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المقدمة

الحم���د هلل رب العالمين و�ص���لى اهلل على �ص���ّيدنا محّمد واآله الطاهرين و�ص���حبه 

المنتجبين وبعد    

له على المخلوقات  لق���د كّرم اهلل تعالى الإن�صان، وم���ّن عليه بنعمة الإن�صانية، وف�صّ

بنعم���ة العقل، وجعل���ه عن�صرًا فاع���ًا و�صاعيًا للكم���ال والتمّيز، وناف���رًا من النق�ص 

، {ک ک       ک گ 
(((

والعجز والف�ص���ل. قال اهلل تعال���ى: {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    }

 .
(((

ں} ں  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  
وحتى ل يقع الإن�صان في ظلمات الجهل حر�ص على تعليمه، قال تعالى: {ک ک ک ک  

  ور�صم له طريق الهدى بما اأر�صل من اأنبياء و�صرائع، قال تعالى: {ٺ ٺ ٺ 
(((

گ  }
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤ                 ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

 وقد مّن 
(((

 وحّمله م�ص���وؤولية اأعماله، فقال تعالى: {مئ ىئ يئ جب  حب خب  }
(((

ڄ  }

اهلل تعالى على خلقه باأن �ص���ّهل لهم �ص���بل العاقة به، من خال ما �ص���ّرعه في نظام 

العبادات من �ص���اة و�ص���وم... بهدف اأن يرتقي الإن�صان بروحه، ويتكامل في اإيمانه، 

)))  التين، ). 
))) الإ�صراء، 70.

)))  العلق، ).
)))  الجمعة، ).
)))  النجم، 9).
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ويّتزن في �ص���لوكه. روي عن ر�ص���ول اهلل P قال: »اأف�ش���ل النا�ص من ع�ش���ق العبادة 

فعانقها، واأحّبها بقّلبه ، وبا�شرها بج�شده ، وتفّرغ لها ، فهو ل يبالي على ما اأ�شبح 

من الدنيا على ع�شر اأم ي�شر)))«.

ومعن���ى العب���ادة ماأخوذ م���ن الذل، يق���ال طريق معّب���ٌد اإذا كان مذّل���ًا قد وطئته 

الأقدام، غير اأّن العبادة في ال�ص���رع ل تقت�ص���ر على معنى الذل فقط، بل ت�صمل معنى 

الحب اأي�ص���ًا، فهي تت�ص���ّمن غاية الذل هلل وغاية المحبة له، فيجب اأن يكون اهلل اأحبَّ 

و اأعظ���م من كل �ص���يء عند العبد، روي الإم���ام علي Q قال: »اإذا اأح���ّب اهلل عبداً 

.
األهمه ح�شن العبادة«)))

والعبادة بالمعنى الأعم ا�ص���م يطلق على كل ما ي�ص���در عن الإن�ص���ان الم�ص���لم من 

اأقوال واأفعال واأحا�ص���ي�ص ا�ص���تجابة لأمر اهلل تعالى، وتطابقًا مع اإرادته وم�صيئته، فا 

ح�ص���ر ول تحديد لنوع الأعمال اّلتي يعبد بها اهلل  فال�ص���اة، وال�ص���دقة، والجهاد، 

والتفّكر في خلق اهلل، وم�ص���اعدة ال�صعيف، واإ�صاح الفا�ص���د، واأداء الأمانة،... الخ؛ 

كّل تل���ك الأعم���ال هي عبادة ما دام الداعي اإلى فعلها، اأو تركها، هو ال�ص���تجابة لأمر 

اهلل تعالى.

ونظرًا لخ�صو�صية �صهر رم�صان المبارك، )�صهر العبادة والطاعة( ق�ّصمنا درو�ص 

ه���ذا الكتاب ا�ص���تثنائّيًا اإلى محورين، عر�ص���نا في المح���ور الأّول مجموعة المواعظ 

العام���ة. وعر�ص���نا في المحور الثان���ي مجموعة الدرو�ص والمواعظ الخا�ص���ة ب�ص���هر 

رم�صان المبارك، وبع�ص منا�صبات �صهر �صعبان.

ولت�ص���هيل ال�صتفادة من الكتاب وفق هذا التق�صيم  اأدرجناها بالتف�صيل والترتيب 

هنا:

)))  الكافي، الكليني،ج)،�ص)8.
)))  غرر الحكم، �ص 98).
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المحور الأول: الدرو�ص العامة:    

موعظة لقمان في ال�صير نحو الجّنة. -

  المع�صية �صبيل الخ�صران. -

في رحاب �صورة الع�صر. -

ن�صرة المظلوم في ال�صريعة الإ�صامية. -

خدمة النا�ص وق�صاء حوائجهم. -

   المح���ور الثان���ي: الدرو����ص الخا����ص ب�ش���هري �ش���عبان ورم�ش���ان: الت���ي ناأم���ل 

ال�صتفادة منها في منا�صباتها بتقديم   الموعظة من خال المنا�صبة.

كيف نبني عاقتنا بالإمام المهدي|؟ المنا�صبة:  ولدة الإمام المهدي|. -

الم�صاجد بيوت اهلل تعالى، المنا�صبة:  اأ�صبوع الم�صجد. -

�صهر العبادة والتقوى، المنا�صبة:  ا�صتقبال �صهر رم�صان. -

قيم تربوية واجتماعية في �صهر رم�صان، المنا�صبة: بدايات  �صهر رم�صان. -

ليلة التقدير الإلهي، المنا�صبة: ليالي القدر. -

- .Qالمنا�صبة: �صهادة الإمام علي ، Qاأمير الموؤمنين الإمام علي بن اأبي طالب

العيد بين العبادة وال�صعادة، المنا�صبة: عيد الفطر. -





مفاهيم محورية:

XX.الخصائص العامة لمواعظ لقمان الحكيم

XX.»نَّ َبحَرَك َعميٌق الحكمة األولى: »اأحِكم �َشفيَنَتَك َفاإِ

XX.»ف ِحملََك َفاإِنَّ الَعَقَبَة َكوؤوٌد الحكمة الثانية:»وَخفِّ

XX.»َفَر َبعيٌد نَّ ال�شَّ الحكمة الثالثة: »واأكِثِر الّزاَد َفاإِ

XX.»الحكمة الرابعة:»واأخِل�ِص الَعَمَل َفاإِنَّ الناِقَد َب�شيٌر

(

Q موعظة لقمان 
في السير نحو الجنـّة
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تصدير الموضوع

 ، ���ْيخ المفيد  )ر�ص( في حكم لقمان فيما اأو�ص���ى به ابنه اأنَّه قال: »يا ُبَنيَّ روى ال�صَّ

َتَعلَّم���ُت �َش���بَعَة اآلف ِم���َن الِحكَمِة، َفاحَفظ ِمنه���ا اأرَبَعاً وُمرَّ َمعي اإَل���ى الَجنَِّة: اأحِكم 

َفَر  ف ِحملََك َفاإِنَّ الَعَقَبَة َكوؤوٌد، واأكِثِر الّزاَد َفاإِنَّ ال�شَّ نَّ َبحَرَك َعميٌق، وَخفِّ �َشفيَنَتَك َفاإِ

.
َبعيٌد، واأخِل�ِص الَعَمَل َفاإِنَّ الناِقَد َب�شيٌر«)))

Qخصائص موعظة لقمان الحكيم

من الم�صتح�ص���ن اأيُّها الناظر بعين الب�ص���يرة اأْن تلتفت اإَِلى بع�ص النُّقاط كتمهيٍد 

للوفود على الموعظة؛ لأّن ال�ص���مع قبل القلب قد ل يتقّبل الموعظة ابتداًء، خ�صو�ص���ًا 

نيا، فا بّد له حينئٍذ من اأْن ُيعطى بع�ص  اإذا كان قلبًا ُمْدِبرًا عن الآخرة ُمقِبًا على الدُّ

قات التي تمنع ال�صمع من اأْن يمجَّ الموعظة، وتهّيئ القلب لانفتاح عليها. الم�صوِّ

واإذا اأردن���ا اأْن ن�ص���ّبه هذا الأمر بمثال وا�ص���ح لتقريب���ه اإِلى الذه���ن، فلننظر اإِلى 

الإن�صان الجائع، فهو على الرغم من جوعه ل تكون نف�صه مقبلًةً على الطعام، فُيعطى 

بع�ص )المقّبات( قبل اأْن ُيقبل على الوجبة الأ�صا�صية؛ لتعتاد معدته وتنفتح �صهّيته.

د بن النُّعمان العكبري، الخت�صا�ص، )))، تحقيق، على اأكبر غفاري وال�صيد محمود الزرندي، ن�صر، دار  ْيخ المفيد، ُمَحمَّ )))  ال�صَّ

المفيد للطباعة والن�صر، الطبعة الثانية ))))ه�، بيروت.

لوعظا لقمانQفي السير نحو الجّنا
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مور التالية:
ُ
وعلى هذا الأ�صا�ص ل بّد من اأْن ناأخذ بعين العتبار الأ

اأوًل: اإِنَّ الواعظ بهذه الكلمات اإن�ص���اٌن عا�ص عمرًا مدي���دًا مع الأنبياء والحكماء، 

وتنّقل من مكاٍن اإَِلى اآخر باحثًا عن الحكمة يتّلّقفها من مظاّنها.

اإن�ص���اٌن ق���ال عن���ه الق���راآن الكري���م بعد ت�ص���مية �ص���ورٍة با�ص���مه: {ٱ ٻ ٻ 

.
(((

، تلك الحكمة التي َمْن يوؤتاها {ەئ  ەئ   وئ وئۇئ  }
(((

ٻ}

اإن�ص���اٌن ق���ال عنه الإِمام ال�ص���ادق Q: »اأم���ا واهلل لق���د اأوتي لقم���ان الحكمة 

ل بح�ش���ب ول م���ال ول اأه���ل ول َب�ْش���ٍط في ج�ش���م ول جمال، ولكن���ه كان رجاًل قوياً 

ف���ي اأمر اهلل متورِّعاً في اهلل �َش���اكتاً �َش���كيناً عميق النظر طوي���ل الفكر حديد النظر 

.
م�شتغن بالعبر«)))

اإن�ص���اٌن »كان ُيكث���ر مجال�ش���ة الفقهاء والحكماء، وكان َيغ�َش���ى الق�ش���اة والملوك 

تهم  وال�ش���الطين، َفيْرِثي للق�ش���اة مما ابتلوا به، ويرحم الملوك وال�ش���الطين ِلِغرَّ

ب���اهلل وطماأنينته���م في ذل���ك، وَيعَتبر ويتعلم م���ا َيْغِلب به نف�ش���ه، ويجاهد به هواه، 

.
وَيحتِرز به من ال�شيطان، وكان يداوي قلبه بالتفكر، ويداري نف�شه بالِعَبر«)))

فلقمان Q الجامع ل�صفات الأولياء، والم�صاحب لاأنبياء والفقهاء والحكماء، 

كيف نت�ص���ّور اأْن تكون و�ص���يته وموعظته؟!! خ�صو�صًا وهي �ص���ادرة لبنه الَِّذي ي�صفق 

عليه، وقد و�ص���ف لنا اأمير الموؤمنين Q  هذه ال�ص���فقة من خال قوله في و�صيته 

اَبَك  �شَ
���ي َبْل َوَجْدُتَك ُكلِّي َحتَّى َكاأَنَّ �َش���ْيئاً َلْو اأَ لولده المجتبى Q: »َوَجْدُتَك َبْع�شِ

.
َتاَك اأََتاِني«))) اَبِني َوَكاأَنَّ اْلَمْوَت َلْو اأَ �شَ

اأَ

)))  لقمان، )).
)))  البقرة، 69).

)))  بحار الأنوار، ج ))، �ص 09).
)))  م.ن.

)))  ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج الباغة، 6))، تحقيق وت�صحيح، عزيز اهلل العطاردي، ن�صر، موؤ�ص�صة نهج 

الباغة، الطبعة الأولى ))))ه�، قم المقد�صة.
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ثاني���اً: اإنَّ لقم���ان Q  يريد اأْن يعظ ابنه بحك���ٍم تعّلمها وعمل بها، فاإذا نظرنا 

اإَِل���ى ذلك من البعد الفقهي، نجده م�ص���تكمًا لل�ص���رط الَِّذي يذك���ره الفقهاء في باب 

الأم���ر بالمعروف والنهي عن المنكر، األ وهو �ص���رط العلم بم���ا ياأمر وينهى. هذا بما 

يرتب���ط بتعامله م���ع الآخرين، واأّما ما يرتبط بوظيفته تجاه تكليف نف�ص���ه، فهو يزّكي 

. كم���ا اأنَّ لحن الخطاب 
ْنَفاِق«))) علم���ه الَِّذي ورد في���ه الخبر: »َواْلِعْل���ُم َيْزُكو َعلَ���ى اْلإِ

وال�صفقة يدّلن � من البعد الأخاقي � على اأنَّ لقمان الحكيم لم يكن ِمّمن ينطبق عليه 

قول ال�صاعر:

��ٌر ت����دلُّ ع��ل��ى ال��ت��ق��وى واأن�����ت م��ق�����صِّ
)2(

�صقيُم وه��و  النا�َص  ي��داوي  َم��ْن  اأَي��ا 

ومثله قول الآخر الَِّذي ذهب �صطره الثاني مثًا:

ط��ب��ي��ٌب ي�����داوي ال���ن���ا����َص وه����و ع��ل��ي��ُلوغ��ي��ر ت��ق��يٍّ ي���اأم���ر ال���ن���ا����َص ب��ال��تُّ��ق��ى

بل كان � في وعظه لبنه � م�صداقًا لقول اأمير الموؤمنين Q: »اإنَّ الَوعَظ الَّذي 

.
ُه �َشمٌع ول َيعِدُلُه َنفٌع ما �َشَكَت َعنُه ِل�شاُن الَقوِل وَنَطَق ِبِه ِل�شاُن الِفعِل«))) ل َيُمجُّ

ثالث���اً: اإِنَّ ه���ذه الموعظ���ة التي هو ب�ص���دد ذكرها لبنه تحتاج اإَِل���ى الحفظ؛ لكي 

يترّتب عليها الأثر. ويمكن اأْن يكون المق�صود من الحفَظ على م�صتويين:

الم�ص���توى الأّول: الحف���ُظ ف���ي مقابل الن�ص���يان؛ باأْن يك���ون الإن�ص���ان متذّكرًا لهذه 

؛ فاإّن  الموعظة المت�ص���ّمنة للكلمات الأربع، بحيث يكون م�صتح�ص���رًا لها ب�صكٍل م�صتمرٍّ

نوب والمعا�ص���ي تجتمع مع الغفلة عن رقاب���ة اهلل تعالى، قال تعالى: {ٿ ٿ ٿ     الذُّ

.
(((

ٹ ٹ        }

)))  الم�صدر نف�صه، ))).
))) اأبو الفرج الأ�صفهاني، الأغاني )، 7))، ن�صر، دار اإحياء التراث العربي، بيروت.

ولى 
ُ
بعة الأ ���ْيخ ح�ص���ين الح�ص���ني البيرجندي، الطَّ د، عيون الحكم والمواعظ، ))، تحقيق ال�صَّ )))  اللَّيثي الوا�ص���طي، علي بن ُمَحمَّ

76))�ص، دار الحديث، قم.
))( الروم،7.
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الم�ص���توى الثاني: الحفظ بمعنى العمل، واإّنما يطلق الحفظ على العمل باعتبار اأنَّ 

العامَل فاعٌل مختار، والفاعل المختار يكون فعله م�ص���بوقًا بال�ص���تذكار، والخطور في 

الذهن الَِّذي هو الحفظ في مقابل الن�صيان.

فالموعظة ينتفع بها ويبقى اأثرها �ص���اريًا ما دام الإن�ص���ان م�صتذكرًا لها غير غافٍل 

عنها، وتترّتب الثمرة عليها بالعمل على وفقها.

رابعاً: ناحظ في هذه الموعظة اأنَّ لقمان الحكيم على الرغم من تعلُّمه ل� )�َصبَعة 

اآلف ِم���َن الِحكَم���ِة(، لم يطنب في موعظته لبن���ه بتكثير الِحَكم؛ وذل���ك لأّن الِحَكم 

التي تح�صل نتيجة تجارب طويلة مّرت مع لقمان، من خال ما مّر من اأنَّه »كان يكثر 

ة. مجال�شة الفقهاء والحكماء«، يحتاج اإلقاوؤها اإَِلى منا�صبات وظروف مائمة وخا�صّ

كما اأنَّ تاأثير الموعظة لي�ص من ال�ص���روري اأْن يكون بالإكثار، فكم من كتٍب ُقِرئت 

ل���م توؤّثر في قارئها قيد اأنمل���ٍة، وكم من كلمٍة قليلة الحروف ح���ّررت قلبًا من مخالب 

ال�صيطان وو�صعته في اأنامل الرحمن.

ومن �ص���اء الت�ص���ديق بذلك، فليطالع ما ح�ص���ل بين ِب�ص���ر بن الحارث المروزي، 

المعروف بب�ص���ر الحافي، والإمام الكاظ���م Q؛ وذلك عندما مّر على داره ببغداد 

ف�صمع الماهي واأ�صوات الغناء والق�صب تخرج من تلك الدار، فخرجت جارية وبيدها 

قمامة، فرمت بها في الدرب، فقال Q  لها: يا جارية، �ص���احب هذه الدار حّر اأم 

عبد؟ فقالت: بل حّر. فقال: »�شدقِت لو كان عبداً خاف من موله«. فلّما دخلت قال 

موله���ا وهو على مائدة ال�ص���كر: ما اأبطاأِك؟ فقالت: حّدثن���ي رجٌل بكذا وكذا، فخرج 

حافي���ًا حّتى لقي مولنا الكاظم Q، فتاب على يده، واعتذر وبكى لديه ا�ص���تحياًء 

من عمله.

خام�ش���اً: ا�ص���تعمل لقم���ان الحكيم Q مف���ردة )الم���رور( للتعبير ع���ن الأثر 

المترّت���ب على حفظ الكلمات الأربع، فقال: »وُمرَّ َمعي اإَلى الَجنَِّة«، بدًل من: )ادخل 
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الجّن���ة(، ولي�ص ذلك اإِلَّ لم���ا في لفظ )المرور( من الدللة على �ص���رعِة ترتُّب الأثر؛ 

، وهذا يقت�صي عدم المكث 
(((

لأن المرور في اللغة بمعنى الم�ص���ّي والجتياز بال�ص���يء

. وفيما يلي �ص���رح موجز لبع�ص 
(((

���ل، ق���ال تعال���ى: {گ گ گ     گ ڳ  } والتمهُّ

.Qمواعظ لقمان الحكيم

الحكمة األولى: »أحِكم َسفينَتََك َفإِنَّ َبحرََك َعميٌق«

هت الدنيا  ه ال�صلوك في هذه الحياة، والكدح في مناكبها بالإبحار، وبالتالي �ُصبِّ �ُصبِّ

بالبح���ر العميق، الَِّذي هو في ظاهره جميل المنظ���ر، لكن يترّب�ص في اأعماقه الموت 

ع���اف، فكم���ا يحتاج المبحر في���ه اإَِلى الت�ص���لُّح بمركٍب محكٍم يقيه م���ن الأخطار،  الزُّ

كذلك ال�ص���ائر في هذه الدنيا يحتاج اإَِلى مركٍب محكٍم يقيه من اأخطارها، ويقيه في 

منزلقاتها. و�صفينة البحار معروفٌة لكلِّ اأحد، فما هي �صفينة الدنيا؟!

لكي نتعّرف اإلى هذه ال�صفينة علينا اأْن نرجع اإَِلى اأخبار اأهل بيت الع�صمة والطهارة

َبا اْلَح�َص���ِن ُمو�َصى 
َ
R، فقد اأورد الكليني في خبٍر طويٍل َعْن ِه�َص���اِم ْبِن اْلَحَكِم اأنَّ اأ

ْنَيا َبْحٌر  ْب���َن َجْعَفٍرL َقاَل له: »... َيا ِه�َش���اُم اإِنَّ ُلْقَماَن َقاَل ِلْبِنِه... َي���ا ُبَنيَّ اإِنَّ الدُّ

َعِمي���ٌق َق���ْد َغِرَق ِفيَها َعاَلٌم َكِثيٌر َفْلَتُكْن �َش���ِفيَنُتَك ِفيَها َتْقَوى اهلل َوَح�ْش���ُوَها اْلإِيَماَن 

. فال�ص���فينة في 
���ْبَر«))) اُنَها ال�شَّ َل َوَقيُِّمَها اْلَعْقَل َوَدِليُلَها اْلِعْلَم َو�ُش���كَّ َو�ِش���َراُعَها التََّوكُّ

هذه الدنيا التقوى، وبمقدار ما كانت هذه الملكة متجّذرة في قلب الإن�صان بمقدار ما 

ا�صتطاع اأْن ُيبحر في هذه الدنيا مطمئنًا �صامدًا مهما علْت اأمواج ال�صهوات وتنازعته 

اأنواء الإغراءات.

د، المفردات في غريب القراآن، مادة )مرر(. )))  انظر، الّراغب الإ�صفهاني، الح�صين بن ُمَحمَّ
))) الفرقان،  )7.

)))  الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي )، 6)، ت�صحيح، علي اأكبر غفاري، ن�صر، دار الكتب الإ�صامية، الطبعة الرابعة 07))ه�، 

طهران.
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���فن التي تتمّيز باأق�ص���ى حالة الإحكام، والتي ت�صلح لجميع  ومن اأف�ص���ل اأنواع ال�صُّ

البحار، �ص���فينة من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها غرق وهوى، وهي اأهل بيت الّر�ص���ول 

)�صلوات اهلل و�صامه عليهم اأجمعين(، كما ورد في الحديث الّنبوّي المّتفق على نقله 

الفريقان: »َمَثُل اأهِل بيتي فيكم كمثل �شفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلَّف عنها 

. وقد �صّمن الإِمام ال�صافعي هذا الحديث في اأبياٍت له رواها العجيلي:
غرق«)))

بهم ذهبت  قد  الّنا�َص  راأي��ُت  م��ذاه��ب��ه��م ف���ي اأب���ح���ر ال���غ���ّي وال��ج��ه��لولّما 

الر�صلركبُت على ا�صم اهلل في �صفن الّنجا خاتم)2(  الم�صطفى  بيت  اأهل  وهم 

ف ِحملََك َفإِنَّ الَعَقبََة َكؤوٌد« الحكمة الثانية: »وَخفِّ

نيا الفانية بميدان ال�ص���باق، فكما اأنَّ الريا�صّي اإذا كان حمله خفيفًا  �ص���ّبه هذه الدُّ

يكون اأ�صرع من غيره من ذوي الأحمال الثقيلة، خ�صو�صًا اإذا كان ميدان ال�صباق جبًا 

نيا؛ فاإّن الفوز فيها للمخّفين. مرتفعًا، فهكذا هي الدُّ

نيا بالن�صبة لاإن�صان ميدان �صباق، ينطلق فيه �صائرًا نحو اأجٍل معّين، والطريق  فالدُّ

 �  الطريق الوعر في الجبل، 
(((

الَِّذي ي�ص���يُر فيه كالعقبة الكوؤود، والعقبة � كما في اللغة

.
(((

، والكوؤود والكاأداء ما كان �صاّق الم�صعد
(((

قال اهلل تعالى: {ڻ ۀ ۀ    }

فهو يطلب من الإن�صان من خال و�صّيته لبنه، اأْن يتخّفف من الأثقال التي ترهقه؛ 

لأّنه ي�ص���ير في طريق وعٍر �صاّق الم�صعد، طريٍق بحاجٍة اإَِلى اأْن يتخّفف فيه من كّل ما 

هو ثقيل.

)))  بحار الأنوار، ج ))، �ص )0).
د حامد، خا�صة عبقات الأنوار )، 9)، ن�صر، موؤ�ص�صة البعثة، 06)) طهران. يِّ ))) الّنقوي، ال�صَّ

)))  الحميري، ن�ص���وان بن �ص���عد، �ص���م�ص العلوم ودواء كام العرب من الكلوم 7، 8)6)، تحقيق، ح�صين بن عبد اهلل العمري و...، 

ن�صر، دار الفكر المعا�صر، الطبعة الأولى 0)))، بيروت.

))) البلد،  )).
)))  تاج اللغة و�صحاح العربية، باب )كاأد(.
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واإل���ى ه���ذا المعنى الإم���ام علّي بن اأب���ي طالب Q ف���ي كاٍم له يع���ّد من اأبلغ 

.
ُفوا َتْلَحُقوا«))) الكلمات؛ لق�صر األفاظه وغزارة معانيه، وهو قوله: »َتَخفَّ

والأثقال التي ُيطلب من ال�ص���ائر في عقبة الدنيا اأْن يتخّفف منها، لي�صت اأثقاًل من 

نوب التي ت�ص���دُّ الإن�صان نحو الهاوية، وهي  �ص���نخ الأثقال المادية، بل هي عبارة عن الذُّ

اأ�صّد ثقًا من غيرها من الأثقال. هذا وقد ورد في بع�ص الزيارات: »اإِنَّ َبْيِني َوَبْيَن اهلل 

.
َقاِد َوِذْكُرَها ُيَقْلِقُل اأَْح�َشاِئي«))) َعزَّ َوَجلَّ ُذُنوباً َقْد اأَْثَقلَْت َظْهِري َوَمَنْعَتِني ِمَن الرُّ

َفَر َبعيٌد« الحكمة الثالثة: »وأكثِِر الزّاَد َفإِنَّ السَّ

نَّهم على الّرغم من 
َ
م���ن المفارقات التي يقع فيها بنو الب�ص���ر على وجه العم���وم، اأ

معرفته���م بحال هذه الدني���ا، واأّنها مرحلٌة يمرُّ فيها الإن�ص���ان وتزول، على الّرغم من 

�ص���ون كّل الزاد لها، ول يتزّودون لاآخرة التي هي دار القرار، قال  ذلك نراهم يخ�صّ

. وق���د ورد ف���ي 
(((

تعال���ى: {ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ     ۉ ې}

ِبي َعْب���ِد اهلل Q، َقاَل: »َج���اَء َرُج���ٌل اإَِلى اأَِبي 
َ
الخب���ر ع���ن َعْبِد اهلل ْبِن �ِص���َناٍن َعْن اأ

ْنَي���ا َواأَْخَرْبُتُم اْلآِخَرَة  ُك���ْم َعَمْرُتُم الدُّ َذرٍّ َفَق���اَل َي���ا اأََب���ا َذرٍّ َما َلَنا َنْكَرُه اْلَم���ْوَت َفَقاَل ِلأَنَّ

.
َفَتْكَرُهوَن اأَْن ُتْنَقُلوا ِمْن ُعْمَراٍن اإَِلى َخَراٍب«)))

نيا من مكاٍن اإَِلى مكاٍن �َص���َفَر  نَّك اإذا �ص���افرت في هذه الدُّ
َ
في���ا اأيُّه���ا الغافل! كيف اأ

عبوٍر ل ا�ص���تقرار، فاإّنك ل تحمل معك فيه اإِلَّ الي�ص���ير من الزاد، ولكّنك اإذا �ص���افرَت 

اإَِلى مكاٍن بعيٍد �َص���َفَر ا�ص���تقرار، نراك تعدُّ العّدة، وتتزّود باأنواع الحتياجات... فِلَم ل 

تتعامل كذلك مع ال�ّصفر اإَِلى الآخرة، والزاد فيها اأحوج وال�صتقرار فيها اأدوم؟ �صاٌل 

ما بعده �صال!!

)))  نهج الباغة، 9)، مرجٌع �صابق.
د ابن طاوو�ص، علي، الإقبال بالأعمال الح�صنة فيما يعمل مّرة في ال�صنةج )، �ص )))، تحقيق، جواد قيُّومي الإ�صفهاني،  يِّ )))  ال�صَّ

ن�صر، مكتب الإعام الإ�صامي التابع للحوزة العلمية، الطبعة الأولى ))))ه�، قم.

)))  غافر، 9).
)))  الكليني، اأ�صول الكافي، ج)، �ص8))، باب محا�صبة العمل،حديث0).
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؟؟!!
(((

اأن�صيَت قول اهلل تعالى: {حئ مئ ىئ يئ   }

ولك���ن كما قال اأمي���ر الموؤمنين Q: »َبلَ���ى َواهلِل َلَق���ْد �َش���ِمْعتُموَها َوَوَعيتُموَها 

.
ْنَيا ِفي اأَْعُيِنُكْم َوَراَقُكْم ِزْبِرُجَها«))) َوَلِكنَُّكْم َحِلَيِت الدُّ

والزاد في هذه الحكمة، بمعنى التقوى على م�ص���توى العمل، اأي: القيام بالواجبات 

وت���رك المحّرم���ات، وال�ص���فينة في الحكم���ة الأولى ُي���راد منها التق���وى بمعنى الملكة 

وال�صفة النف�صانية الباعثة على مزاولة الواجبات وترك المحرمات.

الحكمة الرابعة: »وأخلِِص الَعَمَل َفإِنَّ الناِقَد َبصيٌر«

نيا ليدرك ثمار عمله في الآخرة،  ني���ا مزرعة الآخرة، فالمرء يعمل في هذه الدُّ الدُّ

.
(((

{گ گ گ  گڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ}

في هذه الحكمة لم يقل لقمان: )واأكثر العمل(؛ بل كان اأمره بفعٍل يدلُّ على نوعية 

بانية لي�ص كثرة  العم���ل، األ وهو الإخا�ص؛ لي�ص���ير اإَِلى اأنَّ المعيار في الح�ص���ابات الرَّ

العمل، بل الإخا�ص في اأ�صل العمل.

والإخا�ص عبارة عن ت�صفية ال�صّر عن ماحظة ما �صوى اهلل تبارك وتعالى، فاإذا 

كان العمل خال�صًا هلل، فا ُتْنِق�ص القّلة من قيمته، واإْن كان العمل لغير اهلل فلن ترفع 

الكثرة من �صاأِنه.

ة َمَر�ِص  والقراآن الكريم يحّدثنا عن عمٍل قام به اأ�ص���حاب الك�ص���اءR في ق�صّ

الح�صنينL، وت�ص���ّدقهم باأقرا�ٍص معدودٍة من �صعير، تلك المادة التي تعتبر من 

اأرداأ المواّد المتعارفة في تهيئة الخبز وما ي�ص���ابهه، ت�صّدقوا بها اأي�صًا على اأ�صخا�ٍص 

معدودي���ن: )م�ص���كيٍن ويتيٍم واأ�ص���ير(، ومع ذلك نزل���ت في حّقهم �ص���ورٌة من القراآن 

))) الزمر، 0).
)))  نهج الباغة، الخطبة ).

))) الكهف،  9).
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، فكان���ت 
(((

الكري���م، ولي����ص ذل���ك اإِلَّ لقوله���م: {ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ        ڦ  ڦ      ڄ   }

النتيج���ة اأْن: )وقاهم، ولّقاهم، وجزاه���م(، كما ورد في قوله تعالى: {چ چ ڇ      ڇ  

.
(((

ڇ     ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ  }

دة،  وفي مقابل ذلك نجد هناك َمْن ت�صّدق بكلِّ ماله � وقد كان غنيًا � لمّراٍت متعدِّ

ولم ينزل في���ه اإِلَّ قوله تعال���ى: {ى     ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ 

حب  جب  ىئيئ  مئ  حئ  جئ   ی  ی    یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ېئ  ۈئ       
.

(((
خب مب ىب  }

نيا قد ن�ص���تطيع اأْن نخدع الّنا�ص، لكّن الّناقد الب�ص���ير وهو اهلل  في هذه الحياة الدُّ

.
(((

تبارك وتعالى ل يمكن لأحٍد اأْن يخدعه، كيف  {ڈ  ڈ ژ ژ     }

ف�ص���بحان القائ���ل: {   ڄ ڄ ڄ     ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

.
(((

چ  }

)))  الإن�صان، 0).
)))  الإن�صان، الآيتان، )) - )).

)))  البقرة، )6).
)))  التغابن، ).
)))  النمل، )).
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مفاهيم رئي�سة

على طالب الموعظة اأن يلتفت اإلى اأهّمية الواعظ و�صفاته الخلقية وكذلك م�صمون   .(

الموعظة، لكي ينفتح �صمع القلب على المواعظ الرّبانية. 

يق���ول لقم���ان الحكيم في الموعظ���ة الأولى:»اأحِكم �َش���فيَنَتَك َف���اإِنَّ َبح���َرَك َعميٌق«   .(

وال�ص���فينة في هذه الدنيا هي التقوى، والتي ينبغي اأن تكون ملكة متجّذرة في قلب 

الإن�صان مهما علْت اأمواج ال�صهوات والإغراءات.

نيا  ف ِحملََك َفاإِنَّ الَعَقَبَة َكوؤوٌد« فالدُّ يقول لقمان الحكيم في الحكمة الثانية: »وَخفِّ  .(

عبارة عن ميدان �صباق، وفي الطريق قد تعتر�ص الإن�صان عقبٌة �صعبة، وهي عبارة 

نوب التي ت�صدُّ الإن�صان نحو الهاوية وتمنعه من الو�صول اإلى اهلل. عن الذُّ

َفَر َبعيٌد« والزاد هو  نَّ ال�شَّ يقول لقمان الحكيم في الحكمة الثالثة: »واأكِثِر الّزاَد َفاإِ  .(

بمعنى التقوى على م�صتوى العمل، في القيام بالواجبات وترك المحّرمات.

يق���ول لقمان الحكي���م في الحكمة الرابع���ة: »واأخِل�ِص الَعَم���َل َفاإِنَّ الناِقَد َب�ش���يٌر«   .(

بانية لي�ص كثرة العمل، بل الإخا�ص في اأ�صل العمل. فالميزان في الح�صابات الرَّ



مفاهيم محورية:

XX.خصال طالب الموعظة

XX.عدم اتخاذ المعاصي سبيالً لنيل األهداف

XX.أسباب اختيار اإلنسان للوسائل المحرّمة 

XX.نماذج التخاذ المعصية ذريعة لقضاء الحوائج 

XX.طاعة الله أسرع الطرق للوصول 

المعصية سبيل الخسران
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23المسخيا لييس الصسران

تصدير الموضوع

ِد ْبِن  ْحَمَد ْب���ِن ُمَحمَّ
َ
���َحاِبَنا، َعْن اأ �صْ

َ
ٍة ِمْن اأ روى الكلين���ّي } ف���ي الكافي عن ِعدَّ

ِبي َعْبِد اهلل Q، َقاَل: 
َ
َة، َعْن اأ ِبي ُقرَّ

َ
ِل ْبِن اأ َخاِلٍد، َعن �َص���ِريِف ْبِن �َصاِبٍق، َعِن اْلَف�صْ

َلْيِه: َمْن َح���اَوَل اأَْمراً  »َكَت���َب َرُج���ٌل اإَِل���ى اْلُح�َش���ْيِن Q: ِعْظِني ِبَحْرَفْي���ِن. َفَكَت���َب اإِ

.
َيِة اهلل َكاَن اأَْفَوَت ِلَما َيْرُجو َواأَ�ْشَرَع ِلَمِجي ِء َما َيْحَذر«))) ِبَمْع�شِ

خصال طالب الموعظة

لقيت اإليه هذه الموعظة اأنَّه يتمّيز بخ�صلتين:
ُ
جل الَِّذي اأ من الماحظ في الرَّ

الخ�سلة الأُولى: اأنَّه طلب الموعظة و�سعى نحوه�: 

فاإنَّ هناك �صنفًا من الّنا�ص تاأتيه الموعظة ول يّتعظ بها، و�صنفًا اآخر منهم ي�صعى 

نف الثاني؛ حيث كتب هو اإَِلى المولى اأبي  بنف�صه نحو الموعظة. وهذا الرجل من ال�صِّ

نف  عبد اهلل الح�ص���ين Q يطلب منه اأْن يعظه، فكانت الموعظة. ول �صّك اأنَّ ال�صِّ

الثاني هو الأف�صل، خ�صو�صًا اإذا عمل بمقت�صى الموعظة التي يطلبها.

بع���ة الّثالثة 67))�ص، دار الكتب  ���د بن يعقوب، الكافي، ج )، �ص )7)، ت�ص���حيح وتعليق على اأكبر غفاري، الطَّ ))) الُكَلْين���ي، ُمَحمَّ

الإ�صاميَّة، طهران.
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وف���ي ُكلِّ لحظٍة من لحظات حياة الإن�ص���ان، هذا المخلوق ال�ص���عيف، نرى اأنَّه يمرُّ 

؟ 
نيا »َداُر َمْوِعَظٍة ِلَمِن اتََّعظ«))) بالمواع���ظ والعبر من دون اأْن يلتفت اإليها، كيف والدُّ

 
وعن اأمير الموؤمنين Q: »اإِنَّ ِفي ُكلِّ �َشْيٍء َمْوِعَظًة َوِعْبَرًة ِلَذِوي اللُّبِّ والْعِتَباِر«)))

، َوَعْن اإِ�ْصَماِعيَل ْبِن َب�ِصيٍر 
وعنه اأي�ص���ًا: »َمْن َكاَنْت َلُه ِفْكَرٌة َفلَُه ِفي ُكلِّ �َش���ْيٍء ِعْبَرة«)))

ْوِجْز. َقاَل: 
َ
ِبي اْلَح�َصِن ُمو�َصى ْبِن َجْعَفٍر Q ِعْظِني َواأ

َ
�ِصيُد اإَِلى اأ َقاَل: َكَتَب َهاُروُن الرَّ

.
لَّ َوِفيِه َمْوِعَظة«))) َفَكَتَب اإَِلْيِه: »َما ِمْن �َشيْ ٍء َتَراُه َعْيُنَك اإِ

اِلب للموعظة تارًة يكون طالبًا لموعظٍة عاّمة ت�ص���لح لكّل اأحٍد، نظير الأدوية  فالطَّ

ال�صائعة، والتي تكون في متناول يد الجميع، وت�صلح لا�صت�صفاء ِمّما �صاع من الأمرا�ص 

وعّم، كاأدوية ال�صداع والإ�صهال والإم�صاك ونحو ذلك من الأمرا�ص ال�صائعة والعامة. 

ة التي تتنا�صب مع ابتاء ومر�ص خا�صٍّ وقع فيه،  واأخرى يكون طالبًا للموعظة الخا�صّ

ة ل�صخ�صٍ ما. اأو الموعظة التي تتنا�صب مع نف�صّيٍة خا�صّ

فالأّول ل يحتاج اإَِلى اأكثر من اأْن يرى بعين ب�ص���يرته، فاإّنه واإْن كان »ِفي ُكلِّ �َش���ْيٍء 

ر الطريق واإْن كان وا�صعًا و�صهل العبور. فهو يحتاج اإَِلى  َمْوِعَظة«، لكّن الأعمى ل ُيب�صِ

الطلب، ولكن طلبه يكون بال�صعي نحو رفع الغ�صاوة واإزالة الحجب.

والثاني بحاجٍة اإَِلى البحث عن طبيٍب يداوي له مر�ص���ه، وي�ص���ف له ما يلزمه في 

دنياه واآخرته.

))) ال�صريف الر�صي، محمد بن الح�صين المو�صوي، نهج الباغة، �ص0))، تحقيق وت�صحيح، عزيز اهلل العطاردي، ن�صر، موؤ�ص�صة 

نهج الباغة، الطبعة الأولى ))))ه�، قم المقد�صة.

ولى 76))�ص، 
ُ

بعة الأ ���ْيخ ح�صين الح�صني، الطَّ د، عيون الحكم والمواعظ، �ص)))، تحقيق ال�صَّ ))) اللَّيثي الوا�ص���طي، علي بن ُمَحمَّ

دار الحديث، قم.

))) م.ن، �ص ))).
ولى ))))، 

ُ
بعة الأ ))) الحّر العاملي، محّمد بن الح�صن، و�صائل ال�ّصيعة، ج ))، �ص 96)، تحقيق ون�صر، موؤ�ص�صة اآل البيتR، الطَّ

قم.
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والطبيب، واإْن كان يذهب اأحيانًا نحو المر�ص���ى، ولكن اإْن كان المر�ص خا�صًا، مع 

ندرة الطبيب الخبير به، حينئٍذ ي�ص���بح لزامًا على المري�ص اأْن ي�ص���عى جهده للمثول 

بين يدي الطبيب لا�ص���تفادة منه، حتى لو اأّدى ذلك اإَِلى �صرف الأموال الطائلة وطّي 

الم�صافات ال�صا�صعة للو�صول اإليه.

ولى، اأنَّ �ص���احبها من الَِّذين ي�ص���عون نحو 
ُ
فالذي يظهر � اإذًا � من هذه الخ�ص���لة الأ

المواعظ، ول يكتفون بالمواعظ العاّمة المتوّفرة لُكلِّ اأحد؛ لذلك كتب للمولى اأبي عبد 

اهلل الح�صين Q. )عظني بحرفين(.

الخ�سلة الث�نية: اأنَّه ط�لٌب للموعظة المخت�سرة:

الن�ص���غال ف���ي �ص���وؤون الحياة الدني���ا ل ينبغي اأْن يك���ون مانعًا لاإن�ص���ان عن طلب 

الموعظة؛ اإذ كما اأنَّ للج�ص���د حاجات يقت�ص���ي الأمر طلب الرزق لأجلها، كذلك للروح 

حاج���ات ل تلّبى اإِلَّ بالطلب، وكثرة الن�ص���غال في المق���ام الأّول ل ينبغي اأْن تكون على 

ح�صاب المقام الثاني.

وعلى هذا الأ�ص���ا�ص ورد في جملة من الن�صو�ص ا�صتحباب الإجمال في الطلب في 

المقام الأّول:

ِبي َجْعَفٍر Q َقاَل: َقاَل َر�ُص���وُل اهلل 
َ
ِبي َحْمَزَة الثَُّماِليِّ َعْن اأ

َ
ففي ال�ص���حيحٍ  َعْن اأ

وَح اْلأَِميَن َنَفَث ِف���ي ُروِعي اأَنَُّه َل َتُموُت َنْف�ٌص َحتَّى  ���ِة اْلَوَداِع: »اأََل اإِنَّ الرُّ P ِف���ي َحجَّ

لَ���ِب َوَل َيْحِملَنَُّكُم ا�ْش���ِتْبَطاُء  َ َع���زَّ َوَج���لَّ َواأَْجِمُلوا ِفي الطَّ ُق���وا اهللَّ َت�ْش���َتْكِمَل ِرْزَقَه���ا َفاتَّ

���َيِة اهلل َف���اإِنَّ اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى َق�َش���َم  ْزِق اأَْن َتْطُلُبوُه ِب�َش���يْ ٍء ِمْن َمْع�شِ �َش���يْ ٍء ِم���َن ال���رِّ

���َبَر اأََتاُه  اْلأَْرَزاَق َبْي���َن َخْلِق���ِه َح���اَلًل َوَلْم َيْق�ِش���ْمَها َحَراماً َفَمِن اتََّقى اهلل َعزَّ َوَجلَّ َو�شَ

َل َفاأََخَذُه ِم���ْن َغْيِر ِحلِِّه ُق�صَّ ِبِه  ���ْتِر َوَعجَّ اهلل ِبِرْزِق���ِه ِم���ْن ِحلِِّه َوَمْن َهَتَك ِحَجاَب ال�شِّ

.
ِمْن ِرْزِقِه اْلَحاَلِل َوُحو�ِشَب َعلَْيِه َيْوَم اْلِقَياَمة«)))

الكافي، ج )، �ص 80.
  (((
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يِِّع َوُدوَن  ِبي َعْبِد اهلل Q، َقاَل: »ِلَيُكْن َطلَُبَك ِلْلَمِعي�َشِة َفْوَق َك�ْشِب اْلُم�شَ
َ
وَعْن اأ

ي ِبُدْنَياُه اْلُمْطَمِئنِّ اإَِلْيَها َوَلِكْن اأَْنِزْل َنْف�َشَك ِمْن َذِلَك ِبَمْنِزَلِة  ا�شِ َطلَِب اْلَحِري�ِص الرَّ

���ِعيِف َوَتْكَت�ِش���ُب َما َل ُبدَّ  ���ِف َتْرَفُع َنْف�َش���َك َع���ْن َمْنِزَلِة اْلَواِهِن ال�شَّ ���ِف اْلُمَتَعفِّ اْلُمْن�شِ

.
ِمْنُه. اإِنَّ الَِّذيَن اأُْعُطوا اْلَماَل ُثمَّ َلْم َي�ْشُكُروا َل َماَل َلُهم«)))

َبا َعْبِد اهلل Q َيُقوُل: »اإِنَّ اهلل َتَعاَلى 
َ
وعن َعْبِد اهلل ْبِن �ُص���َلْيَماَن، َقاَل: �َص���ِمْعُت اأ

ْنَيا َلْي�َص ُيَناُل َما ِفيَها ِبَعَمٍل  َع ِفي اأَْرَزاِق اْلَحْمَقى ِلَيْعَتِبَر اْلُعَقاَلُء َوَيْعلَُموا اأَنَّ الدُّ َو�شَّ

. ول يق�صد من ذلك ترك الجّد والعمل، بل المق�صود هو التكال عليهما.
َوَل ِحيلَة«)))

نيا مهما َكُثر،  وم���ع قطع الّنظر عن ذلك، فاإّن الن�ص���غال بطلب الرزق و�ص���وؤون الدُّ

فلن ُيعِدم الإن�صان وقتًا � ولو قليًا � باأْن ي�صعى نحو موعظٍة مخت�صرٍة »ِبَحْرَفْيِن«.

ال تتخذوا المعاصي سبيال لنيل األهداف

بع���د هذا التقديم عن اأجواء الطالب له���ذه الموعظة تعالوا معًا لنغترف من معين 

.Q موعظة المولى اأبي عبد اهلل الح�صين

فهذه الموعظة تنهى عن اّتخاذ المع�ص���ية و�صيلًة للو�صول اإَِلى الغايات. اإِلَّ اأنَّ النهي 

فيها كان بل�ص���ان بيان ما يترتَّب على هذا الّتخاذ، من كون هذه الو�ص���يلة ل تو�ص���ل اإَِلى 

خرى.
ُ
المطلوب من جهٍة، وتوقع �صاحبها فيما ينبغي البتعاد عنه والحذر منه من جهٍة اأ

فالح�ص���ين Q يري���د مّن���ا اأْن نعي�ص ف���ي الّنقاء على م�ص���توى الغاي���ة والطريق 

المو�ص���ل اإليها معًا. ولّما كان الإن�ص���ان في هذه الحياة الدنيا ل ينفّك عن ال�ّص���ير نحو 

غاياته واأهدافه مهما دنت هذه الأهداف اأو علت، وكان ل بّد له في �صبيل تحقيق هذه 

دة من اأجل الو�ص���ول اإَِلى المطلوب، وهذه الطرق  الأهداف من ال�ص���تعانة بطرٍق متعدِّ

تتنّوع ب�صكل عام اإَِلى نوعين:

)))  الكافي، ج )، �ص )8.
 الكافي، ج )، �ص)8.

  (((
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منه���ا: ما يك���ون ملتويًا وخارجًا ع���ن الحدود التي حّدده���ا اهلل تعالى؛ بحيث يعّد 

ال�صلوك فيها مع�صيًة من المعا�صي.

طر والح���دود التي حّددها اهلل واأحّلها لعباده، ويعّد 
ُ
ومنها: ما يكون في �ص���من الأ

ال�صالك فيها غير خارج عن جادة ال�ّصريعة، بل يكون مطيعًا هلل تبارك وتعالى.

والّنوع الأّول مهما كان �صل�صًا و�صهًا ومريحًا من ناحية البعد المادّي والدنيوّي، اإل 

اأّنه ل يخلو اأمره عن حالتين:

الحالة الأُولى: اأْن ل ي�ص���ل ال�ص���الك من خاله اإَِلى مطلوبه، فا يناله اإِلَّ الوزر 

ل�ص���لوكه الطريق الخارج عن حدود اهلل، ودخوله في �صلك الظالمين، قال اهلل تعالى: 

.
(((

{ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ  }

ه اإذا كان  الحال����ة الثانية: اأْن ي�ص���ل اإَِلى مطلوب���ه، فتاأخذه العّزة بالإثم. حي���ث اإِنَّ

ملتفتًا اإَِلى مع�ص���يته في الو�ص���يلة، يك���ون ُمْقِدمًا � اإْن كان ما زال في���ه بذرة الخير � مع 

د في الو�ص���ول اإَِلى مبتغاه، فاإذا و�ص���ل قد ل يلتفت اإَِل���ى اأنَّ اهلل يمهله ول يهمله،  الّت���ردُّ

 
(((

ہ} ہ  ۀ  ڻۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ں    ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  {گ 

ه اإذا اأراد اأْن ي�ص���ل اإَِلى مبتغاه ل بّد اأْن ل  وعليه، فهذه دعوة لاإن�ص���ان اأّي اإن�ص���ان، اأنَّ

ي�صلك الطريق الَِّذي ل يرت�صيه الباري عّز وجّل، بل ل بّد له من اأْن يعي�ص حالة النقاء 

والطهارة على م�صتوى الغاية والو�صيلة المو�صلة اإليها.

أسباب اختيار اإلنسان للوسائل المحرّمة

ل في المثال التالي: لكي نتعّرف اإلى ال�صبب في ذلك ندعو للتاأمُّ

من المقا�ص���د والغايات التي ي�صعى اإليها الإن�صان في هذه الحياة؛ الغنى، مع قطع 

الّنظر عن قيمة هذا الهدف و�صحته.

)))  البقرة، 9)).
)))  اآل عمران، 78).
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ه ُكّلما كانت الو�صيلة المو�صلة  وفي الح�ص���ابات الدنيوية المادية يعتقد الإن�ص���ان اأنَّ

رق المحّرمة والملتوية  ���هولة تكون اأربح واأنفع. والطُّ ���رعة وال�صُّ اإَِلى الهدف تتمّيز بال�صُّ

كثيرًا ما تكون كذلك.

فالو�ص���ول اإَِلى الغنى عن طريق الكّد والجهد بال�صفر وال�صهر، و�صلوك المعامات 

عوبة وتاأخذ وقتها الكافي والطويل للو�صول ب�صاحبها  التي اأحّلها اهلل تعالى تتمّيز بال�صُّ

اإَِلى م�صاّف الأغنياء.

بينما في مقابل ذلك قد يكون الغ�ّص والحتيال والمكر والخديعة اأكثر ربحًا واأ�صرع 

نفعًا.

ِت  والإن�صان بطبعه مّيال نحو الدعة والراحة والربح ال�صريع، قال النبّي P: »ُحفَّ

.
َهَوات«))) ِت النَّاُر ِبال�شَّ الّجنَُّة ِباْلَمَكاِره، َوُحفَّ

نماذج الّتخاذ المعصية ذريعة لقضاء الحوائج

في حياتنا اليومية يمرُّ معنا الكثير من النماذج التي تجعل المع�صية و�صيلًة لق�صاء 

�صير اإَِلى جملٍة منها؛ لكي يكون الإن�صان على ب�صيرٍة 
ُ
الحوائج والو�صول اإَِلى الغايات، اأ

�ص���لوب الناجع لعاج هذه الم�ص���كلة التي عّم 
ُ
م���ن اأمره، ثّم نتعّر����ص بعد ذلك اإَِلى الأ

البتاء بها في المجتمعات المختلفة.

ل: ال�ستع�نة ب�لر�سوة: الّنموذج الأوَّ

الحي���اة الجتماعي���ة ف���ي ت�ص���ّعباتها المختلف���ة ل تخل���و م���ن وق���وع المنازع���ات 

بت مرجعًا  والختافات. والأنظمة الو�ص���عية وال�صريعة الإ�صامية على حدٍّ �صواء ن�صّ

للنا�ص يرجعون اإليه في ف�ّص نزاعاتهم ورفع اختافاتهم، يطلق عليه ا�ص���م القا�ص���ي 

والحاكم بين النا�ص.

بعة الثَّالثة )0))، دار اإحياء التُّراث، بيروت. د باقر، بحار الأنوار، ج 67، �ص 78، الطَّ )))  المجل�صي، مّحمَّ
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وكثيرًا ما يكون مقام الإثبات غير مكتمٍل عند �ص���احب الدعوى، كما لو انتقل اإليه 

هود، اأو يكون في الواقع كاذبًا في اّدعائه،  ملٌك ب�صراء، ولكن �صاعت الوثيقة اأو ُفِقد ال�صُّ

فيحاول اأْن يجبر هذا الّنق�ص ويعّو�صه عن طريق ال�صتعانة بما ي�صّمى في ال�صطاح 

بالر�ص���وة التي هي في المقام عبارة عن: ما يعطيه اأحد المتخا�ص���مين لإحقاق حقٍّ اأو 

تم�صية باطل.

والر�صوة في حكمها الأّولي ِمّما حّرمته ال�صريعة، �صواء من ناحية الآخذ اأم المعطي 

على تف�ص���يل مذكوٍر ف���ي الكتب الفقهي���ة، قال تعال���ى: {ڱ ڱ ڱ ں  ں 

. وف���ي الخبر 
(((

ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ ھ ھ  }
.

�ْشَوُة ِفي اْلُحْكِم«))) ْحُت َثَمُن اْلَمْيَتة. َوالرِّ ِبي َعْبِد اهلل Q، َقاَل: »ال�شُّ
َ
َعْن اأ

وعليه ف�صاحب الحّق اأو الباطل ي�صتعين باأمر محّرم؛ لتح�صيل حّقه اأو باطله. واإذا 

اأردنا اأن نح�صب بموازين رّب العالمين التي ل ينظر فيها بميزان الربح والخ�صارة اإَِلى 

ل  البعد المادي فح�صب، ف�صوف تكون النتيجة الخ�صارة الكبرى؛ لأّنه كثيرًا ما ل تح�صِّ

���ح  الّر�ص���وة ما يبتغيه الرا�ص���ي، بل توقعه في الخ�ص���ائرة المادية الكبيرة فيما لو ُف�صِ

خروية. ولو 
ُ
اأمره اأو كان القا�صي نزيهًا، ي�صاف اإَِلى ذلك الغ�صب الرّباني والعقوبة الأ

َلى ما يبتغيه فا يكون �صيئًا يذكر اأمام الغ�صب الإلهّي، والطرد من  اأو�ص���لته الّر�صوة اإِ

رحمة اهلل، و�صلب التوفيق الَِّذي يكون نتيجة حتمية لرتكاب المعا�صي.

النموذج الث�ني: اإ�ستم�لة قلوب الن��س ب�لمكر والخديعة:

ال�صيا�ص���يون والذين ي�صتغلون في ال�ص���اأن العام كثيرًا ما يهّمهم اأنَّ َيحظوا بموقعيٍة 

في المجتمع الَِّذي يكون محًا لعملهم ون�ص���اطهم، في�ص���عون ب�ص���ّتى الطرق ل�ص���رف 

عقول النا�ص واإمالة قلوبهم باّتجاههم.

)))  البقرة، 88).
الكافي، ج )، �ص7)).

  (((
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فت���رى بع�ص هوؤلء، وهو َمْن ل���ه موقعية حقيقية، يرتفع في قل���وب النا�ص من دون 

َلى ذلك اأّي و�صيلٍة مبتذلة، بل رّبما ل ياأتي في ذهنه الرغبة في  حاجة اإَِلى اأْن يتو�ّصل اإِ

اأْن يترّبع في قلوب النا�ص؛ لأّنه هّمه وغر�ص���ه لي�ص ذلك، بل هّمه وهو الأ�ص���ا�ص دومًا 

.
القيم العليا والأهداف ال�صامية، وفي الخبر: »َمْن َتَوا�َشَع هلِلِ َرَفَعه«)))

بينما اأ�ص���حاب الدني���ا، والمقامات الواهمة، يتو�ّص���لون في ذل���ك الكذب والخداع 

والحتيال. ومن اأبرز الم�ص���اديق على ذلك ما ن�ص���اهده من دف���ع الأموال الطائلة في 

موا�ص���م النتخاب���ات التي تح�ص���ل في الكثير من ال���دول. ومثله ا�ص���تئجار الطواغيت 

و�ص���اطين الدنيا لاأق���ام الماأجورة التي تمدحهم، وتمّجدهم، وتح�ّص���ن �ص���ورتهم 

اأمام الجمهور والراأي العام؛ ولأجل ذلك يكثر ال�صعراء والمتملِّقون في باط الزعماء 

والملوك والأمراء.

طاعة الله أسرع السبل 

بع���د اللتفات اإَِلى اأنَّ القدرة العظمى المت�ص���ّرفة في عال���م الوجود والتكوين هي 

اهلل �ص���بحانه وتعالى، واأّنه ل توجد قدرٌة في الوجود يمكن لها اأْن تقف في وجه قدرته 

تبارك وتعالى، واأّن الإن�ص���ان مهما �صعى ل ي�ص���تطيع اأْن يح�صل على ما يغاير الم�صيئة 

.
(((

الرّبانية. فالرزق بيده اهلل يعطيه من ي�صاء، {ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ      }

وقلوب العباد بين اإ�ص���بعين من اأ�ص���ابع الرحمن يميلها حيث ي�صاء، {چ چ        ڇ 

.
(((

ڇ ڇ  ڇ   }
والحاجات طّيعٌة باأمر الخالق يق�صيها لمن ي�صاء، {ۆئ  ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ 

. فركوب المع�صية ل ينزل رزقًا، ول يميل قلبًا، ول ينجح َطِلبًة.
(((

ىئ ىئ ىئ}

)))  و�صائل ال�صيعة، ج))، �ص6)).
))) طه، ))).

))) اآل عمران، )0).
))) البقرة،  )0).
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بل قد يورث ح�ص���رًة وخ�صارة وعداوة، كيف وقد قال اإمامنا ال�صادق Q: »َمْن 

؟
�ْشَرَع ِلَمِجي ِء َما َيْحَذر«))) َيِة اهلل َكاَن اأَْفَوَت ِلَما َيْرُجو َواأَ َحاَوَل اأَْمراً ِبَمْع�شِ

ِبي َعْبِد اهلل Q، َقاَل: »اإَِذا َقاَم اْلَعْبُد 
َ
 ِه�َص���اِم ْبِن �َصاِلٍم َعْن اأ

ْ
وفي ال�ص���حيح عن 

َلى َعْبِدي  ���اَلَتُه َقاَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِلَماَلِئَكِتِه اأََما َتَرْوَن اإِ َف �شَ ���اَلِة َفَخفَّ ِفي ال�شَّ

.
اَء َحَواِئِجِه ِبَيِدي«))) نَّ َق�شَ اَء َحَواِئِجِه ِبَيِد َغْيِري اأََما َيْعلَُم اأَ َكاأَنَُّه َيَرى اأَنَّ َق�شَ

مور التي ن�صاهدها في حياتنا اليومية، فكم من متعٍب نف�صه 
ُ
فاعتبروا اأحّبتي من الأ

لتح�صيل المال، ولي�ص له من جهده اإِلَّ التعب، وكم �صاٍع وراء الجاه ول يح�صل اإِلَّ على 

�صوء ال�صمعة.

وكم من رجل ي�ص���عى رزقه نحوه واإْن لم يكن طالبًا له.. وكم من اإن�ص���ان يح�صل له 

الذكر الجميل وال�ص���معة الح�ص���نة بين النا�ص واإْن لم يكن �ص���اعيًا نحو ذلك. فاعملوا 

عباد اهلل ما يطلب منكم، والباقي على اهلل تعالى.

))) الكافي، ج)، �ص)7). 
))) الكافي، ج )، �ص 69).
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مفاهيم رئي�سة

م���ن خ�ص���ائ�ص طال���ب الموعظة اأنه ي�ص���عى نحوها عل���ى الدوام، واأّن���ه يميل نحو   .(

الخت�صار والإجمال في الطلب.

يجب اأن ل يتخذ الإن�ص���ان المعا�ص���ي و�صيلة للو�صول اإلى اأهدافه وغاياته ولو كانت   .(

�صحيحة.

دة للو�ص���ول اإَِل���ى المطلوب، وهذه  ي�ص���عى الإن�ص���ان دائمًا لا�ص���تعانة بط���رٍق متعدِّ  .(

رق التي فيها طاعة  َلى نوعين: الطرق التي فيها مع�ص���ية هلل، والطُّ الط���رق تتنّوع اإِ

هلل تعالى.

يميل الإن�صان بطبعه نحو الّدعة والّراحة والّربح ال�صريع، وفي الح�صابات الّدنيوية   .(

رعة  ه ُكّلما كانت الو�صيلة المو�صلة اإَِلى الهدف تتمّيز بال�صُّ المادية يعتقد الإن�صان اأنَّ

رق المحّرمة والملتوية كثيرًا ما تكون كذلك. هولة تكون اأربح واأنفع. والطُّ وال�صُّ

من نماذج اّتخاذ المع�ص���ية ذريعة لق�ص���اء الحوائج: ال�ص���تعانة بالر�ص���وة، اإمالة   .(

قلوب النا�ص بالمكر والخديعة.

طاعة اهلل هي اأ�صرع الطرق لبلوغ الأهداف ال�صامية والقيم الإن�صانية الرفيعة.  .6
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تصدير الموضوع

ٱ      ٻ ٻ ٻ

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 

.
(((

ٺ ٺ      ٺ}

سورة العصر والمفاهيم اإليمانية

�ص �ص���ورة الع�ص���ر جميع المعارف القراآنية وتجمع �صتات مقا�صد القراآن في  تلخِّ

، ولها ف�ص���ل عظيم كم���ا روي عن النبي الأكرم P اأّن���ه قال: »من قراأ 
(((

اأوج���ز بيان

.
�شورة الع�شر ختم اهلل له بال�شبر وكان مع اأ�شحاب الحق يوم القيامة«)))

وتت�صّمن هذه ال�صورة مجموعة من المفاهيم الهامة نتعّر�ص لها في �صياق تف�صيرها 

وهي: فل�ص���فة خ�صارة الإن�ص���ان و�صرُّ عدم خ�ص���ارة الموؤمنين، العمل ال�صالح منٍج من 

الخ�ص���ارة ومقوٍّ لاإيمان، معنى التوا�ص���ي بالحق وبال�ص���بر، تازم العمل ال�صالح مع 

الإيمان. ون�صتعر�ص فيما يلي تف�صير اآيات ال�صورة المباركة ب�صكل موجز: 

)))  الع�صر، )-).
)))  محمد جواد مغنية ، التف�صير المبين، �ص))8.

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج )، �ص 68).
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تفسير قوله تعالى: {ٱ} 

اأق�ص���م �صبحانه وتعالى بالع�صر لأّن فيه عبرة لذوي الأب�صار، والق�صم من الموارد 

رت في القراآن الكريم في موا�صع يبرز فيها جوانب الأهمية، وتهدف للتاأكيد  التي تكرَّ

 P على مو�ص���وع الق�ص���م واإبراز اأهمّيته، والمراد بالع�صر على الأ�صهر ع�صر النبي

 .
(((

وهو ع�ص���ر طلوع �صم�ص الإ�صام على المجتمع الب�صري، وظهور الحق على الباطل

وذكر ال�ص���هيد مطهري)ر�ص( اأن الأن�ص���ب في المقام هو اأن الق�ص���م بالزمان وتاريخ 

الب�ص���رية لأن الَق�َصم في القراآن يتنا�صب مع المو�صوع الذي اأق�صم اهلل من اأجله، فاإذا 

اأراد القراآن اأن يبّين اأهمية ذلك الع�ص���ر اأق�صم به، والمعلوم اأن ع�صر النبي P هو 

.
(((

ع�صر طلوع الإ�صام

تفسير قوله تعالى: {ٻ ٻ ٻ پ}

). جن�ص الإن�ش���ان: اإّن المق�ص���ود بالإن�صان هنا هو جن�صه، بمعنى اأّن الخ�صران الوارد 

في هذه الآية �ص���امل لجميع اأفراد الب�صر، ولعموم الإن�صان المكّلف، فالألف والام 

في لفظ »الإن�ش���ان« للجن�ص الذي يفيد ال�ص���تغراق في كل اأفراد الإن�صان، والإتيان 

بحرف للتاأكيد على الكون في الخ�صران وال�صتغراق فيه.

). خ�ش���ارة الإن�ش���ان: ذكر القراآن الكريم مو�صوع خ�ص���ارة الإن�صان للنف�ص اأو المال اأو 

، وهذا ما يب���رز اأهمية هذا المفهوم 
(((

الأه���ل اأو الدنيا والآخرة في �ص���بعين موردًا

و�ص���رورة تحدي���د م���راد اهلل تعالى من خ�ص���ارة الإن�ص���ان ال���ذي يعتبر م���ن اأكرم 

المخلوقات واأف�صلها عند اهلل تعالى.

عندما ندّقق لغويًا في األفاظ �صورة الع�صر، نجد نوعًا من التاأكيد والت�صديد الوارد 

فيها من عدة جهات مثل: الق�ص���م: مو�صوع الق�صم الوارد هنا هو خ�صارة الإن�صان، ولو 

)))  ال�صيد الطباطبائي، الميزان في تف�صير القراآن، ج0)، تف�صيرالع�صر.
)))  ال�صهيد مطهري، تف�صير ق�صار ال�صور.

)))  راجع �صورة  البقرة الآيات، 7)، )6، ))). واآل عمران، )8، و9)). والن�صاء، 9)).
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لم يكن اإل الق�ص���م لكفى،  واإّن: حرف يفيد التوكيد، لفي: الام حرف جر زائد يفيد 

التوكيد، {ٻ ٻ ٻ پ} والجملة ا�صمية تفيد التوكيد.

الخ�ص���ر والخ�صران والخ�صارة يعني نق�ص���ان راأ�ص المال، ل النق�صان فيما زاد اأو 

ف�ص���ل عنه من الأرباح ونحوها، وين�ص���ب ذلك اإلى الإن�ص���ان فيقال: خ�ص���ر زيد، واإلى 

.
(((

الفعل فيقال: خ�صرت تجارته

وعندما ندّقق في الخ�صر والخ�صران اأكثر نجد اأنه عبارة عن ذهاب راأ�ص المال اإما 

كًا اأو بع�ص���ًا، والخ�ص���ران اأبلغ من الخ�صر. وخ�ص���ران النف�ص هو اإيرادها مورد الهلكة 

، والخ�صارة هنا اأ�صمل 
(((

وال�ص���قاء، بحيث يبطل منها ا�صتعداد الكمال فتفوتها ال�صعادة

من الخ�صارة المالية اأو المادّية، اإذ الخ�صارة المادية اأو المالية في عمل اأو تجارة ونحوه 

يمكن اأن تعوَّ�ص، اأما الخ�صارة التي يخ�صرها الإن�صان هنا فاإّنه ل يمكن اأن تعّو�ص.

). ماذا يخ�ش���ر الإن�شان؟ يخ�ص���ر الإن�صان راأ�صماله الحقيقي، واأغلى ما يملك في هذا 

الوجود وهو عمره، فالعمر في حالة نق�ص���ان وت�صّرب دائمين، ويتناق�ص يومًا بعد 

يوم، و�ص���اعة بعد �ص���اعة ولحظة بعد لحظة، وب�ص���رعة دون اأدنى توّقف اأو تاأخر اأو 

بطء، فت�ص���عف قوى الإن�ص���ان المادية والبدنية والمعنوية، فالعمر كثروة وراأ�صمال 

كبير يوؤخذ منه كل يوم �صيء، رغمًا عن �صاحبه، فيكون في حالة خ�صران م�صتمر. 

ينق���ل اأحد العلماء في تف�ص���ير هذه الآية عن اأحد ال�ص���الحين اأّنه تعّلم معنى هذه 

الآية من بائع ثلج، يعر�ص ب�ص���اعته تحت ال�صم�ص وكان ي�صيح ويقول: اإرحموا من 

يذوب راأ�ص ماله. فالمعلوم كما في الروايات اأّن كلَّ َنَف�ص من اأنفا�ص الإن�صان يقّربه 

.
خطوة نحو الموت، روي عن الإمام علي Q »نف�ُص المرء خطاه اإلى اأجله«)))

)))  راجع �صورة المائدة، )، و))، و0)، و)). والأنعام، ))، و0)، و))، و0)). والأعراف، 9، ))، )).
)))  الراغب الأ�صفهاني، �صرح مفردات القراآن.

)))  نهج الباغة، �ص 80).



تذكرة المّتقين38

 عل���ى بع�ص تفا�ص���يرها اأّن 
(((

وورد ف���ي تف�ص���ير قول���ه تعال���ى: {ڄ    ڄ ڄ   ڃ      ڃ     }

الإن�صان في حالة رجوع  دائم اإلى اهلل تعالى، ففي كل لحظة اأو دقيقة اأو �صاعة اأو يوم 

اأو... تمرُّ في ح�ص���اب الزمن يخ�صر الإن�ص���ان بمقدارها من عمره، وبتعبير اآخر يموت 

بمقدار ما يمرُّ من الزمن.

). الدنيا دار ربح وخ�ش���ارة: لقد وهب اهلل تعالى الإن�ص���ان راأ�ص���مال عظيمًا وهو العمر 

لينج���ز فيه ف���ي الدنيا الذي يعّبر عنها باأنها »�ش���وق تج���ارة«، روي عن الإمام علي 

. ولكن كيف ينفق 
الهادي Q: »الدنيا �ش���وق ربح فيها قوم وخ�ش���ر اآخ���رون«)))

الإن�صان راأ�ص ماله هذا!؟

فهناك من ينفق راأ�ص ماله مقابل الح�صول على مال، اأو �صهرة اأو رئا�صة...

وهناك من ينفقه في �صبيل اأهوائه وملّذاته...

ويوجد من ينفق كل وجوده وحياته ويهبهما هلل تعالى وفي �صبيله.

فما هو ثمن هذه الثروة العظيمة »العمر«؟ طبعًا ل يوجد اأي واحد من هذه الأمور 

 يمك���ن اأن يك���ون ثمنًا لتلك الثروة العظيمة، �ص���وى ر�ص���ا اهلل تعال���ى، روي عن الإمام

. واهلل تعالى 
 علي Q: »اإنه لي�ص لأنف�شكم ثمن اإل الجنة فال تبيعوها اإل بها«)))

لة ل�صراء العمر: هو الجهة الوحيدة الموؤهَّ

{ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ   ۅۅ  تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

وئۇئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې   ې  ې  ۉ  ۉ 
.

(((
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ  ېئ    ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ  }

). من هم الخا�شرون؟  يتحّدث القراآن الكريم عن عّدة اأنواع من الخا�صرين اأهمها:

)))  البقرة، 6)).
)))  نهج الباغة، الكلمات الق�صار، 7).

)))  تحف العقول، �ص)6).
)))  التوبة، ))).
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 خ�ص���ران الأنف�ص: قال اهلل تعالى: {ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ  -

.
(((

ھ ھ       ھ ھ}

الخ�ص���ران وعدم الإيمان: قال اهلل تعال���ى: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چچ   -

ڑ  ڑ  ژ  ڈژ  ڈ  ڎ  ڎ       ڌ   ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
.

(((
ک ک ک}

خ�ص����ران الدنيا والآخرة: قال اهلل تعالى: {ڳ ڳ         ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ  -

.
(((

ڻ ڻڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے  ۓ  ۓ  }
الأخ�ص���رون:  قال اهلل تعالى: {گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  -

.
(((

ں  ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ  }

{پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ    } تعالى:  تفسير قوله 

و�ص���ع القراآن الكريم منهجًا للنجاة من ذلك الخ�ص���ران يتكّون من اأربعة اأ�ص���ول، 

تحول دون هذا الخ�ص���ران الكبير وتبّدله اإلى منفعة كبيرة، وربح عظيم، لأّنه يح�ص���ل 

على راأ�ص مال اأغلى واأثمن، ي�ص���دٌّ م�ص���دَّ راأ�ص المال المفقود ويكون اأف�صَل واأكثر منه، 

والأ�صول الأربعة لنفي الخ�صارة وتحويلها اإلى فوز هي:

الإيمان: قوله تعالى: {پ پ ڀ   }. -

العمل ال�صالح: قوله تعالى: {ڀ ڀ}. -

التوا�صي بالحق: قوله تعالى: {ڀ ٺ}. -

التوا�صي بال�صبر: قوله تعالى: {ٺ ٺ }. -

)))  الأعراف، 9.
)6)  الأنعام، )).
)7)  الحج، )).

)8)  الكهف، )0) � )0).
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).  الموؤمن: فالإن�صان الموؤمن ل تقع عليه  الخ�صارة لأنه راجع وذاهب اإلى حيث ُيحّب 

وه���و اهلل تعال���ى، اإلى دار البقاء والخل���ود والنعيم والفوز. فهو في كل الح�ص���ابات 

فائز وناجح. وقد اأّكد القراآن اأن الن�صان يرجع اإلى اهلل تعالى ول يموت في العديد 

.{ې ې ې 
(((

من الآي���ات. قال تعال���ى: {چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ}

.{ٺ 
(((

{ ں   ں  ڱ     ڱ    ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  .{ڳ   
(((

{ ائ   ى  ى  ې 
.

(((
. {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

(((
ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ  }

وي�ص���مل الإيم���ان هن���ا: الإيمان باهلل تعال���ى و�ص���فاته والكتب ال�ص���ماوية والقيامة 

والأنبي���اء والمقّد�ص���ات. فالإيمان ي�ص���مل العقي���دة، وال�ص���لوك، والتدّين. قال اهلل 

تعال���ى: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ  

.
(6(

ڄ ڃ  ڃ}
). الإيمان والعمل ال�شالح رفيقان ل يفترقان: عندما نتاأّمل في اآيات القراآن ناحظ 

تازمًا وا�ص���حًا للعمل ال�ص���الح م���ع الإيمان، وما ذلك اإل للدلل���ة على اأّن الإيمان 

يازم���ه اللتزام العملي التام باأحكام ال�ص���ريعة، ول اإيم���ان بدون عمل. وفيما يلي 

نماذج من الآيات التي اقترن الإيمان فيها بالعمل ال�صالح.

{ڄ ڄ ڄ   .
(7(

{ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ} تعال���ى:  اهلل  ق���ال 

ژ  ڈ  ڈ  .{ڎ 
(8(

چ} چ  چ  چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ 

)))  العنكبوت، 7).
)))  البقرة، 8).

)))  الق�ص�ص، 88.
)))  ف�صلت، )).

)))  الزخرف، )8.
)6)  الأنفال، ).
)7)  مريم، 60.

)8)  الفرقان، 70.
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 .
(((

ۅ} ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ    ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  .{ڭ 
(((

کک} ڑ   ڑ   ژ 
.

(((
{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ}

فالقاع���دة الم�ص���تفادة من هذه الآي���ات وغيرها هي: عدم وج���ود اإيمان با عمل. 

والعمل يجب اأن يكون �صالحًا، من�صجمًا مع ال�صريعة المقّد�صة، فكل عمل من �صاأنه 

اأن يهدي النا�ص اأو يرفع من م�ص���تواهم العلمي اأو العملي اأو الثقافي اأو... هو عمل 

�ص���الح، وبالتالي فالعمل ال�ص���الح هو الجانب العملي لاإيم���ان لأن »الإيمان عمل 

.Q كما روي عن الإمام ال�صادق ،
كله«)))

). التوا�ش���ي بالحق وال�شبر: توا�ص���وا بالحق وال�صبر: اأي الو�صية المتقابلة فيو�صي 

كل موؤمن الموؤمن الآخر، فالي�صاء فعل مزدوج. والإي�صاء هنا اإ�صارة اإلى وظيفتنا 

تج���اه الآخري���ن من اأبن���اء المجتمع، فتو�ص���ي الآخر وتقبل و�ص���يته ل���ك. واإذ بعد 

الإيمان قد تبرز عوائق وموانع و�ص���عوبات ويتعّر�ص الموؤمن لاأذى، فا بد له من 

ال�ص���بر ليقوى على ال�ص���تمرار خا�ص���ة واأن البقاء على الإيمان للعمل اأ�ص���عب من 

العمل نف�صه.

)))  الكهف، 88.
)))  �صباأ، 7).

)))  مريم، 96.
)))  الكافي، ج )، �ص )).
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مفاهيم رئي�سة

تت�ص���من �ص���ورة الع�ص���ر الكريمة على المفاهيم الإيمانية الأ�صا�ص���ية والعديد من   .(

الن�صائح العملية المو�صلة بالإن�صان اإلى اهلل تعالى.

المق�صود من قوله تعالى {ٱ هو ع�صر النبي الأكرم P وهو ع�صر طلوع   .(

�صم�ص الإ�صام على المجتمع الب�صري.

، اأن الخ�صارة �صاملة لجميع اأفراد  المق�ص���ود من قوله تعالى {ٻ ٻ ٻ پ  .(

الب�ص���ر، ومع اأن الخ�صران اأكثر ما نجد اأنه عبارة عن ذهاب راأ�ص المال اإما كًا اأو 

بع�صًا، اإل اأّن المق�صود هو خ�صارة الإن�صان لراأ�صماله الحقيقي، والذي هو عمره.

لكي يكون �ص���عي الإن�ص���ان �صعيا رابحا ومن دون خ�ص���ارة، عليه اأن يوّجه �صعيه نحو   .(

غايات ُعليا، فقد روي عن الإمام علي Q: »اإنه لي�ص لأنف�شكم ثمن اإل الجنة 

فال تبيعوها اإل بها«.

و�ص���ع القراآن الكريم منهجًا للنجاة من الخ�ص���ران الكبير، وهو يعتمد على اأركان   .(

اأربعة: 

الإيمان: في قوله تعالى: {پ پ ڀ}. -

- . العمل ال�صالح: في قوله تعالى: {ڀ 

- .{ التوا�صي بالحق: في قوله تعالى: {ڀ 

التوا�صي بال�صبر: في قوله تعالى: {ٺ ٺ}. -



مفاهيم محورية:

(

XX.مفهوم الظلم وحكم العقل بقبحه

XX.دوافع ظلم المستكبرين للشعوب المستضعفة

XX.وجوب نصرة المظلوم في اإلسالم

XX.خصوصية استجابة دعوة المظلوم

XX.وجوب نصرة المظلومين والمستضعفين ومعونتهم

 نصرة المظلوم 
في الشريعة اإلسالمية

(
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تصدير الموضوع 

روي ع���ن اأب���ي عبد اهلل Q قال: »ما من موؤمن يعي���ن موؤمناً مظلوماً اإّل كان 

اأف�ش���ل من �ش���يام �ش���هر واعتكافه في الم�ش���جد الحرام، وما من موؤمن ين�شر اأخاه 

وه���و يق���در على ن�ش���رته اإّل ن�ش���ره اهلل في الدني���ا والآخرة، وما م���ن موؤمن يخذل 

اأخاه وهو يقدر على ن�شرته اإّل خذله اهلل في الدنيا والآخرة«))). 

مو�صعه  غير  ف��ي  ال�صيء  و�صع  العلماء:  م��ن  وكثير  اللغة  اأه��ل  عند  الظلم 

والظلم  مكانه.  اأو  وقته  عن  بعدول  واإما  بزيادة،  اأو  بنق�صان  اإما  به؛  المخّت�ّص 

يقال في مجاوزة الحّق الذي يجري مجرى نقطة الدائرة ويقال فيما يكثر وفيما 

.
(((

التجاوز من  يقّل 

 قبح الظلم عند البشر

ت�صهد درا�صة التاريخ الب�صرّي اأّن الإن�صان مهما كان دينه وم�صلكه وانتماوؤه، واأينما 

ح���ّل ف���ي بقاع الأر�ص، ُيدرك بنف�ص���ه ُقب���ح الظلم وُح�ص���ن العدل، كما ُيدرك بنف�ص���ه 

ح�ص���ن الوفاء بالعهد وقبح نق�صه، وُح�ص���ن معونِة المظلومين ون�صرتهم، وُقبح اإعانة 

)))   و�صائل ال�صيعة، ج))، �ص68).
))) مفردات األفاظ القراآن، �ص))).
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الظالمين ون�صرتهم.

فالعقل الب�صرّي ال�صليم يدرك ح�صن الأفعال وقبحها، ويعتبر الفعَل الح�َصن عامة 

لكمال فاعله، والفعل القبيح عامة لنق�صان فاعله.

ولهذا فاإّن الخروج عن هذه القاعدة من قبل المتكّبرين في الما�ص���ي والحا�ص���ر، 

وظلم ال�ص���عوب و�صلبها مقّدراتها وعدم اإعطائها ما ت�ص���تحّقه هو من اأجلى م�صاديق 

الظل���م والتكّبر والتعالي، خا�ص���ة واأّن اأ�ص���ا�ص الظلم نابع اإما من جه���ل الفاعل بقبح 

الظلم، اأو كونه �صفيهًا غير حكيم فهو يمار�ص الظلم مع علمه بقبحه ورغم قدرته على 

القيام بالعدل، اأو من احتياجه للظلم لحفظ م�صالحه وم�صاريعه واإن كان على ح�صاب 

حق ال�صعوب وكرامتهما.

وجوب نصرة المظلوم في اإلسالم

قون �صيعًا واأحزاًبا وقبائل، فجمع اهلل به النا�ص، واألَّف  جاء الإ�ص���ام والنا�ص متفرِّ

ب���ه بي���ن قلوبه���م: ق���ال اهلل تعال���ى: {ڃ ڃ چ چ چ چ        ڇ ڇ ڇ  ڇ  

 .
(((

ڍ ڍ ڌ  }
وق���د ربَّى الإ�ص���ام اأبناءه عل���ى اأّنهم اأفراد ف���ي مجموعة، واأّنهم اأج���زاء من هذه 

الجماعة الكبيرة، فالم�صلم ب�صعوره اأّنه جزء من الجماعة يحّب لاأجزاء الأخرى مثل 

ما يحّب لنف�صه. 

واإّن انتم���اء الم�ص���لم للجماعة يترّت���ب عليه حقوق وواجبات، وم���ن اأعظمها واجب 

التنا�ص���ر بين الم�صلمين. روي ر�ص���ول اهللP: يقول اهلل عّز وجّل: »وعّزتي وجاللي 

ّن مّم���ن راأى مظلوم���اً فقدر اأن  لأنتقّم���ّن م���ن الظال���م ف���ي عاجل���ه واآجل���ه، ولأنتقمَّ

 Qولديه الح�صن والح�صين Qوقد اأو�صى الإمام علّي .
ين�شره فلم ين�شره«)))

)))  اآل عمران، )0).
)))  كنز العمال، ج)، �ص)0).
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. كما ورد الحّث على اإعانة المظلوم 
بقوله: »وكونا للظالم خ�شماً، وللمظلوم َعْوناً«)))

في العديد من الأدعية والروايات.

روي ع���ن الإمام زين العابدينQ: »الله���م اإّني اأعتذر اإليك م���ن مظلوم ُظِلَم 

. وروي عن الإمام علّيQ: »اأح�ش���ن العدل ن�ش���رة 
بح�ش���رتي فل���م اأن�ش���ره...«)))

.
المظلوم«)))

أهّميّة التناصر في حياة األّمة

للتنا�ص���ر اأهمية عظمى في حياة الأّمة، ودونه ي�صبح المجتمع الإ�صامّي مك�صوًفا 

���ا للهزيمة. وعلى العك�ص م���ن ذلك؛ فاإّن الت���زام اأبناء المجتمع  �صً اأم���ام اأعدائ���ه ُمَعرَّ

بن�ص���ر اهلل من ناحية ون�ص���رة بع�صهم بع�ص���ًا من ناحية اأخرى، يوؤّدي حتمًا اإلى فوز 

هم تحقيًقا لوعد اهلل عّز وجّل: {چ  الم�صلمين بكل خير، وظهورهم على عدوِّ

. ولهذا اعتبرت الن�صرة من واجبات كّل م�صلم تجاه كّل م�صلم.
(((

چ چ چ}

وتكون الن�صرة بتقديم العون له متى احتاج اإليه، ودفع الظلم عنه اإن كان مظلومًا، 

وردعه عن الظلم اإن كان ظالمًا تحقيًقا لقول الر�ص���ول P: »ان�ش���ر اأخاك ظالًماً اأو 

مظلوًماً« فقال رجل: يا ر�صول اهلل! اأن�صره اإن كان مظلومًا، اأراأيت اإن كان ظالًما كيف 

.
اأن�صره؟ قال: »تحجزه اأو تمنعه من الظلم، فاإّن ذلك ن�شره«)))

وكان مّم���ا اأم���ر به النبّي P اأمته ن�ص���ر المظل���وم بغ�ص النظر عن لونه وجن�ص���ه. في 

الرواي���ة اأمر ر�ص���ول اهلل )P ب�ص���بع(: اأمرهم بعيادة المر�ص���ى، واتب���اع الجنايز، و اإبرار 

.
(6(

الق�صم، وت�صميت العاط�ص، ون�صر المظلوم، واإف�صاء ال�صام، واإجابة الداعي

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص))).
)))     الإمام زين العابدينQ، ال�صحيفة ال�صجادية،  دعاوؤه Q في العتذار من تبعات العباد وفي فكاك رقبته من النار. 

)))  ميزان الحكمة، ج)، �ص780).
)))  الحج، 0).

)))  كنز العمال، ج )، �ص ))).
)6)   بحار الأنوار، ج78، �ص))).
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وكان ي�ص���حذ همم الم�ص���لمين ويحّثه���م على ن�ص���رة المظلوم مبّين���ًا اأّن الجزاء 

�ص���يكون من جن�ص العمل، فروي عنه P: »ما من امرئ يخذل امرءاً م�ش���لماً في 

موط���ن ينتق����ص فيه من عر�ش���ه، وينتهك في���ه من حرمته، اإّل خذل���ه اهلل تعالى 

ف���ي موط���ن يح���ّب فيه ن�ش���رته، وم���ا من اأحد ين�ش���ر م�ش���لماً في موط���ن ينتق�ص 

في���ه م���ن عر�ش���ه، وينتهك فيه م���ن حرمته، اإّل ن�ش���ره اهلل في موط���ن يحّب فيه 

ن�ش���رته«))).

وروي ع���ن ر�ص���ول اهلل P: »من اأخذ للمظلوم من الظال���م كان معي في الجنة 

م�شاحباً«))).

خصوصية استجابة دعوة المظلوم

الم�ص���تفاد م���ن ع���ّدة رواي���ات اأّن اهلل تعال���ى خ����صّ المظلومي���ن بقب���ول دعوتهم 

ون�ص���رتهم، ورّد كيد الأعداء، وما ذلك اإّل لأّنهم اأ�صحاب حق، واإن اهلل تعالى ل يمنع 

ذا ح���ّق حّق���ه، ويحّث عباده على ن�ص���رة المظلومين. روي عن ر�ص���ول اهلل P قال: 

.
»اتقوا دعوة المظلوم، فاإّنها ت�شعد اإلى ال�شماء«)))

وعن الإمام علّيQ: »لما �ُش���ئل كم بين الأر�ص وال�ش���ماء؟ اأجابQ: بين 

ال�شماء والأر�ص مّد الب�شر ودعوة المظلوم«))).

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه

الظل���م من الأمور القبيحة، وال�ص���فات اللئيمة، التي ورد النهي ال�ص���ديد عنها في 

ال�ص���ريعة الإ�ص���امية في القراآن الكريم وال�ص���ّنة القولي���ة والعملية للنب���ّيP واأهل
 

 بيتهR. وقد ورد الحّث على ن�ص���رة المظلومين ودعمهم بالكلمة اإذا احتاجوها، 

)))   �صنن اأبي داوود، ج)، �ص))).
)))   بحار الأنوار، ج)7، �ص9)).
)))  بحار الأنوار، ج90، �ص8)).
)))  بحار الأنوار، ج0)، �ص88.
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وبالم���ال اإن احتاجوه، وبال�ص���اح اإن اعُتدي عليهم. واعتبرت هذه الن�ص���رة مواجهة 

للظالم نف�ص���ه، وتعبيرًا اآخر عن رف�ص���ه وعدم الر�صا به وجهاده، فقد ورد عن الإمام 

عل���ّيQ اأّنه قال: »الرا�ش���ي بفعل ق���وم كالداخل معهم فيه، وعل���ى كّل داخل في 

.
باطل اإثمان، اإثم العلم به، واإثم الر�شا به«)))

)))  نهج الباغة، ج )، �ص 0).
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مفاهيم رئي�سة

ُي���درك الإن�ص���ان بنف�ص���ه ُقبح الظلم وُح�ص���ن الع���دل، وُيدرك كذلك ح�ص���ن الوفاء   .(

بالعهد وقبح نق�ص���ه، وُح�ص���ن معونِة المظلومين ون�صرتهم، وُقبح اإعانة الظالمين 

ون�صرتهم. 

ربَّى الإ�ص���ام اأبناءه على اأّنهم اأفراد في مجموعة واأّنهم اأجزاء من هذه الجماعة   .(

الكبيرة، فالم�ص���لم ب�ص���عوره اأّنه جزء من الجماعة يح���ّب لاأجزاء الأخرى مثل ما 

يحّب لنف�صه، وقد اأو�صى الإمام علّيQ ولديه الح�صن والح�صينQ بقوله: 

»وكونا للظالم خ�شماً، وللمظلوم َعْوناً«.

يو�صي الإ�صام اأبناءه بالتنا�صر فيما بينهم لما له من الأهمية العظمى في تحقيق   .(

الن�ص���ر، فالتزام اأبناء المجتمع بن�ص���ر اهلل من ناحية ون�صرة بع�صهم بع�صًا من 

ناحية اأخرى، يوؤّدي حتمًا اإلى فوز الم�صلمين بكل خير.

الن�ص���رة تكون بتقديم العون للفرد الم�ص���لم متى احتاج اإليه، ودفع الظلم عنه اإن   .(

كان مظلومًا، وردعه عن الظلم اإن كان ظالمًا.

خ�ّص اهلل تعالى المظلومين بقبول دعوتهم ون�ص���رتهم، ورّد كيد اأعدائهم، لأّنهم   .(

، واهلل تعالى ل يمنُع ذا حقٍّ حّقه، ويحّث عباده على ن�صرة المظلومين. اأ�صحاَب حقٍّ
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تصدير الموضوع 

روي عن ر�ص���ول اهلل P: »الم�ش���لم اأخو الم�شلم، ل يظلمه، ول ي�شتمه، من كان 

ف���ي حاج���ة اأخي���ه كان اهلل ف���ي حاجته و من فرج عن م�ش���لم كربة ف���رج اهلل عنه بها 

 .
كربة من كرب يوم القيامة و من �شّر م�شلما �شتره اهلل يوم القيامة«)))

الإ�صام لي�ص منهج اعتقاد واإيمان في القلب فح�صب، بل هو منهج حياة اإن�صانية 

واجتماعية واقعية، يتج�ّص���د فيها العتقاد والإيمان ممار�صة عملية في جميع جوانب 

الحي���اة ومتطّلباته���ا الفردي���ة والجتماعي���ة، وذلك على مب���داأ التراح���م والتكافل 

والتنا�ص���ح  والموّدة والإح�ص���ان والت�ص���حية والإيثار، ق���ال اهلل تعالى: {ەئ وئ 

، وه���ذا ما يلزم الأفراد بالكثير من الواجبات تجاه بع�ص���هم بع�ص���ًا 
(((

وئ ۇئۇئ}
كاأفراد، وتج���اه المجتمع ككيان اجتماعي يحت�ص���ن جميع اأفراده، من اأهمها خدمة 

النا�ص وق�ص���اء حوائجهم.

المسؤولية تكليف عام 

لقد و�ص���ع الإ�ص���ام منهجًا متكامًا ف���ي العاقات بين النا�ص، يقوم على اأ�ص���ا�ص 

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج ))، �ص ))).
)))   المائدة، ).
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مراع���اة حقوق اأفراد المجتمع فردًا فردًا وجماع���ًة جماعًة،  قال اهلل تعالى : {چ چ 

ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ 
. فالتقّيد بهذا الأمر الإلهي يع�ص���م الإن�ص���ان عن التق�ص���ير 

(((
ژ ژ   }

في حقوق النا�ص، ويدفعه للعمل الدوؤوب في خدمتهم، واأداء م�ص���وؤوليته تجاههم على 

اأكم���ل وج���ه. وقد حر�ص النب���ي محمد P على اعتبار كل م�ص���لم م�ص���وؤوًل في بيئته 

الجتماعي���ة، يمار����ص دوره الجتماع���ي من موقع���ه، فاأّكد P عل���ى الهتمام باأمور 

الم�صلمين وم�صاركتهم في اآمالهم واآلمهم، حيث روي عنهP : »من اأ�شبح ل يهتم 

. ودعا الإمام ال�ص���ادقQ اإلى اللت�ص���اق 
باأُم���ور الم�ش���لمين فلي����ص بم�ش���لم «)))

والندكاك بجماعة الم�ص���لمين فقالQ: »من فارق جماعة الم�شلمين قيد �شبر، 

. 
فقد خلع ربقة الإ�شالم من عنقه«)))

   حّق المسلم على المسلم 

 �صاأل الإمام ال�صادق Q اأحُد  اأ�صحابه المعلى  بن خني�ص  عن حقوق الإخوان، 

فقال اأبو عبد اهلل: له �صبع حقوق واجبات، ما منهن حق اإل وهو عليه واجب، اإن �صّيع 

منها �ص���يئًا خرج من ولية اهلل وطاعته، ولم يكن هلل فيه ن�ص���يب. قلت جعلت فداك، 

وما هي؟

قال: يا معلى اإّني عليك �صفيق، اأخاف اأن ت�صيع ول تحفظ وتعلم ول تعمل.

قلت: ل قوة اإل باهلل.

وحينئذ ذكر الإمام ال�صبعة بعد اأن قال عن الأول منها: اأي�صر حق منها اأن تحب له 

كما تحب لنف�صك، وتكره له ما تكره لنف�صك.

)))  النحل، 90.
)))  الكافي، ج)، �ص)6).
)))  الكافي، ج)، �ص)0).
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والحقوق ال�صبعة التي اأو�صحها الإمام Q هي:

اأن تحب لأخيك الم�صلم ما تحب لنف�صك، وتكره له ما تكره لنف�صك. -

اأن تجتنب �صخطه ، وتتبع مر�صاته، وتطيع اأمره. -

تعينه بنف�صك ، ومالك ، ول�صنانك، ويدك، ورجلك. -

اأن تكون عينه ، ودليله ، ومراآته. -

اأن ل ت�صبع ويجوع ، ول تروى ويظماأ ، ول تلب�ص ويعرى. -

اأن يك���ون لك خادم ولي����ص لأخيك خادم ، فواجب اأن تبعث خادمك ، فتغ�ص���ل  -

ثيابه، وت�صنع طعامه ، وتمهد فرا�صه.

اأن تبر ق�ص���مه ، وتجيب دعوته ، وتعود مري�ص���ه ، وت�صهد جنازته ، واإذا علمت  -

له حاجة تبادره اإلى ق�صائها ، ول تلجئه اأن ي�صاألكها ، ولكن تبادره مبادرة.

ث���م خت���م Q كامه بقوله:   ف���اإذا فعلت ذلك و�ص���لت وليت���ك بوليته ووليته 

 .
بوليتك«)))

ارتباط الجزاء بالعمل

يق���ول اهلل �ص���بحانه: {ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک 

.
ک گ گ  گ})))

اإّن اأعمال الخير واأعمال ال�صّر تبقى ول تزول، وهي محور جزاء الإن�صان في الدنيا 

والآخ���رة. ومن اأجل اأن يدفعك الإ�ص���ام اإلى اأن تجتهد في �ص���بيل عمل الخير، ول تدع 

عمل خير اإّل وتقوم به، ول تبقي من عمرك لحظة اإّل وتعّمرها بعمل الخير، فاإّن القراآن 

يبين اأّنه في يوم القيامة �صُين�صب ميزان تو�صع في كّفة منه اأعمال الإن�صان الخّيرة وفي 

الكّفة الأخرى اأعماله ال�صريرة، وعندها �صي�صعر الإن�صان بقيمة حبة الخردل من عمله، 

)))  الكافي، ج )، �ص 69).
)))   الزلزلة، 8-7.
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هذه الأعمال ال�صغيرة التي قد ن�صتهين بها اليوم، اإّل اأّننا ن�صعر بقيمتها غدًا. واإذا كنا 

الآن عقاء وا�صت�ص���عرنا اأنف�صنا وتح�ّص�صنا ذلك الموقف، فاإّننا ن�صتطيع اأن نعمل اليوم، 

لكي ننتفع به في الآخرة. اأما بعد فوات الأوان فاإننا ل ن�صتطيع اأن نعمل، فنندم، والندم 

ل ينفع �ص���يئًا نعوذ باهلل م���ن ذلك اليوم. ففي ذلك اليوم اإذا رّجحت كّفة الح�ص���نات 

على كّفة ال�صيئات، يحق لك اأن تفتخر، اأما اليوم وقبل اأن تعرف م�صيرك فا ت�صتطيع 

اأن تقول �صيئًا.

يقول تعال���ى: {چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

.
ڈ ڈ ژ   })))

قيمة قضاء حوائج المؤمنين وخدمتهم

من جملة ما يوؤّكد الإ�ص���ام عليه في معر�ص التكافل الجتماعي، �ص���رورة ق�ص���اء 

حوائج الموؤمنين بع�صهم لبع�ص.

فالموؤمن عليه اأن يطلب حوائجه من اأخيه الموؤمن ول ي�صتحي منه. وكلما وجد في 

نف�صه حاجة يك�صفها له با تحّرج. ويطلب منه في نف�ص الوقت اأن ل يتوانى في تقديم 

ما يتمّكن من تقديمه. 

وحينما تق�ص���ي اأنَت حاجتي واأق�صي اأنا اأي�ص���ًا لك حاجتك فاأنت تتكامل معي واأنا 

اأتكامل معك، لأّنك ت�ص���تطيع اأن تقوم بعمل ل اأ�ص���تطيع حتى هذه اللحظة اأن اأقوم به، 

وغ���دًا قد اأ�ص���تطيع القيام  ب���ه وتعجز اأنت عنه. وهك���ذا فاّن عملية التع���اون تبداأ من 

ة، عندها ل  الجذور ومن الخايا ال�صغيرة. وعندما ي�صبح المجتمع كّله كتلة مترا�صّ

يمكن اختراقها.

روي ع���ن المام ال�ص���ادق Q قوله: »اأوح���ى اهلل عّز وجّل اإل���ى داود: اإّن العبد 

من عبادي لياأتيني بالح�شنة فاأبيحه جنتي. فقال داود: يا رّب وما تلك الح�شنة؟ 

)))  القارعة، 8-)).
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قال: ُيدخل على عبدي الموؤمن �صرورًا ولو بتمرة.

.
فقال داود Q: »حّق لمن عرفك اأّل يقطع رجاءه منك«)))

وحينما �صئل ر�صول اهلل P : اأّي الأعمال اأحب اإلى اهلل، قال:

»اّتباع �ش���رور الم�ش���لم«. قيل: يا ر�ص���ول اهلل وما اّتباع �صرور الم�صلم؟ قال: »�شبعة 

.
جوعه، وتنفي�ص كربته، وق�شاء دينه«)))

وف���ي حديث اآخر ي�ص���ّور لن���ا مدى اأهّمية ق�ص���اء حوائج الموؤمنين بهذا ال�ص���لوب 

الرائع.  روي حنان بن �صدير عن اأبيه اأّنه قال: كنت عند الإمام اأبي عبد اهلل ال�صادق 

Q َفُذِك���ر عنده الموؤمن وما يجب من حّقه، فالتفت اإلّي اأبو عبد اهلل Q فقال 

ل���ي:  »ي���ا اأب���ا الف�ش���ل األ  اأحّدث���ك بح���ال الموؤمن عن���د اهلل؟ فقلت: بل���ى، فحّدثني 

ُجعلت فداك. فقال:

اإذا قب�ص اهلل روح الموؤمن �شعد ملكاه اإلى ال�شماء فقال: يا رّب عبدك ونعم 

فما  اليك،  قب�شَته  وق��د  مع�شيتك  عن  بطيئاً  طاعتك،  اإل��ى  �شريعاً  ك��ان  العبد، 

قبر  عند  وكونا  الدنيا  اإل��ى  اهبطا  الجّبار:  الجليل  فيقول  بعده؟  من  تاأمرنا 

اأبعثه  حّتى  لعبدي  ذلك  واكتبا  وكّبراني  وهّلالني  و�شّبحاني  ومّجداني  عبدي 

من قبره.

ثم قال لي: األ اأزيدك؟ قلت بلى، فقال:

اإذا بعث اهلل الموؤمن من قبره، خرج معه مثال يقدمه اأمامه، فكلما راأى الموؤمن 

ه���وًل م���ن اأهوال يوم القيامة، قال له المثال: ل تجزع ول تحزن واأب�ش���ر بال�ش���رور 

والكرامة من اهلل عّز وجّل، فما يزال يب�ش���ره بال�ش���رور والكرامة من اهلل �ش���بحانه 

حت���ى يق���ف بي���ن يدي اهلل عّز وجّل ويحا�ش���به ح�ش���اباً ي�ش���يراً، وياأمر ب���ه اإلى الجنة 

)))   بحار الأنوار، ج)7، �ص)8).
)))  م.ن.
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والمث���ال اأمام���ه، فيق���ول ل���ه الموؤمن: رحم���ك اهلل ِنعم الخارج معي م���ن قبري! ما 

زل���ت تب�ّش���رني بال�ش���رور والكرام���ة من اهلل ع���ّز وجّل حّت���ى كان م���ا كان، فمن اأنت؟ 

فيقول له المثال: اأنا ال�ش���رور الذي اأدخلته على اأخيك الموؤمن في الدنيا، خلقني 

.
اهلل لأب�شرك«)))

خدمة الناس أفضل من العبادة

لاإم���ام جعفر ال�ص���ادق Q حديث يبّين في���ه اأّن تع���اون الموؤمنين وترابطهم 

المادّي والمعنوّي اأف�صل من العبادات الم�صتحبة. فعن الم�صمعل الأ�صدي قال: خرجُت 

ذات �ص���نة حاّجًا، فان�ص���رفت اإلى اأبي عبد اهلل ال�ص���ادق Q فقال: »من اأين بك 

يا م�ش���معل؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاجاً، فقال: اأوتدري ما للحاج من الثواب؟ 

فقل���ت: م���ا اأدري حّت���ى تعلمن���ي، فقال: اإّن العب���د اإذا طاف بهذا البيت اأ�ش���بوعاً - اأي 

�ش���بع م���رات - و�ش���ّلى ركعتي���ه و�ش���عى بين ال�ش���فا والمروة كت���ب اهلل له �ش���تة اآلف 

ح�ش���نة، وحّط عنه �ش���تة اآلف �شيئة، ورفع له �شتة اآلف درجة، وق�شى له �شتة اآلف 

حاجة للدنيا كذا واّدخر له لالآخرة كذا.

فقلت له: جعلت فداك اإّن هذا لكثير، فقال: اأفال اأخبرك بما هو اأكثر من ذاك؟ 

���اُء حاجة امرئ موؤمن اأف�شل من حجة وحجة حتى  قلت: بلى، فقال Q: »َلَق�شَ

.
عّد ع�شر حجج«)))

فكم يكون �ص���اميًا ذلك المجتمع الذي ي�ص���عى بل يهرع فيه كل واحد لق�صاء حوائج 

اإخوان���ه بهذه الروحية العالية والنية الخال�ص���ة. روي عن النبي P: »واهلل لق�ش���اء 

.
حاجة الموؤمن خير من �شيام �شهر واعتكافه«)))

)))   بحار الأنوار، ج)7، �ص)8).
)))   و�صائل ال�صيعة، ج ))، �ص )0).

)))   بحار الأنوار، ج)7، �ص)8).
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ضرورة اإلسراع في خدمة الناس

يحّدثنا الإمام ال�صادق Q بحديث بالغ الأهمية نرجو اأن ي�صبح منارًا نهتدي 

به جميعًا حيث يقول Q: »اإّن الرجل لي�ش���األني الحاجة فاأبادر بق�ش���ائها مخافة 

.
اأن ي�شتغني عنها فال يجد لها موقعاً اإذا جاءته«)))

فحينما ي�ص���األك �ص���خ�ص حاجته فبادر اإلى ق�ص���ائها ول تماطل فقد يتغّير الو�صع 

وي�صتغني عنها فتفوتك بذلك فر�صة عظيمة، ويقول Q في حديث اآخر: »من كان 

.
في حاجة اأخيه الم�شلم كان اهلل في حاجته ما كان في حاجة اأخيه«)))

والإ�ص���ام في الوقت الذي يق���ول للمقتدر: اق�ص حوائج اإخوت���ك الموؤمنين، يقول 

للمحتاج: اأطلب من اأخيك حوائجك.

روي عن الإمام ال�ص���ادق Q : »اإذا �ش���اق اأحدكم فلُيعلم اأخ���اه ول ُيعين على 

. اأي ينبغ���ي لم���ن يقع في م�ص���كلة اأن ي�ص���تعين باأخيه الموؤمن عل���ى حّلها ول 
نف�ش���ه«)))

يتركها ت�صتفحل.

وف���ي حدي���ث اآخر يقول Q: »تب�ّش���م الرجل في وجه اأخيه ح�ش���نة، و�ش���رفه 

الق���ذى عن���ه ح�ش���نة، وم���ا ُعبد اهلل ب�ش���يء اأح���ّب اإلى اهلل م���ن اإدخال ال�ش���رور على 

.
الموؤم���ن«)))

اأو ل تريد اأيها الم�صلم ان تجلب لنف�صك حّب اهلل تبارك وتعالى؟

التمحور حول العمل الصالح

اإّن الإ�ص���ام يعطي العمل ال�ص���الح القيمة الأ�صا�ص���ية ويجعله مح���ور التناف�ص في 

المجتمع. ففي اأكثر من مائة وع�ص���رين مو�ص���عًا، يوؤّكد الق���راآن الحكيم على الترابط 

)))   بحار الأنوار، ج)7، �ص86).
)))   م.ن.

)))   م.ن، �ص87).
)))  م.ن، �ص88).
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ح ب���اأّن الذي���ن يرث���ون الأر�ص هم  والت���ازم بي���ن الإيم���ان والعمل ال�ص���الح، وي�ص���رِّ

ال�صالحون. 

وال�صاح لي�ص �صيئًا جامدًا، واإّنما هو حركة وعمل في التجاه ال�صحيح. وهو لي�ص 

فقط في اأمور الدين كال�ص���اة وال�ص���يام والزكاة والحّج، واإّنما كّل عمل يحكم العقل 

والدين ب�ص���احه، فبناء الم�صاكن �صاح، وتعبيد ال�ص���وارع �صاح، واإقامة الم�صانع 

�صاح، وزراعة الأر�ص �صاح، وكّل ما كان من �صاأنه عمارة الأر�ص فهو عمل �صالح.
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مفاهيم رئي�سة

يعتبر الإ�ص���ام الم�صلم م�صوؤوًل في بيئته الجتماعية، يمار�ص دوره الجتماعي من   .(

موقع���ه، واأهم هذه الم�ص���وؤوليات هي الهتمام باأمور الم�ص���لمين وم�ص���اركتهم في 

اآمالهم واآلمهم.

على الموؤمن اأن يطلب حوائجه من اأخيه الموؤمن ول ي�ص���تحي منه. وكذلك عليه اأن   .(

ل يتوانى في تقديم ما يتمّكن من تقديمه لإخوانه اإذا وقعوا في �صيق وحرٍج. 

اإّن ق�صاء الحوائج بين الفرد الم�صلم واأخيه يوجد نوعًا من التكامل والُلحمة القوية   .(

بين اأفراد المجتمع.

من بركات خدمة الموؤمنين، اأّن اهلل �صبحانه وتعالى يكون في خدمة من يبادر اإلى   .(

ق�صاء حوائجه فعن الإمام ال�صادقQ: »من كان في حاجة اأخيه الم�شلم كان 

اهلل في حاجته ما كان في حاجة اأخيه«.

يعط���ي الإ�ص���ام العم���ل ال�ص���الح القيمة الأ�صا�ص���ية ويجعل���ه مح���ور التناف�ص في   .(

المجتمع. ففي اأكثر من مائة وع�صرين مو�صعًا، يوؤّكد القراآن الحكيم على الترابط 

ح ب���اأّن الذين يرث���ون الأر�ص هم  والت���ازم بين الإيمان والعمل ال�ص���الح، وي�ص���رِّ

ال�صالحون. 





مفاهيم محورية:

(

XX.عقيدتنا في المهدي والمهدوّية

XX.Qكيف نبني عالقتنا باإلمام المهدي

XX.حّق المعرفة Q معرفة اإلمام المهدي

XX.مفهوم االنتظار وفضله

XX.كيف نربي أنفسنا على اإلنتظار

 كيف نبني عالقتنا
 باإلمام المهدي|؟

6





65

تصدير الموضوع 

روي عن ر�صول اهلل P: »القائم من ولدي، ا�شمه ا�شمي، وكنيته كنيتي، و�شمائله 

�ش���مائلي، و�ش���ّنته �شّنتي، يقيم النا�ص على مّلتي و�شريعتي، ويدعوهم اإلى كتاب رّبي 

عّز وجّل، من اأطاعه فقد اأطاعني، ومن ع�ش���اه فقد ع�ش���اني، ومن اأنكره في غيبته 

 .
فقد اأنكرني، ومن كّذبه فقد كّذبني، ومن �شّدقه فقد �شّدقني«)))

عقيدتنا في المهدي| والمهدوّية

لق���د تواترت الأخبار والروايات عن ر�ص���ول اهللP واأئّمة اأهل البيت R التي 

���ر بظهور المهدي| في اآخر الزمان لين�ص���ر العدل، وين�ص���ر الم�صت�صعفين في  تب�صِّ

العالم؛ ولهذا يعتقد الم�ص���لمون باأّن ق�صّية المهدوّية �صرورة من �صرورّيات الإ�صام، 

عل���ى م�ص���توى كون اإمامت���ه امتدادًا لنب���ّوة ر�ص���ول اهللP، وكونه الإم���ام المفرو�ص 

الطاعة، وذلك على قاعدة اأن الإمامة رئا�صة عاّمة في اأمور الدين والدنيا، ووظائفها 

م�ص���تمّدة م���ن النبّوة، لناحية قيادة المجتمع واإدارة �ص���وؤون الأّم���ة والدولة، ومرجعّية 

دينّية، وولية اأمر عامًة للم�صلمين كاّفة. 

واإّن ما يعّزز عقيدة الم�ص���لمين بالمهدي مجموعة الأخبار التي اأّكدت اأن الأر�ص ل 

)))  كمال الدين، ج)، �ص ))).

كيف نيني عة تنا باالار المدمي|؟
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تخلو من حّجة هلل على الأر�ص، فقد ذكر ال�صيخ الكليني في الكافي عّدة روايات تتحّدث 

عن اأّن الأر�ص ل تخلو من حجة، قال الإمام ال�صادقQ: »اإّن اهلل اأجلُّ واأعظم من 

. وعن الإمام الباقرQ، قال: »واهلل، ما ترك 
اأن يت����رك الأر�����ص بغير اإمام ع����ادل«)))

اهلل اأر�ش����اً من����ذ قب�ص اآدمQ، اإّل وفيه����ا اإمام يهتدى به اإلى اهلل، وهو حّجته على 

عب����اده، ول تبق����ى الأر�����ص بغير اإم����ام حّجة هلل على عب����اده«، وعنه اأي�ص���ًا قال: »لو اأّن 

الإمام رفع من الأر�ص �شاعة لماجت باأهلها، كما يموج البحر باأهله«))). 

 وق���د ح���ّددت الرواي���ات المق�ص���ود بالحّج���ة، واأّن���ه الإمام المه���دي|، فع���ن الإمام

 الكاظ���مQ، ق���ال: »اإّن الحّجة ل تقوم هلل على خلقه اإّل باإمام حّتى يعرف«، وورد عن 

، وقال: »اإّن اآخر 
الإمام ال�صادقQ، قال: »لو كان النا�ص رجلين لكان اأحدها الإمام«)))

من يموت الإمام؛ لئال يحتّج اأحٌد على اهلل عّز وجّل اأنه تركه بغير حّجة هلل عليه«))). 

كيف نبني عالقتنا باإلمام المهدي|

 ت�صتند العاقة بالإمام المهدي | اإلى ثاثة اأبعاد اأ�صا�صّية هي: البعد العقائدي، 

البعد العاطفي، والبعد العملي. 

 1. البعد العق�ئدي: 

ويتحّقق بالعقيدة الإ�صامّية ال�صليمة بالدين الإ�صامي، م�صافًا اإلى عّدة اأمور ترتبط 

بالعاقة المبا�صرة الإمام المهدي|، اأهّمها:

اأ. معرفة الإمام المهدي | حّق المعرفة:

.  ي�ص���تفاد من 
قال ر�ص���ول اهلل: »م���ن مات ول يعرف اإمام���ه مات ميتة جاهلية«)))

)))  الكافي، ج)، �ص 78).
)))  م.ن، �ص 79).
)))  م.ن، �ص 80).

)))  م.ن.
)))  الغيبة، النعماني، �ص 0)). الكافي، ج )، �ص )). 



67 كيف نيني عة تنا باالار المدمي|؟

الروايات الواردة عن اأهل البيت R، اأّن لمعرفة الإمام المع�ص���وم اأهّمية عظيمة، 

واأّنها اأ�ص���ا�ص لمعرفة اهلل، واإّن طريق الهداية للحّق والثبات على ال�صراط الم�صتقيم 

ل يتّم اإل بمعرفة الإمام المع�ص���وم، واقتفاء اأثره، وال�ص���ير على خطاه، وال�صت�ص���اءة 

بن���وره، والثبات على وليته، فعن الإمام الباقر Q قال: »اإّنما يعرف اهلل عّز وجّل 

ويعبده من عرف اهلل وعرف اإمامه مّنا اأهل البيت، ومن ل يعرف اهلل عّز وجّل ول 

 .
يعرف الإمام مّنا اأهل البيت فاإّنما يعرف ويعبد غير اهلل، هكذا واهلل �شالًل!«)))

وما دام لمعرفة الإمام كّل هذه الأهّمية الكبرى، فاإّن المراد منها لي�ص معرفة ا�صمه 

ون�ص���به فقط، بل اإّن المق�ص���ود بالمعرفة هو ما ورد عن الإمام ال�صادق Q حيث 

يق���ول: »واأدن���ى معرفة الإم���ام اأّنه عدل النب���ّي اإّل درجة النبّوة، ووارث���ه، واأّن طاعته 

طاع���ة اهلل وطاعة ر�ش���ول اهلل، والت�ش���ليم له ف���ي كّل اأمر والرد اإلي���ه والأخذ بقوله، 

ويعلم اأّن الإمام بعد ر�ش���ول اهلل P علي بن اأبي طالب، ثّم الح�ش���ن، ثّم الح�ش���ين، 

ثّم علّي بن الح�ش���ين، ثّم محّمد بن علّي، ثّم اأنا، ثّم من بعدي مو�ش���ى ابني، ثّم من 

بع���ده ول���ده علّي، وبعد علّي محّمد ابنه، وبعد محّمد علّي ابنه، وبعد علّي الح�ش���ن 

 .
ابنه والحجة من ولد الح�شن«)))

وع���ن الف�ص���يل بن ي�ص���ار، قال: �ص���األت اأبا عب���د اهلل Q عن ق���ول اهلل تبارك 

. فقال: »يا ف�ش���يل اعرف اإمام���ك فاإّنك اإذا 
(((

وتعال���ى: {ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀہ  }

عرفت اإمامك لم ي�ش���ّرك، تقّدم هذا الأمر اأو تاأخر، ومن عرف اإمامه ثم مات قبل 

اأن يق���وم �ش���احب هذا الأم���ر، كان بمنزلة من كان قاعداً في ع�ش���كره، ل بل بمنزلة 

 .
من قعد تحت لوائه«)))

)))  الكافي، ج )، �ص )8).
)))  بحار الأنوار، ج)، �ص 0)).

)))  الإ�صراء، )7.
)))  الكافي، ج )، �ص )7). غيبة النعماني، �ص 9))، غيبة الطو�صي، �ص 76).
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ب. الثبات على الدين في ع�شر غيبته |: 

من اأهّم التكاليف ال�ص���رعّية في ع�ص���ر الغيبة هو الثبات على العقيدة ال�صحيحة 

باإمامة الأئمة الثني ع�صر، وخ�صو�صًا خاتمهم وقائمهم المهدي Q، كما يتوجب 

علين���ا عدم التاأّثر بموجات الت�ص���كيك وتاأثيرات المنحرفي���َن، مهما طال زمان الغيبة 

اأو كثرت �ص���روب الم�صّككين؛ فعن ر�صول اهللP قال: »والذي بعثني بالحّق ب�شيراً، 

ليغيبّن القائم من ولدي بعهد معهود اإليه مّني، حّتى يقول اأكثر النا�ص: ما هلل في 

اآل محمد حاجة، وي�شّك اآخرون في ولدته، فمن اأدرك زمانه فليتم�ّشك بدينه، ول 

. وعن 
يجعل لل�ش���يطان اإليه �ش���بيال ي�شّككه، فيزيله عن مّلتي، ويخرجه من دينّي«)))

اأمير الموؤمنين Q قال: »للقائم مّنا غيبة اأمدها طويل، كاأني بال�شيعة يجولون 

ج���ولن النع���م في غيبت���ه يطلبون المرعى ف���ال يجدونه، األ فمن ثب���ت منهم على 

 .
دينه، ولم يق�ص قلبه لطول اأمد غيبة اإمامه، فهو معي في درجتي يوم القيامة«)))

ج.  تجديد البيعة والولية له |: 

ج���اء في دعاء العهد الوارد عن الإمام ال�ص���ادق Q: »الله���م اإّني اأجّدد له في 

�شبيحة يومي هذا، وما ع�شت من اأيامي، عهداً وعقداً وبيعًة له في عنقي، ل اأحول 

 .
عنها ول اأزول اأبداً«)))

2. البعد الع�طفي:

ة، التي تتجّلى من خال:   وذلك من خال العاقة العاطفّية والروحّية الخا�صّ

اأ . الدعاء لالإمام المهدي |:

اأي الدع���اء له | بتعجي���ل فرجه، فقد ورد من الناحية المقّد�ص���ة على يد محّمد 

)))  كمال الدين، ج )، �ص )). بحار الأنوار، ج ))، �ص 68.
)))  كمال الدين، ج)، �ص)0). اإعام الورى، �ص 00).

)))  م�صباح الزائر، �ص 69). البلد الأمين، �ص )8. م�صباح الكفعمي، �ص 0)). 
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ب���ن عثم���ان، في اآخر توقيعات���ه Q: »واأكث���روا الدع���اء بتعجيل الفرج، ف���اإّن ذلك 

 ،
. ومن ذلك الدعاء المعروف: »اللهم كن لوليك الحّجة بن الح�شن...«)))

فرجكم«)))

وهناك اأدعية كثيرة لاإمام تراجع في م�ص���ادرها. فنح���ن ماأمورون بالدعاء لاإمام 

كم���ا ج���اء ذلك في كثير من الروايات عن اأهل البيت R، ولعّل ذلك من اأجل بقاء 

ال�ص���لة والرابطة العاطفّية مع الإمام، ولعّل لذلك اأي�ص���ًا اآثارًا اأخرى نحن ل نعلمها. 

فعن يون�ص بن عبد الرحمن قال: اإّن الر�ص���ا Q كان ياأمر بالدعاء ل�صاحب الأمر 

به���ذا الدع���اء: »اللهم، ادف���ع عن ولي���ك، وخليفتك وحّجت���ك على خلقك، ول�ش���انك 

المعّب���ر عن���ك باإذنك، الناط���ق بحكمتك وعينك الناظرة في بريتك و�ش���اهدك على 

عبادك الجحجاح المجاهد، العائذ، بك العابد عندك))). 

ب. اإظهار محّبته | وتحبيبه اإلى النا�ص: 

اإظهار ال�ص���وق للقائه | وروؤيته، والبكاء والإب���كاء والتباكي والحزن على فراقه، 

والت�صّدق عنه | بق�صد �صامته، واإقامة مجال�ص يذكر فيها ف�صائله | ومناقبه، 

اأو بذل المال في اإقامتها، والح�صور فيها، وال�صعي في ذكر ف�صائله ون�صرها.

3. البعد العملي: 

ومن اأجلى م�ص���اديقه النتظار الإيجابي ل�ص���احب الزم���ان|: توؤّكد الأخبار اأّن 

انتظار الفرج اأف�صل العبادة، وهو في تواأم الجهاد، فقد �صاأل �صخ�ص الإمام ال�صادق

Q: م���اذا تق���ول فيمن مات وهو على ولي���ة الأئّمة بانتظار ظه���ور حكومة الحق؟ 

فقال Q: »هو بمنزلة من كان مع القائم في ف�ش���طاطه« � ثّم �ص���كت هنيئة- ثّم 

. ونقل هذا الم�ص���مون ف���ي روايات كثيرة 
(((»P ق���ال: »هو كمن كان مع ر�ش���ول اهلل

)))  كمال الدين وتمام النعمة، �ص)8). الغيبة لل�صيخ الطو�صي، �ص)9). الحتجاج، ج)، �ص)8).
)))  الإقبال، �ص )8. م�صباح الكفعمي، �ص6)).

)))  بحار الأنوار، ج )9، �ص ))). م�صباح المتهّجد، �ص 09).
)))  بحار الأنوار، ج ))، �ص ))).
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منه���ا: اأّنه بمنزلة المجاهد بين يدي ر�ص���ول اهلل P، واأّنه بمنزلة من ا�صت�ص���هد مع 

.
ر�صول اهلل P، واأّنه بمنزلة من كان قاعدًا تحت لواء القائم|)))

مفهوم االنتظار

ويطل���ق النتظار ع���ادة على حالة من ي�ص���عر بعدم الرتياح من الو�ص���ع الموجود، 

وي�ص���عى اإلى اإيجاد الو�ص���ع الأف�صل والأح�ص���ن، ويمكن القول: اأّن النتظار مرّكب من 

اأمري���ن:األأول ع���دم الن�ص���جام مع الو�ص���ع الموجود، والآخر ال�ص���عي للح�ص���ول على 

الأف�ص���ل. ولهذا فانتظ���ار الإمام المهدي|يازمه عدم الر�ص���ا والنخراط بالواقع 

المنحرف اأو الفا�ص���د، والقيام بواجب الإ�ص���اح ومواجهة كّل اأ�ص���كال واأنواع الف�صاد 

والنح���راف والباط���ل، مهما غلت الت�ص���حيات، وهو ما ي�ص���تدعي �ص���مولّية في تربية 

المنتظري���ن. ولهذا ناحظ اأن الروايات قد و�ص���فت النتظ���ار بالعبادة، والمنتظرين 

بالمجاهدي���ن، وال�ص���هداء بين يدي ر�ص���ول اهلل P، قال ر�ص���ول اهللP: »اأف�ش���ل 

.
 و»اأف�شل العبادة انتظار الفرج«)))

اأعمال اأمتي انتظار الفرج من اهلل عّز وجّل«)))

كيف نرّبي أنفسنا على االنتظار؟ 

���ة للمنتظري���ن - ف���ي الأخبار والرواي���ات - ترتبط  اإّن المنزل���ة الرفيع���ة والخا�صّ

بالوظيف���ة الملقاة على عاتقه���م، والتكاليف الواجبة عليهم تجاه الر�ص���الة والمجتمع 

والأّم���ة لناحية التمهيد، وحفظ الدي���ن، والدفاع عن الأعرا����ص والأموال والكرامات 

والأوطان، وت�ص���ييد اأ�ص�ص الدولة المهدوّية الموعودة والعادلة؛ وهذا ما ي�صتلزم تربية 

النف�ص والمجتمع على عّدة اأمور، طبعًا بعد �ص���امة العقي���دة، وقّوة الإرادة والإيمان، 

وثباتها، في �ص���احتي النظر والعمل. فاإن انتظار م�ص���لح عالمي كالإمام المهدي | 

يتطل���ب تربية تن�ص���جم في مبادئها ومعاييره���ا مع هذه العالمّية وال�ص���مولّية؛ لأّن اأّول 

)))  يراجع: بحار الأنوار، ج))، �ص))).
)))  م. ن، �ص 8)).
)))  م. ن، �ص ))).



71 كيف نيني عة تنا باالار المدمي|؟

واأكث���ر م���ا يحتاجه هذا التّح���ول العالمي، هو بناء العنا�ص���ر الإن�ص���انّية التي يجب اأن 

تّت�صف:

بقّوة الإيمان والعقيدة. -

بالم�صتوى الفكري والعلمي الكبيرين. -

بال�صتعداد النف�صي والروحي للت�صحية. -

بال�صتعداد الجهادي والفكري وال�صيا�صي. -

باإ�صاح المجتمع وتما�صكه وتاآلفه، واإحياء روح الجماعة في مختلف المجالت. -
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مفاهيم رئي�سة

يعتقد الم�ص���لمون باأّن ق�صّية المهدوّية �صرورة من �صرورّيات الإ�صام، لأّن اإمامته   .(

امتداد لنبّوة ر�صول اهللP، فهو الإمام المفرو�ص الطاعة. 

).  ت�ص���تند العاق���ة بالإم���ام المه���دي Q اإل���ى ثاثة اأبعاد اأ�صا�ص���ّية ه���ي: البعد 

العقائدي، البعد العاطفي، والبعد العملي: 

اأ. البع���د العقائ���دي: ويتحّقق بالعقيدة الإ�ص���امّية ال�ص���ليمة بالدين الإ�ص���امي، 

م�ص���افًا اإلى ع���ّدة اأمور ترتبط بالعاقة المبا�ص���رة بالإم���ام المهدي| مثل: 

معرف���ة الإمام المهدي| حّق المعرفة، والثبات على الدين في ع�ص���ر غيبته 

|، وتجديد البيعة والولية له |.

���ة، التي  ب. البع���د العاطف���ي: وذلك من خال العاقة العاطفّية والروحّية الخا�صّ

تتجّلى من خال: الدعاء لاإمام المهدي |، والدعاء بتعجيل الفرج، واإظهار 

محّبته| وتحبيبه اإلى النا�ص. 

ج. البعد العملي: ومن اأجلى م�صاديقه النتظار الإيجابي ل�صاحب الزمان |. 

اإن انتظار الإمام المهديQ يازمه عدم الر�صا والنخراط بالواقع المنحرف 

اأو الفا�ص���د، والقي���ام بواج���ب الإ�ص���اح ومواجهة كّل اأ�ص���كال واأنواع الف�ص���اد 

والنحراف والباطل، مهما غلت الت�صحيات.

اإن انتظار م�صلح عالمي كالإمام المهدي| يتطّلب في المنتظرين تربية تن�صجم   .(

في مبادئها ومعاييرها مع هذه العالمّية وال�صمولّية؛ لأّن اأّول واأكثر ما يحتاجه هذا 

التّحول العالمي، هو بناء عنا�صر اإيمانية هامة في �صخ�صية المنتظر. 
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تصدير الموضوع

ي���روى اأّن ر�ص���ول P قال: »ق���ال اهلل تب���ارك وتعال���ى: األ اإّن بيوتي ف���ي الأر�ص 

الم�ش���اجد، ت�ش���يء لأهل ال�ش���ماء كما ت�ش���يء النجوم لأهل الأر�ص، األ طوبى لمن 

اأ في بيته ثم زارني في بيتي، األ اإّن على  كانت الم�شاجد بيوته، األ طوبى لعبد تو�شّ

المزور كرامة الزائر، األ ب�ّشر الم�ّشائين في الظلمات اإلى الم�شاجد بالنور ال�شاطع 

يوم القيامة«))). 

الم�صجد هو المكان الطبيعّي لعبادة اهلل تعالى، ولن�صر القيم الإ�صامية، وغر�ص 

تخّفف  التي  والروحية،  النف�صية  الطماأنينة  وتوفير  الحميدة،  والأخ��اق  الآداب 

وتر�ّصخ  و�صهواتها،  الغرائز  جموح  فيهم  وتكبُح  واآلمها،  الحياِة  اأعباَء  النا�ص  عن 

اأرجائه، ويطاع   تعالى في 
ُ
ُيْعَبُد اهلل اأوا�صر المحبة. فالم�صجد ميدان وا�صع ورحب 

اأرواحهم  وتتاآلف  قلوُبهم،  وتطمئّن  نفو�ُصهم،  تزكو  وبه  واأجزائه،  نواحيه  �صائر  في 

هلل  متذّللة  خا�صعة  بالإيمان،  عامرٍة  بقلوٍب  فيه  يجتمعون  حيث  اأذهاُنهم،  وت�صفو 

 :Q تعالى. ولهذا ُجعل ثواب من بنى م�صجدًا الجنة. روي عن الإمام ال�صادق

. واعتبرت الم�صاجد �صوقًا لاآخرة 
»من بنى م�شجداً بنى اهلل له بيتاً في الجنة«)))

)))  بحار الأنوار، ج)8، �ص)).
)))  الكافي، ج)، �ص68).
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كما روي عن ر�صول اهلل P: »الم�شاجد �شوق من اأ�شواق الآخرة ِقَراها المغفرة 

.
الجنة«))) وتحفتها 

المسجد بيت الله تعالى 

���َخ في النفو�ص قد�صيَته، فاأ�صافه  م الإ�ص���اُم الم�صجد واأعلى مكانَته، ور�صَّ لقد َعظَّ

 تعال���ى اإليه اإ�ص���افَة ت�ص���ريٍف وتكريم فقال تعال���ى: {ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ 
ُ
اهلل

. فالم�صجد يحتّل مرتبًة ممّيزة ومعّظمة في اأفئدة الم�صلمين. روي عن ر�صول 
(((

ڇ}
اهللP قول���ه: »- ف���ي الت���وراة مكت���وب- اأّن بيوت���ي في الأر����ص الم�ش���اجد، فطوبى 

لعب���د تطّه���ر في بيته ثم زارني في بيتي، األ اإّن على المزور كرامة الزائر، األ ب�ّش���ر 

. وهي بيوت 
الم�ّش���ائين في الظلمات اإلى الم�ش���اجد بالنور ال�ش���اطع يوم القيامة«)))

ال�ص���اة والدعاء، كما ورد عن ال�ص���ادق Q حيث قال: »عليكم باإتيان الم�شاجد 

فاإّنه���ا بي���وت اهلل ف���ي الأر�ص، ومن اأتاه���ا متطّهراً طّهره اهلل م���ن ذنوبه، وُكتب من 

 .
زّواره، فاأكثروا فيها من ال�شالة والدعاء«)))

الدور العلمّي والثقافّي للمسجد 

ل يقت�صر دور الم�صجد على الجانب العبادّي فقط، بل هو مدر�صة متكاملة وله دوره 

البارز في تثقيف الأم�ة وبّث الوعي فيها وتنمية الجانب العلمّي والثقافّي، ويظهر ذلك 

جلّيًا من خال تاأ�ص���ي�ص النبّي P لم�ص���جده في المدينة، حيث كان النبّي P يقود 

الأمة ويحّرك الجيو�ص الإ�ص���امية من الم�ص���جد، وفيه يتلّقى الوحي الإلهّي والتنزيل 

القراآنّي، وفيه يبّث الأحكام الإلهية والتعاليم الدينية، وقد اأّكدت الروايات على تاوة 

الق���راآن وطل���ب العلم في الم�ص���جد روي عن النب���ّي P اأّنه قال: »ما جل����ص قوم في 

)))  بحار الأنوار، ج)8، �ص).
)))  الجن، 8).

)))  بحار الأنوار، ج 80، �ص )7).
))) ال�صيخ ال�صدوق، الأمالي،  �ص0)).
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م�ش���جد من م�ش���اجد اهلل تعالى يتلون كتاب اهلل يتدار�شونه بينهم اإّل تنّزلت عليهم 

.
ال�شكينة وغ�شيتهم الرحمة وذكرهم اهلل فيمن عنده«)))

 وروي اأّن ر�صول اهللP قال: »من غدا اإلى الم�شجد ل يريد اإّل ليتعّلم خيراً اأو 

ليعّلم���ه كان ل���ه اأج���ر معتمر تاّم العم���رة، ومن راح اإلى الم�ش���جد ل يريد اإّل ليتعّلم 

 .
خيراً اأو ليعلمه فله اأجر حاّج تاّم الحجة«)))

فوائد الذهاب إلى المسجد والجلوس فيه 

روي عن الإمام علّي Q: »من اختلف اإلى الم�شجد اأ�شاب اإحدى الثمان: اأخاً 

م�شتفاداً في اهلل، اأو اآية محكمة، اأو رحمة منتظرة اأو كلمة تّرده عن ردى، اأو ي�شمع 

 .
كلمة تدّله على هدى، اأو يترك ذنباً خ�شية اأو حياًء«)))

وف���ي رواية عنه Q:»ل يرجع �ش���احب الم�ش���جد باأقّل من اإح���دى ثالث: اإّما 

دع���اء يدع���و به يدخله اهلل ب���ه الجنة، واإما دعاء يدعو به لي�ش���رف اهلل به عنه بالء 

 .
الدنيا...«)))

وللجلو�ص في الم�صجد فوائد منها:

). الجلو�ص عبادة: ورد عن ر�صول اهلل P: »الجلو�ص في الم�شجد لنتظار ال�شالة 

، وف���ي رواية اأخرى قالP: »كّل جلو�ص في الم�ش���جد لغ���و اإّل ثالثة: 
عب���ادة«)))

.
قراءة م�شّل، اأو ذكر اهلل، اأو م�شائل عن علم«)6)

)))  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص)6).
)))  بحار الأنوار، ج)، �ص)8).

)))  ال�صيخ ال�صدوق، الأمالي، ج8))، �ص 6).
)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص77).

)))  م.ن �ص)8.
)6)  م.�ص، ج)، �ص8)).
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). ت�شبيح الأر�ص: روي عن الأمام ال�صادق Q: »من م�شى اإلى الم�شجد لم ي�شع 

 .
رجاًل على رطب ول ياب�ص اإل �شّبحت له الأر�ص اإلى الأر�ص ال�شابعة«)))

شكوى المساجد 

ورد ف���ي العدي���د من الروايات: »ثالثة ي�ش���كون اإلى اهلل عّز وجّل: م�ش���جد خراب 

ل ي�ش���ّلي فيه اأهله، وعالم بين جّهال، وم�ش���حف معّلق قد وقع عليه الغبار ل ُيقراأ 

فيه«. هذا وقد ورد عن الإمام ال�صادق Q �صكوى الم�صاجد على جيرانها: » �شكت 

الم�ش���اجد اإل���ى اهلل تعال���ى الذين ل ي�ش���هدونها م���ن جيرانها، فاأوح���ى اهلل عّز وجّل 

. بل ي�صتفاد من الروايات اأّنه 
اليها: وعّزتي وجاللي ل قبلت لهم �شالة واحدة...«)))

ل �صاة كاملة � من ناحية الثواب � لجار الم�صجد اإل في الم�صجد.

فقد ورد عن اأمير الموؤمنين Q: » لي�ص لجار الم�ش���جد �ش���الة اإذا لم ي�ش���هد 

.
المكتوبة في الم�شجد، اإذا كان فارغاً �شحيحاً«)))

فهذه الرواية توؤّكد على �ص���رورة اأداء ال�ص���اة في الم�ص���جد، وتحّث جار الم�صجد 

على ح�ص���ور �ص���اة الفري�ص���ة فيه ما ل���م يكن مع���ذورًا لمر�ص اأو غيره م���ن الأعذار 

ال�صرعية.

من هو جار الم�صجد؟ ربما يت�صّور بع�ص النا�ص اأّن الجار هو من كان بيته ما�صقًا 

للم�صجد، ولكّن الروايات تف�صّره باأو�صع من ذلك بكثير، حيث اعتبرت اأّن الجيرة تمتّد 

لم�ص���افة اأربعي���ن دارًا، ففي الرواي���ة عن اأمي���ر الموؤمنين Q: » حريم الم�ش���جد 

���ر الجار باأّنه  . وبع�ص���ها ف�صَّ
اأربع���ون ذراع���اً والجوار اأربعون داراً من اأربع جوانبها«)))

من �ص���مع النداء »اأي الأذان«، فعن اأمير الموؤمنين Q: »ل �ش���الة لجار الم�ش���جد 

)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص00).
)))  م.ن، �ص96).
)))  م.ن، �ص)9).
)))  م.ن، �ص)0).
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اإّل في الم�ش���جد، اإّل اأن يكون له عذر اأو به عّلة، فقيل: ومن جار الم�ش���جد يا اأمير 

.
الموؤمنين؟ قال: من �شمع النداء«)))

 .
ويقول الإمام الخميني }: »ل تهجروا الم�شاجد فاإّن ذلك هو تكليفكم«)))

ف���اإذا كان الم�ص���جد هو محور حركة الإن�ص���ان الموؤمن الر�ص���الّي فهج���ره والتخّلي 

عنه يعني تفّكك نواة الإ�ص���ام وت�ص���ّتت المجتمع الإ�صامّي، وهو من اأخطر الأمرا�ص 

الداخلية التي يمكن اأن يبتلي بها هذا المجتمع. حّتى اعتبر الإمام الخمينّي } اأّن 

بقاء الإ�صام يعتمد على حفظ دور هذه الم�صاجد! يقول }: »اإّن حفظ الم�شاجد 

.
من الأمور التي يعتمد عليها وجود الإ�شالم اليوم«)))

المسجد مرّبي األجيال المؤمنة

���ة في بناء الإن�ص���ان ال�صحيح وال�صليم، لأّنها توؤّمن الأجواء  اإّن للتربية اأهمية خا�صّ

المائمة التي ت�ص���اعد الإن�ص���ان على التوّجه نحو الحّق و�ص���رف طاقات���ه في الّتجاه 

ال�ص���حيح لتثم���ر بعد ذلك من �ص���اح الدني���ا وطيبات الآخ���رة. والم�ص���جد له دوره 

الأ�صا�صّي على م�صتوى التربية والتوجيه.

يقول الإمام الخمينّي }: »يجب اأن تكون الم�شاجد مراكزاً للتربية ال�شحيحة، 

.
واأكثر الم�شاجد كذلك، بحمد اهلل«)))

ويق���ول }: »ينبغ���ي اأن تك���ون الم�ش���اجد مح���اًل للتربي���ة والتعلي���م بالمعن���ى 

 .
الحقيقّي وبجميع الأبعاد«)))

)))  بحار الأنوار، ج80، �ص79).
)))  الكلمات الق�صار، �ص)6.

)))  م.ن.

)))  م.ن.

)))  م.ن.
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الدور الجهادّي للمسجد

يقول الإمام الخمينّي }: »الم�ش���جد هو خندق اإ�شالمّي، والمحراب هو محّل 

الحرب، اإّنهم يريدون اأن ياأخذوا هذا منكم، بل اإّن ذلك مقّدمة، واإّل فاذهبوا و�شّلوا 

ما �ش���ئتم. اإّنهم ت�ش���ّرروا من الم�شجد خالل هاتين ال�شنتين اأو الثالث الأخيرة، اإذ 

اأ�ش���بح الم�ش���جد مكاناً لتجّمع النا�ص، وتثوير الجماهير لالنتفا�ش���ة �ش���ّد الظلم، 

. اإّن للم�ص���جد دورًا اأ�صا�ص���يًا على م�ص���توى 
اإّنه���م يري���دون اأخذ هذا الخندق منكم«)))

المجتمع اأي�صًا فعبارة » ما هلل هلل وما لقي�شر لقي�شر« هي عبارة بعيدة كّل البعد عن 

المفاهيم البديهية في الإ�ص���ام، بل هي ترك عملّي �ص���ريح ياأباه الإ�صام الذي جاء 

. فه���و المعبود وهو الملك 
(((

{ عل���ى التوحيد الفطري والعملي {ڳ ڳ ڱ ڱ

والقاه���ر والمعين وهو مدّبر الأمور... لذلك كان الم�ص���جد من الي���وم الأول للمجتمع 

الإ�صامّي محور الحركة ومنطلق الأعمال.

يقول الإمام الخمينّي }: »كان الم�شجد الحرام والم�شاجد في زمن الر�شول 

الأكرم P مركزاً للحروب، ومركزاً للق�شايا الجتماعية وال�شيا�شية. فلم يقت�شر 

دور م�ش���جد الر�ش���ول P عل���ى الم�ش���ائل العبادي���ة كال�ش���الة وال�ش���وم، ب���ل كان���ت 

الم�شائل ال�شيا�شية اأكثر من ذلك وكان يبداأ من الم�شجد متى ما اأراد تعبئة النا�ص 

 .
واإر�شال الجيو�ص«)))

آداب المساجد

للم�صجد العديد من الآداب منها:

). عم���ارة الم�ش���اجد ونظافته���ا: من و�ص���ية ر�ص���ول اهلل P لب���ي ذّر: »... ي���ا اأبا ذّر 

م���ن اأج���اب داع���ي اهلل واأح�ش���ن عم���ارة م�ش���اجد اهلل كان ثواب���ه م���ن اهلل الجن���ة. 

)))  منهجية الثورة، �ص79). 
))) البقرة،  ))).

)))  منهجية الثورة، �ص79).
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فقلت: كيف يعمر م�ش���اجد اهلل ؟ قال: ل ترفع الأ�ش���وات فيها، ول يخا�ص فيها 

بالباطل، ول ي�شترى فيها ول يباع، واترك اللغو ما دمت فيها«))).

). اإ�ش���اءة الم�ش���اجد: قال ر�ص���ول اهلل P: »من اأ�شرج في م�ش���جد من م�شاجد اهلل 

�شراجاً لم تزل المالئكة وحملة العر�ص ي�شتغفرون له ما دام في ذلك الم�شجد 

�ش���وء م���ن ذل���ك ال�ش���راج«))). وق���الP: »م���ن اأح���ب اأن ل ُيظل���م لح���ُدُه فلينّور 

الم�شاجد«))). 

). مراع���اة اآداب الدخ���ول: روي ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق Q اأّنه ق���ال: »اإذا بلغت باب 

الم�ش���جد فاعلم اأّنك ق�ش���دت باب بيت ملك عظيم ل يطاأ ب�ش���اطه اإّل المطّهرون، 

ول يوؤذن بمجال�شة مجل�شه اإّل ال�شّديقون، وهب القدوم اإلى ب�شاط خدمة الملك 

فاإّن���ك عل���ى خطر عظي���م اإن غفلت هيبة الملك، واعلم اأّنه قادر على ما ي�ش���اء من 

الع���دل والف�ش���ل معك وب���ك، فاإّن عطف عليك برحمته وف�ش���له قبل منك ي�ش���ير 

الطاع���ة، واآجرك عليها ثوباً كثيراً، واإن طالبك با�ش���تحقاقه ال�ش���دق والإخال�ص 

عدًل بك، حجبك ورّد طاعتك وان كثرت، وهو فّعال لما يريد...«))).

). الو�ش���وء: روي ع���ن ر�ص���ول اهلل P ق���ال اهلل تعال���ى: »األ اإّن بيوت���ي ف���ي الأر�ص 

اأ في بيته ثّم زارني في بيتي...«))). الم�شاجد... األ طوبى لعبٍد تو�شّ

 ). اللبا����ص الح�ش���ن: روي ع���ن الإم���ام ال�ص���ادقQ ف���ي تف�ص���ير الآي���ة الكريمة:

 اأّنه قال: »اأي خذوا ثيابكم التي تتّزينون بها 
(6(

 {ُخُذوْا ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َم�ْص���ِجٍد}

لل�شالة في الجمعات والأعياد«)7). 

)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص))).
)))  م.ن، �ص))).

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص)8).
)))  الميرزا النوري، م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص7)).

)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص)8).
)6) الأعراف،  )).

)7)  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص ))).
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6. التحية والدخول: روي عن الإمام ال�ص���ادق Q: »اإذا دخلت الم�ش���جد فادخل 

. من اآداب الم�صجد الأخرى اإقامة �صاة 
رجلك اليمنى و�ش���ّل على النبّي واآله«)))

التحي���ة، فق���د روي ع���ن اأبي ذّر عن النب���ّي P اأّنه قال: »ي���ا اأبا ذّر! اإّن للم�ش���جد 

 .
تحّية... ركعتان تركعهما«)))

7.  البتع���اد ع���ن حدي���ث الدني���ا: روي ع���ن ر�ص���ول اهلل P: »ياأتي في اآخ���ر الزمان 

قوم ياأتون الم�ش���اجد فيقعدون حلقاً ذكرهم للدنيا وحّب الدنيا، ل ُتجال�ش���وهم 

 .
فلي�ص هلّل فيهم حاجة«)))

8. ع���دم رف���ع ال�ش���وت: اأجم���ع الفقهاء على كراهة رفع ال�ص���وت في الم�ص���اجد، قال 

�ص���احب العروة ف���ي ذلك: »ويكره رفع ال�ش���وت اإّل في الأذان ونح���وه«. وعن اأبي 

ذّر اأّنه �صاأل ر�صول اهللP عن كيفية اإعمار الم�صاجد، فقال P: »ل ُترفع فيها 

 .
الأ�شوات ول ُيخا�ص فيها بالباطل«)))

9. ع���دم الن���وم في الم�ش���جد: ق���ال معظم الفقه���اء بكراهة النوم في الم�ص���جد، لأّنه 

يتنافى مع وجوب تعظيم الم�ص���اجد الأمر الذي اأ�ص���ارت اإليه الروايات، ويوؤّدي اإلى 

هتك حرمة الم�صجد.

التوحيد والتقوى أساسان لقيام المساجد 

قال اهلل تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    
ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ  ڍ 

 .
(((

ڌ ڌ ڎ  } 

)))  بحار الأنوار، ج)8، �ص)).
)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص8)).

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص)7).
)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص)8.

)))  التوبة، 07)-08).
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نزلت هاتان الآيتان في رهط من المنافقين اأقدموا على بناء م�ص���جد في المدينة 

عرف فيما بعد بم�ص���جد �ص���رار بتحريك م���ن اأبي عامر الن�ص���رانّي لتحقيق اأهداف 

 P م�صوؤومة، تحت واجهة هذا ال�صم المقّد�ص. لكّن اهلل �صبحانه وتعالى اأمر ر�صوله

بعدم القيام في هذا الم�صجد الذي يراد منه تفريق الم�صلمين ون�صر الكفر والإلحاد، 

وطلب منه القيام في الم�ص���جد الذي يوؤ�ّص�ص على التقوى والهدف الإلهّي، ومهما يكن 

من اأمر، فاإّننا ن�ص���تنتج من هذا اأّن الم�ص���جد يجب اأن يوؤ�ّص����ص على التقوى والطهارة 

 تعالى ومحيط���ًا للطهارة 
ّ

باعتب���اره مرك���زًا لتبل���ور العبودي���ة والدع���اء والخ�ص���وع هلل

والقدا�ص���ة، واأّي بناٍء يقام تحت ا�ص���م الم�ص���جد لتحقيق اأغرا�ص دنيئة، يجب ال�صعي 

لهدمه، كما اأمر ر�صول اهلل P بهدم م�صجد �صرار واإحراقه. 
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مفاهيم رئي�سة

���َخ في النفو�ص قد�صيَته، فاأ�صافه  م الإ�ص���اُم الم�صجد واأعلى مكانَته، ور�صَّ لقد َعظَّ  .(

 تعالى اإليه اإ�ص���افة ت�صريٍف وتكريم فقال تعالى: {ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ 
ُ
اهلل

ڇ}.
اإّن دور الم�صجد ل يقت�صر على الجانب العبادّي فقط، بل هو مدر�صة متكاملة وله   .(

ة وبث الوعي فيها وتنمية الجانب العلمّي والثقافّي.
ّ
دوره البارز في تثقيف الأم�

ى  كان النبّي P يقود الأمة ويحّرك الجيو�ص الإ�ص���امية من الم�ص���جد، وفيه يتلّقّ  .(

الوحي الإلهّي والتنزيل القراآنّي، وفيه يبّث الأحكام الإلهية والتعاليم الدينية.

:Q م���ن فوائد الذهاب اإلى الم�ص���جد والجلو�ص فيه: ما روي ع���ن الإمام علّي  .( 

»م���ن اختلف اإلى الم�ش���جد اأ�ش���اب اإح���دى الثمان: اأخاً م�ش���تفاداً ف���ي اهلل، اأو اآية 

محكم���ة، اأو رحم���ة منتظ���رة اأو كلم���ة ت���ّرده عن ردى، اأو ي�ش���مع كلم���ة تدّله على 

هدى، اأو يترك ذنباً خ�شية اأو حياًء«.

 :Q ت�صكو الم�صاجد من جيرانها الذين يهجرونها فقد ورد عن الإمام ال�صادق  .(

»�شكت الم�شاجد اإلى اهلل تعالى الذين ل ي�شهدونها من جيرانها، فاأوحى اهلل عّز 

وجّل اليها: وعّزتي وجاللي ل قبلت لهم �شالة واحدة«.

ينبغ���ي على الموؤم���ن اأن يلتزم باآداب الم�ص���اجد والتي منها: عمارته���ا ونظافتها،   .6

اإ�صاءتها، مراعاة اآداب الدخول اإليها، الو�صوء، اللبا�ص الح�صن، التحية والدخول 

بالرج���ل اليمن���ى، البتعاد عن حديث الدنيا، عدم رفع ال�ص���وت، ع���دم النوم في 

الم�صجد.
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تصدير الموضوع 

ورد في خطبة ر�صول اهللP في ا�صتقبال �صهر رم�صان: »اأّيها الّنا�ص اإّنه قد اأقبل 

اإليكم �ش���هر اهلل تعالى بالبركة والرحمة والمغفرة... وهو �ش���هٌر قد ُدعيتم فيه اإلى 

�ش���يافة اهلل وُجعلت���م في���ه من اأهل كرامة اهلل... فا�ش���األوا اهلل ربكم بنيَّات �ش���ادقٍة؛ 

قّي من ُحرم غفران اهلل  قكم ل�ش���يامه وتالوِة كتابه، فاإنَّ ال�شَّ وقلوٍب طاهرٍة، اأن يوفِّ

.
هر«))) في هذا ال�شَّ

 دعوة اإلى اأ�صرف �صيافة يمكن اأن يطمح اإليها اإن�صان في هذه الدنيا، وهي �صيافة 

اهلل تعالى؛ في �ص���هر اهلل تعالى؛ اأف�ص���ل ال�صهور؛ واأف�ص���ل الأيام والليالي وال�صاعات. 

وه���دف هذه الدعوة توطيد العاقة باهلل تعالى من خال تطهير الروح، وبناء الإرادة 

المرتبط���ة بق���ّوة الإيمان، التي تحك���م عاقة الإن�ص���ان برّبه وبمجتمعه على م�ص���توى 

الدنيا، وتحّدد م�ص���يره على م�صتوى الآخرة. وقد ورد في خطبة ر�صول اهللP: »هو 

�شهٌر دعيتم فيه اإلى �شيافة اهلل وجعلتم فيه من اأهل كرامة اهلل«.

)))  و�صائل ال�صيعة، ج0)، �ص))).
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خصائص شهر رمضان وأسراره

 Pد �ص���رورة ال�ص���تعداد والتهّيوؤ لهذا ال�ّصهر الكريم، اأّن ر�صول اهلل اإّن الذي يوؤكِّ

���ر اأهل بيتهQ بقدومه، ويدعو اأ�صحابه لا�صتعداد لأيامه ولياليه. وهذا  كان يب�صِّ

ما يتطّلب ا�صتح�صار عّدة اأمور مهّمة ترتبط بخ�صو�صّيات هذا ال�ّصهر واأ�صرار العبادة 

اعة فيه اأهّمها: والطَّ

1. ا�ست�سع�ر اأّن اهلل تع�لى اخت�ّس ال�سوم بنف�سه:

 م���ن المزاي���ا العظيمة له���ذا ال�ص���هر، اأّن اهلل تعالى اخت�ّص قدر الث���واب والجزاء 

لل�صائم بنف�صه من بين �صائر الأعمال كما في الحديث عن النبّي محّمدP اإذ يقول: 

.
»قال اهلل عّز وجّل: كّل عمل ابن اآدم له اإّل ال�شوم فاإّنه لي واأنا اأجزي به«)))

2. ا�ستح�س�ر اأ�سرار ال�سوم واآث�ره:

من الأمور المهّمة التي ت�ص���اهم في ال�صتعداد النف�صّي والروحّي للدخول اإلى �صهر 

رم�ص���ان بروح مقبلة على ال�ص���وم، كعبادة �ص���نوية ا�ص���تثنائية وينتظره���ا الموؤمنون 

ليعي�صوا اأيامها ولياليها بخ�صوع وتذّلل في �صيافة الرحمان، هو ا�صتح�صار اآثار ال�صوم 

في �ص���هر رم�ص���ان. فقد خ�ّص اهلل ال�ص���وم في �صهر رم�ص���ان بكثير من الخ�صائ�ص 

والف�صائل منها: 

ائم اأطيب عند اهلل من ريح الم�صك. - خلوف فم ال�صّ

- ت�صتغفر المائكة لل�صائمين حّتى يفطروا. 

- يغفر لل�صائمين في اآخر ليلة من �صهر رم�صان.

- تفتح اأبواب الجنة وتغلق اأبواب النار. 

- في الجنة باب يقال له الرّيان ل يدخله اإّل ال�صائمون.

)))  و�صائل ال�صيعة، ج0)، �ص97).
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- فيه ليلة القدر وهي خيٌر من األف �صهر، من حرم خيرها فقد ُحرم الخيَر كلَّه.

- هلل عتقاء من الّنار في اآخر ليلة من رم�صان.

- ال�صيام ي�صفع للعبد يوم القيامة حّتى يدخل الجّنة.

- التطّوع بالنوافل وال�صاة الم�صتحبة فيه براءة من النار.

- ي�صتجاب دعاء ال�صائم في رم�صان.

3. �سهر تقييد ال�سيط�ن: 

روي اأّن ر�ص���ول اهللP ق���ال: »األ اأُخبرك���م ب�ش���يٍء اإن فعلتموه َتباَعَد ال�ش���يطان 

منكم كما تباعد الم�شرق ِمن المغرب؟ قالوا: بلى يا ر�شول اهلل، قال: ال�شوم ي�شّود 

وجهه، وال�شدقة تك�شر ظهَره، والحبُّ في اهلل والموؤازرة على العمل ال�شالح تقطع 

 .
دابَره، وال�شتغفار يقطع وتيَنه«)))

وفي الحديث القد�صّي، يقول اهلل تعالى لجبرائيلQ: »انزْل على الأر�ص َفُغلَّ 

 .
فيها َمَردَة ال�شياطين؛ حّتى ل ُيف�ِشدوا على عبادي �شوَمهم«)))

4. �سهر التكريم ب�لتكليف: 

روي عن الإمام ال�صادقQ: »اإّنما فَر�َص اهلُل �شياَم �شهر رم�شاَن على الأنبياء 

 ،P به هذه الأُّمة، وجعل �ش���ياَمه فر�ش���اً على ر�ش���ول اهلل 
ُ
���ل اهلل دون الأُمم، فف�شّ

.
وعلى اأُّمته«)))

5. �سهر البركة والرحمة: 

ها النا�ص، اإّنه قد اأقبَل اإليُكم �ش���هُر اهلِل بالبركِة  روي عن ر�ص���ول اهللPقوله: »اأيُّ

)))  الكافي، ج)، �ص)6.
)))  م�صتدرك الو�صائل، ج7، �ص7)).

)))  من ل يح�صره الفقيه، ج)، �ص)6.
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والرحمة والمغفرة، �شهٌر هو عنَد اهلِل اأف�شُل ال�شهور، واأّياُمه اأف�شُل الأّيام، ولياليه 

اأف�شُل الليالي، و�شاعاُته اأف�شُل ال�شاعات«))).

6. فر�سة الخيرات والكرام�ت: 

روي عن الإمام ال�ص���ادقQ: »اإذ دخل �شهر رم�ش���ان، فاجهدوا اأنف�َشكم؛ فاإّن 

في���ه ُتق�ّش���م الأرزاق، وُتكتب الآج���ال، وفيه ُيكَتب وفُد اهلل الذي���ن َيِفدون اإليه، وفيه 

.
ليلٌة العمُل فيها خيٌر من العمل في األف �شهر«)))

7. �سهر تثبيت الإخال�س: 

تثبيت���اً  ال�ش���ياَم  اهلُل  »فَر����َص   :O الزه���راء  فاطم���ة  مولتن���ا  ع���ن  روي 

لالإخال����ص«))). اإّن اأكثر ما نحتاج اإليه في �ص���هر العبادة الإخا�ص الكامل والدائم 

هلل تعالى في نّية ال�ص���وم والعبادة، فهي مفتاح لقبول الباقيات ال�ص���الحات. وعلى 

ق���در الني���ة والإخا�ص وال�ص���دق مع اهلل وف���ي اإرادة الخير تكون معون���ة اهلل لعبده 

الموؤمن. وقد اأمرنا اهلل جّل جاله باإخا�ص العمل له وحده دون �ص���واه فقال تعالى: 

))). فالني���ة هي الق�ص���د والإرادة المحّركة 
{ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ  }

لاإن�صان نحو الفعل ولها تاأثيرها في اأعمال العباد واأنف�صهم في الدنيا ويوم القيامة، 

وهي �ص���رٌط واجٌب لجميع العبادات ول يمكن لأحٍد اأن يوؤّدي عبادًة بدون نية القربة 

اإلى اهلل تعالى، بل يمكن تح�ص���يل الثواب في جمي���ع الأعمال والمعامات المختلفة 

-الت���ي ل ت�ص���ترط النية فيها اأ�ص���ًا- اإذا َنوى فيها القرب���ة هلل تعالى، فقد ورد عن 

ر�ص���ول اهللP قوله: »يا اأبا ذر ليكن لك في كل �ش���يء نّية �ش���الحة حّتى في النوم 

)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص7)).
)))  بحار الأنوار، ج96، �ص)7).
)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص)).

)))  البّينة، ).
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���ادقQ قوله: »ل بّد للعبد م���ن خال�ص النية  ، وورد ع���ن الإمام ال�صَّ
والأكل«)))

.
في كّل حركة و�ش���كون«)))

8. �سهر زك�ة الأبدان: 

روي عن ر�صول اهلل P: »لكّل �شيء زكاة، وزكاة الأبدان ال�شيام«))).

9. �سهر ال�سبر: 

، ورد في 
(((

قال اهلل ع���ّز وج���ل: {ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ    ۆ   }

تف�ص���ير الآي���ة عن الإمام ال�ص���ادقQ قال: »اإذا نزل���ت بالرجل النازلة ال�ش���ديدة 

 .
فلي�شم فاإّن اهلل عّز وجّل يقول: {وا�شتعينوا بال�شبر}، يعني ال�شيام«)))

وال�ص���وم التزام عملّي بالنف�ص���ال لفترة طويلة ن�ص���بيًا عن األ�صق العادات بحياة 

الإن�ص���ان من طعام و�ص���راب ومتعة، فاإّن ذلك يمّثل تمّر�صًا عمليًا للنف�ص على ال�صبر، 

ومن �صبر على ترك هذه العادات هان عليه ال�صبر على غيرها.

10. خت�مه جّنة: 

ففي الحديث القد�ص���ّي ال�صريف: »وال�شائم يفرح بفرحتين: حين ُيفطر فَيطَعم 

.
وي�شرب، وحين يلقاني فاأُدخله الجّنة«)6)

العبادة وآثارها في شهر الله

العبادة من التكاليف التي مّن اهلل بها على عباده كي يعي�صوا طاعة اهلل في حياتهم 

وي�صت�صعروا ال�صكر الدائم له على نعمه التي ل تح�صى، وينالوا التكريم الإلهّي بدخول 

)))  مكارم الأخاق، ج) ، �ص70).
)))  م�صتدرك الو�صائل، ج)، �ص99.

)))  الكافي، ج)، �ص)6.
)))  البقرة، )).

)))  و�صائل ال�صيعة، ج7، �ص98).
)6)  الخ�صال، )).
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الجّنة يوم القيامة. وجعل للعبادة خ�صو�صية في �صهر رم�صان تتجّلى في:

). القيام: جاء في دعاء الإمام ال�ص���ّجادQ اإذا دخل �ص���هر رم�ص���ان: »الحمُد هلل 

���نا بمّلته، و�ش���ّبلنا في �ش���بيل اإح�ش���انه؛ لن�شلكها بَمّنه  الذي َحبانا بِدينه، واخت�شّ

اإلى ر�شوانه، حمداً يتقّبُله مّنا، وير�شى به عّنا. والحمد هلل الذي جعل ِمن تلك 

ُهور، و�شهَر  ال�شبل �شهَره �شهَر رم�شان، �شهَر ال�شيام، و�شهر الإ�شالم، و�شهَر الطَّ

.
التمحي�ص، و�شهَر القيام«)))

). اأّن���ه �ش���هر التط���ّوع بال�ش���الة والذكر: روي عن ر�ص���ول اهلل P: »َم���ن تطّوع فيه 

ب�ش���الٍة كَت���َب اهلُل ل���ه ب���راءًة ِم���ن الن���ار، وَم���ن اأّدى فر�ش���اً كان له ثواُب َم���ن اأّدى 

�ش���بعين فري�ش���ًة فيما �ش���واه من ال�ش���هور، وَمن اأكثَر فيه ِمن ال�ش���الِة علَّي ثّقل 

اهلُل ميزاَن���ه ي���وَم تخّف الموازين، وَمن َتال فيه اآي���ًة ِمن القراآن كان له ِمثُل اأجِر 

 .
َمن ختم القراآَن في غيره من ال�شهور«)))

). اأّن ال�ش���وم وقاية من النار: روي عن ر�ص���ول اهلل P: »عليك بال�ش���وم، فاإّنه 

ها النا�ص، اإّنه َمن وَرَد عليه �ش���هُر رم�ش���ان  . وعنه P: »اأيُّ
ُجّن���ة ِم���ن النار«)))

وهو �ش���حيح �َش���ِوّي، ف�ش���ام نهاَره، وقام ِوْرداً ِمن ليله، وواظب على �ش���الته، 

وهّج���ر اإل���ى جمعت���ه، وغدا اإل���ى عيده، فق���د اأدرك ليل���ة القدر، وف���از بجائزة 

.
ال���رّب«)))

وق���د ورد الحث على العديد م���ن الأعمال العبادية التي له���ا الكثير من الآثار على 

الإن�ص���ان في الدني���ا والآخرة والت���ي يمكن ا�صتح�ص���ارها والعمل بها في هذا ال�ص���هر 

الكريم من اأهمها: 

)))  الطو�صي،  م�صباح المتهّجد، ، �ص607.
)))  و�صائل ال�صيعة، ج)، �ص7)).

)))  م.ن، ج96، �ص6)).
)))  المقنعة، �ص08).
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). قي���ام اللي���ل: فقد ورد الحّث ال�ص���ديد، كتابًا و�ص���نًة، على �ص���اة الليل، اإذ قال اهلل 

ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ        پ  پ  پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ      تعال���ى:{ٱ 

. وع���ن النب���ّي محّم���د P: »�ش���رف الموؤم���ن �ش���الته باللي���ل، وعزُّ 
(((

ٿٿ}
. وفي الحديث: »جاء رجل اإلى اأمير الموؤمنين 

الموؤمن كّفه عن اأعرا�ص النا�ص«)))

Q، فق���ال: اإّن���ي ُحِرمت ال�ش���الة بالليل، فقال اأمي���ر الموؤمنين Q: اأنت 

.
رجل قد قّيدتك ذنوبك«)))

). ذك���ر اهلل كثي���راً: وهو المعاي�ص���ة ال�ص���عورّية والذهنّية لعقيدة الإيم���ان باهلل تعالى، 

وه���ذا هو الأ�ص���ل ف���ي الذكر. اإ�ص���افة اإلى ذك���ر اهلل تعالى بالل�ص���ان كت�ص���بيحه، 

 وتحمي���ده، وا�ص���تغفاره، وتهليل���ه، وتكبي���ره، وم���ا �ص���اكل ذل���ك. روي ع���ن الإمام

 ال�ص���ادق Q: »�ش���يعتنا الذين اإذا خلوا ذكروا اهلل كثيراً«))). وروي عن الإمام 

ال�ص���ادقQ: »وكان اأب���ي كثير الذكر، لقد كنت اأم�ش���ي مع���ه واإّنه ليذكر اهلل، 

ث القوم، وما ي�شغله ذلك عن  واآكل معه الطعام، واإّنه ليذكر اهلل، ولقد كان يحدِّ

ذك���ر اهلل، وكنت اأرى ل�ش���انه لزق���اً بحنكه، يقول: »ل اإل���ه اإل اهلل«، وكان يجمعنا 

فياأمرن���ا بالذك���ر حّتى تطلع ال�ش���م�ص. وياأم���ر بالقراءة من كان يق���راأ مّنا، ومن 

كان ل يقراأ مّنا اأمره بالذكر«))).

). المحافظة على �شالة الجماعة وال�شلوات الم�شتحبة في الم�شاجد: فهي قربان 

كل موؤمن وتقّي، وهي معراج الموؤمن، وو�صيلة الّت�صال بين العبد وخالقه.

). �ش���الة الروات���ب اليومّي���ة وال�ش���لوات الم�ش���تحبة : ال���واردة في اأي���ام وليالي هذا 

ال�صهر. 

)))  المزمل، )-).
)))  الخ�صال، �ص6.

)))  الكافي، ج)، �ص0)).

)))  الكافي، ج)، �ص99).

)))  الكافي، ج)، �ص99).
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). دع���اء الفتت���اح وال�ش���حر:  اإ�ص���افة اإلى اأدعية الأي���ام وما يمكن م���ن بقية الأدعية 

الواردة في كتب الأدعية الخا�صة.

6. اإحياء ليالي القدر.
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مفاهيم رئي�سة

لقد دعانا اهلل تعالى في �ص���هر رم�ص���ان المبارك اإلى مائ���دة رحمته، وهدف هذه   .(

الدعوة توطيد العاقة باهلل تعالى من خال تطهير الروح، وبناء الإرادة المرتبطة 

بق���ّوة الإيم���ان، التي تحكم عاقة الإن�ص���ان برّب���ه وبمجتمعه على م�ص���توى الدنيا، 

وتحّدد م�صيره على م�صتوى الآخرة.

على الإن�ص���ان الموؤمن اأن يعرف اأهم خ�ص���ائ�ص �ص���هر رم�ص���ان واأ�صراره، ومنها:   .(

ا�صت�ص���عار اأّن اهلل تعالى اخت�ّص ال�صوم بنف�صه، وا�صتح�صار اأ�صرار ال�صوم واآثاره، 

واأّنه �ص���هر تقييد ال�صيطان، و�صهر التكريم بالتكليف، و�صهر البركة والرحمة، واأّنه 

فر�صة الخيرات والكرامات، و�ص���هر تثبيت الإخا�ص، و�صهر زكاة الأبدان، و�صهر 

ال�صبر، و�صهر الإخا�ص هلل في ال�صيام، واأّن ختامه جّنة.

على الموؤمن اأن ي�صتح�ص���ر العبادة واآثارها في �ص���هر اهلل، وذلك من خال الأمور   .(

الآتي���ة: التركيز عل���ى القيام لعبادة اهلل تعالى، وعلى اأّنه �ص���هر التطّوع بال�ص���اة 

والذكر، واأّن ال�صوم يورث اليقين، واأّنه ال�صوم وقاية من النار.

م���ن الأعم���ال العبادي���ة الهامة ف���ي هذا ال�ص���هر:  قيام اللي���ل، وذك���ر اهلل كثيرًا،   .(

والمحافظ���ة على �ص���اة جماعة وال�ص���لوات الم�ص���تحبة في الم�ص���اجد، و�ص���اة 

الرواتب اليومّية،  واإحياء ليالي القدر، وقراءة الأدعية )الفتتاح وال�صحر...(.





مفاهيم محورية:

(

قيم تربويـّة واجتماعيـّة 
في شهر رمضان الكريم 

XX.حسن الُخُلق

XX.قيمة التصّدق

XX.صلة الرحم

XX.تكريم األيتام
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تصدير الموضوع 

راط  »يا اأّيها الّنا�ص من ح�ّشن منكم في هذا ال�ّشهر ُخلقه كان له جواز على ال�شّ

ي���وم ت���زّل فيه الأقدام، ومن خّفف في هذا ال�ّش���هر عّما ملكت يمنيه خّفف اهلل عليه 

ح�شابه، ومن كّف فيه �شّره كّف اهلل عنه غ�شبه يوم يلقاه...«))) 

���وم عبادة لها اأبعادها واآثارها الإيمانية والروحية في العاقة مع اهلل تعالى،  ال�صّ

اإ�ص���افة اإلى العديد من الآث���ار والقيم الجتماعية والتربوية الت���ي تنعك�ص على الفرد 

والمجتمع. 

وال�ص���وم اأمان���ة في عن���ق المكّلف ا�ص���تودعه اهلل اإياه���ا، فاأمره اأن يحفظ نف�ص���ه 

وجوارحه من الآثام، واإذا ا�صتطاع الإن�صان اأن يكون اأمينًا في كبح جماح نف�صه و�صهواته 

وفي حفظ حوا�صه من الوقوع في الحرام، فاإّنه ي�صبح اأهًا لتحّمل الم�صوؤولية والأمانة 

في جميع عباداته وعاقاته الجتماعية.

 وقد تحّدث الر�ص���ول P عن ق�صٍم مهٍم من العاقات الجتماعية في خطبته في 

ا�ص���تقبال �ص���هر رم�صان كونها ت�صّكل عن�ص���رًا مِعينًا لل�ص���ائم وتفتح له اآفاق العاقة 

بالآخر، وهي:

)))  ال�صيخ ال�صدوق، الأمالي،  �ص))).
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حسن الخلق 

جاء في خطبة النبّي P: »يا اأّيها الّنا�ص من ح�ّش���ن منكم في هذا ال�ّش���هر ُخلقه 

.
راط يوم تزّل فيه الأقدام«))) كان له جواز على ال�شّ

ح�ص���ن الخل���ق ه���و حالة نف�ص���ية تبعث على ح�ص���ن معا�ص���رة النا����ص، ومجاملتهم 

بالب�صا�ص���ة، وطيب القول، ولطف المداراة، كما عّرفه الإمام ال�ص���ادقQ حينما 

 .
�صئل عن حّده، فقال: »تلّين جناحك، وتطّيب كالمك، وتلقى اأخاك بب�شر ح�شن«)))

وج���اء رجل اإلى ر�ص���ول اهللP من بي���ن يديه، فقال: »يا ر�ش���ول اهلل م���ا الدين؟ 

فقال: ُح�ش���ن الخلق، ثّم اأتاه من قبل يمينه فقال: يا ر�ش���ول اهلل ما الدين ؟ فقال: 

ُح�ش���ن الخلق، ثّم اأتاه من قبل �ش���ماله فقال: يا ر�شول اهلل ما الدين ؟ فقال: ُح�شن 

.
الخلق«)))

وروي ع���ن النب���ّيP: »اأفا�ش���لكم اأح�ش���نكم اأخالق���اً، الموط���وؤون اأكناف���اً، الذين 

. والأكناف جم���ع كنف، وهو: الناحية والجانب، 
ياألف���ون ويوؤلف���ون وتوطاأ رحالهم«)))

ويقال )رجل موطاأ الأكناف( اأي كريم م�صياف.

1. النبّي محّمد P المثل الأعلى في ح�سن الخلق: 

روي عن اأمير الموؤمنين علّي Q وهو ي�صّور اأخاق ر�صول اهللP: »كان اأجود 

النا�ص كفاً، واأرحب النا�ص �شدراً، واأ�شدق النا�ص لهجة، واأوفى النا�ص ذمة، واألينهم 

عريك���ة، واأكرمه���م ع�ش���رة، م���ن راآه بديه���ة هابه، وم���ن خالطه معرف���ة اأحّبه، يقول 

 .
ناعته: لم اأر قبله ول بعده مثله«)))

)))  ال�صيخ ال�صدوق، المالي، �ص))).
)))  الكافي، ج)، �ص)0).

)))  بحار الأنوار، ج 68، �ص)9).
)))  الكافي، ج)، �ص)0).

)))  بحار الأنوار، ج6)، �ص90).
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 Pق���ال: »اإّن يهودي���اً كان له على ر�ش���ول اهلل Q وروي ع���ن اأمي���ر الموؤمنين

دناني���ر، فتقا�ش���اه، فق���ال ل���ه: ي���ا يه���ودّي م���ا عن���دي م���ا اأعطي���ك. فق���ال: فاإّن���ي ل 

اأفارقك يا محّمد حّتى تق�ش���يني. فقال: اأجل�ص معك، فجل�ص معه حّتى �ش���ّلى في 

ذلك المو�ش���ع الظهر والع�ش���ر والمغرب والع�ش���اء الآخرة والغداة )ال�شبح(، وكان 

اأ�ش���حاب ر�ش���ول اهلل يتهّددونه ويتوّعدونه، فنظر ر�ش���ول اهلل P اإليهم وقال: ما 

الذي ت�ش���نعون به؟ فقالوا: يا ر�ش���ول اهلل يهودّي يحب�ش���ك! فقال: لم يبعثني رّبي 

عّز وجّل )كي( اأظلم معاهداً ول غيره. فلّما عال النهار قال اليهودّي: اأ�ش���هد اأن ل 

اإله اإل اهلل، واأ�ش���هد اأن محمداً عبده ور�ش���وله، و�شطر مالي في �شبيل اهلل، اأما واهلل 

م���ا فعل���ت ب���ك الذي فعل���ت، اإل لأنظر اإلى نعتك ف���ي التوراة، فاإني ق���راأت نعتك في 

.
التوراة«)))

2. الآث�ر المترّتبة على الخلق الح�سن: 

من الآثار العظيمة التي تترّتب على الخلق الح�صن ما ورد في العديد من الروايات 

منها: 

 .
ما روي عن النبّي P اأّنه قال: »لي�ص �شيء في الميزان اأثقل من ح�شن الخلق«)))

وع���ن الإمام ال�ص���ادقQ: »اإّن الخلق الح�ش���ن ليمي���ت الخطيئ���ة كما تميت 

 .
ال�شم�ص الجليد«)))

وروي ع���ن ر�ص���ول اهللP: »اأكث���ر م���ا تل���ج ب���ه اأّمت���ي الجّن���ة تق���وى اهلل وح�ش���ن 

 .
الخلق«)))

وم���ن النتائج المهم���ة الناتجة عن الخلق الح�ص���ن حفظ الجوارح ع���ن الوقوع في 

)))  المالي، �ص))).
)))  بحار الأنوار، ج68، �ص)7).

)))  الكافي، ج)، �ص00).
))) م.ن.
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الح���رام والخط���اأ، واحترام الآخري���ن بتوقير الكبار ورحمة ال�ص���غار ول �ص���يما اأثناء 

ال�صوم، روي عن النبّيP في خطبة �صهر رم�صان قوله: » ووّقروا كباركم، وارحموا 

�شغاركم...«.

ونجد اأّن النبي P قد �ص���ّدد في خطبته على اأكثر الجوارح التي توقع الإن�صان في 

المع�ص���ية والخطاأ وهي: الل�صان، والعين، والأذن، من خال الكام والنظر المحّرم، 

���وا عّما ل يحّل  وال�ص���تماع اإلى المحّرمات، فق���ال P: »واحفظوا األ�ش���نتكم، وغ�شّ

الّنظر اإليه اأب�شاركم، وعّما ل يحّل ال�شتماع اإليه اأ�شماعكم«. 

والل�ص���ان من اأكثر الأع�صاء التي توقع الإن�ص���ان في المع�صية، لذلك قيل: »اإذا كان 

ال���كالم م���ن ف�ش���ة فاإّن ال�ش���كوت من ذه���ب« جملة عظيمة قاله���ا لقمان Q لبنه 

وهو يعظه، ول �ص���ّك اأّنها و�ص���ية عظيمة جليلة لو عمل بها النا�ص ل�صتراحوا واأراحوا. 

األ ترى اأّن الل�ص���ان على �ص���غره عظيم الخطر، فا ينجو من �ص���رِّ الل�صان اإل من قيده 

بلجام ال�صرع؟ 

فال�صمت خ�صلة من خ�صال الإيمان و�صبب موجب ل�صاحبه اإن كان موؤمنًا لدخول 

 وقال اأي�صًا: »من �شمن 
الجنان، فقد ورد عن النبّي P اأّنه قال: »من �شمت نجا«)))

ل���ي ما بين لحييه - يعني الل�ش���ان - وما بين فخذيه �ش���منت ل���ه الجنة«))). وحفظ 

الل�ش���ان م���ن كث���رة ال���كالم ولزوم ال�ش���مت �ش���المة من ال�ّش���ر، ومنجاة م���ن الهلكة، 

والم���رء مخب���وٌء تحت ل�ش���انه ف���اإذا تكّلم ب���ان وظهر، وما خلق اهلل لالإن�ش���ان ل�ش���اناً 

واأذني���ن اإل لي�ش���مع اأكث���ر مم���ا يقول. روي ع���ن ر�ش���ول اهلل P: »اإذا راأيتم الموؤمن 

. وعنه P »الم�شلم من �شلم الم�شلمون 
(((

�شموتاً فادنوا منه، فاإّنه يلقي الحكمة« 

.
من ل�شانه ويده«)))

)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص88.
)))  و�صائل ال�صيعة، ج))، �ص))).

)))  بحار الأنوار، ج)، �ص))).
)))  الكافي، ج)، �ص))).
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وجاء رجل اإلى النبّي P فقال: »يا ر�ش���ول اهلل اأو�ش���ني، فقال: احفظ ل�ش���انك، 

قال: يا ر�ش���ول اهلل اأو�ش���ني، قال: احفظ ل�ش���انك، قال: يا ر�شول اهلل اأو�شني، قال: 

احف���ظ ل�ش���انك، ويح���ك وه���ل يك���ّب النا����ص عل���ى مناخره���م في الن���ار اإل ح�ش���ائد 

؟ والمراد بح�صائد الأل�صنة جزاء الكام المحّرم وعقوباته، فاإّن الإن�صان 
األ�شنتهم«)))

يزرع بقوله وعمله الح�صنات وال�صّيئات ثم يح�صد يوم القيامة ما رزع، فمن زرع خيرًا 

من قول اأو عمل ح�صد الكرامة، ومن زرع �صرًا من قول اأو عمل ح�صد الندامة.

وع���ن النبّي P ق���ال: »اأكثر م���ا يدخل به الن���ار من اأمت���ي الأجوف���ان قالوا: يا 

.وقيل: اإّن الل�ص���ان يقول كّل 
ر�ش���ول اهلل P وم���ا الأجوف���ان ؟ ق���ال: الف���رج والفم«)))

ي���وم للج���وارح: كيف اأنتّن؟ فيقلن له: نحن بخير ما تركتن���ا، واإذا كان من الخير ومن 

تمام الإيمان اأن تقول خيرًا اأو ت�ص���مت، فالنطق بالخير اأن تاأمر بالمعروف واأن تنهى 

عن المنكر، وتعّلم الجاهل، وتذكر الغافل وتنذره من عقاب اهلل، وتر�ص���د ال�صال اإلى 

طريق الهداية، ومن ذلك تاوة القراآن والت�ص���بيح والتحميد والتهليل، والإ�صاح بين 

 المتخا�ص���مين، واإف�صاء ال�ص���ام ومخاطبة النا�ص بطيب الكام ل �صيما اأهل الإ�صام 

، والدعاء بما تريد من ال�صالحات وبما تريد من خيري الدنيا 
(((

{ {ې   ې 

والآخرة وال�صاة على النبّي واآله الطاهرين.

قيمة التصّدق 

جاء في خطبة النبّي P: »وت�شّدقوا على فقرائكم وم�شاكينكم«. 

ال�ص���دقة ف���ي اللغ���ة والع���رف وال�ص���رع عطّية يخرجه���ا الإن�ص���ان م���ن ماله على 

 Pنح���و التبّرع ي���راد بها المثوب���ة من اهلل تعالى، وق���د حر�ص نبّي الإ�ص���ام محّمد
 

والأئّمةR على الحّث عليه���ا وبيان فوائدها واآثارها على الفرد والمجتمع. ويذكر 

)))  الكافي، ج)، �ص))).
)))  و�صائل ال�صيعة، ج0)، �ص9)).

)))  البقرة، )8.
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لن���ا التاريخ الحر�ص ال�صخ�ص���ّي للنبّيP واآله الأطهارR على اأداء ال�ص���دقات 

للفقراء والأيتام ب�ص���كل �صخ�ص���ّي وفي مختلف المنا�صبات. قال تعالى: {ڱ ڱ ڱ 

.
(((

{ ڱ ں ں 

1. ف�سل ال�سدقة: 

اأ � ال�ش���دقة ف���ي ي���د اهلل: روي ع���ن الإم���ام ال�ص���ادقQ: »اإّن اهلل تب���ارك وتعالى 

يقول: ما من �شيء اإّل وقد وّكلت من يقب�شه غيري، اإل ال�شدقة؛ فاإّني اأتلّقفها 

.
بيدي تلّقفاً«)))

ب � تطف���ئ غ�ش���ب ال���رب: روي ع���ن ر�ص���ول اهللP: »اإّن ال�ش���دقة لتطف���ئ غ�ش���ب 

.
الرّب«)))

2. جزاء ال�سدقة واآث�ره�: 

ق في الحياة الدنيا، واآثار اأخروية َوَعَد  لل�ص���دقة اآثار دنيوية تنعك�ص على المت�ص���دِّ

اهلل باإيفائها لهم في الآخرة واأهمها:

اأ . دف���ع الب���الء: روي عن ر�ص���ول اهللP »ال�ش���دقة تدفع البالء، وه���ي اأنجح دواء، 

.
وتدفع الق�شاء وقد اأُبرم اإبراماً، ول يذهب بالأدواء اإّل الدعاء وال�شدقة«)))

ب . طول العمر ودفع ميتة ال�ش���وء: روي عن الإمام الباقرQ: »البر وال�ش���دقة 

.
ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان ت�شعين ميتة �شوء«)))

ج. ُجّن���ة م���ن الن���ار: روي ع���ن الإمام عل���ّي Q: »اأر����ص القيامة نار، م���ا خال ظّل 

.
الموؤمن فاإّن �شدقته تظّلله«)6)

)))  التوبة، )0).
))) بحار الأنوار، ج)9، �ص))).
)))  كنز العمال، ج6، �ص8)).

)))  بحار الأنوار، ج)9، �ص7)).
)))  الكافي، ج)، �ص).
)6)  الكافي، ج)، �ص).
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د. تطفئ حّر القبور: روي عن ر�ص���ول اهللP: »اإّن ال�ش���دقة لتطفئ عن اأهلها حّر 

.
(((

القبور، واإّنما ي�شتظّل الموؤمن يوم القيامة في ظّل �شدقته« 

3.  ف�سل �سدقة ال�سّر والعالنية واآث�رهم�: 

لقد حّثت الأخبار على �صدقة ال�صّر والليل، ولكن لم يرد النهي ال�صريح عن �صدقة 

العل���ن والنهار، بل ورد الحثُّ عليها اأي�ص���ًا، ولعّل ذلك فيه اإ�ص���ارة اإلى كون ال�ص���دقة 

ذات اأبعاد اجتماعية وتربوية. روي عن الإمام ال�ص���ادقQ: »�شدقة الليل تطفئ 

غ�ش���ب ال���رب، وتمح���و الذنب العظيم، وتهّون الح�ش���اب، و�ش���دقة النه���ار تزيد في 

.
العمر وتثمر المال«)))

4. اأولوّية ذوي الرحم ب�ل�سدقة:

لق���د اأّك���دت الروايات على ا�ص���تحباب اإعطاء ال�ص���دقات لاأرح���ام والأقارب قبل 

.
(((

غيرهم، بل ورد عن ر�صول اهللP قوله: »ل �شدقة وذو رحم محتاج« 

وقد ورد عن الإمام الح�ص���ينQ قوله: �صمعت ر�صول اهللP يقول: »اإبداأ بمن 

.
تعول: اأُّمك واأباك واأختك واأخاك، ثم اأدناك فاأدناك«)))

صلة األرحام

ج���اء في خطبة النبّي P: »و�ش���لوا اأرحامكم،... ومن و�ش���ل فيه رحمه و�ش���له 

اهلل برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه،...«.

1. �سلة الرحم واجبة:

اإّن �ص���لة الرحم من الواجبات في ال�صريعة الإ�ص���امية، وقطع الرحم من الذنوب 

)))  كنز العمال، ج6، �ص8)).
)))  و�صائل ال�صيعة، ج9، �ص))).

)))  م.ن، �ص80).
)))  بحار الأنوار، ج )9، �ص 7)).
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الكبي���رة. وقد دعا ر�ص���ول اهلل P واأه���ل البيت R اإلى �ص���لة الأرحام في جميع 

الأح���وال، واأن تقاب���ل القطيعة بال�ص���لة حفاظًا على الأوا�ص���ر والعاقات، وتر�ص���يخًا 

لمب���ادىء الح���ب والتع���اون والوئ���ام. روي ع���ن ر�ص���ول اهلل P: »اإّن الرح���م معّلقة 

بالعر����ص، ولي����ص الوا�ش���ل بالمكافىء، ولكن الوا�ش���ل من ال���ذي اإذا انقطعت رحمه 

 :P و�ص���لة الرحم من خير اأخاق اأهل الدنيا كما ورد عن ر�ص���ول اهلل .
و�ش���لها«)))

»األ اأدلك���م عل���ى خير اأخالق اأهل الدنيا والآخرة؟ من عفا عمن ظلمه، وو�ش���ل من 

.
قطعه، واأعطى من حرمه«)))

2. كيفية �سلة الرحم: 

تتجّلى مظاهر ال�ص���لة بالحترام والتقدير والزيارات الم�صتمرة وتفّقد اأو�صاعهم 

الروحي���ة والمادية، وتوفير م�ص���تلزمات العي�ص الكريم لهم، وكّف الأذى عنهم. واأدنى 

.
ال�ص���لة ال�صلة بال�صام، روي عن ر�صول اهلل P: »�شلوا اأرحامكم ولو بال�شالم«)))

واأدنى ال�ص���لة المادية ال�ص���قاء، روي عن الإمام جعفر ال�صادق Q: »�شل رحمك 

. ومن م�صاديق �صلة الأرحام كّف الأذى عنهم. روي عن الإمام 
ولو ب�شربة ماء...«)))

جعفر ال�ص���ادق Q: »عّظموا كباركم، و�ش���لوا اأرحامكم، ولي�ص ت�شلونهم ب�شيء 

.
اأف�شل من كّف الأذى عنهم«)))

3. قطيعة الأرح�م موجبة لدخول الن�ر:

الإ�ص���ام دين التاآزر والتعاون والوئام، لذا حّرم جميع الممار�ص���ات التي توؤّدي اإلى 

التقاط���ع والتدابر، فحّرم قطيعة الرحم، وجعله���ا موجبة لدخول النار والحرمان من 

الجّنة. روي عن ر�ص���ول اهلل P: » ثالثة ل يدخلون الجنة: مدمن خمر، ومدمن 

)))  الكافي، ج )، �ص ))).
)))  المتقي الهندي، كنز العمال، ج))، �ص))8.

)))  بحار الأنوار، ج 0)، �ص )9.
)))  الكافي، ج)، �ص))).

)))  م.ن، �ص)6).
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 وعنه P: »اثنان ل ينظ���ر اهلل اإليهما يوم القيامة: قاطع 
(((

�ش���حر، وقاط���ع رحم « 

رح���م، وجار ال�ش���وء«. وقطيع���ة الرحم موجبة للحرمان من الب���ركات اللهية، كنزول 

المائك���ة وقبول الأعمال. روي عن ر�ص���ول اهلل P: »اإّن المالئكة ل تنزل على قوم 

.
فيهم قاطع رحم«)))

4. مق�بلة القطيعة ب�لقطيعة ظ�هرة �سلبية في العالق�ت: 

م���ن الظواه���ر الجتماعية التي ت�ص���ود بع�ص المجتمعات اأن يقاطع الإن�ص���ان من 

قاطعه من الأرحام، و�ص���ائر الم�صلمين، وهي ظاهرة �صلبية وموجبة لعدم ر�صا اهلل 

تعالى عن الجميع، ففي رواية اأنّ رجاً اأتى ر�ص���ول اهلل P فقال: »يا ر�ش���ول اهلل، 

اأه���ل بيت���ي اأب���وا اإّل توّثب���اً عليَّ وقطيعة لي و�ش���تيمة، فاأرف�ش���هم؟ ق���ال P: اإذن 

يرف�ش���كم اهلل جميع���اً ق���ال: كي���ف اأ�ش���نع؟ ق���ال P: ت�ش���ل من قطع���ك، وتعطي 

ن ظلم���ك، فاإّنك اإذا فعل���ت ذلك، كان لك م���ن اهلل عليهم  م���ن حرم���ك، وتعف���و عمَّ

.
ظهي���ر«)))

5. الآث�ر الروحية والم�دية ل�سلة الأرح�م وقطيعته�:

ماتها الروحية والخلقية  ل�صلة الأرحام اآثار اإيجابية في الحياة الإن�صانية بجميع مقوِّ

والمادية، روي عن الإمام محمد الباقر Q: »�شلة الأرحام تزكي الأعمال، وتنمي 

.ومن الثابت في 
الأم���وال، وتدف���ع البلوى، وتي�ّش���ر الح�ش���اب، وتن����صء ف���ي الأجل«)))

العديد من الأخبار اأن �صلة الرحم تزيد في العمر، فقد ورد عن الإمام جعفر ال�صادق 

Q اأّن���ه قال: » ما تعلم �ش���يئاً يزي���د في العمر اإّل �ش���لة الرحم، حّت���ى اأّن الرجل 

يكون اأجله ثالث �ش���نين فيكون و�ش���وًل للرحم فيزيده اهلل في عمره ثالثين �ش���نة 

)))  و�صائل ال�صيعة، ج))، �ص6)).
)))  م�صتدرك الو�صائل، ج9، �ص07).

)))  الكافي، ج)، �ص0)).
)))  م.ن، �ص0)).
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فيجعله���ا ثالث���اً وثالثي���ن �ش���نة، ويكون اأجل���ه ثالثاً وثالثين �ش���نة، فيك���ون قاطعاً 

 .
للرحم فينق�شه اهلل ثالثين �شنة ويجعل اأجله اإلى ثالث �شنين«)))

تكريم األيتام

جاء في خطبة النبّي P: »وتحّننوا على اأيتام النا�ص يتحّنن على اأيتامكم ومن 

اأكرم فيه يتيماً اأكرمه اهلل يوم يلقاه«))).

لقد اأولت ال�ص���ريعة الإ�صامية اليتيم عناية فائقة، وحّثت على رعايته والمحافظة 

على اأمواله، وحّذرت من التجاوز على حقوقه. ومن جهة اأخرى فقد اأهابت بالمح�صنين 

اأن يقوموا بتهذيبه وتاأديبه كما يراعي الوالد اأبناءه. ويمكن اخت�ص���ار اأهم الواجبات 

التي يجب على المجتمع الم�صلم مراعاتها والهتمام بها في رعاية الأيتام بالآتي:

). رعاية �ص���وؤونه المادية وحفظ حقوقه وممتلكاته حّتى يبلغ. قال تعالى: {ڦ ڦ 

(((
ڄڄ  ڄ  ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ چڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ       }.

). تربيته على متطّلبات الحياة وتاأهيله لخو�ص غمارها بثبات ونجاح و�صعادة.

). احت�صانه معنويًا وحفظ حقوقه المعنوية.

وتقع هذه الم�صوؤوليات على المجتمع بمختلف �صرائحه وم�صتوياته الجتماعية كًا 

بح�صب ما يملك من طاقات وامكانيات.

)))  الكافي، ج)، �ص))).
)))  ال�صيخ ال�صدوق، المالي، �ص))).

)))  الن�صاء، ).
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مفاهيم رئي�سة

���وم عب���ادة عظيمة في الإ�ص���ام ولها اأبعاد واآث���ار اإيمانية وروحّي���ة مهمة في  ال�صّ  .(

العاقة مع اهلل تعالى، اإ�ص���افة اإلى العديد من الآثار والقيم الجتماعية والتربوية 

التي تنعك�ص على الفرد والمجتمع. 

).  يتعّلم الم�ص���لم في �ص���ومه النظام والن�ص���باط، ويتعّلم اأّن ال�ص���وم اأمانة في عنق 

المكّلف ا�صتودعه اهلل اإّياها، فاأمره اأن يحفظ نف�صه وجوارحه من الآثام.

لقد تحّدث الر�ص���ول P في خطبته في ا�ص���تقبال �صهر رم�ص���ان عن اأهم الأمور   .(

اإلتي ت�صّكل عن�صرًا مِعّينًا لل�صائم وتفتح له اآفاق العاقة بالآخر، وهي:

اأ. ح�صن الخلق: وهي معا�صرة النا�ص بمعروف ومداراة ولطف.

ب.  ال�ص���دقة: وهي من الأمور التي حّث عليها الإ�ص���ام �صمن اأعمال �صهر رم�صان. 

وم���ن اآثارها؛ اأّن ال�ص���دقة تقع في يد اهلل، واأّنها تطفئ غ�ص���ب الرب، واأّنها تدفع 

الباء، وتزيد في العمر وتدفع ميتة ال�صوء. 

ج. �ص���لة الرحم: من الأمور المهمة التي ينبغي التركيز عليها في �ص���هر رم�صان �صلة 

الرح���م، لأّنها تترك في النف�ص والمجتمع بركات كثي���رة جدًا، واأما قطيعة الرحم 

فاإّنها من الأمور التي توجب دخول النار.

د.  اإك���رام اليتيم: اإنَّ الهتمام بالأيتام من الأمور التي اأولتها ال�ص���ريعة اهتمامًا بالغًا 

وخا�ص���ة في �ص���هر رم�ص���ان الكريم، تكريم الأيتام وح�ص���ن رعايتهم، اإ�صافة اإلى 

التحذي���ر من التعّدي عل���ى اأموالهم، وحّذرت من التجاوز عل���ى حقوقهم. واأهابت 

بالمح�صنين اأن يقوموا بتهذيبهم وتاأديبهم كما يراعي الوالد اأبناءه.





مفاهيم محورية:

(

XX.)الجانب االعتقادّي في ليلة القدر )التقدير اإللهّي

XX.)الجانب العملّي في ليلة القدر )إحياؤها

XXلماذا سّميت ليلة القد؟

XX.تفسير سورة القدر

XXأّية ليلة هي ليلة القدر؟ 

XXلماذا خفيت ليلة القدر؟

ليلة التقدير اإللهي

(0
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تصدير الموضوع 
قال اهلل تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ 

.(((
ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ           ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ       ڄ   }

ليلة القدر هي الليلة التي اختارها اهلل �صبحانه لإظهار الربوبية ال�صاملة من حيث 

التقدير والتدبير، لذلك فهي الظرف الزمانّي الأن�ص���ب لإظه���ار العبودية الكاملة هلل 

تعالى. ومن هنا فالعبادة في هذه الليلة لها اأثر خا�ّص متمّيز على ما ورد في الروايات 

الكثيرة عنهم Q. ومن الوا�ص���ح اأّن الإيمان التام بالتقدير الإلهّي ي�صتدعي العمل 

وب���ذل الطاعة في ه���ذه الليلة. كما اأّن الإحي���اء المذكور ثمرُة الإيم���ان ومتفّرع عليه، 

وبالعمل فيها يرجى الخير للعبد في التَّقدير بح�صب درجة اإيمانه. 

وتتجّلى العبادة في هذه الليلة باأمرين:

الجانب العتقادّي في ليلة القدر )التقدير الإلهّي(. -

اإحياوؤها بالعمل. -

)))  القدر،  ) - ).
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الجانب االعتقادّي في ليلة القدر )التقدير اإللهّي( 

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

.
(((

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ       ڤ ڤ  }

وروي ع���ن اأبي جعفرQ في ق���ول اهلل تعالى: »تن���ّزل المالئكة وال���روح فيها« 

قال: »تنزل فيها المالئكة والكتبة اإلى ال�ش���ماء الدنيا فيكتبون ما يكون في ال�ش���نة 

م���ن اأم���ره، وما ي�ش���يب العب���اد، والأمر عن���ده موقوف له، في���ه الم�ش���يئة فيقّدم ما 

 .
ي�شاء، ويوؤّخر ما ي�شاء، )ويمحو ما ي�شاء( ويثبت وعنده اأم الكتاب«)))

وروي ع���ن اأبي عبد اهلل Q قال: »في ت�ش���عة ع�ش���ر من �ش���هر رم�ش���ان يلتقي 

الجمع���ان، قل���ت: ما معنى قوله: )يلتقي الجمعان(؟ قال: يجمع فيها ما يريد من 

.
تقديمه وتاأخيره، واإرادته وق�شائه«)))

وعن���ه Q: »اإّن ليلة الثالث والع�ش���رين من �ش���هر رم�ش���ان هي ليل���ة الُجَهّني 

فيها يفرق كل اأمر حكيم وفيها تثبت الباليا والمنايا والآجال والأرزاق والق�شايا، 

.
وجميع ما يحدث اهلل فيها اإلى مثلها من الحول«)))

الجانب العملّي في ليلة القدر )إحياؤها(

روي عن الإمام ال�صادق Q وقد �صئل عن ليلة القدر: »كيف هي خير من األف 

�شهر؟ قال Q: العمل فيها خير من العمل في األف �شهر«))).

وعن���ه Q: »فطوب���ى لعب���د اأحياها راكعاً و�ش���اجداً ومثل خطاي���اه بين عينيه 

ويبكي عليها، فاإذا فعل ذلك رجوت اأن ل يخيب اإن �شاء اهلل«)6).

)))  الدخان، الآيات، )-).
)))  الكافي، ج)، �ص7)).

)))  بحار الأنوار، ج)9، �ص).
)))  بحار الأنوار، ج7، �ص)7).

)))  الأمالي، �ص689.
)6)  بحار الأنوار، ج)9، �ص).
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وف���ي ث���واب من اأحيا ليلة القدر، روي عن النبي P اأنه قال: »قال مو�ش���ى: اإلهي 

اأري���د قربك، قال: قربي لمن ي�ش���تيقظ ليلة الق���در، قال: اإلهي اأريد رحمتك، قال: 

رحمت���ي لم���ن رحم الم�ش���اكين ليلة القدر، ق���ال: اإلهي اأريد الجواز على ال�ش���راط، 

ق���ال: ذل���ك لمن ت�ش���ّدق ب�ش���دقة في ليل���ة القدر. ق���ال: اإله���ي اأريد اأ�ش���جار الجّنة 

وثمارها، قال: ذلك لمن �ش���ّبح ت�ش���بيحة في ليلة القدر، قال: اإلهي اأريد الّنجاة من 

الّنار، قال: ذلك لمن ا�ش���تغفر في ليلة القدر، قال: اإلهي اأريد ر�ش���اك، قال: ر�شاي 

لمن �شّلى ركعتين في ليلة القدر«))). 

وروي عن���ه P اأّنه ق���ال: »يفتح اأبواب ال�ش���موات ف���ي ليلة القدر، فم���ا من عبد 

ي�ش���ّلي فيها اإّل كتب اهلل تعالى له بكّل �ش���جدة �ش���جرة في الجنة، لو ي�ش���ير الراكب 

ف���ي ظله���ا مائة ع���ام ل يقطعها، وبكل ركعة بيتاً في الجنة م���ن دّر وياقوت وزبرجد 

ولوؤل���وؤ، وب���كل اآي���ة تاجاً من تيجان الجنة، وبكل ت�ش���بيحة طائراً م���ن النجب، وبكل 

جل�شة درجة من درجات الجنة، وبكل ت�شّهد غرفة من غرفات الجنة، وبكل ت�شليمة 

حلة من حلل الجنة«))).

تفسير سورة القدر

1. ف�سيلة ال�ّسورة: 

يكفي في ف�صيلة ال�ّصورة ما روي عن الّنبي P قال: »من قراأها اُعطي من الأجر 

.
كمن �شام رم�شان واأحيا ليلة القدر«)))

وروي عن الإمام محّمد الباقرQ قال: »من قراأ اإّنا اأنزلناه بجهر كان ك�شاهر 

�شيفه في �شبيل اهلّل، ومن قراأها �شّراً كان كالمت�شّحط بدمه في �شبيل اهلل«))).

)))  اإقبال الأعمال، ج)، �ص))).
)))  م.ن.

)))  مجمع البيان، ج0)، �ص6)).
)))  م.ن، �ص)0).
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2. �سبب ت�سمية هذه الليلة بليلة القدر: 

ورد العديد من الأقوال في �ص���بب ت�صميتها بليلة القدر منها: لأّنها الليلة التي تعّين 

فيها مقّدرات العباد ل�ص���نة كاملة، ي�ص���هد على ذلك قول���ه تعالى: {پ  پ  پ  پ        

ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ}. فهذه الآية الكريمة تن�صجم مع 
ما جاء في الّروايات التي تحّدد اأّن في هذه الليلة تعيين مقّدرات الّنا�ص ل�ص���نة كاملة، 

مور اأخرى تفرق وتبّين في تلك الليلة المباركة. 
ُ
وهك���ذا اأرزاقهم، ونهاية اأعمارهم، واأ

هذه الم�ص���األة طبعًا ل تتنافى مع حرية اإرادة الإن�ص���ان وم�ص���األة الختيار، لأّن التقدير 

الإلهي عن طريق المائكة اإّنما يجري ح�ص���ب لياقة الأفراد وميزان اإيمانهم وتقواهم 

وطهر نّيتهم واأعمالهم. اأي يقدر لكّل فرد ما يليق له؛ وبعبارة اأخرى، اأر�ص���ية التقدير 

يوّفرها الإن�صان نف�صه، وهذا ل يتنافى مع الختيار بل يوؤّكده.

روي عن الإمام جعفر ال�ص���ادقQ قال: »التقدير في ليلة القدر ت�شعة ع�شر، 

والإبرام في ليلة اإحدى وع�شرين، والإم�شاء في ليلة ثالث وع�شرين«))).

وقد روي عن الإمام علي بن مو�صى الر�صاQ: »ليلة القدر يقّدر اهلل عّز وجّل 

فيها ما يكون من ال�شنة اإلى ال�شنة، من حياة اأو موت اأو خير اأو �شّر اأو رزق«))).

3.ليلة القدر ليلة نزول القراآن: 

ي�ص���تفاد من اآيات الذكر الحكيم اأّن القراآن نزل في �ص���هر رم�صان: {ڳ  ڳ 

، وظاهر الآية يدّل على اأنَّ كلَّ القراآن نزل في هذا ال�ص���هر. 
(((

ڱ ڱ ڱ ڱ  }
والآية اُلولى من �صورة القدر تقول: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  }.

وا�صم القراآن لم يذكر �صريحًا في هذه الآية، ولكن ال�صمير في »اأنزلناه« يعود اإلى 

القراآن قطعًا. والإبهام الظاهري في ذكر ا�صم القراآن اإّنما هو لبيان عظمته واأهّميته. 

)))  اإقبال الأعمال، ج)، �ص0)).
)))  ال�صدوق، التوحيد، �ص))).

)))  البقرة، )8).
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خرى اإلى عظمة هذا الكتاب ال�ص���ماوي. فقد ن�ص���ب 
ُ
وعبارة {ٱ ٻ  } فيها اإ�ص���ارة اأ

اهلل نزوله اإليه، وب�صيغة المتكّلم مع الآخر اأي�صًا، وهي �صيغة لها مفهوم جمعّي وتدّل 

على العظمة.

لو جمعن���ا بين هذه الآية واآية �ص���ورة البق���رة {ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

 ل�ص���تنتجنا اأّن »ليل���ة القدر« هي اإحدى 
(((

ں ں  ڻ ڻ ڻ   }
ليالي �صهر رم�صان. 

وكذا قوله تعالى في �ص���ورة الدخ���ان: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ       ڀڀ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ   }))).

 Pوهنا يطرح �ص���وؤال له طابع تاريخي وله ارتباط بم���ا رافق اأحداث حياة الّنبي

م���ن نزول القراآن. م���ن الموؤّكد اأّن الق���راآن الكريم نزل تدريجيًا خ���ال )))( عامًا. 

ق بين هذا النزول التدريجي وما جاء في الآيات ال�صابقة ب�صاأن نزول القراآن  فكيف نوفِّ

في �صهر رم�صان وفي ليلة القدر؟

قون يتلّخ�ص في اأّن للقراآن نزولين: الجواب عن هذا ال�صوؤال كما ذكره المحقِّ

الأّول: الن���زول الدفع���ي، وهو نزول الق���راآن باأجمعه على قل���ب الّنبيP اأو على 

البيت المعمور، اأو من اللوح المحفوظ اإلى ال�صماء الدنيا. والنزول التدريجي، وهو ما 

كان خال )))( �صنة من ع�صر النبّوة. ويذكر اأّن تعبير الآيات عن نزول القراآن يكون 

م���ّرة بكلمة »اإنزال« ومّرة ُاخرى بكلمة »تنزيل«. وي�ص���تفاد من كت���ب اللغة اأن التنزيل 

للنزول التدريجي. 

والإنزال له مفهوم وا�ص���ع ي�ص���مل النزول الدفعي اأي�ص���ًا. وهذا التفاوت في التعبير 

القراآني قد يكون اإ�صارة اإلى النزولين المذكورين.

)))  البقرة، )8).
)))  الدخان، )-).
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4. ليلة القدر خير من األف �سهر:

يقول اهلل تعالى: {پ پ پ ڀ ڀ      }. {ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ   }.

والتعبير هذا يو�ص���ح اأّن عظمة ليلة القدر كبيرة اإلى درجة خفيت على ر�ص���ول اهلل

P اأي�صًا قبل نزول هذه الآيات، مع ما له من علم وا�صع.

و»األف �ش���هر« تعني اأكثر من ثمانين عامًا، فحّقًا ما اأعظم هذه الليلة التي ت�ص���اوي 

قيمتها ُعُمرًا طويًا!

وجاء في بع�ص التفا�ص���ير اأّن الّنبيP ذكر رجًا من بني ا�ص���رائيل لب�ص ال�صاح 

في �ص���بيل اهلل األف �صهر، فعجب الم�صلمون من ذلك فاأنزل اهلل {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ   }، الت���ي لب����ص فيه���ا ذل���ك الرجل 

.
(((

ال�صاح في �صبيل اهلل األف �صهر

واأما لماذا كانت خيرًا من األف �صهر... الظاهر لأهمية العبادة والإحياء فيها. وما 

جاء من روايات ب�ص���اأن ف�صيلة ليلة القدر وف�ص���يلة العبادة فيها في كتب ال�صيعة واأهل 

ال�صنة كثير، ويوؤيد هذا المعنى. اأ�صف اإلى ذلك اأّن نزول القراآن في هذه الليلة، ونزول 

البركات والرحمة الإلهية فيها يجعلها خيرًا من األف �صهر.

وهل العدد )األف( في الآية للعّد اأو التكثير؟ قيل اإّنه للتكثير، وقيمة ليلة القدر خير 

من اآلف الأ�ص���هر اأي�ص���ًا، ولكن الّروايات اأعاه تبّين اأّن الع���دد المذكور للعّد، والعدد 

عادة للعد اإّل اإذا توّفرت قرينة وا�صحة ت�صرفه اإلى التكثير.

5. ليلة تنّزل المالئكة والروح:

ق���ال اهلل تعالى: {ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ           ڤ     }، و»تنزل« فعل م�ص���ارع 

ة بزمن  يدل على الإ�صتمرار )والأ�صل تتنزل( ما يدّل على اأّن ليلة القدر لم تكن خا�صّ

الّنبي الكرمP، وبنزول القراآن، بل هي ليلة تتكّرر في كل عام با�صتمرار.

)))  الدر المنثور، ج8، �ص68).
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وما المق�ص���ود ب� »الروح«؟ قيل: اإّنه جبرائيل الأمين، وي�صّمى اأي�صًا الروح الأمين. 

.
(((

وقيل: اإّن الروح بمعنى الوحي بقرينة قوله تعالى: {ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پپ  }

وللروح تف�صير اآخر يبدو اأّنه اأقرب، وهو اأّن الروح مخلوق عظيم يفوق المائكة.

وح وهل هو جبرائيل، قال: »جبرائيل  روي اأّن الإمام ال�ص���ادقQ �صئل عن الرُّ

م���ن المالئك���ة، وال���روح اأعظم م���ن المالئكة، األي����ص اأّن اهلل عّز وج���ّل يقول: {ٿ 

؟ فالثنان متفاوتان بقرينة المقابلة.
ٿ ٹ   }«)))

6.ليلة التقدير:

قول���ه تعال���ى: {ڤ ڤ           ڤ     } اأي ل���كل تقدي���ر وتعيين للم�ص���ائر، ول���كل خير وبركة. 

فاله���دف م���ن نزول المائكة في هذه الليلة اإذن ه���و للتقدير فالمائكة تنزل في ليلة 

القدر ومعها كل هذه اُلمور والتقديرات لهذا العام.

قول���ه تعال���ى: {ٹ   } ترّكز على معنى الربوبية وتدبير العالم، وهي تتنا�ص���ب مع 

عم���ل المائكة في تلك الليلة حيث تنزل لتدبير اُلمور وتقديرها، وبذلك يكون عملها 

ج���زء من ربوبية الخالق. باإيجاز الآية الكريمة تقول: المائكة والروح تتنزل في هذه 

الليلة باأمر رّبهم لتقدير كّل اأمر من الأمور.

7.ليلة ال�سالمة والرحمة:

قوله تعالى: {ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ        }، والآية الأخيرة هذه ت�صف الليلة باأّنها مفعمة 

بالخير وال�ص���امة والرحمة حتى ال�صباح. فالقراآن نزل فيها، وعبادتها تعادل عبادة 

ة، كما اإّن  األف �صهر، وفيها تنزل الخيرات والبركات، وبها يحظى العباد برحمة خا�صّ

المائكة والروح تتنزل فيها... فهي اإذن ليلة مفعمة بال�صامة من بدايتها حتى مطلع 

فجرها. والّروايات تذكر اأّن ال�ص���يطان يكّبل بال�صا�ص���ل هذه الليلة فهي ليلة �ص���المة 

)))  ال�صورى، )).
)))  تف�صير البرهان، ج)، �ص)8).
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مقرونة بال�صامة.

واإطاق كلمة »�ش���الم« على هذه الليلة بمعنى »�ش���المة« )بدًل من �ص���المة( هو نوٌع 

من التاأكيد كاأن نقول فاٌن عدٌل، للتاأكيد على اأّنه عادل.

وقيل: اإّن اإطاق كلمة )�ص���ام( على تلك الليلة يعني اأّن المائكة ت�صّلم با�صتمرار 

على بع�ص���ها بع�ص���ًا اأو على الموؤمنين، اأو اأّنها تاأتي اإلى الّنبيP وخليفته المع�صوم، 

ت�صّلم عليه. ومن الممكن اأي�صًا الجمع بين هذه التفا�صير.

اإّنها على اأي حال ليلة ملوؤها النور والرحمة والخير والبركة وال�ص���امة وال�ص���عادة 

من كّل الجهات.

أّية ليلة هي ليلة القدر؟

قيل في ذلك كثير، وذكرت تفا�صير عديدة من ذلك: اأّنها اأّول ليلة من �صهر رم�صان 

المبارك، الليلة ال�صابعة ع�صرة، الليلة التا�صعة ع�صرة، الليلة الحادية والع�صرون، الليلة 

الّثالثة والع�صرون، الليلة ال�صابعة والع�صرون، والليلة التا�صعة والع�صرون.

والثابث والم�ص���هور في الّروايات اأّنها في الع�ص���ر الأخيرة من �ص���هر رم�صان، وفي 

 Pالليلتين الحادية والع�صرين اأو الّثالثة والع�صرين. لذلك ورد في الّروايات اأّن النبّي

كان يحيي كل الليالي الع�صر الأخيرة من ال�صهر المبارك بالعبادة.

وروي ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق Q اأّنه���ا الليل���ة الحادي���ة والع�ص���رون اأو الّثالث���ة 

والع�ص���رون. وعندما اأ�ص���ّر عليه اأحدهم في تعيين واحدة بين الليلتين لم يزد الإمام 

على اأن يقول: »ما اأي�شر ليلتين فيما تطلب«))).

وعن الإمام جعفر بن محّمد ال�صادقQ اأنه قال لعلي ابن اأبي حمزة الثمالي: 

»فاطلبها )اأي ليلة القدر( في ليلة اإحدى وع�شرين وثالث وع�شرين و�شّل في كل 

واح���دة منهم���ا مائ���ة ركعة واأحيهما اإن ا�ش���تطعت اإل���ى النور، واغت�ش���ل فيهما. قال: 

)))  الكافي، ج)، �ص6)).
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قلت: فاإن لم اأقدر على ذلك واأنا قائم.

قال: ف�شلِّ واأنت جال�ص.

قال: قلت: فاإن لم اأ�شتطع؟

ق���ال: فعلى فرا�ش���ك، ل علي���ك اأن تكتحل اأّول الليل ب�ش���يء من الن���وم. اإّن اأبواب 

ال�شماء تفتح في رم�شان وت�شفد )تقّيد( ال�شياطين، وتقبل اأعمال الموؤمنين«))).

لماذا خفيت ليلة القدر؟

الإعتقاد ال�صائد اأّن اختفاء ليلة القدر بين ليالي ال�صنة، اأو بين ليالي �صهر رم�صان 

المبارك يعود اإلى توجيه الّنا�ص اإلى الهتمام بجميع هذه الليالي؛ مثلما اأخفى ر�ص���اه 

بين اأنواع الطاعات كي يّتجه الّنا�ص اإلى جميع الطاعات، واأخفى غ�صبه بين المعا�صي، 

ك���ي يتجّنب العباد جميعها، واأخفى اأحباءه بين الّنا����ص كي ُيحترم كّل الّنا�ص، واأخفى 

الإجابة بين الأدعية لتقراأ كل الأدعية، واأخفى ال�ص���م الأعظم بين اأ�ص���مائه كي تعّظم 

كل اأ�صمائه، واأخفى وقت الموت كي يكون الّنا�ص دائمًا على ا�صتعداد.

)))  الكافي، ج)، �ص7)).
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ليلة القدر هي الليلة التي اختارها اهلل �صبحانه لإظهار الربوبية ال�صاملة من حيث   .(

التقدير والتدبير، لذلك فهي الظرف الزمانّي الأن�صب لإظهار العبودية الكاملة هلل 

تعالى. 

يعتقد الم�ص���لمون اأّن ليلة القدر هي ليلة عظيمة القدر عند اهلل تعالى، وفيها يقّدر   .(

اهلل كل اأم���ر حكيم، عن الإمام ال�ص���ادقQ: »اإّن ليلة الثالث والع�ش���رين من 

�ش���هر رم�ش���ان هي ليل���ة الجهني فيها يف���رق كل اأمر حكيم وفيه���ا تثبت الباليا 

والمنايا والآجال والأرزاق والق�شايا، وجميع ما يحدث اهلل فيها اإلى مثلها من 

الحول«.

اإن اإحياء ليلة القدر من الم�صتحبات الأكيدة والتي ورد فيه الروايات العديدة، روي   .(

عن الإمام ال�صادقQ: »العمل فيها خير من العمل في األف �شهر«.

من اأ�صباب ت�صمية هذه الليلة بليلة القدر اأّنها الليلة التي تعّين فيها مقّدرات العباد   .(

ل�صنة كاملة، اأو اأّنها ليلة نزول القراآن. 

الثاب���ث ف���ي الّروايات اأّن ليلة  القدر هي في الع�ص���ر الأخيرة من �ص���هر رم�ص���ان،   .(

وفي الليلتين الحادية والع�ص���رين اأو الّثالثة والع�ص���رين. لذلك ورد في الّروايات اأّن 

النبّيP كان يحيي كل الليالي الع�صر الأخيرة من ال�صهر المبارك بالعبادة.
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تصدير الموضوع 

َلى اآَدَم ِفي ِعْلِمِه  روي ع���ن َر�ُص���وِل اهلِل P اأّنه َقاَل: »َيا ُجْنَدُب َم���ْن اأََراَد اأَْن َيْنُظَر اإِ

ْبَراِهيَم ِفي َخلَِّتِه َواإَِلى ُمو�َش���ى ِفي ُمَناَجاِتِه َواإَِلى ِعي�َش���ى  َواإَِل���ى ُن���وٍح ِفي َفْهِمِه َواإَِلى اإِ

ُج���ِل اْلُمَقابل الَِّذي  ���ْبِرِه َوَباَلِئ���ِه َفْلَيْنُظْر اإَِلى َهَذا الرَّ وَب ِفي �شَ يُّ
ِف���ي �ِش���َياَحِتِه َواإَِلى اأَ

رِّيِّ اأَ�ْشَجُع النَّا�ِص َقْلباً َواأَ�ْشَخى النَّا�ِص َكّفاً  اِري َواْلَكْوَكِب الدُّ ْم�ِص َواْلَقَمِر ال�شَّ ُهَو َكال�شَّ

���ِه َلْعَنُة اهلِل َواْلَماَلِئَكِة َوالنَّا����ِص اأَْجَمِعيَن َقاَل َفاْلَتَف���َت النَّا�ُص َيْنُظُروَن  َفَعلَ���ى ُمْبِغ�شِ

 .
اَلُم«))) اَلُة َوال�شَّ َمْن َهَذا اْلُمْقِبِل َفاإَِذا ُهَو َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب َعلَْيِه ال�شَّ

 Pبين يدي رسول الله Q علي

د كثي���رًا عل���ى دار عّمه اأبي طال���ب بالرغم م���ن زواجه من  كان النب���ّي P يت���ردَّ

خديجة وعي�صه معها في دار منفردة. وكان P ي�صمل علّيًاQبعواطفه، ويحوطه 

بعنايت���ه، ويحمله على �ص���دره، ويح���ّرك مهده عن���د نومه اإلى غير ذل���ك من مظاهر 

.
(((

العناية والرعاية

)))  بحار الأنوار، ج9)، �ص8).

)))  بحار الأنوار، ج))، �ص)).
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وكان من ِنَعم اهلل عّز وجّل على علّي بن اأبي طالب Q وما �ص���نع اهلل له واأراده 

به من الخير اأّن قري�ص���ًا اأ�ص���ابتها اأزمة �ص���ديدة، وكان اأبو طالب ذا عيال كثر، فقال 

ر�ص���ول اهلل P للعّبا�ص � وكان من اأي�ص���ر بني ها�صم �: »يا عّبا�ص، اإّن اأخاك اأبا طالب 

كثير العيال، وقد ترى ما اأ�شاب النا�ص من هذه الأزمة، فانطلق بنا، فلنخّفف عنه 

م���ن عياله، اآخُذ م���ن بيته واحداً، وتاأخذ واحداً، فنكفيهم���ا عنه، قال العبا�ص: نعم، 

فانطلق���ا حّت���ى اأتي���ا اأبا طال���ب فقال له: اإّنا نري���د اأن نخّفف عنك م���ن عيالك حّتى 

ينك�شف عن النا�ص ما هم فيه، فقال لهما اأبو طالب: اإذا تركتما لي عقياًل فا�شنعا 

ما �ش���ئتما، فاأخذ ر�ش���ول اهلل P علّياً Q ف�ش���ّمه اإليه وكان عمره يومئذ �ش���تة 

اأع���وام، واأخ���ذ العّبا����ص جعفراً، فلم ي���زل علّي Q مع ر�ش���ول اهلل P حّتى بعثه 

اهلل نبّي���اً، فاّتبع���ه علّيQ فاآمن به و�ش���ّدقه، ولم يزل جعفر عن���د العّبا�ص حّتى 

اأ�شلم وا�شتغنى عنه))).

وق���ال ر�ص���ول اهلل P بعد اأن اختار علّيًا Q: »قد اخت���رت من اختاره اهلل لي 

عليكم علّياً)))«.

 وهك���ذا توّف���ر لعل���ّي Q فر�ص���ة اأن يعي�ص منذ نعوم���ة اأظفاره في كنف ر�ص���ول

 اهلل P، ولهذا فلم ُيَر الإمام علّي Q بعيدًا عن ر�ص���ول اهلل P اإّل نادرًا، وما 

 Pَمْعَلم فيه واأثر، وللتاأكيد على هذا اختاره النبي Qمن اأمر حدث اإّل كان لعلّي

اأخ���ًا له لتزداد هذه العاقة وثوق���ًا ومتانًة، وقال في ذلك: »علّي مّني« وقال جبرائيل: 

 P عند النبّي Q د هذه العاقة والدرجة الرفيعة لعلّي . وما يوؤكِّ
»واأنا منكما«)))

م���ا ورد عن اأبي �ص���عيد الخ���دري قوله: »كانت لعل���ّي Q درجة لم تك���ن لأحد من 

.
النا�ص«)))

)))  تاأريخ الطبري، ج)، �ص8).
)))  ابن اأبي الحديد، �صرح نهج الباغة ، ج)، �ص))، نقًا عن الباذري والأ�صفهاني.

))) حياة ال�صحابة، ج)، �ص9)).

))) اأن�صاب الأ�صراف، ج)، �ص98.
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Q التربية النبوّية لعلّي   

يتجّل���ى اهتم���ام ر�ص���ول اهلل P بتربي���ة عل���ّي Q وتعليمه واإع���داده لاإمامة 

والقيادة في العديد من الن�صو�ص والمواقف منها:

 :P لر�سول اهلل Q 1. مالزمة علّي

عّب���ر الإم���ام علّي Q نف�ص���ه عن هذه ال�ص���حبة بقوله: »وقد علمتم مو�ش���عي 

من ر�ش���ول اهللP بالقرابة القريبة والمنزلة الخ�شي�ش���ة، ولقد كنت اأّتبعه اّتباع 

الف�ش���يل اأث���ر اأّم���ه يرفع لي في كّل ي���وم من اأخالقه علم���اً وياأمرن���ي بالقتداء به. 

ولق���د كان يج���اور في كل �ش���نة بح���ّراء فاأراه ول ي���راه غيري ولم يجم���ع بيت واحد 

يومئ���ٍذ ف���ي الإ�ش���الم غير ر�ش���ول اهلل P وخديجة واأن���ا ثالثهم���ا، اأرى نور الوحي 

.
والر�شالة واأ�شمُّ ريح النبوة«)))

 :Qلتعليمه P 2. مب�درة النبي

وم���ا يدّل على انتقال علم ر�ص���ول اهلل P وعمله اإليه وتجّل���ي كمالته فيه، هو ما 

 ،
اأ�ص���ار اإليه Q بقوله: »وكان ل يمرُّ من ذلك �ش���يء اإل �ش���األته عن���ه وحفظته«)))

.
وقوله Q: »لأني كنت اإذا �شاألته اأنباأني واإذا �شكتُّ ابتداأني«)))

3. تعليمه اأ�سرار القراآن: 

يفه���م ذلك من قول الإم���ام علي Q: »واهلل ما نزلت اآي���ة اإّل وقد علمت فيما 

 ولهذا و�صفه ر�صول اهلل P باأعلم النا�ص حيث قال: »علّي اأعلم 
نزلت واأين نزلت«))).

.
النا�ص بالكتاب وال�شّنة«)))

))) نهج الباغة، الخطبة 90).
))) م.ن، الخطبة 08).

))) اأن�صاب الأ�صراف، ج)، �ص98.
))) م.ن، �ص99.

))) الحياة ال�صيا�صية والفكرية لأئمة اأهل البيتR، �ص)7.



تذكرة المّتقين128

واإلى هذا ي�صير الإمام علّي Q في رواية مروّية عنه Q ».. فما نزلت على 

ر�ش���ول اهلل P اآية من القراآن اإّل اأقراأنيها واأمالها علّي فكتبتها بخطي، وعلَّمني 

ها وعاّمها،  تاأويلها، وتف�ش���يرها، ونا�شخها ومن�شوخها ومحكمها ومت�شابهها، وخا�شّ

ودعا اهلل اأن يعطيني فهمها وحفظها، فما ن�شيت اآية من كتاب اهلل، ول علماً اأماله 

علّي وكتبته منذ دعا اهلل لي بما دعا، وما ترك �شيئاً عّلمه اهلل من حالل، ول حرام، 

ول اأم���ر، ول نه���ي، كان اأو يك���ون من���زًل عل���ى اأح���د قبل���ه، من طاع���ة اأو مع�ش���ية اإّل 

.
علمنيه وحفظته، فلم اأن�َص حرفاً واحداً...«)))

مدرسة علّي Q ونهجه امتداد لمدرسة النبّوة

الأئمة المع�ص���ومون خلفاء الر�ص���ول P، واأمناوؤه على الدين من بعده، ول يفتون 

بحك���م �ص���وى ما تلّقوه عنه P، ول يحّدثون اإّل بحديث���ه P. روي عن الإمام جعفر 

ال�ص���ادق Q: »حديث���ي حديث اأب���ي، وحديث اأب���ي حديث ج���ّدي، وحديث جّدي 

حدي���ث الح�ش���ين، وحدي���ث الح�ش���ين حدي���ث الح�ش���ن، وحدي���ث الح�ش���ن حدي���ث 

 .
(((»P اهلل  ر�ش���ول  الموؤمني���ن حدي���ث  اأمي���ر  Q وحدي���ث  الموؤمني���ن   اأمي���ر 

 والأئمةR بمنزلة ر�صول اهلل اإّل اأّنهم لي�صوا باأنبياء كما ورد في الحديث عن الإمام

، ولي����ص بيانه���م لاأحكام من ن���وع رواية ال�ص���ّنة وحكايتها ول من 
(((
Q ال�ص���ادق 

نوع الجتهاد في الراأي وال�ص���تنباط من م�ص���ادر الت�ص���ريع، بل هم اأنف�ص���هم م�صدر 

للت�ص���ريع، فقولهم �صّنة ل حكاية ال�ص���ّنة، وعليه فالأخذ منهم مبا�صرة هو اأخذ للحكم 

الواقعّي من م�ص���دره الحقيقّي على �ص���بيل الج���زم واليقين. واأّم���ا اإذا لم يتمّكن من 

تح�ص���يل الحكم الواقعّي عنهم مبا�ص���رة فيرجع اإلى الأحاديث التي تنقلها ال�صّنة اإّما 

عن طريق التواتر اأو اأخبار الآحاد.

))) اأ�صول الكافي، ج)، �ص)).
))) م.ن.

))) م.ن، �ص70).
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وه���م ع���دل الكتاب العزي���ز كما جاء في حدي���ث الثقلين المتواتر، ومو�ص���ع اّتفاق 

.
(((

الرواة والمحّدثين، وقد رواه تحقيقًا عن النبّي P )) �صحابيًا

وهم خلفاء النبّي P واأو�ص���ياوؤه، قال ر�ص���ول اهلل P: »اإن خلفائي واأو�ش���يائي 

وحج���ج اهلل عل���ى الخل���ق بع���دي اثن���ا ع�ش���ر، اأّوله���م اأخ���ي واآخره���م ول���دي، قي���ل ي���ا 

 ر�ش���ول اهلل، وم���ن اأخوك؟ ق���ال: علّي بن اأبي طالب Q، قي���ل فمن ولدك؟ قال:

 المهدّي | الذي يملوؤها ق�شطاً وعدًل كما ملئت جوراً وظلماً))).

واأهل البيت R هم خزنة علم اهلل، وعيبة وحيه. روي عن ر�صول اهللP قوله 

 .
ق���ال اهلل تعالى في �ص���فة اأهل البيت R: »ه���م خّزاني على علمي م���ن بعدك«)))

.
وروي عن الإمام الباقرQ »نحن خّزان علم اهلل، ونحن تراجمة وحي اهلل«)))

وخا�صة القول: اإّن الأئمة المع�صومين Q اإّنما يحّدثون عن اهلل وعن ر�صوله، 

وكما جاء في الحديث عن الإمام الكاظم Q في جواب َخَلِف بن حّماد الكافي لّما 

 Pواهلل، اإّني ما اأخبرك اإل عن ر�شول اهلل« :Q ص���األه عن م�صاألة م�ص���كلة فقال�

 .
عن جبرائيل عن اهلل عّز وجّل«)))

 علّي مدرسة الشجاعة والبطولة 

لقد حّدد اأمير الموؤمنين Q مفهوم ال�صجاعة في الإ�صام، باأن ل ت�صتخدم في 

�ص���بيل الم�صالح ال�صخ�صية اأو الع�صائرية، اأو الأطماع الدنيوية ونحوها. ولهذا تمّيزت 

�ص���جاعته Q وبطولته باأّنها كانت في ر�ص���ا اهلل، وُن�ص���رة دينه، فكانت في �صبيل 

ا �صرع َعمرو بن َعبد ِودٍّ يوم الخندق تباطاأ  اهلل وعلى اأعداء اهلل. فيروى اأّنه Q لمَّ

في احتزاز راأ�ص���ه، وتوّقف قبل اأن ي�صربه، فلّما رجع �صاأله النبي P عن ذلك فقال: 

))) )(الفي�ص الكا�صاني، الوافي،ج ))، �ص )9). 
))) كمال الدين، �ص7).

))) اأ�صول الكافي، ج)، �ص)9).
))) م.ن.

))) اأ�صول الكافي، ج)، �ص )9).
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»َقد كان �َشَتم اأُمّي، وَتَفل في وجهي، فخ�شيت اأن اأ�شرَبه ِلحظِّ نف�شي، فتركُته حّتى 

.
�َشكن ما بي، ثّم قتلُته في اهلل«)))

وق���د لّخ����ص ابن اأب���ي الحديد ف���ي مقدمته على �ص���رح النهج قيمة ال�ص���جاعة في 

�صخ�ص���ية علّي Q قائًا: »واأّما ال�ش���جاعة فاإّنه اأن�ش���ى النا�ص فيه���ا ذكر من كان 

قبله ومحا ا�شم من ياأتي بعده....«

ومع كثرة المواقف التي تعّبر عن �ص���جاعته نقت�صر بالكام هنا على ثاثة مواقف 

فقط وهي:

حين تنّحيه عن ال�صلطة. -

حين مبايعة الم�صلمين له. -

حين مواجهته لنكبة الخوارج.  -

فف���ي الموق���ف الأّول عندم���ا واجه ه���ذه الحالة وقف Q ب�ص���جاعة وت�ص���ميم 

وعزم و�ص���بر اإلى جانب م�صلحة الإ�ص���ام العليا وتنازل عن ذاته وكّل وجوده، ليعطي 

ب�صجاعته هذه مثًا رائعًا وهو اأّن م�صلحة الإ�صام وكلمته اأعظم من كّل �صيء في هذا 

.Q الوجود، واأعظم من كّل اإن�صان مهما كان عظيمًا كعلّي

فق���ال Q: »َلق���د َعِلمُت���م اأّني اأَح���ّق النا�ص بها من غي���ري، َوَواهلل لأ�َش���لَِّمنَّ ما 

. فالوا�صح اأّنه لم يكن 
ة«))) �َشِلَمت اأمور الم�شلمين، ولم َيكن فيها َجور اإل َعلَيَّ خا�شَّ

ل���ه Q رغبة �صخ�ص���ية في الإم���ارة، ول يحر�ص عليها، واإذا طلبه���ا فاإّنما يطلبها 

ِلُيقيم قواعد العدل، ويتنازل عنها ب�ص���جاعة فائقة، و�ص���بر عظيم من اأجل م�ص���لحة 

الإ�ص���ام والم�ص���لمين. ويّت�ص���ح هذا من موقفه Q لّما جاء الم�ص���لمون لمبايعته 

بالخافة قبل اأن يتوّلى الم�ص���وؤولية الأولى في جهاز الدولة الإ�ص���امية الفتية، لتكون 

)))  يراجع: ال�صيد جعفر مرت�صى العاملي، ال�صحيح من �صيرة النبي الأعظم P،  8))، �ص 8)).
)))  نهج الباغة، ج )، �ص ))).
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اأداة لمقاوم���ة مظاه���ر الحيف والنح���راف، ولإرج���اع الحقوق اإلى اأ�ص���حابها، دخل 

علي���ه تلميذه عبد اهلل بن عّبا�ص يومًا فوجده يخ�ص���ف نعله، فعجب ابن عّبا�ص من اأن 

يخ�ص���ف اأمير الموؤمنين Q نعله بنف�ص���ه، وهو يحكم مناطق �صا�ص���عة من العالم، 

فق���ال Q لب���ن عّبا����ص: ما قيمة هذه - م�ص���يرًا اإل���ى نعله -؟ قال اب���ن عّبا�ص: ل 

قيم���ة لها. فقال Q: »واهلل َلِه���َي اأحبُّ اإلّي من اإمرتك���م، اإّل اأن اأقيم حقاً اأو اأدفع 

. فال�صلطة تعني عنده Q اإقامة الحقوق، ومقاومة الباطل واأهله.
باطاًل«)))

وكان بنف����ص ال�ص���جاعة عندما تداع���ى النا�ص جميعًا على بيعت���ه Q ووجد اأّن 

م�صوؤوليته ال�صرعية تفر�ص عليه اأن يقوم باأعباء الخافة فت�صّدى لها ب�صجاعة عظيمة 

حينما كان المجتمع الإ�ص���امّي يعّج بالنحرافات والمظالم، لأّن تحّمل الم�صوؤولية في 

تلك الظروف القا�ص���ية يحتاج اإلى �ص���جاعة عظيمة اأكبر من التي يمتلكها الإن�صان في 

�صاحات القتال وميادينه. 

واأّما ق�ص���ية مواجهة الخوارج فهي تحتاج اأي�ص���ًا اإلى �ص���جاعة علّي Q، وذلك 

لأّن هوؤلء كانوا من العابدين الزاهدين، والم�صّلين الخا�صعين، الذين كثرت الثفنات 

والقروح في اأيديهم وجباههم من كثرة ال�ص���جود... ف���اإّن هذا الموقف الخطير الذي 

اّتخذه علّي Q للق�صاء على هذه الفرقة ومحاربتها – التي كان ينظر النا�ص اإليها 

عل���ى اأن اأفرادها من الم�ص���لمين ول �ص���يما اأّنهم اأهل عبادة وزهادة وقدا�ص���ة كما هو 

 ،
(((

ظاهرهم- لي�ص اأمرًا مي�ص���ورًا ل�ص���خ�ص اآخر غير علّي كما يوؤّكد ال�ص���هيد مطهري

لأنه ل يتجّراأ اأحد من الم�ص���لمين على قتل اأفراد م�ص���لمين ل يفارق ذكر اهلل �صفاههم 

- كما كان ظاهر الخوارج مع كونهم من الفرق ال�صالة- يقول Q: »اأنا فقاأت عين 

.
الفتنة، ولم يكن ليجترئ عليها اأحد غيري، بعد اأن ماج غيهبها، وا�شتّد َكلَبها...«)))

)))  نهج الباغة، �ص 77.
)))  ال�صهيد مرت�صى مطهري، من حياة الأئمة الأطهار، �ص6) بت�صّرف.

)))  نهج الباغة، ج )، �ص 80.
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خاتم���ة: اإّن انتماءن���ا لعل���ّي Q يفر����ص علينا اأن نكون �ص���ادقين ف���ي انتمائنا 

وولئن���ا لهQ، وعلى هذا الأ�ص���ا�ص، ف���اإذا اأردنا اأن نقف مع عل���ّي Q، فا بّد 

من اأن نعي�ص عليًا في عقولنا وقلوبنا و�ص���لوكنا، في اليقين وقوة العقيدة والمبداأ، وفي 

العبادة والعاقة باهلل تعالى، في الخلق العظيم وال�صلوك القويم. 
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مفاهيم رئي�سة

اإّن �صخ�ص���ية اأمير الموؤمنينQ �صخ�صية عظيمة لما اخت�صت به من الإعداد   .(

النبوي والإ�صراف الإلهي.

).  لق���د توّل���ى النبي محمدP الإع���داد الترب���وي لعلّيQ، وم���ن عامات هذا 

الإعداد: 

اأ. مازمة علّيQ لر�صول اهلل P: وفي ذلك يقول الإمامQ: »ولقد كنت 

اأّتبعه اّتباع الف�شيل اأثر اأّمه يرفع لي في كّل يوم من اأخالقه علماً«.

ب. مب���ادرة النبيP لتعليمهQ: ينقل عن الإمام عليQ اأّنه قال: »كنت 

اإذا �شاألته اأنباأني واإذا �شكتُّ ابتداأني«.

ج. تعليم النبيP الإمامQ اأ�ص���رار الق���راآن: فقد نقل عنه P: »علّي اأعلم 

النا�ص بالكتاب وال�شّنة...«

تعتبر مدر�ص���ة علّيQ ونهجه امتدادًا لمدر�ص���ة النبّوة، لأّن الإمامQ اإّنما   .(

كان يقوم بما كّلفه اإّياه النبيP من تكاليف تتعّلق بالهتمام بال�صريعة الإ�صامية 

وم�صالح الم�صلمين وحياطة القراآن الكريم وال�صنة النبوية.

تمّيزت �ص���جاعته Q وبطولته باأّنها كانت في ر�ص���ا اهلل، وُن�صرة دينه، فكانت   .(

في �صبيل اهلل وعلى اأعداء اهلل.

 ،Q يفر�ص علينا اأن نكون �صادقين في انتمائنا وولئنا له Q انتماوؤنا لعلّي  .(

ف���اإذا اأردنا اأن نقف م���ع علّيQ، فا بّد من اأن نعي�ص علي���ًا في عقولنا وقلوبنا 

و�صلوكنا. 





مفاهيم محورية:

(

العيد بين العبادة والسعادة

XX.العيد في النظرة اإلسالمية

XX.األبعاد الدينية للعيد

XX.الدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد

XX.مستحبّات يوم العيد وبعض سننه

((
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تصدير الموضوع 

روي ع���ن الإمام علّي Q اأّنه قال: »اإّنما هو عيد لمن قبل اهلل �ش���يامه و�ش���كر 

.
قيامه وكل يوم ل تع�شي اهلل فيه فهو عيد«)))

مفهوم العيد في اإلسالم 

العي���د في اللغة ماأخ���وذ من عاد بمعنى الع���ود اأي عاد اإليه، اأو ماأخ���وذ من العادة 

���ت عليه ال�ص���ريعة الإ�صامية  . والعيد في الإ�ص���ام هو يوم محّدد ن�صّ
(((

بمعنى اعتاده

���ة. والم�ص���تفاد من الن�صو�ص اأّن  المقّد�ص���ة وحّددت له اأعماًل واآدابًا ومرا�ص���م خا�صّ

اأعياد الم�صلمين بالمعنى الم�صطلح اأربعة ل غير وهي: عيد الفطر في الأّول من �صهر 

�ص���ّوال، ويوم النحر الم�ص���ّمى بعيد الأ�ص���حى في اليوم العا�ص���ر من �صهر ذي الحّجة، 

ويوم الجمعة من كّل اأ�صبوع، وعيد الغدير وهو اليوم الثامن ع�صر من ذي الحّجة.

����ل ب����ن عمر قال: قل����ت لأبي عب����د اهللQ: »كم  وق����د جاء ف����ي الحديث عن المف�صّ

للم�شلمين من عيد؟ فقال: اأربعة اأعياد، قال: قلت: قد عرفت العيدين والجمعة، فقال 

، بالإ�صارة اإلى عيد الغدير. 
لي: اأعظمها واأ�شرفها يوم الثامن ع�شر من ذي الحجة«)))

)))  و�صائل ال�صيعة، ج))، �ص08).
)))  المعجم الو�صيط، �ص))6.

)))  و�صائل ال�صيعة، ج0)، �ص))).
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وم���ا يدّل على عظم �ص���اأن العيد اأّن الإ�ص���ام قرن كّل واحد م���ن عيديه العظيمين 

ب�ص���عيرة من �ص���عائره العامة التي لها جاله���ا الخطير في الروحاني���ات، ولها اأثرها 

الجلي���ل ف���ي الجتماعيات، وله���ا تاأثيرها العميق ف���ي التربية الفردي���ة والجتماعية، 

وهاتان ال�ص���عيرتان هما �ص���هر رم�ص���ان الذي جاء عيد الفطر م�ص���ك ختامه، والحّج 

الذي كان عيد الأ�صحى اأحد اأيامه.

فهذا الربط الإلهّي بين العيدين، وبين هاتين ال�ص���عيرتين كاٍف للك�ص���ف عن وجه 

ع فيهما من �ص���نن، بل حتى ما ندب  الحقيقة فيهما، واأّنهما عيدان دينيان بكّل ما �ُص���رِّ

اإلي���ه الدين فيهما م���ن اأمور ظاهرها دنيوّي كالتجّمل، والتحّلي، والتطّيب، والتو�ص���عة 

عل���ى العيال، واإلطاف ال�ص���يوف، والم���رح واختيار المناعم والأطاي���ب، واللهو مّما ل 

يخرج اإلى حّد الإ�ص���رف، فهذه الأمور المباحة داخلة في الطاعات اإذا ح�ص���نت النّية؛ 

ق حكمة  فمن محا�ص���ن الإ�ص���ام اأّن المباحات اإذا ح�ص���نت فيها النية، واأريد بها تحّقّ

اهلل، اأو �صكر نعمته انقلبت قربات يثاب الموؤمن عليها.

األبعاد الدينية للعيد

العي���د �ص���عيرة من �ص���عائر اهلل تعال���ى، التي ينبغ���ي اأن تظهر وتبرز ف���ي المجتمع 

الإ�ص���امي، وم���ا ا�ص���تحباب التكبير والتهلي���ل والتحميد �ص���بيحة العي���د، والجتماع 

لل�ص���اة وغيرها من الأعمال والم�صتحبات اإّل للتاأكيد على اأهمية اإظهار واإبراز العيد 

بكّل مداليله. فقد روي عن ر�صول اهلل P قوله: »زّينوا العيدين بالتهليل والتكبير 

والتحميد والتقدي�ص«))).

ولعّل اأف�ص���ل كلمة قيلت في معنى العيد، ه���ي كلمة الإمام علّيQ: »اإّنما هو 

. فلقد جاء في نهاية مو�ص���م عبادّي 
عي����د لم����ن قبل اهلل �ش����يامه و�ش����كر قيام����ه«)))

محّمل بمختلف األوان العبادة والطاعة، والدعاء والتذّلل هلل تعالى. ف�ص���هر رم�صان 

)))  كنز العمال، ج8، �ص6)).
)))  و�صائل ال�صيعة، ج))، �ص08).
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ه���و �ص���هر اهلل الذي يفت���ح اهلل فيه ب���اب رحمته ومغفرت���ه ولطفه وعف���وه وغفرانه 

لل�ص���ائمين، وللقائمين، وللمجاهدين، وللعاملين في مواقع ر�صاه؛ فهو �صهر التوبة 

والمغف���رة والرحم���ة. وله���ذا اعتبر اأمي���ر الموؤمنين Q اأّن باإم���كان الموؤمن اأن 

يح���ّول كّل اأّيام���ه اإل���ى اأعي���اد، فقالQ: »كل ي����وم ل تع�ش����ي اهلل في����ه فهو يوم 

.
عي����د«)))

الدالالت االجتماعية واإلنسانية للعيد

العيد في معناه الإن�ص���انّي ي���وم تلتقي فيه قدرة الغنّي، و�ص���عف الفقير على محّبة 

ورحم���ة وعدال���ة من وحي ال�ص���ماء، عنوانها الزكاة والإح�ص���ان والتو�ص���عة على جميع 

الفق���راء والم�ص���اكين، فيتجّلى العي���د على الغنّي، فين�ص���ى تعّلقه بالم���ال، وينزل من 

عليائه متوا�صعًا للحّق وللَخلق، ويذكر اأّن كّل من حوله اإخوانه واأعوانه، فيتعامل معهم 

باإح�صان ورحمة. 

وله���ذا ل بّد من ال�ص���عي الج���ّدي للم�ص���اركة في تحّمل الم�ص���وؤولية تج���اه الفقراء 

والم�ص���اكين لن�ص���عرهم جميعًا بفرحة العيد، وليكن �ص���عارنا العمل ليف���رح النا�ص كّل 

 Q النا����ص بالعيد، وذلك من خ���ال التعاون والتكافل والإيثار، فق���د ورد اأن عليًا

ا�ص���ترى ثوبًا فاأعجبه فت�صّدق به، وقال: �صمعت ر�صول اهلل يقول: »من اآثر على نف�شه 

.
اآثره اهلل يوم القيامة الجّنة«)))

وروي عن ر�صول اهلل P قال: »ل يوؤمن عبد حّتى يحّب للنا�ص ما يحّب لنف�شه 

من الخير«))).

وللعي����د اأبعاد اجتماعية كثيرة منها: التاق����ي والتزاور وغيرهما من المظاهر التي تحّقق 

حال����ة اإن�ص����انية تزيد من التوا�ص����ل والتراب����ط الحميم بين اأف����راد المجتمع، فق����د ورد الحّث 

)))  م�صتدرك الو�صائل، ج6، �ص))).
)))  نور الثقلين، ج)، �ص6)).
)))  كنز العمال، ج)، �ص6)).
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ال�صديد على التزاور في اهلل ولقاء الإخوان، روي عن ر�صول اهلل P: »من زار اأخاه الموؤمن 

اإلى منزله ل حاجة منه اإليه كتب من زوار اهلل، وكان حقيقاً على اهلل اأن يكرم زائره«))).

وروي عن الإمام الباقر Q: »تزاوروا في بيوتكم فاإّن ذلك حياة لأمرنا، رحم 

.
اهلل عبداً اأحيا اأمرنا«)))

ومنها اإبراز الزينة والبهجة وال�صرور، ف�صحيح اأّن بهجة العيد وزينته لي�صت لذات 

العيد، بل لما يحمله العيد من معان ومفاهيم عظيمة في الإ�ص���ام تتجّلى في غفران 

ذنوب ال�ص���ائم، وقبول عمل���ه وعبادته... اإّل اأّن هذا ل يتناف���ى اأبدًا مع اإبراز مظاهر 

الزين���ة المعنوية بالتهلي���ل والتكبير، والزين���ة المادية من خال التجّم���ل في اللبا�ص 

للكبار وال�صغار، وتبادل التهاني والتبريكات باأجواء ت�صودها البهجة وال�صرور.

فقد ورد عن ر�صول اهلل P قوله: »اإّن اهلل يحّب اإذا خرج عبده الموؤمن اإلى اأخيه 

. وقد ورد التاأكيد في الن�ص���و�ص على اأّن »خير لبا�ص كّل 
اأن يتهّي���اأ ل���ه واأن يتجّمل«)))

.
زمان لبا�ص اأهله«)))

ومّما روي عن الإمام ال�صادق Q: »اإظهار النعمة اأحّب اإلى اهلل من �شيانتها، 

.
فاإّياك اأن تتزّين اإّل في اأح�شن زّي قومك«)))

والعي���د في معناه الجتماعّي اأي�ص���ًا ي���وم الأطفال يفي�ص عليه���م بالفرح والمرح، 

ويوم الفقراء يلقاهم بالي�ص���ر وال�ص���عة، ويوم الأرحام يجمعها على البّر وال�صلة، ويوم 

الم�صلمين يجمعهم على الت�صامح والتزاور، ويوم الأ�صدقاء يجّدد فيهم اأوا�صر الحّب 

ودواعي القرب. ويحمل معه تذكيرًا لأبناء المجتمع بحق ال�ص���عفاء والعاجزين ؛ حتى 

ت�صمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعّم النعمة كّل اأ�صرة. 

)))  بحار الأنوار، ج)7، �ص)6).
)))  م.ن، ج)، �ص))).

)))  م.ن، ج76، �ص07).
)))  الكافي، ج)، �ص))).

)))  م.ن، ج6، �ص0)).
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واإلى هذا المعنى الجتماعي يرمز ت�ص���ريع �صدقة الفطر الواجبة في عيد الفطر، 

ونحر الأ�صاحي في عيد الأ�صحى؛ فاإّن في تقديم ذلك قبل العيد اأو في اأيامه اإطاقًا 

لاأيدي الخّيرة في مجال الخير؛ فا ت�ص���رق �ص���م�ص العيد اإّل والب�صمة تعلو كّل �صفاه، 

والبهجة تغمر كّل قلب. 

وتذّكر اأخي الم�شلم في �شبيحة العيد، واأنت تقبل على والديك، وتاأن�ص بزوجك، 

واإخوان���ك واأولدك، واأحباب���ك، واأقربائ���ك، واأنت ت���اأوي اإلى ظّلك الظلي���ل، ومنزلك 

الوا�ص���ع، اإخوانًا لك يفتر�ص���ون الغبراء، ويلتحفون الخ�ص���راء، ويت�صورون في العراء. 

وا�صتح�ص���ر اأّنك حين تاأ�صو جراحهم وت�صعى ل�صد حاجتهم اإنما ت�صّد حاجتك، وتاأ�صو 

، {ڌ ڌ ڎ    ڎ  
(((

جراح���ك ق���ال تعال���ى: {ک گ گ  گ گڳ  }

. ع���ن الإم���ام ال�ص���ادق Q: »م���ن 
(((

، و{مت ىت يت  جثمث  }
(((

ڈڈ  }
نّف����ص ع���ن موؤمن كربة نف�ص اهلل عنه كرب الآخ���رة وخرج من قبره وهو ثلج الفوؤاد 

وم���ن اأطعم���ه م���ن ج���وع اأطعم���ه اهلل من ثم���ار الجنة ومن �ش���قاه �ش���ربة �ش���قاه اهلل 

، وعن ر�ص���ول اهلل P قال: »مثل الموؤمني���ن في توادهم 
م���ن الرحي���ق المخت���وم«)))

 .
وتراحمهم كمثل الج�شد، اإذا ا�شتكى بع�شه تداعى �شائره بال�شهر والُحّمى«)))

مستحبات يوم العيد وبعض سننه 

من الآداب الخا�صة لعيد الفطر في الإ�صام: 

���بح وبعد �ص���اة العيد، فالعيد �صعيرة  ). التكبير والتهليل: اأن تكّبر بعد �ص���اة ال�صّ

من �ص���عائر اهلل تعالى، التي ينبغي اأن تظهر وتبرز في المجتمع الإ�ص���امي، ومنها 

ا�ص���تحباب التكبير والتهليل والتحميد �ص���بيحة العيد، والجتماع لل�صاة وغيرها 

)))  التوبة، )7.
)))  البقرة، )7).
)))  ف�صلت، 6).

)))  الكافي، ج)، �ص00).
)))  بحار الأنوار، ج 8)، �ص 0)).
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فقد ورد عن ر�صول اهلل P قوله: »زّينوا العيدين بالتهليل والتكبير والتحميد 

.
والتقدي�ص«)))

). زكاة الفطرة: اإخراج زكاة الفطرة �ص���اعًا عن كّل ن�ص���مة من الواجبات، وتدفع قبل 

�صاة العيد على الّتف�صيل المبين في الكتب الفقهّية.

���بح بما رواه ال�ّص���يدM: من دعاء َالّل�ُهمَّ اإني  ). الدعاء: اأن تدعو بعد فري�ص���ة ال�صّ

د اإمامي،الخ.  ْهُت اإليك ِبُمَحمَّ َتَوجَّ

). الغ�شل: وقت الغ�صل من الفجر اإلى حين اأداء �صاة العيد.

). الإفط���ار: الإفط���ار اأول الّنهار قبل �ص���اة العيد، والأف�ص���ل اأن يفطر على الّتمر اأو 

على �صيء من الحلوى قال ال�ّصيخ المفيد: ي�صتحّب اأن يبتلع �صيئًا من ُتربة الح�صين 

Q فاإنها �صفاء من كّل داء. 

6. �ش���الة العي���د: اأن ل تخ���رج ل�ص���اة العي���د اإل بعد طل���وع ال�ّص���م�ص، واأن تدعو بما 

 رواه ال�ّص���يد ف���ي الإقبال من الّدع���وات، منها ما رواه عن اأبي حم���زة الّثمالي، عن 

الباق���ر Q ق���ال:ادع ف���ي العيدين والجمع���ة اإذا تهّياأت للخروج به���ذا الّدعاء: 

اأَ اَْو اََعدَّ َوا�ْش���َتَعدَّ ِلِوفاَدة اإلى َمْخُلوق َرجاَء  اأَ في هَذا اْلَيْوِم اَْو َتَعبَّ »اَلّل�ُه���مَّ َم���ْن َتَهيَّ

ِلِه َوَعطاياُه، َفِانَّ اإليك يا �َشيِّدي َتْهِيَئتي َوَتْعِبَئتي«. ِرْفِدِه َوَنواِفِلِه َوَفوا�شِ

 7. زي���ارة الإم���ام الح�ش���ين Q: ق���ال الإم���ام ال�ص���ادقQ : »م���ن زار قب���ر

 الح�ش���ين Qليلة من ثالث ليالي غفر اهلل له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر؛ 

 .
ليلة الفطر، وليلة الأ�شحى، وليلة الّن�شف من �شعبان«)))

8. دعاء الندبة: )يراجع مفاتيح الجنان، اأعمال �صهر �صوال(.

)))  كنز العمال، ج 8، �ص 6)).
)))  التهذيب، ج 6، �ص 9).
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مفاهيم رئي�سة

ت عليه ال�صريعة الإ�صامية المقّد�صة وحّددت  العيد في الإ�صام هو يوم محّدد ن�صّ  .(

���ة. واأعياد الم�ص���لمين اأربعة وهي: عيد الفطر في  له اأعماًل واآدابًا ومرا�ص���م خا�صّ

الأّول من �ص���هر �ص���ّوال، ويوم النحر الم�صّمى بعيد الأ�ص���حى في اليوم العا�صر من 

�صهر ذي الحّجة، ويوم الجمعة من كّل اأ�صبوع، وعيد الغدير وهو اليوم الثامن ع�صر 

من ذي الحّجة.

العيد في ديننا الإ�صامي �صعيرة من �صعائر اهلل تعالى، التي ينبغي اأن تظهر وتبرز   .(

في المجتمع الإ�ص���امي، مع ما يرافقها من تكبير وتهليل وتحميد �ص���بيحة العيد، 

واجتماع لل�صاة وغيرها من الأعمال. 

العيد في معناه الإن�ص���انّي ي���وم تلتقي فيه قدرة الغنّي، و�ص���عف الفقير على محّبة   .(

ورحمة وعدالة من وحي ال�ص���ماء، عنوانها الزكاة والإح�ص���ان والتو�صعة على جميع 

الفقراء. فا بّد من ال�ص���عي الجّدي للم�ص���اركة في تحّمل الم�صوؤولية تجاه الفقراء 

والم�صاكين.

للعي���د اأبعاد اجتماعية كثيرة منها: التاقي والت���زاور وغيرهما من المظاهر التي   .(

تحّقق حالة اإن�صانية تزيد من التوا�صل والترابط الحميم بين اأفراد المجتمع.

من م�ص���تحبات يوم العيد و�صننه: التكبير والتهليل، زكاة الفطرة، الدعاء، الغ�صل،   .(

الإفطار، �صاة العيد، زيارة الإمام الح�صينQ، دعاء الندبة.
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