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المقّدمة

=<>;
الر�شالة،  ومعدن  النبّوة  بيت  اأهل  على  وال�شالم  وال�شالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 

�شّيدنا ومولنا خامت الأنبياء حمّمد وعلى اآله الأ�شفياء اأدّلة الأر�ض وال�شماء.
ال�شهرّية،  الدرو�ض  �شل�شلة  اإ�شدار  اإىل  املركزّية  الثقافّية  الوحدة  عمدت  اأن  بعد 
َبل الأخوة املدّر�شني واملهتّمني بال�شاأن  واأخذت بعني العتبار املالحظات املقّدمة من قمِ
الثقايّف، ها هي تقوم - كما وعدت - باإ�شدار نتاج جديد، وت�شع بني اأياديكم الكرمية 
كتابًا ي�شّم بني دّفتيه اثني ع�شر در�شًا، تهدف اإىل ا�شتنطاق اآيات القراآن الكرمي، وبيان 
كيفّية متثُّل م�شامينها يف ال�شلوك الإن�شايّن. ولذا كان ال�شم “�شدى الآيات”، على اأن 
يرتك هذا الكتاب �شداه ويحّقق اأهدافه املرجّوة؛ بلحاظ ا�شتجابته للحاجات الثقافّية 

للموؤمنني واملوؤمنات.

المقّدمة
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علينا  يبخلوا  ل  اأن  اإىل  املهتّمني  ندعو  الطريق،  هذا  بال�شتمرار يف  نعد  اإذ  ونحن، 
هذه  بلغت  واإن  املثلى.  الأهداف  اإىل  واإّياهم  ن�شل  عّلنا  ون�شائحهم،  مبالحظاتهم 
ال�شفحات غايتها، فلي�ض مبجهودنا ول مّنة لنا، واإّنا بتوفيق اهلل تعاىل وعونه؛ وهو 

من وراء الق�شد.



1

 كيف أدعو اهلل؟

قال تعالى:  

}ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ{))).

1 البقرة: 186.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 		•

�شروط ا�شتجابة الدعاء 		•

اأهل ا�شتجابة الدعاء 	•

يف كنف اآلية

| عن اهلل �شبحانه؛ قريب رّبنا فنناجيه، اأم بعيد  اأّنه �شاأل رجل ر�شول اهلل  روي 
ليدعوه ب�شوت مرتفع؟ فنزلت الآية)))؛ لتبنّي قرب اهلل تعاىل املعنوّي من عباده.

اإّن الدعاء من اأف�شل العبادات؛ وهو نوع من اخل�شوع والطاعة، يزداد الإن�شان من 
خالله ارتباطًا باهلل تعاىل، وله اآثار تربوّية جّمة؛ نف�شّية واجتماعّية. بحيث ُي�شهم بقّوة 
يف بناء الإن�شان املوؤمن، و�شناعة �شخ�شّيته الروحّية، وُي�شّكل �شالحه ومفتاح جناحه، 
لأّنه  كذلك؛  والدعاء  خال�شه،  �شي ء:  كّل  ومّخ   | النبّي  عن  جاء  كما  العبادة؛  ومّخ 
اأ�شل العبادة وخال�شها؛ ملا فيه من امتثال اأمر اهلل �شبحانه، وقطع الأمل عّما �شواه، 
واللجوء اإليه، والعتماد عليه. ويف حديث اآخر مروّي عنه |: »الدعاء: �شالح املوؤمن، 

1 الطبرسي، الفضل بن الحسن، مجمع البيان، تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين، ط1، بيروت، مؤّسسة األعلمي، 
1415 هـ.ق /1995م، ج2، ص18.
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وعمود الدين، ونور ال�شماوات والأر�ص«))). وتوجد منزلة عند اهلل عّز وجّل ل ُتنال اإّل 
بالدعاء وامل�شاألة، كما توجد منزلة ل ُتنال اإّل بال�شهادة، يقول الإمام ال�شادق خ: 
»اإّن عند اهلل عّز وجّل منزلة ل ُتنال اإّل مب�شاألٍة«، ونحن حينما ندعو فاإّنا ن�شل اأنف�شنا 
الكائنات بع�شها بالبع�ض الآخر، وقد وعدنا اهلل تعاىل  بقّوة ل متناهية تربط جميع 
بالإجابة اإذا دعوناه، غري اأّننا كثريًا ما نبادر اإىل ارتكاب بع�ض الآثام واخلطايا التي 
ت�شّكل موانع حتجزنا عن نيل ا�شتحقاق الإجابة فنحرم من اخلري الكثري؛ مبا قّدمت 

اأيدينا. فما هي هذه املوانع؟
لنا كثريًا من  اّلتي تك�شف  الدعاء  ا�شتجابة  ويّت�شح اجلواب من خالل ذكر �شروط 

احلقائق الغام�شة، وتبنّي الآثار البّناءة للدعاء.

الدعاء استجابة  شروط 

هي كثرية؛ لأّنها ترجع اإىل حالت الداعي اأو الدعاء، اأو املكان، اأو الزمان، اأو غري 
ذلك.

ال�سرط الأّول: معرفة الرّب  )املدعّو):
روي عن الإمام الكاظم خ: »قال قوم لل�شادق خ: ندعو فال ُي�شتجاب لنا؟

قال خ: لأّنكم تدعون من ل تعرفونه«))).
ال�سرط الثاين: الإقبال بالقلب : 

روي عن الإمام ال�شادق خ: »اإّن اهلل عّز وجّل ل ي�شتجيب دعاء بظهر قلب �شاٍه، 
فاإذا دعوت؛ فاأقبل بقلبك، ثّم ا�شتيقن بالإجابة«))).

1 الكليني، محمد بن يعقوب:الكافي، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط4، طهران، دار الكتب اإلسالمية، مطبعة حيدري، 
1365 هـ.ش، ج2، كتاب الدعاء، باب أنّ الدعاء سالح المؤمن، ج1، ص 468.

2 ابن بابوية، محمد بن علي بن الحسين)الصدوق(: التوحيد، تحقيق وتعليق هاشم الحسيني الطهراني ، الط ، قم المقّدسة، 
مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة ، الت، باب أدلّة توحيد الصانع، ج7، ص288 - 289.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب اإلقبال على الدعاء، ج1، ص473.
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ال�سرط الثالث: ح�سن الظّن باهلل تعاىل بالإجابة:
روي عن النبّي |: »ادعوا اهلل واأنتم موقنون بالإجابة«)))، وعن الإمام ال�شادق خ: 

»اإذا دعوت فظّن اأّن حاجتك بالباب«))).

ال�سرط الرابع: ح�سر الرجاء باهلل  تعاىل:
اأعطاه،  اإّل  �شيئاً  رّبه  ي�شاأل  ل  اأن  اأحدكم  اأراد  »اإذا  خ:  ال�شادق  الإمام  روي عن 
فليياأ�ص من النا�ص كّلهم ول يكون له رجاء اإّل عند اهلل، فاإذا علم اهلل عّز وجّل ذلك 

من قلبه مل ي�شاأل اهلل �شيئاً اإّل اأعطاه«))).

ال�سرط اخلام�س: الثناء والتمجيد قبل الدعاء:
وُي�شتفاد ذلك من الأدعية املروّية عن املع�شومني ^، وخ�شو�شًا اأدعية ال�شحيفة 

ال�شّجادّية على �شاحبها اآلف ال�شالم.
رّبه �شيئاً من  اأن ي�شاأل من  اأحدكم  اأراد  اإذا  »اإّياكم  خ:  الإمام ال�شادق  روي عن 
حوائج الدنيا والآخرة؛ حّتى يبداأ بالثناء على اهلل عّز وجّل، واملدح له، وال�شالة على 

النبّي |، ثّم ي�شاأل اهلل حوائجه«))).

ال�سرط ال�ساد�س: ال�سالة على النبّي واآله قبل الدعاء وبعده :
روي عن الإمام ال�شادق خ: »ل يزال الدعاء حمجوباً؛ حّتى ي�شّلي على حمّمد 

واآل حمّمد«))).

ال�سرط ال�سابع: الإقرار بالذنب وال�ستغفار منه قبل الدعاء:
1 العلّي، ابن فهد: عّدة الداعي ونجاح المساعي، تصحيح أحمد الموحدي القمي، الط، قم المقّدسة، مكتبة وجداني، الت، 

ص132.
2 الكليني، الكافي، م.س ج2، كتاب الدعاء، باب اليقين في الدعاء، ج1، ص473.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب االستغناء عن الناس، ج2، ص 148.
4 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب الثناء قبل الدعاء، ج1، ص484. 

5 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب الصالة على النبي | وأهل بيته ^، ج1، ص 491.
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روي عن الإمام ال�شادق خ: »اإّنا هي املِْدًحة، ثّم الثناء، ثّم الإقرار بالذنب، ثّم 
امل�شاألة؛ اإّنه واهلل ما خرج عبد من ذنب اإّل بالإقرار«))).

ال�سرط الثامن: التعميم يف الدعاء:
واملراد  للدعاء«))).  اأوجب  فاإّنه  ؛  فلُيعمَّ اأحدكم  دعا  »اإذا   :| ر�شول اهلل  روي عن 

منه: اأن ُي�شمل الآخرين بدعائه، ول يقت�شر على نف�شه.

ال�سرط التا�سع: ترك التعجيل املوؤّدي اإىل الياأ�س :
عّز  املوؤمن بخري ورجاء؛ رحمة من اهلل  يزال  »ل  خ:  ال�شادق  الإمام  روي عن 
وجّل؛ ما مل ي�شتعجل؛ فيقنط ويرتك الدعاء، قلت له: كيف ي�شتعجل؟ قال: يقول: 

قد دعوت منذ كذا وكذا وما اأرى الإجابة«))).

ال�سرط العا�سر: ترك الظلم: 
روي عن الإمام ال�شادق خ: » قال اهلل عّز وجّل: وعّزتي وجاليل، ل اأجيب دعوة 

مظلوم دعاين يف مظلمة ُظلِمها؛ ولأحٍد عنده مثُل تلك املظلمة«))).
البع�ض ع�شرين �شرطًا، ل نذكرها هنا مراعاًة لعدم  وغريها �شروط كثرية عّدها 

الإطالة، ميكن مراجعتها من م�شادرها.

الدعاء استجابة  أهل 

وجّل  عّز  اهلل  يرّد  ل  لأن  توؤّهلهم  موا�شفات  يحملون  اخللق  من  اأ�شنافًا  هناك  اإّن 
دعاءهم وي�شتجيب لهم؛ كّلما دعوه خمل�شني م�شّلمني له، ومن هوؤلء:

1 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب االعتراف بالذنوب والندم عليها، ج4، ص427.
2 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب العموم في الدعاء، ج1، ص 487.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب من أبطأت عليه اإلجابة ، ج8، ص490.
4 ابن بابوية، محمد بن علي بن الحسين:ثواب األعمال، تقديم محمد مهدي الخرسان ، ط2، قم المقّدسة، منشورات 

الشريف الرضي، مطبعة أمير، 1368ه.ش، باب عقاب من ظلم، ص272.
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1- الإمام املق�شط اّلذي يحكم مبا اأنزل اهلل تعاىل.
ه. 2- املظلوم اّلذي �ُشلمِب حقَّ

3- الولد ال�شالح لوالديه.
4- الوالد ال�شالح لولده.

ن لأخيه بظهر الغيب))). 5- املوؤمِّ
6- الغازي يف �شبيل اهلل.

7- املري�ض اّلذي يكابد الآلم))).
8- املعتمر حّتى يرجع.

9- ال�شائم حّتى يفطر))).
10- الغائب حني يدعو لغائب مثله))).

11- الطفل اإذا ل يقارف الذنوب، حيث روي عن ر�شول اهلل |: »دعاء اأطفال اأّمتي 
م�شتجاب ما مل يقاربوا الذنوب«))).

 :| اهلل  ر�شول  عن  خ،  ال�شادق  الإمام  مولنا  فعن  بالفريوزج،  املتخّتم   -12
اإيّن لأ�شتحي من عبد يرفع يده وفيها خامت فريوز ج؛ فاأرّدها  »قال اهلل �شبحانه: 

خائبة«))).

1 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب من تستجاب دعوته، ج2، ص509.
2 أنظر:الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب من تستجاب دعوته، ج1، ص509.

3 الكليني، الكافي، م.س، كتاب الدعاء، باب من تستجاب دعوته، ج6، ص510.
4 أنظر:الكليني، الكافي، م.س، كتاب الدعاء، باب من تستجاب دعوته، ج7، ص510.

5 صحيفة اإلمام الرضا خ:تحقيق مؤّسسة اإلمام المهدي #، إشراف محمد باقر الموّحد األصفهاني، الط ، قم المقّدسة، 
مؤّسسة اإلمام المهدي #، مطبعة أمير 1408هـ.ق/ 1366هـ.ش ، ج69، ص113.

6 المجلسي، محمد باقر:بحار األنوار، تحقيق إبراهيم الميانجي، محمد باقر البهبودي، ط2، بيروت، مؤّسسة الوفاء ، 
1403هـ.ق/1983 هـ.ش ، ج90، باب 17، ج32، ص321.
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خالصة الدرس

البناء الروحّي لالإن�شان ودوام  ُي�شهم بقّوة يف  العبادات وهو  اأف�شل  اأ - الدعاء من 
اّت�شاله بخالقه �شبحانه وهو �شالح املوؤمن ومفتاح جناحه.

ب - ال�شتجابة مرهونة ب�شرائط عديدة تعود يف بع�ض الأحيان اإىل نف�ض الداعي، اأو 
اإىل الدعاء، اأو اإىل الزمان، اأو املكان اأو غري ذلك.

ج - هناك طائفة من النا�ض ل يرّد اهلل دعاءهم؛ وذلك لكونهم يحملون موا�شفات 
جعلتهم يف هذه املنزلة؛ كاملظلوم، وال�شائم، وغريهما.

للمطالعة

قد أُجيبت الدعوة!

ُنقل اأّن رجاًل راأى ر�شول اهلل | يف منامه؛ وهو يقول: ام�ضمِ اإىل فالن املجو�شّي، وقل 
له: قد اأُجيبت الدعوة، فامتنع الرجل من تبليغ الر�شالة لئاّل يظّن املجو�شّي اأّنه يتعّر�ض 
له، وكان الرجل يف دنيا وا�شعة، فراأى الرجل ر�شول اهلل | ثانيًا وثالثًا، فاأ�شبح، فاأتى 
املجو�شّي وقال له يف خلوة من النا�ض: اأتى ر�شول ر�شول اهلل | اإليك وهو يقول لك: 
نكر دين الإ�شالم ونبّوة  قد اأُجيبت الدعوة، فقال له: اأتعرفني؟ قال: نعم. قال: فاإيّن اأُ

حمّمد |، فقال: اأنا اأعرف هذا وهو اّلذي اأر�شلني اإليك مّرة ومّرة ومّرة.

فقال: اأ�شهد اأن ل اإله اإّل اهلل، واأّن حمّمدًا ر�شول اهلل | ودعا اأهله واأ�شحابه... ثّم 
قال يل: اأتدري ما الدعوة؟ فقلت: ل واهلل، واإيّن اأريد اأن اأ�شاألك ال�شاعة. فقال: ملّا زّوجت 
ابنتي �شنعت طعامًا، ودعوت النا�ض؛ فاأجابوا؛ وكان اإىل جانبنا قوم اأ�شراف فقراء ل 
مال لهم، فاأمرت غلماين اأن يب�شطوا يل ح�شريًا يف و�شط الدار، ف�شمعت �شبّية لهم 



19كيف أدعو اهلل؟

تقول لأّمها: يا اأُّماه لقد اآذانا هذا املجو�شّي برائحة طعامه. قال: فاأر�شلت اإليهّن بطعام 
كثري، وك�شوة ودنانري للجميع، فلّما نظروا اإىل ذلك، قالت ال�شبّية للباقيات: واهلل ما 
ناأكل حّتى ندعو له، فرفعن اأيديهّن وقلن: ح�شرك اهلل مع جدنا ر�شول اهلل | واأّمن 

بع�شهن؛ فتلك الدعوة اّلتي اأُجيبت))).

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج42، باب15، ح12، ص14.
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 كيف أتمّسك بالقرآن؟

قال تعاىل:  

}ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{))).

1 اإلسراء: 9.





23كيف أتمّسك بالقرآن؟

الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية  •

َعَظمة القراآن الكرمي  •

العمل بالقراآن  •

اآداب القراآن  •

يف كنف اآلية

اإّن كلمة )اأَْقَوُم( �شيغة اأفعل تف�شيل، مبعنى الأكرث ثباتًا وا�شتقامة واعتداًل، فالقراآن 
عم على الب�شرّية  الكرمي هو كذلك من جميع جوانب الوجود واحلياة، وهو من اأعظم النِّ
اّلتي لو ق�شى الإن�شان عمره كاماًل يف ال�ّشجود �شكرًا هلل تعاىل ما اأّدى حّق هذه العطّية 
الإلهّية اخلالدة. والقراآن هو امليزان اّلذي على وفاقه حت�شل الب�شرى والفوز باجلّنة، 

وعلى �شقاقه يقع اخل�شران ودخول النار.

الكرمي القرآن  َعَظمة 

فعن  هديه،  على  وال�شري  به،  بالتم�ّشك  اأُمرنا  اّلذي  الأكرب  الثقل  هو  القراآن  اإّن 
ت�شّلوا  لن  بهما  مت�ّشكتم  اإن  ما  الثقلني،  فيكم  تركت  قد  »اإيّن   :| الأكرم  النبّي 
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بعدي، واأحدهما اأكرب من الآخر: كتاب اهلل؛ حبل ممدود من ال�شماء اإىل الأر�ص، 
ومنهج  املتني،  وحبل اهلل  القلوب،  وربيع  منار احلكمة،  وهو  بيتي«))).  اأهل  وعرتتي؛ 
التعاليم الإلهّية اّلتي ت�شنع الإن�شان وترّبيه. عن اأمري املوؤمنني خ يف �شفة القراآن: 
ال�شلحاء،  لطرق  اّجاً  الفقهاء، وحمحَ لقلوب  وربيعاً  العلماء،  لعط�ص  رّياً  اهلل  »جعله 
ودواء لي�ص بعده داء، ونوراً لي�ص معه ظلمة«))). فاإذا عرفنا عظمته وحقيقته؛ وجب 
علينا تعظيمه، واإجالله، واحرتامه؛ لأّنه كالم اخلالق العظيم، ل اأن نعّلقه على جدار، 
اأو ن�شعه زينة يف خزانة التحف، وقد غّطى الغبار دّفتيه، بل اأن نرّتله؛ مع فهمنا لآياته، 
وعملنا مب�شمونه، ون�شغي اآذاننا له بكّل �شوق ولهفة؛ مبا يج�ّشد العالقة الوثيقة به، 
والرجوع اإليه يف كّل �شغرية وكبرية، وباخل�شو�ض يف الفنت واملحن، فعن النبّي |: 

»اإذا التب�شت عليكم الفنت كقطع الليل املظلم؛ فعليكم بالقراآن«))).
ويح�شل الرجوع اإىل القراآن عرب العلماء املنتهلني من منبع الثقل الآخر اأهل بيت 
ر القراآن براأيك؛  الع�شمة ^؛ ففي احلديث عن اأمري املوؤمنني خ: »اإّياك اأن تف�شِّ

حّتى تفقهه عن العلماء«))).

بالقرآن العمل 

باإر�شاداته؛  يعمل  ول  يخالفه،  اأّنه  غري  كاأبيه،  النا�ض  بع�ض  يحرتم  قد  املرء  اإّن 
اإّل لأّن نف�شه وهواه ياأمرانه ويقودانه اإىل خمالفته. وهذا يف واقع الأمر  وما ذلك 
احلقيقّيان  والإجالل  الحرتام  واإّنا  �شادقًا،  تقديرًا  ول  حقيقّيًا،  احرتامًا  لي�ض 
يح�شالن بالعمل باإر�شادات الأب واإطاعته، ل ال�شتهانة باأمره، وهكذا بالن�شبة اإىل 

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج23، باب فضائل أهل البيت ^، ج7، ص106.
2 الموسوي، )الشريف الرضي(: نهج البالغة الجامع لخطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خ ورسائله وحكمه، شرح 

محمد عبده، ط1، قم المقّدسة، دار الذخائر، مطبعة النهضة، 1412ه.ق/1370هـ.ش، ج2، الخطبة 198، ص178.
3 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب فضل القرآن، باب في تمثّل القرآن، ج2، ص599.

4 ابن بابوية، التوحيد، م.س، ص264.
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القراآن الكرمي، فكما هو مطلوب من امل�شلم اأن يقّد�شه مطلوب منه - اأي�شًا - اأن 
يتمّثل تعاليم القراآن يف عمله وحياته و�شائر �شوؤونه، ول يدعه وراء ظهره يف موا�شع 
البتالء مبغريات الدنيا اأو رغبات النف�ض الأّمارة بال�شوء؛ واإّل مع عدم العمل بتعاليم 
ل  وحينما  به،  التم�شك  ي�شدق  ول  والحرتام،  التعظيم  يتحّقق  ل  واّتباعه  القراآن 
يكون امل�شلم متم�ّشكًا به �شي�شّل الطريق القومي؛ مبقت�شى حديث الثقلني، حيث اإّنه 
، ل التخلي عنهما  ل ميكن الأمن من ال�شالل؛ اإّل بالتم�ّشك بالقراآن واأهل البيت̂ 
ول النفراد باأحدهما دون الآخر، فرتك العمل بالقراآن؛ معناه: ال�شالل والنحراف 

عن اخلط اّلذي اأرادنا اهلل تعاىل اأن نكون عليه.

القرآن آداب 

1- َتعلُّمه وتعليمه:
روي عن الر�شول الأعظم |: »خياركم من تعّلم القراآن وعّلمه«)))، وروي عنه | 

- اأي�شاً - :»اإّن هذا القراآن ماأدبة اهلل فتعّلموا ماأدبته ما ا�شتطعتم«))).
2- تعظيمه واحرتامه:

وّقر  فمن  اهلل،  دون  �شي ء  كّل  من  اأف�شل  »القراآن   :| الأكرم  الر�شول  عن  روي 
القراآن؛ فقد وّقر اهلل. ومن مل يوّقر القراآن؛ فقد ا�شتخّف بحرمة اهلل«))). لذلك 

ع فيه. بَّ جعله يف مكان خا�ّض يو�شَ م تنجي�شه وا�شُتحمِ ُحرِّ
3- تدّبره وال�شتفادة منه:

يقول تعاىل: }ک گ گ گ گ ڳ ڳ{))).
1 الطوسي، محمد بن الحسن:األمالي، تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية في مؤّسسة البعثة، ط1، قم المقّدسة، دار الثقافة، 

1414هـ.ق، ص357.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج89، ص19.
3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج89، ص19.

4 محمد: 24.
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الق�ش�ص؛  واأح�شن  املوعظة  واأبلغ  القول  »اأ�شدق  خ:  ال�شادق  الإمام  وروي عن 
كتاب اهلل«))).

بالتدّبر،  اّلذي يقرتن  وهو  الأمثل؛  بال�شكل  تكون  اأن  التالوة  الأف�شل يف  لذلك، من 
والتفّكر، وي�شتتبع التاأّثر والتفاعل مع معاين الآيات؛ يف وعدها ووعيدها، كما ورد عن 
ْوا اإليها م�شامع  اأمري املوؤمنني خ وا�شفًا املّتقني: »واإذا مّروا باآية فيها تخويف اأ�شغحَ
�شهيل  اأّن  فظّنوا  قلوبهم،  ووجلت  جلودهم،  منها  فاق�شعرت  واأب�شارهم؛  قلوبهم 
جهّنم وزفريها و�شهيقها يف اأ�شول اآذانهم، واإذا مّروا باآية فيها ت�شويق ركنوا اإليها 

طمعاً، وتطّلعت اأنف�شهم اإليها �شوقاً، وظّنوا اأّنها ن�شب اأعينهم«))).
4- الطهارة عند تالوته )اأن يكون على و�شوء(.

5- عدم م�ّض كلمات القراآن اإّل بعد الو�شوء؛ وهو من ال�شروط الالزمة.
6- ا�شتقبال القبلة عند القراءة.
7- ابتداء ال�شور القراآنّية بقول:

ال�شيطان  من  العليم  ال�شميع  باهلل  »اأعوذ  اأو  الرجيم«،  ال�شيطان  من  باهلل  »اأعوذ 
الرجيم«، ثّم الب�شملة.

8- اأن تكون القراءة ترتياًل؛ كما ورد الأمر بذلك يف القراآن: }ٿ ٿ ٿ{))).
9- اأن تكون القراءة يف امل�شحف، ل يف غريه؛ مّما ا�شتمل على بع�ض الآيات؛ ككتب 

الأدعية اّلتي يطبع عادة جزء من القراآن الكرمي يف اأّولها، اأو القراءة غيبًا وظاهرًا.
روي عن النبّي |: »القراءة يف امل�شحف اأف�شل من القراءة ظاهراً«))).

وروي عن الإمام ال�شادق خ: »النظر يف امل�شحف عبادة«))).

1 المجلسي، بحاراألنوار، م.س، ج74، ص114.
2 الشريف الرضي، نهج البالغة، م.س، ج2 الخطبة 193، ص160.

3 المّزّمل: 4.
4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج89، ص20.

5 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب فضل القرآن ، باب قراءة القرآن في المصحف ، ج5، ص613.
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خالصة الدرس

 اأ- اإّن معنى قوله �شبحانه: }ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ {)))؛ اأي: هو اأكرث 
ا�شتقامة وثباتًا واعتداًل يف كّل �شوؤون الوجود واحلياة.

ب- القراآن هو الثقل الأكرب، ومنار احلكمة، وحبل اهلل املتني، وربيع القلوب، واملنهج 
الإلهّي اّلذي ي�شنع الإن�شان.

اأمري  و�شّية  يف  ورد  حيث  والر�شم  ال�شم  معرفة  ل  بالقراآن  العمل  هو  املهّم  ج- 
املوؤمنني خ: »اهلل اهلل يف القراآن، ل ي�شبقكم بالعمل به غريكم«.

د- ينبغي مراعاة الآداب املتعّلقة بالقراآن؛ كتعظيمه، والّتدّبر فيه، وال�شتعاذة قبل 
تالوته، وعدم تنجي�شه، وغري ذلك.

للمطالعة

 ما تكّلمت منذ عشرين سنة إلّا بالقرآن!

؟ يروي اأحدهم يقول: انقطعت يف البادية، فوجدت امراأة، فقلت لها: من اأنتمِ
فقالت: }يئ جب حب خب مب {))).

؟ ف�شّلمت عليها وقلت لها من اأنتمِ
قالت: }ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ {))).

فقلت: اأمن اجلّن اأنتمِ اأم من الإن�ض؟
قالت: ﴿ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴾))).

1 اإلسراء: 9.
2 الزخرف: 89.

3 الزمر: 37.
4 األعراف: 31.
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؟ فقلت: من اأين اأقبلتمِ

قالت: }ۈئ ۈئ ېئ ېئ{))).

فقلت: اأين تق�شدين؟

.(((﴾ ۓ  ے  ے  ھ  قالت: ﴿ھ 

فقلت: متى انقطعت؟

قالت: }ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ {))).

فقلت: اأت�شتهني طعامًا؟

قالت: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ﴾))).

فاأطعمتها ثّم قلت: هرويل وتعّجلي.

قالت: }ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ{))).

؟ فقلت: اأاأردفكمِ

قالت: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾))).

فنزلت فاأركبتها فقالت: }ڃ ڃ ڃ ڃ چ {))).

فلّما اأدركنا القافلة قلت لها: األكمِ اأحد فيها؟

 ،(((﴾ ڃ ڄ  ڄ  قالت: }ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی{)))، ﴿ڄ 
1 فّصلت: 44.

2 آل عمران: 97.
3 ق: 38.

4 األنبياء: 8.
5 البقرة: 286.
6 األنبياء: 22.

7 الزخرف: 13.
8 ص: 26.

9 آل عمران: 144.
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﴿ ٱ ٻ ٻٻ ﴾)))، }چ چ چ ڇ{)))0.
؟ ف�شحُت بهذه الأ�شماء، فاإذا باأربعة �شّبان متوّجهني نحوها، فقلت: من هوؤلء منكمِ

قالت: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ {))).
فلّما اأتوها، قالت: }ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ{))).

فكافوؤوين باأ�شياء.
فقالت: }ک ک ک گ{))).

ة جارية الزهراء ÷ ما تكّلمت منذ  فزادوا يل، ف�شاألتهم عنها، فقالوا: هذه اأّمنا ف�شّ
ع�شرين �شنة اإّل بالقراآن))).

1 مريم: 12.
2 القصص: 30.
3 الكهف: 46.

4 القصص: 26.
5 البقرة: 261.

6 ابن شهر آشوب، محمد بن علي مناقب آل أبي طالب، تحقيق لجنة من أساتذة النجف األشرف، الط، النجف األشرف، 
مطبعة الحيدري، 1376هـ.ق /1956م، ج3، ص122-121.
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بع أهل البيت ^؟ كيف أتَّ

 

قال تعاىل:  

}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ {))).

1 الشورى: 23.





33كيف أتبع أهل البيت ^؟

الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

َعَظمة القراآن الكرمي 	•

العمل بالقراآن 	•

اآداب القراآن 	•

يف كنف اآلية

تبنّي لنا الآية اأّن النبّي | ل يريد اأجرًا ول جزاًء على اإبالغ الر�شالة اإّل مودة اأهل 
، اّلتي ُتعّد -يف احلقيقة-  . وموّدتهم ترتبط بق�شّية الولية وقبول قيادتهم̂  بيته̂ 
ا�شتمرارًا لقيادة النبّي | وللولية الإلهّية. ومن الوا�شح اأّن قبول هذه الولية والقيادة 
-كقبول نبّوة النبّي |- �شتكون �شببًا ل�شعادة الب�شرّية نف�شها، و�شتعود بنتائجها عليها، 

وتعّبد الطريق اأمامها للو�شول اإىل كمالها املن�شود.
وكون املوّدة املطلوبة مب�شتوى الر�شالة؛ دليل وا�شح على اأّن املراد باملوّدة لي�شت جمّرد 
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املحّبة فقط، بل املحّبة اّلتي ت�شتلزم وجوب الطاعة والنقياد للمحبوب والت�شليم بوليته 
الإلهّية.

بو�شاطة  |؛  النبّي  بعد  الر�شالة  ا�شتمرار  تفيد  الآية  اإّن  الأ�شا�ض  هذا  وعلى 
الأئّمة ^ اّلذين هم جميعًا قرابته ومن عائلته، ولأّن املوّدة اأ�شا�ض هذا الرتباط 

اأ�شارت لها الآية ب�شراحة.
اّتباعًا  ونّتبعهم   ،^ البيت  اأهل  بخّط  نتم�ّشك  الدر�ض كيف  نبحثه يف هذا  واّلذي 
حقيقّيًا �شادقًا، وُنكَتب من الدعاة لهم، وال�شائرين على نهجهم وامل�شّلمني لأمرهم؟ 
هذا ما جنيب عنه من خالل حتديد الوظائف والواجبات اّلتي تو�شلنا اإىل اأن نحّقق يف 

اأقوالنا واأفعالنا حقيقة الولية لالأئّمة الأطهار ^.

أتَّبعهم هكذا 

أّوالً: معرفة األئّمة ^

ال�شهادة  ومكان  الولدة،  وزمان  واأن�شابهم،  باأ�شمائهم،  ل  نعرفهم  اأن  علينا  ينبغي 
فقط، بل مبعرفة مقاماتهم ومراتبهم اّلتي رّتبهم اهلل فيها، و�شريتهم العملّية؛ لنقتدي 
بهم. وروي عن الإمام ال�شادق خ: »واأدنى معرفة الإمام اأّنه عدل النبّي | )اإّل 
درجة النبّوة( ووارثه، واإّن طاعته طاعة اهلل وطاعة ر�شول اهلل |، والت�شليم له يف 

كّل اأمر، والرّد اإليه، والأخذ بقوله«))). واأّما مع عدم معرفتهم كذلك، فينتفي الإميان. 

روي عن اأحدهما ج -الإمامني ال�شادقني ج-: »ل يكون العبد موؤمناً حّتى يعرف 
اهلل، ور�شوله، والأئّمة كّلهم، واإمام زمانه، ويرّد اإليه، وي�شّلم له«))).

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج4، ص552.
2 الكليني ، الكافي، م.س، ج1، كتاب الحّجة، باب معرفة اإلمام خ، ج2، 180.
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الوالية على  الثبات  ثانيًا: 

اإمامهم، طوبى  »ياأتي على النا�ص زمان يغيب عنهم  خ:  روي عن الإمام الباقر 

للثابتني على اأمرنا يف ذلك الزمان، اإّن اأدنى ما يكون لهم من الثواب اأن ينادي بهم 

الباري جّل جالله، فيقول: عبيدي واإمائي! اآمنتم ب�شّري، و�شّدقتم بغيبي، فاأب�شروا 

بح�شن الثواب مّني، اأي عبيدي واإمائّي حّقاً منكم اأتقّبل، وعنكم اأعفو، ولكم اأغفر، 

وبكم اأ�شقي عبادي الغيث واأدفع عنهم البالء. لولكم لأنزلت عليهم عذابي«))).

الشرعّية باألحكام  االلتزام  ثالثًا: 

روي عن الإمام ال�شادق خ: »�شيعتنا اأهل الورع والجتهاد، واأهل الوفاء، والأمانة 
القائمون  والليلة،  اليوم  يف  ركعة  وخم�شني  اإحدى  اأ�شحاب  والعبادة،  الزهد  واأهل 

كّل  ويجتنبون  البيت،  ويحّجون  اأموالهم،  يزّكون  بالنهار،  ال�شائمون  بالليل، 

حمّرم«))).

^ رابعًا: الرباءة من أعدائهم 

روي عن ر�شول اهلل |: »يا علّي! واّلذي بعثني بالنبّوة، وا�شطفاين على جميع 
الربّية، لو اأّن عبداً عبد اهلل األف عام ما ُقِبلحَ ذلك منه اإّل بوليتك، وولية الأئّمة 
من ُولِدك، واإّن وليتك ل ُتقبل؛ اإّل بالرباءة من اأعدائك، واأعداء الأئّمة من ُولدك، 

بذلك اأخربين جربئيل، فمن �شاء فليوؤمن، ومن �شاء فليكفر«))).

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س ، ج55، ص145.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج65، 167.

3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج27، ص63.
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فضائلهم ذكر  خامسًا: 

جمتمع  اأي  يف  بها  القيام  عن  مّنا  الواحد  يتوانى  ل  اأن  ينبغي  اّلتي  الأمور  من  وهو 
اأم يف مكان  اأم يف املدر�شة،  اأم يف اجلامعة،  اأقاربه وجريانه،  يتواجد فيه؛ �شواء بني 
ْكر ف�شلهم مّما يبعد ال�شيطان عن الإن�شان. روي عن مولنا  العمل، اأم يف ال�شّيارة. وذمِ
اأهل  املوؤمنحَنْي يلتقيان، فيذكران اهلل، ثّم يذكران ف�شلنا  »واإّن  خ:  الإمام الكاظم 
البيت؛ فال يبقى على وجه اإبلي�ص م�شغة حلم اإّل تخّدد، حّتى اإّن روحه ت�شتغيث من 

�شّدة ما يجد من الأمل«))).

العلم طلب  سادسًا: 

ومكان،  زمان  كّل  يف   ^ البيت  اأهل  اأتباع  على  الاّلزمة  الأمور  من  العلم  طلب  اإّن 
والتعّلم اأمر ل بّد منه يف موالتهم وال�شري يف ركبهم، فقد روي عن الإمام ال�شادق خ: 
و�شيعتنا  العلماء،  فنحن  وُغثاء،  ومتعّلم،  عامِل،  اأ�شناف:  ثالثة  على  النا�ص  »يغدو 
فعن  وال�شياع،  لالإف�شاد  �شبب  علم  بدون  والعمل  ُغثاء«))).  النا�ص  و�شائر  املتعّلمون، 

الإمام ال�شادق خ: »من عمل على غري علم كان ما ُيف�شد اأكرثحَ مّما ُي�شلح«))).
وهم �شلوات اهلل عليهم معادن العلم، واأ�شول احلكم، روي عن الإمام الباقر خ: 

با لن جتدا علماً �شحيحاً؛ اإّل �شيئاً يخرج من عندنا اأهل البيت«))). قا وغرِّ »�شرِّ

^ أحاديثهم  قبول  سابعًا: 

يجوز  ل  �شرعّية  حجج  هي   ^ البيت  اأهل  عن  الثقات  يرويها  اّلتي  الأحاديث  اإّن 
1 الكليني، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر ، باب إدخال السرور على المؤمنين، ج7، ص188.

2 الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلّم، ح4، ص34.
3 الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب فضل العلم، باب من عمل بغير علم، ج3، ص44.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج2، ص92.
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رف�شها ورّدها، ومن يرّدها؛ فاإّنا يرّد عليهم ^، والراّد عليهم رادٌّ على اهلل تعاىل. 
ومن و�شايا مولنا �شاحب الزمان # عدم الت�شكيك بهذه الأحاديث، ف�شاًل عن عدم 
الرّد، جاء يف توقيعه ال�شريف: »ل عذر لأحد من موالينا يف الت�شكيك يف ما يوؤّديه 

عّنا ثقاتنا«))).

الفقيه الويّل  طاعة  ثامنًا: 

اأهل  اأرادنا  الثابتة، واملهّم فيها هو الجتماع حتت رايته؛ حيث  وهي من الأمور 
البيت ^ جمتمعني غري متفّرقني متحاّبني متباذلني؛ اأف�شل ما يكون عليه الأخوان 
يف اهلل تعاىل، ملتزمني باأوامر الويّل الفقيه، م�شلِّمني له؛ لياأخذ باأيدينا يف غيبة مولنا 
، وحينئٍذ كيف  �شاحب الزمان #؛ كي ل تتفّرق بنا ال�شبل، فمن رّد عليه رّد عليهم̂ 
يكون تابعًا لهم؟! ومن متّرد على من اأوجبوا طاعته والت�شليم لأمره ونهيه كيف ير�شون 
الأ�شباب  اأهّم  من  الفقيه  الويّل  طاعة  على  والجتماع  الحّتاد  عامل  وُيعترب  عنه؟! 
وال�شروط لظهور اإمام الزمان #؛ كما �شّرح بذلك قائاًل: »لو اأّن اأ�شياعنا وّفقهم اهلل 
بطاعته على اجتماع من القلوب يف الوفاء بالعهد عليهم ملا تاأّخر عنهم اليمن بلقائنا، 

ولتعّجلت لهم ال�شعادة مب�شاهدتنا على حّق املعرفة«))).
هذه جملة من الأمور اّلتي يلزم علينا مراعاتها، واللتزام بها حني نريد اّتباع اأهل 
البيت ^ اّتباعًا حقيقّيًا ير�شيهم عّنا، ويجعلنا من املتم�ّشكني بوليتهم. وهناك 

كُرها يف ما بعد، اإن �شاء اهلل تعاىل. ُد ذمِ اأمور اأخرى تتفّرع مّما تقّدم، َيرمِ

1 معجم رجال الحديث، ج 2، ص 356.
2 البحار، ج53، ص177.
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خالصة الدرس

الأئّمة  الإلهّية؛ بولية  الر�شالة  ا�شتمرار  القراآنّية على  الأدّلة  اأحد  املوّدة  اآية  ُتَعّد  اأ- 
الأطهار ^.

اأمور، هي: معرفتهم،  ^ حقيقة ت�شتوجب اللتزام بعّدة  اإّن اّتباع اأهل البيت  ب- 
والثبات على وليتهم، واإطاعة اهلل يف كّل �شغرية وكبرية، والرباءة من اأعدائهم، وذكر 
والجتماع  والحّتاد  الفقيه  الويّل  وطاعة  اأحاديثهم،  وقبول  العلم،  وطلب  ف�شائلهم، 
هو  ^؛  يكرهونه  ما  واجتناب   ،^ يحّبونه  ما  فعل  القول:  وملّخ�ض  رايته.  حتت 

باعهم ^. جوهر اتِّ

للمطالعة

أعمال شيعتنا ُتعَرض علينا

قال مو�شى بن �شّيار: كنت مع الر�شا خ، وقد اأ�شرف على حيطان طو�ض، و�شمعت 
واعية فاّتبعتها، فاإذا نحن بجنازة، فلّما ب�شرت بها، راأيت �شّيدي يلوذ بها؛ كما تلوذ 
من  ويّل  جنازة  �شّيع  من  �شّيار،  بن  مو�شى  يا  وقال:  علّي،  اأقبل  ثّم  باأّمها،  ال�شخلة 
اأوليائنا؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأّمه، ل ذنب عليه، حّتى اإذا ُو�شع الرجل على 
�شفري قربه، راأيت �شّيدي قد اأقبل، فاأفرج النا�ض عن اجلنازة، حّتى بدا له امليت، فو�شع 
اأب�شر باجلّنة؛ فال خوف عليك بعد هذه  يده على �شدره، ثّم قال: يا فالن بن فالن، 

ال�شاعة.
فقلت: ُجعلت فداك، هل تعرف الرجل؟ فواهلل اإّنها بقعة ل تطاأها قبل يومك هذا.

اأعمال  علينا  �ص  ُتعرحَ الأئّمة  معا�شرحَ  اأّنا  ِلْمت  عحَ اأما  �شّيار،  بن  مو�شى  يا  يل:  فقال 



39كيف أتبع أهل البيت ^؟

�شيعتنا �شباحاً وم�شاًء، فما كان من التق�شري يف اأعمالهم �شاألنا اهلل تعاىل ال�شفح 
ل�شاحبه، وما كان من العلّو �شاألنا اهلل ال�شكر ل�شاحبه ))).

1 ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب خ، م.س، ج3، ص452.
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كيف أكون عبدًا؟

 

قال تعاىل:  

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾))).

1 الذاريات: 56.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

�شروط العبادة 	•

اأمور توؤّثر يف العبادة 	•

اأنواع العبادة 	•

متى ل ُتقبل العبادة؟ 	•

َمن يعُبد غري اهلل؟ 	•

يف كنف اآلية

تبنّي لنا الآية اأّنا ُخلمِقنا لعبادة اهلل، وتعّدها هدفًا اأ�شلّيًا للخلق، وال�شوؤال اّلذي ينبغي 
اأو  كال�شالة،  اليومّية؛  واملنا�شك  املرا�شم  اأداء  العبادة  من  املراد  هل  عنه،  الإجابة 

ال�شوم وغريهما من العبادات فقط، اأم املطلوب اأمر اآخر؟
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ولالإجابة عن ذلك، ينبغي معرفة معنى العبد والعبودّية.
اإّل  �شيئًا  يطلب  ول  مالكه،  لإرادة  تابعة  واإرادته  املتعّلق مبوله،  الإن�شان  هو  فالعبد: 
ر يف  تبعًا لطلب �شّيده، فهو ل ميلك �شيئًا؛ لأّنه وما عنده ُمْلٌك للموىل، ولي�ض له اأن يق�شّ

طاعته اأو يتمّرد على اأمره.
الطاعة  وامتثال  له،  والت�شليم  للمعبود،  اخل�شوع  منتهى  اإظهار  هي  والعبودّية: 
والنقياد له، بال قيد ول �شرط. واملعبود الوحيد اّلذي له حّق العبادة على الآخرين؛ 
هو اّلذي بذل منتهى الإنعام والإكرام؛ ولي�ض ذلك �شوى اهلل �شبحانه. وبناًء على ذلك، 
التكامل الإن�شايّن واقرتاب الإن�شان من اهلل، و�شريه نحو الكمال  العبودّية قّمة  ت�شّكل 

املطلق؛ الذي ّيعدُّ الهدف النهائّي من خلقه.
فمعنى اأن اأكون عبدًا؛ اأي ل اأقوم باأّي فعل حّتى اأعلم حكم اهلل فيه، واأن ل تكون يل 
اإرادة يف مقابل اإرادة اخلالق، واإّنا ل اأريد اإّل ما اأراده، ول اأرى لنف�شي حوًل ول قّوة 
ل عن  �ُشئمِ ملّا  خ  الإمام ال�شادق  ُروي عن مولنا  بتوفيقه تعاىل ومّنه.  اإّل  على �شي ء 
العبيد ل  اأن ل يرى العبد يف ما خّوله اهلل ملكًا؛ لأّن  اأ�شياء:  »ثالثة  العبودّية:  حقيقة 
ر العبد  يكون لهم ملك، يرون املال مال اهلل، ي�شعونه حيث اأمرهم اهلل تعاىل به، ول يدبِّ
لنف�شه تدبريًا، وجملة ا�شتغاله يف ما اأمره اهلل تعاىل به ونهاه عنه... فهذا اأّول درجة 

املّتقني«))).

العبادة شروط 

اإّن ال�شرط الأهّم والأّول؛ هو: معرفة اهلل تعاىل؛ لأّنه كيف اأعبد َمن ل اأعرفه؟ وتتّم 
واأ�شل  رّبه.  نف�شه فقد عرف  النف�ض يف احلديث: من عرف  املعرفة عرب معرفة  هذه 
املعرفة توحيده �شبحانه، روي عن الإمام الر�شا خ: »اأّول عبادة اهلل معرفته، واأ�شل 

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج1، ص225.
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معرفة اهلل توحيده«))).
واأّما �شائر ال�شروط فقد جاء ذكرها يف حديث املعراج: »يا اأحمد! هل تدري متى 

يكون يل العبد عابداً؟ قال: ل يا رّب، قال: اإذا اجتمع فيه �شبع خ�شال:
1- ورع يحجزه عن املحارم.

2- و�شمت يكّفه عّما ل يعنيه.
3- وخوف يزداد كّل يوم من بكائه.
4- وحياء ي�شتحي مّني يف اخلالء.

5- واأكل ما ل بّد منه.
6- ويبغ�ص الدنيا لبغ�شي لها.

7- ويحّب الأخيار حلّبي اإّياهم))).

العبادة أمور تؤّثر يف 

الأّول: الهوى:
روي عن اأمري املوؤمنني خ »كيف يجد لّذة العبادة من ل ي�شوم عن الهوى«))).

الثاين: حّب الدنيا:
عن النبّي عي�شى بن مرمي ج: »بحّق اأقول لكم: اإّنه كما ينظر املري�ص اإىل طّيب 
يلتّذ  ل  الدنيا  �شاحب  كذلك  الوجع،  �شّدة  من  يجده  ما  مع  يلتّذه،  فال  الطعام 

بالعبادة، ول يجد حالوتها، مع ما يجد من حّب املال«))).

1 ابن بابوية، التوحيد، م.س، ص34.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج74، ص30.

3 الواسطي الليثي، علي بن محمد:غرر الحكم ودرر الكلم، تحقيق حسين الحسيني، ط1، الم، دار الحديث، الت، ص384.
4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج14، ص310.
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الثالث: الهّم والغّم:
الهّم  اإّن  بالدنيا،  والهّم  »ما لأوليائي  خ:  داود  نبّيه  اإىل  تعاىل  اأوحى اهلل  ما  يف 
يكونوا  اأن  اأوليائي  من  حمّبتي  اإّن  داود!  يا  قلوبهم،  من  مناجاتي  حالوة  يذهب 

روحانّيني ل يغتّمون«))).

العبادة أنواع 

اإّن للعبادة اأنواعًا ح�شب ما ورد على ل�شان اأهل البيت ^، وهي ثالثة:
1- عبادة التّجار اأو الأَُجراء.

بادة العبيد. 2- عمِ
3- عبادة الأحرار الكرام.

واإّن  التّجار،  عبادة  فتلك  رغبة؛  اهلل  عبدوا  قوماً  »اإّن  خ:  املوؤمنني  اأمري  يقول 
قوماً عبدوا اهلل رهبة؛ فتلك عبادة العبيد، واإّن قوماً عبدوا اهلل �شكراً؛ فتلك عبادة 

الأحرار«))).
والنوع الثالث هو اأف�شل العبادة اّلتي كان عليها اأئمتنا ^، يقول موىل املّتقني خ: 

»ولكّني اأعبده حّباً له عّز وجّل؛ فتلك عبادة الكرام؛ وهو الأمن؛ لقوله عّز وجّل: ﴿پ 
پ پ ڀ ڀ ﴾)))« )))، ويقول �شّيد ال�شاجدين خ: »اإيّن اأكره اأن اأعبد اهلل ول 
يعمل،  مل  واإّل  عمل،  طمع  اإْن  املطمع،  الطمع  كالعبد  فاأكون  ثوابه،  اإّل  يل  غر�ص 
اإن مل يخف مل يعمل،  ال�شوء،  اإّل خلوف عقابه، فاأكون كالعبد  اأعبده  اأن ل  واأكره 
قيل: فلمحَ تعبده؟ قال: ملا هو اأهله؛ باأياديه علّي؛ واإنعامه«)))؛ اأي يعبده �شكرًا وطاعًة.

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج79، ص143.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج41، ص14.

3 النمل: 89.
4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج67، ص18.

5 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج67، ص198.



47كيف أكون عبداً؟

العبادة؟ تُقبل  ال  متى 

اإّن العبادة ل ُتقَبل مع ت�شييع احلقوق وانتهاكها، كما يف احلديث: »من اكت�شب ماًل 
حراماً؛ مل يقبل اهلل منه �شدقة، ول عتقاً، ول حّجاً، ول اعتماراً، وكتب اهلل عّز وجّل 

بعدد اأجر ذلك اأوزاراً، وما بقي منه بعد موته؛ كان زاده اإىل النار، ومن قدر عليها، 

فرتكها خمافة اهلل عّز وجّل؛ دخل يف حمّبة اهلل عّز وجّل ورحمته، ويوؤمر به اإىل 

اجلّنة«))).

َمن َيعُبد غرَي اهلل؟

طاعة  هي  اإّنا  والركوع،  ال�شجود  هي  العبادة  »لي�ص  خ:  ال�شادق  الإمام  عن 
الرجال، من اأطاع املخلوق يف مع�شية اخلالق فقد عبده«))).

لذلك كان َمن يخ�شع لأوامر اأهل الدنيا؛ من الزعماء وال�شالطني وياأمتر باأوامرها 
فاإّنه يعبد غري اهلل، ويف املقابل من يلتزم بالتكليف ال�شادر عن الويّل الفقيه، وي�شغي 
له، ويطيعه؛ فاإّنا يطيع اهلل بذلك وميتثل اأمره بالرجوع اإليه، ول يجوز له الردُّ عليه؛ 
كما جاء يف احلديث: »فاإذا حكم بحكمنا، فلم ُيقبحَل منه، فاإّنا ا�شتخّف بحكم اهلل، 

وعلينا رّد، والرادُّ علينا؛ كالرادِّ على اهلل«))).

من هنا، نفهم اأّن اّلذي يخالف التكليف ال�شرعّي ل يكون عبدًا حقيقّيًا، واإّنا يكذب 
على اهلل ور�شوله |، والعرتة الطاهرة ^.

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج73، ص362.
2 المجلسي ، بحار األنوار، م.س، ج69، ص94.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب فضل العلم، باب اختالف الحديث، ج10، ص67.
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خالصة الدرس

 اأ- العبودّية هي منتهى اخل�شوع والت�شليم للخالق املنعم �شبحانه، ولي�ض املراد منها 
ال�شالة وال�شوم فقط، بل النقياد التاّم للو�شول اإىل الكمال، وعدم القيام باأّي فعل 

دون معرفة حكم اهلل فيه.
ب- ال�شرط الأّول للعبادة هو معرفة اهلل. وتتّم هذه املعرفة مبعرفة النف�ض. واأ�شل 

املعرفة التوحيد.
ج- اإّن هناك اأمورًا تفقد العبادة اأثرها، منها: الهوى، وحّب الدنيا، والهّم، والغّم.

د- العبادة ثالثة اأنواع: عبادة التّجار، وعبادة العبيد، وعبادة الأحرار.
هـ- ل ُتقَبل العبادة مع ت�شييع احلقوق، واأكل املال بالباطل.

ب طاعته؛ كويّل  و- طاعة املخلوق اّلذي حتُرم طاعته عبادٌة لغري اهلل، وطاعة من َتمِ
الأمر طاعٌة هلل.

للمطالعة

لو كان عبداً الستحى من اهلل!
�ْشر احلايف ا�شم عرفته بغداد؛ بال�شكر، والغناء، ومالحقة الأعرا�ض اأزعج النا�ض،  بمِ
واأتعبهم، اإىل اأن �شكوه اإىل الإمام الكاظم خ، فقّرر الوقوف على حقيقة الأمر بنف�شه، 
وقبل اأن ي�شَل الإمام خ اإىل داره انفتح الباب، فخرجت جارية ح�شناء، بيدها طبق 
ع عادة على مائدة اخلمر، تريد رميها يف اخلارج، ف�شاألها  ملي ء ببقّية الفواكه اّلتي ُتو�شَ

الإمام قائاًل: »مِلن الدار؟«.
قالت: الدار ل�شّيدي، قال الإمام: »�شّيدِك ُحرٌّ اأم عبد«؟ قالت: ل... بل حّر!

قال خ: »�شدقِت، لو كان عبداً هلل ل�شتحى من اهلل«.
ف�شاألها  ترتف،  الدار  داخل  فعادت  الفتاة،  قلب  على  كال�شاعقة  الكلمة؛  فنزلت 
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َمة الإميان وال�شالح قال يل:  ب�شر: ما بالكمِ ترتعدين هكذا؟ فقالت: اإّن رجاًل عليه �شمِ
خ فخرج من داره م�شرعًا  اأّنه الإمام الكاظم  كذا وكذا... وملّا و�شفته؛ عرف ب�شر 
يف اأثر الإمام خ؛ حّتى اأدركه و�شط الطريق، وتعّلق باأذياله، قائاًل: �شّيدي كيف تقول 
فت اهلل،  اإّنني ل�شت عبدًا هلل؟ اأجابه الإمام خ يف هدوء وحزم: »لو كنت عبداً هلل خِلْ

ولكّنك مل تعبد اهلل، واإّنا عبدت �شهواتك واأهواءحَك«.
اإّن العبودّية هلل؛ هي اأن تخ�شى اهلل، وتتوب اإليه، ول تلّطخ نف�شك باملعا�شي. وفَعَلت هذه 
لهما، وميّرغ وجهه بالرتاب،  الكلمات فعلتها يف قلب ب�شر؛ فت�شاقط على قدمي الإمام يقبِّ

والدموع تري من عينيه، وهو يقول: اأنا تائب، اأنا تائب، �شّيدي هل ترى يل من توبة؟!
قال خ: »اأجل اإن تبت تاب اهلل عليك«. وبالفعل حتّول ب�شر اإىل اأكرب عابد، واأعمق 

زاهد يف بغداد؛ ل تخلو منه امل�شاجد، و�شار ُيناَدى بني النا�ض بال�شيخ ب�ّشار.
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كيف ُأحاِرُب الشيطان؟

 

قال تعاىل:  

﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ چ چ چ ﴾))).

1 فاطر: 6.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

�شالح اليقظة 	•

متى يعَجُز ال�شيطان؟ 	•

ما ُيوؤل ال�شيطان؟ 	•

يف كنف اآلية

يوم  اأّول  اإىل  بجذورها  تعود  وهي  جديدة،  لي�شت  لالإن�شان  ال�شيطان  عداوة  اإّن 
َد فيه اإبلي�ض من ُقربمِ اهلل وجواره؛ ب�شبب عدم ت�شليمه لالأمر  َق فيه اآدم خ، وُطرمِ ُخلمِ
خ  لآدم  العداء  طريق  يّتخذ  باأن  وتوّعد  اأق�شم  حيث  خ،  لآدم  بال�شجود  الإلهّي؛ 
التزم  وقد  الغر�ض،  لذلك  ويطيل يف عمره  َله  اأن ميهمِ تعاىل  دعا اهلل  اإّنه  وبنيه، حّتى 
ل  مبا قال، ول يفّوت اأدنى فر�شة لإبراز عدائه، واإنزال ال�شربات ببني اآدم، فهل ُيَتعقَّ
مّنا اأن ل نّتخذه عدّوًا لنا، اأو اأن نغفل عنه ولو حلظة واحدة؟! فاإىل اأّي حّد نريد اقتفاء 
ُم  خطوات ال�شيطان يا ترى؟! األ يجب احلذر الدائم من هذا العدّو اّللدود اّلذي ُيْحكمِ
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�شياغة الفنت، و�شناعة امل�شائد، ويدفع باأتباعه اّلذين ا�شتحوذ عليهم؛ مبا زّين لهم 
من اّتباع ال�شهوات اإىل الدرك الأ�شفل من النار واخل�شران يف الآخرة؟ وكيف ميكن اأن 
ننت�شر عليه يف هذه احلرب؛ اإذا ل نتعامل معه بو�شفه عدّوًا، ول نتعامل معه بو�شفه 

�شديقًا و�شاحبًا �شفيقًا؟ يقول تعاىل: }ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ{))).

اليقظة سالح 

هو:  ال�شيطان؛  مع  حربه  اأثناء  املوؤمن  به  يت�شّلح  اأن  ينبغي  اّلذي  الأّول  ال�شالح  اإّن 
اّلتي  واليقظة. وذلك مطلوب منه ذلك يف طول خّط حياته  الدائم،  والذكر  النتباه، 
يوؤّكد  ومّما  والّتاهات.  امليادين  ال�شراع يف جميع  هذا  �شاحة  ُو�شعها  على  �شت�شهد 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  �شبحانه:﴿ڈ  قوله  ذلك 
ي حجابًا على  گ گ گ﴾))) وفيه اإ�شارة اإىل حقيقة اأّن الو�شاو�ض ال�شيطانّية ُتلقمِ

ب�شرية الإن�شان؛ حّتى ل يعرف العدّو من ال�شديق، ول اخلري من ال�شّر، اإّل اأّن اليقظة 
وذكر اهلل يك�شفان احلجب، ويخّل�شان الإن�شان من هذا النحراف مبا يوؤّدي اإىل زيادة 
الب�شرية لديه والقدرة على معرفة احلقائق والواقعّيات. والفارق بني احلالتني يف غاية 
الو�شوح، وميكن تقريبه بالقيا�ض على احلروب الع�شكرّية؛ فاإّن الغافل عن عدّوه ميكن 
ه حا�شرًا يف  ُيبقي عدوَّ اّلذي  اأكرث ويبط�ض به ب�شهولة، بينما  اأن ي�شتحكم عليه  لعدّوه 
تاّمة ميكنه خو�ض هذه احلرب  العّدة؛ وهو يف حالة جهوزّية  اأعّد حلربه  ذهنه، وقد 
والرتقُّب  دائمي احلذر  نكون  اأن  وعلينا  ال�شيطان،  مع  وهكذا حالنا  فيها.  والنت�شار 

1 الكهف: 50.
2 األعراف: 201.
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فاإّن  عنه؛  الغفلة  فمع  واإّل  واإبعاده،  طرده  على  ي�شاعدنا  مبا  مواجهته؛  يف  والت�شلُّح 
األعيبه ومهّماته �شتنجح، وينفذ اإىل داخلنا. وما من �شّك، اأّن الغافل ل ميكنه حماربة 

ن اّلذين ي�شريون يف ركبه، على غري معرفة منهم مبا يفعلون. ال�شيطان، بل هو ممِ

الشيطان؟ َيعَجُز  متى 

با�شتطاعة اأّي واحد مّنا اأن يقطع الطريق على ال�شيطان، ويجعله عاجزًا ل ميلك حيلة 
يف الو�شول اإليه، واإحكام قب�شته عليه؛ وذلك عرب التحّلي ببع�ض املوا�شفات، وهي:

روي عن الإمام ال�شادق خ: »قال اإبلي�ص لعنه اهلل: خم�شة لي�ص يل فيهّن حيلة، 
ْن اعت�شم باهلل عن نّية �شادقة، واّتكل عليه يف جميع  النا�ص يف قب�شتي: محَ و�شائر 
ير�شاه  ما  املوؤمن  لأخيه  ر�شي  ن  ومحَ ونهاره،  ليله  يف  ت�شبيحه  كرث  ومن  اأموره، 
ي مبا ق�شم اهلل له ومل  ن رحَ�شِ ن مل يجزع على امل�شيبة حّتى ت�شيبه، ومحَ لنف�شه، ومحَ

يهتمَّ لرزقه«))).
وميكننا القول: اإّن الإن�شان حينما يكون عبدًا خُمل�شًا هلل تعاىل ل يحّرك �شاكنًا حّتى 
يعلم حكم اهلل يف ذلك، ويقبله اهلل ويّتخذه من املخَل�شني لديه؛ ل ميكن -عندها- 

لل�شيطان اأن يكون له طريق، اإليه اأو �شلطان عليه، يقول عّز من قائل: }ې ې 
ې ې ى ى{))).

الشيطان؟ يُؤِلم  ما 

ورد على ل�شان العرتة الطاهرة ^ ذكر بع�ض الأمور اّلتي ت�شّكل وقاية من احلبائل 
ال�شيطانّية وتوؤل ال�شيطان، وهي:
1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج66، ص378.

2 اإلسراء: 65.
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)- ذكر اهلل:
يدّل على ذلك ما ياأتي يف الأمر الثالث.

)- اإطالة ال�سجود:
يف احلديث: »اأطل �شجدتك، فال �شي ء اأق�شى على اإبلي�ص واأ�شعب من روؤية ابن اآدم 
يف حال �شجوده؛ لأّنه كان ماأموراً بال�شجود لآدم، لكّنه متّرد على اأمر اهلل، وهذا ابن 

ذ لهذا الأمر، وقد ظفر بالنجاة«))). اآدم ماأمور بال�شجود، ومنفِّ

)- ذكر ف�سيلة اأهل البيت ^:
يف احلديث: »اإذا التقى موؤمنان، اأو زار اأحدهما الآخر؛ ورّددا على األ�شنتهما ذكر 
اهلل، وف�شيلة اأهل البيت ^؛ ل يجد اإبلي�ص مكاناً له بينهما.. وتعرتيه ق�شعريرة، 

وترتعد اأنفا�شه؛ حّتى لي�شتنجد وي�شتغيث«))).
)- ال�سوم وال�سدقة و...:

وروي النبّي الأكرم |: »األ اأخربكم ب�شي ء اإن اأنتم فعلتموه تباعد ال�شيطان منكم 
تباعد امل�شرق من املغرب؟ قالوا: بلى، قال |: ال�شوم ي�شّود وجهه، وال�شدقة تك�شر 
وال�شتغفار  دابره،  يقطعان  ال�شالح؛  العمل  على  واملوؤازرة  اهلل،  يف  واحلبُّ  ظهره، 

يقطع وتينحَه«))).
)- وجود امل�سحف يف املنزل:

روي عن الإمام الباقر خ: »حينما اأرى م�شحفاً يف املنزل اأطمئّن اإىل اأّن ال�شيطان 
مطرود منه؛ للربكة يف هذا امل�شحف«))).

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج6، ص202.

2 البحار، ج 6، ص 202.
3 الكليني ، الكافي، م.س، ج4، كتاب الصيام، ما جاء في فضل الصوم، ج2، ص62.

4 الكافي، ج 2، ص 446.
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خالصة الدرس  
اأ- بداأت عداوة ال�شيطان لالإن�شان منذ خلق اهلل تعاىل اآدم خ، وقد اأمرنا اهلل اأن 
نتَّخذه يف هذه احلياة عدّوًا، ل اأن نغفل عن عداوته؛ كي ل ن�شبح من جنده من غري اأن 

ن�شعر بذلك.
ب- ال�شالح الأهّم يف حماربة ال�شيطان، هو: الذكر الدائم؛ باأّن اهلل حا�شر وناظر 
اإلينا، واليقظة امل�شتمّرة من األعيب اإبلي�ض، واإّل مع الغفلة؛ فاإّن الهزمية �شتحّل بنا ل 

حمالة.
ج- هناك موا�شفات ذكرها اأهل البيت ^، اإذا حتّلى بها املوؤمن، قطع الطريق على 

ال�شيطان.
ي الإن�شان من و�شاو�ض ال�شيطان، منها: الذكر، واإطالة ال�شجود،  د- يوجد عّدة اأمور َتقمِ
وذكر ف�شائل العرتة ^، وال�شوم، وال�شدقة، واحلّب يف اهلل، واملوؤازرة، وال�شتغفار.

 
للمطالعة  

 شجرة ُتعَبد يا إبليس؟!

حماره،  وركب  فاأ�شه،  فاأخذ  تعاىل،  اهلل  دون  من  ُتعَبد  ب�شجرة  مّر  رجاًل  اأّن  ُيروى 
وتوّجه نحو ال�شجرة؛ ليقطعها، فلقيه اإبلي�ض يف الطريق على �شورة اإن�شان، فقال: اإىل 

اأين؟
اأركب  اأن  على  اهلل  فعاهدت  تعاىل،  اهلل  دون  ُتعَبد من  �شجرة  الرجل: هناك  فقال 
حماري، واآخذ بفاأ�شي، واأتوّجه نحوها؛ لأقطعها، فقال له اإبلي�ض: ما لك ولها؟ دعها. 
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دراهم، فرتفع طرف  اأربعة  يوم  كّل  معطيك  واأنا  ارجع،  اإبلي�ض:  له  فقال  يرجع،  فلم 
فرا�شك وتاأخذها. فقال له: اأَو تفعل ذلك؟

ْنت لك ذلك كّل يوم. فرجع اإىل منزله، فوجد ذلك املال حتت فرا�شه  ممِ قال: نعم، �شَ
يومني اأو ثالثة، فلّما اأ�شبح بعد ذلك رفع طرف فرا�شه، فلم يَر �شيئًا، ثّم جاء يوم اآخر 
على  اإبلي�ض  فلقيه  ال�شجرة،  نحو  وتوّجه  احلمار،  وركب  الفاأ�ض،  فاأخذ  �شيئًا،  يَر  فلم 

�شورة اإن�شان، فقال له: اأين تريد؟
قال: �شجرة ُتعَبد من دون اهلل تعاىل اأريد اأن اأقطعها، قال له اإبلي�ض: ل تطيق ذلك، 
ك هلل تعاىل، فلو اجتمع اأهل ال�شماء والأر�ض ما  بمِ اأّما اأّول مّرة فكان خروجك من َغ�شَ
ْمَت لأدّقنَّ  َقدمِ ْد الدراهم، فاإن  رّدوك عنها، واأّما الآن فاإّنا خروجك من حيث ل َتمِ

عنقك))).
 

1 الفيض الكاشاني، محمد بن المرتضى:المحّجة البيضاء في تهذيب األحياء، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط2 قم 
المقّدسة، مركز النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقّدسة، مطبعة حيدري، الت، ج8، ص127-126.
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قال تعاىل:  

﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 

ڀ ﴾))).

1 يونس: 62.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

خ�شال الأولياء 	•

وليتهم 	•

اآثارهم 	•

يف كنف اآلية

، يلي؛ مبعنى عدم وجود و�شاطة بني  َ الأولياء: جمع ويّل، وهي ماأخوذة من ماّدة: ويلمِ
�شيئني، وتقاربهما وتتابعهما. ولهذا ُيطلق على كّل �شي ء له ن�شبة القرابة والقرب من 
�شي ء اآخر؛ �شواء اأكان من جهة املكان اأم الزمان، اأم الن�شب، اأم املقام. وا�شتعملت هذه 
الكلمة مبعنى: الرئي�ض، وال�شديق، واأمثال ذلك. وبناًء على هذا، فاإّن اأولياء اهلل هم 
قلوبهم، وهم يف  بينهم وبني اهلل، فزالت احلجب عن  يوجد حاجب وحائل  اّلذين ل 
�شطوع نور املعرفة والإميان والعمل اخلال�ض، يرون بعيون قلوبهم بحيث ل يجد ال�شّك 
طريقًا اإىل تلك القلوب الوالهة. وبالنظر اإىل معرفتهم باهلل؛ اّلذي هو الوجود الأزيّل، 
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والقدرة الاّلحمدودة، والكمال املطلق؛ فاإّن كّل �شي ء �شوى اهلل يف نظرهم فاٍن ل اأهمّية 
اأو َمن يرى  له؛ مثلهم كمثل الذي يعرف املحيط؛ فاإّنه ل قيمة لقطرة املاء يف نظره، 
ال�شم�ض فال يهتّم ل�شمعة ل نور لها اأمام �شطوع اأ�شّعة ال�شم�ض، وهم املعنّيون بقول اأمري 
اإذا  الدنيا؛  باطن  اإىل  نظروا  اّلذين  هم  اهلل  اأولياء  »اإّن  عليه:  اهلل  �شلوات  املوؤمنني 
وا  نظر النا�ص اإىل ظاهرها، وا�شتغلوا باآجلها؛ اإذا ا�شتغل النا�ص بعاجلها«)))؛ فا�شتحقُّ
مكانة رفيعة عند اهلل عّز وجّل، حّدثنا عنها ر�شول اهلل |؛ قائاًل: »اإّن من عباد اهلل 
ن هم يا ر�شول اهلل، قال:  لأنا�شاً ما هم باأنبياء ول �شهداء؛ ملكانهم من اهلل، فقيل محَ
واإّن  بينهم،  يتعاطون  اأموال  ول  بينهم،  اأرحام  غري  من  اهلل  بروح  يتحاّبون  اّلذين 
ول  النا�ص  خاف  اإذا  يخافون  ل  نور،  من  منابر  لعلى  واإّنهم  لنوراً،  وجوههم  على 

يحزنون اإذا حزنوا ثّم تال هذه الآية ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ﴾)))«))).

األولياء خصال 

روي عن النبّي |: »ثالث خ�شال من �شفة اأولياء اهلل: الثقة باهلل يف كّل �شي ء، 
والغناء به عن كّل �شي ء، والفتقار اإليه يف كّل �شي ء«))).

ولناأخذ ب�شرح هذه اخل�شال واحدة تلو الأخرى.
اأّما اخل�شلة الأّوىل: فهي نابعة من اأّنهم ل يَرْون وجودًا حقيقّيًا لغري اهلل �شبحانه؛ 
ظّنهم  فح�شن  وم�شائبهم.  اأزماتهم  اأوقات  اأو  �شعفهم،  مواطن  اإليه يف  يركنوا  حّتى 
ن �شي ء اإّل باأمره �شبحانه؛ دعاهم اإىل  باهلل تعاىل وتوّكلهم عليه، واإدراكهم باأّنه ما ممِ

1 الشريف الرضي، نهج البالغة ، م.س، ج4، الحكمة432، ص101.
2 يونس: 62.

3 النوري حسين:مستدرك الوسائل، تحقيق ونشر مؤّسسة آل البيت ^ إلحياء التراث، ط2، بيروت، 1408هـ.ق /1988م، 
ج12، ح13944، ص 224.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج100، ص20.
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هذا الوثوق الاّلحمدود، والتفوي�ض يف كّل �شغرية وكبرية من ف�شول حياتهم اإليه جّل 
وعال؛ وذلك نتيجة اإدراكهم ال�شحيح، ونظرتهم القلبّية، وقربهم منه، والزهد يف كّل 
�شي ء من دونه، وعليه ي�شتحيل اأن يعرتي �شفاء نفو�شهم وجالء عقولهم �شوء الظّن به، 

اأو التعويل على �شي ء غريه.
وجد  وماذا  وجدك،  من  فقد  »ماذا  حقيقة  اإىل  عائدة  فهي  الثانية:  اخل�شلة  واأّما 
الرتباط  اأ�شكال  كّل  من  متحّررون  واأحّباءه  احلقيقّيني  اهلل  اأولياء  فاإّن  فقدك«؛  من 
والتعّلق بعال املاّدة؛ لأّنهم اأغنياء به �شبحانه. ولذلك ل يجزعون من فقدان املمتلكات 
الزائلة، ول يخافون من امل�شتقبل، ول ي�شغلون اأفكارهم مبثل هذه امل�شائل، فلي�ض هناك 
غموم وخماوف تعلهم يف حال ا�شطراب وقلق دائم لأّنه ل �شبيل لها اإليهم؛ كما يف 
﴿ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ﴾)))،  قائل:  من  عّز  قوله 
اّلذي  اليوم  يف  غّم  ي�شيبهم  ول  فيه،  ميتلكون  كانوا  اّلذي  اليوم  بذلك  يتعّلقوا  فلم 
�شيفارقونه، فاإّن روحهم اأكرب، وفكرهم اأ�شمى؛ من اأن توؤّثر فيهم مثل هذه احلوادث؛ 

يف املا�شي وامل�شتقبل.
واأّما اخل�شلة الثالثة: فهي مرتكزة على واقع الإن�شان القائم على الحتياج الدائم، 
قّوة؛ حيث ل  اإىل اخلالق �شبحانه؛ فهم ل يرون لأنف�شهم حوًل ول  امل�شتمّر  والفتقار 
اإّل باهلل العلّي العظيم، فال يقيمون وزنًا لعمل �شادر عنهم؛ واإن بلغ يف  حول ول قّوة 
َكرُبَ  واإّنا  �شغريًا،  يرونه  بل  لهم،  وقدرة  با�شتقالٍل  اأّنه  على  العليا؛  حماّلها  العظمة 

بتوفيق اهلل تعاىل وتاأييده.
اأفعالهم  لكّل  ومرتجمة  �شلوكهم،  يف  حّية  وجّل  عّز  اإليه  الفتقار  روح  اأّن  واحلا�شل 
على  والعتماد  ذواتهم  اإىل  الن�شبة  اآّفة  اإليهم  تدخل  ل  اأّنه  على  و�شاهدة  واأقوالهم، 

مقدراتهم؛ بعني ال�شتغناء والعياذ باهلل.
1 الحديد: 23.
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واليتهم

ن �َشَططمِ الفكر، و�شالل الراأي العتقاد باأن ي�شبح اأحد ولّيًا من اأولياء اهلل  اإّن ممِ
متم�ّشك  غري  وهو  ذلك؛  وغري  والب�شرى  الأمن  ولهم  عليهم  خوف  ل  اّلذين  تعاىل 
بولية الأئّمة الأطهار ^، اأو معتقد باإمامة غريهم، واأّن اهلل �شبحانه ُيوؤَتى من غري 
؛ فاإّن ذلك غري جائز عقاًل و�شرعًا. لذلك فالأولياء هم اأهل الولية كما  طريقهم̂ 
جاء يف احلديث: »تال اأمري املوؤمنني علّي خ الآية: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ...﴾ 
ن هم اأولياء اهلل؟ فقالوا: اأخربنا بهم يا اأمري املوؤمنني،  ثّم �شاأل اأ�شحابه: اأتعلمون محَ
هم نحن واأتباعنا، فمن تبعنا من بعدنا طوبى لنا، وطوبى لهم... قالوا:  فقال: 
اإّنهم حملوا ما مل حتملوا عليه، واأطاقوا ما  األ�شنا نحن وهم على اأمر؟ قال: ل، 
القعود  اأهل  ولي�شوا  واجلهاد،  العناء  حتّمل  اأهل  اأّنهم  يظهر  ومنه  تطيقوا«))).  مل 

والرخاء.
ويف حديث اآخر يرتبط بالنتظار والتمهيد والن�شرة عن مولنا الإمام ال�شادق خ: 
»طوبى ل�شيعة قائمنا املنتظرين لظهوره يف غيبته، واملطيعني له يف ظهوره، اأولئك 
املهدّي  اأن�شار  يكون  وعليه،  اّلذين ل خوف عليهم ول هم يحزنون«))).  اأولياء اهلل 

القائم # هم اأولياء اهلل �شبحانه.

آثارهم

يقول النبّي الأعظم |: ».. اإّن اأولياء اهلل �شكتوا، فكان �شكوتهم ذكراً، ونظروا فكان 
ْوا فكان م�شيهم بني النا�ص بركة،  نظرهم عربة، ونطقوا فكان نطقهم حكمة، وم�شحَ
العذاب،  من  خوفاً  اأج�شادهم؛  يف  اأرواحهم  رَّ  تحَقحَ مل  عليهم  ُكِتبحَت  اّلتي  الآجال  لول 

1 المجلسي ، بحار األنوار، م.س، ج65، ص35.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج52، ص150.
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و�شوقاً اإىل الثواب«))).
ويف بع�ض امل�شامني: اأّنهم اأوتاد الأر�ض، وبركة لأهلها، فالواجب اإكرامهم، وخف�ض 
اجلناح لهم والقيام بخدمتهم؛ فاإّن ذلك من القربات الإلهّية اّلتي رّتب اهلل عّز وجّل 
عليها الثواب. ويف املقابل، فاإّن من يتعّر�ض لهم بالإهانة والتوهني ُيكَتب يف عداد من 
»قال اهلل تبارك وتعاىل:   :| النبّي  بارز اهلل تعاىل باملحاربة والع�شيان، روي عن 
من اأهان يل ولّياً فقد اأر�شد ملحاربتي«))). لذلك، كان واجب الحرتام عاّمًا كما روي 
عن اأمري املوؤمنني خ: »اإّن اهلل تبارك وتعاىل.. اأخفى ولّيه يف عباده، فال ت�شت�شغرّن 

عبداً من عبيد اهلل، فرمّبا يكون وليَّه واأنت ل تعلم«))).

خالصة الدرس

 اأ- اإّن اأولياء اهلل هم اّلذين ل يوجد حجب بينهم وبينه، وهم يف �شطوع نور املعرفة 
والإميان ولي�شوا اأنبياء.

ب- اأهّم خ�شالهم: الثقة باهلل، والغنى به، والفتقار اإليه تعاىل.
ج- ل ميكن اأن يكون الأولياء غري تابعني لأهل البيت ^؛ واإّل كانوا اأ�شقياء واأهل 

�شالل.
د- من اأهانهم فقد اأعلن احلرب على اهلل تعاىل وبارزه بذلك.

1 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب المؤمن...، ج25، ص227.
2 الكليني، الكافي، م.س ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب أذى المسلمين...، ح3، ص351.

3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج72، ص155.
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للمطالعة  
 أَِفْد يا مفيد

 يذكر �شاحب رو�شات اجلّنات، ر�شوان اهلل تعاىل عليه اأّن لل�شيخ املفيد ر�شوان اهلل 
عليه، مع �شاحب الزمان #، مقابالت ومكا�شفات، منها:

َل يومًا عن امراأة حبلى ماتت، فهل ُتدَفن مع ولدها اأم يجب اإخراجه منها؟ اأّنه �ُشئمِ
اأن ُيدَفن  اأّمه، بل يجوز  اأّن الولد َمّيت يف بطنها، فقال: ل حاجة لف�شله عن  فظّن 
َلت اإىل قربها اأتى الن�شوة رجل، وقال: اإّن ال�شيخ املفيد  معها؛ وهو يف بطنها، فلّما ُحممِ
ياأمر ب�شّق بطن احلبلى، واأن ُيخَرج اجلنني اإذا كان حّيًا منها، ثّم يخاط ال�شّق، ول يحّل 

اأن ُيدَفن معها، فعملت الن�شوة مبا قيل لهّن.
َط يف يده باأّنه اأخطاأ يف الفتوى، واأخذ يفّكر يف َمن انتبه  ثّم اأُخرب ال�شيخ مبا وقع ف�ُشقمِ

لهذا اخلطاأ فتداركه.
ْد يا مفيد، فاإن اأخطاأت فعلينا الت�شديد«، فالتفت فلم  ف�شمع هاتفًا من خلفه يقول: »اأَفمِ

.(((
يب�شر اأحدًا، فتيّقن اأّن الهاتف، واّلذي اأر�شد الن�شوة هو الإمام الغائب # 

ومن كراماته ر�شوان اهلل عليه: اأّن �شاحب الأمر # رثاه بهذه الأبيات، وكتبها على 
قربه بخّط يده ال�شريفة ))):

ــــُه اإمِنَّ َك  ــفــقــدمِ ب ــاعــي  ــنَّ ال َت  ـــوَّ َلْ �ـــشَ
ى الرثَّ َجــَدثمِ  ْبَت يف  ُغيِّ َقد  ُكْنَت  اإمِْن 
ــمــا ــلَّ ـــرُح ُك ـــف ـــُم املــــهــــديُّ ي ـــائ ـــق وال

عــظــيــُم الـــر�ـــشـــولمِ  اآلمِ  عــلــى  ـــــوٌم  ي
فـــالـــعـــدُل والـــتـــوحـــيـــُد فـــيـــَك ُمــقــيــُم
ـــدرو�ـــضمِ عــلــوُم ـــَن ال ــْت عــلــيــَك ممِ ــَي ــلمِ ُت

1 أنظر:الخوانساري، محمد باقر:روضات الجنّات في أحوال العلماء والسادات، ط1، بيروت، الدار اإلسالمية، 144هـ.ق/ 
1991م، ج6، ص156.

2 العكبري، محمد بن النعمان)الشيخ المفيد(:المقنعة، تحقيق ونشر مؤّسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين بقّم 
المقّدسة، ط2، قم المقّدسة، 1410هـ.ق، ص21.
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قال تعاىل:  

﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾))).

1 األحزاب: 39.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

الطاعة والت�شليم روح الإ�شالم 	•

�شور التكليف ال�شرعّي 	•

يف كنف اآلية

ُت�شري الآية الكرمية اإىل اأهّم الربامج العاّمة لالأنبياء ^؛ وهو القيام باأداء تكليفهم 
يف تبليغ الر�شالة الإلهّية، من دون خوف من اأحد من اخللق، بحيث مي�شون يف الوجهة 
التقوى،  اأهل  القادة الإلهّيون، و�شائر  اأراد اهلل تعاىل لهم ال�شري نحوها. وهكذا  اّلتي 
كان �شلوكهم -دومًا- امل�شي يف تنفيذ تكاليفهم دون اأدنى خ�شية من كّل القوى املتمّردة 
على احلّق واملجّندة لدى الباطل، فهي ل ت�شّكل لهم م�شدر رعب وقلق، واإّنا تزداد 
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نكتتني يف  اإىل  الإلفات  ينبغي  واجباتهم. ومن هنا،  اإ�شرارهم على  ويكرب  عزائمهم، 
الآية:

الأّول: اأّن املراد من التبليغ هو الإبالغ والإي�شال، وعندما يّت�شل بر�شالت اهلل؛ فاإّنه 
ُذوه اإىل  ُينفمِ النا�ض ما عّلمهم اهلل عن طريق الوحي، واأن   ^ اأن يعّلم الأنبياء  يعني 

القلوب عن طريق ال�شتدلل، والإنذار، والتب�شري، واملوعظة، والن�شيحة.
الثاين: اأّن اخل�شية تعني اخلوف املقرتن بالتعظيم والحرتام، وهي تختلف عن اخلوف 
وال�شطراب  القلق  يعني  اخلوف  اأّن  وهو:  فرق؛  وبينهما  ّية،  اخلا�شّ هذه  من  اخلايل 
اأو  والذنوب،  املعا�شي  ارتكابه  نتيجة  الإن�شان؛  ينتظرها  اّلتي  العواقب  من  الداخلّي 
تق�شريه يف الطاعة، وهذه احلالة حت�شل لأغلب النا�ض، واإن اختلفت درجاتها، واأّما 
اخل�شية فهي احلالة اّلتي حت�شل لالإن�شان لدى اإدراكه عظمة اهلل وَهْيبته، وحني اخلوف 
من بقائه مبعدًا عن اأنوار في�شه، وهي ل حت�شل اإّل لأولئك اّلذين وقفوا على عظمة 
ذاته املقّد�شة وجالل كربيائه وتذّوقوا طعم قربه. لذلك عّد القراآن الكرمي هذه احلالة 

ة بعباد اهلل العلماء، فقال: ﴿ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴾))). خا�شّ

اإلسالم روح  والتسليم  الطاعة 

من خالل ما تقّدم يف الفقرة الأّوىل، اّت�شح اأّن الإن�شان املوؤمن هو اّلذي يوؤّدي تكليفه 
املطلوب منه بدون خوف اأو ترّدد. ويعود جوهر هذا الأمر اإىل حقيقة الرتباط باهلل 
�شبحانه، وترجمة الإميان به يف عالمِ الأعمال، والنقياد التاّم لأوامره، والبتعاد عن 
هذه  اإىل  ي�شري  وهو  الت�شليم؛  ماّدة  من  ذ  اأُخمِ الإ�شالم  اأّن  ومبا  له.  والت�شليم  نواهيه، 
يقول عّز  �شبحانه،  ت�شليمه هلل  الإ�شالم مبقدار  بروح  يتمّتع  اإن�شان  كّل  فاإّن  احلقيقة؛ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  من قائل: ﴿ ۈ 
1 فاطر: 28.
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هذه  يف  والنا�ض   .(((﴾ وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
الناحية اأق�شام:

الق�شم الأّول: وهم اّلذين ي�شّلمون لأمر اهلل يف املوارد اّلتي تنفعهم فقط؛ وهوؤلء هم 
.(((﴾ ڇ  ڇ  ڇ  كمن قالوا: ﴿ چ 

الق�شم الثاين: وهم اّلذين جعلوا اإرادتهم تبعًا لإرادة اهلل، واإذا تعار�شت منافعهم 
املوؤمنون  هم  وهوؤلء  اهلل؛  لأمر  وي�شّلمون  عنها  الطرف  ون  يغ�شّ اهلل  اأمر  مع  الزائلة 

وامل�شلمون احلقيقّيون.
�شبغ  وقد  اهلل،  اأراد  ما  اإّل  يريدون  ل  فهم  هوؤلء؛  من  اأ�شمى  وهم  الثالث:  الق�شم 

التوحيد كّل وجودهم، وغرقوا يف حّب اهلل تعاىل.
وهذه الأق�شام باأجمعها جارية يف الت�شليم لأمر املع�شوم خ؛ فعنهم ^: »�شيعتنا 
امل�شّلُمون لأمرنا«، وكذلك حال ويّل الأمر؛ بو�شفه امتدادًا لالأئّمة ^ يف اأثر الطاعة 

والنقياد، ل املكانة والرتبة.
ومن هنا، يقول �شماحة ال�شّيد القائد ال يف حديثه عن ويّل الأمر: يجب الت�شليم 

لأمره ونهيه؛ حّتى على �شائر الفقهاء العظام، فكيف مبقّلديهم؟!)))
وعليه، يكون الت�شليم حلكم ويّل الأمر ركنًا وثيقًا يف بناء ال�شخ�شّية الإميانّية الواعّية.

الشرعّي التكليف  صور 

اإّن للتكليف �شورًا عديدة، هي:
ال�شورة الأّوىل: اأن يكون فتوى �شادرة عن املرجع اّلذي يجب على الإن�شان تقليده.

1 النساء: 65.
2 النساء: 150.

3 الخامنئي، علي: أجوبة االستفتاءات، ط1، الكويت، دار النبأ، 1415 هـ.ق/1995م، ج1، السؤال 65، ص23.
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ال�شورة الثانية: اأن يكون حكمًا من ويّل اأمر امل�شلمني فاإّنه تب الطاعة على مقّلديه 
على  رّدًا  يعترب  بحكمه  الأخذ  عدم  واإّن  الدين،  مراجع  و�شائر  الفقهاء،  وعلى  وغريهم، 
الأئّمة ^ ثّم على النبّي |، ثّم على اهلل عّز وجّل، يقول الإمام ال�شادق خ: »فاإيّن 
قد جعلته عليكم حاكماً، فاإذا حكم بحكمنا، فلم ُيقبل منه؛ فاإّنا ا�شُتِخفَّ بحكم اهلل، 
وعلينا ُردَّ؛ والرادُّ علينا؛ كالرادِّ على اهلل«))). ومن اأجوبة �شماحة ال�شّيد القائد ال يف 
هذا املجال: »طبقًا للفقه ال�شيعّي، يجب على كّل امل�شلمني اإطاعة الأوامر الولئّية ال�شرعّية 

ال�شادرة عن ويّل اأمر امل�شلمني«))).
خالل  من  تنظيمّية؛  قنوات  عرب  بل  مبا�شر،  غري  حكمًا  يكون  اأن  الثالثة:  ال�شورة 
َبل الويّل الفقيه اإىل اأ�شخا�ض معّينني يف بلٍد ما؛ فيعطيهم �شالحيات،  اإيكال الأمر من قمِ
�شهم يف اأمور؛ بحيث تكون طاعتهم فيها طاعة للويّل، وُتّعدُّ خمالفتهم يف دائرة  ويفوِّ

�شالحّياتهم خمالفة للويّل؛ فيكون الرادُّ عليهم؛ كالرادِّ عليه.

1 الكافي، ج 7، ص 412.
2 الخامنئي، أجوبة االستفتاءات، م.س، ج 1، السؤال 65، ص 23.
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خالصة الدرس 

تعاىل  اهلل  لأمر  والت�شليم  ال�شادقة،  العبودّية  من  نابع  التكليف  باأداء  اللتزام  اأ-   
ونهيه؛ وهو روح الإ�شالم وال�شلة الدائمة باخلالق.

ب- اإّن للت�شليم مراتب، اأ�شماها: اأن ي�شل الإن�شان اإىل مرحلة ل يريد اإّل ما اأراده 
اهلل؛ وهو التوحيد العملّي.

َوٌر، هي: ج- للتكليف ال�شرعّي �شُ
 اأّوًل: فتوى املرجع.

 ثانيًا: حكم الويّل املبا�شر.
 ثالثًا: حكم الويّل غري املبا�شر.

 
للمطالعة

نملة تؤّدي التكليف...
ذكروا اأّن �شليمان خ كان جال�شًا على �شاطى ء بحر، فب�شر بنملة حتمل حّبة قمح 
اإليها، حّتى بلغت املاء، فاإذا ب�شفدع قد  تذهب بها نحو البحر، فجعل �شليمان ينظر 
البحر  يف  ال�شفدع  وغا�شت  النملة،  فدخلت  فاها،  ففتحت  املاء  من  راأ�شها  اأخرجت 
�شاعة، و�شليمان خ يتفّكر يف ذلك متعّجبًا، ثّم اإّنها خرجت من املاء، وفتحت فاها، 
فخرجت النملة ول تكن معها احلّبة، فدعاها �شليمان خ، و�شاألها عن �شاأنها، واأين 

كانت؟
دودة  جوفها  ويف  جمّوفة،  �شخرة  تراه  اّلذي  البحر  قعر  يف  اإّن  اهلل  نبّي  يا  فقالت: 
وقد  لطلب معا�شها،  اأن تخرج منها  تقدر  تعاىل هنالك، فال  وقد خلقها اهلل  عمياء، 
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وّكلني اهلل برزقها، فاأنا اأحمل رزقها، وقد �شّخر اهلل تعاىل هذه ال�شفدع لتحملني، فال 
ي�شّرين املاء يف فيها، وت�شع فاها على ثقب ال�شخرة فاأدخلها، ثّم اإذا اأو�شلت رزقها 
اإليها، وخرجت من ثقب ال�شخرة اإىل فيها؛ اأخرجتني من البحر. قال �شليمان خ: 

وهل �شمعت لها ت�شبيحة؟
عبادك  تن�َض  ل  برزقه،  ة  اللُّجَّ هذه  جوف  يف  ين�شاين  ل  من  يا  تقول:  نعم،  قالت: 

املوؤمنني برحمتك))).
 

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج14، ص98.
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قال تعاىل:  

﴿ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴾))).

1 التوبة: 18.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

ف�شل امل�شجد 	•

ما املراد من العمارة 	•

ثمرات امل�شجد 	•

يف كنف اآلية

حتّدد الآية الكرمية جمموعة من ال�شفات اّلتي يجب اأن يتحّلى بها من يعمر م�شاجد 
يف  باجلنان  والفوز  احلياة،  يف  النجاح  له  اأثمرت  اإن�شان  يف  اجتمعت  اإذا  وهي  اهلل، 
الآخرة. وت�شّكل هذه ال�شفات الأ�شا�ض العقدّي ال�شحيح والأعمال الكرمية اّلتي دعا 
اإليها الإ�شالم؛ �شواء يف ما يتعّلق بال�شخ�ض نف�شه اأم باملجتمع، وهي: اأن ل يخ�شى اإّل 
اهلل، بحيث يكون قلبه مليئًا بع�شق اهلل، واأن يح�ّض بامل�شوؤولّية يف امتثال اأمره من دون 
بغية  يقّد�شونها؛  ورمّبا  الدنيا،  اأهل  ير�شمها  اّلتي  الزائفة  العتبارات  اأمامه  تقف  اأن 

الو�شول اإىل اأهداف واهية.
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املسجد فضل 

امل�شجد اأ�شرف مكان يف الدنيا، واأََحّب اإىل قلوب اأولياء اهلل من اجلّنة؛ وهو املدر�شة 
والعلم،  العبادة  اأجواء  بني  الإن�شان  فيها  ويرتعرع  يرتّبى  اأن  ينبغي  اّلتي  الرّبانّية 
ومكانته  امل�شجد  ما هي عظمة  عارفًا  والإميان؛  التقوى  اأهل  مع  والجتماع  والتوا�شل 
الإمام  عن  روي  امل�شجد.  لإتيان   ^ البيت  واأهل  تعاىل  اهلل  دعوة  وملّبيًا  وقدا�شته، 

ال�شادق خ:

»عليكم باإتيان امل�شاجد؛ فاإّنها بيوت اهلل يف الأر�ص، ومن اأتاها متطّهراً؛ طّهره اهلل 
من ذنوبه، وكتب زّواره؛ فاأكرثوا فيها من ال�شالة والدعاء«))). ويب�ّشر اهلل �شبحانه 
اإليها، ول �شيما يف الليل باأّن لهم  ة اّلذين مي�شون اإىل امل�شاجد ويكرثون الرتّدد  خا�شّ
نورهم يوم القيامة، كما روي عن النبي |: »مكتوب يف التوراة، اإّن بيوتي يف الأر�ص 
املحَُزور كرامة  اإّن على  األ  ثّم زارين يف بيتي،  امل�شاجد، فطوبى لعبد تطّهر يف بيته، 

الزائر، األ ب�ّشر امل�ّشائني يف الظلمات اإىل امل�شاجد؛ بالنور ال�شاطع يوم القيامة«))).

ما املراد من العمارة؟

رمّبا يتوّهم البع�ض اأّن املق�شود يف الآية من عمارة امل�شجد؛ بناوؤه اأو ترميمه فقط، 
فهو واإن كان مطلوبًا؛ كما روي عن النبّي |: »من بنى م�شجداً؛ بنى اهلل له بيتاً يف 
اجلّنة«)))، غري اأّنه لي�ض كلَّ املق�شود؛ بل جزوؤه؛ لأّن اجلزء الآخر والأهّم؛ هو: العمارة 
�شناعة  يف  الأ�شا�ض  وهي  املدار؛  عليها  فاإّن  احلجرّية؛  العمارة  اإىل  اإ�شافة  الب�شرّية، 
الأجيال وتربية النفو�ض. وُيعَمر امل�شجد باإدراك حقيقة العبودّية وت�شيدها يف العبادة، 

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج77، ص308
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج80، ص373.

3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج81، ص4.
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وال�شجود لعظمة اخلالق �شبحانه �شواء يف الدعاء اأم يف ال�شالة اأم يف الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، اأم يف بيان اأحكام الدين، اأم يف الجتماع يف طلب املعارف الإلهّية 
مع املحافظة على كاّفة الآداب اّلتي ل بّد من مراعاتها يف هذا املكان امل�شّرف ورد عن 
»ل ُترفع فيها  اأبو ذّر )ر�ض( عن كيفّية عمارة امل�شاجد:  وقد �شاأله   ،| ر�شول اهلل 
الأ�شوات، ول ُيخا�ص فيها بالباطل، ول ُي�شرتى فيها ول ُيباع، واترك الّلغوحَ ما ُدمت 

فيها، فاإْن مل تفعل؛ فال تلومّن يوم القيامة اإّل نف�شك«))).
من  بّد  ل  اأخرى  اآداب  وهناك  العنوان،  بهذا  يرتبط  ما  ال�شابقة  الفقرة  يف  تقّدم   

اللتزام بها، نذكرها على وجه الرتتيب:
اأّوًل: ما يرتبط باأدب الدخول اإىل امل�شجد، وهي اأمور:

ْجل اليمنى يف الدخول، والي�شرى يف اخلروج: 1. تقدمي الرِّ
ورد عنهم �شلوات اهلل عليهم: »الف�شل يف دخول امل�شجد اأن تبداأ برجلك اليمنى؛ 

اإذا دخلت، والي�شرى؛ اإذا خرجت«))).

2. ال�شكينة والوقار:
روي عن اأمري املوؤمنني خ: »من اأراد دخول امل�شجد؛ فليدخل على �شكون ووقار؛ 
باب  من  املرء  اقرتاب  فاإّن  وعليه،  اإليه«))).  البقاع  واأحّب  اهلل،  بيوت  امل�شاجد  فاإّن 
باملكا�شب  يخت�ّض  دنيوّي  حديث  يف  �شوته  يرفع  اأو  يجادل،  يزال  ل  وهو  امل�شجد؛ 
والأرباح املالّية لتجارته وما �شاكل هذا املعنى؛ ُيعّد من الأمور املخالفة لالآداب التي 

ينبغي مراعاتها اإ�شالمّيًا تاه امل�شجد وتعظيمًا حلرمته.
3. ال�شتعاذة:

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج74، ص85.
2 الكليني، الكافي، م.س، ج 3، كتاب الصالة، باب القول عند دخول المسجد، ح1، ص 308.

3 ابن بابويه، محّمد بن علي بن الحسين: من ال يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري، ط2، قّم المقّدسة 
مؤّسسة النشر اإلسالمي، الت، ج 1، ص 240.
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روي عن النبّي الأعظم |: »اإذا دخل العبد امل�شجد فقال اأعوذ باهلل من ال�شيطان 
الرجيم، قال ال�شيطان: اإّنه ك�شر ظهري، وكتب اهلل له بها عبادة �شنة، واإذا خرج من 
امل�شجد يقول مثل ذلك؛ كتب اهلل بكّل �شعرة على بدنه مائة ح�شنة ورفع له مائة 

درجة«))).

4. الطهارة:
بذلك  يو�شي  امل�شجد، حيث  قبل دخول  ئًا  متو�شِّ الإن�شان  يكون  اأن  منها  واملراد 

النبّي | قائاًل: »ل تدخل امل�شاجد اإّل بالطهارة«))).
5. الدعاء عند الباب:

روي عن مولنا الإمام الع�شكرّي خ: »اإذا اأردت دخول امل�شجد... وقل: ب�شم اهلل، 
وباهلل، وعلى اهلل، واإىل اهلل، وخري الأ�شماء كّلها هلل، توّكلت على اهلل، ول حول ول 
قّوة اإّل باهلل، الّلهّم �شّل على حمّمد واآل حمّمد، وافتح يل اأبواب رحمتك وتوبتك، 

واأغلق علّي اأبواب مع�شيتك، واجعلني من زّوارك، وُعّمار م�شاجدك«))).

ثانيًا: ما يتعّلق بالتواجد يف امل�شجد، وهو كذلك اأمور:
1. عدم رفع ال�شوت.

2. عدم الّلغو واخلو�ض يف الباطل.
2. اجتناب الروائح املوؤذية.

يقربّن  فال  ريحها؛  املوؤذيات  من  �شيئاً  اأكل  »من  خ:  املوؤمنني  اأمري  عن  روي 
امل�شجد«))).

4. ترك البيع وال�شراء.
1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج81، ص26.

2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج80، ص377.
3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج81، ص22.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج10، ص108.
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5. عدم النفراد بال�شالة واجلماعة قائمة، فال�شالة بهذه احلالة فيها اإ�شكال �شرعّي.
6. التّزين والتعّطر.

7. اإبعاد املجانني عن امل�شجد؛ حفاظًا على مكانته وطهارته))).
8. القيام بخدمة امل�شجد من خالل كن�شه، واإنارته، وغري ذلك؛ وهو ماأثور يف اأيام 
خم�شو�شة -اأي�شًا- كما روي عن النبّي | »من كن�ص امل�شجد يوم اخلمي�ص وليلة 

اجلمعة؛ فاأخرج منه من الرتاب ما يذّر يف العني غفر اهلل له«))).
ويف حديث اآخر: »من اأحّب اأن يكون قربه وا�شعاً ف�شيحاً؛ فلينِب امل�شاجد، ومن اأحّب 
اأن ل تاأكله الديدان حتت الأر�ص؛ فليكن�ص امل�شاجد، ومن اأحّب اأن ل ُيظِلْم حلده؛ 
فلينّور امل�شاجد، ومن اأحّب اأن يبقى طرّياً حتت الأر�ص فال يبلى ج�شده؛ فلي�شرت 

ُب�شط امل�شاجد«))).

املسجد ثمرات 

وهي ثماين ثمرات وردت يف قول اأمري املوؤمنني خ: »من اختلف اإىل امل�شجد اأ�شاب 
اأو رحمة  اآية حمكمة،  اأو  اأو علماً م�شتطرفاً،  اأخاً م�شتفاداً يف اهلل،  اإحدى الثماين: 
منتظرة، اأو كلمة ترّده عن ردًى، اأو ي�شمع كلمة تدّله على هدًى، اأو يرتك ذنباً خ�شية 

اأو حياء«))).

 

1 العاملي، محّمد بن الحسن: وسائل الشيعة، تحقيق ونشر مؤّسسة آل البيت ^ إلحياء التراث، ط2، قم المقدسة، 1414 
هـ.ق، ج5، باب 27، ج1، ص233.

2 ابن بابويه، من ال يحضره الفقيه، م.س، ج1، ص233.
3 النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج 3، ح3847، ص 385.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج80، ص351.
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خالصة الدرس 

نا؛ كما ت�شمُّ الأمُّ احلنونة  اإّن اأ�شرف املوا�شع يف هذه الدنيا امل�شاجد اّلتي ت�شمُّ اأ- 
اأولدها، وقد اأعّد اهلل ملن اأعمرها ثوابًا فوق ت�شّور الإن�شان.

ب- لي�ض معنى عمارة امل�شجد هو البناء احلجرّي فقط، واإّنا املق�شود الأ�شا�ض هو 
اإحياوؤها؛ بال�شالة، والدعاء، و�شائر اأ�شكال املرا�شم الدينّية الإلهّية.

ج- اإّن للم�شجد اآدابًا كثرية، منها: الطهارة، وال�شتعاذة، وال�شكينة، والوقار، وغري 
ذلك.

د- للم�شجد ثماين ثمرات ذكرها اأمري املوؤمنني خ.

للمطالعة 

 قصد المسجد للمال؟!
قدم املدينة اأعرابّي من البادية، وذهب اإىل امل�شجد؛ كي يظفر مبال من النبّي |، 
فراأى النبّي | جال�شًا بني اأ�شحابه، فدنا منه، واأظهر حاجته؛ طالبًا منه اأن ي�شاعده، 
فاأعطاه النبّي | �شيئًا؛ اإّل اأّن الأعرابّي ل يقنع وعّد ما اأُعطي قلياًل، وتفّوه على 
فقاموا  اأ�شحابه،  لدى  الغ�شب  نار  اأثار  ما  الكالم؛  من  البذي ء  باخل�شن   | النبّي 
لالأعرابّي يطرحونه اأر�شًا، فحال النبّي | بينهم وبينه، ثّم خرج م�شطحبًا الأعرابّي 
اإىل بيته؛ فزاده �شيئًا، فاأظهر الر�شا والمتنان؛ قائاًل بعد اعتذاره: جزاك اهلل من اأهل 
وع�شرية خريًا، فقال له النبّي |: »اإّنك قلت ما قلت، ويف نف�ص اأ�شحابي من ذلك 
�شي ء، واأنا اأخ�شى اأن ي�شيبك منهم اأذًى، فاإن اأحببت فقل بني اأيديهم ما قلت بني 
يدّي، حّتى يذهب ما يف �شدورهم عليك«، فلّما كان الغد ذهب الأعرابّي جمّددًا اإىل 

امل�شجد، وكّرر �شكره واعتذاره اإىل النبّي | اأمام اأ�شحابه.
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؛ قائاًل:  وهنا، التفت النبّي | اإىل اأ�شحابه؛ ليلّقنهم الدر�ض اّلذي عا�شوه عن ح�ضٍّ
ثحَُل رحَجل له ناقة �شردت منه، فاّتبعها النا�ص، فلم يزيدوها اإّل  ثحَُل هذا؛ محَ محَ ثحَلي، وحَ »محَ
نفوراً، فناداهم �شاحبها: خّلوا بيني وبني ناقتي، فاأنا اأرفق منكم بها واأعلم، فتوّجه 
و�شّد  وا�شتناخت،  جاءت،  حّتى  فرّدها؛  الأر�ص،  قمام  من  فاأخذها  يديها،  بني  لها 
عليها رحلها، ثّم ا�شتوى عليها، واإيّن لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال، فقتلتموه؛ 

دخل النار«))).

1 انظر: اليحجي، أبو الفضل )القاضي عيّاض(: الشفا بتعريف حقوق المصطفى |، الط، بيروت، دار الفكر، 1409 هـ.ق/ 
1988م، ج1، ص123 - 124.
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كيف أصون األمانة؟

 

قال تعاىل:  

﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾))).

1 المؤمنون: 8.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

الأمانة اأف�شل الإميان 	•

اآثار الأمانة 	•

ل تاأمن هوؤلء 	•

ل توؤّخر الأمانة 	•

يف كنف اآلية

والأمانة  الأمانة.  على  املحافظة  القراآن،  ذكرها  اّلتي  البارزة  املوؤمنني  �شفات  من 
اأمانات  اإىل  اإ�شافة  الولية،  اأي  |؛  ور�شوله  تعاىل  اهلل  اأمانة  هي  الوا�شع  مبفهومها 
النا�ض، وكذلك ما اأنعم اهلل على خلقه، وما �شّخر لهم من املقّدرات والأرزاق العاّمة 
ة؛ ومنها: الأموال، والأبناء، واملنا�شب اّلتي بيد الب�شر، حيث ي�شعى املوؤمنون  اأو اخلا�شّ
اأجيالهم  ويرّبون  اأحياًء،  داموا  ما  ويحر�شونها  حّقها،  ورعاية  اأهلها،  اإىل  اأدائها  يف 
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على ذلك؛ وتّت�شع الأمانة لهذا املعنى ال�شامل؛ لأّن حقيقتها قائمة على املحافظة على 
كّل  بل على  الأموال،  املحافظة على خ�شو�ض  تقت�شر  بها، ول  اأمر اهلل  اّلتي  احلقوق 

�شي ء ميكن اأن ُيوؤمتن عليه املرء.
يقول الإمام ال�شادق خ: »ل تنظروا اإىل طول ركوع الرجل و�شجوده؛ فاإّن ذلك 
واأداء  حديثه،  �شدق  اإىل  انظروا  ولكن  لذلك،  ا�شتوح�ص  تركه  فلو  اعتاده،  �شي ء 

الأمانة«))).
اأهلها، ثّم  اأمانة يف الدنيا، ومل يرّدها اإىل  |: »من خان  ويف احلديث عن النبّي 

اأدركه املوت؛ مات على غري مّلتي، ويلقى اهلل؛ وهو عليه غ�شبان«))).

األمانة أفضل اإلميان

كثريًا ما يحاول ال�شيطان اإغراء الإن�شان كي ميّد يده اإىل مال موؤمَتن عليه �شواء يف 
اأّنه من خالل  ة، ويظّن  اأم يف مكان اآخر؛ حيث تكون الأمانة املالّية خا�شّ مركز عمله 
هذا التعّدي ميكنه اأن ي�شّد حاجة عر�شت له يف اأمٍر ما، اأو ي�شبح غنّيًا عن طريق غري 
م�شروع، لكن �شرعان ما ي�شل اإىل نهاية موؤ�شفة كانت بدايتها متّثل له خروجًا عن ركب 
اإىل عذاب  ذلك  ويوؤّدي  يتذّكرها،  اأن  يحّب  ل  ب�شعة  ب�شورة  تاريخه  وتلّطخ  املوؤمنني، 
�شمريّي اإن هو عاد عن اخليانة، وتاب مّما �شّولت له نف�شه، وهو ي�شمع ما ُروي عن اأمري 

املوؤمنني خ: »اأف�شل الإميان الأمانة«، و »اأقبح اخُلُلق اخليانة«))).
اأن  يريد  فالذي  الفقر«)))،  جتلب  واخليانة  الغناء،  جتلب  »الأمانة  احلديث:  ويف 
كّل ذي حّق  اإىل  يوؤّدي  اأمينًا �شدوقًا،  يكون  اأن  النا�ض؛ عليه  اأيدي  يكون غنّيًا عّما يف 

1 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب الصدق وأداء األمانة، ح12، ص105.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج72، ص171.

3 اآلمدي، أبو الفتح: غرر الحكم ودرر الكلم، ترتيب وتدقيق عبد الحسن دهيني، ط1، بيروت، دار الهادي، 1413 هـ.ق/ 
1992م، ح2905، 2906.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج72، ص114.



كيف أصون األمانة؟
89

اهلل،  »اّتقوا  خ:  ال�شادق  الإمام  يقول  و�شقاق،  عداوة  بينهما  كان  واإن  حّتى  حّقه، 
وعليكم باأداء الأمانة اإىل من ائتمنكم، فلو اأّن قاتل اأمري املوؤمنني خ ائتمنني على 

اأمانة؛ لأّديتها اإليه«))).
اأن  فرٍد  لأّي  بالإمكان  ولي�ض  مقّيدًا،  لي�ض  الأمانة  اأداء  وجوب  اأّن  نعرف  هنا،  من 
يتوّقف عن اإي�شالها اإىل ذويها؛ باختالق م�شّوغات ما اأنزل اهلل بها من �شلطان. وما 
ن�شمعه من ت�شديد وتاأكيد من العرتة الطاهرة ^ يف املحافظة عليها، قّل نظريه يف 
الأبواب الأخرى، اإىل حدِّ اأّنه ورد عن اأمري املوؤمنني خ اأّنه قال: اأُق�ِشم لحَ�شمعت ر�شول 
 ّ اهلل | يقول يل قبل وفاته ب�شاعة مراراً ثالثاً: »يا اأبا احل�شن! اأّد الأمانة اإىل الربحَ

والفاجر؛ فيما قّل وجّل، حّتى يف اخليط واملخيط«))).
وعنه خ-اأي�شًا-: »اأّدوا الأمانة؛ ولو اإىل قاتل ولد الأنبياء«))).

العقائد  ُمنحَرفمِ  �شاحبها  باأّن  الأمانة؛  حامل  يعتذر  اأن  ال�شواب  من  لي�ض  وعليه، 
وامل�شلك؛ فاإّن الواجب اأداوؤها اإليه كيفما كان.

األمانة آثار 

)- ال�سدق يف القول والعمل:
يف احلديث: »اإذا قويت الأمانة؛ كرث ال�شدق)))، والأمانة والوفاء؛ �شدق الأفعال«))).

)- ال�سالمة يف الدنيا والخرة:
وكن  واآخرتك،  دنياك  لك  ت�شلم  الأمانة؛  اأدِّ  بنّي.  »يا  )ر�ض(:  لقمان  و�شايا  من 

اأميناً؛ تكن غنّياً«))).

1 الكليني، الكافي، م.س، ج5، كتاب الجهاد، باب أداء األمانة، ح4، ص133.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج74، ص273.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج5، كتاب الجهاد، باب أداء األمانة، ح3، ص133.
4 اآلمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، م.س، ح1582.
5 اآلمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، م.س، ح7932.

6 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج72، ص117.
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)- الرزق:
عن اأمري املوؤمنني خ: »الأمانة جتّر الرزق، واخليانة جتّر الفقر«))).

ال تأمن هؤالء

لقد كان احلديث يف ما تقّدم عن وجوب احلفاظ على الأمانة واأدائها اإىل �شاحبها، 
ونتكّلم الآن عن اأو�شاف جمموعة من النا�ض نهانا الإ�شالم عن و�شع الأمانات لديهم، 
َرنا منهم؛ حمّددًا بذلك املكان املنا�شب وال�شخ�ض اّلذي ينبغي ائتمانه، واإّل كان  وحذَّ
اخللل من الطرفني؛ اأي من �شاحب الأمانة، ومن حاملها حني ياأمتن الإن�شان �شخ�شًا، 

مع علمه باأّنه ل اأمانة له، ولي�ض حماّلً لها، فمن هم هوؤلء؟
اإّنهم كما حّدثنا اأهل البيت ^:

1- �شارب اخلمر:
يف احلديث عن الإمام ال�شادق خ: »من ائتمن �شارب اخلمر؛ فلي�ص له على اهلل 

�شمان«))).
2- الكّذاب:

عن الباقر خ: »من عرف من عبد من عبيد اهلل كذباً اإذا حّدث، وخلفاً اإذا وعد، 
وخيانة؛ اإذا ائتمن، ثّم ائتمنه على اأمانة ؛ كان حّقاً على اهلل عّز وجّل اأن يبتليه فيها، 

ثّم ل يخلف عليه ول ياأجره«))).
3- اخلائن:

يقول النبّي |: »لي�ص لك اأن تّتهم من ائتمنته، ول تاأمتن اخلائن؛ وقد جّربته«))).
1 المتقي الهندي، عالء الدين، كنز العّمال، الط، بيروت، مؤّسسة الرسالة، 1409 هـ.ق/ 1989م، ج3، ح5499، ص61.

2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج76، ص143.

3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج100، ص85.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج72، ص194.
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وعن الر�شا خ: »مل يخنك الأمني، ولكن ائتمنت اخلائن«))).

ال تؤّخر األمانة

اإىل  اإي�شاله  اأّنه يوؤّخر  ُموَدع عنده، غري  رمّبا ل يعتدي الإن�شان بالت�شّرف يف مال 
�شاحبه؛ ا�شتهانة منه، وتثاقاًل من خالل ما حتّدثه به نف�شه، وجّراء الت�شويف والك�شل؛ 
ورمّبا  تاأخري احلقوق عن ذويها،  لأّنه يدخل يف دائرة  تعّديًا؛  يعّد  فاإن هذا -اأي�شًا- 
اإذا كانت مّما يتلف وتنق�ض قيمته مبرور الزمن عليه،  اإىل تلف الأمانة  يوؤّدي ذلك 
يقول ر�شول اهلل |: »لي�ص مّنا من يحّقر الأمانة؛ حّتى ي�شتهلكها اإذا ا�شتودعها«))).

خالصة الدرس 

اأداء الأمانة ورعايتها؛ وهي من  اأ- من اأعظم �شفات املوؤمنني املذكورة يف القراآن: 
الواجبات اّلتي ل يجعل اهلل تعاىل رخ�شة فيها لأحد. ومعناها: لي�ض خ�شو�ض احلفاظ 

على الأموال فقط، بل عاّم �شامل ل�شائر احلقوق.
ب- ل اإميان ملن ل اأمانة له. واخليانة �شبب للفقر والعوز.

ج- من اآثار الأمانة: ال�شدق، وال�شالمة، والرزق.
د- نهانا الإ�شالم عن ائتمان: �شارب اخلمر، والكّذاب، واخلائن.

هـ- يعّد تاأخري الأمانة مع القدرة على تاأديتها تعّديًا، وباخل�شو�ض اإذا اأّدى اإىل تلفها، 
ونق�شان قيمتها.

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج75، ص335.

2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج72، ص172.
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للمطالعة 

مسخه اهلل قرداً؟!
العلم،  اأمانة  على  املحافظة  باب  يف  خ،  ال�شادق  الإمام  مولنا  عن  ُيروى  ما  يف 
وعدم خيانتها، اأّنه قال: »كان ملو�شى بن عمران جلي�ص من اأ�شحابه، وقد وعى علماً 
كثرياً، فا�شتاأذن مو�شى يف زيارة اأقارب له، فقال له مو�شى: اإّن ل�شلة القرابة حّقاً، 
اأن تركن اإىل الدنيا، فاإّن اهلل قد حّملك علماً، فال ت�شّيعه وتركن اإىل  اإّياك  ولكن 
ف�شاأل  اأقاربه، فطالت غيبته،  اإّل خري، وم�شى نحو  الرجل: ل يكون  غريه. فقال 
عن  اأخربين  له:  فقال  عنه،  جربئيل  ف�شاأل  بحاله،  اأحد  يخربه  فلم  عنه،  مو�شى 
ُم�ِشخحَ قرداً يف عنقه  الباب؛ قد  ذا على  نعم، هو  به علم؟ قال:  األك  جلي�شي فالن، 
�شل�شلة، ففزع مو�شى اإىل رّبه، وقام اإىل م�شاّله يدعو اهلل ويقول: يا رّب! �شاحبي 
وجلي�شي، فاأوحى اهلل اإليه يا مو�شى! لو دعوتني حّتى تنقطع ترقوتك؛ ما ا�شتجبت 

لك فيه، اإيّن كنت حّملته علماً؛ ف�شّيعه، وركن اإىل غريه«))).
 

1 العاملي، محّمد بن الحسن: الجواهر السنية. الط، الن، 1384 هـ، ق/ 1964م، ص76.
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قال تعاىل:  

}ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں{))).

1 اإلسراء: 70.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

احلقوق الإن�شانّية 	•

تق�شيم اللحظات والنظرات 	•

عدل اخلطاب 	•

ملعون ي�شّلي 	•

يف كنف اآلية

وقد  املالئكة،  حّتى  اخللق  من  غريه  ينلها  ل  تعاىل،  اهلل  عند  كرامة  لالإن�شان  اإّن 
ه تعاىل بنعم ومقّدرات عظيمة ي�شعب اإح�شاوؤها ومعرفتها، كي تعينه يف م�شرية  خ�شّ
حياته، ويتقّوى بها على طاعته. ورد عن مولنا الإمام ال�شادق خ: »فاإّنك اإذا تاأّملت 
العامل بفكرك ومّيزته بعقلك، وجدته؛ كالبيت املبنّي؛ املعّد فيه جميع ما يحتاج اإليه 
عباده، فال�شماء مرفوعة؛ كال�شقف، والأر�ص ممدودة؛ كالب�شاط، والنجوم من�شودة؛ 
كامل�شابيح.. والإن�شان؛ كاململَّك ذلك البيت؛ واملخّول جميع ما فيه، و�شروب النبات 
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ع  ُو�شمِ ذلك كّله،  ملاآربه، و�شنوف احليوان م�شروفة يف م�شاحله ومنافعه«)))؛  مهّياأة 
بت�شّرف الإن�شان وخدمته؛ ل�شتعماله يف �شبيل اخلري والبناء، ل يف طريق ال�شّر وال�شقاء. 
ومّما ورد عن النبّي | يف �شدد هذا التكرمي الإلهّي لبن اآدم: »ما �شي ء اأكرم على اهلل 
من ابن اآدم، قيل يا ر�شول اهلل! املالئكة؟ قال: املالئكة جمبورون مبنزلة ال�شم�ص 
ال�شالة؛  ت  رحَ �شحَ وحَححَ بر�شول اهلل،  اأُ�شري  »ملّا  خ:  الباقر  الإمام  ورد عن  والقمر«)))، 
فاأّذن واأقام جربئيل، فقال: يا حمّمد تقّدم، فقال ر�شول اهلل: تقّدم يا جربئيل، فقال 

له: اإّنا ل نتقّدم الآدمّيني؛ منذ اأُمرنا بال�شجود لآدم«))).

اإلنسانّية احلقوق 

اإذا عرفنا ما تقّدم، حّق علينا اأن ن�شاأل اأنف�شنا: كيف نتعامل مع َمن كّرمه اهلل بهذا 
التكرمي؛ ونحن نعي�ض يف جمتمع واحد؛ نتعارف ونتاآلف؟ وما هي احلقوق الواجبة علينا 
تاههم؟ واجلواب: اإّن احلقوق الإن�شانّية اّلتي ينبغي علينا مراعاتها تكمن يف جانبني: 
الأّول: ماّدّي، والثاين: معنوّي، طاملا كانت روح امل�شوؤولّية تعي�ض بيننا؛ حيث ي�شعر كّل 
واحد مّنا اأّنه جزء من هذا املجتمع؛ يتكامل مع الآخرين، ول تتحّكم فيه روح النزواء 
والتفّرد، بل اللتزام باملبادى ء الجتماعّية اّلتي دعانا اإليها الإ�شالم العزيز، بحيث ل 
»النا�ص �شواء؛  خ:  املوؤمنني  اأمري  ي�شت�شعفهم. عن  الآخرين، ول  اأحد على  ي�شتعلي 

كاأ�شنان امل�شط«))).
خ: »واأحَ�ْشِعر قلبك الرحمة للرعّية، واملحّبة لهم.. فاإّنهم �شنفان:  ومن و�شاياه 

اإّما اأٌخ لك يف الدين، واإّما نظرٌي لك يف اخللق«))).

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج3، ص61.
2 الهندي، كنز العّمال، م.س، ج12، ح34621، ص192.

3 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج18، ص404.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج75، ص251.
5 الشريف الرضّي، نهج البالغة، م.س، ج3، كتاب 53، ص84.
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)- احلقوق املاّدّية:
اإّن الت�شريعات ال�شادرة من ال�شارع املقّد�ض بّينت الهتمام الإلهّي؛ بتوفري ال�شرورات 
اأن ت�شود الأر�ض عدالة اجتماعّية، ول يهان  واحلاجات املاّدّية لالإن�شان؛ الهادفة اإىل 
فيها الإن�شان لقاء �شعيه لطلب لقمة عي�شه، اأو تاأمني �شقف يظّلله مع عائلته، اأو حت�شيل 

دراهم تعينه على �شراء دواء، وما �شاكل ذلك.
ومن هنا ُيعّد املمتنع عن دفع الزكوات، والأخما�ض، و�شائر احلقوق املالّية ال�شرعّية 
الآخرين  حرمان  يف  وم�شاهمًا  الإن�شانّية،  للحقوق  ومنتهكًا  متعّديًا،  عليه؛  املتوّجبة 
واإبقائهم على الأو�شاع ال�شيئة اّلتي حتيط بهم؛ بدًل من قيامه باإعانة ال�شعيف منهم 
هم  وم�شاعدته؛ ملا فيه �شالح دينه ودنياه. عن النبّي |: »اخللق كلُّهم عيال اهلل، فاأحبُّ
اإىل اهلل عّز وجّل؛ اأحَْنفعُهم لعياله«)))، وعن الإمام ال�شادق خ: »قال اهلل عّز وجّل: 
كان  لذلك،  حوائجهم«))).  يف  واأ�شعاهم  بهم،  األطفهم  اإيّل؛  هم  فاأحَحبُّ عيايل،  اخللق 
اأهّمّية بالغة يف الدين  للم�شاعي واخلدمات املبذولة يف �شبيل خدمة املجتمع الب�شرّي 
تاأمني  علينا  تفر�ض  كما  بدورها؛  وهي  العاّمة؛  بالواجبات  يرتبط  ما  هذا  احلنيف. 
لدى  املوجودة  للمقّدرات  التعّر�ض  وعدم  باملحافظة  -كذلك-  تلزمنا  الحتياجات، 
عند  احلدود  ذلك  على  الإ�شالم  اأقام  وقد  واأنواعها،  اأ�شكالها  اختالف  على  النا�ض؛ 

التعّدي؛ لت�شتقيم احلياة يف اخلّط اّلذي اأراده اهلل �شبحانه لها.

)- احلقوق املعنوّية:
اإّن الدعوة اإىل رعاية احلقوق املعنوّية ل تقّل �شاأنًا عن احلقوق املادّية، بل هي اآكد 
من  معنّي،  بلد  اأهل  بتوهني  له؛  التمثيل  اّلذي ميكن  العاّم  �شواء يف جمالها  واأوجب؛ 
يبة املوؤمن، اأو  خالل اإهانتهم ول�شق الّتهم بهم، اأم يف جمالها اخلا�ّض؛ كالتعّر�ض لغمِ

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج93، ص118.
2 الكليني، الكافي، م.س، ج 2، كتاب اإليمان والكفر، باب السعي في حاجة المؤمن، ج10، ص 199.
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بهتانه و�شتمه، قال اهلل تعاىل: ﴿ک ک گ گ گ گ 
اآذى  »من   :| الأكرم  النبّي  وعن   ،(((﴾ ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
عدم  هو  -فقط-  رعايته  املطلوب  احلّق  يكون  ل  هنا،  ومن  اآذاين«))).  فقد  موؤمناً 
التعّر�ض لالآخر مبا يكره، واإّنا اإ�شافة لذلك عدم التعّر�ض له يف حم�شره، حيث يجب 
عليك اأن ت�شونه وتدفع عنه كّل ما ي�شقط حرمته، اأو يخد�شه يف نف�شه وحرميه وولده 

و�شائر من يتعّلق به. لذلك، قال اأمري املوؤمنني خ: »ال�شامع للغيبة؛ كاملغتاب«))).
وقد رّتب اهلل �شبحانه، على انتهاك احلقوق املعنوّية حدودًا؛ بّينها القراآن الكرمي؛ 
من اأجل �شيانة الإن�شان، واحلفاظ على كرامته من هذا اجلانب، كما رّتب على انتهاك 

احلقوق املادّية -كذلك- حدودًا؛ كحّد ال�شرقة وغريه.

والنظرات: اللحظات  تقسيم 

الفائقة،  العناية  وجدنا  الب�شرية؛  بعني   ^ املع�شومني  �شرية  قراأنا  اإذا  ونحن 
وعدم  عنها،  الغفلة  يف  اأعمارنا  نق�شي  قد  اّلتي  الأمور  ل�شغائر  الدقيقة  واملالحظة 
اللتفات اإليها؛ حيث اإّنهم �شلوات اهلل عليهم كانوا يق�ّشمون حلظاتهم يف النظر اإىل 
اأ�شحابه،  بني  حلظاته  يق�ّشم  كان  فاإّنه  |؛  امل�شطفى  جّدهم  عن  كما  اأ�شحابهم؛ 

فينظر اإىل ذا وينظر اإىل ذا؛ بال�شوّية))).

عدل اخلطاب

قدوة لأتباعهم يف مراعاة عدل اخلطاب، حيث كانوا يعتنون   ^ اأهل البيت  كان 
1 األحزاب: 58.

2 النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج9، ح10337، ص99.
3 اآلمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، م.س، ح1171.

4 انظر: الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب النوادر، ح1، ص671.



كيف أكون في المجتمع؟
99

باللتزام يف اأن ل يعلو خطاب اخل�شم على خ�شمه، ويرّتبون على ذلك الآثار؛ كالعزل 
ثّم  الق�شاء،  الُدوؤَيّل  الأ�شود  اأبا  وىّل  فاإّنه  خ،  املوؤمنني  اأمري  عن  كما  الق�شاء؛  من 
َ عزلتني، وما خنت ول جنيت؟ فقال: »اإيّن راأيت كالمك يعلو كالم  عزله، فقال له: لمِ
وت�شويه  الآخرين،  حتطيم  اإىل  ونزعاتنا  رغباتنا  قادتنا  اإذا  بنا  فكيف  خ�شمك«)))، 
�شمعتهم، واإقناع اأنف�شنا باأّنه يوجد لذلك م�شّوغات �شرعّية، مع جالء حقيقة اأّن ال�شرع 
املبني بعيد عن ذلك غاية البعد، فاإذا كان ال�شتعالء بالكالم يف حم�شر الآخر انتهاكًا 
له يف  والكيد  اإظهار عيوبه  الق�شاء، فكيف  �شّدة  العزل عن  ا�شتحّق �شاحبه  خطريًا؛ 

رك ال�شيطايّن. غيبته؟! اأعاذنا اهلل تعاىل من ذلك، وع�شمنا من الوقوع يف ال�شَّ

يصّلي ملعون 

والع�شيان  للف�شق  موجبًا  املذكوَرْين-  -بق�شميها  الإن�شانّية  باحلقوق  امل�ّض  ُيعّد 
»اأو�شى   :| النبّي  الّلعنة. فعن  الإلهّية وحلول  الرحمة  وا�شتحقاق الطرد من �شاحة 
اهلل اإيّل اأن يا اأخا املر�شلني! يا اأخا املنذرين! اأنذر قومك ل يدخلوا بيتاً من بيوتي 
ولأحد من عبادي عند اأحدهم مظلمة، فاإيّن األعنه ما دام قائماً ي�شّلي بني يدّي؛ 

حّتى يرّد تلك املظلمة«))).

1 النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج17، ح21581، ص 359.
2 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج81، ص257.
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خالصة الدرس

الكون  هذا  له  و�شّخر  مالئكته،  على  حّتى  وكّرمه  الإن�شان  ل  ف�شّ تعاىل  اهلل  اإن  اأ- 
بت�شّرفه؛ لي�شل اإىل هدفه الأ�شمى.

ب- لقد تكّفلت ال�شريعة الغّراء باحلفاظ على احلقوق املادّية واملعنوّية لبني الإن�شان؛ 
التق�شري فيها  وُيعّد  اإىل املحافظة عليها و�شيانتها.  اأحكامها، ودعت  تفا�شيل  كّل  يف 

ع�شيانًا هلّل �شبحانه.
ج- ج�ّشدت حياة املع�شومني ^ يف اأقوالهم واأفعالهم رعاية دقيقة حلقوق الفرد 

واملجتمع؛ حّتى يف تق�شيم حلظات النظر اإىل اأ�شحابهم.

للمطالعة 

 تلك الكعكة خّلصتك..!
اليهودّي  اإّن هذا  | يومًا بيهودّي يحتطب يف �شحراء، فقال لأ�شحابه:  النبّي  مّر 
راأ�شه؛  اليهودّي باحلطب على  النهار رجع  اآخر  فلّما كان  اليوم حّية وميوت،  َلتلدغّنه 
يكون!  ما عهدناك تخرب مبا ل  ر�شول اهلل،  يا  له اجلماعة:  فقال  على جاري عادته، 
فقال: وما ذاك؟ قالوا: اإّنك اأخربت اليوم باأّن هذا اليهودّي تلدغه اأفعى وميوت، وقد 
رجع، فقال |: »َعَليَّ به، فاأُتي به اإليه، فقال يا يهودّي، �شع احلطب وُحلَّه«؛ فحّله، 
�شنعت  ما  فقال:  املعروف«؟  من  اليوم  �شنعت  ما  يهودّي  »يا  فقال:  اأفعى،  فيه  فراأى 
�شيئًا غري اأيّن خرجت ومعي كعكتان؛ فاأكلت اإحداهما، ثّم �شاألني �شائل، فدفعت اإليه 

الأخرى، فقال |: »تلك الكعكة خّل�شتك من الأفعى«، فاأ�شلم على يده))).
 

1 اإلحسائي، ابن أبي جمهور: عوالي اللئالي، تقديم شهاب الدين النجفي، تحقيق مجتبى العراقي، ط1، قم المقدسة، 
مطبعة سيد الشهداء، 1403 هـ.ق/ 1983م، ج1، ص 373.
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كيف أنظر إلى اليهود؟

قال تعاىل:  

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ... ۀ ۀ 
ہ ہ ہ ... ائ﴾ ))).

1 المائدة: 13-12.
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الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

�شفات بني اإ�شرائيل 	•

ق�شاة القلوب 	•

جبناء اأذّلء 	•

مف�شدون يف الأر�ض 	•

اأهل مكٍر وخداع 	•

يف كنف اآلية

يعملوا  اأن  على  اإ�شرائيل  بني  من  اهلل  اأخذه  اّلذي  العهد  عن  الكرمية  الآية  حتّدثنا 
اهلل  بر�شل  والإميان  الزكاة،  واإيتاء  ال�شالة،  اإقامة  العهد:  هذا  وم�شمون  باأحكامه 
ون�شرتهم، وبذل املال يف �شبيله تعاىل؛ على اأن يجزيهم اهلل تعاىل باأمرين، هما: العفو 
عن ال�شّيئات، واإدخالهم اجلّنة. هذا ميثاقه تعاىل اّلذي بّينه يف القراآن وبعده خاطبهم 
ڻ﴾)))؛  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  بقوله: 
فالعاقبة هي اخلزي واخلذلن، لكّن بني اإ�شرائيل نق�شوا كّل عهد وميثاق؛ وذلك �شمة 
لهم ل تفارقهم اأبدًا، كما اأّن لعنة اهلل عليهم ل تنفّك عنهم اأبدًا؛ للتالزم بني نق�ض 

1 المائدة: 12.
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العهد واللعنة الإلهّية، ف�شّح اأن يو�شفوا على الدوام باأّنهم الأّمة امللعونة؛ اأي املبعدة عن 
رحمة اهلل؛ و�شبب ذلك: ع�شيانهم، ونق�شهم، وطغيانهم، وعتّوهم، َفُهم ل ينكروا ما 

جهلوه، واإّنا اأنكروا ما عرفوه وكفروا به، يقول عّز من قائل: }ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ{)))، فمن اأبرز �شفاتهم: العناد، وال�شتكبار 
هوّية  الأمر  هذا  �شار  حّتى  يتغرّيوا،  ل  كذلك  اليوم  وهم  بالأم�ض،  عليه  كانوا  اّلذي 

�شخ�شّيتهم، بكّل ما حتمل من اأباطيل، واأقاويل، وافرتاءات على اهلل واأنبيائه ^.

إسرائيل بني  صفات 

^ األنبياء  قتلة 

اأكرث قوم بعث اهلل تعاىل  التاريخّية؛ فهم  من مثالبهم   ^ يعّد قتلهم لأنبياء اهلل 
لأهوائهم  واّتباعًا  كفرًا  اهلل  نعمة  يبادلون  وكانوا  مكرهم،  ل�شّدة  ^؛  الأنبياء  لهم 
وم�شاحلهم؛ لأّنهم ل يريدون النتهاء عّما هم فيه من الف�شاد والتجرّب، يقول تعاىل: 
ې{))).  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  }ۆ 
خ�شو�ض  ل  ع�شر،  كّل  يف  كاّفة  اليهود  اإىل  موّجه  الآية  يف  اخلطاب  اأّن  ويالَحظ: 
التكذيب  وُن�شب  الفعل،  فاأُ�شيف  اأجدادهم؛  بفعل  ر�شوا  لأّنهم  وذلك  منهم؛  املا�شني 

والقتل اإليهم.

القلوب قساة 

حيث ل رحمة عندهم ول �شفقة، اإىل درجة اأّنهم فقدوا الإح�شا�ض الإن�شايّن يف احلياة 
مع الآخرين، فظهر من جرائمهم وجمازرهم ما ل ميكن عّده واإح�شاوؤه؛ من دير يا�شني؛ 

1 البقرة: 89.

2 البقرة: 87.
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اإىل قانا، وجّنني، وغريها، حيث ي�شفهم اهلل �شبحانه، بقوله: }ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ..{))).

أذلّاء جبناء 

اأبرز �شفات اليهود؛ جبنهم وخوفهم؛ وما يتفّرع عن هاتني ال�شفتني من غدر  من 
وخيانة... ولعّل �شبب ذلك يرجع اإىل:
اأّوًل: حّبهم للحياة الدنيا و�شهواتها.

ثانيًا: كراهية املوت.
ثالثًا: عبادتهم للمال والرثوة.

رابعًا: وَهن عقيدتهم.
﴾))). و�شواهد جبنهم يف التاريخ  ژ ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  يقول عّز وجّل: ﴿ڌ 
�شربات  اأمام  وبكائهم  �شراخهم  من  �شاهدناه  ما  فاإّن  احلا�شر،  يف  واأّما  كثرية، 

ْكر املبني: ﴿ ڳ  املجاهدين يف لبنان، وفل�شطني، �شيظّل يتكّرر كّل يوم ما بقي الذمِ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴾))).

مفسدون يف األرض

ال�شباب من خالل  ًة بني جيل  واإ�شاعة النحالل الأخالقّي، خا�شّ الف�شاد،  ن�شر  اإّن 
بها، كما  اأقّروا  واإّنا  ينكروها،  اّلتي ل  اأهدافهم  الإعالم؛ من  وو�شائل  الّلهو،  اأماكن 

1 البقرة: 74.
2 آل عمران: 112.

3 الحشر: 13.
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جاء يف كتاب »بروتوكولت حكماء �شهيون«؛ وما ذلك اإّل للق�شاء على البناء الروحّي 
لدى الإن�شان.

قال تعاىل: ﴿يت جث مث ىث يث حج مج جح مح ﴾))).

أهل مكٍر وخداع

يف �شياق اأعمالهم للنيل من الإ�شالم، اأظهر جماعة من اليهود الإميان به؛ وهم يف 
ُنون الكفر. وكان الهدف من ذلك: التج�ّش�ض على ر�شول اهلل | وحتّركات  احلقيقة يبطمِ
امل�شلمني، ثّم َنْقل اأخبارهم واأحوالهم اإىل م�شركي بع�ض القبائل؛ كالأو�ض، واخلزرج، 

ول يزالون واأعوانهم على ذلك.
لذا، نهانا اهلل تعاىل عن الطمئنان اإليهم، اأو ك�شف الأ�شرار اأمامهم، يقول عّز من 

ڑ   ((( ڑ ژ  ژ   ((( ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ..﴿ قائل: 
.(((﴾  .. ڳ گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

)- اهلل -والعياذة باهلل- فقري يف نظرهم:
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يقول تعاىل: ﴿ ٱ 

.(((﴾.. ٺ ٺ 
تعاىل اهلل عّما يقولون علّوًا عظيمًا، واإّن قولهم؛ �شواء اأكان عن اعتقاد اأم عناد؛ فهو 
كفر، اإ�شافة اإىل قتلهم الأنبياء ^ بغري حّق، يقول مولنا الإمام ال�شادق خ: »كان 

بني القاتلني والقائلني خم�شمائة عام، فاألزمهم القتل بر�شاهم مبا فعلوا«))).

1 المائدة: 64.
2 اليألونكم خباالً: ال يوفِّرون أذيَّتكم.

3 وّدوا ما عنتّم: يتمنَّوْن وقوع الضرر عليكم.
4 آل عمران: 118.
5 آل عمران: 181.

6 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب الدعاء، باب في صنوف أهل الخالف، ح1، ص409.
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ال�شجرة)))؛  اأمر  يف  خ  اآدم  وخداع  واجلهل،  �شبحانه،  اهلل  اإىل  الكذب  وين�شبون 
اإفكًا، واإثمًا، وعدوانًا على القدا�شة. اأ�شف اإىل ذلك  كما جاء يف توراتهم املو�شوعة؛ 

اإ�شنادهم بع�ض ال�شفات التي ل تليق ب�شاأن اأنبياء اللع تعاىل ظلمًا وعدوانًا.

1 انظر االصحاحين الثاني والثالث من سفر التكوين.
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خالصة الدرس 

اأُّمة ملعونة على  اّلتي جعلتهم  اأبرز �شفات اليهود  اإّن نق�ض العهود واملواثيق من  اأ- 
ل�شان اهلل تعاىل، اإ�شافة اإىل عنادهم، وا�شتكبارهم، وقولهم على اهلل غري احلّق.

ب- ين�شب اليهود اإىل اهلل -تعاىل اهلل عّما يقولون علّوًا كبريًا-: اجلهل، واخلديعة، 
والفقر؛ كما جاء ذلك �شريحًا يف توراتهم املو�شوعة.

ج- ل يعتقد بنو اإ�شرائيل باملقامات ال�شامية لالأنبياء ^؛ كما يعتقد امل�شلمون، بل 
ي�شعون اأكاذيب واأباطيل يف حّقهم، ل يليق اأن ت�شدر عن اأدنى اإن�شان.

د- اإّن الو�شائل - مهما بلغت ب�شاعتها - هي م�شروعة يف �شبيل الو�شول اإىل الأهداف 
عندهم.

للمطالعة
 

قوم قردة؟!
اإيلة من قوم ثمود، واأّن احليتان كانت  اأهل  اأّن قومًا من  خ:  وجدنا يف كتاب علّي 
�شبتهم  يوم  اإليهم  ف�شرعت  ذلك،  يف  طاعتهم  اهلل  ليخترب  ال�شبت  يوم  اإليهم  يَقت  �شمِ
يف ناديهم وقّدام اأبوابهم يف اأنهارهم و�شواقيهم، فبادروا اإليها، فاأخذوا ي�شطادونها 
عن  العلماء  مينعهم  ول  الأحبار،  ينهاهم  ل  اهلل  �شاء  ما  ذلك  يف  فلبثوا  وياأكلونها، 
�شيدها، ثّم اإّن ال�شيطان اأوحى اإىل طائفة منهم اإّنا ُنهيتم عن اأكلها يوم ال�شبت، ول 

ُتنَهْوا عن �شيدها فا�شطادوها يوم ال�شبت واأكلوها يف ما �شوى ذلك من الأّيام.
ذات  منهم  اأخرى  طائفة  وانحازت  فعتت،  ن�شطادها؛  الآن  منهم:  طائفة  فقالت 
طائفة  واعتزلت  اأمره،  خلالف  تتعّر�شوا  اأن  اهلل  عقوبة  عن  ننهاكم  فقالوا:  اليمني، 
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َ تعظون قومًا  منهم ذات الي�شار ف�شكتت ول تعظهم، فقالت الطائفة اّلتي وعظتهم: لمِ
اهلّل مهلكهم اأو معّذبهم عذابًا �شديدًا؟ فقالت الطائفة اّلتي وعظتهم: معذرة اإىل رّبكم 
روا به{)))، يعني ملّا تركوا  ولعّلهم يّتقون، فقال: فقال اهلل عّز وجّل: }فلّما َن�شوا ما ُذكِّ
ما ُوعظوا به؛ م�شوا على اخلطيئة، فقالت الطائفة اّلتي وعظتهم: ل واهلل ل جنامعكم 
عليكم  ينزل  اأن  خمافة  فيها؛  اهلل  ع�شيتم  اّلتي  هذه  مدينتكم  يف  الليلة  نبايتكم  ول 

نا معكم. البالء؛ فيعمَّ
من  قريبًا  فنزلوا  البالء،  ي�شيبهم  اأن  خمافة  املدينة؛  من  عنهم  فخرجوا  قال: 
املدينة، فباتوا حتت ال�شماء، فلّما اأ�شبح اأولياء اهلل املطيعون لأمر اهلل؛ غدوا لينظروا 
ما حال اأهل املع�شية، فاأتوا باب املدينة، فاإذا هو م�شمت، فدّقوا، فلم يجاوبوا، ول 
ي�شمعوا منها ح�ّض اأحد، فو�شعوا فيها �ُشلَّمًا على �شور املدينة، ثّم اأ�شعدوا رجاًل منهم، 
فك�شروا  اأذناب،  ولهم  يتعاونون  قردٌة  بالقوم  هو  فاإذا  فنظر  ؛  املدينة،  على  فاأ�شرف 
الباب، فعرفت الطائفة اأن�شابها من الإن�ض، ول يعرف الإن�ض اأن�شابها من القردة، فقال 

القوم للقردة: األ ننهكم؟
اأن�شابها من هذه  اإيّن لأعرف  »واّلذي فلق احلّبة؛ وبراأ الن�شمة؛  خ:  فقال علّي 
اهلل:  قال  وقد  فتفّرقوا«،  به  اأُِمروا  ما  تركوا  بل  يغرّيون  ول  ينكرون  ل  الأّمة؛ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿ اهلل:  فقال  امِلنِي{)))،  الظَّ ْوِم  ْلقحَ لِّ ُبْعًدا  }فحَ
.(( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴾)))

1 األنعام: 44.
2 المؤمنون: 41.
3 األعراف: 165.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج14، ص53.
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كيف أنجح في العمل؟

قال تعاىل:  

﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ))).

1 التوبة: 105.





113كيف أنجح في العمل؟

الرئيسة: العناوين 

يف كنف الآية 	•

احل�شن يف العمل 	•

التقوى مع العمل 	•

الدوام يف العمل 	•

ال�شداد يف العمل 	•

الإحكام يف العمل 	•

البعث  على العمل 	•

اإمتام العمل 	•

النظم يف العمل 	•

يف كنف اآلية

ل  العلن،  النا�ض يف  بني  اأم  اأكان يف خلوته  �شواء  الإن�شان؛  اأّن عمل  اإىل  الآية  ت�شري 
به  يعلمون  واملوؤمنني   | النبّي  اإّن  بل  يغيب عن علمه،  ول  �شبحانه،  يخفى على اهلل 
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كبري  لهما  بها  والإميان  احلقيقة  هذه  اإىل  واللتفات  وجّل.  عّز  اهلل  علم  اإىل  اإ�شافة 
الأثر يف تطهري العمل واإجناحه؛ لأّن الإن�شان -عادة- اإذا اأح�ّض باأن اأحدًا ما يراقبه 
ويتابع حركاته و�شكناته؛ فاإّنه يحاول اأن يت�شّرف ت�شّرفًا ل نق�ض فيه ول عيب؛ حّتى 
ل يوؤاخذه عليه من ُيراقبه اأو يتوىّل الإ�شراف عليه، وهذا الأمر ُمتََّبع يف احلياة ومعمول 
اإذا  به يف املوؤ�ّش�شات وقطاعات العمل على م�شتوى وا�شع يف �شائر دول العال، فكيف 
اأح�ّض واآمن باأّن اهلل ور�شوله | واملوؤمنني يّطلعون على اأعماله. واملراد باملوؤمنني يف 
الآية اأو�شياء النبّي | من بعده، ولي�ض جميع املوؤمنني، وعن الإمام الر�شا خ: »اأّن 
�شخ�شًا قال له: ادع اهلل يل ولأهل بيتي، فقال: اأول�شت اأفعل؟ واهلل اإّن اأعمالكم لُتعر�ض 
علّي يف كّل يوم وليلة. يقول الراوي: فا�شتعظمت ذلك، فقال يل: اأما تقراأ كتاب اهلل عّز 

وجّل: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ﴾؛ هو علّي بن اأبي طالب«))).
ونحن نخ�شع  �شروط ذلك،  وما هي  ناجحًا وخال�شًا؟  يكون عملنا  ومن هنا، كيف 
لرقابة من اهلل، والنبّي |، واأهل البيت ^؟ ويّت�شح اجلواب من خالل بيان الأمور 

التالية:

األمر األّول: احلسن يف العمل:

يقول اهلل تعاىل: }ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ {))).
ح معنى الآية مولنا الإمام ال�شادق خ:  واملراد هنا: املعيار الكيفي ل الكّمي؛ كما يو�شّ
والنّية  اهلل  خ�شية  الإ�شابة  واإّنا  عماًل،  اأ�شوبكم  ولكن  عماًل،  اأكرث  يعني  »لي�ص 
والعمل  العمل.  من  اأ�شّد  يخل�ص؛  حّتى  العمل  على  »الإبقاء  قال:  ثّم  ال�شادقة«، 

اخلال�ص اّلذي ل تريد اأن يحمدك عليه اأحد اإّل اهلل عّز وجّل«))).

1 الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب الحّجة، باب عرض األعمال على النبّي |، ح4، ص219.
2 الكهف: 7.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج1، كتاب اإليمان والكفر، باب اإلخالص، ح4، ص16.
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التقوى مع العمل: الثاين:   األمر 

يو�شي النبّي | اأبا ذّر )ر�ض(، قائاًل: »يا اأبا ذّر! كن بالعمل بالتقوى اأ�شّد اهتماماً 
بَّل؟«))). منك بالعمل؛ فاإّنه ل يقّل عمل بالتقوى، وكيف يقّل عمل ُيتحَقحَ

واإّن قبول الأعمال مرهون ب�شدورها عن املّتقني، حيث قال �شبحانه: ﴿ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ﴾))).

 األمر الثالث: الدوام يف العمل:

ورد عن الإمام ال�شادق خ: »يا حمران!... واعلم اأّن العمل الدائم القليل على 
اليقني اأف�شل عند اهلل عّز وجّل من العمل الكثري على غري يقني«))). واملراد -هنا-: 
جوهر العمل مع املثابرة وال�شتمرار؛ لأّنه خ عرّب بـ"على اليقني"، واإّل قد ُيبتلى بع�ض 
النا�ض باملداومة على اأعمال معّينة بدون يقني؛ واإّنا لتعّودهم عليها، بحيث اإذا تركوها 

ا�شتوح�شوا، فهي ل تقّربهم زلفى، بل يتحّملون عناءها ل غري.

 األمر الرابع: السداد يف العمل:

ورد عن النبّي |: »�شلوا اهلل ال�شداد، و�شلوه مع ال�شداد؛ �شداد العمل«))).

 األمر اخلامس: اإلحكام يف العمل:

كثريًا ما ت�شيع اأعمالنا ب�شبب عدم الهتمام والتفريط يف اإحكامها؛ واإّنا نقوم بها 
اّلذي ميّكننا من  بال�شكل  فيها، غافلني درا�شتها  ال�شرورّية  الإحاطة باجلوانب  بدون 

1 المجلسي، بحار األنوار، م.س ج74، ص86.
2 المائدة: 27.

3 الكليني، الكافي، م.س، ج2، كتاب اإليمان والكفر، باب فضل اليقين، ح3، ص58.
4 النوري، مستدرك الوسائل، م.س، ج5، ح5562، ص161.
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اأّنه �شيبلى،  الإم�شاك بزمامها، فاإذا بها واهية غري مثمرة. يف احلديث: »اإيّن لأعلم 
وي�شل البلى اإليه، ولكّن اهلل يحّب عبداً اإذا عمل عماًل اأحكمه«))).

العمل: البعث على  السادس:   األمر 

هت نف�شك عليه«)))، حيث اإّن  ورد عن اأمري املوؤمنني خ: »اأف�شل الأعمال؛ ما اأحَْكرحَ
النف�ض كثريًا ما ترف�ض بع�ض الأعمال؛ لالعتقاد بعدم الأهلّية والقدرة على القيام بها، 
لنف�شه  ا�شت�شعافه  اأو  بال�شخ�ض،  الك�شل  ا�شتحكام  مع  ة  والتاأجيل، خا�شّ للت�شويف  اأو 
باأوهام ل وجود لها يف حياته. ويكمن احلّل باحلّث، والبعث، واإكراه النف�ض على الإقدام 
ل مطاوعتها والإحجام عن العمل وبالإقدام ينتفي اخلوف كما ُروي عنه خ -اأي�شًا-: 

ْع فيه؛ فاإّن �شّدة توّقيه اأعظم مّما تخاف منه«))). قحَ »اإذا ِهْبتحَ اأمراً فحَ

 األمر السابع: إمتام العمل

النا�ص  اإّن  اأقول لكم،  »يا مع�شر احلوارّينّي بحّق  خ:  النبّي عي�شى بن مرمي  قال 
اإّن البناء باأ�شا�شه، واأنا ل اأقول لكم كذلك. قالوا: فماذا تقول يا روح  يقولون لكم: 
اهلل؟ قال: بحّق اأقول لكم: اإّن اآخر حجر ي�شعه العامل؛ هو الأ�شا�ص«. قال اأبو فروة: 

اإّنا اأراد خامتة الأمر))).

النظم يف العمل: الثامن:   األمر 

»اأو�شيكما وجميع ُولدي واأهلي ومن بلغه كتابي؛  خ:  اأمري املوؤمنني  من و�شايا 

1 ابن بابويه، األمالي، م.س، ص468.
2 الشريف الرضّي، نهج البالغة، م.س، ج4، ح249، ص54.
3 الشريف الرضّي، نهج البالغة، م.س، ج4، ح175، ص42.

4 المجلسي، بحار األنوار، م.س، ج14، ص322.
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بتقوى اهلل، ونظم اأمركم«))).
وهذا ال�شرط من اأهّم اأ�شباب النجاح والفالح على ال�شعيدين الفردّي والجتماعّي، 
ُيوؤَمل منه خري على  ويف �شوؤون الدين والدنيا. وطاملا كان العمل غري منتظم؛ فاإّنه ل 
الفو�شى  من  التخّل�ض  اإىل  ويدعو  الع�شوائّية،  يرف�ض  الإ�شالم  اأّن  ل�شرورة  الإطالق؛ 
والغوغاء؛ لأّنه يحمل يف تعاليمه ال�شامية وُمُثلمِه العليا اأرقى مبادى ء احل�شارة والنظام 
والعدالة، فدعوته اإىل نظم الأمور �شاملة وعاّمة ل�شائَر ال�شوؤون العبادّية، والقت�شادّية، 

والجتماعّية، وال�شيا�شّية، وغريها.
منا لك، اأخي الكرمي، عوامل النجاح يف العمل يف �شوء الكتاب وال�شّنة  بهذا نكون قدَّ

املباركة. واّت�شح اجلواب عن ال�شوؤال اّلذي طرحناه يف عنوان الدر�ض.

خالصة الدرس 

اأ- اإّن عر�ض العمل على اهلل، ور�شوله |، والأئّمة ^؛ له كبري الأثر يف اإجناحه 
والإخال�ض فيه.

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  الآية:  يف  "املوؤمنون"  بـ  املراد  ب- 
ې﴾: الأئّمة الأطهار ^.

ج- لنجاح العمل اأ�شباب عديدة، هي: احل�شن، والتقوى، والدوام، وال�شداد، والإحكام، 
والبعث، والإخال�ض، والإمتام، والنَّظم.

1 الشريف الرضّي، نهج البالغة، م.س، ج3، كتاب 47، ص76.
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للمطالعة 

 ال يرضى الناس بما نعمل!
ي عن لقمان يف و�شيته لبنه: ل تعّلق قلبك بر�شا النا�ض؛ فاإّن ذلك ل يح�شل.  مّما ُرومِ
ثّم َمثَّل لقمان احلكيم لبنه ذلك؛ باأن اأخرجه معه، ومعهما بهيم، فركبه لقمان وترك 
ولده مي�شي وراءه، فقال قوم: هذا �شيخ قا�شي القلب؛ قليل الرحمة، ثّم عك�ض، فاجتاز 
على جماعة اأخرى، فقالوا: هذا بئ�ض الوالد، وهذا بئ�ض الولد، اأّما اأبوه؛ فاإّنه ما اأّدب 
ولده، واأّما الولد فقد عّق والده، فركبا جميعًا، فقالت اأخرى: ما يف قلب هذين رحمة 
يركبان معًا، يقطعان ظهر الدابة، ويحّمالنها ما ل تطيق، فرتكا الدابة مت�شي خالية؛ 
وهما مي�شيان، فقالت جماعة: هذا عجيب من هذين؛ يرتكان دابة فارغة، ومي�شيان؛ 
تلتفت  لولده: ترى يف حت�شيل ر�شاهم حيلة ملحتال؟ فال  فذّموهما على ذلك. فقال 

اإليهم، وا�شتغل بر�شا اهلل جّل جالله.
وهكذا، نحن يجب اأن يكون معيار جناحنا يف العمل؛ هو ر�شا اهلل تعاىل، واإّل فاإّن 

ر�شا النا�ض اأمر ل ُيْدَرك، ولي�ض هو الأ�شا�ض.))) 

1 ابن طاووس، علي بن موسى: فتح األبواب، تحقيق حامد الخفّاف، ط1، بيروت، مؤّسسة آل البيت ^ إلحياء التراث، 1409 
هـ.ق/ 1989م، ص307.


