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المقدمة
ّ

رب العاملنيّ ،
وصل الله عىل س ّيدنا مح ّمدP
الحمدلله ّ
وآله الطاهرين ،وبعد...
وردت أحاديث كثرية عن أهل البيت ،Rترى أنّ
اإلميان هو عقد بالقلب ،وقول بال ِّلسان ،وعمل باألركانُ .رو َِي
عن أمري املؤمنني ع ّ
يل Qعن اإلميان ،أنّه قال« :اإلميان
معرفة بالقلب ،وإقرار باللسان ،وعمل باألركان»(((.
وروي عن اإلمام الباقر ،Qيف معرض تفريقه بني اإلسالم

((( الريض ،السيد محمد بن حسني ،نهج البالغة (خطب اإلمام عيل ،)Qتحقيق وتصحيح
صبحي الصالح ،دار الهجرة ،إيران  -قم1414 ،ه ،ط ،1ص.508
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واإلميان« :اإلميان إقرار وعمل ،واإلسالم إقرار بال عمل»(((.
ويؤ ّكد اإلمام جعفر الصادق ،Qعىل قاعدة التالزم بني
القول والعمل ،يف تح ّقق مفهوم اإلميان ،فيقول« :ليس اإلميان
ّ
ولكن اإلميان ما خلص يف القلوب وص ّدقته
بالتحل وال بالتم ّنيّ ،
الجعفي قال :سألت أبا عبداللهQ
األعامل»((( .وعن سالم
ّ
عن اإلميان فقال« :اإلميان أن يطاع الله فال يعىص»(((.
وي ّتضح من خالل تلك األحاديث ونظائرها ،أنّ أهل
البيت ،Rقد رفضوا كون اإلميان مج ّرد إقرار باللسان ،أو
اعتقاد بالقلب ،أو بهام معاً؛ إنّ إمياناً كهذا ،ال روح فيه ،وال
حياة ،ما مل يقرتنبالطاعة املطلقة لله ،وتنفيذ ما أمر ،والنهي
ّ
عم زجرّ ،
كل ذلك يف دائرة الوعي والسلوك والعمل.
وهكذا نجد أنّ مفهوم اإلميان يف مدرسة أهل البيت،R
((( ابن شعبة الحراين ،الحسن بن عيل ،تحف العقول عن آل الرسول ،Pمؤسسة النرش
اإلسالمي التابعة لجامعة املدرسني بقم ،إيران  -قم1404 ،ه ،ط ،2ص.297
((( املصدر نفسه ،ص .370
((( الكليني ،الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكايف ،تحقيق وتصحيح عيل أكرب الغفاري ،دار
الكتب اإلسالمية ،إيران  -طهران1407 ،ه ،ط ،4ج ،2ص .33
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ةمّدقلا
م

يرتكز يف أحد ك ّفتيه عىل الباطن الذي تعكسه ن ّية الفرد،
وانعقاد قلبه عىل اإلميــان ،ويف الك ّفة األخــرى يرتكز عىل
السوي اللذين يكونان
الظاهر ،الذي يتم ّثل بعمله وسلوكه
ّ
كمرآة صافية لتلك الن ّية .روي عن اإلمام الصادق:Q
«الكفر إقرا ٌر من العبد فال ُيك ّلف بعد إقراره بب ّينة ،واإلميان
دعوى ال يجوز ّإل بب ّينة وب ّينته عمله ون ّيته»(((.
وخالصة القول :إنّ اإلميان ّ
كل ال يتج ّزأ ،ويرتكز عىل ثالثة
الهروي،
مق ّومات :االعتقاد واإلقرار والعمل.فعن أيب الصلت
ّ
قال :سألت الرضا Qعن اإلميان ،فقال« :Qاإلميان
عقد بالقلب ولفظ باللسان ،وعمل بالجوارح ،وال يكون اإلميان
إ ّال هكذا»(((.
والتأ ّمل يف العبارة األخرية من الحديث « ...وال يكون
اإلميان إ ّال هكذا » هو خري شاهد عىل النظرة الشمول ّية غري
التجزيئ ّية لإلميان.
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص .40
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن عيل بن بابويه ،معاين األخبار ،مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة
لجامعة املدرسني بقم ،إيران  -قم1403 ،ه ،ط ،1ص.186
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هذا الكتاب «قد أفلح املؤمنون» يس ّلط الضوء عىل مفهوم
اإلميان ودور الجانب العم ّ
يل لإلميان ،يف صالح الفرد واملجتمع
يف عامل الدنيا ،وفوزه يف اآلخرة .وقد اقترصنا يف دروسه عىل
الشواهد مع تعليقات موجزة ومورد ّية محدودة ،وتركنا الرشح
والتفصيل لألخوة املب ّلغني.

والحمد لله رب العاملني
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األول:
الدرس ّ

معرفة الله وحقيقة اإليمان
حماور الموعظة:

 - 1معرفة الله تعاىل

 - 2حقيقة اإلميان

 - 3قيمة اإلميان

تصدير الموعظة:

النبي Pأنّه قال« :لَو َع َرف ُت ُم الل َه ع ّز ّ
وجل حقَّ
روي عن ّ
الج ُ
بال .ولَو
َمع ِر َف ِت ِه لَ َمشَ ي ُتم َع َل ال ُبحورِ ،ولَزالَت ِب ُدعا ِئ ُك ُم ِ
يس َم َع ُه َج ٌ
هل،
ِخف ُت ُم الل َه َحقَّ خَ و ِف ِه لَ َع ِلم ُت ُم ال ِع َ
لم ا َّلذي لَ َ
ولكن مل يبلغ ذلِ َك أَ َح ٌد.((( »...
الهندي ،عالء الدين ع ّ
املتقي بن حسام الدين ،كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال،
يل
((( املتقي
ّ
ّ
مؤسسة الرسالة،
ضبط وتفسري الشيخ بكري حياين  -تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقاّ ،
لبنان  -بريوت1409 ،ه 1989 -م ،ال .ط ،ج ،3ص.144
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معرفة الله تعالى

ُس ِئل أمري املؤمنني :Qمبا عرفت ر ّبك؟ فقال :مبا ع ّرفني
نفسه ،قيل كيف ع ّرفك نفسه؟ فقال« :ال تشبهه صورة وال
بالحواس وال يقاس بالناس قريب يف بعده ،بعيد يف
يحس
ّ
ّ
(((
قربه. »...
تن ّوعت األد ّلة الفطر ّية والنقل ّية والعقل ّية وغريها ،للبحث
عن معرفة الله تعاىل ،وقد أرشدت نصوص أهل البيتR
إىل طريقة ها ّمة ملعرفة الله ،وهي معرفة الله بالله تعاىل.
السجاد Qقوله :بك عرفتك
وورد يف الدعاء عن اإلمام ّ
وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ،ولوال أنت مل أد ِر ما أنت(((.
فك ّلام ازداد علم املرء بأرسار الحياة ،ونواميس الكون
وعظمة الخالق ،زاد خشوعه نتيجة معرفته هذه ،قال رسول
الله« :Pمن كان بالله أعرف كان من الله أخوف»((( .ومثله
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،1ص.86
املجليسّ ،
العلمة مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األمئة األطهار،
(((
ّ
مؤسسة الوفاء ،لبنان  -بريوت1403 ،ه 1983 -م ،ط ،2ج ،95ص.82
ّ
((( املصدر نفسه ،ج ،67ص.393
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ما عن اإلمام ع ّ
يل« :Qأعلم الناس بالله سبحانه أخوفهم
منه»(((.
وعن اإلمام الحسني Qيف دعاء عرفة« :اَل ّل ُه َّم ْاج َع ْلنى
أخشاك َك ّأن أراكَ ،و ْأس ِع ْدين ِب َت َ
قواكَ ،وال تُشْ ِقني ِبَ ْع ِص َي ِت َك،
َو ِخ ْر يل يف َقضا ِئ َكَ ،وبار ِْك يل يف َق َدر َِكَ ،ح ّتى ال ُأ ِح َّب َت ْع َ
جيل
ما أخّ رت َوال تَأخ َري ما َع َّج ْل َت ،اَل ّل ُه َّم ْاج َع ْل غناي يف نفيس،
ني يف قلبي ،واإلخالص يف عميلَ ،وال ُّنو َر يف برصيَ ،وا ْل َبص َري َة
َوا ْل َيق َ
يف ديني»(((.
يرب املؤمن نفسه عىل الخوف من الله تعاىل،
فيجب أن ّ
ليكون باعثاً له عىل الطاعة ومن ّفراً له من الذنب واملعصية،
قال اإلمام ع ّ
يل Qيف وص ّيته البنه الحسن« :Qأوصيك
رس أمرك وعالنيتك»(((.
بخشية الله يف ّ
اآلمدي ،عبد الواحد بن مح ّمد ،غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح السيد
التميمي
(((
ّ
ّ
قم1410 ،ه ،ط ،2ص.200
مهدي رجايئ ،نرش دار الكتاب
اإلسالمي ،إيرانّ -
ّ
((( ابن طاووس ،الس ّيد ع ّ
يل بن موىس ،اإلقبال باألعامل الحسنة فيام يعمل م ّرة يف السنّة ،تحقيق
ّ
قم1418 ،ه ،ط1 ،ج،2
ان
ر
إي
،
ّ

اإلسالمي
اإلعالم
مكتب
نرش
،
ين
األصفها
وتصحيح جواد قيومي
ّ
ّ
ص.78
الطويس ،الشيخ محمد بن الحسن ،األمايل ،دار الثقافة ،إيران  -قم1414 ،ه ،ط ،1ص.7
(((
ّ
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حقيقة اإليمان:

«س ِئ َل اإلمام ع ّ
يل َع ِن اإلميان َف َق َال« :اإلميان َم ْع ِر َف ٌة ِبا ْل َق ْل ِب،
ُ .1
وإِ ْق َرا ٌر ِبال ِّل َسانِ  ،و َع َم ٌل ِباألَ ْر َكانِ »(((.
وعليه فاإلميان:
أَ .م ْع ِر َف ٌة ِبا ْل َق ْل ِب :املراد باملعرفة هنا االعتقاد الجازم
واليقيني.
ّ
ب .وإِ ْق َرا ٌر ِبال ِّل َسانِ  :أي ال ب َّد من إظهار اإلميان ليك يعرف
املؤمن ويعامل مبا له من الحقّ .
ت .و َع َم ٌل ِب َ
يتجسد اإلميان بالعمل
األ ْر َكانِ  :أي يجب أن
ّ
والحج والزكاة.
املحسوس ،كالجهاد والصوم والصالة
ّ
 .2عقيدتنا :يعتقد اإلمام ّية أنّ اإلميان هو االعتقاد الثابت
الجازم بأحوال املبدأ واملعاد ،ومالئكته وكتبه ورسله ،وما
جاء به رسوله الذي من جملته الوصايا واإلمامة عىل سبيل
اإلجامل.

((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .467
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وهناك روايات ّ
تدل عىل أنّ اإلميان هو التصديق ،وعىل أنّه
ويتم ويرتقى إىل الدرجة العليا ومرتبة الكامل.
بالعمل يكمل ّ
القلبي :يؤ ّيد ما قلنا أنّ هناك روايات
 .3اإلميان هو التصديق
ّ
عن اإلمام أمري املؤمنني يفهم منها أنّ اإلميان هو التصديق
القلبي.
ّ
َ
َ
َ
ني
أ .عن أ ِب َب ِص ٍري َع ْن أ ِب َع ْب ِد ال َّله َق َال َق َال أ ِم ُري ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ات ُي ْع َر ُف َ
ون ِب َها ِص ْد َق ا ْل َح ِد ِ
ين َع َل َم ٍ
يث
«إِنَّ ألَ ْهلِ ال ِّد ِ
وأَ َدا َء األَ َما َن ِة و َو َفا ًء ِبا ْل َع ْه ِد ِ
وص َل َة األَ ْر َحــا ِم و َر ْح َم َة
الضُّ َع َفا ِء و ِق َّل َة ا ْل ُم َرا َق َب ِة لِل ِّن َسا ِء أَ ْو َق َال ِق َّل َة ا ْل ُم َواتَا ِة
لِل ِّن َسا ِء و َب ْذ َل ا ْل َم ْع ُر ِ
وس َع َة ا ْلخُ ُل ِق
وف ُ
وح ْس َن ا ْلخُ ُل ِق َ
وج َّل ُز ْل َفى.(((»...
وا ِّت َب َاع ا ْل ِع ْل ِم و َما ُي َق ِّر ُب إِ َل ال َّله َع َّز َ
ب .روي عن أمري املؤمنني Qعن رسول اللهP
قالِ « :ع ْ ُ
ش َ
ون خَ ْص َل ًة ِف ا ْل ُم ْؤ ِم ِنَ ،فإِنْ لَ ْم ت َُك ْن ِفيه لَ ْم
ني َيا َع ِ ُّ
ل ،ا ْل َح ِاض َ
ُون
َي ْك ُم ْل إِ َميانُه .إِنَّ ِم ْن أَخْ َلقِ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ون إِ َل ال َّز َكا ِة ،وا ْل ُم ْط ِع ُم َ
الص َل َة ،وا ْل ُم َسار ُِع َ
ني،
ون ا ْل ِم ْس ِك َ
َّ
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص .240
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ون ،أَ ْط َم َر ُه ْم ا ْل ُم َّت ِز ُر َ
يم ا ْل ُم َط ِّه ُر َ
ا ْل َم ِس ُح َ
ون
ون َرأْ َس ا ْل َي ِت ِ
َع َل أَ ْو َس ِ
ين إِنْ َح َّد ُثوا لَ ْم َي ْك ِذ ُبوا ،وإِ َذا َو َع ُدوا
اطه ُِم ،ا َّل ِذ َ
لَ ْم ُيخْ ِل ُفوا ،وإِ َذا ا ْئ ُت ِم ُنوا لَ ْم َيخُ ونُوا ،وإِ َذا َت َك َّل ُموا َص َد ُقوا،
ون ال َّن َها َرَ ،قائِ ُ َ
ُر ْه َبانٌ ِبال َّل ْيلُ ِ،أ ُس ٌد ِبال َّن َهارَِ ،صائِ ُ َ
ون ال َّل ْي َل،
َل ُي ْؤ ُذ َ
ين َمشْ ُي ُه ْم
ون َجاراًَ ،ول َي َتأَ َّذى ِبه ِْم َجا ٌر  -ا َّل ِذ َ
َع َل األَ ْر ِض َه ْونٌ  ،وخُ َط ُاه ْم إِ َل ُب ُي ِ
وت األَ َرامِلِ  ،و َع َل أَ َث ِر
ني»(((.
ا ْل َج َنا ِئ ِزَ ،ج َع َل َنا ال َّله وإِ َّيا ُك ْم ِم َن ا ْل ُم َّت ِق َ
قيمة اإليمان:

 .1مفتاح السعادة :اإلميان بالله هو مفتاح السعادة الحقيق ّية
لإلنسان؛ ألنّ سعادة اإلنسان الحقيق ّية تتح ّدد مبقدار سعة
إميانه ،وأدائه األعامل الصالحة.
 .2اقرتان اإلميان بالعمل الصالح :إنّ اإلميان والعمل الصالح
هام املالك األساس لسعادة اإلنسان .فالقرآن الكريم قرن،
وبشكل دائم ،اإلميان بالعمل الصالح ،وقد وردت كلمة
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،222ح.5
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الصالِ َح ِ
ات» عرشات امل ّرات مقرونة باإلميان.
« َو َع ِم ُلوا َّ
َ
َّ َ
قال تعاىلَ ﴿ :وب َ ّش َّٱل َ َ ُ ْ َ ُ ْ َّ َ
ت أن ل ُه ۡم
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ
ِ ِ

ُ ْ
ۡ َ ۡ ُ َّ
َ
ٗ
َۡ
َ َّ ٰ َ ۡ
ت ت ِري مِن تت ِ َها ٱلن َه ٰ ُر ۖ ك َما ُرزِقوا م ِۡن َها مِن ث َم َرة ٖ ّرِ ۡزقا
جن ٖ
َ ُ ْ َ َ َّ
َُۡ َُُ ْ
ُ َ َٰ ٗ َ َُ ۡ َ ٓ
ُ َۡ
قالوا هٰذا ٱلِي رزِقنا مِن قبل ۖ وأتوا بِهِۦ متشبِهاۖ ولهم فِيها
َ ۡ َ ٰ َ ُ ٰ َ َ ۡ ُ َ ٞ َ َّ َ ُّ ٞ
أزوج مطهرة ۖ وهم فِيها خ ِل
ون﴾(((.
ُ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َّ َ
وقال تعاىلَ ﴿ :و َّٱل َ َ ُ
ت أ ْو ٰٓلئِك
ِين َءامنوا َوع ِملوا ٱلصٰل ِحٰ ِ
َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
أصحب ٱلنةِۖ هم فِيها خ ِل
ون﴾(((.
َ َ َّ َّ
ْ
ْ
ُ
ّ
َ
َّ
ِين َء َام ُنوا َو َ
ٱلصٰل َ
َ
ٰ
ت ف ُي َوف ِي ِه ۡم
ِح
وا
ل
م
ع
ٱل
وقال﴿ :وأما
ِ
ِ
َ
َّ
ٱلظٰلِم َ
ُ ُ
ٱلل ل ُي ُّ
ور ُه ۡم َو َّ ُ
ني﴾((( .وغريها من اآليات
ِب
ِ
أج َ ۗ

الرشيفة.
 .3عدم قبول أعامل الكافرين :ويف املقابل اإلنسان الكافر
ال يقبل الله تعاىل منه ّأي عمل؛ ألنّه يفتقد املالك لقبول
األعامل ،وهو اإلميان بالله تعاىل ،وقد ذكر الله تعاىل هذا
املعنى يف القرآن الكريم يف موردين.
((( سورة البقرة ،اآلية .25
((( سورة البقرة ،اآلية.82
((( سورة آل عمران ،اآلية .57
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َّ َ ُ َّ َ َ َ ْ
َ ۡ ُ
األول :قال تعاىل﴿ :مثل ٱل
ِين كف ُروا ب ِ َر ّب ِ ِه ۡمۖ أع َمٰل ُه ۡم
َّ
ۡ
َ
ۡ َ َّ ۡ
َ
َك َر َ
ٱلر ُ
ت بهِ ّ
ص ٖفۖ ل َيقد ُِرون م َِّما
د
ت
ٱش
د
ا
م
يح ِف يَ ۡو ٍم ع ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ ُ ۡ
َ ُ (((
ٰ
كسبوا ع شءٖ ۚ ذٰل ِك هو ٱلضلل ٱلعِيد﴾ « .فأعامل

اإلنسان الكافر أشبه بحفنة من رماد ،اشت ّدت بها الريح يف يوم
وطيته ،فال يرون له أثراً من الثواب وذلك هو
عاصف وحملته ّ
الضالل البعيد ،لكونهم يف غاية البعد عن طريق الحقِّ .(((» ...
َ
َ َّ َ َ
َ
ك َف ُر ٓوا ْ أ ۡع َمٰلُ ُه ۡم َك َ َ
الثاين :قال تعاىل﴿ :وٱلِين
س
اب بِقِيعةٖ
ِۢ

َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ َ ُ َ ٓ ً َ َّ ٰٓ َ َ ٓ َ ُ َ ۡ َ
َ ۡٗ
يا َو َو َج َد َّ َ
ٱلل
ي ۡدهُ ش ٔ
مان ماء ح
يسبه ٱلظ ٔ
ت إِذا جاءهۥ لم ِ
َ
ۡ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
ع َ
ۡ
َ
ِندهُۥ فَ َو َّفى ٰ ُه ح َِسابَ ُه ۗۥ َو ُ
ٱلل َ ُ
ت
اب  ٣٩أو كظلم ٰ ٖ
سيع ٱل ِس ِ
ِ
َۡ
َ َ ٞ
َۡ َۡ ّ ٞ
بر ُّل ّ ّ َ ۡ َ ُ َ ۡ ۡ َ ّ ٞ
اب
ج يغشىٰه موج مِن فوقِهِۦ موج مِن فوقِهِۦ سح ۚ
ِف ٖ ِ
ٖ
َ
ُ ُ َ ٰ ُۢ ُ َ َ
َٓ َ ۡ
َ
ظلم
ت َب ۡعض َها ف ۡوق َب ۡع ٍض إِذا أخ َر َج يَ َدهُۥ ل ۡم يَك ۡد يَ َرى ٰ َهاۗ َو َمن
َ
َ
ُّ
َّ ۡ َ ۡ
ي َعل َّ ُ
ٱلل ُلۥ نُ ٗ
ورا َف َما ُ
ور﴾(((.
ن
ِن
م
ۥ
ل
لم
ِ
ٍ
((( سورة إبراهيم ،اآلية .18
((( املازندراين ،محمد صالح بن أحمد ،رشح أصول الكايف ،تعليقات املريزا أبو الحسن الشعرا ّين،
ضبط وتصحيح الس ّيد ع ّ
يل عاشور ،دار إحياء الرتاث العر ّيب للطباعة والنرش والتوزيع ،لبنان -
بريوت1421 ،ه 2000 -م ،ط ،1ج ،5ص .144
((( سورة النور ،اآليتان .40-39
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ويف ّ
كل آية من اآليتني السابقتني تشبيه لبيان إحباط
األعامل وذهابها يوم القيامة عىل الشكل اآليت:
أ -تشبيه أعامل الك ّفار بالعطشان يف الصحراء ،الذي يسعى
وراء املاء فريى رساباً ويتخ ّيل أنّه ماء ،ويرسع وراءه لرفع
عطشه ،وعند وصوله إىل تلك املنطقة يرى أنَّ ذلك ليس ما ًء.
ويف اآلية الرشيفة يوجد تعبري لطيف وهو أنّه وجد الله تعاىل
ٱلل ع َ
هناك لحسابهَ ﴿ .و َو َج َد َّ َ
ِندهُۥ﴾ عند عمله فجازاه عىل
كفره»(((.
بّ -ثم ذكر مثال آخر ألعامل الك ّفار ،فقال عطفاً عىل كرساب:
َ َ ُ
﴿أ ۡو ك ُظل َم ٰ ٖت﴾ و»أو» للتخيري ،فإنّ أعاملهم لكونها الغية ال
منفعة لها كالرساب ،ولكونها خالية من نور الحقّ كالظلامت
َۡ
بر ُّل ِّ ّ
اللج،
ج﴾ عميق ،كثري املاء .منسوب إىل ّ
املرتاكمة ﴿ ِف ٖ ٖ
وهو معظم ماء البحرَ ﴿ .ي ۡغ َشى ٰ ُه﴾ يغىش البحر .يعني :يعلو
َ
ذلك البحرَ ﴿ .م ۡو ٞج ّمِن ف ۡوقِهِۦ َم ۡو ٞج﴾ أي :أمواج مرتادفة مرتاكمة
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية ،إيران
((( ينظر :الكاشا ّين ،املال فتح الله ،زبدة التفاسري ،تحقيق ونرش ّ
 -قم1423 ،ه ،ط ،1ج ،4ص  .518سورة النور ،اآليتان .40 – 39
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َ

َ َ ٞ
ّ ۡ
اب﴾ َّ
غطى النجوم،
﴿مِن فوقِهِۦ﴾ ،من فوق املوج الثاين ﴿سح ۚ
وحجب أنوارها .والجملة صفة أخرى للبحر .فالظلامت :ظلمة
لج البحر ،وظلمة األمواج ،وظلمة السحابُ ﴿ .ظلُ َم ٰ ُ ۢ
ت﴾
من ّ
َ
ٓ
َ ۡ َ
ۡ ُ َ َ ۡ
أي :هذه ظلامت ﴿ َبعض َها ف ۡوق َبع ٍض﴾﴿ ،إِذا أخ َرج يَ َدهُۥ﴾
َۡ َ َ
ك ۡد يَ َرى ٰ َهاۗ﴾ أي :مل يقرب أن
ا َّلتي هي أقرب ما يرى إليه﴿ .لم ي
يراها ،فض ًال عن أن يراها .وهذا مبالغة يف عدم رؤية اليد»(((.

النتيجة:

هذه األحاديث وغريها ّ
تدل عىل:
أ -إنّ السعادة الحقيق ّية لإلنسان تبتني عىل اإلميان بالله
تعاىل ،وإنّ األعامل الصالحة يجب أن تكون ناشئة من
اإلميان ،ومن دون هذا اإلميان ،ال أثر لألعامل يف اآلخرة عىل
اإلطالق ،وإن كان لها أثر يف الدنيا .فالعمل متق ّوم باإلميان
والكفر ماحقّ له.
القلبي والعمل ليس جزءاً منه.
ب-إنّ اإلميان هو التصديق
ّ
((( الكاشاين ،زبدة التفاسري ،مصدر سابق ،ص .512
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ج -وصحيح أنّ العمل ليس جزءاً من اإلميان ،ولك ّنه مص ّدق،
ومبي ،ومظهر له ،وموجب لكامله.
ّ
ومن دون العمل يكون اإلميان يف خطر.
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الدرس الثاني:

قيمة المؤمن ومنزلته عند الله
حماور الموعظة:

ال ميكن وصف حقّ املؤمن
 .1حرمة املؤمن عند الله  .2وجــوب رعاية حرمة
تعاىل أعظم من الكعبة املؤمن
 .3الله تعاىل مؤنس املؤمن  .4الله تعاىل يستضيف املؤمن
تصدير الموعظة:

روي أنّ رسول الله Pنظر إىل الكعبة فقال« :مرحباً
بالبيت ما أعظمك وأعظم حرمتك عىل الله؟! والله للمؤمن
أعظم حرمة منك ،ألنّ الله حرم منك واحدة ،ومن املؤمن
ظن السوء»(((.
يظن به ّ
ثالثة :ماله ،ودمه ،وأن ّ
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،64ص .71
العلمة
ّ
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ّ
ال يمكن وصف حق المؤمن:

يوجد روايات كثرية ،ب ّينت عظمة املؤمن عند الله ،منها
ما تح ّدث بشكل رصيح عن أنّ حرمته أش ّد من حرمة الكعبة،
ومنها ما تح ّدث با ُمللزمات التي ّ
تدل عىل عظمة املؤمن ،منها:
الجهني قال :أقبل إ ّيل أبو عبد الله ،فقال:
عن مالك بن أعني
ّ
«يا مالك أنتم والله شيعتنا ح ّقاً ،يا مالك ...ال يقدر أحد أن يصف
حقّ املؤمن ،ويقوم به ّ
مم أوجب الله عىل أخيه املؤمن ،والله
يا مالك إنّ املؤمنني ليلتقيان ،فيصافح ّ
كل واحد منهام صاحبه،
فام يزال الله تبارك وتعاىل ناظراً إليهام باملح ّبة واملغفرة ،وإنّ
تحات عن وجوههام وجوارحهام ح ّتى يفرتقا ،فمن
الذنوب لَ ّ
يقدر عىل صفة الله وصفة من هو هكذا عند الله؟!»(((.

((( الربقي ،املحاسن ،مصدر سابق ،ج ،1ص  ،143باب»ما هو اال الله ورسوله ونحن وشيعتنا»،
ح.41
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 .1حرمة املؤمن عند الله تعاىل أعظم من الكعبة:
روي أنّ رسول الله Pنظر إىل الكعبة فقال« :مرحباً
بالبيت ،ما أعظمك وأعظم حرمتك عىل الله! والله لَلمؤمن
أعظم حرمة منك ،ألنّ الله ح ّرم منك واحدة ،ومن املؤمن
ظن السوء»(((.
يظن به ّ
ثالثة :ماله ،ودمه ،وأن ّ
ويف رواية أنّ املؤمن من الحرم الخمس لله تعاىل يف بالده .فقد
روي عن اإلمام الصادق أنّه قالَ « :ع ْن أَ ِب َع ْب ِد ال َّله َق َال لِ َّله َع َّز
وح ْر َم ُة آلِ َر ُسولِ ال َّله
وج َّل ِف ِب َل ِده خَ ْم ُس ُح َر ٍم ُح ْر َم ُة َر ُسولِ ال َّله ُ
َ
وح ْر َم ُة ا ْل ُم ْؤ ِم ِن»(((.
وح ْر َم ُة ِك َت ِ
وح ْر َم ُة َك ْع َب ِة ال َّله ُ
وج َّل ُ
ُ
اب ال َّله َع َّز َ
وعن اإلمام ع ّ
يل« :إِنَّ ال َّل ًه َح َّر َم َح َراماً َغ ْ َي َم ْج ُهولٍ وأَ َح َّل
َح َل ًل َغ ْ َي َم ْدخُ ولٍ و َفضَّ َل ُح ْر َم َة ا ْل ُم ْس ِل ِم َع َل ا ْل ُح َر ِم ُك ِّل َها َ
وش َّد
ِبا ِإلخْ َل ِص وال َّت ْو ِحي ِد ُح ُق َ
ني ِف َم َعا ِق ِد َها(((» (((.
وق ا ْل ُم ْس ِل ِم َ
(((
(((
(((
(((

ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،64ص  ،71ح.39
العلمة
ّ
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،8ص  ،107ح.82
الشيخ
ّ
«معاقدها «مواضعها «وما يجب « أي ما يلزم ويثبت وهو كالتأكيد لقوله ّإل بالحقّ .
ووص
نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،79من خطبة له أ ّول خالفته عظم فيها حقّ املؤمن ّ
مببادرة أمر العا ّمة والعدل فيهم.
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.2وجوب رعاية حرمة املؤمن:
لقد جعل الله تعاىل حرمة املؤمن فوق ّ
كل حرمة ،وأوجب
عىل املخلصني املعرتفني بالوحدان ّية املحافظة عىل حقوق
املؤمنني ومراعاتها ،كام جاء يف العديد من الروايات ،ننقل منها:
النبي« :Pالحرمات التي تلزم ّ
كل مؤمن رعايتها،
روي عن ّ
والوفاء بها :حرمة املؤمن ،وحرمة األدب ،وحرمة الطعام»(((.
اب ا ْل ُم ْؤ ِم ِن ُف ُس ٌ
وعنهَ P :ق َالِ :
وق و ِق َتا ُله ُك ْف ٌر وأَ ْك ُل
«س َب ُ
وح ْر َم ُة َمالِه َك ُح ْر َم ِة َد ِمه»(((.
لَ ْح ِمه َم ْع ِص َي ٌة ُ
.3الله تعاىل مؤنس املؤمن:
َع ْن ُم َع َّل ْب ِن خُ َن ْي ٍس َع ْن أَ ِب َع ْب ِد ال َّله َق َال َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله َق َال
ال َّله َت َبا َر َك و َت َع َال لَ ْو لَ ْم َي ُك ْن ِف األَ ْر ِض إِ َّل ُم ْؤ ِم ٌن َو ِاح ٌد َل ْس َت ْغ َن ْي ُت
ِبه َع ْن َج ِم ِيع خَ ْل ِقي ولَ َج َع ْل ُت لَه ِم ْن إِ َميا ِنه ُأنْساً َل َي ْح َت ُاج إِ َل
أَ َح ٍد»(((.
ومعنى الحديث« :أي اكتفيت بعبادته عن عبادتهم .وفيه
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،74ص .152
العلمة
ّ
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،360باب السباب ،ح.2
((( الشيخ
ّ
ُ
والص ْ ِب َع َل ك ِّل َ ْ
ش ٍء َب ْعدَه ،ح.2
((( املصدر نفسه ،ص َ ،245ب ُ
اب ال ِّرضَ ا ِبَ ْوهِ َب ِة اإلميان َّ
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إشارة إىل كامل فضيلة اإلميان ومتام نعمته ،فينبغي ملن يؤمن
بالله أن ال يحتقر تلك النعمة ،وال يهمل أداء شكرها الذي من
جملته أداء وظائف الطاعات وأن ال يجزع عىل فقد غريها وأن
يصرب عىل نوائب الدنيا وأن ال يؤذي أحداً من املؤمنني .ألنّ
املؤمن حبيب الله ومن آذاه فقد آذى الله« .ولجعلت له من
إميانه أنساً ،ال يحتاج إىل أحد» ألنّ اإلميان بالله سبب للتف ّكر
فيه ،وااللتفات إىل فضله ،والشوق إىل قربه ،والوثوق بلطفه،
والعزلة عن رشار خلقه ،واألنس به .فال يعرضه وحشة فال
يحتاج إىل صحبة أحد لدفع الوحشة»(((.
.4الله تعاىل يستضيف املؤمن:
النبي:
ورد عن اإلمام موىس بن جعفر عن آبائه Rعن ّ
وجل َعبداً ِمن ِعبا ِد ِه َيو َم ال ِقيا َم ِة َفي َق ُ
« ُي َع ِّ ُي الل ُه ع ّز ّ
ولَ :عبدي
ضت أن تَعو َدين؟ َفي َق ُ
ما َم َن َع َك إذ َم ِر ُ
ولُ :سبحان ََك! َ
أنت َر ُّب
ال ِعبا ِد ،ال تَألَ ُم وال َت َر ُضَ .ف َي ُ
َ
أخوك ا ُملؤ ِم ُن َف َلم
قولَ :م ِر َض
وجاليل لَو ُعد َت ُه لَ َو َجدتَني ِعن َد ُهُ ،ث َّم لَ َت َك َّل ُ
فت
ت َُعد ُهَ ،و ِع َّزيت َ
((( املوىل املازندراين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج ،9ص .190
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ِب َحوا ِئ ِج َك َف َقضَ ي ُتها لَك ،وذلِ َك ِمن َكرا َم ِة َعب ِد َي ا ُملؤ ِم ِن ،وأنَا
حيم»(((.
ال َّر ُ
حمن ال َّر ُ
والرواية ّ
تدل عىل ع ّدة أمور:
أ -عىل عظيم شأن املؤمن ومنزلته عند الله تعاىل.
ب-إنّ عيادته عيادة ال َّله سبحانهّ ،
ويدل عليه ما ورد يف بعض
الروايات»عن أَ ِب َع ْب ِد ال َّله َق َال َم ْن زَا َر أَخَ اه ِف ال َّله َق َال ال َّله
ْ
اي ُز ْر َت و َث َوا ُب َك َع َ َّ
ل ولَ ْس ُت أَ ْر َض لَ َك َث َواباً ُد َ
ون
وج َّل إِ َّي َ
َع َّز َ
ا ْل َج َّن ِة»(((.
ج -عىل كراهة ترك العيادة ملكان التعبري بالتعيري ،إذ ال تعيري
املستحب.
يف ترك
ّ
د -إنّ من ح ّقه تعاىل عىل عباده ،أن ال يهملوا بعضهم بعضاً
يف شدائدهم ورضّائهم يف حال الحياة أو بعد املامت.
هـ -إنّ من آثار عيادة املؤمن قضاء حاجة الزائر من قبل الله تعاىل.
((( الح ّر العام ّ
يل ،الشيخ مح ّمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة إىل تحصيل مسائل الرشيعة،
مؤسسة آل البيت ،Rإيران  -قم1414 ،ه ،ط ،2ج ،2ص ،417باب
ونرش
تحقيق
ّ
استحباب عيادة املريض املسلم وكراهة ترك عيادته ،ح.10
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص 176باب زيارة اإلخوان ،ح.4
((( الشيخ
ّ
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الدرس الثالث:

مقومات اإليمان
ّ
حماور الموعظة:

 - 1اإلميان وعالقته بالقلوب
 - 2اإلميان وعالقته بالصرب

 - 3اإلميان وعالقته باليقني
 - 4اإلميان وعالقته بالقرآن الكريم

تصدير الموعظة:

ۡ َ ْ َ َّ
ُ ۡ َ ُ َ َّ َ ۡ ُ ُ ُ
يعك ۡم
قال تعاىلَ ﴿ :وٱعل ُم ٓوا أن فِيكم رسول ٱللِۚ لو ي ِط
َ
ّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ۡ َ َ ٰ َّ َّ َ َ َّ َ َ ۡ ُ
ك ُم ۡٱل َ
كن ٱلل حبب إِل
يم ٰ َن
ث
ك
ِف
ري مِن ٱلمرِ لعن ِتم ول ِ
ِ
ِ
ٖ
ُُ
ُ ۡ َ َ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ
َ
َ َّ ُ
ان
َوزينهۥ ِف قلوبِكم وكره إِلكم ٱلكفر وٱلفسوق وٱلعِصي ۚ
ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
أولئِك هم ٱلرشِد
ون﴾(((.

((( سورة الحجرات ،اآلية .7
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تمهيد:

اإلميان منظومة متكاملة وشبكة دقيقة من العالقات وله
روابط متع ّددة منها عالقته مع القلوب ،ومع اليقني ،ومع
الصرب ،ومع القرآن ،ونحاول رشح هذه العناوين باختصار.
اإليمان وعالقته بالقلوب:

قال أمري املؤمنني« َف ِم َن اإلميان َما َي ُك ُ
ون َثا ِبتاً ُم ْس َت ِق ّراً ِف
وب ،و ِم ْن ُه َما َي ُك ُ
والص ُدورِ»إِ َل أَ َجلٍ
ون َع َوار َِّي َب ْ َ
ي ا ْل ُق ُل ِ
ا ْل ُق ُل ِ
وب ُّ
َم ْع ُلو ٍم»َ .فإِ َذا َكان َْت لَ ُك ْم َب َرا َء ٌة ِم ْن أَ َح ٍد َف ِق ُفو ُه َح َّتى َي ْح ُ َ
ض ُه
ا ْل َم ْو ُتَ ،ف ِع ْن َد َذلِ َك َي َق ُع َح ُّد ا ْل َ َبا َء ِة»(((.
قوله« :و ِم ْن ُه َما َي ُك ُ
والص ُدورِ» ،أي مل يبلغ
ون َع َوار َِّي َب ْ َي ا ْل ُق ُل ِ
وب ُّ
التغي واالنتقال،
اإلميان ح ّد امللكة ،بل كانت بعد حاالت يف معرض ّ
العواري املتزلزلة غري راسخ فيها ،وال بالغ ح ّد امللكة ،لعدم
فهي
ّ
املفت(((.
الحجة ،فيزول بتشكيك املش ّكك وتفتني ّ
استناده إىل ّ
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،أقسام اإلميان ،ص.279
((( راجع :ابن ميثم البحرا ّين ،رشح نهج البالغة ،مركز النرش مكتب اإلعالم اإلسالمي  -الحوزة
العلمية ،إيران  -قم 1362 ،ش ،ط ،1ج ،5ص ( .193بترصف).
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اإليمان وعالقته باليقين:

ني»(((.
قال أمري املؤمنني يف صفات املتقني«وإِ َمياناً ِف َي ِق ٍ
من صفات امل ّتقني هو اإلميان يف اليقني ،واليقني هو العلم
الذي ال يداخله ّ
شك وريب .واإلميان الجازم ،والحكم القاطع
الذي ال يتط ّرق إليه ّ
شك ،هو ما يؤمن به اإلنسان ،ويعقد
عليه ضمريه ،وي ّتخذه مذهباً وديناًّ ،
صحته من
بغض النظر عن ّ
عدمها .واليقني جزء من تلك العقيدة الثابتة التي ال يتط ّرق
إليها ّ
شك.
للنبي جاء فيها« :وأعظم الخطايا اللسان
ومن خطبة
ّ
الكذوب ،وخري الغنى غنى النفس ،وخري الزاد التقوى ،ورأس
الحكمة مخافة الله ع ّز ّ
وجل ،وخري ما وقر يف القلوب اليقني،
واالرتياب من الكفر.(((»...،
النبي :أنّ بعض أصحاب عيىس ،كان
روي أنّه ذكر عند ّ
((( نهج البالغة ،مصدر سابق 193 ،ومن خطبة له Qيصف فيها املتّقني ،ص .303
((( الكراجيك ،اإلمام ّ
املصطفوي،
العلمة أبو الفتح محمد بن عيل بن عثامن ،كنز الفوائد ،مكتبة
ّ
إيران  -قم1369 ،ش ،ط ،2ص  ،97فصل من كالم س ّيدنا رسول الله.
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ميىش عىل املاء فقال « :Pلو زاد يقينه ملىش عىل الهواء»(((.
والحديث يومئ إىل أنّ تسخري األسباب الكون ّية ،يدور مدار
اليقني بالله سبحانه وتعاىل.
وال ميكن الوصول إىل درجة اليقني من دون أن يكون
اإلنسان مؤمناً بالله حقّ اإلميان ،مص ّدقاً بأركان اإلميان ،مطم ّ
نئ
النفس بالقضاء والقدر ،ساكن القلب ألحكام الرشع ،بعي ًدا
عن الشكوك والشبهات واالرتياب ،وعليه يبنى اإلميان بل إنّ
يقيني ،فإذا نزل عن درجة اليقني ،فقد أصبح ضعيفاً ،ال
اإلميان ّ
يقوى عند االمتحان ،والشدائد؛ ألنّ اإلميان الضعيف يخىش عىل
صاحبه من سوء الخامتة ،فإذا نقص اليقني نقص اإلميان ،وإذا
ضعف اليقني ضعف اإلميان ،لكونه باعثاً عىل فعل الطاعات،
ومانعاً من اقرتاف الس ّيئات ،بل قد يقال :إنّ اليقني هو اإلميان
ك ّله ،إن مل يكن اإلميان ك ّله فهو عىل ّ
مهم وأساس
األقل جزء ّ
من دعائم اإلميان؛ ولذا قد يطلق اإلميان ويراد به اليقني.
مؤسسة آل البيتR
(((
الطربيس ،املريزا حسني النوري ،مستدرك الوسائل ،تحقيق ونرش ّ
ّ
إلحياء الرتاث ،لبنان  -بريوت1408 ،ه 1987 -م ،ط ،1ج ،11ص  ،198باب وجوب اليقني بالله
يف الرزق والعمر والنفع والرضر ،ح [ .16 ] 12737
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واليقني صفة من صفات املؤمنني ،وعالمة عىل صدق
إميانهم :إنّ من صفات املؤمن :اليقني بالله واليوم اآلخر ،فال
إميان ملن ال يقني له ّ
يدل عىل هذا آيات كثرية ،منها قول الله
َّ
ۡ
ّ
ب فِيهِ ُه ٗدى ل ِل ُم َّتق َ
َ َ ۡ َ ُ َ َۡ َ
ني  ٢ٱل َ
ِين
ِ
تعاىل﴿ :ذٰل ِك ٱلكِتٰب ل ري ۛ ۛ

ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ
ۡ
ُ َ
ٱلصل ٰوةَ َوم َِّما َر َزق َنٰ ُه ۡم يُنفِقون ٣
ب ويقِيمون
يؤمِنون بِٱلغي ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ٓ
ٓ
َ
ۡ َ ََ
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ
نزل مِن ق ۡبل َِك َوبِٱٓأۡلخ َِرة ِ
نزل إِلك وما أ ِ
وٱلِين يؤمِنون بِما أ ِ
ُ ۡ ُ ُ َ
هم يوق ِن
ون﴾(((.

اإليمان وعالقته بالصبر:

الص ْ َب ِم َن
الص ْ ِبَ ،فإِنَّ َّ
قال أمیر املؤمنني« :Qو َع َل ْي ُك ْم ِب َّ
اإلميان َكال َّرأْ ِس ِم َن ا ْل َج َس ِدَ ،ول خَ ْ َي ِف َج َس ٍد َل َرأْ َس َمعهَُ ،ول
ِف إِ َميانٍ َل َص ْ َب َم َعهُ»(((.
وقد ّبي اإلمام Qفضيلة الصرب«وأمر بتحصيلها؛ ألنّ
كل الفضائل ال يخلو عنها ّ
ّ
ثم
وأقل ذلك الصرب عىل اكتسابهاّ ،
عىل البقاء عليها ،وعن الخروج عنها ،ولذلك ش ّبهها من اإلميان
((( سورة البقرة ،اآليتان .4 – 2
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،حكم أمري املؤمنني ،Qرقم الحكمة  ،82ص.482
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ثم أ َّكد التشبيه
بالرأس من الجسد ،يف عدم قيامه بدونهّ .
واملناسبة بينهام بقوله :ال خري يف جسد .إىل آخره»((( .ومن
خالل جعل الصرب من اإلميان كالرأس يفهم منه أمرين:
 .1إنّ من ال صرب له ال إميان له.
 .2إنّ درجات اإلميان تقاس بدرجات الصرب.
فاإلميان والصرب مثل ك ّفتي ميزان متعادلتني ،ك ّلام زادت
إحداهام زادت األخرى.
ّ َ ۡ َ ۡ َ ُۡ
َ
ُ
َّ
َ َۡ َ ُ
كم ب ِ َ ۡ
ش ٖء مِن ٱلو ِف وٱل ِ
قال الله تعاىل﴿ :ولبلون
وع
ََۡ
ّ ۡ َۡ َ َ ۡ َ ُ
َّ
َّ
َ َّ َ َ
ٱلصٰب َ
ين﴾(((.
ش
ت َوب ِِ
ونق ٖص م َِن ٱلمو ٰ ِل وٱلنف ِس وٱثلمر ٰ ِ ۗ
ِِ
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ
وقال تعاىلٰٓ ﴿ :
يأيها ٱلِين ءامنوا ٱص ِبوا وصابِروا ورابِطوا
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
وٱتقوا ٱلل لعلكم تفل ِح
ون﴾(((.
وج َّل:
ويف الروايةْ :
«عن أَ ِب َع ْب ِد ال َّله ِف َق ْــولِ ال َّله َع َّز َ
ۡ ُ ْ َ َ ُ ْ ََ ُ ْ
وصا ِب ُروا
﴿ٱص ِبوا وصابِروا ورابِطوا﴾ َق َال ْاص ِ ُبوا َع َل ا ْل َف َرا ِئ ِض َ
((( ابن ميثم البحرا ّين ،رشح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،5ص .283
((( سورة البقرة ،اآلية .155
((( سورة آل عمران ،اآلية .200
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َع َل ا ْل َم َصا ِئ ِب و َرا ِب ُطوا َع َل األَئِ َّ ِــة»((( .واملرابطة عىل األ ّمئة،
تكون بالنفس واملال والخدمة واالنقياد لهم واالنتظار لفرجهم.
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٗ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ْ
وقال تعاىل﴿ :وجعلنا مِنهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا لما صب ۖوا
ََ ُ ْ َٰ َ ُ ُ َ
وكنوا أَِبيتِنا يوق ِن
ون﴾((( .فاآلية الكرمية ب ّينت أنّ «سبب
َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ َ ُ ُ َ
موهبة اإلمامة بقوله﴿ :لما صب ۖوا وكنوا أَِبيتِنا يوق ِنون﴾
فبي أنّ املالك يف ذلك صربهم يف جنب الله ،والصرب هو يف
ّ
ّ
كل ما يبتيل وميتحن به عبد يف عبود ّيته ،ولكونهم قبل ذلك
موقنني»(((.
وإذا راجعنا إىل صفات أهل البيت فنجد أن أهمها عىل
اإلطالق صفة الصرب فقد ورد يف بعض الروايات«أن اليقني فوق
اإلميان بدرجة واحدة ،والصرب فوق اليقني»(((.
(((
(((
(((
(((

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،81باب أداء الفرائض ،ح.3
الشيخ
ّ
سورة السجدة ،اآلية .24
الطباطبايئّ ،
اإلسالمي
النرش
سة
مؤس
القرآن،
تفسري
يف
ان
ز
املي
حسني،
د
م
مح
د
ي
ّ
ّ
العلمة الس ّ
ّ
قم1417 ،ه ،ط ،5ج ،1ص.272
ان
ر
إي
املرشفة،
بقم
سني
ر
املد
التابعة لجامعة ّ
ّ
ّ
ع ّ
قم املرشّفة،
مؤسسة آل البيت Rإلحياء الرتاث ّ -
يل بن بابويه الق ّم ّي ،فقه الرضاّ ،
العاملي لإلمام الرضا - Qمشهد املقدّسة1406 ،ه ،ط ،1ص  ،368باب الصرب
املؤمتر
ّ
والكتامن والنصيحة.
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ث

وهناك روايــات ،كام قلنا ،تشري إىل أنّ هناك مقامات
أعىل من اليقني ،ومن هذه الروايات عن ع ِّ
يل بن الحسني:
«ال ُّز ْه ُد َع َ َ
ش ُة أَ ْج َزا ٍء أَ ْع َل َد َر َج ِة ال ُّز ْه ِد أَ ْد َن َد َر َج ِة ا ْل َو َر ِع وأَ ْع َل
ني أَ ْد َن َد َر َج ِة
ني وأَ ْع َل َد َر َج ِة ا ْل َي ِق ِ
َد َر َج ِة ا ْل َو َر ِع أَ ْد َن َد َر َج ِة ا ْل َي ِق ِ
ال ِّرضَ ا»(((.
اإليمان وعالقته بالقرآن الكريم:

وح ُتهُ»(((« .أ ّما أنّه معدن
«(القرآن) إِ َّن ُه َم ْع ِد ُن اإلميان و ُب ْح ُب َ
اإلميان ،فألنّ املعدن عبارة عن منبت الجوهر من ذهب وفضّ ة
ونحوهام ،وملّا كان اإلميان بال َّله ورسوله جوهراً نفيساً ،ال جوهر
أنفس منه وال أغىل عند ذوي العقول ،وكان يستفاد من القرآن
ويستخرج منه جعله معدناً له .وأ ّما إنّه بحبوحته ووسطه
فألنّ اإلميان بجميع أجزائه ورشائطه ومراسمه يدور عليه ،فهو
مبنزلة القطب واملركز لدائرة اإلميان ،كام هو ظاهر»(((.
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،62باب الرضا بالقضاء ،ح.10
((( الشيخ
ّ
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .315
الهاشمي ،منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة ،تحقيق الس ّيد إبراهيم
((( الخو ّيئ ،حبيب الله
ّ
امليانجي ،بنياد فرهنگ امام املهدي (عج) ،ال.م ،ال.ت ،ط ،4ج ،12ص .307
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 - 1صدق اإلميان
 - 2األركان األساس ّية لصدق اإلميان
 - 3عالمات صدق اإلميان
تصدير الموعظة:

روي عن رسول الله « :Pمثل املؤمن كمثل السنبلة ،تخ ّر
م ّرة وتستقيم م ّرة .ومثل الكافر مثل األرزة ال يزال مستقي ًام
ال يشعر»(((.((( ،
((( ّ
لعل املراد به قلب املؤمن والكافر ،فإنّ قلب املؤمن لرقته يتق ّلب أحواله م ّرة يسهل وم ّرة
يصعب ،بخالف قلب الكافر فإنّه ال يزال يصعب وهي كالحجارة بل أش ّد قسوة.
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،74ص  ،142ح .31
العلمة
ّ
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صدق اإليمان:

عن أمري املؤمننيَ :
«ل َي ْص ُد ُق إِ َمي ُان َع ْب ٍدَ ،ح َّتى َي ُك َ
ون ِبَا ِف
َي ِد ال َّل ِه أَ ْو َثقَ ِم ْن ُه ِبَا ِف َي ِد ِه»(((.
«صدق اإلميان باليشء يقينه وكامله .ومن كامله حسن
الرجاء ل َّله والتو َّكل عليه ،ح ّتى يكون أوثق مبا يف يد ال َّله منه
مبا يف يده .وذلك لتي ّقن وصول رزقه من ال َّله ،وجزمه بذلك
األقوى من جزمه ووثوقه مبا يف يده ،لجواز تلفه وعدم ثباته.
وهي مرتبة عالية من مراتب التو َّكل» ((( .املراد بأوثق الوثوق
بالرزق من ال َّله.
ويف (مروج الذهب) وقف َع َل ِ ّ
عل سائل ،فقال للحسن:
«قل أل ّمك تدفع إليه دره ًام ،فقال ّإنا عندنا ستة دراهم
للدقيق ،فقال ع ّ
يل :ال يكون املؤمن مؤمناً ح ّتى يكون مبا يف
ثم أمر للسائل بالستة الدراهم
يد الله أ ْو َثقَ منه ،مبا يف يدهّ ،
ك ّلها ،فام برح ع ّ
يل Qعنه ح ّتى م ّر به رجل ،يقود بعرياً،
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،حكم أمري املؤمنني Qرقم  ،310ص .529
((( ابن ميثم البحرا ّين ،رشح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،5ص .398
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فاشرتاه منه مبائة وأربعني دره ًام ،وأنسأ َأج َله مثانية أ ّيام ،فلم
َّ
يحل أجله ح ّتى م ّر به رجل ،والبعري معقول فقال :بكم هذا؟
فقال :مبائتي درهم ،فقال :قد أخذته ،فوز ََن له الثمن ،فدفع
ع ّ
يل منه مائة وأربعني درهام للذي ابتاعه منه ،ودخل بالستني
الباقية عىل فاطمة  ،Oفسألته :من أين هي؟ فقال هذه
ٓ
تصديقٌ ملا جاء به أبوك ّ
صل الله عليه [وآله]َ ﴿ :من َجا َء
ۡ َ َ ََُ َ ۡ َ
ٱلسنةِ فلهۥ ع ُ
ب َ
ش أ ۡم َثال َِهاۖ﴾»(((.
ِ
ّ
األساسية لصدق اإليمان:
األركان
َ
ۡ
َ
َ
َ
ۡ
ب فِيهِ ُه ٗدى ّل ِۡل ُم َّتقنيَ
َ َ
ُ
ِ
قال الله تعاىل﴿ :ذٰل ِك ٱلكِتٰب ل ري ۛ ۛ
َّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ َّ َ
ۡ
ٱلصل ٰوةَ َوم َِّما َر َزق َنٰ ُه ۡم
ب ويقِيمون
 ٢ٱلِين يؤمِنون بِٱلغي ِ
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ ُ َ َ ۡ َ َ َ ٓ ُ َ
ُ َ
َۡ َ
نزل مِن قبل ِك
نزل إِلك وما أ
يُنفِقون  ٣وٱلِين يؤمِنون بِما أ
ِ
ِ
َ
ُ ْ َ ٰٓ َ َ َ ٰ ُ ٗ ّ َّ ّ ۡ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ُ
َوبِٱٓأۡلخ َِرة ِ ه ۡم يُوق ُِنون  ٤أولئِك ع هدى مِن رب ِ ِهمۖ وأولئِك
ُ ُ ُۡۡ ُ َ
هم ٱلمفل ِح
ون﴾(((.
املسعودي ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،منشورات دار الهجرة ،إيران  -قم1404 ،ه -
(((
ّ
 1363ش 1984 -م ،ط ،2ج ،2ص  ،423وصف عيل عند معاوية.
((( سورة البقرة ،اآليات .4 – 2
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ٱلل َوجلَ ۡ
ت قُلُ ُ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ
وب ُه ۡم
وقال﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱل ِ
ِ
َّ ُ َ
َ ُ َ ۡ َ َۡ ۡ َ َُٰ ُ َ َ
اد ۡت ُه ۡم إ َ
يم ٰ ٗنا َو َ َ ٰ
ِإَوذا تل ِيت علي ِهم ءايتهۥ ز
ع َر ّب ِ ِه ۡم َي َت َوكون
ِ
ُ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ
ۡ
ُ َ
َ َ
ٱلصل ٰوةَ َوم َِّما َر َزق َنٰ ُه ۡم يُنفِقون  ٣أ ْو ٰٓلئِك
 ٢ٱلِين يقِيمون
ٗ
َّ
َ َّ ۡ ََۡ َٞ ۡ َ ٞ
ّ
ُ ُ ُۡ ۡ ُ َ
ون َحقا ل ُه ۡم َد َر َ
جٰ ٌ
ت عِند رب ِ ِهم ومغ ِفرة ورِزق
هم ٱلمؤمِن
ۚ
َكر ٞ
يم﴾(((.
ِ

 هذه اآليات الكرمية ،تهدينا إىل عالمة محور ّية لصدقاإلميان بالله واليوم اآلخر ،وهي العمل الصالح مبقتىض ذلك
اإلميان ،ولهذا العمل ركنان أساس ّيان وهام:
الركن األ ّول :هو ما يظهر يف سلوك املؤمن بالله ،وعالقته مع
ُ ُ َ َّ َ
ر ّبه ،وهذا ما يشري إليه تعبري﴿ي ِقيمون
ٱلصل ٰوةَ﴾ ،والصالة هي
عمود الدين ،ومركز االرتباط بالله ،ومنطلق التخلق بأخالقه.
ويف سورة األنفال تفصيل آلثار االرتباط بالله ،تتم ّثل باآليت:
ٱلل َوجلَ ۡ
وجل ﴿إ َذا ُذك َِر َّ ُ
ت
أ .بالخشية اإليجاب ّية منه ع ّز
ّ ِ
ِ
قُلُ ُ
وب ُه ۡم﴾ وهذه الخشية هي جوهر التقوى التي
تحصن املؤمن من ارتكاب املعايص.
ّ
((( سورة األنفال ،اآليات .4 – 2
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ب .وبزيادة ذكر الله إلميان املؤمن ،من خالل دوام تف ّكره
فترتسخ باستمرار
يف آيات الله يف اآلفــاق والنفس،
ّ
حقائق اإلميان يف قلبه ،وتظهر يف عمله ،وتتم ّثل آثار
االرتباط بالله ع ّز ّ
وجل.
ت .يف التو ّكل عىل الله ،واالستمداد منه ،والرضا بقضائه،
والتسليم ألمره وطاعته.
َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ َ
الركن الثاين :اإلنفاق ﴿ومِما رزقنهم ينفِق
ون﴾ واإلنفاق يف
سبيل الله هو من أوضح مصاديق اإلميان بالدار اآلخرة.
ويف هذه يشري اإلمام الحسن
العسكري ،Qوهو يرشح
ّ
َ ُ ۡ ُ ُ َ
قوله تعاىل قوله تعاىلَ ﴿ :وبِٱٓأۡلخِرة ِ هم يوق ِن
ون﴾ قال« :بالدار
اآلخرة بعد هذه الدنيا يوقنون ،ال يشكون فيها أنّها الدار التي
فيها جزاء األعامل الصالحة بأفضل ّ
مم عملوا األعامل الس ّيئة
مبثل ما كسبوه(((».
املشهدي ،الشيخ محمد بن محمد رضا الق ّم ّي ،تفسري كنز الدقائق وبحر الغرائب ،تحقيق
(((
ّ
1407ه -
ان،
ر
إي
،
اإلسالمي
واإلرشاد
الثقافة
ارة
ز
و
والنرش
الطبع
سة
مؤس
درگاهي،
حسني
ّ
ّ
ُ
َّ
َ َ ُۡ ُ َ َ ٓ َ َۡ َ َ َ ٓ
نزل إِلك وما
1366ه.ش ،ط ،1ج ،1ص ،131
سورة البقرة ،اآلية ﴿ :4وٱلِين يؤمِنون بِما أ ِ
ُ َ
َ ُ ۡ ُ ُ َ
َ َ
أنزِل مِن ق ۡبل ِك َوبِٱٓأۡلخِرة ِ هم يوق ِن
ون﴾.
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عالمات صدق اإليمان:

هناك أربع عالئم ملعرفة صدق اإلميان:
األوىل :عالئم عباد ّية:
ّ
وتحتل مركز
الحقيقي لإلميان
أ -العبادة هي التجسيد
ّ
الصدارة يف الكشف عن حقيقة إميان اإلنسان .يقول أمري
املؤمنني« :ال عبادة كأداء الفرائض»(((.
ب -هناك عالقة طرد ّية بني اإلميان والعبادة ،ك ّلام أزداد
إميان العبد أقبل عىل العبادة أكرث فأكرث ،وظهرت عليه عالئم
التفاعل معها واالنفعال بها .كام هي حال أهل البيت،R
الذين رضبوا بعبادتهم أروع األمثلة .عن أيب عبدالله قال:
«كان أيب يقولَ :ك َان َع ِ ُّ
الص َل ِة َكأَنَّه
ل ْب ُن ا ْل ُح َس ْ ِ
ي إِ َذا َقا َم ِف َّ
َس ُ
اق َش َج َر ٍة َل َي َت َح َّر ُك ِم ْنه َ ْ
يح ِم ْنه»(((.
ش ٌء إِ َّل َما َح َّر َكته ال ِّر ُ
ج -والعبادة ال ينحرص مصداقها يف الصالة والصيام ،وما
إىل ذلك من الفرائض العباد ّية ،فعن أمري املؤمنني أنّ « :التف ّكر
((( الواسطي ،ع ّ
الحسيني
الليثي ،عيون الحكم واملواعظ ،تحقيق الشيخ حسني
يل بن محمد
ّ
ّ
البريجندي ،دار الحديث ،إيران  -قم ،ط ،1ص  ،533الفصل الثاين :ما ورد بلفظ النفي.
ّ
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،3ص  ،300باب الخشوع يف الصالة ،ح.4
((( الشيخ
ّ
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يف آالء الله نعم العبادة»((( ،وعنه أيضاً« :التف ّكر يف ملكوت
الساموات واألرض عبادة املخلصني»(((.
الثانية :عالئم نفس ّية :ومنها
أ .الصالبة والثبات :روي عن اإلمام الصادق يف وصف املؤمن
أنّه قالَ ...« :و ُقو ٌر ِع ْن َد ا ْل َه َز ِاه ِز َص ُبو ٌر ِع ْن َد ا ْل َب َل ِء َش ُكو ٌر ِع ْن َد
ال َّرخَ ا ِء َقا ِن ٌع ِبَا َر َز َقه ال َّله.(((» ..،
ب .التزام الحقّ عند ال ّرضا والغضبَ :ع ْن أَ ِب َح ْم َز َة ال ُّث َم ِ ِّل َع ْن
ي ْب ِن َع ِ ٍّ
َع ْب ِد ال َّله ْب ِن ا ْل َح َس ِن َع ْن ُأ ِّمه َف ِ
ل
اط َم َة ِب ْن ِت ا ْل ُح َس ْ ِ
َق َالَ « :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّله�َ :ث َل ُث ِخ َصالٍ َ ،م ْن ُك َّن ِفيه ْاس َت ْك َم َل
ض لَ ْم ُي ْد ِخ ْله رِضَ اه ِف َب ِ
ِخ َص َال اإلميان ،إِ َذا َر ِ َ
اطلٍ  ،وإِ َذا
َغ ِض َب لَ ْم ُيخْ ِر ْجه ا ْلغَضَ ُب ِم َن ا ْل َحقِّ  ،وإِ َذا َق َد َر لَ ْم َي َت َع َ
اط
َما لَ ْي َس لَه»(((.
ج .البرش وانرشاح الصدر :عن أمري املؤمنني املؤمنني:Q
(((
(((
(((
(((

الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص .29
ّ
املصدر نفسه ،ص .53
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،231باب املؤمن وعالماته ،ح.2
الشيخ
ّ
املصدر نفسه ،ص  ،239ح .29
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« ِب ْ ُ
ش ٍء َص ْدراً وأَ َذ ُّل َ ْ
وح ْزنُه ِف َق ْل ِبه أَ ْو َس ُع َ ْ
ش ٍء
شه ِف َو ْجهِه ُ
َن ْفساً.(((»..،
د .ق ّوة اإلرادة :عن أمري املؤمنني« :Qإنَّ املؤمن إذا نظر
اعترب ،وإذا سكت تذ ّكر ،وإذا تك ّلم ذكر ،وإذا استغنى شكر،
وإذا أصابته ش ّدة صرب ،فهو قريب الرىض بعيد السخط،
يرضيه عن الله اليسري ،وال يسخطه الكثري ،وال يبلغ ب ّنيته
إرادته يف الخري ،ينوي كثرياً يف الخري ،ويعمل بطائف ٍة منه،
ويتل ّهف عىل ما فاته من الخري كيف مل يعمل به»(((.
هـ .االستغالل األمثل للزمن :عن أمري املؤمنني« :لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َ�ث َل ُث
َسا َع ٍ
وسا َع ٌة
ات َف َسا َع ٌة ُي َن ِ
وسا َع ٌة َي ُر ُّم َم َع َاشه َ
اجي ِفي َها َر َّبه َ
ي لَ َّذ ِت َها ِف َيم َي ِح ُّل و َي ْج ُم ُل ولَ ْي َس لِ ْل َعاقِلِ
ي َن ْف ِسه و َب ْ َ
ُيخَ ِّل َب ْ َ
ون َش ِ
أَنْ َي ُك َ
اش أَ ْو خُ ْط َو ٍة ِف
اخصاً إِ َّل ِف َ�ث َل ٍث َم َر َّم ٍة لِ َم َع ٍ
َم َعا ٍد أَ ْو لَ َّذ ٍة ِف َغ ْ ِي ُم َح َّر ٍم»(((.
الثالثة :عالئم أخالق ّية :ال يخفى أنّ هناك عالقة وطيدة بني
((( الشيخ الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ص  ،226ح .1
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،75ص  ،50ح .79
العلمة
ّ
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،غريب كالمه ،ص  ،545ح .390
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اإلميان واألخالق ،ك ّلام سام املؤمن يف إميانه حسنت أخالقه،
يقولَ :Q
وس ُجو ِدهَ ،فإِنَّ
«ل َت ْن ُظ ُروا إِ َل ُطولِ ُر ُك ِ
وع ال َّر ُجلِ ُ
َذلِ َك َ ْ
ش ٌء ا ْع َتا َدهَ ،ف َل ْو َت َر َكه ْاس َت ْو َح َش ،لِ َذلِ َك ،ولَ ِك ِن ان ُْظ ُروا إِ َل
ِص ْدقِ َح ِدي ِثه وأَ َدا ِء أَ َما َن ِته»(((.
الرابعة :عالئم اجتامع ّية :من األمور الها ّمة التي تكشف
عن مدى إميان الفرد ،شعوره نحو أبناء جنسه ،وعالقته معهم.
ورد عن اإلمام الصادق« :Qا ْل ُم ْؤ ِم ُن َح َس ُن ا ْل َم ُعو َن ِة،
خَ ِف ُ
يف ا ْل َمؤو َن ِةَ ،ج ِّي ُد ال َّت ْد ِب ِري لِ َمعِيشَ ِتهَ ،ل ُي ْل َس ُع ِم ْن ُج ْح ٍر
َي»(((.
َم َّرت ْ ِ
وقد اعترب الرسول األكرم أنّ « :مداراة الناس نصف اإلميان،
والرفق بهم نصف العيش»(((.

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،105باب الصدق وأداء األمانة ،ح.12
((( الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه ،ص  ،241باب املؤمن وعالماته ،ح .38
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،74ص  ،145ح.48
العلمة
ّ
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الدرس الخامس:

دعائم اإليمان
حماور الموعظة:

دعائم اإلميان

 - 1الدعامة األوىل :الصرب
 - 2الدعامة الثانية :اليقني
 - 3الدعامة الثالثة :العدل
 - 4الدعامة الرابعة :الجهاد
تصدير الموعظة:

«س ِئ َل اإلمام ع ّ
يل َع ِن اإلميان َف َق َال« :اإلميان َع َل أَ ْر َب ِع
ُ
ني وا ْل َع ْدلِ وا ْل ِج َها ِد»(((.
الص ْ ِب وا ْل َي ِق ِ
َد َعا ِئ َمَ :ع َل َّ
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،حكمة رقم .31
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اإلميان نور يتشعشع يف قلب اإلنسان ،وييضء عىل جميع
حواسه وأعضائه ،فيلمع من ّ
كل منها ما يقتضيه .فالعقل يتن ّور
ّ
به ،ويفهم الحقائق اإلله ّية ،واملسائل الكون ّية ،والوهم والخيال
ينكمشان من الصور الزائغة واألباطيل ،وأعضاء البدن تشتغل
تشع عىل الجامعة اإلنسان ّية بالفوائد
باألعامل الخري ّية ا َّلتي ّ
والرسور والراحة واالزدهار(((.
دعائم اإليمان:

«س ِئ َل اإلمام ع ّ
يل َع ِن اإلميان َف َق َال :اإلميان َع َل أَ ْر َب ِع
ُ
ثم ّبي اإلمام أنّ ّ
كل واحدة من هذه الدعائم عىل
َد َعا ِئ َمّ »...
أربع ُشعبّ ،
ولكل واحدة منها مدخ ًال عظي ًام يف تحقيق اإلميان
وثباته وبقائه ،وهي:
الدعامة األولى :الصبر:

وهو الثبات عىل الرشيعة ،وخلع النفس عن الشهوات،
ومنعها عن الجزع عند املصيبات ،وهو كنز من كنوز الج ّنة،
قوي للبقاء عىل اإلميان.
وطريق عظيم للدخول فيها .وباعث ّ
الهاشمي الخو ّيئ ،منهاج الرباعة يف رشح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،21ص .62
((( حبيب الله
ّ
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الصرب ال يستغني املؤمن
الصرب يف كالمه؛ ألنّ ّ
وق ّدم اإلمام ّ
عنه؛ ألنّ املؤمن إ ّما يف ِنقمة وإ ّما يف نعمة :فإذا كان يف ال ّنعمة،
فلو مل يصرب ،ومل ميلك نفسه ،حصل له البطر َّ
والطغيان ،كام قال
َ َّ ٓ َّ ۡ َ ٰ َ
نس َن لَ ۡط َ ٰٓ
والصرب يف العافية وال ّنعمة
ٱل
غ﴾ّ .
تعاىل﴿ :ك إِن ِ
والصرب عىل النعمة أنْ ال يسكن إليها،
الص ّديقنيّ .
من عالمات ّ
وال يطم ّ
نئ ويعرف أنّ هذه عارية.
الصرب يف أداء التكليف عىل كلفة ال ّتكليف
وال غنى عن ّ
ومش ّقته .ومنها موت األع ّزة ،ونقصان األموال ،وال غنى عن
َ ۡ ۡ ُ ۡ
َ
الصرب عند هذه الشّ دائد .قال تعاىل﴿ :وٱص ِب ِ
لك ِم َر ّبِك
ّ
َ
َ
فإِنَّ َك بِأ ۡع ُين ِ َناۖ﴾(((.
شعب الصرب:
والص ْ ُب ِم ْن َها َع َل أَ ْر َب ِع ُش َع ٍب:
َّ
َّ
الش ْوقِ  :أي الشوق إىل الج ّنة ونعيمها ودرجاتها.
َّ
الش َف ِق :وهو الخوف من نار جه ّنم.
((( البيهقي ،ع ّ
يل بن زيد ،معارج نهج البالغة ،تحقيق مح ّمد تقي دانش پژوه ،إرشاف السيد
محمود املرعيشّ  ،مطبعة بهمن ،إيران  -قم1409 ،ه ،ط ،1ص  ،404الحكمة .22
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الز ُّْهدِ :أي الزهد يف الدنيا وزهراتها ،وهو ال يحصل بدون
الصرب عىل الطاعات وزجر النفس عن املنهيات.
الت ُّق ِب :أي تر ّقب املوت.
َّ َ
مثرات شعب الصرب وفوائدها:
َف َم ِن اشْ َت َ
اق إِ َل ا ْل َج َّن ِة َس َل َع ِن الشَّ َه َو ِ
ات :أي فارقها ومنع
نفسه عن جميع مشتهياتها ،التي هي طرق النار؛ ألنَّ من
اشتاق إىل يشء يجتنب ما يوصل إىل ض ّده.
و َم ْن أَشْ َفقَ ِم َن ال َّنا ِر ْاج َت َن َب ا ْل ُم َح َّر َم ِ
ات :ألنّها مؤ ّدية إىل
النار ،وسبب لها ومن خاف من املس ّبب يف ّر عن السبب .فمن
ا ّدعى اإلشفاق ،وارتكب الحرام ،فهو كاذب.
الد ْن َيا ْاس َت َه َان ِبا ْل ُم ِصي َب ِ
ات :إذ منشأ صعوبتها
و َم ْن ز َِه َد ِف ُّ
هو امليل إىل الدنيا ،ومح ّبة قنياتها ،والشوق إىل ل ّذاتها ،وراحتها
النفسان ّية والبدن ّية.
و َم ِن ا ْر َت َق َب ا ْل َم ْو َتَ ،سا َر َع إِ َل ا ْلخَ ْ َيات :حذراً من أن ميوت
قبل أن يدركها ،ولعلمه بأنّها سبب للحياة األبد ّية ،التي هي
الحياة الحقيق ّية ،فيستع ّد لها باملبادرة إىل األعامل الصالحة.
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الدعامة الثانية :اليقين:

تعريف اليقني :وهو العلم مع زوال ّ
الشك ،وعدم احتامل
طريانه.
ُشعب اليقني :وا ْل َي ِق ُني ِم ْن َها َع َل أَ ْر َب ِع ُش َع ٍب:
ص ِة ا ْلف ِْط َنةِ :الفطنة جودة الذهن وته ّيؤه إلدراك
َت ْب ِ َ
األشيا ِء ،وأحوالها كام هي ،والتبرصة والتأ ّمل فيها ويف مقتضاها
من العلوم واملعارف.
ت ََأ ُّولِ ا ْلحِ ْك َمةِ :التأ ّول مبعنى التأويل ،وهو تفسري ما يؤول
إليه اليشء ،والحكمة العلم الذي مينع اإلنسان من القبيح
مطلقاً ،واملراد بتأولها الوصول إىل غورها.
ّ
ومحل العتبار ما كانوا
ِبةِ :أي عربة ألويل األبصار
َم ْوع َِظ ِة ا ْلع ْ َ
فيه من نعيم الدنيا ول ّذاتها ،واملباهاة بكرثة أسبابها وزهراتها،
ثم مفارقتهم لذلك ك ّله ،باملوت وبقاء الحرسة والندامة لهم،
ّ
حجباً حائلة بينهم وبني الوصول إىل حرضة جالل الله.
وس َّن ِة َ
األ َّول َِــن :أي معرفة س ّنتهم وطريقتهم ،من خري
ُ
يوجب النجاة ،و ّ
رش يوجب الهالك.
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مثرات شعب اليقني وفوائدها:
ص ِف ا ْل ِف ْط َن ِة َت َب َّي َن ْت لَه ا ْل ِح ْك َم ُة :أي نظر إىل وجه
 َف َم ْن َت َب َّ َمقتضاها( ،عرف الحكمة).
 و َم ْن َت َب َّي َن ْت لَه ا ْل ِح ْك َم ُة َع َر َف ا ْل ِع ْ َب َة :أبلغ غورها (عرفالعربة) بأحواله وأحوال املاضني .والذي يعرف العربة يعرف
الس ّنة ،أي س ّنة األ ّولني وأمناطهم وطريقتهم.
ني :يف حياتهم ،فريى
 رو َم ْن َع َر َف ا ْل ِع ْ َب َة َف َكأَ َّ َنا َك َان ِف األَ َّولِ َأعاملهم ،وما يتع ّقبها من العقوبات الدنيو ّية ،أو بعد موتهم،
فريى حرساتهم وعقوباتهم األخرو ّية.
الدعامة الثالثة :العدل

والتوسط
وهو ملكة االعتدال يف الق ّوة النظر ّية ،والعمل ّية
ّ
يف الق ّوة الشهو ّية والغضب ّية ،وهو مثمر لق ّوة اإلميان وكامله.
ُشعب العدل :وا ْل َع ْد ُل ِم ْن َها َع َل أَ ْر َب ِع ُش َع ٍب:
 َغائ ِِص ا ْل َف ْه ِم و َغ ْو ِر ا ْل ِع ْل ِم :أي الفهم الغامض الذي ينفذيف بواطن األشياء ،والغامر ،أي الغائر الذي يطلع عليه أذهان
األذكياء .والفهم الغائص الذي ينفذ يف دقائق األشيا ِء ،ويطلع
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عىل أرسارها وحقائقها.
 ُز ْهـ َر ِة ا ْل ُح ْك ِم و َر َس َاخ ِة ا ْلحِ ْل ِم :واملراد بزهرة الحكم،
الحكم املعجب لألنام وبروضة الحلم املكمل للنظام.
مثرات شعب العدل وفوائدها:
 َف َمنْ َف ِه َم َعل َِم َغ ْو َر ا ْل ِع ْل ِم :فمن فهم بالفهم الغامضالرشعي ،والقانون العق ّ
يل
أو الغايص( .فرس جميع العلم)
ّ
والنق ّ
يل؛ ألنّ هذا التفسري من شأن الفهم املذكور وآثاره.
 و َمنْ َعل َِم َغ ْو َر ا ْل ِع ْل ِم َص َد َر َعنْ َ َشائ ِِع ا ْل ُح ْك ِم :كذلك،
(عرف) جميع (رشائع الحكم) ومشاربه وموارده ذلك من آثار
العلم الغامر.
 و َمنْ َح ُل َم َل ْم ُي َف ِّر ْط ِف أَ ْم ِره و َع ََّاس َحمِيداً:
اش ِف الن ِ
ومل يقرص فيه أص ًال ألنّ شأن الحليم الكامل هو التح ّرز عن
طرف اإلفراط والتفريط واالستقرار يف الوسط( .وعاش يف
الناس حميداً) أي محموداً ،ألنّه يطفئ نائرة الغضب عند نزول
التعب ومكاره النفس فيحمده الناس وينرصونه.
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الدعامة الرابعة :الجهاد:

ويشمل املجاهدة النفسان ّية والبدن ّية واملراقبة الروحان ّية،
والله سبحانه أظهر الدين وطلب اإلميان به ،وجعل ع ّزهام
وكاملهام يف الجهاد ،فمن جاهد كمل إميانه.
ُشعب الجهاد :وا ْل ِج َها ُد ِم ْن َها َع َل أَ ْر َب ِع ُش َع ٍب:
 َع َل َاأل ْم ِر ِبا ْل َم ْع ُر ِ
وف وال َّن ْه ِي َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِر :أي األمر
بالطاعة والنهي عن املعصية بالرشائط واملراتب املذكورة يف
كتب الفقه.
والصدْقِ ِف ا ْل َم َواطِ ِن :أي مواطن جهاد النفس والعد ّو،
 ِّوالفاسق باألمر والنهي ،ومنه أن يكون قوله موافقاً لفعله،
وفعله موافقاً لقلبه ،وقلبه موافقاً لرضا الله تعاىل.
 َوشنَآنِ ا ْل َفاسِ ِقنيَ :أي بغضِّ هم ،وهو راجع إىل إنكارهم
بالقلب ومقتىص اإلميان ،وليس بداخل يف النهي عن املنكر
عند جامعة .ومن األصحاب من أدخله فيه مجازاً.
مثرات شعب الجهاد وفوائدها:
 َف َمنْ أَ َم َر ِبا ْل َم ْع ُر ِوف َش َّد ُظ ُهو َر ا ْل ُم ْؤ ِمن َِي و َمنْ َن َهى َع ِن
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ا ْل ُم ْن َك ِر أَ ْر َغ َم ُأ ُن َ
وف ا ْل َكا ِفرِينَ  :واملراد بش ّد ظهر املؤمن تقويته
وإمداده ،وبإرغام أنف املنافق إهانته وإذالله ،وذلك ألنّ األمر
باملعروف تحريص العبد عىل ما يق ّربه إىل الله تعاىل ،باتّباع
رشائعه ،والنهي عن املنكر زجره ّ
عم يبعده منه ،ومن الندم
عاج ًال وآج ًال ،ومن البني أنّ من اتّصف بهذه الصفة يكون
مق ّوياً ومرغ ًام وآمناً.
(و َم ْن َص َد َق ِف ا ْل َم َو ِاط ِن) ك ّلها ( َق َض َما َع َل ْيه) ،أي ما
يجب عليه من القول الحقّ وغريه ،ودخل يف زمرة الصادقني
الذين مدحهم الله يف كتابه الكريم بقوله :يوم ينفع الصادقني
صدقهم.
ني) وأبغضهم لفسقهم (و َغ ِض َب لِ َّله)
(و َم ْن َش ِنئَ ا ْل َف ِاس ِق َ
طلباً ملرضاتهَ ( .غ ِض َب ال َّله لَه) (وأَ ْرضَ اه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة) ،وأرضاه
يف الدنيا واآلخرة .نعم من كان لله كان الله له ،ريض الله عنه
وريض عنه(((.
((( املوىل املازندرا ّين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج  ،8باب صفة اإلميان ،ص .162 - 159
(بتلخيص وترصف).
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الدرس السادس:

ون
َق ْد َأ ْف َل َح ْال ُم ْؤ ِم ُن َ
حماور الموعظة

 - 1كيف يح ّقق املؤمن الفالح
 - 2أمري املؤمنني Qيوصينا بالصالة
تصدير الموعظة:

َ
َ ََۡ ۡ ۡ َ
َّ َ ُ
ِين ه ۡم ِف َصلت ِ ِه ۡم
قال الله تعاىل﴿ :ق ۡد أفل َح ٱل ُمؤم ُِنون  ١ٱل
َ ٰ ُ َ َ َّ َ ُ ۡ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َّ َ ُ ۡ َّ َ
ِلزك ٰوة ِ
خشِ عون  ٢وٱلِين هم ع ِن ٱللغوِ مع ِرضون  ٣وٱلِين هم ل
َ َّ َ ُ ُ
ۡ َٰ ُ َ
َ ُ َ
ع أَ ۡز َوٰجه ۡم أَوۡ
ون  ٥إ ِ َّل َ َ ٰٓ
ِين ه ۡم ل ِف ُرو ِج ِهم حفِظ
فٰعِلون  ٤وٱل
ِ ِ
ََ ََٰۡ ٓ َ َ
َما َملَ َك ۡ
ي َملُوم َ
ت َأيۡ َم ٰ ُن ُه ۡم فَإ َّن ُه ۡم َغ ۡ ُ
غ َو َرا َء ذٰل ِك
ِني  ٦فم ِن ٱبت
ِ
َ
َُ َ َ ُ ۡ ُ َ
َ
َ َّ َ ُ َ َ
ِين ه ۡم ِلم ٰ َنٰت ِ ِه ۡم َوع ۡه ِده ِۡم َر ٰ ُعون
فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱل َعادون  ٧وٱل
َ َّ َ ُ ۡ َ َ ٰ َ
ُ ُ َ ُ َ َ ُ ۡ ُ َ
ع َصل َوٰت ِ ِه ۡم يَاف ِظون  ٩أ ْو ٰٓلئِك ه ُم ٱل َوٰرِثون ١٠
 ٨وٱلِين هم
َّ َ َ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ
ۡ
َ َ ٰ ُ َ (((
ٱلِين يرِثون ٱلفِردوس هم فِيها خ ِلون﴾ .
((( سورة املؤمنون ،اآليات .11-1
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ّ
كيف يحقق المؤمن الفالح؟

خاصة لصفات املؤمنني،
إنّ الله سبحانه تعاىل أوىل عناية ّ
خاصة باسمهم وهي سورة»املؤمنون» ،قال
واختار لهم سورة َ ّ
َّ
ۡ
َ
َ
ۡ
ُ
الله تعاىل﴿ :قَ ۡد أ ۡفلَ َح ٱل ُمؤم ُِنون  ١ٱل َ
ِين ه ۡم ِف َصلت ِ ِه ۡم
َّ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ
َ
َ َّ َ ُ
ِين ه ۡم َع ِن ٱللغوِ معرِض
خٰشِ ُعون  ٢وٱل
ون.﴾...
َ ۡ ََۡ َ ُۡ ۡ ُ َ
وكلمة «أفلح» يف قوله تعاىل﴿ :قد أفلح ٱلمؤمِن
ون﴾:
مشت ّقة من الفلح والفالح ،وتعني يف األصل الحرث والشقّ ،
ثم ُأطلقت عىل ّأي نوع من النرص والوصول إىل الهدف
ّ
والسعادة ،فاملنترصون والفائزون يزيلون من طريقهم ّ
كل
املوانع والحواجز والحجب ،لينالوا الفالح والسعادة ،ويش ّقون
طريقهم لتحقيق أهدافهم يف الحياة.
فإذا أردا املؤمن أن يكون من املفلحني ،فعليه التح ّقق
بالصفات اآلتية:
َّ
ْ َ ُ َ
ُ
 .1الخشوغ﴿ :ال َ
ِين ه ْم ِف َصالت ِ ِهم خاشِعون﴾« :اعترب القرآن
الخشوع صفة املؤمنني ،وليس إقامة الصالة ،إشارة منه إىل
أنّ الصالة ليست مج ّرد ألفاظ وحركات ،ال روح فيها ،وال
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.2

.3

.4

.5

معنىّ ،
توجهه
وإنا تظهر يف املؤمن حني إقامة الصالة حالة ّ
إىل الله ،تفصله عن الغري وتلحقه بالخالق.(((»..
َّ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ َّ َ ُ
ِين ه ۡم َع ِن ٱللغوِ مع ِرض
اإلعراض عن اللغو﴿ :وٱل
ون﴾:
أي ما ال يغنيهم من القول أو الفعل ،كاللعب والهزل ،وما
توجب املر ّوة إلقاءه وإطراحه.
ُ
َ َّ َ ُ ۡ َّ َ ٰ َ ٰ َ
الزكاة﴿ :وٱلِين هم ل ِلزكوة ِ ف ِعل
ون﴾« :أي يؤدون ما يجب
عليهم يف أموالهم من الصدقات ،وس ّميت زكاة ،ألنّه يزكو
بها املال عاج ًال وآج ًال»(((.
ۡ َٰ ُ َ
َ َّ َ ُ ۡ ُ ُ
ج ِهم حفِظ
ون﴾ :اآلية فيها إشعار
الع ّفة﴿ :وٱلِين هم ل ِفرو ِ
واضح باملدح ،أي ميدحهم عىل حفظ فروجهم ّ
عم أمروا
بحفظه وعىل عدم حفظها ّ
عم أبيح لهم.
َ
حفظ األمانةَ ﴿ :و َّٱل َ
ِين ُه ۡم ِل َم ٰ َنٰت ِ ِه ۡم﴾ :واألمانات رضبان:
أمانات ال َّله ،وأمانات العباد ،فأمانة ال َّله تعاىل هي

((( الشريازي ،نارص مكارم ،األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،مدرسة اإلمام ع ّ
يل بن أيب طالب،
إيران  -قم1426 ،ه ،ط ،1ج ،10ص ،419صفات املؤمنني البارزة.
الطويس ،الشيخ مح ّمد بن الحسن ،التبيان يف تفسري القرآن ،تحقيق وتصحيح أحمد حبيب
(((
ّ
قصري العام ّ
اإلسالمي ،إيران1409 ،ه ،ط،1
يل ،دار إحياء الرتاث العر ّيب ،مطبعة مكتب اإلعالم
ّ
ج ،7ص .348
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العبادات كالصيام والصالة وغريها من األفعال املك ّلف
بها ،وأمانات العباد هي مثل الودائع والشهادات وغريها.
وأ ّما العهد فعىل ثالثة أرضب :أوامر ال َّله ،ونذور اإلنسان،
والعقود الجارية بني الناس .فيجب عىل اإلنسان الوفاء
بجميع رضوب األمانات والعهود والقيام مبا ّ
يتوله منها»(((.
َ َ ۡ ۡ َٰ ُ َ
 .6مراعاة العهد﴿ :وعه ِدهِم رع
ون﴾ :هذه اآلية الكرمية
فتبي أنّ رعاية
تكون يف جهة بيان األوصاف للمؤمننيّ ،
العهد والوفاء به من صفات املؤمنني الواجبة عليهم.
َ
 .7املحافظة عىل الصالةَ ﴿ :و َّٱل َ
ِيــن ُه ۡم َ َ ٰ
ع َصل َوٰت ِ ِه ۡم
َُ ُ َ
ياف ِظ
ون﴾ :أي يواظبون عليها ويؤ ّدونها يف أوقاتها ،من
غري تقديم عىل الوقت وال تأخري عنه.
أمير المؤمنين Qيوصينا بالصالة

يف خطبة لإلمام ع ّ
يل Qتح ّدث عن بعض العناوين
املتق ّدمة يف سورة «املؤمنون» ،ومن العناوين التي تعرض لها:
((( الكاظمي ،الجواد ،مسالك األفهام إىل آيات األحكام ،تحقيق الشيخ مح ّمد باقر رشيف زاده،
املكتبة املرتضو ّية إلحياء اآلثار الجعفر ّية ،إيران ،ج ،3ص  ،154النذر والعهد واليمني.
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ّ
نقسمها إىل قسمني:
بالصالة
األمر ّ
والحث عليهاّ ،
القسم األول :قال Qيف ّ
الحث عىل الصالةَ « :ت َع َاه ُدوا
واس َت ْك ِ ُثوا ِم ْن َها ،و َت َق َّر ُبوا ِب َهاَ ،فإِ َّن َها
أَ ْم َر َّ
الص َل ِةَ ،
وحا ِف ُظوا َع َل ْي َهاْ ،
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
وتا﴾.
﴿كنت ع ٱلمؤ ِمن ِني كِتبا موق
ويتض ّمن هذا القسم من كالم اإلمام ع ّ
يل Qأربع
وصايا:
الص َل ِة) أي ج ّددوا العهد بها
الوص ّية األوىلَ ( :ت َع َاه ُدوا أَ ْم َر َّ
وراقبوا عليها يف أوقاتها املخصوصة ،وال تض ّيعوها ،وال تغفلوا
عنها ،ألنّها عامد ال ّدين ،ومعراج املؤمنني ،وقربان ّ
تقى
كل ّ
نقي ،وأ ّول ما يحاسب عليه العبد ،إن قبلت قبل ما
ومؤمن ّ
سواها ،وإن ر ّدت ر ّد ما سواها.
(وحا ِف ُظوا َع َل ْي َها) أي عىل أوقاتها ورعاية
الوصية الثانيةَ :
آدابها وسننها وحدودها ومراسمها ورشوطها وأركانها.
(واس َت ْك ِ ُثوا ِم ْن َها) :فإنّها خري موضوع ،فمن
الوصية الثالثةْ :
شاء ّ
أقل ،ومن شاء أكرث.
عن أيب جعفر ذكر عنده الصالة فقال :إنّ يف كتاب ع ّ
يل
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الذي أماله رسول ال َّله :إنّ ال َّله ال يع ّذب عىل كرثة الصالة
والصيام ولكن يزيده ،خرياً جزاء «خريا»(((.
الوصية الرابعة( :و َت َق َّر ُبوا ِب َها) إىل ال َّله سبحانه فإنّها قربان
ّ
تقى.
كل ّ
«الص َل ُة ُق ْر َب ُان ُك ِّل َت ِق ٍّي»(((.
ْ
عن أَ ِب ا ْل َح َس ِن ال ِّرضَ اَ Qق َال َّ
القسم الثاين :أكمل Qكالمه قائ ًال يف آثار الصالة:
َ َ ُ
«أَ َل ت َْس َم ُع َ
ني ُس ِئ ُلوا ﴿ َما َسلكك ۡم
اب أَ ْهلِ ال َّنا ِر ِح َ
ون إِ َل َج َو ِ
ۡ ّ
ْ َ
ِف َس َق َر  ٤٢قَالُوا ل ۡم نَ ُك م َِن ٱل ُم َصل َِني﴾ وإِ َّن َها لَ َت ُح ُّت ُّ
ُوب
الذن َ
وش َّب َه َها َر ُس ُ
َح َّت((( ا ْل َو َرقِ  ،وت ُْط ِل ُق َها إِ ْط َل َق ال ِّر َب ِق(((َ ،
ول ال َّله
ِبا ْل َح َّم ِة((( ت َُك ُ
اب ال َّر ُجلِ ؛ َف ُه َو َي ْغ َت ِس ُل ِم ْن َها ِف ا ْل َي ْو ِم
ون َع َل َب ِ
وال َّل ْي َل ِة خَ ْم َس َم َّر ٍ
اتَ ،ف َم َع َس أَنْ َي ْب َقى َع َل ْيه ِم َن ال َّد َرنِ (((،
(((
(((
(((
(((
(((
(((

الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص  ،103باب استحباب كرثة التن ّفل ،ح.4
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،3باب فضل الصالة ،ح ،6ص .265
الشيخ
ّ
(حت) ال ّرجل الورق من الشجر حتا من باب م ّد أسقطه وأزاله ،وتحاتت الشّ جرة تساقط ورقها.
ّ
(ال ّربق) وزان عنب جمع ربق بالكرس وزان حمل حبل فيه عدّة عرى يش ّد به البهمّ ،
وكل
عروة ربقة.
(الح ّمة) بفتح الحاء املهملة ّ
كل عني فيها ماء حا ّر ينبع يستشفى بها األعالء ،ويف بعض النّسخ
بالجيم وهى البرئ الكثرية املاء.
(الدّرن) مح ّركة الوسخ .درن جلده وثوبه درن والحامم ينقي الدرن.
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ين َل تَشْ َغ ُل ُه ْم َع ْن َها
و َق ْد َع َر َف َح َّق َها ر َِج ٌال ِم َن ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ني ا َّل ِذ َ
ي ِم ْن َولَ ٍد َول َمالٍ َ .ي ُق ُ
ول ال َّله ُس ْب َحانَه
زِي َن ُة َم َت ٍاع َول ُق َّر ُة َع ْ ٍ

َ ٞ
ۡ ُ َّ ٞ
َّ َ
ۡ َّ َ
ٱللِ ِإَوق ِ
ٱلصل ٰوة ِ
ام
﴿رِ َجال ل تل ِهي ِه ۡم ت َِجٰ َرة َول َب ۡي ٌع َعن ذِك ِر
َ
ِإَويتآءِ َّ
ٱلز َك ٰوة ِ﴾ و َك َان َر ُس ُ
الص َل ِة َب ْع َد ال َّت ْب ِش ِري لَه
ول ال َّله ۡن َِصباًَ ِب َّ
َ ُۡ َۡ َ
ٱلصلَ ٰوة ِ َو ۡ
ك ب َّ
ٱص َط ۡ
ب
ِ
ِبا ْل َج َّن ِة ،لِ َق ْولِ ال َّله ُس ْب َحانَه﴿ :وأمر أهل ِ
َ
َعل ۡي َهاۖ﴾ َف َك َان ي ْأمر بها أَه َله ويصب ع َليها َن ْفسه»(((.

َ ُ ُ ِ َ ْ َ ْ ُِ َ ْ َ َ
ويتض ّمن هذا القسم من كالم اإلمام ع ّ
يل العلل والوجوه
املرغبة يف الصالة ،وهي خمسة:
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
وتا﴾.
األ ّول :قوله﴿ :كنت ع ٱلمؤ ِمن ِني كِتبا موق
َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ
عن أَ ِب َع ْب ِد ال َّله َق ْو ُله َت َع َال﴿ :إِن ٱلصلوة كنت ع
ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
وتا﴾ َق َال ِك َتاباً َثا ِبتاً ولَ ْي َس إِنْ َع َّج ْل َت َق ِلي ًال
ٱلمؤ ِمن ِني كِتبا موق
أَ ْو أَخَّ ْر َت َق ِلي ًال ِبا َّل ِذي َي ُض َُّك َما لَ ْم تُضَ ِّي ْع ِت ْل َك ا ِإلضَ ا َع َة َفإِنَّ ال َّله
وج َّل َي ُق ُ
الصال َة وا َّت َب ُعوا الشَّ َه ِ
وات َف َس ْو َف
ول لِ َق ْو ٍم « أَ ُ
ضاعوا َّ
َع َّز َ
َي ْل َق ْو َن َغ ًّيا»(((.
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص  199 ،316ومن كالم له كان يويص به أصحابه ،الصالة.
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،3ص  ،270باب من حافظ عىل صالته أو ضيعها،
((( الشيخ
ّ
ح.13

58

ا
سرلا
  َنوُنِمْؤُمْلا َحَلْفَأ
ْدَق :سد لسا د

الثاين :قوله( :أال تسمعون إىل جواب أهل النار) واالستفهام
للتقرير مبا بعد ال ّنفي أو للتوبيخ والتقريع ،والغرض منه تنبيه
املخاطبني ،إىل أنّ ترك الصالة يوجب دخول النار ،وسخط
الج ّبار ،ليتحرزوا من تركها ،ويحافظوا عليها.
حت الورق) أي تسقطها من
لتحت ال ّذنوب ّ
الثالث( :إنّها ّ
ال ّرقاب ،سقوط األوراق عن األشجار.
الرابع :ما أشار إليه بقوله (وقد عرف ح ّقها) وقدرها
«رجال من املؤمنني» وهو  Qرئيسهم وس ّيدهم وأفضلهم،
حسبام تُطلع عليه يف األخبار اآلتية ،وهم «الذين ال تشغلهم
عنها زينة متاع ،وال ق ّرة عني من ولد وال مال» ،لعلمهم بأنّ
املال والبنني زينة الحياة الدنيا ،والباقيات الصالحات خري عند
ر ّبهم ثواباً وخري أم ًال.
بي:
الخامس :إنّ يف املحافظة عىل الصالة أسوة بال ّن ّ
فلقد «كان رسول ال َّله ن َِصباً بالصالة» أي َت ِعباً بها ّ
كل
التعب .ح ّتى ُروي أنّه كان َّ
يصل ال َّليل ك َّله ويع ِّلق صدره بحبل
ح ّتى ال يغلبه ال ّنوم فعاتبه ال َّله عىل ذلك وأنزل عليه ﴿طه ١
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َٓ ۡ

َ

ۡ

َ َ َ َ ۡ َ َُۡ َ
ان ل ِتَ ۡش َ ٰٓ
ق﴾ وأمره بأن يخ ّفف عىل نفسه
ما أنزلا عليك ٱلقرء
وذكر أنّه ما أنزل عليه الوحي ليتعب ّ
كل هذا ال ّتعب.
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الدرس السابع:

الر ْح َم ِن...
َو ِع َب ُاد َّ
حماور الموعظة:

 - 1من هم عباد الرحمن؟
 - 3صفات عباد الرحمن

عباد للرحمن ح َّقاً؟
 - 2هل نحن ٌ

تصدير الموعظة:
َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ
َ َ ُ
اد َّ
ٱلرِنَٰمۡح ٱلِين يمشون ع ٱل ِ
ۡرض
قال الله تعاىل﴿ :وعِب
َّ
ْ
ُ
َ
َ
َ َ َ ُ َ
َۡٗ َ َ َ َُ ُ ۡ َ ُ َ
َ ٗ
يتون ل َِر ّب ِ ِه ۡم
هونا ِإَوذا خاطبهم ٱلجٰ ِهلون قالوا سلٰما  ٦٣وٱلِين يب ِ
َ َّ َ َ ُ ُ َ
ٗ
ون َر َّب َنا ۡ ۡ َ َّ َ َ َ َ َ َّ
ُس َّجدا َوق َِيٰ ٗما  ٦٤وٱلِين يقول
ٱصف عنا عذاب جهن َمۖ
ِ
إ َّن َع َذ َاب َها َك َن َغ َر ًاما  ٦٥إ َّن َها َسا ٓ َء ۡت ُم ۡس َت َق ّٗرا َو ُم َق ٗ
اما َ ٦٦و َّٱل َ
ِين
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ٓ
َ
َ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ۡ
ُ
ٗ
َ
ۡ
َ
َ
ۡ
ۡ
سفوا َولم يق ُتوا َوكن بي ذٰل ِك ق َواما.(((﴾...
إِذا أنفقوا لم ي ِ

((( ينظر :سورة الفرقان ،اآليات .76-63
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من هم عباد الرحمن؟
َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ َ
َ َ ُ
اد َّ
ٱلرِنَٰمۡح ٱلِين يمشون ع ٱل ِ
ۡرض
قال الله تعاىل﴿ :وعِب
ْ
ُ
ُ
َ
َۡٗ َ َ َ َُ ُ ۡ َٰ َ َ
ون قالوا َسل ٰ ٗما (((﴾...إىل آخر اآليات
هونا ِإَوذا خاطبهم ٱلج ِهل

الرشيفة التي سنرشحها تباعاً.
نزول اآليات الكرمية :إنّ هذه اآليات نزلت باألمئةَ .ع ْن
ُم َح َّم ِد ْب ِن ال ُّن ْع َمنِ َع ْن َس َّل ٍم َق َال َسأَ ْل ُت أَ َبا َج ْع َفرعليه السالم
ُ َ ََ َۡ
ع ْن َقولِه َتع َالَّ ﴿ :ٱل َ
ِين َي ۡمشون ع ٱل ِ
ۡرض َه ۡو ٗنا﴾ َق َال ُه ُم
َ ْ َ
األَ ْو ِص َيا ُء ِم ْن َمخَ ا َف ِة َع ُد ِّو ِه ْم(((.
َ َ ُ
اد َّ
ٱلرِنَٰمۡح﴾ :إنّهم عباد الرحمن ،هؤالء العباد الذين
﴿وعِب
ن ََس َب ُه ُم الله إىل صفته املباركة ،فقالَ « :و ِع َبا ُد ال َّر ْح َم ِن» وهذا
ٌ
ترشيف عظيم أن يكون اإلنسان عبداً للرحمن ،واملقصود
اختص الله تعاىل بها
الخاصة التي
بعباد العبود ّية الحقيق ّية
ّ
ّ
الصالحني األخيار من عباده ،ترشيفاً لهم وتكرمياً.
((( ينظر :سورة الفرقان ،اآليات .76-63
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،1ص ،427باب فيه نكت ونتف من التنزيل يف الوالية،
((( الشيخ
ّ
ح.78
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ب

َّ
هل نحن ٌ
عباد للرحمن حقًا؟

طرحت السورة الكرمية يف آياتها هذه الصفات ملن
وصفتهم بعباد الرحمن .لتكون هذه الصفات مقياساً لنا،
فعلينا أن نضع هذه الصفات نصب أعيننا دامئاً ،ونجعلها هدفاً
ّ
والتحل بها .وملعرفتهم واالقتداء بهديهم،
لنا نسعى الكتسابها
ص ّورهم الله تعاىل لنا عرب صفاتهم وهي:
َ
ۡ
َ
َّ َ ُ َ َ
ِين َي ۡمشون ع ٱل ِ
ۡرض َه ۡو ٗنا﴾:
الصفة األوىل :التواضع﴿ :ٱل
تجب وتبخرت .ويف املجمع عن اإلمام
أي بسكينة ووقار بال ّ
الصادق ،Qهو الرجل مييش بسج ّيته التي جبل عليها ال
يتك ّلف وال يتبخرت((( .والتواضع أحد عالئم «عباد الرحمن»،
التواضع الذي يهيمن عىل أرواحهم بحيث يظهر ح ّتى يف
مشيتهم ،التواضع الذي يدفعهم إىل التسليم أمام الحقّ .
والتأن :أي هم يتم َّهلون يف ّ
واملعنى الثاين :التم ّهل ّ
كل يشء ،ال
ِ
بظواهرهاُ ،هم يتأ َّملون ،يتف َّكرون ،يبحثون،
تأخذهم األشياء
ُي َق ِّلبون األمر عىل وجوهه ،يتم ّهلون يف حياتهم العاد ّية ويف
((( راجعّ :
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،66ص.260
العلمة
ّ

63

نونمؤملا حلفأ دق

اختيارهم للصديق ،ملكان الدرس ،للكتاب ،للمد ّرس وهكذا.
وبعبارة جامعة هم يتح ّركون يف ّ
التبص
كل أمورهم من واقع ّ
والبصرية يف شؤون حياتهم.
َ َ َ َُ ُ ۡ َٰ ُ َ َ ُ ْ
الصفة الثانية :الحلمِ﴿ :إَوذا خاطبهم ٱلج ِهلون قالوا
َ َٗ
اليسء مل يقابلوهم
سلٰما﴾« :إذا سفه عليهم الج ّهال بالقول ّ
عليه مبثله ،بل يعفون ،ويصفحون ،وال يقولون ّإل خ ًريا .مبعنى
إذا خاطبهم الجاهلون خطاباً ناشئاً عن جهلهمّ ،
مم يكرهون
أن يخاطبوا به ،أو يثقل عليهم ،كام يستفاد من تع ّلق الفعل
بالوصف ،أجابوهم مبا هو سامل من القول ،وقالوا لهم قوالً
سالماً خالياً عن اللغو واإلثم.
َّ
َ َ َ ُ َ
ٗ
يتون ل َِر ّب ِ ِه ۡم ُس َّجدا
الصفة الثالثة:
ّ
التهجد﴿ :وٱلِين يب ِ
َوق َِيٰ ٗما﴾ :فعباد الرحمن ال يبيتون الهني غافلني عن ذكر ر ّبهم،
بل يحيون ليلهم يف طاعته وعبادته .فهم الذين يدركون الليل
حال كونهم ساجدين فيه لر ّبهم ،وقامئني يرتاوحون سجوداً
وقياماً ،وميكن أن يراد به التهجد بنوافل الليل.
َّ
ُ
َ َ ُ َ
ِين َيقولون
الصفة الرابعة :الخوف من عذاب الله﴿ :وٱل
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ۡ

َ

َ

َ

َ

َ َّ َ ۡ
ٱصف َع َّنا َعذ َ
اب َج َه َّن َمۖ إ ِ َّن َعذ َاب َها ك َن غ َر ًاما﴾ :الغرام
ربنا ِ
ما ّ
يحل يف اإلنسان من ش ّدة أو مصيبة فيلزمه ،ال يفارقه،
والباقي ظاهر.
ٓ
﴿إ ِ َّن َها َسا َء ۡت ُم ۡس َت َق ّٗرا َو ُم َق ٗاما﴾ :الضمري لجه ّنم ،واملستق ّر
واملقام اسام مكان من االستقرار واإلقامة ،والباقي ظاهر.
فهم مع طاعتهم مشفقون خائفون ،وجلون من عذاب
الله ،وهذا الخوف منهم عن علم ودراية ،ولذلك ع َّللوه بأنّه
عذاب الزم لصاحبه غري مفارق له.
َ َّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ
الصفة الخامسة :االعتدال يف اإلنفاق﴿ :وٱلِين إِذا أنفقوا
َ
َۡ ُۡ ُ ْ َ َۡ َۡ ُُ ْ ََ َ َۡ َ َ
ي ذٰل َِك ق َو ٗاما﴾:
سفوا ولم يقتوا وكن ب
لم ي ِ
اإلنفاق بذل املال ،ورصفه يف رفع حوائج نفسه أو غريه،
واإلرساف الخروج عن الح ّد ،وال يكون ّإل يف جانب الزيادة،
وهو يف اإلنفاق التع ّدي ّ
عم ينبغي الوقوف عليه يف بذل املال،
والقرت بالفتح فالسكون التقليل يف اإلنفاق ،وهو بإزاء اإلرساف.
فعباد الرحمن ليسوا مبب ّذرين يف إنفاقهم ،فيرصفون
فوق الحاجة ،وال بخالء عىل أهليهم فيقرصون يف ح ّقهم ،فال
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يكفونهم ،بل ٌ
عدل خيا ٌر ،وخري األمور أوسطها.

َ َّ َ َ
َّ َ
َ
ِين ل يَ ۡد ُعون َم َع ٱللِ إِل ٰ ًها
الصفة السادسة :التوحيد﴿ :وٱل
َ َ
ء
اخ َر﴾ :ال يجعلون ل َّله سبحانه رشيكاًّ ،إنا يوجهون عبادتهم

ّ
إليه وحده .هي التوحيد الخالص الذي يبعدهم عن ّ
كل أنواع
الرشك والثنو ّية والتع ّدد ّية يف العبادة.
َ
ُ
ۡ
َ
الصفة السابعة :التن ّزه عن سفك الدماءَ ﴿ :ول َيق ُتلون
ٱنلَّ ۡف َس َّٱلت َح َّر َم َّ ُ
ٱلل﴾ :طهارتهم من التل ّوث بدم األبرياء وال
ِ
يقتلون النفس التي ح ّرم الله ّإل بالحقّ .
َ
َ ُ َ
الصفة الثامنة :حفظ الفرج ّ
عم ال ّ
ون﴾ :إن
يحلَ ﴿ :ول ي ۡزن ۚ
عفافهم ال يتل ّوث أبداً :وال يزنون .إنّهم عىل مفرتق طريقني:
يتخيون النقاء والطهر .إنّهم يه ّيئون
الطهر والتل ّوث :فهم ّ
املحيط الخايل من ّ
كل أنواع الرشك والتع ّدي والفساد والتلوث،
بج ّدهم واجتهادهم .فهم يعلمون قباحة هذه الخصلة،
وفحشها فيتن ّزهون عنها ،بل عن ّ
كل ما يؤ ّدي إليها من نظر
مح ّرم ،أو خلوة.
َّ
َ
ۡ
َ
الصفة التاسعة :عدم شهادة الزورَ ﴿ :وٱل َ
ِين ل يَش َه ُدون
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ٱلز َ
ُّ
ور﴾ :أصل الزور متويه الباطل مبا يوهم أنّه حقّ  .فيشمل
الكذب ّ
وكل لهو باطل كالغناء والفحش والخناء بوجه.
َ َ ُّ ْ َّ ۡ
الصفة العارشة :اإلعراض عن اللغوِ﴿ :إَوذا مروا بِٱللغوِ
ْ
َم ُّروا ك َِر ٗاما﴾ :اللغو ما ال يعت ّد به من األفعال واألقوال لعدم
ويعم  -كام قيل  -جميع املعايص،
اشتامله عىل غرض عقال ّيئ ّ
واملراد باملرور باللغو ،املرور بأهل اللغو ،وهم مشتغلون به.
فالكالم الذي ال خري فيه ،وال فيه فائدة دين ّية وال دنيو ّية
ككالم السفهاء ونحوهم ﴿ َم ُّروا ك َِر ًاما﴾ أي :ن ّزهوا أنفسهم
وأكرموها عن الخوض فيه ،ورأوا أنّ الخوض فيه ،وإن كان ال
إثم فيه ،فإنّه س َفه ونقص لإلنسان ّية واملروءة ،فربأوا بأنفسهم
عنه.
َ َّ َ َ ُ ّ ُ ْ
الصفة الحادية عرشة :قبول املوعظة﴿ :وٱلِين إِذا ذكِروا
َ َ ْ َ
َ
أَِبي ٰ ِت َر ّب ِ ِه ۡم ل ۡم ي ُِّروا َعل ۡي َها ُص ّٗما َو ُع ۡم َي ٗانا﴾ :والذين إذا ذكروا
بآيات ر ّبهم من حكمة أو موعظة حسنة ،من قرآن أو وحي،
صم ال يسمعون وعميان ال يبرصون ،بل
مل يسقطوا عليه ،وهم ّ
تف ّكروا فيها وتع ّقلوها فأخذوا بها عن بصرية فآمنوا بحكمتها
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واتّعظوا مبوعظتها وكانوا عىل بصرية من أمر هم وبينه من
ر ّبهم(((.
فمن صفات هؤالء أنّهم إذا ذكروا بآيات الله مل يقابلوها
باإلعراض عنها والصمم عن سامعها ،ورصف النظر والقلوب
عنها كام يفعله من مل يؤمن بها ،ومل يصدقّ ،
وإنا حالهم فيها
وعند سامعها أنّهم يقابلونها بالقبول واالفتقار إليها ،واالنقياد
والتسليم لها ،وتجد عندهم آذانًا سامعة وقلو ًبا واعية ،فيزداد
ويتم بها إيقانهم ،وتحدث لهم ً
نشاطا ،ويفرحون
بها إميانهمّ ،
ً
واغتباطا.
بها رسو ًرا
خالصة:

العبد إ ّما يكون عبداً لله ع ّز ّ
وجل ،وإ ّما يكون عبداً لهواه
َ
َّ َ َ َ
ۡ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ ٰ ُ (((
َ
ٰ
وللشيطان﴿ ،أرءيت م ِن ٱتذ إِلههۥ هوىه﴾ وش ّتان ما
الصالحون الذين ي ّتصفون
بينهام ،وعباد ال ّرحمن هم عباد الله ّ
والصادقون يف القول
بنقاوة القلب وطهارته واستقامة ال ّلسانّ ،
((( انظرّ :
العلمة الطباطبا ّيئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج  ،15ص .244-243
((( سورة الفرقان ،اآلية .43
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والعمل ،والذين ُيؤ ِثرون ال ّناس عىل أنفسهم ،ويسعون يف
تقديم الخري ،ويرت ّفعون عن سفاهات األمور ،أ ّما عباد الشيطان
في ّتصفون ّ
والتكب ،والقسوة ،وال ِغلظة،
بالظلم ،واألنان ّية،
ّ
و ُفحش ال ّلسان.
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الدرس الثامن:

كونوا لنا ً
زينا
حماور الموعظة:

 - 1قواعد العالقة بني املؤمنني
 - 2صفات املؤمنني بعضهم مع بعض
 - 3شيعة ع ّ
يل من صدق قوله فعله
والشيعي
املحب
 - 4الفرق بني
ّ
ّ
تصدير الموعظة:

روي عــن سليامن بــن مــه ـران قـــال« :دخــلــت عىل
الصادق ،Qوعنده نفر من الشيعة وهو يقول :معارش
الشيعة كونوا لنا زيناً وال تكونوا علينا شيناً ،قولوا للناس حسنا،
واحفظوا ألسنتكم ،ك ّفوها عن الفضول وقبيح القول»(((.
مؤسسة البعثة ،مركز
((( الصدوق ،مح ّمد بن بابويه ،األمايل ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالم ّية ّ -
مؤسسة البعثة ،إيران  -قم1417 ،ه ،ط ،1ص  ،484ح.17/657
الطباعة والنرش يف ّ

 ًانيز انل اونوك :نماثلا سردل ا

مدخل

ّأسست اآليات والروايات قواعد يف العالقة ما بني املؤمنني،
وكيف ّية االنتساب إىل املعصومني ،وفرقت الروايات بني صفة
املحب وصفة املوايل ،ويظهر أنّ صفة التش ّيع
الشيعي وصفة
ّ
ّ
هي أعىل مرتبة يصل إليها اإلنسان املؤمن يف االنتساب إىل أهل
البيت ،Rوقد نقل الشيخ الصدوق يف كتاب صفات الشيعة
واملحب.
الشيعي
روايات ،ف ّرقت بشكل واضح بني صفات
ّ
ّ
قواعد العالقة بين المؤمنين:

ّأسس القرآن قواعد ك ّل ّية يف العالقة بني املؤمنني وهي:
َّ ۡ ۡ َ
 - 1قاعدة األخ ّوة اإلميان ّية :يقول الله تعاىل﴿ :إِن َما ٱل ُمؤم ُِنون
ۡ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٞ
إِخوة فأصل ِحوا بي أخويك ۚم وٱتقوا ٱلل لعلكم ترح
ون﴾(((.
والنبوي يف أه ّم ّية مبدأ األخ ّوة اإلميان ّية ،معترباً
ر ّكز املنهج القرآ ّين
ّ
املؤمنني أخوة ،وأنّهم مبنزلة الجسد الواحد ،وال يوجد ّأي مذهب
اجتامعي قد رفع من شأن العالقة بني أبناء املجتمع إىل منزلة
ّ
األخ ّوة ّإل اإلسالم .روي عن اإلمام الصادق« :Qاملؤمن أخو
((( سورة الحجرات ،اآلية .10

71

نونمؤملا حلفأ دق

املؤمن كالجسد الواحد ،إن اشتىك يشء منه ،وجد أمل ذلك يف
سائر جسده ،وأرواحهام من روح واحدة ،وإنّ روح املؤمن ألش ّد
اتّصاالً بروح ال َّله من اتّصال شعاع الشمس بها»((( .وعنه:Q
«املؤمنون يف تبا ّرهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد ،إذا
اشتىك منه عضو تداعى له سائره بالسهر والح ّمى»(((.
وترتتّب عىل هذا املبدأ أساليب تربو ّية اجتامع ّية ع ّدة،
كالتعاطف ،والتبا ّر ،والرتاحم ،وإصالح ذات البني ،وعدم الظلم
أو الخيانة أو ّ
الغش ،...هو ما يؤ ّكده اإلمام الصادقQ
بقوله« :إنّ املؤمن أخو املؤمن ،عينه ودليله ،ال يخونه ،وال
يظلمه ،وال يغشّ ه ،وال يع ّده ع ّدة فيخلفه»(((.
 - 2قاعدة النظائر ّية يف اإلنسان ّية :يقول الله تعاىل:

َ َ
ُ َّ
َّ ُ َّ ُ ْ
َّ ۡ
َ ََ ُ
﴿ ٰٓ
اس ٱتقوا َر َّبك ُم ٱلِي خلقكم ّمِن نف ٖس
يأ ُّي َها ٱنل

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص .166يراجع حول معنى هذه األحاديث درس
((( الشيخ
ّ
الرتبية الجهاد ّية.
((( حسني بن سعيد الكويف ،املؤمن ،تحقيق ونرش مدرسة اإلمام
املهدي Qبالحوزة العلم ّية،
ّ
إيران  -قم1404 ،ه ،ط ،1ص.39
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص.166
((( الشيخ
ّ
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َوٰح َِدة ٖ﴾((( .أ ّكد القرآن الكريم مبدأ وحدة النوع اإلنسا ّين من
حيث الخلقة ،فالناس متساوون يف البرش ّية ،إذ ّ
كل الناس من
آدم وحواء ،Lوهذا يعني أنّهم إخوة يف اإلنسان ّية .ويف
قسم الناس
هذين السياقني نالحظ أنّ أمري املؤمنني Qقد ّ
إىل صنفني عىل أساس الدين واإلنسان ّية ،إذ قال« :فإنّهم [أي
الناس] صنفان :إ ّما أخ لك يف الدين ،وإ ّما نظري لك يف الخلق»(((.
َ
ۡ ۡ
 - 3قاعدة أولياء بعض :يقول الله تعاىلَ ﴿ :وٱل ُمؤم ُِنون
َ ُۡ ۡ َ ُ َۡ ُ ُ ۡ َۡ ُٓ َۡ
ض﴾((( :إنّ أ ّول ما يلفت النظر
وٱلمؤمِنٰت بعضهم أو ِلَاء بع ٖ ۚ
َ ٓ
أنّ كلمة ﴿أ ۡو ِلَا ُء﴾ مل تذكر أثناء الكالم عن املنافقني ،بل ورد
َۡ ُ ُ ّ َۡ
ض﴾((( التي توحي بوحدة األهداف والصفات
﴿بعضهم ِم ۢن بع ٖ ۚ
واألعامل ،ولك ّنها تشري ضمناً إىل أنّ هؤالء املنافقني وإن كانوا
يف ّ
صف واحد ظاهراً ،ويشرتكون يف الربامج والصفاتّ ،إل أنّهم
يفتقدون روح املو ّدة والوالية فيام بينهم ،بل إنّهم إذا شعروا
(((
(((
(((
(((

سورة النساء ،اآلية .1
نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص.427
سورة التوبة ،اآلية .71
سورة التوبة ،اآلية .67
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يف ّأي وقت بأنّ منافعهم ومصالحهم الشخص ّية قد تع ّرضت
للخطر ،فال مانع لديهم من خيانة ح ّتى أصدقائهم ،فض ًال عن
الغرباء ،وإىل هذه الحالة تشري اآلية ( )14من سورة الحرش:
َۡ
ت َس ُب ُه ۡم َج ٗ
ِيعا َوقُلُ ُ
وب ُه ۡم َش َّ ٰ
ت ۚ﴾(((.
﴿
صفات المؤمنين بعضهم مع بعض

وبعد بيان هذه القواعد الك ّل ّية يف ربط املؤمنني بعضهم
مع بعض ،تح ّدثت عن صفاتهم الجزئ ّية .وهي أربع صفات:
َُۡ ُ َ ۡ
َََۡ ۡ َ َ ُۡ َ
ۡ
َ
ُ
وف وينهون ع ِن ٱلمنكرِ﴾.
أ﴿ .يأمرون بِٱلمعر ِ
َ ُ ُ َ َّ َ
ب﴿ .ويقِيمون
ٱلصل ٰوةَ﴾.
َ
َُُۡ َ
ون َّ
ج﴿ .ويؤت
ٱلزك ٰوةَ﴾.
َ
َ
َّ
ُ
دَ ﴿ .و ُي ِطيعون َ
ٱلل َو َر ُس ُ
ول ۚ ٓۥ﴾.
شيعة ّ
علي من صدق قوله فعله:

ّأســس أهل البيت قاعدة يف االنتساب إليهم ،وهي:
«كونوا لنا زينا» .وعند مراجعة الروايات نجد أنّ كلمة الشيعة
((( سورة الحرش ،اآلية .14
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خاص ومق ّدس يف روايــات أهل البيت ،وتأكيداً
لها مع ًنى ٌ
خاصة بهم ،من
لهذا املعنى ذكر أهل البيت للشيعة أوصافاً ّ
الفردي
أه ّمها تجسيد القدوة الحسنة بني الناس يف السلوك
ّ
واالجتامعي العا ّم .ومن هذه الصفات:
ّ
- 1كونوا زيناً لنا :روي عن سليامن بن مهران قال« :دخلت
عىل الصادق ،وعنده نفر من الشيعة وهو يقول :معارش
الشيعة كونوا لنا زيناً وال تكونوا علينا شيناً ،قولوا للناس حسنا،
واحفظوا ألسنتكم ،ك ّفوها عن الفضول وقبيح القول»(((.
َ
يجعل االنتساب إليهم
التز ّين باتّباع أهل البيت هو أن
ومواالتهم زينة لهم وفخراً بني الناس ،وال زينة أرفع من ذلك،
فمن أراد التز ّين بتلك الصفات عليه أن يالحظ ما ّ
خطته
روايات أهل البيت Rيف وصف الشيعة.
واملعنى املراد بهذا التعبري :كونوا من أهل الورع والتقوى
والعمل الصالح ،لتكونوا زينة لنا فإنّ حسن أتباع الرجل زينة
له ،إذ ميدحونه بحسن تأديب أصحابه بخالف ما إذا كانوا
((( الشيخ الصدوق ،األمايل ،مصدر سابق ،ص  ،484ح.17/657
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فسقة ،فإنّه يصري سبباً لتشنيع رئيسهم ،ويكونون شيناً وعيباً
لرئيسهم(((.
 - 2الصفات الجامعة :وعن أَ ِب ُأ َسا َم َة َز ْي ٍد الشَّ َّحا ِم َق َال
َق َالِ :ل أَ ُبو َع ْب ِد ال َّله :Qا ْق َرأْ َع َل َم ْن َت َرى أَنَّه ُي ِط ُيع ِني
الس َل َم.
ِم ْن ُه ْم و َي ْأخُ ُذ ِب َق ْو ِ َل َّ
أُ -وأ ِ
وج َّل ،وا ْل َو َر ِع ِف ِدي ِن ُك ْم ،والِ ْج ِت َها ِد
وص ُيك ْم ِب َت ْق َوى ال َّله َع َّز َ
يث ،وأَ َدا ِء األَ َما َن ِةُ ،
لِ َّلهِ ،
وص ْدقِ ا ْل َح ِد ِ
وح ْس ِن
الس ُجو ِدُ ،
وطولِ ُّ
ا ْل ِج َوا ِر َف ِب َه َذا َجا َء ُم َح َّم ٌد.P
اجراً َفإِنَّ َر ُس َ
ول
ب -أَ ُّدوا األَ َما َن َة إِ َل َم ِن ا ْئ َت َم َن ُك ْم َع َل ْي َها َب ّراً أَ ْو َف ِ
ال َّلهَ Pك َان َي ْأ ُم ُر ِبأَ َدا ِء ا ْلخَ ْيطِ وا ْل ِمخْ َيطِ .
وعو ُدوا َم ْرضَ ُاه ْم،
جِ -ص ُلوا َعشَ ا ِئ َر ُك ْم ،واشْ َه ُدوا َج َنا ِئ َز ُه ْمُ ،
وص َد َق
وأَ ُّدوا ُح ُقو َق ُه ْمَ ،فإِنَّ ال َّر ُج َل ِم ْن ُك ْم إِ َذا َور َِع ِف ِدي ِنهَ ،
ا ْل َح ِد َ
اسِ ،ق َ
يل َه َذا
وح ُس َن خُ ُل ُقه َم َع ال َّن ِ
يث ،وأَ َّدى األَ َما َن َةَ ،
س ِن َذلِ َك ،و َي ْدخُ ُل َع َ َّ
السو ُر ،و ِق َ
يل َه َذا
ل ِم ْنه ُّ ُ
َج ْع َف ِر ٌّي َف َي ُ ُّ
أَ َد ُب َج ْع َف ٍر وإِ َذا َك َان َع َل َغ ْ ِي َذلِ َكَ ،دخَ َل َع َ َّ
ل َب َل ُؤه و َعا ُره،
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،65ص .115
العلمة
ّ
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و ِق َ
يل َه َذا أَ َد ُب َج ْع َف ٍرَ ،ف َوال َّله لَ َح َّد َث ِني أَ ِب Qأَنَّ ال َّر ُج َل
ون ِف ا ْل َق ِبي َل ِة ِم ْن ِشي َع ِة َع ِ ٍّ
َك َان َي ُك ُ
لَ ،Qف َي ُك ُ
ون َز ْي َن َها
آ َد ُاه ْم لِ َأل َما َن ِة ،وأَ ْقضَ ُاه ْم لِ ْل ُح ُقوقِ  ،وأَ ْص َد َق ُه ْم لِ ْل َح ِد ِ
يث
إِلَ ْيهَ ،و َصا َي ُاه ْم و َو َدا ِئ ُع ُه ْم ت ُْسأَ ُل ا ْل َع ِش َري ُة َع ْنه َف َت ُق ُ
ول َم ْن
ِمث ُْل ُف َلنٍ  :إِنَّه َآل َدانَا لِ َأل َما َن ِة وأَ ْص َد ُق َنا لِ ْل َح ِد ِ
يث»(((.
 وعن أيب عبد الله Qيف رواية أخرى قال« :إنّ أصحابع ّ
يل كانوا املنظور إليهم يف القبائل ،وكانوا أصحاب الودائع،
مرضيني عند الناس ،سهار الليل ،مصابيح النهار»(((.
 وعن أيب عبد الله أنّه قال :ليس من شيعتنا من يكون يفمرص يكون فيه مائة ألف ويكون يف املرص أورع منه»(((.
ّ
ّ
والشيعي:
المحب
الفرق بين

 قال رجل للحسن بن ع ّيل« :Qيا بن رسول الله،
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،636باب ما يجب من املعارشة ،ح.5
((( الشيخ
ّ
الطربيس ،الشيخ عيل ،مشكاة األنوار يف غرر األخبار ،تحقيق مهدي هوشمند ،دار الحديث،
(((
ّ
إيران1418 ،ه ،ط ،1ص  ،127الفصل الثاين :يف ذكر عالمات الشيعة ،ح.294
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،15ص  ،247باب وجوب الورع ،ح ()20408
.18
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ّإن من شيعتكم .فقال الحسن بن ع ّ
يل :يا عبد الله ،إن
كنت لنا يف أوامرنا وزواجرنا مطيعاً فقد صدقت ،وإن كنت
بخالف ذلك ،فال تزد يف ذنوبك بدعواك مرتبة رشيفة،
لست من أهلها ،ال تقل :أنا من شيعتكم ،ولكن قل :أنا من
مواليكم ،ومح ّبيكم ،ومعادي أعدائكم .وأنت يف خري ،وإىل
خري»(((.
 وقال رجل للحسني بن ع ّيل بن أيب طالب« :Qيا بن
رسول الله ،أنا من شيعتكم .قال :Qات ِّق الله ،وال تدعني
شيئاً يقول لك الله :كذبت ،وفجرت يف دعواك .إنّ شيعتنا من
غش ّ
سلمت قلوبهم من ّ
كل ّ
وغل ودغل ،ولكن قلّ :إن من
مواليكم ومح ّبيكم»(((.
 وعن أيب ا ْل َح َس ِن Qلَ ْو َم َّي ْز ُت ِشي َع ِتي لَ ْم أَ ِج ْد ُه ْم إِ َّلَو ِ
ين ولَ ْو َت ََّح ْص ُت ُه ْم
اص َف ًة ولَ ِو ا ْم َت َح ْن ُت ُه ْم لَ َم َو َج ْد ُت ُه ْم إِ َّل ُم ْر َت ِّد َ
لَ َم خَ َل َص ِم َن األَ ْل ِف َو ِاح ٌد ولَ ْو َغ ْر َب ْل ُت ُه ْم َغ ْر َب َل ًة لَ ْم َي ْبقَ ِم ْن ُه ْم
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،65ص .156
العلمة
ّ
((( املصدر نفسه ،ص .156
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إِ َّل َما َك َان ِل إِ َّن ُه ْم َط َال َما ا َّت َك ْوا َع َل األَ َرا ِئ ِك َف َقا ُلوا ن َْح ُن ِشي َع ُة
ل إِ َّ َنا ِشي َع ُة َع ِ ٍّ
َع ِ ٍّ
ل َم ْن َص َّد َق َق ْولَه ِف ْع ُله»(((.
أي لو م ّيزتهم عن غريهم ما وجدتهم إ ّال واصفني قائلني
بالتش ّيع وهذا الوصف مل يوجد يف غريهم ،فهم به ميتازون
ثم الواصفون ،لو امتحنتهم واختربت أحوالهم ،ملا
عنهمّ ،
وجدت أكرثهم إ ّال مرتّدين ،صارفني عن سرييت ،غري آخذين
ثم اآلخذون العاملون لو
بأمري ،وال عاملني مبا هو خري لهمّ ،
متحصتهم وف ّتشت كيف ّية أخذهم ،وعملهم وأخالقهم ،بنوع
ّ
من التمحيص والتخليص ملا وجدت أكرثهم إ ّال غري خالصني،
ثم الخالصون ،وهم األق ّلون ج ّداً لو غربلتهم غربلة وح ّركتهم
ّ
تحريكاً بغربلة الباليا واملحن واملصائد والشدائد مل يبق منهم
(وإنا شيعة ع ّ
إ ّال قليل ،وهو من كان يل وأخذ بسرييتّ ،
يل
من صدق قوله فعله) بالعمل بسريته ليتح ّقق معنى التش ّيع
واملتابعة»(((.
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،8ص  ،228إمنا شيعة ع ّ
يل بن صدق قوله فعله ،ح.290
((( الشيخ
ّ
((( املوىل املازندرا ّين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج ،12ص .305
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النتيجة

نستفيد من هذه الروايات الرشيفة ما ييل:
واملحب
الشيعي
أ -م ّيزت هذه الروايات بشكل واضح بني
ّ
ّ
واملوايل.
ب-اعتربت التش ّيع من أعىل الصفات والرتب يف االنتساب إىل
أهل البيت.R
الشيعي مجموعة من العناوين العا ّمة من
ج -أعطت ملصطلح
ّ
قبيل« :اتّبع آثارنا واقتدى بأعاملنا».
د -نفت هذه الروايات صفة التش ّيع عن مرتكب الذنب من
مبحبينا،
قبيل« :إنّ هؤالء ال يس ّمون بشيعتنا ،ولكن يس ّمون ّ
واملوالني ألوليائنا ،واملعادين ألعدائنا» .أو» إنّ شيعتنا من
غش ّ
سلمت قلوبهم من ّ
كل ّ
وغل ودغل ،ولكن قلّ :إن من
مواليكم ومح ّبيكم».
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 ًانيز انل اونوك :نماثلا سردل ا

ّ
قصة وعبرة:

قيل للكاظم :Qمررنا برجل يف السوق وهو ينادي :أنا
من شيعة مح ّمد وآل مح ّمد الخُ ّلص ،وهو ينادي عىل ثياب
يبيعهاَ :من يزيد؟ ..فقال موىس:Q
«ما جهل وال ضاع ﭐمرؤ عرف قدر نفسه ،أتدرون ما َم َثل
هذا ؟ ..هذا شخص قال :أنا مثْل سلامن وأيب ذ ّر واملقداد
ّ
وعمر ،وهو مع ذلك يباخس يف بيعه ،ويد ّلس عيوب املبيع
بثمن فيزايد الغريب يطلبه
عىل مشرتيه ،ويشرتي اليشء
ٍ
ثم إذا غاب املشرتي قال:
فيوجب لهّ ،
ال ُأريده إ ّال بكذا بدون ما كان طلبه منه.
أيكون هذا كسلامن وأيب ذ ّر واملقداد ّ
وعمر؟َ ..
حاش لله
أن يكون هذا َك ُهم ،ولكن ما مينعه من أن يقولّ :إن من مح ّبي
مح ّمد وآل مح ّمد ،و َمن يوايل أولياءهم و ُيعادي أعداءهم؟»(((.

((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،65ص .157
العلمة
ّ
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الدرس التاسع:

يع َت َنا
ْ
ام َت ِح ُنوا ِش َ
حماور الموعظة:

 - 1موا ّد لالمتحان
 - 2ثالثة رشوط ليحفظ الله تعاىل الشيعة
 - 3عالقة الشيعة بعضهم ببعض
الحب والعمل
ّ -4
 - 5امليزان يف العالقة مع املعصوم
تصدير الموعظة:

ُروي عن أيب عبد الله« :Qا ْم َت ِح ُنوا ِشي َع َت َنا ِع ْن َد َم َوا ِق ِ
يت
الص َل َو ِ
سا ِرنَا َك ْي َف ِح ْف ُظ ُه ْم
َّ
ات َك ْي َف ُم َحا َف َظ ُت ُه ْم َع َل ْي َها ،وإِ َل أَ ْ َ
(((
لَ َها ِع ْن َد َع ُد ِّونَا ،وإىل أموالهم كيف مواساتهم إلخوانهم فيها» .
قم،
((( الق ّم ّي،
ّ
مؤسسة آل البيت Rإلحياء الرتاث ،إيران ّ -
الحمريي ،قرب اإلسناد ،تحقيق ّ
1413ه ،ط ،1ص  ،78ح .253
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ثالث ّ
مواد لالمتحان:

إنّ موا ّد االمتحان التي ح ّددها اإلمام
لشيعته ثالث:
األوىل :املحافظة عىل أوقات الصالة :فكان رسول الله:P
«كان ال ُيؤثر عىل الصالة عشا ًء ،وال غ َريه ،وكان إذا دخل
وقتها كأنّه ال يعرف أه ًال ،وال حمي ًام»((( (الحديث عن أمري
املؤمنني.)Q
ِ
حرضت الصال ُة ،فكأنّه مل
و«كان ُيح ّدثنا ونّح ّدثه ،فإذا
يعرفنا ومل نع ِرفه»((( (الحديث عن عائشة).
و«كان  Pال يكون يف ا ُملص ّلني إ ّال كان أكرثهم صالة ،وال
يكون يف الذاكرين إ ّال كان أكرثهم ذكراً»(((.
الثانية :حفظ األرسارَ :ع ْن أَ ِب َح ْم َز َة َع ْن َع ِ ِّ
ي
ل ْب ِن ا ْل ُح َس ْ ِ
ي ِف الشِّ ي َع ِة لَ َنا ِب َب ْع ِض
َق َال َو ِد ْد ُت وال َّله أَ ِّن ا ْف َت َد ْي ُت خَ ْص َل َت ْ ِ
الصادقQ

((( وارم بن أيب فراس ،مسعود بن عيىس ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ،مكتبة الفقيه ،إيران  -قم،
ط  ،1ج  ،2ص .78
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،67ص  ،400عن عدّة الداعي.
العلمة
ّ
((( األصبها ّين ،أبو نعيم أحمد بن عبد الله ،حلية األولياء ،دار الكتاب العر ّيب ،ال.م ،ال.ت ،ط  ،4ج
 ،7ص .112
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(((
الرس يعني :ترك
لَ ْح ِم َسا ِع ِدي ال َّن َز َق و ِق َّل َة ا ْل ِك ْت َمنِ »  .وحفظ ّ
إفشائه وإظهاره ألنّه أمانة ،وحفظ األمانة واجب ،وذلك من
أخالق املؤمنني.
الثالثة :مواساة اإلخــوان باألموال :عن اإلمام الصادق:
«عن إِ ْس َح َ
اق ْب ِن َع َّم ٍر وا ْل ُم َفضَّ لِ ْب ِن ُع َم َر َقاال َق َال أَ ُبو َع ْب ِد
ْ
ِيجه ِْم َف ْاح َف ُظونَا
ال َّلهَ Qم َي ِاس ُري ِشي َع ِت َنا ُأ َم َنا ُؤنَا َع َل َم َحاو ِ
ِفيه ِْم َي ْح َف ْظ ُك ُم ال َّله» (((.
واملواساة يعني معاونة ذوي األرحام واألقربني ،وسائر
الناس من الفقراء واملساكني يف املعيشة ،وإرشاكهم يف القوت
واملال من شعب السخاء املعدود من أنواع الع ّفة ،ومن كامل
الصالحني وخصال العاقلني ،إذ العاقل الكامل يعلم بنور عقله
أنَّ َس َّد خَ ّلة الفقراء ،ومواساة الضعفاء ،وإعطائهم ما ينتظم به
أحوالهم من فضل املال ،يوجب ذكراً جمي ًال يف ال ّدنيا(((.

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،222باب الكتامن ،ح.1
((( الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه ،ص  ،265باب فضل فقراء املسلمني ،ح.21
((( املوىل املازندرا ّين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج ،1ص .244
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ثالثة شروط ليحفظ الله تعالى الشيعة:

 دخل َس ِدي ٌر الصرييف عىل أيب عبد الله ،وعنده جامعةنيَ ،م ْح ُف ِ
ني،
وظ َ
من أصحابه فقالَ :يا َس ِدي ُر َل َت َز ُال ِشي َع ُت َنا َم ْر ِع ِّي َ
نيَ ،ما أَ ْح َس ُنوا ال َّن َظ َر لِ َ ْن ُف ِسه ِْم ِف َيم َب ْي َن ُه ْم
ِينَ ،م ْع ُصو ِم َ
َم ْس ُتور َ
ي خَ الِ ِقه ِْمَ ،ص َّح ْت ِن َّيا ُت ُه ْم لِ َئِ َّ ِته ِْمَ ،و َب ُّروا إِخْ َوا َن ُه ْمَ ،ف َع َط ُفوا
َو َب ْ َ
َع َل ضَ ِعي ِفه ِْم َوت ََص َّد ُقوا َع َل َذوِي ا ْل َفا َق ِة ِم ْن ُه ْم ،إِنَّا َل ن َْأ ُم ُر
ِب ُظ ْل ٍمَ ،ولَ ِك َّنا ن َْأ ُم ُر ُك ْم ِبا ْل َو َر ِع ا ْل َو َر ِع ا ْل َو َر ِعَ ،وا ْل ُم َو َاسا ِة ا ْل ُم َو َاسا ِة
ني ُم ْن ُذ
ني َق ِلي ِل َ
ِ ِلخْ َوا ِن ُك ْمَ ،فإِنَّ أَ ْولِ َيا َء ال َّل ِه لَ ْم َي َزا ُلوا ُم ْس َتضْ َع ِف َ
خَ َلقَ ال َّل ُه آ َد َم»(((.
املستفاد من الرواية ،أنّه ح ّتى يكونوا مرع ّيني ،محفوظني،
مستورين ،معصومني ،عليهم أن يقوموا بثالثة أمور:
أ -تصحيح العالقة مع الله تعاىل :فعليهم أن يف ّكروا ج ّيداً
يف كيف ّية عالقتهم مع الله تعاىل ،فهل العالقة بيننا وبني
الله هي عالقة العبد مبعبوده املتج ّلية بحقيقة العبود ّية،
فعلينا أن ند ّقق النظر دامئاً يف طبيعة هذه العالقة.
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،65ص .154
((( العالمة
ّ
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ب-تصحيح العالقة مع األمئة :أن تكون ن ّياتهم سليمة وصحيحة
تجاه اإلمام املعصوم ،وخصوصاً تجاه إمام العرص ،وال تكون
هذه العالقة مبن ّية عىل ّ
الغش والخداع ،وأن يريب اإلنسان
نفسه عىل االلتزام والطاعة املطلقة لإلمام.
ج -تصحيح العالقة مع اآلخرين :وعليهم أن يع ّززوا العالقة
بأخوانهم املؤمنني ،وأن ي ّربوهم بتقديم اإلحسان لهم ،وأن
يتوجهوا بعني العطف إىل الضعفاء منهم ،وأن يتص ّدقوا
ّ
عىل ذوي الفاقة.
عالقة الشيعة بعضهم ببعض:

بينت بعض الروايات عناوين العالقات بني الشيعة،
ووسعتها إىل ما هو أكرث من املواساة باملال ،مب ّينة كيف ّية عالقة
الشيعة بعضهم ببعض.
 َع ْن ُم َح َّم ِد ْب ِن َع ْج َل َن َق َال ُك ْن ُت َم َع أَ ِب َع ْب ِد ال َّل ِه َف َدخَ َلَر ُج ٌل َف َس َّلم َف َسأَلَ ُه َك ْي َف َم ْن خَ َّل ْف َت ِم ْن إِخْ َوا ِن َك؟ َفأَ ْح َس َن
ال َّث َنا َء وز ََّك َوأَ ْط َرى َف َق َال َك ْي َف ِع َيا َد ُة أَ ْغ ِن َيا ِئه ِْم لِ ُف َق َرا ِئه ِْم؟ َق َال
اص َل ُة أَ ْغ ِن َيا ِئه ِْم لِ ُف َق َرا ِئه ِْم ِف َذ ِ
ات أَ ْي ِديه ِْم؟
َق ِلي َل ٌةَ ،ق َال َف َك ْي َف ُم َو َ
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َف َق َال إِن ََّك َت ْذ ُك ُر أَخْ َلقاً َما ِه َي ِفي َم ْن ِع ْن َدنَاَ .ق َال َك ْي َف َي ْز ُع ُم
َهؤ َُل ِء أَ َّن ُه ْم لَ َنا ِشي َعة»(((.
إذاً تواصل الشيعة وعالقاتهم مع إخوانهم أمر يف غاية
األه ّم ّية والخطورة ألنّ يف الرواية إشعار بأنّ التوصيف بالتش ّيع
متع ّلق بكيف ّية هذا االرتباط.
ّ
الحب والعمل:

« َع ْن َجا ِب ٍر َع ْن أَ ِب َج ْع َف ٍرعليه السالم َق َال َق َال ِلَ :يا َجا ِب ُر
أ َي ْك َت ِفي َم ِن ا ْن َت َح َل ال َّتشَ ُّي َع أَنْ َي ُق َ
ول ِب ُح ِّب َنا ،أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِتَ ،ف َوال َّله
َما ِشي َع ُت َنا إِ َّل َم ِن ا َّت َقى ال َّله وأَ َطا َعه ،و َما َكانُوا ُي ْع َر ُف َ
ون َيا َجا ِب ُر
والص ْو ِم،
إِ َّل ِبال َّت َواضُ ِع ،وال َّتخَ شُّ ِع ،واألَ َما َن ِة ،و َك ْ َث ِة ِذ ْك ِر ال َّلهَّ ،
والص َل ِة ،وا ْل ِ ِّب ِبا ْل َوالِ َد ْي ِن ،وال َّت َع ُاه ِد لِ ْل ِج َريانِ ِم َن ا ْل ُف َق َرا ِء ،وأَ ْهلِ
َّ
ني ،واألَ ْي َتا ِمِ ،
وص ْدقِ ا ْل َح ِد ِ
يث ،و ِت َل َو ِة ا ْل ُق ْرآنِ ،
ا ْل َم ْس َك َن ِة ،وا ْلغَا ِر ِم َ
اس ،إِ َّل ِم ْن خَ ْ ٍي ،و َكانُوا ُأ َم َنا َء َعشَ ا ِئ ِر ِه ْم
و َك ِّف األَ ْل ُس ِن َع ِن ال َّن ِ
ِف األَشْ َيا ِءَ ،ق َال َجا ِب ٌرَ :ف ُق ْل ُتَ :يا ْب َن َر ُسولِ ال َّلهَ ،ما َن ْع ِر ُف ا ْل َي ْو َم
((( العالمة املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،65ص  ،168ح.27
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ب ِب َك ا ْل َم َذ ِاه ُب
الص َف ِةَ ،ف َق َال َيا َجا ِب ُر َل َت ْذ َه َ َّ
أَ َحداً ِب َه ِذه ِّ
َح ْس ُب ال َّر ُجلِ أَنْ َي ُق َ
ولُ :أ ِح ُّب َع ِل ّياً وأَ َت َو َّلهُ ،ث َّم َل َي ُك َ
ون َم َع
ول ال َّله َ -ف َر ُس ُ
َذلِ َك َف َّعاالًَ ،ف َل ْو َق َال إِ ِّن ُأ ِح ُّب َر ُس َ
ول ال َّلهP
خَ ْ ٌي ِم ْن َع ِ ٍّ
لُ ،Qث َّم َل َي َّت ِب ُع ِس َريتَهَ ،ول َي ْع َم ُل ِب ُس َّن ِته َما
ي
َن َف َعه ُح ُّبه إِ َّياه َش ْيئاًَ ،فا َّت ُقوا ال َّله وا ْع َم ُلوا لِ َم ِع ْن َد ال َّله لَ ْي َس َب ْ َ
وج َّل ،وأَ ْك َر ُم ُه ْم
ال َّله و َب ْ َ
ي أَ َح ٍد َق َرا َب ٌة ،أَ َح ُّب ا ْل ِع َبا ِد إِ َل ال َّله َع َّز َ
َع َل ْيه أَ ْت َق ُاه ْم ،وأَ ْع َم ُل ُه ْم ِب َطا َع ِتهَ ،يا َجا ِب ُر ،وال َّلهَ ،ما ُي َت َق َّر ُب إِ َل
ال َّله َت َبا َر َك و َت َع َال إِ َّل ِب َّ
الطا َع ِة ،و َما َم َع َنا َب َرا َء ٌة ِم َن ال َّنارَِ ،ول
َع َل ال َّله ألَ َح ٍد ِم ْن ُح َّج ٍةَ ،م ْن َك َان لِ َّله ُم ِطيعاً َف ُه َو لَ َنا َو ِ ٌّل،
و َم ْن َك َان لِ َّله َع ِ
اصياً َف ُه َو لَ َنا َع ُد ٌّو ،و َما ُت َن ُال َو َل َي ُت َنا إِ َّل ِبا ْل َع َملِ
وا ْل َو َر ِع»(((.
تح ّدث اإلمام عن الصفات اآلتية:
 - 1التقوى وطاعة الله تعاىل :ويحتمل أنّ ا ُملرا َد بالتقوى تقوى
القلب ،وهي تخليته ّ
عم يفسده وتحليته مبا يصلحه،
وبالطاعة طاعة الظواهر برتك املنهيات وفعل املأمورات.
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،75باب الطاعة والتقوى ،ح.3
((( الشيخ
ّ
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ّ
والتخشع :املراد بالتواضع التذ ّلل لله عند أوامره
 - 2التواضع
ونواهية ،وتق ّلد العبود ّية مبعرفة عجزه بني يديه ،وكام
افتقاره إليه ،ولعباده املؤمنني تعظيمهم وإجاللهم وتكرميهم،
وإظهار ح ّبهم ،وامليل إىل مجالستهم ومواكلتهم ،ولني القول
عندهم وحسن معارشتهم واالبتداء بسالمهم ،والرفق بذوي
حاجاتهم واألقوام إىل قضاء حوائجهم ،واملبادرة إىل خدمتهم،
وغري ذلك ّ
مم ّ
تكبه عليهم،
يدل عىل ضعته عندهم وعدم ّ
واملراد بالخشوع التذ ّلل لله مع الخوف منه.
- 3واألمــانــة :وهي حالة نفسان ّية توجب سكون القلب
وطأمنينته ،وعدم ميله إىل املكر والحيلة ،ومنه فالن
مأمون الغائلة أي ليس له مكر يخىشّ .
ولعل املراد بها
حفظ الوديعة والعهد من الله تعاىل ،أو مع الناس.
 - 4وكرثة ذكر الله :باللسان والقلب خصوصاً يف مقام األوامر
والنواهي والنوائب.
 - 5والصوم والصالة :عىل أركانهام ورشائطهام وفعلهام كذلك
دليل عىل كامل الق ّوة النظر ّية والعلم ّية.
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 - 6وال ّرب وبالوالدين :بتعظيمهام وإطاعتهام يف ّ
كل ما جاز
رشعاً وعق ًال واإلحسان إليهام ودفع األذى عنهام ،وأداء
ديونهام وطلب الخري لهام ح ّيني وم ّيتني.
 - 7والتعاهد للجريان من الفقراء وأهله املسكنة :أي حفظ
حالهم ،ورعاية أحوالهم ،وإيصال الخري إليهم ،وترك أذاهم،
وتح ّمل األذى منهم ،وعيادة مريضهم ،وتشييع جنائزهم...
والغارمني واأليتام :بأداء ديونهم وتف ّقد أحوالهم ،ورعاية
حقوقهم والرفق بهم.
 - 8وكانوا أمناء عشائرهم :العشائر جمع العشرية وهو املعارش،
وملّا كانت األمانة عا ّمة ،مطلوبة من جميع الجوارح،
واليشء عا ّماً صادقاً عىل جميع أفعالها صادر املقصود أنّهم
كانوا أمناءهم بجميع األعضاء يف جميع األفعال.
الميزان في العالقة مع المعصوم:

إنّ الطائع لله هو و ّيل لإلمام( :من كان لله مطيعاً فهو لنا
و ّيل) أي من كان مطيعاً لله ،ال لغريه من النفس والشيطان،
فهو لنا و ّيل.
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إنّ العايص لله تعاىل هو عد ّو لإلمام( :ومن كان لله عاصياً
فهو لنا عد ّو) أي من حيث إنّه عاص فريجع النقص والعداوة
إىل فعله.
النتيجة:

إنّ اإلمام يق ّرر أمراً ّ ً
مهم ،وهو من كان لله مطيعاً فهو من
املوالني لهم ،ومن كان لله عاصياً فهو من أعدائهم ،وال يوجد
عند أهل البيت براءة ألحد ّإل بالتقوى والعمل الصالح.

91

نونمؤملا حلفأ دق

ّ
قصة وعبرة

قيل للصادق :Qإنّ ّ
عمراً
الدهني ،شهد اليوم عند
ّ
ابن أيب ليىل قايض الكوفة بشهاد ٍة ،فقال له القايض :قم يا
عمر ! ..فقد عرفناك ال تُقبل شهادتك ألنّك رافيض ،فقام ّ
ّ
عمر
وقد ارتعدت فرائصه واستفرغه البكاء ،فقال له ابن أيب ليىل:
أنت ٌ
رجل من أهل العلم والحديث ،إن كان يسوءك أن ُيقال
لك رافيضّ فت ّربأْ من الرفض ،فأنت من إخواننا ،فقال له ّ
عمر:
يا هذا ! ..ما ذهبت والله حيث ذهبت ،ولكن بكيت عليك
وع ّ
يل.
أ ّما بكايئ عىل نفيس ،فإنّك نسبتني إىل رتبة رشيفة ُ
لست من
َ
زعمت ّأن رافيضّ ويحك ! ..لقد ح ّدثني الصادقQ
أهلها،
أنّ أ ّول َمن ُس ّمي الرفضة السحرة الذين ملّا شاهدوا آية موىس
يف عصاه آمنوا به واتّبعوه ،ورفضوا أمر فرعون ،واستسلموا
لكل ما نزل بهمّ ،
ّ
فسمهم فرعون الرافضة ملّا رفضوا دينه،
كل َمن رفض جميع ما كره الله ،وفعل ّ
فالرافيضّ ّ
كل ما أمره
الله ،فأين يف هذا الزمان مثل هذا ؟
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بكيت عىل نفيس ،خشيت أن يطلع الله ع ّز ّ
ّ
وإنا ُ
وجل عىل
قلبي ،وقد تل ّقبت هذا االسم الرشيف عىل نفيس ،فيعاتبني
ّرب ع ّز ّ
وجل ويقول:
يا ّ
عمر ! ..أكنت رافضاً لألباطيل ،عام ًال بالطاعات كام
مقصاً يف الدرجات إن سامحني،
قال لك ؟ ..فيكون ذلك يب ّ
وموجباً لشديد العقاب ع ّ
يل إن ناقشني ،إ ّال أن يتداركني موا َّيل
بشفاعتهم ،وأ ّما بكايئ عليك فل ِع َظم كذبك يف تسميتي بغري
رصفت
اسمي ،وشفقتي الشديدة عليك من عذاب الله ،أنْ ّ
أرشف األسامء إ ّيل ،وإن جعلته من أرذلها ،كيف يصرب بدنك
عىل عذاب كلمتك هذه ؟.
فقال الصادق :Qلو أنّ عىل ّ
عمر من الذنوب ما هو
أعظم من الساموات واألرضني ،ملحيت عنه بهذه الكلامت،
وجل ح ّتى يجعل ّ
وإنّها لتزيد يف حسناته عند ر ّبه ع ّز ّ
كل
خردلة منها أعظم من الدنيا ألف م ّرة(((.
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،65ص .157
العلمة
ّ
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الدرس العاشر:

شيعتنا أهل الورع واالجتهاد
حماور الموعظة:

 - 1صفات الشيعة
 - 2منتحل صفة التشيع
تصدير الموعظة:

عن عـ ّ
ي بن ســامل ،عن أبيه ،عن أيب بصري قــال :قال
الصادق« :Qشيعتنا أهل الورع واالجتهاد وأهل الوفاء
واألمانة ،وأهل الزهد والعبادة أصحاب إحدى وخمسني ركعة
يف اليوم والليلة ،القامئون بالليل ،الصامئون بالنهار يز ّكون
ويحجون البيت ويجتنبون ّ
كل مح ّرم»(((.
أموالهم
ّ
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،65ص .167
العلمة
ّ
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صفات الشيعة:

يح ّدثنا اإلمام الصادق Qيف رواية طويلة عن صفات
عن ِم ْه َز ٍم األَ َس ـ ِد ِّي َق َال َق َال أَ ُبو َع ْب ِد
الشيعة ،حيث روي ْ
ال َّلهَ « Qيا ِم ْه َز ُم ِشي َع ُت َنا َم ْن َل َي ْع ُدو َص ْوتُه َس ْم َعه َول
َش ْح َنا ُؤه َب َدنَه َول َ ْي َت ِد ُح ِب َنا ُم ْع ِلناً َول ُي َجالِ ُس لَ َنا َعا ِئباً َول
ُيخَ ِ
اص ُم لَ َنا َقالِياً إِنْ لَ ِق َي ُم ْؤ ِمناً أَ ْك َر َمه وإِنْ لَ ِق َي َج ِاه ًال َه َج َره
ُق ْل ُت ُج ِع ْل ُت ِف َد َ
اك َف َك ْي َف أَ ْص َن ُع ِب َهؤ َُل ِء ا ْل ُم َتشَ ِّي َع ِة َق َال ِفيه ُِم
ال َّت ْم ِيي ُز و ِفيه ُِم ال َّت ْب ِد ُ
يص ت َْأ ِت َع َل ْيه ِْم ِس ُن َ
ون
يل و ِفيه ُِم ال َّت ْم ِح ُ
ُت ْف ِنيه ِْم َ
وط ُاعونٌ َي ْق ُت ُل ُه ْم واخْ ِت َل ٌف ُي َب ِّد ُد ُه ْم ِشي َع ُت َنا َم ْن َل َي ِه ُّر
اب َول َي ْسأَ ُل َع ُد َّونَا وإِنْ َم َ
ات
َه ِري َر ا ْل َك ْل ِب َول َي ْط َم ُع َط َم َع ا ْلغُ َر ِ
ُجوعاً ُق ْل ُت ُج ِع ْل ُت ِف َد َ
اك َفأَ ْي َن أَ ْط ُل ُب َهؤ َُل ِء َق َال ِف أَ ْط َر ِ
اف
األَ ْر ِض ُأولَ ِئ َك ا ْلخَ ِف ُ
يض َع ْي ُش ُه ْم ا ْل ُم ْن َت ِق َل ُة ِد َيا ُر ُه ْم إِنْ َشه ُِدوا لَ ْم
ُي ْع َر ُفوا وإِنْ َغا ُبوا لَ ْم ُي ْف َت َق ُدوا و ِم َن ا ْل َم ْو ِت َل َي ْج َز ُع َ
وف
ون ِ
ا ْل ُق ُبو ِر َي َت َزا َو ُر َ
اج ٍة ِم ْن ُه ْم َر ِح ُموه لَ ْن
ون وإِنْ لَ َجأَ إِلَ ْيه ِْم ُذو َح َ
تَخْ َت ِل َف ُق ُلو ُب ُه ْم وإِنِ اخْ َت َل َف ِبه ُِم ال َّدا ُر ُث َّم َق َال َق َال َر ُس ُ
ول ال َّله
أَنَا ا ْل َم ِدي َن ُة و َع ِ ٌّ
اب و َك َذ َب َم ْن َز َع َم أَنَّه َي ْدخُ ُل ا ْل َم ِدي َن َة َل
ل ا ْل َب ُ
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اب و َك َذ َب َم ْن َز َع َم أَنَّه ُي ِح ُّب ِني و ُي ْب ِغ ُض َع ِل ّياً»(((.
ِم ْن ِق َبلِ ا ْل َب ِ
وفيام ييل بيان لهذه الصفات:
 َمنْ َل َي ْعدُ و َص ْو ُته َس ْم َعه :ويف معنى هذه العبارة ع ّدةاحتامالت:
خفاء صوته الدال عىل لني طبعه ،أو عىل الدعاء والتالوة
والعبادة ،أو أنّه ال يقول شيئاً ّإل ملن يسمع قوله ويقبل منه.
 َول َش ْحنَا ُؤه َب َد َنه :أي ال يتجاوز عداوته بدنه ،أي يعادي
نفسه وال يعادي غريه ،أو إن عادى غريه يف الله ال يظهره تقية.
 َول َ ْي َتد ُِح ِبنَا ُم ْعلِناً :الكالم يحتمل وجوهاً منها:
األ ّول :أي ال ميدح معلناً إلمامتنا فإنّه لرتكه التقية ال
يستحقّ املدح.
الثاين :أن يكون االمتداح مبعنى التم ّدح أي ال يطلب املدح
وال ميدح نفسه بسب قوله بإمامتنا عالنية.
 َول ُي َجال ُِس َلنَا َعائِباًّ :لئل مياثله ،وال يشاركه يف اإلثم
والعقوبة ،وقد أمر الله تعاىل باإلعراض عنه ،ونهى عن مجالسته.
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،239باب املؤمن وعالماته وصفاته ،ح.27
((( الشيخ
ّ
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 َول ُي َخاصِ ُم َلنَا َقالِياً :أي مبغضاً معانداً ألنَّ مخاصمته ال
تثمر إ ّال الرضر وزيادة العداوة والبغض.
 إِنْ َلق َِي ُم ْؤمِناً أَ ْك َر َمه وإِنْ َلق َِي َجاهِ ًال َه َج َره :وذلكإلميانه ،بأنحاء من اإلكرام واإلعظام( .وإن لقي جاه ًال هجره)
لجهله وهوانه وللتح ّرز من أثر جهله ،ويندرج يف الجاهل
العايص ،والعامل الذي ال يعمل بعلمه بل الهجر عنه أوىل ألنّ
له ق ّوة رأي يغلب بها عىل صاحبه بالحيل والتزوير.
 َمنْ َل َي ِه ُّر َه ِري َر ا ْل َك ْل ِب :هرير الكلب وي ِه ّر-بكرس الهاء:-يعوي وينبح ،وأصلها هرير الكلب ،وهو صوته ،من دون حاجة
من ق ّلة صربه عىل الربد.
 َاب :الطمع والغراب يرضب به
ول َي ْط َم ُع َط َم َع ا ْل ُغ َر ِ
املثل بالطمع .طمعه معروف ،يرضب به املثل فإنّه يذهب إىل
فراسخ كثرية لطلب طعمته .ومن صفات الغراب أنّه يجمع
الطعام من دون حاجة إليه أص ًال ،وي ّدخره ويدفنه لوقت
الحاجة وهذا ّ
يدل عىل ش ّدة الطمع.
اإلمــام يف هذا املقطع يبني صفتني من صفات الكلب
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والغراب ،وهام الهرير والطمع .ويقول إنّ الشيعة م ّربأون من
هذه الصفات الدنيئة والتي ّ
خسة وضعة يف النفس،
تدل عىل ّ
يرت ّفع عنها شيعة أهل البيت .ويف هذا التوصيف إشارة إىل
أنّ
الشيعي هو من كرس ق ّوته الشهو ّية والغضب ّية ،فإنّ إفراط
ّ
الق ّوة الغضب ّية يجعل اإلنسان شبيهاً بالكالب ،وهو ما شبهه
اإلمام بالهرير ،وإفراط الق ّوة الشهو ّية يجعله من أهل الطمع
شبيهاً بالغراب.
 َول َي ْس َأ ُل َعدُ َّو َنا وإِنْ َم َ
ات ُجوعاً :ومل يسأل الناس ،وإن
عبت عن أنّ
الشيعي ال يسأل
مات جوعاً ،بعض الروايات ّ
ّ
أعداءه حاجة ،ح ّتى ولو أ ّدى ذلك إىل موته وهذا من أبلغ
الشيعي.
التعابري عن ع ّزة نفس
ّ
منتحل صفة التشيع:

يف الرواية سأله السائل َك ْي َف أَ ْص َن ُع ِب َهؤ َُل ِء ا ْل ُم َتشَ ِّي َع ِة؟ أي
الذين ي ّدعون التش ّيع ،وليس لهم صفاته وعالماته .فأجاب
اإلمامَ [...ق َال ِفيه ُِم ال َّت ْم ِيي ُز و ِفيه ُِم ال َّت ْب ِد ُ
يص ت َْأ ِت
يل و ِفيه ُِم ال َّت ْم ِح ُ
ون ُت ْف ِنيه ِْم َ
َع َل ْيه ِْم ِس ُن َ
وط ُاعونٌ َي ْق ُت ُل ُه ْم واخْ ِت َل ٌف ُي َب ِّد ُد ُه ْم]...
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والكالم يحتمل وجهني:
األول :أنّ املعنى كيف أصنع بهم ح ّتى يكونوا هكذا؟
ميحصهم ويبد ّلهم.
فأجاب بأنّ هذا ليس من شأنك بل الله ّ
والثاين :إنّ املعنى ما أعتقد فيهم؟ فالجواب أنّهم ليسوا
بشيعة لنا ،والله تعاىل يصلحهم ويذهب مبن ال يقبل الصالح
منهم.
وذكر Qأموراً توجب خروجهم من الفرقة الناجية،
أو هالكهم باألعامل واألخالق الشنيعة يف الدنيا واآلخرة وهي
التالية:
ِفيه ُِم ال َّت ْم ِيي ُز :التمييز بني الثابت الراسخ وغريه ،ومتييز
اليشء انفصاله من غريه.
و ِفيه ُِم ال َّت ْب ِد ُ
أخس ،أو
يل :التبديل أي تبديل حالهم بحال ّ
تبديلهم بقوم آخرين ،ال يكونون أمثالهم.
يص :التمحيص وهو االبتالء واالختبار
و ِفيه ُِم ال َّت ْم ِح ُ
والتخليص.
ت َْأ ِت َع َل ْيه ِْم ِس ُن َ
ون ُت ْف ِنيه ِْم :السنون وهي الجدب والقحط.
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َ
وط ُاعونٌ َي ْق ُت ُل ُه ْم :الطاعون وهو املوت من الوباء.
واخْ ِت َل ٌف ُي َب ِّد ُد ُه ْم :أي اختالف بالتدابر والتقاطع والتنازع
يب ّددهم ويف ّرقهم تفريقاً شديداً.
تبي عدّة أمور وهي:
الرواية الرشيفة وغريها ّ
أ ّو ًال :إنّ هناك مجموعة من الناس يدعون التش ّيع ،وهم
أخطر عىل مذهب أهل البيت من األعداء الحقيق ّيني.
ثانياً :ذكرت الروايات أوصاف تجعلنا نعرف الشيعة من
أصحاب اال ّدعاء الكاذبة ،الذين وصفتهم مبنتحيل التش ّيع ،أو
إنّهم متش ّيعة ،أو كاذبون وما شاكل ذلك.
ثالثاً :ب ّينت أنّ الشيعة مي ّيزون عن أصحاب اال ّدعاء من
خالل مراحل االختبار الذي مي ّرون به وهي :التم ّيز ،التمحيص،
التبديل .والواضح من هذه الروايات أنّ الذين يبقون عىل
والية األمئة ق ّلة قليلة.
رابعاً :دعت الروايات إىل رضورة الثبات واالستقامة عىل
نهج ّ
وخط أهل البيت يف ّ
كل مراحل االختبار التي يبدو من
الروايات أنّها تشت ّد وتعظم ،من مرحلة إىل أخرى.
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سألهُ :ق ْل ُت ُج ِع ْل ُت ِف َد َ
اك َفأَ ْي َن أَ ْط ُل ُب َهؤ َُل ِء؟ لق ّلة وجود
من اتّصف بالصفات املذكورة.
َق َالِ :ف أَ ْط َر ِ
اف األَ ْر ِض :ألنّهم يستوحشون من الناس ملّا رأوا
منهم ما يوجب تنفر القلوب عنهم.
ثم أعطاهم اإلمام عالمات ّ
تدل عليهم:
ّ
ُأولَ ِئ َك ا ْلخَ ِف ُ
يض َع ْي ُش ُه ْم :والخفض :الراحة ،ووجه كون
عيشهم خفيضاً أنّهم تركوا الدنيا ومل يحملوا عىل أنفسهم ثقل
مالذها.
ا ْل ُم ْن َت ِق َل ُة ِد َيا ُر ُه ْم :ألنّهم سايحون يف األرض ،وليس لهم
معي.
مسكن ّ
إِنْ َشه ُِدوا لَ ْم ُي ْع َر ُفوا :لعدم شهرتهم ،وقيل الختيارهم
الغربة لطلب العلم.
وإِنْ َغا ُبوا لَ ْم ُي ْف َت َق ُدوا :أي مل يطلبوا الستنكاف الناس عن
صحبتهم ،وعدم اعتنائهم بشأنهم ،وقيل لغربتهم بينهم.
و ِم َن ا ْل َم ْو ِت َل َي ْج َز ُع َ
ون :ألنّ أولياء الله يح ّبون املوت
ويتم ّنونه.
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وف ا ْل ُق ُبو ِر َي َت َزا َو ُر َ
ون« :أي إنّهم لش ّدة التق ّية وتف ّرقهم،
ِ
ق ّلام ميكنهم زيارة بعضهم بعضاًّ ،
وإنا يتزاورون يف عامل الربزخ
وقيل القبور :عبارة عن مواضع قوم ماتت قلوبهم لرتك ذكر
الله ،أي ال متكنهم الزيارة يف موضع تكون فيه جامعة من
الضالل والج ّهال الذين هم مبنزلة األموات واأل ّول أظهر.
اج ٍة ِم ْن ُه ْم َر ِح ُموه :لعلمهم بأنّ قضاء
وإِنْ لَ َجأَ إِلَ ْيه ِْم ُذو َح َ
حوائج املضط ّر امللتجئ من صفات الكرام ،ورده مع االقتدار
من سامت اللئام.
لَ ْن تَخْ َت ِل َف ُق ُلو ُب ُه ْم وإِنِ اخْ َت َل َف ِبه ُِم ال َّدا ُر :أي قلوبهم
متوافقة غري مختلفة وإن كانت ديارهم مختلفة متباعدة ،ألنّ
مقصدهم واحد وطريقتهم واحدة بخالف غريهم فإنّ قلوبهم
مختلفة.
ثم ختم الحديث الرشيف بقولهَ « :ق َال َر ُس ُ
ول ال َّله أَنَا
ّ
ا ْل َم ِدي َن ُة و َع ِ ٌّ
اب»« ،أنا املدينة» كأن ذكر هذا الخرب لبيان
ل ا ْل َب ُ
ع ّلة اتّفاق قلوبهم ،فإنّهم عاملون بهذا الخرب أو لبيان أنّ تلك
الصفاتّ ،إنا تنفع إذا كانت مع الوالية ،أو لبيان لزوم اختيار
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تلك الصفات ،فإنّها من أخالق موىل املؤمنني ،هو باب مدينة
الدين والعلم والحكمة ،فال ب ّد ملن ا ّدعى الدخول يف الدين أن
ي ّتصف بها(((.

((( انظر :املوىل املازندرا ّين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج  ،9ص  ،175 - 174باب املؤمن
وعالماته وصفاته( .بترصف).
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 صفات أهل اإلميان: .1اإلحساس باملسؤول ّية
 .3قلب املؤمن وقلب املريض

 .2زيادة اإلميان
 .4ضعف اإلميان

تصدير الموعظة:

ٱلل َوجلَ ۡ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ َ
ت
قال الله تعاىل﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱل ِ
ِ
ُُ ُُۡ َ
َّ ُ َ
ت َعلَ ۡيه ۡم َء َاي ٰ ُت ُهۥ َز َاد ۡت ُه ۡم إ َ
ِإَوذا تُل َِي ۡ
يم ٰ ٗنا َو َ َ ٰ
قلوبهم
ع َر ّب ِ ِه ۡم َي َت َوكون
ِ
ِ
َّ َ ُ ُ َ َّ َ ٰ َ َ َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ ُ ُ َ
ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ُهمُ
 ٢ٱلِين يقِيمون ٱلصلوة ومِما رزقنهم ينفِقون  ٣أولئ ِ
َ
ُۡ ۡ ُ َ
تع َ
ون َح ّٗقا ۚ ل َّ ُه ۡم َد َر َج ٰ ٌ
ٞ
ِند َر ّب ِ ِه ۡم َو َم ۡغفِ َرة َ ٞورِ ۡز ٞق ك ِريم﴾(((.
ٱلمؤمِن
((( سورة األنفال ،اآليات .4-2
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صفات أهل اإليمان:

ذكرت اآلية خمس صفات وهي:
أ .وجل القلب عند ذكر الله.
ب .وزيادة اإلميان عند استامع آيات الله.
ج .والتو ّكل عىل الله.
د .وإقامة الصالة.
هـ .واإلنفاق ّ
مم رزقهم الله.
والصفات الثالث األوىل من أعامل القلوب ،أي ذات جانب
وباطني ،واألخريتان من أعامل الجوارح أي لهام
معنوي وروحا ّين
ّ
ّ
جانب عم ّ
وخارجي ،وهو االرتباط بالله ،وارتباط بخلق الله.
يل
ّ
والصفات هي:
.1اإلحساس باملسؤول ّية:
َّ
َ
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ٱلل َوجل ۡ
ِين إ َذا ُذك َِر َّ ُ
َ
ت
قوله تعاىل﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون ٱل ِ
ِ
قُلُ ُ
وب ُه ۡم﴾.
«الوجل»حالة الخوف التي تنتاب اإلنسان ،وهو ناشئ عن
أحد أمرين:
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 إدراك املسؤول ّية واحتامل عدم القيام بالوظائف الالزمة.والتوجه إىل وجوده املطلق الذي ال
 إدراك عظمة مقام اللهّ
نهاية له ،ومهابته التي ال حد لها.
ومن الخطأ أن نع ّد أساس الخوف والخشية عدم أداء
الوظائف املطلوبة فحسب.
.2زيادة اإلميان:
َ
َ
قوله تعاىلِ﴿ :إَوذا تُل َِي ۡت َعل ۡي ِه ۡم َء َاي ٰ ُت ُهۥ َز َاد ۡت ُه ۡم إ ِ َيم ٰ ٗنا﴾.
حي ينمو غرسه يوماً بعد يوم،
املؤمنون ح ّقاً لهم إميان ّ
بسقيه من آيات الله ،وتفتح أزهاره وبراعمه ،ويؤيت مثاره أكرث
فأكرث ،فهم ليسوا كاملوىت من الجمود وعدم التح ّرك ،ففي ّ
كل يوم
جديد يكون لهم فكر جديد ،وتكون صفاتهم مرشقة جديدة.(((...
ومعنى زيادة اإلميان أنّ هؤالء إذا قرئ عليهم القرآن،
زادتهم آياته تبرصة ويقيناً عىل يقني ،وقيل :زادتهم تصديقاً
مع تصديقهم مبا أنزل إليهم قبل ذلك(((.
ازي ،مصدر سابق ،ج ،5ص .363 362-
((( األمثل يف تفسري كتاب الله املنزل ،نارص مكارم الشري ّ
(بترصف).
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،66ص .177
العلمة
ّ
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.3قلب املؤمن وقلب املريض:
إنّ القلب إذا كان زك ّياً ونق ّياً وح ّياً أمثرت فيه املعرفة
وكل وصف ومعنى رشيف ،ألنّ القلب إذا كان رقيقاً
والعلم ّ
وليناً كان قبوله للعلم سه ًال يسرياً ،ورسخ العلم فيه بخالف
القلب القايس ،الذي ال يحتمل العلم واملعرفة تلك القلوب
َ
ش َح َّ ُ
التي خاطبها الله تعاىل بقوله﴿ :أ َف َمن َ َ
ٱلل َص ۡد َرهُۥ

ۡ
ع نُور ّمِن َّر ّبهِۦ فَ َو ۡي ٞل ّل ِۡل َقٰس َِيةِ قُلُ ُ
ل ۡ ِِل ۡس َل ٰ ِم َف ُه َو َ َ ٰ
وب ُهم ّمِن ذِك ِر
ِۚ
ٖ
َّ ُ َ
َ
ُّ
(((
ٱللِۚ أ ْو ٰٓلئ ِ َك ِف َضل ٰ ٖل مب ِ ٍني﴾ .

أما غري املؤمن ال تزيده هذه التالوة ّإل رجساً كام قال
َ َٓ ُ َ ۡ ُ ََ ٞ
َۡ
ُ ُ َ ُ
ورة ف ِم ۡن ُهم َّمن َيقول أيُّك ۡم َزادت ُه
نزلت س
تعاىلِ﴿ :إَوذا ما أ ِ

َ ٰ ٓ َ ٰ ٗ َ َ َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ٗ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
شون
ه ِذه ِۦ إِيمنا ۚ فأما ٱلِين ءامنوا فزادتهم إِيمنا وهم يستب ِ
ُُ
َّ ۡ َ َ ٞ
َ ۡ
ۡ
َ ١٢٤وأَ َّما َّٱل َ
س ِه ۡم
ِين ِف قلوب ِ ِهم م َرض ف َزادت ُه ۡم رِج ًسا إ ِ ٰل رِج ِ
َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َٰ ُ َ
وماتوا وهم كفِر
ون﴾(((.

فقد فصل الله سبحانه أمر القلوب ،وف ّرق بني قلوب

((( سورة الزمر ،اآلية .22
((( سورة التوبة ،اآليتان .125 – 124
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َ َ َّ َّ َ َ َ ْ
املؤمنني والذين يف قلوبهم مرض فقال﴿ :فأما ٱلِين ء
ام ُنوا﴾

وهم الذين قلوبهم خالية عن النفاق ،بريئة من املرض وهم
َ
عىل يقني من دينهم بقرينة املقابلة ﴿ف َز َاد ۡت ُه ۡم﴾ السورة
النازلة ﴿إ ِ َيم ٰ ٗنا﴾ فإنّها بإنارتها أرض القلب بنور هدايتها،
توجب اشتداد نور اإلميــان فيه ،وهذه زيــادة يف الكيف،
وباشتاملها عىل معارف وحقائق جديدة من املعارف القرآن ّية
والحقائق اإلله ّية ،وبسطها عىل القلب نور اإلميان بها توجب
زيادة إميان جديد عىل سابق اإلميان ،وهذه زيادة يف الك ّم ّية
ونسبة زيادة اإلميان إىل السورة من قبيل النسبة إىل األسباب
الظاهرة ،وكيف كان فالسورة تزيد املؤمنني إمياناً فتنرشح
ً َُ ۡ َۡ َۡ ُ َ
بذلك صدورهم وتته ّلل وجوههم فرحا ﴿وهم يستب ِش
ون﴾.
﴿ َوأَ َّما َّٱل َ
ِين ِف قُلُوب ِ ِهم َّم َر ٞض﴾ وهم أهل ّ
الشك والنفاق
َ
َ
﴿ف َز َاد ۡت ُه ۡم رِ ۡج ًسا إ ِ ٰل رِ ۡج ِس ِه ۡم﴾ أي ضالالً جديداً إىل ضاللهم
القديم وقد س ّمى الله سبحانه الضالل رجساً.
َ
َّ
واملقابلة الواقعة بني ﴿فَأَ َّما َّٱل َ
ِين َء َام ُنوا ْ﴾ و ﴿ َوأ َّما ٱل َ
ِين
ُُ
ِف قلوب ِ ِهم َّم َر ٞض﴾ يفيد بأنّ هؤالء ليس يف قلوبهم إميان
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ّ
الشك أو الجحد ،وكيف كان فهو الكفر
صحيح ،وإمنا هو
ْ
َ َ ُ َ ُ ۡ َٰ ُ َ
ولذلك قال ﴿وماتوا وهم ك ِفر
ون﴾.
واآلية ّ
تدل عىل أنّ السورة من القرآن ال تخلو عن تأثري يف
قلب من استمعه ،فإنّ كان قلباً سلي ًام زادته إمياناً واستبشاراً
ورسوراً ،وإن كان قلباً مريضاً زادته رجساً وضالالً(((.
 .4ضعف اإلميان:
ضعف اإلميان مرض له ظواهره وأسباب منها:
 الوقوع يف املعايص وارتكاب املح ّرمات :من العصاة منيرص عليها ،ومنهم من يرتكب أنواعاً
يرتكب معصية مع ّينة ّ
ش ّتى من املعايص ،وكرثة الوقوع يف املعصية ،يؤ ّدي إىل تح ّولها
إىل عادة مألوفة ،وروي عن اإلمام الصادق (عليه السالم):
«اتّقوا املح ّقرات من الذنوب ،فإنّها ال تغفر ،قلت (أي الراوي):
وما املح ّقرات؟ قال :الرجل يذنب الذنب فيقول :طوىب يل مل
يكن يل غري ذلك»(((.
((( ّ
العلمة الطباطبا ّيئ ،امليزان يف تفسري القرآن ،مصدر سابق ،ج ،9ص .410
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص .287
((( الشيخ
ّ
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النبي األعظم  Pيف وص ّيته أليب ذ ّر (رض):
وروي عن ّ
«يا أبا ذ ّر ،إنّ الرجل ليعمل الحسنة في ّتكل عليها ،ويعمل
املح ّقرات ح َّتى يأيت الله وهو عليه غضبان ،وإنّ الرجل ليعمل
الس ّيئة فيفرق منها ،يأيت آمناً يوم القيامة»(((.
وروي عن اإلمام الباقر« :Qال ّذنوب ك ّلها شديدة،
مرحوم وإ َّما
وأشدها ما ينبت عليه ا ّللحم وال َّدم؛ ألنَّه إ َّما
ُّ
ٌ
مع َّذ ٌب ،والج َّنة ال يدخلها ّإل ط ّيب»(((.
ُ َّ َ َ ۡ ُ ُ ُ ُ
وبكم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد
 - 5قسوة القلب :قال تعاىل﴿ :ثم قست قل
َ َ َ َ َ ۡ
َ َ َ
ه كٱل َِج َارة ِ أ ۡو أ َش ُّد ق ۡس َو ٗة ۚ﴾(((.
ذٰل ِك ف ِ
 عدم إتيان العبادات عىل وجهها الصحيح :ومن ذلكرشود الذهن أثناء الصالة ،وتالوة القرآن واألدعية ونحوها،
وعدم التد ّبر والتف ّكر يف معاين األذكار.
َ
 التكاسل عن الطاعات والعبادات :قال تعاىلِ﴿ :إَوذاالطربيس ،مكارم األخالق ،نرش منشورات الرشيف الريض ،ال.م1972 ،م ،ط ،6ص .462
((( الشيخ
ّ
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص .27
((( الشيخ
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .74
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َ

ْ َ

َ

َ

ْ ُ

َ

ام ٓوا إل َّ
ٱلصل ٰوة ِ ق ُ
ق ُ
اموا ك َس ٰ
ال﴾((( ومنشأ الكسل هو ضعف
ِ
اإلميان وك َّلام اشت ّد ضعف اإلميان ازداد الكسل والتواين يف
العمل بالوظائف الدين ّية ،والتكاليف اإلله ّية ،مع اإلشارة إىل
الصالة،
أنّ الصالة عمود ،رسول الله« :Pإنّ عمود الدين ّ
وهي أ َّول ما ُي َ
صحت ن ُِظ َر
نظر فيه من عمل ابن آدم ،فإن ّ
يف عمله ،وإن مل ت َِص ّح مل ُي َ
نظر يف بق ّية عمله»((( ،ويف املعنى
النبي األكرم Pأنّه قال« :أ ّول ما
نفسه جاء حديث آخر عن ّ
ُينظر يف عمل العبد يف يوم القيامة يف صالته ،فإن ُق ِبلت نُظر
يف غريها ،وإن مل تُق َبل مل ُينظر يف عمله بيشء»((( ،وقال موالنا
وموجهاً« :وﭐعلم أنّ ّ
كل يشء من
أمري املؤمنني Qمرشداً ّ
عملك تبع لصالتك ،فمن ضَ ّيع الصالة ،فإنّه لغريها أضيع»(((.
َ
َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ
شح
 ضيق الصدر :قال تعاىل﴿ :ف َمن يُ ِردِ ٱلل أن يهدِيهۥ ي((( سورة النساء ،اآلية .142
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج  ،4ص  - 8 ،31باب وجوب إمتام الصالة و
إقامتها.
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،82ص .227
العلمة
ّ
قم،
((( املفيد ،الشيخ مح ّمد بن مح ّمد بن النعامن ،األمايل ،نرش مؤمتر الشيخ املفيد ،إيران ّ -
ال.ت ،ال.ط ،ج  ،1ص  ،267املجلس الحادي والثالثون.
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َ ۡ َ ُ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ُ ۡ َ ُ َّ َ ۡ ۡ
َ ً
ضل ُهۥ ي َعل َص ۡد َرهُۥ ض ّيِقا َح َر ٗجا
صدرهۥ ل ِِلسل ِمۖ ومن ي ِرد أن ي ِ
َّ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ ٓ ِ َ َ ٰ َ ۡ
َك َأ َّن َما يَ َّص َّع ُ
ي َعل َّ ُ
ٱلر ۡج َس ع ٱل َ
ٱلل ّ
ذ
ك
ء
ا
م
ٱلس
ف
د
ِين
ِك
ل
ۚ
ِ
ِ
َ ُۡ ُ َ
ل يؤمِن
ون﴾((( وش ّبه ضيق الصدر عن قبول اإلميان ولوازمه

يص ّعد يف السامء ،يف أنّه كام ميتنع الصعود من هذا ،كذلك
مبن ُ
ميتنع قبول اإلميان من ذاك.
وقيل :معناه أنَّ ضيق الصدر يبعد من اإلميان كام يبعد
الصاعد يف السامء وفيه مبالغة لبعده عن قبول اإلميان(((.
 عدم تأ ّثر القلب بآيات القرآن :ال بوعده وال بوعيده ،والبأمره وال نهيه ،وال يف وصفه للقيامة ...،عن رسول اللهP
قال« :إنّ العبد إذا أخطأ خطيئ ًة نكت يف قلبه نكتة سوداء،
فإذا هو نزع واستغفر وتاب ُص ِقل قلبه ،وإن عاد زيد ح َّتى
َ َّ َ ۡۜ َ َ
ان َ َ ٰ
ع
تعلو قلبه ،وهو الران الذي ذكره الله﴿ ،ك ۖ بل ر
ُُ
َّ َ ُ ْ َ ۡ ُ َ
قلوب ِ ِهم ما كنوا يكسِب
ون﴾(((»(((.
(((
(((
(((
(((

سورة األنعام ،اآلية .125
املوىل املازندرا ّين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج ،5ص .70
سورة املطففني ،اآلية .14
النيسابوري ،روضة الواعظني ،تحقيق محمد مهدي الخرسان ،نرش منشورات الرشيف
الفتال
ّ
الريض ،إيران – قم ،ال.ت ،ال.ط ،ص.414
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 الغفلة عن ذكر الله والتع ّلق بالدنيا :إنّ الغفلة عن ذكرالله ،والغرق يف لذات الدنيا ،واالنبهار بزخارفها ومغرياتها
يؤ ّدي إىل تس ّلط شيطان عىل اإلنسان يكون قرينه دامئا.((( ...
للغفلة آثار سلبية كثرية منه أنّها تورث قساوة القلب :فقد
روي عن اإلمام الباقر« :Qإ ّياك والغفلة؛ ففيها تكون
قساوة القلب»(((.
وإنّها متيت القلب :وهي درجة أعىل من القساوة ،ويف
الصورة يوصد باب العودة واإلنابة إىل الله تعاىل ،فعن
هذه ُّ
أمري املؤمنني Qأنَّه قال« :من غلبت عليه الغفلة مات
قلبه»(((.
 عدم االهتامم بقضايا املسلمني :والتفاعل معها خصوصاًتجاه ما يصيب إخوانه يف بقاع العامل ،من تس ّلط العد ّو والقهر
واالضطهاد والكوارث ،فيكتفي بسالمة نفسه ،وهذا نتيجة
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،3ص  ،269ح (.1 )3615
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،75ص.164
العلمة
ّ
التميمي اآلمدي ،عبد الواحد بن مح ّمد ،تصنيف غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح
(((
ّ
اإلسالمي ،إيران  -قم1407 ،ه ،ط ،1ص.266
مصطفى درايتي، مكتب اإلعالم
ّ
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قال َر ُس ُ
ضعف اإلميانَ .
ول ال َّلهَ « :م ْن أَ ْص َب َح َل َي ْه َت ُّم ِب ُأ ُمو ِر
ني َف َل ْي َس ِ ُب ْس ِل ٍم»(((.
ا ْل ُم ْس ِل ِم َ

الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،163باب االهتامم بأمور املسلمني والنصيحة
((( الشيخ
ّ
لهم ونفعهم ،ح.1
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الدرس الثاني عشر:

ضعف اإليمان (أسبابه وعالجه)
حماور الموعظة:

أسباب ضعف اإلميان

 .1االبتعاد عن مجالس العلامء
 .3التع ّلق بالدنيا

 .2ارتكاب الذنوب واملعايص
 .4طول األمل

عالج ضعف اإلميان

 .1ذكر الله تعاىل  .2تد ّبر القرآن الكريم  .3استشعار عظمة الله
 .4ذكر املوت واآلخرة  .5اجتناب املعايص  .6محاسبة النفس
تصدير الموعظة:

ۡ
َ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ َ ۡ
ت َش َع قُلُ ُ
وب ُه ۡم ِلِك ِر
قال الله تعاىل﴿ :ألم يأ ِن ل ِلِين ءامنوا أن
ۡ
ْ
َ ُ
َّ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ّ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ ُ
َ
ِين أوتوا ٱلكِتٰ َب مِن ق ۡبل
ٱللِ وما نزل مِن ٱل ِق ول يكونوا كٱل
َ
َ َ َ
ُُ
َۡ َ
َ
ُ
َ
ۡ
ّ
ٞ
ُ
ۡ
ف َطال َعل ۡي ِه ُم ٱل َم ُد ف َق َس ۡت قل ُوب ُه ۡمۖ َوكثِري مِنهم فٰسِقون﴾(((.
((( سورة الحديد ،اآلية .16
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أسباب ضعف اإليمان:

.1االبتعاد عن مجالس العلامء والحضور يف مجالس اللهو
والفساد:
يقول اإلمام زين العابدين يف دعاء أيب حمزة« :س ّيدي...
الع َلام ِء َفخَ َذ ْل َت ِني ،أَ ْو لَ َع َّل َك
أَ ْو لَ َع َّل َك َف َق ْد َت ِني ِم ْن َمجالِ ِس ُ
ني َف ِم ْن َر ْح َم ِت َك آ َي ْس َت ِني ،أَ ْو لَ َع َّل َك َرأَ ْي َت ِني آلِ ُف
َرأَ ْي َت ِني ِف الغا ِف ِل َ
ني َف َب ْي ِني َو َب ْي َن ُه ْم خَ َّل ْي َت ِني.(((« ...،
َمجالِ َس ال َب َّطالِ َ
لقد ّ
النبي وأهل البيت عىل حضور املجالس ا ّلتي
حث ّ
ُيذكر الله تعاىل فيها وعدم االبتعاد عنها ،ألنّها تُش ّكل روضة
من رياض الج ّنة كام يقول رسول الله« :ارتعوا يف رياض الج ّنة،
قالوا :يا رسول الله ،وما رياض الج ّنة؟ قال :مجالس الذكر»(((.
وعنه « :Pما قعد ع ّدة من أهل األرض يذكرون الله ّإل قعد
وأهم مجالس أهل الذكر مجالس
معهم ع ّدة من املالئكة»(((ّ .
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،95ص .87
العلمة
ّ
((( الح ّر العام ّ
يل ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص  ،231باب استحباب الجلوس مع الذين
يذكرون الله ،ومع الذين يتذاكرون العلم ،ح (.3 )9199
((( املصدر نفسه ،ص  ،153باب استحباب ذكر الله يف ّ
كل مجلس ،والصالة عىل مح ّمد وآل
مح ّمد ،ح (.4 )8982
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ني! جالس العلامء
العلامء ،ويف وص ّية لقامن Qالبنه« :يا ُب ّ
وزاحمهم بركبتيك ،فإنّ الله ع َّز َّ
وجل ُيحيي القلوب بنور
الحكمة كام ُيحيي األرض بوابل السامء»(((.
النبي Pوأهل البيت Rبش ّدة
يف املقابل نهى
ّ
َ
عن حضور مجالس ّ
البطالني وأهل السوء ،قال تعاىلَ ﴿ :وق ۡد

ۡ َ
َّ
ۡ َٰ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ
ٰ
ت ٱللِ يُكف ُر
اي
ب أن إِذا س ِمعتم ء ِ
نزل عليكم ِف ٱلكِت ِ
َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ ُ ۡ َ َّ َ ُ ُ ْ
َ
بِها ويستهزأ بِها فل تقعدوا معهم ح ٰ
ِيث
ت يوضوا ِف حد ٍ
َۡ
يه ِۦٓ﴾((( .وقال اإلمام الصادق َ :Q
«ل َي ْن َب ِغي لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن
غ ِ

أَنْ َي ْج ِل َس َم ْج ِلساً ُي ْع َص ال َّله ِفيه َول َي ْق ِد ُر َع َل َت ْغ ِي ِريه»(((.
.2ارتكاب الذنوب واملعايص:
إنّ من أبرز أسباب ال ُبعد عن الله تعاىل وضعف اإلميان ارتكاب
الذنوب واآلثام ،وتج ُّرؤ العبد وانتهاكه لحرمة الله .فكام هي من
ظواهر ضعف اإلميان ،كذلك هي من أسباب ضعف اإلميان.

((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،1ص  ،204باب 4مذاكرة العلم ،ومجالسة
العلمة
ّ
العلامء ،والحضور يف مجالس العلم ،وذ ّم مخالطة الجهال ،ح.22
((( سورة النساء ،اآلية .140
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،374باب مجالسة أهل املعايص ،ح.1
((( الشيخ
ّ
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عن اإلمام الباقر  Qقالَ « :ما ِم ْن َ ْ
ش ٍء أَ ْف َس ُد لِ ْل َق ْل ِب
ِم ْن خَ ِطي َئ ٍة إِنَّ ا ْل َق ْل َب لَ ُي َوا ِق ُع ا ْلخَ ِطي َئ َة َف َم َت َز ُال ِبه َح َّتى َت ْغ ِل َب
َع َل ْيه َف ُي َص ِّ َي أَ ْع َله أَ ْس َف َله»(((.
وتصيه مائ ًال ك ّله إىل الباطل ألنّ
فالذنوب تُك ّدر القلب وتس ّوده ّ
أعاله طرفه املائل إىل الحقّ وأسفله طرفه املائل إىل الباطل .فإذا جعلت
أعاله أسفله جعلت ك ّله مائ ًال إىل الباطل ،أو جعلته كالكوز املنكوس ال
يدخل فيه يشء من الحقّ  ،وخرج ما دخل فيه فيصري خالياً من الحقّ
واملعارف ،مظل ًام قاب ًال لجميع املفاسد نعوذ بالله من ذلك(((.
.3طول األمل:
َ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ
قال الله تعاىل﴿ :ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويل ِه ِهم ٱلمل ۖ
َ َ َۡ ََُۡ َ
ون﴾((( ،وعن اإلمام ع ّ
يلّ :
فسوف يعلم
«إن أخاف عليكم
اثنتني اتّباع الهوى وطول األمل أ ّما اتّباع الهوى فإنّه يص ّد عن
الحقّ وأ ّما طول األمل فإنّه ينيس اآلخرة»(((.
(((
(((
(((
(((

املصدر نفسه ،ص  ،268باب الذنوب ،ح.1
املوىل املازندرا ّين ،رشح أصول الكايف ،مصدر سابق ،ج ،9ص .242
سورة الحجر ،اآلية .3
الحسيني ّ
«العلمة» األصفها ّين ،مكتبة اإلمام أمري
الفيض الكاشا ّين ،الوايف ،تحقيق ضياء الدين
ّ
املؤمنني ع ّ
يل ،Qإيران  -أصفهان1406 ،ه ،ط ،1ج ،5ص  ،902باب اتباع الهوى ،ح .4 – 3255
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.4التع ّلق بالدنيا:
والد ْن َيا أَ ْك َ ُب َه ِّمه،
عن اإلمام الصادقَ « :م ْن أَ ْص َب َح وأَ ْم َسُّ ،
ي َع ْي َن ْيهَ ،
وش َّت َت أَ ْم َره ولَ ْم َي َن ْل ِم َن
َج َع َل ال َّله َت َع َال ا ْل َف ْق َر َب ْ َ
الد ْن َيا إِ َّل َما َق َس َم ال َّله لَه ،و َم ْن أَ ْص َب َح وأَ ْم َسِ ،
واآلخ َر ُة أَ ْك َ ُب
ُّ
وج َم َع لَه أَ ْم َره»((( .واملقصود
َه ِّمهَ ،ج َع َل ال َّله ا ْل ِغ َنى ِف َق ْل ِبه َ
بالتع ّلق بالدنيا الدنيا املذمومة ،واملقصود بها دنيا اإلنسان
نفسه حيث يتع ّلق بها ويح ّبها ح ّتى تصبح منشأ ّ
كل املفاسد
والخطايا النفس ّية والعمل ّية.
عالج ضعف اإليمان:

هناك ع ّدة طرائق لعالج ضعف اإلميان منها:
.1ذكر الله تعاىل:
ۡ َّ َ َ
ْ
ُ
ُ
ِين َء َام ُنوا َو َت ۡط َمئ ُّن قل ُ
قال تعاىلَّ ﴿ :ٱل َ
وب ُهم بِذِكرِ ٱللِۗ أل
ِ
ۡ
َّ
ٱللِ َت ۡط َمئ ُّن ۡٱل ُقلُ ُ
وب﴾((( .الذكر حياة القلب ،وسبيل
بِذِك ِر
ِ
النرشاح الصدر ،بل به ّ
تجل الكروب ،وتزول الهموم ،وتطرد
حب الدنيا والحرص عليها ،ح.15
((( الشيخ
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،319باب ّ
ّ
((( سورة الرعد ،اآلية .28
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الشياطني ،ولكن ال ينبغي الذكر باللسان مع غفلة القلب.
والذكر هو أنفع عالج يف دفع الوسوسة ذكر الله واإلكثار
منه ألنّ الشيطان إذا سمع ذكر الله خنس ،أي بعد وتأخّ ر
فينبغي اإلكثار من قول ال إله ّإل الله ألنّها رأس الذكر وقد
الخاصة والعا ّمة
ورد يف فضلها ورشافتها وأرسارها من طريق
ّ
ما ال يكاد يحرص ،ولهذا اختارها أهل السلوك لرتبية السالكني،
وتهذيب املريدين(((.
.2تد ّبر القرآن الكريم:
ۡ
َ ُ َُّ َ ُ ۡ َ َ ُ َ َ ٓٞ َۡ َ َ ٞ
ان ما هو شِفاء ورحة
ـزل مِن ٱلقرء ِ
قال تعاىل﴿ :ونـ ِ
ّۡ
ل ِل ُم ۡؤ ِمن َِني﴾((( .أ ّما طريقة العالج فهي :التف ّكر ،والتد ّبر.
 .3استشعار عظمة الله:
تعظيم الله ِمن ّ
إنّ
وأهم أعامل
أجل العبادات القلب ّية
َ
ّ
يتعي ترسيخها وتزكي ُة النفوس بها ،قال تعاىل:
القلوب التي ّ
((( العام ّ
الحسيني ،تحقيق وتصحيح
يل ،ع ّز الدين حسني عبد الصمد (والد الشيخ البهايئ) ،العقد
ّ
اليزدي ،گلبهار ،يزد ،ال.ت ،ال.ط ،ص .4
املدريس
جواد
السيد
ّ
ّ
((( سورة اإلرساء ،اآلية .82
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َ

َ

َ

ُ ۡ َۡ ُ َ
ون ِ َّلِ َوق ٗارا﴾((( ،مبعنى العظمة اسم من
﴿ َّما لكم ل ترج
مبني عىل التعظيم
التوقري مبعنى التعظيم .واإلميان بالله ّ
َ
َ
َ َ ُ
ۡ
اد َّ َ ُ
ُ (((
ٱلسم ٰ َوٰت َي َتف َّط ۡرن مِنه﴾
واإلجالل له قال تعاىل﴿ :تك
املراد ّ
رهن من عظمة الله وجالله .ومنزل ُة التعظيم تابعة
تفط ّ
تعظيم الله يف القلب،
للمعرفة ،فعىل قد ِر املعرفة يكون
ُ
ً
تعظيم وإجالالً ،كام هي حال
أشدهم له
وأعرف ال ّناس به ٌّ
النبي وأهل بيته.
ّ
 .4ذكر املوت واآلخرة:
قال أمري املؤمنني :أَال من اشتاق إىل الجنّة سال عن
الشهوات ،ومن أشفق من النار رجع عن املح ّرمات ومن زهد
يف الدنيا هانت عليه املصائب((( .وعنه  :Qذكر اآلخرة
دواء وشفاء(((.
َع ْن أَ ِب ُع َب ْي َد َة ا ْل َح َّذا ِءَ ،ق َالُ :ق ْل ُت :ألَ ِب َج ْع َف ٍر َح ِّد ْث ِني ِبَا
((( سورة نوح ،اآلية .13
((( سورة مريم ،اآلية .90
((( ّ
املجليس ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،67ص  ،314ح.18
العلمة
ّ
الواسطي ،عيون الحكم واملواعظ ،مصدر سابق ،ص .256
الليثي
(((
ّ
ّ

121

نونمؤملا حلفأ دق

أَ ْن َت ِف ُع ِبه َف َق َال َيا أَ َبا ُع َب ْي َد َة أَ ْك ِ ْث ِذ ْك َر ا ْل َم ْو ِت َفإِنَّه لَ ْم ُي ْك ِ ْث
الد ْن َيا(((.
إِن َْسانٌ ِذ ْك َر ا ْل َم ْو ِت إِ َّل ز َِه َد ِف ُّ
وجاء يف وصف موالنا اإلمام الحسن املجتبى :كان أعبد
حج ماشياً،
حج ّ
الناس يف زمانه ،وأزهدهم وأفضلهم ،وكان إذا ّ
وربا مىش حافياً ،وكان إذا ذكر املوت بىك ،وإذا ذكر القرب بىك،
ّ
وإذا ذكر البعث والنشور بىك ،وإذا ذكر املم ّر عىل الرصاط
بىك ،وإذا ذكر العرض عىل الله تعاىل ذكره شهق شهقة ُيخىش
عليه منها .وكان إذا قام يف صالته ترتعد فرائصه بني يدي ر ّبه
ع ّز ّ
وجل ،وكان إذا ذكر الج ّنة والنار اضطرب اضطراب السليم،
وسأل الله تعاىل الج ّنة ،وتع ّوذ به من النار.(((» ...،
.5محاسبة النفس:
َع ْن َح ْف ِص ْب ِن ِغ َي ٍ
اثَ ،ق َالَ :ق َال« :أَ ُبو َع ْب ِد ال َّله Qإِ َذا
اس
أَ َرا َد أَ َح ُد ُك ْم أَنْ َل َي ْسأَ َل َر َّبه َش ْيئاً إِ َّل أَ ْع َطاه َف ْل َي ْيأَ ْس ِم َن ال َّن ِ
كن لَه َر َجا ٌء إِ َّل ِم ْن ِع ْن ِد ال َّله َع َّز ِذ ْك ُرهَ ،فإِ َذا َع ِل َم ال َّله
ُك ِّله ِْم َول َي ْ
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،2ص  ،131باب ذم الدنيا والزهد فيها ،ح.13
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،األمايل ،مصدر سابق ،ص  ،244ح .9 / 261
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وج َّل َذلِ َك ِم ْن َق ْل ِبه لَ ْم َي ْسأَ ْله َش ْيئاً إِ َّل أَ ْع َطاه َ -ف َح ِاس ُبوا
َع َّز َ
ني َم ْو ِقفاً
أَ ْن ُف َس ُك ْم َق ْب َل أَنْ ت َُح َاس ُبوا َع َل ْي َهاَ ،فإِنَّ لِ ْل ِق َيا َم ِة خَ ْم ِس َ
َ َ ۡ
ُك ُّل َم ْو ِق ٍف ِم ْق َدا ُره أَ ْل ُ
ف َس َن ٍة ُث َّم ت ََل ﴿ ِف يَ ۡو ٖم كن مِق َد ُارهُ ٓۥ
َ ۡ َ َ َ ّ َّ َ ُ ُّ َ
ألف سن ٖة مِما تعد
ون﴾(((» (((.
.6اجتناب املعايص:
تبقى الخطوة األخرية الالزمة يف هذا الطريق وتتم ّثل
باجتناب اقرتاف املعايص وارتكاب الذنوب الوقوع يف املح ّرمات
ملا لها من تأثري سلبي يف القلب ،ومالمح بارزة يف ضعف اإلميان.
يكفي إثباتاً ألثر الذنوب واملعايص يف ضعف اإلميان ،ما
وه َو
روي عن أيب جعفرَ ...« :Qل َي ْز ِن ال َّز ِان ِح َ
ني َي ْز ِن ُ
وه َو ُم ْؤ ِم ٌنَ ،فإِنَّه إِ َذا َف َع َل
السار ُِق ِح َ
س ُق ُ
ني َي ْ ِ
ُم ْؤ ِم ٌنَ ،ول َي ْ ِ
س ُق َّ
يص.(((»...
َذلِ َك خُ ِل َع َع ْنه اإلميان َكخَ ْل ِع ا ْل َق ِم ِ

((( سورة السجدة ،اآلية .5
الكليني ،الكايف ،مصدر سابق ،ج ،8ص َ ،143حد ُ
ِيث ُم َح َاس َب ِة ال َّن ْف ِس ،ح.108
((( الشيخ
ّ
((( املصدر نفسه ،ج ،2ص  ،32باب (بدون عنوان) ،ح.1
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