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المقدمة

الحم ��د هلل رب العالمين و�ص ��لى اهلل على �س� � ّيدنا مح ّمد و�آله الطاهرين و�ص ��حبه
المنتجبين وبعد
وف�ضله على المخلوقات
لق ��د ك ّرم اهلل تعالى الإن�سان ،وم � ّ�ن عليه بنعمة الإن�سانيةّ ،
بنعم ��ة العقل ،وجعل ��ه عن�صر ًا فاع�ل ً�ا و�ساعي ًا للكم ��ال والتم ّيز ،وناف ��ر ًا من النق�ص
والعجز والف�ش ��ل .قال اهلل تعال ��ى} :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{ } ،ﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ{ .
وحتى ال يقع الإن�سان في ظلمات الجهل حر�ص على تعليمه ،قال تعالى} :ﮎﮏﮐﮑ
ﮒ{ ور�سم له طريق الهدى بما �أر�سل من �أنبياء و�شرائع ،قال تعالى} :ﭞﭟﭠ
(((

(((

(((

ﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱ

من
ﭲ{ وح ّمله م�س� ��ؤولية �أعماله ،فقال تعالى} :ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ{ وقد ّ
اهلل تعالى على خلقه ب�أن �س� � ّهل لهم �س ��بل العالقة به ،من خالل ما �ش� � ّرعه في نظام
العبادات من �ص�ل�اة و�ص ��وم ...بهدف �أن يرتقي الإن�سان بروحه ،ويتكامل في �إيمانه،
(((

((( التين.4 ,
((( الإ�سراء.70 ,
((( العلق.5 ,
((( الجمعة.2 ،
((( النجم.39 ,

(((
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وي ّتزن في �س ��لوكه .روي عن ر�س ��ول اهلل  Pقال�« :أف�ض ��ل النا�س من ع�ش ��ق العبادة
فعانقها ،و�أح ّبها بق ّلبه  ،وبا�شرها بج�سده  ،وتف ّرغ لها  ،فهو ال يبالي على ما �أ�صبح
من الدنيا على ع�سر �أم ي�سر ».
ومعن ��ى العب ��ادة م�أخوذ م ��ن الذل ،يق ��ال طريق مع ّب� � ٌد �إذا كان مذ ّل�ل ً�ا قد وطئته
الأقدام ،غير � ّأن العبادة في ال�ش ��رع ال تقت�ص ��ر على معنى الذل فقط ،بل ت�شمل معنى
أحب
الحب �أي�ض� � ًا ،فهي تت�ض� � ّمن غاية الذل هلل وغاية المحبة له ،فيجب �أن يكون اهلل � َّ
و �أعظ ��م من كل �ش ��يء عند العبد ،روي الإم ��ام علي  Qقال�« :إذا �أح � ّ�ب اهلل عبداً
�ألهمه ح�سن العبادة» .
والعبادة بالمعنى الأعم ا�س ��م يطلق على كل ما ي�ص ��در عن الإن�س ��ان الم�س ��لم من
�أقوال و�أفعال و�أحا�س ��ي�س ا�س ��تجابة لأمر اهلل تعالى ،وتطابق ًا مع �إرادته وم�شيئته ،فال
ح�ص ��ر وال تحديد لنوع الأعمال ا ّلتي يعبد بها اهلل فال�ص�ل�اة ،وال�ص ��دقة ،والجهاد،
والتف ّكر في خلق اهلل ،وم�س ��اعدة ال�ضعيف ،و�إ�صالح الفا�س ��د ،و�أداء الأمانة ...،الخ؛
ك ّل تل ��ك الأعم ��ال هي عبادة ما دام الداعي �إلى فعلها� ،أو تركها ،هو اال�س ��تجابة لأمر
اهلل تعالى.
ق�سمنا درو�س
ونظر ًا لخ�صو�صية �شهر رم�ضان المبارك�( ،شهر العبادة والطاعة) ّ
ه ��ذا الكتاب ا�س ��تثنائ ّي ًا �إلى محورين ،عر�ض ��نا في المح ��ور الأ ّول مجموعة المواعظ
العام ��ة .وعر�ض ��نا في المحور الثان ��ي مجموعة الدرو�س والمواعظ الخا�ص ��ة ب�ش ��هر
رم�ضان المبارك ،وبع�ض منا�سبات �شهر �شعبان.
ولت�س ��هيل اال�ستفادة من الكتاب وفق هذا التق�سيم �أدرجناها بالتف�صيل والترتيب
هنا:
(((

(((

((( الكافي ،الكليني،ج�،2ص.83
((( غرر الحكم� ،ص .198

ةمدقملا
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المحور الأول :الدرو�س العامة:
 -موعظة لقمان في ال�سير نحو الجنّة.  -المع�صية �سبيل الخ�سران. -في رحاب �سورة الع�صر. -ن�صرة المظلوم في ال�شريعة الإ�سالمية. -خدمة النا�س وق�ضاء حوائجهم.المح ��ور الثان ��ي :الدرو� ��س الخا� ��ص ب�ش ��هري �ش ��عبان ورم�ض ��ان :الت ��ي ن�أم ��ل
اال�ستفادة منها في منا�سباتها بتقديم الموعظة من خالل المنا�سبة.
 -كيف نبني عالقتنا بالإمام المهدي|؟ المنا�سبة :والدة الإمام المهدي|. -الم�ساجد بيوت اهلل تعالى ،المنا�سبة� :أ�سبوع الم�سجد. �-شهر العبادة والتقوى ،المنا�سبة :ا�ستقبال �شهر رم�ضان. -قيم تربوية واجتماعية في �شهر رم�ضان ،المنا�سبة :بدايات �شهر رم�ضان. -ليلة التقدير الإلهي ،المنا�سبة :ليالي القدر. �-أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب ، Qالمنا�سبة� :شهادة الإمام علي.Q- -العيد بين العبادة وال�سعادة ،المنا�سبة :عيد الفطر.
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في السير نحو الجنـّة
Q

مفاهيم محورية:

Xالخصائص العامة لمواعظ لقمان الحكيم.
X
Xالحكمة األولى�« :أح ِكم َ�سفي َنت ََك َف ِ�إ َّن َبح َر َك َعميقٌ ».
X
Xالحكمة الثانية«:وخَ فِّف ِحملَ َك َف�إِ َّن ال َع َق َب َة َك�ؤو ٌد».
X
ال�س َف َر َبعي ٌد».
X
Xالحكمة الثالثة« :و�أك ِث ِر الزّا َد َف ِ�إ َّن َّ
Xالحكمة الرابعة«:و�أخ ِل ِ�ص ال َع َم َل َف�إِ َّن النا ِق َد َب�صي ٌر».
X
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تصدير الموضوع
روى ال�شَّ � � ْيخ المفيد (ر�ض) في حكم لقمان فيما �أو�ص ��ى به ابنه �أنَّه قال« :يا ُبن ََّي،
َت َع َّلم ��تُ َ�س ��ب َع َة �آالف ِم ��نَ ِ
الج َّن ِة� :أح ِكم
الحك َم ِةَ ،فاحفَظ ِمنه ��ا �أر َب َعاً و ُم َّر َمعي �إ َل ��ى َ
ال�س َف َر
َ�سفي َنت ََك َف ِ�إ َّن َبح َر َك َعميقٌ  ،وخَ فِّف ِحملَ َك َف�إِ َّن ال َع َق َب َة َك�ؤو ٌد ،و�أك ِث ِر الزّا َد َف�إِ َّن َّ
َبعي ٌد ،و�أخ ِل ِ�ص ال َع َم َل َف�إِ َّن النا ِق َد َب�صي ٌر» .
(((

خصائص موعظة لقمان الحكيمQ

ٍ
كتمهيد
من الم�ستح�س ��ن �أ ُّيها الناظر بعين الب�ص ��يرة � ْأن تلتفت �إِ َلى بع�ض النُّقاط
للوفود على الموعظة؛ ل ّأن ال�س ��مع قبل القلب قد ال يتق ّبل الموعظة ابتدا ًء ،خ�صو�ص� � ًا
�إذا كان قلب ًا ُم ْدبِر ًا عن الآخرة ُمق ِب ًال على ال ُّدنيا ،فال ب ّد له ٍ
حينئذ من � ْأن ُيعطى بع�ض
يمج الموعظة ،وته ّيئ القلب لالنفتاح عليها.
الم�ش ِّوقات التي تمنع ال�سمع من � ْأن َّ
و�إذا �أردن ��ا � ْأن ن�ش� � ّبه هذا الأمر بمثال وا�ض ��ح لتقريب ��ه ِ�إلى الذه ��ن ،فلننظر ِ�إلى
الإن�سان الجائع ،فهو على الرغم من جوعه ال تكون نف�سه مقبل ًة على الطعام ،ف ُيعطى
بع�ض (المق ّبالت) قبل � ْأن ُيقبل على الوجبة الأ�سا�سية؛ لتعتاد معدته وتنفتح �شه ّيته.
((( ال�شَّ ْيخ المفيدُ ،م َح َّمد بن النُّعمان العكبري ،االخت�صا�ص ،341 ،تحقيق ،على �أكبر غفاري وال�سيد محمود الزرندي ،ن�شر ،دار
المفيد للطباعة والن�شر ،الطبعة الثانية 1414هـ ،بيروت.
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وعلى هذا الأ�سا�س ال ب ّد من � ْأن ن�أخذ بعين االعتبار الأُمور التالية:
�أو ًال� :إِ َّن الواعظ بهذه الكلمات �إن�س ��ا ٌن عا�ش عمر ًا مدي ��د ًا مع الأنبياء والحكماء،
وتنقّل من مكانٍ �إِ َلى �آخر باحث ًا عن الحكمة يت ّلقّفها من مظانّها.
�إن�س ��ا ٌن ق ��ال عن ��ه الق ��ر�آن الكري ��م بعد ت�س ��مية �س ��ور ٍة با�س ��مه} :ﭑﭒﭓ
ﭔ{  ،تلك الحكمة التي َم ْن ي�ؤتاها }ﯬﯭﯮﯯﯰ{ .
�إن�س ��ا ٌن ق ��ال عنه الإِمام ال�ص ��ادق �« :Qأم ��ا واهلل لق ��د �أوتي لقم ��ان الحكمة
ال قوياً
ال بح�س ��ب وال م ��ال وال �أه ��ل وال َب ْ�س � ٍ�ط في ج�س ��م وال جمال ،ولكن ��ه كان رج ً
ف ��ي �أمر اهلل متو ِّرعاً في اهلل َ�س ��اكتاً َ�س ��كيناً عميق النظر طوي ��ل الفكر حديد النظر
م�ستغن بالعبر» .
�إن�س ��ا ٌن «كان ُيكث ��ر مجال�س ��ة الفقهاء والحكماء ،وكان َي َ
غ�ش ��ى الق�ض ��اة والملوك
وال�س�ل�اطينَ ،في ْر ِثي للق�ض ��اة مما ابتلوا به ،ويرحم الملوك وال�س�ل�اطين ِل ِغ َّرتهم
ب ��اهلل وطم�أنينته ��م في ذل ��ك ،و َيعتَبر ويتعلم م ��ا َي ْغ ِلب به نف�س ��ه ،ويجاهد به هواه،
و َيحترِز به من ال�شيطان ،وكان يداوي قلبه بالتفكر ،ويداري نف�سه بال ِع َبر» .
فلقمان  Qالجامع ل�صفات الأولياء ،والم�صاحب للأنبياء والفقهاء والحكماء،
كيف نت�ص� � ّور � ْأن تكون و�ص ��يته وموعظته؟!! خ�صو�ص ًا وهي �ص ��ادرة البنه ا َّل ِذي ي�شفق
عليه ،وقد و�ص ��ف لنا �أمير الم�ؤمنين  Qهذه ال�ش ��فقة من خالل قوله في و�صيته
لولده المجتبى َ « :Qو َج ْدت َُك َب ْع ِ�ض ��ي َب ْل َو َج ْدت َُك ُك ِّلي َحتَّى َك�أَ َّن �شَ � � ْيئاً َل ْو �أَ َ�صا َب َك
�أَ َ�صا َب ِني َو َك�أَ َّن ا ْل َم ْوتَ َل ْو َ�أت َ
َاك �أَتَا ِني» .
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((

لقمان.12 ،

البقرة.269 ،
بحار الأنوار ،ج � ،13ص .409

((( م.ن.
((( ال�شريف الر�ضي ،محمد بن الح�سين المو�سوي ،نهج البالغة ،336 ،تحقيق وت�صحيح ،عزيز اهلل العطاردي ،ن�شر ،م�ؤ�س�سة نهج
البالغة ،الطبعة الأولى 1414هـ ،قم المقد�سة.
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ثاني� �اًَّ � :إن لقم ��ان  Qيريد � ْأن يعظ ابنه بحك � ٍ�م تع ّلمها وعمل بها ،ف�إذا نظرنا
�إِ َل ��ى ذلك من البعد الفقهي ،نجده م�س ��تكم ًال لل�ش ��رط ا َّل ِذي يذك ��ره الفقهاء في باب
الأم ��ر بالمعروف والنهي عن المنكر� ،أال وهو �ش ��رط العلم بم ��ا ي�أمر وينهى .هذا بما
يرتب ��ط بتعامله م ��ع الآخرين ،و�أ ّما ما يرتبط بوظيفته تجاه تكليف نف�س ��ه ،فهو يز ّكي
ال ْنفَاقِ »  .كم ��ا � َّأن لحن الخطاب
علم ��ه ا َّل ِذي ورد في ��ه الخبرَ « :وا ْل ِع ْل� � ُم َي ْز ُكو َعلَ ��ى ْ ِ إ
وال�شفقة اّ
يدلن ـ من البعد الأخالقي ـ على � َّأن لقمان الحكيم لم يكن ِم ّمن ينطبق عليه
قول ال�شاعر:
(((

ت� ��د ُّل ع �ل��ى ال �ت �ق��وى و�أن � ��ت م�ق� ِّ���ص� ٌر

�سقيم
النا�س وه��و
ُ
�أ َي��ا َم� ْ�ن ي��داوي َ

()2

ومثله قول الآخر ا َّل ِذي ذهب �شطره الثاني مث ًال:
وغ �ي��ر ت �ق� ٍّ�ي ي���أم��ر ال �ن��ا�� َ�س ب��ال� ُّت�ق��ى

ط �ب �ي� ٌ�ب ي � ��داوي ال �ن��ا�� َ�س وه ��و ع�ل�ي� ُ�ل

بل كان ـ في وعظه البنه ـ م�صداق ًا لقول �أمير الم�ؤمنين �« :Qإ َّن ال َو َ
عظ ا َّلذي
ال َي ُم ُّج ُه َ�سم ٌع وال َي ِ
َول ون ََط َق ِب ِه ِل�سانُ ال ِف ِ
عد ُل ُه نَف ٌع ما َ�س َكتَ َعن ُه ِل�سانُ الق ِ
عل» .
ثالث� �اً� :إِ َّن ه ��ذه الموعظ ��ة التي هو ب�ص ��دد ذكرها البنه تحتاج �إِ َل ��ى الحفظ؛ لكي
َ
الحفظ على م�ستويين:
يترتّب عليها الأثر .ويمكن � ْأن يكون المق�صود من
الم�س ��توى الأ ّول :الحف � ُ�ظ ف ��ي مقابل الن�س ��يان؛ ب� ْأن يك ��ون الإن�س ��ان متذ ّكر ًا لهذه
الموعظة المت�ض� � ّمنة للكلمات الأربع ،بحيث يكون م�ستح�ض ��ر ًا لها ب�شكلٍ م�ستم ٍّر؛ ف� ّإن
الذُّنوب والمعا�ص ��ي تجتمع مع الغفلة عن رقاب ��ة اهلل تعالى ،قال تعالى} :ﭣﭤﭥ
ﭦﭧ { .
(((

(((

((( الم�صدر نف�سه.434 ،
((( �أبو الفرج الأ�صفهاني ،الأغاني  ،327 ،4ن�شر ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت.
((( اللَّيثي الوا�س ��طي ،علي بن ُم َح َّمد ،عيون الحكم والمواعظ ،51 ،تحقيق ال�شَّ � � ْيخ ح�س ��ين الح�س ��ني البيرجنديَّ ،
الطبعة الأُولى
�1376ش ،دار الحديث ،قم.
((( الروم.7،
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الم�س ��توى الثاني :الحفظ بمعنى العمل ،و�إنّما يطلق الحفظ على العمل باعتبار � َّأن
َ
العامل فاع ٌل مختار ،والفاعل المختار يكون فعله م�س ��بوق ًا باال�س ��تذكار ،والخطور في
الذهن ا َّل ِذي هو الحفظ في مقابل الن�سيان.
فالموعظة ينتفع بها ويبقى �أثرها �س ��اري ًا ما دام الإن�س ��ان م�ستذكر ًا لها غير غافلٍ
عنها ،وتترتّب الثمرة عليها بالعمل على وفقها.
(�سب َعة
رابعاً :نالحظ في هذه الموعظة � َّأن لقمان الحكيم على الرغم من تعلُّمه لـ َ
الح َكم؛ وذل ��ك ل ّأن ِ
الحك َم� � ِة) ،لم يطنب في موعظته البن ��ه بتكثير ِ
�آالف ِم � َ�ن ِ
الح َكم
التي تح�صل نتيجة تجارب طويلة م ّرت مع لقمان ،من خالل ما م ّر من �أنَّه «كان يكثر
وخا�صة.
مجال�سة الفقهاء والحكماء» ،يحتاج �إلقا�ؤها �إِ َلى منا�سبات وظروف مالئمة ّ
كما � َّأن ت�أثير الموعظة لي�س من ال�ض ��روري � ْأن يكون بالإكثار ،فكم من ٍ
كتب ُقرِ ئت
ل ��م ت�ؤ ّثر في قارئها قيد �أنمل� � ٍة ،وكم من كلم ٍة قليلة الحروف ح� � ّررت قلب ًا من مخالب
ال�شيطان وو�ضعته في �أنامل الرحمن.
ومن �ش ��اء الت�ص ��ديق بذلك ،فليطالع ما ح�ص ��ل بين بِ�ش ��ر بن الحارث المروزي،
المعروف بب�ش ��ر الحافي ،والإمام الكاظ ��م Q؛ وذلك عندما م ّر على داره ببغداد
ف�سمع المالهي و�أ�صوات الغناء والق�صب تخرج من تلك الدار ،فخرجت جارية وبيدها
قمامة ،فرمت بها في الدرب ،فقال  Qلها :يا جارية� ،ص ��احب هذه الدار ح ّر �أم
ِ
«�صدقت لو كان عبداً خاف من مواله» .فل ّما دخلت قال
عبد؟ فقالت :بل ح ّر .فقال:
مواله ��ا وهو على مائدة ال�س ��كر :ما �أبط� ِأك؟ فقالت :ح ّدثن ��ي رج ٌل بكذا وكذا ،فخرج
حافي� � ًا ح ّتى لقي موالنا الكاظم  ،Qفتاب على يده ،واعتذر وبكى لديه ا�س ��تحيا ًء
من عمله.
خام�س� �اً :ا�س ��تعمل لقم ��ان الحكيم  Qمف ��ردة (الم ��رور) للتعبير ع ��ن الأثر
الج َّن ِة» ،بد ًال من( :ادخل
المتر ّت ��ب على حفظ الكلمات الأربع ،فقال« :و ُم َّر َمعي �إ َلى َ
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الج ّن ��ة) ،ولي�س ذلك ِ�إ اَّل لم ��ا في لفظ (المرور) من الداللة على �س ��رع ِة ترتُّب الأثر؛
لأن المرور في اللغة بمعنى الم�ض � ّ�ي واالجتياز بال�ش ��يء  ،وهذا يقت�ضي عدم المكث
والتم ُّه ��ل ،ق ��ال تعال ��ى} :ﮒﮓﮔﮕﮖ{  .وفيما يلي �ش ��رح موجز لبع�ض
مواعظ لقمان الحكيم.Q
(((

(((

«أحكم َسفينَتَ َك َفإِ َّن َبح َر َك َع ٌ
الحكمة األولى:
ميق»
ِ
ُ�ش ِّبه ال�سلوك في هذه الحياة ،والكدح في مناكبها بالإبحار ،وبالتالي ُ�ش ِّبهت الدنيا
بالبح ��ر العميق ،ا َّل ِذي هو في ظاهره جميل المنظ ��ر ،لكن يتر ّب�ص في �أعماقه الموت
ٍ
محكم يقيه م ��ن الأخطار،
ال ُّزع ��اف ،فكم ��ا يحتاج المبحر في ��ه ِ�إ َلى الت�س� �لُّح
بمركب ٍ
كذلك ال�س ��ائر في هذه الدنيا يحتاج ِ�إ َلى ٍ
محكم يقيه من �أخطارها ،ويقيه في
مركب
ٍ
منزلقاتها .و�سفينة البحار معروف ٌة ِّ
لكل �أحد ،فما هي �سفينة الدنيا؟!
لكي نتع ّرف �إلى هذه ال�سفينة علينا � ْأن نرجع �إِ َلى �أخبار �أهل بيت الع�صمة والطهارة
و�سى
�ام ْب ِن ال َْح َك ِم � َّأن �أَ َبا ال َْح َ�س � ِ�ن ُم َ
 ،Rفقد �أورد الكليني في خبرٍ طويلٍ َع ْن ِه�شَ � ِ
الد ْن َيا َب ْح ٌر
ْب � َ�ن َج ْعفَرٍ  Lقَالَ لهَ ...« :يا ِه َ�ش ��ا ُم �إِ َّن ُل ْق َما َن َقا َل اِل ْب ِن ِهَ ...ي ��ا ُبن ََّي �إِ َّن ُّ
الِي َما َن
َع ِمي ��قٌ َق� � ْد َغ ِر َق ِفي َها َعا َل ٌم َك ِثي ٌر َف ْل َت ُكنْ َ�س� � ِفي َنت َُك ِفي َها َت ْق َوى اهلل َو َح�شْ � � ُو َها ْ إ
ال�ص� � ْب َر»  .فال�س ��فينة في
َو ِ�ش� � َرا ُع َها ال َّت َو ُّك َل َو َق ِّي ُم َها ا ْل َع ْق َل َو َد ِلي ُل َها ا ْل ِع ْل َم َو ُ�س� �كَّا ُن َها َّ
هذه الدنيا التقوى ،وبمقدار ما كانت هذه الملكة متجذّرة في قلب الإن�سان بمقدار ما
علت �أمواج ال�شهوات وتنازعته
ا�ستطاع � ْأن ُيبحر في هذه الدنيا مطمئن ًا �صامد ًا مهما ْ
�أنواء الإغراءات.
(((

((( انظر ،ال ّراغب الإ�صفهاني ،الح�سين بن ُم َح َّمد ،المفردات في غريب القر�آن ،مادة (مرر).
((( الفرقان.72 ،
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي  ،16 ،1ت�صحيح ،علي �أكبر غفاري ،ن�شر ،دار الكتب الإ�سالمية ،الطبعة الرابعة 1407هـ،
طهران.
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ال�س ��فن التي تتم ّيز ب�أق�ص ��ى حالة الإحكام ،والتي ت�صلح لجميع
ومن �أف�ض ��ل �أنواع ُّ
البحار� ،س ��فينة من ركبها نجا ،ومن تخ َّلف عنها غرق وهوى ،وهي �أهل بيت ال ّر�س ��ول
ّبوي الم ّتفق على نقله
(�صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعين) ،كما ورد في الحديث الن ّ
الفريقانَ « :م َث ُل � ِ
أهل بيتي فيكم كمثل �سفينة نوح ،من ركبها نجا ،ومن تخ َّلف عنها
غرق»  .وقد �ض ّمن الإِمام ال�شافعي هذا الحديث في � ٍ
أبيات له رواها العجيلي:
(((

ّا�س قد ذهبت بهم
ول ّما ر�أي� ُ�ت الن َ

م��ذاه �ب �ه��م ف ��ي �أب� �ح ��ر ال� �غ � ّ�ي وال �ج �ه��ل

ركبت على ا�سم اهلل في �سفن النّجا
ُ

وهم �أهل بيت الم�صطفى خاتم الر�سل
()2

الحكمة الثانيةَ :
ؤود»
الع َقبَ َة َك ٌ
«وخ ِّفف ِحملَ َك َفإِ َّن َ
الريا�ضي �إذا كان حمله خفيف ًا
�ش� � ّبه هذه ال ُّدنيا الفانية بميدان ال�س ��باق ،فكما � َّأن
ّ
يكون �أ�سرع من غيره من ذوي الأحمال الثقيلة ،خ�صو�ص ًا �إذا كان ميدان ال�سباق جب ًال
مرتفع ًا ،فهكذا هي ال ُّدنيا؛ ف� ّإن الفوز فيها للمخفّين.
فال ُّدنيا بالن�سبة للإن�سان ميدان �سباق ،ينطلق فيه �سائر ًا نحو �أجلٍ مع ّين ،والطريق
ا َّل ِذي ي�س ��ي ُر فيه كالعقبة الك�ؤود ،والعقبة ـ كما في اللغة ـ الطريق الوعر في الجبل،
قال اهلل تعالى} :ﮣﮤﮥ{  ،والك�ؤود والك�أداء ما كان �شاقّ الم�صعد .
فهو يطلب من الإن�سان من خالل و�ص ّيته البنهْ � ،أن يتخفّف من الأثقال التي ترهقه؛
لأنّه ي�س ��ير في طريق وعرٍ �شاقّ الم�صعد ،طريقٍ بحاج ٍة ِ�إ َلى � ْأن يتخفّف فيه من ك ّل ما
هو ثقيل.
(((

(((

(((

بحار الأنوار ،ج � ،23ص .105

(((

ال�س ِّيد حامد ،خال�صة عبقات الأنوار  ،29 ،4ن�شر ،م�ؤ�س�سة البعثة 1406 ،طهران.
((( النّقويَّ ،
((( الحميري ،ن�ش ��وان بن �س ��عد� ،ش ��م�س العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  ،4648 ،7تحقيق ،ح�سين بن عبد اهلل العمري و،...
ن�شر ،دار الفكر المعا�صر ،الطبعة الأولى  ،1420بيروت.
((( البلد.11 ،
((( تاج اللغة و�صحاح العربية ،باب (ك�أد).
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كالم له يع� � ّد من �أبلغ
علي بن �أب ��ي طالب  Qف ��ي ٍ
و�إل ��ى ه ��ذا المعنى الإم ��ام ّ
الكلمات؛ لق�صر �ألفاظه وغزارة معانيه ،وهو قوله« :تَخَ َّففُوا َت ْل َحقُوا» .
والأثقال التي ُيطلب من ال�س ��ائر في عقبة الدنيا � ْأن يتخفّف منها ،لي�ست �أثقا ًال من
�س ��نخ الأثقال المادية ،بل هي عبارة عن الذُّنوب التي ت�ش� � ُّد الإن�سان نحو الهاوية ،وهي
�أ�ش ّد ثق ًال من غيرها من الأثقال .هذا وقد ورد في بع�ض الزيارات�« :إِ َّن َب ْي ِني َو َب ْينَ اهلل
َع َّز َو َج َّل ُذنُوباً َق ْد �أَ ْث َقلَ ْت َظ ْهرِي َو َم َن ْع َت ِني ِمنَ ال ُّر َقا ِد َو ِذ ْك ُر َها ُي َق ْل ِق ُل �أَ ْح َ�شا ِئي» .
عيد»
الس َف َر َب ٌ
الحكمة الثالثة« :وأكثِ ِر ال ّز َ
اد َفإِ َّن َّ
م ��ن المفارقات التي يقع فيها بنو الب�ش ��ر على وجه العم ��وم� ،أَنَّهم على ال ّرغم من
معرفته ��م بحال هذه الدني ��ا ،و�أنّها مرحل ٌة يم ُّر فيها الإن�س ��ان وتزول ،على ال ّرغم من
يخ�ص�ص ��ون ك ّل الزاد لها ،وال يتز ّودون للآخرة التي هي دار القرار ،قال
ذلك نراهم ّ
تعال ��ى} :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ{  .وق ��د ورد ف ��ي
«ج ��ا َء َر ُج � ٌ�ل �إِ َلى �أَبِي
الخب ��ر ع ��ن َع ْب ِد اهلل ْب ِن ِ�س� �نَانٍ َع ْن �أَبِي َع ْب � ِ�د اهلل  ،Qقَالَ َ :
الد ْن َي ��ا َو�أَخْ َر ْب ُت ُم ْال ِآخ َر َة
َذ ٍّر َف َق ��ا َل َي ��ا �أَ َب ��ا َذ ٍّر َما َلنَا َن ْك َر ُه ا ْل َم� � ْوتَ َفقَا َل ِ ألَ َّن ُك� � ْم َع َم ْر ُت ُم ُّ
َف َت ْك َر ُهو َن �أَنْ ُت ْن َق ُلوا ِمنْ ُع ْم َر ٍان �إِ َلى خَ َرابٍ » .
في ��ا �أ ُّيه ��ا الغافل! كيف �أَنَّك �إذا �س ��افرت في هذه ال ُّدنيا من مكانٍ �إِ َلى مكانٍ َ�س� � َف َر
�افرت
عبو ٍر ال ا�س ��تقرار ،ف�إنّك ال تحمل معك فيه �إِ اَّل الي�س ��ير من الزاد ،ولكنّك �إذا �س � َ
�إِ َلى مكانٍ ٍ
بعيد َ�س� � َف َر ا�س ��تقرار ،نراك تع ُّد الع ّدة ،وتتز ّود ب�أنواع االحتياجات ...ف ِل َم ال
ال�سفر �إِ َلى الآخرة ،والزاد فيها �أحوج واال�ستقرار فيها �أدوم؟ �ضال ٌل
تتعامل كذلك مع ّ
ما بعده �ضالل!!
(((

(((

(((

(((

((( نهج البالغة ،29 ،مرج ٌع �سابق.
ال�س ِّيد ابن طاوو�س ،علي ،الإقبال بالأعمال الح�سنة فيما يعمل م ّرة في ال�سنةج � ،3ص  ،134تحقيق ،جواد ق ُّيومي الإ�صفهاني،
((( َّ
ن�شر ،مكتب الإعالم الإ�سالمي التابع للحوزة العلمية ،الطبعة الأولى 1415هـ ،قم.
((( غافر.39 ،
((( الكليني� ،أ�صول الكافي ،ج� ،2ص ،258باب محا�سبة العمل،حديث.20
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أن�سيت قول اهلل تعالى} :ﰁﰂﰃﰄ{ ؟؟!!
� َ
ولك ��ن كما قال �أمي ��ر الم�ؤمنين َ « :Qبلَ ��ى َوا ِ
هلل َل َق� � ْد َ�س � ِ�م ْعت ُمو َها َو َو َعيت ُمو َها
الد ْن َيا ِفي �أَ ْع ُي ِن ُك ْم َو َرا َق ُك ْم ِز ْبر ُِج َها» .
َو َل ِك َّن ُك ْم َح ِل َي ِت ُّ
والزاد في هذه الحكمة ،بمعنى التقوى على م�س ��توى العمل� ،أي :القيام بالواجبات
وت ��رك المح ّرم ��ات ،وال�س ��فينة في الحكم ��ة الأولى ُي ��راد منها التق ��وى بمعنى الملكة
وال�صفة النف�سانية الباعثة على مزاولة الواجبات وترك المحرمات.
(((

(((

الع َم َل َفإِ َّن النا ِق َد َبصي ٌر»
ص َ
الحكمة الرابعة« :وأخلِ ِ
ال ُّدني ��ا مزرعة الآخرة ،فالمرء يعمل في هذه ال ُّدنيا ليدرك ثمار عمله في الآخرة،
}ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ{ .
في هذه الحكمة لم يقل لقمان( :و�أكثر العمل)؛ بل كان �أمره بفعلٍ يد ُّل على نوعية
العم ��ل� ،أال وهو الإخال�ص؛ لي�ش ��ير ِ�إ َلى � َّأن المعيار في الح�س ��ابات ال َّربانية لي�س كثرة
العمل ،بل الإخال�ص في �أ�صل العمل.
والإخال�ص عبارة عن ت�صفية ال�س ّر عن مالحظة ما �سوى اهلل تبارك وتعالى ،ف�إذا
كان العمل خال�ص ًا هلل ،فال ُت ْن ِق�ص الق ّلة من قيمته ،و� ْإن كان العمل لغير اهلل فلن ترفع
الكثرة من �ش�أ ِنه.
ق�صة َم َر ِ�ض
والقر�آن الكريم يح ّدثنا عن عملٍ قام به �أ�ص ��حاب الك�س ��اء Rفي ّ
أقرا�ص معدود ٍة من �شعير ،تلك المادة التي تعتبر من
الح�سنين ،Lوت�ص� � ّدقهم ب� ٍ
أ�شخا�ص
�أرد�أ الموا ّد المتعارفة في تهيئة الخبز وما ي�ش ��ابهه ،ت�ص ّدقوا بها �أي�ض ًا على �
ٍ
ويتيم و�أ�س ��ير) ،ومع ذلك نزل ��ت في حقّهم �س ��ور ٌة من القر�آن
معدودي ��ن( :م�س ��كينٍ ٍ
(((

((( الزمر.30 ،
((( نهج البالغة ،الخطبة .3
((( الكهف.49 ،
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الكري ��م ،ولي� ��س ذل ��ك ِ�إ اَّل لقوله ��م} :ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ{  ،فكان ��ت
النتيج ��ة � ْأن( :وقاهم ،ولقّاهم ،وجزاه ��م) ،كما ورد في قوله تعالى} :ﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﮉ ﮊ { .
وفي مقابل ذلك نجد هناك َم ْن ت�ص ّدق ِّ
متعددة،
بكل ماله ـ وقد كان غني ًا ـ لم ّر ٍات ِّ
ولم ينزل في ��ه ِ�إ اَّل قوله تعال ��ى} :ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
(((

(((

ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ ﯿﰀ ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

ﰇﰈﰉ { .
لكن النّاقد الب�ص ��ير وهو اهلل
في هذه الحياة ال ُّدنيا قد ن�س ��تطيع � ْأن نخدع النّا�سّ ،
تبارك وتعالى ال يمكن ل ٍ
أحد � ْأن يخدعه ،كيف }ﮈﮉﮊﮋ{ .
ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ف�س ��بحان القائ ��ل} :
ﭼ{ .
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

الإن�سان.10 ،
الإن�سان ،الآيتان.12 - 11 ،
البقرة.264 ،
التغابن.4 ،
النمل.25 ،
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مفاهيم رئي�سة
.1

.2

.3

.4

.5

على طالب الموعظة �أن يلتفت �إلى �أه ّمية الواعظ و�صفاته الخلقية وكذلك م�ضمون
الموعظة ،لكي ينفتح �سمع القلب على المواعظ الر ّبانية.
يق ��ول لقم ��ان الحكيم في الموعظ ��ة الأولى�«:أح ِكم َ�س ��في َنت ََك َف� ��إِ َّن َبح� � َر َك َعميقٌ »
وال�س ��فينة في هذه الدنيا هي التقوى ،والتي ينبغي �أن تكون ملكة متجذّرة في قلب
علت �أمواج ال�شهوات والإغراءات.
الإن�سان مهما ْ
يقول لقمان الحكيم في الحكمة الثانية« :وخَ فِّف ِحملَ َك َف�إِ َّن ال َع َق َب َة َك�ؤو ٌد» فال ُّدنيا
عبارة عن ميدان �سباق ،وفي الطريق قد تعتر�ض الإن�سان عقب ٌة �صعبة ،وهي عبارة
عن الذُّنوب التي ت�ش ُّد الإن�سان نحو الهاوية وتمنعه من الو�صول �إلى اهلل.
ال�س َف َر َبعي ٌد» والزاد هو
يقول لقمان الحكيم في الحكمة الثالثة« :و�أك ِث ِر الزّا َد َف ِ�إ َّن َّ
بمعنى التقوى على م�ستوى العمل ،في القيام بالواجبات وترك المح ّرمات.
يق ��ول لقمان الحكي ��م في الحكمة الرابع ��ة« :و�أخ ِل ِ�ص ال َع َم� � َل َف�إِ َّن النا ِق َد َب�ص ��ي ٌر»
فالميزان في الح�سابات ال َّربانية لي�س كثرة العمل ،بل الإخال�ص في �أ�صل العمل.

2

المعصية سبيل الخسران
مفاهيم محورية:

Xخصال طالب الموعظة.
X
Xعدم اتخاذ المعاصي سبيالً لنيل األهداف.
X
 Xأسباب اختيار اإلنسان للوسائل المح ّرمة.
X
 Xنماذج التخاذ المعصية ذريعة لقضاء الحوائج.
X
 Xطاعة الله أسرع الطرق للوصول.
X
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تصدير الموضوع
روى الكلين � ّ�ي { ف ��ي الكافي عن ِع َّد ٍة ِم ْن �أَ ْ�ص � َ�حا ِبنَاَ ،ع ْن �أَ ْح َم َد ْب � ِ�ن ُم َح َّم ِد ْب ِن
خَ ا ِل ٍدَ ،عن �شَ ��رِ ِ
يف ْب ِن َ�سابِقٍ َ ،ع ِن ا ْلف َْ�ضلِ ْب ِن �أَبِي ُق َّرةََ ،ع ْن �أَبِي َع ْب ِد اهلل  ،Qقَالَ :
« َك َت � َ�ب َر ُج � ٌ�ل �إِ َل ��ى ا ْل ُح َ�س� � ْينِ ِ :Qع ْظ ِني ب َِح ْر َف ْي ��نِ َ .ف َك َت � َ�ب ِ�إ َل ْي ِهَ :منْ َح ��ا َو َل �أَ ْمراً
ِب َم ْع ِ�ص َي ِة اهلل َكا َن �أَ ْف َوتَ ِل َما َي ْر ُجو َو�أَ ْ�س َر َع ِل َمجِ ي ِء َما َي ْحذَر» .
(((

خصال طالب الموعظة
من المالحظ في ال َّرجل ا َّل ِذي �أُلقيت �إليه هذه الموعظة �أنَّه يتم ّيز بخ�صلتين:
الخ�صلة الأُولى� :أنَّه طلب الموعظة و�سعى نحوها:

ف� َّإن هناك �صنف ًا من النّا�س ت�أتيه الموعظة وال ي ّتعظ بها ،و�صنف ًا �آخر منهم ي�سعى
ال�صنف الثاني؛ حيث كتب هو �إِ َلى المولى �أبي
بنف�سه نحو الموعظة .وهذا الرجل من ِّ
عبد اهلل الح�س ��ين  Qيطلب منه � ْأن يعظه ،فكانت الموعظة .وال ّ
ال�صنف
�شك � َّأن ِّ
الثاني هو الأف�ضل ،خ�صو�ص ًا �إذا عمل بمقت�ضى الموعظة التي يطلبها.
((( ال ُك َل ْين ��يُ ،م َح َّم ��د بن يعقوب ،الكافي ،ج � ،2ص  ،273ت�ص ��حيح وتعليق على �أكبر غفاريَّ ،
الطبع ��ة ال ّثالثة �1367ش ،دار الكتب
الإ�سالم َّية ،طهران.
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وف ��ي ُك ِّل لحظ ٍة من لحظات حياة الإن�س ��ان ،هذا المخلوق ال�ض ��عيف ،نرى �أنَّه يم ُّر
بالمواع ��ظ والعبر من دون � ْأن يلتفت �إليها ،كيف وال ُّدنيا « َدا ُر َم ْو ِع َظ ٍة ِل َمنِ ا َّت َعظ» ؟
واالع ِت َبارِ»
وعن �أمير الم�ؤمنين �« :Qإِ َّن ِفي ُك ِّل �شَ ْي ٍء َم ْو ِع َظ ًة َو ِع ْب َر ًة ِل َذوِي ال ُّل ِّب ْ
وعنه �أي�ض� � ًاَ « :منْ َكان َْت َل ُه ِف ْك َر ٌة َفلَ ُه ِفي ُك ِّل �شَ � ْ�ي ٍء ِع ْب َرة» َ ،و َع ْن �إِ ْ�س َم ِاع َيل ْب ِن َب ِ�شيرٍ
و�سى ْب ِن َج ْعفَرٍ ِ Qع ْظ ِني َو�أَ ْوجِ ْز .قَالَ :
قَالَ َ :كت ََب َها ُر ُ
ون ال َّر ِ�شي ُد �إِ َلى �أَبِي ال َْح َ�س ِن ُم َ
َف َكت ََب �إِ َل ْي ِهَ « :ما ِمنْ �شَ ْي ٍء َت َرا ُه َع ْين َُك إِ� اَّل َو ِفي ِه َم ْو ِع َظة» .
َّ
فالطا ِلب للموعظة تار ًة يكون طالب ًا لموعظ ٍة عا ّمة ت�ص ��لح لك ّل � ٍ
أحد ،نظير الأدوية
ال�شائعة ،والتي تكون في متناول يد الجميع ،وت�صلح لال�ست�شفاء ِم ّما �شاع من الأمرا�ض
وعم ،ك�أدوية ال�صداع والإ�سهال والإم�ساك ونحو ذلك من الأمرا�ض ال�شائعة والعامة.
ّ
خا�ص وقع فيه،
و�أخرى يكون طالب ًا للموعظة
الخا�صة التي تتنا�سب مع ابتالء ومر�ض ٍّ
ّ
ل�شخ�ص ما.
خا�صة
ٍ
�أو الموعظة التي تتنا�سب مع نف�س ّي ٍة ّ
فالأ ّول ال يحتاج ِ�إ َلى �أكثر من � ْأن يرى بعين ب�ص ��يرته ،ف�إنّه و� ْإن كان « ِفي ُك ِّل �شَ � ْ�ي ٍء
لكن الأعمى ال ُي ِ
ب�صر الطريق و� ْإن كان وا�سع ًا و�سهل العبور .فهو يحتاج �إِ َلى
َم ْو ِع َظة»ّ ،
الطلب ،ولكن طلبه يكون بال�سعي نحو رفع الغ�شاوة و�إزالة الحجب.
والثاني بحاج ٍة �إِ َلى البحث عن ٍ
طبيب يداوي له مر�ض ��ه ،وي�ص ��ف له ما يلزمه في
دنياه و�آخرته.
(((

(((

(((

(((

((( ال�شريف الر�ضي ،محمد بن الح�سين المو�سوي ،نهج البالغة� ،ص ،430تحقيق وت�صحيح ،عزيز اهلل العطاردي ،ن�شر ،م�ؤ�س�سة
نهج البالغة ،الطبعة الأولى 1414هـ ،قم المقد�سة.
((( اللَّيثي الوا�س ��طي ،علي بن ُم َح َّمد ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص ،141تحقيق ال�شَّ � � ْيخ ح�سين الح�سنيَّ ،
الطبعة ا ُلأولى �1376ش،
دار الحديث ،قم.
((( م.ن� ،ص .442
((( الح ّر العاملي ،مح ّمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شّ يعة ،ج � ،15ص  ،196تحقيق ون�شر ،م�ؤ�س�سة �آل البيتَّ ،R
الطبعة الأُولى ،1412
قم.
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والطبيب ،و� ْإن كان يذهب �أحيان ًا نحو المر�ض ��ى ،ولكن � ْإن كان المر�ض خا�ص ًا ،مع
ندرة الطبيب الخبير بهٍ ،
حينئذ ي�ص ��بح لزام ًا على المري�ض � ْأن ي�س ��عى جهده للمثول
وطي
بين يدي الطبيب لال�س ��تفادة منه ،حتى لو �أ ّدى ذلك �إِ َلى �صرف الأموال الطائلة ّ
الم�سافات ال�شا�سعة للو�صول �إليه.
فالذي يظهر ـ �إذ ًا ـ من هذه الخ�ص ��لة الأُولىَّ � ،أن �ص ��احبها من ا َّل ِذين ي�س ��عون نحو
المواعظ ،وال يكتفون بالمواعظ العا ّمة المتوفّرة ل ُك ِّل �أحد؛ لذلك كتب للمولى �أبي عبد
اهلل الح�سين ( .Qعظني بحرفين).
طالب للموعظة المخت�صرة:
الخ�صلة الثانية� :أنَّه
ٌ

االن�ش ��غال ف ��ي �ش� ��ؤون الحياة الدني ��ا ال ينبغي � ْأن يك ��ون مانع ًا للإن�س ��ان عن طلب
الموعظة؛ �إذ كما � َّأن للج�س ��د حاجات يقت�ض ��ي الأمر طلب الرزق لأجلها ،كذلك للروح
حاج ��ات ال تل ّبى �إِ اَّل بالطلب ،وكثرة االن�ش ��غال في المق ��ام الأ ّول ال ينبغي � ْأن تكون على
ح�ساب المقام الثاني.
وعلى هذا الأ�س ��ا�س ورد في جملة من الن�صو�ص ا�ستحباب الإجمال في الطلب في
المقام الأ ّول:
ففي ال�ص ��حيح ٍ َع ْن َ�أبِي َح ْمزَ َة ال ُّث َما ِل ِّي َع ْن �أَبِي َج ْعفَرٍ  Qقَالَ  :قَالَ َر ُ�س � ُ
�ول اهلل
الَ ِمينَ َنفَثَ ِف ��ي ُر ِ
وعي �أَ َّن ُه اَل َت ُموتُ َنف ٌْ�س َحتَّى
ِ Pف ��ي َح َّج� � ِة ا ْل َو َدا ِع�« :أَ اَل �إِ َّن ال ُّرو َح ْ أ
ت َْ�س� � َتك ِْم َل ِر ْز َق َه ��ا َفا َّت ُق ��وا اللهَّ َ َع� � َّز َو َج� � َّل َو�أَ ْج ِم ُلوا ِفي َّ
الطلَ ��بِ َو اَل َي ْح ِملَ َّن ُك ُم ْا�س� � ِت ْب َطا ُء
�شَ � ْ�ي ٍء ِم ��نَ ال� � ِّر ْزقِ �أَنْ ت َْط ُل ُبو ُه ب َِ�ش � ْ�ي ٍء ِمنْ َم ْع ِ�ص� � َي ِة اهلل َف� ��إِ َّن اهلل َت َبا َر َك َو َت َعا َلى َق َ�س� � َم
الَ ْرزَا َق َب ْي ��نَ خَ ْل ِق� � ِه َح�َل�ااَ اًل َو َل ْم َيق ِْ�س� � ْم َها َح َراماً َف َمنِ ا َّتقَى اهلل َع َّز َو َج َّل َو َ�ص� � َب َر �أَتَا ُه
ْأ
�ص ِب ِه
اهلل ِب ِر ْز ِق� � ِه ِم ��نْ ِح ِّل ِه َو َمنْ َهت ََك ِح َج َ
ال�س� � ْت ِر َو َع َّج َل َف�أَخَ َذ ُه ِم ��نْ َغ ْي ِر ِح ِّل ِه ُق َّ
اب ِّ
ِمنْ ِر ْز ِق ِه ا ْل َحلاَ ِل َو ُح ِ
و�س َب َعلَ ْي ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمة» .
(((

((( الكافي ،ج � ،5ص .80
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وع ْن �أَبِي َع ْب ِد اهلل  ،Qقَالَ ِ « :ل َي ُكنْ َطلَ ُب َك ِل ْل َم ِع َ
ي�ش ِة َف ْو َق َك ْ�سبِ ا ْل ُم َ�ض ِّي ِع َو ُدو َن
َ
ِي�ص ال َّر ِ
َطلَبِ ا ْل َحر ِ
ا�ضي ِب ُد ْن َيا ُه ا ْل ُم ْط َم ِئنِّ �إِ َل ْي َها َو َل ِكنْ �أَ ْنزِلْ َنف َْ�س َك ِمنْ َذ ِل َك ِب َم ْن ِز َل ِة
ال�ض� � ِع ِ
يف َو َت ْكت َِ�س � ُ�ب َما اَل ُب َّد
ا ْل ُمن ِْ�ص � ِ�ف ا ْل ُم َت َع ِّف � ِ�ف َت ْر َف ُع َنف َْ�س � َ�ك َع ��نْ َم ْن ِز َل ِة ا ْل َو ِاهنِ َّ
ِم ْنهُ� .إِ َّن ا َّل ِذينَ �أُ ْع ُطوا ا ْل َما َل ُث َّم َل ْم َي�شْ ُك ُروا اَل َما َل َل ُهم» .
وعن َع ْب ِد اهلل ْب ِن ُ�س� � َل ْي َم َان ،قَالَ �َ :س � ِ�م ْع ُت َ�أ َبا َع ْب ِد اهلل َ Qيق ُ
ُول�« :إِ َّن اهلل َت َعا َلى
الد ْن َيا َل ْي َ�س ُين َُال َما ِفي َها ِب َع َم ٍل
َو َّ�س َع ِفي �أَ ْرزَاقِ ا ْل َح ْمقَى ِل َي ْع َت ِب َر ا ْل ُع َقلاَ ُء َو َي ْعلَ ُموا �أَ َّن ُّ
َو اَل ِحيلَة»  .وال يق�صد من ذلك ترك الج ّد والعمل ،بل المق�صود هو االتكال عليهما.
وم ��ع قطع النّظر عن ذلك ،ف� ّإن االن�ش ��غال بطلب الرزق و�ش� ��ؤون ال ُّدنيا مهما َك ُثر،
فلن ُي ِعدم الإن�سان وقت ًا ـ ولو قلي ًال ـ ب� ْأن ي�سعى نحو موعظ ٍة مخت�صر ٍة «ب َِح ْر َف ْينِ ».
(((

(((

ال تتخذوا المعاصي سبيال لنيل األهداف
بع ��د هذا التقديم عن �أجواء الطالب له ��ذه الموعظة تعالوا مع ًا لنغترف من معين
موعظة المولى �أبي عبد اهلل الح�سين .Q
فهذه الموعظة تنهى عن اتّخاذ المع�ص ��ية و�سيل ًة للو�صول �إِ َلى الغايات� .إِ اَّل � َّأن النهي
فيها كان بل�س ��ان بيان ما يترتَّب على هذا االتّخاذ ،من كون هذه الو�س ��يلة ال تو�ص ��ل �إِ َلى
المطلوب من جه ٍة ،وتوقع �صاحبها فيما ينبغي االبتعاد عنه والحذر منه من جه ٍة �أُخرى.
فالح�س ��ين  Qيري ��د م ّن ��ا � ْأن نعي�ش ف ��ي النّقاء على م�س ��توى الغاي ��ة والطريق
المو�ص ��ل �إليها مع ًا .ول ّما كان الإن�س ��ان في هذه الحياة الدنيا ال ّ
ال�س ��ير نحو
ينفك عن ّ
غاياته و�أهدافه مهما دنت هذه الأهداف �أو علت ،وكان ال ب ّد له في �سبيل تحقيق هذه
متعددة من �أجل الو�ص ��ول �إِ َلى المطلوب ،وهذه الطرق
الأهداف من اال�س ��تعانة بطرقٍ ِّ
تتن ّوع ب�شكل عام �إِ َلى نوعين:
(((
(((

الكافي ،ج � ،5ص .81
الكافي ،ج � ،5ص.82
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منه ��ا :ما يك ��ون ملتوي ًا وخارج ًا ع ��ن الحدود التي ح ّدده ��ا اهلل تعالى؛ بحيث يع ّد
ال�سلوك فيها مع�صي ًة من المعا�صي.
ومنها :ما يكون في �ض ��من الأُطر والح ��دود التي ح ّددها اهلل و�أح ّلها لعباده ،ويع ّد
ال�سالك فيها غير خارج عن جادة ال�شّ ريعة ،بل يكون مطيع ًا هلل تبارك وتعالى.
والدنيوي� ،إال
المادي
والنّوع الأ ّول مهما كان �سل�س ًا و�سه ًال ومريح ًا من ناحية البعد
ّ
ّ
�أنّه ال يخلو �أمره عن حالتين:
الحالة الأُولىْ � :أن ال ي�ص ��ل ال�س ��الك من خالله �إِ َلى مطلوبه ،فال يناله �إِ اَّل الوزر
ل�س ��لوكه الطريق الخارج عن حدود اهلل ،ودخوله في �سلك الظالمين ،قال اهلل تعالى:
}ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ{ .
الحال ��ة الثانيةْ � :أن ي�ص ��ل ِ�إ َلى مطلوب ��ه ،فت�أخذه العزّة بالإثم .حي ��ث ِ�إنَّه �إذا كان
ملتفت ًا �إِ َلى مع�ص ��يته في الو�س ��يلة ،يك ��ون ُمق ِْدم ًا ـ � ْإن كان ما زال في ��ه بذرة الخير ـ مع
ال ّت ��ر ُّدد في الو�ص ��ول �إِ َلى مبتغاه ،ف�إذا و�ص ��ل قد ال يلتفت �إِ َل ��ى � َّأن اهلل يمهله وال يهمله،
}ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ{
وعليه ،فهذه دعوة للإن�س ��ان � ّأي �إن�س ��ان� ،أنَّه �إذا �أراد � ْأن ي�ص ��ل �إِ َلى مبتغاه ال ب ّد � ْأن ال
ي�سلك الطريق ا َّل ِذي ال يرت�ضيه الباري ع ّز وج ّل ،بل ال ب ّد له من � ْأن يعي�ش حالة النقاء
والطهارة على م�ستوى الغاية والو�سيلة المو�صلة �إليها.
(((

(((

أسباب اختيار اإلنسان للوسائل المح ّرمة
لكي نتع ّرف �إلى ال�سبب في ذلك ندعو للت�أ ُّمل في المثال التالي:
من المقا�ص ��د والغايات التي ي�سعى �إليها الإن�سان في هذه الحياة؛ الغنى ،مع قطع
النّظر عن قيمة هذا الهدف و�صحته.
(((
(((

البقرة.229 ،

�آل عمران.178 ،
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وفي الح�س ��ابات الدنيوية المادية يعتقد الإن�س ��ان �أنَّه ُك ّلما كانت الو�سيلة المو�صلة
وال�س ��هولة تكون �أربح و�أنفعُّ .
والطرق المح ّرمة والملتوية
بال�س ��رعة ُّ
�إِ َلى الهدف تتم ّيز ُّ
كثير ًا ما تكون كذلك.
فالو�ص ��ول �إِ َلى الغنى عن طريق الك ّد والجهد بال�سفر وال�سهر ،و�سلوك المعامالت
بال�صعوبة وت�أخذ وقتها الكافي والطويل للو�صول ب�صاحبها
التي �أح ّلها اهلل تعالى تتم ّيز ُّ
ّ
م�صاف الأغنياء.
ِ�إ َلى
بينما في مقابل ذلك قد يكون ّ
الغ�ش واالحتيال والمكر والخديعة �أكثر ربح ًا و�أ�سرع
نفع ًا.
«حف َِّت
النبي ُ :P
والإن�سان بطبعه م ّيال نحو الدعة والراحة والربح ال�سريع ،قال ّ
الج َّن ُة بِا ْل َمكَارِهَ ،و ُحف َِّت النَّا ُر بِال�شَّ َه َوات» .
ّ
نماذج ال ّتخاذ المعصية ذريعة لقضاء الحوائج
في حياتنا اليومية يم ُّر معنا الكثير من النماذج التي تجعل المع�صية و�سيل ًة لق�ضاء
الحوائج والو�صول �إِ َلى الغايات� ،أُ�شير �إِ َلى جمل ٍة منها؛ لكي يكون الإن�سان على ب�صير ٍة
عم
م ��ن �أمرهّ ،ثم نتع ّر� ��ض بعد ذلك �إِ َلى الأُ�س ��لوب الناجع لعالج هذه الم�ش ��كلة التي ّ
االبتالء بها في المجتمعات المختلفة.
(((

ال ّنموذج الأ َّول :اال�ستعانة بالر�شوة:

الحي ��اة االجتماعي ��ة ف ��ي ت�ش� � ّعباتها المختلف ��ة ال تخل ��و م ��ن وق ��وع المنازع ��ات
ن�صبت مرجع ًا
واالختالفات .والأنظمة الو�ض ��عية وال�شريعة الإ�سالمية على ٍّ
حد �سواء ّ
ف�ض نزاعاتهم ورفع اختالفاتهم ،يطلق عليه ا�س ��م القا�ض ��ي
للنا�س يرجعون �إليه في ّ
والحاكم بين النا�س.
مح َّمد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،67ص َّ ،78
الطبعة ال َّثالثة  ،1403دار �إحياء التُّراث ،بيروت.
((( المجل�سيّ ،
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وكثير ًا ما يكون مقام الإثبات غير مكتملٍ عند �ص ��احب الدعوى ،كما لو انتقل �إليه
ٌ
ملك ب�شراء ،ولكن �ضاعت الوثيقة �أو ُف ِقد ال�شُّ هود� ،أو يكون في الواقع كاذب ًا في ا ّدعائه،
فيحاول � ْأن يجبر هذا النّق�ص ويع ّو�ضه عن طريق اال�ستعانة بما ي�س ّمى في اال�صطالح
بالر�ش ��وة التي هي في المقام عبارة عن :ما يعطيه �أحد المتخا�ص ��مين لإحقاق حقٍّ �أو
تم�شية باطل.
والر�شوة في حكمها الأ ّولي ِم ّما ح ّرمته ال�شريعة� ،سواء من ناحية الآخذ �أم المعطي
على تف�ص ��يل مذكو ٍر ف ��ي الكتب الفقهي ��ة ،قال تعال ��ى} :ﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ{  .وف ��ي الخبر
«ال�س ْحتُ َث َمنُ ا ْل َم ْيتَةَ .وال ِّر�شْ َو ُة ِفي ا ْل ُحك ِْم» .
َع ْن �أَبِي َع ْب ِد اهلل  ،Qقَالَ ُّ :
الحق �أو الباطل ي�ستعين ب�أمر مح ّرم؛ لتح�صيل حقّه �أو باطله .و�إذا
وعليه ف�صاحب ّ
رب العالمين التي ال ينظر فيها بميزان الربح والخ�سارة ِ�إ َلى
�أردنا �أن نح�سب بموازين ّ
تح�صل
البعد المادي فح�سب ،ف�سوف تكون النتيجة الخ�سارة الكبرى؛ لأنّه كثير ًا ما ال ِّ
ال ّر�ش ��وة ما يبتغيه الرا�ش ��ي ،بل توقعه في الخ�س ��ائرة المادية الكبيرة فيما لو ف ُِ�ض ��ح
�أمره �أو كان القا�ضي نزيه ًا ،ي�ضاف �إِ َلى ذلك الغ�ضب الر ّباني والعقوبة الأُخروية .ولو
إلهي ،والطرد من
�أو�ص ��لته ال ّر�شوة ِ�إ َلى ما يبتغيه فال يكون �شيئ ًا يذكر �أمام الغ�ضب ال ّ
رحمة اهلل ،و�سلب التوفيق ا َّل ِذي يكون نتيجة حتمية الرتكاب المعا�صي.
(((

(((

النموذج الثاني� :إ�ستمالة قلوب النا�س بالمكر والخديعة:

ال�سيا�س ��يون والذين ي�شتغلون في ال�ش� ��أن العام كثير ًا ما يه ّمهم � َّأن َيحظوا بموقعي ٍة
في المجتمع ا َّل ِذي يكون مح ًال لعملهم ون�ش ��اطهم ،في�س ��عون ب�ش� � ّتى الطرق ل�ص ��رف
عقول النا�س و�إمالة قلوبهم باتّجاههم.
(((

البقرة.188 ،

((( الكافي ،ج � ،5ص.127
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فت ��رى بع�ض ه�ؤالء ،وهو َم ْن ل ��ه موقعية حقيقية ،يرتفع في قل ��وب النا�س من دون
يتو�سل ِ�إ َلى ذلك � ّأي و�سيل ٍة مبتذلة ،بل ر ّبما ال ي�أتي في ذهنه الرغبة في
حاجة �إِ َلى � ْأن ّ
� ْأن يتر ّبع في قلوب النا�س؛ لأنّه ه ّمه وغر�ض ��ه لي�س ذلك ،بل ه ّمه وهو الأ�س ��ا�س دوم ًا
القيم العليا والأهداف ال�سامية ،وفي الخبرَ « :منْ َت َوا�ضَ َع لهلِ ِ َر َف َعه» .
يتو�س ��لون في ذل ��ك الكذب والخداع
بينما �أ�ص ��حاب الدني ��ا ،والمقامات الواهمةّ ،
واالحتيال .ومن �أبرز الم�ص ��اديق على ذلك ما ن�ش ��اهده من دف ��ع الأموال الطائلة في
موا�س ��م االنتخاب ��ات التي تح�ص ��ل في الكثير من ال ��دول .ومثله ا�س ��تئجار الطواغيت
وتح�س ��ن �ص ��ورتهم
و�س�ل�اطين الدنيا للأق�ل�ام الم�أجورة التي تمدحهمّ ،
وتمجدهمّ ،
�أمام الجمهور والر�أي العام؛ ولأجل ذلك يكثر ال�شعراء والمتم ِّلقون في بالط الزعماء
والملوك والأمراء.
(((

طاعة الله أسرع السبل
بع ��د االلتفات �إِ َلى � َّأن القدرة العظمى المت�ص� � ّرفة في عال ��م الوجود والتكوين هي
اهلل �س ��بحانه وتعالى ،و�أنّه ال توجد قدر ٌة في الوجود يمكن لها � ْأن تقف في وجه قدرته
تبارك وتعالى ،و� ّأن الإن�س ��ان مهما �سعى ال ي�س ��تطيع � ْأن يح�صل على ما يغاير الم�شيئة
الر ّبانية .فالرزق بيده اهلل يعطيه من ي�شاء} ،ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ{ .
وقلوب العباد بين �إ�ص ��بعين من �أ�ص ��ابع الرحمن يميلها حيث ي�شاء} ،ﭼﭽﭾ
ﭿﮀ ﮁ { .
والحاجات ط ّيع ٌة ب�أمر الخالق يق�ضيها لمن ي�شاء} ،ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻ{  .فركوب المع�صية ال ينزل رزق ًا ،وال يميل قلب ًا ،وال ينجح َط ِلب ًة.
(((

(((

(((

((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.516
((( طه.132 ،
((( �آل عمران.103 ،
((( البقرة.105 ،
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بل قد يورث ح�س ��ر ًة وخ�سارة وعداوة ،كيف وقد قال �إمامنا ال�صادق َ « :Qمنْ
َحا َو َل �أَ ْمراً ِب َم ْع ِ�ص َي ِة اهلل َكا َن �أَ ْف َوتَ ِل َما َي ْر ُجو َو َ�أ ْ�س َر َع ِل َمجِ ي ِء َما َي ْحذَر» ؟
�ام ْب ِن َ�سا ِل ٍم َع ْن َ�أبِي َع ْب ِد اهلل  ،Qقَالَ �« :إِ َذا َقا َم ا ْل َع ْب ُد
وفي ال�ص ��حيح عن ْ ِه�شَ � ِ
ال�ص�َل�ااَ ِة َفخَ فَّفَ َ�ص�َلتاَ َت ُه َقا َل اهلل َت َبا َر َك َو َت َعا َلى ِل َملاَ ِئ َك ِت ِه �أَ َما َت َر ْو َن ِ�إ َلى َع ْب ِدي
ِفي َّ
َك�أَ َّن ُه َي َرى �أَ َّن َق َ�ضا َء َح َوا ِئجِ ِه ِب َي ِد َغ ْيرِي �أَ َما َي ْعلَ ُم َ�أ َّن َق َ�ضا َء َح َوا ِئجِ ِه ِب َي ِدي» .
فاعتبروا �أح ّبتي من الأُمور التي ن�شاهدها في حياتنا اليومية ،فكم من ٍ
متعب نف�سه
�ساع وراء الجاه وال يح�صل �إِ اَّل على
لتح�صيل المال ،ولي�س له من جهده �إِ اَّل التعب ،وكم ٍ
�سوء ال�سمعة.
وكم من رجل ي�س ��عى رزقه نحوه و� ْإن لم يكن طالب ًا له ..وكم من �إن�س ��ان يح�صل له
الذكر الجميل وال�س ��معة الح�س ��نة بين النا�س و� ْإن لم يكن �س ��اعي ًا نحو ذلك .فاعملوا
عباد اهلل ما يطلب منكم ،والباقي على اهلل تعالى.
(((

(((

((( الكافي ،ج� ،2ص.373

((( الكافي ،ج � ،3ص .269
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مفاهيم رئي�سة
.1

.2

.3

.4

.5

.6

م ��ن خ�ص ��ائ�ص طال ��ب الموعظة �أنه ي�س ��عى نحوها عل ��ى الدوام ،و�أ ّن ��ه يميل نحو
االخت�صار والإجمال في الطلب.
يجب �أن ال يتخذ الإن�س ��ان المعا�ص ��ي و�سيلة للو�صول �إلى �أهدافه وغاياته ولو كانت
�صحيحة.
متعددة للو�ص ��ول �إِ َل ��ى المطلوب ،وهذه
ي�س ��عى الإن�س ��ان دائم ًا لال�س ��تعانة بط ��رقٍ ِّ
الط ��رق تتن ّوع ِ�إ َلى نوعين :الطرق التي فيها مع�ص ��ية هللُّ ،
والطرق التي فيها طاعة
هلل تعالى.
يميل الإن�سان بطبعه نحو ال ّدعة وال ّراحة وال ّربح ال�سريع ،وفي الح�سابات ال ّدنيوية
بال�سرعة
المادية يعتقد الإن�سان �أنَّه ُك ّلما كانت الو�سيلة المو�صلة �إِ َلى الهدف تتم ّيز ُّ
وال�سهولة تكون �أربح و�أنفعُّ .
والطرق المح ّرمة والملتوية كثير ًا ما تكون كذلك.
ُّ
من نماذج اتّخاذ المع�ص ��ية ذريعة لق�ض ��اء الحوائج :اال�س ��تعانة بالر�ش ��وة� ،إمالة
قلوب النا�س بالمكر والخديعة.
طاعة اهلل هي �أ�سرع الطرق لبلوغ الأهداف ال�سامية والقيم الإن�سانية الرفيعة.
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تصدير الموضوع
ﭑ ﭒﭓﭔ
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡ{ .
(((

سورة العصر والمفاهيم اإليمانية
تلخِّ �ص �س ��ورة الع�ص ��ر جميع المعارف القر�آنية وتجمع �شتات مقا�صد القر�آن في
�أوج ��ز بيان  ،ولها ف�ض ��ل عظيم كم ��ا روي عن النبي الأكرم � Pأ ّن ��ه قال« :من قر�أ
�سورة الع�صر ختم اهلل له بال�صبر وكان مع �أ�صحاب الحق يوم القيامة» .
وتت�ض ّمن هذه ال�سورة مجموعة من المفاهيم الهامة نتع ّر�ض لها في �سياق تف�سيرها
منج من
وهي :فل�س ��فة خ�سارة الإن�س ��ان و�س ُّر عدم خ�س ��ارة الم�ؤمنين ،العمل ال�صالح ٍ
الخ�س ��ارة ومق ٍّو للإيمان ،معنى التوا�ص ��ي بالحق وبال�ص ��بر ،تالزم العمل ال�صالح مع
الإيمان .ون�ستعر�ض فيما يلي تف�سير �آيات ال�سورة المباركة ب�شكل موجز:
(((

(((

(((
(((
(((

الع�صر.3-1 ،
محمد جواد مغنية  ،التف�سير المبين� ،ص.821
م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،4ص .368
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تفسير قوله تعالى} :ﭑ{

�أق�س ��م �سبحانه وتعالى بالع�صر ل ّأن فيه عبرة لذوي الأب�صار ،والق�سم من الموارد
التي تك َّررت في القر�آن الكريم في موا�ضع يبرز فيها جوانب الأهمية ،وتهدف للت�أكيد
على مو�ض ��وع الق�س ��م و�إبراز �أهم ّيته ،والمراد بالع�صر على الأ�شهر ع�صر النبي P
وهو ع�ص ��ر طلوع �شم�س الإ�سالم على المجتمع الب�شري ،وظهور الحق على الباطل .
وذكر ال�ش ��هيد مطهري(ر�ض) �أن الأن�س ��ب في المقام هو �أن الق�س ��م بالزمان وتاريخ
الب�ش ��رية لأن الق ََ�سم في القر�آن يتنا�سب مع المو�ضوع الذي �أق�سم اهلل من �أجله ،ف�إذا
�أراد القر�آن �أن يب ّين �أهمية ذلك الع�ص ��ر �أق�سم به ،والمعلوم �أن ع�صر النبي  Pهو
ع�صر طلوع الإ�سالم .
(((

(((

تفسير قوله تعالى} :ﭓﭔﭕﭖ{

 .1جن�س الإن�س ��انّ � :إن المق�ص ��ود بالإن�سان هنا هو جن�سه ،بمعنى � ّأن الخ�سران الوارد
في هذه الآية �ش ��امل لجميع �أفراد الب�شر ،ولعموم الإن�سان المك ّلف ،فالألف والالم
في لفظ «الإن�س ��ان» للجن�س الذي يفيد اال�س ��تغراق في كل �أفراد الإن�سان ،والإتيان
بحرف للت�أكيد على الكون في الخ�سران واال�ستغراق فيه.
 .2خ�س ��ارة الإن�س ��ان :ذكر القر�آن الكريم مو�ضوع خ�س ��ارة الإن�سان للنف�س �أو المال �أو
الأه ��ل �أو الدنيا والآخرة في �س ��بعين مورد ًا  ،وهذا ما يب ��رز �أهمية هذا المفهوم
و�ض ��رورة تحدي ��د م ��راد اهلل تعالى من خ�س ��ارة الإن�س ��ان ال ��ذي يعتبر م ��ن �أكرم
المخلوقات و�أف�ضلها عند اهلل تعالى.
عندما ند ّقق لغوي ًا في �ألفاظ �سورة الع�صر ،نجد نوع ًا من الت�أكيد والت�شديد الوارد
فيها من عدة جهات مثل :الق�س ��م :مو�ضوع الق�سم الوارد هنا هو خ�سارة الإن�سان ،ولو
(((

((( ال�سيد الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج ،30تف�سيرالع�صر.
((( ال�شهيد مطهري ،تف�سير ق�صار ال�سور.
((( راجع �سورة البقرة الآيات .121 ،64 ،27 ،و�آل عمران ،85 ،و .149والن�ساء.119 ،
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لم يكن �إال الق�س ��م لكفى ،و� ّإن :حرف يفيد التوكيد ،لفي :الالم حرف جر زائد يفيد
التوكيد} ،ﭓﭔﭕﭖ{ والجملة ا�سمية تفيد التوكيد.
الخ�س ��ر والخ�سران والخ�سارة يعني نق�ص ��ان ر�أ�س المال ،ال النق�صان فيما زاد �أو
ف�ض ��ل عنه من الأرباح ونحوها ،وين�س ��ب ذلك �إلى الإن�س ��ان فيقال :خ�س ��ر زيد ،و�إلى
الفعل فيقال :خ�سرت تجارته .
وعندما ند ّقق في الخ�سر والخ�سران �أكثر نجد �أنه عبارة عن ذهاب ر�أ�س المال �إما
ك ًال �أو بع�ض� � ًا ،والخ�س ��ران �أبلغ من الخ�سر .وخ�س ��ران النف�س هو �إيرادها مورد الهلكة
وال�ش ��قاء ،بحيث يبطل منها ا�ستعداد الكمال فتفوتها ال�سعادة  ،والخ�سارة هنا �أ�شمل
من الخ�سارة المالية �أو الماد ّية� ،إذ الخ�سارة المادية �أو المالية في عمل �أو تجارة ونحوه
يمكن �أن تع َّو�ض� ،أما الخ�سارة التي يخ�سرها الإن�سان هنا ف�إ ّنه ال يمكن �أن تع ّو�ض.
 .3ماذا يخ�س ��ر الإن�سان؟ يخ�س ��ر الإن�سان ر�أ�سماله الحقيقي ،و�أغلى ما يملك في هذا
الوجود وهو عمره ،فالعمر في حالة نق�ص ��ان وت�س ّرب دائمين ،ويتناق�ص يوم ًا بعد
يوم ،و�س ��اعة بعد �س ��اعة ولحظة بعد لحظة ،وب�س ��رعة دون �أدنى تو ّقف �أو ت�أخر �أو
بطء ،فت�ض ��عف قوى الإن�س ��ان المادية والبدنية والمعنوية ،فالعمر كثروة ور�أ�سمال
كبير ي�ؤخذ منه كل يوم �شيء ،رغم ًا عن �صاحبه ،فيكون في حالة خ�سران م�ستمر.
ينق ��ل �أحد العلماء في تف�س ��ير هذه الآية عن �أحد ال�ص ��الحين �أنّه تع ّلم معنى هذه
الآية من بائع ثلج ،يعر�ض ب�ض ��اعته تحت ال�شم�س وكان ي�صيح ويقول� :إرحموا من
يذوب ر�أ�س ماله .فالمعلوم كما في الروايات � ّأن َّ
كل َنفَ�س من �أنفا�س الإن�سان يق ّربه
«نف�س المرء خطاه �إلى �أجله» .
خطوة نحو الموت ،روي عن الإمام علي ُ Q
(((

(((

(((

(((

راجع �سورة المائدة ،5 ،و ،21و ،30و .53والأنعام ،12 ،و ،20و ،31و .140والأعراف.53 ،23 ،9 ،

((( الراغب الأ�صفهاني� ،شرح مفردات القر�آن.
((( نهج البالغة� ،ص .480
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وورد ف ��ي تف�س ��ير قول ��ه تعال ��ى} :ﭳﭴﭵﭶﭷ{ عل ��ى بع�ض تفا�س ��يرها � ّأن
الإن�سان في حالة رجوع دائم �إلى اهلل تعالى ،ففي كل لحظة �أو دقيقة �أو �ساعة �أو يوم
�أو ...تم ُّر في ح�س ��اب الزمن يخ�سر الإن�س ��ان بمقدارها من عمره ،وبتعبير �آخر يموت
بمقدار ما يم ُّر من الزمن.
 .4الدنيا دار ربح وخ�س ��ارة :لقد وهب اهلل تعالى الإن�س ��ان ر�أ�س ��مال عظيم ًا وهو العمر
لينج ��ز فيه ف ��ي الدنيا الذي يع ّبر عنها ب�أنها «�س ��وق تج ��ارة» ،روي عن الإمام علي
الهادي « :Qالدنيا �س ��وق ربح فيها قوم وخ�س ��ر �آخ ��رون»  .ولكن كيف ينفق
الإن�سان ر�أ�س ماله هذا!؟
فهناك من ينفق ر�أ�س ماله مقابل الح�صول على مال� ،أو �شهرة �أو رئا�سة...
وهناك من ينفقه في �سبيل �أهوائه وملذّاته...
ويوجد من ينفق كل وجوده وحياته ويهبهما هلل تعالى وفي �سبيله.
فما هو ثمن هذه الثروة العظيمة «العمر»؟ طبع ًا ال يوجد �أي واحد من هذه الأمور
يمك ��ن �أن يك ��ون ثمن ًا لتلك الثروة العظيمة� ،س ��وى ر�ض ��ا اهلل تعال ��ى ،روي عن الإمام
علي �« :Qإنه لي�س لأنف�سكم ثمن �إال الجنة فال تبيعوها �إال بها»  .واهلل تعالى
هو الجهة الوحيدة الم� َّؤهلة ل�شراء العمر:
ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
(((

(((

(((

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ{ .
 .5من هم الخا�سرون؟ يتح ّدث القر�آن الكريم عن ع ّدة �أنواع من الخا�سرين �أهمها:
(((

(((
(((
(((
(((

البقرة.156 ،

نهج البالغة ،الكلمات الق�صار.47 ،
تحف العقول� ،ص.361
التوبة.111 ،
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-

 -خ�س ��ران الأنف�س :قال اهلل تعالى} :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭ{ .
 -الخ�س ��ران وعدم الإيمان :قال اهلل تعال ��ى} :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ(((

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ

ﮎﮏﮐ{ .
 -خ�س ��ران الدنيا والآخرة :قال اهلل تعالى} :ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ{ .
 -الأخ�س ��رون :قال اهلل تعالى} :ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ { .
(((

(((

(((

تفسير قوله تعالى} :ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{
و�ض ��ع القر�آن الكريم منهج ًا للنجاة من ذلك الخ�س ��ران يتك ّون من �أربعة �أ�ص ��ول،
تحول دون هذا الخ�س ��ران الكبير وتب ّدله �إلى منفعة كبيرة ،وربح عظيم ،لأنّه يح�ص ��ل
على ر�أ�س مال �أغلى و�أثمن ،ي�س� � ٌّد م�س� � َّد ر�أ�س المال المفقود ويكون � َ
أف�ضل و�أكثر منه،
والأ�صول الأربعة لنفي الخ�سارة وتحويلها �إلى فوز هي:
 -الإيمان :قوله تعالى} :ﭘﭙﭚ{. -العمل ال�صالح :قوله تعالى} :ﭛﭜ{. -التوا�صي بالحق :قوله تعالى} :ﭝﭞ{. -التوا�صي بال�صبر :قوله تعالى} :ﭟﭠ{.(((
(((
(((
(((

الأعراف.9 ،
الأنعام.12 ،
الحج.11 ،

الكهف 103 ،ـ .104

40

تذكرة المتّ قين

حب
 .1الم�ؤمن :فالإن�سان الم�ؤمن ال تقع عليه الخ�سارة لأنه راجع وذاهب �إلى حيث ُي ّ
وه ��و اهلل تعال ��ى� ،إلى دار البقاء والخل ��ود والنعيم والفوز .فهو في كل الح�س ��ابات
فائز وناجح .وقد �أ ّكد القر�آن �أن االن�سان يرجع �إلى اهلل تعالى وال يموت في العديد
من الآي ��ات .قال تعال ��ى} :ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ{ }.ﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪ { }.ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟ { }.ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣ{ } .ﯜﯝﯞﯟﯠ{ .
وي�ش ��مل الإيم ��ان هن ��ا :الإيمان باهلل تعال ��ى و�ص ��فاته والكتب ال�س ��ماوية والقيامة
والأنبي ��اء والمق ّد�س ��ات .فالإيمان ي�ش ��مل العقي ��دة ،وال�س ��لوك ،والتد ّين .قال اهلل
تعال ��ى} :ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ{ .
 .2الإيمان والعمل ال�صالح رفيقان ال يفترقان :عندما نت�أ ّمل في �آيات القر�آن نالحظ
تالزم ًا وا�ض ��ح ًا للعمل ال�ص ��الح م ��ع الإيمان ،وما ذلك �إال للدالل ��ة على � ّأن الإيمان
يالزم ��ه االلتزام العملي التام ب�أحكام ال�ش ��ريعة ،وال �إيم ��ان بدون عمل .وفيما يلي
نماذج من الآيات التي اقترن الإيمان فيها بالعمل ال�صالح.
ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{ } .ﭲﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ{ }.ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((
(((

العنكبوت.57 ،
البقرة.28 ،
الق�ص�ص.88 ،
ف�صلت.21 ،
الزخرف.85 ،
الأنفال.2 ،
مريم.60 ،
الفرقان.70 ،
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ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ{ }.ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ{ .
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{ .
فالقاع ��دة الم�س ��تفادة من هذه الآي ��ات وغيرها هي :عدم وج ��ود �إيمان بال عمل.
والعمل يجب �أن يكون �صالح ًا ،من�سجم ًا مع ال�شريعة المق ّد�سة ،فكل عمل من �ش�أنه
�أن يهدي النا�س �أو يرفع من م�س ��تواهم العلمي �أو العملي �أو الثقافي �أو ...هو عمل
�ص ��الح ،وبالتالي فالعمل ال�ص ��الح هو الجانب العملي للإيم ��ان لأن «الإيمان عمل
كله»  ،كما روي عن الإمام ال�صادق .Q
 .3التوا�ص ��ي بالحق وال�صبر :توا�ص ��وا بالحق وال�صبر� :أي الو�صية المتقابلة فيو�صي
كل م�ؤمن الم�ؤمن الآخر ،فاالي�صاء فعل مزدوج .والإي�صاء هنا �إ�شارة �إلى وظيفتنا
تج ��اه الآخري ��ن من �أبن ��اء المجتمع ،فتو�ص ��ي الآخر وتقبل و�ص ��يته ل ��ك .و�إذ بعد
الإيمان قد تبرز عوائق وموانع و�ص ��عوبات ويتع ّر�ض الم�ؤمن للأذى ،فال بد له من
ال�ص ��بر ليقوى على اال�س ��تمرار خا�ص ��ة و�أن البقاء على الإيمان للعمل �أ�ص ��عب من
العمل نف�سه.
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

الكهف.88 ،
�سب�أ.37 ،
مريم.96 ،

الكافي ،ج � ،2ص .33
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مفاهيم رئي�سة
.1

.2

.3

.4

.5

تت�ض ��من �س ��ورة الع�ص ��ر الكريمة على المفاهيم الإيمانية الأ�سا�س ��ية والعديد من
الن�صائح العملية المو�صلة بالإن�سان �إلى اهلل تعالى.
المق�صود من قوله تعالى }ﭑ هو ع�صر النبي الأكرم  Pوهو ع�صر طلوع
�شم�س الإ�سالم على المجتمع الب�شري.
المق�ص ��ود من قوله تعالى }ﭓﭔﭕﭖ � ،أن الخ�سارة �شاملة لجميع �أفراد
الب�ش ��ر ،ومع �أن الخ�سران �أكثر ما نجد �أنه عبارة عن ذهاب ر�أ�س المال �إما ك ًال �أو
بع�ض ًا� ،إال � ّأن المق�صود هو خ�سارة الإن�سان لر�أ�سماله الحقيقي ،والذي هو عمره.
يوجه �سعيه نحو
لكي يكون �س ��عي الإن�س ��ان �سعيا رابحا ومن دون خ�س ��ارة ،عليه �أن ّ
غايات ُعليا ،فقد روي عن الإمام علي �« :Qإنه لي�س لأنف�سكم ثمن �إال الجنة
فال تبيعوها �إال بها».
و�ض ��ع القر�آن الكريم منهج ًا للنجاة من الخ�س ��ران الكبير ،وهو يعتمد على �أركان
�أربعة:
 -الإيمان :في قوله تعالى} :ﭘﭙﭚ{..
 -العمل ال�صالح :في قوله تعالى} :ﭛ -التوا�صي بالحق :في قوله تعالى} :ﭝ {.- -التوا�صي بال�صبر :في قوله تعالى} :ﭟﭠ{.

1
4

نصرة المظلوم
في الشريعة اإلسالمية
مفاهيم محورية:

Xمفهوم الظلم وحكم العقل بقبحه.
X
Xدوافع ظلم المستكبرين للشعوب المستضعفة.
X
Xوجوب نصرة المظلوم في اإلسالم.
X
Xخصوصية استجابة دعوة المظلوم.
X
Xوجوب نصرة المظلومين والمستضعفين ومعونتهم.
X
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تصدير الموضوع
روي ع ��ن �أب ��ي عبد اهلل  Qقال« :ما من م�ؤمن يعي ��ن م�ؤمناً مظلوماً � اّإل كان
�أف�ض ��ل من �ص ��يام �ش ��هر واعتكافه في الم�س ��جد الحرام ،وما من م�ؤمن ين�صر �أخاه
وه ��و يق ��در على ن�ص ��رته � اّإل ن�ص ��ره اهلل في الدني ��ا والآخرة ،وما م ��ن م�ؤمن يخذل
�أخاه وهو يقدر على ن�صرته � اّإل خذله اهلل في الدنيا والآخرة» .
الظلم عند �أه��ل اللغة وكثير م��ن العلماء :و�ضع ال�شيء ف��ي غير مو�ضعه
�ص به؛ �إما بنق�صان �أو بزيادة ،و�إما بعدول عن وقته �أو مكانه .والظلم
المخ ّت ّ
الحق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر وفيما
يقال في مجاوزة ّ
يق ّل من التجاوز .
(((

(((

قبح الظلم عند البشر
الب�شري � ّأن الإن�سان مهما كان دينه وم�سلكه وانتما�ؤه ،و�أينما
ت�شهد درا�سة التاريخ
ّ
وح�س ��ن العدل ،كما ُيدرك بنف�س ��ه
ح� � ّل ف ��ي بقاع الأر�ضُ ،يدرك بنف�س ��ه ُقب ��ح الظلم ُ
وح�س ��ن معون ِة المظلومين ون�صرتهم ،و ُقبح �إعانة
ح�س ��ن الوفاء بالعهد وقبح نق�ضهُ ،
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص.268
((( مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.315
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الظالمين ون�صرتهم.
الب�شري ال�سليم يدرك ح�سن الأفعال وقبحها ،ويعتبر َ
الح�سن عالمة
فالعقل
ّ
الفعل َ
لكمال فاعله ،والفعل القبيح عالمة لنق�صان فاعله.
ولهذا ف� ّإن الخروج عن هذه القاعدة من قبل المتك ّبرين في الما�ض ��ي والحا�ض ��ر،
وظلم ال�ش ��عوب و�سلبها مق ّدراتها وعدم �إعطائها ما ت�س ��تحقّه هو من �أجلى م�صاديق
الظل ��م والتك ّبر والتعالي ،خا�ص ��ة و� ّأن �أ�س ��ا�س الظلم نابع �إما من جه ��ل الفاعل بقبح
الظلم� ،أو كونه �سفيه ًا غير حكيم فهو يمار�س الظلم مع علمه بقبحه ورغم قدرته على
القيام بالعدل� ،أو من احتياجه للظلم لحفظ م�صالحه وم�شاريعه و�إن كان على ح�ساب
حق ال�شعوب وكرامتهما.
وجوب نصرة المظلوم في اإلسالم
جاء الإ�س�ل�ام والنا�س متف ِّرقون �شيع ًا و�أحزا ًبا وقبائل ،فجمع اهلل به النا�س ،و�أ َّلف
ب ��ه بي ��ن قلوبه ��م :ق ��ال اهلل تعال ��ى} :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄ { .
وق ��د ر َّبى الإ�س�ل�ام �أبناءه عل ��ى �أنّهم �أفراد ف ��ي مجموعة ،و�أنّهم �أج ��زاء من هذه
يحب للأجزاء الأخرى مثل
الجماعة الكبيرة ،فالم�سلم ب�شعوره �أنّه جزء من الجماعة ّ
يحب لنف�سه.
ما ّ
و� ّإن انتم ��اء الم�س ��لم للجماعة يتر ّت ��ب عليه حقوق وواجبات ،وم ��ن �أعظمها واجب
التنا�ص ��ر بين الم�سلمين .روي ر�س ��ول اهلل :Pيقول اهلل ع ّز وج ّل« :وعزّتي وجاللي
لأنتق ّم ��نّ م ��ن الظال ��م ف ��ي عاجل ��ه و�آجل ��ه ،ولأنتق َّمنّ م ّم ��ن ر�أى مظلوم� �اً فقدر �أن
علي Qولديه الح�سن والح�سينQ
ين�صره فلم ين�صره»  .وقد �أو�صى الإمام ّ
(((

(((

(((
(((

�آل عمران.103 ،

كنز العمال ،ج� ،3ص.505
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الحث على �إعانة المظلوم
بقوله« :وكونا للظالم خ�صماً ،وللمظلوم َع ْوناً»  .كما ورد ّ
في العديد من الأدعية والروايات.
روي ع ��ن الإمام زين العابدين« :Qالله ��م �إنّي �أعتذر �إليك م ��ن مظلوم ُظ ِل َم
علي�« :Qأح�س ��ن العدل ن�ص ��رة
بح�ض ��رتي فل ��م �أن�ص ��ره . »...وروي عن الإمام ّ
المظلوم» .
(((

(((

(((

األمة
أهميّة التناصر في حياة ّ
ّ
إ�سالمي مك�شوفًا
للتنا�ص ��ر �أهمية عظمى في حياة الأ ّمة ،ودونه ي�صبح المجتمع ال
ّ
�أم ��ام �أعدائ ��ه ُم َع َّر ً�ض ��ا للهزيمة .وعلى العك�س م ��ن ذلك؛ ف� ّإن الت ��زام �أبناء المجتمع
بن�ص ��ر اهلل من ناحية ون�ص ��رة بع�ضهم بع�ض� � ًا من ناحية �أخرى ،ي�ؤ ّدي حتم ًا �إلى فوز
الم�سلمين بكل خير ،وظهورهم على عد ِّوهم تحقيقًا لوعد اهلل ع ّز وج ّل} :ﭺ
ﭻﭼﭽ{  .ولهذا اعتبرت الن�صرة من واجبات ك ّل م�سلم تجاه ك ّل م�سلم.
وتكون الن�صرة بتقديم العون له متى احتاج �إليه ،ودفع الظلم عنه �إن كان مظلوم ًا،
وردعه عن الظلم �إن كان ظالم ًا تحقيقًا لقول الر�س ��ول « :Pان�ص ��ر �أخاك ظال ًماً �أو
مظلو ًماً» فقال رجل :يا ر�سول اهلل! �أن�صره �إن كان مظلوم ًا� ،أر�أيت �إن كان ظال ًما كيف
�أن�صره؟ قال« :تحجزه �أو تمنعه من الظلم ،ف�إنّ ذلك ن�صره» .
النبي � Pأمته ن�ص ��ر المظل ��وم بغ�ض النظر عن لونه وجن�س ��ه .في
وكان م ّم ��ا �أم ��ر به ّ
الرواي ��ة �أمر ر�س ��ول اهلل ( Pب�س ��بع)� :أمرهم بعيادة المر�ض ��ى ،واتب ��اع الجنايز ،و �إبرار
الق�سم ،وت�سميت العاط�س ،ون�صر المظلوم ،و�إف�شاء ال�سالم ،و�إجابة الداعي .
(((

(((

(((

(((

بحار الأنوار ،ج� ،42ص.245

((( الإمام زين العابدين ،Qال�صحيفة ال�سجادية ،دعا�ؤه  Qفي االعتذار من تبعات العباد وفي فكاك رقبته من النار.
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1780
((( الحج.40 ،
((( كنز العمال ،ج � ،3ص .414
((( بحار الأنوار ،ج� ،78ص.214
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وكان ي�ش ��حذ همم الم�س ��لمين ويح ّثه ��م على ن�ص ��رة المظلوم مب ّين� � ًا � ّأن الجزاء
�س ��يكون من جن�س العمل ،فروي عنه « :Pما من امرئ يخذل امرءاً م�س ��لماً في
موط ��ن ينتق� ��ص فيه من عر�ض ��ه ،وينتهك في ��ه من حرمته � ،اّإل خذل ��ه اهلل تعالى
ف ��ي موط ��ن يح � ّ�ب فيه ن�ص ��رته ،وم ��ا من �أحد ين�ص ��ر م�س ��لماً في موط ��ن ينتق�ص
يحب فيه
في ��ه م ��ن عر�ض ��ه ،وينتهك فيه م ��ن حرمته � ،اّإل ن�ص ��ره اهلل في موط ��ن ّ
ن�ص ��رته» .
وروي ع ��ن ر�س ��ول اهلل « :Pمن �أخذ للمظلوم من الظال ��م كان معي في الجنة
م�صاحباً» .
(((

(((

خصوصية استجابة دعوة المظلوم
الم�س ��تفاد م ��ن ع� � ّدة رواي ��ات � ّأن اهلل تعال ��ى خ� ّ��ص المظلومي ��ن بقب ��ول دعوتهم
ون�ص ��رتهم ،ور ّد كيد الأعداء ،وما ذلك � اّإل لأنّهم �أ�صحاب حق ،و�إن اهلل تعالى ال يمنع
ويحث عباده على ن�ص ��رة المظلومين .روي عن ر�س ��ول اهلل  Pقال:
ذا ح � ّ�ق ح ّق ��هّ ،
«اتقوا دعوة المظلوم ،ف�إنّها ت�صعد �إلى ال�سماء» .
علي« :Qلما ُ�س ��ئل كم بين الأر�ض وال�س ��ماء؟ �أجاب :Qبين
وعن الإمام ّ
ال�سماء والأر�ض م ّد الب�صر ودعوة المظلوم» .
(((

(((

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه
الظل ��م من الأمور القبيحة ،وال�ص ��فات اللئيمة ،التي ورد النهي ال�ش ��ديد عنها في
ال�ش ��ريعة الإ�س�ل�امية في القر�آن الكريم وال�س� �نّة القولي ��ة والعملية للنب � ّ�ي Pو�أهل
الحث على ن�ص ��رة المظلومين ودعمهم بالكلمة �إذا احتاجوها،
بيته .Rوقد ورد ّ
(((
(((
(((
(((

�سنن �أبي داوود ،ج� ،2ص.452
بحار الأنوار ،ج� ،72ص.359
بحار الأنوار ،ج� ،90ص.358
بحار الأنوار ،ج� ،10ص.88
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وبالم ��ال �إن احتاجوه ،وبال�س�ل�اح �إن اعتُدي عليهم .واعتبرت هذه الن�ص ��رة مواجهة
للظالم نف�س ��ه ،وتعبير ًا �آخر عن رف�ض ��ه وعدم الر�ضا به وجهاده ،فقد ورد عن الإمام
عل � ّ�ي� Qأنّه قال« :الرا�ض ��ي بفعل ق ��وم كالداخل معهم فيه ،وعل ��ى ك ّل داخل في
باطل �إثمان� ،إثم العلم به ،و�إثم الر�ضا به» .
(((

(((

نهج البالغة ،ج � ،4ص .40
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مفاهيم رئي�سة
.1

.2

.3

.4

.5

وح�س ��ن الع ��دل ،و ُيدرك كذلك ح�س ��ن الوفاء
ُي ��درك الإن�س ��ان بنف�س ��ه ُقبح الظلم ُ
وح�س ��ن معون ِة المظلومين ون�صرتهم ،و ُقبح �إعانة الظالمين
بالعهد وقبح نق�ض ��هُ ،
ون�صرتهم.
ر َّبى الإ�س�ل�ام �أبناءه على �أنّهم �أفراد في مجموعة و�أنّهم �أجزاء من هذه الجماعة
الكبيرة ،فالم�س ��لم ب�ش ��عوره �أنّه جزء من الجماعة يح � ّ�ب للأجزاء الأخرى مثل ما
علي Qولديه الح�سن والح�سين Qبقوله:
ّ
يحب لنف�سه ،وقد �أو�صى الإمام ّ
«وكونا للظالم خ�صماً ،وللمظلوم َع ْوناً».
يو�صي الإ�سالم �أبناءه بالتنا�صر فيما بينهم لما له من الأهمية العظمى في تحقيق
الن�ص ��ر ،فالتزام �أبناء المجتمع بن�ص ��ر اهلل من ناحية ون�صرة بع�ضهم بع�ض ًا من
ناحية �أخرى ،ي�ؤ ّدي حتم ًا �إلى فوز الم�سلمين بكل خير.
الن�ص ��رة تكون بتقديم العون للفرد الم�س ��لم متى احتاج �إليه ،ودفع الظلم عنه �إن
كان مظلوم ًا ،وردعه عن الظلم �إن كان ظالم ًا.
خ�ص اهلل تعالى المظلومين بقبول دعوتهم ون�ص ��رتهم ،ور ّد كيد �أعدائهم ،لأنّهم
ّ
ويحث عباده على ن�صرة المظلومين.
�
أ�صحاب حقٍّ  ،واهلل تعالى ال يمن ُع ذا حقٍّ حقّهّ ،
َ

1
5

خدمة الناس
وقضاء حوائجهم
مفاهيم محورية:
Xالمسؤولية تكليف عام.
X
Xعالقة الجزاء بالعمل.
X
ّ X
حق المسلم على المسلم.
X
Xقيمة قضاء حوائج المؤمنين وخدمتهم.
X
Xخدمة الناس أفضل من العبادة.
X
Xضرورة اإلسراع في خدمة الناس.
X
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تصدير الموضوع
روي عن ر�س ��ول اهلل « :Pالم�س ��لم �أخو الم�سلم ،ال يظلمه ،وال ي�شتمه ،من كان
ف ��ي حاج ��ة �أخي ��ه كان اهلل ف ��ي حاجته و من فرج عن م�س ��لم كربة ف ��رج اهلل عنه بها
كربة من كرب يوم القيامة و من �س ّر م�سلما �ستره اهلل يوم القيامة» .
الإ�سالم لي�س منهج اعتقاد و�إيمان في القلب فح�سب ،بل هو منهج حياة �إن�سانية
يتج�س ��د فيها االعتقاد والإيمان ممار�سة عملية في جميع جوانب
واجتماعية واقعيةّ ،
الحي ��اة ومتط ّلباته ��ا الفردي ��ة واالجتماعي ��ة ،وذلك على مب ��د�أ التراح ��م والتكافل
والتنا�ص ��ح والمو ّدة والإح�س ��ان والت�ض ��حية والإيثار ،ق ��ال اهلل تعالى} :ﯭﯮ
ﯯﯰﯱ{  ،وه ��ذا ما يلزم الأفراد بالكثير من الواجبات تجاه بع�ض ��هم بع�ض� � ًا
ك�أفراد ،وتج ��اه المجتمع ككيان اجتماعي يحت�ض ��ن جميع �أفراده ،من �أهمها خدمة
النا�س وق�ض ��اء حوائجهم.
(((

(((

المسؤولية تكليف عام
لقد و�ض ��ع الإ�س�ل�ام منهج ًا متكام ًال ف ��ي العالقات بين النا�س ،يقوم على �أ�س ��ا�س
(((
(((

م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،12ص .415
المائدة.2 ،
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مراع ��اة حقوق �أفراد المجتمع فرد ًا فرد ًا وجماع� � ًة جماع ًة،

قال اهلل تعالى } :ﭻﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ

ﮊﮋ{  .فالتق ّيد بهذا الأمر الإلهي يع�ص ��م الإن�س ��ان عن التق�ص ��ير
في حقوق النا�س ،ويدفعه للعمل الد�ؤوب في خدمتهم ،و�أداء م�س� ��ؤوليته تجاههم على
�أكم ��ل وج ��ه .وقد حر�ص النب ��ي محمد  Pعلى اعتبار كل م�س ��لم م�س� ��ؤو ًال في بيئته
االجتماعي ��ة ،يمار� ��س دوره االجتماع ��ي من موقع ��ه ،ف�أ ّكد  Pعل ��ى االهتمام ب�أمور
الم�سلمين وم�شاركتهم في �آمالهم و�آالمهم ،حيث روي عنه« : Pمن �أ�صبح ال يهتم
ب�أُم ��ور الم�س ��لمين فلي� ��س بم�س ��لم »  .ودعا الإمام ال�ص ��ادق� Qإلى االلت�ص ��اق
واالندكاك بجماعة الم�س ��لمين فقال« :Qمن فارق جماعة الم�سلمين قيد �شبر،
فقد خلع ربقة الإ�سالم من عنقه» .
(((

(((

(((

ّ
حق المسلم على المسلم
�س�أل الإمام ال�صادق � Qأح ُد �أ�صحابه المعلى بن خني�س عن حقوق الإخوان،
فقال �أبو عبد اهلل :له �سبع حقوق واجبات ,ما منهن حق �إال وهو عليه واجب� ,إن �ض ّيع
منها �ش ��يئ ًا خرج من والية اهلل وطاعته ,ولم يكن هلل فيه ن�ص ��يب .قلت جعلت فداك,
وما هي؟
قال :يا معلى �إنّي عليك �شفيق� ,أخاف �أن ت�ضيع وال تحفظ وتعلم وال تعمل.
قلت :ال قوة �إال باهلل.
وحينئذ ذكر الإمام ال�سبعة بعد �أن قال عن الأول منها� :أي�سر حق منها �أن تحب له
كما تحب لنف�سك ,وتكره له ما تكره لنف�سك.
(((
(((
(((

النحل.90 ،
الكافي ،ج� ،2ص.163
الكافي ،ج� ،1ص.405
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والحقوق ال�سبعة التي �أو�ضحها الإمام  Qهي:
 �-أن تحب لأخيك الم�سلم ما تحب لنف�سك ,وتكره له ما تكره لنف�سك. �-أن تجتنب �سخطه  ,وتتبع مر�ضاته ,وتطيع �أمره. -تعينه بنف�سك  ,ومالك  ,ول�سنانك ,ويدك ,ورجلك. �-أن تكون عينه  ,ودليله  ,ومر�آته. �-أن ال ت�شبع ويجوع  ,وال تروى ويظم�أ  ,وال تلب�س ويعرى. �-أن يك ��ون لك خادم ولي� ��س لأخيك خادم  ,فواجب �أن تبعث خادمك  ,فتغ�س ��لثيابه ,وت�صنع طعامه  ,وتمهد فرا�شه.
 �-أن تبر ق�س ��مه  ,وتجيب دعوته  ,وتعود مري�ض ��ه  ,وت�شهد جنازته  ,و�إذا علمتله حاجة تبادره �إلى ق�ضائها  ,وال تلجئه �أن ي�س�ألكها  ,ولكن تبادره مبادرة.
ث ��م خت ��م  Qكالمه بقوله :ف� ��إذا فعلت ذلك و�ص ��لت واليت ��ك بواليته وواليته
بواليتك» .
(((

ارتباط الجزاء بالعمل
يق ��ول اهلل �س ��بحانه} :ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔ{ .
� ّإن �أعمال الخير و�أعمال ال�ش ّر تبقى وال تزول ،وهي محور جزاء الإن�سان في الدنيا
والآخ ��رة .ومن �أجل �أن يدفعك الإ�س�ل�ام �إلى �أن تجتهد في �س ��بيل عمل الخير ،وال تدع
عمل خير � اّإل وتقوم به ،وال تبقي من عمرك لحظة � اّإل وتع ّمرها بعمل الخير ،ف� ّإن القر�آن
يبين �أنّه في يوم القيامة �س ُين�صب ميزان تو�ضع في كفّة منه �أعمال الإن�سان الخ ّيرة وفي
الكفّة الأخرى �أعماله ال�شريرة ،وعندها �سي�شعر الإن�سان بقيمة حبة الخردل من عمله،
(((

(((
(((

الكافي ،ج � ،2ص .169
الزلزلة.8-7 ،

56

تذكرة المتّ قين

هذه الأعمال ال�صغيرة التي قد ن�ستهين بها اليوم� ،إ ّال �أنّنا ن�شعر بقيمتها غد ًا .و�إذا كنا
وتح�س�سنا ذلك الموقف ،ف�إنّنا ن�ستطيع �أن نعمل اليوم،
الآن عقالء وا�ست�ش ��عرنا �أنف�سنا ّ
لكي ننتفع به في الآخرة� .أما بعد فوات الأوان ف�إننا ال ن�ستطيع �أن نعمل ،فنندم ،والندم
رجحت كفّة الح�س ��نات
ال ينفع �ش ��يئ ًا نعوذ باهلل م ��ن ذلك اليوم .ففي ذلك اليوم �إذا ّ
على كفّة ال�سيئات ،يحق لك �أن تفتخر� ،أما اليوم وقبل �أن تعرف م�صيرك فال ت�ستطيع
�أن تقول �شيئ ًا.
يقول تعال ��ى} :ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊ { .
(((

قيمة قضاء حوائج المؤمنين وخدمتهم
من جملة ما ي�ؤ ّكد الإ�س�ل�ام عليه في معر�ض التكافل االجتماعي� ،ض ��رورة ق�ض ��اء
حوائج الم�ؤمنين بع�ضهم لبع�ض.
فالم�ؤمن عليه �أن يطلب حوائجه من �أخيه الم�ؤمن وال ي�ستحي منه .وكلما وجد في
نف�سه حاجة يك�شفها له بال تح ّرج .ويطلب منه في نف�س الوقت �أن ال يتوانى في تقديم
ما يتم ّكن من تقديمه.
أنت حاجتي و�أق�ضي �أنا �أي�ض� � ًا لك حاجتك ف�أنت تتكامل معي و�أنا
وحينما تق�ض ��ي � َ
�أتكامل معك ،لأنّك ت�س ��تطيع �أن تقوم بعمل ال �أ�س ��تطيع حتى هذه اللحظة �أن �أقوم به،
فان عملية التع ��اون تبد�أ من
وغ ��د ًا قد �أ�س ��تطيع القيام ب ��ه وتعجز �أنت عنه .وهك ��ذا ّ
مترا�صة ،عندها ال
الجذور ومن الخاليا ال�صغيرة .وعندما ي�صبح المجتمع ك ّله كتلة
ّ
يمكن اختراقها.
روي ع ��ن االمام ال�ص ��ادق  Qقوله�« :أوح ��ى اهلل ع ّز وج ّل �إل ��ى داود� :إنّ العبد
رب وما تلك الح�سنة؟
من عبادي لي�أتيني بالح�سنة ف�أبيحه جنتي .فقال داود :يا ّ
(((

القارعة.11-8 ،
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قالُ :يدخل على عبدي الم�ؤمن �سرور ًا ولو بتمرة.
فقال داود « :Qحقّ لمن عرفك � اّأل يقطع رجاءه منك» .
وحينما �سئل ر�سول اهلل ّ � : Pأي الأعمال �أحب �إلى اهلل ،قال:
«اتّباع �س ��رور الم�س ��لم» .قيل :يا ر�س ��ول اهلل وما اتّباع �سرور الم�سلم؟ قال�« :شبعة
جوعه ،وتنفي�س كربته ،وق�ضاء دينه» .
وف ��ي حديث �آخر ي�ص� � ّور لن ��ا مدى �أه ّمية ق�ض ��اء حوائج الم�ؤمنين بهذا اال�س ��لوب
الرائع .روي حنان بن �سدير عن �أبيه �أنّه قال :كنت عند الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق
 Qف َُذ ِك ��ر عنده الم�ؤمن وما يجب من حقّه ،فالتفت � ّإلي �أبو عبد اهلل  Qفقال
ل ��ي« :ي ��ا �أب ��ا الف�ض ��ل �أال �أح ّدث ��ك بح ��ال الم�ؤمن عن ��د اهلل؟ فقلت :بل ��ى ،فح ّدثني
ُجعلت فداك .فقال:
رب عبدك ونعم
�إذا قب�ض اهلل روح الم�ؤمن �صعد ملكاه �إلى ال�سماء فقاال :يا ّ
العبد ،ك��ان �سريعاً �إل��ى طاعتك ،بطيئاً عن مع�صيتك وق��د قب�ضتَه اليك ،فما
ت�أمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الج ّبار :اهبطا �إل��ى الدنيا وكونا عند قبر
ومجداني و�س ّبحاني وه ّلالني وك ّبراني واكتبا ذلك لعبدي حتّى �أبعثه
عبدي ّ
من قبره.
ثم قال لي� :أال �أزيدك؟ قلت بلى ،فقال:
�إذا بعث اهلل الم�ؤمن من قبره ،خرج معه مثال يقدمه �أمامه ،فكلما ر�أى الم�ؤمن
ه ��و ًال م ��ن �أهوال يوم القيامة ،قال له المثال :ال تجزع وال تحزن و�أب�ش ��ر بال�س ��رور
والكرامة من اهلل ع ّز وج ّل ،فما يزال يب�ش ��ره بال�س ��رور والكرامة من اهلل �س ��بحانه
حت ��ى يق ��ف بي ��ن يدي اهلل ع ّز وج ّل ويحا�س ��به ح�س ��اباً ي�س ��يراً ،وي�أمر ب ��ه �إلى الجنة
(((

(((

(((
(((
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والمث ��ال �أمام ��ه ،فيق ��ول ل ��ه الم�ؤمن :رحم ��ك اهلل ِنعم الخارج معي م ��ن قبري! ما
زل ��ت تب�شّ ��رني بال�س ��رور والكرام ��ة من اهلل ع� � ّز وج ّل ح ّت ��ى كان م ��ا كان ،فمن �أنت؟
فيقول له المثال� :أنا ال�س ��رور الذي �أدخلته على �أخيك الم�ؤمن في الدنيا ،خلقني
اهلل لأب�شرك» .
(((

خدمة الناس أفضل من العبادة
للإم ��ام جعفر ال�ص ��ادق  Qحديث يب ّين في ��ه � ّأن تع ��اون الم�ؤمنين وترابطهم
خرجت
والمعنوي �أف�ضل من العبادات الم�ستحبة .فعن الم�شمعل الأ�سدي قال:
المادي
ُ
ّ
ّ
حاج ًا ،فان�ص ��رفت �إلى �أبي عبد اهلل ال�ص ��ادق  Qفقال« :من �أين بك
ذات �س ��نة ّ
يا م�ش ��معل؟ فقلت :جعلت فداك كنت حاجاً ،فقال� :أوتدري ما للحاج من الثواب؟
فقل ��ت :م ��ا �أدري ح ّت ��ى تعلمن ��ي ،فقال� :إنّ العب ��د �إذا طاف بهذا البيت �أ�س ��بوعاً � -أي
�س ��بع م ��رات  -و�ص� � ّلى ركعتي ��ه و�س ��عى بين ال�ص ��فا والمروة كت ��ب اهلل له �س ��تة �آالف
ح�س ��نةّ ،
وحط عنه �س ��تة �آالف �سيئة ،ورفع له �ستة �آالف درجة ،وق�ضى له �ستة �آالف
حاجة للدنيا كذا وا ّدخر له للآخرة كذا.
فقلت له :جعلت فداك �إنّ هذا لكثير ،فقال� :أفال �أخبرك بما هو �أكثر من ذاك؟
قلت :بلى ،فقال َ « :Qلق ََ�ض ��ا ُء حاجة امرئ م�ؤمن �أف�ضل من حجة وحجة حتى
ع ّد ع�شر حجج» .
فكم يكون �س ��امي ًا ذلك المجتمع الذي ي�س ��عى بل يهرع فيه كل واحد لق�ضاء حوائج
�إخوان ��ه بهذه الروحية العالية والنية الخال�ص ��ة .روي عن النبي « :Pواهلل لق�ض ��اء
حاجة الم�ؤمن خير من �صيام �شهر واعتكافه» .
(((

(((

(((
(((
(((
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ضرورة اإلسراع في خدمة الناس
يح ّدثنا الإمام ال�صادق  Qبحديث بالغ الأهمية نرجو �أن ي�صبح منار ًا نهتدي
به جميع ًا حيث يقول �« :Qإنّ الرجل لي�س� ��ألني الحاجة ف�أبادر بق�ض ��ائها مخافة
�أن ي�ستغني عنها فال يجد لها موقعاً �إذا جاءته» .
فحينما ي�س� ��ألك �ش ��خ�ص حاجته فبادر �إلى ق�ض ��ائها وال تماطل فقد يتغ ّير الو�ضع
وي�ستغني عنها فتفوتك بذلك فر�صة عظيمة ،ويقول  Qفي حديث �آخر« :من كان
في حاجة �أخيه الم�سلم كان اهلل في حاجته ما كان في حاجة �أخيه» .
والإ�س�ل�ام في الوقت الذي يق ��ول للمقتدر :اق�ض حوائج �إخوت ��ك الم�ؤمنين ،يقول
للمحتاج� :أطلب من �أخيك حوائجك.
روي عن الإمام ال�ص ��ادق �« : Qإذا �ض ��اق �أحدكم فل ُيعلم �أخ ��اه وال ُيعين على
نف�س ��ه» � .أي ينبغ ��ي لم ��ن يقع في م�ش ��كلة �أن ي�س ��تعين ب�أخيه الم�ؤمن عل ��ى ح ّلها وال
يتركها ت�ستفحل.
«تب�س ��م الرجل في وجه �أخيه ح�س ��نة ،و�ص ��رفه
وف ��ي حدي ��ث �آخر يقول ّ :Q
الق ��ذى عن ��ه ح�س ��نة ،وم ��ا ُعبد اهلل ب�ش ��يء �أح � ّ�ب �إلى اهلل م ��ن �إدخال ال�س ��رور على
الم�ؤم ��ن» .
حب اهلل تبارك وتعالى؟
�أو ال تريد �أيها الم�سلم ان تجلب لنف�سك ّ
(((

(((

(((

(((

التمحور حول العمل الصالح
� ّإن الإ�س�ل�ام يعطي العمل ال�ص ��الح القيمة الأ�سا�س ��ية ويجعله مح ��ور التناف�س في
المجتمع .ففي �أكثر من مائة وع�ش ��رين مو�ض ��ع ًا ،ي�ؤ ّكد الق ��ر�آن الحكيم على الترابط
(((
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والت�ل�ازم بي ��ن الإيم ��ان والعمل ال�ص ��الح ،وي�ص� � ِّرح ب� �� ّأن الذي ��ن يرث ��ون الأر�ض هم
ال�صالحون.
وال�صالح لي�س �شيئ ًا جامد ًا ،و�إنّما هو حركة وعمل في االتجاه ال�صحيح .وهو لي�س
والحج ،و�إنّما ك ّل عمل يحكم العقل
فقط في �أمور الدين كال�ص�ل�اة وال�ص ��يام والزكاة
ّ
والدين ب�ص�ل�احه ،فبناء الم�ساكن �صالح ،وتعبيد ال�ش ��وارع �صالح ،و�إقامة الم�صانع
�صالح ،وزراعة الأر�ض �صالح ،وك ّل ما كان من �ش�أنه عمارة الأر�ض فهو عمل �صالح.
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مفاهيم رئي�سة

 .1يعتبر الإ�س�ل�ام الم�سلم م�س�ؤو ًال في بيئته االجتماعية ،يمار�س دوره االجتماعي من
موقع ��ه ،و�أهم هذه الم�س� ��ؤوليات هي االهتمام ب�أمور الم�س ��لمين وم�ش ��اركتهم في
�آمالهم و�آالمهم.
 .2على الم�ؤمن �أن يطلب حوائجه من �أخيه الم�ؤمن وال ي�س ��تحي منه .وكذلك عليه �أن
وحرج.
ال يتوانى في تقديم ما يتم ّكن من تقديمه لإخوانه �إذا وقعوا في �ضيق ٍ
ّ �	.3إن ق�ضاء الحوائج بين الفرد الم�سلم و�أخيه يوجد نوع ًا من التكامل وال ُلحمة القوية
بين �أفراد المجتمع.
 .4من بركات خدمة الم�ؤمنينّ � ،أن اهلل �سبحانه وتعالى يكون في خدمة من يبادر �إلى
ق�ضاء حوائجه فعن الإمام ال�صادق« :Qمن كان في حاجة �أخيه الم�سلم كان
اهلل في حاجته ما كان في حاجة �أخيه».
 .5يعط ��ي الإ�س�ل�ام العم ��ل ال�ص ��الح القيمة الأ�سا�س ��ية ويجعل ��ه مح ��ور التناف�س في
المجتمع .ففي �أكثر من مائة وع�شرين مو�ضع ًا ،ي�ؤ ّكد القر�آن الحكيم على الترابط
والت�ل�ازم بين الإيمان والعمل ال�ص ��الح ،وي�ص� � ِّرح ب� �� ّأن الذين يرث ��ون الأر�ض هم
ال�صالحون.

1
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كيف نبني عالقتنا
باإلمام المهدي|؟
مفاهيم محورية:

Xعقيدتنا في المهدي والمهدو ّية.
X
Xكيف نبني عالقتنا باإلمام المهدي.Q
X
Xمعرفة اإلمام المهدي ّ Q
حق المعرفة.
X
Xمفهوم االنتظار وفضله.
X
Xكيف نربي أنفسنا على اإلنتظار.
X
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تصدير الموضوع
روي عن ر�سول اهلل « :Pالقائم من ولدي ،ا�سمه ا�سمي ،وكنيته كنيتي ،و�شمائله
�ش ��مائلي ،و�س� �نّته �سنّتي ،يقيم النا�س على م ّلتي و�شريعتي ،ويدعوهم �إلى كتاب ر ّبي
ع ّز وج ّل ،من �أطاعه فقد �أطاعني ،ومن ع�ص ��اه فقد ع�ص ��اني ،ومن �أنكره في غيبته
دقني» .
فقد �أنكرني ،ومن كذّبه فقد كذّبني ،ومن �ص ّدقه فقد �ص ّ
(((

عقيدتنا في المهدي| والمهدو ّية
لق ��د تواترت الأخبار والروايات عن ر�س ��ول اهلل Pو�أئ ّمة �أهل البيت  Rالتي
ِّ
تب�ش ��ر بظهور المهدي| في �آخر الزمان لين�ش ��ر العدل ،وين�ص ��ر الم�ست�ضعفين في
العالم؛ ولهذا يعتقد الم�س ��لمون ب� ّأن ق�ض ّية المهدو ّية �ضرورة من �ضرور ّيات الإ�سالم،
عل ��ى م�س ��توى كون �إمامت ��ه امتداد ًا لنب� � ّوة ر�س ��ول اهلل ،Pوكونه الإم ��ام المفرو�ض
الطاعة ،وذلك على قاعدة �أن الإمامة رئا�سة عا ّمة في �أمور الدين والدنيا ،ووظائفها
م�س ��تم ّدة م ��ن النب ّوة ،لناحية قيادة المجتمع و�إدارة �ش� ��ؤون الأ ّم ��ة والدولة ،ومرجع ّية
دين ّية ،ووالية �أمر عام ًة للم�سلمين كافّة.
و� ّإن ما يعزّز عقيدة الم�س ��لمين بالمهدي مجموعة الأخبار التي �أ ّكدت �أن الأر�ض ال
(((
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حجة هلل على الأر�ض ،فقد ذكر ال�شيخ الكليني في الكافي ع ّدة روايات تتح ّدث
تخلو من ّ
عن � ّأن الأر�ض ال تخلو من حجة ،قال الإمام ال�صادق�« :Qإنّ اهلل � ُّ
أجل و�أعظم من
�أن يت ��رك الأر� ��ض بغير �إمام ع ��ادل»  .وعن الإمام الباقر ،Qقال« :واهلل ،ما ترك
حجته على
اهلل �أر�ض� �اً من ��ذ قب�ض �آدم � ،Qاّإل وفيه ��ا �إمام يهتدى به �إلى اهلل ،وهو ّ
حجة هلل على عب ��اده» ،وعنه �أي�ض� � ًا قال« :لو �أنّ
عب ��اده ،وال تبق ��ى الأر� ��ض بغير �إم ��ام ّ
الإمام رفع من الأر�ض �ساعة لماجت ب�أهلها ،كما يموج البحر ب�أهله» .
بالحج ��ة ،و�أ ّن ��ه الإمام المه ��دي| ،فع ��ن الإمام
وق ��د ح� � ّددت الرواي ��ات المق�ص ��ود ّ
الحجة ال تقوم هلل على خلقه � اّإل ب�إمام حتّى يعرف» ،وورد عن
الكاظ ��م ،Qق ��ال�« :إ ّن ّ
الإمام ال�صادق ،Qقال« :لو كان النا�س رجلين لكان �أحدها الإمام»  ،وقال�« :إ ّن �آخر
حجة هلل عليه» .
من يموت الإمام؛ لئال يحت ّج �أح ٌد على اهلل ع ّز وج ّل �أنه تركه بغير ّ
(((

(((

(((

(((

كيف نبني عالقتنا باإلمام المهدي|

ت�ستند العالقة بالإمام المهدي | �إلى ثالثة �أبعاد �أ�سا�س ّية هي :البعد العقائدي،
البعد العاطفي ،والبعد العملي.
 .1البعد العقائدي:

ويتحقّق بالعقيدة الإ�سالم ّية ال�سليمة بالدين الإ�سالمي ،م�ضاف ًا �إلى ع ّدة �أمور ترتبط
بالعالقة المبا�شرة الإمام المهدي|� ،أه ّمها:
�أ .معرفة الإمام المهدي | حقّ المعرفة:

قال ر�س ��ول اهلل« :م ��ن مات وال يعرف �إمام ��ه مات ميتة جاهلية»  .ي�س ��تفاد من
(((

(((
(((
(((
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الروايات الواردة عن �أهل البيت ّ � ،Rأن لمعرفة الإمام المع�ص ��وم �أه ّمية عظيمة،
للحق والثبات على ال�صراط الم�ستقيم
و�أنّها �أ�س ��ا�س لمعرفة اهلل ،و� ّإن طريق الهداية ّ
يتم �إال بمعرفة الإمام المع�ص ��وم ،واقتفاء �أثره ،وال�س ��ير على خطاه ،واال�ست�ض ��اءة
ال ّ
بن ��وره ،والثبات على واليته ،فعن الإمام الباقر  Qقال�« :إنّما يعرف اهلل ع ّز وج ّل
ويعبده من عرف اهلل وعرف �إمامه منّا �أهل البيت ،ومن ال يعرف اهلل ع ّز وج ّل وال
يعرف الإمام منّا �أهل البيت ف�إنّما يعرف ويعبد غير اهلل ،هكذا واهلل �ضال ًال!» .
وما دام لمعرفة الإمام ك ّل هذه الأه ّمية الكبرى ،ف� ّإن المراد منها لي�س معرفة ا�سمه
ون�س ��به فقط ،بل � ّإن المق�ص ��ود بالمعرفة هو ما ورد عن الإمام ال�صادق  Qحيث
يق ��ول« :و�أدن ��ى معرفة الإم ��ام �أنّه عدل النب � ّ�ي � اّإل درجة النب ّوة ،ووارث ��ه ،و�أنّ طاعته
طاع ��ة اهلل وطاعة ر�س ��ول اهلل ،والت�س ��ليم له ف ��ي ك ّل �أمر والرد �إلي ��ه والأخذ بقوله،
ويعلم �أنّ الإمام بعد ر�س ��ول اهلل  Pعلي بن �أبي طالب ،ث ّم الح�س ��ن ،ث ّم الح�س ��ين،
علي ،ث ّم �أنا ،ث ّم من بعدي مو�س ��ى ابني ،ث ّم من
علي بن الح�س ��ين ،ث ّم مح ّمد بن ّ
ث ّم ّ
علي الح�س ��ن
علي ابنه ،وبعد ّ
علي مح ّمد ابنه ،وبعد مح ّمد ّ
علي ،وبعد ّ
بع ��ده ول ��ده ّ
ابنه والحجة من ولد الح�سن» .
وع ��ن الف�ض ��يل بن ي�س ��ار ،قال� :س� ��ألت �أبا عب ��د اهلل  Qعن ق ��ول اهلل تبارك
وتعال ��ى} :ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ{  .فقال« :يا ف�ض ��يل اعرف �إمام ��ك ف�إنّك �إذا
عرفت �إمامك لم ي�ض� � ّرك ،تق ّدم هذا الأمر �أو ت�أخر ،ومن عرف �إمامه ثم مات قبل
�أن يق ��وم �ص ��احب هذا الأم ��ر ،كان بمنزلة من كان قاعداً في ع�س ��كره ،ال بل بمنزلة
من قعد تحت لوائه» .
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ب .الثبات على الدين في ع�صر غيبته |:

أهم التكاليف ال�ش ��رع ّية في ع�ص ��ر الغيبة هو الثبات على العقيدة ال�صحيحة
من � ّ
ب�إمامة الأئمة االثني ع�شر ،وخ�صو�ص ًا خاتمهم وقائمهم المهدي  ،Qكما يتوجب
علين ��ا عدم الت�أ ّثر بموجات الت�ش ��كيك وت�أثيرات المنحرفي � َ�ن ،مهما طال زمان الغيبة
�أو كثرت �ض ��روب الم�ش ّككين؛ فعن ر�سول اهلل Pقال« :والذي بعثني بالحقّ ب�شيراً،
ليغيبنّ القائم من ولدي بعهد معهود �إليه منّي ،حتّى يقول �أكثر النا�س :ما هلل في
ّ
فليتم�سك بدينه ،وال
وي�شك �آخرون في والدته ،فمن �أدرك زمانه
�آل محمد حاجة،
ّ
ديني»  .وعن
يجعل لل�ش ��يطان �إليه �س ��بيال ي�شكّكه ،فيزيله عن م ّلتي ،ويخرجه من ّ
�أمير الم�ؤمنين  Qقال« :للقائم منّا غيبة �أمدها طويل ،ك�أني بال�شيعة يجولون
ج ��والن النع ��م في غيبت ��ه يطلبون المرعى ف�ل�ا يجدونه� ،أال فمن ثب ��ت منهم على
دينه ،ولم يق�س قلبه لطول �أمد غيبة �إمامه ،فهو معي في درجتي يوم القيامة» .
(((

(((

ج .تجديد البيعة والوالية له |:

ج ��اء في دعاء العهد الوارد عن الإمام ال�ص ��ادق « :Qالله ��م �إنّي �أج ّدد له في
�صبيحة يومي هذا ،وما ع�شت من �أيامي ،عهداً وعقداً وبيع ًة له في عنقي ،ال �أحول
عنها وال �أزول �أبداً» .
(((

 .2البعد العاطفي:

الخا�صة ،التي تتج ّلى من خالل:
وذلك من خالل العالقة العاطف ّية والروح ّية
ّ
�أ  .الدعاء للإمام المهدي |:

�أي الدع ��اء له | بتعجي ��ل فرجه ،فقد ورد من الناحية المق ّد�س ��ة على يد مح ّمد
(((
(((
(((
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ب ��ن عثم ��ان ،في �آخر توقيعات ��ه « :Qو�أكث ��روا الدع ��اء بتعجيل الفرج ،ف� ��إنّ ذلك
الحجة بن الح�سن، »...
فرجكم»  .ومن ذلك الدعاء المعروف« :اللهم كن لوليك ّ
وهناك �أدعية كثيرة للإمام تراجع في م�ص ��ادرها .فنح ��ن م�أمورون بالدعاء للإمام
كم ��ا ج ��اء ذلك في كثير من الروايات عن �أهل البيت  ،Rولع ّل ذلك من �أجل بقاء
ال�ص ��لة والرابطة العاطف ّية مع الإمام ،ولع ّل لذلك �أي�ض� � ًا �آثار ًا �أخرى نحن ال نعلمها.
فعن يون�س بن عبد الرحمن قالّ � :إن الر�ض ��ا  Qكان ي�أمر بالدعاء ل�صاحب الأمر
وحجت ��ك على خلقك ،ول�س ��انك
به ��ذا الدع ��اء« :اللهم ،ادف ��ع عن ولي ��ك ،وخليفتك ّ
المع ّب ��ر عن ��ك ب�إذنك ،الناط ��ق بحكمتك وعينك الناظرة في بريتك و�ش ��اهدك على
عبادك الجحجاح المجاهد ،العائذ ،بك العابد عندك .
(((

(((

(((

ب� .إظهار مح ّبته | وتحبيبه �إلى النا�س:

�إظهار ال�ش ��وق للقائه | ور�ؤيته ،والبكاء والإب ��كاء والتباكي والحزن على فراقه،
والت�ص ّدق عنه | بق�صد �سالمته ،و�إقامة مجال�س يذكر فيها ف�ضائله | ومناقبه،
�أو بذل المال في �إقامتها ،والح�ضور فيها ،وال�سعي في ذكر ف�ضائله ون�شرها.
 .3البعد العملي:

ومن �أجلى م�ص ��اديقه االنتظار الإيجابي ل�ص ��احب الزم ��ان| :ت�ؤ ّكد الأخبار � ّأن
انتظار الفرج �أف�ضل العبادة ،وهو في تو�أم الجهاد ،فقد �س�أل �شخ�ص الإمام ال�صادق
 :Qم ��اذا تق ��ول فيمن مات وهو على والي ��ة الأئ ّمة بانتظار ظه ��ور حكومة الحق؟
فقال « :Qهو بمنزلة من كان مع القائم في ف�س ��طاطه» ـ ّثم �س ��كت هنيئةّ -ثم
ق ��ال« :هو كمن كان مع ر�س ��ول اهلل  . »Pونقل هذا الم�ض ��مون ف ��ي روايات كثيرة
(((
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كمال الدين وتمام النعمة� ،ص .485الغيبة لل�شيخ الطو�سي� ،ص .293االحتجاج ،ج� ،2ص.284
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منه ��ا� :أنّه بمنزلة المجاهد بين يدي ر�س ��ول اهلل  ،Pو�أنّه بمنزلة من ا�ست�ش ��هد مع
ر�سول اهلل  ،Pو�أنّه بمنزلة من كان قاعد ًا تحت لواء القائم| .
(((

مفهوم االنتظار
ويطل ��ق االنتظار ع ��ادة على حالة من ي�ش ��عر بعدم االرتياح من الو�ض ��ع الموجود،
وي�س ��عى �إلى �إيجاد الو�ض ��ع الأف�ضل والأح�س ��ن ،ويمكن القولّ � :أن االنتظار مر ّكب من
�أمري ��ن�:ألأول ع ��دم االن�س ��جام مع الو�ض ��ع الموجود ،والآخر ال�س ��عي للح�ص ��ول على
الأف�ض ��ل .ولهذا فانتظ ��ار الإمام المهدي|يالزمه عدم الر�ض ��ا واالنخراط بالواقع
المنحرف �أو الفا�س ��د ،والقيام بواجب الإ�ص�ل�اح ومواجهة ك ّل �أ�ش ��كال و�أنواع الف�ساد
واالنح ��راف والباط ��ل ،مهما غلت الت�ض ��حيات ،وهو ما ي�س ��تدعي �ش ��مول ّية في تربية
المنتظري ��ن .ولهذا نالحظ �أن الروايات قد و�ص ��فت االنتظ ��ار بالعبادة ,والمنتظرين
بالمجاهدي ��ن ،وال�ش ��هداء بين يدي ر�س ��ول اهلل  ،Pقال ر�س ��ول اهلل�« :Pأف�ض ��ل
�أعمال �أمتي انتظار الفرج من اهلل ع ّز وج ّل» و«�أف�ضل العبادة انتظار الفرج» .
(((

(((

كيف نر ّبي أنفسنا على االنتظار؟
والخا�ص ��ة للمنتظري ��ن  -ف ��ي الأخبار والرواي ��ات  -ترتبط
� ّإن المنزل ��ة الرفيع ��ة
ّ
بالوظيف ��ة الملقاة على عاتقه ��م ،والتكاليف الواجبة عليهم تجاه الر�س ��الة والمجتمع
والأ ّم ��ة لناحية التمهيد ،وحفظ الدي ��ن ،والدفاع عن الأعرا� ��ض والأموال والكرامات
والأوطان ،وت�ش ��ييد �أ�س�س الدولة المهدو ّية الموعودة والعادلة؛ وهذا ما ي�ستلزم تربية
النف�س والمجتمع على ع ّدة �أمور ،طبع ًا بعد �س�ل�امة العقي ��دة ،وق ّوة الإرادة والإيمان،
وثباتها ،في �س ��احتي النظر والعمل .ف�إن انتظار م�ص ��لح عالمي كالإمام المهدي |
يتطل ��ب تربية تن�س ��جم في مبادئها ومعاييره ��ا مع هذه العالم ّية وال�ش ��مول ّية؛ ل ّأن �أ ّول
(((
(((
(((
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التح ��ول العالمي ،هو بناء العنا�ص ��ر الإن�س ��ان ّية التي يجب �أن
و�أكث ��ر م ��ا يحتاجه هذا ّ
ت ّت�صف:
 -بق ّوة الإيمان والعقيدة. -بالم�ستوى الفكري والعلمي الكبيرين. -باال�ستعداد النف�سي والروحي للت�ضحية. -باال�ستعداد الجهادي والفكري وال�سيا�سي.- -ب�إ�صالح المجتمع وتما�سكه وت�آلفه ،و�إحياء روح الجماعة في مختلف المجاالت.
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مفاهيم رئي�سة

 .1يعتقد الم�س ��لمون ب� ّأن ق�ض ّية المهدو ّية �ضرورة من �ضرور ّيات الإ�سالم ،ل ّأن �إمامته
امتداد لنب ّوة ر�سول اهلل ،Pفهو الإمام المفرو�ض الطاعة.
 .2ت�س ��تند العالق ��ة بالإم ��ام المه ��دي � Qإل ��ى ثالثة �أبعاد �أ�سا�س� � ّية ه ��ي :البعد
العقائدي ،البعد العاطفي ،والبعد العملي:
�أ .البع ��د العقائ ��دي :ويتحقّق بالعقيدة الإ�س�ل�ام ّية ال�س ��ليمة بالدين الإ�س�ل�امي،
م�ض ��اف ًا �إلى ع� � ّدة �أمور ترتبط بالعالقة المبا�ش ��رة بالإم ��ام المهدي| مثل:
حق المعرفة ،والثبات على الدين في ع�ص ��ر غيبته
معرف ��ة الإمام المهدي| ّ
| ،وتجديد البيعة والوالية له |.
الخا�ص ��ة ،التي
ب .البع ��د العاطف ��ي :وذلك من خالل العالقة العاطف ّية والروح ّية
ّ
تتج ّلى من خالل :الدعاء للإمام المهدي | ،والدعاء بتعجيل الفرج ،و�إظهار
مح ّبته| وتحبيبه �إلى النا�س.
ج .البعد العملي :ومن �أجلى م�صاديقه االنتظار الإيجابي ل�صاحب الزمان |.
�إن انتظار الإمام المهدي Qيالزمه عدم الر�ضا واالنخراط بالواقع المنحرف
�أو الفا�س ��د ،والقي ��ام بواج ��ب الإ�ص�ل�اح ومواجهة ك ّل �أ�ش ��كال و�أنواع الف�س ��اد
واالنحراف والباطل ،مهما غلت الت�ضحيات.
�	.3إن انتظار م�صلح عالمي كالإمام المهدي| يتط ّلب في المنتظرين تربية تن�سجم
في مبادئها ومعاييرها مع هذه العالم ّية وال�شمول ّية؛ ل ّأن �أ ّول و�أكثر ما يحتاجه هذا
التحول العالمي ،هو بناء عنا�صر �إيمانية هامة في �شخ�صية المنتظر.
ّ

1
7

المساجد بيوت اهلل في األرض
مفاهيم محورية:
Xالمسجد بيت الله تعالى.
X
Xالدور العلمي والثقافي للمسجد.
X
Xفوائد الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه.
X
Xشكوى المساجد.
X
Xالمسجد مر ّبي األجيال المؤمنة.
X
Xالدور الجهادي للمسجد.
X
Xآداب المساجد.
X
Xالتوحيد والتقوى أساسان لقيام المساجد.
X
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تصدير الموضوع
ي ��روى � ّأن ر�س ��ول  Pقال« :ق ��ال اهلل تب ��ارك وتعال ��ى� :أال �إنّ بيوتي ف ��ي الأر�ض
الم�س ��اجد ،ت�ض ��يء لأهل ال�س ��ماء كما ت�ض ��يء النجوم لأهل الأر�ض� ،أال طوبى لمن
تو�ض�أ في بيته ثم زارني في بيتي� ،أال �إنّ على
كانت الم�ساجد بيوته� ،أال طوبى لعبد ّ
المزور كرامة الزائر� ،أال ب�شّ ر الم�شّ ائين في الظلمات �إلى الم�ساجد بالنور ال�ساطع
يوم القيامة» .
الطبيعي لعبادة اهلل تعالى ،ولن�شر القيم الإ�سالمية ،وغر�س
الم�سجد هو المكان
ّ
الآداب والأخ�لاق الحميدة ،وتوفير الطم�أنينة النف�سية والروحية ،التي تخفّف
وتر�سخ
عن النا�س �أعبا َء الحيا ِة و�آالمها،
ُ
وتكبح فيهم جموح الغرائز و�شهواتهاّ ،
�أوا�صر المحبة .فالم�سجد ميدان وا�سع ورحب ُي ْع َب ُد ُ
اهلل تعالى في �أرجائه ،ويطاع
وتطمئن قلو ُبهم ،وتت�آلف �أرواحهم
نفو�سهم،
ّ
في �سائر نواحيه و�أجزائه ,وبه تزكو ُ
ٍ
بقلوب عامر ٍة بالإيمان ،خا�شعة متذ ّللة هلل
وت�صفو �أذها ُنهم ،حيث يجتمعون فيه
تعالى .ولهذا ُجعل ثواب من بنى م�سجد ًا الجنة .روي عن الإمام ال�صادق :Q
«من بنى م�سجداً بنى اهلل له بيتاً في الجنة»  .واعتبرت الم�ساجد �سوق ًا للآخرة
(((

(((

(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،81ص.14
الكافي ،ج� ،3ص.368
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كما روي عن ر�سول اهلل « :Pالم�ساجد �سوق من �أ�سواق الآخرة ِق َراها المغفرة
وتحفتها الجنة» .
(((

المسجد بيت الله تعالى
ور�س ��خَ في النفو�س قد�سي َته ،ف�أ�ضافه
لقد َع َّظم الإ�س�ل ُ
�ام الم�سجد و�أعلى مكان َتهَّ ،
ُ
اهلل تعال ��ى �إليه �إ�ض ��اف َة ت�ش � ٍ
�ريف وتكريم فقال تعال ��ى} :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ{  .فالم�سجد يحت ّل مرتب ًة مم ّيزة ّ
ومعظمة في �أفئدة الم�سلمين .روي عن ر�سول
اهلل Pقول ��ه -« :ف ��ي الت ��وراة مكت ��وب� -أنّ بيوت ��ي في الأر� ��ض الم�س ��اجد ،فطوبى
لعب ��د تط ّه ��ر في بيته ثم زارني في بيتي� ،أال �إنّ على المزور كرامة الزائر� ،أال ب�شّ ��ر
الم�شّ ��ائين في الظلمات �إلى الم�س ��اجد بالنور ال�س ��اطع يوم القيامة»  .وهي بيوت
ال�ص�ل�اة والدعاء ،كما ورد عن ال�ص ��ادق  Qحيث قال« :عليكم ب�إتيان الم�ساجد
ف�إ ّنه ��ا بي ��وت اهلل ف ��ي الأر�ض ،ومن �أتاه ��ا متط ّهراً ط ّهره اهلل م ��ن ذنوبه ،و ُكتب من
ز ّواره ،ف�أكثروا فيها من ال�صالة والدعاء» .
(((

(((

(((

والثقافي للمسجد
العلمي
الدور
ّ
ّ
العبادي فقط ،بل هو مدر�سة متكاملة وله دوره
ال يقت�صر دور الم�سجد على الجانب
ّ
والثقافي ،ويظهر ذلك
العلمي
وبث الوعي فيها وتنمية الجانب
البارز في تثقيف الأمـة ّ
ّ
ّ
النبي  Pيقود
النبي  Pلم�س ��جده في المدينة ،حيث كان ّ
جل ّي ًا من خالل ت�أ�س ��ي�س ّ
إلهي والتنزيل
الأمة ويح ّرك الجيو�ش الإ�س�ل�امية من الم�س ��جد ،وفيه يتلقّى الوحي ال ّ
يبث الأحكام الإلهية والتعاليم الدينية ،وقد �أ ّكدت الروايات على تالوة
القر� ّآني ،وفيه ّ
الق ��ر�آن وطل ��ب العلم في الم�س ��جد روي عن النب � ّ�ي � Pأنّه قال« :ما جل� ��س قوم في
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،81ص.4
الجن.18 ،

بحار الأنوار ،ج � ،80ص .373

((( ال�شيخ ال�صدوق ،الأمالي� ،ص.440
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م�س ��جد من م�س ��اجد اهلل تعالى يتلون كتاب اهلل يتدار�سونه بينهم �إ ّال تنزّلت عليهم
ال�سكينة وغ�شيتهم الرحمة وذكرهم اهلل فيمن عنده» .
وروي � ّأن ر�سول اهلل Pقال« :من غدا �إلى الم�سجد ال يريد � اّإل ليتع ّلم خيراً �أو
ليع ّلم ��ه كان ل ��ه �أج ��ر معتمر تا ّم العم ��رة ،ومن راح �إلى الم�س ��جد ال يريد � اّإل ليتع ّلم
خيراً �أو ليعلمه فله �أجر حا ّج تا ّم الحجة» .
(((

(((

فوائد الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه
علي « :Qمن اختلف �إلى الم�سجد �أ�صاب �إحدى الثمان� :أخاً
روي عن الإمام ّ
م�ستفاداً في اهلل� ،أو �آية محكمة� ،أو رحمة منتظرة �أو كلمة ت ّرده عن ردى� ،أو ي�سمع
كلمة تد ّله على هدى� ،أو يترك ذنباً خ�شية �أو حيا ًء» .
وف ��ي رواية عنه «:Qال يرجع �ص ��احب الم�س ��جد ب�أق ّل من �إح ��دى ثالث� :إ ّما
دع ��اء يدع ��و به يدخله اهلل ب ��ه الجنة ،و�إما دعاء يدعو به لي�ص ��رف اهلل به عنه بالء
الدنيا. »...
وللجلو�س في الم�سجد فوائد منها:
 .1الجلو�س عبادة :ورد عن ر�سول اهلل « :Pالجلو�س في الم�سجد النتظار ال�صالة
عب ��ادة»  ،وف ��ي رواية �أخرى قال« :Pك ّل جلو�س في الم�س ��جد لغ ��و � اّإل ثالثة:
قراءة م�ص ّل� ،أو ذكر اهلل� ،أو م�سائل عن علم» .
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((
(((

الميرزا النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،3ص.363
بحار الأنوار ،ج� ،1ص.185
ال�شيخ ال�صدوق ،الأمالي ،ج� ،318ص .16
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،3ص.477
م.ن �ص.85
م�.س ،ج� ،4ص.118
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 .2ت�سبيح الأر�ض :روي عن الأمام ال�صادق « :Qمن م�شى �إلى الم�سجد لم ي�ضع
رج ً
ال على رطب وال ياب�س �إال �س ّبحت له الأر�ض �إلى الأر�ض ال�سابعة» .
(((

شكوى المساجد
ورد ف ��ي العدي ��د من الروايات« :ثالثة ي�ش ��كون �إلى اهلل ع ّز وج ّل :م�س ��جد خراب
ال ي�ص� � ّلي فيه �أهله ،وعالم بين ج ّهال ،وم�ص ��حف مع ّلق قد وقع عليه الغبار ال ُيقر�أ
فيه» .هذا وقد ورد عن الإمام ال�صادق � Qشكوى الم�ساجد على جيرانها� « :شكت
الم�س ��اجد �إل ��ى اهلل تعال ��ى الذين ال ي�ش ��هدونها م ��ن جيرانها ،ف�أوح ��ى اهلل ع ّز وج ّل
اليها :وعزّتي وجاللي ال قبلت لهم �صالة واحدة . »...بل ي�ستفاد من الروايات �أنّه
ال �صالة كاملة ـ من ناحية الثواب ـ لجار الم�سجد �إال في الم�سجد.
فقد ورد عن �أمير الم�ؤمنين  « :Qلي�س لجار الم�س ��جد �ص�ل�اة �إذا لم ي�ش ��هد
المكتوبة في الم�سجد� ،إذا كان فارغاً �صحيحاً» .
وتحث جار الم�سجد
فهذه الرواية ت�ؤ ّكد على �ض ��رورة �أداء ال�ص�ل�اة في الم�س ��جدّ ،
على ح�ض ��ور �ص�ل�اة الفري�ض ��ة فيه ما ل ��م يكن مع ��ذور ًا لمر�ض �أو غيره م ��ن الأعذار
ال�شرعية.
من هو جار الم�سجد؟ ربما يت�ص ّور بع�ض النا�س � ّأن الجار هو من كان بيته مال�صق ًا
ولكن الروايات تف�س ّره ب�أو�سع من ذلك بكثير ،حيث اعتبرت � ّأن الجيرة تمت ّد
للم�سجدّ ،
لم�س ��افة �أربعي ��ن دار ًا ،ففي الرواي ��ة عن �أمي ��ر الم�ؤمنين  « :Qحريم الم�س ��جد
ف�س ��ر الجار ب�أنّه
�أربع ��ون ذراع� �اً والجوار �أربعون داراً من �أربع جوانبها»  .وبع�ض ��ها َّ
من �س ��مع النداء «�أي الأذان» ،فعن �أمير الم�ؤمنين « :Qال �ص�ل�اة لجار الم�س ��جد
(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص.200
م.ن� ،ص.196
م.ن� ،ص.195
م.ن� ،ص.202
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�إ ّال في الم�س ��جد� ،إ ّال �أن يكون له عذر �أو به ع ّلة ،فقيل :ومن جار الم�س ��جد يا �أمير
الم�ؤمنين؟ قال :من �سمع النداء» .
ويقول الإمام الخميني {« :ال تهجروا الم�ساجد ف�إنّ ذلك هو تكليفكم» .
�الي فهج ��ره والتخ ّلي
ف� ��إذا كان الم�س ��جد هو محور حركة الإن�س ��ان الم�ؤمن الر�س � ّ
إ�سالمي ،وهو من �أخطر الأمرا�ض
عنه يعني تف ّكك نواة الإ�س�ل�ام وت�ش� � ّتت المجتمع ال
ّ
الخميني { � ّأن
الداخلية التي يمكن �أن يبتلي بها هذا المجتمع .ح ّتى اعتبر الإمام
ّ
بقاء الإ�سالم يعتمد على حفظ دور هذه الم�ساجد! يقول {�« :إنّ حفظ الم�ساجد
من الأمور التي يعتمد عليها وجود الإ�سالم اليوم» .
(((

(((

(((

المسجد مر ّبي األجيال المؤمنة
خا�ص ��ة في بناء الإن�س ��ان ال�صحيح وال�سليم ،لأنّها ت�ؤ ّمن الأجواء
� ّإن للتربية �أهمية ّ
الحق و�ص ��رف طاقات ��ه في االتّجاه
التوجه نحو ّ
المالئمة التي ت�س ��اعد الإن�س ��ان على ّ
ال�ص ��حيح لتثم ��ر بعد ذلك من �ص�ل�اح الدني ��ا وطيبات الآخ ��رة .والم�س ��جد له دوره
أ�سا�سي على م�ستوى التربية والتوجيه.
ال ّ
الخميني {« :يجب �أن تكون الم�ساجد مراكزاً للتربية ال�صحيحة،
يقول الإمام
ّ
و�أكثر الم�ساجد كذلك ،بحمد اهلل» .
ويق ��ول {« :ينبغ ��ي �أن تك ��ون الم�س ��اجد مح ��ا ًال للتربي ��ة والتعلي ��م بالمعن ��ى
الحقيقي وبجميع الأبعاد» .
ّ
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،80ص.379
الكلمات الق�صار� ،ص.64

م.ن.
م.ن.
م.ن.
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الجهادي للمسجد
الدور
ّ
إ�سالمي ،والمحراب هو مح ّل
الخميني {« :الم�س ��جد هو خندق �
يقول الإمام
ّ
ّ
الحرب� ،إنّهم يريدون �أن ي�أخذوا هذا منكم ،بل �إنّ ذلك مق ّدمة ،و�إ ّال فاذهبوا و�ص ّلوا
ما �ش ��ئتم� .إنّهم ت�ض� � ّرروا من الم�سجد خالل هاتين ال�سنتين �أو الثالث الأخيرة� ،إذ
�أ�ص ��بح الم�س ��جد مكاناً لتج ّمع النا�س ،وتثوير الجماهير لالنتفا�ض ��ة �ض� � ّد الظلم،
�إ ّنه ��م يري ��دون �أخذ هذا الخندق منكم» ّ � .إن للم�س ��جد دور ًا �أ�سا�س ��ي ًا على م�س ��توى
المجتمع �أي�ض ًا فعبارة « ما هلل هلل وما لقي�صر لقي�صر» هي عبارة بعيدة ك ّل البعد عن
عملي �ص ��ريح ي�أباه الإ�سالم الذي جاء
المفاهيم البديهية في الإ�س�ل�ام ،بل هي ترك ّ
عل ��ى التوحيد الفطري والعملي }ﮘﮙﮚﮛ {  .فه ��و المعبود وهو الملك
والقاه ��ر والمعين وهو مد ّبر الأمور ...لذلك كان الم�س ��جد من الي ��وم الأول للمجتمع
إ�سالمي محور الحركة ومنطلق الأعمال.
ال
ّ
الخميني {« :كان الم�سجد الحرام والم�ساجد في زمن الر�سول
يقول الإمام
ّ
الأكرم  Pمركزاً للحروب ،ومركزاً للق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية .فلم يقت�صر
دور م�س ��جد الر�س ��ول  Pعل ��ى الم�س ��ائل العبادي ��ة كال�ص�ل�اة وال�ص ��وم ،ب ��ل كان ��ت
الم�سائل ال�سيا�سية �أكثر من ذلك وكان يبد�أ من الم�سجد متى ما �أراد تعبئة النا�س
و�إر�سال الجيو�ش» .
(((

(((

(((

آداب المساجد
للم�سجد العديد من الآداب منها:
 .1عم ��ارة الم�س ��اجد ونظافته ��ا :من و�ص ��ية ر�س ��ول اهلل  Pالب ��ي ذ ّر ...« :ي ��ا �أبا ذ ّر
م ��ن �أج ��اب داع ��ي اهلل و�أح�س ��ن عم ��ارة م�س ��اجد اهلل كان ثواب ��ه م ��ن اهلل الجن ��ة.
((( منهجية الثورة� ،ص.479
((( البقرة.115 ،
((( منهجية الثورة� ،ص.479
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فقلت :كيف يعمر م�س ��اجد اهلل ؟ قال :ال ترفع الأ�ص ��وات فيها ،وال يخا�ض فيها
بالباطل ،وال ي�شترى فيها وال يباع ،واترك اللغو ما دمت فيها» .
� .2إ�ض ��اءة الم�س ��اجد :قال ر�س ��ول اهلل « :Pمن �أ�سرج في م�س ��جد من م�ساجد اهلل
�سراجاً لم تزل المالئكة وحملة العر�ش ي�ستغفرون له ما دام في ذلك الم�سجد
�ض ��وء م ��ن ذل ��ك ال�س ��راج»  .وق ��ال« :Pم ��ن �أح ��ب �أن ال ُيظل ��م لح� � ُد ُه فلين ّور
الم�ساجد» .
 .3مراع ��اة �آداب الدخ ��ول :روي ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق � Qأ ّنه ق ��ال�« :إذا بلغت باب
الم�س ��جد فاعلم �أنّك ق�ص ��دت باب بيت ملك عظيم ال يط�أ ب�س ��اطه �إ ّال المط ّهرون،
وال ي�ؤذن بمجال�سة مجل�سه � اّإل ال�ص ّديقون ،وهب القدوم �إلى ب�ساط خدمة الملك
ف�إ ّن ��ك عل ��ى خطر عظي ��م �إن غفلت هيبة الملك ،واعلم �أنّه قادر على ما ي�ش ��اء من
الع ��دل والف�ض ��ل معك وب ��ك ،ف�إنّ عطف عليك برحمته وف�ض ��له قبل منك ي�س ��ير
الطاع ��ة ،و�آجرك عليها ثوباً كثيراً ،و�إن طالبك با�س ��تحقاقه ال�ص ��دق والإخال�ص
عد ًال بك ،حجبك ور ّد طاعتك وان كثرت ،وهو ف ّعال لما يريد. »...
 .4الو�ض ��وء :روي ع ��ن ر�س ��ول اهلل  Pق ��ال اهلل تعال ��ى�« :أال �إنّ بيوت ��ي ف ��ي الأر�ض
الم�ساجد� ...أال طوبى ٍ
تو�ض�أ في بيته ث ّم زارني في بيتي. »...
لعبد ّ
 .5اللبا� ��س الح�س ��ن :روي ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق Qف ��ي تف�س ��ير الآي ��ة الكريمة:
}خُ ُذو ْا زِي َن َت ُك ْم ِع َند ُك ِّل َم ْ�س ��جِ ٍد{ �أنّه قال�« :أي خذوا ثيابكم التي تتزّينون بها
لل�صالة في الجمعات والأعياد» .
(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،5ص.234
م.ن� ،ص.241

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،3ص.385
((( الميرزا النوري ،م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،3ص.437
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،1ص.381
((( الأعراف.31 ،
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص .455
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 .6التحية والدخول :روي عن الإمام ال�ص ��ادق �« :Qإذا دخلت الم�س ��جد فادخل
النبي و�آله»  .من �آداب الم�سجد الأخرى �إقامة �صالة
رجلك اليمنى و�ص� � ّل على ّ
التحي ��ة ،فق ��د روي ع ��ن �أبي ذ ّر عن النب � ّ�ي � Pأنّه قال« :ي ��ا �أبا ذ ّر! �إنّ للم�س ��جد
تح ّية ...ركعتان تركعهما» .
 .7االبتع ��اد ع ��ن حدي ��ث الدني ��ا :روي ع ��ن ر�س ��ول اهلل « :Pي�أتي في �آخ ��ر الزمان
وحب الدنيا ،ال تُجال�س ��وهم
قوم ي�أتون الم�س ��اجد فيقعدون حلقاً ذكرهم للدنيا ّ
فلي�س للهّ فيهم حاجة» .
 .8ع ��دم رف ��ع ال�ص ��وت� :أجم ��ع الفقهاء على كراهة رفع ال�ص ��وت في الم�س ��اجد ،قال
�ص ��احب العروة ف ��ي ذلك« :ويكره رفع ال�ص ��وت �إ ّال في الأذان ونح ��وه» .وعن �أبي
ذ ّر �أنّه �س�أل ر�سول الل Pعن كيفية �إعمار الم�ساجد ،فقال « :Pال تُرفع فيها
الأ�صوات والُ  يخا�ض فيها بالباطل» .
 .9ع ��دم الن ��وم في الم�س ��جد :ق ��ال معظم الفقه ��اء بكراهة النوم في الم�س ��جد ،لأنّه
يتنافى مع وجوب تعظيم الم�س ��اجد الأمر الذي �أ�ش ��ارت �إليه الروايات ،وي�ؤ ّدي �إلى
هتك حرمة الم�سجد.
(((

(((

(((

(((

التوحيد والتقوى أساسان لقيام المساجد
قال اهلل تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆ { .
(((

(((
(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،81ص.23
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،3ص.518

م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،3ص.371
بحار الأنوار ،ج� ،74ص.85
التوبة.108-107 ،
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نزلت هاتان الآيتان في رهط من المنافقين �أقدموا على بناء م�س ��جد في المدينة
�راني لتحقيق �أهداف
عرف فيما بعد بم�س ��جد �ض ��رار بتحريك م ��ن �أبي عامر الن�ص � ّ
لكن اهلل �سبحانه وتعالى �أمر ر�سوله P
م�ش�ؤومة ،تحت واجهة هذا اال�سم المق ّد�سّ .
بعدم القيام في هذا الم�سجد الذي يراد منه تفريق الم�سلمين ون�شر الكفر والإلحاد،
إلهي ،ومهما يكن
وطلب منه القيام في الم�س ��جد الذي ي� ّؤ�س�س على التقوى والهدف ال ّ
من �أمر ،ف�إنّنا ن�س ��تنتج من هذا � ّأن الم�س ��جد يجب �أن ي� ّؤ�س ���س على التقوى والطهارة
باعتب ��اره مرك ��ز ًا لتبل ��ور العبودي ��ة والدع ��اء والخ�ض ��وع للهّ تعالى ومحيط� � ًا للطهارة
والقدا�س ��ة ،و� ّأي ٍ
بناء يقام تحت ا�س ��م الم�س ��جد لتحقيق �أغرا�ض دنيئة ،يجب ال�سعي
لهدمه ،كما �أمر ر�سول اهلل  Pبهدم م�سجد �ضرار و�إحراقه.
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مفاهيم رئي�سة

ور�س ��خَ في النفو�س قد�سي َته ،ف�أ�ضافه
 .1لقد َع َّظم الإ�س�ل ُ
�ام الم�سجد و�أعلى مكان َتهَّ ،
ُ
ٍ
ت�شريف وتكريم فقال تعالى} :ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
اهلل تعالى �إليه �إ�ض ��افة
ﭾ{.
العبادي فقط ،بل هو مدر�سة متكاملة وله
ّ �	.2إن دور الم�سجد ال يقت�صر على الجانب
ّ
والثقافي.
العلمي
دوره البارز في تثقيف الأمـّة وبث الوعي فيها وتنمية الجانب
ّ
ّ
النبي  Pيقود الأمة ويح ّرك الجيو�ش الإ�س�ل�امية من الم�س ��جد ،وفيه يتل ّقّى
 .3كان ّ
يبث الأحكام الإلهية والتعاليم الدينية.
إلهي والتنزيل القر� ّآني ،وفيه ّ
الوحي ال ّ
علي :Q
 .4م ��ن فوائد الذهاب �إلى الم�س ��جد والجلو�س فيه :ما روي ع ��ن الإمام ّ
«م ��ن اختلف �إلى الم�س ��جد �أ�ص ��اب �إح ��دى الثمان� :أخاً م�س ��تفاداً ف ��ي اهلل� ،أو �آية
محكم ��ة� ،أو رحم ��ة منتظ ��رة �أو كلم ��ة ت� � ّرده عن ردى� ،أو ي�س ��مع كلم ��ة تد ّله على
هدى� ،أو يترك ذنباً خ�شية �أو حيا ًء».
 .5ت�شكو الم�ساجد من جيرانها الذين يهجرونها فقد ورد عن الإمام ال�صادق :Q
«�شكت الم�ساجد �إلى اهلل تعالى الذين ال ي�شهدونها من جيرانها ،ف�أوحى اهلل ع ّز
وج ّل اليها :وعزّتي وجاللي ال قبلت لهم �صالة واحدة».
 .6ينبغ ��ي على الم�ؤم ��ن �أن يلتزم ب�آداب الم�س ��اجد والتي منها :عمارته ��ا ونظافتها،
�إ�ضاءتها ،مراعاة �آداب الدخول �إليها ،الو�ضوء ،اللبا�س الح�سن ،التحية والدخول
بالرج ��ل اليمن ��ى ،االبتعاد عن حديث الدنيا ،عدم رفع ال�ص ��وت ،ع ��دم النوم في
الم�سجد.

1
8

شهر العبادة والتقوى
مفاهيم محورية:

Xخصائص شهر رمضان وأسراره.
X
Xالعبادة وآثارها في شهر الله.
X
Xكيف نستعد لشهر رمضان المبارك.
X
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تصدير الموضوع
ورد في خطبة ر�سول اهلل Pفي ا�ستقبال �شهر رم�ضان�« :أ ّيها النّا�س �إنّه قد �أقبل
�إليكم �ش ��هر اهلل تعالى بالبركة والرحمة والمغفرة ...وهو �ش ��ه ٌر قد ُدعيتم فيه �إلى
وجعلت ��م في ��ه من �أهل كرامة اهلل ...فا�س� ��ألوا اهلل ربكم بن َّيات �ص ��ادق ٍة؛
�ض ��يافة اهلل ُ
قي من ُحرم غفران اهلل
وقلوبٍ طاهر ٍة� ،أن يو ِّفقكم ل�ص ��يامه وتالو ِة كتابه ،ف�إ َّن ال�شَّ ّ
في هذا ال�شَّ هر» .
دعوة �إلى �أ�شرف �ضيافة يمكن �أن يطمح �إليها �إن�سان في هذه الدنيا ،وهي �ضيافة
اهلل تعالى؛ في �ش ��هر اهلل تعالى؛ �أف�ض ��ل ال�شهور؛ و�أف�ض ��ل الأيام والليالي وال�ساعات.
وه ��دف هذه الدعوة توطيد العالقة باهلل تعالى من خالل تطهير الروح ،وبناء الإرادة
المرتبط ��ة بق� � ّوة الإيمان ،التي تحك ��م عالقة الإن�س ��ان بر ّبه وبمجتمعه على م�س ��توى
الدنيا ،وتح ّدد م�ص ��يره على م�ستوى الآخرة .وقد ورد في خطبة ر�سول اهلل« :Pهو
�شه ٌر دعيتم فيه �إلى �ضيافة اهلل وجعلتم فيه من �أهل كرامة اهلل».
(((

(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،10ص.313
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خصائص شهر رمضان وأسراره
� ّإن الذي ي�ؤ ِّكد �ض ��رورة اال�س ��تعداد والته ّي�ؤ لهذا ال�شّ هر الكريمّ � ،أن ر�سول اهللP
كان ِّ
يب�ش ��ر �أهل بيته Qبقدومه ،ويدعو �أ�صحابه لال�ستعداد لأيامه ولياليه .وهذا
ما يتط ّلب ا�ستح�ضار ع ّدة �أمور مه ّمة ترتبط بخ�صو�ص ّيات هذا ال�شّ هر و�أ�سرار العبادة
َّ
والطاعة فيه �أه ّمها:
اخت�ص ال�صوم بنف�سه:
 .1ا�ست�شعار � ّأن اهلل تعالى
ّ

اخت�ص قدر الث ��واب والجزاء
م ��ن المزاي ��ا العظيمة له ��ذا ال�ش ��هرّ � ،أن اهلل تعالى ّ
النبي مح ّمد� Pإذ يقول:
لل�صائم بنف�سه من بين �سائر الأعمال كما في الحديث عن ّ
«قال اهلل ع ّز وج ّل :ك ّل عمل ابن �آدم له � اّإل ال�صوم ف�إنّه لي و�أنا �أجزي به» .
(((

 .2ا�ستح�ضار �أ�سرار ال�صوم و�آثاره:

والروحي للدخول �إلى �شهر
النف�سي
من الأمور المه ّمة التي ت�س ��اهم في اال�ستعداد
ّ
ّ
رم�ض ��ان بروح مقبلة على ال�ص ��وم ،كعبادة �س ��نوية ا�س ��تثنائية وينتظره ��ا الم�ؤمنون
ليعي�شوا �أيامها ولياليها بخ�ضوع وتذ ّلل في �ضيافة الرحمان ،هو ا�ستح�ضار �آثار ال�صوم
خ�ص اهلل ال�ص ��وم في �شهر رم�ض ��ان بكثير من الخ�صائ�ص
في �ش ��هر رم�ض ��ان .فقد ّ
والف�ضائل منها:
ال�صائم �أطيب عند اهلل من ريح الم�سك.
 خلوف فم ّ ت�ستغفر المالئكة لل�صائمين ح ّتى يفطروا. يغفر لل�صائمين في �آخر ليلة من �شهر رم�ضان. تفتح �أبواب الجنة وتغلق �أبواب النار. في الجنة باب يقال له الر ّيان ال يدخله � اّإل ال�صائمون.(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،10ص.397
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 فيه ليلة القدر وهي خي ٌر من �ألف �شهر ،من حرم خيرها فقد ُحرم الخي َر ك َّله. هلل عتقاء من النّار في �آخر ليلة من رم�ضان. ال�صيام ي�شفع للعبد يوم القيامة ح ّتى يدخل الجنّة. التط ّوع بالنوافل وال�صالة الم�ستحبة فيه براءة من النار. ي�ستجاب دعاء ال�صائم في رم�ضان.� .3شهر تقييد ال�شيطان:

روي � ّأن ر�س ��ول اهلل Pق ��ال�« :أال �أُخبرك ��م ب�ش ��ي ٍء �إن فعلتموه تَبا َع َد ال�ش ��يطان
منكم كما تباعد الم�شرق ِمن المغرب؟ قالوا :بلى يا ر�سول اهلل ،قال :ال�صوم ي�س ّود
والحب في اهلل والم�ؤازرة على العمل ال�صالح تقطع
وجهه ،وال�صدقة تك�سر ظه َره،
ُّ
داب َره ،واال�ستغفار يقطع وتينَه» .
القد�سي ،يقول اهلل تعالى لجبرائيل« :Qانزلْ على الأر�ض َف ُغ َّل
وفي الحديث
ّ
فيها َم َرد َة ال�شياطين؛ حتّى ال ُي ِ
ف�سدوا على عبادي �صو َمهم» .
(((

(((

� .4شهر التكريم بالتكليف:

�ض ُ
روي عن الإمام ال�صادق�« :Qإنّما ف َر َ
اهلل �صيا َم �شهر رم�ضا َن على الأنبياء
فف�ض ��ل ُ
اهلل به هذه الأُ ّمة ،وجعل �ص ��يا َمه فر�ض� �اً على ر�س ��ول اهلل ،P
دون الأُممّ ،
وعلى �أُ ّمته» .
(((

� .5شهر البركة والرحمة:

روي عن ر�س ��ول اهللPقوله�« :أ ُّيها النا�س� ،إنّه قد �أقب َل �إليكُم �ش ��ه ُر ا ِ
هلل بالبرك ِة
(((
(((
(((

الكافي ،ج� ،4ص.62
م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،7ص.427

من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،2ص.62
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والرحمة والمغفرة� ،شه ٌر هو عن َد ا ِ
هلل �أف�ض ُل ال�شهور ،و�أ ّيا ُمه �أف�ض ُل الأ ّيام ،ولياليه
�أف�ض ُل الليالي ،و�ساعاتُه �أف�ض ُل ال�ساعات» .
(((

 .6فر�صة الخيرات والكرامات:

أنف�سكم؛ ف�إنّ
روي عن الإمام ال�ص ��ادق�« :Qإذ دخل �شهر رم�ض ��ان ،فاجهدوا � َ
ُق�س ��م الأرزاق ،وتُكتب الآج ��ال ،وفيه ُيكتَب وف ُد اهلل الذي ��ن َي ِفدون �إليه ،وفيه
في ��ه ت ّ
ليل ٌة العم ُل فيها خي ٌر من العمل في �ألف �شهر» .
(((

� .7شهر تثبيت الإخال�ص:

روي ع ��ن موالتن ��ا فاطم ��ة الزه ��راء « :Oف َر� � َ�ض ُ
اهلل ال�ص ��يا َم تثبيت� �اً
للإخال� ��ص» � .إنّ �أكثر ما نحتاج �إليه في �ش ��هر العبادة الإخال�ص الكامل والدائم
هلل تعالى في ن ّية ال�ص ��وم والعبادة ،فهي مفتاح لقبول الباقيات ال�ص ��الحات .وعلى
ق ��در الني ��ة والإخال�ص وال�ص ��دق مع اهلل وف ��ي �إرادة الخير تكون معون ��ة اهلل لعبده
الم�ؤمن .وقد �أمرنا اهلل ج ّل جالله ب�إخال�ص العمل له وحده دون �س ��واه فقال تعالى:
}ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ{  .فالني ��ة هي الق�ص ��د والإرادة المح ّركة
للإن�سان نحو الفعل ولها ت�أثيرها في �أعمال العباد و�أنف�سهم في الدنيا ويوم القيامة،
وهي �ش � ٌ
واجب لجميع العبادات وال يمكن ل ٍ
أحد �أن ي�ؤ ّدي عباد ًة بدون نية القربة
�رط ٌ
�إلى اهلل تعالى ،بل يمكن تح�ص ��يل الثواب في جمي ��ع الأعمال والمعامالت المختلفة
الت ��ي ال ت�ش ��ترط النية فيها �أ�ص�ل ً�ا� -إذا َنوى فيها القرب ��ة هلل تعالى ،فقد ورد عنر�س ��ول اهلل Pقوله« :يا �أبا ذر ليكن لك في كل �ش ��يء ن ّية �ص ��الحة حتّى في النوم
(((

(((

(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص.227
بحار الأنوار ،ج� ،96ص.375
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،1ص.22
الب ّينة.5 ،
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ال�ص ��ادق Qقوله« :ال ب ّد للعبد م ��ن خال�ص النية
والأكل»  ،وورد ع ��ن الإمام َّ
في ك ّل حركة و�س ��كون» .
(((

(((

� .8شهر زكاة الأبدان:

روي عن ر�سول اهلل « :Pلك ّل �شيء زكاة ،وزكاة الأبدان ال�صيام» .
(((

� .9شهر ال�صبر:

قال اهلل ع� � ّز وج ��ل} :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ{  ،ورد في
تف�س ��ير الآي ��ة عن الإمام ال�ص ��ادق Qقال�« :إذا نزل ��ت بالرجل النازلة ال�ش ��ديدة
فلي�صم ف�إنّ اهلل ع ّز وج ّل يقول} :وا�ستعينوا بال�صبر{ ،يعني ال�صيام» .
عملي باالنف�ص ��ال لفترة طويلة ن�س ��بي ًا عن �أل�صق العادات بحياة
وال�ص ��وم التزام ّ
الإن�س ��ان من طعام و�ش ��راب ومتعة ،ف� ّإن ذلك يم ّثل تم ّر�س ًا عملي ًا للنف�س على ال�صبر،
ومن �صبر على ترك هذه العادات هان عليه ال�صبر على غيرها.
(((

(((

 .10ختامه ج ّنة:

ففي الحديث القد�س � ّ�ي ال�شريف« :وال�صائم يفرح بفرحتين :حين ُيفطر ف َيط َعم
وي�شرب ،وحين يلقاني ف�أُدخله الجنّة» .
(((

العبادة وآثارها في شهر الله
من اهلل بها على عباده كي يعي�شوا طاعة اهلل في حياتهم
العبادة من التكاليف التي ّ
إلهي بدخول
وي�ست�شعروا ال�شكر الدائم له على نعمه التي ال تح�صى ،وينالوا التكريم ال ّ
(((
(((
(((
(((
(((
(((

مكارم الأخالق ،ج� ، 2ص.370
م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،1ص.99
الكافي ،ج� ،4ص.62
البقرة.45 ،
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،7ص.298
الخ�صال.45 ،
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الجنّة يوم القيامة .وجعل للعبادة خ�صو�صية في �شهر رم�ضان تتج ّلى في:
 .1القيام :جاء في دعاء الإمام ال�س � ّ�جاد� Qإذا دخل �ش ��هر رم�ض ��ان« :الحم ُد هلل
الذي َحبانا ِ
واخت�ص ��نا بم ّلته ،و�س� � ّبلنا في �س ��بيل �إح�س ��انه؛ لن�سلكها ب َمنّه
بدينه،
ّ
�إلى ر�ضوانه ،حمداً يتق ّب ُله منّا ،وير�ضى به عنّا .والحمد هلل الذي جعل ِمن تلك
ال�سبل �شه َره �شه َر رم�ضان� ،شه َر ال�صيام ،و�شهر الإ�سالم ،و�شه َر َّ
الط ُهور ،و�شه َر
التمحي�ص ،و�شه َر القيام» .
� .2أ ّن ��ه �ش ��هر التط� � ّوع بال�ص�ل�اة والذكر :روي عن ر�س ��ول اهلل َ « :Pم ��ن تط ّوع فيه
ب�ص�ل�ا ٍة ك َت � َ�ب ُ
ثواب َم ��ن �أ ّدى
اهلل ل ��ه ب ��راء ًة ِم ��ن الن ��ار ،و َم ��ن �أ ّدى فر�ض� �اً كان له ُ
�س ��بعين فري�ض� � ًة فيما �س ��واه من ال�ش ��هور ،و َمن �أكث َر فيه ِمن ال�ص�ل�ا ِة علَ ّي ثقّل
ُ
اهلل ميزا َن ��ه ي ��و َم تخفّ الموازين ،و َمن تَال فيه �آي� � ًة ِمن القر�آن كان له ِمث ُل �أج ِر
َمن ختم القر�آ َن في غيره من ال�شهور» .
� .4أنّ ال�ص ��وم وقاية من النار :روي عن ر�س ��ول اهلل « :Pعليك بال�ص ��وم ،ف�إنّه
ُج ّن ��ة ِم ��ن النار»  .وعنه �« :Pأ ُّيها النا�س� ،إنّه َمن و َر َد عليه �ش ��ه ُر رم�ض ��ان
وهو �ص ��حيح َ�س� �و ِّي ،ف�ص ��ام نها َره ،وقام ِو ْرداً ِمن ليله ،وواظب على �ص�ل�اته،
وهج ��ر �إل ��ى جمعت ��ه ،وغدا �إل ��ى عيده ،فق ��د �أدرك ليل ��ة القدر ،وف ��از بجائزة
ّ
�رب» .
ال � ّ
وق ��د ورد الحث على العديد م ��ن الأعمال العبادية التي له ��ا الكثير من الآثار على
الإن�س ��ان في الدني ��ا والآخرة والت ��ي يمكن ا�ستح�ض ��ارها والعمل بها في هذا ال�ش ��هر
الكريم من �أهمها:
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

المتهجد� ، ،ص.607
الطو�سي ،م�صباح
ّ
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص.227
م.ن ،ج� ،96ص.256
المقنعة� ،ص.308
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الحث ال�ش ��ديد ،كتاب ًا و�س ��ن ًة ،على �ص�ل�اة الليل� ،إذ قال اهلل
 .1قي ��ام اللي ��ل :فقد ورد ّ
تعال ��ى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ{  .وع ��ن النب � ّ�ي مح ّم ��د �« :Pش ��رف الم�ؤم ��ن �ص�ل�اته باللي ��ل ،وع ُّز
الم�ؤمن كفّه عن �أعرا�ض النا�س»  .وفي الحديث« :جاء رجل �إلى �أمير الم�ؤمنين
 ،Qفق ��ال� :إ ّن ��ي ُحرِمت ال�ص�ل�اة بالليل ،فقال �أمي ��ر الم�ؤمنين � :Qأنت
رجل قد ق ّيدتك ذنوبك» .
 .2ذك ��ر اهلل كثي ��راً :وهو المعاي�ش ��ة ال�ش ��عور ّية والذهن ّية لعقيدة الإيم ��ان باهلل تعالى،
وه ��ذا هو الأ�ص ��ل ف ��ي الذكر� .إ�ض ��افة �إلى ذك ��ر اهلل تعالى بالل�س ��ان كت�س ��بيحه،
وتحمي ��ده ،وا�س ��تغفاره ،وتهليل ��ه ،وتكبي ��ره ،وم ��ا �ش ��اكل ذل ��ك .روي ع ��ن الإمام
ال�ص ��ادق �« :Qش ��يعتنا الذين �إذا خلوا ذكروا اهلل كثيراً»  .وروي عن الإمام
ال�ص ��ادق« :Qوكان �أب ��ي كثير الذكر ،لقد كنت �أم�ش ��ي مع ��ه و�إنّه ليذكر اهلل،
و�آكل معه الطعام ،و�إنّه ليذكر اهلل ،ولقد كان يح ِّدث القوم ،وما ي�شغله ذلك عن
ذك ��ر اهلل ،وكنت �أرى ل�س ��انه الزق� �اً بحنكه ،يقول« :ال �إل ��ه �إال اهلل» ،وكان يجمعنا
في�أمرن ��ا بالذك ��ر حتّى تطلع ال�ش ��م�س .وي�أم ��ر بالقراءة من كان يق ��ر�أ منّا ،ومن
كان ال يقر�أ منّا �أمره بالذكر» .
 .3المحافظة على �صالة الجماعة وال�صلوات الم�ستحبة في الم�ساجد :فهي قربان
وتقي ،وهي معراج الم�ؤمن ،وو�سيلة االتّ�صال بين العبد وخالقه.
كل م�ؤمن ّ
� .4ص�ل�اة الروات ��ب اليوم ّي ��ة وال�ص ��لوات الم�س ��تحبة  :ال ��واردة في �أي ��ام وليالي هذا
ال�شهر.
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

المزمل.4-1 ،
الخ�صال� ،ص.6

الكافي ،ج� ،3ص.450
الكافي ،ج� ،2ص.499
الكافي ،ج� ،2ص.499
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 .5دع ��اء االفتت ��اح وال�س ��حر� :إ�ض ��افة �إلى �أدعية الأي ��ام وما يمكن م ��ن بقية الأدعية
الواردة في كتب الأدعية الخا�صة.
� .6إحياء ليالي القدر.
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مفاهيم رئي�سة
.1

.2

.3

.4

لقد دعانا اهلل تعالى في �ش ��هر رم�ض ��ان المبارك �إلى مائ ��دة رحمته ،وهدف هذه
الدعوة توطيد العالقة باهلل تعالى من خالل تطهير الروح ،وبناء الإرادة المرتبطة
بق� � ّوة الإيم ��ان ،التي تحكم عالقة الإن�س ��ان بر ّب ��ه وبمجتمعه على م�س ��توى الدنيا،
وتح ّدد م�صيره على م�ستوى الآخرة.
على الإن�س ��ان الم�ؤمن �أن يعرف �أهم خ�ص ��ائ�ص �ش ��هر رم�ض ��ان و�أ�سراره ،ومنها:
اخت�ص ال�صوم بنف�سه ،وا�ستح�ضار �أ�سرار ال�صوم و�آثاره،
ا�ست�ش ��عار � ّأن اهلل تعالى ّ
و�أنّه �ش ��هر تقييد ال�شيطان ،و�شهر التكريم بالتكليف ،و�شهر البركة والرحمة ،و�أنّه
فر�صة الخيرات والكرامات ،و�ش ��هر تثبيت الإخال�ص ،و�شهر زكاة الأبدان ،و�شهر
ال�صبر ،و�شهر الإخال�ص هلل في ال�صيام ،و� ّأن ختامه جنّة.
على الم�ؤمن �أن ي�ستح�ض ��ر العبادة و�آثارها في �ش ��هر اهلل ،وذلك من خالل الأمور
الآتي ��ة :التركيز عل ��ى القيام لعبادة اهلل تعالى ،وعلى �أنّه �ش ��هر التط ّوع بال�ص�ل�اة
والذكر ،و� ّأن ال�صوم يورث اليقين ،و�أنّه ال�صوم وقاية من النار.
م ��ن الأعم ��ال العبادي ��ة الهامة ف ��ي هذا ال�ش ��هر :قيام اللي ��ل ،وذك ��ر اهلل كثير ًا،
والمحافظ ��ة على �ص�ل�اة جماعة وال�ص ��لوات الم�س ��تحبة في الم�س ��اجد ،و�ص�ل�اة
الرواتب اليوم ّية ،و�إحياء ليالي القدر ،وقراءة الأدعية (االفتتاح وال�سحر.)...

1
9

قيم تربويـّة واجتماعيـّة
في شهر رمضان الكريم
مفاهيم محورية:

Xحسن ُ
الخ ُلق.
X
التصدق.
Xقيمة
ّ
X
Xصلة الرحم.
X
Xتكريم األيتام.
X
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تصدير الموضوع
ال�صراط
ح�سن منكم في هذا ال�شّ هر خُ لقه كان له جواز على ّ
«يا �أ ّيها النّا�س من ّ
ي ��وم ت � ّ
�زل فيه الأقدام ،ومن خفّف في هذا ال�شّ ��هر ع ّما ملكت يمنيه خفّف اهلل عليه
ح�سابه ،ومن كفّ فيه �ش ّره كفّ اهلل عنه غ�ضبه يوم يلقاه»...
ال�ص ��وم عبادة لها �أبعادها و�آثارها الإيمانية والروحية في العالقة مع اهلل تعالى،
ّ
�إ�ض ��افة �إلى العديد من الآث ��ار والقيم االجتماعية والتربوية الت ��ي تنعك�س على الفرد
والمجتمع.
وال�ص ��وم �أمان ��ة في عن ��ق المك ّلف ا�س ��تودعه اهلل �إياه ��ا ،ف�أمره �أن يحفظ نف�س ��ه
وجوارحه من الآثام ،و�إذا ا�ستطاع الإن�سان �أن يكون �أمين ًا في كبح جماح نف�سه و�شهواته
وفي حفظ حوا�سه من الوقوع في الحرام ،ف�إنّه ي�صبح �أه ًال لتح ّمل الم�س�ؤولية والأمانة
في جميع عباداته وعالقاته االجتماعية.
مهم من العالقات االجتماعية في خطبته في
ق�سم ٍ
وقد تح ّدث الر�س ��ول  Pعن ٍ
ا�س ��تقبال �ش ��هر رم�ضان كونها ت�ش ّكل عن�ص ��ر ًا م ِعين ًا لل�ص ��ائم وتفتح له �آفاق العالقة
بالآخر ،وهي:
(((

(((

ال�شيخ ال�صدوق ،الأمالي� ،ص.155
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حسن الخلق
ح�س ��ن منكم في هذا ال�شّ ��هر خُ لقه
النبي « :Pيا �أ ّيها النّا�س من ّ
جاء في خطبة ّ
ال�صراط يوم ّ
تزل فيه الأقدام» .
كان له جواز على ّ
ح�س ��ن الخل ��ق ه ��و حالة نف�س ��ية تبعث على ح�س ��ن معا�ش ��رة النا� ��س ،ومجاملتهم
بالب�شا�ش ��ة ،وطيب القول ،ولطف المداراة ،كما ع ّرفه الإمام ال�ص ��ادق Qحينما
�سئل عن ح ّده ،فقال« :تل ّين جناحك ،وتط ّيب كالمك ،وتلقى �أخاك بب�شر ح�سن» .
وج ��اء رجل �إلى ر�س ��ول اهلل Pمن بي ��ن يديه ،فقال« :يا ر�س ��ول اهلل م ��ا الدين؟
فقالُ :ح�س ��ن الخلق ،ث ّم �أتاه من قبل يمينه فقال :يا ر�س ��ول اهلل ما الدين ؟ فقال:
ُح�س ��ن الخلق ،ث ّم �أتاه من قبل �ش ��ماله فقال :يا ر�سول اهلل ما الدين ؟ فقالُ :ح�سن
الخلق» .
وروي ع ��ن النب � ّ�ي�« :Pأفا�ض ��لكم �أح�س ��نكم �أخالق� �اً ،الموط� ��ؤون �أكناف� �اً ،الذين
ي�ألف ��ون وي�ؤلف ��ون وتوط�أ رحالهم»  .والأكناف جم ��ع كنف ،وهو :الناحية والجانب،
ويقال (رجل موط�أ الأكناف) �أي كريم م�ضياف.
(((

(((

(((

(((

النبي مح ّمد  Pالمثل الأعلى في ح�سن الخلق:
.1
ّ

علي  Qوهو ي�ص ّور �أخالق ر�سول اهلل« :Pكان �أجود
روي عن �أمير الم�ؤمنين ّ
النا�س كفاً ،و�أرحب النا�س �صدراً ،و�أ�صدق النا�س لهجة ،و�أوفى النا�س ذمة ،و�ألينهم
عريك ��ة ،و�أكرمه ��م ع�ش ��رة ،م ��ن ر�آه بديه ��ة هابه ،وم ��ن خالطه معرف ��ة �أح ّبه ،يقول
ناعته :لم �أر قبله وال بعده مثله» .
(((

(((
(((
(((
(((
(((

ال�شيخ ال�صدوق ،االمالي� ،ص.155
الكافي ،ج� ،2ص.103
بحار الأنوار ،ج � ،68ص.393
الكافي ،ج� ،2ص.102
بحار الأنوار ،ج� ،16ص.190
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وروي ع ��ن �أمي ��ر الم�ؤمنين  Qق ��ال�« :إنّ يهودي� �اً كان له على ر�س ��ول اهللP

�ودي م ��ا عن ��دي م ��ا �أعطي ��ك .فق ��ال :ف�إ ّن ��ي ال
دناني ��ر ،فتقا�ض ��اه ،فق ��ال ل ��ه :ي ��ا يه � ّ
�أفارقك يا مح ّمد حتّى تق�ض ��يني .فقال� :أجل�س معك ،فجل�س معه حتّى �ص� � ّلى في
ذلك المو�ض ��ع الظهر والع�ص ��ر والمغرب والع�ش ��اء الآخرة والغداة (ال�صبح) ،وكان
�أ�ص ��حاب ر�س ��ول اهلل يته ّددونه ويتو ّعدونه ،فنظر ر�س ��ول اهلل � Pإليهم وقال :ما
يهودي يحب�س ��ك! فقال :لم يبعثني ر ّبي
الذي ت�ص ��نعون به؟ فقالوا :يا ر�س ��ول اهلل
ّ
اليهودي� :أ�ش ��هد �أن ال
ع ّز وج ّل (كي) �أظلم معاهداً وال غيره .فل ّما عال النهار قال
ّ
�إله �إال اهلل ،و�أ�ش ��هد �أن محمداً عبده ور�س ��وله ،و�شطر مالي في �سبيل اهلل� ،أما واهلل
م ��ا فعل ��ت ب ��ك الذي فعل ��ت� ،إال لأنظر �إلى نعتك ف ��ي التوراة ،ف�إني ق ��ر�أت نعتك في
التوراة» .
(((

 .2الآثار المترتّبة على الخلق الح�سن:

من الآثار العظيمة التي تترتّب على الخلق الح�سن ما ورد في العديد من الروايات
منها:
النبي � Pأنّه قال« :لي�س �شيء في الميزان �أثقل من ح�سن الخلق» .
ما روي عن ّ
وع ��ن الإمام ال�ص ��ادق�« :Qإنّ الخلق الح�س ��ن ليمي ��ت الخطيئ ��ة كما تميت
ال�شم�س الجليد» .
وروي ع ��ن ر�س ��ول اهلل�« :Pأكث ��ر م ��ا تل ��ج ب ��ه � ّأمت ��ي الج ّن ��ة تق ��وى اهلل وح�س ��ن
الخلق» .
وم ��ن النتائج المهم ��ة الناتجة عن الخلق الح�س ��ن حفظ الجوارح ع ��ن الوقوع في
(((

(((

(((

(((
(((
(((

االمالي� ،ص.552

بحار الأنوار ،ج� ،68ص.373
الكافي ،ج� ،2ص.100

((( م.ن.
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الح ��رام والخط� ��أ ،واحترام الآخري ��ن بتوقير الكبار ورحمة ال�ص ��غار وال �س ��يما �أثناء
النبي Pفي خطبة �شهر رم�ضان قوله « :وو ّقروا كباركم ،وارحموا
ال�صوم ،روي عن ّ
�صغاركم.»...
ونجد � ّأن النبي  Pقد �ش� � ّدد في خطبته على �أكثر الجوارح التي توقع الإن�سان في
المع�ص ��ية والخط�أ وهي :الل�سان ،والعين ،والأذن ،من خالل الكالم والنظر المح ّرم،
وغ�ض ��وا ع ّما ال يح ّل
واال�س ��تماع �إلى المح ّرمات ،فق ��ال « :Pواحفظوا �أل�س ��نتكمّ ،
النّظر �إليه �أب�صاركم ،وع ّما ال يح ّل اال�ستماع �إليه �أ�سماعكم».
والل�س ��ان من �أكثر الأع�ضاء التي توقع الإن�س ��ان في المع�صية ،لذلك قيل�« :إذا كان
ال ��كالم م ��ن ف�ض ��ة ف�إنّ ال�س ��كوت من ذه ��ب» جملة عظيمة قاله ��ا لقمان  Qالبنه
وهو يعظه ،وال �ش � ّ�ك �أنّها و�ص ��ية عظيمة جليلة لو عمل بها النا�س ال�ستراحوا و�أراحوا.
�أال ترى � ّأن الل�س ��ان على �ص ��غره عظيم الخطر ،فال ينجو من �ش� � ِّر الل�سان �إال من قيده
بلجام ال�شرع؟
فال�صمت خ�صلة من خ�صال الإيمان و�سبب موجب ل�صاحبه �إن كان م�ؤمن ًا لدخول
النبي � Pأنّه قال« :من �صمت نجا» وقال �أي�ض ًا« :من �ضمن
الجنان ،فقد ورد عن ّ
ل ��ي ما بين لحييه  -يعني الل�س ��ان  -وما بين فخذيه �ض ��منت ل ��ه الجنة»  .وحفظ
الل�س ��ان م ��ن كث ��رة ال ��كالم ولزوم ال�ص ��مت �س�ل�امة من ال�شّ ��ر ،ومنجاة م ��ن الهلكة،
والم ��رء مخب ��و ٌء تحت ل�س ��انه ف� ��إذا تك ّلم ب ��ان وظهر ,وما خلق اهلل للإن�س ��ان ل�س ��اناً
و�أذني ��ن �إال لي�س ��مع �أكث ��ر مم ��ا يقول .روي ع ��ن ر�س ��ول اهلل �« :Pإذا ر�أيتم الم�ؤمن
�صموتاً فادنوا منه ,ف�إنّه يلقي الحكمة»  .وعنه « Pالم�سلم من �سلم الم�سلمون
من ل�سانه ويده» .
(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،74ص.88

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.251
بحار الأنوار ،ج� ،1ص.154
الكافي ،ج� ،2ص.234
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النبي  Pفقال« :يا ر�س ��ول اهلل �أو�ص ��ني ،فقال :احفظ ل�س ��انك،
وجاء رجل �إلى ّ
قال :يا ر�س ��ول اهلل �أو�ص ��ني ،قال :احفظ ل�س ��انك ،قال :يا ر�سول اهلل �أو�صني ،قال:
احف ��ظ ل�س ��انك ،ويح ��ك وه ��ل يك � ّ�ب النا� ��س عل ��ى مناخره ��م في الن ��ار �إال ح�ص ��ائد
�أل�سنتهم» ؟ والمراد بح�صائد الأل�سنة جزاء الكالم المح ّرم وعقوباته ،ف� ّإن الإن�سان
يزرع بقوله وعمله الح�سنات وال�س ّيئات ثم يح�صد يوم القيامة ما رزع ،فمن زرع خير ًا
من قول �أو عمل ح�صد الكرامة ،ومن زرع �شر ًا من قول �أو عمل ح�صد الندامة.
النبي  Pق ��ال�« :أكثر م ��ا يدخل به الن ��ار من �أمت ��ي الأجوف ��ان قالوا :يا
وع ��ن ّ
ر�س ��ول اهلل  Pوم ��ا الأجوف ��ان ؟ ق ��ال :الف ��رج والفم» .وقيلّ � :إن الل�س ��ان يقول ك ّل
أنتن؟ فيقلن له :نحن بخير ما تركتن ��ا ،و�إذا كان من الخير ومن
ي ��وم للج ��وارح :كيف � ّ
تمام الإيمان �أن تقول خير ًا �أو ت�ص ��مت ،فالنطق بالخير �أن ت�أمر بالمعروف و�أن تنهى
عن المنكر ،وتع ّلم الجاهل ،وتذكر الغافل وتنذره من عقاب اهلل ،وتر�ش ��د ال�ضال �إلى
طريق الهداية ،ومن ذلك تالوة القر�آن والت�س ��بيح والتحميد والتهليل ،والإ�صالح بين
المتخا�ص ��مين ،و�إف�شاء ال�س�ل�ام ومخاطبة النا�س بطيب الكالم ال �سيما �أهل الإ�سالم
}ﯦﯧ {  ،والدعاء بما تريد من ال�صالحات وبما تريد من خيري الدنيا
النبي و�آله الطاهرين.
والآخرة وال�صالة على ّ
(((

(((

(((

التصدق
قيمة
ّ
النبي « :Pوت�ص ّدقوا على فقرائكم وم�ساكينكم».
جاء في خطبة ّ
ال�ص ��دقة ف ��ي اللغ ��ة والع ��رف وال�ش ��رع عط ّية يخرجه ��ا الإن�س ��ان م ��ن ماله على
نبي الإ�س�ل�ام مح ّمدP
نح ��و التب ّرع ي ��راد بها المثوب ��ة من اهلل تعالى ،وق ��د حر�ص ّ
الحث عليه ��ا وبيان فوائدها و�آثارها على الفرد والمجتمع .ويذكر
والأئ ّمة Rعلى ّ
(((
(((
(((

الكافي ،ج� ،2ص.115
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.359
البقرة.83 ،
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للنبي Pو�آله الأطهار Rعلى �أداء ال�ص ��دقات
لن ��ا التاريخ الحر�ص ال�شخ�ص � ّ�ي ّ
للفقراء والأيتام ب�ش ��كل �شخ�ص � ّ�ي وفي مختلف المنا�سبات .قال تعالى} :ﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟ { .
(((

 .1ف�ضل ال�صدقة:

�أ ـ ال�ص ��دقة ف ��ي ي ��د اهلل :روي ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق�« :Qإنّ اهلل تب ��ارك وتعالى
يقول :ما من �شيء � اّإل وقد و ّكلت من يقب�ضه غيري� ،إال ال�صدقة؛ ف�إنّي �أتلقّفها
بيدي تلقّفاً» .
ب ـ تطف ��ئ غ�ض ��ب ال ��رب :روي ع ��ن ر�س ��ول اهلل�« :Pإنّ ال�ص ��دقة لتطف ��ئ غ�ض ��ب
الرب» .
ّ
(((

(((

 .2جزاء ال�صدقة و�آثارها:

لل�ص ��دقة �آثار دنيوية تنعك�س على المت�ص � ِّ�دق في الحياة الدنيا ،و�آثار �أخروية َو َع َد
اهلل ب�إيفائها لهم في الآخرة و�أهمها:
�أ  .دف ��ع الب�ل�اء :روي عن ر�س ��ول اهلل« Pال�ص ��دقة تدفع البالء ،وه ��ي �أنجح دواء،
وتدفع الق�ضاء وقد �أُبرم �إبراماً ،وال يذهب بالأدواء �إ ّال الدعاء وال�صدقة» .
ب  .طول العمر ودفع ميتة ال�س ��وء :روي عن الإمام الباقر« :Qالبر وال�ص ��دقة
ينفيان الفقر ،ويزيدان في العمر ،ويدفعان ت�سعين ميتة �سوء» .
جُ .ج ّن ��ة م ��ن الن ��ار :روي ع ��ن الإمام عل � ّ�ي �« :Qأر� ��ض القيامة نار ،م ��ا خال ظ ّل
الم�ؤمن ف�إنّ �صدقته تظ ّلله» .
(((

(((

(((

(((

التوبة.103 ،

((( بحار الأنوار ،ج� ،93ص.134
((( كنز العمال ،ج� ،6ص.348
((( بحار الأنوار ،ج� ،93ص.137
((( الكافي ،ج� ،4ص.2
((( الكافي ،ج� ،4ص.3
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د .تطفئ ح ّر القبور :روي عن ر�س ��ول اهلل�« :Pإنّ ال�ص ��دقة لتطفئ عن �أهلها ح ّر
القبور ،و�إنّما ي�ستظ ّل الم�ؤمن يوم القيامة في ظ ّل �صدقته» .
(((

ال�سر والعالنية و�آثارهما:
 .3ف�ضل �صدقة ّ

لقد ح ّثت الأخبار على �صدقة ال�س ّر والليل ،ولكن لم يرد النهي ال�صريح عن �صدقة
الحث عليها �أي�ض� � ًا ،ولع ّل ذلك فيه �إ�ش ��ارة �إلى كون ال�ص ��دقة
العل ��ن والنهار ،بل ورد ُّ
ذات �أبعاد اجتماعية وتربوية .روي عن الإمام ال�ص ��ادق�« :Qصدقة الليل تطفئ
غ�ض ��ب ال ��رب ،وتمح ��و الذنب العظيم ،وته ّون الح�س ��اب ،و�ص ��دقة النه ��ار تزيد في
العمر وتثمر المال» .
(((

� .4أولو ّية ذوي الرحم بال�صدقة:

لق ��د �أ ّك ��دت الروايات على ا�س ��تحباب �إعطاء ال�ص ��دقات للأرح ��ام والأقارب قبل
غيرهم ،بل ورد عن ر�سول اهلل Pقوله« :ال �صدقة وذو رحم محتاج» .
وقد ورد عن الإمام الح�س ��ين Qقوله� :سمعت ر�سول اهلل Pيقول�« :إبد�أ بمن
تعول� :أُ ّمك و�أباك و�أختك و�أخاك ،ثم �أدناك ف�أدناك» .
(((

(((

صلة األرحام
النبي « :Pو�ص ��لوا �أرحامكم ...،ومن و�ص ��ل فيه رحمه و�ص ��له
ج ��اء في خطبة ّ
اهلل برحمته يوم يلقاه ،ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه.»...،
� .1صلة الرحم واجبة:

� ّإن �ص ��لة الرحم من الواجبات في ال�شريعة الإ�س�ل�امية ،وقطع الرحم من الذنوب
(((
(((
(((
(((

كنز العمال ،ج� ،6ص.348

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،9ص.311
م.ن� ،ص.380

بحار الأنوار ،ج � ،93ص .147
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الكبي ��رة .وقد دعا ر�س ��ول اهلل  Pو�أه ��ل البيت � Rإلى �ص ��لة الأرحام في جميع
الأح ��وال ،و�أن تقاب ��ل القطيعة بال�ص ��لة حفاظ ًا على الأوا�ص ��ر والعالقات ،وتر�س ��يخ ًا
لمب ��ادىء الح ��ب والتع ��اون والوئ ��ام .روي ع ��ن ر�س ��ول اهلل �« :Pإنّ الرح ��م مع ّلقة
بالعر� ��ش ،ولي� ��س الوا�ص ��ل بالمكافىء ،ولكن الوا�ص ��ل من ال ��ذي �إذا انقطعت رحمه
و�ص ��لها»  .و�ص ��لة الرحم من خير �أخالق �أهل الدنيا كما ورد عن ر�س ��ول اهلل :P
«�أال �أدلك ��م عل ��ى خير �أخالق �أهل الدنيا والآخرة؟ من عفا عمن ظلمه ،وو�ص ��ل من
قطعه ،و�أعطى من حرمه» .
(((

(((

 .2كيفية �صلة الرحم:

تتج ّلى مظاهر ال�ص ��لة باالحترام والتقدير والزيارات الم�ستمرة وتفقّد �أو�ضاعهم
وكف الأذى عنهم .و�أدنى
الروحي ��ة والمادية ،وتوفير م�س ��تلزمات العي�ش الكريم لهمّ ،
ال�ص ��لة ال�صلة بال�سالم ،روي عن ر�سول اهلل �« :Pصلوا �أرحامكم ولو بال�سالم» .
و�أدنى ال�ص ��لة المادية ال�س ��قاء ،روي عن الإمام جعفر ال�صادق �« :Qصل رحمك
كف الأذى عنهم .روي عن الإمام
ولو ب�شربة ماء . »...ومن م�صاديق �صلة الأرحام ّ
جعفر ال�ص ��ادق ّ :Q
«عظموا كباركم ،و�ص ��لوا �أرحامكم ،ولي�س ت�صلونهم ب�شيء
�أف�ضل من كفّ الأذى عنهم» .
(((

(((

(((

 .3قطيعة الأرحام موجبة لدخول النار:

الإ�س�ل�ام دين الت�آزر والتعاون والوئام ،لذا ح ّرم جميع الممار�س ��ات التي ت�ؤ ّدي �إلى
التقاط ��ع والتدابر ،فح ّرم قطيعة الرحم ،وجعله ��ا موجبة لدخول النار والحرمان من
الجنّة .روي عن ر�س ��ول اهلل  « :Pثالثة ال يدخلون الجنة :مدمن خمر ،ومدمن
(((
(((
(((
(((
(((

الكافي ،ج � ،2ص .151
المتقي الهندي ،كنز العمال ،ج� ،15ص.835
بحار الأنوار ،ج � ،10ص .92
الكافي ،ج� ،2ص.151
م.ن� ،ص.165
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�س ��حر ،وقاط ��ع رحم » وعنه « :Pاثنان ال ينظ ��ر اهلل �إليهما يوم القيامة :قاطع
رح ��م ،وجار ال�س ��وء» .وقطيع ��ة الرحم موجبة للحرمان من الب ��ركات االلهية ،كنزول
المالئك ��ة وقبول الأعمال .روي عن ر�س ��ول اهلل �« :Pإنّ المالئكة ال تنزل على قوم
فيهم قاطع رحم» .
(((

(((

 .4مقابلة القطيعة بالقطيعة ظاهرة �سلبية في العالقات:

م ��ن الظواه ��ر االجتماعية التي ت�س ��ود بع�ض المجتمعات �أن يقاطع الإن�س ��ان من
قاطعه من الأرحام ،و�س ��ائر الم�سلمين ،وهي ظاهرة �سلبية وموجبة لعدم ر�ضا اهلل
تعالى عن الجميع ،ففي رواية �أنّ رجالً �أتى ر�س ��ول اهلل  Pفقال« :يا ر�س ��ول اهلل،
علي وقطيعة لي و�ش ��تيمة ،ف�أرف�ض ��هم؟ ق ��ال � :Pإذن
�أه ��ل بيت ��ي �أب ��وا �إ ّال تو ّثب� �اً َّ
يرف�ض ��كم اهلل جميع� �اً ق ��ال :كي ��ف �أ�ص ��نع؟ ق ��ال  :Pت�ص ��ل من قطع ��ك ،وتعطي
م ��ن حرم ��ك ،وتعف ��و ع َّمن ظلم ��ك ،ف�إنّك �إذا فعل ��ت ذلك ،كان لك م ��ن اهلل عليهم
ظهي ��ر» .
(((

 .5الآثار الروحية والمادية ل�صلة الأرحام وقطيعتها:

ل�صلة الأرحام �آثار �إيجابية في الحياة الإن�سانية بجميع مق ِّوماتها الروحية والخلقية
والمادية ،روي عن الإمام محمد الباقر �« :Qصلة الأرحام تزكي الأعمال ،وتنمي
وتي�س ��ر الح�س ��اب ،وتن� ��سء ف ��ي الأجل» .ومن الثابت في
الأم ��وال ،وتدف ��ع البلوىّ ،
العديد من الأخبار �أن �صلة الرحم تزيد في العمر ،فقد ورد عن الإمام جعفر ال�صادق
� Qأ ّن ��ه قال « :ما تعلم �ش ��يئاً يزي ��د في العمر �إ ّال �ص ��لة الرحم ،ح ّت ��ى �أنّ الرجل
يكون �أجله ثالث �س ��نين فيكون و�ص ��و ًال للرحم فيزيده اهلل في عمره ثالثين �س ��نة
(((

(((
(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.346

م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،9ص.107
الكافي ،ج� ،2ص.150
م.ن� ،ص.150
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فيجعله ��ا ثالث� �اً وثالثي ��ن �س ��نة ،ويكون �أجل ��ه ثالثاً وثالثين �س ��نة ،فيك ��ون قاطعاً
للرحم فينق�صه اهلل ثالثين �سنة ويجعل �أجله �إلى ثالث �سنين» .
(((

تكريم األيتام
النبي « :Pوتحنّنوا على �أيتام النا�س يتحنّن على �أيتامكم ومن
جاء في خطبة ّ
�أكرم فيه يتيماً �أكرمه اهلل يوم يلقاه» .
لقد �أولت ال�ش ��ريعة الإ�سالمية اليتيم عناية فائقة ،وح ّثت على رعايته والمحافظة
على �أمواله ،وحذّرت من التجاوز على حقوقه .ومن جهة �أخرى فقد �أهابت بالمح�سنين
�أن يقوموا بتهذيبه وت�أديبه كما يراعي الوالد �أبناءه .ويمكن اخت�ص ��ار �أهم الواجبات
التي يجب على المجتمع الم�سلم مراعاتها واالهتمام بها في رعاية الأيتام بالآتي:
 .1رعاية �ش� ��ؤونه المادية وحفظ حقوقه وممتلكاته ح ّتى يبلغ .قال تعالى} :ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ{.
 .2تربيته على متط ّلبات الحياة وت�أهيله لخو�ض غمارها بثبات ونجاح و�سعادة.
 .3احت�ضانه معنوي ًا وحفظ حقوقه المعنوية.
وتقع هذه الم�س�ؤوليات على المجتمع بمختلف �شرائحه وم�ستوياته االجتماعية ك ًال
بح�سب ما يملك من طاقات وامكانيات.
(((

)(3

(((
(((
(((

الكافي ،ج� ،2ص.152
ال�شيخ ال�صدوق ،االمالي� ،ص.155
الن�ساء.2 ،
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مفاهيم رئي�سة

ال�ص ��وم عب ��ادة عظيمة في الإ�س�ل�ام ولها �أبعاد و�آث ��ار �إيمانية وروح ّي ��ة مهمة في
ّ .1
العالقة مع اهلل تعالى� ،إ�ض ��افة �إلى العديد من الآثار والقيم االجتماعية والتربوية
التي تنعك�س على الفرد والمجتمع.
 .2يتع ّلم الم�س ��لم في �ص ��ومه النظام واالن�ض ��باط ،ويتع ّلم � ّأن ال�ص ��وم �أمانة في عنق
المك ّلف ا�ستودعه اهلل �إ ّياها ،ف�أمره �أن يحفظ نف�سه وجوارحه من الآثام.
 .3لقد تح ّدث الر�س ��ول  Pفي خطبته في ا�س ��تقبال �شهر رم�ض ��ان عن �أهم الأمور
�إلتي ت�ش ّكل عن�صر ًا م ِع ّين ًا لل�صائم وتفتح له �آفاق العالقة بالآخر ،وهي:
�أ .ح�سن الخلق :وهي معا�شرة النا�س بمعروف ومداراة ولطف.
حث عليها الإ�س�ل�ام �ضمن �أعمال �شهر رم�ضان.
ب .ال�ص ��دقة :وهي من الأمور التي ّ
وم ��ن �آثارها؛ � ّأن ال�ص ��دقة تقع في يد اهلل ،و�أنّها تطفئ غ�ض ��ب الرب ،و�أنّها تدفع
البالء ،وتزيد في العمر وتدفع ميتة ال�سوء.
ج� .ص ��لة الرحم :من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها في �ش ��هر رم�ضان �صلة
الرح ��م ،لأنّها تترك في النف�س والمجتمع بركات كثي ��رة جد ًا ،و�أما قطيعة الرحم
ف�إنّها من الأمور التي توجب دخول النار.
د� .إك ��رام اليتيمَّ � :إن االهتمام بالأيتام من الأمور التي �أولتها ال�ش ��ريعة اهتمام ًا بالغ ًا
وخا�ص ��ة في �ش ��هر رم�ض ��ان الكريم ،تكريم الأيتام وح�س ��ن رعايتهم� ،إ�ضافة �إلى
التحذي ��ر من التع ّدي عل ��ى �أموالهم ،وحذّرت من التجاوز عل ��ى حقوقهم .و�أهابت
بالمح�سنين �أن يقوموا بتهذيبهم وت�أديبهم كما يراعي الوالد �أبناءه.

10
1

ليلة التقدير اإللهي
مفاهيم محورية:
اإللهي).
االعتقادي في ليلة القدر (التقدير
Xالجانب
ّ
ّ
X
العملي في ليلة القدر (إحياؤها).
Xالجانب
ّ
X
سميت ليلة القد؟
X
Xلماذا ّ
Xتفسير سورة القدر.
X
 Xأ ّية ليلة هي ليلة القدر؟
X
Xلماذا خفيت ليلة القدر؟
X
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تصدير الموضوع
قال اهلل تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳ { .
ليلة القدر هي الليلة التي اختارها اهلل �سبحانه لإظهار الربوبية ال�شاملة من حيث
الزماني الأن�س ��ب لإظه ��ار العبودية الكاملة هلل
التقدير والتدبير ،لذلك فهي الظرف
ّ
خا�ص متم ّيز على ما ورد في الروايات
تعالى .ومن هنا فالعبادة في هذه الليلة لها �أثر ّ
إلهي ي�ستدعي العمل
الكثيرة عنهم  .Qومن الوا�ض ��ح � ّأن الإيمان التام بالتقدير ال ّ
وب ��ذل الطاعة في ه ��ذه الليلة .كما � ّأن الإحي ��اء المذكور ثمر ُة الإيم ��ان ومتف ّرع عليه،
وبالعمل فيها يرجى الخير للعبد في ال َّتقدير بح�سب درجة �إيمانه.
وتتج ّلى العبادة في هذه الليلة ب�أمرين:
إلهي).
 -الجانبّ
االعتقادي في ليلة القدر (التقدير ال ّ
 �-إحيا�ؤها بالعمل.(((

(((

القدر،

.5 - 1
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اإللهي)
االعتقادي في ليلة القدر (التقدير
الجانب
ّ
ّ
يق ��ول اهلل تعال ��ى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ{ .
وروي ع ��ن �أبي جعفر Qفي ق ��ول اهلل تعالى« :تن� �زّل المالئكة وال ��روح فيها»
قال« :تنزل فيها المالئكة والكتبة �إلى ال�س ��ماء الدنيا فيكتبون ما يكون في ال�س ��نة
م ��ن �أم ��ره ،وما ي�ص ��يب العب ��اد ،والأمر عن ��ده موقوف له ،في ��ه الم�ش ��يئة فيق ّدم ما
ي�شاء ،وي�ؤخّ ر ما ي�شاء( ،ويمحو ما ي�شاء) ويثبت وعنده �أم الكتاب» .
وروي ع ��ن �أبي عبد اهلل  Qقال« :في ت�س ��عة ع�ش ��ر من �ش ��هر رم�ض ��ان يلتقي
الجمع ��ان ،قل ��ت :ما معنى قوله( :يلتقي الجمعان)؟ قال :يجمع فيها ما يريد من
تقديمه وت�أخيره ،و�إرادته وق�ضائه» .
الج َهنّي
وعن ��ه �« :Qإنّ ليلة الثالث والع�ش ��رين من �ش ��هر رم�ض ��ان هي ليل ��ة ُ
فيها يفرق كل �أمر حكيم وفيها تثبت الباليا والمنايا والآجال والأرزاق والق�ضايا،
وجميع ما يحدث اهلل فيها �إلى مثلها من الحول» .
(((

(((

(((

(((

العملي في ليلة القدر (إحياؤها)
الجانب
ّ
روي عن الإمام ال�صادق  Qوقد �سئل عن ليلة القدر« :كيف هي خير من �ألف
�شهر؟ قال  :Qالعمل فيها خير من العمل في �ألف �شهر» .
وعن ��ه « :Qفطوب ��ى لعب ��د �أحياها راكعاً و�س ��اجداً ومثل خطاي ��اه بين عينيه
ويبكي عليها ،ف�إذا فعل ذلك رجوت �أن ال يخيب �إن �شاء اهلل» .
(((

(((

(((

الدخان ،الآيات.5-1 ،
الكافي ،ج� ،4ص.157

(((

بحار الأنوار ،ج� ،7ص.475
الأمالي� ،ص.689
بحار الأنوار ،ج� ،94ص.5

(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،94ص.2
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وف ��ي ث ��واب من �أحيا ليلة القدر ،روي عن النبي � Pأنه قال« :قال مو�س ��ى� :إلهي
�أري ��د قربك ،قال :قربي لمن ي�س ��تيقظ ليلة الق ��در ،قال� :إلهي �أريد رحمتك ،قال:
رحمت ��ي لم ��ن رحم الم�س ��اكين ليلة القدر ،ق ��ال� :إلهي �أريد الجواز على ال�ص ��راط،
ق ��ال :ذل ��ك لمن ت�ص� � ّدق ب�ص ��دقة في ليل ��ة القدر .ق ��ال� :إله ��ي �أريد �أ�ش ��جار الجنّة
وثمارها ،قال :ذلك لمن �س� � ّبح ت�س ��بيحة في ليلة القدر ،قال� :إلهي �أريد النّجاة من
النّار ،قال :ذلك لمن ا�س ��تغفر في ليلة القدر ،قال� :إلهي �أريد ر�ض ��اك ،قال :ر�ضاي
لمن �ص ّلى ركعتين في ليلة القدر» .
وروي عن ��ه � Pأنّه ق ��ال« :يفتح �أبواب ال�س ��موات ف ��ي ليلة القدر ،فم ��ا من عبد
ي�ص� � ّلي فيها � اّإل كتب اهلل تعالى له بك ّل �س ��جدة �ش ��جرة في الجنة ،لو ي�س ��ير الراكب
ف ��ي ظله ��ا مائة ع ��ام ال يقطعها ،وبكل ركعة بيتاً في الجنة م ��ن د ّر وياقوت وزبرجد
ول�ؤل� ��ؤ ،وب ��كل �آي ��ة تاجاً من تيجان الجنة ،وبكل ت�س ��بيحة طائراً م ��ن النجب ،وبكل
جل�سة درجة من درجات الجنة ،وبكل ت�ش ّهد غرفة من غرفات الجنة ،وبكل ت�سليمة
حلة من حلل الجنة» .
(((

(((

تفسير سورة القدر
ال�سورة:
 .1ف�ضيلة ّ

ال�سورة ما روي عن النّبي  Pقال« :من قر�أها اُعطي من الأجر
يكفي في ف�ضيلة ّ
كمن �صام رم�ضان و�أحيا ليلة القدر» .
وروي عن الإمام مح ّمد الباقر Qقال« :من قر�أ �إنّا �أنزلناه بجهر كان ك�شاهر
كالمت�شحط بدمه في �سبيل اهلل» .
�سيفه في �سبيل اللهّ  ،ومن قر�أها �س ّراً كان
ّ
(((

(((

(((

�إقبال الأعمال ،ج� ،1ص.345

(((

مجمع البيان ،ج� ،10ص.516
م.ن� ،ص.403

(((
(((

م.ن.

116

تذكرة المتّ قين

� .2سبب ت�سمية هذه الليلة بليلة القدر:

ورد العديد من الأقوال في �س ��بب ت�سميتها بليلة القدر منها :لأنّها الليلة التي تع ّين
فيها مق ّدرات العباد ل�س ��نة كاملة ،ي�ش ��هد على ذلك قول ��ه تعالى} :ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ{ .فهذه الآية الكريمة تن�سجم مع
ما جاء في ال ّروايات التي تح ّدد � ّأن في هذه الليلة تعيين مق ّدرات النّا�س ل�س ��نة كاملة،
وهك ��ذا �أرزاقهم ،ونهاية �أعمارهم ،و�أُمور �أخرى تفرق وتب ّين في تلك الليلة المباركة.
هذه الم�س� ��ألة طبع ًا ال تتنافى مع حرية �إرادة الإن�س ��ان وم�س� ��ألة االختيار ،ل ّأن التقدير
الإلهي عن طريق المالئكة �إنّما يجري ح�س ��ب لياقة الأفراد وميزان �إيمانهم وتقواهم
وطهر ن ّيتهم و�أعمالهم� .أي يقدر لك ّل فرد ما يليق له؛ وبعبارة �أخرى� ،أر�ض ��ية التقدير
يوفّرها الإن�سان نف�سه ،وهذا ال يتنافى مع االختيار بل ي�ؤ ّكده.
روي عن الإمام جعفر ال�ص ��ادق Qقال« :التقدير في ليلة القدر ت�سعة ع�شر،
والإبرام في ليلة �إحدى وع�شرين ،والإم�ضاء في ليلة ثالث وع�شرين» .
وقد روي عن الإمام علي بن مو�سى الر�ضا« :Qليلة القدر يق ّدر اهلل ع ّز وج ّل
فيها ما يكون من ال�سنة �إلى ال�سنة ،من حياة �أو موت �أو خير �أو �ش ّر �أو رزق» .
(((

(((

.3ليلة القدر ليلة نزول القر�آن:
ي�س ��تفاد من �آيات الذكر الحكيم � ّأن القر�آن نزل في �ش ��هر رم�ضان} :ﮘﮙ

ﮚﮛﮜﮝ{  ،وظاهر الآية يدلّ على � َّأن ك َّل القر�آن نزل في هذا ال�ش ��هر.
والآية ا ُالولى من �سورة القدر تقول} :ﭑﭒﭓﭔﭕ{.
وا�سم القر�آن لم يذكر �صريح ًا في هذه الآية ،ولكن ال�ضمير في «�أنزلناه» يعود �إلى
القر�آن قطع ًا .والإبهام الظاهري في ذكر ا�سم القر�آن �إنّما هو لبيان عظمته و�أه ّميته.
(((

(((
(((
(((

�إقبال الأعمال ،ج� ،1ص.150
ال�صدوق ،التوحيد� ،ص.444
البقرة.185 ،
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وعبارة }ﭑﭒ{ فيها �إ�ش ��ارة �أُخرى �إلى عظمة هذا الكتاب ال�س ��ماوي .فقد ن�س ��ب
جمعي وتدلّ
اهلل نزوله �إليه ،وب�صيغة المتك ّلم مع الآخر �أي�ض ًا ،وهي �صيغة لها مفهوم ّ
على العظمة.
لو جمعن ��ا بين هذه الآية و�آية �س ��ورة البق ��رة }ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
{ ال�س ��تنتجنا � ّأن «ليل ��ة القدر» هي �إحدى
ﮞﮟ ﮠﮡﮢ
ليالي �شهر رم�ضان.
وكذا قوله تعالى في �س ��ورة الدخ ��ان} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ{ .
وهنا يطرح �س� ��ؤال له طابع تاريخي وله ارتباط بم ��ا رافق �أحداث حياة النّبيP
م ��ن نزول القر�آن .م ��ن الم�ؤ ّكد � ّأن الق ��ر�آن الكريم نزل تدريجي ًا خ�ل�ال ( )23عام ًا.
فكيف نوفِّق بين هذا النزول التدريجي وما جاء في الآيات ال�سابقة ب�ش�أن نزول القر�آن
في �شهر رم�ضان وفي ليلة القدر؟
الجواب عن هذا ال�س�ؤال كما ذكره المحقِّقون يتلخّ �ص في � ّأن للقر�آن نزولين:
الأ ّول :الن ��زول الدفع ��ي ،وهو نزول الق ��ر�آن ب�أجمعه على قل ��ب النّبي� Pأو على
البيت المعمور� ،أو من اللوح المحفوظ �إلى ال�سماء الدنيا .والنزول التدريجي ،وهو ما
كان خالل (� )23سنة من ع�صر النب ّوة .ويذكر � ّأن تعبير الآيات عن نزول القر�آن يكون
م� � ّرة بكلمة «�إنزال» وم ّرة ُاخرى بكلمة «تنزيل» .وي�س ��تفاد من كت ��ب اللغة �أن التنزيل
للنزول التدريجي.
والإنزال له مفهوم وا�س ��ع ي�ش ��مل النزول الدفعي �أي�ض� � ًا .وهذا التفاوت في التعبير
القر�آني قد يكون �إ�شارة �إلى النزولين المذكورين.
(((

(((

(((
(((

البقرة.185 ،

الدخان.4-1 ،
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 .4ليلة القدر خير من �ألف �شهر:

يقول اهلل تعالى} :ﭗﭘﭙﭚﭛ{} .ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ{.
والتعبير هذا يو�ض ��ح � ّأن عظمة ليلة القدر كبيرة �إلى درجة خفيت على ر�س ��ول الل
� Pأي�ض ًا قبل نزول هذه الآيات ،مع ما له من علم وا�سع.
و«�ألف �ش ��هر» تعني �أكثر من ثمانين عام ًا ،فح ّق ًا ما �أعظم هذه الليلة التي ت�س ��اوي
قيمتها ُع ُمر ًا طوي ًال!
وجاء في بع�ض التفا�س ��ير � ّأن النّبي Pذكر رج ًال من بني ا�س ��رائيل لب�س ال�سالح
في �س ��بيل اهلل �ألف �شهر ،فعجب الم�سلمون من ذلك ف�أنزل اهلل }ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ{ ،الت ��ي لب� ��س فيه ��ا ذل ��ك الرجل
ال�سالح في �سبيل اهلل �ألف �شهر .
و�أما لماذا كانت خير ًا من �ألف �شهر ...الظاهر لأهمية العبادة والإحياء فيها .وما
جاء من روايات ب�ش� ��أن ف�ضيلة ليلة القدر وف�ض ��يلة العبادة فيها في كتب ال�شيعة و�أهل
ال�سنة كثير ،وي�ؤيد هذا المعنى� .أ�ضف �إلى ذلك � ّأن نزول القر�آن في هذه الليلة ،ونزول
البركات والرحمة الإلهية فيها يجعلها خير ًا من �ألف �شهر.
وهل العدد (�ألف) في الآية للع ّد �أو التكثير؟ قيل �إنّه للتكثير ،وقيمة ليلة القدر خير
من �آالف الأ�ش ��هر �أي�ض� � ًا ،ولكن ال ّروايات �أعاله تب ّين � ّأن الع ��دد المذكور للع ّد ،والعدد
عادة للعد �إ ّال �إذا توفّرت قرينة وا�ضحة ت�صرفه �إلى التكثير.
(((

 .5ليلة تنزّ ل المالئكة والروح:

ق ��ال اهلل تعالى} :ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ{ ،و«تنزل» فعل م�ض ��ارع
خا�صة بزمن
يدل على الإ�ستمرار (والأ�صل تتنزل) ما يدلّ على � ّأن ليلة القدر لم تكن ّ
النّبي االكرم ،Pوبنزول القر�آن ،بل هي ليلة تتك ّرر في كل عام با�ستمرار.
(((

الدر المنثور ،ج� ،8ص.568
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وما المق�ص ��ود بـ «الروح»؟ قيل� :إنّه جبرائيل الأمين ،وي�س ّمى �أي�ض ًا الروح الأمين.
وقيلّ � :إن الروح بمعنى الوحي بقرينة قوله تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ{ .
وللروح تف�سير �آخر يبدو �أنّه �أقرب ،وهو � ّأن الروح مخلوق عظيم يفوق المالئكة.
روي � ّأن الإمام ال�ص ��ادق� Qسئل عن ال ُّروح وهل هو جبرائيل ،قال« :جبرائيل
م ��ن المالئك ��ة ،وال ��روح �أعظم م ��ن المالئكة� ،ألي� ��س �أنّ اهلل ع ّز وج� � ّل يقول} :ﭤ
ﭥﭦ{» ؟ فاالثنان متفاوتان بقرينة المقابلة.
(((

(((

.6ليلة التقدير:

قول ��ه تعال ��ى} :ﭪﭫﭬ{ �أي ل ��كل تقدي ��ر وتعيين للم�ص ��ائر ،ول ��كل خير وبركة.
فاله ��دف م ��ن نزول المالئكة في هذه الليلة �إذن ه ��و للتقدير فالمالئكة تنزل في ليلة
القدر ومعها كل هذه ا ُالمور والتقديرات لهذا العام.
قول ��ه تعال ��ى} :ﭩ{ تر ّكز على معنى الربوبية وتدبير العالم ،وهي تتنا�س ��ب مع
عم ��ل المالئكة في تلك الليلة حيث تنزل لتدبير ا ُالمور وتقديرها ،وبذلك يكون عملها
ج ��زء من ربوبية الخالق .ب�إيجاز الآية الكريمة تقول :المالئكة والروح تتنزل في هذه
الليلة ب�أمر ر ّبهم لتقدير ك ّل �أمر من الأمور.
.7ليلة ال�سالمة والرحمة:

قوله تعالى} :ﭮﭯﭰﭱﭲ{ ،والآية الأخيرة هذه ت�صف الليلة ب�أنّها مفعمة
بالخير وال�س�ل�امة والرحمة حتى ال�صباح .فالقر�آن نزل فيها ،وعبادتها تعادل عبادة
خا�صة ،كما � ّإن
�ألف �شهر ،وفيها تنزل الخيرات والبركات ،وبها يحظى العباد برحمة ّ
المالئكة والروح تتنزل فيها ...فهي �إذن ليلة مفعمة بال�سالمة من بدايتها حتى مطلع
فجرها .وال ّروايات تذكر � ّأن ال�ش ��يطان يك ّبل بال�سال�س ��ل هذه الليلة فهي ليلة �س ��المة
(((
(((

ال�شورى.52 ،

تف�سير البرهان ،ج� ،4ص.481
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مقرونة بال�سالمة.
و�إطالق كلمة «�س�ل�ام» على هذه الليلة بمعنى «�س�ل�امة» (بد ًال من �س ��المة) هو نو ٌع
من الت�أكيد ك�أن نقول فال ٌن عدلٌ ،للت�أكيد على �أنّه عادل.
وقيلّ � :إن �إطالق كلمة (�س�ل�ام) على تلك الليلة يعني � ّأن المالئكة ت�س ّلم با�ستمرار
على بع�ض ��ها بع�ض� � ًا �أو على الم�ؤمنين� ،أو �أنّها ت�أتي �إلى النّبي Pوخليفته المع�صوم،
ت�س ّلم عليه .ومن الممكن �أي�ض ًا الجمع بين هذه التفا�سير.
�إنّها على �أي حال ليلة مل�ؤها النور والرحمة والخير والبركة وال�س�ل�امة وال�س ��عادة
من ك ّل الجهات.
أ ّية ليلة هي ليلة القدر؟
قيل في ذلك كثير ،وذكرت تفا�سير عديدة من ذلك� :أنّها �أ ّول ليلة من �شهر رم�ضان
المبارك ،الليلة ال�سابعة ع�شرة ،الليلة التا�سعة ع�شرة ،الليلة الحادية والع�شرون ،الليلة
ال ّثالثة والع�شرون ،الليلة ال�سابعة والع�شرون ،والليلة التا�سعة والع�شرون.
والثابث والم�ش ��هور في ال ّروايات �أنّها في الع�ش ��ر الأخيرة من �ش ��هر رم�ضان ،وفي
النبيP
الليلتين الحادية والع�شرين �أو ال ّثالثة والع�شرين .لذلك ورد في ال ّروايات � ّأن ّ
كان يحيي كل الليالي الع�شر الأخيرة من ال�شهر المبارك بالعبادة.
وروي ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق � Qأ ّنه ��ا الليل ��ة الحادي ��ة والع�ش ��رون �أو ال ّثالث ��ة
والع�ش ��رون .وعندما �أ�ص� � ّر عليه �أحدهم في تعيين واحدة بين الليلتين لم يزد الإمام
على �أن يقول« :ما �أي�سر ليلتين فيما تطلب» .
وعن الإمام جعفر بن مح ّمد ال�صادق� Qأنه قال لعلي ابن �أبي حمزة الثمالي:
«فاطلبها (�أي ليلة القدر) في ليلة �إحدى وع�شرين وثالث وع�شرين و�ص ّل في كل
واح ��دة منهم ��ا مائ ��ة ركعة و�أحيهما �إن ا�س ��تطعت �إل ��ى النور ،واغت�س ��ل فيهما .قال:
(((

(((

الكافي ،ج� ،4ص.156
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قلت :ف�إن لم �أقدر على ذلك و�أنا قائم.
قال :ف�ص ِّل و�أنت جال�س.
قال :قلت :ف�إن لم �أ�ستطع؟
ق ��ال :فعلى فرا�ش ��ك ،ال علي ��ك �أن تكتحل �أ ّول الليل ب�ش ��يء من الن ��وم� .إنّ �أبواب
ال�سماء تفتح في رم�ضان وت�صفد (تق ّيد) ال�شياطين ،وتقبل �أعمال الم�ؤمنين» .
(((

لماذا خفيت ليلة القدر؟
الإعتقاد ال�سائد � ّأن اختفاء ليلة القدر بين ليالي ال�سنة� ،أو بين ليالي �شهر رم�ضان
المبارك يعود �إلى توجيه النّا�س �إلى االهتمام بجميع هذه الليالي؛ مثلما �أخفى ر�ض ��اه
بين �أنواع الطاعات كي ي ّتجه النّا�س �إلى جميع الطاعات ،و�أخفى غ�ضبه بين المعا�صي،
ك ��ي يتجنّب العباد جميعها ،و�أخفى �أحباءه بين النّا� ��س كي ُيحترم ك ّل النّا�س ،و�أخفى
الإجابة بين الأدعية لتقر�أ كل الأدعية ،و�أخفى اال�س ��م الأعظم بين �أ�س ��مائه كي ّ
تعظم
كل �أ�سمائه ،و�أخفى وقت الموت كي يكون النّا�س دائم ًا على ا�ستعداد.

(((

الكافي ،ج� ،4ص.157

مفاهيم رئي�سة

 .1ليلة القدر هي الليلة التي اختارها اهلل �سبحانه لإظهار الربوبية ال�شاملة من حيث
الزماني الأن�سب لإظهار العبودية الكاملة هلل
التقدير والتدبير ،لذلك فهي الظرف
ّ
تعالى.
 .2يعتقد الم�س ��لمون � ّأن ليلة القدر هي ليلة عظيمة القدر عند اهلل تعالى ،وفيها يق ّدر
اهلل كل �أم ��ر حكيم ،عن الإمام ال�ص ��ادق�« :Qإنّ ليلة الثالث والع�ش ��رين من
�ش ��هر رم�ض ��ان هي ليل ��ة الجهني فيها يف ��رق كل �أمر حكيم وفيه ��ا تثبت الباليا
والمنايا والآجال والأرزاق والق�ضايا ،وجميع ما يحدث اهلل فيها �إلى مثلها من
الحول».
�	.3إن �إحياء ليلة القدر من الم�ستحبات الأكيدة والتي ورد فيه الروايات العديدة ،روي
عن الإمام ال�صادق« :Qالعمل فيها خير من العمل في �ألف �شهر».
 .4من �أ�سباب ت�سمية هذه الليلة بليلة القدر �أنّها الليلة التي تع ّين فيها مق ّدرات العباد
ل�سنة كاملة� ،أو �أنّها ليلة نزول القر�آن.
 .5الثاب ��ث ف ��ي ال ّروايات � ّأن ليلة القدر هي في الع�ش ��ر الأخيرة من �ش ��هر رم�ض ��ان،
وفي الليلتين الحادية والع�ش ��رين �أو ال ّثالثة والع�ش ��رين .لذلك ورد في ال ّروايات � ّأن
النبي Pكان يحيي كل الليالي الع�شر الأخيرة من ال�شهر المبارك بالعبادة.
ّ
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تصدير الموضوع
روي ع ��ن َر ُ�س ��ولِ ا ِ
هلل � Pأنّه قَالَ َ « :يا ُج ْن َد ُب َم ��نْ �أَ َرا َد �أَنْ َين ُْظ َر إِ� َلى �آ َد َم ِفي ِع ْل ِم ِه
ي�س ��ى
و�س ��ى ِفي ُمن َ
َاجا ِت ِه َو�إِ َلى ِع َ
َو�إِ َل ��ى ُن ��و ٍح ِفي َف ْه ِم ِه َو�إِ َلى ِ�إ ْب َر ِاهي َم ِفي خَ َّل ِت ِه َو ِ�إ َلى ُم َ
وب ِفي َ�ص� � ْب ِر ِه َو َبلاَ ِئ� � ِه َف ْل َين ُْظ ْر �إِ َلى َهذَا ال َّر ُج � ِ�ل ا ْل ُمقَابل ا َّل ِذي
اح ِت ِه َو�إِ َلى َ�أ ُّي َ
ِف ��ي ِ�س� � َي َ
َّا�س َك ّفاً
َّا�س َق ْلباً َو�أَ ْ�سخَ ى الن ِ
الد ِّر ِّي �أَ�شْ َج ُع الن ِ
ال�سارِي َوا ْل َك ْو َكبِ ُّ
ُه َو كَال�شَّ ْم ِ�س َوا ْل َق َم ِر َّ
َف َعلَ ��ى ُم ْب ِغ ِ�ض� � ِه َل ْع َن ُة ا ِ
َّا�س َين ُْظ ُرو َن
هلل َوا ْل َملاَ ِئ َك ِة َوالنَّا� � ِ�س �أَ ْج َم ِعينَ َقا َل َفا ْل َت َف ��تَ الن ُ
ال�سلاَ ُم» .
َمنْ َهذَا ا ْل ُم ْقب ِِل َف�إِ َذا ُه َو َع ِل ُّي ْبنُ �أَبِي َطا ِلبٍ َعلَ ْي ِه َّ
ال�صلاَ ُة َو َّ
علي  Qبين يدي رسول اللهP
كان النب � ّ�ي  Pيت ��ر َّدد كثي ��ر ًا عل ��ى دار ع ّمه �أبي طال ��ب بالرغم م ��ن زواجه من
خديجة وعي�شه معها في دار منفردة .وكان  Pي�شمل عل ّي ًاQبعواطفه ،ويحوطه
بعنايت ��ه ،ويحمله على �ص ��دره ،ويح� � ّرك مهده عن ��د نومه �إلى غير ذل ��ك من مظاهر
العناية والرعاية .
(((

(((

(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،39ص.38
بحار الأنوار ،ج� ،35ص.43
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علي بن �أبي طالب  Qوما �ص ��نع اهلل له و�أراده
وكان من ِن َعم اهلل ع ّز وج ّل على ّ
به من الخير � ّأن قري�ش� � ًا �أ�ص ��ابتها �أزمة �ش ��ديدة ،وكان �أبو طالب ذا عيال كثر ،فقال
ر�س ��ول اهلل  Pللع ّبا�س ـ وكان من �أي�س ��ر بني ها�شم ـ« :يا ع ّبا�س� ،إنّ �أخاك �أبا طالب
كثير العيال ،وقد ترى ما �أ�صاب النا�س من هذه الأزمة ،فانطلق بنا ،فلنخفّف عنه
م ��ن عياله� ،آخ ُذ م ��ن بيته واحداً ،وت�أخذ واحداً ،فنكفيهم ��ا عنه ،قال العبا�س :نعم،
فانطلق ��ا ح ّت ��ى �أتي ��ا �أبا طال ��ب فقاال له� :إنّا نري ��د �أن نخفّف عنك م ��ن عيالك حتّى
ينك�شف عن النا�س ما هم فيه ،فقال لهما �أبو طالب� :إذا تركتما لي عقي ً
ال فا�صنعا
ما �ش ��ئتما ،ف�أخذ ر�س ��ول اهلل  Pعل ّياً  Qف�ض� � ّمه �إليه وكان عمره يومئذ �س ��تة
علي  Qمع ر�س ��ول اهلل  Pحتّى بعثه
�أع ��وام ،و�أخ ��ذ الع ّبا� ��س جعفراً ،فلم ي ��زل ّ
علي Qف�آمن به و�ص� � ّدقه ،ولم يزل جعفر عن ��د الع ّبا�س حتّى
اهلل نب ّي� �اً ،فاتّبع ��ه ّ
�أ�سلم وا�ستغنى عنه .
وق ��ال ر�س ��ول اهلل  Pبعد �أن اختار عل ّي ًا « :Qقد اخت ��رت من اختاره اهلل لي
عليكم عل ّياً ».
وهك ��ذا تو ّف ��ر لعل � ّ�ي  Qفر�ص ��ة �أن يعي�ش منذ نعوم ��ة �أظفاره في كنف ر�س ��ول
علي  Qبعيد ًا عن ر�س ��ول اهلل  � Pاّإل نادر ًا ،وما
اهلل  ،Pولهذا فلم ُي َر الإمام ّ
لعليَ Qم ْع َلم فيه و�أثر ،وللت�أكيد على هذا اختاره النبيP
من �أمر حدث �إ ّال كان ّ
«علي منّي» وقال جبرائيل:
�أخ� � ًا له لتزداد هذه العالقة وثوق� � ًا ومتان ًة ،وقال في ذلكّ :
النبي P
لعلي  Qعند ّ
«و�أنا منكما»  .وما ي�ؤ ِّكد هذه العالقة والدرجة الرفيعة ّ
م ��ا ورد عن �أبي �س ��عيد الخ ��دري قوله« :كانت لعل � ّ�ي  Qدرجة لم تك ��ن لأحد من
النا�س» .
(((

(((

(((

(((

(((

ت�أريخ الطبري ،ج� ،2ص.58

((( ابن �أبي الحديد� ،شرح نهج البالغة  ،ج� ،1ص ،15نق ًال عن البالذري والأ�صفهاني.
((( حياة ال�صحابة ،ج� ،1ص.559
((( �أن�ساب الأ�شراف ،ج� ،1ص.98

علي بن أبي
أمير المؤمنين اإلمام
ّ

127

طالبQ

لعلي Q
التربية النبو ّية
ّ

يتج ّل ��ى اهتم ��ام ر�س ��ول اهلل  Pبتربي ��ة عل � ّ�ي  Qوتعليمه و�إع ��داده للإمامة
والقيادة في العديد من الن�صو�ص والمواقف منها:
علي  Qلر�سول اهلل :P
 .1مالزمة ّ

علي  Qنف�س ��ه عن هذه ال�ص ��حبة بقوله« :وقد علمتم مو�ض ��عي
ع ّب ��ر الإم ��ام ّ
من ر�س ��ول اهلل Pبالقرابة القريبة والمنزلة الخ�صي�ص ��ة ،ولقد كنت �أتّبعه اتّباع
الف�ص ��يل �أث ��ر � ّأم ��ه يرفع لي في ك ّل ي ��وم من �أخالقه علم� �اً وي�أمرن ��ي باالقتداء به.
ولق ��د كان يج ��اور في كل �س ��نة بح� � ّراء ف�أراه وال ي ��راه غيري ولم يجم ��ع بيت واحد
يومئ � ٍ�ذ ف ��ي الإ�س�ل�ام غير ر�س ��ول اهلل  Pوخديجة و�أن ��ا ثالثهم ��ا� ،أرى نور الوحي
أ�شم ريح النبوة» .
والر�سالة و� ُّ
(((

 .2مبادرة النبي  Pلتعليمه:Q

وم ��ا يدلّ على انتقال علم ر�س ��ول اهلل  Pوعمله �إليه وتج ّل ��ي كماالته فيه ،هو ما
�أ�ش ��ار �إليه  Qبقوله« :وكان ال يم ُّر من ذلك �ش ��يء �إال �س� ��ألته عن ��ه وحفظته» ،
�سكت ابتد�أني» .
وقوله « :Qلأني كنت �إذا �س�ألته �أنب�أني و�إذا ُّ
(((

(((

 .3تعليمه �أ�سرار القر�آن:

يفه ��م ذلك من قول الإم ��ام علي « :Qواهلل ما نزلت �آي ��ة � اّإل وقد علمت فيما
.
«علي �أعلم
نزلت و�أين نزلت» ولهذا و�صفه ر�سول اهلل  Pب�أعلم النا�س حيث قالّ :
النا�س بالكتاب وال�سنّة» .
(((

(((

((( نهج البالغة ،الخطبة .190
((( م.ن ،الخطبة .208

((( �أن�ساب الأ�شراف ،ج� ،1ص.98
((( م.ن� ،ص.99

((( الحياة ال�سيا�سية والفكرية لأئمة �أهل البيت� ،Rص.74
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علي  Qفي رواية مرو ّية عنه  ..« Qفما نزلت على
و�إلى هذا ي�شير الإمام ّ
علي فكتبتها بخطي ،وع َّلمني
ر�س ��ول اهلل � Pآية من القر�آن � اّإل �أقر�أنيها و�أمالها ّ
وعامها،
وخا�صها ّ
ت�أويلها ،وتف�س ��يرها ،ونا�سخها ومن�سوخها ومحكمها ومت�شابههاّ ،
ودعا اهلل �أن يعطيني فهمها وحفظها ،فما ن�سيت �آية من كتاب اهلل ،وال علماً �أماله
علي وكتبته منذ دعا اهلل لي بما دعا ،وما ترك �شيئاً ع ّلمه اهلل من حالل ،وال حرام،
ّ
وال �أم ��ر ،وال نه ��ي ،كان �أو يك ��ون من ��ز ًال عل ��ى �أح ��د قبل ��ه ،من طاع ��ة �أو مع�ص ��ية � اّإل
أن�س حرفاً واحداً. »...
علمنيه وحفظته ،فلم � َ
(((

علي  Qونهجه امتداد لمدرسة النب ّوة
مدرسة
ّ
الأئمة المع�ص ��ومون خلفاء الر�س ��ول  ،Pو�أمنا�ؤه على الدين من بعده ،وال يفتون
بحك ��م �س ��وى ما تلقّوه عنه  ،Pوال يح ّدثون � اّإل بحديث ��ه  .Pروي عن الإمام جعفر
ال�ص ��ادق « :Qحديث ��ي حديث �أب ��ي ،وحديث �أب ��ي حديث ج� � ّدي ،وحديث ج ّدي
حدي ��ث الح�س ��ين ،وحدي ��ث الح�س ��ين حدي ��ث الح�س ��ن ،وحدي ��ث الح�س ��ن حدي ��ث
�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن  Qوحدي ��ث �أمي ��ر الم�ؤمني ��ن حدي ��ث ر�س ��ول اهلل . »P
والأئمة Rبمنزلة ر�سول اهلل � اّإل �أنّهم لي�سوا ب�أنبياء كما ورد في الحديث عن الإمام
ال�ص ��ادق  ، Qولي� ��س بيانه ��م للأحكام من ن ��وع رواية ال�س� �نّة وحكايتها وال من
نوع االجتهاد في الر�أي واال�س ��تنباط من م�ص ��ادر الت�ش ��ريع ،بل هم �أنف�س ��هم م�صدر
للت�ش ��ريع ،فقولهم �سنّة ال حكاية ال�س� �نّة ،وعليه فالأخذ منهم مبا�شرة هو �أخذ للحكم
الحقيقي على �س ��بيل الج ��زم واليقين .و�أ ّم ��ا �إذا لم يتم ّكن من
الواقعي من م�ص ��دره
ّ
ّ
الواقعي عنهم مبا�ش ��رة فيرجع �إلى الأحاديث التي تنقلها ال�سنّة �إ ّما
تح�ص ��يل الحكم
ّ
عن طريق التواتر �أو �أخبار الآحاد.
(((

(((

((( �أ�صول الكافي ،ج� ،1ص.53

((( م.ن.
((( م.ن� ،ص.270
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وه ��م ع ��دل الكتاب العزي ��ز كما جاء في حدي ��ث الثقلين المتواتر ،ومو�ض ��ع اتّفاق
النبي � 33 Pصحابي ًا .
الرواة والمح ّدثين ،وقد رواه تحقيق ًا عن ّ
النبي  Pو�أو�ص ��يا�ؤه ،قال ر�س ��ول اهلل �« :Pإن خلفائي و�أو�ص ��يائي
وهم خلفاء ّ
وحج ��ج اهلل عل ��ى الخل ��ق بع ��دي اثن ��ا ع�ش ��ر� ،أ ّوله ��م �أخ ��ي و�آخره ��م ول ��دي ،قي ��ل ي ��ا
علي بن �أبي طالب  ،Qقي ��ل فمن ولدك؟ قال:
ر�س ��ول اهلل ،وم ��ن �أخوك؟ ق ��الّ :
المهدي | الذي يمل�ؤها ق�سطاً وعد ًال كما ملئت جوراً وظلماً .
ّ
و�أهل البيت  Rهم خزنة علم اهلل ،وعيبة وحيه .روي عن ر�سول اهلل Pقوله
ق ��ال اهلل تعالى في �ص ��فة �أهل البيت « :Rه ��م خزّاني على علمي م ��ن بعدك» .
وروي عن الإمام الباقر« Qنحن خزّان علم اهلل ،ونحن تراجمة وحي اهلل» .
وخال�صة القولّ � :إن الأئمة المع�صومين � Qإنّما يح ّدثون عن اهلل وعن ر�سوله،
وكما جاء في الحديث عن الإمام الكاظم  Qفي جواب خَ َل ِف بن ح ّماد الكافي ل ّما
�س� ��أله عن م�س�ألة م�ش ��كلة فقال « :Qواهلل� ،إنّي ما �أخبرك �إال عن ر�سول اهللP
عن جبرائيل عن اهلل ع ّز وج ّل» .
(((

(((

(((

(((

(((

علي مدرسة الشجاعة والبطولة
ّ
لقد ح ّدد �أمير الم�ؤمنين  Qمفهوم ال�شجاعة في الإ�سالم ،ب�أن ال ت�ستخدم في
�س ��بيل الم�صالح ال�شخ�صية �أو الع�شائرية� ،أو الأطماع الدنيوية ونحوها .ولهذا تم ّيزت
�ش ��جاعته  Qوبطولته ب�أنّها كانت في ر�ض ��ا اهلل ،و ُن�ص ��رة دينه ،فكانت في �سبيل
اهلل وعلى �أعداء اهلل .فيروى �أنّه  Qل َّما �صرع َعمرو بن َعبد ِو ٍّد يوم الخندق تباط�أ
في احتزاز ر�أ�س ��ه ،وتو ّقف قبل �أن ي�ضربه ،فل ّما رجع �س�أله النبي  Pعن ذلك فقال:
((( ()الفي�ض الكا�شاني ،الوافي،ج � ،24ص .494
((( كمال الدين� ،ص.27
((( �أ�صول الكافي ،ج� ،1ص.192

((( م.ن.
((( �أ�صول الكافي ،ج� ،3ص .194
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مي ،و َتفَل في وجهي ،فخ�شيت �أن �أ�ضر َبه ِل ِّ
حظ نف�سي ،فتركتُه حتّى
« َقد كان �شَ تَم �أُ ّ
َ�سكن ما بي ،ث ّم قتلتُه في اهلل» .
وق ��د لخّ � ��ص ابن �أب ��ي الحديد ف ��ي مقدمته على �ش ��رح النهج قيمة ال�ش ��جاعة في
علي  Qقائ ًال« :و� ّأما ال�ش ��جاعة ف�إنّه �أن�س ��ى النا�س فيه ��ا ذكر من كان
�شخ�ص ��ية ّ
قبله ومحا ا�سم من ي�أتي بعده»....
ومع كثرة المواقف التي تع ّبر عن �ش ��جاعته نقت�صر بالكالم هنا على ثالثة مواقف
فقط وهي:
تنحيه عن ال�سلطة.
 -حين ّ -حين مبايعة الم�سلمين له. -حين مواجهته لنكبة الخوارج.فف ��ي الموق ��ف الأ ّول عندم ��ا واجه ه ��ذه الحالة وقف  Qب�ش ��جاعة وت�ص ��ميم
وعزم و�ص ��بر �إلى جانب م�صلحة الإ�س�ل�ام العليا وتنازل عن ذاته وك ّل وجوده ،ليعطي
ب�شجاعته هذه مث ًال رائع ًا وهو � ّأن م�صلحة الإ�سالم وكلمته �أعظم من ك ّل �شيء في هذا
كعلي .Q
الوجود ،و�أعظم من ك ّل �إن�سان مهما كان عظيم ًا ّ
فق ��ال َ « :Qلق ��د َع ِلم ُت ��م �أنّي � َأح ��قّ النا�س بها من غي ��ريَ ،و َواهلل ل َأ�س� � ِّل َمنَّ ما
خا�صة»  .فالوا�ضح �أنّه لم يكن
َ�س ِل َمت �أمور الم�سلمين ،ولم َيكن فيها َجور �إال َعلَ َّي َّ
ل ��ه  Qرغبة �شخ�ص ��ية في الإم ��ارة ،وال يحر�ص عليها ،و�إذا طلبه ��ا ف�إنّما يطلبها
ِل ُيقيم قواعد العدل ،ويتنازل عنها ب�ش ��جاعة فائقة ،و�ص ��بر عظيم من �أجل م�ص ��لحة
الإ�س�ل�ام والم�س ��لمين .وي ّت�ض ��ح هذا من موقفه  Qل ّما جاء الم�س ��لمون لمبايعته
بالخالفة قبل �أن يتو ّلى الم�س� ��ؤولية الأولى في جهاز الدولة الإ�س�ل�امية الفتية ،لتكون
(((

(((

(((
(((

يراجع :ال�سيد جعفر مرت�ضى العاملي ،ال�صحيح من �سيرة النبي الأعظم � ،118 ،Pص .148
نهج البالغة ،ج � ،1ص .124
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�أداة لمقاوم ��ة مظاه ��ر الحيف واالنح ��راف ،ولإرج ��اع الحقوق �إلى �أ�ص ��حابها ،دخل
علي ��ه تلميذه عبد اهلل بن ع ّبا�س يوم ًا فوجده يخ�ص ��ف نعله ،فعجب ابن ع ّبا�س من �أن
يخ�ص ��ف �أمير الم�ؤمنين  Qنعله بنف�س ��ه ،وهو يحكم مناطق �شا�س ��عة من العالم،
فق ��ال  Qالب ��ن ع ّبا� ��س :ما قيمة هذه  -م�ش ��ير ًا �إل ��ى نعله -؟ قال اب ��ن ع ّبا�س :ال
إلي من �إمرتك ��م � ،اّإل �أن �أقيم حقاً �أو �أدفع
قيم ��ة لها .فقال « :Qواهلل َل ِه � َ�ي � ُّ
أحب � ّ
باط ً
ال»  .فال�سلطة تعني عنده � Qإقامة الحقوق ،ومقاومة الباطل و�أهله.
وكان بنف� ��س ال�ش ��جاعة عندما تداع ��ى النا�س جميع ًا على بيعت ��ه  Qووجد � ّأن
م�س�ؤوليته ال�شرعية تفر�ض عليه �أن يقوم ب�أعباء الخالفة فت�ص ّدى لها ب�شجاعة عظيمة
يعج باالنحرافات والمظالم ،ل ّأن تح ّمل الم�س�ؤولية في
�امي ّ
حينما كان المجتمع الإ�س�ل ّ
تلك الظروف القا�س ��ية يحتاج �إلى �ش ��جاعة عظيمة �أكبر من التي يمتلكها الإن�سان في
�ساحات القتال وميادينه.
علي  ،Qوذلك
و�أ ّما ق�ض ��ية مواجهة الخوارج فهي تحتاج �أي�ض� � ًا �إلى �ش ��جاعة ّ
ل ّأن ه�ؤالء كانوا من العابدين الزاهدين ،والم�ص ّلين الخا�شعين ،الذين كثرت الثفنات
والقروح في �أيديهم وجباههم من كثرة ال�س ��جود ...ف� �� ّإن هذا الموقف الخطير الذي
علي  Qللق�ضاء على هذه الفرقة ومحاربتها – التي كان ينظر النا�س �إليها
اتّخذه ّ
عل ��ى �أن �أفرادها من الم�س ��لمين وال �س ��يما �أنّهم �أهل عبادة وزهادة وقدا�س ��ة كما هو
علي كما ي�ؤ ّكد ال�ش ��هيد مطهري ،
ظاهرهم -لي�س �أمر ًا مي�س ��ور ًا ل�ش ��خ�ص �آخر غير ّ
لأنه ال يتج ّر�أ �أحد من الم�س ��لمين على قتل �أفراد م�س ��لمين ال يفارق ذكر اهلل �شفاههم
 كما كان ظاهر الخوارج مع كونهم من الفرق ال�ضالة -يقول �« :Qأنا فق�أت عينالفتنة ،ولم يكن ليجترئ عليها �أحد غيري ،بعد �أن ماج غيهبها ،وا�شت ّد َكلَبها. »...
(((

(((

(((

((( نهج البالغة� ،ص .77
((( ال�شهيد مرت�ضى مطهري ،من حياة الأئمة الأطهار� ،ص 36بت�ص ّرف.
((( نهج البالغة ،ج � ،1ص .80
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خاتم ��ةّ � :إن انتماءن ��ا لعل � ّ�ي  Qيفر� ��ض علينا �أن نكون �ص ��ادقين ف ��ي انتمائنا
ووالئن ��ا له ،Qوعلى هذا الأ�س ��ا�س ،ف� ��إذا �أردنا �أن نقف مع عل � ّ�ي  ،Qفال ب ّد
من �أن نعي�ش علي ًا في عقولنا وقلوبنا و�س ��لوكنا ،في اليقين وقوة العقيدة والمبد�أ ،وفي
العبادة والعالقة باهلل تعالى ،في الخلق العظيم وال�سلوك القويم.
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مفاهيم رئي�سة

ّ �	.1إن �شخ�ص ��ية �أمير الم�ؤمنين� Qشخ�صية عظيمة لما اخت�صت به من الإعداد
النبوي والإ�شراف الإلهي.
لعلي ،Qوم ��ن عالمات هذا
 .2لق ��د تو ّل ��ى النبي محمد Pالإع ��داد الترب ��وي ّ
الإعداد:
علي Qلر�سول اهلل  :Pوفي ذلك يقول الإمام« :Qولقد كنت
�أ .مالزمة ّ
�أتّبعه اتّباع الف�صيل �أثر � ّأمه يرفع لي في ك ّل يوم من �أخالقه علماً».
ب .مب ��ادرة النبي Pلتعليمه :Qينقل عن الإمام علي� Qأنّه قال« :كنت
�سكت ابتد�أني».
�إذا �س�ألته �أنب�أني و�إذا ُّ
«علي �أعلم
ج .تعليم النبي Pالإمام� Qأ�س ��رار الق ��ر�آن :فقد نقل عنه ّ :P
النا�س بالكتاب وال�سنّة»...
علي Qونهجه امتداد ًا لمدر�س ��ة النب ّوة ،ل ّأن الإمام� Qإنّما
 .3تعتبر مدر�س ��ة ّ
كان يقوم بما ك ّلفه �إ ّياه النبي Pمن تكاليف تتع ّلق باالهتمام بال�شريعة الإ�سالمية
وم�صالح الم�سلمين وحياطة القر�آن الكريم وال�سنة النبوية.
 .4تم ّيزت �ش ��جاعته  Qوبطولته ب�أنّها كانت في ر�ض ��ا اهلل ،و ُن�صرة دينه ،فكانت
في �سبيل اهلل وعلى �أعداء اهلل.
لعلي  Qيفر�ض علينا �أن نكون �صادقين في انتمائنا ووالئنا له ،Q
 .5انتما�ؤنا ّ
علي ،Qفال ب ّد من �أن نعي�ش علي� � ًا في عقولنا وقلوبنا
ف� ��إذا �أردنا �أن نقف م ��ع ّ
و�سلوكنا.

12
1

العيد بين العبادة والسعادة
مفاهيم محورية:

Xالعيد في النظرة اإلسالمية.
X
Xاألبعاد الدينية للعيد.
X
Xالدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد.
X
Xمستحبّات يوم العيد وبعض سننه.
X
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تصدير الموضوع
علي � Qأنّه قال�« :إنّما هو عيد لمن قبل اهلل �ص ��يامه و�ش ��كر
روي ع ��ن الإمام ّ
قيامه وكل يوم ال تع�صي اهلل فيه فهو عيد» .
(((

مفهوم العيد في اإلسالم
العي ��د في اللغة م�أخ ��وذ من عاد بمعنى الع ��ود �أي عاد �إليه� ،أو م�أخ ��وذ من العادة
ن�ص ��ت عليه ال�ش ��ريعة الإ�سالمية
بمعنى اعتاده  .والعيد في الإ�س�ل�ام هو يوم مح ّدد ّ
خا�ص ��ة .والم�س ��تفاد من الن�صو�ص � ّأن
المق ّد�س ��ة وح ّددت له �أعما ًال و�آداب ًا ومرا�س ��م ّ
�أعياد الم�سلمين بالمعنى الم�صطلح �أربعة ال غير وهي :عيد الفطر في الأ ّول من �شهر
الحجة،
�ش� � ّوال ،ويوم النحر الم�س� � ّمى بعيد الأ�ض ��حى في اليوم العا�ش ��ر من �شهر ذي ّ
الحجة.
ويوم الجمعة من ك ّل �أ�سبوع ،وعيد الغدير وهو اليوم الثامن ع�شر من ذي ّ
المف�ض ��ل ب ��ن عمر قال :قل ��ت لأبي عب ��د اهلل« :Qكم
وق ��د جاء ف ��ي الحديث عن ّ
للم�سلمين من عيد؟ فقال� :أربعة �أعياد ،قال :قلت :قد عرفت العيدين والجمعة ،فقال
لي� :أعظمها و�أ�شرفها يوم الثامن ع�شر من ذي الحجة»  ،بالإ�شارة �إلى عيد الغدير.
(((

(((

(((
(((
(((

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.308
المعجم الو�سيط� ،ص.635
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،10ص.443
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وم ��ا يدلّ على عظم �ش� ��أن العيد � ّأن الإ�س�ل�ام قرن ك ّل واحد م ��ن عيديه العظيمين
ب�ش ��عيرة من �ش ��عائره العامة التي لها جالله ��ا الخطير في الروحاني ��ات ،ولها �أثرها
الجلي ��ل ف ��ي االجتماعيات ،وله ��ا ت�أثيرها العميق ف ��ي التربية الفردي ��ة واالجتماعية،
والحج
وهاتان ال�ش ��عيرتان هما �ش ��هر رم�ض ��ان الذي جاء عيد الفطر م�س ��ك ختامه،
ّ
الذي كان عيد الأ�ضحى �أحد �أيامه.
إلهي بين العيدين ،وبين هاتين ال�ش ��عيرتين ٍ
كاف للك�ش ��ف عن وجه
فهذا الربط ال ّ
الحقيقة فيهما ،و�أنّهما عيدان دينيان بك ّل ما ُ�ش� � ِّرع فيهما من �س ��نن ،بل حتى ما ندب
دنيوي كالتج ّمل ،والتح ّلي ،والتط ّيب ،والتو�س ��عة
�إلي ��ه الدين فيهما م ��ن �أمور ظاهرها ّ
عل ��ى العيال ،و�إلطاف ال�ض ��يوف ،والم ��رح واختيار المناعم والأطاي ��ب ،واللهو م ّما ال
يخرج �إلى ح ّد الإ�س ��رف ،فهذه الأمور المباحة داخلة في الطاعات �إذا ح�س ��نت الن ّية؛
فمن محا�س ��ن الإ�س�ل�ام � ّأن المباحات �إذا ح�س ��نت فيها النية ،و�أريد بها تح ّقّق حكمة
اهلل� ،أو �شكر نعمته انقلبت قربات يثاب الم�ؤمن عليها.
األبعاد الدينية للعيد
العي ��د �ش ��عيرة من �ش ��عائر اهلل تعال ��ى ،التي ينبغ ��ي �أن تظهر وتبرز ف ��ي المجتمع
الإ�س�ل�امي ،وم ��ا ا�س ��تحباب التكبير والتهلي ��ل والتحميد �ص ��بيحة العي ��د ،واالجتماع
لل�ص�ل�اة وغيرها من الأعمال والم�ستحبات � اّإل للت�أكيد على �أهمية �إظهار و�إبراز العيد
بك ّل مداليله .فقد روي عن ر�سول اهلل  Pقوله« :ز ّينوا العيدين بالتهليل والتكبير
والتحميد والتقدي�س» .
علي�« :Qإنّما هو
ولع ّل �أف�ض ��ل كلمة قيلت في معنى العيد ،ه ��ي كلمة الإمام ّ
عبادي
عي ��د لم ��ن قبل اهلل �ص ��يامه و�ش ��كر قيام ��ه»  .فلقد جاء في نهاية مو�س ��م
ّ
مح ّمل بمختلف �ألوان العبادة والطاعة ،والدعاء والتذ ّلل هلل تعالى .ف�ش ��هر رم�ضان
(((

(((

(((
(((

كنز العمال ،ج� ،8ص.546

و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.308
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ه ��و �ش ��هر اهلل الذي يفت ��ح اهلل فيه ب ��اب رحمته ومغفرت ��ه ولطفه وعف ��وه وغفرانه
لل�ص ��ائمين ،وللقائمين ،وللمجاهدين ،وللعاملين في مواقع ر�ضاه؛ فهو �شهر التوبة
والمغف ��رة والرحم ��ة .وله ��ذا اعتبر �أمي ��ر الم�ؤمنين ّ � Qأن ب�إم ��كان الم�ؤمن �أن
يح� � ّول ك ّل �أ ّيام ��ه �إل ��ى �أعي ��اد ،فقال« :Qكل ي ��وم ال تع�ص ��ي اهلل في ��ه فهو يوم
عي ��د» .
(((

الدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد
الغني ،و�ض ��عف الفقير على مح ّبة
�اني ي ��وم تلتقي فيه قدرة ّ
العيد في معناه الإن�س � ّ
ورحم ��ة وعدال ��ة من وحي ال�س ��ماء ،عنوانها الزكاة والإح�س ��ان والتو�س ��عة على جميع
الغني ،فين�س ��ى تع ّلقه بالم ��ال ،وينزل من
الفق ��راء والم�س ��اكين ،فيتج ّلى العي ��د على ّ
للحق وللخَ لق ،ويذكر � ّأن ك ّل من حوله �إخوانه و�أعوانه ،فيتعامل معهم
عليائه متوا�ضع ًا ّ
ب�إح�سان ورحمة.
وله ��ذا ال ب ّد من ال�س ��عي الج� � ّدي للم�ش ��اركة في تح ّمل الم�س� ��ؤولية تج ��اه الفقراء
والم�س ��اكين لن�ش ��عرهم جميع ًا بفرحة العيد ،وليكن �ش ��عارنا العمل ليف ��رح النا�س ك ّل
النا� ��س بالعيد ،وذلك من خ�ل�ال التعاون والتكافل والإيثار ،فق ��د ورد �أن علي ًا Q
ا�ش ��ترى ثوب ًا ف�أعجبه فت�ص ّدق به ،وقال� :سمعت ر�سول اهلل يقول« :من �آثر على نف�سه
�آثره اهلل يوم القيامة الجنّة» .
يحب لنف�سه
يحب للنا�س ما ّ
وروي عن ر�سول اهلل  Pقال« :ال ي�ؤمن عبد حتّى ّ
من الخير» .
وللعي ��د �أبعاد اجتماعية كثيرة منها :التالق ��ي والتزاور وغيرهما من المظاهر التي تح ّقق
حال ��ة �إن�س ��انية تزيد من التوا�ص ��ل والتراب ��ط الحميم بين �أف ��راد المجتمع ،فق ��د ورد الحثّ
(((

(((

(((
(((
(((

م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،6ص.154
نور الثقلين ،ج� ،1ص.346
كنز العمال ،ج� ،1ص.416

140

تذكرة المتّ قين

ال�شديد على التزاور في اهلل ولقاء الإخوان ،روي عن ر�سول اهلل « :Pمن زار �أخاه الم�ؤمن
�إلى منزله ال حاجة منه �إليه كتب من زوار اهلل ،وكان حقيقاً على اهلل �أن يكرم زائره» .
وروي عن الإمام الباقر « :Qتزاوروا في بيوتكم ف�إنّ ذلك حياة لأمرنا ،رحم
اهلل عبداً �أحيا �أمرنا» .
ومنها �إبراز الزينة والبهجة وال�سرور ،ف�صحيح � ّأن بهجة العيد وزينته لي�ست لذات
العيد ،بل لما يحمله العيد من معان ومفاهيم عظيمة في الإ�س�ل�ام تتج ّلى في غفران
ذنوب ال�ص ��ائم ،وقبول عمل ��ه وعبادته � ...اّإل � ّأن هذا ال يتناف ��ى �أبد ًا مع �إبراز مظاهر
الزين ��ة المعنوية بالتهلي ��ل والتكبير ،والزين ��ة المادية من خالل التج ّم ��ل في اللبا�س
للكبار وال�صغار ،وتبادل التهاني والتبريكات ب�أجواء ت�سودها البهجة وال�سرور.
يحب �إذا خرج عبده الم�ؤمن �إلى �أخيه
فقد ورد عن ر�سول اهلل  Pقوله�« :إنّ اهلل ّ
�أن يته ّي� ��أ ل ��ه و�أن يتج ّمل»  .وقد ورد الت�أكيد في الن�ص ��و�ص على � ّأن «خير لبا�س ك ّل
زمان لبا�س �أهله» .
أحب �إلى اهلل من �صيانتها،
وم ّما روي عن الإمام ال�صادق �« :Qإظهار النعمة � ّ
زي قومك» .
ف�إ ّياك �أن تتز ّين � اّإل في �أح�سن ّ
االجتماعي �أي�ض� � ًا ي ��وم الأطفال يفي�ض عليه ��م بالفرح والمرح،
والعي ��د في معناه
ّ
ويوم الفقراء يلقاهم بالي�س ��ر وال�س ��عة ،ويوم الأرحام يجمعها على الب ّر وال�صلة ،ويوم
الحب
الم�سلمين يجمعهم على الت�سامح والتزاور ،ويوم الأ�صدقاء يج ّدد فيهم �أوا�صر ّ
ودواعي القرب .ويحمل معه تذكير ًا لأبناء المجتمع بحق ال�ض ��عفاء والعاجزين ؛ حتى
وتعم النعمة ك ّل �أ�سرة.
ت�شمل الفرحة بالعيد كل بيتّ ،
(((

(((

(((

(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

بحار الأنوار ،ج� ،72ص.364
م.ن ،ج� ،2ص.144
م.ن ،ج� ،76ص.307
الكافي ،ج� ،1ص.411
م.ن ،ج� ،6ص.440
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و�إلى هذا المعنى االجتماعي يرمز ت�ش ��ريع �صدقة الفطر الواجبة في عيد الفطر،
ونحر الأ�ضاحي في عيد الأ�ضحى؛ ف� ّإن في تقديم ذلك قبل العيد �أو في �أيامه �إطالق ًا
للأيدي الخ ّيرة في مجال الخير؛ فال ت�ش ��رق �ش ��م�س العيد � اّإل والب�سمة تعلو ك ّل �شفاه،
والبهجة تغمر ك ّل قلب.
وتذ ّكر �أخي الم�سلم في �صبيحة العيد ،و�أنت تقبل على والديك ،وت�أن�س بزوجك،
و�إخوان ��ك و�أوالدك ،و�أحباب ��ك ،و�أقربائ ��ك ،و�أنت ت� ��أوي �إلى ظ ّلك الظلي ��ل ،ومنزلك
الوا�س ��ع� ،إخوان ًا لك يفتر�ش ��ون الغبراء ،ويلتحفون الخ�ض ��راء ،ويت�ضورون في العراء.
وا�ستح�ض ��ر �أنّك حين ت�أ�سو جراحهم وت�سعى ل�سد حاجتهم �إنما ت�س ّد حاجتك ،وت�أ�سو
جراح ��ك ق ��ال تعال ��ى} :ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ{ } ،ﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉ{  ،و}ﰎﰏﰐﰑﰒ{  .ع ��ن الإم ��ام ال�ص ��ادق « :Qم ��ن
ن ّف� ��س ع ��ن م�ؤمن كربة نف�س اهلل عنه كرب الآخ ��رة وخرج من قبره وهو ثلج الف�ؤاد
وم ��ن �أطعم ��ه م ��ن ج ��وع �أطعم ��ه اهلل من ثم ��ار الجنة ومن �س ��قاه �ش ��ربة �س ��قاه اهلل
م ��ن الرحي ��ق المخت ��وم»  ،وعن ر�س ��ول اهلل  Pقال« :مثل الم�ؤمني ��ن في توادهم
والح ّمى» .
وتراحمهم كمثل الج�سد� ،إذا ا�شتكى بع�ضه تداعى �سائره بال�سهر ُ
(((

(((

(((

(((

(((

مستحبات يوم العيد وبعض سننه
من الآداب الخا�صة لعيد الفطر في الإ�سالم:
ال�ص ��بح وبعد �ص�ل�اة العيد ،فالعيد �شعيرة
 .1التكبير والتهليل� :أن تك ّبر بعد �ص�ل�اة ّ
من �ش ��عائر اهلل تعالى ،التي ينبغي �أن تظهر وتبرز في المجتمع الإ�س�ل�امي ،ومنها
ا�س ��تحباب التكبير والتهليل والتحميد �ص ��بيحة العيد ،واالجتماع لل�صالة وغيرها
(((

التوبة.71 ،
البقرة.272 ،
ف�صلت.46 ،

(((

بحار الأنوار ،ج � ،58ص .150

(((
(((
(((

الكافي ،ج� ،2ص.200
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فقد ورد عن ر�سول اهلل  Pقوله« :ز ّينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد
والتقدي�س» .
 .2زكاة الفطرة� :إخراج زكاة الفطرة �ص ��اع ًا عن ك ّل ن�س ��مة من الواجبات ،وتدفع قبل
�صالة العيد على ال ّتف�صيل المبين في الكتب الفقه ّية.
ال�س ��يد :Mمن دعاء َال ّلـ ُه َّم �إني
 .3الدعاء� :أن تدعو بعد فري�ض ��ة ّ
ال�ص ��بح بما رواه ّ
َت َو َّج ْه ُت �إليك ِب ُم َح َّمد �إمامي،الخ.
 .4الغ�سل :وقت الغ�سل من الفجر �إلى حين �أداء �صالة العيد.
 .5الإفط ��ار :الإفط ��ار �أول النّهار قبل �ص�ل�اة العيد ،والأف�ض ��ل �أن يفطر على ال ّتمر �أو
ي�ستحب �أن يبتلع �شيئ ًا من تُربة الح�سين
على �شيء من الحلوى قال ال�شّ يخ المفيد:
ّ
 Qف�إنها �شفاء من ك ّل داء.
� .6ص�ل�اة العي ��د� :أن ال تخ ��رج ل�ص�ل�اة العي ��د �إال بعد طل ��وع ال�شّ ��م�س ،و�أن تدعو بما
ال�س ��يد ف ��ي الإقبال من ال ّدع ��وات ،منها ما رواه عن �أبي حم ��زة ال ّثمالي ،عن
رواه ّ
الباق ��ر  Qق ��ال:ادع ف ��ي العيدين والجمع ��ة �إذا ته ّي�أت للخروج به ��ذا ال ّدعاء:
«اَل ّلـ ُه� � َّم َم ��نْ َت َه َّي�أَ في هذَا ا ْل َي ْو ِم اَ ْو َت َع َّب�أَ اَ ْو اَ َع َّد َو ْا�س� � َت َع َّد ِلوِفا َدة �إلى َمخْ ُلوق َرجا َء
ِر ْف ِد ِه َونَوا ِف ِل ِه َو َف ِ
وا�ض ِل ِه َو َعطايا ُهَ ،ف ِا َّن �إليك يا َ�س ِّيدي َت ْه ِيئَتي َو َت ْع ِبئَتي».
 .7زي ��ارة الإم ��ام الح�س ��ين  :Qق ��ال الإم ��ام ال�ص ��ادق« : Qم ��ن زار قب ��ر
الح�س ��ين Qليلة من ثالث ليالي غفر اهلل له ما تق ّدم من ذنبه وما ت�أخّ ر؛
ليلة الفطر ،وليلة الأ�ضحى ،وليلة النّ�صف من �شعبان» .
 .8دعاء الندبة( :يراجع مفاتيح الجنان� ،أعمال �شهر �شوال).
(((

(((

(((
(((

كنز العمال ،ج � ،8ص .546
التهذيب ،ج � ،6ص .49
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مفاهيم رئي�سة
.1

.2

.3

.4

.5

ن�صت عليه ال�شريعة الإ�سالمية المق ّد�سة وح ّددت
العيد في الإ�سالم هو يوم مح ّدد ّ
خا�ص ��ة .و�أعياد الم�س ��لمين �أربعة وهي :عيد الفطر في
له �أعما ًال و�آداب ًا ومرا�س ��م ّ
الأ ّول من �ش ��هر �ش� � ّوال ،ويوم النحر الم�س ّمى بعيد الأ�ض ��حى في اليوم العا�شر من
الحجة ،ويوم الجمعة من ك ّل �أ�سبوع ،وعيد الغدير وهو اليوم الثامن ع�شر
�شهر ذي ّ
الحجة.
من ذي ّ
العيد في ديننا الإ�سالمي �شعيرة من �شعائر اهلل تعالى ،التي ينبغي �أن تظهر وتبرز
في المجتمع الإ�س�ل�امي ،مع ما يرافقها من تكبير وتهليل وتحميد �ص ��بيحة العيد،
واجتماع لل�صالة وغيرها من الأعمال.
الغني ،و�ض ��عف الفقير على مح ّبة
�اني ي ��وم تلتقي فيه قدرة ّ
العيد في معناه الإن�س � ّ
ورحمة وعدالة من وحي ال�س ��ماء ،عنوانها الزكاة والإح�س ��ان والتو�سعة على جميع
الفقراء .فال ب ّد من ال�س ��عي الج ّدي للم�ش ��اركة في تح ّمل الم�س�ؤولية تجاه الفقراء
والم�ساكين.
للعي ��د �أبعاد اجتماعية كثيرة منها :التالقي والت ��زاور وغيرهما من المظاهر التي
تحقّق حالة �إن�سانية تزيد من التوا�صل والترابط الحميم بين �أفراد المجتمع.
من م�س ��تحبات يوم العيد و�سننه :التكبير والتهليل ،زكاة الفطرة ،الدعاء ،الغ�سل،
الإفطار� ،صالة العيد ،زيارة الإمام الح�سين ،Qدعاء الندبة.
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