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المقدمة
رب العالمين ،وصلّى الله على أشرف الخلق المصطفى
الحمد لله ّ
مح ّمد ،وعلى آله الط ّيبين الطاهرين.
ُ
َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ٓ َ
قال الله ّ
نزل فِيهِ
-جل وعال -في كتابه الكريم﴿ :شهر رمضان ٱلِي أ ِ

َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ َ ُۡ ۡ َ َ
َّ
َ
ُۡ َۡ ُ
ُ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ِلن ِ
ان ف َمن ش ِه َد مِنك ُم ٱلش ۡه َر
ٱلقرء
ت مِن ٱلهدى وٱلفرق ِ ۚ
اس وبيِن ٖ
َ
َ
ُ
َ
ََۡ ُ ۡ ُ ََ َ َ َ ً ۡ َ ٰ َ َ ٞ
َ َ ُ ُ َّ ُ ُ
فليصمهۖ ومن كن م ِريضا أو
ٱلل بِك ُم
ع َسف ٖر فعِ َّدة ّم ِۡن أيَّا ٍم أخر ۗ ي ِريد
ُۡ ۡ َ ََ ُ ُ ُ
ك ُم ۡٱل ُع ۡ َ
س﴾(((.
ٱليس ول ي ِريد ب ِ

لقد أظلّنا شه ٌر عظيم ،له في نفوس الصالحين بهجة ،وفي قلوب
المتع ّبدين فرحة ،وحسبنا في فضائله أ ّن أ ّوله رحمة ،وأوسطه مغفرة،
ِ
عتق من ال ّنار .وهو بع ُد أشرف شهور العام ،وقد فرض الله علينا
وآخره ٌ
فيه الصيام ،وقال عنه خير األنام« :Pأ ّيها ال ّناس ،إنّه قد أقبل إليكم
شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة؛ شه ٌر هو عند الله أفضل الشهور،
وأيّامه أفضل األيام ،ولياليه أفضل الليالي ،وساعاته أفضل الساعات .هو
شه ٌر ُدعي ُتم فيه إلى ضيافة الله ،و ُج ِعل ُتم فيه من أهل كرامة الله.(((»...
((( سورة البقرة ،اآلية .185
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،فضائل األشهر الثالثة ،تحقيق وإخراج ميرزا غالم
رضا عرفانيان ،دار المحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت1992 - 1412 ،م،
ط ،2ص .77
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ترويض للغرائز وضب ٌط للنوازع ،وقد فرضه الله -تعالى-
إ ّن الصوم
ٌ
في شه ٍر كثير البركات ،عظيم الخيرات ،جعل فيه الفوائد الج ّمة التي
ينبغي للمسلم أن يغتنمها ،فإن قام بذلك كان من أهل كرامة الله
سبحانه -الذين ل ّبوا دعوة الله لضيافته في هذا الشهر الفضيل.ٌ
وفرق بين من يته ّيأ ألم ٍر ما قبل حلوله ووقوعه ،فيع ّد له ع ّدته،
ويتهيّأ التهيّؤ الالزم الستقباله ومواجهته ،وبين َم ْن يجد نفسه فجأ ًة في
غمار ذلك األمر وإرباك مباغتته.
فاأل ّول سيواجه األمور مواجه ًة مدروسة فاعلة إيجاب ّية ،تستفيد
من مفرداتها كلّها ،وتوظّف معطياتها كلّها بما يثري وجوده ووجود
اآلخرين من حوله؛ أ ّما الثاني ،فسيهجم عليه الحدث ،وستقتحمه األمور،
وتتقاذفه تقلّباتها ،وسيغدو محكو ًما لها بعد أ ْن كان متح ّك ًما فيها.
وينطبق ما تق ّدم على كيف ّية استقبالنا لشهر رمضان الكريم؛ ف َمن
ته ّيأ لشهر الله العظيم الته ّيؤ المناسب ،واستقبله االستقبال المالئم،
كانت استفادته من الشهر أكبر ،ومكاسبه منه أوفر ،و َمن دخل عليه
غياب عن انتهاز عظيم الفرصة ،أو كسلٍ عن
الشهر الكريم وهو في ٍ
االستفادة منها ،فلن يضيف إلى رصيده غير القليل ،أو الحسرة على
تضييع فرصة الفرص والتز ّود من المائدة اإلله ّية.
فأولياء الله -تعالى -يستقبلون شهر رمضان أحسن استقبال ،بل
يشتاقون إلى قدومه قبل مجيئه ،ويو ّدعونه أحسن توديع ،ويحزنون
على فراقه قبل انقضائه.
دليل العمل ،بل إ ّن العلم شر ٌط في ص ّحة القول والعمل .ال
والعلم ُ

يصح العمل ،إلّ إذا كان العلم قبلهما .فمن عرف الله
يصح القول ،وال ّ
ّ
كل ما جعله الله
حق معرفته ،عظّ َمه ،ومن عظّم الل َه ،عظّم ّ
ع ّز ّوجلّ -
معظّ ًما .فمن عرف قيمة شهر رمضان ،لم يض ّيع وقته ،بل استفاد من
لحظات هذا الشهر المبارك كلّها .فالمرحلة األولى لالستقبال الصحيح
هي معرفة قدر شهر رمضان والغاية منه؛ ولذلك جاء في دعاء اإلمام
الس ّجاد Qفي استقبال شهر رمضان قوله َ « :Qوأَلْ ِه ْم َنا
َم ْع ِر َف َة فَضْ لِ ِه َوإِ ْج َ
الل ُح ْر َم ِت ِه.(((»...
وقد قمنا في مركز المعارف للتـأليف والتحقيق ،بإعداد كتاب يحوي
ثالثين موعظ ًة ،تحت عنوان «زاد القلوب في شهر الله» ،نتح ّدث فيه
عن هذا الشهر العظيم ،وكيفيّة االستعداد له ،وكيفيّة االستفادة من
المنح اإلله ّية والعطايا الربّان ّية والنفحات الرحمان ّية ،التي بسطها الله
تعالى -لعباده الفقراء ،مستفيدين من المعاني العظيمة في دعائياإلمام الس ّجاد Qفي استقبال شهر رمضان ووداعه ،ومشيرين إلى
بعض ما نحتاجه من المواعظ األخالقيّة في ضوء القرآن الكريم ،وبعض
ما ينبغي تسليط الضوء عليه من حقوق األرحام في ضوء رسالة الحقوق
لإلمام الس ّجاد  ،Qسائلين المولى أن يتق ّبل أعمال الجميع ،ويم ّن
علينا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار ،إنّه سميع الدعاء مجيب!
رب العالمين
والحمد لله ّ
علي بن الحسين (زين العابدين)  ،Qالصحيفة الس ّجاديّة الكاملة ،مؤسسة النشر
((( اإلمام ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ،إيران  -قم 1363 - 1404 ،ش ،ال.ط،ص .213
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الموعظة األولى

استقبال شهر اهلل
محاور الموعظة

 أه ّم ّية استقبال شهر رمضان. -كيف ّية الته ّيؤ الستقبال شهر رمضان.

تمهيد

نتع ّرض في هذه الموعظة إلى أه ّم ّية الته ّيؤ الستقبال شهر رمضان
المبارك وكيف ّيته ،كي نتمكّن من االستفادة من ال ُمنح اإلله ّية على
أكمل وجه.
ً
أوالّ :
أهم ّية استقبال شهر رمضان

ٌ
فرق بين من يته ّيأ ألم ٍر ما قبل حلوله ووقوعه ،فيع ّد له ع ّدته،
ويته ّيأ الته ّيؤ الالزم الستقباله ومواجهته ،وبين َم ْن يجد نفسه فجأ ًة
في غمار ذلك األمر وإرباك مباغتته.
فاأل ّول سيواجه األمور مواجه ًة مدروسة فاعلة إيجابيّة ،تستفيد
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من مفرداتها كلّها ،وتوظّف معطياتها كلّها بما يثري وجوده ووجود
اآلخرين من حوله .أ ّما الثاني ،فسيهجم عليه الحدث ،وستقتحمه األمور،
وتتقاذفه تقلّباتها ،وسيغدو محكو ًما لها بعد أ ْن كان متح ّك ًما فيها.
وينطبق ما تق ّدم على كيف ّية استقبالنا لشهر رمضان الكريم؛ ف َمن
ته ّيأ لشهر الله العظيم الته ّيؤ المناسب ،واستقبله االستقبال المالئم،
كانت استفادته من الشهر أكبر ،ومكاسبه منه أوفر ،و َمن دخل عليه
غياب عن انتهاز عظيم الفرصة ،أو كسلٍ عن
الشهر الكريم وهو في ٍ
االستفادة منها ،فلن يضيف إلى رصيده غير القليل ،أو الحسرة على
تضييع فرصة الفرص والتز ّود من المائدة اإلله ّية.
فأولياء الله -تعالى -يستقبلون شهر رمضان أحسن استقبال ،بل
يشتاقون إلى قدومه قبل مجيئه ،ويو ّدعونه أحسن توديع ،ويحزنون على
فراقه قبل انقضائه ،وهذا ما سنب ّينه عند شرح دعاء اإلمام زين العابدين
في استقبال شهر رمضان ،ودعائه أيضً ا في توديعه لشهر رمضان.
فالعالقة التي يعيشها أولياء الله بهذا الشهر ،هي عالقة الحبيب
بمحبوبه ،والعاشق بمعشوقه ،فهو ينتظره بلهفة وشوق ال يمكن
وصفهما ،ويتركه ويو ّدعه ب َو ْج ٍد ولوعة ال مثيل لهما ،وإ ّن سبب هذه
العالقة هي معرفة هؤالء العظماء بحقيقة هذا الشهر وعظمته
ومكانته وفوائده الج ّمة ،التي مهما بذل اإلنسان من سعي حثيث
المعنوي العظيم الذي
الستثمارها ،سيشعر بالتقصير؛ أل ّن الحجم
ّ
الزمني القصير.
ا ّدخره الله -تعالى -لعباده ،قد ال يسعه هذا الوعاء
ّ
ومن هذه الرؤية ،تنبع أه ّم ّية الحديث عن التهيئة لشهر رمضان

الكريم .فالحديث عن التهيئة لشهر رمضان هو حديثٌ عن كيف ّية
االستفادة من ال ُمنح اإللهيّة والعطايا الربّانيّة والنفحات الرحمانيّة،
ٌ
ضيوف على
التي بسطها الله -تعالى -لعباده الفقراء ،فنحن ،باختصار،
مائدة الرحمن .وإذا أردنا أن نصوغ هذا الكالم بمعادلة ما ،فنحن
ٌ
الغني المطلق
ضيوف على مائدة
العباد الفقراء (محض الفقر)،
ّ
(محض الغنى) ،فلو أضفنا محض الغنى على محض الفقر ،فالنتيجة
رحم ٌة ال متناهي ٌة.
وما نريد أن نصل إليه من خالل هذه المق ّدمة ،أ ّن شهر رمضان
هو محطّة روح ّية ،ولقاء ربّانّي ،على مائدة الرحمة اإلله ّية ،فمن ته ّيأ
في ما مضى من رجب وشعبان ،وقام بأداء ما ورد فيهما من طاعات
بالصوم والقيام والذكر وتالوة القرآن ،فيكون قد استكمل مسيرة
المائدة ،وه ّيأ وأع ّد واستع ّد للمائدة الكبرى؛ أي شهر رمضان ،وإذا
استقبله بالتوبة الحقيق ّية ،فسيكون ذلك بمثابة بطاقة دخول للضيافة
الرحمانيّة ،وغاسلة للذنوب ،وتهيئة لطهارة النفس؛ لتستع ّد لتلقّي
عطاءات الله وفيوضاته النوارن ّية.
ً
ّ
نتهيأ الستقبال شهر رمضان؟
ثانيا :كيف

إ ّن الته ّيؤ لشهر رمضان يم ّر في ثالث مراحل ،هي:
معرفية
المرحلة األوىل:
ّ

قد قيل :إذا كَ ُملت معرفة الرجل بالدنيا ،تع ّجب من أبنائها ،وإذا
عمي عن معرفة اآلخرة ،تع ّجب من أبنائها.
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دليل العمل ،بل إ ّن العلم شر ٌط في ص ّحة
ومن الواضح أ ّن العلم ُ
يصح العملّ ،إل إذا كان العلم
يصح القول ،وال ّ
القول والعمل .ال ّ
قبلهما ،فعالقة العلم والعمل عالق ٌة ترابط ّية.
كل شيء -مطلقًا -وكيف ّيتها،
ومن الواضح أ ّن مقدار االستفادة من ّ
مربوطان بفهمنا لذلك الشيء وحجم معرفتنا له ،فمن عرف الله -ع ّز
كل ما جعله الله
حق معرفته ،عظّ َمه ،ومن عظّم الل َه ،عظّم ّ
ّ
وجلّ -
معظّ ًما .فمن عرف قيمة شهر رمضان ،لم يض ّيع وقته ،بل استفاد من
لحظات هذا الشهر المبارك كلّها.
وقد جاءت الروايات كثيرة ومتن ّوعة ،عن المعصومين Rفي
هذا الشأن ،باإلضافة إلى األدعية العظيمة التي تح ّرك العقول والقلوب
النبي األعظم في
الغتنام فرصة االستفادة من شهر الله ،كما في خطبة ّ
استقبال شهر رمضان ،وكما في دعاء اإلمام الس ّجاد Qفي الصحيفة
الس ّجاديّة في استقبال شهر رمضان (الدعاء الرابع واألربعين) ،ودعائه
العظيم في وداع شهر رمضان (الدعاء الخامس واألربعين) وغيرهما.
النبي األعظم« :Pلَ ْو َي ْعل َُم الْ َع ْبدُ َما ِفي َر َمضَ انَ  ،لَ َو َّد أَنْ
عن ّ
الس َن َة» .فَق ََال َر ُج ٌل ِم ْن ُخ َزا َعة :يَا َر ُس َ
ول اللَّ ِهَ ،و َما ِفي ِه؟
يَكُونَ َر َمضَ انُ َّ
فَق ََال« :Pإِنَّ الْ َج َّن َة لَ ُت َزيَّ ُن لِ َر َمضَ انَ ِم َن الْ َح ْولِ إلى الْ َح ْولِ َ ،فإِ َذا كَانَ
َت َو َر َق
يح ِم ْن تَ ْح ِت الْ َع ْر ِش ،ف ََص َفق ْ
أَ َّو ُل لَ ْيلَ ٍة ِم ْن َر َمضَ انَ َ ،ه َّب ِت ال ِّر ُ
ين إلى َذلِكَ َ ،ف َي ُقلْ َنَ :يا َر ِّب ،اِ ْج َع ْل لَ َنا ِم ْن
الْ َج َّن ِةَ ،ف َت ْنظُ ُر ُحو ُر الْ ِع ِ
ِع َبا ِدكَ ِفي َه َذا الشَّ ْه ِر أَ ْز َوا ًجا تَ َق ُّر ِبه ِْم أَ ْع ُي ُن َناَ ،وتَ َق ُّر أَ ْع ُي ُن ُه ْم ِب َناَ ،ف َما
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ِم ْن َع ْب ٍد َصا َم َر َمضَ انَ إِالَّ ِس َوى َما َع ِم َل ِم ْن َح َس َن ٍ
ات»(((.
َع ْن أَبِي الْ َح َسنِ الرِضَ اَ ،Qع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن آبَائِ ِهَ ،ع ْن َعلِ ٍّي،Q
ف اللَّهُ
يمُ ،يضَ ا ِع ُ
ق ََالَ « :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه :Pإِنَّ شَ ْه َر َر َمضَ انَ شَ ْه ٌر َع ِظ ٌ
اتَ ،ويَ ْرف َُع ِفي ِه الدَّ َر َج ِ
الس ِّي َئ ِ
ِفي ِه الْ َح َس َن ِ
اتَ .م ْن ت ََصدَّ َق
اتَ ،ويَ ْم ُحو ِفي ِه َّ
ِفي َه َذا الشَّ ْه ِر ب َِصدَ َق ٍة َغ َف َر اللَّهُ لَهُ َ ،و َم ْن أَ ْح َس َن ِفي ِه إلى َما َملَك َْت
يَ ِمي ُنهُ َغ َف َر اللَّهُ لَهُ َ ،و َم ْن َح َّس َن ِفي ِه ُخلُ َقهُ َغ َف َر اللَّهُ لَهُ  ،و َم ْن كَظَ َم ِفي ِه
َغ ْيظَهُ َغ َف َر اللَّهُ لَهُ َ ،و َم ْن َو َص َل ِفي ِه َر ِح َمهُ َغ َف َر اللَّهُ لَهُ  .ثُ َّم َق َال:Q
إِنَّ شَ ْه َرك ُْم َه َذا لَ ْي َس كَالشُّ ُهورِ؛ إِنَّهُ إِ َذا أَ ْق َب َل إِلَ ْيك ُْم ،أَ ْق َب َل بِالْ َب َركَ ِة
ُوب.(((»...
َوال َّر ْح َم ِةَ ،وإِ َذا أَ ْدبَ َر َع ْنك ُْم ،أَ ْدبَ َر ِب ُغ ْف َرانِ ال ُّذن ِ
َع ْن َم ْوالنَا الْ َح َسنِ بْنِ َعلِ ِّي بْنِ أَبِي طَالِ ٍب ،Qفي حديثَ « :ق َال
النبيَ :Pما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن َي ُصو ُم شَ ْه َر َر َمضَ انَ اِ ْح ِت َسا ًبا ،إِالَّ أَ ْو َج َب اللَّهُ
ّ
 َع َّز َو َج َّل -لَهُ َس ْب َع ِخ َصالٍ :وب [ال يَدُ و ُم] الْ َح َرا ُم ِفي َج َس ِد ِه،
أُوال َها :يَ ُذ ُ
َوالثَّانِ َي ُة :ال يَ ْب ُعدُ ِم ْن َر ْح َم ِة اللَّ ِه -تَ َعالَى،-
َوالثَّالِ َث ُةَ :يكُونُ َقدْ كَ َّف َر خ َِطي َئ َة أَبِي ِه آ َد َم،
َوال َّرا ِب َع ُة :يُ َه ِّونُ اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّلَ -علَ ْي ِه َسكَ َر ِ
ات الْ َم ْو ِت،
َوالْخَا ِم َس ُة :أَ َمانٌ [أَ َمانًا] ِم َن الْ ُجوعِ َوالْ َعطَ ِش يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة،
مؤسسة
(((
المجلسي ،مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئ ّمة األطهارّ ،
ّ
الوفاء ،لبنان  -بيروت1403 ،ه 1983 -م ،ط ،2ج ،93ص.346
علي بن بابويه ،عيون أخبار الرضا ،Qتصحيح وتعليق وتقديم:
((( الصدوق ،الشيخ مح ّمد بن ّ
األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بيروت1984 - 1404 ،م ،ال.ط،
سة
مؤس
الشيخ حسين
األعلميّ ،
ّ
ّ
ج ،1ص.293
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السا ِد َس ُة :يُ ْع ِطي ِه اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -بَ َرا َء ًة ِم َن ال َّنارِ،
َو َّ
السا ِب َع ُة :يُطْ ِع ُمهُ اللَّهُ ِم ْن طَ ِّي َب ِ
ات الْ َج َّن ِة»(((.
َو َّ
المعرفي ،فالمرحلة
وم ّما تق ّدم ،نعرف قيمة التركيز على الجانب
ّ
األولى لالستقبال الصحيح هي معرفة قدر شهر رمضان والغاية منه؛
ولذلك جاء في دعاء اإلمام الس ّجاد Qفي استقبال شهر رمضان
قولهَ « :Qوأَلْ ِه ْم َنا َم ْع ِر َف َة فَضْ لِ ِه َوإِ ْج َ
الل ُح ْر َم ِت ِه»...
تخطيطية
المرحلة الثانية:
ّ

إ ّن المرحلة السابقة ،مع أه ّم ّيتها ،ال تكفي لوحدها ،فشهر رمضان
مرتجل دون تخطيط،
ً
مسترسل
ً
يقع م ّر ًة واحد ًة في السنة ،فمن يدخله
أو يتعاطى معه دون برنامج محكم وخطّة مدروسة ،حتّى مع اعتقاده
حرمة هذا الشهر ،فلن يستفيد منه الفائدة المرج ّوة.
 .1علينا أن نخطّط لنكون بعد شهر رمضان أفضل م ّما ك ّنا قبله ،ال
أثناءه.
نتحسن فيها ،فال يتوقّع أح ٌد أنّه
 .2أن نح ّدد أمو ًرا مع ّين ًة نريد أن
ّ
كل شيء دفع ًة واحدةً .فعلى سبيل المثال،
يتحسن في ّ
يمكنه أن ّ
نتحسن فيها ،على فرض أنّنا ال نقوم أو
نح ّدد أربعة أشياء نريد أن ّ
ال ندوام عليها قبل شهر رمضان:
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الحسيني ،اإلقبال باألعمال الحسنة
الحسني
علي بن موسى
ّ
ّ
رضي الدين ّ
((( ابن طاووس ،السيّد ّ
اإلسالمي ،إيران -
اإلعالم
مكتب
،
األصفهاني
ومي
ي
الق
جواد
تحقيق
السنة،
فيما يُع َمل م ّر ًة في
ّ
ّ
ّ ّ
ق ّم1414 ،ه ،ط ،1ج ،1ص.4

•الصالة في أ ّول الوقت.
•التص ّدق يوميًّا.
•الصالة يوم ًّيا في المسجد.
•صالة الليل.
 .3أن تكون األهداف مكتوبة؛ فهي تتحقّق أكثر من التي في الذهن
فقط ،ومعرفة مدى تحقّقها أوضح.
فمثل ،لنتج ّنب عبارة «سأقرأ أكبر
 .4أن تكون األهداف قابل ًة للقياسً ،
ك ّم ّي ٍة من القرآن» ،بل نكتب« :سأختم  3ختمات».
مثل:
 .5تحديد كيف ّية التعامل مع القرآن الكريمً ،
•تحديد م ّدة زمانيّة للخلوة مع القرآن من دون مقاطعات.
•تحديد ك ّم ّية مع ّينة للقراءة ،يمكنك االلتزام بها ،كثالثة أجزاء
أو أكثر من ذلك.
قرآني للتدبّر فيه ،وفهمه ،وتفسيره.
•تحديد آي ٍة أو مقطعٍ ٍّ
 .6علينا أن نكتب خطّ َة شهر رمضان قبل حلوله ،ونراج َعها ع ّدة م ّرات؛
لتحسينها ،ولتجديد الن ّية ،وتصفية اإلخالص لله -تعالى.-
وهناك نقاط كثيرة يمكن وضعها في خطّة شهر رمضان ،وما ُذكِ َر
نماذج مختصرة لبيان أه ّم ّية التخطيط.
بعد هاتين المرحلتَين ،تأتي المرحلة الثالثة ،والتي تكون نتيج ًة
مسلك ّي ًة للمعرفة والتخطيط ،وهذا ما سنتكلّم عنه في الموعظة
اآلتية.
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المرحلة الثالثة :التركيز عىل العمل الصالح

عمل
ليس ث ّمة فائدة أو ثمرة في المعرفة والتخطيط ،إذا لم يُن ِتجا ً
صال ًحا وسع ًيا دؤوبًا لتحويل المعرفة والخطط والبرامج إلى واقع
وبال على اإلنسان حين
عملي متح ّرك ،بل سوف تكون تلك المعرفة ً
ّ
يتخلّف عن مقتضاها من العمل ،وم ْرج ِّوها من السلوك.
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الموعظة الثانية

من صفات وأعمال
الصائمين
محاور الموعظة

 صدق الن ّية وطهارة القلب. التقوى والورع. العالقات االجتماع ّية المتماسكة. -الرحمة والمغفرة في شهر رمضان.

تمهيد

نتناول في هذه الموعظة أهم األعمال التي ينبغي للصائم أن يقوم
بها في شهر رمضان المبارك وكذلك بعض الصفات التي ال ب ّد أن يتحلى
بها وهي على الشكل اآلتي:
ً
أوال :صدق ّ
النية وطهارة القلب

اإلنساني
للن ّية في اإلسالم دو ٌر مه ٌّم في إعطاء الفعل والموقف
ّ
قيمته الحقيق ّية ،كما لها دو ٌر في تقييم الفاعل؛ أي تحديد قيمته
وموقعه أو رتبته الحقيقيّة .فاإلسالم لم ِ
العبادي وال الفاعل
يعط الفعل
ّ
قيم ًة وال أه ّم ّي ًة مج ّرد ًة عن الن ّية والقصد وبمعز ٍل عنهما ،بل إ ّن الفعل
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إنساني تح ّدد قيمتَه الن ّي ُة والقص ُد.
العبادي ،في نظر اإلسالم ،هو جه ٌد
ّ
ٌّ
اس الْ َع َملِ »(((.
ق ََال أَ ِمي ُر الْ ُم ْؤ ِم ِني َن« :Qال ِّن َّي ُة أَ َس ُ
َاسأَلُوا اللَّهَ َر َّبك ُْم،
النبيPفي خطبة شهر رمضان ،قال« :ف ْ
وعن ّ
ِب ِن َّي ٍ
ُوب طَا ِه َر ٍة ،أَنْ يُ َو ِّف َقك ُْم لِ ِص َيا ِم ِه َوتِال َو ِة ِك َتا ِب ِه،(((»..،
ات َصا ِد َق ٍة و ُقل ٍ
فاألعمال الصالحة شرطها الن ّية الصادقة ،وروحها طهارة القلب.
ف بَدَ نٌ َع َّما َق ِويَ ْت َعلَ ْي ِه
الصا ِد ُقَ « :Qما ضَ ُع َ
ق ََال اإلمام َّ
ال ِّن َّي ُة»(((.
ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه« :Pإِنَّ لِلَّ ِه آنِ َي ًة ِفي ْالَ ْر ِضَ ،فأَ َح ُّب َها إلى اللَّ ِه َما
ُوب؛ َفأَ َّما َما َر َّق ِم ْن َها ،فَال ِّر َّق ُة َعلَى
َصفَا ِم ْن َها َو َر َّق َو َصل َُبَ ،و ِه َي الْ ُقل ُ
ِْ
َاف ِفي
ال ْخ َوانِ َ ،وأَ َّما َما َصل َُب ِم ْن َهاَ ،ف َق ْو ُل ال َّر ُجلِ ِفي الْ َح ِّق ال يَخ ُ
ُوب .الْق َْصدُ إلى اللَّ ِه
اللَّ ِه لَ ْو َم َة الئِ ٍمَ ،وأَ َّما َما َصفَاَ ،ما َصف ْ
َت ِم َن ال ُّذن ِ
اب الْ َج َوا ِرحِ ب ِْالَ ْع َمالِ »(((.
ُوب أَبْلَ ُغ ِم ْن إِتْ َع ِ
تَ َعالَى -بِالْ ُقل ُِوب أَبْلَ ُغ ِم َن
الصا ِد ُق« :Qالْق َْصدُ إلى اللَّ ِه بِالْ ُقل ِ
ق ََال اإلمام َّ
ُوب أَبْلَ ُغ ِم ْن َح َرك ِ
َات ْالَ ْع َمالِ »(((.
الْق َْص ِد إِلَ ْي ِه بِالْ َبدَ نِ َ ،و َح َرك ُ
َات الْ ُقل ِ
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علي بن مح ّمد ،عيون الحكم والمواعظ،
الليثي
(((
الواسطي ،الشيخ كافي الدين أبو الحسن ّ
ّ
ّ
البيرجندي ،دار الحديث ،إيران  -ق ّم1418 ،ه ،ط ،1ج ،1ص.29
الحسيني
تحقيق الشيخ حسين
ّ
ّ
العاملي ،الشيخ مح ّمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،
((( الح ّر
ّ
R
 ،إيران  -قم1414 ،ه ،ط ،2ج ،10ص.313
مؤسسة آل البيت
تحقيق ونشر ّ
علي أكبر
وتعليق
تصحيح
الفقيه،
يحضره
ال
من
بابويه،
بن
علي
بن
د
م
مح
((( الصدوق ،الشيخ
ّ
ّ
ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المد ّرسين بق ّم المش ّرفة ،إيران  -قم ،ال.ت،
مؤسسة النشر
الغف ّ
ّاريّ ،
ّ
ط ،2ج ،4ص.400
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،67ص.60
((( العلّمة
ّ
علي ،مشكاة األنوار في غرر األخبار ،تحقيق مهدي هوشمند ،دار الحديث،
الشيخ
،
الطبرسي
(((
ّ
ّ
ال.م ،1418 ،ط ،1ج ،1ص.257

ً
ثانيا :التقوى والورع

ق ََال َر ُس ُ
الصائِ ِم ِفي ِص َيا ِم ِه،
ول اللَّ ِه« :Pإِنَّ أَ ْي َس َر َما اِ ْف َت َر َض اللَّهُ َعلَى َّ
(((
النبي -هو
تَ ْركُ الطَّ َع ِام َوالشَّ َر ِ
اب»  .هذا النوع من الصوم ،حسب تعبير ّ
األيسر ،وهناك صو ٌم أعمق ،هو الصوم عن االشتغال بغير الله -تعالى.-
فقد ذكر علماء العرفان واألخالق أ ّن الصوم على مراتب ،وهي:
كف البطن والفرج.
أ .صوم العوا ّمّ :
كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر
ب .صوم
الخواصّ :
ّ
الجوارح.
الخواص :صوم القلب عن الهمم واألفكار الدنيويّة،
أخص
ّ
ج .صوم ّ
وكفّه ع ّما سوى الله بالكلّ ّية.
الكف عن
فاألُولى ،وهي أدنى الدرجات ،وهي أن يقتصر على ّ
يكف جوارحه عن المكاره ،وذلك صوم العموم ،وهو
المفطِّرات ،وال ّ
اإلمساك نها ًرا عن المفطرات المعهودة.
كف الجوارح ،فيحفظ اللسان عن الغيبة،
والثانية ،أن يضيف إليه َّ
الخواص
والعين عن النظر بالريبة ،وكذا سائر األعضاء ،وذلك صوم
ّ
من أهل اللَّه ،وهو اإلمساك عن المنه ّيات دائ ًما ،وكما قيل :من أراد
السالم َة ،فليصم الدهر كلَّه ،وليكن إفطاره الموت.
والثالثة ،أن يضيف إليهما صيانة القلب عن الفكر والوساوس،
ويجعله مقصو ًرا على ذكر اللَّه -تعالى ،-ومشاهدته في مظاهره،
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،10ص.164
((( الح ّر
ّ
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وذلك صوم خصوص الخصوص ،وهو الكمال المقصود بالذات .وبعبار ٍة
الخواص هو اإلمساك ع ّما سوى اللَّه(((.
أخص
ّ
مختصر ٍة ،صو ُم ّ
واآلية القرآن ّية جعلت الغاي َة الرئيسة للصوم هي التقوى ،قال
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ع َّٱل َ
تعالىٰٓ :-ِين
ٱلصيام كما كتِب
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا كتِب عليكم ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
مِن قبل ِكم لعلكم تتق
ون﴾(((.
فالصحيح ،إنّما ُجعل الصوم عن الطعام والشراب وغيرها من
المفطّرات جس ًرا للوصول إلى التقوى ،وطريقًا للحصول عليها؛ وبالتالي،
الدخول في حصن التقوى الحصينة ،التي تبدأ مسيرتها بالصوم عن
المفطّرات ،وتنتهي بالصوم ع ّما سوى الله -تعالى.-
النبيِ Pفي فَضْ لِ شَ ْه ِر
َع ْن أَ ِمي ِر الْ ُم ْؤ ِم ِني َنِ ،Qفي ُخطْبَ ِة ّ
َر َمضَ انَ ،ق ََالَ « :Qف ُق ْم ُتَ ،ف ُقل ُْتَ :يا َر ُس َول اللَّ ِهَ ،ما أَفْضَ ُل ْالَ ْع َمالِ
ِفي َه َذا الشَّ ْهرِ؟ َفق ََال :يَا أَبَا الْ َح َس ِن ،أَفْضَ ُل ْالَ ْع َمالِ ِفي َه َذا الشَّ ْه ِر
الْ َو َر ُع َع ْن َم َحار ِِم اللَّ ِه َ -ع َّز َو َج َّل.(((»...-
وواضح أ ّن َمن يبني وال يهدم أفضل م ّمن يبني ويهدم ،ف َع ْن ُه ْم:R
ٌ
« ِج ُّدوا َواِ ْج َت ِه ُدواَ ،وإِ ْن لَ ْم تَ ْع َملُوا فَال تَ ْع ُصوا؛ َفإِ َّن َم ْن َي ْب ِني َوال َي ْه ِد ُمَ ،ي ْرتَ ِف ُع
ِب َنا ُؤهَُ ،وإِ ْن كَا َن يَ ِسي ًراَ ،وإِ َّن َم ْن يَ ْب ِني َويَ ْه ِد ُم ،يُ ِ
وشكُ أَ ْن ال يَ ْرتَ ِف َع ِب َنا ُؤهُ»(((.
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اآلملي ،السيّد حيدر ،تفسير المحيط األعظم والبحر الخض ّم في تأويل كتاب الله العزيز
((( ينظر:
ّ
مؤسسة فرهنگى ونشر نور على نور،
الموسوي
المحكم ،تحقيق الس ّيد محسن
ّ
ّ
التبريزي ،الناشرّ :
الحائري ،تفسير مقتنيات
علي
ّ
اني ،مير سيّد ّ
إيران1428 ،ه ،ط ،2ج ،4ص .215وينظر :الطهر ّ
الدرر ،الناشر :الشيخ مح ّمد اآلخوندي مدير دار الكتب اإلسالم ّية ،إيران1337 ،ش ،ج ،2ص.18
((( سورة البقرة ،اآلية .183
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،10ص.313
((( الح ّر
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،67ص.286
((( العلّمة
ّ

ً
ّ
االجتماعية المتماسكة
ثالثا :العالقات

إ ّن شهر رمضان هو شهر تقوية هذه العالقات والروابط األسريّة
واالجتماع ّية ،وترميم ما انثلم منها أو ته ّدم ،وهذا ما ورد في الروايات
الشريفة ،ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِهَ « :Pو َر َج ٌب شَ ْه ُر اللَّ ِه ْالَ َص ُّم ،يَ ُص ُّب اللَّهُ
اتَ ،و ِفي
ِفي ِه ال َّر ْح َم َة َعلَى ِع َبا ِد ِهَ ،وشَ ْه ُر شَ ْع َبانَ تَ ْنشَ ِع ُب ِفي ِه الْ َخ ْي َر ُ
أَ َّولِ لَ ْيلَ ٍة ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ تُغ َُّل الْ َم َر َد ُة ِم َن الشَّ َي ِ
ينَ ،و ُي ْغ َف ُر ِفي ك ُِّل
اط ِ
لَ ْيلَ ٍة َس ْب ِعي َن أَلْفًاَ ،فإِ َذا كَانَ ِفي لَ ْيلَ ِة الْ َقدْ رَِ ،غ َف َر اللَّهُ ِب ِمثْلِ َما َغ َف َر ِفي
َر َج ٍب َوشَ ْع َبانَ َوشَ ْه ِر َر َمضَ انَ إلى َذلِكَ الْ َي ْو ِم ،إِالَّ َر ُج ًل بَ ْي َنهُ َوبَ ْي َن أَ ِخي ِه
شَ ْح َنا ُءَ ،ف َيق ُ
ُول اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل :-أَن ِْظ ُروا َهؤُال ِء َح َّتى يَ ْصطَلِ ُحوا»(((.
وجاء التأكيد الشديد على صلة األرحام في هذا الشهر الكريم ،في
النبيPبقولهَ « :و َم ْن َو َص َل ِفي ِه َر ِح َمهُ َ ،و َصلَهُ اللَّهُ ِب َر ْح َم ِت ِه يَ ْو َم
خطبة ّ
يَلْقَاهَُ ،و َم ْن َقطَ َع ِفي ِه َر ِح َمهُ َ ،قطَ َع اللَّهُ َع ْنهُ َر ْح َمتَهُ يَ ْو َم يَلْقَاهُ.(((»...
ً
رابعا :الرحمة والمغفرة في شهر رمضان

(((

 .1الرحمة :في الذهن ّية الراكدة ،تعني انتظار هذه الرحمة لتهبط من
التغييري
السماء؛ إلنقاذ المسلمين م ّما يعانونه .أ ّما المعنى الواعي
ّ
َ َ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
للرحمة ،هو المستفاد من قوله -تعالى﴿ :-وأطِيعوا ٱلل وٱلرسول
َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
لعلكم ترح
ون﴾((( .رحمة الله ال تنزل على األ ّمة إلّ حين تلتزم
((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،Qمصدر سابق ،ج ،2ص.71
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،10ص.313
((( الح ّر
ّ
علي آذرشب،
الخامنئي ،مشروع الفكر
((( ينظر :اإلمام
اإلسالمي في القرآن ،ترجمة أ.د .مح ّمد ّ
ّ
ّ
مؤسسة صهبا ،إيران2017 ،ه ،ط  ،1المحاضرة األولى ،ص( 41-38بتص ّرف).
ّ
((( سورة آل عمران ،اآلية .132
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بالرسالة ،وتؤ ّدي ما عليها من واجبات؛ فالرحمة ال ب ّد أن يسبقها
إطاعة الله والرسول .واإلطاعة تتجلّى في المؤمنين الذين يحكّمون
َ َ َ َ ّ َ َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ ّ
ك ُِم َ
ِيما َش َ
وك ف َ
الرسالة في أمورهم﴿ ،فل وربِك ل يؤمِنون ح ٰ
ج َر
تي
ْ َ
َ
ّ ْ
بَ ۡي َن ُه ۡم ُث َّم ل َ ِي ُدوا ِ ٓف أ ُنف ِس ِه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما قَ َض ۡي َت َوي ُ َسل ُِموا ت َ ۡسل ِٗيما﴾(((.
 .2الغفران :في الذهن ّية الراكدة ،أ ْن تنتظر غفران الله بالدعاء
والتض ّرع فقط .أ ّما الغفران ،فإنّه يعني معالجة هذا الجرح وإزالة
آثاره .هذا هو الغفران .ويت ّم هذا بتالفي ما أنزله الذنب في الروح
من انتكاس ،ودفعها نحو السم ّو واالرتفاع (من جهة العبد) .أ ّما
ّ
﴿ِإَون لَ َغ َّفار ٞل ّ َِمن تَ َ
اب َو َء َام َن
لرب العالَمين ،فهو «الغفّار»،
ِ
بالنسبة ّ
َو َع ِم َل َصٰل ِٗحا ُث َّم ۡٱه َت َد ٰى﴾(((.
كيف نستنزل رحمة الله -تعاىل-؟

األساس في استنزال الرحمة هو طاعة الله ورسوله على مستوى
الفرد واأل ّمة .وهناك أعمال ُذكِ َرت في اآليات والروايات ،نذكر منها:
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
 .1االستغفار ،قال -تعالى﴿ :-لول تستغ ِفرون ٱلل لعلكم ترح
ون﴾(((.
 .2ذكر الله ،فعن أمير المؤمنينِ « :ب ِذكْ ِر الل ِه ت ُْس َت ْن َز ُل ال َر ْح َم ُة»(((.
 .3العفو عن الناس ،فعنه« :Qبِال َع ْف ِو ت ُْس َت ْن َز ُل ال َر ْح َم ُة»(((.
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((( سورة النساء ،اآلية .65
((( سورة طه ،اآلية .82
((( سورة النمل ،اآلية .46
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.188
الليثي
(((
ّ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.189

.4
.5
.6
.7

النبي:P
صلة الرحم ،وال س ّيما في شهر رمضان ،ففي خطبة ّ
« َو َم ْن َو َص َل ِفي ِه َر ِح َمهُ َ ،و َصلَهُ الله ِب َر ْح َم ِت ِه يَ ْو َم يَلْقَاهَُ ،و َم ْن َقطَ َع
ِفي ِه َر ِح َمهُ َ ،قطَ َع الله َع ْنهُ َر ْح َمتَهُ َي ْو َم َيلْقَاهُ»(((.
﴿و َهٰ َذا ك َِتٰ ٌ
ات ّباع القرآن واالستماع واإلنصات له ،قال -تعالىَ :-
ب
َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ٞ
َ ُ َ ُۡ ُ
أنزلنه مبارك فٱتبِعوه وٱتقوا لعلكم تر
حون﴾(((ِ﴿ .إَوذا ق ِرئ ٱلق ۡر َءان
َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
نصتوا لعلكم ترح
ون﴾(((.
فٱست ِمعوا لۥ وأ ِ
إقامة الصالة ،إيتاء الحقوق المال ّية ،إطاعة الرسول ،قال -تعالى:-
َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
﴿ وأقِيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأطِيعوا ٱلرسول لعلكم ترح
ون﴾(((.
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٞ
كمۡ
اإلصالح بين المؤمنين﴿ ،إِنما ٱلمؤمِنون إِخوة فأصل ِحوا بي أخوي ۚ
َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
وٱتقوا ٱلل لعلكم ترح
ون﴾(((.

علي بن بابويه ،فضائل األشهر الثالثة ،تحقيق وإخراج :ميرزا غالم رضا
((( الصدوق ،الشيخ مح ّمد بن ّ
عرفانيان ،دار المح ّجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت1992-1412 ،م ،ط ،2ص.78
((( سورة األنعام ،اآلية .155
((( سورة األعراف ،اآلية .204
((( سورة النور ،اآلية .56
((( سورة الحجرات ،اآلية .10
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الموعظة الثالثة

الشعباني لشهر
االستقبال
ّ
رمضان «المناجاة الشعبان ّية»
محاور الموعظة

 المناجاة الشعبان ّية واالستعداد لشهر رمضان. المناجاة الشعبان ّية أعظم مصادر المعرفة اإلله ّية. -ضرورة اقتران الدعوة بالعمل.

تمهيد

تح ّدثنا عن أه ّميّة التهيّؤ واالستقبال لشهر رمضان ،وعن المراحل
الثالث التي ال ب ّد أن يقوم بها اإلنسان المؤمن بُغية الوصول إلى
هذا الهدف .وما نريد الحديث عنه في هذه الموعظة ،هو أه ّم ّية
الشعباني لشهر رمضان المبارك ،وبالتحديد أه ّم ّية «المناجاة
االستعداد
ّ
يوم
نصت األحاديث الشريفة على قراءتها في ّ
كل ٍ
الشعبانيّة» ،والتي ّ
من هذا الشهر ،والتي تُعتَبر أيضً ا أه َّم مناجا ٍة لالستعداد والتأهيل
للدخول إلى ضيافة الله -تعالى -في شهره الكريم.
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ً
ّ
الشعبانية واالستعداد لشهر رمضان
ّأول :المناجاة

إ ّن هذه المناجاة هي ،في الحقيقة ،مق ّدم ٌة تع ّد اإلنسان وته ّيئه للقيام
بأعمال شهر رمضان المبارك ،بل هي خير طريق .ولعلّه لهذا السبب ت ّم
تذكير اإلنسان الواعي ،لاللتفات إلى دوافع الصيام ،وجني فوائده العظيمة.
وهناك أقوال عديدة لإلمام الخميني { حول هذه المناجاة
العظيمة ،ننقل منها قوله« :إ ّن شهر شعبان هو مق ّدمة لشهر رمضان،
الناس فيه للدخول في ضيافة الله ...وخير طريقة لذلك هي
يستع ّد ُ
أي دعا ٍء قيل بأ ّن جميع
المناجاة الشعبان ّية ،وأنا لم أ َر في األدعية َّ
األئ ّمة كانوا يقرؤونهّ ،إل المناجاة الشعبان ّية ،ولم أ َر بأ ّن األئ ّمة كانوا
يدعون بدعاء آخر غير المناجاة الشعبان ّية؛ أل ّن المناجاة الشعبان ّية
وجل.(((»-
هي إلعدادكم ،إلعداد الجميع لضيافة الله -ع ّز ّ
ويقول« :{ :يصف أحد علمائنا((( الدعاء قائلً« :القرآن قرآ ٌن
نازل من السماء إلى األرض ،والدعاء يصعد من األرض إلى السماء وهو
القرآن الصاعد» .الدعا ُء يأخذ بيد اإلنسان ،ويرفع من منزلته ،ويصل به
خاصة
إلى عوالم ال يمكن لي ولكم أن نفهمها وندركها ...في الدعاء لغ ٌة ّ
تسمو باإلنسان ،وترفع من منزلته ومن مستوى وعيه وإدراكه»(((.
الخميني ،الجهاد األكبر أو جهاد النفس ،دار الوالء ،لبنان -
((( لمزيد من االطّالع ،ينظر :اإلمام
ّ
بيروت ،ال.ت ،ط ،2.ص.56-43
{
{
في العرفان والسير والسلوك.
الخميني
أستاذ اإلمام
آبادي
علي الشاه ّ
ّ
((( الشيخ مح ّمد ّ
{
مؤسسة تنظيم ونشر تراث اإلمام
)،
الخميني
اإلمام
اث
ر
(ت
اإلمام
صحيفة
((( اإلمام الخميني،
ّ
ّ
الخميني ،إيران  -طهران1430 ،ه 2009 -م ،ط ،1ج ،13ص.26
ّ
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ثان ًيا :المناجاة الشعبان ّية ،أعظم مصادر المعرفة اإلله ّية إ ّن كرامة
هذه األشهر الثالثة [رجــب ،شعبان ،شهر رمضان] تعجز األلسن
والعقول واألفكار عن استيعابها ،وال ّ
شك أ ّن ذلك من بركات هذه
األشهر األدعية الواردة فيها .فالمناجاة الشعبانيّة ت ُعتَبر من أعظم
المناجاة والمعارف اإلله ّية ،التي بوسع المهت ّمين بها النهل منها على
قدر وعيهم واستيعابهم.
ً
ثالثا :ضرورة اقتران الدعوة بالعمل

«اقرؤوا المناجاة الشعبان ّية؛ فإنَّها من المناجاة التي لو تت ّبعها
اإلنسان وفكّر فيها ،ألوصلته إلى ما يريد .إ َّن َمن أطلق هذه المناجاة،
أناس كانوا قد
وكان األئ ّمة كلّهم -حسب الروايات -يقرؤونها ،فهؤالء ٌ
كل ش ي ٍء ،ومع ذلك كانوا يناجون بهذا الشكل؛ ألنَّهم لم
تح ّرروا من ّ
نفسه أنَّه
يكونوا مغرورين ،ومهما كانوا ،فإنَّهم لم يكن أح ُدهم يري َ
كل ،فاإلمام الصادقQ
اإلمام الصادق أو غيره من األئ ّمةّ .R
العادي الغارق في المعاصي؛ ألنَّه يرى
يناجي الله كما يناجي اإلنسان
ّ
وكل
كل ما في الوجود فمن اللهّ ،
نفسه ال شيء ،وأنَّه كلّه نقص ،وأ َّن ّ
وأي إنسانٍ آخر ال شيء عنده،
كمال من الله ،وأنّه هو ال شيء عندهّ ،
والكل هباء .الله هو وحده
واألنبياء كذلك لم يكونوا يملكون شيئًاّ ،
وكل فطر ٍة تابع ٌة له ،وبما أنَّنا محجوبون ،فال
والكل تاب ٌع لهّ ،
كل شيءّ ،
ّ
كل شيء،
نفهم أنّنا تابعون له .أ َّما الذين يفهمون ،فإنَّهم يتح ّررون من ّ
ويتّبعونه هو ،وهذا هو كمال االنقطاع الذي طلبوه ،وكمال االنقطاع
كل ما في وجوده.(((»...
يعني التن ّحي عن ّ
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((( صحيفة اإلمام ،مصدر سابق ،ج ،19ص.218

«شهر رمضان شه ٌر ميمون؛ لنزول القرآن فيه ،وشهر شعبان ميمو ٌن
أيضً ا؛ لورود أدعية األئ ّمة Rفيه.
شهر رمضان هو الذي أنزل القرآن ،وهو يض ّم بين دفّتيه تمام
وكل ما يحتاجه البشر ،وشهر شعبان (شهر األئ ّمة
المعارف والعلومّ ،
الكرام) حلق ُة الوصل لتلك الحقائق والمعاني في جميع المراحل.
ما جاء في القرآن الكريم ،بشكل س ٍّر من األسرار ،ورد في أدعية
األئ ّمة كذلك ،فنرى في المناجاة الشعبان ّية اإلما َم Qيخاطب الله
جل وعال -ويقولَ « :واِ ْج َعلْ ِني ِم َّم ْن نَا َديْتَهُ َفأَ َجابَكَ َ ،وال َحظْتَهُ ف ََص ِع َقّ
لِ َجاللِكَ َ ،ف َنا َج ْيتَهُ ِس ًّراَ ،و َع ِم َل لَكَ َج ْه ًرا».
«ص ِع َق» في ال َبين ،وهذا هو المعنى نفسه الذي
فيأتي بالفعل َ
النبي موسى ،Qحيث قال -تعالى:-
ورد في القرآن الكريم ّ
بحق ّ
َ
ٗ
َ َ َّ َ َ َّ ٰ َ ُّ ُ ۡ َ َ َ َ ُ َ ّ
كا َو َخ َّر ُم َ ٰ
﴿فلما تل ربهۥ ل ِلجب ِل جعلهۥ د
وس َصعِ ٗقا ۚ﴾(((؛ فهذا شهر
«الصعق» ،وذاك شه ٌر يتطلّب «الصعق» أيضً ا.
للنبي الكريم ،Pوشعبان شهر التجلّي
رمضان شه ُر التجلّي
اإللهي ّ
ّ
اإللهي لألئ ّمة الكرام تب ًعا لرسول الله.P
ّ
إذًا ،هذان شهران يستوجبان م ّنا االحترام والتبجيل ،فلنقرأ األدعية
الواردة في هذا الشهر الميمون (شهر شعبان) ،وتلك التي وردت في
شهر رمضان المبارك ،بتدبّ ٍر وتم ّعنٍ »(((.

((( سورة األعراف ،اآلية .143
((( صحيفة اإلمام ،مصدر سابق ،ج ،20ص.204
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الموعظة الرابعة

السجاد
مضامين دعاء اإلمام
ّ
في استقبال شهر رمضان
محاور الموعظة

 التق ّرب إلى الله. الحمد لله. صفات شهر رمضان - .جني ثمار الطاعة. اإللحاح بالدعاء. ليلة القدر. االستمرار على الطاعة. طلب الحاجات. الصالة على مح ّمد الصالة.وآل مح ّمد.
 -حسن الخلق.

تمهيد

نشرع في هذه الموعظة وما بعدها ،في شرح الروضة الرابعة
جاديّة :في دعائهQ
واألربعين ،حسب ترتيب الصحيفة الس ّ
إذا دخل شهر رمضان ،والمعروف أيضً ا بدعائه في استقبال شهر
رمضان(((.
ويُعتَبر هذا الدعاء الشريف من أه ّم األدعية المرتبطة بفلسفة
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مؤسسة فقه
((( ينظر:
الطوسي ،الشيخ محمد بن الحسن ،مصباح المته ّجد وسالح المتعبّد ،الناشرّ :
ّ
الشيعة ،لبنان  -بيروت 1991 - 1411 ،م ،ط ،1ص .610-607الس ّيد ابن طاووس ،إقبال األعمال،
مصدر سابق ،ج ،1ص.114-111

استقبال شهر رمضان ،ويحتوي على مضامين معرف ّية وعقديّة
وأخالقيّة ،باألسلوب المعهود عن اإلمام زين العابدين ،الذي يمزج فيه
بين المعارف العقل ّية والمعارف الروح ّية ،بأسلوب عظيم وباهر.
ً
ّأول :الحمد لله

(((

يُفتَتَح الدعاء بالحمد لله -تعالى ،-وهي ظاهر ٌة مألوف ٌة في أغلب
نصوص الصحيفة الس ّجاديّةّ ،إل أنّه في هذا الدعاء ،يُقرِن الحم َد
بالهداية والشكر والجزاء ،فيقول:
«الْ َح ْمدُ لل ِه الَّ ِذي هَدَ انَا لِ َح ْم ِد ِهَ ،و َج َعلَ َنا ِم ْن أَ ْهلِ ِه؛ لِ َنكُونَ إل ْح َسانِ ِه
ِم َن الشَّ ا ِكرِي َنَ ،ولِ َي ْج ِزيَ َنا َعلَى ذلِكَ َج َزآ َء الْ ُم ْح ِس ِني َن»((( ،ويك ّرر الحمد
مقرونًا بمفردات (الدين) و(الملّة) و(السبيل) و(السلوك) ،في قوله:
« َوالْ َح ْمدُ لل ِه الَّذي َحبانا بِدي ِن ِهَ ،وا ْخ َت َّصنا ِب ِملَّ ِت ِهَ ،و َس َّبلَنا في ُس ُبلِ
إ ْحسانِ ِه؛ لِ َن ْسلُكَها ِب َم ِّن ِه إلى رِضْ وانِ ِهَ ،ح ْمدً ا يَ َت َق َّبلُهُ ِم ّناَ ،ويَ ْرضى ِب ِه
افتتاح يتناسب تما ًما مع موضوع الدعاء الذي يستقبل به
َع ّنا» ،وهو
ٌ
شهر رمضان ،الذي تتمحور حوله المفرداتُ السابق ُة التي ق َرنَها مع
حمد الله -تعالى .-وسيأتي شرح هذا المقطع ،وبيان محوريّة الحمد
والشكر في شهر رمضان.

النص في الصحيفة الس ّجاديّة
((( ينظر:
الركابي :أحمد جاسم ثاني ،مجلّة ينابيع الحكمة ،قصديَّة ّ
ّ
دعاء استقبال شهر رمضان نموذ ًجا ،ص 49وما بعدها.
((( اإلمام زين العابدين ،Qالصحيفة الس ّجاديّة ،دفتر نشر الهادي ،إيران  -قم1418 ،ه ،ط،1
ص.186
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ً
ثانيا :صفات شهر رمضان

المركزي ،أال وهو (شهر رمضان)،
ث ّم ينتقل إلى التمهيد للموضوع
ّ
مك ّر ًرا حمده لله -تعالى ،-ومع ّد ًدا صفات هذا الشهر ،التي تظهر
النص
فضائلَه،
نصا قرآن ًّيا ،بلفظه ومعناه؛ إلنارة ّ
مقتبسا في ذلك ًّ
ً
الس ُبلِ شَ ْه َر ُه شَ ْه َر
دالليًّا ،فيقولَ « :والْ َح ْمدُ لل ِه الَّذي َج َع َل ِم ْن تِلْكَ ُّ
المَ ،وشَ ْه َر الطَّ ُهورَِ ،وشَ ْه َر الَّت ْم ِ
حيص،
اإلس ِ
الص ِ
َر َمضانَ  ،شَ ْه َر ِّ
يامَ ،وشَ ْه َر ْ
ُ
َ
ُۡ َۡ ُ
ِلن ِ َ َ ّ َ
ان ُه ٗدى ّل َّ
َّ ٓ
ت ّم َِن ٱل ۡ ُه َد ٰ
ى
نزل فِيهِ ٱلقرء
َوشَ ْه َر الْ ِق ِ
اس وبيِنٰ ٖ
يام ﴿ٱلِي أ ِ
ُۡ َ
ان﴾(((».
َوٱلف ۡرق ِ ۚ
« َفأَبانَ فَضيلَتَهُ َعلى سائِ ِر الشُّ ُهورِ ،بِما َج َع َل لَهُ ِم َن الْ ُح ُر ِ
مات
الْ َم ْوفُو َر ِةَ ،والْفَضائِلِ الْ َمشْ ُهو َر ِة» ،فمنزلة هذا الشهر عظيمة عند الله
تعالى-؛ لذلك جعله اإلمام من سبل الله -تعالى ،-وقرنه بـ (الصيام)وكل مفردة من هذه
و(اإلسالم) و(الطهور) و التمحيص) و(القيام)ّ ،
المفردات تكفيه فخ ًرا على سائر الشهور واأليّام.
ومن خصائص هذا الشهر ،أ ّن الله -تعالى -عظّمه ببعض األحكام؛
إكرا ًما له .ورد في الدعاءَ « :ف َح َّر َم في ِه ما أَ َح َّل في َغ ْي ِر ِه إِ ْعظا ًماَ ،و َح َج َر
في ِه الْ َمطا ِع َم َوالْ َمشار َِب إكْرا ًماَ ،و َج َع َل لَهُ َو ْق ًتا بَ ِّي ًنا ال يُجي ُز َ -ج َّل َو َع َّز-
أنْ يُ َقدَّ َم َق ْبلَهُ َ ،وال يَ ْق َب ُل أنْ يُ َؤ َّخ َر َع ْنهُ ».
ً
ثالثا :ذكر ليلة القدر

ثم يع ّرج على أفضل ليلة في شهر رمضان ،وهي ليلة القدر ،التي
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((( سورة البقرة ،اآلية .185

ّ
النص
خصها الله -تعالى -بسورة كاملة في كتابه العزيز ،وقد
استدل ّ
ّ
جميل ،عبر ف ّن االقتباس ،فقال« :Qثُ َّم فَضَّ َل لَ ْيلَ ًة
ً
استدالل
ً
بها
َ َ َّ ُ
وا ِحدَ ًة ِم ْن لَيالي ِه َعلى لَيالي أل ِ
ْف شَ ْهرَ ،و َس ّماها لَ ْيلَ َة الْ َقدْ رِ﴿ ،تنل
ُ َ ۡ َ ّ ّ ُ ّ َۡ
ٱل ۡ َم َ ٰٓ َ ُ َ ُّ
ك أم ٖر﴾(((َ ،سال ٌم دآئِ ُم الْ َب َركَ ِة إلى
لئِكة وٱلروح فِيها بِإِذ ِن رب ِ ِهم مِن ِ
طُلُوعِ الْ َف ْج ِر َعلى َم ْن يَشآ ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه ،بِما أ ْحك ََم ِم ْن َقضائِ ِه».
وفي العبارة األخيرةَ « ،على َم ْن يَشآ ُء ِم ْن ِعبا ِد ِه ،بِما أ ْحك ََم ِم ْن
َقضائِه» ،إشار ٌة إلى ارتباط هذا الشهر العظيم باإلمامة ،فهي المحور
الذي تدور حوله الفضائل كلّها في شهر رمضان.
ً
رابعا :طلب الحاجات وبيان أحكام الصوم

ومن بعد هذه المق ّدمة التمهيديّة من المدح والثناء لله -تعالى،-
طلب الحاجات
النص إلى ِ
والتعريف بشهر رمضان ،وبيان فضله ،يتح ّول ّ
من الله -تعالىُ ،-مفتَت ًحا طلباته بالصالة على مح ّم ٍد وآ ِل مح ّم ٍد ،وهي
حب ابتداء
ظاهر ٌة أساس ّي ٌة ومعروف ٌة في أدعية أهل البيت؛ إذ يُستَ ّ
الدعاء بها ،وختمه بها؛ سع ًيا لالستجابة ،وفي الوقت نفسه تتّضح
األحكام الشرع ّية واآلداب التي يجب أن يتحلّى بها الصائم ،فقال:
«اللّ ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،وأَلْ ِه ْمنا َم ْع ِر َف َة فَضْ لِ ِهَ ،وإِ ْج َ
الل ُح ْر َم ِت ِه،
َوال َّت َحف َ
ُّظ ِم ّما َحظَ ْر َت في ِه».
فمن آداب الصائم ،أن تصوم جوار ُحه ،كالسمع والبصر واليد
والرجل والبطن واللسان ،وأن يستثمرها بما يرضي الله -تعالى-
((( سورة القدر ،اآلية .4
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َف ا ْل َجوا ِرحِ َع ْن َمعاصيكَ ،
ويق ّربه منهَ « :وأ ِع ّنا َعلى ِصيا ِم ِهِ ،بك ِّ
ِأسما ِعنا إلى لَ ْغوٍَ ،وال
َو ْاس ِت ْعمالِها في ِه بِما يُ ْرضيكَ َ ،ح ّتى ال ن ُْص ِغ َي ب ْ
ن ُْس ِر َع بِأ ْبصارِنا إلى لَ ْهوٍَ ،و َح ّتى ال نَ ْب ُس َط أ ْي ِد َينا إلى َم ْحظُورٍَ ،وال
نَ ْخطُ َو بِأ ْقدا ِمنا إلى َم ْح ُجورَ ،و َح ّتى ال تَ ِع َي بُطُونُنا ّإل ما أَ ْحلَل َْتَ ،وال
َّف ّإل ما يُدْ ني ِم ْن ثَوابِكَ َ ،وال
تَ ْن ِط َق أَل ِْس َن ُتنا ّإل بِما َم َّثل َْتَ ،وال نَ َتكَل َ
نَ َتعاطى ّإل الَّذي يَقي ِم ْن ِعقابِكَ ».
ويختتم هذا المقطع بطلب اإلخالص في العبادة لله -تعالى،-
والعون على محاربة الرياء والسمعة والشرك« :ثُ َّم َخل ِّْص ذلِكَ كُلَّهُ
ِم ْن ريا ِء الْ ُمرائي َنَ ،و ُس ْم َع ِة الْ ُم ْس ِمعي َن ،ال نُشْ رِكُ في ِه أ َحدً ا ُدونَكَ َ ،وال
نَ ْب َتغي في ِه ُمرا ًدا ِسواكَ ».
ً
خامسا :التركيز على الصالة
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غنى للعبد من طلب التوفيق من الله -تعالى -إلقامة الفروض
ال ً
وفضل ،ولِما ث َ ُب َت
ً
واألعمال الصالحة ،التي يستزيد بها قربًا وكرام ًة
فضل عن أه ّم ّيتها في شهر رمضان؛ فقد
لفريضة الصالة في سائر األيّامً ،
النص على طلب التوفيق إلقامتها« :اللّ ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّمد َوآلِ ِه،
ركّز ّ
الصل ِ
َو ِقفْنا في ِه َعلى َم ِ
َوات الْ َخ ْم ِس ِب ُحدُ و ِد َها الَّتي َحدَّ ْد َت،
واقيت َّ
َو ُف ُر ِ
ْتَ ،وأ ْوقاتِ َها التي َو َّق َّت،
وض َها الَّتي َف َرضْ َتَ ،و َوظآئِ ِف َها الَّتي َوظَّف َ
َوأنْ ِزلْنا فيها َم ْن ِزلَ َة الْ ُمصيبي َن لِ َمنا ِزلِ َها ،الْحا ِفظي َن أل ْركانِها ،الْ ُم َؤ ّدي َن لَها
في أ ْوقاتِهاَ ،على ما َس َّنهُ َع ْبدُكَ َو َر ُسولُكَ  Pفي ُركُو ِعها َو ُس ُجو ِدها
َو َجميعِ ف ِ
َواضلِهاَ ،على أت َِّم الطَّ ُهو ِر َو ْأس َب ِغهَ ،وأبْ َي ِن الْخُشُ وعِ َوأبْلَ ِغ ِه».

تلخيص مكث ٌّف آلداب الصالة وصفاتها ،فلم يترك جزئ ّي ًة تتعلق بها
وهو
ٌ
إلّ وذكرها ،كالمواقيت واألركان والطهور والخشوع.
ً ُ ُ ُ
سن الخلق مع اآلخرين
سادسا :ح

ومن أه ّم آداب شهر رمضان ،التي أوصى بها رسول الله،P
تحسين ال ُخلق ،التي تتمثّل بصلة الرحم ،وإكرام الجار ،وأداء الحقوق
الشرع ّية ،والعفو ع ّمن ظلمنا ،وغيرها من الوصايا التي اقتبسها
الصلَ ِةَ ،وأنْ
النصَ « :و َو ِّفقْنا في ِه ألنْ ن َِص َل أ ْرحا َمنا بِالْ ِب ِّر َو ِّ
ووظّفها ّ
نَ َتعاهَدَ جيرانَنا بِاإلفْضالِ َوالْ َع ِط َّي ِةَ ،وأنْ نُ َخل َِّص أ ْموالَنا ِم َن ال َّتب ِ
ِعات،
َوأنْ نُطَ ِّه َرها بِإ ْخراجِ ال َّزك ِ
ف َم ْن
َواتَ ،وأنْ نُراجِ َع َم ْن ها َج َرناَ ،وأنْ نُ ْن ِص َ
ظَلَ َمناَ ،وأنْ نُسالِ َم َم ْن عادانا .حاشى َم ْن ُعو ِد َي فيكَ َولَكَ  ،فَإنَّهُ الْ َعدُ ُّو
الَّذي ال نُوالي ِهَ ،والْ ِح ْز ُب الَّذي ال نُصافي ِه».
ً
ّ
التقرب إليه -تعالى-
سابعا:

والمؤمن ال يكتفي باألعمال الواجبة ،بل يطمح ويطمع
بالمستح ّبات التي تضاعف أجورها في هذا الشهرَ « :وأنْ نَ َت َق َّر َب إلَ ْيكَ
ُوبَ ،وتَ ْع ِص ُمنا في ِه ِم ّما
في ِه ِم َن األ ْعمالِ ال ّزا ِك َي ِة ،بِما تُطَ ِّه ُرنا ِب ِه ِم َن ال ُّذن ِ
وبَ ،ح ّتى ال يُو ِر َد َعلَ ْيكَ أ َحدٌ ِم ْن َمآلئِكَ ِتكَ ّإل ُدونَ
ف ِم َن الْ ُع ُي ِ
ن َْس َتأْنِ ُ
واب الطّا َع ِة لَكَ َ ،وأنْواعِ الْ ُق ْربَ ِة إلَ ْيكَ ».
ما نُو ِر ُد ِم ْن أبْ ِ
ً
ثامنا :جني ثمار الطاعة

بعد هذه الجولة العباديّة التي اجتازها العبد برضى الله -تعالى،-
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يرجو أن يجني ثمار طاعتهَ « :وأ ِّهلْنا في ِه لِما َو َعدْ َت أ ْولِيآ َءكَ ِم ْن
ـب لَنا في ِه ما أ ْو َج ْب َت أل ْهلِ الْ ُمبالَ َغ ِة في طا َع ِتكَ ،
كَرا َم ِتكَ َ ،وأ ْوجِ ـ ْ
فيع األ ْعلى ِب َر ْح َم ِتكَ ».
َوا ْج َعلْنا في نَظْ ِم َم ِن ْاس َت َح َّق ال َّر َ
ٌ
عود على بدء

من عالمات الدعاء المتماسك ،أن تتو ّحد فيه األفكار؛ لتنسجم مع
الموضوع ،وأن ترتبط مق ّدمته مع خاتمته ،فالدعاء هنا يك ّرر ما بدأ
ٍ
ٍ
وتمجيد ،ولكن باختالف األسلوب؛ ففي المق ّدمة كان
تحميد
به من
طلبي ،يطلب فيه العبد اجتناب
أسلوبًا إنشائ ًّيا ،وهنا تح ّول إلى
ٍ
أسلوب ٍّ
ّ
والشك… وغيرها م ّما يخالف العبادة الخالصة:
اإللحاد والتقصير
« َو َج ِّن ْبنا اإللْحا َد في تَ ْوحي ِدكَ َ ،وال َّتقْصي َر في تَ ْمجي ِدكَ َ ،والشَّ كَّ في
دي ِنكَ َ ،والْ َعمى َع ْن َسبيلِكَ َ ،واإلغ َ
ْفال لِ ُح ْر َم ِتكَ َ ،واالنْ ِخدا َع لِ َعدُ ِّوكَ
جيم» .وث ّمة ارتبا ٌط آخر بين المق ّدمة وهذا المقطع،
الشَّ ْيطانِ ال َّر ِ
وهو اإلشارة إلى شهر رمضان بلفظ «السبيل» الذي ورد في بداية
الس ُبلِ شَ ْه َر ُه
ّ
النص ،بقولهَ « :Qوالْ َح ْمدُ لل ِه الَّذي َج َع َل ِم ْن تِلْكَ ُّ
شَ ْه َر َر َمضانَ » ،وفي هذا المقطع ،بطلب تج ّنب العمى عن سبيل الله
تعالى.-ً
تاسعا :اإللحاح بطلب العفو والمغفرة
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يعيش المؤمن دائ ًما بين حالتَي الخوف والرجاء؛ الخوف من عذاب
الله -تعالى -ع ّما يصدر من اإلنسان من تقصير ،والرجاء في أن تسعه
رحمة الله -تعالى ،-ذلك الفضاء الرحب ،الذي يس ُع السماوات واألرض:

ِقاب يُ ْع ِتقُها َع ْف ُوكَ ،
« َوإذا كانَ َلكَ في ك ُِّل لَ ْيلَ ٍة ِم ْن لَيالي شَ ْهرِنا هذا ر ٌ
قابَ ،وا ْج َعلْنا لِشَ ْهرِنا ِم ْن
أ ْو يَ َه ُبها َص ْف ُحكَ  ،فَا ْج َع ْل رِقابَنا ِم ْن تِلْكَ ال ِّر ِ
مجازي ،وهي كناية عن
َخ ْي ِر أَ ْهل َوأَ ْصحاب» .وعتق الرقاب تعبي ٌر
ّ
المغفرة والعفو والصفح والتجاوز ع ّما مضى من ذنوب العبد .ويُال َحظ
النص ينسب هذا الشهر لضمير المتكلِّمين (شَ ْهرِنا) م ّرتين؛ م ّما
أ ّن ّ
ّ
يدل على أ ّن شهر رمضان هو شهر العباد ،يغفر الله -تعالى -لهم،
ويزيدهم من فضله ،ويق ّدر فيه أرزاقهم وآجالهم.
ويك ّرر طل َبه وإلحا َحه في العفو والمغفرة ،موظِّفًا الصور الف ّن ّية
الجميلة لصياغة أسلوبهَ « :وا ْم َح ْق ُذنُوبَنا َم َع إ ْمحاقِ ِهاللِ ِهَ ،و ْاسلَخ
َع ّنا تَبِعاتِنا َم َع ان ِْسالخِ أيّا ِم ِهَ ،ح ّتى يَ ْنق َِض َي َع ّنا َو َقدْ َص َّف ْي َتنا في ِه ِم َن
الس ِّي ِ
ِ
ئات» ،فصورة إمحاق الذنوب مع
الْخ
َطيئاتَ ،وأ ْخل َْص َتنا في ِه ِم َن ِّ
إمحاق الهالل ،وصورة انسالخ التبعات مع انسالخ أيّام الشهر ،نو ٌع من
التعبير الف ّن ّي الذي يزيّن نصوص الدعاء في الصحيفة الس ّجاديّة.
ٌ
آداب أخرى

النص آدابًا أخرى بأروع أساليب التعبير:
وفي هذا المقطع ،يوجز ُّ
«اللّ ُه َّم ،اشْ َح ْنهُ ِب ِعبا َدتِنا إيّاكَ َ ،و َزيِّ ْن أ ْوقاتَهُ بِطا َع ِتنا لَكَ َ ،وأ ِع ّنا في نَها ِر ِه
الصال ِة َوال َّتضَ ُّرعِ إلَ ْيكَ َ ،والْخُشُ وعِ لَكَ ،
َعلى ِصيا ِم ِهَ ،وفي لَ ْيلِ ِه َعلَى َّ
َوال ِّذلَّ ِة َب ْي َن َيدَ ْيكَ َ ،ح ّتى ال َيشْ َهدَ نَها ُر ُه َعلَ ْينا ِب َغ ْفلَةَ ،وال لَ ْيلُهُ ِب َتفْريط»،
فع َّبر بمفردة «اشْ َح ْنهُ » ،وهي من المفردات غير المألوفة في التعبير
ادي ،فلو قال:
اللغوي ،وهنا تكمن جمال ّيات المفردة في التعبير الس ّج ّ
ّ
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«امأله» ،لم تكن بتلك الجمال ّية المكثّفة التي دلَّت على المبالغة في
فضل عن الجماليّة التي تؤ ّديها
طلب التوفيق للعبادة في شهر رمضانً .
مفردة « َز ِّي ْن» في سياق هذا المقطعَ « :و َز ِّي ْن ا ْوقاتَهُ بِطا َع ِتنا لَكَ ».
ً
عاشرا :االستمرار على الطاعة في سائر الشهور

الحملة العباديّة لشهر رمضان ال تنقضي بانقضاء أيّامه ولياليه ،بل
عام ،ليراج َع فيها
هي دور ٌة تطويريّ ٌة للذات ،يم ّر بها العبد في ّ
كل ٍ
وينطلق منها إلى العام القادم.
ويؤوب إلى ربّه -تعالى،-
حساباته،
َ
َ
نص الدعاء« :اللّ ُه َّمَ ،وا ْج َعلْنا في سائِ ِر الشُّ ُهو ِر َواأليّ ِام
لذا ،ورد في ّ
َّ
ۡ
َ ُ َ
َ
ِين يَ ِرثون ٱلفِ ۡرد ۡو َس
الصالِحي َن ﴿ٱل
كَذلِكَ ما َع َّم ْرتَناَ ،وا ْج َعلْنا ِم ْن ِعبا ِدكَ ّ
ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ْ َّ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٌ َ َّ
ُ ۡ َ َٰ ُ َ
َر ّب ِ ِه ۡم
جلة أن ُه ۡم
لون﴾(((﴿ ،
هم فِيها خ ِ
يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم و ِ
َ ُ ۡ ََ َٰ ُ َ
َ
َُٰ ُ َ
َ
وهم لها سبِق
ون﴾(((».
ف
ج ُعون﴾(((َ ،و ِم َن الَّذي َن ﴿ي
رٰ ِ
س ِرعون ِ
محمد وآل ّ
حادي عشر :الصالة على ّ
محمد

ت ُختتم أغلب نصوص الدعاء بالصالة على مح ّم ٍد وآل مح ّمد ،تب ّركًا
وطل ًبا الستجابة الدعاء« ،اللّ ُه َّمَ ،ص ِّل َعلى ُم َح َّمد َوآلِ ِه ،في ك ُِّل َو ْق ٍت،
َوك ُِّل أوانٍ َ ،و َعلى ك ُِّل حالٍ َ ،عدَ َد ما َصلَّ ْي َت َعلى َم ْن َصلَّ ْي َت َعلَ ْي ِه،
عاف ذلِكَ كُلِّ ِه بِاألضْ ِ
عاف الَّتي ال يُ ْحصيها َغ ْي ُركَ  ،إنَّكَ َف ّع ٌال لِما
َوأضْ َ
تُريدُ ».
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((( سورة المؤمنون ،اآلية .11
((( سورة المؤمنون ،اآلية .60
((( سورة المؤمنون ،اآلية .61

الموعظة الخامسة

الحمد والشكر
في شهر رمضان
محاور الموعظة

 مضامين الدعاء. -الحمد والشكر.

«الْ َح ْمدُ لل ِه الَّ ِذي هَدَ انَا لِ َح ْم ِد ِهَ ،و َج َعلَ َنا ِم ْن أَ ْهلِ ِه ،لِ َنكُونَ إل ْح َسانِ ِه ِم َن
الشَّ ا ِكرِي َنَ ،ولِ َي ْج ِزيَ َنا َعلَى ذلِكَ َج َزآ َء الْ ُم ْح ِس ِني َن».
ً
ّأول :مضامين الدعاء

هناك ع ّدة نقاط في كالم اإلمام الس ّجاد:Q
 .1يبدأ اإلما ُم الدعا َء بحمد الله -تعالى ،-والحمد هو الثناء باللسان
على الجميل ،سواء تعلَّق بالفضائل كالعلم ،أم بالفواضل كالب ّر(((.
المدني ،ريــاض السالكين في شرح صحيفة سيّد
علي خان
((( ينظر :الشير ّ
ّ
ازي ،السيّد ّ
الساجدينQ
اإلسالمي1415 ،ه،
النشر
سة
مؤس
،
األميني
الحسيني
محسن
د
ي
الس
تحقيق
،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ط ،4ج ،6ص.17
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فعل يع ّبر عن هداية؛ فالله
 .2أشار Qإلى أ ّن فعل الحمد ٌ
يستحق م ّنا
تعالى -هو الذي هدانا لذلك -أي للحمد -ولذلك هوّ
يستحق أن نحمده
أن نحمده ،يستحقّه على نعمة شهر رمضان،
ّ
بكل نعمة أنعم بها علينا ،فيقول« :الْ َح ْمدُ لل ِه الَّ ِذي
ونثني عليه ّ
هَدَ انَا لِ َح ْم ِد ِه».
َ « .3و َج َعلَ َنا ِم ْن أَ ْهلِ ِه» ،الضمير في «أَ ْهلِ ِه» ،يصلح أن نرجعه إليه
وجل ،-يعني أ ّن اإلنسان إذا صار من الحامدين ،صار من أهل
ع ّز ّوجل -على أن جعلنا من أهله؛ أي من أوليائه
الله ،فنحمد الله -ع ّز ّ
والمختصين به اختصاص أهل اإلنسان به .عن أمير المؤمنين:
ّ
َاصتُهُ »(((.
«أَ ْه ُل الْ ُق ْرآنِ أَ ْه ُل اللَّ ِه َوخ َّ
أو نرجع الضمير إلى الحمد؛ أي إنّنا نحمد الله أن جعلنا من أهل
الحمد؛ أي من المتّصفين به .وأصل األهل :القرابة ،ث ّم أُطلِ َق على من
عرف بشيء واتّصف به ،يُقَال :أهل العلم لمن اتّصف به.
 .4لماذا جعلنا من أهل الحمد أو من أهل الله؟ يقول اإلمام :Q
«لِ َنكُونَ إل ْح َسانِ ِه ِم َن الشَّ ا ِكرِي َن» ،فاإلنسان إذا كان من أهل الله،
وجل-
أو كان من أهل الحمد ،فإنّه سيوفّق ألن يُسدي لله -ع ّز ّ
الشك َر ،بما يناسب قدرته ومقام قربه من الله.
خاصة،
 .5إ ّن كون اإلنسان من أهل الحمد أو أهل الله ،فهذه نعمة ّ
وهذا اجتباء واصطفاء ،ال يُ َوفَّق إليه إلّ َمن شملتهم عناية الله -ع ّز
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الواسطي ،عیون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.127
الليثي
(((
ّ
ّ

وجل .-ث ّم إ ّن هذه النع َم كلَّها نف ُعها يرجع إلى العبد ،قال -تعالى:-
ّ
ُ
ُ
َ
ۡ
َ َّ َ ۡ
َۡ
َ َ َ َ َّ َّ َ ٌّ َ ٞ
َ
ِيد﴾(((؛
سهِۖۦ َو َمن كفر فإِن ٱلل غ ِن ح
﴿و َمن يشك ۡر فإِن َما يشك ُر لِ َف ِ
أل ّن نف َع ذلك راج ٌع إليه ،وفائدته حاصلة له؛ إذ به تُستَبقى النعمة،
وبسببه يُستَجلب المزيد لها من الله -سبحانهَ .-من جعل كف َر
غني عن شكره ،غير محتاج إليه.
النعم مكا َن شكرها ،فإ ّن الله ٌّ
وإنّما يريد ذلك كلّه لنا؛ ألنّه يحبّنا ،ألنّه يريد أن يجزل لنا العطاء،
ولذا قالَ « :Qولِ َي ْج ِز َي َنا َعلَى ذلِكَ َج َزآ َء الْ ُم ْح ِس ِني َن».
ً
ثانيا :الحمد والشكر
أهم ّية الشكر
ّ .1

الشكر من أه ّم األعمال الصالحات التي يتق ّرب بها العبد المؤمن
إلى نيل رضا ربّه -سبحانه وتعالى ،-ومنزلته في الدين عظيمة؛ فهو
نصف اإليمان ،والصبر نصفه اآلخر ،ففي الحديثْ :
«الِي َمانُ نِ ْصفَانِ ؛
ف شُ كْ ٌر»((( .فمنزلة الشكر من أعلى المنازل ،وقد
ف َص ْب ٌر ،ونِ ْص ٌ
نِ ْص ٌ
ْ
َ ۡ ُ
ك ُروا ِ َّلِ إن ُك ُ
نت ۡم
أمر الل ُه به ،ونهى عن ض ّده ،قال الله -تعالى﴿ :-وٱش
ِ
َ ۡ ُ
َ
َ
ك ُروا ْ َ َ َ ۡ ُ ُ
ون﴾(((.
إِيَّاهُ ت ۡع ُب ُدون﴾((( ،وقال -سبحانه﴿ :-وٱش
ل ول تكفر ِ
ِ
((( سورة لقمان ،اآلية .12
مؤسسة
الحويزي ،تفسير نور الثقلين ،تصحيح وتعليق السيّد هاشم
((( الشيخ
ّ
ّتيّ ،
الرسولي المحل ّ
ّ
إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع ،إيران  -قم1412 ،ه 1370 -ش ،ط ،4ج ،4ص ،217سورة
لقمان.
((( سورة البقرة ،اآلية .172
((( سورة البقرة ،اآلية .152
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ُ

وأثنى على أهله ،كما قال -تعالى﴿ :-إِنَّ ُهۥ َك َن َع ۡب ٗدا َشك ٗورا﴾(((،
خواص خلقه ،وأمره ووعد أهلَه بأحسنِ جزائه ،قال -ع ّز
ووصف به
ّ
َ
َّ
ٗ
ۡ
َ
َ
ۡ
َّ
﴿و َما ك َن َفس أن َت ُم َ
ٱللِ ك َِتٰ ٗبا ُّم َؤ َّجل ۗ َو َمن يُر ۡد ث َو َ
وجلَ :-
اب
وت إِل بِإِذ ِن
ّ
لِ ٍ
ِ
ُّ
ٱدل ۡن َيا نُ ۡؤتِهِۦ م ِۡن َها َو َمن يُر ۡد ثَ َو َ
اب ٱٓأۡلخ َِرة ِ نُ ۡؤتِهِۦ م ِۡن َها ۚ َو َس َن ۡج ِزي َّ ٰ
ٱلشك ِِر َين﴾(((،
ِ
ۡ َ َ َّ َ
ُ
وجعله سب ًبا للمزيد من فضله ،قال -سبحانه وتعالىِ﴿ :-إَوذ تأذن َر ُّبك ۡم
َ
َ
َ َ ُ َّ َ
ََ ٞ
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ
وحارسا
ِيد﴾(((،
يدنك ۡمۖ َولئِن كف ۡرت ۡم إِن َعذ ِاب لشد
ً
لئِن شكرتم لزِ
وحافظًا لنعمته ،وأخبر أ ّن أهلَه هم المنتفعون بآياته ،قال -سبحانه
َ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ
َّ ُ َ ُ
تري ف ۡٱلَ ۡحر بن ِۡع َ
كم ّم ِۡن َء َايٰتِهِۚۦٓ
ِيي
ل
ٱلل
ت
م
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وتعالى﴿ :-ألم تر أن ٱلفلك ِ
ُ
َٰ َ َ ٰ ّ ُ ّ
َّ
واشتق لهم اس ًما من أسمائه؛
ِك َص َّبارٖ َشكورٖ﴾(((،
ّ
إِن ِف ذل ِك ٓأَلي ٖ
تل ِ
فإنّه -سبحانه -هو الشكور ،وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره ،بل يُ ِعيد
َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ُ َّ َّ ٓ َ ۡ َ َ َ
ب ع َّنا
الشاكر مشكو ًرا ،كما قال -تعالى﴿ :-وقالوا ٱلمد ِلِ ٱلِي أذه
ُ ٓ َّ َ ۡ َ ُ ُ َ َ
ۡ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ ٞ
ك ٌ
ور﴾((( ،وقال -سبحانه﴿ :-قل ل أ ٔ
ٱلزنۖ إِن ربنا لغفور ش
سلك ۡم عل ۡيهِ
ُۡ ۡ َ
أَ ۡج ًرا إ َّل ٱل ۡ َم َو َّدةَ
ِيها ُح ۡس ًنا ۚ إ َّن َّ َ
ب َو َمن َي ۡق َت ۡف َح َس َن ٗة نَّز ۡد َ ُلۥ ف َ
ٰ
ٱلل
ر
ق
ٱل
ف
ۗ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َّ ۡ ُ
َ ُ
َغ ُفورَ ٞشك ٌ
﴿ما َيف َعل ب ِ َعذابِك ۡم إِن
ور﴾((( ،ويقول -سبحانه وتعالى:-
َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ
الرب من عبده،
شكرتم وءامنت ۚم وكن
ٱلل شاك ًِرا عل ِٗيما﴾((( ،وهو غاية ّ
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((( سورة اإلسراء ،اآلية .3
((( سورة آل عمران ،اآلية .145
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
((( سورة لقمان ،اآلية .31
((( سورة فاطر ،اآلية .34
((( سورة الشورى ،اآلية .23
((( سورة النساء ،اآلية .147

ُ

ْ

ُ

َ ۡ
ُ ۡ َّ ُ َ ۡ ُ ُ َ
َّ
﴿وٱشك ُروا ِلِ إِن كنتم إِياه تعبد
ون﴾((( وأهله هم
قال الله -تعالى:-
ْ
َ
ۡ
ُ
َ ٞ
َ َ ُ
ۡ
القليل من عباده ،كما قال -تعالى﴿ :-ٱع َمل ٓوا َءال د ُاوۥد شك ٗر ۚا َوقل ِيل ّم ِۡن
َ َ َّ ُ
ك ُ
عِبادِي ٱلش
ور﴾(((.

 .2الفرق بين الحمد والشكر

والفرق بين الحمد والشكر أ ّن «الحم َد» هو الثناء باللسان على
الجميل ،سواء تعلَّق بالفضائل كالعلم ،أم بالفواضل كالب ّر.
فعل ينبّئ عن تعظيم ال ُمن ِعم ألجل النعمة ،سواء كان
و«الشكر» ٌ
عمل وخدم ًة باألركان.
نعتًا باللسان ،أو اعتقا ًدا ومح ّب ًة بالجنان ،أو ً
 .3قواعد الشكر

مبني على خمس قواعد:
«الشكر ٌّ
أ .خُضُ وع الشاك ِر لل َمشْ كُورِ.
ب .و ُحبّه له.
ج .واعترافه بنعمت ِه.
د .والثناء عليه بها.
هـ.وأن ال يَ ْستَ ْع ِملها فيما يكره.
أساس الشُّ ْكرِ ،وبناؤه عليها ،فإ ْن َع ِد َم منها
هذه الخمسة هي ُ
واحدةً ،اختلّت قاعد ٌة من قواعد الشُّ كرِ»(((.
((( سورة البقرة ،اآلية .172
((( سورة سبأ ،اآلية .13
علي شيري ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت،
تحقيق
العروس،
الزبيدي ،تاج
(((
ّ
ّ
1414ه 1994 -م ،ال.ط ،ج ،7ص.49
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 .4الحمد والنعمة

إذا كان الحمد على النعمة ،فما المراد بالنعمة؟
«النعمة :اليد ،وهي الصنيعة والم ّنة ،وما أنعم الله به عليك»(((.
قصد به النفع واإلحسان ،ال ٍ
لعوض وال لغرض .وقد
وقد يُراد بها ما يُ َ
تطلق النعمة أيضً ا ،في لسان األئ ّمة ،Rتار ًة على الدين واإلسالم،
وتار ًة عليهم ،وعلى مواالتهم ومح ّبتهم.
َُ ۡ َُ
سل َّن يَ ۡو َمئ ِ ٍذ
«سأَ َل أَبُو َح ِني َف َة أَبَا َع ْب ِد اللَّ ِهَ Qع ْن َه ِذ ِه ْاليَ ِة ﴿لت ٔ
َ
ُوت ِم َن
يم ِع ْندَكَ يَا نُ ْع َمانُ ؟ َق َال الْق ُ
َع ِن ٱنلَّعِي ِم﴾(((َ ،فق ََال لَهُ َ :ما ال َّن ِع ُ
الطَّ َع ِام َوالْ َما ُء الْ َبا ِر ُدَ .فق ََال :لَ ِئ ْن أَ ْو َق َفكَ اللَّهُ بَ ْي َن يَدَ يْ ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة
َح َّتى يَ ْسأَلَكَ َع ْن ك ُِّل أَكْلَ ٍة أَكَلْ َت َها أَ ْو شَ ْربَ ٍة شَ ِربْ َت َها ،لَ َيطُولَ َّن ُو ُقو ُفكَ بَ ْي َن
يم
يم ُ -ج ِعل ُْت ِفدَ اكَ -؟ َق َال :نَ ْح ُن أَ ْه َل الْ َب ْي ِت ال َّن ِع ُ
يَدَ يْ ِهَ ،ق َالَ :ف َما ال َّن ِع ُ
الَّ ِذي أَنْ َع َم اللَّهُ ِب َنا َعلَى الْ ِع َبا ِد»(((.
ََ َ َ ُ
﴿وأ ۡس َبغ َعل ۡيك ۡم ن َِع َم ُهۥ
عن اإلمام الْ َبا ِق ُرِ :Qفي قَ ْولِ ِه -تَ َعالَى:-
َ ٗ ََ َٗ
النبي ،Pو َما َجا َء ِب ِه ِم ْن
ظٰ ِه َرة وباطِنة ۗ﴾((( ،ق ََال« :ال ِّن ْع َم ُة الظَّا ِه َر ُة ّ
َم ْع ِر َف ِت ِه َوتَ ْو ِحي ِد ِهَ ،وأَ َّما ال ِّن ْع َم ُة الْ َب ِ
اط َن ُةَ ،واليَ ُت َنا أَ ْه َل الْ َب ْي ِت َو َع ْقدُ
َم َو َّدتِ َنا»(((.
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الطريحي ،الشيخ فخر الدين ،مجمع البح َرين ،نشر مرتضوي ،ال.م 1362 ،ش ،ط ،2ج ،6ص.179
(((
ّ
((( سورة التكاثر ،اآلية .8
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،70ص.70
((( العلّمة
ّ
((( سورة لقمان ،اآلية .20
مؤسسة البعثة،
ة
ي
اإلسالم
اسات
ر
الد
قسم
القرآن،
تفسير
في
البرهان
،
اني
ّ
ّ
((( الس ّيد هاشم البحر ّ
إيران  -قم ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،4ص.378

وحقيقة شكر النعمة؛ أي استعمالها في طاعة المن ِعم ،ونيل رضاه،
وأداء ما افترض الله -تعالى -من حقوقٍ فيها .و ِم ْن شك ِر النعم بذلُها
س ْب َحانَهُ ِ -ع َبا ًدا َي ْخ َت ُّص ُه ْمللناس ،عن أمير المؤمنين « :Qإِنَّ لِلَّ ِه ُ
بِال ِّن َع ِم لِ َم َنا ِفعِ الْ ِع َبا ِد ،يُ ِق ُّر َها ِفي أَيْ ِديه ِْم َما بَ َذلُو َهاَ ،فإِ َذا َم َن ُعو َها،
نَ َز َع َها ِم ْن ُه ْمَ ،و َح َّولَ َها إلى َغ ْي ِر ِه ْم»((( .وعنه Qقالَ « :م ْن كَ ُث َر ْت
اس إِلَ ْي ِهَ ،فإِنْ َقا َم ِفي َها ِب َما أَ ْو َج َب
نِ َع ُم اللَّ ِه َعلَ ْي ِه ،كَ ُث َر ْت َح َوائِ ُج ال َّن ِ
س ْب َحانَهُ َ ،-ف َقدْ َع َرضَ َها لَلدَّ َو ِامَ ،وإِنْ َم َن َع َما أَ ْو َج َب اللَّهُ ِفي َهاَ ،ف َقدْاللَّهُ ُ
َع َرضَ َها لِل َّز َوالِ »(((.
 .5الحمد رأس الشكر

النبي« :Pا ْل َح ْمدُ َرأْ ُس الشُّ كْرَِ ،و َما شَ كَ َر اللَّهَ َع ْبدٌ ل َْم
َعنِ
ّ
يَ ْح َمدْ هُ»(((؛ ولذلك آثر Qالحمد على الشكر في الثناء عليه
سبحانه ،-وجعله سب ًبا لشكر إحسانه مطلقًا -كما تق ّدم ،-حتّى كأنّهنص عليه الحديث
لوال الهداية إليه ،لم يكن الشكر ،وهو كذلك كما ّ
المذكور ،وبيانه أنّه إذا لم يعترف العبد بإنعام مواله ،ولم يُثنِ عليه
بما ّ
كامل ،وإن اعتقد
يدل على تعظيمه ،لم يظهر منه الشكر ظهو ًرا ً
وعمل؛ أل ّن حقيقة الشكر إظهار النعمة والكشف عنها ،كما أ ّن كفرانَها
خفي في نفسه ،بخالف النطق ،فإنّه
إخفاؤها وسترها ،واالعتقاد أم ٌر ٌّ
اآلمدي ،عبد الواحد بن مح ّمد ،غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح السيّد مهدي
التميمي
(((
ّ
ّ
اإلسالمي ،إيران -قم1410 ،ه ،ط ،2ص.225
الكتاب
دار
نشر
،
ي
رجائ
ّ
الواسطي ،عیون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.438
الليثي
(((
ّ
ّ
األشتري ،ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام) ،دار الكتب
المالكي
(((
ّ
ّ
اإلسالميّة ،إيران  -طهران1368 ،ش ،ط  ،2ج  ،2ص.106
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ظاه ٌر في نفسه ،فالحمد رأس الشكر ،فكما أ ّن الرأس أظهر األعضاء
وأعالها وعمدة لبقائها ،كذلك الحمد أظهر أنواع الشكر وأشملها على
فصح أنّه َما شَ َك َر اللَّ َه َع ْب ٌد
حقيقته ،حتّى إذا فُ ِق َد كان بمنزلة العدمّ ،
لَ ْم يَ ْح َم ْد ُه  ،واتّضح كونه سب ًبا للشكر واالتّصاف به.
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الموعظة السادسة

الدين ،والم ّلة ،والسبيل
محاور الموعظة

والخاصة.
 الهداية العا ّمةّ
 الدين والملّة. -سبل اإلحسان.

« َوالْ َح ْمدُ لل ِه الَّ ِذي َح َبانَا ِب ِدي ِن ِهَ ،وا ْخ َت َّص َنا ِب ِملَّ ِت ِهَ ،و َس َّبلَ َنا ِفي ُس ُبلِ
إ ْح َسانِ ِه ،لِ َن ْسلُكَ َها ِب َم ِّن ِه((( إلى رِضْ َوانِ ِهَ ،ح ْمدً ا يَ َت َق َّبلُهُ ِم َّناَ ،ويَ ْرضَ ى ِب ِه
َع َّنا».
مفردات ّ
النص

• َح َبانَاِ :
«الحبا ُء ،ال َعطاء بال َم ٍّن وال َجزا ٍء»(((.
تخصيصا :جعلته له دون غيره.
•خصصته به
ً
((( «الباء» في «بم ّنه» لالستعانة أو للمالبسة.
المصري ،لسان العرب ،نشر أدب الحوزة ،إيران
اإلفريقي
((( ابن منظور ،العلّمة مح ّمد بن مكرم
ّ
ّ
 -ق ّم1405 ،ه ،ال.ط ،ج ،14ص.162
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•س ّبلنا :س ّيرنا في سبل إحسانه.
•واإلحسان هنا بمعنى اإلنعام واإلفضال.
•والرضوان :الرضا الكثير.
•والتق ُّبل :قبول الشيء على وج ٍه يقتضي ثوابًا ،كالهديّة.
تمهيد

النص السابق أ ّن الحمد الذي يصدر م ّنا هو
بعد أن ب ّين اإلمام في ّ
من الله ،وهو من جعلنا من أهل الحمد أو الله -تعالى ،-ذلك كلّه
لنشكر الله -تعالى -على إحسانه إلينا ،أ ّن الجزاء الذي سيكون لهذا
الشكر هو جزاء المحسنين ،شرع اإلمام بهذا المقطع الشريف ببيان
المصاديق الرئيسة التي تستدعي هذا الحمد ،وهي:
َ .1ح َبانَا ب ِِدي ِن ِه.
َ .2وا ْختَ َّص َنا ِب ِملَّ ِت ِه.
َ .3و َس َّبلَ َنا ِفي ُس ُبلِ إ ْح َسانِ ِه.
ولتوضيح كالمه في هذا المقطع وفي المقطع السابق أيضً ا ،ال ب ّد
من االلتفات إلى النقاط اآلتية:

ً
ّ
ّ
الخاصة
العامة والهداية
ّأول :الهداية

ُقسم الهداية ،حسب اآليات القرآنيّة ،إلى قس َمين ،هما:
ت َ
العامة
 .1الهداية ّ
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والمراد منها أنّه -سبحانه -من خالل نداء الفطرة اإلنسانيّة ،ودعوة
العقل ،وبعث الرسل واألنبياء ،يم ّهد طريق الهداية والسعادة أمام
جميع الناس ،وكذلك يبيّن لهم طريق الشقاء واالنحراف .وقد تعلّقت

اإلرادة والمشيئة اإلله ّية بأن يقع أفراد البشر جمي ًعا تحت هذا النوع
من الهداية واإلرشاد ،ويشهد على ذلك الكثير من اآليات المباركة،
ُ َ
ُ ۡ َ ٰٓ َ ُّ َ َّ ُ َ ۡ َ ٓ َ ُ
ك ُم ۡ َ
كقوله -تعالى﴿ :-قل يأيها ٱنلاس قد جاء
ٱل ُّق مِن َّر ّبِك ۡمۖ ف َم ِن

َ َ َ َّ َ َّ َ َ ُّ َ
ۡ
ۡ َ َ ٰ َ َّ
ٓ ََ۠ َ ُ
َ
ضل َعل ۡي َهاۖ َو َما أنا َعل ۡيكم
ٱهتد
ى فإِن َما َي ۡهتدِي لِ َف ِ
سهِۖۦ ومن ضل فإِنما ي ِ
َ
َ
ۡ
ْ
َ َّ َ ُ ُ
ٱس َت َ
ود َف َه َديۡ َنٰ ُه ۡم فَ ۡ
َ
َ
ع ٱل ُه َد ٰى﴾(((.
ح ُّبوا
ِيل﴾((( ،وقوله﴿ :وأما ثم
بِوك ٖ

والمراد بالهداية ،هنا ،الهداية العا ّمة ،والتي تشمل البشر كلّهم ،حتّى
المعاندين والمن ِكرين ،وتتمثّل في «الفطرة والعقل وبعث الرسل»،
فإنّه -سبحانه -ج ّهز جميع الناس بتلك الطاقات واإلمكانات ،ولم يَحرم
منها أح ًدا من الناس.

الخاصة
 .2الهداية
ّ

يختص بهدايته جمل ًة من األفراد ،الذين
وهي أنّ الله -تعالى-
ّ
استضاؤوا بنور الهداية العا ّمة واستفادوا منها ،كما قال -تعالى:-
ْ
َ
﴿و َّٱل َ
ِين ۡٱه َت َد ۡوا َز َاد ُه ۡم ُه ٗدى َو َءاتَى ٰ ُه ۡم َت ۡق َوى ٰ ُه ۡم﴾((( ،وقال -تعالى:-
ۡ
ََٰ ُ ْ َ َ
َّ َّ َ َ
َ
ٱلل ل َم َع ٱل ُم ۡحسِ ن ِ َني﴾((( ،وهي
﴿
جهدوا ف
ِينا لَ ۡهد َِي َّن ُه ۡم ُس ُبل َنا ۚ ِإَون
َّ َّ َ َ
َۡ
ٱلل ل َي ۡهدِي ٱلق ۡو َم
التي نفاها عن الفاسقين ،قال -تعالى﴿ -إِن
ۡ
ٱل َفٰسِ قِ َني﴾(((.
((( سورة يونس ،اآلية .108
فصلت ،اآلية .17
((( سورة ّ
((( سورة مح ّمد ،اآلية .17
((( سورة العنكبوت ،اآلية .69
((( سورة المنافقون ،اآلية .6
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الخاصة هو تهيئة سبل السعادة ووسائل الرشاد
فالمراد من الهداية
ّ
وتوفيرها لمن استفاد من الهداية العا ّمة ،وتثبيتهم وتسديدهم في
مزالق الحياة إلى سبل النجاة .وإ ّن المراد من الضاللة هو منعهم
وحرمانهم من هذه المواهب ،وخذالنهم في الحياة ،وإيكالهم إلى
أنفسهم(((.
إذا رجعنا إلى الدعاء الشريف ،فقد نفهم أ ّن العبارة األولى
أي»الْ َح ْم ُد لل ِه ال َِّذي َه َدانَا لِ َح ْم ِد ِه» -الهداية العا ّمة ،ومن قوله« َو َج َعلَ َنا ِم ْن أَ ْهلِ ِه» ،وقوله في هذا المقطعَ « :ح َبانَا ِب ِدي ِن ِهَ ،وا ْخ َت َّص َنا
الخاصة التكوينيّة.
ِب ِملَّ ِت ِه» إشارة إلى الهداية
ّ
ّ
ً
ثانيا :الدين والملة

الملَّة بمعنى الدينّ ،
وتدل على نوع من التض ّيق والمحدوديّة،
والعيش تحت مق ّررات مضبوطة ،كما أ ّن الدين هو الخضوع واالنقياد
الحق:
حق أو باطل؛ ففي ّ
تحت برنامج مع ّين .وتُطلَق على تض ّيق في ّ
ّ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ َّ ُ ۡ ُ َ َّ
﴿و َّٱت َب ۡع ُ
ٱللِ﴾(((َ ،
ت م َِّل َة َءابَآء ٓ
ِي
كما في ﴿إ ِ ِن تركت مِلة قو ٖم ل يؤمِنون ب ِ
ُ َ ۡ َ َّ َ
َۡ َ ۡ َ َ ََُۡ َ
ك َي ٰ ُش َع ۡي ُ
ب
وب﴾((( ،وفي الباطل :كما في ﴿لخ ِرجن
إِبرٰهِيم ِإَوسحٰق ويعق ۚ
َّ
ْ َ
َۡ َ َٓ َۡ ََُ ُ
َو َّٱل َ
ود َّن ِف مِلتِ َنا ۚ﴾((( ،فالفرق بين الدين
ِين َء َام ُنوا َم َعك مِن قريتِنا أو لع
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مؤسسة اإلمام الصادق،Q
((( ينظر:
السبحاني ،الشيخ جعفر ،الفكر الخالد في بيان العقائدّ ،
ّ
إيران  -قم1425 ،ه.ق  1383 -ه.ش ،ط ،1ج ،2ص.15-13
((( سورة يوسف ،اآلية .37
((( سورة يوسف ،اآلية .38
((( سورة األعراف ،اآلية .88

والملَّة أ ّن الدين ،حيث إنّه ّ
يدل على الخضوع واالنقياد ،يُستَعمل
الحق ،أ ّما الملَّة ،بلحاظ داللتها على التض ّيق والمحدوديّة،
في موارد ّ
تُستَعمل في موارد الباطل أو في قباله(((.
فاإلمام يقول لنا:
يجب علينا أن نحمد الله -تعالى ،-الذي « َح َبانَا ِب ِدي ِن ِه»؛ أي أعطانا
اإلسالمي العظيم ،وبما أ ّن الدين يُستَعمل في
وأكرمنا بهذا الدين
ّ
الحق ،فظهر س ّر قولِه « َح َبانَا»َ « ،وا ْخ َت َّص َنا ِب ِملَّ ِت ِه» ،وبما أ ّن
موارد ّ
قوم ال يؤمنون ،فإ ّن الله
الملّة تُستَعمل في موارد الباطل ،فهناك ملّ ُة ٍ
واختصنا بالملّة ،يتوقّف
سبب أنّه حبانا بالدين
اختصنا .وفَه ُم ِ
ّ
تعالىّ -والخاصة ،وقد تق ّدم بيانهما.
على فهم الهداية العا ّمة
ّ
ً
ثالثا :سبل اإلحسان

« َو َس َّب َل َنا ِفي ُس ُبلِ إ ْح َسانِ ِه ،لِ َن ْسلُكَ َها ِب َم ِّن ِه إلى رِضْ َوانِ ِه»
يظهر من كالم اإلمام أ ّن هناك طرقًا قد جعلها الله -تعالى -لإلنسان،
وما على اإلنسان ّإل أن يسلكها ،حتّى يصل إلى الهدف األعلى الذي
اإللهي .ونجد أ ّن اإلمام
رسمه الله للبشر ،وهو الوصول إلى الرضوان
ّ
ب ّين النقاط اآلتية:
السبل إلى الله واضحة ومش ّخصة.
 .1إ ّن الطريق أو ُ
السبل واضحة ومب ّينة أيضً ا.
 .2إ ّن تفاصيل هذه ُ
مؤسسة الطباعة والنشر وزارة
(((
ّ
المصطفوي ،الشيخ حسن ،التحقيق في كلمات القرآن الكريمّ ،
اإلسالمي ،إيران1417 ،ه ،ط ،1ج  ،11ص.175
الثقافة واإلرشاد
ّ
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 .3وب ّين الهدف األعلى والمقصد األسمى من سلوك هذه الطرق.
ركّز اإلمام أ ّن بيان هذه الطرق ،وسلوكها ،والوصول إلى الهدف ،كلّها
بعناية الله ولطفه وتسديده .وال ب ّد أن يشتمل هذا الحمد على عمق
اإلخالص ،وروح ّية اإليمان الحقيق ّية ،بالمستوى الذي يتقبلّه الله من
عباده ،ويمنحهم من خالله الوصول إلى الهدف األعلى ،وهو الرضوان.
َّ َ
فالله -تعالى -هدى البشر كلّهم ،كما في قوله -تعالى﴿ :-إِنا ه َديۡ َنٰ ُه
َّ َ
يل إ َّما َشاك ِٗرا َّ
ِإَوما َك ُف ً
ورا﴾(((.
ٱلسب ِ ِ
َّ
َع ْن ُزرا َر ٍةَ ،
«سأَل ُ
ْت أَبا َع ْب ِداللَّ ِهَ Qع ْن َق ْولِ اللَّ ِه﴿ :إِنا
قالَ :
َ َ ۡ َ ُ َّ َ
يل إ َّما َشاك ِٗرا َّ
ِإَوما َك ُف ً
ورا﴾َ ،
بيل؛ َفإِ َّما آ ِخ ٌذ
الس َ
هدينٰه ٱلسب ِ ِ
قالَ :علَّ َمهُ َّ
َف ُه َو شا ِك ٌرَ ،وإِ َّما تارِكٌ َف ُه َو كا ِف ٌر»(((.
بعض الناس ال يأخذ بهذه السبل ،فهوالء س ُيح َرمون من الهداية
الخاصة ،وبعضهم يأخذ بهذه السبل وبطرق الهداية ،وهؤالء عندما
ّ
السبل؛ لكي ال
يهتدون ويطيعون الله -تعالى ،-فإ ّن الله سيهديهم ُ
يقعوا بالعصيان والطغيان؛ أل ّن طريق الضالل والعصيان ما زال مفتو ًحا
أمامهم ،فكلّما ازدادوا تُقًى ،زادهم الله ُه ًدى ،بل حتّى أولئك الذين
وصلوا إلى أعلى مراتب اليقين واإلخالص ،فهم يحتاجون أيضً ا إلى
اني؛ ألنّه ،حسب بيان الروايات ،فإ ّن
العناية اإلله ّية والتسديد الربّ ّ
عظيم حتّى يُختَم لإلنسان.
اإلخالص على خط ٍر ٍ
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((( سورة اإلنسان ،اآلية .3
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،5ص.302
((( العلّمة
ّ

يمَ ،ح َّتى يَ ْنظُ َر
عن أمير المؤمنين« :Qا ِإلخ َْل ُص َخطَ ٌر َع ِظ ٌ
ِب َما َذا يُ ْخ َت ُم لَهُ »(((.
وعن اإلمام الصادقَ « :Qو َل ُبدَّ لِلْ َع ْب ِد ِم ْن خَالِ ِص ال ِّن َّي ِة ِفي
ك ُِّل َح َركَ ٍة َو ُسكُونٍ َ ...هلَكَ الْ َعا ِملُونَ إِ َّل الْ َعابِدُ ونَ َ ،و َهلَكَ الْ َعابِدُ ونَ
الصا ِد ُقونَ إِ َّل
الصا ِد ُقونَ َ ،و َهلَكَ َّ
إِ َّل الْ َعالِ ُمونَ َ ،و َهلَكَ الْ َعالِ ُمونَ إِ َّل َّ
الْ ُم ْخلِ ُصونَ َ ،و َهلَكَ الْ ُم ْخلِ ُصونَ إِ َّل الْ ُم َّتقُونَ َ ،و َهلَكَ الْ ُم َّتقُونَ إِ َّل
َ ۡ
﴿وٱع ُب ۡد
الْ ُمو ِق ُنونَ َ ،وإِنَّ الْ ُمو ِق ِني َن لَ َعلَى َخطَ ٍر َع ِظ ٍيمَ ،ق َال اللَّهُ تَ َعالَى:
ۡ
ۡ
َر َّب َك َح َّ ٰت يَأت َِي َك ٱلَقِ ُني﴾(((َ ،وأَ ْدنى َحدِّ ا ِلْ ْخل َِص بَ ْذ ُل الْ َع ْب ِد طَا َقتَهُ  ،ثُ َّم
َل يَ ْج َع ُل لِ َع َملِ ِه ِع ْندَ اللَّ ِه َقدْ ًراَ ،ف ُيوجِ َب ِب ِه َعلَى َربِّ ِه ُمكَافَا ًة لِ ِعلْ ِم ِه
ِب َع َملِ ِه ،أَنَّهُ لَ ْو طَالَ َبهُ ِب َوفَا ِء َح ِّق الْ ُع ُبو ِديَّ ِة ،لَ َع َج َزَ ،وأَ ْدنَى َمق َِام الْ ُم ْخلِ ِص
الس َل َم ُة ِم ْن َج ِمي ِع ْالثَ ِامَ ،و ِفي ْال ِخ َر ِة ال َّن َجا ُة ِم َن ال َّنا ِر
ِفي الدُّ نْ َيا َّ
َوالْ َف ْو ُز بِالْ َج َّنة»(((.
ث ّم يختم اإلمام هذا المقطع ،ببيان أنّه إذا لم تكن هذه الهداية من
الله -تعالى ،-حتّى الحمد لن يصدر م ّنا ،فبواسطة هذا الحمد ،الذي
صدر بمعونة الله وهدايته ،نريده حم ًدا يتق ّبله م ّنا ويرضى به ع ّنا.
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .49وجاء في الحديث «الناس كلّهم
الليثي
(((
ّ
ّ
هلكى ّإل العاِلمون ،والعالِمون كلّهم هلكى ّإل العاملون ،والعاملون كلّهم هلكى إلّ المخلصون،
الي) في إحياء علوم
والمخلصون على خطر عظيم» جاء ّ
نص هذا الكالم في أثناء كالم (الغز ّ
الدين ،دار الكتاب العربي ،لبنان  -بيروت ،ال.ت ،ال.ط،ج  ،4ص ،156وكأنّه من كالم نفسهّ .إل
مرسل .وكذلك جاء
النبيً P
أنّه جاء ّ
نص هذه العبارة في (مجموعة الشيخ ورام) ص ،320عن ّ
النص.
في (مصباح الشريعة) المنسوب إلى الصادق Qفي الباب  77ما يقرب من هذا ّ
((( سورة الحجر ،اآلية .99
L
مؤسسة
الحقيقة،
ومفتاح
الشريعة
مصباح
(منسوب)،
د
م
مح
بن
((( اإلمام الصادق ،جعفر
ّ
ّ
األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بيروت1400 ،ه 1980 -م ،ط ،1ج ،1ص.37
ّ
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الموعظة السابعة

أوصاف شهر رمضان
وخصائصه
محاور الموعظة

 صفات شهر رمضان. شهر نزول القرآن. -فضل شهر رمضان.

الص َي ِام،
الس ُب ِل شَ ْه َرهُ ،شَ ْه َر َر َمضَ انَ ،شَ ْه َر ِّ
« َوالْ َح ْم ُد لِلّه الَّ ِذي َج َع َل ِم ْن تِلْكَ ُّ
َوشَ ْه َر اإل ِْسالمَ ،وشَ ْه َر الطَّ ُهورَِ ،وشَ ْه َر ال َّت ْم ِح ْي ِصَ ،وشَ ْه َر الْ ِق َي ِام ،الَّ ِذي أُنْز َِل ِف ْي ِه
اسَ ،وبَ ِّي َنات ِم َن الْ ُهدى َوالْ ُف ْر َقانِ َ ،فأَبَا َن ف َِض ْيلَتَهُ َعلَى َسائِ ِر
الْ ُق ْرآ ُن ُهد ًى لِل َّن ِ
الشُّ ُهورِِ ،ب َما َج َع َل لَهُ ِم َن الْ ُح ُر َم ِ
ات الْ َم ْوفُو َر ِةَ ،والْفَضَ ائِ ِل الْ َمشْ ُهو َر ِةَ ،ف َح َّر َم
ِف ْي ِه ما أَ َح َّل ِفي َغ ْي ِر ِه إ ْعظَا ًماَ ،و َح َج َر ِف ْي ِه الْ َمطَا ِع َم َوالْ َمشَ ار َِب إكْ َرا ًماَ ،و َج َع َل
لَهُ َو ْق ًتا بَ ِّي ًنا ال يُجِي ُز َ -ج َّل َو َع َّز -أَ ْن يُ َق َّد َم َق ْبلَهُ َ ،وال يَ ْق َب ُـل أَ ْن يُ َؤ َّخ َر َع ْنهُ »...
تمهيد
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بعد أن ب ّين اإلمام محوريّة الحمد والشكر لله -تعالى ،-وطلب

من الله أن يُ َس ِّبلَ َنا ِفي ُس ُبلِ إ ْح َسانِ ِه ،دخل في هذا المقطع الشريف
السبُل هو
بالموضوع
األصلي ،وهو شهر رمضان ،وبيّن أنّه من هذه ُ
ّ
هذا الشهر الكريم ،ث ّم بين خصائصه وصفاته وكيف ّية التعامل معه.
ً
ّأول :صفات شهر رمضان المبارك وخصائصه
الصفة األوىل :شهر رمضان شهر الله

إ ّن إضافة األشياء إلى الذات المق ّدسة ليست إضاف ًة تشريف ّي ًة فقط،
بل لها أبعا ٌد أخرى ،فعندما يُقَال :بيت الله ،وشهر الله ...فالمقصود
خاص ّيات تجعلهما ،ك ًّما
من ذلك أ ّن هذا المكان ،وهذا الزمان ،لهما ّ
وكيفًا ،أقرب إلى الفيوضات اإلله ّية ،والرحمات الربّان ّية؛ فشهر الله
تعالى -هو شه ٌر من الناحية الزمان ّية ،يكون فيه عباد الله أقرب لنيلالفيوضات التي هي أعظم وأت ّم في هذا الشهر من غيره ،يقول:P
« ُد ِعي ُت ْم ِفي ِه إلى ِض َيا َف ِة اللَّه»(((.
إضافة «الشهر» إلى الضمير العائد إليه -تعالى ،-إ ّما لتعظيمه ،أو
يختص به -تعالى ،-زيادة عن باقي العبادات .وهذا
لبيان أ ّن الصوم
ّ
القدسيَ ،ع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِهPأَنَّ ُه
المعنى يُف َهم م ّما نطق به الحديث
ّ
ق ََال« :إِنَّ اللَّهَ تَ َعالَى َج َع َل َح َس َن ِ
الص ْو َم،
ات َب ِني آ َد َم ِب َعشَ َر ِة أَ ْمثَالِ َها ،إِ َّل َّ
الص ْو ُم لِي َوأَنَا أُ ْج َزى ِب ِه»(((.
َفإِنَّهُ َق َالَّ :
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج  ،10ص.313
((( الح ّر
ّ
مؤسسة آل
ونشر
تحقيق
الوسائل،
مستدرك
،
النوري
حسين
ا
ز
المير
،
الطبرسي
(((
ّ
ّ
ّ
إلحياء التراث ،لبنان  -بيروت1408 ،ه 1987 -م ،ط ،1ج ،7ص.501

البيتR
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ومعنى الحديث -بعد العلم باألخبار الواردة عنهم Rفي
آداب الصائم ،كقول اإلمام الصادق« :Qإِ َذا ُص ْم َتَ ،فلْ َي ُص ْم
َس ْم ُعكَ َو َب َص ُركَ َوشَ ْع ُركَ َوجِ لْدُكَ  ،»...وق ََال« :ال َيكُونُ َي ْو ُم َص ْو ِمكَ
الص َيا َم لَ ْي َس ِم َن الطَّ َع ِام
َك َي ْو ِم ِفطْرِكَ »((( ،وكقوله Qأيضً ا« :إِنَّ ِّ
ّ
اب َو ْحدَ هُ ،إِنَّ َم ْريَ َم َقال َْت﴿ :إِ ِن نَ َذ ۡر ُت ل َِّلرِنَٰمۡح َص ۡو ٗما﴾(((؛ أَ ْي
َوالشَّ َر ِ
َص ْم ًتا ،فَا ْح َفظُوا أَل ِْس َن َتك ُْمَ ،وغُضُّ وا أَبْ َصا َرك ُْمَ ،وال تَ َح َاسدُ واَ ،وال تَ َنا َز ُعوا؛
كف النفس
َفإِنَّ الْ َح َسدَ َيأْك ُُل ْالِي َمانَ كَ َما تَأْك ُُل ال َّنا ُر الْ َحطَ َب»((( -أ ّن َّ
مختص به -سبحانه.-
الحقيقي ،وهو
ع ّما سوى اللّه -تعالى -هو الصوم
ٌّ
ّ
ولذا ،قال اللّه -تعالىَ « :-وأَنَا أُ ْج َزى ِب ِه»(((.
قال أمير المؤمنينِ :Q
«ص َيا ُم الْ َقل ِْب َع ِن الْ ِفكْ ِر ِفي ْالثَ ِام،
أَفْضَ ُل ِم ْن ِص َي ِام الْ َبطْ ِن َع ِن الطَّ َع ِام»(((.
الصفة الثانية :شهر رمضان

في اشتقاق شهر رمضانٌ ،
أقوال عديدة ،أه ّمها:
فس ّم َي
األ ّول :من الرمض ،وهو ح ّر الحجارة من ش ّدة ح ّر الشمسُ ،
هذا الشهر رمضان؛ أل ّن وجوب صومه صادف ش ّدة الح ّر.
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الغفاري ،دار
علي أكبر
(((
ّ
الكليني ،الشيخ مح ّمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي ،تحقيق وتصحيح ّ
ّ
الكتب اإلسالميّة ،إيران  -طهران1363 ،ش ،ط ،5ج ،4ص.87
((( سورة مريم ،اآلية .26
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.108
الحسيني ،لوامع األنوار العرش ّية في شرح الصحيفة الس ّجاديّة،
ازي ،السيد مح ّمد باقر
((( الشير ّ
ّ
ص ّححه وعلّق عليه :مجيد هادي زاده ،مركز البحوث الكمبيوتريّة التابع لحوزة أصفهان العلميّة،
ج ،5ص.16
اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.422
(((
ّ

الثاني :مأخوذ من الرميض ،وهو السحاب والمطر في آخر القيظ
فس ِّم َي هذا
وأ ّول الخريفُ ،س ّمي رميضً ا؛ ألنّه يدرأ سخونة الشمسُ ،
النبيP
الشهر رمضان؛ ألنّه يغسل األبدان من الذنوب واآلثامَ ،عنِ ّ
ُوب؛ أَ ْي تُ ْح َر ُق»(((.
أَنَّ ُه ق ََالَ « :وإِنَّ َما ُس ِّم َي َر َمضَ انَ ؛ ِلَنَّهُ تُ ْر َم ُض ِفي ِه ال ُّذن ُ
الصفة الثالثة :شهر الصيام

و«شهر الصيام» إ ّما ٌ
عطف بيانٍ على
بدل من «شهر رمضان» ،أو ُ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
جهة المدح ،كما قيل في قوله -تعالىَ :-
ٱلل ٱلك ۡع َبة ٱلَ ۡي َ
﴿ج َعل َّ ُ
ت
َۡ
ولعل بيان هذه الصفة للتنبيه على أ ّن أه ّم وظيفة عظيمة
ٱل َر َام﴾(((ّ .
في هذا الشهر هي الصيام.
الصفة الرابعة :شهر اإلسالم

و«شهر اإلسالم»؛ أي االنقياد والطاعة ،الذي هو أعلى مراتب اإليمان،
وهو المراد من قوله -تعالى -حكاي ًة عن خليلهَ :
﴿حن ِٗيفا ُّم ۡسل ِٗما﴾(((.
ويجوز أن يُ َراد به معناه العا ّم ،فإ ّن هذا الشهر من شعائر المسلمين،
يُع َرفون به ويُ َم َّيزون به عن غيرهم من ذوي الملل واألديان.
ألسباب متع ّددة ،نذكر منها:
فشهر رمضان هو شهر اإلسالم؛
ٍ
اللغوي -هو التسليم ،فهذا الشهر هو شهر
أ ّو ًل ،اإلسالم -بالمعنى
ّ
التسليم والطاعة واالنصياع ألوامر الله ونواهيه.
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،7ص.546
((( الميرزا
ّ
((( سورة المائدة ،اآلية .97
((( سورة آل عمران ،اآلية .67
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اختصت به هذه األ ّمة من بين األمم بفريضة
ثان ًيا ،بمعنى ما
ّ
مختصات األ ّمة اإلسالميّة.
الصوم ،فالصوم آخر الزمان من
ّ
ثالثًا ،هو شهر ظهور آثار اإلسالم ،من صلة الرحم ،والعبادة في
المساجد ،ومساعدة الفقراء ،وقراءة القرآن...
الصفة الخامسة :الطهور

لتطهير الخالئق عن دنس المعاصي .و«الطَهور» -بالفتح والض ّم،
على الروايتين :مصد ٌر بمعنى :الطهارة.
ٓ
َ َ َ ۡ َ َ َّ ٓ
ٱلس َماءِ َما ٗء َط ُه ٗورا﴾((( ،فالصوم ،وقراءة
يقول -تعالى﴿ :-وأنزلا مِن
القرآن ،والصدقات...كلها لتطهير اإلنسان من دنس العصيان.
الصفة السادسة :التمحيص

و«شهر التمحيص» الختبارهم وتمحيصهم عن الذنوب،
«والتمحيص :االبتالء واالختبار»(((؛ كقوله -تعالى﴿ :-
ْ
َء َام ُنوا﴾(((؛ أي وليبتلي اللّه الّذين آمنوا ،أو محو الذنوب ،قال
في التحقيق في كلمات القرآن« :التمحيص هو التخليص من العيب
﴿و َل ۡب َت َ ُ َّ َ
والشوب ،مع التجلية»((( .ومنه قوله -تعالىَ :-
ف
ل ٱلل ما ِ
ِ ِ
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((( سورة الفرقان ،اآلية .48
الجوهري ،إسماعيل بن ح ّماد ،الصحاح ،تحقيق أحمد عبد الغفور العطار ،دار العلم للماليين،
(((
ّ
لبنان  -بيروت1407 ،ه 1987 -م ،ط ،4مادّة (محص) ،ج  ،3ص.1056
((( سورة آل عمران ،اآلية .141
المصطفوي ،التحقيق في كلمات القرآن الكريم ،مصدر سابق ،ج ،6ص.208
((( الشيخ حسن،
ّ

ُ

ُ

ُ
ُ
ك ۡم َو َّ ُ َ
ِيم ۢ ب َذات ُّ
ُص ُدورك ۡم َو ِلُ َم ّ َ َ
ٱلص ُدورِ﴾((( .ويُقَال
ٱلل عل ُ ِ ِ
ِ
حص ما ِف قلوب ِ ۚ
ِ
في الدعاء :الله ّم م ّحص ع ّنا ذنوبنا؛ أي :أزل ما علّق بنا من الذنوب»؛
وفي الكشّ اف« :التمحيص :التطهير والتصفية»(((.

الصفة السابعة :القيام

«شهر القيام»؛ ألنّه ينبغي أن يقوم الشخص بالليل ،أو القيام بالعبادة.
َ َ ُّ َ ۡ ُ َّ ّ ُ ُ َّ ۡ َ َّ َ ٗ
ّ َ َ ُ
ٰٓ
ٱلل إِل قل ِيل  2ن ِۡصف ُه ٓۥ أوِ ٱنق ۡص
﴿يأيها ٱلمزمِل  1ق ِم
قال -تعالى:-
ً َ
ۡ
ً
َ
م ِۡن ُه قَلِيل  3أ ۡو زِ ۡد َعل ۡيهِ َو َرتّ ِِل ٱل ُق ۡر َء َان تَ ۡرتِيل﴾(((.
ً
ثانيا :شهر نزول القرآن

َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
ُۡ َۡ ُ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ِلن ِ
اس
نزل فِيهِ ٱلقرء
قال -تعالى﴿ :-شهر رمضان ٱلِي أ ِ
َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ ُۡ َ
ان﴾(((.
ت مِن ٱلهد
ى َوٱلف ۡرق ِ ۚ
وبيِن ٖ

المفسرون :فائدة وصف الشهر بإنزال القرآن فيه التنبي ُه على
«قال
ّ
علّة تخصيصه بالصوم فيه؛ وذلك أنّه ل ّما ُخ َّص بأعظم آيات الربوب ّية
يخص باشق سمات العبوديّة [وهي
[وهو القرآن الكريم] ،ناسب أن ّ
الصوم] ،فبقدر هضم النفس يترقّى العبد في مدارج األنس ،ويصل
إلى معارج القدس(((»(((.
((( سورة آل عمران ،اآلية .154
الزمخشري ،الكشّ اف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،شركة
(((
ّ
الحلبي ،مصر1385 ،ه 1966 -م ،ال.ط ،ج ،1ص.466
مكتبة ومطبعة
ّ
((( سورة المزمل ،اآليات .4-1
((( سورة البقرة ،اآلية .185
((( فسلوك المراتب العالية يحتاج إلى مجاهدة النفس وال ِج ِّد والتعب في العبادة.
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.26
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
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القرآن نُ ِّزل فيه جمل ًة واحد ًة إلى سماء الدنيا ،ث ّم نُ ِّزل نجو ًما إلى
مروي عن اإلمام الصادق.Q
األرض ،وهو
ٌّ
وقيل« :إ ّن اللّه -تعالى -أنزل جميع القرآن في ليلة القدر إلى
النبي Pنجو ًما في طول عشرين
السماء الدنيا ،ث ّم أنزل على ّ
سنة»(((.
«سأَلْتُ ُه َع ْن قَ ْولِ ِه
َع ْن إِبْ َرا ِهي َمَ ،ع ْن أَبِي َعبْ ِد اللَّ ِه ،Qق ََالَ :
ۡ
َّ ُ َ
َ
﴿ش ۡه ُر َر َم َض َان ٱل ِٓي أ ِنزل فِيهِ ٱل ُق ۡر َء ُان﴾((( كَ ْي َف أُنْز َِل ِفي ِه الْ ُق ْرآنَُ ،وإِنَّ َما أُنْز َِل
الْ ُق ْرآ ُن ِفي طُو ِل ِعشْ رِي َن َس َن ًة ِم ْن أَ َّولِ ِه إلى ِ
آخ ِر ِه؟ فَق ََال« :Qنَ َز َل
الْ ُق ْرآنُ ُج ْملَ ًة َوا ِحدَ ًة ِفي شَ ْه ِر َر َمضَ انَ إلى الْ َب ْي ِت الْ َم ْع ُمورِ ،ثُ َّم أُنْز َِل ِم َن
الْ َب ْي ِت الْ َم ْع ُمو ِر ِفي طُولِ ِعشْ رِي َن َس َن ًة ،ثُ َّم َق َالَ :
النبي :Pنَ َزل َْت
قال ّ
يم ِفي أَ َّولِ لَ ْيلَ ٍة ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ َ ،وأُنْ ِزل َِت ال َّت ْو َرا ُة لِ ِس ٍّت
ُص ُح ُ
ف إِ ْب َرا ِه َ
النْجِ ُيل لِث َ
َمضَ ْي َن ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ َ ،وأُنْ ِزل َْت ْ ِ
َالث َعشْ َر َة لَ ْيلَ ًة َخل َْت ِم ْن
شَ ْه ِر َر َمضَ انَ َ ،وأُنْز َِل ال َّزبُو ُر لِ َث َمانِ َي َعشْ َر َة ِم ْن َر َمضَ انَ َ ،وأُنْز َِل الْ ُق ْرآنُ
ِلَ ْربَعٍ َو ِعشْ رِي َن ِم ْن َر َمضَ انَ »(((.
َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ ُۡ َ
ُ
﴿ه ٗدى ّل َّ
ِلن ِ
ان﴾ حاالن من «القرآن»؛
ت مِن ٱلهد
ى َوٱلف ۡرق ِ ۚ
اس وبيِن ٖ
عالمات ظاهر ٍة ٍ
ٍ
وآيات باهر ٍة
ومشتمل على
ً
أي حال كونه هاديًا لهم
الحق والباطل».
من«الهداية» ،و«ما يف ّرق به بين ّ
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((( الشيخ الطبرسي ،تفسير مجمع البيان ،مصدر سابق ،ج ،2ص.14
((( سورة البقرة ،اآلية .185
ّتي،
ل
المح
الرسولي
هاشم
د
ي
الس
الحاج
تحقيق
،
اشي
ي
الع
تفسير
مسعود،
اشي ،مح ّمد بن
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
((( الع ّي ّ
المكتبة العلميّة اإلسالميّة ،إيران  -طهران ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،1ص.80

َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْنِ ِس َنانٍ  ،ق ََالَ :سأَل ُْت أَبَا َع ْب ِد اللَّ ِهَ Qعنِ الْ ُق ْرآنِ
اب َوأَ ْخ َبا ُر َما يَكُونُ َ ،والْ ُف ْر َقانُ
َوالْ ُف ْرقَانِ  ،ق ََال« :الْ ُق ْرآنُ ُج ْملَ ُة الْ ِك َت ِ
الْ ُم ْحك َُم الَّ ِذي ُي ْع َم ُل ِب ِهَ ،وك ُُّل ُم ْحك ٍَم َف ُه َو ُف ْر َقانِ »(((.
ً
ثالثا :فضل شهر رمضان

« َفأَبَانَ ف َِض ْي َلتَهُ َعلَى َسائِ ِر الشُّ ُهورَِ ...وال يَ ْق َب ُـل أَنْ يُ َؤ َّخ َر َع ْنهُ »...
األمور التي ذكرها اإلمام للداللة على تعظيم هذا الشهر ،هي:
األولَ :ف َح َّر َم ِف ْي ِه ما أَ َح َّل ِفي َغ ْي ِر ِه إ ْعظَا ًما ،إشارة إلى تحريم
المواقعة الجنس ّية ،التي هي حالل قبل هذا الشهر.
الثانيَ :و َح َج َر [أي منع] ِف ْي ِه الْ َمطَا ِع َم َوالْ َمشَ ار َِب إكْ َرا ًما ،وهو أحد
مصاديق الحالل التي منعها في هذا الشهر.
الثالثَ :و َج َع َل لَهُ َو ْق ًتا َب ِّي ًنا ،فجعل له أوقات ًا محدد ًة يمنع من
تجاوزها .السبب في تعيين بعض األوقات لعباد ٍة مخصوصة كشهر
للحج ،أ ّن لبعض األوقات أث ًرا في زيادة
الحج ّ
رمضان للصوم ،وأشهر ّ
الثواب أو العقاب ،كاألمكنة.

العياشي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.9
((( تفسير
ّ
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الموعظة الثامنة

ليلة القدر
محاور الموعظة

 تفضيل ليلة القدر. تسمية ليلة القدر. خصائص ليلة القدر. -تن ّزل المالئكة في ليلة القدر.

«ثُ َّم فَضَّ َل لَ ْيلَ ًة َوا ِحدَ ًة ِم ْن لَ َيالِي ِه َعلَى لَ َيالِي أَل ِْف شَ ْهرَ ،و َس َّما َها لَ ْيلَ َة
وح ِفي َها بِإ ْذنِ َربِّ ِه ْم ِم ْن ك ُِّل أَ ْمرَ ،سال ٌم َدائِ ُم
الْ َقدْ رِ ،تَ َن َّز ُل الْ َمالئِكَ ُة َوال ُّر ُ
الْ َب َركَ ِة إلى طُلُوعِ الْ َف ْجرَِ ،علَى َم ْن يَشَ ا ُء ِم ْن ِع َبا ِد ِهِ ،ب َما أَ ْحكَ َم ِم ْن َقضَ ائِ ِه».
تمهيد

وردت روايات كثيرة في فضل ليلة القدر وعظمتها ،منها:
ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِهَ « :Pم ْن َقا َم لَ ْيلَ َة الْ َقدْ رِ ،إِي َمانًا َواِ ْح ِت َسابًاَ ،غ َف َر اللَّهُ
لَهُ َما تَ َقدَّ َم ِم ْن َذنْ ِب ِه»(((.
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((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص.136

« ِإنَّ الشَّ ْيطَانَ ال يَ ْخ ُر ُج ِفي َه ِذ ِه اللَّ ْيلَ ِة َح َّتى يُ ِضي َء َف ْج ُر َهاَ ،وال
وب
يع ِفي َها أَنْ يَ َن َال أَ َحدً ا ِب َخ َبل((( أَ ْو َدا ٍء أَ ْو ضَ ْر ٍب ِم ْن ضُ ُر ِ
يَ ْس َت ِط ُ
الْف ََسا ِد ،وال يَ ْن ُف ُذ ِفي ِه ِس ْح ُر َسا ِحرٍ»(((.
هي ليلة تتن ّزل فيها النعم والخير والبركة واإلحسان على المؤمنين
الذاكرين الله ،حيث يضاعف الله -سبحانه -لهم الحسنات والخيرات،
رحم ًة منه على عباده ،وتتن ّزل المالئكة والروح فيها إلى األرض ،وهي
سال ٌم على أولياء الله وأهل طاعته ،حتّى مطلع الفجر.
وإذا رجعنا إلى كالم اإلمام في الدعاء ،فهو يشير إلى ع ّدة نقاط:
ً
ّأول :تفضيل ليلة القدر على ألف شهر

«ثُ َّم فَضَّ َل لَ ْيلَ ًة َوا ِحدَ ًة ِم ْن لَ َيالِي ِه َعلَى لَ َيالِي أَل ِ
ْف شَ ْهر»
«التفضيل» جعل الشيء أفضل من غيره ،و«على» لالستعالء
ََُۡ َۡ ۡ
ّ
المعنوي ،وهذا التفضيل إشار ٌة إلى قوله -تعالى﴿ :-للة ٱلقدرِ
َ
ۡ
َ
َخ ۡيّ ٞم ِۡن أل ِف ش ۡه ٖر﴾((( ،ومعنى كونها خي ًرا من ألف شهر أ ّن العبادة
فيها خي ٌر من العبادة في ألف شهر ليس فيها هذه الليلة ،وذلك
لِما فيها من الخيرات والبركات وتقدير األرزاق والمنافع الدين ّية
والدنيو يّة.
َع ْن أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه ،Qعندما ُسئل :كَ ْي َف يَكُو ُن لَ ْيلَ ُة الْ َق ْد ِر َخ ْي ًرا
((( الخبل -بالتحريك  :-فساد األعضاء ،الجنون.
الحويزي ،تفسير نور الثقلين ،مصدر سابق ،ج ،5ص.615
((( الشيخ
ّ
((( سورة القدر ،اآلية .3
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« ِم ْن أَل ِْف شَ ْهرٍ»؟ ق ََال« :الْ َع َم ُل ِفي َها َخ ْي ٌر ِم َن الْ َع َملِ ِفي أَل ِ
ْف شَ ْه ٍر
لَ ْي َس ِفي َها لَ ْيلَ ُة الْ َقدْ رِ»(((.
َع ْن أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه ،Qق ََالَ « :رأَى َر ُس ُول اللَّ ِهِ Pفي َم َنا ِم ِه َب ِني
الص َر ِ
اط
اس َع ِن ِّ
أُ َم َّي َة يَ ْص َعدُ ونَ َعلَى ِم ْن َب ِر ِه ِم ْن بَ ْع ِد ِه ،ويُ ِضلُّونَ ال َّن َ
الْ َق ْه َق َرىَ ،فأَ ْص َب َح كَ ِئي ًبا َحزِي ًناَ ،ق َالَ :ف َه َب َط َعلَ ْي ِه َج ْب َرئ ُِيلَ ،Qفق ََال:
يَا َر ُس َول اللَّ ِهَ ،ما لِي أَ َراكَ كَ ِئي ًبا َحزِي ًنا؟ َق َال :يَا َج ْب َرئ ُِيل ،إِنِّي َرأَيْ ُت
اس
َب ِني أُ َم َّي َة ِفي لَ ْيلَ ِتي َه ِذ ِه َي ْص َعدُ ونَ ِم ْن َبرِي ِم ْن َب ْع ِديَ ،و ُي ِضلُّونَ ال َّن َ
الص َر ِ
اط الْ َق ْه َق َرىَ ،فق ََالَ :والَّ ِذي بَ َعثَكَ بِالْ َح ِّق نَ ِب ًّيا ،إِنَّ َه َذا شَ ْي ٌء
َع ِن ِّ
ِآي ِم َن
الس َما ِءَ ،فل َْم يَلْ َب ْث أَنْ نَ َز َل َعلَ ْي ِه ب ٍ
َما اِطَّلَ ْع ُت َعلَ ْي ِهَ ،ف َع َر َج إلى َّ
ُ
ٓ ُ
ت إن َّم َّت ۡع َنٰ ُه ۡم ِسن َ
ََ َۡ َ
ني  205ث َّم َجا َءهم َّما
ِ
الْ ُق ْرآنِ يُ ْؤنِ ُسهُ ِب َهاَ ،ق َال﴿ :أف َرءي ِ
َ ُ ْ
َّ ٓ
َ
َ ُ ْ ُ َ َ
َما ٓ أَ ۡغ َ ٰ َ ۡ
ن عن ُهم َّما كنوا ُي َم َّت ُعون﴾((( ،وأَنْ َز َل َعلَ ْي ِه﴿ :إِنا
وع ُدون 206
كنوا ي
َۡ
ََُۡ َۡ
َ َ ٓ َۡ َ ٰ َ َ ََُۡ َۡ
َ َ ۡ َُٰ َۡ َ َۡ
َ
للة ٱلق ۡدرِ خ ۡيّ ٞم ِۡن أل ِف
للة ٱلق ۡدرِ 2
للةِ ٱلق ۡدرِ  1وما أدرىك ما
أنزلنه ِف
َش ۡه ٖر﴾(((َ .ج َع َل اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -لَ ْيلَ َة الْ َقدْ ِر ِل َن ِب ِّي ِهَ Pخ ْي ًرا « ِم ْن أَل ِ
ْف

شَ ْهرٍ» ُمل ِْك بَ ِني أُ َم َّي َة»(((.

ً
ثانيا :تسمية ليلة القدر

« َو َس َّما َها لَ ْيلَ َة الْ َقدْ رِ»
«القدر» في اللغة« :كون الشيء مساويًا لغيره ،من غير زيادة وال
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.157
((( الشيخ
ّ
((( سورة الشعراء ،اآليات .207 - 205
((( سورة القدر ،اآليات .3 - 1
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.159

نقصان»((( ،وق ّدر الله هذا األمر بقدره قد ًرا :إذ جعله على مقدار ما
تدعو إليه الحكمة ،والقدر بمعنى التقدير.
ُس ِّم َيت ليل َة القدر؛ ألنّها الليلة التي يحكم الله فيها ويقضي بما
يكون في السنة بأجمعها ،إلى مثلها من السنة القادمة ،من حياة
وموت ،وخير وش ّر ،وسعادة وشقاء ،ورزق ووالدةّ .
ويدل على ذلك
ُ ُّ َ
قوله -تعالى﴿ :-ف َِيها ُي ۡف َر ُق ك أ ۡم ٍر َحك ٍِيم﴾(((.
ف َف ْر ُق األمر الحكيم يعني إحكام األمر الواقع بخصوص ّياته التقديريّة،
وإمضاؤه في تلك الليلة رحم ٌة من الله إلى عباده.
والنبي واألئ ّمة Rفي تلك
والمراد إظهار تلك المقادير للمالئكة
ّ
الليلة ،وإلّ فالمقادير ،من األزل إلى األبد ،ثابت ٌة في اللوح المحفوظ(((.
َع ْن َعلِ ِّي بْنِ أَبِي طَالِ ٍب ،Qق ََالَ « :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِهَ :Pيا َعلِ ُّي،
أَتَدْ رِي َما َم ْع َنى لَ ْيلَ ِة الْ َقدْ رِ؟ َف ُقل ُْت :ال يَا َر ُس َول اللَّ ِهَ ،فق ََال :إِنَّ اللَّهَ
تَ َبا َركَ َوتَ َعالَىَ -قدَّ َر ِفي َها َما ُه َو كَائِ ٌن إلى يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِةَ ،فكَانَ ِفي َماَقدَّ َر َ -ع َّز َو َج َّلَ -واليَتُكَ َو َواليَ ُة ْالَئِ َّم ِة ِم ْن ُولْ ِدكَ إلى يَ ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة»(((.
وقيل :القدر بمعنى الشرف والخطر؛ يعني ليلة الشرف والعظمة،
علي ،موسوعة كشّ اف اصطالحات الفنون والعلوم ،مكتبة لبنان ناشرون،
(((
ّ
التهانوي ،مح ّمد بن ّ
لبنان  -بيروت1996 ،م ،ط ،1ج ،2ص.3101
((( سورة الدخان ،اآلية .4
وجل ،-وال يتو ّجه إليه الجهل بها -والعياذ بالله،-
((( أي إ ّن هذه المقادير ثابتة في علم الله -ع ّز ّ
والنبي واألئ ّمة.R
للمالئكة
العام،
هذا
ولك ّنه يُظهِر ،في ليلة القدر ،ما سيكون منها في
ّ
ّاري،
علي أكبر الغف ّ
علي بن بابويه ،معاني األخبار ،تصحيح وتعليق ّ
((( الصدوق ،الشيخ مح ّمد بن ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين بق ّم المشرفة ،إيران  -قم1379 ،ه 1338 -
مؤسسة النشر
ّ
ش ،ال.ط ،ص.315
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وس ِّم َيت ليلة القدر أله ّم ّيتها ومنزلتها،
فالقدر يأتي بمعنى المنزلةُ ،
وأله ّميّة المتعبّدين والذاكرين الله فيها ،ومنزلتهم.
ً
ثالثا :خصائص ليلة القدر

وح ِفي َها بِإ ْذنِ َربِّه ِْم ِم ْن ك ُِّل أَ ْمرَ ،سال ٌم َدائِ ُم
«تَ َن َّز ُل الْ َمالئِكَ ُة َوال ُّر ُ
الْ َب َركَ ِة إلى طُلُوعِ الْ َف ْجرِ»
هناك خصائص متع ّددة لليلة القدر ،وهي:
 .1نزول املالئكة والروح
لعل من أه ّم خصائص ليلة القدر ،هو نزول الروح ،وفي الرواية:
ّ
«سأَل ُْت أَ َبا َع ْب ِد اللَّهَ Qع ْن َق ْولِ اللَّ ِه َ -ع َّز
َع ْن أَبِي بَ ِصي ٍر ق ََالَ :
َ
﴿وي َ ۡ َٔ ُ َ َ َ
ٱلر ُ
وج َّلَ :-
وحۖ قُل ُّ
ُّ
وح م ِۡن أ ۡم ِر َر ّ ِب﴾(((َ ،قال:Q
َ َ
سلونك ع ِن ٱلر ِ ِ
َخل ٌْق أَ ْعظَ ُم ِم ْن َج ْب َرئ َِيل َو ِميكَائِ َيل ،كَانَ َم َع َر ُسولِ اللَّهَ ،Pو ُه َو َم َع
ْالئ ّمةَ ،Rو ُه َو ِم َن الْ َملَكُوت»(((.
 .2سالم دائم
«ومعنى سالم ،هي أ ّن هذه الليلة ما هي إلّ سالمة وخير ،فأ ّما
سائر الليالي ،فيكون فيها بالء وسالمة ،أو ما هي إلّ سالم لكثرة سالم
المالئكة على المؤمنين»(((.
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((( سورة اإلسراء ،اآلية .85
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.273
((( الشيخ
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.32
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ

في تفسير الق ّم ّي ،قال« :تح ّي ٌة يُ َح َّيا بها اإلمام إلى أن يطلع
الفجر»(((.
ُول -في تفسيرهَ :-
﴿س َل ٰ ٌم ِ َ
ق ََال :كَا َن َعلِ ُّي بْ ُن الْ ُح َس ْينِ Lيَق ُ
ه
َ ۡ
َح َّ ٰت َم ۡطلعِ ٱل َف ۡج ِر﴾« ،يُ َسل ُِّم َعلَ ْيكَ يَا ُم َح َّمدُ َمالئِكَ ِتي َو ُرو ِحي ب َِسال ِمي،
ِم ْن أَ َّولِ َما يَ ْه ِبطُونَ إلى َمطْلَعِ الْ َف ْجرِ»(((.
«والدائم :الممت ّد زمانه والثابت والمتتابع ،يُقَال :دام المطر ،إذا
تتابع نزوله.
والبركة :كثرة الخير ونماؤه»(((.
وتعي مقدّ رات السنة
 .3ليلة القدر ّ
َع ْن ُح ْم َرا َن أَنَّ ُه َسأَ َل أَبَا َج ْعفَرَ Qع ْن قَ ْو ِل اللَّ ِه َ -ع َّز َو َج َّل:
ٓ َ ۡ
َ
َ َ
﴿إِ َّنا أ َنزل َنٰ ُه ِف ۡللةٖ ُّم َبٰ َرك ٍةۚ﴾((( ،ق ََال« :نَ َع ْم لَ ْيلَ ُة الْ َقدْ رَِ ،و ِه َي ِفي
ك ُِّل َس َن ٍة ِفي شَ ْه ِر َر َمضَ انَ ِفي الْ َعشْ ِر ْالَ َوا ِخرَِ ،فل َْم يُ ْن َزلِ الْ ُق ْرآنُ إالَّ
ُ ُّ َ
ِفي لَ ْيلَ ِة الْ َقدْ رَِ ،ق َال اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل﴿ :-ف َِيها ُي ۡف َر ُق ك أ ۡم ٍر َحك ٍِيم﴾(((.
الس َن ِة إلى
َقال :Qيُ َقدَّ ُر ِفي لَ ْيلَ ِة الْ َقدْ ِر ك ُُّل شَ ْي ٍء يَكُونُ ِفي تِلْكَ َّ
ِم ْثلِ َهاِ ،م ْن َقابِلٍ َخ ْي ٍر َوشَ ٍّرَ ،وطَا َع ٍة َو َم ْع ِص َي ٍةَ ،و َم ْولُو ٍد َوأَ َجلٍ  ،أَ ْو ِرزْقٍ ،
الس َن ِة َو ُق ِض َي َف ُه َو الْ َم ْح ُتو ُمَ ،ولِلَّ ِه َ -ع َّز َو َج َّلِ -في ِه
َف َما ُقدِّ َر ِفي تِلْكَ َّ
ائري ،مطبعة
علي بن إبراهيم الق ّم ّي ،تفسير الق ّم ّي ،تحقيق الس ّيد طيب
الموسوي الجز ّ
ّ
((( ّ
النجف ،ال.م1387 ،ه ،ال.ط ،ج ،2ص.431
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،25ص.80
((( العلّمة
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.33
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
((( سورة الدخان ،اآلية .3
((( سورة الدخان ،اآلية .4

67

َ

ۡ
ََۡ ۡ
﴿لل ُة ٱل َق ۡدرِ َخ ۡيّ ٞم ِۡن أل ِف َش ۡه ٖر﴾ ،أَ ُّي شَ ْي ٍء ُع ِن َي
الْ َم ِشي َئ ُةَ .ق َالُ :قل ُْت:
الصالِ ُح ِفي َهاِ ،م َن الصلة َوال َّزكَا ِة َوأَنْ َواعِ
ِب َذلِكَ ؟ َفقَال :Qالْ َع َم ُل َّ
الْ َخ ْيرَِ ،خ ْي ٌر ِم َن الْ َع َملِ ِفي أَل ِ
ْف شَ ْه ٍر لَ ْي َس ِفي َها لَ ْيلَ ُة الْ َقدْ رَِ ،ولَ ْو َل َما
ف
ف اللَّهُ -تَ َبا َركَ َوتَ َعالَى -لِلْ ُم ْؤ ِم ِني َنَ ،ما بَلَغُواَ ،ولَ ِك َّن اللَّهَ يُضَ ا ِع ُ
يُضَ ا ِع ُ
لَ ُه ُم الْ َح َس َن ِ
ات ِب ُح ِّب َنا»(((.

ّ
ً
رابعا :تنزل المالئكة في ليلة القدر

« َعلَى َم ْن َيشَ ا ُء ِم ْن ِع َبا ِد ِه ِب َما أَ ْحك ََم ِم ْن َقضَ ائِ ِه»
«المراد بمن يشاء من عباده :إمام الزمان ،Qوبما أحكم من
قضائه :ما قضى وأبرم وأمضى وحتم ولم يكن فيه تقديم وتأخير ،وال
تبديل وتغيير»(((.
َع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه بْنِ ِس َنانٍ  ،ق ََالَ :سأَلْتُ ُه َعنِ ال ِّن ْص ِف ِم ْن شَ ْع َبانَ ،فَق ََال:
« َما ِع ْن ِدي ِفي ِه شَ ْي ٌءَ ،ولَ ِك ْن إِ َذا كَان َْت لَ ْيلَ ُة تِ ْس َع َعشْ َر َة ِم ْن شَ ْه ِر
َر َمضَ انَ ُ ،ق ِّس َم ِفي َها ْالَ ْرز َُاقَ ،وكُ ِت َب ِفي َها ْال َج ُالَ ،و َخ َر َج ِفي َها ِصكَاكُ
اجَ ،واطَّل ََع اللَّهُ إلى ِع َبا ِد ِهَ ،ف َغ َف َر اللَّهُ لَ ُه ْم ،إِالَّ شَ ار َِب الْ َخ ْم ِر ُم ْس ِكرٍ،
الْ َح ِّ
َفإِ َذا كَان َْت لَ ْيلَ ُة ثَ ٍ
الث َو ِعشْ رِي َنِ ،في ٰها ُي ْف َر ُق ك ُُّل أَ ْم ٍر َح ِك ٍيم ،ثُ َّم ُي ْن َهى
َذلِكَ َويُ ْمضَ ى َذلِكَ ُ ،قل ُْت :إلى َم ْن؟ َق َال :إلى َصا ِح ِبك ُْمَ ،ولَ ْوال َذلِكَ ل َْم
يَ ْعل َْم»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.157
((( الشيخ
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.34
((( الس ّيد علي خان المدني الشير ّ
الحويزي ،تفسير نور الثقلين ،مصدر سابق ،ج ،4ص.625
((( الشيخ
ّ

َع ْن ِهشَ ٍام ،ق ََال :قُل ُْت ِلَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه :Qقَ ْو ُل اللَّ ِه -تَ َعالَىِ -في
ُ ُّ َ
كِتَا ِب ِه﴿ :ف َِيها ُي ۡف َر ُق ك أ ۡم ٍر َحك ٍِيم﴾ ،ق ََال« :تِلْكَ لَ ْيلَ ُة الْ َقدْ رِ ،يُكْ َت ُب ِفي َها
اجَ ،و َما َيكُونُ ِفي َها ِم ْن طَا َع ٍة أَ ْو َم ْع ِص َي ٍة ،أَ ْو َم ْو ٍت أَ ْو َح َيا ٍة،
َو ْفدُ الْ َح ِّ
َويُ ْح ِد ُث اللَّهُ ِفي اللَّ ْيلِ َوال َّن َها ِر َما يَشَ ا ُء ،ثُ َّم يُلْ ِقي ِه إلى َصا ِح ِب ْالَ ْر ِض،
َق َال الْ َح ْر ُث بْ ُن الْ ُم ِغي َر ِة الْ َب ْصر ُِّيُ :قل ُْت :و َم ْن َصا ِح ُب ْالَ ْر ِض؟ َق َال:
َصا ِح ُبك ُْم»(((.

((( الصفّار ،مح ّمد بن الحسن بن فروخ ،بصائر الدرجات ،تصحيح وتعليق وتقديم الحاج ميرزا
األعلمي ،إيران  -طهران1404 ،ه 1362 -ش ،ال.ط ،ج ،1ص.221
حسن كوچه باغي ،منشورات
ّ
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الموعظة التاسعة

مراتب الصوم
محاور الموعظة

 االمتناع عن المفطّرات.الكف عن المعاصي.
ّ
 -ترك المكروهات والشبهات.
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«اللَّ ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،وأَلْ ِه ْم َنا َم ْع ِر َف َة فَضْ لِ ِهَ ،وإِ ْج َ
الل
ُح ْر َم ِت ِهَ ،وال َّت َحف َ
ُّظ ِم َّما َحظَ ْر َت ِفي ِهَ ،وأَ ِع َّنـا َعلَى ِص َيا ِمـ ِه ِبك ِّ
َف الْ َجـ َوا ِرحِ
َع ْن َم َع ِ
اص ْيكَ َ ،و ْاس ِت ْع َمالِ َها ِفي ِه ِب َما ُي ْر ِض ْيكَ َ ،ح َّتى ال ن ُْص ِغي ِبأَ ْس َما ِع َنا
إلى لَغْوَ ،وال ن ُْس ِر ُع ِبأَبْ َصا ِرنَا إلى لَ ْهوَ ،و َح َّتى ال نَ ْب ُس َط أَيْ ِديَ َنا إلى
َم ْحظُورَ ،وال نَ ْخطُ َو ِبأَ ْقدَ ا ِم َنا إلى َم ْح ُجورَ ،و َح َّتى ال تَ ِع َي بُطُونُ َنا إالَّ
َّف إالَّ ما يُدْ نِي
َما أَ ْحلَل َْتَ ،وال تَ ْن ِط َق أَل ِْس َن ُت َنا إالَّ ِب َما َم َّثل َْتَ ،وال نَ َتكَل َ
ِم ْن ثَ َوابِكَ َ ،وال نَ َت َعاطَى ّإل الَّ ِذي َي ِق ْي ِم ْن ِعقَابِكَ  ،ثُ َّم َخل ِّْص َذلِكَ ُكلَّهُ
ِم ْن رِئآ ِء الْ ُم َرائِي َنَ ،و ُس ْم َع ِة الْ ُم ْس ِم ِعي َن ،ال نَشْ رِكُ ِفي ِه أَ َحدً ا ُدونَكَ َ ،وال
نَ ْب َت ِغ ْي ِفي ِه ُم َرا ًدا ِس َواكَ ».

تمهيد

بدأ اإلمام هذا المقطع بآداب الدعاء ،وأه ّمها الصالة على مح ّمد
وآل مح ّمد ،Pمفتت ًحا المقطع بقاعدة أساس ّية في المعرفة ،وهي
بأي سلوك وعمل ،فهو مرتب ٌط بمقدار علمه
أ ّن اإلنسان ،لكي يقوم ّ
ومعرفته ،وهذه القاعدة تنطبق في التعامل مع شهر رمضان؛ أي
نتعامل معه على قدر معرفتنا به .ولذا ،قالَ :وأَلْ ِه ْم َنا.
واإلمــام ،في هذا المقطع ،يتح ّدث عن مراتب الصوم ،بمعناه
الخاصة من الطعام
الشرعي ،الذي يتمثّل في ترك بعض األشياء
الما ّد ّي
ّ
ّ
والشراب والجنس وما شاكل ،وهي المرتبة األولى ،والترك للمح ّرمات
كلّها ،حتّى في غير المفطِّرات ،وهي المرتبة الثانية ،إلى أن نصل إلى
األخالقي .ويمكن تقسيم هذا المقطع،
الروحي
حقيقة الصوم ،ب ُبعده
ّ
ّ
حسب مراتب الصوم ،إلى أربعة ،وهي:
المرتبة األولىَ :وال َّت َحف َ
ُّظ ِم َّما َحظَ ْر َت ِفي ِه ،مرحلة التحفّظ عن
وكف النفس عن المفطّرات.
المحظورّ ،
َف الْ َجـ َوا ِرحِ َع ْن َم َع ِ
كف النفس عن
اص ْيكَ ّ ،
المرتبة الثانيةِ :بك ِّ
المعاصي والذنوب كلّها؛ أي ترك المعاصي كلّها في غير حدود
المفطّرات.
المرتبة الثالثةَ :و ْاس ِت ْع َمالِ َها ِفي ِه ِب َما ُي ْر ِض ْيكَ  ،ترك المكروهات
والشبهات كلّها.
المرتبة الرابعةَ :وال نَ ْب َت ِغ ْي ِفي ِه ُم َرا ًدا ِس َواكَ  ،ترك العمل لغير الله
-تعالى ،-حتّى في األمور المباحة.
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ً
ّ
ّأول :االمتناع عن المفطرات

الل ُح ْر َم ِت ِهَ ،وال َّت َحف َ
« َوأَلْ ِه ْم َنا َم ْع ِر َف َة فَضْ لِ ِهَ ،وإِ ْج َ
ُّظ ِم َّما َحظَ ْر َت ِفي ِه».
والغرض من سؤال إلهام معرفة فضله وإجالل حرمته والتحفّظ م ّما
يحل فيه كما
حظر فيه ،إيفاؤه حقّه من االحترام ،واالحتراز ع ّما ال ّ
مقص ًرا او متوان ًيا.
ينبغي؛ كيال يكون ّ
«اإللهام :لغ ًة :اإلعالم مطلقًا ،واصطال ًحا :إلقاء الخير في قلب الغير،
اللغوي ،فالمراد
بال استفاضة فكريّة منه .فإ ْن ُح ِم َل هنا على معناه
ّ
بمعرفه فضله :العلم به ،ولو بالتعلّم واالستفاضة ،وإ ْن ُح ِم َل على
االصطالحي ،فالمراد بها إدراكه على ما هو عليه ،إذ ال يكون
المعنى
ّ
ذلك ّإل باإللهام المصطلح ،وير ّجح هذا تفسير الجمهور للمعرفة ،بأنّها
إدراك الشيء على ما هو عليه.
وإجالل الشيء :تعظيمه.
يحل انتهاكه.
والحرمة :ما ال ّ
والتحفّظ :التح ّرز.
وحظره حظ ًرا من باب -قتل :-منعه وحرمه(((.
وهذه المرتبة هي التي ذكرها الفقهاء في رسائلهم العمليّة ،يقول اإلمام
الخميني{« :يُشتَرط في الصوم الن ّي ُة ،بأن يقصد إلى تلك العبادة المق ّررة
ّ
في الشريعة ،ويعزم على اإلمساك عن المفطرات المعهودة ،بقصد القربة ،وال
يُعتَبر في الص ّحة العلم بالمفطّرات على التفصيل.(((»...
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ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.40-39
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
الخميني ،تحرير الوسيلة ،دار الكتب العلم ّية ،العراق  -النجف1390 ،ه.ق ،ط،2كتاب
((( اإلمام
ّ
الصوم اعتبار النيّة في الصوم ،مسألة األولى ،ج 1ص.278

« َق َال َر ُس ُول اللَّ ِهَ :Pل َّما َحضَ َر شَ ْه ُر َر َمضَ انَ َ ،و َذ ِلكَ ِفي ثَ ٍ
الث بَ ِقي َن
اس ،ثُ َّم َص ِعدَ الْ ِم ْن َب َر،
ِم ْن شَ ْع َبانَ َ ،ق َال لِبِاللٍ  :نَا ِد ِفي ال َّن ِ
اسَ ،ف َج َم َع ال َّن َ
اس ،إِنَّ َه َذا الشَّ ْه َر َقدْ خ ََّصك ُُم
َف َح ِمدَ اللَّهَ َوأَثْ َنى َعلَ ْي ِه ،ثُ َّم َق َال :أَ ُّي َها ال َّن ُ
َ
ۡ
َ ٌَ ِ ِ َ
﴿خ ۡيّ ٞم ِۡن أل ِف َش ۡه ٖر﴾،
اللَّهُ ِب ِهَ ،و َحضَ َرك ُْمَ ،و ُه َو َس ِّيدُ الشُّ ُهورِ ،ل ْيلة فيه
اب الْجِ َنانِ َ ،ف َم ْن أَ ْد َركَهُ َول َْم يُ ْغ َف ْر
اب ال َّنارَِ ،وتُ َف َّت ُح ِفي ِه أَبْ َو ُ
تُ ْغل َُق ِفي ِه أَبْ َو ُ
لَهُ َ ،فأَبْ َعدَ ُه اللَّهُ َ ،و َم ْن أَ ْد َركَ َوالِدَ يْ ِه َول َْم يُ ْغ َف ْر لَهُ َ ،فأَبْ َعدَ ُه اللَّهُ َ ،و َم ْن
ُذ ِك ْر ُت ِع ْندَ ُه َفل َْم ُي َص ِّل َعل ََّي َفل َْم َي ْغ ِف ِر اللَّهُ لَهُ َ ،فأَ ْب َعدَ ُه اللَّهُ »(((.
ّ
ً
ثانيا :الكف عن المعاصي

َف الْ َجـ َوا ِرحِ َع ْن َم َع ِ
اص ْيكَ ».
« َوأَ ِع َّنـا َعلَى ِص َيا ِمـ ِهِ ،بك ِّ
يُقَال :كففته عن الشيء ،كفا من باب -قتل-؛ أي منعته.
والجوارح :األعضاء جمع جارحة.
في هذه المرتبة ،شرع اإلمام بيان آداب الصوم ،وفيها أخبار كثيرة
عنهم ،Rمنها:
« َق َال أَ ُبو َع ْب ِد اللَّ ِه :Qإِ َذا ُص ْم َتَ ،فلْ َي ُص ْم َس ْم ُعكَ َو َب َص ُركَ
َوشَ ْع ُركَ َوجِ لْدُكَ  ...ال َيكُونُ َي ْو ُم َص ْو ِمكَ كَ َي ْو ِم ِفطْرِكَ .
كَانَ َعلِ ُّي بْ ُن الْ ُح َس ْي ِن ،Lإِ َذا كَانَ شَ ْه ُر َر َمضَ انَ  ،ل َْم يَ َتكَل َّْم إِالَّ
بِالدُّ َعا ِء َوال َّت ْسبِيحِ َواالِ ْس ِت ْغفَا ِر َوال َّتكْبِيرَِ ،فإِ َذا أَ ْفطَ َرَ ،ق َال :اللَّ ُه َّم ،إِنْ
ِش ْئ َت أَنْ تَ ْف َع َل َف َعل َْت»(((.وقد تق ّدمت جملة من هذه الروايات.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.67
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،4ص.88
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ِبك َِّف الْ َجـ َوا ِر ِح :الظاهرة والباطنة ،م ّما سواه -تعالى ،-روي أنهP
ول اللَّ ِهP
«س ِم َع اِ ْم َرأَ ًة ت َُس ُّب َجا ِريَ ًة لَ َها َو ِه َي َصائِ َم ٌةَ ،فدَ َعا َر ُس ُ
َ

ف تَكُونِي َن
ِبطَ َع ٍامَ ،فق ََال لَ َها :كُ ِليَ ،فقَال َْتِ :إنِّي َصا ِئ َم ٌةَ ،فق ََال :كَ ْي َ
اب
الص ْو َم لَ ْي َس ِم َن الطَّ َع ِام َوالشَّ َر ِ
َصائِ َم ًةَ ،و َقدْ َس َب ْب ِت َجا ِريَ َت ِك؟! إِنَّ َّ
َط»((( .والظاهر أ ّن دعاءه Pلها بالطعام ،بنا ًء على علمهP
َفق ْ
بأ ّن صومها كان تط ّو ًعا ،ويُحتَمل وجوبه ،ويكون مثل هذا من باب
التأديب؛ يعنى أ ّن مثل هذا الصوم ال يُثَاب عليه صاح ُبه ،بل وجوده
طلب التوفيق لهذا
كعدمه ،وإن كان يجب إتما ُمه .والحاصل أ ّن المراد ُ
الصوم الكامل(((.
الخميني { ،متح ّدث ًا عن األهليّة لضيافة الله:
يقول اإلمام
ّ
أي ذنب في هذا
«إياكم أن تصدر منكم غيبة أو تهمة أو نميمة أو ّ
الشهر؛ ألنّكم بذلك تسيئون إلى آداب هذا الشهر وضيافة الله ،وقد
تدنّسون أنفسكم بالمعاصي ،وأنتم ضيوف الله -سبحانه وتعالى...-
لقد ُدعيتم إلى الضيافة ،فهيّئوا أنفسكم لهذه الضيافة العظيمة،
تحلُّوا باآلداب الصوريّة والظاهريّة على األقل ،ليس معنى الصوم
اإلمساك عن الطعام والشراب ،إ ّن الواجب أيضً ا هو االجتناب عن
المعاصي ،وهذا من اآلداب األ ّول ّية للصوم...
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((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.109
ائري ،الس ّيد نعمة الله بن عبد الله ،نور األنوار في شرح الصحيفة الس ّجاديّة ،الناشر:
((( الجز ّ
آسيانا ،إيران  -ق ّم1427 ،ه.ق ،ط ،1ج ،1ص.307

وحضور هذه الضيافة يتوقّف على أن يكون العبد مستحقًا لها
والئقًا بها .لقد دعا الله -سبحانه -عباده لكثير من الخيرات وكثير
أهل لذلك
من اللذائذ الروح ّية والمعنويّة ولكن إذا لم يكن العباد ً
فكيف يمكنهم الحضور إلى ساحة الحق ،كيف يمكن الحضور في
حضرة الله -تبارك وتعالى ،-الذي هو معدن العظمة ...إ ّن األمر ليحتاج
إلى استحقاق وتهيّؤ واستعداد ،وال يمكن إدراك هذه المنازل حين
تكون الذنوب تس ّود الوجوه ،وحين تكون القلوب مل ّوث ًة بالمعاصي،
الحق العادل ُحجب الظالم».
وملطّخ ًة باآلثام ،وقد حالت بينها وبين ّ
ً
ّ
ثالثا :ترك المكروهات والشبهات كلها

« َو ْاس ِت ْع َمالِ َها ِفي ِه ِب َما ُي ْر ِض ْيكَ َ ...وال نَ َت َعاطَى ّإل الَّ ِذي َي ِق ْي ِم ْن ِعقَابِكَ ».
معاني المفردات

«استعمالُها» :العمل بها.
و«ال نصغي» :ال نميل ،يُقَال :أصغيت إلى حديثه؛ أي ِملت بسمعي
إليه.
و«اللغو» من الكالم :ما اليُعتَ ّد به ،وهو الذي ال عن رويّ ٍة وفكرٍ.
و«اللهو» :ما يشتغل اإلنسان ع ّما يعنيه ويه ّمه .وتقييد «اإلسراع»
إليه بـِ«األبصار» للمبالغة في اجتنابه ،إذ كان النظر رائد الفجور.
و«بسط يده إلى» الشيء :م ّدها نحوه؛ أي ال تناول أيدينا جر ًما.
و«ال نخطو» :من الخطوة إلى محجورٍ؛ أي ممنوعٍ.
و«ال تعي بطوننا» :ال تصير بطوننا وعا ًء ،أو :اليحفظ بطوننا شيئًا؛
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من :وعيت الشيء وع ًيا ،من باب وعد :حفظته وجمعته.
ّ
أحل اللّه الشيء :جعله
حالل لنا ،منّ :
«إل ما أحللت» :أي جعلته ً
حالل.
ً
ّ
و«إل بما مثّلت» :أي ،وإلّ بما ح ّدثت ،من ال َمثَل بالتحريك،
بمعنى :الحديث.
و«ال نتكلّف» :أي النرتكب كلفته ،من الكُلفة بالض ّم ،بمعنى:
المشقّة.
ّ
«إل ما يدني» :أي يق ّرب.
«من ثوابك» :أي م ّما يوجب ثوابك؛ يعني :الثواب الذي أعطيته
جزاء العمل.
ّ
نفعل«إل الذي» يحفظ «من»
و«ال نتعاطى» :أي النتناول وال
عذابك؛ يعني :األعمال الصالحة واالجتناب عن الس ّيئة؛ من :تعاطيت
كذا؛ أي أقدمت عليه وفعلته؛ وفال ٌن يتعاطي ما ال ينبغي له ،ومنه:
َ
﴿ف َت َع َ ٰ
اط َف َع َق َر﴾(((.(((悀
الوقوف عند الشبهات

من السمات السلوك ّية البارزة ،التي تم ّيز المؤمنين والمتّقين،
كل أمر تُحتَمل فيه
الوقوف عند الشبهات؛ أي التن ّزه باالحتياط عن ّ
شبهة الحرام .وقد ع ّبروا عن هذه المرتبة (بورع الصالحين).
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((( سورة القمر ،اآلية .29
ازي ،لوامع األنوار العرش ّية في شرح الصحيفة الس ّجاديّة،
ر
الشي
الحسيني
((( الس ّيد مح ّمد باقر
ّ
ّ
مصدر سابق ،ج ،5ص.24-23

فورع المؤمنين هو ترك المح ّرمات ،بينما ورع المتّقين والصالحين
هو ترك الشبهات.
وقد اعتبر أمير المؤمنين Qأ ّن الوقوف عند الشبهة درج ٌة ال
نظير لها في الورع ،حيث يقولَ ...« :و َل َو َر َع كَالْ ُو ُق ِ
وف ِع ْندَ الشُّ ْب َه ِة،
َو َل ُزهْدَ كَال ُّز ْه ِد ِفي الْ َح َرام»(((.
الشبهات حمى الله

لكل ٍ
ملك ح ًمى ،وإنّ حمى الل ِه حاللُه
عن رسول الله« :Pإنّ ِّ
والمشتبهات بين ذلك ،كما لو أنّ راع ًيا رعى إلى جانب
ُ
وحرا ُمه،
الحمى ،لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه ،فدعوا المشتبهات»(((.
ويُراد بالحمى األرض المحم ّية المحيطة بالبلد الذي ال يُستَباح
ٍ
ألحد الرعي فيها ،فإذا سمحنا ألحد باستباحة الحمى ،فإنّه سيتج ّرأ على
استباحة البلد .من يتج ّرأ على استباحة الشبهات ،سيج ّره إلى التج ّرؤ
على استباحة المح ّرمات.
عن أمير المؤمنين« :Qإيّاك والوقوع في الشبهات ،والولوع
بالشهوات؛ فإنّهما يقودانك إلى الوقوع في الحرام ،وارتكاب كثي ٍر من
اآلثام»(((.
الموسوي ،نهج البالغة (خطب اإلمام
الرضي بن الحسن
الرضي ،السيّد أبو الحسن محمد
(((
ّ
ّ
ّ
علي ،)Qشرح الشيخ مح ّمد عبده ،دار الذخائر ،إيران  -قم1412 ،ه 1370 -ش ،ط ،1ج ،4
ّ
ص.28
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،27ص.167
((( الح ّر
ّ
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.99
الليثي
(((
ّ
ّ
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الموعظة العاشرة

التوفيق للمحافظة على
الصالة
محاور الموعظة

 المحافظة على مواقيت الصالة. منازل الصالة وأركانها.النبي .P
 الصالة وفق س ّنة ّ -الخشوع في الصالة.

الصلَ َو ِ
ات
«اللَّ ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،و ِق ْف َنـا ِف ْيـ ِه َعلَى َمـ َوا ِق ْي ِت َّ
الْ َخ ْمسِ ،ب ُحدُ و ِد َها الَّ ِتي َحدَّ ْد َتَ ،و ُف ُر ِ
وض َها الَّ ِتي َف َرضْ َتَ ،و َوظَائِ ِف َها
ْتَ ،وأَ ْو َقاتِ َها الَّ ِتي َو َّق َّتَ ،وأَنْ ِزلْ َنا ِفي َها َم ْن ِزلَ َة الْ ُم ِص ْيبي َن
الَّ ِتي َوظَّف َ
لِ َم َنا ِزلِ َها ،الْ َحا ِف ِظي َن أل ْركَانِ َها ،الْ ُم َؤ ِّدي َن لَ َهـا ِفي أَ ْو َقاتِ َهـاَ ،علَى َما َس َّنـهُ
َع ْبدُكَ َو َر ُسـولُكَ َ
(صلَ َواتُـكَ َعلَ ْي ِه َوآلِـ ِه) ِفي ُركُو ِع َها َو ُس ُجو ِد َهاَ ،و َج ِم ْيعِ
َف َو ِاضلِ َهاَ ،علَى أَت َِّم الطَّ ُهو ِر َوأَ ْس َب ِغ ِهَ ،وأَبْ َي ِن الْخُشُ وعِ َوأَبْلَ ِغ ِه»...
تمهيد
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نص اإلمام ،من مجموعة من األمور ،لو ت ّم
تتك ّون الصالة ،حسب ّ

االلتفات والتو ّجه إليها ،والقيام بها ،ستكون الصالة معراج المؤمن،
اإللهي ،وتكون لها آثا ٌر روح ّي ٌة
تقي ،وتوصل إلى القرب
وقربان ّ
ّ
كل ّ
حقيق ًة ،وليست مج ّرد ٍ
إلهي المطلوب أن يأتي به المكلّف
فرض ٍّ
بشكل كامل وصحيح من الناحية الفقه ّية ،بل المراد من الصالة ،في
النص الشريف ،هو بيان الصالة الحقيق ّية ،وآثارها الواقع ّية.
هذا ّ
فاإلمام ،في هذا المقطع الشريف ،يطلب من الله أن يو ِقفَه على
أداء الصالة في مواقيتها وحدودها ،والمحافظة على أركانها ،كما كان
النبي ،Pبآدابها وسننها كلّها.
يؤ ّديها ّ
معاني المفردات

« ِق ْف َنا» :أم ٌر من :وقفت فالنًا على األمر :اطّلعته عليه.
«المواقيت» :جمع الميقات ،بمعنى :الوقت؛ أي :أوقات الصالة.
«الفروض» :جمع الفرض ،بمعنى :المفروض ،من :فرض اللّه
األحكام فرضً ا :أوجبها.
«الوظائف» :جمع الوظيفة ،وهي :ما يق ّدر من عملٍ ورزقٍ ونحو
ذلك ،والمراد بها هنا :آدابها.
«الحافظين ألركانها» :الظاهر أ ّن المراد بـِ «األركان» هنا :واجباتها
المبحوث عنها شر ًعا.
«الفواضل» :جمع فاضلة ،وهي اس ٌم من الفضيلة :الدرجة الرفيعة
في الفضل.
«أت ّم ّيته» :اإلتيان به على الوجه المفروض ،مع كمال االحتياط ،وبـ
«أسبغ ّيته» :اإلتيان به على الوجه المسنون بتمامه.
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«الطهور» :هنا يع ّم الغسل والوضوء وإزالة النجاسة الظاهريّة
والباطن ّية.
«أبين الخشوع» من :البون ،بمعنى :الفضل والمزيّة؛ أي :أفضله ،أو
من :بان الشيء :إذا انكشف وات ّضح؛ أي :أوضحه(((.
ً
ّأول :المحافظة على مواقيت الصالة

وردت رواياتٌ كثير ٌة ج ًّدا تحثّ على الصالة في أ ّول وقتها ،منها:
الصال ُة،
عن اإلمام الباقر« :Qإِنَّ أَ َّو َل َما يُ َح َاس ُب ِب ِه الْ َع ْبدُ َّ
الصال َة إِ َذا اِ ْرتَ َف َع ْت ِفي أَ َّولِ َو ْق ِت َها،
َفإِنْ ُق ِبل َْتُ ،قب َِل َما ِس َوا َها .إِنَّ َّ
َر َج َع ْت إلى َصا ِح ِب َها َو ِه َي بَ ْيضَ ا ُء ُمشْ ِر َق ٌة ،تَق ُ
ُولَ :ح ِفظْ َت ِني َح ِفظَكَ اللَّهُ ،
وإِ َذا ا ْرتَ َف َع ْت ِفي َغ ْي ِر َو ْق ِت َها ِب َغ ْي ِر ُحدُ و ِد َهاَ ،ر َج َع ْت إلى َصا ِح ِب َها و ِه َي
َس ْو َدا ُء ُمظْلِ َم ٌة ،تَق ُ
ُول :ضَ َّي ْع َت ِني ضَ َّي َعكَ اللَّهُ »(((.
الصال ِة ،فَال
علي« :Qلَ ْي َس َع َم ٌل أَ َح َّب إلى اللَّ ِه ِم َن َّ
َع ْن اإلمام ّ
يَشْ َغلَ َّنك ُْم َع ْن أَ ْو َقاتِ َها [شَ ْي ٌء ِم ْن] أُ ُمو ِر الدُّ نْ َياَ ،فإِنَّ اللَّهَ َ -ع َّز َو َج َّلَ -ذ َّم
َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ
أَ ْق َوا ًماَ ،فق َ
َال﴿ :ٱلِين هم عن صلت ِ ِهم ساه
ون﴾(((؛ َي ْع ِني أَنَّ ُه ْم غَا ِفلُونَ
اِ ْس َت َهانُوا ِبأَ ْو َقاتِ َها»(((.
َ َّ َ ُ
ِين ه ۡم
جل جالله﴿ :-وٱلو َع ْن اإلمام الباقر ،Qفي قَول الل ِه ّ
َ َٰ َ َ َٰ ۡ ُ َ ُ َ
ع صلوت ِ ِهم ياف ِظ
ون﴾(((« :ه ِذ ِه الفَريضَ ُة؛ َمن َصلّها لِ َوق ِتها ،عا ِرفًا
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ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج  ،6ص.52
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.268
((( الشيخ
ّ
((( سورة الماعون ،اآلية .5
الواسطي ،عیون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.412
الليثي
(((
ّ
ّ
((( سورة المؤمنون ،اآلية .9

ِب َحقِّها ،ال يُؤثِ ُر َعلَيها غَي َرها ،كَ َت َب اللهُ َلهُ بَرا َء ًة ال يُ َع ِّذبُهُ  ،و َمن َص ّلها
لِغَير َوق ِتها ،غَي َر ٍ
جلعارف ِب َحقِّهاُ ،مؤثِ ًرا َعلَيها غَي َرها ،كانَ ذلِكَ إلَي ِه ّ
جاللهَ ،-فإِن شا َء َغ َف َر لَهُ  ،وإن شا َء َع َّذ َبهُ »(((.
ً
ثانيا :منازل الصالة وأركانها

«يطلب اإلمام من الله أن يجعله من الحافظين على منازل الصالة
وأركانها ،فيقولَ « :وأَنْ ِزلْ َنا ِفي َها َم ْن ِزلَ َة الْ ُم ِص ْيبي َن لِ َم َنا ِزلِ َها ،الْ َحا ِف ِظي َن
أل ْركَانِ َها».
ومنازل الصالة مراتبها التي تليق بها من قولهم :عرفت لفالن منزلته؛
أي مرتبته من الفضل والشرف ،وهو رفيع المنازل .وفي الحديث:
اس َم َنا ِزلَ ُهم»(((؛ أي أكرموا كلًّ على حسب فضله وشرفه.
«أَنْ ِزلُوا ال َّن َ
القوي الذي يعتمد
واألركان :جمع ركن ،وركن الشيء -لغ ًة :-جانبه
ّ
عليه .وأركان العبادة :جوانبها التي عليها مبناها ،وبتركها يكون بطالنها،
وعرف الركن من الصالة بما تبطل الصالة بزيادته ونقصه عم ًدا وسه ًوا،
وأركانها خمسة :الن ّية ،والتكبير ،والقيام ،والركوع ،والسجدتان»((( .وقد
كل شيء يؤ ّدي
يُقَال :إ ّن المراد من األركان ليس الركن المصطلح ،بل ّ
إلى الحفاظ على هذه الصالة.
وقد تك ّرر منه ،Qفي هذا الفصل ،ذكر األوقات ،اهتما ًما
بشأنها ،والظاهر :أ ّن المرا َد بالمحافظة على المواقيت المحافظ ُة على
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص.114
((( الح ّر
ّ
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،7ص.176
((( الميرزا
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.51
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ

81

أ ّول الوقت ،وما قرب منه؛ لقول أبي عبد الله« :Qلِك ُِّل َص َل ٍة
َو ْق َتانِ ؛ َوأَ َّو ُل الْ َو ْق ِت أَفْضَ لُهُ َ ،ولَ ْي َس ِلَ َح ٍد أَنْ يَ ْج َع َل آ ِخ َر الْ َو ْق َت ْي ِن َو ْق ًتا،
إِ َّل ِفي ُع ْذ ٍر ِم ْن َغ ْي ِر ِعلَّة»(((.
ً

ّ
ّ
النبيP
ثالثا :الصالة وفق سنة

محل نصب على
قولهَ « :Qعلَى َما َس َّنـهُ َع ْبدُكَ َو َر ُسـولُكَ » في ّ
الحال من الضمير في لها؛ أي المؤ ّدين لها َ
حال كونها على ما َس َّن ُه
عب ُدك ورسولُك.
وس ّن رسول الله Pكذا؛ أي شرعه وجعله شر ًعا وطريقة ،فرضً ا
فعل(((.
قول أو ً
كان أو ندبًاً ،
«صلُّوا كَ َما َرأَ ْي ُت ُمونِي أُ َصلِّي»((( .ورواية ح َّماد بن عيسى،
قالَ :P
التي نقلها عن اإلمام الصادق ،Qأوضحت كيف ّية الصالة .ومن
الواضح أ ّن للصالة الصحيحة المقبولة مراتب في كمالها ،بحسب
المأتي من حدودها .والرواية طويلة ج ًّدا ،وتب ّين كيف ّية الصالة،
المقدار
ّ
نص الرواية ،فلتراجع في محلّه.
ننقل مطلع الرواية ،أما ّ
يسى ،ق ََال :ق ََال لِي أَبُو
َع ْن َعلِ ُّي بْ ُن إِبْ َرا ِهي َمَ ،ع ْن أَبِي ِهَ ،ع ْن َح َّما ِد بْنِ ِع َ
َع ْب ِد اللَّ ِه Qيَ ْو ًما« :يَا َح َّما ُد ،تُ ْح ِس ُن أَنْ ت َُصل َِّي؟ َق َالَ :ف ُقل ُْت :يَا َس ِّي ِدي،
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،3ص.274
((( المصدر نفسه ،نقال عن :الشيخ
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.51
((( الس ّيد علي خان المدني الشير ّ
األحسائي ،ابن أبي جمهور ،عوالي اللئالي العزيزيّة في األحاديث الدينيّة ،تقديم السيّد شهاب
(((
ّ
اقي ،ال.ن ،ال.م1403 ،ه 1983 -م ،ط،1
ر
الع
مجتبى
آقا
الحاج
تحقيق
،
المرعشي
النجفي
الدين
ّ
ّ
ّ
ج ،3ص.85

أَنَا أَ ْحف ُ
الصال ِةَ ،فق ََال :ال َعلَ ْيكَ يَا َح َّما ُدُ ،ق ْم ف ََص ِّلَ .ق َال:
اب َحرِي ٍز ِفي َّ
َظ ِك َت َ
َف ُق ْم ُت بَ ْي َن يَدَ يْ ِهُ ،م َت َو ِّج ًها إلى الْ ِق ْبلَ ِة (((»...إلى آخر الرواية الشريفة.
ً
رابعا :الخشوع في الصالة

قولهَ « :Qعلَى أَت َِّم الطَّ ُهورَِ ،وأَ ْس َب ِغ ِه َوأَبْ َي ِن الْخُشُ وعِ َوأَبْلَ ِغ ِه»...
وإسبا ُغ الوضوء إتما ُمه وإكمالُه ،وذلك في وجهين :إتمامه على ما
فَ َرض الله ،وإكماله على ما س ّنه رسول الله ،Pومنه :أسبغوا الوضوء؛
كل عضو حقّه(((.
أي أبلغوه مواضعه ،وأكملوا ّ
الخشوع في الصالة حال ٌة ناتج ٌة عن المعرفة واإليمان بالله
 َع َّز و َج َّل .-ونتيجة الخشوع هو اإلقبال التا ّم على الصالة ،بالقلبشمال ،بالنظر إلى األطراف ،أو
ً
والجوارح ،وعدم االلتفات يمي ًنا أو
التفكّر في غير الصالة.
الخشوع يعني تذ�ل ّ ُل العبد وخضو ُعه واستكانتُه لله -تعالى،-
سلوكي يظهر على الجوارح ،يتمثّل في تعظيم
ومحلّه القلب ،وله أث ٌر
ّ
العبد لحرمات الله -تعالى ،-واالمتثال ألوامره ،واالنقياد ألحكامه،
الصالة هو قيام القلب بين ي َدي
والبكاء من خشيته .فالخشوع في ّ
الله بخضوع ّ
وذل.
علي بن الحسين ،Qإذا قام في الصالة ،كأنّه ُ
ساق
وكان اإلمام ّ
شجر ٍة ،ال يتح ّرك منه إالَّ ما ح ّركت الريح منه ،وكان اإلمام الباقر واإلمام
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.311
((( الشيخ
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.52
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
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الص َل ِة ،تَ َغ َّي َر ْت أَلْ َوانُ ُه َما؛ َم َّر ًة ُح ْم َر ًة،
الصادق« ،Lإِ َذا َقا َما ِفي َّ
َو َم َّر ًة ُص ْف َر ًة ،كَأَنَّ َما يُ َناجِ َيانِ شَ ْي ًئا يَ َريَانِ ِه»(((.
علي ،Qأنّه كان إذا دخل الصالة،
ونُ ِق َل في وصف صالة اإلمام ّ
كان كأنّه بناء ثابت ،أو عمود قائم ،ال يتح ّرك ،وكان ربّما ركع أو سجد
فيقع الطير عليه((( ،ولم يطق أح ٌد أن يحكي (((صالة رسول الله،P
وعلي بن الحسين.(((L
علي بن أبي طالب ّ
ّإل ّ
وهناك روايات كثيرة تح ّدثت عن الخشوع ،منها:
الص َل ُة َعلَى أَ ْربَ َع ِة أَ ْس ُه ٍم:
َع ْن َر ُسو ِل اللَّ ِهPأنَّ ُه ق ََال« :بُ ِن َي ِت َّ
َس ْه ٌم ِم ْن َها إِ ْس َبا ُغ الْ ُوضُ و ِء،
َو َس ْه ٌم ِم ْن َها ال ُّركُو ُع،
الس ُجو ُد،
َو َس ْه ٌم ِم ْن َها ُّ
َو َس ْه ٌم ِم ْن َها الْخُشُ و ُع،
َف ِق َيل :يَا َر ُس َول اللَّ ِهَ ،و َما الْخُشُ و ُع؟
الص َل ِةَ ،وأَنْ يُ ْقب َِل الْ َع ْبدُ ِب َقلْ ِب ِه كُلِّ ِه َعلَى َربِّ ِه،
َفق ََال :ال َّت َواضُ ُع ِفي َّ
الس َما ِء لَ َها
َفإِ َذا ُه َو أَت ََّم ُركُو َع َها َو ُس ُجو َد َهاَ ،وأَت ََّم ِس َها َم َهاَ ،ص ِعدَ ْت إلى َّ
الس َما ِء لَ َهاَ ،وتَق ُ
ُول َحا َفظْ َت َعل ََّي َح ِفظَكَ
نُو ٌر يَ َت َلْ َلَُ ،و ُف ِت َح ْت أَبْ َو ُ
اب َّ
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علي أصغر فيضي ،دار المعارف،
((( القاضي النعمان
المغربي ،دعائم اإلسالم ،تحقيق آصف بن ّ
ّ
مصر  -القاهرة1963 - 1383 ،م ،ال.ط ،ج ،1ص.159
((( يعنى من طول ركوعه وسجوده وهدوئه بال حركة ،فتظ ّن الطي ُر أنّه غير إنسان.
((( يحاكي.
((( القاضي النعمان ،دعائم اإلسالم ،مصدر سابق ،ج ،1ص.159

اللَّهُ َ ،ف َتق ُ
الص َل ِة»(((.
ُول ا ْل َم َل ِئكَ ُةَ :صلَّى ال َّلهُ َعلَى َصا ِح ِب َه ِذ ِه َّ
علي بن أبي طالبQ
وكان م ّما أوصى به اإلمام أمير المؤمنين ّ
لكميل ،أنّه قال:
«يَا كُ َم ْي ُل ،لَ ْي َس الشَّ أْنُ أَنْ ت َُصل َِّي َوت َُصو َم َوتَ َت َصدَّ َق ،الشَّ أْنُ أَنْ تَكُونَ
الص َل ُة ِب َقل ٍْب نَ ِق ٍّي ،و َع َملٍ ِع ْندَ اللَّ ِه َم ْر ِض ٍّيَ ،وخُشُ وعٍ َسو ٍِّيَ .وانْظُ ْر ِفي َما
َّ
ت َُصلِّيَ ،و َعلَى َما ت َُصلِّي ،إِنْ ل َْم يَكُ ْن ِم ْن َو ْج ِه ِه َو ِحلِّ ِه ،ف ََل َق ُب َول.
َيا كُ َم ْي ُل ،الل َِّسانُ َي ْن َز ُح الْ َقل َْبَ ،والْ َقل ُْب َيقُو ُم بِالْ ِغ َذا ِء ،فَانْظُ ْر ِفي َما
تُ َغ ِّذي َقلْ َبكَ َوجِ ْس َمكَ َ ،فإِنْ ل َْم يَكُ ْن َح َل ًل ،ل َْم يَ ْق َبلِ اللَّهُ ت َْسبِي َحكَ َو َل
شُ كْ َرك»(((.

النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،4ص.103
((( الميرزا
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،74ص.415
((( العلّمة
ّ
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الموعظة الحادية عشرة

الصلة واإلنفاق
محاور الموعظة

 صلة الرحم. تعاهد الجيران. -تطهير المال.

الص َل ِةَ ،و َأنْ نَ َت َعاهَدَ جِ ي َرانَ َنا
« َو َو ِّف ْق َنا ِفي ِه ألَنْ ن َِص َل أَ ْر َحا َم َنا بِال ِب ِّر َو ِّ
بِاإلفْضَ الِ َوالْ َع ِط َّي ِةَ ،وأَنْ نُ َخل َِّص أَ ْم َوالَ َنا ِم َن ال َّت ِب َع ِ
اتَ ،وأَنْ نُطَ ِّه َر َها
بِإ ْخ َرا ِج ال َّزكَ َو ِ
ات».
تمهيد
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يشير اإلمام Qفي هذا المقطع إلى مجموعة من المسائل
العائل ّية ،واالجتماع ّية ،والمال ّية ،وهي:
 .1صلة الرحم.
 .2تعاهد الجيران.
 .3المال الحالل المخلوط بالحرام (تطهير المال).

ً
ّأول :صلة الرحم

الصلَ ِة».
« َو َو ِّف ْق َنا ِفي ِه الِنْ ن َِص َل أَ ْر َحا َم َنا بِال ِب ِّر َو ِّ
 .1معنى الرحم

إ ّن بيان معنى الرحم من األمور الها ّمة ج ًّدا ،لترت ّب مجموعة من
األحكام الفقه ّية اإللزام ّية واالستحباب ّية عليها ،من قبيل األرحام التي
أمرت الشريعة بصلتها ،ونهت عن قطعها ،واالهتمام باألرحام ،والتأكيد
على صلتهم وإكرامهم .وقد جاءت في ذلك الكثير من األحكام ،منها
تقديمهم في العطايا والهبات والصدقات المال ّية ،وهناك أحكام كثيرة
مرتبطة بالرحم ،تع ّرض لها الفقهاء ،وهذا ما يحتِّم علينا تحديد المراد
بالرحم.
خاص.
الرحم من المعاني التي لم يب ّينها الشار ُع المق ّد ُس بشكلٍ ٍّ
وكل ما كان كذلك -أي من المفاهيم التي لم يوضحها الشارع -يرجع
ّ
في فهم مقصوده إلى العرف.
نقسم الرحم إلى
وبنا ًء على إرجاع معنى الرحم إلى العرفّ ،
قس َمين:
أ .الرحم القريبة :األقارب التي تجمعهم رح ٌم واحدة قريبة؛ األخ
وأخوه وأخته ،تجمع بينهم رحم األ ّم ،أو الشخص مع أبناء عمومته
كل
وأبناء خؤولته ،تجمعهم رحم قريبة يُ َعبَّر عنها بال َج ّدة ،وهكذا ُّ
يصح أن يُ َع َّبر عنهم باألرحام ،ويترت ّب
من جمعتهم رح ٌم قريبةّ ،
عليهم اآلثار الشرع ّية للرحم.
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ب .الرحم البعيدة :األشخاص الذين تجمعهم رح ٌم ،بينها وبينهم
مثل ،فهذه بنظر العرف رح ٌم بعيدة ،فاألشخاص
خمسة عشر واسطة ً
الذين تجمعهم مع اآلخرين مثل هذه الرحم البعيدة ،ال تجب
صلتهم ،وال تترتّب عليهم األحكام الشرع ّية األخرى.
والروايات الشريفة أمرت ،بشكلٍ واض ٍح ،بصلة الرحم ،وحذّرت من
قطيعتها ،منها:
« َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍرَ ،Qق َالَ :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِه :Pإِنَّ أَ ْع َج َل الْ َخ ْي ِر
ثَ َوابًا ِصلَ ُة ال َّر ِح ِم»(((.
َوق ََالِ :P
الم»(((.
ِالس ِ
«صلُوا أَ ْر َحا َمك ُْمَ ،ولَ ْو ب َّ
َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍرِ :Q
ـام تُ َزكِّي ْالَ ْع َم َالَ ،وتُ ْن ِمي
«صلَ ُة ْالَ ْر َحـ ِ
اب ،وتُ ْن ِس ُئ ِفي ْالَ َجلِ »(((.
ْالَ ْم َو َالَ ،وتَدْ ف َُع الْ َبلْ َوىَ ،وتُ َي ِّس ُر الْ ِح َس َ
ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِه« :Pثَالثَ ٌة ال يَدْ ُخلُونَ الْ َج َّن َةُ :مدْ ِم ُن َخ ْمرٍَ ،و ُمدْ ِم ُن
ِس ْحرٍَ ،و َق ِ
اط ُع َر ِح ٍم»(((.
عن أمیر المؤمنین« :Qأَ ْق َب ُح الْ َم َع ِ
اصي َق ِطي َع ُة ال َّر ِح ِم
َوالْ ُعق ُ
ُوق»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.152
((( الشيخ
ّ
((( الحراني ،الشيخ ابن شعبة ،تحف العقول عن آل الرسولP
علي أكبر
وتعليق
تصحيح
،
ّ
ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المد ّرسين بق ّم المش ّرفة ،إيران  -قم1404 ،ه
مؤسسة النشر
ّ
الغفاريّ ،
ّ
 1363ش ،ط ،2ج ،1ص.57((( المصدر نفسه ،ص.299
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،17ص.148
((( الح ّر
ّ
الواسطي ،عیون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.122
الليثي
(((
ّ
ّ

َع ْن أَ ِمي ِر
َق ِطي َع َة ال َّر ِح ِم»(((.

الْ ُم ْؤ ِم ِني َنQ

ُوب الَّ ِتي تُ َع ِّج ُل الْ َف َنا َء
أَ َّن « ِم َن ال ُّذن ِ

البر والصلة؟
 .2ما الفرق بين ّ

«يمكن أن يكون عطف الصلة على الب ّر ،في قوله« :بالب ّر والصلة»،
الخاص على العا ّم؛ أل ّن الب ّر اس ٌم جام ٌع ألنواع الطاعات
من باب عطف
ّ
بكل ما أمكن.
وأعمال القربات ،ومنه ب ّر الوالدين ،وهو استرضاؤهما ّ
والصلة للرحم ،وإن كانت شر ًعا أع ّم من معناها المشهور لغ ًة ،وهو
كل حال؛ أل ّن من الب ّر
أخص من الب ّر على ّ
العط ّية واإلحسان ،إلّ أنّها ّ
ما ال يُ َس ّمى صل ًة ،ال عرفًا وال لغ ًة ،ألَ ترى إلى ما ُر ِوي عن صاحب
الدعاء Qأنّه بلغ من ب ِّره بوالدته أنّه كان ال يأكل معها في صحفه،
فقيل له في ذلك ،فقال :أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت عينها
إليه ،فهذا المعنى الذى الحظه Qنو ٌع من أنواع الب ّر ،ولكن ال
فضل عن اللغة»(((.
يُ َس ّمى صل ًة عرفًاً ،
ً
ثانيا :تعاهد الجيران

به.

« َوأَنْ نَ َت َعاهَدَ جِ ي َرانَ َنا بِاالِفْضَ الِ َوالْ َع ِط َّي ِة»
«تعاهدت» الشيء وتع ّهدته :تفقّدته وج ّددت العهد به؛ أي العلم

العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.273
((( الح ّر
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.57-56
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ

89

الجار هو من يسكن في الجوار ،سواء أكان قري ًبا من حيث الصلة
الرحميّة ،أو كان من أتباع الديانة نفسها ،أو كان من أتباع الرساالت
السماويّة األخرى ،أو غير ذلك ،فال عالقة لمعتقداته وآرائه بانطباق
عنوان الجار عليه .وال يُص َّنف على أساس المعرفة القديمة أو الحديثة
الناشئة من السكن في الجوار.
ّ .1
حق الجار

في رسالة الحقوقَ « :وأَ َّما َح ُّق ال َجارَِ ،ف ِحفظُهُ غَائِ ًباَ ،وكَ َرا َمتُهُ شَ ا ِهدً ا،
َونُص َرتُهُ َو َم ُعونَتُهُ ِفي ال َحالَ ْي ِن َج ِمي ًعا ،ال تَ َت َّب ْع لَهُ َع ْو َر ًةَ ،وال تَ ْب َح ْث لَهُ
َع ْن َس ْوأَ ٍة لِ َت ْع ِر َف َهاَ ،فإِنْ َع َر ْف َت َها ِم ْنهُ ِم ْن َغ ْي ِر إِ َرا َد ٍة ِم ْنكَ َوال تَكَل ٍ
ُّف،
كُ ْن َت لِ َما َعلِ ْم َت ِح ْص ًنا َح ِصي ًناَ ،و ِس ْت ًرا َس ِتي ًرا ،لَ ْو بَ َحث َِت األَ ِس َّن ُة َع ْنهُ
ضَ ِمي ًرا ،ل َْم ت َِص ْل إِلَ ْي ِه ،الن ِْط َوائِ ِه َعلَيه ،ال ت ََّس َّم ْع َعلَ ْي ِه ِم ْن َح ْي ُث ال يَ ْعل َُم،
ال ت ُْسلِ ْمهُ ِع ْندَ شَ ِديدَ ٍةَ ،وال تَ ْح ُسدْ ُه ِع ْندَ نِ ْع َم ٍة ،تُ ِق ُيل َع ْث َرتَهُ َ ،وتَ ْغ ِف ُر
َزلَّتَهُ َ ،وال تَدَّ ِخ ْر ِحلْ َمكَ َع ْنهُ إِ َذا َجه َِل َعلَ ْيكَ َ ،وال تَ ْخ ُر ْج أَنْ تَكُونَ ِسلْ ًما
لَهُ  ،تَ ُر ُّد َع ْنهُ لِ َسانَ الشَّ ِتي َم ِةَ ،وتُ ْب ِط ُل ِفي ِه كَ ْيدَ َحا ِملِ ال َّن ِصي َح ِة ،وتُ َع ِاش ُر ُه
ُم َعاشَ َر ًة كَرِي َم ًةَ .وال َح ْو َل َوال ُق َّو َة إِ ّل بِالل ِه»(((.
 .2حدّ الجار

اإلسالمي الجا َر بمن يقرب من منزل
أما ح ّد الجار ،فقد ع ّد الدي ُن
ُّ
اإلنسان بأربعين دا ًرا من الجهات كلّها.
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اني ،تحف العقول عن آل الرسول ،Pمصدر سابق ،ص.266
((( ابن شعبة الح ّر ّ

ِيم الْ َم ْسجِ ِد أَ ْربَ ُعونَ ِذ َرا ًعاَ ،والْجِ َوا ُر
عن أمير المؤمنينَ « :Qحر ُ
أَ ْربَ ُعونَ َدا ًرا ِم ْن أَ ْربَ َع ِة َج َوانِ ِب َها»(((.
َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ق ََالَ « :حدُّ الْجِ َوا ِر أَ ْر َب ُعونَ َدا ًرا ِم ْن ك ُِّل َجانِ ٍب؛ ِم ْن
بَ ْي ِن يَدَ يْه ،و ِم ْن َخلْ ِفه ،و َع ْن يَ ِمي ِنه ،و َع ْن ِش َمالِه»(((.
فكل أربعين دا ًرا من هذه
أي الشرق والغرب والشمال والجنوبّ ،
حق
الجهات تكون دو ًرا لجيران المسلم ،ويتو ّجب على المسلم أداء ّ
الجار إليها.
الوصية بالجار
.3
ّ

للنبي ،قالَ « :Pول َْم يَ َز ْل َج ْب َرائِ ُيل يُ ِ
وصي ِني
من وصايا اللّه -تعالىّ -
بِالْ َجارَِ ،ح َّتى ظَ َن ْن ُت أَنَّهُ َس ُي َو ِّرثُهُ »(((.
قال أمير المؤمنينَ « :واللَّهَ اللَّهَ ِفي جِ ي َرانِك ُْمَ ،فإِنَّ ُه ْم َو ِص َّي ُة نَ ِب ِّيك ُْم،
َما ز ََال ُي ِ
وصي ِبه ِْم َح َّتى ظَ َن َّنا أَنَّهُ َس ُي َو ِّرثُ ُه ْم.(((»...
النبي للِ ُح َس ْينِ بْنِ َعلِ ٍّي« :اِ ْع َم ْل ِب َف َرائِ ِض اللَّ ِه ،تَكُ ْن أَتْقَى
ق ََال ّ
ُف َع ْن َم َحار ِِم اللَّ ِه،
اسَ ،وا ْر َض ِب َما َق َس َم اللَّهُ  ،تَكُ ْن أَ ْغ َنى ال َّن ِ
ال َّن ِ
اسَ ،وك َّ
اسَ ،وأَ ْح ِس ْن ُم َجا َو َر َة َم ْن َجا َو َركَ  ،تَكُ ْن ُم ْؤ ِم ًناَ ،وأَ ْح ِس ْن
تَكُ ْن أَ ْو َر َع ال َّن ِ
ُم َصا َح َب َة َم ْن َصا َح َبكَ  ،تَكُ ْن ُم ْسلِ ًما»(((.

العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.132
((( الح ّر
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.669
الشيخ
(((
ّ
الطبرسي ،مشكاة األنوار في غرر األخبار ،مصدر سابق ،ج ،1ص.213
علي
ّ
((( الشيخ ّ
اإلمام
(خطب
البالغة
((( نهج
علي ،)Qمصدر سابق ،ص.422
ّ
الطبرسي ،مشكاة األنوار ،مصدر سابق ،ج ،1ص.212
((( الشيخ
ّ
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ً
ثالثا :تطهير المال

اتَ ،و َأنْ نُطَ ِّه َر َها بِإ ْخ َرا ِج ال َّزكَ َو ِ
« َو َأنْ نُ َخل َِّص َأ ْم َوا َل َنا ِم َن ال َّت ِب َع ِ
ات»
«التبعات» ما يتبع َ
المال من الحقوقِ سوى الزكاة .وإنّما ُس ِّم َي ما
بواجب «تبع ٌة» لِ َما وقع من التأكيد في استحباب اإلفضال لذي
ليس
ٍ
فرض من اللّه -تعالى.(((-
المال ،حتّى وقع التعبير عنه في األخبار بأنّه ٌ
أصل ّ
يدل على نما ٍء وزيادة .ويُقَال :الطهارة .ومن النماء
والزكاةٌ :
قوله« :Qالمال تُن ِق ُصه النفقة ،والعلم يزكو على اإلنفاق» .ومن
َ ُ ۡ ََۡ َ ُ َ
الطهارة قوله -تعالى﴿ :-ذٰل ِكم أز ٰ
ك ۡم َوأ ۡط َه ُر ۚ﴾(((.
كل
مخصوص يُطلَب إخراجه من المال
والزكاة في الشريعة« :قد ٌر
ٌ
ٍ
خاص ٍة» .فتشمل زكاة المال والفطرة والزكوات الواجبة
بشروط ّ
والمستح ّبة ،بل لعلّها تشمل الخمس المصطلح أيضً ا(((.
َعنِ الْ ُمفَضَّ ل ،ق ََال :كُ ْن ُت ِع ْن َد أَبِي َع ْب ِد اللَّه ،Qف ََسأَلَ ُه َر ُج ٌل:
ِب ال َّزكَا ُة ِم َن الْ َما ِل؟ فَق ََال Qلَ ُه« :ال َّزكَا ُة الظَّا ِه َر ُة أَ ِم
ِفي كَ ْم تَج ُ
الْ َب ِ
اط َن ُة تُرِيدُ ؟ َفق ََال :أُرِيدُ ُه َما َج ِمي ًعاَ .فقَال :Qأَ َّما الظَّا ِه َر ُةَ ،ف ِفي
ْف َخ ْم َس ٌة َو ِعشْ ُرونَ َ ،وأَ َّما الْ َب ِ
ك ُِّل أَل ٍ
اط َن ُة ،ف ََل ت َْس َتأْثِ ْر َعلَى أَ ِخيكَ ِب َما ُه َو
أَ ْح َو ُج إِلَ ْي ِه ِم ْنك»(((.
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ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.60-59
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .232
المنتظري ،نظام الحكم في اإلسالم ،قام بالتلخيص والتعليق لجنة األبحاث اإلسالميّة في
((( الشيخ
ّ
مكتب سماحته ،ال.ن ،ال.م1380 ،ش ،ط ،1ص.444
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.500
((( الشيخ
ّ

َع ْن أَبِي بَ ِصيرٍ ،ق ََال :كُ َّنا ِع ْن َد أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِهَ ،Qو َم َع َنا بَ ْع ُض
اب الْ َ ْم َوا ِل ،فَ َذكَ ُروا ال َّزكَاةَ ،فَق ََال أَبُو َعبْ ِد اللَّ ِه« :Qإِنَّ ال َّزكَا َة
أَ ْص َح ِ
لَ ْي َس ُي ْح َمدُ ِب َها َصا ِح ُب َهاَ ،وإِنَّ َما ُه َو شَ ْي ٌء ظَا ِه ٌر إِنَّ َما َح َق َن ِب َها َد َمهُ ،
َو ُس ِّم َي ِب َها ُم ْسلِ ًماَ ،ولَ ْو ل َْم يُ َؤ ِّد َها ل َْم تُ ْق َب ْل لَهُ َصال ٌةَ ،وإِنَّ َعلَ ْيك ُْم ِفي
أَ ْم َوالِك ُْم َغ ْي َر ال َّزكَا ِةَ .ف ُقل ُْت :أَ ْصلَ َحكَ اللَّهُ َ ،و َما َعلَ ْي َنا ِفي أَ ْم َوالِ َنا َغ ْي ُر
ال َّزكَا ِة؟ َفق ََالُ :س ْب َحانَ اللَّ ِه! أَ َما ت َْس َم ُع اللَّهَ َ -ع َّز َو َج َّل -يَق ُ
ُول ِفي ِك َتا ِب ِه:
َ
ۡ
ُ
ّ َّ ٓ
ٞ
َ
﴿و َّٱل َ
ِين ِ ٓ
ِلسائ ِ ِل َوٱل َم ۡح ُر ِوم﴾(((؟ َق َالُ :قل ُْتَ :ما
ف أ ۡم َوٰل ِ ِه ۡم َح ّق َّم ۡعلوم 24 ٞل
َذا الْ َح ُّق الْ َم ْعلُو ُم الَّ ِذي َعلَ ْي َنا؟ َق َالُ :ه َو الشَّ ْي ُء يَ ْع َملُهُ ال َّر ُج ُل ِفي َمالِ ِه،
يُ ْع ِطي ِه ِفي الْ َي ْو ِم أَ ْو ِفي الْ ُج ْم َع ِة أَ ْو ِفي الشَّ ْهرَِ ،ق َّل أَ ْو كَ ُث َرَ ،غ ْي َر أَنَّهُ
َََُۡ َ َۡ ُ َ
يَدُ و ُم َعلَ ْي ِهَ .و َق ْولَهُ َ -ع َّز َو َج َّل﴿ :-ويمنعون ٱلماع
ون﴾(((؟ َق َالُ :ه َو الْ َق ْر ُض
وف َي ْصطَ ِن ُعهُ َ ،و َم َتا ُع الْ َب ْي ِت ُي ِعي ُرهَُ ،و ِم ْنهُ ال َّزكَا ُةَ .ف ُقل ُْت
ُي ْقرِضُ هُ َ ،والْ َم ْع ُر ُ
اح إِنْ
لَهُ  :إِنَّ لَ َنا جِ ي َرانًا ،إِ َذا أَ َع ْرنَا ُه ْم َم َتا ًعا ك ََس ُرو ُه َوأَف َْسدُ وهَُ ،ف َعلَ ْي َنا ُج َن ٌ
اح إِنْ تَ ْم َن ُعو ُه ْم إِ َذا كَانُوا كَ َذلِكَ .
نَ ْم َن ْع ُه ْم؟ َفق ََال :ال ،لَ ْي َس َعلَ ْيك ُْم ُج َن ٌ
َ
َُۡ ُ َ
ٱلط َع َ
ون َّ
ام َ َ ٰ
ع ُح ّبِهِۦ م ِۡسك ِٗينا َو َيت ِ ٗيما َوأس ًِريا﴾(((؟
َق َالُ :قل ُ
ْت لَهُ ﴿ :ويطعِم
َ
َّ
َ
ُ َ
﴿ٱل َ
ِين يُنفِقون أ ۡم َوٰل ُهم
َق َال :لَ ْي َس ِم َن ال َّزكَا ِةُ .قل ُْتَ :ق ْولُهُ َ -ع َّز َو َج َّل:-
َ ٗ
ٱلل َوٱنلَّ َهار ِ ّٗ
َّ ۡ
سا َو َعلن َِية﴾(((؟ َق َال :لَ ْي َس ِم َن ال َّزكَا ِةَ .ق َالَ :ف ُقل ُْتَ :ق ْولُهُ
ِ
بِ ِ
ُُۡ َ ُۡ ُ َ ُۡ َ ٓ
ُ ۡ ُ ْ َّ َ َ
ت فَنِعِ َّما ِ َ
ه ۖ ِإَون تفوها َوتؤتوها ٱلفق َرا َء
 َع َّز َو َج َّل﴿ :-إِن تبدوا ٱلصدق ٰ ِ((( سورة المعارج ،اآليتان .25 - 24
((( سورة الماعون ،اآلية .7
((( سورة اإلنسان ،اآلية .8
((( سورة البقرة ،اآلية .274
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َّ

ََُ َُۡ ٞ
فهو خي ل
ك ۡ ۚم﴾(((؟ َق َال :لَ ْي َس ِم َن ال َّزكَا ِةَ ،و ِصلَتُكَ َق َرابَتَكَ لَ ْي َس ِم َن
ال َّزكَا ِة»(((.
و«أن نط ّهرها» ،كلمة «أن» تفسيريّ ٌة ،لتبيين خلوص األموال عن
«التبعات» ،ويُحتَمل أن يكون كال ًما مستأنفًا؛ فعلى األ ّول ،المراد تخليص
األموال من حقوق الناس وحقوق اللّه جمي ًعا ،وعلى الثاني ،المراد من
تطهير األموال بإخراج الزكاة تنقيتُها من دنس منع الزكاة ،فعن أبي
عبداللّه ،Qقال« :قال رسول اللّه :Pملعونٌ ملعونٌ ٌ
مال ال ُي َزكَّى»(((.

 .1فضل اإلنفاق

َّ ُ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ُ ْ
َّ َ ُ ُ َ
ون أَ ۡم َوٰل َ ُه ۡم ف َ
يل ٱللِ ثم ل يتبِعون ما أنفقوا
ب
س
قال -تعالى﴿ :-ٱلِين ينفِق
ِ ِ ِ
َ
َ
َ ّٗ َ َ ٓ َ ٗ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ َ ۡ ٌ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
منا ول أذى لهم أجرهم عِند رب ِ ِهم ول خوف علي ِهم ول هم يزن
ون﴾(((.

 .2جزاء اإلنفاق

َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ
َّ َ َ
ون أَ ۡم َوٰل َ ُه ۡم ف َ
يل ٱللِ ك َمث ِل َح َّب ٍة
ب
س
قال -تعالى﴿ :-مثل ٱلِين ينفِق
ِ
ِ
ِ
ٓ
ُّ
َ ََ ۡ َ َۡ َ َ َ
ُ
ٱلل يُ َض ٰ ِع ُف ل َِمن ي َ َشا ُء َو َّ ُ
ۢنبلَة ّمِاْئَة َح َّبةۗ َو َّ ُ
ك ُس ُ
ٱلل
ف
ل
ٖ
ٖ
ۚ
أۢنبتت سبع سناب ِ ِ ِ
َوٰس ٌِع َعل ٌِيم﴾(((.
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((( سورة البقرة ،اآلية .271
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.499
((( المصدر نفسه ،ج ،3ص.505
((( سورة البقرة ،اآلية .262
((( سورة البقرة ،اآلية .261

الموعظة الثانية عشرة

آداب العالقة مع اآلخرين
محاور الموعظة

 عدم هجران المؤمن. اإلنصاف والمداراة. -تأثير األعمال وتأثّرها.

ف َم ْن ظَلَ َم َناَ ،وأَ ْن ن َُسـالِ َم َم ْن َعا َدانَا،
« َوأَ ْن نُ َراج َِع َم ْن َها َج َرنَـاَ ،وأَ ْن نُ ْن ِص َ
َحاشَ ا َم ْن ُعو ِد َي ِف ْيكَ َولَكَ  ،فَإنَّهُ الْ َع ُد ُّو الَّ ِذي ال نُوالِي ِهَ ،وال ِح ْز ُب الَّ ِذي ال
ن َُصا ِفي ِهَ .وأَ ْن نَ َت َق َّر َب إلَ ْيكَ ِف ْي ِه ِم َن األَ ْع َما ِل ال َّزا ِك َي ِةِ ،ب َما تُطَ ِّه ُرنا ِب ِه ِم َن
وبَ ،ح َّتى ال يُو ِر َد َعلَ ْيكَ أَ َح ٌد
ف ِم َن الْ ُع ُي ِ
ال ُّذن ِ
ُوبَ ،وتَ ْع ِص ُم َنا ِفي ِه ِم َّما ن َْس َتأنِ ُ
واب الطَّا َع ِة لَكَ َ ،وأَنْ َوا ِع ال ُق ْر َب ِة إلَ ْيكَ ».
ِم ْن َمالئِكَ ِتكَ ّإل ُدو َن َما نُو ِر ُد ِم ْن أَ ْب ِ
يتح ّدث اإلمام في هذا المقطع عن:
 .1اإلنصاف والمداراة.
 .2العداء ألعداء الله -تعالى.-
 .3التق ّرب إلى الله باألعمال الزك ّية.
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آداب العشرة في اإلسالم

يب ّين اإلمام آداب العشرة مع اآلخرين ،مع َمن هج َرنا ،مع َمن
ظل َمنا ،مع َمن عادانا ،وهذه المباحث األخالق ّية والتربويّة وردت
بكثرة في كتب األحاديث الشريفة ومجامعها.
ً
ّأول :عدم هجران المؤمن

« َو َأنْ نُ َراجِ َع َم ْن َها َج َرنَـا»
المراجعه :المعاودة ،راجع الشيء :رجع إليه ،وهاجره بمعنى
هجره؛ أي تركه ورفضه.
وقد حذّرت الروايات من هجر المؤمن .وفي المقابل ،وردت
رواياتٌ أخرى تحثّ على مواصلة المؤمنين وزيارتهم ،منها:
عن أمير المؤمنين َ « :Qعلَ ْيك ُْم بِال َّت َو ُاصلِ َوالْ ُم َوا َف َق ِة َوإِيَّاك ُْم
َوالْ ُمقَاطَ َع َة َوالْ ُم َها َج َر َة»(((.
ق ََال َر ُس ُ
ول اللَّ ِهِ Pلَبِي َذ ٍّرَ « :يا أَ َبا َذ ٍّر ،إِ َّياكَ َو ِه ْج َرانَ أَ ِخيكَ ! َفإِنَّ
الْ َع َم َل ال ُي َت َق َّب ُل َم َع الْ ِه ْج َرانِ َ .يا أَ َبا َذ ٍّر ،إِ َّياكَ َع ِن الْ ِه ْج َرانِ ! َوإِنْ كُ ْن َت
ال بُدَّ فَا ِع ًل ،فَال تَ ْه ُج ْر ُه ثَالثَ َة أَيَّ ٍام كَ َم ًل؛ َف َم ْن َم َ
ات ِفي َها ُم َهاجِ ًرا ِلَ ِخي ِه،
كَان َِت ال َّنا ُر أَ ْولَى ِب ِه»(((.
َع ْن أَبِي َع ْب ِد اللَّه Qقالَ :
«ل تَ َم َّل ِم ْن ِز َيا َر ِة إِ ْخ َوانِكَ ؛ َفإِنَّ
الْ ُم ْؤ ِم َن إِ َذا لَ ِق َي أَخَاهَُ ،فق ََال لَهُ َ :م ْر َح ًبا ،كُ ِت َب لَهُ َم ْر َح ًبا إلى َي ْو ِم الْ ِق َيا َم ِة،
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الواسطي ،عيون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.340
الليثي
(((
ّ
ّ
الطبرسي ،مشكاة األنوار ،مصدر سابق ،ج ،1ص.209
(((
ّ

َف ِإ َذا َصا َف َحهُ  ،أَنْ َز َل ال َّلهُ ِفي َما بَ ْي َن إِبْ َها ِم ِه َما ِم َئ َة َر ْح َم ٍة ،تِ ْس َع ٌة َوتِ ْس ُعونَ
ِم ْن َها ِلَشَ دِّ ِه َما ُح ًّبا لِ َصا ِح ِب ِه ،ثُ َّم أَ ْق َب َل اللَّهُ َعلَ ْي ِه َما ِب َو ْج ِه ِهَ ،فكَانَ َعلَى
أَشَ دِّ ِه َما ُح ًّبا لِ َصا ِح ِب ِه أَشَ دَّ إِ ْق َب ًالَ ،فإِ َذا تَ َعانَقَاَ ،غ َم َرتْ ُه َما ال َّر ْح َمة.(((»...
وعن أَبِي َج ْعفَر ،Qق ََالَ « :ق َال َر ُس ُول اللَّهَ :Pم ْن زَا َر أَخَا ُه
ِفي بَ ْي ِت ِهَ ،ق َال اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -لَهُ  :أَن َْت ضَ ْي ِفي َوزَائِرِيَ ،عل ََّي ِق َراكَ َ ،و َقدْ
أَ ْو َج ْب ُت لَكَ الْ َج َّن َة ِب ُح ِّبكَ إِيَّاهُ»(((.
ً
ثانيا :اإلنصاف والمداراة

ف َم ْن َظ َل َم َناَ ،وأَنْ ن َُسـالِ َم َم ْن َعا َدانَاَ ،حاشَ ا َم ْن ُعو ِد َي
« َوأَنْ نُ ْن ِص َ
ِف ْيكَ َولَكَ  ،فَإنَّهُ الْ َعدُ ُّو الَّ ِذي ال نُوالِي ِهَ ،وال ِح ْز ُب الَّ ِذي ال ن َُصا ِفي ِه»
الحق مثل ما
أنصفت الرجل :عاملته بالعدل والقسط ،أعطيته من ّ
تستحقّه لنفسك.
والغرض :التوقّي من الميل والجور في معاملة الظالم ،بأن يوفّقه
تعالى -لمعاملته باإلنصاف ،ال بما يقتضيه التشفّي ،وتؤ ّدي إليهالحم ّية والغيظ.
وسالَ َمه مسالم ًة وسال ًما :صالحه.
وعاداه معاداةً :نصب له العداوة ،وهى حال ٌة تتمكّن من القلب؛
لقصد اإلضرار واالنتقام.
وصافاه مصافاةً :أخلصه الو ّد وصدقه المح ّبة واإلخاء.
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.213
((( الح ّر
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.176
((( الشيخ
ّ
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ُن ْن ِص َف َم ْن َظ َل َم َنا

فاإلمام يريد أن يقول بأ ّن علينا أن نتعامل مع من ظلَ َمنا باإلنصاف
الحق معه ،وال نعمل على معاملته بردود
والعدل ،فال نميل عن حدود ّ
الفعل النفس ّية المليئة بالغيظ وبالحاجة إلى التشفّي ،وبإثارة الحم ّية
ظالم لنا بأن نظل َمه ،بل أن نأخذ منه حقَّنا من
الذات ّية ،فال نقابل ظل َم ٍ
دون زياد ٍة ،انطالقًا من التعقّل المتّزن ،الخاضع للشرع ،البعيد عن
نوازع الذات المنفعلة الغاضبة.
َع ْن أَ ِمي ِر الْ ُم ْؤ ِم ِنينَ « :Qعاتِ ْب أَخَاكَ ب ْ ِ
ِال ْح َسانِ إِلَ ْي ِهَ ،وا ْر ُد ْد
شَ َّر ُه ب ْ ِ
ِالنْ َع ِام َعلَ ْي ِه»(((.
ُن َسـالِ َم َم ْن َع َادا َنا

جانب المسالمة على جانب المحاربة ،على أساس
أي أن نُ َغل َِّب
َ
المصلحة العا ّمة الح ّية ،في ما نأخذ به من أسباب ذلك؛ من أجل أن
نفسح في المجال له للتراجع عن عداوته ،وذلك من خالل التوجيه
اإللهي الذي أراد لنا أن يكون عملُنا ،في نطاق المشاكل الطارئة مع
ّ
اآلخرين ،هادفًا إلى تحويل األعداء إلى أصدقاء ،وذلك قوله -تعالى:-

َ
َ َ َّ
َۡ َ َ ُ َ َ
َّ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
َ
ََ َۡ َ
ٱلت ِ َ
ه أ ۡح َس ُن فإِذا ٱلِي بَ ۡي َنك
﴿ول تستوِي ٱلسنة ول ٱلسيِئة ۚ ٱدفع ب ِ ِ
َ
َو َب ۡي َن ُهۥ َع َد ٰ َوة َ ٞكأنَّ ُهۥ َو ٌّل َح ٞ
ِيم﴾(((.
ِ

َع ْن أَ ِمي ِر الْ ُم ْؤ ِم ِنين Qأَنَّ ُه ق ََال« :إِ َذا َقدَ ْر َت َعلَى َعدُ ِّوكَ  ،فَا ْج َعلِ
الْ َع ْف َو َع ْنهُ شُ كْ ًرا لِلْ ُقدْ َر ِة َعلَ ْيه»(((.
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الواسطي ،عیون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.339
الليثي
(((
ّ
ّ
فصلت ،اآلية .34
((( سورة ّ
الواسطي ،عیون الحکم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.132
الليثي
(((
ّ
ّ

اس بِالْ َع ْف ِو أَ ْقدَ ُر ُه ْم
َع ْن أَ ِمي ِر الْ ُم ْؤ ِم ِنين Qأَنَّ ُه ق ََال« :أَ ْولَى ال َّن ِ
َعلَى الْ ُعقُوبَة»(((.
َوكَان Qيَق ُ
ُولَ « :م َتى أَشْ ِفي َغ ْي ِظي إِ َذا غ َِض ْب ُت؟ أَ ِحي َن أَ ْعجِ ُز
َع ِن ِالنْ ِتق َِامَ ،ف ُيق َُال لِي :لَ ْو َص َب ْر َت؟ أَ ْم ِحي َن أَ ْق ِد ُر َعلَ ْي ِهَ ،ف ُيق َُال لِي :لَ ْو
َغ َف ْر َت؟»(((.
عدو الله -تعاىل-
ّإل ّ

«َ ...حاشَ ا َم ْن ُعو ِد َي ِف ْيكَ َولَكَ  ،فَإنَّهُ الْ َعدُ ُّو الَّ ِذي ال نُوالِي ِهَ ،وال ِح ْز ُب
الَّ ِذي ال ن َُصا ِفي ِه».
والتبري
التو ّلي
ّ

َ َّ ۡ
َّ َ َ
ٓ ُّ َ
ۡ
ٓ َّ
ت ُد ق ۡو ٗما يُؤم ُِنون بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر يُ َوادون َم ۡن َحاد
قال -تعالى﴿ :-ل ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ۡ ۡ َ ٰ َ ُ ۡ ۡ َ َ َ
َ َ
ريت ُه ۡ ۚم أ ْو ٰٓلئِك
ٱلل ورسولۥ ولو كنوا ءاباءهم أو أبناءهم أو إِخونهم أو عشِ
َ
َ
ۡ
ۡ
ُ ُ ُ ۡ َ ٰ َ َ َ َّ َ ُ ُ ٖ ّ ۡ ُ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ
ََ َ
ت ت ِري مِن تت ِ َها
ٱليمن وأيدهم بِر
وح مِنهۖ ويدخِلهم جنٰ ٖ
كتب ِف قلوب ِ ِهم ِ
َّ َ َ ٓ َّ
ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ ٰ َ َ َ ِ َ َّ ُ َ
ُ ْ َ ُ َ َ
ٱلل ع ۡن ُه ۡم َو َرضوا ع ۡن ُ ۚه أ ْو ٰٓلئِك ح ِۡز ُب ٱللِۚ أل إِن
ٱلنهر خ ِلِين فِيها ۚ رض
ۡ َ َّ ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
حِزب ٱللِ هم ٱلمفل ِح
ون﴾(((.

تذكر اآلياتُ قو ًما من المنافقين ،يتولّون اليهود ويوا ّدونهم ،وهم
يحا ّدون الله ورسوله ،وتذ ّمهم على ذلك وته ّددهم بالعذاب والشقوة
تهدي ًدا شدي ًدا ،وتقطع باآلخرة أ ّن اإليمان بالله واليوم اآلخر يمنع
عن موا ّدة من يحا ّد الله ورسوله ،كائ ًنا من كان ،وتمدح المؤمنين
اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.196
(((
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.710
((( سورة المجادلة ،اآلية .22
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المتب ِّرئين من أعداء الله ،وتعدهم إيمانًا مستق ًّرا ،ورو ًحا من الله،
وج ّن ًة ورضوانًا(((.
عن أبي عبد اللهQقالَ « :ق َال َر ُس ُول اللَّ ِهِ Pلَ ْص َحا ِب ِه :أَ ُّي
الص َل ُة،
ُع َرى ْالِي َمانِ أَ ْوثَ ُق؟ َفقَالُوا :اللَّهُ َو َر ُسولُهُ أَ ْعل َُمَ ،و َق َال بَ ْعضُ ُه ُمَّ :
الص َيا ُمَ ،و َق َال بَ ْعضُ ُه ُم :الْ َح ُّج
َو َق َال بَ ْعضُ ُه ُم :ال َّزكَا ُةَ ،و َق َال بَ ْعضُ ُه ُمِّ :
َوالْ ُع ْم َر ُةَ ،و َق َال بَ ْعضُ ُه ُم :الْجِ َها ُدَ ،فق ََال َر ُس ُول اللَّ ِه :Pلِك ُِّل َما ُقلْ ُت ْم
فَضْ ٌلَ ،ولَ ْي َس ِب ِهَ ،ولَ ِك ْن أَ ْوثَ ُق ُع َرى ْالِي َمانِ الْ ُح ُّب ِفي اللَّ ِهَ ،والْ ُبغ ُْض ِفي
اللَّ ِهَ ،وتَ َوالِي أَ ْولِ َيا ِء اللَّ ِهَ ،وال َّت َب ِّري ِم ْن أَ ْعدَ ا ِء اللَّه»(((.
ّ
ً
ثالثا :تأثير األعمال وتأثرها

« َوأَنْ نَ َت َق َّر َب إلَ ْيكَ ِف ْي ِه ِم َن األَ ْع َمالِ ال َّزا ِك َي ِةِ ،ب َما تُطَ ِّه ُرنا ِب ِه ِم َن
ُوب»...
ال ُّذن ِ
األَ ْع َما ِل ال َّزاكِ َي ِة :الصالحة أو النامية المباركة.
التطهير من الذنوب :غفرانها وإذهابها باألعمال الزاكية.
تعصمنا :تحفظنا ،عصمه الله من المكروه؛ أي حفظه ووقاه.
استأنفت الشيء استئنافًا :ابتدأته.
والمعنى :وتحفظنا م ّما نريد أن نستأنفه من العيوب ،أو م ّما
نشارف استئنافه من العيوب(((.
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الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج ،19ص.193-192
((( السيّد
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.126-125
الشيخ
(((
ّ
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص( .67-62بتلخيص).
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ

«والمعنى :تك ّرم وتفضّ ل ،يا إلهي ،علينا بالتوفيق في شهرك
العظيم ،إلى أعما ٍل تط ّهرنا من الذنوب ،وتحفظنا من العيوب ،وتق ّربنا
من مرضاتك ،وتبتعد بنا عن سخطك»(((.
أ ّما قولهَ « :Qح َّتى ال يُو ِر َد َعلَ ْيكَ أَ َحدٌ ِم ْن َمالئِكَ ِتكَ ّإل ُدونَ َما
واب الطَّا َع ِة لَكَ َ ،وأَنْ َواعِ ال ُق ْربَ ِة إلَ ْيكَ ».
نُو ِر ُد ِم ْن أَبْ ِ
«ح ّتى» تعليليّ ٌة ،بمعنى :كي؛ أي كي ال يورد عليك أح ٌد من مالئكتك
ّإل دون ما نورده من أبواب الطاعة لك.
وأقل من طاعته ،حتّى تكون
وقد ذكروا أن تكون جرائمه أد َو َن َّ
طاعتُه مكفّر ًة لس ّيئاته .والتقدير :ال يصعد إليك أح ٌد من حفظة أعمالنا
أقل م ّما يصعدون به إليك
بشي ٍء من ذنوبنا ّإل أن تكون تلك الذنوب ّ
من طاعاتنا.

اإلسالمي ،لبنان،
مؤسسة دار الكتاب
((( مغن ّية ،الشيخ مح ّمد جواد ،في ظالل الصحيفة الس ّجاديّةّ ،
ّ
 ،2007ط ،4ص.509
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الموعظة الثالثة عشرة

التوسل بشهر رمضان
ّ
واألولياء
محاور الموعظة

التوسل إلى الله.
 ّ -تج ّنب اإللحاد.

«ال َّل ُه َّم ،إنِّي أَ ْسأَ ُلكَ ِب َح ِّق َه َذا الشَّ ْهرَِ ،و ِب َح ِّق َم ْن تَ َع َّبدَ َلكَ ِفي ِهِ ،م ِن
ابْ ِتدَ ائِ ِه إلى َو ْق ِت َف َنائِ ِهِ ،م ْن َمل ٍَك َق َّربْتَهُ  ،أَ ْو نَب ٍِّي أَ ْر َسلْتَهُ  ،أَ ْو َع ْب ٍد َصالِحٍ
ا ْخ َت َص ْصتَهُ  ،أَنْ ت َُصل َِّي َعلَى ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِهَ ،وأَ ِّهلْ َنا ِفي ِه لِ َما َو َعدْ َت أَ ْولِيا َءكَ
ِم ْن كَ َرا َم ِتكَ َ ،وأَ ْوجِ ْب لَ َنا ِفي ِه َما أَ ْو َج ْب َت ِأل ْهلِ الْ ُم َبالَ َغ ِة ِفي طَا َع ِتكَ ،
َوا ْج َعلْ َنا ِفي نَظْ ِم َم ِن ْاس َت َح َّق ال َّر ِف ْي َع األ ْعلَى ِب َر ْح َم ِتكَ .
اللَّ ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،و َج ِّن ْب َنا اإللْ َحا َد ِفي تَ ْو ِحي ِدكَ َ ،وال َّتق ِْصي َر
ِفي تَ ْمجِ ي ِدكَ َ ،والشَّ كَّ ِفي ِدي ِنـكَ َ ،والْ َع َمى َع ْن َس ِب ْيلِكَ َ ،واإل ْغف ََال
لِ ُح ْر َم ِتكَ َ ،واالنْ ِخدَ ا َع لِ َعدُ ِّوكَ الشَّ ْيطَانِ ال َّرجِ ِيم».
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َ
ّ
التوسل إلى الله
ّأول:

وبحق
«ال َّل ُه َّم إنِّي َأ ْسأَ ُلكَ ِب َح ِّق َه َذا الشَّ ْهرِ» من بدايته إلى نهايتهّ ،
وبكل من له شأن لديك ،نب ًّيا كان،
كل من رضيت عن أعماله فيهّ ،
ّ
أو ملكًا ،أو عب ًدا تق ًّيا« ،أَنْ ت َُصل َِّي َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،وأَ ِّهلْ َنا ِفي ِه»؛ أي
أهل لكرامتك ،ورحمتك ،ونيل الدرجات الرفيعة لديك.
اجعلنا ً
« َو َج ِّن ْب َنا اإللْ َحا َد» ،وأين اإللحاد من زين العباد؟! إذًا ،فالمعنى
َ َ َ َ َۡ
﴿ي ُم ُّنون َعل ۡيك أن
ما نحن من الذين ع َنيتَهم بقولك لنج ّيك الحبيب:
َ َ ْ
أ ۡسل ُم ۖوا﴾((( ،بل من الذين يشكرون الله أن هداهم لإليمان.
ِين ع َ
«والشَّ كَّ ِفي ِدي ِنـكَ »؛ أي في اإلسالم ،لقوله -تعالى﴿ :-إ َّن ّ
ٱدل َ
ِند
َ
ِ
َّ ۡ
َ
ٱل ۡسل ٰ ُمۗ﴾(((.
ٱللِ ِ
« َوالْ َع َمى َع ْن َس ِب ْيلِكَ »؛ عن كتابك وس ّنة نب ّيك.
« َواإل ْغف ََال لِ ُح ْر َم ِتكَ »؛ لحاللك وحرامك.
« َواالنْ ِخدَ ا َع لِ َعدُ ِّوكَ الشَّ ْيطَانِ ال َّرجِ ِيم» ،بطاعته ومعصيتك(((.
الخاصة ،كشهر رمضان،
يتوسل اإلمام Qبمجموع ٍة من األمور
ّ
ّ
والمالئكة ،واألولياء ،والتي تشترك كلّها في جنبة العبادة والعبوديّة.
وإليضاح الفكرة ،ال ب ّد من اإلشارة إلى أمور:
ُ
الهدف من خلق اإلنسانِ إيجا ُد الكفاءة واللياقة المناسبة لتلقّي
.1
اإلنسان أعلى درجات الرحمة اإلله ّية الالمتناهية.
((( سورة الحجرات ،اآلية .17
((( سورة آل عمران ،اآلية .19
((( الشيخ مغنيّة ،في ظالل الصحيفة الس ّجاديّة ،مصدر سابق ،ص.511-510
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َ
ظل األفعال
وصول اإلنسان إلى هذه الدرجات ،ال يكون إلّ في ّ
 .2إ ّن
االختياريّة التي يقوم بها.
َ
اإللهي ،ال يكون ّإل من خالل
الوصول إلى هذا المقام من القرب
 .3إ ّن
ّ
العبوديّة واألعمال العباديّة.
 .4إ ّن حقيقة العبادة لله -تعالى -تعني سعي اإلنسان أل ْن يحقّق في
باطنه العبوديّ َة ،وعندما تتحقّق هذه العبوديّ ُة ،فإ ّن ذلك سينعكس،
بشكلٍ
تلقائي ،على أعماله وسلوك ّياته في الخارج .وعندها يصل
ٍّ
وكل ما عنده ،هي
كل ما يراهّ ،
اليقيني بأ ّن ّ
اإلنسان إلى االعتقاد
ّ
ٌ
حقيقي لله -تعالى -وهو ال يملك شيئًا على اإلطالق.
ملك
ٌّ
اإلنساني ،التي ينبغي لإلنسان أن يصل إليها ،هي
 .5إ ّن ق ّم َة الكمال
ّ
كل شي ٍء هو محض
أن تصبح معتقداته ،أفكاره ،نياته ،أعمالهّ ،
العبوديّة لله -تعالى ،-وهو ما ب ّي َنه اإلمام الصادق وبعض الروايات،
ٍ
ببيانات عميق ٍة ودقيق ٍة .ق ََالQَ ...« :فإِنْ أَ َر ْد َت أَنْ تَكُونَ
ُم َت َوك ًِّل َل ُم َت َعل ًِّلَ ،فكَ ِّب ْر َعلَى ُرو ِحكَ َخ ْم َس تَكْبِي َر ٍ
اتَ ،و َو ِّد ْع أَ َمانِ َّيكَ
يع الْ َم ْو ِت ِللْ َح َياة»(((.
كُلَّ َها تَ ْو ِد َ
اسَ ،ل يَشْ َغلْك ُُم الْ َمضْ ُمونُ ِم َن
عن أمير المؤمنين« :Qأَيُّ َها ال َّن ُ
ال ِّرزْقِ َع ِن الْ َم ْف ُر ِ
وض َعلَ ْيك ُْم ِم َن الْ َع َمل» .والمتوكّل ال يسأل وال ير ّد
وال يمسك شيئًا خوف الفقر ،وينبغي لمن أراد سلوك طريق التوكّل
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النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،11ص.218
((( الميرزا
ّ

أن يجعل نفسه بين يدي الله -تعالى -فيما يجري عليه من األُمور،
كالم ّيت بين يدي الغاسل؛ يقلّبه كيف يشاء»(((.
 .6إ ّن حقيقة العبوديّة تتبلور وتظهر في الدعاء .لذا ،ورد عن
النبي ،Pق ََال« :الدُّ َعا ُء ُمخُّ الْ ِع َبا َد ِةَ ،و َما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن َيدْ ُعو اللَّهَ إِالَّ
ّ
اب لَهُ ؛ إِ َّما أَنْ يُ َع ِّج َل لَهُ ِفي الدُّ نْ َيا ،أَ ْو يُ َؤ ِّج َل لَهُ ِفي ْال ِخ َر ِة،
ْاس َت َج َ
َوإِ َّما أَنْ ُيكَ ِّف َر َع ْنهُ ِم ْن ُذنُو ِب ِه ِب َقدْ ِر َما َد َعاَ ،ما ل َْم َيدْ ُع ِب َمأْثَم»(((.
بعد هذه المالحظات ،نقول :إ ّن العبوديّة هي العالقة الرابطة بين
اإلنسان والله -تعالى ،-ويتولّد عن هذه العبوديّة أمران:
األول ،عندما ينظر اإلنسان إلى نفسه ،فيدرك إدراكًا يقين ًّيا ،أنّه ال
يمتلك شيئًا ،فهو محض الفقر.
كل
الثاني ،عندما ينظر إلى ربّه ،فيدرك إدراكًا يقين ًّيا ،أنّه يمتلك ّ
شي ٍء ،فهو محض الغنى.
َ
َ
َ
ۡ
ۡ
َ ٰٓ ُّ َ َّ ُ ُ ُ َ ٓ
َّ
ٱللِۖ َو َّ ُ
ٱلل ُه َو ٱل َغ ُّ
ن
نت ُم ٱلفق َرا ُء إِل
وهو قوله -تعالى﴿ :-يأيها ٱنلاس أ
ِ
َۡ
ٱل ِم ُيد﴾(((.
بنا ًء على هذه المق ّدمة ،فإ ّن اإلنسان العابد ،الذي يعيش حالة الفقر،
ويتوسل إلى الله -تعالى ،-بأعظم األمور وأقدسها؛ كشهر رمضان،
يتو ّجه
ّ
كل مواقع القرب
والمالئكة ،واألنبياء ،والصالحين؛ فاإلمام يتطلّع إلى ّ
من الله في الزمن الذي منحه الله معنى القداسة في روحانيّته ،وفي
الرضي ،إيران
الديلمي ،الشيخ أبو مح ّمد الحسن بن مح ّمد ،إرشاد القلوب ،انتشارات الشريف
(((
ّ
ّ
 ق ّم1415 ،ه 1374 -ش ،ط ،2ج ،1ص.120العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.27
((( الح ّر
ّ
((( سورة فاطر ،اآلية .15
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المالئكة والمق ّربين من األنبياء والصالحين ،ليق ّدمهم شفعاء بين ي َدي
الحق ،من خالل إخالصهم طاعتَهم
الله ،وذلك في ما جعله الل ُه لهم من ّ
له .وبعد هذا القسم ،يطلب اإلما ُم أن يؤ ّهلَه الل ُه لثالثة أمور ،وهي:
 .1لِ َما َو َعدْ َت أَ ْولِيا َءكَ ِم ْن كَ َرا َم ِتكَ .
َ .2وأَ ْوجِ ْب لَ َنا ِفي ِه َما أَ ْو َج ْب َت ِأل ْهلِ الْ ُم َبالَ َغ ِة ِفي طَا َع ِتكَ  ،وأهل
المبالغه :المتّصفون بها ،كما يقال :أهل العلم لمن ات ّصف به.
َ .3وا ْج َعلْ َنا ِفي نَظْ ِم َم ِن ْاس َت َح َّق ال َّر ِف ْي َع األ ْعلَى ِب َر ْح َم ِتكَ  ،واجعلنا في
استحق الرفيع األعلى أو في صفّهم .والرفيع :فَ ِعيل،
جماعة من
ّ
بمعنى فاعل ،من رفع ككرم ،رفَ َع ُه أي شرف وعال وارتفع ،فهو رفيع؛
أي المقام الرفيع األعلى ،والمراد به :أعلى مراتب الجنة ودرجاتها.
النبي ،Pق ََال« :الْ َج َّن ُة ِم َئ ُة َد َر َج ٍةَ ،ما َب ْي َن ك ُِّل َد َر َج َت ْي ِن كَ َما
َعنِ ّ
الس َما ِء َو ْالَ ْر ِض؛ الْ ِف ْر َد ْو ُس أَ ْعال َها َد َر َج ًةِ ،م ْن َها تُ َف َّج ُر أَنْ َها ُر الْ َج َّن ِة
بَ ْي َن َّ
َاسأَلُو ُه الْ ِف ْر َد ْو َس»(((.
ْالَ ْربَ َع ُةَ ،فإِ َذا َسأَلْ ُت ُم اللَّهَ  ،ف ْ
ّ
ً
ثانيا :تجنب اإللحاد

«اللَّ ُه َّم َص ِّل َعلى ُم َح َّم ٍد َوآلِ ـ ِهَ ،و َج ِّن ْب َنا ْ ِ
اللْحا َد في تَ ْوحي ِدكَ ،
َوال َّتقْصي َر في تَ ْمجي ِدكَ َ ،والشَّ كَّ في دي ِنكَ َ ،والْ َعمى َع ْن َسبيلِكَ ،
الغ َ
َو ْ ِ
جيم».
ْفال لِ ُح ْر َم ِتكَ َ ،و ْالِنْ ِخدا َع لِ َعدُ ِّوكَ الشَّ ْيطانِ ال َّر ِ
األمر الثاني الذي يتع ّرض له اإلمام الس ّجاد ،بعد موضوع شهر
رمضان المبارك ،هو التوحيد ،وبعد أن طلب تج ّنب اإللحاد في
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المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،8ص.89
((( العلّمة
ّ

التوحيد ،طلب خمسة أمو ٍر أساس ّي ٍة ومفتاح ّي ٍة ،وهي:
 .1عدم التقصير في بيان عظمة الله وتمجيده.
 .2أن نكون من أهل اليقين ،وأن ال ّ
نشك في الدين.
 .3أن نُرزَق البصيرة ،وأن ال نعمى عن السبيل والصراط المستقيم.
 .4أن نحافظ على الحرمات اإلله ّية ،وأن ال نغفل عنها أب ًدا.
 .5أن نبتعد عن الشيطان ،وال ننخدع بأالعيبه وحيله.
والنقطة المحوريّة في كالم اإلمام ،أ ّن اإلنسان إذا استطاع االبتعاد
عن هذه اآلفات الخمس ،فسيصل ،بتوفيق الله -تعالى ،-إلى التوحيد
الخالص ،وهو عدم المخالفة والعصيان واللجاج في طريق التوحيد.
اإللهي
موانع القرب
ّ

هناك موانع متع ّددة تمنع من القرب اإللهي ،منها:
 .1اإللحاد في التوحيد
«التوحيد» لغ ًة :جعل الشيء واح ًدا ،وفي االصطالح :هو إثبات
وأفعال .فليس المراد ب
ً
ذات اللّه ،ونفي الشريك عنه ،ذاتًا وصفات ًا
ثاني له في الوجود ،بل المراد منها ما ال
«وحدانيّته» -تعالى -ما ال َ
كثر َة فيه مطلقًا ،ولو باالعتبار والحيث ّية؛ ألنّه واح ٌد من جميع الجهات
والحيث ّيات المتص ّورة((( .وللتوحيد مراتب أربع((( ،وكذا اإللحاد المقابل
العاملي ،الدار
السبحاني ،الشيخ جعفر ،اإللهيّات ،تقرير الشيخ مح ّمد حين مكّي
((( راجع:
ّ
ّ
اإلسالم ّية للطباعة والنشر ،لبنان  -بيروت1989 ،م ،ط ،1ص.373
((( توحيد الذات ،وتوحيد الصفات ،وتوحيد األفعال ،وتوحيد اآلثار (وبعضهم اعتبر التوحيد في
العبادة ،وأضاف بعض العلماء مراتب أخرى ،كالتوحيد في الربوب ّية وغيرها ...وربّما تعود إلى
هذه المراتب األربع).
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كل مرتب ٍة ،إلحا ٌد فيها ،وانحر ٌاف
له؛ فالميل والعدول عن االستقامة ،في ّ
شرك ظاه ٌر ،ومنه ما هو ٌ
عنها؛ فمنه ما هو ٌ
خفي(((.
شرك ٌّ
وكلمة «إلحاد» أو «ملحد» تُستَعمل في األشخاص الذين يُن ِكرون
وجود الله -تعالى ،-أو ينكرون األديان بشكلٍ عا ٍّم .أ ّما في اللغة والقرآن،
فاألمر ليس كذلك؛ فكلمة إلحاد في القرآن الكريم تعني الميل عن
ٌ
مدلول عا ّم
الحق إلى الباطل ،وهي تعادل تقريبًا كلمة االنحراف ،فلها
ّ
ال ينحصر باإللحاد في األلوه ّية ،أو الربوب ّية ،وما شابه ذلك.
أي مرتب ٍة من
فاإللحاد في التوحيد هو االنحراف في التوحيد ،في ّ
مراتبه ،كا ّدعاء وجود الشريك لله -تعالى ،-أو القول بالتجسيم ،أو
الخفي ،بل ورد في الكافي
التفويض .ومن اإللحاد ،الريا ُء ،وهو الشرك
ّ
«سأَل ُْت أَ َبا َع ْب ِد اللَّ ِهَ Qع ْن
عن ابن أبي عمير ،عن معاوية ،قالَ :
ۡ
َقولِ اللَّ ِه َ -عز و ج َّلَ :-
﴿و َمن يُر ۡد فِيهِ بإ ۡ َ
لاد ِۢ ب ِ ُظل ٖم﴾(((َ ،ق َال :ك ُُّل ظُل ٍْم
َّ َ َ
ْ
ِِ
ِ
إِلْ َحا ٌدَ ،وضَ ْر ُب الْخَا ِد ِم ِفي َغ ْي ِر َذن ٍْب ِم ْن َذلِكَ ْ ِ
اللْ َحا ِد»(((.
اإللهي؛ أل ّن التوحيد هو
واإللحاد في التوحيد هو أكبر موانع القرب
ّ
األصل والبنيان األساس للدين ،بل يمكن القول :إ ّن التوحيد هو خالصة
الدين وعصارته.
و«م ّجدته» تمجي ًدا :نسبته إلى المجد ،وهو الكرم الواسع .وقيل:
المجيد :الكريم الف ّعال.
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ازي (المتوفّى 1240هـ/ق) ،لوامع األنوار العرش ّية
الموسوي
((( الس ّيد مح ّمد باقر
الحسيني الشير ّ
ّ
ّ
في شرح الصحيفة الس ّجاديّة ،مصدر سابق ،ج ،5ص.42
((( سورة الحج ،اآلية .25
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج.227 ،4
((( الشيخ
ّ

َ .2والشَّ كَّ في دي ِنكَ َ ،والْ َعمى َع ْن َسبيلِكَ
المانع الثاني هو ّ
الشك والترديد في دين الله -تعالى ،-و«الشكّ »:
االرتياب واضطراب القلب والنفس ،وذلك باقٍ ما لم يُ َوفَّق اإلنسان
لمرتبة النفس المطمئ ّنة.
ْفال لِ ُح ْر َم ِتكَ َ ،و ْ ِ
الغ َ
َ .3و ْ ِ
جيم
النْ ِخدا َع لِ َعدُ ِّوكَ الشَّ ْيطانِ ال َّر ِ
و«اإلغفال» :اإلهمال من غير نسيانٍ .
و«االنخداع» :مطاوع خ َدعته خ ْد ًعا ،من باب منع ،فانخدع :إذا
أظهرتَ له َ
خالف ما تُخفيه ،فوثِق بك واطمأ ّن إليك.
والغرض :أ ّن السالك ما لم يكن قاطع النظر ع ّما سوى اللّه -تعالى،-
ولم يعلم أن ال هو في الوجود ّإل هو ،وأ ّن ذاته -تعالى -فاعل جميع
كل الخيرات،
الموجودات ،ونور ما في األرض والسماوات ،وإليه ينتهي ّ
َ َ َُّ
َ َ َّ َ ٰ َ ّ َ
ك ٱل ۡ ُم َ
نت َ ٰ
ه﴾(((﴿ ،وأنهۥ
وهو غاية ارتقاء الموجودات﴿ ،وأن إِل رب ِ
َ َ
خل َق
ُۡ
ٱل ۡخ َر ٰى﴾(((،

َّ َ
ٱذلك َر

َ َ َّ َ َ ۡ َّ
ٱلن ۡشأَةَ
 45مِن ُّن ۡط َف ٍة إ ِ َذا ُت ۡم َ ٰ
ن  46وأن عليهِ

وبالجملة ،أ ْن ليس في ملك الوجود إلّ الواحد الق ّهار،
الخفي عن قلبه ،ولم يأمن عن اإللحاد في
لم يحسم ما ّدة الشرك
ّ
ّ
والشك في دينه ،وإن بلغ في العبادة الظاهريّة الغاية .وهذا
توحيده،
قل من الناس من نجى منه ،وصفى قلبه عنه؛ َ
﴿و َما
الخفيّ ،
الشرك
َ
ُ
ّ
َّ
ُ
َ
َ ُ ُّ ۡ
َ
َّ
ُۡ ُ َ ۡ ُُ
شك
ون﴾((( (((.
يؤمِن أكثهم بِٱللِ إِل وهم م ِ
((( سورة النجم ،اآلية .42
((( سورة النجم ،اآليات .47-45
((( سورة يوسف ،اآلية .106
ازي ،لوامع األنوار العرش ّية في شرح الصحيفة الس ّجاديّة،
ر
الشي
الحسيني
((( الس ّيد مح ّمد باقر
ّ
ّ
مصدر سابق ،ج ،5ص.44-43
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الموعظة الرابعة عشرة

َم ْح ُق الذنوب
محاور الموعظة

 خصال شهر رمضان. -المنجيات من النار.

«ال َّل ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،وإ َذا كَانَ َلكَ ِف ْي ك ُِّل لَ ْيلَ ٍة ِم ْن لَ َيالِ ْي
اب يُ ْع ِت ُق َها َع ْف ُوكَ  ،أَ ْو يَ َه ُب َها َص ْف ُحكَ  ،فَا ْج َع ْل ِر َقابَ َنا ِم ْن
شَ ْه ِرنَا َه َذا ِر َق ٌ
ابَ ،وا ْج َعلْ َنا لِشَ ْه ِرنَا ِم ْن َخ ْي ِر أَ ْهلٍ َوأَ ْص َحاب.
تِلْكَ ال ِّر َق ِ
اللَّ ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّمد َوآلِ ِهَ ،وا ْم َح ْق ُذنُوبَ َنا َم َع ا ِّمحاقِ ِهاللِ ِه،
َو ْاسلَخْ َع َّنا تَ ِب َعاتِ َنا َم َع ان ِْسالخِ أَيَّا ِم ِهَ ،ح َّتى يَ ْنق َِضي َع َّنا َو َقدْ َص َّف ْي َت َنا ِفي ِه
الس ِّي ِ
ِم َن الْخ َِط ِ
ئات».
يئاتَ ،وأَ ْخل َْص َت َنا ِفي ِه ِم َن َّ
معاني المفردات
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«يُ ْع ِت ُق َها َع ْف ُوكَ  ،أَ ْو يَ َه ُب َها َص ْف ُحكَ »

« .1الصفح» :ترك التثريب والتقرير بالذنب ،وهو أبلغ من العفو ،وقد
يعفو اإلنسان وال يصفح ،وصفحت عنه أوليته م ّني صفحة جميلة،
ُمعرضً ا عن ذنبه ،أو لففت صفحتي متجاف ًيا عنه ،أو تجاوزت
أثبت فيها ذنبه من الكتاب ،إلى غيرها من قولك:
الصفحة التي ّ
تصفّحت الكتاب.
الرقاب ،لَ ّما استحقّت عقابه
« .2الهبة» :أن تجعل ملكك لغيرك ،كأ ّن
َ
سبحانه ،-خرجت عن كونها ملكًا ألصحابها ،ودخلت في ملكعقابه وانتقامه -تعالى ،-فوهبها صفح ًة ألربابها» (((.
« .3ال َم ْحق» :ذهاب الشيء كلّه ،حتّى ال يبقى منه شيء .والمراد
بإمحاق الهالل :انقضاؤه وفناؤه.
« .4السلخ» :إخراج الشيء م ّما البسه ،ونزعه عنهِ ،من َسل ِخ الشاة،
وهو نزع جلدها عنها.
« .5صفا الشيء» ،صف ًوا :إذا خلص من الكدر ،فهو ٍ
صاف ،يُقَال :خلص
تخليصا ،صفّيته،
إخالصا ،كخلّصته
خلوصا ،وأخلصته
الماء من الكدر
ً
ً
ً
ومنه أخلص له المو ّدة ،وأخلص لله دي َنه.
الس ِّي ِ
« َو َقدْ َص َّف ْي َت َنا ِفي ِه ِم َن الْخ َِط ِ
ئات»
يئاتَ ،وأَ ْخل َْص َت َنا ِفي ِه ِم َن َّ
ف ّرقوا بين الخطيئة والس ّيئة ،بأ ّن الخطيئة :الصغيرة ،والس ّيئة:
الكبيرة؛ أل ّن الخطأ بالصغيرة أنسب ،والسوء بالكبيرة ألصق .وقيل:
الخطيئة ما ال َع ْم َد فيه ،والس ّيئة ما كان عن َع ْم ٍد .وقيل :الخطيئة ما
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.76
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
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كان بين اإلنسان وبين الله ،والس ّيئة ما كان بينه وبين العباد.
وقال الراغب :السيّئة والخطيئة متقاربانّ ،إل أ ّن الخطيئة أكثر ما
ت ُستَع َمل فيما ال يكون مقصو ًدا إليه في نفسه ،بل يكون القصد إلى
ش ي ٍء ،لكن تولّد من ذلك الفعل.
ً
ّأول :خصال شهر رمضان

ق ََال َر ُسـ ُ
ـول اللَّ ِهُ « :Pأ ْع ِط َي ْت ُأ َّم ِتي َخ ْم َس ِخ َصالٍ ِفي شَ ْه ِر
َر َمضَ انَ  ،ل َْم ُي ْعطَ ُه َّن أُ َّم ُة نَب ٍِّي َق ْبلِي؛ أَ َّما َوا ِحدَ ٌةَ ،فإِنَّهُ إِ َذا كَانَ أَ َّو ُل لَ ْيلَ ٍة
ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ  ،نَظَ َر اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -إِلَ ْيه ِْمَ ،و َم ْن نَظَ َر اللَّهُ إِلَ ْي ِه،
ُوف أَ ْف َوا ِهه ِْم ِحي َن ُي ْم ُسونَ  ،أَطْ َي ُب ِع ْندَ اللَّ ِه
ل َْم ُي َع ِّذ ْبهُ َ ،والثَّانِ َي ُة ُخل ُ
ِم ْن رِي ِح الْ ِم ْس ِكَ ،والثَّالِ َث ُة َي ْس َت ْغ ِف ُر لَ ُه ْم الْ َمالئِكَ ُة ِفي ك ُِّل َي ْو ٍم َولَ ْيلَ ٍة،
ُول اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -لِ َج َّن ِت ِه :تَ َز َّي ِني َو ْاس َت ِعدِّ ي لِ ِع َبا ِديُ ،ي ِ
َوال َّرا ِب َع ُة َيق ُ
وشكُ
أَنْ َي ْس َترِي ُحوا ِم ْن ن ََص ِب الدُّ نْ َيا َوأَ َذا َهاَ ،و َي ِصي ُروا إلى َدا ِر كَ َرا َم ِتي،
َوالْخَا ِم َس ُة إِ َذا كَانَ آ ِخ ُر لَ ْيلَ ٍة ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ َ ،غ َف َر اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -لَ ُه ْم
َج ِمي ًعاَ .فق ََال َر ُج ٌلَ :يا َر ُس َول اللَّ ِه ،أَ ِه َي لَ ْيلَ ُة الْ َقدْ رِ؟ َق َال :ال ،أَ َما تَ َر ْونَ
ف ُي ْؤتَ ْونَ أُ ُجو َر ُه ْم»(((.
الْ ُع َّم َال إِ َذا َع ِملُوا كَ ْي َ
 .1شهر المغفرة

وسى ال ِّرضَ اَ ،ع ْن آبَائِ ِه ،Rق ََالَ « :ق َال َر ُس ُول
َع ْن َع ِل ِّي بْنِ ُم َ
ات،
اللَّ ِهَ :Pر َج ٌب شَ ْه ُر اللَّ ِه ْالَ َص ُّبَ ،وشَ ْه ُر شَ ْع َبانَ تَ َتشَ َّع ُب ِفي ِه الْ َخ ْي َر ُ
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َو ِفي أَ َّولِ يَ ْو ٍم ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ تُغ َُّل الْ َم َر َد ُة ِم َن الشَّ َي ِ
ينَ ،ويُ ْغ َف ُر ِفي
اط ِ
ك ُِّل لَ ْيلَ ٍة لِ َس ْب ِعي َن أَلْفًاَ ،فإِ َذا كَانَ لَ ْيلَ ُة الْ َقدْ رَِ ،غ َف َر اللَّهُ لِ ِمثْلِ َما َغ َف َر ِفي
َر َج ٍب َوشَ ْع َبانَ َوشَ ْه ِر َر َمضَ انَ إلى َذلِكَ الْ َي ْو ِم ،إِالَّ َر ُج ٌل بَ ْي َنهُ َوبَ ْي َن أَ ِخي ِه
شَ ْح َنا ُءَ ،ف َيق ُ
ُول اللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل :-أَن ِْظ ُروا َهؤُال ِء َح َّتى يَ ْصطَلِ ُحوا»(((.
النبي ،Pأَنَّ ُه ق ََالَ « :م ْن َدخ ََل َعلَ ْي ِه شَ ْه ُر َر َمضَ انَ ،
َوقَ ْد ُر ِو َي َعنِ ّ
ف ََصا َم نَ َها َرهُ ،أَ َقا َم ِو ْر ًدا ِفي لَ ْيلَ ِت ِهَ ،و َح ِف َظ َف ْر َجهُ َولِ َسانَهُ َ ،وغ ََّض بَ َص َرهُ،
َف أَ َذاهَُ ،خ َر َج ِم ْن ُذنُو ِب ِه كَ َه ْي َئ ِة يَ ْو َم َولَدَ تْهُ أُ ُّمهُ َ .ف ِق َيل لَهُ َ :ما أَ ْح َس َن
َوك َّ
َه َذا ِم ْن َح ِد ٍ
يث! َفق ََالَ :ما أَ ْص َع َب َه َذا ِم ْن شَ ْر ٍط»(((.
َع ْن ُم َح َّم ِد بْنِ ُم ْسلِ ٍم الثَّ َق ِف ِّي ،يَق ُ
ُولَ :س ِم ْع ُت أَبَا َج ْع َف ٍر ُم َح َّم َد بْ َن
َعلِ ٍّي الْ َبا ِق َر Qيَق ُ
ِالصائِ ِمي َن،
ُول« :إِنَّ لِلَّ ِه -تَ َعالَىَ -مالئِكَ ًة ُم َوكَّلِي َن ب َّ
يَ ْس َت ْغ ِف ُرونَ لَ ُه ْم ِفي ك ُِّل يَ ْو ٍم ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ إلى آ ِخ ِر ِهَ ،ويُ َنا ُدونَ
الصائِ ِمي َن ك َُّل لَ ْيلَ ٍة ِع ْندَ إِ ْفطَا ِر ِه ْم :أَبْ ِش ُروا ِع َبا َد اللَّ ِهَ ،ف َقدْ ُج ْع ُت ْم َقلِ ًيل،
َّ
َو َس َتشْ َب ُعونَ كَ ِثي ًرا ،بُو ِركْ ُت ْم َوبُورِكَ ِفيك ُْم! َح َّتى إِ َذا كَانَ آ ِخ ُر لَ ْيلَ ٍة ِم ْن
شَ ْه ِر َر َمضَ انَ  ،نَا َدى :أَبْ ِش ُروا ِع َبا َد اللَّ ِهَ ،غ َف َر لَك ُْم ُذنُوبَك ُْمَ ،و َقب َِل تَ ْوبَ َتك ُْم،
ف تَكُونُونَ ِفي َما ت َْس َتأْنِفُونَ »(((.
فَانْظُ ُروا كَ ْي َ
 .2شهر العتق من النار

َع ْن أَبِي َع ْب ِد اللَّ ِه ،Qق ََال« :إِنَّ لِ َّل ِه -تَ َبا َركَ َوتَ َعالَىِ ،-في

العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،10ص.315
((( الح ّر
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،93ص.380
ّمة
ل
((( الع
ّ
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ك ُِّل لَ ْيلَ ٍة ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ ُ ،ع َتقَا َء َوطُلَقَا َء ِم َن ال َّنارِ ،إِالَّ َم ْن أَ ْف َط َر
َعلَى ُم ْس ِكرٍَ ،فإِ َذا كَانَ آ ِخ ُر لَ ْيلَ ٍة ِم ْنهُ  ،أَ ْع َت َق ِفي َها ِمث َْل َما أَ ْع َت َق ِفي
َج ِمي ِع ِه»(((.
ً
ثانيا :المنجيات من النار

ُ

ۡ

َ
﴿ف َمن ُز ۡحز َح َعن ٱنلَّار َوأ ۡدخ َِل َ
ٱل َّن َة َف َق ۡد فَ َاز ۗ﴾(((.
قال -تعالى:-
ِ
ِ
ِ
«وكلمة « زُحزِح» تعني محاولة اإلنسان إلخراج نفسه من تحت
تأثير شيء ،وتخليصها من جاذب ّيته تدري ًجا.
وأ ّما كلمة «فاز» ،فتعني في أصل اللغة «النجاة» من الهلكة ،ونيل
المحبوب والمطلوب.
أنفسهم
والجملة ،بمجموعها ،تعني أ ّن الذين استطاعوا أن يح ّرروا َ
من جاذب ّية النار ،ودخلوا الج ّنة ،فقد نجوا من الهلكة ،ولقوا ما يح ّبونه،
بكل طاقتها أن تجذب اآلدم ّيين نحو نفسها...
وكأ ّن النار تحاول ّ
كما أنّه يُستَفاد من هذا التعبير أ ّن الناس ،ما لم يسعوا ويجتهدوا
لتخليص أنفسهم وتحريرها من جاذب ّية هذه العوامل المغرية
الخ ّداعة ،فإنّها ستجذبهم نحو نفسها تدري ًجا ،وسيقعون في أسرها
في نهاية المطاف»(((.
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((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.98
((( سورة آل عمران ،اآلية .185
علي بن أبي
اإلمام
مدرسة
المنزل،
الله
كتاب
تفسير
في
األمثل
مكارم،
ازي ،الشيخ ناصر
((( الشير ّ
ّ
طالب ،إيران  -قم1426 ،ه ،ط ،1ج ،3ص.35

ومن المنجيات وموجبات الرحمة والمغفرة في هذا الشهر:
أ .التوبة النصوح

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ٓ ْ َ َّ
ٱللِ تَ ۡو َب ٗة نَّ ُص ً
وحا﴾(((.
قال -تعالى﴿ :-يأيها ٱلِين ءامنوا توبوا إِل

والتوبة النصوح هي ترك الذنب والمعصية ،والعزم على عدم العودة
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
إليها .فعن أبي بصير ،قَالَ ُ « :قلْتُ ِلَبِي َع ْب ِد اللَّ ِهٰٓ ﴿ :Q
يأيها ٱلِين ءامنوا
ُ ُ ٓ ْ َ َّ
ٱللِ تَ ۡو َب ٗة نَّ ُص ً
وحا﴾َ ،ق َالُ :ه َو ال َّذن ُْب الَّ ِذي َل يَ ُعو ُد ِفي ِه أَبَدًاُ .قلْتُ َ :وأَيُّ َنا
توبوا إِل
لَ ْم يَ ُعدْ؟ َفق ََال :يَا أَبَا ُم َح َّم ٍد ،إِ َّن اللَّهَ يُ ِح ُّب ِم ْن ِع َبا ِد ِه الْ ُم َف َّت َن ال َّت َّواب»(((.
ثمار التوبة

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا
- 1تكفير الس ّيئات ودخول الجنة :قال تعالى:
ُ ُ ٓ ْ َ َّ َ ۡ َ ٗ َّ ُ ً َ َ ٰ َ ُّ ُ ۡ َ ُ َ ّ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ُ
يات ِك ۡم
توبوا إِل ٱللِ توبة نصوحا عس ربكم أن يك ِفر عنكم س ِ ٔ
َۡ
َ
َ
َُۡ َ ُ
ك ۡم َج َّنٰ ٖت ۡت ِري مِن ۡتتِ َها ٱلنۡ َهٰ ُر﴾(((.
ويدخِل
ٱلل ُي ُّ
 - 2محبة الله :قال -تعالى﴿ :-إ َّن َّ َ
ِب َّ
ٱتل َّوٰبِ َني﴾(((.
ِ
ّ

- 3محو الذنوب :عن أبي جعفر Qقال« :ال َّتائِ ُب ِم َن ال َّذن ِْب كَ َم ْن
َل َذن َْب لَهُ »(((.
«س ِم ْع ُ
ت أَ َبا َع ْب ِد اللَّ ِهQ
- 4ستر الله :عن معاوية بن وهب قالَ :
يَق ُ
َاب الْ َع ْبدُ تَ ْوبَ ًة ن َُصو ًحا ،أَ َح َّبهُ اللَّهُ  ،ف ََس َت َر َعلَ ْي ِه ِفي الدُّ نْ َيا
ُول :إِ َذا ت َ
ف يَ ْس ُت ُر َعلَ ْي ِه؟ َقال :يُ ْن ِسي َملَكَ ْي ِه َما كَ َت َبا َعلَ ْي ِه
َو ْال ِخ َر ِةَ ،ف ُقل ُْتَ :وكَ ْي َ
((( سورة التحريم ،اآلية .8
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.432
((( الشيخ
ّ
((( سورة التحريم ،اآلية .8
((( سورة البقرة ،اآلية .222
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.435
((( الشيخ
ّ
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ُوبَ ،ويُو ِحي إِلَى َج َوا ِر ِح ِه :اكْ ُت ِمي َعلَ ْي ِه ُذنُوبَهُ َ ،ويُو ِحي
ِم َن ال ُّذن ِ
ُوب؛ َف َيلْقَى
إِلَى ِبقَاعِ ْالَ ْر ِض :اكْ ُت ِمي َما كَانَ يَ ْع َم ُل َعلَ ْي ِك ِم َن ال ُّذن ِ
اللَّهَ ِحي َن َيلْقَاهَُ ،ولَ ْي َس شَ ْ ي ٌء َيشْ َهدُ َعلَ ْي ِه بِشَ ْ ي ٍء ِم َن ال ُّذنُوب»(((.
ب .االستغفار

َ ۡ َۡ
ٱلل إ َّن َّ َ
َّ َ
ٱلل َك َن َغ ُف ٗورا َّرح ِٗيما﴾(((.
قال -تعالى﴿ :-وٱستغفِ ِر ۖ ِ

عن أبي عبد الله ،Qقال« :ا ْل َع ْبدُ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنِ ،إ َذا َأ ْذن ََب َذنْ ًبا،
أَ َّجلَهُ اللَّهُ َس ْب َع َسا َع ٍ
اتَ ،فإِنِ ْاس َت ْغ َف َر اللَّهَ  ،ل َْم يُكْ َت ْب َعلَ ْي ِه شَ ْي ٌءَ ،وإِنْ
ات َول َْم يَ ْس َت ْغ ِف ْر ،كُ ِت َب ْت َعلَ ْي ِه َس ِّي َئ ٌةَ .وإِنَّ الْ ُم ْؤ ِم َن لَ ُي َذكَّ ُر
السا َع ُ
َمضَ ِت َّ
َذنْ َبهُ َب ْعدَ ِعشْ رِي َن َس َن ًةَ ،ح َّتى َي ْس َت ْغ ِف َر َر َّبهُ َ ،ف َي ْغ ِف َر لَهُ َ ،وإِنَّ الْكَا ِف َر
ِ (((
لَ َي ْن َسا ُه ِم ْن َسا َعته»
ُوب االِ ْس ِت ْغفَا ُر»(((.
وعنهم« :Rلِك ُِّل شَ ْي ٍء َد َوا ٌءَ ،و َد َوا ُء ال ُّذن ِ
آثار االستغفار

َ َ ٰ َ ۡ ِ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َّ ُ
ك ۡم ُث َّم تُ ُ
وب ٓوا ْ إ ِ َ ۡ
 - 1الرزق والق ّوة :قال -تعالى﴿ :-ويقوم ٱستغفِروا رب
لهِ
َّ َ ٓ َ َ َ ۡ ُ ّ ۡ َ ٗ َ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ ً َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ َ َ َّ ۡ ْ
يُ ۡرس ِِل ٱلسماء عليكم مِدرارا وي ِزدكم قوة إِل قوت ِكم ول تتولوا
ُ ۡم ِرم َِني﴾(((.
َ َ
ٱلل ِلُ َع ّذ َِب ُه ۡم َوأَ َ
﴿و َما َك َن َّ ُ
 - 2دفع العذاب :قال -تعالىَ :-
نت فِي ِه ۡ ۚم َو َما كن
َّ ُ ُ َ ّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ
ٱلل معذِبهم وهم يستغفِر
ون﴾(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ص.431
((( الشيخ
ّ
((( سورة النساء ،اآلية .106
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.437
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.439
((( سورة هود ،اآلية .52
((( سورة األنفال ،اآلية .33

الموعظة الخامسة عشرة

العبادة والطاعة
في شهر رمضان
محاور الموعظة

 الميل والزيغ. العبادة والطاعة. -التوفيق للطاعة.

«اللَّ ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َوآلِ ِهَ ،وإنْ ِملْ َنا ِفي ِه َف َعدِّ لْناَ ،وإنْ ِز ْغ َنا
َاس َت ْن ِق ْذنَا ِم ْنهُ  .اللَ ُه َّم،
ِفي ِه َف َق ِّو ْم َناَ ،وإنِ اشْ َت َم َل َعلَ ْي َنا َعدُ ُّوكَ الشَّ ْيطَانُ ف ْ
اشْ َح ْنهُ ِب ِع َبا َدتِ َنا إيَّاكَ َ ،و َزيِّ ْن أَ ْو َقاتَهُ ِبطَا َع ِت َنا لَكَ َ ،وأَ ِع َّنا ِفي نَ َهـا ِر ِه َعلَى
الصـال ِةَ ،وال َّتضَ ُّرعِ إلَ ْيكَ َ ،والخُشُ وعِ لَكَ َ ،وال ِّذلَّ ِة
ِص َيـا ِمـ ِهَ ،و ِفي لَ ْيلِ ِه َعلَى َّ
َب ْي َن َيدَ ْيكَ ؛ َح َّتى ال َيشْ َهدَ نَ َها ُر ُه َعلَ ْي َنا ِب َغ ْفلَةَ ،وال لَ ْيلُهُ ِب َت ْفرِيط .اللَّ ُه َّم،
َوا ْج َعلْ َنا ِفي َسائِ ِر الشُّ ُهو ِر َواألَ َّي ِام كَ َذلِكَ َما َع َّم ْرتَ َناَ ،وا ْج َعلْ َنا ِم ْن ِع َبا ِدكَ
الصالِ ِحي َن ،الَّ ِذي َن يَ ِرثُونَ الْ ِف ْر َد ْو َسُ ،ه ْم ِفي َها خَالِدُ ونَ َ ،والَّ ِذي َن يُ ْؤتُونَ
َّ
َما آتَ ْوا َو ُقلُو ُب ُه ْم َوجِ لَ ٌة أَنَّ ُه ْم إلى َر ِّبه ِْم َراجِ ُعـونَ َ ،و ِم َن الَّ ِذي َن ُي َسا ِر ُعونَ
ِفي الْ َخ ْي َر ِ
ات َو ُه ْم لَ َها َسا ِبقُونَ .
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ال َّل ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َوآ ِل ِهِ ،في ك ُِّل َو ْق ٍتَ ،وك ُِّل أَ َوانٍ َ ،و َعلَى
اف َذلِكَ كُلِّ ِه
ك ُِّـل َحالٍ َ ،عـدَ َد َما َصلَّ ْي َت َعلَى َم ْن َصلَّ ْي َت َعلَ ْي ِهَ ،وأَضْ َع َ
بِاألضْ ِ
عاف الَّ ِتي ال يُ ْح ِصي َها َغ ْي ُركَ  ،إنَّكَ َف َّع ٌال لِ َما تُرِيدُ ».
معاني المفردات

«الميل» :العدول عن الوسط إلى أحد الجان َبين ،ويُستَعمل في
الجور.
ً
تعديل» :س ّويته فاستوى.
«وعدلته
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ــوا أ َزاغ َّ ُ
«الزيغ» :الميل عن االستقامة ،ومنه﴿ :فل َّما َزاغ ٓ
ٱلل
ُ
قُل َوب ُه ۡ ۚم﴾((( ،أي :لَ ّما فارقوا االستقامة ،عاملهم الله بذلك.
«اشحنه» شحن السفينةَ :م َلها وأت ّم جهازها كلّها.
«التض ّرع» :المبالغة في االبتهال والسؤال.
«الخشوع» :الخضوع والتواضع ،وقيل :الخشوع باعتبار أفعال
الجوارح ،والخضوع والتواضع يُعتَ َبران باألخالق واألفعال الظاهرة
ِ
الجوارح.
خشعت
القلب
والباطنة .ولذلك قيل :إذا تواضع
ُ
ُ
«ال ِذلَّة» بالكسر :الهوان واالستكانة ،وهي من أشرف القربات إلى
الله -تعالى-؛ ألنّها إنّما تكون عن قهر النفس األ ّمارة بالسوء .وشرف
المخلوق في إظهار العبوديّة والمذلّة والضراعة له -سبحانه.-
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((( سورة الصف ،اآلية .5

ً
ّأول :الميل والزيغ

« َوإنْ ِملْ َنا ِفي ِه َف َعدِّ لْناَ ،وإنْ ِز ْغ َنا ِفي ِه َف َق ِّو ْم َناَ ،وإنِ اشْ َت َم َل َعلَ ْي َنا
َاس َت ْن ِق ْذنَا ِم ْنهُ ».
َعدُ ُّوكَ الشَّ ْيطَانُ ف ْ
تح ّدث اإلمام في هذه الفقرة عن ثالثة أمور ،على الشكل اآلتي:
أولً « ،إنْ ِملْ َنا ِفي ِه» إلى طرف اإلفراط والتفريط ،فاجعلنا قائ ِمين
بالعدل والوسط الّذي «به قامت السماوات واألرض» ،فالميل والعدول
الكل ،فطلب اإلما ُم من الله -تعالى -أن
إلى أحد الجان َبين يلزمه فساد ّ
يعدلنا؛ أي إلى مركز الوسط.
ِيق الْ ُو ْسطَى ِه َي
النبي« :Pالْ َي ِمي ُن َوالشِّ َم ُال َمضَ لَّ ٌةَ ،والطَّر ُ
ق ََال ّ
الْ َجا َّد ُة»(((.
ق ََال أمير المؤمنين« :Qنَ ْح ُن ال ُّن ْم ُر َق ُة الْ ُو ْسطَىِ ،ب َها يَلْ َح ُق
ال َّتالِيَ ،وإِلَ ْي َها يَ ْرجِ ُع الْغَالِي»(((.
الحق إلى الباطل،
ثانيًاَ « ،وإنْ ِز ْغ َنا ِفي ِه َف َق ِّو ْم َنا»؛ أي إن ِملنا من ّ
«فق ّومنا»؛ أي أرجِعنا إلى طريق االستقامة.
ف ِم َن االِ ْس ِتقَا َم ِة»(((.
ق ََال أمير المؤمنين« :Qال َسب َِيل أَشْ َر ُ
وقال أيضً ا« :ال َم ْسلَكَ أَ ْسل َُم ِم َن االِ ْس ِتقَا َم ِة»(((.
ويقولَ « :Qواِ ْعلَ ُموا أَنَّ اللَّهَ -تَ َبا َركَ َوتَ َعالَى -يُ ْب ِغ ُض ِم ْن
ِع َبا ِد ِه الْ ُم َتلَ ِّونَ  ،فَال تَ ُزولُوا َع ِن الْ َح ِّق َو َوال َي ِة أَ ْهلِ الْ َح ِّقَ ،فإِنَّهُ َم ِن
األحسائي ،عوالي اللئالي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.110
((( ابن أبي جمهور
ّ
Q
علي
) ،مصدر سابق ،ص.488
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
((( اآلمدي ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.771
((( المصدر نفسه ،ص.775
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اِ ْس َت ْبدَ َل ِب َنا َه َلكَ َ ،و َم ِن اتَّ َب َع أَ ْم َرنَا َل ِح َقَ ،و َم ْن َس َلكَ َغ ْي َر طَرِي ِق َنا َغر َِق،
َفإِنَّ لِ ُم ِح ِّبينا أفواج [أَ ْف َوا ًجا] ِم ْن َر ْح َم ِة اللَّ ِهَ ،وإِنَّ لِ ُم ْب ِغ ِضي َنا أفواج
اب اللَّ ِه ،طَرِي ُق َنا الْق َْصدُ َ ،و ِفي أَ ْم ِرنَا ال ُّرشْ دُ  ،أَ ْه َل الْ َج َّن ِة
[أَ ْف َوا ًجا] ِم ْن َع َذ ِ
الس َما ِء ،ال يَ ِض ُّل
يَ ْنظُ ُرونَ َم َنازِلِ ِشي َع ِت َنا ،كَ َما يُ َرى الْكَ ْوك َُب الدُّ ِّر ُّي ِفي َّ
َم ِن اِتَّ َب َع َناَ ،وال يَ ْه َت ِدي َم ْن أَنْكَ َرنَاَ ،وال يَ ْن ُجو َم ْن أَ َعانَ َعلَ ْي َناَ ،وال يُ َعانُ
َم ْن أَ ْسلَ َم َنا .فَال تَ َخلَّفُوا َع َّنا لِطَ َمعِ ُدنْ َيا َو ُحطَ ٍام زَائِلٍ َع ْنك ُْم.(((»...
والمتل ّون هو العبد الذي ال يتّخذ موقفًا مبدئ ًّيا من األحداث
الخاصة ،ويساير
والوقائع ،بل يتل ّون وفق المصلحة والطمع ومنفعته
ّ
على حساب الرسالة والقيم والمبادئ.
َّ َّ َ َ ُ ْ
وعن أمير المؤمنين Qفي قوله -تعالى﴿ :-إِن ٱلِين قالوا
ْ
ُ َ
ۡ َ َ
َر ُّب َنا َّ ُ
ٱلل ُث َّم ۡٱس َت َقٰ ُموا تَتَ َ َّنل َعل ۡي ِه ُم ٱل َم ٰٓلئِك ُةَ « :(((﴾...و َقدْ ُقلْ ُت ْم َر ُّب َنا اللَّهُ
الصالِ َح ِة ِم ْن
َاس َت ِقي ُموا َعلَى ِك َتا ِب ِه َو َعلَى ِم ْن َهاجِ أَ ْم ِر ِه َو َعلَى الطَّرِي َق ِة َّ
ف ْ
ِع َبا َدتِ ِه ،ثُ َّم ال تَ ْم ُر ُقوا ِم ْن َها َوال تَ ْب َت ِد ُعوا ِفي َها َوال تُخَالِفُوا َع ْن َها َفإِنَّ أَ ْه َل
الْ ُم ُروقِ ُم ْن َقطَ ٌع ِبه ِْم ِع ْندَ اللَّ ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة»(((.
َاس َت ْن ِق ْذنَا»؛ أي إذا أحاط
ثالثًاَ « ،وإنِ اشْ َت َم َل َعلَ ْي َنا َعدُ ُّوكَ الشَّ ْيطَانُ ف ْ
بنا من الداخل الشيطان ،الذي هو عد ّو الله وعد ّو اإلنسان ،فهنا يدعو
كل شيء.
الل َه أن يستنقذَه منه؛ ألنّه -وحده -المهيمن على ّ
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مؤسسة الطبع والنشر
((( فرات بن إبراهيم
الكوفي ،تفسير فرات الكوفي ،تحقيق مح ّمد الكاظمّ ،
ّ
اإلسالمي ،إيران  -طهران1410 ،ه 1990 -م ،ط ،1ج ،1ص.366
التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد
ّ
فصلت ،اآلية .30
((( سورة ّ
Q
علي
) ،مصدر سابق ،ص.253
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ

َّ َ ُ ۡ َ ُ ُ َ َ
َّ َ
ع َّٱل َ
ِين َي َت َول ۡون ُهۥ﴾((( ،وقال -تعالى﴿ :-
قال -تعالى﴿ :-إِنما سلطٰنهۥ
َّ ُ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ۡ ُ ُ ّ َ ُّ ُ َ ٰ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َ ٓ ُ ُ
ِين كف ُر ٓوا أ ۡو ِلَاؤه ُم
ت إِل ٱنلورِۖ وٱل
ٱلل و ِل ٱلِين ءامنوا يرِجهم مِن ٱلظلم ِ
َ
ُ
َ
ْ ٰٓ َ
َ ُّ ُ َ
ك أ ۡص َ
ب ٱنلَّار ُه ۡم ف َ
حٰ ُ
َّ ُ ُ ُ ۡ ُ َ ُ ّ َ ُّ
ِيها
ِۖ
ٱلطٰغوت ي ِرجونهم مِن ٱنلورِ إِل ٱلظلم ٰ ِ ۗ
ت أولئ ِ
َ َ
َ َّ َ َ ُ ُ َّ
َٰ ُ َ
لون﴾((( ،وقال﴿ :زين لهم
ٱلش ۡي َطٰ ُن أ ۡع َمٰل ُه ۡم﴾(((.
خِ

ً
ثانيا :العبادة والطاعة

«اللَ ُه َّم ،اشْ َح ْنهُ ِب ِع َبا َدتِ َنا إ َّياكَ َ ،و َز ِّي ْن أَ ْو َقاتَهُ ِبطَا َع ِت َنا لَكَ َ ...وال لَ ْيلُهُ
ِب َت ْفرِيط»
استخد َم اإلما ُم في العبارة «العبادة» ،وفي العبارة الثانية «الطاعة»،
فما الفرق بين األم َرين؟
وخاص.
العبادة :لمفهوم العبادة معنيان؛ عا ّم
ّ
كل حرك ٍة
خيري ،بل ّ
وكل قو ٍل
«كل فعلٍ ّ
قصد به ّ
المعنى العا ّم :يُ َ
ّ
يقوم بها العبد ،امتثالً ألوامر المولى -تعالى ،-أو امتثالً ل َن َوا ِهي ِه» ،وهو
كل حركة من حركات اإلنسان.
يشمل المعامالت والعبادات ،بل يشمل ّ
الخاص :هو «تلك األعمال التي فرضها المولى -تعالى-
المعنى
ّ
وجل-؛ بمعنى أنّها
على عبده ،والمشروطة بن ّية االمتثال قربة لله -ع ّز ّ
تصح أو ال تُقبل من ال َع ِبد إلّ إذا كانت مسبوق ًة بن ّية االمتثال قرب ًة
ال ّ
وجل.-
لله -ع ّز ّ
((( سورة النحل ،اآلية .100
((( سورة البقرة ،اآلية .257
((( سورة األنفال ،اآلية .48
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الفقهي
االصطالحي
نفسه المعنى
وهذا المعنى
ّ
الخاص هو ُ
ّ
ّ
والحج ...فالعبادة بالمعنى
لمفهوم العبادة ،من قَبيل الصالة ،والصوم،
ّ
األخص هي الصالة وما شابهها ،أ ّما «ب ّر الوال َدين واإلحسان إليهما»،
ّ
فهو ليس عباد ًة كالصالة؛ أل ّن الصالة متق ّوم ٌة بالن ّية القرب ّية إلى الله
كل
تعالى ،-أ ّما «ب ّر الوال َدين» ،فمع ن ّية التق ّرب يصبح عبادة ،وهكذا ّالتوصليّة ،والتي يمكن تحويلها جمي ًعا إلى أعمال عباديّة ،من
األعمال ّ
خاص من العبادة« ،وب ّر
خالل الن ّية .فيصدق على أ ّن «الصالة» نو ٌع ّ
الوالدين» نو ٌع آخر من العبادة ،ولكن كالهما يصدق عليهما إطاعة
فكل عملٍ يطابق
لألوامر اإلله ّية ،فالطاعة مفهو ٌم أوسع من العبادةّ .
أقل ليس مخالفًا لألوامر اإللهيّة،
أمر الله ،ويدخل في دائرة رضاه ،أو ال ّ
فهو طاعة ،وإن كان ال ينطبق عليه عنوان العبادة .فهنا يقول اإلمام:
الله ّم ،وفّقنا ليكون تمام شهر رمضان هو شهر إظهار العبادة كالصالة،
كل أوقاته بطاعتك.
وأ ْن نزيّن ّ
ً
ّ
ثالثا :التوفيق للطاعة كل ّأيام السنة
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«اللَّ ُه َّمَ ،وا ْج َعلْ َنا ِفي َسائِ ِر الشُّ ُهو ِر َواألَ َّي ِام كَ َذلِكَ َما َع َّم ْرتَ َناَ ،وا ْج َعلْ َنا
الصالِ ِحي َن ،الَّ ِذي َن يَ ِرثُونَ الْ ِف ْر َد ْو َسُ ،ه ْم ِفي َها خَالِدُ ونَ ،
ِم ْن ِع َبا ِدكَ َّ
َوالَّ ِذي َن يُ ْؤتُونَ َما آتَ ْوا َو ُقلُوبُ ُه ْم َوجِ لَ ٌة أَنَّ ُه ْم إلى َربِّه ِْم َراجِ ُعـونَ َ ،و ِم َن
الَّ ِذي َن ُي َسا ِر ُعونَ ِفي الْ َخ ْي َر ِ
ات َو ُه ْم لَ َها َسا ِبقُونَ »
يقول اإلمام  :Qالله ّم ،اجعلنا في سائر الشهور واأليّام ،سوى
شهر رمضان.

وكالمه فيه اقتباسان:
األ ّول ،من قوله -تعالى -في أوائل سورة المؤمنون:
َّ َ َ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
ۡ ُ َ
ٱل َوٰرِثون  10ٱلِين ي ِرثون ٱلفِردوس هم فِيها خ ِل
ون﴾((( ،فالمراد بعباده
الصالحين :هم المشار إليهم بقوله -تعالى« :-أُولَ ِئكَ ُه ُم الْ َوا ِرثُونَ »،
وهم المؤمنون ،باعتبار اتّصافهم بالصفات السبع المذكورة في بداية
آيات السورة المباركة(((.
فهؤالء «يَ ِرثُونَ الْ ِف ْر َد ْو َس»؛ أي ينالونها ويملكونها ،كما ينال الوارثُ
تعب ،فكانت شب ًها بالميراث.
اإلرثَ بجامع الحصول ،من غير ك ٍّد وال ٍ
االقتباس الثاني :من قوله -تعالى -في أثناء سورة المؤمنون أيضً ا:
ُ َ َ ُ
﴿أ ْو ٰٓلئِك ه ُم

َ ۡ
َ
ۡ ُ َ
ۡ
َ
َ َّ َ ُ
َّ َّ َ ُ
ت َر ّب ِ ِه ۡم يُؤم ُِنون
ِين هم ّم ِۡن خش َيةِ َر ّب ِ ِهم ُّمشفِقون  57وٱل
﴿إِن ٱل
ِين هم أَِبي ٰ ِ
َ َّ َ ُ ۡ ُ َ َ ٓ َ َ ْ َّ ُ ُ ُ ُ ۡ َ َ ٌ
َ َّ َ ُ َ ّ ۡ َ ُ ۡ ُ َ
جلة
شكون  59وٱلِين يؤتون ما ءاتوا وقلوبهم و ِ
 58وٱلِين هم بِرب ِ ِهم ل ي ِ
ۡ
َ
َ
َ ۡ َٰ َ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
ُ ْ ٰٓ َ ُ َ ٰ ُ َ
َ
َ َّ ُ ۡ َ َ ّ ۡ َ
ت وهم لها سبِق
ج ُعون  60أولئِك ي
ون﴾(((.
سرِعون ِف ٱلير ِ
أنهم إ ِ ٰل رب ِ ِهم ر ٰ ِ

وختم اإلمام هذا الدعاء الشريف بقوله« :اللَّ ُه َّمَ ،ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد
َوآلِ ِهِ ،في ك ُِّل َو ْقتَ ،وك ُِّل أَ َوانٍ َ ،و َعلَى ك ُِّـل َحالٍ َ ،عـدَ َد َما َصلَّ ْي َت َعلَى
اف َذلِكَ كُلِّ ِه بِاألضْ ِ
عاف الَّ ِتي ال يُ ْح ِصي َها َغ ْي ُركَ ،
َم ْن َصلَّ ْي َت َعلَ ْي ِهَ ،وأَضْ َع َ
إنَّكَ َف َّع ٌال لِ َما تُرِيدُ ».

آثار العبادة

وب:
ِ .1غ َنى القلب :عن أبي عبد الله ،Qقالِ « :في ال َّت ْو َرا ِة َمكْ ُت ٌ
َيا ْب َن آ َد َم ،تَ َف َّر ْغ لِ ِع َبا َدتِي ،أَ ْم َلْ َقلْ َبكَ ِغ ًنىَ ،و َل أَ ِكلْكَ إِلَى طَلَبِكَ ،
((( سورة المؤمنون ،اآليتان .11-10
((( سورة المؤمنون ،اآليات .9-1
((( سورة المؤمنون ،اآليتان .61-57
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َو َعل ََّي أَنْ أَ ُسدَّ فَا َقتَكَ َ ،وأَ ْم َلَ َق ْل َبكَ َخ ْوفًا ِم ِّني؛ َوإِنْ َل تَ َف َّر ْغ لِ ِع َبا َدتِي،
أَ ْم َلْ َقلْ َبكَ شُ غ ًُل بِالدُّ نْ َيا ،ثُ َّم َل أَ ُسدَّ فَا َقتَكَ َ ،وأَ ِكلْكَ إِلَى طَلَبِكَ »(((.
 .2التن ّعم في اآلخرة :قال أبو عبد اللهَ « :Qق َال اللَّهُ -تَ َبا َركَ
الصدِّ ي ِقي َن ،تَ َن َّع ُموا ِب ِع َبا َدتِي ِفي الدُّ نْ َياَ ،فإِنَّك ُْم
َوتَ َعالَىَ :-يا ِع َبا ِد َي ِّ
تَ َت َن َّع ُمونَ ِب َها ِفي ْال ِخ َرة»(((.
 .3المباهاة بالمالئكة :عن رسول الله« :Pإِنَّ اللهَ -تَ َعالَىُ -ي َبا ِهي
اب ال َعا ِب ِد ال َم َلئِكَ َة ،يَق ُ
ُول :اُنْظُ ُروا إِلَى َع ْب ِدي ،تَ َركَ شَ ْه َوتَهُ ِم ْن
بِالشَّ ِّ
أَ ْجلِي»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.83
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه.
الهندي ،كنز الع ّمال في سنن األقوال واألفعال ،مصدر سابق ،ج ،15ص.776
((( المتّقي
ّ

الموعظة السادسة عشرة

االعتكاف عبادة وتربية
محاور الموعظة

 أسرار االعتكاف. أقسام االعتكاف. شرائط ص ّحة االعتكاف. -أحكام االعتكاف.

تمهيد

يُعتَبر االعتكاف من المستح ّبات والسنن المؤكّدة ،التي عمل عليها رسول
اللهPوأهل بيته األطهار ،Rوقد ورد عن لسانهم الشريف العديد
من األحاديث التي تبرز فضله والتزامهم به ،كما عن اإلمام الصادقQ
أنّه قال« :كان رسول الله Pإذا كان العشر األواخر -من رمضان ،-اعتكف
في المسجد ،وضُ ِربَت له ق ّب ٌة من شعر ،وش ّمر المئزر ،وأطوى فراشه»(((.
بعض األمور األساسيّة لبيان االعتكاف
وسوف نورد في هذا الدرس َ
وفلسفته وأقسامه وشروطه ،وهي على الشكل اآلتي:
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.175
((( الشيخ
ّ
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ً
ّأول :تعريف االعتكاف

- 1في اللغة :اإلقامة على الشيء في المكان ،ولزوم الشيء وحبس
ۡ َ َ َ
َ
النفس عليه ،خي ًرا كان أم ش ًّرا ،قال -تعالى﴿ -إِذ قال ِلبِيهِ َوق ۡو ِمهِۦ َما
َّ َ ُ َّ ٓ َ ُ ۡ َ َ َ ٰ ُ َ
َ
هٰ ِذه ِ ٱتلماثِيل ٱل ِت أنتم لها عكِف
ون﴾(((؛ أي مقيمين متع ّبدين لها.
الشرعي :هو المكث في المسجد ،بقصد التعبّد للّه
- 2في االصطالح
ّ
وحده .وهو مشرو ٌع قرآنًا وس ّن ًة وإجما ًعا .واإلسالم ش ّرع االعتكاف؛
ليكون وسيل ًة موقوت ًة وعباد ًة محدودة ،ت ُؤ ّدى بين حينٍ وآخر،
لتحقيق نقل ٍة إلى رحاب اللّه ،يع ّمق فيها اإلنسا ُن صلتَه بربِّه،
مستحب بأصل الشرع،
ويتز ّود بما تتيح له العبادة من زاد .وهو
ٌّ
كل ٍ
وقت فيه الصوم ،وأفضل أوقاته شهر رمضان،
ويصح في ّ
ّ
وأفضله العشر األواخر .وينبغي للمعتكف أن يُكثر من نوافل
العبادات ،ويشغل نفسه بالصالة وتالوة القرآن والتسبيح والتحميد
النبي وآلهP
والتهليل والتكبير واالستغفار والصالة والسالم على ّ
والدعاء ،ونحو ذلك من الطاعات والعبادات التي تق ّرب العبد من
وجل ،ويمكنه أيضا القراءة في كتب التفسير أو الحديث،
ربّه -ع ّز ّ
والمشاركة في حلقات الذكر والعلم ،وأن ال يشغل نفسه بشي ٍء
غير العبادات والطاعة والذكر.
ً
ثانيا :من أسرار االعتكاف وفلسفته

لقد حرص رسول الله Pعلى هذه العبادة ،رغم انشغاله بالدعوة
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((( سورة األنبياء ،اآلية .52

كل رمضانٍ عشرة
النبي Pيعتكف َّ
والتربية والتعليم والجهاد ،فكان ّ
أيّام ،فل ّما كان العام الذي قُب َِض فيه ،اعتكف عشرين يو ًما .وال ّ
شك أ ّن
هذا االعتكاف لم يُشَ َّرع إلّ ِ
لحك ٍَم عظيمة ،منها:
 - 1االنقطاع إىل الله

إ ّن الشهوات والغرائز تحاول ،بثقلها ،إخضاع النفس اإلنسان ّية
لمعسكر الشيطان .لذا ،لم تكتف الشريعة اإلله ّية بتوجيه اإلنسان
نحو التأ ّمل والتفكير ،ث ّم العزم وأخذ القرار ،بل أرادت أن تدخله في
دور ٍ
ات تدريب ّية تع ّرفه خاللها قدرتَه على التحكّم بشهواته ،بدل أن
يكون محكو ًما.
وبالتطبيق ،لم تكتف الشريعة بالتنظير لذلك ،بل أجرت دور ٍ
ات
عمليّ ٍة يُع َّرف فيها اإلنسان إلى قدرته في التحكّم بغرائزه ،كما دورة
الحج العباديّة ،والصالة اليوم ّية ،وصوم شهر رمضان.
ّ
عملي آخر ،أال وهو االعتكاف ،الذي يعطي للمرء
وكذلك أتت ٍّ
بحل ٍّ
فرصة االختالء بينه وبين ربّه -سبحانه وتعالى ،-فيتأ ّمل بماضي أيّامه،
ويستغفره على ما اقترفه من ذنوب ،ويشكره على ما فعله من حسنات.
يقول اإلمام
الخامنئي} :إ ّن االعتكاف الذي يمارسه الشباب،
ّ
فردي أكثر منه
وجل ...-إنّه ٌ
هو في الحقيقة اختال ٌء بالله -ع ّز ّ
عمل ٌّ
فردي يهدف إلى إيجاد صل ٍة بين العبد وبين
عمل جماع ًّيا ،هو ٌ
ً
عمل ٌّ
ربّه .فال يجب أن تكون البرامج الجماعيّة في مراكز االعتكاف ،بحيث
والقلبي به.
الفردي
تؤث ّر سل ًبا على لذّة االختالء بالله ،واالرتباط
ّ
ّ
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خصوصية الزمان والمكان
-2
ّ

خاصة،
إ ّن للزمان في أيّام شهر رمضان ولياليه ،أه ّم ّي ًة وقيم ًة ّ
خصوصا إذا ق ُِض َي في العبادة والدعاء والذكر والتسبيح ،فكيف إذا
ً
كان مع جماع ٍة من المؤمنين ،وفي ٍ
بيت من بيوت الله -تعالى-؟
عن اإلمام الباقر« :Qأنّه [رسول الله] ،Pقام أ ّو َل ليل ٍة من
ثم قال:
العشر األواخر من شهر رمضان ،فحمد الله وأثنى ،عليهّ ،
ـس] ،ووعدكم
أيّها الناس ،قد كفاكم الله عد َّوكم من الج ّن [واإلنـ ِ
ۡ ُ ٓ َۡ َ ۡ َ ُ
جب ل
ك ۡ ۚم﴾((( ،أال وقد وكل اللهُ -تعالى-
ون أست ِ
اإلجابة ،فقال﴿ :ٱدع ِ
بكل شيطانٍ َمري ٍد ،سبع َة ٍ
أمالك ،فليس بمحلولٍ ح ّتى ينقضي شهركم
ّ
هذا ،أال وأبواب السماء مف ّتح ٌة من أ ّول ليلة منه إلى آخر ليلة منه،
ثم ش ّمر ،Pوشدّ مئزره ،وبرز من بيته،
أال والدعاء فيه مقبولّ ،
كل ليل ٍة بين العشاءين»(((.
واعتكفه ّن ،وأحيا الليل كلّه ،وكان يغتسل َّ
اإليمانية بالله
 - 3زيادة الصلة
ّ

إ ّن االعتكاف هو أحد العبادات التي تزكّي النفس ،وتجعل المرء
أكثر قدر ًة على مواجهة فتن الدنيا ،والعمل على استنقاذ اآلخرين
منها:
- 1االستفادة من أه ّم ّية االنقطاع عن الناس في خلو ٍة مع الله ،والتلذّذ
في حالوة عبادته وذكره ،ففي االعتكاف تسيل دموع الخاشعين
أكف الضارعين المخ ِب ِتين ،ويسعى المرء فيه
المتدبّرين ،وتُرفَع فيه ّ
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((( سورة غافر ،اآلية .60
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،7ص.560
((( الميرزا
ّ

لئل تضيع من أوقات هذه األيّام المعدودة لحظ ٌة واحدة
جاه ًدا ّ
في غير طاعة ،فيفوته قطار الفائزين.
كل
- 2االعتكاف فرصة عظيمة الختبار اإلخالص المحض لله ،في ّ
َ ٓ ُ ْ َّ
﴿و َما أم ُِر ٓوا إِل
وجل:-
األعمال والحركات والسكنات ،قال الله -ع ّز ّ
َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ ُ ۡ
مل ِص َ
ني َ ُل ّ
ٱدل َِين﴾(((.
ِلعبدوا ٱلل
ِ
ويمكن لنا أن نذكر بعض الفوائد المترتّبة على االعتكاف ،وهي:
•يوفّر لنا فرصة إحياء ليالي القدر.
•يساعدنا على التخلّي عن هموم الدنيا ومشاغلها.
والتأسي بهم.
•مصاحبة الصالحين
ّ
•عمارة المسجد.
•التبتّل واالنقطاع والدعاء.
•التخلُّص من العادات ،وتحقيق معنى العبوديّة.
ً
ثالثا :أقسام االعتكاف

ينقسم االعتكاف ،من الناحية الشرع ّية ،إلى قس َمين:
األ ّول ،االعتكاف المستحب :وهو ما تط ّوع به المسلم تق ّربًا لله
وجل ،-وطل ًبا لثوابه ،واقتدا ًء بالرسول ،Pويتأكّد ذلك في العشر
ع ّز ّاألواخر من شهر رمضان.
الثاني ،االعتكاف الواجب :وهو ما أوجبه المرء على نفسه ،لنذ ٍر
أو ٍ
عهد أو يمينٍ أو إجار ٍة.
((( سورة البيّنة ،اآلية .5
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ً
رابعا :شرائط ّ
صحة االعتكاف
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يُشتَرط في ص ّحة االعتكاف سبع ُة أمور:
يصح من المجنون حال جنونه ،وال من السكران
األ ّول :العقل ،فال ّ
وغيره من فاقدي العقل.
الثاني :نيّة القربة واإلخالص ،ووقت النيّة في ابتداء االعتكاف أ ّول
الفجر من اليوم األ ّول ،بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه ،ويجوز تقديمها
في الليل.
الثالث :الصوم ،واج ًبا كان أو مستح ًّبا ،عن نفسه أو عن غيره،
ويُ ِ
َ
كل ما يُبطل الصوم.
االعتكاف ّ
بط ُل
المتوسطتَين ،وال
أقل من ثالثة أيّام مع الليلتَين
الرابع :أن ال يكون ّ
ّ
ح ّد ألكثره ،ولكن كلّما اعتكف يومين تا ّمين ،ولو تط ّو ًعا ،وجب الثالث.
الخامس :أن يكون في أحد المساجد األربعة:
• المسجد الحرام.
النبوي.
• المسجد
ّ
• مسجد الكوفة.
• مسجد البصرة.
وإذا أراد االعتكاف في سائر المساجد ،فاألحوط وجوبًا إتيانُه
برجاء المطلوب ّية ،بشرط أن تكون مساجد جامعة ،فال يجوز في
مسجد القبيلة أو السوق أو نحوهما.
السادس :إذن من يُعتَبر إذنُه ،كالوالدين بالنسبة لولدهما ،إن كان
اعتكافه مستلز ًما إليذائهما ،وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة ،إذا كان

مناف ًيا لحقّه ،على األحوط وجوبًا.
السابع :استدامة اللبث في المسجد .نعم ،لو خرج ناسيًا أو ُمكر ًها،
عقل أو شر ًعا أو عادة ،كقضاء
ال يبطل ،وكذا ال يبطل لو خرج لضرورةً ،
الحاجة (من بول أو غائط) ،أو لالغتسال من الجنابة ،ونحو ذلك .ولو
طال الخروج في مورد الضرورة ،بحيث انمحت صورة االعتكاف ،فيبطل.
الصبي المميّز.
فيصح من
ال يُشترط البلوغ في ص ّحة االعتكاف،
ّ
ّ
ً
خامسا :أحكام االعتكاف
 - 1قطع االعتكاف

يجوز قطع االعتكاف المندوب في اليو َمين األ ّولين ،وبعد تمامهما
يجب الثالث ،بل يجب السادس أيضً ا لو أكمل الرابع والخامس،
كل ثالث.
واألحوط وجوبًا اإلتيان بالتاسع والثاني عشر ،وهكذا ّ
ال يجوز قطع المنذور المعيّن ،ولو في اليو َمين األ ّول والثاني .نعم،
لو كان المنذور غير مع ّين ،فحكمه كالمندوب.
المتوسطتَين متّصلة.
ال ب ّد من كون األيّام مع الليلتَين
ّ
 - 2وحدة المسجد

يُعتَبر في االعتكاف الواحد وحد ُة المسجد ،فال يجوز أن يجعله في
محل الن ّية -لخوف أو هدم
مسج َدين ،ولو تعذّر إتمام االعتكاف في ّ
ونحو ذلك -بطل االعتكاف ،وال يجزيه اإلتمام في مسجد آخر.
سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها ،حكمها حكم المسجد ،ما
لم يُعلَم خروجها.
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 - 3اشتراط الرجوع

يجوز للمعتكف أن يشترط ،حين الن ّية ،الخروج عن اعتكافه متى
شاء ،حتّى في اليوم الثالث ،لو عرض له عارض ،حتّى وإن كان العارض
يختص
من األعذار العرف ّية العاديّة -كقدوم الزوج من السفر ،-وال
ّ
بالضرورات التي تبيح المحظورات ،وال يجوز أن يشترط الرجوع بدون
عروض عارض.

 - 4ما يحرم عىل المعتكف

يحرم على المعتكف خمسة أمور ،بال فرق بين الليل والنهار ،وهي:
األ ّول :مباشرة النساء بالجماع واللمس والتقبيل بشهوة ،وهي
مبطلة لالعتكاف ،ويحرم ذلك على المعتكفة أيضً ا.
الثاني :االستمناء ،على األحوط وجوبًا.
حاسة
الثالث :ش ّم الطيب والريحان متل ّذذًا ،وهذا ال يشمل فاقد ّ
الش ّم.
الرابع :البيع والشراء ،واألحوط وجوبًا ترك غيرهما أيضً ا من أنواع
التجارة ،كالصلح واإلجارة وغيرهما .ولو أوقع المعاملة ،ص ّحت مع اإلثم.
نعم ،يجوز االشتغال باألمور الدنيويّة من أصناف المعايش ،حتّى
مست الحاجة إليهما
الخياطة والنساجة ،بل يجوز البيع والشراء إذا ّ
لألكل والشرب ،بشرطَين:
األ ّول ،مع عدم إمكان التوكيل.
الثاني ،مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء.

132

ديني ،إذا كان ألجل الغلبة
الخامس :الجدال على أمر
ّ
دنيوي أو ّ
الحق ور ّد الخصم عن
وإظهار الفضيلة ،وأ ّما إذا كان بقصد إظهار ّ
الخطأ ،فال بأس به.
إذا أُ ِ
فسد االعتكاف الواجب بالجماع في الليل ،وجبت الكفّارة،
وهي ككفّارة شهر رمضان ،ولو كان في النهار ،فعليه كفّارتان؛ واحد ٌة
إلبطال الصوم ،وثاني ٌة إلبطال االعتكاف.

133

الموعظة السابعة عشرة

العالقة مع القرآن الكريم
محاور الموعظة

 فضل القرآن. تعليم القرآن. إكرام حملة القرآن. التفكّر في القرآن. -التدبّر في القرآن.

علي Qفي وصف المتّقين« :أَ َّما اللَّ ْي َل ،ف ََصافُّونَ
عن اإلمام ّ
أَ ْقدَ ا َم ُه ْم ،تَالِي َن ألَ ْج َزا ِء الْ ُق ْرآنِ  ،يُ َرتِّلُونَ َها تَ ْرت ًِيل ،يُ َح ِّزنُونَ بِه أَنْف َُس ُه ْم
ِيق َركَ ُنوا إِلَ ْي َها
ويَ ْس َت ِثي ُرونَ بِه َد َوا َء َدائِه ِْمَ ،فإِ َذا َم ُّروا بِآيَ ٍة ِفي َها تَشْ و ٌ
ُوس ُه ْم إِلَ ْي َها شَ ْوقاً وظَ ُّنوا أَنَّ َها ن ُْص َب أَ ْع ُي ِنه ِْم ،وإِ َذا
طَ َمعاً ،وتَطَلَّ َع ْت نُف ُ
ِيف ،أَ ْص َغ ْوا إِلَ ْي َها َم َسا ِم َع ُقلُو ِبه ِْم ،وظَ ُّنوا أَنَّ َز ِفي َر
َم ُّروا بِآ َي ٍة ِفي َها تَ ْخو ٌ
َج َه َّن َم وشَ هِي َق َها ِفي أُ ُصولِ آ َذانِه ِْم»(((.
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علي ،)Qمصدر سابق ،ص.304
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ

تمهيد

إ ّن في هذا الوصف نقاطًا ها ّم ًة للغاية ،ال ينبغي للقارئ لها ّإل
أن يقف عندها مل ًّيا ،حيث وصف Qحال األتقياء الذين باعوا
شامل ودقيقًا للغاية ،قلّما نجده في كلمات
أنفسهم لله -تعالى ،-وصفًا ً
غيره .Qوم ّما ذكره في وصفهم ،هو حالهم في عالقتهم مع
القرآن الكريم ،وكيف أنّهم يتأث ّرون به ويتفاعلون مع آياته المباركة،
وكأ ّن ذلك صف ٌة مالزم ٌة من صفاتهم.
بعض المسائل األساس ّية في ما يتعلّق بهذا الكتاب
وإنّنا سنورد هنا َ
الكريم ،ضمن العناوين اآلتية:
ُ
ً
ّأول :فضل القرآن وعظمته

لقد ورد العديد من األخبار حول فضل القرآن ومنزلته وعظمته،
باعتباره أه ّم الكتب السماويّة المرسلة إلى البشر ،منها:
عن الرسول األكرم Pأنّه قال« :فَضْ ُل القرآن على سائر الكالم،
كفضل الله على خلقه»(((.
كل شيء دونَ الله»(((.
وعنه أيضً ا« :Pالقرآن أَفضل ِّ
ست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم ،فعليكم
وعنه« :Pإِذا الت َب ْ
شافعمشفَّع،وما ِح ٌلمصدَّ قَ ،م ْنجعلهأَما َمهقادهإِلىالجنة،
بالقرآن،فإِنّه ٌ
و َمن جعله خلفَه ساقه إِلى النار ،وهو الدليل ّ
يدل على خير سبيل.(((»...
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،89ص .19
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،1ص.288
((( الميرزا
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.238
((( الشيخ
ّ
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وقد أشارت أحاديث أخرى إلى اآلثار الناشئة عن العالقة الدائمة
والقويّة بالقرآن الكريم ،منها:
عن رسول الله« :Pالنظر في المصحف من غير قرا َء ٍة عبادة»(((.
وعنه« :Pال يُع ِّذب الله قل ًبا أَسكنه القرآن»(((.
علي بن الحسين« :Qلو مات َم ْن
وعن اإلمام زين العابدين ّ
وحشت ،بعد أَن يكون القرآن معي»(((.
ُ
بين المشرق والمغرب ل َما اس َت
وإلى عظمة القرآن ،أشار رسول الله ،Pبقوله« :من أعطاه الله
عط َي أفضل م ّما أُ ِ
رجل أُ ِ
القرآن ،فرأى أنّ ً
عط َي ،فقد صغّر عظي ًما،
وعظّم صغي ًرا»(((.
النبي ،Pفقال« :يا رسول الله ،إنّي أخاف أن
وجاء أبو ذ ّر إلى ّ
أتعلّم القرآن ،وال أعمل به ،فقال رسول الله :Pال يع ّذب الله قل ًبا
أسكنه القرآن»(((.
ُ
ً ّ
القرآن في ُ
البيوت والمنازل
ثانيا :اتخاذ

ورد التأكيد فــي أحــاديــث الــرســول األكرم Pواألئ ـ ّمــة
بيت من وجود القرآن الكريم ،ومن
المعصومين Rبأن ال يخلو ٌ
تالوته ،وقد ورد النهي ،في الوقت عينه ،عن ترك التالوة في البيوت،
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((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.205
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،1ص.287
((( الميرزا
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.440
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.605
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،4ص.233
((( الميرزا
ّ

كما عن الرسول األكرم Pأنّه قال« :نَ ِّوروا بيوتَكم بتالوة القرآن،
وال ت ّتخذوها قبو ًرا كما فعلت اليهود والنصارى؛ َصلُّوا في الكنائس
وال ِب َيع ،وعطَّلوا بيوتَهم ،فإِنّ البيت إِذا أَكثر فيه تالوة القرآن ،كثر
خيره ،واتّسع أَهله ،وأَضا َء ألهل السما ِء كما تضي ُء نجوم السما ِء
ألهل الدنيا»(((.
وعنه أيضً ا« :Pإنَّ أَص َف َر البيوت الذي ليس فيه من كتاب الله
شي ٌء»(((.
وعن أبي عبد الله Qقال« :البيت الذي يُق َرأُ فيه القرآن ،ويُذكَر
وجل -فيه ،تكثر بركته ،وتحضره المالئكة ،وتهجره الشياطين،
الله -ع ّز ّ
الكواكب ألهل االَرض»(((.
ويضي ُء ألهل السما ِء ،كما تضي ُء
ُ
ً َ ّ
َ َ ُّ
الحث على تعليم القرآن وتعل ِمه
ثالثا:

النبي وآله على مباشرة تعليم القرآن ألصحابه ،وأمرهم
حرص ّ
بتعليم بعضهم بعضً ا ،ليتح ّول تعلّم القرآن وتعليمه إلى فريضة واجبة.
فعن رسول الله Pأنّه قال« :القرآن مأْدبة الله ،فتعلَّموا ِمن
مأْدبة الله ما استطعتم ،إِنّه النور المبين ،والشفا ُء النافع ،تعلَّموه،
فإِن الله يش ّرفكم بتعلُّمه»(((.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.446
((( الشيخ
ّ
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،1ص.294
((( الميرزا
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.499
((( الشيخ
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،89ص.267
((( العلّمة
ّ

137

وعنهَ « :Pمن َعلَّم آية من كتاب الله -تعالى ،-كان له أَجرها ما
تُلِ َي ْت»(((.
وعن أمير المؤمنين Qأنّه قال« :تعلَّموا القرآن ،فإِنّه أَحسن
الحديث ،وتفقّهوا فيه ،فإِنّه ربيع القلوب»(((.
وعن اإلمام الصادق« :Qينبغي للمؤمن أَن ال يموت ح ّتى
يتعلّم القرآن ،أَو يكون في تعلّ ِمه»(((.
َ ُ
ً
رابعاَ :
إكرام َح َمل ِة القرآن

للتأكيد على هذه الس ّنة ،أكرم الله -تعالىَ -ح َملَ َة القرآن ،ووعدهم
بالثواب الجزيل ،بل في أعلى الدرجات.
قال رسول الله« :Pإِنّ أَهل القرآن في أَعلى درجة من اآلدم ّيين،
والمرسلين ،فال تستضعفوا أَهل القرآن حقوقهم ،فإِنّ
ما خال النب ّيين،
َ
لهم من الله العزيز الج ّبار لَ َمكانًا َعلِ ًّيا»(((.
بل ورد الوعد باألجر والثواب في الدنيا واآلخرة على االستماع إلى
القرآن واإلنصات له.
قال رسول الله« :Pيدفع الله عن مستمع القرآن بلوى الدنيا،
وعن قاريه (تاليه) بلوى اآلخرة»(((.
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النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،4ص.235
((( الميرزا
ّ
اإلمام
(خطب
البالغة
((( نهج
علي ،)Qمصدر سابق ،ص.164
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.607
((( الشيخ
ّ
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،1ص.287
((( الميرزا
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،89ص.182
((( العلّمة
ّ

ّ
ُّ
َ
ً
خامسا :التفكر في َمعاني القرآن واالتعاظ والع َمل بها

الطبيعي لفهم القرآن والتفكّر
إ ّن تعلّم القرآن وتعليمه هو المدخل
ّ
بآياته ،واالتّعاظ والعمل بها ،فقد ورد عن رسول الله Pقولُهَ « :من
حب الدنيا وزينتها ،استوجب
تعلَّم القرآن ولم ْ
يعلم به ،وآثر عليه َّ
َ
سخط الله ،وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى ،الذين ينبذون
كتاب الله ورا َء ظهورهم»(((.
فقلب فيه إِيمان وليس فيه قرآن،
وقال« :Pالقلوب أَربعة:
ٌ
وقلب فيه قرآن وليس فيه إِيمان ،وقلب
وقلب فيه قرآنٌ وإِيمان،
ٌ
ٌ
ال قرآنَ فيه وال إِيمان .فأَ ّما القلب الذي فيه إِيمان وليس فيه قرآن،
كالثمرة ،ط ِّيب ليس لها ريح .وأَ ّما القلب الذي فيه قرآن وليس فيه
ٌ
خبيث طعمها .وأَ ّما القلب الذي فيه
إِيمان ،كاألشنة ،ط ِّيب ريحها،
إِيمان وقرآن ،كجِ راب المسك ،إِن ُف ِت َح ُف ِت َح ِط ْي ًبا ،وإِن وعى وعى
ٌ
خبيث
القلب الذي ال قرآن فيه وال إِيمان ،كالحنظلة،
ِط ْي ًبا .وأ ّما
ُ
ٌ
خبيث طعمها»(((.
ريحها،
سادساّ :
ً
ّ
التدبر في القرآن الكريم
أهم ّية

المنطقي،
التدبّر هو «التفكّر ،باستخدام وسائل التفكير والتساؤل
ّ
القرآني ،وفق قواعد اللغة
النص
للوصول إلى معانٍ جديدة يحتملها ّ
ّ
العربية ،وربط الجمل القرآن ّية ببعضها ،وربط السور القرآن ّية ببعضها،
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،73ص.361
((( العلّمة
ّ
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،4ص.231
((( الميرزا
ّ
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ٍ
تساؤالت مختلف ٍة حول هذا الربط أو ذاك».
وإضفاء

َ َ َ َ َ َّ َ ۡ ُ َ
ان
وقد أم َرنا الله -سبحانه وتعالى -بذلك ،فقال﴿ :أفل َيتدب ُرون ٱلق ۡر َء ۚ
ْ
ۡ َ َ
َ ۡ َّ َ
َ َۡ َ َ ۡ
ٱختِل ٰ ٗفا كثِ ٗريا﴾((( ،وقال -سبحانه:-
ي ٱللِ ل َو َج ُدوا فِيهِ
ولو كن مِن عِن ِد غ ِ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ َ ُ ٓ
وب أ ۡق َفال َها﴾(((.
﴿أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ

يقول اإلمام
الخميني { في «األربعون حديثًا»((( :إ ّن من وصايا
ّ
الرسول األكرم Pاألم َر بتالوة القرآنَ « ،و َعلَ ْيكَ ِب َتالَ َو ِة ال ُق ْرآنِ َعلَى ك ُِّل
َحال»((( ،وإ ّن عقلَنا القاصر ال يستوعب فضيلة تالوة القرآن وحمله
والتمسك به ومالزمتَه والتدبّر في معانيه وأسراره .وما نُ ِق َل
َوت َ َعلُّ ِم ِه
ّ
عن أهل بيت العصمة Rفي ذلك ،أكث ُر من طاقة هذا الكتاب
على استيعابه .ونحن نقتصر على ذكر بعضها:
عن أبي عبد اللهَ Q
قال« :ال ُق ْرآنُ َع ْهدُ اللَّ ِه إِلَى َخلْ ِق ِهَ ،ف َقدْ
يَ ْن َب ِغي لِلْ َم ْر ِء ال ُم ْسلِ ِم أَنْ يَ ْنظُ َر ِفي َع ْه ِد ِهَ ،وأَنْ يَ ْق َرأَ ِم ْنهُ ِفي ك ُِّل يَ ْو ٍم
َخ ْم ِسي َن آيَ ًة»(((.
وعن َعل ََّي ب َن الحسينِ  ،Qيَ ُ
«آيات ال ُق ْرآنِ َخ َزائِنَ ،فكُلَّ َما
ُ
قول:
ُف ِت َح ْت َخزِي َن ٌةَ ،ي ْن َب ِغي لَكَ أَنْ تَ ْنظُ َر ِفي َها»(((.
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((( سورة النساء ،اآلية .82
((( سورة مح ّمد ،اآلية .24
الموسوي ،األربعون حديثاً ،تعريب الس ّيد مح ّمد الغروي،
الخميني ،الس ّيد روح الله
((( اإلمام
ّ
ّ
الخميني  -قسم الشؤون الدوليّة ،إيران  -طهران2003 ،م ،ط،6
مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام
ّ
ص.521 - 520
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،8ص.79
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج  ،2ص.609
((( المصدر نفسه ،ج  ،2ص.609

حري بق ّراء القرآن التدبّر في
والمستفاد من هذَين الحديثَين ،أنّه ّ
آياته والتفكّر في معانيه ،والتم ّعن والتأ ّمل في اآليات الكريمة اإللهيّة،
واستيعاب المعارف ِ
والحكَم والتوحيد من القرآن العظيم ،ويكفينا
َ
َ
َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُ
ُ ٓ
وب أ ۡق َفال َها﴾((( .ووردت
قوله -تعالى﴿ :-أفل يتدبرون ٱلقرءان أم ع قل ٍ
أحاديث كثيرة تأمرنا بالرجوع إلى القرآن والتع ّمق في آياته ،فقد نُ ِق َل
عن اإلمام أمير المؤمنين Qأنّه قال« :أَالَ الَ َخ ْي َر ِفي ِق َرا َء ٍة لَ ْي َس
ِفي َها تَدَ ُّب ٌر»(((.
ومل ّخص القول أ ّن المبتغى من خالل تالوة القرآن ،هو ارتسام
صورة القرآن في القلب ،وتأثير األوامر والنواهي فيه ،وتثبيت األحكام
والتعاليم اإللهيّة(((.

((( سورة مح ّمد ،اآلية .24
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.36
((( الشيخ
ّ
الخميني ،األربعون حديثاً ،مصدر سابق ،ص.523
((( اإلمام
ّ
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الموعظة الثامنة عشرة

مفهوم الصبر
في القرآن الكريم
محاور الموعظة

 تعريف الصبر. صور الصبر في القرآن الكريم. -مق ّومات التحلّي بالصبر.

ُ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َ َّ ُ ۡ َّ َ َ
ْ َ
قال -تعالى﴿ :-قل يٰعِبادِ ٱلِين َءامنوا ٱتقوا ربك ۚم ل ِل
ِين أ ۡح َس ُنوا ِف هٰ ِذه ِ
ُّ ۡ َ َ َ َ َ ُ ٰ َّ َّ َ ُ َ َّ ٌ َ ٰ َ َّ ُ َ َ ٞ
ون أَ ۡج َر ُهم ب َغ ۡي ح َ
(((
اب﴾
ِس
ٱدلنيا حسنة ۗوأۡرض ٱللِ وسِعة ۗإِنما يوف ٱلص ِب
ِ ِ
ٖ

وجل -الصب َر قوا َم األمور وزما َمها وضابطها،
فقد جعل الله -ع ّز ّ
الحق -تبارك
الذي يُ َع َّول عليه في الحكم على دقائقها .ولذا ،جعل ّ
وتعالى -اإلمام َة في الدين موروث ٌة عن الصبر واليقين ،قال -تعالى:-
َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ٗ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ َ ُ ُ َ
﴿ وجعلنا مِنهم أئِمة يهدون بِأم ِرنا لما صب ۖوا وكنوا أَِبيتِنا يوق ِن
ون﴾(((.
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((( سورة الزمر ،اآلية .10
((( سورة السجدة ،اآلية .24

ولذا ،تُعتَبر أه ّم إستراتيجية حثَّ عليها القرآ ُن الكريم وروايات
النبي Pوأهل البيت ،Rهي «الصبر»؛ فإ ّن تحلّي اإلنسان بهذه
ّ
الصفة يجعله يتخطّى الكثير من الصعاب التي يم ّر بها في الحياة.
ولذا ،يُعتَبر الصبر من أه ّم المؤثّرات النفس ّية في السلوك
العملي لإلنسان .لذلك نرى القرآن الكريم قد أكّد على أه ّم ّية الصبر
ّ
اإليجابي في حياة اإلنسان ،وك ّرم الصابرين .وال ب ّد من أ ْن
ودوره
ّ
اإليجابي والرِضا بقضا ِء الل ِه
نُوضِّ َح أ ّن القرآ َن يدعونا إلى الصب ِر
ّ
السلبي ،وهو االستكانة والخنوع ،بل يريد م ّنا
وليس الصب َر
وقدرهَ ،
ّ
ِ
كل
أزمات الحيا ِة بصب ٍر وإراد ٍة ،ونعمل على التغيير في ِّ
أ ْن نواجه
قضي ٍة ممكنة التغيير نحو األفضل.
ً
ّأول :تعريف الصبر

ِ
النفس وعد ُم اضطرابِها
ويع ّرف الشيخ النراقي الصب َر بأنّه« :ثباتُ
ِ
والمصائب» ،بحيث ال تخرجها عن سع ِة الصدر ،وما كانت
الشدائد
في
ِ
قبل ذلك من السرو ِر والطمأنينة»(((.
عليه َ
الصبر والجزع

يقابل صف َة الصب ِر صف ٌة أخرى مضا ّدة له ،وهي الجزع ،عن اإلمام
«الص ْب ُر يُظْ ِه ُر َما ِفي بَ َو ِ
َلصفَا ِء،
اط ِن اَلْ ِع َبا ِد ِم َن اَل ُّنو ِر َوا َّ
الصادقَّ :Q
اقي ،الشيخ مح ّمد مهدي ،جامع السعادات ،تحقيق وتعليق الس ّيد مح ّمد كالنتر ،تقديم
((( النر ّ
الشيخ مح ّمد رضا المظفَّر ،دار النعمان للطباعة والنشر ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،3ص.225
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َواَلْ َج َز ُع يُظْ ِه ُر َما ِفي بَ َو ِ
اط ِنه ِْم ِم َن اَلظُّلْ َم ِة َواَلْ َو ْحشَ ِة»(((.
ۡ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ
َ
َّ
﴿و ۡٱل َع ۡ
نس َن لف ُخ ۡ
ويقول -تعالىَ :-
ٱل َ ٰ
س  2إِل ٱلِين ءامنوا
ن
إ
1
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ َ ُ ْ َّ
اص ۡوا ْ ب َّ
ٱل ّق َوتَ َو َ
ٱلصٰل َِحٰ ِ َ َ َ َ ۡ ْ ۡ َ
وع ِملوا
ٱلص ۡ ِب﴾(((.
ِ
ت وتواصوا ب ِ ِ
عظم األمر وأه ّم ّيته الكبرى ،يُ ِ
جل وعال -على أ ّنقس ُم الباري ّ
لِ ِ
اإلنسانِ لفي خسر ،إلّ أصحاب هذه المبادئ األربعة:
 .1اإليمان
 .2العمل الصالح
الحق
 .3التزام ّ
 .4التزام الصبر ،والتواصي بهما ،والحرص عليهما.
ً
ثانيا :صور الصبر في القرآن الكريم

نستعرض بعضً ا من صور الصبر التي أرشدنا إليها الله
فيما يلي،
ُ
تعالى -في كتابه الكريم: .1الصبر عىل ما نريد

إ ّن الصورة األولى للصبر هي أن نصبر على ما نريد ،كما قال
َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ۡ
ت ترِي مِن
تعالى﴿ :-وٱلِين ءامنوا وع ِملوا ٱلصل ِح ِت سندخِلهم جن ٖ

ٗ
َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ َ ٰ َ َ ٓ َ ٗ ۡ َّ ّٗ
َ ُ
َّ
ِيها أبَداۖ َوع َد ٱللِ َحقا ۚ َو َم ۡن أ ۡص َدق م َِن ٱللِ قِيل 122
تتِها ٱلنهر خ ِلِين ف
َ
ََ َ َ
َّ ۡ َ َ َ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ َ ّ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ۡ َ ۡ ُ ٓ ٗ ُ ۡ
يَ
ي ۡد ُلۥ
ل
و
ِۦ
ه
ب
ز
ب من يعمل سوءا
ان أه ِل ٱلكِت ِ ۗ
ِ
ِ
ليس بِأمانِيِكم ول أم ِ ِ
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((( اإلمام جعفر بن مح ّمد الصادق( Lمنسوب) ،مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ،مصدر
سابق ،ص.185
((( سورة العصر ،اآليات .3-1

َ

َّ
ُ
ٱللِ َو ِ ّٗلا َول نَ ِص ٗريا﴾((( .فالمسألة ليست باألماني والرغبات ،بل
ون
مِن د ِ
باإلراد ِة والعملِ .
َ
َ ٰٓ ُّ َ ۡ َ ٰ َّ َ
نس ُن إِنك
ٱل
ويُوضِّ ح القرآ ُن أيضً ا ،أ ّن الحياة ٌ
كدح ومعاناةٌ﴿ :يأيها ِ
َ
َ
َ
َكد ٌِح إِ ٰل َر ّب ِ َك ك ۡد ٗحا َف ُملٰقِيهِ﴾(((.

 .2الصبرُ والثبات عىل العقيدة ّ
الحقة

ِ
والثبات على العقيد ِة ،وإلى انتها ِج
و ّجه القرآ ُن أتبا َعه إلى الصب ِر
اإلسالم ،قال -تعالى:-
سبيلِ الحكم ِة في الدعو ِة إلى
ِ

َّ
ۡ ۡ َ َ َۡ ۡ َ
َّ َ
َ
َۡ َ َ َ َ ۡ ُ
ٱلت ِ َ
ه
يل ربِك بِٱل ِكمةِ وٱلموعِظةِ ٱلسنةِۖ وجٰدِلهم ب ِ ِ
سب ِ ِ

ۡ ُ َ
﴿ٱدع إ ِ ٰل
َ
أ ۡح َس ُنۚ﴾(((.
ٗ
َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ ُ ُ َ
﴿وٱص ِب ع ما يقول
ون َو ۡٱه ُج ۡر ُه ۡم َه ۡج ٗرا َجِيل﴾(((.
َّ
ْ
َ
ٓ
ُ َ ّ َ
َ َ ُ َ َّ َ ٓ َّ َّ َ َ َ ُ َ َ ُ َّ َ
يم﴾(((.
﴿وما يلقىٰها إِل ٱلِين صبوا وما يلقىٰها إِل ذو ح ٍظ ع ِظ ٖ

 .3الصبــرُ عىل اآلخر

الحق في أ ْن
الحقوقي ،يعطي
القرآن الكريم ،بالمبدأ
الحق َّ
صاحب ِّ
َ
ّ
يداف َع عن ِ
ويقتص لها بالمثل ،من غي ِر أ ْن يظل َم أو يتجاوزَ ،غير
نفس ِه
َّ
ِ
الغيظ،
وكظم
أنّه يتسامى به أخالق ًّيا ،ويدعوه إلى الصبرِ ،والتح ُّملِ ،
ِ
وترك الر ّد والقصاص ،فإ ّن العف َو في منه ِج القرآنِ  ،هو خي ٌر من القصاص
((( سورة النساء ،اآليتان .123-122
((( سورة االنشقاق ،اآلية .6
((( سورة النحل ،اآلية .125
((( سورة الم ّز ّمل ،اآلية .10
فصلت ،اآلية .35
((( سورة ّ
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والعقاب ،ويعتبر ذلك إحسانًا وتقوى.

َ
َ
ۡ َ
ْ ۡ
َ َُۡ
بت ۡم
قال -سبحانهِ﴿ :-إَون َعق ۡب ُت ۡم ف َعاق ُِبوا ب ِ ِمث ِل َما ُعوق ِۡب ُتم بِهِۖۦ َولئِن ص
َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ
َّ َ َ ۡ ۡ َ
َ ُ َ َ ۡ َّ ّ ٞ
َ َ ُ
ِلصٰب َ
ب َك إِل بِٱللِۚ َول ت َزن َعل ۡي ِه ۡم َول تك
ين  126وٱص ِب وما ص
لهو خي ل
ِِ
َّ َّ َ َ َ َّ َ َّ َ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ۡ ُ َ
ُ َ
َ
ِف ض ۡي ٖق ّم َِّما َي ۡمك ُرون  127إِن ٱلل مع ٱلِين ٱتقوا وٱلِين هم مسِن
ون﴾(((.

يوصل اإلنسان إلى نتائج
ُ
إ ّن الصبر على سوء معاملة اآلخرين
إيجابيّ ٍة ملموس ٍة ،كما هي حياة األنبياء واألولياء ،و ِمن هذا القبيل ما
َ ُ ٓ ْ َ َّ َ
ك َلَ َ
نت
النبي يوسف ،Qقال -تعالى﴿ :-قالوا أءِن
نق َر ُؤ ُه في قصة ّ

ُ ُ ُ َ َ َ َ ۠ ُ ُ ُ َ َ ٰ َ ٓ َ َ ۡ َ َّ َّ ُ َ َ ۡ َ ٓ َّ ُ َ َ َّ َ َ ۡ ۡ َ َّ
ب فإِن
يوسفۖ قال أنا يوسف وهذا أ ِخۖ قد من ٱلل علينا ۖ إِنهۥ من يت ِق ويص ِ
َ
َّ َ َ
ۡ
ٱلل ل يُ ِض ُيع أ ۡج َر ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني﴾((( .

 .4الصبــرُ عىل الطاعة

ومن أه ِّم مصاديق الصبر وتجلّي اإلرادة الصابرة ،هو الصبر على
َلص ْب ُر َعلَى
َلص ْب ُر �ثَالَثَ ٌة :ا َّ
الطاع ِة والعباد ِة .قال أمير المؤمنين« :Qا َّ
َلص ْب ُر َع ِن اَلْ َم ْع ِص َي ِة»((( .وقال أيضً ا:
َلص ْب ُر َعلَى اَلطَّا َع ِةَ ،وا َّ
اَلْ ُم ِصي َب ِةَ ،وا َّ
الص ْب ِر َعلَى ُعقُوبَ ِت ِه»(((.
«الص ْب ُر َعلَى طَا َع ِة اللَّ ِه أَ ْه َونُ ِم َن َّ
َّ
المحن والشدائد
 .5الصبرُ عىل
ِ

َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ٓ َ َ ۡ َ ّ ۡ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ
نف ُقوا ْ م َِّما َر َز ۡق َنٰ ُه ۡم ِ ّٗ
﴿وٱلِين صبوا ٱبتِغاء وجهِ رب ِ ِهم وأقاموا ٱلصلوة وأ
سا
َ َ َ َ ٗ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َ َ َّ ّ َ َ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك ل َ ُه ۡم ُع ۡق َب َّ
ٱدلار َ 22ج َّنٰ ُ
ت َع ۡد ٖن
وعلنِية ويدرءون بِٱلسنةِ ٱلسيِئة أولئ ِ
ِ
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((( سورة النحل ،اآليات .128-126
((( سورة يوسف ،اآلية .90
اني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Rمصدر سابق ،ج ،1ص.206
((( ابن شعبة الح ّر ّ
الليثي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.52
الواسطي
(((
ّ
ّ

َ ۡ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ٓ ۡ َ َ ۡ َ ٰ ۡ َ ُ ّ َّ ٰ ۡ َ ۡ َ َ ٰٓ َ ُ
ُ ُ َ
لئِكة يَ ۡدخلون
ج ِهم وذرِيت ِ ِهمۖ وٱلم
يدخلونها ومن صلح مِن ءابائ ِ ِهم وأزو ِ
َ َ َ َۡ ُ َ َ َۡ
َعلَ ۡيهم ّمِن ُ ّ َ
ب ُت ۡم فَن ِۡع َم ُع ۡق َب َّ
ٱدلارِ﴾(((.
اب  23سل ٰ ٌم عليكم بِما ص ۚ
ِ
ِ
كب ٖ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
ُ
ۡ
َّ
َ
َ ُ ِ َ
ُ
شء ّم َِن َ
وقالۡ َ :
وع َونق ٖص ّم َِن ٱل ۡم َو ٰ ِل
ٱل ۡو ِف وٱل
﴿ولَبل َونكم ب ِ ۡ ٖ
َّ َ َ ٓ َ َ ٰ َ ۡ ُ ُّ َ َّ ْ ُ َ ٞ
َ َۡ ُ
َّ
َّ
َ َّ َ َ
ٱلصٰب َ
يبة قال ٓوا إِنا
ين  155ٱلِين إِذا أصبتهم م ِص
ش
ت َوب ِِ
وٱلنف ِس وٱثلمر ٰ ِ ۗ
ِِ
َ
ُ ْ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ ٰ َ َ ُ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ َّ ّ ٞ
َّ َّ ٓ َ ۡ َ
حة ۖ َوأ ْو ٰٓلئِك
ج ُعون  156أولئِك علي ِهم صلوت مِن رب ِ ِهم ور
ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ٰ ِ
ُ ُ ُۡ َۡ ُ َ
هم ٱلمهتد
ون﴾(((.

المشاكل األسريّ ة
 .6الصبــرُ عىل
ِ

مشاكل عديد ًة في األسر ِة والعالق ِة الزوجي ِة .وعندما
َ
يواج ُه اإلنسا ُن
َ
السلبي ،قد تتح ّول
واالنفعال ور َّد الفعل
الغضب
يكون ر ُّد فعلِه
َ
ّ
المشكلة الصغيرة إلى أزم ٍة في حياته ،ويتط ّو ُر ر ّد الفعل إلى مشكل ٍة
كبرى .ولكن ،عندما تُوا َجه تلك المشاكل بالتسامح والصبر عليها،
حل تلك المشاكل وتجاوزها ،وإرجاع السكينة إلى
سيؤ ّدي ذلك إلى ِّ
الحياة األسريّة.

َۡ َ َۡ َ
َّ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
ت
ت َوٱلقٰنِتِني َوٱلقٰن ِتٰ ِ
ت َوٱل ُمؤ ِمن ِني َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
﴿إِن ٱل ُمسل ِ ِمني َوٱل ُمسل ِم ٰ ِ
َّ َ
َّ
َ َّ
َّ
ۡ َ
ۡ َ َ
َ
َ
ٱلصٰب َ
ت
ت و
ت َوٱلخٰشِ عِني َوٱلخٰشِ ع ٰ ِ
ين َوٱلصٰب ِ َر ٰ ِ
َوٱلص ٰ ِدقِني َوٱلصٰدِق ٰ ِ
ِِ
ۡ َ َ ّ َ
َّ
ني َو َّ ٰٓ َ
ۡ َ
ٱلصئم َ
ۡ َ َ ّ َ
ني فُ ُر َ
حٰفظ َ
وج ُه ۡم
َوٱل ُمتص ِدقِني َوٱل ُمتصدِق ٰ ِ
ت َوٱل ِ ِ
ٱلصئِم ٰ ِ
ت َو ٰٓ ِ ِ
َ
َ ۡ َ ٰ َ َ َّ ٰ َ َّ َ َ ٗ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َّ ُ َ
ٱلل ل ُهم َّم ۡغفِ َر ٗة َوأ ۡج ًرا َع ِظ ٗيما﴾(((.
ت أعد
ت وٱلذك ِِرين ٱلل كثِريا وٱلذكِر ٰ ِ
وٱلحفِظٰ ِ

((( سورة الرعد ،اآليات .24-22
((( سورة البقرة ،اآليات .157-155
((( سورة األحزاب ،اآلية .35
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التكسب والعمل ،والصبر
وهناك أنوا ٌع أخرى للصبر ،كالصبر على
ّ
على طلب العلم ،والصبر على تح ّمل المسؤوليّة ،وغير ذلك من األنواع
األخرى ،التي تحتاج إلى تفصيلٍ ال يتّسع له هذا البحث.
ً
ّ
ثالثاّ :
مقومات التحلي بالصبر

ويرشدنا القرآنُ ،في منهجه القويم ،إلى استراتيج ّي ٍ
ات ها ّمة
وأساسية للتحلي بصفة الصبر ،نورد منها ما يأتي:
ّ
التوكل عىل الله واإلنابة إليه
.1

ُ َّ ُ َ َ ٓ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ
ك
﴿قل لن ي ِصيبنا إِل ما كتب ٱلل لا هو مولىنا ۚ وع ٱللِ فليتو ِ
ُۡ ۡ ُ َ
ٱلمؤمِن
ون﴾(((.
َ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ َ ۡ ُ َ َّ ُ َ ۡ ّ َ َ ۡ َ ُ ِ َ ۡ
ُ
وع َونق ٖص ّم َِن ٱل ۡم َو ٰ ِل َوٱلنف ِس
﴿ولبلونكم بِشءٖ مِن ٱلو ِف وٱل
َ
ْ
ُ
َّ ٓ
َّ َ َ ٓ َ ٰ َ ۡ ُ ُّ َ َ ٞ
َ َّ َ َ ٰ َ َ ّ
َّ
َّ َّ
ٱلصٰب َ
يبة قال ٓوا إِنا ِلِ ِإَونا
ين  155ٱلِين إِذا أصبتهم م ِص
ش
وٱثلمر ِ ۗ
ِِ
ت وب ِ ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
ٞ
ۡ
َ
ْ ٰٓ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ ٞ
َ ُ
ت ّمِن َّر ّبه ۡم َو َر َ
َۡ َ
حة ۖ َوأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
ج ُعون  156أولئِك علي ِهم صلو
إِلهِ ر ٰ ِ
ِِ
ُۡ َۡ ُ َ
ٱلمهتد
ون﴾(((.

ُ
تعميق روح اإليمان بالقضاء والقدر
.2

كل ما ق ّدره
إ ّن االيمان بالقضاء والقدر يوجب أن ينظر اإلنسا ُن إلى ّ
الله وقضاه ،بنظر الحكمة والمصلحة ،إذ القدر والقضاء من أفعاله ،وال
يصدر منه شي ٌء ّإل بالحكمة والمصلحة ،وإن لم يظهر وجهها ألحد،
فإذا أراد الله الص ّحة ٍ
ألحد ،كانت هي مصلحته ،وإذا أراد آلخر المرض،
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((( سورة التوبة ،اآلية .51
((( سورة البقرة ،اآليات .157-155

كان هو مصلحته ،وهكذا((( .قال -تعالى﴿ :-
َ ۡ ُ َّ ٞ ّ َ َ ُ َ ٗ ۡ َ ْ ُّ ُ َ ٰٓ َ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
يا وهو ش ل
خي لكمۖ وعس أن تِبوا ش ٔ
ك ۡ ۚم﴾(((.

َ َ ۡ َُ ْ َ ۡٗ ُ
يا َوه َو
أن تكرهوا ش ٔ

 .3عدم االستغراق يف التفاؤل

َ
نستغرق في التفاؤ ِل ،وأ ْن ال يستولي علينا الفرح واالختيال
أ ْن ال
ونشوة النصر والمكاسب ،إذا ما تحقّق لنا ذلك؛ كي ال تصيبنا الصدم ُة
َّ َّ َّ ٓ َ ۡ َ ٰ ُ َ
جع
ون﴾((( .
عن َد المصيبة .وخير القول هو﴿ :إِنا ِلِ ِإَونا إِلهِ ر ِ
 .4عدم اليأس والقنوط

في كثير من قصص األنبياء ،نجد هذه االستراتيجيّة متجلّي ًة بشكلٍ
بالنبي يعقوب
قص ُة يوسف ،نقرأُ األلم والحزن الذي أل َّم
واض ٍح ،ومنها ّ
ّ
َ
﴿ي ٰ َب َّ
لفقد أع ّز أبنائه يوسف ،ونقرأُ الصب َر وعد َم ِ
ن
اليأس ،قال -تعالى:-
ِ

ُ ُ َ َ
َ َ َْۡ َ ْ
ْ
ۡ
َّ َّ َ ْ ۡ
ٱذ َه ُبوا ْ َف َت َ
ي ُس
ي ُسوا مِن َّر ۡو ِح ٱللِۖ إِن ُهۥ ل يَا َٔ
وسف َوأخِيهِ ول تا ٔ
ح َّس ُسوا مِن ي
َّ ۡ ِ َّ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
مِن روح ٱللِ إِل ٱلقوم ٱلكفِر
ون﴾(((.

 .5أخذ العبرة من الماضي

االتّعاظ بمن سبق من ِ
الناس؛ كيف كانوا أص ّحاء أو أغنياء وأقوياء
َّ
كل ذلك .قال -تعالى﴿ :-إِن ِف
و ُحكّا ًما ،ث ّم انتهى دورهم وفقدوا َّ
َٰ َ َ ۡ َ ٰ َ َ َ َ ُ َ ۡ ٌ َ َ ۡ َ
َّ ۡ َ َ ُ َ َ ٞ
يد﴾((( ،وعن أمير
ب أ ۡو ألق ٱلسمع وهو ش ِه
ذل ِك لِكرى ل ِمن كن لۥ قل
مؤسسة النشر
((( الخزازي ،الس ّيد محسن ،بداية المعارف اإلله ّية في شرح عقائد اإلمام ّيةّ ،
اإلسالمي التابعة لجماعة المد ِّرسين بقم المش َّرفة ،إيران  -قم ،1418 ،ط ،5ج ،1ص.184
((( سورة البقرة ،اآلية .216
((( سورة البقرة ،اآلية .156
((( سورة يوسف ،اآلية .87
((( سورة ق ،اآلية .37
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«أي بُ َن َّي ،إِنِّي ،و ِإنْ ل َْم أَكُ ْن ُع ِّم ْر ُت ُع ُم َر َم ْن كَانَ
المؤمنينْ :Q
َق ْبلِيَ ،ف َقدْ نَظَ ْر ُت ِفي أَ ْع َمالِه ِْم ،و َفكَّ ْر ُت ِفي أَ ْخ َبا ِر ِه ْمِ ،
وس ْر ُت ِفي
آثَا ِر ِه ْمَ ،ح َّتى ُعدْ ُت كَأَ َح ِد ِه ْمَ ،ب ْل كَأَنِّيِ ،ب َما انْ َت َهى إِل ََّي ِم ْن أُ ُمو ِر ِه ْم،
َقدْ ُع ِّم ْر ُت َم َع أَ َّولِه ِْم إِلَى آ ِخ ِر ِه ْمَ ،ف َع َرف ُْت َص ْف َو َذلِكَ ِم ْن كَدَ رِه ،ونَ ْف َعه
ِم ْن ضَ َررِه»(((.
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علي ،)Qمصدر سابق ،ص.394
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ

الموعظة التاسعة عشرة

اإلسالمي
بناء المجتمع
ّ
القرآني
في المفهوم
ّ
محاور الموعظة

 األصول اإليجاب ّية في بناء المجتمع. األصول السلب ّية في بناء المجتمع. اجتناب الطاغوت. -الكلمة الحسنة.

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
ۡ
سن َ
ٱل ۡح َ ٰ
ب َو َي ۡن َ ٰ
ِإَويتا ٓ ِٕي ذِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
ه
قال -تعالى﴿ :-إِن ٱلل يأمر بِٱلعد ِل و ِ
ِ
َ
ُ ْ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
َ َۡ ۡ َ ٓ َ ُۡ َ َ ۡ ۡ
غ يَعِظك ۡم ل َعلك ۡم تذك ُرون َ 90وأ ۡوفوا ب ِ َع ۡه ِد
ع ِن ٱلفحشاءِ وٱلمنك ِر وٱلَ ِ ۚ
َّ َ َ ُّ َ َ ُ ُ ْ ۡ َ
َ
َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َّ َ َ ُ
ٱلل َعل ۡيك ۡم
ٱللِ إِذا ع ٰ َهدت ۡم َول تنقضوا ٱليۡ َم ٰ َن َب ۡع َد ت ۡوكِيدِها وقد جعلتم
َ ً َّ َّ َ َ ۡ َ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
كفِيل ۚ إِن ٱلل يعلم ما تفعل
ون﴾(((.
َ
َ
َ
ۡ
ْ
َ
َ
َ َّ َ ۡ َ َ ُ ْ َّ ُ َ
ى فبَ ّ ِ ۡ
َّ ُ ُ ُ ۡ َ
َُُۡ َ َ َ ُٓ
ش
﴿وٱلِين ٱجتنبوا ٱلطٰغوت أن يعبدوها وأنابوا إِل ٱللِ لهم ٱلبش ٰ ۚ
َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
َ
ِين َه َدى ٰ ُه ُم َّ ُ
ك َّٱل َ
ٱللۖ
عِبادِ  17ٱلِين يست ِمعون ٱلقول فيتبِعون أحسنه ۚۥ أولئ ِ
ُ ُ ْ ۡ َۡ
ُ َ
َوأ ْو ٰٓلئ ِ َك ُه ۡم أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب﴾(((.
((( سورة النحل ،اآليتان .91-90
((( سورة ال ّزمر ،اآليتان .18-17

151

إ ّن االستقراء الواعي والمتأ ِّمل في آيات القرآن الكريم ،والنظ َر في
بيانه ،يكشف لنا جليًّا أ ّن القرآن يريد أن يبني مجتم ًعا إنسانيًّا ،يقوم
وسالم،
الحق والعدل وقيم األخالق ،وأن يكون مجتمع أمنٍ
ٍ
على أساس ّ
خا ٍل من الجريمة والعدوان والممارسات األخالق ّية الشاذّة واله ّدامة.
يضع القرآن أُ ُس ًسا ها ّم ًة ومتين ًة لبناء المجتمع ،وهي:
 .1العدل
 .2اإلحسان
 .3إيتاء المال لذي القُربى
 .4النهي عن البغي
 .5الوفاء بالعهود واأليمان
 .6اجتناب الطاغوت
 .7منهج التعامل مع اآلية والفكرة
إ ّن القرآن يريد أن يبني المجتمع على أساس:
الحق والعدل
 .1إقامة ّ
 .2اجتناب الطاغوت
 .3العمل بال َحسن واإلحسان واألحسن
 .4حماية المجتمع من البغي والفحشاء والمنكر
ُ
أسس بناء المجتمع
ً
ّ
اإليجابية
ّأول :األصول
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ابتدأ القرآن الكريم باألصول اإليجاب ّية ،وهي العدل واإلحسان

واإلنفاق ،ثم ابتدأ -سبحانه -بهذه األحكام الثالثة ،التي هي ،بالترتيب،
اإلنساني ،لما أ ّن صالح المجتمع العا ّم
أه ّم ما يقوم به صلب المجتمع
ّ
أه ّم ما يبتغيه اإلسالم في تعاليمه المصلحة ،فإ ّن أه ّم األشياء عند
اإلنسان في نظر الطبيعة ،وإن كان هو نفسه الفرديّة ،لكن سعادة
االجتماعي الذي يعيش هو فيه ،وما
الشخص مبن ّية على صالح الظرف
ّ
كل جانب.
أصعب أن يفلح فرد في مجتمع فاسد أحاط به الشقاء من ّ
وقوله :وإيتاء ذي القربى؛ أي إعطاء المال لذوي القرابة ،وهو
من أفراد اإلحسانُ .خ َّص بالذكر؛ ّ
ليدل على مزيد العناية بإصالح هذا
المدني
المجتمع الصغير ،الذي هو السبب بالحقيقة النعقاد المجتمع
ّ
الكبير(((.
ّ
ً
السلبية
ثانيا :األصول

وبعد ذكر القرآن الكريم لألصول اإليجاب ّية الثالثة ،يتط ّرق لألصول
َۡ َ ٓ
ۡ َ
المقابلة لها -أي السلبية ،-فيقولَ :
﴿و َي ۡن َ ٰ
ه َع ِن ٱلف ۡحشاءِ َوٱل ُمنك ِر
ّ
َ ۡ ۡ
غ﴾.
وٱلَ ِ ۚ
«الفحشاء» :إشارة إلى الذنوب الخف ّية ،و«المنكر» :إشارة إلى
حق اإلنسان،
الذنوب العلن ّية ،و«البغي» :إشارة إلى ّ
كل تجاوز عن ّ
وظلم اآلخرين ،واالستعالء عليهم.
وإ ّن منشأ االنحرافات األخالق ّية ثالث ق ًوى :الق ّوة الشهوان ّية ،والق ّوة
الغضب ّية ،والق ّوة الوهم ّية الشيطان ّية.
الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج ،12ص.332
((( ينظر :العلّمة
ّ
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أ ّما الق ّوة الشهوانيّة ،فإنّما ترغّب في تحصيل اللذائذ الشهوانيّة
والغرق في الفحشاء ،والق ّوة الغضب ّية تدفع اإلنسان إلى فعل المنكرات
وإيذاء سائر الناس ،وأ ّما الق ّوة الوهم ّية الشيطان ّية ،فتوجد في اإلنسان
وحب الرياسة والتق ّدم والتع ّدي على
االستعالء على الناس والترفّع ّ
حقوق اآلخرين.
وأشار الباري -سبحانه -في المصطلحات الثالثة أعاله ،إلى طغيان
لكل
الحق والهداية ،ببيانٍ جامعٍ ّ
غرائز اإلنسان ،ودعا إلى طريق ّ
االنحرافات األخالق ّية(((.
إ ّن هذه المبادئ الدستوريّة التي تح ّدثت عنها اآلية الكريمة،
كفيلة ،لو عمل بها ال ّناس ،بأن تبني مجتم ًعا إنسان ًّيا سعي ًدا ،يعيش في
الحق والعدل واإلحسان ،ويتج ّنب البغي والعدوان والممارسات
ِّ
ظل ِّ
السلوك ّية المنحرفة ،ويتح ّرر من سيطرة الطاغوت.
الحق
إ ّن أرقى ما ينشده اإلنسان في حياته ،هو أن يعيش في ِّ
ظل ِّ
والعدل واإلحسان ،ويتح ّرر من البغي والطغيان والفساد ،وذلك هو
منهج القرآن في بناء المجتمع وقيادة اإلنسان السياس ّية واالجتماع ّية.
ً
ثالثا :اجتناب الطاغوت

«طاغوت» :من ما ّدة (الطغيان) ،تعني االعتداء وتجاوز الحدود.
كل معبو ٍد من دون الله،
كل متع ٍّد ،وعلى ّ
لذا ،فإنّها تُطلَق على ّ
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ازي ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،8ص.303
((( ينظر :الشيخ مكارم الشير ّ

كالشيطان والحكّام المتج ّبرين.
فعبارة «اجتنبوا الطاغوت» ،بمعناها الواسع ،تعني االبتعاد عن
كل أشكال الشرك وعبادة األصنام وهوى النفس والشيطان ،وتج ّنب
ّ
االنصياع واالستسالم للحكّام المتج ّبرين الطغاة(((.
َع ْن أَبِي بَ ِصيرٍَ ،ع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َللَّ ِهَ ،ع ْن أَبِي ِه ،Lأَنَّ ُه ق ََال« :أَنْ ُت ُم
ُوت أَنْ يَ ْع ُبدُ و ٰهاَ ،و َم ْن أَطَا َع َج َّبا ًرا َف َقدْ َع َبدَ هُ»(((.
الَّ ِذي َن اِ ْج َت َن ُبوا اَلطّٰاغ َ
الجذري (اإلخراج من
وم ّما يلقي الضوء على أ ّن عمل ّية التغيير
ّ
الظلمات إلى النور) هي الهدف الرئيس ،ما أُ ِشي َر إليه في القرآن
ٍ
ومتعاكس بتو ّجهات
الكريم ،من ربط هذه العمل ّية بشكلٍ متضا ّد
عالقات اإلنسان المؤمن والكافر بالقطبين -الله والطاغوت -في
َّ َ َ َ ُ ْ
مختلف مجاالت حياته وممارساته ونتائج مسيرته﴿ ،ٱلِين ءامنوا

ََٰ ُ ْٓ
َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ٰ ُ َ
َُٰ ُ َ
َّ ُ
َ
َ
وت فقتِلوا
يل ٱلطٰغ ِ
يل ٱللِۖ وٱلِين كفروا يقتِلون ِف سب ِ ِ
يقتِلون ِف سب ِ ِ
َ ۡ َ ٓ َ َّ ۡ َ ٰ َّ َ ۡ َ َّ
أو ِلاء ٱلشيط ِنۖ إِن كيد
ٱلش ۡي َطٰ ِن َك َن َضعِ ًيفا﴾(((.

كما جاء في القرآن الكريم ،أ ّن الهدف الرئيس الذي ُو ِض َع على
ً َ
ُّ ُ
َََ ۡ َََۡ
ك أ َّم ٖة َّر ُسول أ ِن
عاتق الرسل ،هو تحقيق هذا الهدف﴿ ،ولقد بعثنا ِف ِ

َّ ُ َ ۡ ُ َّ ۡ َ َّ ۡ َ َ
ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ َّ ٰ ُ َ َ
َ
وت ۖ ف ِم ۡن ُهم َّم ۡن ه َدى ٱلل ومِنهم من حق
ٱعبدوا ٱلل وٱجتنِبوا ٱلطغ
ت عل ۡيهِ
َّ َ َ ُ َ ُ ْ ۡ َ
ۡ
ْ
َ
َ
َ ُ
ِريوا ِف ٱل ِ
ٱنظ ُروا ك ۡي َف َك َن َعٰقِ َب ُة ٱل ُمك ّذِبِ َني﴾(((.
ۡرض ف
ٱلضلٰلة ۚ فس

وإنّما كان األمر كذلك؛ أل ّن والء الله يعني الخروج من الظلمات إلى

ازي ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،15ص.48
((( الشيخ مكارم الشير ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،23ص.361
((( العلّمة
ّ
((( سورة النساء ،اآلية .76
((( سورة النحل ،اآلية .36
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النور ،ووالء الطاغوت هو الخروج من النور إلى الظلمات ،والصيرورة
َّ ُ
﴿ٱلل َو ُّل َّٱل َ
ِين
إلى الجنة والنار ،إنّما تكون على أساس هذا الوالء،
ِ

َ ُّ َ َّ َ َ
ٱلطٰ ُغ ُ
ُّ ُ َ
ّ
ك َف ُر ٓوا ْ أَ ۡو ِلَا ٓ ُؤ ُه ُم َّ
َُ ْ ُۡ ُ
وت
ت إِل ٱنلورِۖ وٱلِين
َءامنوا ي ِرج ُهم م َِن ٱلظلم ٰ ِ
ُ ۡ ُ َ ُ ّ َ ُّ َ ُّ ُ َ ٰ ُ ْ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
ت أولئِك أصحب ٱنلارِۖ هم فِيها خ ِل
ون﴾(((.
ي ِرجونهم مِن ٱنلورِ إِل ٱلظلم ِ ۗ

ولعل التعبير بالمفرد عن النور ،وبالجمع عن الظلمات ،لإلشارة
ّ
أشكال متع ّددة؛
ً
إلى أ ّن طريق الله واحد ،والطريق إلى الطاغوت يأخذ
أل ّن الله واحد ،والطاغوت متع ّدد(((.
ً
رابعا :الكلمة الحسنة

وللكلمة في القرآن شأ ٌن خطير ،فهي أداة التواصل ونعمة البيان.
كل يوم
لذا ،يريدها أدا ًة ووسيل ًة لصالح اإلنسان .واإلنسان يستمع في ِّ
إلى ألوان شتّى من القول وال َكلِم ،بعضه س ِّي ٌئ ه ّدام ،وبعضه َحس ٌن،
وبعضه أعلى درج ًة في ال ُح ْسن والعطاء الب ّناء.
والقرآن ينهى عن الكلمة الس ِّيئة ،ينهى عن إطالقها ،وعن االستماع
إليها ،أو التأث ّر بها ،أو السكوت عليها وعدم ر ّدها.
َ ۡ َ َ َ َّ َ
تقول اآلية الكريمة﴿ :فَبَ ّ ِ ۡ
ش ع َِبادِ َّ 17ٱل َ
ِين ي َ ۡس َت ِم ُعون ٱلق ۡول ف َيتب ِ ُعون
ُ ُ ْ ۡ َۡ
َ ۡ َ َ ُ ٓ ُ ْ َ َ َّ َ َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ
ٱللۖ َوأ ْو ٰٓلئ ِ َك ُه ۡم أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب﴾ .ففي البداية
أحسنه ۚۥ أو ٰٓلئِك ٱلِين هدىهم
تقول﴿ :فَبَ ّ ِ ۡ
ش ع َِبادِ﴾ ،ثم تعرج على تعريف أولئك العباد المق ّربين،
بأنّهم أولئك الذين ال يستمعون لقول هذا وذاك ،ما لم يعرفوا خصائص
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((( سورة البقرة ،اآلية .257
اإلسالمي ،إيران  -قم1417 ،ه ،ط،3
الفكر
مجمع
القرآن،
علوم
باقر،
((( الحكيم ،الس ّيد مح ّمد
ّ
ص.52-51

أفضل الكالم ،من خالل ق ّوة العقل
وم ّيزات المتكلِّم ،والذين ينتخبون َ
تعصب وال لجاجة في أعمالهم ،وال تحديد وجمود في
واإلدراك ،إذ ال ّ
فكرهم وتفكيرهم ،إنّهم يبحثون عن الحقيقة ،وهم متعطّشون لها،
فأينما وجدوها استقبلوها بصدو ٍر رحب ٍة ،ليشربوا من نبعها الصافي...
حتّى يرتووا.
للحق ومتعطّشين للكالم الحسن وحسب ،بل
إنّهم ليسوا طالبين ّ
هم يختارون األجود واألحسن من بين «الج ّيد» و«األجود» و«الحسن»
و«األحسن» .وخالصة األمر ،فإنّهم يطمحون لنيل األفضل واألرفع،
الحق(((.
وهذه هي عالمات المسلم
الحقيقي المؤمن الساعي وراء ّ
ّ

ازي ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،15ص-48
((( ينظر :الشيخ مكارم الشير ّ
.49
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الموعظة العشرون

القرأني
اإلصالح في المفهوم
ّ
محاور الموعظة

 آيات اإلصالح في القرآن. -مبادئ اإلصالح في القرآن.

تمهيد

﴿وأَط ُ
ولۥ َو َل تَ َنٰ َز ُعوا ْ َف َت ۡف َشلُوا ْ َوتَ ۡذ َه َ
ِيعوا ْ َّ َ
قال -تعالىَ :-
ٱلل َو َر ُس َ ُ
ب
ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ َ َّ
ٱلصٰ ِ ِب َين﴾(((.
رِيحكمۖ وٱص ِب ۚوا إِن ٱلل مع

أي :وال تختلفوا بالنزاع فيما بينكم ،حتّى يورث ذلكم ضعف
خل
إرادتكم ،وذهاب عزتكم ودولتكم ،أو غلبتكم ،فإ ّن اختالف اآلراء يُ ّ
َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ َ َّ
ٱلصٰ ِ ِب َين﴾ ،أي :الزموا
بالوحدة ويوهن الق ّوة .و﴿ وٱص ِب ۚوا إِن ٱلل مع
الصبر على ما يصيبكم من مكاره القتال ،م ّما يه ّددكم به العدو ،وعلى
اإلكثار من ذكر الله ،وعلى طاعة الله ورسوله ،من غير أن يهزهزكم

158

((( سورة األنفال ،اآلية .46

الحوادث ،أو يزجركم ثقل الطاعة ،أو تغويكم لذّة المعصية ،أو يضلّكم
عجب النفس وخيالؤها .وقد أكّد األمر بالصبر ،بقوله﴿ :إ َّن َّ َ
ٱلل َم َع
ِ
َّ
ٱلصٰ ِ ِب َين﴾؛ أل ّن الصبر أقوى عونٍ على الشدائد(((.
ومن األهداف األساس ّية لألنبياء والمرسلين والرساالت اإلله ّية ،هو
اإلصالح بين الناس .لذا ،يُركِّز القرآن عنايته ،ويُثقِّف المسلمين على
وحل المنازعات التي تحدث في المجتمع،
أه ّميّة اإلصالح بين الناسّ ،
فليس من أخالق ّية المسلم أن يكون متف ِّر ًجا على المشاكل وال ِنزاعات،
ٌ
مسؤول عن تح ّمل تلك المسؤول ّية أمام الله
كأ ّن األمر ال يعنيه ،بل هو
عمل بقاعدة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
سبحانه وتعالىً ،-باإلضافة إلى ما ورد في الروايات ،ف َع ْن أَبِي َعبْ ِد ا َللَّ ِه ،Qق ََال:
« َم ْن ل َْم َي ْه َت َّم ِبأُ ُمو ِر اَلْ ُم ْسلِ ِمي َنَ ،فلَ ْي َس ِب ُم ْسلِ ٍم»(((.
َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َللَّ ِه ،Qأَ َّن ا َل َّنب َِّي Pق ََالَ « :م ْن أَ ْص َب َح الَ يَ ْه َت ُّم
ِبأُ ُمو ِر اَلْ ُم ْسلِ ِمي َنَ ،فلَ ْي َس ِم ْن ُه ْمَ ،و َم ْن َس ِم َع َر ُج ًل يُ َنا ِدي يَا �لَلْ ُم ْسلِ ِمي َن،
َفل َْم يُجِ ْبهُ َ ،فلَ ْي َس ِب ُم ْسلِ ٍم»(((.
ً
ّأول :آيات الصلح في القرآن الكريم

ِ
اآليات التي تح ّدثت عن
ونُورِد من نصوص هذه الثقافة القرآن ّية،
الصلح ،ونذكر منها:
الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج ،9ص.96
((( العلّمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص.164
((( الشيخ
ّ
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،16ص.337
((( الح ّر
ّ
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ْ

َ

ْ

َ َّ ُ
َّ َ َ ۡ ُ َ َ َ ۡ ُ
األولى﴿ :فٱتقوا ٱلل وأصل ِحوا ذات بين
ِك ۡمۖ﴾(((.
اآلية تدعو إلى تقوى الله وطاعته ،وطاعة الرسول ،Pوهي
االلتزام بأحكام الشريعة وقيمها اإلنسانية السامية ،وإصالح مشاكل
وحل منازعاتهم بالتي هي أحسن.
المجتمع التي تحدث بين ال ّناسّ ،
َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ۡ
﴿ل َخ ۡ َ
ري ّمِن ن َوى ٰ ُه ۡم إِل َم ۡن أ َم َر ب ِ َص َدق ٍة
ث
ك
ف
ي
الثانية :قال -تعالى:-
ِ
ِ
ٖ

َّ َ َ
َ ۡ َۡ َ َ ۡ َٓ َ َ
أَ ۡو َم ۡع ُر ٍ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َّ
ات ٱللِ ف َس ۡوف
اس َومن َيفعل ذٰل ِك ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
وف أو إِصلِٰۢح بي ٱنل ِ ۚ
َ
نُ ۡؤتِيهِ أ ۡج ًرا َع ِظ ٗيما﴾(((.

كل اجتما ٍع
كلمة «النجوى» ال تعني الهمس فقط ،بل تُطلَق على ّ
كل نجوى أو همس أو اجتماع
س ّر ٍّي أيضً ا .ولكي ال يحصل وه ٌم من أ ّن ّ
عمل مذمو ًما أو حرا ًما ،جاءت اآلية بأمثا ٍل ،كمق ّدم ٍة لبيان
س ّر ّي يُعتَبر ً
قانونٍ كل ٍّّي ،وأوضحت الموارد التي تجوز فيها النجوى ،مثل أن يوصي
اإلنسان بصدق ٍة ،أو بمعونة لآلخرين ،أو بالقيام بعمل صال ٍح ،أو أن
َ َ
َ
َّ
يصلح بين الناس ،فتقول اآلية في هذا المجال﴿ :إِل َم ۡن أ َم َر ب ِ َص َدق ٍة أ ۡو
َم ۡع ُر ٍ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َّ
اس﴾.
وف أو إِصلِٰۢح بي ٱنل ِ ۚ
فإذا كان هذا النوع من النجوى أو الهمس أو االجتماعات الس ّريّة
مخص ًصا لنيل مرضاة الله ،فإ ّن الله
ال يشوبه الرياء والتظاهر ،بل كان َّ
سيخصص لِ ِمثل هذه األعمال ثوابًا وأج ًرا عظي ًما(((.
ّ
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((( سورة األنفال ،اآلية .1
((( سورة النساء ،اآلية .114
ازي ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،3ص.452
((( الشيخ مكارم الشير ّ

َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َللَّ ِه ،Qق ََالِ « :إنَّ اَل َّلهَ َف َر َض اَل َّت َم ُّح َل ِفي اَلْ ُق ْرآنِ .
ُقل ُْتَ :و َما اَل َّت َم ُّح ُل ُ -ج ِعل ُْت ِفدَ اكَ -؟ َق َال :أَنْ يَكُونَ َو ْج ُهكَ أَ ْع َر َض ِم ْن
َو ْج ِه أَ ِخيكَ َ ،ف َت َم َّح ْل لَهُ َ ،و ُه َو َق ْولُهُ  :الٰ َخ ْي َر ِفي كَ ِثي ٍر ِم ْن نَ ْج ٰوا ُه ْم
اب اَلْ ُم ْؤ ِم ِنَ ،وإِنِ اُبْ ُتلِ َيَ ،فأَ ْع ِط ِه َوتَ َح َّم ْل َع ْنهُ َوأَ ِع ْنهُ »(((.
ا َْليَ َةَ ،-و ِفي ِك َت َِّ
َّ
َ َۡ َ
ۡ
ري ّمِن ن َوى ٰ ُه ۡم
ق ََال ا َّ
َلصا ِد ُقِ « ،Qفي َق ْولِ ِه -تَ َعالَى﴿ :-ل خي ِف كث ِ ٖ
َ
َّ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ
وف﴾َ :ق َال :يَ ْع ِني بِالْ َم ْع ُر ِ
وف اَلْ َق ْر َضَ ،وإِنَّ َما
إِل من أم َر بِصدق ٍة أو مع ُر ٍ
اس»(((.
َح َّر َم اَل ِّر َبا؛ لِ َي َتقَا َر َض اَل َّن ُ
َ
َ ُۡ ۡ َ ۡ
َ ٓ ََ
ٱق َت َتلُوا ْ فَأ ۡصل ُِحوا ْ بَ ۡي َن ُه َماۖ فَإ ۢن َب َغ ۡ
ت
ان مِن ٱلمؤ ِمن ِني
الثالثةِ﴿ :إَون طائِفت ِ
ِ

َ َ
ۡ َ ُ َ ََ ُ
ُ ْ َّ
َّ َ َ ٓ ۡ
ع ۡٱل ۡخ َر ٰ
ف َء إ ِ ٰٓ
ت تَ ِ ٓ
ى فَ َقٰتِلوا ٱل ِت َت ۡب ِغ َح َّ ٰ
ل أ ۡم ِر ٱللِۚ فإِن فا َءت
إِحدىٰهما
َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َّ َّ َ ُ ُّ ۡ ۡ
َ
َّ ۡ ۡ
سط َ
ني  9إِن َما ٱل ُمؤم ُِنون
فأصل ِحوا بينهما بِٱلعد ِل وأقسِط ۖوا إِن
ٱلل يِب ٱل ُمق ِ ِ
ۡ َ َ ُ َ ۡ ُ ۡ ُ َّ َ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ْ ُ ۡ َ َ ٞ
إِخوة فأصل ِحوا بي أخويك ۚم وٱتقوا ٱلل لعلكم ترح
ون﴾ (((.

فقد س ّجل القرآن الكريم حادث َة منازعات بين قبيلتَين في عصر
النزول ،وحدث بينهما خالف وقتال ،وو ّجه المسلمين في ذلك الوقت،
ودعاهم إلى أن يُسارعوا لإلصالح بينهم ،والوقوف بوجه المعتدي
وحل هذا ال ِنزاع.
الذي يرفض االستجابة لإلصالح ّ
َ
َ ۡ َ ُُ ً ۡ ۡ َ ٗ ََ ُ َ َ َ َۡ َ ٓ
الرابعةِ﴿ :إَون ۡ
ٱم َرأَةٌ َخافَ ۡ
ت ِم ۢن بعل ِها نشوزا أو إِعراضا فل جناح علي ِهما
ِ
َ
ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َ ُ ۡ ٗ َ ُّ ۡ ُ َ ۡ ((( ٞ
أن يصلِحا بينهما صلحا ۚ وٱلصلح خي ۗ﴾ .
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،71ص.245
((( العلّمة
ّ
اوندي ،أبو الحسين سعيد بن هبة الله ،فقه القرآن ،تحقيق الس ّيد أحمد
((( قطب الدين الر ّ
المرعشي ،إيران  -قم1405 ،ه ،ط ،2ج ،1ص.384
النجفي
الحسيني ،مكتبة آية الله العظمى
ّ
ّ
ّ
((( سورة الحجرات ،اآليتان .10-9
((( سورة النساء ،اآلية .128
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واآلية ّ
الخاصة في إصالح المشاكل األُسريّة،
تدل على عناية القرآن
ّ
وحل منازعات األُسرة ،عندما يعرض صور ًة من مشاكل األُسرة ،ويدعو
ّ
لحلِّها صل ًحا.
لحل ال ِنزاع
ويرشد القرآن الكريم في آيات أُ َخر ،إلى آل ّي ٍة عمل ّي ٍة ِّ
الذي يحدث بين الزوج والزوجة ،جاء هذا البيان في قوله -تعالى:-

َۡ ٓ
َ
ۡ ۡ ُ ۡ َ َ َۡ َ َ ۡ ُ ْ َ
َۡ
ٱب َعثوا َحك ٗما ّم ِۡن أهلِهِۦ َو َحك ٗما ّم ِۡن أهل َِها إِن
﴿ ِإَون خِفتم شِقاق بين ِ ِهما ف
ٓ
َ
ُ َ
ٱلل بَ ۡي َن ُه َما ۗ إ َّن َّ َ
يدا ٓ إ ۡص َل ٰ ٗحا يُ َو ّفِق َّ ُ
ٱلل ك َن َعل ًِيما َخبِ ٗريا﴾(((.
ِ
ي ِر ِ
ِ

.1
.2
.3
.4
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والمستفاد من هذه اآليات ،األمور اآلتية:
َلصل ُْح َجائِ ٌز بَ ْي َن اَلْ ُم ْسلِ ِمي َن،
مشروع ّية الصلح ،ويؤكَّده قوله« :Pا ُّ
إِ َّل َما َح َّر َم َحال ًَل ،أَ ْو َحل ََّل َح َرا ًما»(((.
في اآليات دالل ٌة على أنّه ش ّرع لقطع التنازع.
الصلح له عناوين متع ّددة ،من أه ّمها :حقن الدماء ،وإصالح ذات
ال َبين ،وإصالح حال الزوجين.
في الصلح نف ٌع عظي ٌم ،إذ مع قطع النزاع ،يحصل تمام نظام
النوع ،وفوائد المعاش؛ فلذلك وصفه -سبحانه -بأنّه « َخ ْي ٌر»؛ أي
جزيل ،عن
خي ٌر عظي ٌم ،والسعي فيه إلصالح ذات ال َبين فيه أج ٌر ٌ
ال َنب ِّي « :Pإِ ْصال َُح َذ ِ
َلص َي ِام»(((.
َلصالَ ِة َوا ِّ
ات اَلْ َب ْي ِن أَفْضَ ُل ِم ْن َعا َّم ِة ا َّ

((( سورة النساء ،اآلية .35
األحسائي ،عوالي اللئالي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.219
((( ابن أبي جمهور
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.266

َع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ،Qق ََالِ « :إنَّ اَلشَّ ْي َطانَ يُ ْغرِي بَ ْي َن اَلْ ُم ْؤ ِم ِني َن،
َما ل َْم يَ ْرجِ ْع أَ َحدُ ُه ْم َع ْن ِدي ِن ِهَ ،فإِ َذا َف َعلُوا َذلِكَ  ،اِ ْس َتلْقَى َعلَى َقفَا ُه
َّف بَ ْي َن َولِ َّي ْي ِن لَ َنا .يَا َم ْعشَ َر
َوتَ َمدَّ َد ،ثُ َّم َق َالُ :ف ْز ُت! َف َر ِح َم اَللَّهُ اِ ْم َر ًءا أَل َ
اَلْ ُم ْؤ ِم ِني َن ،تَأَلَّفُوا َوتَ َعاطَفُوا»(((.
إ ّن القرآن يدعو المسلمين إلى الب ِّر ،وهو المعروف واإلحسان،
ََ
﴿ول
وإلى تقوى الله ،وإلى اإلصالح بين الناس ،فيخاطبهم بقوله:

َ
اس َو َّ ُ
َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ُ ۡ َ ٗ ّ ۡ َ ُ ۡ َ َ َ ُّ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ۡ ُ ْ َ ۡ َ َّ
ٱلل
تعلوا ٱلل عرضة ِليمٰن ِكم أن تبوا وتتقوا وتصل ِحوا بي ٱنل ِ ۚ
َس ِم ٌيع َعل ِٞيم﴾(((.

وعندما يتعاون أفراد المجتمع ،ويُصلحون ذاتَ بي ِنهم ،وما فس َد من
أنفسهم ومجتم َعهم من الجريمة والسقوط
مجتمعهم ،فإنّهم يُنقذون َ
والمنازعات واألحقاد .فاإلصالح ،في تشخيص القرآن ،وقاي ٌة من الهالك
والدمار .فلْ َنقِ أنفسنا ومجتمعنا من الهالك والدمار ،كما قال -تعالى:-
َ َّ ُ ْ ۡ َ ٗ َّ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ
ُ ۡ َ ٓ َّ ٗ ۖ َ ۡ
ٱلل َشد ُ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ أَ َّن َّ َ
ِيد
ِين ظل ُموا مِنكم خاصة و
﴿وٱتقوا ف ِتنة ل ت ِصيب ٱل
ۡ َ
اب﴾(((.
ٱلعِق ِ

ًَ
ثانيا :مبادئ اإلصالح في القرآن

أساسين لإلصالح ،هما:
ويُث ِّبت القرآن مبدأَين َّ
الحق والعدل ،فالقرآن يريد أن يبني الحياة على أساس
أ ّو ًل :أساس ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،2ص.345
((( الشيخ
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .224
((( سورة األنفال ،اآلية .25
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نحل
الحق والعدل .وعندما يحدث نزا ٌع بين طرفَين ،يأمرنا القرآن أن ّ
ّ
َ
ۡ
ْ
َ
هذا ال ِنزاع بالعدل والقسط ،قال -تعالى﴿ :-فأ ۡصل ُِحوا بَ ۡي َن ُه َما بِٱل َع ۡد ِل
ۡ
َوأَ ۡقس ُِط ٓۖوا ْ إ َّن َّ َ
ٱلل ُي ُِّب ٱل ُم ۡق ِس ِط َني﴾(((.
ِ
وحل
ثان ًيا :واألساس الثاني من األُسس التي يرتكز عليها اإلصالح ّ
المنازعات الذي يدعو إليه القرآن الكريم ،هو أساس العفو والتسامح،
َ َ َ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ َ ُ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ
ى ول تنسوا ٱلفضل بين
ك ۡ ۚم﴾(((.
قال -تعالى﴿ :-وأن تعفوا أقرب ل ِلتقو ۚ
َ
َ َ ۡ ُ َُ ۡ َ
َ ۡ ُ َّ َ ٞ
ۡ َٰ َ َ
اع ۢ بٱل ۡ َم ۡع ُر ِ َ َ ٓ ٌ َ ۡ
﴿فمن ع ِ َ
ن ذٰل ِك
وف وأداء إِلهِ بِإِحس ٖ ۗ
ف لۥ مِن أخِيهِ شء فٱتِب ِ
َ
َ ۡ َ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ُ ّ َّ ّ ٞ
ۡ
ى َب ۡع َد َذٰل َِك فَلَ ُهۥ َع َذ ٌ
ٱع َت َد ٰ
حة ۗف َم ِن
اب أ ِل ٞم﴾(((.
تفِيف مِن ربِكم ور

164

((( سورة الحجرات ،اآلية .9
((( سورة البقرة ،اآلية .237
((( سورة البقرة ،اآلية .178

الموعظة الواحدة والعشرون

آداب التعامل
في ضوء القرآن الكريم
محاور الموعظة

 مفهوم أدب التعامل مع اآلخرين. توجيهات القرآن الكريم في أدب التعاملمع اآلخرين.

تمهيد

األدب اجتماع خصال الخير في العبد .وبالنظر إلى أه ّم ّية األدب
وفضله في اإلسالم ،فإنّنا نجد أ ّن اإلسالم قد وضع قواعد في التربية
نقي
والتهذيب ،ومبادئ للقيم والسلوك واألخالق ،ل ُي ِقيم عليها مجتم ًعا ّ
أدب وذوقٍ رفيع.
السريرةّ ،
عف اللسان ،ذا ٍ
َع ْن َعلِ ٍّي Qأَنَّ ُه ق ََالَ « :ما نَ َح َل َوالِدٌ َولَدً ا نُ ْح ًل أَفْضَ َل ِم ْن أَ َد ٍب
َح َس ٍن»((( .وعن النبي ،Pق ََال« :أَكْ ِر ُموا أَ ْو َال َدك ُْم َوأَ ْح ِس ُنوا آ َدا َب ُه ْم،
يُ ْغ َف ْر لَك ُْم»(((.
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،15ص.164
((( الميرزا
ّ
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،21ص.476
((( الح ّر
ّ
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وب ّينت بعض الروايات فضل األدب ،فق ََال اإلمام الصادق:Q
«أَ ْربَ ُع ِخ َصالٍ يَ ُسو ُد ِب َها اَلْ َم ْر ُء :اَلْ ِع َّف ُة ،وا َْلَ َد ُبَ ،واَلْ ُجو ُدَ ،واَلْ َعق ُْل»(((.
ً
ّأول :مفهوم أدب التعامل مع اآلخرين

األصل في دين اإلسالم أنّه دي ُن تج ّمعٍ وألفة ،ال دي َن عزل ٍة وفرا ٍر من
تكاليف الحياة ،بل إ ّن نزعة التع ّرف إلى الناس واالختالط بهم أصيلة
في تعاليم هذا الدينَ .عنِ ا َل َّنب ِِّي ،Pق ََال« :اَلْ ُم ْؤ ِم ُن اَلَّ ِذي ُيخَالِ ُط
اس َو َي ْص ِب ُر َعلَى أَ َذا ُه ْم أَ ْعظَ ُم أَ ْج ًرا ِم َن اَلَّ ِذي الَ ُيخَالِطُ ُه ْم َوالَ َي ْص ِب ُر
اَل َّن َ
َعلَى أَ َذا ُه ْم»(((.
والحقيقة أ َّن أدب التعامل مع اآلخرين له مفهو ٌم شامل ،يتّسع
اتّساع العالقات اإلنسان ّية بين بني البشر .ولكن ال ب ّد لنا من التفريق
بين أدب التعامل مع اآلخرين ،وبين الوالء لهم .فإ ّن الوالء هو المح ّبة
والنصرة ،وهذه ال تكون ّإل بين المسلمين .ولك ّن التب ّرؤ من أعداء الله
ال يعني اإلساءة في معاملتهم ،أو أكل حقوقهم ،أو س ّبهم والفحش
ولعل ما ورد في سورة الممتحنة
معهم في القول ،أو عدم مالطفتهمّ .
هو من أوضح اآليات التي تم ّيز بين الوالء وبين الب ّر و ُحسن التعامل،
َ
ّ
َّ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ ُ ۡ
ِين َول ۡم
يقول تعالى﴿ :ل ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين لم يقتِلوكم ِف ٱدل ِ

ُ
ُۡ
َ ٰ ُ ۡ َ َ َ ُّ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ٓ ْ َ ۡ ۡ َّ َّ َ ُ ُّ ۡ ۡ
سط َ
ني 8
ي ِر ُجوكم ّمِن دِي ِركم أن تبوهم وتقسِطوا إِل ِه ۚم إِن
ٱلل يِب ٱل ُمق ِ ِ
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الغفاري والس ّيد
((( المفيد ،الشيخ مح ّمد بن مح ّمد بن النعمان ،االختصاص ،تحقيق علي أكبر
ّ
الزرندي ،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت1414 ،ه 1993 -م ،ط،2
محمود
ّ
ص.244
الطبرسي ،مشكاة األنوار في غرر األخبار ،مصدر سابق ،ج ،1ص.192
((( الشيخ
ّ

ّ ََ ۡ َ ُ ُ ّ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ْ
َّ َ َ ۡ َ ٰ ُ ُ َّ ُ َ َّ َ َ ٰ َ ُ ُ
وك ۡ
ِين وأخرجوكم مِن دِي ٰ ِركم وظٰهروا
ٱدل
ف
م
إِنما ينهىكم ٱلل ع ِن ٱلِين قتل
ِ
ِ
ُ
َّ
ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ ۡ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
َ َ ٰٓ ۡ َ
جكم أن تولوه ۚم ومن يتولهم فأولئِك هم ٱلظل ِم
ون﴾(((.
ع إِخرا ِ

ُح ْس ُن ُ
الخ ُلق

إ ّن قاعدة « ُح ْس ُن ال ُخلُق» تُعتبر من األصول القرآن ّية التي تتف ّرع
كل قواعد التعامل مع اآلخرين ،إ ْذ ال نجاح وال توفيق في التعامل
عنها ّ
مع اآلخرين دون هذا األصل المتين .ومن هنا ،فقد مدح الله -تعالى-
َّ َ
ك لَ َع َ ٰ ُ ُ َ
يم﴾(((.
نب َّيه بهذه الصفة ،فقال عنهِ﴿ :إَون
ل خل ٍق ع ِظ ٖ
عن اإلمام الصادق« :Qإِنَّ اللَّهَ َ -ع َّز َو َج َّل -أَ َّد َب نَ ِب َّيهُ P
َ
ُ
َالَ :
َعلَى َم َح َّب ِت ِهَ ،فق َ
﴿وإِنَّ َك ل َع َ ٰل ُخل ٍق َع ِظيمٖ﴾»(((.
أص ٌل في أدب التعامل ،وتتف ّرع عنه سلوك ّيات كثيرة.
ف ُح ْس ُن ال ُخلُق ْ
النبيُ Pح ْس َن ال ُخلُق في التعامل مع اآلخرين ،بقوله:
وقد ب ّين ّ
اس ِبأَ ْم َوالِك ُْمَ ،ولَ ِك ْن
اسَ ،واَللَّ ِه ،إِنِّي َلَ ْعل َُم أَنَّك ُْم الَ ت ََس ُعونَ اَل َّن َ
«أَيُّ َها اَل َّن ُ
َس ُعو ُه ْم بِالطَّالَ َق ِة َو ُح ْس ِن اَلْ ُخل ُِقَ .ق َالَ :و َس ِم ْعتُهُ يَق ُ
ُولَ :ر ِح َم اَللَّهُ ك َُّل
َس ْهلٍ طَل ٍْق»((( .وفي هذا الحديث الشريفِ ،عظَ ٌة نافعةِ ،
وحكمة
بالغة؛ فإ َّن اإلنسان ،مهما بَذَل من المال ،ال يحظى برضى الناس ،ث ّم
كل ٍ
واحد أ ْن
كل إنسان ،ولكن في مقدور ِّ
إ َّن المال ليس في مقدور ّ
((( سورة الممتحنة ،اآليتان .9-8
((( سورة القلم ،اآلية .4
الكاشاني ،المولى مح ّمد محسن ،التفسير الصافي ،ص ّححه وقدّم له وعلّق عليه العلّمة
((( الفيض
ّ
األعلمي ،طهران ،مكتبة الصدر1416 ،ه 1374 -ش ،ط ،2ج ،5ص.208
حسين
الشيخ
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،68ص.395
((( العلّمة
ّ
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حسن ُخلُقه ،ويل ّين جانبه ،ويخفض جناحه ،ويبسط وجهه.
يُ ّ
كما يشير القرآن الكريم إلى مبدأ مه ٍّم في التعامل مع اآلخرين،
ِ
القرآني ليس فقط مجموعة مناسك ،بل هو ِو ْح َد ٌة
فالدي ُن في المنظور
ّ
ملي ،كما قال
متكاملة ،يمتزج فيها الجانب
اإليماني بالجانب ال َع ّ
ّ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ َۡ
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ َ ُّ ْ ُ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ
ك َّن ٱل َّ
ب
ب َول ٰ ِ
ِ
ش ِق وٱلمغ ِر ِ
-تعالى﴿ :-ليس ٱل ِب أن تولوا وجوهكم ق ِبل ٱلم ِ

َّ ۡ
َ َّ ّ َ َ َ َ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ
ات ٱل ۡ َم َال َ َ ٰ
ع
يۧن وء
ب وٱنلب ِ ِ 
َم ۡن َء َام َن بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر وٱلم
لئِكةِ وٱلكِتٰ ِ
َ
َّ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ َۡ َ
ٱلسآئل َ
سك َ
ٱلسبيل َو َّ
ِني َو ۡٱب َن َّ
ِني َ
ٰ
اب
ف
و
ُح ّبِهِۦ ذوِي ٱلقرب وٱلتم وٱلم
ِ
ٱلرق ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ۡ ۡ ٓ
َ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ۡ ۡ َ َ ٰ َ ُ ۖ ْ َ َّ
ٱلصٰب َ
ين ِف ٱلَأ َساءِ
وأقام ٱلصلوة وءات ٱلزكوة وٱلموفون بِعه ِدهِم إِذا عهدوا و
ِِ
ۡ
َ َّ َّ ٓ َ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ
س أولئِك ٱلِين صدق ۖوا وأولئِك هم ٱلمتق
ون﴾(((.
وٱلضاءِ وحِني ٱلأ ِ ۗ

فهذه اآلية تشير إلى مالمح الشخص ّية اإلسالم ّية ،التي ترتكز على
جانبين اثنين:
األ ّول :جانب الفكر واإليمان وأداء العبادات.
الثاني :جانب الممارسة السلوك ّية.

ً
ثانيا :توجيهات القرآن الكريم في أدب التعامل مع اآلخرين

كثير ٌة هي التوجيهات واإلجراءات القرآن ّية التي تحثّ على االلتزام
باألدب في التعامل مع اآلخرين ،نذكر أه ّمها:
 .1النهي عن فضول الكالم والخوض يف الباطل

حثَّ القرآن الكريم على االبتعاد عن فضول الكالم ،وعدم الخوض
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((( سورة البقرة ،اآلية .177

القرآنيِ ،م ْن شأنه أ ْن يَ ُص َّب في
في الباطل .وااللتزام بهذا التوجيه
ّ
ٍ
متماسك ،يبتعد فيه الناس عن الثرثرة واإلكثار من الكالم
بناء مجتمعٍ
ّ َّ ۡ ُ ۡ َّ َ ۡ ََ
َّ
َ
َ َۡ
ري مِن ن َوىٰهم إِل من أم َر
الذي ال حاجة إليه .قال -تعالى﴿ :-ل خي ِف كث ِ ٖ

َّ
َ ۡ َۡ َ َ ۡ َٓ َ َ
ب َص َدقَ ٍة أَ ۡو َم ۡع ُر ٍ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َّ
ات ٱللِ
اس َومن َيفعل ذٰل ِك ٱبتِغا َء م ۡرض ِ
وف أو إِصلِٰۢح بي ٱنل ِ ۚ
ِ
َ
َ
ُ
ۡ
َ
ۡ
َ
ٗ (((
ۡ
فَسوف نؤتِيهِ أج ًرا ع ِظيما﴾ .

فهذه اآلية القرآنيّة تُو ِّجه المؤمنين إلى أ ْن يكون كال ُمهم
هادفًا .ومن المعروف أ ّن كثرة الكالم تؤ ّدي إلى قسوة القلب،
َعنِ ا َل َّنب ِِّي Pأَنَّ ُه ق ََال« :الَ تُكْ ِث ُروا اَلْكَالَ َم ِب َغ ْي ِر ِذكْ ِر اَللَّ ِه؛ َفإِنَّ كَ ْث َر َة
اس ِم َن اَللَّ ِه
اَلْكَال َِم ِب َغ ْي ِر ِذكْ ِر اَللَّ ِه يُق ِْسي اَلْ َقل َْب ،و إِنَّ أَبْ َعدَ اَل َّن ِ
اَلْق ِ
َاسي اَلْ َقل ِْب»(((.
الس ّب والفحش يف القول
 .2النهي عن َ

َّ
َّ
َۡ
َ َ
ُ
ٱل ۡه َر ب ُّ
﴿ل ُي ُّ
ِب َّ ُ
ٱلل ۡ َ
ٱلس ٓوءِ م َِن ٱلق ۡو ِل إِل َمن ظل َ ِۚم َوكن
قال -تعالى:-
ِ
َّ ُ
ٱلل َس ِم ًيعا َعل ًِيما﴾((( .وفي آي ٍة أخرى ،نص القرآن الكريم على أ ّن إيذاء

َّ
حق ،يترت ّب عليه إث ٌم عظي ٌم ،قال
المؤمنين بالقول الس ّيئ ،دون وجه ٍّ
ْ
ََ
ۡ َ
َۡ
﴿و َّٱل َ ۡ ُ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ
تعالىَ :-ي َما ٱكت َس ُبوا فق ِد
ِين يُؤذون ٱل ُمؤ ِمن ِني َوٱل ُمؤمِنٰ ِ
ت بِغ ِ
ۡ ُ ْ
ٱح َت َملوا ُب ۡه َتٰ ٗنا ِإَوثۡ ٗما ُّمبِ ٗينا﴾(((.

((( سورة النساء ،اآلية .114
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،9ص.26
((( الميرزا
ّ
((( سورة النساء ،اآلية .148
((( سورة األحزاب ،اآلية .58
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ّ .3
الصمت ُ
وح ْس ِن االستماع
الحث عىل َ

َّ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ُ َ َ ۡ َ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك َّٱل َ
ِين
قال -تعالى﴿ :-ٱلِين يست ِمعون ٱلقول فيتبِعون أحسنه ۚۥ أولئ ِ
ُ ُ ْ ۡ َۡ
َ َ ٰ ُ ُ َّ ُ ُ َ
ٱللۖ َوأ ْو ٰٓلئ ِ َك ُه ۡم أ ْولوا ٱلل َبٰ ِب﴾(((.
هدىهم

ّ .4
الحث عىل خفض الصوت وعدم رفعه

فيما جاء على لسان لقمان الحكيم في وصاياه البنه ،قال -تعالى:-

ۡ ُ ۡ
َ ۡ َ
ـوٰت ل َ َص ۡو ُ
َ ۡ ۡ
َ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ
ت
﴿وٱق ِصد ِف مشيِك َوٱغضض مِن ص ۡوت ِكۚ إِن أنك َر ٱلصـ ِ
َۡ
ٱل ِم ِري﴾((( .وهذا األمر يزداد تأكي ًدا مع ذوي المكانة والشأن ،وعلى

القرآني بخفض الصوت في
هذا جاء التوجيه
النبي ،Pالوارد
حضرة ّ
َّ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
َ َ
﴿يأ ُّي َها ٱل َ َ ُ
ۡ َ َ ُ َ َ َ
في قوله -تعالىٰٓ َ :-
ت
ِين َءامنوا ل ت ۡرف ُع ٓوا أصوٰتك ۡم ف ۡوق ص ۡو ِ

َّ ّ َ َ ۡ ْ َ
َۡ
َ َۡ
ُ
َ ۡ ُ ُ
َ َ ۡ ۡ
ضك ۡم لِ َ ۡع ٍض أن ت َب َط أع َمٰلك ۡم
ب َول ت َه ُروا ُلۥ بِٱلق ۡو ِل كجه ِر َبع ِ
ٱنل ِ ِ
ََ ُ ۡ َ َۡ ُ ُ َ
وأنتم ل تشعر
ون﴾((( ،وكذلك في حضرة الوالدين ،كما يُف َهم من قوله
ُ
ٗ
َ
ۡ ۡ
تعالى﴿ :-فَ َل َت ُقل ل َّ ُه َما ٓ أ ّف َول َت ۡن َه ۡر ُه َما َوقُل ل َّ ُه َما قَ ۡول َكر ٗيما َ 23وٱخفِض
ٖ
ِ
َ
َ ُ َ َ َ َ ُّ ّ َ َّ ۡ َ َ ُ َّ ّ ۡ َ ۡ
ح ُه َما ك َما َر َّب َي ِان َصغِ ٗريا﴾(((.
ب ٱر
لهما جناح ٱذل ِل مِن ٱلرحةِ وقل ر ِ

ّ .5
الحث عىل طالقة الوجه وعدم العبوس

ت ُ َع ُّد طالقة الوجه لونًا من ألوان التح ّبب إلى الناس ،ووسيل ًة مؤث ّر ًة
من وسائل التق ّرب إلى اآلخرين ومداراتهم .قال -تعالى -مو ّج ًها خطابه
ۡ
َ ۡ
ٱخف ۡض َج َن َ
اح َك ل ِل ُم ۡؤ ِمن َِني﴾((( .كما حذَّر -سبحانه-
إلى رسول الله:
﴿و ِ
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((( سورة الزمر ،اآلية .18
((( سورة لقمان ،اآلية .19
((( سورة الحجرات ،اآلية .2
((( سورة اإلسراء ،اآليتان .24-23
((( سورة الحجر ،اآلية .88

َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ
ب
﴿ولو كنت فظا غل ِيظ ٱلقل ِ

من الفظاظة والغلظة ،فقال -سبحانه:-
َ َ ُّ ْ ۡ َ ۡ َ (((
«ال تُ َح ِّق َرنَّ ِم َن اَلْ َم ْع ُر ِ
النبيَ :P
وف شَ ْي ًئا،
لنفضوا مِن حول ِكۖ﴾  ،وعن ّ
َو ِم َن اَلْ َم ْع ُر ِ
وف أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ ِب َو ْج ٍه طَلِ ٍق َوبِشْ ٍر َح َس ٍن»(((َ ،و ُس ِئ َل
يب
ا َّ
َلصا ِد ُقَ « :Qما َحدُّ ُح ْس ِن اَلْ ُخل ُِق؟ َق َال« :تُلِي ُن َجانِ َبكَ َ ،وت ُِط ُ
كَالَ َمكَ َ ،وتَلْقَى أَخَاكَ ِببِشْ ٍر َح َس ٍن»(((.
ّ .6
التحية ِّ
وردها
الحث عىل أداء
ّ

َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ ً َ ۡ َ ُ ُ ُ
ِك ۡم َح َّ ٰ
ت
قال -تعالى﴿ :-يأيها ٱلِين ءامنوا ل تدخلوا بيوتا غي بيوت
َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ُ َ ّ ُ ْ َ َ ٰٓ َ ۡ َ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ُ َّ ٞ
تستأن ِسوا وتسل ِموا ع أهل ِها ۚ ذل ِكم خي لكم لعلكم تذكر
ون﴾((( ،وقال:
َ
ُ َ ٗ
َ َ َ َ ۡ ُ ُ ُ ٗ َ َ ّ ُ ْ َ َ ٰٓ َ ُ
َّ
ع أنفسِك ۡم ت َِّية ّم ِۡن عِن ِد
﴿فإِذا دخلتم بيوتا فسل ِموا
ٱللِ ُم َبٰ َرك ٗة َط ّيِ َب ٗة ۚ﴾(((.
َ
َ
َ ُ ّ ُ َ َّ َ َ ُّ ْ ۡ َ َ ۡ َ ٓ ۡ ُ ُّ َ
وها ٓۗ إ َّن َّ َ
ٱلل
قال -تعالىِ﴿ :-إَوذا حيِيتم بِت ِ
حيةٖ فحيوا بِأحسن مِنها أو رد ِ
َ َ َ َٰ ُ ّ
ش ٍء َحس ً
ك َ ۡ
كن
ِيبا﴾(((.
ع ِ

 .7النهي عن السخرية والتنابز باأللقاب

نَهى الله -تعالى -المؤمنين عن السخرية من اآلخرين ،مهما كانت
فلعل من يُس َخر منه ويُنظر إليه نظرة احتقار
صفاتهم وأوضاعهمَّ ،
وأحب إلى الله من الساخر الذي يعتقد في نفسه
واستخفاف ،خي ٌر
ُّ
َ
َّ
﴿يأ ُّي َها ٱل َ
الكمال ،ويرمي أخاه بالنقص والعيب .قال -تعالىٰٓ َ :-
ِين
((( سورة آل عمران ،اآلية .159
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،12ص.344
((( الميرزا
ّ
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،4ص.412
((( سورة النور ،اآلية .27
((( سورة النور ،اآلية .61
((( سورة النساء ،اآلية .86
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َ
ّ ٓ
ٓ
َ َ ُ ْ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ّ ٞ
كونُوا ْ َخ ۡ ٗ
يا ّم ِۡن ُه ۡم َول ن َِساءّ ٞمِن ن َِسا ٍء
ءامنوا ل يسخر قوم مِن قو ٍم عس أن ي
َ َ َۡ ُ ْٓ َ ُ َ ُ ۡ َ َ
َ َ ٰٓ َ َ ُ
ك َّن َخ ۡ ٗ ۡ
عس أن ي
يا ّمِن ُه َّنۖ﴾((( ،وقال -تعالى﴿ :-ول تل ِمزوا أنفسكم ول
َ
ُ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
َ
ۡ
َ
َ
ُ
ُ
َ ُ
َ
َۡ َ
يمٰن َو َمن ل ۡم َي ُت ۡ
ُ
َت َنابَ ُزوا ْ ب ۡٱللقٰب بئ َس ِ ۡ ُ
ب فأ ْو ٰٓلئِك ه ُم
ٱل ِ ۚ
ِۖ ِ
ِ
ٱلسم ٱلفسوق بعد ِ
َّ
َ
ٱلظٰل ُِمون﴾(((.

 .8النهي عن الغيبة والنميمة

من األمور التي و َّجه القرآن الكريم الجتنابها؛ لمنافاتها أدب

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ َ ُ ْ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ٱجتنِبوا
المعاملة ،الغيب ُة والنميم ُة .قال -تعالى:-
ْ َ ۡ
َّ
َّ ۡ َ
ۡ ُ ُ ۡ ً
َّ ۡ َ َ َ
َكث ِ ٗ
ريا ّم َِن ٱلظ ِّن إِن َبعض ٱلظ ِّن إِث ٞمۖ َو ل ت َّس ُسوا َول َيغ َتب َّبعضكم َبعضا ۚ
َ ُ ُّ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ َ
َ ۡ ٗ َ َ ۡ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َّ َ َّ َّ َ تَ َّو ٞ
أيِب أحدكم أن يأكل ۡ
اب
ل َم أخِيهِ ميتا فك ِرهتموهۚ وٱتقوا ٱللۚ إِن ٱلل
َ َّ َّ
َ َّ َّ َّ ٓ َ
َ َ ُ ۡ
((( ٞ
َّ
يم﴾(((.
رحِيم﴾  ،وقال﴿ :ول ت ِطع حل ٖف م ِه ٍني  10همازٖ مشاء ِۢ بِن ِم ٖ
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((( سورة الحجرات ،اآلية .11
((( سورة الحجرات ،اآلية .11
((( سورة الحجرات ،اآلية .12
((( سورة القلم ،اآليتان .11-10

الموعظة الثانية والعشرون

الستر والحلم اإلله ّيان
محاور الموعظة

 الس ّتار على العباد. الكريم الجواد. المتفضّ ل والمحسن. -العف ّو الحليم.

«ت َْس ُت ُر َعلَى َم ْن َل ْو ِش ْئ َت فَضَ ْحتَهُ َ ،وتَ ُجو ُد َعلَى َم ْن لَ ْو ِش ْئ َت
َم َن ْعتَهُ َ ،و ِكالَ ُه َما أَ ْه ٌل ِم ْنكَ لِلْف َِضي َح ِة َوالْ َم ْنعَِ ،غ ْي َر أَنَّكَ بَ َن ْي َت
أَ ْف َعالَكَ َعلَى ال َّتفَضُّ لِ َ ،وأَ ْج َريْ َت ُقدْ َرتَكَ َعلَى ال َّت َجا ُوزَِ ،وتَلَ َّق ْي َت
َم ْن َع َصاكَ بِال ِحل ِْمَ ،وأ ْم َهل َْت َم ْن َق َصدَ لِ َنف ِْس ِه بِالظُّل ِْم ،ت َْس َت ْن ِظ ُر ُه ْم
بِأناتِكَ إلى اإلنَا َب ِةَ ،وتَ ْت ُركُ ُم َعا َجلَ َت ُه ْم إلَى ال َّت ْو َب ِة؛ لِكَ ْيالَ َي ْهلِكَ َعلَ ْيكَ
َهالِكُ ُه ْمَ ،وال يَشْ قَى ِب ِن ْع َم ِتكَ شَ ِق ُّي ُه ْم ،إالَّ َع ْن طُولِ ا ِإل ْع َذا ِر إلَ ْي ِه،
َوبَ ْعدَ تَ َرا ُد ِف الْ ُح َّج ِة َعلَ ْي ِه ،كَ َر ًما ِم ْن َع ْفوِكَ يَا كَ ِريْ ُمَ ،و َعائِدَ ًة ِم ْن
يم»(((.
َعطْ ِفكَ َيا َحلِ ُ
علي بن الحسين ،Qالصحيفة الس ّجاديّة ،مصدر سابق ،ص.192
((( اإلمام ّ
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ّ
ً
ّأول :الله هو الستار على العباد

«ت َْس ُت ُر َعلَى َم ْن لَ ْو ِش ْئ َت فَضَ ْحتَهُ ».
َستَ َر ُه ست ًرا ،من باب قتل :غطا ُه وست ُره -تعالى -على عبد ِه عبارة
عن إخفاء مساوئه ،وعدم اطّالع الخلق على فضائحه وعيوبه((( .وعن
النبيَ « :Pم ْن َقضَ ى ِلَ ِخي ِه اَلْ ُم ْسلِ ِم َحا َج ًة ،كَانَ كَ َم ْن خَدَ َم اَللَّهَ
ّ
ُع ُم َرهَُ ،و َم ْن َف َّر َج َع ْن ُم ْؤ ِم ٍن كُ ْر َب ًةَ ،ف َّر َج اَللَّهُ َع ْنهُ كُ ْر َبتَهُ َ ،و َم ْن َس َت َر
َعلَى ُم ْؤ ِم ٍنَ ،س َت َر اَللَّهُ َعلَى َع ْو َرتِ ِهَ ،والَ يَ َز ُال اَللَّهُ ِفي َع ْونِ ِه َما َدا َم ِفي
َع ْونِ أَ ِخي ِه»(((.
َو َر َد اَلْ َخبَ ُر :أَ َّن « َم ْن َس َت َر اَللَّهُ َعلَ ْي ِه ِفي اَلدُّ نْ َياَ ،س َت َر اَللَّهُ َعلَ ْي ِه ِفي
ا َْل ِخ َر ِة»(((.
ً
ثانيا :الله هو الكريم الجواد

« َوتَ ُجو ُد َعلَى َم ْن لَ ْو ِش ْئ َت َم َن ْعتَهُ َ ،و ِكالَ ُه َما أَ ْه ٌل ِم ْنكَ لِلْف َِضي َح ِة
َوالْ َم ْن ِع».
أي :تستر على من لو شئت فضيحتَه بسبب استحقاقه الفضيحة،
فضحته ،وعلى من لو شئت من َعه بسبب استحقاقه للمنع ،منعته.
وال َج َوا ُد ِم ْن أَ ْس َما ِء الل ِه ،مع أنّه لم يرد اسم الله الجواد في القرآن
الكريم ،ولكن ورد في األحاديث النبويّة وأحاديث أهل البيت ،فقد
ق ََال َر ُس ُ
ول ا َللَّ ِه« :Pإِنَّ اَللَّهَ -تعالىَ -ج َوا ٌد ُي ِح ُّب اَلْ ُجو َد َو َم َعالِ َي
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ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.115
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
األحسائي ،عوالي اللئالي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.374
((( ابن أبي جمهور
ّ
األشتري ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة و ّرام) ،مصدر سابق ،ج ،1ص.190
المالكي
(((
ّ
ّ

ا َْلُ ُمورَِ ،ويَكْ َر ُه َسف َْسا َف َهاَ ،و ِم ْن ِعظَ ِم َجالَلِ اَللَّ ِه -تعالى -إِكْ َرا ُم �ثَالَثَ ٍة:
ِذي اَلشَّ ْي َب ِة ِفي ا َْل ِْسال َِمَ ،وا ْ َِل َم ِام اَلْ َعا ِدلِ  ،و َحا ِملِ اَلْ ُق ْرآنِ َغ ْي ِر اَلْغَالِي ِفي ِه
َوالَ اَلْ َجا ِفي َع ْنهُ »(((.
ً
ّ
ثالثا :الله هو المتفضل والمحسن

قولهَ « :غ ْي َر أَنَّكَ بَ َن ْي َت أَ ْف َعا َلكَ َعلَى ال َّتفَضُّ لِ »
َما يُق َُال ِ
آخ َر يَ ْو ٍم ِم ْن شَ ْه ِر َر َمضَ انَ« :اَللَّ ُه َّم ،إِنَّكَ أَ ْر َح ُم اَل َّرا ِح ِمي َن ،الَ
إِلَهَ إِالَّ أَن َْت ،تَفَضَّ ل َْت َعلَ ْي َنا َف َهدَ ْي َت َناَ ،و َم َن ْن َت َعلَ ْي َنا َف َع َر ْف َت َناَ ،وأَ ْح َس ْن َت
إِلَ ْي َنا َفأَ َع ْن َت َنا َعلَى أَ َدا ِء َما اِ ْف َت َرضْ َت َعلَ ْي َنا ِم ْن ِص َي ِام شَ ْهرِكَ شَ ْه ِر
َر َمضَ انَ »(((.
وهذا المقطع تع ّرض لثالثة عناوين ،وهي :التفضّ ل ،والم ّن،
واإلحسان ،وهذه المراتب كلّها تشير إلى عنايته -تعالى -بعبده،
وعطفه -تعالى -على عبده.
ّ
التفضل
المرتبة األوىل:

ُ
ٌ
والمملوك
مملوك،
محض؛ أل ّن العبد
يذكر علماؤنا أ ّن الثواب تفضّ ٌل ٌ
كل ما يأتي به من عملٍ  ،فهو تسلي ٌم للملك إلى مالكه .الله ،كما ملك
ّ
وكل شيء
وجودنا ،ملك حركاتنا وسكناتنا وأفعالنا وأعمالنا وأنفاسنا ّ
فكل شيء يصدر من اإلنسان فهو ملك لله؛ وبالتالي ،فالعمل
فيناّ ،
تسليم ٍ
ملك إلى مالكه ،وتسليم الملك إلى مالكه
الصالح هو مج ّرد
ِ
علي ،النوادر ،تحقيق وتصحيح صادقي أردستاني ،دار الكتاب،
اوندي
((( الر ّ
الكاشاني ،فضل الله بن ّ
ّ
إيران -قم ،ال.ت ،ط ،1ج ،1ص.7
((( السيّد ابن طاووس ،إقبال األعمال ،مصدر سابق ،ج ،1ص.261
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حق
اليوجب استحقاق شيء ،تسليم الملك إلى مالكه ال
أي ٍّ
يوجب ّ
ُ
وجل.-
لك على المالك -ع ّز ّ
المرتبة الثانية :المنّ

فمثل ،تفضّ لت على إنسان بعمل من
ترادف اإلفاضة بعد اإلفاضةً .
األعمال ،إن استم ّريت في هذا التفضّ ل ،يُ َس ّمى َم ًّنا.
الم ّن ترادف الفضل بعد الفضل ،واإلفاضة بعد اإلفاضة ،قال -تعالى-
النبي سليمان (عليه وعلى نب ّينا أفضل الصالة والسالم):
في ّ
حق َ ّ
َ
َ
َ

َّ َ َ ُ َّ َّ ٓ
ُ َ ًٓ َۡ ُ
َ َ َّ ۡ َ ُ ّ َ ۡ
ث أ َص َ
يح ت ِري بِأ ۡم ِره ِۦ رخاء حي
ٱلر
اب َ 36وٱلشيٰ ِطني ك َبناءٖ
﴿فسخرنا ل ِ
َ
َۡۡ َ
َ
َٰ َ َ َ ُٓ َ َ ۡ ُ ۡ َۡ َۡ ۡ
ََ َ
ين ُمق َّرن َ
اخر َ
ِني ِف ٱلصفادِ  38هذا عطاؤنا فٱمن أو أمسِك
َوغ َّو ٖ
اص  37وء ِ
َۡ
َ
اب﴾(((؛ إ ّما أن تستم ّر أو أن تقف ،هذا بيدك .والم ّنان من
بِغ ِ
ي حِس ٖ

متواصل مترادفًا ،بعد
ً
صفاته -تعالى ،-الم ّنان معناه الذي يعطي عطا ًء
تفضّ لك استم ّريت في التفضّ ل ،ما قطعت فيضك ،وما حبست فيضك
تباركت وتعاليت.-المرتبة الثالثة :اإلحسان

والمراتب على الشكل اآلتي :تفضُّ ٌل ،ف َم ٌّن ،فإحسانٌ.

َّ َّ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ
َٓ
ۡ ُ ۡ َ ٰ ((( َ ۡ َ
ٱل ۡح َ ٰ
س ِن
﴿وٱلك ٰ ِظ ِم َني
ِإَويتا ِٕي ذِي ٱلقرب﴾ ،
﴿إِن ٱلل يأمر بِٱلعد ِل و ِ
ۡ
َّ َ َ ۡ َ َّ
ِب ٱل ُم ۡ
ٱلل قَر ٞ
ۡٱل َغ ۡي َظ َو ۡٱل َعاف َ
ٱلل ُي ُّ
َ (((
اس َو َّ ُ
ِني َعن ٱنلَّ
ِ
يب
ِ
ت
ح
ر
ن
إ
﴿
،
﴾
ني
ن
س
ح
ِ
ِ
ِ
ۗ
ِ
ِ
ۡ
ّم َِن ٱل ُم ۡح ِسن ِ َني﴾(((.
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((( سورة ص ،اآليات .39-36
((( سورة النحل ،اآلية .90
((( سورة آل عمران ،اآلية .134
((( سورة األعراف ،اآلية .56

ما هو اإلحسان؟ مقابلة اإلساءة بالعطاء؛ واح ٌد يسيء إليك ،وأنت
تقابله بالعطاء ،هذا يُ َس َّمى إحسانًا .هناك تفضُّ ٌل ،هناك َم ُّن ،وهناك أعظم
يارب أسأنا إليك ،تج ّرأنا عليك ،ومع ذلك مازال عطاؤك
من ال َم ّن ،إنّنا ّ
واف ًرا علينا ،وعن أَ ِمير اَلْ ُم ْؤ ِم ِني َن ،Qق ََالَ « :حدَّ ثَ ِني َر ُس ُول اَللَّ ِه،P
َق َال :يَق ُ
ُول اَللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل :-يَابْ َن آ َد َمَ ،ما أَن َْص ْف َت ِني؛ أَتَ َح َّب ُب إِلَ ْيكَ بِال ِّن َع ِم،
َوتُ ْب ِغ ُض إِل ََّي بِالْ َم َع ِاصيَ ،خ ْيرِي إِلَ ْيكَ نَاز ٌِلَ ،وشَ ُّركَ إِل ََّي َصا ِعدٌ َ ،و ِفي ك ُِّل
يَ ْو ٍم يَأْتِي ِني َع ْنكَ َملَكٌ كَرِي ٌم ِب َع َملٍ َغ ْي ِر َصالِحٍ .يَابْ َن آ َد َم ،لَ ْو َس ِم ْع َت
وف ،ل ََسا َر ْع َت إِلَى َم ْق ِت ِه»(((.
َو ْص َفكَ ِم ْن َغ ْيرِكَ َ ،وأَن َْت الَ تَدْ رِي َم ِن اَلْ َم ْو ُص ُ
إذًا ،هذه أعلى مرتبة من مراتب جوده وكرمه ،أنّنا نسيء ون ُِص ّر
على الذنب والتم ّرد ،ون ُِص ّر على الرذيلة ،ومع ذلك ،يغمرنا برحمته،
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َّ
ك َ ۡ
شءٖ ۚ﴾((( .مع إسرافنا ،يم ّر شهر
ويسعنا بعفوه﴿ ،ورح ِت وسِعت
رمضان ،شهر الرحمة ،شهر المغفرة ،شهر التوبة ،شهر اإلنابة ،ومع
ذلك ،اإلنسان يفعل المعصية ويفعل الذنب في شهر رمضان ،يص ّر
على الطغيان والتمرد ،ومع هذا كلّه ،يخاطبه الله﴿ :قُ ۡل َيٰعِ َباد َِي َّٱل َ
ِين
َّ
َ َ
َ

َۡ ْ
َّ ۡ َ َّ َّ َّ َ َ ۡ ُ ُّ
ۡ َ ُ ْ َ ٰٓ ُ
وب َج ً
ٱذلنُ َ
س ِه ۡم ل تق َن ُطوا مِن رحةِ ٱللِۚ إِن ٱلل يغ ِفر
أسفوا
ِيعا ۚ
ع أنف ِ
ۡ
إنَّ ُهۥ ُه َو ٱل َغ ُف ُ
ٱلرح ُ
ور َّ
ِيم﴾((( .هذا هو اإلحسان ،هذا هو نهاية اإلحسان،
ِ

« َوأَ ْح َس ْن َت إِلَ ْي َنا َفأَ َع ْن َت َنا» ،أعنتنا على ماذا؟ على أداء ما فرضت علينا
من صيام شهرك شهر رمضان.
علي ،كنز الفوائد ،تحقيق وتصحيح عبد اللهنعمة ،دار الذخائر ،إيران -
اجكي ،مح ّمد بن ّ
((( الكر ّ
قم1410 ،ه ،ط ،1ج ،1ص.350
((( سورة األعراف ،اآلية .156
((( سورة الزمر ،اآلية .53
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ً
ّ
العفو وهو الحليم
رابعا :الله هو

قولهَ « :وأَ ْج َر ْي َت ُقدْ َرتَكَ َعلَى ال َّت َجا ُوزَِ ،وتَلَ َّق ْي َت َم ْن َع َصاكَ بِال ِحل ِْم».
وجل -على
أي :أ ّن قدرة الله -تعالى -المطلقة قد بناها الله -عز ّ
وجل مع عباده ال ُعصاة ،بناه أيضً ا على
قاعدة العفو ،وإ ّن تعامله -ع ّز ّ
قاعدة الحلم .لذا ،نخاطب الله -تعالى ،-حسب ما علّمتنا روايات أهل
البيت :Rيا َمن رحمته سبقت غضبه ...يا من عفوه سبق عقابه...
ولذا ،نقرأ في ُد َعا ِء اَالِ ْس ِتقَالَ ِة« :يَا َم ْن ِب َر ْح َم ِت ِه يَ ْس َت ِغ ُ
يث اَلْ ُم ْذنِ ُبونَ ،
َويَا َم ْن إِلَى ِذكْ ِر إِ ْح َسانِ ِه يَ ْف َز ُع اَلْ ُمضْ طَ ُّرونَ َ ،ويَا َم ْن لِ ِخي َف ِت ِه يَ ْن َت ِح ُب
اَلْخ ِ
يب،
ِيبَ ،ويَا َف َر َج ك ُِّل َم ْح ُزونٍ كَ ِئ ٍ
َاط ُئونَ َ ،ويَا اُن َْس ك ُِّل ُم ْس َت ْو ِح ٍش َغر ٍ
َيا َع ْونَ ك ُِّل َم ْخ ُذولٍ َفرِي ٍدَ ،و َيا َعضُ دَ ك ُِّل ُم ْح َتا ٍج طَرِي ٍد ،أَن َْت َو ِس ْع َت
ك َُّل شَ ْي ٍء َر ْح َم ًة َو ِعلْ ًماَ ،و َج َعل َْت لِك ُِّل َم ْخلُوقٍ ِفي نِ َع ِمكَ َس ْه ًما ،أَن َْت
الَّ ِذي َع ْف ُو ُه أَن َْسانِي ِعقَابَهُ َ ،وأَن َْت الَّ ِذي ت َْس َعى َر ْح َمتُهُ أَ َما َم غَضَ ِب ِه،
َوأَن َْت الَّ ِذي َعطَا ُؤ ُه أَكْ َث ُر ِم ْن َم ْن ِع ِهَ ،وأَن َْت الَّ ِذي ات ََّس َع اَلْ َخالَئِ ُق ُكلُّ ُه ْم
ِفي ُو ْس ِع ِهَ ،وأَن َْت الَّ ِذي الَ َي ْرغ َُب ِفي َج َزا ِء َم ْن أَ ْعطَاهَُ ،وأَن َْت الَّ ِذي الَ
َاب َم ْن َع َصاهُ»(((.
يُ َف ِّر ُط ِفي ِعق ِ
قولهَ « :وأ ْم َهل َْت َم ْن َق َصدَ لِ َنف ِْس ِه بِالظُّل ِْم ،ت َْس َت ْن ِظ ُر ُه ْم بِأناتِكَ إلى
اإلنَابَ ِةَ ،وتَ ْت ُركُ ُم َعا َجلَ َت ُه ْم إلَى ال َّت ْوبَ ِة».
رب أنظرتَه ولم تستعجله ،ولم تعاجله باالنتقام ،مع أنّه
أي :أنت يا ّ
ّيت عليه حتّى يرجع إليك باإلنابة.
ظلم نفسه ،فتأن َ
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علي بن الحسين ،Qالصحيفة الس ّجاديّة ،مصدر سابق ،ص.78
((( اإلمام ّ

«واإلنابة» :الرجوع إلى الله -تعالى -بالتوبة وإخالص العمل ،قال
ََ ُ ْ َ َّ ُ َ
ْ َ
ٓ ٰ
ك ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُلۥ﴾(((« .واستنظاره -تعالى -عبارة
تعالى﴿ -وأن ِيبوا إِل رب ِعن طلب عنايتهَ ،ع ْود الخلق إلى طاعته ،ورجوعهم إلى ما فيه نجاتهم
من التوبة واإلنابة إليه .وتحقيق ذلك :أنّه لَ ّما كان نظ ُر العناية اإلله ّية
إلى الخلق ،نظ ًرا واح ًدا ،والمطلوب منهم واح ًدا ،وهو الوصول إلى
جناب ع ّزة الله -تعالى ،-الذي هو غايتهم ،واالنتهاء إلى ما هو أحسن
َ
وصول الخلق
طلب العناية اإلله ّية
أحوالهم ،وأت ّم أوصافهم لديه ،أشب َه ُ
لقوم يريد َع ْو َدهم ورجو َعهم إليه ،فأطلق
إلى غايتهم ،انتظار اإلنسان ٍ
عليه لفظ االستنظار ،على سبيل االستعارة التصريح ّية»(((.
قوله« :لِكَ ْيالَ يَ ْهلِكَ َعلَ ْيكَ َهالِكُ ُه ْمَ ،وال يَشْ قَى ِب ِن ْع َم ِتكَ شَ ِق ُّي ُه ْم ،إالَّ
َع ْن طُولِ ا ِإل ْع َذا ِر إلَ ْي ِهَ ،و َب ْعدَ تَ َرا ُد ِف الْ ُح َّج ِة َعلَ ْي ِه ،كَ َر ًما ِم ْن َع ْفوِكَ َيا
يم».
كَ ِريْ ُمَ ،و َعائِدَ ًة ِم ْن َعطْ ِفكَ يَا َحلِ ُ
والمعنى« :فال يُعذَّب بعذابك ،وال يشقى فينحرف ،ويعصي شق ّيهم
وعاصيهم بما أنعمت عليه ،حيث ح ّول نعمة الله نقم ًة ،ورحمته إلى
عذاب ،ال يهلك أو يشقى ّإل بعد م ّده مديده من األعذار اليه ،بحيث
مت إليه الح ّجة بعد الح ّجة،
مت له ما يوجب العذر لعذابه ،وق ّد َ
ق ّد َ
والبرهان بعد البرهان ،على وجوب اإليمان وااللتزام ،كر ًما من كرمك،
وفضل من جودك ،ونفحة وفائدة من كرمك ،يا حليم ،ال تأخذ عبيدك
ً
بالش ّدة والسرعة .وبعبار ٍة أوجز ،إ ّن الله ال يؤاخذ عبا َده بالعجلة ،بل
((( سورة الزمر ،اآلية .54
ازي ،رياض السالكين ،مصدر سابق ،ج ،6ص.118
((( السيّد علي خان المدني الشير ّ
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يشملهم كر ًما منه وجو ًدا ،حتّى يعودوا إليه وينيبوا إلى ساحة جوده،
فاذا أبوا ورفضوا الرجوع ،كان الهالك بأيديهم بعد اإلعذار لهم واإلنذار
الطويل»(((.
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نقال عن:
الموسوي ،الس ّيد ع ّباس ،في رحاب الصحيفة الس ّجاديّةً ،
(((
ّ

http://www.emamsajjad.com/Portal/Cultcure/Arabic/CategoryID/13322/CaseID/7176171243/.aspx

الموعظة الثالثة والعشرون

باب التوبة
محاور الموعظة

 العالقة بين الله -تعالى -وعباده. حقيقة التوبة. -أركان التوبة وشرائطها.

« َأن َْت الَّ ِذ ْي َف َت ْح َت ِل ِع َبا ِدكَ َبا ًبا إلَى َع ْفوِكَ َ ،و َس َّم ْيتَهُ ال َّت ْو َبـ َة،
اب َدلِ ًيل ِم ْن َو ْحيِكَ ؛ لِ َئالَّ يَ ِضلُّوا َع ْنهُ َ ،ف ُقل َْت
َو َج َعل َْت َعلَى ذلِكَ ال َب ِ
َ
َ
ُ ُ ْ
َّ
َّ
ُ
ٱللِ تَ ۡو َب ٗة نَّ ُص ً
وحا َع َ ٰ
س َر ُّبك ۡم أن يُك ِف َر
وب ٓوا إِل
اس ُمكَ ﴿ :-ت
-تَ َبا َركَ ْ

َ ُۡ
ۡ َۡ
َۡ
َ ُ ۡ َ ّ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ۡ
ت ت ِري مِن تت ِ َها ٱلن َه ٰ ُر يَ ۡو َم ل ي ِزي
عنكم س ِ ٔ
يات ِكم ويدخِلكم جن ٖ
َ
َ
َّ ُ َّ َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ ُ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ٰ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ َ ٓ
ٱلل ٱنلب وٱلِين ءامنوا معه ۖۥ نورهم يس ٰ
ع بي أيدِي ِهم وبِأيمن ِ ِهم يقولون ربنا
ِ
َ
َ
َ
ّ
ٓ
ۡ
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
َ
شءٖ قد ٞ
َأتۡ ِم ۡم َلَا ن َ
ورنا َوٱغفِ ۡر لَ
عك ۡ
ٰ
ۖ
ك
ن
إ
ا
ِير﴾(((َ ،ف َما ُع ْذ ُر َم ْن أَ ْغف ََل
ِ
ِ

ُدخ َ
اب َوإ َقا َم ِة الدَّ لِ ْيلِ .(((»...
ُول ذلِكَ الْ َم ْن ِزلِ بَ ْعدَ َف ْتحِ الْ َب ِ

((( سورة التحريم ،اآلية .8
(((
ّ

اإلمام علي بن الحسين ،Qالصحيفة الس ّجاديّة ،مصدر سابق ،ص.194
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تمهيد

نتعرض في هذه الموعظة إلى مسألة هامة للغاية قد ذكرها
اإلمام  Qفي دعائه أال وهي التوبة إلى الله سبحانه ،فما هي
التوبة وما هي أركانها وشروطها؟ نذكرها ضمن النقاط اآلتية:
ً
ّأوال :العالقة بين الله -تعالى -وعباده

باب التوبة ،حيث أمر بها ،ووعد بقبولها
لقد فتح الل ُهِ ،ب َم ِّنه وكر ِمهَ ،
َ
َ
َ ُ ْ َ
ْ َ
ُ
ِيب ٓوا إ ِ ٰل َر ّبِك ۡم َوأ ۡسل ُِموا ُلۥ مِن
مهما عظمت الذنوب .قال -تعالى﴿ :-وأن
َ ُ َ َّ َ ۡ َ ُ َّ َ
َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ُ ۡ َ َ ُ ُ َّ َ ُ َ ُ َ
قب ِل أن يأتِيكم ٱلعذاب ثم ل ت
ٱتل ۡو َبة
ٱلي يقبل
نصون﴾((( ،وقال﴿ :وهو ِ
َ
ُ ْ
ۡ
ۡ
َّ ّ
َ
ات﴾((( ،وقالَ :
ٱلس ِ َٔ
ع ۡن ع َِبادِه ِۦ َو َي ۡعفوا َع ِن
﴿و َمن َي ۡع َمل ُس ٓو ًءا أ ۡو َيظل ِۡم
ي ِ
ٱلل َي ِد َّ َ
َن ۡف َس ُهۥ ُث َّم ي َ ۡس َت ۡغفِر َّ َ
ٱلل َغ ُف ٗورا َّرح ِٗيما﴾((( .فالعالقة التي تربط
ِ
ِ
الحب والرحمة ،وفي القرآن الكريم
الله -تعالى -بعباده ،هي عالقة ِّ
دالئل كثير ٌة ّ
حب الله -تعالى -ورحمته لعباده ،أه ُّمها :قبول
تدل على ّ
والحب
الله التوبة من العصاة ،والتجاوز عن س ّيئاتهم ،واإلنعام بالرضا،
ّ
َُۡ ُ ۡ ۡ ْ
ُ َّ َ َ
ٱس َتغفِ ُروا َر َّبك ۡم إِن ُهۥ كن
بعد الغضب ،ومن ذلك قوله -تعالى﴿ :-فقلت
َ ُ ُ ْٓ
َّ ٓ َ ُ
َغ َّف ٗ
ٱلس َما َء َعل ۡيكم ّم ِۡد َر ٗارا ﴾((( .وقوله ﴿وتوبوا
ارا  10يُ ۡرس ِِل
ُ ۡ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ْ
َ َ َّ ُ ُ ۡ
َ
َ ۡ ۡ
ٱلين أسفوا
أيُّ َه ٱل ُمؤم ُِنون ل َعلك ۡم تفل ُِحون﴾((( ،وقوله﴿ :قل يٰعِبادِي ِ
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((( سورة الزمر ،اآلية .54
((( سورة الشورى ،اآلية .25
((( سورة النساء ،اآلية .110
((( سورة نوح ،اآليتان .11-10
((( سورة النور ،اآلية .31

َ ُ ۡ َ ََُۡ ْ
َّ ۡ َ َّ َّ َّ َ َ ۡ
ُّ ُ َ َ ً
ِيعا ۚ إنَّ ُهۥ ُه َو ۡٱل َغ ُف ُ
ور
أنف ِ
س ِهم ل تقنطوا مِن رحةِ ٱللِۚ إِن ٱلل يغفِ ُر ٱذلنوب ج ِ
ۡ
ِيم﴾((( ،وقوله﴿ :إ َّن َ يُ ُّ
ٱلرح ُ
َّ
َو ُي ِح ُّب ٱل ُم َت َط ّ ِهرِ َين﴾((( ،وقوله:
ب
ِ
ِ
ۡ
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ َ َ َ ٰٓ َ َ ُ َ
ون م َِن ٱل ُم ۡفلِ ِح َني﴾(((.
﴿فأما من تاب وءامن وع ِمل صل ِحا فعس أن يك

واآليات في هذا المجال كثيرة ج ًّدا ،وهي تدعو العاصين والخاطئين
كل ذلك ،بعدما بارزوه
إلى رحاب الله الودود الرحيم الت ّواب الغفورّ .
بالعصيان والتم ّرد والخروج عن طاعته -تعالى.-
وإذا دقّقنا النظر في اآليات المتق ّدمة وغيرها ،نستنتج أ ّن عالقة
الله -تعالى ،-ونظرتَه للمذنبين ،هي على الشكل اآلتي:
•الله -تعالى -يبسط الرحمة لعباده ،ويقبل توبتَهم ،ويمحو
سيئاتِهم.
ِ
التائب
سيئات
•إ ّن من أعظم صور الرحمة اإلله ّية ،أ ْن يب ّدل الل ُه
ِ
ٍ
حسنات ،جزا ًء له على توبته ،وصدق ن ّيته ،وحسن أوبته.
باب من أبــواب الق ّوة والثروة والغنى
•التوبة واالستغفار ٌ
لإلنسان ،ما ّديًّا ومعنويًّا.
•ليس الله -تعالى -مح ًّبا لالنتقام -والعياذ بالله -والتعذيب
للمؤمنين ،ولك ّنه رحي ٌم ٌ
رؤوف ودو ٌد للمؤمن الراجع إليه.
حل إلّ على الكافر ِ
المص ِّر على كفره،
•إ ّن غضب الل ِه ال يَ ُّ
والعاصي ِ
المص ِّر على معصيته ،والمستهت ِر بمقام ربِّه ،أ ّما
((( سورة الزمر ،اآلية .53
((( سورة البقرة ،اآلية .222
((( سورة القصص ،اآلية.67
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محبوب لديه.
قريب من الله ،بل
ٌ
النادم ،فهو ٌ
باب الفال ِح في الدنيا
والعمل
َ
•إ ّن التوب َة واإليما َن
َ
الصالح ُ
واآلخرة.
حب الله -تعالى -لعباده و ِم َّن ِته عليهم ،هو
•والدليل على ّ
ما فتحه لهم من مك ّفر ٍ
ات لذنوبهم ،تنجيهم في عالَم الدنيا
واآلخرة.
ً
ثانيا :حقيقة التوبة
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االختياري عن المعصية ،إلى الطاعة والعبوديّة.
التوبة هي الرجوع
ّ
فهي ،في األصل ،الرجوع عن الذنب .هذا إذا ما ن ُِس َبت إلى المذنبين.
أ ّما إذا ن ُِس َبت التوب ُة إلى الله -تعالى ،-التي تنقطع بسبب الذنب
الخاص ُة التي ُسلِ َبت
ومستواه ،فعند العونِ والتوبة منه ،ترجع الرحمة
ّ
الطبيعي ،وذلك بسبب اختياره للمعصية ،فيرجع إلى فطرته
بشكلها
ّ
بأي شي ٍء من الذنوب ،فعند ذلك
األساس ّية الصافية غير المل َّوثة ّ
أصل على
يستحق القرب من الله -تعالى -ودار كرامته ،المتوقّف ً
ّ
كل الذنوب.
التوبة من ّ
إ َّن توب َة ِ
إلهي
العبد إلى الله ،ورجوعه عن المعصية ،هي
ٌ
توفيق ٌّ
محض؛ أل ّن اإلنسان في ذاته فقير ،والفقر عين الذات؛ أي متم ّحض
ٌ
محتاج إلى الله -تعالى -قبل توبته؛ فمن يريد
في الحاجة .لذا ،فهو
ٌ
خاص ٍة منه -تعالى ،-وهذا
الرجوع إلى الله ،يحتاج إلى توفيقٍ وعناي ٍة ّ
لعبده قبل توب ِة ِ
معناه توب ُة الل ِه ِ
العبد لربِّه ،وهي اإلعانة اإلله ّية،

والتوفيق لذلك ،فبواسطة إفاضة رحمته ،الهداي ُة ،وهي التوبة األولى
إلى العبد ،يوفّق للتوبة واالستغفار.
التوبة الثانية هي رجوع العبد إلى الله ،بالتوبة عن ذنوبه ومعاصيه،
فهي تحتاج أيضً ا إلى قبول الله -تعالى -ومغفرته.
فالله -تعالى -يبتدئ العب َد برحمته؛ أي رحمة الهداية ،فيتوب
العبد إلى ربّه ،فيقبله ثاني ًة.
توبة العبد محفوف ٌة بتوبتَين :توبة متق ّدمة ،وهي التوفيق للتوبة،
وتوبة متأ ّخرة بعد توبة العبد ،وهي قبول التوبة.
ً
ثالثا :أركان التوبة وشرائطها

إ ّن حقيقة التوبة ،بالنسبة إلى العبد ،هي رجوعه إلى الله -تعالى،-
حقيقي
بندم
وإقالعه عن المعاصي .وال يتحقّق ذلك ،ما لم يقترن ٍ
ٍّ
حاجب بين العبد وربِّه .والز ُم ذلك التصمي ُم على
على الفعل الذي هو
ٌ
كل آثاره ،الباطن ّية والخارج ّية،
أصل ،والسعي لمحو ّ
عدم العودة إليه ً
اإللهي ،أو
الحق
حق متعلّقٍ فيها ،سواء ّ
أي ٍّ
من خالل إفراغ ذ ّمته من ِّ
ّ
حق الناس .لذا ،وصف الل ُه -تعالى -التوب َة باإلصالح.
ّ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َ
وب َعل ۡي ِه ۡم
قال -تعالى﴿ :-إِل ٱلِين تابوا وأصلحوا وبينوا فأو ٰٓلئِك أت
ٱتل َّو ُ
َو َأنَا َّ
ٱلرح ُ
اب َّ
ِيم﴾(((.
ق ََال أمير المؤمنين« :Qلِقَائِلٍ َق َال ِب َحضْ َرتِ ِه :أَ ْس َت ْغ ِف ُر اَللَّهَ :
ثَ ِكلَتْكَ أُ ُّمكَ ! أَتَدْ رِي َما اَالِ ْس ِت ْغفَا ُر؟ اَالِ ْس ِت ْغفَا ُر َد َر َج ُة اَلْ ِعلِّ ِّيي َنَ ،و ُه َو اِ ْس ٌم
َوا ِق ٌع َعلَى ِس َّت ِة َم َعانٍ :
((( سورة البقرة ،اآلية .160
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أَ َّولُ َها اَل َّندَ ُم َعلَى َما َمضَ ى،
َواَلثَّانِي اَلْ َع ْز ُم َعلَى تَ ْر ِك اَلْ َع ْو ِد إِلَ ْي ِه أَ َبدً ا،
َواَلثَّالِ ُث أَنْ تُ َؤ ِّد َي إِلَى اَلْ َم ْخلُو ِقي َن ُحقُو َق ُه ْمَ ،ح َّتى تَلْقَى اَللَّهَ أَ ْمل ََس
لَ ْي َس َعلَ ْيكَ تَ ِب َع ٌة،
َواَل َّراب ُِع أَنْ تَ ْع ِمدَ إِلَى ك ُِّل َفرِيضَ ٍة َعلَ ْيكَ ضَ َّي ْع َت َهاَ ،ف ُت َؤ ِّد َي َح َّق َها ،
َلس ْح ِتَ ،ف ُت ِذي َبهُ
َواَلْخَا ِم ُس أَنْ تَ ْع ِمدَ إِلَى اَللَّ ْح ِم اَلَّ ِذي نَ َب َت َعلَى ا ُّ
ب ِْالَ ْح َزانِ َ ،ح َّتى تُل ِْص َق اَلْجِ لْدَ بِالْ َعظْ ِمَ ،ويَ ْنشَ أَ بَ ْي َن ُه َما لَ ْح ٌم َج ِديدٌ ،
يق اَلْجِ ْس َم أَل ََم اَلطَّا َع ِة ،كَ َما أَ َذ ْقتَهُ َحالَ َو َة اَلْ َم ْع ِص َي ِة،
َلسا ِد ُس أَنْ تُ ِذ َ
َوا َّ
َف ِع ْندَ َذلِكَ  ،تَق ُ
ُول أَ ْس َت ْغ ِف ُر اَللَّهَ »(((.
ويمكن تقسيم كالم اإلمام Qإلى رك َنين وأربع شروط:
 .1الندم
 .2والعزم على ترك العودة
شروط التوبة

وهي على قسمين:

 .1شروط قبول

أ .تأدية حقوق المخلوقين ،بإرجاعها إلى أهلها
ب .تأدية حقوق الخالق -سبحانه وتعالى-
 .2شروط الكمال

أ .إذابة اللحم الذي نبت على الحرام ،كأكل الربا
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علي ،)Qمصدر سابق ،ص ،549رقم .417
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ

ب .إذاقة الجسم ألم الطاعة
ما المراد بالتوبة النصوح؟
اآلية التي استشهد بها اإلمام زين العابدين  Qفي الدعاء
ُ ُ ٓ ْ َ َّ
ٱللِ تَ ۡو َب ٗة نَّ ُص ً
وحا﴾.
الشريف ،فيها عبارة ﴿توبوا إِل
إذا رجعنا إلى روايات أهل البيت ،Rنجد التوبة النصوح
ف ُِّس َرت بثالثة تفاسير:
أصل.
 .1أن يتوب العبد من الذنب ،وال يعود إليه ً
َ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
ْت ِلَبِي َع ْب ِد اَللَّ ِهٰٓ َ :Q
َع ْن أَبِي بَ ِصي ٍر ق ََالُ « :قل ُ
ِين
َ َ ُ ْ ُ ُ ٓ ْ َ َّ
ٱللِ تَ ۡو َب ٗة نَّ ُص ً
وحا﴾َ ،ق َالُ :ه َو اَل َّذن ُْب اَلَّ ِذي الَ يَ ُعو ُد ِفي ِه
ءامنوا توبوا إِل
أَبَدً اُ .قل ُْتَ :وأَيُّ َنا ل َْم يَ ُعدْ ؟! َفق ََال :يَا أَبَا ُم َح َّم ٍد ،إِنَّ اَللَّهَ يُ ِح ُّب ِم ْن ِع َبا ِد ِه
اب»(((.
اَلْ ُم َف َّت َن اَل َّت َّو َ
 .2أن يكون باطن التائب كظاهره.
وح أَنْ يَكُونَ بَ ِ
اط ُن
َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َللَّ ِه ،Qق ََال« :اَل َّت ْوبَ ُة اَل َّن ُص ُ
اَل َّر ُجلِ كَظَا ِه ِر ِه َوأَفْضَ َل»(((.
 .3النصوح ما كانت خالص ًة لوجه الله -تعالى ،-من قولهم« :عسل
خالصا من الشمع ،بأن يندم على الذنوب لقبحها،
نصوح» ،إذا كان ً
مثل.
وكونها خالف رضى الله -سبحانه ،-ال لخوف النار ً

العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،16ص.72
((( الح ّر
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،16ص.77
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الموعظة الرابعة والعشرون

الذكر والشكر
محاور الموعظة

 التجارة الرابحة. قانون مضاعفة الحسنات. -الذكر والشكر.

الس ْو ِم َعلَى نَف ِْسكَ لِ ِع َبا ِدكَ ؛ تُرِيدُ ِر ْب َح ُه ْم ِفي
« َوأَن َْت الَّ ِذي ِز ْد َت ِفي َّ
ُم َتا َج َرتِه ِْم لَكَ َ ،و َف ْو َز ُه ْم بِالْ ِوفَا َد ِة َعلَ ْيكَ َوال ِّزيا َد ِة ِم ْنكَ َ ،ف ُقل َْت -تَ َبا َركَ
تَ :-
ش أَ ۡم َثال َِهاۖ َو َمن َجا ٓ َء ب َّ
ٱل َس َنةِ فَلَ ُهۥ َع ۡ ُ
﴿من َجا ٓ َء ب ۡ َ
ْاس ُمكَ َوتَ َعالَ ْي َ
ٱلس ّي ِ َئةِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ
َّ
ون أ ۡم َوٰل ُه ۡم َ
ٱلل
يل ِ
فَل ُ ۡي َز ٰٓى إِل م ِۡثل َها﴾(((َ ،و ُقل َ
ٱلين ينفِق
ْت﴿ :مثل ِ
ِ
ف سب ِ ِ

َ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ُ ّ ُ ُ َ ّ ْ َ ُ َ َّ َ َّ ُ َ ُ
ٱلل يُضٰعِف ل َِمن
ف
ل
ك سۢنبل ٖة مِائة حب ٖةۗ و
كمث ِل حب ٍة أۢنبتت سبع سناب ِ ِ ِ
َ َ َ ُ
ٓ
َّ َ َّ
ۡ ُ
َ ً
ق ۡرضا َح َس ٗنا ف ُيضٰعِف ُهۥ َل ٓۥ
ٱلي ُيق ِرض
ي َ َشا ُء ۚ﴾(((َ ،و ُقل َ
ْت﴿ :من ذا ِ
َ
أ ۡض َع ٗافا َكثِ َري ٗة ۚ﴾(((َ ،و َما أَنْ َزل َْت ِم ْن نَظَائِ ِر ِه َّن ِفي الْ ُق ْرآنِ ِم ْن تَضَ ا ِع ِ
يف
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((( سورة األنعام ،اآلية .160
((( سورة البقرة ،اآلية .261
((( سورة البقرة ،اآلية .245

الْ َح َس َن ِ
اتَ .وأَن َْت الَّ ِذي َد�لَلْ َت ُه ْم ِب َق ْولِكَ ِ ،م ْن َغ ْيبِكَ َوتَ ْر ِغ ْيبِكَ  ،الَّ ِذي
ِفي ِه َحظُّ ُه ْمَ ،علَى َما لَ ْو َس َت ْرتَهُ َع ْن ُه ْم ،ل َْم تُدْ ِركْهُ أَبْ َصا ُر ُه ْمَ ،ول َْم تَ ِعـ ِه
َ ۡ ُُ ٓ َۡ ُۡ ُ ۡ َ ۡ ُُ ْ
ون أذكركم وٱشكروا
أَ ْس َما ُع ُه ْمَ ،ول َْم تَلْ َح ْقـهُ أَ ْو َها ُم ُه ْمَ ،ف ُقل َ
ْت﴿ :فٱذكر ِ
َ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُ َّ
ََ َ ۡ ُُ
يدنك ۡمۖ َولئِن كف ۡرت ۡم إِن
ون﴾(((َ ،و ُقل َ
ِل ول تكفر ِ
ْت﴿ :لئِن شكرتم لزِ
ۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َّ
َۡ َ ُۡ َ
َ َ ََ ٞ
بون
ك
ت
س
ي
ن
ِيد﴾(((َ ،و ُقل َ
عذ ِاب لشد
جب لك ۚم إ ِ
ن أست ِ
ْت﴿ :ٱدعو ِ
ِ
ُ
َ ۡ َ َ َ َۡ ُ َ
عن عِباد ِت سيدخل
ون َج َه َّن َم َداخِرِ َين﴾((( ،ف ََس َّم ْي َت ُد َعا َءكَ ِع َبا َد ًةَ ،وتَ ْركَهُ
ْاس ِتكْ َبا ًراَ ،وتَ َو َّعدْ َت َعلَى تَ ْر ِك ِه ُدخ َ
ُول َج َه َّن َم َدا ِخرِي َن»(((.
تمهيد

بأسلوب المناجاة ،عن بعض
في هذا الدعاء ،يكشف اإلمام،Q
ِ
بعض وسائل اإلقناع التي استخدمها -سبحانه-
هذه األسرار؛ ونعني بها َ
وخاطب بها العباد؛ لجذبهم إليه ،واستمالتهم إلى دينه وشريعته،
والتخلّي عن سائر األديان والمعتقدات الزائفة الباطلة .وإليك الشرح
والتفسير لِ َما كشف عنه اإلما ُم Qفي هذا الدعاء:
ً
ّأوال :التجاره الرابحة

الس ْو ِم»...
« َوأَن َْت الَّ ِذي ِز ْد َت ِفي َّ
و«الس ْو ُم» من البائع :عرض السلعة
الخطاب مع الله -سبحانه.-
َ
مع تحديد الثمن ،ومن المشتري :طلب الشراء بما يريد من الثمن.
((( سورة البقرة ،اآلية .152
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
((( سورة غافر ،اآلية .60
Q
 ،الصحيفة الس ّجاديّة ،مصدر سابق ،ص.196
علي بن الحسين
((( اإلمام ّ
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ومعنى هذه الكلمات المشرقة ،بجملتها ،أ ّن الله يطلب من عباده
أن يؤمنوا به ،ويعملوا بدينه وشريعته ،كما يطلب التاجر من الناس
أن يشتروا ما لديه من سلعه ومتاع .وأيضً ا ،التاجر يستميل المستهلِك
باإلعالم والدعاية ،والله -سبحانه -ينشر دعوتَه ،ويتص ّدى ألعدائها،
ۡ ُ
ع إ َ ٰل َ
يل
ب
س
بالحكمة والموعظة الحسنة ،كما في قوله -تعالى﴿ :-ٱد ِ
ِ
ِ

َ
َ ّ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ َّ
َ ُ َ َۡ
َّ
ٱلت ِ َ
ه أ ۡح َس ُنۚ إِن َر َّبك ه َو أعل ُم
ربِك بِٱل ِكمةِ وٱلموعِظةِ ٱلسنةِۖ وجٰدِلهم ب ِ ِ
ب َمن َض َّل َعن َسبيلِهِۦ َو ُه َو أَ ۡعلَ ُم بٱل ۡ ُم ۡه َتد َ
ِين﴾((( ،وقال -سبحانه -لموسى
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ُ َ ۡ ٗ َّ ٗ َّ َ َّ ُ َ َ َ َّ َۡ
وهارون ،حين أرسلهما إلى فرعون﴿ :فقول لۥ قول ّ
لِنا لعلهۥ يتذك ُر أو
َ
َۡ
َ َ َّ ُ َ َ ُ
ُ ُ َۡ
ي َ ٰ
وك فقل َّر ُّبك ۡم ذو َرحةٖ َوٰس َِعةٖ َول
ش﴾((( ،وقال -تعالى﴿ :-فإِن كذب
ۡ
ۡ
ۡ
يُ َر ُّد بَأ ُس ُهۥ َع ِن ٱل َق ۡو ِم ٱل ُم ۡجرِم َِني﴾((( .وسماحة ال ُخلق عند الرسول،P

قلوب الناس،
هي ،بذاتها ،أبلغ أث ًرا من ّ
كل ٍ
إعالم ودعاي ٍة ،وبها َم َلك َ
ودخلوا في دين الله أفواجا ،بشهادة العناية اإللهية﴿ :فَب َما َر ۡ َ
حةٖ ّم َِن
ِ
ً
ّ

َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ًّ َ َ ۡ َ ۡ َ َ ُّ ْ
َ َ ۡ ُ َ
َّ
ب لنفضوا م ِۡن َح ۡول ِك ۖ فٱعف ع ۡن ُه ۡم
ٱللِ لِ ت لهمۖ ولو كنت فظا غل ِيظ ٱلقل ِ
ۡ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ
ٱلل ُي ُّ
ٱللِ إ َّن َّ َ
َ ۡ َ ۡ ۡ َُ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ
ِب
وٱستغفِر لهم وشاوِرهم ِف ٱلمرِۖ فإِذا عزمت فتوك ع ۚ ِ
ۡ ّ
ٱل ُم َت َو ِك َِني﴾(((؛ حيث ربط -سبحانه -إقبال الناس عليه وهدايتهم به،

بخلقه الكريم العظيم.
أجل ،إ ّن الله -سبحانه -يدعو الناس إليه ،ويساوم كالتاجر ،ولكن
مع الفروق التي تنطوي عليها هذه المناجاة ،وهي:
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((( سورة النحل ،اآلية .125
((( سورة طه ،اآلية .44
((( سورة األنعام ،اآلية .147
((( سورة آل عمران ،اآلية .159

.1
.2
.3
.4

كل ش ي ٍء ،وال يأخذ من ٍ
أحد شيئًا؛ ألنّه ال
أ ّن الله -سبحانه -يعطي ّ
يحتاج إلى ش ي ٍء ،والتاجر ال يعطي حتّى يأخذ.
أ ّن الله يعطي باستمرارٍ ،والخالئق كلّهم يعجزون عن ذلك.
أ ّن التاجر يعطي الفانيات ،والله يعطي الباقيات الصالحات.
الشخصي
والنهائي للتاجر من تجارته ،هو الربح
أ ّن الهدف األ ّول
ّ
ّ
الخاصة ،وفيها يجد الغبطة والسعادة ،أ ّما ربح التجارة مع
والمنفعة ّ
الله -سبحانه ،-فهو بالكامل للمشتري ،وال شيء منه للبائع .وهذا
ما أراده اإلمام بقوله« :تُرِيدُ ِر ْب َح ُه ْم ِفي ُم َتا َج َرتِه ِْم لَكَ َ ،و َف ْو َز ُه ْم
بِالْ ِوفَا َد ِة َعلَ ْيكَ َوال ِّزيا َد ِة ِم ْنكَ » .وحتّى الدعاة إليه -تعالى -وح َملَة
َ
َّ
َ
ُۡ َٓ َۡ َُ ُ
سٔلك ۡم َعل ۡيهِ م ِۡن أ ۡج ٍر إِل َمن
رسالته يُعطون وال يأخذون﴿ :قل ما أ
ٓ َ
ٗ
َ
َشا َء أن َي َّت ِخ َذ إِ ٰل َر ّبِهِۦ َسبِيل﴾((( .إ ّن التاجر يعطي بمقدار ما يأخذ
من المال ،والله -سبحانه -يعطي على الحسنة الواحدة أضعافًا
تزيد إلى عشرة أمثال ،أو إلى سبعمئة ،أو إلى ما ال يبلغه اإلحصاء،
ِ
ِ
ومقاصده.
المحسن وصفاتِه
وفقًا لنوايا

ً
ثانيا :قانون مضاعفة الحسنات

من اآليات القرآن ّية التي ب ّينت هذا القانون المبارك ،نذكر ،أ ّو ًل ،ما
ورد في الدعاء ،ث ّم نذكر بعض الروايات في هذا المجال:

َ َ ٓ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ ٓ َ َّ ّ َ َ َ ُ ۡ َ ٰٓ َّ
ى إِل
﴿من جاء بِٱلسنةِ فلهۥ عش أمثال ِهاۖ ومن جاء بِٱلسيِئةِ فل يز
ََۡ َُ ۡ َ ُۡ َُ َ
مِثلها وهم ل يظلم
ون﴾(((.
((( سورة الفرقان ،اآلية .57
((( سورة األنعام ،اآلية .160
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َ
َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ
َّ
ۢنب َت ۡ
ٱللِ َك َم َثل َح َّبة أَ َ
ون أَ ۡم َوٰل َ ُه ۡم ف َ
ت َس ۡب َع َس َنابِل
يل
ب
س
﴿مثل ٱلِين ينفِق
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٓ
ُ
َ
َ
َّ
ۢنبلَة ّمِاْئ َ ُة َح َّبةۗ َو ُ
ف ُّ ُ ُ
ٱلل يُضٰعِف ل َِمن يَشا ُء ۚ﴾(((.
ٖ
كس ٖ
ِ ِ
َ
َّ َ َّ ُ ۡ ُ َّ َ َ ۡ ً
َ َ ٗ َ ُ َ ٰ َ ُ َ ُ ٓ ۡ َ ٗ َ َ ٗ (((
﴿من ذا ٱلِي يقرِض ٱلل قرضا حسنا فيضعِفهۥ لۥ أضعافا كثِرية ۚ﴾ .

ومن اآليات األخرى نذكر:

َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ َ ۢ َ ٓ َ َ ُ ۡ َ َّ ُ ّ ُ َ َ ۡ ُ ٓ َّ ٞ
ي جزاء بِما كنوا يعمل
ون﴾(((.
﴿فل تعلم نفس ما أخ ِف لهم مِن قرة ِ أع ٖ
ّ َّ َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ ُ ۡ َ ٰ َ َ َ َ ٰٓ َ ْ ُ ٌ َّ َ َ ٞ َ َ ۡ ُ َ ُ ُ ُ َ ۡ َ َ َ ٞ
﴿ل ِلِين أحسنوا ٱلسن وزِيادة ۖ ول يرهق وجوههم قت ول ذِلة ۚ أولئِك
َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َ ٰ ُ َ
أصحب ٱلنةِۖ هم فِيها خ ِل
ون﴾(((.
َ
َ ُ َّ َ َ ٓ ُ َ
ٞ
ون ف َِيها َو َل ۡي َنا َم ِزيد﴾(((.
﴿لهم ما يشاء

أ ّما الروايات ،فكثيرة ج ًّدا ،نذكر منها:
عليَ « :Qم ْن َقابَ َل ا ْ َِل ْح َسانَ ِبأَفْضَ َل ِم ْنهُ َف َقدْ
عن اإلمام ّ
َجازَاهُ»(((.
ّ َّ َ َ
ِين أ ۡح َس ُنوا ْ ۡ ُ
ج ْع َف ٍرِ ،Qفي قَ ْولِ ِه﴿ :ل ِل
ٱل ۡس َ ٰن َوزِ َي َادة :﴾ۖٞ
َع ْن أَبِي َ
« َفأَ َّما اَلْ ُح ْس َنى َفه َِي اَلْ َج َّن ُةَ ،وأَ َّما اَل ِّزيَا َد ُة َفالدُّ نْ َياَ ،ما أَ ْعطَا ُه ُم اَللَّهُ ِفي َها
اب اَلدُّ نْ َيا َوا َْل ِخ َر ِة،
ل َْم يُ َح ِاس ْب ُه ْم ِب ِه ِفي ا َْل ِخ َر ِةَ ،ويَ ْج َم ُع اَللَّهُ لَ ُه ْم ثَ َو َ
َ
َ
ُول اَللَّهُ َ :
َويُ ِثي ُب ُه ْم ِبأَ ْح َس ِن أَ ْع َمالِه ِْم ِفي اَلدُّ نْ َيا َوا َْل ِخ َر ِة .يَق ُ
﴿ول يَ ۡره ُق
ُ ُ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ٰ َ َ ۡ ُ َّ َ ۡ ُ ٰ َ ۡ َ َ ٰٓ َ ْ ُ ٌ َّ َ َ ٞ
وجوههم قت ول ذِلة ۚ أولئِك أصحب ٱلنةِۖ هم فِيها خ ِل
ون﴾»(((.
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((( سورة البقرة ،اآلية .261
((( سورة البقرة ،اآلية .245
((( سورة السجدة ،اآلية .17
((( سورة يونس ،اآلية .26
((( سورة ق ،اآلية .35
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج،1ص.459
الليثي
(((
ّ
ّ
الحسيني ،البرهان في تفسير القرآن ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالم ّية
هاشم
د
ي
الس
،
اني
ر
البح
(((
ّ
ّ
ّ
مؤسسة البعثة ،إيران  -قم ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،3ص.25
ّ -

ً
ثالثا :الذكر والشكر
ُ

َ ُ

ُ

ْ

َ

َ ۡ
َ َ ۡ ُُ
ٱذك ُر ٓ ۡ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ
ون﴾((( وقال -تعالى:-
﴿ف
ون أذكركم وٱشكروا ِل ول تكفر ِ
ِ
َ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ َ
َ َ ۡ ُ ۡ َّ َ َ َ َ ٞ
ِيد﴾(((.
يدنك ۡمۖ َولئِن كفرتم إِن عذ ِاب لشد
﴿لئِن شكرتم لزِ
م ّما ال ّ
شك فيه ،أ ّن الله -سبحانه وتعالى -ليس بحاج ٍة إلى شكرنا،
في مقابل نِ َع ِمه علينا ،وإذا أَم َرنا بالشكر ،فذاك لنستوجب نعم ًة
أُخرى ،وهي واحد ٌة من المبادئ السامية في التربية.
من المه ّم أن نعرف ما هي حقيقة الشكر؛ لكي تتّضح عالقته في
عامل مه ًّما للتربية.
زيادة النعمة ،وكيف تستطيع أن تكون ً
إ ّن حقيقة الشكر ليست فقط في قول اإلنسان« :الحمد لله» ،أو
اللفظي ،بل هناك ثالث مراحل للشكر:
الشكر
ّ
األُولى :يجب أن نعلم َمن هو الواهب للنعم .هذا العلم واإليمان
هو الركن األ ّول للشكر.
والثانية :الشكر باللسان.
العملي؛ أي أن نعلم الهدف من
والثالثة :وهي األه ّم ،الشكر
ّ
َم ِ
وإل كفرنا بها ،كما قال العظماء:
أي مور ٍد نصرفهاّ ،
نحنا للنعمة ،وفي ّ
صرف ِ
«الشك ُر ُ
العبد جمي َع ما أنعمه الله -تعالى -فيما ُخلِ َق ألجله».
لماذا أعطانا الله -تعالى -العين؟ ولماذا وهبَنا السمع والنطق؟ فهل
كان السبب غير أن نرى عظمتَه في هذا العالَم ،ونتع ّرف إلى الحياة؟
الحق ،وندافع عنه،
وبهذه الوسائل ،نخطو إلى التكامل ،ندرك ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .152
((( سورة إبراهيم ،اآلية .7
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ونحارب الباطل .فإذا صرفنا النعم اإلله ّية في هذا المسير ،كان ذلك
العملي له ،وإذا أصبحت هذه األدوات وسيل ًة للطغيان
هو الشكر
ّ
والغرور والغفلة واالبتعاد عن الله ،فهذا هو الكفران بعينه.
يُر َوى عن اإلمام الصادقِ « :Qفي ك ُِّل نَف ٍَس ِم ْن أَنْف ِ
َاسكَ شُ كْ ٌر
ْف َوأَكْ َث ُرَ .وأَ ْدنَى اَلشُّ كْ ِر ُر ْؤيَ ُة اَل ِّن ْع َم ِة ِم َن اَللَّ ِه ِم ْن َغ ْي ِر
الَ ِز ٌم لَكَ  ،بَ ْل أَل ٌ
ِعلَّ ٍة يَ َت َعل َُّق اَلْ َقل ُْب ِب َها ُدونَ اَللَّ ِهَ ،واَل ِّرضَ ا ِب َما أَ ْعطَاهَُ ،وأَنْ الَ تَ ْع ِص َيهُ
ِب ِن ْع َم ِت ِه وتُخَالِ َفهُ بِشَ ْي ٍء ِم ْن أَ ْم ِر ِه َونَ ْه ِي ِه ب َِس َب ِب نِ ْع َم ِت ِهَ ،وكُ ْن لِلَّ ِه َع ْبدً ا
شَ ا ِك ًرا َعلَى ك ُِّل َحالٍ  ،تَجِ ِد اَللَّهَ َربًّا كَرِي ًما َعلَى ك ُِّل َحالٍ »(((.
كل
وهنا ،يتّضح أ ّن شكر العلم والمعرفة والفكر والمال والسالمةّ ،
ٍ
أي طريقٍ يت ّم ،وكيف يكون كفرانها؛ فالحديث الوارد
واحد منها من ّ
واضح على هذه التفسيرات ،حيث
دليل
عن اإلمام الصادقٌ Q
ٌ
اب اَلْ َم َحار ِِمَ ،وتَ َما ُم اَلشُّ كْ ِر َق ْو ُل اَل َّر ُجلِ :
يقول« :شُ كْ ُر اَل ِّن ْع َم ِة اِ ْج ِت َن ُ
اَلْ َح ْمدُ لِلّٰ ِه َر ِّب اَلْ ٰعالَ ِمي َن»(((.
وتتضّ ح أيضً ا هذه العالقة بين الشكر وزيادة النعمة؛ أل ّن الناس
الحقيقي ،فسوف يُثبتون عمل ًّيا
لو صرفوا النعم اإلله ّية في هدفها
ّ
استحقاقَهم لها ،وتكون سب ًبا في زيادة الفيوضات اإلله ّية عليهم.
اإللهي -إن كان باللسان أو العمل-
كل مرحلة من مراحل الشكر
في ّ
ّ
ٍ
جديد لمواهب وعطايا جديدة ،ولذلك ،فلسنا
سوف نحتاج إلى شك ٍر
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المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،68ص.52
((( العلّمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.95
((( الشيخ
ّ

حق الشكر ،كما نقرأ في مناجاة الشاكرين لإلمام
قادرين أن نؤ ّدي ّ
ف لِي ِب َت ْح ِصيلِ الشُّ كْرِ،
علي بن الحسينَ « :Qفكَ ْي َ
زين العابدين ّ
َوشُ كْرِي إِيَّاكَ يَ ْف َت ِق ُر إِلى شُ كْرٍ؟ َفكُلَّما ُقل ُْت :لَكَ ال َح ْمدُ َ ،و َج َب َعل ََّي
لِذلِكَ أَنْ أَ ُق َول :لَكَ ال َح ْمدُ »(((.
ولهذا ،فإ ّن أعلى مراحل الشكر ،أن يُظهِر اإلنسا ُن عج َزه أمام شكر
نعمائه -تعالى ،-كما جاء في الحديث َعنِ اإلمام اَلْ َبا ِق ِر ،Qق ََال:
وسى ،اُشْ كُ ْرنِي َح َّق
وسى بْ ِن ِع ْم َرانَ  :يَا ُم َ
« َق َال اَللَّهُ َ -ع َّز َو َج َّل -لِ ُم َ
ف أَشْ كُ ُركَ َح َّق شُ كْرِكَ َ ،واَل ِّن ْع َم ُة ِم ْنكَ َ ،واَلشُّ كْ ُر
شُ كْرِيَ ،ق َال :يَا َر ِّب ،كَ ْي َ
َعلَ ْي َها نِ ْع َم ٌة ِم ْنكَ ؟! َفق ََال اَللَّهُ -تَ َبا َركَ َوتَ َعالَى :-إِ َذا َع َرف َْت أَنَّ َذلِكَ ِم ِّني،
َف َقدْ شَ كَ ْرتَ ِني َح َّق شُ كْرِي»((( (((.

العزيزي،
النجفي ،مكتبة
النوري
((( الق ّم ّي ،الشيخ عبّاس ،مفاتيح الجنان ،تعريب السيّد مح ّمد رضا
ّ
ّ
ّ
إيران  -قم1385 ،ش 2006 -م ،ط ،3ص.215
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،68ص.55
((( العلّمة
ّ
علي بن أبي
اإلمام
مدرسة
المنزل،
الله
كتاب
تفسير
في
األمثل
مكارم،
ناصر
الشيخ
،
ازي
((( الشير ّ
ّ
طالب ،إيران  -قم1426 ،ه ،ط ،1ج ،7ص.464-461
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الموعظة الخامسة والعشرون

ّ
األم
حق ّ
محاور الموعظة

 معنى الرحم. األم في القرآن. حقوق األم في األحاديث الشريفة. حقوق األ ّم في كالم اإلمام زين العابدين .Q -الب ّر ال ينقطع بالموت.

« َف َحقُّ أُ ِّمكَ أَ ْن تَ ْعلَ َم أَنَّ َها َح َملَتْكَ َح ْي ُث ال يَ ْح ِملُ أَ َح ٌد أَ َحدًاَ ،وأَ ْط َع َمتْكَ ِم ْن
ثَ َم َر ِة َقلْ ِب َها َما ال يُطْ ِع ُم أَ َح ٌد أَ َحدًاَ ،وأَنَّ َها َو َقتْكَ ب َِس ْم ِع َها َوبَ َص ِر َها َويَ ِد َها َو ِر ْجلِ َها
َوشَ ْع ِر َها َو َبشَ ِر َها َو َج ِمي ِع َج َوا ِر ِح َهاُ ،م ْس َت ْب ِش َر ًة ِب َذلَكَ َ ،ف ِر َح ًةُ ،م َؤ ِّملَ ًةُ ،م ْح َت ِملَ ًة لِ َما
ِفي ِه َمكْ ُرو ُه َها َوأَلَ ُم َها َوثِ ْقلُ َها َو َغ ُّم َها ،ح َّتى َد َف َع ْت َها َع ْنكَ يَ ُد ال ُق ْد َر ِةَ ،وأُ ْخ ِر ْجتَ
إِلى األَ ْر ِضَ ،ف َر ِض َيتْ أَ ْن تَشْ َب َع َوتَ ُجو َع ِه َيَ ،وتَك ُْس َوكَ َوتَ ْع َرىَ ،وتُ ْر ِويَكَ َوتَظْ َمأَ،
َوتُ ِظلَّكَ َوتَضْ َحىَ ،وتُ َن ِّع َمكَ ِب ُبؤ ِْس َهاَ ،وتُلَ ِّذ َذكَ بِال َّن ْو ِم ِبأَ َر ِق َهاَ ،وكَا َن بَطْ ُن َها لَكَ ِو َعا ًء،
َو ُح ْج ُر َها لَكَ ِح َوا ٍءَ ،وثَ ْد ُي َها لَكَ ِسقَا ًءَ ،ونَف ُْس َها لَكَ ِو َقا ًء ،تُ َب ِاش ُر َح َّر ال ُّدنْ َيا َو َب ْر ِد َها
لَكَ َو ُدونَكَ َ ،ف َتشْ كُ ُر َها َعلَى َق ْد ِر َذلِكَ َ ،وال تَ ْق ِد ُر َعلَ ْي ِه إِلّ ِب َع ْونِ الل ِه َوتَ ْو ِفي ِق ِه»(((.
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الغفاري،
علي بن بابويه ،الخصال ،تصحيح وتعليق علي أكبر
ّ
((( الصدوق ،الشيخ مح ّمد بن ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المد ِّرسين بقم المش َّرفة ،إيران  -قم1403 ،ه -
مؤسسة النشر
ّ
ّ
1362ش ،ال.ط ،ص.568

تمهيد

حق
النص ،ببيان حقوق الرحم ،وأ ّول ٍّ
شرع اإلمام Qفي هذا ّ
كل الحقوق .وسنشرح هذا
حق األ ّم؛ وذلك أله ّم ّيته على ّ
تع ّرض له هو ّ
الحق ضمن العناوين اآلتية:
ّ
ً
ّأول :معنى الرحم

بيان معنى الرحم من األمور المه ّمة ج ًّدا ،ذلك أ ّن الرابطة الرحم ّية
تترتّب عليها مجموعة من األحكام الفقه ّية ،أكانت من حيث الوجوب
أو االستحباب ،من قبيل صلة األرحام ،التي أمرت الشريعة المق ّدسة،
كتابًا وس ّن ًة ،ب ِِصلَ ِتها ،ونَ َه ْت عن قطعها.
وقد اهت ّمت الشريعة باألرحام ،والتأكيد على صلتهم وإكرامهم،
وجاءت الكثير من األحكام التي دعت إلى تقديمهم في العطايا
والهبات والصدقات الماليّة ،وإليك ذكرها على سبيل اإلجمال:
•تقديم األرحام في الزكاة.
•تقديم األرحام في زكاة الفطرة.
•تقديم األرحام في مطلق الصدقات.
•استحباب الهبة لألرحام .والمشهور بين الفقهاء أ ّن الهبة
لألرحام بعد ِ
القبض الزم ٌة ،ال يجوز الرجوع فيها.
وهناك أحكا ٌم كثير ٌة مرتبط ٌة بالرحم ،تع ّرض لها الفقهاء ،وهذا ما
يحتّم علينا تحديد المراد بالرحم.
وخالصة رأي الفقهاء في معنى الرحم ،أنّه من المعاني التي لم يبيّنها
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وكل ما كان كذلك -أي من المفاهيم
خاصّ .
الشارع المق ّدس بشكلٍ ٍّ
فهم مقصو ِده إلى العرف.
التي لم يوضحها الشارع -يرج ُع في ِ
وبنا ًء على إرجاع معنى الرحم إلى العرف ،فهنا قد نقسم الرحم
إلى قس َمين:
 الرحم القريب :األقارب الذين يجمعهم رح ٌم واحد قريب؛ األخوأخته ،يجمع بينهما رحم األم ،أو الشخص مع أبناء عمومته وأبناء
كل من
خؤولته ،يجمعهم رحم قريب ،يُ َع َّبر عنه بال َج َّدة ،وهكذا ّ
يصح أن يُ َع َّبر عنهم باألرحام ،ويترتّب عليهم
جمعهم رحم قريبّ ،
اآلثار الشرع ّية للرحم.
 الرحم البعيد :األشخاص الذين يجمعهم رح ٌم ،بينه وبينهم خمسةمثل ،فهذا بنظر العرف رح ٌم بعيد ،فاألشخاص الذين
عشر واسطة ً
تجمعهم مع اآلخرين مثل هذا الرحم البعيد ،ال تجب صلتهم ،وال
تترتّب عليهم األحكام الشرع ّية األخرى.
ثانياّ :
ً
األم في القرآن الكريم

لقد أتى القرآن الكريم على ذكر األ ّم ،في ع ّدة مواضع ،وبمعانٍ
مختلفة ،منها:
أ -األُ ّم الحقيق ّية
ََۡ َ َۡٓ َ ُّ ُ َ َ ۡ َ
ل أ ِم م ٰٓ
قوله -تعالى﴿ :-وأوحينا إ ِ ٰٓ
ۡرضعِيهِۖ﴾(((.
وس أن أ ِ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ ٰ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُ ُّ ُ َ ۡ ً َ َ ٰ ۡ
ع َوه ٖن
ٱلنسن بِو ِليهِ حلته أمهۥ وهنا
قوله -سبحانه﴿ :-ووصينا ِ
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((( سورة القصص ،اآلية .7

َ َ َ َ ََ َ
َ َۡ َ ۡ ُۡ َ َ َۡ َ
َ َ ُُ
ك إ َ َّل ٱل ۡ َم ِص ُ
ري ِ 14إَون جٰهداك ٰٓ
ع أن
ي أ ِن ٱشكر ِل ول ِو ٰ ِلي ِ
وف ِصٰلهۥ ِف عم ِ
َ
ُّ ۡ
ُۡ
ٗ َّ
ۡ ََ ُ
َ َ
ٱدلن َيا َم ۡع ُروفاۖ َوٱتب ِ ۡع
ش َك ِب َما ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ٞم فل ت ِط ۡع ُه َماۖ َو َصاح ِۡب ُه َما ِف
ت ِ
َ َ َ ۡ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َ ۡ ُ ُ ۡ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ُ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ
جعكم فأنبِئكم بِما كنتم تعمل
ون﴾(((.
سبِيل من أناب إِل ۚ ثم إِل مر ِ
ُ
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َ َ ۡ ۡ َ ٰ ً َ َ َ
ُ ٗ
ٱلنسن بِو ٰ ِليهِ إِحسناۖ
حل ۡت ُه أ ُّم ُهۥ ك ۡرها
قوله -ع ّز ّ
وجل﴿ :-ووصينا ِ
ُ
َو َو َض َع ۡت ُه ك ۡر ٗهاۖ﴾(((.

ب -األصل واألساس

ُ َ َّ ٓ َ َ َ َ َ ۡ َ
ب م ِۡن ُه َء َاي ٰ ٞ
ك ۡٱلك َِتٰ َ
ت
قوله -سبحانه وتعالى﴿ :-هو ٱلِي أنزل علي
ُ
ُّ ۡ َ َ ٰ ٌ ُ َّ ُ ُّ ۡ َ
ب َوأ َخ ُر ُمتَ َ ٰ
ٰ
شبِ َهٰ ٞتۖ﴾(((.
ِت
مكمت هن أم ٱلك ِ

كل شي ٍء :أصله ،وما يجتمع إليه غيره ،كما تق ّدم .وبهذا
فأ ّم ِّ
المعنى ،ورد تعبير «أُ ّم الكتاب» و«أُ ّم القرى».
النبيPمصطلح «أُ ّمهات
ج -وأطلق القرآن الكريم على أزواج َ ّ
َ
ُ
ب أ ۡو َ ٰل بٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
المؤمنين» ،وذلك في قوله -تعالى﴿ :-ٱنلَّ ُّ
ِني م ِۡن أنف ِ
س ِه ۡمۖ
ِ
ِ
َ
ُ
َوأ ۡز َوٰ ُج ُه ٓۥ أ َّم َهٰ ُت ُه ۡمۗ﴾((( .والمعنى أنّه ّن للمؤمنين كاأل ّمهات في الحرمة
وتحريم النكاح ،ول َْس َن أ ّم ٍ
هات لهم على الحقيقة(((.
وبالنظر إلى المعاني الثالثة أعاله ،يعني« :األُ ّم الحقيق ّية هي األصل
واألساس» ،فإنّه يتّضح لنا الترابط بينها ،فاأل ّم بمنزلة الجذور واألصل
((( سورة لقمان ،اآليتان .15-14
((( سورة األحقاف ،اآلية .15
((( سورة آل عمران ،اآلية .7
((( سورة األحزاب ،اآلية .6
الطبرسي ،الشيخ الفضل بن الحسن ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،تحقيق وتعليق لجنة من
(((
ّ
األعلمي للمطبوعات ،لبنان  -بيروت1415 ،ه.ق -
سة
مؤس
ائيين،
األخص
ّقين
ق
والمح
العلماء
ّ
ّ
ّ
1995م ،ط ،1ج ،8ص.122
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واألساس للشجرة ،حيث االبن بمثابة الغصن الذي ينتمي في وجوده
إليها؛ من جذورها يستم ّد مق ّومات حياته ،وهذا يرتبط بنوع الجذور
واألصل ،فكلّما كان األصل رفي ًعا شريفًا ،كان االبن امتدا ًدا ألصالة األُ ّم
وسم ّو مكانتها.
ً
ثالثا :حقوق ّ
األم في األحاديث الشريفة

ورد العديد من أحاديث الرسول األكرمPواألئ ّمة األطهار،R
التي تب ّين مكانة األ ّم وحقوقها ،منها ما ُر ِو َي عن رسول الله ،Pأنّه
كنت في صال ِة ال َّتطَ ُّوعِ ،فإِنْ َدعَاكَ َوالِدُك فال تَقطَع َها ،وإنْ
قال« :إذا َ
َد َعتْكَ والِدَ تُكَ فاقطَ ْع َها»(((.
«واعلم أنَّ
ومنها أيضً ا ،ما ُر ِو َي عن اإلمام الرضا ،Qأنّه قال:
ْ
حق األُ ِّم أَلز ُم الحقوق ،وأَو َج ُبها؛ ألنَّها ح َملَت حيث ال َيح ِمل أحدٌ
َّ
أحدً ا ،و َو َقت بالسمع والبصر وجميع الجوارح ،مسرو َر ًة مستبشر ًة
بذلك ،فح َملَتْهُ ب َما فيه من المكرو ِه الذي ال يَص ِب ُر عليه أَحدٌ  ،و َر ِض َيت
بأن تَ ُجوع و َيش َب َع ،وتَظ َمأَ و َير َوى ،وتَع َرى و َيك َت ِسي ،وت ُِظلَّهُ وتَض َحى.
فليكن الشُّ ك ُر لها ،والب ُّر وال ِّرفق بها على قدر ذلك ،وإنْ كنتم ال
تُطيقون بأدنى حقِّها ّإل بعونِ اللَّ ِه»(((.
قائلُ « :قل ُْت ِلَبِي
وكذلك ما رواه أحد أصحاب اإلمام الرضاً ،Q
الْ َح َس ِن ال ِّرضَ ا :Qأَ ْد ُعو لِ َوالِدَ َّي إِ َذا كَانَا َل َي ْع ِرفَانِ الْ َح َّق؟ َق َال :ا ْد ُع
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النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،15ص.180
((( الميرزا
ّ
مؤسسة آل البيت Qإلحياء التراث ،إيران  -قم1406 ،ه،
الرضا،
فقه
،
ي
م
الق
بابويه
بن
علي
ّ
ّ ّ
((( ّ
ط ،1ص.334

لَ ُه َماَ ،وت ََصدَّ ْق َع ْن ُه َماَ ،وإِنْ كَانَا َح َّي ْي ِن َل يَ ْع ِرفَانِ الْ َح َّق َفدَ ا ِر ِه َماَ ،فإِنَّ
َر ُس َول اللَّ ِهَ Pق َال :إِنَّ اللَّهَ بَ َع َث ِني بِال َّر ْح َم ِةَ ،ل بِالْ ُعقُوق»(((.
رجل لرسول الله« :Pإِنَّ َوالِدَ تِي َبلَ َغ َها الْ ِك َب ُر،
وفي رواي ٍة ،قال ٌ
َو ِه َي ِع ْن ِدي ْالنَ  ،أَ ْح ِملُ َها َعلَى ظَ ْهرِيَ ،وأُطْ ِع ُم َها ِم ْن ك َْسبِيَ ،وأُ ِم ُ
يط
َع ْن َها ْالَ َذ َى ِب َي ِديَ ،وأَ ْصـر ُِف َع ْن َها َم َع َذلِكَ َو ْجه َِيْ ،اس ِت ْح َيا ًء ِم ْن َها،
َوإِ ْعظَا ًما لَ َهاَ ،ف َه ْل كَا َفأْتُ َها؟ َق َالَ :ل؛ ِلَنَّ بَطْ َن َها كَانَ لَكَ ِو َعا ًءَ ،وثَدْ يَ َها
كَانَ لَكَ ِسقَا ًءَ ،و َقدَ َم َها لَكَ ِح َذا ًءَ ،و َيدَ َها لَكَ ِو َقا ًءَ ،و ِح ْج َر َها لَكَ ِح َوا ًء،
َوكَان َْت ت َْص َن ُع َذلِكَ لَكَ َو ِه َي تَ َم َّنى َح َياتَكَ َ ،وأَن َْت ت َْص َن ُع َه َذا ِب َها َوتُ ِح ُّب
َم َماتَ َها»(((.
ً

ّ

رابعا :حقوق األم في كالم اإلمام زين العابدينQ

جلي وواض ٍح
إ ّن مكانة األ ّم وعظمة مقامها ،قد ظهرت بشكلٍ ٍّ
في ما تق ّدم من أحاديث الرسول األكرمPوالعترة الطاهرة،R
وقد أظهرت هذه األحاديث جمي ًعا نظر َة اإلسالم لأل ّم ،ومدى أه ّم ّية
وجودها واحترامها ورعايتها.
ومن الالفت للنظر ،أ ّن اإلمام زين العابدين Qق ّدم ،في
ولعل ذلك إشارة
حق األ ِّم على سائر حقوق األرحامّ ،
رسالته المباركةَّ ،
حق األ ِّم يتق ّدم على جميع الحقوق في األه ّم ّية،
منه Qإلى أ ّن ّ
وهذا ما تل ّمسناه من أحاديث المعصومين آنفة الذكر أيضً ا.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.159
((( الشيخ
ّ
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،15ص.180
((( الميرزا
ّ
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قالَ « :Qو ُحق ُ
ُوق َر ِح ِمكَ كَ ِثي َر ٌةُ ،م َّت ِصلَ ٌة ِب َقدْ ِر ات َِّصالِ ال َّر ِح ِم ِفي
الْ َق َرا َب ِةَ .فأَ ْو َج ُب َها َعلَ ْيكَ َح ُّق أُ ِّمكَ  ،ثُ َّم َح ُّق أَبِيك.»...
ُّ
األم
الحق ّ
األول :العلم بتضحيات ّ

حق األ ّم،
ابتدأ اإلمام زين العابدين  ،Qفي الحديث عن ّ
بقولهَ « :ف َح ُّق أُ ِّمكَ أَنْ تَ ْعل ََم أَنَّ َها َح َملَتْكَ َح ْي ُث ال َي ْح ِم ُل أَ َحدٌ أَ َحدً ا،
َوأَطْ َع َمتْكَ ِم ْن ثَ َم َر ِة َقلْ ِب َها َما ال يُطْ ِع ُم أَ َحدٌ أَ َحدً اَ ،وأَنَّ َها َو َقتْكَ ب َِس ْم ِع َها
َو َب َص ِر َها َو َي ِد َها َو ِر ْجلِ َها َوشَ ْع ِر َها َو َبشَ ِر َها َو َج ِمي ِع َج َوا ِر ِح َهاُ ،م ْس َت ْب ِش َر ًة
ِب َذلَكَ َ ،ف ِر َح ًةُ ،م َؤ ِّملَ ًةُ ،م ْح َت ِملَ ًة».
ّ
للمشاق العظيمة التي تتح ّملها
وذلك لبيان عظيم حقّها .ون ّبه اإلمام
األ ّم في فترة الحمل .وفي المقظع الثاني من كالمه ،تح ّدث عن فترة
ما بعد الحمل ،وكيف تتعاطى األ ّم مع مولودها ،فقال« :ح َّتى َد َف َع ْت َها
َع ْنكَ يَدُ ال ُقدْ َر ِةَ ،وأُ ْخ ِر ْج َت إِلى األَ ْر ِضَ ،ف َر ِض َي ْت أَنْ تَشْ َب َع َوتَ ُجو َع ِه َي،
َوتَك ُْس َوكَ َوتَ ْع َرىَ ،وتُ ْر ِو َيكَ َوتَظْ َمأَ.»...،
الحق الثاني :شكر ُ
ّ
األ ّم
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قالَ « :Qف َتشْ كُ ُر َها َعلَى َقدْ ِر َذلِكَ َ ،وال تَ ْق ِد ُر َعلَ ْي ِه إِ ّل ِب َع ْونِ
الل ِه َوتَ ْو ِفي ِق ِه».
وقد ذكرنا ما ُر ِو َي عن اإلمام الرضا ،Qفي قوله« :فليكن
الشُّ ك ُر لها ،والب ُّر وال ِّرفق بها ،على قدر ذلك ،وإن كنتم ال تُطيقون
بأدنى حقِّها َّإل ِب َع ْونِ اللَّ ِه».
وأضاف الب َّر ،وهي من أكثر العبارات عالق ًة بالوالدين ،الب ُّر بهما،
باإلضافة إلى الرفق.

لماذا هذا التقدير كلّه لأل ّم؟
أراد اإلمام Qأن ين ّبه أ ّن األ َّم هي مصدر النعمة على اإلنسان
بعد الخالق -تعالى ،-فهي نعم ٌة عليه في الوجود والحفظ والبقاء،
فهي التي دفعت عنه األخطارَ « ،ف َر ِض َي ْت أَنْ تَشْ َب َع َوتَ ُجو َع ِه َي،
َوتَك ُْس َوكَ َوتَ ْع َرىَ ،وتُ ْر ِويَكَ َوتَظْ َمأََ ،وت ُِظلَّكَ َوتَضْ َحىَ ،وتُ َن ِّع َمكَ ِب ُبؤ ِْس َها،
َوتُلَ ِّذ َذكَ بِال َّن ْو ِم ِبأَ َر ِق َها.»...،
ً
خامساّ :
البر ال ينقطع بالموت

ال ب ّد من اإلشارة هنا ،إلى أ ّن الب ّر بالوالدين ال يقتصر على حياتهما
فحسب ،بل يستم ّر إلى ما بعد انقطاعهما عن هذه الحياة الدنيا،
فكما أنّهما يحتاجان إلى الب ّر واإلحسان وهما على قيد الحياة ،كذلك
يحتاجان إلى ذلك بعد وفاتهما ،ذلك أ ّن الموت ليس فنا ًء ،وإنّما هو
حالة انتقال من حياة إلى أخرى.
ٍ
تنبيهات عديدةً،
من هذا المنطلق ،نجد في األحاديث الشريفة
ٍ
ودعوات واضح ًة ،في أ ْن ال يقطع المر ُء ب َّره بوال َديه؛ كي ال يُكتَب
عند الله -سبحانه -عاقًّا لهما .وم ّما ورد في ذلك ،ما ُر ِو َي عن اإلمام
الباقر ،Qأنّه قال« :إِنَّ الْ َع ْبدَ لَ َيكُونُ بَا ًّرا ِب َوالِدَ يْه ِفي َح َياتِ ِه َما،
ثُ َّم َي ُموتَانِ  ،ف ََل َيق ِْضي َع ْن ُه َما ُد ُيونَ ُه َماَ ،
ول َي ْس َت ْغ ِف ُر لَ ُه َماَ ،ف َيكْ ُت ُبه اللَّه
َعا ًّقا؛ وإِنَّه لَ َيكُونُ َعا ًّقا لَ ُه َما ِفي َح َياتِ ِه َماَ ،غ ْي َر بَا ٍّر ِب ِه َماَ ،فإِ َذا َماتَاَ ،قضَ ى
واس َت ْغ َف َر لَ ُه َماَ ،ف َيكْ ُت ُبه اللَّه َ -ع َّز و َج َّلَ -با ًّرا»(((.
َد ْي َن ُه َماْ ،
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.163
((( الشيخ
ّ
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الموعظة السادسة والعشرون

َح ُّق األب
محاور الموعظة

اثي وتأثيره على األبناء.
 العامل الور ّاثي في أحاديث الرسولP
 العامل الور ّواألئ ّمة.R
 -مكانة األب في األحاديث الشريفة.

« َو َأ َّما َح ُّق َأبِيكَ َ ،ف َت ْعل َُم َأنَّهُ َأ ْص ُلكَ َ ،و َأنَّكَ َف ْر ُعهُ َ ،و َأنَّكَ لَ ْوال ُه ل َْم تَكُ ْن،
َف َم ْه َما َرأَيْ َت في نَف ِْسكَ ِم َّما يُ ْعجِ ُبكَ  ،فَا ْعل َْم أَنَّ أَبَاكَ أَ ْص ُل ال ِّن ْع َم ِة َعلَ ْيكَ
ِفي ِهَ ،وا ْح َم ِد اللهَ َواشْ كُ ْر ُه َعلَى َقدْ ِر َذلِكَ َ ،وال َح ْو َل َوال ُق َّو َة إِ ّل بِالل ِه»(((.
تمهيد

إ ّن من بين الحقوق االجتماع ّية المتبادلة بين أفراد الناس ،والتي
حق األب .ذلك أ ّن األب له من المكانة
تُعتَ َب ُر من أعظمها وأه ّمها ،هو ّ
العظيمة ،التي ينبغي لألبناء أن يدركوها ج ّي ًدا؛ كي تكون عالقتهم مع
آبائهم عالق ًة سليم ًة ومستقيم ًة.
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((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.568

ومن هنا ،ال ب ّد أن نسلّط الضوء على بعض النقاط األساس ّية
المتعلّقة باألب وحقوقه.
ً
ّ
الوراثي وتأثيره على األبناء
ّأول :العامل

(((

لم تكن البشريّة تجهل قانون الوراثة تما ًما فيما مضى ،بل كانوا
يجهلون خصوص ّياتها .وإ ّن علماء الماضي كانوا يعلمون أ ّن في بذرة
الزهرة ،ونواة الشجرة ،ونطفة اإلنسان والحيوان ،ذخائ َر تنقل صفات
األجيال السالفة لألجيال الالحقة.
وتوصلوا إليه بأبحاثهم الدقيقة،
وما اكتشفه علماء الوراثة اليومّ ،
من وجود موجودات صغيرة داخل الكروموسومات تنقل الصفات
كل ال ِج َدة.
الوراث ّية ،والتي أسموها «الجينات» ،ليس أم ًرا جدي ًدا ّ
ولقد أثبت عل ُم الوراثة الحديث أ ّن الصفات الوراث ّية تنتقل بواسطة
خاصا في الخاليا التناسل ّية ،وعليه،
الكروموسومات ،وتتوزّع توزي ًعا ًّ
فإ ّن لهذه الكروموسومات أجزا ًء صغير ًة ج ًّدا ،يبلغ عد ُدها العشرات
والمئات ،ت َُس َّمى بـ«الجينات» ،وهي ت ُ َك ِّون العوامل الوراث ّية.
وهذه الصفات الوراث ّية ترتبط بعوامل مع ّينة ت َُس ّمى بـ«الجينات»،
وإ ّن عد َدها كبي ٌر ج ًّدا.
هذا ،وال تخلو الجينات من تأثي ٍر على بعضها بعضً ا ،فقد يرتبط
تأثي ٌر واح ٌد بع ّدة جينات؛ بمعنى أ ّن كلًّ منها ينقل جز ًءا مع ّي ًنا من تلك
الخواص والصفات.
ّ
الحسيني
((( ينظر :فلسفي ،الشيخ مح ّمد تقي ،الطفل بين الوراثة والتربية ،تعريب فاضل
ّ
الميالني ،طبعة دار التعارف للمطبوعات ،بيروت ،ال.ت ،ال.ط ،ص.80-57
ّ
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ّ
ً
ّ
الوراثي في أحاديث الرسولP
واألئمةR
ثانيا :العامل

لم تغفل النصوص الــواردة عن الرسول األكرم Pواألئ ّمة
األطهار ،Rعن عامل الوراثة وقانونه ،لكن ُذكِ َر فيها باسم «ال ِع ْرق».
فإ ّن المعنى الذي يستفيده علماء الوراثة اليوم من كلمة «الجينة»،
هو المعنى نفسه الذي استفادته األخبار من كلمة «ال ِعرق» ،وعلى
سبيل المثال ،نذكر بعض تلك الروايات:
اس»(((.
عن رسول الله Pأنّه قال« :تخ ّيروا لنطفكم؛ َفإِنَّ اَلْ ِع ْر َق َد َّس ٌ
تعليق اإلمام
ينقل سماحة الشيخ جعفر
الخميني{
السبحاني َ
ّ
ّ
الدساس أ ّن أخالق اآلباء تصل
على هذا الحديثً ،
قائل« :والمراد من ّ
إلى األبناء»((( ،فهذا الحديث يذكر قانون الوراثة بصراحة ،ويُع ّبر عن
العامل فيها بال ِعرق.
النبيPكان يوصي أصحابَه بألّ يغفلوا عن قانون الوراثة ،بل
وإ ّن ّ

يفحصوا عن التربة الصالحة التي يريدون أن يبذروا فيها؛ لكي ال يرث
األوالد الصفات الذميمة.
وهذا ما أشار إليه اإلمام الصادق Qأيضً ا ،في اختيار الزوجة،
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((( ابن إدريس الحل ّّي ،الشيخ الفقيه أبو جعفر مح ّمد بن منصور بن أحمد ،السرائر (موسوعة ابن
الخرساني ،ال.م ،العتبة العلويّة
الموسوي
إدريس الحلي) ،تحقيق وتقديم الس ّيد مح ّمد مهدي
ّ
ّ
المقدّسة1429 ،ه 2008 -م ،ط ،1ج ،4ص.270
مؤسسة اإلمام
والقدر،
الجبر
في
األثر
لب
،
السبحاني
الخميني للشيخ
((( تقرير بحث اإلمام
ّ
ّ ّ
ّ
الصادق ،Qإيران  -ق ّم1418 ،ه ،ط ،1ص.116

بأن يكون على أساس األخالق ،حيث قال« :Qتَ َز َّو ُجوا ِفي اَلْ ُح ْج ِز
اس»(((.
ا َّ
َلصالِحِ؛ َفإِنَّ اَلْ ِع ْر َق َد َّس ٌ
بل وعنه  ،Qمبيّ ًنا إحدى المفردات التي ينبغي الحذر منها
في هذا الشأن ،أال وهي طرق الكسب ،فإ ّن لها تأثي ًرا في الذ ّريّة:
«ك َْس ُب اَلْ َح َر ِام يَبِي ُن ِفي اَل ُّذ ِّريَّ ِة»(((.
وهذا يعني أ ّن أخالق اآلباء لها تأثي ٌر كبي ٌر في أخالق أبنائهم ،وقد
النبي  Pمن اليهود المعاصرين له،
رأينا القرآن الكريم يحذّر ّ
َ َ َ َ ُ َ َّ ُ َ َٰ
والذين ورثوا رذائل آبائهم ،في قوله -تعالى﴿ :-ول تزال تطل ِع ع
َّ
ٗ
ٓ
َخائ ِ َنةٖ ّم ِۡن ُه ۡم إِل قَلِيل ّم ِۡن ُه ۡمۖ﴾(((.
والمعنى :وال تزال ،أيّها الرسول الكريم ،ترى في هؤالء اليهود
المعاصرين لك ،صور َة السابقين في الغدر والخيانة .وإن تباعدت
األزمــان ،فهؤالء الذين يعاصرونك فيهم خيانة أسالفهم ،وغدرهم
ونقضهم لعهودهم(((.
وعن اإلمام أمير المؤمنينُ « :Qح ْس ُن ا َْلَ ْخالَقِ بُ ْر َهانُ كَ َر ِم
(((

((( الحجز :بالض ّم والكسر :األصل .وقيل :بالض ّم :األصل والمنبت ،وبالكسر :هو بمعنى الحجزة،
وهي هيئة المحتجز كناية عن العفّة وطيب اإلزار .وقيل :هو العشيرة؛ ألنّه يحتجز بهم؛ أي
يمتنع .ينظر :مجد الدين ابن األثير ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،ج ،1ص.345
الطبرسي ،الشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل ،مكارم األخالق ،منشورات الشريف
(((
ّ
الرضي ،إيران  -قم1392 ،ه 1972 -م ،ط ،6ج ،1ص.197
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.124
((( الشيخ
ّ
((( سورة المائدة ،اآلية .13
((( طنطاوي ،سيّد مح ّمد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،ال.ن ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،4ص.84
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ا َْلَ ْع ـ َراقِ »((( .وهذا الحديث يثبت إمكان اكتشاف الطهارة العائل ّية
للفرد ،من السجايا الفاضلة عنده ،فيستكشف عن ُحسن أخالق
اإلنسان ،شرافة طباع عائلته ،وكرم نفوسهم.
السجايا ال ُخلُق ّية ،والصفات الحميدة ،أو الصفات الرذيلة ،لآلباء
واأل ّمهات ،ته ّيئ استعدا ًدا في األوالد ،فاآلباء واأل ّمهات الذين يمتازون
بصفات الشجاعة والكرم والتضحية والخدمة ،يخلّفون أبنا ًء ذوي
فضيلة وإباء وكرم .وعلى العكس من ذلك ،فإ ّن األُ َس َر المعروفة بالبخل
والجبن واألنان ّية والحمق ،ال يخلّفون في األغلب ّإل أوال ًدا حقراء ،ال
وزن لهم في المجتمع.
ً
ثالثا :مكانة األب في األحاديث الشريفة

َ
حقوق الوالديَن ومقامهما بشكلٍ عام،
بعض الروايات
ذكرت ُ
خص َصت
ويُستَفاد منها ،ضم ًنا ،بيا ُن مقام األب .وهناك رواياتٌ أخرى َّ
خاص ،نذكر بعضً ا من روايات
األب ،وذكرت ما له من حقوقٍ بشكلٍ ٍّ
َ
الطائفة األولى ،ث ّم نذكر عد ًدا من روايات الطائفة الثانية.
َع ْن أَبِي َوالَّ ٍد اَلْ َح َّن ِاط ،ق ََالَ :سأَل ُْت أَبَا َع ْب ِد ا َللَّ ِه َ Qع ْن قَ ْو ِل ا َللَّ ِه:
َ
﴿وب ِ ۡٱل َو ٰ ِ َليۡن إ ِ ۡح َ ٰ
س ًنا ۚ﴾(((َ ،ما َهذَا ا َ ِلْ ْح َسانُ؟ فَق ََال« :اَ ِلْ ْح َسانُ أَنْ تُ ْح ِس َن
ِ
ُص ْح َب َت ُه َماَ ،والَ تُكَلِّ َف ُه َما أَنْ يَ ْسأَالَكَ شَ ْي ًئا ِم َّما يَ ْح َتا َجانِ إِلَ ْي ِهَ ،وإِنْ كَانَا
َ َ َ ُ ْ ۡ َّ َ َّ ُ ُ ْ
ُ ُّ َ
ُول اَللَّهُ ﴿ :لن تنالوا ٱل ِب ح ٰ
ُم ْس َت ْغ ِن َي ْي ِن .أَلَ ْي َس َيق ُ
ون﴾(((؟
ت تن ِفقوا م َِّما تِب ۚ
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الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ج ،1ص.228
الليثي
(((
ّ
ّ
((( سورة اإلسراء ،اآلية .23
((( سورة آل عمران ،اآلية .92

َ َ ۡ َ َ َ ُ ٓ َ َ ُ َ َ َ ُ َّ ٓ ُ ّ َ
َُ
ِب أ َح ُده َما أ ۡو ِكه َما فل تقل ل ُه َما أ ٖف َول
َو َق َال ﴿إ ِ َّما َي ۡبلغ َّن عِندك ٱلك
فَ ،والَ تَ ْن َه ْر ُه َما إِنْ ضَ َربَاكَ .
َت ۡن َه ۡر ُه َما﴾َ ،ق َال :إِنْ أَضْ َج َراكَ َ ،فالَ تَق ُْل لَ ُه َما أُ ٍّ
َ َّ
ٗ َ
﴿وقُل ل ُه َما قَ ۡول ك ِر ٗيما﴾(((َ ،ق َال :إِنْ ضَ َر َباكَ َ ،فق ُْل لَ ُه َما َغ َف َر اَللَّهُ لَكُ َما،
َق َال:
َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ
ٱلر ۡ َ
ٱذل ّل م َِن َّ
حةِ﴾(((،
َف َذلِكَ ِم ْنكَ َق ْو ٌل كَر ٌ
ِيمَ .ق َال﴿ :وٱخفِض لهما جناح ِ

َق َال :الَ تَ ْم َل َع ْي َن ْيكَ ِم َن اَل َّنظَ ِر إِلَ ْي ِه َما ،إِ َّل ِب َر ْح َم ٍة و ِر َّق ٍة ،والَ تَ ْرف َْع َص ْوتَكَ
َف ْو َق أَ ْص َواتِ ِه َماَ ،والَ يَدَكَ َف ْو َق أَيْ ِدي ِه َماَ ،والَ تَ َقدَّ ْم ُقدَّ ا َم ُه َما»(((.
َع ْن مح ّمد بْنِ َم ْر َوانَ ،ق ََالَ :س ِم ْع ُت أَبَا َع ْب ِد اللَّ ِه Qيَقُولُ« :إِنَّ
َر ُج ًل أَتَى ال َّنب َِّيَ ،Pفق ََال :يَا َر ُس َول اللَّ ِه ،أَ ْو ِص ِنيَ ،فق ََال :ال تُشْ رِكْ
بِاللَّ ِه شَ ْي ًئاَ ،وإِنْ ُح ِّر ْق َت بِال َّنا ِر َو ُع ِّذبْ َت ،إِ َّل َو َقلْ ُبكَ ُمطْ َم ِئ ٌّن ب ِْالِي َمانِ ،
َو َوالِدَ يْكَ َفأَ ِط ْع ُه َما َوبَ َّر ُه َماَ ،ح َّي ْي ِن كَانَا أَ ْو َم ِّي َت ْي ِنَ ،وإِنْ أَ َم َراكَ أَنْ تَ ْخ ُر َج
ِم ْن أَ ْهلِكَ َو َمالِكَ  ،فَا ْف َع ْل؛ َفإِنَّ َذلِكَ ِم َن ْالِي َمانِ »(((.
حقوق األب يف كالم اإلمام زين العابدينQ

يشير اإلمام زين العابدين  ،Qفي بداية كالمه ،إلى قاعد ٍة
قائلَ « :وأَ َّما
مه ّم ٍة ،حيث يذكّر األبنا َء بمنزلة األب ودوره في وجودهمً ،
َح ُّق أَبِيكَ َ ،ف َت ْعل َُم أَنَّهُ أَ ْصلُكَ َ ،وأَنَّكَ َف ْر ُعهُ َ ،وأَنَّكَ لَ ْوال ُه ل َْم تَكُ ْن».
الحق األساس هو العلم بأ ّن اآلباء هم األصل والجذور ،وأنّهم
إذًاّ ،
وكل ما يتجلّى فيه من
فكل ما ينبع من االبنّ ،
فرو ٌع من تلك األصولّ .
((( سورة اإلسراء ،اآلية .23
((( سورة اإلسراء ،اآلية .24
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،21ص.487
((( الح ّر
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.158
((( الشيخ
ّ
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تف ّوق وعبقريّة ،فإ ّن عليه أن يعلم أنّه َم ِدي ٌن في ذلك كلّه إلى والده،
وجل -على هذه النعمة ،حيث أ ّن األب
وأ ّن عليه أن يشكر الله -ع ّز ّ
هو أصلها.
أصل ،أ ّن المرء إذا ما أنعم عليه م ّما
ويترتّب على معرفة أ ّن األب ٌ
يعجبه في نفسه ،أكان على صعيد حياته المعنويّة ،أم الما ّديّة ،وما
شاكل ،فعليه أن يعلم بأ ّن أساس ذلك هو ذاك األصل الذي تف ّرع عنه،
َأل وهو األب ،قالَ « :Qف َم ْه َما َرأَ ْي َت في نَف ِْسكَ ِم َّما ُي ْعجِ ُبكَ ،
فَا ْعل َْم أَنَّ أَبَاكَ أَ ْص ُل ال ِّن ْع َم ِة َعلَ ْيكَ ِفي ِه» ،ففي الوقت الذي يعاني فيه
األب من الضعف واإلجهاد؛ بسبب كبر في العمر ،وتراجع قواه يو ًما
بعد آخر ،فإ ّن االبن يشت ّد ساعده ،وتتنامى قدراته ونشاطه ،ويصبح
أكثر ق ّوة من والده ،وربّما يؤث ّر هذا المشهد عليه ،فيغت ّر بق ّوته،
وينتابه شعو ٌر بتف ّوقه على أبيه ،ما يجعله ينسى ،أو يتناسى ،ضرورة
ويقصر في واجبه إزاءه.
احترامه لوالدهّ ،
من أجل هذا ،فإ ّن اإلمام Qيذكّر االبن بهذه الحقيقة ،إذا ما
انتابته مشاعر التف ّوق والغرور واإلعجاب بالذات والنرجس ّية ،أ ّن عليه
كل ما فيه ،وما يتمتّع به ،إنّما يعود إلى األصل
أن يضع نصب عينيه أ ّن ّ
في وجوده ،وهو األب ،فالوالد يمثّل الجذع في شجرته ،وأنّه مج ّرد
غصن وفرع يستند إلى األصل ،وأنّه لوال األب ،ما كان له وجود.
ـب تجاه الباري -سبحانه
ويتف ّرع عن معرفة هذا الحق ،واجـ ٌ
وتعالى ،-بأن يتو ّجه إليه بالحمد والشكرَ « :وا ْح َم ِد اللهَ َواشْ كُ ْر ُه َعلَى
َقدْ ِر َذلِكَ ».
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ذلك أ ّن اإلنسان إذا علم أ ّن ما هو عليه من نِ َع ٍم ،معنويّة كانت أم
ما ّديّة ،ترجع إلى نعمة وجود األب ،فإ ّن ذلك يحتّم عليه أن يحمد الله
سبحانه وتعالى ،-ذلك المنعم الذي رحم عبا َده وأعطاهم من جزيلفضله وكرمه ،بل إ ّن رعاية حقوق اآلباء ،هي في نفسها نعم ٌة من الله
-سبحانه تعالى ،-وال تتأتّى إلّ بلطفه.
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الموعظة السابعة والعشرون

َح ُّق الولد
محاور الموعظة

 الرابطة بين الوالد وولده. الوظيفة التربويّة لألب تجاه األبناء. -دور المح ّبة في تربية األبنا واألوالد.

اف ِإلَ ْيكَ ِفي َعاجِ لِ
« َو َأ َّما َح ُّق َولَ ِدكَ َ ،فأَنْ تَ ْعل ََم َأنَّهُ ِم ْنكَ َ ،و ُمضَ ٌ
ُول َع َّما ُولِّيتَهُ ِم ْن ُح ْس ِن ْالَ َد ِب َو َ
الدُّ نْ َياِ ،ب َخ ْي ِر ِه َوشَ ِّر ِهَ ،وأَنَّكَ َم ْسؤ ٌ
الدَّللَ ِة
َعلَى َربِّ ِه َ -ع َّز َو َج َّلَ ،والْ َم ُعونَ ِة [لَهُ ] َعلَى طَا َع ِته ِفيكَ َو ِفي نَف ِْس ِه،
َاب َعلَى َذلِكَ َو ُم َعا َق ٌب ،فَا ْع َم ْل ِفي أَ ْم ِر ِه َع َم َل ال ُم َت َزيِّ ِن يَ ْح ُس ْن أَثَ ُر ُه
َف ُمث ٌ
َعلَ ْي ِه ِفي َعاجِ لِ الدُّ نْ َيا ،ال ُم َع ِّذ ُر إِلى َر ِّب ِه ِفي َما َب ْي َنكَ َو َب ْي َنهُ ِب ُح ْس ِن ال ِق َي ِام
َعلَ ْي ِهَ ،واألَ ْخ ِذ لَهُ ِم ْنهُ َ ،وال َح ْو َل َوال ُق َّو َة إِ ّل بِالل ِه».
تمهيد
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النص الشريف ،إلى نقاط ع ّدة،
أشار اإلمام ،Qفي هذا ّ

ترتبط بتقويم العالقة بين اآلباء واألبناء ،وببعض اإلرشادات المرتبطة
بالعمل ّية التربويّة ،التي ينبغي على اآلباء ات ّباعها؛ كي تكون تربيتهم
تربي ًة سليم ًة ومستقيم ًة ،وهي كاآلتي:
ً
ّأول :الرابطة بين الوالد وولده

كل ٍ
والد أ ّن ول َده منه ،يُنسب ويُضاف إليه دن ًيا
ينبغي أن يعلم ُّ
نسب
وآخرة ،فما يعمل الولد من عملٍ -خي ًرا أو ش ًّراً -
عاجل ما يرجع ويُ َ
إلى والده في الحياة الدنيا ،باعتبار الرابطة بينهما ،إذ الولد ليس ّإل
ثمرة والده في هذه الدنيا .لذا ،كان الولد واق ًعا تحت والية والده
ومسؤول ّيته ،من حيث حسن التأديب ،والتوجيه إلى الله -تعالى،-
واإلعانة على طاعته -تعالى -مباشرة ،ومن خالل طاعة والده .بل
األمر كذلك بالنسبة للحياة اآلخرة؛ ف ُيثاب الوالد أو يُعاقَب تب ًعا ألدائه
مسؤول ّيته وتكليفه في تربية ولده.
لذا ،أمر اإلمام Qالوال َد أن يهت ّم ب ُحسن أثره وثمره دن ًيا ،وأن
يلتمس ما يعتذر به أمام الله -تعالى -يوم القيامة ،وذلك بقيامه بما أمره
طلب الحول
الله -تعالى -في تربية الولد .ولِ َيعل ْم أنّه ينبغي في ذلك ُ
والق ّوة من الله؛ فالوالد ليس بقاد ٍر بعلمه وحوله وق ّوته أن يقوم بما أمره
الله -تعالى -في التربية ،وهذا خطأ يقع فيه كثي ٌر من اآلباء والمربّون.
وقد أشار اإلمام Qإلى نو َعين من العالقة تربط بين الوالد
وولده وهي كاآلتي:
 -1العالقة المادّ يّ ة العضويّ ة

ب ّين

اإلمامQ

هذه العالقة بقولهَ « :فأَنْ تَ ْعل ََم أَنَّهُ ِم ْنكَ »،
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و« ِم ْن» هنا للتبعيض؛ أي تعلم أنّه منك؛ أي بعضك؛ ألنّه تك ّون من
صلبك ونطفتك ،فاألب هو علّة مع ّدة وواسطة إليجاد االبن ،بينما
الحقيقي هو الله -تعالى.-
العلّة الحقيق ّية والفاعل
ّ
التربوي من التذكير بهذه العالقة ،هو التنبيه على لزوم
ولعل الهدف
ّ
ّ
مراعاة ِ
فكل ما يدخل في دائرة
الولد كمراعاة النفس ،إذ هو جز ٌء منهاّ ،
اهتمامات اإلنسان تجاه نفسه ،ينبغي أن يدخل في اهتمامات الوالد
تجاه ولده ،كما ورد عن أمير المؤمنين« :Qو َو َجدْ تُكَ َب ْع ِضيَ ،ب ْل
َو َجدْ تُكَ كُلِّيَ ،ح َّتى كَأَنَّ شَ ْي ًئا لَ ْو أَ َصابَكَ أَ َصابَ ِني ،وكَأَنَّ الْ َم ْو َت لَ ْو أَتَاكَ
أَتَانِيَ ،ف َع َنانِي ِم ْن أَ ْمرِكَ َما يَ ْع ِني ِني ِم ْن أَ ْم ِر نَف ِْسي.(((»...
اإلضافية
 -2العالقة المعنويّ ة
ّ

اف إِلَ ْيكَ ِفي َعاجِ لِ
بيّن اإلمام Qهذه العالقة بقولهَ « :و ُمضَ ٌ
التربوي بيا ُن أ ّن العالقة
ولعل غرض اإلمام
الدُّ نْ َياِ ،ب َخ ْي ِر ِه َوشَ ـ ِّر ِه»ّ .
ّ
اإلضاف ّية بين طرفَين ،تستدعي سراية حكم أحد طرفي العالقة إلى
اآلخر وإضافته ،بمعنى سراية حكم المضاف إليه إلى المضاف،
والعكس صحيح أيضً ا ،وهذه السراية ،كما تكون سراي ًة لل ُحسن والشرف
والرفعة ،تكون أيضً ا سراي ًة للقبح ِ
والضعة والوهن ،ولهذا األمر نماذج
االجتماعي.
كثيرة في واقعنا
ّ
ّ
ً
التربوية لألب تجاه األبناء
ثانيا :الوظيفة

يقول اإلمام زين العابدينَ « :Qوأَنَّكَ َم ْسؤ ٌ
ُول َع َّما ُولِّيتَهُ ِم ْن
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علي ،)Qمصدر سابق ،ص.392
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ

ُح ْس ِن ْالَ َد ِبَ ،و َ
الدَّللَ ِة َعلَى َربِّ ِه َ -ع َّز َو َج َّلَ ،-والْ َم ُعونَ ِة [لَهُ ] َعلَى طَا َع ِته
َاب َعلَى َذلِكَ َو ُم َعا َق ٌب».
ِفيكَ َو ِفي نَف ِْس ِهَ ،ف ُمث ٌ
وال ب ّد هنا من بيان بعض النقاط ،وهي:
تربية األبناء واجبة شرعً ا

وجوب التربية على الوالد وجوبًا شرع ًّيا؛
النص
يُستَفاد من هذا ّ
ُ
ألنّه يُثَاب على فعلها ،ويُ َعاقَب على تركها ،وهذه الوظيفة التربوية
حسن ال إلزام فيه .وبنا ًء عليه ،يتح ّمل األب
ليست مج ّرد أم ٍر جيّ ٍد مستَ َ
مسؤول ّي ًة كبير ًة في حال انحراف أحد أبنائه انحرافًا عقديًّا أو مسلك ًّيا،
التربوي تجاه االبن المنحرف.
مع عدم قيام األب بدوره
ّ
ورد َع ْن أَبِي بَ ِصي ٍر أنّه سأل اإلمام الصادقِ « :في َق ْولِ اَللَّ ِه َ -ع َّز َو َج َّل:
ُ َْ ُ
ُ َۡ
ُ
ف أَ ِقيه ِْم؟ َق َال :تَأْ ُم ُر ُه ْم ِب َما
﴿ق ٓوا أنف َسك ۡم َوأهل
ِيك ۡم نَ ٗارا﴾(((ُ ،قل ُْت :كَ ْي َ
أَ َم َر اَللَّهُ َ ،وتَ ْن َها ُه ْم َع َّما نَ َها ُه ُم اَللَّهُ َ ،فإِنْ أَطَاعُوكَ  ،كُ ْن َت َقدْ َو َق ْي َت ُه ْم،
َوإِنْ َع َص ْوكَ  ،كُ ْن َت َقدْ َقضَ ْي َت َما َعلَ ْيكَ »(((.
َ َ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
َت َه ِذ ِه ا َْليَ ُة ٰٓ
ِين
َع ْن أبي عبد الله ،Qق ََال« :لَ َّما نَ َزل ْ
ْ ُ ْ َ ُ
ُ َۡ
ُ
ِيك ۡم نَ ٗارا﴾َ ،ق َالَ :جل ََس َر ُج ٌل ِم َن اَلْ ُم ْسلِ ِمي َن
َء َام ُنوا ق ٓوا أنف َسك ۡم َوأهل
ْت أَ ْهلِي! َفق ََال لَهُ َر ُس ُول
َي ْب ِكيَ ،و َق َال :أَنَا َع َج ْز ُت َع ْن نَف ِْسيُ ،كلِّف ُ
اَللَّ ِهَ :ح ْس ُبكَ أَنْ تَأْ ُم َر ُه ْم ِب َما تَأْ ُم ُر ِب ِه نَف َْسكَ  ،وتَ ْن َها ُه ْم َع َّما تَ ْن َهى َع ْنهُ
نَف َْسكَ »(((.
((( سورة التحريم ،اآلية .6
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.62
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج  ،5ص.62
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النتيجة :نستنتج من كالم اإلمام Qما يأتي:
 .1إ ّن مسؤوليّة تربية الولد تقع على عاتق الوالد ،وعليه أن يرشده
ويو ّجه حركتَه في الحياة االجتماع ّية.
 .2على الوالد ّأل ينسى اآلثار المترتّبة على هذه المسؤول ّية ،فهو
س ُيثاب على ذلك بحسن تربيته ،ويُعاقب إذا أهمل.
 .3على الوالد أن يبذل قصارى جهده في تربية ولده ،بحيث يكون
معذو ًرا أمام الله -سبحانه.-
حقوق االبن عىل األب يف روايات أهل البيتR

أحاديث متع ّددة وردت في حقوق األبناء على اآلباء ،نوردها ضمن
العناوين اآلتية:
 - 1اإلعانة عىل ال ّرب
َع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َلل ِه Qق ََالَ « :ق َال َر ُس ُول اَللَّ ِهَ :Pر ِح َم اَللَّهُ َم ْن
ف يُ ِعي ُنهُ َعلَى ِب ِّر ِه؟ َق َال :يَ ْق َب ُل
أَ َعانَ َولَدَ ُه َعلَى ِب ِّر ِهَ ،ق َالُ :قل ُْت :كَ ْي َ
َم ْي ُسو َرهَُ ،و َي َت َجا َو ُز َع ْن َم ْع ُسو ِر ِهَ ،والَ ُي ْر ِه ُقهُ َ ،والَ َي ْخ َر ُق ِب ِه.(((»...
 -2تحسني اسمه وتعليمه األدب والقرآن
اب اَلْغَايَ ِ
اتَ ،ع ْن َعلِ ٍّي Qأَنَّ ُه
َج ْع َف ُر بْ ُن أَ ْح َم َد اَلْ ُق ِّم ُّي ِفي كِتَ ِ
ق ََالَ « :ما نَ َح َل َوالِدٌ َولَدً ا نُ ْح ًل أَفْضَ َل ِم ْن أَ َد ٍب َح َس ٍن»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.50
((( الشيخ
ّ
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،15ص.165
((( الميرزا
ّ

اب ،ق ََال ا َل َّنب ُِّيِ « :Pم ْن َح ِّق اَلْ َولَ ِد
اَلْ ُقط ُْب ا َل َّرا َون ِْد ُّي ِفي ل ُِّب ا َللُّ َب ِ
َعلَى اَلْ َوالِدَ يْ ِن :يُ َح ِّس ُن اِ ْس َمهُ َ ،ويُ َح ِّس ُن أَ َدبَهُ »(((.
في نهج البالغةَ « :ف َح ُّق اَلْ َوالِ ِد َعلَى اَلْ َولَ ِد أَنْ ُي ِطي َعهُ ِفي ك ُِّل شَ ْي ٍء،
س ْب َحانَهُ َ ،-و َح ُّق اَلْ َولَ ِد َعلَى اَلْ َوالِ ِد أَنْ يُ َح ِّس َن اِ ْس َمهُ ،إِالَّ ِفي َم ْع ِص َي ِة اَللَّ ِه ُ
َويُ َح ِّس َن أَ َدبَهُ َ ،ويُ َعلِّ َمهُ اَلْ ُق ْرآنَ »(((.
وفي نهج البالغة ،في وصية أمير المؤمنين لإلمام الحسن:Q
اب اَللَّ ِه َ -ع َّز َو َج َّلَ ،-وتَأْوِيلِ ِهَ ،وشَ َرائِ ِع ا َْل ِْسال َِم،
« َوأَنْ أَ ْب َت ِدئَكَ ِب َت ْعلِ ِيم ِك َت ِ
َوأَ ْحكَا ِم ِهَ ،و َحالَلِ ِهَ ،و َح َرا ِم ِه.(((»...
لذا ،نرى أ ّن الرسول Pكان يب ّدل األسماء القبيحة إلى أسماء
أخرى جميلة؛ وهذا ّ
يدل على العالقة المعنويّة بين اللفظ والمعنى؛
أل ّن هذا يؤث ّر نفس ًّيا في شخص ّية اإلنسان ،بل إنّه Qكان يغ ّير
حتّى أسماء البلدان.
بن ُمح َّمدَ ،ع ْن آبَائِ ِه :Qأَنَّ َر ُس َول الل ِهPكانَ
« َع ْن َج ْع َف ٍر ِ
يُ َغ ِّي ُر األَ ْس َما َء ال َقبِي َح َة ِفي ال ِّر َجالِ َوال ُبلْدَ انِ »(((.
« َو َع ْن ابن عمر :ابنة لعمر كا َن يُقال لَها عاصية ،فس ّماها رسول
اللهPجميلة»(((.
النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج  ،15ص.128
((( الميرزا
ّ
Q
علي
) ،مصدر سابق ،ص.546
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
((( المصدر نفسه ،ص.394
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج ،21ص.390
((( الح ّر
ّ
القشيري ،الجامع الصحيح (صحيح
مسلم
بن
اج
ج
الح
بن
مسلم
الحسين
أبو
،
النيسابوري
مسلم
(((
ّ
ّ
ّ
مسلم) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،6ص.172
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 -3الداللة عىل ربّه
يجب على الوال َدين توجيه ولدهم نحو معرفة الله -تعالى،-
وتعميق اإليمان في قلبه وجوارحه ،وتعليمه سائر أصول الدين؛
ليترعرع على اإليمان بالله ،وبرسوله ،وباألئ ّمة ،Rوبيوم القيامة،
ليكون اإليمان عونًا له في تهذيب نفسه ،في الحاضر والمستقبل.
وهو ما جاء رسالة الحقوق ،قولهَ « :و َ
الدَّللَ ِة َعلَى َربِّ ِه َ -ع َّز َو َج َّل-
َوالْ َم ُعونَ ِة [لَهُ ] َعلَى طَا َع ِته ِفيكَ َو ِفي نَف ِْس ِه» ،وهي من العبارات
المه ّمة ج ًّدا ،والتي ينضوي تحتها كثي ٌر من المسائل الفقه ّية واالعتقاديّة
واألخالق ّية.
 -4تعليمه وتزويجه إذا بلغ
عن رسول الله Pأنّه قالِ « :م ْن َح ِّق اَلْ َولَ ِد َعلَى َوالِ ِد ِه �ثَالَثَ ٌة:
يُ َح ِّس ُن اِ ْس َمهُ َ ،ويُ َعلِّ ُمهُ اَلْ ِك َتابَ َةَ ،ويُ َز ِّو ُجهُ إِ َذا بَلَغَ»(((.
وعنه أيضً اَ « :Pح ُّق الْ َولَ ِد َعلَى َوالِ ِده ،إِ َذا كَانَ َذكَ ًرا ،أَنْ َي ْس َت ْفرِه أُ َّمه،
الس َبا َح َة ،وإِ َذا
ويَ ْس َت ْح ِس َن ْاس َمه ،ويُ َعلِّ َمه ِك َت َ
اب اللَّه ،ويُطَ ِّه َره ،ويُ َعلِّ َمه ِّ
كَان َْت أُنْثَى ،أَنْ يَ ْس َت ْفرِه أُ َّم َها ،ويَ ْس َت ْح ِس َن ْاس َم َها ،ويُ َعلِّ َم َها ُسو َر َة ال ُّنورِ،
ف ،ويُ َع ِّج َل َس َرا َح َها إِلَى بَ ْي ِت
فَ ،ول يُ ْن ِزلَ َها الْ ُغ َر َ
وس َ
َول يُ َعلِّ َم َها ُسو َر َة يُ ُ
َز ْو ِج َها ،أَ َّما إِ َذا َس َّم ْي َت َها ف ِ
َاط َم َة ،ف ََل ت َُس َّب َهاَ ،ول تَلْ َع ْن َهاَ ،ول تَضْ ِر ْب َها»(((.
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المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،1ص.80
((( العلّمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.49
((( الشيخ
ّ

ً
ّ
المحبة في تربية األوالد
ثالثا :دور

أوصى اإلسال ُم ،في مجال تربية األبناء ،بالعطف والمح ّبة .وكانت
جلي في سيرة المعصومين.R
مورد
ٍ
اهتمام ّ
خاص ،وظاهر ًة بشكلٍ ٍّ
الص ْب َيانَ وا ْر َح ُمو ُه ْم ،وإِ َذا َو َعدْ تُ ُمو ُه ْم
النبي األكرم« :Pأَ ِح ُّبوا ِّ
قال ّ
شَ ْي ًئاَ ،ففُوا لَ ُه ْمَ ،فإِنَّ ُه ْم َل يَدْ ُرونَ إِ َّل أَنَّك ُْم تَ ْر ُز ُقونَ ُه ْم»(((.
اب اَلْ َم َح ِاسنِ َ ،ع ْن أَبِي َع ْب ِد ا َللَّ ِه ،Qقَـ َ
ـالَ « :ق َال
َو ِمـ ْن كِتَ ِ
وسى :Qيَا َر ِّب ،أَ ُّي ا َْلَ ْع َمالِ أَفْضَ ُل ِع ْندَكَ ؟ َق َالُ :ح ُّب ا َْلَطْفَالِ ،
ُم َ
َفإِنِّي َفطَ ْرتُ ُه ْم َعلَى تَ ْو ِحي ِديَ ،فإِنْ أَ َم ُّت ُه ْم ،أَ ْد َخلْ ُت ُه ْم َج َّن ِتي ِب َر ْح َم ِتي»(((.
وهناك وسائل كثيرة تح ّدثت عنها الروايات ،لتقوية هذه المحبّة
وإرسائها في األسرة ،منها:
 -1المالطفة ومسح الرأس

وس ُولْ ِد ِه َو ُولْ ِد ُولْ ِد ِه»(((.
« َوكَانَ اَل َّنب ُِّيPإِ َذا أَ ْص َب َحَ ،م َس َح َعلَى ُر ُء ِ

 -2احتضان الولد

علي Qأنه قالَ « :وضَ َع ِني ِفي ِح ْجرِه وأَنَا
عن أمير المؤمنين ّ
َولَدٌ  ،يَضُ ُّم ِني إِلَى َصدْ رِه ،ويَكْ ُن ُف ِني ِفي ِف َر ِاشه ،ويُ ِم ُّس ِني َج َسدَ ه،
و ُي ِش ُّم ِني َع ْرفَه ،وكَانَ َي ْمضَ ُغ الشَّ ْي َء ثُ َّم ُيلْ ِّق ُم ِنيه»(((.

الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.49
((( الشيخ
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،101ص.97
((( العلّمة
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.99
علي ،)Qمصدر سابق ،ص.300
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
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 -3التقبيل

عن الرسول األكرمPأنّه قال« :ق ِّبلُوا أَ ْوال ِدك ُْمَ ،فإِنَّ لك ُْم ِبك ُِّل ُق ْبلَ ٍة
َد َر َج ًة في ال ّج َّن ِةَ ،م ِسي َر َة َخ ْم ِس ِم َئ ِة َع ٍام»(((.
وروي أ ّن رسول اللهPقبّل اَلْ َح َس َن َواَلْ ُح َسيْن ،Lفَق ََال ا َْلَقْ َر ُع
بْ ُن َحاب ٍِس :إِ َّن لِي َعشَ َر ًة ِم َن ا َلْ َ ْوالَ ِدَ ،ما قَ َّبل ُْت َو ِ
اح ًدا ِم ْن ُه ْم ،فَق ََالَ « :ما
َعل ََّي إِنْ نَ َز َع اَللَّهُ اَل َّر ْح َم َة ِم ْنكَ !» أَ ْو كَلِ َم ًة نَ ْح َو َها(((.
 -4مالعبة األوالد

ق ََال أَ ِمي ُر اَلْ ُم ْؤ ِم ِني َنَ « :Qم ْن كَانَ َلهُ َو َلدٌ َص َبا»(((.
َعنِ ا َل َّنب ِّي  Pأنّه بَ َّر َك لِلْ َح َسنِ َواَلْ ُح َسيْنِ  ،فَ َح َملَ ُه َما َو َخال ََف بَيْ َن
أَيْ ِدي ِه َما َوأَ ْر ُجلِ ِه َماَ ،وق ََال« :نِ ْع َم اَلْ َج َم ُل َج َملُكُ َما»(((.
 -5اإلنصاف والعدالة

َوق ََال« :Pاِ ْع ِدلُوا َب ْي َن أَ ْوالَ ِدك ُْم ،كَ َما تُ ِح ُّبونَ أَنْ َي ْع ِدلُوا َب ْي َنك ُْمِ ،في
اَلْ ِب ِّر َواَللُّطْ ِ
ف»(((.
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الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص.220
((( الشيخ
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،101ص.92
ّمة
((( العل
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.49
((( الشيخ
ّ
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج  ،3ص.158
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،101ص.92
((( العلّمة
ّ

الموعظة الثامنة والعشرون

َح ُّق األخ
محاور الموعظة

 األخ ّوة في اإلسالم. أه ّم ّية األخ ّوة اإليمان ّية. أصناف اإلخوان. -حقوق اإلخوان.

« َوأَ َّما َح ُّق أَ ِخيكَ َ ،فأَنْ تَ ْعل ََم أَنَّهُ يَدُكَ الَّ ِتي تَ ْب ُسطُ َها َوظَ ْه ُركَ الَّذي
تَلْ َجأُ إِلَ ْي ِه َو ِع ُّزكَ الَّذي تَ ْع َت ِمدُ َعلَ ْي ِه َو ُق َّوتُكَ الَّ ِتي ت َُص ُول ِب َها َو َل تَ َّت ِخ ْذ ُه
ِس َل ًحا َعلَى َم ْع ِص َي ِة اللَّ ِه َو َل ُعدَّ ًة لِلظُّل ِْم لِ َخل ِْق اللَّ ِه َو َل تَدَع ن ُْص َرتَهً
َعلَى نَف ِْس ِه َو َم ُعونَتَهُ َعلَى َعدُ ِّو ِه َوالْ َح ْو َل بَ ْي َنهُ َوبَ ْي َن شَ َي ِ
اطي ِن ِه َوتَأْ ِديَ َة
ال َّن ِصي َح ِة إِلَ ْي ِه َوا ِإل ْق َب َال َعلَ ْي ِه ِفي الل ِه َف ِأنِ انْقَا َد لِ َر ِّب ِه َوأَ ْح َس َن ا ِإل َجا َب َة لَهُ
َوإِ ّل َفلْ َيك ُِن اللهُ آثَ َر ِع ْندَكَ َوأَكْ َر َم َعلَ ْيكَ ِم ْنهُ »(((.

((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.568
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تمهيد
اإلمامQ

إلى حقوق األخ ،ضمن

في هذا المقطع ،أشار
العناوين اآلتية:
 .1إ ّن األخ بمثابة اليد والسند والق ّوة.
 .2وجوب نصرته ،وهو أحد الحقوق الرئيسة لألخ ،بمعنى أن ّأل يدع
اإلنسان نصرتَه ،ومساندتَه ،وم َّد يد العون إليه ،والوقوف إلى جانبه
ض ّد عد ّوه.
 .3أن يقوم اإلنسان بحماية أخيه من تسلّط الشيطان.
 .4تأدية النصيحة إليه ،أن ينصحه ويرشّ د حركته ومسيرته؛ لتكون في
طريق الله.
ً
ّ
األخوة في اإلسالم
ّأول:

إ ّن لألخ ّوة في اإلسالم أوج ًها ثالثة:
شخصين من حيث الوالدة من
 .1أخ ّوة النسب :وهي الرابطة بين
َ
أبوين ،أو أب ،أو أُ ّم ،ولها أثارها الشرعية العديدة ،كاإلرث وحرمة
التزويج وغير ذلك.
شخصين بسبب الرضاع من
 .2أخ ّوة الرضاعة :وهي رابطة قائمة بين َ
امرأ ٍة واحد ٍة ،ولها آثارها الشرعية أيضً ا ،كحرمة التزويج وغيرها.
 .3أخ ّوة اإليمان :وهي الرابطة الناشئة من االنتماء إلى دين واحد
َّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ
ون إِ ۡخ َوة .(((﴾ٞ
وعقيدة واحدة ،كما في قوله -سبحانه﴿ :-إِنما ٱلمؤمِن
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((( سورة الحجرات ،اآلية .10

عليَ « :Qفإِنَّ ُه ْم ِص ْنفَانِ  :إِ َّما أَخٌ
وعن أمير المؤمنين ،اإلمام ّ
ينَ ،وإِ َّما ن َِظي ٌر لَكَ ِفي اَلْ َخل ِْق»((( ،بمعنى أ ّن الذي يوجِد
لَكَ ِفي اَلدِّ ِ
بي ،تشبي ًها
الشراك َة بين اإلخوان ،هو اإليمان ،الذي بمنزلة األب ال َّن َس ّ
له به ،وإن تباعدت أوطانُهم ،وتغايرت ألوانُهم ،واختلفت لغاتُهم.
ّ
ّ
ثانياّ :
ً
اإليمانية
األخوة
أهم ّية

عن الرسول األكرمَ « :Pما اِ ْس َتفَا َد اِ ْمر ٌؤ ُم ْسلِ ٌم فَائِدَ ًة َب ْعدَ ا َْل ِْسال َِم
أَفْضَ َل ِم ْن َز ْو َج ٍة ُم ْسلِ َم ٍة ،ت َُس ُّر ُه إِ َذا نَظَ َر إِلَ ْي َهاَ ،وت ُِطي ُعهُ إِ َذا أَ َم َر َها،
َاب َع ْن َها ِفي نَف ِْس َها َو َمالِ ِه»(((.
َوتَ ْح َفظُهُ إِ َذا غ َ
عن اإلمام الصادق« :Qاِ ْس َتكْ ِث ُروا ِم َن ا ْ َِل ْخ َوانِ َ ،فإِنَّ لِك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن
َد ْع َو ًة ُم ْس َت َجا َب ًةَ .و َق َال :اِ ْس َتكْ ِث ُروا ِم َن ا ْ َِل ْخ َوانِ َ ،فإِنَّ لِك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن شَ فَا َع ًة.
َو َق َال :أَكْ ِث ُروا ِم ْن ُمؤَاخَا ِة اَلْ ُم ْؤ ِم ِني َنَ ،فإِنَّ لَ ُه ْم ِع ْندَ اَللَّ ِه َيدً ا ُيكَا ِف ُئ ُه ْم ِب َها
يَ ْو َم اَلْ ِق َيا َم ِة»(((.
وتُظهِر بعض الروايات عنص ًرا رئيس ًّيا في التآخي ،أال وهو السكينة
واالطمئنان ،ولنا أن نقول بأ ّن ذلك قوام األخ ّوة ،بأن يشعر المؤمن مع
أخيه المؤمن بالراحة واألنس.
والسكينة التي ذكرها الله -تعالى -في محكم كتابه ،كما في قوله
ُُ
ُ َ َّ ٓ َ َ َ َّ َ َ
ُۡ ۡ َ َۡ َ ُ
اد ٓوا ْ إ َ
وب ٱلمؤ ِمن ِني ل ِيد
يم ٰ ٗنا َّم َع
ِ
تعالى﴿ :-هو ٱلِي أنزل ٱلسكِينة ِف قل ِعلي ،)Qمصدر سابق ،ص.427
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
الحويزي ،تفسير نور الثقلين ،مصدر سابق ،ج ،1ص.477
((( الشيخ
ّ
العاملي ،وسائل الشیعة ،مصدر سابق ،ج  ،12ص.17
((( الح ّر
ّ
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َۡ

َ

َ ٰ ۡ َ َّ ُ ُ ُ
ود َّ َ َ
ۡرض َوك َن َّ ُ
إِيمن ِ ِهمۗ و ِلِ جن
ٱلل َعل ًِيما َحك ِٗيما﴾((( ،وقوله
ٱلسمٰو ٰ ِ
ت َوٱل ِ ۚ
َ
َ
َ
َ
نزل َّ
وجل﴿ :-فَأ َ
ٱلسك َِين َة َعل ۡي ِه ۡم َوأ َثٰ َب ُه ۡم َف ۡت ٗحا قَرِ ٗيبا﴾((( ،هي
أيضً ا -ع ّز ّ
المفسرين ،هي الرحمة التي تسكن إليها النفس،
كما ذكرها بعض
ّ
ويزول معها الخوف((( .وهي ّ
تدل في بعض استعماالتها على الثبات
والطمأنينة .وقد وصفت أحاديث المعصومين Rعالق َة المؤمن
مع أخيه المؤمن بالسكن؛ م ّما ّ
يدل على أه ّميّة التآخي ،كما ورد َعن
اإلمام الصادق ،Qق ََال« :إِنَّ الْ ُم ْؤ ِم َن لَ َي ْسكُ ُن إِلَى الْ ُم ْؤ ِم ِن ،كَ َما
يَ ْسكُ ُن الظَّ ْمآنُ إِلَى الْ َما ِء الْ َبا ِر ِد»((( .فكما أ ّن للظمآن اضطرابًا في فراق
َ
وكمال ميلٍ إلى طلبه ،وسكونًا واستقرا ًرا عند وجدانه ،وانتفا ًعا
الماء،
به في حياة روحه ،كذلك للمؤمن بالنسبة إلى المؤمن.(((»...
«س ِم ْع ُت أَ َبا َع ْب ِد اللَّهَ Qيق ُ
ُول :الْ ُم ْؤ ِم ُن
و َع ْن أَبِي بَ ِصيرٍ ،ق ََالَ :
أَخُو الْ ُم ْؤ ِم ِن كَالْ َج َس ِد الْ َوا ِح ِد ،إِنِ اشْ َتكَى شَ ْي ًئا ِم ْنهَ ،و َجدَ أَل ََم َذلِكَ ِفي
وح الْ ُم ْؤ ِم ِن ألَشَ دُّ
َسائِ ِر َج َس ِده ،وأَ ْر َوا ُح ُه َما ِم ْن ُروحٍ َوا ِحدَ ٍة ،وإِنَّ ُر َ
ات َِّص ًال ِب ُروحِ اللَّه ِم ِن ات َِّصالِ شُ َعاعِ الشَّ ْم ِس ِب َها»(((.
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((( سورة الفتح ،اآلية .4
((( سورة الفتح ،اآلية .18
الطوسي ،الشيخ مح ّمد بن الحسن ،التبيان في تفسير القرآن ،تحقيق وتصحيح أحمد حبيب
(((
ّ
اإلسالمي ،ال.م1409 ،ه ،ط ،1ج ، 5ص.199
اإلعالم
مكتب
،
العاملي
قصير
ّ
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.247
((( الشيخ
ّ
اني ،المولى مح ّمد صالح بن أحمد ،شرح أصول الكافي ،تعليقات الميرزا أبو الحسن
ر
المازند
(((
ّ
الشعراني ،ضبط وتصحيح السيّد علي عاشور ،دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر
والتوزيع ،لبنان  -بيروت1421 ،ه 2000 -م ،ط ،1ج ،9ص.196
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.166
((( الشيخ
ّ

ً
ثالثا :أصناف اإلخوان

َع ْن أَبِي َم ْريَ َم األَن َْصار ِِّيَ ،ع ْن أَبِي َج ْع َف ٍر ،Qق ََالَ « :قا َم
َر ُج ٌل بِالْ َب ْص َر ِة إِلَى أَ ِمي ِر الْ ُم ْؤ ِم ِني َنَ ،Qفق ََال :يَا أَ ِمي َر الْ ُم ْؤ ِم ِني َن،
أَ ْخ ِب ْرنَا َع ِن ا ِإل ْخ َوانِ َ ،فق ََال :ا ِإل ْخ َوانُ ِص ْنفَانِ  :إِ ْخ َوانُ ال ِّث َق ِة ،وإِ ْخ َوانُ
اح واألَ ْه ُل والْ َم ُال،
الْ ُمكَاشَ َر ِةَ .فأَ َّما إِ ْخ َوانُ ال ِّث َق ِةَ ،ف ُه ُم الْك ُّ
َف والْ َج َن ُ
وص ِ
اف
َفإِ َذا كُ ْن َت ِم ْن أَ ِخيكَ َعلَى َحدِّ ال ِّث َق ِة ،فَابْ ُذ ْل لَه َمالَكَ وبَدَ نَكَ َ ،
َم ْن َصافَاه ،و َعا ِد َم ْن َعا َداه ،واكْ ُت ْم ِس َّره و َع ْي َبه ،وأَظْ ِه ْر ِم ْنه الْ َح َس َن،
السائِ ُل ،أَنَّ ُه ْم أَ َق ُّل ِم َن الْ ِك ْبر ِ
ِيت األَ ْح َمرِ .وأَ َّما إِ ْخ َوانُ
وا ْعل َْم ،أَيُّ َها َّ
يب لَ َّذتَكَ ِم ْن ُه ْم ،ف ََل تَ ْقطَ َع َّن َذلِكَ ِم ْن ُه ْمَ ،
ول
الْ ُمكَاشَ َر ِةَ ،فإِنَّكَ ت ُِص ُ
تَطْلُ َب َّن َما َو َرا َء َذلِكَ ِم ْن ضَ ِمي ِر ِه ْم ،وابْ ُذ ْل لَ ُه ْم َما بَ َذلُوا لَكَ ِم ْن طَ َل َق ِة
الْ َو ْجه و َح َل َو ِة الل َِّسانِ »(((.
لقد بيّن ،Qفي هذا التصنيف ،نموذ َجين من العالقة األخويّة:
أهل األمانة واالعتماد
األولى ،إخوان الثقة« :والمراد بإخوان الثقة ُ
في الدين ،وأرباب الثبوت والق ّوة في اليقين ،وهم المؤمنون المتّصفون
بالفضائل ،المق ّدسون عن الرذائل»(((.
الثانية ،إخوان المكاشرة« :والمكاشرة المضاحكة ،من الكشر ،وهو
ظهور األسنان للضحك .وكاشره إذ ضحك في وجهه وباسطه ،واالسم
الحق والباطل ،الذين
الكشرة كالعشرة ،والمراد بإخوان المكاشرة أهل ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.249
((( الشيخ
ّ
اني ،شرح أصول الكافي ،مصدر سابق ،ج ،9ص.200
((( المولى المازندر ّ
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جمعوا بين شي ٍء من الفضائل والرذائل ،يعملون تار ًة بمقتضى اإليمان،
وأخرى بحكم النفس والشيطان»(((.
ثم أشار Qإلى بعض أحوال الفريقَين ،وكيفيّة المعاشرة فيما
بينهم:
فَأَ َّما إِ ْخ َوا ُن الثِّ َق ِة ،فَ ُهم:
تكف األذى عن
الْك َُّف :الراحة مع األصابعُ ،س ِّم َيت بذلك؛ ألنّها ّ
صاحبها وعن غيره.
اح :للطير معروف ،ويُطلَق على العضد ،واإلبط ،والجانب،
والْ َج َن ُ
والعصا أيضً ا.
واألَ ْه ُل :أهل البيت ،ويُطلَق على األقرباء واألتباع أيضً ا.
فَ ِإذَا كُ ْن َت ِم ْن أَ ِخ َيك َعلَى َح ِّد الثِّ َق ِة :أي االعتماد والديانة والرسوخ
في الدين.
فَابْذ ُْل لَه َمال ََك وبَ َدن ََك :بذل المال لألخ عند حاجته ،سأل أو لم
يسأل ،ناظر إلى الكف والمال .وبذل البدن بالسعي في حاجته ،ناظر
إلى الجناح واألهل.
وص ِ
اف َم ْن َصافَاه ،و َعا ِد َم ْن َعا َداه ،واكْتُ ْم ِس َّره و َع ْي َبه ،وأَظْ ِه ْر ِم ْنه
َ
الْ َح َس َن.
وإخوان الثقة في غاية القلّة ،ونهاية الندرة؛ أل ّن جواهر ذواتهم
وكل نفيس نادر الوجود .وأ ّما إخوان المكاشرة ،ففي غاية
نفيسةّ ،
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اني ،شرح أصول الكافي ،مصدر سابق ،ج ،9ص.200
((( المولى المازندر ّ

الكثرة؛ أل ّن أكثر الناس يتّبع اللذات الجسمان ّية ،والمشتهيات النفسان ّية،
والوساوس الشيطانيّة ،ولكن ال بُ ّد من االختالط وحسن المعاشرة
معهم؛ ألجل الضرورة ،واستكمال النظام ،والقطع منهم يُوجِب تب ّدده،
كما أشار إليه بقوله:
لعل المراد باللذ ِة
يب لَ َّذت ََك ِم ْن ُه ْمّ :
وأَ َّما إِ ْخ َوا ُن الْ ُمكَاشَ َر ِة ،فَ ِإن ََّك ت ُِص ُ
اللذ ُة الدنيويّة ،مثل حسن المعاشرة والمعاملة ،وتحصيل منافع الدنيا
ونحوها.
لعل ذلك إشارة إلى إصابة اللذة منهم ،وفيه
ف ََل تَ ْقطَ َع َّن َذلِ َك ِم ْن ُه ْمّ :
ترغيب في حسن المعاشرة معهم؛ أل ّن اعتزالك ع ّمن يريدك ويعينك
ٌ
ذل ٍ
نقص حظٍّ ،كما أ ّن ميلَك إلى من ال يريدك وال يعينك ُّ
نفس.
ُ
وأه ّم الخصال التي يتحلّى بها إخوان الثقة ،هما خصلتا اإلصالح
واإلخالص:
سبيل ب ّنا ًء في عالقته بأخيه ،من
أ ّما األولى :وهو أن يسلك األخ ً
خالل نصحه ،وعدم مداهنته وكثرة إطرائه مع ما يراه من أعماله غير
المرض ّية ،ومعاونته على التغيير.
مخلصا له في باطنه
وأما الثانية :وهو أن يكون صادقًا معه،
ً
وسريرته ،فال يُظهِر له خالف ما يضمره ،بأن يكون لسانه ترجمان قلبه
على الدوام.
َ
وخلن الوفاء،
أوصاف إخوان الصدق ّ
وقد جمع اإلمام الحسنQ
في وص ّيته لجنادة قُ َبيل شهادته ،حيث قال اإلمام الحسن:Q
َاص َح ْب َم ْن إِ َذا َص ِح ْبتَهُ زَانَكَ َ ،وإِ َذا خَدَ ْمتَهُ َصانَكَ َ ،وإِ َذا أَ َر ْد َت ِم ْنهُ
«ف ْ
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َم ُعونَ ًة أَ َعانَكَ َ ،وإِنْ ُقل َْت َصدَّ َق َق ْولَكَ َ ،وإِنْ ُصل َْت شَ دَّ َص ْولَكَ َ ،و ِإنْ
َمدَ ْد َت يَدَكَ ِبفَضْ لٍ َمدَّ َهاَ ،وإِنْ بَدَ ْت َع ْنكَ �ثُلْ َم ٌة َسدَّ َهاَ ،وإِنْ َرأَى ِم ْنكَ
َح َس َن ًة َعدَّ َهاَ ،وإِنْ َسأَلْتَهُ أَ ْعطَاكَ َ ،وإِنْ َسك ََّت َع ْنهُ ا ْبتَدَ أَكَ َ ،وإِنْ نَ َزل َْت
إِ ْحدَ ى الْ ُملِ َّم ِ
ات ِب ِه َسا َءك»(((.
ً
رابعا :حقوق اإلخوان

أفضل من
عن موالنا اإلمام الصادق« :Qما ُعبِدَ اللهُ بشي ٍء َ
المؤمن»(((.
حق
أدا ِء ِّ
ِ
وضع اإلسالم لألخ ّوة في الدين حقوقًا ،يلزم مراعاتها وتطبيقها.
وقد تضافرت الروايات في بيانها ،ومن أشملها ،ما ورد عن أمير
المؤمنين ،Qعن رسول الله ،Pحيث يقول« :لِلْ ُم ْسلِ ِم َعلَى
أَ ِخي ِه �ث َ َلثُونَ َحقًّاَ ،ل َب َرا َء َة لَهُ ِم ْن َها إِ َّل ب ِْالَ َدا ِء أَ ِو الْ َع ْفوَِ :ي ْغ ِف ُر َزلَّتَهُ ،
َويَ ْر َح ُم َع ْب َرتَهُ َ ،ويَ ْس ُت ُر َع ْو َرتَهُ َ ،ويُ ِق ُيل َع ْث َرتَهُ َ ،ويَ ْق َب ُل َم ْع ِذ َرتَهُ َ ،ويَ ُر ُّد
يم ن َِصي َحتَهُ َ ،ويَ ْحف ُ
َظ ُخلَّتَهُ َ ،ويَ ْر َعى ِذ َّمتَهُ َ ،ويَ ُعو ُد َم ْرضَ تَهُ ،
ِغي َبتَهُ َ ،ويُ ِد ُ
يب َد ْع َوتَهُ َ ،و َي ْق َب ُل َه ِد َّيتَهُ َ ،و ُيكَا ِف ُئ ِصلَتَهُ َ ،و َيشْ كُ ُر
َو َيشْ َهدُ َم ْي َتتَهُ َ ،و ُيجِ ُ
نِ ْع َمتَهُ َ ،و ُي ْح ِس ُن ن ُْص َرتَهُ َ ،و َي ْحف ُ
َظ َحلِيلَتَهُ َ ،و َيق ِْضي َحا َجتَهُ َ ،و َيشْ ف َُع
َم ْسأَلَتَهُ َ ،ويُ َس ِّم ُت َعطْ َستَهُ َ ،ويُ ْر ِشدُ ضَ الَّتَهُ َ ،ويَ ُر ُّد َس َل َمهُ َ ،ويُطَ ِّي ُب
ك ََل َمهُ َ ،ويُ ِب ُّر إِنْ َعا َمهُ َ ،ويُ َصدِّ ُق أَ ْق َسا َمهُ َ ،ويُ َوالِي َولِ َّيهُ َ ،ويَ ْن ُص ُر ُه ظَالِ ًما
َو َمظْلُو ًما؛ َفأَ َّما ن ُْص َرتُهُ ظَالِ ًماَ ،ف َي ُر ُّد ُه َع ْن ظُلْ ِم ِهَ ،وأَ َّما ن ُْص َرتُهُ َمظْلُو ًما،
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المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،44ص.139
((( العلّمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.170
((( الشيخ
ّ

َف ُي ِعي ُنهُ َعلَى أَ ْخ ِذ َح ِّق ِهَ ،و َل يُ ْس ِل ُمهُ َ ،و َل يَ ْخ ُذ ُلهُ َ ،ويُ ِح ُّب َلهُ ِم َن الْ َخ ْي ِر
َما يُ ِح ُّب لِ َنف ِْس ِهَ ،ويَكْ َر ُه لَهُ ِم َن الشَّ ِّر َما يَكْ َر ُه لِ َنف ِْس ِه .ث ُ َّم ق ََال:Q
َس ِم ْع ُت َر ُس َول اللَّ ِهَ Pيق ُ
ُول :إِنَّ أَ َحدَ ك ُْم لَ َيدَ ُع ِم ْن ُحقُوقِ أَ ِخي ِه شَ ْي ًئا،
َف ُيطَالِ ُبهُ ِب ِه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِةَ ،ف ُيقْضَ ى لَهُ َو َعلَ ْي ِه»(((.

العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،12ص.213-212
((( الح ّر
ّ
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الموعظة التاسعة والعشرون

ّ
حق المال
محاور الموعظة

 تدبير العيش. الكسب الحالل والكسب الحرام. -اإلسراف والتبذير.

« َوأَ َّما َح ُّق اَلْ َمالَِ ،فأَ ْن الَ تَأْ ُخ َذ ُه إِالَّ ِم ْن ِحلِّ ِهَ ،والَ تُ ْن ِف َقهُ إِ َّال ِفي ِحلِّ ِهَ ،والَ
تُ َح ِّر َفهُ َع ْن َم َو ِاض ِع ِهَ ،والَ ت َْص ِر َفهُ َع ْن َحقَائِ ِق ِهَ ،والَ تَ ْج َعلَهُ إِ َذا كَا َن ِم َن اَللَّ ِه إِالَّ
إِلَ ْي ِه َو َس َب ًبا إِلَى اَللَّ ِهَ ،والَ تُ ْؤثِ َر ِب ِه َعلَى نَف ِْسكَ َم ْن لَ َعلَّهُ الَ يَ ْح َمدُكَ  ،وبِالْ َح ِر ِّي
أَ ْن َال يُ ْح ِس َن ِخالَ َفتَهُ ِفي تَ ِركَ ِتكَ َ ،و َال يَ ْع َم َل ِفي ِه ِبطَا َع ِة َربِّكَ ؛ َف َتكُو َن ُم ِعي ًنا
لَهُ َعلَى َذلِكَ  ،أَ ْو ِب َما أَ ْحد َ
َث ِفي َمالِكَ أَ ْح َس َن نَظَ ًرا لِ َنف ِْس ِهَ ،ف َي ْع َم َل ِبطَا َع ِة
َر ِّب ِهَ ،ف َي ْذ َه َب بِالْ َغ ِني َم ِةَ ،وتَ ُبو َء ب ْ ِ
ِالثْ ِم َواَلْ َح ْس َر ِة َواَل َّن َدا َم ِة َم َع اَل َّت ِب َع ِةَ ،والٰ ُق َّو َة
إِالّٰ بِاللّٰ ِه»(((.
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((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.569

تمهيد

تتض ّمن هذه الفقرة م ّما ُعر َِف برسالة الحقوق ،الواردة مضامينها
عن اإلمام زين العابدين ،Qعد ًدا من اإلرشادات المتعلّقة بكيف ّية
التعامل مع المال ،الذي يُعتَبر نعم ًة من نِ َع ِم الله -تعالى ،-والتي
ينبغي أن يكون التعامل معها ،ضمن الضوابط التي ترضيه -سبحانه،-
وسوف نتناول هذا األمر ضمن نقاط رئيس ّية ثالث ،وهي:
األ ّول ،تدبير المعيشة.
الثاني ،الكسب الحالل والكسب الحرام.
الثالث ،حقوق المال.
ً
ّأول :تدبير العيش

كل ما بين يديه من نعم الله
يُعتَبر اإلنسان في اإلسالم مسؤولً عن ّ
تعالى ،-ومن تلك النعم هو المال .وتتجلّى مسؤوليّتُه فيه في مصدركسبه أ ّولً  ،وفي ما ينفقه ثان ًيا ،وهذا ما ورد في عدد من أحاديث
المعصومين،Rكما عن اإلمام الباقر ،Qأنّه قال« :قال ُ
رسول
وجل،-
بين يدَ ي الل ِه -ع ّز ّ
الل ِه :ال تزول قد ُم عب ٍد يوم القيام ِة ِم ْن ِ
ح ّتى يسأله عن أربع خصال :عمرك فيما أفنيته ،وجسدك فيما أبليته،
ومالك من أين اكتسبته وأين وضعته ،وعن ح ِّبنا أهل البيت»(((.
وكذلك ما ورد عن اإلمام الصادق ،Qأنّه قالَ :
«ل ُي ْصلِ ُح الْ َم ْر َء
الموسوي
علي بن إبراهيم الق ّم ّي ،تفسير الق ّم ّي ،تصحيح وتعليق وتقديم الس ّيد ط ّيب
ّ
((( ّ
مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر ،إيران  -قم1404 ،ه ،ط ،3ج  ،2ص.20
الجز ّ
ائريّ ،
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والص ْب ُر َعلَى ال َّنائِ َب ِة ،و ُح ْس ُن
ا ْل ُم ْس ِل َم ِإ َّل �ث َ َلثَ ٌة :ال َّت َفقُّه ِفي الدِّ ِ
ينَّ ،
ال َّت ْق ِدي ِر ِفي الْ َم ِعيشَ ِة»(((.
فعلى ال ُم ْؤ ِمن أن يتأ ّمل ج ّي ًدا في ما ينفق مالَه ويبذله ،بأن يكون
وسطي ،ال إفراط فيه وال تفريط ،متّ ِب ًعا في ذلك إرشادات القرآن
بحا ٍل
ٍّ
الكريم ،وتوجيهات الرسول األكرمPوآله األطهار ،ق ََال الله -تعالى-
ۡ ُ ُ ٗ ٗ ّ ُ ُ ْ ُ ٓ ََ
ََ َ َ
﴿وكذٰل ِك َج َعل َنٰك ۡم أ َّمة َو َسطا ِلَكونوا ش َه َدا َء ع ٱنلَّ ِ
اس
في محكم كتابه:
َ
َ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ۡ ُ
ك ۡم َش ِه ٗيداۗ﴾(((.
ويكون ٱلرسول علي
وقَ ْد ذكر الله -تعالى -إحدى م ّيزات وصفات المؤمنين ،بأنّهم ال
يُسرفون وال يقترون ،وأنّهم وسط بين ذلك ،كما في قوله -تعالى:-
َ َّ َ َ ٓ َ َ ُ ْ َ ۡ ُ ۡ ْ َ
ْ َ
سفُوا َول ۡم َي ۡق ُ ُتوا َوك َن َب ۡ َي َذٰل َِك قَ َو ٗاما﴾(((.
﴿وٱلِين إِذا أنفقوا لم ي ِ
ً
ثانيا :الكسب الحالل والكسب الحرام

يمكن تقسيم الدخل ،من حيث مصادر اكتسابه المختلفة ،إلى
ٌ
ودخل غير مشرو ٍع (حرا ٌم) ،وسنتط ّرق
ٌ
(حالل)،
دخل مشرو ٌع
نوعينٌ :
قسم منهما:
في ما يلي إلى كال القسمين ،مع بيان آثار ِّ
كل ٍ
الكسب الحالل

 -1معنى الكسب الحالل
الكسب الحالل هو عبار ٌة عن األموال التي يكتسبها اإلنسان من
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج  ،5ص.87
((( الشيخ
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .143
((( سورة الفرقان ،اآلية .67

اإلسالمي الحنيف ،من تجارة واستثمار ،وغير
الطرق التي أجازها الشرع
ّ
ذلك م ّما بيّنته اآليات القرآنيّة واألحاديث الشريفة ،قال -سبحانه:-

َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ ُ َ َ ۡ ُ ُ ٓ َّ َّ َ ُ
ٱلل َبٰل ِغ
ِب ومن يتوك ع ٱللِ فهو حسبه ۚۥ إِن
﴿ ويرزقه مِن حيث ل يتس ۚ
َ ۡ َ َ َ َّ ُ ُ ّ
أَ ۡ
ِك َ ۡ
شءٖ قَ ۡد ٗرا﴾(((.
ل
ٱلل
ل
ع
ج
د
ق
ِۦ
ه
ر
م
ِۚ
ِ

 -2فضل الكسب الحالل وأه ّم ّيته
فضل عظي ًما ،ب ّينته آيات القرآن الكريم وأحاديث
للتكسب ً
وإ ّن
ّ
َ
ْ
ُ
َ
ت َما
المعصومين ،Rقال  -سبحانه وتعالى﴿ :-أنفِقوا مِن َط ّيِبٰ ِ
َ
َۡ ُ
لقصة أصحاب الكهف﴿ :فل َينظ ۡر
ك َس ۡب ُت ۡم﴾((( ،وقال -سبحانه -في ذكره ّ
َ ُّ َ ٓ َ ۡ َ ٰ َ َ ٗ َ ۡ َ ۡ ُ
ِكم ب ِ ِر ۡز ٖق ّم ِۡن ُه﴾((( ،ففيها أ ّن أصحاب الكهف ،مع
أيها أزك طعاما فليأت
أنّهم كانوا بعد يقظتهم بحاج ٍة شديد ٍة إلى الطعام ،إلّ أنّهم قالوا لمن
أي كان ،وإنّما انظر أيّهم
كلّفوه بشراء الطعام :ال تشت ِر الطعام من ٍّ
أزكى وأطهر طعا ًما ،فأتِنا منه(((.
وهناك روايات مستفيضة حثّت الناس على ضرورة السعي في
كسب لقمة العيش ،شريطة أن يكون ذلك بطُ ُرقٍ مشروعة ،منها:
عن رسول الله« :Pالْ ِع َبا َد ُة َس ْب ُعونَ ُج ْز ًءا أَفْضَ لُ َها طَل َُب الْ َح َللِ »(((.
وعن اإلمام جعفر الصادق أنّه قال« :أق ِرئُوا َمن لَقي ُتم ِمن أصحا ِبكُم
السال َم ،و ُقولُوا لَ ُهم:
السال َم ،و ُقولُوا لَ ُهم :إنَّ فُالن بن فُالن ُيقرِئكُم َّ
َّ
((( سورة الطالق ،اآلية .3
((( سورة البقرة ،اآلية .267
((( سورة الكهف ،اآلية .19
ازي ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،9ص.221
((( الشيخ ناصر مكارم الشير ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.78
((( الشيخ
ّ
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َعلَيكُم بِتق َوى الل ِه ،وما يُ ُ
نال ب ِه ما ِعندَ الل ِه .إنِّي والل ِه ،ما آ ُمركُم ّإل
بح،
الص َ
بما نأ ُم ُر ب ِه أنف َُسنا ،ف َعليكُم بالجِ دِّ واالج ِتها ِد ،وإذا َصلَّي ُتم ُّ
َ
الحالل ،فإنَّ اللهَ سير ُز ُقكُم
لب ال ِّرزقِ  ،واطلُبوا
فانص َرف ُتم ،ف َبكِّروا في طَ ِ
ويُعي ُنكُم َعلي ِه»(((.
الكسب الحرام

وقد نهى القرآن الكريم عن اتّباع الطرق المحرمة في الكسب
نهيًا شدي ًدا ،كأكل المال بالباطل ،وال ّربا ،والظلم ،والفساد .وإ ّن هذه
المحرمات تعتبر من الذنوب الكبيرة كما عدد من األحاديث والروايات.
 -1معنى الكسب الحرام (مال السحت)
أُطلِق على المال الحرام الذي يكتسبه اإلنسان من الطرق غير
المشروعة مصطلح آخر ،وهو «المال السحت» ،و ُع ّد المال السحت
وأكل السحت من كبائر الذنوب ،حيث نهت عنه الشريعة اإلسالمية
السحت ال يعني بالضرورة خصوص األكل
نهيًا شدي ًدا .والمراد من أكل ُّ
أو خصوص الشرب ،بل يقصد به مطلق التص ّرفات باألموال المح ّرمة،
وعدم إرجاعها إلى أهلها ،سوا ٌء بتسخيرها لألكل والشرب ،أم باقتناء
أشياء أخرى بها ،كالثياب أو البيوت والمساكن ،أم مطلق الحيازة عليها
السحت،
وعدم إنفاقها .فجميع هذه الحاالت يصدق عليها أيضً ا أكل ُّ
كما هو الحال في حرمة أكل مال اليتيم ،والمال المكتسب من
المعامالت الربويّة ،حيث تحرم جميع أنواع التص ّرف فيه.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.79
((( الشيخ
ّ

«السحت» هو شموله
إضاف ًة إلى ذلك ،فإ ّن المفهوم من لفظ ُّ
لجميع أقسام المال الحرام؛ أي أ ّن ّ
كل ما ٍل يكتسبه اإلنسان من طريقٍ
للسحت.
غير مشرو ٍع يُع ّد ً
أكل ُّ
 -2رضورة اجتناب الكسب الحرام
أحاديث عديدة أشارت إلى ضرورة اجتناب الكسب الحرام ،منها
أحب إلى الل ِه ِمن َصال ِة
عن أبي عبد الله « :Qتَركُ لُق َم ِة الحر ِام ُّ
ألفَي َرك َع ٍة تَط ُّو ًعا»(((.
وعنه أيضً اَ « :Qر ُّد دانِ ٍق َحر ٍام يَع ِد ُل ِعندَ الل ِه سبعي َن َح َّج ًة
َمبرو َر ًة»(((.
ً
ثالثا :اإلسراف والتبذير

سلوكان مبغوضان عند الله -تعالى ،-وهما اإلسراف والتبذير ،وقد
ََٰ ٓ َ َ َ ُ ُ ْ ََ ُ ۡ َ ُّ
ك
ن ءادم خذوا زِينتكم عِند ِ
ص ّرح الله -تعالى -بذلك في قوله﴿ :يب ِ
ٱش ُبوا ْ َو َل ت ُ ۡ ُ ٓ ْ َّ ُ َ ُ ُّ ۡ ُ ۡ
َم ۡسج ٖد َو ُكُوا ْ َو ۡ َ
سف َِني﴾(((« ،أي ال تتجاوزوا
ِ
سف ۚوا إِنهۥ ل يِب ٱلم ِ
ِ
الحدّ الذي يصلح به معاشكم بالتصرف فيه ،فال يتص ّرف صاحب المال
منكم باإلسراف في أكله ،أو التبذير في بذله ،أو وضعه في غير موضعه
َّ ۡ ُ َ ّ َ َ ُ ٓ ْ
من معاصي الله ،وهكذا»((( ،وقال في ذ ِّم المبذِّرين﴿ :إِن ٱلمبذِرِين كنوا
دي الق ّم ّي ،مكتبة وجداني،
((( ابن فهد الحل ّّي ،عدّة الداعي ونجاح الساعي ،تصحيح أحمد المو ّح ّ
إيران  -قم ،ال.ت ،ال.ط ،ص.128
((( المصدر نفسه ،ص.129
((( سورة األعراف ،اآلية .31
الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج ،7ص.364
((( العلّمة
ّ
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َ

َ

َ َ َّ
ۡ َ َ َّ َ
نيۖ وكن
ٱلش ۡي َطٰ ُن ل َِر ّبِهِۦ ك ُف ٗورا﴾(((.
إِخوٰن ٱلشيٰ ِط ِ
في ذ ّم اإلسراف ،جاء فيه:
علي  Qكتابًا لزياد ِ
وقد كتب اإلمام ّ
اف ُم ْق َت ِصدً ا ،وا ْذكُ ْر ِفي الْ َي ْو ِم َغدً ا ،وأَ ْم ِسكْ ِم َن الْ َمالِ ِب َقدْ ِر
« َفدَ ِع اإل ِْس َر َ
ضَ ُرو َرتِكَ  ،و َقدِّ ِم الْفَضْ َل لِ َي ْو ِم َحا َج ِتكَ .(((»...

تعريف اإلسراف والتبذير ،والفرق بينهما

يرجع اإلسراف إلى معنى واحد ،وهو :مجاوزة القصد؛ أي الح ّد
أحل الله.
الوسط ،وح ّد االعتدال في األكل م ّما ّ
وقيل فيه :ما أُن ِفق في غير طاعة الله -تعالى.(((-
كل شيء ،وإن كان في اإلنفاق أش َهر .أ ّما
ويُتَص ّور اإلسراف في ّ
التبذير ،فهو« :إفساد المال وإنفاقه في السرف» ،وقيل« :إنفاق المال
في المعاصي»(((.
وهذان المصطلحان ،وإن كانا متقاربَينّ ،إل أنّهما يفترقان بفارقٍ
أساس ،وهو أ ّن «التبذير :اإلنفاق فيما ال ينبغي ،واإلسراف :الصرف
كل ما يصدر
زيادة على ما ينبغي»((( ،ويمكن أن يصدق اإلسراف على ّ
من اإلنسان ،أ ّما التبذير ،فال يصدق ّإل في موارد اإلنفاق وشبهه من
األمور المال ّية.
((( سورة اإلسراء ،اآلية .27
(((
ّ
الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج ،5ص.69
الدين
فخر
الشيخ
(((
ّ
المخزومي  -الدكتور ابراهيم
اهيدي ،الخليل بن أحمد ،العين ،تحقيق الدكتور مهدي
((( الفر
ّ
ّ
مؤسسة دار الهجرة ،إيران1410 ،ه ،ط ،2ج ،8ص.182
،
ائي
ر
السام
ّ ّ ّ
الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج ،3ص.217
((( الشيخ فخر الدين
ّ
نهج البالغة (خطب اإلمام علي ،)Qمصدر سابق ،ص.377
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الموعظة الثالثون

العيد في اإلسالم
محاور الموعظة

 العيد في اللغة واالصطالح. مفهوم العيد في القرآن. العيد في اإلسالم.والخاصة للعيد.
 اآلداب العا ّمةّ

َ َ
َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َ ٓ
قال الله -تعالى -في محكم كتابه﴿ :قال عِيس ٱبن مريم ٱللهم ربنا
َّ َ ٓ َ ُ ُ َ
َ َ َٗ ّ َ
أَ ۡ َ َ ۡ َ َ ٓ َ ٗ ّ
ٗ ّ َ َّ َ
نزل علينا مائِدة م َِن ٱلسما ِء تكون لَا عِيدا ِلولِ َا و َءاخ ِِرنا و َءاية مِنك ۖ
ِ
َ ۡ َُۡ ََ
َ
ۡ
َّ
َ
َ (((
ُ
وٱرزقنا وأنت خي ٱلرٰزِقِني﴾ .

تمهيد

في هذا الدرس ،سنب ّين مفهوم العيد في اإلسالم ،واآلداب العا ّمة
والخاصة له ،والتي تحمل في ط ّياتها بُع ًدا اجتماع ًّيا وتربويًّا له آثار جل ّية
ّ
على الفرد والمجتمع في آن م ًعا ،وسوف نورد ذلك ضمن النقاط اآلتية:
((( سورة المائدة  ،اآلية .114
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ً
ّأول :العيد في اللغة واالصطالح

العيد في اللغة ،مأخوذ من عاد ،بمعنى ال َعود؛ أي عاد إليه ،أو
مأخوذ من العادة بمعنى اعتاده.
والمستفاد من الروايات الشريفة ،أ ّن أعياد المسلمين ،بالمعنى
المصطلح ،أربعة ال غير ،وهي« :عيد الفطر ،وعيد األضحى ،ويوم
كل أسبوع ،وعيد الغدير».
الجمعة في ّ
ً
ثانيا :مفهوم العيد في القرآن الكريم

ۡ َ َ ۡ َ َ ُّ َ
ون َيٰع َ
يس ۡٱب َن َم ۡر َي َم َه ۡل ي َ ۡس َت ِط ُ
يع
قال الله -تعالى﴿ :-إِذ قال ٱلوارِي
ِ
ْ
َ
ُ
َ
ن َل َعلَ ۡي َنا َمآئ َد ٗة ّم َِن َّ
َ ُّ َ َ ُ َ ّ
ٱلس َمآءِ قال َّٱت ُقوا َّ َ
ٱلل إِن ك ُنتم ُّم ۡؤ ِمن َِني﴾،
ۖ
ِ
ربك أن ي ِ
َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ
وب َنا َون ۡعل َم أن ق ۡد
وقال -سبحانه﴿ :-قالوا ن ِريد أن نأكل مِنها وتطمئِن قل
َ َ ۡ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ َّ
ٱلشهد َ
ِين﴾.
صدقتنا ونكون عليها مِن ٰ ِ
َ َ
َ ۡ ُ َ ۡ َ َ َّ ُ َّ َ َّ َ ٓ َ ۡ َ
ٓ ٗ
نزل َعل ۡي َنا َمائ ِ َدة
أ
ا
ن
ب
ر
م
ه
ٱلل
م
ي
ر
م
ن
ٱب
ِيس
ع
ال
وجل﴿ :-ق
وقال -ع ّز ّ
ِ
َ
َ
ّ
َ
ۡ
ٗ
َّ َ ٓ َ ُ ُ
ٗ
َ َ َ ّ َ
ّ
ٱر ُزق َنا َوأ َ
ِنك َو ۡ
نت َخ ۡ ُ
َّ َ
ي
م َِن ٱلسما ِء تكون لَا عِيدا ِلولِ َا و َءاخ ِِرنا و َءاية م ۖ
َّ
ٱلرٰزِق َِني﴾.
َ َ َّ ُ ّ ُ َ ّ ُ َ َ ُ َ
ۡ ُ
ُ
نل َها عل ۡيك ۡمۖ ف َمن يَكف ۡر َب ۡع ُد مِنك ۡم
وقال -سبحانه﴿ :-قال ٱلل إ ِ ِن م ِ
َ
َّ ٓ ُ
ّ ُ
ۡ
َ
فَإِ ِ ٓن أ َع ّذِبُ ُهۥ َع َذ ٗابا ل أ َع ّذِبُ ُه ٓۥ أ َح ٗدا ّم َِن ٱل َعٰل ِم َني﴾(((.

وباإلضافة إلى اآلية الكريمة في قض ّية مائدة الحواريّين ،فقد
جاءت تصاريف الكلمة وصيغها في مواضع عديدة في القرآن الكريم،
نذكر منها:
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((( سورة المائدة ،اآليات .115-112

َ

َّ ُ ُ َ ُ ۡ ُ
َّ َ ۡ َ َ ّ َ
ك ل َشد ٌ
ِئ َو ُيعِ ُيد﴾(((،
ِيد  12إِنهۥ هو يبد
قوله -تعالى﴿ :-إِن بطش رب ِ
ُ
ۡ
َ
َ
وقوله -سبحانه﴿ :-قَ َال ُخ ۡذ َها َو َل تَ ۡف َس ُنع ُ
يد َها س َ
ِري َت َها ٱل ٰ
ول﴾(((.
ۖ ِ
القرآني يدور دائ ًما حول معنى التكرار
والمقصود بهذا التعبير
ّ
والرجوع ،وليس وار ًدا أب ًدا بمع ًنى له صلة بعبادة دين ّية ،وإن رجعنا
نص سورة المائدة لنفهمها ،يتضّ ح لنا أنّها تتح ّدث عن آية
ثاني ًة إلى ّ
النبي عيسى Qليأكلوا منها،
من السماء ،طلبها الحواريّون من ّ
النبي،
وليذهب عنهم الريب ،وتطمئ ّن قلوبهم باإليمان وبصدق هذا ّ
فسأل عيسى Qربَّه أن يُنزل آية ،وهي المائدة ،من السماء ،يأكلوا
منها ،وقال :وتكون لنا عي ًدا ،والكلمة -كما عرفناها في نصوص سابقة-
هي من العودة والرجوع .والمقصود هنا أن تكون المائدة ذكرى
يرجعون إليها ،ليذَّكروا ما عاهدوا الله عليه ،وبالذي طلبوه هم ،وأخذ
ميثاقهم باإليمان والتصديق .وعليه ،فإ ّن كلمة (عيد) تحمل معنى
التكرار؛ ألنّها مشتقّة من (عاد يعود) .وعليه ،فإ ّن دعاء عيسىQ
كل عام لهذه
في سورة المائدة ،يعني أ ّن العيد سوف يكون ذكرى في ّ
كل عام،
المائدة ،وكأنّها عه ٌد ألتباعه مع الله -تعالى ،-يذكرونه في ّ
يمنعهم من الكفر.

ً
ثالثا :العيد في اإلسالم

نصت عليه الشريعة اإلسالم ّية
العيد في اإلسالم هو يو ٌم مح ّدد ّ
((( سورة البروج ،اآليتان .13-12
((( سورة طه ،اآلية .21
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خاصة .وما ّ
يدل على
المق ّدسة ،وح ّددت له أعمالً وآدابًا ومراسم ّ
كل واحد من عي َديه العظي َمين
عظم شأن العيد ،أ ّن اإلسالم قد قرن ّ
بشعيرة من شعائره الها ّمة ،التي لها جاللها الخطير في الروحان ّيات،
ولها خطرها الجليل في االجتماع ّيات ،ولها أثرها العميق في التربية
الفرديّة والجماع ّية .،هاتان الشعيرتان هما :شهر رمضان ،الذي جاء
والحج ،الذي كان عيد األضحى بعض أيّامه.
عيد الفطر مسك ختامه،
ّ
اإللهي بين العي َدين ،وبين هاتين الشعيرتَينٍ ،
كاف في
فهذا الربط
ّ
وكاشف عن وجه الحقيقة فيهما ،وأنّهما عيدان دين ّيان
الحكم عليهما،
ٌ
بكل ما في الكلمة من معنى .ولهذا ،فهو عبادة دين ّية ،تع ّبر عن نوع
ّ
خاص من العالقة بالله -تعالى.-
ّ
العيد هو العودة إىل الله -تعاىل-

من المعاني العميقة التي يحملها العيد ،أنّه يع ّبر عن تحقّق العودة
ولعل أفضل كلم ٍة ِقيلَت في معنى
إلى الله -تعالى -والرجوع إليهّ .
علي« :Qإِنَّ َما ُه َو ِعيدٌ لِ َم ْن َقب َِل اللهُ
العيد ،هي كلمة اإلمام ّ
ِص َيا َمهُ َوشَ كَ َر ِق َيا َمهُ َ ،وك ُُّل يَ ْو ٍم َل يُ ْع َصى اللهُ ِفي ِه َف ُه َو ِعيدٌ »((( .فلقد
عبادي ُم َح َّملٍ بمختلف ألوان العبادة والطاعة
موسم
جاء في نهاية
ٍ
ٍّ
والتذلل لله -تعالى ،-فشهر رمضان هو شهر الله الذي يفتح
ّ
والدعاء
باب رحمته ومغفرته ولطفه وعفوه وغفرانه للصائمين،
الله فيه َ
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((( ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله ،شرح نهج البالغة ،تحقيق وتصحيح مح ّمد أبو
المرعشي النجفيّ ،إيران  -قم1404 ،ه ،ودار إحياء الكتب
الفضل إبراهيم ،نشر مكتبة آية الله
ّ
الحلبي وشركاه1378 ،ه 1959 -م ،ط ،1ج ،20ص.73
البابي
ّ
العربيّة  -عيسى ّ

وللقائمين ،وللمجاهدين ،وللعاملين ،في مواقع رضاه؛ فهو شهر التوبة
والحاج الذي يؤ ّدي فروض الطاعة ،من اإلحرام
والمغفرة والرحمة.
ّ
والطواف والسعي والوقوف في عرفات والمزدلفة ...يمارس نو ًعا من
العودة إلى الله -تعالى ،-ليم ّن الله عليه بالرحمة والمغفرة ،وبهذا
يتحقّق فرح المؤمنين وسرورهم .ولهذا ،اعتبر أمير المؤمنينQ
عصى
ّ
كل أيّا ِمه إلى أعياد،
أ ّن بإمكان المؤمن أن يح ّول َّ
فـ»كل ٍ
يوم ال يُ َ
الل ُه في ِه فه َو عي ٌد»(((.
ً
ّ
ّ
والخاصة للعيد
العامة
رابعا :اآلداب

آداب وسن ٌن ها ّم ٌة ،ينبغي االهتمام
للعيد ،في المفهوم
اإلسالميٌ ،
ّ
خاص ٌة.
آداب عا ّم ٌة،
وآداب ّ
ٌ
بها ومراعاتها ،وهي على قس َمينٌ :
العامة
 - 1اآلداب ّ

أ .ابتداء يوم العيد بالتكبير والتهليل :فالعيد شعيرة من شعائر الله
اإلسالمي ،ومنها
تعالى ،-التي ينبغي أن تظهر وتبرز في المجتمعّ
استحباب التكبير والتهليل والتحميد صبيحة العيد ،واالجتماع
للصالة ،وغيرها من األعمال والمستحبّات .ورد عن رسول اللهP
قوله« :ز ّينوا العيدَ ين بالتهليل والتكبير والتحميد والتقديس»(((.

علي ،)Qمصدر سابق ،ص.551
((( نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ،الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير،
(((
ّ
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت1401 ،ه 1981 -م ،ط ،1ج ،2ص.32
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بُّ .
بث روح اإللفة واإلكرام في العيد :كثيرة هي األحاديث التي تحثّ
المسلم على االهتمام باآلخرين ،ولطافة التعامل معهم ،وترغّبه
النبي مح ّمد« :Pإنّ أح َّبكم إلى الله ،الذين
بذلك ،حيث قال ّ
يألَفون ويُؤلَفُون ،وإنّ أبغضكم إلى الله المشّ اؤون بالنميمة،
والمف ِّرقون بين اإلخوان»((( .والعيد هو فرص ٌة ثمين ٌة لتكريس ثقافة
التزاور والضيافة واالستضافة؛ ألنّها من باب تكريم المؤمن ،وإدخال
السرور على قلبه ،بال فرقٍ بين الزائر والمزور ،أو بين الضيف
والمضيف .ولهذا ،ينبغي إكرام المؤمن ،بل والمسلم ،بتلبية دعوته،
خاص ٍة.
وعدم االقتصار على الحضور والمشاركة عند طبق ٍة اجتماع ّي ٍة ّ
خمس :ر ّد السالم ،وعيادة
المسلم
المسلم على
«حق
يقولّ :P
ِ
ِ
ٌ
وتشميت العاطس»(((.
ُ
المريض ،واتّباع الجنائز ،وإجابة الدعوة،
ج .التالقي والتزاور :التالقي والتزاور وغيرها من مظاهر العيد ،تن ّمي
مفاهيم إنسان ّية جميلة ،حيث تزيد من التواصل والترابط الحميم
بين أفراد المجتمع ،فقد ورد الحثّ الشديد على التزاور في الله،
ولقاء اإلخوان .قال رسول اللهَ « :Pم ْن زَا َر أَخَا ُه الم ْؤ ِم َن إِلى
َم ْن ِزلِ ِهَ ،ل َحا َج َة ِم ْنهُ إِلَ ْي ِه ،كُ ِت َب ِم ْن ُز َّوا ِر الل ِهَ ،وكَانَ َح ِقيقًا َعلَى
الل ِه أَنْ يُكْ ِر َم زَائِ َرهُ»(((.
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الكاشاني ،المولى مح ّمد محسن ،المح ّجة البيضاء في تهذيب األحياء ،ص ّححه وعلّق
((( الفيض
ّ
الغفاري ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
عليه علي أكبر
ّ
إيران  -قم ،ال.ت ،ط ،2ج  ،3ص.288
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،4ص.415
((( الح ّر
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،72ص.364
((( العلّمة
ّ

صحيح بأ ّن بهج َة العيد وزينتَه ليست لِذ ِ
َات
د .التزيّن والتج ُّمل:
ٌ
العيد ،بل لِ َما يحمله العي ُد من معانٍ ومفاهي َم عظيم ٍة في اإلسالم،
الحاج ،وقبول ح ّجه وسعيهّ ،...إل أ ّن هذا
تتجلّى في غفران ذنوب
ّ
ال يتنافى أب ًدا مع إبراز مظاهر الزينة المعنويّة بالتهليل والتكبير،
والزينة الما ّديّة من خالل التج ّمل في اللباس ،للكبار والصغار،
خرج عبدُ ُه
يحب إذا َ
فقد ورد عن رسول الله Pقوله« :إنَّ اللهَ ُّ
المؤم ُن إلى أخي ِه ،أنْ يته ّيأَ لَهُ َ ،وأنْ يتج ّم َل»((( ،وقد ورد التأكيد
لباس أهلِ ِه»(((.
لباس ّ
في النصوص على أ ّن «خي َر ِ
كل زمانٍ ُ
هـ .التكافل ومعونة الفقراء :وذلك بالسعي الج ّد ّي للمشاركة في
تح ّمل المسؤوليّة تجاه الفقراء والمستضعفين ،ل ُنش ِع َرهم جمي ًعا
كل الناس،
فرح الناسّ ،
َ
بفرحة العيد ،وليكو َن شعا ُرنا
العمل لِ َي َ
بالعيد ،وذلك من خالل التعاون والتكافل واإليثار ،فقد ورد أ ّن عل ًّيا
«س ِم ْع ُت َر ُس َول الل ِه يَق ُ
ُول:
اشترى ثوبًا فأعجبه ،فتص ّدق به ،وقالَ :
َم ْن آثَ َر َعلَى نَف ِْس ِه آثَ َر ُه اللهُ يَ ْو َم ال ِق َيا َم ِة بال َج َّن َة»(((.
الخاصة بعيد الفطر
 -2اآلداب
ّ

ُس َنن يوم العيد وآدابه كثيرةٌ ،منها:
كل نسمة ،من الواجبات،
أ .زكاة الفطرة :إخراج زكاة الفطرة ،صا ًعا عن ّ
وتُدفع قبل صالة العيد على التفصيل المب َّين في الكتب الفقه ّية.
الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص.97
((( الشيخ
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.141
((( الشيخ
ّ
الطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج  ،2ص.342
((( الشيخ
ّ

243

ب .الدُ عاء :أن تدعو بعد فريضة الصبح ،بما رواه الس ّيد  ،Mمن
دعاء اَللّـ ُه َّم ،إِنّي تَ َو َّج ْه ُت إليك ِب ُم َح َّم ٍد إمامي ،الخ ...وقد أورد
الشيخ هذا الدعاء بعد صالة العيد.
ج .الغُسل :وقت الغُسل من الفجر إلى حين أداء صالة العيد.
د .اإلفطار :اإلفطار أ ّول النهار ،قبل صالة العيد .واألفضل أن يفطر على
التمر ،أو على شي ٍء من الحلوى ،وقال الشيخ المفيد :يُستَ َح ّب أن
كل داء.
يبتل َع شيئًا من تُربة الحسينQ؛ فإنّها شفا ٌء من ّ
ه .صالة العيد :أن ال تخرج لصالة العيد ،إلّ بعد طلوع الشمس ،وأن
تدع َو بما رواه الس ّيد في اإلقبال من الدعوات ،منها ما رواه عن أبي
الثمالي ،عن الباقر ،Qقال« :اُ ْد ُع في العيدَ ين والجمعة،
حمزة
ّ
إذا ته ّيأت للخروج ،بهذا الدّ عاء :اللّـ ُه َّم َم ْن تَ َه َّيأَ في ه َذا الْ َي ْو ِم،
أَ ْو تَ َع َّبأَ ،أَ ْو أ َعدَّ َو ْاس َت َعدَّ لِوِفا َد ٍة إلى َم ْخلُوقٍ َ ،رجا َء ِر ْف ِد ِه َونَوا ِفلِ ِه
َوف ِ
َواضلِ ِه َو َعطاياهُ ،فَإنَّ إلَ ْيكَ يا َس ِّيدي تَ ْه ِي َئتي َوتَ ْع ِب َئتي.(((»...
و .زيارة اإلمام الحسين :Qقال اإلمام الصادقَ « :Qم ْن زا َر
الحسين Qليل ًة ِمن ثالث ،غفر الله له ما تقدّ م من ذنبه
قب َر
ِ
وما تأخّر :ليلة الفطر ،وليلة األضحى ،وليلة النصف من شعبان»(((.
ز .دعاء ال ُندبة.

244

((( الس ّيد ابن طاووس ،إقبال األعمال ،مصدر سابق ،ج ،1ص.477
الكاشاني ،الوافي ،مصدر سابق ،ج ،14ص.1474
((( الفيض
ّ

