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المقدمة
ّ

زا ٌد وجهاد

رب العالمين ،وال�ص�لاة وال�س�لام على �أ�ش��رف
الحمد هلل ّ
الطيبين
و�س��يد المر�س��لين ّ
محمد وعل��ى �أهل بيت��ه ّ
الخل��ق ّ
الطاهرين.
إ�سالمي للتبليغ ،وجرياً على عادته في كلّ
يحر�ص المركز ال ّ
�سيما مع اقتراب حل��ول �شهر رم�ضان المبارك ،على ن�شر
عامّ ،
ال�سنوي الذي يندرج �ضم��ن �سل�سلة «زاد المب ِّلغ في
�إ�ص��داره
ّ
�شه��ر اهلل» والذي ي�سع��ى المركز من خالله �إل��ى توفير بع�ض
المو�ضوعات الت��ي ينا�سب تناولها وتعميمه��ا والحديث عنها
خالل � ّأيام هذا ال�شهر الكريم ولياليه.
الثقافية التي ن�ضعها
وفي كلّ عام ّ
يت��م اختيار المو�ضوعات ّ
بي��ن �أيدي الأخوة المبلّغين من خالل ا�ستق�صاء مجموعة من
الآراء والإح�صاءات التي حاولت مقاربة القيم التي ُي�ستح�سن
التركي��ز عليها كونه��ا محلّ حاج��ة لمجتمعنا الي��وم في هذه
التحديات
تمر بمجموعة م��ن ّ
المرحل��ةّ ،
�سيما و� ّأن المنطق��ة ّ
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والديني��ة وال�صراعات التي تتمظهر ب�أ�شكال مختلفة
ال�سيا�سية
ّ
ّ
متع��ددة ،بالإ�ضاف��ة �إلى بع���ض القيم التي
وتح��ت ت�سميات ّ
تتنا�س��ب مع �أج��واء �شهر رم�ضان؛ كلُّ ذل��ك جعل من بع�ض
أولوية في الط��رح والتي ن�أمل من الأخوة
المو�ضوع��ات محلّ � ّ
التعر�ض
المبلّغي��ن الأع ّزاء �أن ُيولوها اهتماماً ّ
خا�صاً من خالل ّ
لهذه المو�ضوعات ،خالل ال�شهر المبارك.
مق�سم ًة على �ستة
وم��ن هنا ،فقد جاءت هذه المو�ضوع��ات ّ
�أبواب وفق الآتي:
والتربوية التي
أخالقية
ّ
الباب الأ ّول :بع�ض المو�ضوعات ال ّ
تتنا�سب مع � ّأيام �شهر رم�ضان المبارك ولياليه.
الباب الثان��ي :الفتنة وبع�ض التفا�صي��ل المتعلّقة ب�أ�سبابها
الخا�صة لأربابها ،وما �شابه.
وظهورها ونتائجها ،وال�صفات ّ
أخالقية عا ّمة ترتبط بالإنفاق.
الباب الثالث :مو�ضوعات � ّ
الباب الرابع :اكرام اليتيم وبركاته.
الباب الخام���س :الجهاد وال�شهادة ،وبع���ض المو�ضوعات
المرتبط��ة كف�ض��ل الجه��اد والمجاهدي��ن وحقوقه��م ومق��ام
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ال�شهادة ،وبع�ض الفروع المتعلقة بهذين المو�ضوعين.
الب��اب ال�ساد�س :الم��وت و�أحواله و�ض��رورة اال�ستعداد له
والتز ّود للآخرة.
إ�سالمي للتبلي��غ �إذ ي�س�أل اهلل تعالى
وختام��اً ،ف�إن المركز ال ّ
يتقب��ل �أعم��ال الجمي��ع ب�أح�سن القب��ول ،و�أن يحظى هذا
�أن ّ
بقية اهلل الأعظ��م «�أرواحنا له الفداء»
الإ�ص��دار بمو�ضع قب��ول ّ
ور�ضا الإخوة المبلّغين و� ّأئمة الم�ساجد وقبولهم كما ن�ؤكّ د على
حر�صن��ا لقبول � ّأي ٍ
نق��د �أو مالحظة� ،إن على م�ستوى ال�شكل،
�أو اختي��ار المو�ضوع� ،أو طريق��ة المعالجة� ،أو كلّ ما ي�ساهم في
تطوير هذا الإ�صدار� ،شاكرين للجميع تعاونهم وتجاوبهم.
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الباب األول
زا ٌد وجهاد

جهاد النفس واالستقامة

جهاد النف�س
�أ�ساليب جهاد النف�س و�أ�سلحته
اال�ستعانة باهلل
االتعاظ بالعرب
�أهم ّية النوافل
بواعث العمل عند امل�سلم
الإ�ستقامة يف اال�سالم
وحتدياتها
�أوجه اال�ستقامة
ّ
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املحا�ضرة الأوىل

جهاد النفس

ق��ال تعال��ى} :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ{(((.

((( ال�شم�س .9

الهدف:

الحقيقية للإن�سان هي مع نف�سه التي بين
بي��ان � ّأن المعركة
ّ
جنبيه ،والتعريف بخ�صائ�ص هذه المعركة و�سبل مواجهتها.
11

المقدمة
َّ

زا ٌد وجهاد

�أَق ََ�سم اهلل تعالى في القر�آن الكريم ب�أحد ع�شر ق ََ�سماً لي�ؤكّد بعدها
�أنّ الفالح م�صير من زكّى نف�سه ،و�أنّ الخيبة والخ�سران م�صير من
تركه��ا فري�سة الهوى وال�شه��وات ،و�أنّ �أكبر و�أ�صعب امتحان كتبه
اهلل تعال��ى على الإن�سان في هذه الحياة هو ابتالء الإن�سان بنف�سه،
وعلى �أ�سا�س نجاح الإن�سان وتف ّوقه في هذا االمتحان يكون موقعه
أخروي ..من هنا كانت المعركة
عند اهلل ،وم�ستقبله
الدني��وي وال ّ
ّ
أ�شق و�أخطر معركة يخو�ضها الإن�سان في حياته.
مع النف�س � ّ
حماور املو�ضوع

خصائص جهاد النفس

يتم الت�أكيد في القر�آن الكريم على
حتمية :ولم ّ
� -1أ ّنها معركة ّ
جدي��ة �أم��ر وال َق َ�سم علي��ه كما كان ذلك ف��ي معركة جهاد
ّ
النف���س في وجه �إبلي�س وجنوده ،قال تعالى} :ﰖ ﰗ
ﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ
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((( �ص  82ـ .85
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .454
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .454
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(((
أ�سا�سية التي يجب
ﭝ {  ،فهذه المعركة هي ال�ساحة ال ّ
الإنت�ص��ار فيها ،وما انت�ص��ارات الإن�سان خارج هذه ال�ساحة
� اّإل �ص ًدى ومر�آة النت�صاراته في �ساحة الجهاد الأكبر.
وم�ستم��رة :على طول عمر الإن�سان ،من
� -2أ ّنه��ا معركة دائمة
ّ
بداي��ة التكليف �إلى �ساع��ة الموت والرحي��ل ،وعليه فهي
الجهوزية الدائمة والإ�ستعداد المتوا�صل
معرك��ة ت�ستوجب
ّ
لكلّ التفا�صيل التي يحاول ال�شيطان �إ�سقاط الإن�سان فيها.
ا�ستمرارية هذه المعركة:
علي  Qفي بيان
ّ
وع��ن الإمام ّ
«كف��اك في مجاهدة نف�س��ك �أن ال تزال �أبداً له��ا مغالباً وعلى
�أهويتها محارباً»(((.
وف��ي حديث المعراج في �صفة �أه��ل الخير و�أهل الآخرة :
«يم��وت النا�س ّمر ًة ،ويموت �أحدهم ف��ي كلّ يوم �سبعين ّمرة
من مجاه��دة �أنف�سهم ومخالفة هواه��م وال�شيطان الذي يجري
في عروقهم»(((.
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وعلي��ه فالإم�س��اك بلجام النف�س ولجمها ع��ن الجموح نحو
علي « :Qاملكوا
الهوى مالزم لدوام جهادها ،فعن الإمام ّ
�أنف�سكم بدوام جهادها»(((.
� -3أ ّنها معركة �شاملة� :أي �أ ّنها تطال كافّة جوانب حياة الإن�سان،
والجزئيات
ومختلف �ش�ؤون��ه ،وتدخل في كافّ��ة التفا�صيل
ّ
وتمتد �إلى فكره وثقافته
ف� ً
ضال عن الأمور الكبيرة والخطيرةّ ،
يحب ويكره ،وما
ووعي��ه ،وم�شاعره و�أحا�سي�سه و�أفراحه ،وما ّ
يفعل وما ال يفعل ،وما يقوله وما ي�صمت عنه ،وما يرغب فيه
وما ينفر منه ،ولعلّ هذا ما عناه �أمير الم�ؤمنين  Qبقوله:
«�أف�ضل الجهاد جهاد النف�س عن الهوى ،وفطامها عن لذّ ات
الدنيا»(((.
فاله��وى ب� ّأي �ش��كلٍ من �أ�شكال��ه التي ال تنته��ي ،ولذائذ
الدنيا التي ال ّ
يجملها في
ينف��ك ال�شيطان ّ
يزينها البن �آدم بما ّ
عين��ه ،و�شهوات الحياة التي تحيط بالإن�سان على مدار ال�ساعة
والوقت ،والأفكار الباطلة �إن على م�ستوى العقيدة �أو الأخالق
((( م.ن ،ج� ،1ص .454
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .453

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص 453
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�أو �سواهم��ا ،التي ال تهد�أ ماكينة �إبلي���س عن ت�صنيعها و�إلقائها
التحدي الأكبر
التحدي هو ّ
للإن�سان؛ كلّ ذلك يجعل من هذا ّ
وجهاده �أف�ضل الجهاد.
ولما كانت معرك��ة الجهاد الأكبر معركة مفتوحة ،كان تو ّقع
ّ
حتمياً � اّإل من َع َ�ص َمه اهلل و َع َ�ص َم
الهزيمة في بع�ض محاورها �أمراً ّ
ب��د من التو�سل باهلل تعالى �أن يعينه على
نف�سه ،لذلك كان ال ّ
�إكمال المواجهة وعدم الي�أ�س منها �أو الركون �إلى �أهوائها ،فعن
معني بمجاهدة نف�سه ليغلبها
الإمام الباقر ّ �« :Qإن الم�ؤمن ٌّ
ومرة
فمرة يقيم �أودها ويخالف هواها في ّ
محبة اهللّ ،
على هواهاّ ،
ت�صرعه نف�سه فيتبع هواها فينع�شه اهلل فينتع�ش ويقيل اهلل عثرته
فيتذكّ ر»(((.
داخلية
داخلية :والخوف كلّ الخوف من كونها ّ
� -4أ ّنها معركة ّ
بعدوانية نف�سه ف�لا يتعامل معها
� ّأن الإن�س��ان قد ال ي�شع��ر
ّ
كعد ّو ،بل قد ي�شعر �أحياناً ب�ضرورة م�سايرتها والتخفيف عنها
وم��ا �شابه ،في�سقط في حبائلها و�شراكه��ا ،مع �أ ّنها هي العد ّو
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وقد �أو�ضح �أمير الم�ؤمنين  Qذلك ب� ّأن الإن�سان ي�ستنكر
هذا الأمر بقوله�« :Q :أ ّول ما تنكرون من الجهاد جهاد
�أنف�سكم� ،آخر ما تفقدون مجاهدة �أهوائكم وطاعة �أُولي الأمر
منكم»(((.
و�إلي��ه �أ�شار ر�سول اهلل �« :Pأف�ضل الجهاد من جاهد نف�سه
التي بين جنبيه»(((.
داخلية � ّأن الع��د ّو يمك��ن �أن تختبىء عنه
ويلح��ق بكونه��ا ّ
وت�ستت��ر منه ،فال ت��راه وال يراك� ،أ ّما في جه��ادك الأكبر ف�إ ّنك
كلّم��ا ن�أيت بنف�سك وحاولت الإختباء كان العد ّو �أقرب �إليك،
بديهي-ال
وكان��ت �ضرباته �أكثر �إحكاماً و�إ�صاب ًة لأ ّنك -كما هو ّ
ت�ستطيع �أن تفارق نف�سك طرفة عين.
 -5معركة مفتوحة على الجميع :فهي مواجهة ال ُي�ستثنى منها
�أحد على الإطالق ح ّتى الأنبي��اء والأو�صياء والأولياء ،بل
على العك���س تماماً ،فكلّما ازداد �إيم��ان المرء وتقواه كلّما
التحديات
أ�شد و�أق�س��ى ،وكلّما كانت ّ
كانت المعركة عليه � ّ
((( م.ن ،ج� ،1ص .452
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .280

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3483
((( م.ن ،ج� ،1ص .452
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واالبت�لاءات �أكبر ،وفي الواقع ف��� ّإن هذه المعركة هي التي
ق��دم لنا الأنبياء والأولياء �أجمل المالحم والبطوالت فيها،
ّ
فكان��وا �أ�شج��ع النا�س وفقاً لق��ول �أمي��ر الم�ؤمنين :Q
«�أ�شجع النا�س من غلب هواه»(((.
وكما ال ُي�ستثنى منها �أح��د ،فكذلك ال ُي�ستثنى منها زمان
الب�شرية زمان ينجو �أهله من هذا الجهاد
�أو مكان ،فال ي�أتي على ّ
وه��ذه المواجه��ة ،كما ال يوجد مكان يمك��ن للمرء �أن يهرب
�إلي��ه وين�أى بنف�سه عن هذه المعرك��ة ،ولي�س هناك من تلوذ به
فيكفيك �أمر هذه المواجهة � اّإل �أن تلوذ باهلل تعالى وت�ستعين به،
لأ ّنها واقعاً �أكبر الجهاد كما ّعبرت الرواية الم�شهورة عن الإمام
فلما رجعوا قال:
النبي  Pبعث ّ
ب�سرية ّ
ال�ص��ادق ّ �« :Qإن ّ
مرحباً بقوم ق�ضوا الجهاد الأ�صغر وبقي الجهاد الأكبر ،قيل :يا
ر�سول اهلل :وما الجهاد الأكبر؟ قال :جهاد النف�س»(((.
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االجتهاد في طاعة اهلل :فعن الإمام ال�صادق �« :Qأعطوا
درك �شيء من
اهلل من �أنف�سكم االجتهاد في طاعته ،ف� ّإن اهلل ال ُي َ
الخير عنده � اّإل بطاعته واجتناب محارمه»(((.
وعنه �« :Qإعلموا �أ ّنه لي�س بين اهلل وبين �أحد من خلقه
نبي ُمر�سل وال من دون ذلك من خلقه كلّهم
َملَ��ك ّ
مقرب وال ّ
� اّإل طاعتهم له ،فاجتهدوا في طاعة اهلل»(((.
عدم الظلم :عن ر�سول اهلل �« :Pأف�ضل الجهاد من �أ�صبح
يهم بظلم �أحد»(((.
ال ّ
علي « :Qر ّد عن
ر ّدها عن ال�شه��وات وال�شبهات :عن ّ
نف�سك عند ال�شهوات ،و�أقمها على كتاب اهلل عند ال�شبهات»(((.
علي « :Qجهاد النف�س بالعلم
العلم والمعرفة :الإم��ام ّ
عنوان العقل»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .458
امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .458
م.ن ،ج� ،1ص .452
م.ن ،ج� ،1ص .452
م.ن ،ج� ،1ص .452

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

م.ن ،ج� ،1ص .453
نهج البالغة ،ج� ،3ص .72
ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .459
امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .458
الكايف ،ج� ،2ص .76
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وعن��ه « :Qينبغي للعاق��ل �أن ال يخلو في كلّ حال من
طاعة ّربه ومجاهدة نف�سه»(((.
عل��ي « :Qو�إ ّنما ه��ي نف�سي
التق��وى :ويق��ول الإمام ّ
�أر ّو�ضها بالتقوى لت�أتي �آمنه يوم الخوف الأكبر»(((.
ع ّف��ة البطن والف��رج :عن الإمام الباق��ر ّ Qلما قال له
رجل�« :إ ّني �ضعيف العمل ،قليل ال�صالة ،قليل ال�صوم ،ولكن
الال ،وال �أنكح � اّإل ح ً
�أرجو �أن ال �آكل � اّإل ح ً
الال» ،فقال :Q
«و� ّأي جهاد �أف�ضل من عفة بطن وفرج»(((.
الك��ف عن المعا�صي :عن ر�س��ول اهلل « :Pاجتهدوا في
ّ
العمل ،ف�إن ق َّ�صر بكم ال�ضعف فك ّفوا عن المعا�صي»(((.
وعن الإمام ال�صادق « :Qال ينفع اجتهاد ال ورع فيه»(((.
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املحا�ضرة الثانية

أساليب جهاد النفس
وأسلحته

قال تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ

ﯷ ﯸ {(((.

((( النازعات  40ـ .41

الهدف:

أهم �أ�سلحة هذه المواجهة
بيان بع�ض �أ�ساليب جهاد النف�س و� ّ
والآثار والبركات المتر ّتبة عليها.
21
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� ّإن الجهاد الأكبر تماماً كالجهاد الأ�صغر له ثغوره التي ينبغي
المرابط��ة عليه��ا والح�ضور فيها ب�شكلٍ دائ��م ،كما له تكتيكاته
تتنوع بح�سب الزمان والمكان
ّ
الخا�صة و�أ�ساليبه المختلفة التي ّ
وال�شخ���ص والظروف المحيطة وغير ذل��ك ،وكذلك له مواقعه
حقيقياً على
المهمة
ّ
واال�ستراتيجية التي بفقدانها ت�شكل خطراً ّ
ّ
كثير م��ن الفرائ�ض والواجب��ات ومكارم الأخ�لاق ،وله تالله
المنخف�ضة التي ال ينبغي التهاون في المحافظة عليها ،كما لهذه
الخا�صة وذخائرها المنا�سبة لها ،وقبل ذلك
المواجهة �أ�سلحتها ّ
كلّ��ه فهي المعرك��ة الواجبة التي تج��ب المواجهة فيها ويجب
الإنت�ص��ار في نهايتها ،كما قال الإم��ام الكاظم « :Qجاهد
نف�سك لتر ّدها عن هواها ،ف�إ ّنه واجب عليك كجهاد عدوك»(((.
حماور املو�ضوع
كيفية مجاهدة النفس
ّ

تبي��ن الن�صو�ص بع�ض �أ�ساليب جه��اد النف�س وتزكيتها من
ّ
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((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3333
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خالل النقاط الآتية:
علي �« :Qإذا
 -1الثبات وع��دم االنقياد لها :يقول الإمام ّ
�صعبت عليك نف�سك ف�أ�صعب لها َت ِذلّ لك ،وخادع نف�سك
عن نف�سك تنقد لك»(((.
فعلى الإن�سان �أن ال ينهزم ب�سرعة �أمام �صعوبة المعركة كما
الم�ستحبات �أو الفرائ�ض فعلى الإن�سان
لو �صعبت عليها بع�ض
ّ
الم�ستحبات ح ّتى ير�ضخ نف�سه ،ال �أن ي�ستجيب
�أن يقوم بهذه
ّ
لميوله��ا ،وب�صموده تنهزم �أه��واء النف�س وتنه��ار ذليلة خانعة،
يفوت الفر�صة على الإغراءات ويخدعها.
وبوعيه ّ
علي �« :Qأق ِب ْل على نف�سك
 -2الإدبار عنها :يقول الإمام ّ
بالإدبار عنها»((( .وذلك � ّأن الإقبال على النف�س باال�ستجابة
لرغباته��ا مهلك للإن�سان ونف�سه ،بينم��ا التعامل مع النف�س
ّ
بالتنكر لأهوائها هو لم�صلحة النف�س..
علي « :Qدواء النف�س
 -3الحمية عن ل��ذّ ات الدنيا :عن ّ
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ال�صوم ع��ن الهوى والحمية عن ل��ذّ ات الدنيا»((( .وبكلم ٍة
�أو�ض��ح ،فكلَّما خ ّفف المرء من م�ؤون��ة ج�سده ،كلّما �سهل
علي « :Qخدمة
عليه تزكية نف�سه ،ولذلك يقول الإمام ّ
الج�سد �إعطا�ؤه ما يطلبه من المال ّذ وال�شهوات والمقتنيات،
وفي ذلك هالك النف�س»(((.
و�صي��ة قدمها �إلى �شريح
 -4قمعه��ا ومنعها ع��ن رغباتها :ففي ّ
�صباح
علي « :Qا َّتق اهلل في كلّ ٍ
بن هاني يقول الإمام ّ
��ف على نف�سك الدنيا ال َغ��رور ،وال ت�أمنها على
وخ ْ
وم�ساءَ ،
تحب،
ح��ال ،واعلم �أ ّنك �إن لم ت��ردع نف�سك عن كثير ّمما ّ
مخافة مكروه� ،سمت بك الأهواء �إلى كثير من ال�ضرر ،فكن
لنف�سك مانعاً رادعاً ،ولنزوتك عند الحفيظة واقماً قامعا ً»(((.
� -5إكراهه��ا على فعل الخير :ذلك � ّأن النف�س قد ت�ضعف عن
أهم
فع��ل الخيرات ،والح��ال � ّأن تعويدها ه��ذه المنقبة من � ّ
علي:Q
الأم��ور التي تزيد ف��ي تزكيتها ،يقول الإم��ام ّ
((( م.ن ،ج� ،4ص .3334
((( م.ن ،ج� ،4ص .3335
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص .113

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .55
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3360
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .454
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«�أف�ض��ل الأعمال ما �أكره��ت نف�سك علي��ه ،ل ّأن مخالفتها
تحدي
أه��م م��ن ذات العمل ،لأ ّنه��ا تك�سب الم��رء ملكة ّ
� ّ
النف���س و�إرغامها عل��ى �صالح الأعم��ال» ((( ،وي�ؤكّ د الإمام
عل��ي  Qالدور الحا�سم لذات الإن�سان في مقاومة نف�سه
ّ
فيق��ول« :Qواعلموا �أ ّن��ه من لم ُي ِع ْن عل��ى نف�سه ح ّتى
يك��ون له منها واعظ وزاجر ،لم يكن ل��ه من غيرها ال زاجر
وال واعظ»(((.
 -6معاملتها على �أ ّنها عد ّو� :إذ قد يغيب عن ذهن الإن�سان �أ ّنها
ي�سوغ لها بدل �أن
عد ّو ،بل �أ ّنه��ا �أعظم الأعداء ،فيحاول �أن ِّ
يحا�سبها وي�سائلها بل ويعاقبه��ا على � ّأي �سو ٍء �أقدمت عليه،
فعن الإمام ال�ص��ادق « :Qاجعل نف�سك عد ّواً تجاهده
وعارية تر ّده��ا ،ف�إ ّنك قد جعلت طبي��ب نف�سك وعرفت �آية
ال�صح��ة و ُب ِّي َن لك الداء و ُد ِلل َْت عل��ى الدواء ،فانظر قيامك
على نف�سك»(((.
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عل��ي « :Qجاهد نف�سك عل��ى طاعة اهلل
وع��ن الإمام ّ
�ض��ده ،ف� ّإن �أقوى
مجاه��دة العد ِّو ع��د َّوه ،وغالبها مغالبة ِّ
ال�ضد َّ
النا�س من قوي على نف�سه»(((.
ليقيمه��ا َوي ِزنَها
 -7المحا�سب��ة� :أي �أن يق��ف المرء عل��ى �أفعاله ّ
بمي��زان الع��دل وال�ش��رع وال يتهاون في ح�سابه��ا قبل يوم
نف�سك
الح�س��اب ،ع��ن الإمام ال�ص��ادق « :Qجاه��د َ
وحا�سبه��ا محا�سبة ال�شري��ك �شريكه ،وطالبه��ا بحقوق اهلل
مطالبة الخ�صم خ�صمه»(((.
حا�سبوا».
وفي الحديث« :حا�سبوا �أنف�سكم قبل �أن ُت َ
آثار جهاد النفس وبركاتُه

 -1الفوز بالج ّنة :يقول اهلل تعالى} :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ { .والخوف من
العبودي��ة له ،ونهي النف�س عن الهوى
اهلل يعني �إظهار تمام
ّ
يعني عدم �سلوك � ّأي �سبيل ال يقع في طاعة اهلل ور�ضاه.
أ�شد من فراعنة
� -2أجر ال�شه��داء :لأنّ فرعون النف�س ونمرودها � ّ
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((( م.ن ،ج� ،1ص .454
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .454

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

امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .452
م.ن ،ج� ،1ص .455
ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .458
امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .455
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الزم��ان ،فمن ا�ستطاع �أن يتغ ّلب عل��ى فرعون نف�سه هان عليه
علي �« :Qإنّ المجاهد نف�سه على
فرعون زمانه ،فعن الإمام ّ
طاعة اهلل وعن معا�صيه عند اهلل �سبحانه بمنزلة ّبر �شهيد»(((.
 -3كم��ال التق��وى� :أي الو�ص��ول �إلى �أعل��ى مراتب التقوى
علي « :Qمن جاهد نف�سه �أكمل التقى»(((.
والإيمان ،عن ّ
 -4ال�شعور بح�لاوة الإيمان :وهذا ال�شع��ور من �أهم ما يوجد
الحافزي��ة عن��د الإن�س��ان في اال�ستم��رار به��ذا الطريق� ،إذ
ّ
علي
يجد جمال ما ي�صنع ويت��ذ ّوق حالوة ما يقوم به ،فعن ّ
�« :Qصابروا �أنف�سكم على فعل الطاعات ،و�صونوها عن
ال�سيئات ،تجدوا حالوة الإيمان»(((.
دن�س ّ
الطبيعي
 -5الحكمة :فالإن�سان الذي يطرد �إبلي�س من نف�سه من
ّ
�أن تخترق قلبه �أنوار الهداية والحكمة ،فعن ر�سول اهلل :P
«جاهدوا �أنف�سكم على �شهواتكم تحلّ قلوبكم الحكمة»(((.
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 -6فرار ال�شيطان وحل��ول المالئكة :والتعبير بالفرار والحلول
يو�ض��ح � ّأن الإن�س��ان �إ ّنما يخو���ض معرك ًة حقيقي��ة بجهاده
نف�سه ،فعن ر�س��ول اهلل « :Pجاهدوا �أنف�سكم بقلّة الطعام
ويفر عنكم ال�شيطان»(((.
وال�شراب ،تظلّكم المالئكة ّ
 -7الأمن يوم القيامة :و� ّأي فوز بعد هذا الأمان يوم تذهل كلّ
علي «:Qو�إ ّنما هي
مر�ضع�� ٍة ّ
عما �أر�ضعت؟ يقول الإمام ّ
نف�سي �أر ّو�ضها بالتقوى لت�أتي �آمنه يوم الخوف الأكبر»(((.
علو الدرجات وم�ضاعفة الح�سنات :فجهاد النف�س ال يعني
ّ -8
وعلو
مجرد الفالح يوم القيام��ة ،بل ي�ستلزم رفيع الدرجات ّ
ّ
جزاء لهذا الإنت�صار الكبير الذي �سطّ ره الإن�سان
المقام��ات ً
عل��ي « :Qردع النف�س وجهادها عن
عل��ى نف�سه ،فعن ّ
�أهويتها يرفع الدرجات وي�ضاعف الح�سنات»(((.
ال�سيئة :وم��ا �أكثرها في مجتمعاتنا
 -9التغلّ��ب على العادات ّ
الي��وم! ح ّتى عند بع�ض �أهل الإيمان ،فعن ر�سول اهلل :P
((( م.ن ،ج� ،1ص .455
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص .71
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .454

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

ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .454
امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .455
م.ن ،ج� ،1ص .455
مو�سوعة �أحاديث �أهل البيت  ،ج� ، 1ص. 331

زا ٌد وجهاد

«بالمجاهدة يغلب �سوء العادة»(((.
وعنه « :Qجاهد �شهوتك وغالب غ�ضبك وخالف �سوء
عادتكِّ ،
نف�سك ويكمل عقلك وت�ستكمل ثواب ّربك»(((.
تزك َ
� -10إدراك الأه��داف ال�سامي��ة :فمعالي الأم��ور وعظائمها ال
ُتدركه��ا النفو���س ال�ضعيفة التي لي�س ال ح��ظّ من التزكية
علي « :Qذروة الغايات ال ينالها
والتروي�ض ،فعن الإمام ّ
� اّإل ذوو التهذيب والمجاهدات»(((.
التح��رر :عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن ترك ال�شهوات
- 11
ّ
حراً»(((.
كان ّ
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املحا�ضرة الثالثة

االستعانة باهلل

}ﭢ ﭣ ﭤ

ق��ال تعال��ى:
ﭥ ﭦ {(((.
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ت�صدير المو�ضوع:

((( الفاحتة .5

الهدف:

تو�ضي��ح مفهوم اال�ستعانة باهلل وبيان موارد اال�ستعانة والفهم
الخاطىء لهذا المفهوم.
31
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المتقدمة ن��رى � ّأن اهلل كما �أمرن��ا بعبادته
م��ن خالل الآي��ة ّ
وح��ده ال �شريك له ،فقد �أمرنا كذلك باال�ستعانة به دون �سواه،
و�أراد م ّن��ا الرج��وع �إليه في كافّة ما يعتر���ض حياة الإن�سان من
وتحديات ،وهذا �إن دلّ على �شيء ف�إ ّنما يدلّ على � ّأن
ح��وادث ّ
طق�سية تقت�صر على بع�ض العبادات
العالقة باهلل لي�ست عالقة ّ
م�ستمرة وفاعل��ة ،وعلى الإن�سان �أن
والفرائ���ض ،بل هي عالقة
ّ
ال�شدة والرخاء ،بل لعل
يف ّعلها ويقويها ويلج�أ �إليها في �ساعات ّ
كمال العبادة ف��ي اال�ستعانة به دون �سواه ،و� ّأن عدم اال�ستعانة
نق�ص في فهمنا للمعبود كذلك.
نق�ص في العبادة ،بل ٌ
باهلل ٌ
حماور املو�ضوع
مفهوم االستعانة باهلل
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يمكن �أن تتح ّقق اال�ستعانة باهلل �أو بغير اهلل ب�صورتين:
طبيعياً �أم غير طبيعي -
� - 1أن ن�ستعي��ن بعامل � -س��واء �أكان ّ
م��ع االعتقاد ب� ّأن عمله م�ستند �إلى اهلل ،بمعنى �أ ّنه قادر على
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�أن يعي��ن العباد ويزيل م�شاكله��م بقدرته المكت�سبة من اهلل
و�إذنه.
وه��ذا النوع م��ن اال�ستعانة  -في الحقيق��ة  -ال ّ
ينفك عن
اال�ستعانة باهلل ذاته ،لأ ّن��ه ينطوي على االعتراف ب�أ ّنه هو الذي
منح تل��ك العوامل ،ذل��ك الأث��ر ،و�أذن لها ،و�إن �ش��اء �سلبها
وجردها منه.
طبيعية كال�شم�س والماء وحرث
ف�إذا ا�ستعان الزارع بعوامل ّ
الأر�ض ،فقد ا�ستعان باهلل  -في الحقيقة  -لأ ّنه تعالى هو الذي
من��ح هذه العوامل :القدرة على �إنماء ما �أودع في بطن الأر�ض
حد الكمال.
من بذر ومن َث َّم �إنباته والو�صول به �إلى ّ
ح��ي �أو مي��ت �أو عام��ل طبيعي مع
� - 2أن ي�ستعي��ن ب�إن�س��ان ّ
االعتق��اد ب�أ ّنه م�ستقلّ في وجوده� ،أو ف��ي فعله عن اهلل ،فال
ّ
�شك � ّأن ذلك االعتقاد �شرك واال�ستعانة به عبادة.
ف�إذا ا�ستعان زارع بالعوامل المذكورة وهو يعتقد ب�أ ّنها م�ستقلّة
ف��ي ت�أثيره��ا �أو �أ ّنها م�ستقلّة في وجوده��ا وما ّدتها كما في فعلها
وقدرتها ،فاالعتقاد �شرك والطلب عبادة للم�ستعان به.

33

زا ٌد وجهاد

34

ولإيق��اف الق��ارئ على هذه الحقيقة نلفت نظ��ره �إلى �آيات
الكوني��ة في اهلل تارة ،مع �أ ّنها تن�سب
تح�ص��ر جملة من الأفعال ّ
نف���س الأفعال في �آيات �أخرى �إلى غي��ر اهلل �أي�ضاً ،وما هذا � اّإل
نوعيتهما ،فهي مح�صورة
لعدم التنافي بين الن�سبتين الختالف ّ
في اهلل �سبحانه مع قيد اال�ستقالل ،وتن�سب �إلى غير اهلل مع قيد
الكونية �إلى اهلل
التبعية
والعر�ضية .الآيات التي تن�سب الظواهر ّ
ّ
ّ
و�إلى غيره:
 - 1يقول �سبحان��ه} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{((( .بينما
يقول �سبحانه في الع�سل} :ﮦ ﮧﮨ{(((.
 - 2يق��ول �سبحانه} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ{((( بينما يقول تعالى:
}ﯝ ﯞ{(((.
 - 3يقول �سبحانه} :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{((( بينما
يقول �سبحانه} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{(((.
(((
(((
(((
(((
(((
(((

ال�شعراء .80 /
النحل .69 /
الذاريات .58 /
الن�ساء .5 /
الواقعة .64 /
الفتح .29 /

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

الن�ساء .81 /
الزخرف .80 /
يون�س .3 /
النازعات .5 /
الزمر .42 /
النحل .32 /
الأ�سماء الثالثة  -ال�شيخ جعفر ال�سبحاين � -ص .88 - 86
البقرة .45
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 - 4يق��ول تعال��ى} :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ{((( بينم��ا يق��ول
�سبحانه} :ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ{(((.
 - 5يق��ول تعال��ى} :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ {((( بينم��ا
يقول �سبحانه} :ﮮ ﮯ ﮰ{(((.
 - 6يقول �سبحانه} :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{((( .بينما
يقول تعالى} :ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ{(((.
الكونية تارة
�إل��ى غير ذلك من الآيات التي تن�سب الظواهر ّ
�إلى اهلل تعالى ،و�أخرى �إلى غيره(((.
مفردات اال�ستعانة باهلل
ال�صب��ر وال�ص�لاة :ق��ال تعال��ى } :ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ {((( .ف��� ّإن اال�ستعان��ة باهلل لي�س لها
م�صداق � اّإل ال�صبر واال�شتغال بمناجاة اهلل وعبادته ثانياً.
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ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
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ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ{(((.
ه��ذه الآي��ة ت�شير �إل��ى مبادئ و�ش��روط ثالث��ة� :أحدها في
العقي��دة وه��و (اال�ستعانة ب��اهلل) ،والثاني :ف��ي الأخالق وهو
(ال�صب��ر والثبات) والأخير :في العم��ل ،وهو (التقوى( ،وهي
لي�س��ت �شرائط انت�صار قوم بن��ي �إ�سرائيل وحدهم على العد ّو،
بل كلّ �شعب �أراد الغلبة على �أعدائه ال ّبد له من تحقيق هذه
البرامج الثالثة ،فالأ�شخا�ص غي��ر الم�ؤمنين والجبناء و�ضعفاء
الإرادة ،وال�شعوب الفا�سقة الغارقة في الف�ساد� ،إذا ما انت�صرت
ف� ّإن انت�صارها يكون ال محالة م�ؤ ّقتاً غير باق(((.
كم��ا � ّأن فرع��ون ال يملك الأر�ض ح ّت��ى يمنحها من ي�شاء،
ويمن��ع من التم ّتع به��ا من ي�شاء ،بل ه��ي هلل يورثها من ي�شاء،
يخ�ص بح�سن العاقبة من ي ّتقيه من
إلهية �أن ّ
وقد جرت ال�س ّنة ال ّ
((( الأعراف 128 :ـ .129
((( الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل  -ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شريازي  -ج � - 5ص .167

((( تف�سري امليزان  -ال�سيد الطباطبائي  -ج � - 8ص .224
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص .70
((( غافر .60
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يهددكم
عباده ،ف�إن ا�ستعنتم باهلل و�صبرتم في ذات اهلل على ما ّ
م��ن ال�شدائد  -وهو التق��وى � -أورثكم الأر�ض التي ترونها في
�أيدي �آل فرعون(((.
عل��ي  Qفي بيان ما يجب على
م��كارم الأخالق :فعن ّ
بورع واجتهاد
الأ ّمة �أن ت�ستعين باهلل به ن�صر ًة لإمامها�« :أعينوني ٍ
وع ّف ٍة و�سداد»(((.
الدعاء :قال تعالى} :ﭟ ﭠ ﭡﭢ {(((.
الق��ر�آن :ف���إن �آيات اهلل وكلمات��ه خير ما ي�ستعي��ن به المرء
ف��ي حياته وقد ت�ضافرت الروايات الت��ي ح ّثتنا على اال�ستعانة
بكتاب اهلل.
التو�سل بالأنبي��اء وال ّأئمة :Qوذلك لرفعة مقامهم عند
ّ
التو�سل بهم ال�ستن��زال �إعانة
اهلل تعال��ى ،و�أ ّنه �أوج��ب علين��ا ّ
والتو�سل بهم لي�س كما
ال�سماء ،فهم باب اهلل الذي منه ُي�ؤتىّ ،
يتو ّهم البع�ض من اعتبارهم �سلط��ة م�ستقلّة وت�أثير م�ستغنٍ عن
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ومن عليهم من الت�أثير.
اهلل ،بل بما �أعطاهم اهلل من ال�سلطة ّ
ال�صم��ت :ق��ال تعالى عن ل�سان مري��م  } :Qﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ {((( .فق��د �أع��ان اهلل مريم
لينجيه��ا من القوم الذي��ن �أرادوا بها �س��وءاً وذلك من خالل
ّ
ال�صمت وعدم الدخول معهم في الجدل والقيل والقال.
بركات االستعانة باهلل

عل��ي « :Qو�أكثر اال�ستعانة ب��اهلل يكفك ما �أهمك
عن ّ
و ُيع ِنك على ما نزل بك �إن �شاء اهلل»(((.
ول ّأن م��ن ا�ستعان بغي��ره ،فقد ا�ست�سم��ن ذا ورم ،ونفخ في
غي��ر �ضرم� ،أفال ي�ستعان به وهو الغني الكبير؟! �أم كيف يطلب
م��ن غيره والكل �إليه فقير؟! و�إ ّني لأرى � ّأن طلب المحتاج من
المحت��اج �سفه من ر�أيه و�ضلّة من عقله ،فكم قد ر�أينا من �أنا�س
طلب��وا الع ّزة م��ن غيره فذ ّلوا ،وراموا الثروة م��ن �سواه فافتقروا،
وتقد�س،
وحاول��وا االرتفاع فات�ضعوا ،ف�لا ي�ستعان � اّإل به تعالى ّ
وال عون � اّإل منه تبارك وتعالى.
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((( مرمي .26
((( نهج البالغة  -خطب الإمام علي  - Qج � - 3ص 59

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

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2706
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2200
هود.88 :
التوبة.129 :
�آل عمران.160 :
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ولقد كان ر�س��ول اهلل  Pيدعو اهلل�« :آمنن علينا بالن�شاط،
و�أعذن��ا من الف�شل والك�سل والعج��ز والعلل وال�ضرر وال�ضجر
والملل»(((.
الهم والحزن والعجز
«اللهم �إ ّني �أعوذ بك م��ن ّ
وعن��ه َّ :P
والك�سل»(((.
و�أو�ضح م��ن هذا ما ورد م��ن �آيات في (الت��وكّ ل) باعتباره
يمث��ل �شعبة م��ن �شعب اال�ستعانة باهلل ع َّز وج��لَّ  ،قال تعالى:
} ...ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ{(((.
}ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ {(((.
} ..ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ {(((.
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((( املجادلة.10 :
((( هود.123 :

املحا�ضرة الرابعة

االتعاظ بالعبر

ق��ال تعال��ى:
ﯣ ﯤ {(((.

}ﯡ ﯢ
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ت�صدير المو�ضوع:

((( احل�شر .2

الهدف:

ح���س االعتبار في النف�س و�أن يك��ون الإن�سان معلّم
تقوية ّ
نف�سه في الحياة.
41
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عن الإمام زين العابدين « :Qم�سكين ابن �آدم! له في
منهن ،ولو اعتبر لهانت
كل يوم ثالث م�صائب ال يعتبر بواحدة ّ
عليه الم�صائب و�أمر الدنيا :ف�أ ّما الم�صيبة الأولى :فاليوم الذي
اغتم به ،والدرهم
ينق�ص من عمره ،قال :و�إن ناله نق�صان في ماله ّ
يخلف عنه والعمر ال ير ّده .والثانية� :أ ّنه ي�ستوفي رزقه ،ف�إن كان
ح ً
الال حو�سب عليه ،و�إن كان حراماً عوقب عليه .قال :والثالثة
�أعظم من ذلك ،قيل :وما هي؟ قال :ما من يوم يم�سي � اّإل وقد
دنا من الآخرة رحله ،ال يدري على الج ّنة �أم على النار»(((.
حماور املو�ضوع
ّ
الحث على االعتبار

بقوة عل��ى مبد�أ االعتبار معتب��راً ذلك من
يح��ث ّالإ�سالم ّ
علي :Q
دالئل الوعي والب�صيرة عند الم��رء ،فعن الإمام ّ
«فاتعظ��وا عب��اد اهلل بالعبر النواف��ع ،واعتبروا ب��الآي ال�سواطع،
42

((( االخت�صا�ص ،ال�شيخ املفيد� ،ص .342

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

نهج البالغة ،ج� ،1ص .148
امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .58
م.ن ،ج� ،2ص .158
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .188
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وازدجروا بالنذر البوالغ»(((.
فالعب��ر وا�ضح��ة و�ض��وح ال�شم���س ،فالما�ض��ي والحا�ضر
والحاليين ت�ص��رخ في عقول النا�س بعدم
و�أح��وال الما�ضين
ّ
علي « :Qلقد جاهرتكم العبر،
الغفل��ة عن االعتبار ،فعن ّ
وزجرت��م بما فيه مزدجر ،وما يبلّغ ع��ن اهلل بعد ر�سل ال�سماء
� اّإلالب�ش��ر»(((.
وعنه �« :Qأو�صيكم بتق��وى اهلل ...وداووا بها الأ�سقام،
يعتبرن بكم من
وبادروا بها الحمام ،واعتبروا بمن �أ�ضاعها ،وال ّ
�أطاعها»(((.
فالم�ؤم��ن ينظر �إلى الدنيا بعين االعتب��ار ،ويعتبر بت�صاريف
ال ّأيام وي��رى في االعتبار النا�صح ال�ص��ادق فيكون غيره عبر ًة
له قب��ل �أن يخ�سر فيكون عبر ًة لغي��ره ،وقد و�صفه علي Q
ّ
بذل��ك �إذ قال« :االعتب��ار منذر نا�صح ،من ّ
تفك��ر اعتبر ،ومن
اعتبر اعتزل ،ومن اعتزل �سلم»(((.
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 -1العذاب ال ّ
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(((
إلهي يجري وفق
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ {  ،والعذاب ال ّ
�سن��ن �أودعها اهلل ف��ي الوجود ،والم�ؤم��ن المعتبر �إذا وعاها
وفهمها در�أ العذاب عن نف�سه.
 -2ق�ص���ص الما�ضين :قال تعال��ى} :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ{(((.
ويعظ �أمي��ر الم�ؤمنين  Qبق�ص�ص الما�ضي��ن فيقول« :و�إنّ
لك��م في القرون ال�سالفة لعبرة� ،أين العمالقة و�أبناء العمالقة؟! �أين
الر�س الذين قتلوا
الفراعنة و�أبن��اء الفراعنة؟! �أين �أ�صحاب مدائن ّ
الجبارين»(((.
النبيين ،و�أطف�ؤوا �سنن المر�سلين ،و�أحيوا �سنن ّ
ّ
وعن��ه « :Qواعتبروا بم��ا قد ر�أيتم من م�ص��ارع القرون
قبلك��م ،ق��د تزايلت �أو�صاله��م ،وزالت �أب�صاره��م و�أ�سماعهم،
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((( النازعات  25ـ .26
((( يو�سف .111
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1809

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1810
((( م.ن ،ج� ،3ص .1810
((( النور .44
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1810
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1809
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وذهب �شرفهم وع ّزهم ،وانقطع �سرورهم ونعيمهم»(((.
وقال « :Qفاعتب��روا بما �أ�صاب الأمم الم�ستكبرين من
قبلكم ،من ب�أ�س اهلل و�صوالته ووقائعه ومثالته»(((.
� -3آي��ات الخلق :قال تعالى } :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ{(((.
فه��ذا التعاقب للي��ل الذي جعله اهلل للنا���س �سكناً وللنهار
علي
ال��ذي جعله اهلل معا�ش��اً عبر ٌة لأه��ل الب�صائر ،وق��د قال ّ
« :Qفي تعاقب ال ّأيام معتبر للأنام»(((.
 -4القب��ور :ه��ذه ال�شواهد ال�صامتة الجام��دة التي تعظ بما ال
لما تال} :ﮋ ﮌ ﮍ
علي ّ Q
يعظه الأحياء فع��ن ّ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ{�« :أفبم�ص��ارع �آبائهم يفخرون؟ ...ول ّأن
أحق من �أن يكونوا مفتخراً ...ولئن عميت �آثارهم
يكونوا عبراً � ّ
وانقطعت �أخبارهم ،لقد رجعت فيهم �أب�صار العبر ،و�سمعت
عنهم �آذان العقول ،وتكلّموا من غير جهات النطق»(((.
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وعن��ه « :Qفاعتب��روا بنزولكم منازل م��ن كان قبلكم،
وانقطاعكم عن �أو�صل �إخوانكم»(((.
الو�صية:
علي  Qقبل �شهادته على �سبيل ّ
 -5الموتى :عن ّ
«�أن��ا بالأم�س �صاحبكم ،واليوم عب��رة لكم ،وغداً مفارقكم.
فم��ا عبرة �أبلغ م��ن عبرة الم��وت ،بل كفى بالم��وت عبر ًة
تغنيك عن العبر والمواعظ»(((.
 -6ت�شابه �أحوال الدنيا :فالدنيا حالها مع الما�ضين كحالها مع
المقيمين الحا�ضرين كحالها مع من �سي�أتي �إليها م�ستقبالً،
علي :Q
تجري ُ�سننها على الجميع ً
مجرى واحداً فعن ّ
عما بقي من الدنيا ما م�ضى منها»(((.
«كفى مخبراً ّ
وعنه ّ �« :Qإن الأمور �إذا ا�شتبهت اعتبر �آخرها ب�أ ّولها»(((.
«و�صدق بما
عنه  -Qمن كتابه �إلى الحارث
الهمداني ّ :-
ّ
الحق ،واعتبر بم��ا م�ضى من الدنيا لما بقي منها ،ف�إنّ
�سل��ف من ّ
بع�ضها ي�شبه بع�ضاً ،و�آخرها الحق ب�أ ّولها ،وك ّلها حائل مفارق»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1810
نهج البالغة ،ج� ،2ص .24
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1810
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1809
م.ن ،ج� ،3ص .1810

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1809
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1810
((( م.ن ،ج� ،3ص .1810
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«ث��م � ّإن الدنيا دار فناء
علي ّ :Q
� -7أح��داث الزمان :عن ّ
وعناءِ ،وغ َير وعبر ...ومن ِغ َيرِها �أ ّنك ترى المرحوم مغبوطاً،
والمغبوط مرحوماً ،لي�س ذلك � اّإل نعيماً زال وب�ؤ�ساً نزل ،ومن
عبرها � ّأن المرء ي�شرف على �أمله فيقتطعه ح�ضور �أجله»(((.
وم��ا �أبلغ تعبيره عن غفلة الم��رء ب�أمله عن �أجله ف�إذا بح�ضور
الأج��ل يبدد �آمال الحالمين ويقطعها � ،اّإل � ّأن العبرة تبقى نافعة
لأولي العقول والعقول كما قال « :Qفي ت�صاريف الق�ضاء
عبرة لأولي الألباب والنهى»(((.
علي  - Qمن كتابه �إلى معاوية :
 -8اعتبار المرء بعمره :عن ّ
«لو اعتبرت بما �أ�ضعت من ما�ضي عمرك لحفظت ما بقي»(((.
وتحدي��ات �أيامه ووقف منها
فالم��رء لو نظر ف��ي �سيرة نف�سه ّ
موقف المعتبر المت�أمل ل��كان ذلك نافعاً له في �سالمة ما بقي
من عمره.
 -9البالي��ا والنذر :فقد يغفل المرء ع��ن بع�ض التفا�صيل في
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حيات��ه ف�لا يعتبر بها� ،أ ّم��ا و�أن يغفل ع��ن الأمرا�ض والفقر
إلهية وتف�شي الف�ساد وت�سلّط الطغاة
وال��زالزل والعقوبات ال ّ
علي  Qيقول« :واعتبروا
فهذا من �أعظم العم��ى ،وهذا ّ
بال ِغ َير ،وانتفعوا بال ُّن ُذر»(((.
ق�صة �إبلي�س عبرة من �أ�ضاع عبادته
 -10الإعتبار ب�إبلي�س :وفي ّ
ع�صبي��ة ،و�أعمت��ه الأن��ا عن اهلل ،وه��ي عبر ٌة قد
هلل بلحظ��ة ّ
ت�صيب  -وهي ت�صيب  -الكثيرين ،وي�شير �إليها علي Q
ّ
بقول��ه« :فاعتبروا بم��ا كان من فعل اهلل ب�إبلي���س� ،إذ �أحبط
عمله الطويل ،وجهده الجهيد»(((.
وفي الخت��ام ال ي�سعنا � اّإل �أن نذكر مقالة الإمام علي Q
ّ
يبين فيها � ّأن الم�شكلة لي�ست في قلّة العبر ،فالعبر كثيرة،
التي ّ
و�إ ّنما كلّ الم�شكلة في قلّة المعتبرين ،فيقول « :Qما �أكثر
ال ِع َبر ،و�أقلّ االعتبار»(((.

((( م.ن ،ج� ،3ص .1810
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص.129
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .72

املحا�ضرة اخلام�سة

االتعاظ بالعبر

ق��ال تعال��ى:

}ﮙ ﮚ ﮛ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ {(((.

((( ال عمران .13

الهدف:

بيان ال�سبيل ال�صحيح لالعتبار والفوائد الكثيرة التي ينالها
المعتبر في حياته.
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� ّإن المت�أ ّم��ل في �أحداث زمانه وما يحي��ط به من ُ�سنن يرى
بعي��ن الب�صيرة ما تزخر به �صروف الحياة من ٍ
درو�س ِوع َبر ،وهو
بذلك يزيد �إلى عمره �أعمار الآخرين و�إلى ثقافته ثقافتهم و�إلى
تجارب��ه تجاربهم ،فيكون كمن عا�ش ٍ
بر�صيد من الوعي والغنى
والقناعة ّ
يمكنه من مواجهة التحديات مهما ق�ست والإبتالءات
ا�شتدت وق�ست ،و�إلى هذا �أ�ش��ار �أمير الم�ؤمنين Q
مهم��ا ّ
تبينت له الحكمة عرف العبرة ،ومن عرف العبرة
بقوله« :م��ن ّ
فك�أ ّنما كان في الأ ّولين»(((.
حماور املو�ضوع
سبل االعتبار

 -1الت�أ ّم��ل :فال يكون مغم�ض العينين فيما يجري حوله كمن
ي�سير ف��ي جناز ٍة وال ي�ستح�ضر �أهوال الموت �أو ي�ستمع �إلى
موعظ ٍة فال يجريها على نف�س��ه فيحا�سبها على �أعمالها ،فقد
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((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .8

(((
(((
(((
(((
(((
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امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1811
م.ن ،ج� ،3ص .1808
م.ن ،ج� ،3ص .1808
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علي « :Qمن ت�أ ّمل اعتبر ،من اعتبر حذر»(((.
قال ّ
ّ -2
التفكر� :أي �إعمال العقل في �صروف الحياة وربط الأ�سباب
دينية ،فعن
بم�سبباته��ا والنتائج ِّ
علمي��ة ّ
بمقدماته��ا بطريقة ّ
َّ
عل��ي « :Qرحم اهلل امرءاً ّ
تفك��ر فاعتبر ،واعتبر
الإم��ام ّ
ف�أب�صر»(((.
وعن��ه �« :Qأف�ض��ل العق��ل االعتب��ار ،و�أف�ض��ل الحزم
اال�ستظهار ،و�أكبر الحمق االغترار»(((.
وعل��ى العك�س من ذلك فمن لم ُيعمل عقله ور�ضي بجهله
ُحرم بركات االعتبار ،كما ورد عن �أمير الم�ؤمنين « :Qمن
جهل قلّ اعتباره»(((.
التب�صر لعواقب الأم��ور وتبعاتها ومختلف
 -3اال�ستب�ص��ار� :أي ّ
علي :Q
الآثار والنتائج المتر ّتبة عليها ،فقد ورد عن الإمام ّ
«باال�ستب�صار يح�صل االعتبار»(((.
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 -4الخوف من اهلل :قال تعالى} :ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ{(((،
وربه ،وبالتالي
�صوب طبيعة العالقة بين العبد ّ
فالخوف من اهلل ُي ّ
ت�صحح م�سار الإن�سان وتجعله دائماً على النهج
ف� ّإن هذه العالقة ّ
القويم.
 -5العل��م :فالعلم �سبيل �أهل النهى لالعتبار ،ل ّأن العلم ما لم
والتدبر ي�صبح حجاباً على قلب �صاحبه ،فعن
يقترن بالتع ّقل ّ
علي « :Qكفى معتبراً لأولي النهى ما عرفوا»(((.
ّ
علي  Qف��ي �صفة الإ�سالم « :فجعله...
 -6الإ�سالم :عن ّ
تو�سم ،وتب�صرة لمن عزم ،وعبرة لمن اتعظ» (((.
�آية لمن ّ
االعتبار بالقرآن الكريم

علي � Qإ ّنه ّمر عل��ى المدائن فلما ر�أى �آثار
ع��ن الإمام ّ
ك�سرى وقرب خرابها ،قال رجل ّممن معه:
��ر ِت ال��ري��اح على ر���س��وم ديارهم
ج� َ
ف��ك���أ ّن��ه��م ك���ان���وا ع��ل��ى م��ي��ع��ا ِد
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1810
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ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ {(((.
ع��ن الإمام عل��ي « :Qال تكن ّممن يرج��و الآخرة بغير
العمل ...ي�صف العبرة وال يعتبر ،ويبالغ في الموعظة وال ي ّتعظ»(((.
�شبه ر�سول اهلل  Pالمعتبر بت�شبيه
 -1عدم الوقوع في المع�صية :و ُي ّ
غاية في الروعة �إذ يقول« :المعتبر في الدنيا عي�شه فيها كعي�ش
النائم يراها وال يم�سها ،وهو يزيل عن قلبه ونف�سه  -با�ستقباحه
معاملة المغرورين بها  -ما يورثه الح�ساب والعقاب»((( .فيبتعد
باعتب��اره عن كلّ ما ُي�ص ّع��ب وقوفه بين يدي اهلل ح ّتى تح�سبه
عل��ي « :Qاالعتبار يثمر
ال يع�ص��ي كما ورد ع��ن الإمام ّ
الع�صمة»((( .وعنه « :Qاعتبر تزدجر»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1810
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1808
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1811
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1811
م.ن ،ج� ،3ص .1811

53

زا ٌد وجهاد

54

علي
ب��ل ك�أ ّنما ال��ذي ال يزدجر لم يعتبر �أ�صالً ،فع��ن الإمام ّ
« :Qال فكر لمن ال اعتبار له ،ال اعتبار لمن ال ازدجار له»(((.
 -2قلّ��ة الخط�أ :فيعتبر من �أخط��اء الآخرين وزالتهم ما يحجزه
علي « :Qمن كثر اعتباره
عن ّ
تقحم الأخطاء كما يقول ّ
قلّ عثاره»(((.
 -3العل��م اليقي��ن :ل ّأن المعتب��ر ي��رى حقائق الأم��ور ونتائج
المواقف المختلفة التي ت�صدر عن �أنواع الب�شر فتورثه علماً
علي « :Qمن اعتبر �أب�صر ،ومن �أب�صر فهم،
ومعرف ًة ،فعن ّ
ومن فهم علم»(((.
 -4الوعي والب�صيرة :وهما من �أغنى ما يعطيه االعتبار للإن�سان،
و� ّأي فائ��د ٍة �أرقى من �أن يمتلك المرء ب�صي��ر ًة ووعياً يواجه
عل��ي « :Qدوام االعتبار
بهم��ا ّ
تحديات ال ّأي��ام؟ فعن ّ
ي���ؤ ّدي �إلى اال�ستب�صار ،ويثم��ر االزدجار»((( .وعنه :Q
«في كلّ اعتبار ا�ستب�صار»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

م.ن ،ج� ،3ص .1812
م.ن ،ج� ،3ص .1811
نهج البالغة ،ج� ،4ص .47
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1811
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .1811

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

م.ن ،ج� ،3ص .1811
م.ن ،ج� ،3ص .1812
م.ن ،ج� ،3ص .1809
م.ن ،ج� ،3ص .1811
م.ن ،ج� ،3ص .1812
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 -5ا�ستبانة الر�أي ال�سليم :فالمعتبر بحوادث ال ّأيام يقف على
علي
الموق��ف ال�سليم الذي ينبغي له اتباع��ه فقد ورد عن ّ
« :Qم��ن اعتب��ر بعقله ا�ستب��ان»((( .وعنه « :Qمن
اعتبر الأم��ور وقف على م�صادقه��ا»((( .وبنف�س المعنى ما
ورد عنه « :Qاالعتبار يقود �إلى الر�شاد»(((.
 -6القناع��ة :ل ّأن االعتبار ُيظه��ر العواقب الوخيمة التي يقدم
علي :Q
عليه��ا م��ن ال يعتبر في الحي��اة ،ولذا يق��ول ّ
«اعتبر تقتنع»(((.
والتنبه :فال ينجرف المعتبر م��ع الر�أي ال�سائد وما
 -7الح��ذر ُّ
يفعله الآخ��رون وال يخو�ض مع الخائ�ضي��ن ،بل يبقى يقظاً
لما يدور حول��ه ،كما ّعبر �أمير الم�ؤمنين « :Qمن اعتبر
بالغير لم يثق بم�سالمة الزمن»(((.
 -8ع��دم الطمع :فيرى المعتبر هالك من لم يعتبر وقاده طمعه
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علي « :Qمن اعتبر ب ِغ َير الدنيا قلت
�إلى الخ�سران ،فعن ّ
منه الأطماع»(((.
علي :Q
 -9التقوى :وهي خال�صة االعتبار ،فما �أروع قول ّ
�صرحت له
«ذمت��ي بما �أق��ول رهينة و�أنا ب��ه زعيمّ � :إن م��ن ّ
تقحم
عما بين يديه م��ن المثالت حجزه التقوى عن ّ
العبر ّ
ال�شبهات»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .1812
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص .154

املحا�ضرة ال�ساد�سة

أهم ّية النوافل

قال

تعال��ى }:ﭽ ﭾ ﭿ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ

ﮈﮉ{(((.

((( الإ�سراء .79

الهدف:

الح��ث عل��ى المواظبة على النواف��ل والإكث��ار منها وبيان
ّ
الروحية.
�أ�سرارها وبركاتها و�آثارها
ّ
57
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� ّإن م��ن الأخط��ار الج�سيم��ة على م�ست��وى تربي��ة النف�س
والم�ستحبات
أهمية النواف��ل
ّ
وتزكيته��ا �أن ال يع��ي الإن�س��ان � ّ
ف��ي حياته فيتغافل عنه��ا بحجة �أ ّنها غير واجب��ة و� ّأن االقت�صار
الم�ستحبة تحتاج
أهم من النوافل ،و� ّأن الأمور
عل��ى الواجبات � ّ
ّ
أهم من االن�شغال بالنوافل ،وهذا
لوق��ت وفراغ و� ّأن هناك �أموراً � ّ
منطق درج عليه بع�ض �أهل الإيمان متنا�سين البركات العظيمة
ٌ
تعد وال تح�صى للنوافل التي فتحها اهلل بكثر ٍة
والآثار الت��ي ال ّ
عل��ى الإن�سان ،وفتح له من خاللها �أ�سباب ّقوة الإيمان ومنعته
إلهي��ة الح ّقة في قلب��ه ،و�صو ًال �إلى
وانعكا�س��ات التجلّيات ال ّ
�إدراك الحقائق والمعاني ال�سامية من خالل هذه النوافل.
حماور املو�ضوع
تقديم الفرائض على النوافل

من الوا�ضح �ضرورة تقديم الفرائ�ض على النوافل في معراج
الكم��ال وال�سير نحو اهلل تعالى ،بل ف��ي الرواية رف�ض النوافل
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علي �«:Qإذا �أ�ضرت
�إذا � ّ
أ�ض��رت بالفرائ�ض كما روي ع��ن ّ
النوافل بالفرائ�ض فارف�ضوها»(((.
ي�ضي��ع فر�صة �إقباله،
وعلى الم��رء �أن ّ
يتر�صد قلبه دائماً وال ّ
ففي الرواية عن ر�سول اهلل ّ �« :Pإن للقلوب �إقبا ًال و�إدباراً ،ف�إذا
�أقبلت فتن ّفلوا ،و�إذا �أدبرت فعليكم بالفري�ضة»(((.
والنوافل دليل �صدق العبودية هلل تعالى ،فلعلّ دافع الخوف
م��ن العذاب والفوز بالج ّنة يدفعان المرء للقيام بفرائ�ضه ،لكن
بالم�ستحب��ات والنوافل الكثيرة
� ّأي داف��ع يدفع المرء للقي��ام
ّ
�سوى ّنية القرب وجمال المعبود؟ و� ّأي حاف ٍز يجعل المرء يترك
فرا�شه ونومه وراحته ليق�ضي ق�سطاً من وقته مع خير الجال�سين
أ�شدهم �أن�ساً �سوى التقرب والتحبب و�صدق العبودية واليقين
و� ّ
بما في خلوة النافلة من بركات و�أنوار ال يعرف حقيقتها وطعمها
� اّإل من تذوقها ح ّقاً؟
راغ��ب �إلى اهلل عائ��ذٌ به يعرف حقيق��ة المعبود
فالمتن ّف��ل ٌ
ويدرك �س��ر الوقوف بين يديه وي�أن�س بعذوب��ة المناجاة ويبغي
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 -1النوافل �سي��اج الفرائ�ض :عن الف�ضي��ل� :س�ألت �أبا جعفر
 Qع��ن ق��ول اهلل ع�� َّز وج��لَّ } :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ{ ،ق��ال« :Qهي الفري�ضة ،قلت»} :ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{ قال« :هي النافلة»(((.
وف��ي التف�سير �إ�شارة لطيفة وهي � ّأن اال�ستمرار والدوام على
النافلة من �ش�أنه �أن يجع��ل الإن�سان يحافظ على الفري�ضة ،و� ّأن
التفريط بالنافلة ال ّ
يمكن الإن�سان من المحافظة على الفري�ضة،
وبالتال��ي فم��ن حافظ على النواف��ل كان عل��ى الفرائ�ض �أكثر
محافظة ،ومن تهاون بها كانت الخطوة التالية �إذا ّ
تمكن الك�سل
يفرط بالفرائ�ض ،والعياذ باهلل.
من المرء �أن ّ
فالنوافل �سي��اج يحمي الفرائ�ض من ت�سلّ��ل ال�شيطان ،فلو
حاول ال�شيطان اقتح��ام فرائ�ض المرء علق في �سياج النوافل،
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1643

((( كنز العمال ،ج � ،7ص .278
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ولذل��ك يعمد دائماً �إلى �إبعاد المرء عن نوافله لت�صبح واجباته
مهمة وهي � ّأن
في متناول �إمالءاته ومرمى و�سو�ساته .وهنا �إ�شارة ّ
�شدة حر�صه على فرائ�ضه،
حر�ص المرء على نوافله كا�شف عن ّ
و� ّأن ا�ستهتاره بنوافله دليل عدم حر�صه على �أداء الفرائ�ض.
النب��ي ّ � «:Pإن �أ ّول ما
 -2النواف��ل جواب��ر الفرائ�ض :ع��ن ّ
يحا�سب به العبد ي��وم القيامة �صالته» ،فيقول اهلل ع َّز وجلَّ
لمالئكت��ه« :انظروا �إلى �صالة عبدي � ّأتمها �أم نق�صها»؟ ف�إن
� ّأتمه��ا كتبت له تا ّمة ،و�إن كان قد انتق�صها قيل« :انظروا هل
«ثم ت�ؤخذ
تط��وع فتكمل �صالته من ّ
لعبدي من ّ
تطوع��ه»؟ ّ
الأعم��ال بعد ذلك»((( .فما �أح��وج المرء �إلى هذه النوافل
يتم فري�ضت��ه ،فهي باب رحمة
كي يجبر به��ا يوم القيامة ما ّ
ولط��ف من اهلل تعالى على الإن�سان ،و� ّأي �إن�سان م ّنا ال يخلو
من ٍ
نق���ص؟ و� ّأي م ّنا لم يطل التق�صي��ر بع�ض فرائ�ضه ما قد
يكون في الفرائ�ض؟
وفي قوله «و ُت�ؤخذ �أعماله بعدها» يوجب على الإن�سان �أن
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يتم فري�ضته
ي�أخذ حذره من التغافل عن النوافل التي ما لم ّ
بها ف� ّإن العبور على بقية الفرائ�ض بعد ال�صالة لن يكون
ممكناً.
 -3باب للأجر والثواب :فالنوافل باب وا�سع وعري�ض لك�سب
الم�ستحبات تدخل في كافّة �أبواب
الأجر والثواب ،وهذه
ّ
تعد وال تح�صى ،فلو
الفقه والأخالق وال�شريعة ،فهي ال ّ
ت�ضمنتها كتب الأعمال
�أراد المرء �أن يعمل بالنوافل التي ّ
الكفعمي ومفتاح
والأدعية كمفاتيح الجنان وم�صباح
ّ
ال�سجادية وغيرها الحتاج �إلى �أزيد
الج ّنات وال�صحيفة
ّ
من عمره � ،اّإل � ّأن الغريب �أ ّنك ترى بع�ض النا�س يعملون
ليل نهار لربح الدنيا ،وقلّما يلتفتون لربح الآخرة.
المحبة والت�سدي��د من اهلل :قال تعالى} :ﮨ ﮩ{(((،
ّ -4
يتقرب � ّإلي
وفي الحديث عن ر�سول اهلل « :Pما يزال عبدي ّ
أحبه ،ف�إذا �أحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به
بالنوافل ح ّت��ى � ّ
وب�صره الذي يب�صر به ويده التي يبط�ش بها ورجله التي يم�شي
((( املائدة .54

((( كنز العمال ،ج � ،7ص .770
((( هود .117
((( الإ�سراء .82
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بها»((( .فالنافلة و�سيلة ات�صال دائم باهلل تعالى يعي�ش معها العبد
الم�ؤمن �أجمل لحظات القرب من اهلل فيفي�ض عليه تعالى من
ف�ضل��ه وكرمه ما يعجز المرء عن و�صفه حين ي�صبح كما ّ -عبر
الحديث  -مر�آ ًة تنعك�س عليها �أفعال اهلل تعالى ،وك�أنّ النوافل
�سر مقامات الأنبياء والأولياء وال�صالحين.
وحدها ّ
 -5مح��و ال�سيئات :قال تعالى } :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ {(((.
ال�سيئات ب�صريح القر�آن ،وعلى المرء �أن
فالح�سنات َ
يذهبن ّ
يذكر ذلك دائماً ،فهذه المعادلة كما ُي ّعبر اهلل ذكرى للذاكرين،
(((
ولع��لّ في قول��ه تعال��ى} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{
�إ�ش��ارة لطيفة ُت�ستفاد من كلمة «لك» وهي � ّأن النوافل زياد ٌة في
مقام ر�سول اهلل ورفع ٌة ف��ي مقامه كما �أ�شارت الآية �إلى المقام
خا�ص بالأنبياء
المحم��ود والذي ف ُّ�س��ر بمقام ال�شفاعة ،وه��ذا ٌّ
والأولياء ،و�أ ّما بالن�سبة �إلى باقي النا�س فهي مك ّفرات للذنوب.
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تعد في حقيقتها نوافل � اّإل في
فالزيادات على الفرائ���ض ال ّ
النبي  Pل ّأن �سلوكه وعباداته و�أخالقه قد بلغت الكمال
ّ
حق ّ
الب�شري الذي يع�صمه من الوقوع في المعا�صي.
ّ
زا ٌد وجهاد
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املحا�ضرة ال�سابعة

بواعث العمل
عند المسلم

قال تعالى:

}ﭗ ﭘ

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ{(((.

((( الكهف .46

الهدف:

ع��ي ال��ذي ال يبتغي فيه
ّ
الح��ث على ثقاف��ة العمل ّ
التطو ّ
الم�سلم � اّإل وجه اهلل ومر�ضاته.
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المقدمة
ّ
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إيمانية �أن
� ّإن م��ن الأخالق القاتلة ف��ي م�سيرة الإن�س��ان ال ّ
الدنيوية
يت�سلّ��ل �إلى ّني��ة الم�ؤم��ن بع�ض الدواف��ع والحواف��ز
ّ
القربوي
والمحرك الذي يدفعه نح��و العمل
ويتح��ول الباعث
ّ
ّ
ّ
�شخ�صية ترتبط بالأن��ا والمال والموقع
خا�ص��ة ومنافع
م�صالح ّ
ّ
واال�س��م وال�شه��رة و�سوى ذلك م��ن �أمو ٍر تفق��د العمل بعده
أخرويته ،في�صبح
جماليته
ّ
وجاذبيته و� ّ
ّ
القربوي ،وبالتال��ي تفقده ّ
الداف��ع نحو العمل ال مق��دار ما يترك هذا العم��ل من �أثر في
م�صلحة الر�سالة ،بل مقدار ما تتركه الر�سالة من منفع ٍة في حياة
الم�ؤم��ن ،وت�صبح الر�سالة خادم ًة للإن�سان بدل �أن يكون خادماً
وم�ضحياً من �أجلها.
لها ّ
حماور املو�ضوع
بواعث العمل لدى اإلنسان المؤمن
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وروحية العمل لدى
تختل��ف الدوافع التي ّ
تبث الحما�س��ة ّ
ؤولياته واالندفاع
الإن�سان الم�ؤمن والتي تدفعه �إلى ّ
تحمل م�س� ّ

((( الق�ص�ص .83
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التحرك ع��ن غيره من �أفراد المجتم��ع ،فهو ال يرى نف�سه
�إل��ى ّ
ي���ؤ ّدي وظيف�� ًة �أو يتخلّ���ص من ع��ب ٍء �أثقل كاهل��ه �أو يحاول
ال�شرعي ،بل يرى في عمله عباد ًة
التملّ�ص والهروب من واجبه
ّ
بالحب والرغبة والع�شق لهذا العمل
يتقرب بها �إلى اهلل وي�شعر ّ
ّ
ال��ذي يرقى به ف��ي معارج الكمال �إل��ى اهلل تعالى .ولعلّ �أهم
تح��دث عنها الق��ر�آن الكريم يمكن
البواع��ث والدوافع التي ّ
تلخي�صها بالأمور الآتية:
� -1أداء التكلي��ف :فامتثال �أمر اهلل تعالى ،وكون العمل عم ًال
الذاتية لدى الإن�سان الم�ؤمن ،بل
ّ
عبادياً من �أرق��ى الدوافع ّ
كون��ه مورد طاعة وقربة �إل��ى اهلل ،يجعل � ّأي جهد �أو تعب �أو
بذل يبذله الإن�سان ّهيناً و�سهالً ،بل جمي ًال وم�ؤن�ساً.
الدنيوية :قال تعالى }:ﯬ ﯭ
 -2عدم النظر �إلى المكا�سب
ّ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ {((( ،بينم��ا ترى الأمر مختلفاً في جبهة
المقربين من
الباط��ل فيطلب �سحرة فرعون �أن يكون��وا من ّ
فرع��ون �إن ّتم لهم الفوز على مو�سى  Qكما ّعبر القر�آن
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الكريم بقوله} :
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ﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ {(((.
 -3طلب الأج��ر من اهلل تعالى :قال تعالى } :ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ {((( ،وك� ّأن مدلول الآية ُي�شعر
ب�ض��رورة �أن تكون هذه المعادلة وا�ضحة عند الآخرين ،و� ّأن
نف��ع �سوى الأجر
يتح��رك �إنطالقاً من � ّأي ٍ
الر�س��ول  Pال ّ
والثواب والقرب من اهلل تعالى.
والمعنوي من النا�س :قال تعالى:
المادي
ّ
 -4عدم طلب البدل ّ
}ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ {((( ،وال يخفى � ّأن عدم �إرادة � ّأي
معنوي مقاب��ل فعل الإن�سان يجب �أن يكون
مادي �أو ّ
ج��زاء ّ
مت�ضمناً لنية القرب الت��ي تدفع المرء نحو الفعل ،و� اّإل وقع
ّ
في ال�ش��رك ،وعدم الإرادة يعني الإعرا�ض ح ّتى لو انقادت
الدنيا للإن�سان ،كما ورد في خطبة الم ّتقين�« :أرادتهم الدنيا
فلم يريدوها»(((.
(((
(((
(((
(((

الأعراف  113ـ .114
ال�شعراء .109
الإن�سان .9
نهج البالغة  ،ج� ،2ص .162

 -5الخوف والخ�شي��ة من اهلل :قال تعالى } :ﭟ ﭠ ﭡ

زا ٌد وجهاد

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ {((( ،وفي التف�سير � ّأن هذا اليوم
ه��و يوم القيام��ة الذي تظهر فيه الأم��ور والنوايا التي كانت
ت�ضمره��ا القلوب عل��ى حقيقته��ا ،والأر�ض يومه��ا م�شرق ٌة
بن��ور ّربها وال خفاء على اهلل تعال��ى ،وبالتالي ف�أهل الإيمان
يتو�سل��ون النوايا ال�صادقة �إلى اهلل لأ ّنهم يخافون ذلك اليوم
ّ
مخفياً في
الذي ّ
تتك�شف فيه كافّة الأمور ويظهر عياناً ما كان ّ
هذه الدار الدنيا.
 -6الم�سارع��ة �إلى الفوز بالآخ��رة :قال تعالى } :ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ {(((.
همه الأول وهدفه الكبير
والم�سارعة �إلى المغفرة تعني �أ ّنها ّ
ال��ذي ين�ش��ده ،و� ّأن ّقوة الحرك��ة و�سرعتها نح��و مغفرة اهلل
ور�ضوانه ال تهد�أ وال يوازيها �شيء �آخر على الإطالق.
 -7ا�ستب��اق فع��ل الخير :ق��ال تعال��ى } :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
((( النور .39
((( �آل عمران .133
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ﭾ ﭿ ﮀ {((( ،فالم�ؤمن ال ير�ضى ب� ّأي درجة ،بل ين�شد
القرب من اهلل ل ّأن ال�سبق ي�ستلزم القرب من اهلل في الآخرة
لقوله تعالى} :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ{(((.
واال�ستب��اق فع��ل ي�ستلزم م�سابق��ة �شيء �آخ��ر وذلك ل ّأن
الم�ؤمن ي�ساب��ق الزمان والموت والعج��ز والمر�ض والفقر �إلى
فعل الخيرات والأعمال ال�صالحة قبل فوات الأوان.
روحي��ة التعاون :قال تعالى } :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ
ّ -8
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{((( ،فالم�ؤم��ن يرى نف�سه جزءاً من
البر والتقوى
يتحرك معها ويرتبط بها عل��ى عناوين ّ
جماع�� ٍة ّ
فه��و يع�ضدها وي�ساندها �إيماناً من��ه � ّأن العمل
القربوي عملٌ
ّ
يحتاج �إل��ى حركة الجماع��ة ،هذه الحركة الت��ي ت�ستبطن
ذوبان الأنا في الجماعة ال ت�سخير الجماعة لم�صلحة الأنا.
روحي��ة المب��ادرة :ق��ال تعال��ى} :ﮫ ﮬ ﮭ
ّ -9
ﮮﮯ{((( ،وه��ذه الآي��ة تك�شف �أ ّن��ه ال يوجد م�ساحة
(((
(((
(((
(((

البقرة .148
الواقعة  10ـ .11
املائدة .2
طه .84

((( التوبة .38
((( الأعراف .16
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إلهي وفعل الإن�سان الم�ؤمن،
ّ
للتري��ث والتفكير بين الأمر ال ّ
فالأمر الذي ُيحرز ب��ه الم�ؤمن ر�ضا اهلل تراه يعجل �إليه دون
ّ
تلك���ؤ �أو تذ ّمر �أو ا�ستخف��اف �أو تثاقل ،كم��ا ّعبر اهلل تعالى
}ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ{((( ،بينما ترى القر�آن الكريم ذ ّم فعل �إبلي�س �إذ لم
يب��ادر �إلى امتثال �أمر اهلل بال�سج��ود ،فقال له } :ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ{(((.
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املحا�ضرة الثامنة

اإلستقامة في االسالم

ق��ال تعال��ى} :ﮉ ﮊ ﮋ

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ {(((.

((( هود .112

الهدف:

التعريف بمب��د�أ اال�ستقامة الذي ح ّثت عليه ال�شريعة وبيان
التم�سك بهذا المبد�أ.
�آثار وبركات ّ
73

المقدمة
ّ
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المحورية في
أه��م المب��ادىء
ّ
يعتب��ر مبد�أ اال�ستقام��ة من � ّ
إيمانية التي يتمح��ور حولها الكثير من ال�صفات
ال�شخ�صي��ة ال ّ
ّ
أهم
والف�ضائ��ل وم��كارم الأخ�لاق ،وبفقدانها يفق��د الم�ؤمن � ّ
ركائز الإيمان و�أركان��ه ،ويكفي في ذلك قول ر�سول اهلل :P
«�شيبتني �آية في �سورة هود» ،حين �أمره اهلل باال�ستقامة وا�ستقامة
ّ
(((
من معه فق��ال تعال��ى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{ ،
وق��ال} :ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ  ، {..ب��ل قد �أمر
حق مو�سى و�أخيه :L
اهلل تعالى بها �أي�ضاً �أنبياءه ،فقال في ّ
وعد الجنوح في �سلوكهم
}ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ{ ((( ّ
عن هذا المبد�أ ظلماً وطغياناً.
(((

حماور املو�ضوع
فضيلة االستقامة

علي « :Qال م�سلك �أ�سلم من اال�ستقامة ،ال
عن الإمام ّ
74

((( امل�صدر نف�سه.
((( ال�شورى .15
((( يون�س .89

((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.537
((( بحار الأنوار ،ج� ،10ص .105
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .93
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�سبيل �أ�شرف من اال�ستقامة»(((.
وعن��ه « :Qاعلم��وا � ّأن اهلل تب��ارك وتعال��ى يبغ�ض من
الحق ،ف� ّإن
الحق ،ووالي��ة �أهل ّ
المتلون ،فال تزولوا عن ّ
عب��اده ّ
من ا�ستبدل بنا هلك»(((.
مبدئياً من الأحداث
ّ
والمتلون هو العبد الذي ال ي ّتخذ موقفاً ّ
الخا�صة،
يتلون وفق الم�صلحة والطم��ع ومنفعته ّ
والوقائع ،ب��ل ّ
وي�ساير على ح�ساب الر�سالة والقيم والمبادىء.
علي  Qفي �شرح قول��ه تعالى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
عن ّ
«ربن��ا
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ  {...وق��د قلت��مّ :
اهلل فا�ستقيم��وا عل��ى كتابه ،وعلى منهاج �أم��ره ،وعلى الطريقة
ث��م ال تمرقوا منها ،وال تبتدعوا فيها ،وال
ال�صالحة من عبادتهّ ،
تخالفوا عنها»(((.
وك� ّأن اال�ستقام��ة ت�ستلزم ثالثة �أم��ور وهي :عدم االنحراف
عنه��ا ،وعدم �إل�ص��اق �أمور بال�شريعة وه��ي لي�ست منها ،وعدم
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المخالفة فيما �أمر اهلل تعالى ونهى عنه.
(((
وعنه « :Qكيف ي�ستقيم من لم ي�ستقم دينه»؟!
عن ر�س��ول اهلل « :Pل��و �صلّيت��م ح ّتى تكون��وا كالحنايا
أحب �إليكم من
و�صمت��م ح ّتى تكونوا كالأوتار ّثم كان االثنان � ّ
الواحد لم تبلغوا اال�ستقامة»(((.
ثمرة االستقامة:

حديث عن ملكة تالزم �أفعال �أهل
والحديث عن اال�ستقامة ٌ
روحي ال ينحدر عنه مهما ق�ست العرو�ض
الإيم��ان ،وعن ٍ
مقام ّ
والتحدي��ات ،فه��ي لي�ست فع ًال عاب��راً �أو موقفاً ف��ي حادثة �أو
ّ
وتجرد مع اهلل ،بل هي ا�ستقامة دائمة بدوام الحياة
لحظ��ة تجلٍّ ّ
وا�ستم��رار العم��ل والمواجهة مع � ّأئمة الكف��ر وال�ضالل ،ومن
هن��ا ف� ّإن قيم��ة ر�سول اهلل  Pو� ّأئمة اله��دى تكمن في ثباتهم
عل��ى هذا المبد�أ وعدم تزلزله��م �أو �ضعفهم �أو �صدور ما ينافي
و�سلوكياتهم ،رغم �أنواع
اال�ستقام��ة في كافّة �أعمالهم ومواقفهم
ّ
تعر�ضوا له��ا ،وما زال
الإبت�لاءات والمحن والعذاب��ات التي ّ
76

((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2642
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2642
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يتعر�ضون لها اليوم على م�ساحة العالم كلّه.
�أتباعهم ّ
المادي��ة لعموم
 -1وف��رة الخي��رات :بمعنى تو ّف��ر النعم
ّ
الخل��ق ،قال تعال��ى } :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ {(((.
 -2الأم��ان يوم القيامة :ق��ال تعال��ى} :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ{((( .والتعبي��ر بعدم
الخوف والحزن من �أهم بركات يوم الفزع الأكبر.
 -3الب�شرى بالج ّنة :وه��ذا منتهى الفوز بالوعد الإلهي للذين
�آمن��وا وا�ستقام��وا ،ق��ال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ{(((.
علي « :Qمن ا�ستقام ف�إلى الجنة ،ومن زلَّ
وعن الإمام ّ
ف�إلى النار»(((.
((( اجلن .16
((( الأحقاف .13
((( ف�صلت .30
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2642
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 -4الفالح :وهو نف�س معن��ى الب�شرى بالج ّنة ،فعن ر�سول اهلل
�« :Pإن ت�ستقيموا تفلحوا»(((.
 -5ال�سالمة� :أي � ّأن اال�ستقامة مالذ الم�ؤمن من التع ّثر والوقوع
علي « :Qمن لزم اال�ستقامة
في الأخط��اء ،فعن الإمام ّ
لزمته ال�سالمة»(((.
علي :Q
 -6الكرام��ة في الدني��ا والآخرة :عن الإم��ام ّ
«عليك بمنهج اال�ستقامة ف�إ ّن��ه يك�سبك الكرامة ويكفيك
المالم��ة»(((.
علي �« :Qأف�ضل ال�سعادة ا�ستقامة
 -7ال�سعادة :عن الإمام ّ
الدين»(((.
عاقبة عدم االستقامة
قال تعالى } :ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ {(((.
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ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2642
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2642
م.ن ،ج� ،3ص .2642
م.ن ،ج� ،3ص .2642
الإ�سراء.75

وال�ضعف هو العذاب كما في قوله تعالى } :ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ{
وق��ال تعال��ى}:ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ {((( ،وعليه
في هذه الآية يتوعد اهلل تعالى ر�سوله بثالثة �أمور فيما لو �سلك
�سبي ًال غير �سبيل اال�ستقامة ،وهي:
 -1م�ضاعفة العذاب في الدنيا.
 -2م�ضاعفة العذاب في الآخرة.
� -3أن يكله �إلى نف�سه فال ين�صره وال يعينه.
وال�سبب في ت�ضعيف هذا العذاب � ّأن �أق�سام نعم اهلل تعالى
ح��ق الأنبياء�Rأكثر ف��كان انحرافهم عن��د اال�ستقامة
في ّ
�أعظ��م ،وكانت العقوب��ة الم�ستح ّق��ة عليها �أكث��ر ،ونظيره قوله
هن َل ْ�س َن
النب��ي اللاّ تي
تعال��ى في ّ
اعتبره��ن اهلل �أ ّن ّ
َّ
ح��ق ن�ساء ّ
كبقي��ة الن�س��اء } :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ّ
ﯳ ﯴ ﯵﯶ{(((.
(((
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((( �ص.61
((( الأعراف .38
((( االحزاب .30
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املحا�ضرة التا�سعة

أوجه االستقامة
وتحدياتها
ّ

قال تعال��ى } :ﯟ ﯠ ﯡ
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ت�صدير المو�ضوع:
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
(((

ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ {...

((( الإ�سراء .73

الهدف:

بيان �أه��م الجوانب التي ينبغي �أن تتجلّ��ى فيها اال�ستقامة
والتحديات التي تعتر�ض م�سيرة حياة الإن�سان الم�ؤمن.
ّ
81
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أهم مع��ادالت العالقة بالكفار الذين ال
تبي��ن الآية �إحدى � ّ
ّ
يتخذون خلي ًال وحليفاً و�صديقاً ف��ي حياتهم � اّإل بعد �أن يميلوا
ب��ه عن جا ّدة الهدى ويحرفوه عن منه��ج الإيمان ،بل �أكثر من
ذلك ،فهم ال ير�ضون ب�أقلّ من �أن ي�ستبدلوا �آيات اهلل بكالمهم
وافتراء ،في�صبح
ث��م يطلبوا �أن نن�سب هذا الكالم �إلى اهلل ظلماً
ً
ّ
ي�سخرونها لم�صالحهم وم�آربهم و�أطماعهم،
وحي ال�سماء �ألعوبة ّ
وه��م في �سبي��ل ذلك ال ي�ألون جهداً وال يوفّ��رون �سعياً ،وهذه
اليومية مع ر�سول اهلل  Pومع � ّأئمة الهدى من
كانت �سيا�ستهم ّ
بعده ،وما زلنا نواجه هذه ال�سيا�سة ح ّتى يومنا هذا.
حماور املو�ضوع
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إيمانية ف��ي ميادين
وتتجلّ��ى اال�ستقام��ة في
ال�شخ�صي��ة ال ّ
ّ
أهمها:
مختلفة ّ
ومتعددة � ّ
الفكرية :وهي اال�ستقامة في مجال الت�شريعات
 -1اال�ستقامة ّ
إلهية والقيم والمبادئ التي دعت �إليها ال�شريعة ومختلف
ال ّ
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أخالقي��ة لر�سالة الإ�سالم ،واال�ستقامة
الأبعاد
ّ
العقائدية وال ّ
ف��ي هذا الجانب �أرقى �أن��واع الإ�ستقامة ،ولقد د�أبت قري�ش
ي�سبها وال
على الطلب من ر�سول اهلل �أن ال ي�س ّفه �آلهتهم وال ّ
ي�شتمه��ا وال ينالها ب�سوء� ،أو محاولته��م تق�سيم العبادة بين
�آلهتهم و�إله ر�س��ول اهلل  ،Pوم�ساومة بع�ضهم له �أن يجعل
حرمه اهلل.
�أر�ضهم حراماً كالبيت العتيق الذي ّ
وم��ن الميل عن هذه اال�ستقامة م��ا ن�شهده اليوم من و ّعاظ
ال�شرعية
ال�سالطي��ن وعلم��اء الب�لاط من �إط�لاق الأح��كام
ّ
الفقهي��ة الت��ي ما �أن��زل اهلل بها من �سلط��ان ،والتي
والفت��اوى ّ
يبيح��ون فيها الدم��اء والأعرا�ض والممتل��كات ويحرمون فيها
التعامل والتو ّدد �إلى �إخوانهم الم�سلمين ،وكلّ ذلك من �أجل
دنيوية زائلة وتقوية نفوذ �أ�سيادهم و�أرباب نعمتهم.
�أطماع ّ
االجتماع��ي :وهي االعتدال في
 -2اال�ستقام��ة في الميدان
ّ
مق��ام التعامل مع النا���س وتربيتهم وتعليمه��م وا�ستقطابهم
والم�س��اواة بينه��م ،والحك��م بينه��م بالع��دل ،و�إعطاء كلّ
وعد اال�ستقواء عليهم ب��ل الإح�سان �إليهم
ذي ّ
ح��ق ح ّقهّ ،
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الطيب��ة ،وح ّثهم على العمل
ومعاملته��م بالح�سنى والكلمة ّ
ال�سيئات
ال�صال��ح وف�ضائل الأعمال وتحذيرهم من عواقب ّ
والأعمال الخاطئة ومفا�سد الأمور.
ومن الميل عن اال�ستقامة في هذا الجانب كقبول الر�شاوى
والتقرب من �أ�صحاب الم��ال والثروات طمعاً
بعن��وان ّ
الهدي��ة ّ
وج�شع��اً وتقديمهم في المجال�س على ح�ساب الفقراء والعبيد
خا�صاً ،وتقييم
والطبقة الفقيرة من النا�س و�أن يجعل لهم مجل�ساً ّ
ال�شرعية كتقريب من له
النا�س وفق الهوى بعيداً عن ال�ضوابط
ّ
ه��وى بهم و�إبعاد من هم عل��ى غير هواه ،وغير ذلك من الأمور
ً
التي تجنح بالم�ؤمن عن جا ّدة اال�ستقامة.
ال�سيا�سي :وتعن��ي عدم التفريط
 -3اال�ستقام��ة في المي��دان
ّ
في حقوق الم�سلمين و�ش�ؤونه��م العا ّمة ،وفي �إدارة ال�سلط ّة
مق��درات الم�سلمي��ن وثرواتهم،
و�ض��رورة المحافظ��ة على ّ
ومق��درات بالده��م ،وعدم �إباحته��ا لأع��داء الدين وبالد
ّ
والمعي�شية
الحياتية
الم�شركين لنهبها وتح�سي��ن �أو�ضاعهم
ّ
ّ
على ح�ساب الم�سلمين.
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ال�سيا�سي ا�ستغالل
ومن الميل عن اال�ستقامة في الميدان
ّ
خا�صة ومداهنة �أهل النفاق وال�ضاللة والتو ّدد
المن�صب لم�صالح ّ
ضال عن �إدخال الم�سلمين في
�إليه��م و�إبرام ال�صفقات معهم ف� ً
داخلية لح�ساب فئ ٍة �أو جماعة
نزاعات وحروب وفتن وخالفات ّ
ّممن هم على هواه.
يبين
وف��ي و�صاي��ا الإم��ام ال�ص��ادق  Qالبن جن��دب ّ
مختلف النعم التي تتن ّزل على النا�س الذين يتحلّون باال�ستقامة
فيق��ول« :لو � ّأن �شيعتنا ا�ستقاموا ل�صافحتهم المالئكة ولأظلّهم
الغم��ام ولأ�شرقوا نهاراً ولأكلوا م��ن فوقهم ومن تحت �أرجلهم
ولما �س�ألوا اهلل �شيئاً � اّإل �أعطاهم»(((.
أسباب اإلنحراف عن اإلستقامة

وال ّ
�ش��ك � ّأن هن��اك �أ�سباباً كثيرة ال يمك��ن �إح�صا�ؤها تدفع
الم�ؤمن للإنحراف عن جا ّدة الهدى ومبد�أ اال�ستقامة في حياته
إيمانية � ،اّإل �إ ّننا هنا نقف على �أهم و�أبرز هذه الأ�سباب ،وهي:
ال ّ
تقدم في الر�سالة :وذلك بتو ّهم � ّأن دخول
التعجل بتحقيق ّ
ّ -1
((( حتف العقول� ،ص .302
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�سيما �إن كانوا من ذوي ال�سلطة
بع�ض الأ�شخا�ص المناوئين ّ
والت�أثير في �أتباعهم والنفوذ في محيطهم� ،أو من ذوي الكفاءة
تقد ٍم �سريع
والخبرة ف��ي بع�ض ميادين العمل� ،سي�ؤ ّدي �إلى ّ
ٍ
ويقدم بع�ض
ومزي��د من الظه��ور ،فينحرف عن الإ�ستقام��ة ّ
المبدئية طمعاً في ذلك.
التنازالت
ّ
العربية
وه��ذا ما ن�شه��ده اليوم م��ن تقديم بع���ض ال��دول ّ
إ�سالمية لبالد
إ�سالمية التنازالت في القي��م والمبادىء ال ّ
وال ّ
الغ��رب طمعاً ف��ي م�ساعدتهم عل��ى ن�شر نفوذه��م والت�أثير في
إ�سالمية.
البالد الأخرى ح ّتى ولو كانت � ّ
 -2الت�أ ّث��ر بثقافة الآخرين :وهو من �أخط��ر الأ�سباب التي نرى
�سيما
ت�أثيراتها اليوم في مجال ميل النا�س عن مبد�أ اال�ستقامة ّ
العلمي ال��ذي �شهده الغرب في الآونة الأخيرة
التقدم
�أمام ّ
ّ
فانبه��ر ب��ه الكثيرون م��ن �ضع��اف الإيمان ّ
فعطل��وا عقولهم
وبرمجوها بما يخدم �أعداء الدين ،وان�ساقوا في متاهات الغرب
يتخبطون في
فوقعوا في م�ستنقع��ات الف�ساد والرذيلة وراحوا ّ
الدينية ال�سامية.
ثقافات غريبة عنهم وعن قيمهم ّ
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وه��ذا الت�أث��ر لم يقت�صر عل��ى ٍ
ميدان من الميادي��ن �أو على
�شريح ٍة من �شرائح المجتم��ع دون �سواها ،بل غزا كافّة ميادين
وال�سلوكية وغيرها ،وطال مختلف
واالجتماعية
ال�سيا�سية
الحياة
ّ
ّ
ّ
�سيما عن�صر ال�شباب
العمرية والطبق��ات
ال�شرائح ّ
االجتماعية ّ
ّ
الذي يحاول الغرب جاهداً �إ ّما اال�ستفادة منه في بالده �أو تركه
أخالقية ومراكز الف�ساد ،وهذا الأمر
في وطنه فري�سة البرامج ّ
الل ّ
من الأمور التي تحتاج �إلى ٍ
يتم البحث فيها
بحث ّ
خا�ص والتي ّ
اليوم تحت عنوان الحرب الناعمة.
� -3س��وء التقدي��ر في الموق��ف :ك�أن يتو ّهم �أه��ل الإيمان � ّأن
الإنحراف ع��ن مبد�أ الإ�ستقام��ة �شيئاً قلي�ل ًا كالتنازل عن
الأم��ور الب�سيطة �أو مجاراتهم ف��ي بع�ض ما يقولون �أو تقديم
ما ال ي�ستح ّق��ون من تكريم وتقدير قد ي���ؤ ّدي �إلى توعيتهم
ر�سالي
وا�ستيعابه��م �شيئاً ف�شيئاً ،ف�إن مب��د�أ اال�ستقامة مبد�أ ّ
�شخ�صي��اً فق��د يفيد ذل��ك ف��ي الم�سائل
ولي���س �سل��وكاً
ّ
الخا�صة �أو المرونة ف��ي بع�ض �أ�ساليب
ال�شخ�صية والأم��ور ّ
ّ
العمل و�أدواته دون التن��ازل عن �شي ٍء من مبادىء الر�سالة
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والتغيي��ر في �آيات الوحي ّمم��ا ي�ؤ ّثر في ثبات المرء ويزعزع
�إيمانه.
إيمانية :ك�أن ي�صيب الم�ؤمن خوف من
� -4ضعف الروحي��ة ال ّ
الأع��داء فيحاول �أن يدر�أ مكائده��م وم�ؤامراتهم ب�شيء من
الم�سايرة والمداهنة ،وهو يوهم نف�سه �أ ّنه بذلك يحقن الدماء
ويخ ّفف من المعارك والحروب� ،أو يحاول �أن ي�ساير من معه
ّممن ال يرغبون بالحرب و�أخلدوا �إلى الدنيا ونعيمها ،في ّتخذ
إيمانية
بع�ض المواق��ف التي تنافي اال�ستقام��ة
الروحية وال ّ
ّ
لأهل الإيمان ،وقد لفت اهلل تعالى �إلى ذلك بقوله } :ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ {(((.

((( القلم .9

الباب الثاني
زا ٌد وجهاد

الفتنة عالماتها وسبل
النجاة فيها

�أ�سباب وقوع الفنت
الفتنة و�أربابها :ال�صفات واخل�صائ�ص
�سبل النجاة من الفتنة
�سبيل املواجهة مع �أحداث الفتنة
نتائج الفتنة
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املحا�ضرة الأوىل

أسباب وقوع الفتن

قال تعال��ى} :

ﯱﯲﯳ ﯴ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ {(((.

(((  -الأنفال . 25 ،

الهدف:

أه��م الأمور الت��ي ت�ساهم في نب��ات الفتنة
التع��رف على � ّ
ّ
وتو�صيف �شكل حركتها في الأ ّمة.
91
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الر�سالي لفتنة تحاول
�سيما المجتمع
تعر�ض � ّأي مجتمع ّ
� ّإن ّ
ّ
إلهية بكافّة
إلهي ،وبالتالي م�صادرة الر�سالة ال ّ
حرفه عن م�ساره ال ّ
�إنجازاته��ا وانت�صاراتها � ٌأمر ينبغي توقعه دائماً ،ولعلّ ذلك مر ّده
القوة وال�سلطة والنعمة
�إلى � ّأن الثبات على الر�سالة في مراحل ّ
أ�شد من الثبات عليها في مراحل الثورة والتغيير الذي
�أعظم و� ّ
لمقدرات
يكون مطلب الجميع ورغبتهم ،و� ّإن امتالك الإن�سان ّ
بالء
كبي��رة ووا�سعة بدون االنغما�س ف��ي لذائذ �شهواتها �أعظم ً
من ابتالئه بالمواجهة وا�ستعداده للبذل في �سبيل �إقامة حكم
اهلل في الأر�ض ،ولذلك ي�سقط البع�ض من �أهل الطمع والج�شع
و�ضعاف النفو�س.
حماور املو�ضوع
أسباب وقوع الفتن
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ُ��وع ا ْل ِف َتنِ َ�أ ْه َو ٌاء
يق��ول �أمير الم�ؤمني��ن�ِ « :Qإ َّن َما َب ْد ُء ُوق ِ
اب اهلل َو َي َت َو َّلى َعل َْي َها ِر َجالٌ
ُت َّت َب ُع َو�أَ ْح َكا ٌم ُت ْب َت َد ُع ُي َخا َل ُف ِفي َها ِك َت ُ

((( نهج البالغة  -اخلطبة رقم.50 :
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ِر َج اً
��ال َعلَى غ َْي ِر ِدينِ اهلل َفل َْو �أَ َّن ال َْب ِاطلَ َخل ََ�ص ِم ْن ِم َز ِاج ال َْح ِّق
ي��ن (الطالبين) َو َل ْو َ�أ َّن ال َْح َّق َخل ََ�ص ِم ْن
َل ْم َي ْخ َف َعلَى ال ُْم ْر َتا ِد َ
َل ْب ِ�س (مخالط��ة) ال َْب ِاطلِ انْ َقطَ َع ْت َع ْن ُه �أَل ُْ�س ُن ال ُْم َعا ِن ِد َينَ ،و َل ِك ْن
ُي ْ�ؤ َخ ُذ ِم ْن َهذَ ا ِ�ض ْغ ٌث (القب�ضة من الح�شي�ش �أو � ّأي �شيء �آخر)
��ث ف َُي ْم َز َج ِ
ال�ش ْيطَ انُ َعلَى
َو ِم ْن َهذَ ا ِ�ض ْغ ٌ
��ان َف ُه َنا ِل َك َي ْ�س َت ْو ِل��ي َّ
�أَ ْو ِل َيا ِئ ِه َو َي ْن ُجو ا َّل ِذ َين َ�س َب َق ْت َل ُه ْم ِم َن اهلل ال ُْح ْ�سنى»(((.
أ�سا�سية ُتن�شب الفتنة
ويظهر من هذا ّ
الن�ص مجموعة �أ�سباب � ّ
بين الم�سلمين وهي:
ال�شخ�صية والم�صالح
 -1اتب��اع اله��وى� :أي �سيطرة الأه��واء
ّ
النفعية وانح�سار المبادىء والقيم الإلهية ،لت�صبح المعادلة
ّ
الجديدة مقدار انتفاع الأ�شخا�ص وحيازتهم على المنا�صب
والأم��وال بدل انتف��اع الر�سالة ،فيعمل �أرب��اب الفتنة �سعياً
أخروية.
دنيوية ال مقامات � ّ
لمراكز ّ
إلهية :وهذه الأحكام
 -2ابتداع �أحكام في عر�ض الأحكام ال ّ
النبي
خا�صة ّ
نظريات �أو �أفهام ّ
مجرد ّ
المبتدعة لي�ست ّ
لن�ص ّ
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النبي وو�صاياه وتعاليمه،
 Pبل هي �أحكام في عر�ض خطّ ّ
وه��ي لي�ست في ٍ
جان��ب دون �آخ��ر كما يظهر م��ن �إطالق
القول بل هي �أحكا ٌم على امتداد الحاجة فت�شمل ال�سيا�سة
والعالق��ات العا ّمة ،بل قد تط��ال الت�شريع والعقيدة وكلّ ما
من �ش�أنه �إذكاء �أ�سباب الفتنة وا�ستعارها.
 -3اتب��اع الأح��كام المبتدع��ة� :أي تطبيقهم له��ذه الأحكام
النبي  ،Pفهم ال يكتفون بالتنظير
واعتمادها بدي ًال من ُ�س ّنة ّ
لها بل ينزلونها منزلة الفعل والعمل ،ويدافعون عنها ُمل�صقين
و�س ّن ٍة جديدة ما
�إ ّياها بدين اهلل ،فهم بذلك �أتباع دينٍ جديدُ ،
النبي .P
�ألج�أهم �إليها � اّإل �ضعف �إيمانهم عن اتباع �س ّنة ّ
 -4ن�ص��رة البع�ض للأحكام الجديدة :وه��و ما يظهر من قوله
َ « :Qو َي َت َو َّلى َعل َْي َها ِر َج��الٌ ِر َج اًال َعلَى غ َْي ِر ِدينِ اهلل»(((،
بالقوة ويدافعون عنها بال�سيف،
�أي �أ ّنهم يفر�ضون �أحكامهم ّ
ويواليه��م على هذا الأمر �أتباع كثيرون من الجهلة وال�سذّ ج
و�أهل الدنيا.
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .100
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ا�س
عل��ي�«َ :Qأ ُّي َها ال َّن ُ
 -5التخ��اذل عن ن�صرة الحق :عن ّ
َل ْ��و َل ْم َت َت َخا َذ ُلوا َع ْن نَ ْ�ص ِر ال َْح ِّق َو َل ْم َت ِه ُنوا َع ْن َت ْو ِهينِ ال َْب ِاطلِ
قوي ُ
عليكم.
يقو َمن َ
��م َيطْ َم ْع ِف ُيك ْم َم ْن َل ْي َ�س ِم ْثل َُك ْم ول��م َ
َل ْ
فن ُلك ُم ال ِّتي ُه
ِلك َّن ُكم ته ُتم متاه بني �إ�سرائيلَ  ،ولعمري ُلي�ض َّع َّ
الحق وراء ُظ ُهو ِركُ م ،وقطع ُت ُم
ِم��ن بعدي �أ�ضعافاًِ ،بما خلَّف ُت ُم َّ
أبعد.(((»...
الأدنى وو�صل ُت ُم ال َ
دائم لأهل
وي��دلّ قوله Qعل��ى � ّأن ن�صرة ّ
الحق عم��لٌ ٌ
يترب�صون بالأ ّمة لحظة التخاذل كي
الإيمان و�أن �أرباب الفت��ن ّ
ي�س ّعروا نار الفتنة.
وصف بدايات الفتنة

وي�صور � ّآلية حركتها
وي�صف الإمام Qكيف تبد�أ الفتنةّ ،
وانت�شارها في المجتمع ،بقوله:
اقتربت ،فا َّت ُقوا
العرب � ُ
مع�ش َر ِ
«ُ ...ث َّم �إ َّن ُك��م َ
أغرا�ض باليا ِقد َ
ِ
بوائ��ق النقمة (الم�صائب الكبرى)،
عم ِة
واحذروا َ
�سكرات ال ِّن َ
ُ
عند
ِج��اج ال ِفتن ِة َ
وتثب ُت��وا في ِ
قت��ام ال ِع�شو ِة (غبار الظلمة) واعو ِ
َّ
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .79
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�ص��اب قُط ِبها ومدا ِر َرحاها.
ُط ُل��وع ج ِنينهاُ ،وظ ُهو ِر كمينها ،وان ِت ِ
جلي ٍة�ِ .شبا ُبها ِ
مدارج ِخ َّفي ٍة ،وت�ؤُ ُ
باب
ك�ش ِ
تبد�أُ في َ
ول �إلى فظاع ٍة َّ
الم
ال�س ِ
ال ُغ�لام (�إ�شارة �إل��ى ّقوتها وعنفوانه��ا) ،و� ُآثارها ك�آث��ا ِر ِّ
ال�صماء �أي �أ ّنها تج��رح وتك�سر) يتوار ُثها الظَّ َلم ُة
(�أي الحجارة ّ
ِبال ُع ُه��و ِد� ،أ َّو ُل ُهم قائد ل ِآخر ِِهم ،و� ِآخ ُر ُهم ُم ٍ
قتد ِب�أ َّول ِهم .يتناف َُ�سون
ريحة (نتن��ة) .وعن
في ُدني��ا د ِن َّي�� ٍة،
ويتكالب��ون على ِجيف�� ٍة ُم َ
ُ
والقائد م��ن الم ُقو ِد ،فيتزاي ُل َون
المتبوع،
ُ
يتب��ر ُ�أ ال َّتاب ُع ِمن ُ
ق ِليلٍ َّ
(يتفارقون) ِب َالبغ�ضا ِء ويتالع ُن َون ِع َند ال ِّلقا ِء»(((..
وتر�صدها
الن�ص ي�شير �إلى ّ
وهذا ّ
عدة مالمح يجب التنبه لها ّ
أهمها:
في المجتمع قبل ا�ستفحالها ،و� ّ
ّ � -1إن الفتن��ة �إ ّنما تالزم �شي��وع روح ال ّترف في المجتمع كما
حذّ ر الإمام م��ن هذا بقوله( :فاتقوا �سكرات ال ّنعمة،((()...
والحر�ص على التن ّعم بملذّ ات الحياة وتوفير �أ�سباب الراحة
والحياة الناعم��ة ّمما ي�صيب المجتمع بالتر ّهل واالنكما�ش
الثورية و�أهدافه
وعدم الت�أثي��ر في الآخرين ،ويفقده ال��روح ّ
((( امل�صدر نف�سه ،اخلطبة رقم.151 :
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .27

((( امل�صدر نف�سه ،اخلطبة .93
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الكب��رى القائمة عل��ى تحري��ر الإن�سان من براث��ن الجهل
وال�ضاللة.
خفية ،وت�ؤول �إلى
 -2م��ا ّعبر عنه الإمام بقوله« :تبد�أ في َ
مدارج ّ
جلية» ،فهي تت�س ّلل �إلى الأذهان ٍ
خفية ولعلّ ذلك
بطرق ّ
فظاعة ّ
�إ�شارة �إلى �إيحاءات ال�شيط��ان ،ويكون المرء في �سكر ٍة عنها،
ث��م ما تلبث �أن تتعاظم �شيئاً ف�شيئاً ح ّتى ت�صبح كبير ًة وفظيعة،
ّ
وال يلتف��ت لها الإن�س��ان � اّإل بعد هد�أتها وانج�لاء غبارها كما
ّعب��ر Qفي الخطبة  93من نهج البالغة ،ق��ال�« :إِنَّ ا ْل ِف َت َن
��ت �شَ َّب َه ْت َِو�إذَا َ �أ ْد َب َر ْت نَ َّب َه ْتُ ،ي ْن َك ْرنَ ُم ْقبِلاَ ٍت َو ُي ْع َرف َْن
�إِذَا �أَق َْب َل ْ
ُم ْد ِب َر ٍاتَ ،ي ُح ْم َن َح ْو َم ِّالر َي ِاح ُي ِ�ص ْب َن َب َلداً َو ُي ْخ ِط ْئ َن َب َلداً»(((.
فالفت��ن �إذا �أقبل��ت ت�شابه الأم��ر على النا���س و�ضاعوا في
غياهبها ،ف�إذا �أدبرت �أدركوا كنهه��ا وحقيقتها و�أهدافها وعظيم
جريمته��ا ،فمثلها مثل الإع�صار ي�ضرب مدين ًة فال تعرف حجم
خ�سائره � اّإل بعد زواله وال تعرف ما ينبغي لك فعله ما لم تلتزم
بالإر�شادات المطلوبة لهذه اللحظة.
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 -3ما ّعبر عن��ه الإمام بقوله�«ِ :شبابها ك�شباب الغالم ،و�آثارها
ال�سالم»((( ،فهي ف��ي فورتها كعنف��وان ال�شاب قوي ٌة
ك�آث��ار ِّ
طموح ٌة ال تهد�أ عن��د هدف ،بل ت�سعى للمزيد من الت�سلّط
والتملّ��ك ،و�أ ّما �آثارها فهي ك�آثار الحج��ارة ال�صلبة التي �إذا
�أ�صاب��ت ترك��ت جراحاً وكدم��ات بل وك�س��وراً في ج�سم
الإن�س��ان ،فهي كذلك ال تترك ج�س��د الأ ّمة دون �أن ت�صيبه
بالجراح والك�سور.
 -4م��ا ّعبر عنه الإمام بقول��ه« :تتوارثها الظلمة بالعهود� ،أ ّولهم
قائد لآخره��م ،و�آخرهم مقت��د ب�أ ّوله��م ،(((»...وهذه الفتنة
لي�س��ت مرحلة عاب��رة وغيمة �صي��ف في تاري��خ الأ ّمة ،بل
�سيعمد �أربابها �إل��ى توارثها بالعهود والمواثيق بينهم ،وعلى
جهوزية لهذا الأمر.
الأ ّمة �أن تبقى على ّ
يتبر�أ ال ّتابع من
 -5م��ا ّعب��ر عنه الإمام بقوله ...« :وعن قلي��ل ّ
المتبوع ،والقائد من المقود ،فيتزايلون بالبغ�ضاء ،ويتالعنون
((( م.ن ،ج� ،2ص .27
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .38

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .38
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عن��د اللّق��اء»((( .فالفتنة بع��د انت�شاره��ا ،وا�ستحكامها في
المجتمع �سوف تبرز التناق�ضات بين القادة وتظهر الخالفات
بينهم عل��ى اقت�سام الغنائ��م ويحاول كلٌّ منه��م �أن ي�ست�أثر
ٍ
وحينئ��ذ تنق�سم قيادة الفتن��ة �إلى فئات
ب�أكثر م��ن الآخر،
وتجر المجتمع وراءه��ا �إلى ال ّتخا�صم
متخا�صم��ة متناحرةّ ،
فتتح��ول من فتنة �إلى فتن ومن جماع ٍة
وال ّتناحر والحروب
ّ
ي�سبح كلٌّ منها بحمد قائده ،وهم في الحقيقة
�إلى جماعات ّ
ي�أكل��ون منه��ا وت�أكلهم ليخ�س��ر الجميع بعد ذل��ك دنياهم
والآخرة.
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املحا�ضرة الثانية

الفتنة وأربابها:
الصفات والخصائص

عن �أبي عبد اهلل� Qأ ّنه قال :من
الدين بالرجال �أخرجه
«دخل في هذا ِّ
منه الرجال كما دخلوه فيه ،ومن دخل
فيه بالكتاب وال�س ّنة زالت الجبال قبل
�أن يزول»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .594

الهدف:

التعريف ببع�ض �صفات �أرباب الفتن والأقنعة المزيفة التي
تتمظهر الفتنة بها.
101
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الخامنئي }« :في الظروف ا ّلتي ُتهيمن على
يقول الإم��ام
ّ
أ�شد �صعوبة ،ويكون ت�شخي�ص الأمور �أ�صعب
الفتنة ،يكون العمل � ّ
الحجة دوماً ،ولم يت��رك للنا�س �أن يقولوا لم
طبع��اً ،اهلل تعالى � ّأتم ّ
الحجة علينا ،ول��م ُير�سل من ُيخبرنا،
نع��رف وال علم لنا ولم ُي ّتم ّ
فلذلك �ضللنا ،وقد ورد هذا المعنى مراراً
وتكرارا� .إنّ يد اهلل ُت�شير
ً
في كلّ ناحية .والخال�صة نحن بحاجة لأن نفتح عيوننا».
وخال�ص��ة قول الإمام القائد �أ ّن��ه ال ي�ستطيع �أن ّيدعي �أحد
� ّأن ظروف الفتنة �أقوى منه و� ّأن الطريق لم تكن وا�ضحة ِ
ويوجد
لنف�سه الت�سويفات والأعذار ،ف� ّإن ذلك ّمما ال يعذره يوم القيامة
بين يدي اهلل تعالى.
حماور املو�ضوع
خصائص وصفات أرباب الفتنة

م�ستوى كان ت�ضعيفاً �أو �إ�سقاطاً
 -1محارب��ة خطّ الوالية :وب� ّأي ً
�أو مواجه�� ًة �أو قتا ًال �أو رداً �أو ب� ّأي �شكل من �أ�شكال الوقوف
102

((( مثري الأحزان� ،ص .81

زا ٌد وجهاد

إله��ي الذي يعتبر الوق��وف بوجهه
ف��ي وجه ه��ذا الخطّ ال ّ
تنوع الخارجون
وقوف��اً في مواجهة خطّ الر�سول  ،Pفلقد ّ
على والية �أمير الم�ؤمنين Qبي��ن ناكثين بالبيعة وعدم
المبايعي��ن والمن�ش ّقين عنه لكن ف��ي الخال�صة كان يجمع
واحد وهو الوقوف في قبال خطّ الوالية
قا�سم م�شتركٌ ٌ
ه�ؤالء ٌ
إلهية ،وبالتالي ف� ّإن ه�ؤالء يقودون الفتنة.
والإمامة ال ّ
إلهي تحت عناوين
واليوم يتنوع المواجه��ون لهذا الخطّ ال ّ
اجتماعي
اقت�صادي �أو
�سيا�سي ،ومنها ما هو
مختلفة ،منها ما هو
ّ
ّ
ّ
مطلب��ي و�سوى ذلك م��ن عناوين ال ت�سته��دف � اّإل �إ�سقاط
�أو
ّ
إله��ي ،ولقد ّعبرت زينب  Oبو�ضوح عن
هذا الم�شروع ال ّ
حقيقة الم�شروع الآخر و�أهدافه بقولها في وجه الطاغية« :فواهلل
ال تمحو ذكرنا وال تميت وحينا»(((.
رمزي��ة قيادات الفتنة :والفتن��ة ال ت�ستخدم �أ�شخا�صاً غير
ّ -2
يتقدم
معروفي��ن �أو ّممن لي�س لهم وزنهم ف��ي المجتمع بل ّ
رمزيته��م في �أذهان النا�س �سواء كانوا من
الفتنة رجالٌ لهم ّ
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�أه��ل العلم �أو م��ن المحاربين والمجاهدي��ن �سابقاً مع خطّ
الوالي��ة كطلح��ة والزبير� ،أو م��ن �أهل النفوذ ف��ي ع�شائرهم
وقبائلهم� ،أو من �أهل ال�سيا�سة والمنا�صب العالية كالر�ؤ�ساء
وممن لهم باع
النيابية
ّ
والوزارية ّ
وال��وزراء ور�ؤ�ساء المجال�س ّ
طوي��ل في خدم��ة النا�س ،وهذا كلّه ّمم��ا ي�ساعد في خداع
النا�س وانطالء الم�ؤامرة عليهم وانخداعهم بها.
فع��ن �أمي��ر الم�ؤمنين�« :Qأال فالح��ذر الحذر من طاعة
الع�صبية ،ودعائم
�ساداتك��م وكبرائكم ...ف�إ ّنهم قواعد �أ�سا���س
ّ
�أركان الفتنة»(((.
لك��ن �أمير الم�ؤمني��ن يلفت النظر �إلى بع���ض �صفات هذه
ّ
ال�شق�شقية:
المت�صدية كما جاء في الخطبة
الفئة
ّ
ّ
الَ ْم ِر نَ َك َث ْت
��ت ِب ْ أ
�أ -حب الدني��ا :يقولَ «:Qفل ََّما َن َه ْ�ض ُ
��م َي ْ�س َم ُعوا اهلل
طَ ا ِئ َف�� ٌة َو َم َرق َْت ُ �أ ْخ َ��رى َوق ََ�سطَ � َآخ ُ��ر َون َك�أَ َّن ُه ْم َل ْ
ُ�س ْب َحانَ ُه َي ُق ُ
��ول} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
��د َ�س ِم ُعو َه��ا َو َو َع ْو َه��ا
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ{ َبلَ��ى َواهلل َل َق ْ
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .142

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .36
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2532
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الد ْن َيا ِفي �أَ ْع ُي ِن ِه ْم َو َرا َق ُه ْم ِز ْبر ُِج َها»؟(((.
َو َل ِك َّن ُه ْم َح ِل َي ِت ُّ
يت�ضمن �إ�شارة لطيفة وهي � ّأن الفئات الثالث التي
ّ
والن���ص ّ
علي��اً Qعندما نه�ض بالأمر وبوي��ع بالخالفة على
واجهت ّ
االخت�لاف القائم فيما بينه��ا حول عنوان الم�شكل��ة مع �أمير
أم��ر واحد وهو � ّأن
الم�ؤمني��ن � ،Qاّإل ه��ذه الفئات يجمعها � ٌ
�أربابها من الذين �أعر�ضوا عن �آخرتهم وباعوها بثمنٍ بخ�س من
دنياهم ،والأهم من ذلك � ّأن �أرباب الفتنة و�إن ّ
تمكنوا من خداع
النا���س � اّإل �أ ّنهم يعلمون حقيقة �أمره��م ويعون ما يفعلون ،فلقد
�سمعوا ووعوا وفهموا ،لك ّنه��ا الدنيا زينها ال�شيطان في عيونهم
ف�أ�ضلّهم عن ال�سبيل.
ب -تظاهره��م بال�ص�لاح :فق��د �أر�سل الإم��ام� Qإلى
معاوية« :ق َْد َد َع ْو َت َنا �إِ َلى ُحكْ ِم ا ْل ُق ْر� ِآن َو َل ْ�س َت ِم ْن �أَ ْه ِل ِهَ ،ف َع َد ْو َت
الدنْ َيا ِب َت�أْ ِويلِ ا ْل ُق ْر� ِآن ،ف ََما �أَ ْب َع َد ق َْو َل َك ِم ْن ِف ْع ِل َك»(((.
َعلَى ُّ
ويعم��د ه�ؤالء ،بالإ�ضافة �إلى ال�شع��ارات الخادعة� ،إلى �إلقاء
ال�شبهات كما فعل الخوارج حين �ألقوا �شبهة« :ال حكم � اّإل هلل»:
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علي Qقال « َك ِل َم ُة َح ٍّق ُي َرا ُد ِب َها َب ِاطلٌ »(((.
ّ
فلما �سمع ذلك ّ
التو�س��ل بالأ�سالي��ب الملتوية :وق��ال Qفي حوار مع
ّ -3
��م ال َْم َ�ص ِاح َف ِحي َل ًة َو ِغي َل ًة
الخ��وارج�« :أَ َل ْم َت ُقو ُلوا ِع ْن َد َر ْف ِع ِه ُ
َو َمكْ راً َو َخ ِدي َع ًة� :إ ِْخ َوا ُن َن��ا َو�أَ ْهلُ َد ْع َو ِت َنا ْا�س َت َقا ُلونَا َو ْا�س َت َر ُاحوا
َال��ر�أْ ُي ا ْل َق ُب ُ
ي�س
��م َوال َّت ْن ِف ُ
ول ِم ْن ُه ْ
�إِ َل��ى ِك َت ِاب اهلل ُ�س ْب َحا َن�� ُه ف َّ
��انَ ،و َب ِاط ُن ُه ُع ْد َو ٌان،
��م؟ َف ُقل ُْت َل ُك ْم َه��ذَ ا �أَ ْم ٌر ظَ ِاه ُر ُه �إ َِيم ٌ
َع ْن ُه ْ
َو�أَ َّو ُل ُه َر ْح َم ٌةَ ،و� ِآخ ُر ُه نَ َدا َم ٌة»(((.
يتو�سلوا بالخديعة
وه�ؤالء الق��ادة المزعومون يحاول��ون �أن ّ
والمك��ر والحيل��ة وي�ستخدم��وا نفوذهم ف��ي الم�ساحات التي
ي�ؤ ّث��رون فيها ،فزعي��م القبيلة في قبيلت��ه وال�سيا�سي في �أن�صاره
والتابعي��ن و�أ�صحاب القدرة ف��ي تهديدهم ووعيدهم والمتعلم
ف��ي فبركة �صح��ة ما يفعل��ون والفقيه في حلية م��ا يقومون به،
المالي له��ذه الفتنة وكلٌّ م��ن موقعه
ّ
والمتم��ول ف��ي الدع��م ّ
ومم��ا ال ّ
�شك فيه � ّأن حركة مجم��وع ه�ؤالء مع وجود
وقدرت��هّ ،
ومحبي ال�سلطة و�أهل الهوى
الكثيرين من �أهل الطمع والج�شع
ّ
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .91
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .236

((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .42
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ج��واً من ال�صعوبة
و�أ�صح��اب الم�صالح ّ
وتج��ار الأديان يوجد ّ
بم��كان مواجهته والق�ضاء عليه ما لم يعت�ص��م الإن�سان بالعروة
الوثقى وحبل اهلل المتين و�صراطه الأهدى المتم ّثل ب�أهل بيت
الع�صمة.Q
ولقد �أ�شار �أمير الم�ؤمنين� Qإلى هذا ال�ضجيج المفتعل
والغبار الم�صطنع بقولهَ « :Qوق َْد �أَ ْر َع ُدوا َو�أَ ْب َرقُوا َو َم َع َهذَ ْينِ
ْأ
الَ ْم َر ْينِ ا ْل َف َ�شلُ َو َل ْ�س َنا ُن ْر ِع ُد َح َّتى ُنو ِق َع َو اَل ُن ِ�سيلُ َح َّتى ُن ْم ِط َر(((.
وهنا يق��ولّ � Qإن �أهل الفتنة يوهم��ون �أتباعهم ب�أمور ال
وجود لها ،وينافقون في �أفعالهم و�أقوالهم ،فهم يرعدون ويبرقون
دون �أن يمطروا ،فتعي�ش النا���س �أحالم ال�سيل الجارف الذي
تتك�شف لهم
�سي�صنع��ه المطر الموع��ود � ،اّإل �أ ّنهم �سرعان م��ا ّ
الحقائق ويح�صدون ف�شل �أعمالهم.
الطبيعي �أن يكون
 -4ال�شع��ارات والمطال��ب المقنعة :وم��ن
ّ
يرفع �أرب��اب الفتنة �شعارات يخدعون بها عا ّمة النا�س ،ولقد
كانت الفتن ال�سابقة في بدايات ع�صر الر�سالة ترفع �شعارات
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«ال حك��م � اّإل هلل» ،ويرفعون الم�صاحف على ر�ؤو�س الرماح،
ويطالب��ون بدم الخليف��ة ،وي�سعون لت�صحي��ح م�سار الخالفة
البراقة.
ويحقنون دماء الم�سلمين وغيرها من ال�شعارات ّ
و�أ ّم��ا اليوم فباتت ال�شع��ارات من نوع �آخ��ر فتخرج الفتنة
والحريات العا ّم��ة وال�سيادة في
لتطال��ب بالإ�صالح والتغيي��ر
ّ
التبعية
وحق تقرير الم�صير واال�ستقالل
القرار ّ
ال�سيا�سي وعدم ّ
ّ
للغ��رب �أو المطالبة بتعديل ن�صو���ص الد�ستور ،وغير ذلك من
ال�شع��ارات التي ت�ستهوي النا�س وتنخ��دع بها فيلج النا�س في
�صماء بكماء ال يعون م��ا ي�صنعون �سوى �أ ّنهم وقود حركة
فتن��ة ّ
إ�صالحي��ة ت�سته��دف التنوير في الدنيا وعال��ي الدرجات في
�
ّ
الآخرة.
الح��ق بالأ�شخا�ص :عن عبد الرحمن
 -5الدع��وة �إلى معرفة ّ
�شاب فقال:
ب��ن ّ
الحجاج قال :ك ّنا في مجل�س �أب��ان فجاءه ّ
ي��ا �أبا �سعيد �أخبرني كم �شهد مع علي بن �أبي طالبQ
ّ
النبي  Pقال :فقال ل��ه �أبان« :ك�أ ّنك تريد
م��ن �أ�صحاب ّ
علي Qبم��ن تبعه من �أ�صحاب ر�سول
�أن تعرف ف�ضل ّ

((( نهج ال�سعادة ،ال�شيخ املحمودي ،ج� ،7ص .193
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .658
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اهلل»  ،Pق��ال :فقال الرجل :هو ذاك ،فقال (�أبان)« :واهلل
ما عرفنا ف�ضلهم � اّإل با ّتباعهم � ّإياه»(((.
و�أهل الفتنة و�أربابها ال يملكون قو ًة في مبادئهم وطروحاتهم
في�ستعي�ض��ون عنه��ا بقوة قادته��م ورجاالتهم ،فه��م ال يدعون
�إلى مب��د�أ بل يدعون �إلى �أ�شخا�ص ويربط��ون النا�س بهم على
طبق ما كان �سائداً في المنط��ق الجاهلي والقبلي �سابقاً ،بينما
يعبر عنه �أمير
المنطق ال��ذي يتب ّناه �أهل بيت الع�صم��ةّ Q
الحق
الحق ال ُيعرف بالرج��ال� ،إعرف ّ
الم�ؤمني��ن بقول��هّ �« :إن ّ
تعرف �أهله»(((.
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املحا�ضرة الثالثة

سبل النجاة من الفتنة

قال تعالى} :ﭼ ﭽ ﭾ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{(((.

((( الأنفال .33

الهدف:

أهم الأمور الت��ي ينبغي �أن يت�سلّح بها �أهل الإيمان
تو�ضيح � ّ
والتي تقيهم ال�سقوط في حبائل الفتنة.
111
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ّ
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أهم
في الحديث عن الأمور المنجية عند الفتن ّ
نتحدث عن � ّ
الف�ضائل التي ينبغي �أن تالزم �إيمان المرء ويحر�ص على تقويتها
�شخ�صيات
يحدثن��ا التاريخ والحا�ضر ع��ن
في نف�س��ه �إذ لطالما ّ
ّ
معروفة كان لها موقعها الريادي في حركة الر�سالة � ،اّإل � ّأن الوهن
و�ضع��ف الإيم��ان ت�س ّلل �إلى بع���ض جوان��ب �أنف�سهم فجعلهم
ق��ادة الفتن و�أربابها فانتقلوا من مواق��ع الكرام في الأ ّمة �إلى �ألد
�أعدائه��ا ،وما ذل��ك � اّإل لغفلتهم ع��ن �ضرورة �أن تبق��ى �أعينهم
عل��ى �أنف�سهم يراقبونها ويحا�سبونها ،ويبقى د�أبهم تزكية نفو�سهم
وتهذيبها وت�شذيبها من كلّ ما ّ
يعكر �صفوها و ُيظلم نورها.
حماور املو�ضوع
سبل النجاة في الفتنة

م��ن خالل التتبع لكلمات �أمير الم�ؤمنين Qو�أهل بيت
الع�صم��ة  Rيمكن الوقوف على �أهم الأم��ور التي تع�صم
المرء من �أن تزلّ قدمه عند الفتن ،وهي:
112

((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .87
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .42
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،3ص .120
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عليَ « :Qو اَل َي ْح ِملُ َهذَ ا ا ْل َعل ََم إِ� اَّل �أَ ْهلُ
 -1الب�صي��رة :عن ّ
(((
ال�ص ْب ِر َوا ْل ِعل ِْم ِب َم َو ِا�ض ِع ال َْح ِّق»
ال َْب َ�ص ِر َو َّ
متحدثاً عن �سالحه ال��ذي يمنعه من الهالك
وق��الّ Q
ف��ي �أمواج الفتنةَ « :و�إ َِّن َم ِعي َل َب ِ�ص َير ِتي َم��ا َل َّب ْ�س ُت َعلَى َن ْف ِ�سي
َو اَل ُل ِّب َ�س َعل ََّي»(((.
وم��ن كتاب له� Qإلى �أهل م�صر م��ع مالك الأ�شتر ّلما
��ن َ�ضلاَ ِل ِه ُم ا َّل ِذي ُه ْم ِفي ِه َوا ْل ُه َدى ا َّل ِذي
اّوله �إمارتهاَ «:و�إِ ِّني ِم ْ
�أَ َنا َعل َْي ِه َل َعلَى َب ِ�ص َير ٍة ِم ْن َن ْف ِ�سي َو َي ِقينٍ ِم ْن َر ِّبي»((( ،وي ّت�ضح من
أ�سا�سيان ،وهما �أن يكون
كالم��هّ � Qأن الب�صيرة لها ركن��ان � ّ
الحق له ،و�أن يكون على يقين من �إثبات
على يقين من �إثبات ّ
ال�ضاللة لأعدائه.
الخامنئ��ي}�«:إذا لم تتوفّر الب�صيرة لديكم،
يقول الإمام
ّ
فال تعرفون ال�صديق ،وال تعرفون العد ّو ف�سترون � ّأن العد ّو فج�أة
وت�صرفاتكم و�أعمالكم نحو
ّ
�سي�صوب مدفع �إعالمكم وكالمكم ّ
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م��كان يجتمع فيه �أ�صدقاء لكم ،ال �أع��داء .ف�إذا �أردنا �أن نعرف
العد ّو وال ُنخطئ ف��ي ت�شخي�ص العد ّو فال ُب ّد من الب�صيرة ،وال
ُب ّد من البيان».
بع���ض الأخطاء ا ّلتي يقوم بها بع�ض النا�س  -تالحظون � ّأن
الخوا�ص يخطئون،
البع�ض ف��ي مجتمعنا �سواء من الع��وا ّم �أم
ّ
والمتو ّقع �أن تك��ون �أخطار النخبة �أقلّ بينما نرى � ّأن �أخطاءهم،
الكيفي��ة كثيرة وكبيرة بل
و�إن كانت قليل��ة � ،اّإل �أ ّنها من ناحية ّ
�أكب��ر من �أخطاء عا ّمة النا���س  -وال نقول كلّ تلك الأخطاء -
ولك��ن جلّها  -ناتجة من قلّة الب�صي��رة �أو عدمها ،فاعملوا على
رفع م�ستوى الب�صيرة لديكم ،وم�ستوى المعرفة كذلك.
التدخل في الأمور عام ًال
قد يكون ال�سكوت �أحيان��اً وعدم ّ
م�ساع��داً على الفتنة ،ففي الفتنة يجب على الجميع �أن يكونوا
يقظين ،وعلى الجميع �أن تكون لديهم الب�صيرة.
اب ال َْح ْر ِب
��ح َب ُ
وتف�سيرها ف��ي �ضوء كالمهَ « :Qوق َْد ُف ِت َ
��م َو َب ْي َن َ�أ ْه��لِ ا ْل ِق ْب َل ِة ،لقد كانوا ُي�صلّ��ون وي�صومون ،وهذا
َب ْي َن ُك ْ

((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .87
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .601
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،2ص .1452
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معنى الفتنة ،بل هذا م�صداق بار ٌز من م�صاديقها»(((.
وهو ا ّلذي يقول حول مواجهته لأ�صحاب الجمل والناكثين:
ال�ش ْيطَ َان ق َْد َج َم َع ِح ْز َب ُه َو ْا�س َت ْجل ََب َخ ْي َل ُه َو َر ِج َل ُه»(((.
«�أَ اَل َو�إ َِّن َّ
 -2ال�صبر :فقد يتم ّثل في ال�صبر على الحرب والآالم وال�سجن
تحمل ال�شتائم وال�سباب
والتعذيب والنفي ،وقد يتم ّثل في ُّ
واالتهامات واالحتقار واالفتراء .وجميع ذلك يكون لأجل
�إخ��راج ال�صالحين من �ساحة المواجه��ة مع الكفر والنفاق
والف�ساد.
 -3العل��م :عن ر�سول اهلل �« :Pستكون فتن ي�صبح الرجل
فيها م�ؤمناً ويم�سي كافراً � ،اّإل من �أحياه اهلل تعالى بالعلم»(((.
عم��ار بن يا�سر لأحده��م ي�س�أله عن ّقوة
وهن��ا ن�ستمع لقول ّ
الخ�ص��م يوم �صفين و� ّأن ذلك لعلّه دلي��ل ت�أييد اهلل لهم ،فقال
له�«:أم��ا �إ ّنهم �سي�ضربونك��م ب�أ�سيافهم ح ّتى يرت��اب المبطلون
حق م��ا �أظهروا علينا ،واهلل
منك��م ،فيقولوا :لو لم يكونوا على ّ
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الحق على ما يق��ذي عين ذباب ،واهلل ل��و �ضربونا
م��ا هم م��ن ّ
حق ،و�أ ّنهم
ب�أ�سيافهم ،ح ّتى يبلغونا �سعفات هجر لعلمنا �أ ّنا على ّ
على باطل»(((.
عليَ « :Qوا ْعل َُموا �أَ َّن ُه َم ْن َي َّتقِ اهلل َي ْج َع ْل
 -4التق��وى :عن ّ
َل ُه َم ْخ َرجاً ِم َن ا ْل ِف َتنِ َو ُنوراً ِم َن الظُّ لَم»(((.
والتقوى عنوان عري�ض ي ّت�س��ع لكافّة ميادين حياة الإن�سان،
وهي ال��رادع له عن اقتحام �أبواب الم�صال��ح والمنافع متخطّ ياً
عل��ي Qعالم��اً
ح��دود اهلل و�آيات��ه و�أحكام��ه ،فلق��د كان ّ
لكن تقواه وورعه يحوالن
ب�أ�ساليب معاوي��ة و�سيا�ساته و�أالعيبه ّ
دون �إقدام��ه على الخط���أ ،وهو القائلَ « :واهلل َم��ا ُم َعا ِو َي ُة ِب َ�أ ْد َهى
ِم ِّني َو َل ِك َّن ُه َي ْغ ِد ُر َو َي ْف ُج ُ��ر َو َل ْو اَل ك ََر ِاه َي ُة ا ْل َغ ْد ِر َل ُك ْن ُت ِم ْن �أَ ْد َهى
ال َّن ِ
ا�س»(((.
أن�صاري
ولي الأمر :ج��اء في حديث �أبي � ّأيوب ال ّ
 -5مالزمة ّ
لعمار�« :سيكون بعدي هنات ح ّتى
� ّأن ر�س��ول اهلل  Pقال ّ
((( �شرح نهج البالغة ،ج� ،5ص .258
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .112
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .180

((( املناقب ،ج� ،3ص .203
((( االحتجاج ،ج� ،1ص .407
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يختلف ال�سي��ف فيما بينه��م ،وح ّتى يقت��ل بع�ضهم بع�ضاً
يتبر�أ بع�ضهم من بع�ض ،ف�إذا ر�أيت ذلك فعليك بهذا
وح ّتى ّ
علي بن �أب��ي طالب Qف�إن �سلك
الأ�صلع ع��ن يمينيّ ،
علي»(((.
علي وادياً فا�سلك وادي ّ
النا�س كلّهم وادياً و�سلك ّ
ا���س ُ�ش ُّقوا َ�أ ْم َ��و َاج ا ْل ِف َتنِ ِب ُ�س ُفنِ
علي�« :Qأَ ُّي َها ال َّن ُ
وع��ن ّ
�شبه  Qال ِفتن ب�أمواج عاتية حيث ال يمكن للمرء
ال َّن َجا ِة»ُ ،ي ِّ
�أن ينج��و منها بنف�سه وقدراته ب��ل يحتاج لركوب هذه ال�سفينة
الناجية والمنجية والتي هي عبارة عن �أهل البيت �صلوات اهلل
عليهم ،فقد قال ر�سول اهلل:P
«مثل �أهل بيتي فيكم ك�سفينة نوح ،من دخل فيها نجا ومن
تخلّف عنها غرق»(((.
بقية اهلل الأعظم �أرواحنا
واليوم تتمثل �سفينة النجاة بوجود ّ
الولي
ف��داه ،والتي يقودها في زم��ن الغيبة نائبه الع��ا ّم جانب ّ
الفقيه.
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علي Qعلى ه��ذه الو�سيلة المنجي��ة من الفتن
وي�ؤك��د ّ
بقوله عند الفتنة الت��ي � ّألمت بالأ ّمة عند مقتل الخليفة الثالث
بقولهَّ �«:إن ال َّنا�س من هذا الأم ِر �إذا ُح ِّرك على �أُ ُمو ٍرِ :فرقة ترى ما
ترون ،و ِفرقة ال ترى هذا وال ذاك .فا�ص ِب ُروا
ترون ،وفرقة ترى ما ال َ
وب موا ِقعها (�أي تهد�أ وت�ستقر بعد
ح َّت��ى يهد�أ ال َّن ُ
ا�س ،وتقع ال ُق ُل ُ
مي�سرة)»(((.
الح ُقوقُ
ا�ضطرابها ) و ُت�ؤخذَ ُ
َ
م�سمح ًة ( �أي ّ
وانظ ُروا م��اذا ي� ُ
«فاه��د�أُوا ع ّن��يُ ،
أتيكم ِب ِه �أم��ري ،وال تفع ُلوا
فعلَ�� ًة ُت ِ
�ضع�ض ُع قُو ًة ،و ُت�س ِق ُط م ّن ًة( �أي قدرة ) ،و ُتو ِر ُث وهناً و ِذ ّل ًة.
و�س�أُ ِ
م�س ُ
الدوا ِء
��دا ف� ِآخ ُر َّ
��ك الأمر ما ا�ستم�سك ،و�إذا لم � ِأجد ُب َّ
الكي»(((.
ُّ
وهنا نرى الإمام يطلب التزام اله��دوء وال ّتر ّوي ،و�أن يتركوا
ل��ه ا ّتخاذ الق��رار المنا�سب � -س��واء �إم�ساك الأم��ر بالمعالجة
�سيما � ّأن هذه التجربة كانت
ال�سلبية ّ -
إيجابية �أو المعالج��ة ّ
ال ّ
جديدة على الأ ّمة و� ّأن � ّأي موقف خاطىء قد يزيد الأمور تعقيداً
ت�شو�شاً.
والمفاهيم ّ
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .81
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،2ص .81

((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .198
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لق�ضيته ور�سالته وثباته على
 -6الإخال�ص :ف�إخال���ص المرء ّ
النه��ج القويم يوفّق الم��رء �إلى عدم الإنج��رار في غياهب
الفتنة التي �إ ّنما يغرق فيها طالبو الدنيا وزخارفها دون طالبي
الآخرة ودرجاتها ،فعن ر�سول اهلل  «:Pطوبى للمخل�صين،
�أولئك م�صابيح الهدى تنجلي عنهم كلّ فتنة ظلماء»(((.
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املحا�ضرة الرابعة

سبيل المواجهة
مع أحداث الفتنة

ق��ال« :Qو�س�أم�س��ك الأمر ما
ا�ستم�سك ف�إذا لم �أجد بداً ف�آخر الدواء
الكي»(((.
ّ
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ت�صدير المو�ضوع:

((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .81

الهدف:

الحر���ص على الدخول ف��ي مواجهة الفتنة وف��ق ال�ضوابط
ال�شرعية دون ردات �أو غوغائية.
121
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تمر على
تختل��ف ظروف الفتنة عن غيرها من الظ��روف التي ّ
التنب��ه واليقظة وعدم
الأ ّم��ة ،فهي تحتاج �إل��ى الحد الأعلى من ّ
الغفل��ة عن �صغائر مجريات الأمور ف� ً
�سيما و�أنّ
ضال ع��ن كبائرهاّ ،
خارجية ومواجه ٍة على الحدود ،و�إ ّنما
�أحداثها ال تجري في جبه ٍة ّ
وتحدي الب�صيرة ومعركة الر�أي العا ّم قبل �أن
في مواجه��ة الوعي ّ
الخا�صة وكان ال ّبد
تكون � ّأي �شيء �آخر ولذلك كان لها �سيا�ساتها ّ
فيها من �أعلى درجات االنتباه واليقظة ولذلك قالَ « :Qواهلل
لاَ �أَكُونُ كَال� َّضبُ��عِ تَنَامُ عَلَى طُولِ ال َّلدْمِ حَتَّى َي ِ�ص��لَ �إِ َل ْي َها َطا ِل ُب َها
َو َي ْخ ِت َل َه��ا َر ِا�ص ُد َها َو َل ِك ِّني �أَ ْ�ض��ر ُِب ِبا ْل ُم ْق ِب ِل ِ�إ َلى ا ْل َح ِّق ا ْل ُم ْد ِب َر َع ْن ُه
ِيب �أَ َبداً َح َّتى َي ْ�أ ِت َي َع َل َّي َي ْو ِمي»(((.
ال�سا ِم ِع ا ْل ُم ِط ِيع ا ْل َع ِا�ص َي ا ْل ُمر َ
َو ِب َّ
حماور املو�ضوع
سياسات المواجهة

�سن �أمير الم�ؤمنين Qقاعد ًة
في مواجهة الفتن
الداخلية ّ
ّ
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((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .81

زا ٌد وجهاد

بعدة �سيا�سات
�شرعي ًة ف��ي �إدارة هذا المو�ضوع ،وهي تتم ّث��ل ّ
ّ
ت�أتي تباعاً بعد بع�ضها البع�ض ،وال يجوز االنتقال �إلى المرحلة
إمكانية العالج في المرحلة الأولى،
التالي��ة � اّإل بعد الي�أ�س من � ّ
وقد ّعبر عنها على ال�شكل التالي:
�أ ّو ًال� :سيا�س��ة الإحت��واء :ق��ال« :Qو�س�أم�س��ك الأم��ر ما
ا�ستم�سك»(((.
علي��اً Qكان يحر���ص عل��ى احتواء
وم��ن الوا�ض��ح � ّأن ّ
الجميع وعدم االنجرار �إلى ما يم ّزق الأ ّمة وي�ضعفها و�أ ّنه �سيبقى
مم�سكاً بعدم المواجهة ما دام ذلك ممكناً �أي ما دام ذلك ال
ّ
الحد
ي�شكل خطراً على الر�سالة ،و�أ ّما و�إن خرج الأمر عن هذا ّ
كي الخط�أ.
ف� ّإن العالج
ّ
اال�ضطراري �سيكون في ّ
وهذه ال�سيا�سة هي التي كان Qي�أمر �أتباعه بها بعيداً عن
االحتقان و�إثارة ال�ضغائن والنعرات كما ن�شاهد اليوم من �صرف
المليارات وتجنيد الماليين وت�سخير الآالف من الم� ّؤ�س�سات
م��ن �أجل ن�شر الكراهي��ة وال�ضغينة بي��ن الم�سلمين فيما كان
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�أمي��ر الم�ؤمنين Qيو�صي بالوح��دة والتما�سك وعدم الر ّد
الت�صرف بردات الفعل ،فقال
بالمث��ل وامت�صا�ص الفتنة وعدم ّ
�«:Qإِ ِّني �أَ ْك َر ُه َل ُك ْم �أَ ْن َت ُكو ُن��وا َ�س َّبا ِب َين َو َل ِك َّن ُك ْم َل ْو َو َ�ص ْف ُت ْم
�أَ ْع َما َل ُه ْم َو َذك َْر ُت ْم َحا َل ُه ْم ك ََان �أَ ْ�ص َو َب ِفي ا ْل َق ْو ِل َو�أَ ْب َل َغ ِفي ا ْل ُعذْ ِر
اللهم ْاح ِق ْن ِد َم َاءنَا َو ِد َم َاء ُه ْم َو َ�أ ْ�ص ِل ْح
��م َّ
َو ُق ْل ُت ْم َم َك َان َ�س ِّب ُك ْم �إ َِّيا ُه ْ
َات َب ْي ِن َنا َو َب ْي ِن ِه ْم َوا ْه ِد ِه ْم ِم ْن َ�ضلاَ َل ِت ِه ْم َح َّتى َي ْعر َِف ال َْح َّق َم ْن
ذ َ
َج ِه َل ُه َو َي ْر َعو َِي َعنِ ا ْل َغ ِّي َوا ْل ُع ْد َو ِان َم ْن َل ِه َج ِب ِه»(((.
ويمكن قراءة هذه ال�سيا�سة مع الفئات الثالث التي واجهها
�أمير الم�ؤمنين:Q
م��ع ناكثي البيعة:ق��ال Qلطلحة والزبي��ر« :ف َْار ِج َعا �أَ ُّي َها
ال�ش ْي َخ ِ
��ان َع ْن َر�أْ ِي ُك َما فَ���إ َِّن ْال َآنَ �أ ْعظَ َم َ�أ ْمرِكُ َما ا ْل َع ُار ِم ْن ق َْبلِ �أَ ْن
َّ
َي َت َج َّم َع ا ْل َع ُار َو ال َّن ُار (((.
وبين Qموقفه منهما بقولهَ « :و َل َق ِد ْا�س َت َث ْب ُت ُه َما ق َْبلَ ا ْل ِق َت ِال
ّ
َو ْا�س َت ْ�أنَ ْي ُت ِب ِه َما �أَ َما َم ا ْل ِوق َِاع َف َغ َمطَ ا ال ِّن ْع َم َة َو َر َّدا ا ْل َعا ِف َية(((.
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،2ص .185
((( م.ن ،ج� ،3ص .112
((( م.ن ،ج� ،2ص .21

((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص .81
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .87
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م��ع معاوية :فقد كت��ب �إليه« :فَا َّت��قِ اهلل ِفي نَ ْف ِ�س َ
��ك َو َنا ِز ِع
��ي طَ رِي ُق َنا
ال�ش ْيطَ َ
َّ
��ان ِق َي��ا َدكَ َو ْا�صر ِْف �إِ َلى ْال ِآخ َ��ر ِة َو ْج َه َك ف َِه َ
َو َطرِي ُق َك َو ْاحذَ ْر �أَ ْن ُي ِ�ص َيب َك اهلل ِم ْن ُه ِب َع ِاجلِ قَا ِر َع ٍة َت َم ُّ�س ْ أ
الَ ْ�صلَ
الدا ِب َر»(((.
َو َت ْقطَ ُع َّ
مع الخوارج :فقد حذّ رهم Qو�أنذرهم وحاول ا�ستيعابهم
قب��ل القتال ،بل لطالما حاججه��م و�أر�سل لهم من يحاججهم
علّهم يرتدعون عن �ضاللتهم ،فقال Qلهمَ « :ف�أَنَا نَ ِذ ٌير َل ُك ْم
�أَ ْن ُت ْ�ص ِب ُح��وا َ�ص ْر َعى ِب َ�أ ْث َنا ِء َهذَ ا ال َّن َه ِر َو ِب�أَ ْه َ�ض ِام َهذَ ا ا ْل َغا ِئ ِط َعلَى
(((
غ َْي ِر َب ِّي َن ٍة ِم ْن َر ِّب ُك ْم َو اَل ُ�سلْطَ ٍان ُم ِبينٍ َم َع ُك ْم».
الكي :ق��ال« :Qف�إذا لم �أج��د ُب ّداً ف�آخر
ثاني��اً� :سيا�سة ّ
بالكي �إ�ش��ارة الفتة �إلى � ّأن
الك��ي» ،وفي تعبيرهّ Q
الدواء ّ
الكي بمقدار
المعالجة �ستكون بمقدار الجرح تماماً كما يكون ّ
الجرح.
فف��ي هذه المرحلة يح��اول �أمير الم�ؤمني��ن Qالت�أديب
الحد على
بال�س��وط بعد ف�ش��ل الت�أديب بالكلم��ة ،كما ُيق��ام ّ
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بث روح الحياة فيهم وفي
المتجاوزي��ن بالق�صا�ص لما في��ه من ّ
المجتم��ع من جديد ،وهو بذلك ال يري��د خ�سارتهم �أو طردهم
من �سلطته وواليته ،بل يريد لهم �أن يكونوا �أفراداً �صالحين لهم
م��ا لأفراد الأ ّمة وعليهم ما عليهم ،ل ّأن الظاهر من كالمهQ
الكي �إ ّنما ت�أتي ك�آخر الإجراءات فيما يرتبط ب�سيا�سة
� ّأن �سيا�سة ّ
الكي ،ولي�ست تدبيراً ي�أتي وفق �سيا�سة القتال والمواجهة.
ّ
والتحدي
وعل��ى كلّ حال فمن الوا�ضح � ّأن المواجهة �صعبة
ّ
الحد
جداً �إلى ّ
على م�ست��وى االلتزام �صعب والمغريات كبيرة ّ
ال��ذي يتقلّ��ب الكثيرون بين ليل�� ٍة و�ضحاها ،وهذا م��ا ّعبر عنه
«ليغ�شين �أمتي م��ن بعدي فتن كقطع
ر�س��ول اهلل  Pبقوله:
ّ
الليل المظلم ،ي�صبح الرجل فيها م�ؤمناً ويم�سي كافراً ،ويم�سي
م�ؤمناً وي�صبح كافراً ،يبيع �أقوام دينهم بعر�ض من الدنيا قليل»(((.
والكي
وق��د ورد عن��ه� Qإ�شارة �إل��ى �سيا�سة االحت��واء ّ
ا�س �إِ ِّن��ي ق َْد َب َث ْث ُت َل ُك ُم
بمق��دار ال�ضرورة حيث يقول«:�أَ ُّي َها ال َّن ُ
��م َو َ�أ َّد ْي ُت ِ�إ َل ْي ُك ْم َما �أَ َّد ِت
ال َْم َو ِاع��ظَ ا َّل ِتي َو َعظَ َْ أ
ال ْن ِب َيا ُء ِب َها �أُ َم َم ُه ْ
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .196

((( �شرح نهج البالغة ،ج� ،10ص .99
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .94

زا ٌد وجهاد

ْ أَ
َ��م َت ْ�س َت ِق ُيموا
ال ْو ِ�ص َي��ا ُء �إِ َلى َم ْ
��م ِب َ�س ْو ِطي َفل ْ
��ن َب ْع َد ُه ْم َو َ�أ َّد ْب ُت ُك ْ
َو َح َد ْو ُت ُك ْم ِبال َّز َو ِاج ِر َفل َْم َت ْ�س َت ْو ِ�س ُقوا»(((.
ثالث��اً� :سيا�س��ة المواجه��ة والقت��ال :وهذه المرحل��ة الأخيرة
ت�أت��ي بعد الي�أ�س من المرحلتي��ن ال�سابقتين و�إ�صرار �أرباب
الفتن��ة على تهدي��د الر�سالة والدين� ،أي ف��ي هذه المرحلة
متوجهاً �إل��ى �شخ�ص �أو �إلى منافع �أو تجاوز
ال يكون الخطر ّ
ف��ي ال�سيا�سات المالية والإداري��ة �أو غيرها من الأمور التي
ّ
ت�شكل خطراً على بع�ض الت�شريعات والقواعد التي جاء بها
هد البنيان
موجه��اً نحو ّ
ر�س��ول اهلل ،Pو�إ ّنما يكون الخطر ّ
ال�سيا�سية
م��ن �أ�سا�سه و�إزاح��ة الدين عن ممار�سة ال�سلط��ة
ّ
كلّها ،وهذا ما ّعبر عنه بقولهَ « :Qقل َّْب ُت ظَ ْه َر ُه َو َبطْ َن ُه َفل َْم
�أَ َر ِلي �إ اَِّل ا ْل ِق َتالَ �أَ ِو ال ُْك ْف َر ِب َما َج َاء ُم َح َّم ٌد .(((»P
َ��د َقل َّْب ُت َه��ذَ ا ْ أَ
وف��ي ٍ
ال ْم َ��ر َبطْ َن ُه
مكان �آخ��ر يقولَ « :Qوق ْ
َوظَ ْه َ��ر ُه َح َّتى َم َن َع ِني ال َّن ْو َم ف ََما َو َج ْد ُت ِن��ي َي َ�س ُع ِني �إ اَِّل ِق َتا ُل ُه ْم
��ت ُم َعا َل َج ُة ا ْل ِق َت ِال
�أَ ِو ال ُْج ُح��و ُد ِب َم��ا َج َاء ِب ِه ُم َح َّم ٌد  Pف ََكانَ ْ
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الدنْ َيا �أَ ْه َو َن َعل ََّي ِم ْن
�أَ ْه َو َن َعل ََّي ِم ْن ُم َعا َل َج ِة ا ْل ِع َق ِاب َو َم ْو َت ُات ُّ
َم ْو َت ِات ْال ِآخ َر ِة(((.
وه��ذه المواجهة هي الت��ي ّعبر عنها بقول��هَ « :Qف�إِ ِّني
َف َق�أْ ُت َع ْي َن ا ْل ِف ْت َن ِة َو َل ْم َي ُك ْن ِل َي ْج َتر َِئ َعل َْي َها �أَ َح ٌد غ َْيرِي»((( ،ومن
الوا�ضح �صعوبة تلك المرحلة وح�سا�سيتها حيث مال الكثيرون
من النا�س �إلى �أرباب الفتنة وخاف البع�ض من المواجهة وبقي
البع���ض �أحال�س بيوتهم فيما لم يجر�ؤ عل��ى المواجهة وف�ضح
الم�شروع الجديد للأ ّمة � اّإل �أمير الم�ؤمنين.Q

((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .103
((( �شرح نهج البالغة ،ج� ،7ص .44

املحا�ضرة اخلام�سة

نتائج الفتنة

«ثم ي�أت��ي بعد
ع��ن عل��يّ :Q
ذلك طالع الفتنة......فتزيغ قلوب بعد
ا�ستقامة وت�ضلّ رجال بعد �سالمة»(((.
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ت�صدير المو�ضوع:

((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .38

الهدف:

عر�ض بع���ض النتائج والآثار التي تنجم ع��ن انت�صار الفتنة
للتحذير من الوقوع فيها.
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� ّإن النتائ��ج المتر ّتب��ة على � ّأي فتنة والت��ي تنت�صر وت�ستولي
عل��ى ال�سلط��ة بقوة ال�س�لاح والقهر ،لي�ست �س��وى الأهداف
التي يحملها �أرباب هذه الفتنة والدعاة لها ،والتي هي انعكا�س
لأخالقهم و�أطماعهم وعقوله��م المري�ضة وطريقة تفكيرهم في
الحي��اة ،ف�إذا قر�أنا � ّأن من نتائج الفتنة الخروج عن مبادئ الدين
ّ
ال�سماوية فذلك لي�س �سوى
والتنكر لكلّ ما جاءت به الر�سالة
ّ
انعكا�س لنفو�سهم التي لم يدخل �إليها نور الهداية مطلقاً ،وكذا
دين
الأمر ف��ي �سلوكهم وقواعد �سيا�سته��م و�أخالقهم ،فالفتنة ٌ
جديد ُيلب�سونها ثوباً ّبراقاً يح�سبه الناظر �إليه �أ ّنه دين الإ�سالم.
حماور املو�ضوع
نتائج الفتنة وآثارها
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يبي��ن �أمير المومني��ن Qالآثار القاتل��ة والمد ّمرة للفتنة
ّ
�سدة
الت��ي ت�ستطيع �أن تح ّق��ق �إنت�ص��اراً
�سيا�سياً وت�ص��ل �إلى ّ
ّ
الحكم معتبراً �أ ّنه��ا �أ�سو�أ ما يمكن �أن يعتر�ض م�سيرة الأ ّمة في

إلهية التي جاء به��ا الدين الحنيف،
م�س��ار تحقيق �أهدافه��ا ال ّ
أهمها:
والتي يمكن تلخي�صها ّ
بعدة �أمور � ّ
 -1حاكمية اإلجرام واإلذالل

زا ٌد وجهاد

يقول �أمير الم�ؤمنين �« :Qأَ َم��ا ِ�إ َّن ُك ْم َ�س َت ْل َق ْو َن َب ْع ِدي ذ اًُّل
َ�شا ِملاً َو َ�س ْيفاً ق َِاطعاً َو َ�أ َث َر ًة َي َّت ِخ ُذ َها الظَّ ا ِل ُم َون ِف ُيك ْم ُ�س َّن ًة (((.
ودينية ،ولو
منطقية ّ
فالفتن��ة ال ت�ستطيع �أن تنتهج �سيا�س��ات ّ
كان��ت كذل��ك لما و�ص��ل �أربابها �إل��ى ال�سلطة �أ�سا�س��اً ،و�إ ّنما
ينتهج��ون �سيا�سة القتل والإجرام و ُيعملون في النا�س �أ�سيافهم
القاطعة ،ومع ذلك كلّه ف� ّإن ال�سلطة ت�صبح عهداً يتوارثه الظلمة،
طبيعية ل ّأن ابتعادهم عن ال�سلطة وتخلّيهم عنها
وه��ذه خال�صة ّ
يعني االقت�صا�ص منهم لما �أف�سدوا وقتلوا ود ّمروا.
 -2توارث هذه السلطة والحكم

علي«:Qيتوار ُثه��ا الظَّ َلم�� ُة ِبال ُع ُه��و ِد� ،أ َّو ُل ُهم قائد
يق��ول ّ
ل ِآخر ِِه��م ،و� ِآخ ُر ُه��م ُم ٍ
قت��د ِب�أ َّول ِه��م .يتناف َُ�سون في ُدني��ا د ِن َّي ٍة،
ريحة (نتنة)»(((.
ويتكالبون على ِجيف ٍة ُم َ
ُ
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .106
((( امل�صدر نف�سه ،اخلطبة رقم151 :
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نهج له �سيا�سات��ه وثقافته ورموزه التي ت�أخذ
وهن��ا �إ�شارة �إلى ٍ
مكانه��ا في المجتم��ع بدي ًال من �س ّنة ر�س��ول اهلل  ،Pفهناك
الق��ادة الذين ير�سمون معال��م الطريق ،وهن��اك الأتباع الذين
يتبعون �أثرهم ويقتدون بهم.
 -3تعطيل أحكام اإلسالم واالنحراف عن مبادئه

ا�س َ�س َي ْ�أ ِتي َعل َْي ُك ْم َز َم ٌان ُيكْ َف�أُ ِفي ِه
علي�«:Qأَ ُّي َها ال َّن ُ
يقول ّ
ال ِْ�سلاَ ُم ك ََما ُيكْ َف�أُ ِْ إ
ْإ
النَا ُء ِب َما ِفي ِه»(((.
فالمعرك��ة مع الإ�سالم والر�سالة ،والهدف �إ�سقاط الم�شروع
�صوروا المواجهة ب�صو ٍر غير ذلك ،كت�صويرها
إلهي ح ّتى ولو ّ
ال ّ
ب�أ ّنه��ا حرب �أ�شخا���ص �أو قبائل �أو طبق��ات �أو جغرافيا ،بل قد
ت�ص��ل �أالعيبه��م لت�صويرها عل��ى �أ ّنها ح��رب لت�صحيح م�سار
لكن
الدينيةّ ،
الر�سال��ة ومواجهة االنح��راف و�إحياء الأح��كام ّ
يو�ضح هدفه��م الأكبر ب�إلقاء الإناء
تعبي��ر �أمير الم�ؤمنينّ Q
بم��ا في��ه� ،أي ّ
التنكر واالرتداد عن �أ�ص��ل الر�سالة وعن كلّ ما
جاء به ر�سول اهلل.P
((( م.ن ،ج� ،1ص .158

تبدل القيم وشيوع الفساد
-4
ّ

زا ٌد وجهاد

عليَ « :Qف ِع ْن َد َذ ِل َ
��ك َ �أ َخذَ ال َْب ِاطلُ َم� ِآخذَ ُه َو َر ِك َب
يقول ّ
ا���س َعلَى ا ْل ُف ُجو ِر َو َت َه َاج ُروا َعلَى
ال َْج ْهلُ َم َر ِاك َب ُهَ ...و َت َو َاخى ال َّن ُ
ال�ص ْد ِق»(((.
ِّ
الدينِ َو َت َح ُّابوا َعلَى ال َْك ِذ ِب َو َت َباغ َُ�ضوا َعلَى ِّ
ومن نتائ��ج الفتن��ة المد ّم��رة للمجتمع ا�ستح��كام الباطل
تبدل القيم في المجتمع يودي
وانت�ش��ار الجهل ،وال يخفى � ّأن ّ
إن�سانيته ي�صبح المجتمع
إن�ساني��ة الإن�سان ،و�إذا فقد الإن�س��ان � ّ
ب� ّ
مجتمعاً فا�س��داً قا�سياً تحكمه �شريعة الغاب وتتالعب به �أهواء
الظلمة ّ
وتتحكم ب�سلطته �أطماع الفا�سدين.
وال غ��رو في ذلك ف��� ّإن الفتنة �إذا ا�ستحكم��ت في مجتمع
انتقلت �أخالق �أربابها �إلى �سائر النا�س كانتقال الف�ضائل والقيم
ال�سامية في المجتمع الذي يحكمه الأنبياء والأولياء.
 -5محاربة أهل اإليمان ومطاردتهم

اب َي ْو َم ِئ ٍذ َو�أَ ْه ُل ُه طَ ر َِيد ِان َم ْن ِف َّي ِان»(((.
علي« :Qفَال ِْك َت ُ
يقول ّ
ي�صور فيه �أمير الم�ؤمنين �أهل الإيمان في
وم��ا �أبلغه من قول ّ
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .209
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،2ص .31
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ذلك المجتم��ع الذي تحكمه الفتنة،حي��ث ال مكان لهم بل
الحقيقيون للأ ّمة الذين يجب طردهم ومالحقتهم
هم الأعداء
ّ
ونفيهم خارج الدولة التي ي�سيطرون عليها.
�ضحوا وعانوا وبذل��وا الغالي والنفي�س
�أه��ل الإيمان الذين ّ
من �أجل �إقام��ة حكم اهلل وا�ستقرار المجتم��ع العادل وانت�شار
الإ�س�لام وتقوي��ة �سلطانه ودولت��ه ،ي�صبحون � ّألد �أع��داء الأ ّمة
الذين يجب محاكمتهم واالقت�صا�ص منهم ومن �أتباعهم.
العام
 -6التالعب بالمال
ّ

عليَ « :Qو َل ِك َّن ِن��ي � َآ�سى �أَ ْن َي ِل َي َ�أ ْم َر َه ِ
الُ َّم ِة
��ذ ِه ْ أ
يق��ول ّ
ُ�س َف َها�ؤُ َه��ا َوف َُّج ُار َه��ا ،ف ََي َّت ِخ ُذوا َم��الَ اهلل ُد َو اًلَ ،و ِع َب��ا َد ُه َخ َو اًل...
ال َخ َّ�س» (((.
َو َي ُك َون َن ِ�ص ُيب ُك ُم َْ أ
خا�صاً
فالم��ال العا ّم ف��ي ع�صر انت�ص��ار الفتنة يغدو م��ا ًال ّ
وفجارها ،وبالتالي ف� ّإن النا�س ت�صبح عبيداً ل ّأئمة
ب�سفه��اء الأ ّمة ّ
المال ،فال مبادىء وال قوانين وال م�شروع يحمله �أرباب الفتنة
ح��روب ومعارك ال
�إل��ى النا�س �س��وى ا�ستخدامهم وقوداً في
ٍ
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((( نهج البالغة ،ج� ،3ص .120

ت�سته��دف �سوى المزيد من الت�سلّ��ط وب�سط النفوذ ،وال يكون
أخ�س
ن�صيب من ث��روات الدولة ّ
لعا ّمة النا�س ٌ
ومقدراتها � اّإل ال ّ
الذي ال يغني وال ي�سمن من جوع.
جلياً في
الطبقية ويظه��ر التفاوت
االجتماع��ي ّ
وت�ستحك��م ّ
ّ
خا�صة
ع�ص��ر الفتن��ة وحكمها ،ويغلب عل��ى كلّ طبقة �سم��ة ّ
ي�صفها �أمي��ر الم�ؤمنين Qبقولهَ « :وك ََان َ�أ ْه��لُ َذ ِل َك ال َّز َم ِان
ِذ َئاباً َو َ�سلاَ ِطي ُن ُه ِ�س َباعاً َو َ�أ ْو َ�س ُاط�� ُه �أُكَّ اًال َو ُف َق َر ُا�ؤ ُه �أَ ْم َواتاً»((( .وك� ّأن
الرحم��ة ُتنزع م��ن قلوب �أه��ل الفتنة و�أهل ذل��ك الزمان فال
الغني على الإنفاق بل الثقافة
مكان للفقير وال من ثقافة ّ
تحث ّ
ال�سائ��دة هي التكالب عل��ى الدنيا والفوز بالق��در الأكبر منها
بدون تمييز بين حالل وحرام.
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الطبقي
 -7ظهور التفاوت
ّ

 -7الفتنة تودي بأصحابها في نهاية المطاف

المتبوع،
يتب��ر�أُ ال َّتاب ُع ِم��ن ُ
علي«:Qوع��ن ق ِليلٍ َّ
يق��ول ّ
والقائ��د من الم ُقو ِد ،فيتزاي ُل َون (يتفارقون) ِب َالبغ�ضا ِء ويتالع ُن َون
ُ
((( امل�صدر نف�سه  ،ج� ،1ص .209
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ِع َند ال ِّلقا ِء»((( .فالفتنة التي �أ�ضرموا نارها �سيحترقون بها ،والتي
عما قريب ،فقد
�شحذوا �سيوفهم ال�ستحكامه��ا �ستقطع رقابهم ّ
�ش��ب نار الفتنة كان وقوداً
ورد ع��ن �أمير الم�ؤمنين«:Qمن ّ
لها»(((.
الطبيعي �أ ّنه مع فقدان القيم والمبادئ ال يبقى ح�صانة
ومن
ّ
ال�شخ�صية و�أحالم الثراء
لأحد ،وت�ستحكم الأه��واء والأحقاد
ّ
وال�سلطة ،وينفخ ال�شيطان في عقولهم ونفو�سهم ،فتقع النزاعات
وتن�ش��ب الحروب بين م��ن كانوا حلفاء ف��ي الما�ضي القريب
فيتبر�أ بع�ضهم من بع�ض ويكفر كلٌّ منهم بما عند الآخر.
ّ
��م اهلل ِم َّم ْن ظَ ل ََم َم���أْكَلاً ِب َم�أْكَلٍ
عليَ «:Qو َ�س َي ْن َت ِق ُ
يق��ول ّ
َو َم ْ�ش َرباً ِب َم ْ�ش َر ٍب»(((.

((( م.ن ،اخلطبة رقم.151 :
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2367
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .55
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اإلنفاق في سبيل اهلل()1

الإنفاق يف �سبيل اهلل()1
الإنفاق يف �سبيل اهلل()2
ح�سن التدبري
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املحا�ضرة الأوىل

اإلنفاق في سبيل اهلل()1

}ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

قال تعال��ى:
ﮈ {(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( البقرة .272

الهدف:

ح�س التعامل مع المال
بيان نظر ال�شرع �إلى الإنفاق وتقوية ّ
إ�سالمية.
وفق المعايير التي �أقر ّتها ال�شريعة ال ّ
139
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ح ّث��ت ال�شريع��ة الإ�سالمية الإن�سان عل��ى �أن يم ّهد لنف�سه
بالإنف��اق في �سبيل اهلل معتب��ر ًة � ّأن ذلك م��ن �أف�ضل الذخائر
يقدمه��ا بين ي��دي اهلل لآخرته ،بل لعلّ الم��ال الوحيد
الت��ي ّ
ال��ذي ينتفع المرء به هو المال الذي �أر�سله �أمامه و�أنفقه ابتغاء
المغف��رة والر�ض��وان م��ن اهلل ،و�أن الإن�سان �أح��وج �إلى المال
يقدمه منه �إلى المال الذي يجمع��ه ،بل هو �أحوج �إلى
ال��ذي ّ
يقدمه منه �إلى ال�سائل الذي يطلبه ،فال�سائل بابك
المال الذي ّ
�إل��ى ر�ضوان اهلل ومغفرته وبه يمتحن اهلل عباده ب�صدق �إيمانهم
وقوة دينهم.
و�سالمة يقينهم ّ
حماور املو�ضوع
أمثال اإلنفاق في القرآن

ق��ال تعال��ى} :

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ{(((.
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((( البقرة .261

وق��ال تعال��ى} :

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ {(((.
قال تعالى:

}ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ{ (((.
ال ّ
كيفية �إنفاقه و�سبل
�ش��ك � ّأن المال بذاته ّ
بغ�ض النظر عن ّ
ا�ستخدامه ال يمكن و�صف��ه بالنعمة �أو النقمة ،و�إنما ذلك فرع
ا�ستعم��ال الإن�س��ان له والجهة الت��ي يبذله فيه��ا ،فعن الإمام
عل��يّ �« :Qإن �إنف��اق هذا المال في طاع��ة اهلل �أعظم نعمة،
ّ
و� ّإن �إنفاقه في معا�صيه �أعظم محنة» (((.
بل ورد ع��ن الإمام ال�صادق� Qأكثر م��ن ذلك ،فقال:
يت�صدق منه ب�شيء»(((.
«ملعون ملعون من وهب اهلل له ما ًال فلم ّ
والم��ال ال��ذي تنفق��ه ال لحاج ٍة عن��د ال�سائ��ل تق�ضيها له
(((
(((
(((
(((

البقرة .265
احلديد .7
عيون احلكم واملواعظ� ،ص .143
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3350
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الحاجة إلى أجر اإلنفاق
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ب��ل لحاج ٍة ف��ي نف�س المعط��ي يبتغي التزكي��ة والقرب ،فعن
عل��ي�« :Qإ ّنك��م �إلى �إنفاق ما اكت�سبت��م �أحوج منكم �إلى
ّ
اكت�ساب ما تجمعون»(((.
أ�شد حاجة من
وعن��ه�« :Qإ ّنكم �إلى �إجراء ما �أعطيت��م � ّ
ال�سائل �إلى ما �أخذ منكم» (((.
يقول العرفاء ف��ي �شرح هذا الحديث ال�شري��ف � ّأن ال�صورة
المت�صدق يعطي الفقير ما ًال � اّإل
الظاهر ّي��ة للإنفاق وال�صدقة � ّأن
ّ
المت�صدق،
البرزخية للعطاء � ّأن الفقير هو الذي يعطي
� ّأن ال�صورة
ّ
ّ
لأ ّن��ه يعطيه الأج��ر والثواب ،ولذل��ك كان الإمام الباقرQ
يمن��ع ال�سائ��ل �أن يمد �إليه يده ،ب��ل كان الإمام هو الذي ي�ضع
ويقدمه للفقير كال�سائل فيلتقطه من يده.
المال في يده ّ
عنه - Qفي و�صيته البنه الح�سن�« :Qإ ّنما لك من
ح��ق وال تكن خازناً
دنياك م��ا �أ�صلحت به مث��واك ،ف�أنفق في ّ
لغيرك(((�( .أي للأوالد والورثة)».
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3350
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3350
((( حتف العقول� ،ص .83

وعد اهلل بالخلف في اإلنفاق

زا ٌد وجهاد

وي�شبه ر�سول اهلل  Pمال الإنفاق ن�سب ًة للمال الذي �إدخره
ّ
ول��م ينفقه كن�سبة ماله �إلى المال الذي ورثه فيقول لأ�صحابه:
أحب �إليه من ماله» ؟ قالوا :يا ر�سول اهلل! ما
«� ّأيك��م مال وارثه � ّ
أحب �إليه من مال وارث��ه .قال« :ف� ّإن ماله ما
م ّنا �أح��د � اّإل ماله � ّ
قدم ،ومال وارثه ما �أخر»(((.
قال تعالى} :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ {(((.
فاهلل ي�ؤكّ د للإن�سان �أن ينفق ّمما ب�سطه اهلل له ،فهو الرازق ،بل
ه��و خير الرازقين ،وما على الإن�سان � اّإل �أن يتي ّقن هذه المعادلة
ويبق��ى حا�ضر الذهن � ّأن ما بي��ده من مال فاهلل هو الذي �أجراه
بي��ن يديه ليرى �صدق يقينه بما �أم��ره به ،فعن الإمام ال�صادق
�« :Qأنفق و�أيقن بالخلف»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3353
((( �سب�أ .39
((( الكايف ،ج� ،4ص .43
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و�إذا كان اهلل م��ن وعد بالخلف فم��ن �أوفى من اهلل بوعده؟
علي« :Qمن �أيقن بالخلف جاد بالعطية»(((.
فعن الإمام ّ
و�إذا كان اهلل يخلف��ه فالإنفاق ال ينق�ص ما ًال كما قال ر�سول
اهلل « :Pما نق�ص مال من �صدقة قطّ  ،ف�أعطوا وال تجبنوا»(((.
علي - Qلرجل ادعى في قوله تعالى } :ﯼ ﯽ
وعن ّ
� { ...أنه ينفق وال يرى خلفاً�« :أفترى اهلل �أخلف وعده ؟ قلت:
فمم؟ ق��ال :ال �أدري ،قال :ل��و � ّأن �أحدكم اكت�سب
ال ،ق��الّ :
الم��ال من حلّه و�أنفقه في ح ّقه لم ينف��ق درهماً � اّإل �أخلف اهلل
عليه»(((.
بقاء ما أنفق وفناء ما لم ينفق

قال تعال��ى}:

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ {(((.
وع��ن ر�سول اهلل  Pفي تف�سير هذه الآية« :كلّ ما �أب�صرته
بعينك وا�ستخاله قلبك فاجعله هلل فذلك تجارة الآخرة» ،ل ّأن
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(((
(((
(((
(((

نهج البالغة ،ج� ،4ص .34
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3354
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3354
النحل .96
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اهلل يقول} :ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ{(((.
يقدم �إلى �آخرته
فحري بالإن�سان �أن ّ
ف�إذا كان ما عند اهلل باقياً ٌّ
�أف�ضل ما يرجو �أن يرد عليه ،بل ما نفع ٍ
مال ال يرى منه الإن�سان
�شيئاً ف��ي �آخرته ،فهذا �أمير الم�ؤمني��ن Qيقول« :لم يرزق
المال من لم ينفقه»((( .وعنه« :Qجودوا بما يفنى تعتا�ضوا
عنه بما يبقى»(((.
من لم ينفق في طاعة اهلل ينفق في معصيته

وك� ّأن الإنف��اق �س ّنة ال يمكن الحياد عنه��ا ،وعلى المرء �أن
يخت��ار بين �أن ينفق في طاعة اهلل فينعم بثواب ما �أنفق �أو ينفق
ف��ي مع�صية اهلل في�أثم على فعلته و ُيعاقب عليها ،فعن ر�سول اهلل
« :Pم��ن منع مال��ه من الأخيار اختياراً �ص��رف اهلل ماله �إلى
الأ�شرار ا�ضطراراً»(((.
ومثله عن الإمام ال�صادق« :Qاعلم �أ ّنه من لم ينفق في
طاع��ة اهلل ابتلي ب�أن ينفق ف��ي مع�صية اهلل ع َّز وج��لَّ  ،ومن لم
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3354
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3355
م.ن ،ج� ،4ص .3355
م.ن ،ج� ،4ص .3355

145

زا ٌد وجهاد

146

ول��ي اهلل ابتلي ب�أن يم�شي في حاجة عدو اهلل
يم�ش في حاجة ّ
ع َّز وجلَّ »(((.
وع��ن الإمام الباقر« :Qما من عب��د يبخل بنفقة ينفقها
فيما ير�ضي اهلل � اّإل ابتلي ب�أن ينفق �أ�ضعافها فيما �أ�سخط اهلل»(((.
وعن الإم��ام الكاظمّ �« :Qإياك �أن تمن��ع في طاعة اهلل،
فتنفق مثليه في مع�صية اهلل»(((.
وع��ن الإمام ال�صادق« :Qما من عب��د يمنع درهماً في
ح ّقه � اّإل �أنفق اثنين في غير ح ّقه»(((.

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

م.ن ،ج� ،4ص .3355
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3355
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3355
م.ن ،ج� ،4ص .3355

املحا�ضرة الثانية

اإلنفاق
في سبيل اهلل()2

ع��ن الإمام زي��ن العابدين:Q
«�إن من �أخ�لاق الم�ؤمن الإنفاق على
قدر الإقتار»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( الكايف ،ج� ،2ص .241

الهدف:

بي��ان بركات الإنف��اق و�آثاره والأمور الت��ي ينبغي االحتراز
عنها عند الإنفاق.
147

المقدمة
ّ

زا ٌد وجهاد

ال ّ
التحديات التي
�ش��ك � ّأن الإنفاق في �سبيل اهلل من �أكبر ّ
دنيوية ظاهرة على
يعي�شه��ا الإن�سان في حياته لما لها من �آث��ار ّ
وتحببهم �إليهم و�إظهار االحترام
م�ستوى تو ّدد النا�س للمنف��ق ّ
والتقدي��ر وغيرها من الأمور التي يمكن للإن�سان �أن ي�ستثمرها
خا�صة ،لظاهر � ّأن المنفق
ف��ي ك�سب م�صالح دنيوية ومنا�ص��ب ّ
إن�س��ان ي�شارك النا�س في ماله ،ولذا يعمد ال�شيطان �إلى �إبرازها
� ٌ
إلهية
له وتزيينه��ا في عقله وقلبه ح ّتى يحجب عن��ه الدوافع ال ّ
ال�شرعية التي عليها تتر ّتب بركات الأجر والثواب
والمح ّفزات
ّ
ورفيع الدرجات في الآخرة وجمال اال�سم وال�سمعة في الدنيا.
حماور املو�ضوع
فيما يبطل اإلنفاق

ق��ال تعال��ى:

}ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
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ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ {(((.
فالم ّنة على ال�سائ��ل و�أذيته ال ين�سجمان مع مفهوم الإنفاق
�أ�سا�س��اً الذي اعتبر اهلل تعالى � ّأن ال�سائل هبة اهلل للإن�سان وبابه
�إل��ى الثواب و�سبيل��ه الكت�ساب الدرج��ات و�شموله بالمغفرة
إلهي��ة ،ق��ال تعال��ى } :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ال ّ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ{(((.
ق��ال تعال��ى } :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ{(((.
فضل إنفاق المقتر

والإنف��اق لي�س حكراً عل��ى �أهل الي�س��ر والأغنياء ،بل فتح
حث
حد �سواء ،بل ّ
اهلل ب��اب ثوابه للمو�سرين والمقتري��ن على ّ
المقت��ر عل��ى الإنفاق واع��داً �إ ّياه بعظي��م الأجر ،فع��ن الإمام
منهن �أوجب اهلل
ال�صادق« :Qثالث من �أت��ى اهلل بواحدة ّ
((( البقرة .264
((( البقرة .262
((( البقرة .263
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له الج ّنة :الإنفاق من �إقت��ار ،والب�شر لجميع العالم ،والإن�صاف
(((
من نف�سه».
وعن ر�سول اهلل « :Pثالثة من حقائق الإيمان :الإنفاق من
(((
الإقتار ،و�إن�صافك النا�س من نف�سك ،وبذل العلم للمتعلّم»
التحذير من كنز المال

فكنز المال بنظر ال�شرع مع�صي ٌة يعاقب اهلل عليها يوم القيامة
ت�صر ٌف في المال ف��ي غير الوجهة الت��ي �أرادها اهلل ،بل
لأن��ه ّ
ا�ستحق كانز المال
في الوجهة المعاك�س��ة لإرادة اهلل ،ولذلك
ّ
العقاب الأليم ،قال تعالى} :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇ ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ{(((.
وع��ن ر�سول اهلل « :Pم��ن �أوكى على ذهب �أو ف�ضة ،ولم
ينفقه في �سبيل اهلل ،كان جمراً يوم القيامة يكوى به»(((.
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(((
(((
(((
(((

الكايف ،ج� ،2ص .103
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3356
التوبة  34ـ .35
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3356
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وعن��ه  Pيحذّ ر من كنز المال خ�شية الفقر ففي رواي ٍة �أ ّنه
أعد
ق��ال لب�لال وعنده �صبر من تمر« :ما هذا ي��ا بالل؟ قالّ � :
ذل��ك لأ�ضيافك ،قال� :أما تخ�ش��ى �أن يكون لك دخان في نار
جهنم؟! �أنفق يا بالل ،وال تخ�ش من ذي العر�ش �إق ً
الال»(((.
يوم
الذاتية كان ينهى عياله عن �إبقاء الطعام من ٍ
وفي �سيرته ّ
للنبي  Pثالث طوائر
لآخ��ر ،فعن �أن�س بن مالك� :أهدي��ت ّ
فلما كان من الغد �أتته بها ،فقال
(طيور) ،ف�أطعم خادم��ه طائراًّ ،
له��ا ر�سول اهلل �« :Pألم �أنه��ك �أن ترفعي �شيئاً لغد! ف�إن اهلل
ي�أتي برزق غد»(((.
من ال تقبل نفقته

والإنف��اق فري�ض ٌة ينبغي �أن تتالزم م��ع الإيمان باهلل ور�سوله
النية عند المنفقين لأموالهم فقد قال
و�أداء الفرائ���ض و�سالمة ّ
تعال��ى } :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3356
((( م.ن ،ج� ،4ص .3356

151

زا ٌد وجهاد

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ{(((.
وال يكون مال الإنفاق � اّإل من خير المال و�أ�صفاه ح ً
الال فال
يقب��ل اهلل ما ًال ُجمع من حرام �أو �شبهات ،فعن الإمام ال�صادق
« :Qلو � ّأن النا�س �أخذوا ما �أمرهم اهلل به ف�أنفقوه فيما نهاهم
عنه ما قبله منهم ،ولو �أخذوا ما نهاهم اهلل عنه ف�أنفقوه فيما �أمرهم
حق»(((.
حق وينفقوه في ّ
اهلل به ما قبله منهم ،ح ّتى ي�أخذوه من ّ
وقال تعال��ى }:ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ {(((.
فعن الإم��ام ال�صادق Qف��ي قوله تعال��ى } :ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ {« :كان الق��وم ق��د ك�سب��وا مكا�سب �سوء
فلما �أ�سلم��وا �أرادوا �أن يخرجوها م��ن �أموالهم
ف��ي
الجاهلي��ةّ ،
ّ
ليت�صدقوا بها ،ف�أبى اهلل تبارك وتعالى � اّإل �أن يخرجوا من �أطيب
ّ
ما ك�سبوا»(((.
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(((
(((
(((
(((

التوبة  53ـ .54
الكايف  ،ج� ،4ص .22
البقرة .267
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3357

آثار اإلنفاق

-1
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ونف���س المعنى نقر�أه عن الإم��ام الباقرّ Qلما �سئل عن
قول��ه تعال��ى}:ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ { ،ق��ال« :كان
النا���س حي��ن �أ�سلموا عنده��م مكا�سب من الرب��ا ومن �أموال
فت�صدق بها ،فنهاهم
يتعمدها من بين ماله ّ
خبيثة ،فكان الرجل ّ
اهلل عن ذلك ،و� ّإن ال�صدقة ال ت�صلح � اّإل من ك�سب ّطيب»(((.
ذخيرة ي��وم القيامة :قال تعالى} :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ{(((.
 -2ظ��لٌّ يوم القيامة :فعن ر�سول اهلل �« :Pأر�ض القيامة نار
ما خال ظلّ الم�ؤمن ،ف� ّإن �صدقته تظلّه»(((.
��ر :ق��ال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
 -3مرتب��ة ال ِب ّ
ﭗﭘ{(((.
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3357
البقرة .255
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3350
ال عمران .92
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يت�صدق
وع��ن الإمام ال�صادق - Qوقد قيل ل��ه ،وكان ّ
بال�سك��ر� ،أتت�صدق ّ
ّ
أحب
بال�سكر؟ فقال« :نعم� ،إ ّنه لي�س �شيء � ّ
أحب الأ�شياء � ّإلي»(((.
أحب �أن � ّ
أت�صدق ب� ّ
� ّإلي منه ،ف�أنا � ّ
وعن �أمير الم�ؤمنين�« Qأنه ا�شترى ثوباً ف�أعجبه فت�صدق
به»(((.
 -4الأج��ر الكبير :قال تعالى} :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ {(((.
وعن��ه « :Pمن �أعطى درهماً ف��ي �سبيل اهلل كتب اهلل له
�سبعمائة ح�سنة» (((.
علي« :Qال�صدقة تنمى عند اهلل»(((.
وعن الإمام ّ
عل��يّ �« :Qإن ال�صدقة
 -5البرك��ة وق�ض��اء الدين :فع��ن ّ
تق�ضي الدين وتخلف بالبركة» (((.
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(((
(((
(((
(((
(((
(((

ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3355
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3355
البقرة .274
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3350
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3350
الكايف ،ج� ،4ص .9

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .3355
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3354
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 -6ح�سن الخل��ف على الولد :عن الإم��ام ال�صادق:Q
«ما �أح�سن عبد ال�صدق��ة � اّإل �أح�سن اهلل الخالفة على ولده
(((
علي�« :Qإذا ّقدمت مالك لآخرتك
من بعده»
وعن
.
ّ
وا�ستخلفت اهلل �سبحانه على من خلّفته من بعدك� ،سعدت
بما قد ّمت ،و�أح�سن اهلل لك الخالفة على من خلّفت» (((.
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حسن التدبير

عن ر�سول اهلل« :Pق��وام العي�ش
��ن
ح�س��ن التقدي��ر ,ومالك��ه ُح ْ�س ُ
التدبير»(((.
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ت�صدير المو�ضوع

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2217

الهدف:

�إي�ض��اح بع���ض المفاهيم التي ت�ساعد عل��ى ح�سن التدبير
وح�سن التقدير في الحياة.
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مزاجية �أو خا�ضعة
ح�س��ن التدبير ف��ي الحياة لي�س م�س�أل��ة ّ
لأفهام النا�س و�أذواقهم المختلفة ،بل هي علم ودراية له قواعده
و�أحكام��ه الت��ي ت�ساعد المرء عل��ى اتخاذ الق��رارات ال�صائبة
علمي والعمل على تطبيقها ب�شكل
وتحديد ال ّ
أولويات ب�شكلٍ ّ
دقيق ،وهذا ما �أ�شار �إليه ر�سول اهلل  Pمخاطباً بقوله« :يا ابن
بعلم وعقلٍ  ،و� ّإياكَ و� ْأن تعملَ
عم ًال ْ
فاعمل ٍ
م�سع��ود� ،إذا َ
عملت َ
وعلم ،ف�إ ّنه جلَّ جالل ُه ُ
يقولَ :وال َت ُكو ُنوا كَا َّل ِتي
تدب ٍر ٍ
عم ًال بغي ِر ّ
َن َق َ�ض ْت َغ ْز َلها ِم ْن َب ْع ِد ق َُّو ٍة �أَنْكا َثاً»(((.
فالتدبي��ر يحتاج �إلى �أمرين ال ُي�ستغن��ى عنهما ،وهما العلم
والتع ّق��ل ،وبهما يدرك المرء حقيق��ة الأ�شياء وي�ضع الأمور في
موا�ضعه��ا ،وهذا معنى قوله تعال��ى في حديثه عن الأمثال في
الق��ر�آن} :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ{((( يعن��ي ه��و �ضرب
للنا���س �أمثا ًال وحقيقتها وما فيها من الفوائد ب�أ�سرها فال يدركها
� اّإل العلماء.
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2130
((( العنكبوت .43

حماور املو�ضوع
أهمية التدبير
ّ

((( الأمايل ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص .670
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2747
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عالمة التدين :روي �أنّ رج ًال قال للإمام ال�صادق :Qبلغني
�أنّ االقت�صاد والتدبير في المعي�شة ن�صف الك�سب! فقال :Q
دبير في المعي�ش ِة»(((.
«الَ ،بل ُهو
الك�سب ك ُّل ُه ،و ِمن ِّ
ُ
الدينِ ال َّت ُ
و�إذا كان التدبي��ر م��ن الدين ف��� ّإن عدمه م�ؤ�ش��ر على عدم
التدين وااللتزام.
�سالمة ّ
كلّ الكم��ال :عن الإم��ام ال�ص��ادقَ :Q
«الك ُ
مال كُ لُّ
الك ِ
َ
قدير
م��ال :ال َّت َف ُّق�� ُه ِفي ِّ
الدي��نِ َ ،و َّ
ال�ص ُبر َعلَ��ى ال ّن َائب�� ِةَ ،و َت ُ
ِ (((
المعي�شة».
فكم��ا � ّأن الحياة بال علم تت�ضاعف م�شاكله��ا والنائبة ما لم
وهمها فكذلك ف� ّإن عدم
يتحلّ �صاحبها بال�صبر يت�ضاعف ثقلها ّ
التقدير في المعي�شة ُيقعد الإن�سان ملوماً يقلّب ك ّفيه �أ�سفاً على
و�ضيع.
ما ّفرط ّ
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�صالح الم�ؤمن :وقد �أكّ ��د الإمام ال�صادق Qعلى هذه
الث ِخ ٍ
ؤمن � اّإل عل��ى َث ِ
�صال:
الحقيق��ة ،بقول��ه« :ال َي�ص ُل ُح الم� ُ
وال�صب ِر على
ال َّتف ُّق�� ِه في ِّ
الدينِ ُ ،
وح�سنِ ال َّتقدي�� ِر في المعي�ش ِةَّ ،
ال ّن َائب ِة»(((.

طرق حسن التدبير

 -1التنظيم وال�ضبط :ونعني بذلك �أن يعتمد المرء التخطيط
الوا�ضح للدخل والم�صروف بم��ا يتنا�سب �إنفاقه مع دخله،
والواق��ع � ّأن ذلك حياة �أكثر �شع��وب الأر�ض الذين يعملون
مح��ددة ويتقا�ضون روات��ب ثابت��ة وعليهم �أن
ف��ي وظائ��ف ّ
يح�سنوا تدبير �أمورهم بما يتنا�سب مع مدخولهم.
ولقد علّمنا ر�سول اهلل ّ � Pأن« :ح�سن التقدير مع الكفاف
خير من ال�سعي في الإ�سراف»(((.
فح�سن التقدير يجعل من القليل كثيراً كما � ّأن �سوء التقدير
هباء �ضائعاً.
يجعل من الكثير ً
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2879
((( عيون احلكم واملواعظ� ،ص.228

((( بحار الأنوار ،ج� ،75ص.25
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وم��ن التنظي��م �أن يح�سن الم��رء تنظيم وقته ف��ي الك�سب
والعم��ل والبيت والأ�س��رة وعالقته باهلل تعال��ى فال يغرق في
جانب دون �آخر ،كما � ّأن التخطيط وح�سن الإدارة يوجبان عليه
�ضيقة ف� ّإن
النظر في عواقب الأمور والتم ّتع بر�ؤية
م�ستقبلية غير ّ
ّ
علي:Q
ذلك من عالمات �أهل الإيمان كما ورد عن الإمام ّ
ذين َع َرفُوا ما �أما َم ُه ْم(((».
«الم�ؤ ِم ُن َون ُهم ا َّل َ
َ
الم�ستهلكة :وهذا الأم��ر يحتاج �إلى ثقافة
 -2مراقب��ة الأمور
ال�ضرورية
وتعليم ل ّأن اليوم تجتاح الأ�سواق �آالف ال�سلع غير
ّ
وتقدم
م�ضرة ّ
بل وغير المفيدة ،وفي بع�ض الأحيان قد تكون ّ
دعائية عل��ى �أ ّنها �سلع مفيدة ،وهذا الأمر
للم�ستهلك بطرق ّ
والكميات
ونوعية هذه ال�سلع
ّ
يحتاج �إلى مراقبة ال�سلع �أ ّو ًال ّ
التي ت�ستهلك من هذه ال�سلع ،فعلى �سبيل المثال قد تجد
اليوم في مجتمعاتنا م��ن ي�شتري هواتف لكافّة �أفراد العائلة
وكلّه��ا مرتبطة ب�شبكة الأنترنت و ُتدف��ع المبالغ الطائلة على
و�ضروري وال يمكن العي�ش
مهم
ّ
ذلك ،والكلّ يعتبر � ّأن هذا ّ
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اقت�صاديين،
التط��ور ،فيقع في ع�سر وحرج
ّ
دون مواكبة هذا ّ
وقد قال ر�سول اهلل « :Pما عال امر�ؤ في اقت�صاد» (((.
�سيما �أ�صحاب الدخل
� -3أولو ّي��ات الإنفاق :ال يمكن للم��رء ال ّ
المح��دود �أن يح�صلوا على كافّة م�شتهياته��م دفع ًة واحدة ،بل
ب��د من و�ضع جدول ير ّتب �أولو ّي��ات الأ�سرة وحاجاتهم وفق
ال ّ
أه��م فال ّأهم ،مع الأ�سف نجد اليوم من يراكم كافّة الحاجات
ال ّ
ويق�سطها عل��ى راتبه بما ي�ستهلك �أكثر من ن�صفه ثم
فوق ر�أ�سه ّ
يتلم�س الم�ساعدة والعون من هنا وهناك.
يقعد حيرانَ يحاول �أن ّ
ينم��ي قليل المال
ق��ال ر�سول اهلل « :Pح�س��ن التدبير ّ
و�سوء التدبير يفني كثيره»(((.
وم��ن الأخالق المهلكة في ه��ذا الجانب �أن ينظر المرء في
ويت�شبه بهم فيما
المالية �إلى من فوقه ويحاول �أن يقلّدهم ّ
الأمور ّ
المالية �إلى من
علّمنا � ّأئمة �أهل البيت �أن ينظر المرء في الأمور ّ
العلمية والمعنوية �إلى من هم فوقه.
هم تحته ،وفي الأمور ّ
 -4االعت��دال :قال تعالى} :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2557
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1385

((( الفرقان .67
((( ال�صحيفة ال�سجادية� ،ص .151
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ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ {(((.
أ�صح ف� ّإن الإنفاق لي�س
فاالعت��دال �سيا�سة الإنفاق ،وبكلم ٍة � ّ
أخالقي
مرتبط��اً بوجود الم��ال وعدمه ،بل يرتبط بال�سل��وك ال ّ
حرم عل��ى المرء الإ�سراف
والم�ستقي��م للإن�س��ان ،ف� ّإن ال�شرع ّ
يتح��ول عنده �إلى
والتبذي��ر ح ّتى ول��و كان مو�سراً ،ل ّأن ذلك ّ
ُخ ُلق فيفقده ال�سيطرة في غير موارد الإنفاق.
محمد و�آله
وف��ي ال�صحيف��ة
ال�سجادية«:الله��م �صلِّ عل��ى ّ
َّ
وقومن��ي بالبذل واالقت�صاد،
واحجبن��ي عن ال�سرف واالزدياد ّ
وعلّمني ح�سن التقدير ،واقب�ضني بلطفك عن التبذير» (((.
ال�شفافي��ة داخ��ل الأ�سرة :والم��راد هنا �أن تك��ون موارد
-5
ّ
م�سوغة عندهم
ال�صرف وا�ضحة للجميع و�سيا�سات ال�صرف َّ
كذل��ك فال يجد �أحد �أفراد العائل��ة � ّأن الأهل يغدقون على
�أنف�سه��م فيما يبخل��ون عليه �أو ُتدف��ع المبالغ لأحدهم دون
الآخ��ر ،وينفق �أحياناً وفق �سيا�سات و�أحياناً تخرق القواعد،
كما من المفيد ف��ي هذا الجانب اعتم��اد �سيا�سة الم�شورة
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ح ّتى ي�شع��ر الجميع بم�شاركتهم في الق��رار و�إنجاحه ،كما
أ�سرية
أ�سري��ة �أن تبقى القيم ال ّ
م��ن المفيد داخل الثقافة ال ّ
جمع
تتحول القيم �إلى ٍ
والعا ّمة هي الحاكمة على الأداء فال ّ
الر�سالية،
للمال كيفم��ا كان ح ّتى ولو على ح�س��اب القيم
ّ
ففي رواي��ة عن الإمام الر�ض��ا« :Qال يجتمع المال � اّإل
بخ�صال خم�س :ببخل �شديد ،و�أمل طويل ،وحر�ص غالب،
وقطيعة الرحم ،و�إيثار الدنيا على الآخرة» (((.
آثار سوء التّ دبير

المهم الإ�ش��ارة �إلى � ّأن ح�سن التدبير و�سوء التدبير ال
ومن ّ
فردي
يقت�صر نفع الأ ّول و�ضرر الثاني على حياة الإن�سان ب�شكل ّ
يتعدى ذلك �إلى المجتمع والدولة والأ ّمة.
بل ّ
ال�سيئة التي يتركها �س��وء التدبير في حياة
ومن � ّ
أه��م الآثار ّ
�ضيعه وابتالئ��ه بالفقر والعوز
الإن�س��ان :الندم عل��ى �أفعاله وما ّ
و�ضع��ف الإيم��ان واالرتب��اط باهلل تعال��ى وال�شع��ور بالنق�ص
والتبعي��ة للآخرين وا�ستجداء المال بالطرق الملتوية� ،إلى غير
يعد وال يح�صى.
ذلك ّمما ال ّ
164

((( اخل�صال ،ال�شيخ ال�صدوق� ،ص.282

الباب الرابع
زا ٌد وجهاد

بركات إكرام اليتيم

كفالة اليتيم
�أ�شكال رعاية الأيتام
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كفالة اليتيم

وقال تعالى:

}ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﭨ ﭩ ﭪ {(((.

((( البقرة.177 ،

الهدف:

بيان بع�ض المفاهيم المتعلّقة بتكريم اليتيم وكفالته وخطورة
التعر�ض لماله.
ّ
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ح ّث��ت ال�شريعة على �ضرورة رعاية الأيت��ام والتح ّنن عليهم
كم� ّؤ�شر عل��ى �سالمة المجتمع وتكاتف��ه وتعا�ضده ،فالمجتمع
يك��رم �أيتامه مجتمع ّ
مف��كك ،وهذا �أمي��ر الم�ؤمنين
ال��ذي ال ّ
يو�ص��ي بالأيت��ام ح ّتى لحظة وفاته ،فعن��ه  - Qفي و�صيته
تغب��وا �أفواههم ،وال
قب��ل الموت  :-اهلل اهلل ف��ي الأيتام ،فال ّ
ي�ضيع��وا بح�ضرتك��م ،فقد �سمعت ر�س��ول اهللPيقول« :من
عال يتيماً ح ّت��ى ي�ستغني �أوجب اهلل ع َّز وجلَّ له بذلك الج ّنة
كما �أوجب لآكل مال اليتيم النار»(((.
حماور املو�ضوع
ِّ
متكفلو األيتام
األنبياء واألولياء

نبي اهلل
قال تعال��ى} :ﯷ ﯸ{ .وال يخفى � ّأن كفالة ّ
و�سيا�سية.
معنوية
مادية بل ّ
زكريا Qلمريم لم تكن كفالة ّ
ّ
العلوي} :ﭡ ﭢ ﭣ
ق��ال تعالى في مدحه للبي��ت ّ
168

((( الكايف  ،ج� ، 7ص . 51

ﭤﭥ ﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ {(((.
ّ
عامة
التكفل ثقافة
ّ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ { (((.
وقوله (ويطعمون ) يفيد � ّأن هذه الآية تعلّمنا � ّأن �إطعام اليتيم
يتح��ول �إلى ثقافة
لي���س فع ًال ّ
فردي��اً و�إ ّنما عمل عا ّم ينبغي �أن ّ
معيناً في
الأ�س��ر والعائالت ،فالق��ر�آن الكريم لم يمتدح ف��رداً ّ
الآي��ة و�إ ّنما مدح كافّ��ة �أفراد هذا البيت الذي��ن كانوا يحملون
هذه الثقافة.
المروية عن ر�سول اهلل � Pإلى
ولذلك �أ�شارت الأحاديث ّ
التركي��ز على كونه��ا ثقافة بيوت ولي�ست ثقاف��ة �أفراد فقط� ،أي
إلهية.
تربية عوائلنا على هذه الثقافة ال ّ
ق��ال ر�س��ول اهلل « :Pخير بيت ف��ي الم�سلمين بيت فيه
و�شر بيت في الم�سلمين بيت فيه يتيم ي�ساء
يتي��م يح�سن �إليهّ ،
((( الإن�سان  8ـ .9
((( الإن�سان  8ـ .9
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ق��ال تعالى} :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
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كرم»(((.
وعنه « :Pخير بيوتكم بيت فيه يتيم ُم ّ
ّ
ومعاييره
التكفل
ضوابط
ُ
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قال تعالى} :

ﯛﯜ ﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢ ﯣ

ﯤ ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ {(((.
ق�ص��ة مو�سى والخ�ض��ر �إ�شارة
ه��ذه الآية الت��ي وردت في ّ
وا�ضح��ة �إلى بناء الخ�ضر لجدار اليتيمي��ن دون �أن ي ّتخذ عليه
�أجراً كما �أ�شار عليه مو�سى.Q
عدة �أمور:
والآية تعلّمنا ّ
ّ � -1أن اهلل ه��و الذي �أمرنا برعاية الأيتام وتك ّفلهم لقوله تعالى
}ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ{ ((( .وبالتال��ي ف��� ّإن رعايته��م قبل كلّ
�شرع��ي ال يج��وز تجاهله �أو
وتكليف
إله��ي
ٌ
�ش��يء ٌ
ٌّ
واجب � ٌّ
تنا�سيه.
((( م�شكاة الأنوار� ،ص .292
((( كنز العمال ،ج� ،3ص .168
((( الكهف .82
((( الكهف .82

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

الكهف .82
الأنعام .152
الكهف .82
الكهف .82
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أ�شده
ّ � -2أن ه��ذه الرعاية ينبغي �أن
ت�ستم��ر ح ّتى يبلغ اليتيم � ّ
ّ
�أي ي�صبح بالغاً را�شداً� ،أي ح ّتى ي�ستغني وي�صبح قادراً على
�إعالة نف�سه .وهذا المعنى �أوردته الآية كذلك على �أ ّنه �إرادة
إلهية لقوله تعالى} :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ {(((.
� ّ
وق��ال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜ{(((.
ّ � -3أن الرعاية ينبغي �أن ت�شمل المحافظة على �أموال اليتامى،
�سوغ الخ�ضر Qفعله بق��ول اهلل تعالى }ﯮ
فق��د َّ
ﯯ{((( ،ف��� ّإن الإ�ستهتار بمال اليتيم والتفريط به ال يقلّ
�سوءاً عن �أكل مال اليتيم.
مجانية فقد �أبى الخ�ضر �أن
ّ � -4أن هذه الرعاية ينبغي �أن تكون ّ
يتخذ �أجراً على عمله ح ّتى بعد �أن �أ�شار عليه مو�سىQ
نبي اهلل الخ�ضر Qه��ذا الأمر بقوله
بذل��ك .وقد َّ
�س��وغ ّ
}ﯰ ﯱ ﯲ{((( وف��ي ذلك �إ�شارة �إلى � ّأن معاملة الأيتام
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ينبغ��ي �أن تكون قائمة عل��ى الرحمة ال بدل وال عو�ض فيها
وعلو الدرجات
يطلبه الإن�سان و�إ ّنم��ا ّ
يتو�سم الأجر والثواب ّ
يوم القيامة.
وهذا المعنى نراه كذلك ف��ي �آية }ﭡ ﭢ ...ﭭ ﭮ ﭯ
(((
جزاء �أو
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ{ والمعنى � ّأن كافل اليتيم ال ينتظر ً
بد ًال على عمله ،بل �إ ّنه ال ينتظر وال يريد ح ّتى كلمة �شكر على
ذلك.
�ضرورية ح ّتى ولو كانوا يملكون كفايتهم
ّ � -5أن رعاي��ة الأيتام
ّ
المادية ،فالآي��ة ت�شير �إلى � ّأن هذي��ن اليتيمين كانا يملكان
ّ
كن��زاً لقول��ه }ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ{ ((( ،ومع ذلك لم ي ّتخذ
نب��ي اهلل الخ�ضر منهما �أج��راً على عمله مع �أن الفعل الذي
ّ
مادي وهو �إقامة الجدار ،وذلك
قام ب��ه نبي اهلل الخ�ضر فعلٌ ٌّ
مادية،
ل ّأن الرعاي��ة التي ي�ستح ّقها اليتيم لي�ست دائماً رعاية ّ
واجتماعية و�سوى ذلك ،ومن
ونف�سية
بل هناك رعاية ّ
ّ
معنوية ّ
نق�صر فيها.
الواجب � اّأل ّ
((( الإن�سان  8ـ .9
((( الكهف .82

أكل مال اليتيم

قال تعالى} :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ {(((.
وال يخف��ى � ّأن �أكل م��ال اليتيم ال يعني انتزاع ح ّقه من يده
و�سلبه � ّإياه كما قد يتو ّهم البع�ض ،بل ي�صدق كذلك على عدم
�إعطائ��ه ح ّقه الذي افتر�ض��ه اهلل له ومنعه من��ه ،فكالهما �أكلٌ
لمال اليتيم.
 -1م��ن الكبائ��ر� :أي من الذن��وب التي تو ّع��د اهلل �صاحبها
بالخلود في النار .فعن الإمام ال�صادقّ -Qلما �سئل عن
الكبائر  -قال« :منها �أكل مال اليتيم ظلماً»(((.
 -2الن��ار في الدنيا :قال تعالى} :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
((( ال�ضحى .9
((( ميزان احلكمة  ،ج� ، 4ص . 3709
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 -6ولع��لّ هذه الآية �أكث��ر دالل ًة على اليتيم ال��ذي كان �أبوه
�صالحاً والذي ي�أتي بال ّ
�شك ال�شهيد على ر�أ�س هذه القائمة
كونه مث��ال ال�صالح ورمز الإ�صالح ،وبالتالي ف� ّإن هذه الآية
�أكثر مطابق ًة لأبناء ال�شهداء.
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ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ {(((.
والآية وا�ضحة �أ ّنهم ي�أكلون في بطونهم ناراً في الدنيا قبل �أن
ي�صلوا ال�سعير في الآخرة.
«�شر الم�آكل �أكل مال اليتيم ظلماً»(((.
وعن ر�سول اهلل ّ :P
�ش��دة العذاب في الآخ��رة :والآخرة هن��ا ت�شمل عذاب
ّ -3
البرزخ وعذاب الجحيم كما في تف�سير الآية.
و�أ ّم��ا عذاب يوم القيامة فعن ر�س��ول اهلل « :Pيبعث نا�س
ع��ن قبورهم يوم القيامة ت� ّأجج �أفواههم ناراً» ،فقيل له :يا ر�سول
اهلل من ه�ؤالء ؟ قال« :الذي��ن ي�أكلون �أموال اليتامى ظلماً �إ ّنما
ي�أكلون في بطونهم ناراً و�سي�صلون �سعيراً »(((.
و�أ ّما عذاب البرزخ فعنه -Pفي حديث المعراج « :-نظرت
ف�إذا �أنا بقوم لهم م�شافر كم�شافر الإبل ،وقد وكّ ل بهم من ي�أخذ
ث��م يجعل في �أفواههم �صخراً م��ن نار ،ف ُتقذف في
بم�شافرهم ّ
�أحدهم ح ّتى تخرج من �أ�سافلهم ولهم خوار و�صراخ ،فقلت :يا
((( الن�ساء . 10 ،
((( من ال يح�ضره الفقيه  ،ج� ، 4ص. 377
((( م�ستدرك الو�سائل  ،ج� ، 13ص . 191

((( ميزان احلكمة  ،ج� ، 4ص . 3709
((( كنز العمال ،ج� ،3ص .177
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جبرئيل م��ن ه�ؤالء ؟ قال :ه�ؤالء الذين ي�أكلون �أموال اليتامى
ظلماً �إ ّنما ي�أكلون في بطونهم ناراً»(((.
وف��ي الرواي��ات � ّأن ر�س��ول اهلل  Pيقف ي��وم القيامة في
التعدي على اليتيم
مواجهة �آكلي مال اليتيم في �إ�شارة �إلى � ّأن ّ
تعد عليه ،فقد ورد عن��ه �« :Pأنا خ�صيم يوم القيامة
�إ ّنم��ا هو ٍّ
عن اليتيم والمعاهد ،ومن �أخا�صمه �أخ�صمه» (((.
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املحا�ضرة الثانية

أشكال رعاية األيتام
زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:
ق��ال تعال��ى} :ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ

ﯥ .((({...

((( البقرة. 83 ،

الهدف:

الإلفات �إلى مختلف �أ�شكال رعاية الأيتام و�أخطار �أكل مال
اليتيم.
177

المقدمة
ّ

زا ٌد وجهاد

ورعاي��ة اليتيم ال تقت�صر على �إيوائ��ه �أو �إطعامه و�سوى ذلك
أبوية
المادية ،بل ّ
تتعدى ذلك �إلى رعايته رعاية � ّ
من التقديمات ّ
وتعو�ضه من فقدان �أبيه.
المعنوي
لها ُبعدها
ّ
والروحي ِّ
ّ
و�شدد الإ�سالم على تكريم اليتيم ح ّتى �إ ّنه ورد عن ر�سول اهلل
ّ
حق ال�ضعيفين من اليتيم والمر�أة»(((.
�« :Pإ ّن��ي �أحرج عليكم ّ
ومعن��ى ذلك �أ ّن��ه ينبغي الحر�ص على تكريم��ه ح ّتى ولو �سبب
ذلك حرجاً و�ضيقاً على المتك ّفل ،واعتبر ر�سول اهلل� Pأنّ ذلك
حق له ،وال يخفى �أنّ كونه ح ّقاً له معنى ذلك �أنه واجب علينا.
ّ
حماور املو�ضوع
ّبينت الن�صو�ص ال�شريفة بع���ض �أ�شكال رعاية اليتيم ،وهي
�إذ �سلّط��ت ال�ضوء على هذه الجوانب ف� ّإن ذلك ال يعني �إغفال
الجوان��ب الأخ��رى ،وفي ه��ذا المجال يمك��ن الوقوف على
� ٍ
عدة منها:
أ�شكال ّ
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((( كنز العمال ،ج� ،3ص .179

((( كنز العمال ،ج� ،3ص .168
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .168
((( م.ن ،ج� ،3ص .169
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ال�سكنية :قال تعالى} :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ{.
 -1الرعاية
ّ
وق��ال ر�س��ول اهلل «:Pمن �آوى يتيم��اً �أو يتيمين ّثم �صبر
واحت�سب كنت �أنا وهو في الجنة كهاتين» (((.
االجتماعية :قال ر�سول اهلل «:Pمن �أح�سن �إلى
 -2الرعاية
ّ
يتي��م �أو يتيمة كنت �أنا وهو في الج ّنة كهاتين»((( .وال يخفى
الكمالية في الحياة �أكثر منه
� ّأن الإح�سان ناظر �إلى الأم��ور
ّ
وال�ضرورية.
أ�سا�سية
ّ
�إلى الأمور ال ّ
المادية :وقال تعالى} :ﮒ ﮓ ﮔ{.
 -3الرعاية ّ
المادي��ة � ،اّإل � ّأن ه��ذه الرعاية ال
�أي ّ
�س��د مختل��ف حاجاته ّ
تتمح��ور حول رف��ع الفقر والع��وز ،و�إ ّنما تتمح��ور حول عنوان
الغنى.
�ضم يتيماً له �أو لغيره ح ّتى يغنيه
قال ر�سول اهلل « :Pمن َّ
اهلل عنه وجبت له الج ّنة»(((.
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المعنوية :عن لقم��ان الحكيم Qفي و�صيته
 -4الرعاي��ة
ّ
بني كن لليتيم كالأب الرحيم ،واعلم �أ ّنك تزرع
لول��ده« :يا ّ
كذلك تح�صد»(((.
وقال ر�س��ول اهلل « :Pوالذي نف�سي بي��ده ال يلي م�سلم
يتيم��اً فيح�س��ن واليته وي�ضع ي��ده على ر�أ�س��ه � اّإل رفعه اهلل ع َّز
وج��لَّ بكلّ �شع��رة درجة ،وكتب له بكل �شع��رة ح�سنة ،ومحا
�سيئة»(((.
عنه بكلّ �شعرة ّ
وعنه �« :Pأدن اليتيم منك ،و�ألطفه ،وام�سح بر�أ�سه ،و�أطعمه
ليلين قلبك ،وتدرك حاجتك»(((.
من طعامك ف� ّإن ذلك ّ
 -5رعاية الم�أكل والم�شرب :ق��ال تعالى« :ويطعمون الطعام
حبه م�سكيناً ويتيماً و�أ�سيراً» وقال ر�سول اهلل « :Pما
على ّ
�أكل يتيم مع قوم ف��ي �صحفتهم �أو ق�صعة فيقرب �صحفتهم
ال�شيطان»(((.
((( الإخت�صا�ص � ،ص. 337
((( كنز العمال ،ج� ،3ص .176
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .169
((( م.ن ،ج� ،3ص .177
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ق��ال ر�سول اهلل «:Pم��ا من مائدة �أعظ��م بركة من مائدة
جل�س عليها يتيم»(((.
ومن هنا وبالنظر �إلى هذه الأ�شكال المختلفة لرعاية الأيتام
بجدية
والتي يعج��ز عنها الجهد
الفردي كان ال ّ
ّ
ب��د من النظر ّ
كبيرة �إلى �ضرورة �إن�شاء ودعم دور رعاية الأيتام تنه�ض ٍ
بواجب
قوياً
إلهية ،والتي تجعل مجتمعنا مجتمعاً ّ
من � ّ
أهم الواجبات ال ّ
التحديات وال�صعوب��ات التي يكيدها له �أعداء
متما�س��كاً �أمام ّ
اهلل.
بركات إكرام اليتيم

�إن��زال ال��رزق وا�ستجابة الدعاء� :أال ترى �إل��ى قوله تعالى:
}

ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ {(((.
ل��در الرزق على
وف��ي الآية دالل��ة على �أن التك ّفل موجب ّ
الإن�س��ان الذي نتك ّفل��ه ،و�أكثر من ذلك ف��� ّإن التك ّفل موجب
((( م.ن ،ج� ،3ص .177
((( �آل عمران  37ـ .38
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ال�ستجاب��ة الدع��اء ،ف���إن اهلل ا�ستجاب دعاء زكري��ا حال كونه
زكريا حين ر�أى مريم على حالها �أن
متك ّف ًال لمريم ،ف�إ ّنما طلب ّ
يرزقه اهلل تعالى مثل مريم لما ر�أى من منزلتها عند اهلل ،فرغب
ذرية
�إل��ى اهلل في مثله��ا ،وطلب �إلى اهلل ع َّز وج��لَّ �أن يهب له ّ
ّطيبة مثل مريم ،ف�أعطاه اهلل تعالى �أف�ضل ّمما �س�أل.
عل��ي« :Qمامن م�ؤمن
 -1عظي��م الح�سنات :عن الإمام ّ
ترحماً له � اّإل كتب اهلل له
وال م�ؤمنة ي�ضع يده على ر�أ�س يتيم ّ
بكلّ �شعرة مرت يده عليها ح�سنة»(((.
ومن الوا�ضح � ّأن الحديث الحظ �أب�سط حاالت التكريم �أي
المعنوية
م�س��ح ر�أ�س اليتيم ،ولعلّ الحديث ناظ��ر �إلى الناحية
ّ
في التعامل مع اليتي��م في حال عدم ا�ستطاعة تكريمه بالأمور
المادية ،فكيف بحاالت التكريم الأعلى فالأعلى؟
ّ
 -2جوار ر�سول اهلل في الج ّنة :عن ر�سول اهلل �« :Pأنا وكافل
اليتي��م كهاتي��ن في الجن��ة �إذا اتقى اهلل ع َّز وج��لَّ  -و�أ�شار
(((
بال�سبابة والو�سطى»
((( جواهر الكالم ،ج� ، 4ص. 330
((( ميزان احلكمة  ،ج� ، 4ص. 3708

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 4ص. 3708
((( كنز العمال ،ج� ،3ص .168
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وعن��ه « :Pمن عال ثالثة من الأيت��ام كان كمن قام ليله،
و�صام نهاره ،وغ��دا وراح �شاهراً �سيفه في �سبيل اهلل ،وكنت �أنا
وهو في الج ّنة �أخوين كم��ا � ّأن هاتين �أختان  -و�أل�صق �إ�صبعيه
ال�سبابة والو�سطى» (((.
وعنه �«:Pأنا وكافل اليتيم له �أو لغيره في الج ّنة ،وال�ساعي
على الأرملة والم�سكين كالمجاهد في �سبيل اهلل»(((.
علو
فجزاء �إعالة اليتيم لي�س دخول الجنة فح�سب بل جزا�ؤه ّ
المق��ام ورفيع الدرجات و�أجر المجاهدي��ن وجوار الأنبياء في
مهمة وهي � ّأن هناك الكثير من الروايات
دار الخلود ،وهنا �إ�شارة ّ
التي وعدت �أ�صح��اب الأعمال ال�صالحة ببع�ض الح�سنات �أو
المقد�سة على
الدرجات �أو �سوى ذلك ،و�أ ّما �أن َت ِع َد الن�صو�ص ّ
عما لهذا الفعل من
فعلٍ ما بالج ّنة دون تر ّدد ف� ّإن ذلك كا�شف ّ
ال�سيئات وتكفيرها والعفو عنها.
�أثر كبير في م�سح ّ
وي�ؤك��د ذلك قوله « :Pمن قب���ض يتيماً من بين م�سلمين
�إلى طعامه و�شراب��ه �أدخله اهلل الج ّنة الب ّتة � ،اّإل �أن يعمل ذنباً ال

183

زا ٌد وجهاد

184

يغفر» .وك� ّأن في ذلك �إ�ش��ارة �إلى � ّأن هناك الكثير من الذنوب
التي يغفرها تك ّفل اليتيم ورعايته.
 -3تخ�صي�صهم بدار لهم :عنه ّ �« :Pإن في الج ّنة داراً يقال
لها :دار الفرح ال يدخلها � اّإل من ّفرح يتامى الم�ؤمنين» (((.
أعد
ولعلّ ت�سمية الدار بدار الفرح ِّ
تب�شر من ّفرح الأيتام بما � ّ
اهلل لهم من �أمو ٍر تدخل الفرح وال�سرور �إلى �أنف�سهم جزاء لهم.
 -4لين القلب� :أي بقا�ؤه خا�شعاً خا�ضعاً هلل تعالى .عن ر�سول
أتحب �أن يلين قلبك،
اهلل -Pلرجل ي�شكو ق�سوة قلبه ّ �« :-
وت��درك حاجتك؟ �إرحم اليتيم وام�س��ح ر�أ�سه ،و�أطعمه من
طعامك ،يلن قلبك وتدرك حاجتك»(((.
إ�سالمية لم
أهمية وهي � ّأن ال�شريعة ال ّ
وهن��ا �إ�شارة غاية في ال ّ
تق��دم كفالة اليتيم على �أ ّنها رف��ع لحاجة اليتيم بل رفع لحاجة
ّ
المتك ّفل كذلك ،وتحفيز له لإ�صالح نف�سه والعروج في م�سيرة
ال�صالح من خالل تكريم اليتيم والتعامل معه برحمة.
((( ميزان احلكمة  ،ج� ، 4ص. 3708
((( كنز العمال ،ج� ،3ص .169

 -5حقيق��ة ال ِب ّر :ق��ال تعال��ى } :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

((( البقرة .178
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ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ{ (((.
تبين � ّأن حقيقة ّالبر لي�ست في
وال يخفى � ّأن الآية �أرادت �أن ّ
�سام
الجان��ب
ال�شكلي للعبادة ،بل بما تتركه هذه الآية من �أثر ٍ
ّ
وال�سلوكي في حياة الإن�سان.
إعتقادي
على الجانب ال ّ
ّ
 -6تج��اوز عقبات يوم القيامة :قال تعالى« :فال اقتحم العقبة
وم��ا �أدراك ما العقبة ّ
فك رقب��ة �أو �إطعام في يوم ذي م�سغبة
يتيماً ذا مقربة �أو م�سكيناً ذا متربة».
الدينية �أن نربط بين �إطعام اليتيم في
ومن المفيد في ثقافتنا ّ
الدنيا وتجاوز عقبات يوم القيام��ة و�أهواله ومخاطره التي لي�س
خا�صة لتخطيها وتجاوزها.
فينا من ال يحتاج �إلى عناية ّ
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فضل الجهاد والشهادة
في سبيل اهلل

ف�ضل اجلهاد
مقام املجاهدين
حقوق املجاهدين
ثواب املجاهدين
مقام ال�شهادة()1
مقام ال�شهادة()2
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فضل الجهاد

ع��ن الإم��ام عل��ي�« :Qإن اهلل
فر���ض الجه��اد وعظّ مه وجعل��ه ن�صره
ونا�ص��ره ،واهلل ما �صلحت دنيا وال دين
� اّإل به»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( الكايف ،ج� ،5ص .8

الهدف:

الإ�ضاءة على مكانة فري�ضة الجهاد في الإ�سالم من خالل
الن�صو�ص والروايات الم�أثورة.
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�أع�� ّز اهلل دينه بباب من �أبواب الجنة ليبقى هذا الدين عزيزاً
وقوته وقدرته الت��ي يرهب بها �أعداء
في وج��ه �أعدائه له منعته ّ
اهلل ويمنعه��م من تحقي��ق م�آربهم� ،أو �أن ي�صل��وا للنيل من � ّأي
�ساح ٍة من �ساحاته ،فالجهاد لي���س م�شروعاً للقتل والعنف في
توخى من��ه الت�ش ّفي �أو الإنتقام
الإ�سالم ،كم��ا �أ ّنه لي�س هدفاً ُي ّ
من الخ�صوم بل هو م�شروع لب�سط لواء الدين ون�شر راية العدل
و�إقام��ة حكم اهلل ال��ذي ارت�ضاه اهلل لعب��اده والوقوف في وجه
الم�شاريع الأخ��رى التي ال تخدم عموم النا���س ،و�إ ّنما تخدم
�أ�شخا�صاً �أو فئات �أو جماعات على ح�ساب الدين والر�سالة.
حماور املو�ضوع
قال تعال��ى} :

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ

ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ {(((.
وقال تعالى} :ﮰ ﮱ ﯓ{(((.
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ال يخف��ى ما لفري�ضة الجه��اد من دو ٍر بار ٍز ف��ي �إقامة �صرح
الإ�س�لام ،ولذلك جاءت �آي��ات القر�آن الكري��م بالدعوة �إليه
ضال
والت�أكيد عليه والغلظة على الك ّفار والمنافقين في الدنيا ف� ً
علي  Qيكتب �إلى
ع��ن عقاب الآخرة لهم ،وهذا الإم��ام ّ
الحق رغبة عنه،
عامل��ه مخنف « :-ف� ّإن جهاد م��ن �صدف عن ّ
وع��ب في نعا���س العمى وال�ض�لال اختياراً ل��ه ،فري�ضة على
ّ
العارفين» (((.
وعنه ّ �« :Qإن الجهاد �أ�شرف الأعمال بعد الإ�سالم ،وهو
الكرة ،فيه
قوام الدين ،والأجر فيه عظيم مع الع ّزة والمنعة ،وهو ّ
الح�سنات والب�شرى بالج ّنة بعد ال�شهادة»(((.
حب الجهاد
ّ

والعالق��ة بالجهاد كالعالقة ب� ّأي عب��ادة ينبغي �أن ترتقي من
علي
مرتب��ة �أداء التكلي��ف �إلى مرتب��ة ّ
الحب والع�ش��ق ،فعن ّ
« :Qم��ن رائح �إلى اهلل كالظم���آن يرد الماء؟! الج ّنة تحت
�أطراف العوالي ،اليوم تبلى الأخبار ،واهلل لأنا �أ�شوق �إلى لقائهم
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .444
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .444
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منه��م �إلى ديارهم» ((( .ف� ّإن الذي يقاتل على غير هدى فيكون
�أكبر �شوقه في المعركة هو الرجوع �إلى بيته� ،أ ّما �أمير الم�ؤمنين
 Qفيقول� :إ ّنه �أ�شوق �إل��ى جهادهم والقتال في �سبيل اهلل
منهم �إلى ديارهم.
كيف ال وقد �أفادت الرواي��ات � ّأن الجهاد زكاة البدن وزكاة
أح��ب الخطوات �إلى
ال�شجاع��ة و�سياحة الأ ّم��ة ،و� ّأن خطواته � ّ
اهلل ،كم��ا جاء في الحديث ال�شري��ف عن ر�سول اهلل « :Pما
ي�سد بها م�ؤمن
أحب �إلى اهلل من خطوتي��ن :خطوة ّ
م��ن خطوة � ّ
�ص ًّف��ا في �سبيل اهلل ،وخطوة يخطوها م�ؤمن �إلى ذي رحم قاطع
ي�صلها»(((.
التحريض على الجهاد

قال تعالى} :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ{(((.
وقال تعال��ى}:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ
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ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ { (((.
ول ّأن القت��ال ي�ستلزم القتل والج��راح والدمار والكثير من
المعان��اة فقد يت�سلّ��ل الوه��ن وال�ضعف �إلى نفو���س البع�ض،
فج��اءت الآيات والرواي��ات لتح ّثهم وت�ؤكّ ��د � ّأن هذا الخيار هو
خيار الحياة ،و� ّأن الحياة من دونه هي الموت بعينه ،فهذا الإمام
يحر�ض على القتال في �صفين« :لبئ�س
علي  Qيقول :وهو ّ
ّ
لعم��ر اهلل �سعر نار الحرب �أنتم! ُتكادون وال تكيدون ،و ُتنتق�ص
�أطرافكم فال تمتع�ضون ،ال ُينام عنكم و�أنتم في غفلة �ساهون...
واهلل � ّإن ام��ر�أ ّ
يمكن عدوه من نف�سه يعرق لحمه ويه�شم عظمه
�ضم��ت عليه جوانح
ويفري جل��ده لعظيم عج��زه� ،ضعيف ما ّ
�ص��دره� ،أنت فكن ذاك �إن �شئ��ت ،ف�أ ّما �أنا فواهلل دون �أن �أعطي
ذل��ك �ضرب بالم�شرفية تطير منه فرا�ش الهام ،وتطيح ال�سواعد
والأقدام ،ويفعل اهلل بعد ذلك ما ي�شاء»(((.
وعنه « - Qفي مقاتلة �صفين لما غلب �أ�صحاب معاوية
أق��روا على مذ ّلة
عل��ى الفرات  :-ق��د ا�ستطعموك��م القتال ،ف� ّ
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وت�أخي��ر محلّ��ة� ،أو رووا ال�سي��وف من الدماء ت��رووا من الماء،
فالموت في حياتكم مقهورين ،والحياة في موتكم قاهرين»(((.
يحر�ض
وعن��ه  - Qبعد مقت��ل ّ
محمد بن �أبي بك��ر ّ -
�أ�صحابه عل��ى القتال لأمر الوالية و�أن ما ه��م عليه من الطاعة
والعبادة هلل ال ُي�سقط عنهم الأمر بالجهاد فيقول« :فيكم العلماء
والمتهجدون
والفقه��اء والنجباء والحكم��اء وحملة الكت��اب
ّ
وعم��ار الم�ساج��د بتالوة الق��ر�آن� ،أف�لا ت�سخطون
بالأ�سح��ار ّ
وتهتم��ون �أن ينازعك��م الوالي��ة عليك��م �سفها�ؤك��م والأ�شرار
ّ
الأراذل منكم» ؟(((.
ترك الجهاد

وكما �أ�شارت الن�صو�ص �إلى ف�ضل الجهاد �أ�شارت �إلى رذيلة
يتوهمن �أحد � ّأن ف�ضل وجوبه ال ي�ستلزم ال�سوء في
تركه كي ال
ّ
تركه ،فعن ر�سول اهلل « :Pفمن ترك الجهاد �ألب�سه اهلل ذالًّ في
نف�س��ه ،وفقراً في معي�شته ،ومحقاً في دينهّ � ،إن اهلل تبارك وتعالى

194

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .448
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .448

((( الكايف ،ج� ،5ص .2
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .68
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�أع ّز �أ ّمتي ب�سنابك خيلها ومراكز رماحها»(((.
علي « :Qفم��ن تركه  -يعن��ي الجهاد -
وع��ن الإم��ام ّ
بال�صغار
رغب��ة عنه �ألب�سه اهلل ثوب الذلّ  ،و�شمله البالء ،و ُد ِّيث َّ
و�ضرب على قلبه بالإ�سه��اب ( بالأ�سداد ) ،و�أُديل
والقم��اءةُ ،
الحق منه بت�ضييع الجهاد �شعب الجهاد»(((.
ّ
ر�س��ول اهلل « :Pم��ن لقي اهلل بغير �أثر م��ن جهاد لقي اهلل
وفيه ثلمة (((»� .أي نق�ص في دينه
يحدث به نف�سه،
ر�س��ول اهلل « :Pمن مات ولم يغز ،ول��م ّ
م��ات على �شعبة من نفاق(((؛ ل ّأن ع��دم جهاده ي�ستبطن �شيئاً
من الر�ضا �أو الموافقة لأعداء الدين».
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مقام المجاهدين()1

ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pخير النا�س
نف�س��ه ف��ي �سبيل اهلل
���س َ
رج��ل َح َب َ
يجاهد �أعداءه يلتم�س الموت �أو القتل
في م�صافّه»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .445

الهدف:

خ�ص به الإ�سالم �أهل
الروحي
بيان المقام
ّ
والمعنوي الذي ّ
ّ
الجهاد في �سبيله و�ضرورة �إعانتهم وذ ّم �إيذائهم.
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الحديث عن �أهل الجهاد و�صفاتهم ومقامهم هو كالحديث
خا�صة �أوليائه ،كما و�صفهم �أمير الم�ؤمنين
عن �أولياء اهلل ،بل عن ّ
 ،Qه���ؤالء الذين عزفوا عن كلّ لذائ��ذ الدنيا وم�شتهياتها
وخلّف��وا وراء ظهوره��م م��ا يلهث خلف��ه الكثي��رون ويحيا من
�أجله ،ووجدوا �أن�سهم و�سعادته��م في �ساحات المواجهة لأ ّنها
ال�ساح��ات الأقرب �إل��ى اهلل و�إلى ر�ضوان��ه ،فر�شفوا من ك�أ�س
كربالء ما جعلهم ال يرون لأنف�سهم وجوداً � اّإل بمقدار ت�ضحياتها
أبدي حيث ال
إله��ي والع�شق ال ّ
وبذله��ا و�إزهاقها في ّ
الحب ال ّ
يجر�ؤ العق��ل على الولوج �إلى هذا العال��م لي�صف ما ي�شعرون
ب��ه ،فال يمكن لأحد �أن ي�صف �شعورهم � اّإل من ي�شاركهم هذه
إلهية.
اللذّ ة وهذه الكرامة ال ّ
حماور املو�ضوع
فضل أعمال المجاهدين

وعمل المجاهد ال ي�ساويه �أي عمل �آخر ل ّأن المجاهد وحده
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الذي يو ّقر للأم��ة ظروف العبادة وعمل الخير ولذلك ورد عن
ر�س��ول اهلل « :Pما �أعمال العب��اد كلّهم عند المجاهدين في
�سبيل اهلل � اّإل كمثل خطاف �أخذ بمنقاره من ماء البحر»(((.
فمث��ل عم��ل المجاهد كمث��ل ن��ور ال�شم�س الت��ي يغفل
الكثي��رون عن �أ ّنه��م ال ي�ستطيعون القيام ب��� ّأي عمل من دونه،
وعم��ل المجاهد هو الذي يوفّ��ر لكافّة �شرائ��ح الأ ّمة الظروف
ويتنعمون بظاللها.
الكريمة التي يحيون بها ّ
وح ّت��ى � ّإن اهلل يفتخر به ويباهي به المالئكة كما ّعبر ر�سول
اهلل  Pبقول��هّ �« :إن اهلل ع�� َّز وج��لَّ يباهي بالمتقلّ��د �سيفه في
�سبيل اهلل مالئكته ،وهم ي�صلّون عليه ما دام متقلّده»(((.
و�ص�لاة المالئكة ه��ي �صالة الرحم��ة واال�ستغفار ولذلك
كانت عبادته و�صالته لها �أجرها الم�ضاعف ،فقد ورد عن ر�سول
اهلل �« :Pصالة الرجل متقلداً ب�سيفه تف�ضل على �صالته غير
متقلّد ب�سبعمائة �ضعف»(((.
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وكلّ الأعمال تنقطع ع��ن �صاحبها � اّإل الجهاد ،فعن ر�سول
اهلل « :Pكلّ عم��ل منقطع ع��ن �صاحبه �إذا مات � اّإل المرابط
ف��ي �سبيل اهلل ،ف�إ ّنه ينمى له عمله ويج��رى عليه رزقه �إلى يوم
القيامة»(((.
ٍ
حدي��ث لأمير الم�ؤمنين  Qي�ص��ف فيه المجاهدين
في
الذين �شارك��وا في حرب الجمل ويبين المق��ام ال�شامخ الذي
الحق ،والإخوان
يحظون به فيقول �« :Qأنت��م الأن�صار على ّ
والجنن يوم الب�أ�س ،والبطانة دون النا�س ،بكم �أ�ضرب
على الدين ُ
خلي ٍة من
المدب��ر ،و�أرج��و طاعة المقب��ل ،ف�أعينوني بمنا�صح�� ٍة ّ
الغ�ش� ،سليم ٍة من الريب ،فواهلل �إ ّني لأولى النا�س بالنا�س»(((.
ّ
الن���ص يرف��ع �أمي��ر الم�ؤمنين Qم��ن مقام
وفي ه��ذا ّ
المجاهدين من خالل و�صفهم ب�سبع خ�صال هي:
الح��ق ق�ضي ًة في
الحق :فهم يحملون ّ
� -1أنت��م الأن�صار عل��ى ّ
بحد ذاتها في
حياتهم ين�صرون��ه ويع ِّززونه ،فحياتهم ر�سال��ة ّ
الحق والذود عنه ،وبهذا المعنى ورد قوله تعالى
الدعوة �إلى ّ
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .449
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .234

نبي اهلل عي�سى }
على ل�سان ّ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ

((( �آل عمران . 52 ،
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ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ {(((.
أخوة
 -2والإخ��وان على الدين :فما يربطهم ب�أمي��ر الم�ؤمنين � ّ
الإيم��ان والعقيدة ،ال عالقة الم�صال��ح والمنافع الم�شتركة
التي تربط �أعداء الأ ّمة بع�ضهم ببع�ض ،ووحدها هذه العالقة
تتبدد �سائ��ر �أنواع العالقات
ت�ستمر ي��وم القيامة فيما ّ
الت��ي ّ
يتم�سكون بها في الحياة الدنيا.
التي كان النا�س ّ
الجن��ن يوم الب�أ���س :فالمجاهدون هم الذي��ن يقون الأ ّمة
ُ -3
�شرهم ،فهم �أ�شبه بال�صخرة التي
ب�أ�س الأعداء ويدر�أون عنها ّ
تتحطّ م عليه��ا �أحالم المجرمين الذين يري��دون النيل من
�شر فيحملونه
الأ ّم��ة ،فك�أ ّنهم يفدون الأ ّمة بما �أُريد له��ا من ٍّ
ب�أنف�سهم ويدر�أونه عنها.
خوا�صه الذين ي�أن�س بهم وي�ست�شيرهم
 -4البطانة دون النا�س� :أي ّ
بخا�صية
�سر �إليهم ،وبابه �إلى الأمور لما �أكرمهم اهلل تعالى
ّ
و ُي ّ
الجه��اد فرفعهم دون غيرهم من النا���س ،فالجهاد هو الذي
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�ص ّفى نفو�سهم وط ّهر �سرائرهم و�أبدع �أفكارهم فجعلهم �أرقى
من غيرهم �ش�أناً ومنزل ًة ،عن �أمير الم�ؤمنين .Q
 -5بكم �أ�ض��رب المدبر� :أي ك�أ ّنهم �ساعده ويمينه التي يقاتل
فيجتث
به��ا �أعداء الدي��ن والمنحرفين عن ج��ا ّدة الإيمان ّ
به��م ر�ؤو�س الف�ساد ويقتلعها ب�سواعدهم ،و� ّأي كرام ٍة بعد �أن
يك��ون الم�ؤمن يد الإمام المع�ص��وم التي يحارب بها �أعداء
ال�شريعة؟
� -6أرجو طاعة المقبل :لأ ّنهم بجهادهم �أ�ضحوا قدو ًة للآخرين
يت� ّأ�س��ون بهم ويقت��دون ب�أعمالهم ،فباتوا ّمم��ن ُيرجى طاعة
الحق ،فكم��ا �أن العلم
الآخري��ن وان�ضمامه��م �إلى طائف��ة ّ
والتق��وى والعم��ل ال�صالح �أب��واب �إلى اهلل ف��� ّإن المجاهد
بجهاده وت�ضحياته ي�صبح دلي ًال للنا�س يقبلون به �إلى رحاب
الإ�سالم.
الغ���ش� ،سليم ٍة من الريب:
خلي ٍة من ّ
 -7ف�أعينون��ي بمنا�صح ٍة ّ
أهلية من
و�أخيراً يعطيهم �أمير الم�ؤمنين  Qلياقة ومكانة و� ّ
يق��دم له الن�صيحة والعون ،فهم �أه��ل للن�صيحة الخالية من
ّ

ﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
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يقدمون الن�صيحة
ّ
الغ�ش والريب ،و ُهم لي�سوا ك�سواهم ّممن ّ
وي�ستبطن��ون المنفع��ة له��م� ،أو ي�ساهمون ب��ر�أي وي�ضمرون
ال�سوء من ورائه.
قال تعالى} :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﯢ ﯣ ﯤ {(((.

((( املائدة .54
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حقوق المجاهدين

ق��ال تعالى} :

ﯶﯷﯸﯹﯺ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁ

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ {(((.

((( �آل عمران . 173 ،

الهدف:

بي��ان الحقوق التي ينبغي للأ ّمة ت�أديته��ا للمجاهدين وبيان
ثوابها وذ ّم ال�شريعة لمن يبادلهم الأذى.
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ولع��لّ المجاهد من �أكث��ر النا�س حقاً عل��ى الأمة بل لعلّ
أحد
يتقدم عليه في ّ
الحق � ٌ
الن�صو�ص ت�شير �إلى � ّأن المجاهد ال ّ
ولي الأمر ،وحقوقه م��ن �أكثر الحقوق تقدي�ساً في ال�شريعة
� اّإل ّ
و�أكثره��ا ثواباً و�أج��راً ،فالجهاد بالنف�س ق��د ال يت�سنى للجميع
لك��ن يمكن للجميع �أن ي�شارك المجاهدي��ن ب�إعانتهم بكلّ ما
المه��م �أن ي�شعر المجاهد ب�أنه ينتمي
يفيدهم في قتالهم ،فمن
ّ
مجتمع مق��اوم يقف خلفه في مواجهت��ه للأعداء ،ولهذه
�إل��ى
ٍ
الإعانة الف�ضل الكبير والجزاء الح�سن.
حماور املو�ضوع
حقوق المجاهدين

ويمك��ن الوق��وف م��ن خ�لال الن�صو�ص عل��ى جملة من
الأم��ور التي يمكن �إعانة المجاهدين بها ،والتي تعتبر ح ّقاً من
حقوقهم:
بم��د المجاهدين بكلّ م��ا ي�ساعدهم في
-1التجهي��ز :وذلك ّ
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تحقي��ق �أهدافهم وانت�صاراتهم ،فع��ن ر�سول اهلل « :Pمن
تق��دم من ذنبه وما
ج ّه��ز غازياً ب�سل��ك �أو �إبرة غفر اهلل له ما ّ
ت� ّأخر»(((.
ول��م ي�ستثنِ �أمير الم�ؤمنين ح ّتى �أ�صحاب القلوب ال�ضعيفة
من الجه��اد فقال « :Qالجب��ان ال يحلّ ل��ه �أن يغزو ،ل ّأن
الجبان ينهزم �سريعاً ،ولكن ينظر ما كان يريد �أن يغزو به فليج ّهز
ب��ه غيره ،ف� ّإن له مثل �أجره ف��ي كلّ �شيء وال ينق�ص من �أجره
�شيئاً»(((.
عل��ي  Qهذا الأجر
 -2الإعان��ة بالم��الّ :
ويف�صل الإمام ّ
ا�ستحب:
بقوله ّلما �سئل ع��ن النفقة في الجهاد �إذا لزم �أو
ّ
«�أ ّم��ا �إذا لزم الجهاد ب�أن ال يكون ب���إزاء الكافرين من ينوب
عن �سائر الم�سلمين فالنفقة هن��اك الدرهم ب�سبعمائة �ألف،
الم�ستحب الذي هو ق�صد الرج��ل وقد ناب عليه من
ف�أ ّم��ا
ّ
�سبعة وا�ستغنى عنه فالدره��م ب�سبعمائة ح�سنة ،كلّ ح�سنة
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خير من الدنيا وما فيها مائة �ألف مرة»(((.
 -3عدم �إذاعة �أ�س��رار المجاهدين :قال تعالى} :ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

زا ٌد وجهاد

208

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ {(((.
ف��� ّإن ن�شر الإ�شاعات و�إذاعة الخ��وف بين النا�س يجعل من
مجتم��ع المقاومة مجتمعاً �أق��لّ تما�سكاً وبالتال��ي �أقلّ حماي ًة
لأهل الجهاد الذين يرابطون على الثغور حفظاً لر�سالة الإ�سالم
و�صوناً لكرامة الأ ّمة.
و ُي�ستف��اد من الآية �ضرورة التنظيم والرجوع �إلى �أُولي الأمر
التقيد بما
وع��دم الإجتهاد في الأم��ور
ّ
الجهادية ،بل �ض��رورة ّ
ولي الأم��ر و�إرجاع النا�س �إلي��ه كونه حجة اهلل في
ي�ص��در عن ّ
عبر اهلل تعالى }ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
�أر�ضه ،كما ّ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ {(((.
((( م.ن ،ج� ،1ص .446
((( الن�ساء .83
((( ال�صف . 4 ،

المعنوي��ة العالية :قال تعالى} :
� -4إ�شاعة الروح
ّ

ﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄ

((( �آل عمران . 173 ،
((( الكايف ،ج� ،5ص .8
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ﰅ ﰆ ﰇ {(((.
روحية المجاهد
وذلك لأنّ تثبي��ط عزائم المجاهدين ت�ضعف ّ
المتكررة وعدم
كالحديث عن قدرة العد ّو ّ
وعدته ّ
وتفوقه وانت�صاراته ّ
إمكانية الن�صر عليه والموت بال طائل وغيرها من الأحاديث التي
� ّ
إ�سرائيلي،
�ضد العد ّو ال
راج��ت في مجتمعاتنا مع بدايات الجهاد ّ
ّ
مجرد �أوهام و�أنّ من يتوكّل على اهلل ف�إن
والتي �أثبتت التجربة �أ ّنها ّ
اهلل ح�سبه وهو يدافع عنه و�أنّ اهلل ين�صر من ين�صره.
�شخ�صية وقد تكون
� -5إي�صال ر�سائله :والر�سالة هنا قد تكون
ّ
ر�سال��ة الجهاد الت��ي يحملها المجاهد ويقات��ل من �أجلها،
وبالتال��ي فالمطل��وب �أن يحم��ل مجتمع المقاوم��ة ر�سالة
يقدم المجاهد دم��ه وروحه ،فعن
الجه��اد التي م��ن �أجلها ّ
ر�س��ول اهلل « :Pمن بلّغ ر�سال��ة غاز كمن �أعتق رقبة ،وهو
�شريكه في باب غزوته»(((.
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 -6الدع��اء له��م :ونذك��ر هن��ا مقطعاً م��ن الدع��اء المعروف
ال�سجادQ
بدع��اء �أهل الثغ��ور
ّ
والمروي ع��ن الإم��ام ّ
محمد،
محم��د و�آل ّ
«اللهم �صلّ عل��ى ّ
الذي يق��ول في��هّ :
وك ّث��ر عددهم،وا�شحذ �أ�سلحتهم ،واحر���س حوزتهم ،وامنع
ودب��ر �أمرهم ،ووات��ر بين ميرهم،
حومته��م ،و�أ ّل��ف جمعهم ّ
وتوحد بكفاية م�ؤنهم ،واع�ضده��م بالن�صر ،و�أعنهم بال�صبر،
ّ
والط��ف لهم في المكر ) �إلى �أن يقول  -بعد �أن يدعو على
وق��و  -بذلك محالّ �أه��ل الإ�سالم،
اللهم ِّ
الكافري��ن ّ ( :-
وفرغهم عن محاربتهم
ّ
وثمر به �أموالهمّ ،
وح�ص��ن به ديارهمّ ،
لعبادتك ،وعن منابذتهم للخلوة بك ،حتى ال ُيعبد في بقاع
الأر�ض غيرك ،وال ُتع ّفر لأحد منهم جبهة دونك»(((.
 -7موا�ساة عوائل ال�شه��داء والعناية بهم :وهذا �أقلّ ما يمكن
تقديم��ه للمجاهدين الذي��ن يرابطون على الثغ��ور تاركين
ال�ضروري �أن يحمي مجتمع
عوائلهم وفلذات �أكبادهم ،فمن
ّ
ويق��دم لها كلّ ما تحت��اج �إليه من
المقاوم��ة ه��ذه العوائل ّ
والتربوية وغير ذلك.
والعلمية
المعي�شية
الأمور
ّ
ّ
ّ
((( عقائد الإمامية� ،ص. 117
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تحمل �أعباء الجهاد :فالجهاد من الفرائ�ض التي تترك �آثاراً
ّ -8
كثيرة عل��ى المجتمع كالقتل والجرح��ى والأ�سرى و�إعاقة
ضال عن الت�شريد وبع�ض الأعباء المادية
بع�ض المجاهدين ف� ً
كالخراب والدمار وتل��ف المحا�صيل والمزروعات ،و�سوى
لتحمل
ذل��ك من الأم��ور التي ينبغ��ي للأ ّمة اال�ستع��داد ّ
�أعبائها وعدم الإنك�سار �أو الر�ضوخ مهما بلغت التقديمات،
ولعلّ��ه �إلى ذلك �أ�شار القر�آن بعد تعداده لأنواع الإبتالءات
تمر على الأ ّمة بقوله }ﭫ ﭬ ﭭ {(((.
التي ّ
الق��وة :قال تعال��ى} :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
� -9إع��داد ّ
ﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ{(((.
والجهوزية الكاملة والإ�ستعداد التا ّم
إلهي بالإعداد
ّ
والأمر ال ّ
لمواجهة الكفار وعلى كلّ الم�ستويات هو تكليف الأ ّمة جمعاء
يتر�صدون
الذي��ن ال يغفل��ون ع ّنا حتى لو غفلنا عنه��م ،بل هم ّ
لحظة غفل��ة الأ ّمة للإنق�ضا���ض عليها والنيل منه��ا ،ولذا كان
((( البقرة. 155 ،
((( الأنفال .60
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جهادي ،ف� ّإن له موقعه
من
ال�ض��روري �أن ال ن�ست�صغر � ّأي عملٍ
ّ
ّ
وف�ضله و�إيجابياته على كلّ حال.
وق��د ّبين ذلك �أمير الم�ؤمني��ن  Qبقوله« :الجهاد على
�أربع �شعب :على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وال�صدق
�شد ظهر
ف��ي المواطن و�شن�آن الفا�سقين ،فمن �أم��ر بالمعروف ّ
الم�ؤمن ،ومن نهى عن المنكر �أرغم �أنف المنافق ،ومن �صدق
في المواطن ق�ضى الذي عليه ،ومن �شن�أ الفا�سقين وغ�ضب هلل
ع َّز وجلَّ غ�ضب اهلل له» (((.
ذم إيذاء المجاهدين

و�إي��ذاء المجاهدين من �أقبح الأعم��ال التي جعلها اهلل في
مقام الإعت��داء على �ساحة قد�سه ،وذل��ك بت�شويه ر�سالتهم �أو
اتهامه��م بالعمالة لغيرهم �أو تجريم �أعماله��م علناً �أو ت�صويرهم
ب�أ ّنه��م عل��ى غير اله��دى و� ّأن �أعمالهم ال تخ��دم ال�شريعة ،بل
والأ�صعب من ذلك ما قر�أناه في الما�ضي ون�شاهده في الحا�ضر
�ضدهم و�إباحة دمائهم و�أعرا�ضهم
من �إطالق الفتاوى
ال�شرعية ّ
ّ
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و�أموالهم وبذل المال وتقديم ال�سالح لحربهم ،وغير ذلك مما
يفعله � ّأئمة الكفر عبر التاريخ ،وما زال تاريخ ه�ؤالء ح ّتى ال�ساعة
�شاه��داً على قذارة �أفعالهم ومواقفه��م ،وقد ورد عن ر�سول اهلل
« :Pم��ن اغتاب غازياً �أو �آذاه �أو خلّف��ه في �أهله بخالفة �سوء
ن�ص��ب له يوم القيام��ة عل��م ،فلي�ستفرغ لح�ساب��ه ويرك�س في
النار»(((.
وعن��ه « :Pاتقوا �أذى المجاهدي��ن في �سبيل اهلل ،ف� ّإن اهلل
يغ�ضب لهم كما يغ�ضب للر�سل ،وي�ستجيب لهم كما ي�ستجيب
لهم»(((.
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املحا�ضرة الرابعة

ثواب المجاهدين

ق��ال تعال��ى:

}ﭑ ﭒ ﭓ

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ{(((.

((( الن�ساء .95

الهدف:

أعد اهلل من الأجر والثواب ورفيع المقام في
بي��ان بع�ض ما � ّ
الآخرة للمجاهدين في �سبيله.
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�إذا كان الجهاد ع ّز الأمة وقوتها ف�أجر المجاهد هو �أجر
القوة والمنعة ،وبكلم ٍة �أو�ضح
من �أع ّز هذه الأ ّمة و�أعطاها ّ
ف� ّإن �أجر المجاهد لي�س �أجراً على ٍ
خا�ص
�سلوك ّ
فردي وذك ٍر ّ
و�إحياء ليل ٍة بالطاعة والعبادة ،بل �أجره �أجر من حب�س نف�سه
وتحمل الم�ش ّقات وااللآم عن
للم�صالح الكبيرة للأ ّمة ّ
�سواه من الم�سلمين توفيراً لحيا ٍة كريم ٍة لهم ،ولذلك ورد
عن بع�ض العرفاء � ّأن �ساعة من �ساعات الجهاد في �سبيل
اهلل تفوق عبادة �سنين طويلة يق�ضيها الإن�سان في الدعاء
والت�ضرع وال�صالة والذكر ،وهذا المعنى �أ�شار �إليه ر�سول
ّ
اهلل في ٍ
مروي � ّأن رج ًال �أتى جب ًال ليعبد اهلل فيه ،فجاء
حديث ّ
به �أهله �إلى الر�سول  Pفنهاه عن ذلك ،وقالّ �« :إن �صبر
الم�سلم في بع�ض مواطن الجهاد يوماً واحداً خير له من
عبادة �أربعين �سنة»(((.

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .444

حماور املو�ضوع
ثوب المجاهدين

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
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من الوا�ض��ح في كتاب اهلل تف�ضيل �أه��ل الجهاد على غيرهم
بقول��ه تعال��ى} :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
(((
يو�ض��ح ه��ذه الدرج��ة بقوله تعال��ى}:ﭮ ﭯ
ث��م ّ
ﭧﭨ{ ّ

ﭽ ﭾ ﭿ {((( ،وقد �أ�ش��ارت الآيات والروايات �إلى بع�ض
أعده اهلل �أجراً للمجاهدين ،ونقف هنا على بع�ضها ،فمنها:
ما � ّ
 -1تخ�صي�صه��م بب��اب لهم :وهذا التخ�صي���ص يعني �إبرازهم
وتعريفه��م لعموم الخلق يوم القيامة والداللة �إلى �إنجازاتهم
وت�ضحياته��م ،ب��ل وف�ضله��م عل��ى الآخرين ،فع��ن ر�سول
اهلل « :Pللج ّنة باب يقال له :باب (المجاهدون) يم�ضون
�إلي��ه ف�إذا هو مفت��وح ،وهم متقلّ��دون ب�سيوفهم ،والجمع في
ترحب بهم»(((.
الموقف والمالئكة ّ
((( الن�ساء .95
((( الن�ساء .97
((( الكايف  ،ج� ،5ص .3
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 -2الخير عل��ى كلّ حال :فالمجاهد في عي��ن اهلل ورعايته ال
يق��دم � اّإل عل��ى خير وال ين��ال � اّإل الخير كيفم��ا وقع الحال
عليه ،فعن موالنا الإمام الباقر �« :Qأتى رجل ر�سول اهلل
 Pفق��ال� :إ ّني راغب ن�شيط ف��ي الجهاد ،قال :فجاهد في
مت
حيا عند اهلل ُترزق ،و�إن َّ
�سبيل اهلل ،ف�إ ّنك �إن ُتقتل كنت ًّ
فق��د وقع �أجرك على اهلل و�إن رجع��ت خرجت من الذنوب
�إلى اهلل»(((.
 -3النج��اة من النار :وهذا ّمما ال ريب فيه � ،اّإل � ّأن تعبير ر�سول
اهلل « :Pال يجتمع غبار في �سبيل اهلل ودخان في جه ّنم»،
فعبر بالغبار ليقول � ّإن غبار ثيابهم
�إ�ش��ارة �إلى �أبعد من ذلك ّ
ونعاله��م ووجوههم و�أ�سلحتهم وعرقهم و�سوى ذلك �إ ّنما هو
التبرك به(((.
مبارك
ّ
وي�ستحب ّ
تم�سهما النار :عين بكت من خ�شية
وعن��ه « :Pعينان ال ّ
اهلل ،وعين باتت تحر�س في �سبيل اهلل» (((.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .445
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .445
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .449

 -4الف��وز بالج ّن��ة :قال تعال��ى} :

ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ

زا ٌد وجهاد

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ {((( ،وفي قوله «�أم
ح�سبت��م» �إ�شارة وا�ضحة �إلى �أن الف��وز بالجنان يالزم �شرطاً
�أكي��داً وهو الجهاد ف��ي �سبيل اهلل .وع��ن ر�سول اهلل :P
«ال�سيوف مفاتيح الج ّنة»(((.
إلهي��ة :ق��ال تعال��ى:
 -5تخ�صي�صه��م ب�سب��ل الهداي��ة ال ّ
}ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ{((( ،وهذه الآية تتحدث عن معادلة و�س ّنة �إلهية الزمة
تق�ضي ب�إفا�ضة اهلل �أنوار هدايت��ه و�سبل التقرب �إليه بخا�صة
المجاهدين في اهلل .ولعله �إلى ذلك �أ�شار الإمام علي Q
بقوله« :المجاهد ُتفتح له �أبواب ال�سماء»(((.
 -6الخي��رات في الآخرة :ق��ال تعالى} :ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ

((( �آل عمران 142
((( الكايف  ،ج� ،5ص .2
((( الروم .2
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .445
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(((
لتعم كلّ
ﭫ ﭬ ﭭ {  .و�أطل��ق اهلل كلمة الخيرات ّ
ما ت�شتهي الأنف�س وما يخطر وما ال يخطر على قلب ب�شر.
والإن�سان على كلّ حال �سينتقل من هذه الدار �إ ّما قت ًال و�إ ّما
بالموت � ،اّإل � ّأن الخير �سيكون جزاء المجاهدين في �سبيل اهلل،
علي ّ �« :Qإن اهلل كتب القتل على قوم والموت على
فع��ن ّ
منيت��ه كما كتب اهلل له ،فطوبى للمجاهدين
�آخرين ،وكلٌّ �آتيه ّ
في �سبيله ،والمقتولين في طاعته» (((.
ّثم � ّإن الجهاد �إذا اجتمع مع الهجرة كان المجاهد ّممن يرجو
رحمة اهلل ،قال تعالى} :ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
(((
ﯚ ﯛ ﯜﯝ {
وف��ي �آي ٍة �أخ��رى اعتبره��م اهلل �أعظم درجة �إذ ق��ال تعالى:
}ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ{(((.

((( التوبة 88
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .445
((( البقرة218 ،
((( التوبة20،

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .449
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .449
((( م.ن ،ج� ،1ص .449
((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .449
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،1ص .449

زا ٌد وجهاد

 -7م�ضاعف��ة الأج��ر والثواب :لأنّ � ّأي طاعة يق��وم بها المجاهد
�صوم �أو دعاء �أو �سوى ذلك فهي مقترنة بجهاده
م��ن �صال ٍة �أو ٍ
الطبيعي �أن يت�ضاعف �أجرها،
وثبات��ه على محاور القتال ،فمن
ّ
فع��ن ر�سول اهلل « :Pرباط يوم في �سبيل اهلل خير من الدنيا
وم��ا عليه��ا»((( .وعنه « :Pرب��اط يوم خير م��ن �صيام �شهر
وقيامه»(((.
وعنه ّ �« :Pإن �صالة المرابط تعدل خم�سمائة �صالة»(((.
وعن��ه « :Pحر�س ليلة ف��ي �سبيل اهلل ع َّز وجلَّ �أف�ضل من
�ألف ليلة يقام ليلها وي�صام نهارها»(((.
وعن��ه « :Pلأن �أحر�س ثالث لي��ال مرابطاً من وراء بي�ضة
أح��ب � ّإلي م��ن �أن ت�صيبني ليلة الق��در في �أحد
الم�سلمي��ن � ّ
الم�سجدين :المدينة �أو بيت المقد�س»(((.
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املحا�ضرة اخلام�سة

مقام الشهادة

عن الإمام زي��ن العابدين :Q
أحب �إل��ى اهلل ع َّز وجلَّ
«م��ا من قطرة � ّ
من قطرتين :قط��رة دم في �سبيل اهلل،
وقطرة دمعة في �سواد الليل ال يريد بها
العبد � اّإل اهلل ع َّز وجلَّ »(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( ميزان احلكمة ،ج� ،1ص .284

الهدف:

علو المقام الذي يتم ّت��ع به ال�شهيد في الآخرة وف�ضله
بيان ّ
وعظمته على �سائر الخلق في الدنيا.
223

المقدمة
ّ

زا ٌد وجهاد

كالم �أو �س��وى ذلك �أن
ال يمك��ن لبي��ان � ٍ
أدب �أو �شع�� ٍر �أو ٍ
يتحدث عن ال�شه��ادة ومقاماتها وع�شق المجاهدين وال�شهداء
ّ
و�صف��اء نفو�سهم ونق��اء �سريرتهم وهم الذين باع��وا �أنف�سهم هلل
وح��ده ،كم��ا يق��ول اهلل تعال��ى} :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ {((( ،وا�شترى اهلل هذه الأنف�س بنعيم الأبد ،فكانت
نع��م التجارة مع اهلل و�أربح التجارة و�أوفاها ،وهل بعد التجارة مع
اهلل مقام �أو مرتبة �أو درجة يمكن للعبد �أن يبلغها؟
حماور املو�ضوع
ثواب طلب الشهادة

وطلب ال�شهادة معن��اه �أن يجاهد المرء في �سبيل اهلل طامعاً
في ال�شهادة ،و�أن يدعو اهلل �أن يرزقه � ّإياها ،فعن ر�سول اهلل :P
«من طلب ال�شهادة �صادقاً �أعطيها ،ولو لم ت�صبه» (((.
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((( التوبة . 111 ،
((( رو�ضة الطالبني ،ج� ، 1ص. 87

وعن��ه « :Pمن �س�أل اهلل ال�شهادة ب�ص��دق بلّغه اهلل منازل
ال�شه��داء و�إن مات على فرا�ش��ه» ((( .فالم�ؤمن ينبغي �أن يوطن
نف�سه على ال�شهادة دائماً� ،أي �أن يملك هذه الروحية.
وح��ب ال�شهادة يجع��ل المرء يرغب بها ويمي��ل �إليها ،ف�إذا
ّ
�أ�صبح عا�شقاً لها تراه يفتقدها دائماً وينتظر وقوعها بفارغ ال�صبر،
عل��ي  .......«:Qواهلل البن �أب��ي طالب �آن�س
فع��ن الإمام ّ
بالموت من الطفل بثدي �أ ّمه»(((.
يوبخ �أ�صحابه على التواني عن الجهاد
وعنه  - Qعندما ّ
أحب ما �أنا الق � ّإلي الموت» (((.
ّ �« :إن � ّالح��ق ،و�إ ّن��ي لل�شهادة
وعن��ه « :Qف��واهلل �إ ّن��ي لعل��ى ّ
لمحب»(((.
ّ
وعن��ه « :Qفواهلل ل��وال طمعي عند لقاء ع��د ّوي في ال�شهادة
((( ميزان احلكمة ،ج� ، 2ص. 1516
((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي  ،ج� ، 1ص. 40
((( امل�صدر نف�سه ،خطب الإمام علي  ،ج� ، 2ص. 101
((( م�صباح البالغة  ،ج� ، 1ص. 284

زا ٌد وجهاد

الشوق للشهادة
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وتوطيني نف�سي عند ذلك ،لأحببت � اّأل �أبقى مع ه�ؤالء يوماً واحداً»(((.
وعنه  - Qبعدما �ضربه ابن ملجم « :-واهلل ما فج�أني من
الموت وارد كرهت��ه وال طالع �أنكرته ،وما كنت � اّإل كقارب ورد
وطالب وجد» (((.
حياة الشهيد

ي�ؤكّ د القر�آن الكريم � ّأن ال�شهداء ينعمون بحيا ٍة هانئة �سعيدة،
و� ّأن ال�شهادة لي�ست � اّإل معبراً نحو هذه الحياة التي ال ي�شعر بها
بقية النا�س.
ّ
قال تعال��ى} :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ{(((.
وقال تعال��ى} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ{(((.
فضل الشهادة

وكرام��ة ال�شهادة والقتل في �سبيل اهلل من �أعظم الكرامات
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((( نهج البالغة � ،إبن �أبي احلديد  ،ج� ، 6ص. 93
((( نهج البالغة  ،خطب الإمام علي  ،ج� ، 3ص. 21
((( �آل عمران . 169 ،
((( البقرة . 154 ،

((( نهج البالغة ج� ،2ص .2
((( �شرح �أ�صول الكايف  ،ج� ، 11ص. 255
((( الكايف  ،ج� ، 2ص. 348
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عل��ي ّ �« :Qإن �أكرم الموت
الت��ي ال يدانيها ف�ضل ،فع��ن ّ
القت��ل ،والذي نف�س ابن �أبي طالب بيده لألف �ضربة بال�سيف
علي من ميتة على الفرا�ش في غير طاعة اهلل»(((.
�أهون ّ
و�أ ّما ف�ضائل هذه ال�شهادة فهي �أعظم من �أن ُتح�صى بركاتها،
و�أكب��ر من �أن ندرك بعقولنا كرامة ال�شهي��د عند ّربه وما يالقيه
من الأجر وعظيم المقام ،والتي منها:
� -1إقتران ال�شهادة بالفوز :وهذا مبد�أ ال يقبل ّ
ال�شك �أو الترديد
ورب
علي ّ - Qلما �ضربه ابن ملجم  «:-فزت ّ
فيه .فعن ّ
الكعبة» (((.
� -2أعل��ى مقامات ال ِب ّ��ر :لأ ّنه ال يوجد في الحي��اة �أغلى على
الإن�سان م��ن نف�سه ،وبالتالي ف�إ ّنه عندما يجود بها فيكون قد
و�ص��ل �إلى �أعلى مرات��ب القرب من اهلل .فع��ن ر�سول اهلل
« :Pفوق كلّ ذي ِب ٍّر َب ٌّر ح ّتى ُيقتل الرجل في �سبيل اهلل،
ف�إذا قُتل في �سبيل اهلل فلي�س فوقه َب ّر»(((.
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متنوعة � اّإل � ّأن قتل
� -3أ�ش��رف الموت� :أ�سباب الموت كثي��رة ّ
مقد�سات الأمة,
ال�شه��ادة يعني فناء ال�شهيد في الدفاع عن ّ
علي �« :Qأ�شرف الموت قتل ال�شهادة» (((.
فعن ّ
أحب �إلى اهلل من
الإمام زين العابدين « :Qما من قطرة � ّ
قطرة دم في �سبيل اهلل» (((.
عل��ي ّ �« :Qإن �أكرم الموت القت��ل ،والذي نف�س
وعن ّ
علي من ميتة
ابن �أبي طالب بيده لأل��ف �ضربة بال�سيف �أهون ّ
على الفرا�ش في غير طاعة اهلل» (((.
� -4أف�ض��ل ما ُتختم به الحياة :فاختت��ام الحياة بال�شهادة يعني
ثبات الإن�سان عل��ى ال�صراط طيلة حياته .فعن علي Q
ّ
 ف��ي ختام كتابه للأ�شتر ّلم��ا اّوله م�صر « :-و�أنا �أ�س�أل اهللب�سعة رحمت��ه وعظيم قدرته عل��ى �إعطاء كلّ رغب��ة� ...،أن
يختم لي ولك بال�سعادة وال�شهادة»(((.
أبدية ،عن
 -5ال�سع��ادة الكب��رى :باعتباره��ا مفتاح الحي��اة ال ّ
((( الدعوات � ،ص. 242
((( الكايف  ،ج� ، 5ص. 53
((( الكايف ،ج� 5ص. 53
((( نهج البالغة ،خطب الإمام علي  ،ج� ، 3ص. 111

((( ميزان احلكمة ،ج� ، 2ص. 1515
((( امل�صدر نف�سه ،ج� 2ص. 1515
((( م.ن ،ج� ، 2ص. 1515
((( الكايف  ،ج� ، 5ص. 94
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ، 5ص. 54
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الإمام الح�سين � «:Qإ ّني ال �أرى الموت � اّإل �سعادة ،وال
الحياة مع الظالمين � اّإل برماً»(((.
حد �سواء،
 -6رفع عذاب القبر :ع��ن ال�شهيد والمجاهد على ٍّ
فع��ن ر�سول اهلل « :Pمن َل ِق َي الع��د ّو ف�صبر ح ّتى ُيقتل �أو
يغلب لم يفتن في قبره»(((.
وعن��ه ّ - Pلما �سئل عن عدم افتتان ال�شهيد في القبر :-
«كفى ببارقة ال�سيوف على ر�أ�سه فتنة»(((.
 -7ال�شه��ادة وتكفي��ر الذن��وب :وهذه �إحدى النع��م والبركات
إلهية التي يم ّنها اهلل على ال�شهيد ،فعن الإمام الباقر :Q
ال ّ
الد ْين ،ف�إ ّنه ال ك ّفارة
«كلّ ذنب يكفره القتل في �سبيل اهلل � اّإل َّ
له � اّإل �أدا�ؤه� ،أو يق�ضي �صاحبه� ،أو يعفو الذي له الحق ّ»(((.
وع��ن الإم��ام ال�صادق « :Qمن قتل ف��ي �سبيل اهلل لم
�سيئاته»(((.
يعرفه اهلل �شيئاً من ّ
ّ
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الطبيعي �أن يك��ون ال�شهداء مرات��ب ودرجات ،فعن
وم��ن
ّ
ال�صف
ر�س��ول اهلل �« :Pأف�ضل ال�شهداء الذي��ن يقاتلون في ّ
يتلبطون في
الأ ّول ،ف�لا يلفتون وجوههم ح ّتى ُيقتل��وا� ،أولئك ّ
الغ��رف العلى من الج ّن��ة ،ي�ضحك �إليهم ّرب��ك ،ف�إذا �ضحك
ّربك �إلى عبد في موطن فال ح�ساب عليه»(((.
ولذل��ك نق��ر�أ في �سي��رة ر�س��ول اهلل � Pأ ّنه عن��د مواجهة
الأعداء يكون �أقرب القوم �إليهم و�أ�شجعهم في القتال.
تمني الشهيد

ع��ن ر�سول اهلل « :Pما من نف���س تموت لها عند اهلل خير
ي�سره��ا �أ ّنها ترج��ع �إلى الدنيا ،ول��و � ّأن لها الدنيا وم��ا فيها � ،اّإل
ّ
ال�شهي��د ،ف�إ ّن��ه يتمنى �أن يرجع ُفيقتل ف��ي الدنيا ،لما يرى من
ف�ضل ال�شهادة» (((.
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((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص ..1518
((( م�ستدرك الو�سائل  ،ج� ، 11ص. 13

املحا�ضرة ال�ساد�سة

مقام الشهادة()2

الفار
عل��يّ �« :Qإن ّ
عن الإمام ّ
لغير مزيد في عم��ره ،وال محجوز بينه
(((
وبين يومه »

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( نهج البالغة  ،خطب الإمام علي  ،ج� ، 2ص. 4

الهدف:

بي��ان تقدير الم��وت وال�شهادة في حي��اة الإن�سان ومن لهم
حكم ال�شهداء في الإ�سالم.
231

المقدمة
ّ
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�أب��ى اهلل للم�ؤمن � اّإل �أن تكون له الحي��اة الكريمة ،ورف�ض له
� ّأي ل��ون من �ألوان القهر ّ
والذل ،بل اعتبر � ّأن الر�ضا بهذه الحياة
خروج عن الإيمان والطاعة هلل تعالى ،لما هو وا�ضح � ّأن من عبد
اهلل ح ّق��اً كان �أع ّز النا���س و�أكرمهم ،و�أبى عل��ى نف�سه كلّ ما ال
إلهية ح ّتى ولو ك ّلفه ذلك حياته ،بل � ّإن
يتنا�سب مع هذه الع ّزة ال ّ
جمال الحياة و�سعادتها في العي�ش بكرامة الإيمانّ ،
وذل الحياة
�صرح
و�شقاوتها في العي�ش تحت رحمة البغاة الظالمين ،وهذا ما ّ
ب��ه الإمام الح�سين  - Qف��ي م�سيره �إلى كربالء �« :-إ ّني ال
�أرى الموت � اّإل �سعادة ،وال الحياة مع الظالمين � اّإل برماً»(((.
حماور املو�ضوع
تقدير الشهادة والموت

يتوهم��ون � ّأن الجهاد ي�ضع
ي��ر ّد القر�آن الكريم عل��ى الذين ّ
حداً لآجال النا���س ،و� ّأن ترك الجهاد يزيد في �أعمارهم فيقول
ّ
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((( حتف العقول� ،ص .245

تعال��ى} :

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ﯦﯧ ﯨﯩﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱﯲﯳ

ال�سيا�سي
الموت على الوالية :فالثبات على الوالية بمعناها
ّ
التب��ر�ؤ من �أه��ل بيت الع�صم��ة على م�ست��وى الفعل
وع��دم ّ
وال�سل��وك يرفع الإن�سان عن��د وفاته �إلى منزل��ة ال�شهداء ،فعن
�صديق �شهيد»- ،
الإمام الح�سي��ن « :Qما من �شيعتنا � اّإل ّ
ق��ال زيد بن �أرقم - :قلت�« :أ ّنى يكون ذلك وهم يموتون على
فر�شه��م» ؟ فقال� :أما تتلو كت��اب اهلل} :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ { ّثم قال « :Qلو لم تكن
ال�شهادة � اّإل لمن قتل بال�سيف لأقلّ اهلل ال�شهداء»(((.
((( �آل عمران . 154 ،
((( �آل عمران . 156 ،
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1517
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ونف�س المعن��ى نقر�أه عن الإمام ال�ص��ادق « - Qلأبي
محمد! � ّإن الميت على ه��ذا الأمر (�أي والية
ب�صي��ر  :-يا �أب��ا ّ
�أهل البيت) �شهيد ،قلت :جعلت فداك و�إن مات على فرا�شه؟
حي يرزق»(((.
قال :و�إن مات على فرا�شه ،ف�إ ّنه ٌّ
الحق بقوله« :من
علي  Qبمعرفة ّ
ّ
ويعبر عن ذلك الإمام ّ
وحق ر�سوله
حق ّربه ّ
م��ات منكم على فرا�شه وهو على معرف��ة ّ
و�أه��ل بيته مات �شهيداً ،ووقع �أجره على اهلل ،وا�ستوجب ثواب
النية مقام �إ�صالته ل�سيفه»(((.
ما نوى من �صالح عمله ،وقامت ّ
الحب تماماً
وه��ذه الوالية ا�ستخدم لها ر�سول اهلل  Pلفظ ّ
بنف���س المعنى الذي ا�ستخدمه اهلل تعالى في كتابه حين �أمرنا
بالم��و ّدة لأه��ل بي��ت الع�صمة  ،Qفعن ر�س��ول اهلل :P
(((
علي
إمام
ل
ا
.
محمد مات �شهي��داً»
«من م��ات على ّ
حب �آل ّ
ّ
« :Qالم�ؤم��ن على � ّأي حال مات ،وف��ي �أي �ساعة قب�ض،
فهو �شهيد»(((.
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1517
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .1517
((( م.ن ،ج� ،2ص .1517
((( م.ن ،ج� ،2ص .1517

((( م.ن ،ج� ،2ص .1516
((( ميزان احلكمة ،ج� ،2ص .1516
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،2ص .1516

زا ٌد وجهاد

أهمية المال على النف�س،
الم��وت دون ماله :وهذا ال يعني � ّ
ب��ل يعني مواجهة الظالم الذي يريد م�صادرة المال ،كما يعني
كرامة النف�س عن الخنوع لغير ذات اهلل ،فعن ر�سول اهلل :P
حق فقاتل ف ُقتل فهو �شهيد»(((.
«من �أريد ماله بغير ّ
الموت دون �أهله وماله وجاره :فعن ر�سول اهلل « :Pمن قُتل
دون �أهله ظلماً فهو �شهيد ،ومن قُتل دون ماله ظلماً فهو �شهيد،
ومن قُتل دون جاره ظلماً فهو �شهيد ،ومن قتل في ذات اهلل ع َّز
وجلَّ فهو �شهيد»((( .وك� ّأن الحديث ناظر �إلى عد ٍّو ظالم يدخل
بيت��ك �أو قريتك �أو مدينتك ف�إ ّنه والحال هذه يجب الدفاع عن
كلّ ذلك ،و� ّأن المقتول دون ذلك له مرتبة ال�شهداء.
الم��وت دفاعاً عن النف�س :عن ر�س��ول اهلل « :Pمن قاتل
دون نف�سه حتى ُيقتل فهو �شهيد»((( .وهذا القول من ر�سول اهلل
م�شروعية الدفاع عن نف�سه فيما لو حاول
 Pيعطي للإن�س��ان
ّ
�أحد الني��ل منه ،وبكلم ٍة �أخ��رى ف� ّإن الدفاع ع��ن النف�س ّمما
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�أجازه ر�سول اهلل  Pب�شكلٍ مطلق.
الموت دون ح ّق��ه :ك�أن يموت المرء دون �أر�ضه وممتلكاته
ق�ضي ٍة عادلة ،فعن
التي يريد الظالم غ�صبها� ،أو يموت دفاعاً عن ّ
ر�س��ول اهلل « :Pم��ن قُتل دون مظلمته فه��و �شهيد»((( .وعنه
« :Pنعم الميتة �أن يموت الرجل دون ح ّقه»(((.
الشهادة في عصر الغيبة

أجر م�ضاعف كما � ّأن الجهد والعمل الذي يبذله المرء
ولها � ٌ
أج��ر م�ضاعف ،عن
ف��ي ع�صر الغيبة تمهي��داً لظهور القائم له � ٌ
الإمام ال�صادق « :Qمن مات منكم على هذا الأمر �شهيد
بمنزلة ال�ضارب ب�سيفه في �سبيل اهلل» (((.
وعن الإمام زي��ن العابدين « :Qمن مات على مواالتنا
ف��ي غيب��ة قائمنا �أعطاه اهلل �أج��ر �ألف �شهيد مث��ل �شهداء بدر
و�أحد» (((.
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((( م.ن ،ج� ،2ص .1516
((( م.ن ،ج� ،2ص .1516
((( ف�ضائل ال�شيعة � ،ص. 37
((( كمال الدين ومتام النعمة � ،ص. 323

((( نهج البالغة ،ج� ،2ص .84
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النبي �أو الإمام قت��ال مع ظهور ال�شم�س
فالقتال بي��ن يدي ّ
وبيانه��ا للعيان ،و�أ ّما القتال في ع�ص��ر الغيبة فهو قتال على نور
ال�شم�س التي ظلّلها ال�سحاب ،فهو بحاج ٍة لوعي وب�صيرة وثبات
ق��د ال يحتاج �إليه��ا الجهاد بين يدي المع�ص��وم .نعم ا�ستثنى
علما�ؤن��ا من هذ القاعدة �شهداء كرب�لاء الذين و�صفهم الإمام
ع�شاق لم ي�سبقه��م �أحد ولم يلحق
ال�ص��ادق بقول��ه« :م�صارع ّ
بهم �أحد».
وفي الختام ن�ستح�ضر ما ورد عن �أمير الم�ؤمنين  - Qمن
رب ال�سقف
«اللهم ّ
دعائ��ه ّلما عزم على لقاء القوم ب�صفين ّ :-
للحق،
المرفوع� ...إن �أظهرتنا على عد ّونا فجنبنا البغي و�سددنا ّ
و�إن �أظهرتهم علينا فارزقنا ال�شهادة واع�صمنا من الفتنة»(((.
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الموت واالستعداد لآلخرة

تف�سري املوت يف كلمات املع�صومنيR

اال�ستعداد للموت
ذكر املوت
�سكرة املوت
التزود للآخرة
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املحا�ضرة الأوىل

تفسير الموت
في كلمات المعصومينR

ع��ن الإم��ام عل��ي�« :Qإن في
الم��وت لراحة لمن كان عب��د �شهوته
و�أ�سير �أهويته ،لأن��ه كلما طالت حياته
كث��رت �سيئات��ه وعظمت عل��ى نف�سه
جناياته»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2962

الهدف:

�سيما عند الم�ؤمن والكافر من خالل
بيان حقيقة الموت ال ّ
كلمات المع�صومين.
241

المقدمة
ّ
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ا�شتد الأمر بالح�سين
عن الإمام زين العابدين ّ «:Qلما ّ
علي بن �أبي طال��ب  Qنظر �إليه م��ن كان معه ف�إذا هو
ب��ن ّ
تغي��رت �ألوانهم وارتعدت
بخالفه��م ،لأ ّنهم كلّما ّ
ا�شت��د الأمر ّ
فرائ�صه��م ووجلت قلوبه��م ،وكان الح�سين  Qوبع�ض من
مع��ه من خ�صائ�صه ت�شرق �ألوانهم وته��دي جوارحهم وت�سكن
نفو�سهم» .فق��ال بع�ضهم لبع�ض«:انظ��روا ال يبالي بالموت» !
فقال له��م الح�سين �« :Qصبراً بني الك��رام ! فما الموت
وال�ض��راء �إلى الجنان الوا�سعة
� اّإل قنط��رة تعبر بكم عن الب�ؤ�س
ّ
والنعيم الدائمة ،ف� ّأيكم يكره �أن ينتقل من �سجن �إلى ق�صر»؟(((.
حماور املو�ضوع
الموت في كلمات المعصومين Q

عل��ي  :Qوقد �سئل ع��ن تف�سير الموت:
ع��ن الإمام ّ
«عل��ى الخبير �سقطتم ،هو �أحد ثالثة �أم��ور يرد عليه� :إ ّما ب�شارة
242

((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2959

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2959
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2959
((( م.ن ،ج� ،4ص .2959
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بنعيم الأبد ،و�إ ّما ب�شارة بعذاب الأبد ،و�إ ّما تحزين وتهويل و�أمر
(((
مبهم ،ال يدري من � ّأي الفرق هو»...
ع��ن الإم��ام الح�س��نّ - :Qلما �سئل ع��ن الموت :-
«للم�ؤم��ن كنزع ثي��اب و�سخة قملةّ ،
وفك قي��ود و�أغالل ثقيلة،
واال�ستب��دال ب�أفخر الثي��اب و�أطيبها روائح ،و�أوط���أ المراكب،
و�آن���س المنازل ،وللكافر كخلع ثياب فاخرة ،والنقل عن منازل
�أني�سة ،واال�ستبدال ب�أو�سخ الثياب و�أخ�شنها ،و�أوح�ش المنازل،
(((
و�أعظم العذاب».
وعنه �« :Qأعظم �سرور ي��رد على الم�ؤمنين �إذ نقلوا عن
دار النك��د �إلى نعيم الأبد ،و�أعظم ثبور ي��رد على الكافرين �إذ
نقلوا عن ج ّنتهم �إلى نار ال تبيد وال تنفد»(((.
ي�شمه
وعن الإمام ال�ص��ادق  «:Qللم�ؤمن ك�أطيب ريح ّ
فينع���س لطيبه وينقطع التعب والألم كلّ��ه عنه ،وللكافر كل�سع
أ�شد!» .قي��ل :ف� ّإن قوماً يقولون�« :إ ّنه
الأفاع��ي ولدغ العقارب و� ّ
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أ�شد من ن�شر بالمنا�شير ! وقر�ض بالمقاري�ض! ور�ضخ بالأحجار
� ّ
! وتدوير قط��ب الأرحية على الأحداق! قال :كذلك هو على
(((
بع�ض الكافرين والفاجرين»...
وع��ن الإمام الكاظم ّ -Qلما دخل على رجل قد غرق
ف��ي �سكرات الموت« :الموت هو الم�صف��اة ي�ص ّفي الم�ؤمنين
من ذنوبهم فيكون �آخر �ألم ي�صيبهم ك ّفارة �آخر وزر بقي عليهم،
وي�ص ّف��ي الكافري��ن م��ن ح�سناتهم فيك��ون �آخر ل��ذّ ة �أو راحة
تلحقهم ،وهو �آخر ثواب ح�سنة تكون لهم.((( »...
وع��ن الإمام الر�ض��ا  -Qفي عيادة رجل م��ن �أ�صحابه
 :كي��ف تجدك؟ قال« :لقيت الم��وت بعدك»!  -يريد ما لقيه�شدة مر�ضه  -فق��ال« :كيف لقيته»؟ فقال�« :أليماً �شديداً»،
من ّ
(((
ويعرفك بع�ض حاله»...
فقال«:ما لقيته� ،إ ّنما لقيت ما ينذرك به ّ
وع��ن الإمام الجواد ّ -Qلما �سئ��ل عن الموت « :-هو
الن��وم الذي ي�أتيكم كلّ ليلة � اّإل �أ ّنه طويل ّمدته ال ينتبه منه � اّإل
((( م.ن ،ج� ،4ص .2959
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2960
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2960

((( م.ن ،ج� ،4ص .2959
((( م.ن ،ج� ،4ص .2960
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ي��وم القيامة ،فمن ر�أى في نومه م��ن �أ�صناف الفرح ما ال يقادر
قدره ،ومن �أ�صناف الأهوال ما ال يقادر قدره ،فكيف حال فرح
فا�ستعدوا له »(((.
في النوم ووجل فيه؟ هذا هو الموت
ّ
محمد
علي ب��ن ّ
وع��ن الإم��ام الع�سك��ري  :Qدخ��ل ّ
 Lعلى مري�ض من �أ�صحابه وهو يبكي ويجزع من الموت،
فقال له« :يا عبد اهلل تخاف من الموت لأ ّنك ال تعرفه� ،أر�أيتك
�إذا ات�سخ��ت وتقذرت وت�أذيت من كث��رة القذر والو�سخ عليك
حمام يزيل
و�أ�صابك ق��روح وجرب وعلم��ت � ّأن الغ�سل ف��ي ّ
ذل��ك كلّه �أما تريد �أن تدخله فتغ�سل ذلك عنك �أو ما تكره �أن
ال تدخله فيبقى ذل��ك عليك»؟ قال« :بلى يا ابن ر�سول اهلل»،
الحمام ،وهو �آخر ما بقي عليك
ق��ال« :فذاك الموت هو ذل��ك ّ
�سيئات��ك ،ف�إذا �أنت وردت
م��ن تمحي�ص ذنوبك وتنقيتك من ّ
وهم و�أذًى ،وو�صلت �إلى
غم ّ
عليه وجاوزته فقد نجوت من كلّ ّ
كلّ �سرور وفرح ،ف�سكن الرجل وا�ست�سلم ون�شط وغم�ض عين
نف�سه وم�ضى ل�سبيله»(((.
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ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ{(((.
وقال تعالى} :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ{(((.
فالموت ريحانة الم�ؤمن كما ورد عن ر�سول اهلل  Pلأنه انعتاقٌ
إلهي ،وقد
له من �سجنه
ّ
الدنيوي �إلى الحر ّية الأبد ّية في النعيم ال ّ
�شبهه ر�س��ول اهلل  Qبخروج الجنين من بطن �أ ّمه فقال:P
ّ
ال�صبي من
«م��ا ّ
�شبهت خروج الم�ؤمن من الدنيا � اّإل مثل خروج ّ
بطن �أ ّمه من ذلك الغم والظلمة �إلى روح الدنيا» (((.
عن��ه �« :Pإن ملك الموت ليقف م��ن الم�ؤمن عند موته
موقف العبد الذليل من المول��ى ،فيقوم و�أ�صحابه ال يدنو منه
حتى يبد�أه بالت�سليم ويب�شره بالجنة»(((.
وع��ن الإمام ال�صادق  -Qفي قوله تعالى}:ﭡ ﭢ
(((
(((
(((
(((

النحل .32
الفجر  27ـ .30
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2961
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2961

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

م.ن ،ج� ،4ص .2961
م.ن ،ج� ،4ص .2961
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2961
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2961
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يب�شراه بالج ّن��ة عند الموت ،يعني
ﭣ ﭤ {« :،ه��و �أن ّ
محمداً وعلياً .(((»Q
يح�س بخروجها» ،وذلك قول
وعنه �« :Qأ ّما الم�ؤمن فما ّ
اهلل �سبحان��ه وتعالى( ،:ي��ا �أيتها النف���س« ،)...ذلك لمن كان
ورعاً موا�سياً لإخوانه و�صو ًال لهم»(((.
في حديث المعراج عن ر�سول اهلل « :Pو�إذا كان العبد في
حال��ة الموت يقوم على ر�أ�س��ه مالئكة ،بيد كل ملك ك�أ�س من
ماء الكوثر وك�أ�س من الخمر ي�سقون روحه ح ّتى تذهب �سكرته
ويب�شرونه بالب�شارة العظمى» ويقولون له« :طبت وطاب
ومرارتهّ ،
مثواك� ،إ ّنك تقدم على العزيز الحكيم الحبيب القريب»(((.
يب�شر به الم�ؤمن روح وريحان وج ّنة نعيم،
وعنه �« :Pأ ّول ما ّ
ولي اهلل بر�ضاه
و�أ ّول م��ا ّ
يب�شر به الم�ؤمن» �أن ُيقال ل��ه�« :أب�شر ّ
�شيعك ،وا�ستجاب
والج ّنة! قدمت خير مقدم ،قد غفر اهلل لمن ّ
لمن ا�ستغفر لك ،وقبل من �شهد لك (((.
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ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ {(((.
ق��ال تعال��ى} :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ { (((.
ٍ
بحديث عن ر�سول اهلل  Pي�صف فيه موت الكافر
ونكتفي
وخروج روح��ه ...«:و�إن كان لأوليائنا معادياً ،ولأعدائنا موالياً،
ولأ�ضدادن��ا ب�ألقابنا مل ّقبا ،ف�إذا جاءه مل��ك الموت لنزع روحه
م ّثل اهلل ع َّز وجلَّ لذلك الفاجر �سادته الذين اتخذهم �أرباباً من
دون اهلل ،عليه��م من �أنواع الع��ذاب ما يكاد نظره �إليهم يهلكه،
حر عذابهم ما ال طاقة له به .فيقول له
وال ي��زال ي�صل �إليه من ّ
ملك الموت :يا � ّأيها الفاجر الكافر تركت �أولياء اهلل �إلى �أعدائه،
فالي��وم ال يغنون عنك �شيئ��اً ،وال تجد �إلى منا�ص �سبيالً ،فيرد
(((
عليه من العذاب ما لو ق�سم �أدناه على �أهل الدنيا لأهلكهم»
((( النحل .28
((( حممد .27
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2961

املحا�ضرة الثانية

االستعداد للموت

عل��ي « :Qب��ادروا الموت
عن ّ
الذي �إن هربتم منه �أدرككم ،و�إن �أقمتم
�أخذكم ،و�إن ن�سيتموه ذكّ ركم»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2967

الهدف:

وكيفية القيام به
بيان مفهوم اال�ستعداد للموت والمراد منه ّ
وعلّة اال�ستخفاف به.
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«ا�ستع��دوا للموت فق��د �أظلّكم،
علي :Q
ّ
عن الإم��ام ّ
وكون��وا قوماً ِ�صي��ح بهم فانتبهوا ،وعلم��وا � ّأن الدنيا لي�ست لهم
ب��دار فا�ستبدل��وا ...وما بين �أحدك��م وبين الج ّن��ة �أو النار � اّإل
الموت �أن ينزل ب��ه (((...ن�س�أل اهلل �سبحان��ه �أن يجعلنا و� ّإياكم
تق�صر به عن طاعة ّربه غاية ،وال تحلّ
ّمم��ن ال تبطره نعمة ،وال ّ
به بعد الموت ندامة وال ك�آبة».
ف�إنّ م��ن � ّأهم ما يوجب على المرء اال�ستع��داد للموت �أ ّنه لحظة
الف�صل بين ال�سعادة �أو ال�شقاء الأبد ّيين ،وبالتالي ف�إنّ اال�ستعداد له
علي :Q
ينبغي �أن يكون بم�ستوى � ّ
أهميته وخطورته ،فعن الإمام ّ
«�إنّ قادماً يقدم بالفوز �أو ال�شقوة
العدة» (((.
ّ
لم�ستحق لأف�ضل ّ
حماور املو�ضوع
التأكيد على االستعداد للموت

�أكّ دت الرواي��ات على �ضرورة اال�ستعداد للم��وت و�أ ّنه � ٌأمر
ي�ستعد ل ّأي �أمر يتو ّقع
فطري يتنا�سب مع فطرة الإن�س��ان الذي ّ
ّ
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((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2966
((( م.ن ،ج� ،4ص .2967
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ضال ع��ن الأمر الذي يتي ّقن حدوث��ه ،ولذلك كان
نزول��ه به ،ف� ً
اال�ستع��داد للم��وت واحداً من هذه الأمور الت��ي ال ينبغي �أن
علي �« :Qإن �أم��راً ال تعلم متى
يغف��ل عنها ،وع��ن الإمام ّ
ت�ستعد له قبل �أن يغ�شاك .(((»..وعنه :Q
يفج�أك ينبغي �أن ّ
«�أ�سمعوا دعوة الموت �آذانكم قبل �أن ُيدعى بكم»(((.
وي�ؤكّ ��د �أمير الم�ؤمني��ن � ّأن اال�ستعداد للم��وت من �صفات
العاقل فيق��ول ّ �« :Qإن العاقل ينبغي �أن يحذر الموت في
هذه ال��دار ،ويح�سن له الت�أ ّهب قبل �أن ي�ص��ل �إلى دار يتم ّنى
فيها الموت فال يجده»(((.
تفسير االستعداد للموت

وال يعني اال�ستعداد للموت �أن ال ين�شغل المرء ب�أمور حياته
علي
ّ
ويلب��ي حاجات��ه ّ
اليومية ،بل معن��اه كما ورد ع��ن الإمام ّ
ّ -Qلما �سئل عن اال�ستع��داد للموت �« :-أداء الفرائ�ض،
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2966
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2966
((( م.ن ،ج� ،4ص .2966
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واجتناب المحارم ،واال�شتمال على المكارمّ ،ثم ال يبالي �أوقع
عل��ى الموت �أم وقع الموت عليه ،واهلل ما يبالي ابن �أبي طالب
�أوقع على الموت �أم وقع الموت عليه» (((.
يعبر عن��ه الإمام زي��ن العابدين
وم��ن ال�ص��ور الجميلة م��ا ّ
ّ -Qلم��ا �سئل عن خير الم��وت �« :-أن يكون قد فرغ من
�أبنيته ودوره وق�صوره ،قي��ل :وكيف ذلك؟ قال� :أن يكون من
ذنوبه تائباً ،وعلى الخيرات مقيماً ،يرد على اهلل حبيباً كريماً»(((.
ولع��ل المراد بهذا الحدي��ث �أن الإن�سان �إنم��ا يكون خير من
ا�ستعد للموت �إذا انتهى من بناء �آخرته.
عل��ي  Qي�ؤكّ ��د على � ّأن ت��رك المعا�ص��ي وفعل
وع��ن ّ
الخي��رات هو خي��ر اال�ستع��داد للموت فيق��ول �« :Qإ ّنما
اال�ستعداد للموت تج ّنب الحرام ،وبذل الندى والخير»(((.
المخف (�أي قليل
وعنه « :Qاعلم � ّأن �أمامك عقبة ك�ؤوداً
ّ
الذن��وب) فيها �أح�سن حا ًال من المثق��ل (�أي كثير الذنوب)،
((( م.ن ،ج� ،4ص .2969
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2969
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2969
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والمبط��ئ عليها �أقبح حاال من الم�س��رع ...فارتد لنف�سك قبل
نزولكِّ ،
ووطئ المنزل قبل حلولك»(((.
و� ّإن ّمم��ا ي�ساعد في اال�ستعداد للم��وت �أن يعي�ش الإن�سان
فك��رة اقت��راب الرحيل ،في��رى الموت بعين اليقي��ن ال بعين
عل��ي « :Qمن ر�أى
ال�ش��اكّ ويتو ّقعه ف��ي كلّ لحظة ،فعن ّ
الموت بعين يقينه ر�آه قريباً»(((.
وعن��ه �« :Qإذا كنت ف��ي �إدبار والموت ف��ي �إقبال فما
�أ�س��رع الملتق��ى»(((! وعن ر�س��ول اهلل �« :Pأ�صلح��وا الدنيا
واعملوا لآخرتكم ك�أ ّنكم تموتون غداً»(((.
بركات االستعداد للموت

ا�ستعد ل�سفره ّقر
علي « :Qم��ن ّ
 -1الم��وت الهنيء :عن ّ
عيناً بح�ضره»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

م.ن ،ج� ،4ص .2966
م.ن ،ج� ،4ص .2958
م.ن ،ج� ،4ص .2958
م.ن ،ج� ،4ص .2967
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2967
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 -2الم�سارع��ة �إلى فعل الخيرات :ع��ن ر�سول اهلل « :Pمن
ارتقب الموت �سارع في الخيرات» (((.
 -3العزوف عن الدنيا :عن��ه « :Qازهد في الدنيا واعزف
عنه��ا ،و� ّإي��اك �أن ينزل بك الموت و�أنت �آب��ق من ّربك في
طلبها فت�شقى»(((.
علي « :Qال تكن ّممن يرجو
 -4المبادرة �إلى العمل :فعن ّ
الآخرة بغير العمل ...يخ�شى الموت ،وال يبادر الفوت»(((.
�أي ال يبادر بالعمل قبل فوات الأوان.
 -5عدم الفج�أة :واال�ستعداد للموت ينفي �أهوال موت الفج�أة ،فعن
ر�سول اهلل « :Pموت الفج�أة راحة للم�ؤمن وح�سرة للكافر»(((.
وه��ذا �أمي��ر الم�ؤمنين  Qيق��ول« :واهلل م��ا فج�أني من
الموت وارد كرهته ،وال طالع �أنكرته ،وما كنت � اّإل كقارب ورد،
وطالب وجد ،وما عند اهلل خير للأبرار»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2967
م.ن ،ج� ،4ص .2967
م.ن ،ج� ،4ص .2967
م.ن ،ج� ،4ص .2975
م.ن ،ج� ،4ص .2975

تمنّ ي الموت

قال تعال��ى} :

ﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚ

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ

((( البقرة 94 :ـ .95
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2970
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2970
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ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ {(((.
واال�ستع��داد للموت ال يعني تمني الم��وت وطلبه ل�ضائق ٍة
�أو ب�لا ٍء �أو م��ا �شابه ،فعن ر�س��ول اهلل « :Pال يتم ّنى �أحدكم
اللهم �أحيني
ل�ضر نزل به ،ف�إن كان وال ّبد فاع ًال فليقلّ :
الموت ّ
ما كانت الحياة خيراً لي ،وتوفّني �إذا كانت الوفاة خيراً لي»(((.
ق��دم و�أنه يثق
وتمن��ي الم��وت الزمه يقين المرء بح�سن ما ّ
بعمله الذي ّقدمه بين يديه و�أنه مقبل على مغفرة اهلل ورحمته،
فم��ن ر�أى ذلك في نف�س��ه و�أمن ع��ذاب اهلل كان �صادقاً فيما
يتمنى وراجح��اً ما ي�صبو �إليه ،فعن ر�سول اهلل « :Pال يتمنى
�أحدكم الموت �إال �أن يثق بعمله» (((.
الهمذاني:
عل��ي  Qللحارث
ّ
وه��ذا ما �أ�شار �إليه الإمام ّ
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تتمن الموت � اّإل ب�شرط
«و�أكثر ذكر الموت وما بعد الموت ،وال ّ
وثيق»(((.
وم��ا لم يكن واثق��اً بعمله ف�إ ّنه والحال ه��ذه يتم ّنى الهالك،
يبين لأحده��م � ّأن تم ّني الموت
فع��ن الإمام الكاظ��م ّ Q
أبدي فيقول له« :ه��ل بينك وبين اهلل
يعن��ي تم ّني اله�لاك ال ّ
قراب��ة يحابيك لها ؟ قال :ال ،ق��ال :فهل لك ح�سنات ّقدمتها
�سيئاتك ؟ ق��ال :ال ،قال :ف�أن��ت �إذاً تتم ّنى هالك
تزي��د على ّ
الأبد»(((.
بل ورد ف��ي بع�ض الروايات ت�أكيدها عل��ى � ّأن تم ّني الحياة
خير م��ن تم ّني الموت ،فعن الإم��ام ال�صادق  -Qلرجل
ٌ
«تمن الحياة لتطيع ال لتع�صي ،فلأن تعي�ش
يتم ّن��ى الموت ّ :-
فتطيع خير لك من �أن تموت فال تع�صي وال تطيع»(((.
التأهب للموت
عدم
ّ

علي ّ Qممن ال يت�أ ّهب للموت قائالً:
وي�ستغرب الإمام ّ
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((( نهج البالغة ،ج� ،3ص .129
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2971
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2971

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

امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2979
م.ن ،ج� ،4ص .2966
نهج البالغة ،ج� ،3ص .131
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2966
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2966
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«عجبت لمن يرى �أ ّن��ه ينق�ص كلّ يوم في نف�سه وعمره وهو ال
يت�أ ّهب للموت» (((.
أهمها:
ويرجع ذلك �إلى جملة �أ�سبابّ � ،
العج��ز� :أي عجز المرء ع��ن هذا اال�ستع��داد وانجرافه في
عل��ي � «:Qإذا كان هج��وم الموت ال
حبائ��ل الدنيا ،فعن ّ
ي�ؤمن ،فمن العجز ترك الت�أ ّهب له»(((.
ويح��ذّ ر من ذلك بقول��ه ّ �« :Qإياك �أن ينزل بك الموت
و�أنت �آبق عن ّربك في طلب الدنيا»(((.
الغفلة :عنه ّ �« :Qإن وراءك طالباً حثيثاً من الموت ،فال
تغفل»(((.
عنه « :Qتارك الت�أ ّهب للموت واغتنام المهل غافل عن
هجوم الأجل»(((.
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املحا�ضرة الثالثة

ذكر الموت

عل��ي « :Qاذكروا هادم
الإمام ّ
اللّذّ ات ،ومن ّغ���ص ال�شهوات ،وداعي
مف��رق الجماعات،
ال�شت��ات ،اذكروا ّ
المنيات،
أمنيات ،ومد ّن��ي ّ
ومباع��د ال ّ
والم�ؤذن بالبين وال�شتات»(((.

زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2964

الهدف:

الت�أكي��د على ذك��ر الموت وعدم الغفلة عن��ه في مجال�سنا
و�سهراتنا ولقاءاتنا.
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«اللهم � ّإن ذكر
ورد ف��ي الدعاء عن الإمام ّ
ال�سج��اد ّ :Q
نغ�صني مطعمي
الم��وت و�أهوال المطلع والوقوف بي��ن يديك ّ
أغ�صني بريقي و�أقلقني عن و�سادي ومنعني رقادي،
وم�شربي و� ّ
كي��ف ينام من يخاف ملك الموت ف��ي طوارق الليل وطوارق
النه��ار؟! بل كيف ينام العاقل وملك الموت ال ينام ال بالليل
وال بالنهار ويطلب روحه بالبيات وفي �آناء ال�ساعات»(((؟!
وكان Qي�سج��د بعد هذا الدع��اء ويل�صق خده بالتراب
ويق��ول�« :أ�س�ألك الروح والراحة عند الموت والعفو ع ّني حين
�ألقاك»(((.
حماور املو�ضوع
ضرورة ذكر الموت

بني
علي  -Qالبنه الح�س��ن « :-Qيا ّ
عن الإم��ام ّ
�أكث��ر من ذكر الموت ،وذكر ما تهجم عليه وتف�ضي بعد الموت
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((( م�صباح املتهجد ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص .133
((( امل�صدر نف�سه ،ال�شيخ الطو�سي� ،ص .133

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

نهج البالغة ،ج� ،3ص .49
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2965
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2965
م.ن ،ج� ،4ص .2965
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�إلي��ه ،حتى ي�أتيك وقد �أخذت منه ح��ذرك و�شددت له �أزرك،
وال ي�أتيك بغتة فيبهرك» (((.
فكث��رة ذكر الم��وت تجعل م��ن الإن�سان دائ��م الإ�ستعداد
للموت ،مجانب��اً للغفلة وال�سهو واللعب وال�ضحك واللاّ مباالة،
م��ر بمجل�س وهم
وق��د ج��اء ف��ي الرواي��ة � ّأن ر�س��ول اهلل ّ P
ي�ضحكون فق��ال �« :-أكثروا ذكر هادم الل��ذّ ات� ،أح�سبه قال:
و�سعه ،وال في �سعة
ف�إ ّن��ه ما ذكره �أحد في �ضيق من العي�ش � اّإل ّ
�ضيقه عليه»(((.
� اّإل ّ
وع��ن الإمام علي �« :Qأو�صيك��م بذكر الموت و�إقالل
الغفلة عنه ،وكيف غفلتكم عما لي�س يغفلكم ،وطمعكم فيمن
لي�س يمهلكم ! فكفى واعظا بموتى عاينتموهم»(((.
وعن ر�سول اهلل � «:Pأكثروا من ذكر هادم اللذات ،فقيل:
ي��ا ر�س��ول اهلل فما هادم الل��ذات ؟ قال :الموت ،ف���إن �أكي�س
أ�شدهم له ا�ستعداداً»(((.
الم�ؤمنين �أكثرهم ذكراً للموت ،و� ُّ
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ولقد كان ر�سول اهلل  Pي�س�أل �أ�صحابه عن ذكرهم للموت
كم��ا كان يو�صيه��م ب� ّأي منقب�� ٍة �أخرى ،وم��ن كان قليل الذكر
للموت كان الر�سول ُي�سقطه من عينه كما في بع�ض الروايات.
زا ٌد وجهاد
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بركات ذكر الموت

جم��ة ال ُت َع ّد وال
 -1مح��ور الف�ضائ��ل :فلذكر الموت ف�ضائل ّ
تح�ص��ى ،فعن �أبي عب��د اهلل « :Qذك��ر الموت يميت
ال�شه��وات في النف���س ويقلع منابت الغفل��ة ويقوي القلب
ويرق الطب��ع ويك�سر �أعالم اله��وى ويطفئ نار
بمواع��د اهلل ّ
الحر�ص ويحقر الدنيا»(((.
محب��ة اهلل :ل ّأن ذك��ر الموت يجعلك قريب��اً من اهلل مدركاً
ّ -2
لح�ض��ورك بين يدي��ه ،فعن الإم��ام �أبي عب��د اهلل ال�صادق
ع�شية خمي�س في
� :Qأ ّن��ه قال�« :أفطر ر�س��ول اهلل ّ P
م�سجد قب��ا فقال :هل من �ش��راب؟ ف�أتاه �أو���س بن خولي
فلما و�ضعه على فيه ّنحاه،
الأن�صاري بع�سلٍ مخي�ض بع�سلّ ،
ّثم قال� :شرابان ُيكتفى ب�أحدهما عن �صاحبه ،ال �أ�شربه وال
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2964

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

امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .3558
م�سند زيد بن علي� ،ص .386
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2965
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2965
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أحرمه ،ولكن �أتوا�ضع هلل ،ف�إنه من توا�ضع هلل رفعه اهلل ،ومن
� ّ
تكبر حفظه اهلل ،ومن اقت�صد في معي�شته رزقه اهلل ،ومن بذّ ر
أحبه اهلل»(((.
حرمه اهلل ،ومن �أكثر ذكر الموت � ّ
 -3الم�سارع��ة �إلى الخي��رات :قال ر�س��ول اهلل �« :Pأديموا
ذك��ر هادم اللذّ ات قالوا يا ر�سول اهلل وما هادم اللذات ،قال
الموت ف�إنه من �أكثر ذك��ر الموت �سلى عن ال�شهوات ومن
�سلى عن ال�شهوات هانت عليه الم�صيبات ومن هانت عليه
الم�صيبات �سارع في الخيرات»(((.
علي �« :Qأكثروا ذكر
 -4حائلٌ دون ال�شهوات :عن الإمام ّ
الم��وت عندما تنازعكم �إلي��ه �أنف�سكم من ال�شهوات وكفى
بالم��وت واعظ��اً»((( ،وكان ر�سول اهلل Pكثي��راً ما يو�صي
�أ�صحابه بذكر الموت فيقول�« :أكثروا ذكر الموت ،ف�إ ّنه هادم
اللذّ ات حائل بينكم وبين ال�شهوات»(((.
النبي � Pأ ّن��ه قال «�أكث��روا ذكر
 -5الر�ض��ا والقناع��ة :ع��ن ّ
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ه��ادم اللذّ ات ،فما ذكر في كثير � اّإل قلّل��ه ،وال في قليل � اّإل
ك ّث��ره»((( ،ومعن��ى ذلك �أنه متى ذكر الم��وت في قليل من
الرزق ا�ستكثره الإن�سان ال�ستقالل ما بقي من عمره ،ومتى
ذك��ره في كثير قلّله ل ّأن كثير الدنيا �إذا علم انقطاعه بالموت
قلّ عنده.
عل��ي « :Qمن �أكث��ر من ذكر الم��وت ر�ضي من
وعن ّ
الدنيا بالكفاف»(((.
 -6الزه��د في الدنيا :عن الإمام ال�صادق �« :Qأكثروا ذكر
الموت ،ف�إ ّنه ما �أكثر ذكر الموت �إن�سان � اّإل زهد في الدنيا»(((.
والزهد في الدنيا ي�ستل��زم الإعرا�ض وعدم الرغبة بها ،فعن
علي « :Qمن �أكثر من ذكر الموت قلّت في الدنيا
الإم��ام ّ
رغبت��ه»((( .وعنه « :Qم��ن ذكر الموت ر�ض��ي من الدنيا
بالي�سي��ر»((( .وعنه �« :Qأكثروا من ذكر الموت ف�إ ّنه يمحق
(((
(((
(((
(((
(((

تذكرة الفقهاء ،ج� ،1ص .336
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2966
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2965
م.ن ،ج� ،4ص .2965
م.ن ،ج� ،4ص .2965

((( م.ن ،ج� ،4ص .2965
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .147
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2964
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الذن��وب ويز ّهد في الدنيا ،ف���إن ذكرتموه عند الغنى هدمه و�إن
ذكرتموه عند الفقر �أر�ضاكم بعي�شكم»(((.
علي  Qف��ي ٍ
حديث له عن
 -7ع��دم اللّه��و واللّعب :عن ّ
عمرو بن العا���ص�« :أما واهلل �إ ّني ليمنعن��ي من اللّعب ذكر
الحق ن�سيان الآخرة»(((.
الموت .و�إنه ليمنعه من قول ّ
فذك��ر الموت يجعل م��ن الإن�سان �إن�ساناً م�س���ؤو ًال ،كما � ّأن
ن�سيان��ه ون�سي��ان الآخرة من بع��ده يحرف الإن�س��ان عن جا ّدة
الحق �إلى جا ّدة ال�ضاللة والعمى.
ّ
� -8أف�ض��ل الطاعات :عن ر�س��ول اهلل �« :Pأف�ضل الزهد في
الدني��ا ذكر الم��وت ،و�أف�ضل العبادة ذك��ر الموت ،و�أف�ضل
ّ
التفكر ذكر الموت ،فمن �أثقله ذكر الموت وجد قبره رو�ضة
من ريا�ض الج ّنة»(((.
 -9الح�شر م��ع ال�شهداء :عن ر�سول اهلل  Pحينما �سئل هل
يح�ش��ر مع ال�شهداء �أحد« :نعم م��ن يذكر الموت في اليوم
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والليلة ع�شرين مرة»(((.
فذاكر الموت ُي�شارك ال�شهداء في الإرتباط الدائم بال�ساحة
القد�سية هلل تبارك وتعالى ،ولذلك كان معهم وفي درجتهم يوم
ّ
القيامة.
 -10حي��اة القل��وب :عنه �« :Pأكثروا ذك��ر الموت ،فما من
وهون عليه الموت»(((.
عبد �أكثر ذكره � اّإل �أحيى اهلل قلبه ّ
عل��ي �« :Qأكثروا ذكر
 -11ه��وان الم�صائب :عن الإمام ّ
الموت ،ويوم خروجكم م��ن القبور ،وقيامكم بين يدي اهلل
ع َّز وجلَّ  ،تهون عليكم الم�صائب»(((.
ولذل��ك نرى � ّأن ق��راءة عزاء �أبي عب��د اهلل  Qمن �أكثر
الأمور الت��ي ت�ساعد المرء على التخفيف م��ن م�صابه وت�سلّيه
عما �سواه»(((.
عن م�أ�ساته .عنه �«:Pأكثر ذكر الموت ي�سلك ّ

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

امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2965
م.ن ،ج� ،4ص .2965
م.ن ،ج� ،4ص .2965
م.ن ،ج� ،4ص .2965

املحا�ضرة الرابعة

سكرة الموت
زا ٌد وجهاد

ت�صدير المو�ضوع:
قال تعال��ى} :ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ {(((.

((( ق .19

الهدف:

�إلق��اء ال�ضوء على بع�ض �أهوال �سك��رات الموت وبع�ض ما
يخ ّفف ذلك عن الإن�سان.
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لمحمد بن �أبي بكر لما اّوله م�صر :-
علي ّ -Q
عن الإمام ّ
عدته ،ف�إ ّنه يفج�أكم
أعدوا له ّ
«احذروا يا عباد اهلل الموت و�سكرته ،و� ّ
ب�شر ال يكون معه خير
�شر �أبداً� ،أو ٍّ
ب�أم��ر عظيم ،بخير ال يك��ون معه ّ
�أبداً� ...إنه لي�س �أحد من النا�س تفارق روحه ج�سده ح ّتى يعلم � ّأي
ولي له،
المنزلتي��ن ي�صل� ،إلى الج ّن��ة �أم �إلى النار� ،أعد ّو هو هلل �أم ّ
و�شرعت له طرقها ور�أى ما
ف�إن كان ّ
ولياً هلل فتحت له �أبواب الج ّنة ّ
أعد اهلل له فيها ،ففرغ من كلّ �شغل وو�ضع عنه كلّ ثقل ،و�إن كان
� ّ
أعد
و�شرعت له طرقها ونظر �إلى ما � ّ
ع��دوًّا هلل فتحت له �أبواب النار ّ
(((
اهلل له فيها ،فا�ستقبل كلّ مكروه وترك كلّ �سرور».....
حماور املو�ضوع
أحوال سكرات الموت

عل��ي  - Qفي و�صفه ل�سكرات الموت :-
وعن الإمام ّ
«اجتمعت عليه��م �سكرة الموت وح�سرة الف��وت ،ففترت لها
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ث��م ازداد الموت فيهم ولوجاً،
وتغي��رت لها �ألوانهمّ .
�أطرافهمّ ،
فحي��ل بين �أحدهم وبي��ن منطقه ،و�إ ّنه لبين �أهل��ه ينظر بب�صره
�صحة من عقله وبقاء من ّلبهّ ،
يفكر فيم �أفنى
وي�سمع ب�أذنه على ّ
عمره ،وفي��م �أذهب دهره ،ويتذكّ ر �أم��و ً
اال جمعها� ،أغم�ض في
م�صرحاتها وم�شتبهاتها ،قد لزمته تبعات
مطالبها ،و�أخذها م��ن ّ
جمعها ،و�أ�ش��رف على فراقها ،تبقى لم��ن وراءه ينعمون فيها،
ويتم ّتعون بها ،فيكون المهن�أ لغيره والعب ء على ظهره ،والمرء
يع�ض يده ندامة على ما �أ�صحر له عند
قد علقت رهونه بها ،فهو ّ
الموت من �أمره ،ويزهد فيما كان يرغب فيه � ّأيام عمره ،ويتمنى
� ّأن الذي كان يغبطه بها ويح�سده عليها قد حازها دونه ! فلم يزل
الم��وت يبالغ في ج�سده ح ّتى خال��ط ل�سانه �سمعه ،ف�صار بين
�أهله ال ينطق بل�سان��ه ،وال ي�سمع ب�سمعه ،ير ّدد طرفه بالنظر في
وجوهه��م ،يرى حركات �أل�سنتهم ،وال ي�سمع رجع كالمهمّ .ثم
زاد الموت التياطا به ،فقب�ض ب�صره كما قب�ض �سمعه ،وخرجت
الروح من ج�سده ،ف�صار جيفة بين �أهله»(((..
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ{(((.
�ش��دة الألم :عن ر�س��ول اهلل �« :Pأدنى جبذات الموت
ّ -1
بمنزلة مائة �ضربة بال�سيف»(((.
علي « :Qوالذي نف�سي بي��ده لمعاينة ملك الموت
وع��ن ّ
أ�ش��د من �ألف �ضربة بال�سيف ،والذي نف�سي بيده ال تخرج
� ّ
نف�س عبد من الدنيا حتى يت�أ ّلم كلّ عرق منه على حياله»(((.
عل��ي ّ �« :Qإن
 -2ف��وق الو�ص��ف والتع ّق��ل :ع��ن الإمام ّ
للموت لغمرات هي �أفظع من �أن ت�ستغرق ب�صفة� ،أو تعتدل
على عقول �أهل الدنيا»(((.
ف��� ّأي ٍ
و�صف لغمرات الموت �إ ّنما ه��و ت�شبيه وت�صوير لمقاربة
الواق��ع وحقيقته ،لكن ال يمك��ن ل ّأي ٍ
و�صف �أن يعطي الحقيقة
كما هي في الواقع لأ ّنها �أكبر من �أن تو�صف بالكلمات وال�صفات.
(((
(((
(((
(((

القيامة  26ـ .30
ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2972
امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2971
م.ن ،ج� ،4ص .2971

((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2972
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2972
((( م.ن ،ج� ،4ص .2971
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�شدة الم��وت وحدها ل��و يعاينها
 -3الج��زع والخ��وف :ف��� ّإن ّ
الإن�سان لكانت كافي ًة ال�ستقامته والتزامه وعدم الإبتعاد عن
علي « :Qف�إ ّنكم لو قد عاينتم ما
الطاع��ات ،فعن الإمام ّ
قد عاين من مات منكم لجزعتم ووهلتم ،و�سمعتم و�أطعتم،
ولك��ن محج��وب عنك��م ما ق��د عاين��وا ،وقريب م��ا ُيطرح
الحجاب»(((.
وع��ن ر�سول اهلل « :Pل��و � ّأن البهائم يعلمن من الموت ما
تعلمون �أنتم ،ما �أكلتم منها �سميناً»(((.
 -4قرب ال�شيطان منه :فهي اللّحظة التي ي�أمل ال�شيطان حرف
الم�ؤمن ع��ن والية �أهل بيت الع�صم��ة  ،Rفعن ر�سول
وب�شروهم
اهلل « :Pاح�ضروا موتاكم ول ّقنوهم ال �إله �إال اهلل ّ
يتحير عند ذلك
بالج ّنة ،ف��� ّإن الحليم من الرجال والن�س��اء ّ
الم�ص��رع ،و� ّإن ال�شيط��ان �أقرب ما يكون م��ن ابن �آدم عند
ذلك الم�صرع»(((.
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 -5مل��ك الموت :قال تعالى}:
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ {(((.
ولعلّ من �أكبر �سك��رات الموت مواجهة ملك الموت الذي
�أوكله اهلل قب�ض الأرواح ،هذا الملك الذي يتج ّلى لكلّ �إن�سان بما
يتنا�سب مع حقيقته وجوهرهّ ،ثم � ّإن اهلل �أعطاه من القدرة ما ّقدره
علي :Q
على قب�ض الأرواح في � ّأي مكان من الأر�ض ،فعن ّ
«قيل لملك الموت  :Qكي��ف تقب�ض الأرواح وبع�ضها في
المغرب وبع�ضها في الم�شرق في �ساعة واحدة؟ .فقال� :أدعوها
يدي
فتجيبني .قال :وقال ملك الم��وت � :Qإن الدنيا بين ّ
كالق�صعة بين يدي �أحدكم ،يتناول منها ما ي�شاء ،والدنيا عندي
كالدرهم في كف �أحدكم يقلبه كيف �شاء»(((.
وفي حوا ٍر الف��ت لأمير الم�ؤمنين  Qمع الزنديق الذي
ادعى التناق�ض في الق��ر�آن } :-ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ{
وقوله} :ﯽ ﯾ ﯿ{ و }ﭶ ﭷ{ و }ﯖ ﯗ
ﯘ{ و}ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ{ «فهو تبارك وتعالى
ﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂ

زا ٌد وجهاد

272

((( ال�سجدة .11
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2963
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�أجلّ و�أعظ��م من �أن يتو ّلى ذلك بنف�سه ،وفعل ر�سله ومالئكته
فعل��ه ،لأ ّنهم ب�أمره يعملون ...فم��ن كان من �أهل الطاعة تو ّلت
قب�ض روحه مالئكة الرحمة ،ومن كان من �أهل المع�صية تو ّلى
قب���ض روحه مالئكة النقمة ،ولملك الموت �أعوان من مالئكة
الرحمة والنقمة ي�صدرون عن �أمره ،وفعلهم فعله ،وكلّ ما ي�أتونه
من�س��وب �إليه ،و�إذا كان فعله��م فعل ملك الموت ،وفعل ملك
الموت فعل اهلل لأ ّنه يتوفّى الأنف�س على يد من ي�شاء»(((.
يهون الموت وسكراته
ما
ّ

ي�سرك
�إنفاق المال :عن ر�سول اهلل ّ :P
«قدم مالك �أمامك ّ
اللّحاق به»(((.
فم�ساع��دة الفقراء والتح ّن��ن عليهم وك�سوتهم ف��ي ال�شتاء
وال�صي��ف ّمما يخفف �سكرات الموت ،وفي الرواية عن الإمام
ال�صادق « :Qمن ك�سا �أخاه ك�سوة �شتا ٍء �أو �صيف كان حقاً
يهون عليه �سكرات
عل��ى اهلل �أن يك�سوه من ثياب الج ّن��ة ،و�أن ّ
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2963
((( م.ن ،ج� ،4ص .2972
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الموت و�أن يو�سع عليه في قبره»(((.
الإبتعاد ع��ن المعا�صي :عن ر�س��ول اهلل  -Pلرجل وهو
يو�صي��ه �« :-أقلل من ال�شهوات ي�سهل عليك الفقر ،و�أقلل من
الذنوب ي�سهل عليك الموت»(((.
وبر الوالدين :عن الإمام ال�صادق « :Qمن
�صلة الرحم ّ
أح��ب �أن يخ ّف��ف اهلل ع َّز وجلَّ عنه �سك��رات الموت ،فليكن
� ّ
لقرابته و�صو ًال وبوالديه بارًّا ،ف�إذا كان كذلك ّهون اهلل ع َّز وجلَّ
عليه �سكرات الموت ولم ي�صبه في حياته فقر �أبداً»(((.
تهون �سكرات الموت منها قراءة
أم��ور كثيرة ّ
وفي الروايات � ٌ
اليومي��ة والإكثار من
�س��ورة الزلزلة والمواظبة عل��ى الفرائ�ض ّ
قراءة �آي��ة }ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ  ،{...والمواظبة على ت�سبيح الزهراء
 Oوق��راءة �سورة الم�ؤمنون كلّ ي��وم جمعة وغير ذلك ّمما
«�شوقوا
علي ّ :Q
ُي ّ
�شوق المرء للقاء ّربه ،فقد ورد عن الإمام ّ
تحبوا الموت وتمقتوا الحياة».
�أنف�سكم �إلى نعيم الج ّنة ّ
((( الكايف � ،ص .204
((( ميزان احلكمة ،ج� ،4ص .2972
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،4ص .2972

املحا�ضرة اخلام�سة

التزود لآلخرة

قال تعالى} :

ﭩﭪﭫﭬ
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ت�صدير المو�ضوع:

ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ{(((.

((( البقرة .197

الهدف:

التنبي��ه عل��ى � ّأن الهدف م��ن الدار الدنيا ت��ز ّود الإن�سان
لآخرته قبل حلول الموت.
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علي ّ -Qلما �أ�شرف على القبور وهو يرجع من
عن الإمام ّ
ّ
والمح��ال المقفرة ،والقبور
�ص ّفي��ن « :-يا �أهل الديار الموح�شة،
المظلم��ة ،يا �أهل الترب��ة ،يا �أهل الغربة ،يا �أه��ل الوحدة ،يا �أهل
الوح�شة� ،أنتم لنا فرط �سابق ،ونحن لكم تبع الحق� .أ ّما الدور فقد
ُ�سكنت ،و�أ ّما الأزواج فقد ُنكحت ،و�أ ّما الأموال فقد قُ�سمت .هذا
خبر ما عندنا ،فما خبر ما عندكم ؟ ّثم التفت �إلى �أ�صحابه فقال:
�أما لو �أذن لهم في الكالم لأخبروكم �أنّ خير الزاد التقوى»(((.
حماور املو�ضوع
ّ
التزود لآلخرة
الحث على
ّ

جيداً في هذه
لع��لّ � ّ
أهم ما في حياة الإن�س��ان �أن يعي دوره ّ
الحي��اة الدني��ا و�أ ّنه��ا الدار الت��ي ينبغي �أن يك�س��ب بها نف�سه
علي « :Qتز ّودوا في الدنيا من الدنيا
للآخ��رة ،فعن الإمام ّ
ما تحرزون به �أنف�سكم غداً»(((.
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((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .31
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2968

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

امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2968
ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2968
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2968
م.ن ،ج� ،3ص .2968
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فالدنيا �إن كانت كذلك كانت نعم الدنيا ،و�إن لم تكن كذلك
علي
كانت دار فق��ر ولو ملكت �أطرافها وكلّ مالها ،فعن الإمام ّ
ّ �« :Qإن الدنيا دار �صدق لمن �صدقها ،ودار عافية لمن فهم
عنها ،ودار غنى لمن تزود منها»(((.
علي :Q
فهي الفر�صة الق�صيرة للتز ّود للأبد ،فعن الإمام ّ
«تز ّودوا في � ّأيام الفناء ل ّأيام البقاء ،قد ُدللتم على الزاد ،و�أُمرتم
وحثثتم على الم�سير» (((.
بالظعنُ ،
وعن��ه �« :Qأل�ستم ف��ي م�ساكن م��ن كان قبلكم �أطول
تعبد ،و�آثروها � ّأي �إيثار،
تعبدوا للدنيا � ّأي ّ
�أعماراً ،و�أبقى �آثاراً؟ّ ..
ّثم ظعنوا عنها بغير زاد مبلغ وال ظهر قاطع» (((.
وعن��ه �« :Qإ ّنم��ا الدنيا منتهى ب�ص��ر الأعمى ،ال يب�صر
ّمم��ا وراءها �شيئاً ،والب�صير ينفذها ب�صره ويعلم � ّأن الدار وراءها،
فالب�صي��ر منها �شاخ�ص ،والأعمى �إليها �شاخ�ص ،والب�صير منها
متز ّود ،والأعمى لها متز ّود»(((.
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وعنه ّ �« :Qإن الدنيا لم ُتخلق لكم دار مقام ،بل ُخلقت
لكم مجازاً لتز ّودوا منها الأعمال �إلى دار القرار»(((.
خير الزاد
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يح��ث �أ�صحابه على التز ّود من
ولطالما كان �أمير الم�ؤمنين ّ
ه��ذه الدار الدنيا و�أن ي�ستقلّ المرء زاده ،فما �أروع قوله Q
أ�سا�سية�« :آه! من قلّة الزاد ،وطول الطريق ،وبعد
�إلى �أربعة �أمور � ّ
ال�سفر ،وعظيم المورد»(((.
نعم ل ّأن قلّة الزاد وكثرته ترتبطان بطول الطريق وق�صره وبعد
ال�سفر �أو قربه وعظيم ما ترد عليه �أو �ضعفه ،ف�إذا كان الورود على
فجدير بالمرء �أن ي�ست�صغر عمله وي�ستقلّ زاده.
الح�ساب ٌ
علي « :Qال خير ف��ي �شيء من �أزوادها
التق��وى :عن ّ
� اّإل التقوى»(((.
عنه � -Qإذا �صلّ��ى الع�شاء الآخرة ينادي النا�س ثالث
ّمرات ح ّتى ي�سمع �أهل الم�سجدّ �« :أيها النا�س تج ّهزوا رحمكم
((( م.ن ،ج� ،3ص .2968
((( نهج البالغة ،ج� ،4ص .17
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص .21

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

ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2968
امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2968
م.ن ،ج� ،3ص .2968
م.ن ،ج� ،3ص .2969
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التعرج عل��ى الدنيا بعد
اهلل ،فق��د ن��ودي فيكم بالرحي��ل ،فما ّ
ن��داء فيها بالرحيل؟! تج ّهزوا رحمك��م اهلل ،وانتقلوا ب�أف�ضل ما
بح�ضرتكم من الزاد وهو التقوى» (((.
علي �« :Qإ ّنك لن يغني عنك بعد
�صالح الأعمال :عن ّ
الموت � اّإل �صالح عمل ّقدمته ،فتز ّود من �صالح العمل» (((.
وعن��ه  - Qوكان كثيراً ما ينادي به �أ�صحابه « :-تج ّهزوا
رحمك��م اهلل فقد نودي فيك��م بالرحيل ،و�أقلّ��وا العرجة على
الدنيا ،وانقلبوا ب�صالح ما بح�ضرتكم من الزاد ،ف� ّإن �أمامكم عقبة
ك���ؤوداً ،ومنازل مخوفة مهولة ،ال ّبد من الورود عليها ،والوقوف
عندها ...فقطّ عوا عالئق الدنيا وا�ستظهروا بزاد التقوى»(((.
وعن��ه « :Qفليعمل العام��ل منكم في � ّأي��ام مهله قبل
�إرهاق �أجله ...وليتز ّود من دار ظعنه لدار �إقامته»(((.
أ�سا�سية ّ
ت�شكل
وي�شي��ر �أمير الم�ؤمنين� Qإلى ثالثة �أمور � ّ
خير الزاد ،فال ينبغ��ي الغفلة عنها في دار الدنيا ،االجتهاد في

279

طاع��ة اهلل ،واال�ستع��داد للقاء اهلل والتز ّود لمج��اورة اهلل فيقول
بالج��د واالجته��اد ،والت�أ ّه��ب واال�ستعداد،
« :Qعليك��م
ّ
والتز ّود في منزل الزاد»(((.
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ّ
علة كراهة الموت

ولكراهة الموت ارتباط وثيق بعدم التز ّود من الدنيا ،بل لعلّ
ذل��ك ي�صلح �أن يكون م� ّؤ�شراً يقي�س به المرء تز ّوده ،فكلما كره
أحب الموت كان
الموت كان ذلك دلي ًال على قلّة الزاد ،وكلّما � ّ
ذلك م� ّؤ�شراً على وفرة الزاد ،فعن ر�سول اهلل  -Pلرجل �س�أله
فقدمته ؟
ع��ن علّة كراهة الموت�« :ألك مال؟ قال :نعم ،قالّ :
تحب الموت»(((.
قال :ال ،قال :فمن َث َّم ال ّ
وعنه � Pأي�ضا ي�شير �إلى نف�س المعنى لكن بقرينة � ّأن المرء
يحب فيق��ول لأحدهم« :هل لك مال؟
يح��ب �أن يبقى مع ما ّ
ّ
أحب �أن
ِّ
فقدم مالك بين يديك ،ف��� ّإن المرء مع ماله� ،إن ّقدمه � َّ
أحب �أن يتخلّف معه»(((.
يلحقه ،و�إن خلّفه � ّ
((( م.ن ،ج� ،3ص .2968
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2973
((( امل�صدر نف�سه ،ج� ،3ص .2972

((( م.ن ،ج� ،3ص .2972
((( ميزان احلكمة ،ج� ،3ص .2960
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وعن الإمام الح�سن  Qفي علّة كراهة الموت « :لأ ّنكم
�أخربت��م �آخرتكم ،وعمرت��م دنياكم ،و�أنتم تكره��ون النقلة من
العمران �إلى الخراب»(((.
أحب الإنتق��ال وانتظره وتم ّناه،
فمن تز ّود و�أح�س��ن التز ّود � ّ
وفر منه ،لك ّن��ه فرار ق�صير و�سرعان ما
وم��ن لم يتز ّود كره ذلك ّ
�سيدركه الأجل.
وعن الإمام الجواد ّ -Qلما �سئل عن ع ّلة كراهة الموت:-
«لأنهم جهلوه فكرهوه ،ول��و عرفوه وكانوا من �أولياء اهلل ع َّز وجلَّ
أحب��وه ،ولعلموا �أنّ الآخرة خير لهم من الدنياّ ،ثم قال :Q
ل ّ
ال�صبي والمجنون يمتنع من الدواء المن ّقي
ي��ا �أبا عبد اهلل ما بال ّ
لبدنه والنافي للألم عنه ؟ قال :لجهلهم بنفع الدواء ،قال :والذي
حق اال�ستعداد
بالحق ّنبياً �إنّ من
ا�ستع��د للموت ّ
محمد َا ّ
ّ
بع��ث ّ
فه��و �أنفع ل��ه من هذا الدواء لهذا المتعالج� ،أم��ا �إ ّنهم لو عرفوا ما
أ�شد ما ي�ستدعي
أحبوه � ّ
ي�ؤ ّدي �إليه الموت من النعيم ال�ستدعوه و� ّ
العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتالب ال�سالمات»(((.
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