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المقدمة
ّ
الحم��د هلل رب العالمين و�أ�شرف ال�صالة و�أزكى ال�سالم على
ر�سول الرحمة محمد وعلى �أهل بيته الطيبين الطاهرين.
�إن المركز الإ�سالمي للتبلي��غ وحر�صاً منه على مواكبة العمل
�سيما لأئمة الم�ساج��د قام بخطوة �إ�صدار �سل�سلة زاد
التبليغي ال ّ
المبل��غ التي تعن��ى بتقديم م��ادة ثقافية وتبليغي��ة موجهة لعموم
النا���س �إنطالقاً من درا�سات ميدانية وا�ستطالع لآراء النا�س حول
الملحة والها ّمة التي ينبغي �إعطا�ؤها �أولوية
�أهم الم�سائل الثقافي��ة ّ
تبليغية في هذه المرحلة.
كما ويحر���ص المركز على �إ�صدار هذا الكت��اب قبل بدايات
لتت��م الإ�ستفادة منه خ�لال ال�شهر وذلك
�شه��ر رم�ضان المبارك َّ
�سيما
لأهمية العمل التبليغي و�ضرورة توحيد الخطاب الثقافي ال ّ
الم�سج��دي و�ضرورة مح��اكاة النا�س ب�أهم الم�ش��كالت الثقافية
والتربوية في هذا ال�شهر.
ويقدم بع�ض العناوين
وهذا الكتاب يعمد �إلى اختيار المو�ضوع ّ
الخا�ص��ة التي ت�ساع��د المبلغ عل��ى الإحاط��ة بالمو�ضوع وعدم
يقدم بع�ض الأف��كار الخا�صة حول داللة بع�ض
الخ��روج عنه كما ّ
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الن�صو���ص مما ي�س ّهل على المبلغ تناول �أي مو�ضوع ومعالجة �أي
فكرة.
وك ّن��ا ق��د اعتمدنا �سابق��اً تق�سي��م الكتاب �إل��ى مجموعة من
الأب��واب لمعالجة المو�ضوعات على طريقة الرزم بدل من تناولها
ب�شكل متج�� ّزىء ،وق��د �أثبتت ه��ذه الطريقة نجاحه��ا وفائدتها،
ولذل��ك حر�صنا على ادراج المحا�ضرات ف��ي هذا الكتاب على
نف���س الطريقة والتي ج��اءت مق�سم ًة على خم�س��ة �أبواب موزعة
على ال�شكل التالي:
الباب الأول :التفقه في الدين
الباب الثاني :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الباب الثالث :في رحاب �شهر اهلل
الباب الرابع :في رحاب النبي والآل
الباب الخام�س :من م�شاهد يوم القيامة
وف��ي الخت��ام ن�س���أل اهلل �أن يتقبل �أعم��ال الجمي��ع ب�أح�سن
القب��ول ويجعل ثوابه��ا في ميزان �أعمالنا ي��وم القيامة و�أن يحظى
هذا الإ�ص��دار بقبول الإخوة المبلغين وكلّن��ا حر�ص على �أهمية
تقدي��م �أي مالحظة ت�ساهم في �إنجاح ه��ذه الخطوة �أكثر وتفعيلها
ب�ش��كل ي�ساهم في تطوير هذا الإ�صدار وتو�سع��ة دائرة الإ�ستفادة
منه �شاكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.
املركز الإ�سالمي للتبليغ

6

الباب األول

التفقه في الدين
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المحاضرة األولى

معايير التفقه
في الدين
ت�صدير المو�ضوع:

مم��ا �أو�صى به الإم��ام الباقر
البن��ه الإمام ال�صادق « :Qيا جعفر
�أو�صيك ب�أ�صحابي خيرا ،قلت :جعلت
ف��داك واهلل لأدع ّنه��م والرج��ل منهم
يكون في ِ
الم�صر فال ي�س�أل �أحداً» (((.

Q

((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،1ص.306

الهدف� :إي�ضاح المعايير العلمية التي ينبغي الإلتفات �إليها في
ط��رح مو�ضوع التفقه في الدي��ن وذلك من خالل ما
ورد في الن�صو�ص ال�شريفة.
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مقدمة
ال �شك �أن ر�سالة الإ�سالم من �أكثر الر�ساالت ال�سماوية التي
ومجدت��ه واعتبرته �أ�شرف الف�ضائل
رفعت �شعار العلم والتعلّم ّ
على الإط�لاق و�أكمل المزايا التي يج��ب على كل م�سلم �أن
يتحلّ��ى بها ،فرف��ع اهلل مقام العلماء وف�ضله��م على �سواهم من
الخل��ق وفر�ض له��م حقوقاً كثيرة فهم عن��وان مجد الأمة ورمز
تقدمها وازدهارها و�أ�سا�س ح�ضارته��ا وتفوقها ،وهم الدعاة �إلى
ّ
اهلل والهادون لعباده �إلى �سبيل الر�شاد.
حماور املو�ضوع
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معايري التفقه
ويمك��ن من خالل هذه الرواية المتقدمة الوقوف على عدة
فوائد ّ
ت�شكل معايير هامة لمو�ضوع التفقه في الدين.
1-1الإكتفاء الثقافي والمراد منه بطبيعة الحال الإ�ستغناء عن
الغير وعدم الحاجة �إلى �س�ؤال من ال يطم�أن �إلى معرفتهم
�أو �س�ؤال تيارات �أخرى قد توقعك في متاهات و�شبهات.
�2-2إن ه��ذا الإكتف��اء ال ي�شمل مكان��اً دون �آخر لقوله Q

(يك��ون في ِ
الم�ص��ر) دون تحدي��د ِم�صر عن �س��واه مما
يك�شف �أن هذا الإكتفاء ينبغي �أن يتوفر لدى الم�سلمين
ف��ي �أي مكان كان��وا فيه �سواء ف��ي �أوطانه��م �أو في بالد
الإغتراب على �إختالفها و�إختالف ثقافاتها.
وه��ذا كا�ش��ف �أن ال�شبهات والإ�ستفهام��ات والإ�شكاالت
المطروح��ة من الغير ينبغ��ي �أن يمتلك الم�سل��م القدرة على
الإجابة عليها.
3-3والأهم �أن الإمام الباقر � Qإذ يو�صي ب�أ�صحابه خيراً ف�إن
الإم��ام ال�صادق  Qاعتب��ر �أن �أف�ضل الخير ومنتهاه هو
التف ّقه في الدين والو�ص��ول الى مرحلة الإكتفاء الثقافي
لأن خي��ر الدنيا عبارة عن ال�سلوك في طريق الحق وعدم
االنح��راف عنه وهداي��ة النا�س �إليه ،وخي��ر الآخرة عبارة
عن الفوز بال�سع��ادات الأبدية والنزول ف��ي �ساحة العزة
الإلهي��ة ،وال يت�صور ح�صول �شيء منهما بدون التفقه في
الدين ومعرفة ال�شريعة على وجه اليقين.
�4-4إن ع��دم ال�س�ؤال ال ي�شمل فناً من الفنون �أو مجا ًال خا�صاً
بل ي�شم��ل كافة المج��االت التي تقع ف��ي طريق ابتالء
الم�سلم ولذلك عبرت الن�صو�ص ال�شريفة بلفظ التفقه في
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الدي��ن �أي بكافة �أبعاد وجوانب ال�شريعة �سواء الإعتقادية
�أو العملية �أو غيرها.
ومن المهم هنا الإ�شارة �إلى �أن هذه العلوم ينبغي �أن تن�سجم
م��ع الأولويات التي هي مورد حاج��ة الم�سلمين وعدم التلهي
ببع���ض الم�سائ��ل �أو الق�ضايا التي لي�ست م��ورد حاجتهم كما
ورد ف��ي الرواي��ة الت��ي ذ ّم فيها ر�س��ول اهلل  Pالعلم الذي ال
ي�ضر من جهله ،ففي الرواية �أنه دخل ر�سول
ينفع من علمه وال ّ
اهلل  Pالم�سج��د ف���إذا جماعة قد �أطاف��وا برجل فقال  :Pما
هذا؟ فقيل :عالّمة فقال :وما العالّمة ؟ فقالوا له� :أعلم النا�س
ب�أن�س��اب الع��رب ووقائعها و�أي��ام الجاهلية ،والأ�شع��ار العربية،
ي�ضر م��ن جهله ،وال ينفع
ق��ال :فقال النب��ي  :Pذاك علم ال ّ
م��ن علمه ،ثم قال النبي � :Pإنما العلم ثالثة� :آية محكمة� ،أو
فري�ضة عادلة� ،أو �س ّنة قائمة ،وما خالهن فهو ف�ضل(((.
وع��ن علي  - Qفي �صفة المتقين  :-غ�ضوا �أب�صارهم
ح��رم اهلل عليهم ،ووقف��وا �أ�سماعهم عل��ى العلم النافع
عما ّ
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2103

لهم((( .وال ريب �أن قوله «ووقفوا» كا�شف على عدم تل ّهيهم
بم��االينفعه��م.
5-5والحدي��ث و�إن كان ناظراً �إلى الناحية العلمية �إال �أن قوله
(ال ي�س�أل �أحدا) قد ي�ستف��اد منها الإ�ستغناء من الناحية
المادية �أي�ضاً �أي ال يبذلون ماء وجوههم ب�س�ؤال الآخرين
وطلب المال �أو لم�ساعدة منهم.
6-6الأ�صالة� :أي �أن الخير �إنما يتحقق �إذا �أخذت الأمة علمها
من الينابيع الأ�صيلة والأ�صول التي تتمتع بالوثاقة وجعلها
اهلل م�صدراً من م�صادر العلم والمعرفة.
فف��ي الحدي��ث« :من �أخذ دين��ه من كت��اب اهلل و�سنة نبيه
�صل��وات اهلل عليه و�آله زالت الجبال قب��ل �أن يزول ،ومن �أخذ
دين��ه من �أفواه الرج��ال ر ّدته الرجال ،من لم يع��رف �أمرنا من
القر�آن لم ّ
يتنكب الفت��ن ،من دخل في الإيمان بعلم ثبت فيه
ونفع��ه �إيمان��ه ،ومن دخل في��ه بغير علم خرج من��ه كما دخل
في��ه»((( ،فيجب عل��ى المتم�سك بدين الح��ق �أن يكون عارفاً
عالم�� ٍا بوجوه الم�صالح والمف�ساد ذا ب�صي��رة كاملة في التمييز
((( الكايف ،ج� ،1ص.22
((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.7
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بين الحق والباطل ليكون ثابتاً را�سخاً فيه بحيث ال تغيره رياح
فتن المخالفين وال يحركه �صر�صر �شبهات المعاندين.
وفي نف�س ال�سياق ف�إن نف�س هذه المعاني الم�ستفادة نقر�أها
في رواي ٍة ع��ن �أبي �إ�سحاق الكندي ،ع��ن ب�شير الدهان ،قال:
ق��ال �أبو عبد اهلل :Qال خير فيمن ال يتفق��ه من �أ�صحابنا يا
ب�شي��ر� ،إن الرجل منهم �إذا ل��م ي�ستغن بفقهه ف�إذا احتاج �إليهم
�أدخلوه في باب �ضاللتهم وهو ال يعلم(((.
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((( �شرح �أ�صول الكايف  -مويل حممد �صالح املازندراين  -ج � - 2ص .33

المحاضرة الثانية

بركات التفقه
ومفاسد تركه
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعالى} :ﯧ ﯨ ﯩ

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ

ﯽ{(((.
((( التوبة.122

اله��دف :تو�ضيح معنى التفقه في الدي��ن وبركاته في دار الدنيا
و�أف�ضليت��ه على �سواه والأثار ال�سيئ��ة لتركه في الدار
الآخرة.
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مقدمة
قال ال�شهيد الثان��ي { في كتاب منية المريد� :إعلم �أن
اهلل �سبحان��ه جعل العلم هو ال�سب��ب الكلي لخلق هذا العالم
العل��وي وال�سفلي ط��راً ،وكفى بذلك جاللة وفخ��راً ،قال اهلل
تعالى}:ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ{(((.
امتن بها على ابن
وجعل �سبحانه العلم �أعلى �ش��رف و�أول منة ّ
�آدم بع��د خلقه و�إبرازه من ظلمة العدم �إلى �ضياء الوجود ،فقال
تعالى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ * ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ * ﮆ ﮇ ﮈ
*ﮊﮋﮌ*ﮎﮏﮐﮑﮒ{((( .فت�أم��ل كي��ف افتتح اهلل
كتاب��ه الكريم بنعم��ة الإيجاد ،ثم �أردفها بنعم��ة العلم ،فلو كان
ثمة م ّنة �أو توجد نعمة بعد نعمة الإيجاد هي �أعلى من العلم لما
خ�صه اهلل تعالى بذلك.
ّ
حماور املو�ضوع
معنى الفقاهة
والفقاه��ة تعني فه��م المرويات ودالالته��ا و�أبعادها وكيفية
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((( الطالق .12
((( العلق .5-1

تطبيقه��ا في ميادين الحي��اة فقد ورد قوله �صل��وات اهلل عليه:
(((
«�أنتم �أفقه النا�س �إذا عرفتم معاني كالمنا.»...
بركات التفقه يف الدين
1-1التوفي��ق الإله��ي لعمل الخي��ر :فالو�صول �إل��ى مقام التفقه
عدته ال�شريعة عالمة العناية الإلهية
و�صول �إلى مقام رفيع ّ
الخا�صة بالإن�سان �إذ ق��ال�« :Qإذا �أراد اهلل بعبد خيراً
ف ّقهه في الدين»(((.
2-2الكمال الإن�س��اني :فالتفقه من �ش�أن��ه �أن يرقى بالمرء �أعلى
درجات الكم��ال ،فقد ورد في الحدي��ث« :الكمال كل
الكمال التفقه في الدين.((( »...
3-3كرامة الدنيا والآخ��رة� :أي عظيم ال�ش�أن في الدارين فعن
�أبي عبد اهلل  Qقال :قال ر�سول اهلل  Pمجال�سة �أهل
الدين �شرف الدنيا والآخرة(((.
4-4حزن الأر�ض وال�سماء على فقده :وا�ستحق الم�ؤمن المتفقه
عند فق��ده �أن تندبه مالئكة ال�سم��اء و�سكان الأر�ض� ،إذ
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2458
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.841
((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.33
((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.39
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قال�« :Qإذا مات الم�ؤمن بكت عليه المالئكة ،وبقاع
الأر�ض التي كان يعب��د اهلل تعالى عليها ،و�أبواب ال�سماء
التي كان ي�صعد فيها ب�أعمال��ه ،و َث ُل َم في الإ�سالم ثلمة ال
ي�سدها �شيء ،لأن الم�ؤمنين الفقهاء ح�صون»(((.
ّ
5-5محب��ة اهلل تعالى :قال ر�سول اهلل « :Pطلب العلم فري�ضة
على كل م�سلم� ،أال �إن اهلل يحب بغاة العلم»(((.
6-6الت�س��اوي بين علم المرء وقدره :عن علي بن حنظلة قال:
«�سمعت �أبا عبد اهلل  Qيق��ول :اعرفوا منازل النا�س
عل��ى قدر روايته��م ع ّن��ا»((( .فالعبرة والمنزل��ة �إنما هي
لمقام الرواية عنهم ،وي�ستحقها النا�س بمقدار �إن�شغالهم
بالرواي ِة عنهم.
7-7التفق��ه روح العب��ادة :عن ر�س��ول اهلل « :Pقليل الفقه
خي��ر م��ن كثير العب��ادة»((( .ب��ل تعتبر التفق��ه �ضرورة
ٌ
للعب��ادة فعن الإمام زين العابدين « :Qال عبادة �إال
بتفق��ه»(((.
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((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.38
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2065
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.546
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459

وف��ي حديث عن ر�سول اهلل  Pيعتبر فيه التفقه عبادة بحد
ذاته فيقول« :خير العبادة الفقه»(((.
دور املعرفة يف الف�ضيلة
عن الإمام ال�صادق « :Qبع�ضكم �أكثر �صال ًة من بع�ض،
وبع�ضكم �أكثر حجاً من بع�ض ،وبع�ضكم �أكثر �صدق ًة من بع�ض،
وبع�ضكم �أكثر �صياماً من بع�ض ،و�أف�ضلكم �أف�ضل معرفة»(((.
عن ر�سول اهلل �« :Pأف�ضلكم �إيماناً �أف�ضلكم معرفة» (((.
الآثار ال�سيئة لعدم التفقه
وا�ستنكرت ال�شريعة عل��ى �أي �إن�سان عدم تفقهه في الدين
للتيه وال�ضالل والإبتعاد عن اهلل.
معتبر ًة �أن ذلك �سبيل ْ
ع��ن �أبي عبد اهلل  :Qقال له رجل« :جعلت فداك رجل
ع��رف هذا الأمر ،ل��زم بيته ولم يتعرف �إل��ى �أحد من �إخوانه؟
قال :فقال :كيف يتفقه هذا في دينه»!؟(((.
1-1عدم تو�س��م الخير :عن �أبي عبد اهلل « :Qال خير فيمن
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.1870
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.1870
((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.31
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ال يتفق��ه م��ن �أ�صحابنا يا ب�شير ! �إن الرج��ل منهم �إذا لم
ي�ستغ��ن بفقهه احتاج �إليهم ف�إذا احتاج �إليهم �أدخلوه في
باب �ضاللتهم وهو ال يعلم»(((.
ع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qعن �آبائ��ه قال :ق��ال ر�سول اهلل
« :Pال خي��ر ف��ي العي�ش �إال لرجلين عالم مط��اع� ،أو م�ستمع
واع»(((.
أوجب عليكم من طلب
عن علي �« Qأال و�إن طلب العلم � ُ
المال� ،إن المال مق�سوم م�ضمون لكم ،قد ّق�سمه عادلٌ بينكم،
و�ضمنه و�سيفي لكم»(((.
2-2الدخول في الحرام :وهذا الز ٌم طبيعي لعدم التفقه فموارد
الإبت�لاء كثي��رة والتق�صي��ر ف��ي تعلمها يوق��ع المرء في
المع�صية ،فقد ورد عن عل��ي  Qقوله« :من اتجر بغير
علم فقد ارتطم في الربا ،ثم ارتطم»(((.
3-3الوق��وع ف��ي ال�ش��بهات :وال يخف��ى �أن وق��وع الم�ؤمن في
تحول �سلوكه �إلى ٍ
ت�صرف ي�سلكه الكثير من
�شبه�� ٍة ما قد ّ
النا���س ،فع��ن الإمام ال�صادق « :Qم��ن �أراد التجارة
20

((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.33
((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.33
((( الكايف ،الكليني ،ج�،1ص.30
((( الكايف ،الكليني ،ج� ،5ص.154

فليتفق��ه في دينه ,ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه،
ومن لم يتفقه في دين��ه ثم اتجر ،تورط في ال�شبهات»(((.
4-4عدم دخول الإ�س�لام :فالتفقه تو�أم التدين ،ففي رواية علي
ب��ن �أب��ي حمزة ق��ال� :سمعت �أبا عب��د اهلل  Qيقول:
«تفقه��وا في الدين ،ف�إن��ه من لم يتفقه منك��م في الدين
فهو �أعراب��ي� ،إن اهلل يقول في كتابه} :ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ{»(((.
5-5الإ�س��تهانة به ي��وم القيامة :ولع��ل ذلك �أ�س��و�أ ما ي�صيب
المق�صر في التفقه فعن علي « :Qمن لم يتفقه في دين
اهلل ،لم ينظر اهلل �إليه يوم القيامة ،ولم يزك له عمال»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.325
((( الكايف ،الكليني ،ج� ،1ص.31
((( الكايف ،الكليني ،ج� ،1ص31
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الثالثة
اليوم
المحاضرة
دعاء

فضل العلم والفقهاء

ت�صدير المو�ضوع:

عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :قال
ر�س��ول اهلل  :Pقالت الحواريون
لعي�سى :يا روح اهلل! من نجال�س؟
قال من يذكّ ركم اهلل ر�ؤيته ،ويزيد
في علمكم منطق��ه ويرغبكم في
الآخرة عمله».
الهدف :التعريف بخ�صائ�ص العلماء و�صفاتهم العلمية والروحية
التي يج��ب الإت�صاف بها والأمور الت��ي ينبغي على
العالم الإحتراز عنها.
23

مقدمة
�إن الفقه والتفقه في الدين حاز مقاماً �إلهياً رفيعاً وعناية ربانية
�ألب�س��ه ال�ش��ارع المقد�س لبا�س الوجوب من خالل قوله :P
«طل��ب العلم فري�ض��ة على كل م�سلم» ((( .و�أ�سب��غ عليه ببيانه
معنى �أخالقياً رفيعاً �إذ قال« :لوددت �أن �أ�صحابي �ضربت
الرائع ً
ر�ؤو�سهم بال�سياط حتى يتفقهوا»((( ،وهذا �إن دلّ على �شيء �إنما
يدلنا عل��ى الحاجة الكبرى للعلماء الذي��ن ين�شرون من علوم
ويبينون �أحكام وحي ال�سماء ويزكّ ون
�أهل بيت الع�صمة ّ R
النا�س ب�أفعالهم قبل �أقوالهم.
حماور املو�ضوع
الفقيه يف كالم �أمري امل�ؤمنني
قال �أمير الم�ؤمنين �« :Qأال �أخبركم بالفقيه حق الفقيه؟
من لم ُيقنط النا�س من رحمة اهلل ،ولم ي�ؤمنهم من عذاب اهلل،
يرخ�ص لهم في معا�صي اهلل ،ولم يت��رك القر�آن رغبة عنه
ول��م ِّ
�إل��ى غي��ره� ،أال ال خير في علم لي�س في��ه تفهم� ،أال ال خير في
Q
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((( الكايف ،الكليني ،ج� ،1ص.9
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.31

تدبر� ،أال ال خير في عبادة لي�س فيها ّ
تفكر»(((.
قراءة لي�س فيها ّ
بع�ض عالمات الفقه
�1-1إ�ص�لاح المعي�ش��ة� :أي تجلي الفقه في م�سيرة الإن�سان بما
ي�ضف��ي ال�سع��ادة على حياة المجتمع ب�ش��كلٍ عام ،فعن
ر�سول اهلل ِ « :Pم ْن فقه الرجل �أن ي�صلح معي�شته ،ولي�س
من حب الدنيا طلب ما ي�صلحك»(((.
2-2عدم الغرور :فالغرور يخرج المرء عن ت�أثيره ،وبالتالي ف�إن
المغ��رور يوجه �ضربة للفقه والفقه��اء من حيث ال ي�شعر،
فعن الإمام علي �« :Qإن م��ن الحق �أن تتفقهوا ،ومن
الفقه �أن ال تغتروا»(((.
�3-3أ�ص��الة ال�ص��مت :عن ر�سول اهلل « :Pمن فقه الرجل قلة
كالمه فيما ال يعنيه»(((.
حق من
وف��ي رواي�� ٍة عن ه�ش��ام بن �سال��م يبين �أن ذل��ك ٌ
حق��وق اهلل تعال��ى ،ق��ال :قل��ت لأب��ي عب��د اهلل « :Qما
ح��ق اهلل عل��ى خلقه؟ فق��ال� :أن يقول��وا ما يعلم��ون ،ويكفوا
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص31
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.896
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2458
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2458
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عم��ا ال يعلم��ون ،ف�إذا فعل��وا ذلك فقد �أدوا �إل��ى اهلل حقه»(((.
وع��ن �أبي عبد اهلل  Qق��ال :كان �أمي��ر الم�ؤمنين Q
يق��ول« :ي��ا طالب العل��م! �إن للعال��م ثالث عالم��ات :العلم
والحل��م وال�صمت ،وللمتكلف ثالث عالمات :ينازع من فوقه
بالمع�صية ،ويظلم من دونه بالغلبة ،ويظاهر الظلمة»(((.
�شدة الفقيه على �إبلي�س
وهذه المكان��ة الخا�ص��ة للعلماء �أي وجوده��م على الثغر
أع��داء حقيقيين
ال��ذي يقف ال�شيط��ان قبال��ه جعل منه��م � ً
لل�شيط��ان و�أعوانه ف��ي الحياة ،وجعل رحي��ل �أحدهم منا�سبة
فرح عند �شياطين الإن�س والجن ،فعن الإمام ال�صادق :Q
«مامن �أحد يموت من الم�ؤمني��ن �أحب �إلى �إبلي�س من موت
فقيه»(((.
ع��ن الإم��ام الكاظ��م �« :Qإذا مات الم�ؤم��نَ ...ث ُل َم في
ي�سدها �شيء ،لأن الم�ؤمنين الفقهاء ح�صون
الإ�سالم ثلم��ة ال ّ
الإ�سالم كح�صن �سور المدينة لها»(((.
26

((( الكايف ،ج� ،1ص.50
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1777
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459
((( الكايف ،ج� ،1ص.38

ال�سج��اد « :Qمتفقه في الدي��ن �أ�شد على
وع��ن الإمام ّ
ال�شيطان من عبادة �ألف عابد»(((.
�آفة الفقهاء
1-1اتباع ال�س��لطان :وهو �أ�سو�أ ما ُيبتلى به العالم ،فيبيع �آخرته
بدنيا غيره ،فعن ر�س��ول اهلل  :Pالفقهاء �أمناء الر�سل ما
لم يدخلوا في الدنيا ،قيل« :يا ر�سول اهلل ! ما دخولهم في
الدني��ا ؟ قال :اتباع ال�سلطان ،ف�إذا فعلوا ذلك فاحذروهم
على �أديانكم»(((.
2-2طل��ب الدني��ا :والمراد بالدنيا هنا ا�ستخ��دام العلم للأكل
بالح��رام ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :من �أراد الحديث
لمنفع��ة الدنيا لم يكن له في الآخرة ن�صيب ،ومن �أراد به
خير الآخرة �أعطاه اهلل خير الدنيا والآخرة»(((.
ع��ن �أبي عبد اهلل  Qق��ال�« :إذا ر�أيتم العالم محباً لدنياه
فاتهموه على دينكم ،ف�إن كلَّ محب ل�شئ يحوط ما �أحب»(((.
وق��ال � :Pأوح��ى اهلل �إل��ى داود « :Qال تجع��ل بيني
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2458
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2101
((( الكايف ،ج� ،1ص.46
((( الكايف ،ج� ،1ص.46
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في�صدك عن طري��ق محبتي ،ف�إن
وبين��ك عالماً مفتون��اً بالدنيا َّ
عبادي المريدين� ،إن �أدنى ما �أنا �صانع بهم
�أولئ��ك قطَّ اع طريق َ
�أن �أنزع حالوة مناجاتي عن قلوبهم»(((.
3-3طلب الوجاهة والمن�ص��ب :فالعال��م ال يطلب �سوى ر�ضوان
اهلل ف��ي الآخرة و�أجرها ودرجاتها ،قال تعالى} :ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ

ﯵ{(((.فع��ن �أبي جعفر  Qقال« :من طلب العلم
ليباه��ي به العلم��اء� ،أو يماري به ال�سفه��اء� ،أو ي�صرف به
وجوه النا���س �إليه ،فليتبوء مقعده من النار� ،إن الرئا�سة ال
ت�صلح �إال لأهلها»(((.
وعن علي �« :Qآفة العلماء حب الريا�سة»(((.
4-4ال�س��فه والغرور :بل و�أي رذيلة م��ن الرذائل ال ينبغي �أن
تت�سلَّل �إلى قلب العالم ب��اهلل ،قال �أمير الم�ؤمنين :Q
والغرة في قلب العالم»(((.
«ال يكونُ ال�سفه َّ
5-5ع��دم تهذيب النف�س :بمعنى �أن العال��م ينبغي �أن ين�شغل
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((( الكايف ،ج� ،1ص.46
((( الق�ص�ص .83
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2080
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459
((( الكايف ،ج� ،1ص.46

دائماً بتزكية نف�سه ،ف���إن تزكية النف�س من الأمور التي ال
يمكن للمرء �أن يغف��ل عنها يوماً واحداً ،عن الإمام علي
�« :Qآف��ة الفقهاء ع��دم ال�صيان��ة»(((� .أي عدم �صيانة
�أنف�سه��م ،فب��دل �أن يك��ون العالم نوراً ي�ض��يء للآخرين
�سبي َل ُه��م �إلى الآخرة ي�صبح حجاباً يح��ول دون نفاذ �أنوار
الآخرين �إلى اهلل.
6-6ع��دم العمل بالعلم :وما �أ�سو�أ �أن ي�ضع المرء نف�سه في مقام
الواعظي��ن وال يع��ظ نف�سه ،وي�أمر النا���س بالبر وال يفعله،
وينه��ي النا�س عن الفاح�شة والمع�صية وال ينتهي عنهما،
فع��ن عل��ي �« :Qآفة العلم ت��رك العمل به ،ف���إن ترك
العمل به ي�ضاعف الحج��ة عليه يوم القيامة فيتحول هذا
العلم �إلى وبال على �صاحبه عند الح�ساب»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2459
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المحاضرة الرابعة

السؤال في طلب العلم

ت�صدير المو�ضوع:

قال تعالى} :ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ{(((.

((( الكهف .66

حث النا�س على ال�س�ؤال في طل��ب العلم وتنبيههم
اله��دفّ :
عل��ى عدم معذورية من يترك ال�س���ؤال ويعمل بغير
علم.
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مقدمة
�سن الق��ر�آن الكريم �س ّنة ال�س�ؤال ف��ي طلب العلم من
لق��د َّ
خ�لال حديثه لنا كيف كان �أ�صح��اب ر�سول اهلل  Pي�س�ألونه
فقد وردت كلمة «ي�س�ألونك» عدة مرات في القر�آن الكريم عن
يحد ُثنا اهلل
الروح والأنفال والأهلَّة وال�ساعة و�سوى ذلك ،والتي ِّ
تعالى عن �إجابات الر�س��ول الأكرم  Pعلى �أ�سئلة ال�سائلين،
ب��ل �أكثر من ذلك نج��د �أن الإمام علياً  Qال ينتظر �أ�صحابه
حتى ي�س�ألوه بل هو يبادرهم �أن ي�س�ألوا عن �أمور دينهم ودنياهم
بقول��ه الم�شهور�« :سلوني قب��ل �أن تفقدوني» .وفي ذلك تعليم
للأمة على طلب العلم بال�س�ؤال قبل فوات الأوان.
حماور املو�ضوع
ح ّث��ت ال�شريع��ة عل��ى طل��ب العلم كم��ا ح َّث��ت العلماء
عهد عه��ده اهلل �إلى
على ب��ذل العلم لطالبه معتب��ر ًة �أن ذلك ٌ
الجاه��ل بطل��ب العلم وعهد عه��ده اهلل على العال��م �أن يبذل
علي
العل��م ،فعن �أبي عب��د اهلل  Qقال« :قر�أت ف��ي كتاب ّ
َّ � :Qإن اهلل ل��م ي�أخ��ذ عل��ى الج َّه��ال عه��داً بطل��ب العلم
حت��ى �أخذ عل��ى العلماء عهداً بب��ذل العل��م»((( .والعهد �أمر
32

((( الكايف ،ج� ،1ص.47

�آك��د من الوج��وب وتركه من �أ�شد الموبق��ات عند اهلل تعالى.
ُّ
احلث على التعلم:
وكثير ٌة هي الروايات التي حثت على طلب العلم ،لكن نورد
بع�ضه��ا للتبرك وللوقوف على بع�ض العناوين لما لها من دالل ٍة
خا�صة.
الت�ض��حية في �س��بيل طلب العلم :عن الإمام علي بن الح�سين
« :Qل��و يعلم النا�س ما ف��ي العلم لطلبوه ولو ب�سفك المهج
وخو�ض اللُّجج»(((.
ال�ص��بر على طل��ب العلم :عن ر�س��ول اهلل « :Pمن لم ي�صبر
على ذل التعلم �ساعة بقي في ِّ
ذل الجهل �أبدا»(((.
ع��دم الخج��ل في طل��ب العلم :ع��ن الإمام عل��ي  :Qوال
ي�ستحين �أحد �إذا لم يعلم ال�شئ �أن يتعلمه (((.
الأج��ر والث��واب في طلب العلم :عن ر�س��ول اهلل « :Pما من
متعلم يختلف �إلى باب العالم �إال كتب اهلل له بكلِّ قدم عبادة
�سنة»(((.
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.35
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2070
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2078
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2078
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ُّ
احلث على التعلم بال�س�ؤال
وفي مو�ضوع طلب العلم بال�س�ؤال �أكّ دت ال�شريعة الإ�سالمية
على جملة �أمور:
�ضرورة ال�س���ؤال :عن �أمير الم�ؤمنين « :Qوالعلم مخزون
عند �أهله ،وقد �أمرتم بطلبه من �أهله فاطلبوه»(((.
و�سئل �أب��و الح�سن « :Qهل ي�سع النا���س ترك الم�س�ألة
عما يحتاجون �إليه ؟ فقال :ال»(((.
وفي الرواية داللة وا�ضحة على عدم معذوريتهم لعدم �س�ؤالهم
�سي�س�ألون لماذا لم ت�س�ألوا عما كنتم جاهلون به.
و�أنهم ُ
ه�لاك من ال ي�س���أل :والمراد به هالك الأم��ة �أكثر منه هالك
الأفراد ،وهالك الأمة يعني �سقوطها وتخلفها وعدم قدرتها على
مواكبة التقدم ،لأن الهالك يعني تبعيتها لغيرها ،فعن �أبي عبد
اهلل  Qلحم��ران بن �أعين في �شئ �س�أله�« :إنما يهلك النا�س
لأنهم ال ي�س�ألون»(((.
و�إنما �سيهلك��ون لأنهم �سيبقون �أ�س��ارى لجهلهم ،والجهل
مقدمة الهالك.
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((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.30
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.30
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.40

ال�س���ؤال مفتاح العلم :عن �أبي عب��د اهلل  Qقال�« :إن هذا
العلم عليه قفل ومفتاحه الم�س�ألة»(((.
ي�ص��ور العلم عل��ى �أنه في م��كان من غير
والحدي��ث هن��ا ّ
المي�سور تناوله والو�صول �إليه �إال عبر ال�س�ؤال والإ�ستفهام.
طل��ب العلم من �أهله :عن �أبي عب��د اهلل  Qقال« :ال ي�سع
النا���س حتى ي�س�أل��وا ويتفقهوا ويعرف��وا �إمامه��م .وي�سعهم �أن
ي�أخذوا بما يقول و�إن كان تقية»(((.
وهنا �إ�ش��ارة وا�ضحة �إلى �ضرورة تحدي��د الجهة التي ت�أخذ
عنها وتتلمذ على يديها ،وبعد تحديدها ال ينبغي التقدم عليها
�أو ع��دم الإذعان لها فلعل الإمام يتناول المو�ضوع وفق ظروف
وحيثيات لم يطّ لع عليها ال�سائل.
تخ�ص��ي�ص وقت لل�س���ؤال :قال ر�سول اهلل ٍّ �« :Pأف لرجل ال
يف��رغ نف�س��ه في كل جمعة لأم��ر دينه ،فيتعاه��ده وي�س�أل عن
ِّ
دينه»(((.
وع��ن لقمان  - Qالبنه وهو يعظه « :-يا بني! اجعل في
�أيامك ولياليك و�ساعاتك ن�صيباً لك في طلب العلم ،ف�إنك لن
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.40
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.40
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.40
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تجد لك ت�ضييعاً مثل تركه»(((.
فالوقت الذي يعتبر �أكبر غنيمة عند الإن�سان نرى �أن ال�شريعة
توجه الإن�س��ان لتخ�صي�ص جز ٍء منه لطلب العلم ،ومعنى ذلك
�أن على الم�سلم �أن يتفقه في دينه ويطلب العلم بنف�سه ف�إن عجز
عن فهم م�س�ألة �أو �أ�شكل عليه �أمر من الأمور فعليه �أن يخ�ص�ص
وقتاً ال�ستي�ضاحه ،ولي�س بال�ضرورة �أن الرواية تطلب من الم�سلم
�أن ي�س�أل عن كل �ش��يء فلعل هناك �أموراً ي�ستطيع �أن يك�سبها
بالقراءة والمطالعة وارتياد الم�ساجد وما �أ�شبه ذلك.

36

((( �أ�صول الكايف ،ج� ،2ص.1111

المحاضرة الخامسة

العلم والعمل

ت�صدير المو�ضوع:

عن �أبي عبد اهلل  Qفي قول اهلل
ع��ز وج��ل} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ{((( ،قال« :يعني بالعلماء من
ي�صدق فع ُله
�صدق فع ُله قو َله ،ومن لم ِّ
َّ
قو َله فلي�س بعالم»(((.
((( فاطر .28
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2091

اله��دف :الت�أكيد عل��ى �أن ُالبع��د الحقيقي للعل��م لي�س ُالبعد
المعرفي فح�سب بل العلم الحقيقي هو الذي ينعك�س
على �سلوك العالم وحياته العملية.
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مقدمة
�إن �أقل ما يقال عن ارتباط العلم بالعمل �أنه ّيدعم الفكرة العلمية
ويقدمها للنا�س بال�سلوك ،بل �إن تقديمها بال�سلوك قبل النظرية � ٌأمر
ِّ
�شدد �أهل بيت الع�صمة  Rعلى �أن
في غاية الأهمية ،ومن هنا َّ
والتطبيقي ،وبالتالي
العملي
نكون دعا ًة بغير �أل�سنتا بل بال�سلوك
ّ
ّ
ف�إن تقديم الفك��رة بعيداً عن ال�سلوك العملي من �ش�أنه �أن يوهن
هذه الفكرة ويبطلها عند المتل ِّقي لأننا نرى بوجداننا �أن الإن�سان
يتل َّقى من ال�سلوك �أكثر مما يتلقى بالعقل.
حماور املو�ضوع
العل��م بالرعاي��ة ال بالرواي��ة� :أي بالعمل ب��ه ال بمجرد نقله
وبيانه ،عن طلحة بن زيد قال� :سمعت �أبا عبد اهلل  Qيقول:
«�إن رواة الكت��اب كثي��ر ،و�إن رعاته قليل ،وك��م من م�ستن�صح
للحدي��ث م�ستغ�ش للكت��اب ،فالعلماء يحزنهم ت��رك الرعاية،
وراع يرعى
فراع يرعى حياتهٍ ،
والجهال يحزنه��م حفظ الروايةٍ ،
هلكته ،فعند ذلك اختلف الراعيان ،و تغاير الفريقان»(((.
الإم��ام علي « :Qيا حملة القر�آن اعمل��وا به ،ف�إن العالم
من علم ثم عمل بما علم ،ووافق عمله علمه»(((.
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((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.49
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2093

مراحل طلب العلم
القداح ،عن �أبي عبد اهلل  Qعن
ع��ن عبد اهلل بن ميمون َّ
�آبائه  Rقال« :جاء رجل �إلى ر�سول اهلل  Pفقال :يا ر�سول
اهلل م��ا العلم؟ قال :االن�صات ،قال :ثم َم��ه؟ قال :اال�ستماع،
قال :ثم مه؟ قال :الحفظ ،قال :ثم َمه ؟ قال :العمل به ،قال:
ثم مه يا ر�سول اهلل؟ قال :ن�شره»(((.
وم��ن هنا ن��رى �أن مرحلة الت�ص��دي لن�شر العل��م ت�أتي بعد
مرحلة العمل به ،وبالتالي ف�إن العمل بالعلم �شرط �أ�سا�سي قبل
الو�صول �إلى مرحلة ن�شره.
مفا�سد العمل بغري علم
الإبتع��اد عن ال�ص��راط ال�س��وي :فالعلم هو النور الذي ي�ضيء
للمرء موطئ قدمه ،فعن طلحة بن زيد قال� :سمعت �أبا عبد اهلل
 Qيقول« :العامل على غير ب�صيرة كال�سائر على غير الطريق
ال يزيده �سرعة ال�سير �إال بعدا»(((.
ي�سن للآخري��ن �س ّنة خاطئة
الإف�س��اد� :إذ لع��ل المرء بعمله ّ
فيلحق��ه وزره ووزر من عم��ل بها بعده ،فعن �أبي عبد اهلل Q
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2083
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2092
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قال :قال ر�سول اهلل « :Pمن عمل على غير علم كان ما يف�سد
�أكثر مما ي�صلح»(((.
درجة العامل العامل بعلمه
1-1الرفع��ة والعظمة عن��د اهلل :وال يخفى ما للعظماء عند اهلل
مقام رفيع ،عن حف�ص بن َّغياث قال :قال لي �أبو عبد
من ٍ
اهلل « :Qم��ن تعلم العلم وعمل ب��ه وعلم هلل دعي في
ملكوت ال�سماوات عظيما فقيل :تعلم هلل وعمل هلل وعلم
هلل»(((.
عن �أبي عبد اهلل  Qقال :من حفظ من �أحاديثنا �أربعين
حديثا بعثه اهلل يوم القيامة عالما فقيها(((.
2-2كمال الدين� :أي تمام التدين والإلتزام ،عن �أمير الم�ؤمنين
�« :Qأيه��ا النا�س اعلموا �أن كم��ال الدين طلب العلم
والعمل به»(((.
3-3قبول الأعمال� :أي ترتب الأثر في الآخرة من جزيل الثواب
ورفي��ع الدرجات ،فعن الإم��ام ال�صادق « :Qال يقبل
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2093
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2087
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.49
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.30

اهلل عمال �إال بمعرفة ،وال معرفة �إال بعمل ،فمن عرف دلته
المعرفة على العمل ،ومن لم يعمل فال معرفة له (((.
وع��ن ر�س��ول اهلل  Pلما ت�لا قوله تعال��ى }:ﮨ ﮩ
ﮪﮫ{((( :العال��م ال��ذي عقل ع��ن اهلل فعمل بطاعته
واجتنب �سخطه»(((.
4-4زكاة العلم� :أي ُن ُم ّوه وزيادته ،وبالتالي فكلما عمل به المرء
�أكثر كلم��ا فتح اهلل �أبواباً �أكثر من العلم ،فعن الإمام علي
« :Qما زكا العلم بمثل العمل به»(((.
5-5الر�ش��د وال�ص��واب� :أي ي�ساهم في ت�سديد المرء للأ�صلح
والأ�ص��وب في حيات��ه ،فعن الإمام عل��ي « :Qالعلم
ر�شد لمن عمل به»(((.
مفا�سد العلم بغري عمل
1-1الح�س��رة والحيرة :عن �أمي��ر الم�ؤمنين  Qفي كالم له
خطب به على المنبر�« :أيها النا�س! �إذا علمتم فاعملوا بما
علمتم لعلكم تهت��دون� ،إن العالم العامل بغيره كالجاهل
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.44
((( العنكبوت .43
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2093
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2094
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2094
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الحائر الذي ال ي�ستفيق عن جهله ،بل قد ر�أيت � َّأن الحجة
علي��ه �أعظم ،والح�سرة �أدوم على هذا العالم المن�سلخ من
علمه ،منها على هذا الجاهل المتحير في جهله ،وكالهما
حائر بائر.(((»...
2-2عدم الت�أثير :لأن الحديث الذي يدخل في قلوب الآخرين
�إنما خ�صو�ص ما يخرج من القلب ،عن �أبي عبد اهلل Q
ق��ال�« :إن العال��م �إذا لم يعم��ل بعلمه ز َّل��ت موعظته عن
القلوب كما يزلُّ المطر عن ال�صفا»(((� .أي �أن العالم جعل
من قلوب الآخرين �صخرة ال تتفاعل معه وال تت�أثر به.
3-3زهد النا�س بالعلم :وهو من �أ�شد ال�سنن التي ي�س ّنها العالم
علي �« :Qإنما ز ّه َد النا�س في طلب العلم
�س��وءاً ،فعن ّ
كثر ُة ما يرون من قلَّة من عمل بما علم»(((.
�4-4ض�لال المرء :عنه « :Qعلم ال ي�صلحك �ضالل ،ومال
ال ينفعك وب��ال»((( .وباعتقادي �أن قول��ه «�ضالل» �صفة
للعلم ولي���س ل�صاحبه� ،أي �أن هذا العلم ينقلب �إلى ماد ٍة
ت�ساهم في �إبعاد الإن�سان عن اهلل تعالى.
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((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.45
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.44
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2094
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2094

المحاضرة السادسة

تذاكر العلم

ت�صدير المو�ضوع:

عن �أبي الج��ارود قال� :سمعت �أبا
جعفر  Qيق��ول« :رح��م اهلل عبداً
�أحي��ا العلم قال :قلت :وم��ا �إحيا�ؤه؟
ق��ال� :أن يذاكر به �أه��ل الدين و�أهل
الورع»(((.
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.41

اله��دف :حث النا�س على �إقامة الجل�س��ات واللقاءات العلمية
والم�شارك��ة فيها وتذاكر العل��وم النافعة لهم ال �سيما
علوم �أهل بيت الع�صمة.R
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مقدمة
�إن العل��م من الف�ضائل التي تزكو عل��ى التذاكر والتباحث
و�سب��ر �أغوار ه��ذا البح��ر الالمتناهي من المعرف��ة وا�ستخراج
اللأل��ىء التي تغني نف���س الإن�سان وروحه ف��ي الدنيا وترفعه
عظي��م الدرجات في الآخرة ،ب��دل �إ�ضاعة وقته في �أمور عبثية
ولهوية ال تنفعه في دنياه وال تنجيه في �آخرته ،ومن هنا كان من
ال�ضروري على كل م�سلم �أن ينظم وقته بالطريقة التي يخ�ص�ص
فيها وقتاً �أ�سا�سياً لتذاكر العلم والتباحث به.
حماور املو�ضوع
ف�ضيلة تذاكر العلم
�1-1إحي��اء القلوب :ق��ال ر�س��ول اهلل « :Pتذاك��روا وتالقوا
وتحدث��وا ف� َّإن الحديث جالء للقل��وب� ،إن القلوب لترين
ّ
كما يرين ال�سيف وجال�ؤها الحديث»(((.
وف��ي الحدي��ث دع��وة مهم��ة ال ينبغ��ي الته��اون فيه��ا،
وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  Qق��ال« :ق��ال ر�س��ول اهلل � :Pإن
اهلل ع��ز وج��ل يق��ول :تذاك��ر العلم بي��ن عبادي مم��ا تحيى
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((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.41

علي��ه القل��وب الميت��ة �إذا ه��م انته��وا في��ه �إل��ى �أم��ري»(((.
2-2برك��ة مجال���س تذاكر العلم :عن �أب��ي عبد اهلل  Qقال:
قال لف�ضيل« :تجل�سون؟؟ وتحدثون؟» قال :نعم ،جعلت
فداك .ق��ال� « :إن تلك المجال�س �أحبه��ا ،ف�أحيوا �أمرنا يا
ف�ضيل ،فرحم اهلل من �أحيا �أمرنا .يا ف�ضيل ،من ذكرنا � -أو
ذكرنا عنده  -فخرج من عينه مثل جناح الذباب ،غفر اهلل
له ذنوبه ولو كانت �أكثر من زبد البحر»(((.
وهنا �إ�شارة �إلى �ضرورة �أن ُتذكر مظلوميتهم و�سلبهم حقوقهم
التي فر�ضها اهلل لهم.
وع��ن �أبي عب��د اهلل جعفر بن محمد  ،Qق��ال�« :سمعته
يقول لخيثمة :يا خيثمة اقرئ موالينا ال�سالم ،و�أو�صهم بتقوى
اهلل العظي��م ،و�أن ي�شهد �أحيا�ؤهم جنائز موتاهم ،و�أن يتالقوا في
بيوته��م ،ف�إن لقياهم حياة �أمرن��ا .قال :ثم رفع يده  Qفقال:
رحم اهلل من �أحيا �أمرنا»(((.
وعن��ه Q
يح��ث النا���س عل��ى ع��دم الته��اون
ّ
ف��ي �إحي��اء مجال���س العل��م بذك��ر ف�ضائله��م ومناقبه��م:
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.41
(((ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.399
((( عيون اخبار الر�ضا ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،2ص.275
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«حدث��وا عن��ا وال ح��رج ،رح��م اهلل م��ن �أحي��ا �أمرن��ا»(((.
ِّ
3-3الت�س��بيح :بل لعله �أهم م�صادي��ق الت�سبيح ومفردات ذكر
اهلل تعالى ،فع��ن الإمام ال�ص��ادق « :Qتعلموا العلم،
ف�إن تعلمه ح�سنة ،ومدار�سته ت�سبيح ،والبحث عنه جهاد،
وتعليمه لمن ال يعلمه �صدقة.(((».....
�4-4أف�ضل من قيام الليل :فقيام الليل يترك �أثره على الإن�سان القائم
بينما تذاكر العلم يترك �أثره عليه وعلى الآخرين ،فعن الإمام
الباقر« :Qتذاكر العلم �ساعة خير من قيام ليلة»(((.
حمرمات تذاكر العلم
1-1الإفت��اء بغي��ر علم :فمق��ام الت�صدي لهذا الأم��ر له رهبته
وخطره الذي ال ينبغي �أن يقاربه �إال من اطمئن من نف�سه
المعرفة ،فعن �أبي جعفر  Qقال« :من �أفتى النا�س بغير
علم وال ه��دى لعنته مالئكة الرحم��ة ،مالئكة العذاب،
ولحقه وزر من عمل بفتياه»(((.
عن �أب��ي جعفر  Qقال« :ما علمتم فقولوا ،وما لم تعلموا
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((( بحار االنوار ،ج� ،2ص.151
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2078
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2068
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.42

فقول��وا :اهلل �أعلم� ،إن الرجل لينت��زع الآية من القر�آن يخر فيها
�أبعد ما بين ال�سماء والأر�ض»(((.
�2-2إدخال ال�ش��ك في قلب ال�سائل :عن �أبي عبد اهلل  Qقال:
«�إذا �سئ��ل الرجل منكم عما ال يعلم فليقل :ال �أدري وال
يق��ل :اهلل �أعلم ،فيوقع ف��ي قلب �صاحبه �ش��كاً و�إذا قال
الم�س�ؤول :ال �أدري فال يتهمه ال�سائل»(((.
ولعل الحديث ناظر �إلى الإجابات الغام�ضة والملتب�سة التي
ال ت�شفي غليل ال�سائل وال تقدم ال�شريعة بطريقة وا�ضحة.
3-3ع��دم قول ما ال يعلم :عن زرارة ب��ن �أعين قال�« :س�ألت �أبا
جعف��ر  Qما حق اهلل على العباد؟ ق��ال� :أن يقولوا ما
يعلمون ويقفوا عندما ال يعلمون»(((.
وتو َّعدت ال�شريعة ه�ؤالء المت�صدين بغير علم ،فعن �أبي عبد
اهلل  Qق��ال« :ي��ا حف�ص ُيغفر للجاهل �سبع��ون ذنبا قبل ان
يغفر للعالم ذنب واحد»(((.
�إذ �أن قول الجاه��ل غالباً مما ال ي�ؤخذ به بخالفه من العالم
ف�إن قوله ي�شكل م�ستنداً ومرجعية للآخرين.
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.42
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.43
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.43
((( �أ�صول الكايف ،ج� ،1ص.47
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الباب الثاني

األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

49
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المحاضرة األولى

عواقب ترك األمر
بالمعروف والنهي عن
المنكر
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ {(((.

((( ال عمران .110

الحث عل��ى ممار�سة ه��ذه الفري�ضة الأم��ر بالمعروف
اله��دفّ :
والنهي ع��ن المنكر وبي��ان م�ساوىء تركه��ا والتخ ّلي
عنها.
51

مقدمة
أهم م�ؤ�شرات الخير في الأمة مدى قيامها ك�أمة بفري�ضة
لعل � َّ
الأم��ر بالمعروف والنهي عن المنك��ر� ،أي �أن تح�س�س المنكر
لي�س تح�س�ساً فردياً و�إنما هو هم جماعي ،ون�شر المعروف لي�س
رغب��ة �شخ�صية و�إنما هو طموح ع��ام للأمة ،فالأمة التي تحافظ
على ه��ذه الفري�ضة هي وحدها الأمة الت��ي ُيتو�سم منها الخير
وال�ص�لاح ،وبالتالي ف���إن تخ ِّليها عن هذه الفري�ض��ة و�إ�سقاطها
له��ذه الراية كفي��لٌ ب�إخراجها عن جا َّدة الخي��ر وال�صالح �إلى
مهاوي ال�شر والف�ساد والرذيلة.
حماور املو�ضوع
�ضرورة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ق��ال تعال��ى} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ {(((.
وق��ال تعال��ى } :ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{((( .
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((( ال عمران .104
((( لقمان .17

وفي كلتا الآيتين يظهر وج��وب الأمر من اهلل ب�ضرورة �إقامة
هذه الفري�ضة.
وق��ال تعالى م�ؤكّ داً �أن ه��ذه الفري�ضة هي �سمة مجتمع �أهل
الإيم��ان} :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ{(((.
ويرف��ع الإمام الباقر  Qمن مقام ه��ذه الفري�ضة ومحييها
بقول��ه« :الأمر بالمعروف والنه��ي عن المنكر خلقان من خلق
اهلل عز وجل ،فم��ن ن�صرهما �أعزه اهلل ،ومن خذلهما خذله اهلل
عز وجل»(((.
وع��ن ر�سول اهلل  Pيبي��ن �أن القرب والبع��د من اهلل نقي�ض
الق��رب والبعد ع��ن �أهل الف�س��ق والفجور فيق��ول « :Pتقربوا
�إل��ى اهلل تعالى ببغ�ض �أهل المعا�ص��ي ،و�ألقوهم بوجوه مكف ِّهرة،
وتقربوا �إلى اهلل بالتباعد منهم»(((.
والتم�سوا ر�ضا اهلل ب�سخطهمَّ ،
كان �أبو عبد اهلل � Qإذا مر
وع��ن غياث بن �إبراهيم ق��الَ :
بجماع��ة يخت�صمون ال يجوزهم حتى يق��ول ثالثا« :ات ّقوا اهلل»
يرفع بها �صوته(((.
((( التوبة .71
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.59
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1953
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.59
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�آثار ترك االمر باملعروف والنهى عن املنكر
1-1ت�س��لط الأ�ش��رار :فالأمة التي ال ت�أمر بالمعروف وال تنهى
ع��ن المنكر م��ن الطبيعي �أن يت�سلل �أ�شراره��ا �إلى ر�أ�س
ال�سلط��ة فيها ،دون رادع ٍ �أو معار���ض ،ففي رواي ٍة عن �أبي
الح�سن « :Qلت�أ ُم ّرن بالمعروف ولتن ُه َّن عن المنكر �أو
َ��ن عليكم �شراركم فيدعو خياركم فال ي�ستجاب
ُلي�ستعمل َّ
لهم»(((.
2-2الع��ذاب الإله��ي :والظاهر من الرواي��ات �أنها تتحدث عن
يع��م الأمة في الدنيا ،فعن ر�س��ول اهلل �« :Pإذا
عذاب ٍ ُّ
ترك��ت �أمتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلي�أذنوا
(((
بوقاع من اهلل جل ا�سمه».
��ن ع��ن المنكر� ،أو
أم��ر ّن بالمع��روف ولتن ُه َّ
وعن��ه « :Pلت� ُ
ليعم َّنكم عذاب اهلل»(((.
َّ
عن��ه �« :Pإن ال َّنا�س �إذا ر�أوا الظالم فلم ي�أخذوا على يديه،
�أو�شك �أن يعمهم اهلل بعقاب منه»(((.
3-3فقدان البركة والرحمة :فالبركة والرحمة مرتبطتان بالتزام
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((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.56
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1945
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1945
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1945

الخلق بال�سنن الإلهية ،و�أما مع التخلي عنها فمن الطبيعي
�أن ترتفعا من الأر�ض ،فعن ر�سول اهلل « :Pال يزال النا�س
بخي��ر ما �أمروا بالمعروف ونهوا ع��ن المنكر وتعاونوا على
البر ،ف�إذا ل��م يفعلوا ذلك نزعت منه��م البركات ،و�سلط
بع�ضه��م على بع�ض ،ولم يك��ن لهم نا�صر في الأر�ض وال
في ال�سماء»(((.
وعن الإمام ال�ص��ادق « :Qويل لمن ال يدين اهلل بالأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر»(((.
4-4الإ�ضرار بالمجتمع :لأن فعل المع�صية �إذا لم يجابه �سي�شجع
الآخري��ن عل��ى ارتكابه ،ب��ل �سيتحول �شيئ��اً ف�شيئاً �إلى
�سل��وك عام ي�ست�سيغه الجميع فيقع الجميع في المع�صية،
فعن ر�سول اهلل �« :Pإن المع�صية �إذا عمل بها العبد �سرا
يغير عليه
لم ت�ض��ر �إال عاملها ،و�إذا عمل بها عالني��ة ولم ّ
�أ�ضرت العامة»(((.
5-5العداوة مع اهلل :لأن الإن�سان الذي ال يغ�ضبه فعل المنكر
إلهياً ف��ي تطبيق حكم اهلل
ح�س�أً �شرعي��اً ّ
ال يمل��ك ّ
وهماً � ّ
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1945
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،،3ص.1940
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1947
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تعال��ى ،وقد ّبين الإمام ال�ص��ادق  Qذلك بقوله�« :إذا
ر�أى المنكر فلم ينكره وهو يقدر عليه فقد �أحب �أن يع�صى
اهلل ،ومن �أحب �أن يع�صى اهلل فقد بارز اهلل بالعداوة»(((.
6-6الموت الحقيقي� :أي �أن تارك هذه الفري�ضة ال معنى لوجوده
وحياته التي ال يمار�س فيها دوراً �شرعياً ،فعن الإمام علي
« :Qمن ترك �إنكار المنكر بقلبه ويده ول�سانه فهو ميت
بين الأحياء»(((.
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((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،5ص.108
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1951

المحاضرة الثانية

مقام فريضة
األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
ت�صدير المو�ضوع:

ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pال
يحق��رنَّ
َ
نف�سه ،قالوا :يا ر�سول اهلل وكيف
� ُ
أحدكم َ
يح ِّق��ر �أحدن��ا نف�سه؟ قال :ي��رى �أنَّ عليه
مقاال ،ثم ال يقول في ِهُ ،
فيقول اهلل ع َّز وجلَ
��ك �أن َ
ي��و َم القيام ِة :ما من َع َ
تقول في كذا
وكذا؟ فيق��ول :خ�شية النا���س! فيقول:
ف�إياي كنت �أحق �أن تخ�شى»(((.
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1952

الهدف� :إي�ضاح البعد العبادي لفري�ضة الأمر بالمعروف والنهي
ع��ن المنكر والترغيب بها من خالل بيان �أبعادها في
الدنيا والآخرة.
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مقدمة
ح َّث��ت ال�شريع��ة على عدم الته��اون ف��ي �أداء فري�ضة الأمر
بالمع��روف والنهي عن المنك��ر لأي ذريع�� ٍة �أو �سبب ،بل �إن
من��اخ الروايات ي�شير �إلى �ضمان ٍة �إلهي ٍة يتكفل بها اهلل تعالى �أن
ال ي�صي��ب محي هذ الفري�ضة �أي �ضرر ف��ي ماله �أو عمره مهما
بلغ حج��م التحدي �أو المواجهة مع تارك��ي المعروف وفاعلي
المنكر ،فعن الإمام علي « :Qو�إن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر ال يقربان م��ن �أجل وال ينق�صان من رزق ،و�أف�ضل
من ذلك كله كلمة عدل عند �إمام جائر»(((.
حماور املو�ضوع
مقام الفري�ضة يف ال�شريعة
خا�صة ف��ي ال�شريعة ،بل ترقى
تحت��ل هذه الفري�ض��ة مكانة ّ
�إل��ى كونها محور هذه ال�شريعة وركيزتها الأ�سا�س ،فقد ورد عن
الإمام علي  :Qقوام ال�شريعة الأمر بالمعروف ،والنهي عن
المنكر ،و�إقامة الحدود(((.
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((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1944
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1940

وعنه « :Qالأمر بالمعروف �أف�ضل �أعمال الخلق»(((.
وعن��ه « :Qفر���ض اهلل ...والأم��ر بالمع��روف م�صلح��ة
للعوام»(((.
مقام حمي فري�ضة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
مق��ام خليف��ة اهلل :وك� َّأن القي��ام به��ذه الفري�ض��ة م��ن �ش�أنه
ا�ستبطان كافة الف�ضائل الأخرى ،فعن ر�سول اهلل « :Pمن �أمر
بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة اهلل في الأر�ض ،وخليفة
ر�سوله»(((.
كم��ال الأعمال :وك� َّأن اهلل ال يكتمل ر�ضاه على عبده �إال بعد
قيامه بهذه الفري�ضة و�إحيائه لهذه ال�س ّنة ،فعن علي - Qفي
و�صيته لمحمد ب��ن الحنفية  :-و�أمر بالمعروف تكن من �أهله،
ف���إن ا�ستتمام الأمور عن��د اهلل تبارك وتعال��ى الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر(((.
كم��ال الإيم��ان :فالإيم��ان ال��ذي ال يقت��رن به��ذه
إيم��ان ناق���ص ،فع��ن ر�س��ول اهلل « :Pال ينبغ��ي
الفري�ض��ة � ٌ
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1941
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1430
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1940
((( و�سائل ال�شعة ،احلر العاملي ،ج � ،16ص.150
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لنف���س م�ؤمن��ة ت��رى م��ن يع�ص��ي اهلل ف�لا تنك��ر علي��ه»(((.
خمالفة القول للعمل يف الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ومن �أكبر المفا�سد ال�شخ�صية والإجتماعية التي قد يبتلى بها
الإن�س��ان �أن يت�صدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو ال
ي�أتم��ر بمعروف وال ينتهي عن منكر ،فيرى القذى في عين غيره
وال ي��رى الخ�شبة في عينه فين�صب نف�س��ه �إماماً على الخلق وهو
�أحوج النا�س �إلى الموعظة والتذكير.
وقد حذرت ال�شريعة ه�ؤالء من مغبة وف�ساد ما يقدمون عليه
مبينة الكثير من تبعات ذلك و�ضرره و�آثاره ال�سيئة والتي منها:
ِّ
1-1المق��ت الإله��ي� :أي الكراهة ال�شديدة الت��ي توجب النفور
والإعرا�ض ،قال تعالى} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ*ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ{(((.
وقال تعالى معتر�ض��اً على ه�ؤالء ومتهماً �إياهم في عقولهم:
}ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ{(((.
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((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1941
((( ال�صف .3
((( البقرة .44

2-2عالم��ة النف��اق :لأن النف��اق لي�س �س��وى مخالفة الباطن
للظاه��ر ،فعن الإمام زين العابدين « :Qالمنافق ينهى
وال ينتهي ،وي�أمر بما ال ي�أتي»(((.
وعن الإمام علي � :Qأظهر النا�س نفاقا« :من �أمر بالطاعة
ولم يعمل بها ،ونهى عن المع�صية ولم ينت ِه عنها»(((.
3-3الغواية وال�ضالل :و�أي �ضالل ٍة �أ�شد من �أن ي�سلك الإن�سان
طريق��اً ويدعو النا�س �إلى غيره ،فع��ن الإمام علي :Q
«كفى بالمرء غواية �أن ي�أمر النا�س بما ال ي�أتمر به ،وينهاهم
عما ال ينتهي عنه»(((.
4-4اللعن��ة الإلهية :فع��ن الإمام علي « :Qلع��ن اهلل الآمرين
بالمع��روف التاركين ل��ه ،والناهي��ن عن المنك��ر العاملين
به»(((.
وال يخفى �أن اللعنة الإلهية تعني العذاب الأبدي في النار.

((( الكايف ،ج� ،2ص.296
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1949
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1949
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1949
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المحاضرة الثالثة

األمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
في األسرة
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعالى« :و�أم��ر �أهلك بال�صالة
وا�صطبر عليها»(((.

((( طه.132 ،

اله��دف� :إلف��ات النظ��ر �إلى �أن الأ�س��رة هي �أهم بيئ��ة و�أف�ضل
مكان لتعلم ون�شر ثقاف��ة الأمر بالمعروف والنهي عن
المنكر.
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مقدمة
�إن مراع��اة الأح��كام والآداب ال�شرعي��ة داخ��ل المن��زل
والت�شديد عليها من �أهم الأمور التربوية التي ينبغي �أن ين�ش�أ عليها
�أوالدنا داخل ح�ض��ن الأ�سرة ،مما يجعل هذه الأحكام �سلوكاً
عادياً وطبيعياً عند الأوالد ،ينكرون الخروج عنه ويرف�ضون عدم
التقيد به ،كما �أن الإ�ستهت��ار عن هذه الأحكام وعدم مراعاتها
تجع��ل �أوالدنا ي�ستخفون بها وال يراعون تطبيقها ،فما هو وا�ضح
�أن �سلوك الأهل داخل البيت يبقى مث ًال �أعلى للأوالد في بداية
�أعمارهم وهي اللبنة الأولى التي تبنى �شخ�صيتهم عليها.
حماور املو�ضوع
م�س�ؤولية الأهل جتاه �أبنائهم
ال يخف��ى م��ا لدور الأهل م��ن �أهمي ٍة خطي��رة و�أ�سا�سية في
توجي��ه �أبنائهم وهدايتهم ،وم��ن هنا فقد ّبين��ت ال�شريعة �أدق
التفا�صي��ل الت��ي ينبغي على الأهل مراعاتها م��ع �أبنائهم ،قال
تعال��ى } :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ{(((.
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((( التحرمي.6 ،

وعن �أبي عب��د اهلل  Qقال« :ب��ادروا �أوالدكم بالحديث
قبل �أن ي�سبقكم �إليهم المرجئة».
وقال ر�سول اهلل « :Pالزموا �أوالدكم و�أح�سنوا �آدابهم ،ف�إن
�أوالدكم هدية �إليكم»(((.
ق��ال �« :Pأدبوا �أوالدكم على ث�لاث خ�صال حب نبيكم
وحب �أهل بيته وعلى قراءة القر�آن»(((.
عن ر�سول اهلل � Pأنه قال علموا �أوالدكم القر�آن فانه �أول ما
ينبغي �أن يتعلم من علم اهلل هو القر�آن(((.
مما وعظ لقمان البنه
ف��ي �سورة لقم��ان وردت عدة �آيات في بي��ان و�صايا لقمان
البنه  ,ه��ذه الآيات ت�شكل مجموعه من االر�شادات والو�صايا
المختلف��ة الجوان��ب ،فمنها اجتماعية واداري��ة و�أخالقية وغير
ذلك ،مما تعتبر رعايته��ا واالهتمام بها من االمور المهمة في
حياة كل فرد ,بل وتلقي �ضوءاً �ساطعاً �أمامنا على طبيعة الأمور
التي ينبغ��ي �أن يحر�ص الأهل على تربي��ة �أوالدهم وتن�شئتهم
((( �شرح ر�سالة احلقوق� ،ص.582
((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،24ص.608
((( من ف�ضائل القران� ،ص.24

65

عليها ،ومن جملتها انه قال مما ورد في القر�آن الكريم:
1-1التحذير من ال�ش��رك :فال�شرك �أخطر الذنوب و�أبعدها عن
المغف��رة الإلهي��ة ،وال ت�ستقيم معها عب��ادة �أو طاعة ،قال
تعال��ى} :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴ{(((.
2-2ال�ص�لاة :باعتباره��ا عمود الدين و�أ�سا���س العالقة مع اهلل
تعالى ،قال تعالى} :ﯤﯥﯦ.{.....
وع��ن الإما ُم ال�صادق « :Qقالَ ُلقم��انُ اِلب ِن ِه ...:يا ُب َن َّي،
و�ص ِّلها وا�س َترِح ِمنها
ج��اء َو ُ
قت َ�صال ٍة فَال ُت�ؤَ ِّخرها ِل َ�شي ٍءَ ،
و�إذا َ
َف�إِ َّنها َد ٌين»(((.
3-3الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :قال تعالى} :ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{((( .فلع��ل في التعقيب بال�صبر بعد
الأمر بالمعروف والنهى ع��ن المنكر �إ�شارة �إلى �أن الآمر
بالمع��روف والناهي عن المنكر هو �أح��وج من غيره �إلى
ال�صب��ر� ،إال �أنه ي�ؤك��د �أن ذلك مما يق��وي �إرادة الإن�سان
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((( لقمان .13
((( احلدائق النا�ضرة ،املحقق البحراين ،ج� ،14ص.58
((( لقمان .17

وينمي �شخ�صيته الإيمانية.
4-4عدم التكبر :قال تعال��ى} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ*ﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ{(((.
فالتوا�ض��ع �سمة ال�صالحين الت��ي ينبغي �أن تبقى مالزمة
له��م بل عالم��ة فارقة ف��ي �سلوكهم وت�صرفاته��م ب�شكلٍ
عام.
فائ��دة �أخرى :التربية على الإيم��ان باليوم الآخر وبالح�ساب
وبالرقابة والدقة الإلهية في الح�ساب.
5-5عدم ا�ست�ص��غار ذن��ب وعدم التجروء على ال�ص��غائر :فمن ال
يلتف��ت �إل��ى �صغائر الأم��ور ال يلتفت �إل��ى كبائرها ،قال
تعال��ى} :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
ومم��ا ورد فيم��ا وعظ لقمان البن��ه قوله« :يا بن��ي بع دنياك
ب�آخرت��ك تربحهم��ا جميعا و ال تبع �آخرت��ك بدنياك تخ�سرهما
جميعا»(((.
((( لقمان .18
((( لقمان .16
((( بحار االنوار ،املجل�سي ،ج� ،13ص.422
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يبين لقم��ان البنه معالم
6-6التعرف على �أ�ص��ناف النا���س :وكما ّ
يبين له �أ�س�س العالقة مع النا�س
العالقة مع اهلل ،ف�إنه كذلك ّ
والمجتمع ،فعن �أبي عب��د اهلل  Qقال في ٍ
حديث طويل
نقتط��ع منه ما وعظ لقمان �إبنه مما يفيد في معا�شرة النا�س:
«قال لقمان البنه :يا بني لكل �شئ عالمة يعرف بها وي�شهد
عليها� ،إلى قوله :وللمتكلف ثالث عالمات ،ينازع من فوقه،
ويق��ول م��ا ال يعلم ،ويتعاط��ى ما ال ين��ال .وللمنافق ثالث
عالم��ات ،يخالف ل�سانه قلبه ،وفعله قوله ،وعالنيته �سريرته،
وللغافل ثالث عالمات :اللهو ،وال�سهو ،والن�سيان»(((.
وللك�س�لان ثالث عالمات :يتوانى حتى يفرط ،ويفرط حتى ي�ضيع،
وي�ضيع حتى ي�أثم ،واللمرائي ثالث عالمات ،يك�سل �إذا كان وحده،
وين�شط �إذا كان النا�س عنده ،ويتعر�ض في كل �أمر للمحمدة (((.
وورد �أن لقمان قال لإبنه« :يا بني ،اتخذ الف �صديق والف
قليل وال تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير»(((.
وقال له�« :إياك والح�س��د ،فانه يتبين فيك ،وال يتبين فيمن
تح�سده»(((.
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((( تف�سري نور الثقلني ،احلويزي ،ج� ،4ص.473
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص.1020
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص.16
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،2ص.1458

المحاضرة الرابعة

فقه األمر بالمعروف
()1
والنهي عن المنكر
ت�صدير المو�ضوع:

عن ر�سول اهلل « :Pمن ر�أى منكم
منك��راً فليغي��ره بيده ،ف�إن ل��م ي�ستطع
فبل�سانه ،ف�إن ل��م ي�ستطع فبقلبه وذلك
�أ�ضعف الإيمان»(((.
((( ميزان احلكمة ،الري�شهري ،ج� ،3ص.1950

اله��دف :التعري��ف ب�أه��م الأح��كام ال�شرعي��ة لفري�ض��ة الأمر
بالمع��روف والنهي عن المنك��ر وبيان بع�ض دالالتها
التي ينبغي تعلمها ومعرفتها.
((( هذه املحا�ضرة مقتب�سة عن �آراء املراجع يف مو�ضوع الأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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مقدمة
يقول �أحد العلماء� :إن من �أعظم �أفراد االمر بالمعروف والنهي
ع��ن المنكر و�أعاله��ا و�أتقنها و�أ�شدها ،خ�صو�ص��ا بالن�سبة �إلى
ر�ؤ�س��اء الدين �أن يلب�س رداء المع��روف واجبه ومندوبه ،وينزع
رداء المنك��ر محرمه ومكروه��ه ،وي�ستكم��ل نف�سه باالخالق
الكريمة ،وينزهه��ا عن االخالق الذميمة ،ف�إن ذلك منه �سبب
تام لفعل النا�س المعروف ،ونزعهم المنكر خ�صو�صا �إذا �أكمل
ذل��ك بالمواع��ظ الح�سنة المرغب��ة والمرهبة ف���إن لكل مقام
مقاال ،ول��كل داء دواءاً ،وطب النفو�س والعقول �أ�شد من طب
االبدان بمراتب كثيرة ،وحينئذ يكون قد جاء ب�أعلى �أفراد االمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.
حماور املو�ضوع
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ت�شخي�ص دائرة املكلفني بهذه الفري�ضة
ال يخت���ص وجوب االم��ر بالمعروف والنه��ي عن المنكر
ب�صنف من النا�س دون �صنف ،بل يجب عند اجتماع ال�شرائط
المذكورة على العلماء وغيرهم ،والعدول والف�ساق ،وال�سلطان
والرعية ،واالغنياء والفقراء.

رتبة وجوب الفري�ض��ة� :إذا كان المعروف واجباً فيجب الأمر
ب��ه والنهي عن المنكر وجوب��ا كفائيا �إن قام به واحد �سقط عن
غيره ،و�إذا لم يقم ب��ه �أي واحد �أثم الجميع وا�ستحقوا العقاب
على تركه.
و�أم��ا �إذا كان المعروف م�ستحبا كان االمر به م�ستحبا ،ف�إذا
�أم��ر به كان م�ستحقا للثواب ،و�إن ل��م ي�أمر به لم يكن عليه اثم
وال عقاب.
�شرائط الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
والقي��ام بهذه الفري�ض��ة لي�س �أمراً متاح��اً لأي كان يمار�سه
�ساعة ي�شاء وكيفما ي�شاء بل ي�شترط في وجوب االمر بالمعروف
الواجب والنهي عن المنكر �أمور ال يجوز التغافل عنها:
االول :معرف��ة المعروف والمنكر ولو اجماال ،فال يجبان على
الجاهل بالمعروف والمنكر ،و�إال الرتد ذلك �سلباً وانتفت
الغاية المرجوة.
الثان��ي :احتمال الت�أثير على المخاط��ب وائتماره بالمعروف
عن��د �أمره وانته��اء المنهي ع��ن المنكر بالنه��ي ،ف�إذا لم
يحتمل ذلك ،وعلم �أن ال�شخ�ص الفاعل ال يبالي باالمر �أو
النهي ،وال يكترث بهما ال يجب عليه �شئ.
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الثال��ث� :أن ال يكون فعل��ه عبثياً �أو الهياً ب��ل ال بد �أن يكون
الفاع��ل م�صرا على ترك المعروف ،وارتكاب المنكر ،و�إال
ف���إذا كانت امارة عل��ى االقالع ،وترك اال�ص��رار لم يجب
�شئ ،بل ال يبعد عدم الوجوب بمجرد احتمال ذلك.
وم��ن هنا فمن ترك واجبا� ،أو فع��ل حراما ولم يعلم �أنه م�صر
على ترك الواجب� ،أو فعل الحرام� ،أو �أنه من�صرف عن ذلك �أو
نادم عليه لم يجب عليه �شئ.
الرابع� :أن يكون المع��روف والمنكر منجزا في حق الفاعل،
ف���إن كان معذورا ف��ي فعله المنك��ر� ،أو ترك��ه المعروف،
العتق��اد �أن ما فعله مباح ولي�س بحرام� ،أو �أن ما تركه لي�س
بواجب ،وكان معذورا في ذلك لال�شتباه في المو�ضوع� ،أو
الحكم اجتهادا� ،أو تقليدا لم يجب �شئ.
الخام���س� :أن ال يلزم من االمر بالمعروف والنهي عن المنكر
�ضرر في النف�س� ،أو في العر�ض� ،أو في المال ،على الآمر،
�أو عل��ى غيره من الم�سلمين ،ف�إذا لزم ال�ضرر عليه� ،أو على
غيره من الم�سلمين لم يجب.
وت�شخي���ص ال�ض��رر يحت��اج �إل��ى دقة فق��د ي�ستل��زم الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر �ضرراً �إال �أنه قد يحرز ت�أثير االمر
� 72أو النه��ي ،وبالتالي ينجز منفع ًة �أكبر ،ف�إنه والحال هذه البد من

رعاي��ة االهمية ،فقد يجب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر
مع العلم بترتب ال�ضرر �أي�ضا ،ف�ضال عن الظن به �أو احتماله.
وق��د يكون المنك��ر المرتك��ب �أو المع��روف المتروك من
الأهمي��ة والخط��ورة بحيث ال ير�ضى ال�ش��ارع بحدوثه �أو تركه
حتى مع تحمل ال�ضرر.
مراتب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
م��ن الطبيع��ي �أن ال يكون لالم��ر بالمع��روف والنهي عن
المنك��ر مرتبة واح��دة بل هناك مراتب ع��دة تخت�ص كل منها
بظروفه��ا الخا�صة وه��ي من الأدنى �إلى الأعل��ى والأ�شد على
ال�شكل التالي:
االول��ى :االن��كار بالقل��ب :وهو �أدنى المرات��ب التي ال ينبغي
الته��اون بها ،وه��و بمعنى �إظه��ار كراهة المنك��ر� ،أو ترك
المعروف �إم��ا ب�إظهار االنزعاج من الفاع��ل� ،أو االعرا�ض
وال�صد عن��ه� ،أو ترك الكالم معه� ،أو نحو ذلك من فعل �أو
ترك يدل على كراهة ما وقع منه.
الثاني��ة :االنكار بالل�س��ان والق��ول :وهذه المرتب��ة �أ�شد و�أبلغ
من الأول��ى وذلك ب�أن يعظه ،وين�صح��ه ،ويذكر له ما �أعد
اهلل �سبحان��ه للعا�صين م��ن العقاب االلي��م والعذاب في 73
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الجحي��م� ،أو يذك��ر له م��ا �أعده اهلل تعال��ى للمطيعين من
الثواب الج�سيم والفوز في جنات النعيم.
الثالث��ة :االن��كار باليد :وذل��ك بال�ضرب الم�ؤل��م الرادع عن
المع�صي��ة وق��د ت�شت��د هذه المرتب��ة �إلى ما ه��و �أ�شد من
ال�ضرب بح�سب المنكر الذي يقترفه.
وال يخفى �أن لكل واحدة من هذه المراتب رتبتها ودرجتها،
والم�شه��ور الترتب بين هذه المراتب ،ف���إن كان اظهار االنكار
القلب��ي كافيا في الزجر اقت�صر عليه ،و�إال �أنكر بالل�سان ،ف�إن لم
يكف ذلك �أنكره بيده ،ولكن الظاهر �أن الق�سمين االولين في
مرتب��ة واحدة فيختار الآمر �أو الناهي م��ا يحتمل الت�أثير منهما،
وقد يلزمه الجمع بينهما.
و�أم��ا الق�سم الثالث فه��و مترتب على ع��دم ت�أثير االولين،
واالحوط ف��ي هذا الق�سم الترتيب بي��ن مراتبه فال ينتقل �إلى
اال�شد �إال �إذا لم يكف االخف.
ونذكر على �سبي��ل المثال بع�ض النم��اذج التي هي محل
ابت�لاء في بع�ض مجتمعاتنا ،ك�أن ال ي�ؤتى بال�صالة على وجهها
ال�صحيح ،كعدم �صحة القراءة واالذكار الواجبة� ،أوال يتو�ض�أوا
و�ضوءا �صحيحا �أوال يطهروا �أبدانهم ولبا�سهم من النجا�سة على

الوج��ه ال�صحيحٍ ،
حينئذ وجب �أمرهم بالمعروف على الترتيب
المتق��دم ،حتى ي�أتوا بها عل��ى وجهها ،وكذا الح��ال في بقية
الواجبات ،وكذا �إذا ر�أى منهم التهاون في المحرمات كالغيبة
والنميم��ة ،والعدوان من بع�ضهم على بع�ض� ،أوعلى غيرهم� ،أو
غي��ر ذلك من المحرم��ات ،ف�إنه يجب �أن ينهاه��م عن المنكر
حتى ينتهوا عن المع�صية.
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الباب الثالث

في رحاب شهر اهلل
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المحاضرة األولى

الرحمة اإللهية

ت�صدير المو�ضوع:

��م يا ِالهي ِم ْن كُ ْر َب��ة ق َْد ف ََّر ْج َتها
ف ََك ْ
َو ُه ُموم ق َْد ك ََ�ش ْف َتهاَ ،و َع ْث َ��رة ق َْد َا َق ْل َتها،
َ��د نَ َ�ش ْر َتهاَ ،و َح ْل َق�� ِة َبالء ق َْد
َو َر ْح َم��ة ق ْ
ف ََككْ َتها (((.
((( م�صباح املتهجد ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص.578

اله��دف :تر�سي��خ مفهوم الرحمة بين النا���س �سواء على �صعيد
ارتباطهم باهلل �أو على م�ست��وى عالقة الخلق بع�ضهم
ببع�ض.
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مقدمة
يت�صور
ي�ؤكّ ��د اهلل تعالى � ّأن العنوان الأ�سا�س ا ّلذي ينبغي �أن ّ
الرحيم ا ّلذي
الإن�س��ان به َّربه هو عنوان ّالرحمة ،فه��و ّالرحمن ّ
كان الوجود كلّه مظهراً من مظاهر رحمته ،لي�شعر الإن�سان ـ دائماً
ـ بقرب��ه من اهلل ،من خالل رحمته التي و�سعت كلّ �شيء ،وب� ّأن
لت�ضمدها ،ومن �آالمه لتخ ّففها ،ومن
رحمة اهلل قريب ٌة من جراحه ّ
هموم��ه لتك�شفها ،ومن جوعه ل ُت�شبعه ،ومن عط�شه لترويه ،ومن
لت�سددها،
ذنوب��ه لتغفرها ،ومن طموحاته لتح ّققها ،ومن خطواته ّ
لت�صوبها .وهكذا تقترب رحمة اهلل من �صالة الإن�سان
ومن م�سيرته ّ
لتتقبله.
لترفعها ،ومن دعائه لت�سمعه وتجيبه ،ومن عمله ّ
حماور املو�ضوع
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تعريف الرحمة
الرحم��ة انفعال خا���ص يعر�ض على القلب عن��د م�شاهدة
النق���ص �أو الحاجة ،فيندفع الإن�سان �إلى رفع ذلك دون لقاء �أو
عو�ض ،فعندما ي�شاهد الإن�سان يتيماً يرتجف من البرد �أو فقيراً
�أ�ضناه الجوع� ،أو مظلوماً يتلوى تحت �سياط الظالمين ،تعر�ضه
حالة الرقة ،فيندفع لتغيير هذا الواقع ،وهذه هي الرحمة.

الله هو الرحمن الرحيم
«الرحمن» هو ذو الرحمة ال�شاملة ،فتعم الم�ؤمنين والكافرين
والمح�سنين والم�سيئين وكل موجود في هذه الحياة الدنيا ،بينما
«الرحيم» هو ذو الرحم��ة الدائمة ،وذلك ما يخت�ص بالم�ؤمنين
وحده��م ،ومن هن��ا ق�سموا الرحمة �إلى رحم��ة «رحمانية» تعم
الجميع ورحمة «رحيمية» تخت�ص بالم�ؤمنين فقط.
روي عن الإمام ال�صادق  Qحيث قال« :الرحمن بجميع
خلقه ،والرحيم بالم�ؤمنين خا�صة» (((.
وع��ن النب��ي � Pأن عي�سى  Qق��ال« :الرحمن رحمن
الدنيا ،والرحيم رحيم الآخرة»(((.
ونج��د في بع���ض الآيات تلميح��اً �إلى ه��ذه الحقيقة ،فقد
قال �سبحان��ه} :ﰑ ﰒ ﰓ{((( ،وق��ال �سبحانه:
} ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{((( ،وق��ال تعال��ى} :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ {((( ،وقال تعالى } :ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ{(((.
((( بحار الأنوار  -ج � - 79ص .229
((( مواهب الرحمن  -ج � - 1ص 14 23
((( الأحزاب.43 ،
((( التوبة.117 ،
((( مرمي.75 ،
((( طه.5 ،
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معيار الرحمة
قال ر�سول اهلل « :Pوالذي نف�سي بيده ال يدخل الجنة �إال
رحيم ،قالوا :كلّنا رحيم ،قال :ال ،حتى ترحم العامة»(((.
يبين لنا �ضابطة الرحمة التي بتحلي الإن�سان
وهذا الحديث ِّ
بها يكون رحيماً و�إال فال ،وهي �أن يكون رحيماً بعباد اهلل.
وعن ر�سول اهلل « :Pمن ال يرحم من في الأر�ض ال يرحمه
من في ال�سماء»(((.
وع��ن علي « :Qعجبت لمن يرجو رحمة من فوقه كيف
ال يرحم من دونه»(((.
جتلي الرحمة الإلهية
1-1رحمته في الكائنات :قال تعالى} :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄ{(((.
2-2رحمته في الخلق :وي�ستعر�ض دعاء الإفتتاح بع�ض مفردات
��ن َذنْبيَ ،و َتجا ُو َز َك َع ْن
ه��ذه الرحمة« :اَل ّلـ ُه َّم ِا َّن َع ْف َو َك َع ْ
َبيح َع َملي،
��ن ُظلْمي َو ِ�س ْت َر َك َع ْن ق ِ
َخطيـ َئتيَ ،و َ�ص ْف َح َك َع ْ
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((( ميزان احلكمة ،حممد الري�شهري ،ج� ،2ص.1044
((( ميزان احلكمة ،حممد الري�شهري ،ج� ،2ص.1044
((( ميزان احلكمة ،حممد الري�شهري ،ج� ،2ص.1044
((( الروم.50 ،

كان ِم ْن َخطئي َو َع ْمدي،
َو ِحل َْم َك َع ْن كَثي ِر ُج ْرميِ ،ع ْن َد ما َ
��ك م��ا ال ا َْ�س َت ْو ِج ُب ُه ِم ْن َ
َاط َْم َعن��ي ف��ي ا َْن ا َْ�س�أَ َل َ
��ك ،ا َّلذي
��ن ق ُْد َر ِت َكَ ،و َع َّر ْف َتني ِم ْن
َر َز ْق َتن��ي ِم ْن َر ْح َم ِت َكَ ،و�أَ َر ْي َتني َم ْ
ِاجا َب ِت َك».
ونق��ر�أ في الدعاء« :يا م��ن يعطي من �س�أله ،يا من يعطي من
لم ي�س�أله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة»(((.
3-3تجلي الرحمة يوم القيامة :وهي �أهم و�أبرز تجليات الرحمة
الت��ي يتو�سمها الإن�سان ،في�أمل �أن يحا�سبه اهلل برحمته ال
بعدله ،ق��ال ر�سول اهلل�« :Pأما �أنه ال ينجي �إال عملٌ مع
رحمة».
جتلي الرحمة يف عباده
ولأهمية هذا ال�صفة الإلهية يريد اهلل �أن يراها متجلي ًة في عباده
فيرحم بع�ضهم بع�ضاً و ُتن�شر الرحمة بين النا�س .قال تعالى} :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ{(((.
وق��د تجلت هذه الرحمة في ر�سول اهلل � Pإذ و�صفه القر�آن
((( مفاتيح اجلنان  -الدعاء الثامن من الأدعية العامة ل�شهر رجب
((( الفتح.29 ،
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الكريم بقوله} :ﯘﯙﯚ{(((.
وقال تعالى} :ﮐﮑﮒﮓﮔ{(((.
موجبات الرحمة الإلهية
ي�ستدر الإن�سان
تعر�ض القر�آن الكري��م لبع�ض الموارد التي ُّ
َّ
الرحمة الإلهية والتي منها:
1-1طاعة اهلل والر�س��ول :ق��ال تعالى} :ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ {(((.
2-2التق��وى :ق��ال تعال��ى}:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦﮧ{(((.
3-3القيام بالواجبات :قال تعالى } :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙﮚﮛﮜ{(((.
4-4الإ�س��تغفار :قال تعال��ى } :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ{(((.
5-5ن�ش��ر الرحمة :قال رجل للنب��ي �« :Pأحب �أن يرحمني
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((( التوبة .128
((( الأنبياء.107 ،
((( �آل عمران.132 ،
((( الأنعام.155 ،
((( النور.56 ،
((( النمل.46 ،

ربي ،قال �« :Pإرح��م نف�سك وارحم خلق اهلل يرحمك
اهلل»(((.
6-6ال�ص��بر عند ال�شدائد :قال تعالى } :ﭫ ﭬ * ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ *ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ{(((.

((( كنز العمال ،خ .44154
((( البقرة.157-155 ،
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المحاضرة الثانية

تجليات النعم اإللهية

ت�صدير المو�ضوع:

مما ورد في دع��اء الإفتتاح« :ف ََك ْم
يا ِالهي ِم ْن كُ ْر َبة ق َْد ف ََّر ْج َتها َو ُه ُموم ق َْد
َ��د َا َق ْل َتهاَ ،و َر ْح َمة ق َْد
ك ََ�ش ْف َتهاَ ،و َع ْث َرة ق ْ
نَ َ�ش ْر َتهاَ ،و َح ْل َق ِة َبالء ق َْد ف ََككْ َتها»(((.
((( م�صباح املتهجد ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص.578

اله��دف :تعزيز العالقة باهلل تعالى من خ�لال �إلفات النظر �إلى
النعم الالمتناهية التي تحيط بالإن�سان والتي كثيراً ما
يغفل عنها.
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مقدمة
�أكّ د الق��ر�آن الكريم �أن العطاء الإله��ي �شمل كل حاجات
الإن�س��ان ورغباته ،بل وكل ما �س�أله وطمح �إليه بطريق ٍة م�شروعة
�إلى الحد الذي بات من غير المقدور تعداد هذه النعم الإلهية
و�إح�صائها ،قال تعالى} :ﭬﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶ{((( .ويقول في �آية �أخرى} :ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

ﭡ{((( .ه��ذه النعم التي م��ا زال الإن�سان يظلم نف�سه �إذ
يجحدها ويكفر بها.
حماور املو�ضوع
مظاهر النعم الإلهية
وتتجل��ى هذه النعم الإلهية بع��دة مظاهر في حياة الإن�سان،
ه��ذه التجليات التي من الطبيع��ي �أن تبقى ن�صب عينه ومورد
�شكره هلل تعالى ،و�أهمها:
1-1طاع��ة اهلل وعبادته :قال تعال��ى } :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
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((( النحل .18
((( ابراهيم .34

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ {(((.
وق��ال تعالى} :ﭧ ﭨ ﭩ * ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ {((( .وال�ص��راط الم�ستقي��م هو
الإلت��زام بعب��ادة اهلل لقوله تعال��ى} :ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ{(((.
2-2وجود الإمام المع�صوم :و�أي نعمة �أكبر من وجود نور الولي
بي��ن النا�س ،ي�ستني��رون بعلم��ه وهداه وير�شده��م �سواء
ال�سبيل� ،إلى اهلل تعالى ،قال تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯ{((( .وقد ورد في التف�سير عن الإمام الكاظم :Q
«النعمة الظاهرة الإمام الظاهر ،والباطنة الإمام الغائب»(((.
3-3التق��وى� :أي نعمة الإرتباط باهلل ال��ذي يمنع الإن�سان من
الوق��وع في المع�صية ،وه��ذه النعمة �أهم م��ن نعمة وفرة
((( الن�ساء .69
((( الفاحتة .5
((( ي�س .61
((( لقمان .20
(((كمال الدين ومتام النعمة ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.368
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الم��ال �أو �سالمة البدن عل��ى �أهميتهما ،فعن الإمام علي
�« :Qإن من ال ِّنعم �سعة المال ،و�أف�ضل من �سعة المال
�صحة البدن ،و�أف�ضل من �صحة البدن تقوى القلب»(((.
َّ
4-4العافية� :أي عافية الدين والدنيا والآخرة ،وعافية الإن�سان
في �أهله ووطنه ،فعن الإمام الباقر « :Qال نعمة كالعافية،
وال عافية كم�ساعدة التوفيق»(((.
وع��ن علي �« :Qإن��ي تذوقت كل الح�لاوات فلم �أجد
�أحل��ى من العافي��ة ،وتذوقت كل المرارات فل��م �أجد �أمر من
الحاجة �إلى النا�س»(((.
وفي الدعاء« :ون�س�أله المعافاة في الأديان كما ن�س�أله المعافاة
في الأبدان»(((.
5-5الرزق :فاهلل تعالى �أنعم على الإن�سان من خالل ما �أودع
هذا الكون من مختلف �سبل الرزق ود ّله على حاللها في
ت�شريعاته ليكفل له طي��ب الم�أكل وحالله ،قال تعالى:
}ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ{(((.
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((( نهج البالغة ،ج� ،4ص.94
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2022
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2022
((( نهج البالغةـ ج� ،1ص.191
((( فاطر .3

6-6الوح��ي الإلهي :وهو من �أكبر النعم التي يعي�شها المرء في
حيات��ه �إن راعى الإلت��زام لقواعد الت�شري��ع الإلهي ،قال
تعالى} :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ{(((.
7-7الإلف��ة والت�آخي بين الم�ؤمنين :وه��ذه النعمة الإلهية التي
نقل��ت النا�س من قبائل متناحرة �إلى �أ ّمة ر�سمت للب�شرية
كاف��ة �سبيل الهداي��ة وال�سعادة في الدني��ا والآخرة ،قال
تعالى } :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ {(((.
التح ّدث بنعمة الله
قال تعالى} :ﮠﮡﮢﮣ{.
والمراد هنا لي�س خ�صو�ص الحديث عن النعم التي ت�صيب
الم��رء في حياته  -و�إن كان م��ن الواجب على المرء التحدث
به��ا  -بل يتعداه �إلى كل النعم التي تحيط بهذا الوجود والتي
ي�ستحي��ل على المرء �إح�صا�ؤها ،فع��ن ر�سول اهلل �« :Pإن اهلل
يحب �أن يرى �أثر نعمته على عبده».
((( البقرة .231
((( ال عمران .103
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المحاضرة الثالثة

حسن التعامل
مع النعم اإللهية
ت�صدير المو�ضوع:

��م ا ْل ِّن ْع َم َة َعل ََّى فَ�لا اُجازي ِه،
« َو ُي َع ِّظ ُ
َ��د َا ْعطاني،
��ن َم ْو ِه َب��ة َهني َئة ق ْ
��م ِم ْ
ف ََك ْ
َ��د كَفان��يَ ،و َب ْه َجة
ظيم��ة َم ُخوفَة ق ْ
َو َع َ
ُمو ِن َقة ق َْد اَراني»(((.
((( م�صباح املتهجد� ،ص.579

اله��دف :التنبيه �إل �ضرورة المراقب��ة الدائمة للنعم التي تحيط
بالإن�س��ان وكيفي��ة التعاط��ي معها وع��دم الوقوع في
الإ�ستدراج والغفلة.
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مقدمة
من الطبيعي �أن على الإن�سان المراقب لنف�سه و�سلوكه تجاه
كافة ق�ضايا الحي��اة �أن يتب�صر جيداً بالنعم الإلهية التي يغدقها
اهلل تعالى عليه ،فيراقب حاله حين ورود النعمة ،ويراقب نف�سه
في كيفية التعاطي مع هذه النعم �إيجاباً �أو �سلباً ،ويراقب �إنقطاع
ه��ذه النعم وزوالها عنه �أو ا�ستمراره��ا وعدم �إنقطاعها ،لأن في
ذل��ك قراءة دقيقة لحال الإن�سان وقربه �أو بعده من اهلل ودرجته
التي هو عليها.
حماور املو�ضوع
معنى الإ�ستدراج
قال تعالى} :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ {(((.
ويعرف الإمام الح�سين  Qالإ�ستدراج بقوله« :اال�ستدراج
ّ
(((
من اهلل �سبحانه لعبده �أن ي�سبغ عليه النعم وي�سلبه ال�شكر» .
وبنف���س المعنى عن��ه  - Qلما �سئل ع��ن اال�ستدراج:
جدد ل��ه عندها النعم،
«ه��و العبد يذنب الذن��ب ،فيملى له و ُي ِّ
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((( ال عمران .178
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3316

فتلهيه ع��ن اال�ستغفار من الذنوب ،فهو م�ستدرج من حيث ال
يعلم»(((.
فم��ن هنا وج��ب على الم��رء �أن يراقب نف�س��ه جيداً كيف
يتعاط��ى مع �سي��ل النعم التي يفي�ضها اهلل علي��ه ،ويحذر عاقبة
عمل��ه �إن لم يح�سن التعامل مع هذه النع��م ،فعن الإمام علي
« :Qي��ا بن �آدم ! �إذا ر�أيت رب��ك �سبحانه يتابع عليك نعمه
و�أنت تع�صيه فاحذره»(((.
الغفلة عن النعم
فالنعمة من اهلل في جوهرها �إمتحان �إلهي لإيمان المرء ليرى
اهلل ح�س��ن �صنيع الإن�سان مع نعمائه �أو غفلته عنها ،فعن الإمام
علي « :Qمن كان في النعمة جهل قدر البلية»(((.
ويحذرنا  Qمن هذه الغفلة التي قد ت�صل �إلى حد ال�سكر،
�أي �إلى الحد الذي ال يبقى معه �أثر لعمل العقل فيقول :Q
«اتقوا �سكرات النعمة ،واحذروا بوائق النقمة»(((.
وع��ن ر�سول اهلل  Pيبين لنا النعم الت��ي قلّما يلتفت �إليها
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3316
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3315
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3311
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص.37
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المرء فيدعوه �إلى الإلتف��ات �إليها قائالً« :نعمتان مفتون فيهما
كثير من النا�س :الفراغ وال�صحة»(((.
وم��ن هنا ف�إننا نقر�أ مع الإمام عل��ي  Qدعائه« :ن�س�أل اهلل
�سبحانه �أن يجعلنا و�إياكم ممن ال تبطره نعمة ،وال تق�صر به عن
طاعة ربه غاية ،وال تحل به بعد الموت ندامة وال ك�آبة»(((.
و�إنما تتحول هذه النعمة ندام ًة بعد الموت لأنها ت�شهد على
�ضيعها ول��م يح�سن �صحبتها ،فع��ن الإمام علي
�صاحبها �أن��ه ّ
�« :Qأح�سن��وا �صحبة النعم قبل فراقه��ا ،ف�إنها تزول وت�شهد
على �صاحبها بما عمل فيها»(((.
كفران النعم
1-1الغفل��ة عن العون الإلهي� :أو بكلم ٍة �أ�صح عدم الرجوع �إلى
ال�ش��دة والمحنة ،قال تعالى} :ﮞ
اهلل �إال ف��ي �ساعات ّ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ

ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚ{(((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3311
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.111
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص.328
((( يون�س .12

2-2تبدل الإيمان بالكفر :فاهلل �إذا ر�أى من عبده تبدل ح�سناته
بال�سيئات وتبدل طاعته بمع�صيته ف�إن اهلل يرحم هذا العبد
ب��زوال النعمة عنه حت��ى ال ترهقه النع��م بكثرة الذنوب
والإبتعاد عن اهلل تعالى ،قال تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ

ﭣ{(((.

3-3بذلها في المع�صية :و�أقل الواجب �أن ال يعمد المرء �إلى هذه
النعم��ة فيت�صرف بها في الحرام نا�سياً الرحمة الإلهية التي
�أفا�ض��ت عليه هذه النعم ،فعن الإم��ام ال�صادق � :Qإن
�أردت �أن يخت��م بخير عملك حتى تقب�ض و�أنت في �أف�ضل
الأعمال ،فعظم هلل حقه �أن ال تبذل نعماءه في معا�صيه(((.
ع��ن الإمام عل��ي �« :Qأقل ما يلزمك��م هلل �أال ت�ستعينوا
بنعمه على معا�صيه»(((.
4-4ق�صر النظر على النعم المادية :دون الإلتفات �إلى حاجات
النا�س ومعاناتهم �أو دون النظر �إلى ما ينفع المجتمع ب�شكلٍ
ع��ام ،والإقت�صار في بذلها على الملذات الخا�صة والآنية،
((( االنفال .53
((( عيون اخبار الر�ضا ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،1ص.7
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1484
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فع��ن ر�س��ول اهلل « :Pمن لم ير اهلل ع��ز وجل عليه نعمة
�إال ف��ي مطع��م �أو م�ش��رب �أو ملب�س فقد ق�ص��ر عمله ودنا
عذابه»(((.
ما يوجب بقاء النعم
1-1الإيم��ان والتقوى :قال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢ{(((.
قال تعال��ى } :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷ{(((.
وع��ن علي « :Qا�ستتم��وا نعم اهلل عليك��م بال�صبر على
طاعته ،والمجانبة لمع�صيته»(((.
2-2ب��ذل النع��م للنا���س :ع��ن ر�س��ول اهلل �« :Pإن هلل عباداً
اخت�صهم بالنعم ،يقرها فيهم ما بذلوها للنا�س ،ف�إذا منعوها
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((( الكايف ،ج� ،2ص.316
((( االعراف .96
((( املائدة .66
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص.128

حولها منهم �إلى غيرهم»(((.
عن��ه « :Qمن كثرت نعم اهلل علي��ه كثرت حوائج النا�س
�إلي��ه ،فمن ق��ام هلل فيها بما يجب فيها عر�ضه��ا للدوام والبقاء،
ومن لم يقم فيها بما يجب عر�ضها للزوال والفناء»(((.
�3-3شكر النعم :قال تعالى} :ﭰﭱﭲ{(((.
وم��ا �أروع هذه المعادلة التي يعلمن��ا اهلل �إياها ،فكلّما �شكر
الم��رء ربه عل��ى نعمائه كلّم��ا زاد اهلل في عطائ��ه ،ويبقى هذا
العطاء دافقاً م��ا دام المرء �شاكراً .وعن الإمام الهادي :Q
«�إِل َق��وا النعم بح�سن مجاورتها ،والتم�س��وا الزيادة فيها بال�شكر
عليه��ا ،واعلموا �أن النف�س �أقبل �شئ لم��ا �أعطيت ،و�أمنع �شئ
لما منعت»(((.
4-4التوا�ض��ع :وهو مما يزين الإن�س��ان الذي منحه اهلل النعمة
ويزيد م��ن جماله الروحي بين يدي ربه عندما ال تخرجه
النعم��ة �إلى البط��ر والتخلي عن م��كارم الأخالق ،فعن
الإمام علي « :Qبالتوا�ضع تتم النعمة»(((.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3313
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3313
((( ابراهيم .7
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3312
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص.3318
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المحاضرة الرابعة

آيات اهلل في الوجود

ت�صدير المو�ضوع:

وقال تعالى} :ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾ{.

اله��دف :عر�ض بع���ض الآيات التي تعر�ض له��ا اهلل تعالى في
كتاب��ه للفت نظ��ر الإن�سان �إليها و�إل��ى اهلل تعالى من
خاللها.
101

مقدمة
�إن اهلل  -وتف�ض� ً
لا منه ورحمة � -أودع هذا الكون ما ال يعد وال
يح�صى من الآيات والتي �أحاطت بالإن�سان من كل جانب ،وذلك
لتبقى عالقة الإن�سان بربه قويه و�صلته به �أكيدة وتذكره له ال يهد�أ،
و�أ�شار القر�آن الكريم �إلى كثي�� ٍر من الآيات التي ق ّلما يلتفت �إليها
الإن�س��ان في م�سيرة حيات��ه ،فجاء هذا النداء الإله��ي لينبهه من
غفلته ويوقظه من �سباته ويرده �إلى الجادة التي �أرادها اهلل له.
حماور املو�ضوع
الآف��اق والأنف�س :ق��ال تعالى} :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁ{(((.

الفلك والأنهار :قول��ه تعالى} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{((( .وت�سخير الفلك للنا�س
هو جعلها بحيث تنفعهم في مقا�صدهم .وعليه فاهلل تعالى جعل
�آياته في خدمة الإن�سان كي ال يغيب اهلل تعالى عن قلبه �أبداً.
قوله تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ{(((.
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((( ف�صلت.53 ،
((( ابراهيم .32
((( ال�شورى.32 ،

الكواك��ب واللي��ل والنهار :ق��ال تعالى } :ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩ{(((.
قول��ه تعالى} :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{((( .فم��اذا ل��و
كانت الحي��اة كلها ليل �أو كلها نه��ار� ،أال ت�صبح حياة الإن�سان
جحيماً يتمنى الموت معها.
مراحل خلق الإن�سان :قال تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰ{(((.
وق��ال تعال��ى} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ{((( .وه��ذه المراحل من �أ�شد �آيات اهلل تعقيداً،
فالإن�س��ان �إلى يومنا هذا لم يكت�ش��ف كافة �أ�سرار ن�شو�ؤه وتطوره
وتكامله.
الحي��اة بعد الموت :قال تعال��ى} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ
((( النحل .12
((( الروم.23 ،
((( غافر .67
((( الروم.20 ،
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ﯸﯹ ﯺﯻ{((( ..وقال تعالى} :ﮢﮣﮤ

ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ

ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ {(((.
قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨ{(((.

الب��رق والمطر :قال تعال��ى} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ{((( .وه��ذه الآي��ة كذل��ك
م�سخر ًة لخدمة الإن�سان.
ال�سكن �إلى الأزواج :قال تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ

ﮙﮚﮛﮜ ﮝ{(((.
والآية هذه تلبي حاجة �ضرورية ونزعة فطرية فطر اهلل الإن�سان
عليها ،وهي حاجته �إلى ال�سكينة والراحة والإ�ستقرار النف�سي.
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((( احلديد .17
((( الرعد .4
((( ف�صلت.39 ،
((( الروم.24 ،
((( الروم.21 ،

قال تعال��ى} :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ{(((.
الخروج �إلى الح�شر :قال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ{(((.
قال تعالى} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ{(((.
الري��اح :ق��ال تعال��ى} :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ{(((.
ق��ال تعال��ى} :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ

ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ { (((} .ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷ{(((.
�ض��عف الإن�س��ان وعجزه :قال تعال��ى} :ﯽ ﯾ ﯿ
(((الروم.22 ،
((( الروم.25 ،
(((ال�شورى .29
((( الروم .46
((( ف�صلت.37 ،
((( ف�صلت.38 ،
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ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ* ﰈ ﰉ ﰊ

ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ{((( .وم��ن هنا
نج��د �أن اهلل �أ�سبغ في هذا الوجود �آيات��ه و�أفا�ض على الإن�سان
من هذه لآيات ما يعينه ود ّله عليها وذكّ ره بها كي ال يغفل عنها
حتى تبقى �صلته به وثيقة وعالقته به محكمة را�سخة.

106

((( ال�شورى.31-30 ،

المحاضرة الخامسة

الشفاعة في
القرآن الكريم
ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ

ﮠﮡ{(((.
((( البقرة.254 ،

الهدف :الإطاللة على مفهوم ال�شفاعة من خالل بع�ض الآيات
الت��ي ورد ذكره��ا في الق��ر�آن الكريم وبي��ان المعنى
ال�شرعي لها.
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مقدمة
كثي��ر ٌة هي الآيات الت��ي تحدثت عن ال�شفاع��ة في القر�آن
�س��واء �إثبات��اً �أو نفياً �أو مقي��د ًة مما يك�ش��ف �أن هناك
الكري��م ً
معنى دقيقاً جامعاً له��ذه الآيات وي�شكل تف�سيراً موحداً لهذه
ً
الإ�ستعم��االت المتفاوت��ة ف��ي الظاه��ر المتحدة ف��ي المعنى
والدالل��ة ،ه��ذا التف�سير الذي من ال�ض��روري على كل م�سلم
فهمه والإعتقاد به والإيمان بت�أثيراته على حياته �سواء في الدار
الدنيا �أو في الدار الآخرة.
حماور املو�ضوع
تعريف ال�شفاعة:
ُع ِّرفت ال�شفاعة ب�أنه��ا «ال�س�ؤال في التجاوز عن الذنوب من
الذي وقعت الجناية في حقه»(((.
�آيات ال�شفاعة
ويمك��ن ت�صنيف ايات ال�شفاعة ال��ى ثالثة ا�صناف� :آيات
ان��كار ال�شفاع��ة� ،آيات ان��كار �شفاعة غي��ر اهلل و�آي��ات اثبات
ال�شفاعة.
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((( راجع التعريفات للجرجاين� ،ص.56

�1-1آيات انكار ال�ش��فاعة :وقال تعالى} :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ{(((.
وقال تعالى} :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ {(((.
وقال تعال��ى} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ{(((.

وقال تعالى} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ*ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫ{(((.
وق��ال تعال��ى} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ {(((.
2-2انكار �ش��فاعة غير اهلل :ثمة �آيات ف��ي القر�آن الكريم تنكر
كل �شفيع �سوى اهلل:
قال تعالى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ{

(((

((( الدخان.41 ،
((( الإنفطار.19 ،
((( الأنعام.94 ،
((( الروم.13-12 ،
((( البقرة.48 ،
((( االنعام .70
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ق��ال تعال��ى} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰ{...
يق��ول القر�آن �إِن قول ه���ؤال يكون �صحيحا ل��و �أَن الأَ�صنام
كانت قادرة على �أن تنفع او ت�ضر وهي لي�ست كذلك بالطبع.
قال تعالى}...:ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ ﮒ{(((.
قال تعال��ى} :ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ ﯨ{(((.
قال تعالى} :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ {(((.
ق��ال تعال��ى} :ﭰ ﭱ ...ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ{(((.
فال�شفاع��ة هلل جميعا ولي���س المالك الحقيق��ي لكل �شي
�سوى اهلل ،له الق��درة الكاملة والمل��ك وال�سلطان على جميع
ال�سموات واالر�ض.
(((
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((( يون�س .18
((( الزكر.43 ،
((( ي�س.23 ،
((( الأنعام.51 ،
((( ال�سجدة.4 ،

�3-3آيات اثبات ال�شفاعة :باال�ضافة الى ال�شفاعة االلهية ،ي�شير
القر�آن الكريم الى �شفاعة غيره ،فهو يقول:
قال تعالى} :ﭴﭵﭶ ...ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍ {(((.
وق��ال تعال��ى} :ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡ {((( .وق��ال
تعالى} :ﮮﮯﮰﮱ * ﯔ ﯕﯖ {(((.
يقول العالمة الطباطبائ��ي :ان قوله« :فما لنا من �شافعين»،
ا�ش��ارة الى ان هناك �شافعين في ذلك اليوم ،واال فلي�س ثمة ما
يقت�ضي ذكر ال�شافع وبلف��ظ الجمع ،وكان الأَولى �أَن يقول :ال
�شافع لنا ،بمثلما ق��ال« :فما تنفعهم �شفاعة ال�شافعين» ،ويقول
اي�ضا« :و ال يملك الذين يدعون من دونه ال�شفاعة �إِال من �شهد
بالحق و هم يعلمون (((.
وق��ال تعال��ى} :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ{ (((.
وقال تعالى} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
((( يون�س.3 ،
((( البقرة.255 ،
((( ال�شعراء.101 ،
((( الزخرف.86 ،
((( مرمي.78 ،

111

ﯝ ﯞ{(((.
وقال تعالى} :ﭑﭒ ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{(((.
وق��ال تعالى} :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ{(((.
النتيج��ة هي ان �شفاعة غير اهلل موجودة يوم القيامة ،ولكنها
ال تكون اال بعد ان ياذن اهلل بذلك لأنه المالك الحقيقي لهذه
ال�شفاعة وهو الذي يمنحها لمن ي�شاء من عباده.
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((( طه.109 ،
((( �سب�أ.23 ،
((( النجم.26 ،

المحاضرة السادسة

أنواع الشفاعة
وشرائطها
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعالى} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ{(((.

((( الزمر.44 ،

اله��دف :بي��ان �أن��واع ال�شفاع��ة وال�شفعاء والذي��ن ي�ستحقون
ال�شفاع��ة وبع���ض �شرائطه��ا كما ورد ف��ي الن�صو�ص
ال�شريفة.
113

مقدمة
ال �ش��ك �أن ال�شفاعة لي�ست �أمراً ع�شوائي��اً يحظى به بع�ض
النا���س عن طري��ق ال�صدفة �أو الخط�أ �أو م��ا �شاكل ،بل هي من
وبينت �أنواعها
المفاهي��م الدقيقة التي تحدثت عنها الن�صو�ص ّ
و�صفات ال�شفعاء و�أحوالهم والأمور التي ت�شفع للمرء كما ّبينت
خ�صائ�ص الم�شف��وع لهم و�شرائط �سريان هذه ال�شفاعة وقبولها
عند اهلل ،لما لهذا المفهوم من عالقة مبا�شرة بالعدل والرحمة
والمغفرة الإلهية ،والتي ال يمكن ت�صورها في ذات اهلل جزافاً.
حماور املو�ضوع
�أن��واع ال�ش��فاعة :تق�سم ال�شفاع��ة ال�صحيحة ال��ى نوعين:
ال�شفاعة التكوينية ،وال�شفاعة الت�شريعية.
1-1ال�ش��فاعة التكوينية :ثمة �آيات م��ن القر�آن الكريم تحكي
عن هذا النوع من ال�شفاعة:
قال تعال��ى} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ

ﮉ{(((.
ان المق�صود بال�شفيع في الآية هو العلل واال�سباب الطبيعية.
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((( ال�سجدة.4 ،

فم��ا من علة �أَو �سبب يمك��ن �أن يكون م�ؤثرا من دون �إِرادة اهلل
الحكيمة ومن دون الإ�ستعانة بقدرته غيرالمتناهية.
2-2ال�ش��فاعة الت�ش��ريعية� :إن اهلل تعالى ،عل��ى علّو مقامه ،قد
تف�ض��ل علينا بت�شريع الدين لن��ا و�إر�سال الأنبياء والر�سل
مب�شرين ومنذرين في �إبالغ دينه ليتم الحجة علينا .لذلك
فهذه الأ�سب��اب والو�سطاء هي و�سائل لل�شفاعة ،كما جاء
في الآيات التاليات:
قال تعال��ى} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ{(((.
قال تعالى} :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮ{(((.
قال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ .((({..
قال تعال��ى} :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗ{(((.
ه��ذه الآي��ات ت�شي��ر ال��ى مو�ض��وع ال�شفاع��ة
((( طه.109 ،
((( الزخرف.86 ،
((( �سب�أ.23 ،
((( النجم.26 ،
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وت�شف��ع ع��دد م��ن عب��اد اهلل ب�ش��رط ان ي���أذن اهلل له��م.
وال�شفاعة الت�شريعية على ق�سمني اثنني:

االول :تل��ك ال�شفاع��ة التي يح�ص��ل اثرها في ه��ذه الدنيا،
كقول �أبناء يعق��وب لأبيهم} :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ...
ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ{ .((( .مم��ا ي�ستتبع غفران اهلل
تعالى ،او التقرب من �أعتابه.
�إن القر�آن الكريم يعد م��ن ال�شفعاء في الدنيا ،لأَن �شفاعته
ت�ؤدى الى هداية ال�شخ�ص والتو�سط له في بلوغ مراتب اعلى:
قال تعالى} :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ{.((( .
الثان��ي :تلك ال�شفاعة التي تتحق��ق في الآخرة� .إِن االعمال
التي يرتكبه��ا الإِن�سان في الدنيا ،والعالئق المعنوية التي
تربط بين النا�س في هذه الدنيا ،تظهر ظهوراً عينياً في الدار
الآخرة .اذا ما قام امر�ؤ بهداية �شخ�ص ما �أَو بت�ضليله ،تظهر
هذه العالقة ظهورا عيانيا يوم القيامة.
قال تعالى} :ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦ{(((.
�إن حمل��ة العر�ش يعلمون �أن رحمة اهلل وا�سعة ،في�س�ألونه �أن
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((( يو�سف.98-97 ،
((( الإ�سراء.9 ،
((( الإ�سراء.71 ،

ي�سب�� َغ بع�ض رحمته ،التي ت�شمل غف��ران الذنوب والوقاية من
النار ،على من ي�ستحقونها من عباده:
قال تعال��ى} :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ{(((.

املحرومون من ال�شفاعة
الم�س��تخ ّفون بالدين :ق��ال تعالى} :ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿ...ﭮﭯ ﭰﭱﭲ

ﭳ {(((.
والآية ت�شير الى حال الكافرين الذين يجعلون الدين و�سيلة
للهو واللعب ،ويغترون بالحياة الدنيا .وتلك هي حال اهل النار
الذين ،قال تعالى} :ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ * ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ
*ﰦﰧﰨ ﰩ *ﰫﰬﰭ ﰮ *ﰰﰱﰲ

* ﭑﭒﭓﭔ{(((.
�إِن الإِنغما���س في اللهو واللعب ف��ي الحياة يمنع المرء من
التفكير في الآخرة.
((( امل�ؤمن.7 ،
((( الأعراف.52-51 ،
((( املدثر.48-40 ،
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المجرم��ون :قال تعال��ى} :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ * ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ*ﯔ ﯕﯖ{(((.
الظالم��ون :يق��ول تعال��ى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ{(((.
ال�شفعاء يف الن�صو�ص
عن علي  Qق��ال« :قال ر�س��ول اهلل :Pثالثة ي�شفعون
�إلى اهلل تعالى في�شفعون الأنبياء ثم العلماء ثم ال�شهداء»(((.
عن �أمير الم�ؤمنين � Qأنه قال« :لنا �شفاعة ولأهل مودتنا
�شفاعة»(((.
وورد عن النبي Pانه قال« :ال�شفعاء خم�سة القر�آن والرحم
ونبيكم و�أهل بيته»(((.
والأمانة ّ
وعن �أبي عبد اهلل�« :Qإذا كان يوم القيامة بعث اهلل العالم
والعاب��د ف�إذا وقف بين يدي اهلل عز ذكره قيل للعبد انطلق �إلى
الج ّنة وقيل للعالم قف ت�شفع للنا�س بح�سن ت�أديبك لهم»(((.
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((( ال�شعراء.101-99 ،
((( امل�ؤمن.18 ،
(((اخل�صال ،ال�صدوق� ،ص.156
((( اخل�صال ،ال�صدوق� ،ص.624
((( مكيال املكارم ،املريرا اال�صفهاين ،ج� ،1ص.313
((( علل ال�شرائع ،ال�صدوق ،ج� /2ص.294

وقد جاء ف��ي �أحاديث �أخرى �أن �شه��ر رم�ضان ي�شفع وكذا
بع���ض الأعمال تتج�سد يوم القيامة ك�إدخال ال�سرور على قلب
الم�ؤمن وغيره��ا وت�شفع للإن�سان في عر�صات وظلمات القيامة
وم��ن ال�شفع��اء ال�سقط كما جاء في الرواي��ات يقف على باب
الجنة فيقال له ادخل فيقول ال حتى يدخل �أبواي.
�شفاعة ر�سول الله
فكم��ا �أن هن��اك �شفاعة عام��ة كذلك هن��اك �شفاعة خا�صة
لبع�ض الأمة كما جاء في ب�شارة الم�صطفى� ،إال �أن هذه ال�شفاعة
م�شروط��ة بالإعتقاد بها ،فعن الر�ضا عن �آبائه عن �أمير الم�ؤمنين
 Qقال« :قال ر�سول اهلل Pمن لم ي�ؤمن ب�شفاعتي فال �أناله
اهلل �شفاعتي»(((.
وورد في تف�سير قول��ه تعالى} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈ{ ،هي ال�شفاعة(((.
عن ر�س��ول اهلل �« :Pإذا قمت المق��ام المحمود ت�ش ّفعت
ف��ي �أ�صح��اب الكبائر م��ن �أمت��ي في�ش ّفعن��ي اهلل فيه��م»(((.
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.56
((( مغني املحتاج ،ج�،1ص .141
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.270
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قال« :Pادخرت �شفاعتي لأهل الكبائر من �أمتي»(((.
وع��ن الإمام الباقر في تف�سير قوله تعالى }ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ { «ال�شفاعة واهلل ال�شفاعة ،واهلل ال�شفاعة»(((.
وعن ر�سول اهلل�« :Pأربعة �أنا لهم �شفيع يوم القيامة المكرم
لذريت��ي والقا�ضي له��م حوائجه��م وال�ساعي ف��ي �أمورهم ما
ا�ضطروا �إليه والمحب لهم بقلبه ول�سانه»(((.

120

((( بحار االنوار ،ج� ،8ص .30
((( تف�سري املريان ،الطباطبائي ،ج� ،1ص.176
(((االمايل ،الطو�سي� ،ص.279

المحاضرة السابعة

أذى المؤمنين ()1

ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى:

}ﮐ ﮑ

ﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ{(((.

((( االحزاب .58

الهدف :بي��ان م�صاديق التعامل ب�أذى التي ينبغي على الم�ؤمن
الإحت��راز عنها في تعامل��ه مع �إخوان��ه الم�ؤمنين بل
وعموم النا�س.
121

مقدمة
حر�ص��ت ال�شريعة على �إظه��ار الم�ؤمن ب�ص��ورة المت�سامح
الودود الذي ال ي�ضمر �ضغينة �أو حقداً على �أي من المخلوقات
�أو الأ�شي��اء ،و�أن يتميز ب�شخ�صي ٍة �إن�ساني�� ٍة رقيقة ال تتجر�أ على
الإق��دام عل��ى �أي �أم ٍر من �ش�أن��ه �أن يدخ��ل الأذى �أو الإهانة
على �أخي��ه ،بل يت�صرف من خالل احترام��ه لنف�سه واحترامه
للآخري��ن ويحب لهم ما يحب لنف�س��ه ويكره لهم ما يكره لها،
فعن الإمام ال�صادق « :Qفازوا واهلل الأبرار� ،أتدري من هم؟
هم الذين ال ي�ؤذون الذر»(((.
حماور املو�ضوع
و�سن�ستعر���ض بع�ض مفردات الأذى الت��ي ورد النهي عنها
في الن�صو�ص المقد�سة:
 -1الإيذاء

عن ر�سول اهلل « :Pم��ن �آذى م�ؤمنا فقد �آذاني»((( .وداللة
الحديث في اعتبار �أن كرام��ة الم�ؤمن وعزته من كرامة ر�سول
اهلل  Pوا�ضح��ة ،وبالتالي ف�إن الإ�ستخفاف بها ا�ستهتار بكرامة
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.66
((( م�ستند ال�شيعة ،املحقق الرناقي ،ج� ،14ص.159

ر�س��ول اهلل  Pوالعي��اذ باهلل ،و�إيذاء ر�س��ول اهلل ٍ P
تعد على
الذات المقد�سة ولذل��ك ورد عن الإمام ال�صادق  :Qقال
اهلل عز وجل« :لي�أذن بحرب مني من �آذى عبدي الم�ؤمن»(((.
 -2الرتويع

بمعنى التخويف و�إدخال الرعب �إلى قلب الآخر ،فعن الإمام
عل��ي « :Qال يحل لم�سلم �أن ي��روع م�سلما» ((( .وال يخفى
�أن الترويع هنا لي���س ناظراً �إلى حاالت �شهر ال�سالح والتهديد
بالقتل مث ًال ف�إن ذلك له حكمه الخا�ص كما �سي�أتي.
 -3نظرة �إخافة

ومن مفردات الأذى التي قد ت�صدر عن الم�ؤمن �أحياناً دون
�أن يوليه��ا اهتماماً نظ��رة الإخافة للغير والت��ي توعد اهلل عليها
بالعذاب ،فعن ر�سول اهلل « :Pمن نظر �إلى م�ؤمن نظرة يخيفه
بها �أخافه اهلل تعالى يوم ال ظل �إال ظله»(((.
 -4الإهانة

كا�ستعمال الألفاظ الجارحة �أو بع�ض الكلمات النابية التي
ينبغي للم�ؤمن الترفع عنها ،فعن الإمام ال�صادق �« :Qإن اهلل
((( الكايف ،ج� ،2ص.350
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.66
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.66
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تب��ارك وتعالى يقول :من �أهان لي ولي��ا فقد �أر�صد لمحاربتي،
و�أنا �أ�سرع �شئ �إلى ن�صرة �أوليائي».
وع��ن ر�سول اهلل �« :Pأذل النا�س من �أهان النا�س»((( .لأن
ال��ذي يهين النا�س ال ي�شعر ب�إن�سانيته��م وبالتالي فهو ال ي�شعر
ب�إن�سانية نف�سه ويكفيه ذلك ذ ًال.
 -5الإحزان

وذل��ك بتفويت �أمر يفرح الم�ؤم��ن �أو التعر�ض له �أو لمحبيه
بالإ�س��اءة �أو ما �شابه ،فعن ر�سول اهلل « :Pمن �أحزن م�ؤمنا ثم
�أعطاه الدنيا لم يكن ذلك كفارته ولم ي�ؤجر عليه»(((.
 -6حتقري امل�ؤمن

وذل��ك من خالل التعالي عليه وت�صغي��ره والحط من �ش�أنه
فق��د ورد �أن لقمان  Qقال البن��ه « :يا بني ال تحقرن �أحدا
بخلقان ثيابه ،ف�إن ربك وربه واحد»(((.
ويعل��ل ر�سول اهلل  Pهذا الحكم بقوله« :ال يزر�أَ ّن �أحدكم
ب�أحد من خلق اهلل ف�إنه ال يدري �أيهم ولي اهلل»(((.
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((( االمايل ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.73
((( الكايف ،ج� ،2ص.548
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.652
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.313

وعن الإمام ال�صادق « :Qمن حقر م�ؤمنا م�سكينا لم يزل
اهلل ،له حاقرا ماقتا حتى يرجع عن محقرته �إياه» (((.
وعن ر�س��ول اهلل « :Pح�سب ابن �آدم م��ن ال�شر �أن يحقر
�أخاه الم�سلم»(((.
وعن��ه « :Pال تحقرن �أحدا م��ن الم�سلمين ،ف�إن �صغيرهم
عند اهلل كبير»(((.
� -7إذالل امل�ؤمن

بالح��ط م��ن �ش�أن��ه �أو ف�ضحه فيم��ا خفي ع��ن الآخرين �أو
الت�ضيي��ق عليه وما �شابه ،فعن علي « :Qقال اهلل عز وجل:
لي�أذن بحرب مني من �أذل عبدي الم�ؤمن»(((.
وع��ن ر�س��ول اهلل « :Pم��ن ا�ستذل م�ؤمن��ا �أو م�ؤمن��ة� ،أو
حق��ره لفق��ره �أو قلة ذات يده� ،ش ّهره اهلل تعال��ى يوم القيامة ثم
يف�ضحه»(((.
� -8سباب امل�ؤمن
ق��ال تعال��ى} :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.652
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.652
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.652
((( الكايف ،ج� ،2ص.350
((( رو�ضة الواعظني ،الني�سابوري� ،ص.454
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣﯤﯥ ﯦ{(((.
وعن الإمام الكاظم  Qلما ر�آى رجلين يت�سابان « :البادي
�أظلم ووزره ،ووزر �صاحبه عليه ما لم ِ
يعتد المظلوم»(((.
وفي رواية عن عيا�ض بن حماد :قلت« :يا ر�سول اهلل! �صلى
اهلل عليك ،الرجل من قومي ي�سبني وهو دوني فهل علي ب�أ�س �أن
�أنت�صر منه؟ فقال :المت�سابان �شيطانان يتعاويان ويتهاتران»(((.
ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pمن �أكب��ر الكبائ��ر �أن ي�سب الرجل
والدي��ه ،قيل :وكي��ف ي�سب والدي��ه؟ ! ق��ال :ي�سب الرجل
في�سب �أباه و�أمه»(((.
ولل�سباب م�صاديق كثرية منها:

�س��ب الم�ؤمن :عن ر�سول اهلل �« :Pسب��اب الم�ؤمن ف�سوق،
ّ
وقتاله كفر و�أكل لحمه من مع�صية اهلل»(((.
عنه �« :Pساب الم�ؤمن كالم�شرف على الهلكة»(((.
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((( االنعام .108
(((الكايف ،ج� ،2ص.322
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1237
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1237
((( الكايف ،ج� ،2ص.360
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1236

�س��ب الأع��داء :عن الإم��ام علي  Qلما �سم��ع قوما من
ّ
�أ�صحابه ي�سبون �أهل ال�شام �« :إني �أكره لكم �أن تكونوا �سبابين،
ولكنك��م لو و�صفتم �أعماله��م وذكرتم حالهم ،كان �أ�صوب في
الق��ول و�أبلغ في العذر ،وقلتم مكان �سبكم �إياهم ،اللهم احقن
دماءنا ودماءهم»(((.
�س��ب الأ�ش��ياء والمخلوقات والأزمنة :ونهى ر�سول اهلل  Pعن
ذلك ،فعنه « :Pال ت�سبوا الرياح ف�إنها م�أمورة ،وال ت�سبوا الجبال
وال ال�ساعات وال الأيام وال الليالي فت�أثموا وترجع عليكم»(((.
�س��ب النا�س :وعنه « :Pال ت�سب��وا النا�س فتكت�سبوا العداوة
ّ
بينهم»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1236
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1236
((( الكايف ،ج� ،2ص.360
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المحاضرة الثامنة

أذى المؤمنين ()2

ت�صدير المو�ضوع:

في المروي عن �أهل بيت الع�صمة
� Rإن المح��ارب ه��و كل من �شهر
ال�س�لاح و�أخاف الطري��ق� ،سواء كان
في الم�صر �أو خارج الم�صر((( .
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.573

الهدف :تكملة م�صاديق التعامل ب�أذى التي ينبغي على الم�ؤمن
لإحت��راز عنها ف��ي تعامله م��ع �إخوان��ه الم�ؤمنين بل
وعموم النا�س.
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مقدمة
�إن �أذى النا���س ال �سيما الم�ؤمنين منهم من �أ�شد الأمرا�ض
الأخالقية والخ�صال ال�سيئة التي قد ت�صيب �أي �إن�سان ،وذلك
يرت��د �سلباً عل��ى خ�صو�ص الفرد
لأن ه��ذا الخل��ق ال�سيء ال ُّ
نف�سه بل ل��ه �إنعكا�ساته العامة التي ت�صي��ب المجتمع وتعمل
فيه تف�سخاً وتمزيقاً فت�سلب منه روح الت�ضامن وتنزع منه الإلفة
والمحبة ليحل مكانها البغ���ض وال�شحناء ،وهذا مما ي�ضاعف
ال�شقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة.
حماور املو�ضوع
 -1ال�سخرية
ق��ال تعال��ى} :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ

ﰎﰏﰐﰑ{ (((.
واعتبر القر�آن الكريم �أن ال�سخرية والإ�ستهزاء من ال�صفات
المالزمة لأهل النفاق ،قال تعالى} :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
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((( احلجرات .11

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ{(((.
ع��ن ر�سول اهلل « :Pيا بن م�سعود ! �إنهم ليعيبون على من
يقت��دي ب�سنتي فرائ�ض اهلل ،قال اهلل تعالى} :ﮀ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ* ﮉﮊﮋﮌ

ﮍ{»(((.
ويكفي من �آثار ال�سخرية ما روي عن الإمام ال�صادق :Q
«ال يطمعن الم�ستهزئ بالنا�س في �صدق المودة»(((.
 -2التعيري

وه��و من �أ�ش��د �أن��واع الأذى حت��ى �أن اهلل توع��د �صاحبه
بالعار في الدنيا قبل الآخ��رة لما ي�شتمل على التوهين و�إظهار
الم�ؤم��ن ب�أقبح �ص��ورة �أو قل ب�سلب �ص��ورة الإيمان عنه ،فعن
نب��ي اهلل الخ�ض��ر  Qف��ي و�صيت��ه لمو�س��ى  : Qيا بن
عم��ران! ال تعي��رن �أحدا بخطيئ��ة ،وابك عل��ى خطيئتك(((.
وليكن ن�ص��ب �أعينن��ا �إذا ر�أى �أحدنا زل ًة م��ن �أخيه �أن اهلل
ق��د يبتلينا بم��ا ابتلى به �أخان��ا الم�ؤمن فعن ر�س��ول اهلل :P
((( البقرة .14
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1247
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1247
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
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«من عي��ر �أخاه بذنب قد ت��اب منه لم يمت حت��ى يعمله»(((.
وعن الإمام علي « :Qمن عير ب�شئ بلي به»(((.
واعتب��ر ر�سول اهلل � Pأن التعيير كمن يرتكب الخطيئة من
جدي��د فقال « :Pمن �أذاع فاح�ش��ة كان كمبتدئها ،ومن عير
م�ؤمنا ب�شئ لم يمت حتى يركبه»(((.
وع��ن الإمام ال�ص��ادق �« :Qإن اهلل تب��ارك وتعالى ابتلى
�أيوب  Qبال ذنب ،ف�صبر حتى عير ،و�إن الأنبياء ال ي�صبرون
على التعيير»(((.
وم��ن �أروع ما روي عن ر�س��ول اهلل  Pقوله� :إذا زنت خادم
�أحدكم فليجلدها الحد وال يعيرها (((.
عن��ه �« :Pإن عي��رك �أخ��وك الم�سل��م بم��ا يعل��م في��ك
ف�لا تعي��ره بم��ا تعلم في��ه ،يكون ل��ك �أج��را وعليه �إث��م»(((.
 -3التوبيخ

وه��و ا�ستخدام عبارة قا�سية وم�شينة �أو نعت الآخر ب�أو�صاف
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212

ونعوت ال تليق به ،فعن الإمام ال�صادق « :Qمن �أ َّنب م�ؤمنا
�أ َّنبه اهلل في الدنيا والآخرة»(((.
 -4ال�شماتة

وه��ي �إظهار ع��دم الإهتم��ام بم�صاب الغير وي��راه م�ستحقاً
لذل��ك وقد يبدي فرح��اً �إزاء م�صاب الآخري��ن ،وال�شماتة من
�أب��رز م�صاديق القلب الذي ال يع��رف الرحمة بالآخرين ،فعن
الإم��ام ال�ص��ادق « :Qال تبدي ال�شمات��ة لأخيك فيرحمه
اهلل وي�صيره��ا بك» ،وقال« :من �شمت بم�صيبة نزلت ب�أخيه لم
يخرج من الدنيا حتى يفتتن»(((.
ر�س��ول اهلل « :Pال تظه��ر ال�شماتة لأخي��ك ،فيرحمه اهلل
ويبتليك».
 -5الطعن

والم��راد منه ت�سفيه مقالة الغير ونعته��ا �أو نعت �صاحبها بما
ي�سيئه ،فعن ر�سول اهلل �« :Pإن اهلل عز وجل خلق الم�ؤمن من
عظم��ة جالله وقدرته ،فمن طعن علي��ه �أو رد عليه قوله فقد رد
على اهلل عز وجل»(((.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1678
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص.2212
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� -6شهر ال�سالح

وهذا اللون من �أذى الآخرين ي�شتد حكمه عند اهلل تعالى
كون��ه مظهراً م��ن مظاهر الف�ساد وهو ما يناف��ي حقيقة التدين
والإلتزام ،و�إنما �شدد القر�آن الكريم في العقوبة على مثل هذه
الت�صرفات لأنها في الواق��ع تفقد المجتمع �أمنه و�أمانه وتهدد
�سلمه وا�ستقراره وتن�ش��ر القلق والتوتر في نفو�س النا�س ،وال
يخفى ما لذلك من تبعات و�آث��ار نف�سية واجتماعية كبرى ال
يمك��ن لل�شارع ال�سكوت عنه��ا �أو الت�سامح فيها .قال تعالى:
}ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ{(((.
عنه « :Qمن حم��ل ال�سالح بالليل فهو محارب� ،إال �أن
يكون رجال لي�س من �أهل الريبة»(((.
قال ابن عبا�س في قوله تعالى} :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ« :{...م��ن �شهر ال�سالح في قب��ة الإ�سالم و�أف�سد
ال�سبيل وظهر عليه وقدر.(((»......
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((( املائدة .33
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،15ص.120
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.574

وم��ا �أح��وج مجتمعاتنا الي��وم للترقي عن ه��ذه الت�صرفات
الالم�س�ؤول��ة الت��ي تزي��د م��ن تخل��ف المجتم��ع وبقائ��ه في
الح�ضي�ض.
 -7الإ�ضرار ب�أمالك الغري

ويختل��ف الحكم هنا باختالف حجم ال�ض��رر الذي يلحقه
ب�أم�لاك الغير ،وقد يكبر الجرم �إل��ى اعتبار �صاحبه مف�سداً في
الأر���ض ،ويحكم عليه ب�أ�شد العقوبات ،فعن الإمام علي Q
وق��د ق�ضى في رجل �أقبل بن��ار ف�أ�شعلها في دار قوم ،فاحترقت
واحترق متاعهم  :يغرم قيمة الدار وما فيها ،ثم يقتل(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.572
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المحاضرة التاسعة

مقام الصدق
والصادقين
ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى} :ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸ ﭹ{(((.

((( التوبة .119

ح��ث النا���س عل��ى جعل �صف��ة ال�صدق م��ن �أبرز
اله��دفّ :
ال�سمات التي ال ينبغي �أن تفارق �شخ�صية الإن�سان
الم�ؤمن.
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مقدمة
مدح��ت ال�شريع��ة ف�ضيلة ال�صدق مدحاً بالغ��اً فقد ورد في
م�ضامي��ن الأحادي��ث �أنه �أق��وى دعائم الإيمان وع��ز الإن�سان
و�أخ��و العدل وزينة الحديث ور�أ�س الدين و�أمانة الل�سان وحلية
الإيم��ان  ،وتحدثنا �سيرة ر�س��ول اهلل � Pأن ال�سمة الأبرز التي
ا�شته��ر بها قبل النبوة والتي كان��ت �إحدى �أكبر ركائز الجذب
ف��ي �شخ�صيته هي �صدق الحديث وه��ذا الأمر �إنما يدل على
ا�ستبطان هذه الف�ضيلة للكثير من مكارم الأخالق التي يتمتع
بها الإن�سان ال�صادق.
حماور املو�ضوع
مقام ال�صدق
ويكف��ي في مقام ال�صدق �أن اهلل �أ�ش��ار �إلى هذه ال�صفة في
ذاته و�أكّ ��د على ات�صاف �أنبيائ��ه ور�سله و�أوليائ��ه بها ،فقد قال
تعالى مبيناً ه��ذه ال�صفة في نف�سه} :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛ

ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ{ (((.
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((( الن�ساء .122

وي�شي��ر الإم��ام ال�صادق � Qأنه��ا �صفة مالزم��ة للأنبياء
فيق��ول�« :إن اهلل عز وجل لم يبعث نبي��اً �إال ب�صدق الحديث،
و�أداء الأمانة»((( .
و�أم��ا ات�ص��اف الأئمة الأطهار به��ا فيكفي م��ا ورد عن �أمير
الم�ؤمني��ن  Qم�ستغرباً �أن تنحرف الأمة عن جادة ال�صواب
وي�ستنك��ر عليها جموحها �إلى التي��ه وال�ضالل فيقول« :كيف
تعمه��ون وبينكم عترة نبيكم ! وهم �أزمة الحق ،و�أعالم الدين،
و�أل�سنة ال�صدق»(((.
ويرفع عل��ي  Qمقام ال�صدق �إلى مق��ام الوالية في قوله
تعال��ى} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ{ ،قال « :Qال�صدق واليتنا �أهل البيت»(((.
ولعل��ه �إلى ذلك �أ�شارت الآي��ات التي التي تحدثت عن مقام
ال�ص��دق الذي يطلب��ه الإن�سان من اهلل ،ق��ال تعالى} :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖ{(((� ،أو يمنحه اهلل للإن�سان كما قال تعالى:
}ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ{(((.
(((الكايف ،ج� ،2ص.104
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.154
((( الأمايل للطو�سي ،ج� ،1ص.414
((( ال�شعراء .84
((( مرمي .50
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بركات ال�صدق
�1-1أقرب الأعمال �إل��ى اهلل :عن جابر بن �سمرة عن �أبيه قال:
«كنا عند النبي � Pإذ جاءه رجل فقال :يا ر�سول اهلل ،ما
�أقرب الأعمال �إلى اهلل عز وجل؟ قال� :صدق الحديث،
و�أداء الأمانة»(((.
2-2عالمة المتقين :عن علي �« :Qإن الهل التقوى عالمات
يعرفون بها� :ص��دق الحديث و�أداء الأمانة والوفاء بالعهد
وقلة الفخر والبخل و�صلة الأرحام.(((» ..
3-3ب��اب �إلى الجن��ة :لأن ال�صدق يحجب الم��رء عن اقتراف
المعا�صي ويلزمه جادة التقوى وال�صالح ،فعن ر�سول اهلل
« :Pعليكم بال�صدق ،ف�إ ّنه باب من �أبواب الج ّنة»(((.
4-4ت�أيي��د اهلل :وهذا من خفي الألطاف التي قلّما يتح�س�سها
يوميات��ه ،فعن الإم��ام الباق��ر �« :Qأال
الإن�س��ان ف��ي ّ
فا�صدقوا ،ف�إن اهلل مع من �صدق»(((.
5-5زكاة الأعم��ال :لأن الإن�س��ان ب�صدق��ه ي�صب��ح �أ�سو ًة
وقدو ًة لغيره في ن�شر ال�صدق بين النا�س ،فعن الإمام
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((( امتاع اال�سماع ،املقريزي ،ج� ،11ص.142
((( اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.483
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572

ال�صادق « :Qمن �صدق ل�سانه زكى عمله»(((.
6-6نجاة الإن�سان :فكثيراً ما يهلك المرء عدم �صدقه فيوقعه في
المهالك ،فعن ر�سول اهلل « :Pمن �صدق اهلل نجا»(((.
7-7عالمة اختبار الإيمان :عن الإمام ال�صادق « :Qال تغتروا
ب�صالته��م وال ب�صيامهم ،ف�إن الرجل ربم��ا لهج بال�صالة
وال�صوم حتى لو ترك��ه ا�ستوح�ش ،ولكن اختبروهم عند
�صدق الحديث و�أداء الأمانة»(((.
عن ر�سول اهلل « :Pال تنظروا �إلى كثرة �صالتهم و�صومهم
وكثرة الح��ج والمعروف وطنطنتهم باللي��ل ،ولكن انظروا �إلى
�صدق الحديث و�أداء الأمانة»(((.
8-8ال�ص��دق خير من المال :عن الإم��ام ال�صادق �« :Qأيها
النا�س� :إنه ال ي�ستغني الرجل و�إن كان ذا مال عن عترته
(ع�شيرت��ه) ،ودفاعهم عن��ه ب�أيديهم و�أل�سنته��م ...ول�سان
ال�ص��دق يجعل��ه اهلل للمرء في النا�س خي��ر له من المال
يرثه غيره»(((.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572
(((الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.104
((( الكايف ،ال�شيخ الكليني ،ج� ،2ص.104
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.62
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مقام ال�صادقني
�1-1أك��رم النا�س :عن الإمام عل��ي  Qلما �سئل عن �أكرم
النا���س  :ق��ال « :Qمن �صدق في المواط��ن»(((� .أي
ثبت و�صمد في الحرب.
2-2خير من ال�ص��دق :ورد عن الإمام ال�صادق �« :Qأح�سن
م��ن ال�صدق قائله ،وخير من الخي��ر فاعله»((( .لأن فاعل
وي�سن �س ّنة ن�شر الخير.
الخير ين�شر الخير دائماً ّ
3-3زينة الم�ؤمن :الإم��ام الباقر « :Qتزين هلل عز وجل
بال�ص��دق ف��ي الأعم��ال»(((� .أي �إخال���ص الني��ة هلل
تعالى.
الوفاء قرين ال�صدق
وقال « :Qخير مفاتي��ح ا ُالمور ال�صدق ،وخير خواتيمها
الوفاء»(((.
قال �أمير الم�ؤمنين « :Qال خير في القول �إال مع العمل،
وال ف��ي المنظر �إال م��ع المخبر ،وال في الم��ال �إال مع الجود،
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(((االمايل ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.479
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،16ص.292
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1573
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.844

وال ف��ي ال�صدق �إال مع الوفاء وال في الفق��ه �إال مع الورع ،وال
ف��ي ال�صدقة �إال مع النية ،وال في الحياة �إال مع ال�صحة وال في
الوطن �إال مع االمن والم�سرة»(((.
ومن خطبة لأمير الم�ؤمنين �« :Qإن الوفاء تو�أم ال�صدق،
وال �أعلم ُج َّنة �أوقى منه وما يغدر من علم كيف المرجع»(((.

((( من يح�ضره الفقيه ،ال�شيخ ال�صدوق ،ج� ،4ص.369
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.92
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المحاضرة العاشرة:

الصدق والكذب
وآثارهما على حياة
اإلنسان
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ{(((.
((( الأحزاب.23 ،

الهدف :بي��ان ما لف�ضيلة ال�صدق ورذيل��ة الكذب من ت�أثيرات
مهم��ة وخطي��رة عل��ى حي��اة الإن�س��ان ال�شخ�صي��ة
والإجتماعية.
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مقدمة
�إن ال�صدق هو عالمة وف�ضيلة الم�ؤمن البارزة� ،إذ تراه ي�صدق
م��ع نف�سه ،وي�ص��دق مع رب��ه ،وي�صدق مع النا���س ..وال�صدق
جزء ال يتج ّز�أ من �صميم وجوده وكيانه ،فال يعي�ش
بالن�سبة �إليه ٌ
االزدواجي��ة والنف��اق والثنائية؛ فما يقوله هو م��ا ي�ؤمن به ،وما
يفعله هو ما ي�ؤمن ب��ه ،وما ي�ؤمن به يقوله ويفعله .ولي�ست هناك
� ّأي��ة م�سافة بينه وبين الواقع الخارج��ي .فما يقوله للآخرين هو
نف�س��ه الذي يقوله لربه ،وما يفعله هو ال��ذي يرتاح �إليه �ضميره
في الدنيا ،ولن يخجل منه لدى لقائه َّربه في يوم القيامة .فتراه
يعي���ش في داخله حال ًة رائعة من الإِ�ستواء والإِ�ستقرار والتوازن
واالطمئنان.
حماور املو�ضوع
بني ال�صدق والكذب
�1-1أثرهما على ال�شخ�ص نف�سه :فال�صدق يجعل عالقة الإن�سان
بالآخرين �أكثر راح ًة وا�ستقراراً كما �أن الكذب يربك حياة
المرء ويقلقه��ا في�صبح الآخر مر�آ ًة ي��رى نف�سه فيها ،فعن
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ر�سول اهلل �« :Pإن �أ�شد النا�س ت�صديقاً للنا�س �أ�صدقهم
حديثاً ،و�إن �أ�شد النا�س تكذيباً �أكذبهم حديثاً»(((.
�2-2إرتباطهم��ا بحقيقة الإيم��ان :الإمام علي « :Qالإيمان
�أن ت�ؤث��ر ال�ص��دق حي��ث ي�ض��رك ،على الك��ذب حيث
ينفعك»(((.
ع��ن �أبي عب��د اهلل جعفر بن محمد  ،Qق��ال�« :أربع من
ك��ن فيه كمل �إيمان��ه ،و �إن كان من قرنه �إل��ى قدمه ذنوب لم
ينق�صه ذلك ،وه��ي ال�صدق ،و�أداء الأمان��ة ،والحياء ،وح�سن
الخلق»(((.
3-3ت�أثيرهم��ا على عاقبة الم��رء :الإمام علي « :Qال�صادق
عل��ى �شف��ا منجاة وكرام��ة ،وال��كاذب على �شف��ا مهواة
ومهانة».
وعنه « :Qال�صدق ينجي��ك و�إن خفته ،الكذب يرديك
و�إن �أمنته»(((.
وهذه الأحادي��ث ت�شير �إلى عاقبة المرء ف��ي الدنيا كما هو
ظاهرها.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1573
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572
((( الأمايل للطو�سي� ،ص.48
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572
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�4-4أثرهم��ا على الأعم��ال :فال�صدق ي�ضف��ي جما ًال على �أي
عم��ل مهما ر�آه الآخ��رون قبيحاً ،والك��ذب ي�سلب �أي
عملٍ جماله مهما ر�آه الآخرون جميالً ،فعن الإمام علي
« :Qال�ص��دق �ص�لاح كل �شئ ،الك��ذب ف�ساد كل
�شئ»((( .
�5-5أثرهما النف�س��ي على الإن�س��ان :فال�صدق �صفة �أ�سا�سية في
راحة الإن�س��ان الم�ؤمن ،وهي ت�شمل جمي��ع �أبعاد حياته
تقريب��اً ،وهو �إذا ما عا�ش هذه الحالة الإيجابية عا�ش راحة
نف�سي��ة .في حي��ن �إن المدم��ن على الكذب م��ن �ش�أنه
الخوف من ذياع حقيقته ونفاقه الخفيين ،فال يجد لنف�سه
راحة �أو ا�ستقرار.
ع��ن الإمام عل��ي �« :Qإن ال�صادق لمك��رم جليل ،و�إن
الكاذب لمهان ذليل»(((.
وعنه  :Qال�صدق �أمانة ،الكذب خيانة(((.
وع��ن ر�س��ول اهلل « :Pال�ص��دق مب��ارك ،والك��ذب
م�ش�ؤوم»(((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1572
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1573
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1573
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1573

�6-6أثرهم��ا عل��ى �آخرة الإن�س��ان :عن عبد اللهّ ب��ن م�سعود،
البر
ب��ر ،و� ّإن ّ
قال :ق��ال ر�س��ول اللهّ ّ �« :Pإن ال�صدق ّ
ليتح��رى ال�صدق حتى
يه��دي �إلى الج ّن��ة ،و� ّإن العبد
ّ
�صديق��اً؛ و� ّإن الك��ذب فج��ور ،و� ّإن
يكت��ب عن��د اللهّ ّ
ليتحرى الكذب
الفجور يهدي �إل��ى النار ،و� ّإن العب��د ّ
حتى يكتب كذاباً»(((.
م�ستثنيات ال�صدق
وح��دد ال�ش��ارع بع�ض العناوي��ن التي يمكن للم��رء �أن ال
ي�ص��دق بها لترتب بع�ض المفا�س��د على �صدقه �أو ترتب بع�ض
الم�صالح الأهم من الكذب ،عن ر�سول اهلل « :Pثالث يقبح
فيه��ن ال�صدق :النميمة ،و�إخبارك الرجل عن �أهله بما يكرهه،
وتكذيبك الرجل عن الخبر»(((.
وعن الإم��ام ال�صادق ُّ �« :Qأيما م�سل��م ُ�س ِئل عن م�سلم
ف�ص��دق و�أدخل على ذلك الم�سلم م�ضرة كتب من الكاذبين،
ومن �سئل عن م�سلم فكذب ف�أدخل على ذلك الم�سلم منفعة
كتب عند اهلل من ال�صادقين»(((.
((( ر�سائل ومقاالت ،ال�شيخ ال�سبحاين� ،ص.122
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،12ص.252
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1574
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ا�ستماع الكذب
و�إنم��ا كانت من �صفات الم�ؤمنين في الجنة لأنهم كانوا ال
ي�سمعون كذب��اً في الدنيا ،قال تعال��ى} :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ {(((.
وعن الإمام ال�ص��ادق  Qلما �سئل عن الق�صا�ص �أيحل
اال�ستماع لهم؟ قال« :ال» ،وقال « :Qمن �أ�صغى �إلى ناطق
فق��د عبده ،ف���إن كان الناطق ع��ن اهلل فقد عب��د اهلل ،و�إن كان
الناطق عن �إبلي�س فقد عبد �إبلي�س»(((.
ولذل��ك نقر�أ �إعرا�ض ر�سول اهلل  Pع��ن الكاذب فقد ورد
ف��ي الحديث« :ما كان من خلق �أبغ�ض �إلى ر�سول اهلل  Pمن
الك��ذب وما �إطّ ل��ع منه على �شي ٍء من �أ�صحاب��ه فيبخل له من
نف�سه (�أي يعر�ض عنه) حتى يعلم �أنه �أحدث توبة»(((.
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((( النب�أ .35
((( الكايف ،ج� ،6ص.424
((( الطبقات الكربى ،ابن �سعد ،ج� ،1ص.378

الباب الرابع

في رحاب النبي واآلل
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المحاضرة األولى

حق النبيP
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعالى} :ﯘﯙﯚ

ﯛﯜ{ (((.

((( االحزاب .6

اله��دف :التعريف بالحق��وق التي فر�ضها علين��ا الإ�سالم تجاه
النبي الأكرم  Pوالتي يعتبر عدم التحلي بها خروجاً
عن الدين.
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مقدمة
عن��د الحديث عن حق النبي  Pف�إن المو�ضوع لي�س ناظراً
�إلى الإعجاب ب�شخ�صه �أو جميل �أخالقه �أو التغني ب�إنجازاته �أو
�أن نختزن لهذا الإن�سان العظيم الإحترام والتقدير ،بل �إِن حق
النب��ي � ٌأمر �أبعد من ذلك ويرتبط بعالق��ة الإن�سان بربه وخالقه
الت��ي يمثل ر�سول اهلل  Pمفتاح ه��ذه العالقة و�سبيلها ونورها
الت��ي من دون��ه ال يمكن للإن�س��ان �أن يهت��دي معالم الطريق
الأكمل �إلى اهلل تعالى.
حماور املو�ضوع
1-1طاعته :وهي من الأمور التي ورد الت�أكيد عليها في كتاب
اهلل ،ق��ال تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ
ﭚﭛ ﭜﭝ{((( .فطاعت��ه �سبي��ل �إلى طاعة
اهلل تعالى.
وقال تعالى}:ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ{(((.
وقال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
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((( الن�ساء.80 ،
((( احل�شر.7 ،

ﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨ

ﭩ{((( .وهذه الآية وا�ضح��ة في �أن الت�سليم لق�ضاء الر�سول
 Pوحكمه �شرط في تحقق الإيمان ،ولي�س للم�سلم خيار بعد
ر�أي ر�سول اهلل .P
ويدل على ذلك �أي�ض��اً قوله تعالى} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ{((( .ف�ش��رط الإيم��ان لي�س
مج��رد القبول بقول ر�س��ول اهلل  Pو�إنما عدم الإح�سا�س ب�أي
حرج �أو �ضيق تجاه حكمه.
ٍ
2-2محبت��ه :ومن المهم الإ�شارة هن��ا �إلى �أن م�س�ألة المحبة
ترتب��ط �إرتباطاً مبا�شراً بم�شاعر الم��رء و�أحا�سي�سه التي
�أراد اهلل �سبحانه �أن تبقى نقية طاهرة ت�ساهم في �سالمة
الفط��رة ومن�ش�أ ل�سالم��ة ال�سلوك والفع��ل ،قال ر�سول
اهلل « :Pم��ن �أحبني فقد �أحب اهلل ومن �أبغ�ضني فقد
�أبغ���ض اهلل»(((.
وفي ٍ
النبي  Pبيد الح�سن والح�سين
حديث �آخر�« :أخ��ذ ّ
((( الأحزاب.36 ،
((( الن�ساء .65
((( ك�شف الغطاء ،ال�شيخ جعفر كا�شف الغطاء ،ج� ،1ص.17
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أحب هذين ،و�أباهما ،و�أُ ّمهما ،كان معي في
أحبني و� ّ
فقالَ :م ْن � ّ
درجتي يوم القيامة»(((.
3-3ال�صالة عليه :قال تعالى} :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ{(((.
وع��ن الإمام الر�ض��ا « :Qمن لم يقدر عل��ى ما يكفر به
ذنوبه ،فليكثر من ال�صالة على محمد و�أله ،ف�إنها تهدم الذنوب
هدما»(((.
وفي الروايات ما ي�ؤكد ما لل�صالة على النبي من �أث ٍر بالغ في
قبول الأعم��ال وا�ستجابة الدعاء و�إزال��ة الهموم وتنوير القلب
وا�ستحبابها المطلق في الذكر ب�شكلٍ عام.
4-4م��ودة �أهل بيت��ه :ق��ال تعال��ى} :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

ﭰ{((( .وما �أروع هذا التفاني من ر�سول اهلل و�أهل بيته
عندم��ا يجعل ر�سول اهلل � Pأج��ر الر�سالة �أمراً لم�صلحة
العباد و�سعادتهم وهو ال يرد ب�أي خير على الأئمة �أنف�سهم
بل ي�ستل��زم منهم جهداً وم�شق ًة وجهاداً و�إنما نفعه وخيره
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((( ك�شف الغطاء ،ال�شيخ جعفر كا�شف الغطاء ،ج� ،1ص.17
((( الأحزاب.56 ،
((( احلدائق النا�ضرة ،املحقق البحراين ،ج� ،8ص.471
((( ال�شورى.23 ،

كله على الر�سالة وعلو كلمة الم�سلمين في الأر�ض.
وعن الإمام الباقر « :Qال تزول قدم عبد يوم القيامة من
بي��ن يدي اهلل حتى ُي�س�أل عن �أربع خ�صال :عمرك فيما �أفنيته،
وج�سدك فيم��ا �أبليته ،ومالك من �أي��ن اكت�سبته و�أين و�ضعته،
وعن حبنا �أهل البيت»(((.

((( خامتة امل�ستدرك ،املريزا النوري ،ج� ،3ص.246
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المحاضرة الثانية
حق األئمة R

ت�صدير المو�ضوع:

«حق على الإمام
عن عل��ي ٌ :Q
�أن يحك��م بم��ا �أن��زل اهلل و�أن ي���ؤدي
فحق على النا�س �أن
الأمانة ،ف�إذا فعل ٌ
ي�سمعوا ل��ه و�أن يطيعوا و�أن يجيبوا �إذا
ُدعوا»(((.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.124

اله��دف :التعريف بطبيعة العالقة التي ينبغي �أن تربطنا بالأئمة
الأطه��ار وواجباتن��ا تجاهه��م ك�أو�صي��اء النب��ي على
الأمة.
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مقدمة
�سئل الإم��ام ال�صادق  Qعن ق��ول اهلل عز وجل} :ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ{((( فقال :Q
«الظالم لنف�سه منا من ال يعرف حق الإمام ،والمقت�صد العارف
بحق الإمام ،وال�سابق بالخيرات ب�إذن اهلل هو الإمام»(((.
حماور املو�ضوع
ف�ض��لهم :وقد ورد في م�ضامين الأحادي��ث �أن الإمامة تمام
الدي��ن و� ّأ�س الإ�سالم و�أ�صل كل خير وهي نظام الأمة و�سبيل
اهلل والنور الذي تقتدي به الأمة.
ومن ف�ضلهم معرفة دورهم الريادي في حفظ الر�سالة وتلقيهم
مختل��ف �أنواع المعاناة والعذابات في �سبيل �صيانتها و�إي�صالها
�إلى كل الأجيال وفي كل الأمكنة والأزمنة.
معرفتهم :عن ر�سول اهلل « :Pمن مات ولم يعرف �إمام زمانه
مات ميتة جاهلية»((( .وعن الإمام الباقر �« :Qإنما يعرف اهلل
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((( فطر .32
((( معاين االخبار ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.105
((( الغدير ،ال�شيخ االميني ،ج� ،10ص.16

عزوجل ويعبده من عرف اهلل وعرف �إمامه م ّنا �أهل البيت»(((.
ب��ل ورد عن �إمامنا الباقر  Qفي تف�سير قوله تعالى «كمن
بخارج منها» ق��ال « :Qالذي ال
مثل��ه في الظلمات لي���س ٍ
يع��رف الإمام»((( .فالذي ال يعرف �إمام زمانه ويرتبط به وي�أخذ
عن��ه تكليفه �سيبق��ى يتخبط في متاهات التي��ه وال�ضالل ،بل
وت�ؤك��د الآية �أنه لن يهتدي �إلى ال�سبيل الذي يخرجه من هذا
التخبط ما لم يرتبط ب�إمامه.
مواالته��م :عن ر�س��ول اهلل « :Pفي كل خل��ف من �أمتي
ع��دول من �أهل بيتي ،ينفون عن هذا الدين تحريف ال�ضالين،
وانتحال المبطلين ،وت�أوي��ل الجاهلين� .أال و�إن �أئمتكم وفدكم
الى اهلل ،فانظروا من توفدون»(((.
أح��ب �أن يحيا حياتي ويم��وت مماتي ويدخل
وعن��ه « :Pمن � ّ
الج ّنة التي وعدني ربي وهي ج ّنة الخلد َ
فليتول علياً وذريته من بعده،
ف�إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ،ولن يدخلوكم باب �ضاللة».
أم��ر من اهلل تعالى ،ق��ال تعالى} :ﯵ
طاعته��م :وهي � ٌ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ {(((.
((( الكايف ،ج� ،1ص.187
((( الكايف ،ج� ،1ص.185
((( املراجعات� ،ص.21
((( الن�ساء.59 ،
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ع��ن الإمام ال�ص��ادق « :Qنحن قو ٌم فر���ض اهلل طاعتنا،
و�أنتم ت� ّأتمون بما ال ُيعذر النا�س بجهالته»(((.
وهن��ا دالل ٌة وا�ضحة �أن النا�س ال ُيعذرون بمواالة غيرهم وال
تب��ر�أ ذممهم عند اهلل تعالى ،بل ما �أحوجنا اليوم �إلى التم�سك
بطاعتهم والإقتداء بتعاليمهم.
�أداء حقه��م في الم��ال :فهو واجب وقد �أ�ش��ار �إليه اهلل تعالى
بقول��ه} :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ{(((.
ع��ن �أبي ب�صير قال :قلت لأبي جعفر �« :Qأ�صلحك اهلل
م��ا �أي�سر ما يدخل ب��ه العبد النار؟ قال :م��ن �أكل مال اليتيم
درهماً ،ونحن اليتيم»((( .ونفهم من هذا الحديث �أن �أي تفريط
�أو ت�ضيي��ع �أو ت�صرف ب�شيء من التهاون وعدم مراعاة ال�ضوابط
ال�شرعية من �ش�أنه �أن ُيدخل الإن�سان النار.
�سام ال يرق��ى �إليه �أحد في الخلق
ن�ش��ر ف�ض��ائلهم :وهو مقام ٍ
عما تدركه عقول النا�س �أو تحيطه قلوبهم ،ون�شر
لعل��و درجتهم ّ
ف�ضائله��م ٍ
كاف لإقتداء النا�س بهم و�سبيل النا�س �إلى الوالية،
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((( الكايف ،ج� ،1ص.186
((( الأنفال.41 ،
((( احلدائق النا�ضرة ،املحقق البحراين ،ج� ،12ص.425

ب��ل لعلَّ حالة الت�شوي��ه والت�ضليل الت��ي مور�ست بحقهم هي
الت��ي �صرفت عق��ول النا�س وقلوبهم ،ولذل��ك ف�إن من �أوجب
الواجب��ات هو تعريف النا���س بمنازل �أهل البي��ت وكراماتهم
و�سعة علومهم وقراءة تجاربهم على مختلف الأ�صعدة وتقديمهم
للنا�س ب�صورته��م الحقيقية التي ت�سكن �إليها قلوب النا�س في
كافة الأر�ض.
ع��ن �أبي عب��داهلل �« :Qأحي��وا �أمرنا رح��م اهلل من �أحيا
�أمرنا»(((.
زيارة م�شاهدهم :وال تخفى الزيارات المختلفة التي تت�ضمنها
كتب الأدعية والزيارات والتي منها ما هو خا�ص ب�إمام دون �آخر
ومنه��ا ما ُيخاطب كافة الأئمة ،كما منها ما ُيقر�أ في المنا�سبات
ومنه��ا في �أيام مح��ددة و�سوى ذلك من زي��ارات كثيرة ،فعن
الو�شا �سمعت الر�ضا  Qيقولَّ �« :إن لكلِّ �إمام عهداً في عنق
�أوليائه و�شيعته ،و� َّإن من تمام الوفاء بالعهد وح�سن الأداء زيارة
قبوره��م ،فمن زارهم رغب ًة في زيارته��م وت�صديقاً بما رغبوا فيه
�شفعاءهم يوم القيامة»(((.
كان �أئمتهم َ
ال�شحام قال :قلت لأبي عبداهلل  Qما لمن زار
وعن زيد َّ
((( االنت�صار ،العاملي ،ج� ،9ص.33
((( الكايف ،ج� ،4ص.567
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واحداً منكم؟ قال « :Qكمن زار ر�سول اهلل .(((»P
وذك��ر ال�شيخ المفيد� :إن ر�س��ول اهلل  Pوالأئمة من عترته
خا�صة ال يخفى عليهم بعد الوفاة �أحوال �شيعتهم في دار الدنيا
ب�إعالم اهلل تعالى لهم بذل��ك حا ًال بعد حال ،وي�سمعون كالم
المناجي لهم في م�شاهدهم المكرمة العظام بلطيف ٍة من لطائف
اهلل تعالى ،وتبلغهم المناجاة عن بعد كما ورد في الرواية ،وهذا
مذهب فقهاء الإمامية كافة(((.
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((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،14ص.572
((( �أوائل املقاالت،

المحاضرة الثالثة

علي  Qفي دعاء
اإلفتتاح
ت�صدير المو�ضوع:

علي �أمير الم�ؤمنين
«اللهم �صلِّ على ٍّ
و�ص��ي ر�س��ول رب العالمين عبدك
و ِّ
حجتك
ولي��ك و�أخ��ي ر�سول��ك و ّ
و ّ
على خلق��ك و�آيتك الكب��رى و النب�أ
العظيم.»...

اله��دف :الإ�ستدالل على ال�صفات والألقاب التي وردت بحق
عل��ي  Qفي دعاء الإفتتاح م��ن خالل الأحاديث
و�أنها لي�ست �أمراً عرفياً �أو �شعبياً.
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مقدمة
�إن قول ر�س��ول اهلل  Pلعلي « :Qيا علي ال يعرفك �إال
اهلل و�أن��ا»� .....سيبقى التحدي الأكبر ف��ي فهم �أبعاد وجوانب
�شخ�صي��ة علي � Qإلى يوم القيام��ة ،و�إِن كلَّ ما كتب وقيل
وتناول��ه الباحث��ون بالدرا�س��ات والأبح��اث لم ول��ن يك�شف
حيرت العالم و�سيبقى
النقاب كام ًال عن هذه ال�شخ�صية التي ّ
اهلل ور�سوله وحدهما اللذان يعرفان هذه ال�شخ�صية كما �سيبقى
اهلل وعل��ي  Qوحدهما يعرف��ان ر�سول اهلل , Pكما �سيبقى
ر�سول اهلل  Pوعلي  Qوحدهما يعرفان اهلل تبارك وتعالى.
حماور املو�ضوع
وفيم��ا يلي �سنقف فقط عند ه��ذه ال�صفات التي وردت في
دع��اء الإفتتاح ،و�إال ف���إن الحديث عن �صف��ات و�ألقاب علي
 Qومعانيها ودالالتها يحتاج لأبحاث طويلة.
1-1اللهم ِّ
عل��ي �أمير الم�ؤمنين :وه��ذه ال�صفة ت�ستلزم
�ص��ل على ٍّ
كون��ه �أرفع مقاماً من بقي��ة الم�ؤمنين ،عن بريدة الأ�سلمى
علي  Qب�إمرة
قال�« :أمرنا ر�سول اهلل � Pأن ن�س ِّلم على ّ
الم�ؤمنين ونحن �سبعة و�أنا �أ�صغر القوم ٍ
يومئذ»(((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.138

2-2و�ص��ي ر�س��ول رب العالمين� :أي القائم ب�أعباء الر�سالة بعده،
نبي و�صياً ووارثاً ،و�إن علياً
فع��ن ر�سول اهلل �« :Pإن لكل ٍّ
و�صيي ووارثي»(((.
ِّ
وو�صيي
وقال « Pم�شيراً» �إل��ى علي �« :Qإن هذا �أخي
ِّ
وخليفتي فيكم ،فا�سمعوا له و�أطيعوا»(((.
3-3عبدك :وقد ت�ضمنت الكتب الكثير من الآثار التي تحدثنا
ع��ن عبادة عل��ي  ،Qو�أنه �أعبد النا�س �ص�لا ًة و�صياماً
وقياماً وخدمته للفق��راء و�إعالته للأيتام وغير ذلك مما ال
ي�سع المقام لتناول هذا المو�ضوع.
4-4وولي��ك :قال ر�س��ول اهلل ....Pيا بري��دة�« :أل�ست �أولى
بالم�ؤمني��ن من �أنف�سهم؟ فقلت :بلى يا ر�سول اهلل ،فقال:
من كنت مواله فعلي مواله»(((.
وق��ال لعلي �« :Qأنت من��ي بمنزلة هارون من مو�سى �إال
�أنه ال نبي بعدي»(((.
5-5و�أخ��ي ر�س��ولك :عن �أن���س قال� :سمع��ت ر�سول اهلل P
(((ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.137
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.137
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.138
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.140
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يقول لعل��ي �« :Qأنت �أخي في الدني��ا والآخرة» (((.
6-6وحجتك على خلقك :عن �أن�س قال :كنت جال�ساً مع النبي
� Pإذ �أقب��ل علي بن �أبي طالب  ،Qفقال النبي :P
«يا �أن�س �أنا وهذا حجة اهلل على خلقه»(((.
وق��ال � :Pأتان��ي جبرائيل فقال« :يا محم��د� ،إن ربك يقول
و�صيك ،وخليفت��ك على �أهلك
عل��ي بن �أبي طال��ب ُّ
ل��كَّ � :إن َّ
و�أمتك»(((.
 7-7و�آيت��ك الكب��رى والنب�أ العظي��م :عن �أب��ي الح�سن الر�ضا
 Qفي قول��ه تعالى } :ﭑ ﭒ * ﭔ ﭕ ﭖ * ﭘ
ﭙﭚﭛ{ ق��ال :قال �أمير الم�ؤمنين �صلوات اهلل عليه:
«م��اهلل نب���أ �أعظم مني ،وم��ا هلل �آية �أكبر من��ي ،وقد عر�ض
ف�ضلي عل��ى االمم الما�ضية على اخت�لاف �أل�سنتها فلم
تقر بف�ضلي»(((.
ع��ن �أبان بن تغلب ق��ال� :س�ألت �أبا جعف��ر  Qعن هذه
الآي��ة} ،ﭑﭒ*ﭔﭕﭖ{ فقال« :هو علي  Qلأَ َّن
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.140
((( معجم الرجال واحلديث ،ج� ،2ص.186
((( االمايل ،ال�شيخ املفيد� ،ص.168
((( بحار االنوار ،ج� ،26ص.1

ر�سول اهلل  Pلي�س فيه خالف»(((.
ع��ن �أبي حمزة الثمالي ،عن �أب��ي جعفر  Qفي قول اهلل
عزوجل}« :ﭑﭒ{ فقال :كان �أمير الم�ؤمنين  Qيقول
ال�صحاب��ه� :أنا واهلل النب�أ العظيم الذي اختلف في جميع االمم
ب�أل�سنتها ،واهلل ما هلل نب�أ �أعظم مني ،وال هلل �آية �أعظم مني»(((.

((( بحار االنوار ،ج� ،26ص.2
((( بحار االنوار ،ج� ،26ص.4
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المحاضرة الرابعة

خصائص
السيدة الزهراء

O

ت�صدير المو�ضوع:

وق��ال ِ :P
«فاط َم��ة َب ْ�ض َع�� ٌة ِم ّني
��ي ر ُو ِحي الت��ي َب ْي َن
��ي َق ْل ِب ْي َو ِه َ
َو ِه َ
َج ْن ِب ّي»(((.

((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.175

الهدف :التعريف بمكانة ال�سيدة الزهراء Oمن خالل تبيان
بع���ض الخ�صائ���ص التي اخت�ص��ت بها �سي��دة ن�ساء
العالمين عن �سواها.
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مقدمة
لعل من �أبرز المظاهر الإعجازية في �شخ�صية ال�سيدة الزهراء
ت�ضمن ه��ذه ال�شخ�صية على الكثير من الخ�صائ�ص والميزات
التي لم تتوفر في �أي � ٍ
إن�سان �آخر على �صغر �سنها وارتحالها عن
الحياة الدنيا وهي لم تبلغ الع�شرين من عمرها� ،إال �أن الإن�سان
ف��ي الواقع ال ُيقا�س عمره بع��دد ال�سنين التي �أم�ضاها في هذه
الحي��اة بل بحجم الإنجازات الإلهي��ة التي �أنجزها ومدى ثباته
على التكليف الذي ر�سمه اهلل تعالى.
حماور املو�ضوع
لفاط َمة �إ ِّن اللهّ َ
1-1يغ�ض��ب اهلل لغ�ض��بها :قال ر�سول اللهّ ِ « :P
َي ْغ ِ�ض ُب ِل َغ َ�ض َب ِك»(((.
�2-2س��رور الر�س��ول  Pو�ألمه في �س��رورها و�ألمها :قال ر�سول
اللهّ ِ :P
«فاط َم��ة َب ْ�ض َع ٌة ِم ّني ُي ْ�ؤ ِل ُم ِني م��ا ُي�ؤ ِل ُمها َو َي َ�س ُّر ِني
ما َي ُ�س ُّرها»(((.
وقال ِ :P
«فاط َمة َب ْ�ض َع ُة ِم ّني ف ََم ْن �أَ ْغ َ�ض َبها �أَ ْغ َ�ض َب ِني»(((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.150
((( ك�شف الغمة ،ج� ،1ص .373
(((ار�شاد االذهان ،العالمة احللي ،ج� ،1ص.142

وقال ِ :P
«فاط َم��ة َب ْ�ض َع ٌة ِم ّني ُي ْ�ؤذ ِيني ما �آذاها َو َي َن ُ�ص َبني ما
�أنَ َ�ص َبها»(((.
وقال ِ :P
«فاط َمة َب ْ�ض َع ٌة ِم ّني َم ْن �آْذا َها َف َق ْد �آذا ِني»(((.
وقال ِ :P
م�ض َغ ٌة ِم ّني َي ْق ِب ُ�ضني ما ق ََب َ�ضها َو َي ْب ُ�س ُطني
«فاط َمة ْ
ما َب َ�سطَ ها»(((.
3-3عالقته��ا بر�س��ول اهلل  :Pق��ال ر�س��ول اللهّ ِ « :P
فاط َمة
�أَنْ ِت �أَ َّو ُل �أَ ْهلِ َب ْيتي ُل ُحوقاً ِبي»((( .وهذا كا�شف عن مدى
العالق��ة التي تربطها بر�سول اهلل  Pمما جعل هذا الخبر
أحد
منه يفرحه��ا ،و�إال ف�إن المنطق ال يقت�ض��ي �أن يخبر � ٌ
ابنته �أنها �أول النا�س لحوقاً به فيظهر الفرح عليها.
ق��ال ر�س��ول اللهّ ِ :P
«فاط َم��ة َب ْه َج�� ُة َق ْل ِب��ي َو ْابناه��ا َث ْم َر ُة
ُف�ؤا ِدي»(((.
�4-4س��يدة ن�س��اء العالمي��ن :عن ر�سول اهلل « :Pابنتي فاطمة
�سيدة ن�ساء العالمين»(((.
((( الغدير ،االميني ،ج� ،7ص.232
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.165
((( م�سند احمد ،احمد بن حنبل ،ج� ،4ص.323
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.692
((( البحار ،ج� ،23ص.110
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.78
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وفي حديث �آخر عنه �« :Pأ ّما ابنتي فاطمة فهي �سيدة ن�ساء
العالمين من الأولين والآخرين»(((.
كان َي ْو ُم
5-5جالله��ا ي��وم القيامة :ق��ال ر�س��ول اللهّ �« :Pإذا َ
�صاركُ ْم َحتى
القيا َم�� ِة نادى ُمنا ٍد :يا �أَ ْهلَ َ
الج ْم ِ��ع ُغ ُّ�ضوا �أَ ْب َ
َت ُم َّر ِ
فاط َمة»(((.
6-6رائحته��ا من الجنة :قال ر�سول اللهّ « :Pكُ ْن ُت �إذا ْا�ش َت ْق ُت
�إِلى را ِئ َح ِة الج َّن ِة َ�ش َم ْم ُت َرق ََب َة ِ
فاط َمة»(((.
7-7زواجها ب� ٍأمر م��ن اهلل :قال ر�سول اللهّ « :Pيا َع ِل ّي �إ َِّن اللهّ َ
�أَ َم َر ِني �أَ ْن ُ�أ َز ِّو َج َك ِ
فاط َمة»(((.
�8-8أوالدها ع�ص��بة الر�س��ول :قال ر�س��ول اللهّ « :Pكُ لُّ َب ِني
ل��د ِ
فاط َمة ف�إن��ي �أنا
انث��ى ع�صبته��م البيه��م ،ما خ�لا ُو َ
ع�صبتهم»(((.
�9-9أحب النا�س �إلى ر�سول اهلل :Pقال ر�سول اللهّ �« :Pأَ َح ُّب
�أَ ْه ِلي �إ َِّلي ِ
فاط َمة»(((.
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((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.575
((( ك�شف الغمة ،ابن ابي فتح االردبيلي ،ج� ،2ص.78
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.546
((( رو�ضة الواعظني ،الفتال الني�سابوري� ،ص.147
((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،25ص.288
((( الغدير ،ال�شيخ االميني ،ج� ،3ص.24

الج َّنةِ ِ
�سي َد ُة
�1010س ّي َد ُة نِ�ساءِ َ�أهْ ِل َ
فاط َمة :قال ر�سول اللهّ ّ « :P
الج َّن ِة ِ
فاط َمة»(((.
ِن�سا ِء �أَ ْهلِ َ
الرجال َك ِث ُير
�أكمل الن�ساء :قال ر�ســـول اللهّ « :Pك َُملَ ِم َن ِّ
ديجـــة
َو َل ْم َيكْ ُم ْ
��ل ِم َن الن�س��ا ِء �إِ ّال �أَ ْر َبعَ :م ْريـــم َو� ِآ�س َي��ة َو َخ َ
َو ِ
مـــة»(((.
فاط َ
الج َّن َة ِ
فاط َمة :قال ر�سول اللهّ �« :Pأَ َّو ُل َم ْن
�1111أَ َّو ُل َم ْن د ََخ َل َ
الج َّن َة ِ
فاط َمة»(((.
َد َخلَ َ
الم ْه ِد ِي ِم ْن
1212المه��دي من ن�س��لها :قال ر�س��ول اللهّ َ « :P
ِع ْت َرتي ِم ْن ُو ِلد ِ
فاط َمة»(((.
1313حرمة النار عليها وعلى ذريته��ا ومن �أحبهم :قال ر�ســـول
َطـــ َم ْاب َن ِتي ِ
فاط َمـــة و ُو َلدهـــا
اللهّ ّ �« :Pإن اللهّ َ َع َّز َو َجلَّ ف َ
َو َم ْن �أَ َح ًّب ُه ْم ِم َن ال ّنا ِر َف ِلذ ِل َك ُ�س ّم َي ْت ِ
فاط َمة»(((.
ق��ال ر�سول اللهّ ِ :P
«فاط َمة �إ ِّن اللهّ َ غ َْي ُ��ر ُم َع ِّذ ِب ِك َوال �أَ َح ٍد
ِم ْن ُول ِْد ِك»(((.
((( االمايل ،ال�صدوق� ،ص.178
((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،25ص.194
((( ينابيع املودة لذي القربى ،القندوزي ،ج� ،2ص .322
((( �شرح ا�صول الكايف ،ج� ،11ص .368
((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،10ص.21
((( الغدير ،ال�شيخ االميني ،ج� ،2ص.176
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1414ميزتها عن الن�س��اء :قال ر�سول اللهّ ِ « :P
فاط َمة ُخ ِل َق ْت
إن�سية»(((.
حو ِر َّي ٌة ِف ْي �صورة � ّ
وق��ال ر�س��ول اللهّ ِ :P
ح�ض َو َل ْم
«فاط َمة َح ْورا ُء �آ َد ّمي�� َة َلم َت ْ
َتطْ ِمث»(((.
1515وحدها كف��وء علي  :Qقال الإم��ام ال�صادق :Q
«لوال �أن �أمير الم�ؤمنين تزوجها لما كان لها كفو على وجه
الأر�ض �إلى يوم القيامة �آدم فمن دونه»(((.
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((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،10ص.312
((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،10ص.16
((( املناقب ،ج� ،3ص.357

المحاضرة الخامسة

صفات وألقاب
السيدة الزهراء

O

ت�صدير المو�ضوع:

وقال ر�سول اللهّ ِ :P
«فاط َمة َل ْي َ�س ْت
َك ِن�سا ِء الآ َد ّميين»(((.

((( �شرح احقاق احلق ،ال�سيد املرع�شي ،ج� ،10ص.7

اله��دف :ا�ستكم��ال بع���ض الخ�صائ���ص التي امت��ازت بها
ال�سي��دة الزه��راء  Oوبي��ان بع���ص الألق��اب
الخا�صة لها.
177

مقدمة
�إن �شخ�صي��ة ال�سيدة الزهراء  Oم��ن ال�شخ�صيات التي
م��ا زالت الكثير م��ن دالالت حياتها غام�ضة وم��ا زالت قراءة
�سيرته��ا تحتاج للكثير من البحث الخت��زان هذه ال�سيرة على
ٍ
ر�صي��د كبير من المواقف والدرو���س والعبر التي من �ش�أنها �أن
ت�ضع حلو ًال لم�ش��اكل العالم و�أزماته ال �سيما الإجتماعية منها
والأ�سرية ف�ض ًال عن الجوانب ال�سيا�سية والجهادية التي ما زالت
مغمورة ،فحياتها منهج حياة و�سيرتها مثلٌ للإقتداء والت�أ�سي.
حماور املو�ضوع
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و�سنذكر بداي ًة بع�ض ال�صفات والألقاب التي ا�شتهرت بها.
1-1الطاهرة :وهذه ال�صفة �شهد بها كتاب اهلل تعالى فقد ورد
ع��ن ر�سول اهلل �« :Pأُنْ ِز َل ْت � َآي�� ُة التطْ ِهي ِر ِف ْي َخ ْم َ�س ٍة ِف َّي،
َو ِف ْي َع ٍّلي َو َح َ�سنٍ َو ُح َ�س ْينٍ َو ِ
فاط َمة».
�سواء كان مادياً
فهي طاهرة مطهرة عن كل دن���س �أو رج�س ً
�أم معنوياً.
ّ 2-2
ال�صديقة :وتعني هذه ال�صفة المبالغة في ال�صدق وذلك
لأنه��ا لم تكذب قط ،فكانت �أ�ص��دق النا�س قو ًال ومنطقاً
وحديثاً ،فكانت بذلك �شبه ر�سول اهلل .P

3-3الزهراء� :سميت بذلك لأن نورها كان يزهر لأهل ال�سماء
وفي المحراب كما ورد في الحديث ال�شريف وهذا دليل
�سمي��ت «المباركة»
ظه��ور بركاتها �أينم��ا حلّت ،ولذلك ّ
كذلك.
4-4ب�ض��عة الم�ص��طفى :والأحادي��ث المروية ع��ن ر�سول اهلل
والتي تب��د�أ بقوله «فاطم��ة ب�ضعة مني» كثي��رة ومتواترة.
والمراد لي�س ب�ضعته ن�سب��اً فح�سب بل نهجاً وكما ًال و�إال
لق��ال  Pفاطمة ب�ضعة مني هي لحم��ي ودمي ولم يقل
هي نف�س��ي وروحي التي بي��ن جنبي .ولذل��ك �أكملت
الأحاديث بقوله « Pمن �آذاها فقد �آذاني �أو من �أغ�ضبها
فقد �أغ�ضبني.».....
5-5البتول :لأنها تبتلت ع��ن دماء الن�ساء ،فلم تكن ترى دماً
كما بقية الن�س��اء .وهذا كا�شف �أن �آية التطهير قد طهرتها
معنى
طهارة مادية بالإ�ضافة الى الطهارة المعنوية ،وهناك ً
�آخر وهو الإنقطاع �إلى اهلل والتبتل �إليه.
�سماها به �أبوها الم�صطفى
6-6الحوراء الإن�سية :وهو اال�سم الذي َّ
تزوجت خديجة،
«لما
ُ
�صلوات اهلل عليه و�آله معل ًال له بقولهَّ :
عرج بي �إلى ال�سماء فانطلق بي جبرائيل � Qإلى �شجرة
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طوبى ي�ستظل بظلها فتن��اول جبرائيل من ثمرها فناولنيه ،
ف�أكلت ف�صارت نطفة في �صلبي ،فواقعت خديجة ،ف ََو َل َدت
فاطم��ة ،ف�إذا ا�شتق��ت �إلى الجنة �شممته��ا ففاطمة حوراء
�إن�سية».
ِّ
و�سم ِي��ت بهذا اال�سم لدورها ف��ي ن�شر تعاليم
7-7
المحدث��ةِّ :
�سيم��ا للن�ساء
الإ�س�لام و�أحادي��ث �أبيه��ا الأكرم  Pال َّ
الم�ؤمنات ،فق��د ورد �أن الإمام الباق��ر � Qسئل بع�ض
الم�سائ��ل ف�أج��اب و�أردف� « :إن ر�سول اهلل  Pكان ي�أمر
بذلك فاطمة ،وكانت ت�أمر بذلك الم�ؤمنات» .وورد �أي�ضاً
ف��ي ِّ�سر هذا اال�سم �أنها �سالم اهلل عليها كانت بكرامة من
تحدث �أمها خديجة الكبرى وت�ؤن�سها وهي في
اهلل تعالى ِّ
بطنها ،ففي الرواية �أن النبي  Pلما قاطعت ن�ساء قري�ش
ال�سي��دة خديج��ة ر�ضوان اهلل عليه��ا �سمعها تتحدث وال
تحدثين؟ قالت :الجنين الذي في
�أحد معها ف�س�ألها من ِّ
يحدثني وي�ؤن�سني .فقال  Pلها« :يا خديجة ،هذا
بطن��ي ِّ
جبرائي��ل يخبرني �أنها �أنثى و�أنها الن�سلة الطاهرة الميمونة
وان اهلل �سيجعل ن�سلي منها».
8-8الزك َّية الزاكية :وهذه ال�صفة �إ�شارة �إلى �صفاء نف�سها ونقاء

�سريرتها و�سالمة قلبها ف�سميت كذلك لأنها كانت �أزكى
و�أطهر �أنثى عرفتها الب�شرية.
ال�صديقة
9-9ال�ش��هيدة :ففي زيارته��ا« :ال�سالم عليك �أيته��ا ِّ
ال�شه ِيدة».
�1010أم �أبيها :وهذه ال�صفة وردت لها في كالم ر�سول اهلل ،P
ون�ستك�شف منها �أنها �أعلى �صفة يمكن �أن ت�صل �إليه البنت
ف��ي حياتها ،وهذه داللة على منتهى العطاء بال حدود وبال
مقابل ومنتهى الرقة والحنان.
عبادتها :فكانت كما ورد في �سيرتها ت�صلي و ُتطيل القيام حتى
تتغير معالمها من
َّ
تتورم قدماها ،وكان��ت �إذا قامت �إلى ال�صالة َّ
خ�شية اهلل .وقد �شهد بتزكية نف�سها القريب والبعيد فعن الح�سن
الب�ص��ري« :لم يكن في الأمة �أعب��د من فاطمة  .(((»Oومن
ق�ص���ص عبادتها هلل تعالى والتي ل��م تكن فيها تن�سى الم�ؤمنين
م��ا ورد عن الإمام الح�سن المجتبى � Qأنه قال« :ر�أيت �أمي
فاطم��ة قامت في محرابها ليلة جمعته��ا فلم تزل راكعة �ساجدة
حتى ات�ضح عمود ال�صبح و�سمع ُتها تدعو للم�ؤمنين والم�ؤمنات،
وت�سميهم ،وتكثر الدعاء لهم وال تدعو لنف�سها» ،فقلت لها« :يا
((( املناقب ،ج� ،3ص.119
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ل��م ال تدعين لنف�سك كما تدعين لغي��رك؟! فقالت« :يا
�أماهَ ،
بني الجار ثم الدار»((( .
مهر الزهراء  :Oوهذا الأمر من �أبلغ عبر الزهراء O
فف��ي الرواية �أن��ه حين وجد ر�س��ول اهلل  Pالقب��ول من كال
علياً  :Qه��ل عندك �شيء؟ وكان ال يملك
الطرفي��ن� ،س�أل َّ
غير �سيفه ودرعه ونا�ضحه.
فق��ال له ر�س��ول اهلل « :Pف�أ َّما �سيفك ف�لا غنى بك عنه،
تجاه��د في �سبيل اهلل ،وتقاتل به �أع��داء اهلل ،ونا�ضحك تن�ضح
ب��ه على نخلك و�أهلك ،وتحمل عليه حلَّك في �سفرك ،ولك ِّني
ر�ضيت منه بالدرع»(((.
ُ
فباعها وباع �أ�شياء غيرها كانت عنده ،فاجتمع له منها �أربعمائة
علي  Qبالدراهم،
دره��م ،فكان هذا مهر فاطمةَّ .
ولما ج��اء ُّ
و�ضعها بين يدي ر�سول اهلل  ،Pف�أمره �أن يجعل ثلثي الدراهم
في الطيب ،والثلث الآخر في المتاع ،ففعل.
جهاز الزهراء و�أثاث بيتها :جه ّزت فاطمة بنت ر�سول اهلل P
وما كان لها غير �سرير من جريد النخل ،و�سادة من �آدم ح�شوها
وجرت��ان وقمي�ص،
لي��ف ،ومنخ��ل ومن�شفة ،ورح��ى للطحنّ ،
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((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،4ص.1150
((( يحار االنوار ،ج� ،43ص.127

وخمار لغط��اء الر�أ�س ،وثوب له زغب ،وعب��اءة ق�صيرة بي�ضاء،
وجلد كب�ش..
ر�ش �أر�ض الدار برم��ل ناعم ،ون�صب في
علي Qقد َّ
�أ َّم��ا ٌّ
البيت خ�شب��ة من الحائط �إلى الحائ��ط ،لتعليق الثياب� ،إذ ال
خزانة وال �صندوق لثياب العرو�س.
علي بن �أب��ي طالبQقال« :لقد تز َّوجت فاطمة وما
عن ِّ
ل��ي ولها فرا�ش غير جلد كب�ش ننام علي��ه بالليل ،ونعلف عليه
النا�ضح بالنهار ،وما لي ولها خادم غيرها».
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المحاضرة السادسة

حق
إمام العصر
ت�صدير المو�ضوع:

مما ورد في دع��اء الإفتتاح :اَللّـ ُه َّم
َو َ�ص��لِّ َعلى َو ِل ِّى ا َْمرِكَ الْقا ِئ ِم ال ُْم َ�ؤ َّملِ ،
��د ِل ال ُْم ْن َتظَ رَِ ،و ُح َّف�� ُه ِب َمال ِئ َك ِت َك
َوا ْل َع ْ
��د ُه ِب ُر ِوح ا ْل ُق ُد ِ�س يا َر َّب
بينَ ،و َا ِّي ْ
ال ُْم َق َّر َ
مين(((.
الْعا َل َ
((( بحار االوار ،ج� ،99ص.228

اله��دف :التعريف بالمح��ددات ال�ضرورية الت��ي تعتبر �أ�سا�س
العالق��ة مع الإم��ام المنتظر والت��ي ال ُيعتبر الإن�سان
م�ؤدياً لحق �إمامه من دونها.
185

مقدمة
�إن الإرتب��اط ب�صاح��ب الع�صر والزمان في ع�ص��ر الغيبة له
خ�صائ�ص��ه وواجباته الت��ي يحرم على الم�سل��م �أن يحيد عنها
وذل��ك لكونه �إمام الع�صر ال��ذي نعي�ش فيه ونحي��ا ببركة هذا
الوجود المبارك لهذا الإم��ام العظيم ،فارتباطنا به ي�ضفي على
حياتنا �أكثر من البع��د العقائدي الذي يربطنا بغيره من الأئمة
بل يوجب علينا �أن نحدد موقفنا تجاه كافة مجريات الأحداث
التي تحيط بنا ونحدد الم�سار الذي ينبغي �أن ن�سلكه بما يمهد
للمهدي دولته ويعجل له �سلطانه الذي وعد اهلل به.
حماور املو�ضوع
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1-1التع��رف علي��ه :وقد ّبين دع��اء الإفتتاح الكثي��ر من دوره
ومهمت��ه و�ألق��ى ال�ضوء على جوان��ب مختلفة يمكن من
خاللها التعرف عليه ،فمما ورد مث ًال قوله« :اَللّـ ُه َّم ْاج َع ْل ُه
الد ِاع َي ِالى ِكتا ِب َكَ ،والْقا ِئ َم ِبدي ِن َكِ ،ا ْ�س َت ْخ ِل ْف ُه في ا َْال ْر ِ�ض
ّ
ذي��ن ِم ْن ق َْب ِل�� ِهَ ،م ِّك ْن َل�� ُه دي َن ُه ا َّلذي
كَم��ا ْا�س َت ْخ َل ْف َ
��ت ا َّل َ
ْار َت َ�ض ْي َت ُه َل ُه ،ا َْب ِد ْل ُه ِم ْن َب ْع ِد َخ ْو ِف ِه ا َْمناً َي ْع ُبدكَ ال ُي ْ�شر ُِك ِب َك
َ�ش ْيئ��اً ،اَللّـ ُه َّم ا َِع َّز ُه َو َا ْع ِز ْز ِب ِهَ ،وانْ ُ�ص ْ��ر ُه َوانْ َت ِ�ص ْر ِب ِهَ ،وانْ ُ�ص ْر ُه
نَ ْ�ص��راً َعزيزاًَ ،و ْاف َت ْح َل ُه َف ْتحاً َي�سي��راًَ ،و ْاج َع ْل َل ُه ِم ْن َل ُدنْ َك

ُ�سلْطاناً َن�صيراً ،اَللّـ ُه َّم اَظْ ِه ْر ِب ِه دي َن َكَ ،و ُ�س َّن َة َن ِب ِّي َكَ ،ح ّتى ال
َي ْ�س َت ْخ ِف َي ِب َ�ش ْىء ِم َن ال َْح ِّقَ ،مخا َف َة ا ََحد ِم َن ال َْخ ْلقِ »(((.
2-2الثبات على بيعته :ف�إن �أ�ص��ل البيعة للإمام الزمان �ضرورة
يخ��رج المرء من دونها من الإ�س�لام فقد ورد عن ر�سول
اهلل « :Pمن مات وال بيعة عليه مات ميت ٍة جاهلية»(((.
وع��ن �أبي جعفر الثاني �أي الإم��ام الجواد  ،Qعن �آبائه،
عن �أمير الم�ؤمنين « :Qللقائ��م م َّنا غيب ٌة �أمدها طويل،ك�أني
بال�شيع��ة يجولون جوالن النعم في غيبت��ه يطلبون المرعى فال
يق�س قلبه لطول �أمد
يجدونه� ،أال فمن ثبت منهم على دينه ولم ُ
غيبة �إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة ،ثم قال � :Qإن
القائم م َّنا �إذا قام ل��م يكن لأحد في عنقه بيعة فلذلك تخفى
والدته ويغيب �شخ�صه»(((.
وه��ذه البيعة من ال�ض��روري تجديدها حت��ى ال يغيب عن
المرء ا�ستحقاقات �آثار هذه البيعة كما هو الوارد في دعاء العهد
أجدد له
المروي عن الإمام ال�صادق  ،Qوفيه« :اللهم �إني � ِّ
ف��ي �صبيحة يومي هذا وما ع�شت من �أيامي عهدا وعقدا وبيعة
((( م�صباح املتهجد� ،ص.93
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص.120
((( بحار الأنوار ،ج� ،51ص.110

187

له ف��ي عنقي ال �أحول عنه��ا وال �أزول �أب��دا ...اللهم اجعلني
م��ن �أن�صاره و�أعوانه والذَّ ا ِّبين عن��ه والم�سارعين �إليه في ق�ضاء
حوائج��ه والممتثلين لأوامره والمحامين عن��ه وال�سابقين �إلى
�إرادته والم�ست�شهدين بين يديه.(((»...
�3-3أداء حق��ه من الم��ال :والمق�ص��ود الحق��وق المالية التي
تجب عل��ى المكلف كالخم�س والزكاة ،.وقد ّبين الإمام
الحج��ة | �ض��رورة �أداء هذه الحقوق ف��ي �أحد تواقيعه
المبارك��ة حي��ث يقول« :ونح��ن نعهد �إلي��ك �أيها الولي
المخل���ص المجاهد فينا الظالمين �أيدك اهلل بن�صره الذي
�أيد به ال�سلف من �أوليائنا ال�صالحين� ،أنه من اتقى ربه من
�إخوان��ك في الدين و�أخرج مما عليه �إلى م�ستحقيه ،كان
�آمنا من الفتن��ة المبطلة ،ومحنها المظلم��ة الم�ضلة ومن
بخ��ل منهم بما �أعاده اهلل من نعمته على من �أمره ب�صلته،
ف�إنه يكون خا�سرا بذلك لأواله و�آخرته»(((.
وعن �أبي عب��د اهلل الإمام ال�ص��ادق « :Qال تدعوا ِ�صلة
محمد من �أموالكم ،من كان غنياً فعلى قد ِر غناه ،ومن كان
�آل َّ
أهم الحوائج �إليه
فقي��راً فعلى قد ِر فقره ،ومن �أراد �أن يق�ضي اهلل � َّ
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((( بحار الأنوار ،ج� ،53ص.95
((( الإحتجاج ،ج� ،2ص.325

ِ
أحوج ما يكون �إليه من ماله»(((.
فلي�ص ْ
محمد و�شيع َت ُهم ب� ِ
��ل �آل َّ
ف�صلتهم واجب ٌة على الغني والفقير كلٌ بح�سب و�ضعه و�إمكاناته،
ومن ال ي�صلهم يخ�سر دنياه و�آخرته.
4-4الإنتظار الإيجابي :الذي ورد ف��ي الن�صو�ص المباركة �أنه
�أف�ض��ل العبادة في ع�صر الغيبة ،والم��راد �أن يكون المرء
م�ساهماً في تعجيل الفرج من خالل �صيانة نف�سه وتجهيزها
للحظ��ة المرتقبة التي ال يغفل قلب��ه عنها وال تحيد عينه
�أفقه��ا ،فق��د ورد عن الإمام ال�ص��ادق Qفي بركة هذا
«ليعد ّن �أحدكم لخروج القائ��م ولو �سهماً ،ف� َّإن
الإنتظ��ارّ :
اهلل تعال��ى �إذا علم ذلك من نيته رج��وت �أن ين�سىء في
عمره حتى يدركه فيكون من �أعوانه و�أن�صاره»(((.
5-5التخل��ق بمكارم الأخالق :وهو من �أرق��ى ما ي�صون المرء به
نف�س��ه �أن يرفّعها عن كل ما ي�س��يء �إليها ويدن�سها ويجنح
بها ع��ن �سواء ال�سبيل ،ففي الرواية ع��ن الإمام ال�صادق
َّ �« :Qإن لن��ا دول�� ًة يج��يء اهلل بها �إذا �ش��اء» .ثم قال
�سره �أن يكون من �أ�صحاب القائم | فلينتظر
« :Qمن َّ
وليعمل بالورع ومحا�سن الأخالق ،وهو منتظر ،ف�إن مات
((( بحار الأنوار ،ج� ،93ص.216
((( معجم �أحاديث الإمام املهدي ،ج� ،4ص.6
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وق��ام القائم بعده كان له من الأج��ر مثل �أجر من �أدركه،
فجدوا وانتظروا هنيئاً لكم �أيتها الع�صابة المرحومة»(((.
ّ
6-6عدم الإنجراف مع التيارات المنحرفة :ورد في وظيفة الأنام
«فانتب��ه �إلى نف�س��ك» ،وال تقل :وعلى فر���ض �أ ّني �أتوب
ولك��ن النا�س ال يتوبون في�ستم��ر الإمام  Qفي غيبته
فذنوب الجميع ت�ؤدي �إلى غيبته وت� ّأخر ظهوره! ف�أقول� :إن
كان جمي��ع الخلق �سبباً لت�أخير ظهوره  Qفالتفت �إلى
تكن �شريكاً معهم في ذلك.
نف�سك فال ْ
�7-7إظه��ار العلماء لعلمهم في غيبت��ه| :ف�إنه من الطبيعي في
ع�صر الغيبة �أن يكون للعلماء دور �أ�سا�س في توجيه النا�س
وهدايته��م وتزكيتهم ،بل لعلهم �أكثر النا�س م�س�ؤولي ًة عن
حماي��ة النا���س وتح�صينهم والح���ؤول دون �إنجرافهم في
متاه��ات ال�ضاللة ،فهم �أيتام �آل محمد الذين غاب عنهم
�أبوه��م الروحي والمعنوي ،وفي رواي��ة �أخرى عن الإمام
الع�سكري « :Qلوال م��ن يبقى بعد غيبة قائمنا Q
من العلم��اء الداعين �إليه ،والدالين علي��ه والذابين عن
دينه بحجج اهلل ،والمنقذي��ن ل�ضعفاء عباد اهلل من �شباك
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((( بحار الأنوار ،ج� ،52ص.140

�إبلي�س ومردته ومن فخاخ النوا�صب لما بقي �أحد �إال ارتد
ع��ن دين اهلل ولكنهم الذين يم�سكون �أزمة قلوب �ضعفاء
ال�شيعة ،كما يم�سك �صاحب ال�سفينة �سكانها �أولئك هم
الأف�ضلون عند اهلل عز وجل»(((.

((( بحار الأنوار ،ج� ،2ص.6
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الباب الخامس

من مشاهد
يوم القيامة
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المحاضرة األولى

أحوال الناس
يوم القيامة
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞ{(((.

((( عب�س� 37 ،إىل .40

الهدف :بيان بع�ض �أحوال النا�س التي هي من �أهم م�شاهد يوم
القيامة في القر�آن الكريم ومحاولة ربط م�شاعر النا�س
و�أحا�سي�سهم بها.
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مقدمة
كثي��رة هي الآي��ات التي تحدث��ت عن �أهوال ي��وم القيامة
و�أح��وال �أهل الإيم��ان و�أهل ال�شرك في��ه و�صفاتهم وما يجري
عليه��م ،والقر�آن الكري��م �إذ تعر�ض لهذه الآي��ات �إنما �أراد �أن
ي�ش��دد عل��ى التوازن ف��ي حالتي الخ��وف والرج��اء �أو الي�أ�س
والأمل فيكون ذلك مدعاة لأه��ل الإيمان في تثبيت �إيمانهم
وحافزاً لأهل المعا�صي للتوبة والرجوع �إلى اهلل.
حماور املو�ضوع
�أ�صناف النا�س يوم القيامة
ويبين القر�آن الكريم �أن النا�س يوم القيامة ثالث فئات ،قال
تعالى} :ﮥ ﮦ ﮧ * ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
*ﮯﮰﮱﯓ ﯔ*ﯖﯗ*ﯙ

ﯚ{(((.
مبيناً ح��ال �أ�صحاب الم�شئم��ة} :ﯞ ﯟ ﯠ
وق��ال تعالى ّ
ﯡ ﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ*ﯩﯪ ﯫﯬ{((( .في�صاب
الكافر بالخيب��ة والح�سرة والخ�سران يوم ل��ن ينفعه ذلك ولن
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((( الواقعة .10-7
((( احلاقة .25

ينجيه من عذاب النار.
وق��ال تعال��ى} :ﯭ ﯮﯯﯰﯱ{(((� .أي
ي�صير الم�ؤمنون �أ�صحاب اليمين و الم�شركون �أ�صحاب ال�شمال
فيتفرقون تفرقا ال يجتمعون بعده.
وق��ال تعال��ى} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ * ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟ{((( .فوعده��م بالأم��ن وال�س�لام نافي��اً عنهم �أي
ٍ
خوف �أو ٍ
قلق �أو وجل.
بع�ض �أحوال النا�س يوم القيامة
�1-1أ�ص��ناف الوج��وه :قال تعال��ى} :ﰍ ﰎ ﰏ * ﰑ
ﰒ{(((.
قال تعالى} :ﭙﭚ ﭛ * ﭝ ﭞﭟ *ﭡﭢ ﭣ *
ﭥﭦﭧ ﭨﭩ{(((.
قال تعالى} :ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ * ﰙ ﰚ * ﰜ ﰝ ﰞ
ﰟ{(((.
((( الروم .14
((( الواقعة .91-90
((( عب�س.3839 ،
((( القيامة� 22 ،إىل .25
((( عب�س .42-40
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قال تعالى} :ﭩﭪﭫ* ﭭ ﭮ *ﭰﭱ ﭲ

*ﭴﭵ ﭶﭷ * ﭙﭚ ﭛ * ﭝ ﭞﭟ {(((.
2-2الذل��ة ونك�س الر�ؤو�س :ق��ال تعالى} :ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ

ﭼﭽ ﭾ{(((.
وهذه الآي��ة ت�شير �إلى كون الإن�سان ف��ي ذلك اليوم ُي�ساق
بغير �إرادته ،فيتبع الإج��راءات التي ال يقوى على مخالفتها �أو
نقا�شها �أو الإمتناع عنها.
ق��ال تعال��ى} :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡﭢ{(((.
3-3الخ��وف والرعب :ق��ال تعالى} :ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡ ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ

ﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ{((( .و�أي ٍ
م�شهد �أ�شد م��ن �أن تغفل المر�ضعة عن
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((( الغا�شية .5-2
((( املعارج .44 ،43
((( القمر .8-6
((( احلج .3-2

ر�ضيعها ال��ذي هو �أل�صق �شيء بها� ،أو �أن تجه�ض الحامل
فت�ض��ع حملها ،والأ�شد �أنك ت��رى النا�س �أ�شبه بال�سكارى
�أي الذين ال يعون م��ا يجري حولهم ل�شدة ما �أ�صابهم من
الخوف والرعب.
�إال �أن ه��ذا الخ��وف والرع��ب ال ي�شم��ل �أه��ل التقوى
والإيم��ان الذي��ن عمل��وا لتل��ك ال�ساعة ،ق��ال تعالى} :ﭜ
ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ

ﭤﭥﭦ {(((.
4-4ال�س��كون والترقب :ق��ال تعالى} :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ{((( .فلم
يع��د علو ال�صوت وارتفاعه والتط��اول على الآخرين كما
ف��ي الدنيا يجدي نفعا ،فال�صوت الحاكم ٍ
يومئذ هو �صوت
اهلل.
5-5الت�س��ليم لحكم اهلل :قال تعالى} :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱﯲﯳ ﯴﯵ {((( .فال مكان ال�ستجداء الرحمة
�أو طلب العف��و �أو تو�سم ال�شفاعة �أو ا�ست��درار المغفرة �أو
((( الأنبياء.103 ،
((( طه.108 ،
((( طه .111
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التلط��ف بالح�س��اب �إال من اهلل �سبحان��ه ،ولذلك عنت
الوجوه له وحده.
6-6ال�ش��عور بمج��يء ال�س��اعة فج���أة :و�إنم��ا ي�شع��ر الإن�سان
بمجيئه��ا فج���أة لع��دم ا�ستع��داده له��ا وغفلت��ه عنها،
فالإن�سان ال يتفاج���أ ب�أعظم الم�صائب و�أ�شدها �إذا كان
م�ستعداً له��ا وملتفتاً �إليها ،ويتفاج���أ ب�أب�سط الأمور �إذا
لم يك��ن م�ستع��داً لذلك .ق��ال تعالى} :ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ{(((.
وقال تعال��ى حاكياً ا�ستغرابهم مج��يء ال�ساعة �سريعاً:

}ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ * ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ * ﰄ ﰅ ﰆ

*ﰈ ﰉﰊ ﰋﰌ*ﰎ ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕ

ﰖ{(((.
7-7يوم الح�شر :فيوم القيامة يوم يح�شر فيه الخالئق �أجمعون
م��ن الأولين والآخرين ليوم الح�ساب .قال تعالى} :ﮨ
ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ {(((.
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((( حممد.18 ،
((( النازعات� 24 ،إىل .46
((( ق.44 ،

}ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

وق��ال تعال��ى:
ﭳ{(((.
وت�صف الآيات النا�س يوم الح�شر بقوله تعالى} :ﭦﭧ
ﭨﭩﭪ{(((.

((( املعارج.43 ،
((( القارعة.4 ،
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المحاضرة الثانية

قوانين
يوم الحساب
ت�صدير المو�ضوع:

قال تعالى} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ

ﰂ{(((.
((( البقرة .48

الهدف :التعري��ف ببع�ض القواعد التي كانت تخدم الإن�سان
ف��ي دار الدني��ا �إال �أنه��ا ل��ن تنفع��ه ي��وم الع��دل
الإلهي.
203

مقدمة
�إن م��ن تجلي��ات الرحم��ة الإلهية عل��ى الإن�س��ان تعريفه
بالقواني��ن العادلة لي��وم الح�ساب وتذكي��ره الدائم بها وذلك
الختالفها عن طبيعة القوانين التي يد�أب الإن�سان على ت�سيير
�أم��وره بها في الحياة الدنيا ،في�أت��ي القر�آن ليذكره بها ويجعلها
ن�صب عيني��ه فال يغفل عنها فيدخل ف��ي عالم الح�ساب وهو
يح�سب �أنه �أح�سن �صنعا ف�إذا به �أمام ه�شيم تذروه الرياح وزبد
ال ي�سمن وال يغني من جوع.
حماور املو�ضوع
�إن الآي��ة المتقدمة ت�شير �إل��ى �أربعة �أمور �أ�سا�سية من الأمور
التي اعتاد المرء على ت�سيير �ش�ؤون حياته في الحياة الدنيا من
خاللها� ،إال �أن �أياً من هذه القواعد التي تخالف موازين العدل
الإله��ي لن تنفع من اعتاد عليه��ا وتوهم �أن كل الأزمات تحل
وفقه��ا ،ومن هنا �أهمي��ة �أن يربي الإن�سان نف�س��ه على القواعد
المرعية الإجراء في الدار الآخرة.
عدم ج��زاء نف�س عن نف�س :قال تعال��ى} :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
* ﰀ ﰁ * ﰃ ﰄ * ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ{(((.
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((( عب�س .34

وقال تعالى} :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ{(((.
وقال تعالى} :ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝ{((( .وقال تعالى:
}ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ{(((.
وق��ال تعال��ى} :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏ{(((.
فتبي��ن هذه الآي��ة �أن على الإن�س��ان �أن ال يتعل��ق بمتاع
الدني��ا وال بالروابط المادي��ة وال باال�صدقاء وال�شفعاء ،اذ ان
الإِن�س��ان اذا ما فارقت روحه بدنه انف�صمت كل عراه المادية
بج�سم��ه ،وعندئ��ذ ينتبه ال��ى ان اال�ستقاللية الت��ي قال بها
للعل��ل المادية كانتباطلة ،ويدرك �أَن لي���س معه من �شفعائه
احد ويي�أَ�س منهم.
عدم جزاء ال�ش��فاعة غير الحقة :وبطبيع��ة الحال ف�إن المراد
بال�شفاعة هن��ا هي ال�شفاعة الباطلة الت��ي ال يرت�ضيها اهلل ،لأن
ال�شفاعة مق��ام ا�ستحقاقي يبلغه المرء ب�سعي��ه وعمله ولي�ست
((( االنعام .164
((( الدخان.41 ،
((( الإنفطار.19 ،
((( الأنعام.94 ،
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و�ساطة �شخ�صية ال تقوم على �أ�س�س وقواعد ومعايير وا�ضحة.
وق��ال تعال��ى} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ * ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ{(((.
فه���ؤالء الكف��ار يائ�سون من الرحم��ة الإلهية بم��ا ارتكبوا من
اعمال ،وقانطون من �شفاعة الآلهة التي ا�شركوها مع اهلل..
ع��دم قبول الإفت��داء :وهذا من �أكثر الأم��ور رواجاً ونفعاً في
دار الدني��ا حيث نج��د �أن الإن�سان يفت��دي الكثير من الق�ضايا
ويدر�أ خطرها �أو يجلب بع�ض المنافع من خالل ماله �أو عالقاته
�أو من�صبه �أو قبيلت��ه �أو �سوى ذلك من الأمور التي تفيده والتي
ي�ؤك��د اهلل تعالى �أن ال مكان لها ف��ي الدار الآخرة و�أمام موازين
العدل الإلهي ،قال تعالى} :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ{(((.
وق��ال تعال��ى} :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ *

ﭜ ﭝ * ﭟ ﭠ ﭡ *ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ *
ﭪﭫﭬ ﭭ*ﭯﭰ *ﭲ ﭳﭴ ﭵ*ﭷﭸ{(((.
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((( الروم.13-12 ،
((( املائدة .36
((( املعارج .11

عدم الت�أييد الإلهي� :أي لن يبدل اهلل �سننه و�آياته يوم القيامة
فينت�ص��ر له�ؤالء الكفار في�سامحهم ويعفو عنم ،بل �ست�أخذ هذه
ال�سن��ن مجراه��ا الذي ّبين��ه اهلل تعالى في كتبه وعب��ر الأنبياء
والر�سل التي بعثها �إلى الخلق.
وقال تعال��ى} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ{(((.
ت�شير هذه الآية الى عدم وجود تجارة وال �صداقة وال �شفاعة
في ي��وم القيامة ،و ذلك الن جميع المذنبي��ن الآثمين اعداء
بع�ضهم بع�ضا ،و قيل ان كلَّ فرد في ذلك اليوم يكون م�شغوال
بنف�سه وبم�صيره .وهناك �آيات اخرى ت�ؤكد عدم و جود النا�صر
والمعين يومئذ.

((( البقرة.254 ،
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المحاضرة الثالثة

من محطات
يوم القيامة ()1

ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﮘ ﮙ ﮚﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬ

ﮭ{(((.
((( االعراف .8

اله��دف� :إعط��اء لمحة تفيد في تجاوز بع���ض محطات وعقبات
فهم ٍ
دقي��ق بعيداً عن
الح�س��اب يوم القيام��ة وتقديم ٍ
الأفهام الخاطئة.
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مقدمة
ال �شك �أن �إحدى �أه��م م�شاهد يوم القيامة ومفرادته هو �أنه
ي��وم للح�ساب والجزاء ،وم��ن هنا تحدث عنه الق��ر�آن الكريم
ع��ن مراحل وعقبات و�آليات الجزاء بالتف�صييل و�شددت على
ذلك الآيات ال�شريفة وبينت الكثير من التفا�صيل التي ينبغي
على الم��رء فهمها والإعتقاد بها بل والإ�ستعداد لها قبل فوات
الأوان ،ف���إن الإن�سان ما لم يكن حا�ض��راً عنده تفا�صيل ذلك
اليوم ف�إنه لن يتمكن من الإ�ستعداد له.
حماور املو�ضوع
 -1امليزان
قال تعالى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ{(((.
وف��ي الرواية عن ه�شام ب��ن �سالم قال� :س�أل��ت �أبا عبداهلل
 Qعن ق��ول اهلل عزوج��ل }ﭪ ﭫ ﭬ{ قال :هم
الأنبياء والأو�صياء(((.
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((( الأنبياء.47 ،
((( البحار ،ج� ،7ص.249

ومن �أبرز ميزات هذا الميزان �أمران �أ�سا�سيان:
1-1الدقة في الح�س��اب :ق��ال تعالى} :ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌ*ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ{(((.
فالإن�سان يرى �أعماله على كل حال �سواء �شملته الرحمة
الإلهي��ة فيما بع��د �أم ال ،ومن هنا �ض��رورة الإلتفات �إلى
�صغائ��ر الذن��وب واجتنابها ،و�ضرورة ع��دم ا�ست�ضغار �أي
عملٍ �صالح وفعلٍ من �أفعال الخير.
 2-2وزن الح��ق :ق��ال تعال��ى} :ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ *ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧﮨ ﮩﮪﮫ ﮬﮭ{(((.
وورد ف��ي تف�سي��ر ه��ذه الآي��ة �أن اهلل لم يقل «م��ن ثقلت
موازين��ه �ش��راً» ف��ي مقابل «م��ن ثقل��ت موازينه �ش��راً» لأن
ال��وزن ّلم��ا كان هو الح��ق والعدل ف�إنه ال ي��وزن �إال الأفعال
الح�سن��ة ،و�أم��ا الأفع��ال ال�سيئة ف�لا يوزنها �أ�ص�لاً ،ولذلك
ق��ال تعال��ى ف��ي �آي�� ٍة �أخ��رى} :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
((( الزلزلة .7
((( الأعراف8 ،و.9
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ﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ

ﯓ{(((.

� -2صحائف الأعمال
ق��ال تعال��ى} :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ*ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ

ﯔ{(((.

ر�ؤية الأعم��ال :قال تعال��ى} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ{((( ،وق��ال تعال��ى:
ﭩ{((( .وه��ذه الآي��ة ا�ستدل به��ا العلماء عل��ى تج�سد
الأعمال يوم القيامة و�أن الإن�سان يرى عمله �أمامه ويجزى به،
فعبر اهلل بقول��ه }ﮄ ﮅ{ ولي�س جزاء �أعمالهم وقال
ّ
}ﭤ ﭥ ﭦﭧﭨ ﭩ{ ولي�س بما كنتم تعملون.
وي�ؤكد عل��ى ح�ضور الأعمال قول��ه تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ
}ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥ{(((.
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((( الكهف.105 ،
((( الإ�سراء.14-13 ،
((( الزلزلة .5
((( النمل .90
((( ال عمران .30

�إح�صاء كافة الأعمال :قال تعالى} :ﮆﮇﮈﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ {(((.
ن�سيان الإن�سان لأعماله :قال تعالى} :ﯵﯶﯷﯸ {(((.
يعب��ر اهلل تعالى بقول��ه «ن�سوه» لأن الإن�س��ان بطبعه ين�سى
و�إذ ّ
ولما كان ه�ؤالء من
الأم��ور التي ال يوليها اهتماماً في حيات��هّ ،
الذين ال يقيمون وزناً لتعاليم ال�سماء فغفلوا عنها ون�سوها.
ق��ال تعال��ى} :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ{((( .ومعن��ى �أن اهلل ين�ساهم عدم �شمولهم بالرحمة الإلهية،
ولذلك ا�ستحقوا العق��اب ،قال تعالى} :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸ{(((.
 -3ال�صراط
ع��ن ر�س��ول اهلل �« :Pأثبتك��م قدم��اً عل��ى ال�ص��راط
�أ�شدك��م حب��اً لأه��ل بيت��ي»((( .ولعل ه��ذا الحدي��ث ناظر
�إل��ى �أن ال�ص��راط مهمت��ه النظ��ر ف��ي الأم��ور الإعتقادي��ة
((( الكهف .49
((( املجادلة .6
((( االعراف .51
((( ال�سجدة .14
((( ف�ضائل ال�شيعة ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.5
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وم��دى ر�سوخه��ا وتجذره��ا ف��ي قل��ب الإن�س��ان.
ومن هنا كان��ت الدقة المتناهية في ال�ص��راط :فعن الإمام
ال�ص��ادق « :Qال�ص��راط �أدق م��ن ال�شع��رة و�أح��د م��ن
ال�سي��ف»((( .لما هو وا�ضح �أن الأم��ور الإعتقادية لي�ست مبنية
عل��ى الت�سامح فال مجال للإيمان بع�صم��ة الأنبياء �أو الإعتقاد
بالمع��اد �أو الر�سالة �أو الر�سول �أو �أي �أم ٍر �آخر �إيماناً �إجمالياً بال
دليل �أو برهان.
ولذلك نجد �أن �أي خلل في هذه الق�ضايا من �ش�أنه �أن يزلزل
ق��دم المرء على ال�صراط فق��د ورد عن الإمام ال�صادق :Q
«النا�س يم��رون على ال�صراط طبقات ......:فمنهم من يمر ّمر
الب��رق ،ومنهم من يمر ّمر عدو الفر���س ،ومنهم من يمر حبواً،
ومنهم من يمر م�شي��اً ،ومنهم من يمر متعلقاً قد ت�أخذ النار منه
�شيئاً وتترك �شيئاً»(((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1610
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص.1610

المحاضرة الرابعة

من محطات
يوم القيامة ()2
ت�صدير المو�ضوع:

ق��ال تعال��ى} :ﭕ ﭖ *

ﭘﭙ{(((.

((( الربوج.3-2 ،

اله��دف :تكمل��ة �شرح بع�ض محطات الح�س��اب يوم القيامة ال
�سيم��ا ما يرتبط ب�شه��ادة الأنبي��اء والم�ساءلة و�شهادة
الجوارح.
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مقدمة
�إن ال�شهادات التي يواجه به��ا الإن�سان يوم القيامة تختلف
اختالف��اً جوهرياً عن تل��ك ال�شهادات التي ت���ؤدى في الدنيا
والت��ي غالباً ما تقوم على �إدراك الحوا�س ومعاينة الأ�شياء على
فر�ض �صدق هذه ال�شهادات ،و�أما يوم القيامة فتتحول الجوارح
نف�سها �إلى �شهود وتنطق بما عملت وت�شهد الأنبياء على �أعمالنا
عن طريق الإحاطة العلمية بما فعل الإن�سان ،وكلّ ذلك لي�ؤكد
مدى جدية تلك المحكمة وعدالة الأحكام التي ت�صدرها.
حماور املو�ضوع
�شهادة الأنبياء
والم��راد من ال�شه��ادة مدى مطابقة �أعم��ال الخلق لتعاليم
الأنبي��اء ومدى ت�صديقهم واعتقادهم بم��ا �أمروا به �أو نهوا عنه.
وقال تعالى} :ﭯ ﭰﭱ{(((.
وقال تعال��ى} :ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒ{((( .وهذه الآية تعطي لر�سول اهلل مقاماً
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((( الزمر.69 ،
((( الن�ساء.41 ،

�سامياً لي�س على الأمة الإ�سالمية فح�سب ،بل هو ال�شاهد على
كاف��ة الأمم ال�سابقة والالحقة وعل��ى كافة الب�شر حتى الأنبياء
والأو�صياء والأولياء .والقر�أن الكريم ي�ؤكد اجتماع النا�س كلهم
ي��وم القيامة ،قال تعالى} :ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ * ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ{(((.
وفي �آي ٍة �أخرى يق��ول تعالى} :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ{(((.
وهذه الآية تبين �أمرين �أ�سا�سيين:
الأول� :أن الأم��ة الإ�سالمية هي الأم��ة ال�شاهدة على النا�س
كافة وذل��ك لمقامها الو�سط الذي جعله��ا اهلل عليه ،فهي
�شاهدة على �أعماله��م و�سلوكهم وعقائدهم و�أخالقهم في
الدنيا و�شاهدة على ذلك في الآخرة.
الثان��ي� :شهادة ر�سول اهلل  Pعلى كافة الخالئق والأمم لأنه
�شاهد على هذه الأمة ال�شاهدة.
وال يخف��ى �أن المراد بكون الأمة �أمة �شهيدة معناها قدرة هذا
الدين على تربية و�صناعة الإن�سان ال�شاهد في الدنيا والآخرة و�أما
لو �إنحرف الإن�سان عن هذه الو�سطية فلن يكون له هذا المقام.
((( الواقعة.50-49 ،
((( البقرة.143 ،
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ال�س�ؤال
ق��ال تعال��ى} :ﰆﰇ ﰈ ﰉ{((( .وال�س���ؤال من �أهم
م�شاهد يوم القيامة لأن اهلل و�إن كان عالماً ب�إجابات المرء ومطلع
على خفايا �ضميره ومكنون��ات باطنه ،لكن اهلل ي�أبى �أن تجري
الأمور �إال ب�أ�سبابها ويجيب الإن�سان عن كافة �أعماله ومعتقداته
حتى يتبين له عدالة الجزاء الإلهي وا�ستحقاقه لهذا الجزاء.
وه��ذا الم�شهد ي�ؤكده اهلل تعال��ى بقوله} :ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍ ﮎ{((( .ه��ذه الآي��ة التي ورد فيها
عدة ت�أكيدات لتبين جدية الم�ساءلة يوم القيامة.
وال�س�ؤال يوم القيامة ال ي�ستهدف طلب الإعتذار �أو ا�ستعتاب
الم��رء ،فهذا ال يج��دي نفعاً بل ال�س���ؤال ي�ستهدف ا�ست�صدار
الحك��م الإله��ي ،ولذلك ق��ال تعال��ى} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ{(((.
ويبين في �آي ٍة �أخرى قرار العذاب بقوله تعالى} :ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ {(((.
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((( ال�صافات .24
((( الأعراف6 ،
((( الروم .57
((( غافر .52

�شهادة اجلوارح
وهي �أ�صدق ال�شهادات بحق الإن�سان ،لأنها ال�شهادة التي
ال ي�ستطيع �إنكارها لأنها منه وذاته ،قال تعالى} :ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬ{(((.
وق��ال تعال��ى} :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ * ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ

ﭘﭙﭚ ﭛﭜ

ﭝ{(((.

وقال تعالى} :ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧ{(((.
وق��ال تعال��ى} :ﮞﮟﮠﮡ*ﮣﮤﮥﮦ{(((.
وه��م ال ينطق��ون لأن جوارحهم تحكي �أعماله��م ،كما �أن يوم
القيامة لي�س يوماً للإعتذار عما بدر من الإن�سان ،وتعبير القر�آن
غاية في الدقة ،فالقر�آن لم يقل �أنهم يعتذرون فال ُيقبل عذرهم
بل قال �أنهم غير م� ٍ
أذون لهم في الإعتذار �أ�صالً.

((( النور .24
((( ف�صلت.21-20 ،
((( ي�س.65 ،
((( املر�سالت.3536 ،
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