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ً
محمدا املصطفى (صلى الله
احلمد لله الذي أنعم علينا باإلميان والهدى ،وأنار قلوبنا باملعرفة والتقى ،وبعث إلينا نبي الرحمة
عليه وآله وسلم) واختار لنا أعالم ًا ميامني وأئمة هادين ،أولهم املرتضى أمير املؤمنني وآخرهم القائم املهدي (صلوات الله عليهم).
عاشت املكتبة اإلسالمية خالل العقود املاضية حالة شديدة من اجلدب في عالم املؤلفات التي تخاطب األطفال والشباب باختالف
أعمارهم ومستوياتهم العقلية والفكرية والدراسية ،وخاصة الكتب واملناهج الدراسية املوضوعية لعلوم الدين ومسائله املختلفة كالقرآن
واحلديث والفقه والتاريخ اإلسالمي ،إال أنه خالل السنوات القليلة املاضية بدأت احلياة تدب في مشاريع رائعـة تخص هذا املجال ،إذ
سعى جمع من العلماء والتربويني – وفقهم الله تعالى – إلى تأليف وإعداد مجموعة من الكتب والقصص املناسبة لألطفال والشباب،
ً
كبيرا ،إال أن احلاجة إلى املزيد من املؤلفات في هذا املجال أمر غير قابل لإلنكار.
والقت إقبا ًال
ومن هذا املنطلق  -وبعد التوكل على الله عز وجل وبالتعاون مع بعض األخوة املؤمنني ومن خالل االستعانة ببعض املوضوعات
ابتداء بالصف األول وختام ًا بالصف
املنشورة مسبق ًا – عقدت العزم على تأليف اثني عشر كتاب ًا دراسي ًا ملادة التربية اإلسالمية
ً
الثاني عشر على أن تكون سلسلة املرحلة ( )4 - 1حتت عنوان (حدائق اإلميان) ومن (( )9 - 5بساتني اإلميان) و من ()12 - 10
(واحات اإلميان) بحيث تغطي مساحة كبيرة من االحتياجات واملعارف الدينية الرئيسية لألطفال والشباب ،وليـمكن االستفادة منها
في الدورات الدراسية التي تعقد في املراكز الدينية وغيرها.
وقد راعيت قدر اإلمكان تقدمي املادة الدراسية بصورة مبسطة وسلسة  ،مع االعتـماد على األسلوب القصصي في كثير من األحيان،
وذلك لتالؤمه مع طبيعة االهتـمامات واملستويات الفكرية لتلك املراحل الدراسية .
ومت املشروع قبل عقدين من الزمان  ،وأعد على سبيل التجربة في صورة مالزم مطبوعة طباعة مبسطة  ،ومت تدريس هذه الكتب
خالل السنوات املاضية وفي أكثر من مركز ديني  ،وفي أكثر من بلد  ،كما متت إضافة بعض التعديالت املقترحة من قبل بعض
التربويني الذين اطلعوا عليها  ،عالوة على األساتذه األفاضل الذين قاموا بتدريس هذه الكتب وبشكل دوري حتى استقر الرأي على
الصورة النهائية لها  ،والتي قررت على أساسها إخراجها بحلتها اجلديدة وبطبعتها امللونة املصورة  .وبعد عشر سنوات من تدريس
هذا الكتاب ونفاذ الكمية املطبوعة منه ،قمت بإعادة النظر في محتوياته  ،وإجراء تغييرات عديدة  ،فخرج في نهاية املطاف في
الصورة احلالية في هذه الطبعة .
وختام ًا أود أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكافة األخوة الذين ساهموا فكري ًا ومادي ًا في إجناح املشروع  ،وأسأل الله عز وجل لهم ولي
التوفيق والسداد وقبول األعمال إنه سميع مجيب .
الكويت – علي حسن غلوم علي
 1436هـ ـ  2015م
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القرآن الكرمي

القسم األول

أصحاب اجل َّنة ـ القسم األول
قصة
ِ
اآليات  17ـ  25من سورة القلم

شرح املفردات
					
بلوناهم :اختبرناهم
ليحصدُ نَّها
َليص ِر ُم َّنها:
ُ

ُمصبحني :صباح ًا
الصرمي :أسود كالليل

َح ْردَ :م ْنع
دعوة اإلسالم:
عاش نبينا محمد (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) ف���ي مكة املكرمة يدعو الناس إلى توحيد اهلل
َ
ال من عند اهللَّ ،
كتاب
القرآن
وبأن
(س���بحانه وتعالى) ونبذ عبادة األصنام ،واإلميان به نبي ًا مرس ً
ُ
ه���دى للناسَّ ،
وأن اهلل لم يخلق هذا الوج���ود عبث ًا وال باطالً ،ولذا فإن الناس بعد أن
اهلل ،أنزل���ه
ً
ليحاسبوا على ما صنعواْ ،إن خيراً فاجلنةْ ،
وإن شراً فالعذاب األليـم.
ميوتوا س ُيبعثون من جديد
َ
9
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القسم األول

القرآن الكرمي

ولم تقتصر دعوة النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) على ذلك ،بل إنه كان يدعو إلى مكارم
األخالق ،وإلى العدل واإلنصاف والصدق واألمانة والرحمة بالضعفاء.
جشع جتار مكة:
وق���د ُعر َ
ِف جتار مكة بأنهم كانوا يحبون املال حب ًا جماً ،يكس���بونه ع���ن طريق التجارة والربا
والغش والتطفيف ولعب القمار ،كما َّأن بعضهم كان ال ُيعطي ثمن ما يشتريه من املسافرين
املستضعفني الذين كانوا يأتون بشيء من البضائع من خارج مكة .وكانوا ِمن بخلهم ميتنعون
ع���ن إعانة الفق���راء واليتامى واألرام���ل ،ويحتكرون امل���واد الغذائية في أي���ام القحط واجلدب،
ويبيعون بضائعهم بسعر مرتفع جداً عندما تقل تلك البضائع ويزيد عليها الطلب.
ولذا فقد نزلت آيات عديدة في القرآن الكرمي ّ
حتذرهم من مثل هذه التصرفات ،وتضرب لهم
من قصص املاضني واألنبياء السابقني أمثا ًال لي َّت ِعظوا بها.
أصحاب اجلنة:
صالح من أهل اليـمن
وم���ن بني هذه اآلي���ات القرآنية قصة أصحاب اجلنة ،حيث كان لرج���ل ٍ
ٌ
بس���تان كبير ،ملئ بأصناف األش���جار والنبات والفواكه واخلضار ،وكان من عادته في كل عام
جزء منه للفقراء واليتامى واألرامل ،وقد اعتاد هؤالء أن يأتوا
عند موس���م احلصاد ْأن ُي ِّ
خصص ً
إلى بس���تانه اجلميل في مثل تلك األيام ليأخذوا مما يعطيهم ذلك الرجل اخل ِّير ،ويشكروه على
عمله الصالح .ولذلك بارك اهلل في ماله وممتلكاته.
صاحب اجلنة ،ورثها أوال ُده ،الذين فرحوا فرح ًا كبيراً بوراثتهم لذلك البستان كثي ِر
وملا مات
ُ
الثمار ،ال لكي يسيروا على طريق أبيهم في اإلنفاق في سبيل اهلل ،بل ليستفيدوا هم وحدهم
بتلك ال ِّن َعم اإللهية.
10
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القرآن الكرمي

القسم األول

لقد كانوا على خالف أبيهم الكرمي ..بخالء أنانيون ،ال ّ
يفكرون إال مبصاحلهم الش���خصية،
وال يريدون اخلير إال ألنفس���هم و ُأل َس���رِهم ،وألنه���م كانوا يقولون :إذا أعطين���ا الفقراء من هذا
احلصاد ،فإنَّه ْلن يكفينا وسنغدو مثلهم من احملتاجني.
ولذا ،فإنَّهم عندما حان موعد احلصاد اتّفقوا على أن يقطفوا الثمار في الصباح الباكر ،بعيداً
عن أعني احملتاجني ،وأن ال ُيبقوا منها ش���يئاً ،بل يتص ّرفون بها بأكملها ملصلحتهم الش���خصية
فقط! وخالفهم في ذلك أخوهم األوس���ط ،الذي َّ
حذ َرهم ِمن الوقوع في هذا اخلطأ ..ولكنهم
يهتـموا لتحذيراته.
أص ّروا على موقفهم ،ولم ّ
11
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القرآن الكرمي

القسم األول

املفاجأة الكبرى:
نس���ي أصحاب البس���تان َّأن اهلل بكل ش���يء عليـم ،وأنه عرف بنواياهم األنانية ،فأراد اهلل أن
ال وهم نائمون ،فأحرقت َّ
كل
يل ّقنهم درس��� ًا ال ينس���ونه أبداً ..فاشتعلت النيران في البستان لي ً
م���ا في���ه دون أن يعلموا بذلك .وفي الصباح الباكر خرج اإلخوة بكل هدوء وحذر ،وقد عزموا
على احلصاد س���راً ،مصممني على عدم الس���ماح ألي مسكني من أن ينال منه شيئاً ..حتى إذا
وصلوا البس���تان كانت املفاجأة املهولة! فماذا ش���اهدوا؟ وكيف تص ّرفوا؟ هذا ما س���نعرفه في
الدرس القادم بإذن اهلل تعالى.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

حريص على األخالق و  ..........الصالح كحرصه على اإلميان.
اإلسالم
ٌ
ح َّرم اهلل أكل أموال الناس بالباطل من خالل  ..........والتطفيف والقمار والربا.
احتكار املواد  ..........في أيام القحط واجلدب ٌ
عمل ُيبغضه اهلل.
اتفق اإلخوة على  ..........الفقراء من حقهم في احلصاد ألنهم كانوا بخالء أنانيني.
(منع ـ الغش ـ الغذائية ـ العمل)

12
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القرآن الكرمي

القسم األول

أصحاب اجل َّنة ـ القسم الثاني
قصة
ِ
اآليات  26ـ  33من سورة القلم

عرفن���ا ف���ي الدرس الس���ابق أن اإلخوة الذين ورثوا البس���تان اتفقوا على أن يحرموا املس���اكني
واحملتاج�ي�ن م���ن حصاد الثمار ،ول���ذا خرجوا أول الصباح وب���كل هدوء كي ُين ّف���ذوا ما اتفقوا

عليه ،وهم في غفلةٍ عن أن اهلل (س���بحانه وتعالى) قد أحرق بستانهم حتى أصبحت األشجار
متفحمة سوداء كالليل شديد الظالم.
رعبة:
صدمة ُم َ

وصل اإلخوة إلى البس���تان ..في البداية ،ومن ش���دة الصدمة ،لم يصدّ قوا ما رأوا ،واعتقدوا
أنه���م قد أخط���ؤوا الطريق ،وأن هذا امل���كان ليس بس���تانهم امللئ باألش���جار والفواكه والثمار
واخلضار ..إال أنهم سرعان ما عرفوا احلقيقة.
13
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القسم األول

القرآن الكرمي

َّإن هذا بالفعل هو بس���تانهم الذي ورثوه عن أبيهم ،إال أن النار قد أحرقته بتـمامهّ ،
فذكرهم
أخوهم األوسط بكالمه حني ّ
حذرهم من البخل واألنانية ،و َت ْر ِك السيرة احلميدة ألبيهم الطيب،
ون ّبههم إلى َّأن ما وقع بهذا البستان إمنا كان عقاب ًا من اهلل.
ندم شديد:
عندها ش���عروا بالندم الش���ديد ،وأدرك���وا اخلطأ الكبير ال���ذي وقعوا في���ه ،واعترفوا بذنبهم
مين عليهم من جديد ،كي يكونوا كأبيهم الصالح.
وطغيانهم على املساكني ،وسألوا اهلل أن َّ
حق للمحتاجنيّ ،
وأن اهلل يعاقب في الدنيا
لقد عرف أصحاب اجلنة َّأن في هذه ال ِّنعم اإللهية ٌّ
َمن مينع ذلك احلق ،وأن العقاب في اآلخرة أشد وأطول.
14
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القرآن الكرمي

القسم األول

تهديد لقريش:
ٌ
َّإن ح���ال أصح���اب اجلنة كحال جت���ار قريش وأثريائه���ا الذين كانوا يبخلون مب���ا آتاهم اهلل ِمن
فإن لم ُيصلحوا حالهم ويتوبوا إلى اهلل من أفعالهمَّ ،
فضلهْ ،
فإن عقاب اهلل سيأتي ل ُيذيقهم في
الدنيا شدَّ ة اجلوع والعطش واحلاجة ،وفي اآلخرة العذاب األليـم.
موعظ ٌة لنا:
ّ
ولنتذكر َّأن ما جرى ألصحاب اجلنة ميكن ْأن يحدث لكل إنسان ينسى ِن َع َم ا ِ
هلل عليه ،ومينع
ألن َّ
كل ما في الدنيا هو ٌ
احملتاجني ح َّقهم مما بيدهَّ ،
ملك هلل تعالى ،وما بأيدينا أمانة ،وقد أمرنا
املال���ك احلقيق���ي أن نُنفق من تلك األمانة في ما ُيحب ويرضى م���ن وجوه اخلير والبِر بالضعفاء
واحملتاجني.
ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

املال الذي بأيدينا  ..........اهلل ،ونحن  ..........عليه.
جعل اهلل في هذا املال  ..........للفقراء واليتامى واألرامل ،ويجب علينا أداؤه إليهم.
َمن يلتزم بذلك ،فإن اهلل  ..........له في أمواله ،ويزيدُ ه منها.
اعتقد اإلخوة أنهم  ..........الطريق حني شاهدوا البستان وقد احترق بأكمله.
(حق ـ ُملك ـ ض ّلوا ـ يبارك ـ مستأمنون)
15
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القرآن الكرمي

القسم األول

قصة اإلخوة الثالثة
اآليات  105ـ  107من سورة النساء

شرح املفردات
َخصيـماً :مدا ِفع ًا
					

َيختانُون :يخونون

ال مسلم ًا يعيش في املدينة على عهد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم).
كان ُرفاع ُة رج ً
يوم كمي ًة من الس���ميذ (نوع من الدقيق) من قافلةٍ قد أقبلت من الش���ام،
اش���ترى رفاع ُة ذات ٍ
سالح له.
ووضعها في غرفةٍ ومعها
ٌ
بجانب ِ
بيت آخر يس���كنه ثالث ُة إخوة فقراء ُيقال لهم :ب ِْشر وبشير و ُم ِّ
ِ
بشر.
وكان
بيت رفاع َة ٌ
علم اإلخوة بشأن بضاع ِة رفاعة ،فحفروا حفر ًة في حائط غرف ِة جارِهم ،وسرقوا الدقيق والسالح.
ابن أخيه قتادة بذلك ،فجعل يبحث ويتفحص،
وملا
أصبح رفاعة وعلم بحصول السرقة ،أخبر َ
َ
حتى قويت ُش ُ
كوكه جتاه اإلخوة الثالثة.
16
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القرآن الكرمي

القسم األول

تعصب واتهام بالباطل:
ّ
أدرك اإلخ���وة الثالث���ة أن قتادة يش���ك فيهم ،فس���ارعوا إلى إخفاء املس���روقات في ِ
رجل
بيت ٍ
يهودي دون علمه .بينـما ذهب قتادة إلى أقرباء اإلخوة ليخبرهم بشكوكه.
لم ُيعجب أقرباء الس���ارقني ما قاله قتادة ،وأخذتهم احلم ّية ،فذهبوا إلى رس���ول اهلل (صلى اهلل
عمه رفاعة ،وأشاعوا َّأن السارق هو الرجل اليهودي.
عليه وآله وسلم) يشتكون عليه وعلى ِّ
يتفح���ص ويبحث ملعرف���ة احلقيقة ،حتى
ب���دأ الن���اس يتحدّ ثون عن القضي���ة ،وصار البعض ّ
اكتش���فوا آثار الس���ميذ املس���روق ممتد ًة من بيت اإلخ���وة إلى بيت اليه���ودي امل َّتهم ..فافتضح
أم ُرهم ،وعرف الناس من هو السارق احلقيقي.
محاولة فاشلة:
ش���عر أقرباء اإلخ���وة الثالثة باحلرج من الفضيحة ،فذهبوا إلى النب���ي في محاولةٍ منهم للتأثير
عليه كي ال يحكم ضد بِش���ر وبش���ير و ُم ِّ
بش���ر ،ألنهم مس���لمون ،وفي إنزال العقوب ِة بهم إساء ٌة
للمسلمني وبراء ٌة للرجل اليهودي!
إال أن النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) رفض ذلك رفض ًا باتاًُ ،معتبراً َّأن الناس أمام القانون
سواس���يةَّ ،
وأن االختالف في االنتـماء الديني أو القومي أو ا ُأل َس���ري ال يدفع إلى احملاباة ملصلح ِة
طرف على اآلخر .وبذا حكم النبي على السارقني املسلمني ،وب ّرأ اليهودي.
ٍ
املوقف احلاسم:
وه���ذا م���ا جاءت ب���ه اآليات الكرمية الت���ي ّ
حتذر من الظل���م ،ومن الدفاع ع���ن الذين يخونون
مبادئه���م وعهودهم ومواثيقهم ،فاهلل (س���بحانه وتعالى) ال يحب الذي���ن تتكرر منهم اخليانة
تردد منهم أو حياء أو خوف منه.
ويرتكبون اآلثام والذنوب الكبيرة دون ُّ
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القرآن الكرمي

القسم األول

أهمية العدل:
َّإن الع���دل يعني إعط���اء ِّ
حق حقه ،وهو خُ لق كرمي يفرض الت���زا َم احلق واإلنصاف في
كل ذي ٍّ
أم���ر من أمور احلياة ،وال ُبعد عن الظلم والبغ���ي والعدوان .وقد أكد القرآن الكرمي في اآلية
كل ٍ
اخلامسة والعشرين من سورة احلديد على َّأن إقامة العدل في األرض من أهداف بِعثة األنبياء:
﴿لق َْد َأ ْر َس ْل َنا ُر ُس َل َنا بِا ْل َب ِّي َن ِ
اس بِا ْل ِق ْس ِط﴾.كما
اب َوالمْ ِ َ
ات َو َأ ْن َز ْل َنا َم َع ُه ُم ا ْل ِك َت َ
يزانَ ِل َيقُو َم ال َّن ُ
أخبرنا رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) َّأن خروج اإلمام املهدي (عليه السالم) في آخر
الزم���ان إمنا يكون في األس���اس به���دف إقامة العدل في األرض ،حيث قال( :ال تقوم الس��اعة
حت��ى تمُ�لأ األرض ظلم ًا وج��ور ًا وعدواناً ،ثم يخرج من أهل بيتي َمن ميألها قس��ط ًا وعد ًال
كما ملئت ظلم ًا وعدواناً).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

رفض النبي أن  ..........اإلخوة ويتهم اليهوديَّ ،
ألن الناس  ..........أمام القانون.
طرف على اآلخر.
االختالف في االنتـماء الديني ال يدفع إلى  ..........ملصلح ِة ٍ
أمر من أمور احلياة.
العدل خُ لق كرمي َيفرض التزا َم احلق و  ..........في كل ٍ
ع���ن رس���ول اهلل( :ال تقوم الس���اعة حتى مُت�ل�أ األرض ظلم��� ًا و  ..........وعدواناً ،ثم
يخرج من أهل بيتي َمن ميألها  ..........وعد ًال كما ملئت ظلم ًا وعدواناً).
يبرئ ـ قسطاً)
(احملاباة ـ سواسية ـ اإلنصاف ـ جور ًا ـ ّ
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القرآن الكرمي

القسم األول

ُ
فضيلة اإليثار
اآلية  9من سورة ا َحل ْشر

شرح املفردات
					
تب َّوءوا :ه ّيأوا
ُش َّح نفسهُ :ب ْخ ِله ِ
وح ْرصه

َخصاصة :حاجة وفقر

حب الذات:
ِمن طبيعة اإلنسان ْأن يحب نفسه ،ولذا فهو يأكل ويشرب ويحب النوم والراحة و ُيقبِل على
الترفيه واللعب ،ويسعى للحصول على املال ،ويدافع عن نفسه وممتلكاته وغير ذلك.
ال في ش���خصية
ولك���ن إذا زاد ُح���ب ال���ذات عن املس���توى املعقول واملقب���ول ،فإنَّه يعتبر خل ً
أناني ال ُي ّ
فكر إال في نفس���ه ومصاحله ،وال يهتـم بش���أن
اإلنس���ان ،حي���ث يتحول إلى
ٍ
إنس���ان ٍّ
اآلخرين وحاجاتهم وأحاسيسهم وآالمهم ورغباتهم.
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القسم األول

القرآن الكرمي

ال ألن اإلنسان ال يعيش في هذه احلياة لوحده ،بل إنه يتفاعل مع اآلخرين من
وإمنا اعتبرناه خل ً
خ�ل�ال عالقته كابن مع أبويه ،وكأخ مع إخوته ،وكصديق مع أصدقائه ،وكزميل مع التالميذ
وكمس���تعمل للطريق وهو يقود السيارة مع سائر مستعملي
وكجار مع جيرانه،
في املدرس���ة،
ٍ
ٍ
الطريق .فلو لم يفكر إال في نفس���ه وفي مصاحل���ه اخلاصة ،فإنه لرمبا ُيلحق الضرر باآلخرين في
حاالت كثيرة ،ولن يبني معهم عالق ًة سليـمة ،حيث ستكون شخصي ُته من ّفرة.
اإليثار واألثرة:
وق���د حرص اإلس�ل�ام عل���ى زرع روح َّية اإليثار في اإلنس���ان املس���لم ،بحيث يق���دّ م مصلحة
وحاجات اآلخرين على نفسه ،معتبراً أن اإليثار أرقى من األ َثرة (تقدمي املصلحة الشخصية).
ول���ذا امتدح األنصار من أه���ل املدينة حني آثروا املهاجرين من مكة وأعانوهم باملال والس���كن
والعمل ،وهيأوا لهم األجواء كي ال يشعروا بغرب ِة الهجرة واالبتعاد عن الوطن واألهل واألحبة.
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القرآن الكرمي

القسم األول

تربية النبي:
لقد كانت هذه نتيجة تربية النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) ألصحابه ،والتزامهم مبنهجه
ووصاياه ،فقد وقف الرسول ُمحدّ ثًا األنصار قائلاً لهم( :إخوا ُنكم تركوا األموال واألوالد،
وجاءوكم ال يعرفون الزراعة؛ فهال قاس��متـموهم؟) بحيث ُيعطي ُّ
كل واحد منكم نصف
َ
أرض���ه كي يزرعه���ا أخوه املهاجر (قالوا :نعم يا رس��ول اهللَ .ن ِ
األم��وال بيننا وبينهم
��م
قس ُ
(أو غير ذلك؟) تس���اءل
بالس��وية) ُس��� َّر النبي بذلك وطالبهم باملزيد من اإليثار حيث قالَ :
األنصار و قالوا( :وما غير ذلك يا رس��ول اهلل؟) أجابهم النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم):
( ُتقاس��موهم الثم��ر) َقب َ
اقتراح النب���ي فقالوا( :نعم يا رس��ول اهلل ،مِ َب؟) أي ماذا
ِ���ل األنصا ُر
َ
مبشراًَّ :
س ُيعطينا اهلل في مقابل هذه التضحية الكبيرة؟ فأجابهم ِّ
(بأن لكم اجلنة).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

ال في شخصيته.
ِمن طبيعة اإلنسان ْأن  ..........نفسه ،ولكن إذا زاد ذلك فإنَّه يعتبر خل ً
األ َثرة أن ُيقدِّ م اإلنسان مصلحته الشخصية ،و  ..........أن يقدم مصلحة اآلخرين.
شخصية اإلنسان األناني  ..........وتُلحق الضرر بالعالقات . ..........
امتدح اهلل األنصار ألنهم آثروا املهاجرين على أنفسهم و  ..........أموا َلهم وثما َرهم.
(اإليثار ـ قاسموهم ـ يحب ـ من ّفرة ـ االجتـماعية)
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القرآن الكرمي

القسم األول

اإلصالح بني املؤمنني
اآليتان  10 - 9من سورة ا ُحل ُجرات

شرح املفردات
َب َغت :ظ َل َمت واع َتدَ ت

تفيءِ :
ترجع

أقسطواِ :
ِ
اعدلوا

يريد اهلل (سبحانه وتعالى) للمجتـمع اإلسالمي أن تسوده احملبة والتفاهم والتعاون واإلخاء،
واألطماع الشخصية قد تُثير بعض اخلالفات والنزاعات الشديدة حول القضايا
إال أن الشيطان
َ
املالية أو االجتـماعية أو الفكرية أو السياسية.
ومن هنا فإن من مس���ؤولية املجتـمع املسلم أن يبادر إلى اإلصالح بني املتنازعني فيـما تنازعوا
فيه وتقاتلوا عليه ،مع احملافظة على العدالة في احلكم بينهما ،وعدم محاباة طرف على حساب
نسب ووجاهة دون اآلخر.
آخر ،وإن كان أحدهما غني ًا واآلخر فقيراً ،أو كان أحدهما ذا ٍ
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القرآن الكرمي

القسم األول

العدوان مرفوض:
وإذا أصر أحد الطرفني على اخلصومة ،ور َف َ
ض املصاحلة العادلة ،و َر َف َع السالح في وجه الطرف
اآلخرَّ ،
فإن على املجتـمع املسلم أن يقف ضد هذا الباغي في مت ّرده وعدوانه ،حتى لو استدعى
هذا األمر أن ُيقا َتل إلى أن يقبل بالصلح وتهدئة األمور وا ُحلكم العادل في اخلصومة الواقعة.
مسؤولية كبيرة:
إن هذا التدخل من املجتـمع املسلم أم ٌر مهم وضروري ،ألن زوال األمن في املجتـمع وترسيخ
حالة التـم ّزق وال ُفرقة والصراعات من شأنها أن تهدم أسس قوة املجتـمع وتنـميته.
وقد وضع اإلس�ل�ام وظيف��� َة اإلصالح بني املؤمنني في مرتبة عليا ،وه���ي أفضل وأولى من أداء
الصالة أوالصيام املس���تح َّبني ،ففي احلديث أن النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) س���أل بعض
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القرآن الكرمي

القسم األول

أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصالة والصدقة؟ قالوا :بلى .قال:
أصحابه فقال( :أال ُ
صالح ذات البنيَّ ،
فإن فسا َد ِ
ذات البني هي احلالقة) أي التي تهدم الدين وتزيله.
ُ

ِ
للمصلح�ي�ن أن يكذبوا إذا
كم���ا بلغ االهتـم���ام باإلصالح بني املتخاصمني أن اإلس�ل�ام أجاز
ولكن مع هذا
الكذب،
ِبغض اإلس�ل�ا ُم
تو َّقف اإلصالح على ذلك ،ونحن نعلم إلى أية درجة ي ُ
َ
ْ
ِ
َّ
بهدف اإلصالح ب�ي�ن املتخاصمني أم ٌر محبوب ،فعن النبي (صلى اهلل عليه وآله)
الكذب
ف���إن
َ
أنه قال( :ليس َّ
الكذاب الذي ُيصلح بني الناس ،فيقول خير ًا و ُينـمي خيراً).
املؤمنون إخوة:
ّ
بأمر مهم يجب أن جنعله نُصب أعيننا دائماً ،وهذا األمر هو
ويذكرنا القرآن الكرمي بعد ذلك ٍ
حقيقة أن املؤمنني إخوة ،متام ًا كأخ َّوة النس���ب ..واملراد باملؤمن في كل موارد القرآن ،املس���لم
الذي آمن في قلبه والتزم باإلسالم في حياته .وإذا كان املؤمنون إخوة ،فإن اهلل يأمرهم جميع ًا أن
ُيصلحوا بني املتخاصمني ،ألن اإلصالح من حقوق املؤمنني على بعضهم البعض ،ومسؤوليتهم
جميع ًا في احلياة االجتـماعية اإلسالمية.
ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

من مسؤولية املجتـمع املسلم أن يبادر إلى  ..........بني املتنازعني .
عندما نصالح بني املتخاصمني ،يجب علينا احملافظة على  ..........في حكمنا.
الكذب بهدف اإلصالح بني املتخاصمني أمر  ..........اإلسالم.
املؤمن في القرآن هو  ..........الذي آمن في قلبه والتزم باإلسالم في حياته.
(العدالة ـ املسلم ـ يحبه ـ اإلصالح)
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العقائد

القسم الثاني

آية التطهير
جعفر وسالم وفريد ويوسف أصدقاء ع َّرفوا أنفسهم باسم (فتية الهدى) .وسنحاول أن
نتعرف من خاللهم على الكثير من املسائل العقائدية التي نحتاج إلى فهمها .وفتية الهدى
كثيراً ما يتقابلون في املسجد ،ألنه املكان الطبيعي الذي ينتـمي إليه كل املسلمني ،واملكان
الرئيسي الذي نحصل منه على املعارف الدينية .ففتية الهدى ملتزمون بصالة اجلماعة طوال
أيام األسبوع ويستـمعون إلى خطبة إمام املسجد ويقرءون القرآن باستـمرار.
يوسف :هل تسمح لي يا جعفر أن أسألك؟
جعفر :تفضل يا يوسف.
يوسف :ما تلك اآلية املنقوشة على محراب إمام اجلماعة؟ أميكنك أن تقرأها لي؟
يد ال َّلـ ُه ِل ُي ْذ ِه َب َع ُ
يرا﴾ وهي
نك ُم ِّ
جعفر :نعم﴿ .إ َمّ َِنا ُي ِر ُ
الر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهِ ً
اآلية الثالثة والثالثون من سورة األحزاب.
فريد :كثيراً ما أقرأ هذه اآلية وأنا جالس في املسجد ،ولك َّنني لم أستطع أن أفهم معناها.
جعفر :هذه اآلية الشريفة تبينّ جانب ًا من مقام وشأن أهل بيت النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) عند اهلل ،وهم :محمد وعلي وفاطمة واحلسن واحلسني (صلوات اهلل وسالمه عليهم
أجمعني) .فمما ال شك فيه أن لهؤالء اخلمسة مقام ًا عالي ًا عند اهلل (عز وجل) وقد نزلت عدة
آيات في القرآن الكرمي حتدثنا عن سم ّو مكانتهم وعل ّو درجتهم .فهم الصفوة املختارة عند
لتحمل أعباء هذا الدّ ين العظيـم ،ولهداية
رب العاملني ،وقد اجتباهم اهلل (سبحانه وتعالى)
ّ
الناس إلى الطريق املستقيـم ،طريق الهدى والنجاة .وآية التطهير هي واحدة من تلك اآليات
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القسم الثاني

العقائد

املباركة ،وهي تدلّنا على َّأن أهل بيت النبوة بلغوا مرتبة العصمة والتنزيه عن املعاصي وأنهم
ُمب ّرءون عن كل فعل قبيح.
سالم :وكيف نزلت هذه اآلية الشريفة؟ هل لها من قصة معينة؟
جعفر :نعم بالطبع فقد روت السيدة أم سلمة (رضي اهلل عنها) ،وهي زوج نبينا محمد
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) ،سبب نزول اآلية املباركة إذ قالت( :في بيتي َن َزلت ﴿إ َمّ َِنا
يد ال َّلـ ُه ِل ُي ْذ ِه َب َع ُ
يرا﴾ ،وفي البيت فاطمة
نك ُم ِّ
ُي ِر ُ
الر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهِ ً

ُ
رسول اهلل "صلى اهلل عليه وآله" بكساء كان عليه ثم
فج ّل َلهم
وعلي واحلسن واحلسنيَ ،
وطهرهم تطهيراً) .وقد روى املسلمون هذا
قال :هؤالء أهل بيتي ،فأذ ِهب عنهم الرجس ِّ
احلديث بنصوص متعددة ،وكلها تؤكد على َّأن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) قد أخبر َّأن
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تخص اخلمسة من أهل البيت .وامتألت كتب املسلمني من السنة والشيعة بهذا احلديث
اآلية ُّ
الصحيح ،وقد رواه مسلم والترمذي في صحيحيهما ،والسيوطي في كتابه (الدر املنثور)
واملفسرين واملؤ ِّرخني.
والطبري في تفسيره ،وغيرهم من احملدِّ ثني
ِّ
ج َس﴾ في اآلية الكرمية؟
فريد :وما معنى ﴿ال ِّر ْ
سيء و ُم َن ِّفر وقذر وقبيح ،والتطهير هنا مبعنى التنزيه .أي أن اهلل
جعفر :الرجس هو كل أمر ّ
(عز وجل) يريد ألهل بيت النبي أن يتن ّزهوا ويبتعدوا عن كل سوء وفحشاء وذنب صغير
وكبير ،وعن كل ما يجعل الناس ينفرون منهم ،بل وأن ال ّ
يفكروا مبعصية ،وال يقصدوا فعل
نفوسهم وأفكا َرهم من اتّباع الهوى والرغبات التي تذلّهم ،ألن اهلل يريد
ّ
أي قبيح ،وأن يص ّفوا َ
طهرون ُمن ّزهون عن كل تلك
يطهرهم تطهيراً .وهكذا كان أهل البيت (عليهم السالم)ُ ،م ّ
أن ّ
األمور القبيحة والتي تُغضب اهلل (سبحانه وتعالي).
سالم :أفهم من هذا أن اهلل تعالى يريد أن يحفظهم ويعصمهم من كل ذلك.
جعفر :أحسنت يا سالم ،ولذا فقد قال العلماء أن هذه اآلية املباركة تدل على عصمة أهل
بيت النبي (عليهم السالم).
فتحت املصحف الشريف على سورة األحزاب ،فإنني أجد أن اآليات
يوسف :اآلن وقد
ُ
السابقة لهذه اآلية والالحقة لها تتحدث عن نساء النبي ،أي أزواجه ،وليس عنه وعن علي
وفاطمة واحلسن واحلسني (صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعني).
َ
حديث السيدة أم سلمة (رضي اهلل عنها)،
قرأت عليك يا يوسف ـ قبل قليل ـ
جعفر :لقد ُ
وتطهروا تطهيراً .وقد كان نبينا األكرم
وقد بينّ هذا احلديث َمن هم الذين ذهب عنهم الرجس ّ
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) حريص ًا على بيان ذلك للمسلمني .فعندما نزلت اآلية أرادت
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السيدة أم سلمة الدخول معهم حتت الكساء وقالت( :فأنا معهم يا نبي اهلل؟) فأجابها النبي:
ِ
ِ
فص ِّل
(أنت مكا َن ِك،
وأنت على خير) ،ثم قال وهو حتت الكساء( :اللهم هؤالء آليَ ،
على محمد وآل محمد).كما أن الصحابي عبداهلل بن عباس (رضي اهلل عنه) كان يقول:
َ
رسول اهلل تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب عند وقت كل صالة
دت
(شَ هِ ُ
يد ال َّلـ ُه ِل ُي ْذ ِه َب َع ُ
نك ُم
فيقول :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته أهل البيت﴿ ،إ َمّ َِنا ُي ِر ُ
يرا﴾).
ِّ
الر ْج َس َأ ْه َل ا ْل َب ْي ِت َو ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهِ ً
يوسف :أميكنك أن ّ
توضح لي األمر بصورة أكبر؟
جعفر :الحظ أن الضمير في اآلية السابقة والالحقة هو (نون ال ِّنسوة) حيث يقول تعالى في
ت َك َأ َح ٍد ِّم َن ال ِّن َسا ِء إ ِِن ا َّتق َْي نُ َّ
اآلية الثانية والثالثنيَ ﴿ :يا ِن َسا َء ال َّنب ِِّي َل ْس نُ َّ
ت َفلاَ َت ْخ َض ْع َن بِا ْلق َْولِ
﴿واذْ ُك ْرنَ َما
َف َي ْط َم َع ا َّل ِذي ِفي َق ْل ِب ِه َم َر ٌ
ض َو ُق ْل َن َق ْولاً َّم ْع ُرو ًفا﴾ وفي اآلية الرابعة والثالثنيَ :
ُي ْت َلى ِفي ُب ُيو ِت ُك َّن ِم ْن آ َي ِ
ات ال َّلـ ِه َوالحْ ِ ْك َم ِة﴾ بينما في آية التطهير الضمير للجمع المذكر:
﴿ع ُ
﴿و ُي َط ِّه َر ُك ْم﴾ ،وعلى هذا فاخلطاب في آية التطهير مختلف عن تلك اآليات.
َ
نك ُم﴾ َ
فريد :لقد أفدتنا كثيراً يا جعفر بهذه اإليضاحات حول آية التطهير وسأذهب اآلن إلى أخوتي
في املنزل ألخبرهم مبا تعلمت.
سالم ويوسف :ونحن كذلك.
جعفر :إذاً نلتقي غداً في نفس هذا املكان إن شاء اهلل (تعالى).
فريد وسالم ويوسف :بإذن اهلل.
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أسئلة حول الدرس

من هم أهل أهل بيت النبوة الذين بلغوا مرتبة العصمة والتنزيه عن املعاصي؟
........................................................
ج َس﴾ ؟
ما معنى ﴿ال ِّر ْ
........................................................
ما معنى ﴿ ُي َط ِّه َر ُك ْم َت ْطهِ ًيرا﴾ ؟
........................................................
أكمل الفراغات بالكلمات املناسبة:
إن اهلل يريد ألهل بيت النبي أن  .................ويبتعدوا عن كل سوء وفحشاء
وذنب  .................وكبير  ،وعن كل ما يجعل الناس ينفرون منهم ،بل وأن
ال ّ
نفوسهم
يفكروا مبعصية ،وال يقصدوا فعل ّ
أي  ،.................وأن يص ّفوا َ
وأفكا َرهم من  .................الهوى والرغبات التي تذلّهم ،ألن اهلل يريد أن
 .................تطهيراً.
(قبيح ـ يطهرهم ـ يتنزهوا ـ اتباع ـ صغير)
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آية الوالية
التقى فتية الهدى في ليلة من ليالي شهر رمضان املبارك في ديوان املسجد إذ كان إمام
املسجد يتحدث عن استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،وعندما انتهى من
املجلس ابتدأت جموع احلاضرين باملغادرة ،بينـما توجه فتية الهدى نحو إمام املسجد.
فتية الهدى :السالم عليكم.
إمام املسجد :وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.
فريد :أتسمح لنا يا شيخنا الكرمي أن نطرح عليك بعض األسئلة؟
إمام املسجد :على الرحب والسعة يا أبنائيَ ..ع َّم سؤالكم؟
ذكرت في خطبتك أن آية الوالية نزلت في حق اإلمام علي بن أبي طالب (عليه
جعفر:
َ
السالم) ..فما هي آية الوالية؟
يـمونَ
إمام املسجد :قال اهلل (عز وجل)﴿ :إ َمّ َِنا َو ِل ُّي ُك ُم ال َّلـ ُه َو َر ُ
ين آ َم ُنوا ا َّل ِذ َ
سو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
ين ُي ِق ُ
الز َكا َة َو ُه ْم َر ِ
اك ُعونَ ﴾ وهي اآلية الخامسة والخمسون من سورة المائدة.
الصلاَ َة َو ُي ْؤتُونَ َّ
َّ
سالم :وماذا تعني الوالية؟
إمام املسجد :الوالية هي السيادة واملسؤولية واإلشراف على الشيء ..فاألب ُيعتبر ول ّي ًا ألمر
ابنه ،أي أنه مسؤول عنه ويشرف عليه ويهتـم بشؤونه ويبحث له عن اخلير والسعادة ويرشده
إليه ..فكذلك اهلل (سبحانه وتعالى) هو ول ّينا ،إذ ُيد ِّبر أمورنا ويرشدنا نحو صالح أمرنا
ويأمرنا ملا فيه اخلير لنا ،ولذلك جتب طاعة اهلل (عز وجل) طاع ًة كامل ًة في جميع األمور حتى
لو خال َفت أهواءنا ورغباتنا الشخصية .ثم إن اهلل (سبحانه وتعالى) أخبرنا في القرآن الكرمي،
32
3/5/15 1:12 PM

bstin-6th-1-8.indd 32

العقائد

القسم الثاني

وفي أكثر من آية ،أنه قد جعل لنبيه محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم) والي ًة على الناس أيضاً.
يوسف :وما عالقة كل ذلك باإلمام علي (عليه السالم)؟
إمام املسجد :يبدو أنك متلهف لسماع االجابة حتى أنك لم متهلني حتى ُأمت كالمي ..فآية
الصلاَ َة
يـمونَ َّ
الوالية تعطف على والية اهلل ورسوله والية أخرى لـ َ
ين آ َم ُنوا ا َّل ِذ َ
﴿وا َّل ِذ َ
ين ُي ِق ُ
الز َكا َة َو ُه ْم َر ِ
اك ُعونَ ﴾ وواضح أن اآلية لم تعينّ بالتحديد من هم هؤالء املؤمنون
َو ُي ْؤتُونَ َّ
الذين أعطاهم اهلل الوالية .لذا يجب علينا أن نعود إلى كالم النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
عمن تتحدث اآلية الشريفة ،وفيـمن نزلت.
والذي ُيبينِّ من خالله ّ
فريد :وكيف ميكننا معرفة ذلك؟
جعفر :أتأذن لي ـ سماحة الشيخ ـ باإلجابة؟
ني.
إمام املسجد :تفضل يا ُب ّ
جعفر :أعتقد أنه ميكننا الرجوع الى كتب التفسير
واحلديث والتاريخ لنتعرف على األحاديث
النبوية واألخبار املروية عن طريق الصحابة في
هذا املجال.
إمام املسجد :بارك اهلل فيك ،لقد أحسنت
اإلجابة .فقد ب ّينت األحاديث َمن هو الولي بعد
النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بحسب ما
أخبرت بذلك اآلي ُة الشريفة .وهذه األحاديث
رواها أهل البيت (عليهم السالم) عن نب ّينا
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األكرم ،حيث أخبرتنا أن الولي هنا هو اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم).
سالم :وهل روى علماء إخواننا من أهل السنة مثل هذا اخلبر ؟
إمام املسجد :هذا سؤال جيد ..وقبل اجلواب عليه أحب أن ُأن ِّبه على أننا نأخذ معارف ديننا
من القرآن الكرمي وأحاديث النبي وأهل بيته ،كما أننا نعتـمد في معرفة س ّنة النبي (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) في املقام األول من خالل ما رواه لنا ُ
أهل بيت النبي (عليهم السالم) من
أحاديثه.
يوسف :فهلاّ حدثتنا بحديث رواه علماء إخواننا من أهل السنة في هذا الشأن!
إمام املسجد :حسناً ..جاء في تفسير الثعالبي عن الصحابي اجلليل أبي ذر الغفاري أنه قال:
(أ ّما إنّي ص ّليت مع رسول اهلل يوم ًا من األ ّيام صال َة الظهر ،فسأل سائل في املسجد فلم
ُ
سألت في مسجد رسول
يده إلى السماء وقال :اللهم اشهد أنّي
يعطه أحد ،فرفع
السائل َ
ُ
علي راكعاً ،فأومى إليه بخنصره اليـُمنى وكان يتختـّم
اهلل ،فلم ُيعطني ٌ
أحد شيئاً .وكان ٌّ
النبي "ص ّلى اهلل عليه وآله
فيها ،فأقبل السائل حتى أخذ اخلامت من خنصره ،وذلك بعني ّ
النبي "ص ّلى اهلل عليه وآله وس ّلم" ِمن صالته رفع رأسه إلى السماء وقال:
وس ّلم"ّ .
فلما فرغ ّ
﴿ر ِّب اشْ َر ْح ِلي َص ْدرِيَ ،و َي ِّس ْر ِلي َأ ْم ِريَ ،و ْاج َعلْ ِلي
اللهم ّإن أخي موسى سألك فقالَ :
﴿س َن ُشدُّ
َوزِير ًا ِم ْن َأ ْه ِلي ،ها ُرونَ َأ ِخي ،اشْ ُد ْد ِب ِه َأ ْزرِي﴾ ـ اآلية ـ فأنز ْل َت عليه قرآن ًا ناطقاًَ :
َع ُض َد َك ِب َأ ِخ َ
محمد نب ّيك وصف ّيك ،اللهم فاشرح
يك َو جَ ْن َع ُل َل ُكما ُس ْلطاناً﴾ .اللهم وأنا َّ
واجعلْ لي وزِير ًا ِم ْن َأه ِلي ،علي ًا ُاشدد به ظهري .قال أبو ذر:
لي صدري ،و َي ِّس ْر لي أمريَ ،
ُ
محمد،
استتـم
فواهلل ،ما
رسول اهلل الكلمة ح ّتى ُأنزل عليه جبرئيل من عند اهلل فقال :يا ّ
ّ
يـمونَ
اقرأ .قال :وما أقرأ؟ قال :اقرأ﴿ :إ َمّ َِنا َو ِل ُّي ُك ُم ال َّلـ ُه َو َر ُ
ين آ َم ُنوا ا َّل ِذ َ
سو ُل ُه َوا َّل ِذ َ
ين ُي ِق ُ
الز َكا َة َو ُه ْم َر ِ
اك ُعونَ ﴾).
الصلاَ َة َو ُي ْؤتُونَ َّ
َّ
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جعفر :نشكرك يا شيخنا الفاضل على هذه اإلفادة.
إمام املسجد :وشكراً لكم أيضاً ..وال تنسوا َّأن هذه اآلية مع خب ِر ِ
سبب نزولها ُيثبتان أن
اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) هو ولي املسلمني بعد رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله
باختيار من رب العاملني  ،ويجب على كل مسلم السمع والطاعة هلل وللنبي ولعلي في
وسلم)
ٍ
كل األمور.
أسئلة حول الدرس

ما معنى ﴿ َو ِل ُّي ُك ُم﴾ في اآلية الشريفة؟
........................................................
اك ُع َ
الصلاَ َة َو ُيؤْ ت َ
يـم َ
ُون ال َّز َكا َة َو ُه ْم َر ِ
ون﴾؟
ون َّ
ين آ َم ُنوا ا َلّ ِذ َ
من املقصود بـــ ﴿ا َلّ ِذ َ
ين ُي ِق ُ
........................................................
أكمل الفراغات بالكلمات املناسبة:
نحن نأخذ معارف ديننا من  ................وأحاديث النبي و،................
كما أننا نعتـمد في معرفة س ّنة  ................في املقام األول من خالل ما رواه لنا
ُ
أهل بيته من أحاديثه .وقد ب ّينت األحاديث أن الذي  ................وهو راكع إمنا
كان اإلمام علي بن أبي طالب ،وهذا يعني أنه  ................بحسب آية الوالية.
(أهل البيت ـ تصدق ـ القرآن ـ ول ّينا ـ النبي)
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آية اإلمامة

استقل جعفر وسالم وفريد سيارة والدجعفر وبصحبتهم يوسف ،وأخذت السيارة تقطع بهم
الطريق متجهة نحو املستشفى حيث يرقد أحد أصدقاء فتية الهدى ،وبينـما كان السكوت
مخيـم ًا عليهم إذ قال سالم...
ابتالء من رب العاملني ..فما معنى ذلك يا جعفر؟
سالم :يقولون أن املرض يكون أحيان ًا
ً
جعفر :االبتالء يعني االختبار واالمتحان ،فقد ُيصاب اإلنسان مبرض من أجل أن يختبر اهلل
مدى إميان هذا الشخص ومدى صبره ُّ
وتوك ِله على اهلل (عز وجل) ،ول ُيثيبه مبقدار جناحه في
ذلك االبتالء واالختبار.
فريد :إني أذكر آي ًة في القرآن الكرمي تتحدث عن االبتالء.
جعفر :اتلوها علينا يا فريد.
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يـم َر ُّب ُه
فريد :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيـم ،بسم اهلل الرحمن الرحيـم َ
﴿و ِإ ِذ ا ْب َت َلى ِإ ْب َرا ِه َ
ال َع ْه ِدي َّ
ال لاَ َي َن ُ
ات َف َأ مَ َّت ُه َّن َق َ
ال َو ِمن ُذ ِّر َّي ِتي َق َ
اس ِإ َما ًما َق َ
ال ِإ ِنّي َج ِ
ني﴾
ب َِك ِل َم ٍ
اع ُل َك ِلل َّن ِ
الظالمِ ِ َ
وهي اآلية الرابعة والعشرون بعد املائة من سورة البقرة.
يوسف :وأنا أحفظها أيضاً.
استـمعت إلى اآلية الشريفة التي تالها فريد ،وميكنني
سمعت حتاوركم ،كما
والد جعفر :لقد
ُ
ُ
ال عن مفهوم هذه اآلية.
ـ إن أحببتـم ـ أن أحتدّ َث لكم قلي ً
سالم :أكيد ..أكيد ..يسعدنا ذلك كثيراً يا أبا جعفر.
والد جعفر :اختبر اهلل (سبحانه وتعالى) نب َّيه إبراهيـم اخلليل (على نبينا وآله وعليه أفضل
الصالة والسالم) في مواضع عديدة وفترات مختلفة من حياته املباركة ..فلقد ُألقي في النار،
فصبر على أذى الكافرين و ّجناه اهلل منها ..ثم اضطر إلى الهجرة و َت ْرك أهله ووطنه فاستجاب
لذلك ،وأمره اهلل بترك زوجته السيدة هاجر مع ابنه الرضيع إسماعيل (عليه السالم) في
الصحراء عند البيت احلرام ،فكان مطيع ًا ألمر اهلل من دون تردد أو خوف.
جعفر :ألم يعلم اهلل (سبحانه وتعالى) مبدى إميان وصبر نبيه إبراهيـم (عليه السالم)؟
والد جعفر :لم تكن تلك االبتالءات واالختبارات الصعبة ـ يا بني ـ من أجل أن يعرف اهلل
صبره وإميانه ،بل كانت أسلوب ًا للتربية اإللهية لهذا النبي الكرمي ،وترغيب ًا للناس لالقتداء به،
ال للنبي إبراهيـم (عليه السالم) ليكون مبستوى اإلمامة التي من خاللها يقود الناس في
وتأهي ً
مواجهة الباطل والظلم والفاسدين واملستكبرين.
ات﴾ كما جاء في اآلية؟
سالم  :وما معنى ﴿ب َِك ِل َم ٍ
والد جعفر :الكلمات هنا تعني ما أمر اهلل به نب ّيه إبراهيـم وكانت اختباراً له.
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جعفر :وقد جنح النبي إبراهيـم (عليه السالم) في كل تلك االختبارات ..أليس كذلك؟
استحق أن يكون إمام ًا للناس وقائداً عظيـماً.
والد جعفر :نعم يا بني ،وبذلك
َّ
ال َع ْه ِدي َّ
ال لاَ َي َن ُ
ال َو ِمن ُذ ِّر َّي ِتي َق َ
فريد :وما معنى ﴿ َق َ
ني﴾؟
الظالمِ ِ َ
والد جعفر :كان إبراهيـم اخلليل (عليه السالم) شديدَ احلب لذر ّي ِته ،كثي َر االهتـمام مبصيرِهم،
هم َته ..ولهذا سأل اهلل (تعالى)
حريص ًا على أن يكونوا من الصاحلني والهداة الذين ُيكملون َم ّ
إن كانت ذريته ستنال اإلمام َة والقيادة للناس.
ال َع ْه ِدي َّ
سالم :وجاء الرد من اهلل (سبحانه وتعالى) بقوله﴿ :لاَ َي َن ُ
ني﴾ .
الظالمِ ِ َ
إلنسان ظالم ،سوا ٌء أكان ظامل ًا
والد جعفر :نعم ،فقد بينّ اهلل إلبراهيـم َّأن اإلمامة ال تُعطى
ٍ
لنفسه أو ظامل ًا لآلخرين.
سالم :وكيف يكون اإلنسان ظامل ًا لنفسه؟
والد جعفر :عندما يرتكب اإلنسان املعاصي فإنه يكون ظامل ًا لنفسه ،ألنّه ُيع ِّرضها للعقاب في
ظلم للنفس التي يمُ كنها أن حتصل على رضا اهلل والنعيـم األبدي
الدنيا ،وفي اآلخرة ..وهذا ٌ
في اجلنة ،بالطاعة وترك املعصية.
جعفر :وماذا لو تاب هذا اإلنسان الظالم ..أال يستحق أن يكون إمام ًا بعد توبته؟
والد جعفر :إن اإلمامة أم ٌر عظيـم ،ال ينالها ُّ
كل أحد ،ولذا كانت إمامة إبراهيـم (عليه
السالم) بعد كل تلك االختبارات وجناحه فيهاَّ ..
ألن اإلمامة تعني أن يكون اإلنسان هادي ًا
وقائداً للناس ـ بأمر اهلل ـ ملا هو خي ٌر لهم ..واهلل ال يجعل هذه املسؤولية بيد الظالم وإن تاب،
ألن الناس لن يثقوا به وبقيادته وبدعوته .ومن هنا ،فقد اختار اهلل أئمتنا (عليهم السالم) من
دون سائر الناس ليكونوا القادة والهداة ،ألنهم لم يكونوا في أي وقت من الظاملني.
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شكر فتي ُة الهدى والدَ جعفر على ما استفادوه من شرح ملفهوم آية اإلمامة ،وأكملوا طريقهم
نحو املستشفى ،لعيادة صديقهم املريض.
أسئلة حول الدرس

ما معنى ﴿ا ْب َت َلى﴾ في اآلية الشريفة؟
........................................................
ماهي الكلمات التي ابتلى بها اهلل (عز وجل) النبي إبراهيـم (عليه السالم)؟
........................................................
أكمل الفراغات بالكلمات املناسبة:
اإلمامة أم ٌر عظيـم ،ال ينالها ُّ
كل أحد ،ولذا كانت إمامة  ...........بعد أن اختبره اهلل
عدة مرات وجناحه فيها ،فاإلمامة تعني أن يكون اإلنسان  ...........وقائداً للناس بأمر
اهلل ،واهلل ال يجعل هذه  ...........بيد الظالم وإن تاب ،ألن الناس لن ...........
به وبقيادته وبدعوته .وقد اختار اهلل  ...........من دون سائر الناس ليكونوا القادة
والهداة ،ألنهم لم يكونوا في أي وقت من . ...........
(هادي ًا ـ الظاملني ـ إبراهيـم ـ أئمتنا ـ يثقوا ـ املسؤولية)
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حديث َّ
الث َق َلني
ال َت َقى جعفر بسالم وفريد في باحة املدرسة في فترة النشاط املفتوح ،ثم اتفق الثالثة على
التوجه إلى مكتبة املدرسة.
أبواب املناقب منه؟
(س نَن الترمذي)،
َ
جعفر (مخاطب ًا أمني املكتبة) :أميكننا مطالعة كتاب ُ
أمني املكتبة :ال مانع من ذلك ،ولكن حافظوا على الكتاب جيداً.
سالم :حـتـم ًا يا أستاذ.
ني املكتبة املج ّلدَ الذي طلبه جعفر ووضعه على املنضدة ،صار جعفر
وبعد أن أحضر أم ُ
يبحث بني صفحاته عن شيء ما.
سالم (بصوت منخفض جداً)َ :ع َّم تبحث يا جعفر؟
جعفر :عن حديث الثقلني.
فريد :حديث الثقلني؟
جعفر :نعم ،وستعرف بعد قليل ما حديث الثقلني ..فقط أمهِ لني حتى أجده ..ها هو
ُ
واحلديث عن النبي األكرم (صلى اهلل عليه
احلديث ..إنه في باب (مناقب أهل بيت النبي)،
وآله وسلم أنه قال( :إنِّي ٌ
أعظم ِمن
أحدهما
لن تض ّلوا بعديُ ،
تارك فيكم ما إن َّ
متسكتـُم به ْ
ُ
حبل ممدو ٌد من السماء إلى األرضِ ،
وعترتي ُ
كتاب اهلل ٌ
تفرقا حتى
اآلخر:
ُ
ولن َي َّ
أهل بيتيْ ،
لي احلوض ،فانظروا كيف َتخلفوني فيهما).
َي ِردا َع َّ
سالم :وملاذا سمي بهذا االسم ،أعني (حديث ال َّث َقلني)؟
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جعفر :املقصود بال َّث َقلني هنا :القرآن الكرمي والعترة من أهل البيت (عليهم السالم) ،فهما
أمران عظيـمان ثقيالن.
(سنن الترمذي) فقط؟
فريد :وهل ُروي هذا احلديث في كتاب ُ
جعفر :بالطبع ال ،فهو مشهور في كتب احلديث والسيرة ،ومن بني الكتب التي ذكرت
وسنن الدَّ ارمي ،و ُمسند أحمد بن حنبل ،وخصائص ال َّنسائي،
هذا احلديث :صحيح مسلمُ ،
و ُمس َتد َرك احلاكم ..مع مالحظة صغيرة ،وهي أن ألفاظ احلديث قد تختلف من كتاب إلى
آخر بشكل بسيط ،ومع هذا فإنها بأجمعها تؤكد أمراً واحداً.
سالم :وما ذاك؟
جعفر :هذا احلديث يؤكد
على َّأن نب َّينا األكرم (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) قد حدَّ لنا
ِمن أين نأخذ تعاليـم ديننا،
في العقيدة والفقه واألخالق
واحلكمة وغير ذلك من أمور
الدين.
فريدِ :من القرآن الكرمي وعترة
النبي.
النبي
جعفر :أحسنتِ ،فعتر ُة ِّ
هم املصدر الذي نثق به كما
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القرآن أو ْ
َ
تركنا
نحن
نثق بالقرآن الكرمي ،ولن يختلفا ولن يبتعد أحدُ هما عن اآلخر .ولو هج ْرنا ُ
ِ
فسنض ُّل.
ِّباع العتر ِة
ات َ
سالم :وماذا بعد ذلك؟
جعفر :هناك ٌ
لفظ آخر للحديث ذا ِته يوصينا فيه النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ْأن ال
نعتبر َّأن ما لدينا ِمن معرفةٍ بالدين يفوق ما في القرآن أو ما عند عترة النبي (عليهم السالم)،
حيث قال( :فال َتسبِقوهم ف َتض ُّلوا ،وال ُت ِ
أعلم
قصروا عنهم ف َتهلكوا ،وال ُتع ِّلموهم فهم ُ
منكم).
سالم :إذاً ،فهذا احلديث يبينِّ ُ لنا َّأن العترة من أهل بيت النبي (عليهم السالم) هم أعلم
وخي ُر الناس ِمن ِ
بعده.
جعفر :نعم ،ومبا أنهم كذلكَّ ،
واجب علينا جميعاً.
ِّباعهم واالقتداء بهم واألخذ عنهم
فإن ات َ
ٌ
فريد :ه ّ
بعض روا ِة هذا احلديث!
ال
َ
ذكرت لنا ـ يا جعفر ـ أسما َء ِ
صح ِة هذا احلديث َّ
أن عدداً كبيراً من الصحابة قد رووه عن النبي
جعفرَّ :إن ِمن أدلة َّ
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) حتى بلغ عد ُدهم أكث َر من ثالثني صحابي ًا وصحابية ،منهم:
(جابر بن عبداهلل األنصاري ـ أبو سعيد اخلدري ـ زيد بن أرقم ـ زيد بن ثابت ـ أبو هريرة
ـ حذيفة بن ُأسيد ـ أم سلمة ـ أم هانئ) وآخرون.
سالم :ومتى قال النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) هذا احلديث؟
جعفر :في عدة مناسبات ،و ِمن بينها يوم الغدير.
يوم هذا؟
فريد :يوم الغدير؟! ُّ
أي ٍ
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جعفر :إنَّه يوم الثامن عشر من شهر ذي ا ِحل َّجة من العام العاش ِر للهجرة ..وسأخبركما في
الوقت قد َ
عما جرى في هذا اليومَّ ،
أدركنا ،وعلينا أن نعود إلى فصولنا.
ألن
َ
فرصةٍ الحقة َّ
أسئلة حول الدرس

حدِّ د املقصود من ال َّث َقلني في احلديث الذي درسته؟
........................................................
ما الدليل الذي ذكره جعفر على صحة حديث الثقلني؟
........................................................
أكمل الفراغات بالكلمات املناسبة:
هذا احلديث يؤكد على َّأن  ..............قد حدَّ لنا ِمن أين نأخذ تعاليـم دينناَّ ،
وأن
النبي هم  ..............الذي نثق به كما نثق بالقرآن ،ولن ..............
ِعتر َة ِّ
ولن يبتعد أحدُ هما عن اآلخرَّ ،
وأن ما لدينا ِمن معرفةٍ بالدين ال  ..............ما في
القرآن أو ْ
َ
ِ
فسنض ُّل.
ِّباع العتر ِة
القرآن أو ما عند عترة النبي .ولو ..............
تركنا ات َ
(هجرنا ـ املصدر ـ يفوق ـ النبي ـ يختلفا)
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حديث الغدير

كان اجلميع في املسجد مشغولون بتعليـق الزينة واألضواء واللوحات الفنية التي حتتوي على
أحاديث في مدح وفضل اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،وقد بدت على وجوههم
مهم وسعيد.
السعادة والبهجة ،وكان واضح ًا أنهم مقبلون على االحتفال بذكرى ٍ
حدث ٍّ
فأي
وقد استغرب سالم ويوسف وفريد لذلك ،فقد مضى عيد األضحى املبارك قبل أيامُّ ،
وسعيد سيستقبلون من جديد؟
مهم
ٍ
ٍ
حدث ٍّ
سالم :ما األمر يا جعفر؟ ِل َم ُّ
كل هذه االستعدادات والزينة؟
غد هو ذكرى ِ
عيد الغدي ِر ا َألغ ِّر ..وهو اليوم الذي أخبرتُكم عنه ونحن نتحدث
جعفر :يو ُم ٍ
عن حديث الثقلني ..أتذكرون؟
44
3/5/15 1:12 PM

bstin-6th-1-8.indd 44

العقائد

القسم الثاني

يوسف :أنا لم أكن معكم عندما حتدثتـم عن ذلك ..فما عيد الغدير؟
ِ
إعالن والي ِة وإمام ِة أمي ِر
جعفر :في الثامن عشر من شهر ذي احلجة من كل عام نحتفل بذكرى
ني علي بن أبي طالب (عليه السالم) ،حيث أعلن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)
املؤمن َ
بأمر من اهلل (عز وجل).
ذلك ٍ
ُ
تفصيل خب ِر الغدير؟
فريد :يبدو لي اخلبر مش ِّوقاً ..فما
جعفر :روى احلاكم احلسكاني وهو من علماء إخواننا السنة في كتابه (شواهد التنزيل) عن
خبرهم
ابن عباس وجابر األنصاري أنهما قاال( :أ َم َر اهلل محمد ًا أن ُي ّ
نصب علي ًا للناس ُلي َ
ُ
عمه ،وأن يطعنوا في ذلك عليه ،فأوحى
فتخوف
بواليته،
َّ
ابن ِّ
رسول اهلل أن يقولوا حا َبى َ
نز َل ِإ َلي َك ِمن َّر ِّب َك وإِن َّلم َتفْ علْ َفما ب َّل ْغ َت ِرسا َل َت ُه واللهَّ ُ
الر ُس ُ
َ ْ َ َ َ
َ
اهلل إليهَ ﴿ :يا َأ ُّي َها َّ
َ
ول َب ِّل ْغ َما ُأ ِ ْ
اس﴾).
َي ْع ِص ُم َك ِم َن ال َّن ِ
فريد :وماذا فعل النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) حني نزلت عليه هذه اآلية؟
جعفر :لم يكن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) ليخالف أم َر اهلل في شيء صغير ،فما بالك
ثالث
لو كان األمر مبثل هذه األهمية واخلطورة ،حتى اعتبرت اآلية أن جهود النبي طوال ٍ
وعشرين سنة ستكون بال فائدة إن لم ُيب ّلغ هذا األمر!
سالم :إلى هذه الدرجة؟! وكيف قام النبي بتبليغ املسلمني هذا األمر؟
جعفر :كان نزول اآلية الشريفة قبل وفاة النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بأقل من ثالثة أشهر،
وكان االسالم آنذاك قد انتشر في جميع أنحاء شبه اجلزيرة العربيةَ ،
حج
وك ُث َر عد ُد املسلمني حتى َّ
منهم في ذلك العام أكثر من مائة ألف مسلم! وكان موسم احلج أفضل فرصة لتبليغ هذا األمر ..
فما أن انتهت مناسك احلج ،وبدأت القوافل بالرجوع إلى ديارها ،ووصلت إلى منطقة ا ُجلحفة،
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الناس كي ال ُيغادر أحدٌ
تو َّقف النبي عند ٍ
نهر صغير ُيعرف باسم غدي ِر خُ م ،وأ َم َر املنادي أن ينادي َ
منهم املكانْ ،
وأن يعو َد َمن كان قد غادرها ليجتـمع مع البقية عند الغدير.
يوسف :ه َّيا أكمل يا جعفر ..ماذا حدث بعد ذلك؟
النبي الظه َر باملسلمني في شدَّ ة احلر ،حتى أنَّهم كانوا يضعون ثيا َبهم فوق
جعفر :ص َّلى ُّ
َ
وأسفل أقدامهم ..وبدأ املسلمون يتساءلون عن سبب هذا االجتـماع .وما أن انتهى
رؤوسهم
النبي من الصالة حتى قام خطيباً ،فحمد اهلل وأثنى عليه ووعظ الناس وأخبرهم بحديث
الثقلني الذي ذكرتُه لكم ِمن ُ
قبل.
فريد :وماذا بعدُ ؟
جعفر :ثم قال لهم النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :ألستـُم َتعلمون أنِّي َأ ْو َلى باملؤمنني
النبي بيد علي بن أبي طالب فرفعها للناس
ِمن أنفسهم؟ قالوا :ب َلى يا رسول اهلل) .فأخذ ُّ
علي مواله).
عالي ًا ثم قال( :أ ُّيها الناس ،اهلل
فمن ُ
َ
موالي ،وأنا موالكمَ .
كنت موال ُه فهذا ٌّ
ُ
واخذل َمن
صره،
النبي قائالً( :اللهم والِ َمن وااله ،وعا ِد َمن عاداهُ ،
ثم دعا ُّ
وانصر َمن َن َ
َخذ َلهِ ،
وأح َّب َمن أح َّبه ،وابغض َمن أبغضه) ثم قال( :اللهم فاشهد).
يوسف :وغادر املسلمون املكان بعد هذه اخلطبة؟
جعفر :قبل مغادرتهم املكان نز َلت هذه اآلية املباركة﴿ :ا ْل َي ْو َم َأ ْك َم ْل ُت َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َأ مْ َت ْم ُت
َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ
ين
يت َل ُك ُم الإْ ِ ْسلاَ َم ِدي ًنا﴾ .فقال النبي( :اهلل أكبر ُع َلى إكمالِ الدِّ ِ
ض ُ
لعلي) .ثم قام النبي فأل َبس علي ًا عما َمته السوداء
وإمتا ِم ال ِّنعم ِة ورضا َّ
الر ِّب برسا َلتي والوالي ِة ٍّ
يلبسها إال في املناسبات اخلاصة ،واجتـمع الصحاب ُة حول اإلمام يه ِّنئونه.
التي كان ال ُ
َ
حديث الغدي ِر في كتابه؟
احلاكم احلسكاني العا ِل َم الوحيدَ الذي د َّون
سالم :وهل ُيعتبر
ُ
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وابن
وابن ماجة في سننهُ ،
بن حنبل في مسندهُ ،
جعفر :ال ،بل رواه كثيرون ،ومنهم :أحمدُ ُ
كثير في تفسيره ،وال ّترمذي في ُسننه ،وغيرهم .كما روى ُمسلم في صحيحه َ
بعض هذا
احلديث في باب َم ِ
ناقب اإلما ِم علي (عليه السالم).
فريد :احلمد هلل الذي ع َّر َفنا هذا األمر وجعلنا من شيعة أمير املؤمنني (عليه السالم).
جعفر :لقد َّ
بكالم جميل ُيه ّنيء به ِ
بعضهم البعض ،حيث
ذك ْر َتني
احملتفلون بهذا اليوم ُ
ٍ
املتـمسكني بوالية أمير املؤمنني واألئمة "عليهم السالم").
يقولون( :احلمدهلل الذي َجع َلنا من
ِّ
أسئلة حول الدرس

اكتب اآلية الشريفة التي أمرت النبي أن يب ِّل َغ املسلمني بوالية اإلمام علي؟
.................................................................
..................................................................
أكمل الفراغات بالكلمات املناسبة:
قال رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) :ألستـُم َتعلمون أنِّي .............
النبي بيد .............
باملؤمنني ِمن أنفسهم؟ قالوا :ب َلى يا رسول اهلل .فأخذ
ُّ
كنت
فمن ُ
فرفعها للناس عالي ًا ثم قال :أ ُّيها الناس ،اهلل  ،.............وأنا موالكمَ .
وال َمن ِ ،.............
علي مواله .اللهم ِ
وعاد َمن عاداه،
 .............فهذا ٌّ
وانصر َمن َنص َرهُ ،
واخذل َمن َخذ َلهِ ،
وأح َّب َمن  ،.............وابغض َمن أبغضه.
ُ
(أح َّبه ـ موالي ـ وااله ـ أولى ـ مواله ـ علي)
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أهل البيت عليهم السالم
مود ُة ِ
َّ
َمن هم أهل البيت؟
ُحب أهل بيت النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله وس���لم):
أراد اهلل (س���بحانه وتعالى) أن ن َّ
علي وفاطمة واحلس���ن واحلس�ي�ن ،ع�ل�اوة على األئمة م���ن ذ ّرية اإلمام احلس�ي�ن وهم :علي بن
احلسني ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي
وعلي بن محمد واحلسن بن علي ومحمد بن احلسن املهدي (عليهم السالم).
قال اهلل (س���بحانه وتعالى) في اآلية الرابعة والعشرين من س���ورة الشورىُ ﴿ :قل لاَّ َأ ْس َأ ُل ُك ْم
ُر َبى﴾ ،وهذه اآلية تُعرف باسم (آية املو َّدة).
َع َل ْي ِه َأ ْج ًرا ِإلاَّ المْ َ َو َّد َة ِفي ا ْلق ْ
(أن
وفي
ٍ
حديث ش���ريف أن نب َّينا (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) قال في تفس���ير هذه اآليةْ :
أهل بيتي و َتو ّدوهم لي) ،وأنه ملا ُس���ئل( :يا رس��ول اهللَ ،م��ن قرا َب ُتك هؤالء
حتفَظون��ي في ِ
وج َب ْت مود ُتهم؟ قال :علي وفاطمة وولداهما).
الذين َ
مو َّد ُتهم في األحاديث الشريفة:
عن نبينا األكرم (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) أنه قال( :أ ِّدبوا أوال َدكم على ثالث خصال:
وحب أهل بيته ،وعلى قراءة القرآنَّ ،
حمل�� َة القرآن في ِظ ِّل اهلل ،يو َم ال
ح��ب نب ِّيك��مُّ ،
ُّ
فإن َ
ِظ َّل إال ِظ ُّله ،مع أنبياء اهلل وأصفيائه).
كر ُم
وعن���ه (صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم) أنه ق���ال( :أربع ٌة أنا
ش��فيع لهم يو َم القيام��ة :امل ُ ِ
ٌ
ُ
لذ ِّريت��ي ،والقاضي لهم احلوائج ،والس��اعي لهم في أمورهم عندم��ا اضطروا إليه ،واحملب
لهم بقلبِه ولسانه).
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مظاهر مودة أهل البيت:
َ
أحب ش���يئ ًا ُحب ًا حقيق ًا َّ
فإن َمن حوله سيكتش���فون ذلك من خالل تصرفاته
لو أن
اإلنس���ان َّ
ِ
احلديث عنه وعن صفا ِته
وأقواله وأفكاره ،ألنه يس���عى ليكون مثله في ذلك ك ِّله ،و ُيك ِثر من
س���مى اب َنه باس���مه ..وح ُّبنا ألهل البيت (عليهم السالم) البدَّ وأن يكون حب ًا
وأخبارِه ،ولرمبا ّ
حقيقي ًا يظهر من خالل:
أوالً :االقتداء بهم .فأهل البيت ميثِّلون أعلى درجات اإلميان وطاعة اهلل (عز وجل) ،وأفعالُهم
ه���ي ِق َّم ُة العم���ل الصالح واخللق العظيـم .وبالتالي ،فإننا من خالل االقتداء بهم نتق َّرب إلى اهلل
ونن���ال رضاه في الدنيا ،ورضوانه ف���ي اآلخرة .فعن جابر اجلعفي عن اإلمام محمد الباقر (عليه
الس�ل�ام) أنه ق���ال له( :يا جابر ،أيكتفي َمن ينتحل التش��يع أن يق��ول بحبنا أهل البيت؟
فواهلل ما شيع ُتنا إال من اتقى اهلل وأطاعه).
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ثاني��اً :االطالع على س���يرتهمَّ .
بأحد يح ُّبه ،فالبد وأن يتابع س���ير َته
ألن َم���ن يريد أن يقتدي ٍ
وأخبا َره .ولهذا جند أن محبي أهل البيت (عليهم الس�ل�ام) يقتنون َ
بعض الكتب التي تتناول
وقت إلى آخر.
سير َتهم وأحاديثَهم ،فيطالعو َنها من ٍ
حفظ أحادي ِثهم وخطبِهم عن ظهر قلبَ ،
ثالثاًُ :
ليتذكرها ويس���تفيدَ منها ويع ِّل َمها لآلخرين،
وق���د روي ع���ن اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) أنه قالَ ( :من حفظ ِمن ش��يعتنا أربعني
حديث ًا بع َثه اهلل "عز وجل" يو َم القيام ِة عامل ًا فقيهاً ،ولم ِّ
يعذبه).
رابع��اً :إحيا ُء أمرِه���م ،بإقامة املجالس اخلاص���ة بذكريات أفراحهم (كاحتف���ال املولد النبوي)
وأحزانه���م (كمجلس عاش���وراء) ،حيث تُلقى فيه���ا اخلطب واملواعظ املفي���دة ،باإلضافة إلى
نش���ر علومهم وس���يرتهم املباركة .وقد روي عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) أنه قال:
(يا فضيل ،جتلس��ون وتتحدثون؟ قال :نعم سيدي .قال :يا فضيل ،هذه املجالس أح ُّبها.
أمرنا).
أحيوا أمرنا ،رحم اهلل امر ًء أحيا َ
ُ
ارتباطنا
خامساً :زيارة مراقدهم الشريفة ،فمن خالل هذه الزيارات يتجدَّ د العهد بهم ،ويزيد
مبنهجهم ،ويقوى والؤنا وح ُّبنا لهم .وقد روي عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم أنه قال:
إلي ،فإن لم تستطيعوا أن تزوروا قبري فابعثوا
( َمن زار قبري بعد وفاتي كان كمن هاجر َّ
إلي السالم ،فإنه يبلغني).
َّ
ابحث

ابحث عن حديث في فضل أهل البيت أو ح ِّبهم ،ود ِّونه.
..............................................................
..........................................................
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ملاذا ُتقام املجالس احلسينية ؟
مل���اذا نح���رص في كل عام عند حلول ش���هر محرم احلرام على إقامة املجالس احلس���ينية؟ وملاذا
نستعيد ذكرى حادثةٍ وقعت قبل ما يقرب من ألف وأربعمائة سنة فنحزن ونبكي؟ وهل عرف
املسلمون في ما مضى َ
مثل هذا اإلحياء؟
لإلجابة على هذه التساؤالت ،ال بد أن نعود إلى معركة الطف بكربالء التي وقعت في العاشر
من محرم من الس���نة احلادية والس���تني للهج���رة ،ففيها تواجه طرف���ان ،األول ميثّل احلق والعدل
واخلير ،بقيادة س ِّي ِد شباب أهل اجلنة وسبط رسول اهلل اإلمام احلسني (عليه السالم) ،ومعه نف ٌر
قليل من أهله وأنصاره من الصحابة والتابعني وهم ال يتجاوزون املائة.
َ
ُ
الطرف َ
والظلم والش��� َّر ،بقيادة عمر بن س���عد الذي اس���تجاب ألمر
الباطل
اآلخ ُر
بينـما ميثّل
َ
الطاغي���ة يزي���د ب���ن معاوية ووالي���ه على الكوف���ة ِ
عبيداهلل بن زي���اد ،وحتت قيادت���ه اآلالف من
العسكريني واملجرمني والقتلة.
ضحى اإلمام احلس�ي�ن (عليه السالم) بنفسه ومبن معه في معركةٍ غير متكافئة
في ذلك اليوم ّ
م���ن أجل أن ينصر اإلس�ل�ام ،وليأم���ر باملعروف ،ولينهى ع���ن املنكر ،وليدافع ع���ن املظلومني،
بطوالت ال تُنس���ى في
نصره
ٍ
وليقف في وجه الباطل والفس���اد والطغيان ،بعدَ أن قدَّ م هو و َمن َ
ساحة املعركة.
وبع���د أن انتهت املعركةَ ،مثّل أعدا ُء اهلل بجس���د االمام احلس�ي�ن وس���ائر الش���هداء ،و ُقطعت
وحملت على الرماح ،و ُأخذ األطفال والنس���اء أسرى سبايا ،لتسير بهم القافلة من
رؤوس���همُ ،
كربالء إلى الكوفة ،ومن الكوفة إلى دمشق في أبشع صورة ،وهم خيرة الناس وأكرمهم وذرية
النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم)!
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األئمة يقيـمون مجالس العزاء:
وما كان هذا احلدث ـ ببطوالته وأحزانه ـ ل ُينسى ،بل حرص أئمتنا ومحبو اإلمام احلسني على
إحياء ذكراه ليأخذ املسلمون منه ِ
العبرة ،ولتبقى القضية التي استشهد من أجلها اإلمام احلسني
وأهله وأنصاره خالدة ّ
يتذكرها الناس ،ألنها قضية اإلسالم والعدل واحلق واخلير.
ُ
ومثال على ذلك ما حكاه دعبل اخلزاعي شاعر أهل البيت قال :دخلت على س ّيدي وموالي
علي بن موس���ى الرضا (عليه الس�ل�ام) في مثل هذه األ ّيام ـ يعني مح ّرم ـ فرأيته جالس��� ًا جلسة
ال قال لي :مرحب��� ًا بك يا دعبل ،مرحب ًا
فلما رآني مقب ً
احلزي���ن الكئي���ب ،وأصحا ُبه من حول���هّ ،
ثم قال لي :يا دعبل،
ثم إنّه ّ
وسع لي في مجلسه ،وأجلسني إلى جانبهّ ،
بناصرنا بيده ولسانهّ .
أحب أن تُنش���دني شعراًّ ،
فإن هذه األ ّيام أ ّيام حزن كانت علينا أهل البيت ،وأ ّيام سرور كانت
ّ
على أعدائنا ،خصوص ًا بني ُأم ّية .يا دعبلَ ،من بكى وأبكى على مصابنا ولو واحداً كان أجره
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عل���ى اهلل ..ي���ا دعبل ،من ذرفت عين���اه على مصابنا وبكى لمِ ا أصابنا من أعدائنا حش���ره اهلل
ثم إنّه
معنا في زمرتنا ..يا دعبلَ ،من بكى على مصاب جدّ ي احلسني غفر اهلل له ذنوبه البتةّ .
(عليه الس�ل�ام) نهض وضرب س���تراً بيننا وبني ُح َر ِمه ،وأجلس َ
أهل بيته ِمن وراء الستر ليبكوا
إلي وقال لي :يا دعبلِ ،
إرث احلسني،
على مصاب جدّ هم احلسني (عليه السالم)ّ ،
ثم التفت ّ
تقصر عن نصرتنا ما استطعت .قال دعبل :فاستع َب ْر ُت
َ
فأنت ناص ُرنا ومادحنا ما دمت ح ّياً ،فال ّ
وسالت َعبرتي ،وأنشأت أقول:
أفاطم لو خلت احلسني مجدّ ًال
إذاً ل َل ِ
طمت اخلدّ
فاطم عندَ ه
ُ

ّ
بشط ُف ِ
رات
وقد مات عطشان ًا
ني في ال َو َج ِ
ِ
وأجريت َد ْم َع الع ِ
نات

ومن هنا استـم َّرت تلك املجالس احلسينية منذ عهد األئمة (عليهم السالم) إلى يومنا هذا،
ولتصبح
وأخ���ذت تتطور ف���ي مضمونها وطريقتها حتى بلغت الهيئة التي نراه���ا عليها اليوم،
َ
واحد ًة ِمن أعظم شعائر املسلمني وأكثرها حضوراً وتفاعالً.
ماذا يجري في املجالس احلسينية؟
مما س���بق ندرك ملاذا نحرص على إقامة مجالس العزاء احلس���يني في ش���هر محرم من كل عام،
احلس�ي�ن ُ
فإحياؤن���ا له���ا إحيا ٌء للمبادئ ِ
وأهل بي ِته
والقيـَم واألهداف التي من أجلها استش���هد
ُ
وأنصا ُره (عليهم الس�ل�ام) ،وه���ي ِقيـَم األمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر واإلصالح ومقارعة
الظلم ومحاربة الباطل ومواجهة الفساد ..ولذا يحرص خطباء املنبر احلسيني على أن يتحدّ ثوا
عما جرى في كربالء .كما
في كل هذه املبادئ والقيـم اإلسالمية واإلنسانية بجانب حديثهم ّ
مجالس َو ْع ٍظ وإرش���ادٍ للمس���تـمعني ،حيث يتدارسون القرآن
املجالس احلس���ينية أصبحت
َّأن
َ
َ
واحلديث والفقه والسيرة والعقائد.
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وأما الدموع التي نذرفها في تلك األيام ،فهي دموع احلزن التي تنهمل تلقائي ًا حني نس���تـمع
إلى التفاصيل املؤملة واجلرائم البشعة التي ارتُكبت من قبل جيش األمويني الذي لم يرحم حتى
الطفل الرضيع فذبحوه وهو في حضن أبيه احلسني!
إن املجالس احلس���ينية متثّل جتديد العهد بيننا وبني س���يد الشهداء اإلمام احلسني عليه السالم
وحتمل مسؤوليتنا
حيث نعلن من خاللها أننا سائرون على خطاه في مقاومة الظلم ونصرة احلق ّ
في األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ابحث

ابحث عن حديث في فضل إقامة مجلس العزاء على اإلمام احلسني (عليه السالم)،
أو احلزن والبكاء عليه ،ود ِّونه.
..............................................................
..............................................................
..............................................................

57
3/5/15 1:13 PM

bstin-6th-1-8.indd 57

مفاهمي إسالمية

القسم الثالث

قيـمة العمل في اإلسالم
خلق اهلل (عزوجل) اإلنسان في هذه احلياة ليكدح ويعمل ال ليسترخي ويلعب ،وقد قال في
نسانُ ِإ َن َّك َكا ِد ٌح ِإ َلى َر ِّب َك َك ْد ًحا َف ُملاَ ِقي ِه﴾،
اآلية السادسة من سورة اإلنشقاقَ ﴿ :يا َأ ُّي َها الإْ ِ َ
والكدح هو العمل الدؤوب املُجهِ د.
ونحن عندما ننظر إلى املجتـمعات املتطورة ،فإننا جند أفرا َدها يؤمنون بالقيـمة الكبرى للعمل
مهما كان نوعهَّ ،
وأن على اإلنسان أن يعمل مادام قادراً على ذلك ،ويعتبرون أن ما حت َّقق لهم
من تقدُّ م لم ِ
يأت ِمن فراغ ،بل هو نتاج إميا ِنهم بقيـمة العمل.
وهكذا كان املس���لمون الذين تر ّبوا على مفاهيـم اإلس�ل�ام العظيـم���ة ،فوجدوها تنقلهم من
ِ
الضعف إلى القوة ،حتى كانت حضارة اإلسالم
التخ ُّلف إلى التقدُّ م ،ومن ال َف ْقر إلى الثَّراء ،ومن
هي احلضارة األكثر انتشاراً وقو ًة وتأثيراً.
هل العمل للمحتاجني فقط؟
هناك َمن يرى أن العمل إمنا يكون لذوي احلاجة املا ِّدية ،وأما َمن يجد كفاي َته ،أو َمن يو ِّفر له
موارده املالية ،فال داعي حينها للعمل ،وهذه فكرة خاطئة لعدة أسباب:
1ـ ع���ن اإلم���ام محمد الباق���ر (عليه الس�ل�ام)( :كان أمير عل��ي "عليه الس�لام" يخرج في
نفس��ه في طلب
الهاجرة) أي احلر الش���ديد (في احلاجة قد كفاهاُ ،
يريد أن يراه اهلل ُيت ِعب َ
احلالل) فالعمل لكسب الرزق في حد ذاته له قيـمة عند اهلل (سبحانه وتعالى).
أض ُعفْ َت عن التجارة
2ـ وعن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال ملعاذ بن كثير( :يا معاذَ ،
زه��دت فيها؟ قال :ما ضعفت عنها وال زه��دت فيها .قال :فما لك؟ قال :عندي مال
أو
َ
علي شئ ،وال أراني آكله حتى أموت .فقال :ال تتركها،
كثير وهو في يدي ،وليس ألحد َّ
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َّ
فإن ْتر َكها َمذهب ٌة للعقل) .أي َّأن ترك العمل يؤدي إلى ق ّلة النشاط العقلي ،وقد أثبت العلم
َّأن قلة النشاط العقلي يؤ ّدي إلى كثرة النسيان وضعف القدرة على التفكير و ا َخل َرف.
يب؟
هل في العمل َع ٌ
ويعتق���د البع���ض َّأن ِمن العمل ما هو َمعيب ،ألنه خاص بالفق���راء والوافدين على مجتـمعه،
أو ألنه ٌ
يدوي ،أو ألنه ينتـمي إلى أس���رةٍ مش���هورةٍ أو طبقةٍ مجتـمع َّيةٍ راقيةٍ  ..وهذه فكرة
عمل
ّ
خاطئة متاماً ،واألحاديث التالية التي رواها أصحاب اإلمام الصادق (عليه السالم) تؤكد ذلك.
(استقب ْل ُت أبا عبداهلل "عليه السالم" في بعض طرق املدينة في
قال عبداألعلى َمو َلى ِآل سام:
َ
ِ
علت فداك ،حا ُلك عنداهلل "عزوجل" وقراب ُتك ِمن رسول
صائف
يوم
ٍ
احلر ،فقلتُ :ج ُ
شديد ِّ
ٍ
اهلل "صل��ى اهلل عليه وآله" ،وأنت تجُ هد لنفس��ك في مثل هذا الي��وم؟! فقال :يا عبداألعلى،
الر ِ
زق ألستغني عن مثلك) أي حتى ال أكون محتاج ًا فأطلب املال من الناس.
خرجت في ِ
ُ
طلب ِّ
وقال أبوعمرو الشيباني( :رأيت أبا عبداهلل"عليه السالم" وبيده ِمسحاة) أداة جرف التراب
حائط له) بستان (والعرق يتصاب عن ظهره فقلت :جعلت
(وعليه إزار غليظ ،يعمل في ٍ
فداك أعطني أك ِفك .فقال لي :إنِّي أحب أن يتأذي الرجل ب َِح ِّر الشمس في طلب املعيشة).
ٌ
ش���رف م���ادام مباحاً ،ب َغ ِّ
ض النظر ع���ن طبيعته ،وهذا
فاإلس�ل�ام يعتبر َّأن العمل في حدِّ ذاته
كثير من أبن���اء مجتـمعنا الذين ميتنعون عن قبول بع���ض الوظائف حتى وإن
م���ا يخال���ف نظر ِة ٍ
احتاجوا إليها ،أو احتاج إليها املجتـمع ..بل ولو كانت متوافقة مع ميولهم وهواياتهم.
جاء رجل إلى اإلمام الصادق (عليه السالم) فقال( :إني ال ُأ ِ
َ
أعمل عم ً
ال بيدي ،وال
حسن أن
فاحملْ على ِ
ُأ ِ
حسن أن أتجَّ ِ َر ،وأنا ُمحارف) محروم (محتاج! فقال :اعملِ ،
واستغن
رأسك
ِ
حمل حجر ًا على عاتقه).
عن الناس ،فإن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) قد َ
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َن َعم للنشاط والعمل ..ال االسترخاء والكسل:
وم���ن املفاهيـ���م اخلاطئة حول العم���لْ ،أن نتص َّور أنَّه كلما اس���تطاعنا أن نحصل على وظيفةٍ
تعفينا من بذل اجلهد ،لنتف َّرغ للهو والنوم والسهر ،كلما ك َّنا أكثر سعادةٍ وتوفيق ًا في احلياة!
للعمر والطاقات وال ِّن َعم ،وسيحاس���بنا
واحلقيقة َّأن مثل هذه الوظائف ليس���ت س���وى إضاعة ُ
لحق مبجتـمعنا الضرر الكبير حيث ُيح َرم من عطا َء أبنائه ،وهي تؤثر
اهلل عليها ،كما أنّها س��� ُت ُ
بصورةٍ سلبية على بناء شخصيتنا ومهاراتنا وخبراتنا في احلياة.
َ
ٌ
وتناغم مع
ش���رف لإلنس���ان ،ورفع ٌة له،
واإلنتاج وخدم َة الناس
العمل
َّإن اإلس�ل�ام يع ّل ُمنا َّأن
َ
ٌ
ٌ
وطري���ق لتحقيق التنـمية التي تنش���دها كل املجتـمعاتَّ ،
فإن
لنيل رضا اهلل،
الفط���رة،
ٌ
وس���بيل ِ
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التنـمية احلقيقية ال تتـم إال عندما نعرف قيـم َة العمل واإلنتاج ،وحني نكون فاعلني نش���طني،
يضر بالدين والدنيا) َّ
وأن:
وقد أخبرنا اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) َّأن( :الكس��ل ُّ
(ال��كا ّد عل��ى عياله كاملجاه��د في س��بيل اهلل) ،وروى أنس بن مالك أن رس���ول اهلل (صلى
اهلل عليه وآله وس���لم) صافح س���عداً األنصاري فقال له( :ما هذا ال��ذي أك َت َب يديك؟!) أي
بالـم ِّر) احلبل (واملِسحاة ،ف ُأن ِفقه على
جعلهما بهذه اخلشونة (قال :يا رسول اهلل،
ُ
أضرب َ
ُ
متسها النار).
يده
رسول اهلل "صلى اهلل عليه وآله وسلم" وقال :هذه ٌ
عيالي .فق ّبل َ
يد ال ّ

ابحث

ابحث عن حديث في فضل العمل أوكسب الرزق ،ود ِّونه.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
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التطوعي
العمل
ّ
التطوعي الذي نساعد من خالله اآلخرين ،أو نُقدّ م عن طريقه خدم ًة إلى املجتـمع ،أو
العمل ُّ
ننفع به ما نتعايش معه من الكائنات احلية والبيئة احمليطة بنا ،دون مقابل ما ّدي ،بل ح ّب ًا للخير
وتق ّرب��� ًا إلى اهلل (س���بحانه وتعالى)ِ ،م ُ
ثل هذا العمل ُيعتبر م���ن أحد أهم املعالم احلضارية ألي
مجتـمع ،ومن املقاييس املهمة لقياس حيويته و ُر ِق ِّيه ،ومن أبواب رضوان اهلل في الدنيا واآلخرة،
ألهمية العمل التط ّوعي اخليري،
وعي الن���اس ّ
وكلم���ا ازداد املجتـم���ع تقدُّ م ًا ورق ّياً ،كلما ازداد ُ
وازدادت معها مشاركتهم فيه.
وقد أخب َرنا اهلل (عزوجل) أن ِف َ
عل اخلير هي ِمن صفات األنبياء (عليهم الس�ل�ام) والذين هم
﴿و َج َع ْل َنا ُه ْم َأ ِئ َّم ًة
أحب الناس إليه ،حيث قال في اآلية الثامنة واخلمس�ي�ن من س���ورة األنبياءَ :
َي ْه ُدونَ ِب َأ ْم ِر َنا َو َأ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْيهِ ْم ِف ْع َل الخْ َ ْي َر ِ
ين﴾.
الصلاَ ِة َوإِي َتاء َّ
ات َو ِإ َقا َم َّ
الز َكا ِة َو َكا ُنوا َل َنا َعاب ِِد َ
كما أخبرنا نبينا األكرم (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أن اهلل ُيثيب َمن يعمل اخلير كما ُيثيب
عل���ى العب���ادة ،فقد ُروي عنه أنه قالَ ( :م��ن َ
أماط) أي أزال وأزاح (عن طريق املس��لمني ما
ُيؤذيهم كتب اهلل له أجر قراءة أربعمائة آيةّ ،
كل حرف منها بعشر حسنات).
كما روي عن اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) أنَّه قال في بيان أثر عمل اخلير في اآلخرة:
س��ع ْونَ في حوائج الناس ،هم اآلمنون ي��وم القيامة ،و َمن أدخل
(إن هلل عب��اد ًا في األرض َي َ
فرح اهلل قلبه يوم القيامة).
على مؤمن سرور ًا َّ
ليس َّ
ُ
كل شيء:
املال َ
مبقابل مادي ،وأما
ومن املؤسف أن جند في مجتـمعنا َمن يعتبر َّأن العمل ال ينبغي أن يكون إال ٍ
يرفع به معاناة البع���ض ،أو يح ِّق ُق عن ِ
طريقه مصلح ًة تعود فائدتُها على
العم���ل التطوعي الذي ُ
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املجتـمع ،أو يساعد من خالله على تنظيف البيئة التي يعيش فيها ،فليس سوى تص ّر ٍف غبي،
ألن احلصول على املال ـ بالنسبة إليه ـ هو أهم شيء في احلياة!
خلق اهلل
إن ه���ذه الفك���رة غير س���ليـمة ،ألنه���ا ال تتوافق مع العق���ل والفطرة اإلنس���انية ،فقد َ
اإلنس���ان ُمح ّب ًا للخي���ر ،ولكنه عندما ُيصبح أناني ًا ُمحب ًا لنفس���ه وال ُي ِّ
َ
فك���ر إال فيها ،وال يهتـم
مبش���اعر اآلخرين ،ويتو ّقع من اجلميع أن ُيعطوه ،وال ّ
يفكر في العطاء لآلخرين ،فإنه حينذاك
يتخ ّلى عن ُحكم العقل ،وعن الفطرة السليـمة ،وعن تعاليـم اإلسالم ،وعن إنسان َّيته ،ويتحول
إلى موجود بخيل ملؤه األنانية وحب الذات.
التطوعي:
اإلخالص في العمل
ّ
وكم���ا ال يهتـ���م البعض بعمل اخليرَّ ،
فإن ِم���ن الناس َمن يفعل اخلير ال حب ًا في���ه وال تق ُّرب ًا إلى
اهلل ،بل من أجل الشهرة وال ِّرياء
ونيل املكان ِة االجتـماعية! وهذا
ِ
نـم���وذج آخر من األنانيني الذين
ال يحب���ون إال أنفس���هم ،وال
يفعل���ون ش���يئ ًا إال ملصلحته���م
اخلاصة فقط ،فإذا كان العمل ال
يحقق له���م منفعتهم الدنيوية،
فإنهم ال يفعلون اخلير.
إن عم���ل اخلي���ر م���ن اإلنس���ان
الـمرائ���ي ال قيـم���ة ل���ه عن���د اهلل
ُ
(عزوج���ل) وال برك���ة فيه ،وقد
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روى اإلم���ام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) عن نبينا األكرم (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) أنه
قالَّ :
بعمل ِ
العبد ُمبتهج ًا به ،فإذا صعد بحسناته يقول اهلل "عز وجل":
ليصعد
(إن املَ َلك
ُ
ِ
اجعلوها في ِس ِّجني ،إنه ليس إ ّياي أراد به).
التطوعي:
التكاسل عن العمل
ّ
يتكاس ُ
���ل عنه،
وهن���اك منوذج آخر من الناس يع���رف قيـم َة العمل التط ّوعي وأهمي َته ،ولك َّنه
َ
ويفض ُ
ِّ
���ل علي���ه الله َو والنوم والراحة واالس���ترخاء .وقد أوصى اإلمام موس���ى ب���ن جعفر (عليه
الس�ل�ام) بعض أوالده قائالً ...( :وإياك والكس��ل والضجر ،فإنهم��ا مينعانك َّ
حظك من
الدنيا واآلخرة) ،فاإلمام (عليه الس�ل�ام) ين ّبه أوالده إلى أن اإلنس���ان املتكاس���ل ُيف ِّو ُت على
نفسه الكثير من فرص احلصول على ثواب اهلل واكتساب املهارات واخلبرات في احلياة ،فيضيع
عمره في األمور التافهة التي لن ينال منها في اآلخرة خيراً ،ولن يحصد حينئذ إال الندم.
أسو ٌة حسنة:
ِ
شديد ا َحلر،
يوم
علي َ
رأى سعيدُ ُ
قيس َ
بن ٍ
بن أبي طالب (عليه السالم) في ٍ
الهمداني اإلما َم َّ
متعجباً( :يا أمير املؤمنني ،بهذه الساعة؟!) فأجابه اإلمام قائالً:
وقد خرج من بيته ،فقال له ّ
ِ
يكتف بعمل
غيث ملهوفاً) .أي ّأن اإلمام (عليه السالم)
(ما
ني مظلوم ًا أو ُأ َ
ُ
خرجت إ ّال ُأل ِع َ
اخلير ،بل خرج يبحث عن احملتاجني إلى املساعدة!
وع���ن اإلمام الصادق (عليه الس�ل�ام) أنه قال( :لقد كان علي بن احلس�ين "عليه الس�لام"
َي ُـم ُّـر على املَ َدرة) كتلة من الطني اليابس تكون عائق ًا (في وس��ط الطريق ،فينزل عن دابته
نحيها بيده عن الطريق).
ح ّتى ُي ّ
فعرض لي رجل
وع���ن أب���ان بن تغلب قال( :كنت أط��وف مع أبي عبداهلل "علي ه الس�لام" َ
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إلي ،فرآه أبو عبداهلل "عليهالسالم"
من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة ،فأشار ّ
فق��ال :ي��ا أبان ،إياك يريد هذا؟ قلت :نعم .قال :هو على مثل ما أنت عليه؟ قلت :نعم.
قال :فاذهب إليه واقطع الطواف .قلت :وإن كان طواف الفريضة؟ قال :نعم).
التطوعي:
نتائج العمل
ّ
َّإن للعمل التطوعي نتائج ومكاسب كثيرة ،إذا أدركها اإلنسان أقبل عليه بحماس ،واستسهل
كل الصعوبات ،ومن بينها:
1ـ الراحة النفسية عند قضاء حوائج الناس.
2ـ تنـمية القدرات الذهنية واكتساب مهارات ومؤهالت سلوكية تزيد من نقاط قوة الشخصية.
3ـ املتط ِّوع لعمل اخلير ُيعتبر ذخيرة مستقبلية للمجتـمعُ ،يستفاد منه في احلاالت الطارئة.
4ـ احلصول على الثواب العظيـم من اهلل (ع ّزوجل).
ُ
اكتب

اكتب عن جتربتك الشخصية في عمل اخلير ،مع أسرتك ،أو زمالئك في املدرسة،
أو في أي مجال آخر.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
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الوحدة بني املسلمني

نرى اليوم كيف يعيش املس���لمون ـ ولألس���ف الشديد ـ حالة التـمزق واالختالف والتنازع..
بينـم���ا اعتب���ر اإلس�ل�ام أن الوحدة بني املس���لمني من األص���ول واملهام الرئيس���ية التي يجب أن
يحققوها ويحافظوا عليها ،ألن هذه الوحدة من أهم أسباب حتقيق القوة في مواجهة األخطار
والتحديات واملؤامرات التي يحيكها األعداء.
جهود النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم):
ولذا فقد عمل النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) على محو كل صور النزاع واالقتتال والفرقة
بني األوس واخلزرج حني رغبوا في الدخول في اإلسالم قبل الهجرة.
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ث���م عمل النبي على إقامة نظام (األخ َّوة) ب�ي�ن املهاجرين واألنصار حني وصل املدينة املنورة،
وواجه مساعي املنافقني واليهود الذين كانوا يريدون أن يعيدوا حالة النزاع بني األوس واخلزرج
م���ن جهة ،وبني األنصار واملهاجرين من جهة أخ���رى .وقد أخبرنا القرآن الكرمي عن بعض تلك
احملاوالت التي فشلت بفضل اهلل (سبحانه وتعالى).
نعمة إلهية كبرى:
والقرآن الكرمي في اآليتني الثانية والس���تني والثالثة والس���تني من س���ورة األنفال يخبرنا أن هذه
ا ُأللف���ة التي حتققت بني كل املس���لمني وجعلتهم م َّتحدين متـماس���كني إمن���ا كانت بفضل اهلل:
يعا َّما
��و ا َّل ِذي َأ َّي َد َك ِب َن ْص ِر ِه َو ِبالمْ ُ ْؤ ِم ِن َ
نيَ ،و َأ َّل َف َب�ْي�نْ َ ُق ُلو ِبهِ ْم َل ْو َأنفَقْ َت َما ِفي الأْ َ ْر ِض َج ِم ً
﴿ ُه َ
َأ َّلفْ َت َبينْ َ ُق ُلو ِبهِ ْم َو َل ِ
يـم﴾ ،فهي نعمة عظيـمة ،وكان من
ـك َّن ال َّل َـه َأ َّل َف َب ْي َن ُه ْم ِإ َّن ُه َع ِز ٌ
يز َح ِك ٌ
مس���ؤولية املس���لمني أن يحافظوا عليها بكل قوة كما أخبرنا اهلل في اآلية الثالثة بعد املائة من
يعا َولاَ َتف ََّر ُقوا َواذْ ُك ُروا ِن ْع َم َت ال َّلـ ِه َع َل ْي ُك ْم
س���ورة آل عمرانَ :
﴿و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ال َّلـ ِه َج ِم ً
إِذْ ُكنتـُ ْم َأ ْع َدا ًء َف َأ َّل َف َبينْ َ ُق ُلوب ُِك ْم َف َأ ْص َب ْحتـُم ِب ِن ْع َم ِت ِه إ ِْخ َوا ًنا َو ُكنتـُ ْم َع َلى شَ فَا ُحفْ َرةٍ ِّم َن ال َّنا ِر
ي ال َّلـ ُه َل ُك ْم آ َيا ِت ِه َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُدونَ ﴾.
َف َأنق ََذ ُكم ِّم ْن َها َك َذ ِل َك ُي َب نِّ ُ
حتذير شديد:
واآلية السابقة تُخبرنا أيض ًا أن التـمسك بتعاليـم اإلسالم هو األساس الذي ِمن خالله يمَ ُّن اهلل
على املسلمني بإدخال األلف ِة في قلوبهم ،ثم تأتي اآلية اخلامسة بعد املائة من السورة ّ
لتحذرهم
من تكرار التجربة الفاشلة التي وقع فيها أتباع الرساالت السماوية السابقة كاليهود والنصارى
ين َتف ََّر ُقوا َو ْاخ َت َلفُ��وا ِمن َب ْع ِد َما َجا َء ُه ُم
ح�ي�ن تفرقوا وتنازعوا واقتتل���واَ :
﴿ولاَ َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذ َ
يـم﴾.
ا ْل َب ِّي َن ُ
ات َو ُأو َلـ ِئ َك َل ُه ْم َع َذ ٌ
اب َع ِظ ٌ
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األمر باملعروف والنهي عن املنكر:
وأم���ا اس���تـمرار هذه الوحدة بينه���م والتفافهم حول بعضهم البعض فه���و لن يتحقق إال من
خ�ل�ال التزامه���م مب���ا جاء في اآلي���ة الرابعة بع���د املائة من هذه الس���ورة حيث قال (س���بحانه
﴿و ْل َت ُكن ِّم ُ
وف َو َي ْن َه ْونَ َع ِن المْ ُ َ
��رونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
نك ِر
وتعال���ى)َ :
نك ْم ُأ َّم ٌة َي ْد ُعونَ ِإ َلى الخْ َ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُ
َو ُأو َلـ ِئ َك ُه ُم المْ ُفْ ِل ُحونَ ﴾ ،فالنزاعات بني أفراد أو جماعات املس���لمني قد تقع ،ألن الشيطان
يوس���وس للناسَّ ،
مصالـحه اخلاصة التي قد تتعارض مع مصالح اآلخرين،
وألن لكل إنس���ان
َ
َّ
وألن إميان الناس على درجات ..ومن هنا يأتي دور الدعوة إلى اخلير واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر ملواجهة تلك النزاعات التي ميكن أن تف ّرق املس���لمني ومت ّزقهم.
قصة وعبرة:
ِ
أصحاب رس���ول اهلل (صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم) من األوس
َم��� َّر أح���د اليهود على نفر ٍمن
مجلس يتحدثون ،فس���اءه ما هم علي���ه من االتِّفاق وا ُأللفة واحملبة ،وغاظه ما
واخلزرج وهم في
ٍ
فتى شاب ًا من اليهود
رآه من جماعتهم وصالح ذات بينهم بعد ما كان بينهم من العداوة ،فأمر ً
(اعمد إليهم ،واجلس معهمِّ ،
وذك ْرهم يوم ُبعاث وما كان قبله من أيام حربهم،
فقال لهَ :
و َأ ِ
نش ْد ما قالوه من الشعر في ذلك).
نفوس احلاضرين ِمن األوس واخلزرج ،وغضب
ففعل الفتى ،ولم يزل ذلك دأبه حتى حميت ُ
بعضه���م على بعض ،ونس���وا أمر اهلل لهم بالوح���دة واالعتصام بحبله ونب���ذ ال ُفرقة ..فتك َّلموا
وتفاخروا وتنازعوا حتى تواثب رجالن ،أحدهما من األوس واآلخر من اخلزرج يريدان القتال،
وصار الناس ينادون( :السالح! السالح!).
بعضها إلى بعض ،فخرجوا واصطفوا للقتال .
بعضها إلى بعض ،واخلزرج ُ
وانضمت األوس ُ
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النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) مبا جرى ،فخرج إليهم فيـمن معه من املهاجرين حتى
َع ِل َم ُّ
أبد ْعوى اجلاهلية
قام بني الص َّفني ،فجعل يهدِّ ئهم وينصحهم ويقول( :يا معش��ر املس��لمنيَ ،
وأنا بني أظهركم بعد إذ هداكم اهلل إلى اإلس�لام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر اجلاهلية
واستنقذكم به من الكفر وأ َّلف به بينكم؟!! ترجعون إلى ما كنتـم عليه كفاراً؟ اهلل اهلل).
ين آ َم ُنوا إ ِْن
ث���م تال عليهم ما جاء في اآلية املائة فما بعدها من س���ورة األنف���الَ ﴿ :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ
اب َي ُر ُّد ُ
ينَ ،و َك ْي َف َت ْكف ُُرونَ َو َأ ْنتـُ ْم
ين ُأو ُتوا ا ْل ِك َت َ
وك ْم َب ْع َد ِإ َميا ِن ُك ْم َكا ِف ِر َ
ُت ِطي ُعوا َف ِريقًا ِم ْن ا َّل ِذ َ
هلل َو ِف ُ
يك ْم َر ُس��و ُل ُه َو َم ْن َي ْع َت ِص ْم بِا ِ
ات ا ِ
يـمَ ،يا
ُت ْت َلى َع َل ْي ُك ْم آ َي ُ
هلل َفق َْد ُه ِد َي ِإ َلى ِص َر ٍاط ُم ْس َ��ت ِق ٍ
َأ ّي َه��ا ا َّل ِذين آم ُن��وا ا َّتقُوا َ
اهلل َح َّق ُتقَا ِت ِه َوال مَ ُتو ُت َّن ِإ ّال َو َأ ْنتـُ ْم ُم ْس�� ِل ُمونَ َ ،و ْاع َت ِص ُموا ب َِح ْب ِل ا ِ
هلل
ُ
َ َ
يعا َوال َتف ََّر ُقوا ﴾...إلى آخر اآليات التي ذكرناها من قبل .فلما س���مع املس���لمون صوت
َج ِم ً
أنصتوا له ،حتى إذا فرغ عرفوا أنها نزغ ٌة من الش���يطان وكيدٌ ِمن عد ِّوهم وعد ِّو اهلل،
رس���ول اهلل َ
فألقوا الس�ل�اح من أيديه���م وبكوا ،وعانق بعضهم بعضاً ،وانصرفوا مع رس���ول اهلل (صلى اهلل
عليه وآله وسلم) سامعني مطيعني.
ابحث

ابحث عن آية قرآنية أو حديث شريف حول الوحدة بني املسلمني ،ود ّونه.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
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سيرة أهل البيت عليهم السالم في التعامل األسري
تتكون األس���رة م���ن األب واألم واألبن���اء ،والعالقة بينهم إن لم تكن قوية ومبنية على أس���س
س���ليـمة فإنها ستكون مع َّرضة للتفكك ،أو لظهور بعض املش���كالت بصورة مستـمرة .ولهذا
جند أن اإلسالم سعى دائم ًا من أجل بيان الروابط السليـمة التي يجب أن تتوفر بني أفراد األسرة،
وشرح األخالق واآلداب املتبادلة بينهم.
وق���د كان أله���ل البيت (عليهم الس�ل�ام) الدور الكبير في ذلك ،س���واء من خالل أحاديثهم
ووصاياهم ،أو من خالل سيرتهم ،وهم بذلك ُيكملون لنا الطريق الذي َخ َّطه لنا القرآن الكرمي
في بناء األسرة املسلمة.
ومن جوانب التعامل األس���ري :تعامل االبن مع والديه ،وسنأخذ بعض األمثلة من سيرة النبي
وآله (عليهم السالم) لنستفيد منها.
مع األم:
ال يس���تطيع أحدُ نا أن يدرك مقدار ما تعانيه األم جسدي ًا ونفسي ًا في احلمل والوالدة والرضاع
والعناي���ة بطفلها وتربيته والس���هر على راحته وتلبية احتياجاته وتأمني غذائه وش���رابه ورعايته
صحي ًا ونفس���ياً .فهي تس���هر لينام طفلها ،وتتعب ليرتاح ،وتش���قى ليس���عدْ .إن بكى طف ُلها
ضاق���ت به���ا الدنيا ،فتحتار ماذا تفعل ُ
���ف عن البكاء ويزول أمل���هْ ،
ليك َّ
وإن لعب راقبته كي ال
ُيص���اب بأذىْ ،
بجفاء؟
كاء ..فهل يحق البنها أن يعاملها َ
وإن مرض تق َّرحت جفونُه���ا ُحزن ًا و ُب ً
وجه إليها كلم ًة قبيحةً؟ أو ْأن ينظر إليها نظر ًة فيها غضب؟
أو ْأن ُي ِّ
ال عند قصة رجل اسمه (مهزوم) وأمه (خالدة) ،فقد اختلف الولد مع والدته،
فلنتوقف قلي ً
ووقع بينه وبينها كالم شديد وخصام ،حتى أنه أغلظ عليها في الكالم .فلما صار الغد ص َّلى
73
3/5/15 1:13 PM

bstin-6th-1-8.indd 73

القسم الرابع

السيرة

الظهر والعصر وذهب إلى اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) فقال له( :يا مهزوم ،ما َل َك
مت َّأن َبط َنها منز ًال قد َ
جرها َم ْهد ًا قد اختر َتهَّ ،
س��ك ْن َتهَّ ،
وأن ثد َيها
وخلالدة؟ أما ع ِل َ
وأن ِح َ
ّ
وتذك َر هذه احلقائق وندم
وعاء ًا قد ش��ربته؟) شعر مهزوم باخلجل الشديد حني س���مع اإلمام
على فعلته وقال( :بلى) .فقال له اإلمام (عليه السالم)( :فال َتغ ُل ْظ لها).
مع األب:
اهتـم أهل البيت (عليهم الس�ل�ام) ببيان مقام األب ،وقد ّ
وضح اإلمام زين العابدين
وهكذا َّ
وحقُّ أبيك أن َتع َل َم أنه أص ُلك ،وأنّه لواله لم
(عليه السالم) السبب في ذلك إذ قالَ ...( :
رأيت في ِ
عجب َك فاع َلم َّأن أباك ُ
أصل النعم ِة عليك فيه ،فاحمد
تكن ،فمهما َ
نفس��ك ما ُي ُ
واشكره على َق َد ِر ذلك ،وال قوة إال باهلل) .ومن نتائج حفظ مقام األب:
اهلل
ْ
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رض��ا اهلل :ع���ن النبي (صل���ى اهلل عليه وآله وس���لم) أنه قال( :رضا اهلل ف��ي رضا الوالد،
وسخط الرب في سخط الوالد).
باب من أبواب اجلنة،
الطريق الى اجلنة :وعنه (صلى اهلل عليه وآله وسلم)( :إن الوالد ٌ
فاحفظ ذلك الباب).
(أكر ْم أباك لكي تطول
إطالة العمر  :وعن اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) أنه قالِ :
أيا ُمك على األرض).
تبركم أبناؤكم).
(بروا آباءكم ّ
بر األبناء  :وعن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه قالّ :
وقد كانت السيدة فاطمة الزهراء (عليها السالم) مثال االبنة البا ّرة بوالدها حتى ك ّناها النبي
ب���ـ (أ ّم أبيه���ا) ،أي أنه���ا كانت تهتـم به وترع���اه وتخاف عليه وتعينه كم���ا تفعل األم البنها.
بأدب و َوقار.
وكانت الزهراء (عليها السالم) ال تتحدث معه إال ٍ
وق���د ع ّلمن���ا أهل البيت َّأن البر بالوالدين ال يقتصر عل���ى زمان حياتهما ،بل ميتد إلي ما بعد
يبر
وفاتهم���ا ،فعن اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) أنه قال( :ما ُ
مين��ع الرجل منكم ْأن َّ
والدي��ه ح َّيني وم ِّيتني ،يصلي عنهم��ا ،ويتصدَّ ق عنهما ،ويحج عنهم��ا ،ويصوم عنهما،
فيكون الذي صنع لهما ،وله مثل ذلك ،فيزيده اهلل "عز وجل" ببره وصلته خير ًا كثيراً).
للحفظ

من دعاء اإلمام زين العابدين (عليه الس�ل�ام) لوالديه( :اللهم َخ ِّفض لهما صوتيِ ،
وأطب
لهم��ا َعريكت��ي ،واعطف عليهما قلبي ،وص ِّيرن��ي بهما رفيقاً ،وعليهما ش��فيقاً .اللهم
كر َمتي ،واحفظ لهما ما حفظاه مني في صغري).
اشكر لهما تربيتي ،وأ ِثبهما على َت ُ
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سيرة أهل البيت عليهم السالم في الصداقة ُ
خوة
واأل َّ
الصداقة من العالقات اإلنس���انية املهمة التي نس���عى إليها في حياتنا ،ونش���عر باحلاجة إليها.
وق���د اعتب���ر دي ُننا العزيز َّأن عالق َة املس���لمني بعضه���م ببعض عالق ٌة قوي ٌة ،ه���ي أكثر من مجرد
صداق���ة ،فهي مبرتب���ة عالقة أخ ّوة ،فيها حق���وق وواجبات ،متام ًا كما َّأن بني اإلخوة بال َّن َس���ب
حقوق وواجبات ،بل وقد تكون عالقة األخ َّوة في اهلل أقوى من األخوة بال َّن َسب .وفي احلديث
عن اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) أنه قال( :املس��لم أخو املس��لم ،ه��و عي ُنه و ِمرآ ُته
يظلمه وال يكذ ُبه وال َيغتابه).
ودلي ُله ،ال يخو ُنه ،وال
ُ
يخدعه وال ُ
مظاهر ّ
األخوة اإلسالمية:
ل ُ
ألخ ّوة في اهلل دالئل وعالمات ومظاهر ،من بينها:
قضاء احلوائج :روى ميـمون بن مهران أنه كان جالس ًا عند اإلمام احلسن بن علي (عليهما
ّ
والتعكف يعني البقاء
السالم) في مسجد النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) وهو معتكف.
في املس���جد وعدم اخل���روج منه ملدة ثالثة أي���ام متتالية على األقل ،مع الصي���ام والعبادة ِ
وذكر
علي مال ،ويريد ْأن َيحبس��ني .فقال
اهلل .فأتاه رجل فقال( :يا بن رس��ول اهللَّ ،إن فالن ًا له َّ
مال فأقضي ما عليك .قالَ :
"عليه الس�لام" :واهلل ما عندي ٌ
فك ِّل ْمه) .نهض اإلمام احلس���ن
ولبس َن ْع َله و َه َّم باخلروج ،فاس���تغرب ميـمون بن مهران وقال له( :أنس��يت اعتكافك؟ فقال
له "عليه الس�لام"َ :ل ْم َأ ْن َس ،ولك ّني س��معت أبي ُيحدِّ ُث عن جدي رس��ول اهلل "صلى اهلل
عليه وآله وسلم" أنه قالَ :من سعى في حاجة أخيه املسلم ،مَّ
عب َداهلل "عز وجل" تسعة
فكأنا َ
نهاره قائم ًا لي َله).
آالف سنة ،صائم ًا َ
تبادل الزيارات :وهي تُق ّوي العالقات ،وتزيد من ا ُأللفة واحمل َّبة بني اإلخوة ،كما أنها ِمن
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أسباب نيل رضا اهلل (عزوجل) ،ففي احلديث عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه قال:
كمن يزور بيت اهلل
زار أخ��اه في اهلل ،قال اهلل "عزوجل" له :أنت ضيفي وزائري) فهو َ
( َم��ن َ
أوجبت لك اجلنة بحبك إ ّياه).
(علي ِقراك) أي ضيافتك (وقد
احلرام
ُ
َّ
َّإن ه���ذه الزي���ارات بني اإلخوة في اهلل إمنا يحبه���ا اهلل و ُيثيب عليها إن كانت بعيدة عن الباطل
واحلرام ،كاالس���تغراق في اللهو ونس���يان الصالة والغيبة والس���خرية والنـميـمة والبهتان ،وهي
تكون أعظم شأن ًا عند اهلل (تبارك وتعالى) فيـما لو ُذكر فيها ،وجئ بكالم النبي وآله (عليهم
السالم) ،وكان احلديث فيها نافعاً .وقد روي عن إمامنا جعفر الصادق (عليه السالم) أنه قال:
تزاوروا ،وتالقوا،
(اتق��وا اهلل ،وكونوا إخو ًة برر ًة متحا ّبني ف��ي اهلل ،متواصلني متراحمنيَ ،
وأحيوه).
أمرنا ُ
وتذاكروا َ
77
3/5/15 1:13 PM

bstin-6th-1-8.indd 77

القسم الرابع

السيرة

عيادة املريض منهم :عن نبينا (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه قال( :إذا عاد املسلم أخاه
َ
نز ًال في اجلنة).وقد
وطاب
وزاره قال اهلل "تعالى"ِ :ط ْب َت
أت) أي س���كنت ( َم ِ
وتبو َ
ممش��اك َّ
َ
ع ّلمنا اإلسالم َّأن ِمن أدب عيادة املريض ْأن ال نُطيل اجللوس عنده ،فلعله يريد أن يرتاح أو ينام ،
ولعله يشعر باأللم فيستحي ْأن يذكر ذلك لضيفه .وقد روي عن اإلمام علي (عليه السالم) أنه
قالَّ :
املريض
اجللوس إال أن يكون
(إن ِمن أعظم ال ُع ّواد أجر ًا عند اهلل َل َـمن إذا عاد أخاه َخ َّفف
ُ
َ
حب ذلك ويريده ويس��أله ذلك) .كما ع َّلمنا اإلس�ل�ام َّأن من األدب ْأن نسأل املريض ْإن كان
ُي ُّ
بحاجة إلى شيء أو مساعدة ،وأن نحاول إدخال السرور على قلبه والتخفيف من آالمه ،وإعطاء
األمل له بالش���فاء ،وأن ندع َو له في الس��� ِّر والعالنية ،فعن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال:
فلي ْدع لهَّ ،
فإن دعا َءه ُ
مثل دعاء املالئكة).
(إذا دخل ُ
أحدكم على أخيه عائد ًا لهَ ،
تقدمي النصيحة :فلكل إنسان عيوب وأخطاء ،ومن حق األخ على األخ أن ينصحه ويبينّ
له عيوبه ،حتى روى أن النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) قال( :املؤمن مرآ ُة أخيه) ،فكما
نفس���كَّ ،
ف���إن األخ املؤمن ينقل إليك صورت���ك احلقيقية ،ويبينِّ ُ لك
تنظ���ر إلى املرآة
ّ
لتتفحص َ
ُ
الرجل منكم أخاه كنصيحته لنفس��ه)
ينصح
أخط���اءك وعيو َبك .وفي احلديث النبويِ ( :ل
ْ
يجرح مشاع َره ،وال يفضحه أمام الناس.
دون أن
َ
اإلصالح بني اإلخوة املتخاصمني :فاألس���اس في العالقة بني املس���لمني هي الوئام واحملبة،
وإذا تنازعوا في أمر َّ
فإن ِمن مسؤوليتهم أن يسعوا للصلح فيـما بينهم .روى سعيد بن بيان أنه
كان يتشاجر مع زوج أخته حول نصيبها من إرث أبيهما ،وفي األثناء م َّر عليهما أحدُ أصحاب
اإلمام الصادق فدعاهما إلى منزله ،وأصلح بينهما بأربعمائة درهم وقال( :أما إنّها ليست من
مالي ،ولكن أبو عبداهلل) أي اإلمام الصادق (أمرني إذا تنازع رجالن من أصحابنا في شيء
أن ُأص ِلح بينهما ،وأفتديهما من ماله .فهذا من مال أبي عبداهلل "عليه السالم").
78
3/5/15 1:13 PM

bstin-6th-1-8.indd 78

السيرة

القسم الرابع

الدعاء له في السر والعالنية :ولهذا الدعاء فائدتان ،األولى تعود على املدعو له ،والثانية
تكون للذي دعا .روى إبراهيـم بن هاشم أنه ملا كان في عرفات في اليوم التاسع من ذي احلجة
بن ُجندب ـ وهو من أصحاب اإلمام موسى الكاظم (عليه السالم) ـ ما ّداً يديه
شاهدَ عبدَ اهلل َ
إلى السماء ،ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ األرض ،فكان يعيش حال ًة روحي ًة عظيـمة.
ومل���ا تف���رق الناس ،ذه���ب إبراهيـم إلى عبداهلل وقال ل���ه( :يا أبا محمد ،م��ا رأيت موقف ًا قط
أحسن من موقفك! قال :واهلل ما دعوت فيه إال إلخواني ،وذلك أن أبا احلسن موسى "عليه
الس�لام" أخبرني َّأن َمن دعا ألخيه بظهر الغيب ُن��ودي ِمن العرش :و َل َك مائ ُة ِ
عف
ألف ِض ٍ
وكر ْه ُت ْأن أ َد َع مائ َة ِ
ضمونة لواحدة).
عف َم
ألف ِض ٍ
ٍ
مثلهِ .
للحفظ

عن اإلمام زين العابدين (عليه الس�ل�ام) كما جاء في رسال ِة احلقوق( :وأما حقُّ الصاحب،
فإن
بالتفضل واإلنصاف ،و ُتكر َمه كما ُيكرمك ،وال تدع ُه
تصح َبه
ُّ
يسبق إلى َمكرمةْ ،
ْ
ُ
فأن َ
هم به ِم��ن معصيةُ ،
وك ْن عليه رحمة ،وال
س��بق كافأ َت��ه ،وتو ّده كما يو ّدكُ ،
وتزجره عما َي ُّ
َ
تكن عليه عذاباً).
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سيرة أهل البيت عليهم السالم في التعامل مع الناس

أراد اهلل (س���بحانه وتعالى) أن تكون عالقاتنا اإلنس���انية مبنية على أساس التعارف والتالقي
والتكامل في احلياة ،فقد قال (عزوجل) في اآلية الثالثة عشرة من سورة احلجراتَ ﴿ :يا َأ ُّي َها
اكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى َو َج َع ْل َن ُ
اس ِإنَّا َخ َلقْ َن ُ
ند ال َّلـ ِه
اك ْم شُ ُعو ًبا َو َق َبا ِئ َل ِل َت َع َار ُفوا إ َِّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِع َ
ال َّن ُ
َأ ْتق ُ
ِير﴾.
َاك ْم إ َِّن ال َّل َـه َع ِل ٌ
ـيـم َخب ٌ
وح���ث النبي وآله (عليهم الس�ل�ام) عل���ى التحبب الى الناس والت���ودد إليهم ،ففي احلديث
صف العقل) ،وعن اإلمام محمد الباقر (عليه السالم)( :تحَ َّب ْب
النبوي:
(التودد الى الناس ِن ُ
ُّ
إل��ى الناس يحبوك) .ولو نطالع س���يرتهم (عليهم الس�ل�ام) لوجدناه���ا مليئة بصور توددهم
ومحبتهم لعموم الناس وعطفهم عليهم ،ومن بينها:
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التحي��ة واملصافحة واملعانقة والتقبيل :وهي حتقق األلفة ،وتق ّرب بني الناس ،وتُش���عرهم
بالطمأنينة.
﴿و ِإ َذا
التحية :قال (س���بحانه وتعالى) في اآلية السادس���ة والثمانني من س���ورة النساءَ :
وها﴾ .وعن اإلمام محمد الباقر (عليه السالم) أنه
ُح ِّييتـُم ِب َت ِح َّي ٍة َف َح ُّيوا ِب َأ ْح َس َ��ن ِم ْن َها َأ ْو ُر ُّد َ
قال( :إن اهلل «عزوجل» يحب إفشاء السالم).
أحدكم
ور ِّده :ع���ن اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام)( :إذا س��لم ُ
اجله��ر بالس�لام َ
علي ،ولعله يكون قد س�� َّلم ولم ُيسمعهم.
فليجهر بس�لامه ،ال يقول س�� ّلمت فلم ير ّدوا ّ
َ
أحدكم فليجهر بر ِّده ،وال يقول امل ُ ِّ
س��لم :س��لمت فلم ي��ر ّدوا علي .ثم قال :كان
ف��إذا ر َّد ُ
علي «عليه السالم» يقول :ال َتغضبوا وال ُت ِ
غضبوا ،أفشوا السالم وأطيبوا الكالم ،وصلوا
بالليل والناس نيام ،تدخلوا اجلنة بسالم).
املصافحة :روى أبو عبيدة أنه صاحب اإلمام الباقر (عليه السالم) في سفر ،فكان اإلمام
ال يركب حتى يركب أبو عبيدة .فإذا ركب س��� َّلم عليه وس���أله عن أحواله وصحته ويصافحه.
وإذا أراد الن���زول نزل اإلما ُم قب َله فيس���لم عليه من جديد ويس���أل عن أحوال���ه ويصافحه وكأنه
أحد
ي���راه ألول م���رة .فقال أبو عبيدة لإلمام( :يا بن رس��ول اهلل ،إنك لتفعل ش��يئ ًا ما يفعله ُ
َم��ن ِق َب َلن��ا .وإن فعل مرة فكثي��ر!) فقال اإلمام( :أما
َ
علمت ما ف��ي املصافحة؟ َّإن املؤمنَينْ
يتحات الورق
تتحات عنهما كما
صاحبه ،فال تزال الذن��وب
أحدهما
ّ
ّ
يلتقي��ان ،فيصافح ُ
َ
عن الشجر ،واهلل ينظر إليهما حتى يفترقا).
املعانقة :وبعد املصافحـــة تأتي املعانقــــــة والتقبيل ثم السؤال عن األحوال ،وقد روي عن
اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) أنه قالَّ :
(إن املؤمنَينْ إذا اعتنقا غمر ْت ُهما الرحمة ،فإذا
وجه اهلل وال يريدان غَ َرض ًا من أغراض الدنيا ،قيل لهما :مغفو ٌر
التزما ال يريدان بذلك إال َ
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تنحوا عنهما،
لكما ،فاس��تأنفا .فإذا أقبال على املس��اءلة ،قالت املالئكة ُ
بعضها لبعضّ :
َّ
فإن لهما سر ًا وقد ستر اهلل عليهما).
بحسن معاش���رتهم لعموم الناس،
حس��ن املعاش��رةُ :عرف أهل البيت (عليهم الس�ل�ام) ُ
س���واء أكانوا أتباعهم ،أو من املس���لمني من أتباع املذاهب املختلفة ،أو من غير املسلمني .سأل
معاوي���ة ابن وهب اإلم���ام الصادق (عليه الس�ل�ام)( :كيف ينبغي لنا أن نصن��ع فيـما بيننا
وبني قومنا وبني خلطائنا من الناس ممن ليسو على أمرنا؟ قال :تنظرون إلى أئمتكم الذين
تقت��دون به��م فتصنعون ما يصنعون ،فواهلل إنهم ليعودون مرضاهم ويش��هدون جنائزهم
ويؤدون األمانة إليهم) .وعن نبينا األكرم (صلى اهلل عليه
ويقيـمون الش��هادة لهم وعليهم ُّ
وآله وسلم) أنه قالَ ( :من آذى ذم ّياً) أي َمن كان يعيش مع املسلمني ِمن أهل الكتاب (فأنا
نت خصم ُه خصم ُت ُه يوم القيامة).
خصمه ،ومن ُك ُ
ُ
إك��را ُم الكبي��ر واحترا ُمه :عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) أن���ه قالَ ( :من عرف
ش��يخ كبير فو َّق َره ِ
َف ْض َ
لس�� ِّنه ،آ َم َنه اهلل من فزع يوم القيامة) .وع���ن اإلمام زين العابدين
��ل
ٍ
توقيره ِ
لس�� ِّنه ،وال تسبقه إلى طريق ،وال تتقدَّ مه،
(عليه الس�ل�ام) أنه قال( :وحقُّ الكبير
ُ
وال تس��تجهله .وإن جهِ ��ل عليك) أخطأ في ح ِّقك بكلمة أو تص��� ُّرف (احتـمل َته وأكرمته
لحِ َ ِّق اإلسالم وحرم ِته).
العطف على الصغير :عن اإلمام زين العابدين (عليه الس�ل�ام) أنه قال( :وحقُّ الصغير
فق به ،واملعونة له) .فنحن إذا أردنا أن
رحم ُته في تعليـمه،
والر ُ
ُ
والعفو عنه ،والستر عليهِّ ،
ُحس َس���ه بشيء من العطف واالحترام ،حتى يشعر
نتعامل مع َمن هو أصغر م ّنا ِس��� ّن ًا وجب أن ن ِّ
جتاهنا بالراحة واألمان ،ويتق َّبل م ّنا النصيحة واإلرشاد ،ويلجأ إلينا عندما يحتاج إلى شيء.
(دخلت املدين َة فرأيت احلسني بن علي،
العفو عن املسيء :عن عصام بن املصطلق قال:
ُ
82
3/5/15 1:13 PM

bstin-6th-1-8.indd 82

السيرة

القسم الرابع

ورواؤه وأثار ِمن احلسد ما كان ُيخفيه صدري ألبيه ِمن البغض .فقلت له:
فأعجبني َس ْم ُته َ
عاطف
إلي َن ْظر َة
ٍ
ابن أبي تراب؟ فقال :نعمْ .
َ
أنت ُ
فبالغ ُت في ش��تـمه وش��تـم أبيه! ف َن َظر َّ
﴿خ ِذ ا ْل َعفْ َو
ٍ
رؤوف ث��م قال :أعوذ باهلل من الش��يطان الرجيـم بس��م اهلل الرحمن الرحيـ��م ُ
��ي َط ِ
نزغَ َّن َك ِم َن َّ
اس�� َت ِع ْذ بِال َّلـ ِه ِإ َّن ُه
��ر بِا ْل ُع ْر ِف َو َأ ْع ِ
نيَ ،و ِإ َّما َي َ
��ر ْض َع ِن الجْ َ ا ِه ِل َ
ان َن ْز ٌغ َف ْ
َو ْأ ُم ْ
الش ْ
��ي َط ِ
ف ِّم َن َّ
َس ِ
ان َت َذ َّك ُروا َف ِإ َذا ُهم ُّم ْب ِص ُرونَ ،
ين ا َّتق َْوا ِإ َذا َم َّس ُ��ه ْم َطا ِئ ٌ
��م ٌ
يـم ،إ َِّن ا َّل ِذ َ
يع َع ِل ٌ
الش ْ
��م ِفي ا ْل َغ ِّي ُث َّم لاَ ُيقْ ِص ُرونَ ﴾ ثم قال لي :خ ِّفض عليك .أس��تغفر اهلل لي
��م يمَ ُدُّ و َن ُه ْ
َوإ ِْخ َوا ُن ُه ْ
استرفد َتنا لرفدناك ،ولو استرشدتنا ألرشدناك .قال
ولك ،إنك لو استعنتنا ألع ّناك ،ولو
ْ
فتوس��م م ِّني الندم على ما َف َ
رط ِمني) أي أدرك اإلمام احلس�ي�ن أني قد ندمت على
عصامَّ :
الر ِ
ني﴾ أ ِمن أهل
اح ِم َ
يب َع َل ْي ُك ُم ا ْل َي ْو َم َي ْغ ِف ُر ال َّلـ ُه َل ُك ْم َو ُه َو َأ ْر َح ُم َّ
كالم���ي (فقال﴿ :لاَ َت ْث ِر َ
انب ِس ْ
��ط إلينا
الش��ام أنت؟ قلت :نعم .فقال :شَ ْن َش��ن ٌة أعر ُفها ِمن ْأخ َزم .ح ّيانا اهلل وإياكَ ،
يعر ُض لك تجَ دني عند أفضل ظ ِّنك إن ش��اء اهلل «تعالى» .قال عصام:
ف��ي حوائجك ،وم��ا ُ
وود ُت لو س��اخت بي) ابتلعتني (ثم س�� َل ْل ُت منه لواذاً)
علي
ُ
األرض مبا َر ُح َبتْ ،
فضاق��ت َّ
إلي ِمنه ومن أبيه).
ابتعدت عند فراراً من اخلجل (وما على األرض ّ
أحب َّ
للحفظ

عن اإلمام جعفر الصادق ( عليه الس�ل�ام ) أنه قال( :أال ُأخب ُِرك بأش��د ما افترض اهلل على
ُ
"عز ّ
"عز
إنصاف
خلقه؟
ِ
كر اهلل ّ
الناس ِمن أنفس��هم ،ومواس��ا ُة اإلخوان في اهلل ّ
وجل" ،و ِذ ُ
ّ
فإن َع َر َض ْت له طاع ٌة ِ
وإن َع َر َض ْت له َمعصي ٌة َت َركها).
عم َل بهاْ ،
وجل" على كل حالْ .
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سيرة أهل البيت عليهم السالم في املساجد
املس���اجد أحب البقاع إلى اهلل (س���بحانه وتعالى) ،وهي بيوت األتقياء وملجأ املؤمنني ومركز
اجتـماع املس���لمني كل يوم ،للصالة والتعلم والتش���اور والتناصح وحل مشكالتهم االجتـماعية
وتقوية العالقات فيـما بينهم ،ورفع املعاناة عن املساكني واليتامى واألرامل وقضاء حوائج الناس.
وقد حتدث القرآن الكرمي عن املس���اجد ،ومن ذلك قوله تعالى في س���ورة األعراف في اآليتني
ند ُك ِّل
وه ُك ْم ِع َ
يـموا ُو ُج َ
التاس���عة والعش���رين واحلادية والثالثنيُ ﴿ :قلْ َأ َم َر َر ِّبي بِا ْل ِق ْس ِط َو َأ ِق ُ
ني َل ُه ِّ
ند ُك ِّل
ين َك َما َب َد َأ ُك ْم َت ُعو ُدونَ َ ..يا َب ِني آ َد َم ُخ ُذوا زِي َن َت ُك ْم ِع َ
َم ْس ِج ٍد َو ْاد ُعو ُه ُم ْخ ِل ِص َ
الد َ
﴿و َأ َّن المْ َ َس ِ
اج َد ِل َّلـ ِه
َم ْس ِج ٍد﴾ ،وقال (تبارك وتعالى) في اآلية الثامنة عشرة من سورة اجلنَ :
َفلاَ َت ْد ُعوا َم َع ال َّلـ ِه َأ َح ًدا﴾.
أول مشاريع النبي:
وألهمية هذا الصرح العبادي ،فقد كان أول املش���اريع التي أسس���ها النبي األكرم (صلى اهلل
عليه وآله وس���لم) عند هجرته إلى املدينة املنورة وذلك قبيل وصوله إلى املدينة ،حيث اس���تقر
في قرية قباء ،فبنى فيها مسجدها الذي حتدث عنه القرآن الكرمي في اآلية الثامنة بعد املائة من
سورة التوبة حيث قال﴿ :لمَّ َ ْس ِج ٌد ُأ ِّس َس َع َلى ال َّتقْ َوى ِم ْن َأ َّولِ َي ْو ٍم َأ َحقُّ َأن َتقُو َم ِفي ِه ِفي ِه ر َِج ٌ
ال
ين﴾.
ُي ِح ُّبونَ َأن َي َت َط َّه ُروا َوال َّلـ ُه ُي ِح ُّب المْ ُ َّط ِّه ِر َ
فوائد احلضور في املساجد:
جمة ،فعن أمير املؤمنني علي (عليه السالم) أنه قالَ ( :من اختلف)
وحلضور املساجد فوائد َّ
أي تر َّدد (إلى املس��جد أصاب إحدى الثمان :أخ ًا مس��تفاد ًا في اهلل ،أو ِعلم ًا ُمستطرفاً ،أو
يس��مع كلم ًة ُّ
آي ًة ُم َ
هدى ،أو رحم ًة منتظرة ،أو كلم ًة تر ّده عن ردى،
حكمة ،أو
تدل على ً
ُ
أو يترك ذنب ًا خشي ًة أو حيا ًء).
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صالة اجلماعة:
من األمور التي أكد عليها اإلسالم إقامة صالة اجلمعة واجلماعة في املساجد واملشاركة فيها،
حتى أن النبي وآله (عليهم الس�ل�ام) كانوا ير ّغبون املس���لمني ويش���جعونهم على احلضور في
املس���اجد من خالل الوعد بالثواب اجلزيل ،فعن النبي األكرم (صلى اهلل عليه وآله وس���لم) أنه
قالَ ( :من َمشى إلى مسجد من مساجد اهلل ،فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله
عشر درجات).
عشر حسنات و ُمحي عنه عشر سيئات و ُرفع له ُ
وعن اإلمام محمد الباقر (عليه الس�ل�ام) أنه قالَ ( :ف ْض ُل صالة اجلماعة على صالة الرجل
خمس وعشرون درجة في اجلنة).
فرد ًا
ٌ
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آداب حضور املساجد:
وينبغــي ملـــن يحضر املسجــــد أن يراعي النقاط التالية:
الطهارة والدعاءُ :يس���تحب أن تدخل املس���جد وأنت على وض���وء ،وأن تبدأ بذكر اهلل
دخلت املسجد وأنت
(عز وجل) ثم الدعاء ،فعن اإلمام محمد الباقر (عليه الس�ل�ام)( :إذا
َ
وس ِّم
وس ْ��ل ُهَ ،
تريد أن جتلس ،فال تدخله إال طاهراً .وإذا دخل َته فاس��تقبِل ال ِقبلة ثم ْاد ُع اهلل َ
ِّ
وصل على النبي).
حني تدخله واحمد اهلل
صالة حتية املس��جد :ثم صل ركعتي حتية املس���جد ،وكيفيتها كصالة الصبح ،فعن أبي
ذر الغف���اري (رض���ي اهلل عنــه) أنــــــــه دخــــل على رس���ول اهلل (صلى اهلل عليـــه وآلـه وس���لم)
وهو جالس في املس���جد فقال له( :يا أبا ذر ،للمس��جد حت َّية .قال :قلت :وما التحية؟ قال:
َركعتان تركعهما).
االمتناع عن احلديث في أمور الدنيا :فعن أمير املؤمنني علي (عليه السالم)( :يأتي في
آخر الزمان قو ٌم يأتون املساجد فيقعدون َح َلقاًِ ،ذ ْك ُرهم الدنيا وحب الدنيا ،ال جتالسوهم،
فلي��س هلل فيه��م حاجة) .كما أن من الضروري مراعاة جو الهدوء في املس���جد ،كي يتـمكن
املصلون وقارئو القرآن والدّ اعون واملنشغلون بذكر اهلل (سبحانه وتعالى) من احلصول على اجلو
والتوجه في العبادة.
املالئم للخشوع
ّ
التط ُّيب ولبس الثياب املناسبة :خرج اإلمام علي بن احلسني زين العابدين (عليه السالم)
(جعلت
وعلي���ه ٌ
ثياب فاخرة ،وقد تط َّيب بأحس���ن الطيب ،فالقاه رجل من أصحابه فقال لهُ :
ِفداك في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة إلى أين؟ فقال عليه السالم :إلى مسجد جدي
رسول اهلل "صلى اهلل عليه وآله وسلم") .وعن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم) أنه قال:
(ركعتان يصليهما ِّ
متعطر أفضل ِمن سبعني ركعة يصليهما غير متعطر).
َ
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يالحظ أن بعض الش���باب يحضرون املس���جد وهم يرتدون ثياب ًا عليها عبارات غير الئقة
وقد َ
باملسجد ،أو قد ُص ِّورت عليها أعالم أو شعارات ترمز إلى الكافرين والفاسدين ،والبعض يأتي
دون مراعاة لنظافة بدنه وثيابه ورجليه ..وهذا ينافي أدب احلضور في املسجد.
مراعاة رائحة الفم الزك ّية :فالبصل والثوم وما ش���ابههما من األطعمة تبعث رائح ًة غير
طيبة في الفم ،مما يسبب اإلزعاج لآلخرين .فينبغي للمصلي أن يغسل أسنانه وفمه ،أو يطيبه
بتن���اول النعن���اع أو الريحان أو بعض األطعمة ذات النكهة الطيب���ة ،وقد روي عن أمير املؤمنني
يقربن املسجد).
ريحها فال
َّ
علي (عليه السالم) أنه قالَ ( :من أكل شيئ ًا من املؤذيات ُ

للحفظ

قال اهلل (عزوجل) في اآلية الثامنة عشرة من سورة التوبةَ :مّ
ساجد اهلل َمن َءا َم َن
﴿إنا َي ْع ُم ُر َم
َ
لئك َأن ُ
الزكا َة َو َل ْم َي ْخ َش إال اهلل َف َع َس��ى ُأ ْو َ
يكو ُنوا
الصالة َ َو َءاتى َّ
��و ِم ا َأل ِخ ِر وأقا َم َّ
والي ْ
ب��اهلل َ
من املُ ْه َتدين﴾.
ِ
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سيرة أهل البيت عليهم السالم في املجالس العامة
اإلنس���ان بطبع���ي اجتـماعي ،يحب االلتق���اء باآلخرين ،واحلديث معهم ،واالس���تـماع إليهم،
والتخفيف عن النفس مبثل هذه املجالس ،وتبادل األخبار واملعلومات.
املجالس أنواع:
إال أن املجالس العامة قد تدور فيها األحاديث التي ال يحبها اهلل (عزوجل) ونهى عنها حترمي ًا لها،
كالغيبة والكذب واالس���تهزاء والبهتان والنـميـمة وغير ذلك ،ويكون حضورك فيها واالستـماع
إلى تلك األحاديث الباطلة مشارك ًة لهم في اإلثم.
كم���ا قد يحض���ر تلك املجالس ّ
هم لهم س���وى إضاعة الوقت ،لتتحول هذه
البطالون الذين ال َّ
املجال���س إل���ى مجالس غير نافعة ،وقد ذك���ر اإلمام زين العابدين (عليه الس�ل�ام) في دعاءٍ له َّأن
حضور مثل هذه املجالس يعتبر من أسباب حرمان اإلنسان املؤمن من اخلشوع في الصالة واإلقبال
أت َو ُق ْم ُت ِللصال ِة
أت َو َت َع َّب ُ
في الدعاء والضياع في احلياة ،قال( :اللهم ،إنّي ُك َّلما ُق ْل ُت قد َت َه َّي ُ
ناج ْي ُت..
وس َل ْب َتني ُمناجا ِتك إذا َا َنا َ
َبينْ َ َي َد ْي َك َو َ
لي ُنعاس ًا إذا أ َنا َص َّل ْي ُتَ ،
ناج ْي ُت َك ،أ ْلق َْي َت َع َّ
ني َم ْج ِلسيَ ،ع َر َض ْت لي َب ِل َّي ٌة
مالي ُك َّلما ُق ْل ُت َق ْد َص ُل َح ْت َسريرتيَ ،و َق ُر َب ِم ْن َم ِ
جالس ال َّت ّواب َ
وعن ِخ ْد َم ِت َك
أزالت َق َدمي ،وحا َل ْت بيني وب َ
ني ِخ ْد َم ِت َك؟ َس�� ِّيدي َل َع َّل َك عن باب َِك َط َر ْد َتنيْ ،
ني؛ فبيني وبينهم َخ َّل ْي َتني).
َن َّح ْي َتني ..أو لع َّل َك َرأ ْي َتني َ
الب ّطال َ
آلف َم َ
جالس َ
أناس أش���رار سيئو الس���معة ،وحضورك في تلك املجالس إن لم
ولرمبا ش���ارك في تلك املجالس ٌ
تكتسب منه صفات األشرار وأفعالهم ،فإنه على األقل يجعلك سيء السمعة مث َلهم .وقد روي
عن أمير املؤمنني علي (عليه السالم) أنه قالُ ( :مجالس َة األشرار تور ُِث سو َء الظن باألخيار..
أمره ولم تعرفوا دي َنه ،فانظروا إلى ُخلطائه ،فإن كانوا َ
دين اهلل ،فهو
أهل ِ
َ
فمن اشتبه عليكم ُ
دين اهلل).
على دين اهللْ ،
دين اهلل ،فال َح َّظ له ِمن ِ
غير ِ
وإن كانوا على ِ
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ول���ذا ف���إن من املهم أن تختار املجال���س التي يحبها اهلل ويرضى عنها وتقر ُبك إليه ،وتكتس���ب
م���ن خاللها املعرفة واخلبرة في احلياة ،وترتقي بش���خص َّي ِتك ،وتع ِّر ُفك باألصدقاء الذين تنال من
صداقتهم احمل ّب َة واخلير.
آداب املجالس:
وعموم ًا فإن للمجالس العامة آداب ينبغي مراعاتها ،ومن بينها:
استقبال الداخل وتوديع اخلارج :فعن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه قالَّ :
(إن ِمن
حق الداخل على أهل البيت ْأن ميشوا معه ُهنيئة إذا َد َ
رج).
خل وإذا َخ َ
املبادرة بالس�لام :ع���ن اإلمام جعفر الصادق (عليه الس�ل�ام) أنه ق���ال( :إذا كان قو ٌم في
سب َق قو ٌم فدخلوا ،فعلى الداخل أخير ًا إذا َ
دخل ْأن ُيس ِّلم عليهم).
ٍ
مجلس ثم َ
اجللوس في أدنى املجلس :كان رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) إذا دخل منز ًال قعد
في أدنى املجلس إليه حني يدخل ،ولم يكن يس���عى للجلوس في أفضل مكان باملجلس ،وذلك
تواضع ًا منه واحترام ًا للحاضرين.
عبد
إكرام الضيف وخدمته :عن رس���ول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وس���لم)( :ما في أ َّمتي ٌ
َ
أخد َمه اهلل ِمن َخد ِم اجل َّنة) .وعن اإلمام الصادق (عليه
ألط َف أخاه في اهلل بشيء ِمن ُلط ِفه ،إال َ
الس�ل�ام)َّ :
مجلس
فس���ئل :وأي شيء ال ُّتحفة؟ فقالِ ( :من
ٍ
(إن املؤمن ُليتحف أخاه ال ُّتحفة)ُ .
وطعام وكسوةٍ وسالم ،فتطاول اجلنة مكافاة له).
و ُم َّتكأ
ٍ
احلديث فيـما ُيرضي اهلل :عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وس���لم)َّ :
(إن ِ
هلل مالئك ًة ُف َضال َء
مجالس ِّ
س َّيار ًة ِ
بقوم يذك��رون اهلل َي ُح ُّفون بهم بأجنح ِتهم ،فإذا
يلتـمس��ون
الذ ِ
كر ،فإذا ُّ
مروا ٍ
َ
ُ
أعلم :من أين جئتـم؟
السما ِء،
انصرفوا عرجت املالئك ُة إلى َّ
فيقول لهم ر ُّبنا تبارك وتعا َلى وهو ُ
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ويحمدونك و ُيه ِّللونك ويسألونك ويستجيرونك،
فيقولون من عند عبا ِدكُ ،يس ِّبحونك
َ
ُ
ُ
فيقول :وهل ر َأ ْوها؟ فيقولون:
أعلم :وما يسألون؟ فيقولون :يسألونك اجل َّنةَ.
فيقول وهو ُ
ُ
ُ
أعلم .فيقول��ون :من ال َّنارِ.
فيق��ول :كيف ل��و ر َأ ْوها؟
ال.
ويقولَّ :مم يس��تجيرون؟ وهو ُ
ُ
ُ
ُ
شهدكم أنِّي
ثم
فيقول :وهل ر َأ ْوها؟ فيقولون :ال.
يقول :فإنِّي ُأ ُ
فيقول :كيف لو ر َأ ْوها؟ َّ
عبدك َّ
اخلطا ُء ليس
رب فيهم ُ
أي ِّ
قد أعطي ُتهم ما س��ألوا وأجر ُتهم ممَّا استجاروا ،فيقولونْ :
ُ
غفرت له ،هم القو ُم ال يش��قَى بهم
فيق��ول :وفالنٌ قد
م��ر بهم فجلس إليهم،
ُ
منه��م مَّإنا َّ
جليسهم).
ُ

االمتناع عن التناجي :فلو كان في املجلس عدة أشخاص ،فإنَّه ِمن سوء األدب ْأن يتحدث
خافت ،فلرمبا تأ ّذى اآلخرون ظن ًا منهم َّأن املتحدثني يذكرونهم بسوء .وقد
البعض منهم
ُ
بصوت ٍ
ٍ
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روي عن اإلمام الصادق (عليه السالم) أنه قال( :إذا كان القوم ثالثة فال يتناجى اثنان منهم،
َّ
فإن في ذلك ما ُيحزنه ويؤذيه).
أس َّر لك صاح ُبك ِ
بس ٍّر فال يصح لك ْأن تُذيعه إال بعد موافقته ،أو إذا كان
حفظ السر :فلو َ
سر
ذلك في نفعه ،فعن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه قال( :املجالس باألمانة ،وإفشاء ِّ
أخيك خيانةٌ ،فاجتنب ذلك).
عدم مقاطعة املتكلم :فهي عاد ٌة سيئة ،تُسئ إليك حيث يتضايق منك الناس ،وتُسئ إلى
قاطع َت كال َمه ،حيث َيعتبر هذه إهان ًة له .عن النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) أنه قال:
الذي ْ
( َمن َع َرض ألخيه املسلم املتكلم في حدي ِثه ،مَّ
وجهه).
فكأنا َ
خد َش َ
للحفظ

ِ
ين آ َم ُنوا ِإ َذا ِق َ
يل
قال اهلل (عزوجل) في اآلية احلادية عشرة من سورة
املجادلةَ ﴿ :يا َأ ُّي َها ا َّل ِذ َ

َل ُك ْم َتف ََّس ُحوا ِفي المْ َ َجا ِل ِس َفا ْف َس ُحوا َيفْ َس ِح ال ّلـ ُه َل ُك ْم َو ِإ َذا ِق َ
انش ُزوا َي ْر َف ِع ال ّلـ ُه
انش ُزوا َف ُ
يل ُ
ين آ َم ُنوا ِم ُ
ِير﴾.
ين ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َد َر َج ٍ
نك ْم َوا َّل ِذ َ
ا َّل ِذ َ
ات َوال َلـ ُه بمِ َا َت ْع َم ُلونَ َخب ٌ
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أخطاء شائعة في الوضوء
دعون���ا نذهب إلى املواضئ ،وليقم كل تلميذ بالوضوء أمام املعلم وس���ائر التالميذ ،وليحاول
معرفة بعض األخطاء الشائعة في الوضوء .وفيـما يلي مناذج من هذه األخطاء:
عدم الدقة في غسل أعضاء الوضوء:
الطريق��ة الصحيحة :يجب غس���ل الوجه واليدين جيداً بحي���ث يصل املاء إلى كامل
العضو املغسول.
الطريق��ة اخلاطئة :صب املاء على الوجه ومتريره دون التأكد من وصوله إلى كل الوجه
مبا في ذلك منبت الش���عر بأعلى الوجه ،وأطراف العني ،وأطراف الش���فتني .وأيض ًا من
اخلطأ أن يتـم غسل اليدين مع ترك املرفق و ظهر الذراع جافاً.
عدد الغسالت:
الطريق��ة الصحيحة :يجب غس���ل الوجه واليدين مرة لكل منها ،وميكن أن تغس���ل
الوجه مرتني ،كما ميكن أن تغسل اليد اليـمنى مرتني أيضاً ،بينـما األفضل غسل اليد
اليسرى مرة واحدة فقط.
مع مالحظة أن الغس���لة الواحدة تعني أن تصب املاء باملقدار الذي حتتاج إليه ،ثم مترر
املاء على كامل العضو املطلوب غس���له ،فإذا مت ذلك اح ُتسبت غسلة واحدة ولو تكرر
عدد صبات املاء وعدد مرات مترير اليد على العضو املغسول.
الطريقة اخلاطئة :غسل الوجه واليدين ثالث مرات ٍّ
لكل منها.
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كيفية ال َغسل:
الطريقة الصحيحة :غس���ل الوجه البد من أن يتـم ذلك من األعلى إلى األس���فل ،أي
من منبت الشعر إلى أسفل الذقن.
وهكذا بالنسبة إلى غسل اليدين ،حيث تبدأ بالغسل من املرفق إلى أطراف األصابع.
الطريقة اخلاطئة :غس���ل الوجه أو اليدين من األس���فل إلى األعلى ،أو من الوسط إلى
األس���فل ثم إلى األعلى ،أو بحركة متعاكس���ة من األس���فل فاألعلى ثم من األعلى إلى
األسفل.
غسل الكفني:
الطريقة الصحيحة :يس���تحب أن نغس���ل الكفني في بداية الوضوء ،ولكن يجب أن
نغسلهما ضمن ال َغسل الواجب لليدين .وذلك ال َغسل املستحب ال ُيغني عن الغسلة
الواجبة.
الطريقة اخلاطئة :غس���ل الكفني ثم غس���ل الوجه ثم غسل اليد اليـمنى واليسرى إلى
املعصم (ال ِّرسغ) فقط.
غسل األصابع:
الطريقة الصحيحة :عند غسل اليدين البد أن نوصل املاء إلى األصابع وما بينهما.
الطريقة اخلاطئة :غس���ل اليدين واألصابع مضمومة بحيث ال يصل املاء بينها ،أو مع
ارتداء اخلامت الضيق الذي ال يسمح بوصول املاء حتته.
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طهارة األعضاء:
الطريق��ة الصحيحة :يش���ترط في الوضوء أن تكون أعضاؤه (الوج���ه ـ اليدان ـ مقدم
الرأس ـ ظاهر القدمني) طاهرة من الدم والبول وسائر النجاسات .وقد نحتاج في بعض
األحيان إلى استعمال اجلبيرة (الشريط الالصق للجروح أو الضماد) أو االنتظار إلى أن
ونطهر املكان ثم نتوض���أ ،أو أن نتـيـمـم .وفي هذه احلالة نحتاج
يج���ف ال���دم ثم نزيله ّ
إلى مراجعة عالم الدين ملعرفة كيفية التصرف الصحيح.
ال مع وجود الدم اجلاف وعدم زواله ،أو املس���ح على
الطريقة اخلاطئة :غس���ل اليد مث ً
املكان الذي ينزف من ظاهرالقدم.
جفاف العضو املمسوح:
الطريقة الصحيحة :العضو املمس���وح (مقدم الرأس ـ ظاهر القدمني) يجب أن يكون
ال لو ملسناها.
جاف ًا متام ًا أو َند ّي ًا برطوبة خفيفة جداً بحيث ال تنتقل إلى اليد مث ً
الطريقة اخلاطئة :مسح مقدم الرأس أو ظاهر القدم وهو مبلول باملاء.
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وضوء اجلبيرة
ضمد به اجلروح والقروح والكسور.
اجلبيرة هي :ما ُت َّ
فإذا أردنا أن نتوضأ وعلى العضو الذي نريد َغس���له أو املسح عليه جبيرة ،فإن هناك بعض
األحكام التي يجب أن نراعيها:
إذا أمكننا أن نزيل اجلبيرة ونتوضأ بحيث ال يسبب املاء ضرراً للجرح أو القرح أو الكسر،
وجب ذلك.
إذا لم ميكننا أن ننزع اجلبيرة ،وجب أن نتوضأ وضوء اجلبيرة بحيث منسح على اجلبيرة بد ًال
من غسل العضو أو املسح عليه.
ال بد من املسح على اجلبيرة بدقة بحيث يتـم املسح على كل أجزائها .ويستثنى من ذلك
ما يصعب املسح عليه مثل الفتحات التي بني نسيج الضماد.
إذا كان���ت اجلبيرة باملقدار االعتيادي بالنس���بة للجرح أو الكس���ر ،نتوض���أ وضوء اجلبيرة،
ولكن قد يكون الضماد املوضوع أوسع من محل اإلصابة ،وال ميكن تخفيفها ،فحينذاك:
إن كان���ت اجلبيرة على اجلبهة واجلبينني أو عل���ى ظاهر الكف ،وجب أن نضم التيـمـم
أيض ًا إلى وضوء اجلبيرة.
وأما إن كانت على سائر أعضاء الوضوء ،كالذراع مثالً ،فوضوء اجلبيرة يكفي.
إذا كانت اجلبيرة لضماد مكان مصاب بورم أو ألم ،وال يوجد جرح أو كسر أو قرح ،ولم
ميكن اإلتيان بالوضوء بالطريقة االعتيادية من خالل إزالة اجلبيرة ،وجب التيـمـم فقط.
إذا ّ
غطت اجلبيرة كل العضو املغسول أو املمسوح ،كما لو غطت اليد من املرفق إلى نهاية
أطراف األصابع ،بحيث ال يبدو من العضو أي جزء منه ،فيجب التيـمـم مع الوضوء اجلبيري.
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مقدمات الصالة
هناك بعض األمور التي يجب على املصلي توفيرها ومراعاتها قبل الدخول في الصالة الواجبة،
وتسمى مقدمات الصالة ،وهي أربعة:
الوق��ت :فل���كل صالة وقت معني يج���ب أن تقع في أثنائه ،وال يج���وز تأخير الصالة عن
قض���اء .وفي أداء الصالة في أول الوقت
وقته���ا ،ف���إذا أخرناها عن ذلك الوقت ،صارت الصالة
ً
أجر عظيـم.
ال ِقبلة :يجب أن نس���تقبل القبلة ،وهي ااملكان الذي تقع فيه الكعبة املش���رفة .ويجب أن
نبحث ونسأل عن مكان القبلة إذا جهلناها حتى نعلم بها.
الستر والساتر :يجب على الرجل املصلي أن يستر العورتني في الصالة ،وأما املرأة فيجب
عليها أن تستر جميع بدنها عدا الوجه والكفني والقدمني ،وال بد من توفر عدة أمور في لباس
املصلي ،من أهمها:
الطهارة فال تكون متنجسة بالبول مثالً.
اإلباحة ،فال تكون مسروقة مثالً.
عدم كونها من أجزاء ما ال يؤكل حلمه ،كفروة األرنب أو جلد الثعبان مثالً.
عدم كونها من أجزاء امليتة ،كجلد البقر املذبوح بطريقة غير شرعية.
املكان :يجب أن تتوفر في املكان الذي يقف فيه املصلي مجموعة من األمور ،من بينها:
استقرار املكان وعدم تأرجحه وحتركه.
إباحته.
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ما يصح السجود عليه
الس���جود من واجبات الصالة ،واملصلي عندما يس���جد في الصالة يجب عليه وضع س���بعة
أعضاء على األرض وهي التي تسمى باملساجد السبعة وهي:
اجلبهة  -الكفان  -الركبتان  -إبهاما القدمني
البد من مراعاة طهارة محل س���جود اجلبهة .وأما محل وضع أعضاء الس���جود على األرض،
ومحل وقوف املصلي ،ومحل جلوس���ه ،فال يش���ترط طهارته إذا كانت النجاس���ة ال تنتقل إلى
بدن ولباس املصلي.
وقد حددت الش���ريعة اإلس�ل�امية ما يصح الس���جود عليه ،فمكان س���جود اجلبهة يجب أن
يكون واحداً مما يلي:
األرض الطبيعية :كالتراب واحلجر ،واألفضل أن يكون السجود على التربة احلسينية.
نبات األرض :بش���رط أن ال يكون مما يأكله اإلنس���ان أو يلبس���ه ،فاخلس وامللفوف وقش���ر
التف���اح كل ذلك من النباتات التي تنبت في اليابس���ة ولي���س في األنهار والبحار ،ولكن مبا أنها
تؤكل فال يصح الس���جود عليها .وكذلك القطن والكتان من النباتات التي تنبت في اليابسة،
ولكن مبا أنها تُنسج وتُص َنع منها األقمشة ،لذا ال يصح السجود عليها .كما أن الطحالب ونبتة
الزنبق مما ينـمو في املياه ،ولذا ال يصح السجود عليها .أما سعف النخيل وورق السدر وأمثالها
فهي نباتات تنـمو في اليابسة وال تُؤكل وال ُيصنع منها اللباس ،ولذا يصح السجود عليها .كما
يصح السجود على القرطاس.
وأما اذا لم يتـمكن املصلي من السجود على ما يصح السجود عليه لعدم وجوده ،فإنه يسجد
على ثوبه ،فإن لم ميكنه ذلك فإنه يسجد على ظهر الكف أو على أي شيء آخر.
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الشك في عدد الركعات
للشك في عدد ركعات الصالة الواجبة أحكام ،فمن هذه الشكوك ما يوجب بطالن الصالة،
ومنها ماال يوجب ذلك .وفيـما يلي أهم حاالت الشك في عدد الركعات:
بعض الشكوك املبطلة للصالة:
الشك في عدد ركعات صالة الفجر وصالة املغرب وصالة القصر.
الش���ك بني الركعة الثاني���ة والثالثة ،أو الثاني���ة والرابعة قبل إكم���ال الذكر الواجب من
الس���جدة الثانية في صالة الظهر والعصر والعشاء ،كما لو حصل الشك أثناء القيام أو
الركوع أو السجدة األولى.
بعض الشكوك التي ال تبطل الصالة:
الشك بني الركعة الثانية والثالثة بعد إكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية ،فيبني
على أنه في الركعة الثالثة ،ويكملها ثم يأتي بالركعة الرابعة ويكمل صالته ،ثم يأتي
بصالة االحتياط ركعة واحدة من قيام.
الشك بني الركعة الثالثة والرابعة في أي موضع كان ،فيبني على أنه في الركعة الرابعة،
ويكمل صالته ،ثم يأتي بصالة االحتياط ركعة من قيام.
الشك بني الركعة الثانية والثالثة والرابعة بعد إكمال الذكر الواجب في السجدة الثانية،
فيبني على أنه في الركعة الرابعة ويكمل صالته ،ثم يصلي صالة االحتياط مرتني ،مرة
يصلي ركعتني من قيام ،وأخرى ركعتني من جلوس.
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كيفية صالة االحتياط:
يؤتى بصالة االحتياط مباش���رة بعد الصالة التي حصل فيها الش���ك في عدد ركعاتها .وقد
تكون صالة االحتياط مك ّون ًة من ركعة أو ركعتني:
م��ن ركع��ة واحدة :يك ّبر ث���م يقرأ الفاحتة إخفاتاً ،ثم يركع ويس���جد الس���جدتني ثم
يتشهد ويسلم.
من ركعتني :يك ّبر ثم يقرأ الفاحتة إخفات ًا ثم يركع ويسجد السجدتني ثم يقوم للركعة
الثانية ويأتي بها بنفس كيفية الركعة السابقة ثم يتشهد ويسلم.
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