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الد�سمة قطعة ٤ �سارع ٤٤ مبنى ١٣
هاتف ٢٢٥٣٠٠٠٨
فاك�ص ٢٢٥٤٤٤٢٣

هذا الكتاب
العقود  خالل  الإ�سالمية  المكتبة  عا�ست 
عالم  في  الجدب  من  �سديدة  حالة  الما�سية 
وال�سباب  الأطفال  تخاطب  التي  الموؤلفات 
العقلية  وم�ستوياتهم  اأعمارهم  باختالف 

والفكرية والدرا�سية.
ومن هذا المنطلق - وبعد التوكل على اهلل 
عّزوجّل وبالتعاون مع بع�ض الأخوة الموؤمنين 
المو�سوعات  ببع�ض  ال�ستعانة  خالل  ومن 
تاأليف  على  العزم  عقدت   - م�سبقاً  المن�سورة 
التربية  لماّدة  درا�سياً  كتاباً  ع�سر  اثني 
البتدائي  الأّول  بال�سف  ابتداًء  ال�سالمية 
تكون  اأن  على  ع�سر،  الثاني  بال�سف  وختاماً 
عنوان  تحت  الأولى  الأربع  المراحل  �سل�سلة 
تحت   )٥-٩( والمراحل  الإيمان«،  »حدائق 
عنوان »ب�ساتين الإيمان«، وما بقي تحت عنوان 
»واحات الإيمان«، بحيث تغطي م�ساحة كبيرة 
الرئي�سة  الدينية  والمعارف  الحتياجات  من 
منها  ال�ستفادة  وليمكن  وال�سباب،  لالأطفال 
في الدورات الدرا�سية التي ُتعقد في المراكز 

الدينية وغيرها.
الموؤلف
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املقدمة
الحمد هلل الذي اأنعم علينا بالإيمان والهدى، واأنار قلوبنا بالمعرفة والتقى، وبعث اإلينا نبّي الرحمة محّمدًا 
الم�ضطفى، واختار لنا اأعالمًا ميامين واأئّمة هادين، اأّولهم المرت�ضى اأمير الموؤمنين، واآخرهم الحّجة القائم 

المهدي �ضلوات اهلل و�ضالمه عليهم اأجمعين.
عا�ضت المكتبة الإ�ضالمية خالل العقود الما�ضية حالة �ضديدة من الجدب في عالم الموؤلفات التي تخاطب 
والمناهج  الكتب  وخا�ضة  والدرا�ضية،  والفكرية  العقلية  وم�ضتوياتهم  اأعمارهم  باختالف  وال�ضباب  الأطفال 
الدرا�ضية المو�ضوعة لعلوم الدين وم�ضائله المختلفة كالقراآن والحديث والفقه والتاريخ ال�ضالمي والأخالق، اإّل 
اأنه خالل ال�ضنوات القليلة الما�ضية بداأت الحياة تدبُّ في م�ضاريع رائعة تخ�ّص هذا المجال، اإذ �ضعى جمع من 
قهم اهلل تعالى - اإلى تاأليف واإعداد مجموعة من الكتب والق�ض�ص الخا�ضة المنا�ضبة  العلماء والتربويين - وفَّ
لالأطفال وال�ضباب، ولقت رواجًا واإقباًل كبيرًا، اإّل اأّن الحاجة اإلى المزيد من الموؤلفات في هذا المجال اأمر 

غير قابل لالإنكار.
ومن هذا المنطلق - وبعد التوكل على اهلل عّزوجّل وبالتعاون مع بع�ص الأخوة الموؤمنين ومن خالل ال�ضتعانة 
ببع�ص المو�ضوعات المن�ضورة م�ضبقًا - قدت العزم على تاأليف اثني ع�ضر كتابًا درا�ضيًا لماّدة التربية ال�ضالمية 
ابتداًء بال�ضف الأّول البتدائي وختامًا بال�ضف الثاني ع�ضر، على اأن تكون �ضل�ضلة المراحل الأربع الأولى تحت 
عنوان »حدائق الإيمان«، والمراحل الخام�ضة اإلى التا�ضعة تحت عنوان »ب�ضاتين الإيمان«، وما بقي تحت عنوان 
»واحات الإيمان«، بحيث تغطي م�ضاحة كبيرة من الحتياجات والمعارف الدينية الرئي�ضة لالأطفال وال�ضباب، 

وليمكن ال�ضتفادة منها في الدورات الدرا�ضية التي ُتعقد في المراكز الدينية وغيرها.
وقد راعيت قدر الإمكان تقديم المادة الدرا�ضية ب�ضورة مب�ضطة و�ضل�ضة، والعتماد على الأ�ضلوب الق�ض�ضي 

في كثير من الأحيان، وذلك لتالوؤمه مع طبيعة الهتمامات والم�ضتويات الفكرية لتلك المراحل الدرا�ضية.
مب�ضطة،  في �ضورة مالزم مطبوعة طباعة  التجربة  �ضبيل  على  واأعدَّ  الزمن،  قبل عقد من  الم�ضروع  وتّم 
وتّم تدري�ص هذه الكتب خالل ال�ضنوات الما�ضية وفي اأكثر من مركز ديني وفي اأكثر من بلد، كما تّم اإ�ضفاء 
بع�ص التعديالت المقترحة من قبل بع�ص التربويين الذين اطلعوا عليها عالوة على الأ�ضاتذة الأفا�ضل الذين 
قاموا بتدري�ص هذه الكتب وب�ضكل دوري حتى ا�ضتقّر الراأي على ال�ضورة النهائية لها، والتي قررت على اأ�ضا�ضها 

رة. نة الم�ضوَّ اإخراجها بحلتها الجديدة وبطبعتها الملوَّ
م بال�ضكر الجزيل لكاّفة الأخوة الذين �ضاهموا فكريًا وماديًا في اإنجاح الم�ضروع، واأ�ضاأل  وختامًا، اأوّد اأن اأتقدَّ

اهلل عّزوجّل لهم ولي التوفيق وال�ضداد وقبول الأعمال اإنه �ضميع مجيب.
                                                                                                  الكويت - علي ح�ضن غلوم علي

                                                                                                         ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م
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�سرح املفردات
تهم. ِقيِم: لوح ُكِتبت فيه �أ�صماء �أ�صحاب �لكهف �أو ق�صّ �لرَّ

�أَوى: �لتجاأ.
مناهم َنوماً ثقياًل.  َرْبَنا َعلَى �آَذ�ِنِهْم: فَنَوّ َف�صَ

◘ الإميان بالآخرة:
خلَق اهلُل )عّزوجّل( الإن�ضان ليعي�ص مّدة من الزمن في هذه الحياة، ثّم يموت، ولي�ص الموت في 
مة لالنتقال اإلى حياة اأُخرى تمتّد في الزمان طوياًل.. طوياًل  هذه الحياة نهاية المطاف، بل هو ُمقدِّ
َعداء وقد يكون من اأهل ال�ضقاء.. فهذه الحياة التي نعي�ضها الآن  جّدًا قد يكون فيها الإن�ضان من ال�ضُّ
ُد فيها الإن�ضان لم�ضيره  نيا مرحلة اختبار وممر عبور ُيمهِّ مة للحياة الحقيقية في الآخرة، والدُّ ُمقدِّ
الأُخروي. وقد اآمنت الب�ضرية عبر التاريخ بالحياة الآخرة التي تاأتي بعد الموت حيث ُيبعث الإن�ضان 

ق�سة اأ�سحاِب الكهف - الق�سم الأول
الآيات ٩ -١٢ من �سورة الكهف

ِقيِم َكاُنوا ِمْن اآَياِتَنا  َحاَب اْلَكْهِف َوالرَّ �سْ نَّ اأَ اأَْم َح�ِس��ْبَت اأَ
َنا اآِتَنا  َلى اْلَكْهِف  َفَقاُلوا َربَّ َعَجب��ًا {٩} اإِْذ اأََوى اْلِفْتَيُة اإِ
َرْبَنا  ْئ َلَنا ِمْن اأَْمِرَنا َر�َسدًا {١٠} َف�سَ ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة َوَهِيّ
َعَلى اآَذاِنِهْم ِفي اْلَكْهِف �ِس��ِنيَن َعَددًا {١١} ُثمَّ َبَعْثَناُهْم 
اأََم��دًا {١٢} َلِبُث��وا  ِلَم��ا  ��ى  اأَْح�سَ يُّ اْلِحْزَبْي��ِن  اأَ ِلَنْعَل��َم 

القرآن الكرمي
القسم األول

7



الكهف يف مدينة اإف�سو�س يف تركيا
نيا من اإيمان  م في الدُّ ده بنف�ضه من خالل ما َقدَّ - بقدرة اهلل )عّزوجّل( - ليواجه م�ضيره الذي َحدَّ
والآثار  والكتابات  والنقو�ص  القديمة  تاريخ م�ضر  على  المثال  �ضبيل  على  لعنا  اطَّ ولو  �ضالح.  وعمل 
التي تركها الفراعنة عبر اآلف ال�ضنين، لأدركنا بكّل و�ضوح كيف كانت هذه العقيدة را�ضخة وقوّية 
ة نتيجة التالعب والتحريف الذي قام به كهنة  عندهم، واإن تداخلت معها بع�ص الت�ضوُّرات الخا�ضّ

المعابد وغيرهم. 
وَيقوى من  نيا، كان يظهر  الدُّ الحياة  الموت والحياة الآخرة بعد  البعث بعد  اإنكار  فاإّن  ومع هذا، 
ل اهلُل )عّزوجّل( في  حين لآخر ويواجهه الأنبياء )عليهم ال�ضالم( بر�ضالتهم ال�ضماوية، وبما ُينزِّ
اأّن فكرة الحياة بعد الممات ل تتنافى  د كّلها على  اأدّلة وبراهين وا�ضحة، توؤكِّ الُكُتب ال�ضماوية من 
والعقل، وهي من �ضلب الإيمان، واأّن ال�ضواهد عليها في هذه الحياة مّما يجري حولنا كثيرة جّدًا، 
 واأّن قدرة اهلل )�ضبحانه وتعالى( ل يحّدها �ضيء، فهو على كّل �ضيء قدير، وهو فيما يفعل وُيقدر 

حكيم عليم. 

القسم األول
القرآن الكرمي
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اإّن اإنكار القيامة والح�ضاب والثواب والعقاب الأُخروي يعني اأّن هذه الحياة عبث ل غاية لها، واأّن 
باإمكان الظالم اأن يفعل ما ي�ضاء، ثّم يموت دون اأن ياأخذ المظلوم حّقه... فاأين عدل اهلل؟

◘ م�سركو مّكة واأ�سحاب الكهف:
بعد  الحياة  ُينكرون  العربية  الجزيرة  اأنحاء  من  وغيرها  مة  المكرَّ مّكة  في  الم�ضركون  كان  ولّما 
اآمنوا بر�ضالة  الذين  الفتية  ة عدد من  الكهف« ق�ضّ مت لهم »�ضورة  والّنار، فقد قدَّ الموت، والجّنة 
د الم�ضيح عي�ضى بن مريم )عليهما ال�ضالم( في وقت كان فيه الحاكم الوثني ي�ضجن الموؤمنين  ال�ضيِّ
بهم ويقتلهم واإن كانوا اأقرب النا�ص اإليه.. ولّما هرب هوؤلء الفتية من بط�ص ذلك الحاكم، التجاأوا  وُيعذِّ
اإلى كهف واختباأوا فيه، و�ضاء اهلل )عّزوجّل( بحكمته وقدرته اأن يجعلهم في �ُضبات طويل امتّد لأكثر 

لت  من ثالثة قرون من الزمان، َتبدَّ
من  كثير  واآمن  الأو�ضاع،  خاللها 
ال�ضالم(  )عليه  بالم�ضيح  النا�ص 
وبر�ضالته، ثّم انق�ضموا اإلى ق�ضمين: 
الإن�ضان  باأّن  يقول  َمن  فمنهم   ●
الحياة  في  وروحه  بج�ضده  �ضيعود 
الآخرة، ليواجه م�ضيره فيها، وهو 

راأي الأقّلية. 
اهلل  باأّن  يقول  َمن  ومنهم   ●
لتعي�ص  فقط  النا�ص  اأرواح  �ضيبعث 
اأو  النعيم  في  الأُخرى  الحياة 

العذاب، وهم الأكثرية. 
اأن  )عّزوجّل(  اهلل  اأراد  وحيث 
اإحيائهم  على  قدرته  للنا�ص  لوحة فنية قدمية لأهل الكهفُيظهر 



باأج�ضادهم واأرواحهم، اأيقظ اأ�ضحاب الكهف من نومتهم الطويلة وكاأّنهم قد ُبِعثوا من الموت، وَعِلم 
نة على اأّن اهلل �ضيبعث النا�ص من قبورهم، واأّن الحّق كان مع  النا�ص باأمرهم، ف�ضاروا اآية وعالمة َبيِّ

اأ�ضحاب الراأي الأّول. 
تهم وبنوا على كهفهم  ث عنهم النا�ص، وكتبوا ق�ضّ وانت�ضر خبر اأ�ضحاب الكهف في كّل مكان، وَتحدَّ
نوا على لوح ُمعَلّق على باب الكهف ُملّخ�ص ما جرى لهم، وكيف اأّنهم ماتوا بعد  مكانًا للعبادة، وَدوَّ
ل ذلك الكهف اإلى مرقد لهم في هذه الحياة، وليبعثهم اهلل منه في  ا�ضتيقاظهم بزمن قليل، ليتحوَّ

ها للمتقين.  الآخرة، فيثيبهم على اإيمانهم وعملهم ال�ضالح، ويرزقهم الجّنة التي اأعدَّ
تهم، ولماذا جرى لهم ما جرى، فجاءت �ضورة  لقد بلغ اأهل مّكة خبرهم، ولم يعرفوا تفا�ضيل ق�ضّ
د لهم من جديد قدرة اهلل �ضبحانه وتعالى،  ة، والغاية منها. ولتوؤكِّ الكهف لتخبرهم بحقيقة هذه الق�ضّ
واأّن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( �ضادق فيما يخبرهم عن القيامة والح�ضاب الأُخروي، وعن 
الجّنة والّنار، واأّن الإيمان الحقيقي ل يكتمل اإّل بالإيمان بالآخرة، ولذا قال اهلل )�ضبحانه وتعالى(: 

اَعَة ال َرْيَب ِفيَها} )الكهف/ ٢١(. {َوَكَذِلَك �أَْعَثْرَنا َعلَْيِهْم ِلَيْعلَُمو� �أَنَّ َوْعَد �هلِل َحقٌّ َو�أَنَّ �ل�صَّ

نيا مرحلة ................................ في وجود الإن�ضان. ١. الحياة الدُّ
٢. الموت لي�ص نهاية المطاف، بل ............................... للحياة الأُخرى.

٣. يبعث اهلل الأموات في الآخرة ............................. على اإيمانهم واأعمالهم.
٤. �ضرب اهلل باأ�ضحاب الكهف مثاًل على .............................. الحياة بعد الموت.

ولما  الكهف،  لأ�ضحاب  حدث  مّما   ...................... ل  تجعلنا  وعدله  وحكمته  اهلل  قدرة   .٥
�ضيحدث لكّل النا�ص في يوم القيامة.

ب - موؤّقتة( مة - اإمكانية - الآخر - لُيحا�سبهم - نتعجَّ )ُمقدَّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟

القسم األول
القرآن الكرمي
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�سرح املفردات
ِفتَية: �صباب.

ينا بال�صرب.  َرَبطنا: َقوَّ

�َصَططاً: بعيد�ً عن �حلّق.

: دليل و��صح وحّجة ظاهرة.  �ُصلطان َبيِّ

◘ �سباب موؤمنون:

والاّلم�ضوؤولية،  والعبث  اللهو  من  حالة  فيعي�ضون  العمرية،  المرحلة  بهذه  ال�ضباب  من  كثير  يغتّر 
المعا�ضي، فطبيعة  ارتكاب  د في  تردُّ نيا دون  الدُّ الحياة  والإقبال على ملّذات  ين،  الدِّ والبتعاد عن 

ق�سة اأ�سحاِب الكهف - الق�سم الثاين
الآيات ١٣ - ١٥ من �سورة الكهف

ُه��ْم ِباْلَح��ِقّ اإِنَُّه��ْم ِفْتَي��ٌة اآَمُن��وا  َنْح��ُن َنُق���سُّ َعَلْي��َك َنَباأَ
ِه��ْم َوِزْدَناُه��ْم ُه��ًدى {١٣} َوَرَبْطَنا َعَل��ى ُقُلوِبِهْم اإِْذ  ِبَرِبّ
ْر�ِس َل��ْن َنْدُعَو  ��َماَواِت َوالأَ َن��ا َربُّ ال�سَّ َقاُم��وا َفَقاُل��وا َربُّ
ًذا �َس��َططًا {١٤} َهوؤُلِء َقْوُمَنا  َلهًا َلَقْد ُقْلَنا اإِ ِم��ْن ُدوِنِه اإِ
َخ��ُذوا ِم��ْن ُدوِن��ِه اآِلَهًة َل��ْول َياأُْت��وَن َعَلْيِهْم ِب�ُس��ْلَطاٍن  اتَّ
ِ َكِذب��ًا {١٥} ��ِن اْفَت��َرى َعَل��ى اللَّ ��ٍن َفَم��ْن اأَْظَل��ُم ِممَّ َبِيّ



ع على هذا النمط  هذه المرحلة العمرية ُت�ضجِّ
ما  وعلى  القوانين  على  د  فالتمرُّ الحياة،  من 
هو �ضائد بين النا�ص والإح�ضا�ص بال�ضتقاللية 
ال�ضاب،  يمتلكها  التي  والطاقة  بالقّوة  والّزهو 
اأن ي�ضلك طريقًا غير  اإلى  كّل ذلك قد يدفعه 
اأو  الإيماني  الم�ضتوى  على  العاقبة  محمود 
على الم�ضتوى العملي والأخالقي، واأن يرف�ص 
هها اإليه الكبار، واأن يحكم  الن�ضائح التي ُيوجِّ
على كلِّ ما ي�ضدر عنه اأو يعتقد به باأّنه الحّق 
واأّن كّل ما عند الآخرين الذين يختلفون معه 

باأّنه الباطل..
واأّل  عقولهم  موا  ُيحكِّ باأن  �ضبابنا  ونن�ضح 
ينجرفوا وراء عواطفهم وقراراتهم النفعالية، 
واأن يعتبروا دخولهم �ضّن التكليف هو دخول في 

د على القيم الإن�ضانية والأخالق القويمة. ومن هنا كان  عالم الم�ضوؤولية ل عالم العبث واللهو والتمرُّ
التزام ال�ضاب بدينه، ومحافظته على عالقته باهلل )عّزوجّل( من خالل التزام ال�ضالة وال�ضيام 
والحّج والعطاء المالي في �ضبيل اهلل )�ضبحانه( اأمرًا ذا قيمة كبرى عند اهلل.. وقد ُرِوي عن ر�ضول 
نيا ولهوها، واأهرم �ضبابه في طاعة اهلل  اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( اأّنه قال: »ما من �ضاب يدع هلل الدُّ
ّديقًا« )الري�ضهري: ميزان الحكمة، ج٢، �ص١٤٠١(، واأ�ضحاب  اإّل اأعطاه اهلل اأجر اثنين و�ضبعين �ضِ
اآمنوا باهلل )عّزوجّل( والتزموا طاعته وخافوا مع�ضيته  الذين  ال�ضباب  الكهف كانوا مجموعة من 

ّحوا براحتهم وبملّذات الحياة من اأجل الحفاظ على دينهم.  و�ضَ
ولذا َخلََّد اهلل )�ضبحانه( ذكراهم في القراآن الكريم وَمَدحهم واأثنى عليهم، وجعلهم اآية من اآياته 

داخل كهف مدينة اإف�سو�س
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التي  ال�ضعبة  الظروف  بَّرهم على  و�ضَ قلوبهم  وَقّوى  وب�ضيرة،  زادهم هدى  اأّنه  واأخبرنا  العظيمة، 
عا�ضوها، والتحّديات الكبيرة التي واجهوها، حين اأعلنوا اأّنهم لن يتنازلوا اأبدًا عن دينهم، واأّن اأي 
ابتعاد عن توحيد اهلل )عّزوجّل( واأّي �ِضرك به ُيعّد جريمة في حّق اأنُف�ضهم، وابتعادًا عن الحقيقة 
ك بها الإن�ضان، لأّن الباطل ل قيمة له، ولأّن اأتباع الباطل في �ضالل، وم�ضيرهم  التي يجب اأن يتم�ضَّ
في الآخرة مخيف. وهكذا يجب اأن يكون ال�ضاب �ضلبًا في اإيمانه والتزامه بدين اهلل )عّزوجّل(.. ل 
يتنازل عن ذلك اأمام المغريات واأمام التحّديات، ويطلب من اهلل دائمًا اأن يكون في عونه، واأن يمّن 

ل منه اأعماله ال�ضالحة، واأن يزيده ب�ضيرة وهداية. عليه بال�ضبر، واأن َيتقبَّ

رك والإحلاد جمّرد اأوهام: ◘ ال�سِّ
اأّن النحراف  نوا  َبيَّ رك، بل  اإيمانهم بتوحيد اهلل ورف�ضهم لل�ضِّ لم يكتِف اأ�ضحاب الكهف باإعالن 
عن التوحيد اّتباع لالأوهام والخرافات والأ�ضاطير، لأّن اّدعاء وجود اآلهة �ضوى اهلل )�ضبحانه وتعالى( 
لي�ص اإّل َوْهمًا، ومجّرد اّدعاءات ل ت�ضمد اأمام الحقيقة، ول يدّل عليها �ضيء ول يملك اأ�ضحابها اأي 
دليل اأو حّجة على �ضّحتها، واّدعاوؤهم باأّن اهلل َخَلَق الوجود واأَوَكل اإلى الإلهة اإدارته افتراء على اهلل. 
رك مجّرد َوْهم وخرافة، لأّن الإلحاد اّدعاء بعدم وجود اإله خالق لهذا الوجود،  والإلحاد مثل ال�ضِّ
وكّل عقل �ضليم يهتدي - اإذا ابتعد الإن�ضان عن هوى النف�ص، وعن الّتباع الأعمى - اإلى اأّنه لبّد واأن 
يكون للوجود خالق عظيم قدير عليم حكيم، واأّن اأّي اّدعاء لوجود هذا الكون بكّل امتداداته والقوانين 
اآخر كَوْهم  َوْهمًا  ُيمثِّل  اأو الع�ضوائية في الوجود  الدقيقة التي تحكمه عن طريق ال�ضدفة المح�ضة 
دًا.. اإّن هذه الفتراءات على اهلل )عّزوجّل( ظلم واقع في  رك، ل يملك القائلون به دلياًل موؤكَّ ال�ضِّ

حّقه، ومثل هذا الظلم ُيعّد من اأعظم الظلم واأ�ضّده، وعاقبته على الإن�ضان َوِخيمة وخطيرة. 

◘ تقليد اأعمى: 

لقد اأ�ضبح الإلحاد والاّلدينية من تقليعات هذا الع�ضر، واّتباٌع لأمر ل عن قناعة حقيقية، بل مجّرد 
ين،  مها البع�ص، مّمن عا�ص عقدة في حياته جعلته يكره الدِّ تقليد اأعمى وانقياد لأفكار وت�ضوُّرات ُيقدِّ



اأو واجه م�ضكالت �ضعبة دفعته اإلى اإنكار وجود الخالق الرحيم، اأو اأحّب ال�ضهرة من خالل مخالفة 
ما عليه الآخرون.

ي اإّل اإلى   واإّن اأي نقا�ص مع ُمّدعي الإلحاد والراف�ضين لالأديان والنبّوات والُكُتب ال�ضماوية، لن يوؤدِّ
د على وجود الخالق )�ضبحانه(،  و�ضوح اّتباعهم لالأهواء اأو الأوهام الباطلة، لأّن كّل ما في الوجود يوؤكِّ
واأّن الإله الحكيم لبّد واأن ُير�ضد الإن�ضان ويهديه اإلى ما فيه �ضالحه، واأّن تحقيق ذلك ل يكتمل اإّل 
ُكَما َيا ُمو�َصى}؟ فاأجابه  باإر�ضال الإنبياء، واإنزال الُكُتب ال�ضماوية. ولقد �ضاأل فرعون: {َقاَل َفَمْن َربُّ
َنا �لَِّذي �أَْعَطى ُكلَّ �َصْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى} )طه/ ٤٩-٥٠(. وقال  مو�ضى )عليه ال�ضالم(: {َقاَل َربُّ

َر َفَهَدى} )الأعلى/ ١-٣(.  ى، َو�لَِّذي َقدَّ ِح ��ْصَم َرِبَّك �الأَْعلَى، �لَِّذي َخلََق َف�َصوَّ )تعالى(: {�َصِبّ

١. للتزام ال�ضاب بدينه ومحافظته على عالقته باهلل ..................... كبرى عند اهلل.
٢. الإلحاد مثل ...................... لي�ص اإّل اّتباعًا للظّن والَوْهم.

٣. ير�ضد اهلُل النا�ص اإلى ما فيه �ضالحهم عن طريق ....................... .
ى اأ�ضحاب الكهف بملّذات الحياة من اأجل ...................... على دينهم . حَّ ٤. �ضَ

٥. البتعاد عن توحيد اهلل ....................... في حّق النف�ص .

رك - الحفاظ - قيمة - جريمة - الأنبياء( )ال�سِّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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�سرح املفردات
ع يف فعل �خلري. : �لتو�صُّ �لرِبّ

ِبيِل: �لذي ي�صبح يف �صفره ُمتاجاً نتيجة �صرقة ماله مثاًل. �ْبَن �ل�صَّ

دقة.  اِئِلَي: �لطالبي لل�صَّ �ل�صَّ

َقاِب: �لعبيد. �لِرّ

�ْلَباأْ�َصاِء: �لَفقر و�ل�صّدة.

�ِء: �ملر�ض و�لوجع. رَّ �ل�صَّ

ِحَي �ْلَباأْ�ِض: وقت �لقتال وجهاد �لعدّو.

من مالمح ال�سخ�سية الإ�سالمية
الآية ١٧٧ من �سورة البقرة

��وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَم�ْس��ِرِق َواْلَمْغِرِب  ْن ُتَولُّ َلْي���َس اْلِبرَّ اأَ
َوَلِك��نَّ اْلِب��رَّ َمْن اآَم��َن ِب��الِل َواْلَي��ْوِم الآِخ��ِر َواْلَمالِئَكِة 
ِه َذِوي اْلُقْرَبى  يَن َواآَت��ى اْلَماَل َعَلى ُحِبّ ِبِيّ َواْلِكَتاِب َوالنَّ
��اِئِليَن َوِفي  ��ِبيِل َوال�سَّ َواْلَيَتاَم��ى َواْلَم�َس��اِكيَن َواْب��َن ال�سَّ
َكاَة َواْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم  الَة َواآَتى الزَّ َقاِب َواأََقاَم ال�سَّ الِرّ
اِء َوِحيَن  رَّ اِبِري��َن ِفي اْلَباأْ�َس��اِء َوال�سَّ اإَِذا َعاَه��ُدوا َوال�سَّ
ُقوَن {١٧٧} َدُقوا َواأُوَلِئَك ُهُم اْلُمتَّ وَلِئَك الَِّذيَن �سَ اْلَباأْ�ِس اأُ



◘ اإميان وعمل �سالح:
موؤمن  اأنا  يقول  اأن  لالإن�ضان  يكفي  ال�ضالح، فال  بالعمل  الإيمان  الذي يجمع  الموؤمن هو  الإن�ضان 

بتوحيد اهلل وبالنبّوة وباليوم الآخر، بل لبّد واأن َيقرَن ذلك بالعمل. 
اِلَحاِت  �ل�صَّ َوَعِمُلو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  �إِالَّ  ُخ�ْصٍر،  َلِفي  �الإِْن�َصاَن  �إِنَّ  ِر،  {َو�ْلَع�صْ )عّزوجّل(:  اهلل  قال 

ْبِر} )�ضورة الع�ضر(. ْو� ِبال�صَّ ْو� ِباْلَحِقّ َوَتَو��صَ َوَتَو��صَ
والأعمال ال�ضالحة على اأنواع، فمنها ما هو عبادي كال�ضالة وال�ضيام والحّج، ومنها ما هو مرتبط 
كالم�ضاجد  الأوقاف  )اأي  الجارية  وال�ضدقة  وال�ضدقة  والُخم�ص  المال  كزكاة  النا�ص  مع  بالعالقة 
والح�ضينيات والم�ضت�ضفيات والمدار�ص الخيرية والمراكز الإ�ضالمية ودور الأيتام والمكتبات العامة 
والم�ضاحف و�ُضقيا الماء وغير ذلك كثير( وتقديم الم�ضاعدة ببذل الجهد والتعليم، ومنها ما له 
لة الأرحام واحترام الكبير والراأفة بال�ضعيف، ومنها  عالقة بالأخالق والآداب، كالبّر بالوالدين و�ضِ
ما له عالقة بالبيئة كاإطعام الحيوان ومعالجة المري�ص منها وحفظ الثروات الطبيعية كحفظ المياه 

من التلُوّث.

◘ ت�سحيح مفهوم الرّب:

ح لنا اهلل )عّزوجّل( مفهوم البّر.. فالبّر - من الناحية اللغوية -  وفي هذه الآية ال�ضريفة ُي�ضحِّ
ع في الخير والإح�ضان؛ ولكّنه وفق المنظور القراآني ل يقف عند حّد الم�ضاعدات المالية،  يعني التو�ضُّ
رة التي قد ياأتي بها الإن�ضان  ق على الفقراء والإح�ضان اإلى النا�ص، بل ي�ضمل كّل الأعمال الخيِّ كالت�ضدُّ
بُجهده اأو بِعلمه، بما في ذلك التزامه الأخالقي بالوفاء بالعهد وال�ضبر في الظروف ال�ضعبة كالفقر 
والمر�ص والحروب، كما وي�ضمل الجوانب الفكرية والروحية اأي�ضًا. ففي الفكر خير و�ضّر، تمامًا كما 
اأّن في العمل ما هو خير وما هو �ضّر، بل لرّبما كان البّر الفكري هو الأ�ضا�ص في البّر العملي، لأّن الذي 
يعمل الخير اإّنما يقوم بذلك، لإيمانه بنتائج ذلك له ولغيره، ولأّنه يحّب الخير له ولغيره، ولأّنه موؤمٌن 

باهلل الذي ياأمره بعمل الخير، وموؤمٌن بالآخرة التي �ضينال فيها الجّنة ور�ضوان اهلل.

القسم األول
القرآن الكرمي

16



القسم األول
القرآن الكرمي

17

◘ لكّل ِنعمة زكاة:
َور البّر العملي: العطاء المالي الواجب والم�ضتحب في �ضبيل  وَبيَّنت الآية ال�ضريفة اأي�ضًا اأّن من �ضُ
فين منهم اأو الذين يطلبون الم�ضاعدة، بل وحتى  اهلل، للمحتاجين - من الأقرباء وغيِرهم - الُمتعفِّ
عند  ما  يكن  لم  اإذا  ل�ضّيما  �ضعبة،  مالية  بظروف  ويمّرون  اأهلهم  عن  انقطعوا  الذين  الم�ضافرين 
الإن�ضان من مال فائ�ضًا عن حاجته، اإّل اأّنه يجد اأّن في رفع ُمعاناة اأخيه الإن�ضان قيمة اأعلى من اأن 

َيتمتَّع هو بهذا المال ويبقى الآخرون في معاناة.
�ضيء  لكّل  اإّن  بل  فقط،  المال  على  لي�ضت  الزكاة  اأّن  على  يدّل  ما  ال�ضريفة  الأحاديث  بع�ص  وفي 
َعم، وال�ضفاعة زكاة  زكاة.. فعن الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم( اأّنه قال: »المعروف زكاة النِّ
)المجل�ضي:  ال�ضلب«  ماأموُن  فهو  زكاَته  يت  اأدَّ وما  فر،  الظَّ زكاُة  والعفو  الأبدان،  زكاة  والِعلل  الجاه، 

بحار الأنوار، ج ٧٤، ح٧، �ص٢٢٣(.
ل تلقائيًا اإلى نماء ل�ضالحه، كما  مه الإن�ضان �ضيتحوَّ ومعنى العبارة الأخيرة من الحديث اأّن ما ُيقدِّ
اأّنه طهارة وتزكية له في نف�ص الوقت، فعليه اأّل يخاف النق�ضان ول الحرمان عند العطاء، فاإّن اهلل 

�ضامن له بقاء ذلك المتياز، ماًل كان اأو ِعلمًا اأو جاهًا اأو �ضّحة وعافية. 



وعلى الإن�ضان الموؤمن الحذر من اأ�ضاليب ال�ضيطان في التخويف من العطاء - المالي وغيره - ومن 
)عّزوجّل(:  اهلل  قال  وقد  الإن�ضان،  نظر  في  نًا  هِيّ يجعله  اإذ  مات،  المحرَّ في  الإنفاق  على  ت�ضجيِعه 
تمامًا:  ذلك  خالف  فعلى  الإلهّي،  الوعد  واأّما  ِباْلَفْح�َصاِء}..  َوَياأُْمُرُكْم  �ْلَفْقَر  َيِعُدُكُم  ْيَطاُن  {�ل�صَّ

اًل َو�هلُل َو��ِصٌع َعِليٌم} )البقرة/ ٢٦٨(. {َو�هلُل َيِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَف�صْ
 

١. في ......................... خير و�ضّر، تمامًا كما اأّن في العمل ما هو خير وما هو �ضّر.
٢. ل يكفي لالإن�ضان اأن يقول اأنا موؤمن، بل لبّد واأن ............................ ذلك بالعمل.

٣. الموؤمن يحذر من اأ�ضاليب ال�ضيطان في .............................. من العطاء.
٤. الزكاة لي�ضت على المال فقط، بل اإّن لكّل ................................. زكاة.

٥. ُيطلق البّر - في اللغة العربية - على .............................. في الخير والإح�ضان.

ع - �سيء - التخويف( )ُيقرن - الفكر- التو�سُّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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�سرح املفردات
ْكم: �حلكمة.                                                                                                َزَكاة: طهارة ومناء.  �حْلُ

النبي يحيى بن زكريا
الآيات ١٢ - ١٥ من �سورة مرمي

ِبّي��ًا  ٍة َواآَتْيَن��اُه اْلُحْك��َم �سَ َي��ا َيْحَي��ى ُخ��ِذ اْلِكَت��اَب ِبُق��وَّ
 {١٣} َتِقّي��ًا  َوَكاَن  َوَزَكاًة  َلُدنَّ��ا  ِم��ْن  َوَحَنان��ًا   {١٢}
ّيًا {١٤} َو�َس��الٌم  ��ارًا َع�سِ َوَب��ّرًا ِبَواِلَدْي��ِه َوَل��ْم َيُك��ْن َجبَّ
َعَلْي��ِه َي��ْوَم ُوِل��َد َوَي��ْوَم َيُم��وُت َوَي��ْوَم ُيْبَعُث َحّي��ًا {١٥}

◘ دعاء واإجابة:

ال�ضّن، وكان ينظر من  رّية حتى �ضار �ضيخًا كبيرًا في  الذُّ ال�ضالم( من  النبّي زكريا )عليه  ُحِرَم 
ل  ين والدعوة ال�ضادقة اإليه، وتحمُّ حوله باحثًا عّمن ُيمكن له اأن ينه�ص بم�ضوؤولية الحفاظ على الدِّ
اأعباء النبّوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بعده، فال يجد اأحدًا ُموؤّهاًل لذلك.. فقد كان 
ين فا�ضدين ومنافقين َيّدعون الحر�ص على  اأقرباوؤه مّمن تظاهروا بالتديُّن وارتدوا لبا�ص رجال الدِّ
النا�ص  اأموال  وياأكلون  ال�ضخ�ضية،  م�ضالحهم  عن  اإّل  يبحثون  ل  حقيقتهم  في  كانوا  بينما  ين،  الدِّ

ق لهم منافعهم.  بالباطل، ويتالعبون باأحكام ال�ضريعة كما يحلو لهم، وبما ُيحقِّ
ِخْفُت  النبّي زكريا )عليه ال�ضالم( من الم�ضتقبل: {َو�إِِنّي  ن لنا قلق  ُيبيِّ قال اهلل )عّزوجّل( وهو 
يديه  ال�ضالم(  زكريا )عليه  النبّي  وَرفَع  َعاِقًر�} )مريم/٥(،  �ْمَر�أَِتي  َوَكاَنِت  َوَر�ِئي  ِمْن  �ْلَمَو�ِلَي 



ل من بعده  عاء طالبًا من اهلل )�ضبحانه وتعالى( باأن يرزقه ولدًا �ضالحًا َيِرث منه النبّوة، وَيتحمَّ بالدُّ
فخاطب  اهلل،  �ضريعة  وتطبيق  ين،  الدِّ عن  والدفاع  النا�ص،  واإ�ضالح  الر�ضالة،  وم�ضوؤولية  اأعباءها، 
اهلل )�ضبحانه وتعالى( قائاًل: {َفَهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َوِلّياً، َيِرُثِني َوَيِرُث ِمْن �آِل َيْعُقوَب َو�ْجَعْلُه َرِبّ 
الب�ضرى: {َيا  وجاءته  الكريم  النبّي  دعاء هذا  وا�ضتجاب اهلل )عّزوجّل(  ّياً} )مريم/٥-٦(.  َر�صِ

ُرَك ِبُغالٍم ��ْصُمُه َيْحَيى َلْم َنْجَعْل َلُه ِمْن َقْبُل �َصِمّياً} )مريم/ ٧ (. ا �إِنَّا ُنَب�ِصّ َزَكِريَّ

◘ قدرُة الل:

كانت هذه الِب�ضارة على خالف المعهود، فزكريا )عليه ال�ضالم( وزوجته قد كبرا �ِضّنًا، كما اأّنها لم 
تنجب من قبل وهي في �ضبابها، فكيف لها اأن تنجب في مثل هذه ال�ضّن؟! ولكّنها قدرة اهلل )�ضبحانه 
قت ِمن َقْبل مع الجّد الأكبر للنبّي زكريا، وهو النبّي اإبراهيم )عليه ال�ضالم(،  وتعالى( وم�ضيئته، َتحقَّ
فقد َرَزقه اهلل النبّي اإ�ضحاق )عليه ال�ضالم(، وقد تجاوز عمر النبّي اإبراهيم الت�ضعين �ضنة وكانت 
زكريا  مع  الآن  ق  َتتحقَّ وهي  �ضبابها،  فترة  خالل  ُتنجب  ولم  ال�ضّن،  في  كبيرة  اأي�ضًا  �ضارة  زوجته 
وزوجته، قال )عّزوجّل(: {َقاَل َرِبّ �أَنَّى َيُكوُن ِلي ُغالٌم َوَكاَنِت �ْمَر�أَِتي َعاِقر�ً َوَقْد َبلَْغُت ِمَن �ْلِكَبِر 

ٌن َوَقْد َخلَْقُتَك ِمْن َقْبُل َوَلْم َتُك �َصْيئاً} )مريم/  ٨-٩(. َك ُهَو َعلَيَّ َهِيّ ِعِتّياً، َقاَل َكَذِلَك َقاَل َربُّ

◘ النبّي احلكيم:
قت الُب�ضرى وُوِلد يحيى )عليه ال�ضالم(، وظهرت عليه بف�ضل اهلل وِنعمته معالم الفهم والنبوغ  وَتحقَّ
�ضد منذ ال�ضغر، وكان مع ذلك طيِّب القلب طاهر الروح، ُمقباًل على اهلل )عّزوجّل(  والحكمة والرُّ
ر  َم اهلل ول ُيفكِّ نيا، تقّيًا َوِرعًا ل يقرب ما َحرَّ بج�ضده وعقله وقلبه، ُمحّبًا للخير، زاهدًا في الحياة الدُّ
بالمع�ضية، باّرًا بوالديه، متوا�ضعًا مع النا�ص، �ضاحب ُخلق كريم وقلب كبير، ل يحمل حقدًا على 

اأحد، ول يريد بالآخرين اإّل الخير.
وبين  بينهما  ل  َيتنقَّ اأن  بل  مدينة،  اأو  قرية  في  ي�ضتقر  ل  اأن  ال�ضالم(  )عليه  يحيى  النبّي  واختار 
القاطنين في �ضحراء الأردن من البدو و�ضاكني الخيام، يدعوهم اإلى الإيمان، ويهديهم اإلى الخير، 
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اأو منفعة  اأن يطلب منهم ماًل  بهم مع�ضيته، وُيعلِّمهم اأحكام �ضريعته دون  اإلى اهلل، وُيجنِّ بهم  وُيقرِّ
بين  دنيوية، لأّنه كان ُمخل�ضًا في دعوته، �ضادقًا في ر�ضالّيته.. ومثل هذا الإن�ضان ل يمكن للنا�ص الطيِّ
قال اهلل  وقد  اإليه حري�ضين.  ال�ضتماع  وعلى  متبعين  له  ويكونوا  اإليه،  ينجذبوا  واأن  يحّبوه  واأن  اإّل 
)�ضبحانه وتعالى( ُمخاطبًا نبّينا الكريم محّمد )�ضلى اهلل عليه واآله(: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هلِل ِلْنَت 

و� ِمْن َحْوِلَك} )اآل عمران/ ١٥٩(. اً َغِليَظ �ْلَقْلِب الْنَف�صُّ َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفظًّ

◘ ا�ست�سهاد النبّي يحيى:
ين،  الدِّ واأعداء  الإيمان  عاف  و�ضِ المنافقين  من  ال�ضخ�ضية  الم�ضالح  اأ�ضحاب  فاإّن  المقابل،  وفي 

وجدوا في دعوة النبّي يحيى 
)عليه ال�ضالم( تهديدًا لهم، 
مة،  وخ�ضارة لمكا�ضبهم الُمحرَّ
مة،  وُفقدانًا لمواقعهم الُمتقدِّ
اإّل  عليها  حازوا  ما  التي 
والموؤامرات  والمكر  بالخداع 

وا�ضتغفال النا�ص. 
من  نفر  اجتمع  هنا  ومن 
وغيرهم  اإ�ضرائيل  بني  من 
وتاآمروا  ممن كانوا يعادونه، 
الحاكم  من  وطلبوا  عليه 
)هيرود�ص( اأن ُيلقي القب�ص 
عليه بتهمٍة باطلة، واأن يحكم 

لوحة فنية ت�سّور ما جرى للنبي يحيىعليه بالإعدام.



د هيرود�ص في تنفيذ الُحكم خوفًا من اأن ُيبتلى بدم اإن�ضان بريء، بل  ق لهم ما اأرادوا، وَتردَّ وَتحقَّ
دق والتقوى، فاأبقاه في ال�ضجن لمّدة من  هر والإخال�ص وال�ضِّ اأّنه وجد في النبّي يحيى كّل معالم الطُّ
لوا له قطع  الزمن، حتى جاءت اللحظة التي ا�ضتغّل فيها المتاآمرون وقوع الحاكم تحت تاأثير الخمر و�َضوَّ

راأ�ص النبّي الكريم. 
وهكذا انتقل يحيى من هذه الحياة اإلى جوار اهلل )عّزوجّل( �ضهيدًا �ضابرًا ُمحت�ضبًا، وقد اأخبرنا 
مون وينتظرون قيام ال�ضاعة كي يدخلوا الجّنة  )�ضبحانه وتعالى( اأّن المقتولين في �ضبيله اأحياء َيتنعَّ
�أَْحَياٌء  َبْل  �أَْمَو�تاً  �هلِل  �َصِبيِل  ِفي  ُقِتُلو�  �لَِّذيَن  َتْح�َصَبنَّ  {َوال  م�ضتب�ضرين:  فرحين  اآمنين  ب�ضالم 
ِمْن  ِبِهْم  َيْلَحُقو�  َلْم  ِبالَِّذيَن  َوَي�ْصَتْب�ِصُروَن  ِلِه  َف�صْ ِمْن  �هلُل  �آَتاُهُم  ِبَما  َفِرِحيَن  ُيْرَزُقوَن،  َرِبِّهْم  ِعْنَد 
يُع �أَْجَر  ٍل َو�أَنَّ �هلَل ال ُي�صِ َخْلِفِهْم �أَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن، َي�ْصَتْب�ِصُروَن ِبِنْعَمٍة ِمَن �هلِل َوَف�صْ

�ْلُموؤِْمِنيَن}  )اآل عمران/ ١٦٩- ١٧١(.

١. ا�ضتجاب اهلل دعاء النبّي زكريا )عليه ال�ضالم(، فرزقه بولد �ضّماه .......................... .
٢. كان النبّي يحيى )عليه ال�ضالم( ............................... تقّيًا طاهر القلب.

نه اأن يكون �ضالحًا لحمل اأعباء النبّوة من  ٣. لم يجد النبّي زكريا في ..................... َمن ُيمكِّ
بعده.

بون ل ُيمكن لهم اإّل اأن ....................... الإن�ضان ال�ضادق المخل�ص وينجذبوا اإليه. ٤. النا�ص الطيِّ
٥. تاآمر المنافقون على النبّي يحيى )عليه ال�ضالم( وطلبوا من الحاكم ............................. 

اأن يقب�ص عليه ويقتله.
)حكيمًا �� يحّبوا �� يحيى �� اأقربائه �� هيرود�س(

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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�سرح املفردات                                                                                 
�أَْق�َصى �مْلَِديَنة: �أبعد مو��صعها.                                                              َفَطَرِن: خلقني و�أبدعني.

ال ُتْغِن َعِنّي: ال تدفع عنِّي.

املوؤمن الر�سايل
الآيات ٢٠ - ٢٧ من �سورة ي�س

��ى اْلَمِديَن��ِة َرُجٌل َي�ْس��َعى َقاَل َي��ا َقْوِم  َوَج��اَء ِم��ْن اأَْق�سَ
ِبُع��وا َمْن ل َي�ْس��اأَُلُكْم اأَْجرًا  ِبُع��وا اْلُمْر�َس��ِليَن {٢٠} اتَّ اتَّ
َوُهْم ُمْهَتُدوَن {٢١} َوَما ِلَي ل اأَْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َواإَِلْيِه 
ْحَمُن  ْن ُيِرْدِن الرَّ ِخُذ ِمْن ُدوِنِه اآِلَهًة اإِ ُتْرَجُعوَن {٢٢} اأَاأَتَّ
ي �َسَفاَعُتُهْم �َسْيئًا َول ُيْنِقُذوِن {٢٣} اإِِنّي  رٍّ ل ُتْغِن َعِنّ ِب�سُ
ُكْم َفا�ْس��َمُعوِن  الٍل ُمِبيٍن {٢٤} اإِِنّي اآَمْنُت ِبَرِبّ اإًِذا َلِفي �سَ
َة َقاَل َي��ا َلْيَت َقْوِم��ي َيْعَلُموَن  {٢٥} ِقي��َل اْدُخ��ِل اْلَجنَّ
ي َوَجَعَلِني ِم��َن اْلُمْكَرِميَن {٢٧} {٢٦} ِبَما َغَف��َر ِلي َرِبّ

◘ امل�سوؤولية الر�سالية:
اإلى اهلل،  عوة  الدَّ َهّم  ر�ضاليين، يحملون  يكونوا  اأن  للموؤمنين جميعًا  وتعالى(  اأراد اهلل )�ضبحانه 
و�ضخ�ضّيتهم  ُهوّيتهم  من  جزءًا  ذلك  واعتبر  والإ�ضالح،  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف،  والأمر 
َياأُْمُروَن  َبْع�ٍض  �أَْوِلَياُء  ُهْم  َبْع�صُ ِمَناُت  َو�ْلُموؤْ {َو�ْلُموؤِْمُنوَن  الحقيقي:  الإيمان  مظاهر  من  ومظهرًا 



�أُوَلِئَك  َوَر�ُصوَلُه  �هلَل  َوُيِطيُعوَن  َكاَة  �لزَّ َوُيوؤُْتوَن  الَة  �ل�صَّ َوُيِقيُموَن  �ْلُمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 
�َصَيْرَحُمُهُم �هلُل �إِنَّ �هلَل َعِزيٌز َحِكيٌم} )التوبة/ ٧١(. والولية بين الموؤمنين والموؤمنات - كما جاء 
ه اإلى  َهت اإليه الن�ضيحة، اأو اإذا ُنبِّ في الآية ال�ضابقة - تعني اأّنه لي�ص من حقِّ اأحدنا اأن يغ�ضب اإذا ُوجِّ

خطاأ يرتكبه، اأو ُنهي بالأ�ضلوب المنا�ضب عن مع�ضيٍة يفعلها، اأو اأُِمر بالتزام اأمٍر واجٍب قد تركه.. 
ّمة الإ�ضالمية اإّنما تكون  كما ل ي�ضّح اأن يقول لنا�ضحه: »هذا لي�ص من �ضاأنك«، بل واعتبر اهلل اأّن الأُ
ٍة  �أُمَّ خير الأُمم حين تلتزم بالحالة الر�ضالية، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: {ُكْنُتْم َخْيَر 
�أُْخِرَجْت ِللنَّا�ِض َتاأُْمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن �ْلُمْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهلِل} )اآل عمران/١١٠(.. وهي 
م وتتقهقر حين يتخّلى كّل فرٍد مّنا عن م�ضوؤوليته الر�ضالية، ويعتبر  بالتالي تفقد هذا الموقع الُمتقدِّ

دها القراآن بهذه الدائرة. ين فقط، بينما لم ُيحدِّ اأّنها من م�ضوؤولية علماء الدِّ

◘ الإن�سان الر�سايل:
َم القراآن الكريم عّدة نماذج لل�ضخ�ضية الموؤمنة الر�ضالية، التي ل ت�ضعر بالراحة حين تجد  وَقدَّ
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الإن�ضان  لأّن  كّل ذلك،  نف�ضها عن  ولو حفظت  المجتمع، حتى  ي�ضود في  والباطل  والف�ضاد  ال�ضالل 
الر�ضالي ينظر اإلى نف�ضه كفرد �ضمن مجموعة، واأّي خلل في المجتمع لبّد واأن يترك اأثره عليه، اأو 
د؟ هذا بالإ�ضافة اإلى اأّن اهلل )�ضبحانه  على اأقرب النا�ص اإليه، فكيف ي�ضمح للخلل باأن ي�ضتمر ويتمدَّ

وتعالى( قد األزم كّل موؤمن باأن يتحّمل م�ضوؤولياته تجاه المجتمع.
ة ذلك الرجل الموؤمن الذي جاء ُم�ضِرعًا وبهّمة عالية ومن اأبعد موقع من  ومن هذه النماذج ق�ضّ
بوا، وواجههم النا�ص بالتهديد والوعيد، بدًل عن  المدينة حين َعِلم باأّن ثالثًة من المر�ضلين قد ُكذِّ

�ُضكرهم والأخذ بن�ضائحهم.
وهكذا بداأ هذا الرجل محاولته لتغيير موقف اأهل المدينة من المر�ضلين، واإقناعهم باأّن م�ضلَحتهم 
في اّتباع ما جاءوا به، واأّنهم لم يطلبوا لأنُف�ضهم اأّي �ضيء.. ل مال، ول �ُضهرة، ول مقام.. فالدافع 
اإلى توحيد اهلل والعمل ال�ضالح، وفي كّل ذلك خير لعاقبة الإن�ضان في  عوة هدايتهم  وراء هذه الدَّ

الآخرة.
رك باهلل اّتباع للَوْهم والباطل، فالخالق هو اهلل، وُمدِبّر الأُمور وَمن بيده  و�ضار ُيبيِّن لهم اأّن ال�ضِّ
كّل �ضيء هو اهلل، ل هذه المعبودات التي ُي�ضركون بها مع اهلل، لأّنها اإّما اأن تكون من ن�ضج مخّيلتهم، 
اأو مخلوقات حقيقية كالمالئكة، اأو الكواكب والنجوم، اأو ال�ضم�ص، اأو بع�ص الكائنات الحّية كالعجل 
والأفعى.. وكّلها ل تملك قّوًة ذاتية بحيث تفعل ما ت�ضاء، بل هي مخلوقات تكت�ضب قدرتها من عنِد 
 اهلل، ولو اأراد اهلل بالإن�ضان �ضّرًا لم يكن لهذه المخلوقات اأن تفعل �ضيئًا ُيعاِر�ص اإرادة اهلل، اأو يحّد 

من قدرة اهلل.
فماذا كان موقف اأهل تلك المدينة؟ لقد اأقدموا على جريمة كبرى حين َعدوا على ذلك الرجل 
 فقتلوه، لأّنهم ما كانوا يملكون الدليل والمنطق للرّد على كالمه، ووجدوا اأّن اأ�ضهل طريقٍة لمواجهته هي 

بالتخُلّ�ص منه!
اأذًى  من  الر�ضالي  الموؤمن  الرجل  هذا  له  �ص  َتعَرّ مّما  الرغم  وعلى  اأّنه  )عّزوجّل(  اهلل  ويخبرنا 
البائ�ص  الم�ضير  على  خائفًا  بقي   - للنا�ص  الخيَر  وحّبه  الكبير  وبقلبه   - اأّنه  اإّل  القتل،  حّد  بلغ 



المر�ضلين،  واتَّبعوا  قوه  دَّ �ضَ اأّنهم  لو  يًا  ُمتمِنّ المعاند،  موقفهم  من  مًا  ُمتاألِّ قومه،  ينتظر  الذي 
عليهم  العذاب  نزول  اإلى  المطاف  نهاية  في  �ضيقوُدهم  الذي  اختيارهم  �ضوء  على  رًا  وُمتح�ضِّ
�إِْن  ُمْنِزِليَن،  ُكنَّا  َوَما  َماِء  �ل�صَّ ِمَن  ُجْنٍد  ِمْن  َبْعِدِه  ِمْن  َقْوِمِه  َعلَى  �أَْنَزْلَنا  {َوَما  نيا:  الدُّ في 
من  الآخرة  في  �ضيالقونه  ِلَما  ثّم   ،)٢٨-٢٩ )ي�ص/  َخاِمُدوَن}  ُهْم  َفاإَِذ�  َو�ِحَدًة  ْيَحًة  �صَ �إِالَّ   َكاَنْت 

عذاٍب �ضديد.
اأ�ضحاَب قلوٍب كبيرة،  اأن يكونوا مثل هذا الرجل الر�ضالي،  للموؤمنين  اأراد اهلل )عّزوجّل(  هكذا 
لون في  يحّبون الخيَر للنا�ص، وَي�ضَعون لالإ�ضالِح في مجتمعاتهم، وُي�ضّحون في هذا الطريق، ويتحمَّ

�ضبيله الأذى، لأّنه الطريق الذي يحبُّه اهلل، وهو طريق الأنبياء والمر�ضلين.

ه اإليك اأخوَك الموؤمن الن�ضيحة باأ�ضلوب �ضليم.  ك اأن ....................... اإذا وجَّ ١. لي�ص من حقِّ
٢. يريد اهلل للموؤمنين اأن يحّبوا الخيَر للنا�ص، واأن ...................... لالإ�ضالِح في مجتمعاتهم.
٣. الأُّمة الإ�ضالمية اإّنما تكون خير الأُمم حين ................................... بالحالة الر�ضالية.
ته.  ٤. .......................... هي الجزاء الإلهّي الم�ضتحّق للرجل الر�ضالي الذي اأخبرنا اهلل ق�ضّ

)تلتزم - الجّنة - تغ�سب - ي�سعوا(
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العقائد

كان القراآن الكريم بالن�ضبة اإلى م�ضركي قري�ص �ضيئًا ُمبِهرًا على م�ضتوى الم�ضمون، ففي كّل مّرة 
يفاجئهم بمعارف واأخباٍر يعود بع�ضها اإلى اآلف ال�ضنين، وما عرفوا تفا�ضيلها الدقيقة من قبل، وما 

كانت من واقع بيئتهم، وما كانت لديهم مدار�ص ُتعلِّم اأحدًا �ضيئًا من ذلك.
وحكمُته،  القراآن،  يطرحها  التي  وال�ضرعية  والأخالقية  الإيمانية  المفاهيم  طبيعة  كانت  كما 
اأمام الأ�ضلوب والم�ضتوى  وخطاباُته مّما لم يعهدوه في ثقافتهم الدارجة. وهكذا وقفوا مدهو�ضين 
ا�ضين، ول فيما �ضمعوه من  البياني للقراآن، مّما لم يعهدوه ل في ق�ضائدهم، ول في ق�ض�ص الق�ضّ
هبان، ول في اأحاديثهم اليومية، ول منا�ضباتهم الثقافية التي كانت ُتعَقد في اأ�ضواِقهم  الأحبار والرُّ

الكبرى وملتقياتهم ال�ضنوية، ك�ضوق )عكاظ( و)ذي المجاز( و)دومة الجندل(. 
وقد �ضهد عدد من كبار �ضخ�ضيات الم�ضركين بعظمة القراآن، واأّنه ل ُي�ضبه �ضيئًا من كالم الب�ضر، 
فقد جاء الوليد بن المغيرة المخزومي اإلى النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( فقراأ عليه القراآن، فكاأّنه َرقَّ 

له، فبلغ ذلك اأبا جهل فاأتاه، 
فقال: يا عّم، اإّن قوَمك يرون اأن يجمعوا لك ماًل! 

قال المغيرة: ِلَم؟ 
�ص لما قبله. قال اأبوجهل: ليعطوكه، فاإّنك اأتيت محّمدًا تتعَرّ

قال المغيرة: قد َعِلَمت قري�ص اأّني من اأكثرها ماًل.
قال اأبوجهل: فقل فيه قوًل َيبلغ قوَمك اأّنك منكٌر له اأو اأّنك كارٌه له.

ي ول اأعلم برجزه ول بق�ضيِده  قال المغيرة: وماذا اأقول؟! َفَواهلل ما فيكم من رجٍل اأعلم بالأ�ضعار منِّ
ي.. واهلل ما ي�ضبه الذي يقول �ضيئًا من هذا، واهلل اإّن ِلقوِله الذي يقول حالوة،  ول باأ�ضعار الجنِّ  منِّ

م ما تحَته. واإّن عليه لِطالوة ، واإّنه لُمثمٌر اأعاله، ُمغِدٌق اأ�ضفُله، واإّنه ليعلو وما ُيعَلى، واإّنه ليحطِّ
قال اأبوجهل: ل َير�ضى عنك قومك حتى تقول فيه.

ر. قال المغيرة: فدعني حتى اأُفكِّ



ال�ضحيحين،  على  الم�ضتدرك  )الني�ضابوري،  ياأثره عن غيره.   ، ُيوؤَثر  �ِضحر  قال: هذا  ر،  فكَّ فلّما 
ح٣٨٧٢(.

◘ البحث عن َمَرج:
الجنون  ن�ضبة  و�ضخافة  له،  بمثيل  الإتيان  اأو  القراآن  مواجهة  عن  وعجزهم  الحقائق،  هذه  اأمام 
خالله  من  رون  ُيبرِّ َمخَرج  من  قري�ص  لم�ضركي  لبّد  كان  واآله(،  عليه  اهلل  )�ضلى  للنبّي  حر  وال�ضِّ
موقفهم الراف�ص لدعوة النبّي ومواجهتهم له، وحربهم العنيفة التي �ضّنوها �ضّد الم�ضت�ضعفين من 

الموؤمنين بر�ضالته.
من هنا، ان�ضّبت محاولتهم للتخفيف من هذا ال�ضغط ال�ضديد باّتهام النبّي في م�ضدر القراآن: 
{َوَقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِْن َهَذ� �إِالَّ �إِْفٌك �ْفَتَر�ُه َو�أََعاَنُه َعلَْيِه َقْوٌم �آَخُروَن َفَقْد َجاُءو� ُظْلماً َوُزور�ً، َوَقاُلو� 

ياًل} )الفرقان/٤-٥(. ِليَن �ْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْملَى َعلَْيِه ُبْكَرًة َو�أَ�صِ �أَ�َصاِطيُر �الأَوَّ
وهذا يعني اأّنهم:

ْفٌك}. الَّ �إِ ْن َهَذ� �إِ ١. اّدعوا اأّن ن�ضبة القراآن اإلى اهلل من اأ�ضواأ الكذب: {َوَقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� �إِ
د الكذب.  د: {�ْفَتَر�ُه}.. فالفتراء هو َتعمُّ ٢. ولم يكتفوا بذلك، بل واّدعوا اأّن هذا الكذب ُمتعمَّ

٣. واعتبروا اأّن القراآن جاء بمجهود جماعة من النا�ص، ولي�ص عماًل فرديًا من قبل النبّي: {َو�أََعاَنُه 
َعلَْيِه َقْوٌم �آَخُروَن}.

باأحٍد  يلتقي  كان  ما  الفترة  تلك  واآله( في  عليه  النبّي )�ضلى اهلل  اأّن  ي�ضهدون  كانوا  اأّنهم  وحيث 
لياأخذ عنه ما يتلو عليهم من القراآن، كما اأّنه كان ل يقراأ من الُكُتب.. فمن اأين ياأتي كّل يوم ب�ضيء 

جديد؟ لذلك قالوا:
�أَ�َصاِطيُر  والأ�ضاطير: {َوَقاُلو�  والأفكار  المعلومات  تلك  له  يكتب  بمن  الما�ضي  ا�ضتعان في  لقد   .٤

ِليَن �ْكَتَتَبَها}. �الأَوَّ
ياًل}، اأي اأّنه  ٥. وما فائدة ما ُكِتب له وهم يعلمون اأّنه ل يقراأ؟ قالوا: {َفِهَي ُتْملَى َعلَْيِه ُبْكَرًة َو�أَ�صِ
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ف َمن يعرف القراءة ليقراأ له تلك الُكُتب التي تراكمت لديه عبر الزمن، في ال�ضباح والم�ضاء،  َوظَّ
مها للنا�ص على اأّنها كالم اهلل! فيحفظ النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( ما ي�ضمع، ثّم ُيقدِّ

◘ اّتهامات امل�ست�سرقني وامللحدين:
المثال:  �ضبيل  على  بل(  )ريت�ضارد  الم�ضت�ضرق  قال  فقد  الّتهامات،  هذه  الم�ضت�ضرقون  ر  َكرَّ وقد 
»بع�ُص ق�ض�ص العقاب، كق�ض�ص عاد وثمود، م�ضتمّد من م�ضادر عربية؛ ولكّن الجانب الأكبر من 
ر تعاليمه ويدعمها قد ا�ضُتمّد من م�ضادر يهودية ون�ضرانية، وقد  الماّدة التي ا�ضتعملها محّمد لُيف�ضِّ
ف على ما في العهد القديم اأف�ضل من و�ضعه ال�ضابق في مّكة، حيث  كانت فر�ضته في المدينة للتعرُّ

كان على ات�ضال بالجاليات اليهودية في المدينة«. 
رون هذه الفكرة ولكن بعبارات جديدة، وب�ضياغات مختلفة،  كما و�ضار الملحدون والاّلدينّيون ُيكرِّ

والنتيجة واحدة، ومن�ضاأ اأكثِر كلماتهم هو ما طرحه الم�ضت�ضرقون خالل القرون الثالثة الما�ضية. 
و�ضنعرف في الدر�ص القادم كيف َردَّ القراآن على هذه المزاعم الباطلة، القديمة منها والحديثة.

 

١. لم ي�ضهد اأحد من الم�ضكريك لعظمة القراآن. )      (
٢. اّتهم بع�ص الم�ضركين النبيَّ في م�ضدر القراآن تبريرًا لموقفهم الباطل. )      (

٣. كّرر الم�ضت�ضرقون كالم الم�ضركين باأن النبّي اأخذ اأكثر القراآن من اليهود والن�ضارى. )      (
٤. كان القراآن يفاجيء الم�ضركين بمعارفه واأخباره. )      (

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟ �سح اأم خطاأ
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عرفنا في الدر�ص الما�ضي اأّن الم�ضركين اّدعوا اأّن النبّي محّمدًا )�ضلى اهلل عليه واآله( قد جاء 
بالقراآن من عند نف�ضه، واأّنه ا�ضتعان بالُكُتب ال�ضماوية ال�ضابقة وبالق�ض�ص والأ�ضاطير وببع�ص اأحبار 

اليهود ورهبان الن�ضارى، وببع�ص َمن كان يعرف القراءة من الم�ضلمين.
واعتبر اهلل )�ضبحانه وتعالى( اأّن هذه الّتهامات باطلة وظالمة، لأّنها كذب مح�ص، ول تمتُّ اإلى 
الحقيقة باأّية �ضلة، فالنبّي كان يتلّقى القراآن من َلُدن اهلل وعن طريق الوحي، ولم ياأِت فيه من عنده 
رَّ  ْنَزَلُه �لَِّذي َيْعلَُم �ل�ِصّ اأو من عنِد اأيِّ اأحٍد من الب�ضر ب�ضيء، ول بكلمٍة واحدة. قال )�ضبحانه(: {ُقْل �أَ

َماَو�ِت َو�الأَْر�ِض �إِنَُّه َكاَن َغُفور�ً َرِحيماً} )الفرقان/ ٦(. ِفي �ل�صَّ

روا وقاِرنوا: ◘ َتَدبَّ

لقد اأمرهم اهلل )عّزوجّل( اأن َيَتدَبّروا - باإن�ضاف - في هذا الذي زعموه اإفكًا اأو اأ�ضاطير الأّولين، 
ليظهر لهم اأّنه ل ي�ضتمل اإّل على الحقائق النا�ضعة التي ل ُيحيط بها علمًا اإّل اهلل الذي يعلم ال�ضرَّ في 
ال�ضماوات والأر�ص.. ولو كانت هذه الُكُتب والق�ض�ص هي م�ضادر القراآن ل�ضابهتها، بينما لو قارّنا 

بين ما في القراآن وما في تلك الُكُتب والق�ض�ص لَتبيَّن لنا خالف ذلك.. 
ف فيما يلي على بع�ص الختالفات الموجودة بين ما في القراآن وبين ما في الُكُتب ال�ضماوية  و�ضنتعَرّ

فت على يد اليهود والن�ضارى. التي ُحرِّ

◘ الختالف يف الأ�سلوب وامل�سمون:
فاأّول ما ُيالحظ في اأ�ضلوب العر�ص فيما بيد النا�ص من ُكُتب اليهود والن�ضارى هو ركاكة الأ�ضلوب 
وهبوط م�ضتوى التعبير الذي ي�ضل اأحيانًا اإلى درجة الإ�ضفاف.. فكيف يكون القراآن ببالغته وبيانه 

الرائع ماأخوذًا عنها؟
في  الموجودة  تلك  عن  القراآن  في  الما�ضية  والأُمم  الأنبياء  ق�ض�ص  تفا�ضيل  تختلف  وهكذا   
�ص( المكّون من ق�ضمين )العهد القديم - العهد الجديد( الذي يوؤمن به الن�ضارى  )الكتاب المقدَّ
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كما يوؤمن اليهود بالق�ضم الأول منه فقط، وكذلك تختلف المفاهيم المنتزعة منها، والقيم والمبادئ 
والأخالقيات التي يطرحها القراآن ول نجدها هناك.

�ص(  المقدَّ )الكتاب  من  الأّول  الق�ضم  في  جاء  ما  بين  ال�ضالم(  )عليه  �ضليمان  ة  ق�ضّ قارّنا  فلو 
والمعروف با�ضم )العهد القديم(، وبين ما جاء في القراآن الكريم، ف�ضنجد ما يلي:

د َمِلك حكيم، بينما َعلَّمنا القراآن اأّنه نبّي: {�إِنَّا �أَْوَحْيَنا  ١. اعتبر )العهد القديم( اأّن �ضليمان ُمجرَّ
�ْصَحاَق َوَيْعُقوَب  �إِْبَر�ِهيَم َو�إِ�ْصَماِعيَل َو�إِ �إَِلى  َو�أَْوَحْيَنا  ِبِيّيَن ِمْن َبْعِدِه  �إَِلى ُنوٍح َو�لنَّ �أَْوَحْيَنا  �إَِلْيَك َكَما 

�ضاء/ ١٦٣(. وَب َوُيوُن�َض َوَهاُروَن َو�ُصلَْيَماَن َو�آَتْيَنا َد�ُوَد َزُبور�ً} )النِّ َو�الأَ�ْصَباِط َوِعي�َصى َو�أَيُّ
ته مع َمِلكة �َضَباأ نجد اأّن )العهد القديم( ل يذكر �ضيئًا عن اإيمانها، بل يخبرنا ما يلي:  ٢. في ق�ضّ
اأُعِجبت  كيف  يحكي  ثّم  بم�ضاِئَل«،  لتمتِحَنُه  فاأَتْت   ، بِّ الرَّ لمجِد  �ُضليماَن  بخبِر  �َضَباأ  َمِلَكُة  »و�َضِمَعْت 
كالتالي:  لقاوؤهما  وينتهي  له.  اأهدتها  التي  والكثيرة  الرائعة  الهدايا  وعن  ُملكه  وبعظيم  بحكمته 
َكرم  ح�ضَب  اإّياُه  اأعطاَها  ما  َعدا  َطَلَبْت،  اّلذي  ُم�ضَتهاَها  كلَّ  �َضَباأ  لَمِلَكِة  �ُضليماُن  الَمِلُك  »واأعطى 

من اآثار مملكة �سباأ
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الإ�ضحاح   الأّول،  الملوك  )�ِضفر  وَعِبيُدَها«  هي  َها  اأر�ضِ اإلى  وذهبْت  َرَفْت  فان�ضَ �ُضليماَن.   الَمِلِك 
العا�ضر: ١-١٣ (.

ت ر�ضالة من النبّي  واأّما في القراآن فالتفا�ضيل مختلفة تمامًا، فقد اأخبرنا اهلل )عّزوجّل( اأّنها َتلقَّ
�ضليمان، ودعاها فيها اإلى الإ�ضالم، واأّنها حاولت اأن تر�ضيه بالهدايا الثمينة ليتركها و�ضاأنها، فقال: 

ا �آَتاُكْم} )النمل/ ٣٦(. وَنِن ِبَماٍل َفَما �آَتاِنَي �هلُل َخْيٌر ِممَّ {�أَُتِمدُّ
ِل َرِبّي  � ِعْنَدُه َقاَل َهَذ� ِمْن َف�صْ ا َر�آُه ُم�ْصَتِقرًّ ث القراآن الكريم كيف ُجِلب له عر�ُضها: {َفلَمَّ وَتحدَّ
َرِبّي َغِنيٌّ َكِريٌم} )النمل/  نَّ  َفاإِ َكَفَر  َوَمْن  ِلَنْف�ِصِه  َي�ْصُكُر  نََّما  َفاإِ َوَمْن �َصَكَر  �أَْكُفُر  �أَْم  �أَ�أَ�ْصُكُر  ِلَيْبُلَوِني 
ًة َوَك�َصَفْت َعْن �َصاَقْيَها َقاَل  ا َر�أَْتُه َح�ِصَبْتُه ُلجَّ ْرَح َفلَمَّ ٤٠(، فلّما َوَفدْت عليه: {ِقيَل َلَها �ْدُخِلي �ل�صَّ
�إِِنّي َظلَْمُت َنْف�ِصي َو�أَ�ْصلَْمُت َمَع �ُصلَْيَماَن هلِلِ َرِبّ �ْلَعاَلِمين}  ٌد ِمْن َقَو�ِريَر َقاَلْت َرِبّ  ْرٌح ُمَمرَّ �إِنَُّه �صَ

)النمل/ ٤٤(.
النبّي  ر�ضالة  من  الغاية  قت  َتحقَّ حيث  الأهم،  هو  اإيماني  بم�ضهد  القراآن  في  ة  الق�ضّ انتهت  لقد 
فما  �ضليمان..  بهدايا  َفِرحًة  ديارها  اإلى  بعودتها  القديم(  )العهد  في  انتهت  بينما  اإليها،  �ضليمان 

عالقة هذا بذاك؟ 
�ضيخوخِة  زماِن  في  »وكان  الأ�ضنام:  بعبادة  باّتهامه  القديم(  )العهد  في  �ضليمان  ة  ق�ضّ وُتختتم 
يَن«،  يُدوِنيِّ ال�ضِّ اإلهِة  َع�ضُتوَرَث  َوراَء  �ُضليماُن  اأُخرى.. فذهَب  اآلهٍة  َوراَء  قلَبُه  اأَمْلَن  ِن�ضائُه  اأّن  �ُضليماَن 
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بُّ على �ُضليماَن« )�ِضفر الملوك الأّول،  َب الرَّ واأّنه بنى المعابد لالأوثان اإر�ضاًء لِن�ضائه الوثنّيات: »فَغ�ضِ
الإ�ضحاح الحادي ع�ضر: ٤-٩(.

اأّما في القراآن الكريم، فال�ضورة مختلفة تمامًا: {َوَما َكَفَر �ُصلَْيَماُن} )البقرة/ ١٠٢(.. {َوَوَهْبَنا 
نَّ َلُه ِعْنَدَنا َلُزْلَفى َوُح�ْصَن َماآٍب} )�ص/ ٣٠-٤٠(.. هذه هي  �ٌب... َو�إِ ُه �أَوَّ ِلَد�ُوَد �ُصلَْيَماَن ِنْعَم �ْلَعْبُد �إِنَّ
كر والت�ضبيح هلل.. فكيف يكون هذا  نهاية �ضليمان في القراآن.. العبد ال�ضالح الذي كان ُيكِثر من الذِّ
�ص( عندما  ة النبّي �ضليمان ينطبق على باقي ق�ض�ص )الكتاب المقَدّ من ذاك؟ وما ينطبق على ق�ضّ

نقارن م�ضامينها بما جاء في القراآن الكريم.

◘ القراآن وحٌي من الل:
لقد كان القراآن وا�ضحًا في التاأكيد على اأّن ما فيه من ق�ض�ص الأنبياء والما�ضين هو من وحي اهلل 
الذي لم يعرفوه من قبل: {ِتْلَك ِمْن �أَْنَباِء �ْلَغْيِب ُنوِحيَها �إَِلْيَك َما ُكْنَت َتْعلَُمَها �أَْنَت َوال َقْوُمَك ِمْن 
ف اأن ي�ضل اإلى حقيقة اأّن ما ادُّعي من اأّن )الكتاب  َقْبِل َهَذ�} )هود/٤٩(، وباإمكان الباحث الُمن�ضِ

َلة اأبدًا. �ص( هو م�ضدر ما في القراآن لي�ص �ضوى كالم باطل ل يمّت اإلى الحقيقة ب�ضِ المقَدّ

�ص بع�ص ق�ض�ضه واأخبار الأُمم الما�ضية. )        ( ١. اأخذ القراآن الكريم من الكتاب المقَدّ
٢. ل تختلف تفا�ضيل ق�ض�ص الأنبياء في القراآن الكريم عن مثيالتها في الكتاب المقّد�ص. )        (
َمِلكة �َضَباأ باإيمانها، بينما انتهت في الكتاب  ة النبّي �ضليمان مع  ٣. في القراآن الكريم، انتهت ق�ضّ

المقّد�ص بعودتها اإلى ديارها فرحًة بهدايا الَمِلك. )        (
�ص  د القراآن الكريم على اأّن �ضليمان من الأنبياء واأّنه كان ُيوَحى اإليه، بينما اعتبره الكتاب المقدَّ ٤. يوؤِكّ

د ملٍك من الملوك. )        ( ُمجرَّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟ �سح اأم خطاأ



نحن والدعاء - الق�سم الأول

مهما َقِوي الإن�ضان وامتلك المال والأعوان والِعلم والحكمة والقدرة وال�ضلطة، فاإّنه يبقى ُمحتاجًا 
اإلى اهلل )�ضبحانه وتعالى(.

ر من حقيقة اأّن الإن�ضان يبقى على الدوام عبدًا هلل الخالق الُمنِعم،  اأّوًل: لأّن اأ�ضباب القّوة هذه ل ُتغيِّ
باأّنه عبٌد هلل،  دنا محّمد )�ضلى اهلل عليه واآله( وهو يفتخر  اإن�ضان اأعظم في عقيدتنا من �ضيِّ واأي 
اأّن محّمدًا  د ال�ضالة بعنوان العبودية ثّم الر�ضالة، فنقول: »واأ�ضهُد  َت�ضهُّ اأن نذكره في   وُيعِلّمنا اهلل 

عبده ور�ضوله«.
ثانيًا: لأّن الإن�ضان يواجه في هذه الحياة �ضعوبات وتحّديات يحتاج معها اإلى اأن يرتبط ب�ضاحب 
نه من مواجهة هذا الظرف الع�ضيب، كما قال )عّزوجّل(:  القّوة المطلقة لي�ضتمّد من عنده ما ُيمكِّ

يَن} )لقمان/ ٣٢(. يَن َلُه �لِدّ لَِل َدَعُو� �هلَل ُمْخِل�صِ {َو�إَِذ� َغ�ِصَيُهْم َمْوٌج َكالظُّ
اآلمًا  لالإن�ضان  ُي�ضبِّب  اأن  بالمجهر،  اإّل  ُيرى  ول  َغر،  ال�ضِّ في  متناهي  )ميكروب(  باإمكان  األي�ص 
�ضه اإلى الموت؟ وقد ي�ضيب هذا الميكروب اأعّز النا�ص اإلى  َد حياَته الآمنة، واأن ُيعرِّ �ضديدة، واأن ُيهدِّ
ه قلبك في مثل هذا الظرف الع�ضيب؟ ومّمن تحاول اأن ت�ضتمّد  قلبك واأحّبهم اإليك.. فاإلى َمن َيتوَجّ

القّوة؟ األي�ص من اهلل العزيز الذي ل غالَب له، والذي هو على كلِّ �ضيء قدير؟
قال الإمام علّي )عليه ال�ضالم(: »م�صكيٌن �بُن �آدَم، مكتوُم �الأجِل، مكنوُن �لِعلَِل، محفوُظ �لعمِل، 

رَقُة، وُتنِتُنُه �لَعرَقُة« )نهج البالغة، الحكمة ٤١٦(.  ُة، وَتقُتُلُه �ل�صَّ ُتوؤِلُمُه �لَبقَّ

عاء: ◘ الغاية من الدُّ
ال�ضّدة  في  عاء،  بالدُّ اإليه  ه  َنتوجَّ باأن  الكريم  القراآن  في  وتعالى(  )�ضبحانه  اهلل  اأمرنا  هنا  ومن 

ُكُم �ْدُعوِني �أَ�ْصَتِجْب َلُكْم} )غافر/ ٦٠(. خاء، ووعدنا بال�ضتجابة، حيث قال: {َوَقاَل َربُّ والرَّ
لها ب�ضورة رائعة في و�ضّيته  واأكد الإمام علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم( هذه الفكرة و�َضَرحها وَف�ضَّ
لبنه الإمام الح�ضن )عليه ال�ضالم(، حيث قال له: »و�علْم، �أّن �لذي بيِدِه خز�ئُن �ل�صمو�ِت و�الأر�ِض 
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َل لَك باالإجابِة: �أمَرَك �أن ت�صاأََلُه لُيعِطَيَك، وَت�صَترِحَمُه لَيرحَمَك.. ولم  عاِء، وَتكفَّ قد �أِذَن لَك في �لدُّ
 َيجَعْل بيَنَك وبيَنُه َمن َيحُجُبَك عنُه، ولم ُيلِجئَك �إلى َمن َي�صَفُع لَك �إليِه«، حيث يمكنك اأن تدعوه ب�ضكل 

مبا�ضر بال و�ضائط.
»ولم َيمَنعَك �إْن �أَ�صاأَْت من �لتوبِة« فباب التوبة يبقى مفتوحًا لالإن�ضان، حتى لو عاد اإلى المع�ضية 

واأراد التوبة من جديد.
»ولم ُيَعاِجلَك َبالنِّقَمِة، ولم ُيَعيِّرَك باالإنابِة« فاهلل ل ُيعاجل بالعقوبة على تلك المعا�ضي، ول ُيعِيّر 
العا�ضي عند التوبة بما ارتكب من معا�ضي.. على خالف النا�ص الذين حين تت�ضامح منهم، فاإّنهم 

رونك بما فعلت ولرّبما يهينونك بالكلمة والموقف، ثم ي�ضامحونك. ُيذِكّ
يَحُة بَك �أْوَلى« فهذا المذنب ي�ضتحّق الف�ضيحة؛ ولكّن اهلل ي�ضتر عليه،   حَك حيُث �لف�صِ »ولم َيف�صَ

فاأّي كرم هذا؟
بالندم  ال�ضروط  الإن�ضان  ق  حقَّ ما  متى  فورية  جعلها  بل  �الإنابِة«،  َقُبوِل  في  عليَك  ْد  ُي�صدِّ »ولم 

والإ�ضالح والوعد بعدم العود واأمثال ذلك.



حمِة، بل جعَل ُنُزوعَك عن �لذنِب َح�َصنًة، وَح�َصَب  »ولم ُيناِق�صَك بالجريمِة، ولم ُيوؤي�صَك من �لرَّ
�صيِّئتَك و�حدًة، وَح�َصَب ح�َصنَتَك َع�صر�ً، وَفتَح لَك باَب �لَمَتاِب، فاإذ� َناَديَتُه �َصِمَع ِنَد�ك، و�إذ� ناَجيَتُه   
ْيَت �إليِه بحاجِتَك، و�أبَثثَتُه ذ�َت نف�ِصَك«، اأي تخبره بكلِّ ما توّد مّما هو في قلبك:  َعِلَم َنجَو�َك.. فاأف�صَ

اآلمك، اأمنياتك، اآمالك، حاجاتك، رغباتك. 
»و�َصَكْوَت �إليِه ُهُموَمَك، و��صَتك�َصفَتُه ُكُروَبَك، و��صَتَعنَتُه على �أُُموِرَك، و�صاألَتُه من خز�ئِن َرحمِتِه 

ما ال َيقِدُر على �إعطاِئِه غيُرُه: من ِزياَدِة �الأعماِر و�صّحِة �الأبد�ِن و�َصَعِة �الأرز�ِق«.
عاء؟ اأم هل تحتاج لكي تدعو اهلل اأن تطلب الإذن  م في م�ضاألة الدُّ وهل هناك اأحد من الَخلق َيتحكَّ

عاء وتنتظر قلياًل اأو كثيرًا؟  بالدُّ
اأبدًا.. لي�ص الأمر كما هو الحال مع الم�ضوؤولين الكبار الذين يحتجبون عن النا�ص، واإذا اأراد اأحٌد 
نه من ذلك، بل الأمر كما  لقاءهم ا�ضطّر لحجز موعد، ولرّبما احتاج اإلى ال�ضتعانة بو�ضاطات ُتمكِّ

قال الإمام علّي )عليه ال�ضالم( في تتّمة الو�ضّية:
عاِء  »ثّم َجعَل في َيَديَك مفاتيَح خز�ئِنِه بما �أِذَن لَك فيِه من م�صاألِتِه، فمتى �ِصْئَت ��صَتفَتْحَت بالدُّ
عاء، و�ضيكون الأمر  �أبو�َب ِنَعِمِه«.. المفاتيح بيدك.. القرار قرارك.. المهم اأن تكون لك اإرادة في الدُّ

ُمتاحًا في نف�ص اللحظة.. هل هناك �ضيء اأروع من ذلك؟ 
المنهمر.. هكذا  المطر  بل هي مثل  بالقّطارة..  تنزل  َرحَمِتِه«، فرحمته ل  �صاآِبيَب  »و��صَتمَطْرَت 

يكون عطاء اهلل.

عاء: ◘ اآداب الدُّ
ولكّل عبادة اآداٌب لبّد من مراعاتها، كما هو الحال في ال�ضالة والزكاة وال�ضيام والحّج والُعمرة 
عاء  عاء عنها في ذلك، ل�ضّيما اإذا اأخذنا بعين العتبار اأّن الإن�ضان خالل الدُّ والزيارة، ول يختلف الدُّ
من  الآداب  هذه  مثل  وُمراعاة  ق�ضاءها.  منه  ويطلب  حاجاته،  له  ويعر�ص  العّزة،  ربِّ  مع  ث  يتحدَّ

العوامل الم�ضاعدة على اأن يكون دعاوؤنا ُم�ضتجابًا.
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عاء: ◘ ومن اآداب الدُّ
١. البدء بالب�ضملة وتعظيم اهلل وتمجيده والثناء عليه، وبال�ضالة على محّمد واآله.

منه،  يطلبه  ما  تحقيق  على  المطلقة  وقدرته  ب�ضلطانه  والإيمان  به،  الظّن  وُح�ضن  باهلل  الثقة   .٢ 
�ضا بق�ضائه.  والرِّ

عاء.  ق منه الدُّ عاء بغير ما يقول، فاإّنه لم يتحقَّ ٣. اإقبال القلب على اهلل، فَمن َي�ضتغل قلبه اأثناء الدُّ
وقد ُرِوي عن الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم( اأّنه قال: »اإّن اهلل )عّزوجّل( ل ي�ضتجيب ُدعاًء 
بظهِر قلٍب �ضاه، فاإذا َدعوت فاقِبل بقلبك ثّم ا�ضتيقن الإجابة« )بحارالأنوار، العاّلمة المجل�ضي، ٩٠، 

�ص ٣٢٣(.
واإن كان يعلم  اإليه، فاهلل )عّزوجّل(  ٤. بّث الحاجة بين يدي اهلل، والتاأكيد على �ضعفنا وحاجتنا 

حوائجنا؛ ولكّنه يحّب اأن نبّثها اإليه، ونذكرها في دعواتنا.
ولكن مع كّل هذا، نجد - اأحيانًا - اأّننا ندعو ول ُي�ضتجاب لنا.. فلماذا؟ واأين هو الخلل؟ هذا ما 

�ضنحاول اأن نجيب عليه في الدر�ص القادم باإذن اهلل )تعالى(.

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟ �سح اأم خطاأ

عاء وو�ضائل ال�ضتجابة اأن ندعو بظهِر قلٍب �ضاه. )       ( ١. من اآداب الدُّ
٢. ي�ضتطيع كّل اإن�ضان اأن يدعو اهلَل في اأي وقت، ومن غير حجز َموعد ُم�ضبق. )       (

٣. ي�ضتغني الإن�ضان عن اهلِل عندما يمتلك اأ�ضباب القّوة. )       (
٤. اهلُل ل ُيعاجل النا�ص بالعقوبة على المعا�ضي التي يرتكبونها، ويمهلهم للتوبة. )       (



نحن والدعاء - الق�سم الثاين

يت�ضاءل بع�ص النا�ص: لماذا اإذًا ل ُي�ضتجاب لنا حين ندعو في بع�ص الأحيان؟
بداأ الإمام علي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم( - بعد ذلك المقطع من و�ضيته والذي تعلمناه في 

الدر�ص الما�ضي - ُيعالج م�ضكلة فكرية ونف�ضية لها عالقة بما �ضبق، حيث قال: 
ال�ضنة  ولرّبما  واليومين،  اليوم  وتنتظر  لك..  ُي�ضتجاب  فال  تدعو  �إجابِتِه«  �إبطاُء  ُيَقنَِّطّنَك  »فال 
َوْعد اهلل )�ضبحانه وتعالى( حيث قال:  وال�ضنتين، ولرّبما لأكثر من ذلك فال تجد الإجابة.. فاأين 
�ِع �إَِذ� َدَعاِن} )البقرة/ ١٨٦(. وقوله:  {َوَقاَل  {َو�إَِذ� �َصاأََلَك ِعَباِدي َعِنّي َفاإِِنّي َقِريٌب �أُِجيُب َدْعَوَة �لدَّ
ُكُم �ْدُعوِني �أَ�ْصَتِجْب َلُكْم})غافر/ ٦٠(؟ واإذا كان هذا الت�ضاوؤل فيما م�ضى عفويًا ول يتعار�ص مع  َربُّ
ل اليوم اإلى �ضالح ي�ضتعمله الملحدون من اأجل الطعن في اإيمان الإن�ضان  اإيمان الإن�ضان، اإّل اأّنه َتحَوّ

بوجود الخالق )عّز وجّل(، اأو بقدرته اأو بم�ضداقيته.
لنزيل  عة،  متنوِّ واإجابات  وباأ�ضاليب  بهة،  ال�ضُّ والإجابة عن  المو�ضوع،  معالجة  مّنا  ي�ضتدعي  وهذا 
ههم اإلى  ر على اإيمان �ضبابنا واأبنائنا، اأو تهّز ثقتهم باهلل، اأو توجِّ بذلك اأّية عوالق في الذهن قد توؤثِّ

عاء. اإهمال العبادة اأو التراخي فيها، ومن �ضورها الدُّ

◘ العالقة بني الدعاء وال�ستجابة:
عاء وبين ال�ضتجابة، وكاأّنها عالقة  يعود الإ�ضكال عمومًا اإلى وجود خلل في فهمنا للعالقة بين الدُّ

تلقائية وحتمية.. وهذا �ضوء فهم لالآية.
عاء اأو عدم ال�ضتجابة نهائيًا، وهي كالتالي: ر ا�ضتجابة الدُّ الإمام طرح عّدة احتمالت لتاأخُّ

َور: ِة«: يمكن اأن نفهم هذا المقطع بعّدة �ضُ ١. »فاإّن الَعِطّيَة على َقْدِر النيَّ
ه وخ�ضوع واإقبال على اهلل، بل بقلب لٍه. ● باأن يطلب الإن�ضان دون توجُّ

● باأن يطلب وثقته باهلل ُمنعدمة اأو �ضعيفة، فهو ي�ضّك في اأّن اهلل ي�ضمعه، اأو يدعو اهلل واأمله في 
َور الخلل في الثقة باهلل، اأي �ضوء الظّن باهلل. اإن�ضان.. اأو غير ذلك من �ضُ
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في  عة  ال�ضَّ اهلل  ي�ضاأل  ولرّبما   ●
اأن ينفق هذه  نّيته  المال مثاًل، ومن 
الأموال في الحرام، اأو لتكون و�ضيلًة 
لإيذاء اأحد، واأمثال ذلك.. فهل يريد 
اأن ي�ضتجيب اهلل ُدعاءه في مثل هذه 

الحالة؟ 
�الإجابُة،  عنَك  َرْت  �أُخِّ »ورّبما   .٢
اِئِل،  �ل�صَّ الأجِر  �أعظَم  ذلَك  ليكون 

ا�ضتجابة  في  اأماًل  والتوبة  وال�ضتغفار  ع  والتخ�ضُّ والتعبُّد  عاء  الدُّ ر  ُيكرِّ باأن  �الآِمل«،  لعطاِء  و�أجَزَل 
ك في الأ�ضا�ص  طلبه، فيزداد ر�ضيده من الثواب، وتتناق�ص ذنوبه عن طريق ذلك، واإن كان المحرِّ

ق طلبه الدنيوي الماّدي.. وهذا من رحمة اهلل بعباده، و�َضعة َكرمه.  هو تحقُّ
ل وا�ضتمرار الثقة باهلل �ضيكون �ضببًا لنيل المزيد من الثواب من عند اهلِل،  ونف�ص ال�ضبر والتحمُّ

زة لل�ضابرين في الآخرة. وللح�ضول على عطاءات اهلل المتميِّ
لون  ٣. »ورّبما �صاألَت �ل�صيَء فال ُتوؤتاُه، و�أُوِتيَت خير�ً منُه َعاجاًل �أو �آِجاًل«، بع�ص النا�ص يدعون ويتو�ضَّ
ل  وعندما  اأمرهم،  �ضالح  فيه  اأّن  رون  يت�ضَوّ ما  �ضيٍء  على  الح�ضول  اأجل  من  وينذرون  ويخ�ضعون 

ق مراُدهم يغ�ضبون.. يحزنون.. يت�ضاءلون: لماذا لم ي�ضتجب اهلل ُدعاءنا؟  يتحقَّ
عاء.. اأو ُخلفًا  يجيب الإمام )عليه ال�ضالم(: لي�ضت الم�ضاألة َعجزًا من اهلل.. اأو اإغالقًا لباب الدُّ
للَوْعد الإلهّي.. حا�ضاه.. بل اأنت اأخطاأت - نتيجة جهلك بالم�ضتقبل وبالحقائق - في تحديد طلبك.
هذا الخيار �ضيكون ُم�ضّرًا بالن�ضبة اإليك، واهلل )تعالى( برحمته َحجبه عنك، و�ضُيبدلك منه خيرًا.
�ضُيعطيك ما هو خير مّما �ضاألت، مّما َيعلمه هو )عّزوجّل( بِعلمه المحيط بكّل �ضيء اأّنه �ضيكون فيه 

�ضالُحك.. المطلوب منك اأن ت�ضبر، وتثق به، و�ضُت�َضر بما نلت.
ِرَف عنَك ِلَما هو خيٌر لَك، فَلُربَّ اأمٍر قد َطلبَتُه فيِه هالُك ِديِنَك لو اأُوِتيَتُه«، واأحيانًا يكون  ٤. »اأو �ضُ



الطلب باأكمله لي�ص في م�ضلحة الإن�ضان.. دنيويًا اأو اأُخرويًا اأو لكليهما، ولذا ل ي�ضتجيب اهلل لطلبه 
نهائيًا، راأفًة به واإ�ضفاقًا عليه لجهله بحقيقة الأُمور وعواقبها.

اِلِحيَن،  َقنَّ َوَلَنُكوَننَّ ِمَن �ل�صَّ دَّ ِلِه َلَن�صَّ  قال )تعالى(: {َوِمْنُهْم َمْن َعاَهَد �هلَل َلِئْن �آَتاَنا ِمْن َف�صْ
و�َضعَة  المال  َطَلَب  )التوبة/٧٥-٧٦(.  وَن}  ُمْعِر�صُ َوُهْم  ْو�  َوَتَولَّ ِبِه  َبِخُلو�  ِلِه  َف�صْ ِمْن  �آَتاُهْم  ا  َفلَمَّ
زق، وعاَهَد اهلل اأن يوّظف المال في التجاه ال�ضحيح؛ ولكن عندما ا�ضتجيب ُدعاوؤه نكث العهد..  الرِّ
َكاُنو�  َوِبَما  َوَعُدوُه  َما  �هلَل  �أَْخلَُفو�  ِبَما  َيْلَقْوَنُه  َيْوِم  �إَِلى  ُقُلوِبِهْم  ِفي  ِنَفاًقا  {َفاأَْعَقَبُهْم  والنتيجة: 

َيْكِذُبوَن} )التوبة/ ٧٧(. اأعوذ باهلل.. اأّية �ضوء عاقبة هذه؟ وهل تود اأن تكون هكذا؟
منا فيه عقوَلنا فوجدنا اأّن فيه  هًا اأن ل نجعل ما نهواه هو َمورد ُدعائنا، بل ما َحكَّ ولذا اأ�ضاف ُمنبِّ
�ضالحنا فعاًل وفق ح�ضاباتنا والمعطيات الخارجية.. اأّننا لو ح�ضلنا عليه َزاننا ولم يكن مّما ُي�ضيء 

اإلى �ُضمعتنا، اأو ُيقلِّل من اإيماننا، اأو يجعلنا نخ�ضر اآخرتنا.
ز في اأدعيتنا على الأُمور الماّدية الدنيوية، بل اأن تكون اآخرُتنا التي هي حياتنا  وكذلك اأن ل ُنركِّ

نيا في يوٍم ما. نا في ُدعائنا.. فالماّديات ُتفنى، ونحن �ضُنغادر الدُّ الحقيقية الباقية هي اأكبر همِّ
وماذا �ضنحمل معنا حين ُنغادرها؟ ل �ضيء من المال والماّديات، بل الإيمان والعمل ال�ضالح.

قال: »فلَتُكْن َم�صاأَلُتَك ِفَيما َيبقى لَك َجَماُلُه، وُينَفى عنَك َوَباُلُه، فالماُل ال َيبَقى لَك وال َتبَقى 
الطبيعية..  والقوانين  للقواعد  فيه خرق  اأمرًا  اأدعيتنا  الكثير من  في  نطلبه  ما  يكون  فاأحيانًا  لُه«. 

وبعبارة اأُخرى البع�ص يطلب تحّقق الُمعجزة، بينما ع�ضر الُمعجزات قد انتهى.
ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( بكّل عظمته يطلب المعاجز الماّدية اأو ينقل هلل طلبات الم�ضركين 
ُلوَن} )الإ�ضراء/  َب ِبَها �الأَوَّ للمعاجز، فيقول اهلل )تعالى(: {َوَما َمَنَعَنا �أَْن ُنْر�ِصَل ِباالآَياِت �إِالَّ �أَْن َكذَّ
َل �آَيًة َوَلِكنَّ �أَْكَثَرُهْم  ِه ُقْل �إِنَّ �هلَل َقاِدٌر َعلَى �أَْن ُيَنِزّ َل َعلَْيِه �آَيٌة ِمْن َرِبّ ٥٩(، ويقول: {َوَقاُلو� َلْوال ُنِزّ

ال َيْعلَُموَن} )الأنعام/ ٣٧(.
مة،  ق الُمقدَّ عاء وحده ل يكفي، بل عليك اأن ُتحقِّ مثال واحد، وعليه فق�ص: ال�ضفاء من المر�ص.. الدُّ

كاأن تذهب اإلى الطبيب الُمعالج.. هذه م�ضوؤوليتك.. قم بم�ضوؤوليتك اأّوًل، ثّم ادُع وانتظر النتيجة.
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ماتها  بُمقدَّ مرتبطة  الم�ضاألة  كانت  اإذا  الحالة  هذه  في  عاء  للدُّ الحاجة  وما  يقولون:  الملحدون 
الماّدية؟ 

قبل  من  ال�ضحيح  الت�ضخي�ص  اأو  حاذق،  طبيب  على  للح�ضول  يوفقك  لرّبما  هنا  عاء  الدُّ نقول: 
الطبيب، اأو العالج المنا�ضب في ال�ضيدلية، اأو غير ذلك من اأ�ضباب الُمعالجة.

كما اأّن المطلوب من الإن�ضان اأن يكون دائم الرتباط باهلل وي�ضتمّد القّوة منه، وفي هذا بالإ�ضافة 
نيوّي والأُخروّي، تاأثير على �ضّحته النف�ضية وقابليته للعالج، وهذا اأمر ُمثبت علميًا.   اإلى الأثر الدُّ

ُر ا�ضتجابة  ه لنا وراأفَته بنا حين يوؤخِّ اأي�ضتحق اهلُل )عّزوجّل( اأن ُنواِجه معروَفه وكرَمه واإح�ضاَنه وحبَّ
ُدعائنا، اأو َي�ضتبدُل طلَبنا بما هو خير، اأو َيمنُع ا�ضتجابَته ِلَما فيِه من �ضرر �ضيلحق بنا دون علمنا، 
د، وال�ضجر، وانعدام الثقة، و�ضوء الظّن به، والبتعاد عنه،  هل ي�ضتحق اأن نواجهه بالنكران، والتمرُّ
عاء، وترك العبادة، بل قد ي�ضل بالبع�ص اإلى الإلحاد به واإنكار وجوده؟ اأهكذا يكون  والتململ من الدُّ
جزاء الإح�ضان من العبد الذي ل ي�ضتحّق على اهلل �ضيء؟ اإّن علينا - في كّل حال - اأن نبقى عباَده 
ُتقِبل  الذين  به..  الظّن  بُح�ضن  الذين تمتلئ قلوُبهم  له..  العبودية  ِبِذلِّ  ي�ضعرون  الذين  المخِل�ضين 
نيا  هم، فاإّن هذه الدُّ جوارُحهم على العمل بطاعته.. الذين يجعلون الآخرَة ُن�ضَب اأعُينهم وَمبَلَغ َهمِّ

اإلى زوال.. وما عند اهلل باق.

١. قد ل ي�ضتجيب اهلل الدعاء لأنه ل يحب النا�ص. )           (
٢. قد نطلب اأحيانًا ما فيه اإ�ضاءة لديننا، فال ي�ضتجيب اهلل دعاءنا. )           (

٣. ل نحتاج اإلى الدعاء بال�ضفاء من الأمرا�ص، لأن الطبيب هو ال�ضافي. )           (
٤. البع�ص يطلب تحّقق المعجزة، بينما ع�ضر المعجزات قد انتهى. )           (

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟ �سح اأم خطاأ
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امل�سئولية الفردية يف الآخرة

◘ الختيار وامل�سئولية:
َخلَق اهلُل )عّزوجّل( الإن�ضاَن، واأعطاه القدرة على الختيار، ولم َيجعله ُم�ضيَّرًا كالآلة، بل هداه اإلى 
�ضل واإنزال الُكُتب ال�ضماوية، قال )�ضبحانه وتعالى(:  الخير عن طريق العقل والفطرة واإر�ضال الرُّ
ا �َصاِكر�ً  مَّ ِبيَل �إِ ير�ً، �إِنَّا َهَدْيَناُه �ل�صَّ {�إِنَّا َخلَْقَنا �الإِْن�َصاَن ِمْن ُنْطَفٍة �أَْم�َصاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه �َصِميًعا َب�صِ

ا َكُفورً�} )الإن�ضان/ ٢-٣(. َو�إِمَّ
بالطبع، فاإّن هذا ل يعني اأّن اختيار الإن�ضان يكون ُمطلقًا ولكّل �ضيء، فالإن�ضان ل يختار اأَبويه، ول 
التي  الأُمور  اأُخرى من  َوِرثها، ومجموعة  التي  الجينّية  ول �ضفاته  فيه،  ُيولد  الذي  والمكان  الزمان 
رها اهلل بحكمته لالإن�ضان. كما اأّن اختيار الإن�ضان ِلَما ي�ضدر عنه من اأقوال واأفعال وردود فعل  ُيقِدّ
لي�ص خارجًا عن اإرادة اهلل )عّزوجّل( وقدرته، ولو اأراد اهلُل اأن يمنَعه عن فعل �ضيء فاإّنه على ذلك 

قدير.  
نع اهلل )تبارك  وُن�ضيف اإلى ذلك حقيقة اأّن اأج�ضاَدنا واأرواَحنا وعقوَلنا وِقواَنا وقدراِتنا هي من �ضُ
وتعالى(، ولذا ُرِوي عن الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم( اأّنه قال: »ال َجبَر وال َتفوي�َض ولكن 

�أمٌر بين �أمرين« )الكليني، الكافي، ج ١،  باب الجبر والقدر، ح ١٣(.
وعن الإمام علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم( اأّنه قال: »�إّن �هلَل )تبارك وتعالى( َكلََّف َتخيير�ً، 
�صاً،  ونهى تحذير�ً، و�أعطى على �لقليل كثير�ً، ولم ُيع�َض َمغلوباً، ولم ُيَطْع ُمكَرهاً، ولم ُيَملِّْك ُمفوِّ
َعبثاً«  وُمنذرين  رين  ُمب�صِّ �لنبيين  َيبعث  ولم  باطاًل،  بينهما  وما  و�الأر�َض  �ل�صماو�ِت  َيخلق  ولم 

)الكليني، الكافي، ج ١،  باب الجبر والقدر، ح١(.

◘ اأنت امل�سئول:
ولأّن الإن�ضان ُمختار، فهو ُمحا�َضب على اأفعاله، وقد اأخبرنا اهلل )�ضبحانه وتعالى( اأّن الإن�ضان في 
ث بدًل  نيا يملك اأن ياأتي بمن ُيدافع عنه، كاأن ي�ضتعين بُمحامي الدفاع في المحكمة ليتحدَّ الحياة الدُّ
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عنه،  نيابة  الأدّلة  م  ولُيقدِّ عنه، 
المطاف  نهاية  في  ولي�ضتخل�ضه 
فال  الآخرة  في  اأّما  العقوبة..  من 
اإن�ضاٍن  كلَّ  لأّن  اأبدًا،  لذلك  مجال 
ب�ضكل  اأعماله  م�ضوؤولية  ل  �ضيتحمَّ

فردّي.
هذه  على  اآيات  عّدة  َدّلت  وقد 
الفكرة، ومن ذلك قوله )�ضبحانه 

ُيْظلَُموَن}  َوُهْم ال  َعِملَْت  َما  َنْف�ٍض  ُكلُّ  ى  َوُتَوفَّ َنْف�ِصَها  َعْن  ُتَجاِدُل  َنْف�ٍض  ُكلُّ  َتاأِْتي  وتعالى(: {َيْوَم 
ُهْم �آِتيِه َيْوَم �ْلِقَياَمِة َفْرًد�} )مريم/ ٩٥(. )النحل/ ١١١(. وكما في قوله )عّزوجّل(: {َوُكلُّ

َوَر�َء  ْلَناُكْم  َخوَّ َما  َوَتَرْكُتْم  ٍة  َمرَّ َل  �أَوَّ َخلَْقَناُكْم  َكَما  ُفَر�َدى  ِجْئُتُموَنا  {َوَلَقْد  )�ضبحانه(:  وقوله 
ُظُهوِرُكْم} )الأنعام/ ٩٤(.

◘ فكرة خاطئة:

ومّما �ضبق ُندرك ب�ضكل وا�ضح اأّن كلَّ اإن�ضان في محكمة العدل الإلهّي ُيخلَّى وكتاب اأعماله: {َوُكلَّ 
ْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم �ْلِقَياَمِة ِكَتاًبا َيْلَقاُه َمْن�ُصور�ً، �ْقَر�أْ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْف�ِصَك  �إِْن�َصاٍن �أَ
�ْلَيْوَم َعلَْيَك َح�ِصيباً} ولي�ص هذا فقط، بل ُتكمل الآية فتقول لنا: {َمِن �ْهَتَدى َفاإِنََّما َيْهَتِدي ِلَنْف�ِصِه 
لُّ َعلَْيَها َوال َتِزُر َو�ِزَرٌة ِوْزَر �أُْخَرى} )الإ�ضراء/ ١٣-١٥(، اأي ول ي�ضتطيع اأحٌد  َوَمْن �َصلَّ َفاإِنََّما َي�صِ
ل م�ضوؤولية  ل بدًل عنُه م�ضوؤولية ما فعل، لأّن كلَّ اإن�ضان َيتحمَّ اأن يحمَل خطايا �ضخ�ص اآخر، واأن يتحمَّ

اأقواله واأعماله ال�ضخ�ضية بنف�ضه.
لوا للموؤمنين ترك الإيمان بر�ضالة النبّي  ب اهلل )�ضبحانه وتعالى( الكافرين حين �َضوَّ ومن هنا كذَّ
لون ِوزر ذلك بدًل  الأكرم )�ضلى اهلل عليه واآله( ون�ضرته، بدعوى اأّنه لو َتبيَّن خطوؤهم، فاإّنهم �ضيتحَمّ
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ِبُعو� �َصِبيلََنا َوْلَنْحِمْل َخَطاَياُكْم َوَما ُهْم ِبَحاِمِليَن ِمْن  عنهم: {َوَقاَل �لَِّذيَن َكَفُرو� ِللَِّذيَن �آَمُنو� �تَّ
ْثَقااًل َمَع �أَْثَقاِلِهْم َوَلُي�ْصاأَُلنَّ َيْوَم �ْلِقَياَمِة  َخَطاَياُهْم ِمْن �َصْيٍء �إِنَُّهْم َلَكاِذُبوَن، َوَلَيْحِمُلنَّ �أَْثَقاَلُهْم َو�أَ

ا َكاُنو� َيْفَتُروَن} )العنكبوت/ ١٢-١٣(. َعمَّ

◘ م�سوؤولية كبرية:

مّرة  األف  ر  ُيفكِّ اأن  الإن�ضان  وعلى  جّدًا،  كبيرة  الأُخروّية  الم�ضوؤولية  اأّن  ُندرك  �ضبق  ما  من خالل 
اأعدَّ  برحمته  فاهلل  للعقوبة،  ُعر�ضة  ويجعله  وتعالى(،  )�ضبحانه  اهلل  ب  ُيغ�ضِ ما  ِفعَل  ر  ُيقرِّ اأن  قبل 
اأن يكونوا من المّتقين، والإن�ضان الفا�ضل وحَده هو  للنا�ص جّنًة َعر�ضها ال�ضماوات والأر�ص ب�ضرط 
ُكْم  َها �لَِّذيَن �آَمُنو� َهْل �أَُدلُّ ط في هذه الجائزة الكبرى، ويختار العقوبة بدًل عنها: {َيا �أَيُّ الذي ُيفرِّ
ِباأَْمَو�ِلُكْم  �هلِل  �َصِبيِل  ِفي  َوُتَجاِهُدوَن  َوَر�ُصوِلِه  ِباهلِل  ِمُنوَن  ُتوؤْ �أَِليٍم،  َعَذ�ٍب  ِمْن  ُتْنِجيُكْم  ِتَجاَرٍة  َعلَى 
َتْحِتَها  ِمْن  َتْجِري  َجنَّاٍت  َوُيْدِخْلُكْم  ُذُنوَبُكْم  َلُكْم  َيْغِفْر  َتْعلَُموَن،  ُكْنُتْم  ْن  �إِ َلُكْم  َخْيٌر  َذِلُكْم  َو�أَْنُف�ِصُكْم 
ٌر ِمَن �هلِل َوَفْتٌح  وَنَها َن�صْ َبًة ِفي َجنَّاِت َعْدٍن َذِلَك �ْلَفْوُز �ْلَعِظيُم، َو�أُْخَرى ُتِحبُّ �الأَْنَهاُر َوَم�َصاِكَن َطِيّ

ِمِنيَن})ال�ضّف/ ١٠-١٣(. ِر �ْلُموؤْ َقِريٌب َوَب�ِصّ

ل في  ١. الإن�ضان مختار ب�ضكل ُمطلق، وقد َخلقنا اهلل وتركنا لنفعل ما ن�ضاء وما نريد دون اأن يتدخَّ
�ضيء من اأُمورنا. )           (

ال�ضادق )عليه  الإمام  قول  �ضّحة  د  توؤكِّ نكون،  َمن  لنا  َر  َقدَّ الذي  وهو  اهلَل خالقنا،  باأّن  اإيماننا   .٢
ال�ضالم: »ل َجبَر ول َتفوي�َص ولكن اأمٌر بين اأمرين«. )           (

٣. في يوم القيامة، ل يملُك الإن�ضان اأن ياأتي بَمن ُيدافع عنه. )           (
٤. الإن�ضان ُمختار، ولذا فهو غير ُمحا�َضب على اأفعاله واأقواله. )           (

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟ �سح اأم خطاأ
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القسم الثالث
مفاهيم إسالمية

�ضاألَت  ولو  بالنفي..  يجيبك  اأْن  د  يترَدّ فلن  اأحد؟  عليك  يكذب  اأْن  تحب  هل  اإن�ضان:  اأيَّ  �ضاألت  لو 
على  النا�ص  يّتفق  فلماذا  منفيًا..  خرى  اأُ مّرة  الجواب  لكان  اأحد؟  عليَّ  يكذب  اأن  اأحب  هل  نف�ضك: 

جواب واحد؟
الم�ضاألة ب�ضيطة، لأّن اهلل )�ضبحانه وتعالى( جعل في كّل اإن�ضان ُيوَلد فطرة �ضليمة، تدّله على ُقبح 
دق، وُقبح الظلم وُح�ضن الَعدل، وُقبح الخيانة وُح�ضن الأمانة، وُقبح نق�ص العهد  الكذب وُح�ضن ال�ضِّ
 وُح�ضن الوفاء به، والأمثلة كثيرة، واّتفقت عليها الب�ضرية طوال تاريخها، وفي اأي بقعة جغرافية من 
اأّن ُقبَح الكذب ذاتي، اأي اأّن الإن�ضان ل يحتاج اإلى من ُيعّلمه اأن الكذب  الكرة الأر�ضية. ولذا ُيقال 

قبيح، فهو ُيدرك ذلك بنف�ضه.
ي�ضف  التالية  ال�ضريفة  الآية  ففي  العمل،  في  يكون  وقد  وا�ضح،  وهذا  بالقول،  يكون  قد  والكذب 
دق من خالل اأعمالهم ومواقفهم، والتي تتمثَّل في الثبات على الإيمان والجهاد  اهلل الموؤمنين بال�ضِّ
بالمال والنف�ص، قال )�ضبحانه وتعالى(: {�إِنََّما �ْلُموؤِْمُنوَن �لَِّذيَن �آَمُنو� ِباهلِل َوَر�ُصوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبو� 

اِدُقوَن} )الُحجرات/ ١٥(.  وَلِئَك ُهُم �ل�صَّ ْنُف�ِصِهْم ِفي �َصِبيِل �هلِل �أُ َوَجاَهُدو� ِباأَْمَو�ِلِهْم َو�أَ
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◘ موؤمن ويكذب!

وعلى الرغم من اتفاق النا�ص على ُقبح الكذب، واأّنه من ال�ضفات المذمومة، وو�ضح ذلك وبداهته، 
عون عن الكذب.. بما في ذلك بع�ص الموؤمنين الملتزمين بال�ضالة  اإّل اأّن كثيرًا من النا�ص ل يتوَرّ
والزكاة وال�ضيام! فهم يتنا�ضون اأّنه ذنب كبير ُيعاَقب عليه الإن�ضان في الآخرة، واأّنه خلل �ضلوكي له 

تبعاته الجتماعية ال�ضلبية. 

المجتمعي  البناء  في  ُمهّمًا  عن�ضرًا  ُتمِثّل  التي  الثقة  تدمير  ال�ضلبية:  التبعات  هذه  من  وواحدة 
بالمخدوم،  والخادم  بالتالميذ،  والُمعلِّم  بالأبناء،  والأبوين  بزوجته،  الزوج  عالقة  في  ال�ضليم.. 

والم�ضوؤول ب�ضائر النا�ص... اإلخ.
�ضة  المقدَّ اأّن كثرة �ضالته و�ضيامه و�ضدقاِته وزياراته لبيت اهلل والمقامات  اأحدهم  ر  َيت�ضوَّ وقد 
الُعّباد وال�ضالحين،  اأّنه من  اإذ  الذي ي�ضدر عنه ب�ضكل م�ضتمر،  الكذب  المحا�ضبة على  تعفيه من 
ق من تغيير اإيجابي في �ضخ�ضية الإن�ضان  وين�ضى اأّن ال�ضالة لي�ضت مطلوبة في ذاتها، بل بما ُتحقِّ
الَة َتْنَهى َعِن �ْلَفْح�َصاِء  الَة �إِنَّ �ل�صَّ و�ضلوكه واأخالقه، وقد قال اهلل )�ضبحانه وتعالى(: {َو�أَِقِم �ل�صَّ

َو�ْلُمْنَكِر} )العنكبوت/ ٤٥(.
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َياُم َكَما  ّ َها �لَِّذيَن �آَمُنو� ُكِتَب َعلَْيُكُم �ل�صِ وهكذا بالن�ضبة اإلى ال�ضيام، حيث قال )عّز وجّل(: {َيا �أَيُّ
ُكِتَب َعلَى �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} )البقرة/ ١٨٣(.

�هلُل  ُيِريُد  {َما  وتعالى(:  )تبارك  قال  اأحكامها  َذَكر  اأْن  فبعد  م،  والتيمُّ والغ�ضل  الو�ضوء  وكذلك 
َرُكْم} )المائدة/ ٦(، ولي�ص المق�ضود بالتطهير الطهارة  ِلَيْجَعَل َعلَْيُكم ِمْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطهِّ
والُعُجب  ر  التكُبّ من  والعقل  الروح  طهارة  المراد  بل  تنظيف،  ماّدة  لي�ص  التراب  لأّن   الج�ضدية، 

والرذائل الأُخرى.
وفي الحديث عن الإمام محّمد الباقر )عليه ال�ضالم( اأّنه قال: »ما ُيعباأ بمن يوؤّم هذ� �لبيت  �إذ� 
لم يكن فيه ثالث خ�صال: َوَرٌع يحجزه عن معا�صي �هلل تعالى، وِحلٌم َيملك به غ�صَبه، وُح�صُن 

حَبه« )ال�ضدوق، الخ�ضال، ح١٨٠(. �ل�صحابِة ِلَمن �صَ

◘ الإميان احلقيقي:
دق الحديث كان جزءًا ل يتجّزاأ  د الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم( على اأّن الدعوة اإلى �ضِ اأكَّ
دق  �إاّل ب�صِ من ر�ضالت كّل الأنبياء )عليهم ال�ضالم( حيث قال: »�إّن �هلل )عّز وجّل( لم يبعث نبّياً 
�لحديث و�أد�ء �الأمانة �إلى �لبّر و�لفاجر« )الكليني، الكافي، ج٢ ، باب ال�ضدق واأداء الأمانة، ح ١(. 
�ضبيل  واأنفق في  ّلى  واإْن �ضَ الكاذب..  الإن�ضان  الإيمانية غير مكتملة عند  الحقيقة  اأّن  يعني  وهذا 
ال�ضرعي  باللبا�ص  المراأة  التزمت  ومهما  جبهُته..  وا�ضوّدت  لحيته  اأطال  ومهما  وحّج..  و�ضام   اهلل 

وبالغت فيه. 
كّل هذه الأُمور من عبادات ومظاهر خارجية ل ُتثبت ر�ضوخ الحالة الإيمانية لدى الإن�ضان.. ولي�ضت 

دق.. وهناك الأمانة.  هي المعيار الكافي للُحكم على الفرد.. فهناك اأ�ضياء اأُخرى.. هناك ال�ضِّ
فقد ل يكون َمظهر الإن�ضان الخارجي اإّل ان�ضجامًا مع البيئة من حوله.. وقد ل تكون عباداته تلك اإّل 
عن عادة ي�ضتوح�ص من ترِكها كما ُرِوي عن الإمام ال�ضادق  )عليه ال�ضالم(، حيث قال: »ال َتغتـّرو� 
��صتوح�ض؛  تركه  لو  وبال�صوم حتى  بال�صالة  َلهج  رّبما  �لرجَل  فاإّن  ِبكثرة �صالتهم وب�صيامهم، 



ولكن �ختبروهم ب�صدق �لحديث و�أد�ء �الأمانة«. )الكليني: الكافي، ج٢، �ص١٠٤(
الأكرم  النبي  عن  ُرِوي  وقد  النفاق،  من  الإن�ضاَن  ُيقاِرُب  الكذب  وا�ضت�ضهال  اعتياد  فاإّن  واأخيرًا، 
ث كَذب،  محمد )�ضلى اهلل عليه واآله( اأّنه قال: »�أربٌع َمن ُكّن فيه كان منافقاً خال�صاً: َمن �إذ� َحدَّ
و�إذ� َوَعد �أخلف، و�إذ� عاهد َغَدر، و�إذ� خا�صم َفَجر. ومن كانت فيه خ�صلة منهّن كان فيه َخ�صلة 

من �لنفاق«. )اأبونعيم الأ�ضفهاني، �ضفة النفاق ونعت المنافقين، �ص٨٠(.

١. ُقبَح �لكذب ذ�تي ويدركه �الإن�صان بالفطرة ودون ُمعلِّم.
٢. �لكذب قد يكون بالقول، وقد يكون في �لعمل.

٣. يتنا�صى بع�ض �لموؤمنين �أّن �لكذب ذنب كبير ُيعاَقب عليه �الإن�صان في �الآخرة، و�أّنه خلل �صلوكي 
له تبعاته �الجتماعية �ل�صلبية.

ره. ٤. �لثقة عن�صر مهم في �لبناء �لمجتمعي �ل�صليم، و�لكذب ُيدِمّ
ن �الإن�صان وتقو�ه، الأّنها غير مطلوبة لذ�تها، بل بما  ٥. كثرة �لعبادة لي�صت دلياًل كاماًل على تديُّ

ق من تغيير �إيجابي في �صخ�صية �الإن�صان و�صلوكه و�أخالقه. ُتحقِّ
٦. ال ُيكِمل �الإن�صان حقيقة �الإيمان حتى يكون �صادقاً و�أميناً.

نها. ث عن �لكذب �أو �لكاذبين، وَدوِّ ● �بحث عن �آية قر�آنية تتحدَّ

القسم الثالث
مفاهيم إسالمية

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟

 التكليف:

52



القسم الثالث
مفاهيم إسالمية

53

املفهوم ال�سحيح للت�سّيع

َن  َبَيّ َت�َضيُّعنا واّتباعنا للعترة من اأهل بيت النبّي: ينطلق اأ�ضا�ضًا من الو�ضايا النبوّية العديدة التي 
فيها اأّن القراآن الكريم وعترته هما المرجعان اللذان تركهما للنا�ص من بعده ليهتدوا بهما، ومن ذلك 
حه  حَّ ى به في يوم )غدير خم( قبل وفاته بثالثة اأ�ضهر تقريبًا ورواه الم�ضلمون في ُكُتبهم، و�ضَ ما َو�ضَّ
لُّو�  َت�صِ لن  بِهما  كُتم  َتَم�صَّ �إْن  ما  �لثََّقلَين  ِفيُكم  َتاِرٌك  »�إّني  قال:  وال�ضيعة، حيث  ال�ضّنة  اأهل  علماء 
ماِء �إلى �الأر�ِض وِعتَرِتي �أهُل َبيِتي،  َبعِدي، �أَحُدُهما �أعَظُم من �الآخِر، كتاُب �هلِل َحبٌل َممُدوٌد من �ل�صَّ
قا حتى َيِرَد� عليَّ �لحو�َض، فانظرو� كيَف َتخلُفوُني فيهما« )انظر �ضحيح م�ضلم وم�ضند  ولن َيتفرَّ

اأحمد بن حنبل و�ضنن الترمذي والم�ضتدرك على ال�ضحيحين وغيرها(.
ولكن هل الت�ضيُّع لأهل بيت النبّي يعني مجّرد النتماء، باأن اأقول: »اأنا �ضيعي؟« اأو اأن اأقول: »اأنا اأحّب 

اأهل البيت؟« اأم اأّن الم�ضاألة اأبعد من ذلك؟
الباقر )عليه  الإمام محّمد  الت�ضُيّع من منظور  لنا - وبكلِّ و�ضوح - حقيقة  ُيبيِّن  التالي  الحديث 
ع �أن  ال�ضالم(، فقد روى عنه جابر بن يزيد الجعفي اأّنه قال له: »يا جابر، �أيكتفي َمن ينتحل �لت�صيُّ
يقول بمحّبتنا �أهل �لبيت؟ َفَو�هلل ما �صيعتنا �إاّل َمن �ّتقى �هلل و�أطاعه، وما كانو� ُيعرفون يا جابر 
ع، و�الأمانة، و�الإنابة، وكثرة ِذكر �هلل، و�ل�صوم، و�ل�صالة، و�لِبّر بالو�لدين،  �إاّل بالتو��صع، و�لتخ�صُّ
وتالوة  �لحديث،  دق  و�صِ و�الأيتام،   ، و�لغارمين  �لم�صكنة،  و�أهِل  �لفقر�ء،  للجير�ن من  د  و�لتعهُّ

�لقر�آن، وكفِّ �الأل�صن عن �لنا�ض �إاّل من خير. وكانو� �أُمناء ع�صائرهم في �الأ�صياء. 
قال جابر: فقلت يابن ر�صول �هلل، ما نعرف �ليوم �أحد�ً بهذه �الأو�صاف! 



فقال )عليه �ل�صالم(: يا جابر، ال تذهبنَّ بك �لمذ�هب، ح�صب �لرجل �أن يقول �أحبُّ علّياً و�أتواّله، 
و�آله(  عليه  �هلل  )�صلى  �هلل  فر�صول  �هلل،  ر�صول  �أحّب  �إّني  قال  فلو  فّعااًل،  ذلك  مع  يكون  ال  ثّم 
فاّتقو�  �صيئاً.  ه  نفعه حبُّ ما  ب�صنَِّته،  يعمل  �صيرته وال  يّتبع  ثّم ال  �ل�صالم(،  خيٌر من علّي )عليه 
�أتقاهم  �إلى �هلل )عّز وجّل(  �لعباد  �أحّب  �أحٍد قر�بة.  بين �هلل وبين  لي�ض  لما عند �هلل،  و�عملو� 
معنا  وما  بالطاعة،  �إاّل  وتعالى(  )تبارك  �هلل  �إلى  ب  ُيتقَرّ ما  فو�هلل  جابر،  يا  بطاعِته.  و�أعملهم 
هلل  كان  وَمن  ولي،  لنا  فهو  مطيعاً  هلل  كان  َمن  ُحّجة.  من  �هلل  على  لنا  وما  �لنار،  من  بر�ءة 
الطاعة  باب  الكافي، ج ٢،  و�لورع« )الكليني،  بالعمل  �إاّل  ُتنال واليتنا  لنا عدو، وما  فهو   عا�صياً 

والتقوى، ح ٣(.  

◘ حبٌّ وعمل:

ُكْنُتْم  �إِْن  وتعالى(: {ُقْل  )تبارك  اهلل  قول  في  ما جاء  مع  ين�ضجم  ال�ضابق  الحديث  في  وما جاء 
ِبُعوِني ُيْحِبْبُكُم �هلُل} )اآل عمران/ ٣١(، اأي اأّن الحّب الحقيقي هلل عّزوجّل ي�ضتلزم  وَن �هلَل َفاتَّ ُتِحبُّ
من الإن�ضان الُمحّب اأن يّتبع النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله(، والّتباع الحقيقي للنبّي ي�ضتلزم اّتباع و�ضّيته 
ك بالعترة يعني الهتداء بهديهم، والتخلُّق  اأهل بيته:، والتم�ضُّ ك بكتاب اهلل وعترته من  التم�ضُّ في 

باأخالِقهم، والأخذ عنهم، وطاعتهم، بالإ�ضافة اإلى حّبهم، واإحياء ِذكِرهم، وزيارِة مراقِدهم.
وقد يقول البع�ص بكفاية الحّب ال�ضديد لهم، ففي هذا كفاية لكي ينال الإن�ضان �ضفاعتهم في الآخرة، 
اإّل اأّن الإمام الباقر )عليه ال�ضالم( كان وا�ضحًا وحازمًا حين َخّطاأ هذه الفكرة بقوله: »�أيكتفي َمن 
ينتحل �لت�صُيّع �أن يقول بمحّبتنا �أهل �لبيت؟ َفَو�هلل ما �صيعتنا �إاّل َمن �ّتقى �هلل و�أطاعه... فلو قال 
ه �صيئاً... وما معنا بر�ءة  �إّني �أحّب ر�صول �هلل... ثّم ال يّتبع �صيرته وال يعمل ب�صنَِّته، ما نفعه حبُّ

من �لنار... َمن كان هلل مطيعاً فهو لنا ولي... وما ُتنال واليتنا �إاّل بالعمل و�لورع«.
وقد ا�ضتغرب الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم( هذه الفكرة وا�ضتهَجنها حين �ضاأله رجل قائاًل: 
»حديٌث ُرِوي لنا �أّنك قلت: �إذ� عرفت  فاعمل ما �صئت؟ فقال: قد قلت ذلك. قال: قلت: و�إن زنو� 
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�أو �صرقو� �أو �صربو� �لخمر؟ فقال لي: �إّنا هلل و�إّنا �إليه ر�جعون، و�هلل ما �أن�صفونا �أن نكون �أُِخذنا 
ُيقَبل  فاإّنه  �لخير وكثيره  �صئت من قليل  �إذ� عرفت فاعمل ما  �إّنما قلت:  ع عنهم،  وُو�صِ بالعمل 

ئة والكفر ل ينفع معه ح�ضنة، ح١٥(. منك« )الكليني، الكافي، ج٢، باب اأّن الإيمان ل ي�ضر معه �ضيِّ
الدوام، ويجتنبون  يلتزمون طاعة اهلل على  الأئّمة  اأّن  لنا  د  ُيوؤكِّ ال�ضالم(  ال�ضادق )عليه  فالإمام 
اأْن  النا�ص  ع  َيتوقَّ فكيف  وجّل(،  )عّز  اهلل  ر�ضا  لنيل  اأنُف�ضهم  وُيتعبون  نهار  ليل  ويعملون  معا�ضيه، 
بكّل  الأئّمة  ُيكلَّف  اأن  اأُيعَقل  اأئّمتهم؟  مثل  يكونوا  اأن  دون  الأُخروي  والنعيم  ِر�ضا اهلل  يح�ضلوا على 
ذلك، وُيكَتفى من النا�ص بحّبهم وبالنت�ضاب للت�ضُيّع دون التزاٍم منهم بالطاعات واجتناٍب للمعا�ضي؟ 
واّتباع، وطاعٌة وولء،  وُحبٌّ  اإيماٌن وعمٌل �ضالح،   : النبّوة  بيت  اأهل  الهادية من  للعترة  الت�ضيُّع  اإّن 

والتزاٌم بقيم الإ�ضالم والأخالق.

ك بالقر�آن وبعترته �أهل بيته:. ١. �أو�صانا �لنبّي )�صلى �هلل عليه و�آله( - من بعده - بالتم�صُّ
ع الأهل بيت �لنبّي: لي�ض مجّرد �نتماء، وال مجّرد حّب، بل هو �إيمان وعمل �صالح. ٢. �لت�صيُّ

٣. �لحّب �لحقيقي هو �لحّب �لذي يدفع �الإن�صان �إلى �لعمل.
كفاية  لهم  َيت�صيَّع  َمن  يتوّقع  و�جتناب معا�صيه، فكيف  �الأئّمة بطاعة �هلل )عز وجل(  �لتزم   .٤

محّبتهم دون �اللتز�م بطاعة �هلل و�جتناب معا�صيه؟

نيا زيارتهم، وفي �الآخرة �صفاعتهم..« هل  ● ما ر�أيك في �لعبارة �لتالية: »�لّلُهّم �رزقنا في �لدُّ
ع الأهل �لبيت:.. ولماذ�؟ تعبِّر عن �لمفهوم �لكامل للت�صيُّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟

 التكليف:



الإنفاق - الق�سم الأول

ُرق الُمباحة المختلفة مثل التجارة وال�ضناعة والزراعة  زق بالطُّ َحثَّ الإ�ضالم على العمل وك�ضب الرِّ
َع الم�ضلمين على الن�ضاط والحركة والإبداع، ونهاهم عن الخمول واللجوء  والإجارة وغير ذلك، و�َضجَّ
زق نوع من اأنواع الجهاد. قال اهلل )تعالى(:  للنا�ص ل�ضتجداء الم�ضاعدة المالية، واعتبر اأّن ك�ضب الرِّ
ْنَيا َو�أَْح�ِصْن َكَما �أَْح�َصَن �هلُل �إَِلْيَك َوال  يَبَك ِمَن �لدُّ �َر �الآِخَرَة َوال َتْن�َض َن�صِ {َو�ْبَتِغ ِفيَما �آَتاَك �هلُل �لدَّ

نَّ �هلَل ال ُيِحبُّ �ْلُمْف�ِصِديَن} )الق�ض�ص/ ٧٧(.  َتْبِغ �ْلَف�َصاَد ِفي �الأَْر�ِض �إِ
وعن الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم(، قال: »ال خيَر في َمن ال يحّب جمع �لمال من حالل، 

يكّف به وجهه، ويق�صي به َدينه، وي�صل به َرِحمه« )ال�ضدوق: ثواب الأعمال �ص ١٦٤(. 
�الإمام: فما  قال  �لحاجة.  »�أ�صابته  له:  فقيل  ال�ضالم عن رجل،  عليه  ال�ضادق  الإمام  �ضاأل  وقد 
ي�صنع �ليوم؟ قيل: في �لبيت يعبد رّبه. قال: فمن �أين قوُته؟ قيل: من عند بع�ض �إخو�نه. فقال 

�الإمام )عليه �ل�صالم(: و�هلل َللَّذي يقوُته �أ�صدُّ عبادًة منه« )الكليني: الكافي، ج٥، �ص ٧٨(. 
جحرها«  �إلى  تجّر  �لنملة  فاإّن  �لنملة؟  مثل  يكون  �أن  �أحُدكم  »�أََيعجز  ال�ضالم(:  )عليه  وعنه 

)الكليني: الكافي، ج٥، �ص ٧٩(. 
اأي�ضًا،  المجتمعات  على  مبا�ضرًا  تاأثيرًا  ر  ُتوؤثِّ فاإّنها  الفرد،  على  القت�ضادية  الأو�ضاع  ر  ُتوؤثِّ وكما 
الفقيرة  المجتمعات  فاإّن  وا�ضتقرارها،  اأمنها  وعلى  المدني،  وتطوُّرها  الماّدي  مها  تقُدّ م�ضتوى  في 
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تكون في حاجة دائمة اإلى المجتمعات الغنّية، و�ضت�ضطر اإلى قبول �ضروطها والخ�ضوع لرغباتها، بل 
وقد ت�ضبح اأ�ضيرة ل�ضيا�ضاتها، لأّنها �ضتمدُّ يُد الحاجة من حين لآخر، وتلك المجتمعات الغنّية لن 

ق م�ضالحها. ُرق الربوّية وباإمالء ال�ضروط عليها بما ُيحقِّ ت�ضاعدها اإّل بالطُّ
اأو واقعة تحت حكم  العلمية،  اأو متخلِّفة من الناحية  والمجتمعات الفقيرة عادًة ما تكون خاملة، 

ديكتاتور ظالم، اأو ينت�ضر فيها الف�ضاد القت�ضادي والإداري. 

◘ الإنفاق يف ال�سريعة الإ�سالمية:
الم�ضتوى  الإنفاق على  بُطُرق  اهتّم  والإبداع،  والن�ضاط  والعمل  زق  الرِّ بك�ضب  الإ�ضالم  اهتّم  وكما 
د على حقيقة اأّن كلَّ ما في الكون، وكّل ما في اأيدي النا�ص ُملٌك خال�ص هلل  الفردي والجتماعي، واأكَّ
ف في هذا  �ضبحانه وتعالى، والإن�ضان ُيمثِّل دور الأمين على هذا الُملك.. فاإذا اأراد  الإن�ضان اأن يت�ضرَّ

دها المالك عّزوجّل. الُملك، واأن ُينفق منه، فالبّد اأن يكون ذلك وفق الأُ�ض�ص وال�ضوابط التي َحدَّ
نته لنا اأحكام وتوجيهات ال�ضريعة الإ�ضالمية.  ُرق ال�ضليمة لالإنفاق وفق ما َبيَّ ف الآن على الطُّ ولنتعرَّ

◘ اأّوًل- الإنفاق على النف�س والعيال ب�سورة �سرعية: 
بال�ضورة  ويعولهم  عليهم  ُينفق  ومن  نف�ضه  على  اأموال  من  بيده  ما  ينفق  اأن  الم�ضلم  على  يجب 

ال�ضرعية، وذلك من خالل:
َم اهلل عّزوجّل، كاللعب بالقمار، اأو �ضراء اأدواته وو�ضائله، اأو  اأ( عدم اإنفاق هذه الأموال فيما َحرَّ

تذاكر الحفالت الغنائية، واأمثال ذلك.
ب( عدم الإ�ضراف حين الإنفاق على النف�ص والعيال، فعلى الم�ضلم اأن ُينِفق بقدر حاجته، يقول 
اهلل )عّز وجّل(: {َيا َبِني �آَدَم ُخُذو� ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكِلّ َم�ْصِجٍد َوُكُلو� َو��ْصَرُبو� َوال ُت�ْصِرُفو� �إِنَُّه ال ُيِحبُّ 

�ْلُم�ْصِرِفيَن} )الأعراف/ ٣١(.
اأو  ماأكله  اأو  اأكان ذلك على ملب�ضه  �ضواًء  اأمواله فيها،  ينفق  اأن  له  فاإّنه يجوز  واأّما ما عدا ذلك، 
ل اأو ال�ضفر اأو الترفيه عن النف�ص وغير ذلك، كما يجوز له اأن ينفقها  م�ضربه اأو م�ضكنه اأو و�ضائل التنقُّ



على اأهله وعياله في نف�ص تلك الأُمور، بل اإّن اهلل )تعالى( يحبُّ اأن يرى اآثار ِنَعمه على عباده، واأن 
ع ذو المال على عياله.  ُيو�ضِّ

و�إذ�  �ّت�صع،  َع �هلل عليه  َو�صَّ �إذ�  �هلل،  باآد�ب  ياأخذ  �لموؤمن  »�إّن  واآله(:  عليه  النبّي )�ضلى اهلل  عن 
العابدين  زين  الإمام  وعن  ال�ضيعة، ج٢١، �ص٥٤١(.  و�ضائل  العاملي:  )الحر  �أم�صك«.  عنه  �أَم�َصك 
وعن  �ص١١(.   ج٤،  الكافي،  )الكليني:  عياله«  على  �أ�صبغكم  �هلل  عند  »�أر�صاكم  ال�ضالم(:  )عليه 
الإمام مو�ضى الكاظم )عليه ال�ضالم(: »عياُل �لرجل �أُ�َصر�وؤه، فَمن �أنَعَم �هلُل عليه بِنعمٍة فلُيو�صع 
ج٢٠،  ال�ضيعة،  و�ضائل  العاملي:  )الحر  �لنِّعمة«  تلك  تزوَل  �أْن  �أَْو�َصَك  يفعل  لم  فاإْن  �أُ�صرته،  على 
�ص١٧١(. وقد �ضاأل رجل الإمام الباقر )عليه ال�ضالم(: »�إّن لي �صيعة بالجبل �أ�صتغلها في كلِّ �صنة 
ق منها باألف درهم في كّل �صنة«.  ثالثة �آالف درهم، فاأنفق على عيالي منها �ألفي درهم، و�أَت�صدَّ
فقال له الإمام: »�إْن كانت �الألفان تكفيهم جميَع ما يحتاجون �إليه ِل�َصَنِتهم، فقد نظرَت لنف�صك«، 

قت لُر�صدك...« )الكليني: الكافي، ج٤، �ص١١(. ف »وُوفِّ اأي اأح�ضنت الت�ضرُّ

زق، الأّن �لفقَر ُيوؤثِّر على �لفرد و�لمجتمع ب�صورة �صلبية. ١. َحثَّ �الإ�صالم على �لعمل وك�صب �لرِّ
٢. كلُّ ما في �لكون ُملٌك خال�ٌض هلل )عّز وجّل( و�الإن�صاُن �أمين �هلل على ُملكه.

ف في ُملك �هلل �إاّل بما ُير�صي �هلل. ٣. على �لموؤمن �أن ال يت�صرَّ
٤. �لموؤمن ُينفق على نف�صه وعياله في �لحالل وبال �إ�صر�ف، وال يبخل على نف�صه وعياله. 

نها.  ث عن �أّن �هلل مالُك كّل �صيء، وَدوِّ ● �بحث في �لقر�آن �لكريم عن �آية تتحدَّ
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الإنفاق - الق�سم الثاين
بعد اأن تعّرفنا في الدر�ص 
المـــــــورد  على  الما�ضــــي 
كما جاء  لالإنفـــــــاق  الأّول 
في ال�ضريعـــــة الإ�ضالمية، 
الدر�ص  هذا  في  ف  �ضنتعرَّ

على الموارد الأُخرى:

اإخراج   - ثاني���ًا   ◘
احلقوق ال�سرعية: 
الم�ضــلـــــم  على  يجــــــب 

الُمكلَّف اأن ُيخِرج الحقوق ال�ضرعية الواجبة من اأمواله ِوفق اأحكام ال�ضريعة، وهي على اأنواع:
وذلك عن طريق  عليه  اأو يح�ضل  يملكه  مّما  المال مقدار ٢٠٪  ُيخرج �ضاحب  باأن  الُخم�س:   .١
ب عن  الحرب، اأو الغو�ص، اأو ا�ضتخراج المعادن الخام من المناجم، اأو الح�ضول على كنز، اأو بالتك�ضُّ

َلْته الُكُتب الفقهية. َنْته وَف�ضَّ طريق التجارة، اأو ال�ضناعة، اأو الإجارة، وغير ذلك مّما َبيَّ
وقد ورد ذكر الُخم�ص في القراآن الكريم في قوله )عّزوجّل(: {َو�ْعلَُمو� �أَنََّما َغِنْمُتْم ِمْن �َصْيٍء َفاأَنَّ 
َوَما  ِباهلِل  �آَمْنُتْم  ُكْنُتْم  �إِْن  ِبيِل  َو�ْبِن �ل�صَّ َو�ْلَم�َصاِكيِن  َو�ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى  َوِلِذي  �ُصوِل  َوِللرَّ هلِلِ ُخُم�َصُه 

�أَْنَزْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم �ْلُفْرَقاِن َيْوَم �ْلَتَقى �ْلَجْمَعاِن َو�هلُل َعلَى ُكِلّ �َصْيٍء َقِديٌر} )الأنفال/ ٤١(.
٢- زكاة المال: َمن كانت لديه مقادير ُمعيَّنة من المحا�ضيل الزراعية التالية: )الحنطة اأو ال�ضعير 
اأي: )الذهب  النقدين،  اأو من  والإبل(  والبقر  الأنعام، وهي: )الأغنام  اأو من  الزبيب(  اأو  التمر  اأو 
ة الم�ضكوكة والمتعامل بهما في ال�ضوق كما كان في الما�ضي(، فعلى الُمكلَّف اأن ُيخرج زكاتها،  والف�ضّ

ومقدار ما يخرجه من زكاة هذه الأموال يختلف من حالة اإلى حالة. 



وهي ُتنَفق على الفقير والم�ضكين وابن ال�ضبيل والُموؤلَّفة قلوبهم والعاملين على الزكاة وعتق العبيد 
وفّك َدْيِن العاجز عن الت�ضديد وفي �ضبيل اهلل )عّز وجّل(. 

َو�ْلَعاِمِليَن  َو�ْلَم�َصاِكيِن  ِلْلُفَقَر�ِء  َدَقاُت  �ل�صَّ {�إِنََّما  قوله:  في  المال  زكاة  )تعالى(  اهلل  ذكر  وقد 
�هلِل  ِمَن  ًة  َفِري�صَ ِبيِل  �ل�صَّ َوِ�ْبِن  �هلِل  �َصِبيِل  َوِفي  َو�ْلَغاِرِميَن  َقاِب  �لِرّ َوِفي  ُقُلوُبُهْم  َفِة  َو�ْلُموؤَلَّ َعلَْيَها 

َو�هلُل َعِليٌم َحِكيٌم} )التوبة/ ٦٠(.
٣. زكاة الفطرة: ُيخرج الم�ضلم الُمكلَّف - عن نف�ضه وعياله - في نهار عيد الفطر )ما بين الفجر 
اإلى اأّول الظهر( مقدار ٣ كجم تقريبًا من الطعام عن كلِّ فرد. ويمكنه اأن يدفع نقدًا ما يقابل هذا 

المقدار من الطعام، وَم�ضَرفُه نف�ص م�ضرف زكاة المال.
٤. الكّفارات والنذور: اإذا نذر الإن�ضان اأن يدفع مبلغًا من المال لجهة ُمعيَّنة، وجب عليه ذلك، 
تجب  كما  ر،  ُيكفِّ اأن  عليه  َوَجَب  بالُمفطر  يعلم  وهو  المبارك  رم�ضان  �ضهر  في  الإفطار  د  َتعمَّ واإذا 
الكّفارة في موارد اأُخرى كَحْنِث الَق�َضم اأو القتل الخطاأ. والكّفارات اأحيانًا تكون مقدارًا من الطعام 

اأو الثياب ُيعطيها الُمكلَّف للفقراء، كما قد تكون ِعْتُق رقبة، اأو �ضيام عّدة اأّيام، وغير ذلك.

◘ ثالثًا- الإنفاق امل�ستحب: 

والذي  التطُوّعي،  الإنفاق  على  الإ�ضالم  َحثَّ  الواجب،  الإنفاق  ال�ضابقة من  الموارد  على    عالوة 
َور من بينها: َيتمثَّل في عّدة �ضُ

وم�ضاعدتهم  حاجتهم،  من  جانٍب  لرفع  والم�ضاكين،  للفقراء  الُم�ستحبَّة:  ال�سدقة   .١
قال:  اأّنه  ال�ضالم(  )عليه  ال�ضادق  جعفر  الإمام  عن  ُرِوي  وقد  الحياة،  ُمتطلَّبات  مواجهة  في 
َيكت�صي  وال  �أخوه،  وَيعط�ض  َيرَوى  وال  �أخوه،  وَيجوع  َي�صبع  ال  �أن  �لم�صلم  على  �لم�صلم   »حقُّ 
وَيعَرى �أخوه« )الكليني: الكافي، ج٢، �ص ١٧٠(.  ولل�ضدقة اآثار اإيجابية على الطرفين، فعن الإمام 
َينفيان �لفقر، وَيزيد�ن في �لعمر، وَيدفعان عن  محّمد الباقر )عليه ال�ضالم(: »�لِبرُّ و�ل�صدقُة 

�صاحبها ِميتَة �َصْوء« )الكليني: الكافي، ج ٤، �ص ٢(.
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تي�ضير  وو�ضائل  الموؤ�ّض�ضات  بناء  خالل  من  وذلك  »الَوْقف«  بها  د  وُيق�ضَ الجارية:  ال�سدقة   .٢
المعي�ضة وجلب المنفعة للنا�ص بحيث يبقى ذلك ال�ضيء ُم�ضتفادًا منه، وذلك مثل: بناء الم�ضاجد، 
ون�ضر  المياه،  اآبار  وحفر  وتعليمه،  القراآن  تحفيظ  ودور  والمدار�ص،  والم�ضت�ضفيات،  والح�ضينيات، 
الُكُتب الدينية، والو�ضائل التعليمية والإعالمية الهادفة وغير ذلك. وقد ُرِوي عن النبّي )�ضلى اهلل 
عليه واآله( اأّنه قال: »�إذ� مات �الإن�صان �نقطع عمله �إال من ثالث: علم ينتفع به، �أو �صدقة تجري 

له، �أو ولد �صالح يدعو له« )المجل�ضي: بحار الأنوار، ج ٢، �ص٢٣(. 
الموؤمنين  بين  العالقة  تقوية  اإلى  ي  ُيوؤدِّ لأّن ذلك  اأو فقيرًا،  كان  الموؤمن، غنّيًا  لالأخ  الهدّية:   .٣
وُيف�ضي المحّبة بينهم. عن النبّي الأكرم )�ضلى اهلل عليه واآله( اأّنه قال: »ِنْعم �ل�صيء �لهدّية، ُتذهب 
بال�صغائن من �ل�صدور« )القمي: �ضفينة البحار، ح١١٧٦٩(، وقال )�ضلى اهلل عليه واآله(: »تهادو� 

تحاّبو�« )المجل�ضي: بحار الأنوار، ج ٧٤، �ص ١٦٦(. 

َور �الإنفاق �لو�جب. ١. �لُخم�ض وزكاة �لمال من �صُ
٢. �لموؤمن ُيخرج زكاة �لفطرة نهار �لعيد. 

٣. �لموؤمن يفي بنذره ويمينه، ويدفع �لكّفارة �إْن وجبت.
دة منها �ل�صدقة �لم�صتحّبة و�لهدّية و�ل�صدقة �لجارية. َور ُمتعدِّ ٤. لالإنفاق �لم�صتحّب �صُ

● ما هي مو�رد زكاة �لمال؟
● على َمن ُتنفق زكاة �لفطرة؟

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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�سهر رم�سان.. �سيام وعبادة وتربية

َتتَُّقوَن}  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمْن  �لَِّذيَن  َعلَى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  ّ �ل�صِ َعلَْيُكُم  ُكِتَب  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ {َيا 
َع اهلل )عّز وجّل( لعباده من ت�ضريع اإّل وكانت وراءه حكمة بالغة ل�ضالح  )البقرة/ ١٨٣(.. ما �َضرَّ
العبد نف�ضه.. وال�ضيام هو اأحد تلك الت�ضريعات التي يعجز الإن�ضان عن اإح�ضاء فوائدها واآثارها 

والثواب المترتِّب عليها. 

◘ من فوائد ال�سيام يف �سهر رم�سان:

اإلى النف�ص الإن�ضانية: يعي�ص الإن�ضان عادًة حالة �ضبه م�ضتمّرة من النكباب على  اإعادة الحياة   .١
ر اإّل في ماأكله وم�ضربه وم�ضكنه و�ضّيارته وعمله، فمن اأجل اأن يخرج من هذه الحالة  الماّديات، ل ُيفكِّ
َع اهلل ال�ضيام في �ضهر رم�ضان، حيث يعي�ص الم�ضلم  نيا، �َضرَّ ي به اإلى المهالك في الدُّ التي قد ُتوؤدِّ
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لها،  الآخرة وال�ضتعداد  باأُمور  اهلِل )عّز وجّل( والهتمام  الإقبال على  الأّيام �ضاعات من  في هذه 
د فيها الن�ضاط، ويعود  عاء وقراءة القراآن، فت�ضمو روُحه، وَيتجدَّ كر والدُّ وذلك من خالل العبادة والذِّ

الإن�ضان اإلى التفكير في م�ضيره في عالم الآخرة.
مات التي قد يرتكبها في �ضائر الأّيام بالل�ضان  ٢. تهذيب �ضلوك الم�ضلم من خالل اإبعاِده عن الُمحرَّ
مة  وبال�ضمع وبالنظر وبالبدن، كالكذب والغيبة والنميمة وال�ضّب وال�ضخرية، و�ضماع المو�ضيقى الُمحرَّ
َم اهلل، والعتداء على النا�ص بال�ضرب، واأخذ اأموالهم بغير الحّق، وغير  والأغاني، والنظر اإلى ما َحرَّ

مات في الأ�ضهر الأُخرى، وطوال حياته.  ذلك، ليكون هذا ال�ضهر المبارك منطلقًا له لتجنُّب الُمحرَّ
به اإلى مر�ضاة اهلل عّزوجّل والجّنة،  ٣. حثُّ الم�ضلم على الإتيان بالواجبات والم�ضتحّبات التي ُتقِرّ
حوائج  لق�ضاء  وال�ضعي  الكريم،  القراآن  وقراءة  عاء،  والدُّ وال�ضالة،  الإنفاق،  �ضهر  رم�ضان  ف�ضهر 

لة الأرحام، وحّل الخالفات بين الأهل والأ�ضدقاء، وكّل هذه الأعمال ذات ثواب عظيم. النا�ص، و�ضِ
٤. تح�ضي�ص الإن�ضان الم�ضلم بدوره الجتماعي الذي قد يغفل عنه طوال العام من م�ضاعدة الفقراء، 
الرعاية  ودور  الخيرّية،  الم�ضت�ضفيات  وتاأ�ضي�ص  لهم،  والم�ضرب  والماأكل  والم�ضكن  الملب�ص  وتاأمين 
الجتماعية، والمراكز الدينية كالم�ضاجد والح�ضينيات والمدار�ص وغير ذلك من الم�ضاريع الإ�ضالمية 

والخيرّية.
د الأطّباء اأّن لل�ضيام فوائد جّمة للبدن  ٥. الم�ضاعدة في اإعادة ال�ضّحة والعافية اإلى البدن، حيث ُيوؤكِّ

حتى قيل »اإّن فائدة الجوع في العالج تفوق بمّرات ا�ضتخدام الأدوية«.
٦. َترتُّب الثواب العظيم على الإتيان باأيٍّ من الواجبات اأو الم�ضتحّبات خالل اأّيام �ضهر رم�ضان رحمًة 

وف�ضاًل من اهلل )تعالى(.

◘ خطبة النبّي:

َن نبّينا الأكرم )�ضلى اهلل عليه واآله( ف�ضل هذا ال�ضهر المبارك في خطبة عظيمة األقاها ُقبيل  َبيَّ
حلول �ضهر رم�ضان المبارك جاء فيها: 



»�أّيها �لنا�ض، �إّنه قد �أقبل �إليكم �صهر �هلل بالبركة و�لرحمة و�لمغفرة... �صهٌر هو عند �هلل �أف�صل 
�أنفا�صكم فيه  �ل�صهور، و�أّيامه �أف�صل �الأّيام، ولياليه �أف�صل �لليالي، و�صاعاته �أف�صل �ل�صاعات... 
بجوعكم  و�ذكرو�  ُم�صتجاب...  فيه  ودعاوؤكم  مقبول،  فيه  وعملكم  عبادة،  فيه  ونومكم  ت�صبيح، 
رو� كباركم  قو� على فقر�ئكم وم�صاكينكم، وَوقِّ وعط�صكم فيه جوع يوم �لقيامة وعط�صه، وَت�صدَّ
و� عّما ال يحّل �لنظر �إليه �أب�صاركم،  و�رحمو� �صغاركم، و�صلو� �أرحامكم، و�حفظو� �أل�صنتكم، وُغ�صّ
وعّما ال َيحّل �ال�صتماع �إليه �أ�صماعكم، وَتحنَّنو� على �أيتام �لنا�ض ُيتحنَّن على �أيتامكم. وتوبو� �إلى 
َن منكم  عاء في �أوقات �صالتكم... �أّيها �لنا�ض، َمن َح�صَّ �هلل من ذنوبكم، و�رفعو� �إليه �أيديكم بالدُّ
ع فيه ب�صالة  في هذ� �ل�صهر ُخلَقه كان له جو�ز�ً على �ل�صر�ط يوم َتزل فيه �الأقد�م... وَمن َتَطوَّ
َكتَب �هلل له بر�ءة من �لنار... وَمن �أدَّى فيه فر�صاً كان له ثو�ب َمن �أدَّى �صبعين فري�صة فيما 
َل �هلل ميز�َنه يوم َتخّف �لمو�زين، وَمن تال فيه  ، َثقَّ �صو�ه من �ل�صهور، وَمن �أكثر فيه �ل�صالة عليَّ

�آية من �لقر�آن، كان له مثل �أجر َمن ختم �لقر�آن في غيره من �ل�صهور...«. 

١. �صهر رم�صان �صهر �صيام وعبادة وتربية للنف�ض وتح�صي�ض بالم�صوؤوليات �لفردية و�الجتماعية. 
ماته. ٢. �ل�صيام ُيربِّي �الإن�صان على طاعة �هلل وترك ُمحرَّ

٣. لل�صيام �أثر �إيجابي على �صّحة �الإن�صان.
٤. �أعمال �لخير في �صهر رم�صان يت�صاعف ثو�بها. 

نه.  ● �بحث عن حديث حول �صيام �صهر رم�صان، وَدوِّ
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حّق ذوي القربى
القسم الرابع

األخالق

يهدف الإ�ضالم اإلى تحقيق ال�ضعادة والخير للب�ضرية، ولذا فقد �ضعى لبقاء المجتمع الإن�ضاني على 
اأ�ضا�ص المحّبة والوئام والتعاون وال�ضالم. وحين �ُضِئل ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله(: »َمن �أحّب 

�لنا�ض �إلى �هلل؟« قال: »�أنفُع �لنا�ِض للنا�ِض« )الحر العاملي: و�ضائل ال�ضيعة، ج١٦، �ص ٣٤٢(. 
ومن اأجل تحقيق هذا الهدف، حّث الإ�ضالم على بّر الوالدين وحفظ حقوق الجار والأُخّوة في اهلل 
َ َوال ُت�ْصِرُكو� ِبِه �َصْيًئا َوِباْلَو�ِلَدْيِن  ومراعاة حقوق ذوي القربى، قال اهلل )عّز وجّل(: {َو�ْعُبُدو� �هللَّ
اِحِب ِباْلَجْنِب  �إِْح�َصاًنا َوِبِذي �ْلُقْرَبى َو�ْلَيَتاَمى َو�ْلَم�َصاِكيِن َو�ْلَجاِر ِذي �ْلُقْرَبى َو�ْلَجاِر �ْلُجُنِب َو�ل�صَّ

�ضاء/ ٣٦(. َ ال ُيِحبُّ َمْن َكاَن ُمْخَتااًل َفُخوًر�} )النِّ ِبيِل َوَما َملََكْت �أَْيَماُنُكْم �إِنَّ �هللَّ َو�ْبِن �ل�صَّ

◘ حّق ذوي القربى:

من خالل درا�ضة ن�ضو�ص القراآن الكريم و�ضّنة النبّي واآله )عليهم ال�ضالم(: يتبيَّن لنا اأّن حقوق 
َور، منها: ذوي القربى تتمثَّل في عّدة �ضُ

َ َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َو�الإِْح�َصاِن َو�إِيَتاِء ِذي �ْلُقْرَبى َوَيْنَهى  ١. �لحقوق �لمالية: قال اهلل )تعالى(: {�إِنَّ �هللَّ
ُروَن} )النحل/ ٩٠(. َعِن �ْلَفْح�َصاِء َو�ْلُمْنَكِر َو�ْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَّ

الِغنى بف�ضل اهلل )عّز وجّل(، فاهلل مالك كّل �ضيء وهو  اأفراد المجتمع حالة  يعي�ص البع�ص من 
المنعم على عباده، وقد جعل اهلل )تعالى( في اأموال الأغنياء ن�ضيبًا للمحتاجين، وجعل المحتاجين 
مة َمن يجب اأن ينفق عليهم الغني؛ فمن كان اأبوه اأو اأخوه اأو اأُخته اأو خاله اأو  من ذوي القربى في مقدَّ
خالته اأو عّمته اأو اأبناوؤهم فقراء، فهم اأولى من الآخرين في هذا المال؛ وعلى قريبهم الغني اأن ينفق 
ف عنهم �ضيئًا من  عليهم بقدر و�ضعه حتى يح�ضل نوع من التوازن في معي�ضة اأفراد المجتمع وُيخفِّ

معاناتهم. ولي�ص من ال�ضروري اأن يكون الغني ثرّيًا، بل اأن ل يكون فقيرًا محتاجًا.
ُلو� �أرحاَمكم، ولو بال�صالم«  د: قال ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله(: »�صِ ٢. �ل�صالم و�لزيارة و�لتفقُّ

)الري�ضهري: ميزان الحكمة، ج ٢، �ص ١٠٥٨(.
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تعميـــق  ُطـــرق  مـــن 
اأفـــراد  بيـــن  الروابـــط 
الواحــــــــدة  العائلــــــــة 
بع�ضــــــهم  يتفّقـــــــد  اأن 
اأُمـــور البع�ـــص الآخـــر، 
منهـــم  كّل  يهتـــّم  واأن 
ــل  ــه وحـ ــوؤون اأقربائـ ب�ضـ
م�ضـــاكلهم. واإذا اأنعـــم 
اهلل على اأحدهم بِنعمة 

ئـــوه عليهـــا، واإذا اأُ�ضيـــب ببـــالء اأو محنـــة كان �ضـــائر اأفـــراد العائلـــة حولـــه يعّزونـــه  �ضـــرَّ الآخـــرون بهـــا وهنَّ
ق �ضلة الأرحام بتبادل الزيارات، واإلقاء التحّية وال�ضالم،  فون من اآلمه.. كما تتحقَّ رونه وُيخفِّ وُي�ضبِّ
ي  ــق ر�ضــا اهلل )�ضــبحانه( وُيقــوِّ والتوا�ضــل باإطعــام الطعــام والدعــوة اإلــى تناولــه، وكّل ذلــك مّمــا ُيحقِّ

ُبنيــة المجتمع الإ�ضــالمي، ويحّل م�ضــاكله.
ْل َرِحَمك ولو ِب�ُصربِة من ماء، و�أف�صل  عن الإمام جعفر بن محّمد ال�ضادق )عليه ال�ضالم(: »�صِ
حم من�صاأة في �الأجِل محّببة في �الأهل« )الحر  لة �لرَّ ِحم كفُّ �الأذى عنها، و�صِ ل به �لرَّ ما ُتو�صِ

العاملي: و�ضائل ال�ضيعة، ج ١٥، �ص ٢٤٧(.   
٣. �لعفو عن �لم�صيء و�لمبادرة �إلى �الإ�صالح: قد تبرز في الأُ�َضر بع�ص الم�ضكالت من حين اإلى 

ي اإلى الخ�ضومة والقطيعة.. فما دور الم�ضلم في مثل هذه الحالة؟   اآخر، فتوؤدِّ
جعفر  الإمام  بين  وقعت  اإذ  ال�ضابق،  ال�ضوؤال  على  ال�ضافية  الإجابة  ُتعطينا  التالية  الحادثة  لعّل 
ال�ضالم(  )عليه  المجتبى  الح�ضن  الإمام  ابن  الح�ضن  بن  عبداهلل  وبين  ال�ضالم(  )عليه  ال�ضادق 

م�ضاّدة كالمية حتى ا�ضتد النزاع واجتمع النا�ص، فافترقا وذهب كل واحد منهما اإلى داره. 
الباب،  وَطَرَق  الح�ضن  بن  دار عبداهلل  اإلى  ال�ضالم(  ال�ضادق )عليه  الإمام  توّجه  ال�ضباح،  وفي 
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فخرجت جارية، فقال لها الإمام: »يا جارية! قولي الأبي محّمد يخرج«. 
َر بك؟«  وخرج عبداهلل بن الح�ضن، فقال لالإمام )عليه ال�ضالم(: »يا �أبا عبد�هلل! ما بكَّ

�لبارحة  وجّل(  )عّز  �هلل  كتاب  من  �آية  تلوت  »�إّني  ال�ضالم(:  )عليه  ال�ضادق  الإمام  فاأجابه 
فاأقلقتني«.

فقال عبداهلل: »وما هي؟«.
َوَيْخ�َصْوَن  َل  �أَْن ُيو�صَ ِبِه   ُ �أََمَر �هللَّ َما  ُلوَن  قال الإمام: »قول �هلل )عّز وجّل ِذكره(: {َو�لَِّذيَن َي�صِ

َربَُّهْم َوَيَخاُفوَن �ُصوَء �ْلِح�َصاِب}«. 
فقال عبداهلل: »�صدقت. لكاأّني لم �أقر�أ هذه �الآية من كتاب �هلل )عّز وجّل( قط«.. فاعتنقا وبكيا. 

)الكليني: الكافي، ج٢، �ص ١٥٥(. 

١. �الإ�صالم يهدف �إلى بناء مجتمع متما�صك.
٢. من ُطُرق تحقيق �لمجتمع �الإ�صالمي �لمتما�صك حفظ حّق ذوي �لقربى.

�لم�صيء  �لعفو عن   - د  و�لتفقُّ و�لزيارة  الم  �ل�صَّ  - �لمالية  �لحقوق  �لقربى:  ذوي  ٣. من حقوق 
و�لمبادرة �إلى �ل�صالح.

● ما هي وظيفتك �إن علمت �أّن �ثنين من �أبناء عمومتك قد تخا�صما؟
حم من�صاأة في �الأجِل«؟ لة �لرَّ ● ما معنى قول �الإمام �ل�صادق )عليه �ل�صالم(: »... و�صِ

لة �الأرحام. ● �ذكر ثالث فو�ئد يح�صل عليها �لموؤمن عن طريق �صِ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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اليمني الكاذبة

كم، كان غريب الأطوار.. فهو �ضبي �ضقي  كان )طالل( زمياًل في الف�ضل عندما كنُت في ِمِثل �ِضنِّ
نع المقالب اأو بكالمه القبيح... والحّق اأّني كنت  وُمزعج، ل يتوانى عن اإلحاق الأذى بزمالئه، اإّما ب�ضُ

به دائمًا خوفًا من اأن يلحقني منه اأي نوع من الأذى؛ ولكْن ذلك لم ُيجِدني نفعًا.  اأتجنَّ
ذات يوم ح�ضل )طالل( على جائزة ثمينة، اإذ فاز في �ضباق الجري الذي اأقامته مدر�ضتنا؛ ولكّن 
وال  �لت�صفيق  ي�صتحّق  زميل مزعج، ال  »�إّنه  جائزته..  ي�ضتلم  وهو  له  ق  ُي�ضفِّ لم  الف�ضل  في  اأحدًا 

�لتهنئة«، هكذا قال َمن في الف�ضل. 
م على النتقام... هذا ما تبادر اإلى  مَّ وعاد )طالل( اإلى مكانه وعيناه تتطايران �ضرارًا.. لقد �ضَ
ذهني واأنا اأرى نظراته لزمالئه في الف�ضل واأقول ب�ضراحة ل اأدري - اإلى اليوم - لماذا وقع اختياره 
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)طالل(،  وبرفقته  الجناح  ُم�ضرف  جاء  ح�ض�ص،  ثالث  ُم�ضّي  وبعد  ينتقم؟!  اأن  اأراد  حين  عليَّ 
�ضائر  وعيون  الف�ضل  من  اأخرج  واأنا  المعلِّم  من  فا�ضتاأذنُت  ا�ضمي!!  يذكر  �ضمعته  حين  وفوِجئُت 

التالميذ ُتالحقني بحيرة وده�ضة. 
�ِضرنا نحن الثالثة نحو حجرة الُم�ضرف وهناك بداأ الُم�ضرف الحديث: 

�لُم�صرف: هه يا طالل، قل لي من جديد ما هي �صكو�ك؟
�ل�صيِّد  �لجائزة من  �ل�صباح  �ليوَم في طابور  و��صتلمُت  �لجري  ب�صباق  باالأم�ض  فزُت  لقد  طالل: 
�لناظر... )وبداأ طالل يتباكى ثم قال(: ولكّن زميلي هذ� وعقب �نتهاء �لح�صة �الأُولى �نتهز فر�صة 

غيابي عن �لف�صل و�صرق جائزتي... )وعاد يتباكى مّرة اأُخرى(.
�لُم�صرف: وكيف عرفت �أّنه هو �لذي �صرقك؟

طالل: لقد �صاهدته - و�هلل �لعظيم - وهو يعبث في حقيبتي، فعلمت �أّنه هو �ل�صارق.
�لُم�صرف: �أتعلَم - يا طالل - �أّنك �أق�صمت �الآن باهلل �لعظيم �أّن زميلك هذ� هو �ل�صارق؟ 

طالل: نعم يا �أُ�صتاذ.
�لُم�صرف: وهل تعلم عقوبة �ليمين �لكاذب عند �هلل )عّز وجّل(؟ 

طالل: �أنا لم �أق�صم كذباً يا �أُ�صتاذ... وعاد يتباكى من جديد... و�هلل �إّنه هو �ل�صارق... و�بحثو� في 
حقيبته ف�صتجدون حتماً جائزتي فيها.

�لُم�صرف: وماذ� تقول �أنَت؟
، اأنا الذي لم ي�ضبق لي اأن ارتكبت اأمرًا قبيحًا  لم اأدِر ماذا اأقول؟ لقد كانت �ضدمًة كبيرًة بالن�ضبة اإليَّ
في المدر�ضة اأُّتهم الآن من ِقَبل زميلي بال�ضرقة!! اإّنه يق�ضم كذبًا، ويتحّداني بتفتي�ص حقيبتي... لعّله 

و�ضع جائزته بيده في حقيبتي حتى تكتمل جريمته في حّقي... 
قلت: �أنا �صــ.... �صاأح�صر حقيبـــ... �صاأح�صر حقيبتي يا �أُ�صتاذ، ِلتعلم �أّني لم �ألم�ض جائزته �أبد�ً. 

�لُم�صرف: ال، �جل�ض �أنَت هنا، و�صاأح�صر �أنا حقيبتك.
اإّنه يعلم الآن اأّن حيلته قد نجحت  وغادر الُم�ضرف الُحجرة، والبت�ضامة قد مالأت وجه طالل... 
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لت على اهلل واعتمدت عليه )عّز وجّل(، فهو الوحيد  اأ�ضّد العقاب؛ ولكّني توكَّ واأّني �ضاأُعاَقب حتمًا 
هت بال�ضوؤال  اإلى )طالل(. الذي يعلم براءتي من هذه التهمة، ثّم َتوجَّ

�ل�صارق...  �أنا  و�أّني  �صادق  �أّنك  �لعظيم  باهلل  �أق�صمَت  لقد  بال�صرقة؟  كذباً  �ّتهمتني  لماذ�   �أنا: 
�أال تخاف �هلل؟ 

طالل: )ي�ضحك( �إّنك لم تَر �صيئاً بعد، �صترون جميعكم كيف �صاأنتقم منكم، �لو�حد تلو �الآخر... 
�ليوم كذبت على �لُم�صرف بحّقك، وغد�ً يحين دور محّمد، و�أّما كاظم فاإّنني �صاأ�صكوه عند �لناظر، 

نعم... نعم عند �لناظر، �صاأّتهمه ُتهمة ُيف�صل بها عن �لمدر�صة �إلى �الأبد!
 �لُم�صرف: �إّنه �أنَت يا طالل �لذي �صُتف�صل عن �لمدر�صة �إلى �الأبد جز�ء على �أفعالك.

والتفتنا اأنا وطالل معًا اإلى الوراء.. فاإذا بالُم�ضرف يقف خلفنا وهو في اأ�ضّد حالت الغ�ضب...
�لُم�صرف: �ألم ت�صتح يا طالل من فعلتك هذه؟ َتّتهم زميلك ُزور�ً وُتق�صم باهلل يميناً كاذباً؟ لقد كان 

�الأجدر بك �أاّل تحلف حتى لو كنت �صادقاً.
طالل: ولكْن �أنا... لم... �إّنه هو...
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د�ً من كذبك و�فتر�ئك على زميلك  �لُم�صرف: كفاك كذباً يا طالل، لقد �صمعُت كلَّ �صيء، �إذ كنُت متاأكِّ
ب، ولهذ� �نتَظرُت خلف �لباب الأ�صمَع �عتر�فك على نف�ِصك... �إّنك �صتح�صل على عقوبتك من  �لمهذَّ

�إد�رة �لمدر�صة؛ ولكّن �لجز�ء �لحقيقي عند�هلل )عّز وجّل(... 
وعدُت اأنا اإلى الف�ضل... ولم يعلم اأحٌد من زمالئي �ضرَّ العقوبة التي نالها طالل على فعلته هذه.

◘ للقراءة واحلفظ:
�أُوَلِئَك ال َخالَق َلُهْم ِفي  ِ َو�أَْيَماِنِهْم َثَمًنا َقِلياًل  قال اهلل )تعالى(: {�إِنَّ �لَِّذيَن َي�ْصَتُروَن ِبَعْهِد �هللَّ
يِهْم َوَلُهْم َعَذ�ٌب �أَِليٌم} )اآل عمران/ ٧٧(. ُ َوال َيْنُظُر �إَِلْيِهْم َيْوَم �ْلِقَياَمِة َوال ُيَزِكّ �الآِخَرِة َوال ُيَكِلُّمُهُم �هللَّ
قال الإمام جعفر ال�ضادق )عليه ال�ضالم(: »َمن حلف على يمين وهو يعلم �أّنه كاذب، فقد بارز 

�هلل )تعالى(«.

م �هلل )تعالى( �ليمين �لكاذب. ١. حرَّ
نيا و�الآخرة. ٢. لمن �أق�صَم كذباً عقاٌب في �لدُّ

٣. �لموؤمن يتجّنب �لَق�َصم حتى و�إن كان �صادقاً.

● هل كان )طالل( �صادقاً في يمينه؟
● لماذ� �ّتهم )طالل( زميله كذباً وُزور�ً؟

نه. ● �بحث عن معنى قوله )تعالى(: {�أُوَلِئَك اَل َخالَق َلُهْم ِفي �الآِخَرِة}، ودوِّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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الغ�سب

واآله(: »�لغ�صُب ُيف�صُد �الإيماَن كما ُيف�صُد �لخلُّ �لَع�َصل« )الكليني:  قال ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه 
الكافي، ج٢، �ص ٣٠٢(.

ًة حدثت في طفولتي، وكان لها الأثر الكبير في حياتي.  ل اأزال اأذكر - رغم اأّني اأ�ضبحت اأبًا لأربعة اأولد - ق�ضّ
ي باأعوام، وكان والدي رجاًل  كان ترتيبي الثاني بين اأفراد اأُ�ضرتي، اإذ كانت هناك اأُخت تكبرني، واأخ اأ�ضغر منِّ

َب القلِب َيعمل في التجارة؛ ولكّنه كان ع�ضبّي المزاج كثيرًا.  طيِّ
اأتذّكر كيف كّنا نجل�ص كالمالئكة عندما كان يعود من عمله، وكيف كانت والدتي تفعل كّل ما بو�ضعها لتهيئة 

اأجواء الراحة التي ين�ضدها، وهي تقول له: »عافاك اهلل يا اأبا محّمد، ا�ضتِرْح ولْن تجد اإّل ما تحّب«. 
ر المزاج، ف�ضاألتُه والدتي عّما  وكّنا جميعًا ن�ضير على خطوات والدتي حتى كان ع�ضر يوم عاد اأبي من عمله ُمتعكِّ

اإذا كان يريد �ضرب ال�ضاي، فنفخ غيظًا، و�ضرخ قائاًل: ال �أريُد �صيئاً، �بتعدو� عنِّي جميعاً... 
اأخذتنا اأُّمي جانبًا وهي تقول: البّد �أّنه خ�صر �صفقة تجارية، فاأنا �أعرف طبعه في مثل هذ� �لحاالت، 

�لزمو� �لهدوء... 
وَقَطَعت كالمها و�ضاد �ضمٌت ك�ضمت اأبي الهول، ما لبث اأن قطعه اأخي ال�ضقّي ال�ضغير، اإذ اأخذ يلعب وي�ضرخ 
في اأرجاء المنزل. حاولُت منعه عن الجري واإ�ضكاته؛ ولكّنه كان �ضغيرًا ل ُيدرك �ضبب منعِه من اللَّعِب، فاأخذ 
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له عن لعبه فاإذا به ي�ضطدم بطاولة عليها بع�ُص التُّحف المنزلية... ويا ِلهوِل  يجري اأمامي خائفًا من اأن اأعطِّ
ما َحَدث. 

الزجاجية  التُّحف  اإلى  نظرُت  المنزل،  على  ت  انق�ضَّ �ضاعقٍة  ك�ضوِت  بالأر�ِص  التُّحِف  ارتطاِم  �ضوُت  كان 
اأخي الذي وقف بذهوٍل ل َيعي ما حدث.. واإذا بوالدي يدخل الغرفة كالعا�ضفة  مة على الأر�ص، واإلى  المحطَّ
ويبداأ �ضراُخه، ول اأدري كيف َفَقد والدي اأع�ضاَبه، اإذ اأ�ضابتُه نوبَة غ�ضٍب جعلتنا نعي�ُص لحظاَت ُرعٍب قا�ضية، 

ر.  واأخَذ َيقِذُف بالكلمات كما َيقِذُف البركاُن بالِحَمم الغا�ضبة... كان فعاًل وكاأّنه بركاٌن يتفجَّ
ُل َق�َضماِت وجهه، فقد  ل اأذكر من كلماته ال�ضيَء الكثيِر؛ ولكّن الذي ل يزال عالقًا في ذاكرتي تغيُّر �ضكله وتبدُّ

َجَحَظت عيناه وهو يلحق بي �ضارخًا: يا غبي! ِلَم لم تنتبه الأخيك؟!... 
َجريُت اأماَمه ُم�ضرعًا اإلى الُحجرة الأُخرى، واأح�َض�ضُت وكاأّني َقطعُت �ِضباقًا طوله اآلف الأميال، ولم اأ�ضُعر اإّل 
واأُختي واأخي قد وقفا اإلى جانبي يرتجفان من الفزع... و�ضاألُت نف�ضي كيف دخال بهذه ال�ضرعة؟! ون�ضيت اأّن 
الم�ضافة التي تف�ضل بين الحجرتين خطوات قليلة، ودخل والدي غا�ضبًا ونحن كالع�ضافير، وكانت على الحائط 

المواجه لنا مراآة كبيرة اأح�َض�ضت كاأّنها �ضتتحّطم من �ضّدة �ضوت اأبي. 
وفي َمعَمَعِة الغ�ضب، فوِجئنا بوالدتي تبت�ضم بحنان وت�ضير بيدها اإلى والدي وتقول له: �نظر �إلى نف�صك بالمر�آة 

يا �أبا محّمد، ترى كيف َغيَّر �صحَنتك �صيطاُن �لغ�صِب. 
لم َيرّد اأبي؛ ولكن من دون اأن َي�ضعر نقَل َب�ضره اإلى المراآة، وفوِجئنا به َيهداأ وكاأّنه يريد اأن ُيعيد وجهه اإلى �ضكله 

الطبيعي. هداأت نفو�ضنا واأح�ض�ضنا بالراحة، وابت�ضم والدي وهو يهّز راأ�ضه ويقول: لعن �هلل �لغ�صب!
ل  َبدَّ َحييُت كيف  اأن�ضى ما  اأنا فال  اأّما  خرى،  اأُ الحالة مّرة  اإلى تلك  اأبي عاد  اأّن  اأذكر  الحادثة، ل  وبعد تلك 
ة... ول  ُر ذلك الموقف، واأتراجع لأكوَن اأقلَّ ِحدَّ بُت اأتذكَّ الغ�ضُب �َضَكَل وجِه اأبي، وكان ذلك در�ضًا لي، وكّلما َغ�ضِ
اأُغالي اإذا قلُت اإّنني و�ضعُت في كلِّ غرفٍة مراآًة اأواجُه بها نف�ضي اإذا غ�ضبُت، وبحركٍة ل �ضعورية يختفي غ�ضبي.
ُرِوي عن اإمامنا الباقر )عليه ال�ضالم( اأّنه قال: »�إّن �لغ�صَب جمرٌة من �ل�صيطاِن ُتوَقُد في قلِب �بِن �آدم، 
ب �حمّرت عيناه و�نتفَخت �أود�ُجه وَدَخل �ل�صيطاُن فيه، فاإذ� خاَف �أحُدكم ذلك من  و�إّن �أحَدكم �إذ� َغ�صِ

نف�صِه، فليلزَم �الأر�َض، فاإّن ِرجَز �ل�صيطاِن َليذَهُب عنه عند ذلك«)الكليني: الكافي، ج٢، �ص ٣٠٥(. 
َم �هلُل« )المجل�ضي: بحار الأنوار، ج ٧٠، �ص ٢٧٤(.  ُب َفَيقُتل �لنف�َض �لتي َحرَّ وقال: »�إّن �لرجَل يَغ�صِ



ر �لقنبلُة ج�صَده. َر روَح �الإن�صاِن، كما ُتدمِّ ١. �لغ�صُب قّوٌة يمكُنها �أن ُتدمِّ
فاته، فقد يوؤدِّي به �لغ�صب �إلى �إيذ�ء نف�ِصه و�الآخرين. ٢. �الإن�صاُن �لغا�صُب ال َي�صُعر بت�صرُّ

ي �هلُل )عّز وجّل(.  ب �إاّل فيما ُير�صِ ٣. �لموؤمُن ُي�صيطر على نف�ِصه، فال يَغ�صِ
٤. �الأُ�صرة �لتي ال يتحكم �أفر�دها باأع�صابهم تكثر فيها �لم�صاكل، وال تعي�ض عي�صة هانئة طّيبة.

رق �لتالية: ٥. يمكننا �أن ُن�صيِطر على �أع�صابنا من خالل �لطُّ
ر ُقبَح �لَغ�صِب و�صوء عاقبتِه. ● �أن َنتذكَّ

● �أن َنذُكر �هلَل )�صبحانه وتعالى( بل�صاننا، ون�صتعيَذ به من �ل�صيطان.
ر ما ورد من �لمدح و�لثو�ب على َدفع �لَغ�صِب، و�ل�صيطرة على �لنف�ض. ●  �أن َنتذكَّ

م �لتفكيَر و�لتروِّي على كلِّ فعٍل �أو قوٍل ُنريد �الإتيان به. ● �أن ُنقدِّ
َب ُنق�صاٌن في �لعقل.  ر �أّن �لَغ�صِ ●  �أن َنتذكَّ

نيا ز�ئلة، و�أّنها ال ت�صتحقُّ �أن ُنف�صد من �أجلها عالقَتنا و�صد�قَتنا  ر �أّن �لدُّ ● �أن َنتذكَّ
وحّبنا لالآخرين.

بنا، ونظرَة �لنا�ض �إلينا. ر ُقبَح �صورِتنا وَحركاِتنا عند َغ�صِ ● �أن َنتذكَّ
بنا، �أو ُنغيَِّر من َو�صِعنا باأن َنِقَف �إذ�  ●  �أن ُنغيَِّر �لمكاَن �لذي نتو�جُد فيه حين َغ�صِ

ُكّنا جال�صين، �أو َنجُل�َض �إذ� ُكّنا و�قفين، وهكذ�... 

نُه. ب �أو �لِحلم، ودوِّ ● �بحث عن حديث حول �لَغ�صِ
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�سوء الظّن
اأََويُت اإلى ِفرا�ضي ولم اأكن بحاجٍة اإلى النوم بقدر ما كنت بحاجة اإلى اأن اأختلَي مع نف�ضي، فقد راأيُت هذا اليوم 

ف؟ وماذا عليَّ اأن اأفعل...  ر كيف اأت�ضرَّ َمنَظرًا اأقلقني كثيرًا، واأردُت اأن اأُفكِّ
رت اأُّمي اأن ت�ضّمها اإلى  )رجاء(... تربطنا بها عالقُة قرابٍة بعيدة من جهة اأبي... مات والُدها قبل عام، وَقَرّ
ف قلياًل من اأعباء اأُ�ضرتها من ناحيٍة اأُخرى... كّنا ثالث  اأُ�ضرتنا حتى ت�ضتطيع اإتمام تعليمها من ناحية، وكي ُتخفِّ
لها علينا في بع�ص الأحيان... ولم يكن  بنات... واأ�ضبحت رجاُء رابعَتنا... اأُّمي تعامُلها كواحدٍة مّنا، ورّبما ُتف�ضِّ
يها  بة، َعلَّمتنا اأن ُنحاِفَظ على �ضالتنا، واأن نوؤدِّ ذلك ُيثيُر الغيرة في قلوبنا، لأّن رجاء مثاُل البنِت الموؤمنِة والمهذَّ

ي بعامين، فُعمرها اثنا ع�ضر عامًا.  في اأوقاِتها... اإّنها اأكبر منِّ
ت رجاُء ُحّبها واحتراَمها على كلِّ اأفراِد اأُ�ضرِتنا... اأخي ال�ضغير، ذو الأعوام الثالثة، كان يحبُّها... لقد  َفَر�ضَ
م�ضى على ُوجوِدها معنا ِب�ضَعة اأ�ضُهر... وهي تزوُر عائلتها مّرة كلَّ �ضهر، ويكون ذلك نهاية الأ�ضبوع، اأي في يوم 

َحبها، وتعوُد يوَم الجمعة.  الخمي�ص، بعد اأن ياأتي اأخوها لي�ضَ
لزيارة  ذهابها  موعُد  كان  اليوم 
غرفة  اإلى  تذهُب  راأيُتها  اأهلها... 
مبلغًا  وتاأخذ  حقيبتها  وتفتُح  اأُّمي 
قبل  َجيبها  في  ه  وتد�ضُّ النقود  من 
وهذه  اأفعل،  ماذا  اأدري  ل  َتخُرج!  اأن 
هذا  ِمثِل  في  فيها  اأكوُن  مّرٍة  اأّول 
بالأمر؟  اأُّمي  اأُخبر  هل  الموقف! 

النقود،  اختفاَء  اأُّمي  تك�ضف  حتى  اأنتظُر  هل  بيِتنا...  من  رجاِء  َطرِد  في  �ضببًا  اأكون  رّبما  ل....  ل.... 
النقود،  بفقدان  و�َضَعرت  َحَدث  اإذا  ّمي  اأُ لأّن  َيحُدث،  �ضوف  ذلك  اأّن  اأظّن  ل  وتعرف؟  بنف�ضها  ق  تتحقَّ ثّم 
فهذا  البيت،  في  �ُضِرقت  قد  اأّنها  ت�ضّك  ولن  اآخر،  مكان  اأّي  اأو  ال�ضوق،  في  َفَقَدتها  اأّنها  َتُظنُّ  �ضوف  فاإّنها 
ورّبما  اأبي،  يعود  متى  اأدري  ل  ال�ضفر؟  من  عودِته  بعد  اأبي  اأُخبُر  هل  اأبدًا...  باِلها  على  يخطر  لن   �ضيء 

يطوُل �َضَفرُه... 
غدًا يوم الجمعة، وهو موِعُد در�ِص القراآن للفتيات في الم�ضجد بعد �ضالة الع�ضر، لماذا ل اأُخبر اإمام الم�ضجد؟ 
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اإّنه رجٌل موؤمٌن ذو قلٍب كبير، ولقد �ضمعُت اأبي ُيثني عليه كّلما َذَكره؛ ولكن يجب اأن اآُخَذ منه عهدًا باأن ي�ضاعدني 
لُت اإلى هذه الفكرة حتى اطماأننُت قلياًل، وا�ضتغرقت  ف، وباأّل يف�ضي ذلك ال�ضّر لأحد. وما اأن تو�ضَّ  في كيفّية الت�ضرُّ
ّمي اإليَّ  اأُ ختي في كثير من الأعمال واأُحّثها على الخروج.. َنَظرت  اأُ�ضاعُد اأُ في النوم.. وفي اليوم التالي، كنُت 
عة... وبعد انتهاء الدر�ص، طلبُت روؤيَة اإماِم الم�ضجد وذهبت  ب�ضيء من الّريبة؛ ولكّنها ابت�ضمت في وجهي م�ضجِّ
بًا.. وبعد اأن األقيُت ال�ضالَم، اأردُت اأن اأتكلَّم؛ ولكن لم اأعرف  ، وابت�ضم ال�ضيخ ُمرحِّ اإليه وكان الرتباك باديًا عليَّ

من اأين اأبداأ وماذا اأقول.. 
ريُد...  َح َعّما اأُ عني فيها على اأن اأُف�ضِ َث ال�ضيُخ بكلماٍت قليلة ُي�ضجِّ تحدَّ

قلُت له: �أرجوك يا �صيِّدي �أن تعاهدني على �أاّل ُتخبَر �أحد�ً بما �صاأقول. 
وبعد اأن عاهَدني على ذلك، اأخبرُتُه بكلِّ �ضيء... اإّنه يعرف )رجاء(، ويعرف اأباها. 

قلت له: �أ�صتطيُع �أن �أُق�صَم لك �أّني ر�أيُت )رجاء( وهي ت�صرق وبعينيَّ هاتين... ت�صرق من �أُّمي �لتي 
لها علينا... �أ�صودَّت �صورُة رجاء في عينيَّ �إّنها �صارقة...  تحّبها وتف�صِّ

َدَر منها  َمَت ال�ضيُخ قلياًل، ثّم قال بهدوء: كيف كانت رجاء طو�ل �ل�صهور �لتي عا�َصتها معكم؟ هل �صَ �ضَ
ٌف �صيِّىء؟  ت�صرُّ

قلُت: ال... على �لعك�ض كانت فتاة موؤمنة محافظة على �صالتها، و�إذ� �أَخطاأَت �ُصرعان ما تعتذر. 
فقال: عندما ر�أيَتها تاأخُذ �لنقود من �لحقيبة... هل كانت خائفة �أو مرتبكة... ال تريُد �أن يرها �أحد؟ 

هل �أغلقت �لباب ور�ءها؟ 
لتي مّرة اأُخرى... لماذا لم اأنتبه لذلك؟ )رجاء( كانت في غاية الطمئنان... لم تكن  اأَعدُت ال�ضورة اأماَم ُمخيِّ
خائفة ولم ُتغلق الباب وراءها، بل ترَكته مفتوحًا على م�ضراعيه، وكان باإمكان اأّي �ضخ�ص يجل�ص في الغرفة 

المقابلة اأن يراها ب�ضهولة. 
ثي �أُّمك بالمو�صوع...  اأخبرُت ال�ضيخ بذلك، فابت�ضم قائاًل: )رجاء( لم ت�صرق يا �بنتي... �ذهبي وحدِّ
هها،  ال تخافي، �إّنها لن تطرد )رجاء( حتى ولو �صرقت، فقد �أَخَذت عهد�ً على نف�ِصها �أن ُتربِّيها وُتوجِّ

لي�ض من �لمعقول �أن تطردها الأيِّ �صبب كان. 
ال�ضيخ،  بكلِّ �ضيء، وبحديثي مع  اأخبرُتها  اأُّمي في غرفٍة ولوحدنا...  َجل�ضُت مع  المنزل،  اإلى  ُعدُت  اأن  وبعد 
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�بنتي،  يا  ال   وقالت:  بيدي،  ّمي  اأُ اأم�ضَكت  الطرد..  من  )رجاء(  على  خوفًا  اأّوًل،  اأُخبرها  لم  لأّني  واعتذرُت 
)رجاء( لم ت�صرق، �أنا �لتي طلبُت منها �أن تاأُخَذ �لنقوَد، وهذ� ما �أفعُله كّل �صهر، �أُر�صُل معها مبلغاً من 
�لمال، وهو ما �أقت�صده من م�صروف �لبيت حتى تعطيه الأُّمها... لم �أكن �أُريد �أن َيعرف �أحٌد بذلك. 
ع ال�ضيطان  بة... لقد َو�ضَ ي... كم اأ�ضاأت الظنَّ بتلك الفتاة الطيِّ َوَجدُت الدموَع َتنَهمُر من عينيَّ من دون اإرادة منِّ

اأمام عينيَّ ال�ضورَة ال�ضوداَء التي ُتغّطي كلَّ �ضيء ح�ضٍن عنها.
دَر ُحكمًا على اأّي اإن�ضان. ُر كثيرًا قبل اأن اأُ�ضِ انتظرُت عوَدتها بلهفٍة... ومنذ ذلك اليوم اأخذُت اأُفكِّ

◘ للقراءة واحلفظ:
�إِْثٌم}  ِنّ  �لظَّ َبْع�َض  �إِنَّ  ِنّ  �لظَّ ِمَن  َكِثيًر�  �ْجَتِنُبو�  �آَمُنو�  �لَِّذيَن  َها  �أَيُّ وتعالى(: {َيا  )�ضبحانه  قال اهلل 

)الُحجرات/ ١٢(. 
قال الإمام علّي )عليه ال�ضالم(: »�َصْع �أمَر �أخيك على �أح�صِنه حتى ياأتيك ما يغلُبك به، وال تظنَّن 

بكلمة خرَجت من �أخيك �صوًء و�أنَت َتجُد لها في �لخير َمحماًل« )الكليني: الكافي، ج٢، �ص ٣٦٢(. 

وِء فيهم. ١. �لموؤمن يحمل �الآخرين على �لخير ، وال يظنُّ َظنَّ �ل�صُّ
ناً. ٢. �لموؤمن ال يّتهم �الآخرين ب�صيٍء �إاّل �إذ� كان متيقِّ

ِنّ �إِْثٌم}. ٣. {�إِنَّ َبْع�َض �لظَّ

، �أحدهما  دنيوي و�الآخر �أخروي �صيِّىء، ثّم  ● �بحث عن �أثرين �صّيئين يترتبان على �صوء �لظنِّ
نهما. َدوِّ

ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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ادفع بالتي هي اأح�سن
َي�ضكُن اأحمد في بيت �ضغير في المدينة بعيدًا عن اأهله وقريته، وكان ُيم�ضي كلَّ عاٍم فترة درا�ضته الجامعية 
في هذا البيت، ثّم يعود اإلى اأهله واأحّبائه عند بدء العطلة الدرا�ضية. َتعلَّق اأحمد بذلك البيت واأحّبه، واعتنى 

به كثيرًا، فكان ي�ضرُف معظم اأوقات فراغه في ترتيِبه وتنظيِفه حتى �ضار محّط اإعجاب اأ�ضدقائه وجيرانه. 
اأداء واجباته المدر�ضية، فاجاأته �ضرباٌت متتاليٌة على الباب،  وفي اأحد الأّيام وبينما كان اأحمد ُمنكّبًا على 
فهبَّ ُم�ضرعًا ليفتحه، فاإذا به اأمام رجٍل طويِل القامة، يرتدي بذلة �ضوداء وربطة عنق، ويحمل ع�ضًا في يده. لم 
يكن اأحمد قد راأى هذا الرجل من قبل، كما اأّنه لم يَر اأحدًا بمثل وقاحته، فهاهو يدخل بيته من دون ا�ضتئذان 

منه، متلفتًا يمينًا وي�ضارًا... 
تما�ضك الفتى وَهمَّ باأن ي�ضاأل الرجل عن غر�ضه، وفوجئ ب�ضوٍت عاٍل يقول: ��صمع يا فتى... منذ �ليوم 
عَف ما كنَت تدفُعه الأبي... �إْن كنت  �أنا �صاحب هذ� �لبيت، وقد ورثُته عن �أبي، و�صوف تدفع لي �صِ

ت�صتطيع �لدفع �بَق في �لبيت، و�إاّل فباإمكانك �أن تتركه فور�ً. 
ُذِهل اأحمد، وقال: م�صتحيل �أن �أ�صتطيع دفع ما تطلبه.. فاأنا طالب، ولن ي�صتطيع �أبي تاأمين �لفارق. 
ث الرجل عن والدِه الذي ا�ضتاأجر منه هذا البيت، فقد كان  �ضاد �ضمٌت �ُضرعان ما قطعه اأحمد، فراح ُيحدِّ

ه؛ لكّن الرجل لم يعِطه اأذنًا �ضاغية، واأَ�ضرَّ على موقفه.  َب القلب، اأَح�ضَن معاملته واأحبَّ رجاًل طيِّ
ُر طوياًل، كيف ي�ضتطيع اأن ُيقنع الرجل بالتراجع عن  وبعد اأن خرَج الرجُل، جل�ص اأحمد في زاوية الغرفة يفكِّ

دًا من اأّن والده لن يكون قادرًا على تاأمين هذا الفارق في قيمة الإيجار.  موقفه، اإذ كان متاأكِّ
ت عّدة اأّيام واأحمد يبحث عن بيٍت جديد ينتقل اإليه والرجل ُيلحُّ ب�ضّدة على تخلية هذا المنزل. طلب اأحمد  َمرَّ
منه اأن يتفاهما لي�ضال اإلى حلٍّ و�ضط، فنظر اإليه الرجل قائاًل: نتفاهم؟! على ماذ�؟! �عطني �لمفتاح و�خِل 

�لبيت فور�ً. 
اأُخرى طالبًا من الرجل بكلِّ طيبة وكرم اأخالق اأن يبقيه في البيت ريثما  لكّن الفتى لم يياأ�ص، وحاول مّرة 
د كالمه الأّول، وينذر  يجد بيتًا اآخر، ُمعترفًا له بحّقه في البيت وطلب اإخالئه متى �ضاء... اإّل اأّن الرجل عاد ُيردِّ

د �ضارخًا، ثّم خرج وهو يقول: �ضاأعود غدًا لت�ضلِّمني المفتاح.  ويَتوعَّ
�َضِمَع الجيراُن ال�ضراخ، فهّبوا ليعرفوا ما حدث، فتركهم الرجل وان�ضرف، فما كان من اأحمد اإّل اأن اأخبرهم 
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هذا  من  الجيران  ر  َتذمَّ بالأمر... 
منهم  كلٌّ  وراح  الغريب،  ف  الت�ضرُّ
يطلب من اأحمد اأّل يغادر المنزل واأن 

ك بموقفه مهما َكلَّف الأمر.  َيتم�ضَّ
ر  َدبَّ الحما�ص في �ضدر الفتى وَفكَّ
هذه  م�ضتخدمًا  اأ�ضلوَبه،  ر  ُيغيِّ اأن  في 
الجيران  ترك  والعنف.  القّوة  المّرة 

را�ٍص عن  غير  �ضاحبه  بيٍت  في  البقاء  لي  يحقُّ  هل  يت�ضاءل:  فراح  ف،  الت�ضرُّ في طريقة  ر  ُيفكِّ وحيدًا  اأحمد 
ر في اإجابة، ثّم يعود لي�ضاأل من جديد: كيف اأُقنُع  اإقامتي فيه، واأنا الإن�ضان الذي ياأبى دينُه وُخُلقه ذلك؟ كان ُيفكِّ

هذا الرجل بالتراجع عن موقفه؟ حاَر في اأمره، وغدًا ل يدري اأيَّ �ضبيل يّتبع. 
الهداية،  وفيه  لأّنه كالم اهلل  القراآن،  قراءة  للمثابرة على  يدعوه  وهو  والده  و�ضّيَة  ر  َتذكَّ وبينما هو كذلك، 
فهبَّ ُم�ضرعًا، وتناول القراآن بلهفة ملوؤُها الأمُل في اأن يجد خال�ضًا من الماأزق الذي هو فيه... وبينما هو يقراأ 
اآيات منه، بلغ قوله )تعالى(: {�ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َصُن َفاإَِذ� �لَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم} 
د هذه الآية لي�ضتمّد منها  ف اأحمُد عن القراءة قائاًل: �ضدَق اهلل العليُّ العظيم. وراح ُيردِّ لت/ ٣٤(.. فتوقَّ )ُف�ضِّ
موقِفه  دق  �ضِ له  د  ليوؤكِّ جاء  وتعالى(  )�ضبحانه  اهلل  كالم  باأّن  نف�ضه  يخاطب  وبداأ  دربه..  ُي�ضيء  الذي  النُّور 

واأ�ضلوب تعامله مع الآخرين، وقّرر  اأّل ي�ضمع كالَم النا�ِص ِمن حوله.
ل اأحمُد خاللها اإلى تدبير اأمِر �َضكنِه لدى بع�ص الأ�ضحاب، وانتظر قدوَم �ضاحَب البيِت  مّرت عّدة اأّيام، َتو�ضَّ
ُيالزم  وهو  مري�ٌص  البيت  �ضاحب  اأّن   - اأّيام  بعَد   - اأحمُد  وَعِلَم  َيُعد.  لم  الرجل  ذلك  لكّن  المفتاح؛  لُي�ضلِّمه 
الفرا�َص، فوجَدها فر�ضة لعّله يك�ضب بها �ضداقة الرجل، وتوّجه فورًا نحو بيته حاماًل معه هدّية.. لم ُيِعر الرجُل 
ب جبينه، وقال له: هه ماذ� تريد؟ توّد �أن ت�صتغل فر�صة مر�صي الأُبقيك  المري�ُص اأحمَد اهتمامًا، بل َقطَّ

في �لبيت... ال... �أنا �أفهم �أالعيبك جيِّد�ً، ال تحاول معي �أكثر من ذلك. 
دها ب�ضوٍت منخف�ص، وتمتم  ر الآية القراآنية وراح ُيردِّ َب اأحمُد وحاول الن�ضراف؛ ولكّنه �ضرعان ما تذكَّ َغ�ضِ
{...�ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َصُن...}، وجل�ص بجانب مري�ضه باأدب، قائاًل له: اأنا �ضاأغادُر البيت كما ترغب، وقد 



ى بجاره، واإن كان يلزُمَك اأّي  ك، ول تن�َص قرابة الجار، والجار ُمو�ضَ جئُت لأطمئّن عليك بعد اأن علمُت بمر�ضِ
ي. د في طلبه منِّ �ضيء فال تتردَّ

اأح�صَّ الرجُل المري�ص بطيبِة اأحمد، فارتبك، ولم يكن بو�ضعه اأن ُيبادل هذه الأخالق الح�ضنة باأخالٍق فّظة. 
اأّن ُوجوَد جاٍر كهذا  د له ذلك، ولتخبره  اأن غادر اأحمد المنزل، راجع الرجُل نف�َضه، واأتت زوجته لتوؤكِّ وبعد 
فر�ضة ل ُتعوَّ�ص... وفي اليوم الثاني، ُفوجئ اأحمُد باأّن �ضاحَب البيت قد اأر�ضَل في طلبه، واأخبره باأّنه لم َيُعد 
ُيريد البيت وباأّنه موافٌق على اأن َيبقى اأحمُد فيه، وفق ال�ضروط ال�ضابقة... َفِرح اأحمد و�ضكَر اهلل )تعالى( على 

اأن هداه اإلى خير �ضلوك واأف�ضل عمل.

◘ للقراءة واحلفظ:
لت/ ٣٤(.  نَُّه َوِليٌّ َحِميٌم} )ُف�ضِّ َذ� �لَِّذي َبْيَنَك َوَبْيَنُه َعَد�َوٌة َكاأَ قال )تعالى(: {�ْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي �أَْح�َصُن َفاإِ
ن ظلمك،  نيا و�الآخرة؟ �لعفوُّ َعمَّ قال ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله(: »�أال �أُخبُركم بخيِر خالئق �لدُّ
وَت�صل َمن َقطعك، و�الإِح�صان �إلى َمن �أ�صاء �إليك، و�إعطاء َمن حرمك« )الكليني: الفي، ج٢، �ص١٠٧(. 

١. �الإح�صان �إلى �لُم�صيء من �أخالق �لموؤمنين.
َة بين �لنا�ِض. ٢. �لعفو عن �لُمخطئ عند �لمقدرة ين�صُر �لحبَّ و�لمودَّ

٣. �ح�ِصْن �إلى �لنا�ِض ُيح�ِصُن �هلل �إليك.

● ما معنى قوله تعالى: )َكاأَنَُّه َوِليٌّ َحِميٌم (؟
● �ذكر فائدة دنيوية ترجوها من �الإِح�صان �إلى �لُم�صيء.
● هل ُيثيُب �هلُل �لموؤمنين على �إح�صانهم �إلى �لُم�صيئين؟
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ماذا ن�ستفيد من هذا الدر�س؟
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الإمام علي الهادي
القسم اخلامس

السيرة

● ��صم �الأب: �الإمام محّمد �لجو�د )عليه �ل�صالم(
● ��صم �الأُم: �صمانة 

● تاريخ �لوالدة: ١٥ من ذي �لحجة �صنة ٢١٤ هـ
رة ريا( من �صو�حي �لمدينة �لمنوَّ ● محل �لوالدة: قرية )�صَ

85

مين في قرية �ضريا، اإّل اأّن تلك الأّيام  عا�ص الإمام الهادي )عليه ال�ضالم( طفولته مع والديه المكرَّ
اإلى مدينة بغداد  اأُجِبر الإمام محّمد الجواد )عليه ال�ضالم( على الذهاب  الهادئة لم تطل، حيث 

وذلك باأمر الخليفة المعت�ضم العّبا�ضي. 
ه نحو العراق، حيث اأم�ضى في عا�ضمتها عّدة �ضنوات  رة وتوجَّ وغادر الإمام الجواد المدينة المنوَّ
حتى ا�ضت�ضهد )عليه ال�ضالم( وُدِفن بُقرب جّده الإمام مو�ضى الكاظم )عليه ال�ضالم(. لم يكن عمر 

الإمام علي الهادي )عليه ال�ضالم( عند ا�ضت�ضهاد اأبيه �ضوى �ضت �ضنوات فقط. 
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من  اأبوه  ا�ضتلمها  كما  العمر،  ذلك  في  الإمامة  مهام  ال�ضالم(  )عليه  الهادي  علي  الإمام  ا�ضتلم 
كّل  ال�ضالم(  )عليه  الهادي  الإمام  في  ر  َوفَّ قد  )عّزوجّل(  اهلل  اأّن  اإّل  الطفولة،  عمر  في  وهو  قبل 
ر مقّومات النبّوة و�ضفاتها في النبّي يحيى بن  مقّومات و�ضفات الإمامة وهو في ذلك العمر، كما َوفَّ
ٍة َو�آَتْيَناُه �ْلُحْكَم  زكريا)عليهما ال�ضالم( وهو �ضبي �ضغي، قال )تعالى(: { َيا َيْحَيى ُخِذ �ْلِكَتاَب ِبُقَوّ

ا} )مريم: ١٢-١٣(.. واهلل على كلِّ �ضيٍء قدير.  ا َوَزَكاًة َوَكاَن َتِقًيّ ُدَنّ ن َلّ ا، َوَحَناًنا ِمّ ِبًيّ �صَ

◘ اإىل �سامراء: 
وبعد موت الخليفة المعت�ضم، َخَلَفُه في الحكم ابنه هارون الواثق الذي ما لبث اأن مات هو اأي�ضًا، 
ل الذي ُعِرَف بحقده وكراهته ال�ضديدة لعلّي بن اأبي طالب ولآله  فانتقل الحكم اإلى اأخيه جعفر المتوِكّ

الكرام )عليهم ال�ضالم(. 
المبارك  ال�ضريح  و�ضّوى  ال�ضالم(  )عليه  الح�ضين  الإمام  قبر  بهدم  اأمر  اأّنه  ذلك  َور  �ضُ ومن 
الإمام  باآل  وال�ضطهاد  الظلم  اأنواع  كلَّ  واأنزَل  ال�ضريف،  قبره  زيارة  من  النا�َص  وَمنَع  بالأر�ص، 

علّي)عليه ال�ضالم(، حتى و�ضلت بهم الحاجة والفقر اأ�ضّد مراتبها.  
ل العّبا�ضي �ضهرة الإمام علي الهادي بين النا�ص وتهافتهم عليه في اأخذ  وو�ضل اإلى م�ضامع المتوكِّ
�ص ُملَكه اإلى الخطر، فاأر�ضَل  العلوم الإلهّية، فخاف من التفاف المزيد منهم حول الإمام مّما ُيعرِّ

رة لإجبار الإمام على القدوم اإلى �ضامراء في العراق. ر�ضوَله اإلى المدينة المنوَّ

◘ الإمام الهادي يف �سامراء:
ل يتظاهر بتعظيمه واإكرامه؛ لكّنه كان  خالل وجود الإمام )عليه ال�ضالم( في �ضامراء، كان المتوكِّ
فاته. وكان اأن�ضار الإمام الهادي )عليه ال�ضالم( يّت�ضلون به في الغالب  كاته وت�ضرُّ ُيراقب كلَّ تحرُّ

عن طريق الكتابة والمرا�ضلة. 
ل على بيت الإمام )عليه ال�ضالم( عّدة مّرات محاوًل الح�ضول على ما ُيثبت اأّن  وقد اأغار المتوِكّ

الإمام ُيريد الثورة �ضّد الخالفة العّبا�ضية، اإّل اأّنه في كلِّ مّرة كان ُيواَجه بالف�ضل.
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◘ الإمام يف مواجهة النحرافات الدينية:
ازداد انت�ضار الأفكار ال�ضاّلة والعقائد المنحرفة والدخيلة على الإ�ضالم في عهد الإمام الهادي، 
فناظر  الحّقة،  وعقائده  اأ�ضوله  عن  الدفاع  طريق  عن  الحنيف  الإ�ضالم  بخدمة  الإمام  فان�ضغل 
كين وت�ضّدى للمنحرفين، واأثبت عظمة الإ�ضالم، واأّن العترة الطاهرة من اأهل بيت النبّوة هم  الم�ضكِّ

منهل العلم حّقًا. 

◘ ا�ست�سهاده:
اأو�ضاع  نت  َفتح�ضَّ ال�ضالم(،  )عليه  علّي  لآل  بحّبه  ُعِرف  الذي  المنت�ضر  ابنه  بيد  ل  المتوِكّ ُقِتل 
ف، فقتلوا  عداء، اإّل اأّن العّبا�ضيين واأعوانهم لم يرق لهم مثل هذا الت�ضرُّ �ضوا ال�ضُّ اأهل البيت، وَتنفَّ
ل في التنكيل باأهل البيت :، وكانت  المنت�ضر، وَحَكم من بعده الم�ضتعين الذي �ضار على نهج المتوكِّ

رًا بذلك. قّمة اأعماله المخزية اأن د�ّص ال�ضّم لالإمام علي الهادي )عليه ال�ضالم( فا�ضت�ضهد متاأثِّ
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حرب النهروان

في اأثناء معركة �ضّفين التي جرت بين قّوات الإمام علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ضالم(، وقّوات معاوية بن اأبي 
د على الإمام، وخالفت  �ضفيان، برزت طائفٌة من جي�ص الإمام علي يبلغ تعدادها اأربعة اآلف مقاتل اأعلنت التمُرّ
في  الأثر  الجي�ص  بين  الكبيرة من  العّدة  لخروج هذه  وكان  لمطالبها.  ي�ضتجْب  لم  اإْن  بالقتل  دته  وهدَّ اأوامره، 

انقالب موازين المعركة، وا�ضطرار الإمام لقبول التحكيم مع معاوية. 
لمطالبهم،   - م�ضطّرًا   - ال�ضالم(  )عليه  علي  الإمام  ا�ضتجاب  اأن  بعد  حتى  د  بالتمرُّ الفئة  هذه  وا�ضتمّرت 
ووافق على التحكيم، اإّل اأّنهم لّما َوَجدوا اأّن نتيجة التحكيم لم توافق مبتغاهم اأ�ضّروا على العودة اإلى القتال، 
حًا لهم اأّنه يجب الوفاء بالعهد كما قال اهلل )عّزوجّل(: {َو�أَْوُفو� ِبَعْهِد �هلِل �إَِذ�  فامتنع الإمام من ذلك مو�ضِّ
و� �الأَْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد َجَعْلُتُم �هللَ َعلَْيُكْم َكِفياًل �إِنَّ �هلل َيْعلَُم َما َتْفَعُلوَن}  َعاَهْدُتْم َوال َتْنُق�صُ
هوا اإلى  )النحل/٩١(، اإّل اأّنهم لم ي�ضتجيبوا لكالم الإمام، ولم يعودوا معه اإلى الكوفة - مقّر الحكم - بل توجَّ
لوا بوؤرة ف�ضاد وخطر على المجتمع الإ�ضالمي، حيث اعتبروا اأّن كلَّ َمن يخالفهم الراأي كافر  )حروراء( و�َضكَّ

�ضاء باأب�ضع �ضورة.  عوا اأهَلها وقتلوا الرجال والنِّ يجب قتله، فهجموا على الُقرى الآمنة وَروَّ
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وحاول الإمام علّي )عليه ال�ضالم( َثْنَيهم عن هذه الجرائم، اإّل اأّنهم اأبوا اإّل الطغيان، وقتلوا ُموَفد الإمام وهو 
ة العبدي، فطالبهم بت�ضليم َقَتلة الم�ضلمين، فلم ي�ضتجيبوا وقالوا: »كّلنا قتلناهم«.  الحارث بن ُمرَّ

اأُخرى اأن ُينهَي الأمَر بالتفاو�ص، َفَبعَث ال�ضحابي قي�ص بن �ضعد بن عبادة الذي َوَعظهم  حاول الإمام مّرة 
لم، وقال: »َمن جاء هذه الراية - مّمن  رهم، ثّم اأر�ضل ال�ضحابي الجليل اأبا اأّيوب الأن�ضاري رافعًا راية ال�ضِّ وَحذَّ
لم َيقتل - فهو اآِمن، وَمن ان�ضرف اإلى الكوفة اأو المدائن فهو اآِمن، ل حاجة لنا به بعد اأن ُن�ضيَب َقتلَة اإخواننا«. 
ق ثمانية اآلف مقاتل تقريبًا من جي�ص الخوارج، وا�ضتمّر اأربعة  نجحت هذه الم�ضاعي اإلى حدٍّ كبير، حيث َتفرَّ
اأّن ل َمفرَّ من قتالهم، وتواجه الجي�ضان في مكان ُيعَرف  اآلف اآخرون على عنادهم و�ضاللهم، فوجد الإمام 
ق  قتهم قّوات الإمام وتحقَّ بـ)النهروان(، واأمر الإمام اأ�ضحابه اأن ل يبدءوا بالقتال، فلّما بداأ الخوارج بالقتال َطوَّ

الظفر لجي�ضه على المعتدين المارقين. 
النبّي  منها  ر  حذَّ خطيرٍة  وفتنٍة  حركٍة  على   - موؤّقت  ب�ضكل   - ال�ضالم(  )عليه  علي  الإمام  ق�ضى  وهكذا 
الأكرم)�ضلى اهلل عليه واآله(، حيث قال: » �صيكون في �أمتي �ختالف و فرقه ؛ قوم ُيح�صنوَن �لقيَل ، 
وي�صيئون �لفعَل ، يقرءوَن �لقر�آن، ال يجاوز تر�قيهم ، يمرقون من �لدين مروق �ل�صهم من �لّرمّية...( 

)�ضنن اأبي داود، ح ٤٧٦٥(. 
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الإمام احل�سن الع�سكري

● ��صم �الأب: �الإمام علي �لهادي )عليه �ل�صالم(
● ��صم �الأُم: حديثة 

● تاريخ �لوالدة: ٨ ربيع �لثاني �صنة ٢٣٢ هـ
رة ● محل �لوالدة: �لمدينة �لمنوَّ

● تاريخ �ال�صت�صهاد: ٨ ربيع �الأّول �صنة ٢٦٠ هـ

الخالفة  مقّر  �ضامراء  اإلى  الهجرة  على  ال�ضالم(  )عليه  الهادي  علي  الإمام  العّبا�ضي  ل  المتوكِّ اأجبر  حين 
العّبا�ضية، ا�ضطحب معه ابنه الح�ضن )عليه ال�ضالم(، فكان م�ضكنهم في حيٍّ ُعِرَف با�ضم )حّي الع�ضكر(، لأّنها 
د الخليفُة ذلك بهدف مراقبتهم واإحكام ال�ضيطرة عليهم،  منطقة محاطة بمع�ضكرات الجي�ص العّبا�ضي، وقد َتَعمَّ

ب الإمام الهادي وابُنه الح�ضن بالإمامين الع�ضكريين )عليهما ال�ضالم(.  ولذلك ُلقِّ



القسم اخلامس
السيرة

91

ي اأبوه الإمام الهادي )عليه ال�ضالم(، ف�ضلَّى عليه وقام بدفنه، ثّم  وحين بلغ الإمام الع�ضرين من عمره، ُتوفِّ
اأعلن اإمامته بعده، دون اأن يجروؤ المعتّز العّبا�ضي على مدِّ َيِد الأذى اإليه، رغم اأّنه كان َيتحيَّن الفر�ص لذلك. 

ولم يطل بالخليفة المعتّز الأمر حتى ثار عليه جماعة من القادة الع�ضكريين من الأتراك وقتلوه �ضنة ٢٥٤ 
للهجرة، وخلفه في الحكم المهتدي العّبا�ضي؛ لكّن فترة حكمه كانت ق�ضيرة، فلم تم�ِص عليه �ضنة حتى انقلب 

بوا مكانه اأخاه المعتمد. عليه الأتراك وَخَلعوه، وَن�ضَّ

◘ ع�سر الإمام الع�سكري:

�ضغوطهم  �ضّدة  ورغم  وطغيانهم..  العّبا�ص  بني  لُظلم  هدفًا  ال�ضالم(  )عليه  الع�ضكري  الح�ضن  الإمام  كان 
وت�ضييقهم عليه، فقد ازداد التفاُف النا�ص حوَله، لما �ضاهدوا من تقواه وكرم اأخالقه وعظيم ِعلمه وحكمته 
على  بينهم  الت�ضال  فاقت�ضر  اأ�ضحابه،  على  و�ضغطوا  الإمام،  على  الح�ضار  دوا  �َضدَّ الُحّكام  لكّن  الوا�ضعة؛ 
اأعوان الُحّكام، �ضار ات�ضال النا�ص بالإمام تتم عن طريق  ُتفتُح على يِد  اأن �ضارت الر�ضائل  الر�ضائل.. وبعد 

وكالئه فح�ضب. 
ورغم كّل هذا، فقد انت�ضر �ضيعة اأهل البيت في ع�ضره )عليه ال�ضالم( في كلِّ مكان من بالد الإ�ضالم، ين�ضرون 
واة  تعاليمه واأحاديثه، وكانت جموعهم تتقاطر اإلى مدينتي »ُقم« و»ني�ضابور« حيث َيتحلَّق النا�ص حول العلماء والرُّ

ثين، ياأخذون عنهم اأحاديث الإمام واآبائه :، ويتباحثون معهم في تعاليمهم. والمحدِّ

◘ الإمام ُيهيِّىء الأمر للمهدي:
َل اهلل تعالى فرجه(، وذلك قبل  َرَزَق اهلُل )تعالى( الإمام الع�ضكري ابنًا وحيدًا هو الإمام محّمدًا المهدي )َعجَّ
خم�ضة �ضنوات تقريبًا من ا�ضت�ضهاده، وقد اأخفى الإمام هذا الأمر عن عاّمة النا�ص خوفًا على البن المبارك من 
هم معه، وَكلَّفهم  ث بع�ضُ ته مّمن يثق بهم، حيث اأراهم ابنه، وَتحدَّ القتل، وا�ضتثنى من ذلك بع�ص اأ�ضحابه وخا�ضّ

د و�ضّري.  باأن ُيبلغوا �ضيعته بالأمر ب�ضكل َحذر، وفي نطاق ُمحدَّ

◘ ال�سهادة:
لم تطل اإمامة الح�ضن الع�ضكري )عليه ال�ضالم( اأكثر من �ضت �ضنوات، فقد نجح اأعوان المعتمد العّبا�ضي في 

ّم.  ّم لالإمام في طعامه، فوقع �ضريع المر�ص من تاأثير ال�ضُّ د�صِّ ال�ضَّ
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اأ�ضلم بعدها الروح والتحق بالرفيق الأعلى، وكانت وفاته �ضنة ٢٦٠  اأّيام،  بقي الإمام طِريح الفرا�ص ثمانية 
َع على النع�ص وتهّياأ  م النا�ُص اإلى اأخيه جعفر ُيعّزونه، وبعد اأن تمَّ تجهيز الجثمان ال�ضريف وُو�ضِ للهجرة، وَتقدَّ
م نحو جعفر وُيم�ِضك بثوبه  م اأخوه جعفر الم�ضّلين وَهمَّ بالتكبير... واإذا ب�ضبيٍّ يتقدَّ ون لل�ضالة عليه، َتقدَّ المعزُّ

ر يا عّم، اأنا اأحّق منك بال�ضالة على اأبي«.  قائاًل: »تاأخَّ
اأبيه  قبر  اإلى جانب  الع�ضكري  وُدِفن  عليه،  َف�ضّلى  ال�ضبيُّ  م  فتقدَّ وجُهه،  اربدَّ  وقد  ر  تاأخَّ لكّنه  ُبهت جعفر؛ 

الهادي )عليه ال�ضالم(. 
اإلى مكان، مختبئًا  النا�ص، و�ضار ينتقل من مكان  ل اهلل تعالى فرجه( من بين  وخرج الإمام المهدي )َعجَّ
كما  وعدًل،  ق�ضطًا  الأر�ص  ليمالأ  للخروج  )عّزوجّل(  اهلل  اأمر  منتظرًا  غيبته  في  وَبِقي  ال�ضلطة،  اأعُين   عن 

ُمالأت ُظلمًا وَجورًا.

�سريح الإمامني الهادي والع�سكري من الداخل
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ثورة الإمام احل�سني
الماّدية  القّوة  يمتلك  يكن  لم  واأعوانه  يزيد  على  ثار  حين  ال�ضالم(  )عليه  الح�ضين  الإمام  اأّن  المعلوم  من 

الكافية لكي ُي�ضِقط الُحكم الظالم... فلماذا اأعلن الإمام الثورة وا�ضتمّر بها حتى النهاية المحتومة؟ 
يمكننا اأن ندرك جواب هذا الت�ضاوؤل من خالل النقاط التالية:

١. لم يكن يزيد يّت�ضف ب�ضفات الحاكم الم�ضلم كما ُيريد الإ�ضالم، فقد كان �ضخ�ضًا منحرفًا فا�ضقًا �ضاربًا 
مات من  اأنواع الُمحرَّ للخمر، ل يهّمه �ضوى اللعب مع القردة والكالب، والخروج لل�ضيد لهوًا ولعبًا، وممار�ضة 
عر الماجن وغير ذلك... عالوة على اأّن يزيد َتربَّى على يد ن�ضراني فا�ضق َغَر�ص في  اللعب بالقمار واإن�ضاد ال�ضِّ

عقله ُكلَّ اأنواع الفكر وال�ضلوك المنحرف والف�ضاد الُخُلقي. 
ها �لنا�ض،  َظَلَم يزيُد الرعّية، واعتدى على حقوق النا�ص، ولهذا قال الإمام الح�ضين )عليه ال�ضالم(: »... �أيُّ
�إّن ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله( قال: َمن ر�أى �صلطاناً جائر�ً ُم�صتحاّلً لُحَرم �هلل، ناكثاً عهده، ُمخالفاً 
ل�صّنة ر�صول �هلل، يعمل في عباد �هلل باالإثم و�لعدو�ن، فلم ُيغيِّر ما عليه بفعل وال َقْول، كان حّقاً على �هلل �أن 
لو�  حمن، و�أظهرو� �لف�صاد، وَعطَّ ُيدخله ُمدخله.. �أال و�إّن هوؤالء قد َلَزمو� طاعة �ل�صيطان، وتركو� طاعة �لرَّ
مو� حالله...«. فكان لبّد واأن ياأمر الإمام الح�ضين )عليه  �لحدود، و��صتاأثرو� بالفيء، و�أَحّلو� حر�َم �هلل، وَحَرّ

ال�ضالم( بالمعروف وينهى عن المنكر، وَتمَّ ذلك من خالل ثورته العظيمة.
الذي  الظالمين والنحراف  والاّلمبالة تجاه  الخمول  الفترة حالة  تلك  يعي�ضون في  الم�ضلمين كانوا  ٢. عاّمة 
اإلى َمن  اأُمّية وجالوزتهم، فلقد كان الم�ضلمون في حالة �ُضبات عميق وغفلة طويلة تحتاج  انت�ضر على يد بني 

هم وُتعيد اإليهم َوْعيهم واأحا�ضي�ضهم وغيَرتهم على ديِنهم. ُيخرجهم منها ب�ضدمة قوّية تهزُّ
هم  ْحبه من ماآ�ضي، وما ارُتكب في حقِّ فجاءت ثورة الإمام الح�ضين )عليه ال�ضالم(، وما جرى له ولأهله و�ضَ
الح�ضين  الإمام  ا�ضت�ضهد  اإذا  العميق، حتى  �ُضباِتهم  وُتوِقظهم من  النا�ص،  ك �ضمائر  لُتحرِّ َب�ضعة،  من جرائم 
اأُمية حتى  اأنحاء الأُّمة الإ�ضالمية َتع�ضُف في وجه بني  واأن�ضاُره، بداأت الثورات الواحدة تلو الأُخرى وفي كلِّ 

اأ�ضَقطت دولتهم. 
ك بالقراآن الكريم واأهل البيت :، وهما الثقالن اللذان اأو�ضى  ٣. اإعادة النا�ص اإلى ال�ضراط الم�ضتقيم بالتم�ضُّ
بهما ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله(، اإذ قال: »�إّني �أو�صك �أن �أُدعَى فاأُجيب، و�إّني تارك فيكم �لثقلين: كتاب 
�أهل بيتي، و�أّن �للطيف  �إلى �الأر�ض، وعترتي  �هلل )عّزوجّل( وعترتي.. كتاب �هلل حبل ممدود من �ل�صماء 



الإمام  فبيَّن  فيهما«..   تخلفوني  ِبَم  فانظرو�  �لحو�ض،  عليَّ  َيرد�  حتى  يفترقا  لن  �أّنهما  �أخبرني  �لخبير 
اأُمّية ل تحّق لهم الخالفة  بني  اأّن  ثورته  اأطلقها في  التي  الخالدة  ال�ضالم( من خالل كلماته  الح�ضين )عليه 
اأهل  اأّن  عاّمة  للنا�ص  نا  َبيَّ قد  واآله(  عليه  اهلل  )�ضلى  الأكرم  والنبّي  )عّزوجّل(  اهلل  واأّن  الم�ضلمين،  واإمامة 

البيت)عليهم ال�ضالم( هم الأئّمة الُهداة الذين اختارهم اهلل )تعالى( لحكم الم�ضلمين. 
عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  َور  �ضُ من  �ضورة  اإّل  هو  ما  ال�ضالم(  )عليه  الح�ضين  الإمام  به  قام  الذي  اإّن   .٤
المنكر، وقد كان الإمام يعلم اأّنها فري�ضة عليه في تلك الظروف التي عا�ضها، حتى لو ا�ضتلزم ذلك منه اأن ُيقَتل 

هو واأهل بيته واأ�ضحابه.  
الجاهلي  الفكر  و�ضاَد  باطاًل،  والحقُّ  حّقًا  الباطُل  و�ضار  الحقيقية،  تختفي مالمحُه  بداأت  قد  ال�ضالم  فاإّن 
بدًل من الفكر الإ�ضالمي، وعاد النا�ص اإلى جاهلّيتهم الأُولى، بعد اأن هداهم ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( 
واأر�ضدهم اإلى ال�ضراط القويم.. وليعود الإ�ضالُم من جديد، وترتفع الغ�ضاوة عن اأعُين النا�ص، كان لبّد من 
د �ضباب اأهل الجّنة، وريحانة ر�ضول اهلل، واأف�ضل اأهل الأر�ص في وقته.. وقد ا�ضتجاب الإمام  ثورة، ياأتي بها �ضيِّ

م َنف�َضه واأهَله و�ضحبه ُقربانًا لدين اهلل.  الح�ضين )عليه ال�ضالم( لهذا الواجب الإلهّي، وَقدَّ
ولهذا يقول الإمام الح�ضين )عليه ال�ضالم(: »...و�أّني لم �أخرج �أَ�ِصر�ً وال َبطر�ً وال ُمف�صد�ً وال ظالماً، و�إّنما 
�أُريد �أن �آمر بالمعروف، و�أنهى عن �لمنكر،  �أُّمة جّدي )�صلى �هلل عليه و�آله(،  خرجُت لطلب �الإ�صالح في 

و�أ�صير ب�صيرة جّدي و�أبي علّي«.
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رحمة النبّي واآله
و� ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم  قال )عّزوجّل(: {َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن �هلِل ِلْنَت َلُهْم َوَلْو ُكْنَت َفّظاً َغِليَظ �ْلَقْلِب الْنَف�صُّ
ِليَن} )اآل عمران/ ١٥٩(. ْل َعلَى �هلِل �إِنَّ �هلَل ُيِحبُّ �ْلُمَتَوِكّ َو��ْصَتْغِفْر َلُهْم َو�َصاِوْرُهْم ِفي �الأَْمِر َفاإَِذ� َعَزْمَت َفَتَوكَّ
اأبناءهم  يقتلون  الم�ضركين  بع�ص  الكريم كيف كان  القراآن  القلب، ويخبرنا  بق�ضاوة  الجاهلّي  العربّي  ُعِرف 
ُهْم} )الأنعام/ ١٣٧( اإّما بتقديمهم كقرابين  َن ِلَكِثيٍر ِمَن �ْلُم�ْصِرِكيَن َقْتَل �أَْوالِدِهْم �ُصَرَكاوؤُ اأحيانًا: {َوَكَذِلَك َزيَّ
َور ق�ضاوة القلب  بًا درءًا للنح�ص ووقايًة من العار، وهذا كّله من اأب�ضع �ضُ  لالآلهة، اأو بالواأد الذي ُجعل اأمرًا ُمحبَّ

عند الإن�ضان.

◘ النبّي والأقرع:
ُرِوي اأّن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله( َقبَّل حفيده الإماَم الح�ضن بن علّي وهو طفل �ضغير، وعنده الأقرُع 
�إليه ر�صول  �أحد�ً. فنظر  َقبَّلُت منهم  �لَوَلد، ما  الأقرع: »�إّن لي ع�صرًة من  التميمي جال�ضًا، فقال  بُن حاب�ص 

�هلل)�ضلى اهلل عليه واآله(، ثّم قال: َمن ال َيرَحم ال ُيرَحم« )�ضحيح البخاري/ ح ٥٦٥١(.
وفي خبر اآخر، اأّن النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( راأى �ضحابيًا دائم الُحزن، فلّما ا�ضتف�َضر منه عن ال�ضبب، قال: 
»�إّني �أذنبُت ذنباً في �لجاهلية فاأخاف �أاّل يغفره �هلل لي و�إْن �أ�صلَْمُت! فقال له: �أخِبرني عن ذنِبك؟ فقال: يا 
�أترَكها، فتركُتها  �أْن  �إليَّ �مر�أتي  َعت  �إّني ُكنُت من �لذين يقتلون بناِتهم، فُولدت لي ِبنٌت، َفت�صفَّ ر�صول �هلل، 
َجها �أو  حتى َكُبرت و�أدَرَكت، و�صارت من �أجمل �لنِّ�صاء. فخطبوها، فدَخلَتني �لحمّية، ولم يحتمل قلبي �أْن �أُزوِّ
�أترَكها في �لبيت بغير زوج، فقلت للمر�أة: �إّني �أُريد �أْن �أذهَب �إلى قبيلِة كذ� وكذ� في زيارة �أقربائي، فابعثيها 
َنْتها بالثِّياب و�لُحلّي، و�أخَذت عليَّ �لمو�ثيق باأاّل �أخوَنها، فذهْبُت بها �إلى ر�أ�ِض بئر،  ت بذلك وَزيَّ معي، َف�ُصرَّ
فَنَظَرت في �لبئر، ففِطَنت �لجارية �أّني �أُريُد �أْن �أُلقيها في �لبئر، فالَتَزَمْتني وَجعلَت تبكي وتقول: يا �أبِت! 
�أْي�ض تريد �أن تفعل بي؟! فرحْمُتها، ثّم َنَظْرُت في �لبئِر فدَخلت عليَّ �لحمّية، ثّم �لتزَمْتني وجعلت تقول: 
يا �أبِت! ال ُت�صيِّع �أمانَة �أُّمي. فَجعْلُت مّرة �أنُظر في �لبئر، ومّرة �أنُظر �إليها فاأرحمها، حتى غلَبني �ل�صيطان، 
�نقطع  حتى  هناك  َفَمكَثت  َقتلَتني.  �أبِت!  يا  �لبئر:  في  تنادي  وهي  منكو�َصة،  �لبئر  في  و�ألقيُتها  فاأخذُتها 
�صوُتها، فرجَعت. فبكى ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله( و�أ�صحاُبه، وقال: لو �أُِمرُت �أْن �أُعاقَب �أحد�ً بما فعل 

في �لجاهلية لعاقبُتك« )القرطبي/ الجامع لأحكام القراآن/ ج ٧/ �ص ٨٨(.



◘ التغيري  الكبري:
حمة،  ر مثل هوؤلء الجاهليين، وُيخرجهم من الق�ضوة اإلى الرَّ لقد ا�ضتطاع النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( اأن ُيغيِّ
ويزرع في قلوبهم الراأفة، وكان هو الَمَثل ال�ضادق والعملي لالإن�ضان العطوف الرحيم و�ضاحب القلب الكبير.. 
ويخبرنا ُكّتاب �ضيرته اأّن  بالل بن رباح ا�ضطحب معه امراأتين �ضبّيتين من يهود خيبر بعد انتهاء المعركة، وهما 
�ضفّية بنت ُحيي وابنة عمٍّ لها، فمرَّ بهما على قتلى من قومهما، فجزَعتا من المنظر، فا�ضتغرب النبّي من هذا 
حمة حتى َتمّر بامر�أتين على قتالهما؟« )ابن الأثير/ اأُ�ضد  ف ونهاه قائاًل: »يا بالل، �أَُنِزَعت منك �لرَّ الت�ضرُّ

الغابة في معرفة ال�ضحابة/ ج ١/ �ص ١٧٣٥(.
يم�صي  رجٌل  »بينما  قال:  واآله(  عليه  اهلل  اهلل )�ضلى  ر�ضول  اأّن  ُرِوي  فقد  الإن�ضان،  على  الأمر  يقت�ضر  ولم 
من  �لثَّرى   ياأكُل  يلهُث  كلٌب  فاإذ�  خرج،  ثّم  ف�صرب،  فيها  فنزل  ِبئر�ً،  َفَوجد  �لعط�ض،  عليه  ��صتّد  بطريق، 
�لعط�ض. فقال �لرجل: لقد َبلَغ هذ� �لكلب من �لعط�ض مثل �لذي كان بلَغ منِّي. فنزل �لبئر، فمالأ ُخّفه ماًء، 
ثّم �أم�صكه ِبِفيه حتى رقي ف�صَقى �لكلَب، ف�صكر �هلُل له، فغَفر له. قالو�: يا ر�صول �هلل، و�إّن لنا في هذه �لبهائم 

الأجر�ً؟! فقال: في ُكلِّ َكبٍد َرطَبٍة �أجٌر« )�ضحيح م�ضلم/ ح ٢٢٤٤(.
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◘ اأهل بيت الرحمة:
وقد َوِرث اأهل بيت النبّي: هذه الروحية العظيمة عنه )�ضلى اهلل عليه واآله(، فكانوا يتاألَّمون لحاجة النا�ص، 
ُد والتعبُُّد في وقِت  فما يهناأ لهم الفرا�ص لياًل قبل اأن ُيدخلوا ال�ضعادة على قلوب المحتاجين، ولم ُيبعدهم التهجُّ
رين باللثام،  َحر  عن البحث عن المحتاجين، َيحملون اإليهم الزاَد على ظهورهم، ُمت�ضتِّرين بالظلمة، ُمتنكِّ ال�ضَّ
 ليبقى العطاء خال�ضًا لوجه اهلل.. هكذا ُرِوي عن الإمام علي والإمام زين العابدين والإمام جعفر ال�ضادق والإمام 

مو�ضى الكاظم )عليهم ال�ضالم(. 
فُيطعمهم  مائدته  اإلى  الفقراء  َيدعو  حتى  بطعامه  ليهناأ  ال�ضالم(  )عليه  المجتبى  الح�ضن  الإمام  كان  وما 
رنا برحمة جّده ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل  بيديه. ولالإمام الح�ضين )عليه ال�ضالم( موقف عظيم ُقبيل كربالء ُيذكِّ

عليه واآله( حين اأمر ب�ضقي جي�ص العدّو، ثّم وقف َي�ضقيهم وخيوَلهم بنف�ضه! 
ّرٍة  وجاء في �ضفة الإمام مو�ضى الكاظم )عليه ال�ضالم( اأّنه كاَن يبلغه عن الرجل اأّنه ُيوؤذيه، فيبعث اإليه ِب�ضُ
َرر ثالث مائة دينار، واأربع مائة دينار، ومئتي دينار، ثم ُيق�ّضمها بالمدينة.  رُّ ال�ضُّ األُف دينار، وكاَن َي�ضِ فيها 
��صتغنى«  �ل�صّرة فقد  �الإن�صان  »�إذ� جاءت  يقولون:  النا�ص  وكان  بن جعفر،  َرر مو�ضى  ب�ضُ المثل  ُي�ضرب  وكان 

)الذهبي: �ضير اأعالم النبالء. ج ٦، �ص ٧١(.

◘ م�سوؤوليتنا:

َت�ضَوّهت �ضورة الإ�ضالم في هذا الزمان من خالل �ضلوكّيات الإرهابيين والتكفيريين الذين انُتزَعت  وحيث 
روا  روا وَدمَّ بوا وَفجَّ َور، وَعَذّ الرحمة من قلوبهم، فقتلوا الأبرياء - الم�ضلمين منهم وغير الم�ضلمين - وباأب�ضع ال�ضُّ
َور  ال�ضُّ م هذه  ُنقدِّ اأْن  وقراآننا  ونبّينا  ديننا  على  وغيورين  كم�ضلمين  م�ضوؤوليتنا  فاإّن من  الأر�ص،  في  واأف�ضدوا 
الوح�ضّية  َخلَّفته تلك الممار�ضات  الفراغ الذي  ال�ضالم(، لنمالأ  واأهل بيته )عليهم  النبّي  المذهلة في مدر�ضة 
اأّن  نا الكريم )�ضلى اهلل عليه واآله(، ولُنثِبت للعالم  اإلى نبيِّ اأ�ضاءت  في فهم الإ�ضالم، ولُنخِر�ص الأل�ضنة التي 
َلة، بل هي اّتباٌع منهم لخطوات ال�ضيطان، والإ�ضالم منهم  ممار�ضات هوؤلء الإرهابيين ل تمتُّ اإلى الإ�ضالم ِب�ضِ

ومن  جرائمهم َبراء.
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اأوقات ال�سلوات اليومية ونوافلها
القسم السادس

الفقه

دت ال�ضريعة الإ�ضالمية لكل �ضالة من ال�ضلوات اليومية وقتًا معّينًا، فلو اأقمنا ال�ضالة �ضمن  حدَّ
هذا الوقت المعيَّن فهي اأداء.. واإن اأقمناها خارج هذا الوقت تكون ق�ضاًء.

كما بّينت ال�ضريعة الإ�ضالمية اأّن التبكير في اأداء ال�ضالة في اأّول وقتها اأف�ضل من التاأخير، وهو ما 
ُيعَرف بعنوان »وقت الف�ضيلة«. 

ل �لخير ما ��صتطعت،  عن الإمام الباقر )عليه ال�ضالم(: »�علم �أّن �أّول �لوقت �أبد�ً �أف�صل، َفَعجِّ
و�أحّب �الأعمال �إلى �هلل ما د�وم عليه �لعبد و�إْن َقّل« )الحر العاملي: و�ضائل ال�ضيعة، ح٤٦٨١(.

عن الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم(، عن اآبائه:، قال: »قال ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله(: ال ينال 
َر �ل�صالة �لمفرو�صة بعد وقتها« )المجل�ضي: بحار الأنوار، ج٨٠، �ص١١(.  �صفاعتي غد�ً َمن �أَخَّ

محافظتهم  كيف  �ل�صالة  مو�قيت  عند  ثالث:  عند  �صيعتنا  »�متحنو�  ال�ضالم(:  )عليه  وعنه 
�أمو�لهم كيف مو��صاتهم الإخو�نهم  �أ�صر�رهم كيف حفظهم لها عند عدّونا؟ و�إلى  عليها؟ وعند 

فيها؟« )المجل�ضي: بحار الأنوار، ج ٧١، �ص ٣٩١(. 
�ل�صالة لغير وقتها  و�آله(: َمن �صلَّى  »قال ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه  ال�ضالم(:  وعنه )عليه 
ُرِفعت له �صود�ء مظلمة تقول: �َصيَّعتني �َصيَّعك �هلل كما �َصيَّعتني، و�أّول ما ُي�صاأل �لعبد �إذ� وقف 
بين يدي �هلل )تعالى( عن �ل�صالة، فاإْن زكت �صالته زكا عمله، و�إن لم تْزَك �صالته لم َيْزَك عمُله« 

)البروجري: جامع اأحاديث ال�ضيعة، ج٤، �ص ٥٧(.
في  والمرجع  اأف�ضل،  والتفريق  بينهما،  التفريق  ويجوز  والع�ضائين،  الظهرين  بين  الجمع  يجوز 

التفريق اأوقات الف�ضيلة التي يكن معرفتها من خالل التقاويم اليومية الخا�ضة باأوقات ال�ضالة.
عن الإمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم( قال: »�صّلى ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله( بالنا�ض �لظهر 
و�لع�صر حين ز�لت �ل�صم�ض في جماعة من غير عّلة، و�صّلى بهم �لمغرب و�لع�صاء �الآخرة قبل 
�صقوط �ل�صفق من غير عّلة في جماعة، و�إّنما فعل ذلك ر�صول �هلل )�صلى �هلل عليه و�آله( ليّت�صع 

�لوقت على �أُّمته« )الكليني: الكافي، ج ٣، �ص ٢٨٦(.
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عدد ركعاتها
�سالة ال�سبح

ركعتان

من طلوع الفجر ال�سادق
اإىل �سروق ال�سم�س

ركعتان ت�سّليان قبل
 الفري�سة )بني الفجر 

 الكاذب اإىل طلوع 
احلمرة امل�سرقية(

وقتها

نافلتها

عدد ركعاتها
�سالة الظهر

اأربع ركعات

من الزوال اإىل ما قبل 
الغروب مبقدار ٥ دقائق

٨ ركعات ت�سّلى قبلها، 
ركعتني ركعتني، وميتد
وقتها اإىل قبل املغرب

وقتها

نافلتها

عدد ركعاتها
�سالة الع�سر

اأربع ركعات

بعد م�سي ٥ دقائق من 
الزوال اإىل املغرب

٨ ركعات ت�سّلى قبلها، 
ركعتني ركعتني، وميتد
وقتها اإىل قبل املغرب

وقتها

نافلتها

عدد ركعاتها
�سالة املغرب

ثالث ركعات

من الغروب اإىل ما قبل 
منت�سف الليل ب� ٥ دقائق

اأربع ركعات بعدها،
ت�سلى ركعتني ركعتني،
وميتد وقتها بامتداد

وقت الفري�سة

وقتها

نافلتها

عدد ركعاتها
�سالة الع�ساء

اأربع ركعات

بعد الغروب مبقدار اأربع 
دقائق اإىل منت�سف الليل

ركعتان من جلو�س بعدها، 
وميتد وقتها مع

وقت �سالة الع�ساء

وقتها

نافلتها

الفجر ال�سادق: 
هو ال�سوء الذي يبداأ 

بالنت�سار اأُفقيًا، وي�ستمر 
بالنت�سار طوًل وعر�سًا.

الفجر الكاذب:
هو ال�سوء الذي يتخذ 

�سكاًل م�ستطياًل ممتدًا اإىل 
اأعلى كعمود اأبي�س.

الزوال:
هو اأّول الظهر.
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الفقه

�سالة اجلماعة - الق�سم الأول

المنفرد  �ضالة  من  اأف�ضل  وهي  الُم�ضتحّبات،  واأعظم  الإ�ضالم  �ضعائر  اأهم  من  الجماعة  �ضالة 
ال�ضادق  الإمام  عن  روي  وقد  والفائته.  منها  الحا�ضرة  اليومية  الفرائ�ص  في  تكون  ما  واأف�ضل 
)عليه ال�ضالم(: »�إّن �هلَل ي�صتحي من عبده �إذ� �صّلى في جماعة، ثّم �صاأله حاجته �أن ين�صرف حتى 

يق�صيها« )و�ضائل ال�ضيعة، ج ٨، �ص ٢٨٩(.
و�ضالة الجماعة ل تجوز في ال�ضالة الُم�ضتحّبة اإّل في �ضالتين:

١. �ضالة ال�ضت�ضقاء. 
َل اهلل تعالى فرجه(«. ٢. �ضالة العيد »�ضالة العيد ُم�ضتحّبة في ع�ضر غيبة الإمام المهدي )َعجَّ

ف على اأحكام وم�ضائل �ضالة الجماعة من خالل الم�ضائل الآتية: و�ضوف نتعرَّ
● تنعقد الجماعة ب�ضخ�ضين يكون اأحدهما اإمام الجماعة، والآخر هو الماأموم اإّل في �ضالة الجمعة 

فاإّن اأقل عدد به الجمعة خم�ضة، اأحدهم الإمام.



اأداء - كالظهر -، و�ضالة  اأن تكون �ضالة الإمام  ● ل يلزم اتحاد �ضالة الماأموم والإمام، فيجوز 
الماأموم ق�ضاء - كالفجر -، ويجوز اأن ُي�ضلِّي الإمام الع�ضاء والماأموم تكون �ضالته المغرب اأو العك�ص.
● يجوز الدخول في الجماعة اأثناء قيام الإمام اأو اأثناء ركوعه، وُتح�ضب له ركعة كاملة حتى لو لم 

َور اللتحاق بالجماعة: يلتحق بالجماعة من اأّول الركعة. ونذكر هنا بع�ص �ضُ
ر الماأموم ويلتحق في الجماعة  ١. اإدراك الجماعة في ركعتها الثانية في ال�ضالة الرباعية، فهنا ُيكِبّ
اأو الركوع كما ذكرنا �ضابقًا - ويقنت مع الجماعة وُيكِمل معهم حتى اإذا جل�ضوا  - في حال القيام 
د، جل�ص في �ضورة التجافي، اأي اإّنه يجل�ص بهيئة َمن يريد القيام مع رفع ركبتيه عن الأر�ص،  للت�ضهُّ
فيقراأ  الثانية،  لركعته  هو  قام  الثالثة  للركعة  قاموا  فاإذا  الحالة..  هذه  في  د  َيت�ضهَّ اأن  له  وُي�ضتحّب 
الجماعة  تقوم  وعندما  الحمد.  بقراءة  اكتفى  الركوع  في  الإمام  يمهله  لم  واإذا  وال�ضورة،  الحمد 
د  د، ثّم يقوم لركعته الثالثة ويلتحق بالجماعة، فاإذا جل�ضوا للت�ضهُّ لركعتها الرابعة يجل�ص هو للت�ضهُّ

والت�ضليم انتظر جال�ضًا، فاإذا �َضلَّموا قام لركعته الرابعة وُيكِمل بقّية �ضالته لوحده. 
٢. اإدراك الجماعة في ركعتها الثالثة، فهنا ينتظر اإلى اأن تركع الجماعة فيلتحق، اأو اأّنه يلتحق في 
حال القيام، بحيث يمكنه قراءة الحمد و�ضورة اأو على الأقل قراءة الحمد فقط مع اإدراك الجماعة 

في ركوعها، ثّم ُيكِمل �ضالته مع ُمراعاة ما ذكرنا �ضابقًا.
٣. اإدراك الجماعة في ركعتها الرابعة، فهنا يفعل كما فعل في ال�ضورة ال�ضابقة. 

١. هل تجوز �لجماعة في �ل�صالة �لُم�صتحّبة؟
٢. بكم فرد تنعقد �صالة �لجماعة؟ 

٣. لو كان �الإمام ُي�صلِّي �لع�صر و�لماأموم ُي�صلِّي �لظهر، فهل ت�صح �صالة �لماأموم في هذه �لحالة؟ 
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�سالة اجلماعة - الق�سم الثاين

◘ ي�سرتط يف اإمام اجلماعة: 
١. الإيمان

٢. العقل
٣. طهارة المولد

٤. الرجولة )لجماعة الرجال(
٥. العدالة

٦.  �ضّحة القراءة
٧. اأن ل يكون مّمن اأُقيم عليه الحدِّ ال�ضرعي.



◘ يعترب يف انعقاد اجلماعة اأُمور، منها:

١. اأن ل يكون بين الإمام والماأموم حائل، وكذا بين الماأموم والماأموم الآخر الذي يت�ضل بوا�ضطته 
�ضاء، فاإذا كان بينهّن وبين الإمام حائل فال مانع من ذلك. بالإمام اإّل النِّ

٢. اأن ل يكون موقف الإمام اأعلى من موقف الماأموم اإّل اإذا كان ب�ضيطًا جّدًا، وكذا ل مانع من كون 
موقف الماأموم اأعلى من موقف الإمام.

٣. عدم تباعد الماأموم عن الإمام بمقدار الخطوة الوا�ضعة )٨٠ �ضم تقريبًا(، وكذا بين الماأموم 
ر عنه. م مع م�ضجد الماأموم المتاأخِّ والآخر الذي يت�ضل بوا�ضطته بالإمام، وكذا بين الماأموم المتقدِّ

م الماأموم على الإمام في موقفه. ٤. عدم تقُدّ
م عليه وي�ضبقه في ركوعه و�ضجوده  ● يجب على الماأموم اّتباع الإمام في الأفعال، بمعنى اأن ل يتقدَّ

وقيامه وهكذا.
● لو قام الماأموم من الركوع اأو ال�ضجود اأو ركع اأو �ضجد قبل الإمام �ضاهيًا، فاإّنه يجب عليه المتابعة 

والرجوع اإلى الجماعة.
● لو قام من الركوع قبل الإمام �ضهوًا، ثّم رجع اإلى الركوع؛ لكّن الإمام قام قبل اأن ي�ضل الماأموم 

اإلى حدِّ الركوع، بطلت �ضالة الماأموم.

١. ي�صترط في �صالة �لجماعة �أن يكون موقف �الإمام �أعلى من موقف �لماأموم. )             (
ل �الإمام عن �لماأموم �صيئاً من �الأقو�ل في �صالة �لجماعة. )            ( ٢. ال يتحمَّ

٣. تبطل �صالة �لماأموم لو ركع قبل �الإمام �صهو�ً. )            (
٤. تبطل �صالة �إمام �لجماعة لو كان هناك حائل بين �ل�صّف �الأّول و�ل�صف �لثاني من �لماأمومين 

�لرجال. )            ( 
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�سالة الآيات
ُياأتــي بهــذه ال�ضــالة عندمــا 
فــي  وتغيُّــرات  اأحــداٌث  تقــُع 
فــي  الَخــوَف  ُتثيــُر  الطبيعــة 
النُّفو�ص.. كالعوا�ضف ال�ضديدة 
وال�ضواعق والبراكين والَخ�ْضف 
هــذه  تجــب  كمــا  واأمثالهــا، 
ال�ضــالة عنــد خ�ضــوف القمــر 

الــزلزل. اإلــى  بالإ�ضافــة  كّليــًا،  اأو  والك�ضــوف  الخ�ضــوف  كان  جزئيــًا  ال�ضم�ــص،  وك�ضــوف 

◘ كيفّية �سالة الآيات:

ن �ضالة الآيات من ركعتين - ك�ضالة ال�ضبح - اإّل اأّن الفرق بينها وبين �ضالة ال�ضبح هو اأّننا  َتتكوَّ
نركع في �ضالة ال�ضبح ركوعًا واحدًا في كلِّ ركعة.. اأّما في �ضالة الآيات، فاإّننا نركع خم�ضة ركوعات 

ن من ركعتين فيها ع�ضرة ركوعات، وتو�ضيحها: في كّل ركعة. اإذن فهذه ال�ضالة َتتكوَّ
١. ننوي ال�ضالة، ثّم ُنكِبّر تكبيرة الإحرام، ونقراأ الفاتحة، و�ضورة من القراآن، كالتوحيد مثاًل.

٢. نركع، ثّم نعود فنقف ثانية ونقراأ الفاتحة، و�ضورة، ثّم نركع.
٣. ثّم نعود، ونقف ثالثة، ثّم نقراأ الفاتحة، و�ضورة، ثّم نركع.

٤. ثّم نقف رابعة، فنقراأ الفاتحة، و�ضورة، ثّم نركع.
٥. ثّم نقف خام�ضة ونقراأ الفاتحة و�ضورة، وي�ضتحب اأن ناأتي بالقنوت هنا، ثّم نركع، ثم نقف، ثم 

نهوي اإلى الأر�ص فن�ضجد ال�ضجدتين.
٦. وبعد اإتمام ال�ضجدتين، نقف ثّم نقراأ، ونركع خم�ص مّرات كما في المّرة الأُولى، وي�ضتحّب اأن ناأتي 

د والت�ضليم. بالقنوت قبل الركوع الخام�ص، ثم نقف، وبعدها نهوي لل�ضجدتين، ثّم ناأتي بالت�ضهُّ



◘ من اأحكام �سالة الآيات:

ة بها، نذكر اأهّمها: لهذه ال�ضالة اأحكام خا�ضّ
كالطهارة  اليومية..  ال�ضالة  في  توافرها  الالزم  ال�ضروط  كلَّ  ال�ضالة  هذه  �ضّحة  في  ُي�ضترط   ●

والّتجاه نحو القبلة والو�ضوء وال�ضجود على ما ي�ضّح ال�ضجود عليه وغير ذلك.
�ضائر  واأّما  نهايته..  وحتى  الطبيعي،  الحدث  هذا  بداية  حين  من  ال�ضالة  هذه  اأداء  وقت  يبداأ   ●

د ح�ضولها. د، بل ُيوؤتى بها بمجرَّ الحوادث كالبراكين والعوا�ضف، فلي�ص لها وقت ُمحدَّ
● اإذا وقع �ضيء من تلك الحوادث - ما عدا الخ�ضوف والك�ضوف - ولم ي�ضّل �ضالة الآيات في الوقت 

المت�ضل بها، فالأف�ضل اأن يق�ضيها.
اأو الك�ضوف  اإّل بعد انتهائه، فاإن كان الخ�ضوف  اأو ك�ضوف، ولم نعلم بحدوثه  اإذا حدث خ�ضوف   ●
تاّمًا - اأي �ضاماًل لكّل القمر، اأو لكّل ال�ضم�ص - وجب علينا الق�ضاء.. اأّما اإذا كان جزئيًا، ولم ي�ضمل 

قر�ص القمر اأو قر�ص ال�ضم�ص كاماًل، فال يجب الق�ضاء.
● ُي�ضتحّب اأن ُيوؤتى ب�ضالة الآيات جماعة.

● هل يجب عليك �أن توؤدِّي �صالة �الآيات في �لحاالت �لتالية:
١. �صمعت خبر�ً من �لر�ديو عن حدوث زالزل في بلٍد غير بلدك. )نعم - ال( 

٢. حدث ك�صوف جزئي في �ل�صم�ض في بلدك و�أنت ت�صاهده.  )نعم - ال(
٣. حدث خ�صوف كّلي في �لقمر ولم تعلم به �إاّل في �ليوم �لثاني. )نعم - ال(

● هل ت�صترط �لطهارة و��صتقبال �لقبلة في �صالة �الآيات؟
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�سالة العيد

جعل اهلل للم�ضلمين عيدين ُي�ضلِّي فيهما �ضالة العيد، اأحُدهما عيد الفطر، بعد اإتمام �ضيام �ضهر 
ويزور  رور،  وال�ضُّ ينة  الزِّ معالم  وُيظهرون  العيد،  هذا  في  َيحتفلون  فالم�ضلمون  المبارك.  رم�ضان 
هم بع�ضًا على اإتمام فري�ضة ال�ضيام. ويكون هذا العيد في اليوم الأّول  ئ بع�ضُ بع�ضهم بع�ضًا، وُيهنِّ

من �ضهر �ضوال. 
اأّما العيد الثاني، فهو عيد الأ�ضحى، ويحتفل الم�ضلمون في هذا العيد، كما يحتفلون في عيد الفطر، 

تعظيمًا لهذا اليوم، واحتفاًء بمنا�ضبة اأداء فري�ضة الحّج المقّد�ضة. 
و�ضالة العيد واجبة في زمن ح�ضور النبّي )�ضلى اهلل عليه واآله( اأو الإمام )عليه ال�ضالم(، وهي 

ل اهلل تعالى فرجه(.  م�ضتحّبة في زمن غيبة الإمام المهدي )َعجَّ



◘ كيفّية �سالة العيد:

 �ضالة العيد ركعتان، ك�ضالة ال�ضبح، ُي�ضاف اإليهما بعد قراءة الفاتحة و�ضورة من القراآن، خم�ص 
تكبيرات في الركعة الأُولى، وقنوت بعد كّل تكبيرة. وفي الركعة الثانية، اأربع تكبيرات بعد القراءة، 

وقنوت بعد كّل تكبيرة. 
ويمكننا الكتفاء في القنوت، باأي دعاء نحفظه. 

وتو�ضيح هذه ال�ضالة، كالآتي:
ر تكبيرة الإحرام. ١.  ننوي �ضالة العيد، ثّم ُنكبِّ

٢. نقراأ �ضورة الفاتحة، و�ضورة من القراآن، والأف�ضل اأن نقراأ �ضورة ال�ضم�ص اأو الأعلى.
عاء، وندعو باأّي دعاء ن�ضاء... والأف�ضل ندعو  ر ثّم نرفع اأيدينا بالدُّ ٣. وبعد النتهاء من ال�ضورة، ُنكبِّ
و�لرحمة،  �لعفو  و�أهَل  و�لجبروت،  �لُجوِد  و�أهَل  و�لعظمة،  �لِكبرياء  �أهَل  »�لّلُهّم  الآتي:  بالدعاء 
ولمحّمد  عيد�ً،  للم�صلمين  جعلته  �لذي  �ليوم  هذ�  بحقِّ  �أ�صاأُلَك  و�لمغفرة،  �لتقوى  و�أهَل 
)�صلى �هلل عليه و�آله( ُذخر�ً و�َصرفاً وَكر�مًة َوَمزيد�ً، �أن ُت�صلَِّي على محّمد و�آل محّمد، و�أن ُتدخلني 
في كلِّ خيًر �أدخلَت فيه محمد�ً و�آَل محمد، و�أن خرجني من كل �صوء �أخرجَت منه محمد�ً و�آل 
محمد )�صو�تك عليهم وعليهم(. �للهم �إني �أ�صاألك خير ما �صاألك منه عباُدك �ل�صالحون، و�أعوذ 

بك مما ��صتعاذ بك منه عباُدك �لمخل�صون«.
ر  عاء، وبعد الفراغ نعود ثالثة فُنكبِّ ر ثانية ثّم ندعو بنف�ص الدُّ ٤. وبعد الفراغ من القنوت، نعود فُنكبِّ
ر  ر ثّم ندعو... وبعد الفراغ نعود خام�ضًة فُنكبِّ عاء.. وبعد الفراغ منه نعود رابعًة فُنكبِّ ثّم ندعو بالدُّ

ثّم ندعو. 
عاء خم�ص مّرات، ناأتي بالركوع والقيام وال�ضجدتين، كما في ال�ضالة اليومية.  ٥. وبعد الفراغ من الدُّ
عاء، فنقراأ الفاتحة، و�ضورة  ر نف�ص الأعمال من القراءة والتكبير والدُّ ٦. ثّم نقف للركعة الثانية، وُنكرِّ
تكبيرات  اأربع  ر  ُنكبِّ وبعدها  ال�ضم�ص،  اأو  الغا�ضية  �ضورة  نقراأ  اأن  وُي�ضتحّب  واحدة،  مّرة  القراآن  من 

عاء كما فعلنا في الركعة الأولى. فقط، وناأتي بعد كّل تكبيرة بالدُّ
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د  عاء، عقيب التكبيرة الرابعة، ناأتي بالركوع والقيام وال�ضجدتين، والت�ضهُّ ٧. وبعد النتهاء من الدُّ
والت�ضليم كما في ال�ضالة اليومية.

◘ من اأحكام �سالة العيد:

ه نحو الِقبلة و�ضائر ال�ضروط الالزم توفُّرها في ال�ضالة  ● تجب الطهارة في هذه ال�ضالة، والتوجُّ
اليومية.

● لي�ص في هذه ال�ضالة اأذان ول اإقامة، بل ُي�ضتحّب اأن ينادى بـ »ال�ضالة« ثالث مّرات.
● وقت اأداء �ضالة العيد من طلوع ال�ضم�ص اإلى الزوال، اأي اأّول الظهر. 

● ُي�ضتحّب الجهر بالقراءة في هذه ال�ضالة.
● ُي�ضتحّب الإتيان بها جماعة.

١. لالأعياد �الإ�صالمية فو�ئد و�آثار �جتماعية نافعة، �ذكر بع�ض هذه �لمنافع.
ن �صالة �لعيد؟ ٢. من كم ركعة َتتكوَّ

د الأد�ء �صالة �لعيد؟ ٣. ما هو �لوقت �لمحدَّ
٤. �صع �لكلمات �لمنا�صبة في �لفر�غين �الآتيين: )لي�ض في �صالة �لعيد �أذ�ن، وال �إقامة؛ ولكن 

ُي�صتحّب �أن يقول �لموؤذِّن:............................ ثالث ...............................(.
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