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المقدمة

رب العالمين ،وص ّلى الله على س ّيدنا مح ّمد وآله
الحمد لله ّ
الطاهرين ،وبعد...
دعوة كريمة يوجّ هها رسول الله  Pقبيل شهر رمضان المبارك ،من
ّ
كل عام الى أشرف ضيافة ،يمكن أن يطمح إليها إنسان في هذه الدنيا،
وهي ضيافة الله تعالى ،في شهر الله تعالى؛ أفضل الشهور ،وأفضل
األيّام والليالي والساعات .وهدف هذه الدعوة توطيد العالقة مع الله
تعالى ،من خالل تطهير الروح ،وبناء اإلرادة المرتبطة بق ّوة اإليمان،
التي تحكم عالقة اإلنسان بربّه وبمجتمعه على مستوى الدنيا ،وتح ّدد
مصيره على مستوى اآلخرة.
وهذا ما ي ّؤ ّكد ضرورة االستعداد والته ّيؤ لهذا الشهر الكريم ،اقتدا ًء
برسول الله  Pالذي كان ي ّبشر أهل بيته  Rبقدومه ،ويدعو
أصحابه لالستعداد أليّام هذا الشهر ولياليه ،فقد كان الرسول  Pفي
شهر رمضان يكثر من أنواع العبادات ،من صالة وذكر ودعاء ،وصدقة،
يخص غيره من الشهور،
يخص هذا الشهر من العبادة بما ال ُّ
وكان ُّ
َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ ٰ َّ َ َ َ َ ٌ َّ َ َ
ب وٱلصلوة ِۚ ِإَونها لكبِرية إِل ع
قال ع ّز وجل﴿ :وٱستعِينوا بِٱلص ِ
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ۡ

َ
خٰشِ ع َ
ني﴾((( .والصوم يع ّبر عن الخضوع ألحكام الله ،والتو ّقف
ٱل
ِ
عن االنسياق الكامل لشهوات الجسد المشروعة المح ّللة في األحوال
العاديّة ،فهو خروج عن العادات المألوفة ،والتزام مؤ ّقت لحياة فيها
جوع وعطشّ ،
وتقشف؛ لتربية النفس وضبطها ،والصوم يح ّرر اإلنسان
من سلطان العادة...؛ ومن ْ
بعادات مع ّينة يج ْد أ ّنه ال مف ّر منها
يرتبط
ٍ
وال يستطع أن يتح ّرر منها .أمّا في الصوم فنجد ّأن اإلنسان قد غ ّير
عاداته ك ّلها تغييراً شام ًال وتا ّماً. ...
وانطالقاً من هذا ك ّله ،كان هذا الكتاب «زاد الهدى في شهر الله»،
الذي يضع بين يدي المبلغين الكرام ،العديد من المواضيع األخالق ّية
واالجتماع ّية واألخالق ّية الجهاديّة ،التي تساعده على اإلصالح والبناء،
وتربية المجتمع تربية إسالم ّية أصيلة.

والحمد هلل رب العالمين
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((( سورة البقرة ،اآلية .45

المحا�ضرة االولى

شهر رمضان شهر اهلل
الهدف:

التع ّرف إلــى خصائص شهر رمضان
المبارك.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

الخصائص النسب ّية.
الخصائص الزمان ّية.
الخصائص التشريع ّية.
الخصائص المعنويّة.
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ت�صدير املو�ضوع
روي عن أمير المؤمنين « :Qشهر رمضان شهر الله ،وشعبان
شهر رسول الله  ،Pورجب شهري»(((.
يتم ّيز شهر رمضان المبارك بع ّدة خصائص ،تعجله شهراً إله ّياً
عظيماً ،وهذه الخصائص ،هي:
ّ
النسبية
 .1الخصائص

أ .شهر رمضان شهر الله :لقد نسب شهر رمضان المبارك إلى الله
سبحانه ،وتعالى ،وهذا ما يعتبر من أهمّ مزاياها الشريفة ،روي ع َْن
الس َلمَُ ،ق َال« :إِنَ ِع َّد َة الشُّ هُو ِر ِع ْن َد ال َّل ِه اثْنا عَشَ َر
أَ ِبي َع ْب ِد ال َّل ِه َع َل ْي ِه َّ
َالر َْض َف ُغ َّر ُة الشُّ هُو ِر شَ ْه ُر
شَ ْهراً فِي كِتابِ ال َّل ِه َي ْو َم خَ لَقَ السَّ ماواتِ و ْ َ
ال َّل ِه َع َّز ِذ ْك ُرهُ ،وَهُ َو شَ ْه ُر َرمَضَ انَ َ ،و َقل ُْب شَ ْه ِر َرمَضَ انَ َل ْي َل ُة ا ْل َق ْدرَِ ،و ُنزِّلَ
ا ْل ُقرْآنُ فِي أَوَّلِ َل ْي َل ٍة مِنْ شَ ْه ِر َرمَضَ انَ  ،فَاسْ َت ْقبِلِ الشَّ ْه َر بِا ْل ُقرْآنِ »(((.
ولذا ورد عن النبيّ  ...« :Pوال يكوننّ شهر رمضان عندكم
كغيره من الشهور ،فإنّ له عند الله حرم ًة وفض ًال على سائر
الشهور ،وال يكوننّ شهر رمضان يوم صومكم كيوم فطركم»(((.
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اإلسالمي التابعة لجماعة
((( المفيد ،الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان ،المقنعة ،مؤسّ سة النشر
ّ
المدرّسين بقمّ المش ّرفة1410 ،ه ،ط،2ص.374
((( الكليني ،الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي ،تحقيق علي أكبر الغفاري ،دار الكتب
اإلسالمية ،إيران  -طهران ،ط ،5ج ،4ص.66
علي بن بابويه ،فضائل األشهر الثالثة ،تحقيق وإخراج :ميرزا غالم
((( الصدوق ،الشيخ محمّد بن ّ
رضا عرفانيان ،دار المحجّ ة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت1992 - 1412 ،م،
ط ،2ص.95

ب.الصوم لي :ص ّرحت بعض األحاديث القدس ّية ّأن الصوم لله،
خص نفسه باإلثابة عليه ع َْن أَ ِبي َع ْب ِد ال َّل ِه َع َل ْي ِه
وأ ّنه تعالى قد ّ
الس َلمَُ ،ق َال« :إِنَّ ال َّلهََ -تبَارَكَ َو َتعَالىَ -يقُولُ  :الصَّ وْمُ ِليَ ،وأَنَا
َّ
أَجْ زِي َع َل ْيهِ»(((.
ّ
الزمانية
 .2الخصائص

لقد جعل الله سبحانه وتعالى من خصائص شهر رمضان ،أن
جعل وقتاً مح ّدداً وفضله على سائر الشهور من شهور السنة ،فقد
جعل الله له حرمة وفض ًال على سائر الشهور ،روي عن أبي عبد الله
الصادق  Qأ ّنه قال« :قال رسول الله  :Pشهر رمضان شهر
الله ع ّز وجلّ  ،وهو شهر يضاعف الله فيه الحسنات ،ويمحو فيه
السيّئات ،وهو شهر البركة ،وهو شهر اإلنابة ،وهو شهر التوبة ،وهو
شهر المغفرة ،وهو شهر العتق ،من النار ،والفوز بالجنّة ،أال فاجتنبوا
فيه كلّ حرام ،وأكثروا فيه من تالوة القرآن ،وسَ لُوا فيه حوائجكم،
واشتغلوا فيه بذكر ربّكم ،وال يكوننّ شهر رمضان عندكم كغيره من
الشهور ،فإنّ له عند الله حرم ُة وفض ًال على سائر الشهور ،وال يكوننّ
شهر رمضان يوم صومكم كيوم فطركم»(((.
ّ
التشريعية
 .3الخصائص

أ .مصدر التشريع :وهو شهر الله؛ ّ
ألن مصدر تشريع وجوب الصيام
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.63
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص.95
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في هذا الشهر المبارك هو الله تعالى حيث أوجبه (الصيام)
كل األمم ،في ّ
على ّ
كل الشرائع ،وإن اختلفت فيما بينها كيف ّيته
ۡ
َّ
ُ ۡ
َّ ((( ُ َ َ َ ُ
ّ
ٱلص َي ُام﴾(((.
﴿إ ِ ِن
ٱلك ُم إِل ِلِۖ﴾ ﴿ .كت ِ
ب عل ۡيك ُم ِ
ب.الصوم فريضة إلهيّة ممّا ال يخفى على أحد من المسلمين
كونُ الصيام في شهر رمضان فريضة إلهيّة واجبة ،قال تعالى:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
﴿ ٰٓ
ٱلصيام كما كتِب ع
يأيها ٱلِين ءامنوا كتِب عليكم ِ
َ ۡ ُ ۡ َ َ َّ ُ ۡ َ َّ ُ َ
َّٱل َ
ِين مِن قبل ِكم لعلكم تتق
ون﴾(((.

ّ
المعنوية
 .4الخصائص

أ .شهر الخير المطلقّ :إن شهر رمضان المبارك ،وهو شهر الخير
المطلق ،فهذا الشهر هو شهر الله ،والله هو الخير المطلق
َ َ
الذي أعطى ّ
كل شيء وجوده ،وأودع فيه هداه﴿ :قال َر ُّب َنا
ۡ
َ
َّ ٓ َ ۡ َ ُ َّ
ُ
ك ۡ
ٱلِي أعط ٰى
ش ٍء َخل َق ُهۥ ث َّم َه َد ٰى﴾(((.
ب.شهر المغفرة اإللهيّة :وهو شهر الله ،حيث العناية اإلله ّية
والرعاية الربّان ّية التي أفاضت على هذا الشهر الشريف من
معاني الرحمة والمغفرة والرضوان ،قال « :Pشهر المغفرة
والرحمة والرضوان ..شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله ..أنفاسكم
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((( سورة يوسف ،اآلية .67
((( سورة البقرة ،اآلية .183
((( سورة البقرة ،اآلية .183
((( سورة طه ،اآلية .50

فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ،...ودعاؤكم فيه مستجاب.(((»...
ج .شهر ضيافة اللهّ :إن من جملة الخصائص التي ّ
فضل الله بها هذا
فإن ّ
الشهر الشريف ،أن جعله مائدة له تعالىّ ،
كل المؤمنين،
هم مدعوون إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى فيه ،ولذا فهو
شهر ضيافة الله ،ما روي عن رسول الله  Pفي استقبال شهر
رمضان« :هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله.(((»...
د .لله مالئكة مختصّ ون بالصائمين :لقد ك ّرم الله سبحانه وتعالى
شهر رمضان ،بأن جعل له مالئكة خاصّ ين يقومون بع ّدة وظائف
هامّة ،وهذه الوظائف تتع ّلق بخدمة الصائمين في هذا الشهر،
الثقفي يقول :سمعت أبا جعفر
فقد روي عن مح ّمد بن مسلم
ّ
علي الباقر  Rيقول« :إنّ لله تعالى مالئكة
مح ّمد بن ّ
موكلين بالصائمين ،يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر
رمضان إلى آخره ،وينادون الصائمين كلّ ليلة عند إفطارهم:
أبشروا  -عباد الله  -فقد جعتم قليال وستشبعون كثيراً ،بوركتم
وبورك فيكم ،حتّى إذا كان آخر ليلة من شهر رمضان نادوهم:
أبشروا  -عباد الله  -فقد غفر الله لكم ذنوبكم ،وقبل توبتكم،
فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون»(((.
((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص.77
علي بن بابويه ،األمالي ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالم ّية  -مؤسّ سة
((( الصدوق ،الشيخ محمّد بن ّ
البعثة ،مركز الطباعة والنشر في مؤسّ سة البعثة ،إيران  -قمّ 1417 ،ه ،ط،1ص.154
((( المصدر نفسه ،ص.108
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هـ.شهر القرآنّ :إن القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى،
وقد نزل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك ،فيكون كتاب
َ
َ َ
الله قد نزل في شهر الله ،حيث قال تعالى﴿ :ش ۡه ُر َر َمضان
َّ ٓ ُ َ
ُۡ َۡ ُ
ِلن ِ َ َ ّ َ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ت ّم َِن ٱل ۡ ُه َد ٰ
ى
نزل فِيهِ ٱلقرء
اس وبيِنٰ ٖ
ٱلِي أ ِ
ُۡ َ
ان﴾(((.
َوٱلف ۡرق ِ ۚ

وعن اإلمام الصادق « :Qيُدعى ابن آدم المؤمن للحساب،
رب أنا القرآن ،وهذا
فيتقدّم القرآن أمامه في أحسن صورة ،فيقول :يا ِّ
عبدك المؤمن ،فقد كان يتعب نفسه بتالوتي ويطيل ليله بترتيلي،
وتفيض عيناه إذا تهجَّ د ،فارضه كما أرضاني .قال :فيقول العزيز
الجبّار :عبدي أبسط يمينك فامألها من رضوان الله ،وامأل شمالك من
رحمة الله .ثمّ يقول :هذه الجنّة مباحة لك ،فاقرأ ،واصعد ،فإذا قرأ
آية صعد درجة»(((.
و .شهر البركات والخيرات :روي عن أبي عبد الله الصادق Q
أ ّنه قال« :قال رسول الله  ... :Pوهو شهر يضاعف الله فيه
الحسنات ،ويمحو فيه السيّئات ،وهو شهر البركة ،وهو شهر
اإلنابة ،وهو شهر التوبة ،وهو شهر المغفرة ،وهو شهر العتق
من النار والفوز بالجنّة»(((..
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((( سورة البقرة ،اآلية .185
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.602
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص.95

المحا�ضرة الثانية

كيف نستقبل شهر رمضان
الهدف:

يتب ّين حكمة تشريع الصوم ،وكيف ّية
استقبال شهر رمضان المبارك.

المحاور الرئي�سة:

 	.1حكم تشريع الصوم.
 	.2كيف نستقبل شهر رمضان المبارك؟
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ت�صدير املو�ضوع
قال رسول الله  Pفي خطبته في استقبال شهر رمضان« :أيّها
الناس إنّه قد أقبل إليكم شهر الله تعالى بالبركة والرحمة والمغفرة..
وهو شهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة
الله ..فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة؛ وقلوب طاهرة ،أن يوفقّكم
لصيامه وتالوة كتابه ،فإنّ الشقيّ من حرم غفران الله في هذا
الشهر»(((.
يمكن الته ُّيؤ الستقبال شهر رمضان المبارك عبر األمور اآلتية:
ّ
النفسي
 .1االستعداد

النفسي المسبق لشهر رمضان ،وذلك بااللتفات
ينبغي االستعداد
ّ
إلى أه ّم ّيته وقيمته وآثاره الدين ّية والحضاريّة ،قال  Pفي خطبته
تلك« :إنّه قد أقبل عليكم شهر الله ،شهر الرحمة والمغفرة والرضوان،
شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله أنفاسكم فيه تسبيح ونومكم فيه
عبادة.(((»...
 .2استغالل أجواء المناسبة

ينبغي االستغالل الكامل ألجــواء هذه المناسبة في إحداث
التغييرات الالزمة في شخص ّياتناّ ،
كل بحسب وضع ّيته وأحواله ،وما
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العاملي ،الشيخ محمّد بن الحسن ،وسائل الشيعة (اإلسالمية) ،تحقيق وتصحيح وتذييل:
((( الح ّر
ّ
الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي ،لبنان  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي1983 - 1403 ،م،
ط،5ج  ،227ص ،4كتاب الصوم.
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.227
((( الح ّر
ّ

يجده في نفسه من الضعف والحاجة ،فقد روي عن رسول الله P

أ ّنه قال ...« :فاسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة ،وقلوب طاهرة ،أن
يوفّقكم لصيامه ،وتالوة كتابة ،فإنّ الشقيّ من حرم غفران الله في
هذا الشهر العظيم.(((»...
 .3التوبة

شهر رمضان المبارك شهر التوبة ،كما جاء في دعاء اإلمام زين
العابدين  Qحيث قال« :اللهمّ إنّ هذا شهر رمضان ،وهذا شهر
الصيام ،وهذا شهر اإلنابة ،وهذا شهر التوبة ،وهذا شهر المغفرة
َ ُ ُ ْٓ
والرحمة»((( .وقد ورد ّ
الحث على التوبة في الكتاب والس ّنة﴿ ،وتوبوا
َ َّ َ ً َ ُّ َ ۡ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
إِل ٱللِ جِيعا أيه ٱلمؤمِنون لعلكم تفل ِح
ون﴾(((.
َ َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َّ ُ ۡ ُ َّ ُ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ َ ّ ۡ ُ
كم َّم َتٰ ًعا َح َس ًنا﴾(((،
﴿وأ ِن ٱستغفِروا ربكم ثم توبوا إِلهِ يمتِع
َ
َّ
يأ ُّي َها ٱل َ
وروي عن أبي بصير قال :قلت ألبي عبد الله ٰٓ َ ﴿ :Q
ِين
َ َ ُ ْ ُ ُ ٓ ْ َ َّ
ٱللِ تَ ۡو َب ٗة نَّ ُص ً
وحا﴾ ،قال« :هو الذنب الذي ال يعود
ءامنوا توبوا إِل
يحب من
فيه أبداً» ،قلت :وأيُّنا لم يعد؟ فقال« :يا أبا محمّد إنّ الله ّ
عباده المفتن التوّاب»(((.

((( الشيخ الصدوق ،األمالي،مصدر سابق ،ص.154
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.75
((( الشيخ
ّ
((( سورة النور ،اآلية .31
((( سورة هود ،اآلية .3
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.432
((( الشيخ
ّ
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 .4معرفة مقاصد الصوم

النظر في مقاصده وأهدافه كفريضة دين ّية تنطوي على الكثير من
الحكم والمصالح والمقاصد العليا .فقد روي قال رسول الله « :Pما
من مؤمن يصوم شهر رمضان احتساباً ّإل أوجب الله تبارك وتعالى
له سبع خصال :أوّلها :يذوب الحرام في جسده .والثانية :يقرّب في
رحمة الله ع ّز وجلّ  .والثالثة :يكون قد كفر خطيئة آدم أبيه .والرابعة:
يهون الله عليه سكرات الموت .والخامسة :أمان من الجوع والعطش
يوم القيامة .والسادسة :يعطيه الله البراءة من النار .والسابعة:
يطعمه الله من طيّبات الجنّة»(((.
وعن حمزة بن مح ّمد أ ّنه كتب إلى أبي مح ّمد  Qلم فرض
مس الجوع فيمن على
الله الصوم؟ فورد الجواب« :ليجد الغنيّ ّ
الفقير» .وفي رواية أخرى :أ ّنه قال« :ليجد الغنيّ مضض الجوع فيحنو
على الفقير»(((.
 .٥مراعاة حرمة شهر رمضان

ّإن شرافة هذا الشهر تجعل له حرمة وقداسة خاصّ ة أكثر من
حرمة غيره ،فانتهاك هذه الحرمة أقبح من انتهاك غيرها ،فالعقوبة
المستح ّقة أكبر وأش ّد .كما يقول اإلمام زين العابدينَ « :Qف َأبَانَ
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علي بن بابويه ،من ال يحضره الفقيه ،تصحيح وتعليق علي أكبر
((( الصدوق ،الشيخ محمّد بن ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المش ّرفة ،إيران  -قم ،ال.ت،
الغفاريّ  ،مؤسّ سة النشر
ّ
ط،2ج ،2ص.74
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.3
((( الح ّر
ّ

َات ا ْل َم ْوفُو َرةِ،
فَضِ ي َلتَه َعلَى سَ ا ِئ ِر الشُّ هُو ِر ِبمَا جَ عَلَ لَه مِنَ الْحُ ُرم ِ
وا ْلفَضَ ائِلِ ا ْلمَشْ هُو َرةِ ،فَحَ َّر َم فِيه مَا أَحَ لَّ فِي َغ ْيرِه إِعْظَ اماً»(((.
 .٦زكاة األبدان

االلتفات إلى ّأن الصوم يؤدّي إلى زكاة البدن ،أي تطهيره ،عن زرارة
عن الصادق  Qقال« :لكلّ شيء زكاة ،وزكاة األجساد الصيام»(((.
ّ
 .٧تعلم أحكام الصوم

اإلحاطة الضروريّة بما لهذه الفريضة الدين ّية الهامّة من أحكام
شرع ّية م ّما قد ذكره الفقهاء في رسائلهم العمل ّية ،ويزيد هذا األمر
ضرورة تأكي ِد الفقهاء مسألة وجوب تع ّلم المسائل كا ّفة التي يُبتلى بها
المك ّلفون في ّ
كل باب من أبواب الفقه(((.
ّ
 .٨تذكر فضائل شهر رمضان

والفضائل ينبغي استحضارها حين الشروع في الصوم ،منها:
 خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تستغفر المالئكة للصائمين حتّى يفطروا. يغفر للصائمين في آخر ليلة من رمضان. تفتح أبواب الجنّة وتغلق أبواب النار.((( المصدر نفسه.
((( المصدر نفسه.
الخوئي الس ّيد أبو القاسم الموسويّ  ،التنقيح في شرح العروة الوثقى ،ج ،1ص.301
((( الحظ:
ّ

19

-

20

في الجنة باب يقال له الريّان ال يدخله ّإل الصائمون.
فيه ليلة القدر ،هي خير من ألف شهر ،مَنْ حُ ِر َم خيرها فقد
حرم الخير كلّه.
لله عتقاء من النار في آخر ليلة من رمضان.
الصيام يشفع للعبد يوم القيامة حتّى يدخل الجنّة.
شهر رمضان هو الشهر الذي نزلت فيه الكتب السماويّة،
كصحف إبراهيم ،وتــورارة موسى ،وإنجيل عيسى ،والقرآن
العظيم.

المحا�ضرة الثالثة

القيم التربويّة واالجتماع ّية
لشهر رمضان
الهدف:

التع ّرف إلى القيم التربويّة واالجتماع ّية
لشهر رمضان.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5
	.6

بناء اإلرادة والتم ّرس على الصبر
التح ّلي بالفضائل
محاسبة النفس
تكثيف الحضور المسجديّ في شهر الله
محاسبة النفس
القيم االجتماع ّية
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ت�صدير املو�ضوع
عن رسول الله « :Pأيّها الناس من حسّ ن منكم في هذا الشهر
خلقه ،كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه األقدام»(((.
ّ
والتمرس على الصبر
 .1بناء اإلرادة
َّ َ َ َ َ ٌ َّ
َ ۡ َ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َٰ
قال ع ّز ّ
ب وٱلصلوة ِۚ ِإَونها لكبِرية إِل
وجل﴿ :وٱستعِينوا بِٱلص ِ
ََ ۡ َ
خٰشِ ع َ
ني﴾((( .فقد ورد في تفسير اآلية عن اإلمام جعفر
ع ٱل
ِ

الصادق  Qقال :إذا نزلت بالرجل النازلة الشديدة فليصمّ ،
فإن
ٱلص ۡ
ينوا ْ ب َّ
ٱس َتع ُ
وجل يقولۡ َ :
الله ع ّز ّ
ب﴾ ،يعني الصيام((( .وورد في
﴿و ِ
ِ
ِ
القدسي أن الله ع ّز ّ
وجل قال« :كلّ أعمال ابن آدم بعشرة
الحديث
ّ
أضعاف إلى سبع مئة ضعف إ ّال الصبر فإنّه لي وأنا أجزي به ،والصبر،
الصوم»(((.
ّ
 .2التحلي بالفضائل

التخ ّلي عن األخالق الس ّيئة والتح ّلي بمكارم األخالق ،قال :P
«أيّها الناس من حسّ ن منكم في هذا الشهر خلقه ،كان له جوازاً على
الصراط يوم تزلّ فيه األقدام»(((.
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العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.228
((( الح ّر
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .45
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.298
((( الح ّر
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.295
((( المصدر نفسه ،ص.228

 .3محاسبة النفس

ّإن من أهمّ ما تؤخذ به النفس هو المحاسبة لها دائماً على أفعالها،
َّ
ألن المحاسبة تساهم:
ّ
بالحق،
 في إظهار رغبة اإلنسان في الفضيلة ،وحرصه على أخذ نفسهفيتعهّد منها ذلك دائماً.
 في مراقبة نم ّو الكمال في نفسه ،فيشت ّد في مزيد من فعل الخيروتالفي النقص الواقع فيه ،ويشت ّد في مواجهة الرذائل الموجودة
واستئصالها إذا أمكن ،أو التخفيف منها حسب الوسع والطاقة.
تجسد خشية اإلنسان من الله تعالى والخوف
 ّإن هذه المحاسبة ّمن الموقف للحساب أمامه ،ليكون دائماً مستع ّداً للموت،
النبي  Pأ َّنه قال« :حاسبوا
واعياً لمخاطره وعواقبه .روي عن ّ
أنفسكم قبل أن تحاسبوا ،وزنوها قبل أن توزنوا ،وتجهّزوا
للعرض األكبر»(((.
علي  Qأ َّنه قال« :ما أحقّ اإلنسان أن تكون له
وعن اإلمام ّ
ساعة ال يشغله شاغل ،يحاسب فيها نفسه ،فينظر فيما اكتسب لها
وعليها في ليلها ونهارها»(((.
علي  Qأ َّنه قال« :ثمرة المحاسبة صالح النفس»(((.
وعن اإلمام ّ
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،11ص.380
((( الح ّر
ّ
((( الطبرسي ،الميرزا حسين النوري ،مستدرك الوسائل ،تحقيق مؤسسة آل البيت ،Rإلحياء
التراث ،لبنان  -بيروت1408 ،هـ ،ط ،1ج ،12ص.155
((( المصدر نفسه ،ج ،12ص.155
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ّ
المسجدي في شهر الله
 .4تكثيف الحضور

ّإن المساجد من أهمّ األماكن المليئة باألجواء اإليمان ّية التي
علي « :Qمن
الرقي
الروحي للمؤمن .جاء عن اإلمام ّ
ّ
تساهم في ّ
اختلف إلى المسجد أصاب إحدى ثمان :أخاً مستفاداً في الله ،أو
علماً مستطرفاً ،أو آية محكمة ،أو يسمع كلمة تدلّ على هدى ،أو
رحمة منتظرة ،أو كلمة تردّه عن ردى ،أو يترك ذنباً خشية أو حياء»(((.
ومن األعمال المه ّمة في شهر رمضان طلب العلم والمعرفة ،والتف ّقه
علي « :Qيَا
في الدين ،والتح ّلي بالثقافة الدين ّية الصحيحة .قال ّ
ُك َميْلُ  ،مَا مِنْ حَ َر َك ٍة إ َِّل َوأَن َْت مُحْ تَاجٌ فِيهَا إِلَى َم ْع ِر َفةٍ»(((.
ّ
االجتماعية
 .5القيم

شهر رمضان إلى جانب كونه مناسبة دين ّية؛ فهو مناسبة لها طابعها
االجتماعي ،الذي يجعل من شهر رمضان مناسبة اجتماع ّية لتحقيق
ّ
العديد من األمور ،ومنها:
أ .عن الفضل بن شاذان عن الرضا  Qقال« :إنّما أمروا بالصّ وم
لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش ،فيستدلّوا على فقر اآلخرة،
وليكون الصائم خاشعاً ،ذليالً ،مستكيناً ،مأجوراً ،محتسباً ،عارفاً،
صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش ،فيستوجب الثواب
مع ما فيه من اإلمساك عن الشهوات ،ويكون ذلك واعظاً لهم
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العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،3ص.480
((( الح ّر
ّ
المجلسيّ ،
العلمة محمّد باقر بن محمّد تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،
(((
ّ
مؤسّ سة الوفاء ،لبنان  -بيروت1403 ،ه 1983 -م ،ط ،2ج ،74ص.267

في العاجل ورائضاً لهم في أداء ما كلفهم ،ودلي ًال لهم في
اآلجل ،وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في
الدنيا ،فيؤدّوا إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم»(((.
ب.المساواة بين الغنيّ والفقيرّ :إن الصوم من أهم الوسائل
الغني والفقير في مرتبة واحدة،
االجتماع ّية التي تجعل
ّ
فكالهما ممنوع من تناول الطعام والشراب ،وغير ذلك،
فاألحكام الشرع ّية لكليهما متساوية ،ورد عن هشام بن الحكم
أ ّنه سأل أبا عبد الله  Qعن الصيام؟ فقال« :إنّما فرض
الصيام ليستوي به الغنيّ والفقير ،وذلك أنّ الغنيّ لم يكن
مس الجوع فيرحم الفقير ألنّ الغنيّ كلّما أراد شيئاً قدر
ليجد ّ
عليه ،فأراد الله تعالى أن يسوّي بين خلقه ،وأن يذيق الغنيّ
مس الجوع واأللم ليرقّ على الضعيف ويرحم الجائع»(((.
ّ
ج .التصافي النفسيّ  :التصافي بين المؤمنين (إب ـراء الذمم
علي ،Q
المتبادل) بالعفو عنهم وطلب العفو عن اإلمام ّ
قال« :قال لي النبيّ  :Pأال أدلّك على أكرم أخالق الدنيا
واآلخرة أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تعفو
عمّن ظلمك»(((.
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.4
((( الح ّر
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.3
((( الطبراني ،المعجم األوسط ،قسم التحقيق بدار الحرمين ،دار الحرمين للطباعة والنشر
والتوزيع1995 - 1415 ،م ،ال.ط،ج ،5ص.364
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ّ
د .حــلّ الــخــافــاتّ :
وفــك المنازعات بين
حــل الــخــافــات
﴿و َل تَ َنٰ َز ُعوا ْ َف َت ۡف َشلُوا ْ َوتَ ۡذ َه َ
َ
ب
الناس ،قال تعالى:
ُ ُ
رِيح
ك ۡمۖ﴾(((.
هـ.صلة األرحامّ :إن صلة األرحام من المفاهيم اإلسالم ّية األساس ّية
في العالقات االجتماع ّية ،وخصوصاً في شهر رمضان ،قال :P
«وصلوا أرحامكم»((( .ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته
يوم يلقاه...
و .التواصل مع األصدقاءّ :إن النفوس في شهر رمضان تكون
بحسب العادة أكثر اطمئناناً وسكينةّ ،
فإن التالقي بين المؤمنين
سيكون أكثر مودّة ومح ّبة واحتراماً .روي عن بكر بن مح ّمد
األزدي ،قال :سمعت أبا عبد الله  ،Qيقول« :ما زار مسلم
أخاه في الله ع ّز وجلّ ّإل ناداه الله ع ّز وجلّ  :أيّها الزائر طبت،
وطابت لك الجنّة»(((.
ز .تفقّد المحتاجين :تف ّقد الضعفاء والفقراء والمحتاجين وذوي
بأمس الحاجة للمعونة
المسكنة من أبناء المجتمع ،م ّمن هم ّ
والمواساة ،قال رسول الله  Pفي هذا السياق أيضاً« :وتصدّقوا
على فقرائكم ومساكينكم»(((.
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((( سورة األنفال ،اآلية .46
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق،ج ،7ص.227
((( الح ّر
ّ
اساني
علي الخر ّ
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،مصادقة اإلخوان ،إشراف :الس ّيد ّ
الكاظمي ،مكتبة اإلمام صاحب الزمان العامّة ،ال.ت ،ال.ط ،ص.56
ّ
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.227
((( الح ّر
ّ

ح .حسن التعامل مع الكبار والصغار :قال« :Pووقّروا كباركم
وارحموا صغاركم»(((.
ط .إكرام األيتام :قال « :Pومن أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم
يلقاه»(((.
ي .تفطير الصائم :قال « :Pومن فطّ ر منكم مؤمناً في هذا
الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من
ذنوبه.(((»..

العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.227
((( الح ّر
ّ
((( المصدر نفسه ،ص .228
((( المصدر نفسه ،ص.99
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المحا�ضرة الرابعة

سراج المتع ّبدين
(النوافل وصالة الليل)
الهدف:

معرفة فضل صالة الليل ودورها في بناء
الشخص ّية اإليمان ّية.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

فضل صالة الليل في القرآن الكريم
فضل صالة الليل في الس ّنة الشريفة
األمور التي تساعد على القيام لصالة الليل.
األعمال المأثورة لالستيقاظ.
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ت�صدير املو�ضوع
روي عن عبد الله بن سنان ،عن أبي عبد الله  Qقال« :شَ ر َُف
َّاس»(((.
الْمُ ْؤمِنِ ِقيَامُ ال َّليْلِ َ ،و ِع ُّز ُه اسْ ِت ْغنَا ُؤ ُه عَنِ الن ِ
ّ .1
أهم ّية النوافل

ّإن للصالة المفروضة مك ّمالت ومت ّممات ،تس ّد خللها ،وتجبر
نقصها ،وهذه المت ّممات ُتس ّمى النوافل ،وقد تركها الله تعالى ح ّرة من
قيد الجماعة ،ليتزوّد فيها العباد من االنفراد بالله ما أقبلت قلوبهم
ّ
ّ
يستقل ،ويستكثر
يستقل منهم من
عليه ،ونشطت أعضاؤهم له،
من يستكثر ،فإ ّنها خير موضوع ،كما جاء في األثر عن سادة البشر،
ومن األخطار الجسيمة على مستوى تربية النفس وتزكيتها أن ال يعي
اإلنسان أه ّم ّية هذه النوافل والمستح ّبات ،ف ُيحرم من بركاتها العظيمة
يسرها الله لإلنسان ،وفتح له من
وآثارها التي ال ُتع ّد وال ُتحصى ،والتي ّ
خاللها أسباب ق ّوة اإليمان ومنعته ،وعن أبي عبد الله  Qقال:
«نزل جبرئيل على النبيّ  Pفقال :يا محمّد ،إنّ ربّك يقول :من
أهان عبدي المؤمن فقد استقبلني بالمحاربة ،وما تقرّب إليَّ عبدي
المؤمن بمثل أداء الفرائض ،وإنّه ليتنفّل لي حتّى أحبّه ،فإذا أحببته
كنت سمعه الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده التي يبطش
بها ،ورجله التي يمشي بها»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.148
((( الشيخ
ّ
الكوفي ،المؤمن ،تحقيق ونشر مدرسة اإلمام المهديّ | بالحوزة العلم ّية،
((( حسين بن سعيد
ّ
إيران  -قمّ 1404 ،ه ،ط ،1ص.32

ّ
اليومية
 .2أنواع الرواتب

عدد النوافل بعد ع ّد وتيرة العشاء ركعة ،أربع وثالثون ركعة ضعف
وثمان
ثمان الظهر
ٍ
عدد الفرائض ،وتسقط في السفر الموجب للقصر ٍ
العصر ،وتثبت البواقي ،واألحوط اإلتيان بالوتيرة رجاء ،وهي كاآلتي:
 	.1ثماني ركعات للظهر قبله.
 	.2ثماني للعصر قبله.
 	.3أربع للمغرب بعده.
 	.4ركعتان من جلوس للعشاء بعده ُتع ّدان بركعة ُتس ّمى بالوتيرة.
 	.5وركعتان للفجر قبل الفريضة.
 	.6صالة الليل ،وهي إحدى عشرة ركعة نافلة الليل ،صالة الليل ثمان
ركعات ثمّ ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر.
 .1فضل صالة الليل في القرآن الكريم
َّ
َ َٗ
َ
أ .صالة الليل المقام المحمودَ :
﴿وم َِن ۡ
ٱل ِل ف َت َه َّج ۡد بِهِۦ ناف ِلة
َّ َ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ َ َ َ ُّ َ َ َ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
ودا﴾((( ،وهذا المقام
لك عس أن يبعثك ربك مقاما مم
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ ٓ َّ ٞ
غير معلوم لعظمته وأه ّم ّيته ،قال تعالى﴿ :فل تعلم نفس ما
ْ
ُ ۡ َ َ ُ ّ ُ َّ َ ۡ
ُ
َ َ ٓ َ ۢ َ َ ُ َ ۡ َ ُ َ (((
ي جزاء بِما كنوا يعملون﴾ .
أخ ِف لهم مِن قرة ِ أع ٖ
َ
َّ
ٓ
َ
َ
َّ ۡ ُ َ ٰ ٌ َ َ ۡ َ ٗ
جدا
ب.صالة الليل صفة العلماء﴿ :أمن هو قن ِت ءاناء ٱل ِل سا ِ
ََٓ ٗ َۡ
ي َذ ُر ٱٓأۡلخ َِرةَ َو َي ۡر ُجوا ْ َر ۡ َ
ح َة َر ّبهِۦ قُ ۡل َه ۡل ي َ ۡس َتوي َّٱل َ
ِين
وقائِما
ِۗ
ِ
((( سورة اإلسراء ،اآلية .79
((( سورة السجدة ،اآلية .17
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َ

َّ

َ

َ

َ َّ

ُ ُ ْ ۡ َۡ

َ
َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ ُ ْ
َۡ ُ َ َ َ
ب﴾(((،
يعلمون وٱلِين ل يعلمونۗ إِنما يتذكر أولوا ٱللبٰ ِ
عن زرارة عن أبي جعفر  ،Qقال :قلت :آناء الليل ساجداً
وقائماً يحذر اآلخرة ويرجو رحمة ربّه ﴿ :قُ ۡل َه ۡل ي َ ۡس َتوي َّٱل َ
ِين
ِ
َ ۡ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
(((
يعلمون وٱلِين ل يعلم
ونۗ﴾ قال« :يعنى  -صالة الليل» .
َ
َ
َ
َّ َ
َ
َّ ٰ َ َ َ
ج .صالة الليل تذهب السيّئات﴿ :وأق ِ ِم ٱلصلوة طر ِ
ف ٱنلهارِ
َ ُ َ ٗ ّ َ َّ ۡ َّ ۡ َ َ َ ٰ ُ ۡ ۡ َ َّ ّ
ات َذٰل َِك ذ ِۡك َر ٰ
ٱلس ِ َٔ
ت يذهِب
ى
وزلفا مِن ٱل ِلۚ إِن ٱلسن ِ
ي ِۚ
َّ
ِلذٰكِر َ
ين﴾((( ،روي عن أبي عبد الله  Qفي قول الله ع ّز
ل
ِ
ۡ
ۡ
َّ َ َ َ ٰ ُ ۡ َ َّ ّ
ّ
ٱلس ِ َٔ
ت يذهِب
ات﴾ ،قال« :صَ َل ُة الْمُ ْؤمِنِ
وجل﴿ :إِن ٱلسن ِ
ي ِۚ

بِال َّليْلِ َتذْهَ ُب ِبمَا َعمِلَ مِنْ َذن ٍْب بِال َّنهَارِ»(((.

ّ
 .2فضل صالة الليل في السنة الشريفة
أ ّوالً :األه ّم ّية الدنيويّة:

أ .مصدر الرزق :عن الحسين بن الحسن الكنديّ عن أبي عبد
الله  Qقال« :إنّ الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها رزقه،
قلت :وكيف يحرم رزقه؟ فقال :يحرم بها صالة الليل ،فإذا حرم
صالة الليل حرم الرزق»(((.
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((( سورة الزمر ،اآلية .9
علي بن بابويه ،علل الشرائع ،تقديم السيد محمد صادق بحر
((( الصدوق ،الشيخ محمّد بن ّ
العلوم ،المكتبة الحيدريّة ،العراق  -النجف األشرف1385 ،ه 1966 -م ،ال.ط ،ج ،2ص ،364ح.8
((( سورة هود ،اآلية .114
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص ،363ح.7
((( الصدوق ،الشيخ محمد بن علي بن بابويه ،ثواب األعمال ،تقديم السيد محمد مهدي السيد
حسن الخرسان ،منشورات الشريف الرضي ،إيران  -قم1368 ،ش ،ط ،2ص.42

ب.فضائل متعدّدة :وقال أبو عبد الله « :Qصالة الليل تحسّ ن
الوجه ،وتحسّ ن الخلق ،وتطيّب الريح وتد ّر الرزق وتقضي
الدين ،وتذهب بالهمّ  ،وتجلو البصر ،عليكم بصالة الليل فإنّها
سنّة نبيّكم ،ومطردة الداء عن أجسادكم»(((.
ج .عنوان الوالية ألهل البيت  :Rقال اإلمام الصادق:Q
«ليس من شيعتنا من لم يصلِّ صالة الليل»(((.
ثانياً :األه ّم ّية األخرو ّية:

أ .تكفير السيّئات :روي عن إبراهيم بن عمر ع ّمن ح ّدثه عن أبي
ٱل َس َنٰت يُ ۡذه ۡ َ
وجل ﴿إ ِ َّن ۡ َ
عبد الله  Qفي قول الله ع ّز ّ
ِب
ِ
َّ ّ َ
ات﴾((( ،قال« :صَ َل ُة الْمُ ْؤمِنِ بِال َّليْلِ َتذْهَ ُب ِبمَا َعمِلَ مِنْ
ٱلس ِئ ِ ۚ
َذن ٍْب بِال َّنهَارِ»(((.
النبي  Pعند موته ألبي ذ ّر رحمة الله
ب 	.دخول الجنّة :وقال ّ
عليه« :يا أبا ذرّ ،احفظ وصيّة نبيّك تنفعك :من ختم له بقيام
الليل ثمّ مات فله الجنّة»(((.

((( قطب الدين الراوندي ،أبو الحسين سعيد بن هبة الله ،الدعوات (سلوة الحزين) ،مدرسة اإلمام
المهديّ | ،إيران  -قمّ 1407 ،ه ،ط ،1ص.76
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،8ص .162
((( الح ّر
ّ
((( سورة هود ،اآلية .114
((( الشيخ الصدوق ،علل الشرائع ،مصدر سابق ،ج ،2ص ،363ح.7
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،1ص ،475ح.1373
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 .3األمور التي تساعد على القيام لصالة الليل

أ .معرفة أه ّميّة صالة الليل :بعد معرفة أه ّم ّية صالة الليل ،فإ ّنها
ّ
تشكل أه ّم ّية واضحة لدفع اإلنسان إلى القيام بهذه النافلة
العظيمة قربة إلى الله تعالى.
النبي « :Pتعاونوا بأكل السحور على صيام
ب.القيلولة :قال ّ
النهار ،وبالنوم عند القيلولة على قيام الليل»(((.
ج .قلّة األكلّ :إن ق ّلة الطعام لي ًال تكون خفيفة على المعدة وبالتالي
ال تثقل الجسد ،فيكون الجسد خفيفاً م ّما يساعد اإلنسان على
االستيقاظ باكراً ،رُويَ عن اإلمام علي Qقال« :ال تطمع في
ثالثة مع ثالثة ،في سهر الليل مع كثرة األكل.(((»......،
د .النوم المبكرّ :إن النوم المبكر يساعد اإلنسان على االستيقاظ
باكراً ،وبالتالي يساعده ولو تدرُّجاً على االستيقاظ لصالة الليل،
علمي يمكن معرفته بشكل مفصّ ل في البحوث
وهذا أمر
ّ
العلم ّية التي تتح ّدث عن أه ّم ّية النوم المبكر ،وكذلك عن
أه ّم ّية االستيقاظ المبكر.
هـ.ضبط الساعة :يمكن اإلنسان استخدام الوسائل الحديثة
التي تساعده على االستيقاظ ألداء صالة الليل ،من ّبه الساعة،
أو التلفون ،أو غيرها من الوسائل التي تساعد اإلنسان على
االستيقاظ ألداء عمله وواجباته ،فيمكن له االستفادة منها في
االستيقاظ ألداء صالة الليل.
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((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،2ص.136
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،6ص .340

 .4أسباب الحرمان من صالة الليل

ّ
تؤكد الروايات ّأن من أسباب الحرمان من صالة الليل الذنوب على
علي Qوقال ل ُه :إِ ّني
اختالفها ،روي أ ّنه جاء رجل إِلى أمير المؤمنين ّ
محروم ِمن صالة الليل ،فأجابه « :Qأنت رجل قد قيّدتك ذنوبك»(((.

 .5األعمال المأثورة لالستيقاظ

خاص من الله
أ .النيّةّ :إن القيام إلى الليل يحتاج إلى توفيق ّ
سبحانه وتعالى لهذا العبد ،وقبل ّ
كل ذلك ال ب ّد لهذا العبد
المؤمن من أن ينوي القيام إلى صالة الليل ،وروى أبو حمزة
الثمالي عن أبي جعفر  Qأ ّنه قال« :ما نوى عبد أن يقوم
ّ
أيّة ساعة نوى فعلم الله تبارك وتعالى ذلك منه ّإل وكل به
ملكين يحركانه تلك الساعة»(((.
ب.الدعاء :عن السكوني ،عن أبي عبد الله  Qقال :قال
النبي « :Pمن أراد شيئاً من قيام الليل وأخذ مضجعه فليقل:
ّ
«بسم الله اللهمّ ال تؤمنّي مكرك وال تنسني ذكرك وال تجعلني
من الغافلين ،أقوم ساعة كذا وكذاّ ،إل وكّل الله ع َّز وجلّ به
ملكاً ينبّهه تلك الساعة»(((.

الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص .450
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،1ص ،479ح.1384
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .540
((( الشيخ
ّ
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المحا�ضرة الخام�سة

مفاتيح النجاح في شهر رمضان
(الدعاء)
الهدف:

التع ّرف إلى الدعاء وأه ّم ّيته في شهر
رمضان المبارك.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

مفهوم الدعاء.
فضله وآثاره.
خصوص ّية الزمان في استجابة الدعاء (شهر رمضان).
مفاهيم تربويّة من دعاء االفتتاح.
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ت�صدير املو�ضوع

َ َ ََ َ
يب َد ۡع َوةَ
يبۖ أُج ُ
ك ع َِبادِي َع ّن فَإ ّن قَر ٌ
قال تعالىِ﴿ :إَوذا سأل
ِ
ِ ِِ ِ
َّ ِ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ َ ۡ ُ ۡ ُ ْ َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
جيبوا ِل ولؤمِنوا ِب لعلهم يرشد
ون﴾(((.
ٱدلاع إِذا دع ِنۖ فليست ِ
 .1مفهوم الدعاء
ۡ ُ ٓ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َّ َّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ
جب لك ۚم إِن ٱلِين يستك ِبون
ون أست ِ
أ .قال تعالى﴿ :ٱدع ِ
َ ۡ َ َ َ َۡ ُ ُ َ
ون َج َه َّن َم َداخِر َ
ين﴾(((« ،الدعاء من العبد
عن عِباد ِت سيدخل
ِ

لربّه :هو عطف رحمته وعنايته إلى نفسه بنصب نفسه في
مقام العبوديّة والمملوكيّة ،ولذا كانت العبادة في الحقيقة
دعاء ،ألنّ العبد ينصب فيها نفسه في مقام المملوكيّة واالتّصال
بمواله بالتبعيّة والذلّة ليعطفه بمولويّته وربوبيّته إلى نفسه،
وهو الدعاء»(((.
َ
ُ
َ َ َ َ
يبۖ أج ُ
ك ع َِبادِي َع ّن فَإ ّن قَر ٌ
ب.وقال تعالىِ﴿ :إَوذا سأل
يب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ ۡ ْ
َ َ َ ََۡ ۡ َ ُ ْ
َ َّ
َد ۡع َوةَ َّ
ٱدل ِ
يبوا ِل َولُؤم ُِنوا ِب ل َعل ُه ۡم
ج
اع إِذا دع ِنۖ فليست ِ
َۡ ُ ُ َ
يرشد
ون﴾(((« .نالحظ أنّه كما يشتمل على الحكم وهو إجابة

الدعاء،كذلك يشتمل على علله ،فكون الداعين عباداً لله تعالى

((( سورة البقرة ،اآلية .186
((( سورة غافر ،اآلية .60
((( الطباطبائيّ ،
اإلسالمي
العلمة الس ّيد محمّد حسين ،الميزان في تفسير القرآن ،مؤسّ سة النشر
ّ
التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المش ّرفة ،إيران  -قم1417 ،ه ،ط ،5ج،10ص .38
((( سورة البقرة ،اآلية .186
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هو الموجب لقربه منهم ،وقربه منهم هو الموجب إلجابته
المطلقة لدعائهم»(((.
 .2فضل الدعاء

وردت روايات متع ّددة في فضل الدعاء منها اآلتي:
أحب األعمال :ع َْن أَ ِبي َع ْب ِد ال َّلهَ Qق َالَ « :قــالَ أَمِي ُر
ّ
أ.
الْمُ ْؤ ِمنِينَ Qأَحَ ُّب ا َأل ْعمَالِ إِلَى اللَّه َع َّز وجَ لَّ فِي ا َألر ِْض
َاف ،قَالَ  :وكَانَ أَمِي ُر الْمُ ْؤ ِمنِينَ
الدُّ عَاءُ ،وأَفْضَ لُ ا ْل ِعبَا َد ِة ا ْل َعف ُ
رَجُ ًال َدعَّاءً»((( .
ب .سالح المؤمن :ع َْن أَ ِبي َع ْب ِد ال َّلهَ Qق َال« :قَالَ رَسُ ولُ
َات
اللَّه Pالدُّ عَا ُء سِ َلحُ الْمُ ْؤمِنِ وعَمُ و ُد ال ِّدينِ ونُو ُر السَّ مَاو ِ
وا َألر ِْض»(((.
ج .مفاتيح النجاحَ :ق َال أَ ِمي ُر ا ْلمُ ْؤ ِم ِن َ
ين« :Qالدُّ عَا ُء َمفَاتِيحُ
النَّجَ احِ و َمقَالِيدُ ا ْلف ََلحِ وخَ ْي ُر الدُّ عَا ِء مَا صَ َد َر عَنْ صَ ْد ٍر َنقِيٍّ
و َقل ٍْب َتقِيٍّ وفِي الْمُ نَاجَ ا ِة سَ ب َُب النَّجَ ا ِة وبِاإلِخْ َل ِص يَكُ ونُ
الْخَ َل ُص َفإِذَا اشْ َت َّد ا ْل َفزَعُ َفإِلَى اللَّه ا ْل َم ْفزَعُ (((.

((( الطباطبائي ،تفسير الميزان ،مصدر سابق ،ج،2ص .32
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج،2ص .468
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه،ج،2ص .468
((( المصدر نفسه،ج،2ص .468
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 .3آثار الدعاء

هناك آثار متع ّددة للدعاء نذكر منها:
أوالً :اآلثار العاجلة:

أ .الدعاء مفتاح الحاجات :وجاء في وص ّية أمير المؤمنين البنه
َات
اإلمام الحسن« :Lوا ْعلَمْ أَنَّ ا َّلذِي ِب َيدِه خَ زَائِنُ السَّ مَاو ِ
وا َألر ِْض َق ْد أَذِنَ لَكَ فِي الدُّ عَا ِء و َت َكفَّلَ لَكَ بِاإلِجَ ا َب ِة وأَ َمرَكَ أَنْ
تَسْ َألَه ِل ُيعْطِ يَكَ وتَسْ َترْحِ مَه ِل َيرْحَ مَكَ ولَمْ يَجْ عَلْ َب ْينَكَ و َب ْينَه مَنْ
يَحْ جُ بُكَ َعنْه»(((.
ب.الدعاء شفاء من الداء :عن أبي عبد اللهَ « :Qع َليْكَ بِالدُّ عَا ِء
َفإِنَّه شِ فَا ٌء مِنْ كُلِّ دَاءٍ»(((.
ج .الدعاء ادّخار وذخيرة :عن اإلمام الصادق« :Qإِنَّ الدُّ عَا َء
فِي الرَّخَ ا ِء يَسْ تَخْ رِجُ الْحَ وَائِجَ فِي ا ْلب ََلءِ»(((.
«أل أَ ُدلُّكُ مْ َعلَى
د .الدعاء سالح المؤمن :قال رسول اللهَ :P
سِ َلحٍ ُينْجِ يكُ مْ مِنْ أَ ْعدَائِكُ مْ و ُي ِد ُّر أَ ْرزَاقَكُ مْ قَالُوا َبلَى قَالَ َتدْعُ ونَ
َربَّكُ مْ بِال َّليْلِ وال َّنهَا ِر َفإِنَّ سِ َلحَ الْمُ ْؤمِنِ الدُّ عَاءُ»(((.
َ
هـ.الدعاء ير ّد القضاء ويدفع البالء :قال تعالى﴿ :أ َّمن ُي ُ
يب
ِ
ۡ ُ ۡ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ۡ
كشِ ُف ُّ
ٱلس ٓو َء﴾(((.
ٱلمضطر إِذا دعه وي
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((( الرضي ،الس ّيد أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي ،نهج البالغة (خطب اإلمام
علي  ،)Qتحقيق وتصحيح صبحي الصالح ،ال.ن ،لبنان  -بيروت1387 ،ه 1967 -م ،ط،1
 31ومن وصية له Qللحسن بن علي.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .470
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه،ج ،2ص .472
((( المصدر نفسه،ج ،2ص .468
((( سورة النمل ،اآلية .62

ثانياً :اآلثار اآلجلة:

قال اإلمام الصادق« :Qو َع َليْكُ مْ بِالدُّ عَا ِء َفإِنَّ الْمُ سْ ِلمِينَ لَمْ
ُي ْد ِركُوا نَجَ احَ الْحَ وَائِجِ ِع ْن َد َر ِّبهِمْ ِب َأفْضَ لَ مِنَ الدُّ عَا ِء وال َّر ْغ َب ِة إِ َليْه
والتَّضَ رُّعِ إِلَى اللَّه وا ْلمَسْ َأ َل ِة لَه فَا ْر َغبُوا فِيمَا َر َّغبَكُ مُ اللَّه فِيه وأَجِ يبُوا
َاب اللَّه»(((.
اللَّه إِلَى مَا َدعَاكُمْ إِ َليْه ِل ُت ْفلِحُ وا و َتنْجُ وا مِنْ َعذ ِ

ّ
الثمالي في أسحار شهر رمضان
 .4دعاء أبي حمزة

أ .ونبّهني لذكرك« :ال َّلهُمَّ صَ لِّ َعلَى مُحَ مَّ ٍد وآلِه ،و َن ِّب ْهنِي ِل ِذ ْكرِكَ فِي
َات ا ْل َغ ْف َلةِ ،واسْ َت ْع ِم ْلنِي بِطَ ا َعتِكَ فِي أَيَّا ِم الْمُ ْه َلةِ ،وا ْنهَجْ لِي
أَ ْوق ِ
إِلَى مَحَ َّبتِكَ سَ ب ًِيل سَ ْه َلةً ،أَ ْكمِلْ لِي ِبهَا خَ ْي َر الدُّ ْنيَا واآلخِ َرةِ»(((.
ب.الرجاء لله :وم ّما جاء في الدعاء« :وَالحَ مدُ للّه ِالَّذي ال أرجو
وت غَي َر ُه َلَخل ََف رَجائي»(((.
غَي َر ُه ولَو رَجَ ُ
َ
َ
َ
ُ ۡ َۡ ُ َ
والرجاء :األمل والتو ّقع ،وقولهَّ :
ون ِ َّلِ َوق ٗارا﴾(((،
﴿ما لكم ل ترج
أي ال تخافون ،وذلك ّأن الرجاء للشيء معه الخوف من ّأل
يكون ،فلذلك ُس ّمي الخوف رجاء.
وردت أحاديث في مدح اليأس ع ّما في أيدي الناس ،وذ ّم الطمع
فيما في أيدي الناس ،وعن أبي عبدال ّله« :Qإِذَا أَرَا َد أَحَ دُ كُمْ أَنْ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،8ص ،4رسالة أبي عبد الله  Qإلى جماعة الشيعة.
((( الشيخ
ّ
((( الصحيفة السجاديّة ،مصدر سابقَ )20( ،
الس َل ُم ِفي م ََكا ِر ِم األَ ْخ َل ِق و َم ْر ِض ِّي
وك َان ِمنْ ُدعَا ِئه َع َل ْيه َّ
األَ ْفعَالِ  ،ص .102
((( المصدر نفسه ،ص.215
((( سورة نوح ،اآلية .13
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ول يَكُ نْ لَه رَجَ ا ٌء
َّاس ُك ِّلهِمْ َ
َل يَسْ أَلَ َربَّه شَ يْئاً إ َِّل أَعْطَ اه َف ْل َي ْيأ َْس مِنَ الن ِ
إ َِّل ِع ْن َد اللَّه َفإِذَا َعلِمَ اللَّه َع َّز وجَ لَّ َذلِكَ مِنْ َق ْلبِه لَمْ يَسْ أَلِ اللَّه شَ يْئاً
إ َِّل أَعْطَ اه»(((.
وم ّما جاء في الدعاء« :وأعلَمُ أ َّنــكَ لِلرّاجينَ ِبمَوضِ عِ إجا َب ٍة
َّهف إلى جودِكَ وَالرِّضا ِبقَضائِكَ
ولِلمَلهوفينَ ِبمَرصَ ِد إغا َث ٍة وأنَّ فِي الل ِ
ِعوَضا مِن مَنعِ الباخِ لينَ ومَندوحَ ًة َعمّا في أيدِي المُ ستَأثِرينَ »(((،
ونشير إلى هذه المفاهيم التربويّة:
 موضع اإلجابة« :وأعلَمُ أنَّكَ لِلرّاجينَ ِبمَوضِ عِ إجا َبةٍ» ،ورد عنَب
أمير المؤمنينَ « :Qي َّدعِي ِب َز ْعمِه أَنَّه َيرْجُ و اللَّه َكذ َ
وا ْلعَظِ يمِ مَا بَالُه َل َي َت َبيَّنُ رَجَ اؤُه فِي َع َملِه فَكُ لُّ مَنْ رَجَ ا عُ ر َِف
رَجَ اؤُه فِي َع َملِه وكُلُّ رَجَ ا ٍء إ َِّل رَجَ ا َء اللَّه َتعَالَى َفإِنَّه َمدْخُ ولٌ
وكُلُّ خَ و ٍْف مُحَ قَّقٌ إ َِّل خَ و َْف اللَّه َفإِنَّه َم ْعلُولٌ َيرْجُ و اللَّه فِي
ا ْل َكبِي ِر و َيرْجُ و ا ْل ِعبَا َد فِي الصَّ غِي ِر َف ُيعْطِ ي ا ْل َع ْب َد مَا َل ُيعْطِ ي
الر ََّّب»(((.
 إغاثة الملهوفين« :وللملهوفين بمرصد إغاثة» يعني أ ّنهع ّز شأنه مترصّ د ومتر ّقب إلغاثة الملهوفين ،أي المظلومين
أو المفجوعين ،ال يفوته شيء ،يسمع ويرى جميع أحوالهم
وأفعالهم.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .148
((( الشيخ
ّ
((( الصحيفة السجاديّة ،مصدر سابق ،ص.215
((( نهج البالغة ،مصدر سابق 160 ،ومن خطبة له  ،Qكيف يكون الرجاء ،ص .226

 الشوق إلى الطلب من الله« :وإنّ في اللّهف إلى جودك»...ّ
كأن الداعي متردّد بين أن يتض ّرع إلى ال ّله تعالى ويستغيث،
وبين أن يطلب من البخالء المانعين ،ومن البديهي عند العقل
ّأن األوّل متع ّين.
في ال ّلهف إلى جوده والطلب منه مع الرضا بقضائه سبحانه ،وهو
القنوع ،قال أمير المؤمنينَ « :Qكفَى بِا ْل َقنَا َع ِة ُملْكاً ،وبِحُ سْ نِ
ََ
ٗ
ٗ
الْخُ لُقِ َنعِيماً ،وسُ ئِلَ عَنْ َق ْولِه َتعَالَى﴿ :فل ُن ۡحي ِ َي َّن ُهۥ َح َي ٰوة َط ّي ِ َبة ۖ﴾
َفقَالَ  :هِ يَ ا ْل َقنَا َعةُ»(((.
حب الله لعبده :وم ّما جاء في الدعاء« :وَالحَ مدُ للّه الَّذي
جّ .
تَحَ ب ََّب إلَيَّ وهُ َو َغنِيٌّ َعنّي وَالحَ مدُ للّه ِالَّذي يَحلُمُ َعنّي حَ تّى
َنب لي َف َربّي أحمَدُ شَ ي ٍء عِندي وأحَ قُّ بِحَ مدي»(((،
َك َأنّي ال ذ َ
وهنا نشير إلى:
 محبّة الله للعباد :مح ّبة ال ّله للعباد إنعامه عليهم ،وأن يو ّفقهموحب العباد ل ّله أن
لطاعته ،ويهديهم لدينه الذي ارتضاه.
ّ
يطيعوه وال يعصوه(((.
 «تحبّب» من التفعّل ،هو إظهار المحبّة باإلنعام ،واإلكرام ،وتواترالنعم الجسام ،والتفضّ ل بالنعماء واآلالء من غير استحقاق ،بل مع
استحقاق قطع النعم أو العقاب؛ ألنّ التفعّل فيه إشعار بالكلفة.
((( المصدر نفسه ،رقم ،229ص .509
((( الصحيفة السجاديّة ،مصدر سابق ،ص.215
((( الطريحي ،فخر الدين :مجمع البحرين ،چاپخانهء طراوت ،الناشر :مرتضوي ،شهريور ماه 1362
ش ،ط،2ج ،2ص .30
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 الغنى« :وهو غنيّ عنّي» بمعنى عدم الحاجة قال تعالى:ۡ
َّ
ٱلم ُ
﴿ِإَون َّ َ
ٱلل ل َ ُه َو ۡٱل َغ ُّ
غني عن
ن َ ِ
يد﴾((( ،وهو تعالى ّ
ِ
العالمين« :خَ لَقَ الْخَ لْقَ حِ ينَ خَ َل َقهُمْ َغ ِن ّياً عَنْ طَ ا َع ِتهِمْ آمِناً مِنْ
َمعْصِ َي ِتهِمْ »(((.
َنب لي»
 الحلم« :وَالحَ مدُ للّه ِالَّذي يَحلُمُ َعنّي حَ تّى َك َأنّي الذ َالحلم :ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب((( ،والحليم من
أسمائه تعالى ،وهو الذي ال يستفزّه الغضب((( .وحلم عنه ،أي
صفح وستر ،ووصف بحلمه سبحانه عنه بقوله « :Qكأنّي
ال ذنب لي» في إفاضته المنعم عليه وإكرامه.
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((( سورة الحجّ  ،اآلية .64
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،193 ،ومن خطبة له Qيصف فيها المتّقين ،ص .303
األصفهاني ،أبو القاسم الحسين بن محمّد ،المفردات في غريب القرآن ،ال.م ،دفتر نشر
((( الراغب
ّ
الكتاب1404 ،ه ،ط ،2الناشر:دفتر نشر الكتاب1404 ،ه ،ط ،2ص .19
((( الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج،6ص .49

المحا�ضرة ال�ساد�سة

الدعاء
صور استجابة ُّ
ووسائله
الهدف:

التع ّرف إلى وسائل استجابة الدعاء
واالستفادة منها

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

التع ُّرف إلى الصور المختلفة الستجابة الدعوات.
التع ُّرف إلى نماذج مختلفة من الدعوات المستجابة.
بيان شروط استجابة الدعوات.
التع ُّرف إلى األزمنة واألمكنة التي يستجاب فيها ُّ
الدعاء والزيارة.
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ت�صدير املو�ضوع
عن اإلمام الصادق  Qأ َّنه قال« :ثالث دعوات ال يحجبن عن
الله تعالى :دعاء الوالد لولده إذا برّه ،ودعوته عليه إذا عقّه ،ودعاء
المظلوم على ظالمه ،ودعاؤه لمن انتصر منه ،ورجلٌ مؤمنٌ دعا
ألخ مؤمن واساه فينا ،ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه،
واضطرار أخيه إليه»(((.
وفي هذه ال ّرواية َّ
الشريفة نماذج ثالثة لدعوات مستجابة نتع َّرض
لها فيما يأتي:
« .1دعاء الوالد لولده ،إذا ّبره ،ودعوته عليه إذا عقه»

لم ُ
تخل ِس َي ُر األنبياء  Rمن خصوص ّية ُّ
الدعاء للولد والذ ّريّة،
فهذا شيخ األنبياء إبراهيم الخليل  Qيربِّينا على ذلك ،ل ِي ِّسجل لنا
اإلشراقة األوُلى في هذا المجال ،حيث يقول في حكاية القرآن عنه
ٓ
َ ّ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ
ۡ
ُ
ٱلصل ٰوة ِ َومِن ذ ّرِ َّي ِت ۚ َر َّب َنا َو َت َق َّبل ُد َعءِ﴾((( ،فهو
ب ٱجعل ِن مقِيم
﴿ر ِ
يدعو لولده وعموم ذرّيته بإقامة الصَّ الة ،أي بالحصن الذي يقيهم من
ََ
َّ َ ٰ َ َّ َّ َ
ٱلصل ٰوةَ َت ۡن َ ٰ
ه َع ِن
﴿وأق ِ ِم ٱلصلوة ۖ إِن
الفحشاء والمنكر ،حيث ورد:
ۡ
ٓ ۡ َ
ٱل َف ۡح َشاءِ َوٱل ُمنك ِرۗ﴾((( ،فك َّرمه الله تعالى بأن جعل من ذرّيته أنبياء
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((( الطوسي ،الشيخ محمد بن الحسن ،األمالي ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالمية  -مؤسسة البعثة،
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع ،إيران  -قم1414 ،هـ ،ط ،1ص.280
((( سورة إبراهيم ،اآلية .40
((( سورة العنكبوت ،اآلية .45

وأئ ّمة وأولياء وصالحين ،بل وجعله أباً ّ
لكل المسلمين ،واستجاب الله
النبي الخاتم ،حيث كان يقول « :Pأنا دعوة
تعالى له دعوته في ّ
ۡ
إبراهيم ،قال وهو يرفع القواعد من البيتَ :
﴿ر َّب َنا َو ۡٱب َعث فِي ِه ۡم
ٗ
ُ ْ َ
َر ُسول ّم ِۡن ُه ۡم َي ۡتلوا َعل ۡي ِه ۡم﴾(((»(((.
وقد ترك لنا أهل البيت  Rنماذج عظيمة من األدعية في مثل
هذا الموردَّ ،
علي زين
ولعل من أروع وأبلغ ما وقفنا عليه ُدعاء لإلمام ّ
العابدين  Qفي ِّ
حق أوالده ،يقول فيه« :اللهمّ ومُنّ عليّ ببقاء
ولدي ،وإصالحهم لي وبإمتاعي بهم ،إلهي امدد أعمارهم ،وزد لي
ورب لي صغيرهم ،وق ِّو لي ضعيفهم ،وأصحَّ لي أبدانهم
في آجالهمِّ ،
وأديانهم وأخالقهم ،وعافهم في أنفسهم وفي جوارحهم ،وفي كلّ ما
عنيت به من أمرهم»(((.
 .2دعاء المظلوم

وهو قوله« :Qودعاء المظلوم على ظالمه ،ودعاؤه لمن
انتصر منه» ،وقد ورد في هذا المعنى كثيراً في الروايات َّ
الشريفة عن
أهل البيت  ،Rومنها المروي عن الرسول األعظم « :Pأربعة ال
تر ّد لهم دعوة ]...[ :والمظلوم ،يقول الله جل جالله :وعزّتي وجاللي،

((( سورة البقرة ،اآلية .129
((( الشيخ المفيد ،أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان :المسائل العكبرية ،ص ،31تحقيق
اساني ،دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت1993 ،م ،ط.2
علي أكبر
اإللهي الخر ّ
ّ
((( الصحيفة السجاديّة،مصدر سابق ،ص.120
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ألنتصرنّ لك ،ولو بعد حين»(((.
وعن اإلمام الصادق« :Qإيّاكم أن تعينوا على مسلم مظلوم؛
فيدعو الله عليكم ويستجاب له فيكم ،فإنّ أبانا رسول الله Pكان
يقول :إنّ دعوة المسلم المظلوم مستجابة»(((.
وفــي سيرة أهــل البيت Rمــوارد كثيرة دعــا فيها أهل
البيت  Rعلى بعض الظالمين فنالوا ما استح ّقوه من العقاب
في العاجلة قبل اآلجلة ،ومنها ما ينقله الرواة عن الحوار الذي دار
بين عمر بن سعد واإلمام الحسين  Qوالذي يظهر فيه أن عمر
بن سعد حاول التع ّلل بمختلف العلل ح ّتى إ َّنه قال« :أخاف أن تؤخذ
ضيعتي ،فقال الحسين :Qأنا أخلف عليك خيراً منها من مالي
بالحجاز ،فقال :لي عيال ،وأخاف عليهم ،ثمّ سكت ولم يجبه إلى
شيء ،فانصرف عنه الحسين Qوهو يقول :مالك ذبحك الله على
فراشك عاجالً ،وال غفر لك يوم حشرك ،فوالله إنّي ألرجو أن ال تأكل
من ب ّر العراق ّإل يسيراً ،فقال :في الشعير كفاية عن البرّ ،مستهزئاً
بذلك القول ،(((»...وينقل الرواة أيضاً ّأن عمر بن سعد مات بتلك
الميتة التي دعا بها عليه اإلمام ،Qوهي من مصاديق استجابة
دعوة المظلوم.
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العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.108
((( الح ّر
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،8ص.403
((( الشيخ
ّ
((( األمين ،السيد محسن :لواعج األشجان في مقتل الحسين ،ص ،113صيدا ،مطبعة العرفان،
1331هـ ،ط.1

 .3دعاء رجل مؤمن ألخيه المؤمن

يحتاج هذا العنوان إلى قليل من التوضيحَّ ،ثم ُنعِّرج على ع ّدة
ُأمور تنبيه ّية ،ارتأينا أن تكون عوضاً عن عرض صور .أمّا التوضيحَّ :
فإن
المراد بالمقطع األوّل« :دعاء رجل مؤمن ألخ له مؤمن واساه فينا»،
هو َّأن صاحب الحاجة إذا كان مؤمناً مُت ِّمسكاً
بالنبي  Pوآله R
ّ
بالنبي
وطلب حاجته من أخيه المؤمن ،فاستجاب له أخوه المؤمن ،ح ّباً ّ
وآله َّ ،R
فإن ُدعاء صاحب الحاجة في ِّ
حق من قضاها له مُستجابة.
وأمّا المقطع الثاني« :ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه
واضطرار أخيه إليه» ،فإ َّنه يتح ّدث عن صورة عدم استجابة ذلك
المؤمن ألخيه المضط ّر إليه ،مع إمكان قضائها إليه ،فهنا إذا دعا عليه
قض لهَّ ،
صاحب الحاجة التي لم ُت َ
فإن ُدعاءه يكون مُستجاباً أيضاً.
شأن عظيم،
م ّما يعني َّأن المقصود في قضاء حاجة اإلخوان على ٍ
ولذلك ينبغي الحذر الشديد من غلق األبواب في وجوه المؤمنين،
ولذلك ورد التحذير الشديد من رسول الله  Pحيث يقول« :لو صدق
السائل لما أفلح من ردَّه»((( ،وحيث َّإن كذب السائل غير معلوم َّ
فإن
على المسؤول المبادرة مع اإلمكان أو االعتذار له بما يُط ّيب خاطره،
النبي األكرم  .(((Pونظراً
ولو بكلمة طيبة فإ ّنها صدقة على ح ِّد تعبير ّ
لتح ّقق االستجابة فإ ّنه ي َّ
ُفضل للمسؤول بعد قضاء حاجة إخوانه أن
((( ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة الله ،شرح نهج البالغة ،تحقيق وتصحيح محمد أبو
الفضل إبراهيم ،قم ،نشر مكتبة آية الله المرعشي النجفي404 ،هـ ،دار إحياء الكتب العربية،
ط ،1ج ،19ص.210
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،5ص ،233ح.3
((( الح ّر
ّ
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يطلب ُّ
ممن قصده ،فقد ورد عنهم « :Rإذا أعطيتموهم
الدعاء َّ
فلقّنوهم الدُّ عاء ،فإنه يستجاب الدُّ عاء لهم فيكم.(((»...
وهناك أدعية أخرى مستجابة منها:
 دعــاء المريض عموماً ،ولــع ـوّاده :فقد ورد قــول اإلمــامالصادق « :Qثالثة دعوتهم مستجابة :والمريض فال
تغيظوه وال تضجروه»((( .وأمّا استجابة دعائه في ِّ
حق عائديه،
فقد ورد فيه عنه« :Qإذا دخل أحدكم على أخيه عائداً،
فليسأله يدعو له ،فإنّ دعاءه مثل دعاء المالئكة»((( ،وفي
رواية ُأخرى عنه ّ Q
يحث على زيارة المريض طلباً لدعائه:
«عودوا مرضاكم وسلوهم الدُّ عاء ،فإنّه يعدل دعاء المالئكة»(((.
 دعاء الغازي في سبيل الله تعالى :وفيه روي عن اإلمام جعفرالصادق « :Qثالثة دعوتهم مستجابة[ ]...والغازي في
سبيل الله؛ فانظروا كيف تخلفونه.(((»...
 دعــاء الحاجّ أو المعتمر حتّى يرجع :وهو قول الرسولَاب
األكرم « :Pأَ ْر َبعَةٌ َل ُت َر ُّد َلهُمْ َد ْعوَةٌ حَ تَّى ُت َفتَّحَ َلهُمْ أَ ْبو ُ
السَّ مَا ِء وتَصِ ي َر إِلَى ا ْل َعر ِْش :ا ْلوَالِدُ ِل َو َلدِه ،وا ْلمَظْ لُومُ َعلَى مَنْ
ظَ َلمَه ،والْمُ ْع َت ِم ُر حَ تَّى َيرْجِ عَ  ،والصَّ ائِمُ حَ تَّى ُيفْطِ رَ»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.17
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.509
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.117
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،2ص.421
((( الح ّر
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.509
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.510

 دعاء الصائم حتّى يفطر :وقد عرفت الحال م ّما تق َّدمَّ ،ولعل
قدسي مرويّ عن
ذلك من مقتضيات قوله سبحانه في حديث
ّ
اإلمام الصادق« :Qالصوم لي ،وأنا أجزي عليه»(((.
ٌ
أزمنة يستجاب فيها ُّ
الدعاء
.3

البكالي في حديث ،قال :رأيت أمير
أ .جوف الليل :عن نوف
ّ
علي بن أبي طالب  Qذات ليلة وقد خرج
المؤمنين ّ
من فراشه ،وقال لي« :يا نوف ،إنّ داود  Qقام في مثل
هذه الساعة من الليل ،فقال :إنّها ساعة ال يدعو فيها عبد ّإل
استجيب له»((( .وعن اإلمام الصادق« :Qكان فيما ناجى
الله به موسى بن عمران  Qأن قال له :يا بن عمران ،كذب
محب
ّ
من زعم أنَّه يحبّني فإذا جنّه الليل نام عنّي ،أليس كلّ
يحب خلوة حبيبه؟ ها أنا يا بن عمران مطّ لع على أحبّائي ،إذا
ّ
جنّهم الليل حوّلت أبصارهم في قلوبهم ،ومثُلت عقوبتي بين
أعينهم ،يخاطبوني عن المشاهدة ،ويكلّموني عن الحضور .يا
بن عمران ،هب لي من قلبك الخشوع ،ومن بدنك الخضوع،
ومن عينيك الدموع ،وادعني في ظلم الليل ،فإنّك تجدني
قريباً مجيباً»(((.
علي بن أبي
ب.بين الطلوعين :عن اإلمــام أمير المؤمنين ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،4ص.63
العاملي ،هداية األمّة إلى أحكام األئمة  ،Rج ،3ص.110
((( الح ّر
ّ
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.438
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طالب « :Qأجيبوا داعي الله ،واطلبوا الرزق فيما بين
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ،فإنّه أسرع في طلب الرزق
من الضرب في األرض ،وهي الساعة التي يقسّ م فيها الرزق
بين عباده ...توكّلوا على الله عند ركعتي الفجر إذا صلّيتموها،
ففيها تُعطون الرغائب»(((.
يحب من عباده
وعن اإلمام أبي جعفر« :Qإنّ الله ع ّز وجلّ ّ
المؤمنين كلّ دعاء ،فعليكم بالدعاء في السحر إلى طلوع الشمس،
فإنّها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ،وتقسم فيها األرزاق ،وتقضى
فيها الحوائج العظام»(((.
ج .قبل طلوع الشمس وقبل الغروب :عن اإلمام الصادق:Q
«إذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فعليك بالدعاء
واجتهد ،وال يمنعك من شيء تطلبه من ربّك ،وال تقل :هذا ما
ال أعطاه ،وادعُ فإنّ الله يفعل ما يشاء»(((.
د .بعد الصلوات المكتوبة :عن رســول الله« :Pمن أدّى
لله مكتوبة ،فله في أثرها دعوة مستجابة»((( ،وعن اإلمام
الصادق « :Qإنّ الله تبارك وتعالى فرض الصلوات في
أفضل الساعات ،فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات»(((.
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((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.615
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.68
((( الح ّر
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.34
العاملي ،هداية األمّة إلى أحكام األئمة ،Rمصدر سابق ،ج ،3ص.183
((( الح ّر
ّ
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.110
((( الح ّر
ّ

هـ.يوم الجمعة :عن رسول الله « :Pإنّ يوم الجمعة سيّد األيّام،
يضاعف الله ع ّز وجلّ فيه الحسنات ،ويمحو فيه السيّئات،
ويرفع فيه الدرجات ،ويستجيب فيه الدعوات»(((.
الكناني عن أبي
و .الدعاء وقت السّ حر :فقد روى أبو الصباح
ّ
جعفر Qقال« :إنّ الله ع ّز وجلّ يجيب (يحب) من عباده
(المؤمنين) كلّ (عبد) دعّاء ،فعليكم بالدعاء في السّ حر إلى
طلوع الشّ مس؛ فإنّه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ،وتقسم
فيها األرزاق ،وتقضى فيها الحوائج العظام»(((.
ُ
 .4نماذج من الدعوات التي ال تستجاب

اب َلهُمْ َد ْعوَةٌ  :رَجُ لٌ
قال اإلمام جعفر الصادق« :Qأَ ْر َبعَةٌ َل تُسْ تَجَ ُ
جَ ال ٌِس فِي َب ْيتِه َيقُولُ ال َّلهُمَّ ا ْر ُز ْقنِيَ ،ف ُيقَالُ لَه :ألَمْ آ ُمرْكَ بِالطَّ ل َِب.(((»...
وقد عرفت َّ
بأن االستجابة للعاطل الكسول المجافي للعمل يلزم منها
رفع الفروقات بين العامل وغير العامل ،وهو ممنوع ،كما هو واضح.
َ َّ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ۡ ُ َ َُ
َّ َ َ
ِط كفيهِ إِل ٱلماءِ ِلبلغ فاه
فما مثل ال َّداعي بال عمل ﴿إِل كبٰس ِ
َو َما ُه َو ب ِ َبٰلِغِهِۚۦ﴾((( ،وقد ورد عن عمر بن يزيد أ َّنه قال :قلت ألبي
عبد الله  :Qرَجُ ٌل َق َال ألَ ْقعُ َد َّن ِفي َب ْي ِتي ُ
وألصَ ِّل َي َّن وألَصُ وم ََّن
((( الشيخ المفيد ،المقنعة ،مصدر سابق ،ص.153
الحلي ،ع ّدة الداعي ونجاح الساعي ،تصحيح أحمد الموحدي القمي وجداني ،قم،
((( ابن فهد
ّ
ال.ت ،ال.ط ،ص.46
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.511
((( سورة الرعد ،اآلية .14
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وألَ ْع ُب َد َّن َربِّيَ ،فأَمَّا ِر ْز ِقي َف َس َي ْأ ِتي ِنيَ ،ف َق َال أَبُو َع ْب ِد ال َّله« :Qهَ ذَا
اب َلهُمْ »(((.
أَحَ دُ الث ََّل َث ِة ا َّلذِينَ َل يُسْ تَجَ ُ
النبي األكرم  Pأ َّنه قال« :إنّ الله يرحم عصاة أمّتي
وورد عن ّ
في الليلة المباركة  -ليلة القدرّ ...-إل ثمانية نفر :المشرك ،والكاهن،
والساحر ،والعاقّ  ،وآكل الربا ،ومدمن الخمر ،والزاني ،والماجن»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،8ص.77
((( الشيخ
ّ
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،13ص.109

المحا�ضرة ال�سابعة

المغفرة والرحمة في شهر
رمضان المبارك
الهدف:

التع ّرف إلى بعض خصائص شهر رمضان
في خطبة الرسول  Pوال س ّيما المغفرة
والرحمة في شهر رمضان.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

معنى الرحمة والمغفرة.
خصائص شهر رمضان في خطبة الرسول.P
آثار حرمان غفران الله في شهر رمضان.
كيف نستنزل رحمة الله تعالى؟.
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ت�صدير املو�ضوع
ذات
عن أمي ِر المؤمنين Qقال« :إنّ رسولَ الل ِه  Pخطبنا َ
َّاس!إِ َّن ُه َق ْد أَ ْقبَلَ إِ َليْكُ مْ شَ ْه ُر الل ِه بِا ْل َب َر َك ِة وَالرَّحْ َم ِة
يو ٍم فقال« :أَ ُّيهَا الن ُ
وَا ْل َم ْغ ِف َرةِ.(((»...
 .1معنى الرحمة والمغفرة

(((

أ .الرحمة :في الذهن ّية الراكدة تعني انتظار هذه الرحمة لتهبط
المعنى الواعي
من السماء،إلنقاذ المسلمين م ّما يعانونه .أمّا
َ
ْ
﴿وأط ُ
ِيعوا َّ َ
التغييري للرحمة هو المستفاد من قوله تعالىَ :
ٱلل
َ َّ ُ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
وٱلرسول لعلكم ترح
ون﴾((( رحمة الله ال تنزل على األمة
إ ّال حين تلتزم بالرسالة ،وتؤدّي ما عليها من واجبات .فالرحمة
يجب أن يسبقها إطاعة الله والرسول .واإلطاعة تتج ّلى في
ََ
َ
المؤمنين الذين ّ
يحكمون الرسالة في أمورهم﴿ :فل َو َر ّبِك
َ ُ ۡ ُ َ َ َّ ٰ ُ َ ّ ُ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ
ي ُدوا ْ ِ ٓ
ف
َل يؤمِنون حت يكِموك فِيما شجر بينهم ثم ل ِ
ّ ْ َ
َ
أ ُنف ِس ِه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما ق َض ۡي َت َوي ُ َسل ُِموا ت ۡسل ِٗيما﴾(((.

ب.الغفران :في الذهن ّية الراكدة أن تنتظر غفران الله بالدعاء
والتض ّرع فقط .أمّا الغفران فإ ّنه يعني معالجة هذا الجرح وإزالة
آثاره .هذا هو الغفران .ويجري هذا بتالفي ما أنزله الذنب
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((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص .77
اإلسالمي في القرآن ،المحاضرة األولى ،ص ،41 - 38
الخامنئي ،مشروع الفكر
((( ينظر :اإلمام
ّ
ّ
ترجمة أ.د .محد علي آذرشب ،مؤسّ سة صهبا ،كانون لثاني 2017ه (بتصرف).
((( سورة آل عمران ،اآلية .132
((( سورة النساء ،اآلية .65

في الروح من انتكاس ،ودفعها نحو السم ّو واالرتفاع (من جهة
ّ
ِإَون لَ َغ َّفارٞ
العبد) .أمّا بالنسبة لرب ّالعالمين فهو«الغفار» ﴿ ِ
ّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ٗ ُ َّ ۡ
ٱه َت َد ٰى﴾(((.
ل ِمن تاب وءامن وع ِمل صل ِحا ثم
 .2خصائص شهر رمضان في خطبة الرسول P

ّإن مراجعة الخطبة النبويّة في بداية شهر رمضان الكريمُ ،تب ّين ّأن
لهذا الشهر الكثير من الخصائص العظيمة التي تحتاج إلى الكثير من
البحث والعناية واالهتمام ،ونحن سنختار بعض هذه الخصائص التي
تناسب المغفرة في هذا الشهر العظيم ،فقد قال الرسول « :Pأَ ُّيهَا
َّاس!إِ َّن ُه َق ْد أَ ْقبَلَ إِ َليْكُ مْ شَ ْه ُر الل ِه بِا ْل َب َر َك ِة وَالرَّحْ َم ِة وَا ْل َم ْغ ِف َرةِ»(((.
الن ُ
النص ع ّدة خصائص ،هي:
وفي هذا ّ
أ .أَ ْقبَلَ إِ َليْكُ مْ  :في العادة اإلنسان هو المقبل في العبادة ،هو
يقبل على الصالة وغير ذلك من العبادات ،أمّا عن شهر رمضان،
فإ ّنه يقول :قد أقبل إليكم ومن المعلوم ّأن إقبال الشيء على
الشيء ،فرع االشتياق له ّ
وكأن شهر رمضان المبارك يشتاق إلينا،
ويتح ّين الفرصة للقائنا في هذه األيام المباركة!..
َ
ب.شَ ْه ُر اللهِ :شهر الله تعالى ،وشهر القرآن كما قال تعالى﴿ :ش ۡه ُر

َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
ُۡ َۡ ُ
اس َو َب ّي َ
ان ُه ٗدى ّل َّ
ٰ
ِ
ت ّم َِن
ن
ِلن
ء
ر
ق
ٱل
ه
ِي
ف
ل
نز
ِ
ِ ٖ
رمضان ٱلِي أ ِ
ُۡ َ ٰ ُۡ َ
ان﴾(((.
ٱلهد
ى َوٱلف ۡرق ِ ۚ

((( سورة طه ،اآلية .82
((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص .77
((( سورة البقرة ،اآلية .185
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ج .بِا ْل َب َر َكةِ :يُقبل بالبركة بمعنى النماء والزيادة ،والمفهوم من هذا
التعبيرّ ،أن هذا الشهر يُقبل وهو يحمل هذه األمور الثالثة:
البركة ،والرحمة والمغفرة.
وميزة هذا الشهر أنك عندما تتق ّرب إلى الله ع ّز ّ
وجل بصالة ليل،
أو صالة جماعة ،أو خمس واجب أو صدقة ما شابه ذلك؛ ّ
فإن هذا
العمل سيزداد وينمو ،ويبدو ّأن ذلك بشكل تصاعديّ حسب األيام،
وأعظمها العشرة األواخر ،وأعظم ما في هذه العشرة ليلة القدر.
د .وَالرَّحْ َمةِ :وقد جاء في آيات القرآن بيان سعة رحمة الله تعالى
ۡ
َ َّ َ َ ۡ َ ُ َّ َ ۡ َّ ۡ َ ٗ
حة َوعِل ٗما﴾(((.
ومن هذه اآليات﴿ :ربنا وسِعت ك شءٖ ر
َ ُ َّ ُّ ُ ۡ ُ َ ۡ َ َ َ ((( َ َ َ ۡ َ َ ۡ َُّ
ت وسِعت ك
﴿ فقل ر َبكم ذو رحةٖ وٰسِعةٖ﴾ ﴿ .ورح ِ
َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ َ َّ َ َ َّ ُ َ
ش ٖء ۚ فسأكتبها ل ِلِين يتق
ون﴾(((.
وعمل اإلنسان وحده ال يكفي ،بل ال ب ّد من أن تنضمّ له رحمة الله.
قال رسول الله« :لن يدخل الجنة أحد ّإل برحمة الله»(((.
 .3آثار الحرمان من غفران الله في شهر رمضان
أ .رسول الله « :Pمَنْ أدركه (شهر رمضان) فلم يغفر له فأبعده
الله»(((.
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((( سورة غافر ،اآلية .7
((( سورة األنعام ،اآلية.147
((( سورة األعراف ،اآلية.156
الهيثمي ،الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،دار الكتب العلم ّية،
(((
ّ
لبنان  -بيروت1408 ،ه 1988 -م ،ال.ط ،ج ،10ص.356
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.67
((( الشيخ
ّ

ب .عنه« :Pإنّ الشقيّ من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم»(((.
ج .عنه « :Pإنّ الشقيّ حقّ الشقيّ من خرج منه هذا الشهر
ولم تغفر ذنوبه»(((.
د .عنه« :Pفمن لم يغفر له في رمضان ففي أيّ شهر يغفر له؟!»(((.
هـ.عنه  - Pلما صعد المنبر فقال :آمين« :أيّها الناس إنّ جبرئيل
استقبلني فقال :يا محمّد من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له
فيه فمات فأبعده الله ،قل :آمين ،فقلت :آمين»(((.
و .عن اإلمام الصادق « :Qمن لم يغفر له في شهر رمضان
لم يغفر له إلى مثله من قابل ّإل أن يشهد عرفة»(((.
 .4كيف نستنزل رحمة الله تعالى؟

األساس في استنزال الرحمة هو طاعة الله ورسوله على مستوى
الفرد واألمّة ،وهناك أعمال ذكرت في اآليات والروايات نذكر منها:
َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
أ .االستغفار :قال تعالى﴿ :لول تستغفِرون ٱلل لعلكم ترح
ون﴾(((.
ب .ذكر الله :فعن أمير المؤمنين « :Qبذكر الله تستنزل الرحمة»(((.
ج .العفو عن الناس :فعنه « :Qبالعفو تستنزل الرحمة»(((.
((( الريشهري ،ميزان الحكمة،ج ،2ص.1118
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.227
((( الح ّر
ّ
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.107
((( ّ
المجلسي ،بحار االنوار ،مصدر سابق ،ج ،93ص.342
العلمة
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،93ص.343
((( سورة النمل ،اآلية .46
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.188
الليثي
((( علي بن محمّد
ّ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.189
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النبي :P
د .صلة الرحم :وال س ّيما في شهر رمضان ففي خطبة ّ
« َومَنْ وَصَ لَ فِي ِه رَحِ َمهُ ،وَصَ َل ُه الله ِبرَحْ َم ِت ِه َي ْو َم َي ْلقَاهَُ ،ومَنْ
قَطَ عَ فِي ِه رَحِ َمهُ ،قَطَ عَ الله َع ْن ُه رَحْ َم َت ُه َي ْو َم َي ْلقَاهُ»(((.
﴿و َهٰ َذا ك َِتٰ ٌ
هـ.اتّباع القرآن واالستماع واإلنصات له :قال تعالىَ :
ب
َ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ َّ َ ُ ُ َّ َ ٞ
َ ُ َ
ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ (((
أنزلنٰه مبارك فٱتبِعوه وٱتقوا لعلكم ترحون﴾ ِ﴿.إَوذا ق ِرئ
ۡ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ
ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ (((
نصتوا لعلكم ترحون﴾ .
ٱلقرءان فٱست ِمعوا لۥ وأ ِ
و .إقامة الصالة ،إيتاء الحقوق الماليّة ،إطاعة الرسول :قال تعالى:

َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ
ٱلر ُسول ل َعلك ۡم
﴿وأقِيموا ٱلصلوة وءاتوا ٱلزكوة وأطِيعوا
ُۡ َُ َ
ترح
ون﴾(((.
َ
ۡ
ْ
َ
َّ
َ ُۡ ُ َ
ون إ ۡخ َوة  ٞفأ ۡصل ُِحوا َب ۡ َ
ي
ز .اإلصالح بين المؤمنين﴿ :إِنما ٱلمؤمِن ِ
َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ
أخويك ۚم وٱتقوا ٱلل لعلكم ترح
ون﴾(((.
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((( الشيخ الصدوق ،فضائل األشهر الثالثة ،مصدر سابق ،ص .78
((( سورة األنعام ،اآلية.155
((( سورة األعراف ،اآلية .204
((( سورة النور ،اآلية.56
((( سورة الحجرات ،اآلية.10

المحا�ضرة الثامنة

الشرعي
االلتزام بالحكم
ّ
الهدف:

يفهم مصدر األحكام الشرع ّية وفلسفتها،
ّ
وأن التكليف يسير والثواب جزيل.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5

مصدر األحكام الشرع ّية
التسليم واالنقياد
الشرعي ،مصالح ومفاسد
الحكم
ّ
التكليف يسير والثواب جزيل
بعض األحكام من دعائم اإلسالم
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ت�صدير املو�ضوع

َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ َ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا أطِيعوا ٱلل وأطِيعوا ٱلرسول
قال تعالى:
َُْ ۡ َ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ ُ ُّ
َ
َّ
ُ
ۡ
َ
ُ
ُ
ۡ
ۡ
ُ
َ
َ
َّ
ٰ
وأو ِل ٱلمرِ مِنكمۖ فإِن تنزعتم ِف شءٖ فردوه إِل ٱللِ وٱلرسو ِل
َ
ُ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ َّ ۡ
ۡ ً
َ
ٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِرۚ ذٰل َِك َخ ۡيَ ٞوأ ۡح َس ُن تَأوِيل﴾(((.
إِن كنتم تؤمِنون ب ِ
ّ
الشرعية
 .1مصدر األحكام

خلق الله اإلنسان كائناً اجتماع ّياً بطبعه ،ليسير نحو التكامل،
وصوالً إلى السعادة بالتعاون مع بني جنسه ،ونتيجة اختالف الرغبات
واألمزجة وتن ّوع الحاجات والقوى واألذواق ،كان ال ب ّد من قانون عادل
يُق ّنن حياتهم ،ويمنع التنازع والفتن ،ويح ّقق الغاية المنشودة من
الخلق .وال يضع القانون ّإل الخالق لإلنسان والعالم بحاله وتفاصيله،
والمنزّه عن ّ
كل حاجة أو غاية أو ميل ،وهو الله تعالى الذي وضع
األحكام وأرسل الرسل ،وآخرهم الرسول األعظم .P
َّ
قال تعالىَ :
ى  ٣إ ِ ۡن ُه َو إِل َو ۡ ٞ
﴿و َما يَن ِط ُق َعن ٱل ۡ َه َو ٰٓ
ح يُ َ ٰ
وح ٤
ِ
َ َّ َ ُ َ ُ ۡ
ِيد ٱل ُق َو ٰى﴾(((.
علمهۥ شد
َ
ٓ
ّ
ُ
َ
َّ
َ َ ُ َ ٞ
ِك ق ۡو ٍم َها ٍد﴾(((.
وقال أيضاً﴿ :إِنما أنت منذِر ۖ ول ِ
وفي زمن الغيبة ،إذ يتع ّذر أخذ التكليف من اإلمام | مباشر ًة،
أرجعنا اإلمام إلى الفقيه الجامع للشرائط.
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((( سورة النساء ،اآلية .59
((( سورة النجم ،اآليات .5-3
((( سورة الرعد ،اآلية .7

عن اإلمام صاحب الزمان « :Qوأمّا الحوادث الواقعة ،فارجعوا
فيها إلى رواة حديثنا ،فإنّهم حجّ تي عليكم ،وأنا حجّ ة اللَّه عليهم»(((.
 .2التسليم واالنقياد

ينبغي على للمك ّلف أن يلتزم باألحكام الشرع ّية ويؤدّيها على
أكمل وجهّ ،
غني ع ّنا:
ألن فيها مصلحة اإلنسان والله تعالى ّ
عن أمير المؤمنين « :Qخلق الخلق حين خلقهم غن ّياً عن
طاعتهم ،آمناً من معصيتهم ،ألنّه ال تضرّه معصية من عصاه ،وال
تنفعه طاعة من أطاعه»(((.
عن أمير المؤمنين  ،Qمخاطباً الله سبحانه« :لم تخلق الخلق
لوحشة ،وال استعملتهم لمنفعة ...وال ينقض سلطانك من عصاك ،وال
يزيد في ملكك من أطاعك»(((.
وال يؤدّي اإلنسان ّ
حق العبوديّة ح ّتى يس ّلم إلى الله تعالى ورسوله
وأولي األمر في التكاليف ،وينقاد إليه االنقياد التام:
ّ
َ
ََ َ َّ َ َ ُۡ ُ َ
ت ُيَك ُِم َ
ِيما ش َ
وك ف َ
ون َح َّ ٰ
ج َر
قال تعالى﴿ :فل وربِك ل يؤمِن
َ ۡ َ ُ ۡ ُ َّ َ َ ُ ْ َ
ّ َْ
َ
يدوا ِ ٓ
ف أ ُنف ِس ِه ۡم َح َر ٗجا ّم َِّما ق َض ۡي َت َوي ُ َسل ُِموا ت ۡسل ِٗيما﴾(((.
بينهم ثم ل ِ
فهذه اآلية تب ّين عالمات اإليمان الراسخ ،وذلك في مراحل ثالث:
علي أكبر
علي بن بابويه ،كمال الدين وتمام النعمة ،تحقيق وتصحيح ّ
((( الصدوق ،محمّد بن ّ
غفاري ،طهران ،دار الكتب اإلسالم ّية1395 ،ه ،ط ،2ج ،2ص.484
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .303
((( المصدر نفسه ،ص .158
((( سورة النساء ،اآلية .65
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النبي  ،Pوحكمه هو حكم الله تعالى.
األولى :االحتكام إلى ّ
الثانية :عدم الشعور باالنزعاج والحرج من حكمه.
الثالثة :أن يط ّبق المسلم المؤمن هذه األحكام تطبيقاً تا ّماً ،ويس ّلم
تسليماً كام ًال أمام ّ
الحق.
في الرواية عن اإلمام الصادق  ...« :Qفإنّي قد جعلته عليكم
استخف،
ّ
حاكماً ،فإذا حكم بحكم فلم يُقبل منه ،فإنّما بحكم الله
وعلينا ردّ ،والرا ّد علينا كالرا ّد على الله.((( »...
ّ
الشرعي ،مصالح ومفاسد
 .3الحكم

ّإن لإلنسان غاية من وجــوده في الحياة الدنيا ،وما األحكام
والقوانين العمل ّية التي جاء بها الرسل ّإل لتنظيم هذا الوجود وهذه
الحياة ،ولتخدم الغاية المنشودة من وجود اإلنسان ،أال وهي السعادة
األخرويّة .لذاّ ،
فإن هذه األحكام قائمة على أساس المصالح والمفاسد
والحسن والقبح ،وهي الصراط الذي يوصل من يلتزم به إلى الج ّنة
والنعيم ،ويجعل المتخ ّلف عنه مستح ّقاً للنار والجحيم.
عن رسول الله « :Pيا أيّها الناس ،والله ،ما من شيء يقرّبكم من
الجنّة ويباعدكم من النار ّإل وقد أمرتكم به»(((.
علي « :Qإنّه  -يعني الله سبحانه  -لم يأمرك ّإل
عن اإلمام ّ
بحَ سن ،ولم ينهك إال عن قبيح»(((.
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الكليني ،الكافي،مصدر سابق ،ج ،1ص .67
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .74
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .396

 .4التكليف يسير والثواب جزيل

إذا أمع ّنا النظر فيما ك ّلفنا الله تعالى به من أوامر ونواهي ،وفيما
أباحه لنا في الحياة الدنيا ،نجد ّأن التكاليف اإللزام ّية قليلة ج ّداً في
ِقبال المباحات ،وقد وعد الله من أطاعه والتزم بتكاليفه بالثواب
الجزيل.
علي« :Qاعلموا أن ما كلّفتم به يسير ،وأنّ ثوابه
عن اإلمام ّ
كثير ،ولو لم يكن فيما نهى الله عنه من البغي والعدوان عقاب
يُخاف ،لكان في ثواب اجتنابه ما ال عذر في ترك طلبه»(((.
وعنه أيضاً« :إنّ الله سبحانه أمر عباده تخييراً ،ونهاهم تحذيراً،
ُعص
وكلّف يسيراً ،ولم يكلّف عسيراً ،وأعطى على القليل كثيراً ،ولم ي َ
مغلوباً ،ولم يُطعْ مُكرهاً ،ولم يرسل األنبياء لعباً ،ولم ينزل الكتاب
َ َ َ
للعباد عبثاً ،وال خلق السماوات واألرض وما بينهما باطال﴿ :ذٰل ِك ظ ُّن
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ْ َ َ َّ ّ ٞ
ك َف ُروا م َِن ٱنلَّارِ﴾(((.((( ،
ٱلِين كفر ۚوا فويل ل ِلِين
 .5بعض األحكام من دعائم اإلسالم

﴿و َمن يَ ۡب َتغِ َغ ۡ َ
إن اإلسالم هو دين الله الذي اصطفاه لنفسهَ ،
ّ
ي
َ َ ۡ َ
خٰ ِس َ
ۡٱل ۡس َل ٰ ِم د ِٗينا فَلَن ُي ۡق َب َل م ِۡن ُه َو ُه َ
ِ
ين﴾((( ،وبه
ٱل
ِن
م
ة
ِر
خ
ٱٓأۡل
ف
و
ِ
ِ
ِ

تبيان األحكام من حالل وحرام ،وأوامر ونوا ٍه ،فمن دخله س ِلم ،ومن
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .425
((( سورة ص ،اآلية .27
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .481
((( سورة آل عمران ،اآلية .85
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عقله أ ِمن ،ومن ّ
خسر ،وفي اإلسالم دعائم وأركان ال ب ّد
أخل بدعائمه ِ
من العناية بها:
عن رسول الله « :Pبُني اإلسالم على خمس :على أن يوحّ د الله،
وإِقام الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصيام رمضان ،والحجّ »(((.
عن اإلمام الباقر « :Qبُني اإلسالم على خمس دعائم :إقام
الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وصوم شهر رمضان ،وحجّ البيت الحرام ،والوالية
لنا أهل البيت»(((.
عن اإلمام الصادق « :Qأثافي اإلسالم ثالث :الصالة ،والزكاة،
والوالية ،ال تصحّ واحدة منهنّ ّإل بصاحبتيها»(((.
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((( مسلم النيسابوري ،أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري ،الجامع الصحيح (صحيح
مسلم) ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان  -بيروت ،ال .ت ،ال .ط ،ج ،1ص.35
((( الشيخ المفيد ،األمالي ،مصدر سابق ،ص .353
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.18
((( الشيخ
ّ

المحا�ضرة التا�سعة

معراج المؤمن
الهدف:

التع ّرف إلى فضل الصالة وآثارها في
وص ّية أمير المؤمنين.Q

المحاور الرئي�سة:

 	.1الوصايا األربع المرتبطة بالصالة.
 	.2العلل المر ِّغبة في الصالة؟
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ت�صدير املو�ضوع
قال أمير المؤمنين َ « :Qتعَاهَ دُ وا اَ ْم َر الصَّ َلةِ ،وحَ افِظُ وا َع َل ْيهَا،
َ َ ۡ ََ
ع ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ (((
ِني كِتبا موقوتا﴾
واسْ َت ْك ِثرُوا ِم ْنهَا ،و َت َق َّربُوا ِبهَاَ ،فإِ َّنهَا ﴿كنت
َ ََ
َ َ َ َ ُۡ
َاب أَهْ لِ النَّا ِر حِ ينَ سُ ِئلُوا ﴿ ما سلككم ِف سقر
أ ََل تَسْ مَعُ ونَ إِلَى جَ و ِ
ۡ
ّ
َ ُ ْ َ
ُوب حَ َّت((( ا ْل َورَقِ ،
 ٤٢قالوا ل ۡم نَ ُك م َِن ٱل ُم َصل َِني﴾((( وإِ َّنهَا َلتَحُ ُّت الذُّ ن َ
َاب
وتُطْ ِل ُقهَا إِطْ َلقَ ال ِّربَقِ ((( ،وشَ َّب َههَا رَسُ ولُ اللَّه بِالْحَ َّم ِة ((( تَكُ ونُ َعلَى ب ِ
َّاتَ ،فمَا عَسَ ى أَنْ
ْس َمر ٍ
الرَّجُ لِ ؛ َف ُه َو َي ْغتَسِ لُ ِم ْنهَا فِي ا ْل َي ْو ِم وال َّل ْي َل ِة خَ م َ
َي ْبقَى َع َليْه مِنَ ال َّدرَنِ (((؛ و َق ْد َعر ََف حَ َّقهَا رِجَ الٌ مِنَ الْمُ ْؤ ِمنِينَ ا َّلذِينَ
َل تَشْ َغ ُلهُمْ َع ْنهَا زِي َن ُة َمتَاعٍ َول ُق َّر ُة َعيْنٍ مِنْ َو َل ٍد َول مَالٍ َ .يقُولُ اللَّه
َ ٞ
ۡ ُ َّ ٞ
َّ َ
ۡ َّ َ
ٱلصل ٰوة ِ
سُ بْحَ انَه ﴿رِ َجال ل تل ِهي ِه ۡم ت َِجٰ َرة َول َب ۡي ٌع َعن ذِك ِر ٱللِ ِإَوق ِام
َ ٓ َّ َ
ِإَويتاءِ
ٱلزك ٰوة ِ﴾((( ،وكَانَ رَسُ ولُ اللَّه نَصِ باً ((( بِالصَّ َل ِة َب ْع َد ال َّتبْشِ ي ِر لَه
ۡ
َ
َ
َ
َ
ۡ
َ
َّ ٰ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َ (((
بِالْجَ َّن ِة ِل َقوْلِ اللَّه سُ بْحَ انَه ﴿ َوأ ُم ۡر أهلك بِٱلصلوة ِ وٱصط ِب عليهاۖ﴾
َفكَانَ َي ْأ ُم ُر ِبهَا أَهْ لَه ويَصْ ِب ُر َع َل ْيهَا َنفْسَ ه(.((1(»((1
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((( سورة النساء ،اآلية .103
((( سورة المدثر ،اآليتان .43-42
(حت) ال ّرجل الورق من الشجر ح ّتاً من باب م ّد أسقطه وأزاله ،وتحا ّتت ّ
((( ّ
الشجرة تساقط ورقها.
ّ
((( (ال ّربق) وزان عنب جمع ربق بالكسر وزان حمل حبل فيه ع ّدة عرى يش ّد به البهم ،وكل عروة ربقة.
((( (الحمة) بفتح الحاء المهملة ّ
كل عين فيها ماء حا ّر ينبع يستشفى بها األعالء.
((( (ال ّدرن) مح ّركة الوسخ .درن جلده وثوبه درن والحمام ينقي الدرن.
((( سورة النور ،اآلية .37
((( (نصب) نصباً كتعب وزنا ومعنى فهو نصب.
((( سورة طه ،اآلية .132
(( ((1يص ّبر عليها نفسه)بالتثقيل أي يأمرها بالصّ بر من ص ّبرته أي حملته على الصّ بر بوعد األجر.
( ((1نهج البالغة ،مصدر سابق 199 ،ومن كالم له Qكان يوصي به أصحابه ،الصالة ،ص .316

 .1الوصايا األربع المرتبطة بالصالة

أَ ( .تعَاهَ دُ وا اَ ْم َر الصَّ َلةِ) :أي ج ّددوا العهد بها ،ود ّققوا في شروطها
وأدائها في أوقاتها المخصوصة ،وال تض ّيعوها وال تغفلوا عنها؛
أل ّنها عماد ال ّدين ،ومعراج المؤمنين ،وقربان ّ
تقى ومؤمن
كل ّ
نقي ،وأوّل ما يحاسب به العبد إن قبلت قبل ما سواها وإن
ّ
أحب
ردّت ر ّد ما سواها .عن أمير المؤمنين  Qليس عمل ّ
إلى الله ع ّز ّ
وجل من الصالة فال يشغل ّنكم عن أوقاتها شيء
َ ٞ
فإن الله ع ّز ّ
من أمور الدنياّ ،
وجل ذ ّم أقواماً فقال﴿ :ف َو ۡيل
َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ّل ِۡل ُم َص ّل َ
ِني  ٤ٱلِين هم عن صلت ِ ِهم ساه
ون﴾((( يعني أ ّنهم
غافلون استهانوا بأوقاتها»(((.
ب(.وحَ افِظُ وا َع َل ْيهَا) :أي على أوقاتها ورعاية آدابها وسننها
وحدودها ومراسمها وشروطها وأركانها .وذلك امتثاالً ألمر الله
َ َّ َ ٰ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ُ ْ
َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
ت وٱلصلوة ِ ٱلوسط ٰى وقوموا
في قوله﴿ :حٰفِظوا ع ٱلصلو ٰ ِ
ِ َّلِ َقٰنِت َ
ني﴾((( .ومن أهمّ مصاديق المحافظة عليها  -بعد ش ّدة
ِ
االعتناء بإقامتها-هو اجتناب الظلم بأنواعه ،بأن ال تعتدوا وال
ّ
تغشوا وال تخونوا وال تكذبوا وال تستغيبوا .إذ تكونون بارتكاب
َّ
هذه الجرائم وأمثالها قد ض ّيعتم أجر صالتكم ،فإنه ﴿إِن َما
ٱلل م َِن ٱل ۡ ُم َّتق َ
َي َت َق َّب ُل َّ ُ
ني﴾(((.
ِ
((( سورة الماعون ،اآليتان .5-4
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .412
الليثي
(((
ّ
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .238
((( سورة المائدة ،اآلية .27
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فلقد قال رسول ال َّله « :Pال تُضَ يِّعوا صَ التَكُ م َفإِنَّ مَن ضَ يَّعَ صَ ال َت ُه
حُ شِ َر مَعَ قارونَ وهامانَ  ،وكانَ حَ قًّا َعلَى الل ِه أن يُدخِ َل ُه النّا َر مَعَ
المُ نافِقينَ  ،فَالوَيلُ ِلمَن لَم يُحافِظ عَلى صَ ال ِت ِه وأدا ِء سُ َّن ِة نَب ِّيهِ»(((.
نف يُصَ لّونَ
ورد عن رسول الله ُ « :Pأمَّتي عَلى أر َب َع ِة أصناف :صِ ٌ
ول ِك َّنهُم في صَ ال ِتهِم ساهونَ  ،فَكانَ َلهُمُ الوَيلُ  ،والوَيلُ اسمُ َد َركَة
َكات جَ َهنَّمَ  ،قالَ الل ُه تَعالى ﴿ :فَ َو ۡي ٞل ّل ِۡل ُم َص ّل َ
ِني َّ ٤ٱل َ
ِين
مِن َدر ِ
َ
َ
ُ
نف يُصَ لّونَ أحيانًا ،وال يُصَ لّونَ
ُه ۡم َعن َصلت ِ ِه ۡم َساهون﴾((( ،وصِ ٌ
َكات جَ َهنَّمَ  ،قالَ
أحيانًا ،فَكان َلهُمُ الغَيُّ  ،والغَيُّ اسمُ َد َركَة مِن َدر ِ
َ ۡ ۡ َ ۡ ٌ َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ْ
َ َ ََ
الل ُه تَعالى ﴿ :فخلف ِم ۢن بع ِدهِم خلف أضاعوا ٱلصلوة وٱتبعوا
َّ َ َ َ َ ۡ
َ
نف ال يُصَ لّونَ أ َبدًا فَكانَ َلهُم
ت ف َس ۡوف يَل َق ۡو َن غ ًّيا﴾((( وصِ ٌ
ٱلشهو ٰ ِ ۖ
َكات جَ َهنَّمَ  ،قالَ الل ُه تَبارَكَ وتَعالى:
سَ َقرُ ،وسَ َق ُر اسمُ َد َركَة مِن َدر ِ
ۡ
ّ
َ
َ
َ َ َ ُ
َ ُ ْ ۡ َ ُ
ك م َِن ٱل ُم َصل َ
نف
ِني﴾((( وصِ ٌ
﴿ما َسلكك ۡم ِف َسق َر  ٤٢قالوا لم ن
يُصَ لّون أ َبدًا وهُ م في صَ ال ِتهِم خاشِ عونَ  ،قالَ الل ُه تَبارَكَ وتَعالى:
َ َ
َ ۡ ََۡ َ ُۡ ۡ ُ َ
َّ َ ُ
ۡ
ۡ َ ٰ ُ َ (((
﴿قد أفلح ٱلمؤمِنون  ١ٱلِين هم ِف صلت ِ ِهم خشِ عون﴾ .
ج( .واسْ َت ْك ِثرُوا ِم ْنهَا) :فإ ّنها خير موضوع فمن شاء ّ
أقل ومن شاء
أكثر .عن أبي جعفر  Qقال« :أتى رسول اللَّه  Pرجل
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علي بن بابويه ،عيون أخبار الرضا Q ،تحقيق وتصحيح مهدي
((( الصدوق ،الشيخ محمّد بن ّ
الالجوردي ،نشر جهان ،إيران  -طهران1420 ،ه ،ط ،1ج ،2ص .31
((( سورة الماعون ،اآليتان .5-4
((( سورة مريم ،اآلية .59
((( سورة المدثر ،اآليتان .43-42
((( سورة المؤمنون ،اآليتان .2-1

فقال :ادع اللَّه أن يدخلني الجنّة فقال :أعنّى بكثرة السّ جود»(((.
عن أبي جعفر ّ
العطار قال :سمعت الصادق جعفر بن مح ّمد L
يقول« :جاء رجل إلى رسول اللَّه  Pفقال :يا رسول اللَّه كثرت ذنوبي
تحت الذنوب كما
وضعف عملي ،فقال رسول اللَّه :أكثر السّ جود فانّه ّ
تحت الرّيح ورق الشجر»(((.
ّ
د( .وتقرّبوا بها) :إلى ال َّله سبحانه فا ّنها قربان ّ
تقيْ ،
عن أَ ِبي
كل ّ
ا ْلحَ َس ِن ال ِّر َضا َ Qق َال« :الصَّ َل ُة ُق ْربَانُ ((( كُلِّ َتقِيٍّ »(((.
وفيه من ثواب األعمال بإسناده عن موسى بن بكر عن أبي
الحسن  Qقال« :صالة النّوافل قربان كلّ مؤمن»(((.
كما ّ
يدل عليه ما رواه في الكافي بإسناده ع َْن ُمعَا ِوي ََة ب ِْن وَهْ ٍب،
َق َال َسأَ ْل ُت أَبَا َع ْب ِد ال َّله « :Qعَنْ أَفْضَ لِ مَا َي َت َقر َُّب بِه ا ْل ِعبَا ُد إِلَى
َر ِّبهِمْ وأَحَ ِّب َذلِكَ إِلَى اللَّه َع َّز وجَ لَّ مَا هُ وَ؟ َفقَالَ  :مَا أَ ْعلَمُ شَ يْئاً َب ْع َد
ا ْل َم ْع ِر َف ِة أَفْضَ لَ مِنْ هَ ذِه الصَّ َلةَِ ،أل َترَى أَنَّ ا ْل َع ْب َد الصَّ الِحَ عِيسَ ى ابْنَ
َ
ََۡ َ
َّ َ ٰ َ َّ ٰ َ ُ ۡ ُ َ ٗ ّ ((( (((
ٰ
َم ْريَمَ قَالَ ﴿وأوص ِن بِٱلصلوة ِ وٱلزكوة ِ ما دمت حيا﴾ . ،

((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،1ص .210
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،ص .589
((( والقربان  -بالضمّ  :-ما تق ّربت به إلى ال َّله تعالى ،تقول منه :ق ّربت إلى ال َّله تعالى قرباناً.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص .265
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،ثواب األعمال ،مصدر سابق ،ص .29
((( سورة مريم ،اآلية .31
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص .264
((( الشيخ
ّ
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ّ
 .2العلل المرغبة في الصالة

(((

ول ّما أمر بتعاهدها ومحافظتها وال ّتق ّرب بها ع ّقب  Qذلك
وع َّلله بوجوه مرغبة ،وهي:
َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ٰ ٗ َّ ۡ ُ ٗ
وتا﴾ ،وفي الكافي
أ .قولهَ :فإِ َّنهَا ﴿كنت ع ٱلمؤ ِمن ِني كِتبا موق
بإسناده ع َْن َدا ُو َد ب ِْن َف ْر َق ٍد َق َال ُق ْل ُ
ت ألَ ِبي َع ْب ِد ال َّله Q
ُ ٗ
َّ َّ َ ٰ َ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ
ِني كِتٰ ٗبا َّم ۡوقوتا﴾
َق ْو ُله َتعَالَى ﴿إِن ٱلصلوة كنت ع ٱلمؤ ِمن
َق َال ِ « :Qكتَاباً ثَابِتاً و َلي َْس إِنْ عَجَّ ل َْت َقلِي ًال أَ ْو أَخَّ ر َْت َقلِي ًال
بِا َّلذِي يَضُ رُّكَ مَا لَمْ تُضَ يِّعْ ِتلْكَ اإلِضَ ا َع َة َفإِنَّ اللَّه َع َّز وجَ لَّ َيقُولُ

َ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َّ َ ُ ْ َّ َ َ ٰ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ
ت فسوف يلقون
ِل َق ْومٍ﴿ :أضاعوا ٱلصلوة وٱتبعوا ٱلشهو ِ ۖ
َ
غ ًّيا﴾»(((.

ب .قوله( :أَ َل َت ْسمَعُ َ
َاب أَ ْه ِل ال َّنا ِر) :واالستفهام للتقرير
ون إِ َلى جَ و ِ
بما بعد ال ّنفي ،أو للتوبيخ والتقريع ،والغرض منه تنبيه
المخاطبين إلى ّأن ترك الصالة يوجب دخول النار ،وسخط
الج ّبار ،ليتح ّرزوا من تركها ،ويحافظوا عليها.
ج .قوله( :وإِ َّنهَا َل َتحُ ُّت ُّ
وب حَ َّت((( ا ْل َور َِق) أي تسقطها من
الذ ُن َ
ال ّرقاب سقوط األوراق من األشجار .كما وقع ال ّتصريح به في
رواية الوسايل من مجالس ابن ّ
الشيخ ،بإسناده عن سلمان
الفارسي قال :ك ّنا مع رسول ال َّله  Pفي ّ
ظل شجرة فأخذ
ّ
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((( التي من أجلها أوصى اإلمام بالعناوين األربعة.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص .270
((( الشيخ
ّ
ً
ّ
ّ
((( ّ
(حت) ال ّرجل الورق من الشجر ح ّتا من باب م ّد أسقطه وأزاله ،وتحاتت الشجرة تساقط ورقها.

غصنا منها ،فنفضه ،فتساقط ورقه فقال« :أال تسألونني عمّا
صنعت؟» فقالوا :أخبرنا يا رسول ال َّله فقال « :Pإنّ العبد
المسلم إذا قام إلى الصالة تحاتّت خطاياه كما تحاتّت ورق
هذه الشجرة»(((.
د .ما أشار إليه بقوله (و َق ْد َعر ََف حَ َّقهَا رِجَ الٌ مِنَ الْمُ ْؤ ِمنِينَ ).
وفيه عن محمّد بن العبّاس ،عن محمّد بن همّام ،عن محمّد
بن إسماعيل ،عن عيسى بن داود ،قال :ح ّدثنا اإلمام موسى بن
َ َ
ُُ
جعفر عن أبيه  ،Lفي قول ال َّله ع ّز ّ
وت أذِن
﴿ف بي ٍ
وجل ِ
َّ ُ َ ُ ۡ َ
َ
P
وسلَّم بيت
ٱلل أن ترفع﴾ اآلية قال« :بيوت آل محمّد
عليّ وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر عليهم السّ الم،
قلت :بالغد ّو واآلصال ،قال :الصّ الة في أوقاتها.(((»...،
هـ.إنّ في المحافظة على الصالة أسوة بالنّبيّ  :Pفلقد «كان
رسول اللَّه  Pنصباً بالصالة» ،أي تعباً بها ّ
كل التعب .ح ّتى
روى أ ّنه كان يص َّلى ال َّليل ك َّله ويع َّلق صدره بحبل ح ّتى ال يغلبه
َٓ َ َۡ
نزلَا
ال ّنوم فعاتبه ال َّله على ذلك وأنزل عليه ﴿طه  ١ما أ
َ َۡ َ ُۡ ۡ َ َ
ان ل ِتَ ۡش َ ٰٓ
ق﴾((( وأمره بأن يخ ّفف على نفسه وذكر
عليك ٱلقرء
أ ّنه ما أنزل عليه الوحي ليتعب ّ
كل هذا ال ّتعب.
((( الهاشمي الخوئي ،الميرزا حبيب الله ،منهاج البراعة في شرح نهج البالغة وتكملة منهاج
البراعة ،ترجمة :حسن حسن زاده اآلملي ،ومحمّد باقر كمرئي ،تحقيق وتصحيح :إبراهيم
ميانجي،المكتبة اإلسالمية ،إيران  -طهران1400 ،ه ،ط ،4ج  ،12ص.327
((( المصدر نفسه ،ص .329
((( سورة طه ،اآليتان .2-1
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و .وقوله« :بعد التبشير له بالجنّة» إشارة إلى أ ّنه لم يكن مواظبته
على الصّ الة شوقاً إلى الج ّنة وال خوفاً من ال ّنار بل قد كان نصباً بها
مع وجود تلك البشارة متحم ًال ّ
كل التعب امتثاال لقول ال َّله سبحانه
َۡ َ ۡ َ َ
﴿وأ ُم ۡر أهلك
وأمره له بالصبر عليها في سورة طه حيث قال:
َّ َ ٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ َ ٗ َّ ۡ َ ُ َ ۡ َ ُ
سلك رِ ۡزقاۖ ن ُن ن ۡر ُزقك ۗ َوٱلعٰقِ َبة
بِٱلصلوة ِ وٱصط ِب عليهاۖ ل ن ٔ
ۡ
ل َِّلتق َو ٰى﴾(((.
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((( سورة طه ،اآلية .132

المحا�ضرة العا�شرة

ّ
حق النفس
الهدف:

التع ّرف إلى معاني النفس ومراتبها في
القرآن الكريم.

المحاور الرئي�سة:

 	.1معاني النفس في القرآن الكريم
 	.2مراتب النفس وأقسامها في القرآن الكريم
 	.3الصراع مع األهواء
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ت�صدير املو�ضوع
عن اإلمام زين العابدينَ « :Qوأَمَّا حَ قُّ َنفْسِ كَ َع َليْكَ َفأَنْ
تَسْ َت ْو ِف َيهَا فِي طَ ا َع ِة اللهَِ ،ف ُت َؤدِّيَ إِلَى لِسَ انِكَ حَ َّقهَُ ،وإِلَى سَ ْمعِكَ حَ َّقهُ،
َوإِلَى بَصَ رِكَ حَ َّقهَُ ،وإِلَى َيدِكَ حَ َّقهَاَ ،وإِلَى رِجْ لِكَ حَ َّقهَاَ ،وإِلَى بَطْ نِكَ
حَ َّقهَُ ،وإِلَى َفرْجِ كَ حَ َّق ُه َوتَس َتعِينُ بِالل ِه َعلَى َذلِكَ »(((.
 .1معاني «النفس» في القرآن الكريم

معان للنفس ،أبرزها:
أشار القرآن الكريم إلى ع ّدة ٍ

َّ
َّ ُ
﴿ٱلل َي َت َوف
النفس هي الروح ،يقول الله في كتابه المجيد:
أ.
َ
ۡ
َ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ
ُ
َ َ ۡ َ َ َّ َ ۡ َُ
ۡ
ٱلنف َس حِني موت ِها وٱل ِت لم تمت ِف منامِهاۖ فيمسِك ٱل ِت
َ َ
َ َ ٰ َ ََۡ َۡ ۡ َ َُۡ ُ ۡ ُ ۡ
ُّ
َ
َ
ًّ
(((
َ
ٰٓ
ٰٓ
م﴾ .
قض عليها ٱلموت ويرسِل ٱلخرى إِل أجل مس ۚ
ٖ َ َّ ُ ْ َ ۡ ٗ َّ
ب .النفس هي الذات البشريّة ،قال تعالى﴿ :وٱتقوا يوما ل
َّ ۡ
َۡ
َ ۡٗ
َۡ
يا﴾(((.
ت ِزي نف ٌس َعن نف ٖس ش ٔ
َ ۡ ُ
َ
﴿وٱذكر َّر َّبك ِف
ج .النفس هي القلب والباطنَ ،قال تعالى:
ۡ
َ ۡ َ َ َ ُّ ٗ َ َ ٗ ((( َ ََّ َ ُ ُ ُ
ف َنف ِسهِۦ﴾(((.
نفسِك تضع وخِيفة﴾ ﴿ ،فأسها يوسف ِ
 .2مراتب النفس وأقسامها في القرآن الكريم

وفيما يلي نشير إلى مراتب النفس وأقسامها في القرآن الكريم:
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اإلسالمي
علي ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمؤسّ سة النشر
ّ
اني ،الحسن بن ّ
((( ابن شعبة الحر ّ
التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ  ،إيران  -قمّ 1404 ،ه ،ط ،2ص .256
((( سورة الزمر ،اآلية .42
((( سورة البقرة ،اآلية  48واآلية .123
((( سورة األعراف ،اآلية .205
((( سورة يوسف ،اآلية .77

أ .النفس األمّارةُ :س ّميت بـِ «األمّارة»؛ أل ّنها تأمر اإلنسان باالستجابة
إلى ميولها ورغباتها ،وهي ُتع ّد أخطر المراحل وأكثرها تهديداً
الستقامة اإلنسان؛ حيث إ ّنها تدفع صاحبها إلى فعل السوء،
وتج ّره إلى االنحراف والسقوط.
النبي يوسف :Q
جاء
في القرآن الكريم في قصّ ة َ ّ
ُ
َّ
َ
ٓ
ۡ
ۡ
َّ
ُ
َ
ّ
ُ
ارة ۢ ب ُّ
َّ َ
َّ َ
ََ َّ
ٱلس ٓوءِ إِل َما َرح َِم َر ٓ
ب ۚ﴾(((.
﴿وما أب ِرئ نف ِ ٓ ۚ
س إِن ٱنل َفس لم ِ
ِ
َ َّ َ ۡ َ َ
ۡ
ََ
اف َم َق َ
ام َر ّبِهِۦ َونه ٱنلَّف َس
وجاء في آية ُأخرى﴿ :وأما من خ
ۡ ۡ
ى  ٤٠فَإ َّن ۡ َ
ٱل َّن َة ِ َ
َعن ٱل ۡ َه َو ٰ
ه ٱل َمأ َو ٰى﴾(((.
ِ
ِ
وقد ورد الحديث عن النفس األمّارة في روايات أهل العصمة،
وب ّينوا آلية التعامل معها:
علي « :Qالنفس
ب .نهي النفس عن اتّباع األهواء :عن اإلمام ّ
مجبولة على سوء األدب ،والعبد مأمور بمالزمة حسن األدب،
والنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة ،يجهدها بردّها عن
سوء المطالبة ،فمتى أطلق عنانها فهو شريك في فسادها ،ومن
أعان نفسه في هوى نفسه فقد أشرك نفسه في قتل نفسه»(((.
عن اإلمام الصادق « :Qأَقْصِ ْر َنفْسَ كَ عَمَّا يَضُ رُّهَ ا مِنْ َقبْلِ أَنْ
ُتفَا ِرقَكَ  ،وَاسْ عَ فِي َفكَا ِكهَا َكمَا تَسْ عَى فِي طَ ل َِب َمعِيشَ تِكَ ؛ َفإِنَّ َنفْسَ كَ
رَهِ ينَةٌ ِب َع َملِكَ »(((.
((( سورة يوسف ،اآلية .53
((( سورة النازعات ،اآليتان .41 - 40
علي بن الحسن ،مشكاة األنوار في غرر األخبار ،المكتبة الحيدريّة ،العراق -
(((
الطبرسي ،الشيخ ّ
ّ
النجف1385 ،ه ،ط ،2ص .247
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .455
((( الشيخ
ّ
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علي« :Qأفضل
ج .مجاهدة النفس ومخالفتها :عن اإلمام ّ
الجهاد مجاهدة المرء نفسه»(((.
وعنه  Qأيضاً« :خالف نفسك تستقم ،وخالط العلماء
تعلم»((( .وقال أيضاً« :من قوي على نفسه تناهى في القوّة»(((.
د .التغلّب عليها :عن الرسول األعظم « :Pإنّ الشديد ليس من
غلب الناس ،ولكنّ الشديد من غلب نفسه»(((.
وجاء في السيرة أ ّنه« :م ّر رسول الله  Pبقوم فيهم رجل يرفع
حجراً ،يُقال له «حجر األشدّاء» ،وهم يعجبون منه ،فقال  :Pما هذا؟
قالوا :رجل يرفع حجراً ،يقال له حجر األش ّداء.
قال « :Pأفال أخبركم بما هو أش ّد منه؟ رجل سبّه رجل فحلم
عنه ،فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه»(((.
هـ.النفس اللوّامة :في ِقبال النفس األمّارة ث ّمة ب ٌ
ُعد آخر للنفس،
وهو النفس الل ّوامة ،وهي النفس التي تلوم صاحبها على ارتكابه
الخطيئة والذنب ،وهي ما يُعرف بعذاب الضمير ،حيث يم ّثل
األخالقي في أعماق اإلنسان ،والذي يع ّبر عنه
الضمير القانون
ّ
القرآن الكريم بالنفس الل ّوامة وهو جزء من التكوين البشريّ
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الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .142
الليثي
(((
ّ
ّ
التميمي اآلمديّ  ،عبد الواحد بن محمّد ،غرر الحكم ودرر الكلم ،تحقيق وتصحيح الس ّيد مهدي
(((
ّ
اإلسالمي ،إيران -قم1410 ،ه ،ط ،2ص .364
رجائي ،نشر دار الكتاب
ّ
((( المصدر نفسه ،ص .603
((( ورام بن أبي فراس ،مسعود بن عيسى ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام،
مكتبة الفقيه ،إيران  -قم1410 ،ه ،ط ،1ج  ،2ص .10
((( المصدر نفسه.

أودعه الله  -ع ّز ّ
وجل  -في اإلنسان ،وقد ورد ذكرها في كتاب
الله العزيز في سياق ال َق َسم:
ُ
ۡ
َّ
َٓ ۡ
َ ٓ ُۡ
ۡ
﴿ل أقس ُِم ب ِ َي ۡو ِم ٱلقِ َيٰ َمةِ َ ١ول أقس ُِم بِٱنلَّف ِس ٱلل َّو َامةِ﴾(((.
وقد جاء في تفسير اآلية« :يعني أقسم بيوم القيامة وأقسم
بالنفس اللوّامة»(((.
علي بن الحسين زين العابدين  Qفي
ورد في األخبار :كان ّ
الطواف فنظر في ناحية المسجد (الحرام) إلى جماعة فقال« :ما هذه
الجماعة؟»
فقالوا :هذا مح ّمد بن شهاب الزهري اختلط عقله ،فليس يتك ّلم،
فأخرجه أهله لع ّله إذا رأى الناس أن يتك ّلم.
فل ّما قضى  Qطوافه خرج ح ّتى دنا منه ،فل ّما رآه مح ّمد بن
علي بن الحسين « :Qما لك؟»
شهاب فقال له ّ
قال (الزهريّ ) :وليت والية فأصبت دماً (حادثة قتل) ،فدخلني ما
ترى (من اليأس).
علي بن الحسين « :Qألنا عليك من يأسك من رحمة
فقال له ّ
الله أش ّد خوفاً منّي عليك ممّا أتيت».
ثمّ قال « :Qأعطهم الدية».
فقال الزهريّ  :قد فعلت ،فأبوا.
((( سورة القيامة ،اآليتان .2-1
علي بن إبراهيم ،تفسير القم ّّي ،تحقيق وتصحيح الموسويّ الجزائريّ ،دار
((( راجع :القم ّّيّ ،
الكتاب ،إيران  -قمّ 1404 ،ه ،ط ،3ج ،2ص .396
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قال « :Qاجعلها صرراً ثمّ انظر مواقيت الصالة فألقها في دارهم»(((.
هـ.النفس المطمئنة :ومن مراتب النفس ودرجاتها وأبعادها
الطمأنينة ،وهي ذروة الدرجات التي تبلغها النفس وقد جاء
في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النفس:

ۡ ٓ َ ٰ َ ّ َ َ ٗ َّ ۡ َّ ٗ
َ ٰٓ َ َّ ُ َ َّ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ
ضية
اضية مر ِ
كر ِ
ج ِع إِل رب ِ ِ
﴿يأيتها ٱنلفس ٱلمطمئِنة  ٢٧ٱر ِ
َ ۡ
ٱد ُخ ِل ِف ع َِبٰدِي َ ٢٩و ۡٱد ُخ ِل َج َّن ِت﴾(((.
 ٢٨ف

ّإن حصول الطمأنينة للنفس ال يتح ّقق لها ّإل بعد معاناة وصراع
مع الغرائز واألهواء ،فإذا انتصرت إرادة اإلنسان المؤمن ،فعصى ميولها
وأهواءه ،وأطاع الله وعبده ،استكانت نفسه ،فإذا هي آمنة مطمئ ّنة
راضية مرض ّية.
جاء في تفسير اآلية« :أيّتها النفس المطمئنّة بذكر الله الشاكرة
ألنعم الله والصابرة على البالء والمحن ،ارجعي إلى ما وعدك الله
وأنت راضية بنعم الله».
من الكرامةِ ،
ّ
وإن من أهمّ ما يتر ّتب على كون النفس اإلنسان ّية نفساً مطمئ ّن ًة
هو اطمئنا ُنها عند الموت ،حيث تعيش حالة من السكينة والهدوء
والرضا والتسليم:
ورد ّأن سديراً
الصيرفي قال :قلت ألبي عبد الله الصادق:Q
ّ
جعلت فداك يا بن رسول الله ،هل يُكره المؤمن على قبض روحه؟
قال « :Qال والله ،إنّه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،7ص.296
((( الشيخ
ّ
((( سورة الفجر ،اآليات .30-27

جزع عند ذلك ،فيقول ملك الموت :ال تجزع ،فوالذي بعث محمّداً
بالحقّ  ،ألنا أب ُّر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك ،افتح
عينيك فانظر».
قال « :Qويمثّل له رسول الله  Pوأمير المؤمنين وفاطمة
والحسن والحسين واألئمّة من ذريّتهم  Rفيقال له :هذا رسول
الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين واألئمّة R
رفقاؤك».
قال « :Qفيفتح عينيه فينظر ،فينادي روحه منا ٍد من قِبل
رب العزّة ،فيقول:
ّ
«يا أيّتها النفس المطمئنّة إلى محمّد وأهل بيته ،ارجعي إلى
ربّك راضية مرضيّة بالثواب ،فادخلي في عبادي  -يعني محمّداً وأهل
أحب إليه من استالل روحه واللحوق
بيته  -وادخلي جنّتي ،فما شيء ّ
بالمنادي»(((.
ّ
النفسية
 .3الصراع مع األهواء

ّإن اإلنسان الذي ينشد الكمال ،ينبغي عليه مواجهة أهوائه وعدم
الخضوع واالنقياد لها.
روي في بعض األخبار أ ّنه دخل على رسول الله  Pرجل اسمه
مجاشع ،فقال:
يا رسول الله ،كيف الطريق إلى معرفة ّ
الحق؟
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.128
((( الشيخ
ّ
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قال « :Pمعرفة النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى موافقة الحق؟
فقال « :Pمخالفة النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى رضا ّ
الحق؟
فقال « :Pسخط النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى وصل ّ
الحق؟
فقال « :Pهجرة النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى طاعة ّ
الحق؟
فقال « :Pعصيان النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى ذكر ّ
الحق؟
فقال « :Pنسيان النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى قرب ّ
الحق؟
فقال « :Pالتباعد من النفس».
فقال :يا رسول الله ،فكيف الطريق إلى ُأنس ّ
الحق؟
قال « :Pالوحشة من النفس» .فقال :يا رسول الله ،فكيف
الطريق إلى ذلك؟ قال « :Pاالستعانة بالحقّ على النفس»(((.
فبداية الطريق إلى الكمال عندما يبدأ اإلنسان في تطهير النفس
من الصفات الرذيلة والتح ّلي باألخالق الحسنة.
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األحسائي ،محمّد بن زين الدين ،عوالي اللئالي العزيزيّة في األحاديث الدين ّية،
((( ابن أبي جمهور
ّ
اقي ،دار س ّيد الشهداء للنشر ،إيران  -قمّ 1405 ،ه ،ط ،1ج ،1ص .246
تحقيق وتصحيح مجتبى العر ّ

المحا�ضرة الحادية ع�شرة

قيمة الزيارة والضيافة في
شهر اهلل
الهدف:

التع ّرف إلى آداب الزيارة والضيافة
ّ
والحث عليها.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

أه ّم ّية الزيارة والضيافة
اآلثار األخرويّة لزيارة اإلخوان
قيمة الضيافة في اإلسالم
آداب الضيافة
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ت�صدير املو�ضوع
يقول نب ّينا مح ّمد « :Pمن زار أخاه المؤمن إلى منزله ال حاجة
منه إليه كتب من زوّار الله ،وكان حقيقاً على الله أن يكرم زائره»(((.
ّ .1
أهم ّية الزيارة والضيافة

الزيارة والضيافة أدبان هامّان من اآلداب االجتماع ّية التي ّ
حث
عليها اإلسالم ،وحرص على تزاور المؤمنين واستقبال بعضهم بعضاً،
ّ
الحث على
ويزداد هذا األمر أه ّم ّية في شهر رمضان المبارك ،إذ
صلة األرحام وتف ّقد الفقراء واأليتام ،إضافة إلى تصفية النفوس ورفع
الضغائن ومسامحة الخصومّ .
ألن التزاور يعزّز أواصر األخ ّوة واأللفة
النبي مح ّمد « :Pإنّ أحبّكم إلى الله الذين يألفون
والمح ّبة ،عن ّ
ويؤلفون ،وإنّ أبغضكم إلى الله المشّ اؤون بالنميمة ،والمفرّقون بين
النبي مح ّمد « :Pالزيارة تنبت المودة»(((  ،فمن
اإلخوان»((( ،ويقول ّ
آداب اإلسالم المتفق على رجحانها في الشريعة أن يتزاور المؤمنون،
علي « :Qلقاء اإلخوان مغنم جسيم وإن قلّوا»(((.
عن اإلمام ّ
ّ
األخروية لزيارة اإلخوان
 .2اآلثار

عن نب ّينا مح ّمد « Pمن زار أخاه في بيته قال الله ع ّز وجلّ له:
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((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،75ص ،81ح.77
العلمة
ّ
((( الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج ،2ص.160
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،2ب ،19ح.6
((( المصدر نفسه ،ج ،74ب ،21ح.16

أنت ضيفي وزائري ،عليّ قراك وقد أوجبت لك الجنة بحبّك إيّاه»(((.
ويروي اإلمام الباقر  Qعن آبائه عن ج ّده رسول الله :P
«حدّثني جبرائيل  Qأنّ الله ع ّز وجلّ أهبط إلى األرض ملكاً،
فأقبل ذلك الملك يمشي حتّى وقع إلى باب عليه رجل يستأذن على
رب هذه الدار؟ قال :أخٌ لي
رب الدار .فقال له الملك :ما حاجتك إلى ّ
ّ
مسلم زرته في الله تبارك تعالى :فقال له الملك :ما جاء بك ّإل ذاك؟
قال :ما جاء بي إ ّال ذاك .قال :فإنّي رسول الله إليك وهو يقرئك السالم
ويقول :وجبت لك الجنّة ،وقال الملك :إنّ الله ع ّز وجلّ يقول :أيّما
مسلم زار مسلماً فليس إيّاه زار بل إيّاي زار وثوابه عليّ الجنة»(((.
وعن اإلمام الصادق « :Qمن زار أخاه في الله قال الله ع ّز
وجلّ  :إيّاي زرت وثوابك عليّ ولست أرضى لك ثواباً دون الجنة»(((.
 .3قيمة الضيافة في اإلسالم

ظاهرة الضيافة وإكرام الضيف تعزّز أواصر األخ ّوة بين شرائح
المجتمع المختلفة ،وقد ح ّثت عليها األحاديث الشريفة وجعلت لها
قيمة أخالق ّية واجتماع ّية هامّة.
فهذا نب ّينا مح ّمد  Pيقول« :كلّ بيت ال يدخل فيه الضيف ال
تدخله المالئكة»(((.
((( المصدر نفسه ،ج ،74ب ،21ح.6
((( المصدر نفسه ،ج ،59ب ،23ح.39
((( المصدر نفسه ،ج ،74ب ،21ح.4
((( المصدر نفسه ،ج ،75ب ،93ح.14
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ويقول Pأيضاً« :ال خير فيمن ال يضيّف»(((.
علي  Qيحزن لعدم ورود الضيوف عليه ،ففي الرواية
وهذا ّ
«أنّه لما رُئي  Qحزيناً فسُ ئل عن علته :-لسبع أتت لم يضف
إلينا ضيف»(((.
ويقول نب ّينا مح ّمد  Pعن الضيف« :الضيف ينزل برزقه ويرتحل
بذنوب أهل البيت .(((»R
علي « :Qمن أتاه الله ما ًال فليصل به القرابة،
ويقول اإلمام ّ
وليحسن منه الضيافة»(((.
ّ
 .4الحث على إجابة دعوة المؤمن

كما ينبغي أ ّال نتع ّلل من الذهاب وتلبية الدعوة بسبب بعد
المسافة وغيرها من األعذار واألسباب فقد ورد في الحديث الشريف:
«أوصي الشاهد من أمّتي والغائب أن يجيب دعوة المسلم ولو على
خمسة أميال فإنّ ذلك من الدين»(((.
واعتبر اإلمام الصادق  Qتلبية دعوة المؤمن من الواجبات فقال:
«من الحقوق والواجبات للمؤمن على المؤمن أن يجيب دعوته»(((.
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((( الفيض الكاشاني ،المحجة البيضاء ،ج ،3ص.32
((( الريشهري ،ميزان الحكمة ج 4ص.1718
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،ج ،75ب ،93ح.14
((( المصدر نفسه ،ج ،74ب ،30ح.35
((( المصدر نفسه ،ج ،72ص.447
((( المصدر نفسه.

 .5آداب الضيافة

للضيافة آداب وأصول ،بعضها يتع ّلق بسلوك المض ّيف ،واآلخر
يرتبط بسلوك الضيف وفيما يلي أه ّمها:
أ .استقبال الضيف ،واالستبشار بقدومه ،والترحيب به ،والمباشرة
بخدمته ،عن اإلمام الصادق  Qقال« :إذا دخل عليك أخوك
فأعرض عليه الطعام ،فإن لم يأكل فأعرض عليه الماء ،فإن لم
يشرب فأعرض عليه الوضوء»(((.
ب.االهتمام بالمعيار الدينيّ في الضيافة وأن يجلس إلى مأدبتك
النبي « :Pوال تأكل ّإل طعام
المؤمنون األتقياء :يقول
ّ
تقيّ وال يأكل طعامك إ ّال تقيّ »((( وقال « :Pال تأكل طعام
الفاسقين»((( .ويقول  :Pأيضاً« :أضف طعامك وشرابك من
تحبّه في الله»(((.
ج .عدم التمييز في تلبية الدعوات بين الفقراء واألغنياء والمعيار
الوحيد هو أن يكون الداعي إنساناً مؤمناً وتق ّياً :قال رسول
تحب في الله»(((.
الله « :Pأضف بطعامك من ّ
جاء في سيرة اإلمام الحسن  Qأنه اجتاز على جماعة من
الفقراء قد وضعوا على وجه األرض ِك َسرات من الخبز ،كانوا قد
((( الشيخ الكليني ،الكافي ،ج ،6ص.275
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،74ص.86
((( المصدر نفسه ،ج ،77ب ،4ح.2
((( المصدر نفسه ،ج ،75ب ،93ح.15
((( المصدر نفسه ،ج ،72ص .452

87

التقطوها من الطريق وهم يأكلون منها ،فدعوه إلى مشاركتهم،
يحب المتكبّرين» ول ّما
فأجابهم إلى ذلك وهو يقول« :إنّ الله ال ُّ
فرغ من تناول الطعام دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق
عليهم(((.
د .على المُ ضيّف ّأل يستخدم ضيوفه في أيّ عمل يقول اإلمام
الصادق « :Qنهى رسول الله عن أن يستخدم الضيف»(((.
وأل يشقّ على
هـ.على المضيّف ّأل يتكلف لضيوفه ما ال يطيقّ ،
أسرته في االستعداد للضيوف واستقبالهم :وقد جاء في سيرة
علي ّ Qأن أحدهم دعاه إلى منزله فاشترط عليه
اإلمام ّ
اإلمام ثالثة أشياء قائ ًال« :ال تدخل عليّ شيئاً من خارج وال
تدّخر عليّ شيئاً في البيت وال تجحف بالعيال»((( .وعندما
النبي  Pعن
وافق الرجل ل ّبى اإلمام  Qدعوته .ونهى ّ
التك ّلف للضيف ح ّتى ال يؤدّي ذلك إلى بغضه «ال تكلّفوا
للضيف فتبغضوه فإنّ من أبغض الضيف فقد أبغض الله ومن
أبغض الله فقد أبغضه الله»(((.
و .على المضيّف أن يكون هو البادئ في تناول الطعام يقول اإلمام
الصادق « :Qكان رسول الله  Pإذا أكل مع القوم أوّل
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((( السيد محسن األمين ،أعيان الشيعة ،ج ،4ص.24
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،75 ،ب ،41ح.49
((( المصدر نفسه ،75 ،ب ،91ح.4
((( الفيض الكاشاني ،المحجة البيضاء ،مصدر سابق ،ج ،3ص.31

من يضع يده مع القوم وآخر من يرفعها ألنْ يأكل القوم»(((.
ّإن هذه الخطوة من قبل المض ّيف تنسجم مع نفس ّية الضيف
الذي قد يخجل أن يكون البادئ.
أحب أن يحبّه الله ورسوله
وورد عن رسول الله  Pقوله« :من ّ
فليأكل مع ضيفه»(((.
ز .ومن اآلداب االجتماعيّة :في هذا المضمار أن يقوم المضيف
بمرافقة ضيوفه إلى باب الدار عند انصرافهم .يقول نب ّينا
مح ّمد « :Pإنّ من سنّة الضيف أن يُشيَّع إلى باب الدار»(((.
ولهذا ينبغي ّ
حث الناس على االهتمام باألمور التالية:
 إكرام المؤمن بل المسلم أيضاً بتلبية دعوته ،وعدم االقتصار علىالحضور والمشاركة عند طبقة اجتماعيّة خاصّ ة :يقول :P
«حقّ المسلم على المسلم خمس :ر ّد السالم ،وعيادة المريض،
واتّباع الجنائز ،وإجابة الدعوة ،وتسميت العاطس»(((.
 تكريس ثقافة التزاور والضيافة واالستضافة ألنّها من باب تكريمالمؤمن ،وإدخال السرور على قلبه بال فرق بين الزائر والمزور،
أو بين الضيف والمضيف.
 االهتمام بالحضور والمشاركة في المناسبات الخاصّ ة في األفراحواألتراح عند إخواننا وأبناء مجتمعنا  -خصوصاً في المدن -
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،75ب ،91ح.22
((( ورّام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ص.435
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج  ،90ص.250
((( المصدر نفسه ،ص .28
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بال فرق بين المناسبات الدينيّة وغيرها مع مراعاة الضوابط
الشرعيّة.
 الحرص على مراعاة آداب الضيافة عندما نكون في ضيافةاآلخرين ،أو يكون اآلخرون في ضيافتنا.
 مراعاة قاعدة التعامل مع الناس :قال رسول الله « :Pوُ ُّدَب اإلِيمَانِ أ ََل ومَنْ
الْمُ ْؤمِنِ ِللْمُ ْؤمِنِ فِي اللَّه مِنْ أَعْظَ مِ شُ ع ِ
َض فِي اللَّه وأَعْطَ ى فِي اللَّه و َمنَعَ فِي اللَّه
أَحَ َّب فِي اللَّه وأَ ْبغ َ
َف ُه َو مِنْ أَصْ ِفيَا ِء اللَّه»(((.
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الكليني ،مصدر سابق،ج ،2ص.125
((( الشيخ الكافي،
ّ

المحا�ضرة الثانية ع�شرة

ّ
حق اللسان
الهدف:

معرفة حقوق اللسان وخطورته،
وضرورة تج ّنب آفات اللسان.

المحاور الرئي�سة:

ّ 	.1
حق اللسان
 	.2م ّيزات اللسان
 	.3آفات اللسان
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ت�صدير املو�ضوع
عن اإلمام زين العابدينَ « :Qوأَمَّا حَ قُّ اللِّسَ انِ َفإِ ْكرَا ُم ُه عَنِ الخَ نَا
َو َت ْعوِيدُ ُه َعلَى الْخَ ْي ِر وَحَ ْم ُل ُه َعلَى ا َألد َِبَ ،وإِجْ مَا ُم ُه إ ِّل ِل َموْضِ عِ الْحَ اجَ ِة
وَا ْل َم ْن َف َع ِة ِللِّدينِ وَالدُّ ْنيَا َوإِ ْعفَا ُؤ ُه مِنَ الفُضُ ولِ الشَّ ِن َع ِة ال َقلِي َل ِة الفَا ِئ َد ِة ا َّلتِي
ال ُي ْؤمِنُ ضَ َررُهَ ا مَعَ ِق َّل ِة عَا ِئ َد ِتهَا َو ُب ْع ِد شَ اهِ ِد ال َعقْلِ وَال َّدلِيلِ َع َل ْي ِه َو َت َزيُّنُ
العَاقِلِ ِب َع ْق ِل ِه حُ سْ نُ سِ ي َر ِت ِه فِي لِسَ ا ِن ِه وَال ُق َّو َة إ ِّل بِالل ِه ال َعلِيِّ ا ْلعَظِ يمِ »(((.
ّ
 .1حق اللسان

يب ّين اإلمام السجّ اد ّ Q
حق اللسان ،فيقول:
«حقّ اللسان:
أ .إكرامه عن الخنا.
ب .وتعويده الخير.
ج .وترك الفضول الذي ال فائدة له.
د .والب ّر بالناس.
هـ.وحسن القول فيهم».
ّ .2
ميزات اللسان

ّإن اللسان من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على اإلنسان الذي
يتم ّتع بنعمة النطق والكالم والبيان ،وله ِميزات عديدة ،منها:
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اني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص.256
((( ابن شعبة الحر ّ

َ ََ ۡ
َّ
ٱل َ ٰ
نس َن َ ٣عل َم ُه
أ .أداة البيان والنطق :يقول تعالى﴿ :خلق ِ
ََۡ َ
ٱلي
ان﴾((( ،والبيان يعني «الكشف عن الشيء»((( وإزالة الغطاء

والحجاب فهو يخبر عن باطن اإلنسان ويع ّبر عن مكنوناته
بلسانه.
ب.اللسان أداة للمعرفة :عن اإلمام مح ّمد الجواد « :Qالمرء
مخبوء تحت لسانه»((( ،فعندما يتك ّلم اإلنسان ويتح ّدث في
موضع ما يُعرف ما ينطوي عليه من العلم والمعرفة ،وما ينطوي
عليه من طبائع وأخالق.
رئيس في دخول الجنّة أو النار :عن رسول الله :P
سبب ٌ
جٌ .
«من ضمن لي ما بين لحييه (شفتيه) وما بين رجليه ضمنت
له الجنّة»(((.
وسئل عن أكثر ما يُدخل الناس النار ،فقال « :Pاألجوفان :الفم
ُ
والفرج».
وروى الصحابي معاذ بن جبل :قلت لرسول الله  :Pأنؤاخذ بما
يكب الناس على
نقول؟ فقال « :Pثكلتك أمّك يا بن جبل ،وهل ّ
مناخرهم ّإل حصائد ألسنتهم؟!»(((.
((( سورة الرحمن ،اآليتان .4-3
األصفهاني ،حسين بن محمّد ،مفردات ألفاظ القرآن ،دار القلم ،بيروت ،الدار الشامية،
((( الراغب
ّ
دمشق1412 ،ه ،ط ،1ص .157
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص .447
اإلسالمي التابعة
علي بن بابويه ،معاني األخبار ،مؤسّ سة النشر
ّ
((( الصدوق ،الشيخ محمّد بن ّ
لجماعة المدرّسين بقمّ  ،إيران  -قمّ 1403 ،ه ،ط ،1ص .411
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ج ،1ص .105
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د .سبب استقامة القلب :عن رسول الله  Pأ ّنه قال« :ال يستقيم
إيمان عبد حتّى يستقيم قلبه ،وال يستقيم قلبه حتّى يستقيم
لسانه ،وال يدخل الجنّة رجل ال يأمن جاره بوائقه»(((.
 .3آفات اللسان

ّإن ّ
لكل شيء آفة ،وللسان آفات عديدة ،نشير إلى بعضها:
أ .كالم المرء في ما ال يعنيه :عن رسول الله « :Pمِنْ حُ سن
إسالم المرء تركه ما ال يعنيه»(((.
ب.االستغراق في األباطيل :قال رسول الله « :Pإنّ الرجل ليتكلّم
بالكلمة ،يُضحك بها جلساؤه ،يهوي بها أبعد من الثريا»(((.
وقال رسول الله « :Pأعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم
َُ َُ ُ
﴿وك َّنا نوض َم َع
خوضاً في الباطل((( ،وإليه أشار بقوله:
َۡ
ٱلآئض َ
ني ﴾((((((.
ِ ِ
ج .ال ِمراء والجدل :يقول رسول الله « :Pال تما ِر أخاك وال
تمازحه وال تعده موعداً فتخلفه»(((.
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((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .253
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ج ،1ص .107
((( المصدر نفسه ،ص .111
للنبي  ،)Pإيران  -طهران،
((( أبو القاسم پاينده ،دنياى دانش ،نهج الفصاحة (الكلمات القصار ّ
1424ه ،ط ،4ص.274
((( سورة المدثر ،اآلية .45
((( الشيخ النراقي ،جامع السعادات ،تحقيق وتعليق السيد محمد كالنتر ،تقديم الشيخ محمد رضا
المظفر ،دار النعمان للطباعة والنشر ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،2ص.141
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ونزهة النواظر المعروف بمجموعة ورّام ،مصدر سابق ،ج،1
ص .108

«ال يستكمل عبد حقيقة اإليمان حتى يدع ال ِمراء ،وإن كان
مح ّقاً»(((.
د .التشدّق في الكالم :وهو التص ّنع في الكالم ،والخروج عن الوقار
واألدب في الحديث ،والحوار والتك ّلف في ّ
كل ذلك.
عن رسول الله « :Pشرار أمّتي الذين غذوا بالنعيم ،يأكلون
ألوان الطعام ،ويلبسون ألوان الثياب ،ويتشدّقون في الكالم»(((.
هـ  .الفحش :قال رسول الله « :Pإيّاكم والفحش! فإنّ الله ال
يحب الفحش والتفحّ ش»(((.
ّ
وقال « :Pالجنّة حرام على كلّ فاحش أن يدخلها»(((.
ْ َ َ
﴿و ۡ
و .الغناء :ورد في تفسير اآليتين الكريمتينَ :
ٱج َتن ِ ُبوا ق ۡول
ُّ ((( َ َّ َ َ َ ۡ َ ُ َ
ٱلز َ
ون ُّ
ٱلين ل يشهد
ور﴾((( ّأن المراد بقول
ٱلزورِ﴾ ﴿ ،و ِ
الزور هو الغناء ،كما ّأن المقصود من لهو الحديث في اآلية
ُ َّ
الكريمةَ :
اس َمن ي َ ۡش َتي ل َ ۡه َو ۡ َ
﴿وم َِن ٱنلَّ ِ
ضل َعن
ٱلد ِ
ِيث ِل ِ
ِ
َّ
َ
ٱللِ﴾((( هو الغناء.
يل
سب ِ ِ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،2ص.138
العلمة
ّ
ّ
((( الفيض الكاشاني ،المولى محمّد محسن ،المحجّ ة البيضاء في تهذيب األحياء ،صحّ حه وعلق
علي أكبر الغفاريّ  ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
عليه ّ
إيران  -قم ،ال.ت ،ط ،2ج ،5ص.214
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ج ،1ص .110
((( المصدر نفسه.
((( سورة الحج ،اآلية .30
((( سورة الفرقان ،اآلية .72
((( سورة لقمان ،اآلية .6
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ز .المزاح في غير وقته :المزاح الذي يخرج عن ح ّده ،ويتس ّبب
في إيذاء اآلخرين مذموم لدى الشريعة اإلسالم ّية:
قال رسول الله « :Pال تما ِر أخاك وال تمازحه»(((.
وقال « :Pإنّي ألمزح وال أقول ّإل ح ّقاً»(((.
النبي ّ Pأن امرأة عجوز التقته ،فقال « :Pال تدخل
ومن مزاح ّ
الجنّة عجوز».
النبي ّ Pأن أهل الج ّنة يصبحون شباباً،
فبكت المرأة ،فأوضح ّ
ومعنى هذا أ ّنه ال عجائز في الج ّنة ،بل فتيات شابّات ،قال تعالى:
َ
ۡ
َّ ٓ َ َ ۡ َ ٰ ُ َّ َ ٓ
ٗ
َ َ َ َ ٰ ُ َّ ۡ َ ً (((
﴿ إِنا أنشأنهن إِنشاء  ٣٥فجعلنهن أبكارا﴾ .
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ
ٰٓ
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ل
ح .السخرية واالستهزاء :قال تعالى:

َ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ٰٓ َ َ ۡ َ ّ ٞ
كونُوا ْ َخ ۡ ٗ
يا ّم ِۡن ُه ۡم َو َل ن َِسآءٞ
يسخر قوم مِن قو ٍم عس أن ي
َ
َ
ْ
ۡ
ُ
َ
ُ
ّ ّ َ ٓ َ َ ٰٓ َ َ ُ
ك َّن َخ ۡ ٗ
يا ّم ِۡن ُه َّنۖ َول تل ِم ُز ٓوا أنف َسك ۡم
مِن ن ِسا ٍء عس أن ي
ۡ
ۡ
ۡ
ََ ََ َُ ْ ۡ ََۡ
ۡ ُ ُ ُ ُ
َ
ۡ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
ٰ
ٱليم ِ ۚن ومن
ب بِئس ِ
ول تنابز ُوا بِٱللق ِ ۖ
ٱلسم ٱلفسوق بعد ِ
َّ
َّ ۡ َ ُ ۡ َ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ٰ ُ َ
لم يتب فأولئِك هم ٱلظل ِم
ون﴾(((.

ط .فضح األسرار :عن رسول الله « :Pالحديث بينكم أمانة»(((.
وورد أيضاً« :إنّ من الخيانة أن تحدّث بس ّر أخيك»(((.
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((( ابن شعبة الحراني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .49
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ج ،1ص .111
((( سورة الواقعة ،اآليتان .36 - 35
((( سورة الحجرات ،اآلية .11
((( الفيض الكاشاني ،المحجّ ة البيضاء في تهذيب األحياء ،مصدر سابق ،ج ،5ص .237
((( المصدر نفسه ،ج ،5ص .237

ي .الكذب في الحديث :قال رسول الله « :Pاللهمّ طهّر قلبي
من النفاق ،وفرجي من الزنا ،ولساني من الكذب»(((.
وسأل رجل رسول الله  :Pالمؤمن يزني؟
قال « :Pقد يكون كذلك».
قال الرجل :المؤمن يسرق؟
قال « :Pقد يكون كذلك».
قال الرجل :يا رسول الله ،المؤمن يكذب؟
ۡ َ َ َّ َ َ
َّ َ َ ۡ َ
تي ٱلكذِب ٱلِين ل
قال « :Pال ،قال الله تعالى»﴿ :إِنما يف ِ
ُۡ ُ َ
يؤمِن
ون﴾(((.((( ،
وقال اإلمام علي« :Qال يجد عبد طعم اإليمان حتّى يترك
الكذب هزله وجدّه»(((.
وقال اإلمام مح ّمد الباقر « :Qإنّ الكذب هو خراب اإليمان»(((.
ك .الغيبة :وهي من أش ّد آفات اللسان ،وهي «ذكر اإلنسان في
غيبته بما يكره نسبته إليه ،ممّا يع ّد نقصاً في العرف بقصد
االنتقاص»(((.

((( الفيض الكاشاني ،المحجّ ة البيضاء في تهذيب األحياء ،مصدر سابق ،ج ،5ص .241
((( سورة النحل ،اآلية .105
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،69ص .263
العلمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .340
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.339
((( الس ّيد محمّد صادق الروحاني ،منهاج الفقاهة ،ال.ن ،ال.م 1376 - 1418 ،ش ،ط ،4ج ،2ص.20
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ُ َ
َ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ َ ۡ ً َ ُ ُّ َ
ِب أ َح ُدك ۡم أن
قال تعالى﴿ :ول يغتب بعضكم بعضا ۚ أي
َۡ ُ َ َ َ
َ َ
يأكل ۡ
ل َم أخِيهِ َم ۡي ٗتا فك ِر ۡه ُت ُموهُۚ﴾(((.
ّ
 .4حرمة الغيبة في السنة

النبي األعظم « :Pإيّاكم والغيبة! فإنّ الغيبة أش ّد من الزنا،
وعن ّ
فإنّ الرجل قد يزني فيتوب الله عليه ،وإنّ صاحب الغيبة ال يُغفر له
حتّى يغفر له صاحبه»(((.
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((( سورة الحجرات ،اآلية .12
الطوسي ،األمالي ،مصدر سابق ،ص .537
((( الشيخ
ّ

المحا�ضرة الثالثة ع�شرة

ّ
حق البطن
الهدف:

استذكار أه ّم ّية عفة البطن وتأثيره على
النفس اإلنسانية.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5

تأثيرات الغذاء في النفس
ع ّفة البطن
آثار كثرة األكل
المعدة بيت الداء
تنبيهات وتوصيات
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ت�صدير املو�ضوع
عن اإلمام زين العابدين َ « :Qوأَمَا حَ قُ بَطْ نِكَ فأَنْ َل تَجْ َع َل ُه
ِوعَاء ِل َقلِيلٍ مِنَ الحَ رَا ِم وَال ِل َكثِيرٍَ ،وأَنْ َت ْقتَصِ َر َل ُه فِي الحَ اللِ وَال
اب الْمُ ُر َّو ِة وَضَ بْطُ ُه إِذَا
تُخْ رِجَ ُه مِنْ حَ ِّد ال َّت ْق ِو َي ِة إِلَى حَ ٍّد ال َّت ْهوِينِ َوذَهَ ِ
هَ مَّ بِالْجُ وعِ وَالظَّ ْمإِ َفإِنَّ الشِّ بَعَ الْمُ ْن َتهِيَ بِصَ احِ ِب ِه إِلَى التَّخَ مِ َمكْسَ لَةٌ
َو َم ْثبَطَ ةٌ َو َمقْطَ عَةٌ عَنْ كُلِّ ِب ٍّر َو َك َر ٍم َوأَنَّ الرِّيَّ الْمُ ْن َتهِيَ بِصَ احِ ِب ِه إِلَى
السُّ ْك ِر مَسْ خَ فَةٌ َومَجْ َهلَةٌ َو َمذْهَ بَةٌ ِللْمُ ُر َّوةِ»(((.
 .1تأثيرات الغذاء في النفس

ال يترك الغذاء آثاره اإليجاب ّية أو السلب ّية في بدن اإلنسان
فحسب ،بل ّإن له آثاراً روح ّية ونفس ّية وأخالق ّية في نفس اإلنسان
وهي آثار إيجاب ّية أو سلب ّية ترتبط بطبيعة الحال بنوع ّية الغذاء
ومصدره ونقاوته.
يقول اإلمام الصادق « :Qإنّ الله تبارك وتعالى لم يبِح أك ًال
وال شرباً ّإل لما فيه المنفعة والصالح ،ولم يحرّم ّإل ما فيه الضرر
والتلف والفساد»(((.
فالغذاء له إيجابيات وتأثيرات محمودة في الجسم والروح ،وبعضه
له آثار غير محمودة في الجسم والروح كذلك ،ومن ذلك:
أ .تناول الدم :يقول اإلمام الصادق  Qحول حرمة تناول الدم
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((( ابن شعبة الحراني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص .258
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل،مصدر سابق ،ج ،16ص .165

في بيان ع ّلة التحريم« :ويسيء الخلق ويورث القسوة للقلب
وقلّة الرأفة والرحمة وال يؤمن أن يقتل ولده ووالده»(((.
ب.الخمر :يقول اإلمام الصادق  Qفي آثار تناول الخمر« :إنّ
مدمن الخمر كعابد وثن ،ويورثه االرتعاش ،ويهدم مروّته،
ويحمله على أن يجسر على المحارم ،من سفك الدماء ،وركوب
الزنا ،وال يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه»(((.
ِّ
المسكرات والمشروبات
ومن أجل ذلك ح ّرم اإلســام تعاطي
الكحول ّية؛ وفي ذلك يقول اإلمام السجّ اد « :Qوأمَّا حقُّ بطْ نِكَ
فأنْ ال تجْ ع َل ُه وِعا ًء لقليلٍ مِنَ الحرا ِم وال لكثيرٍ»(((.
ّ
 .2عفة البطن

ح ّثت الشريعة على ع ّفة البطن والفرج ،وجاءت الروايات لتب ّين
آثار ذلك ،نذكر منها:
«أحب العفاف
ّ
أحب العفاف إلى الله :عن رسول الله :P
ّ
أ.
إلى الله تعالى عفاف البطن والفرج»(((.
ب.أفضل العبادة :عن اإلمام الباقر « :Qما عُ بد الله بشيء
أفضل من عفّة بطن وفرج»(((.
((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا Q ،مصدر سابق ،ج ،2ص.94
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،3ص.346
((( ابن شعبة الحراني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص .258
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ج ،2ص.30
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.79
((( الشيخ
ّ
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لرجل قال له :قليل
ج .أفضل الجهاد :عن اإلمام الباقر ،Q
ٍ
الصالة قليل الصوم ولكن أرجو أن ال آكل ّإل حالالً ،وال أنكح
ّإل حــاالً ،فقال « :Qوأيّ جهاد أفضل من عفّة بطن

وفرج؟»(((.
علي « :Qإذا أراد الله
د .أمارة على الخير من الله :عن اإلمام ّ
أعف بطنه وفرجه»(((.
بعبد خيراًّ ،
 .3آثار كثرة األكل

ّإن لكثرة األكل آثاراً غير محمودة في اإلنسان ،نذكر منها:
علي « :Qكثرة األكل والنوم
أ .تجلب المضرّة :عن اإلمام ّ
يفسدان النفس ويجلبان المضرّة»(((.
ب.تض ّر بالقلب :عن اإلمام الصادق « :Qليس شيء أض ّر
لقلب المؤمن من كثرة األكل ،وهي مورثة لشيئين :قسوة
القلب ،وهيجان الشهوة»(((.
ويأتي في هذا السياق ضرورة االلتفات إلى أن ال يتحوّل شهر
رمضان من شهر للقيام والعبادة إلى شهر لكثرة األكل ،وتنوّع
أصناف الطعام والشراب والحلوى وغيرها ،لما لذلك من آثار
وأضرار.
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البرقي ،المحاسن ،مصدر سابق ،ج ،1ص.292
(((
ّ
التميمي اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .289
(((
ّ
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل،مصدر سابق ،ج ،5ص.119
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،63ص .337
العلمة
ّ

ج .تكسل عن العبادة :عن رسول الله « :Pإيّاكم والبطنة ،فإنّها
مفسدة للبدن ،ومورثة للسقم ،ومكسلة عن العبادة»(((.
د .تمجّ الحكمة :عن رسول الله « :Pالقلب يتحمّل الحكمة
عند خل ّو البطن ،القلب يمجّ الحكمة عند امتالء البطن»(((.
علي « :Qإذا مُلئ البطن
هـ .تُعمي عن الصالح :عن اإلمام ّ
من المباح ،عُ مي القلب عن الصالح»(((.
و .تغضب الله :عن اإلمام الباقر « :Qما من شيء أبغض إلى
الله من بطن مملوء»(((.
 .4المعدة بيت الداء

أولت الشريعة اإلسالم ّية مسألة الطعام والشراب أه ّم ّية كبيرة ،وقد
اشتهر الحديث الذي يقول ّإن المعدة بيت الداء ّ
الحمية رأس الدواء.
وإن ِ
َ ُُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُۡ ُ ْٓ
سف ۚوا
وجاء في
القرآن الكريم قوله تعالى﴿ :وكوا وٱشبوا ول ت ِ
ۡ
ِب ٱل ُم ۡسف َ
إنَّ ُهۥ َل ُي ُّ
ِني﴾(((.
ِ
ِ
طبيب هارون الرشيد

الخاص،
اشتهر الطبيب بختيشوع بسعة العلم ،وكان طبيب هارون
ّ
الطب ،فقال له
وقد أشكل م ّرة على القرآن الكريم لخل ّوه من علم ّ
الطب في نصف آية وقرأ قوله تعالى:
أحد علماء اإلسالمّ :إن علم
ّ
((( المصدر نفسه ،ج  ،63ص.338
((( ورام بن أبي فراس ،تنبيه الخواطر ،مصدر سابق ،ج ،2ص .119
التميمي اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.291
(((
ّ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار،مصدر سابق ،ج ،63ص .331
العلمة
ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .31
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ُُ ْ

ۡ

ْ َ ُ

ُ ْ

َ َُ َ ۡ
َ
سف ۚ ٓوا﴾((( ،وقال نب ّينا « :Pالمعدة بيت الداء
﴿ وكوا وٱشبوا ول ت ِ
والحِ مية رأس الدواء وأعطِ كلّ بدن ما عوّدته»(((.
اني« :ما ترك كتابكم وال نبيّكم لجالينوس ط ّباً»(((.
فقال الطبيب النصر ّ
 .5تنبيهات وتوصيات

علي :Q
أ .عدم اإلكثار أو اإلقالل من الطعام :يقول اإلمام ّ
«قلّة األكل تمنع كثيراً من أعالل الجسم»(((.
وعنه  Qأيضاً« :كثرة األكل والنوم تفسد النفس وتجلب
المضرّة»(((.
وجاء عن اإلمام موسى الكاظم « :Qالحمية رأس الدواء
والمعدّة بيت الداء»(((.
النبي « :Pاألكْلُ على الشّ بعِ
ب.اجتناب األكل بعد الشبع :يقول ّ
البرص»(((.
يُور ُِث َ
القلوب
َ
اب؛ فإنَّ
القلوب بِكثْر ِة الطَّ عا ِم والشَّ ر ِ
َ
وقال « :Pال ُتمِيتُوا
تموت كالزَّرعِ إذا أكْث َر علي ِه الماءُ»(((.
ُ
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((( سورة األعراف ،اآلية .31
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،62ص .123
العلمة
ّ
((( المصدر نفسه.
التميمي اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص.500
(((
ّ
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .389
الليثي
(((
ّ
ّ
الطبرسي ،الشيخ الحسن بن الفضل ،مكارم األخالق ،انتشارات الشريف الرضي ،إيران  -قم،
(((
ّ
1412ه ،ط ،4ص .362
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص .269
((( الشيخ
ّ
الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص .150
((( الشيخ
ّ

علي « :Qال ترفع
ج .التوقّف عن الطعام حال االشتهاء :عن اإلمام ّ
يدك من الطعام إلّ وأنت تشتهيه؛ فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه»(((.
النبي « :Pمَنْ أكلَ ُل ْق َم َة حرا ٍم
د .اجتناب لقمة الحرام :عن ّ
ُستجب ل ُه دعوةٌ أربعينَ
ْ
لمْ تُقبَلْ ل ُه صالةٌ أربعينَ ليل ًة ولمْ ت
صباحاً وكُلُّ لحْ مٍ ُي ْن ِب ُت ُه الحرامُ فالنَّا ُر أوْلى بهِ»(((.
وقال  Pفي أكل الحالل« :منْ أكلَ الحالل أربعين يوماً نوّر الله
قلبه وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»(((.
هـ.س ّر السالمة والعافية :قال « :Pمَنْ أكلَ الطَّ عا َم على النَّقا ِء
وأجا َد الطَّ عا َم تمضُّ غاً وتركَ الطَّ عا َم وهو يشْ تهِي ِه ولمْ يحْ ب ِِس
الغائِطَ إذا أتا ُه لمْ ي ْمر َْض إال َمر ََض المو ِْت»(((.

اني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .172
((( ابن شعبة الحر ّ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج  ،63ص .314
العلمة
ّ
اقي ،الشيخ محمّد مهدي ،جامع السعادات ،مصدر سابق ،تحقيق وتعليق السيد محمد
((( النر ّ
كالنتر ،تقديم الشيخ محمد رضا المظفر ،دار النعمان للطباعة والنشر ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ج،2
ص.136
الطبرسي ،مكارم األخالق ،مصدر نفسه ،ص .146
((( الشيخ
ّ
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المحا�ضرة الرابعة ع�شرة

ّ
حق السمع
الهدف:

التع ّرف إلى أه ّم ّية السمع دوره في تكامل
النفس اإلنسانية ،وما يجب أن ينزّه السمع عنها.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

دور السمع في تكامل اإلنسان
السيء
السمع ّ
السمع الحسن
نزّه سمعك عن الغناء
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ت�صدير املو�ضوع
عن اإلمام زين العابدين َ « :Qوأَمَّا حَ قُ السَّ مْعِ َف َت ْنزِي ُه ُه عَنْ
أَنْ تَجْ َع َل ُه طَ رِيقاً إِلَى َق ْلبِكَ  ،إ ِّل ِل َفوْهَ ٍة َكرِي َم ٍة تُحْ د ُِث فِي َق ْلبِكَ خَ ْيراً
ُوب
َاب الكَال ِم إِلَى ال َقل ِْب ُي َؤدَّى ِب ِه ضُ ر ُ
أَ ْو ُتكْسِ ُب خُ لُقاً َكرِيماًَ ،فإِ َّن ُه ب ُ
ال َمعَانِي َعلَى مَا فِيهَا مِنْ خَ ْي ٍر أَ ْو شَ ٍّر وَال ُق َّو َة إ ِّل بِاللهِ»(((.
 .1دور السمع في تكامل اإلنسان

حاسة السمع إحدى أهمّ الطرائق والوسائل التي يتل ّقى
ُتع ّد ّ
اإلنسان فيها المعرفة حيث يستمع إلى الكالم ثمّ يستيقن.
ّ ُ ۡ ُ َ َّ ٓ َ َ َ ُ ۡ َ َ َ َ َ ُ
ك ُم َّ
ٱلس ۡم َع
قال الله ع ّز وجل﴿ :قل هو ٱلِي أنشأكم وجعل ل
َ ۡ َۡ َ َٰ َ ۡ َۡ َ َ َ ٗ
َّ َ ۡ ُ ُ َ (((
وٱلبصر وٱل ٔ
فِدة ۚ قل ِيل ما تشكرون﴾ .
علي « :Qأيّها السائل ،استمع ثمّ استفهم ثمّ
يقول اإلمام ّ
استيقن ثمّ استعمل»(((.
االستماع أ ّوالً ثمّ اإلدراك ثمّ االعتقاد ،وبعد ذلك التطبيق والعمل.
النص نفهم ّأن مفتاح الباب الذي يفضي إلى المعرفة
ومن هذا ّ
الحس
والعلم هو السمع ولذا يمكن القول ّإن الق ّوة السمع ّية تم ّثل ّ
االجتماعي العا ّم وبالتالي فهي أشرف من الق ّوة البصريّة.
ّ
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اني ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص .257
((( ابن شعبة الحر ّ
((( سورة الملك ،اآلية .23
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .456
((( الشيخ
ّ

وقد ورد في خصوص شهر رمضان تأكيد اجتناب ما ال يجوز
سماعه ،عن رسول الله Pقال« :وغضّ وا  ...عمّا ال يحلّ االستماع
إليه أسماعكم»(((.
ّ
السيء
 .2السمع

سي وحسن ،فينبغي
ب ّين الروايات واألحاديث نوعين من االستماعّْ ،
تعويد األذن على حسن االستماع ،ومنعها عن سوء االستماع .يقول
أمير المؤمنين « :Qعوّد أذنك حسن االستماع ،وال تصغِ إلى ما
ال يزيد في صالحك»(((.
السيء ،ونذكر من مصاديقه:
فاألوّل ،وهو السمع ّ
علي « :Qسامع الغيبة أحد
أ .سماع الغيبة :عن اإلمام ّ
المغتابين»(((.
علي « :Qسامع هجر
ب .سماع الهجر من القول :عن اإلمام ّ
القول شريك القائل»(((.
ج .سماع الغناء :قال رجل لإلمام الصادق ّ :Qإن لي جيراناً،
ولهم جوا ٍر يتف ّيئن ويضربن بالعود ،فربّما دخلت المخرج
فأطيل الجلوس استماعاً م ّني ّ
لهن...

العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،7ص.227
((( الح ّر
ّ
التميمي اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .457
(((
ّ
((( المصدر نفسه ،ص .400
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .284
الليثي
(((
ّ
ّ
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فقال اإلمام الصادق « :Qتالله أنت! أما سمعت الله ع ّز
َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك َك َن َع ۡنهُ
وجلّ يقول﴿ :إِن ٱلسمع وٱلص وٱلفؤاد ك أولئ ِ
َ ۡ ُ ٗ
م ٔ
سول﴾(((.(((،
د .سماع كلّ محرّم :عن اإلمــام الصادق « :Qفرض على
السمع أن يتنزّه عن االستماع إلى ما حرم الله ،أن يعرض عمّا
ال يحلّ له ،ممّا نهى الله ع ّز وجلّ عنه ،واإلصغاء إلى ما أسخط
ۡ َ
َ َ ۡ َ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ
ب
الله ع ّز وجلّ  ،فقال ع ّز وجلّ ﴿ :وقد نزل عليكم ِف ٱلكِتٰ ِ

َّ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ْ
َۡ َ
ُۡ َ
ت ٱللِ يكفر بِها ويستهزأ بِها فل تقعدوا
أن إِذا َس ِمعت ۡم َءاي ٰ ِ
َ ۡ ٓ َّ ُ
َ َ ُ ۡ َ َّ ٰ َ ُ ُ
وضوا ْ ف َ
ك ۡم إ ٗذا ّم ِۡثلُ ُه ۡم إ َّن َّ َ
ٱلل
يه ِۦ إِن
غ
ِيث
د
ح
معهم حت ي
ٍ
ِۗ
ِ
ِ
ِ
ۡ
َ
َ ُ ُۡ َ
ين ف َج َه َّن َم َج ً
َ َ
َ
ِيعا﴾(((.(((،
جامِع ٱلمنٰفِقِني وٱلكٰفِ ِر ِ
َ
ْ َّ ۡ َ ۡ ُ ْ َ
هـ.استماع اللغو :قال تعالىِ﴿ :إَوذا َس ِم ُعوا ٱللغ َو أع َرضوا ع ۡن ُه
َ َ ُ ْ ََٓ َ ۡ ََُٰ َ َ ُ ۡ َ ۡ َُٰ ُ
وقالوا لا أعملنا ولكم أعمل
ك ۡم﴾(((.
َ
َ َۡ ُ
﴿ول تقف َما
و .أن ال يتتبّع ما ال يعلمه وال يعنيه :قال تعالى:
ُ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
َ َ
ۡ ٌ َّ َّ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َ
َ َ
ل ۡي َس لك بِهِۦ عِل ۚم إِن ٱلسمع وٱل
ص َوٱلفؤاد ك أ ْو ٰٓلئِك كن
َُۡ َ ۡ ُ ٗ
عنه م ٔ
سول﴾(((.
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((( سورة اإلسراء ،اآلية .36
األعلمي ،مكتبه
((( الفيض الكاشاني ،محمّد بن مرتضى ،تفسير الصافي ،تحقيق وتصحيح حسين
ّ
الصدر ،إيران  -طهران1415 ،ه ،ال.ط ،ج  ،3ص .192
((( سورة النساء ،اآلية .140
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .35
((( راجع :الشيخ
ّ
((( سورة القصص ،اآلية .55
((( سورة اإلسراء ،اآلية .36

فينبغي للمك ّلف أن يكرم نفسه وسمعه ،بأن ال يستمع إلى ما
َ
ْ َّ ۡ
ح ّرمه الله تعالى ،وأن يكون مصداقاً لقوله تعالىِ﴿ :إَوذا َم ُّروا بِٱللغ ِو
ْ
َم ُّروا ك َِر ٗاما﴾(((.
 .3السمع الحسن

أمّا النوع الثاني من السمع ،فهو النوع الحسن ،والذي يجب تعزيزه
واالهتمام به ،ومن مصاديقه:
علي « :Qإذا لم تكن عالماً
أ .السمع الواعي :عن اإلمام ّ
ناطقاً ،فكن مستمعاً واعياً»(((.
ب.سماع الكالم الحسن :عن اإلمام زين العابدين « :Qلكلّ
شيء فاكهة ،وفاكهة السمع الكالم الحسن»(((.
علي « :Qسامع ذكر الله ذاكر»(((.
ج .سماع الذكر :عن اإلمام ّ
علي « :Qعوّد أذنك حسن
د .سماع الصالح :عن اإلمام ّ
االستماع ،وال تصغِ إلى ما ال يزيد في صالحك»(((.
ّ
 .4نزه سمعك عن الغناء

الغناء هو ترجيع الصوت على الوجه المناسب لمجالس اللهو ،وهو
((( سورة الفرقان ،اآلية .72
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .136
الليثي
(((
ّ
ّ
((( الحلواني ،حسين بن محمّد بن حسن بن نصر ،نزهة الناظر وتنبيه الخاطر ،تحقيق وتصحيح
ونشر مدرسة اإلمام المهديّ عجّ ل الله تعالى فرجه الشريف ،إيران  -قمّ1408 ،ه ،ط ،1ص .71
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .283
الليثي
(((
ّ
ّ
التميمي اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ص .457
(((
ّ
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من المعاصي ويُح ّرم على المغني والمستمع ،وأمّا الموسيقى فهي
العزف على آالتها ،فإن كانت بالشكل المتعارف في مجالس اللهو
والعصيان ،فهي مح ّرمة على عازفها وعلى مستمعها أيضاً.
فالغناء من المح ّرمات التي جاء بها الكتاب ،يقول الله تعالى:

َّ
ٱللِ ب َغ ۡ
ض َّل َعن َ
اس َمن ي َ ۡش َتي ل َ ۡه َو ۡ َ
ِيث ِلُ
﴿ َوم َِن ٱنلَّ ِ
ي
يل
ب
س
د
ٱل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ۡ َ َ َّ َ َ ُ ُ ً ْ َ ٰٓ َ
ك ل َ ُه ۡم َع َذ ٞ
اب ُّمه ٞ
ني﴾(((.
عِل ٖم ويت ِ
خذها هزواۚ أولئ ِ
ِ

وفي الرواية عن اإلمام الباقر « :Qالغناء ممّا وعد الله عليه
النار» ،وتال هذه اآلية(((.
وفي رواية أخرى عن اإلمام الصادق « :Qالغناء يورث النفاق،
ويعقب الفقر»(((.
كما أ ّنه يُح ّرم االستماع للغناء فإ ّنه ال يجوز الحضور في مجلس
الغناء والموسيقى المطربة اللهويّة المناسبة لمجالس اللهو والعصيان،
إذا أدّى ذلك لالستماع إليها أو إلى تأييدها.
 .5أثر الغناء على القلب

لالستماع إلى الغناء أثر كبير في القلب الذي يهمّ السالكين إلى
الله تعالى أن يبقى َ
أبيض ناصعاً غير مل ّوث بأكدار المعاصي.
عن الرسول األكرم « :Pإيّاكم واستماع المعازف والغناء ،فإنّهما
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((( سورة لقمان ،اآلية .6
العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،17ص .305
((( الح ّر
ّ
((( الشيخ الصدوق ،محمد بن علي بن بابويه،الخصال ،مصدر سابق ،ج ،1ص.24

ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»(((.
والبقل مع وجود الماء ينمو بسرعة كبيرة ج ّداً ،وكذلك النفاق في
القلب الذي يدخل فيه الغناء فإ ّنه ينبت فيه النفاق بسرعة كبيرة
أيضاً.
تنبيه

االجتماعي
ّإن من أهمّ ما يتأدّب به اإلنسان م ّما يتع ّلق بسلوكه
ّ
هو أن يتع ّلم اإلصغاء إلى مخاطبه ،واحترامه ،واإلقبال إليه بسمعه
ووجهه ،واإلصغاء يفترض أن يتح ّول إلى عادة نمهر بها سلوكنا في
عالقاتنا مع الناس ،بل ّإن من التواضع ومن الحكمة أن تتل ّقى مخاطبك
باإلصغاء ،وعدم التلهّي واالشتغال بأمور توحي له بأ ّنك غير مهتمّ له
ولكالمه ،فقد يكون في ذلك أذيّة كبرى له ،بل قد يكون في ذلك لك
خسارة كبرى .ويكفي في ّ
حق مك ّلمنا علينا أ ّنه اهتمّ لنا واعتنى بنا
فوجّ ه خطابه إلينا.
وأهمّ من قام بذلك هو الله ع ّز ّ
وجل الذي اعتنى بنا وبوجودنا
وبهدايتنا ،فاختار من خير خلقه رسوالً لنا ،وأرسل إلينا كتابه يخاطبنا
به ويك ّلمنا ،فإن كان من اآلداب أن نصغي لمخاطبنا خصوصاً إذا كان
ذا غرض شريف ونبيل وكان فيه صالحنا وفائدتناّ ،
فإن في رأس أدب
اإلصغاء أن نصغي إلى كلمات الله وكلمات أوليائه ،وهو القائل في
َ ُ َ ُۡ ُ َ ۡ َ ُ ْ َ َ
ْ
نص ُتوا﴾(((.
كتابهِ﴿ :إَوذا ق ِرئ ٱلق ۡر َءان فٱست ِمعوا ُلۥ َوأ ِ
((( المتقي الهندي ،كنز العمال ،ج ،15ص.221
((( سورة األعراف ،اآلية .204
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المحا�ضرة الخام�سة ع�شرة

حقوق المجتمع
في القرآن الكريم
الهدف:

التع ّرف إلى حقوق المجتمع في القرآن
الكريم.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

حقوق المجتمع.
حقوق المجتمع في القرآن الكريم.
إشاعة الفاحشة في المجتمع.
خطورة إشاعة الفاحشة.
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ت�صدير املو�ضوع

َََ َُ ْ ََ
ع ٱل ۡ ّ
ب
قال الله تعالى﴿ :وتعاونوا
ِِ
ۡ ۡ ۡ
ٱلث ِم َوٱل ُع ۡد َو ٰ ِ ۚن﴾(((.
ِ

َ َّ ۡ َ ٰ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
اونوا ع
وٱتلقوىۖ ول تع

 .1حقوق المجتمع

اإلسالم ليس منهج اعتقاد وإيمان وشعور في القلب فحسب ،بل
هو منهج حياة إنسانية واقع ّية ،يتح ّول فيها االعتقاد واإليمان إلى
ممارسة سلوك ّية في جميع جوانب الحياة لتقوم العالقات على التراحم
والتكافل والتناصح ،فتكون األمانة والسماحة والمودّة واإلحسان
والعدل والنخوة هي القاعدة األساس ّية التي تنبثق منها العالقات
االجتماع ّية.
وقد جعل اإلسالم ّ
كل مسلم مسؤوالً في بيئته االجتماع ّية ،يمارس
االجتماعي البناء من موقعه ،قال رسول الله « :Pكلّكم راعٍ
دوره
ّ
وكلّكم مسؤول عن رعيته»(((.
 .2حقوق المجتمع في القرآن الكريم

القرآن الكريم دستور البشريّة الخالد ،يمتاز بالشمول واإلحاطة
الكاملة بجميع شؤون الحياة ،وقد وضع أسساً عامّة في عالقة الفرد
بالمجتمع ،ووضع ّ
لكل طرف حقوقه وواجباته للنهوض من أجل
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((( سورة المائدة ،اآلية .2
((( أحمد بن حنبل ،المسند (مسند أحمد) ،دار صادر ،لبنان  -بيروت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،2ص.54

والحب والوئام في ربوع المجتمع
إتمام مكارم األخالق ،وإشاعة الو ّد
ّ
اإلنساني ،وفيما يلي نستعرض جملة من حقوق المجتمع على الفرد
ّ
واألسرة ،الخل ّية االجتماع ّية األولى ،وهذه الحقوق التي أمر بها القرآن
الكريم على نحوين:
النحو الأول :الأعمال التي �أمر بها المجتمع:

أ .هو التعاون على الب ّر والتقوى وعدم التعاون على اإلثم
َ َ َ َ ُ ْ َ َ ۡ ّ َ َّ ۡ َ ٰ َ
ىۖ َول
ب وٱتلقو
والعدوان :قال تعالى﴿ :وتعاونوا ع ٱل ِ ِ
ََ َُ ْ ََ ۡ ۡ ۡ
ٱلث ِم َوٱل ُع ۡد َو ٰ ِ ۚن﴾(((.
تعاونوا ع ِ
ب .أمــر القرآن الكريم باإلحسان إلــى أفــراد المجتمع:

َ ۡٗ َ ۡ
َ ۡ ُ ُ ْ َّ َ َ َ ُ ۡ ُ ْ
ٱل َو ٰ ِ َليۡن إ ِ ۡح َ ٰ
اۖ
س ٗنا
ب
و

ٔ
ي
ش
ِۦ
ه
ب
شكوا ِ
﴿ وٱعبدوا ٱلل ول ت ِ
ِ
ِ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ َ َ
سكِني َو َ
ٱلارِ ذِي ٱل ُق ۡر َ ٰ
ب
َوبِذِي ٱلقرب وٱلت
م وٱلم ٰ ِ
َ ۡ
َ َّ
ُۡ ُ
َّ
َۡ
َ َۡ
يل َو َما
ِب بِٱل ِ
ب وٱلصاح ِ
وٱلارِ َٱلن ِ
ۢنب وٱب ِن ٱلسب ِ ِ
َ َ َ ۡ ۡ َُٰ ُ
ك ۡمۗ﴾ (((.
ملكت أيمن
ۡ
َّ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ٞ
ج .أمر بالسعي لإلصالح بين المؤمنين﴿ :إِنما ٱلمؤمِنون إِخوة
َ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َّ
ُ ۡ ُ ۡ َ ُ َ (((
فأصل ِحوا بي أخويك ۚم وٱتقوا ٱلل لعلكم ترحون﴾ .
ُ َۡۡ َ َُۡ ۡ ُۡ ۡ ََ ۡ ۡ
د .وأمر بالعفو والمسامحة﴿ :خ ِذ ٱلعفو وأمر بِٱلعر ِف وأع ِرض
َ ۡ َ
جٰهل َ
ِني﴾ (((.
ع ِن ٱل ِ
((( سورة المائدة ،اآلية .2
((( سورة النساء ،اآلية .36
((( سورة الحجرات ،اآلية .10
((( سورة األعراف ،اآلية .199
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هـ.ومن أجل إشاعة مكارم األخالق ،والسير على النهج القويم،

َََ َ ْۡ
أمر القرآن بالتواصي بالحقّ والتواصي بالصبر﴿ :وتواصوا
ٱلص ۡ
اص ۡوا ْ ب َّ
ٱل ّق َوتَ َو َ
ب َۡ
ب﴾ (((.
ِ
ِ
ِ ِ

و .االصالح والتغيير :للحفاظ على سالمة المجتمع من االنحراف
واألخالقي ،وأن يقابل اإلساءة والمصائب
واالجتماعي
العقائديّ
ّ
ّ
َ
﴿ي ٰ ُب َ َّ
ن
التي تواجهه بصبر وثبات ،فمن وص ّية لقمان البنه:

َّ َ َ ۡ
َ
َ ۡ َ َ ۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ َٰ َ ٓ
ۡ ۡ
وف وٱنه ع ِن ٱلمنك ِر وٱص ِب ع ما
أق ِ ِم
ٱلصل ٰوة َوأ ُم ۡر بِٱل َمع ُر ِ
َ
ُۡ
َ
أ َصابَ َكۖ إ ِ َّن ذٰل َِك م ِۡن َع ۡز ِم ٱل ُمورِ﴾(((.

النحو الثاني :الأعمال التي نهى عنها القر�آن الكريم:

أ .االعتداء على اآلخرين :بالظلم والقتل ،وغصب األمــوال
َ َ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ
ٱلل ل
والممتلكات ،واالعتداء على األعراض﴿ :ول تعتد ۚوا إِن
ُي ُّ
ِب ٱل ۡ ُم ۡع َتد َ
ِين﴾ (((.
َ َ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
ٰٓ
ِين
ب.دخــول بيوت اآلخرين دون إذن منهم:

َ َ ُ ْ َ َ ۡ ُ ُ ْ ُ ُ ً َ ۡ َ ُ ُ ُ ۡ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ ْ
ءامنوا ل تدخلوا بيوتا غي بيوت ِكم ح ٰ
ت تستأن ِسوا
ََُ ُّ ْ َ َ
َ ٰٓ ۡ َ (((
وتسل ِموا ع أهل ِها ۚ﴾ .
َ
َ
ْ
ٓ
ۡ
َ
َ
﴿ول ت ۡبخ ُسوا ٱنلَّ َ
ج .بخس الناس حقوقهمَ :
اس أش َيا َء ُه ۡم﴾ (((.
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((( سورة العصر ،اآلية .3
((( سورة لقمان ،اآلية .17
((( سورة البقرة ،اآلية .190
((( سورة النور ،اآلية .27
((( سورة األعراف ،اآلية .85

َ َ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
د .الظنّ اآلثم والتجسّ س على الناس واغتيابهمٰٓ :
ِين
َّ ّ ۡ َ َ ٞ
َّ
َّ
َ
َء َام ُنوا ْ ۡ
ٱج َتن ِ ُبوا ْ َكث ِ ٗ
ريا ّم َِن ٱلظ ِّن إِن َب ۡعض ٱلظ ِن إِثمۖ و ل
َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ۡ َ َّ ۡ ُ ُ
كم َب ۡع ًضا ۚ﴾ (((.
تسسوا ول يغتب بعض
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ
هـ.إشاعة الفاحشة في المجتمع اإلسالميّ ﴿ :إِن ٱلِين يِبون أن
َّ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
َ َ ۡ َٰ َ ُ
حشة ِف ٱلِين َءامنوا لهم عذ
اب أ ِل ٞم.(((﴾...
تشِ يع ٱلف ِ
 .3إشاعة الفاحشة في المجتمع

الفاحشة تشمل ما يسوء اإلنسان انكشافه أو نيله ،سواء كان من
بدنه ،أو من أسرار حياته الخاصّ ة ،أو عالقته بزوجه ،أو من ماله وما
يملك ،ع َْن َع ْب ِد ال َّله ب ِْن ِس َن ٍانَ ،ق َالُ :ق ْل ُت لَه َ « :Qع ْو َر ُة الْمُ ْؤمِنِ
َعلَى الْمُ ْؤمِنِ حَ رَامٌ ؟ قَالَ َ :نعَمْ ُ ،قل ُْتَ :ت ْعنِي سُ ْف َليْه .قَالَ َ :لي َْس حَ ي ُْث
َتذْهَ ُب ،إِ َّنمَا هِ يَ إِذَا َع ُة سِ رِّ»(((.
ولذا ،يو ّفر القرآن في آياته الكريمة ما يضمن توفير الحصانة
للمجتمع البشريّ  ،وهو يضع النظام الدقيق والشامل ،من أحكام وقيم
أخالق ّية ،ليكون األمان والتآلف والتعايش والتكافل معالم أصيلة في
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ
حشة
الحياة االجتماع ّية ،قال تعالى﴿ :إِن ٱلِين يِبون أن تشِ يع ٱلف ِ

ٱلل َي ۡعلَ ُم َوأَ ُ
اب أَ ِل ٞم ف ُّ
ٱدل ۡن َيا َوٱٓأۡلخ َِرة ِ َو َّ ُ
نتمۡ
ِين َء َام ُنوا ْ ل َ ُه ۡم َع َذ ٌ
ف َّٱل َ
ۚ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ۡ
ل تعل ُمون﴾(((.
((( سورة الحجرات ،اآلية .12
((( سورة النور ،اآلية .19
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.359
((( الشيخ
ّ
((( سورة النور ،اآلية .19
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وم ّما يلفت النظر ّأن القرآن الكريم لم يقل الذين يشيعون
َّ َ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ
الفاحشة ،بل قال﴿ :ٱلِين يِبون أن تشِ يع ٱلف ِحشة﴾ وهذا يحكي
عن األه ّم ّية القصوى التي يوليها القرآن لذلك.
 .4خطورة إشاعة الفاحشة

ح ّذر اإلسالم من نشر عيوب الناس في المجتمعّ ،
وأكد آثار هذا
النشر وخطورته ،كاآلتي:
َ
َّ
َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ
َّ
حشة
أ .العذاب األليم يوم القيامة﴿ :إِن ٱلِين يِبون أن تشِ يع ٱلف ِ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
ُّ ۡ
ٱدلن َيا َوٱٓأۡلخ َِرة ِۚ ﴾(((.
اب أ ِل ٞم ِف
ِف ٱلِين َءامنوا لهم عذ
اس َم ْولَى ال ِّر َضا َق َالَ :س ِم ْع ُته َي ُق ُ
ول« :الْمُ سْ َت ِت ُر
ب.الخذالن :ع َِن ا ْل َع َّب ِ
بِالْحَ سَ َن ِة َي ْعدِلُ سَ ْبعِينَ حَ سَ َن ًة والْمُ ذِيعُ بِالسَّ ِّي َئ ِة مَخْ ذُ ولٌ
والْمُ سْ َت ِت ُر بِالسَّ ِّي َئ ِة َم ْغفُو ٌر لَه»(((.
ج .المذيع بالفاحشة كالمبتدئ بها :وعن رسول الله قال« :مَنْ
أَذَاعَ فَاحِ شَ ًة كَانَ كَمُ ْب َت ِد ِئهَا»(((.
د .مصداق لمذيع الفاحشة :وعن اإلمام الكاظم  Qقال قلت
له :جعلت فداك الرجل من إخواني بلغني عنه الشيء الذي
أكرهه فاسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات؟
فقال اإلمام لي« :يا محمّد كذب سمعك وبصرك عن أخيك ،وإن
شهد عندك خمسون قسامة .وقال لك قول فصدقه وكذبهم،
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((( سورة النور ،اآلية .19
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .428
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .356

وال تذيعن عليه شيئاً تشينه به وتهدم به مروءته ،فتكون من
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ َ َ ۡ َ ٰ َ ُ
حشة
الذين قال الله ع ّز وجلّ ﴿ :إِن ٱلِين يِبون أن تشِ يع ٱلف ِ
َّ َ َ ُ ْ َ ُ ۡ َ َ ٌ َ
ُّ ۡ
ٱدلن َيا َوٱٓأۡلخ َِرة ِۚ ﴾»(((.
اب أ ِل ٞم ِف
ِف ٱلِين َءامنوا لهم عذ

((( سورة النور ،اآلية .19
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استذكار أه ّم ّية الصدق وأقسامه ،وتأثير
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ت�صدير املو�ضوع

َ َ
ِين َء َام ُنوا ْ َّٱت ُقوا ْ َّ َ
ٱلل َو ُكونُوا ْ َمعَ
﴿يأ ُّي َها َّٱل َ
ٰٓ
قال الله تعالى:
َّ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني﴾(((.
 .1مفهوم الصدق

إذا كان الكذب هو اإلخبار عن األشياء على خالف ما هي عليه،
ّ
فإن الصدق هو ض ّده ،وهو مطابقة القول للواقع الذي هو عليه .وهو
أشرف الصفات المرض ّية ،ورئيس الفضائل النفس ّية ،وما ورد في مدحه
وعظم فائدته من اآليات واألخبار ،م ّما ال يمكن إحصاؤه ،قال الله
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ َ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
ٱلص ٰ ِدق َ
ِني﴾(((.
سبحانه﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا ٱتقوا ٱلل وكونوا مع
بست أتقبّل لكم بالجنّة :إذا
وقال رسول الله « :Pتقبّلوا لي ّ
حدّثتم فال تكذبوا ،وإذا وعدتم فال تخلفوا ،وإذا ائتمنتم فال تخونوا،
وغضّ وا أبصاركم ،واحفظوا فروجكم ،وكفّوا أيديكم وألسنتكم»(((.
ُ
 .2فضل الصدق

تعتبر منقبة الصدق في ق ّمة الفضائل التي ّ
تشكل جمال صورة
المؤمن وجاذب ّيته ،وهذه المنقبة من أبرز ما ينبغي اال ّتصاف به ،فبها
يُعرف المؤمن من غيره ،وهو زينة الحديث ورواؤه ،ورمز االستقامة
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((( سورة التوبة ،اآلية .119
((( سورة التوبة ،اآلية .119
((( الشيخ الصدوق،األمالي ،مصدر سابق ،ص.150

والصالح ،وسبب النجاح والنجاة ،لذلك مجّ دته الشريعة اإلسالم ّية،
وح ّرضت عليه ،قرآناً وس ّنة.
ُ
َ َّ
َٓ
َ
َ َ ُ
ّ
ٱلص ۡد ِق َو َص َّدق بِهِۦٓ أ ْو ٰٓلئِك ه ُم
قال تعالى:
﴿وٱلِي جا َء ب ِ ِ
ۡ
ٓ
ٓ
َ
َ
َ
ۡ
ۡ َّ ُ َ َ َّ َ
سن َ
َ َ
َ ّ
ني﴾(((.
ٱل ُمتقون ٣٣ل ُهم ما يشا ُءون عِند َرب ِ ِه ۡ ۚم ذٰل ِك ج َزا ُء ٱل ُمح ِ ِ
ُ َ
َ َ َّ ُ َ َ ُ َ
َّ
َ
ص ۡدق ُه ۡ ۚم ل ُه ۡم
وقال تعالى﴿ :قال
ٱلل هٰذا يَ ۡوم يَنف ُع ٱلص ٰ ِدقِني ِ
َ
َ
ۡ
ٓ
ۡ
َۡ
َ َّ ٰ ۡ َ ٞ
ِين ف َ
تت ِ َها ٱلن َه ٰ ُر َخ ٰ ِل َ
ت ت ِري مِن
جن
ِيها أبَ ٗداۖ﴾(((.
وهكذا ك َّرم ُ
أهل البيت  Rهذا الخلق الرفيع ،ودعوا إليه
بأساليبهم البليغة الحكيمة:
قال اإلمام الصادق « :Qال تغترّوا بصالتهم ،وال بصيامهم،
فإنّ الرجل ربّما لهج بالصالة والصوم حتّى لو تركه استوحش ،ولكن
اختبروهم عند صدق الحديث ،وأداء األمانة»(((.
 .3آثار الصدق ومزاياه

للصدق آثار ومزايا عديدة وهامّة ،نذكر منها:
علي « :Qالصدق ينجيك وإن
أ .الصدق مُنجٍ  :عن اإلمام ّ
خفته ،الكذب يُرديك وإن أمنته»(((.

((( سورة الزمر ،اآليتان.34 - 33 ،
((( سورة المائدة ،اآلية .119
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.104
((( الشيخ
ّ
((( اآلمدي ،غرر الحكم ،مصدر سابق ،ص.275
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ب.الصادق في رعاية الله :عن اإلمام الباقر « :Qأال فاصدقوا،
فإنّ الله مع من صدق».
النبي  ،Pفقال :يا رسول الله،
ج .عمل أهل الجنّة :جاء رجل إلى ّ
ما عمل أَهل الج ّنة؟ قال « :Pالصِّ دق؛ إذا صدق العبد ب ّرَ،
وإذا ب َّر آمن ،وإذا آمن دخل الجنّة.(((»...
علي « :Qالصدق رأس الدين»(((.
د .الصدق رأس الدين :عن ّ
األخالق أَفضل
هـ.الصدق أفضل األخالق :قيل لرسول الله  :Pأَيّ
ِ
قال « :Pالجود والصدق»(((.
و .مكمل لإليمان :وعن اإلمام الصادق  Qقال« :أَربع من كنَّ
فيه كمل إيمانه وإنْ كان من قرنه إلى قدمه ذنوباً لم ينقصه
ذلك .قال ،وهو الصِّ دق وأَداء األمانة والحياء وحسن الخلقِ »(((.
ز .مُزكٍّ للعمل :وعنه  Qأيضاً قال« :من صدق لسانه زكا
عمله»(((.
النبي « :Pزينة الحديث
ح .الصدق زينة الحديث :قال
ّ
الصدق»(((.
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((( الزمخشريّ  ،محمود بن عمر ،ربيع األبرار ونصوص األخبار ،عبد األمير مهنا ،بيروت ،مؤسّ سة
األعلمي للمطبوعات1992 - 1412 ،م ،ط ،1ج ،3ص.145
ّ
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.25
الليثي
(((
ّ
ّ
((( الميرزا حسين النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،15ص.257
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.99
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،8ص.219
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،68ص.9
العلمة
ّ

 .4أقسام الصدق

للصدق صور وأقسام تتج ّلى في األقوال واألفعال ،أبرزها:
ٱلل لَ َك َن َخ ۡ ٗ
أ .الصدق مع الله :قال تعالى﴿ :فَلَ ۡو َص َدقُوا ْ َّ َ
يا
ۡ ٓ ۡ
َّ
ْ
َ َّ َ ُ ۡ
ل ُه ۡم﴾((( ،وقال تعالى﴿ :ل ِل ُف َق َراءِ ٱل ُم َه ِٰ
ين أخ ِر ُجوا مِن
ٱل
ج ِرين ِ
َ
ُ َ َ ۡ ٗ
ۡ ٗ
َّ
َ
دِي ٰ ِره ِۡم َوأ ۡم َوٰل ِ ِه ۡم يَ ۡب َتغون فضل ّم َِن ٱللِ َورِض َوٰنا
َّ َ َ َ ُ َ ُ ٓ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ َّ ٰ ُ َ
ٱلل ورسول ۚۥ أولئِك هم ٱلصدِق
ون﴾(((.

ََ ُ ُ َ
نصون
وي

ب.الصدق في األحوال ،في النيّات :وهو تمحيص الن ّية وتخليصها
للهّ ،
بأل يكون لإلنسان هدف من وراء طاعته وعبادته ّإل رضا
ُ
﴿و َما ٓ أم ُِر ٓوا ْ إ َّل ِلَ ۡع ُب ُدوا ْ َّ َ
الله والتق ّرب إليه ،قال الله تعالى َ
ٱلل
ِ
ُۡ
مل ِص َ
ني َ ُل ّ
ٱدل َ
ِين﴾(((.
ِ
ج .الصدق في األقوال :ع َِن ال َّن ِب ِّي  Pأ ّنه َق َال ،...« :ومَنْ كَانَ
ُي ْؤمِنُ بِاللَّه وا ْل َي ْو ِم اآلخِ ِر َف ْل َيقُلْ خَ ْيراً أَ ْو ِليَسْ كُ ْت»(((.
د .الصدق في األعمال :عن اإلمام الباقر « :Qتزيّن لله ع ّز
وجلّ بالصدق في األعمال»(((.
هـ.الصدق في العزم :والمقصود بالصدق في العزم أن يكون
جازماً وعازماً على الخير دوماً وثابتاً عليه ،مصداقاً لقوله تعالى:
َ َ َ َّ ْ ُ َ ٰ َ َ ْ ُ َ َ ٞ
ٱلل َعل ۡيهِۖ﴾(((.
﴿ رِجال صدقوا ما عهدوا
((( سورة محمّد ،اآلية .21
((( سورة الحشر ،اآلية .8
((( سورة البينة ،اآلية .5
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.667
((( الشيخ
ّ
اني ،الشيخ ابن شعبة ،تحف العقول عن آل الرسول  ،Pمصدر سابق ،ص.285
((( الحر ّ
((( سورة األحزاب ،اآلية .23
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 .5الصدق واإليمان

ّإن بين الصدق واإليمان عالقة وطيدة ،وارتباطاً وثيقاً ،كما يظهر
علي « :Qاإليمان أن تؤثر
في الروايات واألحاديث؛ فعن اإلمام ّ
الصدق حيث يضرّك ،على الكذب حيث ينفعك»(((.
علي « :Qالصدق عماد
أ .الصدق دعامة اإليمان :عن اإلمام ّ
اإلسالم ،ودعامة اإليمان»(((.
علي « :Qالصدق أمانة
ب.الصدق حلية اإليمان :عن اإلمام ّ
اللسان ،وحلية اإليمان»(((.
علي « :Qالصدق رأس
ج .الصدق رأس اإليمان :عن اإلمام ّ
اإليمان ،وزين اإلنسان»(((.
 .6عالمات الصادقين

لقد ب ّين القرآن في تضاعيف آياته الكريمة عالمات الصادقين في العديد
َّ ۡ َ ۡ َّ َ ُ ُّ ْ
َ
َ ُ
ب أن ت َولوا ُو ُجوهك ۡم ق َِبل
من اآليات القرآنية منها قوله تعالى﴿ :ليس ٱل ِ

َّ ۡ
ََ
َ ۡ َ َ ٰٓ َ
َ َۡ ۡ
َۡ ۡ
ك َّن ٱل ۡ َّ
ٰ
ب َم ۡن َء َام َن بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر وٱلم
ل
و
ب
ر
غ
م
ٱل
و
ق
ش
لئِكةِ
ِ
ٱلم ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َ
َ
ّ
َ ۡ َ
ي َۧن َو َءات ٱل َمال َ ٰ
ٰ
ع ُح ّبِهِۦ ذوِي ٱل ُق ۡر َ ٰب َوٱلَ َتٰ َ ٰ
م
ب َوٱنلَّب ِ ِ 
ِت
وٱلك ِ
َ َ َ َ َّ َ ٰ َ َ َ َ
ٓ
َّ
َ َۡ َ
ٱلسائل َ
سك َ
ٱلسبيل َو َّ
ِني َو ۡٱب َن َّ
ِني َ
ٰ
اب وأقام ٱلصلوة وءات
ٱلرق
ف
و
وٱلم
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ۡ
ْ
َ
ۡ َ ۡ َ ٓ َ َّ َّ ٓ
َ
ُ
َ
َّ
َ
َّ
ٱلزك ٰوةَ َوٱل ُموفون ب َع ۡه ِده ِۡم إذا ع ٰ َه ُد ۖوا َوٱلصٰب َ
ين ِف ٱلأساءِ وٱلضاءِ
ِ
ِ
ِِ
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((( نهج البالغة مصدر سابق ،ج ،4ص ،105حكمة.458
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصر سابق ،ص.22
الليثي
(((
ّ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.27
((( المصدر نفسه ،ص.60

ۡ ۡ

ُ َ

َّ

ُ ْ ُ َ

ۡ

َ َ َ َ ْ ٰٓ َ ُ ُ ُ َّ ُ َ
َ
َ َ
س أ ْو ٰٓلئِك ٱلِين صدق ۖوا وأولئِك هم ٱلمتق
ون﴾(((.
وحِني ٱلَأ ِ ۗ
ّ
الست األساس ّية التي ذكرتها اآلية
وفيما يلي نع ّدد العالمات
الكريمة ،وهي:
األولى :اإليمان بالمبدأ ،والمعاد ،والمالئكة المأمورين من قبل
اإللهي ،والنب ّيين الدعاة إلى هذا المنهج.
الله ،والمنهج
ّ
َ
ۡ
َ
ََ َ
ات ٱل َمال َ ٰ
ع ُح ّبِهِۦ
الثانية :اإلنفاق بعد اإليمان ،وهو قوله﴿ :وء

َ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ َۡ َ
ٱلسآئل َ
سك َ
ٱلسبيل َو َّ
ِني َو ۡٱب َن َّ
ٰ
ِني َو ِف
ذوِي ٱلقرب وٱلتم وٱلم
ِ
ِ
ِ
َّ
ٱلرق
اب﴾.
ِ
ِ
َ
َ
َ
ٱلصل ٰوةَ
َّ
َ
َ
الثالثة :إقامة الصالة .وهي قوله﴿ :وأقام
﴾.
َ
ََ َ
ات َّ
الرابعة :أداء الزكاة والحقوق المال ّية الواجبة﴿ :وء
ٱلزك ٰوةَ﴾.
َ ُۡ ُ َ َ ۡ ۡ َ ََٰ ُ ْ
الخامسة :الوفاء بالعهد﴿ :وٱلموفون بِعه ِدهِم إِذا عهد ۖوا﴾.
ۡ
َ َّ
ٱلــرآءِ َوحِنيَ
ين ف ۡٱلَأ َسآءِ َو َّ َّ
ٱلصٰب َ
السادسة :الصبر﴿ :و
ِ
ِِ
ۡ ۡ
ٱلَأ ِۗ
س﴾(((.

ثمّ ّ
تؤكد اآلية أه ّم ّية األسس الس ّتة وعلى عظمة من يتح ّلى بها،
ُ ْ َ ٰٓ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ ُ ۡ ُ َّ ُ َ
فتقول﴿ :أولئِك ٱلِين صدق ۖوا وأولئِك هم ٱلمتق
ون﴾(((.

((( سورة البقرة ،اآلية .177
((( سورة البقرة ،اآلية .177
((( سورة البقرة ،اآلية .177
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ّ
حق ذي المعروف
الهدف:

تبيين أه ّم ّية التعامل مع أصحاب
المعروف في المجتمع ،ويقتدي بهم.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

ّ
حق ذي المعروف
اإلحسان جزاء اإلحسان
لزوم شكر المحسن
التودّد إلى اآلخرين
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ت�صدير املو�ضوع
ُوف عَليْكَ َفأَنْ
عن اإلمام زين العابدين َ « :Qوأَمَّا حَ قُّ ال َم ْعر ِ
تَشْ كُ َر ُه َو َت ْذ ُك َر َم ْعرُو َف ُه َو َتنْشُ َر َل ُه ال َمقَا َل َة الحَ سَ َن َة َوتُخْ ل َِص َل ُه الدُّ عَا َء
ِفيَما َب ْينَكَ َو َبيْنَ الل ِه سُ بْحَ ا َن ُه َفإِنَّكَ إِذا َف َعل َْت ذلِكَ ُكن َْت َق ْد شَ َك ْر َت ُه
سِ ّراً َوعَال ِن َي ًة ثُمَّ إِنْ أَ ْمكَنَ ُمكَا َف َأ ُت ُه بِال ِفعْلِ كَا َف ْأ َت ُه وإ ِّل ُكن َْت َمرْصَ داً َل ُه
ُموَطّ ناً نفْسَ كَ عل ْيهَا»(((.
ّ
 .1حق ذي المعروف

ّإن اإلنسان السويّ ينبغي أن ينظر إلى من عمل معروفاً وخيراً
حب واحترام ،وينتظر أوّل فرصة لجبران ذلك ،ذلك ّأن جزاء
له نظرة ّ
اإلحسان هو اإلحسان ،وهو خالل ذلك ال ّ
ينفك يمتدح ذا المعروف
ويثني عليه ،ومن هنا ينظر اإلمام السجّ اد  Qإلى ذي المعروف،
فيح ّدد ما يتر ّتب على ذلك:
أ ّوالًّ :إن عليه أن يكون شاكراً لمن يعمل المعروف:
عن اإلمام الباقر « :Qمن صنع مثل ما صنع إليه فإنّما كافأ،
ومن أضعف كان شكوراً»(((.
ثانياً :أن يذكر معروفه وإحسانه وينشر عنه ذكراً حسناً بين الناس:
َق َال ر َُس ُ
ول ال َّل ِه « :Pمن أولي معروفاً فليكافئ به ،فإن لم
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((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.454
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق.258 ،

يستطع فيذكره ،فإن ذكره فقد شكره»(((.
ْ
اق َق َال َسأَ ْل ُت أَبَا َع ْب ِد ال َّله  Qع َْن َق ْو ِل ال َّله
عن َف ْض ٍل َا ْل َب ْق َب ِ
ۡ
َ
َع َّز وجَ َّلَ :
﴿وأ َّما بِن ِۡع َمةِ َر ّب ِ َك ف َح ّدِث﴾« ،قَالَ ا َّلذِي أَ ْنعَمَ َع َليْكَ ِبمَا
َّث ِبدِينِه ومَا أَعْطَ اه اللَّه
فَضَّ لَكَ وأَعْطَ اكَ وأَحْ سَ نَ إِ َليْكَ »ُ ،ثمَّ َق َال« :فَحَ د َ
ومَا أَ ْنعَمَ بِه َع َليْه»(((.
ثالثاً :أن يخلص له الدعاء ،يطلب من الله أن يكافئه ويجزيه خيراً
على ما قام به.
علي « :Qإذا أخذت منك قذاة((( فقل :أماط الله
عن اإلمام ّ
عنك ما تكره»(((.
وبهذا يكون اإلنسان قد أدّى شكره س ّراً وعلناً ،وبعد ذلك ينبغي له
أن يستثمر أوّل فرصة لجبران معروفه وإحسانه ،وإن لم يكن كذلك،
علي « :Qحقٌّ على من
فإ ّنه ليس أه ًال للنعمة ،كما يقول اإلمام ّ
أُنعِم عليه أن يُحسن مكافأة المنعِم ،فإنْ قصّ ر عن ذلك وُسعه فعليه
أن يُحسن الثناء ،فإنْ كلّ عن ذلك لسانه فعليه بمعرفة النعمة،
ومحبّة المنعم بها ،فإنْ قصّ ر عن ذلك فليس للنعمة بأهل»(((.

((( إسحاق بن راهويه ،مسند ابن راهويه ،الدكتور عبد الغفور عبد ّ
البلوسي،
الحق حسين برد
ّ
مكتبة اإليمان  -المدينة المنوّرة ،1412 ،ط ،1ج ،2ص.268
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.94
((( الشيخ
ّ
((( القذى جمع قذاة ،وهو ما يقع في العين أو في الشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك.
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.635
الطوسي ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.501
((( الشيخ
ّ
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 .2اإلحسان جزاء اإلحسان

ورد في الحديث عن اإلمام الصادق  ،Qيقول« :آيةٌ في
ٓ
َۡ
ُلت :ما هي؟ قال :قوْلُ الل ِه تعالى﴿ :هل َج َزا ُء
كتاب الل ِه مُسجَّ لةٌ  ،ق ُ
ِ
ۡ
َّ
َ
َ
ۡ
ۡٱل ۡ
ٱلح ٰ
ٰ
س ُن﴾((( ،جَ ر َْت في الكا ِف ِر والمُ ؤمِنِ وال َب ِّر والفَاجِ ِر
ل
إ
ن
س
ح
ِ
ِ
ِ
ِ
وليس المُ كافَأ ُة أَنْ تصنَعَ
معروف فعل ْي ِه أَنْ يُكافِئَ بهَِ ،
ٌ
ومنْ صُ نِعَ إِل ْي ِه
ْت كما صُ نِعَ كانَ ل ُه الفضلُ باالبتداء»(((.
كما صُ نِعَ حتّى ُت ْربِيَ فإِنْ صَ َنع َ
ّإن العدالة تعني إنصاف اإلنسان من نفسه وأداء ما عليه ،أمّا
اإلحسان فإ ّنه يتجاوز ذلك الح ّد إلى ما هو أبعد من الواجب في
العطاء ،وأخذ ما دون االستحقاق.
علي بطاقة ريحان فقال لها:
وقال أنس :حيث جارية للحسن بن ّ
أنت ح ّرة لوجه الله ،فقلت له َفي ذلك فقالَ :أدبنا الله تعالى فقال:
َ ُ ّ ُ َ َّ َ َ ْ
ُّ َ ٓ
ٓ
َ
ح ُّيوا بِأ ۡح َس َن م ِۡن َها أ ۡو ُردوها ۗ﴾(((ِ ﴿ ،إَوذا
حيةٖ ف
﴿ ِإَوذا حيِيتم بِت ِ
َ
ْ
ٓ
َ
ُح ّي ُ
يتم ب ِ َت ِح َّيةٖ ف َح ُّيوا بِأ ۡح َس َن م ِۡن َها﴾ اآلية ،وكان أحسن منها إعتاقها(((.
ِ
 .3لزوم شكر المحسن

ّإن العقل يحكم بوجوب شكر من أحسن وأنعم علينا ،ومن اللؤم
أن ال يشكر العبد النعمةّ ،
وإن شكر المحسن على معروفه وإحسانه
له آثار محمودة وعديدة ،منها:
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((( سورة الرحمن ،اآلية .60
الكوفي ،الزهد ،تحقيق ميرزا غالم رضا عرفانيان ،ال.ن ،ال.م1399 ،ه ،ال.ط.31 ،
((( حسين بن سعيد
ّ
((( سورة النساء ،اآلية .86
علي ،مناقب آل أبي طالب ،تصحيح
((( ابن شهر آشوب ،مشير الدين أبو عبد الله محمّد بن ّ
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف األشرف ،المكتبة الحيدرية ،العراق  -النجف األشرف،
1376ه 1956 -م ،ال.ط ،ج ،3ص.183

أ .شكر المحسن شكر لله تعالى :عن اإلمام زين العابدين :Q
«يقول الله تبارك وتعالى لعبد من عبيده يوم القيامة :أشكرت
رب ،فيقول :لم تشكرني إذ لم
فالناً؟ فيقول :بل شكرتك يا ّ
تشكره»(((.
عن اإلمام الرضا « :Qمن لم يشكر المنعم من المخلوقين
لم يشكر الله ع ّز وجلّ »(((.
علي « :Qشكرك
ب.يزيد الرضا ويوجب الصالح :عن اإلمام ّ
للراضي عنك يزيده رضا ووفاءً ،شكرك للساخط عليك يوجب
لك منه صالحاً وتعطّ فا»(((.
ج .بالشكر تدوم ال ِنعَم :عن اإلمام الصادق « :Qمكتوب في
التوراة :اشكر من أنعَمَ عليك ،وأنعِمْ على من شكرك؛ فإنّه ال
زوال للنعماء إذا شكرت وال بقاء لها إذا كفرت ،والشكر زيادة
في النعم وأمان من الغير»(((.
ّ
التودد إلى اآلخرين
.4

ي ّتضح م ّما ورد من اآليات الكريمة ّأن القرآن الكريم ّ
يحث على
اإلحسان إلى اآلخرين وإلى الناس بشكل عامّ ،فض ًال عن الذين أحسنوا
إلينا ،حيث ّإن التودّد واإلحسان يقويّان الروابط االجتماع ّية والعالقات
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.99
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا  ،Qمصدر سابق ،ج ،2ص.27
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.291
الليثي
(((
ّ
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.94
((( الشيخ
ّ
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الو ّديّة بين الناس ،وقد اشتملت كتب األحاديث على العديد من
الوصايا التي ّ
تؤكد هذا الموضوع ،ع َْن أَ ِبي ب َِصي ٍر ع ْ
َن أَ ِبي جَ ْع َف ٍر Q
َق َال« :إِنَّ أَ ْعرَا ِب ّياً مِنْ َبنِي َتمِيمٍ أَتَى ال َّنبِيَّ َ Pفقَالَ َل ُه أَوْصِ نِي َفكَانَ

َّاس يُحِ بُّوك»(((.
مِمَّ ا أَوْصَ ا ُه تَحَ ب َّْب إِلَى الن ِ
َق َال ر َُس ُ
َّاس نِصْ ُف ا ْل َع ْقل»(((.
ول ال َّل ِه « :Pال َّت َو ُّد ُد إِلَى الن ِ
 .5صنع المعروف ولو في غير أهله

ّإن المعروف واإلحسان ال يتو ّقفان عند أهل المعروف ،بل ينبغي
أن يكون ولو في ِقبال اإلساءةّ .إن القرآن الكريم ّ
يحث اإلنسان على
أن يقابل اإلساءة باإلحسان أيضاًّ ،
ولعل هذا يعود إلى ّأن هذا العمل
وهو مقابلة اإلساءة باإلحسان قد يفعل أثره في اجتثاث نزعة الش ّر
واإلساءة في نفس اإلنسان وبذلك تتح ّول العداوة إلى صداقة ،قال
َ
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
تعالىَ ﴿ :و َل ت َ ۡس َ
ٱلت ِ َ
ۚ
ه أ ۡح َس ُن
ب
ع
ف
ٱد
ة
ئ
ي
ٱلس
ل
و
ة
ن
س
ٱل
ي
و
ت
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ َ ٌّ َ ُ َّ َ َ ٞ
((( ٞ
فإِذا ٱلِي بينك وبينهۥ عدوة كأنهۥ و ِل حِيم﴾ .
ُوف إِلَى مَنْ هُ َو أَهْ ُل ُه َو إِلَى
ول ال َّل ِه « :Pاصْ نَعِ ا ْل َم ْعر َ
وعن ر َُس ِ
مَنْ َلي َْس مِنْ أَهْ ِلهَِ ،فإِنْ لَمْ يَكُ نْ هُ َو مِنْ أَهْ ِل ِه فَكُ نْ أَن َْت مِنْ
أَهْ ِله»(((.
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((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.642
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.643
((( سورة فصلت ،اآلية .34
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.27
((( الشيخ
ّ

وقد جاء في الحديث عن ابن ع ّباس« :يأتي أهل المعروف يوم
القيامة فيغفر لهم لمعروفهم ،وتبقى حسناتهم تامّة فيعطونها لمن
زادت سيّئاته على حسناته ،فيغفر له فيدخلون الجنّة ،فيجتمع لهم
اإلحسان إلى الناس في الدنيا واآلخرة»(((.

الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج ،5ص.95
(((
ّ
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المحا�ضرة الثامنة ع�شرة

التسامح والعفو
الهدف:

التع ّرف إلى حسن العفو والتسامح في
بناء التعامالت االجتماع ّية.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5

ّ
الحث على العفو في اإلسالم
آثار العفو
بين العفو والعقاب
موارد ي ُ
َحسن فيها العفو
ما يُوجب عفو الله تعالى
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ُ ْٓ َ
ۡ
ُ
َ
ــوا إ ِ ٰل َمغفِ َرة ٖ ّمِن َّر ّبِك ۡم َو َج َّن ٍة
﴿و َســارِع
قــال تعالى:
َّ َ َ ُ َ ۡ َ ُ ُ َّ ۡ ۡ
َّ َ ُ ُ َ
ُ
َّ
َ
ُ
َع ۡرض َها ٱلسمٰوٰت وٱلۡرض أعِدت ل ِلمتقِني  ١٣٣ٱلِين ينفِقون
َّ َّ ٓ َ َّ َّ ٓ َ ۡ َ
َ ََۡۡ َ َۡ َ َ
اس َو َّ ُ
َّ
ٱلل
ِف ٱلساءِ وٱلضاءِ وٱلك ٰ ِظ ِمني ٱلغيظ وٱلعافِني ع ِن ٱنل ِ ۗ
ُي ُّ ۡ ۡ
سن َ
ني﴾(((.
ِب ٱل ُمح ِ ِ
ّ
 .1الحث على العفو في اإلسالم

ّإن من الفضائل األخالق ّية التي ال يصل اإلنسان إلى مراتب الكمال
دونها ،هي صفة العفو عن ّزلت اآلخرين وهفواتهم ،وترك االنتقام
منهم .واآليات القرآن ّية والروايات اإلسالم ّية زاخرة في بيان فضيلة
العفو والصفح وذ ّم روح االنتقام والثأر:
َ َ َ ُ ْ َ ّ َ َ ّ َ ََ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ۡ ّ ٞ
يقول سبحانه﴿ :وج ٰٓ
زؤا سيِئةٖ سيِئة مِثلهاۖ فمن عفا وأصلح
َّ
َ َ ۡ ُ ُ َ َ َّ
ِب ٱلظٰلِم َ
ٱللِ إنَّ ُهۥ َل ُي ُّ
ني﴾(((.
ِ
فأجرهۥ ع ۚ ِ
 .2آثار العفو

ّإن للعفو آثاراً حميدة على الفرد والمجتمع ،نذكر منها:
أ .تبديل العد ّو الشرس إلى صديق حميم أحياناًَ :قال تعالى:
ۡ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
ََ َ
َ َ
ٱلت ِ َ
ه أ ۡح َس ُن فإِذا
﴿ول ت ۡس َتوِي ٱلسنة ول
ٱلسيِئة ۚ ٱدفع ب ِ ِ
َّ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ ُ َ َ ٰ َ َ ٌّ َ ُ َّ َ َ ٞ
((( ٞ
ٱلِي بينك وبينهۥ عدوة كأنهۥ و ِل حِيم﴾ .
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((( سورة آل عمران ،اآليتان .134 - 133
((( سورة الشورى ،اآلية .40
((( سورة فصّ لت ،اآلية .34

النبي األكرم « :Pعَف ُو
ب.استمرار الحكم وبقاء المُ لك :عن ّ
المُ لُوكِ بَقـا ُء المُ لكِ »(((.
النبي األكرم َ « :Pعلَيكُ م
ج .زيادة في العزّة والمكانة :عن ّ
بِالعَفوِ؛ َفإِنَّ العَف َو ال يَزيدُ إِ ّال َّعزاً»(((.
د .سقوط الحقد والبغضاء :عن رسول الله « :Pتَعـافُوا تَسقُطِ
الضِّ غـائِنُ بَينَكُ م»(((.
النبي األعظم « :Pمَنْ َك ُث َر عَف ُو ُه ُم َّد فِي
هـ.طول العمر :عن ّ
عُ مره»(((.
 .3بين العفو والعقاب

ّإن العفو من الفضائل األخالق ّية ،ولكن عندما يكون العفو سبباً
لجرأة المجرمين والمنحرفين وفساد المجتمع ،فيجب حينها العمل
بمقتضى العدل ،وما يفرضه من عقاب:
عن أمير المؤمنين  ،Qأ ّنه قال« :العَف ُو يُفسِ دُ مِنَ ال َّلئِيمِ ِب َق َد ِر
إِصالحِ ِه مِنَ ال َكرِيمِ »(((.
وعنه  Qأيضاً قوله« :جـا ِز بِالحَ سَ َنةَِ ،وتَجـا َو َز عَنِ السَّ ي َئ ِة مـا
لَم يَكُ ن ثَلماً فِي الدِّينِ أَو وَهناً فِي سُ لطـانِ اإلسالمِ»(((.
((( الزمخشريّ  ،ربيع األبرار ونصوص األخبار ،مصدر سابق ،ج ،2ص.106
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.108
((( الشيخ
ّ
الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،مصدر سابق ،ج ،8ص.82
(((
ّ
علي بن عثمان ،كنز الفوائد ،مكتبة المصطفوي،
((( الكراجكي ،االمام العالمة أبو الفتح محمّد بن ّ
إيران  -قمّ 1369 ،ش ،ط ،2ص.65
((( المصدر نفسه ،ص.283
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.223
الليثي
(((
ّ
ّ
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ُ
حسن فيها العفو
 .4موارد َي

يوجد بعض الموارد التي يحسن فيها العفو وينبغي أن يكون
التسامح حاكماً فيها ،منها:
َ
َّ
ْ
َّ
﴿يأ ُّي َها ٱل َ
أ .العفو عن األرحام :يقول تعالىٰٓ َ :
ِين َء َام ُن ٓوا إِن
َ
َ

َُۡ ْ
ۡ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ۡ َ ٰ ُ ۡ َ ُ ّٗ َّ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
ٱحذ ُروه ۡ ۚم ِإَون تعفوا
جكم وأولدِكم عدوا لكم ف
مِن أزو ِ
ْ
ْ
َ
َ
ۡ
َّ
ُ
َ
َّ
َوتَ ۡص َف ُ
َ
َّ
ٞ
حوا َوتغفِ ُروا فإن ٱلل غفور رح ٌ
ِيم﴾(((.
ِ

علي « :Qإذا قدرت على
ب.العفو عند المقدرة :عن اإلمام ّ
عدوّك ،فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه»(((.
 .5ما ُيوجب عفو الله تعالى

ما أحوج اإلنسان الفقير الضعيف إلى العفو والتجاوز يوم يقف
ذلي ًال بين يدي الله تعالى في القيامة! ولِمن أراد نيل العفو من الله
ينبغي له أن يجهّز أسبابه في ۡدار الدنيا ،وم ّما يوجب عفو الله:
ُ ۡ َ َّ َ َ
ََ َ ُ ُ ْ َۡ ۡ
﴿ول يَأت ِل أ ْولوا ٱلفض ِل مِنكم وٱلسعةِ أن
أ .العفو والصفح:

َّ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َ
سك َ
يُ ۡؤتُ ٓوا ْ أُ ْ
ين ف َ
ِني َوٱل ۡ ُم َهٰجر َ
ٰ
ب
س
م
ٱل
و
ب
ر
ق
ٱل
ل
و
يل ٱللِۖ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ ۡ َ ۡ ُ ْ َ ۡ َ ۡ َ ُ ٓۗ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ُ
ك ۡم َو َّ ُ
ٱلل َغ ُفورٞ
ولعفوا ولصفحوا أل تِبون أن يغ ِفر ٱلل ل ۚ
َّرح ٌ
ِيم﴾(((.

تحب أن
«اعف عمّن ظلمك ،كما أنّك ّ
عن اإلمام الصادق ُ :Q
يُعفى عنك ،فاعتبر بعفو الله عنك»(((.
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((( سورة التغابن ،اآلية .14
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.132
الليثي
(((
ّ
ّ
((( سورة النور ،اآلية .22
((( ابن شعبة الح ّراني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص.305

ب.التنزّه عن الحرمات :عن اإلمام علي « :Qمن تنّزه عن
حرمات الله ،سارع إليه عفو الله»(((.
علي « :Qولكنّ الله يختبر
ج .االختبار واالبتالء :عن اإلمام ّ
عباده بأنواع الشدائد ،ويتعبّدهم بأنواع المجاهد ،ويبتليهم
بضروب المكاره؛ إخراجاً للتكبّر من قلوبهم ،وإسكاناً للتذلّل
في نفوسهم ،وليجعل ذلك أبواباً فتحاً إلى فضله ،وأسباباً ذل ًال
لعفوه»(((.

((( الكراجكي ،كنز الفوائد ،مصدر سابق ،ص.128
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،2ص.148
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المحا�ضرة التا�سعة ع�شرة

الجيرة الحسنة
الهدف:

التع ّرف إلــى مفهوم الجار ،وآداب
التعامل مع الجيران ،وآثار حسن الجوار.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5
	.6

مفهوم الجار.
الجيران ثالثة.
أه ّم ّية انتخاب الجار.
حقوق الجار.
آثار حُ ُ
سن الجوار.
إيذاء الجيران.
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ت�صدير املو�ضوع
َف ا َألذَى و َلكِنَّ حُ سْ نَ
عن اإلمام الكاظمَ « :لي َْس حُ سْ نُ الْجِ وَا ِر ك َّ
الْجِ وَا ِر صَ ْبرُكَ َعلَى ا َألذَى»(((.
 .1مفهوم الجار
َ
ۡ
ْ
ْ
ُ
َّ َ َ ُ ۡ
َ ۡٗ
َ ُُۡ
ياۖ َوبِٱل َو ٰ ِ َليۡ ِن
شكوا بِهِۦ ش ٔ
قال تعالى﴿ :وٱعبدوا ٱلل ول ت ِ
ُۡ ۡ َ
ۡ ُ ۡ َٰ َ َۡ َٰ َ ٰ َ َۡ َ
ب َو ۡ َ
سكِني َو ۡ َ
ٰ
إ ِ ۡح َ ٰ
ٰ
ار
ٱل
ر
ق
ٱل
ِي
ذ
ار
ٱل
س ٗنا َوبِذِي ٱلقرب وٱلتم وٱلم
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ۡ َۡ َُٰ ُ
ٱل ُنب َو َّ
ٱلۢنب َوٱبۡن َّ
ٱلصاحِب ب ۡ َ
ُۡ
ب
ٱلس
ك ۡمۗ﴾(((.
يل وما ملكت أيمن
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

وتشير جملة «وَالْجَ ا ِر ذِي ا ْل ُق ْربَى»إلى ع ّدة احتماالت:
· الجار القريب من الناحية النسب ّية.
· القريب من الناحية المكان ّية.
· القريب من الناحية الدين ّية واالعتقاديّة.
وجملة «وَالْجَ ا ِر الْجُ ن ُِب» توصي بالجيران البعيدين بلحاظين:
ألن ّ
المكانيّ ،
كل أربعين داراً من بين يديه وخلفه
إما بلحاظ البعد
ّ
وعن يمينه وشماله تعتبر من الجيران ،كما ص ّرحت بعض الروايات(((،
وهذا يستوعب في المدن الصغيرة ّ
كل المدينة تقريباً أل ّننا لو فرضنا
كل شخص مركز دائرة يقع في امتداد شعاعها من ّ
دار ّ
كل صوب
أربعون بيتاً ال ّتضحت من خالل محاسبة بسيطة مساحة هذه الدائرة
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((( ابن شعبة الح ّراني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص .409
((( سورة النساء ،اآلية .36
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .669
((( الشيخ
ّ

التي يكون مجموع البيوت الواقعة فيها ما يقرب من خمسة اآلف
بيت ،ومن المُ س ّلم ّأن المدن الصغيرة ق ّلما ّ
تتشكل من أكثر من هذا
العدد من المنازل والبيوت.
الديني :أن يكون المراد بالجيران البعيدين،
وإما بلحاظ البعد
ّ
الجيران غير المسلمينّ ،
ألن ّ
حق الجوار غير منحصر في نظر اإلسالم
بالجيران المسلمين ،فهو يعمّ المسلمين وغير المسلمين(((.
 .2الجيران ثالثة

قسم الرسول األكرم  Pالجيران إلى ثالثة أقسام بحسب حقوقهم،
ّ
فقد رُوي عنه « :Pالجيران ثالثة ،فجار له ثالثة حقوق ،وجار له
حقّان وجار له حقّ واحد،فأمّا الجار الذي له ثالثة حقوق ،فالجار
المسلم القريب ،فله حقّ الجوار وحقّ القرابة وحقّ اإلسالم ،والجار
الذي له حقّان ،فهو الجار المسلم ،فله حقّ اإلسالم وحقّ الجوا ،والجار
الذي له حقّ واحد ،الكافر،فله حقّ الجوار»(((.
ّ .3
أهم ّية انتخاب الجار

عن أمير المؤمنين« :Qسَ لْ عَنِ ال َّرفِيقِ َقبْلَ الطَّ رِيقِ وعَنِ
الْجَ ا ِر َقبْلَ الدَّارِ»(((.

((( الشيرازي ،الشيخ ناصر مكارم ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،ال.ن ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،3ص.231
الطبرسي ،مشكاة األنوار في غرر األخبار ،تحقيق مهديّ هوشمند ،دار الحديث ،ال.م،
علي
ّ
((( ّ
 ،1418ط ،1ص.373
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،8ص .24
((( الشيخ
ّ
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 .4حقوق الجار
العابدينQ

جاء في رسالة الحقوق((( لإلمام زين
مفصّ ل لحقوق الجار ،وهي:
أ .نصرته ومعونتهَ « :وأَمَّا حَ قُّ الجَ ا ِر فَحِ فظُ ُه غَائِباً َو َكرَا َم ُت ُه شَ اهِ داً
َونُص َر ُت ُه َومَعُ و َن ُت ُه فِي الحَ ا َليْنِ جَ مِيعاً »..،وذلك بحفظ بيته
وماله وأسراره ،وحفظ غيبته في المجالس التي تنعقد بين
الجيران واألصحاب ،أمَّا في حالة حضوره فله االحترام وحسن
المعاملة ولطافة المالقاة.
ب.ستر العورات والعثرات :ثمّ أضاف« :ال َت َتبَّعْ َل ُه َع ْو َر ًة وَال َتبْحَ ْث
َل ُه عَنْ سَ ْوأَ ٍة ِل َت ْع ِر َفهَاَ ،فإِنْ َع َر ْف َتهَا ِم ْن ُه مِنْ َغ ْي ِر إِرَا َد ٍة ِمنْكَ وَال
ْت حِ صْ نا حَ صِ يناً وَسِ ْتراً سَ تِيراًَ ،ل ْو بَحَ ث َِت
َت َكل ٍُّفُ ،كن َْت ِلمَا َع ِلم َ
األَسِ َّن ُة َع ْن ُه ضَ مِيراً لَمْ تَصِ لْ إِ َل ْي ِه النْطِ وَا ِئ ِه َعلَيهّ .»...
فلكل إنسان
أسراره وعيوبه ،فال يصحّ من الجار تت ّبع عثرات جاره.
ج .المعاشرة الكريمة :لكي تتح ّقق هذه المعاشرة يضيف اإلمام
مجموعة من المبادىء وهي:
تجسس مح ّرم.
د« .ال تَسَّ مَّ عْ َع َل ْي ِه مِنْ حَ ي ُْث ال َي ْعلَمُ » :فهذا ّ
هـ«.ال تُسْ ِل ْم ُه ِع ْن َد شَ دِي َدةٍ» :أل َّنه بحاجة إلى مساعدتك ومساندتك
ونصرتك ،فكن إلى جانبه بقدر استطاعتك.
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((( ابن شعبة الحراني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص.266

توضيح

و« .وَال تَحْ سُ ْد ُه ِع ْن َد ِن ْع َمةِ» :بل اطلب من الله أن يعطيك من
دون أن تتم ّنى حرمانه م ّما أعطاه الله تعالى.
زُ « .تقِيلُ َع ْث َر َت ُه َو َت ْغ ِف ُر َز َّل َتهُ» :أ ِقل عثرته إذا تع َّثر ،وكن سنداً له
وأعطه الفرصة لي ّتعظ
في ذلك ،واغفر ز ّلته إذا أخطأ وأساءِ ،
ويعود إلى رشده.
ح« .وَال َتدَّخِ ْر حِ ْلمَكَ َع ْن ُه إِذَا جَ هِلَ َع َليْكَ »ّ :
فإن بإمكانك استيعابه
بحلمك ،ويمكن أن تخسر عالقتك معه بغضبك عليه ،ولو كان
مسؤوالً بسبب تص ّرفه الجاهل،فله عليك أن تعينه على نفسه،
وأن تكون حليماً عند الغضب.
ط« .وَال تَخْ رُجْ أَنْ تَكُ ونَ سِ لْماً َلهُ» :بحيث يشعر باالطمئنان معك،
لشعوره بالسالم بجانبك ،في حضوره وغيابه.
يَ « .ت ُر ُّد َع ْن ُه لِسَ انَ الشَّ تِي َمةِ» :فال َ
ترض أن يشتم بحضرتك.
كَ « .و ُتبْطِ لُ فِي ِه َك ْي َد حَ امِلِ النَّصِ يحَ ةِ» :فال َ
ترض أن تكون النصيحة
سبباً للكيد والضرر واألذيّة.
ل« .و ُتعَاشِ ُر ُه ُمعَاشَ َر ًة َكرِي َمةً» :فتكون عالقتك معه مطبوعة
بال ِعشرة الحسنة ،وهي خالصة السلوك العام المأمول من الجار
مع جاره.

 .5آثار ُح ُ
سن الجوار

أ .زيادة العمر :عن اإلمام الصادق« :Qحُ سْ نُ الْجِ وَا ِر ِزيَادَةٌ
فِي ا َأل ْعمَا ِر و ِعمَا َر ُة ال ِّديَارِ»(((.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص .667
((( الشيخ
ّ
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ب.زيادة الرزق :عن أمير المؤمنين« :Qحُ سْ نُ الْجِ وَا ِر َيزِيدُ
فِي ال ِّرزْقِ »(((.
ج .عمران الديار :عن أمير المؤمنين« :Qحُ سْ نُ الْجِ وَا ِر َيعْمُ ُر
ال ِّديَا َر و َيزِيدُ فِي ا َأل ْعمَارِ»(((.
النبي  :Pأ ّنه قال« :من مات وله جيران
د .غفران الذنوب :عن ّ
ثالثة كلّهم راضون عنه غفر له»(((.
 .6إيذاء الجيران

ّإن ألذيّة الجيران ع ّدة آثار سلب ّية ترت ّد على اإلنسان المؤذي ،وهي:
أ .اللعن :عن أبي عبد الله« :Qملعون من آذى جاره»(((.
ب.سوء العاقبة يوم القيامة :عن رسول الله  Pأ ّنه قال« :من
كان مؤذياً لجاره من غير حقّ  ،حرمه الله ريح الجنّة ،ومأواه
النار ،أال وإنّ الله ع َّز وجلَّ يسأل الرجل عن حقّ جاره ،ومن
ضيّع حقّ جاره فليس منّا»(((.
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((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.666
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص .667
الطبرسي ،مشكاة األنوار في غرر األخبار ،مصدر سابق ،ص .375
((( الشيخ
ّ
((( الكراجكي ،كنز الفوائد ،مصدر سابق ،ص.283
((( الشيخ الصدوق ،ثواب األعمال ،مصدر سابق ،ص.283

المحا�ضرة الع�شرون

التكسب بالمال
(أنواعه ،آثاره ،أحكامه)
الهدف:

التكسب وأهميته
التع ّرف إلى أنواع
ّ
وآثاره وأحكامه.

المحاور الرئي�سة:

 	.1أنواع الكسب.
 	.2ال َغ ِّش المح َّرم.
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ت�صدير املو�ضوع
َعايش الخلقِ خمسَ ةٌ  ،اإلما َر ُة
قال أمير المؤمنين« :Qإنَّ م َ
َقات»(((.
والعِمار ُة والتِّجا َر ُة واإلجا َر ُة والصَّ د ُ
 .1أنواع الكسب
 .1الك�سب الحالل والحرام:

يمكن تقسيم الدخل من حيث مصادر اكتسابه المختلفة إلى
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
مشروع (حرامٌ ) ،وسنتط ّرق
ودخل غير
(حالل)،
مشروع
نوعين:دخل
ٍ
في ما يلي إلى كال القسمين مع بيان آثار ّ
كل قسم منهما:
أ ّوالً :الكسب الحالل:

أ .معنى الكسب الحالل :وهو عبار ٌة عن األموال التي يكتسبها
طرق أجازتها الشريعة .وطرق الكسب الحالل من
اإلنسان من ٍ
تجارة ووظائف واسعة النطاق،والله سبحانه يقولَ :
﴿و َمن َي َّت ِق
َّ َ َ ۡ َ َّ ُ َ ۡ َ ٗ ((( َ َ ۡ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ َ
ل ۡيَتَس ُ
ِب
ٱلل يعل لۥ مرجا﴾ ﴿ ،ويرزقه مِن حيث
ۚ
َ َ َ َ َّ ۡ َ َ َّ َ ُ َ ۡ ُ ُ ٓ َّ َّ َ ُ َ
َ
َ
ٱلل َبٰل ِغ أ ۡم ِرهۚ ِۦ ق ۡد َج َعل
ومن يت َوك ع ٱللِ فه َو حسبه ۚۥ إِن
َّ ُ ُ ّ َ ۡ َ
شءٖ ق ۡد ٗرا﴾(((.
ِك
ٱلل ل ِ
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العاملي ،وسائل الشيعة مصدر سابق ،ج ،9ص.489
((( الح ّر
ّ
((( سورة الطالق،اآلية .2
((( سورة الطالق،اآلية .3

ب.أه ّميّة الكسب الحالل :وتع ّرضت اآليات والروايات أله ّم ّية
الكسب الحالل منها:
َ ُ ْ
َ
ۡ
َ
ت َما ك َسب ُت ۡم﴾((( ،وقال تعالى:
قال تعالى﴿ :أنفِقوا مِن َط ّيِبٰ ِ
َ ۡ َ ُ ۡ َ ُّ َ ٓ َ ۡ َ ٰ َ َ ٗ َ ۡ َ ۡ ُ
ِكم ب ِ ِر ۡز ٖق ّم ِۡن ُه﴾((( ،مع ّأن
﴿ فلينظر أيها أزك طعاما فليأت
أصحاب الكهف كانوا بعد يقظتهم بحاجة شديدة إلى الطعام،
ّإل أ ّنهم قالوا للشخص الذي ك ّلفوه بشراء الطعام :ال تشتر
الطعام من أيّ كان ،وإ ّنما انظر أيّهم أزكى وأطهر طعاما فأتنا
منه(((.
ويوجد روايات مستفيضة حثّت الناس على ضرورة السعي في
كسب لقمة العيش بطُ رُقٍ مشرو ّعةٍ ،نذكر منها ما يلي :عن رسول
الله « :Pا ْل ِعبَا َد ُة سَ بْعُ ونَ جُ زْءاً أَفْضَ ُلهَا طَ ل َُب الْحَ َللِ »(((.
ج .آثار الكسب الحاللّ :إن ّ
طعام يتناوله اإلنسان له آثاره
كل
ٍ
فالطعام ّ
الوضع ّيةّ ،
حالل ،يُنير القلب،
مال ٍ
الطاهر المه ّيأ من ٍ
ّ
ويزكي ال َّذات ،ويعين اإلنسان على معرفة ّ
الحق وتمييزه عن
الباطل ،ويكون سبباً الستجابة الدعاء ،وبال ّتالي يُتيح لإلنسان
َ
الكمال المنشود ،وللمال الحالل آثار ُذ ِك َرت في الروايات
بلوغ
نشير إلى بعضها:
((( سورة البقرة،اآلية .267
((( سورة الكهف،اآلية .19
((( الشيخ الشيرازيّ  ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،9ص .221
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص .78
((( الشيخ
ّ
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َجاب دُعاؤه،
أحب أن يُست َ
د .استجابة الدعاء :قال « :Pمَن َّ
فَليُطَ يِّب مَط َع َم ُه ومَكسَ َبهُ»((( .
هـ.ينوّر القلب :قال رسول الله « :Pمَن أكَلَ الحاللَ أربعينَ
يوماًَ ،ن َّو َر الل ُه قل َبهُ»(((.
و .يعين على عبور الصراط :قال رسول الله « :Pمَن أكَلَ مِن َك ِّد
ي ِدهَِ ،م َّر َعلَى الصِّ راطِ كالبَرقِ الخاطِ ِف»(((.
ز .ثواب المجاهد :قال اإلمام الكاظم« :Qمَن طَ ل ََب هذا
الرِّزقَ مِن حِ َّلهِ ،ليعُ و َد ِب ِه َعلَى نفسِ ِه وعيا ِلهِ،كانَ كالمجاهِ ِد
فِي سَ بيلِ اللهِ»(((.
ح .رحمة الله الواسعة :قال رسول الله « :Pمَن أكَلَ مِن َك ِّد َي ِدهِ،
نَظَ َر الل ُه إلي ِه بالرَّحمةِ ،ثُمَّ ال ُي َعذِّب ُه أبَداً»(((.
ط .ثواب األنبياء :Rقال رسول الله « :Pمَن أكَلَ مِن َك ِّدهِ،
ثواب األنبياءِ»(((.
يكونُ يَو َم القيام ِة فِي عِدا ِد األنبياءِ ،ويأخُ ذُ َ
ي .تفتح أبواب الجنان :قال رسول الله « :Pمَن أكَلَ مِن َك ِّد َي ِد ِه
أبواب الج َّنةِ ،يدخُ لُ مِن أيِّها شاءَ»(((.
حالالًُ ،فتِحَ َل ُه ُ
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((( ابن فهد الح ّل ّي ،أحمد بن محمّد ،ع ّدة الداعي ونجاح الساعي ،تصحيح أحمد الموحديّ القم ّّي،
مكتبة وجداني  -قمّ  ،ال.ت ،ال.ط ،ص.140
((( ابن فهد الح ّل ّي ،ع ّدة الداعي ونجاح الساعي ،مصدر سابق ،ص.140
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،100ص.8
العلمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص .93
((( الشيخ
ّ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،100ص.8
العلمة
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،100ص.8
((( المصدر نفسه ،ج ،100ص.8

ثانياً :الكسب الحرام:

نهى القرآن الكريم عن ا ّتباع الطرق غير المشروعة في الكسب نهياً
شديداً ،مثل أكل المال الباطل ،وال ّربا ،والظلم ،والفساد .أمّا األحاديث
والروايات ،فإ ّنها ع ّدت هذه الطرق من الكبائر.
 .1معنى الكسب الحرام (مال السحت):

بعض الروايات أطلقت على اقتناء المال الحرام عنوان (أكل
السحت) وع ّدته من كبائر الذنوب ،إذ نهت عنه نهياً شديداً .والمراد
ُّ
السحت ال يعني بالضرورة األكل والشرب ،بل يعني مطلق
بأكل ُّ
التص ّرفات باألموال المح ّرمة ،وعدم إرجاعها إلى أهلها ،سوا ٌء بتسخيرها
منزل ،أم مطلق
لألكل والشرب ،أم باقتناء أشياء أخرى بها،
كثياب أو ٍ
ٍ
حيازتها وعدم إنفاقها.
(السحت) هو شموله لجميع
أضف إلى ذلك ّأن المفهوم من لفظ ُّ
أقسام المال الحرام ،أي ّإن ّ
طريق غير
مال يكتسبه اإلنسان من
كل ٍ
ٍ
للسحت.
مشروع يُع ّد أك ًال ُّ
ٍ
 .2ضرورة اجتناب الكسب الحرام:

ِ،أحب إلى الل ِه مِن
عن أبي عبد الله« :Qتَركُ لُق َم ِة الحرام ُّ
صَ ال ِة ألفَي رَك َع ٍة تَطوُّعاً»(((.

((( ابن فهد الحلي ،عدة الداعي ونجاح الساعي ،مصدر سابق ،ص .128
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 .3آثار الكسب الحرام:

سبب لظلمة القلب وعدم استفاضته
مال حر ٍام ٌ
الطعام المه ّيأ من ٍ
من األنوار القدس ّية ،وهو يحول دون معرفة ّ
الحق وتمييزه عن الباطل،
وبالتالي يؤدّي إلى سقوط اإلنسان في الهاوية.
قال اإلمام الحسين Qيوم عاشوراء إلى عسكر عمر بن سعد:
ِئت بُطونُكُ م مِن الحرامِ ،وطُ بِعَ َعلَى ُقلُوبِكُ مَ ،و ْيلَكُ م أال
« َف َق ْد ُمل ْ
تنصتُونَ ؟! أال تسمعُ ونَ ؟!»(((.
ِّ
َّ
المحرم
الغش
ِ .2
 .1مفهوم ال ِغ ِّش المح َّرم:

ال ِغ ّش هو نقيض ال ُنصح ،وهو نوع من أنواع الخيانة ،ذلك أل ّنه إخفاء
للواقع ،وإظهار لخالفه ،بحيث ال ينطبق عليه ،ويتح ّقق ال ِغ ّش بإخفاء
العيب أو تزيينه بحيث ال يتع َّرف إليه الطرف اآلخر .وم ّما يؤسف له
ّ
تفشي ظاهرة ال ِغ ّش والخداع في األسواق العالم ّية وكذلك اإلسالم ّية.

 .2نماذج من ال ِغ ّش المح ّرم شرعاً:

ِش التجاريّ  :الذي يكون من خالل عرض البضائع بصورة
أ .الغ ّ
مخالفة ألوصافها الواقع ّية ،أي التالعب في األوصاف الواقع ّية
للبضاعة بغرض التمويه على المشتري أو البائع في العوض أو
المع ّوض.
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((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،45ص.8
العلمة
ّ

ِش في االختبارات :بحيث تكون نتيجتها حصول المم َتحن
ب.الغ ّ
على شهادات ال يستح ّقها ،ومن َثمَّ يكون قادراً على القيام
بأدوار ال يملك ّ
حق ممارستها.
ِش في أنواع االنتخابات :بغية الوصول إلى المناصب عن
ج .الغ ّ
طريق الكذب واالحتيال والتزوير إلى غيرها من وجوه ال ِغ ّش
والخداع.
 .3حرمة ال ِغ ّش في الشريعة اإلسالم ّية:

ولقد نهت الشريعة اإلسالم ّية عن ال ِغ ّش بش ّدة وﭐعتبرته خيانة
عظيمة وخروجاً عن روح اإلسالم ،ومن هذه الروايات:
أ .ش ّر الناس :قال أمير المؤمنين علي« :Qش ّر الناس من
يغش الناس»(((.
ّ
ب.الخروج عن والية أهل البيت :Rعن اإلمام الصادقQ
أنه قالَ « :لي َْس ِمنَّا مَنْ غَشَّ نَا»(((.
ج .الحشر مع اليهود :وعن اإلمام الصادق Qعن آبائهR
غش مسلماً في شراء أو بيع
عن رسول الله  Pأ ّنه قال« :ومن ّ
أغش الخلق
فليس منّا ،ويحشر يوم القيامة مع اليهود؛ ألنّهم ّ
للمسلمين»(((.

الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .295
الليثي
(((
ّ
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص .160
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،4ص .14
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المحا�ضرة الحادية والع�شرون

االجتماعي
الصدقة واألمن
ّ

الهدف:

التع ّرف إلى الصدقة وآثارها في شهر
رمضان المبارك.
المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5
	.6

مفهوم الصدقة
الصدقة والسنابل السبع
صدقة الس ّر
آثار الصدقة
أنواع الصدقة
آفات الصدقة
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ت�صدير املو�ضوع
عن اإلمام زين العابدين« Qوأمَّا حقُّ الصدق ِة فأَنْ تعلَمَ أَنَّها
ِمت
ذُخرُكَ عِن َد َربِّكَ َو َودِيعتُكَ التي ال تَحْ تَاجُ إلى اإلِشها ِد فإذَا َعل َ
ُنت جَ ديراً
ُنت بما اس َت ْو َد ْع َت ُه سِ ّراً أَوثَقَ بما اس َت ْو َد ْع َت ُه عَالنِي ًة وك َ
ذلك ك َ
أنْ تكونَ أَس َرر َْت إلي ِه أمراً أعْل ْن َتهُ ،وكان األم ُر بينكَ وبي َن ُه فيها سِ ّراً
على كلِّ حالْ ولمْ تستَظْ ِه ْر علي ِه فيما استوْد ْع َت ُه منها إِشها َد الـَسماعِ
واألَبصا ِر علي ِه بها ك َأنَّها أَوثقُ في نفسِ كَ ال ك َأنَّكَ ال تثِقُ ب ِه في تأ ِد َي ِة
ودِيعتِكَ إليكَ .ثمَّ لمْ َت ْمتَنَّ بِها على أح ٍد َألنَّها لكَ فإذا ام َت َنن َْت بها لم
تأمَنْ أن تكُ ونَ بها مِثلَ تهجينِ (((حالِكَ منها إلى مَنْ َم َنن َْت بِها علي ِه
ألنَّ في ذلك دلي ًال على أَنَّك لم ُت ِر ْد نفْسَ كَ بها ول ْو أَرد َْت َنفْسَ كَ بِها لم
َت ْمتَنَّ بِها على أح ٍد وَال حَ وْلَ وَال ُق َّو َة إ ِّل بِاللهِ»(((.
 .1مفهوم الصدقة

ال يخفى ما لفضيلة بذل المال واإلنفاق في سبيل الله من أث ٍر كبير
الروحي والعباديّ لإلنسان ،ولذلك ترى اآليات القرآن ّية
في المستوى
ّ
تجزل الثواب على المتص ّدقين وتمدحهم ،وتتوعّد الذين يبخلون بما
آتاهم الله من فضله بالهالك والعذاب األليم ،وال يخفى ّأن أفضل
الصدقة خالل شهر رمضان المبارك كما أشارت األحاديث الشريفة.
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((( مفردة «هجن» االمتهان والخنوع والقبح و«هجّ ن» األمر عابه واستقبحه.
اني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص.259
((( ابن شعبة الحر ّ

الصدقة :تمليك بال عوض بن ّية التق ّرب إلى الله ،أي هي العط ّية
التي يرجى بها ثواب الله(((.
وأطلقت الروايات الصدقة على مصاديق أخرى منها:
 .2الصدقة والسنابل السبع
َ
َّ
َ
ُ َ
قال الله تعالىَّ :
﴿م َث ُل ٱل َ
ِين يُنفِقون أ ۡم َوٰل ُه ۡم ِف
َ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ
ُّ ُ َُ َُْ
ف
ل
ۢنبل ٖة ّمِائة
ك س
كمث ِل حب ٍة أۢنبتت سبع سناب ِ ِ ِ
يُ َضٰعِ ُف ل َِمن ي َ َشا ٓ ُء َو َّ ُ
ٱلل َوٰس ٌِع َعل ٌ
ِيم﴾(((.
ۚ

َّ
َ
يل ٱللِ
سب ِ ِ
َح َّبةۗ َو َّ ُ
ٱلل
ٖ

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل ح ّبة أنبتت سبع
سنابل في ّ
كل سنبلة ِمائة ح ّبة فيكون المجموع المتحصّ ل من ح ّبة
واحدة سبعمائة ح ّبة ،وتضيف اآلية ّأن ثواب هؤالء ال ينحصر بذلك
والله يضاعف لمن يشاء.
وذلك باختالف الن ّيات ومقدار األخالص في العمل وفي كيف ّيته
وك ّم ّيته .وال عجب في هذا الثواب الجزيل ّ
ألن رحمة الله تعالى واسعة
وقدرته شاملة وهو مطلع على ّ
كل شيء والله واسع عليم((( .
ّ
السر
 .3صدقة

ّ
المستحق في حالة من
السر هي الصدقة التي تصل إلى
صدقة ِّ
ْ
َ
َ
َّ َ
ُُۡ
ت فنِعِ َّما ِ َ
ه ۖ ِإَون
الخفاء والكتمان ،قال تعالى﴿ :إِن تبدوا ٱلصدق ٰ ِ
الفقهي ،المصطلحات ،ال.ن ،ال.م ،ال.ت ،ال.ط ،ص.1535
((( إعداد مركز المعجم
ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .261
((( الشيخ الشيرازيّ  ،األمثل في تفسير كتاب الله المنزل ،مصدر سابق ،ج ،2ص.291
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ُُۡ َ ُۡ ُ َ ُۡ َ ٓ َ
َ َّ ُ
تفوها َوتؤتوها ٱلفق َرا َء ف ُه َو خ ۡي ٞلك ۡ ۚم
َ ّ َ ُ ۡ َ َّ ُ َ َ ۡ َ ُ َ
يات ِكمۗ وٱلل بِما تعمل
س ِ ٔ
ون َخبِري.(((﴾ٞ

َّ
َو ُيك ِف ُر

ُ
َعنكم ّمِن

ّ
يؤكد اإلمام السجّ اد أن يكون الصدقات في الس ّر وفي الروايات
تأكيد لصدقة الس ّر ،والتص ّدق س ّراً له جانب يتع ّلق بالمتص ّدق ،وهو
أن ال يتس ّرب الرياء إلى ن ّيته ،وله جانب يتع ّلق بالمتص ّدق عليه ،وهو
حفظ ماء وجهه من الناس.
َوع َْن مُحَ َّم ِد ب ِْن َع ِل ٍي Lأَ َّن ُه لَ َّما َغ َّس َل أَبَا ُه َع ِل ّياً َ Qن َظ ُروا إِلَى
َاض ِع ا ْلم ََس ِاج ِد ِم ْن ر ُْك َب َت ْي ِه و ََظ ِاه ِر َق َد َم ْي ِه َكأَ َّنهَا َم َبا ِر ُك ا ْل َب ِعير َو َن َظ ُروا
َمو ِ
ول ال َّل ِهَ ،ق ْد َع َر ْف َنا أَ َّن
إِلَى عَا ِت ِق ِه َو ِفي ِه ِم ْث ُل َذلِ َكَ ،ف َقا ُلوا لِمُ حَ َّم ٍد :يَا ب َْن ر َُس ِ
السجُ و ِدَ ،فمَا هَ َذا ا َّل ِذي َن َرى َع َلى عَا ِت ِق ِه؟ َق َال« :أَمَا َل ْو
َان ُّ
هَ َذا ِم ْن إِ ْدم ِ
َات مَا حَ َّد ْثتُكُ مْ َع ْنهُ ،كَانَ َل يَمُ ُّر ِب ِه َيوْمٌ إ َِّل أَشْ بَعَ فِي ِه مِسْ كِيناً
َل أَ َّن ُه م َ
ُوت ِعيَا ِل ِه
فَصَ اعِداً مَا أَ ْم َك َنهَُ ،وإِذَا كَانَ ال َّليْلُ نَظَ َر إِلَى مَا فَضَ لَ عَنْ ق ِ
َّاس وَضَ َع ُه َعلَى عَا ِت ِق ِه َوتَخَ لَّلَ ا ْل َمدِي َن َة
َابَ ،فإِذَا هَ َدأَ الن ُ
فَجَ َع َل ُه فِي جِ ر ٍ
َّاس إِلْحافاً ،وَفرغه ( َف َّر َقهُ) فِيهِمْ مِنْ حَ ي ُْث
َوقَصَ َد َقوْماً ال يَسْ َألُونَ الن َ
َل َي ْعلَمُ ونَ مَنْ هُ وَ ،و ََل َي ْعلَمُ ِب َذلِكَ أَحَ دٌ مِنْ أَهْ ِل ِه َغ ْيرِيَ ،فإِنِّي ُكن ُْت
ْت َعلَى َذلِكَ ِم ْنهَُ ،يرْجُ و ِب َذلِكَ فَضْ لَ إِعْطَ ا ِء الصَّ َد َق ِة ِب َي ِد ِه َو َد ْف ِعهَا
اطَّ َلع ُ
سِ ّراًَ ،وكَانَ َيقُولُ  :إِنَّ صَ َد َق َة السِّ ِّر تُطْ فِئُ غَضَ َب الر َِّّب َكمَا يُطْ فِئُ ا ْلمَا ُء
النَّارََ ،فإِذَا تَصَ دَّقَ أَحَ دُ كُمْ َف َأعْطَ ى ِب َيمِي ِن ِه َف ْليُخْ ِفهَا عَنْ شِ مَا ِلهِ»(((.
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((( سورة البقرة ،اآلية.271
((( العالمة المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،93ص.23

 .4آثار الصدقة

أ .زيادة الرزق :ع َْن أَ ِبي َع ْب ِد ال َّلهَ ِQق َال« :قَالَ رَسُ ولُ ال َّلهِ :تَصَ َّدقُوا
َفإِنَ الصَّ َد َق َة َتزِيدُ فِي ا ْلمَالِ َك ْث َر ًة َوتَصَ َّدقُوا رَحِ مَكُ مُ ال َّله»(((.
ب.شفاء من األمراض :عن أبي عبد الله« :Qدَاوُوا َمرْضَ اكُمْ
بِالصَّ َد َق ِة وا ْدفَعُ وا ا ْلب ََل َء بِالدُّ عَا ِء واسْ َت ْن ِزلُوا ال ِّرزْقَ بِالصَّ َد َق ِة َفإِ َّنهَا
ُتفَكُّ مِنْ َبيْنِ لُحِ يِّ سَ ْب ِعمِا َئ ِة شَ يْطَ انٍ و َلي َْس شَ يْ ٌء أَ ْثقَلَ َعلَى
الشَّ يْطَ انِ مِنَ الصَّ َد َق ِة َعلَى الْمُ ْؤمِنِ وهِ يَ َتقَعُ فِي َي ِد الر َِّّب
َتبَارَكَ و َتعَالَى َقبْلَ أَنْ َتقَعَ فِي َي ِد ا ْل َع ْبدِ»(((.
ج .تدفع البالء :ع َْن حَ َن ِان ب ِْن َس ِدي ٍر ع َْن أَ ِبي ِه ع َْن أَ ِبي جَ ْع َف ٍرَ Qق َال:
«إِنَ الصَّ َد َق َة َل َت ْدفَعُ سَ ْبعِينَ َب ِل َّي ًة مِنْ بَلَ يَا الدُّ ْنيَا مَعَ مِي َت ِة السَّ ْو ِء
وت مِي َت َة السَّ ْو ِء أَبَداً مَعَ مَا ُيدَّخَ ُر لِصَ احِ ِبهَا فِي
إِنَّ صَ احِ َبهَا لَ يَمُ ُ
ْالخِ رَة»(((.
د .أمان في القبر ويوم القيامة :أي ّإن ثوابها يدفع عنه ألم العذاب،
عن رسول الله « :Pإنّ الصدقة لتطفئ عن أهلها ح ّر القبور،
وإنّما يستظلّ المؤمن يوم القيامة في ظلّ صدقته»(((.

 .5أنواع الصدقة

لقد أعطى رسول الله  Pع ّدة مصاديق للصدقة ،حيث روي عنه
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج،4ص.9
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج،4ص.4
((( المصدر نفسه ،ج،4ص.6
الهيثمي ،مجمع الزوائد ،مصدر سابق ،ج ،3ص.110
(((
ّ

163

أ ّنه قال« :إنّ على كلّ مسلم في كلّ يوم صدقة ،قيل :من يطيق ذلك؟
قال :إماطتك األذى عن الطريق صدقة ،وإرشادك الرجل إلى الطريق
صدقة ،وعيادتك المريض صدقة ،وأمرك بالمعروف صدقة ،ونهيك
عن المنكر صدقة ،وردّك السالم صدقة»(((.
وهنا ،ال بأس باإلشارة إلى بعض األنواع األخرى ،وهي:
أ .العلم :قال رسول الله « :Pأفضل الصدقة أن يتعلّم المرء
المسلم علماً ثمّ يعلّمه أخاه المسلم»(((.
ب.حفظ اللسان :وعنه « :Pأفضل الصدقة حفظ اللسان»(((.
ج .الصدقة الماليّة :وعنه « Pسُ ئِلَ رَسُ ولُ اللَّه أَيُّ الصَّ َد َق ِة أَفْضَ لُ
قَالَ َعلَى ذِي الرَّحِ مِ ا ْلكَاشِ حِ »(((»(((.
د .الكلمة الطيّبة :قال رسول الله  Pفي وص ّيته ألبي ذرّ« :يا
أبا ذ ّر الكلمة الطيّبة صدقة ،وكلّ خطوة تخطوها إلى الصالة
صدقة»(((.
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((( قطب الدين الراوندي ،أبو الحسين سعيد بن هبة الله ،الدعوات (سلوة الحزين) ،مدرسة اإلمام
المهديّ | ،إيران  -قمّ 1407 ،ه ،ط ،1ص.98
((( القزويني ،محمّد بن يزيد ،سنن ابن ماجة ،تحقيق وترقيم وتعليق محمّد فؤاد عبد الباقي ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان -بيروت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،1ص.89
((( المتّقي الهنديّ  ،كنز العمال ،مصدر سابق ،ج ،3ص.554
((( في النهاية :أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ،الكاشح :العد ّو الذي يضمر لك عداوته
ويطوي عليها كشحه أي باطنه والكشح الخصر أو الذي يطوي عنك كشحه وال يألفك.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،4ص.10
((( الشيخ
ّ
الطبرسي ،الشيخ رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل ،مكارم األخالق ،منشورات الشريف
(((
ّ
الرضي ،إيران1392 ،ه 1972 -م ،ط ،6ص.467

«كف أذاك عن الناس فإنّه صدقة
كف األذى :وعنه ّ :P
هـّ .
تصدّق بها على نفسك»(((.
 .6آفات الصدقة
َ
َّ
َ
ۡ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ ُ
﴿يأ ُّي َها ٱل َ
قال تعالىٰٓ َ :
ِين َء َام ُنوا ل ت ۡب ِطلوا َص َدقٰتِكم بِٱل َم ِّن
َ َ ُ ۡ ُ َّ َ ۡ
َ ۡ َ َ ٰ َ َّ ُ ُ َ َ ُ َ ٓ
ۡ
َّ
َ
َ
ِ
وٱلذى كٱلِي ينفِق مالۥ رِئاء ٱنل ِ
اس ول يؤمِن بِٱللِ وٱلوم ٱٓأۡلخ ِِرۖ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ۡ َ َ َ ۡ ُ َ َّ ٗ ۡ َ ُ َ َ َ َ ٞ َ ُ َ َ َ َ ٞ
ان عليهِ تراب فأصابهۥ وابِل فتكهۥ صلاۖ ل
فمثلهۥ كمث ِل صفو ٍ
َ
َۡ َۡ ۡ َ
َۡ ُ َ
ٱلل ل َي ۡ
شءٖ ّم َِّما َك َس ُب ۗوا ْ َو َّ ُ
كٰفِر َ
ع َ ۡ
ون َ َ ٰ
يقدِر
ين﴾(((.
ٱل
م
و
ق
ٱل
ِي
د
ه
ِ

ولقد أشارت الروايات إلى هذه المفسدة التي تلحق بالصدقة ،فقد
علي« :Qأفضل من العطاء ترك المن»(((.
روي عن اإلمام ّ

((( أحمد بن حنبل ،المسند (مسند أحمد)،مصدر سابق ،ج ،5ص.150
((( سورة البقرة،اآلية .264
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.119
الليثي
(((
ّ
ّ
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المحا�ضرة الثانية والع�شرون

اإلسراف والتبذير
الهدف:

معرفة مساوىء عادة اإلسراف والتبذير
وأضرارها وأثرها في المعيشة.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

مفهوما اإلسراف والتبذير
معايير التمييز بين اإلسراف والتدبير
حرمة اإلسراف والتبذير
اإلصالح والتغيير في الحياة
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ت�صدير املو�ضوع

ُ َّ
َ َ َ َ ُ ُ ۡ َ َ َُ ٗ َ ۡ ُ ْ
قال تعالى﴿ :ه َو ٱلِي جعل لكم ٱلۡرض ذلول فٱمشوا ِف
ُُ ْ
َ ۡ ُّ
ٱلن ُش ُ
ور﴾(((.
َم َناكِب ِ َها َوكوا مِن ّرِ ۡزقِهِۖۦ ِإَولهِ
 .1مفهوما اإلسراف والتبذير

اإلسراف يرجع إلى معنى واحد هو :مجاوزة القصد أي الح ّد الوسط،
وحد االعتدال في األكل م ّما ّ
أحل الله .وقيل :ما أنفق في غير طاعة
الله تعالى((( .اإلسراف يتص ّور في ّ
كل شيء وإن كان في اإلنفاق أشهر.
و«التبذير :إفساد المال وانفاقه في السرف وقيل :التبذير إنفاق
المال في المعاصي»(((.
والتبذير واإلسراف متقاربانّ ،إل أ ّنه قد ف ّرق بينهما بفارق أساس،
فقيل« :إنّ التبذير :اإلنفاق فيما ال ينبغي ،واإلسراف :الصرف زيادة
على ما ينبغي»((( اإلسراف يمكن أن يصدق في ّ
كل ما يصدر من
اإلنسان ،أمّا التبذير فال يصدق ّإل في موارد اإلنفاق وشبهه من األمور
المال ّية .واإلسراف يشمل اإلسراف في المال وغيره.
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((( سورة الملك ،اآلية .15
الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج ،5ص .69
((( الشيخ
ّ
المخزومي -الدكتور
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،العين ،ج،8ص  ،182تحقيق :الدكتور مهدي
ّ
ائي ،مؤسّ سة دار الهجرة،1410 ،ط.2
إبراهيم السامر ّ
الطريحي ،مجمع البحرين ،مصدر سابق ،ج،3ص .217
((( الشيخ
ّ

 .2معايير التمييز بين اإلسراف والتدبير

نسبي يختلف باختالف األفراد واألشخاص،
الح ّد الوسط مفهوم
ّ
وباختالف األزمنة واألمكنة .والمراد ح ّد االستواء والوسط ،أي بين
التقتير الذي هو التضييق وبين اإلسراف ،وهو الذي يس ّمى بالقصد
التوسط واالعتدال في األمور.
واالقتصاد؛ أل ّنه بمعنى ّ
ولع ّله إلى هذا المعنى يشير اإلمام الصادق Qفي موثقة
سماعة بقولهَ « :فإِنَّه ر َُّب َفقِي ٍر أَسْ ر َُف مِنْ َغنِيٍّ َف ُقل ُْت َكي َْف يَكُ ونُ
ا ْل َفقِي ُر أَسْ ر ََف مِنَ ا ْل َغنِيِّ َفقَالَ إِنَّ ا ْل َغنِيَّ ُي ْنفِقُ مِمَّ ا أُوتِيَ وا ْل َفقِي َر ُي ْنفِقُ
مِنْ َغ ْي ِر مَا أوتِيَ »(((.
ونحن لدينا ثالثة معايير يمكن اعتبارها ميزان للتمييز بين اإلسراف
والتدبير ،وهي:
المعيار األوّل :أن يكون صرف المال إتالفاً وتضييعاً له ،مثل إراقة
فضل الطعام والماء والزيت ونحو ذلك ،م ّما يمكن أن يستفاد منه.
روي عن َداوُو َد ال َّر ِّق ِّي ع َْن أَ ِبي َع ْب ِد ال َّلهَ Qق َال« :إِنَّ ا ْلقَصْ َد أَ ْم ٌر
يُحِ بُّه اللَّه َع َّز وجَ لَّ وإِنَّ السَّ ر ََف أَ ْم ٌر ُي ْبغِضُ ه اللَّه حَ تَّى طَ رْحَ كَ ال َّنوَا َة
َفإِ َّنهَا تَصْ لُحُ لِلشَّ يْ ِء وحَ تَّى صَ بَّكَ فَضْ لَ شَ رَابِكَ »(((.
المعيار الثاني :أن يكون صرف المال زائداً على قدر الحاجة ،روي
عن إسحاق بن عبد العزيزُ ...« :قل ُْت َفمَا ا ِإل ْقتَارُ؟ قَالَ  :أَكْلُ الْخُ ْب ِز
وا ْل ِملْحِ وأَن َْت َت ْق ِد ُر َعلَى َغ ْيرِهُ ،قل ُْت َفمَا ا ْلقَصْ دُ ؟ قَالَ  :الْخُ ْب ُز واللَّحْ مُ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج،3ص .562
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،4ص .52
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وال َّلبَنُ والْخَ لُّ والسَّ مْنُ َم َّر ًة هَ ذَا و َم َّر ًة هَ ذَا»(((ّ .
فإن التقييد بالم ّرة
والم ّرة إلخراج الزائد عن قدر الحاجة في اإلدام.
المعيار الثالث :أن يكون صرف المال زائداً على الالئق بحاله ،كما إذا
اشترى من ال وارد له سوى ما يقوت به عياله ،فرساً ثميناً ربّما ال يركبه في
السنة م ّرة ،وصرف المال الكثير في نفقته .واستشهد له بما رواه إسحاق
بن عمار« :قَالَ ُقل ُْت َألبِي َع ْب ِد اللَّه Qيَكُ ونُ ِللْمُ ْؤمِنِ عَشَ َر ُة أَ ْقمِصَ ٍة
قَالَ َنعَمْ ُقل ُْت عِشْ رُونَ قَالَ َنعَمْ ُقل ُْت ثَ� َلثُونَ قَالَ َنعَمْ َلي َْس هَ ذَا مِنَ
السَّ ر َِف إِ َّنمَا السَّ ر َُف أَنْ تَجْ عَلَ َثو َْب صَ ْونِكَ َثو َْب ِب ْذ َلتِكَ »(((.(((،
 .3حرمة اإلسراف والتبذير
أ ّوالً :القرآن الكريم:

أ .ذم المسرفين« :أكّد القرآن الكريم حرمة اإلسراف والتبذير ،قال
ِب ٱل ۡ ُم ۡسف َ
ٱش ُبوا ْ َو َل ت ُ ۡسفُ ۚ ٓوا ْ إنَّ ُهۥ َل ُي ُّ
تعالىَ :
﴿و ُكُوا ْ َو ۡ َ
ِني﴾(((،
ِ
ِ
ِ
أي ال تتجاوزوا الح ّد الذي يصلح به معاشكم بالتصرّف فيه فال
يتصرّف صاحب المال منكم باإلسراف في أكله أو التبذير في
بذله أو وضعه في غير موضعه من معاصي الله وهكذا»(((.
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((( المصدر نفسه ،ج،4ص .54
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج،6ص .441
((( الشيخ
ّ
اقي ،عوائد األيام ،مركز األبحاث والدراسات اإلسالم ّية ،مركز النشر التابع
((( ينظر :المح ّقق النر ّ
اإلسالمي1375 - 1417 ،م ،ط ،1ص.635 633
لمكتب اإلعالم
ّ
((( سورة األعراف ،اآلية .31
((( ّ
الطباطبائي ،الميزان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج ،7ص .364
العلمة
ّ

َّ ۡ ُ َ ّ َ َ ُ ٓ ْ
ب.ذ ّم المبذّرين :وقال في ذ ِّم المب ّذرين ﴿إِن ٱلمبذِرِين كنوا
َ َ َ َّ
ۡ َ َ َّ َ
ٱلش ۡي َطٰ ُن ل َِر ّبهِۦ َك ُف ٗ
نيۖ وكن
ورا﴾(((.
إِخوٰن ٱلشيٰ ِط ِ
ِ

ثانياً :الروايات الشريفةّ :
وأكدت الروايات الشريفة سوء هذا التص ّرف:
علي Qكتاباً
أ .إنّه من سوء تدبير العيش :وقد كتب اإلمام ّ
َاف ُم ْقتَصِ داً وا ْذ ُك ْر
في ذ ّم اإلسراف جاء فيهَ « :فدَعِ اإلِسْ ر َ
لزياد ِ
فِي ا ْل َي ْو ِم غَداً وأَمْسِ كْ مِنَ ا ْلمَالِ ِب َق ْد ِر ضَ رُو َرتِكَ و َق ِّد ِم ا ْلفَضْ لَ
ِل َي ْو ِم حَ اجَ تِكَ .(((»...
ب.يؤدّي لالبتعاد عن الله تعالى :وعن أمير المؤمنين« :Qإنّ
الله إذا أراد بعبد خيراً ،ألْهمه االِقتصاد،وحسن التدبير وجنّبه
سوء التّدبير ،واإلسراف»(((.
ج .إنّه أمر محرّم :عن اإلمام الصادق« :Qأترى الله تعالى
أعطى من أعطى من كرامة عليه ،ومنع من منع من هوان به
عليه؟ ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع ،وجوَّز لهم
أن يأكلوا قصداً ،ويشربوا قصداً ،وينكحوا قصداً ،ويركبوا قصداً
ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ،ويلمّوا به شعثهم،
فمن فعل ذلك ،كان ما يأكل حالالً ،ويركب حالالً ،وينكح حالالً،
َ َ ُ ۡ ُ ْ َّ َ ُ
سف ۚ ٓوا إِن ُهۥ ل ي ُِّب
ۡومن عدا ذلك كان عليه حراماً ،ثمّ قال﴿ :ول ت ِ
ُ ۡ
سف َِني﴾(((.
ٱلم ِ

((( سورة اإلسراء ،اآلية .27
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،21 ،ومن كتاب له Qإلى زياد ،ص .377
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.131
الليثي
(((
ّ
ّ
((( سورة األنعام ،ص.141
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 .4اإلصالح والتغيير في الحياة
أ ّوالً :معرفة مسؤول ّية اإلنسان عن ماله:

اإلنسان حسب القاعدة اإلسالم ّية م َْس ُؤ ٌ
ول ع َْن مَالِ ِه ِم ْن أَ َ
ين اك َت َس َب ُه
َو ِفيمَ أَ ْن َف َق ُه؟ عن أبي جعفر Qقال« :قال رسول الله :Pال
تزول قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله ع ّز وجلّ  ،حتّى يسأله
عن أربع خصال :عمرك فيما أفنيته ،وجسدك فيما أبليته ،ومالك من
أين اكتسبته وأين وضعته؟ وعن حبّنا أهل البيت»(((.
ثانياً :معرفة أه ّم ّية التدبير:

أ .درجة من اإليمان :عن اإلمام الصادقَ Qق َال«:إِصْ َلحُ ا ْلمَالِ
مِنَ اإلِيمَانِ »(((.
«ل يُصْ لِحُ ا ْل َم ْر َء الْمُ سْ لِمَ إ َِّل
ب.صالح المسلم :وعنه َ :Q
ثَ� َلثَةٌ ال َّت َفقُّه فِي الدِّينِ والصَّ ْب ُر َعلَى النَّا ِئ َب ِة وحُ سْ نُ ال َّت ْقدِي ِر فِي
ا ْل َمعِيشَ ةِ»(((.
ج .درجة من الكمال :عنه « :Qالكَمالُ كُلُّ الكَمالِ  :ال َّت َف ُّق ُه
فِي الدِّينِ  ،وَالصَّ ب ُر َعلَى النّائ َبةَِ ،وتَقدي ُر المعيشةِ»(((.
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علي بن إبراهيم القم ّّي ،تفسير القم ّّي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.2
((( القم ّّيّ ،
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص .87
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،5ص .88
اني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص .292
((( ابن شعبة الحر ّ

المحا�ضرة الثالثة والع�شرون

االختالط وآثاره
الهدف:

فهم معنى االختالط وضوابطه الشرع ّية.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

معنى االختالط وحكمه.
الوص ّية بعدم االختالط.
ضوابط االختالط المباح.
الخلوة وآثارها.
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ََ
َ ٓ
َ ُ ٗ
﴿ول َّما َو َرد َ َما َء َم ۡد َي َن َو َج َد َعل ۡيهِ أ َّمة ّم َِن ٱنلَّ ِ
اس
قال الله تعالى:
ُ ُ ۡ َ َۡ َ ُ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ََ َ
َۡ ُ َ ََ َ َ
انۖ قال ما خطبكماۖ قالا ل
ي تذود ِ
يسقون ووجد مِن دون ِ ِهم َٱمرأت ِ
َ َّ ُ ۡ َ ّ ٓ
َ
نَ ۡ
ٰ
ِر
د
ص
ي
ت
ح
ق
س
ٱلر َع ُء ۖ َوأبُونَا َش ۡي ٞخ كبِري.(((﴾ٞ
ِ
ِ
 .1معنى االختالط وحكمه

المراد باالختالط هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد ،في
بيت أو سوق أو طريقّ ...
فكل لقاء ألحد الجنسين مع اآلخر هو نوع
من أنواع االختالط.
واإلنسان يعيش عادة في مجتمع مختلط ،وألفراده حاجات متبادلة
يعسر معها فرض عُ زلة الرجال عن النساء بشكل كامل ،بل نجد االختالط
ُ
موجوداً ح ّتى في بعض األمور الشرع ّية األساس ّية ،كالحجّ  ،وكذلك الجهاد
النبي األعظم  ،Pحيث كان للنساء دو ٌر أساس
كما يُستفاد من سيرة ّ
في المعركة من مداواة الجرحى وسقي الماء ونحو ذلك...
وقد ورد عند مراجعنا العظام حرمة االختالط إن كان يؤدّي أو
يُخشى معه من الوقوع في الحرام.
ّ
الوصية بعدم االختالط
.2

رُوي عن اإلمام علي  Qلولده اإلمام الحسن  ،Qفي
ُف َع َل ْيهِنَّ مِنْ أَبْصَ ارِهِ نَّ بِحِ جَ ابِكَ إِيَاهُ نَّ َ ،فإِنَّ شِ َّد َة
وص ّيته إليه« :وا ْكف ْ
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((( سورة القصص ،اآلية .23

َاب ،و َلي َْس خُ رُوجُ هُنَّ ِبأَشَ َّد مِنْ دُخُ ولِ
اب خَ ْي ٌر لَكَ و َلهُنَّ مِنَ ِال ْر ِتي ِ
الْحِ جَ ِ
ْت أَنْ َل َي ْع ِرفْنَ َغ ْيرَكَ مِنَ الرِّجَ الِ
مَنْ َل َتثِقُ بِه َع َل ْيهِنَّ َ ،فإِنِ اسْ تَطَ ع َ
فَا ْفعَلْ »(((.
 .3ضوابط االختالط المباح

ح ّثت الشريعة اإلسالم ّية على االلتزام ببعض الضوابط التي تساعد
على األمن من االنزالق في مخاطر االختالط .لذا ،يجب مراعاتها
وااللتفات إليها ،ونذكر منها:
ۡ
ّ
ُ
ۡ
غض البصر عمّا ال يحلّ النظر إليه :قال تعالى﴿ :قل ل ِل ُمؤ ِمن َ
ِني
أّ .
َ
َ
َ ُ ُّ ْ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ْ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ َ
ك ل َ ُه ۡم إ َّن َّ َ
ٱلل
يغضوا مِن أبص ٰ ِرهِم ويحفظوا ف ُروجه ۚم ذٰل ِك أز ٰ ۚ ِ
َ ُۢ َ َ ۡ َ ُ َ
ون ﴾(((.
خبِري بِما يصنع

عن النبيّ األكرم « :Pاشت ّد غضب الله على امرأة ذات بعل
مألت عينها من غير زوجها» (((.
وعن اإلمام الصادق « :Qالنظرة سهم من سهام إبليس
مسموم ،وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة»(((.
﴿و َي ۡح َف ۡظ َن فُ ُر َ
ب.مراعاة الحجاب والستر :قال تعالىَ :
وج ُه َّن ﴾(((،
ُۡ َ َ
َ
ِني َعل ۡي ِه َّن مِن َجلٰبِيب ِ ِه َّنۚ﴾(((.
﴿يدن
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.338
((( الشيخ
ّ
((( سورة النور ،اآلية.30
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،101ص.39
العلمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.559
((( الشيخ
ّ
((( سورة النور ،اآلية.31
((( سورة األحزاب ،اآلية.59
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ج .اللمس والمصافحة :عن اإلمام الصادق « :Qمن صافح
امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله ع ّز وجلّ »(((.
وعن اإلمام الباقر « :Qوال يجوز للمرأة أن تصافح غي َر ذي
محرم ّإل من وراء ثوبها»(((.
د .التبرّج والزينة :قال تعالىَ :
﴿و َل ُي ۡبد َ
ِين زِينَ َت ُه َّن﴾(((.
وعن النبيّ « :Pونهى أن تتزيّن لغير زوجها ،فإن فعلت كان
ح ّقاً على الله أن يحرقها بالنار»(((.
هـ.الرائحة والطيب :عن اإلمام مح ّمد الباقر « :Qوال يجوز
لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها»(((.
َۡ
ََ َۡ َ
و .الخضوع واإلغراء في القول :قال تعالى﴿ :فل تض ۡع َن بِٱلق ۡو ِل
َّ
ُۡ َ ٗ
َۡ
ٗ
َ
ف َي ۡط َم َع ٱلِي ِف قلبِهِۦ َم َر ٞض َوقل َن ق ۡول َّم ۡع ُروفا﴾(((.
علي « :Qالحياء
ز .تقوية عنصر الحياء والعفّة :عن اإلمام ّ
يص ّد عن الفعل القبيح»(((.
ح .عدم الخلوة :عن اإلمام الصادق « :Qفإنّ الرجل والمرأة
بيت ،كان ثالثهما الشيطان»(((.
إذا خليا في ٍ
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((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،4ص.14
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،100ص.256
العلمة
ّ
((( سورة النور.31 ،
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،4ص.6
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.587
((( سورة األحزاب ،اآلية.32
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.28
الليثي
(((
ّ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ،ج ،3ص.252

ط .كثرة الضحك والمزاح :عن رسول الله « :Pومن فاكه امرأة ال
يملكها حبسه الله بكلّ كلمة في الدنيا ألف عام»(((.
عن أبي بصير ،قال :كنت أقرئ امرأة القرآن ،وأع ّلمها إيّاه ،قال:
فمازحتها بشيء ،فل ّما قدمت على أبي جعفر  ،Qقال لي:
«يا أبا بصير ،أيّ شيء قلت للمرأة؟! فقلت بيديّ هكذا ،يعني
غطّ يت وجهي ،فقال :ال تعودنَّ إليها»(((.
 .4الخلوة وآثارها

ح ّرمت الشريعة المق ّدسة نوعاً من االختالط ،وهو االختالط
الذي يصل إلى ح ّد الخلوة بين الرجل والمرأة األجنب ّيين ،فعن اإلمام
الصادق « :Qأخذ رسول الله  Pعلى النساء أن ال ينِحنَ  ،وال
يخمشنَ وال يقعدنَ مع الرجال في الخالء»(((.
وفيما يلي نذكر بعضاً من آثارها:
النبي األعظم « :Pال يخلونّ رجل
أ .الشيطان ثالثهما :عن
ّ
بامرأة؛ فما من رجل خال بامرأة ّإل كان الشيطان ثالثهما»(((.
النبي األعظم « :Pأربع مفسدة
ب 	.مفسدة للقلوب :عن ّ
للقلوب :الخلوة بالنساء ،واالستماع منهنّ  ،واألخذ برأيهنّ ،
ومجالسة الموتى» ،فقيل :يا رســول الله ،وما مجالسة
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،7ص.214
العلمة
ّ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،46ص.258
العلمة
ّ
الطبرسي ،الشيخ الحسن بن الفضل ،مكارم األخالق ،مصدر سابق ،ص.233
(((
ّ
المغربي ،دعائم اإلسالم ،مصدر سابق ،ج ،2ص.214
((( القاضي النعمان
ّ
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الموتى؟ قال« :Pمجالسة كلّ ضالّ عن اإليمان وجائر عن
األحكام»(((.
سبب للفجور :عن اإلمام علي « :Qسبب الفجور الخلوة»(((.
جٌ .
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((( الشيخ المفيد ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.316
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص.282
الليثي
(((
ّ
ّ

المحا�ضرة الرابعة والع�شرون

مفسدات المجتمع
والمخدرات)
(الخمر
ّ
الهدف:

التع ّرف إلــى آثــار الخمر ومساوئه،
واألحكام الشرع ّية للمخ ّدرات.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

الخمر يُذهب العقل.
آثار شرب الخمر.
المخ ّدرات.
أحكام المخ ّدرات.
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َ َ
ٰٓ
قال الله ع ّز ّ
﴿يأ ُّي َها
وجل:
َو ۡٱلَ َ
اب َو ۡٱلَ ۡز َل ٰ ُم ر ۡج ٞ
نص ُ
س ّم ِۡن
ِ
ُۡ ُ َ
تفل ِح
ون﴾(((.

ِين َء َام ُن ٓوا ْ إ َّن َما ۡ َ
َّٱل َ
ٱل ۡم ُر
ِ
َّ
َ
ٱلش ۡي َطٰن فَ ۡ
ٱج َتن ِ ُبوهُ
ع َم ِل
ِ

َوٱل ۡ َم ۡي ِ ُ
س
َ َّ ُ
ل َعلك ۡم

 .1الخمر ُيذهب العقل

العقل نعمة إله ّية كبرى ،تم ّيز بها اإلنسان عن سائر الحيوانات؛
فبالعقل ي ُ
ُعبد الرحمن ،وبه ُتكتسب الجنان ،كما يع ّبر اإلمام
الصادق .Q
ولكي يبقى العقل حاكماً ومسيطراً على قوى النفس الحيوان ّية،
ح ّرم الله على اإلنسان ما يُذهب عقله:
علي « :Qفرض الله ...ترك شرب الخمر تحصيناً
يقول اإلمام ّ
للعقل»(((.
وعن اإلمام الصادق « :Qوأمّا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها
ولفسادها» ،وقال« :مدمن الخمر كعابد وثن ،تورثه االرتعاش،
وتذهب بنوره ،وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم
من سفك الدماء وركوب الزنا ،فال يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه،
وهو ال يعقل ذلك ،والخمر ال يزداد شاربها ّإل كلّ سوء»(((.
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((( سورة المائدة ،اآلية.90
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،4ص.56
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.243
((( الشيخ
ّ

 .2آثار شرب الخمر

ّإن لشرب الخمر آثاراً عديدة وس ّيئة ،نذكر منها:
أ .ال تُقبل صالته :عن رسول الله « :Pمن شرب الخمر لم يقبل
منه صالة أربعين ليلة ،فإن عاد فأربعين ليلة من يوم شربها،
فإن مات في تلك األربعين من غير توبة سقاه الله يوم القيامة
من طينة خبال»(((.
وعن أمير المؤمنين « :Qمن شرب المسكر لم تقبل
صالته أربعين يوما وليلة»(((.
ب.ملعون :عن رسول الله « :Pلعن الله الخمر ،وغارسها
وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها
وحاملها والمحمولة إليه»(((.
ج .كالب أهل النار :عن رسول الله « :Pال تجالسوا شارب
الخمر ،ال تعودوا مرضاهم ،وال تشيّعوا جنائزهم ،وال تصلّوا
على أمواتهم؛ فإنّهم كالب أهل النار»(((.
د .شارب الخمر كعابد وثن :عن رسول الله « :Pمدمن الخمر
يلقى الله ع ّز وجلّ كعابد وثن»(((.

((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،76ص.131
العلمة
ّ
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.632
((( الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،مصدر سابق ج ،4ص.8
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،76ص.149
العلمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.404
((( الشيخ
ّ
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هـ.مفتاح الشرّ :عن رسول الله « :Pجُ مع الش ّر كلّه في بيت،
وجُ عل مفتاحه شرب الخمر»(((.
عن اإلمام الصادق « :Qإنّ الله ع ّز وجلّ جعل للش ّر أقفاالً،
وجعل مفاتيح تلك األقفال الشراب»(((.
و .يموتون عُ طاشى ويُحشرون عُ طاشى ويدخلون النار عُ طاشى :عن
اإلمام الصادق « :Qإنّ أهل الريّ في الدنيا من المسكر،
يموتون عُ طاشى ويُحشرون عُ طاشى ويدخلون النار عُ طاشى»(((.
ز .يأتي يوم القيامة مسو ّداً وجهه :عن اإلمام الباقر  ،Qقال:
«يؤتى شارب الخمر يوم القيامة مسو ّداً وجهه ،مدلعاً لسانه،
يسيل لعابه على صدره»(((.

ّ
المخدرات
.3

ّإن من الحاالت المرض ّية المستعصية إدمان المخ ّدرات ،وقد ورد
تحريمها في الشريعة اإلسالم ّية لكونها من المسكرات التي ُتذهب
العقل .وقد ع ّبرت عنه الروايات بالبنج ،ومن عواقبه وآثاره:
أ .رسول الله  Pبريء منهم :عن رسول الله « :Pسيأتي
زمان على أمّتي يأكلون شيئاً اسمه البنج ،أنا بريء منهم ،وهم
بريئون منّي»(((.
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((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،76ص.148
العلمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،6ص.403
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،6ص.400
((( المصدر نفسه ،ج ،6ص.396
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،17ص.85

ب.كافر :عن رسول الله « :Pمن احتقر ذنب البنج ،فقد كفر»(((.
ج .كأنّما هدم الكعبة :عن رسول الله « :Pمن أكل البنج فكأنّما
هدم الكعبة سبعين مرّة ،وكأنّما قتل سبعين ملكاً مقرّباً،
وكأنّما قتل سبعين نب ّياً مرسالً ،وكأنّما أحرق سبعين مصحفاً،
وكأنما رمى إلى الله سبعين حجراً ،وهو أبعد من رحمة الله
من شارب الخمر وآكل الربا والزاني والنمّام»(((.
وقد ورد النهي عن التسليم عليهم ،فعن رسول الله « :Pسلّموا
على اليهود والنصارى ،وال تسلّموا على آكل البنج»(((.
ّ
المخدرات
 .4أحكام

إليكم بعض األحكام المتع ّلقة بالمخ ّدرات ،طبقاً لفتاوى اإلمام
الخامنئي }(((:
ّ
أ .تناول الموا ّد المخدّرة :ال يجوز استعمال الموا ّد المخ ّدرة
واالستفادة منها مطلقاً؛ نظراً إلى ما يتر ّتب على استعمالها من
اآلثار السيئة ،من قبيل األضرار الشخص ّية واالجتماع ّية المعت ّد
بها.

((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،17ص.86
((( المصدر نفسه ،ج ،17ص.86
((( المصدر نفسه ،ج ،17ص.86
الولي ،نشر دار المعارف اإلسالم ّية الثقاف ّية،
((( إعداد مج ّلة بق ّية الله ،األحكام المنتخبة من فقه ّ
لبنان بيروت2017 ،م ،ط ،1ص.235
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التكسب بالموا ّد المخ ّدرة
ب.التكسّ ب بالموا ّد المخدّرة :ال يجوز
ّ
التكسب بحملها ،أو نقلها ،أو حفظها،
بيعاً وشرا ًء ،كما ال يجوز ّ
أو غير ذلك.
ج .التداوي بالموا ّد المخدّرة :يجوز التداوي بالموا ّد المخ ّدرة إذا
توافر شرطان معاً ،وهما:
األوّل :إذا كان التداوي والعالج متو ّقفين على استعمالها.
الثاني :أن يكون بتجويز الطبيب الموثوق به.
د .زراعة األعشاب المخدّرة :ال تجوز زراعة األعشاب إذا كانت
لغرض صنع المخ ّدرات واستعمالها في الحرام؛ أمّا إذا كانت
الزراعة لالنتفاع المح َّلل المعت ّد به ،كاالستفادة منها في صنع
األدوية ،وفي عالج المرضى ،ونحو ذلك ،فتجوز بمقدار الحاجة
المح َّللة ،وال تجوز لغير ذلك.
هـ.مال المخ ّدرات :ال يجوز التص ّرف في المال الحرامّ .
وكل مال
الشرعي إن كان يعرفه
يُعلم بأ ّنه حرام يجب ردّه إلى مالكه
ّ
ولو في عدد محصور ،وإن لم يكن يعرفه أو كان في عدد غير
محصور ،فال يجوز التص ّرف فيه ،بل يجب التص ّدق به ك ّله على
الشرعي أو وكيله على األحوط وجوباً ،وال
الفقراء بإذن الحاكم
ّ
يجوز بدون اإلذن.
وإذا كان المال الحرام مختلطاً بالحالل ،وال يعرف مقداره وال مالكه
الشرعي ،فيجب تخميس هذه المال المختلط ،ودفع الخمس إلى
ّ
الشرعي أو وكيله ،وهذا ما يُس ّمى بخمس التحليل ،وهو غير
الحاكم
ّ
تخميس المال عند رأس السنة الخمس ّية.

المحا�ضرة الخام�سة والع�شرون

علم المهتدين
اإلمام الحسن المجتبىQ
الهدف:

االقــتــداء بــاإلمــام الحسن Qمن
خالل التع ّرف إلى أخالقه وكرمه وعبادته.

المحاور الرئي�سة:

 	.1اإلمام الحسن Qفي سطور.
 	.2اإلمام الحسن Qعلم المهتدين:
أ .من أخالق اإلمام الحسن.Q
ب .كرم اإلمام الحسن.Q
ت .عبادة اإلمام الحسن.Q
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ت�صدير املو�ضوع
قال ابن طوطي:
بــنــفــســي نــفــســا بــالــبــقــيــع تغيب
ّ
ظـــل يقبر
ونــــور هـــدى فـــي قــبــره
ّ
عـــف الــخــائــق ماجد
إمــــام هـــدى
نـــقـــي ذو عـــفـــاف مــط ـ ّهــر
تـــقـــي
ّ
ّ
أشـــ ّد عــبــاد الــلــه بــأســا لـــدى الــوغــى
وأجــلــى لكشف األمـــر وهـــو معسر
وأزهـــد فــي الــدنــيــا وأطــيــب َمــحــتـ ِداً
وأطــعــن دون المحصنات واغــيــر(((.
 .1اإلمام الحسن Qفي سطور

علي بن أبي طالب المجتبى ،ثاني
هو اإلمام أبو محمد الحسن بن ّ
أئمة أهل البيت ،Rوس ّيد شباب أهل الج ّنة بإجماع المح ّدثين،
وأحد اثنين انحصرت بهما ذريّة رسول الله ،Pوأحد األربعة الذين
باهى بهم رسول الله نصارى نجران ،ومن المطهّرين الذين أذهب
الله عنهم الرجس ،ومن ذوي القربى الذين أمر الله بم ّودتهم ،وأحد
تمسك بهما نجا ومن تخ ّلف عنهما ّ
ضل وغوى.
الثقلين الذين من ّ
وكان اإلمام المجتبى Qفي جميع مواقفه ومراحل حياته مثاالً
كريماً ُ
للخلق اإلسالمي النبويّ الرفيع في تح ّمل األذى والمكروه في ذات
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((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج ،3ص.198

الله،والتح ّلي بالصبر الجميل والحلم الكبير ،ح ّتى اعترف له أل ّد أعدائه
مروان بن الحكم ّ
بأن حلمه يوازي الجبال .كما اشتهر Qبالسماحة
والكرم والجود والسخاء بنحو تم ّيز به عن سائر الكرماء واألسخياء .
 .2اإلمام الحسن Qعلم المهتدين
أ ّوالً :من أخالق اإلمام الحسن:

أ .قصّ ة الرجل الشاميّ  :دخل رجل من أهل الشام المدينة فرأى رج ًال
راكباً بغلة حسنة فقال :لم أر أحسن منه فمال قلبه إليه ،فسأل
علي بن أبي طالب Lفامتأل
عنه فقيل له :إ ّنه الحسن بن ّ
لعلي Qولد مثله،
قلبه غيظاً وحنقاً وحسداً أن يكون ّ
علي بن أبي طالب فقال« :أنا ابنه»،
وقام إليه وقال :أنت ابن ّ
فأخذ الرجل يشتمّ اإلمام Qح ّتى نال منه ومن أبيه أمير
المؤمنين ،Qواإلمام ساكت فل ّما انقضى كالمه ضحك
اإلمام سالم الله عليه وقال له« :أحسبك غريباً شام ّياً» .فقال
الرجل :أجل .فقال اإلمام« :فمل معي إن احتجت إلى منزل
أنزلناك وإلى مالٍ أرفدناك وإلى حاج ٍة عاوناك» ،فاستحيا
الرجل منه وعجب من كرم أخالقه فانصرف وقد صار يح ّبه حُ ّباً
يحب أحد غيره(((.
ال ّ

علي بن أبي الفتح ،كشف الغمّة في معرفة األئمّة ،دار األضواء ،لبنان  -بيروت،
(((
اإلربلي ،الشيخ ّ
ّ
1405ه 1985 -م ،ط ،2ج ،2ص.183
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ب.موقفه مع الجارية :ومن مكارمه ّ Qأن جارية ح ّيته
بباقة من ريحان ،فقال« :أنت حرّة لوجه الله» ،فالمه بعضهم
في ذلك على أن الموقف ال يستدعي أعتاقها ،فأجابه اإلمام:
َ ُ ّ ُ َ َّ َ َ ْ َ
ح ُّيوا بِأ ۡح َس َن
حيةٖ ف
«أدّبنا الله ،فقال تعالىِ﴿ :إَوذا حيِيتم بِت ِ
ٓ
م ِۡن َها﴾((( وكان أحسن منها إعتاقنا»(((.
ج .معاملته مع السائلين المحتاجين :لقد كان Qيمنح
الفقراء ب ّره قبل أن يبوحوا بحوائجهم ويذكروا مديحهمّ ،
لئل
يظهر عليهم ّ
ذل السؤال.
وحكي ّأن رج ًال جاء الى اإلمام الحسن Qفشكا حاله وعسره
وأنشد:
لـــم يــبــق لـــي شـــيء يــبــاع بــدرهــم
يكفيك منظر حــالــتــي عــن مخبري
ّإل بـــقـــايـــا مـــــاء وجـــــــه صــنــتــه
ّأل يــبــاع وقـــد وجـــدتـــك مــشــتــريـاً
فدعا اإلمام  Qخازنه وقال له« :كم عندك من المال؟» قال:
اثنا عشر ألف درهم فأمره بدفعها إلى الفقير وإ ّنه يستحيي منه فقال
الخازن :إذاً لم يبق شيء عندنا للنفقة فأمره م ّرة ثانية بإعطائها إليه
وحسن ّ
الظن بالله ،فدفع المال إليه وأعتذر اإلمام إليه وقال« :إنا لم
ُوف حقّك لكن بذلنا لك ما كان عندنا» ،ثمّ أنشد:
ن ّ
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((( سورة النساء ،اآلية .86
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج ،3ص .183

عــاجــلــتــنــا فــأتـــــاك وابـــــل ب ـ ّرنــــــــا
طــــ ّ ًا ولـــو أمهلتنــــا لـــم تمطر
فــخــذ الــقــلــيــل وكـــن كــأ ّنــك لــم تبع
مـــا صــنــتــه وكـــأ ّنـــنـــا لـــــــــــم نشتر
د .الرأفة بالحيوان :روى ّ
المجلسي في بعض كتب المناقب
العلمة
ّ
علي L
المعتبرة بإسناده عن نجيح ،قال :رأيت الحسن بن ّ
يأكل وبين يديه كلب كل ّما أكل لقمة طرح للكلب مثلها فقلت
له :يا بن رسول الله ّأل أرجم هذا الكلب عن طعامك؟ قال:
«دعه ،إنّي ألستحيي من الله ع ّز وجلّ أن يكون ذو روح ينظر
في وجهي وأنا آكل ثمّ ال أطعمه»(((.
 .2كرم اإلمام المجتبىQ

عُ رف اإلمام المجتبى Qبكريم أهل البيت ،Rفهو الذي
قاسم الله أمواله ثالث م ّرات ،نصف يدفعه في سبيل الله ونصف
يبقيه له ،بل وصل إلى أبعد من ذلك ،فقد أخرج ماله ك ّله م ّرتين في
يبق لنفسه شيئاً(((.
سبيل الله ولم ِ
نذكر بعض الشواهد لهذه الصفة المتم ِّيزة عند اإلمام:Q
روي َّ
أن اإلمام الحسن Qخرج مع أخيه اإلمام الحسين Q
وعبد الله بن جعفر حُ جَّ اجاًَ ،فجَ اعوا وعطشوا في الطريق ،فم ّروا
بعجوز في خباء لها ،فقالوا« :هَ لْ مِن شراب؟» فقالت :نعم هذه َشاة
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،43ص.352
العلمة
ّ
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج ،3ص .180
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احلبوها ،واشربوا لبنها ،ففعلوا ذلك ،ثمّ قالوا لها« :هلْ مِن طَ عَام»؟
فقالت :ال ،إ ّال هذه الشاة ،فليذبحها أحدكم ح َّتى ُأه ّيئ لكم شيئاً
تأكلون.
فقام إليها أحدهم فذبَحَ ها وكشطها ،ثمّ هَ َّيأت لهم طعاماً فأكلوا،
فل ّما ارتحلوا قالوا لها« :نحن َن َف ٌر من قريش ،نريد هذا الوجه ،فإذَا
رَجعنا سالمين ف َأ ِلمِّي بنا فإنَّا صانعون إليكِ خيراً» ،ثمّ ارتحلوا.
وأقبل زوجُ ها ،وأخ َب َر ْته عن القوم والشاة ،فغضب الرجل وقال:
ْحك ،تذبحين شاتي ألقوام ال تعرفينهم ،ثمّ تقولينَ :ن َف ٌر من قريش.
َوي ِ
ثمّ بعد م َّدة أَلجَ أَ ْتهُم الحاجة إلى دخول المدينة فدخالها ،فم َّرت
العجوز في بعض ِس َكك المدينة ،فإذا بالحسن Qعلى باب داره،
َف َس َّلمَت عليه ،فعرفها اإلمام ،Qوأمر أن يُش َت َرى لها ألف شاة،
و ُت َ
عطى ألف دينار.
وأرسل معها غالمه إلى أخيه الحسين ،Qفقالِ « :بكَمْ وصلك
أخي الحسن؟» فقالت :بألف شاة وألف دينار ،فأمر  Qلها بمثل
ذلك.
ثمّ َ
بعث  Qبها مع غالمه إلى عبد الله بن جعفر ،فقال« :بكم
وَصَ لك الحسن والحسينL؟» فقالت :بألفي دينار وألفي شاة،
فأمر لها عبد الله بن جعفر بمثل ذلكَ ،فرجَ عَت العجوز إلى زوجها
بذلك(((.
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((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج ،3ص ( .183بتصرف).

روي أ ّنه قيل ذات م ّرة لإلمام :Qأليِّ شيء ال نراك تر ُّد سائ ًال؟
فقال « :Qإنِّي لل ِه سائل ،وفيه راغب ،وأنا أستحيي أن أكونَ
سائالً ،وأَ ُر َّد سائالً ،وإنَّ الله َعوَّدني عادة ،أن يفيض نعمه عليّ ،
و َعوَّدتُه أن أفيض ِنعَمه على الناس ،فأخشى إن قطعت العادة أن
يمنعني العادة»(((.
 .3عبادة اإلمام الحسنQ

ّ
المفضل بن عمر ،قال :قال الصادق :Qح ّدثني أبي ،عن
عن
علي بن أبي طالب  Qكان أعبد الناس في
أبيهّ :أن الحسن بن ّ
زمانه ،وأزهدهم وأفضلهم ،وكان إذا حجّ حجّ ماشياً ،وربّما مشى
حافياً ،وكان إذا ذكر الموت بكى ،وإذا ذكر القبر بكى ،وإذا ذكر البعث
والنشور بكى ،وإذا ذكر المم ّر على الصراط بكى ،وإذا ذكر العرض
على الله تعالى ِذك ُره شهق شهقة يغشى عليه منها.
وكان إذا Qقام في صالته ترتعد فرائصه بين يدي ربّه ع ّز
ّ
وجل ،وكان إذا ذكر الج ّنة والنار اضطرب اضطراب السليم ،وسأل الله
تعالى الج ّنة ،وتع ّوذ به من النار ،وكان  Qال يقرأ من كتاب الله
َ َ
ْ
يأ ُّي َها َّٱل َ
وجلٰٓ ﴿ :
ع ّز ّ
ِين َء َام ُن ٓوا﴾ ّإل قال« :لبّيك اللهمّ لبّيك» ،ولم
ُي َر في شيء من أحواله ّإل ذاكراً لله سبحانه ،وكان أصدق الناس لهجة،
وأفصحهم منطقاً»(((.
((( الشافعي ،الشبلنجي ،نور األبصار ،ص .177
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.244
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المحا�ضرة ال�ساد�سة والع�شرون

الجهاد عماد الدين
الهدف:

الــتــعـ ّرف إلــى منزلة المجاهدين،
وحقوقهم على األمّة.

المحاور الرئي�سة:

 	.1المقام الرفيع للجهاد والمجاهدين.
 	.2فضيلة المجاهد.
 	.3حقوق المجاهدين.
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ت�صدير املو�ضوع
روي عن رسول الله « :Pللجنّة باب يقال له :باب المجاهدين،
يمضون إليه فإذا هو مفتوح والمجاهدون متقلّدون سيوفهم ،والجمع
ذل
في الموقف والمالئكة ترحّ ب بهم ،فمن ترك الجهاد ألبسه الله ّ ً
وفقراً في معيشته ومحقاً في دينه ،إنّ الله تبارك وتعالى أع ّز أمّتي
بسنابك خيلها ومراكز رماحها»(((.
 .1المقام الرفيع للجهاد والمجاهدين
أ ّوالً :القرآن الكريم:

ّإن الجهاد خير تجارة مع الله تعالى ،فاإلنسان في هذه الحياة هو
القرآني أشار إلى هذا
بمثابة تاجر ،يعيش بين البيع والشراء والخطاب
ّ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ۡ َ ُ ُّ ُۡ
التعبير ،حيث يقول الله تعالى﴿ :يأيها ٱلِين ءامنوا هل أدلكم

َ
ُ ّ ۡ َ َ
ُۡ
َ َٰ َ ٰ َ ُ
َ َّ
اب أ ِل ٖم  ١٠تؤم ُِنون بِٱللِ َو َر ُس ِ
ولِۦ
ذ
ع
ِن
م
م
يك
ج
ن
ع ت ِجرة ٖ ت ِ
ٍ
َ
َ
َّ
ُ
َُ َٰ ُ َ
ُ َ ُ َ
َّ
ُ
ُ
َ
يل ٱللِ بِأ ۡم َوٰل ِك ۡم َوأنفسِك ۡ ۚم ذٰل ِك ۡم خ ۡي ٞلك ۡم
وتج ِهدون ِف سب ِ ِ
ُ ُۡ ََُۡ َ
إِن كنتم تعلم
ون﴾(((.
الس ّنة الشريفة:
ثانياًُ :

الس ّنة الشريفة إلى أه ّم ّية الجهادّ ،
وأكدت تأثيره ودوره في
أشارت ُ
المجتمع ،ونشير إلى بعض هذه الروايات ،وهي:
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((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.673
ّ
الصف ،اآليتان .11 - 10
((( سورة

أحب الخطوات إلى الله :عن رسول الله « :Pما من خطوة
أّ .
أحب إلى الله من خطوتين :خطوة يس ّد بها مؤمن ص ّفاً في سبيل
ّ
الله ،وخطوة يخطوها مؤمن إلى ذي رحم قاطع يصلها»(((.
علي « :Qالجهاد عماد الدين،
ب.عماد الدين :عن اإلمام ّ
ومنهاج السعداء»(((.
ج .أشرف األعمال :وعنه « :Qإنّ الجهاد أشرف األعمال بعد
اإلسالم ،وهو قوام الدين ،واألجر فيه عظيم مع العزّة والمنعة،
وهو الكرة ،فيه الحسنات والبشرى بالجنّة بعد الشهادة»(((.
د .أفضل األشياء :عن اإلمام الصادق« :Qالجهاد أفضل
األشياء بعد الفرائض»(((.
 .2فضيلة المجاهد
ۡ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ ُ ُْ
َّ
أ .قال تعالى﴿ :ل ي َ ۡس َتوِي ٱلقٰعِدون مِن ٱلمؤ ِمن ِني غي أو ِل
َّ َ َ ۡ ُ َ ٰ ُ َ
َّ
ون ف َ
ٱللِ﴾(((.
يل
ب
س
ٱلضرِ وٱلمج ِهد
ِ
ِ
ِ

علي « :Qالمجاهدون
ب.فتح أبواب السماء :قال اإلمام ّ
تُفتح لهم أبواب السماء»(((.

((( الشيخ المفيد ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.11
((( اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق ،ح.1346
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق،ج ،5ص.37
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،5ص.4
((( سورة النساء ،اآلية .95
((( اآلمديّ  ،غرر الحكم ودرر الكلم ،مصدر سابق،ح.7659

195

علي « :Qإنّ الله كتب القتل على قوم،
ج .طوبى :قال اإلمام ّ
والموت على آخرين وكلٌ آتيه منيّته كما كتب الله له ،فطوبى
للمجاهدين في سبيله ،والمقتولين في سبيله»(((.
د .الحياة واألجر والغفران :قال اإلمام الباقر « :Qأتى رجل
رسول الله  Pفقال :إنّي راغب نشيط في الجهاد ،قال :P
«فجاهد في سبيل الله فإنّك إن تقتل كنت ح ّياً عند الله ترزق،
مت فقد وقع أجرك على الله ،وإن رجعت خرجت من
وإن ّ
الذنوب إلى الله»(((.
ج .الجنّة :قال رسول الله « :Pالسيوف مقاليد الجنّة»(((.
 .3حقوق المجاهدين
للمجاهدين العديد من الحقوق على المجتمع منها:
أ .إعانة المجاهدين وتجهيزهم:

 روي عن رسول الله « :Pمن جهّز غازياً بسلك أو إبرة غفرالله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّ ر»(((.
 وعنه « :Pمن بلّغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة ،وهوشريكه في باب « ثواب»(((.
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((( ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ص .184
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.547
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.2
((( الشيخ
ّ
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،11ص.24
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.8
((( الشيخ
ّ

 وروي عن اإلمام عليّ « :Qالجبان ال يحلّ له أن يغزو،ألنّ الجبان ينهزم سريعاً ،ولكن ينظر ما كان يريد أن يغزو به
فليجهز به غيره ،فإنّ له مثل أجره في كلّ شيء وال ينقص من
أجره شيئاً»(((.
ب.عدم إيذائهم :فقد ذ ّم رسول الله  Pمن يؤذي المجاهدين،
روي عنه « :Pمن اغتاب غازياً أو آذاه أو خلفه في أهله
بخالفة سوء نصب له يوم القيامة علم ،فليستفرغ لحسابه
ويركس في النار»(((.
ج .الوفاء لهم ولمبادئهم :ويكون ذلك بالثبات على خطاهم
والدفاع عن المبادئ التي يجاهدون ويستشهدون من أجلها،
ورص الصفوف خلف قيادتهم،
بتوفير سبل القوة ،والوحدة ّ
علي  Qحيث خاطب
وهذا ما نستفيده من مدرسة اإلمام ّ
الناس قائ ًال:
«أيّها الناس! إنّ لي عليكُ مْ ح َّقاً ،ولكم عليَّ ح ّقاً« :فأمّا حقّكم
عليّ فالنصيحة لكم ،وتوفير فيئكم عليكم ،وتعليمكم كي
ال تجهلوا ،وتأديبكم كيما تعلموا ،وأمّا حقّي عليكم فالوفاء
بالبيعة ،والنصيحة في المشهد والمغيب ،واإلجابة حين
أدعوكم ،والطاعة حين آمركم»(((.
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،97ص.49
العلمة
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.50
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.84
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د .حفظ كرامة أسرة المجاهد :فالمجاهد ق ّدم نفسه وأغلى ما
يملك على مذبح الشهادة ،وهو في لحظة يمكن أن ينال شرف
الشهادةّ ،
وأقل ما يمكن أن يواسى به المجاهد أن يحفظ
المجتمع أسرته وأطفاله بتأمين رغد العيش والحياة الكريمة
ّ
بكل متط ّلباتها.
النفسي
هـ.الدعم المعنويّ والنفسيّ للمجاهدين :يعتبر العنصر
ّ
والمعنويّ سالحاً قو ّياً إلى جانب السالح العسكريّ  ،ويجتمع في
تعزيز هذه الجانب إضافة للمجاهدين أنفسهم جهتان :القيادة،
والمجتمع ،فك ّلما كان المجتمع صادقاً ويتح ّلى بالمعنويات
العالية ،ويقف خلف المجاهدين وقيادتهم في مواجهة العد ّو
تعزّز عنصر الثبات في المعركة ،وساهم في تحقيق النصر.
و .المساهمة في تحمّل المصاعب واالبتالءات الناتجة من الجهاد:
فالهدف :األسمى والمق ّدس للجهاد والمجاهدين هو الدفاع عن
الكرامات ،واألعراض والممتلكات للناس من هيمنة العدو ،ومن
الطبيعي أن ينتج من الحرب والقتال خسائر ما ّديّة وبشريّة في
ّ
ساحة الحرب ،وهذا ما يلحق الخسائر بالناس ،فيجب التح ّمل
في سبيل حفظ الكرامة.
ز .العطف على المجاهدين وتكريمهم :فتكريم المجاهد ومن
ق ّدم إنجازاً كبيراً وتحفيز المجاهدين بالثناء على جهادهم
وعظمة ما يقومون به يخلق في أنفسهم دافعاً كبيراً لتقديم
األكثر ،والحفاظ على القدرات ،ويبقي ال ِهممَ في أعلى درجاتها،

كما ّأن في ذكر ما أبدى أهل الشجاعة منهم تشجيعاً لمن
يطرق الخوف قلبه ،وتحفيزاً له على التج ّرؤ للقتال ،ففي الرواية
علي  Qمن عهده لألشتر« :وليكن آثر رؤوس
عن اإلمام ّ
جندك عندك من واساهم في معونته ...فافسح في آمالهم،
وواصل في حسن الثناء عليهم ،وتعديد ما أبلى ذوو البالء
منهم ،فإنّ كثرة الذكر لحسن أفعالهم ته ّز الشجاع ،وتحرّض
الناكل إن شاء الله»(((.

((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،3ص.92
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المحا�ضرة ال�سابعة والع�شرون

الشهادة ثقافة حياة
الهدف:

التع ّرف إلى مفهوم الشهادة وفضلها،
ويدفع شبهة أن الشهادة ال تع ّبر عن ثقافة
الحياة الحقيقية للمؤمن.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5
	.6

معنى َّ
الشهادة.
هل الشهادة مطلوبة لنفسها؟
هل الشهادة تنافي ثقافة الحياة؟
طلب الشهادة وح ّبها.
فضل الشهادة في سبيل الله.
خصال الشهداء.

201

ت�صدير املو�ضوع

َّ َ ۡ َ ٰ ُ ۢ َ ۡ
﴿و َل َت ُقولُوا ْ ل َِمن ُي ۡق َت ُل ف َ
قال الله تعالىَ :
يل ٱللِ أموتۚ بل
ب
س
ِ
ِ
ِ
َّ
َ َََۡٓ ٞ
َ ۡ ُ ُ َ (((
ٰ
كن ل تشعرون﴾ .
أحياء ول ِ
َّ
 .1معنى الشهادة

الخامنئي } في معنى الشهيد وحقيقته« :الشهيد هو
اإلمام
ّ
اإلنسان الذي يقتل في سبيل األهداف المعنويّة ويضحّ ي بروحه  -التي
هي الجوهر األصليّ لكلّ إنسان -ألجل الهدف :والمقصد اإللهيّ  .والله
المتعالي ير ّد على هذا اإليثار والتضحية العظيمة بأن يجعل ذكر ذلك
الشخص وفكره حاضراً دائماً في أمّته ويبقى هدفه السامي ح ّياً .هذه
هي خاصيّة القتل في سبيل الله .فاألشخاص الذين يقتلون في سبيله
يحيون ،أجسادهم تموت ولكن وجودهم الحقيقيّ يبقى ح ّياً»(((.
 .2هل الشهادة مطلوبة لنفسها؟

لعل بعض الناس ّ
يظنّ ،أن الشهادة مطلوبة بح ّد ذاتها أي لكونها
إنهاء لحياة اإلنسان بحسب ظاهرهاّ ،إل ّأن الشهادة ال تطلب لذاتها،
بل تطلب أل ّنها من الطرق المؤدية لرضا الله تعالى ،روي عن اإلمام
علي  Qأ ّنه قال« :فوالله إنّي لعلى الحقّ وإني للشهادة
ّ
لمحب»(((.
ّ
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((( سورة البقرة ،اآلية .154
الخامنئي ،عطر الشهادة ،ص ،13مركز باء.
((( السيد
ّ
((( ابن أبي الحديد المعتزلي ،شرح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.213

 .3هل الشهادة تنافي ثقافة الحياة؟

يحاول بعض الناس النيل من أهل الجهاد بترديد شعار :نحن نريد
الحياة والعيش بسالم ،ويع ّرضون بالجهاد وأهله وأن الشهادة وطلبها
هي ثقافة موت.
الحقيقي وآثارها
ولو د ّققنا قلي ًال في فلسفة الشهادة ومعناها
ّ
في األمّة ،لعرفنا ّأن الشهادة في سبيل الله تعالى وثقافة الشهادة
هي ثقافة الحياة السعيدة ،قال تعالى﴿ :فَرح َ
ِني ب َما ٓ َءاتَى ٰ ُه ُم َّ ُ
ٱلل مِن
ِ
ِ
َ

َ ۡ
َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ُ ْ
َّ َ ٌ
َ ۡ
حقوا ب ِ ِهم ّم ِۡن خلفِ ِه ۡم أل خ ۡوف
فضلِهِۦ ويستب ِشون بِٱلِين لم يل
َ َۡ ۡ ََ ُ ۡ ََُۡ َ
علي ِهم ول هم يزن
ون﴾(((.

الحقيقي أل ّنه وصل لتلك الحياة الخالدة
الحي
ّ
ولهذا فالشهيد هو ّ
الباقية التي فيها من النعيم المقيم ما فيها ولهذا نهانا الله تعالى عن
﴿و َل َت ُقولُوا ْ ل َِمن ُي ۡق َت ُل ف َ
أن نقول للشهيد ميتاً حيث يقولَ :
يل
ب
س
ِ ِ ِ
َّ
َّ َ ۡ َ ُ ۢ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ ٞ
َ ۡ ُ ُ َ (((
ٰ
كن ل تشعرون﴾ .
ٱللِ أموٰتۚ بل أحياء ول ِ
 .4طلب الشهادة ّ
وحبها

بما ّأن الشهادة هي الحياة الحقيق ّية لإلنسان ،وهي الكمال
المعنويّ الذي يصل إليه اإلنسان ح ّتى ينتقل إلى عالم اآلخرة ،فقد
حب الشهادة وطلبها:
ّأكدت الروايات ّ
َددت أنّى أغزو في سبيل الله ،فأقتل
أ .قال رسول الله « :Pلو ُ
ثمّ أغزو فأقتل ثمّ أغزو فأُقتل»(((.
((( سورة آل عمران ،اآلية .170
((( سورة البقرة ،اآلية .154
((( مسلم النيسابوريّ  ،الجامع الصحيح (صحيح مسلم) ،مصدر سابق،ج ،3ص.1496
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ب.قال اإلمام عليّ « :Qفوالله إنّي لعلى الحقّ وإنّي للشهادة
لمحب»(((.
ّ
 .5فضل الشهادة في سبيل الله

أ .أفضل البرّ :قال رسول الله « :Pفوق كلّ ب ّر ب ّر حتّى يُقتل
الرجل في سبيل الله ،فإذا قتل في سبيل الله ع ّز وجلّ فليس
فوقه برّ»(((.
ب.أشرف الموت :قال رسول الله « :Pأشــرف الموت قتل
الشهادة»(((.
أحب قطرة :قال اإلمام زين العابدين « :Qما من قطرة
جّ .
أحب إلى الله ع ّز وجلّ من قطرتين :قطرة دم في سبيل
ّ
الله ،وقطرة دمعة في سواد الليل ال يريد بها عبد ّإل الله ع ّز
وجلّ »(((.
د .السعادة والنصر :قال اإلمام زين العابدين  - :Qفي
الدعاء« -حمداً نسعد به في السعداء من أوليائه ،ونصير به
في نظم الشهداء بسيوف أعدائه»(((.
هـ.الشهادة والموافقة لألولياء :عن أمير المؤمنين  :Qدعاء
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المعتزلي ،شرح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج1ص.213
((( ابن أبي الحديد
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.53
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.576
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،مصدر سابق ،ص.50
((( الصحيفة السجاّديّة ،مصدر سابق ،ص.32

أمير المؤمنين  Qلهاشم بن عتبة ،فقال« :اللهمّ ارزقه
الشهادة في سبيلك والموافقة لنبيّك»(((.
و .حسن العاقبة :عن أمير المؤمنين  :Qومن دعائه Q
رب السقف المرفوع،
لما عزم على لقاء القوم بص ّفين« :اللهمّ ّ
إنْ أظهرتنا على عدوّنا ،فجنِّبنا البغي ،وسدّدنا للحقّ  ،وإن
أظهرتهم علينا ،فارزقنا الشهادة ،واعصمنا من الفتنة»(((.
ز .حسن العاقبة :عــن أمير المؤمنين  Qفــي ختام
كتابه  Qلألشتر ل ّما ّوله مصر« :وأنا أسأل الله بسعة
رحمته ،وعظيم قدرته على إعطاء كلّ رغبة ،أن يختم لي ولك
بالسعادة والشهادة»(((.
علي « :Qأال إنّه قد أدبر
ح .الحياة وطريق الحقّ  :قال اإلمام ّ
من الدنيا ما كان مقبالً ،وأقبل منها ما كان مدبراً ،وأزمَعَ التّرحال
عباد الله األخيار ،وباعوا قلي ًال من الدنيا ال يبقى بكثير من
اآلخرة ال يفنى ،ما ض ّر إخواننا الذين سفكت دماؤهم بصفّين
ّأل يكونوا اليوم أحياء ،أين إخواني الذين ركبوا الطريق ،ومضوا
على الحقّ ؟! الّذين تعاقدوا على المنيّة وأُبرد برؤوسهم إلى
الفجرة»(((.
المعتزلي ،شرح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج  ،2صفحة .184
((( ابن أبي الحديد
ّ
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،2ص.84
((( المصدر نفسه ،ج ،3ص.110
المعتزلي ،شرح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،1ص.99
((( ابن أبي الحديد
ّ
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الحارثي لعبد
ط .طوبى :في وقعة الصفين ،قال زياد بن ال ّنضر
ّ
الله بن بُديل «إنّ يومنا اليوم عَصَ بْصَ ب((( ،ما يصبر عليه إ ّال
كلّ مشيع القلب((( ،الصّ ادق النيّة رابط الجأش ،وايم الله ما
أظنّ ذلك اليوم يبقى منهم وال منّا إ ّال الرذّال ،فقال عبد الله بن
بُديل :أنا والله أظنّ ذلك ،فبلغ كالمهما عل ّياً ،Qفقال لهما:
«ليكن هذا الكالم مخزوناً في صدوركم ال تظهراه وال يسمعه
منكما سامع إنّ الله كتب القتل على قوم ،والموت على
آخرين ،وكل آتيه منيته كما كتب الله له فطوبى للمجاهدين
في سبيله ،والمقتولين في طاعته»(((.
ي .كفارة للذنوب :قال الباقر« :Qكل ذنب يكفّره القتل
في سبيل الله ّإل الدّين فإنّه ال كفارة له ّإل أداؤه ،أو يقضي
صاحبه ،أو يعفو الذي له الحقّ »(((.
 .6خصال الشهداء

بعد أن منحت الروايات للشهادة في سبيل الله هذا الفضل
العظيم ،أعطت أيضاً للشهيد الخصال العديد التي تبدأ عند أول قطرة
دم تراق في سبيل الله تعالى ،وهذه الخصال ،هي:
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((( العصبصب :الشديد.
((( المشيع القلب :القويّ الجادّ ،الشجاع.
المعتزلي ،شرح نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،3ص.184 183-
((( ابن أبي الحديد
ّ
الكافي ،مصدر سابق ،ج ،5ص.94
الكليني،
((( الشيخ
ّ
ّ

أ .الخصال السبع :قال رسول الله « :Pللشهيد سبعُ خصال
من الله :أولُ قطرة من دمه مغفو ٌر له كلّ ذنب ،والثانية يقع
رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين ،وتمسحان الغبار عن
وجهه ،وتقوالن :مرحباً بك ،ويقول هو مثلَ ذلك لهما ،والثالثة
يُكسى من كسوة الجنّة ،والرابعة ،يبتدره خزن ُة الجنّة بكلّ ريح
طيّبة ،أيُّهم يأخذه معه ،والخامسة ،أن يرى منزله ،والسادسة،
يقال لروحه :اسرحي في الجنّة حيث شئت ،والسابعة أن ينظر
في وجه الله ،وإنّها لراحة لكلّ نبيّ وشهيد»(((.
ب.غفران الذنوب :قال رسول الله« :Pأوّل ما يُهراق من دم
الشهيد يغفر له ذنبه كلّه إ ّال الدين»(((.

األحسائي ،عوالي اللئالي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.183
((( ابن أبي جمهور
ّ
((( الشيخ مح ّمد الريشهري ،ميزان الحكمة ،مصدر سابق ،ج ،2ص.1514
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المحا�ضرة الثامنة والع�شرون

الق ّلة والكثرة في معادلة االنتصار
(معركة بدر نموذج ًا)
الهدف:

التع ّرف إلى معركة بدر بشكل موجز،
ّ
وإن الكثرة والق ّلة ليستا ميزاناً لصواب ّية
المنهج أو عدمه.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4

لمحة تاريخ ّية حول معركة بدر.
الغلبة ليست رهن كثرة الع ّدة والعتاد.
الق ّلة والكثرة ليست دلي ًال على صواب ّية النهج أو عدمها.
المعيار في معرفة طريق ّ
الحق.
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ت�صدير املو�ضوع

َ َ َ ۡ َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َّ َّ ْ ُ َّ َ ۖ ٞ
ٱللَ
قال الله تعالى﴿ :ولقد نصكم ٱلل بِبدرٖ وأنتم أذِلة فٱتقوا
َ َ َّ ُ ۡ َ ۡ ُ ُ َ
لعلكم تشكر
ون﴾(((.
ّ
تاريخية حول معركة بدر
 .1لمحة

النبي P
كانت «معركة بدر» أوّل معركة مُس َّلحة كبرى خاضها ّ

هو والمسلمون في مواجهة المشركين من قريش ،وذلك يوم الجمعة
في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية من الهجرة،
ُق ْر َب بدر على بُعد حوالَى ِمائة وستين (كيلو متراً) من المدينة فيما
بينها وبين ّ
مكة المك ّرمة.
خرج رسول الله  Pومعه ثالثمائة وثالثة عشر رج ًال من أصحابه
مستهدفين السيطرة على القافلة التجاريّة التي كان يقودها أبو
سفيان ،المُ توجِّ هة من الشام إلى ّ
مكة ،ال طمعاً في المال والغنيمة
وإ ّنما بُغية التعويض على المسلمين م ّما أخذه منهم المشركون،
وفرض حصار اقتصاديّ على قريشَّ ،
عل ذلك يدفعها إلى االمتناع عن
محاربة الدعوة ،والتآمر على اإلسالم والمسلمين.
لقد كان قرار التص ّدي للقافلة ينطوي على احتمال تط ُّور الموقف،
وحصول مواجهة عسكريّة ،ونشوب معركة حاسمة ومصيريّة ،وهو ما
حصل فع ًال.
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((( سورة آل عمران ،اآلية .123

النبي  Pفغ ّير طريقه ،وأرسل إلى
فقد علم أبو سفيان بتح ُّرك ّ
ّ
مكة يطلب النجدة من قريش ،فأقبلت قريش بأحقادها وكبريائها
بألف مقاتل لحماية القافلة ،وحين علمت قريش بنجاة القافلة حاول
بعض قادتها أن يكتفي بذلك ،ويدعو إلى االنسحاب والعودة إلى
ّ
مكةّ ،إل ّأن أبا جهل وغيره أص َّروا على العدوان ،فق ّرروا الهجوم على
المسلمين ،والتقى الجمعان في بدر ،وبدأت المعركة بالمبارزة ثمّ
التحم الجيشان وهما غير مُتكافئين ال من حيث العدد وال من حيث
ولكن الله أنزل الكثير من ألطافه ورحمتهّ ،
العتادّ ،
فتدخلت يد الغيب،
للنبي  ،Pفح ّقق الله سبحانه النصر لإلسالم
وجاء اإلمداد
المالئكي ّ
ّ
والمسلمين ،واندحرت ق ّوة قريش ،وتش ّتت جيشها بين قتيل وجريح
وأسير ،حيث أسفرت المعركة عن قتل سبعين من المشركين وأسر
سبعين ،ولم يسقط من المسلمين سوى تسعة شهداء وقيل :أحد
عشر ،وقيل :أربعة عشر شهيداً ،ولم يُؤسر منهم أحد.
علي بن أبي طالب  Qفي هذه المعركة دور
وقد برز لإلمام ّ
كبير ،وظهرت شجاعته المُ تم ِّيزة بين صفوف المسلمين ،حيث رُوي
أ ّنه ُقتل بيده ُثلث قتلى المشركين ،وقيل :قتل نصفهم بيده وشارك
اآلخرين في قتل النصف اآلخر.
لقد ح ّقق المسلمون في بدر مكاسب ما ّديّة وأمن ّية وعقيديّة
وإعالم ّية ،ساهمت في خدمة الدعوة وتثبيت أركانها ،وتحقيق نقلة
نوع ّية في مجمل األحداث في الجزيرة العرب ّية ،ووقعت هذه المعركة
في السابع عشر من شهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة.
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 .2نتائج تجربة بدر

أ 	.أنّ ال ِقلّة المؤمنة المجاهدة الصابرة التي تملك إرادة قويّة
وعزيمة راسخة ،وإخالصاً ،ووعياً ،وتخطيطاً ،تستطيع أن تُحقّق
االنتصارات واإلنجازات الكبرى بإذن الله حتّى لو كان العد ّو
َََ
﴿ولق ۡد
يملك الكثرة والقوّة الماديّة الكبيرة ،يقول الله تعالى:
َ َ َّ ٞ
ص ُك ُم َّ ُ
نَ َ َ
ٱلل ب ِ َب ۡدرٖ َوأ ُنت ۡم أذِلة ۖ﴾(((.
َ َ
ُۡ ۡ َ ََ ۡ
﴿يأ ُّي َها ٱنلَّ ُّ
ب	.ويقول سبحانهٰٓ :
ِني ع ٱلقِ َتا ِل ۚ إِن
ب َح ّ ِر ِض ٱلمؤ ِمن
ِ

َ ُ ّ ُ ۡ ۡ ُ َ َ ُ َ َ ۡ ُ ْ ََْۡ
ُ
يۚ ِإَون يَكن
يكن مِنكم عِش
ون ص ٰ ِبون يغل ِبوا مِائت َِ
ّ ُ ّ ْ َ َّ ٞ ۡ َ ۡ ُ َّ ْ ُ َ َ َ َّ َ ّ ٗ ۡ َ ْ ٓ ُ ۡ َ ٞ
مِنكم مِائة يغل ِبوا ألفا مِن ٱلِين كفروا بِأنهم قوم ل
ُ َ ۡٗ
ۡ َ َ َّ َ
َّ ُ َ ُ َ َ َّ
َۡ َ
َٰٔـن خفف
َيفق ُهون  ٦٥ٱل
ٱلل عنك ۡم َوعل َِم أن فِيك ۡم ضعفا ۚ
َ َ ُ ّ ُ ّ َْ ََْۡ ْ ُ ۡ َ ٞ َ َ ٞ
ُ
يۚ ِإَون يَكن
فإِن ي
كن مِنكم َمِائة صابِرة يغل ِبوا مِائت ِ
َ
ۡ
ْ
ۡ
ۡ
َّ َ َّ ُ َ َ َّ
ّ ُ ۡ َۡ ُٓ َۡ ٞ
ٱلصٰب َ
ين﴾(((.
ي بِإِذ ِن ٱللِۗ وٱلل مع
مِنكم ألف يغل ِبوا ألف ِ
ِِ

ج 	.إنّ النصر بحاجة إلى عنصر روحيّ معنويّ هو اإليمان بالله،
واإلخالص له ،واالعتماد عليه ،والثقة به ،وغير ذلك ممّا يُوفِّر
لإلنسان قوّة روحيّة ومعنويّة ،تُبعده عن الشعور بالقلق
والخوف والضياع أمام مواقف التحدّي.
 .3الغلبة ليست رهن كثرة ّ
العدة والعتاد
َ
﴿كم ّمِن ف َِئة قَل ِيلَة َغلَ َب ۡ
ت ف َِئ ٗة َكث ِ َ
ريةَ ۢ﴾(((.
قال تعالى:
ٍ
ٖ
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((( سورة آل عمران ،اآلية .123
((( سورة األنفال ،اآليتان .66 - 65
((( سورة البقرة ،اآلية .249

إن إجراء مقارنة بين الع ّدة والعتاد بين جيش المسلمين وجيش
المشركين في معركة بدر ،حيث جيش المسلمين كان يع ّد  313رج ًال
بينما فاق جيش المشركين األلف ،وأمّا ما في العتاد من جياد وسيوف
ورماح وسوى ذلك فيكشف عن استحالة هذه المقارنة ،وقد ح ّقق
المسلمون النصر على قريش برغم ق ّلة العدد والعتاد ،وقد روي عن
أمير المؤمنين « :Qإنّ هذا األمر لم يكن نصره وال خذالنه بكثرة
وال قلّة»(((.
ّ
ً
ّ
صوابية النهج أو عدمها
 .4القلة والكثرة ليست دليال على

لطالما وجدنا الناس تجتمع حول السائد أو المشهور أو المتعارف
أو األقوى وهي تغفل ّأن هذه الضوابط ك ّلها ال يمكن أن تكون معياراً
لصواب ّية النهج وأحق ّيته ،ولذا ّأكد اإلسالم ّأن صواب ّية ّ
الحق إ ّنما تكون
فيمن يم ّثلون ّ
الحق حقيقة كاألنبياء واألولياء ،وهنا:
أ .قلّة السالكين لطريق الهدى :وعن أمير المؤمنين :Q
«أيّها الناس ال تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله»(((.
ُ ۡ َ ۡ
كََ
ث َمن
ب.الكثرة توصل إلى الضالل :قال تعالىِ﴿ :إَون ت ِطع أ
َۡ
َّ
ۡرض يُض ُّل َ
وك َعن َ
ِ
ٱللِۚ﴾(((.
يل
ب
س
ِف ٱل
ِ
ِ ِ
وأكبر شاهد في التاريخ على ّأن كثرة العدد واألتباع ليست دلي ًال
على صواب ّية النهج وأح ّق ّيته ما جرى في كربالء حيث واجهت ث ّلة
((( نهج البالغة ،مصدر سابق ،ج ،2ص.29
((( المصدر نفسه ،ج ،2ص.181
((( سورة األنعام ،اآلية .116
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قليلة كانت على ّ
الحق جحافل األعداء المؤ ّلفة التي اجتمعت على
الباطل.
ّ
 .5المعيار في معرفة طريق الحق

يع ّلمنا اإلسالم ّأن معرفة طريق ّ
الحق ينبغي أن تكون عبر التفكير
والتأمل في معالم هذا ّ
الخط وبرامجه ومشاريعه وشعاراته ومصداق ّيته
وسلوكه ،ال بالنظر إلى األفراد واألشخاص القائمين على هذا ّ
الخط،
ولذا ح ّدد اإلسالم معيارين لذلك:
أ .معرفة الحقّ نفسه :عن أمير المؤمنين  Qيوم حرب
ّ
الجمل ر ّداً على سؤال سائل كان محتاراً
ومشككاً بين جبهة
وصي الرسول P
ّ
الحق وجبهة الباطل وهو يرى عل ّياً ّ Q
وابن ع ّمه وصهره في جانب ،وعائشة زوجة الرسول  Pفي
جانب آخر ،فقال له« :إنّه ملبوس عليك ،وإنّ الحقّ والباطل ال
يعرفان بالناس ،ولكن اعرف الحقّ تعرف أهله ،واعرف الباطل
تعرف من أتاه»(((.
ب.األنبياء Rواألولياء نبراس الحقّ  :فقد روي عن رسول
الله  ...« :Pفإنْ سلك الناس كلّهم وادياً وعليّ في وا ٍد
فاسلك وادي عليّ  ،وخلِّ عن الناس يا عمّار»(((.
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اليعقوبي ،دار صادر ،لبنان  -بيروت ،ال.ت ،ال.ط ،ج ،2ص.210
اليعقوبي ،تاريخ
(((
ّ
ّ
((( ابن شهر آشوب ،مناقب آل أبي طالب ،مصدر سابق ،ج ،3ص.7

 .6الدعاء بالنصر وطلبه من الله

الدعائي الصادر عن أئ ّمة أهل البيت  ،Rعلى
لقد أدّبنا التراث
ّ
طلب النعم ك ّلها من الله ،ومنها النصر .ونكتفي بذكر نصّ ين ،هما:
أ .دعاء االفتتاح :هذا الدعاء من األدعية التي يواظب المسلمون
على قراءتها في ليالي شهر رمضان ،وهو من مفاخر األدعية
اإلمام ّية .وفيه طلب كثير من النعم من الله تعالى ،ومن هذه
النعم النصر الذي تك ّرر ذكره بأشكال مختلفة على النحو اآلتي
في الدعاء لإلمام المهديّ |« :اللهمّ أعزّه واعزز به ،وانصره
وانتصر به ،وانصره نصرًا عزيزًا ،وافتح له فتحً ا يسيرًا ،واجعل
له من لدنك سلطانًا نصيرًا ...وانصرنا به على عدوّك وعدوّنا...
وأعنّا على ذلك بفتح تعجّ له ...ونص ٍر تعزّه وسلطان حقٍّ
تظهره.(((»...
ب.من الصحيفة السجّ اديّة :وفي الصحيفة السجاديّة الكثير م ّما
له صلة بهذا المعنى ،وعلى رأس ما يمكن اإلشارة إليه من
أدعية الصحيفة وم ّما له صلة بمفهوم النصر وطلبه من الله،
قوله َ « :Qوأَل ِّْف جَ ْم َعهُمْ َ ،و َد ِّب ْر أَ ْمرَهُ مْ َ ،ووَا ِت ْر َبيْنَ ِم َيرِهِ مْ ،
َو َتوَحَّ ْد ِب ِكفَا َي ِة ُم َؤ ِنهِمْ  ،وَاعْضُ دْهُ مْ بِالنَّصْ رَِ ،وأَ ِع ْنهُمْ بِالصَّ ْبرِ،
وَالْطُ ْف َلهُمْ فِي ا ْل َم ْكرِ»((( .وليس هذا المورد الوحيد في هذه
الطوسي ،الشيخ محمّد بن الحسن ،مصباح المتهجّ د وسالح المتع ّبد ،مؤسّ سة فقه الشيعة،
(((
ّ
لبنان  -بيروت1411 ،ه 1991 -م ،ط ،1ص.581
((( الصحيفة السجّ اديّة ،مصدر سابق ،ص .126

215

الصحيفة المباركة ،بل ث ّمة غيره كثير م ّما ّ
يدل على النصر من
عند الله تعالى ،وينبغي أن يُطلب منه.
 .7أسباب النصر
أ ّوالً :األسباب الما ّديّة:
َ
ْ
َ
َُّ
َّ ۡ َ ۡ ُ ّ
أ .العدّة :قال الله تعالىُّ َ :
﴿وأعِدوا ل ُهم ما ٱست َطعتم مِن قوة ٖ
َۡ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ ُ َّ َّ َ َ ُ َّ ُ ۡ َ َ َ
اخر َ
ين
ء
و
م
ك
و
د
ع
و
ٱلل
و
د
ع
ِۦ
ه
ب
ون
َومِن ّرِ َب ِ
ِ
اط ٱلي ِل ترهِب ِ
ِ
ُ ۡ َ ََُۡ َ
ون ُه ُم َّ ُ
ٱلل َي ۡعلَ ُم ُه ۡ ۚم َو َما تُنفِ ُقوا ْ مِن َ ۡ
شءٖ ِف
مِن دون ِ ِهم ل تعلم
َ
َ
َ
َّ ُ َ َّ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
َ
يل ٱللِ يوف إِلكم وأنتم ل تظلم
ون﴾(((.
سب ِ ِ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
ب.تجهيز الغازي :قوله تعالى﴿ :إِن ٱلِين ءامنوا وهاجروا
َّ َ َّ َ َ َ ْ
َ َ ٰ َ ُ ْ َ ۡ َٰ ۡ َ َ ُ
سه ۡم ف َ
يل ٱللِ وٱلِين ءاووا
ب
س
نف
وجهدوا بِأمول ِ ِهم وأ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
َّ َ َ ُ ٓ ْ ُ ْ َ ٰٓ َ
ك َب ۡع ُض ُه ۡم أ ۡو ِلَا ٓ ُء َب ۡ
ض﴾(((.
ع
ٖ ۚ
ونصوا أولئ ِ
ثانياً :األسباب المعنويّة:
َ ۡ َ ُ ُ ً َٰ
َ َ َ ۡ َ ۡ َ َۡ
أ .اإليمان :قال الله تعالى﴿ :ولقد أرسلنا مِن قبل ِك رسل إِل
َ َ َ ۡ َ َ َّ َ َ
َ
ْ َ َ
َ َ ٓ ُ
ۡ َ
ِين أ ۡج َر ُم ۖوا َوكن
ت فٱنتقمنا مِن ٱل
ق ۡو ِم ِه ۡم فجا ُءوهم بِٱلَ ّيِنٰ ِ
ص ٱل ۡ ُم ۡؤ ِمن َ
َح ًّقا َعلَ ۡي َنا نَ ۡ ُ
ِني﴾(((.
َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ُ ْ
ب.العمل الصالح :قال الله تعالى﴿ :وعد ٱلل ٱلِين ءامنوا
َۡ
َ
ُ ۡ َ َ ُ ْ َّ ٰ َ ٰ َ
ۡ َ
ت ل َي ۡس َتخل ِف َّن ُه ۡم ِف ٱل ِ
ۡرض ك َما
مِنكم وع ِملوا ٱلصل ِح ِ
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((( سورة األنفال ،اآلية .60
((( سورة األنفال ،اآلية .72
((( سورة الروم ،اآلية .47

َۡ ۡ َ َُ َ ّ
ِن ل َ ُه ۡم د َ
ك َ َّ
ۡ
ِين ُه ُم َّٱلِي ۡ
ٱس َت ۡخلَ َف َّٱل َ
ٱرتَ َ ٰ
ض
ِين مِن قبل ِ ِهم ولم
َ
َ َ
َ
ل ُه ۡم َولُ َب ّدِلَّ ُهم ّ ِم ۢن َب ۡع ِد َخ ۡوف ِ ِه ۡم أ ۡم ٗنا ۚ﴾(((.
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ۡ ُ ْ
ج .الصبر والثبات :قال الله تعالىٰٓ :
﴿يأيها ٱلِين ءامنوا ٱص ِبوا
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َّ ُ ْ َّ َ َ َ َّ ُ ۡ ُ ۡ ُ َ
وصابِروا ورابِطوا وٱتقوا ٱلل لعلكم تفل ِح
ون﴾(((.
ُ ۡ َ َۡ َ َ
ۡ َ َّ َّ ٓ َ َ
ان مِنكم أن تفشل
د .التوكّل :قال الله تعالى﴿ :إِذ همت طائِفت ِ
َََ ۡ َ َ َُ
َ
َ َّ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ َّ َ ۡ َ َ َ َّ ۡ ۡ
صك ُم
ك ٱل ُمؤم ُِنون  ١٢٢ولقد ن
وٱلل و ِلهماۗ وع ٱللِ فليتو ِ
َّ ُ
ٱلل ب ِ َب ۡدرٖ﴾(((.

((( سورة النور ،اآلية .55
((( سورة آل عمران ،اآلية .200
((( سورة آل عمران ،اآليتان  122ـ .123
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المحا�ضرة التا�سعة والع�شرون

االعتكاف ربيع شهر رمضان
المبارك
الهدف:

على المستمع مع نهاية هذه المحاضرة أن:
يتع ّرف إلى أه ّم ّية االعتكاف ودوره في
تقوية العالقة الروح ّية مع الله سبحانه وتعالى.

المحاور الرئي�سة:

	.1
	.2
	.3
	.4
	.5
	.6
	.7

أه ّم ّية الخلوة مع الله وفوائدها.
مفهوم االعتكاف.
ركائز االعتكاف.
فضل االعتكاف.
آثار االعتكاف.
سيرة رسول الله Pفي االعتكاف.
مظاهر االعتكاف.
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ت�صدير املو�ضوع

َ َ ۡ ٗ َ َّ ُ ْ
ۡ
ت َم َثابَ ٗة ّل َّ
﴿ِإَوذ َج َع ۡل َنا ۡٱلَ ۡي َ
ِلن ِ
اس وأمنا وٱتِذوا مِن
قال تعالى:
َ
ٗ
َ
ٓ
ّ
َ
َ
ه َۧم ۡ
ِإَوس َمٰعِيل أن َط ّ ِه َرا بَ ۡي ِ َ
ه َۧم ُم َصل ۖ َو َع ِه ۡدنا إ ِ ٰٓ
َّم َق ِ
ل إِبۡ َر ٰ ِ 
ت
ام إِبۡ َر ٰ ِ 
َّ ٓ َ ۡ َ
كف َ
ٱلر َّكعِ ُّ
ني َو ُّ
ل
ٱلس ُجودِ﴾(((.
ِلطائِفِني َوٱلع ٰ ِ ِ
ّ .1
أهم ّية الخلوة مع الله وفوائدها

عن هشام بن الحكم ،عن أبي عبد الله« :Qيَا هِ شَ امُ الصَّ ْب ُر َعلَى
ا ْلوَحْ َد ِة ع ََل َم ُة ُق َّو ِة ا ْل َعقْلِ َفمَنْ َعقَلَ عَنِ اللَّه ا ْع َتزَلَ أَهْ لَ الدُّ ْنيَا
ِب فِيمَا ِع ْن َد اللَّه وكَانَ اللَّه ُأنْسَ ه فِي ا ْلوَحْ شَ ِة
والرَّا ِغبِينَ فِيهَا و َرغ َ
وصَ احِ بَه فِي ا ْلوَحْ َد ِة و ِغنَاه فِي ا ْل َع ْي َل ِة و ُم ِعزَّه مِنْ َغ ْي ِر عَشِ ي َرةٍ»(((.
علي « :Qفي االنفراد لعبادة الله كنوز األرباح ،في
عن اإلمام ّ
اعتزال أبناء الدنيا جماع الصالح»(((.
عن اإلمــام عليّ « :Qمن انفرد عن الناس أنس بالله
سبحانه»(((.
 .2مفهوم االعتكاف

اللبث في المسجد بقصد العبادة بل ال يبعد كفاية قصد التع ّبد
باللبث نفسه وإن لم يضمّ إليه قصد عبادة أخرى ،خارجة عنهّ ،
لكن
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((( سورة البقرة ،اآلية .125
الكليني ،مصدر سابق،ج،1ص .17
((( الشيخ الكافي،
ّ
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،مصدر سابق ،ص .354
((( الليثي
ّ
((( المصدر نفسه ،ص .440

األحوط األوّل ويصحّ في ّ
كل وقت يصحّ فيه الصوم ،وأفضل أوقاته
شهر رمضان ،وأفضله العشر األواخر((( .وأساس االعتكاف يتم ّثل في
المكث ثالثة أيّام في المسجد((( ،وله شروط والتزامات ذكرها الفقهاء
في رسائلهم العمل ّية.
وفي اصطالح السالكين ،هو تفريغ القلب من االشتغاالت الدنيويّة
وتسليم النفس للمولى وقيل ّإن االعتكاف والعكوف هو اإلقامة
ومعناه أ ّنك إن لم تغفر لي فلن أترك بابك ولن أغادر عتبتك(((.
 .3ركائز االعتكاف

يرتكز االعتكاف على ركيزتين أساس ّيتين ،وهما:
أ .االنقطاع إلى الله :وال يخفى لما لالنقطاع إلى الله من أثر
بالغ في صفاء النفوس وبلوغها أعلى المراتب ،فقد ورد في
الدعاء« :إلهي هب لي كمال االنقطاع إليك ،وأنر أبصار
قلوبنا بضياء نظرها إليك ،حتّى تخرق أبصار القلوب حجب
النور ،فتصل إلى معدن العظمة ،وتصير أرواحنا معلّقة بع ّز
قدسك».
ب .اإلعراض عن الدنيا :أي عدم االنشغال بالشؤون الدنيويّة؛ من
بيع أو تجارة أو أحاديث لغ ٍو أو له ٍو أو خوض في باطل .وسوى
اإلسالمي التابعة
اإلسالمي ،قمّ  ،مؤسّ سة النشر
((( السيد اليزديّ  ،العروة الوثقى ،مؤسّ سة النشر
ّ
ّ
لجماعة المدرّسين بقمّ المش ّرفة ،1417 ،ط،1ج ،3ص .667
((( الصدر ،مح ّمد باقر ،الفتاوى الواضحة ،النجف األشرف ،مطبعة اآلداب ،ص .535
((( الجرجاني ،المال علي ،التعريفات ،ص .25
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ذلك م ّما يفسد االنقطاع إلى الله ،وبالتالي تنزيل الدنيا منزلة
مبدأ المعاصي ورأس ّ
كل خطيئة في النفس ،وأ ّنها الحجاب
األكبر الذي يحجب اإلنسان عن التق ّرب واإلخالص لله.
 .4فضل االعتكاف

الس ّنة الشريفة في فضل االعتكاف ،فقد روي:
أشارت ُ
أ .حجتين وعمرتين :قال رسول ال ّله»:اعتكاف العشر األواخر من
شهر رمضان يعدل حجتين وعمرتين»(((.
ب.يدرك نصيبه من ليلة القدر :قال الرضا « :Qوليحرص من
زار الحسين  Qفي شهر رمضانّ ،أل يفوته ليلة الجنهي
عنده ،وهي ليلة ثالث وعشرين ،فإنّها الليلة المرجوة ،قال:
وأدنى االعتكاف ساعة بين العشائين ،فمن اعتكفها فقد أدرك
حظّ ه  -أو قال :نصيبه  -من ليلة القدر»(((.
 .5آثار االعتكاف

واجتماعي:
روحي
يمكن إجمال آثار االعتكاف بأمرين
ّ
ّ
يؤصل العبوديّة لله وحده في قلب المؤمن:
أوالًّ :

وهــذا أمر مقطوع بهّ ،
ألن مظاهره واضحة في أداء الصيام
والصلوات ،والتهجّ د بالليل ،وتالوة القرآن الكريم ،والذكر ،واالستغفار،
علي أصغر فيضي1963 - 1383 ،
القاضي النعمان
المغربي ،دعائم اإلسالم ،تحقيق :آصف بن ّ
ّ
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(((
م ،القاهرة ،دار المعارف ،ج ،1ص .286
الحسني
علي بن موسى بن جعفر بن محمّد
ّ
((( ابن طاووس ،الس ّيد رضي الدين أبو القاسم ّ
االصفهاني،
الحسيني ،اإلقبال باألعمال الحسنة فيما يعمل م ّرة في السنة ،تحقيق جواد القيومي
ّ
ّ
اإلسالمي1414 ،ه ،ط،1ج ،1ص.358
قمّ ،مكتب اإلعالم
ّ

والتوبة واإلنابة إلى الله وحده .وغير ذلك م ّما يتع ّبد به المؤمن.
ثانياً :يوطّد عالقة األخ ّوة في الله:

ّإن التآخي في الله أضحى ضائعًا بين أبناء المجتمع المسلم،
واالعتكاف ّ
يوطد العالقة األخويّة بين المؤمنين.

 .6سيرة رسول الله  Pفي االعتكاف

عن الصادق أ ّنه قال« :اعتكف رسول اللّه العشر األوائل من شهر
رمضان لسنة ،ثمّ اعتكف في السنة الثانية العشر الوسطى ثمّ اعتكف
في السنة الثالثة العشر األواخر»(((.
عن أبي عبد ال ّله  Qقال« :كان رسول اللّه إذا دخل العشر
األواخر ،ضربت له قبّة شعر ،وش ّد المئزر»(((.
 .7مظاهر االعتكاف

لقد أشار أمير المؤمنين Qإلى مظاهر االعتكاف التي ينبغي
للمعتكف أن يلتزم بها ،وإن بعض هذه المظاهر ما له عالقة باألحكام
الشرع ّية المفصّ لة في الرسائل العمل ّية ،وبعضها األخرى عبارة عن أمور
سلوك ّية وأخالق ّية ،فقد روي عن اإلمام علي  Qأنه قال:
أ 	.يلزم المعتكف المسجد.
ب	.ويلزم ذكر الله.
ج 	.وتالوة القرآن والصالة.
((( ابن طاووس ،اقبال االعمال ،مصدر سابق ،ج ،1ص.358
الطبرسي ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،7ص.462
(((
ّ
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د 	.وال يتحدّث بأحاديث الدنيا.
هـ	.وال ينشد الشعر وال يبيع.
و 	.وال يشترى.
ز 	.وال يحضر جنازة.
ح 	.وال يعود مريضاً.
ط	.وال يدخل بيتاً.
ي 	.وال يخلو مع امرأة.
ك 	.وال يتكلّم برفث.
ل 	.وال يماري أحداً.
كف عن الكالم مع الناس فهو خير له(((.
م 	.وما ّ
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المغربي ،دعائم اإلسالم ،مصدر سابق ،ج ،1ص.287
((( القاضي النعمان
ّ

المحا�ضرة الثالثون

الدعاء لصاحب العصر
ُّ
والزمان |
الهدف:

التع ّرف إلى معنى االنتظار ،وحقيقة الدعاء،
وفوائد الدعاء لإلمام المهدي|.

المحاور الرئي�سة:

 	.1التع ُّرف إلى معنى انتظار اإلمام المهديّ |

الدعاء لتعجيل فرج اإلمام المهديّ |
 	.2بيان حقيقة ُّ
ّ 	.3
للدعاء بتعجيل فرجه |
االطالع على نماذج تطبيق َّية ُّ
الدعاء لإلمام صاحب الزمان|
 	.4التربية على ُّ
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ت�صدير املو�ضوع
ورد في دعاء العهد« :اَللّـهُمَّ اَرِنيِ الطَّ ْل َع َة الرَّشي َدةَ ،وَالْغُ َّر َة الْحَ مي َدةَ،
وَاكْحُ لْ ناظِ ري ِبنَظْ رَة منِّي اِ َل ْيهَِ ،وعَجِّ لْ َفرَجَ ُه وَسَ هِّلْ مَخْ رَجَ هَُ ،واَوْسِ عْ
َم ْنهَجَ ُه وَاسْ لُكْ بي مَحَ جَّ َتهَُ ،واَ ْن ِف ْذ اَ ْم َر ُه وَاشْ دُ ْد اَ ْز َرهُ ،وَاعْمُ ِر اللّـهُمَّ ِب ِه
بِالدَكَ َ ،واَحْ يِ ِب ِه عِبادَكَ َ ،فاِنَّكَ ُقل َْت َو َق ْولُكَ الْحَ قُّ ( :ظَ َه َر ا ْلفَسا ُد فِي
ّاس)َ ،فاَظْ ِه ِر الّلهُمَّ لَنا َو ِليَّكَ وَابْنَ ِبن ِْت
ا ْل َب ِّر وَا ْلبَحْ ِر بِما كَسَ ب َْت اَ ْيدِي الن ِ
َن ِبيِّكَ الْمُ سَ مّى بِاسْ مِ رَسُ ولِكَ حَ تّى ال يَظْ َف َر بِشَ يْ ء مِنَ الْباطِ لِ ا ِّال َم َّز َقهُ،
َويُحِ قَّ الْحَ قَّ َويُحَ ِّق َقهُ ،وَاجْ َع ْل ُه اَللّـهُمَّ َم ْفزَعاً ِلمَظْ لُو ِم عِبادِكَ ».
ّ
المهدي |
 .1معنى االنتظار لإلمام

لقد تواترت الروايات حول أه ّم ّية انتظار المهديّ المنتظر ،وفرج
األمّة بتول ّيه لقيادة مسيرتها بشكل ظاهر ،لينجز الله وعده ،ويع ّز
جنده ،ويظهر دينه على الدين ك ّله.
فعن رسول الله« :Pطوبى لمن أدرك قائم أهل بيتي ،وهو يأتمّ
به في غيبته قبل قيامه ،ويتولّى أولياءه ،ويعادي أعداءه ،ذلك من
رفقائي وذوي مودتي ،وأكرم أمّتي عليّ يوم القيامة»(((.
وعنه « :Pأفضل أعمال أمّتي انتظار الفرج»(((.
واالنتظار عملٌ ،بدليل قوله « :Pأفضل أعمال أمّتي»((( وهو ال
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((( الشيخ الصدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،ص.286
((( المصدر نفسه ،ص.644
((( الشيخ الصدوق ،عيون أخبار الرضا ،مصدر سابق ،ج ،2ص.39

عمل ،بل االنتظار ِّ
لكل أم ٍر يستتبع
يعني َّ
السلب ّية واالمتناع عن أيّ ٍ
استعداداً متناسباً مع ذلك األمر المنتظر .فانتظار سف ٍر قصي ٍر يستتبعُ
ُ
يختلف عن االستعداد الذي يستلزمه انتظا ُر سف ٍر
استعداداً مع ّيناً،
المنتظر لإلمام عجّ ل الله تعالى فرجه
طويل .ومن الواضح ّأن
ِ
ُّ
تحف بها المالئكة،
الشريف ،ينتظر قائداً إله ّياً سيقود مسيرة
وجمهورها األســاس أهل ال َّتقوى والعبادة ،وسيخوض المعارك
الحامية الوطيس والمتتالية.
وعن اإلمام الصادق« :Qما تستعجلون بخروج القائم ،فوالله
ما لباسه ّإل الغليظ ،وما طعامه ّإل الشعير الجشب ،وما هو ّإل
السيف ،والموت تحت ظلّ السيف»(((.
المنتظر له  Qلم يهتمّ بتهذيب نفسه وتزكيتها،
فإذا كان
ِ
فهل باستطاعته االنسجام مع مسيرة المنتظرين والممهِّدين؟ بل
هل يمكنه تحقيق هذا االنسجام والتناسب ،إذا لم يكن يحمل روح
الجهاد متش ّوقاً إلى ّ
الشهادة في سبيل الله بما يستلزمه ذلك من إعدا ٍد
عسكريّ ّ
يمكنه أن يجاهد بين يدي اإلمام Q؟
فاالعتقا ُد بوجود اإلمام المهديّ  ،Qوبيع ُته ،وتجديد البيعة،
أو االلتزام بقيادته عبر بيعة نائبه وطاعته ،وانتظارُه ،والمواظبة على
كل ذلك ال ينفع صاحبه شيئاً إذا لم يكن يسير ّ
آداب الغيبةّ ،
كل ذلك
تحت شعار «التقوى».
اني
((( الشيخ
الطوسي ،أبو جعفر محمّد بن الحسن :الغيبة ،ص ،460تحقيق الشيخ عباد الله الطهر ّ
ّ
والشيخ علي أحمد ناصح ،مؤسّ سة المعارف اإلسالم ّية ،قم1411 ،هـ ،ط.1

227

وم ّما يرشدنا إلى الترابط بين االنتظار والتقوى ما ورد عن اإلمام
الصادق« :Qمن سرّه أن يكون من أصحاب القائم فلينتظر،
مات وقام القائم
وليعمل بالورع ،ومحاسن األخالق وهو منتظرٌ ،فإنْ َ
بعده ،كان له من األجر مثل أجر من أدركه ،فجدّوا وانتظروا»(((.
وبديهي ّأن التقوى واجبة في ّ
كل حالّ ،إل ّأن المقصود هو اإلشارة
ّ
إلى هذه العالقة بينها وبين االنتظار ،وفائدة ذلك ْأن يدرك من يغلب
العملي ،ويحسب أ َّنه من جنود المهديّ دون
الحركي
عليه الطابع
ّ
ّ
ّ
شك! ّإل ّأن هذا البعد وحده ال يكفي.
وال ّ
شك ّأن الوقوف مع اإلمام المنتظر | ،أثناء غيبته إ َّنما
يتح َّقق باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله مع
نائبه الفقيه الجامع للشرائط ،انطالقاً من االهتمام بأمور المسلمين،
ومواجهة الطواغيت الذين يريدون ليطفئوا نور الله تعالى.
وبالتالي يكون االرتباط باإلمام الحجّ ة المهديّ | ليس مج ّرد ارتباط
حي جسداً وروحاً ،ولوال وجود
بفكرة عقيديّة غيب ّية ،بل بإنسان كامل ٍّ
اإلمام لساخت األرض بأهلها ،فهو أمان ألهل األرض كما ّأن النجوم أمان
ألهل السماء ،كما ورد في األحاديث المأثورة عنهم .R
 .2حقيقة ُّ
الدعاء بتعجيل الفرج

الدعاء المأثور حول ُّ
لقد ورد في ُّ
الدعاء لإلمام المهديّ |« :اللهمّ
عرّفني نفسك ،فإنّك إنْ لم تعرّفني نفسَ ك لمْ أعرف نبيّك ،اللهمّ
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النعماني ،أبو عبد الله محمّد بن ابراهيم بن جعفر :الغيبة ،ص ،207تحقيق فارس حسون
(((
ّ
كريم ،مهر ،قم 1422 ،هـ ،ط.1

أعرف حجّ تك ،اللهمّ
عرّفني رسولك ،فإنّك إنْ لم تعرّفني رسولك لم ْ
َلت عن ديني»(((.
عرّفني حجّ تك ،فإنّك إنْ لم تعرّفني حجّ تك ضل ُ
فمن أهمّ آداب عصر الغيبة والذي اهتمّ به أهل البيتR
ّ
وركزوا فيه كثيراً ُّ
الدعاء لإلمام المهديّ | ،وقد وردت أدعية كثيرة
المستحب في األعياد بما في ذلك ّ
كل يوم
لإلمام | مثل دعاء ال ّندبة
ّ
المستحب في ّ
كل ليلة من
جمعة ،ودعاء العهد ،وفي دعاء االفتتاح
ّ
خاص بال ّدعاء لإلمام | .وجاء في
شهر رمضان المبارك ور َد مقطعٌ ٌّ
ع ّدة روايات ّ
الحث من اإلمام ِّ
للشيعة على ُّ
الدعاء لصاحب األمر|،
فقد ورد عن اإلمام المهديّ | نفسه في أه ّم ّية ُّ
الدعاء بتعجيل فرجه:
«وأمّا وجه االنتفاع بي في غيبتي فكاالنتفاع بالشمس إذا غيَّبها
عن األبصار السَّ حاب ،وإنّي ألمان ألهل األرض كما أنّ النجوم أمان
أبواب السُّ ؤال عمَّ ا ال يعنيكم وال تتكلَّفوا علم
ألهل السماء ،فأغلقوا َ
ما قد كُفيتم وأكثروا الدُّ عاء بتعجيل الفرج ،فإنَّ ذلك فرجُ كم»(((.
 .3فوائد ُّ
ّ
المهدي |
الدعاء لإلمام
ٌ
َّإن فوائد ُّ
وجليلة ،ومنها:
الدعاء لإلمام المهديّ | كثير ٌة
أ .تأكيد المعرفة باإلمام |ّ :
ألن ُّ
الدعاء لإلمام يستبطن مق ّدمات

عديد ًة ،أه ّمها «معرفة اإلمام»ّ ،
ألن ال َّداعي ينبغي أن يكون
على معرفة بشخص المدعو له ،وصفاته وعالماته ،وأه ّم ّية كونه
الصلة بين الله تعالى وعباده ومظهراً تا ّماً لدين الله تعالى،

الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ج ،1ص.337
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،مصدر سابق ،ص.485
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ومن هنا نفهم شيئاً مه ّماً من ُّ
الدعاء« :اللهمّ عرّفني حجّ تك،
فإنّك إنْ لم تعرّفني حجّ تك ضللت عن ديني»(((.
فالحب وإن كان أمراً خف ّياً قلب ّياً ،ولكن
ب.إظهار المحبّة الباطنيّة:
ّ
له آثار ظاهرة ،وفروع متكاثرة ،فهو «كشجرة لها أغصان ،ولكلّ
وبعض
ٌ
غصن من الورد أفنان ،فبعض آثاره يظهر في اللسان،
في سائر جوارح اإلنسان ،فكما ال يمكن منع الشجر عن إبراز
الحب عن إظهار آثاره»((( .ومن آثار
أزهاره ،ال يمكن منع ذي ّ
الحب في اللسان ذكر المحبوب في ّ
كل مكان وزمان ،واالهتمام
ّ
الدعاء بتعجيل فرج اإلمام | إظهاراً
في ُّ
للحب له باللسان
ّ
المنبئ بالمح ّبة الكامنة بالقلب.
ج .استجابة الدُّ عاء تنجي من الفتن :والدليل على ذلك ما ورد عن
أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري ،إذ قال« :دخلت على أبي
محمّد الحسن بن عليّ  ،Qوأنا أريد أن أسأله عن الخلف
من بعده ،فقال  Qلي مبتدئاً :يا أحمد بن إسحاق ،إنّ
الله تبارك وتعالى لم يخلِ األرض منذ خلق آدم  Qوال
يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجّ ة لله على خلقه ،به يدفع
البالء عن أهل األرض ،وبه ينزل الغيث ،وبه يخرج بركات
األرض .قال :فقلت له :يا بن رسول الله  Qفمن اإلمام
والخليفة بعدك؟ فنهض  Qمسرعاً فدخل البيت ،ثمّ
خرج وعلى عاتقه غالم ،كأنّ وجهه القمر ليلة البدر من أبناء
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((( المصدر نفسه.
األصفهاني ،مكيال المكارم ،ج ،1ص.293
(((
ّ

ثالث سنين ،فقال :يا أحمد بن إسحاق ،لوال كرامتك على الله
ع ّز وجلّ وعلى حججه ،ما عرضت عليك ابني هذا ،إنَّه سميّ
رسول الله وكنيّه الذي يمأل األرض قسطاً وعدالً ،كما ملئت
جوراً وظلماً .يا أحمد بن إسحاق ،مثله في هذه األمّة مثل
الخضر ،ومثله مثل ذي القرنين ،والله ليغيبنّ غيبة ،ال ينجو
من الهلكة فيها ّإل من ثبّته الله ع ّز وجلّ على القول بإمامته،
ووفّقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه»(((.
د .استحقاق دعاء اإلمام له بالنصرة :فاإلمام | يدعو للداعي له
بالفرج والنصرّ ،
ويدل على ذلك قوله |« :واجعل من يتبعني
لنصرة دينك مؤيّدين ،وفي سبيلك مجاهدين وعلى من أرادني
وأرادهم بسو ٍء منصورين»((( .فمن ُ
يدع لإلمام المهدي |،
فإ ّنه ينال من اإلمام ُّ
الدعاء بال ّتأييد وال ّنصرة والمنعة والكرامة،
وغير ذلك من أنواع ال ّتوفيقات.
هـ.تعجيل الفرجّ :إن االهتمام والمداومة في طلب فرج موالنا
صاحب الزمان  Qمن الله تعالى بشروطه الموجبة لقبول
ّ
الطلب وال ّدعاء ،يصير سبباً لقرب وقوعه .ففي توقيع اإلمام
المهديّ | إلى إسحاق بن يعقوب« :وأكثروا الدّعاء بتعجيل
الفرج ،فإنَّ في ذلك فرجكم»(((.

((( الشيخ الصدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،مصدر سابق ،ص.384
علي بن موسى بن محمّد :مهج الدعوات ومنهج
((( السيد ابن طاووس ،أبو القاسم رضي الدين ّ
العبادات ،ص ،302قمّ  ،كتابخانه سنائي ،ط.1
((( الشيخ الصدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،مصدر سابق ،ص .485
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و .األمن من العقوبات األخرويّة :ومن الفوائد أيضاً األمن من
العقوبات األخرويّة ،وأهوال يوم القيامة ويشهد لذلك آيات عديدة،
َّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ ُ
ادوا ْ َوٱنلَّ َص ٰ َر ٰ
منها :قوله ع ّز ّ
ى
وجل﴿ :إِن ٱلِين ءامنوا وٱلِين ه
َّ ۡ
ََ
َ َ
َ َّ
ٱلصٰبٔ َ
ِني َم ۡن َء َام َن بِٱللِ َوٱلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر َو َع ِمل صٰل ِٗحا فل ُه ۡم
و
ِ
َ
َ
َ
ٌ
َ
َ ُُۡۡ َ َّ ۡ َ َ
َ
ۡ
ۡ
َ
ۡ
ُ ۡ ۡ َ ُ َ (((
أجرهم عِند رب ِ ِهم ول خوف علي ِهم ول هم يزنون﴾ بنا ًء

على أن يكون المراد باليوم اآلخر هو زمان دولة القائم.Q
وقد روي عن اإلمام الصادق  Qفي قوله تعالىَ :
﴿من َك َن يُر ُ
يد
ِ
َ
َح ۡرث ٱٓأۡلخ َِرة ِ﴾((( أ َّنه قال« :معرفة أمير المؤمنين واألئمّة ،R
َ
﴿و َمن َك َن يُر ُ
﴿نَز ۡد َ ُلۥ ف َح ۡرثِهِۦ﴾ قال :نزيده منهاَ ...
يد َح ۡرث
ِ
ۖ
ِ
ِ
َۡ ََ َ
َّ
ُّ ۡ َ ُ ۡ
ُ
َ
يب﴾ قال  :Qليس
ٱدلنيا نؤتِهِۦ مِنها وما لۥ ِف ٱٓأۡلخِرة ِ مِن ن ِص ٍ
له في دولة الحقّ مع القائم  Qنصيب»(((.
ز .نيل الحظوة عند النبيّ  :Pفال ّدعاء بتعجيل الفرج لإلمام،
َّ
والطلب من الله تعالى أن يكون من أنصاره والشاهدين
النبي  ،Pوقد
على دولته والقيام بين يديه ،ما يفرح قلب ّ
ّ
بشر  Pالقوم الذين يدركون القائم بم ّبشرات ع ّدة ،كالمرويّ
عن اإلمام الصادق :Qقال :قال رسول الله « :Pطوبى
لمن أدرك قائم أهل بيتي ،وهو مقت ٍد به قبل قيامه يتولّى
وليّه ،ويتبرّأ من عدوّه ويتولَّى األئمّة الهادية من قبله ،أولئك
رفقائي ،وذوو ودِّي ومودَّتي ،وأكرمُ أمّتي عليّ »(((.
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((( سورة البقرة ،اآلية .62
((( سورة الشورى ،اآلية .20
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،1ص.436
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الطوسي ،الغيبة ،مصدر سابق ،ص.456

ّ
المهدي |
 .4نماذج من أدعية اإلمام

أ.

دعاء الغريق :عن عبد الله بن سنان عن اإلمام الصادقQ

أ َّنه قال« :ستصيبكم شبهة فتبقون بال َعلَم يُرى ،وال إمام هدى،
وال ينجو ّإل من دعا بدعاء الغريق .قلت :كيف دعاء الغريق،
قال :يقول :يا الله يا رحمان يا رحيم ،يا مقلّب القلوب ،ثبّت
قلبي على دينك .فقلت :يا الله يا رحمان يا رحيم ،يا مقلّب
القلوب واألبصار ،ثبِّت قلبي على دينك .قال :إنَّ الله ع َّز وجلّ
مقلّب القلوب واألبصار ،ولكن قُلْ كما أقول لك :يا مقلِّب
القلوب ثبّت قلبي على دينك»(((.
ب .دعاء العهد :ورد عن اإلمام الصَّ ادق  Qأ َّنه قال« :من دعا
إلى الله أربعين صباحاً بهذا العهد كان من أنصار قائمنا ،وإن
مات أخرجه الله إليه من قبره ،وأعطاه الله بكلّ كلم ٍة ألف
حسنة ،ومحا عنه ألف سيّئة»(((.
ج .دعاء النُّدبة :وهو مذكور في مختلف كتب األدعية ،والمشهور
من أوقات قراءته ،أ َّنه يُقرأ ّ
كل يوم جمعة ،إال ّأن المرويّ هو
استحباب قراءته في األعياد األربعة.
د .دعاء الحجّ ة|« :اللهمّ كن لوليّك الحجّ ة بن الحسنِ صلواتك عليه
وعلى آبائه ،في هذه الساعة وفي كلّ ساعة ،ول ّياً وحافظاً.(((»...
هـ.دعاء آخر :اإلمام الحسن العسكريّ  Qفي دعائه له |:
((( الشيخ الصدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،مصدر سابق ،ص.352
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،5ص.393
الطوسي ،مصباح المتهجّ د ،مصدر سابق ،ص.630
((( الشيخ
ّ
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«اللهمّ أعذه من ش ّر كلّ طاغٍ وباغٍ  ،ومن ش ّر جميع خلقك،
واحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله،
واحرسه وامنعه أنْ يصلَ إليه بسوء ،واحفظ فيه رسولك وآل
رسولك ،وأظهر به العدل ،وأيّده بالنّصر»(((.
و .زيارة آل ياسين :وال س ّيما زيارة آل ياسين الواردة عنه | حيث
يع ّلمنا فيها كيف نشعر بحضوره فنقول« :السّ الم عليك حين تقوم،
السّ الم عليك حين تقعد ،السّ الم عليك حين تقرأ وتبيّن ،السالم
عليك حين تصلّي وتقنت ،السّ الم عليك حين تركع وتسجد.(((»...
توس ٌل باإلمام صاحب
ز .التوسّ ل به :وقد ورد في بعض ال ّروايات ّ
العصر ،والزمان | ،منها« :اللهمّ إنّي أسألك بحقّ وليّك وحجّ تك
صاحب الزمان ّإل أعنتني به على جميع أُموري ،وكفيتني به
مؤونة كلّ مؤ ٍذ وطاغٍ وباغٍ  ،وأعنتني به ،فقد بلغ مجهودي
وكفيتني كلّ عد ٍّو وهمٍّ وغمٍّ ودينٍ  ،وولدي وجميع أهلي
رب العالمين»(((.
وإخواني ومن يعنيني أمره وخاصّ تي ،آمين ّ
ح .الصَّ الة عليه :فقد ورد استحباب الصَّ الة عليه في أكثر من
مــور ٍد كما في دعاء االفتتاح .وكالصّ الة الــواردة عن اإلمام
العسكريّ « :Qاللهمّ صلّ على وليّك وابن أوليائك ،وليّ
األمر المنتظر الحجّ ة بن الحسن ،اللهمّ صلّ على وليّك وابن
أوليائك الذين فرضت طاعتهم»(((.
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((( المصدر نفسه ،ص.405
((( المصدر نفسه.
األصفهاني ،مكيال المكارم ،مصدر سابق ،ج ،2ص.248
(((
ّ
الطوسي ،مصباح المتهجّ د ،مصدر سابق ،ص.405
((( الشيخ
ّ

ملحق
ّ

بطاقة تعريف عامة بأمير المؤمنينQ

علي  Qفي ّ
مكة في البيت الحرام
•الوالدة :ولد اإلمام ّ
عندما ُش ّق جدار البيت لفاطمة بنت أسد ودخلته ،وبقيت
ثالثة أيام ثمّ خرجت .وكانت والدته يوم الجمعة 13 ،من شهر
رجب ،بعد عام الفيل بثالثين سنة.
•مدة اإلمامة :تس ّلم خالفة الرسول بعد رسول الله Pم ّدة 29
سنة تقريباً من سنة11هـ إلى سنة40هـ.
•ألقابه :س ّيد األوصياء ،الص ِّديق األكبر ،الفاروق األعظم ،قسيم
الج ّنة والنار ،أمير المؤمنين ،وغيرها.
•كنيته :أبو الحسن.
•نقش خاتمه«:الله الملك»
•الشهادة:كانت شهادته ليلة إحدى وعشرين من شهر رمضان
سنة 40هـ ،وهو ابن ثالث وس ّتين سنة ،قتله عبد الرحمن بن
ملجم وهو يص ّلي في مسجد الكوفة
•مدفنه :دفن في النجف األشرف
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ليلة القدر
معنى ليلة القدر

القدر في اللغة :كون الشيء مساوياً لغيره من غير زيادة وال
نقصان ،وق ّدر الله هذا األمر بقدره قدراً :إذ جعله على مقدار ما تدعو
إليه الحكمة.
وس ّميت ليلة القدر؛ أل ّنها الليلة التي يحكم الله تعالى فيها ،ويقضي
ُ
بما يكون في السنة بأجمعها ،إلى مثلها من السنة التالية ،من حياة
وموت ،وخير وش ّر ،وسعادة وشقاء ،ورزق ووالدةّ ..
ويدل على ذلك
َ ُ ۡ َ ُ ُ ُّ َ ۡ َ
ِيم﴾(((.
قوله تعالى﴿ :فِيها يفرق ك أم ٍر حك ٍ
قال أمير المؤمنين« :Qقال لي رسول الله  :Pيا عليّ
أتدري ما معنى ليلة القدر؟ فقلت :ال ،يا رسول الله .فقال :إنّ الله
تبارك وتعالى قدّر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة ،فكان فيما قدّر
واليتك ووالية األئمّة من ولدك إلى يوم القيامة»(((.
ف�ضل ليلة القدر و�آثارها

وردت روايات كثيرة في فضلها ،منها:
 	.1قال رسول الله « :Pمن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً ،غفر الله
ما تقدّم من ذنبه»(((.
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((( سورة الدخان ،اآلية .4
((( الشيخ الصدوق ،معاني األخبار ،مصدر سابق ،ص.315
((( الحر العاملي ،وسائل الشيعة ،مصدر سابق ،ج ،10ص.359

 	.2قال رسول الله « :Pإنّ الشيطان ال يخرج في هذه الليلة ،حتّى
يضيء فجرها ،وال يستطيع فيها على أحد بخبل أو داء أو ضرب
من ضروب الفساد ،وال ينفذ فيه سحر ساحر»(((.
�إحيا�ؤها

ففي الحديث عن اإلمام الباقر  Qعن آبائه « :Rإنّ
رسول الله  Pنهى أن يُغفل عن ليلة إحدى وعشرين ،وعن ليلة
ثالث وعشرين ،ونهى أن ينام أحد تلك الليلة»(((.
وعن رسول الله « :Pمن أحيا ليلة القدر حُ وِّل عنه العذاب الى
السنة.(((»...

((( الشيخ الطبرسي ،مجمع البيان في تفسير القرآن ،مصدر سابق ،ج ،10ص.409
((( الميرزا النوري ،مستدرك الوسائل ،مصدر سابق ،ج ،6ص.212
((( المصدر نفسه ،ج ،7ص.456
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أبو طالب رضوان الله عليه :مؤمن قريش

•النسب :هو أبو طالب عمران بن عبد المطلب بن هاشم بن
عبد مناف بن قصي بن كالب بن م َّرة بن كعب ...بن معد بن
عدنان.
•الوالدة :ولد في ّ
مكة المك ّرمة وال يجوز تحديد دقيق لوالدته،
النبي بخمس وثالثين سنة ،وقيل أكثر من ذلك.
فقيل قبل والدة ّ
•ألقابه :مؤمن قريش ،س ّيد قريش ،المحامي
•كنيته :أبو طالب
•الوفاة( 619 :بعد وفاة الس ّيدة خديجة بثالثة أيّام ،وهو ابن
تسع وأربعين سنة ،وثمانية أشهر ،وهنالك رواية تقول تو ّفي
وله من العمر ست وثمانون سنة.
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بطاقة تعريف باإلمام الحسن Q

•الوالدة :ولد ليلة الثالثاء ،النصف من شهر رمضان المبارك ،في
السنة الثالثة للهجرة في المدينة المن ّورة.
•مدة اإلمامة :بويع بالخالفة في الحادي والعشرين من شهر
رمضان سنة 40ه ،م ّدة إمامته  10سنين.
الولي...
•ألقابه :األمير ،الحجّ ة،
ُّ
الكفي ،السبطّ ،
•كنيته :أبو مح ّمد.
•نقش خاتمه« :حسبي اللَّه»« ،ال إله إال اللَّه الملك الحقّ
المبين»« ،العزّة للَّه وحده».
•الشهادة :استشهد في السابع من شهر صفر سنة 50ه
وقد مضى وهو ابن سبع وأربعين سنة ،أقام منها مع ج ّده
علي ثالثين سنة .استشهد
المصطفى سبع سنين ،ومع أبيه ّ
مسموماً س ّممته زوجته جعدة بنت األشعث.
•مدفنه :المدينة المن ّورة البقيع ،عند ج ّدته فاطمة بنت أسد
بوص ّية منه ،وهدم الوهاب ّيون قبره وقبور بقية األئ ّمة في
الثامن من شوال 1344ه.
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