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لا 5ةمّدقم

المقّدمة

الحمد هلل رّب العالمين وال�ش���الة وال�شالم على اأ�شرف الخلق محّمد بن عبد اهلل 

وعلى اآله الطّيبين واأ�شحابه المنتجبين.

انطالق���ًا من ق���ول اهلل �ش���بحانه وتعال���ى: {ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ ۉ  

ې  } ي�شع���ى مركز نون للتاأليف والترجمة اأن ي�شع بين يدي اأهله واأحّبته بع�ض 
المواع���ظ الأخالقّية تذكيرًا باأهّم الم�شاكل اّلتي تواج���ه المجتمع والفرد واّلتي تكون 

عائق���ًا عن الو�شول اإلى ر�شا اهلل �شبحان���ه، وتعتبر كلمات اأهل البيتRبعد كالم 

اهلل �شبحان���ه ور�شولهPم���ن اأهّم المواع���ظ والِعَبر اّلتي يمك���ن ال�شتفادة منها في 

تهذيب النف�ض وفي �شيانة المجتمع، ونجد في كالم اأهل البيتR ما هو �شاف لما 

ف���ي ال�شدور كما يقول اأمير الكالم الإمام علّي بن اأبي طالب Q: »َفَيا َلَها اأَْمَثالاً 

 ، ، َواآَراءاً َعاِزَمةاً ، َواأَ�ْش���َماعااً َواِعَي���ةاً ���اَدَفْت ُقُلوبااً َزاِكَيةاً ، َلْو �شَ ، َوَمَواِع���َظ �َش���اِفَيةاً ���اِئَبةاً �شَ

.
(((

ُر قْلَبه« ... فاّتُقوا اهلل تقيََّة ذي ُلبٍّ �شغل الّتَفكُّ َواأَْلَبابااً َحاِزَمةاً

ول يبقى على الإن�شان اإّل اأن ينظر بعين الب�شيرة ليعمل لآخرته ودنياه بما ير�شي 

اهلل �شبحانه.

))) نهج البالغة، ج)، �ض37).
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وحي���ث اإّن الحاج���ات الإن�شانّية كثيرة والم�شاكل اّلتي يعان���ي منها الإن�شان كذلك، 

كان ل ب���ّد من تن���اول بع�ض هذه الم�ش���اكل بالدرا�شة والوعظ، فكان���ت هذه المواعظ 

المتنّوع���ة، اخترنا لها من كالم الأميرQهذا العنوان »مواعظ �ش���افية« ع�شى اأن 

ندف���ع به���ا المر�ض عن القلوب وتكون �شفاًء لما في ال�ش���دور، ون�شاأل اهلل �شبحانه اأن 

يتقّبلها مّنا، ويعيننا للعمل بها، اإّنه نعم المولى ونعم المعين.



1

يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ 
(((

ڦ ڦ ڄ ڄڄ  }

)))  �شورة  هود، الآية: 7.

 االختبار اإللهّي 





9 ةلإلاار ةتمالم 

تمهيد

عندم���ا خلق اهلل تعالى الإن�ش���ان، ق�شت الم�شيئة الإلهّية اأن تكون له حياتان، حياة 

الدنيا، وحياة الآخرة. ففيما يتعّلق بالحياة الآخرة، �شاء اهلل �شبحانه وتعالى اأن تكون 

هي الحياة الحقيقية، ولذلك اأعطاها �شفة الخلود، فهي حياة اأبدية، ل موت فيها ول 

زوال.

ولأّنه���ا الحياة الحقيقّي���ة، ال�شرمدّية والواقعّي���ة، فاإّن كّل الحقائ���ق �شتظهر فيها ، 
 

.
(((

{ڑ  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ}
(((

{ڃ ڃ  چ}

 دار الجزاء

جع���ل اهلل �شبحانه وتعالى العنوان الرئي�ض للحي���اة الآخرة »دار الجزاء« بمعنى اأّن 

 كّل اإن�ش���ان ب���دون اأّي ا�شتثن���اء �شيالقي ج���زاَء عمله في الحياة الآخ���رة، يقول تعالى: 

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ ٿ 

.
(3(

ٿ ٿٿ ٹ   ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ  }

)))  �شورة الطارق، الآية: 9.

)))  �شورة  ق، الآية: )).

)3)  �شورة  اآل عمران، الآية: 30.
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 وكّل ما ذكر في اأحداث ما بعد الموت اإلى القيامة، هو مقّدمة لح�شول الجزاء 

اّلتي ُتعطى  الأخروي: �شوؤال منكر ونكير، النفخ في ال�شور، الح�شر، وكتب الأعمال 

ۅ        ۅ  ۋ  {ۋ 
(((

{ ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ   ڳ  للنا�ض:{ڳ 

ڦ  ڤ      ڤ  ڤ      ،الميزان:{ڤ 
(((

ې} ې  ې   ې  ۉ  ۉ 
ڇ   چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
. كّل هذه الأحداث 

(((

، ال�شفاعة: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅۅ  }
(3(

ڇ}
والأ�شماء هي في الحقيقة مقّدمة للجزاء )اأي للثواب والعقاب(.

وي�شتق���ّر الم�شهد بعد انته���اء الح�شاب و�شلوك النا�ض ال�ش���راط، فريق في الجّنة 

وفريق في ال�شعير.

دار الفناء

وهي الدنيا والحياة الأولى اّلتي ت�شبق حياة الآخرة، ولكّنها حياة ق�شيرة ومحدودة 

مقارن���ة بها و�ُشّميت بالعاجلة ف���ي مقابل الآخرة )الآجلة(. وق���د وجدت لأجل محّدد 

ل�شب���ب دورها اّلذي يقترن بالإعداد والتجّهز لعالم الآخرة. وعندما ينتهي اأجل المرء 

فيها تبداأ اأحداث الآخرة.

 اإذًا ه���ذا النظام الكوني يّتج���ه اإلى نهاية، لأّن لعالم الآخرة كون���ًا مختلفًا ونظامًا 

جدي���دًا، ومعايير اأخ���رى. اأراد اهلل �شبحانه وتعالى اأن تكون الدني���ا دار العمل كما اأّن 

الآخرة دار الجزاء، ومع ذلك ل يعني هذا اأّنه ل يوجد جزاء دنيوّي، ولكن حّتى الجزاء 

الدنيوي هو زائل فاٍن، ولي�ض ب�شيء اأمام الجزاء الحقيقي في الآخرة.

)))  �شورة  الحاقة، الآية: 9).

)))  �شورة  الحاقة، الآية: 5).

)3)  �شورة  الأنبياء، الآية: 7).

)))  �شورة  البقرة، الآية: 55).



)) ةلإلاار ةتمالم 

واهلل �شبحانه وتعالى اأقام عالقات بين العمل وبين الجزاء، في الدنيا وفي الآخرة. 

الج���زاء هو نتيجة عمل الإن�شان وذلك حّتى يح�شل الإن�ش���ان على جّنته، وعلى نعيمه 

وكرامته.

 ولكنَّ ذلك يحتاج اإلى جهاد، وعمل، و�شبر، وت�شحيات. هذه م�شيئة اهلل �شبحانه 

وتعال���ى، وهذه ميزة الإن�شان اّل���ذي اأراد اهلل تعالى له اأن يح�شل على مقام الخالفة، 

والأمانة، والكرامة، والقرب من اهلل عّز وجّل.

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  ڀ  تعال���ى:  يق���ول 

ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
.

(((

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   }
{ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې ې  �شبحان���ه:  ويق���ول 

.
(((

ى ى ائ ائ  ەئەئ وئ وئ        ۇئ ۇئ  }

ويق���ول عّز من قائ���ل: {ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ 

.
(3(

ڇڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ  }
 الدنيا هي دار العمل، دار الختبار، هي دار المتحان، اأو هي دار البالء والبتالء، 

وهناك ثالث اآيات كريمة ت�شيء على هذا المو�شوع:

 يقول اهلل تعالى: {ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  

. اأي ليختبركم في هذه الحياة الدنيا.
(((

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ  }

.
(5(

وقال تعالى: {ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ ٿ      ٿ      ٹ    }

)))  �شورة  البقرة، الآية: 30.

)))  �شورة  الأحزاب، الآية: )7.

)3)  �شورة  الحجرات، الآية: 3).

)))  �شورة  هود، الآية: 7.

)5)  �شورة  الملك، الآية: ).
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 وف���ي اآية ثالثة قال اهلل تعالى: {ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  } لماذا؟ يقول 

. ويق���ول تعال���ى: {چ چ ڇ ڇ ڇ 
(((

اهلل: {ڃ   ڃ ڃ چ   }

. بمعن���ى اأّن كّل هذه الأر�ض فانية. وهن���ا اهلل تعالى يبلونا ليرى اأّينا اأح�شن 
(((

ڇ  }
عم���اًل، لأّنه فيما بعد هناك جزاء وح�شاب، لنكون اأهاًل للثواب بجدارة، اأو م�شتحّقين 

للعقاب ولي�ض لنا حّجة على اهلل عندما ُيعاقبنا بذنوبنا اأو ب�شوء اأعمالنا.

البالء بالخير والشّر

{ڦ ڦ ڄ ڄڄ  }. 

عن���وان البالء عاّم وهو بمعن���ى الختبار والمتح���ان. واهلل �شبحانه وتعالى يختبر 

عب���اده بالنعم، والخير، واأي�شًا يختبرهم بالم�شائب والِمحن اأي »بالنعم والنقم«. في 

التعبي���ر القراآن���ي الخير بالء وال�شّر ب���الء. ولكن، نتيجة الَفه���م العرفي لكلمة »بالء« 

يذه���ب الّذه���ن مبا�شرة اإل���ى الم�شائب، حيث اإّنها م���ن نوع الب���الء الظاهر اّلذي ل 

ينكره اأحد، اأّما البالء بالنعم واّلذي قد يكون اأ�شّد م�شيبة على الإن�شان، بل قد يكون 

نقم���ة اأكب���ر عليه فهو الب���الء الخفّي اّلذي قد يغت���ّر فيه الإن�شان فيظ���ّن اأّنه في موقع 

الر�شا الإلهّي والحال: {گ ڳ ڳ ڳ              ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں   ڻ ڻ 

 .
(3(

ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ  }
{گ  گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  وتعال���ى:  �شبحان���ه  ويق���ول 

. فهن���ا م�شداق البتالء الإلهي بالإك���رام والإنعام، {ں  ڻ ڻ ڻ ڻ 
(((

ڱ   }
 »َقَدر« اأي »�شّيق« وهنا بت�شييق العي�ض وحب�ض الأرزاق.

(5(

ۀ ۀ ہ ہ ہ      }

)))  �شورة  الكهف، الآية: 7.

)))  �شورة  الكهف، الآية: 8.

)3)  �شورة  اآل عمران، الآية: 78).

)))  �شورة الفجر، الآية: 5).

)5)  �شورة  الفجر، الآية: 6).
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فالنع���م والنق���م وجهان للبالء، وعلى الإن�شان اأن يع���رف كيف ي�شكر النعم، وكيف 

ي�شب���ر عل���ى النقم. بل عليه اأن يكون فطنًا لحاله عارف���ًا لماآله متاأّمال في عالقته مع 

رّب���ه، حذرًا عند النعم �شكورًا عند الم�شائب، فق���د جاء عن الإمام علّي Q: »اإذا 

،
(((

راأيت رّبك يوالي عليك البالء فا�شكره، واإذا راأيته يتابع عليك النعم فاحذره«

االختبار اإللهّي

في الختبار الإلهّي هناك مجموعة اأمور عاّمة ل بّد من اللتفات اإليها: 

اأّولاً:  اإّن ه���ذا الختبار والمتح���ان هو قانون اإلهّي �شامل ل���كّل النا�ض. كّل اإن�شان 

بل���غ �شّن التكلي���ف، هو مو�شع اختب���ار وابتالء، لأّن ه���ذه اإرادة اهلل في الخلق. 

حّت���ى اأنبياء اهلل تعّر�شوا لالختب���ارات والبتالءات، بل كانوا اأ�شّد النا�ض بالًء، 

وق���د ذك���ر عند اأبي عب���د اهلل ال�شادق Q البالء وما يخ����ضّ اهلل عّز وجّل 

ب���ه الموؤمن، فقال: »�ُش���ئل ر�ش���ول اهلل P  من اأ�ش���ّد النا�ص ب���الءاً في الدنيا 

فق���ال: النبّي���ون ث���ّم الأمث���ل فالأمثل، ويبتل���ى الموؤمن بعد على ق���در اإيمانه 

وُح�ش���ن اأعمال���ه فم���ّن �ش���ح اإيمانه وَح�ُش���ن عمل���ه ا�ش���تّد بالوؤه، ومن �ش���خف 

. وقد ذك���ر اهلل تعالى اأ�شناف اختباراتهم 
(((

اإيمان���ه و�شع���ف عمله قّل بالوؤه«

في القراآن الكريم.

طبعًا، تختلف اأهداف واأنواع الختبار والبتالء بين النا�ض من �شخ�ض لآخر، لكن 

في المبداأ الجميع مبتلى والجميع ممتحن.

ثانيااً: الختبار قد ياأتي لفرد وقد ياأتي لجماعة. 

ثالث���ااً: اهلل تعال���ى، في اأحيان كثيرة، يمتحن الإن�شان ف���ي اأكثر من �شاأن من �شوؤون 

الحي���اة. فقد يك���ون الختبار الإلهّي بالفق���ر، بالمر�ض،بالموت، وق���د يكون بال�شحة 

)))  كتاب التمحي�ض، الإ�شكافي، �ض 6.

)))  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج )، �ض 5)).
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والغنى والُملك، وقد ي�شمل المتحان في وقت واحد �شاأنين، اأو ثالثة، اأو اأربعة. 

رابعااً: قد تختلف اأنواع وحجم البتالءات بين �شخ�ض واآخر وذلك بح�شب اإمكانات 

وطاق���ات وطموح���ات وتطّلعات هذا ال�شخ����ض، وقد تختلف من جماع���ة اإلى جماعة، 

لذلك فالأنبي���اءR ابتالءاتهم مختلفة، الأو�شياء والأولي���اء والموؤمنون بالءاتهم 

مختلفة، وهذا كّله عن حكمة وتقدير اأي�شًا.

خام�شااً: من رحمة اهلل �شبحانه وتعالى بعباده اأّنه عندما يختبرهم ويبتليهم بالّنعم 

اأو بالّنق���م، ل يكّلفه���م بما ل يقدرون عليه، اأو ل ي�شتطيع���ون تحّمله، فاهلل تعالى يريد 

لعب���اده النجاح حيث اإّنهم عباده، ولأّن اهلل �شبحان���ه وتعالى لم تقم م�شيئته على نحو 

الإل���زام التكوين���ي، و�شع لنا �شرطًا، وه���و اأن يكون هذا النج���اح بم�شيئتنا واختيارنا، 

باإرادتنا، وجهدنا وعملنا.

�شاد�ش���ااً: ف���ي الختب���ار الإلهّي، قد تتوّف���ر فر�شة الت�شحيح وق���د ل تتوّفر، فلو ابتلي 

الإن�شان بذنب كالِغيبة مثاًل فاإّن باإمكانه ت�شحيح ف�شله في الختبار بالتوبة وال�شتحالل 

.
(((

مّمن اغتابه اأّما ذنب ال�شرك فاإّنه ل يغفر: {ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ    ...}

�شابع���ااً: ف���ي الختب���ار الإلهّي اأي�ش���ًا ولكرم اهلل وعطف���ه ورحمته علين���ا زّودنا بكّل 

عنا�شر النجاح و�شّخر لنا كّل الإمكانات: الأر�ض، ال�شم�ض، الكواكب، النجوم، الأنعام 

والحيوان���ات والبحار كّلها م�شّخرة لالإن�شان. اأعطان���ا اهلل العقل اّلذي به نفّكر لنقوم 

بالعم���ل الواجب ونبتعد عن الح���رام. كذلك، اأعطان���ا القدرات الج�شدّي���ة والنف�شّية 

اّلت���ي توؤّهلن���ا للنجاح ومنحن���ا ال�شمع والب�ش���ر، والأيدي والأرجل، يق���ول تعالى: {ى   

 ويكم���ل {ۆئ ۈئ 
(((

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ  }
.

(3(

{
اً
ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ           

)))  �شورة الن�شاء، الآية: 8).

)))  �شورة  الإن�شان، الآية: ).

)3)  �شورة  الإن�شان، الآية: 3.
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 واإ�شاف���ة اإلى ذلك فق���د اأر�شل اهلل تعالى لنا الأنبياء والر�ش���ل واأنزل الكتب واأقام 

الحج���ج والأولي���اء، فال تخل���و الأر�ض من حّج���ة هلل على الخالئق، وب���ذا هدانا �شواء 

ال�شبيل. اإذًا الهداية العاّمة متحّققة. اأي�شًا عّرفنا الأنبياء والأولياء اإلى كيفّية مواجهة 

البالء واأعطونا في ذلك اإر�شادات تف�شيلّية.

كيفّية المواجهة

ل ب���ّد من اللتفات اأي�شًا اإل���ى اأّن المتحان الإلهّي ي�شتلزم م���ن الإن�شان عّدة اأمور 

لمواجهته:

اأّولاً: النتباه والحذر، فال يغفل الإن�شان عن حقيقة الدنيا.

ثانيااً: اأن يعمل الإن�شان ويبذل بجّد ما ي�شتطيع للنجاح في الختبار.

ثالث���ااً: اأن ي�شتفي���د م���ن الوقت، فيوم تاأتي �شاع���ة الموت يتمّن���ى الإن�شان اأن يعود 

اإل���ى الدني���ا ولو بمق���دار قلي���ل، ليعمل عم���اًل �شالح���ًا ينتفع به اأم���ام ه���ول المّطل���ع 

{ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے  ے   ۓ ۓ ڭ ڭ  العاقب�����ة  و�ش�����وء 

يج�����ب  ل������ذا   .
(((

{ ڭ  ڭۇ ۇۆ ۆ ۈ            ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ   ې  
اأن ننتب���ه لقيم���ة الزم���ن وقيم���ة العمر كب���ارًا و�شباب���ًا، ول يقول���ّن اأحد اإّن���ي ما زلت 

 �شاّب���ًا والعم���ر اأمامي. فاإّن اأغل���ب اّلذين يموتون ه���م من ال�شباب، يق���ول اهلل تعالى:

.
(((

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ ڀ ڀ   }

كذل���ك يج���ب اأن ن�شع هدف���ًا وا�شحًا ومحّددًا وه���و اأّننا يج���ب اأن ننجح ونفوز في 

المتحان، لأّن ذلك يعن���ي الح�شول على الحياة الحقيقّية والنعيم، وال�شعادة الأبدّية 

ال�شرمدّية.

)))  �شورة  الموؤمنون، الآيتان: 99 � 00).

)))  �شورة  مريم، الآية: 39.



لوةعُظ شافيا6)

حّتى ال نُكّرر أخطاء الماضي 

م���ن اأعظم الختب���ارات الإلهّية اّلتي مّرت عل���ى الم�شلمين والأم���ة والب�شرية كان 

.Qالختبار في الأّيام الأولى من �شنة )6 للهجرة مع الإمام الح�شين

لقد كانت الأّمة اأمام واقعين، الأّول يتمّثل في مقام خالفة الر�شولP اّلتي يريد 

اأن يت�شّل���م قيادتها �شخ�ض كيزيد بن معاوية مع ما يّت�شف به هذا الإن�شان من �شلوك 

و�شفات �شّيئة. وهذا بحّد ذاته اختبار عظيم وهائل لالأّمة.

الواق���ع الآخر اّلذي كان اأي�ش���ًا مورد اختبار وامتحان لالأّمة وه���و الأكثر اأهمّية اأّن 

الإمام الح�شينQ، اّلذي هو �شّيد �شباب اأهل الجّنة لي�ض في الأر�ض غيره ابن بنت 

ر�شول اهللP، قام ليواجه هذا التهديد وهذا الخطر على الإ�شالم والأّمة والخالفة. 

م���اذا �شيفع���ل الم�شلمون في هكذا موق���ف؟ كان هذا المتحان م���ن اأ�شعب ما مّر في 

تاريخ الم�شلمين، كان نوعًا من المتحانات الحا�شمة لكّل فرد من اأفراد الم�شلمين. 

تحليل هذه الوقائع وقراءتها مهّم جّدًا. اكت�شاف نقاط ال�شعف والقّوة.. لماذا 

م���ن وقف م���ع الإمام الح�شي���نQ وقف معه؟ ولم���اذا اّلذي خ���رج عليه خرج 

ليقتلهQ؟ ولماذا هناك من وقف على الحياد؟ هذا كّله وبالإحاطة به له قيمة 

لي����ض فق���ط معلوماتية ومعرفية، لكن قيمت���ه اأي�شًا تّت�شل بقيمة حياتن���ا، لأّننا نواجه 

نف����ض الختبارات، ونف�ض البتالءات والمتحان���ات. ولكن، عندما نقراأ تلك التجربة، 

ن�شتفيد من نقاط �شعفها وقّوتها اأين كان الخطاأ واأين �شاعت الفر�ض؟...

 وذلك.. حّتى ل ُنكّرر اأخطاء الما�شي.



7) ةلإلاار ةتمالم 

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

اهربوا من الدنيا

ع����ن الإمام اأبي عب����د اهلل ال�شادق Q ، ق����ال : »كان عي�شى بن مري����م Q، يقول 

لأ�شحابه: يا بني اآدم، اهربوا من الدنيا اإلى اهلل، واأخرجوا قلوبكم عنها، فاإّنكم ل ت�شلحون 

له����ا ول ت�شل����ح لك����م، ول تبقون فيه����ا ول تبقى لكم، ه����ي الخّداعة الفّجاع����ة، المغرور من 

اغتّر بها، المغبون من اطماأّن اإليها، الهالك من اأحّبها واأرادها، فتوبوا اإلى بارئكم، واّتقوا 

رّبكم، واخ�شوا يومااً ل يجزي والد عن ولده، ول مولود هو جاز عن والده �شيئا.

اأي���ن اآباوؤك���م، اأي���ن اأّمهاتك���م، اأي���ن اإخوتك���م، اأي���ن اأخواتكم، اأي���ن اأولدك���م؟ ُدعوا 

فاأجاب���وا، وا�شتودع���وا الث���رى، وجاوروا الموت���ى، و�شاروا في الهلك���ى، وخرجوا عن 

الدني���ا، وفارق���وا الأحّب���ة، واحتاج���وا اإل���ى م���ا قّدم���وا، وا�شتغن���وا عم���ا خلف���وا، فكم 

توعظون، وكم تزجرون، واأنتم لهون �شاهون! مثلكم في الدنيا مثل البهائم، هّمكم 

بطونكم وفروجكم ، اأما ت�شتحيون مّمن خلقكم؟! وقد وعد من ع�شاه النار ول�شتم 

مّم���ن يق���وى على الن���ار، ووعد من اأطاع���ه الجّنة ومجاورته ف���ي الفردو�ص الأعلى، 

فتناف�ش���وا في���ه وكون���وا من اأهل���ه، واأن�شفوا م���ن اأنف�شكم، وتعّطفوا عل���ى �شعفائكم 

واأه���ل الحاج���ة منكم، وتوبوا اإلى اهلل توبةاً ن�شوحااً، وكونوا عبيدااً اأبرارا، ول تكونوا 

مل���وكااً جباب���رة ول من العتاة الفراعنة المتمّردين عل���ى من قهرهم بالموت، جّبار 

الجباب���رة رّب ال�شم���اوات ورّب الأر�شين، واإله الأّولين والآخرين، مالك يوم الدين، 

�شدي���د العق���اب، األي���م الع���ذاب، ل ينجو منه ظال���م، ول يفوته �ش���يء، ول يعزب عنه 

�شيء، ول يتوارى منه �شيء، اأح�شى كّل �شيء علمه، واأنزله منزلته في جّنة اأو نار. 

ابن اآدم ال�شعيف ، اأين تهرب مّمن يطلبك في �شواد ليلك وبيا�ص نهارك وفي 

.
(((

كّل حال من حالتك، قد اأبلغ من وعظ، واأفلح من اتعظ«

)))  الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ض 650.





يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ     ڤ   

ڤ ڤ ڦ       ڦ})))
)))  �شورة لقمان، الآية: 0).

شكر النِّعم
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كش ))شِّ ةم ر

تمهيد

َع���م من موارد الختب���ار الإلهّي اّلت���ي يتعّر�ض لها الإن�ش���ان في حياته.  تعتب���ر النِّ

َع���م لها اآداب في كيفّية التعاطي معها، فكم���ا اأّن ال�شبر من م�شتلزمات النجاح  والنِّ

َعم  ف���ي البت���الء بالم�شائب، فكذلك ال�شكر هو من م�شتلزم���ات النجاح في تلّقي النِّ

ا لإلهّي���ة.

قمة  اإنَّ اهلل تعال���ى يختبر عب���اده بالنعمة والمنحة، كما يختبره���م بالم�شيبة والنَّ

والمحنة.

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ  تعال���ى:  اهلل  يق���ول 

.
(((

ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ   ڤ     ڤ   ڤ ڤ ڦ       ڦ}
هذه من الآيات اّلتي تتحّدث عن ِنَعم اهلل � �شبحانه � على عباده.

ف. واإذا راجعنا  عم يبتلينا اهلل بما اأنع���َم ليختبرنا كيف �شنت�ش���رَّ  ف���ي اختب���ار النِّ

الآي���ات والأحاديث ال�شريفة، نح�شل على مجموعة عناوين حول الّنعم الإلهّية وكيفّية 

الت�شّرف بها، نبداأ بعر�شها على النحو التالي:

)))  �شورة لقمان، الآية: 0).



لوةعُظ شافيا))

َعم الإلهّي���ة ونعترف بها، فنحن نغفل عن الكثير من ِنَعم  اأّولاً: علين���ا اأْن ن�شعر بالنِّ

اهلل علينا. لذا يجب اأن نذّكر اأنف�شنا بها دائمًا.

َعم هي من اهلل عّز وجّل، فما من ف�شٍل  ثاني���ااً: علين���ا اأن ن�شلِّم، اأي�شًا، باأّن هذه النِّ

اأو ح�شنٍة اإل هي من عند اهلل.

عمة فذل���ك لأّننا نغفل عنها لكوننا  ر النِّ ���ا ال�شبب في �ش���رورة اللتفات اإلى تذكُّ  اأمَّ

اعتدن���ا عليها فل���م نعد نراها، اإذ ت�شبح اأم���رًا طبيعّيًا. لقد اأنع���م اهلل علينا بالوجود 

د اأج�شاَدن���ا بكّل ما نحتاج اإلي���ه، اأعطانا الب�شر لنرى  وخَلقن���ا ف���ي اأح�شن تقويم، وزوَّ

���ع بكّل �شيء ف���ي هذا الكون، فالعي���ن و�شيلة لختبار العل���م والمعرفة والهداية،  ونتمتَّ

، واأعطانا من الطاق���ات الروحّية ما يمّكننا  وكذل���ك وَهبن���ا � �شبحانه � بقّية الحوا����ضّ

َعم الماّدّية والروحّية، فكم���ا اأّن هناك لّذات ماّدّية، هناك اأي�شًا لّذات  م���ن التمتُّع بالنِّ

ا ال�شعور  روحّي���ة. فاإح�شا�ض الإن�شان بكرامته وكرم اهلل عليه يوّلد لديه لّذة روحّية. اأمَّ

بالمع�شية والذّل فهو نق�ض معنوّي واألم روحّي.

اإّن التمتُّع بال�شّحة و�شالمة العقل والروح من ِنَعِم اهلل علينا، وكذلك وجود الر�شل 

والأنبياء والأولياء ال�شالحين، من النعم الإلهّية. يقول تعالى: {ڤ  ڤ ڦ ڦ 

.
(((

ڦ ڦڄ  }
وم���ن ِنَعم اهلل � �شبحان���ه � دفُعه عّنا بع�ض الم�شائب والب���الءات. فاإذا كّنا في بلٍد 

لي�ض فيه زلزل اأو براكين اأو في�شانات، فهذا اأي�شًا من ِنَعم اهلل.

شكُر المنعم

عم ون�شبتها اإلى اهلل، يبقى علين���ا اأن ن�شكره على ِنَعمه.  ثالث���ااً: بعد معرفة تل���ك النِّ

(((

 والق���راآن يذّكرنا في اأكثر م���ن �شورة قراآنّية ب�ش���رورة ال�شكر: {ڍ ڌ}

)))  �شورة النحل، الآية: 8).

))) �شورة البقرة، الآية )5.



كش 3)شِّ ةم ر

 َو
(((

. وفي بع����ض الآيات هناك اأمر بال�شكر: {ڌ ڎ  }
(((

  و{ڱ ڱ  }

 Qوق���د مدح تعال���ى بع�َض اأنبيائه بال�ش���م كاإبراهيم .
(3(

{ۉ ۉ ې  }

ونوحQ من خالل �شفة ال�شكر. كما نّدد بالعباد اّلذين ل ي�شكرون في قوله: {ہ 

 .
(5(

، وقوله: {ھ    ھ ھ ھ      ےے ۓ ۓ               ڭ ڭ ڭ   ڭ             }
(((

ہ  }
اأّما ال�شبب في الح�ّض على ال�شكر فالأّنه »بال�شكر تدوم النَِّعم«، بل تنمو وتتكاثر. قال 

. ونحن لدينا اأدعي���ة ال�شاكرين، ومناجاة 
(6(

تعال���ى: {ڦ ڦ ڄڄ  }

ال�شاكرين. اأن نقول: »ال�شكر هلل«، فهذا من ال�شكر. 

َث بالنعمة؛ فاإّن ال�شع���ور بالنعمة ومعرفتها ون�شبتها اإلى اهلل تعالى،  رابع���ااً: اأن ُنحدِّ

ه���ذا كّله �ش���يء داخل���ّي ويبق���ى النطالق لالإظه���ار. يق���ول تعال���ى: {ڻ ڻ     ڻ 

���ر وُينكر، فهذا خ���الف �شكر الّنَعم.  . ف���اإذا كان الإن�ش���ان غنّيًا وراح يتذمَّ
(7(

ڻ}
P ق���ال: »اإنَّ اهلل يحّب اأن يرى اأث���ر نعمته على  ج���اء في بع����ض الروايات اأّن النبيَّ

.
(8(

عب���ده«

ث عن النعمة ل يعني اأن ُنخبر النا�ض بها، بل اأن ُنظهرها في حياتنا ليرى  والتح���دُّ

اهلل اأث���ر نعمته علينا. وهنا ل بّد من التو�ّش���ع قليال لأجل ت�شويب بع�ض من المفاهيم 

الخاطئة وال�شائعة بين النا�ض. 

ث بها يجب اأن يكون �شم���ن �شوابط العتدال، اأي بدون  اإنَّ اإظه���ار النعمة والتحدُّ

َبَط���ر واإ�ش���راف وت�شييع. في �ُشنن اأبي داود، عن اأب���ي الأحو�ض عن اأبيه اأّنه اأتى النبيَّ 

))) �شورة اإبراهيم، الآية: 37.

))) �شورة البقرة، الآية )7).

)3) �شورة الأعراف، الآية ))).

)))  �شورة ي�ض، الآية: 35.

)5)  �شورة النمل، الآية: 0).

)6)  �شورة اإبراهيم، الآية: 7.

)7)  �شورة ال�شحى، الآية: )).

)8)  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج70، �ض07).



لوةعُظ شافيا))

 :Pاأَلَك مال؟ قال: نعم. قال« : في ثوب دون )عتيق رّث غير منا�شب( ف�شاأله النبيُّ

اأيُّ م���ال؟ فق���ال الرجل: اآتاني اهلل من الإبل والخيل والرقيق. فقالP: »اإذا اآتاك 

. 
(((

 مالاً فْلُيَر اأثُر نعمة اهلل عليك وكرامته«
ُ
اهلل

الله جميل يحّب الجمال

ة  يتح���ّدث النا����ض عن الزه���د والتديُّن والَورع، ب���اأن يرتدي الواحد منه���م ثيابًا رثَّ

يب، ويبقى بدون ا�شتحمام. لي�ض هذا ما اأراده اهلل. عن اأبي عبد  قة، ول ي�شع الطِّ ممزَّ

 .
(((

اهللQ: »اإنَّ اهلل عّز وجّل يحّب الجمال والتجّمل، وُيبغ�ص البوؤ�ص والتباوؤ�ص«

اإنَّ اهلل يكره اأن ُيظهر الإن�شان نف�شه فقيرًا، وهو لي�ض كذلك. 

وق���د ورد في احتج���اج اأمير الموؤمني���نQ على عا�شم بن زي���اد اّلذي كان من 

 ف�شكاه اأخوه الربيع بن زي���اد اإلى اأمير 
(3(

الأغني���اء، ولكّنه لب����ض العباء وترك الم���الء

 :Qاأّن���ه قد َغمَّ اأهل���ه واأْحَزَن ولده بذلك، فق���ال اأمير الموؤمنين Qالموؤمني���ن

»عل���يَّ بعا�ش���م بن زياد، فجيء به، فلّما راآه عب�ص في وجهه، وقال له: اأما ا�شتحييت 

م���ن اأهل���ك؟ اأما رحمت ولدك؟ اأترى اهلل اأحّل لك الطّيبات وهو يكره اأخذك منها؟ 

اأن���ت اأه���ون على اهلل م���ن ذلك، اأولي����ص اهلل يق���ول: {ڱ ڱ ڱ   ں  

{ڻ ڻ     ڻ   : وج���لَّ ع���زَّ  اهلل  ق���ال  وق���د  ؟ 
(((

{ ں  ڻ  ڻ ڻ ڻ  
. فق���ال عا�ش���م: يا اأمي���ر الموؤمنين فعل���ى ما اقت�شرت ف���ي مطعمك على 

(5(

ڻ}
الج�شوب���ة وف���ي ملب�شك عل���ى الخ�شونة؟ فقال: »ويح���ك اإّن اهلل عزَّ وج���لَّ فر�ص على 

))) ميزان الحكمة، الري�شهري، ج)، �ض7)33.

)))  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج6، �ض0)).

)3)  العباء بالفتح والمّد جمع العباءة كذلك وهي ك�شاء وا�شع من �شوف، والمالء بال�شّم والمّد جمع المالءة كذلك وهي الإزار وكّل 

ثوب لّين رقيق.

)))  �شورة الرحمن، الآيتان: 0) � )).

)5)  �شورة ال�شحى، الآية: )).



كش 5)شِّ ةم ر

 بالفقير فقره، فاألقى 
(1(

اأئّم���ة العدل اأن يقّدروا اأنف�شهم ب�شعف���ة النا�ص كيال يتبّيغ

.
(((

عا�شم بن زياد العباء ولب�ص المالء«

عم وعدم التفري���ط بها واإهدارها هو من الواجبات تجاه  خام�ش���ااً: الحفاظ على النِّ

اهلل عّز وجّل. فال يجوز، مثاًل، اأن يقتل الإن�شان نف�شه اأو ُيلحق بها ال�شرر.

ة اّلتي ُتفيد النا�ض جميعًا كالبيئة و�شالمتها،  عم العامَّ كذل���ك عندما نذهب اإلى النِّ

فعلينا جميعًا اأن نحافظ عليها. اأّما تخريب البيئة فهو ُكفران بهذه النعمة. لذا ل يجوز 

اإهدار الثروات الطبيعّية اّلتي هي ملٌك لجميع النا�ض. والإ�شراف بالماء واإهداره غير 

جائز، وِق�ْض على ذلك. 

 كيف نحافظ على النَِّعم؟

م  عم بالمعا�شي: اإذا اأردت اأن تختم اآخرتك بخير، فعظِّ �شاد�شااً: عدم ا�شتخدام النِّ

اآلء ربِّك، وحافظ على نعمائه، ول ت�شتبدلها بالمعا�شي.

ف���ي الحديث القد�شّي: »يا ب���ن اآدم، ت�شاألن���ي فاأمنعك لعلمي بما ينفع���ك، ثّم تلّح 

عل���ّي بالم�شاأل���ة فاأعطيك ما �شاألت فت�شتعين به على مع�شيتي، فاأهّم بهتك �شترك، 

.
(3(

فتدعوني فاأ�شتر عليك، فكم من جميٍل اأ�شنع معك وكم من قبيٍح ت�شنع معي«

علينا اأن نحافظ على نعمة ال�شّحة والعافية، فال ناأكل الحرام. واإّن من يملك المال 

ل يجوز له ا�شتغالله في الفتنة والنميمة وقتل النا�ض. ويجب األَّ ي�شتخدم الإن�شان قّوته 

عم.  وجاهه وماله في مع�شية اهلل؛ فاإّن هذا ي�شلب النِّ

ع���م في طاع���ة اهلل واإعم���ار الدنيا والآخ���رة، من اأعظم  �شابع���ااً: اإّن ا�شتعم���ال النِّ

م�شادي���ق ال�شك���ر، منها: خدمة النا����ض وق�شاء حوائجه���م، اإغاثة المله���وف، كفالة 

َغ الدُم بفالن: ثار به حتى غلبه. )))  َتَبيَّ

)))  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج )، �ض 0)).

)3)  الجواهر ال�شنّية، الحر العاملي، �ض 88.



لوةعُظ شافيا6)

بين، اإ�شالح ذات البين، توحيد  اليتي���م، الدفاع عن المظلومين والم�شطهدين والمعذَّ

ها  هم بالنِّعم، ُيقرُّ الكلمة ودفع الكيد. روي عن الر�شول الأكرمP: »اإّن هلل عبادااً خ�شَّ

لها  فيهم )يجعلها عندهم( ما بذلوها في خدمة النا�ص، فاإذا منعوها عن النا�ص حوَّ

.
(((

عنهم اإلى غيرهم«

الدنيا المذمومة

عم، فا�شكروها باأل�شنتكم، واذكروها  ثامنااً: اإّن اهلل تعالى قال: اأنا َمْن اأعطاكم النِّ

ثوا النا����ض بها، َوْلَتْظَهْر ف���ي وجودكم، وحياتك���م، وا�شتخدموها في  واحفظوه���ا وحدِّ

الطاعات. 

م���ه اهلل علينا � مقاَرنًة بما حلَّله لنا � �شئيلٌة  َع���م كثيرة كذلك، فاإّن ن�شبَة ما حرَّ والنِّ

جّدًا ل ُتذَكر. فالأ�شل هو الحلِّيَّة. ولكنَّ اهلل تعالى ُيحّذرنا من اأن نتعلَّق روحّيًا وج�شدّيًا 

عم. يجب اأن ل ن�شبح اأ�شارى وعبيدًا لها واأن ل نحّول ال�شلطة والمال اإلى اإلٍه  بهذه النِّ

ُيعَبد.

 Pرن���ا منها اهلل.�شبحان���ه � ور�شوله هذا ه���و المعنى الحقيق���ي للدنيا اّلتي يحذِّ

والأئّم���ةQ. التحذي���ر من الدنيا لي�ض بمعنى اأّل نملك الم���ال والدار اأو اأن ل يكون 

لدينا زوجة واأولد.. بل كّل هذا مطلوب ُوم�شتحّب وفي بع�ض الأحيان واجب، فاإّنه كما 

قيل في تف�شير الزهد: »لي�ض الزهد اأن ل تملك �شيئًا، بل الزهد اأن ل يملَكَك �شيء«.

ُيكت���ب على بع�ض الق�شور: »لو دامت لغيرك ما و�شَلْت اإليك«. ومع ذلك فاإّن كثيرًا 

م���ن ال�شالطي���ن والحّكام يعي�ش���ون حياة الخالدي���ن. ولكنَّ ال�شلطة ل ت���دوم، وكذلك 

ال�شّحة والمال.. هذه هي الدنيا المتقلِّبة من حاٍل اإلى حال: {ۋ ۅ ۅ 

.
(5(

ۉ ۉ  }

)))  الر�شالة ال�شعدّية، العاّلمة الحّلي، �ض 63).

)5)  �شورة اآل عمران، الآية: 0)).



كش 7)شِّ ةم ر

وبما اأّن هذه الدنيا فانية فِلَم تربط نف�شك وم�شيرك بنَعٍم زائلة؟!. هذه هي م�شكلة 

النا����ض حّت���ى اأّيام الر�شل والأنبي���اء والأولياء والأئّمةQ ودع���اة الإ�شالح. عندما 

�شق���ط اإبلي�ض ف���ي المتحان الأّول نتيجة العجرفة ورف����ض ال�شجود لآدمQ، و�شع 

هدفًا ن�شب عينيه، وق���د اأعطاه اهلل وقته ليبتليه ويبتلينا به. قال )اإبلي�ض( {چ ڇ 

. ف�ش���اأن اإبلي�ض هو اإ�ش���الل النا�ض، وغوايُتهم، 
(((

ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ  }
واأهم �شالح في يده هو الدنيا بُمغرياتها.

 ي�شكرن���ا. و�شكُره لنا باأن يزيد علينا 
ُ
وف���ي الختام نذّكر اأنه عندما ن�شكر اهلل، اهلل

ًة وكرامًة ومنعًة وتما�ش���كًا وعافيًة في الدين والدنيا والآخرة، اإن  نعم���ه، اأن يزيدنا عزَّ

�شاء اهلل.

نعمه، بالق���ول والفعل والعاطف���ة والل�شان 
َ
ن�ش���األ اهلل اأن يجعلن���ا م���ن ال�شاكرين لأ

والعمل، واأن ُيبقينا عبيدًا له وحده، واأن ل يجعلنا،- في يوم من الأّيام- عبيدًا لُحطام 

م الحّق لتكون  ، ومع اأوليائه نقدِّ ه���ذه الدنيا الفانية، واأن نك���ون مع الحّق ون�شرة الحقِّ

لنا عمارٌة في الدنيا، وعمارٌة في الآخرة اأي�شًا.

)))  �شورة الأعراف، الآية: 6).
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

دعاء اإلمام زين العابدين Q في مناجاة الشاكرين

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم اإلهي اأذهلني عن اإقامة �شكرك تتابع َطولك، واأعجزني 

ع���ن اإح�ش���اء ثنائ���ك في�ُض ف�شل���ك، و�شغلني عن ذك���ر محامدك ت���رادف عوائدك، 

. وهذا مقام من اعترف ب�شبوغ النعماء، 
(((

 توالي اأياديك
(((

واأعياني عن ن�شر عوارفك

وقابلها بالتق�شير، و�شهد على نف�شه بالإهمال والت�شييع، واأنت الروؤوف الرحيم، الَبّر 

الكري���م، اّل���ذي ل ُيخّيب قا�شديه، ول يط���رد عن ِفنائه اآملي���ه، ب�شاحتك ُتحّط رحال 

، فال ُتقابل اآمالنا بالتخييب والإيا�ض، 
(3(

الراجين، وبعر�شتك تقف اآمال الم�شترفدين

 .
(5(

 القنوط والإبال�ض
(((

ول تلب�شنا �شربال

اإله���ي ت�شاغر عند تعاظ���م اآلئك �شكري، وت�شاءل في جن���ب اإكرامك اإّياي ثنائي 

َرَب���ت علّي لطائ���ف بّرك من  وَن�ش���ري. جّلَلتن���ي نعم���ك من اأن���وار الإيمان ُحل���ال، و�شَ

 وقّلدتني منن���ك قالئد ل ُتحّل، وطّوقتن���ي اأطواقا ل ُتفّل، ف���اآلوؤك جّمة 
(6(

الع���ّز ِكل���ال

�شع���ف ل�شاني ع���ن اإح�شائها، ونعماوؤك كثي���رة ق�شر فهمي ع���ن اإدراكها ف�شاًل عن 

ا�شتق�شائه���ا. فكيف لي بتح�شيل ال�شكر و�شكري اإّي���اك يفتقر اإلى �شكر؟! فكّلما قلت 

لك الحمد، وجب علّي لذلك اأن اأقول لك الحمد. 

اإله���ي فكما غّذيتنا بلطفك، ورّبيتنا ب�شنعك، فتّمم علينا �شوابغ النعم، وادفع عّنا 

مكاره النقم، واآتنا من حظوظ الدارين اأرفعها واأجلها عاجاًل واآجال. ولك الحمد على 

ح�شن بالئك  و�شبوغ نعمائك، حمدًا يوافق ر�شاك، ويمتري  العظيم من بّرك وَنداك، 

.
(7(

يا عظيم يا كريم، برحمتك يا اأرحم الراحمين

)))  عوارفك : اإح�شانك.

)))  اأياديك : نعمك. 

)3)  الم�شترفدين : طالبي العطاء.

))) ال�شربال: القمي�ض.

)5)  البال�ض : الحيرة.

)6)  كلال : اأ�شتارا.

)7)  ال�شحيفة ال�شّجادّية، �ض09).



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ڇ ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ  ژژ ڑ ڑ 
ک ک کک گ گ گ  گ ڳ ڳ 

ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھھ 

ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ  
(((

ڭ ڭ ڭ                ۇ ۇ  }
)))  �شورة المائدة، الآية: 8).
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ّفكا عيظ ةم ر ام )3لِ ةما 

تمهيد

اإّن من يجيل نظره ويعمل فكره في هذا الكون المترامي الأطراف يرى النظام والدّقة 

والحكمة والعظمة فيه، يقول تعالى: {ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

ويق���ول 
(((

{ ۋ   ٴۇ  ۈ              ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ       ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ       
گ  ک     ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ      �شبحان���ه:{ڈ 

، وف���ي هذا الخلق تتك�ّشف لنا �شف���ات الحكمة والعظمة والقّوة والقدرة 
(((

گ}
ف���ي الخالق اّلذي اأبدعها واأن�شاأها. وعندما خل���ق اهلل �شبحانه وتعالى الإن�شان، �شواًء 

ف���ي البعد الج�شدّي اأم فيما يتعّلق بالروح الإن�شانّية اّلتي هي اأكثر تعقيدًا من الج�شد، 

.
(3(

خلقه على اأ�شا�ض نظام دقيق جدًا: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    }

اإلنسان يخضع لنظامين

كذل���ك من الوا�شح القول اإّن كّل ما هو خ���ارج اإرادة الإن�شان وقدرة الإن�شان ي�شير 

�شم���ن نظام تكوين���ّي قهرّي، وهو خا�ش���ع ل�ُشَنن �شارم���ة وقوانين حا�شم���ة وقاطعة، 

و�شعه���ا اهلل �شبحانه وتعالى في هذا الوجود وف���ي هذا الكون، يقول تعالى: {ۆئ 

)))  �شورة الغا�شية، الآيات: 7) � 0).

)))  �شورة اآل عمران، الآية: 90).

)3)  �شورة التين، الآية: ).
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.
(((

ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی   ی ی  }
كذلك و�شع اهلل �شبحانه وتعالى لحياة الإن�شان نظامًا اأمره باّتباعه، وهذا النظام 

ن�شّميه ال�شريعة، يقول تعالى: {ڇ ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

ڈ ڈ  ژژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ  گ ڳ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ 
ڭ                 ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ 

.
(((

ۇ ۇ  } 
والفرق بين النظامين اأنَّ النظام الأّول خارج عن اإرادتنا واختيارنا ونحن خا�شعون 

ل�ُشَنِن���ه وقوانين���ه، ل نق���در على اأن نفع���ل �شيئًا، فحرك���ة ال�شم�ض والأر����ض والكواكب 

خا�شعة لقوانين كونّية ل تقدر على الخروج عليها، يقول تعال: {ۈئ ۈئ  ېئ   ېئ 

.
(3(

ېئ ىئ  ىئ    ىئ ی    ی یی جئ حئ مئ ىئ  }
النظام التشريعي

اأّم���ا النظام الثان���ي فهو يتعّلق بالق�شايا الت�شريعّية، اّلت���ي و�شعها لنا اهلل �شبحانه 

وتعال���ى وهو الأعلم بم�شالحنا ومفا�شدنا مّنا، وقد اأراد لنا من خالل اللتزام بها اأن 

ن�شل اإلى ال�شعادة واإلى الحياة الطّيبة وذلك �شمن دائرة الختيار ل الإجبار. وباأدنى 

تاأّم���ل نجد اأّن روح التنظيم �شارية في كلِّ ال�شريعة، ف���ي البعد العبادّي، والمعامالتّي 

والأخالقّي.

ولذلك نرى اأمير الموؤمنين الإمام علّي بن اأبي طالب Q في اللحظات الأخيرة 

م���ن حياته، عندما جمع حوله الإمامي���ن الح�شن والح�شينL وبقّية اأولده واأهله، 

ق���ال لهم في ما قال من الو�شّي���ة: »اأو�شيكما وجميع ُولدي واأهل���ي ومن بلغه كتابي 

)))  �شورة الأحزاب، الآية: )6.

)))  �شورة المائدة، الآية: 8).

)3)  �شورة ي�ض، الآية: 0).
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 Pبتق���وى اهلل، ونظ���م اأمرك���م، و�شالح ذات بينكم، فاإّني �شمع���ت جّدكم ر�شول اهلل

. ومن هذه الكلمات 
(((

يق���ول: �ش���الح ذات البين اأف�شل من عاّمة ال�ش���الة وال�شيام«

نتبّي���ن اأهمّية النظام اإذ جاءت في المرتب���ة الثانية بعد و�شّية الإمام لبنيه بتقوى اهلل 

تعال���ى، هذه الو�شّية اّلتي ل تخت�ّض باأبناء الإمام علّيQ بل هي عاّمة �شاملة لكّل 

الأنام، ونحن معنّيون بها. 

فتقوى اهلل تعني اجتناب مع�شية اهلل، اأو اجتناب الحرام والقيام بالواجبات.

ونظم الأمر يعني اأن تكون اأمورنا كّلها منّظمة مرّتبة.

و�شالح ذات البين اأن ل نتخا�شم ونتفّرق بل اأن نتعاون ونتما�شك. 

ال بّد للناس من أمير

لقد اأّكد الإ�شالم اأّن اأّي �شعب اأو مجتمع اأو جماعة ب�شرّية، تعي�ض في مكاٍن ما وفي 

ظ���روف م�شترك���ة ومّعينة ل بّد لها من نظام وحكومة. في اأدبّيات الزمان الما�شي في 

�شدر الإ�شالم كانوا يقولون ل بّد من اإمارة، كما عن الإمام علّي Q: »ل بّد للنا�ص 

.
(((

من اأميٍر برٍّ اأو فاجر«

وعندما يقول الحديث ال�شريف: »ل بّد للنا�ص من اأمير برٍّ اأو فاجر«، فاإّنه لم يعط 

ف الحاجة الطبيعّية للجماعة الب�شرّية واإلى النظام. �شرعيَّة لحكومة الفاجر بل و�شَّ

يعن���ي جاء الإ�شالم اأّوًل وتكّلم بالمب���داأ، مبداأ الحاجة اإلى نظام واإلى حكومة واإلى 

قانون.

حكومة الدولة اإلسالمّية

وكذل���ك بعدما ثبَّت الإ�شالم المبداأ جاء ليق���ول اإّن النظام، اأو القانون اأو ال�شريعة 

ق الآم���ال والأهداف اّلتي يريدها اهلل للنا����ض، اإنَّما هي �شريعة  اّلت���ي ت�شتطيع اأن تحقِّ

)))  نهج البالغة، ج3، �ض 76.

)))  م.ن، ج)، �ض)9.



لوةعُظ شافيا)3

الحكوم���ة اأو الدولة اّلتي تحكم بما اأن���زل اهلل �شبحانه وتعالى: {ۀ ۀ ہ  ہ 

{ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   
(((

{ ہ ہ ھ ھ ھ 
 .

(3(

 {ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چ چ  }
(((

وئ  }
وقد تحّققت الدولة والحكومة الإ�شالمّية اأّيام ر�شول اهللP في المدينة المنورة، 

ث���مَّ اّت�شعت اإلى مّك���ة واإلى �شبه الجزيرة العربية. وق���د كان ر�شول اهللP على راأ�ض 

ه���ذه الدولة والحكومة وقد حك���م ب�شريعة اهلل والقانون الإله���ّي المنزل، فهو اّلذي ل 

ينطق عن الهوى، حكم بما ين�شجم والت�شريع الإلهي ل بما ين�شجم مع هواه اأو م�شاعره 

اأو عواطف���ه –واإن كّن���ا نعتقد باأّن هواه وم�شاع���ره وعواطفه كّلها هلل تعالى واأّنه ح�شل 

عل���ى مرتبت���ه العليا في القرب م���ن اهلل �شبحانه بحي���ث اإّنه ل يمك���ن اأن يفّكر ب�شيء 

يخالف الر�ش���ا الإلهّي- كما يح�شل في اأّيامنا هذه، عند من ي�شعون القوانين بحيث 

يجّيرونها لم�شالحهم ويبّدلون فيها بح�شب اأهوائهم واأمزجتهم.

يقول �شبحانه: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     پ 

اأو  فالنبّي   .
(((

پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}
المع�شوم اأو من ينوب عنهما -حيث ل بّد للنا�ض من اأمير- هو الحاكم والكتاب �شرعة 

اهلل تعالى لكي يكون الق�شط وي�شود العدل بين النا�ض، فمنافع الحكم بال�شريعة الإلهّية 

تعود لعاّمة النا�ض ل لم�شالح فئوّية و�شخ�شّية كما يح�شل عندما ي�شع بع�ض الب�شر 

الأنظمة والقوانين.

وم���ن يتاأّمل ف���ي طريقة الإ�شالم في معالج���ة الم�شاكل اّلتي يتعّر����ض لها الإن�شان 

والمجتمع في هذه الحياة يجد اأّن الإ�شالم ين�شد الغر�ض من خلق الإن�شان وهو اإي�شاله 

ع���ن اختيار اإلى الكم���ال المعنوّي والف���وز بر�شا اهلل عّز وجّل والق���رب منه، وذلك ل 

)))  �شورة المائدة، الآية: )).

)))  �شورة المائدة، الآية: 5).

)3)  �شورة المائدة، الآية: 7).

)))  �شورة الحديد، الآية: 5).
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يتحّق���ق اإّل بتنمية ال���روح الإن�شانّية المودع���ة فيه وفطرته ال�شليم���ة اّلتي خلق عليها، 

وتعدي���ل الغرائ���ز المختلف���ة الكائنة فيه، ولذل���ك اأر�شل اهلل �شبحانه ر�شل���ه بالبّينات 

 :P واأن���زل معهم الكت���اب والحكمة والميزان لتحقيق هذا الغر����ض، وقد قال النبّي

»اإّنم���ا بعثت لأتّم���م مكارم الأخالق«، فجاءP بتعاليم اأخالقّية �شامية وعّلم الكتاب 

والحكم���ة، ودعا اإل���ى تهذيب النفو�ض، واأم���ر بالعدل والإح�شان، ونه���ى عن الفح�شاء 

والمنك���ر والبغ���ي، وقد نجح - اإل���ى حّد بعيد - في ه���ذا المجال، فكان ف���ي نف�ض كّل 

اإن�شان م�شلم متاأّدب باآدابه وازع داخلّي يمنعه من القتراب من اأموال الآخرين والنيل 

من اأعرا�شهم والتعّدي على حقوقهم، وهذا غاية المنى من اأّي قانون يطلبه النا�ض. 

فلسفة األحكام الجزائّية

ة مع وجود ب�شر منحرفي���ن لديهم نزعة الإف�شاد  اإّل اأّن ذل���ك لوح���ده ل يكفي خا�شّ

ف���ي الأر�ض، يعت���دون على غيرهم دون وجه حّق، ولمعالجة ه���ذا الأمر جعلت الأحكام 

الق�شائّي���ة والقواني���ن الجزائّية في ال�شريعة الإ�شالمّية لتك���ون �شّدًا اأمام من لم ينتفع 

بالآيات والِحكم ولم توؤّثر فيه المواعظ والآداب، فمال مع غرائزه النف�شانّية اّلتي تحمل 

الإن�ش���ان عل���ى اأن ل يقتنع بحقوقه وتدفع���ه اإلى الظلم والتعّدي عل���ى حقوق الآخرين، 

فجعل » القا�شي« لكي يكون مرجعًا للنا�ض لف�شل الخ�شومات وقطع المنازعات، وجعل 

»الحديد« فيه باأ�ض �شديد ت�شتاأ�شل به جذور الف�شاد وعنا�شر البغي في المجتمع. 

 ثّم ياأتي البحث الأ�شا�ض ليناق�ض احتمالت اأّنه اإذا كّنا في بلد ويمكن اأن نقيم فيه دولة 

اإ�شالمّي����ة، اأو اأقمنا فيه دول����ة اإ�شالمّية فال م�شكلة في مراعاة القوانين، فهي دولة �شرعّية 

والنا�ض يتعاونون معها ويلتزمون اأنظمتها وقوانينها واأحكامها واإجراءاتها، اإلى اآخره....

في ظّل دولة غير إسالمّية

لك���ّن الم�شاأل���ة اأّنه في مث���ل الزمن اّلذي نحن في���ه، الم�شلمون يعي�ش���ون في بلدان 

مختلف���ة م���ن العال���م، اأي في بلد مختلط في���ه م�شلم���ون وم�شيحّيون اأو اأتب���اع ديانات 
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اأخ���رى حيث ل يكون من المتاح فيه اإقامة دولة اإ�شالمّية، وبالتالي تقوم فيه دولة غير 

اإ�شالمّي���ة فكيف يت�شّرفون؟ والحال اأّن الحكوم���ة موجودة باأنظمتها وقوانينها، وهذه 

القواني���ن اّلتي ت�شعها اأحيانًا قد تكون متطابقة م���ع الأحكام الإ�شالمّية واأحيانًا قد ل 

تك���ون متطابقة ب���ل متعار�شة مع الأح���كام الإ�شالمّية. في هذا الع�ش���ر هذا البتالء 

موجود. فما هو الموقف تجاه هذه القوانين؟

التعاطي مع القوانين الوضعّية

الإ�ش���الم قّدم روؤي���ة واقعّية متقّدمة جّدًا. فهو ي���رى اأّن الهدف والهّم الحقيقّي هو 

النا����ض، فالنا�ض في اأّي مجتمع يلزمهم حكومة ونظام لأجل م�شالحهم، لأجل اأمنهم 

وا�شتقراره���م، واأي�شًا لأجل تطّوره���م، وحّتى يتمّكنوا من ح���لِّ م�شاكلهم الجتماعّية 

والقت�شادّية وغيرها. 

ر هذا  الإ�شالم ل يريد اأن يتنازعوا، بل اأن ينّظموا حياتهم ب�شكل اأو باآخر. اإذا توفَّ

اإ�شالمّية، وهناك قوانين  اإذا لم تكن هناك دولة  اإ�شالمّية فهذا جيد، لكن  في دولة 

م ال�شوؤون الحياتّية  لدى هذه الدولة غير الإ�شالمّية، قوانين ترعى م�شالح النا�ض، تنظِّ

للنا�ض، توؤّمن هذا الهدف ب�شكل اأو باآخر، هنا ل ياأتي الإ�شالم ويقول: لأنَّ هذه القوانين 

�شادرة عن دولة غير اإ�شالمّية فهذه قوانين غير محترمة ول يجب مراعاتها، اذهبوا 

واعملوا اّلذي تريدونه؛ اأي الفو�شى، فاإن هذا خالف الهدف ول يقبل به الإ�شالم.

ث  جاء الإ�شالم وقّدم، بح�شب اجتهاد فقهائنا ومراجعنا الكبار، قّدم فهمًا، يتحدَّ

ع���ن �شيء ا�شمه حفظ النظام العام، حفظ الم�شال���ح العاّمة للنا�ض وللمجتمع، عدم 

ة اّلتي ترعى �شوؤون النا�ض  جواز الإخالل بالحياة العاّمة والنظام العاّم والقوانين العامَّ

وحياتهم وم�شالحهم. حّتى لو كان ذلك في ظّل دولة غير اإ�شالمّية.

فال ينبغي لنا بعد ذلك كّله اأن نخالف الأمر اّلذي دعا اإليه ال�شرع الحنيف، بل ينبغي 

اأن نكون منتظمين خلفه ملتزمين بتوجيهاته، اإذ بها ننال خير الدنيا وعافية الآخرة.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

الدين والقانون )))

ق���د اآن الأوان اأن نعت���رف بالحقيقة القائلة: باأّن الب�ش���ر ل ي�شتطيعون و�شع د�شتور 

لهم بدون هدى اهلل. وبدًل من الم�شّي في الجهود اّلتي ل تاأتي بنتائج مثمرة، علينا اأن 

نعت���رف بالواقع ّلذي يدعونا اإليه الدكت���ور فرويدمان، حين يقول: »يّت�شح بعد درا�شة 

هذه الجهود المختلفة اأّنه ل بّد من هداية الّدين لتقييم المعيار الحقيقّي للعدل. 

والأ�شا�ص اّلذي يحمله الّدين لإعطاء العدل �شورة عملّية ينفرد هو بها في حّقيته 

. اإّننا نجد في الدّين جميع الأ�ش�ض الالزمة اّلتي يبحث عنها الم�شّرعون 
(((

وب�شاطته«

ل�شياغ���ة د�شتور مثالي، ولكي يّت�شح �شدق ما نقول���ه، ناأتي بالدرا�شة الوجيزة التالية 

في اأهّم م�شكالت الت�شريع الإن�شانّي: 

)منه���ا( م�شدر الت�شريع، واأّول الأ�شئلة واأهّمها بالن�شبة لأّي ت�شريع هو البحث عن 

م�شدر هذا الت�شريع: من اّلذي ي�شعه؟! ومن ذا يعتمده حّتى ي�شبح نافذ المفعول؟.

 ل���م ي�شل خب���راء الت�شريع اإلى اإجابة عن ه���ذا ال�شوؤال حّتى الآن. ول���و اأّننا خّولنا 

ه���ذا المتياز للحاك���م، لمجّرد كونه حاكمًا، فلي�ض هن���اك اأ�شا�ض نظرّي وعلمّي يجيز 

تمّتع���ه ه���و اأو �شركاوؤه في الحكم  بذلك المتياز، ثّم اإّن هذا التحويل من ناحية اأخرى 

ل يجدي نفعا، فاإّن اإطالق اأيدي الحّكام لي�شدروا اأّي �شيء لتنفيذه بو�شيلة القّوة؟ اأمر 

ل ُتطيقه ول تحتمله الجماهير.

 ول���و اأّنن���ا خّولنا �شلط���ة الت�شريع لرجال المجتم���ع، فهم اأكثر جهال���ة وحمقًا، لأّن 

المجتم���ع، اأّي مجتم���ع! اإذا نظرنا اإلي���ه ككّل، ل يتمّتع بالعلم والعق���ل والتجربة، وهي 

اأم���ور ل ب���ّد منها عند الت�شريع. فه���ذا العمل يتطّلب مهارة فائق���ة وعلمًا وخبرة، وهو 

)))  راجع: الإ�شالم يتحّدى، وحيد الدين خان، �ض 59) - )6)، بت�شّرف.

. Legal Theory ، p . 450  (((
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م���ا ل ت�شتطي���ع العاّمة من الجماهي���ر الح�شول عليه، كما اأّنه���ا، واإن اأرادت، لن تجد 

ل  الوقت الكافي لدرا�شة الم�شكالت القانونّية وفهمها. وللخروج من هذه الم�شكلة تو�شّ

رج���ال القانون اإلى حّل و�شط، وهو اأن يقوم )البالغ���ون( من اأفراد المجتمع بانتخاب 

ممّثلي���ن لهم، وهوؤلء بدوره���م ي�شدرون الت�شريعات با�شم ال�شع���ب. ومن الممكن اأن 

ن���درك حماقة هذا الحّل الو�شط، حين نجد اأّن حزب���ًا �شيا�شّيًا ل يتمّتع اإّل باأغلبّية )5 

% م���ن مقاعد البرلمان يحكم على حزب الأقلّية، اّلذي يمّثل 9) % من اأفراد المجتمع 

البالغي���ن. والأم���ر ل يقف عند هذا الحّد، لأّن هذا الحّل يحت���وي على فراغ كبير جّدًا 

تنفذ منه اأقلّية لتحكم على اأغلبّية ال�شكان. 

 وهكذا نقف مرة اأخرى اأمام ظاهرة البحث عن اأ�شا�ض القانون وم�شدره. والّدين 

ي�شتجي���ب لهذا التحّدي الخطير، اّلذي قد يّدمر �شعادة الب�شرّية كّلها. . اإّنه يقول: اإّن 

م�ش���در الت�شريع ه���و اهلل وحده، خالق الأر�ض والكون، فاّل���ذي اأحكم قوانين الطبيعة 

ه���و وحده اّلذي يليق اأن ي�شع د�شتور ح�شارة الإن�شان ومعي�شته. ولي�ض هناك من اأحد 

غيره �شبحانه، يمكن تخويله هذا الحّق. 

اإّن هذا الجواب معقول وب�شيط لدرجة اأّنه ي�شرخ قائاًل- لو ا�شتطعنا اأن ن�شمع نداءه-: 

هل هناك اأحد غير اهلل �شبحانه وتعالى ي�شتطيع اأن ي�شّوي هذه الم�شكلة الم�شيرّية؟ 

 لق���د و�شلت بنا هذه الإجابة اإلى مكانها الحقيقّي م���ن الت�شريع والم�شّرع، بعد اأن 

ا�شتحال علينا الم�شّي خطوة ما في ظالم ال�شاللة عن الهدى الحقيقّي. اإّنه ل يمكن 

قبول اإن�شان حاكمًا وم�شّرعًا لالإن�شان، ول ي�شتمتع بهذا الحّق اإّل خالق الإن�شان، وحاكمه 

 ،Pالطبيعي: اهلل. )وقد يعطي اهلل �شبحانه هذا الحّق لمن ي�شاء كالر�شول الأعظم

، نعم، 
(((

حي���ث يق���ول �شبحان���ه: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہ}

ولكن الر�شول اّلذي ل ينطق عن الهوى(.

)))  �شورة الح�شر، الآية:7.



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ 

ںں ڻ     ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  
ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے 

ے  ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ 
(((

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ}

)))  �شورة الإ�شراء، الآيتان: 3) � )).

بّر الوالدين

3





ّم ةموةمقفِ ))ن

تمهيد

يقول اأمير الموؤمنينQ في اإحدى ُخطبه: »فما ُخلقُت لي�شغلني اأكُل الطّيبات 

ها علُفه���ا، اأو المر�شلة �شغلها تقّممها تكتر�ص من اأعالفها  كالبهيم���ة المربوطة همُّ

 وهو الذبح.
(((

ا ُيراد بها« وتلهو عمَّ

اإنَّ اهلل تعال���ى لم يخلق ال�شماوات والأر����ض عبثًا {ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ 

، وكذل���ك الإن�شان، بمعنى اأنَّ هذا الإن�شان غير متروك ليحيا حياته 
(((

ڍ ڌ } 
بطريقة عبثّية، بل هو م�شوؤول وُي�شاأل عن اأفعاله.

. كّل النا�ض م�شوؤولون عن اأفعالهم، نعم، 
(3(

يق���ول تعالى: {حبخب مب ىب  }

هناك ا�شتثناءات كال�شبّي وال�شبّية غير المكلَّفين، والمجنون. اأّما الكالم هنا فعّمن 

تتوّفر فيه���م ال�شفات اّلتي حّددها الإ�شالم لالإن�شان الم�ش���وؤول؛ البالغ العاقل، اّلذي 

وقع عليه ق���ول رّب الع���ّزة �شبحانه وتعال���ى: {پ پ  پ پ ڀ 

، اأي ع���ن عملهم  بالتكاليف الإلهّية، و{ۇ ۇ  ۆ ۆ ۈ 
(((

ڀ          ڀ ڀ  }

)))  نهج البالغة، ال�شريف الر�شي، ج 3، كتاب رقم 5)،�ض )7.

)))  �شورة الأنبياء، الآية: 6).

)3)  �شورة ال�شافات، الآية: )).

)))  �شورة الحجر، الآيتان: )9 � 93.
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 .
(((

 و{ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ  ۋ  }
(((

ۈٴۇ  }

. فالأمير 
(3(

وق���د روي عن النبّيP اأّنه قال: »كّلكم راٍع وكّلكم م�ش���وؤول عن رعيَّته«

على النا�ض راٍع وهو م�شوؤول عن رعّيته. ورّب الأ�شرة راٍع  وم�شوؤول عن اأهل بيته. والمراأة 

راعية اأولدها، وهي م�شوؤولة عنهم، وهكذا كّل مّنا م�شوؤول بح�شب موقعه من هذه الحياة.

وفي كالم اآخر لأمير الموؤمنينQ: »اتقوا اهلل في بالده وعباده، فاإنَّكم م�شوؤولون 

. وهذا ما ن�شّميه اليوم: الثروات الطبيعّية والحيوانّية. 
(((

عن البقاع والبهائم«

وم�شوؤولّي���ة الإن�ش���ان متع���ّددة التجاه���ات: فهن���اك م�شوؤولّيات تج���اه نف�شه وبدنه 

وحاجاته الج�شدّي���ة، وتجاه روحه وحاجاته الروحّية والنف�شّية. وهناك م�شوؤولّية تجاه 

عائلته والأقرباء، واأهل قريته ووطنه، وم�شوؤولّية تجاه الب�شرّية. وهناك م�شوؤولّية تجاه 

ين والقَيم.. ويجب اأن يتحّمل الإن�شان م�شوؤولّيته بقدر ما ي�شتطيع، لأّن اهلل ل ُيكّلف  الدِّ

نف�شًا اإّل و�شعها، اأي ل ياأمرها ب�شيء اإّل دون طاقتها واإمكاناتها وقدرتها على المتثال، 

وهذا من لطف اهلل تعالى على العباد.

مسؤلية اإلنسان:

)� اأن يعرف الإن�شان تكليفه والم�شوؤولّيات الملقاة على عاتقه.

ل ويجاهد في تحّملها. )� اأن يعرف �شكل وروح الم�شوؤولّية ليبادر ويعمل ويتحمَّ

3� اأن يعم���ل م���ا تقت�شيه هذه الم�شوؤولّية، حّتى اإذا �ُشئل � يوم القيامة � تكون اأجوبته 

كفيل���ة ب���اأن ُتدخل���ه الجّن���ة، يق���ول �شبحان���ه: {ہ ھ  ھ ھ  ھ 

.
(5(

ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ     ڭ ۇ ۇ  }

)))  �شورة البقرة، الآية: 86).

)))  �شورة البقرة، الآية: 85).

)3)  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج )7، �ض 38.

)))  نهج البالغة، ج )، خطبة رقم 67)، �ض 80.

)5)  �شورة اآل عمران، الآية: 85).
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المسؤولّية تجاه العائلة

اأّم���ا مو�شوع حديثنا فه���و الم�شوؤولّية تج���اه العائلة. وهذا المو�ش���وع ينبع من باب 

الحاج���ة اإلى التوجي���ه النبويِّ الر�شالّي، نتيج���ة ابتعاد مجتمعاتنا ع���ن القيم الدينّية 

والإلهّية، ونتيجة تطّور عالم الت�شالت وغزو التقاليد الغربّية لمجتمعاتنا وتقاليدنا، 

فال���وارد اإلين���ا خِطر ومدّمر، واإن لم نك���ن على جهوزّية للت�شّدي ل���ه اأو لم تكن لدينا 

المناع���ة الم�شتم���ّدة من روح الدين والعالق���ة مع اهلل تعالى، ف���اإّن ال�شقوط في وادي 

الجهالة وال�شاللة حتمّي وموؤّكد اإل من رحم رّبي.

تت�شّم���ن العائلة اأو الأ�ش���رة، اّلتي ي�شّميه���ا الإ�شالم بالحلقة الأ�شي���ق، الأب والأّم 

والزوج���ة والأولد. وهن���اك �شبهة عن���د النا�ض في هذا المو�شوع، فه���م يفتر�شون اأّن 

الحلق���ة الأ�شي���ق هي الزوج���ة والأولد. وبع�شه���م يفتر�ض اأّنهم عندم���ا ي�شتقّلون في 

حياتهم، فالوالد والوالدة اأ�شبحا خارج الدائرة الأ�شيق، وهذا فهم خاطئ.

ناأتي اإلى النظرة الإ�شالمّية في المو�شوع الجتماعّي، اإن على �شعيد الفرد اأو على 

�شعيد العائلة، فروؤية الإ�شالم ترتكز اإليهما بلحاظ:

)� اأّن الفرد هو اأ�شل المجتمع، لذلك نجد كّل تعاليم الإ�شالم وت�شريعاته، وتعاليم 

الأنبياءR، كّلها ترّكز على تربيته وتن�شئته.

)� اأّن العائل���ة هي في نظر ر�شالت ال�شماء اأ�شا����ض تكوين اأّي مجتمع اإن�شانّي، وفي 

اأّي مدين���ة اأو اأّي وطن، اأّما في حال���ة اأفراد مفّككين، فيفقد المجتمع الب�شرّي طبيعته 

وينتج بدًل عنه مجتمع منحرف ل ي�شتطيع ال�شتمرار والبقاء.

فالعائلة، ولو في اإطارها ال�شّيق، عندما تكون متعاونة متراحمة، فهي ت�شّكل خاليا 

البيئة الجتماعّية ال�شوّية، وهذا ينعك�ض على المجتمع كّله. 

د على الزواج، اّلذي هو م�شتحّب، بل واجب  م���ن هنا تاأتي التعاليم والر�شالت لتوؤكِّ

في بع����ض الأحيان. الإ�شالم يتحّدث عن انتقاء ال���زوج والزوجة، وت�شهيالت الزواج، 
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وتقديمات الزواج، والحفاظ على الأ�شرة وبقائها، وتوزيع الم�شوؤولّيات داخل الأ�شرة، 

كما يذكر تعقيدات مو�شوع الطالق.

أزمة العائلة في الغرب

ابتالءاتنا في المجتمع، هي فيما ياأتينا من الغرب؛ ففي الغرب هناك ماأ�شاة على 

الم�شت���وى النف�شّي، برغم التط���ّور العلمّي الهائل، و�شن�شهد خ���الل ال�شنوات المقبلة، 

اأزمات حاّدة جّدًا في هذه الدول. اإّن ما نقروؤه من تقارير ودرا�شات حول مجتمعاتهم، 

واّلذي يعك�شونه في الأفالم ال�شينمائية اّلتي ي�شّدرونها اإلى العالم العربّي والإ�شالمّي، 

كّل���ه يتحّدث عن تف���ّكك الأ�شرة، وارتفاع هائل ف���ي ن�شبة العزوبّية. ف���ال توجد اأ�شرة 

وعائل���ة طالما يظّن الرجل والم���راأة اأّنهما ي�شتطيعان تلبية حاجاتهما الج�شدّية خارج 

اإط���ار الأ�شرة، نتيج���ة الإباحّية اّلتي تنت�ش���ر في تلك المجتمعات. وهن���اك ارتفاع في 

ن�شبة الط���الق، ون�شبة المولودين خارج الزواج ال�شرع���ّي، حّتى خارج الزواج المدنّي 

المتداول عندهم. وهذا ما يوؤّدي اإلى اآثار روحّية واجتماعّية واأمنّية �شّيئة جّدًا.

هن���اك، عندما يكبر الوالدان، ل ي�شاأل الأولد عنهما، واإن �شاألوا يرمونهما في دور 

العجزة، وعندما يموتان تتكّفل البلدّية بدفنهما، وهذا ما ُيريدون نقله اإلى مجتمعنا!

واإذا دخلن���ا اإل���ى الدائرة الأ�شيق )الأ�شرة( عندنا، وم���ن خالل بع�ض التوجيهات 

النبوّية والإ�شالمّية، يمكن تجزئة هذه الدائرة ال�شغرى اإلى ثالثة اأجزاء:

• الزوج والزوجة.	

• الوالدان.	

• الأولد.	

الوالدان والعناية اإللهّية

���ة؛ يقول اهلل عّز  و�شيقت�ش���ر حديثنا ع���ن الوالدين الّلذين ن���ال عناية اإلهّية خا�شّ
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{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ںں ڻ     ڻ ڻ ڻ  وج���ّل: 

ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ 
.

(((

ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ}
اإّن اهلل تعال���ى، انتق���ل وب�شكل مبا�شر من الدعوة اإل���ى عبادته وحده وعدم ال�شرك 

به اإلى الأمر بالإح�شان للوالدين، وهذا ما نراه متكّررًا قبل وفي كّل اآية ذكر فيها البّر 

بالوالدي���ن، وذل���ك لنرى المرتبة العظيم���ة لهما، فالِبّر بالوالدي���ن يرقى اإلى م�شتوى 

توحيد اهلل �شبحانه، وي�شاف اإلى هذا الفهم في اإدراك اأهمّية العالقة بالوالدين اأمور 

عديدة اأي�شًا منها:

1- الإر�شاد والتوجيه الإلهّي

اإّن الإر�ش���اد والتوجي���ه الإله���ّي لالإح�شان بالوالدي���ن، له م�شاحت���ه الإن�شانّية، فال 

ُي�شترط  في الوالدين اأن يكونا م�شلَمين، حّتى اإن كانا م�شرَكْين فالم�شوؤولّية ل ت�شقط؛ 

الِب���ّر والإح�شان فر�ض واجب على كّل موؤم���ن تجاه اأبويه موؤمنين كانا اأم م�شركين من 

نف����ض المذهب اأم من غيره، ملتزمين اأم ل، من نف�ض النتماء ال�شيا�شّي اأو مخالَفين. 

ف���ال تجوز مقاطعة الأبوين على اأّي حال، حّت���ى ولو كانا مرتكَبين لذنب يوجب الخلود 

في النار األ وهو ال�شرك باهلل تعالى، يقول �شبحانه: {ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .
(((

ک ک  ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳڱ   }

روي ع���ن معّمر بن خالد قال : قل���ت لأبي الح�شن الر�شا Q: اأدعو لوالدي اإذا 

كان���ا ل يعرف���ان الحّق؟ ق���ال: »ادُع لهما وت�ش���ّدق عنهم���ا، واإن كانا حّيي���ن ل يعرفان 

.
(3(

الحّق فدارهما، فاإّن ر�شول اهلل P قال: اإّن اهلل بعثني بالرحمة ل بالعقوق«

)))  �شورة الإ�شراء، الآيتان: 3) � )).

)))  �شورة لقمان، الآية: 5).

)3)  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج)، �ض59).
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2- م�س�ؤولّية حّتى اآخر العمر

ل بّد من التاأكيد على الم�شوؤولّية تجاه الوالدين، وبالأخ�ّض عندما يعجزان وتنطوي 

�ِشن���ّي �شبابهم���ا. فعندما يكبران في ال�شنِّ ت�شبح الم�شوؤولّي���ة اأكبر، بل اإّن ا�شتمرارّية 

هذه الم�شوؤولّية تتاأّكد حّتى بعد وفاتهما، من خالل الت�شّدق عنهما بالمال واإهدائهما 

ثواب العمل ال�شال���ح، اأو على الأقّل بالدعاء لهما بالرحمة، كما قال �شبحانه وتعالى: 

.
(((

{ۆ ۆ ۈ ۈ         ٴۇ  ۋ  }

جاء رجل اإلى ر�شول اهللP فقال له: اأو�شني، يا ر�شول اهلل.

هما حيَّْين كانا  فمن جملة الو�شّي���ة قال له الر�شولP: »ووالديك فاأطعهما وِبرَّ

.
(((

اأو ميتين«

وف���ي الحديث عن  الإمام ال�شادقQ: »م���ا يمنع الرجل منكم اأن يبرَّ والديه 

ْي���ن وميتي���ن، ي�شّلي عنهم���ا، ويت�شّدق وي�شوم ويحّج عنهم���ا، فيكون اّلذي �شنع  حيَّ

. فالأب والأّم هما نعمة، 
(3(

لهما، وله مثل ذلك فيزيده اهلل ببّره و�شلته اأجرااً كثيرااً«

ْين اأو مّيتْين. حيَّ

3- حّق اأّمك وحّق اأبيك

عطيت مكانة 
ُ
ين الإ�شالمّي عل���ى مقام الوالدين، خ�شو�شًا الأّم اّلتي اأ لق���د اأّكد الدِّ

ممّيزة. فعن الإمام زين العابدينQ، في ر�شالة الحقوق: »اأّما حقُّ اأبيك فاأن تعلم 

اأّنه اأ�شلك، واأّنك لوله لم تكن، فمهما راأيت في نف�شك مّما يعجبك، فاعلم اأّن اأباك 

اأ�شُل النعمة عليك فيه، فاحمد اهلل وا�شكره على ذلك، ول قّوة اإّل باهلل«. 

»اأّم���ا ح���ّق اأُّمك فاأن تعلم اأّنه���ا حملتك حيث ل يحتمل اأحد اأح���دااً، واأعطتك من 

ثم���رة قلبه���ا ما ل  ُيعط���ي اأحد اأحدااً، ووقْت���ك بجميع جوارحها ولم ُتب���اِل اأن تجوع 

)))  �شورة الإ�شراء، الآية:)).

)))  الكافي، ال�شيخ الكليني، ج )، �ض 58).

)3)  م. ن، �ض 59).
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وُتطعم���ك وتعط����ص وت�شقيك، وتعرى وتك�ش���وك، وت�شحى وُتظلل���ك، وتهجر النوم 

لأجل���ك، ووقت���ك الح���ّر والب���رد لتك���ون له���ا، واأّن���ك ل تطي���ق �شكره���ا اإّل بع���ون اهلل 

. وق���د روي ما م�شمونه اأّن �شخ�شًا حم���ل والدته على كتفيه وراح يطوف 
(((

وتوفيق���ه«

ها، يا ر�شول اهلل؟ يت حقَّ بها الكعبة، وعندما راأى النبيP �شاأله: هل اأدَّ

، ويق�ش���د بالزفرة الواحدة الوجعة 
(((

فقال ل���ه النبّيP: »ل ول بزفرة واحدة«

الواحدة، اأو الطلقة الواحدة ، اّلتي تغ�شى الأّم حين الولدة والو�شع.

ك  مُّ
. و »اأُ

(3(

ومن الأحاديث المعروفة في حّق الأّم: »الجّنة تحت اأقدام الأمهات..«

.
(((

ك، ثّم اأبوك« مُّ
ثّم اأُ

كم���ا ورد اأّنه جاء عن النب���ّي مو�شى بن عمرانQ: قال: »يا رّب، اأو�شني. قال: 

ك. قال: اأو�شني. ق���ال: اأُو�شيك  مِّ
���ك. ق���ال: اأو�شني. قال: اأُو�شي���ك باأُ مِّ

اأُو�شي���ك باأُ

.
(5(

ك. قال: اأو�شني. قال: اأُو�شيك باأبيك« مِّ
باأُ

و�شاأل اأحده���م النبّيP عن حّق الوالدين على ولدهم���ا فقالP: »هما جنَُّتك 

.
(6(

وناُرك«

كيفّية بّر الوالدين

تاأ�شي�ش���ًا عل���ى هذا الفهم عل���ى م�شتوى الآي���ات والروايات، نخل�ض اإل���ى اأنَّ ما هو 

مطلوب من الأبناء تجاه الوالدين اأمور عديدة اأهّمها:

. ولو 
(7(

)� الح���ّد الأدنى عدم اإيذائهما وهذا اأ�شع���ف الإيمان. {ہ ہ ہ  ھ }

)))  الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ض 53).

)))  �شرح ر�شالة الحقوق، ح�شن القبانجي، �ض 7)5.

)3)  جامع اأحاديث ال�شيعة، ال�شيد البروجردي، ج ))، �ض 8)).

)))  بحار الأنوار، المجل�شي، ج )7، �ض 9).

)5)  الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ض )60.

)6)  ميزان الحكمة، الري�شهري، ج )، �ض )367.

)7)  �شورة الإ�شراء، الآية: 3).
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اأنَّ اهلل وج���د في الوقائع واللغة، اأخّف م���ن كلمة {ھ  } ل�شتخدمها في الآية. 

: ل ترف���ع �شوتك فوق �شوتهما. ل تنظر اإليهما نظر ماقت؛ 
(((

{ھ ھ  }

ففي الحديث عن ال�شادقQ: »من نظر اإلى اأبويه نظرة ماقت لهما وهما 

.
(((

ظالمان له لم يقبل اهلل له �شالة«

)� اإطاعتهم���ا وعدم مع�شيتهما في �ش���يء اإل اإذا كان تركًا لواجب اأو فعاًل لحرام؛ 

ف���ال طاعة لمخلوق في مع�شي���ة الخالق، ولو كان هذا المخلوق اأّم���ًا اأو اأبًا. اأّما 

مو�ش���وع الجهاد � وه���ذا مو�شوع كبير وخطير � فالجه���اد الواجب ل يحتاج اإلى 

اإذن الوالدي���ن، ومع ذلك فللوالدين مكان���ة عظيمة عند اهلل ور�شولهP، فقد 

ورد اأّن���ه ق���د جاء اأحدهم اإلى ر�ش���ول اهللP وقال له: اإّني رج���ل �شاٌب ن�شيط 

واأحّب الجهاد ولي والدٌة تكره ذلك. فماذا اأفعل، يا ر�شول اهلل؟

، لأن�ُشها بك  فاأجاب���ه النبّيP: »ارجع فكن مع والدتك، فواّل���ذي بعثني بالحقِّ

.
(3(

ليلةاً خير من جهادك في �شبيل اهلل �شنة«

طبعًا هذا بالن�شبة للجهاد الم�شتحّب، ول يتعّلق بالجهاد الواجب عينًا. 

3� ال�شكر والدعاء وال�شتغفار لهما.

؛ كتقبيل َيَديهما اإذ هي 
(((

)� احترامهما والإح�شان اإليهما: {ۅ  ۅ}

م���ن العادات الطّيبة. روي عن الر�شولP: »اإّياك وعقوق الوالدين، فاإّن ريح 

. لكّن الع���اّق لوالديه ل ي�شّم هذه الريح 
(5(

الجّن���ة توج���د من م�شيرة األف عام«

الطّيبة، فهو بعيد عن الجّنة م�شيرة األف عام.

 .
(6(

كم اأبناوؤكم« وا اآباءكم يبرُّ يقول الحديث ال�شريف: »برُّ

)))  �شورة الإ�شراء، الآية: 3).

)))  و�شائل ال�شيعة، الحر العاملي، ج ))، �ض )50.

)3)  الكافي، الكليني، ج )، �ض 63).

)))  �شورة البقرة، الآية: 83.

)5)  الكافي، الكليني، ج )).

)6)  الأمالي، ال�شيخ ال�شدوق، �ض )36.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

قّصة بقرة بني إسرائيل

في تف�شير العيا�شي: عن البزنطي قال: �شمعت الر�شا Q يقول: »اإّن رجالاً من 

بن���ي اإ�شرائي���ل قتل قرابة له ثّم اأخذه وطرحه عل���ى طريق اأف�شل �شبط من اأ�شباط 

بن���ي اإ�شرائي���ل ث���ّم جاء يطل���ب بدمه فقالوا لمو�ش���ى اإّن �شبط اآل ف���الن قتلوا فالنااً 

فاأخبرن���ا من قتله قال: اإيتوني ببقرة {ھ ھ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

 ولو اأّنهم عمدوا اإلى بقرة اأجزاأتهم، ولكن �شّددوا ف�شّدد اهلل عليهم 
(1(

ڭ  }
ائ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ  

 يعن���ي ل �شغي���رة ول كبيرة، ول���و اأّنهم عمدوا اإلى اأّي بقرة اأجزاأتهم ولكن 
(2(

ەئەئ  }
�ش���ّددوا ف�ش���ّدد اهلل عليه���م {ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  

 ول���و اأّنه���م عم���دوا اإل���ى بق���رة 
(3(

ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  }
اأجزاأته���م ولك���ن �ش���ّددوا ف�ش���ّدد اهلل عليه���م {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  

ڤ  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٹ   ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ                 ڀ   ڀ  ڀ 
(4(

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ  ڄ ڃ ڃڃ  }
 
(5(

 فطلبوه���ا فوجدوها عند فتى م���ن بني اإ�شرائيل، فقال: ل اأبي���ع اإل بملء م�شك

ذهبًا فج���اوؤوا اإلى مو�شى Q، وقالوا له ذلك، فق���ال ا�شتروها فا�شتروها، وجاوؤوا 

به���ا فاأمر بذبحها ثّم اأم���ر اأن ي�شربوا الميت بذنبها، فلّما فعل���وا ذلك حيي المقتول، 

وق���ال: يا ر�شول اهلل اإّن ابن عّم���ي قتلني دون من يّدعي عليه قتلي، فعلموا بذلك قاتله 

فق���ال لر�شول اهلل مو�شى بع�ض اأ�شحابه: اإّن هذه البقرة لها نباأ، فقال مو�شى: ما هو؟ 

)))  �شورة البقرة، الآية: 67.

)))  �شورة البقرة، الآية: 68.

)3)  �شورة البقرة، الآية: 69.

)))  �شورة البقرة، الآيتان: 70 � )7.

)5)  الم�شك: يعني الجلد، وم�شك البقرة يعني جلدها.



لوةعُظ شافيا 50

قال���وا اإّن فت���ى من بني اإ�شرائي���ل كان باّرًا باأبي���ه، واإّنه ا�شترى بيعا، فج���اوؤوا اإلى اأبيه 

والأقالي���د )مقالي���د( تحت راأ�شه فك���ره اأن يوقظه فترك ذلك البي���ع، فا�شتيقظ اأبوه، 

فاأخب���ره، فقال له : اأح�شنت هذه البقرة هي لك عو�ض لما فاتك، قال: فقال له ر�شول 

.
(((

اهلل مو�شى: »انظر اإلى البّر ما بلغ باأهله«

)))  تف�شير الميزان، ج)، �ض)0).



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  {ڈ 

گ  گ  گ  ک  ک 
ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ گ 

(((

ڱ}

)))  �شورة الروم، الآية: )).

4

أزواجًا من أنفسكم
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تمهيد

بع���د اأن تكّلمنا عن الأ�شرة، الن���واة الأولى في تركيب اأّي مجتم���ع ب�شرّي، وقلنا اإّن 

الحلق���ة الأ�شي���ق هي الأب والأّم، ال���زوج والزوجة ثّم الأولد وتحّدثن���ا عن الم�شوؤولّية 

تجاه الأبوين نتكّلم الآن عن م�شوؤولّية الزوجين تجاه بع�شهما بع�شًا.

ق���ال تعال���ى ف���ي كتاب���ه المجي���د: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  

ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ گ  گ  گ  گ  ک  ک 
 .

(((

ڱ  }
اإّن ال���زواج حاج���ة فطرّي���ة غريزّية طبيعّي���ة عند الإن�ش���ان. وهو بح�ش���ب النظرة 

الإ�شالمّي���ة له هدف �ش���اٍم، فالإ�شالم يريد للزواج اأن يك���ون ناجحًا محتفظًا بعنا�شر 

الديموم���ة والبقاء والثبات. ومن اأ�ش�ض نجاح ال���زواج اأن يكون كلٌّ من الزوج والزوجة 

�شكن���ًا لالآخر )كما ورد في الآية( وهو ما يحّقق اله���دف المن�شود من خالل تح�شيل 

ال�شتق���رار النف�شّي والهدوء والطماأنينة بين الزوجي���ن فيكونان عونًا لبع�شهما بع�شًا 

على مواجهة تحّديات الحياة وعونًا على الآخرة.

ولق���د حّث الإ�شالم على اأ�ش���ل مو�شوع الزواج مقابل فكرة البق���اء على العزوبّية، 

)))  �شورة الروم، الآية: )).



لوةعُظ شافيا)5

وق���د روي ع���ن النبّي الأكرمP : »ما بني بناء في الإ�شالم اأح���ّب اإلى اهلل عّز وجّل 

.
(((

من التزويج«

مقّومات الزواج الناجح

ومن اأجل الو�شول اإلى زواج ناجح نّبه الإ�شالم اإلى عّدة م�شائل واأّكد على مراعاتها، 

ومن هذه الم�شائل:

�ش�ض �شالحة �شحيحة، من 
ُ
اأّولاً: اأّك���د الإ�شالم على �ش���رورة تاأ�شي�ض الزواج على اأ

خ���الل البتعاد عن الإكراه اأو اإجبار اأحد الطرفين على الزواج من الآخر اأو الطرفين 

مع���ًا، وهو م���ا يح�شل عادة ب�شبب عالق���ات القرابة مثاًل اأو تجمي���ع الثروات، وهو ما 

يوؤّدي غالبًا اإلى ف�شل الزواج. لذلك نجد في الأحكام ال�شرعّية نهيًا عن اإكراه الطرفين 

الذك���ر والأنثى، و�شرورة الر�شا والقبول بال�شريك الآخر لأّن في هذا الزواج حياُتهما 

وفيه �شعادُتهما.

وكما اأّكد الإ�شالم على �شرورة اختيار الزوجين لبع�شهما بع�شًا، قام اأي�شًا بعملّية 

اإر�شاد وا�شعة جّدًا من منطلق: الأ�شا�ض اّلذي ينطلق منه الفرد لختيار �شريك حياته، 

بعي���دًا عن التقاليد والعادات الجاهلّية، واّلتي لالأ�ش���ف ما زلنا نراها في اأّيامنا هذه؛ 

فالأه���ل يذهب���ون ع���ادًة باتجاه الغن���ى اأو الوجاه���ة ويتجّنبون الفقي���ر والفقيرة. وقد 

يبحثون عن جم���ال ال�شكل ومعايير الج�شد الخارجّية. لذلك جاء الإ�شالم ليوؤّكد على 

�شف���ة ال�شالح في الرجل والمراأة، اّلت���ي تعني الدين وُح�شن الُخُلق والعّفة؛ لأّن المال 

ل يدوم، وكذلك الجمال والجاه.

ع���ن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »اإذا ت���زّوج الرجل المراأة لجماله���ا اأو لمالها وكل 

.
(((

اإلى ذلك، واإذا تزّوجها لدينها رزقه اهلل المال والجمال«

)))  و�شائل ال�شيعة، الحّر العاملي، ج))، �ض3.

)))  م.ن، ج0)، �ض9).
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وعن الإمام الر�شا، عن اآبائه Rقال: قال ر�شول اهلل P : »النكاح رّق، فاإذا 

.
(((

اأنكح اأحدكم وليدة فقد اأرقها، فلينظر اأحدكم لمن يرّق كريمته«

وقد روي عن الإمام الباقرQ عن ر�شول اهللP قال: »اإذا جاءكم من تر�شون 

.
(((

خلقه ودينه فزّوجوه ، اإل تفعلوه تكن فتنة في الأر�ص وف�شاد كبير«

ثانيااً: ال�شعي للو�شول اإلى �شّن مبكرة للزواج وت�شهيل ما قد يعتر�شه من تعقيدات، 

اإذ يكفي ر�شا الطرفين ور�شا واإذن ولّي الأمر، في �شروط معّينة، ليتّم عقد الزواج. 

وهن���اك لالأ�شف عادة قديمة ما زالت مّتبعة حّتى اليوم وهي غالء الَمْهر، لذا جاء 

 Q ّمتي من كان َمْهُرها متوا�شعًا، فعن اأبي عبد اهلل
ُ
الإ�شالم ليقول: اأف�شل ن�شاء اأ

 . 
(3(

ق���ال: قال ر�ش���ول اهلل P: »اأف�شل ن�شاء اأّمت���ي اأ�شبحهّن وجهااً واأقّله���ّن مهرا«

فمعيار الزواج الناجح لي�ض مرتبطًا ل بالمهر ول بالمال، فالمال ل ي�شّكل �شمانة؛ لأّن 

ال���زوج اّلذي ل يمل���ك الخلق والدين قد ي�شطر المراأة اإل���ى اأن تبذل له مهرها وتزيد 

عليه حّتى يطّلقها.

اإّن ال���زواج المبكر ي�شاعد عل���ى الثبات وال�شتقرار والطماأنين���ة، واإذا كانت بع�ض 

ع، اأي  الزيج���ات المبّكرة فا�شلة فلي����ض ال�شبب التبكير في الزواج، ب���ل العجلة والت�شرُّ

عدم ح�شن اختيار الزوج اأو الزوجة، كما هو الحال اأي�شًا في الزيجات غير المبّكرة.

ثالثااً: لكي يحافظ الإ�شالم على العائلة عّقد عملّية الطالق، ولكّنه لم ي�شّد الباب 

نهائّيًا، كما في بع�ض المذاهب والديانات الأخرى. فالإ�شالم فتح باب الطالق وو�شع 

قواع���د ل���ه، ومنها اأّنه يحتاج اإل���ى �شاهدين َعْدلين، ولهذي���ن ال�شاهدين دور مهّم في 

تلطي���ف الأجواء بين الزوجين المتخا�شمين، فقد يعتذر الزوجان عّما بدر منهما من 

ع، ويحلُّ الوفاق محلَّ الط���الق. لقد �شّرع الإ�شالم الطالق وحّلله على الرغم من  ت�ش���رُّ

)))  و�شائل ال�شيعة، ج0)، �ض76.

)))  م.ن، ج0)، �ض79.

)3)  الكافي، ج5، �ض))3.
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، ذلك 
(((

اأّنه اأبغ�ض الحالل، وقد روي قوله P : »اأبغ�ص الحالل اإلى اهلل الطالق«

اأّن بع�ض الحالت الزوجّية ل يحّلها اإّل الّطالق.

رابعااً: روح العالقة اّلتي يجب اأن تكون بين الزوج والزوجة. وللنظر في هذه العالقة 

د حقوق الزوج،  د حقوق الزوجة وُتع���دَّ هن���اك عنوانان: قانونّي وفقه���ّي. فعندما ُتع���دَّ

د واجبات كّل منهما تجاه الآخر، فهذا ما ُي�شّمى بالعنوان القانونّي اأو الحقوقّي.  وُتحدَّ

اأّم���ا العن���وان الثاني الفقهّي فه���و اأرفع م���ن الأّول، لأّنه العنوان الروح���ّي والأخالقّي. 

العن���وان الأّول لي����ض ه���و الأ�شل ول نلجاأ اإلي���ه اإّل عندما يكون هن���اك م�شكلة اأو نزاع. 

اأّم���ا العنوان الثاني فه���و الأ�شل اّلذي اأراد مّنا الإ�شالم اأن نقي���م بناءنا  الزوجّي على 

اأ�شا�ش���ه، وهو قائم على الحّب والحترام والتراحم والتعاون والن�شجام بين الزوجين 

حّتى ي�شبحا كاأّنهما نف�ض واحدة، كما في تعبير الآية القراآنّية: {حئ مئ ىئ يئ 

 وقول���ه �شبحان���ه: {ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک 
(((

جب حب   }
 ،

(3(

ڱ} ڱ    ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ   گ  گ  گ  گ  ک 
وق���د روي عن الإم���ام ال�شّجاد  Q في ر�شالة الحقوق: »وح���ّق الزوجة اأن تعلم  اأن 

اهلل عّز وجّل جعلها لك �شكنااً واأن�شااً«.

الصبر على األذى 

اأّم���ا الإي���ذاء فله قدر م���ن العقاب، وال�شبر عل���ى الأذى له قدر م���ن الثواب. فعن 

الر�ش���ولP: »م���ن كان له امراأة توؤذيه لم يقب���ل اهلل �شالتها ول ح�شنةاً من عملها 

.  وف���ي الحديث ع���ن اأبي عبد اهلل
(((

حّت���ى تعين���ه وتر�شي���ه، واإن �شام���ت الده���ر...«

���ه، و�شعيدة �شعي���دة امراأة تكرم  Q: »ملعون���ة ملعون���ة امراأة ت���وؤذي زوجها وتغمُّ

)))  ك�شف اللثام، الفا�شل الهندّي، ج8، �ض9).

)))  �شورة النحل، الآية: )7.

)3)  �شورة الروم، الآية:)).

)))  بحار الأنوار، العاّلمة المجل�شي، ج73، �ض369.
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، طبع���ًا اإّل في مع�شية اهلل لأّنه »ل 
(((

زوجه���ا ول توؤذي���ه وُتطيع���ه في جميع اأحواله«

طاع���ة لمخل���وق ف���ي مع�شي���ة الخالق«.وف���ي المقابل، عل���ى الرجل مثل ذل���ك الِوْزر 

والعذاب اإذا كان موؤذيًا ظالمًا لها، حّتى ولو �شام الدهَر كلَّه.

اأّم���ا ال�شب���َر على �شوء الُخُلق، فع���ن الر�شولP: »... ومن �شبَر عل���ى �شوء ُخُلق 

امراأت���ه واحت�شبه اأعط���اه اهلل بكّل مّرة ي�شبر عليها من الثواب مثل ما اأعطى اأيوب

.
(((

Q على بالئه، وكان عليها هي من الِوزر في كّل يوم وليلة مثل رمل عالج...«

الزواج يقرّب إلى الّله عّز وجّل

ن الإ�ش���الم المراأة ودعا للمحافظ���ة على حقوقها وكرامته���ا وموقعّيتها  لق���د ح�شَّ

الجتماعي���ة واحترامها كاإن�ش���ان له حقوق وعليه واجبات. الإ�ش���الم يقول: اإذا اأقمتم 

البن���اء الزوج���ّي � اّلذي تن�شده فط���رة الإن�ش���ان وغريزته � على اأ�ش����ض �شحيحة فهذا 

ُيعينكم في دينكم ودنياكم واآخرتكم، لذلك اأّكدت الروايات على اأّن الإن�شان المتزّوج 

 قدرته عل���ى تجّنب المعا�شي اأكبر من قدرة العازب. وذل���ك لطماأنينُته و�شكون نف�شه

{ک گ}، كم���ا اأّن قيامه و�شالته و�شيام���ه وطاعاته اأف�شل. والأهّم من كّل 

م هو تحويل العالق���ة الزوجّية اإلى عب���ادة، واإلى واحدة م���ن الم�شاديق اّلتي  م���ا تق���دَّ

ب من اهلل عّز وجّل. ُتقرِّ

واأعطى اهلل تعالى العالق���ة بين الزوجين ُبعدًا اأخرويًا، وبالتالي فهناك عقاب في 

ح���ال التخلُّف عن الواجب���ات الزوجّية اأو الّتراخ���ي اأو الإي���ذاء. اإذًا، اأدخل اهلل تعالى 

مُّ 
ُ
�ش���ة الّزواج ف���ي دائرة الثواب والعق���اب الأخروي، وفي هذا المو�ش���وع �شاألت اأ موؤ�شَّ

�شلم���ة � كما ورد عن الإمام ال�شادقQ � الر�شولP عن ف�شل الن�شاء في خدمة 

، فقال لها: »اأّيما امراأة رفعت من منزل زوجها �شيئااً من مو�شع اإلى مو�شع  اأزواجهنَّ

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج00)، �ض53). 

)))  م. ن، ج73، �ض367.
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، وعن 
(((

به« ُتري���د ب���ه �شالح���ااً نظر اهلل ع���ّز وجّل اإليها، وم���ن نظر اهلل اإليه ل���م ُيعذِّ

ما امراأة خدمت زوجه���ا �شبعة اأّيام، َغلَق اهلل عنها �شبعة اأبواب من  الر�ش���ولP: »اأيُّ

. 
(((

النار، وفتح لها ثمانية اأبواب من الجّنة تدخل من اأّيها �شاءت«

وف���ي الحديث ع���ن الإمام ال�ش���ادق Q  اأّنه قال: »ج���اء رجل اإل���ى ر�شول اهلل 

P فقال: اإّن لي زوجة اإذا دخلت تلّقتني، واإذا خرجت �شّيعتني واإذا راأتني مهمومااً 

قال���ت: م���ا يهّمك؟ اإن كنت تهت���ّم لرزقك فقد تكّفل به غي���رك، واإن كنت تهتّم باأمر 

اآخرت���ك ف���زادك اهلل هّم���ااً، فق���ال ر�ش���ول اهللP : ب�ّشره���ا بالجّن���ة وقل له���ا: اإّنك 

.
(3(

عاملة من عّمال اهلل ولك في كّل يوم اأجر �شبعين �شهيدااً«

وف���ي المقابل، ع���ن الر�شولP قال: »اإّن الرجل ليوؤجر في رف���ع اللقمة اإلى فّي 

، وعن���هP: »جلو����ص المرء عن���د عياله اأح���بُّ اإلى اهلل م���ن اعتكاف في 
(((

امراأت���ه«

.
(5(

م�شجدي هذا«

ن�ش���األ اهلل تعال���ى اأن يجعلن���ا رحم���اء فيما بينن���ا قّوامي���ن بالق�ش���ط، من�شفين، 

ر في الأخذ باأيدي عوائلنا اإلى �شاحة ر�شا  عطوفي���ن، ل نحيف على اأزواجن���ا ول نق�شّ

اهلل �شبحانه، اإّنه �شميع مجيب.

)))  و�شائل ال�شيعة، الحّر العاملي، ج 0)، �ض )7).

)))  ميزان الحكمة، الري�شهري، ج )، �ض 86)).

)3)  مكارم الأخالق، �ض 5)).

)))  ميزان الحكمة، ج)، �ض86)).

)5)  م.ن.
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األسوة في بيت الزوجّية

  O  وفاطمة Pاأّنه قال: »دخل علينا ر�شول اهلل Q  روي عن الإمام علّي

جال�شة عند القدر واأنا اأنّقي العد�ص، قال: يا اأبا الح�شن، قلت: لّبيك يا ر�شول اهلل، 

قال: ا�شمع، وما اأقول اإّل ما اأمر رّبي، ما من رجل يعين امراأته في بيتها اإّل كان له 

بكّل �شعرة على بدنه، عبادة �شنة؛ �شيام نهارها وقيام ليلها، واأعطاه اهلل من الثواب 

.R ما اأعطاه اهلل ال�شابرين، وداود النبّي ويعقوب وعي�شى

 يا علّي من كان في خدمة عياله في البيت ولم ياأنف، كتب اهلل ا�شمه في ديوان 

ال�شه���داء، وكت���ب اهلل ل���ه ب���كّل يوم وليلة ثواب األ���ف �شهيد، وكتب له ب���كّل قدم ثواب 

حّج���ة وعم���رة، واأعط���اه اهلل تعالى بكّل عرق ف���ي ج�شده مدينة ف���ي الجّنة. يا علّي، 

�شاع���ة ف���ي خدم���ة البيت، خير من عب���ادة األف �شن���ة، واألف حّج، واأل���ف عمرة، وخير 

م���ن عت���ق األف رقب���ة، واألف غزوة، واأل���ف مري�ص ع���اده، واألف جمع���ة، واألف جنازة، 

واأل���ف جائع ي�شبعه���م، واألف عار يك�شوهم، واألف فر�ص يوجهه في �شبيل اهلل، وخير 

ل���ه م���ن األف دينار يت�شّدق على الم�شاكين، وخير له م���ن اأن يقراأ التوراة والإنجيل 

والزبور والفرقان، ومن األف اأ�شير ا�شتراها فاأعتقها، وخير له من األف ُبدنة يعطي 

للم�شاكين، ول يخرج من الدنيا حّتى يرى مكانه من الجّنة. 

يا علّي، من لم ياأنف من خدمة العيال دخل الجّنة بغير ح�شاب.

 يا علّي خدمة العيال كّفارة للكبائر، ويطفى ء غ�شب الرّب، ومهور حور العين، 

ويزيد في الح�شنات والدرجات.

 ي���ا عل���ّي، ل يخ���دم العيال اإّل �شّدي���ق اأو �شهيد اأو رجل يري���د اهلل به خير الدنيا 

.
(((

والآخرة«

)))  م�شتدرك الو�شائل، ج 3)، �ض )).





يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ ۉ 
ۉ  ې ې ې ې ى  ى 
(((

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ}

)))  �شورة التحريم، الآية: 6.
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تمهيد

تحّدثن���ا في الدر�ض ال�شابق عن الزواج واأهّميت���ه وذكرنا مقّومات الزواج الناجح. 

وف���ي ال�شياق ذات���ه وا�شتكم���اًل للحديث عن العائل���ة ن�شل للحديث ع���ن الأولد. لقد 

�شمل���ت الرواي���ات الزوجة والأولد معًا وتحّدثت عن التقّرب م���ن العيال والذود عنهم 

واإر�شائهم.

ل �شمانًة  لق���د ح���ّث اهلل تعالى ور�شول���هP على ال���زواج والإنجاب لأّن هذا ي�ش���كِّ

وا�شتمرارّية للب�شرّية. وقد ورد اأّنه من �شعادة المرء اأن يكون له ولد �شالح يبقى بعده، 

يف���ي عنه الّدين ويق�شي عنه ال�شالة والحّج، ويهدي اإليه ثواب الأعمال. وقد روي اأّن 

ب �شاحبه � وكان للم�شيح معجزات كثيرة، منها  عي�ش���ى ابن مريمQ مّر بقبر ُيعذَّ

الطالع على ما في القبور � ثّم مّر به بعد عام فاإذا هو ل يعّذب، فقال: »يا رّب، مررت 

ب،  ب �شاحبه، وم���ررُت به هذا العام، وه���و لي�ص ُيعذَّ به���ذا القب���ر ع���ام اأّول وكان ُيع���ذَّ

فاأوح���ى اهلل ج���ّل جالل���ه اإليه: ي���ا روح اهلل، قد اأدرك ل���ه ولد �شال���ح فاأ�شلح طريقااً 

.
(((

واآوى يتيمااً، فغفرُت له بما عمل ابنه«

 اإذًا الول���د ال�شالح ه���و �شمانة للمرء بعد موته. وبالمقابل، ف���اإّن الروايات نف�شها 

)))  و�شائل ال�شيعة، الحّر العاملي، ج 6)، �ض 338.
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. فالم�شوؤولّية تجاه الأولد كبيرة 
(((

تقول اإّن »ولد ال�شوء يهدم ال�شرف وي�شين ال�شلف«

عل���ى �شعيد الدني���ا والآخرة، يقول تعال���ى: { ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ  ۅ 

وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ 
. فالإن�شان م�شوؤول عن دنيا اأولده واآخرتهم.

(((

ۇئ}
حّب األطفال أفضل األعمال

لق���د اأّك���د الإ�شالم على قوامّية الح���ّب في العالقة بين الأه���ل والأولد بحيث يبرز 

 :Pالوال���دان الموّدة والرحمة نحو اأبنائهما، اإلى ح���ّد الت�شابي، فقد ورد عن النبّي

 .
(3(

»من كان له �شبي َفْلَيت�شاَب له«

وف���ي الحديث: »قال مو�شى بن عمرانQ: يا رّب، اأّي الأعمال اأف�شل عندك؟ 

. مع اأّن هذا �ش���يء فطرّي لكّن اهلل تعال���ى ي�شبغه ب�شبغة 
(((

فق���ال: ح���ّب الأطف���ال«

دينّية، وُيعطي عليه اأجرًا، وهذا من كرم اهلل عّز وجّل.

وق���د روي اأّنه في يوم من الأّيام خرج على ال�شحابة عثمان بن مظعون ومعه �شبيٌّ 

له. ف���راآه النبّيP فقال له: »ابنك ه���ذا؟ قال: نعم، ق���ال: اأتحّبه يا عثمان؟  ل���ه ُيقبِّ

ه، قال: اأفال اأزيدك ل���ه حّبااً؟ قال: بلى، فداك  ق���ال: اإي واهلل ي���ا ر�ش���ول اهلل اإّني اأحبُّ

اه اهلل  اأبي واأّمي. قال: اإّنه مْن ُير�شي �شبّيااً له �شغيرااً من ن�شله حّتى ير�شى، تر�شّ

. وعن الإمام ال�ش���ادقQ: »اإّن اهلل ليرحم العبد 
(5(

ي���وم القيام���ة حّتى ير�ش���ى«

. وعن الر�شولP: »من قبَّل ولده كتب اهلل تعالى له ح�شنة، 
(6(

ل�ش���ّدة حّب���ه لولده«

ح���ه اهلل ي���وم القيامة، وم���ن علَّم���ه القراآن ُدع���ي بالأبوي���ن فياأتيان  ح���ه فرَّ وم���ن فرَّ

)))  م�شتدرك الو�شائل، الميرزا النوري، ج 5)، �ض 5)).

)))  �شورة التحريم، الآية: 6.

)3)  ميزان الحكمة، ج )، �ض 3670.

)))  بحار الأنوار،العالمة المجل�شي، ج )0)، �ض 97.

)5)  ميزان الحكمة، الري�شهري، ج )، �ض 3669.

)6)  الكافي، الكليني، ج 6، �ض 50.
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 .
(((

بحلَّتين ي�شيء من نورهما وجوه اأهل الجّنة«

وروي اأي�ش���ًا اأّن النب���ّيP كان يقّب���ل الح�ش���ن والح�شي���نQ، فا�شتغرب اأحُد 

لُت  ف النبّي قائاًل: اإّن لي ع�شرة اأبناء ما قبَّ الأ�شخا�ض، وا�شُمه الأقرع بن حبوة، ت�شرُّ

واحدًا منهم َقّط. فغ�شب الر�شولP حّتى التمع )تغيَّر( لوُنه، وقال للرجل: »اإن كان 

ز كبيرنا  اهلل قد نزع الرحمة من قلبك فما اأ�شنع بك؟ من لم يرحم �شغيرنا ويعزِّ

. هذا هو ديُننا دين الرحمة بال�شغار، والتكريم وتقدير الكبار.
(((

لي�ص مّنا«

 Qوالح�شن والح�شين Pوعن جابر بن عبد اهلل الأن�شاري قال: دخلت على النبّي 

 .
(3(

عل���ى ظهره، وهو يجث���و لهما ويقول: »ِنعَم الجمُل جملكما، وِنع���َم الِعدلِن اأنتما!«

وقد تكّررت هذه الحادثة اأمام ال�شحابة الآخرين، فقال اأحد ال�شحابة: راأيُت الح�شن 

والح�شي���نQ على عاتق���ي ر�شول اهللP، فقلت: نعَم الفر����ض لكما! فقال ر�شول 

.
(((

اهللP: »وِنعَم الفار�شان هما«

عدم التمييز بين األبناء والبنات

كان���ت فك���رة واأد البن���ات منت�شرة قبل الإ�ش���الم، وكان وج���ه الجاهلّي ي�ش���وّد اإذا 

���ر بالأنث���ى، يق���ول تعال���ى: {ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ               ُب�شِّ

ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ڍڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ      چ  چ  چ 
م هذا الأمر، واأظهر حقوق���ًا للمراأة طالما كانت  . فاأت���ى الإ�ش���الم وحرَّ

(5(

ک ک }
محروم���ة منها، ودعا اإلى احترامها كاأّم واأخ���ت وبنت، فعن الر�شولP: »ل تْكَرهوا 

. والتجربة تقول اإّنه عندما يكبر الوالدان غالبًا 
(6(

البنات، اإنَّهنَّ الموؤن�شات الغاليات«

)))  الكافي، الكليني، ج6، �ض 9).

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 3)، �ض 83).

)3)  م.ن.

)))  م.ن.

)5)  �شورة النحل، الآيتان: 58- 59.

)6)  ميزان الحكمة،  ج)، �ض )367.
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ما تكون الفتيات اأكثر عطفًا واهتمامًا وِبّرًا بهما. وفي الحديث عن الر�شولP: »من 

 .
(((

ُولدت له ابنة فلم يوؤذها ولم ُيهنها ولم ُيوؤثر ولده عليها اأدخله اهلل بها الجّنة«

وعن���هP: »ِنع���َم الِول���ُد البن���ات المخ���ّدرات! م���ن كان عن���ده واحدة جعله���ا اهلل له 

. وعن الإمام ال�ش���ادقQ: »البنات ح�شن���ات، والبنون نعمة، 
(((

�شت���رااً م���ن الن���ار«

.
(3(

فالح�شنات ُيثاب عليها، والنَِّعم م�شوؤول عنها«

مسؤولّية التربية والعناية

وم���ن الأمور الهاّم���ة م�شوؤولّية تربي���ة الأولد وتعليمه���م واإ�ش���الح اعوجاجهم اإذا 

���وا، وذلك بمحادثتهم واإقناعهم ولي�ض بال�ش���رب، بل بالإفهام، وكذلك بالقدوة  اعوجُّ

ّم قدوة في البيت، فيتاأّثر الولد ب�شلوك اأهله وعاداتهم، 
ُ
الح�شنة؛ اأي اأن يكون الأب والأ

وكذل���ك باأخذ الأولد اإل���ى الم�شاجد وتعليمهم ال�شالة وتعويده���م على ال�شيام منذ 

�شغره���م، وتعليمهم القراآن وا�شطحابه���م اإلى مجال�ض العزاء؛ فاإّن له���ذا كّله تاأثيرًا 

كبيرًا في تن�شئة الأولد وم�شتقبلهم.

ثّم ل بّد من العناية بالأولد �شحّيًا وج�شدّيًا، ف�شاًل عن اإطعامهم واإك�شائهم، فيوم 

القيامة �شُن�شاأُل عن هذه الأمور كما ُن�شاأُل عن �شالتنا و�شيامنا.

اعدلوا بين أوالدكم

ل ب���ّد م���ن العدل بي���ن الأولد، فال يج���وز تف�شيل ولد على ولد ف���ي المعاملة، فعن 

. �شُت�شاأل���ون ع���ن التميي���ز بين 
(((

الر�ش���ولP: »اتق���وا اهلل واعدل���وا بي���ن اأولدك���م«

اأولدك���م، وق���د ي���وؤّدي ذلك اإلى معا����ضٍ وانحراف���ات واأحيانًا اإلى جرائ���م، ويمكن اأن 

يتحّول ذلك اإلى ح�شد بين الإخوة فيكيد بع�شهم لبع�ض. فعن النبّيP: »�شاُووا بين 

)))  م.ن.

)))  م.ن.

)3)  م.ن.

)))  جواهر الكالم، ال�شيخ الجواهري، ج 8)، �ض )8).
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. وعنهP: »اإّن اهلل 
(((

لت الن�شاء« اأولدكم في العطية، فلو كنُت مف�شالاً اأحدااً لف�شَّ

.
(((

تعالى يحّب اأن تعدلوا بين اأولدكم حّتى في الُقَبل«

هك���ذا نت�ش���ّرف اإذا اأردنا اأن يك���ون لنا اأولد �شالحون ليكونوا عون���ًا لنا في الدنيا 

وذخرًا في الآخرة. 

وهن���اك اأولد هم ُذخر لأهلهم في الآخرة حّت���ى قبل موت الأبوين، وهم ال�شهداء. 

فمن المع���روف عندنا اأّن ال�شهداء ُيرزقون حّق ال�شفاع���ة، فعندما ُيوَتى بال�شهيد اإلى 

ب���اب الجّنة يق���ف ويقول: ل اأدخله���ا اإّل واأبواي معي. فال�شهداء ف���ي ثقافتنا هم ُذخر 

لآبائهم يوم القيامة، وعزٌّ وكرامة لهم في الدنيا، فطوبى لرحم حمل بهوؤلء العظماء 

وهنيئًا لأ�شل تفّرع منه هذا الغ�شن المثمر اإيمانًا وت�شحيًة وعّزًا و�شفاعة.

لماذا هم فتنة؟

يبق���ى اأن نتحّدث عن �شبهة موجودة ف���ي اأذهان النا�ض، مثاًل هناك اآيات وروايات 

تعّبر ع���ن الأبناء بالفتن���ة كقوله تعال���ى: { ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

، والفتن���ة تعن���ي اأّن علينا اأن نه���رب منها. هذا �شرح 
(3(

ڃ ڃ  ڃ ڃ چ }

خاط���ئ. وفي بع�ض الآي���ات والرواي���ات اأّن الأزواج والأولد اأعداء لك���م. وياأتي اأحيانًا 

ان: حّب اهلل وحب اآخر. فاإذا ُوجد في  ال�ش���رح ليقول: ل يجوز اأن يجتمع في قلب���ك ُحبَّ

قلبك حّب لوالديك اأو لزوجتك واأولدك فهذا يتنافى مع وحدانّية حّب اهلل.

وجوابًا عن ال�شبهة الأولى نقول: الفتنة تعني الختبار والمتحان. فاأموالنا واأولدنا 

َعم اّلتي اأغدقها  فتنة لنا بمعنى ابتالء واختبار، فاهلل تعالى يرى كيف نت�شّرف بهذه النِّ

علين���ا، هل في الخي���رات والطاعات؟ اأم في الموبقات؟ وكذلك ف���ي �شاأن الأولد، هل 

نرّبيهم تربية �شالحة؟ اأم نهملهم؟

)))  ميزان الحكمة، الري�شهري، ج)، �ض 3673.

)))  م.ن.

)3)  �شورة الأنفال، الآية:8).
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اأّم���ا ال�شبهة الثانية - مو�ش���وع الحّب -  فاإّنه �شبحانه اأوجب على الإن�شان اأن يحّب 

والديه، فحّب الوالدين من حّب اهلل، وكذلك حّب الزوجة والأولد. اأّما عندما ي�شغي 

الأب���وان لرغبات اأولدهما المحّرمة فيع�شيان اهلل تعالى ب�شبب حّب الأولد، فهذا هو 

الح���ّب اّلذي ينافي حّب اهلل. فالر�شولP ُولد يتيم���ًا، وهو يحّب اأهل بيته حّبًا جّما، 

 Qوم���ع ذلك ففي معركة بدر دف���ع اإلى المعركة اأحّب النا�ض اإلي���ه، ابن عّمه عليًا

ه الحم���زةQ، و�شحابة الر�شول كانوا يقّدمون اأبناءه���م اأمامهم لُيقتلوا بين  وعمَّ

ي���دي الر�شولP. وكذلك كان اأمي���ر الموؤمنينQ يقّدم اأولده اإلى المعركة، ولم 

وؤ من  يبخ���ل به���م. واأ�شحاب الإمام كذل���ك، فهذا حجر بن عدي )ر����ض( رف�ض التبرُّ

م ابنه اأمام���ه لال�شت�شهاد، لأّنه خ�شي اإن هو  د بالقتل قدَّ الإم���ام عل���ّيQ. ولّما ُهدِّ

!Qاأ من اأمير الموؤمنين قتل اأّوًل اأن ي�شعف قلب ابنه فيتبرَّ

وختام���ًا ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعالى ما �شاأله اإبراهيم الخليلQ: { ۉ ۉ 

ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   ى  ېى  ې  ې  ې 
.

(((

ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ  }

)))  �شورة اإبراهيم، الآيتان:  0) � )).
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

حّب األبناء في كربالء

عندم���ا نتاأمل ف���ي واقعة كربالء فاإّننا ن���رى �شّيد ال�شهداء اأب���ي عبد اهلل الح�شين

م لل�شهادة اأولده واإخوانه واأ�شحابه وه���م من اأحّب النا�ض اإليه، ولم يبخل  Q ق���دَّ

باأح���د منه���م. واأّول م���ن اأذن له ف���ي القتال ابنه عل���ّي الأكبر، هذا ال�ش���اّب اّلذي كان 

الح�شي���نQ وكّل اأهل البيتQ يحّبونه حّبًا �شديدًا لأّن���ه اأ�شبه النا�ض بر�شول 

 :Qقال الح�شين Qاهلل َخلق���ًا وُخلقًا ومنطق���ًا. فعندما ا�شت�شهد علّي الأكب���ر

. هذا فلذة كبد الح�شينQ، ولكنَّ حّبه له لم 
(((

»عل���ى الدني���ا بعدك العفا يا بنّي«

يمنع���ه من تقديمه لل�شه���ادة اإعالًء لكلمة اهلل واإعزازًا لدين���ه. اإّن هذا الحّب هو عين 

حّب اهلل.

في حّب اهلل)))

ع���ن النب���ّي P: »اإذا اأحّب اهلل عبدااً م���ن اأّمتي قذف في قل���وب اأ�شفيائه واأرواح 

مالئكته و�شّكان عر�شه محّبته ليحّبوه، فذلك المحبُّ حّقااً. طوبى له ثّم طوبى له، 

وله عند اهلل �شفاعٌة يوم القيامة«.

ع���ن الإمام ال�شادق Q:»ح���ّب اهلل ناٌر ل يمرُّ على �شيء اإل احترقه ونور اهلل 

ل يطلع على �شيء اإل اأ�شاء...«.

)))  اإقبال الأعمال، ابن طاوو�ض، ج 3، �ض 3)3.

)))  م�شباح ال�شريعة، �ض)9).





يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ 
ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ})))

)))  �شورة التوبة، الآية: )0).

6

الصدقة
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تمهيد

من اأهّم الموا�شفات اأو ال�شفات اّلتي اأحّبها اهلل �شبحانه وتعالى واأرادها في عبده 

الموؤمن اإلى جانب اإقامة ال�شالة، اّلتي هي - معراج الموؤمن - �شفة الإنفاق، وقد ورد 

، اأو بتعابير 
(((

ه���ذا المعنى في الق���راآن الكريم اإّما بتعابير الإنف���اق { ڇ ڇ  }

، اأو بتعابير ال�شدقة والت�شّدق
(((

 اإيتاء الزكاة: { ائ   ەئ ەئ وئ وئ    }

. لك���ن، حّتى ل نكّرر الكلمات فلنقل الت�شّدق، لأّن عنوان ال�شدقة 
(3(

 و{ ی  }

هو عنوان وا�شع جّدًا.

طريق تزكية النفس

التاأكي���د القراآنّي والنبوّي على مو�شوع الت�شّدق ه���و تاأكيد كبير، والر�شالة الإلهّية 

ال�شماوّية - من خالل تركيزها على هذه ال�شفة - تريد اأن تحّقق غر�شين اأو هدفين 

دفعًة واحدة: 

الغر�ص الأّول يتعّلق بنف�ض الإن�شان، لأّن الإن�شان اّلذي ُينفق ويت�شّدق وُيعطي من 

مال���ه وُيجاهد بماله - هذا الإن�شان - يتطّهر ويتزّكى من خالل هذا الإنفاق. ولذلك، 

)))  �شورة البقرة، الآيات: )6) � )6) � 65).

)))  �شورة المائدة: الآية: 55.

)3)  �شورة الحديد، الآية: 8).
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 .
(((

ورد في الآية الكريمة { ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  }

هن���اك الكثير من الموؤمنين اّلذين يهتّمون بال�شي���ر وال�شلوك والأعمال اّلتي تقّرب 

اإل���ى اهلل �شبحان���ه وتعالى، ولكن بنف�ض الوقت يمكن اأن يتطّرق���وا اإلى اأعمال قد تكون 

�شاّقة ج�شدّيًا. في حين اأّن اهلل �شبحانه وتعالى وهو الأعلم بالنف�ض الإن�شانّية دّلنا على 

طري���ق للتزكية والتطّه���ر يحتاج �شلوكه اإلى كثير من العن���اء، وهذا الطريق هو طريق 

الإنف���اق في �شبيل اهلل، واّلذي ينتج عنه ُطهر روحّي ومعنوّي في الدنيا ومقام علّي في 

الآخرة.

 وعندما ننفق، فنحن الم�شتفيدون في الدنيا  قبل الآخرة، فقد يظّن البع�ض مّمن 

ل يوؤمن بالغيب اأّنه لو اأنفق من هذا المال اّلذي بحوزته واأعطى منه فقيرًا اأو محتاجًا 

فاإّن مقدار هذا المال الموجود لديه �شينق�ض- وذلك طبعًا بح�شابات اأهل الدنيا-اإل 

اأّن���ه في الواقع وحقيقة الأمر ف���اإّن هذا المال يزيد بتزكية اهلل ل���ه وجعل البركة فيه، 

، بل ودفع البالء اّلذي قد يكّلفني 
(((

يق���ول تعالى: { ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ }

الكثي���ر من مالي اّلذي احتفظت به ولم اأنفق بع�شًا من���ه، كاأن اأمر�ض مر�شًا �شديدًا، 

كان باإمكان���ي دفع���ه لو اأنفقت في �شبيل اهلل، وقد ورد ع���ن الإمام الباقر Q قال: 

. 
(3(

»ال�شدقة تدفع البالء المبرم فداووا مر�شاكم بال�شدقة«

من المسؤول؟

الغر����ص الثان���ي ه���و الم�شاهم���ة ف���ي معالج���ة الم�ش���اكل الجتماعّي���ة المعي�شّية 

الم�شتع�شي���ة اّلتي يعي�شها النا�ض عمومًا منذ بدء الخليقة اإلى الآن واإلى يوم تكون هلل 

تعال���ى فيه م�شيئة اأخرى. في كّل مجتمع ب�شرّي فق���راء واأغنياء، مكتفون ومحتاجون، 

واأنا�ض قادرون على العمل واآخرون عاجزون عن العمل، واإلخ. 

)))  �شورة التوبة، الآية: 03).

)))   �شورة البقرة، الآية:76).

)3)  و�شائل ال�شيعة، الحر العاملي، ج)، �ض33).
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ف���ي الفه���م الإ�شالمّي، الدولة م�شوؤول���ة والمجتمع اّلذي يعي�ض في���ه هوؤلء الفقراء 

والعاج���زون والأيتام والم�شاكين هو اأي�ش���ًا يتحّمل م�شوؤولّية من هذا النوع، واأّما ثقافة 

اإيتاء الزكاة والت�شّدق والإنفاق والجهاد بالمال ورعاية اأو تكّفل الأيتام وق�شاء حوائج 

المحتاجين وما �شاكل، فهي لتعالج جانبًا كبيرًا من هذه الم�شكلة، ولكن بخلفّية ثقافّية 

اإيمانّية اأخالقّية اإن�شانّية، وهذا ما ورد الحثُّ عليه في الكثير من الآيات والروايات.

يُربي الصدقات

اهلل �شبحان���ه وتعالى - من باب الترغي���ب للمت�شّدقين - يقول لهم: اأنا اّلذي اآخذ 

منك���م ال�شدق���ات ب�شكل مبا�شر، ال�شدقة تقع في يد اهلل قبل اأن تقع في يد الفقير اأو 

المحتاج اأو اليتيم: { ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   

. وقد ورد في الروايات ما يوؤّكد هذا المعنى. 
(((

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  }
ومن ب���اب الت�شجيع اأي�شًا، وعد اهلل �شبحانه وتعالى ف���ي القراآن المجيد باأّنه هو 

اّل���ذي يربي ال�شدق���ات. عندما يدفع الواحد مّنا �شدقة، ه���ذه ال�شدقة تنمو وتنمو 

اإلى اأن يح�شر يوم القيامة، فيفاجاأ يوم القيامة كاأّنه ت�شدق بمثل جبل اأحد كما ورد 

ف���ي بع����ض الروايات، في حين اأّن كّل م���ا ت�شّدق به هو فقط ه���ذا المبلغ المتوا�شع 

اّل���ذي خ���رج منه. لك���ّن اهلل �شبحانه وتعالى وعد ب���اأن يربي ال�شدق���ات واأن ينّميها 

ت�شجيع���ًا عل���ى الإنف���اق لعباده. وق���د ورد عن الر�ش���ول P : »ت�شّدقوا ول���و ب�شّق 

تم���رة، واتق���وا النار ولو ب�ش���ّق تمرة، فاإّن اهلل عّز وجّل ُيربيه���ا ل�شاحبها كما ُيربي 

اأحدك���م ف�شيل���ه حّت���ى يوفي���ه اإّياه���ا يوم القيام���ة، وحّت���ى يكون اأعظم م���ن الجبل 

 .
(((

العظي���م«

)))  �شورة التوبة، الآية: )0).

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج93، �ض))).



لوةعُظ شافيا76

وف���ي الحدي���ث القد�ش���ّي، عن اأبي عب���د اهلل ال�ش���ادق Q اأّنه ق���ال: »قال اهلل 

تعال���ى: اإّن م���ن عبادي م���ن يت�شّدق ب�شّق تم���رة فاأربيها له كما ُيرب���ي اأحدكم فلَوه، 

.
(((

حّتى اأجعلها مثل جبل اأحد«

من بركات الصدقة

هن���اك روايات كثيرة تتحّدث ع���ن اآثار ال�شدقة، فقد ورد عل���ى �شبيل المثال اأّنها 

»تدف���ع الب���الء ويتداوى بها من الأمرا�ص« كما مّر معنا. وهي »تدفع ميتة ال�شوء«، 

وحي���ث اإّن الإن�شان �شيم���وت ول مهرب من الم���وت. فاإّن هناك اأ�ش���كاًل للموت، فتارًة 

هناك الموت اّلذي هو قتل في �شبيل اهلل، وموت على الفرا�ض اأو بحادث �شيارة اأو عن 

طري���ق الخطاأ اإلخ... ال�شدق���ة تدفع عن الإن�شان ميتة ال�شوء. وورد اأي�شًا اأّن ال�شدقة 

»تطي���ل العم���ر«  واأّنها »مفتاح الرزق«، يق���ول تعالى: { چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ک  ک     ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ       ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ    ڍ  ڍ 
. وق���د كان ر�شول اهللP ياأمر بع�ض الذين �ُشّدت عليهم 

(((

گگ گ گ ڳ }
اأب���واب الرزق بالت�شّدق لينظ���ر اهلل �شبحانه وتعالى اإليهم نظ���رة رحمة وراأفة ويفتح 

لهم اأبواب رزقه.

عطاء بال حساب

وللت�شجي���ع اأي�شًا على تحقيق الغر�ض الثان���ي )اأي الم�شاهمة في معالجة الم�شاكل 

الجتماعّي���ة(، نجد باأّن الإ�شالم لم ي�شّجع فق���ط المت�شّدقين اأنف�شهم، لأّن الإ�شالم 

يع���رف اأّن���ه �شياأت���ي يوم م���ن الأّيام ل ي�شتطي���ع الواحد مّن���ا اأن يقوم بمب���ادرة فردّية 

للت�ش���ّدق، واأّن���ه �شياأتي ي���وم ت�شبح فيه موؤ�ّش�ش���ات �شخمة تعمل في ه���ذا المو�شوع. 

ولذل���ك نجد ب���اأّن الأجر والثواب اّلذي وعد به المت�شّدق وع���د به اأي�شًا من ي�شعى في 

)))  م. ن.

)))  �شورة البقرة، الآية: )6).
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تاأمين ال�شدقة، ومن يحمل ال�شدقة من المت�شّدق اإلى اليتيم اأو المحتاج اأو الفقير. 

فق���د روي عن ر�شول اهللP »من م�شى ب�شدقة اإل���ى محتاج كان له كاأجر �شاحبها 

 { گ گ ڳ  } . اهلل �شبحانه وتعالى 
(((

م���ن غي���ر اأن ينق�ص من اأج���ره �ش���يء«

يعط���ي بال ح�شاب، وتكّفل لل�شاعي في تاأمين ال�شدق���ة وياإي�شالها للمحتاجين بثواب 

واأج���ر المت�شّدق نف�شه دون اأن ُينق�َض �شيٌء م���ن اأجر هذا المت�شّدق. وورد اأي�شًا في 

رواياتن���ا حول مفهوم ال�شدقة ف���ي الإ�شالم الكثيُر من اأخالقّيات واآداب هذا ال�شلوك 

وهذه الممار�شة وهذه الفري�شة وهذا العمل الم�شتحّب، فيما يتحّدث عن �شدقة ال�شّر 

اأو العلن واأولوّية ذوي الأرحام .

خيٌر من الصدقة 

وم���ن اأه���ّم الأم���ور اّلتي تعّبر ع���ن هذا البع���د الأخالق���ّي والإن�شانّي ف���ي الت�شريع 

الإ�شالم���ّي هو حرمة اإلحاق المّن والأذى بمن نعينه���م اأو بمن ن�شاعدهم، وهذا يوؤّكد 

اأّن الغر����ض في الحقيقة والخلفّية الأ�شا�ض ه���ي خلفّية اأخالقّية واإن�شانّية. لذلك، قال 

 .
(((

اهلل �شبحانه وتعالى { ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ  }

نع���م، هناك الكثير مّم���ن يت�شّدقون اأو ي�شاعدون، اأو مثل بع����ض الدول اّلتي تقّدم 

الم�شاع���دات والمعون���ات لجه���ة معّينة، ثّم فيما بع���د يلحق بهم م���ن الأذى والمّن ما 

يذهب بماء وجوههم جميعًا. بينما رّكز الإ�شالم على حفظ ماء وجه اليتيم والمحتاج 

والفقي���ر اّلذي نت�ش���ّدق اأو ننفق علي���ه اأو ن�شاعده في الحقيقة. ولعّل ه���ذا اأي�شًا اأحد 

اإيجابّي���ات اأو خلفّي���ات �شدقة ال�شّر. حّتى اأّنه ورد في بع����ض الروايات في الآداب اأّنك 

عندما تعطي مالك للفقير ل تنظر اإلى وجهه، حّتى ل يخجل ول ي�شتحي منك فحاول 

الإ�ش���الم اإلى ه���ذا الحّد اأن ُيراع���ي كرامة اأولئ���ك اّلذين تمتّد اإليه���م اليد لمعونتهم 

ولم�شاعدتهم و�شّد حوائجهم.

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج)9، �ض75).

)))  �شورة البقرة، الآية: 63).
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. عندما 
(((

يقول �شبحانه: { ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى  }

تت�ش���ّدق على اإن�شان ثّم تم���ّن عليه وتوؤذيه فقد اأبطلت �شدقت���ك ولم يعد لها اأجر ول 

ث���واب ول مكان ول معنى. وه���ذا يوؤّكد اأّن حر�ض الإ�شالم عل���ى الكرامة الإن�شانّية هو 

اأ�ش���ّد بكثير من حر�ض الإ�شالم على اأن يمالأ بطن الجائع. ولذلك، قالت الآية: { ڭ 

. فكرام���ة الإن�شان اأهّم من جوعه اأو 
(((

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈۈ  }
�شبع���ه، ولذلك، اإن كنت تريد اأن ت�شبع بطن���ه عليك اأن تحفظ الأهّم، وهو كرامة هذا 

الإن�شان. 

عندما ي�شبح في كّل دّكان وفي كّل بيت مكان لل�شدقة، و�شندوق لل�شدقة، وعندما 

تنت�شر ثقافة ال�شدقة بين النا�ض، هذه الأموال المتوا�شعة والب�شيطة تتراكم، وعندما 

تتراكم هذه المبالغ ت�شتطيع اأن تحّل م�شكلة عدد كبير من العائالت.

ن�شاأل اهلل �شبحانه وتعالى اأن يجعلنا من المت�شّدقين، ويتقّبل مّنا القليل، ويعّو�شنا 

بالكثي���ر، ويعّجل لنا ظهور الدولة الكريمة حّتى ل يبقى مو�شٌع لل�شدقة، حيث يملوؤها 

�شاحب الع�شر والزمان| ق�شطًا وعدًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا، اإّنه �شميع مجيب.

)))  �شورة البقرة، الآية: )6).

)))  �شورة البقرة، الآية: 63).
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في رحاب الصدقة)))

عن ر�شول اهلل P: »اأكثر من �شدقة ال�شّر فاإّنها تطفئ غ�شب الرّب جّل جالله«

وع���ن ابن عبا�ض قال: ق���ال ر�شول اهلل P: »�شبع���ة في ظّل عر����ص اهلل عّز وجّل 

ي���وم ل ظ���ّل اإّل ظّل���ه: اإمام عادل، و�ش���اّب ن�شاأ في عبادة اهلل عّز وج���ّل، ورجل ت�شّدق 

بيمينه فاأخفاه عن �شماله، ورجل ذكر اهلل عّز وجّل خاليااً ففا�شت عيناه من خ�شية 

اهلل، ورج���ل لق���ي اأخاه الموؤمن فقال: اإّني لأحّبك في اهلل عّز وجّل، ورجل خرج من 

الم�شج���د وف���ي نّيته اأن يرجع اإليه، ورجل دعته ام���راأة ذات جمال اإلى نف�شها فقال: 

{ھ   ھ ھ  ے ے  }.

روي ع���ن الإم���ام ال�شادق Q ق���ال: »اإّن �شدقة النه���ار ُتمي���ث الخطيئة كما 

ُيميث الماء الملح، واإّن �شدقة الليل تطفئ غ�شب الرّب جّل جالله«.

وعن���ه Q قال: »من ت�شّدق حي���ن ُي�شبح ب�شدقة اأذه���ب اهلل عنه نح�ص ذلك 

اليوم«. 

وعنه Q، عن اآبائه Rقال: »�ُشئل ر�شول اهلل P : اأّي ال�شدقة اأف�شل؟ 

.»
(2(

فقال : على ذي الرحم الكا�شح

وعن اأبي عبد اهلل Q قال: »من ت�شّدق في �شهر رم�شان ب�شدقة �شرف اهلل 

عنه �شبعين نوعااً من البالء«.

وعنه Q: »ال�شدقة يوم الجمعة ت�شاعف اأ�شعافا«.

 :P ع���ن اأّم �شلمة ر�شي اهلل عنها، قالت: قال ر�شول اهلل Q ع���ن اأبي  جعفر

»�شناي���ع المعروف تقي م�شارع ال�ش���وء، وال�شدقة خفيا تطفئ غ�شب الرّب، و�شلة 

)))   بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج93، باب ال�شدقة.

))) الكا�شح: الذي ُي�شمر لك العداوة.
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الرح���م زي���ادة ف���ي العم���ر، وكّل مع���روف �شدق���ة، واأه���ل المع���روف ف���ي الدني���ا اأهل 

المع���روف ف���ي الآخرة، واأه���ل المنكر في الدنيا اأه���ل المنكر في الآخ���رة، واأّول من 

يدخل الجّنة اأهل المعروف«.



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ

(((

   ڻ ڻ  }

)))  �شورة الكهف، الآيتان: 03)-)0).

8

تحّديات الشباب
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تمهيد

من اأعظم الم�شاكل اّلتي يواجهها النا�ض اليوم، وبالأخ�ّض جيل ال�شباب، هي حالة 

ال�شطراب النف�شّي، والقل���ق، والرتباك، اّلتي تو�شل اإلى الحيرة اأو ال�شياع، ويحاول 

البع�ض منهم اأن يعالج هذه الأو�شاع النف�شّية باأ�شاليب خاطئة  اأو ملتوية. 

ف���ي يومنا ه���ذا، كّل ما حول الإن�ش���ان ي�شغط علي���ه: البيئة، الو�ش���ع الجتماعّي، 

الأو�شاع المعي�شّية، الفقر، الحاجة، المر�ض، عدم قدرة الإن�شان على تلبية احتياجات 

العائل���ة وحّتى الحتياجات ال�شخ�شّية اّلتي باتت في ه���ذا الزمان اأكبر واأعظم بكثير 

من الأزمنة الما�شية.

هجمة إفساد مبرمجة 

م���ن ال�شغ���وط الكبيرة اأي�ش���ًا ما ُيحيط بنا م���ن هجمة ف�شاد واإف�ش���اد ل مثيل لها 

ف���ي تاري���خ الب�شرّية. على مّر التاريخ عم���ل �شياطين الإن�ض والجّن عل���ى ن�شر الف�شاد 

ليقطع���وا طريق الب�شر ويمنعوهم من الو�شول اإلى اهلل �شبحانه وتعالى، ومن الو�شول 

اإل���ى �شعادتهم وكمالهم في الدنيا وفي الآخرة. ومار����ض كذلك  الطواغيت والنماردة 

والفراعنة الإف�شاد المبرمج والممنهج ليحموا من خالله عرو�شهم. 

ولكن، لم يمّر على الأجيال طوال تاريخ الب�شرّية ما يواجهه جيل اليوم؛ من هجمة 
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اإف�ش���اد بال�ش���ورة وبال�شوت وبالمكتوب وغيره، وفي ال�ش���ارع وفي ال�شّيارة وفي البيت 

وعلى حواّف الطرقات وحيثما ذهب، مخاطبة حوا�شه وعقله وقلبه وبكّل و�شيلة، يقول 

{ ی ی       جئ حئ   مئ ىئ يئ              جب حب  خب      مب ىب  يب  تعال���ى: 

 .
(((

جت حت  }
هن���اك هجم���ة قوّية و�شر�ش���ة وهي بالتاأكيد لي�ش���ت عفوّية، فيها م���ن ُيخّطط ومن 

ُيبرم���ج ومن ُيدير عملّي���ة الإف�شاد الوا�شعة في العالم. هناك من يريد للعالم اأن يكون 

فا�شدًا، وغير اإن�شانّي، بل اأن يكون حيوانّيًا. هناك من يريد للنا�ض اأّل يكونوا عقالنّيين 

بل اأن يكونوا �شهوانّيين، وهناك من ُينا�شبه اأن يكون النا�ض على هذه ال�شاكلة ليتمّكن 

من اأن يحكم العالم، لأّنه حينئٍذ لن يكون اأمام ب�شرّية واعية وعاقلة ذات اإرادة وعزم، 

ول���ن يك���ون حينئٍذ اأمام اأنا�ض تعني له���م الكرامة والحرّية والع���ّزة وال�شرف والِعر�ض 

والآخرة �شيئًا على الإطالق.

حالة ملفتة

ف���ي بدايات الق���رن الما�شي، بي���ن النجف وكرب���الء المدينتي���ن المقّد�شتين، كانت 

هن���اك منطقة تعي�ض فيها ع�شائر يغلب عليها عمومًا طابع التدّين والحفاظ على م�شائل 

الِعر����ض وال�شرف والكرام���ة والعالقات الجتماعّية الم�شبوط���ة والمحترمة، لوحظ في 

�شن���وات قليل���ة اأّن هناك ظاهرة بغاء بداأت تنت�شر في ه���ذه المنطقة، وظّن بع�ض النا�ض 

للوهلة الأولى اأّن هذه ن�شاأت هنا وهناك بال�شدفة .. ولكن لأّن هذه الظاهرة كانت ت�شّكل 

�شدمة ل�شّكان تلك المنطقة اهتّم بع�ض العلماء وبع�ض المحّققين في معرفة الخلفّيات. 

وكان���ت النتيجة اأّن بيتًا في تلك المنطقة له ارتب���اط بجهة �شهيونّية هو اّلذي كان 

يق���ف خل���ف انت�شار حالة وظاه���رة البغاء في منطق���ة ع�شائرّية متدّين���ة، في منطقة 

العتبات المقّد�شة.

)))  �شورة الروم، الآية:)).
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 ه���ل هذا يح�ش���ل بال�شدفة؟ هل جاء هذا البيت، ت���اركًا كّل بلدان العالم لي�شكن 

بين تلك القرى بال�شدفة؟ اأم اأّن هذا �شيء مخّطط له م�شبقًا؟ 

ال تفّروا من الفساد إلى الفساد

واإذا اأخذنا المو�شوع المعي�شّي والجتماعّي والمو�شوع ال�شيا�شّي والأمنّي ومو�شوع 

الإف�شاد، كّل هذا ي�شّكل �شغطًا على جيل ال�شباب بالخ�شو�ض، لأّن حاجاتهم تكون في 

ذروة الن�شاط وف���ي ذروة الحيوّية. وبالتالي، البع�ض يفّر من ال�شيطان اإلى ال�شيطان، 

يف���ّر من الف�شاد اإلى الف�ش���اد، اأي اأّنه في نهاية المطاف ي�شت�شل���م. البع�ض يحاول اأن 

يواج���ه هذه الأو�شاع بالتهّرب م���ن الم�شوؤولّية، فيلجاأ اإلى اإدم���ان المخّدرات والخمر 

اأو القم���ار و�شهر الليالي الطويلة في النوادي الحمراء، في�شبح اإن�شانًا ل مباليًا اتجاه 

نف�ش���ه واتجاه عائلت���ه واتجاه مجتمعه. البع�ض يقدم على النتح���ار. البع�ض يلجاأ اإلى 

الجريم���ة والقتل والع�شابات والمافيات وال�شرقة والل�شو�شّية وما �شاكل؛ اللجوء اإلى 

ه���ذا النوع من المعالجات في الحقيقة يزيد في تدمي���ر المجتمع والعائلة، وهو اأ�شبه 

بمن يرمي على النار وقودًا لتزداد ا�شتعاًل، بدل من اأن  يرمي عليها ماًء ليطفئها. 

ف���ي ظّل هذه الأجواء اّلت���ي نعي�شها، يجب اأن نواجه ه���ذه ال�شتحقاقات بم�شوؤولّية 

وبجّدّي���ة، لأّن الم�شاأل���ة هن���ا ل تقف عن���د النتائج الدنيوّي���ة. اإّن المو�ش���وع في نهاية 

ة، فليقتل  المطاف ل يقف عند حدود هذه الدنيا اّلتي يعي�ض فيها النا�ض وتنتهي الق�شّ

م���ن يقتل، ولينتحر من ينتح���ر، وليتاأّلم من يتاأّلم، ولُيدمن من يدمن، ولتجتح جيو�ض 

�شعوب���ًا، ولتع����ض الأر�ض ظلمًا وا�شتكب���ارًا وا�شتعبادًا وطغيان���ًا، ول م�شكلة. بل اإّن هذه 

الدنيا اأ�شاًل هي دنيا منق�شية والم�شاألة تتعّدى الم�شوؤولّية في الدنيا اإلى الآخرة، اإلى 

يوم الوقوف الطويل بين يدي اهلل �شبحانه وتعالى اّلذي �شي�شاأل كّل واحد مّنا، كّل فرد 

مّنا عن حياته و�شلوكه واأقواله واأفعاله واأدائه وم�شوؤولّياته في الدنيا. ماذا فعل؟ ماذا 

قال؟ كيف عا�ض؟ كي���ف واجه الم�شائل والتحّديات؟ عالقته مع نف�شه، مع عائلته، مع 
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جيران���ه، مع محيطه، في ال�شلم وف���ي الحرب، في التحّديات وفي الأخطار. وبالتالي، 

هناك م�شوؤولّية كبيرة. 

لي�ض الحّل اأن تهرب اإلى المخّدرات، واإلى الخمر، واإلى النتحار. بع�ض الم�شاكين 

ر اأنه عندما يلجاأ اإلى النتحار يرتاح به���ذه الو�شيلة. من قال اإّنه ارتاح؟ اإّن كّل  يت�ش���وَّ

م���ا يمك���ن اأن يعي�شه الإن�شان من اآلم واأحزان في هذه الدنيا ل يقا�ض ول ي�شاوي �شيئًا 

اأم���ام ع���ذاب اهلل و�شخطه وغ�شبه، اّل���ذي يطال العا�شي���ن والمنحرفين والخاطئين 

والمذنبين.

قال تعال���ى: { گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں 

.
(((

ڻ ڻ   ڻ ڻ  }
الحّل في اللجوء إلى الله تعالى

ين هو اأّنه يعطين���ا، حّتى في اأ�ش���ّد الظروف والأو�ش���اع ال�شعبة،  اأه���ّم ما ف���ي الدِّ

الطماأنين���ة وه���دوء النف�ض وال�شتقرار وال�شكينة والأم���ل والرجاء. ول يوجد �شيء في 

هذا الوجود يمكنه اأن يمنح الإن�شان هذا الم�شتوى في مواجهة الم�شاكل و ال�شعوبات 

و الماآ�شي والأحزان غير الدين.

. اأّيًا تكن الماأ�شاة 
(((

يقول اهلل �شبحانه وتعالى: { ىت يت    جث مث ىث }

والأح���زان والمعاناة اّلتي تعي�شها ب�شبب ظروف �شخ�شّي���ة اأو اجتماعّية اأو �شيا�شّية اأو 

اأمنّية اأو تهديدات اأو جوع اأو فقر، وغير ذلك .. عندما تلجاأ اإلى اهلل �شبحانه وتعالى، 

عندم���ا تذك���ر اهلل �شبحانه وتعالى وتعود اإل���ى اهلل عّز وجّل، عندم���ا تجل�ض بين يدي 

اهلل �شبحان���ه وتعال���ى لمناجاته ولدعائه، يمكن���ك اأن ت�شكي ل���ه كّل اآلمك ومعاناتك 

و�شعوبات���ك واأحزانك وماآ�شيك . وهنا، اأنت ل تتكّلم مع فقير مثلك، حين تقول له اأنا 

)))  �شورة الكهف، الآيتان: 03)-)0).

)))  �شورة الرعد، الآية: 8).
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فقير، فيجيبك: اأنا فقير مثلك،.. اأنت ل ت�شكو اإلى مثيل لك ول حّتى اإلى قادر اأو غنّي 

مح���دود القدرة ومحدود الغنى، اأنت ت�شكو اإلى اهلل �شبحانه وتعالى، وتتحّدث مع اهلل 

�شبحانه وتعالى، وتلجاأ اإلى اهلل �شبحانه وتعالى الغنّي القادر العالم اّلذي يعلم ما في 

اأنف�شنا، وهو اأقرب اإلينا من حبل الوريد، والقادر الكريم؛ لأّنه يوجد قادر من الممكن 

اأّل ي�شاعدك، والغنّي الجواد؛ لأّنه ممكن اأن يكون هناك غنّي ول يمّد لك يد العون.

ى ائ  ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   } تعال���ى:  يق���ول 

.
(((

ۈئۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  }
وع���ن النبّي P: ل تعج���زوا عن الدعاء، فاإّنه لم يهلك م���ع الدعاء اأحد. ولي�شاأل 

اأحدك���م رّبه؛ حّتى ي�شاأله �ش�شَع نعله اإذا انقط���ع. وا�شاألوا اهلل من ف�شله فاإّنه يحّب اأن 

ُي�ش���األ. وما من م�شلم يدعو بدعوة لي�ض فيها اإثٌم ول قطيعة رحم اإّل اأعطاه اهلل تعالى 

به���ا اإح���دى ثالث: »اإّما اأن يعّجل له دعوته، واإّم���ا اأن يّدخرها له في الآخرة، واإّما اأن 

.
(((

يكّف عنه من ال�شّر مثلها، قالوا: يا ر�شول اهلل اإذن نكثر، قال: اهلل اأكثر«

اأنت تتكّلم مع من بيده ملكوت ال�شماوات والأر�ض، تناجيه وتلجاأ اإليه. هذا اللجوء 

اإل���ى اهلل �شبحانه وتعالى، اأولى نتائجه ال�شريعة اله���دوء والطماأنينة وال�شكينة. مهما 

فّت�شتم في علم النف����ض التربوّي والجتماعّي ولدى اأطباء النف�ض وغيرهم فلن تجدوا 

ه���ذا العالج عن���د اأحد، ولكّنكم �شتج���دون العالج عند محّمد ب���ن عبد اهللP وفي 

اآي���ات اهلل اّلتي اأنزلت عل���ى قلبه ال�شريف، وفي الآي���ات الكريمة: {ٺ ٺ 

ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ  ڤ   ڤ ڦ ڦ      
، كي���ف نواج���ه هذا النق�ض وهذا البالء 

(3(

ڦ ڦ ڄ ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ    }
وهذه المحنة في الأموال، في الأنف�ض، في الثروات؟!

)))  �شورة البقرة، الآيتان:86).

)))  الدعوات، الراوندي، �ض9).

)3)  �شورة البقرة، الآية: 55) � 56).
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»اإن���ا هلل« لي�ش���ت مج���رد كلم���ة تقال؛ »اإن���ا هلل« تعني نح���ن ُملك له، ونح���ن عبيده؛ 

نوا�شين���ا بيده، يفعل بنا ما ي�شاء. »اإنا هلل واإنا اإلي���ه راجعون« فعندما نكون عبيدًا له، 

نر�شى بما ير�شاه لنا، نر�شى ونهداأ ونطلب منه اأن ُيعيننا، واأن يدفع عّنا البالء، واأن 

يرف���ع عّنا المتحان، واأن ُيعطينا ال�شبر والثبات والنجاح والن�شر والعّزة. »واإنا اإليه 

راجع���ون« عبارة تقول لنا اإّن هذه الحياة اّلتي نعي�شها هي حياة محدودة، وبالتالي، ل 

ت�شتحّق اأن ت�شّيع اآخرتك من اأجل بع�ض المحن وبع�ض ال�شعوبات وبع�ض الأحزان في 

الدنيا، فترتكب المعا�شي والذنوب وتفّر من ال�شيطان. 

الدواء في بيوت الله

.
(((

يقول تعالى: { ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ  }

الم�شاج���د، هذه الموؤ�ّش�ش���ات العبادّي���ة الإيمانّية التربوّية هي �شف���اء للنا�ض و هي 

حاج���ة روحّي���ة ونف�شّية واجتماعّي���ة واأخالقّية، هي حاج���ة جهادّية و�شيا�شّي���ة واأمنّية 

اأي�ش���ًا؛ في بيوت اهلل ع���ّز وجّل، نقراأ الق���راآن ون�شتمع اإلى الوع���ظ والإر�شاد ونتعّرف 

عل���ى حقائق الوجود، فنفه���م معنى الدنيا ومعن���ى الآخرة، ومعن���ى المتحان ومعنى 

البالء، ومعنى ال�شبر ومعنى تحّمل الم�شوؤولّية. في بيوت اهلل عّز وجّل، ن�شحذ الهمم 

قها  دها ونعمِّ والعزائ���م والإرادات؛ في بيوت اهلل عّز وجّل، نحمل روح الإن�شانّية ونج�شِّ

ف���ي اأرواحنا وفي اأنف�شن���ا. في بيوت اهلل عّز وجّل، نداوي قلوبن���ا وجروح اأنف�شنا اّلتي 

تطالها ال�شهام من كّل حدب و�شوب، وبالدرجة الأولى نح�شل على هذا الهدوء وعلى 

ل لنا الأمل . ين وفي بيوت اهلل يتح�شّ هذه الطماأنينة. في الدِّ

نع���م، الدين والنب���ّي واآيات القراآن هي الق���ادرة على اأن تمنح ه���ذا الأمل. الإمام 

الخمين���ّي ر�شوان اهلل تعالى عليه قبل خم�شين �شن���ة اأو �شتين �شنة،  كان يقول لل�شاه: 

»كّلم���ا عّمرن���ا في قرية اأو في مدينة م�شجدااً يمكنكم اأن تقّللوا عدد المخافر وعدد 

)))  �شورة الأعراف، الآية:)3.
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ال���درك وع���دد قوى الأمن«، لم���اذا؟ لأّنه عندما تترّبى النا�ض عل���ى التدّين، �شي�شكل 

ذل���ك حاج���زًا ورادعًا ذاتّيًا ع���ن القتل، وال�شرق���ة، والغ�ّض، والظل���م، والتج�ّش�ض على 

الآخرين، واإيذاء الآخرين.

الم�شوؤولّية في هذه المرحلة ال�شعبة والخطرة هي اأن نلجاأ اإلى اهلل �شبحانه وتعالى، 

اأن نتم�ّش���ك بديننا وثقافتنا وقيمنا، اأن نثق باهلل �شبحانه وتعالى، اأن نعرف اأّن اأمامنا 

اآم���اًل كبيرة نحن قادرون على تحقيقه���ا، اأن ن�شتعين بثقافتنا وتعاليمنا وقيمنا لنكون 

م���ن اأ�شحاب الأنف����ض المطمئنة الواثق���ة ال�شجاعة المريدة العازم���ة. ونحن قادرون 

عل���ى تجاوز كّل هذه الأخط���ار اإذا تحّملنا الم�شوؤولية وكّنا اأ�شح���اب الوعي واأ�شحاب 

الأم���ل، وكّنا اأّوًل واآخرًا من الالجئين اإل���ى اهلل، م�شتعيذين به في مواجهة ال�شيطان، 

م�شتعينين به على مواجهة التحّديات.

 .
(((

{ ىئ يئ   جبحب خب مب  ىب يب   جت  }

)))  �شورة الذاريات، الآية: 50.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

نعمة العقل)1)

ع���ن محّمد بن �شليمان الديلمي، عن اأبيه قال: »قلت لأبي عبد اهلل Q: فالن 

من عبادته ودينه وف�شله؟ فقال: كيف عقله؟ قلت: ل اأدري، فقال: اإّن الثواب على 

ق���در العق���ل، اإّن رجال من بني اإ�شرائيل كان يعبد اهلل في جزيرة من جزائر البحر، 

خ�ش���راء ن�ش���رة، كثيرة ال�شجر ظاهرة الماء واإّن مل���كااً من المالئكة مّر به فقال يا 

رّب اأرن���ي ث���واب عبدك هذا، ف���اأراه اهلل ]تعالى[ ذلك، فا�شتقّل���ه الملك، فاأوحى اهلل 

]تعالى[ اإليه: اأن ا�شحبه فاأتاه الملك في �شوره اإن�شّي فقال له: من اأنت؟
ق���ال: اأن���ا رجل عاب���د بلغني مكانك وعبادتك في هذا الم���كان فاأتيتك لأعبد اهلل 

مع���ك، ف���كان معه يومه ذلك فلّما اأ�شبح قال له الملك: اإّن مكانك لنزه، وما ي�شلح 

اإّل للعب���ادة، فق���ال ل���ه العاب���د : اإّن لمكاننا هذا عيبااً. فقال له: وم���ا هو؟ قال: لي�ص 

لرّبن���ا بهيم���ة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا المو�شع، فاإّن هذا الح�شي�ص ي�شيع، 

فق���ال ل���ه ]ذل���ك[ الملك : وما لرّب���ك حمار؟ فقال: لو كان له حم���ار ما كان ي�شيع 

مثل هذا الح�شي�ص، فاأوحى اهلل اإلى الملك: اإّنما اأثيبه على قدر عقله«.

)))  الكافي، الكليني، ج)، �ض)).



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

(((

 { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې   }

))) �شورة فاطر، الآية: 8).
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تمهيد

ين والإ�شالم  ف���ي الزمن اّلذي ت�شّن فيه الحم���الت الإعالمّية المعادية  لتقديم الدِّ

ب والخرافة والرجعّية وما �شاكل،  على وجه الخ�شو�ض كدين للتخّلف والجهل والتع�شّ

م���ن المحزن اأن نحتاج لنتكّل���م ون�شتدّل وندافع عن اأمر وا�ش���ح وبيِّن لكّل ذي لبٍّ في 

معرك���ة يمتل���ك فيه���ا خ�شومنا - ق���وى ال�شتكبار ف���ي العالم-  كّل عنا�ش���ر الدعاية 

والإعالم ومراكز الدرا�شات.

اللُه تعالى مصدُر العلم 

اأن���زل اهلل �شبحانه وتعالى الكتب ال�شماوّية، وبعث الأنبياء والر�شل - قادة الدين-  

اإلى الب�شرّية لهدايته���ا وتوعيتها واإنذارها، يقول تعالى: {ڇ ڇ ڇ 

، ويقول �شبحانه: 
(((

ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ   }
ڑ      ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  {چ 

 ف���اهلل �شبحانه وتعالى هو اّل���ذي علم الإن�شان ما لم يعلم، 
(((

ڑ ک ک ک ک  گ  }
فالدين م�شدره اهلل والعلم م�شدره اهلل. 

)))  �شورة الن�شاء، الآية: 65).

)))  �شورة العلق، الآيات: ) � 5.
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ين والعل���م، ويعتبر اأّنهما ل  اإل اأّن هن���اك م���ن ي�شّر على فر�شّي���ة ال�شراع بين الدِّ

يجتمع���ان بل اإّن هناك تناق�شًا بينهم���ا. اإل اأّن الواقع والتاريخ يكذبان هذه الفر�شّية؛ 

فالأنبي���اء والر�شلR لم يكونوا فقط مبّلغي ر�شالت الدين، بل كانوا اأي�شًا معّلمي 

الب�شرّية في الكثير من مجالت العلم بل اإّن العلماء الألّباء عجزوا اأمام معارف الأنبياء 

 Lالموهوبة من اهلل تعالى وهذا ما نراه جلّيًا في اأحوال نبّي اهلل عي�شى بن مريم

حي���ث اأحيا بعلمه الإله���ّي الموتى و�شفا الأعم���ى والمر�شى: { ڃ چ چ چ  

ژ ڑ   ڈ    ژ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڇ ڍڍ   ڇ   ڇ  ڇ  چ 
ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  کک  ک  ک  ڑ 

 .
(((

ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ          ہ  }
اأّم���ا مكانة العل���م والعلماء في الق���راآن والرواي���ات فاإّنها مّما تعجز ب���ه كلماتنا عن 

الإحاط���ة ببع����ض من �شاأنه اأو �شيء م���ن مقامه ويكفينا ق���ول اهلل �شبحانه: { مب ىب 

 وبذلك نتبّين اأّنه ما من دين اأو عقيدة اأو 
(((

يب جت  حت خت مت ىت   يتجث  }
فكر اأو ح�شارة تحّدثت عن العلم والمعرفة ومكانة العلماء وحّثت على طلب العلم وبّينت 

قيمة ودرجة واأثر العلم في الدنيا وفي الآخرة كما فعل الإ�شالم العظيم وخاتم النبّيين 

محّم���د بن عبد اهللP. ولم يكن اأحٌد قبل ر�ش���ول الإ�شالم قد خطر في باله اأن يجعل 

فداء الأ�شرى اّلذين وقعوا في يد الم�شلمين في معركة بدر باأن يعّلم كّل اأ�شير ع�شرة من 

الم�شلمين! حّتى الفدية اأرادP اأن يوّظفها في خدمة العلم والتعّلم والمعرفة. 

وصّية األنبياء والكتب السماويّة

ونح���ن اإذ نوؤّكد على هذه الحقيقة الإ�شالمّية الرا�شخة وهذه المكانة العالية للعلم 

والعلم���اء والمتعّلمي���ن والمعلمين، ل نتح���ّدث عن العلوم الدينّية فق���ط كما قد ي�شتبه 

البع����ض، ب���ل نتحّدث ع���ن كّل علم ومعرفة تق���ّرب الإن�شان م���ن اهلل �شبحانه وتعالى، 

)))  �شورة اآل عمران: الآية:9).

)))  �شورة المجادلة، الآية:)).
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وتجع���ل الإن�ش���ان في خدمة اأهله ومجتمعه واأّمت���ه وكّل الب�شرّية. كّل علم نافع من هذا 

الن���وع هو العلم الممدوح، ه���و العلم اّلذي يرفع اأهله درجات ف���ي الدنيا وفي الآخرة، 

ى به الأنبياء والر�شل وكتب اهلل ال�شماوّية.  وهو العلم اّلذي و�شّ

نح���ن كم�شلمين نقّدم جواب���ًا واقعّيًا وعملّيًا. نعم، اإن كان���ت هناك بع�ض التجارب 

اّلتي تن�شب نف�شها اإلى الإ�شالم قد ارتكبت اأخطاًء قاتلة من هذا النوع، فاّلذي يتحّمل 

الم�شوؤولّي���ة هم اأ�شحاب هذه التجربة، ولي�ض الإ�شالم ول نبّيه ول قراآنه اّلذي من اأّول 

اآي���ة فيه اإلى اآخر اآية يمتلئ بالمعرفة والعلم والحدي���ث عن الإن�شان -الذكر والأنثى- 

ف���ي هذه الرحلة العظيم���ة وفي هذا الكدح الطويل اإل���ى اهلل �شبحانه وتعالى.  هذا هو 

الجواب العملي. ل نحتاج اإلى التنظير ول اإلى ال�شتدلل ول اإلى القول باأّن الإ�شالم هو 

لي�ض كذلك. القراآن يقول هذا والأحاديث توؤّكد هذا الم�شمون اأي�شًا.

وم���ا اأروع هذا الحديث اّلذي نخت���م به هذه الفقرة وبه نتبّين عظمة العلم ومكانته 

الحقيقّي���ة في الإ�شالم، فعن اأبي ب�شير ق���ال: �شمعت اأبا عبد اهلل Q يقول: »كان 

اأمي���ر الموؤمني���ن Q يقول: يا طال���ب العلم اإّن العلم ذو ف�شائ���ل كثيرة: فراأ�شه 

التوا�ش���ع، وعين���ه الب���راءة م���ن الح�ش���د، واأذن���ه الفه���م، ول�شان���ه ال�ش���دق، وحفظ���ه 

الفح�ص، وقلبه ح�شن النّية، وعقله معرفة الأ�شياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله 

زي���ارة العلماء، وهّمته ال�شالمة، وحكمته الورع، وم�شتقّره النجاة، وقائده العافية، 

ومركب���ه الوف���اء، و �شالحه لي���ن الكلمة، و�شيف���ه الر�شا، وقو�شه الم���داراة، وجي�شه 

مح���اورة العلم���اء، و ماله الأدب، وذخيرته اجتناب الذن���وب، وزاده المعروف، وماوؤه 

.
(((

الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محّبة الأخيار«

ليس للعلم حدود

الإ�ش���الم يوؤّكد على الحاجة اإلى المعرفة والعلم والتعّلم، ولي�ض في مرحلة محّددة 

)))  الكافي، الكليني، ج)، �ض8).
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من عمر الإن�شان  بل من المهد اإلى اللحد. العلم لي�ض له حدود ولي�ض له نهاية، وعلى 

الإن�ش���ان اأن يبقى عا�شق���ًا للعلم ول يتعاطى مع العلم فق���ط كو�شيلة للعي�ض. وهذا من 

خ�شو�شّيات التوجيه الإ�شالمّي. 

قد نتعاطى مع العلم كم�شدر للعي�ض وكم�شدر للقّوة وكم�شدر لمعالجة الم�شكالت 

اّلت���ي يعي�شها النا�ض، ولك���ن علينا  اأن ننظر اإلى العلم والمعرف���ة كقيمة اإيمانّية ذاتّية 

اأي�ش���ًا ونرتب���ط معه ارتباط���ًا ع�شقّيًا وحّبّي���ًا روحّيًا. هذا م���ا اأّكدت���ه ور�ّشخته تعاليم 

الإ�شالم.

 يجب اأن ل يكون لطموحاتنا العلمّية ول لأحالمنا العلمّية حدود، اأّيًا تكن ال�شعوبات 

الجتماعّية والحياتّية والمعي�شّية اّلتي ُتحيط بنا، واأّيًا تكن الظروف اّلتي ع�شناها في 

ال�شاب���ق اأو اّلت���ي يمكن اأن نواجهها ف���ي الم�شتقبل. العلم والمعرف���ة بالن�شبة لنا، هما 

م�شاألتان �شرورّيتان لزمتان �شواء في البعد الإيمانّي، لأّنه { ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

، اأم ف���ي البعد الجتماعّي الح�شارّي لأّن الحي���اة باتت متطّلباتها كبيرة 
(((

ۉې   }
وعظيم���ة وخطيرة ج���ّدًا، ولأّن ال�شتحقاق���ات المقبلة اأي�شًا ل م���كان فيها لل�شعفاء. 

وال�شعف���اء لي�ش���وا فقط م���ن ل يملكون الم���ال ول يملكون ال�ش���الح. اأّول ال�شعفاء هم 

الجهل���ة، ه���م اّلذين يعي�شون عالة عل���ى ح�شارات الغير، هم اّلذي���ن ل ي�شتطيعون اأن 

يعالجوا م�شاكلهم من خالل قدراته���م واخت�شا�شاتهم وخبراتهم الوطنّية والقومّية. 

لذل���ك، اإذا كّنا نوؤمن باأّننا في عالم ينت�شر فيه القوّي، وُيحترم فيه القوي ويبقى فيه 

الق���وي، فعندها يجب اأن نبحث ون�شعى للح�شول على كّل عنا�شر القّوة وفي مقّدمتها 

العلم في كّل اخت�شا�شاته اّلتي تحتاج اإليها اأّمتنا. 

في مواجهة التحّديات

ول باأ����ض اأن، نتح���ّدث عن م�شوؤولّية اإن�شانّية ودينّي���ة وح�شارّية، عن م�شوؤولّية تجاه 

))) �شورة فاطر، الآية: 8).
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اأّمة، عن م�شوؤولّية في المعركة ولي�ض عن م�شوؤولّية في دائرة الحياة ال�شخ�شّية. نوؤّكد 

على الم�شوؤولّية العاّمة ل�شعوب المنطقة و�شعوب عالمنا العربي والإ�شالمّي وخ�شو�شًا 

عل���ى الط���اّلب الجامعّيين. لي����ض هناك اأّي م�شكل���ة  في اأّن الفرد عندم���ا يتخّرج من 

الجامع���ة يع���ود اإلى حياته ال�شخ�شّي���ة ويفّكر ويخّطط كيف يوؤّم���ن فر�شة عمل وكيف 

يهّي���ئ منزًل وعائل���ة، هذا اأمر طبيعّي وفطرّي، هذا اأمر م�ش���روع وم�شتحّب اأي�شًا فال 

ُي�ْشِع���ْره اأحد بعقدة تجاه هذا المو�شوع اأبدًا. »ال���كادُّ على عياله كالمجاهد في �شبيل 

. هذا ديننا وهذا اإ�شالمنا.
(((

اهلل«

مشكلة الجامعّيين في العالم اإلسالمّي

عل���ى الإن�ش���ان اأن يتحّم���ل ه���ذه الم�شوؤولّي���ة، وه���ذا ل يتناف���ى عل���ى الإطالق مع 

الم�شاهم���ة في التحّديات والم�شوؤولّي���ات الجهادّية وال�شيا�شّي���ة والثورّية. الحقيقة اأّن 

المر�ض ال�شائد الآن في الأّمة هو اأّن الكثير من طاّلب الجامعات وخّريجي الجامعات 

ف���ي عالمنا العرب���ّي والإ�شالمّي ينكفئون لالهتمام بحياته���م ال�شخ�شّية، وبالتالي، ل 

تجدهم ف���ي المواجهات العاّمة وف���ي المراحل الخطيرة. ِعلم���ًا اأّن الطاقة الحقيقّية 

في الأّمة هي في اأجي���ال ال�شباب، في �شبابها بالدرجة الأولى، ال�شباب اّلذين يملكون 

ال�شّح���ة، العنف���وان، والطاقة، ال�شباب اّلذين يملكون الأم���ل، وبالتالي هوؤلء ال�شباب 

يتحّمل���ون م�شوؤولّي���ة كبيرة في مواجه���ة التحّدي���ات، ونحن بحاجة اإل���ى ح�شور كبير 

لأجيال ال�شباب ولطاّلب الجامعات في �شاحات المواجهة والتحّدي. 

ول ب���ّد م���ن التاأكيد على اأّن هذا العل���م وهذه المعرفة تبقى مفي���دة لالإن�شانّية اإذا 

بقيت قائمة على قاعدة الإيمان باهلل والت�شليم له والعتقاد بعظمته وقدرته وجبروته، 

 اإلى اأن تقول 
(((

 واإّل فكم���ا قالت الآيات اّلتي تتحّدث عن العل���م: { ک ک ک ک  گ  }

)))  فقه الر�شا، ابن بابويه، �ض08).

)))  �شورة العلق، الآية: 5.
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. اإّن اّلذي يت�شّور اأّنه و�شل اإلى مقام من العلم 
(((

{ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ   }
والق���ّوة ومق���ام من الغنى ل ُيدانيه اأحد، مقام ي�شتغني به عن اهلل عّز وجّل، عن خالق 

الخل���ق ورازقهم وع���ن منّزل العلم وحافظ ه���ذا الوجود، ي�شل اإل���ى مرحلة الطغيان 

والجبروت واّدعاء الألوهّية اّلتي في لحظة من اللحظات ينك�شف عجزها. 

خالصة الكالم

اإّن العل���م يعي����ض في ح�شن الإيمان، الإيمان اّلذي يعن���ي اأّن: »اهلل حا�شٌر وحافٌظ 

ومراق���ٌب له���ذا الوجود«،  وعلي���ه فينبغي لالإن�شان اأن يبقي ه���ذه الفكرة حّية وقائمة 

ف���ي وجدانه كّل لحظ���ة. الإيمان اإلى جانب هذا العلم يحف���ظ التوا�شع ويحفظ القيم 

الأخالقّية ويحفظ روح خدمة الب�شرّية ويمنع من العتّو والغلّو والعلّو والطغيان والتجّبر 

وال�شتكبار والف�شاد والإف�شاد.

اأّم���ا العل���م بعيدًا عن هذا الإيم���ان، فهو من اأخطر الأ�شلحة اّلت���ي هّددت الب�شرّية 

وعّر�شت الب�شرّية للمخاطر. العلم هنا ُي�شبح من اأخطر الأ�شلحة اّلتي تدّمر الب�شرّية 

وت�شح���ق النا����ض في م�شارق الأر�ض ومغاربها. ولذلك، ف���اإّن عظمة الإ�شالم تكمن في 

ه���ذه النقطة اأي�شًا اّلتي تدع���و اإلى العلم وتحّث على العلم وترف���ع من درجة العلماء، 

ولكّنه���ا ت�ش���ع العلم بعد الإيم���ان، وفي ح�شن الإيمان وفي ظّله وف���ي حاكمّيته حّتى ل 

تتفّلت هذه القوى العلمّية ال�شخمة وتتحّول اإلى ماأ�شاة.

اإّن ق���در هذه الأّم���ة اأن تواجه الأخطار والتحّديات ولي����ض خيارها. قدر هذه الأّمة 

اأن تقاوم، وقدر هذه الأّمة اأن تنت�شر، لأّن اهلل �شبحانه وتعالى وعدها بالن�شر، فقط 

عندما تكون الأّمَة الحّيَة العازمَة المتوّكلَة الحا�شرَة. 

.
(((

{ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  }

)))  �شورة العلق، الآيتان: 6 � 7.

)))  �شورة الحّج، الآية:0).
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

اإلمامة

 قال عبد العزيز بن م�شلم: كّنا مع الإمام الر�شا Q بمرو فاجتمعنا في الم�شجد 

الجام���ع بها، فاأدار النا�ض بينهم اأم���ر الإمامة، فذكروا كثرة الختالف فيها. فدخلت 

على �شيدي ومولي الر�شا Q فاأعلمته بما خا�ض النا�ض فيه. فتب�ّشم Q . ثّم 

ق���ال: »ي���ا عبد العزيز جه���ل القوم وخدعوا عن اأديانه���م، اإّن اهلل عّز وجّل لم يقب�ص 

نبّي���ه P حّت���ى اأكمل ل���ه الدين واأنزل علي���ه القراآن فيه تبيان كّل �ش���يء وبّين فيه 

 الح���الل والح���رام والحدود والأحكام وجمي���ع ما يحتاج اإليه النا����ص كامال، فقال: 

  P واأن���زل عليه في حّجة الوداع وهي اآخر عمره .
(1(

{ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  }
 .

(((

ڌڎ} ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  {چ 

واأمر الإمامة من كمال الدين. ولم يم�ص P حّتى بّين لأّمته معالم دينه واأو�شح 

لهم �شبلهم وتركهم على ق�شد الحّق، واأقام لهم علّيا Q علما واإماما، وما ترك 

�شيئ���ااً مّم���ا تحت���اج اإليه الأّمة اإّل وق���د بّينه. فمن زعم اأّن اهلل ل���م ُيكمل دينه فقد رّد 

كتاب اهلل، ومن رّد كتاب اهلل فقد كفر.

 ه���ل يعرف���ون ق���در الإمام���ة ومحّله���ا من الأّم���ة ، فيج���وز فيها اختياره���م؟! اإّن 

الإمام���ة خ����صّ اهلل به���ا اإبراهي���م الخليل Q بع���د النب���ّوة والخّلة مرتب���ة ثالثة 

وف�شيل���ة �شّرف���ه به���ا واأ�شاد به���ا ذكره، فقال ع���ّز وج���ّل: { ۀ ہ  ہ   ہ  ہ  

ھھ ھ ھ   ے ے ۓۓ ڭ } ، ق���ال الخلي���ل �ش���رورااً به���ا: { ڭ ڭڭ ۇ 
ۇ      ۆ ۆ ۈ  }. فاأبطل���ت ه���ذه الآي���ة اإمام���ة كّل ظال���م اإل���ى ي���وم القيامة 

.
(3(

و�شارت في ال�شفوة...«

)))  �شورة الأنعام، الآية: 38.

)))  �شورة المائدة، الآية: 3.

)3)  تحف العقول، الحّراني، �ض36) � 37).





يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
ڻ})))

)))  �شورة اآل عمران: الآية: 37).
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ضرورة دراسة سنن التاريخ

م���ن الأمور اّلت���ي اأّكد عليها الإ�ش���الم ال�شير في الأر�ض ومتابع���ة اأحوال الما�شين 

وقراءة �شنن التاريخ، لكن ل لمجّرد الّطالع والمعرفة، بل لفوائد عظيمة تتوّقف على 

هذه الدرا�شة.

وق���د ذكر القراآن الكريم الكثيَر من اأح���داث التاريخ والق�ش�ض المعّبرة مّما جرى 

 Rاإلى الأر����ض، وتحّدث عن العدي���د من الأنبياء Qم���ع اآدم واإبلي����ض وهبوطه

واأقوامهم وما جرى عليهم، وما جرى على الموؤمنين واأتباع الأنبياءR عبر التاريخ، 

و�ش���وًل اإلى النب���ّي الأكرمP من بعثتهP على مدى 3) عام���ًا اإلى اآخر الآيات اّلتي 

نزلت على النبّيP قبل وفاته.

فلم���اذا تح���ّدث الق���راآن الكريم ع���ن كّل هذه الق�ش����ض والح���وادث؟ األي�ض لأجل 

ا�شتخال����ض العبر والدرو�ض، علمًا اأّن القراآن لي����ض كتاب تاريخ واإّنما هو كتاب هداية 

واإر�ش���اد، ولكن لأج���ل اأّن اأحداث التاريخ وما جرى مع الما�شين موؤّثرة جّدا في عملّية 

التربي���ة الإن�شانّية والهداية الب�شرّية نح���و الكمال نجد ذلك حا�شرًا ب�شّدة في القراآن 

الكريم.

ويمكن القول اإّن الهدف من �شرد هذه الق�ش�ض والحوادث التاريخّية هو ال�شتفادة 
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م���ن تج���ارب الب�شر َعبر التاريخ، حي���ث اإّنه ل ي�شّح اأن يب���داأ الإن�شان من ال�شفر، بل 

م���ن الواجب ال�شتفادة من الإيجابّي���ات اّلتي تقّدمت من الجماعات الب�شرّية ال�شابقة 

عب���ر التاريخ، واأي�شًا يمكن ذكر هدف اآخر وه���و ا�شتخال�ض الدرو�ض والعبر وبالتالي 

الهتداء اإلى �شواء ال�شبيل.

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ              ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ        {ائ 

.
(((

ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی جئ حئ     مئ  }
الأم���ر الأول: نحن الموج���ودون الآن ل نختلف عن من تقّدمنا من النا�ض اإلى بدء 

الخليق���ة، اأودع اهلل فين���ا قوى مادّية ومعنوي���ة وطموحات وتطّلعات واآم���ال و.. واّلذي 

يختل���ف هو المف���ردات، الأ�شالي���ب، الأدوات، فالم�شم���ون الإن�شانّي ه���و واحد ولكن 

الأ�شاليب تختلف.

الأمر الثاني: الحياة الب�شرّية والمجتمعات محكومة لقوانين ثابتة و�شنن ل تتغّير 

والعقل الب�شرّي بداأ باكت�شافها، ونتيجة اّطالع الإن�شان على هذه القوانين يجد فر�شة 

اأكبر بال�شيطرة على الكون، ولول ال�شنن والقوانين والمعادلت العلمّية لكان كّل �شيء 

ف���ي الحياة فو�ش���ى، ول يمكن بناء �شيء على �ش���يء، ولما تط���ّورت الب�شرّية، وكذلك 

بالن�شب���ة للتاريخ فاإّن فيه �شننًا ثابتة يمك���ن البناء عليها، واأخذ العبر منها، وما علينا 

اإّل درا�شة التاريخ ل�شتخال�ض هذه ال�شنن واأخذ العبر منها.

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  {ڳ 

. فل���و ل���م تكن هذه ثابت���ة لما كان هناك معنى لأن يق���ول لنا اهلل �شيروا 
(((

ڻ}
في الأر�ض وتاأّملوا في عواقب المكّذبين واّلذين من قبلنا، لكّن الأمر بالتاأّمل والتدّبر 

والنظر فرع وجود �شنن قائمة وثابتة يمكن ال�شتفادة والّتعاظ واأخذ العبر منها.

)))  �شورة يو�شف، الآية: ))).

)))  �شورة اآل عمران: الآية: 37).
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يقول تعالى:

.
(((

{ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی   ی ی  }
.

(((

{ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  }

سّنة النصر

اإّن م���ن ال�شن���ن الإلهّي���ة التاريخّية اّلتي ت�شال���م عليها في القراآن الكريم ه���ي �شّنة الن�شر 

الإلهّي، فالأّمة الموؤمنة اّلتي ت�شتطيع اأن ت�شبر وتطيع قيادتها �شتنت�شر ل محالة. وفي المقابل 

الجماع���ة اّلتي تتخاذل وتتنازع فيم���ا بينها ول تطيع قادتها، ول تتوّح���د على راأي واحد وعمل 

واحد وتتفّرق اأهواوؤها واآراوؤها، وتتعدد قيادتها، تكون نتيجتها الف�شل والهزيمة ب�شكل طبيعّي.

{ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ  ڀڀ ڀ     تعال���ى:  ق���ال 

.
(3(

ڀ ٺ ٺ  }
فوحدة كلمة الأّمة واجتماعها على راأي قيادة واحدة، في اأّي بلد كانت، من اأ�شباب 

النت�شار.

وف���ي المقاب���ل اإّن اخت���الف الأّم���ة وتنافره���ا وفرقتها، مهم���ا كان دينه���ا ومذهبها 

وانتماوؤه���ا وف���ي اأّي بلد كانت، كّلها اأ�شباب الف�شل والهزيم���ة. من هنا كان مثال معركة 

اأحد في التاريخ الإ�شالمّي، حيث اإّن الم�شلمين كانوا منت�شرين في بداية المعركة، وما 

ذل���ك اإّل لجتماعهم على كلمة قيادة واحدة، واإطاعته���م لنبّيهم والتزامهم لتكليفهم، 

ولكن بعد اأن بدت مالمح النت�شار، وبداأ الجنود باأخذ الغنائم، تخاذل خم�شون �شخ�شًا 

عن اأداء تكليفهم في المكوث والبقاء على الجبل اّلذي اأّكد ر�شول اهللP بالبقاء عليه 

مهما كان���ت الظروف، وعند عدم اإطاعتهم للنبّيP ونزوله���م من مواقعهم ا�شتغّل 

جي����ض قري����ض هذه الثغرة في مع�شك���ر الم�شلمين، والتّفوا عليه���م وقلبوا المعركة من 

)))  �شورة الأحزاب، الآية: )6.

)))  �شورة الإ�شراء، الآية: 77.

)3)  �شورة الأنفال، الآية: 6).
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ن�شر اإلى هزيمة، وك�شرت في هذه المعركة رباعّية الر�شول )مقّدمة اأ�شنانه(، واأ�شاع 

الأع���داء مقتل النبّيP و�شّدق بع�ض الم�شلمين هذه الكذبة اّلتي هي اإحدى اأ�شاليب 

الح���رب النف�شّية، ول���ول �شمود بع�ض الخّل�ض حول النبّيP لم���ا ا�شتعاد الم�شلمون 

اآنذاك زمام المبادرة.

ڎ   ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  {چ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  ک کک گ گ گ  
ڻ  ڻ  ںں   ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ   گ 

.
(((

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ      } 
وم���ن هذه الآية ُيفهم بو�شوح اأّن طل���ب الدنيا هي �شبب التخّلف عن اإرادة الر�شول 

واإطاعته. 

سّنة التغيير

يق���ول تعالى في محكم كتابه: { ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ     ہ ہ    

ھھ ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
.

(((

ۉ ۉ ې ې  ې  } 
وه���ذه �شّنة اإلهّية تاريخّي���ة وا�شحة، تقول اإّنه ل يمكن لالأّم���ة اأن تجل�ض في بيوتها 

وت�شك���و هلل م���ا يح�شل لها من ظل���م وتعّد واغت�ش���اب للحق���وق واإذلل للكرامات و.. 

وي�شتجي���ب اهلل لها، اأبدًا، اإّن هناك �شّنة وقانون���ا ثابتًا: { ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ     ڭ 

ڭ ڭ ڭۇ   } ف���ال ب���ّد لالأّم���ة اأن تغّي���ر حالة الخن���وع اإلى حالة النهو����ض والثورة 
والت�شحي���ة والعمل والجّد والمواجهة، حّت���ى ي�شتجيب اهلل �شبحانه لها ويدح�ض عنها 

الظلم والعنوان، ويبّدل الذّل عّزًا وكرامة، والهزيمة فوزًا وانت�شارًا.

)))  �شورة اآل عمران، الآية: )5).

)))  �شورة الرعد الآية: )).
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خال�ش���ة م���ا تقّدم: اإّن هناك دعوة قراآنّية لفهم �شنن التاريخ لال�شتفادة منها واأخذ 

العب���ر منه���ا، ولكي ن�شتفيد من عنا�ش���ر القّوة في هذه ال�شنن تمام���ًا كما ن�شتفيد من 

ال�شن���ن الطبيعّي���ة. ومن هنا ننتقل للحدي���ث عن مف�شل تاريخّي مه���ّم جّدًا في حياة 

الم�شلمين، وهو كربالء، ومرادنا بالمف�شل التاريخّي هو اأّن بع�ض الحوادث التاريخّية 

كان لها دور كبير في التاأريخ، وفي مجريات الأحداث، ، فهجرة النبّيP اإلى المدينة 

كانت مف�شاًل، ووفاتهP كانت مف�شاًل، كذلك كربالء، وهي اأعظم تجربة تاريخّية 

ف���ي حي���اة الأّمة اإن لم نقل في حياة الب�شرّية، تعّد مف�ش���اًل تاريخّيًا ح�ّشا�شًا ل بّد من 

الوقوف عنده ودرا�شته �شمن دائرة ال�شنن الإلهّية.

فمن و�شّي���ة الإمام علّي لالإم���ام الح�شنL: »اأح���ِي قلبك بالموعظ���ة، واأمته 

بالزه���ادة، وق���ّوه باليقي���ن، ون���ّوره بالحكم���ة، وذّل�ل���ه بذكر الم���وت، وق���ّرره بالفناء، 

���ره فجائ���ع الدنيا، وحّذره �شولة الدهر وفح�ص تقّلب الليالي والأّيام، واعر�ص  وب�شّ

عليه اأخبار الما�شين، وذّكره بما اأ�شاب من كان قبلك من الأّولين، و�شر في ديارهم واآثارهم 

فانظر فيما فعلوا وعّما انتقلوا واأين حّلوا ونزلوا، فاإّنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحّبة، 

وحّل���وا دي���ار الغرب���ة، وكاأّنك عن قلي���ل قد �شرت كاأحدهم. فا�شل���ح مثواك، ول تبع 

.
(((

اآخرتك بدنياك. ودع القول فيما ل تعرف والخطاب فيما لم تكّلف«

»اأي ُبنّي، اإّني واإن لم اأكن عّمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في اأعمالهم، وفّكرت 

ف���ي اأخباره���م، و�ش���رت في اآثاره���م، حّتى عدت كاأحدهم. ب���ل كاأّني بما انتهى اإل���ّي من اأمورهم 

ق���د عّم���رت م���ع اأّوله���م اإل���ى اآخره���م، فعرفت �شف���و ذلك من ك���َدره، ونفَعه م���ن �شرره، 

فا�شتخل�ش���ت ل���ك من كّل اأم���ٍر نخيله)المختار الم�شّف���ى(، وتوّخيت )تخّيرت( لك 

.
(((

جميله، و�شرفت عنك مجهوله...«

)))  نهج البالغة، ج 3، �ض 39.

)))  م.ن، ج 3، �ض )).
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الثبات في طريق الحّق

الثب���ات في جبه���ة الحّق مع نبّي الحّق مع اإمام الحّق، �ش���واء الحّق في المعتقد 

الدين���ّي اأم ال�شيا�شّي اأم ... وتحّدثنا الكتب ع���ن القيادات والنخب والخوا�ّض من 

وّع���اظ ومفّكرين وقادة ع�شكرّيين، وعن عواّم النا�ض اأي�شًا، اأّنه ونتيجة التحّديات 

كان هن���اك من يتزلزل، ومنهم م���ن يتخّلف، ومنهم من يكف���ر بالحّق، ومنهم من 

ي�شب���ح منا�شرًا للباطل ويحم���ل �شيفه على الحّق، فاإّن المحن تفرز النا�ض بح�شب 

نتائجه���ا، وه���ذا معنى ق���ول الإمام عل���ّي Q: »واّل���ذي بعث���ه بالح���ّق لتبلبلّن 

بلبل���ة، ولتغربل���ّن غربل���ة، ولت�شاط���ّن �شوط الق���در، حّتى يع���ود اأ�شفلكم اأعالكم، 

���رّن �شّباقون كانوا  روا، وليق�شّ واأعالك���م اأ�شفلك���م، ولي�شبق���ّن �شابقون كان���وا ق�شّ

.
(((

�شبق���وا«

تقسيم الناس بعد المحنة

اإّن النا�ض اّلذين هم من اأهل الحّق ومع الحّق وفي جماعة الحّق عندما تحّل المحنة 

بهم تغربلهم اإلى فئات:

) � فهناك اأ�شخا�ض ينجحون في المحنة ويثبتون مع الحّق ول يتزلزلون.

) � وهناك اأ�شخا�ض يجل�شون على التّل، يعرفون الحّق ول ين�شرونه.

3 � وهناك من يتزلزل اإيمانه ويتخّلى عن الحّق وهو خائف.

) � وهناك من يرتّد عن الحّق من الأ�شا�ض، ويعتقد اأّنه كان مخطئًا.

5 � وهناك من يرتّد عن الحّق ويحمل ال�شيف في وجه الحّق. 

لم���اذا ثب���ت اأ�شخا�ض وارت���ّد اآخرون؟ األ�شن���ا جماعة وب�شرًا مثله���م؟ وقد تحّل بنا 

نين في المحنة، ولأجل اأن ناأخذ  المحن مثلهم بين الفينة والأخرى؟ كيف نكون مح�شّ

)))  م.ن، ج )، �ض 7).
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نا؟ وما هي  العب���رة؟ وكي���ف يكون الإن�شان ثابت���ًا في طريق الحّق، وكيف يبق���ى مح�شّ

العوامل الم�شاعدة على الثبات في طريق الحّق وفي جبهة الحّق؟

هذا ما �شنقّدم الأجوبة عليه في الدر�ض التالي.

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

الحوادث المّرة ميدان تربية)))

 اإّن لمعركة »اأحد« وما لحق بالم�شلمين فيها من هزيمة نتائج واآثارا، ومن نتائجها 

واآثارها الطبيعّية اأّنها ك�شفت عن نقاط ال�شعف في الجماعة والثغرات الموجودة في 

كيانه���ا، وه���ي و�شيلة فّعالة ومفيدة لغ�ش���ل تلك العيوب والتخّل�ض م���ن تلك النواق�ض 

 اأي اأّن اهلل اأراد - في 
(((

والثغ���رات، ولهذا قال �شبحانه: { ٱ ٻ ٻ ٻ  }

ه���ذه الواقعة - اأن يتخّل�ض الموؤمنون من العيوب، ويريهم ما هم مبتلون به من نقاط 

ال�شع���ف. اإذ يجب لتحقيق النت�شارات في الم�شتقبل اأن يمتحنوا في بوتقة الختبار، 

ويزن���وا فيها اأنف�شهم كما  ق���ال الإمام علّي Q: »في تقلب الأح���وال علم جواهر 

الرجال«. 

ولهذا قد يكون لبع�ض الهزائم والنك�شات من الأثر في �شياغة المجتمعات الإن�شانّية 

وتربيتها ما يفوق اأثر النت�شارات الظاهرّية. والجدير بالذكر اأّن موؤلف تف�شير المنار 

نقل عن اأ�شتاذه مفتي م�شر الأكبر ال�شيخ محّمد عبده اأّنه قال: » راأيت النبّي P ليلة 

الخمي����ص الما�شية )غ���ّرة ذي القعدة �شنة 1320( في الروؤي���ا من�شرفااً مع اأ�شحابه 

من اأحد وهو يقول: »لو خّيرت بين الن�شر والهزيمة لخترت الهزيمة« اأي لما في 

الهزيمة من التاأديب الإلهّي للموؤمنين وتعليمهم اأن ياأخذوا بالحتياط ول يغتّروا ب�شيء 

)))  الأمثل في تف�شير كتاب اهلل المنزل، ال�شيخ نا�شر مكارم ال�شيرازي، ج )، �ض ))7 -))7.

)))  التمحي�ض والمح�ض اأ�شله: تخلي�ض ال�شيء مّما فيه من عيب.
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. واأّما نتيجة هذه التربي���ة وال�شياغة اّلتي 
(((

ي�شغله���م عن ال�شتعداد وت�شدي���د النظر

يتلّقاه���ا الموؤمنون في خ�ش���ّم المحن والم�شائب واأتون الح���وادث المّرة فهو ح�شول 

الق���درة الكافية لدحر ال�شرك والكف���ر دحرًا �شاحقًا وكاماًل. واإلى ه���ذا اأ�شار بقوله: 

. ف���اإّن الموؤمني���ن بعد اأن تخّل�شوا - ف���ي دّوامة الحوادث - 
(((

{ ٻ پ }
م���ن ال�شوائب يح�شلون على القدرة الكافية للق�ش���اء التدريجي على ال�شرك والكفر، 

وتطهي���ر مجتمعه���م من هذه الأق���ذار وال�شوائب، وهذا يعني اأّنه لب���ّد اأّوًل من تطهير 

النف����ض ثّم تطهير الغير. اأي التطّهر ثّم التطهير. وفي الحقيقة كما اأّن القمر - مع ما 

ين به - يفقد نوره �شيئ���ًا ف�شيئا اأمام وهج ال�شم�ض  ه���و عليه من الن���ور والبهاء الخا�شّ

وبيا����ض النهار حّتى يغيب في ظلمة المحاق فال يعود يرى اإّل عندما تن�شحب ال�شم�ض 

م���ن الأفق، كذل���ك ياأفل نجم ال�شرك واأهله وتت�شاءل قّوة الكف���ر واأ�شياعه كّلما ازداد 

�شف���اء الم�شلمين الموؤمني���ن، وخل�شوا من روا�شب ال�شع���ف والعوجاج والنحراف. 

فهناك عالقة متقابلة بين تمحي�ض الموؤمنين وارتقائهم في مدارج الخلو�ض والطهر، 

ومراتب ال�شف���اء والتقوى ، وبين انزياح الكفر وال�ش���رك واندثار معالمهما واآثارهما 

ع���ن �شاحة الحي���اة الجتماعّية. هذه هي الحقيق���ة الكبرى والخال���دة اّلتي يلخ�شها 

 الق���راآن في هاتي���ن الجملتين اللتي���ن ت�شكل الأولى منه���ا المقّدمة والثاني���ة النتيجة:

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }  

.
(3(

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ }

)))  المنار : ج ) �ض 6) .

)))  المحق: النق�شان ومنه المحاق لآخر ال�شهر اإذا انمحق الهالل وامتحق وقّل �شياوؤه.

)3)  �شورة اآل عمران، الآيتان: )))-))).



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

 { ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃڃ چ چ چ  چ ڇ 
ڇ ڇ  })))

)))  �شورة هود، الآية: 0)).

عوامل الثبات والتزلزل

11





3))عوةلت ةم اا  سةملوموع

تمهيد

اإّن درا�ش���ة عوامل التزلزل ع���ن الحّق تعّرفنا على عوامل الثبات، واأ�شباب التزلزل 

ت�شي���ر اإلى اأ�شباب���ا الثبات، تمامًا كالتعّرف على اأ�شباب المر����ض حّتى يعرف الإن�شان 

اأ�شباب ال�شّحة وال�شالمة.

أساليب العدّو في المحنة

يبداأ ال�شراع بين الحّق والباطل، فيّتهم اأهُل الباطل اأن�شاَر الحّق باأّنهم مرفو�شون 

من قبل النا�ض، ومن قب���ل المجتمع، ثّم تتطّور الأ�شاليب فيّتهمونهم بالكذب وال�شحر 

وال�شع���وذة والجن���ون، كما ح�شل مع النب���ّي الأكرمP، و�شول اإل���ى ال�شتائم والأذى 

ال�شخ�ش���ّي والمقاطعة والتعذيب والح�شار، وانتهاء بالقت���ل والتعذيب والإبادة. ومن 

هنا ندخل للحديث عن عوامل الثبات والتزلزل:

العوامل المؤثّرة في التثبيت

في اآخر �ش���ورة هود، يقول تعال���ى: { ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

.
(((

ڃڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ  }

)))  �شورة هود، الآية: 0)).
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 ،Rلق���د تعّر�شت �شورة هود في القراآن الكريم اإل���ى عدد من ق�ش�ض الأنبياء

وكّل ه���ذه الق�ش�ض المذكورة في ه���ذه ال�شورة على تنّوعها اإّنما هي لأجل تثبيت فوؤاد 

النب���ّيP وقلوب الموؤمنين مع النب���ّيP، فهي موعظة وذكرى للموؤمنين، وهي حّق 

ونثّب���ت بها فوؤادك، لأّن القل���ب اإذا كان ثابتًا وقوّيًا �شجاع���ًا و�شلبًا عندها تثبت �شائر 

الأع�شاء.

ما هي عوامل التزلزل والثبات من القرآن والسّنة والتاريخ؟

1 ـ الخوف من الموت:

ف���ي البداية ي�شم���د �شاحب الحّق قلياًل، ولك���ن عندما ت�شل م�شاأل���ة الثبات على 

الح���ّق اإلى روحه وعائلته واأحّبائه، واأّنه قد يتعّر�ض للقتل عندئٍذ قد يتزلزل، و�شواهد 

ذل���ك م���ن التاريخ كثيرة جّدًا، لكن نذكر �شاهدًا واحدًا من كربالء فقط، ففي الكوفة 

اّلذي���ن بايعوا الإمام الح�شي���نQ وبايعوا م�شلم بن عقيل �شفي���ر الح�شين اإليهم، 

عندم���ا هّددهم عبيد اهلل بن زياد بالقتل )م���ع ا�شتخدامه لقليل من الحرب النف�شّية 

حيث بّث �شائعة اأّن جي�ض يزيد من اأهل ال�شام في الطريق اإليهم( تزلزلوا و�شقطوا في 

.Qهذه المحنة وتخّلوا عن م�شلم بن عقيل، وخذلوا الإمام الح�شين

وعالج هذا ال�شبب يتّم من خالل عّدة اأمور، لو اعتقدت النف�ض بواحد منها لرتفع 

الخوف من الموت، ولم تعد تتزلزل عن الحّق في المحنة عندما تواجه الموت، وهذه 

الأمور هي:

األ���ف- اأن يلّقن الإن�ش���ان نف�شه حقيقة اأّن جميع النا�ض غير مخّلدين وكّلهم مّيتون، 

عندها لم يعد يبالي بالموت، واإّنما تختلف اأ�شباب الموت:

واح���دم���ن ل���م يم���ت بال�شي���ف م���ات بغيره  والم���وت  الأ�شب���اب  تع���ّددت   

ب- توّهم اأّن في الهروب نجاة:

تتوّه���م اأنف�شنا اأّن التاأّخر والهروب م���ن الحرب والمعركة والبتعاد عن خّط الحّق 
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�شوف يبعدنا ع���ن الموت، وال�شحيح اأّن الموت له اأجل: { ڍ ڍ ڌ       ڌ 

.
(((

ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک   ک ک ک           گ  }
ڇ ڇ ڇ       ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ             ڑ ڑ ک ک   ...}

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ   گ  گ  ک  ک     
.

(((

ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ  }
فتوّه���م اأّن الهروب من الم���وت � عند التحّدي والمحنة � ه���و حفظ للنف�ض واإطالة 

للعم���ر! توّهم خاطئ وغير �شحيح، والأ�شواأ من ذلك اأّن هذا النوع من النا�ض يموتون 

بوق���ت �شريع، فكثير من قيادات وكوادر ب���ل ومقاتلي جي�ض يزيد لم يلبثوا بعد الإمام 

الح�شي���نQ اإّل قلي���اًل، فهل ت�شتحّق هذه ال�شنوات القليل���ة للتزلزل والبتعاد عن 

الحّق.

2 ـ الخوف على الأموال والرزق:

وال�شحي���ح ف���ي اأّن الجهاد هو اّل���ذي يجلب الرزق، وم���ن اأراد اأن يتاأّكد فلينظر ما 

ة، و ما جرى على الأّم���ة بعد تخّلي الأّمة عن  ج���رى على اأهل المدينة ف���ي واقعة الحرَّ

فل�شطين. ثّم لينظر في عاقبة الجهاد في لبنان حيث اأعاد اإلينا كّل �شيء اأهلنا وقرانا 

واأموالنا وحافظ على اأعرا�شنا..

3 ـ ركون الن��س اإلى الدني�:

اإذ يعتق���دون اأّنه���ا باقي���ة دائمة، ويغفلون ع���ن كونها زائلة فانية، ل���م تدم لغيرهم 

فكيف تدوم لهم؟!

انظ���ر اإل���ى الأم���م ال�شالفة اإل���ى الفراعن���ة والعمالقة، اإل���ى الفر�ض وال���روم، اإلى 

ح�ش���ارات كانت ووّلت، اإلى من �ش���ارك في قتل �شّيد ال�شهداءQ، من بقي منهم؟ 

)))  �شورة اآل عمران، الآية: 68).

)))  �شورة اآل عمران، الآية: )5).



لوةعُظ شافيا6))

واأي���ن هي دورهم وق�شورهم؟ اأموالهم وكنوزهم؟ عا�ش���وا قلياًل، ورحلوا �شريعًا، فلم 

تب���َق اإل اآثاره���م.. فهل ت�شتحّق هذه الدنيا اأن نخ�ش���ر لأجلها الآخرة ف�شاًل عن الدنيا 

نف�شها؟!

من النافع هنا اأن نتذّكر كالم الإمام الح�شين Q لجي�ض ابن �شعد )لعنه اهلل( 

حي���ث فقال: »الحم���د هلل اّلذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، مت�شّرفة باأهلها 

ح���الاً بع���د ح���ال، فالمغرور من غّرت���ه وال�شقّي من فتنته، فال تغّرنك���م هذه الدنيا، 

 .
(((

فاإّنها تقطع رجاء من ركن اإليها وتخّيب طمع من طمع فيها«

عم���ر بن �شعد )لع( ر�ش���ي بقتل الإم���ام الح�شينQ طمعًا ب�ش���يء من حطام 

الدنيا )ملك الرّي وبع�شًا من جرجان(، ولكّنه لم يبق بعد الح�شينQ اإّل �شنوات 

قليلة وقتل على يد المختار الثقفي. فخ�شر الدنيا والآخرة.

فال�شبب الرئي�ض اّلذي يجعل الإن�شان ثابتًا على الحّق هو عدم تعّلقه بالدنيا، ولي�ض 

الزهد هو لبا�ض الخ�شن واإّنما هو عدم التعّلق بالدنيا:

• عندما اأخّير بين الحّق ونف�شي اأقّدم الحّق،	

• عندما اأخّير بين الحّق وولدي اأقّدم الحّق،	

• عندم���ا اأخّير بين الح���ّق ومالي اأقّدم الحّق واأن�شر الح���ّق واأقّدم كّل �شيء من 	

اأجل ن�شرة الحّق.

4 ـ العلم والمعرفة:

 بم���ا اأع���ّده اهلل للّثابتي���ن والم�شّحي���ن والمجاهدي���ن فيقّدم اهلل على ه���واه لجّنة 

عر�شها ال�شماوات والأر�ض وحياة خالدة ور�شوان ودار » فيها ما ل عين راأت ول اأذن 

�شمع���ت ول خط���ر على قلب ب�ش���ر«... واأّي �شخ�ض عاقل يع���رف ويدرك اأّن وراء هذه 

الحياة الدنيا حياة بتلك العظمة  ثّم يتخّلى عنها؟!!

)))  بحار الأنوار،العالمة المجل�شي، ج5)، �ض6. 



7))عوةلت ةم اا  سةملوموع

5 ـ اللجوء اإلى اهلل �سبح�نه: 

فاإّن���ه ركن قوّي وحرز حريز عند التزلزل وعندم���ا تبداأ النف�ض وال�شيطان والنا�ض 

بالو�شو�شة وتثبيط العزائم،.. فنلجا اإلى اهلل �شبحانه، وعندما نطلب من اهلل اأن يثّبتنا 

ويعيننا، فاإّن اهلل ي�شتجيب لنا، وعلى طوال التاريخ كان يفعل الموؤمنون ذلك: { گ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
.

(((

ڱ ں ں    ڻ  }
ٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۓ     ۓ  ے  ے  {ھ 

وئ  ەئ  ەئ   ائ  ائ  ى  ى   ې   ې          ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 
ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ    ۇئ  ۇئ   وئ 

.
(((

ی  ی ی یجئ حئ مئ   ىئ      يئ   }
 .Rيعني هذا ديدن الموؤمنين مع الأنبياء

6 ـ الت�أ�ّسي:

بالأنبياء وبر�شول اهللP وما تحّمله و�شبر عليه من مكائد الدهر والأذى والآلم، 

وباأهل البيت اّلذين تهون عند م�شائبهم كّل م�شيبة وب�شحابة النبّيP في المرحلة 

المّكّية عندما عّذبوا وقّتلوا و�شّردوا:

.
(3(

{وئ ۇئ       ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ    ېئ        ىئ ىئ ىئ ی                ی ی ی          }

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے        ھ  ھ  ھ  ھ  ہ          ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  {ڻ  

.
(((

ڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ     ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ... }
���ش��ل��ف��ت وه����ّون����ت ال����رزاي����ا الآت���ي���ةاأن�������ش���ت رزّي���ت���ك���م رزاي�����ان�����ا اّل���ت���ي

)))  �شورة البقرة، الآية: 50).

)))  �شورة اآل عمران، الآيات: 6)) � 8)).

)3)  �شورة الأحزاب، الآية: )).

)))  �شورة الممتحنة، الآية: ).



لوةعُظ شافيا ((8

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة
 

بالء المؤمنين

روي ع���ن الإم���ام ال�ش���ادق Q: »وق���د كان قبلك���م ق���وم يقتل���ون ويحرق���ون 

وين�شرون بالمنا�شير وت�شيق عليهم الأر�ص برحبها فما يرّدهم عّما هم عليه �شيء 

مّم���ا ه���م في���ه من غي���ر ِترة وتروا م���ن فعل ذل���ك به���م ول اأذى،{  ڦ ڦ ڦ ڄ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ}، فا�شاألوا رّبكم درجاتهم وا�شبروا على نوائب دهركم 
.

(((

تدركوا �شعيهم«

وع���ن الإمام اأبي جعفر Q ق���ال: »بعث اهلل نبّي���ا حب�شّيا اإلى قوم���ه فقاتلهم، 

فقتل اأ�شحابه واأ�شروا وخّدوا لهم اأخدودا من نار ثّم نادوا: من كان من اأهل مّلتنا 

فليعت���زل، ومن كان على دين هذا النبّي فليقتحم النار، فجعلوا يقتحمون، واأقبلت 

ام���راأة معها �شبّي له���ا فهابت النار، فقال لها: اقتحمي، قال: فاقتحمت النار، وهم 

 .
(((

اأ�شحاب الأخدود«

)))  الكافي، ج 8، �ض 8)).

)))  البحار، ج ))، �ض ))).



يقول اهلل سبحانه تعالى في محكم كتابه:

{ ې ى     ى  ائ  ائ ەئ ەئ 
وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ   })))

)))  �شورة الق�ش�ض، الآية: 83.
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حسن العاقبة





)))عوِ ةمكالاا

تمهيد

م���ن الم�شائل المهّمة جّدًا ف���ي حياتنا و�شلوكنا وعالقتنا مع الآخرين م�شاألُة تقييم 

الأ�شخا����ض وكيفّي���ة التعام���ل معهم، هل على اأ�شا����ض الما�شي فق���ط؟ اأم على اأ�شا�ض 

الحا�شر؟ وما هي الأ�ش�ض اّلتي نبني عليها موقفنا العاطفّي والعملّي تجاههم؟ 

ف���اإذا اأردن���ا تقييم اإن�شاٍن ما، فاإّن من الَجور اأن نبني موقفنا على ما�شيه فقط، بل 

يجب الأخذ بعين العتبار حا�شر هذا الإن�شان. اأّما اّلذي يختلف ما�شيه عن حا�شره؛ 

ف���اإّن الإ�شالم يقودنا للتعاط���ي معه على اأ�شا�ض حا�شره، فالمه���ّم هو حا�شر الإن�شان 

الآن وواقعه الحالّي.

وبناًء على ذلك، فاإّن المعيار اّلذي يتعّلق بح�شابات وموازين الآخرة في تقييم الأ�شخا�ض 

هو حالهم عند رحيلهم عن هذه الدنيا؛ فعن ر�شول اهللP: »اإّن الرجل ليعمل بعمل اأهل 

الجّن���ة �شبعين �شنة فيحي���ف )يظلم( في و�شّيته فيختم له بعمل اأهل النار، واإّن الرجل 

.
(((

ليعمل بعمل اأهل النار �شبعين �شنة فيعدل في و�شّيته فيختم له بعمل اأهل الجّنة«

فالرواي���ة ت�شير اإلى اأّن العمل اّلذي يختم به الإن�شان حياته موؤ�شٌر على حاله ووزنه 

في الآخرة.

)))  بحار الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 00)، �ض 00).



لوةعُظ شافيا)))

Rواألئّمة Pحسن العاقبة: دعاُء النبّي

اإّن اّل���ذي يج���ب اأن ي�شغل بال الإن�ش���ان حقيقًة لي�ض الحا�شر فق���ط بل حاله وماآله 

ف���ي الم�شتقبل؛ م�شتقبل دينه و�شلوكه واأخالق���ه والتزامه، التزامه الفكرّي وال�شيا�شّي 

والعمل���ّي. فهذا اّلذي ينبغي اأن ي�شغل حّي���زًا كبيرًا من تفكيره؛ ولهذا نجد في الأدعية 

ع���ن النبّيP واأهل بيتهR الطلب من اهلل اأن يختم حياتهم بالخير واأن يرزقهم 

ح�شن العاقبة واأن يجعل عواقب اأمورهم خيرًا.

وهن���ا، علينا اأن نفّكر ماذا ينبغي اأن نفعل لتك���ون خاتمتنا طّيبة فتح�شن عاقبتنا؟ 

وما هي الأمور اّلتي علينا اأن نحذر منها ونبتعد عنها حّتى ل ت�شوء عاقبتنا؟

عوامل مؤثّرة في العاقبة

اإّن العوامل والأمور الموؤّثرة في هذا المقام كثيرة، ولكّننا �شنتعّر�ض للمهّم والموؤّثر 

منها:

1ـ الأمن من مكر اهلل �سبح�نه وتع�لى:

ويك���ون ذلك من خالل اطمئنان الإن�شان اإلى عمله الما�شي واعتبار نف�شه متدّينًا، 

مجاهدًا وم�شّحيًا... وقد ي�شل به ذلك اإلى الإعجاب بعمله والغترار به.

وه���ذا الأمن من مكر اهلل �شبحانه يوؤّدي اإلى نتائ���ج �شلبّية على الم�شتوى الروحّي. 

وم���ع الوقت يج���د الإن�شان نف�شه في مكان اآخ���ر؛ مع الع�شاة والظالمي���ن. يقول اأمير 

الموؤمني���نQ ف���ي نهج البالغة: »ي���ا اب���ن اآدم اإذا راأيت رّبك �شبحان���ه يتابع عليك 

.
(((

نعمه واأنت تع�شيه فاحذره«

 Pفانتب���ه اأّيها الإن�شان من اأن تعَتبر نف�شك اأهاًل لهذه الّنعم. لقد كان ر�شول اهلل

 :Pيحّذر من هذا الأمر ويو�شي الموؤمن باأن يكون خائفًا وقلقًا من �شوء العاقبة، فعنه

)))  نهج البالغة )خطب الإمام عليQ(، ال�شريف الر�شي، ج )، �ض 7.



3))عوِ ةمكالاا

»ل ي����زال الموؤم����ن خائفااً من �شوء العاقبة، ل يتيّقن الو�ش����ول اإلى ر�شوان اهلل حّتى 

. فقلق الموؤمن وخوفه ينتهيان عند 
(((

يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له...«

ن���زع ال���روح. فما دام التكليف فعلّيًا عليه فهو في حالة خ���وٍف وقلٍق من اأن يختم حياته 

بعمٍل �شّيئ فت�شوء عاقبته ل �شمح اهلل.

2ـ الي�أ�س من رحمة اهلل:

عندم���ا يتذّكر الإن�شان ما�شيه ال�شّيئ ومعا�شي���ه واآثامه وخطاياه ّالتي قد ارتكبها 

غلق بوجهه، وهذا يجعله يغرق اأكثر 
ُ
قد يياأ�ض من رحمة اهلل، ويعتبر اأّن باب التوبة قد اأ

في المع�شية، وبالتالي  ت�شوء خاتمته وعاقبته. 

اإل اأّن الج���واب الإلهّي على مثل هذا الياأ�ض قوله تعالى: { ۀ ۀ ہ ہ 

، فالآية تقّرر اأّن باب 
(((

ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےے ۓ ۓ ڭ    ڭ      ڭڭ }

التوبة والإنابة والرجوع اإلى اهلل مفتوح ول يجوز لالإن�شان اأن يياأ�ض من َروح اهلل مهما 

كان���ت ذنوبه ومعا�شيه كثيرة. اإّل اأّن هناك اأم���رًا ل ُبّد من اللتفات اإليه، وهو اأّن هذا 

ال�شتغف���ار ل عالقة له بم���ا تعلَّق في ذّمة الإن�شان من حقوق النا�ض، كالعتداء عليهم 

اأو عل���ى اأموالهم وممتلكاته���م. فال ُبّد من اإرجاع الحقوق اإل���ى اأ�شحابها وال�شتحالل 

منهم، فاإّن ذلك �شرط لقبول التوبة.

م���ن هذين العاملين نفهم معنى اأن يعي�ض الإن�ش���ان الموؤمن بين الخوف والرجاء؛ 

فال الأمن من مكر اهلل جائز ول الياأ�ض من رحمته جائز اأي�شًا.

3ـ الغفلة عن اهلل �سبح�نه وتع�لى:

فالإن�ش���ان الموؤمن باهلل �شبحانه يمكن اأن يغفل عنه وين�شاه، هذه الغفلة اإذا طالت 

فاإّنه���ا توؤّدي اإلى ق�شوة القلب واإلى البع���د عن اهلل، بل اهلل �شبحانه قد ين�شانا { ڭ 

)))  بحار الأنوار، ج 6، �ض 76). 

)))  �شورة الزمر، الآية: 53.



لوةعُظ شافيا)))

 ويكلنا اإلى اأنف�شنا ويرفع عّنا عنايته وهدايته ولطفه، وبالتالي �شتكون 
(((

ڭ ڭڭ   }
عاقبتن���ا وخاتمتن���ا �شّيئة. وكذلك عندما ناأت���ي لمو�شوع الغفلة ع���ن الموت وعّما بعد 

الموت فاإّن ذلك يوؤّدي اإلى ق�شوة القلب والتعّلق بالدنيا والغرق في ال�شهوات والأطماع 

والأهواء فت�شوء عندئٍذ العاقبة والخاتمة.

فاّلذي يغفل عن اهلل ول ينتبه اإلى انغما�شه في المعا�شي ل يجد ما يردعه عن تلك 

الأفع���ال والأقوال،  ولكن، بالمقابل، اّلذي يبق���ى يقظًا من خالل ح�شور اهلل �شبحانه 

وتعال���ى في وجدانه ل يغف���ل ول ين�شى، بل يبقى ذاكرًا، وهن���ا الذكر لي�ض المراد منه 

الذك���ر الل�شانّي، بل الذكر الحقيق���ّي اّلذي نرى من خالله ح�شور الباري عّز وجّل في 

كّل المواق���ف، فال نع�شيه خجاًل وحياًء منه، ول نطيعه تقّربًا وتزّلفًا للنا�ض، بل �شوقًا 

وحّبًا له عّز وجّل.

���ر هلل �شبحانه والنتباه اإل���ى ح�شوره واإل���ى مراقبته واإل���ى اأّنه �شميٌع  ه���ذا التذكُّ

وب�شي���ر ومحي���ط، يمنع الإن�شان م���ن المع�شية وي�شّجعه عل���ى الطاعة. وفي حديث 

لالإم���ام الباق���رQ قال: »ثالٌث م����ن اأ�شّد م����ا عمل العب����اد: اإن�ش����اف المرء من 

نف�ش����ه، وموا�ش����اة الم����رء اأخاه، وذكر اهلل على كّل حال؛ وه����و اأن يذكر اهلل عّز وجّل 

عن����د المع�شي����ة يه����مُّ بها فيُحول ذكر اهلل بينه وبين تل����ك المع�شية، وهو قول اهلل 

ع����������ّز وج�������ّل: { ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ 

.
(3 (2(

گ  }
فلنتاأّم���ل، في هذه الأم���ور الثالثة اّلتي ذكرتها الرواية فاإّنه���ا من اأ�شّد ما فر�ض 

اهلل:

)))  �شورة التوبة، الآية: 67.

)))  �شورة الأعراف، الآية: )0).

)3)  الخ�شال، ال�شيخ ال�شدوق، �ض )3).



5))عوِ ةمكالاا

الأمر الأّول: اإن�ساف النا�س من نف�سك 

وف���ي الواقع تحقيق هذا الأمر بحاجة اإلى مجاهدة واإلى مرتبة عالية من الإيمان، 

ف���اأن تحكم بالعدل بين المتخا�شمين اأمر جّيد ومطلوب، ولكن اأن تحكم بالعدل فيما 

لو كنت اأنت نف�شك اأو اأحد اأقربائك طرفًا في الق�شّية، فهذا بحاجة اإلى اإخال�ض واإلى 

مرتبة عالية من التقوى والورع والتوفيق الإلهّي.

الأمر الثاين: م�ا�ساتك لأخيك 

اأن توا�ش���ي اأخ���اك في مالك اإذا احت���اج اإليه اأو وقع في م�شكل���ة فتعينه وت�شّد اأزره. 

وهنا كلمة الأخ مطلقة يراد منها الأخ في الإيمان وهي اأعّم من الأخ الرحمّي، واإن كان 

الأخ الموؤمن الرحمّي �شاحب حاجة فهو اأولى من غيره.

الأمر الثالث: ذكر اهلل على كّل حال

هذا الذكر اّلذي يرّغبك في طاعة اهلل ويقّوي عزيمتك ويدفعك ويحثُّك لالقتراب 

اأكث���ر في �شاح���ة العبودّية هلل �شبحان���ه وتعالى، كما اأّنه يردع���ك ويمنعك من ارتكاب 

المع�شية.

وف���ي الواق���ع، اإّن التجربة تقودنا اإلى اأن ل نركن اإل���ى اأّية �شمانات واأن ل ندع طول 

الأم���ل يدخ���ل �شاحتنا، ف���ال ال�شب���اب ول ال�شّحة ول الم���ال يمكن اأن ت�ش���ّكل �شمانة 

لالإن�شان لتجّنب �شوء العاقبة و�شوء الخاتمة. 

وف���ي هذا ال�شياق نرى اأّن الكثير من الت�شريع���ات الإ�شالمّية جاءت لتحثَّ الإن�شان 

عل���ى التذّكر والتفّك���ر بالعاقبة والخاتمة، ومن ذلك ا�شتحب���اب اإعالم الموؤمنين عند 

م���وت الإن�شان، وموا�شاة اأهله، وا�شتحباب زي���ارة القبور.. فكّل هذه الأمور تحيي قلب 

الإن�شان بالموعظة وتجعله ذاكرًا، ل يغفل ول ين�شى رّبه.

.
(((

عن الإمام الباقرQ: »اإّياك والغفلة، ففيها تكون ق�شاوة القلب«

)))  بحار الأنوار، ج 75، �ض )6).



لوةعُظ شافيا6))

4ـ  التقوى والتزكية:

{ ۓ ۓ    ڭ    ڭ  ڭڭ ۇ   :Pاهلل ر�ش���ول  مخاطب���ًا  تعال���ى  يق���ول   

،ويقول:{ ې ى     ى  ائ  ائ ەئ 
(((

{ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ      

.
(((

ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ   }
ن�شتفي���د من هاتين الآيتين اأّن العاقب���ة الح�شنة هي نتاج التقوى، والتقوى تعني اأن 

 :Qيّتق���ي الإن�شان كّل ما ُيف�شي اإلى الإثم ويوقعه فيه؛ ولذلك ورد عن الإمام علّي

، وبمعنى اآخر التقوى تعني المراقبة، اأي اأن يعي�ض الإن�شان حالًة 
(3(

»التقوى اجتناب«

يراق���ب فيها نف�ش���ه واأقوال���ه واأعماله فيردعها ع���ن ارتكاب الذنوب وفع���ل المعا�شي 

وي�شّجعها على ِفعل الّطاعات والواجبات.

ع���ن ر�ش���ول اهللP في و�شّيت���ه لأبي ذر: »علي���ك بتق���وى اهلل فاإّنها راأ����ص الأمر 

. فالتقوى هي الأ�شا�ض والأ�شل لالأمور الثالثة اّلتي تقّدم ذكرها، ومن ح�شل 
(((

كّل���ه«

عليها فقد تم�ّشك براأ�ض الأمر كّله.

َك اأن تكون من حزب اهلل الغالبين؟ اّتق اهلل �شبحانه  وعن الإمام علّيQ: »اأي�شرُّ

 .
(6(

»
(5(

واأح�ش���ن في كّل اأمورك، ف���� { ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب}

والحدي���ث الأخير ف���ي م�شاألة التقوى هو ما ورد عن اأمي���ر الموؤمنينQ: »التقوى 

ن، فال �شياطين الجّن والإن�ض ول الف�شائّيات  . فالمّتق���ي مح�شَّ
(7(

ح�ش���ٌن ح�شين...«

ول الإنترن���ت ول زخارف الدنيا وبهارجه���ا ول كّل ما يراه وي�شمعه يمكن اأن ينالوا من 

عزمه واإرادته والتزامه واندفاعه وتقواه.

)))  �شورة طه، الآية: )3).

)))  �شورة الق�ش�ض، الآية: 83.

)3)  عيون الحكم والمواعظ، الليثي الوا�شطي، �ض 60.

)))  بحار الأنوار، ج 63، �ض 89).

)5)  �شورة النحل، الآية: 8)).

)6)  ميزان الحكمة، الري�شهري، ج )، �ض 600.

)7)  بحار الأنوار، ج 75، �ض )6.
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التزكية ضمانة التقوى

واأّم���ا التزكي���ة اّلتي من خاللها ي�ش���ل الإن�شان اإلى مرحلة ي�شيط���ر فيها على قواه 

النف�شّي���ة والج�شدّية فت�شب���ح نف�شه مطيعًة ومن�شجمًة ومقتنع���ًة وتابعًة لما يريده اهلل 

�شبحان���ه، فال يحتاج بعدها الم���رء لمعركة مع نف�شه الأّمارة حّت���ى يتخّلى عن الذنب 

ويترك���ه، بل ي���رى اأّنه من ال�شه���ل اجتناب المعا�ش���ي والذنوب. ه���ذه التزكية بحاجة 

اإل���ى تربية وجهد وعناء و�شبر وعزيم���ة واإ�شرار وتوّكل واإرادة، وبالتالي ي�شبح عندنا 

.
(((

، { ی جئ حئ مئ}
(((

�شمانة للتقوى ولح�شن العاقبة { ڦ  ڦ ڄ ڄ  }

ة ت�شاعد على ح�شن العاقبة، منها ق�شاء  وف���ي الختام نذكر اأّن هناك اأعماًل خا�شّ

حوائج الإخ���وان والإح�شان اإليهم، فعن الإمام الكاظ���مQ: »اإّن خواتيم اأعمالكم 

ق�ش���اُء حوائ���ج اإخوانكم والإح�شان اإليهم ما قدرت���م، واإّل لم يقبل منكم عمل، حّنوا 

 .
(3(

على اإخوانكم وارحموهم تلحقوا بنا«

ن�ش���األ اهلل �شبحان���ه وتعالى ُح�شن العاقب���ة، واأن يختم لنا بخي���ر، واأن ُيعيننا على 

اأنف�شن���ا، وعلى ابتالءاتنا، وعلى اختباراتنا، وعلى امتحاناتنا؛ لنكون اإن �شاء اهلل من 

اأهل���ه ومن اأه���ل جّنته ور�شوانه ومن اأهل ج���واره، وهذا ما يحتاج اإل���ى الدعاء والنّية 

والعزم والإرادة والجهد.

)))  �شورة ال�شم�ض، الآية: 9.

)))  �شورة الأعلى، الآية: )).

)3)  بحار الأنوار، ج )7، �ض 379.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

العالم المنحرف »بلعم بن باعوراء«)))

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  {ڱ 

ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے     ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ   ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 

(((

ۉ ې       ېې ې  ى ى ائ  }
ة رجل كان في البداية في �شّف الموؤمنين، وحاماًل  تحكي هذه الكلمات الإلهّية ق�شّ

للعل���وم الإلهّية والآيات، اإل اأّنه انحرف ع���ن هذا النهج، فو�شو�ض له ال�شيطان، فكانت 

عاقبة اأمره اأن انجّر اإلى ال�شالل وال�شقاء!

نعم، لي�ض هناك ذكر ل�شم اأحد بعينه، بل تحدثت الآيتان عن عالم كان ي�شير في 

طريق الحّق ابتداء وب�شكل ل يفّكر معه اأحد باأّنه �شينحرف يومًا، اإّل اأّنه نتيجة لتباعه 

لهوى النف�ض وبهارج الدنيا انتهى اإلى ال�شقوط في جماعة ال�شاّلين واّتباع ال�شياطين.

غي���ر اأّننا ن�شتفيد من الروايات واأحاديث المف�ّشرين اأّن هذا ال�شخ�ض ي�شّمى )بعلم 

بن باعوراء( اّلذي عا�شر النبّي مو�شى Q وكان من م�شاهير علماء بني اإ�شرائيل، 

حّت���ى اأّن مو�ش���ى Q كان يع���ّول عليه عل���ى اأّنه داعي���ة مقتدر، وبلغ اأم���ره اأّن دعاءه 

كان م�شتجاب���ًا لدى الباري ج���ّل وعال، لكّنه مال نحو فرع���ون واإغراءاته فانحرف عن 

.Q ال�شواب، وفقد منا�شبه المعنوّية تلك حّتى �شار بعدئٍذ في جبهة اأعداء مو�شى

ورد عن الإمام الباقر Q اأّنه قال: »الأ�شل من ذلك بلعم، ثّم �شربه اهلل مثال 

لكّل موؤثٍر هواه على هوى اهلل من اأهل القبلة«.

)))  تف�شير الأمثل، نا�شر مكارم ال�شيرازي، ج5، �ض97)، بت�شّرف.

)))  �شورة الأعراف، الآيتان: 75)- 76).
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وم���ن هذا يتبّي���ن اأّن الخطر الأكي���د اّلذي يه���ّدد المجتمع���ات الإن�شانّية هو خطر 

المثّقفي���ن والعلم���اء اّلذين ي�شّخرون معارفه���م للفراعنة والجّباري���ن؛ لأجل اأهوائهم 

وميوله���م الدنيوّي���ة )والإخالد اإلى الأر�ض( وي�شع���ون كّل طاقاتهم الفكرّية في �شبيل 

الطاغ���وت اّلذي يعمل ما في و�شعه ل�شتغالل مثل ه���ذه ال�شخ�شّيات لإغفال واإ�شالل 

عاّمة النا�ض.

ول يخت����ض الأمر بزم���ن النبّي مو�شى Q اأو غيره من الأنبياء R، بل حّتى 

بع���د ع�شر النبّي الكريم P اإل���ى يومنا هذا نجد اأمثال بلعم بن باعوراء واأبي عامر 

الراه���ب واأمّية بن ال�شلت، ي�شعون علومهم ومعارفهم ونفوذهم الجتماعّي من اأجل 

الدره���م والدينار، اأو المقام، اأو لأجل الح�ش���د، تحت اختيار المنافقين واأعداء الحّق 

والفراعنة اأمثال بني اأمّية وبني العبا�ض و�شائر الطواغيت.

ويمك���ن معرفة اأولئك العلماء من خالل اأو�شاف اأ�شارت اإليها الآيات محّل البحث، 

فاإّنه���م مّمن ن�شي رّبه واّتبع ه���واه، وهم ذوو نزوات �شّخروها للرذيلة بدل التوّجه نحو 

اهلل وخدم���ة خلقه، وب�شبب هذا الت�شافل فقدوا كّل �شيء ووقعوا تحت �شلطة ال�شيطان 

وو�شاو�ش���ه، ف�شه���ل بيعه���م و�شراوؤهم، وهم كال���كالب الم�شعورة اّلت���ي ل ترتوي اأبدًا، 

ولهذه الأمور ترك هوؤلء �شبيل الحقيقة و�شّلوا عن الطريق حّتى غدوا اأئّمة ال�شالل .

ويجب على الموؤمنين معرفة مثل هوؤلء الأ�شخا�ض والحذر منهم واجتنابهم.
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