رِّ من ا�سطراب ال�سِّ

واحد  ولكلِّ  نوب،  الذُّ من  العام  وتوبة  تعالى،  الل  بغير  ال�ستغال  من  الخا�س  وتوبة 

.
)2(

منهم معرفة، وعلم في اأ�سل توبته ومنتهى اأمره وذلك يطول �سرحه ها هنا«

جل ليذنب الّذنب فيدخله الل به الجّنة! قلت: يدخله  وعنهQ اأي�سًا: »اإّن الرَّ

الل بالّذنب الجّنة؟ قال: نعم، اإّنه يذنب فال يزال خائفاً ماقتاً لنف�سه، فيرحمه الل 

.
)3(

فيدخله الجنة«

ومن فتوى الفقهاء ما ورد في تحرير الو�سيلة لالإمام الخمينّي }: »من الواجبات 

نب، فلو ارتكب حرامًا اأو ترك واجبًا تجب الّتوبة فورًا، ومع عدم ظهورها  الّتوبة من الذَّ

�سائر  اإل��ى  �سبة  بالنِّ والنهي  الأم��ر  غير  وه��ذا  توبته،  في  �سكَّ  لو  وك��ذا  بها،  اأم��ره  منه 

تلك  اإلى  بالّن�سبة  الإنكار  بعدمه ل يجب  اأو علم  رًا  كونه مق�سّ �سكَّ في  فلو  المعا�سي، 

.
)4(

المع�سية، لكن يجب بالّن�سبة اإلى ترك التَّوبة«

)1( �سورة البروج، الآية 10 وراجع �سورة البقرة، الآية 16.

)2( بحار الأنوار، ج 6، �س 31.

)3( الكافي، ج 2، �س 426.

)4( تحرير الو�سيلة، ج 1، �س 470.
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آثار التّوبة وفوائدها
عة؛ فيما يلي بع�س  دة، وبركات متنوِّ للّتوبة ف�سائل جّمة واأ�سرار بديعة وفوائد متعدِّ

هذه الآثار: 

ر اهلل بها جميع ذنوبه  يِّئات: فاإذا تاب العبد توبة ن�سوحًا، كفَّ ر ال�سَّ 1 - الّتوبة تكفِّ

وخطاياه. قال تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 .
)1(

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ}
�ساحبها  �سيئات  اهلل  ل  بدَّ الّتوبة  ح�سنت  فاإذا  ح�سنات:  ال�ّسيئات  تبّدل  2 - الّتوبة 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڄ  ت��ع��ال��ى:  اهلل  ق���ال  ح�����س��ن��ات، 

. وهذه 
)2(

ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}
الح.  اأعظم ب�سارة للتائبين ب�سرط اأن تقترن توبتهم بالإيمان والعمل ال�سّ

3 - الّتوبة �سبب لزيادة النِّعم والبركات: قال تعالى على ل�سان هودQ: {ۇئ 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
 .

)3(
ی ی ی ی جئ حئ مئ}

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  تعالى: {ۆ  قال  ابين:  والتَّوَّ التَّوبة  تعالى يحب  4 - الل 

 .
)4(

ۋ ۅ}
وياأمر  ذنبه،  الكاتبين  المالئكة  تعالى  اهلل  َفُيْن�ِسي  التائب:  ذن��وب  على  5 - ال�ستر 

ادقQ: »اإذا تاب العبد توبة  باأن ل ت�سهد عليه. روي عن ال�سَّ اأع�ساء بدنه 

قال:  ي�ستر؟  كيف  فقلت  والآخ���رة،  نيا  الدُّ في  عليه  و�ستر  الل  اأحّبه  ن�سوحاً، 

عليه  اكتمي  ج��وارح��ه:  اإل��ى  ويوحي  ن��وب،  ال��ذُّ عليه من  كتبا  ما  ملكيه  ين�سي 

)1( �سورة التحريم، الآية 8.

)2( �سورة الفرقان، الآية 70.

)3( �سورة هود، الآية 52.

)4( �سورة البقرة، الآية 222.
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نوب: فيلقى الل  ذنوبه، ويوحي اإلى بقاع الأر�س اكتمي ما يعمل عليك من الذُّ

.
)1(

نوب« حين يلقاه ولي�س عليه �سيء ي�سهد عليه ب�سيء من الذُّ

أركان التَّوبة وشرائطها
حقيقة الّتوبة كما ذكرنا هي رجوع العبد اإلى اهلل تعالى، واإقالعه عن المعا�سي، ول 

بندم  تقترن  لم  فالّتوبة ما  باأركانها.  واللتزام  الّتوبة  بمراعاة �سروط  اإلَّ  ق ذلك  يتحقَّ

اإلى  العودة  عدم  على  وت�سميم  ورب��ه،  العبد  بين  حاجب  هو  اّل��ذي  الفعل  على  حقيقّي 

اأ�ساًل، وال�ّسعي لمحو كّل اآثاره الباطنّية، والخارجّية من خالل اإفراغ ذّمته من اأّي حقِّ 

متعلِّق فيها �سواء الحّق الإلهّي اأو حق الّنا�س؛ فاإّن التَّوبة تبقى ناق�سة وغير مكتملة، ول 

ة. قال تعالى: {ۇ ۇ ۆ ۆ  يتوقع منها اأن توؤتي ثمارها الّطيبة والمرجوَّ

.
)2(

ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ}
»اأ�ستغفر  لقاتل قال بح�سرته:  الموؤمنينQ قال  اأمير  اأن  البالغة  نهج  جاء في 

الل«. قالQ: »ثكلتك اأمك اأتدري ما ال�ستغفار؟ اإّن ال�ستغفار درجة العّليِّين وهو 

ا�سم واقع على �سّتة معان:

اأّولها: الّندم على م�سى.

والّثاني: العزم على ترك العود اإليه اأبداً.

والثالث: اأن توؤدي اإلى المخلوقين حقوقهم حّتى تلقى الل اأمل�س لي�س عليك تبعة.

ها. والرابع: اأن تعمد اإلى كّل فري�سة عليك �سّيعتها فتوؤّدي حقَّ

والخام�س: اأن تعمد اإلى اللَّحم اّلذي نبت على ال�سحت فتذيبه بالأحزان حّتى تل�سق 

الجلد بالعظم وين�ساأ بينها لحم جديد.

)1( الكافي، ج2، �س 431-430.

)2( �سورة البقرة، الآية 160.
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وال�ّساد�س: اأن تذيق الج�سم األم الطاعة؛ كما اأذقته حالوة المع�سية، فعند ذلك 

.
)1(

نقول: اأ�ستغفر الل«

ومّما تقدم في كالم الإمام علّيQ ن�ستنتج اأن للّتوبة ركنين واأربعة �سروط: ركنين 

واأربع �سروط.

1 - الركن الأول: الّندم على الّذنب.

2 - الركن الثاني: العزم على ترك الّذنب وعدم العود اإليه. ورد عن اأمير الموؤمنين

.
)2(

Q: »اإن الّندم على ال�ّسرِّ يدعو اإلى تركه«

روط فهي على ق�سمين: واأّما ال�سُّ

�ضروط القبول: 

 :Qالموؤمنين اأمير  عن  اأهلها:  اإل��ى  باإرجاعها  المخلوقين  حقوق  ت��اأدي��ة    - 1

نوب ثالثة؛ فذنب مغفور وذنب غير مغفور، وذنب نرجو  اإّن الذُّ »اأّيها الّنا�س 

ل�ساحبه ونخاف عليه. قيل: يا اأمير الموؤمنينQ فبِّّينها لنا. قال: نعم. 

اأّما الّذنب المغفور فعبد عاقبه الل على ذنبه في الدنيا، فالل اأحلم واأكرم من 

اأن يعاقب عبده مّرتين. واأّما الّذنب اّلذي ل يغفر فظلم العباد بع�سهم لبع�س، 

اإّن الل،� تبارك وتعالى �، اإذا برز لخلقه اأق�سم ق�سماً على نف�سه، فقال: وعّزتي 

وجاللي ل يجوزني ظلم ظالم ولو كّف بكّف ولو م�سحة بكّف ولو نطحة ما 

بين القرناء اإلى الحّماء فيقت�س للعباد بع�سهم من بع�س حّتى ل تبقى لأحد 

على اأحد مظلمة ثّم يبعثهم للح�ساب. واأّما الّذنب الّثالث فذنب �ستره الل على 

خلقه ورزقه الّتوبة منه، فاأ�سبح خائفاً من ذنبه راجياً لربِّه، فنحن له كما هو 

.
)3(

حمة ونخاف عليه العذاب« لنف�سه، نرجو له الرَّ

)1( نهج البالغة )عبده(، ج 4، �س 98-97.

)2( و�سائل ال�سيعة، ج 16، �س 61.

)3( الكافي، ج2، �س 443.
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من  فوته  ما  تدارك  الّتائب  على  يجب  وتعالى:  �سبحانه  الخالق  حقوق  تاأدية    - 2

رت ال�ّسريعة الإ�سالمّية  حقوق اهلل تعالى وان يعيد اإلى تداركها كلِّها ح�سب ما قرَّ

ر عما فاته اأي�سًا اإلى غير ذلك من الأمور  وم ويكفِّ الة، ويق�سى ال�سّ فيق�سي ال�سَّ

المتعلِّقة بحقوق اهلل تعالى.

�ضروط الكمال:

1 -  اإذابة الّلحم اّلذي نبت على الحرام )كاأكل الربا(.

2 -  اإذاقة الج�سم األم الطاعة.

املفاهيم الرَّئيسة:
حمة،  عوة اإليها كلمات ملوؤها الرَّ 1 - دعانا القراآن الكريم اإلى الّتوبة، وا�ستعمل في الدَّ

الأمل  بّوابة  التوبة هي  ولأّن  بنا،  رحيم  لإّنه  اأمور:  لأجل  والإنابة  للّتوبة  والدعوة 

للموؤمن المتعّثر.

بقبحه،  علمًا  نب  الذَّ ترك  هي  وا�سطالحا؛  والإنابة،  جوع  الرُّ تعني  لغًة:  2 - التوبة 

وندمًا على فعله، وعزمًا على اأّل يعود اإليه اإذا قدر، وتداركًا لما يمكن تداركه من 

الأعمال. 

ل  وحده  هلل  والعبودّية  الّطاعة  اإلى  المع�سية  عن  الختياري  الرجوع  هي  3 - الّتوبة 

نبّيه  ة  و�سنَّ العزيز  كتاب اهلل  كما جاء في  اإلهيٌّ  وتكليف  واجب  له، وهي  �سريك 

ريفة. ال�سَّ

تكفر  عة منها:  متنوِّ وبركات  دة،  وفوائد متعدِّ بديعة  واأ�سرار  ة  4 - للتَّوبة ف�سائل جمَّ

بمحبته  والفوز  اهلل  اإل��ى  جوع  للرُّ وفر�سة  ح�سنات،  ئات  يِّ ال�سَّ وتبّدل  ئات،  يِّ ال�سَّ

ور�ساه.

اإلى  الحقوق  تاأدية  العود،  عدم  على  والعزم  الّندم،  هي:  و�سروط،  اأركان  5 - للتوبة 

اأ�سحابها، الّتوبة وال�ستغفار.



داقة. ة والصَّ 52 - األخوَّ

حم والبّر بالوالدين. 53 - صلة الرَّ

54 - األمانة وكتمان السر.

55 - خدمة المؤمنين.

ظام العاّم. 56 - النِّ

موضوعات المحور

ابع:  المحور الرَّ

القيم والعالقة مع الآخر
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ر�س اأن:  على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

داقة وتاأثيرها على تدّين الإن�سان. 1 - يبّين اأهّمية ال�سّ

2 - يعّدد اأهّم �سفات وخ�سائ�س من ينبغي معا�سرتهم.

3 - يعّدد اأهم �سفات وخ�سائ�س من ل ينبغي معا�سرتهم.

ر�س الثاني والخم�شون الدَّ

األخّوة والّصداقة

رس أهداف الدَّ



فضل األصدقاء وأهّمية الّصداقة
الإن�سان مدني واجتماعي بطبعه، ول ي�ستطيع اأن يعي�س بمفرده منعزل عن الّنا�س؛ 

لأّن اعتزالهم باعث على ا�ست�سعار الغربة والوح�سة والإح�سا�س بالوهن والخذلن، اإزاء 

ن  اقًا اإلى اّتخاذ الُخالَّ طوارئ الأحداث وملمات الزمان. من اأجل ذلك كان الإن�سان توَّ

اء.  رَّ اء وال�سَّ رَّ فون عنه المتاعب وي�ساطرونه ال�سَّ والأ�سدقاء؛ ليكونوا له �سندًا و�سلوانًا يخفِّ

قل على ف�سل الأ�سدقاء والّترغيب فيهم، ومنها: وقد ت�سافرت دلئل العقل والنَّ

اأخ  مثل  الإ���س��الم  فائدة  بعد  فائدة  م�سلم  ام��روؤ  ا�ستفاد  »ما   :Pاهلل ر�سول  قال 

.
)1(

ي�ستفيده في الل«

.
)2(

 وقالP اأي�سًا: »من ا�ستفاد اأخاً في الل ا�ستفاد بيتاً في الجنة«

فاإنَّهم  اكت�سابهم؛  من  فاأكثر  دق  ال�سِّ باإخوان  »عليك   :Qالموؤمنين اأمير  وقال 

.
)3(

خاء وُجّنة عند البالء« ة عند الرَّ ُعدَّ

اّلتي  ة  المهمَّ الم�سائل  من  ديق هي  ال�سَّ واختيار  حبة  ال�سُّ م�ساألة  اأّن  في  �سّك  ول 

باب، فينبغي عليهم اأن ينتبهوا اإلى اأّن اأ�سدقاء مرحلة ال�ّسباب  ينبغي اأن يعتني بها ال�سَّ

ديق  فال�سَّ واأخالقه،  طباعه  وتكوين  الإن�سان  �سخ�سيَّة  بناء  في  ر  الموؤثِّ دورهم  لهم 

ديق  ال�سَّ واأّما  والكمال  الف�سيلة  اإلى درب  الإن�سان  اأن يهدي  ي�ستطيع  العاقل  الموؤمن 

ر حا�سره وم�ستقبله  يِّئ فقد يجرُّ �ساحبه اإلى طرق الإثم، وبالّتالي �سيدمِّ الفا�سق ال�سَّ

)1( بحار الأنوار، ج 75، �س 169.

)2( م. ن، ج 75، �س 78.

)3( م. ن، �س 192.
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الّدنيوّي والأخروّي، قال ر�سول اهللP: »المرء على دين خليله فلينظر اأحدكم من 

.
)1(

يخالل«

اإلى  واألفت  ديق،  ال�سَّ لختيار  دقيقة  موازين  الإ�سالم  و�سع  داقة  ال�سّ ولخطورة   

�سفات اأ�سدقاء ال�ّسوء واأ�سدقاء الخير.

وء صفات أصدقاء السُّ
:R من اّلذين ل ينبغي اأن نعا�سرهم كما ورد في اأحاديث اأهل البيت

1 - الأحمق الكّذاب:

عن اأبي عبد اهللQ اأّنه قال: »اإّياك و�سحبة الأحمق الكّذاب؛ فاإّنه يريد نفعك 

في�سّرك، ويقّرب منك البعيد، ويبّعد منك القريب، اإن ائتمنته خانك، وان ائتمنك 

ال��ذي  ��راب  ال�����سَّ واأن���ت منه بمنزلة  ك��ّذب��ك،  واإن حّدثته  ك��ّذب��ك،  واإن ح��ّدث��ك   اأه��ان��ك، 

.
)2(

{چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}«

اإّن هذه الأخطار الأخالقّية والعواقب ال�ّسّيئة اّلتي عّددها الحديث من قبيل الإ�سرار 

فات،  ال�سِّ بهذه  يتَّ�سفون  من  معا�سرة  عن  دع  للرَّ كافية  والّتكذيب،  والإهانة  والخيانة 

ية اإلى النحطاط  ومعرفة اأنَّ م�سير العالقة معهم هو الف�سل؛ لأّنها �ستكون هّدامة وموؤدِّ

ل اإلى الرتقاء.

نيويَّة: 2 - �ضاحب الغاية الدُّ

وهو اّلذي ي�سحبك؛ لي�ستفيد منك ماًل اأو جاهًا؛ اأو غير ذلك من الأطماع اّلتي ل 

دق والإخال�س. وهو الذي  حبة قائمة على اأ�سا�س الّتقوى ولي�س فيها ال�سِّ تجعل تلك ال�سُّ

�سرعان ما يتخلَّى عن تلك الَعالقة حينما ي�سل اإلى هدفه منك.

)1( بحار الأنوار، ج 75، �س 193.

)2( م. ن، ج71، �س 192.
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ادقQ اأّنه قال: »احذر اأن تواخي من اأرادك لطمٍع اأو خوٍف  ورد عن الإمام ال�سَّ

اأو ميٍل اأو لالأكل وال�سرب، واطلب مواخاة الأتقياء، ولو في ظلمات الأر�س، واإن اأفنيت 

.
)1(

عمرك في طلبهم«

ال الُم�ضّل: 3 - ال�ضَّ

ئة اأنَّها عامل مبا�سر في �سالل الإن�سان وخروجه عن  يِّ حبة ال�سَّ فمن اأهّم اآثار ونتائج ال�سُّ

راط الم�ستقيم؛ كما قال اهلل تعالى: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  جاّدة الحّق وال�سِّ

.
)2(

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}
4 - الفاجر:

.
)3(

ادقQ اأّنه قال: »ل ت�سحب الفاجر فيعّلمك من فجوره« عن الإمام ال�سَّ

ثمّ َ قالQ: »اأمرني والدي بثالث ونهاني عن ثالث، فكان فيما قال لي: يا بنيّ َ 

من ي�سحب �ساحب ال�سوء ل ي�سلم، ومن يدخل مداخل ال�سوء يّتهم، ومن ل يملك 

.
)4(

ل�سانه يندم«

5 - الفا�ضق:

اأّنه قال لولده الباقرQ: »يا بنّي انظر خم�سة   Qعن الإمام زين العابدين

فال ت�ساحبهم ول تحادثهم ول ترافقهم في طريق...)اإلى اأن قال( واإّياك وم�ساحبة 

.
)5(

الفا�سق؛ فاإنَّه بايعك باأكلة اأو اأقّل من ذلك«

6 - البخيل:

عن الإمام زين العابدينQ في نف�س الرواية ال�ّسابقة اأّنه قال: »واإّياك وم�ساحبة 

.
)6(

البخيل؛ فاإنَّهيخذلك في ماله اأحوج ما تكون اإليه«

)1( بحار الأنوار، ج 71، �س 282.

)2( �سورة الفرقان الآيتان، 29-28.

)3( بحار الأنوار، ج 71، �س191.

)4( م. ن، ج 68، �س 278.

)5( الكافي، ج 2، �س377-376.

)6( م.ن. �س 377.
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7 - القاطع لرحمه:

واية ال�سابقة اأّنه قال: »واإّياك   لما روي عن الإمام زين العابدينQ في نف�س الرِّ

وم�ساحبة القاطع لرحمه؛ فاإنِّي وجدته ملعوناً في كتاب الل،� عّز وجل �، في ثالثة 

موا�سع: قال الل عّز وجل: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  {ہ   :،� وج���ل  ع��ز  وق�����ال،�   
)1(

ڈ} ڎ 
ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 

.
)3(

»
)2(

ۋ ۅ}
8 - الكافر: 

.
)4(

P: »من كان يوؤمن بالل واليوم الأخر فال يواخينّ َ كافراً« بيِّ عن النَّ

ّرير: 9 - ال�ضِّ

الم�سلول  يف  كال�سَّ ��ه  ف��اإنَّ ّرير؛  ال�سِّ وم�ساحبة  »اإّي���اك   :Qالجواد الإم��ام  قال 

.
)5(

يح�سن منظره ويقبح اأثره«

10 - �ضاحب اللهو:

.
)6(

عن الإمام علّيQ: »اإّياك و�سحبة من األهاك واأغراك؛ فاإنَّه يخذلك ويوبقك«

11 - الجبان:

والجبان  والبخيل  الأحمق  اأربعة:  ت��واِخ  ت�سادق ول  »ل   :Qالباقر الإمام  عن 

.
)7(

والكذاب...« اإلى اأن يقولQ: »واأّما الجبان؛ فاإنَّه يهرب عنك وعن والديه«

)1( �سورة محمد: الآية 22.

)2( �سورة الرعد: الآية 25. 

)3( الكافي، ج2، �س376.

)4( بحار الأنوار، ج  71، �س  197.

)5( م. ن، ج 71،  �س 198.

)6( غرر الحكم، �س 294.

)7( بحار الأنوار، ج71، �س 192.
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:
)1(

نا�ضر المثالب  - 12

.
)2(

في الحديث عن الإمام علّيQ اأّنه قال: »ل تواِخ من ي�ستر مناقبك وين�سر مثالبك«

13 - رهين المداراة:

الخ�سوع  دون  ليمة  ال�سَّ قواعدها  على  معه  داقة  ال�سَّ ا�ستمرار  يمكن  ل  اّل��ذي  وهو 

اّلذين هم �سريعو الغ�سب  التَّكّلف والتَّجّمل، وهو ما يكون مع الأ�سخا�س  اإلى كثير من 

والنفعال، واإذا ما غ�سبوا هم ل يغفرون. قال اأمير الموؤمنينQ: »لي�س لك باأٍخ من 

.
)3(

احتجت اإلى مداراته«

14 - مجهول الموارد والم�ضادر:

ف��اإذا  م���وارده وم�سادره؛  تعرف  حّتى  اأح���داً  ت��واخ  »ل   :Q الح�سن الإم��ام  يقول 

.
)4(

ا�ستنبطت الخبرة ور�سيت الع�سرة، فاآخه على اإقالة العثرة والموا�ساة في الُع�سرة«

الزاهد باأخيه:  - 15

.
)5(

P: »ل ترغبَّن فيمن زهد فيك، ول تزهدّن فيمن رغب فيك« بيِّ ورد عن النَّ

16 - �ضاحب البدعة:

ادقQ: »ل ت�سحبوا اأهل البدع ول تجال�سوهم؛ فت�سيروا  جاء عن الإمام ال�سَّ

.
)6(

عند الّنا�س كواحٍد منهم ...«

النّمام، الخائن، الظلوم:  - 17

والنّمام؛  والظلوم  الخائن  الّنا�س ثالثة:  »احذر من   :Qادق ال�سَّ الإمام  قال 

.
)7(

لأّن من خان لك خانك، ومن ظلم لك �سيظلمك، ومن نمّ َ اإليك �سينمُّ عليك«

)1( المثالب: العيوب.

)2( غرر الحكم، �س294؛ الحديث )الحكمة( 9565.

)3( م.ن، �س 284؛ الحديث )الحكمة( 9551.

)4( بحار الأنوار، ج75، �س106-105.

)5( م.ن،  ج71، �س166.

)6( الكافي، ج 2، �س 375.

)7( بحار الأنوار، ج75، �س229.
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ع العيوب: 18 - متتبِّ

عن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »اإّياك ومعا�سرة متّتبعي عيوب الّنا�س؛ فاإّنه لم 

.
)1(

ي�سلم م�ساحبهم منهم«

صفات إخوان الّصدق 
من هم الإخوان اّلذين ينبغي معا�سرتهم ومجال�ستهم، واّلذين يمكن اأن نتعّلم منهم 

ديق  ال�سَّ بها  يتحّلى  اأن  ينبغي  اّلتي  مات  ال�سِّ اأب��رز  اإّن  واآخرتنا؟  دنيانا  في  ينفعنا  ما 

دوق هي الأمور التالية: ال�سَّ

اعي اإلى اهلل تعالى: 1 - الدَّ

ذلك  عن  عّبرت  كما  القول؛  اإل��ى  اإ�سافة  بالعمل،  دعوته  كانت  من  منه  وال��م��راد 

الن�سو�س ال�سريفة حيث ورد عن اأمير الموؤمنين Q: »خير اإخوانك من �سارع اإلى 

.
)2(

الخير وجذبك اإليه واأمرك بالِبّر واأعانك عليه«

2 - المعين على الّطاعة: 

نيا، وخير الأ�سدقاء من يعين على  الّطاعة هدف خلقة الإن�سان الحقيقي في هذه الدُّ

اإذا  ا �سئل من اأف�سل الأ�سحاب: »من  هذا الهدف ال�ّسامي. ورد عن ر�سول اهللP لمَّ

.
)3(

ذكرت اأعانك واإذا ن�سيت ذّكرك«

.
)4(

وعن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »المعين على الّطاعة خير الأ�سحاب«

اإن  وعنهQ ،� اأي�سًا �، اأّنه قال: »اإذا اأراد الل بعبٍد خيراً جعل له وزيراً �سالحاً 

.
)5(

ن�سي ذّكره، واإن ذكر اأعانه«

)1( غرر الحكم، �س 284؛ الحديث )الحكمة( 9887.

)2( م.ن، �س284؛ الحديث )الحكمة( 9534.

)3( بحار الأنوار، ج 74، �س 138.

)4( غرر الحكم، �س 284؛ )الحكمة( 9508.

)5( بحار الأنوار، ج 74، �س 164.
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ادقون:  3 - ال�ضَّ

باإخوان  »وعليك   :Qالموؤمنين اأمير  يقول  كما  معا�سرتهم،  ينبغي  اّلذين  وهم 

.
)1(

خاء وُجّنة عند البالء« دق فاأكثر من اكت�سابهم، فاإّنهم ُعّدة عند الرَّ ال�سِّ

ته لجنادة في مر�سه اّلذي توفي فيه: »اإ�سحب  وعن الإمام الح�سنQ في و�سيِّ

قلت  واإن  اأعانك،  معونة  منه  اأردت  واإذا  �سانك،  خدمته  واإذا  زان��ك،  �سحبته  اإذا  من 

واإن بدت عنك  واإن مددت يدك بف�سٍل مّدها،  �سّد �سولك،  واإن �سلت  �سّدق قولك، 

ها، واإن راأى منك ح�سنًة عّدها، واإن �ساألته اأعطاك، واإن �سكّت عنه ابتداك واإن  ثلمة �سدَّ

.
)2(

ات به �ساءك« نزلت احدى الملمَّ

4 - من يذكرنا باهلل والآخرة:

عن الّنبّيP حينما �سئل اأّي الجل�ساء خير؟ فقال: »من ذّكركم بالل روؤيته وزادكم 

.
)3(

كم بالآخرة عمله« في علمكم منطقه. وذكرَّ

5 - م�ضاحبة العلماء:

انّي  بَّ اأكّدت الّروايات المباركة على �سحبة العلماء ومجال�ستهم؛ لأّنهم قادة الركب الرَّ

�سبحانه،  اأراد اهلل  اإلى حيث  به  العلويِّ وي�سلون  العالم  اإلى  المرء  بيد  ياأخذون  اّلذين 

مبادى ء  عن  فاع  والدِّ والّتربية،  الهداية  في  دورهم  وممار�سة  معارفهم  بّث  خالل  من 

ريعة من اأن تدخلها البدع والنحرافات. ومما ورد في ذلك عن اأمير  ين و�سيانة ال�سَّ الدِّ

.
)4(

الموؤمنينQ اأّنه قال: »جال�س العلماء يزدد علمك ويح�سن اأدبك«

وما في و�سية لقمان لبنه: »يا بنّي جال�س العلماء وزاحمهم بركبتيك؛ فاإنَّ الل،� عّز 

.
)5(

ماء« وجّل �، يحيي القلوب بنور الحكمة، كما يحيي الأر�س بوابل ال�سَّ

)1( بحار الأنوار، ج 71، �س 187.

)2( م. ن، ج 44، �س 139.

)3( م. ن، ج 71،  �س 186.

)4( م. ن، ج 1، �س 55.

)5( م. ن، �س 402.
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العلماء موجبًا للخذلن؛ لأنَّ البتعاد عنهم معناه  وفي المقابل، فاإّن ترك مجال�سة 

البتعاد عن المدر�سة الإلهّية اّلتي اأمر المولى �سبحانه بالتَّربَّي في كنفها وتحت ظاللها، 

اأّنه قال: »اأو لعلك فقدتني من   Qوهذا ما جاء �سريحًا في دعاء الإمام ال�سّجاد

.
)1(

مجال�س العلماء فخذلتني«

6 - م�ضاحبة الحكماء والحلماء:

وهناك روايات اأكّدت اأي�سًا على م�ساحبة الحكماء ومجال�سة الحلماء؛ ِلما في هذين 

ال�سنفين من الّنا�س من موا�سفات عالية تترك اآثارها في الجنبة العلمّية والعملّية بما 

ي�ساعد الإن�سان عبر العالقة بهم في طريقه اإلى الكمال.

واب في �سحبة اأولي النُّهى  الح وال�سَّ فعن اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »اأكثر ال�سَّ

.
)2(

واب« وال�سَّ

)1( بحار الأنوار، ج 1، �س 402.

)2( م. ن، ج 2، �س 1584.
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املفاهيم الرَّئيسة:
اأجل ذلك  يعي�س بمفرده؛ من  اأن  ي�ستطيع  1 - الإن�سان مدنّي واجتماعّي بطبعه، ول 

كان الإن�سان تّواقًا اإلى اتخاذ الُخاّلن والأ�سدقاء؛ ليكونوا له �سندًا و�سلوانًا. 

ديق هي من الم�سائل المهّمة اّلتي ينبغي اأن يعتني  حبة واختيار ال�سَّ 2 - م�ساألة ال�سُّ

ر في بناء �سخ�سية  باب؛ لأّن اأ�سدقاء مرحلة ال�ّسباب لهم دورهم الموؤثِّ بها ال�سَّ

الإن�سان وتكوين طباعه واأخالقه.

ة  ديق، وحّدد بدقَّ داقة، و�سع الإ�سالم موازين دقيقة لختيار ال�سّ 3 - لخطورة ال�سّ

وء واأ�سدقاء الخير. �سفات اأ�سدقاء ال�سُّ

اأهل   :Rالبيت اأهل  اأحاديث  اأن نعا�سرهم،� كما ورد في  الذين ل ينبغي  4 - من 

ع للعيوب، اّلذي ينبغي مداراته  نيا، الكافر، المنافق، البخيل، الجبان، المتتبِّ الدُّ

دائما وغيره...

ادق، الّداعي  دوق، هي: ال�سَّ ديق ال�سّ مات اّلتي ينبغي اأن يتحّلى بها ال�سّ 5 - اأبرز ال�سِّ

العلم  �ساحب  الآخ��ر،  واليوم  اهلل  باأّيام  المذكر  طاعته،  على  والمعين  اهلل  اإلى 

والمعرفة.
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ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

حم وف�سله في الإ�سالم. 1 - يبّين معنى �سلة الرَّ

حم في  الرَّ بة على قطع �سلة  المترتِّ ة  لبيَّ ال�سَّ الآثار  اأهّم  د  2 - يحدِّ

نيا والآخرة. الدُّ

الأ�سا�سّية  ال�سابطة  هي  وما  حم  الرَّ �سلة  ق  تتحقَّ كيف  3 - يبّين 

فيها.

ر�س الثالث والخم�شون الدَّ

حم والربُّ بالوالدين صلة الرَّ

رس أهداف الدَّ



أبغض األعمال 
واعتبر  بالّنار،  المجيد  القراآن  عليه  اأوعد  اّلذي  الكبيرة  نوب  الذُّ من  حم  الرَّ قطع 

قوله:   Qال�ّسجاد الإمام  روي عن  كما  العالمين.  ربِّ  للعن  وموردًا  �ساحبه خا�سرًا 

عّز وج��ّل في  كتاب الل  في  فاإّني وجدته ملعوناً  القاطع لرحمه؛  »اإّي��اك وم�ساحبة 

ث��الث��ة م��وا���س��ع، ق��ال الل ع��ّز وج���ّل: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
.وقال عّز وج��ّل: {ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

)1(
ک ک}

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
. وقال عّز وجّل: {ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

)2(
ۋ ۋ ۅ}

ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
.

)4(
»

)3(
ۈ ۈ}

وقد وردت في هذا المو�سوع اأخبار كثيرة ن�سير اإلى بع�سها:

رك  ال�سِّ  :Pاإلى الل؟ فقال اأبغ�س  الأعمال  »اأّي  P فقال:  بيِّ النَّ اإلى  جاء رجل 

حم، قال ثمَّ ماذا؟ فقالP: الأمر بالمنكر  بالل، قال ثمَّ ماذا؟ فقالP: قطيعة الرَّ

والنَّهي عن المعروف«.

)1( �سورة محمد، الآيتان 23-22.

)2( �سورة الرعد، الآية 25.

)3( �سورة البقرة، الآية 27. 

نوب الكبيرة، د�ستغيب، ج 1، �س158. )4( الذُّ



491
�� رالل�   ال�الدن� يفي� ال�ر 53

حم، فعن اأمير الموؤمنين ة لقطيعة الرَّ وقد اأ�سارت بع�س الّروايات اإلى الآثار الّدنيويِّ

ل الفناء« فقام اإليه عبد اهلل بن  نوب اّلتي تعجِّ Q في خطبته: »اأعوذ بالل من الذُّ

ل الفناء؟ فقال: نعم، وتلك قطيعة  الكواء، فقال: يا اأمير الموؤمنين اأو تكون ذنوب تعجِّ

اأهل البيت  واإّن  اأهل البيت ليجتمعون ويتوا�َسون وهم فجرة فيرزقهم اهلل،  اإنَّ  حم،  الرَّ

قون ويقطع بع�سهم بع�سًا فيحرمهم اهلل وهم اأتقياء«. ليتفرَّ

ادقQ اأّنه: قال له اأحدهم: »اإنَّ اأخوتي وبني عّمي قد �سيَّقوا  وعن الإمام ال�سَّ

ق��ال: فقال  اأيديهم،  اأخ��ذت ما في  تكّلمت  اإل��ى بيت ولو  واألجوؤوني منها  ار  ال��دَّ علّي 

لي: ا�سبر؛ لأّن الل �سيجعل لك فرجاً، قال: فان�سرفت ووقع الوباء في �سنة اإحدى 

ا دخلت  �، كلُّهم فما بقي منهم اأحد، قال فخرجت فلمَّ وثالثين ومائة فماتوا،� والل 

عليه قال: ما حال اأهل بيتك؟ قال: قلت له: ماتوا،� والل �، كلُّهم فما بقي منهم اأحد، 

.
)1(

فقال: هو بما �سنعوا بك وبعقوقهم وقطع رحمهم بتروا«

معنى قطع الرَّحم
حم، مثل: عدم  حم هو عبارة عن كلِّ اأمر ُيفهم منه في نظر الُعرف قطع الرَّ قطع الرَّ

�سالة في  الرِّ اأو عدم جواب  والأداب،  اأو ترك الحترام  الإعرا�س  اأو  التَّهجم  اأو  ة  التَّحيَّ

فر. يارة والمالقاة، اأو عدم عيادته اإذا مر�س اأو اإذا كان عائدًا من ال�سَّ فر اأو عدم الزِّ ال�سَّ

وخ�سو�سّياتهم  الأرح��ام،  ومراتب  والمكان  الزمان  بح�سب  يختلف  حم  الرَّ وقطع 

حم البعيد فلي�س  حم القريب، اأّما بالن�سبة للرَّ �سبة للرَّ فيمكن اأن يكون عمل ما قطعًا بالنَّ

اأقبح  حم الفقير، ولي�س كذلك بالن�سبة لغيره، ومن  قطعًا، وهكذا هو قطع بالّن�سبة للرَّ

اأو اّلذي ل جاه له، ول  اأن ل يحترم الغنيُّ ذو الجاه رحمه الفقير،  حم  اأق�سام قطع الرَّ

ر عليه. يعرف له قرابته ويتكبَّ

نوب الكبيرة، ج 1، �س 160-159. )1( نقاًل عن: الذُّ
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الحثُّ على صلة الرَّحم
حم،  حم، اأّما في الجانب الإيجابّي، اأي: �سلة الرَّ هذا في الجانب ال�ّسلبّي، اأي: قطع الرَّ

حم. فقد وردت الآيات العديدة والّروايات الكثيرة اّلتي ت�سير اإلى اأهميَّة �سلة الرَّ

.
)1(

قال تعالى: {چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}

وقال �سبحانه: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

حم كثيرة منها: . والّروايات في �سلة الرَّ
)2(

ڻ ڻ...}
جل،� واإن كان ذا مال �، عن عترته  عن الإمام علّيQ اأّنه قال: »اإنَّه ل ي�ستغني الرَّ

هم ل�سعثه،  ودفاعهم عنه باأيديهم واأل�سنتهم وهم اأعظم الّنا�س حيطة من ورائه واألمَّ

دق يجعله الل للمرء في النَّا�س  واأعطفهم عليه عند نازلة اإذا نزلت به، ول�سان ال�سِّ

.
)3(

خير له من المال يرثه غيره، األ ل يعدلنَّ اأحدكم عن القرابة«

وعنهQ اأّنه قال: »واأكرم ع�سيرتك؛ فاإنَّهم جناحك الذي به تطير واأهلك الذي 

.
)4(

اإليه ت�سير، ويدك اّلتي بها ت�سول«

 آثار صلة الرَّحم
نيا كما الآخرة، والأحاديث في هذا  حم اإيجابيات مهّمة على �سعيد الدُّ اإن ل�سلة الرَّ

المعنى كثيرة ناأتي على ذكر بع�س منها:

وتدفع  الأم��وال،  ي  وتنمِّ الأعمال،  ي  تزكِّ الأرح��ام  »�سلة   :Qالباقر الإمام  عن 

.
)5(

ر الح�ساب، وتن�سى ء الأجل: اأي: تطيل العمر« البلوى، وتي�سِّ

)1( �سورة النحل، الآية 90.

)2( �سورة الن�ساء، الآية 36.

)3( نهج البالغة )تحقيق ال�سالح(، �س 65.

.)Q 4( م. ن، �س 406. )و�سايا �سّتى لبنه الإمام الح�سن(

)5( الكافي، ج 2، �س 150.
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وعنهQ اأّنه قال: »�سلة الأرحام تح�سن الخلق، وت�سمح الكف، وتطيب النَّف�س، 

.
)1(

زق وتن�سى ء في الأجل« وتزيد في الرِّ

الح�ساب،  نان  يهوِّ وال��ب��ّر  ح��م  ال��رَّ �سلة  »اإنَّ  ق��ال:  اأّن��ه   Qادق ال�سَّ الإم��ام  وعن 

.
)2(

نوب« ويع�سمان من الذُّ

وتجدر الإ�سارة اإلى مبداأ مهم جّدًا وهو اأن ل يقطع الإن�سان من يقطعه؛ لأّنه ي�ساهم 

تقطع  »ل  قال:  اأّنه   Pسول� الرَّ عن  بينهم.  فيما  ا�س  والنَّ المجتمع  اأوا�سر  ك  تفكُّ في 

ف�سكا   Qادق ال�سَّ اهلل  عبد  اأبي  اإلى  جاء  رجاًل  اأن  وروي   .
)3(

قطعك« واإن  رحمك 

اإليه اأقاربه، فقالQ: »اكظم غيظك وافعل، فقال: اإنَّهم يفعلون ويفعلون. فقال

 .
)4(

Q: »اأتريد اأن تكون مثلهم، فال ينظر الل اإليكم«

من هو الرَّحم؟
رع معنى خا�ّس للّرحم فيكون فالمراد منه هو المعنى اّلذي يفهمه  ال�سَّ لم يرد في 

من  اأو  الأب  طرف  من  الأقرباء  بمعنى  الأق��ارب،  مطلق  عن  عبارة  هو  وال��ذي  الُعرف 

حم بين الفقير والغني، ومع اأنَّ عادة  طرف الأم، مهما كانت الوا�سطة. ول فرق في الرَّ

نيا جرت على الّت�سال بمن كان من الأقرباء �ساحب جاه ومال واإهمال الفقير  اأهل الدُّ

حم وقطعه بين الأقارب،  ق في حكم �سلة الرَّ والمحروم منهم، نجد اأّن الإ�سالم لم ُيفرِّ

بل كلَّما كان اأقرب، واأقل وا�سطة كان الحكم اأ�سّد في حقه.

كذلك كّلما كان اأقلَّ قدرًا بمقايي�س الدنيا كانت �سلته اأولى واأوجب؛ لأّنه اأ�سّد حاجة 

لة من الغنّي المقتدر. لل�سّ

)1( الكافي، ج 2، �س 151.

)2( م. ن، �س 157.

)3( بحار الأنوار، ج 71، �س 104.

نوب الكبيرة، ج 1، �س 160. )4( الذُّ



494
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

ق الصلة؟ كيف تتحقَّ
بالبتداء  ولو  �سغيرًا،  كان  مهما  حم،  للرَّ �سلة  فهو  �سلة  العرف  في  يعتبر  عمل  اأّي 

حم ل تعني اإهدار الوقت والجهد في �سبيل  بال�ّسالم اأو رّد ال�ّسالم بالأح�سن. ف�سلة الرَّ

و�سل الأخرين، بل المعيار اأن ل يقال،� عرفا �: اإّن فالن قاطع لرحمه.

حم على مراتب ودرجات ، وما ل يدرك كّله ل يترك كلُّه. واهلل تعالى ل يكّلف  ف�سلة الرَّ

ف�س، وقد وردت في ذلك  لة بالنَّ حم هي ال�سِّ نف�سًا اإّل و�سعها. واإّن اأعظم مراتب �سلة الرَّ

حم اإذا توّجه له. وبعده  رر عن الرَّ رر، بمعنى دفع ال�سّ لة بدفع ال�سَّ اأخبار كثيرة. وبعده ال�سّ

حم مثل زوجة الأب وزوجة  لة باإي�سال المنفعة له. وبعده �سلة من تجب نفقته على الرَّ ال�سّ

عاء  حم، واأدنى منه اإر�سال ال�ّسالم له، وهكذا الدُّ لة اأداء ال�ّسالم للرَّ الأخ. واأدنى مراتب ال�سِّ

ادقQ اأّنه قال: »اإنَّ �سلة  له في غيبته، والقول الح�سن حال ح�سوره. عن الإمام ال�سَّ

نوب ف�سلوا اأرحامكم وبّروا اإخوانكم  نان الح�ساب ويع�سمان من الذُّ حم والبّر ليهوِّ الرَّ

.
)2(

. وفي حديث اآخر: »�سل رحمك ولو ب�سربة ماء«
)1(

الم ورّد الجواب« ولو بح�سن ال�سَّ

قطع صلة الوالدين وعقوقهما
اأو  الوالدين  د في �سلة  يتاأكَّ فاإّن ذلك  حم واجبة وقطعها حرام،  الرَّ اإذا كانت �سلة 

نوب الكبيرة، كما ورد الت�سريح بذلك قطعهما، وقد ُعّد عقوق الوالدين من الذُّ

فعن ر�سول اهللP اأّنه قال: »من اأ�سخط والديه فقد اأ�سخط الل ومن اأغ�سبهما 

.
)3(

فقد اأغ�سب الل«

.
)4(

وعنهP اأّنه قال: »فليعمل العاّق ما �ساء اأن يعمل فلن يدخل الجنة«

نوب الكبيرة، ج 1، �س 166. )1( الذُّ

)2( م. ن.

)3( جامع اأحاديث ال�سيعة، ج 21، �س 446.

)4( م. ن، �س 444.
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ادقQ اأّنه قال: »من نظر اإلى اأبويه نظر ماقت، وهما ظالمان  وعن الإمام ال�سَّ

.
)1(

له، لم يقبل له �سالة«

واإذا كان هذا في حال ظلمهما له فكيف اإذا كان هو ظالمًا لهما؟!.

اإلحسان للوالدين
ُي�ستفاد من القراآن الكريم والّروايات اأّنه لي�س عقوق الوالدين وحده،� يعني: اإيذاءهما 

واأداء حقهما  اإليهما  الإح�سان  اإن  بل  الكبيرة،  نوب  الذُّ وذنبًا من  �، حرامًا  واإغ�سابهما 

واجب وتركه حرام �سرعًا. كما في قوله تعالى: 

.
)4(

، {ڇ ڍ ڍ ڌ}
)3(

، {ٺ ٺ ٺ}
)2(

{ۅ ۅ}

وقال تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
.

)5(
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ}

فالإح�سان في الفعل يقابل الإ�ساءة، وهذا بعد الّتوحيد هلل من اأوجب الواجبات، كما 

مه  اأنَّ عقوقهما من اأكبر الكبائر بعد ال�سرك باهلل؛ ولذلك ذكره بعد حكم الّتوحيد وقدَّ

على �سائر الأحكام المذكورة. وكذلك فعل في عّدة موا�سع من كالمه تعالى.

ففي قوله تعالى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}: تخ�سي�س حالة 

اإلى  الحاجة  فيها  ان  فيح�سَّ الوالدين،  على  تمرَّ  اّلتي  الحالت  اأ�سّق  لكونها  بالذكر  الكبر 

اإعانة الأولد لهما، وقيامهم بواجبات حياتهما اّلتي يعجزان عن القيام بها. وذلك من اآمال 

غر، وفي  الوالدين اّلتي ياأمالنها من الأولد حين يقومان بح�سانتهم وتربيتهم في حال ال�سِّ

)1( الكافي، ج 2، �س 349.

)2( �سورة البقرة، الآية 83.

)3( �سورة العنكبوت، الآية 8.

)4( �سورة لقمان، الآية 14.

)5( �سورة الإ�سراء، الآيتان 24-23.
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وقت ل قدرة لهم على �سي ء من لوازم الحياة وواجباتها. فالآية تدّل على وجوب اإكرامهما، 

ة في وقت ت�ستد  ورعاية الأدب الّتاّم في معا�سرتهما ومحاورتهما في جميع الأوقات، وخا�سّ

حاجاتهما اإلى ذلك وهو وقت بلوغ الكبر من اأحدهما اأو كليهما عند الولد.

حم، اأ�سمن له  وعن ر�سول اهللP اأّنه قال: »من ي�سمن لي برَّ الوالدين و�سلة الرَّ

.
)1(

كثرة المال وزيادة العمر والمحّبة في الع�سيرة«

رِّ  عن الإمام الباقرQ،� اأي�سًا �، اأّنه قال في الإح�سان اإلى الوالدين: »�سدقة ال�سِّ

.
)2(

حم يزيدان في الأجل« ب، وبّر الوالدين و�سلة الرَّ تطفى ء غ�سب الرَّ

عقاب العاّق
نيا قبل الآخرة نعوذ باهلل تعالى.  اإّن اأدنى ما يواجهه العاّق لأهله هو العذاب في الدُّ

ر اإلى الآخرة،  ل عقوبتها ول توؤخَّ نوب تعجَّ فعن ر�سول اهللP اأّنه قال: »ثالثة من الذُّ

.
)3(

عقوق الوالدين، والبغي على الّنا�س، وكفر الإح�سان«

وروي اأنَّ ر�سول اهللP ح�سر �ساّبًا عند وفاته فقال له: »قل: ل اإله اإل الل، فاعتقل 

ل�سانه مراراً فقال: لمراأة عند راأ�سه: هل لهذا اأم؟ قالت: نعم، اأنا اأمه، قال: اأف�ساخطة 

اأنت عليه؟ قالت: نعم ما كلمته منذ �ست حجج، قال لها: ار�سي عنه، قالت: ر�سي الل 

عنه بر�ساك يا ر�سول الل. فقال له ر�سول الل: قل: ل اإله اإل الل قال: فقالها. فقال 

يح قد  P: ما ترى؟ فقال: اأرى رجاًل اأ�سود قبيح المنظر و�سخ الّثياب منتن الرِّ النَّبيِّ

P: قل: يا من يقبل الي�سير ويعفو عن  وليني ال�ساعة فاأخذ بكظمي، فقال له النَّبيُّ

الكثير، اقبل منِّي الي�سير واعف عنِّي الكثير اإنك اأنت الغفور الّرحيم. فقالها ال�ّساّب، 

P: انظر ما ترى؟ قال اأرى رجاًل اأبي�س الّلون، ح�سن الوجه، طيِّب  فقال له الّنبيِّ

)1( جامع اأحاديث ال�ّسيعة، ج 21، �س 427.

)2( بحار الأنوار، ج 71، �س 83. 

)3( م. ن، �س 75.
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يح، ح�سن الثِّياب، قد وليني واأرى الأ�سود قد تولى عنِّي، قال اأعد، فاأعاد، قال ما  الرِّ

.
)1(

ترى؟ قال: ل�ست اأرى الأ�سود واأرى الأبي�س قد وليني، ثّم طفى على تلك الحال«

اآثار عقوق الوالدين �سوء الخاتمة  اأّن واحدًا من  ي�ستفاد من هذا الحديث ال�سريف 

نيا بال اإيمان، وبالنتيجة يكون في العذاب الدائم. و�سّر العاقبة، فيفارق ال�ّسخ�س الدُّ

هادة ما دامت اأّمه  ن كان هو ر�سول اهللP لم ي�ستطع اأن ينطق بال�سَّ فمع اأنَّ الملقِّ

غير را�سية عنه، وبعد ر�سا اأّمه وقراءة تلك الكلمات ببركة ر�سول اهللP ر�سي عنه 

اهلل تعالى، وغفر له.

حقوق الوالدين بعد الموت
اأّول حّق للوالدين بعد الممات هو اأن يوؤّدي عنهما الولد ما فاتهما من الواجبات حال 

يام، وكذلك اإذا كانا مدينين فعليه الأداء عنهما. الة وال�سّ الحياة من قبيل الحّج وال�سّ

ثانياً: العمل بو�سيَّتهما.

حمة، ويت�سّدق عنهما،  ثالثاً: اأن ل ين�ساهما اإلى اآخر عمره، في�ساأل لهما العفو والرَّ

ويوؤّدي الأعمال الم�ستحّبة نيابة عنهما، وبالجملة ير�سل لهما كلَّ ما ي�ستطيع من الهدايا 

والتُّحف المعنويَّة.

عن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »اإنَّ العبد ليكون باّراً بوالديه في حياتهما، ثم يموتان، 

فال يق�سي عنهما دينهما ول ي�ستغفر لهما، فيكتبه الل عاّقاً؛ واإّنه ليكون عاّقاً لهما في 

.
)2(

حياتهما وغير باّر بهما، فاإذا ماتا ق�سى دينهما وا�ستغفر لهما فيكتبه الل باّراً«

كما روي عن ر�سول اهللP اأّنه قال: في جواب من �ساأله عن الوالدين بعد الموت 

هل لهما حّق؟ فقالP: »من برَّ اأباه في حال حياته ولم يدع له بعد وفاته، �سماه الل 

.
)3(

تعالى عاّقاً«

نوب الكبيرة، ج 1، �س 139-138. )1( الذُّ

)2( الكافي، ج 2، �س 163.

)3( بحار الأنوار، ج 71، �س 77.
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املفاهيم الرَّئيسة:

نوب الكبيرة اّلتي اأوعد عليها القراآن المجيد بالنار، واعتبر  حم من الذُّ 1 - قطع الرَّ

�ساحبه خا�سرًا وموردًا للعن رب العالمين.

حم، مثل:  حم هو عبارة عن كّل اأمر ُيفهم منه في نظر العرف قطع الرَّ 2 - قطع الرَّ

يختلف  وهو  والأداب،  الحترام  ترك  اأو  الإعرا�س،  اأو  م،  التَّهجُّ اأو  الّتحية،  عدم 

بح�سب الزمان والمكان ومراتب الأرحام.

نيا كما الآخرة، والأحاديث في  اإيجابيات مهّمة على �سعيد الدُّ حم  3 - اإّن ل�سلة الرَّ

عة. هذا المعنى كثيرة ومتنوِّ

4 - ينبغي الإ�سارة اإلى مبداأ مهّم جّدًا وهو اأن ل يقطع الإن�سان من يقطعه؛ لأّنه ي�ساهم 

ا�س فيما بينهم. ك اأوا�سر المجتمع والنَّ في تفكُّ

رع معنى خا�س للّرحم، بل المراد منه المعنى الذي يفهمه الُعرف،  5 - لم يرد في ال�سَّ

والذي هو عبارة عن مطلق الأقارب، بمعنى الأقرباء من طرف الأب اأو من طرف 

الأّم، مهما كانت الوا�سطة.

حم  6 - اأّي عمل يعتبر في العرف �سلة فهو �سلة للّرحم مهما كان �سغيرًا، ف�سلة الرَّ

ل تعني اإهدار والوقت والجهد في �سبيل و�سل الأخرين، بل المعيار اأن ل يقال،� 

عرفا �،: اإّن فالن قاطع لرحمه.

د في �سلة الوالدين اأو  حم واجبة وقطعها حرام، فاإّن ذلك يتاأكَّ 7 - اإذا كانت �سلة الرَّ

نوب الكبيرة. وبرهما واجب في الحياة  قطعهما، وقد ُعّد عقوق الوالدين من الذُّ

والممات.

نيا قبل الآخرة نعوذ باهلل تعالى. 8 - اإن اأدنى ما يواجهه العاّق لأهله هو العذاب في الدُّ
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ر�س الرابع والخم�شون الدَّ

األمانة وكتمان الّسّر

ر�س اأن:  على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - ي�ستدّل على اأهمّية وف�سيلة الأمانة في الحياة.

2 - يحّدد اأنواع واأنماط الأمانة ومجالتها.

رِّ في الإ�سالم.  3 - يبّين خ�سو�سّية الأمانة الماليَّة وكتمان ال�سِّ

رس أهداف الدَّ



فضيلة األمانة
ورد  وقد  والإن�سانّية،  الإ�سالمّية  والقيم  الأخالقّية  الف�سائل  اأهّم  من  الأمانة  ُتعتبر 

الحّث عليها في الإ�سالم ب�سكل كبير جّدًا. واأولها علماء الأخالق وال�ّسالكون اإلى اهلل 

تعالى اأهمّية كبيرة على م�ستوى بناء الّذات وال�ّسخ�سّية، وعلى العك�س من ذلك »الخيانة« 

نوب الكبيرة والّرذائل الأخالقّية في واقع الإن�سان و�سلوكه الجتماعّي. فُتعتبر من الذُّ

فالأمانة راأ�س مال المجتمع الإن�ساني وال�سّبب في �سّد اأوا�سر المجتمع وتقوية الّروابط 

بين الّنا�س، في حين اأّن الخيانة بمثابة الّنار المحرقة اّلتي ُتحرق العالقات الجتماعّية 

قاء. وتوؤّدي اإلى الفو�سى وال�سَّ

األمانة في القرآن والّسنَّة
ورد لفظ الأمانة والأمر بها ب�سكل �سريح في القراآن الكريم، حيث يقول اهلل تعالى، 

في محكم كتابه:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

.
)1(

ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ}
.

)2(
 {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}

 {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ 

.
)3(

ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ}

)1( �سورة الن�ساء، الآية 58.

)2( �سورة الموؤمنون، الآية 8.

)3( �سورة البقرة، الآية 283.



501
�ع ا��ما�� را �ار ال فع 54

ورد  حيث  اأنق�س؛  ول  �ساأنا  اأق��ّل  عليها  الّتاأكيد  يكن  فلم  ال�ّسريفة  ال�ّسّنة  في  اأّم��ا 

يحكي  المع�سومينRما  والأئّمة   ،Pالأكرم الّنبّي  عن  ال�ّسريفة  الأحاديث  من 

اُل�سول  من  اأّنها  بعنوان  تارة  الأمانة  وردت  حيث  الم�ساألة،  لهذه  البالغة  الأهمّية  عن 

اأّنها  والمباديء الأ�سا�سّية الم�ستركة بين جميع الأديان ال�ّسماوية، وتارة ُاخرى بعنوان 

لدى  والعتماد  والثِّقة  والثَّروة  زق  ال��رِّ نيل  �سبب  اأّنها  بعنوان  وثالثة  لالإيمان،  عالمة 

نختار من  يلي  وفيما  واأمثال ذلك،  الفقر  وعدم  والغنى  والدُّنيا  الدِّين  و�سالمة  النَّا�س 

ريفة ما يت�سّمن هذه المعاني والمفاهيم العميقة: في حديث اآخر عن  وايات ال�سَّ هذه الرِّ

. وفي حديث مخت�سر وعظيم 
)1(

م�اَنَة َلُه«
َ
النبّي الأكرمP اأّنه قال :»ل اإِيم�اَن ِلَمْن ل اأ

دِق  ادقQ اأّنه قال: »اإّن الل َعزَّ َوَجلَّ َلم َيبَعًث َنِبّياً اإّل ِب�سِ المعنى عن الإمام ال�سَّ

.
)2(

م�اَنِة اإِلَى الِبرِّ َوالف�اِجِر«
َ
داِء الأ

َ
الِحِديِث َواأ

األمانة وأنواعها
الأمور  في  الأمانة  اأذهانهم  اإلى  يتبادر  الّنا�س  اأغلب  فاإّن  الأمانة  الحديث عن  عند 

عم الّرّبانّية  المالّية، اإّل اأّن الأمانة بمفهومها الوا�سع ت�ستوعب جميع المواهب الإلهّية والنِّ

على الإن�سان.

اإّن جميع الّنعم الماّدّية والمواهب المعنوّية الإلهّية على الإن�سان في بدنه ونف�سه هي 

في الحقيقة اأمانات اإلهّية بيد الإن�سان.

الجتماعّية،  والمنا�سب  والمقامات،  الماّدّية،  وال��ّث��روات  الأم��وال  الأم���وال:    - 1

واأداء  وحفظها  مراعاتها  عليهم  ويجب  الّنا�س،  بيد  اأمانات  هي  وال�سيا�سّية، 

الم�سوؤولّية تجاهها.

)1( بحار الأنوار، ج69، �س198. )تحقيق: البهبودّي(

)2( الكافي، ج2، �س104.
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المعلِّمين،  بيد  اأمانة  والطاّلب  الوالدين،  بيد  اأي�سًا  اأمانة  الأولد  الأب��ن��اء:    - 2

والكائنات الّطبيعّية اأمانة بيد الإن�سان ل ينبغي الّتفريط فيها.

الإلهّية،  الّتكاليف  على  الأمانة  القراآنّية  الآيات  اأطلقت  قد  ال�ّسرعي:  التَّكليف    - 3

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  تعالى: {ۋ  يقول 

.
)1(

ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ}

الإن�سان  الملَقى على عاتق  والّتكليف  الم�سوؤولّية  الإلهّية هي  الأمانة  فالمق�سود من 

حيث ل يتي�ّسر ذلك اإّل بوجود العقل والحرّية والإرادة. 

الإمام  عن  ورد  فقد  الة،  ال�سّ على  الأمانة  اأطلقت  وايات  الرِّ وكذلك  الة:  ال�سّ   - 4

وقت  »ج���اء  ق��ال:  الة،  ال�سّ وق��ت  حاله  تغّير  �سبب  عن  �ُسئل  عندما   Qعلّي

يحملنها  اأن  فاأبين  والأر����س  ال�ّسموات  على  الل  عر�سها  اأم��ان��ة  وق��ت  الة،  ال�سّ

 .
)2(

واأ�سفقن منها«

اأمير الموؤمنينQ قائاًل لالأ�سعث بن قي�س: »واإّن عملك  5 - عمل الإن�سان: عن 

.
)3(

لي�س لك بطعمة ولكّنه في عنقك اأمانة«

المجال�س  في  لأّن  ؛ 
)4(

بالأمانات« »المجال�س  الّنبوّي:  الحديث  في  الأ���س��رار:    - 6

اأ�سرارًا وخ�سو�سّيات ل ينبغي اإف�ساوؤها.

خصوصيّة األمانة الماليّة
لقد ورد بخ�سو�س الأمانة المالّية اآيات وروايات عديدة تحّث عليها ب�سكل كبير، ففي 

.
)5(

و�سف اهلل تعالى، للموؤمنين يقول: {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}

)1( �سورة الأحزاب، الآية 72.

)2( نور الثقلين، ج 4، �س 313.

الح(، �س 366. )3( نهج البالغة، )تحقيق ال�سّ

)4( ال�سيخ الطبر�سّي، الحتجاج، ج 2، �س 75.

)5( �سورة الموؤمنون، الآية 8.
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ويقول �سبحانه: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
)1(

ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ}
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ويقول جّل وع��ال: {ڀ 

.
)2(

ٹٹ}
ق�سم ل�سمعت ر�سول اللP يقول 

ُ
وورد عن الإمام اأمير الموؤمنينQ اأّنه قال: »اأ

لي قبل وفاته ب�ساعة مراراً ثالثاً: يا اأبا الح�سن، اأدِّ الأمانة اإلى البّر والفاجر في ما 

.
)4(

. وعن الّنبّيP: »ل اإيمان لمن ل اأمانة له«
)3(

قّل وجلَّ حّتى في الخيط والمخيِط«

ف��واّل��ذي بعث  ب���اأداء الأم��ان��ة،  ق��ال: »عليكم  اأّن��ه   Qالعابدين الإم��ام زين  وعن 

يف  محّمداPً بالحّق نبّياً لو اأّن قاتل اأبي الح�سين بن علّيQ ائتمنني على ال�سَّ

.
)5(

اّلذي قتله به لأّديته اإليه«

اإّل ب�سدق  نبّياً  ع��ّز وج��ّل لم يبعث  »اإّن الل  اأّن��ه قال:   Qادق ال�سَّ الإم��ام  وعن 

.
)6(

الحديث واأداء الأمانة اإلى البّر والفاجر«

و�سومهم  �سالتهم،  كثرة  اإل��ى  تنظروا  »ل  قوله:   Qالّر�سا الإم��ام  عن  وورد 

واأداء  الحديث  اإلى �سدق  انظروا  بالليل، ولكن  والمعروف وطنطنتهم  الحّج  وكثرة 

.
)7(

الأمانة«

.
)8(

وعن لقمان الحكيم قائاًل لبنه: »... ُكن اأميناً، فاإّن الل تعالى ل يحّب الخائنين«

ريفة اّلتي تمدح الأمانة وتذّم الخيانة. وايات ال�سَّ اإلى غير ذلك الكثير من الرِّ

)1( �سورة الن�ساء، الآية 58.

)2( �سورة البقرة، الآية 283.

)3( بحار الأنوار، ج 74، �س 273.

)4( م. ن، ج 69، �س 198.

)5( م. ن، ج 72، �س 114.

)6( م. ن، ج 68، �س 2.

)7( م. ن، ج 72، �س 114.

)8( م. ن، ج 13، �س 418.
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رِّ أمانة كتمان السِّ
اأو  رِّ هو عدم الَبْوح والإذاعة به؛ لما لذلك من خطر و�سرر على الفرد،  كتماُن ال�سِّ

ي اإف�ساوؤه واإذاعته اإلى �سرر  الجماعة، اأو الجهة. ومن الّناحية ال�ّسرعية، فاإّن كّل ما يوؤدِّ

مات وكتمانه من الواجبات. على الفرد، اأو المجتمع، فاإف�ساوؤه من المحرَّ

بل اإف�ساُء الأ�سرار الع�سكرّية لدولة الإ�سالم هو من الكبائر لما فيه من مخاطر قد 

ي اإلى قتل النُّفو�س واإباحة الممتلكات، ناهيك عن الهزيمة لجيو�س الم�سلمين و�سقوط  توؤدِّ

دولتهم. وبهذا اللحاظ وردت الأدلَّة ال�ّسرعّية اّلتي ترّبي الفرد والجماعة على الكتمان.

 :Qوقال ،
)1(

اأ�سيره« رت  ك اأ�سيرك فاإن اأف�سيته �سُ قال الإمام علّيQ: »�ِسرُّ

 .
)3(

رِّ �َسْتره«  . وقالQ: »مالك ال�سِّ
)2(

»كاتم ال�سرِّ وفيٌّ اأمين«

اإنَّ كتمان الأ�سرار الع�سكرّية هي من الأخالق العملّية، التي ينبغي اأن تتملَّك �سخ�سّية 

والأخير،  ل  الأوَّ هو  يرتكب  اّل��ذي  والخطاأ  والخطر،  ا�س  الح�سَّ لموقعهم  المجاهدين، 

ُتعوَّ�س، من  تيجة �ستكون في غاية الخطورة عندئذ ومن ورائها خ�سارات كبرى ل  والنَّ

ي الأمور اإلى هزيمة الجي�س بكامله، كما حدث في  قتٍل واأ�سٍر واحتالل مواقع. وقد توؤدِّ

ي اإلى �سقوط دولة الإ�سالم بكاملها. معركة اأحد، وقد توؤدِّ

الأمة  واأمانة  المقاتلين،  اإخوانه  اأمانُة  ٍة كبرى وبين يديه  اأمام م�سوؤوليَّ اإنَّ المجاهد 

التي �سلَّمته ظهرها ليحر�سها ويحفظ حدودها.

اإّن اأيَّ اإذاعة لل�ّسّر ُترتكب ولو من دون ق�سٍد ُتعتبر خيانة كما في الحديث عن الإمام 

 .
)4(

علّيQ: »الإذاعة خيانة«

)1( غرر الحكم، �س 223؛ الحديث )الحكمة( 7415.

)2( م. ن، الحديث )الحكمة( 7419.

)3( م. ن، الحديث )الحكمة( 7424.

)4( عيون المواعظ والحكم، الوا�سطّي، �س 37.
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قي�سين،  النَّ باجتماع  اأ�سبه  وهو  وخيانة،  اهلل  �سبيل  في  جهاد  يجتمع  اأن  يمكن  ول   

فاإّن المجاهد يبذل دمه في �سبيل الوطن والأّمة، والإذاعة لالأ�سرار الع�سكرّية هو اإباحة 

اأقبح  »من  بقوله:  الو�سف   Qعلّي الإم��ام  غلَّظ  هنا  ومن  لالأعداء،  والأم��ة  الوطن 

 . 
)1(

ّر« الغدر اإذاعة ال�سِّ

فوائد أداء األمانة
اإّن من اأهّم فوائد اأداء الأمانة على الم�ستوى الجتماعّي هي م�ساألة العتماد وك�سب ثقة 

الّنا�س، والحياة الجتماعّية مبنّية على اأ�سا�س التَّعاون والثِّقة المتبادلة بين اأفراد المجتمع.

الّتكاتف  من  ب��دًل  التَّنافر  ولحّل  الغاب،  قانون  ل�ساد  والعتماد  الثِّقة  وج��ود  فلول 

والّتعاون والّتعامل.

ثّم اإّنه اإذا �سادت الأمانة في المجتمع، فاإّنها �ستكون �سببًا لمزيد من الهدوء وال�ّسكينة 

الفكرّية والّروحّية؛ لأّن مجّرد احتمال الخيانة ُي�سّبب القلق والخوف لالأفراد؛ بحيث يعي�سون 

حالة من الإرباك في عالقاتهم مع الآخرين من الخطر المحتمل اّلذي ينتظر اأموالهم.

الأم��ان��ة،  اأداء  الإ�سالمّية  الأّم���ة  �سيانة  اأ�سباب  من   Pاهلل ر�سول  جعل  هنا   من 

الحرام،  واجتنبوا  الأم��ان��ة،  واأّدوا  وت��ه��ادوا،  تحاّبوا،  ما  بخير  اأّمتي  ت��زال  »ل   :Pقال

ابتلوا بالقحط  ف��اإذا لم يفعلوا ذلك  ك��اة،  ال��زَّ واآت��وا  الة  واأق��ام��وا ال�سَّ يف،  ووّق��روا ال�سَّ

.
)2(

نين« وال�سِّ

دق كُثر من يتعامل معه في تجاراته ومعامالته مّما  ثّم اإّنه من ُعرف بالأمانة وال�سِّ

يوؤّدي اإلى ت�ساعف رزقه.

من هنا قال لقمان لبنه: »يا ُبنّي، اأدِّ الأمانة ت�سلم لك دنياك واأخرتك، وُكن اأميناً 

.
)3(

تكن غنّياً«

)1( غرر الحكم، �س 223.

)2( بحار الأنوار، ج 72، �س 115.

)3( م.ن، ج 13، �س 416، ح19.



506
َم����������ن����������اُر ال�������ُه�������دى

على المؤمن الحذر
الموؤمن كّي�س فطن، ينبغي اأن يتعامل مع اأهل الأمانة، ول يكن ب�سيطًا ياأتمن اأّيًا كان، 

ا�س. ومن هنا جاء التَّحذير من التَّعامل مع بع�س النَّ

فعن الّنبّيP اأّنه قال: »من ائتمن غير اأمين فلي�س له على الل �سمان؛ لأّنه قد 

.
)1(

نهاه اأن ياأتمنه«

وعن الّنبّيP اأّنه قال: »من ائتمن �سارب الخمر على اأمانة بعد علمه، فلي�س له 

.
)2(

على الل �سمان ول اأجر له ول خلف«

.
)3(

ادقQ اأّنه قال: »لم يخنك الأمين، ولكن ائتمنت الخائن« وعن الإمام ال�سَّ

وعن الإمام الباقرQ اأّنه قال: »َمن عرف ِمن عبد ِمن عبيد الل كذباً اإذا حّدث، 

وخلفاً اإذا وعد، وخيانة اإذا ائتمن، ثّم ائتمنه على اأمانة، كان حّقاً على الل تعالى اأن 

.
)4(

يبتليه فيها ثّم ل يخلف عليه ول ياأجره«

الكفر  »راأ�����س  اأّن:  من   Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد  ما  الخيانة  ذّم  في  ويكفي 

 .
)5(

الخيانة«

)1( بحار الأنوار، ج 76، �س 127. 

)2( و�سائل ال�سيعة، ج 19، �س 84.

)3( بحار الأنوار، ج 75، �س 335.

)4( و�سائل ال�سيعة، ج 19، �س 88.

)5( غرر الحكم، �س 223؛ الحديث )الحكمة( 10520.
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املفاهيم الرَّئيسة:
1 - الأمانة راأ�س مال المجتمع الإن�سانّي؛ لأّنها ت�سّد اأوا�سر المجتمع وتقّوي الّروابط 

اإلى  بالّتالي  وت��وؤّدي  الجتماعّية  العالقات  ُتدمر  فهي  الخيانة  اأما  الّنا�س،  بين 

الفو�سى وال�ّسقاء.

2 - عند الحديث عن الأمانة فاإّن اأغلب الّنا�س يتبادر اإلى اأذهانهم الأمانة في الأمور 

عم  المالّية، اإّل اأّن الأمانة بمفهومها الوا�سع ت�ستوعب جميع المواهب الإلهّية والنِّ

الّرّبانّية على الإن�سان.

عم الماّدّية والمواهب المعنوّية الإلهّية على الإن�سان في بدنه ونف�سه  3 - اإّن جميع النِّ

والّتكليف  والأب��ن��اء،  الة،  كال�سّ الإن�سان،  بيد  اإلهّية  اأم��ان��ات  الحقيقة  في  هي 

رعّي، والأعمال... ال�سَّ

ي  4 - كتماُن ال�سرِّ من الأمانات الإلهيَّة الكبرى، ومن الّناحية ال�ّسرعّية فاإّن كّل ما يوؤدِّ

اإف�ساوؤه واإذاعته اإلى �سرر على الفرد اأو المجتمع فاإف�ساوؤه من المحّرمات وكتمانه 

من الواجبات.

5 - من اأهّم فوائد اأداء الأمانة على الم�ستوى الجتماعّي هي م�ساألة الّتعا�سد وك�سب 

ثقة الّنا�س، والحياة الجتماعّية مبنّية على اأ�سا�س الّتعاون والّثِقة المتبادلة بين 

اأفراد المجتمع.

6 - اإذا �سادت الأمانة في المجتمع، فاإّنها �ستكون �سببًا لمزيد من الهدوء وال�ّسكينة 

الفكرّية والروحّية؛ لأّن مجّرد احتمال الخيانة ُي�سّبب القلق والخوف من الخطر 

المحتمل اّلذي ينتظرهم.
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ر�س الخام�س والخم�شون الدَّ

خدمة املؤمنني

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1 - يعرف ف�سل خدمة الّنا�س والموؤمنين في الإ�سالم.

2 - ي�ستدّل على اأّن خدمة الّنا�س اأف�سل اأنواع العبادة.

3 - يدرك بع�س الثِّمار والآثار الطّيبة لخدمة الّنا�س.

رس أهداف الدَّ



تمهيد
اأّنه قال: »تناف�سوا في المعروف لإخوانكم وكونوا من   Qادق عن الإمام ال�سَّ

اأهله؛ فاإّن للجنة باباً يقال له المعروف، ل يدخله اإّل من ا�سطنع المعروف في الحياة 

نيا؛ فاإن العبد ليم�سي في حاجة اأخيه الموؤمن فيوّكل الل به ملكين، واحداً عن  الدُّ

.
)1(

يمينه واآخر عن �سماله، ي�ستغفران له رّبه ويدعوان بق�ساء حاجته...«

خدمة النَّاس رحمة إلهيَّة
من الّنعم الإلهّية الكبرى اأن يوّفق الإن�سان للقيام بخدمة اأو معروف اتجاه اإخوانه؛ 

لأنَّه لو اطلع على ما اأعّده اهلل تعالى له من عطاء اأبدي ل ينفذ لأدرك اأّن الأمر بالعك�س، 

بمعنى اأن المحتاج والمخدوم هو اّلذي ي�سدي خدمة للخادم والباذل؛ لأنَّه ال�ّسبب في 

واب اأن تتاح فر�سة لأحدنا  ح�سوله على هذه الهبة الّربانّية الفريدة، وعليه لي�س من ال�سّ

ت تلك الفر�سة. بتقديم م�ساعدة لالآخرين وق�ساء حوائجهم فيفوِّ

وبالواقع من يطرق بابك محتاجًا اإلى معاونتك، فقد �ساق رحمة اهلل تعالى، اإليك، 

وينبغي اأن ت�ستب�سر خيرًا وتقابله بوجه ملوؤه الب�سمة والن�سراح، فاإن قدرت على اإجابته 

وتلبية طلبه كان زيادة في ح�سناتك وذخيرة ليوم معادك، ومن غير الاّلئق ا�ستقباله 

بوجه عبو�س ومنطق غليظ واأ�سلوب مهين، حتَّى مع العجز عن القيام بخدمته واإي�ساله 

يِّئ معه، مع كونه  غ عدم القدرة على تلبية طلبه الّتعامل ال�سَّ اإلى مطلوبه، حيث ل ي�سوِّ

)1( الكافي، ج 2، �س 195.
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حمة كما في الحديث: �سببًا من اأ�سباب الرَّ

»اأّيما موؤمن اأتى اأخاه في حاجة، فاإنما ذلك رحمة من الل �ساقها اإليه و�سّببها له، 

حمة بقبولها؛ واإن رّده عن حاجته وهو يقدر على  فاإن ق�سى حاجته كان قد قبل الرَّ

ق�سائها، فاإّنه رد عن نف�سه رحمة من الل،� عزَّ وجلَّ �، �ساقها اإليه و�سبَّبها له، وذخر 

حمة اإلى يوم القيامة، حّتى يكون المردود عن حاجته هو الحاكم فيها،  الل تلك الرَّ

.
)1(

اإن �ساء �سرفها اإلى نف�سه، واإن �ساء �سرفها اإلى غيره...«

مة حّدثنا اأمير الموؤمنينQ عن الثَّواب الجزيل المعّد لأهل  ة المتقدِّ وفي الو�سيَّ

المعروف؛ جزاء م�سيهم وخطواتهم في حاجات اإخوانهم م�سيرًا اإلى الميدان اّلذي فيه 

ابحة مع اهلل ور�سولهP في قولهQ: »من ا�سطنع المعروف  تكون هذه الّتجارة الرَّ

نيا«. فعلينا اغتنام هذه الفر�سة الّثمينة، وتزيين �سفحات وجودنا بها،  في الحياة الدُّ

ولنا من الخالق،� �سبحانه �، خير الجزاء.

خدمة النَّاس هي خدمة اهلل 
كان  الم�سلم حاجة  لأخيه  ق�سى  »من  قوله:   Qادق ال�سَّ مولنا  جاء عن  فيما 

.
)2(

كمن خدم الل تعالى، عمره«

اأّنها  مبّينًا  الإن�سانية  الخدمة  وحقيقة  عمق  عن  ال�ّسريف  الحديث  هذا  لنا  يك�سف 

خدمة اإلهّية طالما المراد بها وجه اهلل تعالى، ونيل ر�ساه، واإّل لو كانت للّتباهي وك�سب 

ة اأ�سحاب النُّفوذ والرياء يراد بها وجه النا�س، فلي�س هناك �سّك في عدم اعتبارها  مودَّ

 تعالى واإّنما خدمة للّنا�س بغية نيل مكانة لديهم اأو الح�سول على من�سب من 
َّ

خدمة هلل

اأنف�سهم  الأع��ّزاء  الإمام الخمينّي}: »ليهي ء الأحّبة  الفانية. يقول  نيا  الدُّ منا�سب 

)1( الكافي، ج 2، �س 193.

العظمى مرع�سّي  العامةلآية اهلل  المكتبة   ،1 بّقال، ط  المرع�سّي  ّيد  ال�سَّ تحقيق:  ال�سعدّية،  الر�سالة  الحّلي،  العاّلمة   )2(
نجفي، 1410ه�، �س 162.
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تعني  اّلتي  العباد  لخدمة  الأح��زم��ة  ا  ولي�سدوُّ المحروم  وال�ّسعب  الإ���س��الم  لخدمة 

.
)1(

خدمة الل«

خدمة الناس أفضل األعمال 
والخدمة طالما كانت خال�سة لوجه اهلل تعالى، فهي من اأف�سل الأعمال واأحبها اإلى 

اهلل عزَّ وجلّ َ يقول الإمام الخميني }: »ل اأظن اأن هناك عبادة اأف�سل من خدمة 

المحرومين«.

الأعلى  بالملكوت  التحق  اأن  اإلى  بداياتها،  من  }عامرة  الإمام  حياة  كانت  لقد 

الإمام  اأن  بع�سهم  ينقل  والأ�سدقاء.  والعلماء  الم�ست�سعف  وال�سعب  الموؤمنين  بخدمة 

الخميني } بعد اأن ت�سّرف بزيارة الإمام الر�ساQ في اإحدى المّرات كان يترك 

لهم  يهيى ء  لكي  المنزل  اإلى  ويعود  ال�سباح  اإلى  يتعبدون  الم�سّرف  الحرم  في  رفاقه 

اأحدهم:  �ساأله  وحينما  به  نزلوا  الذي  المنزل  بخدمات  ويقوم  الخبز  وي�ستري  الفطور 

اإلى المنزل ويقوم بتهيئة  لماذا لم تبق اأنت في الحرم المطّهر وتاأمر اأحدنا باأن يعود 

بعد   Qالإمام ح��رم  في  البقاء  اأن  عندي  يثبت  »لم   :{ جوابه  يكون  الطعام، 

.
)2(

الزيارة اأف�سل من خدمة الموؤمنين«

ادقQ عن هذه الحقيقة التي �ساهدناها في �سلوك الإمام  ويحدثنا مولنا ال�سَّ

الخميني } وحياته العملية قائاًل: »لأن اأم�سي في حاجة اأخ لي م�سلم اأحب اإلّي من 

.
)3(

اأن اأعتق األف ن�سمة واأحمل في �سبيل الل على األف فر�س م�سرجة ملجمة«

)1( خدمة النا�س في فكر الإمام الخميني، اإعداد: مركز الإمام الخميني، ط 1، ل. م، مركز الإمام الخميني الّثقافي، 
1429هـ 2008م، �س 12.

)2( مجّلة بقية اهلل، العدد 140، �س 43.

)3( الكافي، ج 2، �س 197.
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بهم،  األطفهم  اإل��ّي  فاأحبهم  عيالي،  الخلق  وج��ّل:  عزَّ  الل  »قال  اآخر:  وفي حديث 

.
)1(

واأ�سعاهم في حوائجهم«

ويحّدثنا مولنا الباقرQ عن مدى حّبه وتف�سيله لخدمة المحرومين حيث يقول: 

اأ�سّد جوعتهم واأك�سو عورتهم، فاأكف وجوههم  اأهل بيت من الم�سلمين.  اأعول  »لأن 

ة وحّجة ومثلها ومثلها حّتى بلغ ع�سراً ومثلها  عن النَّا�س اأحّب اإلّي من اأن اأحج حجَّ

.
)2(

بعين« ومثلها حّتى بلغ ال�سَّ

الثّمار الّطيّبة لخدمة النّاس 
في روايات اأهل البيت بيان كاٍف وواٍف لالآثار المترتَّبة على خدمة الّنا�س باختالف 

اأ�سكالها واأ�ساليبها، حّتى ورد التَّف�سيل في كّل نوع من هذه الخدمات بما لها من ثمرات، 

من هذه الآثار:

اأّنه قال: »اإّن لل عباداً في   Qالكاظم روي عن مولنا  القيامة:  1 - الأم��ن يوم 

.
)3(

الأر�س ي�سعون في حوائج الّنا�س هم الآمنون يوم القيامة«

اأّنه قال: »من �سعى في حاجة اأخيه   Qعن الإمام الباقر 2 - األف األف ح�سنة: 

. نالحظ هنا اأن هذا الأثر 
)4(

الم�سلم طلب وجه الل كتب الل له األف األف ح�سنة«

الأخروّي مترتِّب على ال�ّسعي حّتى واإن لم تق�س الحاجة فلو بذل الإن�سان و�سعه 

و�سعى ليق�سي حاجة اأخيه فلم يوّفق كان له هذا الأثر فكيف لو ق�سيت؟ وكذلك 

ريف اإلى م�ساألة طلب وجه اهلل تعالى بذلك ل طلب وجه  ي�سير هذا الحديث ال�سَّ

نيا. النا�س والدُّ

)1( الكافي، ج 2، �س 194.

)2( م. ن، ج 2، �س 195.

)3( م. ن، �س 197.

)4( م. ن.
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3 -  ثواب عبادة ت�سعة اآلف �سنة: عن ر�سول اهللP اأنَّه قال: »من �سعى في حاجة 

.
)1(

اأخيه الموؤمن فكاأّنما عبد الل ت�سعة اآلف �سنة، �سائماً نهاره قائماً ليله«

»من كان في حاجة  قال:  اأّنه   Qادق ال�سَّ الإمام  عن  4 - كان الل في حاجته: 

.
)2(

اأخيه الموؤمن الم�سلم، كان الل في حاجته ما كان في حاجة اأخيه«

ادقQ: »اإن العبد ليم�سي  5 - ا�ستغفار المالئكة له: في الحديث عن الإمام ال�سَّ

يمينه  عن  واح��داً  به ملكين:  عزَّ وجّل،   الل  فيوّكل  الموؤمن،  اأخيه  في حاجة 

.
)3(

واآخر عن �سماله، ي�ستغفران له رّبه ويدعوان بق�ساء حاجته«

6 - ثواب المجاهدين: عن الر�سول الأكرمP اأّنه قال: »من م�سى في عون اأخيه 

.
)4(

ومنفعته فله ثواب المجاهدين في �سبيل الل«

ادقQ اأّنه قال: »الما�سي  7 - ثواب ال�سعي بين ال�سفا والمروة: عن الإمام ال�سَّ

.
)5(

في حاجة اأخيه كال�ساعي بين ال�سفا والمروة«

اأّنه قال: »من ق�سى لأخيه الموؤمن   Pر�سول اهلل عن  8 - كمن عبد الل ده��ره: 

.
)6(

حاجة كان كمن عبد الل دهره«

م�سلم  ق�سى  »م��ا  ق��ال:  ّن��ه  اأ  Qادق ال�سَّ الإم���ام  ع��ن  ب��ال��ج��ن��ة:  ال��ف��وز   - 9

اأر���س��ى لك  ث��واب��ك، ول  ع��ل��ّي  ت��ب��ارك وت��ع��ال��ى:  ن��اداه الل  اإل  لم�سلم ح��اج��ة 

.
)7(

الجنة« بدون 

)1( البحار، ج 71، �س 315.

)2( م. ن، �س 286.

)3( الكافي، ج 2، �س 195.

)4( ثواب الأعمال، �س 288.

)5( بحار الأنوار، ج 75، �س 281.

)6( و�سائل ال�سيعة، ج 16، �س 36.

)7( الكافي، ج 2، �س 194.
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 :Qادق تهون عليه �سكرات الموت واأهوال القبر: في الحديث عن الإمام ال�سَّ  - 10

»من ك�سا اأخاه ك�سوة �ستاء اأو �سيف كان حقاً على الل اأن يك�سوه من ثياب الجنة، 

واأن يهّون عليه �سكرات الموت، واأن يو�ّسع عليه قبره، واأن يلقى المالئكة اإذا خرج 

.
)1(

من قبره بالب�سرى«

11 -  قبول الأعمال: عن مولنا الكاظمQ اأّنه قال: »اإن خواتيم اأعمالكم ق�ساء 

.
)2(

حوائج اإخوانكم والإح�سان اإليهم ما قدرتم واإل لم يقبل منكم عمل«

)1( الكافي، ج 2، �س 204.

)2( بحار الأنوار، ج 72، �س 79.
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املفاهيم الرَّئيسة:

ة الكبرى اأن يوّفق الإن�سان للقيام بخدمة اأو معروف اتجاه الّنا�س  عم الإلهيَّ 1 - من النِّ

لما فيه من الأجر والثواب وعلّو المنزلة عند اهلل.

2 - في الواقع من يطرق بابه محتاجًا اإلى معاونته فقد �ساق رحمة اهلل تعالى، اإليه، 

وينبغي عليه اأن ي�ستب�سر خيرًا ويقابله بوجه ملوؤه الب�سمة والن�سراح؛ لأّنه بمثابة 

ر�سول اهلل اإليه.

3 - تك�سف لنا الأحاديث ال�ّسريفة عن عمق وحقيقة الخدمة الإن�سانية، مبّينة باأنَّها 

دقة  في الواقع خدمة اإلهيَّة طالما المراد بها وجه اهلل تعالى، ونيل ر�ساه، فال�سَّ

تقع في يد اهلل مبا�سرة.

4 - خدمة الّنا�س اإذا كانت خال�سة لوجه اهلل تعالى فهي من اأف�سل الأعمال واأحبها 

اإلى اهلل،� عزَّ وجّل �، ول يدانيها ف�سل ومنزلة.

خدمة  م��ن  اأف�����س��ل  ع��ب��ادة  ه��ن��اك  اأن  اأظ���ّن  »ل  الخميني}:  الإم����ام  5 - ي��ق��ول 

المحرومين«.

من  الأمن  منها:  كثيرة  بة  طيِّ ثمار  حوائجهم  ق�ساء  في  وال�ّسعي  الّنا�س  6 - لخدمة 

ح  وي�سحِّ ال�ّسماء، ق�سي اهلل حوائجه،  له مالئكة  ت�ستغفر  القيامة،  يوم  العذاب 

ن عليه �سكرات الموت وغيرها... اأعماله، ويهوِّ
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ر�س ال�شاد�س والخم�شون الدَّ

النِّظام العام

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ة  ال�ّسخ�سيَّ الحياة  في  النَّظم  و�سرورة  اأهمّية  على  1 - ُي�ستدّل 

والعاّمة.

ظام في الحياة. ة لم�ساألة النِّ رعيَّ ة وال�سَّ ينيَّ 2 - يبّين الروؤية الدِّ

ظام والن�سباط. 3 - ي�سرح العالقة اّلتي تربط الإيمان والتَّقوى بالنِّ

رس أهداف الدَّ



اإلسالم دين النّظام
ة  يا�سيَّ وال�سِّ ة  القت�ساديَّ ميادينها  مختلف  في  ة  الب�سريَّ الحياة  م  ينظِّ الإ�سالم  اإن   

ظام هو محور حياة الم�سلم،  ظام، فالنِّ والثَّقافيَّة والجتماعيَّة، وقد ُبِني ديننا كلُّه على النِّ

ماء... الفَلك.  هار... ال�سَّ بل الكون كلُّه ي�سير في نظام: الب�سر... الكائنات... اللَّيل والنَّ

 فخلق اهلل عّز وجّل  هذا الكون على اأ�سا�س منّظم، فو�سع كلَّ �سيء في مو�سعه وجعل 

ۈ  ۆ  ۆ  تعالى: {ۇ  اهلل  قال  نيا،  الدُّ هذه  في  يوؤّديها  اأن  عليه  مهّمة  له 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
وقوله   ،

)1(
يئ} ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  تعالى {ں 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ 

 .
)2(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}
�سرط،  فال�ستئذان  وا�سحة،  الب�سر  تعامالت  في  للنظام  الإ�سالم  نظرة  وكذلك 

 . فليرجع«  -ث��الث��ا-  له  ي��وؤذن  فلم  اأح��دك��م  ا�ستاأذن  »اإذا  يدخل:  ل  له  ي��وؤَذن  ل  ومن 

بالعهود  واللتزام  يليك«،  ا  ممَّ وكل  بيمنيك،  وكل  الل،  »�سمِّ  مة:  منظَّ اآداٌب  ولالأكل 

)1( �سورة ي�س، الآيات 40-37.

)2( �سورة الروم، الآيات 24-22.
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في  ثالثٌة  خ��رج  »اإذا  ال�سفر:  وفي   ،
)1(

�سروطهم« عند  »الموؤمنون  �سرط:  والعقود 

لالأولد  �سالٍح  ا�سٍم  اختيار  �سرورة  اإلى  النظام  وو�سل   
)2(

اأحدهم« روا  فليوؤمِّ �سفٍر 

د ولدتهم، ثمَّ ح�سن تربيتهم: »اإنَّكم ُتدَعون يوم القيامة باأ�سمائكم، فاأح�سنوا  بمجرَّ

.
)3(

اأ�سماءكم«

ة وال�سالم: في�سلِّم ال�سغير على الكبير،  وو�سع الإ�سالم كذلك قواعد في اآداب التحيَّ

والقليل على الكثير، والراكب على الما�سي، والمارُّ على الجال�س. 

ولينوا  الخلل،  وا  و���س��وُّ المناكب،  بين  وح��اذوا  ال�سفوف،  »اأقيموا  ال�سالة:  في  و 

 .
)4(

باأيدي اإخوانكم، ول تذروا فرجاٍت لل�سيطان

وفي الجهاد: {ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ 

 .
)5(

ۆ ۆ}
ارة الظهار: {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ارات ككفَّ وحتى في بع�س الكفَّ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
 .

)6(
ہہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ}

هذا هو الإ�سالم، نظاٌم في كلِّ �سيء، منذ الولدة وحتى الموت، في التعامل ال�سخ�سّي 

ومع الآخرين ومع الكون كلِّه.

)1( ال�سيخ الطو�سي، الخالف،ج2، �س9.

)2( �سنن اأبي داوود،ج2، �س34،باب الجهاد.

)3( كنز العمال، ج16، �س418.

)4( �سنن اأبي داوود،ج1، �س157.

)5( �سورة ال�سف، الآية 4.

)6( �سورة المجادلة، الآيتان 4-3.
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النظام قرين التقوى واإليمان
اأو�سى الإ�سالم بنظم الأمور في مختلف جوانب الحياة الإن�سانية، باأبعادها الفردية   

ويتجلى  الإلهي،  التكليف  امتثال  وتحقيق  اأف�سل  حياة  اإلى  الو�سول  بهدف  والجتماعية 

اللتزام بالنظام والن�سباط بالتربية واللتزام بتعاليم الدين الحنيف التي جاءت لتنظيم 

 Qالحياة الإن�سانية وتاأمين ال�سعادة للمجتمع الب�سري كله، وهو ما اأ�سار اإليه الإمام علي

في و�سيته لولديه حيث قرن التقوى -التي تعّبر عن اأعلى مراتب الإيمان واللتزام العملي 

الإن�سان موؤمنًا  اأن يكون  ال�سريعة وقوانينها- بالو�سية بنظم الأمر، لأنه ل يمكن  باأحكام 

والواجبات  بالحقوق  النظام، واللتزام  اأن يرّبي نف�سه على  بالتقوى والإيمان دون  يتحلى 

ول  والتدين،  الإيمان  اإلى �سعف  يوؤدي  ما  والكذب  بالنفاق  لبتلي  واإل  والنا�س،  تجاه اهلل 

يبقى عندها اأي قيمة للتقوى والإيمان. قال الإمام عليQ في و�سيته لولديه الح�سن 

 .
)1(

والح�سين »اأو�سيكما وجميع ولدي واأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الل ونظم اأمركم«

األمر بالعروف والنهي عن المنكر
فاعتبر الدين الإ�سالمي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من »اأ�سمى الفرائ�س 

واأ�سرفها، وبهما تقام الفرائ�س، ووجوبهما من �سروريات الدين، ومنكره مع اللتفات 

.
)2(

بالزمه واللتزام به من الكافرين«

 فيجب الأمر والنهي على كل من تتوِفر فيه ال�سرائط من العلماء وغيرهم من الرجال 

والن�ساء، قال اهلل تعالى: {ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

اأمتي  ت��زال  »ل   :Pر�سول اهلل وقال   ..
)3(

ۀۀ} ڻ  ڻ  ڻڻ  ں 
ف��اإذا لم يفعلوا ذلك  البر،  المنكر وتعاونوا على  بالمعروف ونهوا عن  اأم��روا  بخير ما 

)1( نهج البالغة، الكتاب 49.

)2( الإمام الخميني، تحرير الو�سيلة، ج1، �س 462.

)3( �سورة اآل عمران، الآية 104.
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نزعت منهم البركات، و�سلط بع�سهم على بع�س، ولم يكن لهم نا�سر في الأر�س ول في 

.
)1(

ال�سماء«

وعن الإمام الر�ساQ قال: »كان ر�سول اللP يقول: اإذا اأمتي تواكلت الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر فلياأذنوا بوقاع من الل«، وما المعروف اإل كل فعل ح�سن 

اأوجَبْته ال�سريعة المقّد�سة اأو ندبت اإليه، فاإن كان واجبًا كان الأمر به واجبًا، واإن كان 

ال�سريعة فحّرمت فعله  اإل كل فعل كرهته  المنكر  به م�ستحبًا، وما  الأمر  م�ستحبًا كان 

اأو حّثت على التنّزه عنه وتركه، فاإن كان المنكر حرامًا كان النهي عنه واجبًا، واإن كان 

.
)2(

مكروهًا كان النهي عنه م�ستحبًا وراجحًا

ومن الوا�سح اأن الدعوة اإلى الفعل الح�سن وعمل الخير، والنهي عن القبائح والمفا�سد 

يعّزز النظام والأمن وال�سالم والطماأنينة بين النا�س في المجتمع. ولهذا يمكن للمكّلف 

مع تّوفر ال�سرائط مهما كان موقعه في المجتمع اأن ياأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، 

ويواجه الع�ساة والمنحرفين والمتمّردين الذين يعتدون على حقوق الآخرين، باأ�ساليب 

ثالثة على نحو الترتيب، بمعنى اأنه ل يجوز التعدي عن مرتبة اإلى الأخرى مع اإمكانية 

ح�سول المطلوب من المرتبة الدانية مع احتمال ح�سوله. و لما كانت الدعوة والأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر عماًل اإن�سانيًا يهدف اإلى اإ�سالح الآخرين، فال عجب اأن 

يختلف الأ�سلوب باختالف الأ�سخا�س والوقائع واأنواع النحرافات.

وجوب مراعاة النظام في الفقه اإلسالمي
من  كانت  ولو  المجتمع،  نظام  بمقررات  اللتزام  بوجوب  الم�سلمون  الفقهاء  اأفتى   

 ولي�س لأي اأحد اأن ي�سع في ال�سوارع 
)3(

دولة غير اإ�سالمية، تجب مراعاتها على كل حال

)1( و�سائل ال�سيعة ج16، �س123.

)2( م. ن، �س118.

)3( الإمام الخامنئي، اأجوبة ال�ستفتاءات،ج2 �س324.
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والطرقات العامة ما ي�سر بالمارة ونحوهم، ول بد من منع ذلك باأية و�سيلة ممكنة ولو 

بت�سجيل عقوبة مادية عليه لحفظ الم�سالح العامة وكذا الحال في و�سع القذارات فيها، 

. ومن الطبيعي اأن 
)1(

ول ينبغي لأحد مخالفة النظام ول�سيما مع لزوم الإ�سرار بالجار

وعلى  العامة،  والهاتف  والماء  الكهرباء  �سبكات  مثل:  وقوانين  اأنظمة  على  المحافظة 

اأنظمة ال�سير والبناء وال�سمان ال�سحي والبيئة، وغيرها مما له جنبة م�سلحة وفائدة 

اجتماعية عامة، من الم�ساديق الطبيعية التي تندرج تحت النظام العام الذي اأوجب 

الفقهاء اللتزام به ومراعاته.

 اإلسالم ووجوب مراعاة اآلداب العامة
 جعل الإ�سالم كل م�سلم م�سوؤوًل في بيئته الجتماعية، يمار�س دوره الجتماعي من 

اإلى   Pودعا  ،
)2(

رعيته« عن  م�سوؤول  وكلكم  راٍع  »كلكم   :Pاهلل ر�سول  قال  موقعه، 

الهتمام باأمور الم�سلمين وم�ساركتهم في اآمالهم واآلمهم، فقال: »من اأ�سبح ل يهتم 

.
)3(

مور الم�سلمين فلي�س بم�سلم«
ُ
باأ

وحقوقهم-  النا�س  حياة  وتم�ّس  بالمجتمع  ترتبط  التي   - العامة  الآداب  اأولى  وقد 

اأهمية ق�سوى، تبرز في مختلف في مختلف مرافق الحياة منها: 

1 - النظافة العامة وال�ضخ�ضية:

مظهر  من  ذلك  في  لما  وال�سخ�سية  العامة  النظافة  رعاية  الإ�سالم  به  اأمر  مما   

ح�ساري ومدني له العديد من الأبعاد التربوية بين النا�س، عن النبّي:»اإن الل طّيب يحبُّ 

فوا بكلِّ ما ا�ستطعتم  . وفي كالم اآخر لهP: »تنظَّ
)4(

الطيب، نظيف يحبُّ النظافة«

)1( ال�سيد الخوئي}، مجمع الم�سائل، ج1، �س399، م16.

)2( جامع الأخبار، �س327.

)3( الكافي، ج 2، �س 163.

)4( كنز العمال، ج 15، �س 389.
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. وعن 
)1(

اإل كّل نظيف« فان الل تعالى بنى الإ�سالم على النظافة ولن يدخل الجنة 

.
)2(

الإمام الر�ساQ: »من اأخالق الأنبياء التنظف«

وكان النبّيP كلما اأراد الخروج اإلى الم�سجد اأو اإلى لقاء اأ�سحابه ينظر في المراآة 

اأ  ر وكان يقول: »اإن الل يحبُّ من عبده اإذا خرج اإلى اإخوانه اأن يتهيَّ ويرتَّب �سعره ويتعطَّ

.
)3(

ل« لهم ويتجمَّ

2 - تنظيم الوقت: 

 اإن ال�ستفادة ال�سحيحة من الوقت هي من اأهمِّ الأمور التي توجب نجاح الإن�سان 

في اأموره الجتماعية ونجاح عالقاته مع الآخرين، ويتّم ذلك عبر قيام الإن�سان بتنظيم 

برنامج �سخ�سي له للعمل، وللثقافة وللزيارات، واإن عدم وجود نظام ي�سير عليه الإن�سان 

يوجب �سياع الفر�س وعدم ال�ستفادة ال�سليمة من طاقة الإن�سان وا�ستثمار نتائج عمله. 

ورد عن الإمام الكاظمQ: »اجتهدوا في اأن يكون زمانكم اأربع �ساعات:

* �ساعة لمناجاة الل.
* �ساعة لأمر المعا�س.

* �ساعة لمعا�سرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم ويخل�سون لكم في 
الباطن.

.
)4(

* �ساعة تختلون فيها للذاتكم في غير محرم«
3 - اإف�ضاء التحية وال�ضالم:

 و�سع الإ�سالم كذلك قواعد في اآداب التحيَّة وال�سالم: في�سلِّم ال�سغير على الكبير، 

والقليل على الكثير، والراكب على الما�سي، والمارُّ على الجال�س. 

)1( كنز العمال، ج 9، �س77.

)2( الكافي، ج 5، �س567.

)3( مكارم الأخالق، �س35.

)4( تحف العقول، �س481.
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4 - المتناع عن كل ما يزعج الآخرين:

 وذلك من خالل و�سع حدود للحرية، وقد ورد عن ر�سول اهللP: »الم�سلم من �سلم 

 .
)1(

الم�سلمون من ل�سانه ويده«

5 - تنظيم العبادة: 

ل  في العبادة اأي�سًا ل بدَّ من مراعاة النظم والإن�سباط، وذلك باأداء كل عبادة في اأوَّ

وقتها، ال�سالة جماعة، �سيام �سهر رم�سان، وق�ساء ما فاته من ال�سوم في نف�س ال�سنة 

التي فات فيها، اأداء الخم�س والزكاة في وقتهما، والحذر من الإفراط اأو التفريط في 

العبادة. 

6 - الن�ضباط في الم�ضروف: 

ل بّد للم�سلم من رعاية الو�سطّية في اللبا�س والطعام و�سائر م�ستلزمات الحياة وفي 

ال�ستفادة من بيت المال والأموال العامة فال يقع في الإفراط ول في التفريط بما يوجب 

ال�سّح والبخل. قال اهلل تعالى: {ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ 

.
)2(

حئ مئ ىئ}
ادقQ مجموعة من القواعد في باب القت�ساد، ومن هذه  وقد و�سع الإمام ال�سَّ

 Qووقوله .
)3(

الكلمات قولهQ: »ل تك�سل في معي�ستك فتكون كال على غيرك«

 .
)4(

»�سمنت لمن اقت�سد اأن ل يفتقر«

)1( الكافي، ج2، �س234.

)2( �سورة الإ�سراء، الآية 27.

)3( الكافي، ج5، �س86.

)4( و�سائل ال�سيعة، ج 17، �س 61.
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املفاهيم الرَّئيسة:
وال�سيا�سية،  القت�سادية،  ميادينها  مختلف  في  الب�سرية  الحياة  ينّظم  1 - الإ�سالم 

والثقافية والجتماعية، وقد ُبِني ديننا كلُّه على النظام، فالنظام هو محور حياة 

الم�سلم.

باأبعادها  الإن�سانية،  الحياة  جوانب  مختلف  في  الأم��ور  بنظم  الإ�سالم  2 - اأو�سى 

التكليف  امتثال  وتحقيق  اأف�سل  حياة  اإلى  الو�سول  بهدف  والجتماعية  الفردية 

الإلهي.

3 - ل يمكن اأن يكون الإن�سان موؤمنًا يتحّلى بالتقوى والإيمان دون اأن يرّبي نف�سه على 

بالنفاق  لبتلي  واإل  والنا�س،  اهلل  تجاه  والواجبات  بالحقوق  واللتزام  النظام، 

والكذب. 

يعّزز  والمفا�سد  القبائح  عن  والنهي  الخير،  وعمل  الح�سن  الفعل  اإلى  4 - الدعوة 

النظام والأمن وال�سالم والطماأنينة بين النا�س في المجتمع.

5 - اأولى الإ�سالم الآداب العامة اأهمية ق�سوى، تبرز في مختلف في مختلف مرافق 

الحياة منها: النظافة، تنظيم الوقت، نظيم العبادة، المتناع عن كل ما يزعج 

الآخرين، عدم الإ�سراف.

6 - اأفتى الفقهاء الم�سلمون بوجوب اللتزام بمقررات نظام المجتمع، ولو كانت من 

دولة غير اإ�سالمية، تجب مراعاتها على كل حال.






