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9 الأهداف

اأن يتعّرف  الط�لب اإلى ثمرة تح�صيل العقيدة  1 .

ال�صحيحة.

ل اإلى اختي�ر عقيدة �صحيحة. اأن يتو�صّ 2 .

الدر�س الأّول

كيف اأبداأ الطريق؟
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من أين نبدأ؟

كّل اإن�س��ان عاقل مهت��ّم بم�سيره ل بّد اأن يطرح على نف�سه مجموعة م��ن الأ�سئلة الح�ّسا�سة 

�الخطيرة، التي تتوّقف عليها �سعادته اأ� �سقا�ؤه، من قبيل:

� َمن اأنا؟ �من اأين اأتيت؟ �لماذا اأنا موجود في هذه الّدنيا؟

� ما هي الأفكار التي يجب اأن اأ�ؤمن بها؟

� ما هو الطريق �المنهج الذي يجب اأن اأ�سلكه في هذه الحياة؟

� ما هو م�سيري؟ �اإلى اأين اأذهب بعد الموت؟

� هل اأنا حّر اأم عبد، �اإذا كنت عبداً فلمن يجب اأن تكون عبودي�ّتي؟

دفة؟ � هل لهذا الكون من خالق، اأم اأن�ّه موجود بال�سّ

الإجاب��ة عن هذه الأ�سئلة �غيرها من الأ�سئلة الح�ّسا�سة التي ترتبط بم�سيره هي التي ن�سّميها 

عقيدة. 

�بم��ا اأّن الإن�سان مفطور على التعّط�ش للعلم �المعرفة، فاإّنه يبقى في قلق دائم ما لم يح�سل  

على اأجوبة �سافية عن ت�سا�ؤلته، ل �سّيما تلك التي تتعّلق بم�سيره، �لكّن حال القلق هذه تنقلب 

اإلى حال من ال�ّسعادة عند تح�سيل اإجابات �سافية عنها.  

ثمرة تحصيل العقيدة الصحيحة:

يمك��ن ت�سبيه تح�سيل العقي��دة عند الإن�سان باأ�سا�س��ات الأبنية، فكم��ا اأّن البناء القائم على 

اأ�سا�س��ات متينة �متما�سكة يك��ون اأقدر على مواجهة عوامل الطبيع��ة �تحّملها د�ن انهيار اأ� 
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ت�سّدع، كذلك الإن�سان الذي يحمل عقيدة �سحيحة �قوّية، يكون اأقدر على مواجهة تّيارات 

النح��راف �الإلحاد على اختالفها، د�ن اأن يتراج��ع عّما يوؤمن به، �يكون اأقدر على مقا�مة 

اإغ��راءات الّدني��ا مهما بلغت. �لذلك ُيعتبر علم العقيدة من اأ�سم��ى العلوم �اأعظمها نفعًا، لأنه 

��ن الإن�سان �يحمي��ه مّما يمكن اأن يورثه ال�سق��اء الأبدّي في الآخ��رة. �لدينا من تاريخ  يح�سّ

الأنبي��اء Rاأر�ع �ساهد عل��ى ما يمكن اأن يفعل��ه العتقاد القوّي ل�ساحب��ه. فهذا الّر�سول 

الأك��رم P تاأت��ي قري�ش اإلى عّمه اأبي طالب Q، �ته��ّدده بالتعّر�ش لبن اأخيه اإن هو لم 

يكّف عن الدعوة اإلى الإ�سالم. �عندما علم الّر�سول P بتهديدهم قال كلمته ال�سهيرة لعّمه: 

»ي��ا عّم، �اهلل لو ��سع��وا ال�ّسم�ش في يميني، �القمر في �سمالي، على اأن اأترك هذا الأمر حّتى 

.
(((

يظهره اهلل اأ� اأهلك فيه، ما تركته«

ن الإن�سان إستنتاج ُيعترب علم العقيدة من اأ�سمى العلوم واأعظمها نفعاً، لأنه يح�سّ

ويحميه مّما ميكن اأن يورثه ال�سقاء الأبدّي يف الآخرة.

كيف نختار عقيدة صحيحة؟

اإّن معتقدات الب�سر كثيرة، �ي�سعب ح�سرها اأ� اإح�سا�ؤها. �قد ي�ساأل الباحث عن الحقيقة: 

كيف لي في خ�سّم الآلف من المعتقدات اأن اأختار عقيدة �سحيحة توؤّمن ال�سعادة �الطماأنينة 

الاّلزَمْين لكّل اإن�سان؟

 والجواب: اإّن كّل مذهب اعتقادّي يحتوي على اأ�سول �فر�ع اعتقادّية، �الفر�ع اإّنما تاأتي 
تبعًا لالأ�سول. بل حّتى الأ�سول العتقادّية اإذا دّققنا فيها جّيداً فهي ترجع في نهاية المطاف اإلى 

اأ�س��ل �احد. �اإذا رجعنا اإلى كّل المذاه��ب العتقادّية ف�سنجدها ت�سترك في البحث عن اأ�سل 

�احد: �جود اهلل عّز �جّل، �تنق�سم هذه المذاهب اإلى ثالثة: 

1 ـ ما يُثبت وجوده تعالى.

2ـ ما يُنكر وجوده تعالى.

3ـ ما يُ�شّكك في وجوده تعالى.

))) الغدير ال�سيخ الأميني،  ج 7،  �س 359.
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فمن اأراد البحث عن الحقيقة فعليه اأْن ي�سرع من هذا الأ�سل، �هذا ما �سيوّفر عليه الن�سغال 

بكثرة التفريعات الموجودة في كّل المذاهب. �يترّتب على ذلك اأّنه ل عذر للعاقل في اإهمال 

البح��ث ع��ن الحقيقة، فبعد ت�سيي��ق دائرة البحث �س��ارت المهّمة اأ�سهل، �علي��ه اأن ل يتلّكاأ 

ف��ي البح��ث عن حقيقة يتوّقف عليها م�سي��ره، �تحّدد له المنهج الذي علي��ه اأن يّتبعه في هذه 

الحياة.

اخلطوة إستنتاج واأن  خا�سة  احلقيقة،  عن  البحث  اإهمال  يف  للعاقل  عذر  ل   -

الأوىل منها حتددت يف وجوب اإثبات خالق الكون.
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دّلني على معبودي
دخـــل اأبـــو �صاكر الّدي�صانّيـ  وهو زنديقـ  على اأبي عبد اهلل وقال: يا جعفر بن 

محّمد دلّني على معبودي! 

فقـــال اأبـــو عبـــد اهللQ: »اإجل�س«! فـــاإذا غـــام �صغير في كّفـــه بي�صة يلعب 

بهـــا، فقـــال اأبو عبد اهللQ: »ناولني يا غام البي�صـــة«! فناوله اإّياها، فقال اأبو 

عبـــد اهللQ: »يـــا دي�صانّي، هذا ح�صـــن مكنون، له جلد غليـــظ، وتحت الجلد 

الغليـــظ جلد رقيق، وتحت الجلـــد الرقيق ذهبة مايعة، وف�ّصـــة ذائبة، فا الّذهبة 

المائعة تختلـــط بالف�ّصة الّذائبة، وال الف�ّصة الذائبة تختلط بالّذهبة المايعة، فهي 

علـــى حالها، ال يخرج منها خارج ُم�صلح فيخبـــر عن اإ�صاحها، وال يدخل اإليها 

داخـــل ُمف�صـــد فيخبر عن اإف�صادهـــا، ال ُيدرى للذكر ُخلقـــت اأم لاأنثى، تنفلق عن 

مثل األوان الطواوي�س، اأترى له مدّبراً«؟ قال: فاأطرق مليّاً ثّم قال: اأ�صهد اأن ال اإله 

اإاّل اهلل وحده ال �صريك له، واأ�صهد اأّن محّمداً عبده ور�صوله، واأّنك اإمام وحّجة من 

اهلل على خلقه، واأنا تائب مّما كنت فيه. 

الحتجاج، ج2، �س )7- 72



15 الأهداف
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الدر�س االثاين

هل اأنا حّر اأم عبد؟
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مفهوم الحريـّة:

اإّن مفهوم الحرّية من اأبرز المفاهيم التي تم�ّسكت بها الب�سرّية خالل تاريخها الطويل. فمن 

اأجله��ا ن�سبت الّنزاعات �الحر�ب، �من اأجلها �سالت الدم��اء، �من اأجلها تعّر�ش من تعّر�ش 

للعقاب �ال�ّسجن �الّتعذيب. 

فم� هو مفهوم الحرّية؟ 1 .

وهل لتطبيق ومم�ر�صة هذا المفهوم �صوابط محّددة؟ 2 .

. 3 وهل هن�ك حرّية حقيقّية وحرّية مزّيفة؟

. 4 وهل العبودّية هلل تتن�ق�ض مع الحرّية؟

�سنح��ا�ل الإجابة عن هذه الأ�سئلة بالمقدار الذي ي�سمح لن��ا به هذا الّدر�ش، �بالّتحديد ما 

ل اإجابات �سافية عنها. يمكن اأن ي�سّكل عقيدة لالإن�سان فيما لو ح�سّ

الحرّية بب�ساطة هي التحّرر من القيود، فال�ّسعب الذي يثور على حاكم ظالم، �الأ�سير الذي 

ي�سعى للخر�ج من الأ�سر، �المقا�م الذي يرف�ش اإمالءات الأعداء، كّل هوؤلء ين�سد�ن الحرّية 

�التحّرر من القيود. 

ولكن هل هناك حريّة مطلقة؟ 

ال�سحي��ح اأّنه ل يمكن لالإن�سان ممار�سة الحريّة المطلق��ة، فاأينما ذهب الإن�سان فاإّن لحرّيته 

ح��ّداً تق��ف عنده. �لذلك حّتى الب��الد التي تتغّنى باإعط��اء الحرّية ل�سعوبه��ا، فاإّنها ل ت�ستغني 

ع��ن د�ستور �عن مجموعة من القواني��ن تت�سّمن حقوق الفرد �م�ساح��ة الحرّية الم�سموح له 

الت�سّرف على اأ�سا�سها. 

ْمنَا بَِن���ي �آَدَم َوَحَمْلنَاُهْم  اإّن اهلل ع��ّز �ج��ّل كّرم الب�سر �مّيزهم عن باق��ي مخلوقاته، {َولََقْد َكرَّ
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ْن  ْلنَاُه���ْم َعَلى َكِثيٍر مِّمَّ يِّبَاِت َوَف�ضَّ ِف���ي �ْلبَرِّ َو�ْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُه���م مَِّن �لطَّ

، �منحهم القدرة على التمييز �الختيار، �لم 
(((

ي���ًا} َخَلْقنَا تَْف�ضِ

ا  مَّ ا �َضاِكًر� َو�إِ ِبيَل �إِمَّ يجبره��م على طاعته اأ� مع�سيته، {�إِنَّا َهَدْينَاُه �ل�ضَّ

، �لكّنه في الوق��ت نف�سه قال له��م، اإّن هذه الحرّية 
(((

َكُف���وًر�}

التي اأعطيت لكم يمكن اأن تو�سلكم اإلى ال�ّسعادة اأ� اإلى ال�ّسقاء، 

�طري��ق الو�س��ول اإلى ال�ّسعادة ه��و اختيار العبودّي��ة هلل عّز �جّل 

�ح��ده ل �سريك ل��ه، �طريق الو�سول اإلى ال�ّسقاء ه��و اختيار العبودّية للّنف���ش الأّمارة بال�ّسوء 

�ل�سهواتها �لل�ّسيطان.

طريق الو�سول اإىل ال�سعادة هو يف العبودّية هلل عّز وجّل وحده ل �سريك له، إستنتاج 

وطريق الو�سول اإىل ال�سقاء هو يف العبودّية للنف�س الأّمارة بال�سوء ول�سهواتها 

ولل�سيطان. 

لقنا؟  لـَِم خـُ

�س��وؤال طالما را�د اأذهاننا، محا�لين اقتنا�ش اإجابة عنه م��ن خالل التاأّمل تارة، �من خالل 

�سوؤال بع�ش المقّربين اإلينا تارة اأخرى. 

ياأتينا جواب يقول: ُخلق الإن�سان في هذه الّدنيا لُيمتحن �ُيبتلى. 

هل هذا هو الجواب؟  5 .

هل العبودّية هي الهدف من الخلق؟  6 .

ولكن م�ذا تعني كلمة عبودّية؟ 7 .

نتمّهل قلياًل قبل القبول بهذا الجواب، تلمع بارقة في اأذهاننا مفادها: هل يعقل اأن يوِجد اهلل 

الإن�سان في هذه الّدنيا فقط ليمتحنه!! المتحان ي�سلح ليكون مقّدمة لغاية اأرقى �اأعلى، �لي�ش 

هو الهدف النهائّي من الخلق. 

بع��د ذل��ك �اأثناء تال�تنا للق��راآن الذي هو خط��اب اهلل اإلينا نتوّقف عند قول��ه تعالى: {َوَما 

. العبودّية هي اإظهار منتهى الخ�سوع للمعبود. �باإظهار 
(((

َخَلْقُت �ْلِج���نَّ َو�ْلإِن�َس �إِلَّ ِليَْعبُُدوِن }

)))  �سورة الإ�سراء، الآية: 70.

)2)  �سورة الإن�سان، الآية: 3.

)3)  �سورة الذاريات، الآية: 56.

اأن  الإن�ص���ن  عل��ى  ك�ن  اإذا 

يلتزم بقي��ود لتحقيق ال�ّصع�دة، 

فليك��ن ب�تّب���ع َم��ن ل��ه الكم���ل 

املطَلق وَم��ن خلق الإن�ص�ن،  وهو 

اهلل عّز وجّل. 
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، �هذا ه��و لّب العبودّية. فالهدف من  منته��ى الخ�س��وع ي�سل الإن�سان اإلى قّمة القرب الإلهّيّ

. فاهلل عّز �جّل غنّي عن عبادتنا  الخلق��ة اإذاً، هو اأن ي�سل الإن�سان اإل��ى ال�ّسعادة �القرب الإلهّيّ

ل��ه، �هو اإّنما قبلنا عبيداً في �ساحته حّت��ى يو�سلنا اإلى القرب منه تعالى، �هو الكمال المطلق، 

�هذا يعني اأن ن�سل اإلى الكمال الاّلئق بنا. 

الهدف النهائّي من خلق الإن�سان هو الرتّقي يف مدارج الكمال والو�سول إستنتاج

ال�سعادة احلقيقية   القرب هو الذي يحّقق للإن�سان  الإلهّي، وهذا  القرب  اإىل 

واخلالدة. 
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الهدف من الخلقة 
قـــال االإمـــام ال�ّصادقQ: »اإّن اهلل تبـــارك وتعالى لم يخلق خلقـــه عبثاً ولم 

يتركهـــم �صدًى، بـــل خلقهم الإظهار قدرتـــه، وليكلّفهم طاعتـــه في�صتوجبوا بذلك 

ر�صوانـــه، ومـــا خلقهم ليجلـــب منهم منفعـــة وال ليدفع بهم م�صـــّرة، بل خلقهم 

لينفعهم ويو�صلهم اإلى نعيم االأبد«.

الَّ  عـــن االإمـــام ال�صادق Q في قولـــه تعالـــى: {َوالَ َيَزالُـــوَن ُمْختَلِِفيـــَن * اإِ

ِحـــَم َربَُّك َولَِذلِـــَك َخلََقُهْم} : »خلقهـــم ليفعلوا ما ي�صتوجبـــون به رحمة اهلل  َمـــن رَّ

فيرحمهم«.

عـــن االإمـــام ال�صادق Q فيمـــا �صاأله الزنديق: فاأي علّـــٍة خلق الخلق وهو 

 : Q غيـــر محتاج اإليهـــم وال م�صطر اإلى خلقهم، وال يليق به التعبُّث بنا؟ قال

»خلقهم الإظهار حكمته، واإنفاذ علمه، واإم�صاء تدبيره«. 

ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج )، �س 224
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى وجود الخ�لق. 1 .

اأن ي�صتذكر اآي�ت اهلل في الخلق. 2 .

اأن يتبّين الإعج�ز الإلهّي في عملّية الخلق. 3 .

اأن يربط بين عظمة الخ�لق ومظ�هر خلقه.  4 .

الدر�س الثالث

كيف اأتعّرف على الله؟
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العقل قائد اإلنسان

يتمّيز الإن�سان عن باقي مخلوقات الأر�ش بالعقل، فبالعقل 

تمّكن الإن�سان من ال�ستفادة من الطبيعة، �تمّكن من ت�سخير 

مواردها لتطوير اأ�ساليب عي�سه �حياته. �بالعقل يمّيز الإن�سان 

واب، �الحّق م��ن الباطل في كثير من الأمور،  الخط��اأ من ال�سّ

�ذلك باّتباعه جملة من القواعد �القوانين العاّمة التي يدركها 

�يطّبقه��ا على مواردها مت��ى اقت�سى الأمر ذلك. �لذلك نرى كيف خطت الب�سرّية خالل عّدة 

قر�ن خطوات جّبارة في �سّتى ميادين الحياة، بينما عالم الحيوان ل يزال على حاله منذ اآلف 

ال�ّسنين.

أ ـ قانون السببيـّة:

 �لع��ّل قانون ال�سببّية هو اأحد هذه القوانين العاّمة التي تبّين بو�سوح اأّنه ل يوجد م�سبَّب من 

غير في العديد من المواقف،  د�ن �سب��ب، �هذا ما يظه��ر ب�سكل جلّي في تحّركات الّطفل ال�سّ

فه��و مثاًل يبتعد عن الأج�سام الحاّرة، �ذلك ب�سبب اإدراكه اأّن الّلذعة الأ�لى اّلتي حدثت له لم 

تاأِت �سدفة، بل �سّببتها حرارة الج�سم اّلذي لم�سه. 

كيف نستفيد من قانون السببيـّة في إثبات الخالق؟

غر ل تخرج ع��ن اإطار ال�ّسوؤال عن    فلنالح��ظ معًا كيف اأّن طريق��ة تفكير الإن�سان منذ ال�سّ

عبة يتعّر�ش لها الوالدان عندما ي�ساألهما  الأ�سباب �الم�سّببات، فكم من الأ�سئلة المحرجة �ال�سّ

غير عن �سبب هذا الأمر اأ� ذاك؟ بل حّتى اأّنه يذهب لل�ّسوؤال عن �سبب ال�ّسبب، �ل  ابنهم��ا ال�سّ

يكتفي بمعرفة ال�ّسبب الأّ�ل.

:Qق�ل اأمري املوؤمنني

 اأّول الّدي��ن معرفته، وكم�ل معرفته 

الّت�صديق به.

نهج البلغة، ج1، �ض14
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�بنظ��رة تاأّملّي��ة ب�سيطة في هذا الكون �ما فيه نعرف ال�سب��ب �هو اهلل تعالى. نظرة في هذه 

ال�ّسم��اء العظيمة الت��ي لم ي�ستطع الإن�س��ان اأن ي�سبر اأغوارها، �في موق��ع ال�ّسم�ش من الأر�ش 

�كي��ف اأّن بعده��ا المنا�سب عنها هو الذي �ّف��ر لنا حياة طبيعّية 

�مالئمة، �في الأر�ش �ما فيه��ا من جبال �سامخة �بحار كبيرة 

�اأنه��ار تمّدنا بماء الحياة. �تتمّثل هذه الّنظ��رة التاأّملّية في الآية 

الكريمة التي ت�ستثير عقولنا حيث يقول تعالى: {�أََفَا يَنُظُروَن �إِلَى 

َماء َكْيَف ُرِفَعْت * َو�إِلَى �ْلِجبَاِل َكْيَف  �ْلإِِب���ِل َكْيَف ُخِلَقْت * َو�إِلَى �ل�ضَّ

 .
(((

ٌر} نَت ُمَذكِّ ْر �إِنََّما �أَ لَى �ْلأَْر�ِس َكْيَف �ُضِطَحْت * َفَذكِّ بَْت * َو�إِ نُ�ضِ

إستنتاج
الأر�س  النجوم،  )ال�سماء،  الكون  موجودات  يف  يتاأّمل  اأن  الإن�سان  على 

ل اإىل اأّن الكون له خالق.  واجلبال...اإلخ( وُيعمل عقله ليتو�سّ

 ب ـ استحضار صورة القوّي القادر في الخلق:

بع��د اأن تنّبهن��ا اإلى اأّن هذا الكون ل بّد له من �سبب �عّل��ة، يتوّجه عقلنا نحو الأ�سئلة التالية: 

َم��ن هو �سبب �عّلة ه��ذا الكون؟ َمن ه��و الذي اأ�جد ال�سم��اء �الأر�ش �النج��وم �ال�سم�ش 

�القم��ر...؟ �َمن هو الذي جعل هذه الأج��رام بغاية الدّقة �التنظيم في حركتها؟ َمن هو الذي 

اأ�ج��د الإن�سان ه��ذا المخلوق العجي��ب �اأ�دع فيه كّل هذه 

نائع؟ الأ�سرار �ال�سّ

ورة من معناها الحقيقّي، ن�سوق مثاًل لبيان    �لتقري��ب ال�سّ

ذلك: 

لو اأّنك كنت ت�سير في �سحراء �سا�سعة �خالية من الب�سر، ثّم 

حراء، اإلى اأين �سيذهب فكرك؟ هل  نع مرمّية على رمال ال�سّ تفاجاأت بوجود �ساعة يد متقنة ال�سّ

حرا�ّية هي التي �سنعت هذه ال�ساعة ���سعتها في هذا  �ستق��ول اإّن الحيوانات �الّز�احف ال�سّ

المكان!؟ هل �ستقول اإّن الّرياح �الّرمال �الحرارة هي التي اجتمعت �فعلت ذلك!؟ 

))) �سورة الغا�سية، الآية:  7) -)2.

ق�ل اهلل تع�ىل:

ْم ُهُم 
َ
ْم ُخِلُقو� ِمْن َغْيِ �َضْيٍء �أ

َ
}�أ

َماَو�ِت  �ل�ضَّ َخَلُق���و�  ْم 
َ
�أ �ْلَاِلُقوَن 

ْر�َس بَل لَّ يُوِقنُوَن{. 
َ
َو�ْلأ

سورة الطور / 35ـ 36

ق�ل اأمري املوؤمننيQ: »ب�صنع 

اهلل ُي�صت��دّل علي��ه، وب�لعقول تثبت 

معرفته«.

حتف العقول، �ض62
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بالتاأكي��د ل؛ لأّن فاقد ال�ّسيء ل يعطيه، فالحيوانات �الّرمال 

�الّري��اح فاق��دة للعلم �الق��درة على �سناع��ة �ت�سكيل هكذا 

اأم��ور. �بالتالي الج��واب الحا�سم �سيك��ون: اإّن اإن�سانًا ماهراً 

عالم��ًا بفنون �سناعة ال�ّساعات هو الذي �سنعها �جعلها بهذه 

الدّقة في الأداء �العمل.  

نع �اّلذي عجز الإن�سان عن   لن��اأِت اإلى هذا الكون المعّقد ال�سّ

ك�سف اأغلب اأ�سراره �خفاياه، األ يحتاج اإلى موِجد مبدع �قادر �عالم حّتى يخلقه؟ هل تتوّقع 

اأّن الإن�سان هو الذي فعل ذلك؟ الإن�سان اأعجز عن اأن يخلق بعو�سة. �هل تتوقع اأّن هذا الكون 

ُ�جد نتيجة ظر�ف ع�سوائّية اأ� نتيجة ت�سادم اأجزائه؟! 

القب��ول بهذا اأقرب اإلى الم�ستحيل. نحن لم نقبل اأن تقوم الّرياح �الّرمال ب�سنع �ساعة �سغيرة 

ع في مع�سم اإن�سان! فكيف نقبل اأّن كونًا فيه مليارات المجّرات �الّنجوم، �اأّن اأر�سًا تحوي  تو�سَ

مخلوق��ات حّية �معّقدة ق��د ُ�جدت نتيجة ت�سادم ع�سوائّي!!.  الإن�س��ان �اأجزاء الكون العمياء 

اأعجز عن اأن يخلقوا �سيئًاً، لأّن فاقد ال�ّسيء ل يعطيه.

 اإّن اهلل هو الذي اأوجد ال�سماء والأر�س والنجوم وال�سم�س والقمر... وهو إستنتاج

اأوجد  الدّقة والتنظيم يف حركتها، وهو الذي  الذي جعل هذه الأجرام بغاية 

الإن�سان هذا املخلوق العجيب واأودع فيه كّل هذه الأ�سرار وال�سنائع.

والإن�ص���ن  الك��ون  اأوج��د  ال��ذي 

واحلي���ة ه��و موج��ود ق��وّي وع���مل 

وحكي��م وق���در وجّب�ر وه��و اهلل عّز 

وجّل.
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 وصف النملة
قال اأمير الموؤمنينQ: »اأال تنظرون اإلى �صغير ما َخلََق كيف اأحكم َخلَْقه، 

َر. انظروا اإلى  واأتقـــَن تركيبه، وفلق له ال�صمـــَع والب�صر، و�صّوى له العظم والبَ�َصَ

النملة في �صغر جثّتها ولطافة هيئتها، ال تكاد ُتناُل بلحِظ الب�صر، وال بم�صتدرك 

الِفَكـــِر، كيـــف دّبت على اأر�صها، و�ُصبّـــت على رزقها، تنقل الحبّـــة اإلى ُجْحِرها، 

وُتِعدَّهـــا في م�صتقّرها. تجمع فـــي حّرها لبردها، وفي ورِدها ل�صدرها، مكفوٌل 

برزقهـــا، مرزوقـــٌة بوفقها. ال ُيغفلها المنّان، وال َيحِرمهـــا الديَّان ولو في ال�ّصفا 

، ولو فّكرَت في مجـــاري اأَكلِها، في ُعلِوها و�صفلها، 
(((

الياب�ـــس والحجر الجاِم�س

 بطنها، وما في الّراأ�س من عينها واأُذنها؛ لق�صيت 
(((

وما في الجوف من �صرا�ِصيِف

مـــن َخلِقها عجباً، ولقيـــت من و�صفها تعبـــاً. فتعالى الذي اأقامهـــا على قوائمها، 

وبناها على دعائمها، لم َي�صَركُه في فطرتها فاطر، ولم يعنه في خلقها قادر«.

نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج ، �س 6)) - 8))

))) الجام�س: الجامد.

)2) �سرا�سيف: اأطراف الأ�سلع التي ُت�سرف على البطن.
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اأن يتع��ّرف الط�لب اإلى دور الإن�ص�ن الك�مل الخليفة  1 .

في الأر�ض.

اأن يحّدد موا�صف�ت خليفة اهلل في اأر�صه. 2 .

. 3 .R اأن ي�صتح�صر نم�ذج من اأهل البيت

اأن يتعّرف على الم�صداق الأبرز للإن�ص�ن القدوة. 4 .

الدر�س الرابع

 مبن اأقتدي؟
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اإلنسان القدوة في المنظور اإلسالميّّ

  الق��د�ة في المنظ��ور الإ�سالم��ّيّ هو الإن�س��ان الخالي 

من العي��وب، المبّراأ من ارتكاب الّذن��وب، �يمتلك �سريرة 

�سافي��ة، �هّمة عالي��ة في طاعة اهلل عّز �ج��ّل. �هوالإن�سان 

الكام��ل الذي يكون في المراتب العلي��ا في ترتيب الكمال 

الإن�سانّي.  

كيف نتعرّف إلى اإلنسان القدوة؟

 يوجد طريقان اأ�شا�شيـّان لمعرفة الإن�شان القدوة:

الأّول: 

ال�ستعانة بالقراآن الكريم �كلم��ات الّر�سول �الأئّمة المع�سومين R، �كنموذج لذلك 

ْحَمِن �لَِّذيَن يَْم�ُضوَن َعَلى �ْلأَْر�ِس َهْونً���ا َو�إَِذ� َخاَطبَُهُم �ْلَجاِهُلوَن  تاأّمل��وا في قوله تعالى: {َوِعبَ���اُد �لرَّ

ِرْف َعنَّا َعَذ�َب َجَهنََّم �إِنَّ  ًد� َوِقيَاًما * َو�لَِّذيَن يَُقولُوَن َربَّنَا ��ضْ َقالُ���و� �َضَاًما * َو�لَِّذيَن يَِبيتُوَن ِلَربِِّهْم �ُضجَّ

� َوُمَقاًم���ا * َو�لَِّذيَن �إَِذ� �أَنَفُقو� لَْم يُ�ْضِرُفو� َولَْم يَْقتُُرو� َوَكاَن بَْيَن  َعَذ�بََه���ا َكاَن َغَر�ًما * �إِنََّها �َضاءْت ُم�ْضتََقرًّ

َرُكْم  ْج�َس �أَْهَل �ْلبَْيِت َويَُطهِّ ، اأ� في قوله تعالى: {�إِنََّما يُِريُد �هللُ ِليُْذِهَب َعنُك���ُم �لرِّ
(((

َذِل���َك َقَو�ًم���ا...}

.
(((

تَْطِهيًر�}

 �كنم��وذج لالإن�س��ان الق��د�ة ن�ستعر�ش م��ن كلم��ات المع�سومين بع���ش موا�سفات هذا  

))) �سورة الفرقان،  الآيات: 63 - 67.

)2) �سورة الأحزاب،  الآية: 33.

ق�ل اهلل تع�ىل:

�ْضَوٌة 
ُ
{لََقْد َكاَن لَُكْم ِف َر�ُضوِل �هلِل �أ

 َو�ْليَْوَم 
َ
َ���ن َكاَن يَْرُج���و �هلل َح�َضنٌَة لِّ

 َكِثًي�}.
َ
�ْلآِخَر َوَذَكَر �هلل

سورة األحزاب / 21
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الإن�سان: »الّلهّم بلى، ل تخلو الأر�ش من قائم هلل بحّجة. اإّما ظاهراً م�سهوراً اأ� خائفًا مغموراً، 

لئ��اّل تبط��ل حجج اهلل �بّيناته. �ك��م ذا؟ �اأين اأ�لئك؟ اأ�لئك �اهلل الأقّل��ون عدداً �الأعظمون 

قدراً. يحف��ظ اهلل بهم حججه �بّيناته حّتى يودعوها نظراءهم، �يزرعوها في قلوب اأ�سباههم. 

هجم بهم العلم على حقيق��ة الب�سيرة، �با�سر�ا ر�ح اليقين، �ا�ستالنوا ما ا�ستوعره المترفون، 

�اأن�سوا بما ا�ستوح�ش منه الجاهل��ون، ��سحبوا الّدنيا باأبدان اأر�احها معّلقة بالمحّل الأعلى. 

.
(((

اأ�لئك خلفاء اهلل في اأر�سه �الدعاة اإلى دينه. اآه اآه �سوقًا اإلى ر�ؤيتهم«

الّثاني: 

التاأّمل في �سخ�سّية اإن�سان قد�ة �كامل، كالتاأّمل في �سخ�سّية الّر�سول الأكرمP، �كالتاأّمل 

ف��ي �سخ�سّية اأمير الموؤمنينQ  �الزهراء O، فاأفعال هوؤلء الكّمل �اأقوالهم ��سفاتهم 

اآيات مبهرات يقف العاقل خا�سعًا اأمام عظمتها ��سموخها، حيث تعتبر هذه الأفعال �ال�سفات 

التج�سي��د الكامل لما قّرره القراآن الكريم؛ من موا�سفات لالإن�سان القد�ة الكامل الوا�سل اإلى 

اأعلى درج��ات الإخال�ش �العبودّية هلل عّز �جّل. لي�سّكل بذلك مدر�سة كاملة �نموذجّية لمن 

اأراد الو�سول اإلى القرب الإلهّي.

إستنتاج
- القراآن والروايات هما الطريق الأّول ملعرفة الإن�سان القدوة. 

نموذج اإلنسان القدوة في اإلسالم:

 ُيعتبر اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبQ نموذج الإن�سان القد�ة بح�سب معايير القراآن 

�كلمات الّر�سول الأكرمP. �مواقفه �اأفعاله تدّلل على ذلك باأبهى �سورة، �باأر�ع ما يمكن 

لالإن�سانّي��ة اأن ت��رى من �سموٍّ �رقيٍّ في بن��ي الب�سر. فلقد كان �سالم اهلل علي��ه قّمة في ال�ّسجاعة 

�البطول��ة، �ت�سهد على ذلك بطولته في بدر �اأحد �الخندق 

�خيب��ر ��سّفين �بلغ �سالم اهلل عليه القّمة في العلم �الحكمة، 

كما يظه��ر لنا ذلك في كلماته �خطبه في نهج البالغة التي ل 

يزال العلماء �الأدباء حي��ارى ببالغتها �الأ�سرار التي تحويها 

حّتى الآن. 

))) نهج البلغة، ال�سريف الر�سي ،ج 4، �س 37- 38.

 :Qق�ل اأمري املوؤمنني

»م��ن اأحّبن���  ك�ن معن��� ي��وم القي�م��ة، 

ول��و اأّن رجًل اأحّب حج��رًا حل�صره اهلل 

معه«.

بح�ر الأنوار، ج74، �ض383
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�ق��ام �سالم اهلل عليه بالعدل، �هذا ما ي�سهد عليه ق�سا�ؤه بين الّنا�ش في م�سجد الكوفة، �اأّما 

موقع��ه في الّطاعة �الع�سق هلل عّز �جّل �لر�سول��هP، فقد قال فيه ر�سول اهللP يوم خيبر: 

»لأعطي��ّن الّراي��ة غداً لرجل يحّب اهلل �ر�سوله، �يحّبه اهلل �ر�سول��ه، كّراراً غير فّرار، ل يرجع 

.
(((

حّتى يفتح اهلل على يديه«

 اإّن عل��ّي ب��ن اأبي طالبQ ُيعتب��ر مدر�سة  لمن اأراد اأن ي�سلك طري��ق العبودّية �الكمال 

�الق��رب الإلهّي. اإّن ه��ذه المدر�سة خّرجت قيادّيي��ن ر�سالّيين اأمثال عّم��ار �اأبي ذر ��سلمان 

�المق��داد �ميث��م �كمي��ل بن زي��اد �غيره��م، �كان كّل منهم جب��اًل �قّمة من قم��م الكمال 

الإن�سانّي.

 فم��ن اأراد طري��ق الكمال �طريق القرب الإله��ّي، فالإ�سالم غنّي  بنماذج ل��م ياأت الّتاريخ 

الب�س��رّي له��ا بمثيل. فاأّية خ�سارة اأعظ��م من اأن يجعل ال�ساّب قد�ت��ه �سخ�سّية ناق�سة �عا�سية 

�يت��رك القتداء ب�سّيد ال�ّسهداء الإمام الح�سي��نQ؟ �اأّي خ�سارة اأفدح من اأن تقتدي الفتاة 

ب�سخ�سّي��ة فارغة من القيم الأ�سيلة، �تترك القتداء بالّزه��راء �خديجة �زينب )عليهّن جميعًا 

�سالم اهلل(. 

إستنتاج
- التاأّمل يف �سخ�سّيات املع�سومنيRوملحظة اأقوالهم واأفعالهم 

و�سفاتهم ال�ساخمة  هو الطريق الثاين ملعرفة الإن�سان القدوة .

)))  بحار الأنوار، العلمة المجل�سي ، ج )2، �س 3.
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:Qمن خطبة المتـّقين ألمير المؤمنين
ـــا بعد، فاإّن اهلل �صبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيّاً عن طاعتهم،  »اأمَّ

اآمناً من مع�صيتهم، الأّنه ال ت�صّره مع�صية من ع�صاه وال تنفعه طاعة من اأطاعه. 

فق�صم بينهم معي�صتهم، وو�صعهم من الّدنيا موا�صعهم. فالمتّقون فيها هم اأهل 

الف�صائـــل. منطقهم ال�ّصـــواب، وملب�صهم االقت�صاد وم�صيهـــم التّوا�صع. غ�ّصوا 

اأب�صارهـــم عّما حـــّرم اهلل عليهم، ووقفوا اأ�صماعهم على العلـــم النّافع لهم. نزلت 

اأنف�صهـــم منهم فـــي الباء كالّتي نزلت فـــي الّرخاء. ولوال االأجـــل الذي كتب لهم 

لـــم ت�صتقـــّر اأرواحهم في اأج�صادهـــم طرفة عين �صوقـــاً اإلى الثّـــواب، وخوفاً من 

العقـــاب. عظم الخالق في اأنف�صهـــم ف�صغر ما دونه في اأعينهم، فهم والجنّة كمن 

قـــد راآها فهم فيها منعَّمون، وهم والنّار كمن قد راآها فهم فيها معذَّبون. قلوبهم 

محزونة، و�صرورهم ماأمونة، واأج�صادهم نحيفة، وحاجاتهم خفيفة، واأنف�صهم 

عفيفـــة. �صبروا اأّياماً ق�صيـــرة اأعقبتهم راحة طويلة تجـــارة مربحة ي�ّصرها لهم 

رّبهم، اأرادتهم الدنيا فلم يريدوها، واأ�صرتهم ففدوا اأنف�صهم منها«.

نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج 2، �س 60) - 62)



33 الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى الّتوحيد والعدل. 1 .

اأن ي�صتذكر �صف�ت الإن�ص�ن الموّحد. 2 .

. 3 .R اأن ي�صتح�صر نم�ذج من الأنبي�ء والأئّمة

الدر�س اخلام�س

كيف اأكون موّحدًا؟ وما هو العدل؟
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الأ�صل الأّول: الّتوحيد

يعتبر توحيد الباري عّز �جّل اأّ�ل اأ�سل اعتقادّي يجب على الإن�سان البحث حوله �الّت�سديق 

ب��ه، لأّن ه��ذا الأ�سل تعتمد عليه باقي الأ�س��ول العتقادّية، �من د�ن��ه ل يمكن الخو�ش في 

اأبحاث النبّوة �الإمامة �العدل �المعاد. �تكمن اأهمّية الّتوحيد في اأّنه ل نتنا�له كاأ�سل نظرّي 

فقط، بل نتنا�ل فيه اإلى جانب ذلك البعد الم�سلكّي في حياة الإن�سان. فالإ�سالم عندما يتحّدث 

عن الّتوحيد فاإّنه يتحّدث عنه كر�ؤية نظريّة �كمنهج للحياة.

وحدة النـّظام وتوحيد اهلل عزّ وجّل:

 اإّن التاأّم��ل ف��ي نظام الوجود �الإتقان ال��ذي فيه، هو اّلذي 

قادن��ا اإل��ى التعّرف اإلى �ج��ود �سانع خالق عال��م قادر حكيم 

حّي... �ه��و اهلل عّز �جّل. �ال�ّسوؤال ال��ذي يطرح بعد اإثبات 

�جود الخالق هو: 

ه��ل هناك اأكثر من خال��ق لهذا الك��ون اأم اأّن خالقه �احد ل 

�سريك له؟ 

 اإّن التاأّم��ل اأي�س��ًا في نظام الوجود هو الذي �سيقودنا اإلى الج��واب عن هذا ال�ّسوؤال، �يدّلنا 

على اأّن موِجده اإله �احد. �لو تعاهد على خلق الكون اأكثر من اإله لظهر الختالف، بل الف�ساد 

في النظام الكونّي. 

�كمث��ال تو�سيح��ّي للّتاأكيد على �سّحة ما ذهبنا اإليه: تخّيلوا اأّن كتابًا كبيراً يتكّلم عن مو�سوع 

�اح��د، تعاهد على كتابته اأكث��ر من كاتب، فاأتّم الكاتب الأّ�ل الف�س��ل الأّ�ل منه، �اأتّم الكاتب 

الّثاني الف�سل الّثاني منه، �كذلك فعل الكاتب الّثالث فيما يتعّلق بالف�سل الّثالث. فاإذا دّققنا الّنظر 

 :Qاملوؤمن��ني اأم��ري  ق���ل 

وكم�ل الّت�صديق به توحيده.

نهج البلغة، ج1، �ض15
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ف��ي هذا الكتاب، �م��ع كونه يتنا�ل مو�سوعًا �اح��داً، فاإّننا �سنلحظ تباين��ًا �اختالفًا في اأ�سلوب 

الكتاب��ة بين الف�سول، �هذا راجع اإلى اختالف الأ�سخا�ش الذي��ن تعاهد�ا كتابته. فال يمكن مع 

ل لدينا كتاٌب �احٌد من حيث اأ�سلوب  تعّدد الكّت��اب اأن يتح�سّ

الكتابة �طريقة طرح المعلومات.

  �اإذا كان ل يمكنن��ا القبول بكتاب غير متنا�سق لموؤلِّفين 

عّدة، فهل يمكننا القبول بتعّدد الآلهة في الكون.

- اإّن التاأّمل يف نظام الوجود والإتقان الذي فيه هو الذي قادنا اإىل التعّرف إستنتاج

اإىل وجود �سانع وخالق عامل وقادر وحكيم وحّي... وهو اهلل عّز وجّل.

- لو كان للكون اأكرث من خالق لظهر لنا ب�سكل وا�سح الختلُف والف�ساد  فيه.

األصل الّثاني: العدل

يع��ّد العدل الأ�سل الّثاني م��ن مجموعة الأ�سول التي يجب عل��ى الإن�سان الموؤمن البحث 

حوله��ا �الإيمان بها. �العدل هو �سفة من �سف��ات اهلل عّز �جّل. فكما يو�سف الباري تعالى 

باأّنه عالم، قادر، حّي.. كذلك يو�سف باأّنه عادل.

  ما هو العدل؟

قبل اأن نبّين مفهوم العدل ل باأ�ش باإعطاء بع�ش الأمثلة عليه: 

عندما يحك��م القا�سي باإن��زال العقوبة بالجان��ي �يمنع من 

اإنزاله��ا بالب��ريء، فه��ذا ي�سّمى ع��دًل، لأّنه ��س��ع كّل طرف في 

المو�سع الذي هو له. 

عندما يوّزع الحاكم الحقوق �الأموال على الفقراء �ل يهبها لنف�سه اأ� لمن هو غير م�ستحّق 

لها، فهذا ي�سّمى عدًل، لأّنه ��سع الأموال في مو�سعها. 

عندما ي�سع �ساحب موؤ�س�سة كّل موظف في مكان اخت�سا�سه فهذا ي�سّمى عدًل، لأّنه ��سع 

كّل �سخ�ش في مو�سعه. 

�بالتالي نخل�ش اإلى تعريف العدل فنقول:

يقول تع�ىل:

{لَْو َكاَن ِفيِهَما �آِلَهٌة �إِلَّ �هللُ لََف�َضَدتَا}.

�صورة الأنبي�ء، الآية: 22

يقول تع�ىل:

 {�إّن �هلل ل يظلم مثقال ذّرة}.

�صورة الن�ص�ء، الآية: 40
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»العدل هو ��سع كّل �سيء في مو�سعه«

 �اهلل ع��ّز �ج��ّل عادل، �هو ي�س��ع كّل �سيء في مو�سعه، �عدل اهلل ع��ّز �جّل ل يمكن اأن 

يتخّلل��ه مثقال ذّرة من ظل��م كما هو الحال مع الإن�سان، لأّن الظل��م ل ين�سجم مع ذاته تعالى. 

فاهلل خل��ق ال�سما�ات �الأر�ش �كّل �سيء مخلوق على موازي��ن العدل �الحكمة. �لم يخلق 

�سبحانه �سيئًاً عبثًا. 

 R حي��ث اأراد اهلل ع��ّز �ج��ّل للحي��اة الإن�سانّية اأن تقوم عل��ى العدل، اأر�س��ل الأنبياء�

مب�ّسري��ن �منذرين، �لكّن الب�س��ر طغوا �تخّلوا عن عدالة ال�ّسماء �حكم��وا الأر�ش �اأف�سد�ا 

فيه��ا، �الموؤمنون في هذا العالم ينتظر�ن مخّل�سًا من قب��ل اهلل عّز �جّل �سياأتي في اآخر الّزمان 

ليمالأ الأر�ش ق�سطًا �عدًل كما ملئت ظلمًا �جوراً.

 - العدل هو الأ�سل الثاين اّلذي يجب العتقاد به.إستنتاج

- اهلل عّز وجّل عادل، وهو ي�سع كّل �سيء يف مو�سعه، وعدل اهلل عّز وجّل ل 

مُيكن اأن يتخّلله مثقال ذّرٍة من ظلم كما هو احلال مع الإن�سان، لأّن الظلم ل 

ين�سجم مع ذاته تعاىل.

لماذا اهلل عادل؟

  اهلل ع��ّز �جّل عادل لأّنه حكي��م �عالم، فبحكمته �علمه يعلم اأي��ن ي�سع الأمور. �اهلل عّز 

عيف هو اّلذي يحتاج اإلى الّظلم. �كّل  �جّل عادل لأّنه قوّي �غنّي فال يحتاج اإلى الّظلم، فال�سّ

الّظلم المنت�سر في الأر�ش نا�سىء من جهل الب�سر ��سعفهم �طغيانهم. �اهلل عّز �جّل منّزه عن 

كّل هذه الّنقائ�ش.  يقول الإمام زين العابدينQ � في دعائه �:

»�ق��د علمت اأّن��ه لي�ش في حكمك ظل��م، �ل في نقمتك عجلة، �اإّنم��ا يعجل من يخاف 

.
(((

الفوت، �اإّنما يحتاج اإلى الظلم ال�سعيف، �قد تعاليت يا اإلهي عن ذلك علّواً كبيراً«

اهلل عادل لأّنه:إستنتاج

1- حكيم وعامل: فهو ي�سع الأمور موا�سعها بعلمه وحكمته.

2- قوّي وغنّي: فهو م�ستغن عن الظلم. فال�سعيف والفقري العاجز هو اّلذي 

ي�ستعمل الظلم لتحقيق ماآربه.

))) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 4)9).
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 معرفة اهلل
عـــن اأبي عبد اهللQ قال: »لو يعلـــم النّا�س ما في ف�صل معرفة اهلل عّز وجّل 

ما مّدوا اأعينهم اإلى ما متّع اهلل به االأعداء من زهرة الحياة الّدنيا ونعيمها، وكانت 

دنياهم اأقّل عندهم مّما يطوؤونه باأرجلهم، ولنعموا بمعرفة اهلل عّز وجّل وتلّذذوا 

بها تلّذذ من لم يزل في رو�صات الجنان مع اأولياء اهلل. 

اإّن معرفـــة اهلل عّز وجـــّل اأن�س من كّل وح�صة، و�صاحب مـــن كّل وحدة، ونور 

من كّل ظلمة، وقّوة من كّل �صعف، و�صفاء من كّل �صقم. 

ثـــّم قالQ: وقد كان قبلكم قوم ُيقتلون وُيحرقون وُين�صرون بالمنا�صير 

وت�صيـــق عليهم االأر�س برحبها، فما يرّدهم عّما هم عليه �صيء مّما هم فيه، من 

، وال اأذًى، بل {َوَما نََقُمو� ِمْنُهْم �إِلَّ �أَن يُوؤِْمنُو� ِباهلِل 
(((

غير ترة وتروا من فعل ذلك بهم

�ْلَعِزي���ِز �ْلَحِميِد}، فا�صاألوا رّبكم درجاتهم وا�صبـــروا على نوائب دهركم تدركوا 

�صعيهم«.

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 8، �س 247- 248

))) اأي من غير مكروه اأو جناية ُفعل ذلك بهم.
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الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى �صرورة النبّوة. 1 .

. 2 .Pاأن يحّدد موا�صف�ت النبّي

المجتم��ع  حرك��ة  ف��ي  الأنبي���ء  دور  ي�صتذك��ر  اأن  3 .

الإن�ص�نّي.

. 4 .R اأن يف�ّصر المعجزة ودوره� في دعوة الأنبي�ء

الدر�س ال�ساد�س

كيف اأوؤمن بالنبّيP؟
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األصل الثالث: النبّوة

اإح��دى ثمرات معرفة اهلل ع��ّز �جّل �معرف��ة �سفاته، اأّنها 

تجعلن��ا نوؤمن ب�س��ر�رة بعث الأنبي��اء �الّر�سل لهداي��ة الّنا�ش 

�اإر�ساده��م. فاهلل عّز �جّل هو خالق هذا الوجود �رّبه. �هذا 

يعني اأّنه �سبحان��ه يدّبر �سوؤ�نه �يرزقه �يو�سل كّل موجود فيه 

اإلى كماله الاّلئق به، ل �سّيما المجتمع الب�سرّي، الذي جعل له 

حّتى ي�ستطيع العي�ش ب�سالم على هذه الأر�ش جملة من القوانين 

�الت�سريع��ات التي توؤّمن له ذلك. هذه الّت�سريع��ات �القوانين ل بّد لها من �سامن لها لإي�سالها 

امن لذلك هو النبّي الذي ير�سله اهلل عّز �جّل، يقول تعالى: {لََقْد  اإلى الب�سر �تطبيقها، هذا ال�سّ

 .
(((

�أَْر�َضْلنَا ُر�ُضَلنَا ِباْلبَيِّنَاِت َو�أَنَزْلنَا َمَعُهُم �ْلِكتَاَب َو�ْلِميَز�َن ِليَُقوَم �لنَّا�ُس ِباْلِق�ْضِط }

من هو النبيّ؟

النبّي هو الإن�سان القد�ة ��لّي من الأّ�لياء، جعله اهلل عّز �جّل هاديًا �مر�سداً لعباده بالحكمة 

�الموعظة الح�سنة، �قد يكون موؤّيداً بمعجزة تكون دلياًل على �سدق دعواه. 

إستنتاج
- معرفة اهلل عّز وجّل تر�سدنا اإىل �سرورة بعث الأنبياء، لأّن من يّت�سف 

بالربوبّية واللطف واحلكمة �ساأنه اأن يبعث الهداة لعباده.

- النبّي هو الإن�سان القدوة وويّل من الأولياء جعله اهلل عّز وجّل هادياً ومر�سداً 

لعباده باحلكمة واملوعظة احل�سنة، وقد يكون موؤّيداً مبعجزة تكون دليًل على 

�سدق دعواه.

)))  �سورة الحديد، الآية: 25.

 :Qالك�ظ��م الإم���م  ق���ل 

»اإّن هلل عل��ى الّن����ض حّجتني، حّجة 

ظ�هرة وحّجة ب�طنة، ف�أّم� الّظ�هرة 

 ،Rف�لر�ص��ل والأنبي�ء والأئّمة

واأّم� الب�طنة ف�لعقول «.

حتف العقول، �ض386
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��ه بالر�سالة د�ن غيره من الب�سر،  فالنبّي ا�سطفاه اهلل �خ�سّ

لكونه مع�سومًا �مطّهراً من الذنوب، بحيث اأ�سبحت نف�سه 

القد�سّية قابلة لتلّقي الوحي من اهلل عّز �جّل.

:Rالهدف من بعث األنبياء

 خل��ق اهلل الإن�سان لي�سل اإلى الكمال �اإلى ال�ّسعادة الأبدّية 

المتمّثل��ة بالحياة الطّيبة في الآخرة. من هن��ا فاإّن الهدف الرئي�ش لبعث الأنبياءR يتمّثل في 

م�ساعدة الّنا�ش �اإر�سادهم للو�سول اإلى هذا الهدف. 

اإلى جانب هذا الهدف الرئي�س هناك هدفان اآخران:

)� اإقامة العدل في العالم، �هذا الهدف اإ�سافة اإلى كونه هدفًا في حّد ذاته، فهو اأي�سًا مقّدمة 

اأ�سا�ش ت�ساعد على تحّقق الهدف الرئي�ش �هو ��سول الإن�سان اإلى الكمال الاّلئق به. 

)� اإي�س��ال الب�سرّية اإلى ال�ّسعادة �الرفاهّية في عالم الّدنيا، فالّدين الإلهّي ل يرّكز على اإ�سعاد 

الإن�سان في الآخرة فقط، فال�ّسعادة في الّدنيا هي اأحد اأهدافه اأي�سًا، �هذا الأمر ل يتحّقق 

اإّل باللتزام بالقوانين �الّت�سريعات التي اأمر بها اهلل عّز �جّل، يقول تعالى: 

َماء َعَلْيُكم مِّْدَر�ًر� * َويُْمِدْدُكْم ِباأَْمَو�ٍل َوبَِنيَن  ِل �ل�ضَّ اًر� * يُْر�ضِ {َفُقْل���ُت ��ْضتَْغِفُرو� َربَُّكْم �إِنَّ���ُه َكاَن َغفَّ

.
(((

َويَْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت َويَْجَعل لَُّكْم �أَْنَهاًر� }

اأهداف بعث الأنبياء R هي :إستنتاج

 1- اإر�ساد الإن�سان اإىل طريق الكمال .

2- اإقامة العدل يف العامل . 

3- حتقيق الرفاهية وال�سعادة للإن�سان يف عاملي الدنيا والآخرة .

)))  �سورة نوح، الآيات: 0) - 2).

 :Qاملوؤمن��ني اأم��ري  ق���ل 

اإليه��م  ووات��ر  ر�صل��ه،  فيه��م  »فبع��ث 

اأنبي�ءه، لي�صت�أدوه��م ميث�ق فطرته، 

ويذّكروهم من�صّي نعمته«.

نهج البلغة، ج1، �ض23
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إثبات النبيّ:

كيـف نثبت للناس أّن النبّي مرسـل مـن عند الله عّز 
وجّل؟

تعتب��ر المعجزة من اأهّم الأمور التي يثبت بها النبّي حّقانية 

ما يدع��و اإليه. فم��ن المعلوم اأّن ال��ذي له �سيط��رة تاّمة على 

نظ��ام الوجود �عل��ى قوانين الّطبيعة ه��و الخالق جّل �عال، 

�النب��ّيQ عندم��ا ياأتي للّنا�ش بمعجزة يخرق بها قوانين الطبيع��ة، فكاأّنه يريد اأن يقول لهم 

اإّن اّل��ذي اأر�سلني اإليكم هو اّلذي اأجرى المعجزة على يدي؛ حّتى تكون هذه المعجزة �ساهد 

�س��دق عل��ى دعوتي، �لو كنت كاذب��ًا فيما اأقول لما ا�ستطعت اأن اآت��ي بمعجزة ل يمكن لأّي 

اإن�سان عادّي اأن ياأتي بها.

  كذل��ك ُيعتبر رق��ّي �رفعة الّدعوة اّلتي ياأت��ي بها النبيQ من اأه��ّم الّدلئل على نبّوته. 

فالنب��ّيQ ياأتي  ليخاطب عقول الّنا�ش بدعوة ��سريعة من عند اهلل عّز �جّل، لي�ش لها مثيل 

على �سعيد القوانين �الّت�سريعات الأر�سّية، بحيث يظهر ب�سكل �ا�سح �جلّي اأّن الذي ��سعها 

هو موجود فوق الب�سر، منّزه عن محد�دّية الر�ؤية، �منّزه عن الع�سبّية �النجرار خلف الغرائز 

�ما �ساكل ذلك. �لذلك ل نزال نرى اأثر هذه الّت�سريعات على الب�سرية حّتى الآن، رغم اأّن اآخر 

نبّي قد اأر�سل كان قبل  اأكثر من 0)4) عام.

يثبت النبي حّقانّية دعوته من خلل:إستنتاج

)- املعجزة التي يخرق بها النبي قوانني الطبيعة.

2- ومن خلل م�سمون دعوته الراقي، والذي ل مثيل له عند بني الب�سر .

 :Qال�ص���دق الإم���م  ق���ل 

»املعج��زة علم��ة هلل ل ُيعطيه��� اإّل 

اأنبي�ءه ور�صل��ه وحججه، ليعرف به 

�دق من كذب الك�ذب«. �صدق ال�صّ

ميزان احلكمة، ج3، �ض1830
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الحجـّة على الخلق
قـــال ابن ال�صّكيت الأبـــي الح�صن الّر�صا Q: لماذا بعـــث اهلل تعالى مو�صى 

بـــن عمـــران بيده البي�صـــاء والع�صا واآلـــة ال�ّصحـــر، وبعث عي�صـــى بالطّب وبعث 

محّمداPً بالكام والخطب؟ 

فقال له اأبو الح�صن Q: »اإّن اهلل تعالى لّما بعث مو�صى Q كان االأغلب 

علـــى اأهـــل ع�صره ال�ّصحر فاأتاهـــم من عند اهلل تعالى بما لم يكـــن عند القوم وفي 

و�صعهم مثله، وبما اأبطل به �صحرهم واأثبت به الحّجة عليهم، واإّن اهلل تعالى بعث 

عي�صى Q في وقت ظهرت فيه الّزمانات واحتاج النّا�س اإلى الطّب فاأتاهم من 

عنـــد اهلل بما لم يكن عندهـــم مثله، وبما اأحيا لهم الموتى واأبـــراأ االأكمه واالأبر�س 

بـــاإذن اهلل، واأثبت به الحّجة عليهـــم، واإّن اهلل تبارك وتعالى بعث محّمداPً في 

وقـــت كان االأغلب على اأهل ع�صره الخطب والكام واأظنّه قال: وال�صعر، فاأتاهم 

مـــن كتاب اهلل عّز وجـــّل ومواعظه واأحكامه ما اأبطل به قولهـــم، واأثبت به الحّجة 

عليهم«. 

فقال ابن ال�صّكيت: تاهلل ما راأيت مثلك اليوم قّط فما الحّجة على الخلق اليوم؟ 

فقـــال Q: »العقـــل تعرف به ال�ّصـــادق علـــى اهلل فت�صّدقه، والـــكاذب على اهلل 

فتكّذبه«. 

فقال له ابن ال�صّكّيت: وهذا واهلل الجواب.

تف�سير نور الثقلين، ال�سيخ الحويزي، ج )، �س 43



45 الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى �صرورة الإم�مة. 1 .

. 2 .Qاأن يحّدد موا�صف�ت الإم�م

اأن ي�صتذكر دور الإم�مQ. 3 ووظيفته.

اأن يربط بين النبّوة والإم�مة. 4 .

الدر�س ال�سابع

كيف اأتعّرف على الإمام Q؟
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األصل الرابع: الإمامة

اإّن معرفة اهلل عّز �جّل �معرفة �سفاته يو�سالن الباحث عن الحقيقة اإلى الإيمان ببقّية اأ�سول 

الدي��ن. ف��اهلل عّز �جّل الذي بعث الأنبياءR لطفًا بعباده، ل��م يعّطل هذا اّللطف بعد رحيل 

الّر�سول الأكرمP! �بناًء عليه، ن�ستخل�ش اأّنه بعد رحيل الّر�سول الأكرم P الذي هو النبّي 

الخات��م ل بّد م��ن �جود اأ�سخا�ش مع�سومين يحفظ اهلل عّز �جّل به��م ر�سالة الإ�سالم اإلى قيام 

ال�ّساعة. 

�لذل��ك يخطئ من يعتقد اأّن الإن�سان ي�ستطيع ال�ّسير ف��ي طريق الّتكامل بمفرده، �من د�ن 

اإعان��ة �سخ�ش عالم، �على دراية دقيقة بكيفّية �سل��وك طريق الآخرة. �هذا اأي�سًا �سّنة المجتمع 

الب�س��رّي، فهو ل يمكن اأن ي�ستغني عن المر�س��د �الخبير في اأّي مجال من المجالت. فالأقّل 

خبرة �علمًا دائمًا يلجاأ اإلى من هو اأعلم منه حّتى يتجّنب الوقوع 

ف��ي الم�ساكل. فاإذا كان هذا الح��ال في الّدنيا، فكيف يمكننا 

اأن ن�سل��ك اإلى طريق الآخ��رة، الّطريق اّلذي يح��ّدد لالإن�سان 

م�سي��ره الأبدّي؟ فهل في هذا الّطريق ن�ستغني عن اإمام ير�سدنا 

�ياأخ��ذ باأيدينا، اأّما في اأب�سط اأمور حياتنا ل ن�ستغني عن ذ�ي 

الخت�سا�سات!؟

- الإمام���ة امت���داد للنب���ّوة، ومثلم���ا اأّن الب�س���ر مل ي�س���تغنوا ع���ن الأنبي���اء إستنتاج

لإر�س���ادهم  الأئّم���ة  ع���ن  النب���ّوة  خت���م  بع���د  ي�س���تغنون  ل  كذل���ك  لإر�س���ادهم، 

وهدايته���م.

ق�ل تع�ىل:

ْكَمْل���ُت لَُك���ْم ِدينَُك���ْم 
َ
{�ْليَ���ْوَم �أ

يُت  ْتَْم���ُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ
َ
َو�أ

لَُكُم �لإِ�ْضَاَم ِدينًا}.

�صورة امل�ئدة، الآية: 3
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اقتران القرآن بالعترة: 

ق���د يق���ول قائل: اإّن الّر�سول P رح��ل �ترك لنا القراآن، فالقراآن ه��و مرجعنا، �هو اّلذي 

نعّول عليه لن�سل اإلى مر�ساة اهلل عّز �جّل. 

�لك��ّن ذلك يبقى ناق�س��ًا اإذا لم يقترن بالعت��رة الّطاهرة 

�الأئّم��ة المع�سومينR. يوؤّكد ذلك افت��راق الأّمة اإلى 

ع�س��رات الفَرق �المذاه��ب، كّل منها يف�ّس��ر القراآن كما 

يحل��و له �يّدعي اأّن الحّق عن��ده. فهل بهذه الّطريقة يحفظ 

ب  اهلل عّز �ج��ّل دينه �ر�سالته؟ األي�ش م��ن الحكمة اأن ُين�سَّ

بع��د ر�سول اهللP رج��ٌل يعرف تاأ�يل الق��راآن �تف�سيره 

اًل لما اأنجزه الر�سولP؟  �يكون حافظًا �مكمِّ

�ه��ذا ما جاء في كالم النب��ّيP اّلذي ل ينطق عن الهوى، حيث يقول: »اإّني تارك فيكم 

خليفتي��ن كتاب اهلل حبل ممد�د ما بي��ن ال�ّسماء �الأر�ش �عترتي اأهل بيت��ي �اإّنهما لن يتفّرقا 

، فهذا الحديث �غيره يقّر بعدم اإمكانّية الف�سل بين القراآن �العترة. 
(((

حّتى يردا علّي الحو�ش«

�الأخذ بواحد منهما فقط هو ترك لكليهما. لأّنهما لن يفترقا اإلى يوم القيامة.

- اهلل يدعونا اإىل عدم الف�سل بني القراآن والعرتة R، ويف ذلك يقول إستنتاج

الر�سول P : »اإيّن تارك فيكم خليفتني كتاب اهلل حبل ممدود ما بني ال�سماء 

والأر�س وعرتتي اأهل بيتي، واإّنهما لن يتفّرقا حّتى يردا علي احلو�س«.

:Qمواصفات اإلمام 

ُيعتب��ر مق��ام الإمامة مقامًا �سامخًا، بل ه��و اأ�سمى مقام يمكن اأن ي�سل اإلي��ه اإن�سان، �هذا ما 

ة نب��ّي اهلل اإبراهيم Q في الق��راآن الكريم، حيث اإّن اهلل ع��ّز �جّل بعدما  ن�ستفي��ده م��ن ق�سّ

ا�سطفاه ر�سوًل اإلى قومه، امتحنه �ابتاله ليرفع من مقامه، �كان اأعلى مقام ��سل اإليه هو مقام 

ُهنَّ َقاَل �إِنِّي َجاِعُلَك ِللنَّا�ِس �إَِماًما َقاَل َوِمن  الإمامة. يقول تعالى: {َو�إِِذ �ْبتََلى �إِْبَر�ِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت َفاأَتَمَّ

))) م�سند اأحمد، الإمام اأحمد بن حنبل، ج 5، �س 82).

 :Q �ق�ل الم�م الّر�ص

الأنبي���ء  منزل��ة  ه��ي  الم�م��ة  »اإن 

واإرث الأ�صفي�ء..«.

حتف العقول، �ض438
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.
(((

اِلِميَن} يَِّتي َقاَل لَ يَنَاُل َعْهِدي �لظَّ ُذرِّ

ومن الصـّفات التي يجب أن يتحّلى بها اإلمام المعصوم:

ت عليه الآية ال�سابقة، �الّظالم  1� الع�صمة من الخطاأ: فالإمامة عهد من اهلل عّز �جّل كما ن�سّ

�العا�سي ل يمكن اأن يناله هذا العهد.

، يح�سل له من غير طري��ق التعّلم في  2� العل���م: فالإم��ام يتمّيز ع��ن عاّمة الّنا�ش بعلم خا���شّ

المدار���ش �الأكاديمّي��ات، اإّن��ه علم من عند اهلل ع��ّز �جّل، به يكون حّج��ة على الخلق 

�العباد.

3� ال�ص���جاعة: �هي من م�ستلزمات قيادة المجتم��ع، لأّن انهزامه من الزحف ي�ستلزم انهزام 

الّنا�ش من �رائه.

4� ال�ص����ّخاء: يجب اأن يكون اأ�سخى الّنا���ش، لأّنه اإن ا�ستولى ال�سّح عليه �سّح بما في يديه من 

اأموال الم�سلمين.

إستنتاج
- الع�سمة والعلم وال�سجاعة وال�سخاء من اأبرز ال�سفات التي تكون موجودة 

في الإمام املع�سوم.

دور اإلمام ووظيفته:

 :Q لالإمام علّيPالإم��ام له نف�ش د�ر النبّي اإّل اأّنه لي�ش بنب��ّي. �لذلك قال ر�سول اهلل

، �تف�سيل ما 
(((

»األ تر�س��ى اأن تك��ون مّني بمنزلة هار�ن من مو�سى اإّل اأّنه لي���ش نبّي بعدي؟«

لالإمام من اأد�ار هو على ال�ّسكل الّتالي:

� الدور الت�صريعّي: فالإمام هو ال�ّسخ�ش الوحيد الذي يملك قابلّية تلّقي كّل تفا�سيل ال�سريعة 

من ر�سول اهللPلينقلها بعد ذلك اإلينا. �لذلك �رد عن ر�سول اهللPاأّنه قال: »اأنا مدينة العلم 

.
(((

�علّي بابها، �لن تدخل المدينة اإّل من بابها«

))) �سورة البقرة، الآية: 24).

)2) �سحيح البخاري، البخاري، ج 5، �س 29).

)3) الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س 574.
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��رد عن اأمير الموؤمنينQ: »..فاإّن ر�سول اهللP عّلمني األف باب من العلم يفتح من 

.
(((

كّل باب األف باب..«

� القيادة ال�صيا�ص���ي�ّة: فالإمام كم��ا �رد عن مولنا الإمام الّر�سا Q: »اأمين اهلل في اأر�سه 

.
(((

�حّجته على عباده �خليفته في بالده الّداعي اإلى اهلل �الّذاب عن حرم اهلل«

���الحة: فالإمام يمّثل الّتج�سيد الأكمل لتطبيق ال�ّسريع��ة �الّطاعة هلل �الّزهد في  � الق���دوة ال�صّ

الّدنيا. �لذلك �رد عنهمR: »�اهلل ما اأمرتكم بطاعة اإّل �قد ائتمرت بها، �ل نهيتكم عن 

.
(((

مع�سية اإّل �قد انتهيت عنها«

� ال���ّدور التكوينّي: فلالإمام مقام معن��وّي يجعله حافظًا لالأر�ش ��ا�سطة لفي�ش اهلل عّز �جّل 

على العباد، �هاديًا للنفو�ش اإلى كمالتها الاّلئقة بها. يقول المام الر�سا Q: »الإمام الماء 

.
(4(

العذب على الّظماء �الّداّل على الهدى �المنّجي من الّردى«

 - للإمام اأربعة اأدوار رئي�سة ُتعترب امتداًدا لدور النبي P وهي: إستنتاج

)- الدور الت�سريعّي. 2- دور القيادة ال�سيا�سّية 3- دور القدوة ال�ساحلة 

 4- الدور التكوينّي.

))) الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، 572.

)2) عيون اأخبار الر�سا Q ، ال�سيخ ال�سدوق ، �س 97).

)3) تاأويل الآيات، �سرف الّدين الح�سيني، ج ، �س 9)).

)4) الكافي، الكليني، ج)، �س200.
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أماٌن ألهل األرض
عـــن جابـــر عـــن اأبي جعفـــر Q قـــال: قلـــت: الأّي �صيء يحتـــاج اإلـــى النبّي 

واالإمام؟ 

فقـــال Q: »لبقاء العالم علـــى �صاحه، وذلك اأّن اهلل عّز وجّل يرفع العذاب 

بَُهْم  عن اأهل االأر�س اإذا كان فيها نبّي اأو اإمام، قال اهلل عّز وجّل: {َوَما َكاَن �هللُ ِليَُعذِّ

َو�أَن���َت ِفيِهْم} وقال النبـــّي P: »النّجـــوم اأمان الأهـــل ال�ّصماء، واأهـــل بيتي اأمان 

الأهـــل االأر�س، فـــاإذا ذهبت النّجوم اأتى اأهـــل ال�ّصماء ما يكرهـــون واإذا ذهب اأهل 

بيتـــي اأتـــى اأهل االأر�ـــس ما يكرهون«  يعنـــي باأهل بيته االأئّمة الذيـــن قرن اهلل عّز 

�ُضوَل َو�أُْوِلي  وجـــّل طاعتهم بطاعته فقال: {يَا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُ���و�ْ �أَِطيُعو�ْ �هللَ َو�أَِطيُعو�ْ �لرَّ

�لأَْمِر ِمنُكْم} وهم المع�صومـــون المطّهرون الذين ال يذنبون وال يع�صون، وهم 

الموؤّيدون الموّفقون الم�صّددون، بهم يرزق اهلل عباده، وبهم يعمر باده، وبهم 

ينزل القطر من ال�ّصماء، وبهم تخرج بركات االأر�س، وبهم يمهل اأهل المعا�صي 

وال يعّجل عليهـــم بالعقوبة والعذاب، ال يفارقهم روح القد�س وال يفارقونه، وال 

يفارقون القراآن وال يفارقهم �صلوات اهلل عليهم اأجمعين«.

بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 23، �س 9)
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53 الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى المع�د. 1 .

اأن ي�صتذكر الحي�ة في ع�لم البرزخ. 2 .

اأن ي�صتعر�ض الحي�ة في الآخرة. 3 .

الدر�س الثامن

ماذا َبعد املوت؟
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األصل الخامس:  المعاد

  ُتعتب��ر فكرة الموت من اأكث��ر الأفكار التي اأقلقت الإن�سان ��سلبت��ه الراحة �ال�ستقرار في 

عالم الّدنيا. فكّل اإن�سان مهما حمل من اأفكار �معتقدات موؤمن باأّنه �سيموت في يوم من الأّيام. 

�لك��ون مرحل��ة ما بعد الموت لي�ست بمتنا�ل اأنظارنا، فاإّن اأغل��ب الّنا�ش يخافون من الموت 

ذل��ك الم�سير المجهول، �يهربون من الّتفكير فيه، �ي�سّل��ون اأنف�سهم باأمور اأخرى كّلما لح 

�سبحه اأمامهم.

��ة الر�سالة الخال��دة للّر�سول   �يختل��ف ح��ال الموؤمنين بر�س��الت الأنبياء R، �خا�سّ

الأك��رمP، ع��ن غيرهم من اأ�سح��اب المعتق��دات. ف�سورة 

الم��وت �ما بع��ده عندهم معلوم��ة. فاأنبي��اء اهلل الذين خبر�ا 

تفا�سي��ل عالم الآخرة، نقل��وا  لنا بدّقة كّل م��ا يمكن اأن تناله 

اأفهامن��ا عن الموت �المعاد �الح�ساب. �هم اإ�سافة اإلى ذلك 

قد تركوا مواعظ ���سايا تبّين لالإن�سان طرق الّنجاة من اأهوال 

القيامة �عذابها. 

إلى أين ينتقل اإلنسان بعد موته؟

  اأّ�ل من��زل ينتق��ل اإليه الإن�س��ان بعد موته هو عالم البرزخ. �الب��رزخ هو منزل متو�ّسط بين 

 * 
الّدنيا �الآخرة. �هو ما ت�سير اإليه الآية الكريمة: {َحتَّى �إَِذ� َجاء �أََحَدُهُم �ْلَمْوُت َقاَل َربِّ �ْرِجُعوِن

.
(((

اِلًحا ِفيَما تََرْكُت َكاَّ �إِنََّها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمن َوَر�ِئِهم بَْرَزٌخ �إِلَى يَْوِم يُْبَعثُوَن} لََعلِّي �أَْعَمُل �ضَ

))) �سورة الموؤمنون، الآيتان: 99- 00).

:Q ق�ل اأمري املوؤمنني

 »ل �صيء اأ�صدق من الأجل«.

عيون احلكم، �ض537
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المعاد في النـّص والعقل:

ل��م ينّبه الأنبياء R على اأمر كم��ا نّبهوا على م�ساألة المعاد، �الّرج��وع اإلى اهلل عّز �جّل 

�الوق��وف بين يديه للح�س��اب. �القراآن الكري��م اأف�سل �ساهد على ذل��ك، فهو يحوي مئات 

الآي��ات �الإنذارات حول اأهوال الآخرة �المح�سر، ق�سم كبير منها عبارة عن اإنذارات الأنبياء 

�الّر�سل R لأقوامهم.

�الإن�سان الإلهّي بعدما تدّرج في اإثبات �جود اهلل عّز �جّل 

 ،R اإثبات توحيده، �من ثّم اإثبات �سر�رة بعث الأنبياء�

�بعد ذل��ك العتقاد ب�س��ر�رة �جود الإمام بع��د ختم النبّوة 

بنبّي اهلل محّمدP، �سار باإمكانه العتماد على اآيات القراآن 

الكريم �الّر�ايات ال�ّسريفة لإثبات البعث �المعاد.

�م�سّلمات  �سر�رّيات  من  �ح�سره  الإن�سان  رجوع  �ُيعتبر 

. �القراآن �الّن�سو�ش ال�سريفة مليئة بما ي�سير اإلى ذلك. يقول تعالى: {�أَيَْح�َضُب  الّدين الإ�سالمّيّ

ِباْلَخْلِق  {�أََفَعِيينَا  ، �يقول تعالى: 
(((

بَنَانَُه} َي  نُّ�َضوِّ �أَن  َقاِدِريَن َعَلى  �أَلَّن نَْجَمَع ِعَظاَمُه * بََلى  �ْلإِن�َضاُن 

.
(((

ِل بَْل ُهْم ِفي لَْب�ٍس مِّْن َخْلٍق َجِديٍد} �ْلأَوَّ

�بغ���شّ الّنظر عن الّن�سو���ش الّداّلة على المعاد، فاإّن العقل ي�ستطي��ع اأن يو�سل الإن�سان اإلى 

�سر�رة المعاد، �ذلك من خالل التاأّمل في �سفة العدالة الإلهّية. فعالم الّدنيا لي�ش هو  المكان 

ال��ح لت�سوي��ة الأمور بين الّظالم �المظل��وم، على الّرغم من بعث الأنبي��اء �نز�ل ال�ّسرائع،  ال�سّ

حي��ث  ل يزال الّظل��م يمالأ الأر�ش ب�سبب طغي��ان الكثير من 

الب�س��ر. �كثي��راً ما يفل��ت الّظالم من العق��اب �الح�ساب في 

الّدني��ا. �بالتالي اإذا لم يكن هناك عاَلم اآخر ُيعِمل اهلل عّز �جّل 

في��ه عدالت��ه بحيث يقت���شّ من الّظال��م �يجازيه عل��ى ظلمه، 

ل�ستلزم اأن ين�سب الّظلم اإليه تعالى.

))) �سورة القيامة، الآية: 3.

)2) �سورة ق، الآية: 4).

 :Qدق��� ال�صّ الإم���م  ق���ل 

»ال��ربزخ القرب، وهو الّثواب والعق�ب 

بني الّدني� والآخرة«.

ميزان احلكمة، ج1، �ض252

ق�ل تع�ىل:

َعُلَها ِللَِّذيَن  �ُر �ْلآِخَرُة َنْ {ِتْلَك �لدَّ

ْر�ِس َوَل 
َ
� ِف �ْلأ َل يُِريُدوَن ُعُل���وًّ

َف�َضاًد�}.

�صورة الق�ص�ض، الآية: 83
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 - ن�سو�س القراآن والأحاديث ال�سريفة هي دليلنا على ثبوت املعاد. إستنتاج

- العقل اأي�ساً ي�ستطيع اأن يو�سل الإن�سان اإىل �سرورة املعاد، وذلك من خلل 

التاأّمل يف �سفة العدالة الإلهّية.

فائدة تذّكر الموت والمعاد:

اإّن المدا�م��ة عل��ى تذّكر الموت �المع��اد يحيي القلوب، 

�يجعله��ا تزهد في الّدني��ا... �العك�ش �سحي��ح تمامًا، فمن 

اأهّم عوام��ل النحراف �الع�سيان هو الغفلة عن الموت �عن 

الح�س��اب يوم القيام��ة. �ه��ذا ل يعن��ي اأّن اأّي تذّكر للموت 

�المع��اد يمكن اأن ُي�سلح �سلوك الإن�سان �يحّرره من اأ�س��ر اأهوائه ��سهواته. �لذلك يجب اأن 

ي�س��ل الإن�س��ان اإلى مرتب��ة يكون فيها الموت ذك��ره الّدائم المالزم له ف��ي كّل الأ�قات. �في 

كّل الأح��وال تبقى هذه المرتب��ة اأقّل �ساأنًا مّما ذكره اأمير الموؤمني��نQ عند ��سفه للمّتقين 

حيث يقول: »فهم �الجّنة كمن قد راآها فهم فيها منّعمون، �هم �الّنار كمن قد راآها فهم فيها 

.
(((

معّذبون«

))) نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج 2، )6).

 :Qق�ل الإم�م ال�ص�دق

»مل ُيك��ر عبد ذك��ر املوت اإّل زهد يف 

الّدني�«.

بح�ر الأنوار، ج79، �ض172
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صفة الموت
قيـــل لل�ّصـــادق Q: �صف لنا الموت، قـــال Q: »للموؤمـــن كاأطيب ريح 

ي�صّمـــه فينع�ـــس لطيبه وينقطـــع التّعب واالألم كلّـــه عنه، وللكافر كل�صـــع االأفاعي 

ولدغ العقارب اأو اأ�صّد. 

قيل: فـــاإّن قوماً يقولون: اإّنه اأ�صّد من ن�صـــر بالمنا�صير! وقر�س بالمقاري�س! 

ور�صخ باالأحجـــار! وتدوير قطب االأرحيّة على االأحداق، قالQ:  كذلك هو 

علـــى بع�س الكافرين والفاجرين، اأال ترون منهم من يعاين تلك ال�صدائد؟ فذلكم 

الّذي هو اأ�صّد من هذا ال من عذاب االآخرة فاإّنه اأ�صّد من عذاب الّدنيا. 

قيـــل: فمـــا بالنا نرى كافراً ي�صهـــل عليه النّزع فينطفئ وهـــو يحّدث وي�صحك 

ويتكلّـــم، وفـــي الموؤمنين اأي�صاً مـــن يكون كذلك، وفي الموؤمنيـــن والكافرين من 

يقا�صي عند �صكرات الموت هذه ال�ّصدائد؟ 

فقـــال: »ما كان من راحة للموؤمن هناك فهو عاجل ثوابه، وما كان من �صديده 

فتمحي�صـــه من ذنوبه ليرد االآخرة نقيّاً، نظيفاً، م�صتحّقاً لثواب االأبد، ال مانع له 

دونـــه، ومـــا كان من �صهولة هناك علـــى الكافر فليوّفى اأجر ح�صناتـــه في الّدنيا، 

ليـــرد االآخـــرة ولي�س له اإاّل ما يوجب عليه العذاب، ومـــا كان من �صّدة على الكافر 

هناك فهو ابتداء عذاب اهلل له بعد نفاد ح�صناته، ذلكم باأّن اهلل عدل ال يجور«.

بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 6، �س 52)-53)
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61 الأهداف

. 1 .Rاأن يعّدد الط�لب اأ�صم�ء المع�صومين

كّل  حي���ة  ف��ي  المحّط���ت  اأب��رز  يتبّي��ن  اأن  2 .

.Qمع�صوم

الدر�س التا�سع

َمن هم اأهل البيتR؟



62



63

مقدمة:

حيحة عل��ى اأّن الّر�سول الأكرمP �الّزهراء  لق��د دّلت الآيات �الّر�ايات الوا�سحة �ال�سّ

O �اأمي��ر الموؤمنين Q �من بعده اأحد ع�سر اإمامًا ه��م حجج اهلل على خلقه، �الهداة 

لعباده، �هم مع�سومون مطّهر�ن، بهم يفتح اهلل �بهم يختم. 

R نبذة من حياتهم

 :Pالرسول األكرم محمـّد بن عبد الله

�ال��ده عب��د اهلل بن عبد المّطلب �اأّمه اآمنة بنت �هب، �جّده عبد المّطلب Q �سّيد بني 

ها�س��م في ع�سره، �لدP في مّكة المكّرمة ف��ي 7) ربيع الأّ�ل في نف�ش ال�ّسنة التي اندحر 

فيه��ا جي���ش اأبرهة مع الفيلة الت��ي جّرها معه لهدم الكعب��ة ال�سريفة. توّفي �ال��ده قبل اأن يولد 

فرّبت��ه اأّم��ه �عا�ش تحت رعاية جّده عبد المّطلب. بعث نبّي��ًا لالأّمة في عمر الأربعين. �خا�ش 

�سراع��ًا مريراً مع قري�ش الذين كانوا يعبد�ن الأ�سن��ام �ل ي�سمحون بدخول ديانة جديدة اإلى 

مجتمعهم. هاجرP اإلى يثرب بعدما اأمره اهلل بذلك، �هناك اآخى بين المهاجرين �الأن�سار، 

���سع البذرة لت�سكيل المجتمع الإ�سالمّي �الّد�لة الإ�سالمّيّة.

اأّ�ل معرك��ة خا�سه��ا مع قري�ش كانت في بدر، �قد انت�سر فيها، رغم قّلة العدد �العّدة. فتح 

مّك��ة ف��ي ال�ّسنة العا�سرة للهجرة، �دخلها مظّفراً م��ن د�ن اأن ت�سفك قطرة دم �احدة. اأ��سى 

بالإمام��ة من بعده لبن عّمه علّي بن اأب��ي طالب Q. اختاره اهلل اإليه في 8) �سفر �سنة )) 

للهجرة �له من العمر ثالث ��سّتون عامًا. 

ّ
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:Q أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 اأّم��ه  فاطمة بنت اأ�س��د، �اأبوه اأبو طالب بن عبد المّطل��ب Q. �لدته اأّمه داخل الكعبة 

ف��ي )) رج��ب �سنة  )) قبل الهجرة. بق��ي في رعاية اأّمه اإلى اأن بل��غ الّثامنة من عمره، حيث 

كفله الّر�سولP، فترعرع �سالم اهلل عليه في ح�سن النبّوة �الّر�سالة حّتى بلغ القّمة في الكمال 

الإن�سان��ي. لزم الّر�سول P من بداية الّدع��وة اإلى الإ�سالم، �فداه بالمبيت في فرا�سه عندما 

اأُم��ر الّر�س��ول P بالهجرة اإلى المدينة. كان اأ�سجع الّنا�ش بع��د ر�سول اهللP في المعارك 

�الح��ر�ب، �ق��د اأعّز اهلل عّز �ج��ّل الإ�سالم ب�سيفه �س��الم اهلل عليه. ا�ست�سهد ف��ي الكوفة  في 

)) رم�س��ان �سنة 40 للهجرة  بعدما �سربه عبد الّرحم��ن بن ملجم ب�سيف م�سموم على راأ�سه 

ال�سريف.

:O السيـّدة فاطمة الزهراء

�الده��ا الّر�س��ول الأكرمP، �اأّمها خديجة بنت خويل��د O. �لدت في مّكة في 0) 

جم��ادى الآخرة عام 5 بع��د البعثة. توّفيت اأّمه��ا �لم تتجا�ز الخام�سة م��ن عمرها. �سهدت 

اأذى كّف��ار قري�ش لأبيها عند �سر�عه بالّدعوة، �لحقت ب��ه بعد هجرته اإلى المدينة، �هناك تّم 

ز�اجها من اأمير الموؤمنين Q �اأنجبا خم�سة اأ�لد هم: الح�سن �الح�سين �زينب ��سكينة 

.R اأّم كلثوم�

توفّي��ت �س��الم اهلل عليها �قد اأطبقت عليها الهموم �الأحزان بفق��د اأبيها من جهة، �بما اآل 

اإلي��ه القوم من بعد �فاته من جهة ثانية، حيث اغت�سبوا حّق ز�جها بالخالفة �ظلموها �اآذ�ها 

��سلبوا منها فدكًا ظلمًا �عد�انًا.

:L ّاإلمام الحسن بن علي

اأّمه فاطمة الّزهراء Q، ُ�لد في المدينة المنّورة في 5) �سهر رم�سان �سنة ) للهجرة، �ترعرع 

كاأخيه الح�سين في ظّل حنان جّدهم ر�سول اهللP. توّفي الّر�سول P �الح�سن Q لم يتجا�ز 

ال�ّسابعة من العمر. �بعد ا�ست�سهاد �الده دخل في �سراع مع معا�ية الذي كان قد ب�سط �سلطانه على 

ال�ّس��ام. �لكون �سر�ط خو�ش الحرب مع معا�ية لم تكن متوّفرة، اأقام معه �سلحًا ليحفظ الإ�سالم 

�البقّي��ة الباقية من الأ�سحاب المخل�سي��ن. ا�ست�سهد �سالم اهلل عليه م�سموم��ًا بعدما د�ّست ز�جته 

جعدة بنت الأ�سعث له ال�سّم  بتدبير من معا�ية. �كانت �سهادته في 7�سفر �سنة 50 للهجرة.

 ّ

 ّ
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:L اإلمام الحسين بن علي

اأّم��ه فاطمة الّزهراء O. �لد في المدينة المنّورة في ) �سعبان �سنة 4 للهجرة. �سهد كما 

اأخي��ه الإمام الح�سن Q �سطراً من حي��اة الّر�سولP، �الأحداث الموؤلمة التي تلت �فاته

P، كم��ا كان �ساه��داً على ما عان��اه �الده �اأخوه م��ع معا�ية. �بعد �سه��ادة الإمام الح�سن 

Q كان معا�ية قد هّياأ الّظر�ف المنا�سبة ل�ستالم ابنه يزيد لل�ّسلطة، �هذا ما رف�سه اأبو عبد 

اهلل الح�سي��ن Q، فثار في �جهه طلبًا لالإ�س��الح في اأّمة جّده ر�سول اهللP، �لمنع رجل 

فاج��ر كيزيد من توّلي زمام الم�سلمين. �كان��ت الواقعة المعر�فة بواقعة كربالء، التي ا�ست�سهد 

فيها �معه خير رجال الأر�ش من اأهل بيته �اأ�سحابهRفي 0) محّرم �سنة )6 للهجرة.

:L اإلمام عليّ بن الحسين زين العابدين

ا�س��م اأّم��ه �سهربانو. �ل��دQ في 5 �سعب��ان �سنة 8) للهج��رة. كان لديه م��ن العمر اثنان 

�ع�سر�ن عامًا عندما �سهد �اقعة كربالء. �قد عا�سر ُملَك يزيد �مر�ان بن الحكم �عبد الملك 

بن مر�ان. بكى على ما جرى باأبيه الح�سين �اأهل بيته في كربالء حّتى ُعّد من البّكائين الخم�سة،  

حيفة  �ه��م بالإ�سافة اإليه: اآدم �يعقوب �يو�سف �فاطمة الّزهراء R. له �سحيفة ُتعرف بال�سّ

ال�سّجادّي��ة؛ تحوي كنوزاً من الأدعية �المناج��ات التي كان يدعو بها اآناء الّليل �اأطراف الّنهار. 

ا�سُت�سهد م�سمومًا في عهد الوليد بن عبد الملك في 5) محّرم �سنة 95للهجرة.

:Lاإلمام محمـّد بن عليّ الباقر

ُ�ل��دQ في المدينة في مطلع رجب �سنة 57 للهج��رة. كان في الّرابعة من عمره عندما 

�قع��ت فاجع��ة كربالء. �قد �سه��د كّل الآلم �الّرزايا التي �قعت عل��ى اأهل البيت R منذ 

ذل��ك الحي��ن. ا�ستطاع Q اأن يوؤ�ّس���ش جامعة علمّية هدفها مجابه��ة الإنحرافات الفكرّية 

. ا�سُت�سهد في 7 ذي الحّجة �سنة 4)) للهجرة  �العقائدّي��ة التي تف�ّست في المجتمع الإ�سالمّيّ

بعد اأن �سّمه ه�سام بن الحكم.

:L اإلمام جعفر بن محمـّد الصـّادق

اأّم��ه اأّم ف��ر�ة. �لد  في  7) ربي��ع الأّ�ل �سنة )8 للهجرة. اأكم��لQ م�سر�ع الجامعة 

العلمّية الت��ي اأ�ّس�سها �الده، �قد مالأت كلماته �علومه الآفاق، �ترّبى على يده اآلف الطاّلب 

 ّ
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من مختلف المذاهب الإ�سالمّيّة. �سهد Q �سقوط الحكم الأموّي، �بداية الحكم العّبا�سّي. 

ا�سُت�سهد م�سمومًا على يد المن�سور العّبا�سّي  في 5) �سوال �سنة 48) للهجرة.

:L اإلمام موسى بن جعفر الكاظم

ا�س��م اأّم��ه حميدة �لد Q في الأبواء �هو م��كان يقع بين مّكة �المدين��ة في ال�سابع من 

�سفر �سنة 8)) ه�. اأدرك نهايات العهد الأموّي. �بعد توّليه زمام الإمامة ق�سى �سنوات عديدة 

ف��ي �سجون ال�سلطة العّبا�سّية، خ�سو�سًا في عهد هار�ن الّر�سيد. ا�سُت�سهد م�سمومًا في ال�سجن 

بوا�سطة ال�سندّي بن �ساهك اأمير ال�سجن، �ذلك في 5) رجب �سنة )8) ه�.

:L اإلمام عليّ بن موسى الرضا

ا�س��م اأّمه ُتكَتم �لد Q في المدينة المنّورة ف��ي )) ذي القعدة �سنة 48) للهجرة.بعد 

ا�ست�سه��اد �الده  عا�ش �سطراً من حياته ف��ي عهد هار�ن، �لكّن الحقبة الأبرز من حياته كانت 

ف��ي عهد الماأمون العّبا�س��ّي، الذي حا�ل اأن ي�ستفيد من موقع الإمام بين ال�ّسيعة لياأمن من ثورة 

العلوّيين. �قد قبل الإمام Q بمن�سب �لية العهد مكرهًا، حيث ُهّدد بالقتل. �قد ا�ستطاع 

اأن يحبط كّل مكائد الماأمون، �اأن يثبت للعالم كّله من هو الأحّق بالموقع الذي ي�سغله الماأمون 

العّبا�سّي. �لذلك قتله الماأمون بال�سّم في مدينة طو�ش في اأقا�سي بالد فار�ش في اآخر �سفر �سنة 

)0) للهجرة.

:L اإلمام محمـّد بن عليّ الجواد

ا�س��م اأّمه �سبيكة ��سّماها الر�سا  Q  خيزران، �ل��د في المدينة المنّورة في رم�سان �سنة 

95) ه�. توّلى الإمامة �هو في ال�ّساد�سة من عمره. �قد اأثبتت اإمامته في هذا العمر اأّن اهلل عّز 

��ب حّجة على الخلق، فاإّن العمر ل يقف عائقًا اأمام اأداء حّجة اهلل لمهامه  �ج��ّل اإذا اأراد اأن ين�سّ

��ظائفه. فهو كما عي�سى Q الذي نطق في المهد بالحكمة ي�ستطيع اأن يبّلغ ر�سالة اهلل عّز 

واب. ق�سى الإمام الجواد �سطراً من حياته في عهد الماأمون  �ج��ّل، �اأن يهدي الأّمة نحو ال�سّ

العّبا�س��ّي، �ا�سُت�سهد ف��ي عهد المعت�سم، حيث �سّمه عن طريق ز�جت��ه في 6 ذي الحّجة �سنة 

0)) للهجرة.
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:L اإلمام علي بن محمـّد الهادي

ا�س��م اأّمه �سمانة �لد في ) رجب �سنة ))) للهجرة في المدينة المنّورة. عندما توّفي �الده 

الإم��ام الج��واد Q كان له من العمر ثماني �سن��وات. �قد �سهد مل��ك  العديد من الخلفاء 

العّبا�سّيين، اأّ�لهم المعت�سم �اآخرهم المعتّز، حيث كانت �سهادته م�سمومًا على يد هذا الأخير 

في ) رجب �سنة 54) للهجرة. 

:L ّاإلمام الحسن بن عليّ العسكري

ا�س��م اأّمه �سو�سن اأ� حديث ُ�لد في المدينة المنّورة في 8 ربيع الأّ�ل �سنة ))) للهجرة. 

توّل��ى الإمام��ة �له من العم��ر اثنان �ع�س��ر�ن عامًا. عا���ش اأغلب حياته ف��ي �سامّراء حيث 

�سحب��ه �ال��ده اإليها في عهد المت��وّكل العّبا�سّي. ُلّقب Q بالع�سك��رّي ب�سبب �سكنه في 

محّل��ة ُتع��رف بالع�سك��ر. ا�سُت�سهد م�سمومًا  على ي��د المعتمد العّبا�س��ّي �ذلك في  8 ربيع 

الأّ�ل �سن��ة 60) للهج��رة.

اإلمام المهديّ المنتظر |:

 ا�س��م اأّم��ه نرج�ش، ُ�لد | في 5) �سعبان �سنة 55) للهج��رة. كان له من العمر 5 �سنوات 

عندما توّفي �الده. 

له غيبتان: 

األولى: �سغرى دامت حوالي �سبعين عامًا، �اّت�سل ب�سيعته خاللها عبر �سفراء اأربعة. 

والثانية: كبرى �ل تزال م�ستمّرة حّتى الآن. �ال�سيعة الإمامّية يعتقد�ن باأّنه �سيظهر في اآخر 
الزمان ليمالأ الأر�ش ق�سطًا �عدًل كما ُملئت ظلمًا �جوراً.

 ّ
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أولو األمر 
�صمعـــت جابر بـــن عبد اهلل االأن�صارّي يقـــول: لّما اأنزل اهلل عـــّز وجّل على نبيّه 

ْمِر ِمنُكْم} قلت  �ُضوَل َو�أُْوِلي �لأَ محّمدP{يَ���ا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو�ْ �أَِطيُعو�ْ �هللَ َو�أَِطيُع���و�ْ �لرَّ

»يـــا ر�صـــول اهلل عرفنـــا اهلل ور�صولـــه، فمـــن اأولـــو االأمر الذيـــن قـــرن اهلل طاعتهم 

بطاعتك«؟ 

فقـــال Q: »هـــم خلفائي يا جابر، واأئّمـــة الم�صلمين من بعـــدي اأّولهم علّي 

بـــن اأبـــي طالب، ثـــّم الح�صن والح�صين، ثّم علـــّي بن الح�صين، ثـــّم محّمد بن علّي 

المعروف في التّوراة بالباقر، و�صتدركه يا جابر، فاإذا لقيته فاأقرئه مني ال�ّصام، 

ثّم ال�ّصادق جعفر بن محّمد، ثّم مو�صى بن جعفر، ثّم علّي بن مو�صى، ثّم محّمد 

بـــن علّي، ثّم علّي بن محّمد، ثّم الح�صن بن علـــّي، ثّم �صميّي وكنيّي حّجة اهلل في 

اأر�صـــه، وبقيّّته في عبـــاده ابن الح�صن بن علّي، ذاك الّـــذي يفتح اهلل تعالى ذكره 

علـــى يديه م�صارق االأر�س ومغاربها، ذاك الّذي يغيب عن �صيعته واأوليائه غيبة 

ال يثبت فيها على القول باإمامته اإاّل من امتحن اهلل قلبه لاإيمان. 

قال جابر: فقلت له: يا ر�صول اهلل فهل يقع ل�صيعته االنتفاع به في غيبته؟ 

فقـــالP: اإي والـــذي بعثنـــي بالنبـــّوة اإّنهـــم ي�صت�صيئون بنـــوره وينتفعون 

بواليتـــه في غيبته كانتفاع النّا�س بال�ّصم�س واإن تجلّلها �صحاب، يا جابر هذا من 

مكنون �صّر اهلل، ومخزون علمه، فاكتمه اإاّل عن اأهله«.

كمال الّدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 253
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الأهداف

 1 .R اأن يتع��ّرف الّط�ل��ب اإل��ى منزلة اأه��ل البيت

وعلّو مق�مهم.

. 2 .Rالبيت لأهل  الّط�عة  مفهوم  ي�صتذكر  اأن 

الدر�س العا�رش

ملاذا اأحّب اأهل البيت R؟
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:R لزوم حبّ أهل البيت

اإّن محّب��ة اهلل عّز �جّل �العبودّية له تتجّلى باأبهى مظاهرها 

عندما يمتثل الإن�سان اأمره تعالى بحّب اأ�ليائه �طاعتهم. تاأّمل 

كي��ف اأّن اإبلي�ش لم تنفع��ه عبادته هلل عّز �ج��ّل اآلف ال�ّسنين 

لرف�ش ال�ّسج��ود لآدمQ. �ال�سّر في ذلك اأّن الأنبياء �الأئّمة

R ه��م اأب��واب هداية اهلل عّز �ج��ّل ���سائط رحمته �في�سه. �من يرف���ش مبعوث اهلل اإليه 

فكاأّنم��ا يرف�ش م�سيئة اهلل �تدبيره �حكمته في هذا الوجود،  حيث ل يمكن الف�سل بين حّب 

اهلل عّز �جّل �طاعته �بين حّب حجج اهلل تعالى �طاعتهم.

�من اأبرز الّطرق لتح�سيل حّب اأهل البيت R، اّلذين هم حجج اهلل على عباده �خلفا�ؤه 

في اأر�سه، معرفتهم �الّطالع على اأحوالهم. فالحّب فرع المعرفة. فاإذا اّطلعنا على ف�سائلهم 

 .R مقاماتهم �علّو �ساأنهم عند اهلل عّز �جّل، ف�سيكون هذا الّطالع اأف�سل داٍع لمحّبتهم�

�عندم��ا نتع��ّرف اإلى اأخالقه��م ��سجاياهم �عبودّيتهم هلل ع��ّز �جّل، ف�سيكون ه��ذا التعّرف 

اأي�س��ًا اأف�سل داعٍ لّتباعهم �طاعتهم. لأّننا باّطالعنا عل��ى اأخالقهم ��سجاياهم �التعّرف اإليها 

�سنكت�س��ف اأّنهم اأف�سل الخلق، �بالتالي هم فقط من ي�س��ّح اعتبارهم قد�ة في كّل �سيء، �هم 

فقط من ي�ستحّقون الّطاعة �الولء.

R نماذج من مقامات وفضائل أهل البيت

اإّن معرف��ة ف�سائل اأهل البيت R ل ُت�ستقى فقط من الّر�ايات التي تتحّدث عن ف�سائلهم 

�مقاماتهم �قربهم من اهلل عّز �جّل. فاأخالقهم الكريمة ُتف�سح اأي�سًا عن علّو مقامهم. �كلماتهم 

الحكيمة تدّل��ل باأن�سع �سورة على �سموخهم في العلم �المعرف��ة. �عباداتهم �ذكرهم الّدائم 

»م��ن اأحّبه��م فقد اأح��ّب اهلل ومن 

اأبغ�صهم فقد اأبغ�ض اهلل...« 

مف�تيح اجلن�ن/ الزي�رة اجل�معة
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هلل يك�سفان عن مدى قربهم منه تعالى. �بالتالي، في معر�ش كالمنا عن ف�سائل �مقامات اأهل 

البيت R، علينا اأن ن�ستعر�ش كّل هذه الأبعاد، �اإليك بع�ش النماذج من الر�ايات:

:R أ: مقامهم

1ـ أهل البيت Rشجرة النبّوة ومعدن الّرسالة:

ادق Q يقول: »يا �سهاب نحن �سجرة النبّوة  عن �سهاب ب��ن عبد رب�ّه قال: �سمعت ال�سّ

�معدن الّر�سالة، �مختلف المالئكة، �نحن عهد اهلل �ذّمته... فمن �فى بذّمتنا فقد �فى بعهد 

.
(((

اهلل عّز �جّل �ذّمته، �من خفر ذّمتنا فقد خفر ذّمة اهلل عّز �جّل �عهده«

:Q 2ـ المالئكة تتقّرب إلى الله بوالية أهل البيت

عن حّماد عن اأبي عبد اهلل Q اأّنه �سئل: هل المالئكة اأكثر اأم بنو اآدم؟ 

فقال: »�اّلذي نف�سي بيده لمالئكة اهلل في ال�ّسما�ات اأكثر من عدد الّتراب في الأر�ش، �ما 

في ال�ّسماء مو�سع قدم اإّل �فيها ملك ي�سّبحه �يقّد�سه، �ل في الأر�ش �سجرة �ل مدر اإّل �فيها 

مل��ك م��وّكل بها ياأتي اهلل كّل يوم بعلمها �اهلل اأعلم بها، �ما منهم اأحد اإّل �يتقّرب كّل يوم اإلى 

اهلل بوليتن��ا اأهل البيت، �ي�ستغفر لمحّبينا، �يلعن اأعداءن��ا �ي�ساأل اهلل اأن ير�سل عليهم العذاب 

.
(((

اإر�سال«

:R ب:  أخالقهم

1ـ إيثارهم سالم الله عليهم:

 عن ابن عّبا�ش: اإّن الح�سن �الح�سين مر�سا، فعادهما ر�سول اهللP في نا�ش معه، فقالوا: 

ة � جارية لهما � اإن برئا مّما بهما اأن  يا اأبا الح�سن، لو نذرت على �لدك. فنذر علّي �فاطمة �ف�سّ

ي�سوموا ثالثة اأّيام، ف�سفيا �ما معهم �سيء، فا�ستقر�ش علّي من �سمعون الخيبرّي اليهودّي ثالث 

اأ�سوع من �سعير، فطحنت فاطمة �ساعًا �اختبزت خم�سة اأقرا�ش على عددهم، فو�سعوها بين 

اأيديهم ليفطر�ا. 

فوقف عليهم �سائل فقال: ال�ّسالم عليكم اأهل بيت محّمد، م�سكين من م�ساكين الم�سلمين، 

))) بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 24، �س 87 - 88.

)2) م. ن، �س 0)2.
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اأطعمون��ي اأطعمكم اهلل من موائد الجّنة، فاآثر�ه، �باتوا لم يذ�قوا اإّل الماء، �اأ�سبحوا �سيامًا. 

فلّما اأم�سوا ���سعوا الّطعام بين اأيديهم �قف عليهم يتيم، فاآثر�ه. 

��قف عليهم اأ�سير في الّثالثة، ففعلوا مثل ذلك. 

فلّم��ا اأ�سبح��وا اأخذ علّيQ بي��د الح�سن �الح�سي��ن �اأقبلوا اإلى ر�س��ول اهللP، فلّما 

اأب�سره��م �هم يرتع�سون كالفراخ من �سّدة الجوع قال: ما اأ�سّد ما ي�سو�ؤني ما اأرى بكم! �قام 

فانطل��ق معهم فراأى فاطمة في محرابها قد الت�سق ظهرها ببطنها �غارت عيناها، ف�ساءه ذلك، 

، اأي 
(((

فن��زل جبرئيل Q �قال: خذها ي��ا محّمد هّناأك اهلل في اأهل بيتك، فاأق��راأه ال�ّسورة

�سورة الّدهر.

:Q 2ـ مكارم أخالق اإلمام علّي بن موسى الّرضا

 ع��ن اإبراهيم بن العّبا�ش قال: »ما راأيت اأبا الح�سن الّر�سا Q جفا اأحداً بكلمة قّط، �ل 

راأيت��ه قطع على اأح��د كالمه حّتى يفرغ منه، �ما رّد اأحداً عن حاجة يقدر عليها، �ل مّد رجله 

بين يَدي جلي�ش له قّط، �ل اأّتكاأ بين يدي جلي�ش قّط، �ل راأيته �ستم اأحداً من مواليه �مماليكه 

ق��ّط �ل راأيته تفل �ل راأيته يقهقه في �سحكه ق��ّط، بل كان �سحكه التب�ّسم، �اإذا خال �ن�سب 

مائدت��ه اأجل�ش معه على مائدت��ه مماليكه �مواليه حّتى الب��ّواب �ال�ّسائ�ش، �كان Q قليل 

ب��ح، �كان كثير ال�سيام فال يفوته  الّن��وم باّلليل، كثي��ر ال�ّسهر يحيي اأكثر لياليه من اأّ�لها اإلى ال�سّ

دقة  �سي��ام ثالثة اأّيام في ال�ّسهر، �يقول: ذلك �سوم الّدهر، �كان Q كثير المعر�ف �ال�سّ

ف��ي ال�س��ّر، �اأكثر ذلك يك��ون منه في الّليالي المظلم��ة، فمن زعم اأّنه راأى مثل��ه في ف�سله فال 

.
(((

ت�سّدق«

:R ج: عبادتهم

:Q 1ـ عبادة اإلمام الحسن

 Q اأّن الح�سن بن علّي بن اأبي طالب Q حّدثني اأبي، عن اأبيه« :Qادق قال ال�سّ

كان اأعب��د الّنا�ش في زمانه �اأزهدهم �اأف�سلهم، �كان اإذا ح��ّج حّج ما�سيًا �رّبما م�سى حافيًا، 

�كان اإذا ذك��ر الم��وت بكى �اإذا ذكر القب��ر بكى، �اإذا ذكر البعث �الّن�س��ور بكى، �اإذا ذكر 

))) اأهل البيت في الكتاب وال�سنة، محّمد الري�سهري، �س )25 � 252.

)2) عيون اأخبار الر�سا Q، ال�سيخ ال�سدوق، ج )، �س 97) � 98).
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راط بكى، �اإذا ذكر العر�ش على اهلل تعالى ذكره �سهق �سهقة يغ�سى عليه منها،  المم��ّر على ال�سّ

�كان اإذا ق��ام ف��ي �سالته ترتع��د فرائ�سه بين يدي رّبه ع��ّز �جّل، �كان اإذا ذك��ر الجّنة �الّنار 

ا�سطرب ا�سطراب ال�ّسليم، ��ساأل اهلل الجّنة �تعّوذ به من الّنار. �كانQ ل يقراأ من كتاب 

اهلل ع��ّز �جّل {يَا �أَيَُّه���ا �لَِّذيَن �آَمنُو�} اإّل قال: لبّيك الّلهّم لبّيك، �لم ُي��َر في �سيء من اأحواله اإّل 

.
(((

ذاكراً هلل �سبحانه، �كان اأ�سدق الّنا�ش لهجة، �اأف�سحهم منطقًا«

2ـ ذكر اإلمام الباقرQ الدّائم هلل عزّ وجّل:

��ادق Q:»... �كان اأبيQ كثير الّذكر. لقد كن��ت اأم�سي معه �اإّنه  ق��ال الإمام ال�سّ

ليذك��ر اهلل، �اآكل مع��ه الّطعام �اإّنه ليذكر اهلل، �لقد كان يح��ّدث القوم ]�[ ما ي�سغله ذلك عن 

ذكر اهلل، �كنت اأرى ل�سانه لزقًا بحنكه يقول: ل اإله اإّل اهلل، �كان يجمعنا فياأمرنا بالّذكر حّتى 

.
(((

تطلع ال�ّسم�ش �ياأمر بالقراءة من كان يقراأ مّنا �من كان ل يقراأ مّنا اأمره بالذكر«

))) بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 43، �س )33.

)2)الكايف، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 499.
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أئمـّة الهـُدى
عن اأبي عبد اهلل Q  في خطبة له يذكر فيها حال الأئّمة R ��سفاتهم: 

»اأّن اهلل عّز �جّل اأ��سح باأئّمة الهدى من اأهل بيت نبّينا P عن دينه، �اأبلج بهم 

ع��ن �سبيل منهاج��ه، �فتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فم��ن عرف من اأّمة محمد 

P �اجب حقِّ اإماِمه، �جد طعم حال�ة اإيمانه، �علم ف�سل طال�ة اإ�سالمه، لأّن 

اهلل تبارك �تعالى ن�سب الإمام عَلمًا لخلقه، �جعله حّجًة على اأهل مواّده �عالمه، 

�األب�سه اهلل تاج الوقار، �غ�ّساه من نور الجّبار، يمّد ب�سبب اإلى ال�سماء، �ل ينقطع 

عن��ه م��واّده، �ل ينال ما عند اهلل اإّل بجه��ة اأ�سبابه، �ل يقبل اهلل اأعم��ال العباد اإّل 

بمعرفته، فهو عالٌم بما يِرُد عليه من ملتب�سات الدجى، �معمّيات ال�سنن، �م�سّبهات 

الفت��ن، فل��م يزل اهلل تبارَك �تعال��ى يختارهم لخلقه من �ل��د الح�سين Q من 

عقب كّل اإمام، ي�سطفيهم لذلك �يجتبيهم، �ير�سى بهم لخلقه �يرت�سيهم، كّلما 

م�س��ى منهم اإمام ن�سب لخلقه من عقبه اإماما، علمًا بّينا، �هاديًا نّيرا، �اإماما قّيما، 

�حّجة عالمًا، اأئّمة من اهلل، يهد�ن بالحّق �به يعدلون، حجج اهلل �دعاته �رعاته 

على خلقه، يدي��ن بهديهم العباد �َت�ستهل بنورهم الب��الد، �ينمو ببركتهم التالد، 

جعله��م اهلل حياًة لالأن��ام، �م�سابيَح للظالم، �مفاتيَح لل��كالم، �دعائَم لالإ�سالم، 

جرت بذلك فيهم مقادير اهلل على محتومها.

نحن حج��ج اهلل في اأر�سه �خلفا�ؤه في عباده، �اأمنا�ؤه على �سّره، �نحن كلمة 

الّتق��وى، �العر�ة الوثق��ى، �نحن �سه��داء اهلل �اأعالمه في برّيت��ه، بنا يم�سك اهلل 

ال�ّسما�ات �الأر�ش اأن تز�ل، �بنا ينزل الغيث، �ين�سر الّرحمة، ل تخلو الأر�ش 

من قائم مّنا ظاهٍر اأ� خاٍف، �لو خلت يومًا بغير حّجة لماجت باأهلها كما يموج 

البحر باأهله«.

 الكافي، الكليني، ج) �س203 ح2 / بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 23، �س 35



76



77 الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مفهوم الع�صمة. 1 .

اأن ي�صتذكر مفهوم الولية و�صرورة امتداده�  2 .

وا�صتمرارّيته�

اأن ي�صّمي اإم�م الّزم�ن|. 3 ويذكر دوره.

زم��ن  ف��ي  الفقي��ه  الول��ّي  دور  ي�صتعر���ض  اأن  4 .

الغيبة.

الدر�س احلادي ع�رش

هل يخطئ الإمام Q؟
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Qعصمة اإلمام

ب��ًا من قبل اهلل عّز  الع�سم��ة �س��رط اأ�سا�ش لالإمام��ة، �بد�نها ل يكون الإم��ام اإمامًا حّقًا من�سّ

ب الع�ساة �الّظالمين ليكونوا هداة ��لة على العباد. �كيف  �ج��ّل؛ لأّن الباري تعالى ل ين�سّ

ي�سل��ح العا�سي اأ� الّظالم لهذا المقام؟! �لذلك اقت�سى الّلطف الإلهّي اأن يكون الهداة من بعد 

ر�س��ول اهلل P مع�سومي��ن   مطّهري��ن، ل يع�س��ون اهلل طرف��ة عي��ن اأب��داً.

�معن��ى ك��ون الإمام مع�سومًا اأّي اأّن��ه يملك من العلم برذالة المعا�س��ي، �ما تف�سي اإليه من 

عواق��ب �خيم��ة ما يجعله يمتنع امتناع��ًا تاّمًا عن اقترافها. �علمه هذا عل��م ل يعتريه �سّك �ل 

يداخل��ه ريب، علم يجعله ي��رى راأي العين قباحة المعا�سي �خ�سا�سته��ا. هذا من جهة، �من 

جه��ة اأخرى، يمتل��ك المع�سوم قوة ا�ست�سع��ار لعظمة الخالق 

�معرف��ة يقينّية به؛ تجعله يلتزم الّطاع��ة دائمًا �يتقّرب اإلى رّبه 

بها، �ل يفّكر بتاتًا بجانب المع�سية �الّطغيان. 

�الع�سم��ة عند الإمام ه��ي التي تقّوي في��ه جانب القد�ة. 

�القد�ة ه��ي اأكبر موؤّثر في م�سيرة الب�سرّية، بحيث اإّن الهداية 

م��ن خالل الموعظة �ال��كالم ل ترقى اأبداً اإل��ى م�ستوى تاأثير 

القد�ة. ��سبب ذلك اأن القد�ة هي تطبيق عملّي �ممار�سة �اقعّية لالأعمال، �م�ساهدة نموذج 

عملّي مج�ّسد لفعل ما يوؤّثر اأ�سعافًا م�ساعفة اأكثر من الّتعبير عنه ب�سكل نظرّي بحت. 

�كمث��ال عل��ى ذلك: لحظ الف��رق بين الكالم عن الّث��ورة على الّظل��م �الّطغيان كمفهوم 

 .Q نظ��رّي بحت، �بي��ن الّتج�سيد العملّي لهذه الّث��ورة فيما قام به اأبو عب��د اهلل الح�سين

مائر �بّثت الوعي بما ل يمكن لآلف الكتب  فالّث��ورة الح�سينّية اأ�سعلت القل��وب �اأحيت ال�سّ

�المن�سورات النظرّية اأن تفعل ذلك.

:Q دق� ق�ل ال�صّ

 »ُي�ص�أل امليت يف قربه عن خم�ض: عن 

�صلت��ه، وزك�ته، وحّج��ه، و�صي�مه، 

ووليته اإّي�ن� اأهل البيت«.

الك�في، ج3، �ض241
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- الع�سمة �سرط اأ�سا�س للإمامة. والظامل ل ي�سلح لهذا املقام ول ين�سبه إستنتاج

الباري تعايل فيه.

ارتكابها.  عن  متنعه  املعا�سي  برذالة  علماً  ميتلك  الإمام  اأّن  تعني  الع�سمة   -

وميتلك معرفة بعظمة رّبه جتعله يلتزم جانب الطاعة دائماً.

:Qوالية اإلمام 

اإّن مفهوم الع�سمة يقودنا مبا�سرة اإلى بحث مهّم جداً �هو بحث �لية الإمام Q. �معنى 

�لي��ة الإمام اأْي طاعته �النقياد له �متابعته ف��ي كّل ما ياأمر �ينهى. �تعتبر الولية من الأجزاء 

الرئي�س��ة لالإيم��ان المنجي من العقاب يوم القيام��ة، لأّن الإيمان ُيعتبر �سرط��ًا لقبول الأعمال. 

�الإيم��ان ل يقت�س��ر فقط على الّتوحيد �النب��ّوة �المعاد، بل ي�سمل معرف��ة الإمام �الولية له. 

يُت لَُكُم  ْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َو�أَْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَر�ضِ �ه��ذا ما ت�سير اإليه الآية الكريمة: {�ْليَْوَم �أَ

، حي��ث اإّنها تربط اإكمال الّدين باإعالن �لي��ة اأمير الموؤمنين Q في غدير 
(((

�لإِ�ْض���َاَم ِدينًا}

خّم. �بالّتالي: من ل يوالي علّيًاQ ل  يْكُمل اإ�سالمه.  

�ي�سير اإلى دخول الولية �سمن اأجزاء الإيمان الموجب لقبول الأعمال جملة من الّر�ايات، 

منها: عن مي�سر بّياع الزّطي قال: دخلت على اأبي عبد اهلل Q فقلت له: جعلت فداك اإّن لي 

ج��اراً ل�ست اأنتب��ه اإّل ب�سوته اإّما تاليًا كتابه يكّرره �يبكي �يت�سّرع، �اإّما داعيًا، ف�ساألت عنه في 

ال�سّر �العالنية فقيل لي: اإّنه مجتنب لجميع المحارم؛ 

قال: فقال: »يا مي�سر يعرف �سيئًاً مّما اأنت عليه«؟ 

قال: قلت: اهلل اأعلم.  

ق��ال: فحججت من قاب��ل ف�ساألت عن الّرج��ل فوجدته ل 

 Q يع��رف �سيئًاً من هذا الأم��ر، فدخلت على اأبي عبد اهلل

فاأخبرته بخبر الّرج��ل، فقال لي مثل ما قال في العام الما�سي: 

يعرف �سيئًا مّما اأنت عليه؟ قلت: ل. 

ق��ال: »يا مي�سر اأّي البقاع اأعظم حرمة؟ ق��ال: قلت: اهلل �ر�سوله �ابن ر�سوله اأعلم. قال: يا 

))) �سورة المائدة، الآية: 3.

عن اأم��ري املوؤمن��ني Q ق�ل: 

اأخ��ربين   :Pقل��ت لر�ص��ول اهلل«

بع��دد الأئّمة بعدك، فق���ل: ي� علّي 

هم اثن��� ع�ص��ر اأّولهم اأن��ت واآخرهم 

الق�ئم«.

بح�ر الأنوار، ج 36، �ض532
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مي�س��ر ما بين الّركن �المق��ام ر��سة من ريا�ش الجّنة �ما بين القب��ر �المنبر ر��سة من ريا�ش 

الجّنة، �لو اأّن عبدا ًعّمره اهلل فيما بين الّركن �المقام �فيما بين القبر �المنبر يعبده األف عام ثّم 

ُذبح على فرا�سه مظلومًا كما ُيذبح الكب�ش الأملح، ثّم لقي اهلل عّز �جّل بغير �ليتنا لكان حقيقًا 

.
(((

على اهلل عّز �جّل اأن يكّبه على منخريه في نار جهّنم«

إستنتاج
- الولية للإمام تعني طاعته والنقياد له والوقوف عند اأوامره ونواهيه.

- الولية جزء اأ�سا�سي من الميان املوجب لقبول الأعمال.

من هو إمام زماننا الذي يجب أن نتواّله ونطيعه؟

اإّن الّثاني ع�سر من اأئّمة اأهل البيت R هو اإمام زماننا �هو من يجب علينا طاعته �توّليه. 

�هو المهدّي المنتظر عّجل اهلل تعالى فرجه. �هو حالّيًا في مرحلة الغيبة الكبرى ينتظر الإذن من 

اهلل بالخر�ج ليطّهر الأر�ش من الّطغاة �الكافرين، �ليمالأها ق�سطًا �عدًل. �الإمام المنتَظُر| 

وا على ذلك في  ب من اهلل عّز �جّل لهذا المقام، �الر�سول �العترة الّطاهرة O قد ن�سّ من�سّ

 ،Q اأحاديث كثيرة. �يترّتب على الموؤمنين في ع�سر الغيبة اأن يعّمقوا معرفتهم ��سلتهم به

ادق Q للُف�سيل بن ي�سار: »يا ف�سيل، اإعرف  حّتى يكونوا م�سداقًا حقيقّيًا لقول الإمام ال�سّ

م ه��ذا الأمر اأ� تاأّخر، �من عرف اإمامه ثّم مات  اإمام��ك فاإّنك اإذا عرفت اإمامك لم ي�سّرك تقدَّ

قب��ل اأن يقوم �ساحب ه��ذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعداً في ع�سكره، ل، بل بمنزلة من قعد 

.
(((

تحت لوائه«

�عل��ى الموؤمنين اأي�سًا اأن يوّطنوا اأنف�سهم على طاعته ��ليته حّتى ي�سملهم الحديث النبوّي 

اّل��ذي يقول: »طوبى لمن اأدرك قائم اأه��ل بيتي �هو ياأتّم به في غيبته قبل قيامه �يتوّلى اأ�لياءه، 

.
(((

�يعادي اأعداءه، ذلك من رفقائي �ذ�ي موّدتي �اأكرم اأّمتي علّي يوم القيامة«

 - تتلّخ�س وظيفتنا يف ع�سر غيبة اإمامنا يف اأمرين:إستنتاج

1- تعميق معرفتنا به �سلم اهلل عليه.

2- توطني اأنف�سنا على توليه وطاعته وتويل اأولياءه والرباءة من اأعدائه.

))) بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 27، �س 79) ����80).

)2) كتاب الغيبة، محّمد بن اإبراهيم النعماني، �س 350 - )35.

)3) كمال الّدين وتمام النعمة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 286.
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والية الفقيه في زمن الغيبة:

م��ن م�ساديق �لية اإمام زماننا | �طاعته العمل بما تاأمرنا به ال�ّسريعة، �العمل على تطبيق 

حك��م اهلل في الأر�ش، �العتقاد باأّن الّتق�سير في تطبيق اأحكام اهلل يو�سل اإلى الف�ساد، �يوؤّدي 

بالمجتم��ع نح��و الها�ية. فغياب اإمام زماننا ل يعني تعطيل اأحكام اهلل، بل يعني اأن اهلل قد ��سع 

الم�سوؤ�لّي��ة الملقاة علينا، �على الفقهاء الجامعين لل�سرائط اأن ي�سّمر�ا عن �ساعد الهّمة لحفظ 

هذا المركب، �كّل ذلك لن يكون بعيداً عن عين �رعاية �لّينا �اإمام زماننا |.

�عندم��ا نتكّلم عن تطبي��ق حكم اهلل في الأر�ش فهذا ل ي�سم��ل الفر��ش العبادّية فقط؛ من 

�س��الة ��سيام �ما �ساكل ذل��ك، بل يطال كّل جوانب الحياة الإن�سانّي��ة. فتطبيق حكم اهلل في 

الأر�ش يعني اأْن يحيا الإن�سان الم�سلم في ظّل حكومة اإ�سالمّية، تقيم ال�سعائر �تطّبق الحد�د، 

�تق�س��ي بما تن�ّش عليه ال�سريعة الإ�سالمّية. �هذا المفه��وم يف�سي اإلى اأّن اّلذي يجب اأن يقود 

دّفة الحكومة الإ�سالمّية هو الفقيه الذي اجتمعت فيه �سرائط القيادة.

 �عليه، اإذا كّنا قد ذكرنا في العنوان ال�سابق اأّن من �ظائفنا الأ�سا�ش في ع�سر الغيبة توّلي اإمام 

زماننا �توّلي اأ�لياءه �البراءة من اأعدائه، فهذا يعني اأّن علينا طاعة من يت�سّدى لتطبيق حكم اهلل 

ف��ي الأر�ش، �يعمل على اإدارة �سوؤ�ن الأّمة الإ�سالمّية بما ير�سي �لّي اهلل الأعظم الحّجة ابن 

الح�سن |،  �هو الولّي الفقيه.

فالول��ّي الفقي��ه هو نائب الحّج��ة المنتظر في غيبت��ه، �هدفه تطبيق حك��م اهلل في الأر�ش، 

�التمهيد �اإعداد الأر�سّية لظهوره |.

- طاعة الويّل الفقيه امتداد لطاعة اإمام زماننا |.إستنتاج

لأّن الويّل الفقيه هو نائب الإمام الذي يعمل على تطبيق حكم اهلل يف الأر�س 

والتمهيد لظهوره �سلم اهلل عليه.



83

الرّاد على اهلل
عـــن عمـــر بن حنظلة قال: �صاألـــت اأبا عبد اهلل Q عن رجليـــن من اأ�صحابنا 

بينهمـــا منازعة فـــي دين اأو ميـــراث فتحاكما اإلـــى ال�ّصلطان واإلـــى الق�صاة اأيحّل 

ذلك؟ 

قال: »من تحاكم اإليهم في حّق اأو باطل فاإّنما تحاكم اإلى الّطاغوت، وما ُيحكم 

لـــه فاإّنما ياأخذ �صحتاً، واإن كان حّقاً ثابتاً له، الأّنه اأخذه بحكم الّطاغوت، وقد اأمر 

اُغ���وِت َوَقْد �أُِمُروْ� �أَن  لَى �لطَّ اهلل اأن ُيكفـــر بـــه قال اهلل تعالى: {يُِري���ُدوَن �أَن يَتََحاَكُمو�ْ �إِ

يَْكُفُرو�ْ ِبِه }«. 

قلت: فكيف ي�صنعان؟ 

قـــال: »ينظـــران )اإلى( مـــن كان منكم ممن قـــد روى حديثنا ونظـــر في حالنا 

وحرامنـــا، وعرف اأحكامنـــا فلير�صوا به حكمـــاً، فاإّني قد جعلتـــه عليكم حاكماً، 

فاإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فاإّنما ا�صتخّف بحكم اهلل وعلينا رّد، والراّد علينا 

كالّراد على اهلل، وهو على حّد ال�ّصرك باهلل«.

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج )، �س 67
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الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى ف�صل القراآن الكريم. 1 .

اأن ي�صتذكر معنى التدّبر في القراآن الكريم. 2 .

اأن يتعّرف اإلى اآداب قراءة القراآن الكريم. 3 .

ع��ن  ���در  ال�صّ الحدي��ث  اأهّمّي��ة  ي�صتذك��ر  اأن  4 .

.Qالمع�صوم

الدر�س الثاين ع�رش

كيف اأتعامل مع كتاب الله؟
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فضل القرآن الكريم

الق��راآن الكريم هو ر�سالة اهلل عّز �جّل اإلى الإن�سان، �حبل��ه الممد�د اإليه. اأنزله تعالى على 

اأطه��ر قل��ب �هو قلب الّر�سول الأك��رمP لُيخرج الّنا�ش من الّظلمات اإل��ى الّنور. �قد نزل 

ن  القراآن بالّلغة العربّية �ببيان اإعجازّي تحّدى اهلل عّز �جّل به الإن�ش �الجّن. يقول تعالى: {َو�إِ

ْن  ْثِلِه َو�ْدُع���وْ� �ُضَهَد�ءُكم مِّن ُدوِن �هلّلِ �إِ تُ���و�ْ ِب�ُضوَرٍة مِّن مِّ ْلنَا َعَلى َعْبِدنَا َفاأْ ���ا نَزَّ ُكنتُ���ْم ِفي َرْيٍب مِّمَّ

.
(((

اِدِقيَن} ُكْنتُْم �ضَ

�ُيعتبر القراآن الكريم الكتاب الوحيد الجامع لأهّم الأ�س�ش الت�سريعّية �الأخالقّية التي يحتاج 

اإليها الإن�سان في كّل زمان �مكان. فهو خاتم الكتب ال�سما�ّية، �تعاليمه نافذة اإلى قيام ال�ّساعة. 

�هو مع ذلك كتاب محفوظ من الّتحريف �الّتغيير. �اهلل عّز �جّل هو الذي تكّفل بحفظه.

 ثم اإّن الأحاديث �الّر�ايات التي �سدرت عن العترة الّطاهرة 

�التي تحّث على التم�ّسك بالقراآن �العتناء به كثيرة جّداً، �هي 

ت�سي��ر اأي�سًا اإلى منزل��ة القراآن الكريم �ف�سل��ه، نذكر منها على 

�سبيل المثال حديث اأمير الموؤمنين Q، حيث يقول: 

»�اعلم��وا اأّن هذا القراآن ه��و الّنا�سح الذي ل يغ�ّش، �الهادي ال��ذي ل ي�سّل، �المحّدث 

ال��ذي ل يكذب، �ما جال�ش هذا الق��راآن اأحد اإّل قام عنه بزي��ادة اأ� نق�سان: زيادة في هدى، 

اأ� نق�س��ان م��ن عمى. �اعلموا اأّنه لي�ش على اأحد بعد القراآن من فاقة، �ل لأحد قبل القراآن من 

غن��ى، فا�ست�سف��وه من اأد�ائكم �ا�ستعينوا ب��ه على لأ�ائكم، فاإّن فيه �سفاء م��ن اأكبر الّداء، �هو 

الل، فا�ساألوا اهلل به، �توّجهوا اإليه بحّبه �ل ت�ساألوا به خلقه، اإّنه ما  الكف��ر �الّنفاق �الغّي �ال�سّ

.
(((

توّجه العباد اإلى اهلل بمثله...«

)))  �سورة البقرة، الآية: 23.

)2)  بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 89، �س 24.

ْلنَا  يق��ول تع���ىل: {�إِنَّا نَْح���ُن نَزَّ

ْكَر َو�إِنَّا لَُه َلَاِفُظوَن}. �لذِّ

�صورة احلجر، الآية: 9
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وحتّدى إستنتاج عربّي،  بل�سان  نزل  العباد  اإىل  ور�سالته  اهلل  كتاب  هو   القراآن   -  

اخللق اأن ياأتوا مبثله.

- القراآن ر�سالة خامتة، وهو د�ستور العباد اإىل يوم القيامة، واهلل عزَّ وجلَّ تكّفل 

بِحفظه.

معنى التدبـّر في القرآن:

ر�رّية لمن اأراد ال�ّسلوك اإلى اهلل  يعتب��ر التدّبر في اآيات القراآن الكريم من الآداب الباطنّية ال�سّ

ع��ّز �ج��ّل. فاهلل عّز �جّل جعل في ه��ذا القراآن ما فيه �سفاء لجمي��ع اأمرا�سنا الر�حّية. �طريق 

ة  ني��ل �سف��اء القراآن هو التدّبر الّدائم فيه �الّتفّكر المتوا�سل ف��ي اآياته. �مّما ير�ى في ذلك ق�سّ

الف�سي��ل بن عّيا�ش، الذي كان في اأّ�ل اأمره يقطع الطريق، �يوؤذي الم�سافرين. �قد ع�سق مّرة 

جاري��ة. فبينما كان يرتقي الجدران اإليها �سمع تاليًا يتلو: {�أَلَْم يَاأِْن ِللَِّذيَن �آَمنُو� �أَن تَْخ�َض���َع ُقُلوبُُهْم 

، فقال: يا رّب قد اآن، فرجع �اأ�ى اإلى خربة ��سار من اأعبد العّباد... �ُحكي 
(((

ِلِذْك���ِر �هلل ..}

اأّنه جا�ر الحرم حّتى مات.

آداب قراءة القرآن الكريم:

على الإن�سان الموؤمن اأن ي�ستح�سر عند اإم�ساكه للم�سحف، اأّنه يم�سك كتابًا يحوي خطاب 

ل. فالأّن المر�سل هو الجّبار  اهلل ع��ّز �جّل  �كلماته اإليه، �عظمة الر�سالة هي م��ن عظمة المر�سِ

�القوّي الذي تخ�سع لعظمته ال�ّسما�ات �ما فيها، فيجب على القارئ اأن يخ�سع �يخ�سع اأمام 

كتابه تعالى �يتاأّدب بجملة من الآداب.

ومن أهّم آداب قراءة القرآن الكريم:

)� اأن يك��ون الإن�سان على ��سوء، فالو�سوء ُيدخل الإن�سان في عالم من الّطهارة المعنوّية، 

بحيث يجعله اأهاًل لتال�ة كلمات اهلل المقّد�سة، �الإم�ساك بالم�سحف الكريم.

)� اأن ينّظ��ف فم��ه لأّنه طريق القراآن، فقد �رد عن النبّيP: »نّظفوا طريق القراآن، قيل: يا 

.
(((

ر�سول اهلل �ما طريق القراآن؟ قال: اأفواهكم، قيل: بماذا ؟ قال: بال�ّسواك«

)� اأن يجل�ش م�ستقباًل القبلة �في مكان نظيف �لئق.

))) �سورة الحديد، الآية: 6).

)2) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 2527.
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ْيَطاِن  َت �ْلُقْر�آَن َفا�ْض���تَِعْذ ِباهلّلِ ِمَن �ل�ضَّ 4� اأن يفتتح القراءة بال�ستعاذة عماًل بقوله تعالى: {َفاإَِذ� َقَر�أْ

ادق Q: »اأغلقوا اأب��واب المع�سية بال�ستعاذة، �افتحوا  ، قال الإمام ال�سّ
(((

ِجي���ِم} �لرَّ

.
(((

اأبواب الّطاعة بالّت�سمية«

5� اأن يق��راأ الق��راآن بخ�سوع �اطمئنان، معطيًا كّل حرف حّق��ه بالّنطق. �ليحا�ل ا�ستدرار 

 :Pالّدمع��ة من خالل التدّبر في اآيات الح�ساب �العقاب �الجّنة �الّنار، قال ر�سول اهلل

.
(((

»ما من عين فا�ست من قراءة القراآن اإّل قّرت يوم القيامة«

 :P6� اأن يقراأ القراآن ب�سوت ح�سن مبتعداً عن الّنوح �الألحان الهزلّية، �قد جاء عن النبّي

.
(4(

»لكّل �سيء حلية �حلية القراآن ال�سوت الح�سن«

7� اأن يكون لديه برنامج يومّي لتال�ة كتاب اهلل.

من اآداب تلوة القراآن: إستنتاج

وال�سوت  واخل�سوع،  وال�ستعاذة،  القبلة،  وا�ستقبال  الفّم،  وتنظيف  الو�سوء، 

احل�سن.

))) �سورة النحل، الآية: 98.

)2) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 2527.

)3) م. ن ، �س 2529.

)4) م. ن، �س 2525.
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ظاهره أنيق وباطنه عميق
عـــن اأبـــي عبد اهلل عـــن اآبائهR قال: ر�صـــول اهللP: »اأّيها النّا�ـــس اإّنكم في 

دار هدنـــة، واأنتـــم على ظهر �صفر، وال�ّصير بكم �صريع، وقـــد راأيتم الّليل والنّهار 

وال�ّصـــم�س والقمـــر ُيبليـــان كّل جديد، ويقّربـــان كّل بعيد، وياأتيـــان بكّل موعود، 

فاأعّدوا الّجهاز لبُعد المجاز. 

قال: فقام المقداد بن االأ�صود فقال: يا ر�صول اهلل وما دار الهدنة؟ 

قال: دار باغ وانقطاع فاإذا التب�صـــت عليكم الفتن كقطع الّليل المظلم فعليكم 

بالقراآن، فاإّنه �صـــافع م�صـــّفع وماحل م�صـــّدق، ومن جعله اأمامه قاده اإلى الجنّة، 

ومن جعله خلفه �صاقه اإلى النّار، وهو الّدليل يدّل على خير �صبيل، وهو كتاب فيه 

تف�صـــيل وبيان وتح�صيل، وهو الف�صـــل لي�س بالهزل وله ظهر وبطن. فظاهره 

حكـــم وباطنه علم، ظاهره اأنيـــق وباطنه عميق، له نجوم وعلى نجومه نجوم، ال 

تح�صى عجائبه وال تبلى غرائبه، فيه م�صابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على 

المعرفـــة لمن عرف ال�ّصـــفة، فليجُل جال ب�صـــره وليبلغ ال�ّصـــفة نظره، ينُج من 

عطب ويتخلّ�س من ن�صـــب، فاإّن التفّكر حياة قلب الب�صير، كما يم�صي الم�صتنير 

في الظلمات بالنّور، فعليكم بح�صن التخلّ�س وقلّة الترّب�س«.

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 598 ����� 599
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الأهداف

الّتقليد  م��ع��ن��ى  اإل����ى  ال��ط���ل��ب  ي��ت��ع��ّرف  اأن  1 .

والجته�د.

اأن ي�صتذكر كيفّية الّتقليد ومتى يقّلد. 2 .

الدر�س الثالث ع�رش

د؟ ملاذا ومتى وَمن اأقلِّ
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لماذا نقّلد؟

الّتقلي��د هو م�سطلح فقهّي اإ�سالم��ّي معناه اأن يعمل المكّلف م�ستن��داً اإلى فتوى فقيه معّين. 

فالإن�سان الذي لم ي�سل اإلى مرتبة الجتهاد، لبّد له في اأعماله العبادّية �في معامالته اأن يبحث 

عن اأعلم الفقهاء، ليقّلده فيما اجتهد فيه �ا�ستنبطه من اأحكام �سرعّية. 

�الّتقليد بهذا المعنى لي�ش معناه الّتبعّية العمياء التي ذّمها اهلل عّز �جّل في القراآن حيث قال: 

، بل معناها رجوع الجاهل اإلى العالم فيما 
(((

ْقتَُدوَن} نَّا َعَلى �آثَاِرِهم مُّ ٍة َو�إِ { �إِنَّا َوَجْدنَا �آبَاءنَا َعَلى �أُمَّ

ة.  يحتاجه من الم�سائل �الأحكام ال�ّسرعّية، التي ا�ستخرجها من مداركها �اأدّلتها الخا�سّ

�ش ف��ي العالج »�هو   فكم��ا يذهب المري���ش اإلى المتخ�سّ

الطبيب« �ل يعيب اأحد عليه ذلك، بل ُيمدح، كذلك المكّلف 

ال��ذي يجهل كيفّية ا�ستنباط الأح��كام ال�ّسرعّية يجب عليه اأن 

�ش في هذا المجال، �يجب اأن يمدح على  يرجع اإلى المتخ�سّ

ذلك؛ لأّنه رجع اإلى اأهل الخت�سا�ش �لم يعمل عن جهل. 

نعم ُيعتبر الّتقليد في الأ�سول العتقادّية اأمراً مذمومًا. �هذا 

الّنوع من الّتقليد هو الذي ت�سير اإليه الآية ال�ّسابقة. �لذلك يجب على المكّلف اأن يبحث بنف�سه 

عن الأدّلة العقلّية �الّنقلّية اّلتي  توؤّمن له الطمئنان �اليقين بمعتقداته.

متى نقّلد؟

يجب على الإن�سان الّتقليد عندما ي�سل اإلى �سّن البلوغ ال�ّسرعّي. �يجب اللتفات اإلى قولنا 

»ال�ّسرع��ّي«، حّتى نمّيز البلوغ ال�سرعّي عن البل��وغ المحّدد مثاًل في بع�ش القوانين الو�سعّية. 

))) �سورة الزخرف، الآية: 23.

عن الإم�م احلّجة |:

 »واأّم��� احل��وادث الواقع��ة ف�رجعوا 

فيه� اإىل رواة حديثن�، ف�إّنهم حّجتي 

عليكم«.

و�ص�ئل ال�صيعة، ج27، �ض140
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فال�ّس��رع الإ�سالم��ّيّ حّدد عالم��ات ي�ستطيع الإن�سان م��ن خاللها اأن يعرف مت��ى يبلغ. �هذه 

العالمات باخت�سار:

)� خر�ج المنّي.

)� نبات ال�سعر الخ�سن على العانة التي هي المو�سع الواقع بين العورة �نهاية البطن.

)� اأن يبل��غ الّذكر �س��ن الخام�سة ع�سرة قمرّي��ة، �هي توازي اأربعة ع�سر �سن��ة ��سبعة اأ�سهر 

�سم�سّي��ة تقريبًا. �اأن تبلغ الأنثى  �سّن الّتا�سعة قمرّي��ة، �هي توازي ثماني �سنوات �ت�سعة 

اأ�سهر �سم�سّية تقريبًا.

 �م��ن جهة اأخ��رى حّدد الإ�سالم عالمات لّلذين ل يقع عليه��م تكليف �اإن اجتمعت فيهم 

العالمات ال�سابقة، �هذه العالمات هي: 

1� الجنون: فالمجنون مرفوع عنه الّتكليف حّتى يفيق من جنونه.

وم مثاًل لعّلة مبّررة مرفوع عنه الّتكليف، لقوله تعالى: {َل يَُكلُِّف  2� العجز: فالعاجز عن ال�سّ

.
(((

�هللُ نَْف�ًضا �إِلَّ ُو�ْضَعَها }

إستنتاج
- التقليد هو اأن يعمل املكلف م�ستنداً اإىل فتوى فقيه معني.

- التقليد يف الأحكام ال�سرعّية لي�س تقليداً مذموماً، بل هو تقليد ممدوح، لأّنه 

رجوع للجاهل اإىل العامل.

حّتى  معتقداته  على  ي�ستدّل  اأن  املكّلف  وعلى  العقائد،  يف  التقليد  ي�سّح  ل   -

يح�سل اليقني والطمئنان. 

كيف نقّلد؟

يجب أن نبحث عن مرجع الّتقليد الذي تتوّفر فيه الشـّروط التـّالية:

1� الحياة: فالميت ل يجوز تقليده ابتداًء.

2� البلوغ: فال يجوز تقليد اإن�سان قبل اأن يبلغ �اإن كان فقيهًا �مجتهداً.

3� العقل: فال ي�سّح تقليد المجنون، �هذا �ا�سح.

))) �سورة البقرة، الآية: 284.
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4� الذكورة: فال ي�سّح تقليد الأنثى �اإن بلغت مرحلة الجتهاد.

5� طهارة المولد: اأي اأن ل يكون متوّلداً من زنى، �ذلك لح�سا�سّية موقع المرجعّية.

6� الإيمان: اأي اأن يكون مرجع الّتقليد على مذهب اأهل البيت R، اإمامّيًا اإثني ع�سرّيًا. 

7� العدال���ة: اأن تكون �سفة ت��رك المحّرمات �فعل الواجبات �مالزم��ة الّتقوى را�سخة في 

نف�سه ي�سعب اأن تتزعزع.

8� الأعلمي�ّ���ة: اأي اأن يك��ون اأعل��م المجتهدي��ن �الفقه��اء �اأقدرهم على ا�ستنب��اط الأحكام 

ال�ّسرعّية.

�حّت��ى ن�سل اإل��ى المجتهد الذي تتوّفر في��ه كّل ال�ّسر�ط المذك��ورة، �خ�سو�سًا الأعلمّية 

�العدالة يوجد طريقان رئي�سان:

1�  ال�ّص���ياع المفي���د للعلم اأو الطمئن���ان: اأي اأن ي�سيع بين اأهل العلم �الف�سل اأعلمّية �جدارة 

مجتهد ما للمرجعّية، بحيث يورث هذا ال�ّسياع العلم اأ� الطمئنان لدى المكّلف.

2� البي�ّن���ة: اأي اأن ي�سه��د عدلن من اأهل الف�سل �الخبرة �الفق��ه على جدارة مجتهد معّين 

لموقع المرجعّية.

من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه ...
ورد عـــن االإمـــام الح�صـــن الع�صـــكري Q: »اإّن عـــوام اليهـــود كانـــوا قـــد عرفوا 

علماءهم بالكذب ال�ُصـــراح، وباأكل الحرام وبالر�صـــاء، وبتغييـــر االأحكام عن واجبها 

بال�صـــفاعات والعنايات والم�صـــانعات. وعرفوهم بالتع�ّصـــب ال�صديد الذي يفارقون 

به اأديانهم، واأّنهم اإذا تع�ّصبوا اأزالوا حقوق من تع�ّصبوا عليه، واأعطوا ما ال ي�صتحّقه 
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من تع�ّصبوا له من اأموال غيرهم وظلموهم من اأجلهم. وعرفوهم باأّنهم ُيقارفون 

المحّرمـــات، وا�صطّروا بمعارف قلوبهـــم اإلى اأّن من فعل ما يفعلونه فهو فا�صق، 

ال يجوز اأن ي�صدق على اهلل، وال على الو�صائط بين الخلق وبين اهلل، فلذلك ذّمهم 

اهلل لّمـــا قلّدوا من قد عرفوا، ومن قد علموا اأّنه ال يجوز قبول خبره، وال ت�صديقه 

فـــي حكايته، وال العمل بما يوؤّديه اإليهم عّمن لـــم ي�صاهدوه، ووجب عليهم النظر 

باأنف�صهم في اأمر ر�صول اهلل P اإذ كانت دالئله اأو�صح من اأن تخفى، واأ�صهر من 

اأن ال تظهر لهم.

وكذلك عواّم اأّمتنـــا اإذا عرفوا من فقهائهم الف�صق الظاهر، والع�صبيّة ال�صديدة 

والتكالـــب علـــى ُحطـــام الدنيـــا وحرامهـــا، واإهـــاك من يتع�ّصبـــون عليـــه اإن كان 

الإ�صـــاح اأمـــره م�صتحّقا، وبالترّفـــق بالبّر واالإح�صان على مـــن تع�ّصبوا له، واإن 

كان لـــاإذالل واالإهانة م�صتحّقاً. فمن قلّد من عوامنـــا من مثل هوؤالء الفقهاء فهم 

مثـــل اليهـــود الذيـــن ذّمهم اهلل تعالـــى بالتقليد لف�صقـــة فقهائهم. فاأّمـــا من كان من 

الفقهـــاء �صائناً لنف�صه، حافظاً لدينـــه، مخالفاً لهواه، مطيعـــاً الأمر مواله فللعوام 

اأن يقلّـــدوه. وذلك ال يكون اإاّل في بع�ـــس فقهاء ال�صيعة ال جميعهم، فاإّن من ركب 

مـــن القبائـــح والفواح�س مراكـــب ف�صقة فقهـــاء العاّمة فا تقبلوا منهـــم عنّا �صيئاً، 

وال كرامـــة لهم، واإّنما كثـــر التخليط فيما يتحّمل عنّا اأهـــل البيتR لذلك، الأّن 

الف�صقـــة يتحّملون عنّا، فهم يحّرفونـــه باأ�صره لجهلهم، وي�صعـــون االأ�صياء على 

غير موا�صعها ووجوهها لقلّـــة معرفتهم واآخرين يتعّمدون الكذب علينا ليجّروا 

من َعَر�ِس الدنيا ما هو زادهم اإلى نار جهنم«.

تف�سير الإمام الع�سكريQ، �س 299



99 الأهداف

��لة  ال�صّ معن��ى  اإل��ى  الط�ل��ب  يتع��ّرف  اأن  1 .

واأهّمّيته�.

اأن يتعّلم كيفّية الو�صوء. 2 .

لة. اأن يتعّلم كيفّية ال�صّ 3 .

��لة وكيفّية  اأن يح��ّدد م��وارد ال�ص��ّك ف��ي ال�صّ 4 .

اإ�صلحه�.

الدر�س الرابع ع�رش

كيف اأ�صّلي؟
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معنى الّصالة وأهميـّتها

��الة في الّدين  م��ن اأهّم الأحادي��ث التي تعّبر عن موقع ال�سّ

 .
(((

��الة عم��ود الدين« �اأهمّيته��ا ق��ول الباق��ر Q: »ال�سّ

الة هي العب��ادة الأ�لى من حي��ث الأهّمّية، �هي ��سّية  فال�سّ

الأنبي��اء R �ق��ّرة اأعينهم، �هي مفت��اح الجّنة �قربان كّل 

تق��ّي. بها يتطّهر الإن�س��ان من الّذنوب، �بها يتن��ّزه عن الكبر 

�العيوب، �ذلك فيما اإذا اأُعطيت حّقها �اأّداها الإن�سان بح�سور قلب �خ�سوع.

�بتعبي��ر اآخر هي الحّد الفا�سل في حي��اة الإن�سان، فهي اأّ�ل ما ُي�ساأل عنه يوم القيامة، �هي 

الة من د�ن عذر في الإ�سالم  اّلت��ي اإن ُقبلت ُقبل م��ا �سواها، �اإن ُرّدت ُرّد ما �سواها، �ترك ال�سّ

لة �العالقة مع  الة معن��اه قطع ال�سّ م�س��ا� للكفر، لأّن ترك ال�سّ

الة  اهلل ع��ّز �جّل. �لذلك �رد عن النب��ّيP: »من ترك ال�سّ

الة اأي�سًا فر�سة لالإن�سان للو�سول  . �ال�سّ
(((

متعّم��داً فقد كفر«

�الرتقاء، فهي مع��راج الموؤمنين �لّذة العارفين. �لقد كانت 

الة راحة لر�سول اهلل P �اأحّب اأمر له في هذه الّدنيا. ال�سّ

مقدّمات الصـّالة:

الة مقّدمات عديدة، ناأتي على ذكر اأهّم مقّدماتها �هو الو�سوء. فالو�سوء ُيعتبر مقّدمة    لل�سّ

الة من د�ن ��سوء باطلة. �لذلك يجب اللتفات اإلى اأّن عدم  الة، بحيث ُتعتبر ال�سّ �اجبة لل�سّ

الة اأي�سًا. �عليه  الإتي��ان بالو�س��وء ب�سكل �سحيح، �مطابق لما اأمر اهلل عّز �جّل ب��ه مبطل لل�سّ

))) و�سائل ال�سيعة، ج3، �س7).

)2) م. ن، ج5)، �س320.

 :Pق�ل النبّي

لة، ف�إّنه� راأ�ض  »ليكن اأكر هّمك ال�صّ

الإ�صلم بعد الإقرار ب�لّدين«.

ميزان احلكمة، ج2، �ض1626

:Pق�ل النبّي

 »ل��و �صّليت��م حّتى تكون��وا ك�لأوت�ر، 

و�صمت��م حّت��ى تكون��وا ك�حلن�ي�، مل 

يقبل اهلل منكم اإّل بورع«.

بح�ر الأنوار، ج81، �ض258
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يتوّجب على الإن�سان الموؤمن الحر�ش على تعّلم الو�سوء ب�سكل �سحيح من اأّ�ل تكليفه حّتى 

الة يطّهر الإن�سان من  ل يق��ع في اإ�سكال اإعادة كّل ما عليه من �سالة لحقًا. �الو�سوء كما ال�سّ

الّذن��وب، �هو نور للقلب ��سفاء للباطن. �لذلك من المه��ّم الحر�ش على البقاء على طهور 

دائمًا.

 كيفيـّة الوضوء:

بداي��ة يجب اأن تكون جميع اأع�ساء الو�سوء طاهرة �خالية من اأّي حاجب يمنع من ��سول 

الماء اإليها. �اأع�ساء الو�سوء هي: 

الوجه – اليدان اإلى المرفقين – مقّدم الراأ�ش – �ظاهر القدمين اإلى المف�سل.

�على المكّلف اأن ينوي الو�سوء قربة اإلى اهلل تعالى قبل ال�سر�ع بعملّية الو�سوء. 

الخط���وة الأولى في عملي�ّ��ة الو�صوء: هي غ�سل الوجه. �حد�د غ�سل الوجه هي من منبت 

ال�ّسع��ر اإلى طرف الّذقن طوًل، �ما طالته الإبه��ام �ال�سّبابة عر�سًا، على اأن يقوم بعملّية الغ�سل 

من فوق اإلى تحت د�ن العك�ش، لأّن الّنك�ش مبطل للو�سوء. �يجب غ�سل الوجه مّرة �احدة، 

�المّرة الثانية م�ستحّبة. 

الخطوة الّثانية: غ�سل اليد اليمنى من المرفق اإلى اأطراف الأ�سابع، ثّم بعد ذلك اليد الي�سرى 

بنف���ش الّطريقة، �يجب ال�ّسر�ع بالغ�س��ل من فوق المرفق لإحراز دخول كامل المرفق �سمن 

حيح في  عملّية الغ�سل. �كما في الوجه ل ي�سّح الّنك�ش عند غ�سل اليدين، �بالتالي الإّتجاه ال�سّ

غ�سل اليدين هو من المرفق اإلى اأطراف ال�سابع. 

�يجب غ�س��ل اليمنى مّرة �ي�ستحّب مّرة ثانية، اأما اليد الي�سرى فيجب غ�سلها مّرة �احدة، 

�ل مورد لغ�سلها مّرة ثانية. 

الخط���وة الّثالثة: م�سح مقّدم الّراأ�ش، �ي�ستحّب اأن يكون بمقدار ثالثة اأ�سابع م�سمومات، 

مع ا�ستراط كون مقّدم الراأ�ش جاّفًا حين الم�سح. 

الخط���وة الّرابعة: م�سح ظاهر القدم اليمنى بباطن اليد اليمنى، �ظاهر القدم الي�سرى بباطن 

الي��د الي�سرى، �الم�سح يكون من اأطراف الأ�سابع اإلى مف�س��ل القدم، مع ا�ستراط كون ظاهر 

القدم جاّفًا حين الم�سح.
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كيفيـّة الصـّالة:

الصـّلوات اليوميـّة اّلتي فرضها الله عّز وجّل علينا هي خمس صلوات:

ادق اإل��ى ما قبل �س��ر�ق ال�ّسم�ش، �هي  �ب���ح: ��قته��ا من طل��وع الفجر ال�سّ 1� �ص���اة ال�صّ

ركعتان.

2� �صات���ا الّظهر والع�ص���ر: ��قتهما من الّز�ال اإلى ما قبل المغرب ال�ّسرعّي لل�ّسم�ش، �كّل 

�احدة منهما اأربع ركعات.

3� �صات���ا المغ���رب والع�صاء: ��قتهما م��ن المغرب ال�ّسرعّي لل�ّسم�ش اإل��ى ما قبل منت�سف 

الّليل، ��سالة المغرب ثالث ركعات، �الع�ساء اأربع ركعات.

ئًا �م�ستقباًل القبلة، �لب�س��ًا مالب�ش طاهرة ��ساترة   �يج��ب على الم�سّلي اأن يك��ون متو�سّ

للعورتين بالّن�سبة اإلى الّرجل، اأما بالّن�سبة اإلى المراأة فيجب اأن تكون اأجزاء بدنها كّلها م�ستورة 

ما عدا الوجه �الكّفين.

الة تحتاج اإلى نّية لأّنها من الأعمال العبادّية التي ُيتقّرب  �كما ذكرنا ف��ي الو�سوء، فاإّن ال�سّ

به��ا اإلى اهلل عّز �جّل. �النّية هي اأّ�ل جزء يجب على الم�سّلي 

التيان ب��ه قبل تكبيرة الإح��رام. ثّم ي�س��رع الم�سّلي بتكبيرة 

الإح��رام �ه��ي الجزء الّثان��ي، ثّم يت��دّرج باإتيان باق��ي اأجزاء 

الة هي:  ��الة من د�ن زيادة اأ� نق�سان. �باق��ي اأجزاء ال�سّ ال�سّ

القي��ام – القراءة – الّرك��وع – ال�ّسجود – الّذكر – الّت�سّهد – 

الّت�سليم – الّترتيب – الموالة.

الة بزيادته��ا اأ� نق�سانها عمداً اأ� �سهواً،  الة منها ما ُيعّد ركنًا بحيث تبطل ال�سّ �اأج��زاء ال�سّ

الة بزيادتها اأ� نق�سانها عمداً ل �سهواً.  �منها ما ل ُيعّد ركنًا، بحيث تبطل ال�سّ

��الة هي: النّي��ة – تكبيرة الإحرام – القيام حال تكبي��رة الإحرام �حال الهوّي  �اأركان ال�سّ

للركوع – الّركوع – ال�ّسجدتان معًا.

:Qدق� الإم�م ال�صّ

 »ف�ص��ل الوق��ت الأّول عل��ى الأخ��ري 

كف�صل الآخرة على الّدني�«.

و�ص�ئل ال�صيعة، ج4، �ض123
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السبعُ المثاني
 :Q عن اأمير الموؤمنين R عن اآبائه Q عن االإمام الح�صن الع�صكرّي

: ق�صمُت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي،  »قال ر�صـــول اهلل P: قال اهلل عزَّ وجلَّ

فن�صفها لي ون�صفها لعبدي، ولعبدي ما �صاأل.

ِحْيم} قال اهلل جّل جالله: بداأ عبدي باإ�سمي  ْحَمِن �لرَّ اإذا قال العبد {ِب�ْض���ِم �هلِل �لرَّ

�ح��ّق عل��ّي اأن اأتّمم له اأم��وره �اأبارك له في اأحوال��ه، فاإذا ق��ال: {�ْلَحْمُد هلّلِ َربِّ 

�ْلَعالَِمي���َن} قال اهلل جلَّ جالل��ه: حمدني عبدي �علم اأّن النعم التي له عندي، �اأّن 

الباليا التي ُدفعت عنه فبطولي، اأُ�سهدكم اأّني اأ�سيف له اإلى ِنعم الدنيا ِنعم الآخرة، 

ِحيِم}  ْحم�ِن �لرَّ �اأدفع عنه باليا الآخ��رة كما دفعت عنه باليا الدنيا، فاإذا قال: {�لرَّ

قال اهلل جّل جالل��ه: �سهد لي عبدي اأّني الرحمن الرحيم، اأُ�سهدكم لأ�ّفرّن حّظه 

ي���ِن} قال اهلل جّل جالله:  �لأُجزل��ّن من عطائي ن�سيَبه، ف��اإذا قال: {َم�ِلِك يَْوِم �لدِّ

اأ�سهدك��م كما اعت��رف اأّني مالُك يوم الدين لأ�سهلّن ي��وم ح�سابه �لأتجا�زّن عن 

: �سدق عبدي اإّياي يعبُد، اأُ�سهدكم  �سّيئاته فاإذا قال: {�إِيَّاَك نَْعبُُد} قال اهلل عزَّ �جلَّ

لأُثيبّن��ه على عبادت��ه ثوابًا ُيغبطه كّل من خالف��ه في عبادته لي، فاإذا ق��ال: {و�إِيَّاَك 

: بي ا�ستعان عبدي �التجاأ اإل��ّي اأ�سهدكم لأعينّنه على  نَ�ْض���تَِعيُن} قال اهلل ع��زَّ �جلَّ

َر�َط  اأم��ره �لأُغيثّنه في �سدائده �لآخ��ذّن بيده يوم نوائبه، فاإذا ق��ال: {�هِدنَ����ا �ل�ضِّ

: هذا لعبدي، �لعبدي ما �ساأل، فقد  �لُم�ضتَِقيَم} اإلى اآخر ال�سورة، قال اهلل عزَّ �جلَّ

ا�ستجبت لعبدي �اأعطيته ما اأّمل �اآمنته مّما منه �جل. 

ق��ال Q: �قيل لأمير الموؤمنين Q: يا اأمير الموؤمنين اأخبرنا عن {ِب�ْضِم �هلِل 

ِحْيم} اأهي من فاتحة الكتاب؟ فقال: نعم، كان ر�سول اهلل P يقراأها  ْحَمِن �لرَّ �لرَّ

�يعّدها اآية منها �يقول: فاتحة الكتاب هي ال�سبع المثاني«.

عيون اأخبار الر�ساQ، ال�سيخ ال�سدوق، ج2، �س269



105 الأهداف

وم واأبع�ده  اأن يتع��ّرف الط�لب اإلى معن��ى ال�صّ 1 .

الّروحّية والّتربوّية والجتم�عّية.

وم. اأن يذكر �صروط �صّحة ال�صّ 2 .

اأن ي�صتذكر المفطرات. 3 .

الدر�س اخلام�س ع�رش

ما هو ال�صوم؟
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معنى الصوم

��وم في الإ�سالم هو الإم�ساك ع��ن المفطرات التي حّددها ال�ّسرع، من طلوع الفجر اإلى  ال�سّ

غر�به��ا. �ه��و من اأركان الّدين الإ�سالم��ّي. فر�سه اهلل عّز �جّل على عب��اده لي�ستوي به الغنّي 

وم  عيف �يرحم الجائع. �ال�سّ �الفقير، �حّتى يجد الغنّي م�ّش الجوع �الألم فيرّق قلبه على ال�سّ

ي�سّف��ي الر�ح �يّنقيها من اأثقال البدن �ال�ّسهوات �الماّدة. �هو يقّوي اإرادة الإن�سان �عزيمته 

عاب �تحّمل الم�سّقات، �ه��و معين له على تح�سيل الّتقوى،  �يجعل��ه قادراً على خو�ش ال�سّ

���يَاُم َكَم���ا ُكِتَب َعَلى �لَِّذيَن ِم���ن َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم  لقول��ه تعالى: {يَ���ا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو�  ُكِتَب َعَلْيُكُم �ل�ضِّ

.
(((

تَتَُّقوَن}

��وم �اإن كان في ظاه��ره اإجبار الّنف�ش على ترك ما ت�ستهيه من اأن��واع الطّيبات، اإّل اأّن  �ال�سّ

باطنه تحرير هذه الّنف�ش من اأغالل ال�ّسهوات �الأهواء �الغرائز. �هو اأف�سل معين على محاربة 

وم ي�سّود  ال�ّسيط��ان، �لذلك عندما �سئ��ل النبّيPعن كيفّية مجابهة ال�ّسيطان، اأج��اب: »ال�سّ

...
(((

دقة تك�سر ظهره« �جهه، �ال�سّ

شروط صحـّة الصـّوم:

حّتى يصّح صوم المكّلف يجب أن تتوّفر بعض الشـّرائط وهي:

وم من غير الم�سلم. 1� الإ�صام: فال ي�سّح ال�سّ

وم من المجنون حال جنونه. 2� العقل: فال ي�سّح ال�سّ

وم من العبادات التي ُي�سترط فيها ق�سد القربة اإلى اهلل تعالى. 3� النّية: لكون ال�سّ

4� الّطهارة: من الجنابة قبل حلول الفجر.

))) �سورة البقرة، الآية: 83).

)2) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 4، �س 62، حديث 2.
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5� الخلّو من الحي�ش �الّنفا�ش بالن�سبة للن�ساء.

6� عدم �جود مر�ش يت�سبَّب به ال�سوم اأ� يوؤّدي اإلى زيادته.

الة، �ل ي�سوم. 7� عدم ال�ّسفر، لأّن الم�سافر يجب عليه ق�سر ال�سّ

8 � عدم كونه مغمّيًا عليه.

9 � اأن ل يكون ال�سوم حرجيًا عليه، كما في ال�سيخ �ال�سيخة.

أقسام الصـّوم:

وم الواجب: ك�سوم �سهر رم�سان المبارك، ��سوم الق�ساء �الكّفارة �الّنذر. 1� ال�صّ

وم الم�صتحّب: ك�سوم اأّيام رجب ��سعبان. 2� ال�صّ

وم المكروه: ك�سوم يوم عا�سوراء. 3� ال�صّ

وم الحرام: ك�سوم يوم عيد الفطر »اأّ�ل يوم من �سّوال«، �يوم عيد الأ�سحى »العا�سر  4� ال�صّ

من ذي الحّجة«.

المفّطرات:

وم مطلقًا. 1� الأكل وال�ّص���رب: اإذا كانا عن عمد، �اأما الأكل �ال�ّسرب ن�سيانًا فال يبطالن ال�سّ

وم، �موجب للكّفارة. 2� الجماع: فهو مبطل لل�سّ

وم �اإيجابه للكّفارة. 3� ال�صتمناء: �هو كالجماع في اإبطاله لل�سّ

وم. 4� القيء عمدًا: �اأّما اإذا كان قهراً فال يف�سد ال�سّ

5� الحقنة بالمائع: �هي ادخال الماء �نحوه اإلى جوفه من خالل المخرج بالحقنة.

6� الغبار الغليظ: فيما لو دخل اإلى الحلق عمداً.

7� رم�س تمام الّراأ�س في الماء.

8 � تعّمد البقاء على جنابة: حّتى طلوع الفجر.

9� تعّمد الكذب على الله ور�صوله.
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أنفاسكم فيه تسبيح
عن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب Q قال: »اإّن ر�صول اهللP خطبنا 

ذات يوم فقال: اأّيها النّا�س اإّنه قد اأقبل اإليكم �صهر اهلل بالبركة والّرحمة والمغفرة، 

�صهـــر هو عند اهلل اأف�صـــل ال�ّصهور، واأّيامه اأف�صل االأّيـــام، ولياليه اأف�صل الليالي، 

و�صاعاته اأف�صل ال�ّصاعات. 

هو �صهر، ُدعيتم فيه اإلى �صيافة اهلل وُجعلتم فيه من اأهل كرامة اهلل. 

اأنفا�صكـــم فيه ت�صبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاوؤكم فيه 

م�صتجـــاب، فا�صاألوا اهلل رّبكم بنيّات �صادقة وقلوب طاهرة؛ اأن يوّفقكم ل�صيامه 

وتـــاوة كتابـــه، فـــاإّن ال�صقّي مـــن حرم من غفـــران اهلل في هـــذا  ال�ّصهـــر العظيم، 

واذكـــروا بجوعكم وعط�صكـــم فيه جوع يـــوم القيامة وعط�صـــه، وت�صّدقوا على 

فقرائكم وم�صاكينكم، ووّقـــروا كباركم، وارحموا �صغاركم، و�ِصلوا اأرحامكم، 

واحفظـــوا األ�صنتكـــم، وغ�ّصـــوا عّما ال يحـــّل النّظر اإليـــه اأب�صاركـــم، وعّما ال يحّل 

اال�صتماع اإليه اأ�صماعكم«.

ف�سائل الأ�سهر الثلثة، ال�سيخ ال�سدوق، �س 77���� 78
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111 الأهداف

العلم  اأه��ّم��ّي��ة  اإل����ى  ال��ط���ل��ب  ي��ت��ع��ّرف  اأن  1 .

والمعرفة.

ف��ي  ��دق  وال�صّ الإخل���ض  مك�ن��ة  يح��ّدد  اأن  2 .

الإ�صلم

اأن ي�صتذك��ر مك�ن��ة الأم�نة والوف���ء ب�لعهود  3 .

في الإ�صلم.

الدر�س ال�ساد�س ع�رش

ما هي الطرق لقُبول الأعمال؟
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العلم شرط لقبول األعمال

ل يوج��د دين اأ� معتقد اأ�لى العلم �المعرفة اهتمامًا كبيراً كما فعل الإ�سالم. فبالّرجوع اإلى 

الق��راآن الكري��م نجد �سَوَرُه م�سحونًة بالآي��ات التي تبّين اأهّمّية العلم، �الّت��ي تدعو اإلى التفّكر 

�التعّقل، �عدم النجرار �راء الّتقليد الأعمى الذي يو�سل الإن�سان اإلى الهالك. فمثاًل تاأّمل في 

يُرو�  ، �في قوله تعالى: {�أََفَلْم يَ�ضِ
(((

قوله تعالى: {ُقْل َهْل يَ�ْضتَِوي �لَِّذيَن يَْعَلُموَن َو�لَِّذيَن َل يَْعَلُموَن}

، �قوله تعال��ى: {�ْقَر�أْ ِبا�ْضِم َربَِّك �لَِّذي َخَلَق * َخَلَق 
(((

ِف���ي �ْلأَْر�ِس َفتَُكوَن لَُهْم ُقُلوٌب يَْعِقُلوَن ِبَها}

 .
(((

ْكَرُم * �لَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم* َعلََّم �ْلإِن�َضاَن َما لَْم يَْعَلم} �ْلإِن�َضاَن ِمْن َعَلٍق * �ْقَر�أْ َوَربَُّك �ْلأَ

�بالّرجوع اإل��ى الّر�ايات يكفيك قول الّر�سول الأك��رمP: »طلب العلم فري�سة على كّل 

.
(4(

م�سلم. األ اإّن اهلل يحّب بغاة العلم«

�اأهّم الأ�سباب التي تجعل الإ�سالم يولي العلم هذا الهتمام 

�يرفعه الى هذا المقام ارتباط العلم الوثيق بالإيمان. فالإيمان 

ُيعتبر ثمرة من ثمرات العلم �المعرفة، �لذلك �رد عن ر�سول 

. �ال�ّسوؤال الذي 
(5(

اهللP: »اأف�سلكم اإيمانًا اأف�سلكم معرفة«

ُيطرح هنا: اأّي علم له هذه العالقة الوثيقة بالإيمان؟ 

�الج��واب: العلم بدين اهلل �ب�سريعت��ه �اأحكامه، �قبل ذلك العلم ب��اهلل �ب�سفاته �بر�سوله 

�بالأ��سياء من بعده �العلم بالمعاد �الآخرة. هذا العلم هو الذي يمّهد الطريق نحو الطمئنان 

�الإيمان القلبي. 

))) �سورة الزمر، الآية 9.

)2) �سورة الحج ، الآية 46.

)3) �سورة العلق، الآية ) -5.

)4) الكافي، الكليني، ج )، �س 30، حديث ).

)5) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 3، �س 870).

 :Q الك�ظ��م  الإم���م  ق���ل 

مقب��ول  الع�ق��ل  م��ن  العم��ل  »قلي��ل 

م�ص�عف، وكثري العمل من اأهل الهوى 

واجلهل مردود«.

حتف العقول، �ض387
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وم  الة �ال�سّ �من هنا يجب اأن يعي المكّلف اأّن الّتق�سير في تعّلم اأحكام الّدين كاأحكام ال�سّ

�ال��ّزكاة ي�ستل��زم نق�سان الإيمان، لأّن عدم �سبط هذه الأحكام يعن��ي اأداء �سالة ناق�سة اأ� غير 

يام �الّزكاة  الة �ال�سّ يام �باقي فر�ع الّدين. �من المعلوم اأّن ال�سّ �سحيحة، �كذا الحال في ال�سّ

ه��ي من اأ�ائل ما ُي�س��األ عنه الإن�سان عند ��سعه في قبره. �من هن��ا نعلم كيف اأّن العلم طريق 

لقب��ول العمل. فالذي يعلم ي�ستطيع اأن يعمل �يوؤّدي �اجبات��ه ب�سكل �سحيح، �بالتالي تكون 

اأعماله مقبولة عند اهلل عّز �جّل. �من هنا اأي�سًا نفهم قول المام الكاظم Q: »قليل العمل 

.
(((

من العالم مقبول م�ساعف، �كثير العمل من اأهل الهوى �الجهل مرد�د«

- هنالك ارتباط وثيق بني العلم والإميان، لأّن الإميان ثمرة من ثمرات إستنتاج

العلم واملعرفة.

- العلم الذي ُيثمر الإميان هو العلم باهلل وبدين اهلل .

اإلخالص شرط لقبول األعمال:

الإخال�ش في العمل معناه تنقية هذا العمل من كّل �سائبة �جعله كّله هلل عّز �جّل. �عدم 

الإخال�ش في العمل معناه اأّن الّدافع �المحّرك لهذا العمل اأمر غير اهلل تعالى اأ� اأمر �سريك له 

تعالى. �الإخال�ش في العمل هو الّطريق اإلى جعل الأعمال �العبادات مقبولة عند اهلل عّز �جّل. 

�لأهمّية الإخال�ش هلل عّز �جّل ياأتي القراآن الكريم على ذكره 

في العبادة �يبّين اأّنه اأمر �اجب، �بالتالي ل قيمة لأّي عبادة 

اإذا لم تكن هلل تعالى ب�سكل خال�ش. يقول تعالى: {َوَما �أُِمُرو� 

. �الإخال�ش على مراتب، 
(((

يَن} يَن لَُه �لدِّ �إِلَّ ِليَْعبُُدو� �هللَ ُمْخِل�ضِ

�على الإن�سان الموؤمن ال�ّسعي دائمًا لتنقية اأعماله من �سوائب 

ال�ّسرك م�ستعينًا باهلل �متوّكاًل عليه، حّتى ي�سل اإلى تلك المرتبة 

التي يقول فيها النّبيP: »�ما بلغ عبد حقيقة الإخال�ش حّتى ل يحّب اأن ُيحمد على �سيء 

.
(((

من عمله هلل«

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج)، �س7).

)2) �سورة البّينة، الآية: 5.

)3) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج )، �س 757.

 :Q ���دق  ال�صّ الإم���م  ع��ن 

»ق���ل اهلل تع�ل��ى: اأن� خي��ر �صريك، 

من اأ�ص��رك بي في عمله لن اأقبله اإّل 

م� ك�ن لي خ�ل�صً�«.

بح�ر الأنوار، ج67، �ض243
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- الإخل�س معناه تنقية العمل من كّل ال�سوائب وجعله كامًل هلل عّز وجّل.إستنتاج

ل قيمة للعبادات والأعمال من دون الخل�س.

واأّن الإخل�س  ة  التوفيق للإخل�س دائماً خا�سّ اأن ي�ساأل اهلل  الإن�سان  - على 

على مراتب.

الصـّـدق واألمانـة والوفـاء بالعهـود شـروط ضروريـّة 
لقبول األعمال:

دق راأ�ش الإيمان �باب من اأبواب الجّنة، �هو �سعار  ال�سّ

الأنبي��اء �الأ��سياء R، األ ت��رى كيف اأّن بع�ش الأنبياء 

دق هو لقبهم ال��ذي ُيعرفون به، ��سالحهم  R كان ال�سّ

ف��ي هداية اأقوامهم؟ األم ُيعرف الّر�سول الأكرمP بلقب 

��ادق الأمين؟ األم يطلق القراآن لق��ب »ال�سّديق« على  ال�سّ

نب��ّي اهلل يو�س��ف Q؟ 

دق كانت عبادات  األي���ش من األقاب اأمير الموؤمني��ن Q ال�سّديق الأكبر؟ �لأهمّية ال�سّ

الإن�س��ان �اأعمال��ه ل قيمة لها اإذا لم تك��ن مقر�نة به. فقد �رد عن الّر�س��ول الأكرمP: »ل 

تنظ��ر�ا اإلى كثرة �سالتهم ��سومهم �كثرة الحّج �المعر�ف �طنطنتهم باللّيل، �لكن انظر�ا 

.
(((

اإلى �سدق الحديث �اأداء الأمانة«

اأّما الأمانة �الوفاء بالعهود فهما من الواجبات الأكيدة في الإ�سالم، حّتى كان الّت�سديد على 

اأدائهما للبّر �الفاجر. فعن الح�سين بن م�سعب الهمدانّي قال: �سمعت اأبا عبد اهللQ يقول: 

»ث��الث  ل ع��ذر لأحد فيها: اأداء الأمان��ة اإلى البّر �الفاجر، �الوفاء بالعه��د للبّر �الفاجر، �بّر 

. بل في ر�ايات اأخ��رى ما هو اأعظم من ذلك، حيث يقول 
(((

الوالدي��ن بّرين كانا اأ� فاجرين«

، �يقول النبّيP: »ل دين 
(((

اأمي��ر الموؤمني��ن Q: »اأّد�ا الأمانة �لو اإلى قاتل �لد الأنبياء«

. �ت�سير بع���ش الّر�ايات اإل��ى اأن اأداء الأمانة من موجب��ات الغنى �حلول 
(4(

لم��ن ل عه��د له«

البركة، �الخيانة توجب عك�ش ذلك.

))) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري � ج 2 � �س 574).

)2) و�سائل ال�سيعة اآل البيت، الحر العاملي، ج 9)، �س )7.

)3) م. ن، �س 73.

)4) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3 ، �س 47)2.

 :Q ق�ل الإم�م زين الع�بدين

»اأرب��ع م��ن ك��ّن في��ه كم��ل اإ�صلم��ه، 

وحّم�صت عنه ذنوب��ه، ولقي رّبه عّز 

وجّل وهو عنه را�ٍض: من وفى هلل عّز 

وج��ّل مب� يجع��ل على نف�ص��ه للّن��ض، 

و�ص��دق ل�ص�نه م��ع الّن����ض، وا�صتحي� 

م��ن كّل قبيح عند اهلل وعند الّن��ض، 

وح�صن خلقه مع اأهله«.

بح�ر الأنوار، ج66، �ض385
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�ف��ي النتيجة اإذا اأردت اأن تتبّي��ن خطورة الخيانة �خلف الوعد �الكذب تاأّمل في الحديث 

ادق Q قال: »ق��ال ر�سول اهللP: ثالث م��ن كّن فيه كان  التال��ي: ع��ن اأبي عب��د اهلل ال�سّ

منافق��ًا �اإن �س��ام �اإن �سّلى �زعم اأّنه م�سلم: من اإذا ائُتمن خان، �اإذا حّدث كذب، �اإذا �عد 

.
(((

اأخلف«

العلم ثالثة
عـــن اأبي الح�صـــن مو�صى Q قال:» دخـــل ر�صـــول اهلل P الم�صجد فاإذا 

جماعة قد اأطافوا برجل. 

فقال: ما هذا؟ 

فقيل: عّامة. 

فقال: وما العّامة ؟ 

فقالوا لـــه: اأعلم النّا�س باأن�صاب العرب ووقائعهـــا، واأيام الجاهليّة، واالأ�صعار 

العربيّة. 

قال: فقال النبي P: ذاك علم ال ي�صّر من جهله، وال ينفع من علمه، ثّم قال: 

قـــال النبّيP: اإّنما العلم ثاثـــة: اآية محكمة، اأو فري�صة عادلـــة، اأو �صنّة قائمة، 

.
(((

وما خاهّن فهو ف�صل«

))) الكافي، الكليني، ج 2، �س 290.

)2) م. ن، ج )، �س 32.
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الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأهّمّية البّر  ب�لوالدين  1 .

في الإ�صلم.

اأن ي�صتذك��ر اأهّمّية احت��رام الأهل والأرح�م  2 .

و�صلتهم.

اأن يعّدد م�ص�وئ العقوق للوالدين. 3 .

الدر�س ال�سابع ع�رش

كيف اأبرُّ والَديَّ واأ�ِصُل َرِحمي؟
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بّر الوالدين

ة بالأ�سرة، �حّدد لها جملة من الحقوق، باعتبارها الأ�سا�ش الذي  اأ�ل��ى الإ�سالم عناية خا�سّ

ينطل��ق منه الفرد الم�سلم نحو المجتمع الذي هو الّدائرة الأ��سع في حياته. �عندما نتكّلم عن 

حق��وق الأ�سرة ياأتي حّق الوالدين في الّدرجة الأ�لى، فهذا الحّق له من الأهّمّية �من المكانة؛ 

بحيث قرنه اهلل عّز �جّل في القراآن بحّق طاعته �جعله تاليًا له، �في اأكثر من اآية، يقول تعالى: 

.
(((

ى َربَُّك �أَلَّ تَْعبُُدو�ْ �إِلَّ �إِيَّاُه َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْح�َضانًا ...} {َوَق�ضَ

، �ُيفهم 
(((

 �يق��ول تعالى: {َو�إِْذ �أََخْذنَا ِميثَ���اَق بَِني �إِ�ْضَر�ِئيَل َل تَْعبُُدوَن �إِلَّ �هللَ َوِباْلَو�ِلَدْيِن �إِْح�َضانًا}

من ذل��ك اأّن الإح�سان اإل��ى الوالدين هو اأحد مظاه��ر العبودّية 

هلل عّز �ج��ّل. �بالتالي، عقوق الوالدي��ن موجب لغ�سب اهلل 

��سخط��ه، �لو كان الع��اّق من العباد الذي��ن ل يتركون فر�سًا 

�اح��داً.  ب��ل اإّن اهلل عّز �ج��ّل في مورد اآخر ق��رن بين �سكره 

��سكر الوالدين.

 �بالتالي عدم �سكر الوالدين موجب للوقوع في الجحود �الّتق�سير، �لو كان ل�سان الإن�سان 

 .
(((

يُر} ل يفتّر عن �سكر اهلل عّز �جّل. يقول تعالى: { �أَِن ��ْضُكْر ِلي َوِلَو�ِلَدْيَك �إِلَيَّ �ْلَم�ضِ

 �ق��د جع��ل الإ�سالم حّق الأّم اأعظ��م بمراتب من الأب، �ال�سبب �ا�س��ح، فالأّم يقع عليها 

عبء الحمل �الإنجاب �ما يرافق ذلك من تعب �األم �معاناة.

)))  �سورة الإ�سراء، الآية: 23.

)2)  �سورة البقرة، الآية: 83.

)3) �سورة لقمان، الآية: 4).

:Q دق� ق�ل الإم�م ال�صّ

»بّروا اآب�ءكم يرّبكم اأبن�وؤكم«.

اخل�ص�ل، �ض55
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�يقع عليها عبء الإر�ساع �العتناء بوليدها، �ما يرافق ذلك من ت�سحية براحتها �عمرها. 

�يق��ع عليها عبء العتناء بمولودها حّتى ي�سّب �يكبر �يعتم��د على نف�سه. �عن اأبي عبد اهلل 

Q قال: »جاء رجل اإلى النبّيP فقال: يا ر�سول اهلل، من اأبّر؟ 

قال: اأّمك. 

قال: ثّم َمن؟ 

قال: اأّمك. 

قال: ثّم َمن؟ 

قال: اأّمك. 

قال: ثّم َمن؟ 

.
(((

قال: اأباك«

- بّر الوالدين من اأعظم الواجبات، وهو ياأتي تالياً حلّق طاعته تعاىل.إستنتاج

الكبائر  اأعظم  العاّق لوالديه ل تنفعه �سلته ول �سومه، لأّن العقوق من   -

وفيه مبارزة هلل بالع�سيان.

 برّ الوالدين بعد موتهما:

  م��ن الأم��ور التي قد يغفل عنها الإن�سان هي اإمكانّية اأن يب��ّر �الديه حّتى بعد موتهما. اأنظر 

كي��ف يفتح اهلل عّز �ج��ّل اأبواب الّرحمة على عب��اده. اإّن بّر 

الوالدين بعد موتهما فيه رحمة لهما �للولد الباّر اأي�سًا. 

قال الإمام الباقرQ: »اإّن العبد ليكون باّراً بوالديه في 

حياتهم��ا، ث��ّم يموتان فال يق�سي عنهم��ا دينهما �ل ي�ستغفر 

لهما، فيكتبه اهلل عاّقًا. �اإّنه ليكون عاّقًا لهما في حياتهما غير 

ادق  . �عن الإمام ال�سّ
(((

ب��اّر بهما، فاإذا ماتا ق�سى دينهما �ا�ستغفر لهما، فيكتبه اهلل تعالى باّراً«

))) و�سائل ال�سيعة،  اآل البيت، الحر العاملي، ج )2، �س )49.

)2) م. ن، �س 506.

:Qدق� ق�ل الإم�م ال�صّ

 »اإّن �صلة الّرحم تهّون احل�ص�ب

 يوم القي�مة«.

بح�ر الأنوار، ج7، �ض273
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عن اأبيه عن اآبائهR قال: قال ر�سول اهللP: »�سّيد الأبرار يوم القيامة، رجٌل بّر �الديه بعد 

.
(((

موتهما«

- يجب اأن يكون لنا برنامج ثابت لزيارة قرب الوالدين بعد موتهما واإهداء إستنتاج

ثواب الأعمال لروحيهما، لأّنه من م�ساديق الرّب، وهو باٌب من اأبواب الرحمة 

على الولد البار وعلى الوالدين؛ فتحه اهلل راأفة بعباده.

مساوئ العقوق:

 اإّن عق��وق الوالدين ُيعتبر من كبائر الّذنوب، �اهلل عّز �جّل توّعد العاّق لوالديه بالخلود في 

نار جهّنم. �ف�ساًل عن ذلك، فاإّن للعقوق اآثاراً �خيمة حّتى في عالم الّدنيا. �الّن�سو�ش ال�ّساهدة 

 .
(((

على ذلك كثيرة. فعن ر�سول اهللP: »يقال للعاّق اإعمل ما �سئت فاإّني ل اأغفر لك«

�عنه P اأي�سًا: »ثالثة من الّذنوب تعّجل عقوبتها �ل توؤّخر اإلى الآخرة: عقوق الوالدين، 

 .
(((

�البغي على النا�ش، �كفر الإح�سان«

 .
(4(

�عن الإمام علّي الهادي Q: »العقوق يعقب القّلة، �يوؤّدي اإلى الّذّلة«

ادق Q: »من نظر اإلى اأبويه نظر ماقت �هما ظالمان له، لم يقبل اهلل له  �عن الإمام ال�سّ

.
(5(

�سالة«

صلة الرّحم واجبة:

�سل��ة الّرحم �اجبة في الإ�سالم. �تركها يوجب العقاب، �العاقب��ة ال�ّسّيئة في الآخرة. فعن 

��ي اهلل عنه: �سمعت ر�س��ول اهلل P يقول: حاّفتا  اأب��ي جعفرQ، ق��ال: »قال اأبو ذّر ر�سِ

ول للّرحم، الموؤّدي لالأمانة نفذ اإلى الجّنة،  راط يوم القيام��ة الّرحم �الأمانة، فاإذا مّر الَو�سُ ال�سّ

.
(6(

راط في الّنار« �اإذا مّر الخائن لالأمانة، القطوع للّرحم لم ينفعه معهما عمل، �تكفاأ به ال�سّ

))) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري ، ج 4، �س 3675.

)2) مو�سوعة اأحاديث اأهل البيت Rال�سيخ هادي النجفي، ج 7، �س 246.

)3) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 2، �س 996.

)4) م. ن.

)5) الكافي، ال�سيخ الكليني،  ج 2، �س 349.

)6) م. ن، �س 52).
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ول اإليها ي�ستلزم الم�سّقة  �م��ن �سّدة اهتمام الإ�سالم ب�سلة الّرحم، اأ��س��ى بها �لو كان الو�سُ

�قط��ع الم�ساف��ات، بل �لو كان الّطرف الآخ��ر قاطعًا لها. فعن اأب��ي جعفرQ قال: »قال 

ر�س��ول اهللP: اأ��سي ال�ّساه��د من اأّمتي �الغائ��ب منهم �من في اأ�س��الب الرجال �اأرحام 

 .
(((

الّن�ساء اإلى يوم القيامة اأن ي�سل الّرحم �اإن كانت منه على م�سيرة �سنة، فاإّن ذلك من الّدين«

�ع��ن عبد اهلل بن �سنان، قال: قلت لأب��ي عبد اهلل Q: اإّن لي ابن عّم اأ�سله فيقطعني �اأ�سله 

فيقطعن��ي، حّتى لق��د هممت لقطيعته اإّياي اأن اأقطع��ه اأتاأذن لي قطعه؟ ق��ال: »اإّنك اإذا ��سلته 

.
(((

�قطعك ��سلكما اهلل عّز �جّل جميعًا، �اإن قطعته �قطعك قطعكما اهلل«

ة فيما يتعّلق بكونها موجبة  �من جهة اأخرى ت�سافرت الأخبار حول اآثار �سلة الّرحم، خا�سّ

لط��ول العمر. فعن اإ�سحاق بن عّمار قال: قال اأبو عبد اهللQ: »ما نعلم �سيئًا يزيد في العمر 

اإّل �سل��ة الّرح��م، حّتى اأّن الّرجل اأجله ثالث �سنين فيكون ��س��وًل للّرحم فيزيد اهلل في عمره 

ثالثي��ن �سنة فيجعلها ثالثًا �ثالثين �سنة، �يكون اأجله ثالث��ًا �ثالثين �سنة، فيكون قاطعًا للّرحم 

 .
(((

فينق�سه اهلل ثالثين �سنة �يجعل اأجله اإلى ثالث �سنين«

�ح��ول بع���ش الآثار الأخ��رى ل�سلة الّرحم  قال اأب��و جعفرQ: »�سل��ة الأرحام تزّكي 

الأعم��ال، �تدفع البلوى، �تنّمي الأموال، �تن�سئ له في عمره، �تو�ّسع في رزقه، �تحّبب في 

.
(4(

اأهل بيته، فليتّق اهلل �لي�سل رحمه«

إستنتاج
- على الإن�سان املوؤمن ال�سعي لو�سل رحمه دائماً، وعدم قطعه مهما �سّق 

عليه ذلك. وهو �سيجد حلوة هذه الطاعة واأثرها الطيب وبركتها يف الدنيا 

قبل الآخرة.

))) الكافي، �س )5).

)2) م. ن، ج 2، �س 56).

)3) م. ن، �س 53).

)4) م. ن، �س 52).
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حقّ األمّ
كان زكرّيـــا بن اإبراهيم ن�صرانيّـــاً مثل اأبويه و�صائر اأفـــراد قبيلته، ولكّن قلبه 

و�صميره كانا يدعوانه لاإ�صام حتّى اأ�صلم.

عندمـــا حّل مو�صم الحّج، �صّد رحاله قا�صداً البيت الحرام الأداء فري�صة الحّج 

الواجبـــة، وهناك ذهـــب اإلى االإمام ال�صـــادق Q وقال له: اإّنـــي ُكنت على دين 

الن�صرانيّـــة، وقد اأ�صلمت، فقال االإمـــام Q: اأّي �صيء راأيت في االإ�صام حتّى 

�صار �صبباً في اإ�صامك؟

فاأجاب: قوله عّز من قائل: {َما ُكنَت تَْدِري َما �ْلِكتَاُب َوَل �ْلإِيَماُن َولَِكن * َجَعْلنَاُه 

نُوًر� نَّْهِدي ِبِه َمْن نَّ�َضاء}.

فقال االإمام Q: لقد هداك اهلل، ثم دعا بقوله: اللّهّم اهده.

ثّم قال Q �صل عّما �صئت يا بنّي.

قال: اإّن اأبي واأّمي واأهل بيتي على الن�صرانيّة، واأّمي مكفوفة الب�صر، فاأكون 

معهم، واآكل في اآنيتهم ف�صاأله االإمام ، اأياأكلون لحم الخنزير؟

فاأجابه زكريا: ال، وال يم�ّصونه.

فقال االإمام Q: ال باأ�س، فانظر اأّمك وبّرها، فاإذا ماتت فا تكلها اإلى غيرك، 

كن اأنت الذي تقوم ب�صاأنها )بتجهيزها( وال تخبرّن اأحداً اأّنك اأتيتني، حتّى تاأتيني 

بمنى اإن �صاء اهلل.
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ذهـــب زكرّيا اإلـــى االإمام Q بمنى والنا�ـــس قد اجتمعوا حولـــه وكاأّنه معلّم 

�صبيان، هذا ي�صاأله وذاك ي�صتمع اإليه.

انتهت اأّيام الحّج، ورجع زكرّيا اإلى الكوفة، وقد اأودع و�صيّة االإمام ال�صادق 

Q فـــي �صندوق ذهنه و�صّمم علـــى تنفيذها، فاأخذ ُياطف اأّمه وُي�صبغ عليها 

من حنانه ويخدمها اأكثر من ذي قبل.

فقالـــت لـــه ذات يوم: يا بنـــّي ما كنت ت�صنع بي مثل هـــذا عندما كنت على دين 

الن�صرانيّة، فما الذي اأراه منك منذ هجرت هذا الدين ودخلت في االإ�صام؟

فقال: رجل من ولد نبيّنا اأمرني بهذا.

فقالت: اأهذا الرجل نبّي؟

ـ ال، ولكن ابن نبّي.

يا اأّماه، اإّنه لي�س بعد نبيّنا نبّي، ولكنّه ابنه.

ـ يا بنـــّي، دينك خير دين، اعر�صه علّي. فعر�صه عليها، فدخلت في االإ�صام، 

وعلّمهـــا، ف�صلّت الظهر والع�صر والمغرب والع�صاء، ثـــّم عر�س لها عار�س في 

الليل.

فقالت: يا بنّي، اأعد علّي ما علّمتني، فاأعاده عليها، فاأقّرت به وماتت بعد ذلك، 

فلّمـــا  اأ�صبح ال�صبـــاح غ�ّصلها الم�صلمون، وكان هو الذي �صلّى عليها، وو�صعها 

في قبرها.

ق�س�س الأبرار، �س227
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الأهداف
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اأن ي�صتذكر اأ�ص�ليب الّتع�مل مع الأ�صح�ب. 4 .

الدر�س الثامن ع�رش

كيف اأختار اأ�صحابي؟
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الصـّحبة في اإلسالم

خلق اهلل الإن�سان �اأ�دع فيه ال�ستعداد لبناء حياة اجتماعّية �اإقامة ر�ابط �عالقات مع اأبناء 

جن�س��ه. �حكمة ذلك تظهر لنا باكت�س��اف اأّن الحياة الب�سرّية ي�ستحيل اأن ت�ستمّر ب�سكل �سليم، 

م��ن د�ن عملّية الّتوا�سل الجتماعّي. �ي�سع��ب على الإن�سان بمفرده اأن يجتاز مراحل الحياة 

المليئ��ة بالم�ساعب �الّتحّديات. فال بّد حينئٍذ م��ن العتماد على الجماعات لمواجهة الكثير 

م��ن هذه الّتحّديات. ب��ل اإّن المعادلة الجتماعّية تفيدن��ا باأّننا كّلما اأ�ّس�سنا بن��اًء اجتماعّيًا متينًا 

عبة �الم�ستع�سية. �ل  ��ًا كّلم��ا كان ذلك دافعًا للتقّدم اأكثر، �لحّل م�ساكل الحي��اة ال�سّ �مترا�سّ

يوجد دين كالإ�سالم حّث على الحياة الجتماعّية �قّدم المواعظ �الّتو�سيات في �سبيل ذلك.

�عند الّدخول اإلى م�سمار الآيات �الر�ايات نتفاجاأ بكمٍّ هائل، 

منه��ا يرّكز على هذا الجانب المهّم من حياة الإن�سان. �يكفي في 

هذا المجال ما �سنتلوه من بع�ش الآيات التي تعتبر بحّق نوراً خالداً 

للب�سرّية فيما اإذا تّم�سكت بها �طّبقتها ب�سكل �سليم. 

 حيث يحّدد اهلل �سبحانه اأ�س�ش 
(((

ِلُحو� بَْيَن �أََخَوْيُكْم } �ضْ يق��ول تعالى: {�إِنََّما �ْلُموؤِْمنُوَن �إِْخَوٌة َفاأَ

العالق��ة التي يريدها للموؤمنين فيما بينهم، �تتمّثل بالأخّوة اّلتي هي األ�سق �اأعمق رابطة يمكن 

اأن تتاأ�ّس�ش بين طرفين.

ه��ذه العالقة بين الموؤمنين الذين هم بح�سب الفر�ش اأخوة كما تبّيّن الآية ترتكز على قاعدة 

العت�سام باهلل، فاإذا اأراد�ا اأن ل تفّرقهم الخالفات �ل ت�سّتتهم الّتحّديات بالتم�ّسك �الّرجوع 

اإلى مرجع �احد �هو حبل اهلل عّز �جّل. �حبل اهلل عّز �جّل هو ر�سوله الم�سطفىP �الإمام 

المع�سوم المفتر�ش الّطاعة.

)))  �سورة الحجرات، الآية: 0).

ُموْ� ِبَحْبِل  يقول تع�ىل: {َو�ْعتَ�ضِ

ُقوْ�}. �هلّلِ َجِميًعا َوَل تََفرَّ

�صورة اآل عمران، الآية: 103
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�يق��ول تعالى اأي�سًا: { يَا �أَيَُّها �لنَّا�ُس �إِنَّا َخَلْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َو�أُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم �ُضُعوبًا َوَقبَاِئَل ِلتََعاَرُفو� 

، هذه الآية تبّيّن �سّنة اإلهّية؛ �هي اأّن اهلل لم يخلق الب�سر على ق�سم 
(((

�إِنَّ �أَْكَرَمُكْم ِعنَد �هلِل �أَْتَقاُكْم }

�اح��د ��سكل �احد دفعًا لهم للّتع��ارف �لتمّتد اأ�ا�سر الحياة الجتماعّي��ة فيما بينهم ب�سكل 

�ا�سع، �ل تنح�سر �سمن دائرة �سّيقة. ثّم جعل معيار الأكرمّية عند اهلل بين جميع اأق�سام الب�سر 

الّتق��وى، حّتى ل تجنح فئة من الفئات نحو ��س��ع معايير باطلة لالأف�سلّية. معيار الّتقوى الذي 

��سعه اهلل عّز �جّل ُيعتبر اأف�سل دافع للب�سر؛ لالإلتقاء �الّتعا�ن �الّتحا�ر �مّد ج�سور العالقات 

الجتماعّية فيما بينهم.

إستنتاج
حياة  وت�سييد  لبناء  الإن�سان  يف  وال�ستعداد  القابلّية  وجّل  عّز  اهلل  اأودع   -

اجتماعّية.

- الإ�سلم �سّدد على تعزيز احلياة الجتماعّية وحت�سينها، وو�سع قواعد و�سنن 

حلمايتها. 

اهلل  و�سعها  التي  املعايري؛  اأهّم  هي  اهلل  بحبل  والتم�ّسك  والتقوى  الأخّوة   -

لتح�سني املجتمع الإ�سلمّي، ومتتينه.

كيف نختار األصحاب؟

حب��ة �الّرفقة من م�ستلزمات حياة الإن�سان الجتماعّية. �الواحد مّنا ل ي�ستغني عن اّتخاذ  ال�سّ

حبة �اإن كانت  رفيق ��ساحب اإّما في مكان العمل، اأ� عند ال�ّسفر، اأ� في غير ذلك. �رابطة ال�سّ

داقة، �لكّن طبائع ��سجايا الخلق تحّتم على الإن�سان اأن يح�سن اختيار  اأق��ّل �ثاقة من رابطة ال�سّ

وابط في اختيار الأ�سحاب: حبة المفيدة �الم�سّرة. �فيما يلي بع�ش ال�سّ الّرفاق، �يمّيز بين ال�سّ

اح��ب مطيعًا هلل عّز �ج��ّل، ليكون موؤازراً لك في الّطاع��ة �ال�ستقامة، �اأن  )� اأن يك��ون ال�سّ

عاب �الّتحدّيات الم�سترك��ة، �ذلك عماًل بقوله  يكون �سب��وراً ليعينك على مواجه��ة ال�سّ

يِّ يُِريُدوَن َوْجَهُه َوَل تَْعُد َعْينَاَك َعْنُهْم  ِبْر نَْف�َضَك َمَع �لَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم ِباْلَغَد�ِة َو�ْلَع�ضِ تعالى: {َو��ضْ

.
(((

ْنيَا َوَل تُِطْع َمْن �أَْغَفْلنَا َقْلبَُه َعن ِذْكِرنَا َو�تَّبََع َهَو�ُه َوَكاَن �أَْمُرُه ُفُرًطا } تُِريُد ِزينََة �ْلَحيَاِة �لدُّ

)� اأن تتوّف��ر فيه الموا�سفات التي ذكرها الإمام الح�سن Q، حيث قال: »فا�سحب من 

اإذا �سحبت��ه زان��ك، �اإذا خدمته �سان��ك، �اإذا اأردت منه موؤنة عان��ك، �اإن قلت �سّدق 

)))  �سورة الحجرات، الآية: 3).

)2) �سورة الكهف، الآية: 28.
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قول��ك، �اإن �سلت �س��ّد �سولتك، �اإن مددت ي��دك بف�سل مّده��ا، �اإن بدت لك ثلمة 

�سّده��ا، �اإن راأى من��ك ح�سنة عّده��ا، �اإن �ساألته اأعطاك، �اإن �سكّت عن��ه ابتداأك، �اإن 

نزل��ت بك اإح��دى الملّمات �ا�ساك، م��ن ل ياأتيك منه البوائ��ق، �ل يختلف عليك منه 

.
(((

الّطرائق، �ل يخذلك عند الحقائق، �اإن تنازعتما منق�سما  اآثرك«

دعائم التـّعامل مع األصحاب:

يج��ب اإر�ساء دعامة من الّثقة �الطمئنان �الموّدة في الّتعامل مع الأ�سحاب، �هذا  يحتاج 

اإل��ى تمكين �سفة ح�سن الظّن في الّنف�ش. �لذلك �رد ع��ن اأمير الموؤمنين Q: »�ل يغلبّن 

 .
(((

عليك �سوء الّظّن، فاإّنه ل يدع بينك �بين خليل �سلحًا«

�لك��ن مع ذل��ك يجب اأن يترك الإن�سان م�ساحة من الحتياط ف��ي الّتعاطي مع الأ�سحاب. 

�عليه اأن ل يك�سف لهم خ�سو�سّياته �كّل اأ�سراره. �بالتالي، اإذا اأراد تفعيل ح�سن الّظّن معهم، 

فيج��ب اأن يكون ذلك �سم��ن الدائرة المعقولة التي يرتاح معه��ا الطرفان لم�ستقبل �سحبتهما 

�عالقتهما. 

�يدعم هذا التوّجه قول اأمير الموؤمنين Q: »ابذل ل�سديقك كّل الموّدة، �ل تبذل له كّل 

ديق  الّطماأنين��ة، �اأعطه كّل الموا�ساة، �ل تف�ِش اإليه ب��كّل الأ�سرار، توِف الحكمة حّقها �ال�سّ

.
(((

�اجبه«

�من جهة اأخرى، يجب اأن يفهم جميع من ت�سحبهم اأّنه ل طاعة لمخلوق في مع�سية الخالق، 

�بالتالي، يجب اأن يكون لنا موقف حازم �سّد اأّي قول يحمل رائحة المع�سية �البهتان، ��سّد 

احب من د�ن  اأّي فع��ل يحمل معه بذ�ر الوقوع ف��ي الخطيئة �النحراف، �لو �سدر عن ال�سّ

نّية �سّيئة.

ل م�ساحبة املطيع هلل وال�سبور ومن تتوّفر فيه ال�سفات الأخلقّية إستنتاج - يف�سّ

طاعة  ل  قاعدة  على  يرافقهم  من  مع  الن�سان  يتعامل  اأن  ويجب  احل�سنة، 

ملخلوق يف مع�سية اخلالق.

)))  بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج 44، �س 39).

)2) م. ن، ج 74، �س 207.

)3) العلم والحكمة في الكتاب وال�سنة، محّمد الري�سهري، �س 02).
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Q هذا أدب جعفر
عـــن اأبي اأ�صامة زيد ال�صحـّام قال: قال لي اأبو عبد اهلل Q: »اقراأ على من ترى 

اأّنـــه يطيعني منهم وياأخذ بقولي ال�ّصام، واأو�صيكـــم بتقوى اهلل عّز وجّل، والورع 

فـــي دينكم، واالجتهاد هلل، و�صدق الحديث، واأداء االأمانة، وطول ال�ّصجود وح�صن 

الجـــوار، فبهـــذا جاء محّمـــدP، اأّدوا االأمانة اإلى مـــن ائتمنكم عليها بـــّراً اأو فاجراً، 

فـــاإّن ر�صول اهلل P كان ياأمر باأداء الخيط والمخيط. �صلوا ع�صائركم، وا�صهدوا 

جنائزهـــم، وعودوا مر�صاهم، واأّدوا حقوقهم، فـــاإّن الّرجل منكم اإذا ورع في دينه 

و�صدق الحديث واأّدى االأمانة وح�صن خلقه مع النّا�س قيل:  هذا جعفرّي،  في�صّرني 

ذلك، ويدخل علّي منه ال�ّصرور، وقيل: هذا اأدب جعفر. 

واإذا كان علـــى غيـــر ذلك دخـــل علّي باوؤه وعـــاره وقيل: هـــذا اأدب جعفر، فواهلل 

لحّدثني اأبي Q  اأّن الّرجل كان يكون في القبيلة من �صيعة علّي  Q  فيكون 

زينهـــا اأّداهـــم لاأمانـــة، واأق�صاهم للحقـــوق، واأ�صدقهـــم للحديث،  اإليـــه و�صاياهم 

وودائعهـــم، ت�صاأل الع�صيرة عنه فتقول: من مثل فان اإّنـــه الأّدانا لاأمانة واأ�صدقنا 

للحديث«.

الكافي، الكليني، ج 2، �س 636
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الأهداف

داقة. اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى ال�صّ 1 .

ديق الوفّي. اأن يحّدد موا�صف�ت ال�صّ 2 .

اأن ي�صتذكر اأ�ص�ض الّتع�مل مع الأ�صدق�ء. 3 .

الدر�س التا�سع ع�رش

كيف اأك�صب الأ�صدقاء؟
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من هو الصـّديق؟

ديق ه��و رفيق الّدرب، �راحة الّنف�ش ��سريك الحياة بحلوه��ا �مّرها. فهو الأني�ش في  ال�سّ

اأّي��ام الوح�سة، �المعين في اأيّ��ام ال�سّدة. �هو الملجاأ عند نز�ل الّنوازل، �الراحة في المهّمات 

�الملّم��ات. �هو مجمع الأ�سرار، �مبعث ال�ّسعادة �الطمئن��ان. �بالطبع، هذه الموا�سفات 

داقة الوفّية �المخل�سة. اإّنما تنطبق على العالقة التي تت�سّمن اأبلغ �اأعلى م�سامين ال�سّ

ديق  ديق الوفّي �الخلوق لي�ش اأمراً �سهاًل. �الّظفر بال�سّ من هنا علينا اأن نعرف اأن اّتخاذ ال�سّ

داقة، فهو  الوف��ّي ه��و ظفر بكنز ثمين يجب الحف��اظ عليه. �الإ�سالم يعطي ُبعداً اإ�سافي��ًا لل�سّ

دي��ق مغنمًا في الآخ��رة ف�ساًل عن كونه كذلك ف��ي الّدنيا. �اإلى ذل��ك ي�سير الإمام  يعتب��ر ال�سّ

ادق Q في قوله: »اأكثر�ا من الأ�سدقاء في الّدنيا فاإّنهم ينفعون في الّدنيا �الآخرة. اأّما  ال�سّ

ف��ي الّدنيا فحوائج يقومون بها، �اأّما في الآخرة فاإّن اأهل جهّن��م، قالوا: {َفَما لَنَا ِمن �َضاِفِعيَن * 

.
(((

ِديٍق َحِميٍم}« َوَل �ضَ

والآخرة.إستنتاج الدنيا  في  للإن�سان  مغنٌم  الوفّي  ال�سديق   -

الثمن. كان  مهما  الأوفياء  بالأ�سدقاء  التفريط  عدم  يجب   -

مواصفات الصـّديق الوفيّ:

ديق م��ن اأهّم الموؤّثرات في حي��اة الإن�سان؛ فكم من رجل �سال��ح اأّثر فيه �سديق  ُيعتب��ر ال�سّ

طال��ح فاأف�سد عليه دينه �دنياه؟ �كم من اإن�سان طالح اأّثر فيه �سديق �سالح فكان فيه �سعادته في 

الّدنيا �نجاته في الآخرة؟ من هنا، يجب التاأّني في اختيار الأ�سدقاء �اّتخاذ الأخاّلء، �فيما يلي 

ديق في حياة الإن�سان: فات اّلتي يجب اأن يتحّلى بها ال�سّ مجموعة من ال�سّ

)))  و�سائل ال�سيعة، الحّر العاملّي،  ج 2)، �س 7).
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1� اأن يك���ون اإن�ص���انًا عاقًا وحكيم���ًا: قال اأمير الموؤمنين Q: »�س��الح الأخالق معا�سرة 

.
(((

، �قال اأي�سًا: »مجال�سة العقالء تزيد في ال�ّسرف«
(((

العقالء«

2� اأن يكون موؤمنًا تقّيًا وذا دين: �اإليك مجموعة من الّر�ايات اّلتي تحّث على م�ساحبة هذا 

الّنوع من الأ�سدقاء، �تدعو اإلى البتعاد عن م�سادقة الف�ّساق �الع�ساة. 

��ادق Q: »ل ت�سحبوا اأهل البدع �ل تجال�سوه��م فت�سير�ا عند الّنا�ش  ق��ال الإمام ال�سّ

 .
(((

كواحد منهم«

 .
(4(

�قال ر�سول اهللP: »المرء على دين خليله �قرينه«

 .
(5(

�قال Pاأي�سًا: »�ل ت�سحب الفاجر فيعّلمك من فجوره«

دق فاإّنهم عّدة عند الّرخاء، �ُجّنة عند البالء، ��سا�ر  �قال Pاأي�سًا: »�عليك باإخوان ال�سّ

 .
(6(

في حديثك الذين يخافون اهلل، �اأحبب الإخوان على قدر الّتقوى«

�قال النبّيP: »انظر�ا من تحادثون فاإّنه لي�ش من اأحد ينزل به الموت اإل مثل له اأ�سحابه 

.
(7(

اإلى اهلل اإن كانوا خياراً فخياراً، �اإن كانوا �سرارا ً ف�سراراً«

3� اأن يك���ون ذا عل���م: فم�ساحبة العلماء تن��ّور العقول �تحيي القلوب. اأّم��ا م�ساحبة الجهلة 

�ال�سفه��اء فاإّنه��ا تميت القل��ب �تبّلد العقل. ق��ال اأمير الموؤمني��ن Q: »�اعلموا اأّن 

�سحبة العالم �اإّتباعه دين يدان به، �طاعته مك�سبة للح�سنات، ممحاة لل�ّسّيئات، �ذخيرة 

.
(8(

للموؤمنين«

��ادق Q: »من داخ��ل ال�ّسفهاء حق��ر، �من خال��ط العلماء  �ق��د �رد ع��ن الإم��ام ال�سّ

 .
(9(

�قر«

)))  بحار الأنوار، العلمة المجل�سي، ج )، �س 60).

)2)  م. ن، ج 75، �س 7.

)3) م. ن.

)4) الكافي، الكليني، ج 2، �س 375.

)5) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 4، �س 3542.

)6) بحار الأنوار، المجل�سي، ج 75، �س )25.

)7) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 2)، �س 23.

)8) بحار الأنوار، المجل�سي، ج )، �س 75).

)9) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج 3، �س 2722.
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ّن الجب��ان ي�سّلم��ك �يف��ّر عن��د ال�س��ّدة كم��ا في ر�اية ع��ن الإمام  4� اأن يك���ون �ص���جاعًا: لأ

.Q ادق�� ال�سّ

5� اأن يك���ون كريم���ًا: ف��اإّن البخيل يبعد عنك اأح��وج ما تكون اإليه، كما جاء ف��ي ��سّية اأمير 

.L الموؤمنين لبنه الح�سن

6� اأن يكون �صادقًا: لأّن الكاذب كال�ّسراب يقّرب البعيد �يبّعد القريب، كما في تتّمة الو�سّية 

ال�ّسابقة.

7� اأن ل يكون اأحمقًا: ففي ��سّية اأمير الموؤمنين لبنه الح�سن L: »يا بنّي اإّياك �م�سادقة 

.
(((

الأحمق فاإّنه يريد اأن ينفعك في�سّرك«

الن�سان إستنتاج على  يجب  لذا  الإن�سان،  حياة  في  الموؤّثرات  اأهّم  من  ال�سديق   -

اختيار ال�سديق الوفّي والمخل�س والعاقل والتقّي والكريم وال�سجاع.

أسس التـّعامل مع األصدقاء:

فات التي ذكرناها �سابقًا فعليه  اإذا اختبر الواحد �سخ�سًا �اّتخذه �سديقًا �كانت تتوّفر فيه ال�سّ

ادقة  داق��ة الوفّية �ال�سّ داقة بكّل م��ا اأ�تي من عزيمة �اإرادة، لأّن ال�سّ اأن يحاف��ظ على هذه ال�سّ

داقة  ن��ادرة �خ�سارتها ل تعّو�ش. من هنا، يوجد بع���ش الأ�س�ش التي ت�ساعد على ا�ستمرار ال�سّ

نلّخ�سها على ال�ّسكل الّتالي:

1� ك���ن ح�ص���ن الظّن ب�ص���ديقك: لأّن �سوء الظ��ّن ل يترك محاّلً لل��وّد �الألفة، �لذلك ظهرت 

تو�سي��ات كثيرة من ال�ّسارع المقّد���ش تنهى �تحّذر من �سوء الّظّن، منها ما �رد عن اأمير 

الموؤمني��ن Q: »�س��ع اأمر اأخيك عل��ى اأح�سنه حّتى ياأتيك ما يقلب��ك عنه، �ل تظّنّن 

.
(((

بكلمة خرجت من اأخيك �سوءاً �اأنت تجد لها في الخير �سبياًل«

داقة الحقيقّية.  2� احفظ �صّره: لأّن اإف�ساء ال�سّر نق�ش لعهد الأخّوة، �هو خيانة في معايير ال�سّ

ادق فلماذا الّت�سكيك فيه  ديق ال�سّ 3� �ص���ّدقه فيما يقول: فاإّن كنت قد جهدت في اختيار ال�سّ

)))  بحار الأنوار، المجل�سي، ج )7، �س 209.

)2) الكافي، الكليني، ج 2، �س 362.
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ادق Q: »كّذب �سمعك �ب�س��رك عن اأخيك، فاإْن  �ع��دم ت�سديقه؟ قال الإم��ام ال�سّ

.
(((

�سهد عندك خم�سون ق�ّسامة �قال لك قوًل ف�سّدقه �كّذبهم«

4� اأدخل ال�ّص���رور علي���ه: �في هذا العمل من الّثواب �الأجر م��ا يجعل تركه خ�سارة كبيرة. 

فق��د قال اأمير الموؤمنين Q:  »�من اأدخل عل��ى اأخيه الموؤمن �سر�راً فقد اأدخل على 

 Pاأه��ل البيت �سر�راً، �م��ن اأدخل على اأهل البيت �سر�راً فق��د اأدخل على ر�سول اهلل

�سر�ًرا، �من اأدخل على ر�سول اهللP �سر�راً فقد �سّر اهلل، �من �سّر اهلل فحقيق على اهلل 

.
(((

عّز �جّل اأن يدخله جّنته«

5� زره وا�صاأل عن اأحواله ب�صكل م�صتمّر: فالزيارة تنبت الموّدة، كما �رد في الحديث، قال 

ر�س��ول اهللP: »م��ن زار اأخاه الموؤم��ن في بيته قال تعالى: اأن��ت �سيفي �زائري، علّي 

.
(4(

 �قد اأ�جبت لك الجّنة بحّبك اإّياه«
(((

قراك

غينة، كما �رد في  6� اأتحف���ه بهدّية: فالهدّي��ة تورث الموّدة، �تجّدد الأخّوة، �تذه��ب ال�سّ

الحديث، �هذه الن�سيحة من العترة الّطاهرة ُتعتبر مفتاحًا مهّمًا لحّل الكثير من الم�ساكل 

الجتماعّية.

 .
(5(

ادق Q: »ثالثة تورث المحّبة: الّدين �الّتوا�سع �البذل« 7� توا�صع له: قال الإمام ال�سّ

�ق��ال الإمام الح�سن الع�سك��رّي Q: »من توا�سع في الّدنيا لإخوانه فهو عند اهلل من 

.
(6(

ال�سّديقين«

8� تغا�َس عن اإ�ص���اءته واقبل عذره: فكّلنا معّر���ش لالأخطاء، �الع�سمة فقط لالأنبياء �الأئّمة 

�الأ�سفي��اء من عباد اهلل عّز �جّل. قال ر�سول اهللP: »م��ن علم من اأخيه �سّيئة ف�سترها 

 .
(7(

�ستر اهلل عليه يوم القيامة«

فح عن زّلت  �ق��ال اأمير الموؤمني��ن Q: »عليك بمداراة النا�ش، �اإكرام العلم��اء، �ال�سّ

.
(8(

الإخوان«

))) م. ن، ج 8، �س 47).

)2) و�سائل ال�سيعة )اآل البيت(، الحر العاملي، ج 7)، �س ))2 ��� 2)2.

)3) قراك: اأْي اإ�سافتك، وهو ما يقدم لل�سيف.

)4) الكايف، الكليني، ج 2، �س 77).

)5) ميزان الحكمة، الري�سهري، ج )، �س 496.

)6) م. ن، ج 4، �س 3555.

)7) م. ن، ج 3 ، �س 2207.

)8) بحار النوار، المجل�سي، ج 75، �س )7.
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إستنتاج
علقتك  على  خللها  من  حافظت  طّبقتها  اإن  التي  الأ�س�س  اأهّم  من   -

عليه،  ال�سرور  واإدخال  وت�سديقه،  �سره،  وحفظ  به،  الظن  ح�سن  ب�سديقك: 

وزيارته، والتوا�سع له، والتغا�سي عن �سيئاته.

قيل في الصداقة: 
ب�سحبته تحَظ  ثقة  اأخ��ا  �ساحب  م�سحوب*  كّل  من  مكت�سب  فالّطبع 

الّطيبك���ال���ري���ح اآخ������ذة م���ّم���ا ت���م���ّر به من  طيبًا  اأ�  الّنتن  من  نتنًا 

�ل ت�سحب الأردى فتردى مع الّردي* اإذا كنت ف��ي قوم ف�ساحب خيارهم

قرينه عن  ��سل  ت�ساأل  ل  المرء  يقتديعن  ب��ال��م��ق��ارن  ق��ري��ن  ف��ك��ّل 

لخّل��ة يوم��ًا  الإن�س��اُن  �ّدك  اإذا  ��را*  ف��غ��ّي��ره��ا م����رُّ ال����زم����ان ت��ن��كَّ

غدا فمن  القلوب  باأ�سحاب  ت�سّدراعليك  القلوب  لأ�سحاب  َم�سافًا 

فيحّط ن��اق�����ش  �سحبة  ق������دٌر م����ن ُع�������الَك �ُت���ح���ق���را�اإّي�����اك 

�ّده اهلل  ف��ي  لي���ش  �سدي��ٍق  �كلُّ  �اث���ِق*  غ��ي��ر  ه  �دِّ ف��ي  ب��ه  ّن���ي  ف���اإ 

ل��ه اأخ��ا  م��ن ل  اإّن  اأخ��اك  اأخ��اك  �سالح*  بغير  الهيجا  اإل���ى  ك�����س��اٍع 

بل�سان��ه م��ن �ّدن��ي  اأخ��ي  �لي���ش  النوائِب*  في  �ّدن��ي  من  اأخ��ي  �لكن 

 ،
(((

�كم��ا قال ر�سول اهلل P ف��ي الحديث الم�سهور: »اإنَّ م��ن ال�سعر لحكمة«

فاعتبر.

))) الغدير، الأميني، �س9.
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141 الأهداف

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مفهوم الجوار. 1 .

اأن ي�صتذكر موا�صف�ت الج�ر الودود. 2 .

اأن يعّددحقوق الج�ر. 3 .

الدر�س الع�رشون

كيف اأح�صن اجلوار؟
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َمن هو الجار؟

الج��ار هو كّل �سخ�ش ي�سكن بجوار م��كان �سكننا، �هذا المعنى �ا�سح عند اأغلب الّنا�ش، 

ح لدينا معنى الجار في المفهوم الإ�سالمّي. �لكن ل بّد من بع�ش الإ�سافات حّتى يتو�سّ

أواًل: عندما تكّلم الإ�سالم عن الجار �حقوقه، لم يمّيز بين الجار الم�سلم �غير الم�سلم، �لم 
يمّيز بين الجار الذي هو من الأرحام �بين من هو لي�ش كذلك. الجار في الإ�سالم ي�سمل مطلق 

من ي�سكن اإلى جوارك مهما كان لونه اأ� انتما�ؤه.

ثانيًا: ي�سمل معنى الجار ال�ساكن البعيد اأي�سًا، فلي�ش الجار القريب هو فقط من يقع عليه هذا 
 .

(((
العن��وان، �لذل��ك، عندما �سئل الإمام الباق��ر Q عن حّد الجوار، قال: »اأربع��ون داراً «

�بالتالي يجب مراعاة حقوق الجيرة مع الجار البعيد كما الجار 

القريب.

�اإذا دّققن��ا في الأمر نفهم �سبب اهتم��ام الإ�سالم بالجيران 

اإل��ى هذا الحّد. فالج��ار هو �سخ�ش ي�سكن بج��وارك، �اأنت 

عل��ى احتكاك يومّي ب��ه. �بطبيعة الحال، الجي��ران ي�سّكلون 

عائل��ة الإن�سان الأ��سع دائرة من عائلته. بمعن��ى اأّن الإن�سان يتاأّثر 

باأ��س��اع جيرانه �س��واء كانت جّيدة اأم �سّيئ��ة. �اأ��ساعهم تنعك�ش عليه بن�سبة م��ا �ساء اأم اأبى. 

فق��رب ال�سكن له اأحكامه اّلتي ل يمكن الف��رار منها. �لذلك نجد اأّن الجار ال�سّيء على �سبيل 

المثال، ي�سل اأذاه اإلى جيرانه حّتى لو حا�لوا تجّنب الحتكاك به، �كّل ذلك راجع للمجا�رة 

في مكان ال�ّسكن. من هنا، اهتّم الإ�سالم بهذا البعد الجتماعّي اأ�سّد الهتمام، لأّن الجيرة توؤّثر 

على ا�ستقرار الإن�سان �على مجمل حياته. 

))) الكافي، الكليني، ج 2، �س 669.

ّ

لق��د اهت��ّم الإ�صلم كث��ريًا ب�جل�ر 

وحقوقه، حّتى اأّن النبّي P يقول: 

»وم��� زال جربائي��ل Q يو�صين��ي 

ب�جل�ر حّتى ظننت اأّنه �صيوّرثه«.

ميزان احلكمة، الري�صهري، ج 1، �ض 486



144

مواصفات الجار الودود:

 كلٌّ مّنا يتمّنى اأن يكون جاره �سخ�سًا خلوقًا ��د�داً �ذا �سفات ح�سنة، �لكن على كّل مّنا 

فات في  فات في جاري، عل��ّي اأن اأ�سعى لغر�ش هذه ال�سّ اأن يب��داأ بنف�سه، فكما اأتمّنى هذه ال�سّ

نف�سي اأّ�ًل. 

فات الح�سنة اأن اأكون اإن�سانًا ح�سن  �الح��ّد الأدنى من ال�سّ

فات  الع�سرة، �ل اأ�سّبب الأذّية لأحد من الجيران. �اأكرم ال�سّ

فتين الأ�لى  بر عل��ى اأذّية الجيران. �ما بي��ن ال�سّ الح�سن��ة ال�سّ

�الثانية �سفات كثيرة على كّل مّنا اأن يتحّلى بها، من قبيل: 

التحّلي بر�ح الم�ساعدة للجيران اإذا احتاجوا لذلك. 

التحّلي بالكرم الماّدّي �الأخالقّي معهم، �غير ذلك.

اأو إستنتاج - اجلار هو ال�سخ�س الذي ي�سكن بجوار مكان �سكننا �سواء كان م�سلماً 

غري م�سلم.

- اجلرية يف ال�سلم ت�سمل اجلار القريب واجلار البعيد وحدُّ البعيد اأربعون داراً.

ما هي حقوق الجار؟

 ه��ذه الحق��وق اأح�ساها اأهل البيت R، فعن ر�س��ول اهلل P قال حول بع�ش حقوق 

الج��ار: »اإن ا�ستغاث��ك اأغثه، �اإن ا�ستقر�سك اأقر�س��ه، �اإن افتقر عدت اإلي��ه، �اإن اأ�سابه خير 

هّناأته، �اإن مر�ش عدت عليه، �اإن اأ�سابته م�سيبة عّزيته، �اإن مات تبعت جنازته، �ل ت�ستطيل 

.
(((

عليه بالبناء فتحجب عنه الّريح اإّل باإذنه، �اإذا ا�ستريت فاكهة فاهدها له...«

�ع��ن الإمام علّي ب��ن الح�سين زين العابدين Q قال: »�اأّما ح��ّق الجار: فحفظه غائبًا، 

�كرامته �ساهداً، �ن�سرته �معونته في الحالين جميعًا. ل تتبع له عورة، �ل تبحث له عن �سواأة 

لتعرفها، فاإْن عرفتها منه عن غير اإرادة منك �ل تكّلف، كنت لما علمت ح�سنًا ح�سينًا ��ستراً 

))) بحار الأنوار، المجل�سي، ج 79، �س 94.

ق���ل الإم�م الك�ظم Q: »لي�ض 

ح�صن اجلوار كّف الأذى، ولكن ح�صن 

اجلوار ال�صرب على الأذى«.

حتف العقول �ض 409
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�ستيراً... ل ت�ستمع عليه من حيث ل يعلم، ل ت�سلمه عند �سديدة، �ل تح�سده عند نعمة. تقيل 

.
(((

عثرته �تغفر زّلته«

 ،O م��ن �سمن اآداب الّتعامل م��ع الجيران الدعاء لهم كما كانت تفعل ال�سّيدة الّزهراء�

فعن الإمام الح�سن Q قال: »راأيت اأّمي فاطمة O قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم 

بح، ��سمعتها تدعو للموؤمنين �الموؤمنات، �ت�سّميهم  تزل راكعة �ساجدة حّتى اّت�سح عمود ال�سّ

�تكث��ر الّدعاء لهم، �ل تدعو لنف�سها ب�س��يء، فقلت لها: اأّماه لَم ل تدعين لنف�سك كما تدعين 

.
(((

لغيرك؟ فقالت: يا بنّي، الجار ثّم الدار«

اجلار: إستنتاج بحقوق  يتعلق  فيما  تاأديتها  اإىل  ال�سلم  دعا  التي  الأمور  من   -

عند  وعيادته  امل�سيبة،  يف  وتعزيته  له،  والدعاء  واإهداوؤه،  واإقرا�سه،   اإغاثته، 

املر�س، وحفظه يف غيبته، ... اإلخ

ثمار حـُسن الجوار:

 .
(((

1� الّثمار الدنيوّية: قال ر�سول اهللP: »ح�سن الجوار يعّمر الديار �ين�سئ في الأعمار«

.
(4(

ادقQ: »ح�سن الجوار يزيد في الّرزق« �قال الإمام ال�سّ

ة �اأّن اأذّية الجار قد �رد  2� الثم���ار الأخروّية: الّثواب الجزيل �الخال�ش من العذاب، خا�سّ

فيه��ا الوعيد بالعقاب ال�ّسديد، فعن النبّيP: »من اآذى جاره حّرم اهلل عليه ريح الجّنة، 

.
(5(

�ماأ�اه جهّنم �بئ�ش الم�سير، �من �سّيع حّق جاره فلي�ش مّنا...«

إستنتاج
وزيادة  الأعمار،  زيادة  اجلريان:  مع  التعامل  ح�سن  ثمرات  من   -

العذاب  من  واخلل�س  اجلزيل  والثواب  الدنيا،  يف  الديار  واإعمار  الأرزاق، 

يف الآخرة.

))) تحف العقول، الحراني، �س 266.

)2) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 7 � 3)).

)3) الكافي، الكليني، ج 2، �س 668.

)4) م. ن، �س 667.

)5) و�سائل ال�سيعة، الحر العاملي، ج 2) ��� 27).
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أدبُ الجوار
ـ قـــال ر�صـــول اهللP: »اأعوذ باهلل من جـــار ال�ّصوء في دار اإقامـــة، تراك عيناه 

ويرعاك قلبه، اإن راآك بخير �صاءه، واإن راآك ب�صّر �صّره«.

ـ قال االإمام علّي Q: »جاء رجل اإلى ر�صول اهلل P فقال: يا ر�صول اهلل، 

اإّنـــي اأردت �صراء دار، اأين تاأمرني اأ�صتري؟ في جهينة اأم في مزينة اأم في ثقيف 

اأم في قري�س؟ 

فقال له ر�صول اهللP: الجوار ثّم الّدار، الّرفيق ثّم ال�ّصفر«.

ـ قـــال االإمام الباقـــر Q: قال ر�صول اهللP: »ما اآمـــن بي من بات �صبعان 

وجـــاره جائع. قال Q: وما من اأهل قرية يبيـــت وفيهم جائع ينظر اهلل اإليهم 

يوم القيامة«.

ـ قـــال االإمـــام الكاظـــمQ: »لي�ـــس ح�صن الجـــوار كـــّف االأذى، ولكن ح�صن 

الجوار ال�ّصبر على االأذى«.

ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج )، �س 486 ��� 487
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الأهداف

اأن يتع��ّرف الط�لب اإلى مظهر الإن�ص�ن الموؤمن  1 .

وموا�صف�ته.

اأن ي�صتذكر الغواي���ت والإغراءات المنت�صرة  2 .

حولن�.

م��ق���وم��ة ه��ذه  و���ص��ب��ل  ي���ح���ّدد ط���رائ���ق  اأن  3 .

الإغراءات.

الدر�س

 الواحد والع�رشون

هكذا يكون املوؤمن
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صفات المؤمن

الإيم��ان هو توّجه القلب نح��و اهلل عّز �جّل �الخ�سوع له بعد ما عرف��ه العقل ��سّدق به. 

فالّت�سديق العقلّي باهلل عّز �جّل غير كاٍف بمفرده ليكون الإن�سان موؤمنًا. فاإذا ��سل بع�ش الّنا�ش 

اإلى معرفة اهلل بعقولهم، �لكّنهم لم يترجموا هذه المعرفة اإلى خ�سوع له تعالى في القلب، فاإّن 

معرفته��م له تعالى على هذا الّنحو تبقى �سطحّي��ة، �د�ن الغاية المطلوبة، بل رّبما تكون �باًل 

عليه��م يوم القيامة. �عليه، فالإن�سان الموؤمن هو ال��ذي يتدّرج في معرفة اهلل عّز �جّل، فيعرفه 

بعقل��ه، ثّم يثّبت هذه المعرفة على لوح قلبه، لتترج��م خ�سوعًا �طاعة تاّمة لجوارحه �حوا�ّسه 

في مح�سر رّبه ال�ّساهد �الّرقيب على اأعماله. 

يوم  ينجيه  باإيمان  الّدنيا  من هذه  للخر�ج  ال�سعي  مّنا  �احد  كّل  على  المنطلق،  هذا  �من 

حيح هو الذي ينفع في تلك الّدار. لذلك يقول تعالى:  القيامة من العذاب، لأّن الإيمان ال�سّ

. �القلب ال�ّسليم هو ذلك القلب 
(((

ِبَقْلٍب �َضِليٍم } �أَتَى �هللَ  َمْن  �إِلَّ  بَنُوَن   َماٌل َوَل  يَنَفُع  {يَْوَم َل 

الموؤمن �الخا�سع  للباري تعالى. �لكون الإيمان ي�سّكل مف�ساًل اأ�سا�سّيًا في حياة الإن�سان جعل 

قلبه، �اأن  اأن ي�ستك�سف �جوده في  مّنا  ي�ستطيع كّل �احد  له الإ�سالم عالمات، من خاللها 

يعرف اأي�سًا درجته في مراتب الإيمان.

�لأّن الإيم��ان عل��ى مراتب �درجات، ينال كّل �احد مّنا حّظ��ه في الآخرة بح�سب مرتبته 

الح. فهذان الأمران ل يمكن اأن  في��ه. �اأهّم عالمتين على الإيمان: مالزمة الّتقوى �العمل ال�سّ

ينفّكا عن الإيمان الحقيقّي، �بالتالي من يرتكب المعا�سي �يترك القيام بواجباته الدينّية فليعلم 

اأّنه ل اإيمان له. �هذا ما اأّكدته الّر�ايات.

))) �سورة ال�سعراء، الآية: 88 ��� 89.
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فع��ن اأبي ب�سير ق��ال: �ساألت اأبا عبد اهللQ: ما الإيمان؟ فجم��ع لي الجواب في كلمتين 

 .
(((

فقال: »الإيمان باهلل اأن ل تع�سي اهلل«

.
(((

�عنهQ قال: »قال ر�سول اهللP: الإيمان قول �عمل، اأخوان �سريكان«

�ع��ن اأمي��ر الموؤمنينQ، ق��ال: قال ر�س��ول اهللP: »الإيمان معرفة بالقل��ب، �اإقرار 

. �م��ن كانت هذه حاله �ستظهر عليه عالم��ات اأخرى تف�سيلّية 
(((

بالّل�س��ان، �عمل بالأركان«

تابعة للعالمتين الأ�سا�سّيتين الّلتين ذكرناهما، منها: 

ما في قوله تعالى: { �إِنََّما �ْلُموؤِْمنُوَن �لَِّذيَن �إَِذ� ُذِكَر �هللُ َوِجَلْت ُقُلوبُُهْم َو�إَِذ� تُِليَْت َعَلْيِهْم �آيَاتُُه َز�َدْتُهْم 

 .
(4(

ُلوَن } �إِيَمانًا َوَعَلى َربِِّهْم يَتََوكَّ

 .
(5(

ادق Q: »من �سّرته ح�سنته ��ساءته �سّيئته فهو موؤمن« �منها ما في قول الإمام ال�سّ

�م��ا في قوله اأي�سًا: »الموؤمن من طاب مك�سبه، �ح�سنت خليقته، ��سّحت �سريرته، �اأنفق 

.
(6(

الف�سل من ماله، �اأم�سك الف�سل من كالمه، �كفى الّنا�ش �سّره، �اأن�سف الّنا�ش من نف�سه«

الغوايات واإلغراءات من حولنا:

م��ا يوؤ�سف له اأّن الإيمان ف��ي مجتمعاتنا �سار عنوانًا خا�يًا م��ن م�سمونه، فنجد الكثير من 

الّنا���ش يفتخ��ر�ن بانت�سابهم لأهل البي��ت R، �مع ذلك ل يتوّرعون ع��ن الكذب �الغيبة 

�الّته��ا�ن بالواجبات �اقتراف المحّرمات؛ لعتقادهم باأّن ه��ذا النت�ساب يمكن اأن ينجيهم 

ريحة، اّلت��ي تدّل على اأّن  ي��وم القيامة. مع اأّن ه��ذا العتقاد مخالف لكثير م��ن الّن�سو�ش ال�سّ

العتق��اد بمفرده ل يكفي، �اأّنه يجب اأن يقترن بالإيمان �الّتقوى لينجو الإن�سان من العقاب. 

  :Q فات لل�سيعّي الحقيقّي، فمثاًل، قال اأبو عبد اهلل بل اإّن بع�ش الّن�سو�ش يحّدد بع�ش ال�سّ

»اإّنم��ا �سيعة جعفر من عّف بطنه �فرج��ه، �ا�ستّد جهاده، �عمل لخالقه، �رجا ثوابه، �خاف 

 .
(7(

عقابه، فاإذا راأيت اأ�لئك فاأ�لئك �سيعة جعفر«

))) الأمالي، الطو�سي، �س 39).

)2) بحار الأنوار، المجل�سي، ج66، �س66.

)3) نهج البلغة، ج4، �س50.

)4) �سورة الأنفال، الآية: 2.

)5) الخ�سال، ال�سدوق، �س47.

)6) م. ن، �س352.

)7) �سفات ال�سيعة، ال�سيخ ال�سدوق، �س )).
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ل��ذا يترّتب على الإن�سان اّلذي يريد اأن يحاف��ظ على اإيمانه م�سوؤ�لّيات كبيرة، خ�سو�سًا في 

ظ��ّل انت�سار المحّرمات من حول��ه ��سهولة الو�سول اإليها، عبر التلفاز �النترنت �غيرهما من 

��سائل الّت�سال. �عليه اأن يّتخذ الإجراءات المنا�سبة حّتى ل ينجّر اإلى الحرام. �في حال زّلت 

قدمه عليه اأن يتراجع �يتوب فوراً �يعالج الخلل الذي جعله يرتكب العمل المحّرم. 

فمثاًل اإذا كان العمل المحّرم الذي ارتكبه هو م�ساهدة الم�ساهد الإباحية عبر التلفاز، فعليه 

التخّل�ش من القنوات اأ� الأقرا�ش التي تحوي تلك الم�ساهد، ثّم يتوب لرّبه �يدعوه لأْن يوّفقه 

للتحّرز عن مثل هذه المحّرمات.

 - الإميان هو توجه القلب نحو اهلل عّز وجّل واخل�سوع له.إستنتاج

- ل تكفي املعرفة القلبّية ليكون الن�سان موؤمناً، فعلى القلب اأن ينال حظه من 

التوّجه نحو اهلل عّز وجّل، ليدخل الإن�سان يف �سلك الإميان.

-اأهّم علمتني على الإميان: التقوى والعمل ال�سالح، ومنهما تتفّرع العلمات 

التف�سيلّية على الإميان.

كيف نقاوم اإلغراءات؟

عل��ى الإن�س��ان اأن ي�ستنفر كّل طاقاته �اإمكاناته؛ ليعي�ش حي��اة ملوؤها الإيمان �الّطاعة هلل عّز 

�جّل. �الو�سول اإلى هذه الغاية يتطّلب عّدة خطوات:

� الخط���وة األول���ى: الخر�ج من نوم الغفلة، بمعن��ى اأن يتنّبه الإن�سان اإل��ى اأّنه قابع في �سلك 
الغافلي��ن عن اهلل �الآخرة، �اأّنه يجب اأن ي�ستيقظ �يع��ود اإلى رّبه تائبًا اإليه من تق�سيره �غفلته. 

�ه��ذا اللتفات مهّم جّداً، �من د�ن��ه ل يمكن لالإن�سان اأن يخطو خطوة �احدة نحو اإ�سالح 

نف�سه �حياته. 

 �م��ن الأمور التي ت�ساعد الإن�سان على الخر�ج من غفلته، كثرة التفّكر في حاله �في حال 

الّدني��ا �م��اآل الّنا�ش فيها. �اأّنه يجب اأن يتزّ�د لالآخرة لأّن الموت ق��د ياأتي بغتة �ل يمهله. اإّن 

جعل التفكر مثل الورد اليومّي عالج ناجع للغفلة عن اهلل عّز �جّل �الآخرة. 

اأي�سًا من الأمور التي ت�ساعد على الخر�ج من الغفلة؛ زيارة المقابر �قراءة ر�ايات �ن�سو�ش 

الموت �الآخرة. فتذّكر الموت �العي�ش �سمن اأجوائه يكبح جماح ال�سهوة �الغريزة، �ي�سيء 

في القلب �سعلة تذّكر الآخرة �ال�سعي للتزّ�د لها.
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� الخط���وة الّثانية: مراقبة الّنف�ش في اأقوالها �اأفعالها �خواطرها، فهذه الّنف�ش اأّمارة بال�ّسوء، 
�تركها من د�ن مراقبة �محا�سبة يجعلها بين الحين �الآخر تخرج عن حد�دها، �تطغى على 

رر  رّبه��ا �خالقها. نف�ش الإن�سان كال�ّسجرة ف��ي الب�ستان. فال�ّسجرة حّتى تثمر �ل تتعّر�ش لل�سّ

�التل��ف يجب على الب�ستان��ّي اأن يراقبها �يرعاها �ي�سقيها �يحميها م��ن الح�سرات �الآفات 

ال�س��اّرة. �هذه الّنف�ش اأي�س��ًا تحتاج اإلى اأن يغّذيها الإن�سان بالعب��ادة  �الّطاعة، �اأن يبعد عنها 

اآّفات المعا�سي، حّتى تثمر في النهاية ر�حًا طاهرة �قلبًا �سليمًا.

حبة معدية، �الإن�س��ان يجذب اأغلب �سفات  الحين: فال�سّ � الخط���وة الّثالثة: م�ساحب��ة ال�سّ
 .

(((
�طباع �ساحبه، �لذلك �رد عن الر�سولP: »المرء على دين خليله �قرينه«

� الخطوة الرّابعة: ملء اأ�قات الفراغ باأعمال �ن�ساطات مفيدة، فوقت الفراغ خطير جّداً، 
�ال�ّسيط��ان يت�سلل من خالله ليوّجه الإن�سان نح��و المعا�سي �ال�ّسهوات، �لذلك، اإذا ا�ستطاع 

الإن�س��ان اأن يرّتب حياته على قاعدة م��لء اأ�قات الفراغ، فاإّنه بذلك ي�س��ّد على ال�ّسيطان اأهّم 

المنافذ التي يت�سّلل من خاللها اإلى فكر �خيال الإن�سان.

� الخط���وة الخامس���ة: الّطلب من اهلل ع��ّز �جّل �التو�ّس��ل اإليه، ليحفظه على خ��ّط الإيمان 
�اليقظة، �اأن يبعد عنه طريق المع�سية �الخذلن.

مقاومة الإغراءات تكون باخلروج من نوم الغفلة ومراقبة النف�س يف إستنتاج

اأقوالها واأفعالها، وم�ساحبة ال�ساحلني، وملأ اأوقات الفراغ باملفيد، وطلب 

التوفيق من اهلل عّز وجّل للبقاء على خّط الميان.

))) الكافي، الكليني، ج 2، �س 375.
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صفة المؤمن
عـــن اأبي عبـــد اهلل Q قـــال: »�صفة الموؤمن قـــّوة في دين، وحـــزم في لين، 

واإيمـــان فـــي يقيـــن، وحر�س فـــي فقـــه، ون�صاط فـــي هدى، وبـــّر فـــي ا�صتقامة، 

واإغما�ـــس عند �صهوة، وعلم في حلم، و�صكر في رفق، و�صخاء في حّق، وق�صد 

فـــي غنى، وتجّمـــل في فاقة، وعفـــو في قـــدرة، وطاعة في ن�صيحـــة، وورع في 

رغبـــة، وحر�ـــس في جهاد، و�صاة فـــي �صغل، و�صبر في �صـــّدة، وفي الهزاهز 

وقور، وفي المكاره �صبور، وفي الّرخاء �صكور، ال يغتاب وال يتكبّر وال يبغي، 

واإن ُبغَي عليه �صبر، وال يقطع الّرحم ولي�س بواهن وال فّظ وال غليظ، وال ي�صبقه 

ب�صره، وال يف�صحه بطنه، وال يغلبه فرجه، وال يح�صد النا�س، وال يفتر وال يبّذر 

وال ي�صرف، بل يقت�صد، ين�صر المظلوم، ويرحم الم�صاكين، نف�صه منه في عناء 

والنّا�ـــس منه فـــي راحة، ال يرغب في عّز  الّدنيا، وال يجزع مـــن األمها، للنا�س هّم 

قد اأقبلوا عليه، وله هّم قد �صغله، ال ُيرى في حلمه نق�س، وال في راأيه وهن، وال 

 من الباطل 
(((

في دينه �صياع، ير�صد من ا�صت�صاره، وي�صاعد من �صاعده، ويكيع

والخنى والجهل، فهذه �صفة الموؤمن«.

الخ�سال، ال�سيخ ال�سدوق، �س )57 

))) كاع عنه يكيع: جبن عنه وهابه.
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأهّمّية العلم. 1 .

اأن يتبّي��ن دور العلم ف��ي بن�ءالأّمة ومواجهة  2 .

التحّدي�ت.

الدر�س 

الثاين والع�رشون

كيف اأواجه التحّديات؟
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العلم في القرآن واألحاديث

ة للعلم �التعّلم، لأّنه هو الذي يرفع المجتمعات، �يبني الح�سارات،  اأ�لى الإ�سالم اأهّمّية خا�سّ

�ُيخرج الإن�سان من الظلمات اإلى الّنور. �هو �سبيل الإن�سان لعمارة الّدنيا �الآخرة. 

فمن اأراد الّدنيا، فالعلم خير معين للو�سول اإلى القّوة �ال�ّسيطرة. 

�من اأراد الآخرة، فالعلم ُيعتبر معياراً اأ�سا�سّيًا لتمايز المراتب �المقامات فيها. 

اأّي الإ�سالم � يحّث على طلبه �تحّمل عناء الح�سول عليه، �يمّيز ب�سكل   � �لذلك نجده 

�ا�سح بين العالم �غيره، فجعل نوم العالم اأف�سل من عبادة الجاهل. �قد قال تعالى: { يَْرَفِع �هللُ 

 .
(((

، �قال: { �إِنََّما يَْخ�َضى �هللَ ِمْن ِعبَاِدِه �ْلُعَلَماء}
(((

�لَِّذيَن �آَمنُو� ِمنُكْم َو�لَِّذيَن �أُوتُو� �ْلِعْلَم َدَرَجاٍت }

العلم هو �سبيل الن�سان لعمارة الدنيا والآخرة. فمن اأراد الدنيا، فالعلم إستنتاج

اأراد الآخرة، فالعلم يعترب  القّوة وال�سيطرة. ومن  اإىل  خري معني للو�سول 

معياراً اأ�سا�ساً لتمايز املراتب واملقامات فيها.

ما هو العلم الواجب ؟

  ق��د يتب��ادر هذا ال�سوؤال اإل��ى اأذهان بع�ش ال�ّسب��اب: اأّي علم يجب عل��ى الإن�سان الموؤمن 

تح�سيل��ه؟ فه��ل ذلك مح�سور في التفّقه في الّدين فق��ط، اأم اأّن تح�سيل العلم يتعّدى الفقه اإلى 

علوم اأخرى؟

 قب��ل الج��واب عن هذا ال�سوؤال، علينا اأن نلتفت اإلى اأّنه ما م��ن اأمر فيه م�سلحة لالإن�سان في 

))) �سورة المجادلة، الآية: )).

)2) �سورة فاطر، الآية: 28.
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الّدنيا �الآخرة اإّل �حّث الّدين عليه، �ما من اأمر فيه مف�سدة له اإّل �نهى الّدين عنه. فالتفّقه في 

الّدي��ن �تح�سيل المقدار الاّلزم منه من اأ�لى الأمور التي حّثت ال�سريعة عليها، لأّن التفّقه يقي 

الإن�س��ان من الوق��وع في ال�ّسبهات �المطّبات ال�ّسرعّية. �ه��ذا ل يعني اأّنه يجب على الجميع 

�ش ف��ي مجال العلوم الّدينّي��ة، فهذا اأمر متعّذر، نعم المطل��وب تح�سيل الحّد  التوّج��ه للتخ�سّ

ال��ذي يجعل الإن�سان على دراية بكامل اأ�سول دينه، �محيطًا بكيفّية اأداء تكاليفه الدينّية. �من 

المهّم جداً اأن يجعل ال�ساّب لنف�سه �ساعة كّل يوم يطالع فيها كتابًا دينّيًا، اإّما في الفقه اأ� الّتف�سير 

اأ� ال�ّسي��رة  اأ� العقي��دة، �اأن يكون على توا�سل مع بع�ش العلماء م��ن خالل �سماع مواعظهم 

�اإر�ساداتهم، اإّما في الم�سجد اأ� في اأّي محفل ثقافّي؛ ليكون م�سداقًا من م�ساديق طاّلب العلم 

اّلذين يحّبهم اهلل عّز �جّل، �يرفع درجتهم يوم القيامة.

اأّم��ا عل��وم الّدنيا فهي مطلوبة اأي�سًا، �هي م��ن اأ�سباب القّوة. فالمجتم��ع المتعّلم اأف�سل من 

المجتم��ع الجاهل. �الإ�سالم حّث عل��ى توفير اأ�سباب القّوة، �م��دح الموؤمنين الأقوياء الذين 

ي�ستخدمون قّوتهم في الحّق �الخير. فالمجتمع الم�سّلح بالعلم هو مجتمع ي�سعب على الأعداء 

ال�سّيطرة عليه. �لذلك يجب على ال�ّسباب الموؤمنين التوّجه نحو تح�سيل العلوم الع�سرّية اأي�سًا 

ما يجع��ل المجتمع الإ�سالمّي قوّيًا �عزيزاً �مقتدراً. �ال��ذي يتوّجه نحو العلوم الع�سرّية بهذه 

النّية له اأجر عظيم عند اهلل عّز �جّل.

الذين إستنتاج الأقوياء  املوؤمنني  ومدح  القّوة،  اأ�سباب  توفري  على  الإ�سلم  حّث 

ي�ستخدمون قّوتهم يف احلق واخلري.

وظيفة اإلنسان المؤمن:

الية:  من خالل ما تقّدم تتلخـّص لدينا وظيفة اإلنسان المؤمن  في األمور التـّ

نه من ال�ّسبهات �المزالق ال�سرعّية. )� اأن يتعّلم العلوم الدينّية بالمقدار الذي ينجيه �يح�سّ

له من علوم  )� اأن يتعّلم العلوم الدينّية ليكون منارة لغيره. فالإن�سان الموؤمن ي�ستثمر ما يح�سّ

لهداية الآخرين �التاأثير عليهم. فهو مبّلغ لدين اهلل اأينما �جد.

)� اأن يتعّل��م العل��وم الدينّي��ة حّتى يكون منطقه �فك��ره �كّل اأفعاله بعيدة ع��ن الّلغو الباطل 

�الكالم الفارغ.
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4� اأن يتعّلم العلوم الع�سرّية حّتى يكون �سببًا لعّزة ��سموخ �طنه �مجتمعه.

اإلنسان المؤمن والوقت:

الإن�س��ان الموؤم��ن اإبن الوقت، �يع��رف اأّن عمره هو ر�سيده لتحقي��ق كّل ما تقّدم. �لذلك 

ه��و ي�سعى لال�ستفادة منه ا�ستفادة ق�س��وى. اإّن المجتمعات اّلتي تقّدمت في مختلف مجالت 

الحي��اة اإّنم��ا ��سلت اإلى ما ��سلت اإليه من خالل ا�ستثمار الوق��ت �تقديره، �اعتباره اأثمن ما 

يملك��ه الإن�سان. ف��كّل �ساعة عندهم هي بمثابة فر�سة لكت�س��اف المزيد، �كّل يوم هو غنيمة 

لتعّلم الجديد �المفيد.

 :Pلالإ�س��الم تو�سيات كثيرة فيما يتعّلق بال�ستف��ادة من الوقت �العمر. يقول ر�سول اهلل�

 .
(((

»كن على عمرك اأ�سّح منك على درهمك �دينارك«

�يق��ول اأمير الموؤمنين Q: »اإّن الليل �النهار يعمالن فيك فاعمل فيهما، �ياأخذان منك 

 .
(((

فخذ منهما«

�يق��ول Qاأي�سًا: »فبادر�ا العم��ل، �خافوا بغتة الأجل فاإّنه ل ُيرجى من رجعة العمر ما 

.
(((

ُيرجى من رجعة الّرزق«

�من جهة اأخرى دعا الإ�سالم اإلى تنظيم الوقت �تق�سيمه، �جعل لكّل عمل �ساعة محّددة. 

فع��ن الإمام الكاظم Q: »اجتهد�ا في اأن يكون زمانكم اأربع �ساعات: �ساعة لمناجاة اهلل، 

فونكم عيوبكم �ُيخل�سون  ��ساع��ة لأمر المعا�ش، ��ساعة لمعا�سرة الإخوان �الّثقات اّلذين ُيعرِّ

.
(4(

لكم في الباطن، ��ساعة َتخلون فيها للّذاتكم في غير محّرم«

))) ميزان الحكمة، محّمد الري�سهري، ج 3، �س 2))2.

)2) م. ن، ج 3، �س 3))2.

)3) م. ن، ج 3، �س 2))2.

)4) م. ن، ج 2، �س )))).
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الذي ال مكان له
كان فيما م�صى رجل عالم دخل عليه اأحد الطفيليّين في مجل�صه.. فراآه جال�صاً 

في مكان ال�صدارة.

فدنا منه و�صاأله �صوؤاالً تعجيزياً، يريد به اإحراجه.

فقال له العالم: ال اأعلم.

فقال ال�صائل المتطّفل بزهو: اإذن لماذا اأنت جال�س في �صدر المجل�س؟!

اأجابـــه العالم: ويلـــك، اإّن هذا المكان لمن تعلّم �صيئـــاً، والذي يعلم كّل �صيء ال 

مكان له! )ويق�صد: اهلل تعالى العالم بكّل �صيء(.

ف�صكت الجاهل، وقام خائباً لكيا يعود اإلى جهله مّرة اأخرى، فهل نتّعظ؟!

و�صـــدق علـــّيQ حيـــث قـــال: »من لـــم يعـــرف الخير مـــن ال�صـــّر فهو من 

البهائم«.

ق�س�س وخواطر، �س82 � 83
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اأن يتعّرف الط�لب اإلى مفهوم الجه�د. 1 .

اأن يذكر اأنواع الجه�د. 2 .
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الجهاد في اإلسالم

ل يقت�س��ر الجهاد في الإ�س��الم على المعنى المتعارف لدى اأغلب الّنا�ش من كونه عبارة عن 

مجاه��دة �قتال اأعداء الّدين فقط. بل ن�ستخل���ش اأّن كّل حياة الإن�سان في الّدنيا هي عبارة عن 

. �الكبد معناه 
(((

جه��اد �مجاهدة �مرابطة. فاهلل عّز �جّل يقول: {لََقْد َخَلْقنَا �ْلإِن�َضاَن ِفي َكبٍَد }

الم�سّقة. �بالّتالي، الإن�سان موجود في عالم مليء بالم�ساعب �الّتحّديات �البتالءات. �عليه 

مواجهتها بكّل ما يملك من اإمكانّيات. �هذا هو الجهاد بمعناه الوا�سع الذي ق�سدناه. �لذلك 

ُيعتبر الجهاد الع�سكرّي لالأعداء اأحد عنا�ين المجاهدة المترّتبة على الإن�سان في عالم الّدنيا. 

�الجه��اد في الإ�سالم ب��كّل اأ�سكاله ُيعتبر �سل��وكًا يجب اأن يّت�سف به الف��رد الم�سلم، �من 

خالله ي�ستطيع الترّقي في الّدنيا �الآخرة. �ال�سّر في ذلك اأّن اهلل عّز �جّل خلق الّنف�ش الإن�سانّية 

�جعله��ا ل تترّق��ى �ل تتكامل اإّل من خالل الجهاد �العمل �الكف��اح. �لذلك نرى اأّنه حّتى 

الذي��ن ل يدينون بدين اإلهّي ي�ستطيعون الح�س��ول على بع�ش ثمار الجهاد �الكفاح في الّدنيا، 

لالرتباط الوثيق بين الجهاد �الّتكامل في الّنف�ش الإن�سانّية. 

األ ت��رى كيف اأّن كثيراً من ال�ّسعوب التي ل��م تعتنق الّدين الإلهّي، ا�ستطاعت النت�سار على 

عدّ�ه��ا الذي اأراد احتالل اأر�سها ��سلب ثر�اتها من خالل مقا�مته �بذل الغالي �الّنفي�ش في 

�سبيل ذلك؟ 

�الفر�س��ة متاحة اأم��ام الإن�سان الم�سلم اأكث��ر لجني ثمرات جهاده �كفاح��ه، لأّنه موؤّيد 

بتوفيق��ات اهلل �األطافه. �اهلل عّز �جّل َ�َعد المجاهد الموؤم��ن ال�سابر �المحت�سب بالّت�سديد 

�الن�س��ر �الأجر الجزيل، �َ�َع��ده بفتح �سبل الهداية اأمامه ليترّق��ى اأكثر فاأكثر. يقول تعالى: 

.
(((

ِنيَن} {َو�لَِّذيَن َجاَهُدو� ِفينَا لَنَْهِديَنَُّهْم �ُضبَُلنَا َو�إِنَّ �هللَ لََمَع �ْلُمْح�ضِ

))) �سورة البلد، الآية: 4.

)2) �سورة العنكبوت، الآية: 69.
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أنواع الجهاد:

تق��ّدم اأّن للجهاد عنا�ي��ن عديدة، تدخل كّلها تحت معنى بذل الجهد في مدافعة كّل اأنواع 

اأعداء الإن�سان. �اأبرز عنوانين للجهاد في حياة الإن�سان: 

الجهاد الأ�سغر �الجهاد الأكبر. �هذان العنوانان م�ستّقان من حديث لر�سول اهلل P عند 

ا�ستقبال��ه ل�سرّية من �سراي��ا الم�سلمين العائدة من اإحدى الغز�ات حيث قال لهم: »مرحبًا بقوم 

ق�سوا الجهاد الأ�سغر �بقي عليهم الجهاد الأكبر«. 

قيل: �ما الجهاد الأكبر يا ر�سول اهلل؟ 

.
(((

قال: »جهاد الّنف�ش«

فالجهاد الأ�سغر اإذاً هو الجهاد المبا�سر المتمّثل بقتال الأعداء الذين يطمعون ببالد الم�سلمين 

�بثر�اته��م �يحّرك��ون قواتهم �جيو�سهم ف��ي �سبيل ذلك. �المواجهة مع ه��وؤلء تكون على 

جمي��ع الم�ستوي��ات: الع�سكرّية �الأمنّية �ال�سيا�سّية.... �هذا م��ا يوجب على كّل م�سلم قادر 

عل��ى الجهاد �القتال اأن يتدّرب على ا�ستعمال ال�ّسالح �عل��ى فنون القتال، �اأن يبقى م�ستعّداً 

�متهّيًئ��ا لمواجهة عّد�ه. �هذا من اأهّم الّط��رق التي ترعب الأعداء �تزرع في نفو�سهم الّذعر 

ٍة  ا ��ْضتََطْعتُم مِّن ُقوَّ و�ْ لَُهم مَّ ِعدُّ من مواجهة الم�سلمين، �لذلك يقول تعالى في �سورة النفال: {َو�أَ

.
(((

ُكْم} بَاِط �ْلَخْيِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ �هلِل َوَعُدوَّ َوِمن رِّ

 اأّم��ا الجه��اد الأكبر فهو جه��اد الّنف�ش. �لعّل اأح��د اأ�جه ت�سمية مجاه��دة الّنف�ش بالجهاد 

الأكبر كون مجاهدتها اأمراً يوميًا ل ينقطع، فالإن�سان الموؤمن يفتر�ش اأن يكون في حالة مراقبة 

�مجاهدة م�ستمّرة لنف�سه حّتى اآخر حياته. 

�م��ن جهة اأخرى تعّد المعركة في الجه��اد الأكبر اأ�سعب �اأق�سى منها في الجهاد الأ�سغر، 

فكم من رجال كانوا يعّد�ن اأبطاًل في �ساحات الوغى، �لكّنهم انهزموا اأمام اأهوائهم �نفو�سهم 

الأّمارة بال�ّسوء. 

�م��ن هنا نع��رف اأّن مجاهدة الّنف�ش �تربيتها خير معين على الجه��اد الأ�سغر اأي�سًا. فاّلذي 

جاهد نف�س��ه بالجهاد الأكبر يتوّجه بنف�ش مطمئّنة �ر�ح مقدام��ة اإلى قتال الأعداء. �العك�ش 

))) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 5، �س 2).

)2)  �سورة الأنفال، الآية: 60.
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�سحي��ح اأي�سًا، فالجه��اد الأ�سغر بما فيه من م�سّق��ة �ترك لملّذات الّدني��ا �نعيمها خير معين 

لالإن�سان على تربية نف�سه �تهذيبها.

حياة الن�سان يف الدنيا قائمة على اجلهاد واملجاهدة، ومعنى اجلهاد لي�س إستنتاج

موقوفاً على جماهدة وقتال الأعداء فقط، بل هو ال�سبيل للكمال والرتّقي يف 

الدنيا والآخرة.

حوافز العمل الجهاديّ:

اإّن الّنف���ش هي اأهّم ثمن  ُيدفع في �سبيل العم��ل الجهادّي �القتال في �سبيل اهلل. �هذا الّثمن 

ل يمك��ن لأّي �سيء في الّدنيا اأن يعّو�سه. فمهما ُمنح المجاهد من اأ��سمة �تقديرات �ترقيات 

فاإّن كّل ذلك ل قيمة له اأمام تقديمه نف�سه قربانًا في �سبيل مجاهدة الأعداء. �الّتعوي�ش الحقيقّي 

ال��ذي يح�سل عليه المجاهد في �سبيل اهلل هو من رّبه �خالقه. فاهلل عّز �جّل قد اأطلق عقداً في 

القراآن مع المجاهدين مفاده: 

في اآلخرة: من يمنح نف�سه في �سبيل اهلل فاإّن اهلل عّز �جّل اأ�فى �خير معّو�ش، فالجّنة التي 
عر�سها ال�سما�ات �الأر�ش هي ثمن هذه الّت�سحية بالّنف�ش في �سبيله تعالى. يقول تعالى: {�إِنَّ 

ْمَو�لَُهم ِباأَنَّ لَُهُم �لَجنََّة يَُقاِتُلوَن ِف���ي �َضِبيِل �هلِل َفيَْقتُُلوَن َويُْقتَُلوَن  �هللَ ��ْضتَ���َرى ِمَن �ْلُموؤِْمِني���َن �أَنُف�َضُهْم َو�أَ

ُرو�ْ ِببَْيِعُكُم �لَِّذي بَايَْعتُم  َوْعًد� َعَلْيِه َحقًّا ِفي �لتَّْوَر�ِة َو�لإِنِجيِل َو�ْلُقْر�آِن َوَمْن �أَْوَفى ِبَعْهِدِه ِمَن �هلِل َفا�ْضتَْب�ضِ

 .
(((

ِبِه َوَذِلَك ُهَو �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم }

ف��ي الدّنيا: فاإّن في الجهاد ع��ّزاً �رفعة، �في تركه ذّلً �فق��راً، �لذلك �رد عن ر�سول 
اهللP: »فم��ن ت��رك الجهاد األب�سه اهلل ذّلً �فقراً في معي�سته �محقًا في دينه، اإّن اهلل اأغنى اأّمتي 

 .
(((

ب�سنابك خيلها �مراكز رماحها«

�خي��ر مثال على م��ا يمكن اأن يو�سل اإليه الجهاد في �سبيل اهلل؛ م��ن عّز �رفعة ��سموخ في 

الّدني��ا، ما حّققت��ه المقا�مة الإ�سالمّية في لبنان. فجهاد المقا�م��ة �ت�سحيات مجاهديها جلبا 

الع��ّزة لي�ش اإلى لبنان فقط، بل اإلى جميع �سعوب العالَمْين العربّي �الإ�سالمّي. لحظ  كيف اأّن 

)))  �سورة التوبة، الآية: ))).

)2) و�سائل ال�سيعة اآل البيت، الحر العاملي، ج 5)، �س 0).
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فئة قليلة �باإمكانّيات متوا�سعة ا�ستطاعت بتاأييد من اهلل عّز �جّل اأن تهزم اأعتى جيو�ش المنطقة 

�اأف�سلها ت�سليح��ًا �تجهيزاً. كّل ذلك ب�سبب امتالك المقا�مي��ن لر�حّية ال�ّسهادة �ال�ستعداد 

لها، �كّل ذلك لأّنهم قبلوا العقد الذي عر�سه اهلل عّز �جّل عليهم في القراآن: الّت�سحّية بالّنف�ش 

مقابل الجّنة �القرب الإلهّي. 

�م��ا ُخّط ف��ي لبنان ي�سلح نموذجًا ل��كّل �سعب اأراد الع��ّزة �الحرّية لنف�س��ه، على اأن تطّبق 

الأركان الثالثة التي طّبقتها المقا�مة الإ�سالمّية في لبنان: 

)� الإيمان القوّي الذي ل يهّزه �سيء. 

) � الّتقوى �طاعة اهلل عّز �جّل فيما ياأمر �ينهى �يقع من �سمنه الجهاد في �سبيله. 

) � الإع��داد الدائ��م �التدّرب �الأخذ بكّل ما اأمكن من اأ�سب��اب ���سائل قتالّية عماًل بالآية 

.
(((

ُكْم} بَاِط �ْلَخْيِل تُْرِهبُوَن ِبِه َعْدوَّ �هلِل َوَعُدوَّ ٍة َوِمن رِّ ا ��ْضتََطْعتُم مِّن ُقوَّ و�ْ لَُهم مَّ الكريمة {َو�أَِعدُّ

- اجلهاد الأ�سغر هو نف�س املواجهة املبا�سرة مع الأعداء ومقاتلتهم ع�سكرّياً إستنتاج

والت�سّدي لهم من الناحية الأمنّية وال�سيا�سّية....

- اجلهاد الأكرب هو جهاد النف�س؛ فرتبية النف�س وتهذيبها وعدم ال�سماح لها 

بالطغيان والتمّرد على خالقها هو جهاد لها.

))) �سورة الأنفال، الآية: 60.



167

الجهاد بابٌ من أبواب الجنـّة
قال اأمير الموؤمنين Q: »اأّما بعد فاإّن الجهاد باب من اأبواب الجنّة، فتحه اهلل 

 الوثيقة. فمن 
(((

لخا�ّصة اأوليائه، وهـــو لبا�س التقوى ودرع اهلل الح�صينة وُجنّته

 ،
(((

تركـــه رغبة عنه األب�صه اهلل ثوب الذّل و�صمله الباء، وديث بال�ّصغار والقماءة

، واأديَل الحّق منه بت�صييع الجهاد، و�صيَم الخ�صَف 
(((

و�ُصِرَب على قلبه باالأ�صداد

.»
(((

وُمنع النَّ�صَف

نهج البلغة، ال�سريف الر�سي، ج )، �س 67 ��� 68

وكتـــب اأبو جعفر Q في ر�صالة اإلـــى بع�س خلفاء بني اأميّة: »ومن ذلك ما 

�صيّـــع الجهاد الذي ف�ّصله اهلل عـــّز وجّل على االأعمال، وف�ّصل عامله على العّمال 

تف�صياً في الدرجات والمغفرة والرحمة؛ الأّنه ظهر به الدين وبه ُيدفع عن الدين 

وبـــه ا�صترى اهلل من الموؤمنيـــن اأنف�صهم، واأموالهـــم بالجنّة بيعـــا ُمفلِحا ُمنِجحا، 

ا�صتـــرط عليهـــم فيه ِحفظ الحـــدود؛ واأّول ذلك الدعاء اإلى طاعـــة اهلل عّز وجّل من 

طاعة العباد واإلى عبادة اهلل من عبادة العباد واإلى والية اهلل من والية العباد«.

الكافي، الكليني، ج5، �س2، حديث 4

))) ُجّنته: وقايته.

)2) اأبتلي بالذّل ومحّقرات الأمور.

)3) الأ�سداد: الُحجب التي تحول دون الهداية.

)4) العدل.
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169 الأهداف

الّتوا�ص��ل  معن��ى  اإل��ى  الط�ل��ب  يتع��ّرف  اأن   1 .

الجتم�عّي.

. 2 اأن ي�صتذكر مب�دئ الّتوا�صل.

اأن يحّدد بع�ض م�صكلت الّتوا�صل. 3 .

الدر�س 

الرابع والع�رشون

كيف نبني املجتمع؟
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التـّواصل االجتماعّي

كما �سّدد الإ�س��الم على اأهّمّية الّتوا�سل مع الأ�سحاب �الأ�سدقاء، �على ح�سن العالقة مع 

الجيران �الأرحام، �على برِّ الوالدين، �سّدد اأي�سًا على العالقات الح�سنة مع المحيط الجتماعي 

ب�س��كل ع��اّم. فهذا المحيط له حّق علينا كما اأّن لنا حقًا علي��ه. �على الإن�سان الموؤمن اأن يهتّم 

لأمر مجتمعه لأّنه جزء منه. فهو مع باقي اأفراد المجتمع عبارة عن ج�سم �احد، �اأّي خلل يقع 

عل��ى المجتمع �سي�ستكي منه باقي اأف��راد الأّمة. �لذلك نجد تو�سيات كثيرة في القراآن الكريم 

�في كلمات العترة الّطاهرة حول هذا المو�سوع. 

 .
(((

ِلُحو� بَْيَن �أََخَوْيُكْم َو�تَُّقو� �هللَ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن} يقول تعالى: {�إِنََّما �ْلُموؤِْمنُوَن �إِْخَوٌة َفاأَ�ضْ

�تبقيه  الإ�سالمّي  المجتمع  اأ�ا�سر  تقّوي  التي  العوامل  اأهّم  الّتقوى من  �التزام  فالإ�سالح 

، فاّتحاد �اعت�سام المجتمع 
(((

ُقو�ْ} ُمو�ْ ِبَحْبِل �هلِل َجِميًعا َوَل تََفرَّ متما�سكًا. �يقول تعالى: {َو�ْعتَ�ضِ

الم�سلم بمبداأ �احد من اأهّم اأ�سباب المنعة �القّوة.

�يق��ول ر�سول اهللP: »من اأ�سبح ل يهت��ّم باأمور الم�سلمين فلي�ش منهم، �من �سمع رجاًل 

 .
(((

ينادي يا للم�سلمين فلم يجبه فلي�ش بم�سلم«

�يقول P اأي�سًا: »الخلق عيال اهلل فاأحّب الخلق اإلى اهلل من نفع عيال اهلل �اأدخل على اأهل 

 .
(4(

بيت �سر�راً«

�ع��ن اأبي ب�سير ق��ال: �سمعت اأبا عب��د اهلل Q يقول: »الموؤمن اأخ��و الموؤمن كالج�سد 

))) �سورة الحجرات، الآية: 0).

)2) �سورة اآل عمران، الآية: 301.

)3) الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 64).

)4) م. ن.
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الواحد، اإن ا�ستكى �سيئًا منه �جد األم ذلك في �سائر ج�سده، �اأر�احهما من ر�ح �احدة، �اإّن 

.
(((

ر�ح الموؤمن لأ�سّد اّت�ساًل بر�ح اهلل من اّت�سال �سعاع ال�ّسم�ش بها«

- ل تقت�سر ال�سوابط على علقة الن�سان باأ�سدقائه وجريانه واأرحامه، إستنتاج

بل تتعّداها اإىل كامل املحيط الجتماعي الذي يعي�س فيه.

يكون  اأن  اإىل  ودعا  الجتماعي،  بالتوا�سل  �سديداً  اهتماما  اأبدى  الإ�سلم   -

املجتمع الإ�سلمّي كاجل�سد الواحد اإذا ا�ستكى منه ع�سو تداعت باقي الأع�ساء 

له بال�سهر واحلمى.

مبادئ في التـّواصل:

 قّدم الإ�سالم منهجًا حياتّيًا متكاماًل لمن اأراد اإقامة رابطة متينة ��سليمة مع محيطه الجتماعّي. 

هذا المنهج يندرج تحت قاعدة عاّمة مفادها: »كّلكم راع �كّلكم م�سوؤ�ل عن رعّيته«. �اأّ�ل 

بنود هذا المنهج: 

الّتقوى. فالّتقوى م�سدر كّل خير ��سالح. �هي درع يقي كّل مجتمع من التفّرق �التف�ّسخ 

عف.  �ال�سّ

اأّما باقي البنود فهي على ال�ّسكل الّتالي:

2� الّتع���اون مع الآخرين وم�ص���اعدتهم: عماًل بقوله تعالى: { َوتََعاَونُ���و�ْ َعَلى �ْلبرِّ َو�لتَّْقَوى َوَل 

.
(((

تََعاَونُو�ْ َعَلى �لإِْثِم َو�ْلُعْدَو�ِن }

3� الإح�ص���ان اإليه���م بما اأمكن: عماًل بقوله تعالى: {َو�ْعبُ���ُدو�ْ �هللَ َوَل تُ�ْضِرُكو�ْ ِبِه �َضْيئًا َوِباْلَو�ِلَدْيِن 

اِحِب ِبالَجنِب  �إِْح�َضانًا َوِبِذي �ْلُقْربَى َو�ْليَتَاَمى َو�ْلَم�َضاِكيِن َو�ْلَجاِر ِذي �ْلُقْربَى َو�ْلَجاِر �ْلُجنُِب َو�ل�ضَّ

.
(((

ِبيِل َوَما َمَلَكْت �أَْيَمانُُكْم} َو�ْبِن �ل�ضَّ

 .
(4(

ُر ...} يِن َفَعَلْيُكُم �لنَّ�ضْ ُروُكْم ِفي �لدِّ ِن ��ْضتَن�ضَ 4� الّن�صرة: يقول تعالى: {َو�إِ

))) الكافي، �س 66).

)2) �سورة المائدة، الآية: 2.

)3) �سورة الن�ساء، الآية: 36.

)4) �سورة الأنفال، الآية: 72.
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.
(((

و�ْ �لأََمانَاِت �إِلَى �أَْهِلَها} 5� اأداء الأمانة: يقول تعالى: {�إِنَّ �هللَ يَاأُْمُرُكْم �أَن تُوؤدُّ

.
(((

اِئِل َو�ْلَمْحُروِم} 6� الم�صاعدة والبذل للمحتاجين: يقول تعالى: {َوِفي �أَْمَو�ِلِهْم َحقٌّ لِّل�ضَّ

.
(((

7� عدم العتداء على حقوق الآخرين: يقول تعالى: {َوَل تَْعتَُدو�ْ �إِنَّ �هللَ َل يُِحبِّ �ْلُمْعتَِديَن}

.
(4(

�ْضيَاءُهْم } 8 � عدم بخ�س الّنا�س حقوقهم: يقول تعالى: {َوَل تَْبَخ�ُضو�ْ �لنَّا�َس �أَ

10� عدم ال�ّصخرية منهم: يقول تعالى: {يَا �أَيَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو�  َل يَ�ْضَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َع�َضى �أَن يَُكونُو� 

ْنُهْم َوَل ِن�َضاء مِّن نِّ�َضاء َع�َضى �أَن يَُكنَّ َخْيًر� مِّْنُهنَّ َوَل تَْلِمُزو� �أَنُف�َضُكْم َوَل تَنَابَُزو� ِباْلأَْلَقاِب  َخْيًر� مِّ

.
(5(

ِبْئ�َس �ِل�ْضُم �ْلُف�ُضوُق بَْعَد �ْلإِيَماِن}

�ن�سي��ف اإلى ما �سبق ما �رد عن الإمام زين العابدي��ن Q: »�اأما حّق اأهل مّلتك عاّمة: 

فاإ�سم��ار ال�ّسالمة، �ن�سر جناح الّرحمة، �الرفق بم�سيئه��م، �تاأّلفهم، �ا�ست�سالحهم، ��سكر 

مح�سنه��م اإل��ى نف�سه �اإليك، فاإّن اإح�سان��ه اإلى نف�سه اإح�سانه اإليك اإذا ك��ّف عنك اأذاه �كفاك 

موؤ�نت��ه، �حب�ش عن��ك نف�سه، فعّمهم جميعًا بدعوتك، �ان�سره��م جميعًا بن�سرتك، �اأنزلهم 

جميع��ًا منك منازلهم، كبيرهم بمنزلة الوالد، ��سغيرهم بمنزلة الولد، �اأ��سطهم بمنزلة الأخ، 

.
(6(

فمن اأتاك تعاهدته بلطف �رحمة، ��سل اأخاك بما يجب لالأخ على اأخيه«

إستنتاج
تندرج حتت قاعدة عاّمة مفادها  ال�سلم  التوا�سل الجتماعّي يف  مبادئ 

كّلكم راع وكّلكم م�سوؤول عن رعّيته، ومن بنود التوا�سل الجتماعّي الأ�سا�سّية: 

التقوى والتعاون والح�سان والُن�سرة.

عوائق أمام التـّواصل:

  ُيعتب��ر �س��وء الخلق بابًا لكّل �سّر ف��ي اأّي محيط اجتماعّي. فهو يف�س��د العالقة بين الإخوة، 

د�ر، �يحجب رحمة اهلل؛ لأّن اهلل عّز �ج��ّل توّعد �سّيئي الخلق بالعذاب. �من  �ي�سح��ن ال�سّ

))) �سورة الن�ساء، الآية: 58.

)2) �سورة الذاريات، الآية: 9).

)3) �سورة البقرة، الآية: 90).

)4) �سورة الأعراف، الآية: 58.

)5) �سورة الحجرات، الآية: )).

)6) تحف العقول، الحراني، �س )27.
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اأبرز مظاهر �سوء الخلق الّل�سان البذيء، �يلحق به المعاملة ال�سّيئة، ��سوء الظّن بالّنا�ش �الّت�سّرع 

في الحكم عليهم �التعّر�ش لأعرا�سهم. 

 �يعتبر الكذب اأي�سًا من اأهّم العوامل التي ت�سيع الفرقة بين الّنا�ش في المجتمع الواحد، حيث 

تنعدم الثقة بينهم، �يلحق بالكذب الخلف بالوعد، �الغيبة �البهتان، �اإ�ساعة الفاح�سة..

اخللق إستنتاج �سوء  مظاهر  واأبرز  اخللق،  �سوء  الجتماعي  التوا�سل  عوائق  اأهّم 

الل�سان البذئ والكذب و�سوء الظن.
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المؤمن أخو المؤمن
عـــن جابر الجعفّي قال: تقبّ�صـــت بين يدي اأبي جعفـــرQ فقلت: جعلت فداك 

ربمـــا حزنت من غيـــر م�صيبة ت�صيبنـــي اأو اأمر ينزل بي حتّى يعـــرف ذلك اأهلي في 

وجهـــي، و�صديقـــي، فقال: »نعم يـــا جابر اإّن اهلل عـــّز وجّل خلـــق الموؤمنين من طينة 

الجنـــان، واأجرى فيهم من ريح روحه، فلذلك الموؤمن اأخـــو الموؤمن الأبيه واأّمه. فاإذا 

اأ�صاب روحاً من تلك االأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه الأّنها منها«. 

الكافي، ال�سيخ الكليني، ج 2، �س 66)

أصابته ضمـّة
عـــن اأبي عبد اهلل ال�صادق Q، قال: »اأُتـــي ر�صول اهلل P فقيل له: اإّن �صعد بن 

معـــاذ قد مات. فقام ر�صول اهلل P وقام اأ�صحابـــه معه فاأمر بغ�صل �صعد وهو قائم 

على ع�صادة الباب، فلّما اأن ُحنّط وُكّفن وُحمل على �صريره، تبعه ر�صول اهلل P با 

حـــذاء وال رداء، ثّم كان ياأخذ يمنة ال�صرير مـــّرة وي�صرة ال�صرير مّرة حتّى انتهى به 

اإلى القبر، فنزل ر�صول اهلل P حتّى لحده و�َصّوى الّلبن عليه وجعل يقول: ناولوني 

حجـــراً، ناولونـــي تراباً رطباً، ي�صّد به مـــا بين الّلبن، فلّما اأن فـــرغ وحثا التراب عليه 

و�َصّوى قبره، قال ر�صول اهلل P: اإّني الأعلم اأّنه �صيبلى وي�صل البلى اإليه، ولكّن اهلل 

يحّب عبداً اإذا عمل عماً اأحكمه.

فلّما اأن �صّوى التربة عليه قالت اأّم �صعد: يا �صعد، هنيئاً لك الجنّة. فقال ر�صول اهلل 

P: يا اأّم �صعد مه، ال تجزمي على رّبك، فاإّن �صعدا قد اأ�صابته �صّمة. 

قـــال: فرجع ر�صـــول اهلل P، ورجع النا�س، فقالوا له: يا ر�صـــول اهلل، لقد راأيناك 

�صنعـــت علـــى �صعد ما لـــم ت�صنعه على اأحد، اإّنـــك تبعت جنازته بـــا رداء وال حذاء؟ 

فقـــال P: اإّن المائكـــة كانت با رداء وال حـــذاء، فتاأ�ّصيت بها، قالـــوا: وكنت تاأخذ 

يمنـــة ال�صرير مـــّرة وي�صرة ال�صرير مّرة؟ قال: كانت يدي في يد جبرئيل Q اآخذ 
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دتـــه في قبره، ثّم  حيـــث ياأخذ. قالـــوا: اأمرت بغ�صله، و�صلّيـــت على جنازته ولحَّ

قلت: اإّن �صعداً قد اأ�صابته �صّمة؟ قال: فقال P: نعم، اإّنه كان في ُخلُِقِه مع اأهله 

�صوء!«.

الأمالي، ال�سيخ ال�سدوق، �س 468 ح2


