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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                         1441 هـ - 2020 م
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شرح املفردات
َباِخع: ُمهلٌك نفَسك من احُلزن والغم.

ُمْحَدث: جديد.

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
اآيات القراآن الكريم - عالية القدر ووا�ضحة المعاني - مكّونة من مثل هذه الحروف، الطاء  اإن 
وال�ضين والميم، ومع هذا فاإنه لي�ص بمقدور النا�ص اأن ياأتوا بمثلها، وهذا يدل على اأنها من عند اهلل 
واأنك - يا محمد - ر�ضول اهلل. وعلى الرغم من و�ضوح هذه الحقيقة، اإل اأّن قومك ل يوؤمنون. وعدم 
اإيمانهم لي�ص لنق�صٍ في القراآن اأو فيك، بل لأنهم معاندون، فال ُتهِلك نف�ضك غّمًا وُحزنًا عليهم حين 

آيات اهلل
اآليات 1-6 من سورة الشعراء

طســم }1{ ِتْلــَك آَيــاُت اْلِكَتــاِب اْلُمِبيِن }2{
َلَعلَّــَك َباِخــٌع نَّْفَســَك َأالَّ َيُكوُنــوا ُمْؤِمِنيَن }3{

َماء آَيًة َفَظلَّْت َأْعَناُقُهْم  ْل َعَلْيِهم مِّن السَّ ِإن نََّشْأ ُنَنزِّ
ْحَمِن  َن الرَّ َلَها َخاِضِعيَن }4{ َوَما َيْأِتيِهم مِّن ِذْكٍر مِّ
ُبوا  ُمْحــَدٍث ِإالَّ َكاُنوا َعْنُه ُمْعِرِضيَن }5{ َفَقْد َكذَّ
َفَســَيْأِتيِهْم َأنَبــاء َما َكاُنوا ِبِه َيْســَتْهِزُؤون }6{

القرآن الكريم
القسم األول
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اآيًة ُمذهلة  ال�ضماء  اأن ينّزل عليهم من  اإّن بمقدور اهلل »عز وجل«  تجدهم م�ضّرين على موقفهم. 
ي�ضاهدونها، فيخ�ضعون لها وقد ُتجبرهم على الإيمان، ولكّن اهلل لن يفعل ذلك، لأّنه يريد لهم اأن 
يوؤِمنوا عن تفكير وقناعة بالقراآن. ول ت�ضتغرب موقفهم يا محمد، فاإّن اهلل كّلما بعث ر�ضوًل، واأنزل 
له كتابًا من عنده، كان موقف اأكثر النا�ص منه هو الكفر والإعرا�ص والتكذيب وال�ضتهزاء. و�ضياأتي 
اليوم - يوم القيامة - الذي يكت�ضفون فيه حقيقة اأنهم ا�ضتهزاأوا وكفروا بما هو عظيم، و�ضينالون 

العقاب ال�ضديد على ذلك.

◘ معىن )اآلية( يف اللغة:

م�ضطلح )اآية( من الم�ضطلحات القراآنية التي كُثر ا�ضتعمالها. والآية من الناحية اللغوية: )هي 
العالمة والإمارة الظاهرة التي تدل على �ضيء ما، وت�ضتدعي التثّبت والتوقف عندها(، وهذه الكلمة 
ْبُت(. ومن هنا اأطلق اهلل »عز وجل« على  ْثُت وتَح�ضَّ َتلبَّ ْيُت، اأي:  م�ضتقة من »التاأّيي«: )ُيقال: قد تاأيَّ
على  تدّل  ظاهرة  ودلئل  عالمات  لأنها  »اآيات«،  عنوان  القراآنية  ال�ضور  منها  تت�ضّكل  التي  المقاطع 

القسم األول
القرآن الكريم
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اإيمانية  اأنها كالم اهلل، وعلى �ضحة نبوة محمد »�ضلى اهلل عليه واآله«، ولأن ما فيها من م�ضامين 
وت�ضريعية واأخالقية وِحَكمية، ت�ضتدعي النظر والتثّبت والتوقف عندها وال�ضتفادة منها.

◘ آيات وليست معجزات:
الأمور  اأو  الأنبياء،  بع�ص  به  اأّيد  ما  على  للدللة  »معجزة«  م�ضطلح  ي�ضتعمل  لم  الكريم  والقراآن 
الخارقة للقوانين الطبيعية، بل ا�ضتعمل م�ضطلح »اآية«. وا�ضتعمال كلمة »اآية« ب�ضاأن ما ُنطِلق عليه 
عنوان »المعجزة« اأوفق بالغاية منها. فالغاية الرئي�ضة والأهم عند اهلل هي هدايُة النا�ص واإر�ضاُدهم 
واإخراُجهم من غفلتهم، وفتُح اأعيِنهم على الحقائق، ل التعجيز والتغّلب والقهر والدخول في حالة 

تحدٍّ مع عباده وهو القوي العزيز، واإْن كان هذا حا�ضاًل في بع�ص الأحيان ب�ضبب العناد والجحود.
واآيات القراآن الخالدة وعظمة تاأثيرها تفوق �ضاأنًا الآيات المادية محدودة الزمن ومحدودة التاأثير 
- كانقالب الع�ضا اإلى اأفعى اأو اإحياء الموتى - وقد اأُعطي النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« اأكثر من �ضتة 
قة لر�ضالة محمد »�ضلى اهلل عليه واآله« اأكثر عددًا  اآلف اآية خالدة بخلود القراآن، فالآيات الم�ضدِّ

واأكثر امتدادًا في الزمان والمكان، واأعظم من اأية اآية اأخرى نزلت على اأي اإن�ضان.

◘ مميزات اآليات اإلهلية:

ثم اإن من مميزات الآيات الإلهية بح�ضب القراآن اأنها:
اَل  اْلُقْرآِن  َهَذا  ِبِمْثِل  َيْأُتوْا  َأن  َعَلى  َواْلِجنُّ  اإِلنُس  اْجَتَمَعِت  لَِّئِن  1. تفوق قدرات الب�ضر: {ُقل 

َيْأُتوَن ِبِمْثِلِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا} »الإ�ضراء:88«.
2.  وا�ضحة ل َلب�ص فيها: {َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى ِتْسَع آَياٍت َبيَِّناٍت} »الإ�ضراء:101«.

3.  قد تكون لإثبات م�ضداقية النبي: {َوَقاَل ُموَسى َيا ِفْرَعْوُن ِإنِّي َرُسوٌل مِّن رَّبِّ اْلَعاَلِميَن} فبم 
اِدِقيَن، َفَأْلَقى َعَصاُه َفِإَذا ِهَي  رّد عليه فرعون؟ {َقاَل ِإن ُكنَت ِجْئَت ِبآَيٍة َفْأِت ِبَها ِإن ُكنَت ِمَن الصَّ

ِبيٌن، َوَنَزَع َيَدُه َفِإَذا ِهَي َبْيَضاء ِللنَّاِظِريَن} »الأعراف:108-105«. ُثْعَباٌن مُّ
ُقوُه َوانُصُروا آِلَهَتُكْم ِإن ُكنُتْم َفاِعِليَن، ُقْلَنا َيا َناُر ُكوِني  4. وقد تكون لإنقاذ �ضاحبها: {َقاُلوا َحرِّ

القسم األول
القرآن الكريم
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َبْرًدا َوَسالًما َعَلى ِإْبَراِهيَم، َوَأَراُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهُم اأَلْخَسِريَن} »الأنبياء:70-68«.
نُّْرِسَل  َأن  َمَنَعَنا  النا�ص: {َوَما  اأجل هداية  من  ال�ضدمة  وتحقيق  التخويف  بغر�ص  تكون  وقد   .5
ُلوَن َوآَتْيَنا َثُموَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفَظَلُموْا ِبَها َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ  َب ِبَها اأَلوَّ ِباآلَياِت ِإالَّ َأن َكذَّ

َتْخِويًفا} »الإ�ضراء:59«.
ْر َفَما َأنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن َوال َمْجُنوٍن، َأْم َيُقوُلوَن  6. وقد تكون تحّديًا بغر�ص الهداية: {َفَذكِّ
َن اْلُمَتَربِِّصيَن، َأْم َتْأُمُرُهْم َأْحالُمُهم ِبَهَذا  َشاِعٌر نََّتَربَُّص ِبِه َرْيَب اْلَمُنوِن، ُقْل َتَربَُّصوا َفِإنِّي َمَعُكم مِّ
ْثِلِه ِإن َكاُنوا َصاِدِقيَن}  َلُه َبل اّل ُيْؤِمُنوَن، َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث مِّ َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن، َأْم َيُقوُلوَن َتَقوَّ

»الطور:34-29«.
7. كما قد تكون و�ضيلة لتاأكيد حقيقة من الحقائق التي ُينكرها النا�ص، فقد اعتبر القراآن الكريم 
اأن ال�ضيدة مريم بنت عمران كانت اآية من اآيات اهلل للدللة على قدرته على الخلق والبعث: {َوالَِّتي 

َأْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا َوَجَعْلَناَها َواْبَنَها آَيًة لِّْلَعاَلِميَن} »الأنبياء:91«.

1. الآيات القراآنية .............................. النظر والتثّبت والتوقف عندها وال�ضتفادة منها.
2. لم ي�ضتعمل القراآن الكريم م�ضطلح ......................... للدللة على ما اأّيد به بع�ص الأنبياء، 

اأو الأمور الخارقة للقوانين الطبيعية، بل ا�ضتعمل م�ضطلح ................................... .
3. الغاية الرئي�ضة والأهم عند اهلل هي ....................... النا�ص، ولي�ص ....................... .
4. اآيات القراآن .................. واأ�ضد تاأثيرًا من الآيات ................ محدودة الزمن والتاأثير.

5. الآيات الإلهية قد تكون و�ضيلة لتاأكيد حقيقة من الحقائق التي ُينكرها النا�ص، كما جعل النبي 
......................... اآية على قدرته على الخلق و ........................... الإن�ضان من الموت.
)معجزة - خالدة - تستدعي - عيسى - تعجيزهم - آية - هداية - بعث - المادية(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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القسم األول
القرآن الكريم

ِذكُر اهلل
اآليات 190-192 من سورة آل عمران

ــَماَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل  ِإنَّ ِفي َخْلــِق السَّ
ُوِلي اأَلْلَباِب }190{ الَِّذيَن َيْذُكُروَن  َوالنََّهاِر آَلَياٍت ألِّ
ُروَن ِفي  اهلَل ِقَياًمــا َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهــْم َوَيَتَفكَّ
ــَماَواِت َواأَلْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَذا َباِطاًل  َخْلِق السَّ
ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر }191{ َربََّنا ِإنََّك َمن ُتْدِخِل 
اِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر }192{ النَّاَر َفَقْد َأْخَزْيَتُه َوَما ِللظَّ

شرح املفردات
اْخِتالف: َتعاُقب.

َأْخَزْيَته: قضيت عليه باخِلزي واملهانة.

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
اإنَّ في خلق ال�ضماوات والأر�ص بما فيها من عجائب ال�ضنعة والنظام الدقيق الُمحَكم، وفي تعاقب 
الليل والنهار والآثار الكثيرة المفيدة المترّتبة على ذلك، َلدلئل وا�ضحة لذوي العقول والب�ضائر على 
وحدانية اهلل ورحمته وقدرته و�ضائر �ضفاته. وهوؤلء هم الذين يذكرون اهلل دائمًا في جميع حالتهم: 
قيامًا وقعودًا وم�ضطجعين. وهوؤلء هم الذين يتفّكرون في هذا الخلق العظيم قائلين: ربنا اإنك ما 
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اأن تح�ضر  اأبدْعَت هذا كله عبثًا ودونما حكمة وغاية، بل لغايٍة ُعظمى هي الحياة في الآخرة، بعد 
نا اإنَّك َمن ُتدخل النار فقد ق�ضيَت  النا�ص للجزاء يوم القيامة. فاحفظنا يا رب من عذاب النار. ربَّ

ه اأحٌد ِمن هذا العذاب والخزي. عليه بالخزي والمهانة والذل، وَلن ُيخّل�ضَ

◘ مفهوم ِذكر اهلل:

)ِذكر اهلل( بح�ضب الم�ضطلح القراآني يعني اأن ن�ضتح�ضر الرقابة الإلهية دائمًا.. اأن ل نغفل عن 
حقيقة اأن اهلل »عز وجل« حا�ضٌر حيثما كّنا.. واأنه �ضيحا�ضبنا على ما قّدمنا على م�ضتوى الإيمان، 

وعلى م�ضتوى العمل، واأن هذا الح�ضاب �ضيترتب عليه اأثٌر في الآخرة.. فكيف �ضيكون �ضلوُكنا؟
كر( بهذا المفهوم ُيعتبر اأكبر واأهم واأعظم من ال�ضالة نف�ضها،  وقد اأخبرنا اهلل »عز وجل« اأن )الذِّ
ية ال�ضالة وعَظمِتها، قال »�ضبحانه وتعالى«: {اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب  على الرغم من اأهمِّ
الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر اهلِل َأْكَبُر َواهلُل َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن}  الَة ِإنَّ الصَّ َوَأِقِم الصَّ
كر، وَمن  ق هذا الذِّ كر، وَمن ل ُي�ضّلي ل ُيحقِّ »العنكبوت:45«، فال�ضالة و�ضيلة واأداة لتحقيق هذا الذِّ
كر، وبالتالي فاإنَّ حاَله  ق هذا الذِّ ي�ضّلي ويغفل عن اهلل، ول يراقب اهلل في نف�ِضه وفي اأموِره لم يحقِّ
اأن  يمكن  كيف  لنا  ر  يف�ضِّ وهذا  تتحقق.  لم  الحالتين  في  الغاية  لأن  ي�ضّلي،  ل  َمن  حال  ِمن  قريبة 
يكون ِمن بين الذين ي�ضّلون َمن ياأكل اأمواَل النا�ص بالباطل، وَيظلم اأقرب النا�ص اإليه، ويكون ِمن 

الفا�ضدين، ويتعاون على الإثم والعدوان، ول يتناهى عن منكر، ويكذب... اإلخ.
ْيَطاُن َأن  والذي يوؤّكد اأن ال�ضالة �ضيء و )ِذكر اهلل( �ضيء اآخر قوُله »عز وجل«: {ِإنََّما ُيِريُد الشَّ
الِة َفَهْل َأنُتم  ُكْم َعن ِذْكِر اهلِل َوَعِن الصَّ ُيوِقَع َبْيَنُكُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاء ِفي اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر َوَيُصدَّ
اأخرى عديدة  اآيات  اآخر. وهناك  مُّنَتُهوَن} »المائدة:91«... فال�ضالة عنوان، و)ِذكر اهلل( عنوان 

توؤّكد هذا المعنى.
ق )ِذكَر اهلل( ِمن  وبالطبع، فاإّن هذا ل يعني الت�ضجيع على ترك ال�ضالة ما دام الإن�ضان ل ُيحقِّ
خاللها، لأّن ترَكها يعني اأن يكون الموؤمن قد ترك اأّول واأهم اأركان العبادات، و�ضيخ�ضر بذلك الكثير 

القسم األول
القرآن الكريم
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القسم األول
القرآن الكريم

في  بذلك  نف�ضه  �ص  و�ضُيعرِّ الُكفر،  حاّفة  على  بات  واأنه  والآخرة،  الدنيا  في  الإلهية  الرحمات  ِمن 
منها،  المطلوبة  النتيجة  ق  لُتحقِّ �ضالتنا  من  ُنطّور  اأن  �ضرورة  يعني  بل  ال�ضديد...  للعقاب  الآخرة 
�ضلوكياِتنا،  خالِل  ومن  الإلهية،  بالرقابة  اإح�ضا�ِضنا  مقداِر  خالل  من  مها  ونقيِّ �ضالَتنا  نراقب  واأن 
فكّلما ازداد اإح�ضا�ُضنا بهذه الرقابة وانعك�ص ذلك على �ضلوكياِتنا، كلما تاأّكدنا اأننا ن�ضير في التجاه 
ال�ضحيح، واأننا نذكر اهلل.. وكلما ت�ضاءل ذلك حتى يتال�ضى، وكانت اأفكاُرنا على خالف ما يريد 
اهلل، و�ضلوكياُتنا الجتماعية على خالف ما يريد اهلل، واأخالُقنا على خالف ما يريد اهلل، ومواقُفنا 

على خالف ما يريد اهلل، اأدركنا اأننا من الغافلين، واأننا قد اأ�ضعنا البو�ضلة الإلهية.

كر اللساين: ◘ الذِّ
كاأْن نقول: �ضبحان اهلل،  اللِّ�ضاني(  كر  بالقول، والمعروف بعنوان )الذِّ ْكر  الذِّ فاإنَّ  ومثل ال�ضالة، 
الحمدهلل، اأ�ضتغفر اهلل، واأمثال ذلك، ُيعتبر و�ضيلة ِمن و�ضائل ِذكر اهلل اإذا اأتينا به في اإطار الت�ضّرع 
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ًعا َوِخيَفًة َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل َواَل َتُكن  والخوف: {َواْذُكر رَّبََّك ِفي َنْفِسَك َتَضرُّ
َن اْلَغاِفِليَن} »الأعراف:205«، اأي اأن )ِذكَر اهلل( يقابل الغفلة وعدم الهتمام بالرقابة الإلهية. مِّ

◘ أشد الفرائض:
وهذا ما نّبه عليه الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« حيث قال: )ِمن اأ�ضّد ما فر�ص اهلل »تعالى« 
على خلقه ِذكُر اهلل كثيرًا، ثم قال »عليه ال�ضالم«: اأَما ل اأعني �ضبحان اهلل، والحمد هلل، ول اإله اإل 
اهلل، واهلل اأكبر - واإن كان منه - ولكّن ذكر اهلل »تعالى« عند ما اأحّل وحّرم، فاإْن كان طاعة عمل 
بها، واإْن كان مع�ضية تركها(، و�ضّدتها نابعة من اأنها لي�ضت عماًل ظاهريًا اأو حركات خالية المعنى 
اإدراك ووعي، بل هي حالة من الرقابة الدائمة على النوايا والأفكار والأقوال  اأو لقلقة ل�ضان بدون 
والأعمال، بحيث ي�ضعى الإن�ضان من خالل هذه الرقابة اأن يجعل كلَّ حياِته كما يريد اهلل وكما يحب، 

واأن ل يجده اهلل اإل حيث  اأمره، ول يجده حيث نهاه.

1. اأولو ...................... هم الذين يذكرون اهلل دائمًا في جميع حالتهم.
كر. 2. .................. اهلل اأكبر واأهم واأعظم من ................... التي ُتعتبر و�ضيلة لتحقيق الذِّ
3. ترك ال�ضالة يعني اأن يكون الموؤمن قد ترك اأّول واأهم .................. العبادات، ويكون بذلك 

على حاّفة ....................... .
كر ..................  ُيعتبر و�ضيلة ِمن و�ضائل ِذكر اهلل اإذا اأتينا به في اإطار ................. . 4. الذِّ
5. ِذْكر اهلل من ................... الفرائ�ص، لأنها ت�ضتدعي .................. الدائمة على النوايا 

والأفكار والأقوال والأعمال، بحيث ي�ضعى الإن�ضان اأن يكون دائمًا كما يريد اهلل وكما يحب.
)الكفر - اللساني - أشد - الصالة - األلباب - الرقابة - ِذكر - أركان - التضّرع(

القسم األول
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مسئولية اإلنسان جتاه ُحّريته
اآليات 117-119 من سورة هود

َوَمــا َكاَن َربُّــَك ِلُيْهِلــَك اْلُقــَرى ِبُظْلــٍم َوَأْهُلَهــا 
ُمْصِلُحــوَن }117{ َوَلْو َشــاء َربُّــَك َلَجَعَل النَّاَس 
 }118{ ُمْخَتِلِفيــَن  َيَزاُلــوَن  َواَل  َواِحــَدًة  ــًة  ُأمَّ
ْت َكِلَمُة َربَِّك  ِإالَّ َمــن رَِّحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّ
أَلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس َأْجَمِعيَن }119{

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
كل مجتمع معّر�ص لأن يقع فيه ف�ضاد وظلم، وعلى راأ�ص هذا الظلم عبادة غير اهلل وال�ضرك به، 
والذي يحفظ هذه المجتمعات من التدمير النهائي هو وجود الفئة التي تعمل على مواجهة هذا الف�ضاد 
والظلم، وهذه �ضّنة ِمن �ضنن اهلل »�ضبحانه وتعالى«. وكان بمقدور اهلل اأن يجعل النا�ص متفقين في كل 
�ضيء، لكنه لم ي�ضاأ ذلك، واأعطى كل اإن�ضان حرية الختيار، وهذا ما يجعل النا�ص مختلفين دائمًا في 
ما هو حق وا�ضح، لأنهم يّتبعون اأهواءهم. ولكْن ِمن بينهم فئة اهتدت - بف�ضل اهلل ورحمته - اإلى 
الحق، واّتفق اأفراُدها فيما بينهم على ذلك. اإن اهلل لم يخلق الخلق ليعّذبهم بل ليهديهم وليرحمهم، 
ولكن النا�ص يتمّردون على هذه الإرادة الإلهية وي�ضّرون على البتعاد عن الحق، فمنهم َمن ُي�ضرك، 
في  م�ضيُرهم  يكون  اأْن  ي�ضتحّقون  وبذلك  ُيف�ِضد،  َمن  ومنهم  يظلم،  َمن  وِمنهم  ُيلِحد،  َمن  ومنهم 

الآخرة هو العذاب في جهّنم، �ضاأُنهم في ذلك �ضاأن الع�ضاة المتّردين من الِجن.
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◘ منشأ االختالفات:

هلل »�ضبحانه وتعالى« القدرة على اأن يجعل النا�ص على طريقة واحدة في ا�ضتخدام عقولهم وفي 
تكوين ت�ضوراتهم لكل الق�ضايا المتعلقة بالإيمان وبالحياة، وهو القائل {ِإنََّما َقْوُلَنا ِلَشْيٍء ِإَذآ َأَرْدَناُه 
َأن نَُّقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن} »النحل:40«. ولكّن م�ضيئته كانت في جعل الإن�ضان حرًا في تفكيره واإرادته، 
�ضالت  والرِّ �ُضل  كالرُّ والخارجية  والعقل،  والإرادة  والِفطرة  كالعاطفة  الداخلية،  بال�ضوابط  وزّوده 

والكتب ال�ضماوية لُيح�ضن الختيار.
طبيعة هذه الحرية في التفكير والت�ضرف اأّدت اإلى تحرك الرغبات الذاتية والنفعالت ال�ضخ�ضية 
التي قد تتعار�ص في كثير من الأحايين مع رغبات الآخرين وانفعالتهم... فاأنا اأريد هذا ال�ضيء، 

واأنت تريده، وذاك يريده... اأنت ت�ضرفت بهذه الطريقة، اأنا غ�ضبت، والآخر حزن وابتعد... اإلخ.
وهكذا يحدث الختالف مع الآخرين، وين�ضاأ عنه النزاع الذي قد يوؤّدي اإلى اأكثر من نتيجة �ضلبية، 

وقد تتو�ضع الدائرة كثيرًا، بحيث تجعل النا�ص - غالبًا - في حالة دائمة من التنازع وال�ضراع.
والمتفّرقة،  والمت�ضارعة  المتخا�ضمة  الفئات  من  معّينة  فئة  وتعالى«  »�ضبحانه  اهلل  ا�ضتثنى  وقد 
عّبر عنها بعنوان {ِإالَّ َمن رَِّحَم َربَُّك}... هذه المجموعة يمكنها اأن تكون اأمة واحدة، فتكون الأمة 

القسم األول
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ُقوْا َواْذُكُروْا  المرحومة التي ا�ضتجابت لأمر اهلل حيث قال: {َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اهلِل َجِميًعا َواَل َتَفرَّ
ِنْعَمَة اهلِل َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَداء َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا} »اآل عمران:103«.
الإجراءات  اتخاذ  من  لبد  بل  وال�ضت�ضالم،  التراخي  يعني  ل  والأخّوة  الأُلفة  تحقيق  في  والناح 
»�ضبحانه  قوله  في  جاء  ما  بينها  وِمن  النعمة،  هذه  تحفظ  التي  والعالجية  والبنيوية،  الوقائية، 
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُأْوَلـِئَك  وتعالى«: {َوْلَتُكن مِّنُكْم ُأمَّ
ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} »اآل عمران:104«، فالقيام بذلك بطرق متنّوعة ومبتَكرة ِمن �ضاأنه اأن يجعل الذين 
اّتحدوا في حالة ِمن المراقبة الدائمة لأو�ضاعهم وتقييمها وتعديل ما اأخطاأوا فيه، وتداُرك المظاهر 
ال�ضلبية التي قد توؤّدي في الم�ضتقبل اإلى بروز النزاعات فيما بينهم، والتركيز والتطوير في الأمور 

التي حققت نتائج اإيجابية في ر�ّص ال�ضفوف ورفع موارد الختالف والُفرقة. 

◘ ُسُبل حتقيق اأُللفة:

الأُلفة، والأُخّوة، وعدم الختالف، وعدم تنازع هذه الفئة، ل يعني اأن اأحدهم ن�ضخة عن الآخر، بل 
ياأتي ذلك من خالل توفير مجموعة من العوامل، من بينها:

1. البتعاد عن الروح التي ُتقيِّم كل �ضيء وفق الح�ضابات المادية، والعتناء اأكثر بالأبعاد المعنوية 
عند التقييم، فحبُّ الدنيا والتعّلق بالماّديات - بح�ضب ما روي عن الإمام علي »عليه ال�ضالم« - راأ�ُص 

الفتن، واأ�ضُل الِمَحن.
2. ال�ضعي للتخّل�ص من الأنانّية، والهتمام بالآخرين وحاجاتهم وم�ضاعرهم كاهتمامهم باأنف�ضهم، 
لون الآخرين على اأنف�ضهم، ويوّطنون اأنف�ضهم على الت�ضحية من اأجلهم  بل ولربما يرتقون بحيث ُيف�ضِّ
اَر َواإْلِيَماَن ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَن َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم َواَل  اأو من اأجل ال�ضالح العام: {َوالَِّذيَن َتَبوَُّءوا الدَّ
ا ُأوُتوا َوُيْؤِثُروَن َعَلٰى َأنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة َوَمن ُيوَق ُشحَّ  مَّ َيِجُدوَن ِفي ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِّ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن} »الح�ضر:9«. َنْفِسِه َفُأوَلـٰ
الجميع، موؤمنين  والأمانة مع  والعمل،  القول  بالأخالقيات الجتماعية، كال�ضدق في  اللتزام   .3
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كانوا اأم ِمن غيرهم، و�ضالحين كانوا اأم ل، وقد روي عن النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: 
)ل تنظروا اإلى كثرة �ضالتهم و�ضومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا اإلى 

�ضدق  الحديث واأداء الأمانة(.
4. البتعاد عن الجدال والنقا�ضات الحاّدة اأو العقيمة، ل�ضيما في الق�ضايا الدينية، وقد روي عن  
الإمام علي »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )ثمرة الِمراء ال�ضحناء(، ويكفي الفرد اأْن ُيبّين وجهة نظره واأن 
ي�ضتمع اإلى راأي الآخر، واأن يعر�ص كلٌّ منهما اأدّلته على راأيه، ثم يف�ضحان المجال لبع�ضهما البع�ص 

للتفكير والبحث والو�ضول اإلى الراأي الأقرب لل�ضواب.
5. الترّفع عن توافه الأمور، وقد روي عن  النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال:  )اإن اهلل كريم يحب 

الكرم ومعالي الأخالق ويكره �ِضف�ضاَفها(.
6. ُح�ْضن الظن بالإخوان، وقد روي عن  الإمام علي »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )َمن َح�ُضَن ظنُّه بالنا�ص 

حاز ِمنهم المحبة(.

1. كان بمقدور اهلل اأن يجعل النا�ص .................... في كل �ضيء، لكنه لم ي�ضاأ ذلك، واأعطى كل 
اإن�ضان حرية ..................... . 

2. زّود اهلل الإن�ضان بال�ضوابط الداخلية، كالإرادة و ..................، والخارجية كالكتب ال�ضماوية 
و ........................... لُيح�ضن الختيار.

اأن تجعل النا�ص في حالة ِمن ................. الدائمة لأو�ضاعها،  اإلى الخير  3. ِمن �ضاأن الدعوة 
وتداُرك المظاهر ..............، والتركيز على الأمور التي نجحت في ر�ّص ..................... .

4. اللتزام بالأخالقيات الجتماعية، كال�ضدق و ................... ِمن عوامل تحقيق الأُلفة.
ُسل - الصفوف - االختيار - األمانة - متفقين - السلبية - العقل - المراقبة( )الرُّ

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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20

القرآن الكريم

basateen 8.indd   20basateen 8.indd   20 2/11/2020   1:32:55 PM2/11/2020   1:32:55 PM



21

القسم األول
القرآن الكريم

هل يف القرآن أخطاء علمية ؟
اآليات 105-108 من سورة اإلسراء

شرح املفردات
َفَرْقَناه: أنزلناه بشكل متفّرق وجمّزأ.

َعَلٰى ُمْكث: على َمْهل.
وَن ِلْلَْذَقان: يسقطون على كامل وجوههم. َيِخرُّ

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
اأنزل اهلل  »�ضبحانه وتعالى« القراآَن وجعله َم�ضونًا عن الباطل ِمن جهة َمن اأنزله، فلي�ص فيه باطل 
ول َلغو، وَم�ضونًا من الخارج، اإذ لم يتدّخل اأحٌد في تغييره ب�ضكل من الأ�ضكال. ولي�ص النبيُّ محمٌد 
»�ضلى اهلل عليه واآله« اإل ر�ضوًل ُيب�ّضر َمن اأطاع اهلل بالجنة، وُينذر َمن ع�ضى اهلل بالنار، ولي�ص له اأن 

ًرا  َوِباْلَحقِّ َأنَزْلَناُه َوِباْلَحقِّ َنَزَل َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ُمَبشِّ
َوَنِذيًرا }105{ َوُقْرآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى النَّاِس 
ْلَناُه َتنِزياًل }106{ ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو  َعَلٰى ُمْكٍث َوَنزَّ
اَل ُتْؤِمُنوا ِإنَّ الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمن َقْبِلِه ِإَذا ُيْتَلٰى 
ًدا }107{ َوَيُقوُلوَن  وَن ِلْلَْذَقاِن ُســجَّ َعَلْيِهْم َيِخرُّ
ُســْبَحاَن َربَِّنا ِإن َكاَن َوْعــُد َربَِّنا َلَمْفُعواًل }108{
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يت�ضّرف في القراآن بزيادة اأو نق�ضان، اأو باأي نحو من الأنحاء. واإّنما اأنزل اهلل القراآن مفّرقًا وب�ضورة 
ة.  تدريجية ِمن اأجل اأن َي�ضهل َفهُمه وِحفُظه والتفّكُر فيه، وبح�ضب الحاجة والأحداث الم�ضتَجدَّ

�ضيء، وها هم  الحقيقة  يغّير من  فاإّن هذا ل  يوؤمنوا،  لم  اأم  القراآن  بهذا  الم�ضركون  اآمن  و�ضواء 
الذين اأوتو العلم من اأهل الكتاب، اإذا ُتليت عليهم اآيات القراآن اآمنوا بها وزادتهم ُخ�ضوعًا، فيخّرون 
وَعد  وقد  ُيخِلُفه،  ل  فاإّنه  ب�ضيء  وَعد  اإذا  واأّنه  نق�ص،  كل  عن  ه  منزَّ اهلل  باأّن  وُيِقّرون  هلل  �ضاجدين 

باإر�ضال نبي بال�ضفات التي يحملها محمٌد »�ضلى اهلل عليه واآله«، وها قد بعثه.

◘ اللغتان األدبية والعلمية:
مع كل هذه الحقائق حول القراآن الكريم، اإل اأّن بع�ضًا من المعا�ضرين قالوا باأّن القراآن ل يمكن اأن 
يكون من عند اهلل، لأّن في القراآن اأخطاًء علمية... فما مدى �ضحة ذلك؟ وحيث اأننا نوؤِمن باأن هذه 

التهمة باطلة، فكيف نرّد عليها؟
اأو بين  العلمية( و)اللغة الأدبية(،  اأّوًل وجود الختالف ما بين )اللغة  اأن ُنالحظ  من ال�ضروري 
الأ�ضلوب العلمي في التعبير والكتابة، وبين الأ�ضلوب الأدبي. وواحدة من اأهم الفروقات بينهما تتمّثل 
في اعتماد الأ�ضلوب الأدبي على الُبعد العاطفي اإلى جانب الحقائق والأفكار. اأما في الأ�ضلوب العلمي، 
فاإّن الأفكار والحقائق هي الأ�ضا�ص الأّول في بنائه، وقّلما نجد النفعال والعاطفة والمجاز فيه، لأّن 
ز على ا�ضتق�ضاء الحقائق والأفكار، وتعتني بالو�ضوح والمعنى الظاهر، ويتم فيها  اللغة العلمية ُتركِّ
ر  اإذ نجده ُيكرِّ اأكثر من مرة، على العك�ص من الأ�ضلوب الأدبي،  تحا�ضي التكرار لالأفكار وترديدها 
المعنى الواحد ويعر�ضه علينا في عدة �ضور بيانية مختلفة، ُتمثِّل الإجالل والإعظام، ولعله في كل 
مرة ُيكّرر عر�َص الفكرة في �ضور مغايرة لكي ُي�ضبغ عليها دللت مختلفة.. واأو�ضح مثال على ذلك 
وتعالى«:  »�ضبحانه  قوله  تكرار  اأو  الرحمن،  �ضورة  في  َباِن}  ُتَكذِّ َربُِّكَما  آاَلء  تكرار عبارة: {َفِبَأيِّ 
َع اهلِل  َع اهلِل َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن... َأِإَلٌه مَّ َع اهلِل َبْل ُهْم َقْوٌم َيْعِدُلوَن... َأِإَلٌه مَّ {...... َأِإَلٌه مَّ

ا ُيْشِرُكوَن} »النمل:63-60«. َتَعاَلى اهلُل َعمَّ
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◘ احلقيقة واملجاز:
ثم لبد اأن نفّرق ما بين اللغتين المجازية والحقيقية في القراآن، ول ي�ضح اأن ُنحاِكم بع�ص الآيات 
القراآنية علميًا بينما ت�ضتعمل هي اللغة مجازية. وقد اأّلف عدد من العلماء واللغويين كتبًا في مجازات 
القراآن، ومن بينهم )َمْعَمر بن المثّنى التيمي( )ت210هـ( وله كتاب )مجاز القراآن( يتناول فيه 
اأّلف  وهكذا  ال�ضريف،  الم�ضحف  ترتيب  ووفق  �ضورة  كل  �ضمن  اآية  اآية  وال�ضرح  بالبيان  المجازات 
ال�ضريف الر�ضي )ت411هـ( كتاب )تلخي�ص البيان في مجازات القران(، ومن المعا�ضرين الدكتور 

اأحمد الجبوري �ضاحب )مو�ضوعة اأ�ضاليب المجاز في القراآن الكريم(.
َماَء َأن َتَقَع  ولذا، فاإّن ِمن المغالطة اأن يقول البع�ص باأّن في قوله »�ضبحانه وتعالى«: {َوُيْمِسُك السَّ
ال�ضماء  اأّن  اليوم  اأثبت  العلم قد  اأّن  اعتبار  »الحج:65« خطاأ علمي، على  ِبِإْذِنِه}  ِإالَّ  اأْلَْرِض  َعَلى 
الم�ضهودة وا�ضعة وهائلة المتداد، ولي�ضت كما كان يت�ضّور النا�ص في زمن نزول القراآن، ولأن في 
ال�ضماء كّمًا هائاًل من الأجرام ال�ضخمة، ولأن ال�ضماء فراغ وغازات �ضابحة، فكيف �ضي�ضقط الفراغ 

والغازات على الأر�ص؟
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اإّن اأ�ضحاب هذا الإ�ضكال ل يالحظون اأن التعبير في الآية مجازي، تمامًا كما في قوله »عّز وجل«: 
{َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها} »يو�ضف:82«، فالقرية ل ُت�ضاأل بل اأهُلها ُي�ضاألون، ولذا فاإّن المراد 
من اإم�ضاك ال�ضماء اأن تقع على الأر�ص هو عدم وقوع الخلل في القوانين الكونية التي اأودعها اهلل 
»�ضبحانه وتعالى« في عالقة الأجرام ببع�ضها البع�ص، وفي هذا النظام العجيب الذي يحفظ الكرة 
رة، ويحفظ لها الغالف الجّوي الذي لوله لختفت  الأر�ضية من النيازك والأجرام ال�ضغيرة المدمِّ
الحياة ِمن على وجهها، وغير ذلك من القوانين التي مّرت عليها مليارات ال�ضنوات وما زالت باقية 

ومنتظمة ودقيقة.

◘ بني الظاهر والواقع:

وكذلك فاإّن بع�ص التعبيرات الواردة في القراآن ُيلَحظ فيها الجانب الظاهري من الأمور ل واقعها 
ْمِس َوَجَدَها َتْغُرُب ِفي َعْيٍن  العلمي، فعندما يقول اهلل »�ضبحانه وتعالى«: {َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َمْغِرَب الشَّ
َحِمَئٍة} »الكهف:86« فاإنه ل يق�ضد و�ضف الحقيقة العلمية ل�ضروق ال�ضم�ص اأو غروبها، بل هو ي�ضف 

الأمور كما كانت ظاهرة بالن�ضبة لَمن كان ُي�ضاهدها.

◘ تغّير املعىن:

اإلى  يدفعنا  ما  تغّيرًا جزئيًا، وهذا  ولو  اآخر،  اإلى  ِمن ع�ضر  يتغّير مدلولها  الكلمات  بع�ص  اإن  ثم 
نجدها  التي  للكلمة  المحتَملة  المعاني  ل�ضتق�ضاء  اللغوية  المعاجم  اإلى  والعودة  الترّيث  �ضرورة 

م�ضتعملة في القراآن الكريم قبل اأن نحكم بالخطاأ العلمي على الفكرة التي تتناولها.
فكلمة هلك - مثاًل - ذات دللة �ضلبية في معناها الم�ضتعمل اليوم، ول ن�ضتعملها اإل بحق الأعداء 
والأفراد الذين نكرههم، ولكن لحظ قوله »�ضبحانه وتعالى«: {َلَقْد َجاءُكْم ُيوُسُف ِمن َقْبُل ِباْلَبيَِّناِت 
ُ ِمن َبْعِدِه َرُسواًل} »غافر:34«.  ا َجاءُكم ِبِه َحتَّى ِإَذا َهَلَك ُقْلُتْم َلن َيْبَعَث اهللَّ َفَما ِزْلُتْم ِفي َشكٍّ مِّمَّ
وهكذا بالن�ضبة اإلى كلمات من قبيل: نجم، وكوكب، وَعظم، وغيرها من كلمات م�ضتعملة في القراآن 

الكريم وهي ل تتطابق مع المعاني العلمية المتداولة اليوم.
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◘ تغّير املعىن:

اأو غير ذلك من  اأو الفلك  اأو الكيمياء  اأّن القراآن الكريم لي�ص كتابًا في الفيزياء  وخال�ضة القول 
المجالت العلمية الطبيعية، كما اأنه لي�ص بكتاب تاريخ ول اأدب ول علوم اإن�ضانية، بل هو في المقام 
ي�ضتمل في  وهو  وبالغٍة،  بياٍن  واأ�ضاليَب  فنوٍن  ِمن  فيها  بما  العرب  لغة  ا�ضَتعمل  كتاُب هداية،  الأول 
بع�ص اآياته على معارَف علمية واإن�ضانية وتاريخية قّدمها باأ�ضلوب لغوي فّني اأدبّي ل بالأ�ضلوب العلمي، 
باإثارة  ذلك  ُمقِرنًا  فيها  والتدّبر  التفّكر  على  النا�ص  حّث  هو  الأ�ضلوب  وبهذا  ِذكرها  من  والَغر�ص 
م�ضاعرهم واأح�ضا�ضي�ضهم الفطرية العميقة وهّز �ضمائرهم لعّلهم يهتدون.. ومن هنا اأخطاأ الذين 
اأثاروا مقولة اأّن في بع�ص الآيات القراآنية اأخطاًء علمية، وعليهم اأن ُيعيدوا قراءتها والتدّبر فيها ِمن 

جديد مع الأخذ بعين العتبار المالحظات التي ذكرناها.

1. اأنزل اهلل القراآن ب�ضورة ................... ِمن اأجل اأن َي�ضهل َفهُمه وِحفُظه والتفّكُر فيه، وبح�ضب 
ة. ................... والأحداث الم�ضتَجدَّ

اأفكاره، ولذا نجده ....................  2. يعتمد القراآن على الأ�ضلوب ................... في بيان 
المعنى الواحد ويعر�ضه علينا في عدة �ضور بيانية مختلفة.

القوانين  في   ................... وقوع  هو عدم  الأر�ص  على  تقع  اأن  ال�ضماء  اإم�ضاك  من  المراد   .3
الكونية التي اأودعها اهلل في عالقة الأجرام ببع�ضها البع�ص.

كانت  كما  الأمور  ت�ضف  بل  هي،  كما   ...................... الحقيقة  الآيات  ت�ضف  ل  قد   .4
..................... بالن�ضبة لَمن كان ُي�ضاهدها.

5. القراآن كتاُب ...................... ا�ضَتعمل لغة العرب بما فيها ِمن فنوٍن واأ�ضاليَب بياٍن وبالغة.
)العلمية - األدبي - الخلل - هداية - ظاهرة - الحاجة - يكّرر - تدريجية(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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تنمية االعتزاز باإلسالم
اآلية 143 من سورة البقرة

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
ر�ضيد  ِمن  تمتلكه  بما  الأمم،  �ضائر  بين  الممّيز  الموقع  في  تقف  الإ�ضالمية  الأمة  اهلل  لقد جعل 
وِمن  الدائرة،  مركز  في  تتمو�ضع  وكاأنها  كبير،  وِحَكِمي  وعملي  واأخالقي  وروحي  وت�ضريعي  فكري 
حولها الأمم التي تتطّلع اإلى الأخذ عنها والهتداء بما لديها، والنقياد لها، تمامًا كان ر�ضول اهلل 

»�ضلى اهلل عليه واآله« كذلك بالن�ضبة اإلى الم�ضلمين في تبليغه وهدايته وقيادته.
المواكبة  دائمًا  الم�ضلمين  من  ت�ضتدعي  الإ�ضالمية  لالأمة  اهلل  وهبه  الذي  الميّيز  الموقع  هذا 
والمراقبة والمتابعة لكي ل يفقدوا هذا الموقع، ول يخ�ضروا هذه القيادة، ول يعي�ضوا حالة النبهار 
بما لدى �ضائر الأمم من اإنجازات اأو نظريات اأو معتقدات بحيث تجعلهم منقادين اإليها بدًل من اأن 

يكونوا القادة لها اإلى الهداية.  

ــًة َوَســًطا لَِّتُكوُنوْا ُشــَهَداء  َوَكَذِلــَك َجَعْلَناُكــْم ُأمَّ
ُســوُل َعَلْيُكْم َشــِهيًدا َوَما  َعَلــى النَّــاِس َوَيُكوَن الرَّ
َجَعْلَنــا اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَلْيَهــا ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع 
ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبيَرًة  ُســوَل ِممَّ الرَّ
ِإالَّ َعَلــى الَِّذيــَن َهــَدى اهلُل َوَمــا َكاَن اهلُل ِلُيِضيَع 
ِإيَماَنُكــْم ِإنَّ اهلَل ِبالنَّــاِس َلــَرُؤوٌف رَِّحيٌم }143{
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◘ تغيري الِقبلة:

وحيث نزلت هذه الآية ال�ضريفة في و�ضط الحديث عن تغيير قبلة الم�ضلمين من الم�ضجد الأق�ضى 
اإلى الم�ضجد الحرام، بعد اأن اأثار يهود المدينة �ضبهة عدم ا�ضتقاللية الإ�ضالم في ت�ضريعاته، واأنها 
نوُع انتحاٍل ل�ضريعة اليهود، بدليل وحدة الِقبلة، اأخذت هذه ال�ضبهة ماأَخذها من الم�ضلمين، واأحدثت 
َتَقلَُّب  َنَرى  اأن ندرك حجمها من خالل قوله »�ضبحانه وتعالى«: {َقْد  بلبلة فكرية �ضديدة، يمكننا 
َماء} في ت�ضويٍر لحال النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« المنتِظر لنزول ما ُينِقذ الموقف. َوْجِهَك ِفي السَّ

ُكنُتْم  َما  َوَحْيُث  اْلَحَراِم  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َتْرَضاَها  ِقْبَلًة  وهذا ما ح�ضل: {َفَلُنَولَِّينََّك 
َفَولُّوْا ُوُجِوَهُكْم َشْطَرُه} »البقرة:144«.

وبعد تغيير الِقبلة اأثار اليهود �ضبهة اأخرى تتلّخ�ص في عدم اإمكانية ن�ضخ اأحكام ال�ضريعة ما دامت 
من عند اهلل »�ضبحانه وتعالى«، لأن الجاهل بالأمور هو الذي يغّير قراراته وقناعاته واأحكامه، فكيف 

يمكن ت�ضّور ذلك بحّق اهلل، والحال اأننا نوؤمن باأنه بكل �ضيء عليم؟
وُزلِزل الم�ضلمون من جديد، وارتبكوا، فكانت معالجة هذه ال�ضبهة في قوله »عّز وجل«: {َوَما َجَعْلَنا 
ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإن َكاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ  ُسوَل ِممَّ اْلِقْبَلَة الَِّتي ُكنَت َعَلْيَها ِإالَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَّ

َعَلى الَِّذيَن َهَدى اهلُل َوَما َكاَن اهلُل ِلُيِضيَع ِإيَماَنُكْم ِإنَّ اهلَل ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيم}.
وهل يجهل اليهود هذه الحقائق؟ {َوِإنَّ الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب َلَيْعَلُموَن َأنَُّه اْلَحقُّ ِمن رَّبِِّهْم َوَما اهلُل 
ا َتِبُعوْا ِقْبَلَتَك} »البقرة:145-144«.  ا َيْعَمُلوَن، َوَلِئْن َأَتْيَت الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِبُكلِّ آَيٍة مَّ ِبَغاِفٍل َعمَّ

فالم�ضاألة ِمن ِجهِتهم م�ضاألة عناد وجحود ل اأكثر.

◘ فقدان الثقة باهلوية:

ولم تكتف الآيات ال�ضريفة بمعالجة مو�ضوع القبلة ون�ضخ الت�ضريعات، بل وك�ضفت للم�ضلمين نقطة 
كوا فيها ما �ضاءوا، ولينجحوا  �ضعفهم التي من خاللها ي�ضهل لالآخرين اأن يقتحموا قناعاتهم، لُي�ضكِّ
في ذلك باأقل مجهود. نقطة ال�ضعف هذه تتلخ�ص في ابتالء الم�ضلمين بنوع من فقدان الثقة بالهوية 
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اإلى الإ�ضالم، واإلى القراآن، واإلى الر�ضالة المحمدية. ومن هنا بداأت الآية 143 بقوله  وبالنتماء 
الو�ضط  محل  الر�ضالة  هذه  اهلل  جعل  لقد  َوَسًطا}  ًة  ُأمَّ َجَعْلَناُكْم  {َوَكَذِلَك  وتعالى«:  »�ضبحانه 
المقيا�ص  بكونها  المرجعية  المقّومات ما يجعلها في موقع  ِمن  الر�ضالة  اأّن في هذه  اأي  والمحور. 
اأنظار  محّط  بها  الموؤمنون  ليكون  العك�ص..  ل  وت�ضريعاتهم،  متبّنياتهم  الآخرون  به  يقي�ص  الذي 
انقلبت  فلماذا  النَّاِس}..  ُشَهَداءَعَلى  {لَِّتُكوُنوْا  يوؤّهلكم  المتياز  وهذا  العك�ص،  ل  الآخرين.. 
وت�ضريعات  فكرية  ومتبنيات  تعاليم  من  لديكم  ما  تقي�ضون �ضحة  اأ�ضبحتم  بحيث  لديكم  ال�ضورة 
الر�ضالة  بهذه  التزامكم  في  ا�ضتقامتكم  من  التاأّكد  اأردتم  ما  ومتى  الآخرين؟  لدى  ما  من خالل 
ُسوُل َعَلْيُكْم  فارجعوا اإلى ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« وقّيموا اأنف�ضكم من خالله: {َوَيُكوَن الرَّ

َشِهيًدا}.

◘ خريّية هذه األمة:

ٍة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس} »اآل عمران: 110«،  وبذا تتناغم هذه الآية مع قوله »�ضبحانه«: {ُكنُتْم َخْيَر ُأمَّ
ل بمجّرد النتماء اإلى الإ�ضالم، بل عند اللتزام بتفا�ضيله. وتتناغم مع قوله »�ضبحانه«: {ُهَو الَِّذي 
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يِن ُكلِِّه} بعلّو قواعده الفكرية وتعاليمه وت�ضريعاته  َأْرَسَل َرُسوَلُه ِباْلُهَدى َوِديِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّ
ِ َشِهيًدا} »الفتح:28«. {َوَكَفى ِباهللَّ

ولبد من التنبيه اإلى اأن التاأكيد على هذه الحقيقة وتر�ضيخها في النفو�ص لي�ص لغر�ص ال�ضتعالء 
َلْيَسِت  اْلَيُهوُد  {َوَقاَلِت  قال:  حيث  والن�ضارى  اليهود  اهلل  خّطاأ  ولذا  واحتقارهم،  الآخرين  على 
النََّصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوَقاَلِت النََّصاَرى َلْيَسِت اْلَيُهوُد َعَلى َشْيٍء َوُهْم َيْتُلوَن اْلِكَتاَب َكَذِلَك َقاَل الَِّذيَن 

اَل َيْعَلُموَن ِمْثَل َقْوِلِهْم َفاهلُل َيْحُكُم َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن} »البقرة:113«.
اأُلمِّيِّيَن  ِفي  َعَلْيَنا  َلْيَس  قال: {َقاُلوْا  ال�ضتعالء حيث  لهذا  ال�ضلبية  الآثار  واحدة من  وبّين  كما 
َسِبيٌل} »اآل عمران:75« اأي اأبيح لنا فعل المحّرمات من خيانة الأمانات وغير ذلك ما دام الآخر لي�ص 
مّنا، بل اإّن الغاية ِمن ِذكر حقيقِة مرجعيِة الإ�ضالِم وِقوامِته على �ضائر الأمم اأن يمتلك الم�ضلمون 
الثقة بالر�ضالة وبالنتماء وبالهوية بما يمّكنهم من النطالق بقوة في الدعوة اإلى اهلل ودينه، وفي رّد 

ال�ضبهات والإ�ضكالت التي يثيرها الآخرون عليهم.

1. جعل اهلل الأمة الإ�ضالمية في الموقع الممّيز بين الأمم، بما تمتلكه ِمن ر�ضيد ................. 
وت�ضريعي وروحي واأخالقي وعملي وِحَكِمي كبير، وكاأنها تتمو�ضع في مركز ....................... .

واإلى   ،  .................. واإلى  الإ�ضالم،  اإلى  وبالنتماء  بالهوية   ................... فقدان   .2
الر�ضالة المحمدية تمّثل نقطة �ضعف خطيرة.

3. ِمن ....................... اأن يقي�ص الم�ضلمون �ضحة دينهم بالقيا�ص اإلى ما لدى الآخرين.

4. الإيمان ِبعلّو دين الإ�ضالم لي�ص لغر�ص ........................... على الآخرين واحتقارهم.
5. على الم�ضلمين اأن ينطلقوا بقوة في ...................... اإلى اهلل، ورّد ال�ضبهات.

)القرآن - الخطأ - الدعوة - الدائرة - االستعالء - الثقة - فكري(

القسم األول
القرآن الكريم

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

29

basateen 8.indd   29basateen 8.indd   29 2/11/2020   1:32:56 PM2/11/2020   1:32:56 PM



basateen 8.indd   30basateen 8.indd   30 2/11/2020   1:32:56 PM2/11/2020   1:32:56 PM



ي
ثان

م ال
قس

ال
العقائد

basateen 8.indd   31basateen 8.indd   31 2/11/2020   1:32:56 PM2/11/2020   1:32:56 PM



basateen 8.indd   32basateen 8.indd   32 2/11/2020   1:32:56 PM2/11/2020   1:32:56 PM



القسم الثاني
العقائد

33

األئمة االثنا عشر

اأخبر ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« اأّن عددالأئمة الذين ياأتون من بعده انا ع�ضر، والم�ضلمون  
-على اختالف مذاهبهم- رووا هذا الخبر في كتبهم، وتناقلوه من جيل اإلى اآخر، حتى و�ضل اإلينا، 

وِمن بين ما و�ضلنا ما يلي:
1-عن جابر بن �ضمرة قال: )دخلت مع اأبي عَلى النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« ف�ضمعته يقول »اإن هذا 
َخِفَي علّي. قال: فقلت  تكلم بكالم  اثنا ع�ضر خليفة«. قال: ثم  الأمر ل ينق�ضي حتى يم�ضي فيهم 
لأبي:ما قال؟ قال:»كلُّهم ِمن قري�ص«(. �ضحيح م�ضلم، كتاب الإمارة، باب 1، ج5. وروى م�ضلم في 

نف�ص الباب اأحاديث اأخرى م�ضابهة لهذا الحديث.
هم َمن خذلهم،  اأنه قال:)يكون لهذه الأمة اثنا ع�ضر قّيمًا، ل ي�ضرُّ 2-وعنه »�ضلى اهلل عليه واآله« 

كلُّهم ِمن قري�ص(. كنز العمال للمتقي الهندي، ح33858.
اأبا  يا  له:  فقال  القراآن،  يقرُئنا  وهو  م�ضعود  بن  عبداهلل  عند  جلو�ضًا  )ُكّنا  قال:  م�ضروق  عن   -3
فقال  خليفة؟  ِمن  الأمة  هذه  تملك  كم  واآله«  عليه  اهلل  »�ضلى  اهلل  ر�ضول  �ضاألتم  هل  عبدالرحمن، 
عبداهلل بن م�ضعود: ما �ضاألني عنها اأحد منذ قِدمُت العراق قبلك. ثم قال: نعم، ولقد �ضاألنا ر�ضول 

ة ُنقباء بني اإ�ضرائيل«(. م�ضند اأحمد بن حنبل، ج1، �ص398. اهلل فقال: »اثنا ع�ضر، كِعدَّ
4- عن المام علي »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )اإّن الأئمة من قري�ص في هذا البطن من ها�ضم، ل ت�ضلح 

على �ضواهم، ول ي�ضلح الُولة ِمن غيرهم( بحار الأنوار للمجل�ضي، ج28، �ص261.

◘ َمن هم االثنا عشر خليفة؟

احتار كثير من علماء الم�ضلمين في فهم هذه الأحاديث، وفي تحديد َمن هم الثنا ع�ضر خليفة 
)اأو اإمام اأو قّيم( المق�ضودون في الأحاديث ال�ضابقة، فبع�ضهم جعل معاوية بن اأبي �ضفيان وولده 
ب بذلك لكثرة َمن قتل  يزيد من الخلفاء الثني ع�ضر، وبع�ضهم قال اأن اأبا العبا�ص ال�ضفاح - الذي ُلقِّ
من النا�ص في �ضبيل الُحكم - هو منهم، وبع�ضهم قال اأّن ِمنهم عبداهلل بن الزبير الذي حارب اإمام 
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زمانه علي بن اأبي طالب، وبع�ضهم قال: )... ولم اأعلم للحديث معنى(. ولكن الحق اأن الأحاديث 
يخلفون  رجاًل  ع�ضر  اثنا  النا�ص  على  و�ضيكون  القيامة،  يوم  اإلى  �ضي�ضتمر  الدين  اأن  توؤكد  ال�ضريفة 
النبي في قيادة الأمة الإ�ضالمية، وكلهم ِمن قري�ص من بني ها�ضم، وهذا ل يتحقق اإل على ما يقول 
به ال�ضيعة الإمامية الذين يوؤمنون باأن اهلل »عّز وجل« قد عّين اثني ع�ضر اإمامًا من بعد النبي »�ضلى 
اهلل عليه واآله«، اأّوُلهم علي بن اأبي طالب، واآخُرهم محمد بن الح�ضن المهدي الذي اأطال اهلل عمره 
ليظهر في اآخر الزمان لُيحّقق العدالة الإلهية، وقد ُعِرفوا كلُّهم باإيمانهم وتقواهم وعلمهم. وهم واإن 
َحكم بع�ضهم فقط، اإل اأن ذلك ل ُيعاِر�ص اإمامَتهم، كما اأن القليل من الأنبياء حكموا، ولم َيُقل اأحٌد 
اأنهم لي�ضوا باأنبياء لأنهم لم يحكموا، وذلك لأن المهمة الأ�ضا�ضية  لالأنبياء والأئمة »عليهم ال�ضالم« 

لي�ضت الُحكم، بل هداية النا�ص اإلى الدين وِحفظ الر�ضالة الإلهية. 
كما اأننا لو �ضممنا اإلى هذه الأحاديث اأحاديث اأخرى وردت في كتب ال�ضنة وال�ضيعة، لعرفنا َمن هم 
الأئمة  الثنا ع�ضر، مثل حديث الثقلين: )اإني تارك فيكم ما اإن تم�ضكتم به لن ت�ضّلوا  بعدي، كتاب 
اهلل وعترتي اأهل بيتي(، وحديث الغدير: )َمن كنت موله فعلي موله(، وحديث الَمنِزلة حيث قال 
النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« لالإمام علي »عليه ال�ضالم«: )اأنت ِمّني بمنزلة هارون من مو�ضى، اإل اأنه 
ل نبي بعدي( وغيرها من الأحاديث ال�ضريفة. وهذا هو التف�ضير الحقيقي وال�ضحيح لكلمات النبي 

التي حدد فيها عدد الأئمة ِمن بعده.

 ....................... رجاًل  ع�ضر  اثنا  النا�ص  على  �ضيكون  اأنه  يوؤكد  خليفة  ع�ضر  الثني  حديُث 
على  اإل  هذا  ينطبق  ول   ....................... بني  من  قري�ص  ِمن  وكلهم  الأمة،  قيادة  في  النبي 

.......................، واأحاديث الثقلين و....................... والإنذار توؤكد ذلك. 
)هاشم - الغدير - أئمتنا - يخلفون(
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األحقُّ برسول اهلل حيًّا وميًتا

اأنه قال: )قام رو�ضُل اهلل يومًا فينا خطيبًا  اأرقم  روى م�ضلم في �ضحيحه عن ال�ضحابي زيد بن 
بماء ُيدعى ُخّمًا بين مكة والمدينة، فحِمَد اهلل واأثنى عليه ووَعظ وذّكر، ثم قال: اأما بعد، األ اأيُّها 
ي فاأجيب، واأنا تارٌك فيكم َثَقلين، اأوُلهما كتاُب اهلل،  النا�ص، فاإّنما اأنا ب�ضٌر ُيو�َضك اأْن ياأتَي ر�ضوُل ربِّ
فيه الهدى والنور، فُخذوا بكتاب اهلل وا�ضتم�ضكوا به. فحثَّ على كتاب اهلل ورّغب فيه ثم قال: واأهُل 

ُركم اهلَل في اأهل بيتي(. ُركم اهلَل في اأهل بيتي، اأُذكِّ ُركم اهلَل في اأهل بيتي، اأُذكِّ بيتي، اأُذكِّ
�ضائي والحاكم الني�ضابوري في الم�ضتدرك على ال�ضحيحين  وفي عدة م�ضادر كال�ضنن الكبرى للنَّ
عن زيد اأي�ضًا اأّن النبّي »�ضلى اهلل عليه واآله« اأْتَبَع ذلك بقوله: )اإّن اهلل »عّز وجل« مولي، واأنا مولى 
كل موؤمن(. ثم اأخذ بيد علٍيّ »عليه ال�ضالم« فقال: )َمن كنت موله فهذا ولّيه، اللهم واِل من واله، 

وعاِد من عاداه(. 
واآله« وفي وقت ح�ّضا�ص متمّثل في ُقرب رحيله عن  هذا الإعالن من ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه 

ين: الدنيا الفانية يت�ضّمن اأمرين مهمَّ

القسم الثاني
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◘ اإلمامة والوالية:
1. بياُن اإمامِة علي »عليه ال�ضالم« ومرجعيته الدينية بلحاظ اأنه اأوُل اأهل بيته »عليهم ال�ضالم« كما 
في المقطع المتمّثل بالو�ضية بالثَّقلين. وذلك لأنه ل يمكن اأن يقوم وينه�ص بالّر�ضالة ِمن َبعد ر�ضول 
اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« اإل الّرجُل الذي كانت الر�ضالة بالن�ضبة اإليه كلَّ عقِله وكلَّ قلِبه وكلَّ حياِته، 

وما ذاك اإل اأمير الموؤمنين علّي »عليه ال�ضالم«.
2. اإيكاُل م�ضوؤوليِة الحفاِظ على الر�ضالة والمجتمع الإ�ضالمي وقيادته الميدانية لعلي »عليه ال�ضالم«، 
وذلك في المقطع المت�ضّمن لالإعالن عن وليته وحاكميته بذات الم�ضتوى الذي تمّثلت فيه حاكمية 

ر�ضول اهلل ووليِته.

◘ النُّصرُة التاّمة:
تًا؟(..  ي َحّيًا وميِّ ومن هنا قال الإمام علي »عليه ال�ضالم« في اإحدى خطبه: )فَمن ذا اأََحقُّ به ِمنِّ
وهو مقطع من الخطبة برقم 197 من نهج البالغة والتي جاء فيها: )ولقد َعِلَم الم�ضَتحَفظون ِمن 
اأ�ضحاِب محمد »�ضلى اهلل عليه واآله«( وهي الفئة المميَّزة ِمن اأ�ضحاب النبي التي اأودعها جزًء من 
م�ضئولية المحافظة على الر�ضالة ِمن بعده، وكان لها من الخ�ضائ�ص والعناية بذلك حال حياته بما 

يوؤّهلهم للقيام بالأمر )اأني َلم اأُردَّ على اهلل ول على ر�ضوِله �ضاعًة َقط(.
هكذا كان الإمام علي »عليه ال�ضالم« ُيمّثل الطاعة التامة هلل ولر�ضوله، حتى في اأ�ضعب المواقف 

د فيها البع�ص اأو يتراجع.  واأ�ضّدها، والتي قد يتردَّ
)ولقد وا�ضيُته بنف�ضي في المواطِن التي َتنُك�ص( تتراجع )فيها الأبطال، وتتاأّخر فيها الأقدام(وقد 

ذكر القراآن الكريم بع�ص هذه الموارد:
مِّن  َوَعَصْيُتم  اأْلَْمِر  ِفي  َوَتَناَزْعُتْم  َفِشْلُتْم  ِإَذا  اأُحد: {َحتَّٰى  اأ( قال »�ضبحانه وتعالى« في غزوة 
قال: {ِإْذ  اأن  اإلى  اآْلِخَرَة}  ُيِريُد  مَّن  َوِمنُكم  ْنَيا  الدُّ ُيِريُد  مَّن  ِمنُكم  ُتِحبُّوَن  ا  مَّ َأَراُكم  َما  َبْعِد 
َيْوَم  ِمنُكْم  َتَولَّْوا  الَِّذيَن  ُأْخَراُكم..... ِإنَّ  ِفي  َيْدُعوُكْم  ُسوُل  َوالرَّ َأَحٍد  َعَلٰى  َتْلُووَن  َواَل  ُتْصِعُدوَن 
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َغُفوٌر  اهلَل  ِإنَّ  َعْنُهْم   ُ َعَفا اهللَّ َوَلَقْد  َكَسُبوا  َما  ِبَبْعِض  ْيَطاُن  الشَّ اْسَتَزلَُّهُم  ِإنََّما  اْلَجْمَعاِن  اْلَتَقى 
َحِليٌم} »اآل عمران:155-152«.

َوِإْذ  ِمنُكْم  َأْسَفَل  َوِمْن  َفْوِقُكْم  مِّن  َجاُؤوُكم  الخندق: {ِإْذ  في غزوة  وتعالى«  »�ضبحانه  ب( قال 
ُنوَنا، ُهَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا  ِ الظُّ َزاَغْت اأَلْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباهللَّ

ِزْلَزاال َشِديًدا} »الأحزاب:11-10«.
ج( قال »�ضبحانه وتعالى« في غزوة حنين: {َوَيْوَم ُحَنْيٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم 

ْدِبِريَن} »التوبة:25«. َشْيًئا َوَضاَقْت َعَلْيُكُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ
اأكرَمني اهلل بها( فالإمام ل ين�ضب بطولته ومواقفه  ثم قال الإمام علي »عليه ال�ضالم«: )نجدًة 
العظيمة لنف�ضه، بل يعتبر اأن كل الف�ضل هلل، واأنه هو المنعم عليه بذلك، تمامًا كما قال »�ضبحانه 

ِ} »النحل:53«. وتعالى«: {َوَما ِبُكم مِّن نِّْعَمٍة َفِمَن اهللَّ

◘ وفاة النيب:

ثم قال الإمام علي »عليه ال�ضالم«: )ولقد �ضالت نف�ُضه في كّفي، فاأمررُتها على وجهي. ولقد ُوّليُت 
َيعُرج وما  ت الداُر والأفنيُة، مالأٌ يهِبط ومالأٌ  اأعواني، ف�ضجَّ ُغ�ضَله »�ضلى اهلل عليه واآله« والمالئكُة 
فارَقت �َضْمعي َهيَنمٌة( �ضوٌت خفيٌّ )ِمنهم. ُي�ضّلون عليه حتى واريناه في �ضريِحه. فَمن ذا اأحقُّ به 

مّني حيًا وميتًا؟(.
ع على الآخرين، بل كان في  لم يكن هذا الكالم ِمن الإمام علي »عليه ال�ضالم« بدافع التفاُخر والترفُّ
موقف يحتاُج فيه اإلى تذكير النا�ص بما يمّثله من امتداٍد حقيقي لر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« 
د بع�ُص الرجال في ُن�ضرته في  حين كُثر الكالم فيه، و�ضعفت بع�ُص النفو�ص فاّتهَمْته بالباطل، وتردَّ
معركة الجمل )فانُفذوا على ب�ضائِركم( ان�ضروني عن وعي وب�ضيرة )ولت�ضُدق ِنّياُتكم في جهاِد 
ت�ضمعون،  ما  اأقوُل  الباطل.  مزلَّة  لعلى  واإنَّهم  الحق،  لَعلى جاّدِة  ي  اإنِّ هو  اإل  اإله  ل  فَوالذي  كم،  عدوِّ

واأ�ضتغفر اهلل لي ولكم(. 
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◘ أّول املؤمنني بالرسالة:
اهلل  ر�ضوِل  وفاَة  اأعقَبت  التي  الفترة  في  ال�ضالم«  »عليه  علي  الموؤمنين  اأميِر  مواقُف  كانت  لقد 
ُمنطِلقًة  وجهاِده،  لِحه  �ضُ وفي  واإعالِنه،  اإ�ضراِره  وفي  وحركِته،  ا�ضتكانِته  في  واآله«  عليه  اهلل  »�ضلى 
ل م�ضئوليَتها، ولي�ص ِمن منطَلق المطامِع ال�ضخ�ضية، وهو  من الدوافع المخِل�ضة للر�ضالة التي تحمَّ
القائل: )اللهمَّ اإّنك تعلُم اأّنه لم َيُكن الذي كان مّنا مناف�ضًة في �ُضلطان، ول التما�َص �ضيٍء ِمن ُف�ضوِل 
الُحطام، ولكْن ِلَنُرّد الَمعالَم ِمن ديِنك، وُنظِهَر الإ�ضالَح في بالِدك، فياأمَن المظلومون ِمن عباِدك، 
وُتقاَم الُمعطلُة ِمن حدوِدك. اللهّم اإّني اأوُل َمن اأناَب و�َضمع( عندما دعا ر�ضوُل اهلل النا�َص لالإيمان به 

اَلِة(. نبيًا في بداية الِبعثة )لم َي�ضِبقني اإلَّ ر�ضوُل اهلِل »�ضلى اهلل عليه واآله« ِبال�ضَّ

فيه  اهلل،   ..................... اأوُلهما   ..................... فيكم  تارٌك  )واأنا  اهلل:  ر�ضول  قال   .1
الهدى والنور، فُخذوا بكتاب اهلل وا�ضتم�ضكوا به. و ..................... بيتي(.

اإلى  بالإ�ضافة  الدينية،  ومرجعيته  علي   ..................... الغدير  حديث  في  اهلل  ر�ضول  بّين   .2
..................... وحاكميته.

3. اأطاع الإماُم علي اهلل ور�ضوَله طاعة ..................... حّتى في اأ�ضعب المواقف واأ�ضّدها، والتي 
د فيها البع�ص اأو ..................... .  قد يتردَّ

ع على الآخرين،  4. حين تحّدث الإمام علي عن نف�ضه، لم يكن ذلك بدافع ..................... والترفُّ
بل كان في موقف يحتاُج فيه اإلى تذكير النا�ص بما يمّثله من ..................... حقيقي لر�ضول اهلل.
5. انطلقت مواقف الإمام من الدوافع المخِل�ضة للر�ضالة، ولم تكن ..................... �ضخ�ضية.
)امتداد - تاّمة - مطامع - التفاخر - كتاب - واليته - إمامة - يتراجع - أهل - ثقلين(
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اإلمامان احلسن واحلسني

روى بع�ص الموؤرخين وعلماء الحديث عن ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« اأّنه و�ضع الح�ضن في 
ِحْجره وقال: )هذا مني(. وعنه »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )ُح�ضين مّني، واأنا منه، اأَحبَّ اهلُل َمن 

اأحّبه. الح�ضن والح�ضين �ِضبطان ِمن الأ�ضباط(.
كل الم�ضلمين كانوا وما زالوا يعلمون اأن الإمام الح�ضن والإمام الح�ضين »عليهما ال�ضالم« هما ابنا 
فاطمة الزهراء »عليها ال�ضالم« بنت ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، اأي اأنهما �ِضبطا )ابنا بنت( 

ر�ضول اهلل. فما معنى قول النبي للح�ضن: )هذا ِمّني( وللح�ضين: )ح�ضين مّني واأنا منه( ؟ 
   ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« ُيبّين في هذين الحديثين اأّن الح�ضن والح�ضين ِمن اأ�ضبه النا�ص 
في  الت�ضابه  بل  ال�ضكل،  في  ُي�ضبهانه  اأنهما  نبيُّنا  يق�ضد  ول  وروحه.  ج�ضده  ٍمن  قطعتان  فهما  به، 
»تعالى«، عدا م�ضاألة  الموكلة بهم من قبل اهلل  الم�ضئوليات  ال�ضالح، وفي  والعمل  والتقوى  الإيمان 

النبّوة وما يرتبط بها ِمن تلّقي الوحي والكتاب.
وكما اأّن الإن�ضان ُيحب الخير لجوارحه )كاليد والعين والأذن( لأنها منه، ول ير�ضى اأن يلحق بها 
ُيلِحق بهما  الأذى والألم، فكذلك الح�ضن والح�ضين من النبي، يريد لهما كل خير، ول ير�ضى باأْن 
اأحٌد اأيَّ �ضوء اأو اأذى. فما يوؤذيهما يوؤذيه، وما ُي�ضعدهما وُير�ضيهما ُي�ضعده وُير�ضيه. ولهذا اأي�ضًا كان 
النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« قد قال:)فاطمة َب�ضعٌة مّني، يوؤذيني ما يوؤذيها(، وقال: )اإّن عليًا مّني(.

◘ احلسن واحلسني سبطان:
ال�ضبط هو ابُن البنت، ول اأحد ُينكر اأو يجهل اأّن الح�ضن والح�ضين ابنا بنت النبي، فلماذا يكرر 
 ِ النبي هذا القول ؟ اإن القراآن الكريم مفتاح لحل هذا ال�ضوؤال اإذ قال اهلل »تعالى«: {ُقوُلوا آَمنَّا ِباهللَّ
َوَما ُأنِزَل ِإَلْيَنا َوَما ُأنِزَل ِإَلٰى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوَما ُأوِتَي ُموَسٰى 
ْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن} »البقرة:136«. ُق َبْيَن َأَحٍد مِّ َوِعيَسٰى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمن رَّبِِّهْم اَل ُنَفرِّ

وقال »تعالى«: {َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباَط َكاُنوا ُهوًدا َأْو 
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ا  ِبَغاِفٍل َعمَّ  ُ َوَما اهللَّ  ِ ِمَن اهللَّ َشَهاَدًة ِعنَدُه  َكَتَم  ن  َأْظَلُم ِممَّ َوَمْن   ُ َأِم اهللَّ َأْعَلُم  َأَأنُتْم  ُقْل  َنَصاَرٰى 
َتْعَمُلوَن} »البقرة:140«.

وقال »تعالى«: {ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلٰى ُنوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن َبْعِدِه َوَأْوَحْيَنا ِإَلٰى ِإْبَراِهيَم 
َوِإْسَماِعيَل َوِإْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسٰى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيَماَن َوآَتْيَنا َداُووَد 

َزُبوًرا} »الن�ضاء:163«.
اأي�ضًا عنوان الُق�ضاة( هم الذين اختارهم اهلل »تعالى« ِمن بعد النبي  فالأ�ضباط )وُيطلق عليهم 
ه يو�ضع بن نون »عليهما ال�ضالم« ليقوموا بم�ضئولية الحفاظ على الدين وحماية الموؤمنين  مو�ضى وو�ضيِّ
والدعوة اإلى التوحيد. لقد كان الأ�ضباط اأولياَء بني اإ�ضرائيل ِمن بعد مو�ضى ويو�ضع، والهداَة لهم، 
يو�ضع:  ه  وو�ضيِّ مو�ضى  اهلل  نبي  مع  اأنهم  اأي  اهلل..  �ضبيل  في  المقاتلين  والقادة  الر�ضالة،  وحملَة 
نا وعليًا  اأربعة ع�ضر هاديًا اإلى اهلل واأمينًا على الر�ضالة وقائدًا ووليًا، تمامًا كما اأن اهلل ا�ضطفى نبيَّ
والزهراء والأحد ع�ضر اإمامًا من بعد علي »عليهم ال�ضالم«، ومجموعهم اأربعة ع�ضر. لقد ربط النبي 
الأكرم �ضفة الح�ضن والح�ضين باأولئك الأ�ضباط من  بني اإ�ضرائيل، وكاأّنه يقول للم�ضلمين: اإّن الح�ضن 
والح�ضين في الوليِة والهدايِة وحمِل الر�ضالِة والحفاِظ على الدين والدفاع عنه وتقديم الت�ضحيات 
في �ضبيل اهلل بمثابة اأولئك الأ�ضباط.. فهما من الأربعة ع�ضر اأنوار الولية والهداية »عليهم ال�ضالم«.

بّين ر�ضول اهلل اأّن الح�ضن والح�ضين ِمن ..................... النا�ص به في الإيمان والتقوى والعمل 
ال�ضالح، وفي ..................... الموكلة بهم ِمن قبل اهلل، واأنهما مثل ..................... بني 
اإ�ضرائيل المذكورين في القراآن، والذين كانوا ..................... ِمن بعد مو�ضى ويو�ضع، والهداَة 

وحملَة الر�ضالة، واأن الح�ضن والح�ضين من ..................... ع�ضر اأنوار الولية والهداية.
)األولياء - أسباط - األربعة - أشبه - المسئوليات(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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اإلمام املهدي املنتَظر )1(

اهلل  ر�ضول  ذّرية  من  واأنه  الزمان،  اآخر  في  المنتظر  المهدي  الإمام  على خروج  الم�ضلمون  اّتفق 
»�ضلى اهلل عليه واآله« من ابنته فاطمة الزهراء »عليها ال�ضالم«، فهو بذلك ِمن ذّرية اأمير الموؤمنين 
اأي  النبي،  المهدي مطاِبق ل�ضم  ا�ضم  اأّن  اتفقوا على  اإنهم  بل  ال�ضالم«.  »عليه  اأبي طالب  بن  علي 
»محمد«، واأن اهلل »عّز وجل« �ضُيظهره ليمالأ الأر�ص ِق�ضطًا وعدًل بعدما ُتمالأ ظلمًا وجورًا.                                                     
الخ�ضو�ص،  بهذا  ال�ضريفة  النبوية  الأحاديث  تواتر  نتيجة  الأمر  الم�ضلمين على هذا  اتفاق  وجاء 
اإن  بل  الم�ضلمين على اختالف مذاهبهم.  ِقبل علماء  ِمن  وتناقلها  المعتبرة،  الكتب  وانت�ضارها في 
كتب التاريخ مليئة باأخبار اأُنا�ٍص اأّدعوا المهدوية، اأو اّدعى البع�ُص لهم بالمهدوية، وما ذاك اإل نتيجة 
لتر�ّضخ فكرة المهدوية والتي تت�ضّمن حتمية ظهور الُمخل�ص للعالم - في اآخر الزمان - ِمن الظلم 

والقهر وال�ضطهاد والفقر والحرمان.                                

◘ مناذج من األحاديث النبوية:

فيما يلي بع�ص ما ُروي عن النبي في كتب اإخواننا من اأهل ال�ضّنة حول خروج وبعثة الإمام المهدي:
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1. )لو َلم يبَق ِمن الدنيا اإل يوٌم واحد، لطّول اهلل ذلك اليوم حتى يبعَث فيه رجاًل ِمن اأهل بيتي، 
يواطيء ا�ضُمه ا�ضمي، وا�ضم اأبيه ا�ضم اأبي، يمالأ الأر�ص ق�ضطًا وعدًل كما ُمالأت ظلمًا وجورًا(. �ضنن 
اأبي داود، ح 4282... ونحن واإن كنا ل نوافق على اأّن ا�ضم والد المهدي هو  عبداهلل، اإل اأن الحديث 
يدّل على ظهور المهدي على كل حال.                                                                                                   

2. )المهدي مّنا اأهل البيت(. �ضنن ابن ماجه، ح 4085.
3. )المهدي ِمن ُولد فاطمة(. �ضنن ابن ماجه، ح 4086.

َر ف�َضبع، واإل َفِت�ْضع، َتنَعُم فيها اأمتي نعمًة لم َتنعم مثلها قط،  4. )يكون في اأمتي المهدي، اإْن ُق�ضِ
خُر منه �ضيئًا، والمال يومئذ كدو�ص، فيقوم الرجل فيقول: يا مهدي اأعطني، فيقول  توؤتي اأُكَلها ول تدَّ

ُخذ(. �ضنن ابن ماجه، ح 4083.
5. )َيِلي رجٌل ِمن اأهل بيتي، ُيواطيء ا�ضمه ا�ضمي.... لو لم يبَق من الدنيا اإل يوٌم، لطّول اهلل ذلك 

اليوم حتى يلي(. �ضنن الترمذي، ح 2332.

◘ ُكتب حول املهدي:

ة حول الإمام المهدي والأحاديث الواردة ب�ضاأن عالمات  وقد اأّلف بع�ص علماء اأهل ال�ضنة كتبًا خا�ضّ
ظهوره، وما �ضيجري في زمانه، تمامًا كما اأّلف ال�ضيعة في هذا المجال. ومن بين هذه الكتب :            

1- الأربعون حديثًا في المهدي، للحافظ اأبي نعيم الأ�ضفهاني ال�ضافعي )ت430هـ(.
2- البيان في اأخبار �ضاحب الزمان، للحافظ محمد بن يو�ضف الكنجي ال�ضافعي )ت 658هـ(.

َرر في اأخبار المنتظر وهو المهدي »عليه ال�ضالم«، للعالمة يو�ضف بن يحيى المقد�ضي  3- َعقد الدُّ
ال�ضافعي )ت658هـ(.

4- الُعرف الوردي في اأخبار المهدي، للحافظ جالل الدين ال�ضيوطي ال�ضافعي )ت911هـ(.

◘ أدعياء املهدوية:
ورد في بع�ص الأحاديث ما يدل على اأن عددًا من النا�ص �ضيّدعون المهدوية زورًا وكذبًا، قد يبلغ 
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عيت لهم:  عددهم الأربعين اأو ال�ضتين. وِمن بين من اّدعى المهدوية اأو الذين ادُّ
المدينة  في  فُقتل  العبا�ضين  ثار على  الزكية.  النف�ص  بذي  الملّقب  الح�ضني  بن عبداهلل  1( محمد 

المنورة �ضنة 145 هـ، فقالت فرقة من اأتباعه اأنه المهدي المنتظر، واأنه غائب و�ضيظهر.
2( الخليفة العبا�ضي الملقب بالمهدي، وا�ضمه محمد بن عبداهلل )اأي اأبي جعفر المن�ضور(. لّقبه 

اأبوه بذلك لإيهام النا�ص باأنه المهدي الذي ب�ّضر النبي بظهوره. توفي �ضنة 169 هـ. 
3( عبيد اهلل بن محّمد، وهو من ذّرية اإ�ضماعيل ابن الإمام جعفر ال�ضادق، وكان من موؤ�ض�ضي الدولة 

ب بالمهدي، وتوفي �ضنة 322هـ. الإ�ضماعلية الفاطمية في �ضمال اأفريقيا. ُلقِّ
4( الح�ضين بن زكرويه بن مهرويه القرمطي، ن�َضب نف�ضه اإلى محمد بن اإ�ضماعيل ابن الإمام جعفر 

ال�ضادق، وت�ضمى بـالمهدي، ُقتل �ضنة 323 هـ.
دية بالمغرب، توفي �ضنة 524 هـ. 5( محمد بن تومرت حاكم الدولة الموحِّ

6( محمد بن عبداهلل القحطاني. قام باحتالل الحرم المكي واّدعى المهدوية. ُقتل �ضنة 1400 هـ.

◘ كلمات حول املهدي:

وقد اأكد بع�ص علماء اأهل ال�ضنة على �ضحة العتقاد بظهور المهدي، ومن كلماتهم:
1. ابن حجر الع�ضقالني: )وقال اأبو الح�ضن الخ�ضعي الأبدي في مناقب ال�ضافعي: تواترت الأخبار 

باأن المهدي من هذه الأمة(. فتح الباري، ج 6، �ص 358.
مّر  على  الإ�ضالم  اأهل  من  الكافة  بين  الم�ضهور  في  اأن  )اعلم  قائاًل:  ذلك  خلدون  ابن  نقل   .2
د الدين، وُيظِهر العدل، ويّتبعه  الأع�ضار اأنه ل بد في اآخر الزمان من ظهور رجل من اأهل البيت، ُيوؤيِّ
العلماء  اأن جماعة من الأئمة(  وُي�ضّمى بالمهدي...  الم�ضلمون، وي�ضتولي على الممالك الإ�ضالمية، 
)خّرجوا اأحاديث المهدي، منهم الترمذي واأبو داود والبزاز وابن ماجه والحاكم والطبري واأبو يعلى 
المو�ضلي، واأ�ضندوها اإلى جماعة من ال�ضحابة مثل علي وابن عبا�ص وابن عمر وطلحة وابن م�ضعود 

واأبي هريرة واأن�ص واأبي �ضعيد الخدري واأم حبيبة واأم �ضلمة(. مقدمة ابن خلدون، �ص 113. 
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◘ املهدي يف أحاديث أهل البيت:
1- روى ال�ضيخ ال�ضدوق عن النبي  »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )القائم ِمن ولدي، ا�ضمه ا�ضمي، 
وكنيته كنيتي، و�ضمائله �ضمائلي، و�ُضّنته �ُضّنتي، ُيقيم النا�ص على مّلتي و�ضريعتي، ويدعوهم اإلى كتاب 
اأنكرني(.  اأنكره في غيبته فقد  وَمن  وَمن ع�ضاه ع�ضاني،   اأطاعني،   اأطاعه  َمن  اهلل »عز وجل«، 

اإكمال الدين، �ص 411.
2- وروى عنه »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )المهدي من ولدي، ا�ضمه ا�ضمي، وكنيته كنيتي، اأ�ضبه 
النا�ص بي َخلقًا وُخلقًا، تكون به غيبة وحيرة ت�ضل فيها الأمم، ثم يقبل كال�ضهاب الثاقب يمالأها عدًل 

وق�ضطًا وكما ملئت جورًا وظلمًا(. اإكمال الدين، �ص 271.
2- وروى عن الإمام محمد الجواد »عليه ال�ضالم«: )اإّن القائم مّنا هو المهدي الذي يجب اأن ينتظرني 
نا بالإمامة، اإنه  في غيبته ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي ، والذي بعث محمدًا بالنبوة، وَخ�ضَّ
لو لم يبق من الدنيا اإل يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى يخرج فيماًل الأر�ص ق�ضطًا وعدًل كما 

مالأت جورًا وظلمًا ...(. اإكمال الدين، �ص 377.

1. اّتفق الم�ضلمون على اأن اهلل �ضيبعث ....................... المهدي في اآخر الزمان، واأنه �ضيمالأ 
الأر�ص  ....................... وعدًل، بعدما ُتمالأ ظلمًا وجورًا.

2. اّدعاء الع�ضرات من النا�ص عبر التاريخ على اأنهم المهدي المنتظر  ....................... دليل 
على اأن الم�ضاألة المهدوية من ....................... واأنها ق�ضية را�ضخة عند الم�ضلمين.

رر في اأخبار .......................، و الُعرف  3- من موؤلفات اأهل ال�ضنة في الإمام المهدي: َعقد الدُّ
الوردي في اأخبار ....................... .

)المنتَظر - خير - ظهور - المسّلمات - قسطًا - المهدي(
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اإلمام املهدي املنتَظر )2(

الم�ضلمون واإن اّتفقوا حول اأ�ضل العتقاد باأن اهلل �ضيبعث المهدي في اآخر الزمان، اإل اأنهم اختلفوا 
ب�ضاأن تحديد �ضخ�ضيته، وهل ُولد فعاًل، وهل هو غائب؟

غيبة الإمام المهدي »عجل اهلل فرجه« تعنى اأنه يوَلد، ثم ياأمره اهلل »�ضبحانه وتعالى« باأن يختبيء 
عن النا�ص ليبقى على قيد الحياة، اإلى اأن ياأمره اهلل بالخروج علنًا، والدعوة لنف�ضه، والقيام بالمهمة 

الكبرى التي تنتظره في اآخر الزمان، وهي اأن يمالأ الأر�ص ق�ضطًا وعدًل.
ويعتقد ال�ضيعة الإمامية وبع�ص علماء اأهل ال�ضنة بولدة المهدي عام 255 هـ، واأنه حي ُيرزق غاب 
عن اأعين النا�ص لفترة، ولربما عاد ليعي�ص بينهم دون اأن يعرفوه، واأنه ابن المام الح�ضن الع�ضكري 

»عليه ال�ضالم«. ومن بين علماء اأهل ال�ضنة القائلين بذلك:
وؤول  1- كمال الدين محمد بن طلحة العَدوي ال�ضافعي )ت 652 هـ(، ذكر ذلك في كتابه »مطالب ال�ضَّ

في مناقب اآل الر�ضول«.
2- محمد بن يو�ضف الكنجي ال�ضافعي )ت 658 هـ(، في كتابه »البيان في اأخبار �ضاحب الزمان«.

3- محمد البخاري الحنفي )ت 822 هـ( في كتابه »ف�ضل الخطاب لو�ضل الأحباب«. 
4- علي بن محمد ال�ضباغ المالكي )ت 855 هـ( في كتابه »الف�ضول الُمهّمة في معرفة الأئمة«.

5- عبدالرحمن الجامي الحنفي )ت 898 هـ( في كتابه »�ضواهد النبوة«.

◘ إمكانية الغيبة:
قد ي�ضتغرب البع�ص من طول عمر الإمام المهدي »عجل اهلل تعالى فرجه«،اإل اأّن الم�ضلم الذي يقراأ 
القراآن الكريم ويوؤمن بقدرة اهلل »�ضبحانه وتعالى« لن ي�ضعب عليه ت�ضديق مثل ذلك، فقد اأخبرنا 
القراآن الكريم عن النبي نوح »عليه ال�ضالم« بقوله: {َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلٰى َقْوِمِه َفَلِبَث ِفيِهْم َأْلَف 
وَفاُن َوُهْم َظاِلُموَن} »العنكبوت:14«، وقد روي اأنه عا�ص اأكثر  َسَنٍة ِإالَّ َخْمِسيَن َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّ

من ذلك، لأّن الآية تتحّدث عن عمر النبي نوح قبل حدوث الطوفان.
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ثم اإن الكثير من الم�ضلمين يوؤمنون باأن النبي عي�ضى بن مريم »عليه ال�ضالم« لم ُيقَتل ولم ُي�ضَلب 
ولم يمت، بل رفعه اهلل اإليه، كما يعتقدون باأنه �ضيعود اإلى الأر�ص مجددًا في اآخر الزمان ليكون مع 
الإمام المهدي المنتظر في حركته لتحقيق الق�ضط وب�ضط العدل، ونحن نعلم اأن النبي عي�ضى يكبر 
المهدي بالعمر قرابة 900�ضنة. وكما اأن اهلل »عّز وجل« قادر على اإبقاء اأ�ضحاب الكهف في كهفهم 
اأكثر من 300�ضنة على قيد الحياة، ثم عودتهم اإلى قومهم وقد تبّدل الزمان والحال، فكذلك هو قادر 

على اإطالة عمرالإمام المهدي اإلىاأن ياأمره بالظهور مجددًا عندما تتهياأ الظروف المنا�ضبة.

◘ ملاذا الغيبة؟
اختار اهلل »�ضبحانه وتعالى« اثني ع�ضر اإمامًا ِمن بعد ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، واأخبر النبيُّ 
النا�َص بذلك، ويمكن من مجموع الآيات القراآنية والأحاديث ال�ضريفة اأن ن�ضتدل على اأن اأهل البيت 
النا�ص  وهداية  الإمامة  بمهمة  للقيام  وتعالى«  »�ضبحانه  اهلل  اختارهم  الذين  هم  ال�ضالم«  »عليهم 

ُلهم علي بن اأبي طالب، واآخرهم محمد ابن الإمام الح�ضن الع�ضكري. والحفاظ على الدين، اأوَّ
الإمامة  مهام  المهدي  الإمام  وا�ضتلم  هـ،   260 عام  حدثت  قد  الع�ضكري  الإمام  وفاة  كانت  ولما 
في ذلك التاريخ، فقد لزم اأن يطول عمر الإمام المهدي ويبقى على قيد الحياة الى اأن ياأمره اهلل 
�ضتكون، وكم  نعلم متى  والتي ل  والجور،  الظلم  الب�ضر من  لتخلي�ص  تنتظره  التي  الكبرى  بالمهمة 

�ضيكون عمر الإمام المهدي »عليه ال�ضالم« حينذاك.
ثم اإن القول بوفاة الإمام المهدي في زمن �ضابق يعني خلو الأر�ص ِمن ُحّجة هلل على النا�ص، لأن 
الأئمة اثنا ع�ضر، وهم حجج اهلل على خلقه، ولو قلنا اأن الإمام المهدي قد توفي عام 350هـ مثاًل فهذا 
يعني اأن الأر�ص خلت من الُحَجج منذ ذلك التاريخ، وهذا يخالف ما دلت عليه الأحاديث ال�ضريفة من 
لزوم وجود ُحّجة هلل على الأر�ص طوال تاريخ الب�ضرية، ابتداًء من عند اآدم »عليه ال�ضالم« اإلى يوم 
القيامة. ومن هذه الأحاديث التي تدّل على ذلك ما روي عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم«: 

)لو كان النا�ُص رجلين لكان اأحدهما الإمام(.
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كما روى الم�ضلمون الحديَث النبوي المعروف: )َمن مات ولم يعرف اإماَم زماِنه مات ميتة جاهلية(، 
وباألفاظ مختلفة، ومن العلماء الذين رووه: اأحمد بن حنبل في ُم�ضنده، وم�ضلم في �ضحيحه، والبيهقي 
في �ُضننه... ول �ضك اأن اهلل »�ضبحانه وتعالى« ل ير�ضى للم�ضلم اأن يبايع اإل َمن َي�ضلح لمقام الإمامة، 
ونحن نعلم اأن اأئمة اأهل البيت الذين ذكرهم النبي هم الوحيدون الذين ي�ضلحون لهذا المقام، ول 
اإمام بعد المهدي. وعلى هذا الأ�ضا�ص ل بداأن يكون الإمام المهدي حيًا ُيرَزق، وقد اأطال اهلل عمره 

بقدرته وحكمته.
ولكن هل لالإمام المهدي - وهو غائب - دور في الحفاظ على دين اهلل كما هي مهمة ُحَجج اهلل 
طوال التاريخ؟ الإجابة هي: نعم، فقد روي عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال:)لم َتخُل 
الأر�ُص منذ خلق اهلل اآدم ِمن ُحجة هلل فيها، ظاهر م�ضهور، اأو غائب م�ضتور، ول تخلو اإلى اأن تقوم 
ال�ضاعة ِمن ُحّجٍة هلل فيها، ولول ذلك لم ُيعَبد اهلل. قال �ضليمان: فقلت لل�ضادق »عليه ال�ضالم«: فيكف 

ُينَتفع بالحجة الغائب الم�ضتور؟ قال »عليه ال�ضالم«: كما ينتفعون بال�ضم�ص اإذا �ضَترها ال�ضحاب(.

1- نحن نعتقد باأن المهدي المنتظر هو الإمام محمد ابن الإمام ....................... الع�ضكري، 
المولود في عام ....................... هـ، واأنه حي ُيرزق اإلى هذا اليوم.

2- اأَمر اهلُل الإماَم ....................... بالختباء عن النا�ص حتى ياأمره بالظهور مجددًا عندما 
....................... الظروف المنا�ضبة لذلك.

3- الم�ضلم الذي يقراأ القراآن الكريم ويوؤمن بقدرة اهلل لن ....................... عليه ت�ضديق طول 
عمر الإمام المهدي، وفي ق�ضة اأ�ضحاب ....................... خير �ضاهٍد على ذلك.

4- في غيبة الإمام المهدي ِحكمة اإلهية ترتبط ب�ضرورة وجود ....................... على النا�ص.
)المهدي - الُحّجة - تتهّيأ - الكهف - الحسن - 255(
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القسم الثالث
مفاهيم إسالمية

هناك م�ضدران اأ�ضا�ضيان ناأخذ منهما الأحكام والقوانين الإ�ضالمية المختلفة التي ُتنّظم اأعمال 
الأ�ضرة  وقوانين  والطهارة  والزكاة  والحج  وال�ضيام  ال�ضالة  كاأحكام  والدولة،  والمجتمع  الفرد 
والق�ضاء والجهاد والتجارة والقت�ضاد والمال وال�ضيا�ضة وغيرها. والم�ضدران الرئي�ضان لذلك هما 

القراآن الكريم، وال�ضنة ال�ضريفة.

◘ القرآن الكرمي:
والآداب  والأخالق  والقانون  للمعرفة  والأهم  الأّول  والمنبع  الم�ضلمين  د�ضتور  هو  الكريم  القراآن 
َذا اْلُقْرآَن  الإ�ضالمية التي ُتنّظم حياة الب�ضرية وتو�ضح لها طريق ال�ضعادة، قال اهلل »عّز وجل«: {ِإنَّ هَٰ
َيْهِدي ِللَِّتي ِهَي َأْقَوُم} »الإ�ضراء:9«، فمنه ياأخذ الم�ضلمون اأحكاَم ديِنهم، وقوانين حياتهم، اإذ في 
القراآن الكريم مئات الآيات التي تتحّدث عن الأحكام والقوانين المختلفة، وهي الم�ضدر الأ�ضا�ص 
الى  اإ�ضافًة  والأحكام،  القوانين  الإ�ضالمي،  الفقه  بدرا�ضة  �ضون  المتخ�ضِّ العلماء  منه  ياأخذ  الذي 
المفاهيم الكثيرة التي ي�ضتفيدونها من بقّية اآياته، والتي ُت�ضاعد على ال�ضتنباط وتح�ضيل الأحكام، 
كاأحكام الوجوب والحرمة والكراهية والإباحة وال�ضتحباب، التي ت�ضمل كل قوانين الحياة واأنظمتها.
تنظيمها  بهدف  الإن�ضان  لحياة  المختلفة  ال�ضئون  في  النازلة  القراآنية  الآيات  من  نماذج  وهذه 

وتوجيهها:
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم  1. العبادات الفردية: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن} »البقرة:183«.
ِباْلَمْعُروِف  َيْأُمُروَن  َبْعٍض  َأْوِلَياُء  َبْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمَناُت  {َواْلُمْؤِمُنوَن  الجتماعية:  الم�ضئولية   .2

َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر} »التوبة/71«.
3. تنظيم العالقات : {َوِإَذا َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمنُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا َكَما اْسَتْأَذَن الَِّذيَن ِمن َقْبِلِهْم 

ُ َعِليٌم َحِكيٌم} »النور/59«. ُ َلُكْم آَياِتِه َواهللَّ ِلَك ُيَبيُِّن اهللَّ َكذَٰ
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َبا} »البقرة:275«. َم الرِّ ُ اْلَبْيَع َوَحرَّ َبا َوَأَحلَّ اهللَّ 4. الجانب القت�ضادي: {َقاُلوا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرِّ
نِّ ِإْثٌم َواَل  نِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّ َن الظَّ 5. الأخالق الجتماعية: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا مِّ
ُقوا اهلَل  ُسوا َواَل َيْغَتب بَّْعُضُكم َبْعًضا َأُيِحبُّ َأَحُدُكْم َأن َيْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ َتَجسَّ

اٌب رَِّحيٌم} »الحجرات:12«. ِإنَّ اهلَل َتوَّ
6. العالقات ال�ضيا�ضية: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرٰى َأْوِلَياَء َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء 

اِلِميَن} »المائدة:51«. َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهلَل اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

◘ السنة الشريفة:
الم�ضدر الثاني من م�ضادر ال�ضريعة الإ�ضالمية الذي ناأخذ منه الأحكام والقوانين الإ�ضالمية هو 
�ُضّنة النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله« و�ُضّنة اأهل بيته الطاهرين »عليهم ال�ضالم«. والمق�ضود من 

م اإلى ثالثة اأق�ضام: ال�ضّنة: الطريقة التي �ضاروا عليها. وهي ُتق�ضَّ
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الأكرم  النبي  بها  نطق  التي  اللفظية  والت�ضريحات  والُخطب  الأحاديث  مجموعة  وهي  1-الأقوال: 
اأو اأحد اأهل بيته الطاهرين »عليهم ال�ضالم«، وهي عبارة عن قواعد واأ�ض�ص  »�ضلى اهلل عليه واآله« 
نا بمختلف الأحكام والقوانين التي نحتاج اليها، كاأحكام الطهارة والعبادات، والأنظمة  ت�ضريعية تمدُّ
على  عالوة  والعمل،  والإرث  والطالق  كالزواج  والجتماع  والتجارة،  المال  كقوانين  القت�ضادية 

الق�ضاء والحكم، وما اإلى ذلك.
2-الأفعال: وهي الأعمال التي �ضدرت عن النبي اأو اأحد اأهل بيته، فاإننا نعتبرها �ضّنة ُتبّين لنا الأحكام 

ال�ضرعية.
ول  في�ضكت  قائل،  قول  اإلى  ا�ضتمع  اأو  ت�ضّرفًا  بيته  اأهل  اأحد  اأو  النبي  �ضاهد  لرّبما  3-التقريرات: 
َينهى عنه، ومثل هذا ال�ضكوت يدّل على الموافقة، ونحن بدورنا نعتبر هذا التقرير من موارد ال�ضّنة 
ال�ضريفة، لأن هذه الأعمال لو كانت مخالفة لالإ�ضالم لتم النهي عنها بو�ضوح. وهكذا يكون معنى 
التقرير: موافقة النبي اأو اأحد اأهل بيته الطاهرين والر�ضى بما �ضدر عن الآخرين وعدم النهي عنه. 
وبالتالي يّت�ضح لنا اأن ال�ضّنة ال�ضريفة هي كل ما �ضدر عن النبي »�ضلى اهلل وعليه واآله« اأو اأحد اأهل 

بيته »عليهم ال�ضالم« الذين اأذهب اهلل عنهم الرج�ص وطّهرهم تطهيرًا، ِمن قول اأو فعل اأو تقرير.

هناك م�ضدران اأ�ضا�ضيان ناأخذ منهما ...................... والقوانين الإ�ضالمية المختلفة التي 
ُتنّظم اأعمال الفرد العبادية مثل ...................... واأعمال المجتمع مثل ......................
الرئي�ضان  والم�ضدران  ذلك،  وغير  العالقات  وتنظيم   ...................... مثل  الدولة  واأعمال 
النبي  واأقوال وتقريرات  التي ت�ضمل ......................  لذلك هما ...................... وال�ضّنة 

و...................... بيته الطاهرين.
)التجارة - أفعال - القرآن - أهل - الصالة - القضاء - األحكام(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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ع الأحاديث  د عدٌد من المنافقين والمند�ّضين واأعداء الإ�ضالم - وخ�ضو�ضًا من اليهود - َو�ضْ َتعمَّ
ال�ضالم«،  »عليهم  البيت  اأهل  اأئمة  اأو  واآله«  عليه  اهلل  »�ضلى  الأكرم  النبي  الى  ون�ضبتها  المكذوبة، 
والغر�ص من ذلك تحريف الإ�ضالم وتخريب �ضريعته وتمزيق وحدة الأمة الإ�ضالمية. اإل اأّن العلماء 
�ضين بدرا�ضة الحديث وُرواِته قاموا بالبحث حول الأحاديث المروية عمومًا، وَفرز المكذوب  والمتخ�ضِّ
ف، واعتماد الأحاديث والروايات التي من الممكن اأن تكون  منها والمد�ضو�ص والم�ضكوك فيه والُمحرَّ
�ضحيحة وقد �ضدرت بالفعل عن النبي واآله، لتكون اأ�ضا�ضًا ُيعتَمد عليه في فهم القراآن الكريم ومعرفة 

اأحكام ال�ضريعة والعقيدة والأخالق والحكمة. 

◘ طرق التحقيق يف األحاديث:

يّتبع العلماء طرقًا متعددة للتحقيق في الأحاديث، هي:
1. التقييم من خالل القراآن الكريم: فقد اأمرنا النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله«، والأئمة الهداة 
من بعده »عليهم ال�ضالم« بَعر�ص الأحاديث الوا�ضلة اإلينا على القراآن الكريم، للتاأكد ِمن �ضّحتها، 

والطمئنان اإلى �ضدقها، لأنه ل يمكن اأن يتعار�ص قوُلهم في اأمور ديننا مع كالم اهلل »عز ّ وجل«.
ومن بين هذه الو�ضايا قول النبي »�ضلى اهلل عليه واآله«: )اإّن على كل حق حقيقة، وعلى كل �ضواب 

نورًا، فما وافق كتاب اهلل فخذوه، وما خالف كتاب اهلل فدعوه(.
وعن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )كل �ضيء مردود اإلى كتاب اهلل وال�ضنة( اأي 
ما ثبت عن ر�ضول اهلل من �ضّنته )وكلُّ حديث ل يوافق كتاَب اهلل فهو ُزخرف( اأي باطل ول قيمة له.

دق الرواة الذين نقلوا اإلينا الحديث، فالحديث  2. التاأكد ِمن �َضند الحديث: اأي ال�ضعي للتاأكد من �ضِ
ي�ضل اإلينا عن طريق بع�ص الأ�ضخا�ص، وهوؤلء الأ�ضخا�ص ن�ضّميهم )الرواة(، اأو )�ضند الحديث(، 
ومثال ذلك: )عن الكليني عن علي بن اإبراهيم عن محمد بن عي�ضى بن ُعبيد عن يون�ص عن حريز 
عن زرارة قال: �ضاألت اأبا عبداهلل »عليه ال�ضالم« ..... اإلخ(. فاإْن تبّين لنا اأنه يمكن الوثوق بكالمهم 

كيف نتأكد ِمن السنة الصحيحة ؟
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لأنهم في العادة ل يكذبون، حَكمنا مبدئيًا ب�ضّحة الرواية، اإل اأن يتبّين ل�ضبب اآخر اأن الرواية غير 
�ضادرة عن النبي اأو الإمام.

واأما اإن تبّين لنا اأن اأحدهم اأو بع�ضهم ل يمكن الوثوق بكالمهم اأو كانوا مجهولي الحال، اأو مجهولي 
اأو  النبي  على  مكذوبة  فعاًل  تكون  اأن  بال�ضرورة  لي�ص  ولكن  �ضحيحة،  غير  تعتبر  فالرواية  الهوية، 
الإمام، فالكاذب ل يكذب دائمًا بل ي�ضدق اأحيانًا، والمجهول قد يكون ثقًة �ضدوقًا، ولذا فاإن العلماء 

ياأخذون اأحيانًا بالرواية �ضعيفة ال�ضند لأنها موافقة للقراآن، اأو لأحاديث اأخرى مقبولة لديهم.
3. التاأكد من األفاظ الحديث وعباراته، وِمن �ضحة المعنى الوارد فيه، اأي التاأكد ِمن �ضحة )الَمتن(، 

وتوافقه مع القراآن الكريم، والمفاهيم الإ�ضالمية ال�ضحيحة، وعدم تعار�ضه مع العقل.

◘ مناذج:

1( حديث ُمعتبر ال�ضند: ما رواه الكليني عن: )محمد بن يحيى، عن اأحمد بن محمد بن عي�ضى، 

55
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عن محمد بن خالد، عن �ضعد بن �ضعد، عن �ضفوان، عن اأبي الح�ضن »عليه ال�ضالم« قال: .......(، 
فرواة الحديث كلهم ثقات.

2( حديث غير ُمعتبر ال�ضند: ما رواه الكليني عن: )محمد بن يحيى والح�ضين بن محمد عن جعفر 
بن محمد عن علي بن الح�ضين بن علي عن اإ�ضماعيل بن مهران عن اأبي جميلة عن معاذ بن كثير عن 

اأبي عبداهلل »عليه ال�ضالم« قال: .........( لأن اأبا جميلة وا�ضمه مف�ضل بن �ضالح لي�ص بثقة.
3( حديث غير ُمعتبر ال�ضند: ما رواه الكليني عن: )اأحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد 
بن الح�ضين عن اأحمد بن محمد عن اأبي الح�ضن الكناني عن جعفر بن نجيح الكندي عن محمد بن 
اأحمد بن عبيد اهلل العمري عن اأبيه عن جده عن اأبي عبداهلل »عليه ال�ضالم« قال: .........( لأن اأبا 

الح�ضن الكناني وَمن بعده مجهولي الحال.

ف،  1. يقوم العلماء بالبحث حول الأحاديث لتمييز ....................... منها ِمن المكذوب والمحرَّ
 ....................... و  الإ�ضالم و�ضعوا  واأعداء  والمند�ّضين   ....................... لأن عددًا من 

الأحاديث ون�ضبوها الى النبي والأئمة بهدف تحريف الإ�ضالم وتخريب ....................... .
2. اأمرنا النبي  والأئمة بَعر�ص ....................... على القراآن للتاأكد ِمن �ضّحتها، والطمئنان 

اإلى �ضدقها، لأنه ل يمكن اأن ....................... قوُلهم في اأمور ديننا مع كالم اهلل.
3. اإْن تبّين لنا اأنه يمكن الوثوق بكالم رواة الحديث لأنهم من .......................، حَكمنا مبدئيًا 
ب�ضّحة الرواية، اإل اأن يتبّين ل�ضبب اآخر اأن الرواية غير ....................... عن النبي اأو الإمام.

4. للحكم على �ضحة الحديث ينبغي التاأكد من األفاظه وعباراته، والمعنى الوارد فيه، اأي التاأكد ِمن 
�ضحة ....................... .

)األحاديث - صادرة - حّرفوا - الَمتن - الصحيح - شريعته - قولهم - المنافقين - الثقاة(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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كل علم من العلوم اأو المعارف الإن�ضانية، كالطب والفيزياء والريا�ضيات والنبات والنحو، يحتاج 
ويعملوا  منه،  لي�ضتفيدوا  النا�ص،  ويعّلمونه  قوانينه،  ويكت�ضفون  يدر�ضونه  ومتخ�ض�ضين،  علماء  اإلى 
به. فهذه القوانين التي نقروؤها وندر�ضها في الكتب المدر�ضية قد اكت�ضفها العلماء والمتخ�ض�ضون، 

وبّينوها للنا�ص.
�ضين  اإلى علماء متخ�ضّ الإ�ضالمية، يحتاج  والقوانين  ِعلم الحكام  الفقه، والذي هو  كذلك علم 
بدرا�ضته ومعرفته معرفة كاملة، يكت�ضفون قوانينه واأحكامه، وي�ضتخرجونها من م�ضدريها الرئي�ضين، 

وهما القراآن الكريم وال�ضّنة المطهرة، كما قد ُي�ضتعان ببع�ص الم�ضادر الأخرى اأحيانًا.
الأحكام  وي�ضتنبطون  يكت�ضفون  الذين  الإ�ضالمي،  الفقه  بدرا�ضة  المتخ�ض�ضون  العلماء  وهوؤلء 
)المجتهدين(،  و  )الفقهاء(  عنوان  عليهم  ُيطَلق  المطهرة  وال�ضنة  الكريم  القراآن  من  والقوانين 
كما ُيطلق على عملية ا�ضتنباط ومعرفة الأحكام والقوانين الإ�ضالمية من القراآن وال�ضنة والم�ضادر 
الأخرى عنوان )الجتهاد(. وبالتالي يمكن تعريف الجتهاد على اأنه: )بذل الجهود العلمية من اأجل 

معرفة وا�ضتنباط الأحكام والقوانين الإ�ضالمية من م�ضادرها(.
ولكي ي�ضل عالم الدين اإلى م�ضتوى الجتهاد، لبد له من اأن:

1. يدر�ص علوم اللغة العربية، ويفهمها فهمًا جيدًا، وبما يمّكنه ِمن فهم معاني القراآن وال�ضنة وما 
كتبه الفقهاء ال�ضابقون في بحوثهم وموؤلفاتهم.

الأحكام  ا�ضتنباط  من  يتمّكن  بحيث  به،  المرتبطة  العلوم  وبع�ص  وتف�ضيره  القراآن  يتعّلم  واأن   .2
ال�ضرعية من خالل الآيات ال�ضريفة.

3. واأن يمّيز ال�ضّنة ال�ضحيحة من الأحاديث المنقولة خطاأ اأو تلك المد�ضو�ضة التي و�ضعها ورواها 
الكّذابون، ليعمل بالحديث ال�ضحيح، ويترك المكذوب، ولذا فهو بحاجة اإلى اأن يدر�ص حياة الرجال 

زوا بين الكاذب وال�ضادق، وبين المعلوم والمجهول. الذين نقلوا ورووا الأحاديث، لُيميِّ

االجتهاد

57
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◘ ضرورة االجتهاد:

ب�ضورة  وتتو�ضع  تزداد  ون�ضاطاته  وعالقاته  الإن�ضان  واأعمال  متطور،  مجتمع  الإن�ضاني  المجتمع 
م�ضتمرة، وهذا ي�ضتدعي ظهور اأمور لم تكن موجودة من قبل بال�ضورة التي تظهر بها الآن، كالبنوك 
ال�ضناعي  التلقيح  وعمليات  وال�ضتن�ضاخ  والإنترنت  الحديثة  الإعالم  وو�ضائل  التاأمين  و�ضركات 
والعمالت الرقمية وغير ذلك، ونحن نحتاج اإلى معرفة الأحكام والقوانين الإ�ضالمية المتعّلقة بها،  
ولنمّيز بين الحالل والحرام منها، وكيفية تنظيم العمل بها، و�ضمان حقوق النا�ص فيها. فاإذا لم 

يوجد في المجتمع فقهاء، فَمن الذي �ضي�ضتنبط الأحكام والقوانين الإ�ضالمية الخا�ضة بها؟
وهكذا ُندرك اأن الجتهاد �ضرورة، واأن ا�ضتمرار وجود الحوزات العلمية )حيث يدر�ص طالب العلوم 
الدينية( والفقهاء اأمٌر حتمي وحيوي لمجتمعاتنا الإ�ضالمية، كما اأّن من المهم اأن يعتني كل مجتمع  
والتخ�ض�ص  الدرا�ضة  اأجل  من  العلمية(  )الحوزات  المراكز  بهذه  لاللتحاق  اأبنائه  بع�ص  بت�ضجيع 
والتفّقه في الدين، فاأبناء كل مجتمع هم الأقدر والأجدر باأن يفهموا حاجات مجتمعهم، واأن يخاطبوا 
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قون من خالله اأف�ضل النتائج، اإذ اأّن دور  اأفراده باللغة التي يفهمونها، وبالأ�ضلوب الأمثل الذي ُيحقِّ
النا�ص  دين  على  والحفاظ  بل  ال�ضرعية،  الأحكام  وا�ضتنباط  وتعليم  تعّلم  على  يقت�ضر  ل  الفقهاء 
والدعوة اإلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال »تعالى«: {َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا 
يِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم  ُهوا ِفي الدِّ ًة َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم َطاِئَفٌة ِلَيَتَفقَّ َكافَّ

َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن} »التوبة: 122«.
وحيث اأن م�ضئولية الفقهاء دينية، لذا فاإّن العلم وحده لن يكون كافيًا للقيم بمهّمتهم، بل لبد واأن 
يكون الفقيه �ضاحب تقوى، يخاف اهلل ويحذر الآخرة، وين�ضط في طاعة ربه وعبادته، ويجعل ر�ضا 
الن�ضيحة  وتقديم  والعمل  بالقول  اهلل  عباد  في خدمة  يكون  واأن  عينيه،  ُن�ضب  له  والإخال�ص  اهلل 
والإ�ضالح فيما بينهم والدفاع عن الدين ورّد ال�ضبهات عنه، واأن يتخّلق بالأخالق الرفيعة، فيكون 
بهم دين اهلل ول ينّفرهم منه.  �ضخ�ضية جاذبة موؤّثرة، يدخل قلوب النا�ص، ُيحّبهم هلل وُيحّبونه، وُيحبِّ

1. الجتهاد يعني بذل الجهود العلمية من اأجل ................... الأحكام الإ�ضالمية من م�ضادرها، 
وُيطلق على الذين يقومون بهذا الأمر عنوان ................... .

ها اللغة العربية و...................  2. يقوم الراغبون في الجتهاد بدرا�ضة علوم مختلفة من اأهمِّ
والحديث و ُكُتب .................... .

تتغير  والمجتمعات  النا�ص  حاجات  لأن   .................... الحوزات  وجود  وا�ضتمرار  الجتهاد   .3
وتتطّور، ولأن دور الفقهاء ي�ضمل الدعوة اإلى .................... الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4. ل يكفي اأن يكون الفقيه عالمًا، بل لبد اأن يكون ذا .................... وعمل �ضالح وُخُلق رفيع.

)ضرورة - المجتهدين - تقوى - الخير - القرآن - الفقهاء - استنباط(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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ل بد لكل م�ضلم من اأن يعرف ما يحتاج اإليه من اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، وقوانينها ال�ضرورية 
له، كتلك المتعّلقة بال�ضالة والزكاة وال�ضوم والحج والبيع وال�ضراء والطبابة والزواج والطالق وغير 
�ص في مجال درا�ضة ال�ضريعة، ليكون فقيهًا  ذلك. ولّما لم يكن با�ضتطاعة كّل واحد مّنا اأن يتخ�ضّ
اأن  قادرًا على ا�ضتنباط الأحكام من القراآن وال�ضّنة و�ضائر الم�ضادر، لذا وجب على غير الفقهاء 
يرجعوا اإليهم لياأخذوا عنهم الأحكام ال�ضرعية ويعملوا بها. وُيطَلق على عملية اأخذ الأحكام والقوانين 

من الفقيه والعمل بها عنوان: التقليد.
فالتقليد هو عبارة عن: )العتماد على فتوى الفقيه المجتهد في مقام العمل(. ومن خالل المقدمة 
اإلى  بحاجة  الأطباء  غير  اأّن  كما  تمامًا  الفقهاء،  لغير  �ضروري  اأمر  التقليد  اأن  لنا  يت�ضح  ال�ضابقة 
مراجعة الطبيب عند ال�ضعور بالمر�ص، اأو ال�ضك في ذلك، اأو عند الرغبة في الح�ضول على معلومة 
طبية،  لأن الطبيب هو المخت�ّص بما له عالقة بالأمرا�ص و�ضحة الإن�ضان الج�ضدية، واأحيانًا النف�ضية 

اأي�ضًا، كالطبيب النف�ضي.
البناء،  اأن يح�ضل على معلومة لها عالقة بهند�ضة  اأو  بيتًا،  اأن يبني لنف�ضه  فاإّن َمن يريد  وهكذا 
اأو المتخ�ض�ص في هند�ضة  الإن�ضائي  واأن يراجع المخت�ص في هذا المجال، وهو المهند�ص  فالبد 
الِعمارة اأو الديكور، اأو الفّني المتخ�ض�ص في التمديدات الكهربائية اأو ال�ضّحية )المياه( اأو النجارة 

اأو غير ذلك من المجالت ذات العالقة بالبناء. 
فنحن نجد اأنف�ضنا دائمًا بحاجة اإلى ذوي الخت�ضا�ص في مجال اخت�ضا�ضهم، ومعرفة الأحكام 
ال�ضرعية ل تختلف عن ذلك، حيث من المنطقي اأن نرجع اإلى الفقيه لالأخذ عنه، لأنه المتخ�ض�ص 

في الفقه الإ�ضالمي والعالم بالأحكام والم�ضائل ال�ضرعية والدينية.
وقد روي عن الإمام الح�ضن الع�ضكري »عليه ال�ضالم« اأنه قال :)فاأّما َمن كان ِمن الفقهاء �ضائنًا 

لنف�ضه، حافظًا لدينه، مخالفًا على هواه، مطيعًا لأمر موله، فللعوام اأن ُيقّلدوه(.

التقليد
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ومن الوا�ضح اأن هذه الرواية لم تقت�ضر على امتالك الفقيه للعلم الديني، بل واأ�ضافت اإلى ذلك 
�ضرط التقوى والتدّين و�ضيانة النف�ص عن المحّرمات وطاعة اهلل وعدم اّتباع الأهواء ال�ضخ�ضية.

◘ تاريخ التقليد:

اإلى  يعود  قديم  اأمٌر  الإ�ضالمية  ال�ضرعية  الأحكام  لمعرفة  �ضين  المتخ�ضّ اإلى  النا�ص  عاّمة  رجوع 
عهد ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، حيث اأر�ضل النبي بع�َص اأ�ضحابه - مّمن كانوا يمتلكون �ضيئًا 
من المعرفة بالدين واأحكامه - اإلى المدن والقرى والقبائل العربية ليكونوا م�ضدر تعليمهم القراآن 
واآله«  عليه  اهلل  »�ضلى  الأكرم  النبي  اأر�ضل  فقد  الإ�ضالمية،  الأخالق  ومباديء  وال�ضريعة  الكريم 
ُم�ضعَب بن ُعمير اإلى اأهل المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية لهذا الغر�ص، كما اأر�ضل َعْمرو بن 
اليمن،  نواحي  بع�ص  اإلى  جبل  بن  ومعاَذ  نجران،  في  القاطنين  الحارث  بني  اإلى  الأن�ضاري  َحْزم 

دة.  وغيرهم اإلى نواحي اأخرى متعدِّ
وفعل الأئمة من اأهل البيت »عليهم ال�ضالم« مثل ذلك، وفيما يلي بع�ص الأخبار الدالة على ذلك:
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1. عن الإمام محمد الباقر »عليه ال�ضالم« مخاطبًا اأبان بن تغلب: )اجل�ص في م�ضجد المدينة، واْفِت 
النا�ص؛ فاإّني اأُحّب اأن ُيَرى في �ضيعتي مثُلك(.

2. عن عبداهلل بن اأبي يعفور قال: )قلت لأبي عبداهلل( اأي الأمام ال�ضادق )»عليه ال�ضالم«: اإّنه لي�ص 
كلَّ �ضاعة األقاك، ول يمكن القدوم، ويجىء الرجل ِمن اأ�ضحابنا في�ضاألني ولي�ص عندي كلَّ ما ي�ضاألني 

عنه؟ قال: فما يمنعك ِمن محمد بن م�ضلم الثَّقفي؟ فاإّنه قد �ضِمع ِمن اأبي، وكان عنده وجيهًا(.
األقاك كلَّ وقت،  اإني ل  3. عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: )�ضاألت الر�ضا »عليه ال�ضالم« فقلت: 

فعّمن اآخذ معالم ديني؟ قال: ُخذ َعن يون�ص بن عبدالرحمن(.
4. عن علي بن الم�ضيب قال: )قلت للر�ضا »عليه ال�ضالم«: �ُضّقتي بعيدة( اأي ا�ضكن في منطقة بعيدة 
)ول�ضت اأ�ضل اإليك في كل وقت، فمّمن اآخذ معالم ديني؟ قال: ِمن زكريا بن اآدم الُقّمي، الماأموِن 

على الدين والدنيا(.
◘ تقليد الفقهاء:

وفي بع�ص ما و�ضل اإلينا من اأخبار النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« واأئمة اأهل البيت »عليهم ال�ضالم« 
اأنهم كانوا يطلبون ِمن بع�ص علماء اأ�ضحابهم اأن يبذلوا ُو�ضَعهم في ا�ضتنباط الحكم  ما يدّل على 
ال�ضرعي ِمن خالل القراآن وال�ضّنة عندما ُي�ضاألون عن م�ضاألة لم َي�ضمعوا بها ِمن قبل، وي�ضعب عليهم 
الو�ضول اإلى النبي اأو الإمام لمعرفة الحكم ال�ضرعي اأو الإجابة على الم�ضاألة اأو الحكم في خ�ضومة 

وقعت بين بع�ص الأطراف. ومن الأمثلة ما يلي:
1. بعث النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« ال�ضحابّي معاَذ بَن جبل اإلى بع�ص نواحي اليمن وح�ضرموت، 
م اإلّي فيه مما لي�ص في كتاب اهلل،  حه بِعّدة ن�ضائح، فقال معاذ: )اأراأيت ما �ُضئلت عنه واخُت�ضَِ ون�ضَ
ع هلل يرفعك اهلل، ول تق�ضيّن اإل بِعلم، فاإْن  ولم اأ�ضمع ِمنك �ُضّنة؟ فقال »�ضلى اهلل عليه واآله«: َتوا�ضَ
دَق  َيعلْم منك ال�ضِّ اإْن  اأمٌر ف�َضْل ول ت�ضتحي، وا�ضت�ضر ثم اجتهد، فاإّن اهلل »عّز وجل«  اأ�ْضَكل عليك 
يوّفقك، فاإن الُتِب�َص عليك، فِقْف حتى ُتثبَته اأو َتكتب اإلّي فيه، واحَذر الهوى، فاإّنه قائُد الأ�ضقياء اإلى 

فق(. النار، وعليك بالرِّ
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2. عن ه�ضام بن �ضالم عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )اإّنما علينا اأن ُنلقَي اإليكم 
عوا(.  الأ�ضول، وعليكم اأْن ُتفرِّ

اأ�ضحابه كي  لبع�ص علماء  ال�ضالم«  »عليه  ال�ضادق  الإمام  كانت دعوة من  اأن هذه  الوا�ضح  ومن 
اأهل  اأئمة  ياأخذونها عن  التي  ال�ضرعية  الأحكام  المتفّرعة عن  ال�ضرعية  الأحكام  ل�ضتنباط  َي�ضَعوا 

البيت »عليهم ال�ضالم«.
ل اإلى اأّن عملية الجتهاد كانت قائمة  ومن مجموع ما �ضبق من الأخبار والأحاديث ن�ضتطيع اأن نتو�ضّ
بين  الُبعد  مثل  ت�ضتدعي ذلك،  كانت  التي  للظروف  وذلك  الإمام،  اأو  النبي  زمان ح�ضور  في  حتى 
وحاجة  ذلك،  اإلى  وما  والإنترنت  والفاك�ص  كالهاتف  ات�ضال  اأجهزة  توّفر  وعدم  الإ�ضالمية  البالد 
النا�ص اإلى معرفة الإجابات على اأ�ضئلتهم الدينية المختلفة التي َي�ضعب في كثير من الأحيان انتظار 

عدة اأ�ضابيع اأو اأ�ضهر للح�ضول على اإجاباتها.

1. التقليد في الأحكام ال�ضرعية عبارة عن ...................... على فتوى الفقيه ...................... 
في مقام العمل.

2. نحن نجد اأنف�ضنا دائمًا بحاجة اإلى ذوي ...................... في مجال اخت�ضا�ضهم، ومعرفة 
الأحكام ال�ضرعية ل ...................... عن ذلك.

3. اأر�ضل النبيَّ الأكرم .............................. اإلى اأهل المدينة المنورة، كما اأر�ضل معاَذ بن 
جبل اإلى بع�ص نواحي ...................... ليعّلما النا�ص القراآن وال�ضريعة ومباديء الأخالق. 

في  ُو�ضَعهم  يبذلوا  اأن  اأ�ضحابهم   ...................... بع�ص  ِمن  يطلبون  والأئمة  النبي  كان   .4
...................... الحكم ال�ضرعي ِمن خالل القراآن وال�ضّنة.

)علماء - مصعب - تختلف - االعتماد - االختصاص - استنباط - اليمن - المجتهد(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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ِكَتاًبا  اْلُمْؤِمِنيَن  َعَلى  َكاَنْت  اَلَة  الصَّ {ِإنَّ  »تعالى«:  اهلل  قال 
َمْوُقوًتا} »الن�ضاء: 103«. ال�ضالة عبادة يومية، ُمحّددة الأوقات 
والركعات والطريقة التي ُتوؤّدى بها، يقف فيها الم�ضلم بين يدي 
فيها  يوّحُده  يوم،  كل  في  مرات  خم�ص  وتعالى«  »�ضبحانه  اهلل 
ويعبُده ويدُعوه ويطلُب منه الَعْوَن والمغفرة والهداية، لذا كانت 
ال�ضالة و�ضيلة لطهارة النف�ص من المعا�ضي والآثام، ولإ�ضالح 

ال�ضلوك، وتربية الإن�ضان على فعل الخير والبتعاد عن ال�ضر.

أمهية الصــــــالة

»�ضلى  الكريم  الر�ضول  قال 
اهلل عليه واآله« لبع�ص اأ�ضحابه، 
الذي  بالماء  ال�ضالة  ُم�ضّبهًا 
النجا�ضات  من  الإن�ضان  ُيطّهر 

والأو�ضاخ: )لو كان على باب دار اأحدكم نهٌر فاغت�َضَل في كل يوم منه خم�ص مرات، اأ كاَن َيبَقى في 
ج�ضده من الدرن �ضيء؟ قلنا: ل. قال: فاإّن َمَثل ال�ضالة كمثل النهر الجاري، كّلما �ضّلى �ضالة كّفرت 

ما بينهما ِمن الذنوب(.
فالإن�ضان حينما يقف في ال�ضالة بين يدي اهلل »�ضبحانه وتعالى« ويقراأ �ضورة الفاتحة، التي فيها 
الحمد له والثناء عليه، وفيها طلب الهداية وال�ضتقامة، والبراءة ِمن ال�ضاّلين، وِمن الذين غ�ضب 
والبتعاد  الخير  وحّب  ال�ضتقامة  على  وتعويدها  نف�ضه  وتربية  بتعليم  يقوم  فهو حينئذ  عليهم،  اهلل 
الَة ِإنَّ  عن ال�ضر والأ�ضرار، لذلك قال اهلل »عّز وجل«: {اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّ
ُ َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن} »العنكبوت: 45«. ِ َأْكَبُر َواهللَّ الَة َتْنَهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر اهللَّ الصَّ

َوِلَواِلَديَّ  َنا اْغِفْر ِلي  وعندما يرفع الم�ضّلي يديه للدعاء ببع�ص اأدعية القراآن الكريم مثل: {َربَّ
ولإخوانه  ولوالديه  لنف�ضه  بالخير  يدعو  اإّنما  فهو  اْلِحَساُب}»اإبراهيم:41«،  َيُقوُم  َيْوَم  َوِلْلُمْؤِمِنيَن 
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الموؤمنين... وعندما يركع وي�ضجد خ�ضوعًا هلل، ويقول في ركوعه: )�ضبحان ربي العظيم وبحمده( 
وفي �ضجوده: )�ضبحان ربي الأعلى وبحمده(، فهو يعمل على تطهير نف�ضه من الِكْبر والغرور، وُيعلن 
بقّية  مع  بالم�ضاواة  وي�ضعر  خالقه،  اأمام  الإن�ضان  ب�ضعف  وُيِقر  له،  وطاعته  اهلل،  لعظمة  خ�ضوَعه 
يقة  ِدّ ُع وي�ضجُد هلل كما يخ�ضعون وي�ضجدون، ويقول ما يقولون. وقد بّينت لنا ال�ضَ اإخوانه، لأّنه يخ�ضَ
فاطمة الزهراء »عليها ال�ضالم« هذا المعنى في بيان بع�ص فوائد ال�ضالة فقالت: )وال�ضالة تنزيهًا 
ِمن الكبر(. كما اأن الم�ضّلي في ت�ضّهده يوؤّكد كل مّرة حقائق الإيمان التي تعّلق قلُبه بها، كالتوحيد 
والنبّوة والمعاد، وي�ضّلي على النبي واآله موؤّكدًا ُحّبه وولَءه لهم، واأنهم قادُته و�ضادُته الذين اأمر اهلل 

باّتباعهم والهتداء بهديهم والرجوع اإليهم في اأمور دينه. 
اأي�ضًا، حيث َتجعلهم مترابطين متحاّبين  وال�ضالة كما ُت�ضلح الفرد فاإّنها ُت�ضلح حال الجماعة 
هم بع�ضًا، ل لأجل منفعة دنيوية، بل طلبًا  َيهتمُّ بع�ضهم ببع�ص، وُيعين بع�ضُ متعاونين على الخير، 
لر�ضا اهلل، وُحبًا في عمل الخير، و�ضعورًا بالرتباط برابطة الأخّوة الإيمانية التي تهّيوؤها لهم �ضالة 
الجماعة حيث ي�ضطّفون في �ضفوٍف منّظمة خلف اإماٍم واحد، ويْتَبُع بع�ضهم بع�ضًا في اأفعال ال�ضالة 

واأقوالها و�ضكناِتها وحركاِتها.
وقد بّينت الن�ضو�ص التالية جانبًا مهّمًا من قيمة ال�ضالة والعناية بها وباآثارها الإيجابية: 

ُيَراُؤوَن،  ُهْم  الَِّذيَن  َساُهوَن،  َصاَلِتِهْم  َعن  ُهْم  الَِّذيَن  لِّْلُمَصلِّيَن،  1. قال اهلل »عّز وجل«: {َفَوْيٌل 
َوَيْمَنُعوَن اْلَماُعوَن} »الماعون:4-7«. فاأداء ال�ضالة واإْن كان في حّد ذاته اأمرًا مطلوبًا، اإل اأّن هذا ل 
يعني اأن ناأتي بها كيفما كان، بل على الم�ضّلي اأي�ضًا اأن يعتني باأدائها في وقتها، واأن ُيتّمها في اأح�ضن 
�ضورة، واأْن يراقب مدى تاأثيرها الإيجابي على نف�ضه، فالّرياء في الأعمال ال�ضالحة، وَمنع الخير عن 

المحتاجين، ِمن دلئل �ضعف اهتمام الم�ضّلي ب�ضالته، واأنها لم تُعد ُتغّير فيه اإلى الأح�ضن.
2. عن النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )لَيناُل �ضفاعتي َمن ا�ضتخّف ب�ضالته(. وهذا 

من الآثار الأخروية ال�ضلبية الناتجة عن عدم العتناء بال�ضالة وعدم الإتيان بها كما هو مطلوب.
3. وقال اهلل »عّز وجل« في بيان خطورة ترك ال�ضالة مطلقًا: {َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر، َقاُلوا َلْم َنُك 
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ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

يِن}  ِبَيْوِم الدِّ ُب  ُنَكذِّ َوُكنَّا  اْلَخاِئِضيَن،  َمَع  َنُخوُض  َوُكنَّا  اْلِمْسِكيَن،  ُنْطِعُم  َنُك  َوَلْم  اْلُمَصلِّيَن،  ِمَن 
»المدّثر:46-42«.

4. وعن النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله«: )ل تدع ال�ضالة متعّمدًا، فاإّن َمن تركها متعّمدًا، فقد 
الإن�ضان  مثل هذا  نحكم على  اأن  ِمن حّقنا  اأّن  يعني  ل  فاإن هذا  بالطبع  الإ�ضالم(.  ملُة  ِمنه  َبِرئت 

بالكفر، ولكْن بمعنى اأن �ضلوَكه وحاَله ل يتوافق مع �ضلوك الم�ضلمين وحالهم.
اإّن ال�ضالة هويُة الإن�ضان الم�ضلم، وهي واحدة من اأهم الأمور التي ُتمّيزه عن غير الم�ضلمين، وكل 
ما يمكن اأن ي�ضغلك عن ال�ضالة، كاللعب والنوم والدرا�ضة والعمل، ُيمكن تاأجيله قلياًل اإلى ما بعد 
اأداء ال�ضالة في وقتها، ليجدنا اهلل - حقًا - ِمن الم�ضّلين، ولكي ُتعطي ال�ضالة اآثاَرها في تطهيرنا 

ِمن كل �ضوء، وليجعلنا في الدنيا من ال�ضالحين، وفي الآخرة من الفائزين.

1. ال�ضالة و�ضيلة لطهارة ....................... من المعا�ضي والآثام، ولإ�ضالح ال�ضلوك، وتربية 
الإن�ضان على فعل الخير و ....................... عن ال�ضر.

َمَثل ال�ضالة كمثل ....................... الجاري، كّلما �ضّلى  اأنه قال: )فاإّن  2. عن النبي الأكرم 
�ضالة ....................... ما بينهما ِمن الذنوب(.

 ،....................... و  الِكْبر  نف�ضه من  يعمل على تطهير  وي�ضجد فهو  الم�ضّلي  3. عندما يركع 
وُيعلن ....................... لعظمة اهلل، وطاعته له، وُيِقر ب�ضعفه اأمام خالقه. 

4. ال�ضالة َتجعل الموؤمنين مترابطين ....................... متعاونين على الخير، ل لأجل منفعة 
دنيوية، بل طلبًا لر�ضا اهلل، و ....................... في عمل الخير.

زه عن غير الم�ضلمين. 5. ال�ضالة ....................... الم�ضلم، ومن اأهم ما يميِّ
)الغرور - هوّية - متحاّبين - كّفرت - خضوعه - االبتعاد - النهر - النفس - ُحبًا(
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روى الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه بينا ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« ي�ضير مع بع�ص 
اأ�ضحابه في بع�ص طرق المدينة اإذ َثّنى رجله عن دابته ثم خّر �ضاجدًا فاأطال في �ضجوده، ثم رفع 
راأ�ضه، فعاد، ثم ركب، فقال له اأ�ضحابه: يا ر�ضول اهلل، راأيناك ثّنيَت رجَلك َعن دابَّتك ثم �ضجدت 
اأنه لن  ال�ضالم ِمن رّبي وب�ّضرني  اأتاني فاأقراأني  ال�ضالم«  اإن جبرئيل »عليه  ال�ضجود؟ فقال:  فاأطلت 
ُيخزَيني في اأمتي، فلم يكن لي مال فاأت�ضّدق به، ول مملوك فاعتقه، فاأحببُت اأن اأ�ضكر ربي »عّز وجل«.

◘ ملاذا نشكر؟
يمتلك  الذي  الإن�ضان هو  لأن  باإن�ضانيته،  الإن�ضان  اإح�ضا�ص  تعبيرًا عن   - ِمن جهة   - ُيمّثل  ال�ضكر 
ال�ضعور ويعترف بالجميل، كما اأنه ُيمّثل - ِمن جهة اأخرى - انعكا�ضًا لمعرفة اهلل، فنحن نعرف اهلل 
من خالل ما نكت�ضفه ِمن اأ�ضرار َخْلقه في اأنف�ضنا وفيما حولنا، وهذا الكت�ضاف يقوُدنا اإلى معرفة 
اأن اهلل »�ضبحانه وتعالى« قد جعل ما في هذا الوجود ِمن مخلوقات م�ضخرًا لالإن�ضان: {َأَلْم َتَرْوا َأنَّ 
َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَرًة َوَباِطَنًة} »لقمان:20«.  ا ِفي السَّ َر َلُكم مَّ َ َسخَّ اهللَّ
مه ِمن �ضكٍر بين يدي اهلل  وهذا بالطبع ي�ضتدعي ال�ضكر هلل على عظيِم ما اأنعم. ومهما َعُظم ما ُنقدِّ

»عّز وجل«، فاإّنه ل ُيمّثل �ضيئًا في مقابل عطائه الالمتناهي.
ولم يكن �ُضكر النبي هلل على عطاء خا�صٍّ به، بل كان �ضجوده �ضكرًا لعطاء اهلل لأمته، وهذا يعني 
اأن ال�ضكر هلل ل يكون على العطاء الإلهي الخا�ص بالمنَعم عليه فقط، بل حتى فيما يرتبط بالآخرين 
ن يهّمه اأمُرهم، اإما على م�ضتوى العالقة ال�ضخ�ضية، كالأقرباء والأ�ضدقاء، اأو العالقة الر�ضالية  ممَّ
كالموؤمنين. وقد اأخبرنا القراآن الكريم اأن ال�ضكر كان ُخلقًا لزمًا لأنبياء اهلل »عليهم ال�ضالم«، قال 
اهلل »عّز وجل« ب�ضاأن النبي نوح »عليه ال�ضالم«:{ُذرِّيََّة َمْن َحَمْلَنا َمَع ُنوٍح ِإنَُّه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا} 
ِ َحِنيًفا  َقاِنًتا هلِلَّ ًة  ُأمَّ َكاَن  ِإْبَراِهيَم  »الإ�ضراء:3«. وقال ب�ضاأن النبي اإبراهيم »عليه ال�ضالم«: {ِإنَّ 

َوَلْم َيُك ِمَن اْلُمْشِرِكيَن، َشاِكًرا أِلَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم} »النحل:121-120«.
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كر: ◘ تنّوع الشُّ

دة: يمكن ت�ضّور تحقيق �ضكر اهلل باأنحاء متعدِّ
م  1. عندما َت�ضكر بل�ضانك �ضخ�ضًا قّدم لك خدمة وُتثني عليه، فهذا ِمن الأخالق، ولكن عندما ُتقدِّ
له �ضيئًا في مقابل هذا العطاء، كاأْن تدعو له بالغيب، اأو َتهدي له ثواب ركعتين، اأو ُتعيُنه لحقًا حين 
يحتاج اإليك، فهذا ِمن مكارم الأخالق. وهكذا فاإّن �ُضكر اهلل »عّز وجل« على ِنعِمه بالل�ضان ُيمّثل اأقّل 
يقوم  اأن  ذلك  ِمن  والأجمل  والأف�ضل  والأرقى  الموؤمن.  الإن�ضان  �ضدوُره عن  ُيتوّقع  ال�ضكر  ِمن  قْدر 
ال�ضاكر اأي�ضًا بالعطاء، ول يكتفي بالقول فقط. وفي الحديث ال�ضابق، اأراد النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« 
اأن ُيعطي، والعطاءان كانا مرتبَطين بحالت اإن�ضانية... ال�ضدقة والعتق، فاهلل »عّز وجل« يريد مّنا اأن 

نعتني بعباِده، بحيث يكون �ُضكرنا هلل عطاًء لخلق اهلل.
2. حين يفقد الإن�ضان الإمكانية الماّدية للعطاء، فيجعل تعبيره عن ال�ضكر العملي ب�ضورٍة عبادية، 
ْن  كاأداء ركعتي �ضالة، اأو �ضجدة ال�ضكر، اأو ال�ضيام. قال اهلل »عّز وجل«: {َبِل اهلَل َفاْعُبْد َوُكن مِّ

اِكِريَن} »الزمر:66«. الشَّ
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3. طاعة اهلل »عّز وجل« في كلِّ ما اأَمرنا به، والمتناع عن كل ما نهانا عنه، هو نوٌع ِمن اأنواع ال�ضكر. 
ُسوَل َفِإن َتَولَّْوا َفِإنَّ اهلَل اَل ُيِحبُّ اْلَكاِفِريَن} »اآل عمران:32«،  قال »عّز وجل«:  {ُقْل َأِطيُعوْا اهلَل َوالرَّ

واإذا كان عدم طاعة اهلل ور�ضوله نوعًا من الكفر، فاإن طاعتهما نوع من ال�ضكر.
4. توجيه النعمة الإلهّية نحو الهدف الذي اأوِجدت ِمن اأجله. فعن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« 
اأنه قال: )اإّن اهلَل لم ُينعم على عبد نعمًة اإل وقد األزمه فيها الحّجة من اهلل؛ فَمن َمّن اهلل عليه فجعله 
قوّيًا فحّجته عليه القياُم بما كّلفه، واحتمال َمن هو دونه مّمن هو اأ�ضعف منه؛ فَمن َمّن اهلل عليه 
َمّن اهلل عليه فجعله  وَمن  بنوافله؛  بعُد  الفقراء  تعاهُده  ثّم  ماُله،  عًا عليه فحّجته عليه  فجعله مو�ضَّ
�ضريفًا في بيته، جمياًل في �ضورته، فُحّجته عليه اأن يحمد اهلل »تعالى« على ذلك، واأن ل يتطاول على 

غيره، فيمنع حقوق ال�ضعفاء لحال �ضرفه وجماله(.

عن  تعبيٌر  ال�ضكر  فاإّن  ولذا  بالجميل،  ويعترف   ..................... يمتلك  الذي  هو  الإن�ضان   .1
..................... الإن�ضان باإن�ضانيته.

2. مهما َعُظم �ضكرنا هلل، فاإّنه ل ُيمّثل �ضيئًا في مقابل ......................... الالمتناهي.
3. ال�ضكر بالعطاء .................... واأف�ضل واأجمل ِمن اأن يكتفي الإن�ضان بال�ضكر الل�ضاني فقط.

ُل نوعًا ِمن اأنواع ال�ضكر. 4. اللتزام باأوامر اهلل و ........................ ُيمثِّ
5. ِمن �ضور �ضكر اهلل اأن نوّجه النعمة الإلهّية نحو .................. الذي اأوِجدت ِمن اأجله، فمن 
اأن  رف، فعليه  اأنعم عليه بال�ضَّ اأن .................. به الفقراء، وَمن  اأنعم اهلل عليه بالمال، فعليه 

يكون ..................... وعادًل.
)أرقى - إحساس - يساعد - متواضعًا - نواهيه - عطائه - الشعور - الهدف(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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ق�ّضم العلماء اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية اإلى:
1- واجبات: وهي التي ُيثاب الم�ضلم على فعلها، وُيعاقب على تركها بال عذر.

2- م�ضتحبات: وهي التي ُيثاب الم�ضلم على فعلها، ول ُيعاَقب على تركها.
3- محّرمات: وهي التي ُيعاَقب الم�ضلم على فعلها بال عذر.

ل للم�ضلم تركها، ولكن ل ُيعاَقب على فعلها. 4- مكروهات: وهي التي ُيف�ضّ
5- مباحات: وهي التي ُي�ضَمح بفعلها، دون اأن ُيثاب ول ُيعاَقب على فعلها اأو تركها.

فال�ضالة اليومية واجبة، وتعقيبات ال�ضالة م�ضتحبة، وال�ضرقة حرام، وال�ضالة اأمام الِمراآة من 
المكروهات، و�ضرب الماء مباح. 

ومما �ضبق يت�ضح اأن الإن�ضان يع�ضي اهلل »�ضبحانه وتعالى« اإذا ترك الواجب بال عذر، اأو فعل الحرام 
َمْت  »تعالى«: {ُحرِّ قوله  ومثال ذلك  ُيعّد ذلك مع�ضية،  لُعذر فال  لو �ضدر منه ذلك  اأما  بال عذر، 
َيُة  َواْلُمَتَردِّ َواْلَمْوُقوَذُة  َواْلُمْنَخِنَقُة  ِبِه   ِ ِلَغْيِر اهللَّ ُأِهلَّ  َوَما  اْلِخنِزيِر  َوَلْحُم  ُم  َوالدَّ اْلَمْيَتُة  َعَلْيُكُم 
َذِلُكْم  ِباأَلْزالِم  َتْسَتْقِسُموْا  َوَأن  النُُّصِب  َعَلى  ُذِبَح  َوَما  ْيُتْم  َذكَّ َما  ِإالَّ  ُبُع  السَّ َأَكَل  َوَما  َوالنَِّطيَحُة 
ِْثٍم َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر  ِفْسٌق....... َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة{ مجاعة }َغْيَر ُمَتَجاِنٍف{ غير متعّمد }إلِّ

رَِّحيٌم} »المائدة:3«.
وتعاليم الإ�ضالم ل تنح�ضر في جانب معين من جوانب الحياة الإن�ضانية، بل هي ت�ضمل الجوانب 
الجتماعية وال�ضيا�ضية والقت�ضادية والعلمية وغيرها، كما ت�ضمل الجانب الفردي، وِمن هنا نعرف 
اأن المع�ضية يمكن اأن تكون في كل جانب من جوانب الحياة الإن�ضانية، فقد يع�ضي الإن�ضان ربَّه وهو 
يتعامل في التجارة، كاأن يغ�ّص مثاًل اأو اأن يتعامل بالربا، كما قد يع�ضي ربَّه وهو يتعامل في م�ضاألة 
ه وهو  اجتماعية، كاأْن يعّق والديه، اأو يظلم زوجته ب�ضربها اأو عدم الإنفاق عليها، كما قد يع�ضي ربَّ
ه  في موقع عمله الإداري، كاأْن يظلم الموّظفين، اأو ل ُينِجز معامالت المراجعين، كما قد يع�ضي ربَّ

وهو يتلّقى التعليم، وذلك عندما يغ�ّص في الختبارات، وغير ذلك من الموارد الكثيرة.

ارتكاب املعصية
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◘ املعاصـي الكبيــرة:
كما ق�ّضم العلماء اأي�ضًا  المعا�ضي 
اإلى  ا�ضتنادًا  و�ضغيرة  كبيرة  اإلى 
{ِإن  وتعالى«:  »�ضبحانه  اهلل  قول 
َعْنُه  ُتْنَهْوَن  َما  َكَباِئَر  َتْجَتِنُبوْا 
َوُنْدِخْلُكم  َسيَِّئاِتُكْم  َعنُكْم  ْر  ُنَكفِّ
مُّْدَخاًل َكِريًما} »الن�ضاء:31«. وقد 
ال�ضريفة  الأحاديث  بع�ص  في  ورد 
ِذْكر اأنواع المعا�ضي الكبيرة، ومن 
جعفر  الإمام  عن  روي  ما  ذلك 

 ِ ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )...اأكبر الكبائر الإ�ضراك باهلل، يقول اهلل: {ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك ِباهللَّ
ُ َعَلْيِه اْلَجنََّة}، وَبعده الإيا�ص ِمن َرْوِح اهلل، لأن اهلل »عّز وجل« يقول: {ِإنَُّه اَل َيْيَأُس  َم اهللَّ َفَقْد َحرَّ
ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن}، ثم الأمن من مكر اهلل لأن اهلل »عّز وجل« يقول: {َفال َيْأَمُن َمْكَر  ِمن رَّْوِح اهللَّ
العاّق جّبارًا  َجعل  وتعالى«  »�ضبحانه  الوالدين، لأن اهلل  اْلَخاِسُروَن}، ومنها عقوق  اْلَقْوُم  ِإال   ِ اهللَّ
�ضقيًا، وَقْتل النف�ص التي حّرم اهلل اإل بالحق، لأن اهلل »عّز وجل« يقول: {َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخاِلًدا ِفيَها} 

........( اإلخ الحديث.
ويمكن اأن ن�ضيف الأمثلة التالية اإلى ما جاء في الحديث ال�ضابق: اأكل مال اليتيم ُظلمًا - الربا - 
حر - �ضهادة الّزور - الِغيبة - البهتان - النميمة -  الإ�ضراف  ال�ضرقة - الكذب - �ُضرب الخمر - ال�ضِّ

- التكّبر - خيانة الأمانة - لعب القمار.
وتق�ضيم المعا�ضي اإلى كبيرة و�ضغيرة ل يعني ال�ضتهانة بالمعا�ضي ال�ضغيرة، لأّن الإ�ضرار على 
ال�ضغائر وتكرار فعلها يجعلها مع�ضية كبيرة، فقد روي عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه 

قال: )ل �ضغيرة مع الإ�ضرار(. 
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◘ أمهيـة تـرك املعـاصـي:
بالآخرة،  وبع�ضها  الدنيا،  بالحياة  بع�ضها  يرتبط  كثيرة وخطيرة،  �ضلبية  اآثار  المعا�ضي  لرتكاب 
ولذا نجد اأن القراآن الكريم والأحاديث ال�ضريفة تنّبه اإلى �ضرورة تنزيه الإن�ضان نف�ضه عن ارتكاب 

المع�ضية والم�ضارعة اإلى التوبة منها، واإ�ضالح ما ترّتب عليها من مفا�ضد، ومن ذلك:
1. عن النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )َترُك ُلقمة الحرام( وهي التي قد تكون ناتجة 
عن الغ�ص في البيع اأو الربح الربوي اأو ال�ضرقة اأو عدم تذكية الذبيحة )اأحبُّ اإلى اهلل »عز وجل« من 

�ضالة األفي ركعة تطوعًا(. 
2. وعنه »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )اعترفوا بنعم اهلل ربكم وتوبوا اإلى اهلل ِمن جميع ذنوبكم، 

فاإّن اهلل ُيحّب ال�ضاكرين من عباده(.
3. عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )ِجّدوا واجتهدوا، واإْن لم تعَملوا فال تع�ضوا، 

فاإّن َمن َيبني ول َيهِدم يرتفع بناوؤه واإن كان ي�ضيرًا، وَمن َيبني وَيهدم يو�َضك اأن ل يرتفع بناوؤه(.
ومن جملة الآثار المترتبة على المعا�ضي في الدنيا، بالإ�ضافة اإلى العقاب في الآخرة: 

على  خ�ضرانًا  الإن�ضان  فيزداد  بال�ضيئات،  وُي�ضتبدل  الثواب  ُيمحى  حيث  ال�ضالح:  العمل  َحْبط   -1
خ�ضران. وقد روي عن النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )من قال »�ضبحان اهلل« غر�ص اهلل له بها 
�ضجرة في الجنة... فقال رجل ِمن قري�ص: اإن �ضجرنا في الجنة لكثير. قال »�ضلى اهلل عليه واآله«: 
نعم، ولكْن اإياكم اأن ُتر�ضلوا اإليها نيرانًا فُتحرقوها، وذلك لأن اهلل »عّز وجل« يقول: {َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

ُسوَل َوال ُتْبِطُلوا َأْعَماَلُكْم}(.  آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَل َوَأِطيُعوا الرَّ
العبد  )اإّن  قال:  اأنه  ال�ضالم«  »عليه  الباقر  الإمام محمد  روي عن  الدعاء: حيث  ا�ضتجابة  َمْنع   -2
لي�ضاأل اهلل حاجة من حوائج الدنيا، فيكون من �ضاأن اهلل »تعالى« ق�ضاوؤها اإلى اأجل قريب اأو بطيء، 
تعّر�ص  فاإّنه قد  له،  ُتنجزها  ل  الموَكِل بحاجته:  للَمَلِك  فيقول  ذنبًا  الوقت  العبُد عند ذلك  فُيذنب 

ل�ضخطي، وا�ضتوجب الحرمان مّني(.
3- الُكفر باهلل: فقد ي�ضتمر الإن�ضان بارتكاب المعا�ضي اإلى اأن ين�ضلخ تدريجيًا عن الدين، ويف�ضد 

basateen 8.indd   74basateen 8.indd   74 2/11/2020   1:33:00 PM2/11/2020   1:33:00 PM



القسم الرابع
األخالق

75

 ِ اهللَّ ِبآَياِت  ُبوا  َكذَّ َأن  وَأى  السُّ َأَساُؤوا  الَِّذيَن  َعاِقَبَة  َكاَن  اإيماُنه، فقد قال اهلل »عز وجل«: {ُثمَّ 
َوَكاُنوا ِبَها َيْسَتْهِزُؤون} »الروم:10«.

4- النفاق والفقر: حيث روي عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )الغناء يورث النفاق 
ويعتقب الَفقر(. 

5- الوقوع في َنف�ص الَعيب: فقد روي عن النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )َمن اأذاع فاح�ضة كان 
كمبتديها، وَمن عّير موؤمنًا ب�ضيٍء، ل يموت حتى يركبه(.

6- الموت المفاجيء والكوارث الطبيعية: فقد روي عن النبي »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال: )اإذا 
ف المكيال والميزان، اأخذهم اهلل بال�ضنين والنق�ص(  ظهر الزنا ِمن بعدي َكُثر موُت الفجاأة، واإذا ُطفِّ

القحط والجْدب )واإذا َمنعوا الزكاة َمنعت الأر�ص برَكتها ِمن الزرع والثمار والمعادن كلها(. 

و  ومحّرمات   ................... و  واجبات  اإلى  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  العلماء  ق�ّضم   .1
................... ومباحات.

2. يمكن اأن تكون المع�ضية في كل جوانب الحياة، فقد ................... الإن�ضان ربَّه في التجارة من 
خالل ................... كما قد يع�ضي ربَّه وهو يتعامل في م�ضاألة اجتماعية، كاأْن ................... 

والديه، كما قد يع�ضي ربَّه وهو في موقع عمله باأن ل ُينِجز ................... المراجعين.
3. تق�ضيم المعا�ضي اإلى كبيرة و�ضغيرة ل يعني ................... بالمعا�ضي ال�ضغيرة، لأّن الإ�ضرار 

عليها يجعلها من ................... . 
4. من اآثار المعا�ضي في الدنيا بالإ�ضافة اإلى العقاب في الآخرة: ................... العمل، ومنع 

ا�ضتجابة الدعاء، والكفر باهلل.
)معامالت - حبط - الكبائر - االستهانة - يعصي - مستحبات - مكروهات - الغش - يعّق(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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النبي  و�ضنة  الكريم  القراآن  طريق  عن  والمعرفة  بالعلم  علينا  َمّن  اأْن  وجل«  »عّز  اهلل  ِنَعم  ِمن 
ِنعِمه »�ضبحانه« تعليمنا ماهّية الذنوب  اأّن ِمن  »�ضلى اهلل عليه واآله« وعترته »عليهم ال�ضالم«، كما 
وكيفية تح�ضين اأنف�ضنا منها، بل وبيان وتو�ضيح الأمور التي ِمن �ضاأنها اأْن ُتهيّيء لنا اأجواء ارتكاب 

الذنوب، لنتجّنبها، وُيطَلق عليها عنوان )مقدمات المعا�ضي(.
وقد نّفر الإ�ضالم من مقدمات المعا�ضي، ونهى عنها، وقّبح نتائجها بهدف �ضّد منافذ الجريمة التي 
قد يرتكبها الإن�ضان بحّق نف�ضه وبحّق الآخرين عندما يرتكب المع�ضية، فتجّنب مقّدمات المعا�ضي 
من �ضاأنه اأن ُي�ضِعف احتمالت �ضقوط الإن�ضان في �َضَرك و�ضاو�ص ال�ضيطان والنف�ص الأّمارة بال�ضوء 
التي تدفع نحو ارتكاب المع�ضية والتخفيف من خطورتها واآثارها في الدنيا والآخرة... ولن�ضتعر�ص 

فيما يلي بع�ضًا من مقّدمات المعا�ضي:

◘ النظر إىل اجلنس اآلخر:
ِلَك َأْزَكٰى َلُهْم ِإنَّ  وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذَٰ قال اهلل »عّز وجل«: {ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِّْلُمْؤِمَناِت  َوُقل  َيْصَنُعوَن،  ِبَما  َخِبيٌر  اهلَل 
َأْو  ِلُبُعوَلِتِهنَّ  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُجُيوِبِهنَّ  َعَلٰى  ِبُخُمِرِهنَّ  َوْلَيْضِرْبَن  ِمْنَها  َظَهَر  َما  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ 
آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ 
َلْم  الَِّذيَن  ْفِل  الطِّ َأِو  َجاِل  الرِّ ِمَن  اإْلِْرَبِة  ُأوِلي  َغْيِر  التَّاِبِعيَن  َأِو  َأْيَماُنُهنَّ  َمَلَكْت  َما  َأْو  ِنَساِئِهنَّ  َأْو 
 ِ ِإَلى اهللَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا  ِبَأْرُجِلِهنَّ  َيْظَهُروا َعَلٰى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل َيْضِرْبَن 

َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن} »النور:31-30«. 
اإلى الرجل ت�ضّرف طبيعي وا�ضطراري في �ضوء حالة  اأو المراأة  اإلى المراأة  فمجّرد نظر الرجل 
الختالط والتعاي�ص بين الجن�ضين في ال�ضارع والعمل والعالقات الأ�ضرية وغير ذلك، ولكن عندما 
يدخل الجانب الغريزي في الأمر ويثير الأفكار والرغبات الغرائزية عند الفرد تجاه الآخر، فاإّن م�ضاألة 

مـات املعـــاصـي ُمــقــدِّ
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النظر الطبيعية تتحّول اإلى 
مع�ضيـــــــة، ولرّبمـــا جــــّرت 
من  اأكثر  هو  ما  اإلى  اأي�ضًا 
والرغبات  الأفكار  مجرد 
الغرائزية، لتتحّول الم�ضاألة 
وعـــــالقــــــة  �ضـــــداقة  اإلى 
من  ذلك  وغيـر  وتالمــــ�ص 
بين  العــــــالقة  محّرمــــات 
جاء  هنا  ومـــن  الجن�ضين. 
الأمر الإلهي للذكر والأنثى 

باأن ينتبه كلٌّ منهما اإلى نظراته اإلى الآخر، ليكون عدم ال�ضتر�ضال في التاأّمل والنظر اإلى الطرف 
الآخر )غ�ص الب�ضر( هو  الأ�ضلوب العام في هذا الجانب من التفاعل الجتماعي بينهما، ومن �ضاأن 

هذا اأن ي�ضاعد على طهارة الم�ضاعر والِفكر لدى الطرفين معًا.

◘ مؤاخاة الفاجر:

قال الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم«: )كان اأمير الموؤمنين »عليه ال�ضالم« اإذا �ضعد المنبر 
الماجن  فاأّما  والكّذاب،  والأحمق،  الفاجر،  الماجن  ثالثة:  موؤاخاة  يتجّنب  اأن  للم�ضلم  ينبغي  قال: 
الفاجر فُيزيِّن لك فعَله، وُيحّب اأّنك مثُله، ول ُيعيُنك على اأمِر ديِنك وَمعاِدك، ومقاربُته َجفاء وَق�ضوة، 

وَمدخُله وَمخرُجه عاٌر عليك...(.
من  كونها  في  وال�ضبب  بل  هذه،  المع�ضية  مقّدمة  ببيان  يكتِف  لم  ال�ضالم«  »عليه  علي  والإمام 
اأنواع  ارتكاب  يتحّرج من  الذي ل  الفاجر(  مقدماتها... فتكوين عالقة �ضداقة قوية مع )الماجن 
المعا�ضي، وُيجاِهر بها، ولربما ُيفاِخر بها اأي�ضًا، ِمن �ضاأنه اأن ُيعدي بدائه، وي�ضّجع على ارتكاب بع�ص 
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اأو كل الأعمال القبيحة التي ياأتي بها، ولو ب�ضكل تدريجي، اأو اأّن هذه العالقة - على الأقل - ت�ضّوه 
�ُضمعة ال�ضديق وتجعله مو�ضع التُّهمة من ِقبل الآخرين.

◘ التفكري يف املعصية:
بها اإلى النف�ص، وتجعلها مقبولة بعد اأن كانت مبغو�ضة،  يمكن اعتبارها مقّدمة للمع�ضية لأنها ُتحبِّ
وُتعطي مجاًل للتبرير، وتزيين العمل القبيح، اأو ت�ضويغ اإمكانية التوبة لحقًا بعد ارتكابها، اأو التكفير 

عنها بطريقة اأو باأخرى. 
وفي رواية اأن النبي عي�ضى بن مريم »عليه ال�ضالم« كان ين�ضح الحواريين قائاًل: )اإّن مو�ضى اأمركم 
ثوا اأنف�َضكم بالزنا، ف�ضاًل عن اأن تزنوا، فاإّن َمن حّدث نف�َضه بالزنا  األ َتزنوا، واأنا اآمركم اأْن ل ُتحدِّ
َلم  واإْن  الدخاُن،  التزاويَق  بيت مزّوق( مزخرف ومزّين )فاأف�ضد  نارًا )في  اأ�ضعل  اأوقد(  كان كمن 

يحترق البيت(.
◘ جمالسة بعض النماذج:

حّذرتنا بع�ص الن�ضو�ص الدينية ِمن مجّرد مجال�ضة ومحادثة بع�ص النماذج من النا�ص وال�ضتماع 
اإليهم، فعن الإمام علي بن الح�ضين زين العابدين »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )لي�ص لك اأْن َتقُعَد مع َمن 
�ضئت، لأّن اهلل »تبارك وتعالى« يقول: {َوِإَذا َرَأْيَت الَِّذيَن َيُخوُضوَن ِفي آَياِتَنا َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحتَّٰى 
اِلِميَن}،  ْكَرٰى َمَع اْلَقْوِم الظَّ ْيَطاُن َفاَل َتْقُعْد َبْعَد الذِّ ا ُينِسَينََّك الشَّ َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيِرِه َوِإمَّ
ولي�ص لك اأن تتكلم بما �ضئت لأن اهلل »عّز وجل« قال: {َوال َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم}، ولأّن ر�ضول 
مَت ف�َضِلم(، ولي�ص لك اأن َت�ضمَع  اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« قال: )َرِحَم اهلُل عبدًا قال خيرًا فَغِنم، اأو �ضَ
ْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل}(.  ما �ضئت، لأن اهلل »عّز وجل«  يقول:  {ِإنَّ السَّ
عند  راأيتك  لي  ما  لأبي:  يقول  ال�ضالم«  »عليه  الح�ضن  اأبا  )�ضمعت  قال:  الجعفري  �ضليمان  وعن 
عبدالرحمن بن يعقوب؟ قال: اإنه خالي. فقال له اأبو الح�ضن »عليه ال�ضالم«: اإنه يقول في اهلل قوًل 
ه( اأي ي�ضف اهلل ب�ضفات المخلوقات وين�ضب له الوجه واليدين  َيَ�ضُف اهلَل »تعالى« وَيحدُّ عظيمًا، 
وتركَته. فقال:  واإما جل�ضت معنا  وتركَتنا،  فاإّما جل�ضَت معه  والج�ضد وغير ذلك )واهلل ل يو�ضف. 
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اإْن هو يقول ما �ضاء اأيُّ �ضيٍء علّي ِمنه اإذا لم اأقل ما يقول؟ فقال له اأبو الح�ضن »عليه ال�ضالم«: اأَما 
تخاُف اأْن َينزَل به نقمٌة فُت�ضيبكم جميعًا؟ اأما علمت بالذي كان ِمن اأ�ضحاب مو�ضى، وكان اأبوه من 
اأ�ضحاب فرعون، فلّما َلِحقت خيُل فرعون مو�ضى »عليه ال�ضالم« َتخّلف عنه لَيعَظه، واأدركه مو�ضى 
واأبوه ُيراِغُمه( يحاول اأن ُيثنيه عن عزمه )حتى بَلغا طرَف البحر، فغِرقا جميعًا، فاأتى مو�ضى الخبر 
ف�ضاأل جبرئيل عن حاله فقال له: غرق - رحمه اهلل - ولم يكن على راأِي اأبيه، لكّن النقمة اإذا نزلت 

لم يكن لها عّمن قارب الذنب دفاع(.
ُبهات، كما روي عن النبي الأكرم  وِمن هنا ُندرك لماذا تنهانا بع�ص الأحاديث عن القتراب من ال�ضُّ
ن، وبينهما م�ضَتبهات، ليعلمهن كثيٌر ِمن  »�ضلى اهلل عليه واآله« قوله: )اإّن الحالَل َبــيِّن، واإّن الحرام َبيـِـّ
ه، وَمن وقع في ال�ضبهات وقع في الحرام، كالراعي  بهات ا�ضتبراأ لدينه وِعر�ضِ النا�ص، فَمن اّتقى ال�ضُّ
اأن  َيرَعى َحوَل الِحمى( المناطق المحظورة كالب�ضاتين المزروعة المملوكة لبع�ص النا�ص )يو�ِضك 
ر المزروعات، ويتحّمل الراعي تبعات ذلك وُيعاَقب عليه )األ واإّن لكل  يرَتع فيه( فتدخل الأغنام وُتدمِّ
ُلَح الج�ضُد كلُّه، واإذا  ُلَحت �ضَ ُملٍك ِحمى، األ واإّن ِحمى اهلل َمحارُمه، األ واإّن في الج�َضد ُم�ضغًة اإذا �ضَ

َف�ضَدت َف�ضَد الج�ضُد كلُّه، األ وهي القلب(.

 ..................... احتمالت  ُي�ضِعف  كي  المعا�ضي،   ..................... من  الإ�ضالم  نّفر 
الجن�ص  اإلى  والنظر   ..................... في  ال�ضتر�ضال  ذلك  اأمثلة  ومن  المع�ضية.  في  الإن�ضان 
الآخر، و موؤاخاة ..................... ، والتفكير في ..................... ، و ..................... 
بع�ص النماذج ال�ضيئة من النا�ص. وِمن هنا ُندرك لماذا ..................... بع�ص الأحاديث عن 

القتراب من ..................... .
)سقوط - الفاجر -الشُبهات - التأّمل - تنهانا - مقّدمات - مجالسة(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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ِلَك َأْزَكٰى َلُهْم ِإنَّ  وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذَٰ قال اهلل »عّز وجل«: {ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
ُيْبِديَن  َواَل  ُفُروَجُهنَّ  َوَيْحَفْظَن  َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِّْلُمْؤِمَناِت  َوُقل  َيْصَنُعوَن،  ِبَما  َخِبيٌر  اهلَل 
َأْو  ِلُبُعوَلِتِهنَّ  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيْبِديَن  َواَل  ُجُيوِبِهنَّ  َعَلٰى  ِبُخُمِرِهنَّ  َوْلَيْضِرْبَن  ِمْنَها  َظَهَر  َما  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ 
آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ 
َلْم  الَِّذيَن  ْفِل  الطِّ َأِو  َجاِل  الرِّ ِمَن  اإْلِْرَبِة  ُأوِلي  َغْيِر  التَّاِبِعيَن  َأِو  َأْيَماُنُهنَّ  َمَلَكْت  َما  َأْو  ِنَساِئِهنَّ  َأْو 
 ِ ِإَلى اهللَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا  ِبَأْرُجِلِهنَّ  َيْظَهُروا َعَلٰى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل َيْضِرْبَن 

َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن} »النور:31-30«. 
  يريد اهلل »عّز وجل« للفرد وللمجتمع الم�ضلم اأن ين�ضاأ ن�ضاأة �ضليمة بعيدة عن كل انحراف وف�ضاد، 
وِمن اأجل ذلك �ضرع اهلل »�ضبحانه وتعالى« مجموعة من القوانين والأحكام لتاأخذ بيد الم�ضلم اإلى 
طريق الأمان. وِمن تلك الأحكام ال�ضرعية هي حرمة النظر الغرائزي اإلى المراأة، اإل الزوجة، �ضواء 

تم ذلك مبا�ضرة اأو بوا�ضطة التلفزيون اأو الإنترنت اأو الفيديو اأو المجالت اأو غير ذلك.
عن الإمام جعفربن محمد ال�ضادق »عليه ال�ضالم«: )النظرة �ضهم ِمن �ضهام اإبلي�ص، م�ضموم، وكم 

ِمن نظرة اأورثت ح�ضرة طويلة(.
◘ املحَرم واألجنبية:

�َضب اأو بالر�ضاعة - هي  المراأة بالن�ضبة اإلى الرجل اإما اأن تكون َمحَرمًا، اأو اأجنبية. فالَمحَرم - بالنَّ
الأم، والجّدة، والأخت، وابنة الأخت، وابنة الأخ، والخالة، والعّمة، والبنة، وزوجة الأب، واأّم الزوجة، 
َهاُتُكْم  ُأمَّ َعَلْيُكْم  َمْت  {ُحرِّ التالية:  الآية  جمعتهن  وقد  البن،  وزوجة  بها،  المدخول  الزوجة  وابنة 
َأْرَضْعَنُكْم  ِتي  الالَّ َهاُتُكُم  َوُأمَّ اأْلُْخِت  َوَبَناُت  اأْلَِخ  َوَبَناُت  َوَخااَلُتُكْم  اُتُكْم  َوَعمَّ َوَأَخَواُتُكْم  َوَبَناُتُكْم 
ِتي َدَخْلُتم  ِتي ِفي ُحُجوِرُكم مِّن نَِّساِئُكُم الالَّ َهاُت ِنَساِئُكْم َوَرَباِئُبُكُم الالَّ َضاَعِة َوُأمَّ َن الرَّ َوَأَخَواُتُكم مِّ
ِبِهنَّ َفِإن لَّْم َتُكوُنوا َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوا 
َبْيَن اأْلُْخَتْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ اهلَل َكاَن َغُفوًرا رَِّحيًما} »الن�ضاء:23«، ولكونهن ِمن المحارم فاإّنه 

َغــــّض البَصـــــر
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يجوز لهن اأن يظهرن اأمامه ِمن دون اأن يرتدين اللبا�ص ال�ضرعي، ول يجوز له الزواج بهن، كما ل 
يجوز له اأن يتزّوج اأخت زوجته، ول اأن تظهر اأمامه ِمن دون اأن ترتدي اللبا�ص ال�ضرعي. وللم�ضاألة 

تفا�ضيل عديدة مذكورة في الكتب المتخ�ض�ضة.
اأما المراأة الأجنبية فهي المراأة التي ل تربطه بها قرابة، اأو كانت من اأقربائه اإل اأّنها غير م�ضمولة 
وابنة  العّمة  وابنة  العم  ابنة  بالتالي -  المحارم الالئي ذكرناهن م�ضبقًا، فت�ضمل -  �ضمن عناوين 

الخال وابنة الخالة، وهكذا...
◘ ملاذا األمر بغض البصر؟

هناك عدة م�ضالح تترتب من وراء غ�ص ب�ضره ، منها:
ارتكاب  اإلى  الإن�ضان  تجّر  وقد  المنحرفة،  الجن�ضية  والأفكار  الغريزة  ُتثير  المحرمة  النظرة   )1
محّرمات اأخرى كالزنا. عن الإمام جعفر بن محمد ال�ضادق »عليه ال�ضالم«: )النظرُة بعَد النظرِة 

تزرُع في القلب ال�ضهوة، وكفى بها ل�ضاحبها فتنة(.
2( النظرة المحرمة تورث الح�ضرة، فاإّن َمن ينظر اإلى الن�ضاء الأجنبيات نظرًة غرائزية �ضهوّية فاإنه 
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يعي�ص اأ�ضير الألم النف�ضي لكونها لي�ضت زوجة له مثاًل، وتتاأّثر نف�ضيته ب�ضورة �ضلبية، ويعي�ص حالًة من 
القلق والإرهاق الع�ضبي، وقد يبعثه ذلك على ارتكاب جريمٍة بدافع تلبية واإطفاء حاجته الغرائزية، 
اأمير الموؤمنين  فتكون عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة، ويعي�ص حياته في الح�ضرة والأ�ضى. عن 

علي »عليه ال�ضالم«: )َمن غ�ّص طرَفه، قلَّ اأ�ضُفه، واأُِمَن تلُفه(.
3( غ�صُّ الب�ضر يوجب رحمَة اهلل وثواَبه. عن ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«: )ُكلُّ عيٍن باكيٌة يوَم 
ت  القيامة، غير ثالث: عيٌن �ضَهرت في �ضبيل اهلل، وعيٌن فا�ضت( بكت )ِمن خ�ضية اهلل، وعيٌن غ�ضّ

عن محارم اهلل(.
◘ ما يساعد على غّض البصر:

قد ي�ضاب الإن�ضان بمر�ِص النظر اإلى ما حرم اهلل »عّز وجل«، فكيف يتخّل�ص ِمن ذلك؟ ولو اأراد 
ن ِمن الوقوع في هذا الذنب، فكيف يمكنه ذلك؟ اأن يّتقي ويتح�ضّ

1- اأن يعلم الإن�ضان اأن اهلل »عّز وجل« قد خلق فيه اإرادة، يمكن اأن ي�ضتفيد منها وُيحقق بها كل ما 
يريد، فعليه اأن يعتمد على اهلل وي�ضتفيد من اإرادته وُيثِبت لنف�ضه ولالآخرين اأنه قوي ُحر، ولي�ص عبدًا 

واأ�ضيرًا ل�ضهواته.
2- اأن يعلم الإن�ضان اأنه تحت رقابة اهلل »عّز وجل« الدائمة، اهلل الذي يعلم خائنة الأعين وما ُتخفي 
ال�ضدور. �ضئل اأمير الموؤمنين »عليه ال�ضالم«: )ِبَم ُي�ضتعاُن على غ�ّص الَب�ضر؟ فقال: بالخمود تحت 

لِع على �ِضترك(.  �ضلطان الُمطَّ
3- اأن يتذّكر الإن�ضان اأّن مرجعه في الآخرة اإلى اهلل »عّز وجل«، واأّن كّل �ضيء فعله في هذه الحياة 
مدّون ُمثَبت في كتاب اأعماله، واأنه �ضيقف بين يدي اهلل لُيحا�ضبه على كل �ضغيرة وكبيرة: {َوُوِضَع 
ا ِفيِه َوَيُقوُلوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل  اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ
َكِبيَرًة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضًرا َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا} »الكهف:49«. وعن الإمام علي 

»عليه ال�ضالم«:)وبقي رجاٌل غ�ّص اأب�ضاَرهم ِذكُر المرِجع، واأراَق دموَعهم خوُف الَمح�َضر(.
4- اأن يتذكر دائمًا اأن الآخرين قد يرتكبون بحّقه ما يرتكبه بحق ن�ضائهم، فكما ل ُيحب اأن ينظر 

basateen 8.indd   82basateen 8.indd   82 2/11/2020   1:33:00 PM2/11/2020   1:33:00 PM



القسم الرابع
األخالق

83

الآخرون اإلى اأهله نظرًة غرائزية، فعليه هو يجب اأن يغ�ّص عن النظر اإلى ن�ضاء الآخرين وبناتهم.
◘ قصة وِعربة:

»َمْدَين« حتى وجد فتاتين تريدان  اإلى  النبي مو�ضى »عليه ال�ضالم« ِمن م�ضر هاربًا، و�ضار  خرج 
اأن ت�ضقيا من الماء، فما كانتا قادرتين على ذلك لتزاحم الرجال، وجاء النبي مو�ضى و�ضقى لهما. 
وعادت الفتاتان اإلى اأبيهما، فتعّجب الأب من �ضرعة عودتهما على غير العادة، فاأعلمتاه بما جرى، 
اهلل.    اأولياء  عند  اإل  توجد  ل  والتي  والتقوى  الإيمان  عالمات  من  مو�ضى  النبي  في  �ضاهدتاه  وبما 
اإليه على ا�ضتحياء حتى و�ضلت  اإلى المنزل، فذهبت  اإلى مو�ضى لتدعوه  ابنتيه  اإحدى  فاأر�ضل الأب 
ال�ضالم«  والنبي مو�ضى »عليه  الفتاة  لقاءه، لإكرامه جزاء �ضنيعه. وتقّدمت  يوّد  اأباها  اأّن  واأخبرته 
خلّفها، فقال لها: كوني خلفي حتى ل تقع عيني على �ضىء منك، واإذا �ضَلْلُت اأر�ضديني اإلى الطريق 

ال�ضحيح حتى ن�ضل! فانظر كيف يكون غ�ص الب�ضر.... األ تحب اأن تكون كذلك؟

بينها  وِمن  الأمان.  طريق  اإلى  الم�ضلم  بيد  لتاأخذ   ................. من  مجموعة  اهلل  �ضّرع   .1
................. النظر الغرائزي اإلى المراأة اإل الزوجة.

2. المراأة بالن�ضبة اإلى الرجل اإما اأن تكون ................. اأو اأجنبية. والَمحَرم هي التي يجوز لها 
اأن تظهر اأمامه ِمن دون اأن ................. اللبا�ص ال�ضرعي، ول يجوز له الزواج بها.

ارتكاب  اإلى  الإن�ضان  تجّر  وقد  المنحرفة،  الجن�ضية   ................. ُتثير  المحرمة  النظرة   .3
محّرمات اأخرى، ويعي�ص معها الإن�ضان ................. الألم النف�ضي والإرهاق الع�ضبي.

4. مما ي�ضاعد الإن�ضان على غ�ص الب�ضر اأن يتذكر ................. اهلل الدائمة، واأن كتاب اأعماله 
ُيح�ضي عليه كل �ضغيرة وكبيرة، اأنه ................. بين يدي اهلل ليحا�ضبه عليها.

)األفكار - رقابة - سيقف - َمحَرمًا - ُحرمة - ارتداء - أسير - األحكام(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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الغناء من �ضمن الذنوب الكبيرة، ويدل على ذلك قول اهلل »عّز وجل«: {َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو 
ِهيٌن} »لقمان:6«. وقال  ِئَك َلُهْم َعَذاٌب مُّ ِ ِبَغْيِر ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها ُهُزًوا ُأولَٰ اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اهللَّ

ب به(. فقهاوؤنا »اأعلى اهلل مقامهم«: )الغناء حرام فعُله و�ضماُعه والتك�ضُّ
◘ الغناء من الكبائر:

الذنوب التي ُيتوّعد لها بالعذاب الأخروي ُتعّد ِمن الذنوب الكبيرة، والآية ال�ضريفة واإن لم ُت�ضّرح 
بكلمة »الغناء« ولكن الإمام محمد الباقر »عليه ال�ضالم« لّما �ُضئل عن معنى الغناء قال: )هو قول اهلل 

.){ِ »عّز وجل«: {َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَتِري َلْهَو اْلَحِديِث ِلُيِضلَّ َعن َسِبيِل اهللَّ
◘ آثار الغناء:

�ضياطين على  بعث اهلل  اإل  بالغناء  اأحٌد �ضوَته  رفع  واآله«: )ما  »�ضلى اهلل عليه  ر�ضول اهلل  1- عن 
ِمنكبيه ي�ضربان باأعقابهما على �ضدره حتى ُيم�ِضك(.

فيه  ُيجاب  ول  الفجيعة،  فيه  ُيوؤَمن  ل  الغناء  )بيُت  ال�ضالم«:  »عليه  ال�ضادق  جعفر  الإمام  عن   -2
الدعوة، ول َيدخله المَلك(.

3- عن اأمير الموؤمنين »عليه ال�ضالم«: )...... وَكثرُة ال�ضتماع اإلى الغناء يورث الفقر(.
4- عن ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«: )خم�ضٌة ل َينظر اهلل اإليهم يوم القيامة.....( اإلى اأن قال: 

)والُمغّني(.
5- وعنه »�ضلى اهلل عليه واآله«: )ُيح�َضر �ضاحُب الِغناء في قبره اأعمى واأخر�ص.......(.

6- وعنه »�ضلى اهلل عليه واآله«: )َمن ا�ضتمع اإلى اللهو، ُيذاُب في اأذنه الآُنك( اأي الر�ضا�ص.
7- �ضئل الإمام ال�ضادق »عليه ال�ضالم« عن معنى قوله »عّز وجل«: {فاْجَتِنُبوا الّرْجَس ِمَن األْوَثاِن 
وِر} »الحج:30«،  فقال: )الرج�ص من الأوثان: ال�ضطرنج. وقول الزور:الغناء. اإّن  َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ
الموؤمن عن جميع ذلك لفي �ضُغل( ثم قال: )ما َلُه والمالهي؟! فاإّن المالهي ُتوِرُث ق�ضاوَة القلب، 

وُتوِرُث النفاق(.

الغنـــــــاء
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◘ الوقاية والعالج من الغناء:
قد ُيبتلى الإن�ضان الموؤمن بالغناء اأو ال�ضتماع اإليه، ثم ينتبه اإلى الخطاأ الذي وقع فيه، ولزوم التوبة 
منه، ولكنه قد يجد في ذلك �ضيئًا من ال�ضعوبة لتعّوده عليه، اأو لالأجواء المحيطة به والموؤّثرة عليه 
والتي ل تمتنع عن ال�ضتماع اإلى الغناء والذهب اإلى الحفالت الغنائية واأمثال ذلك، اأو لربما يتعّر�ص 
اإلى ا�ضتهزاء الآخرين به اإْن َعِلموا اأنه قد ترك الغناء وال�ضتماع اإليه تحريمًا له. فكيف يمكنه مواجهة 

ذلك والتخّل�ص من ال�ضغوط؟
1. تذكير النف�ص بحرمة الغناء اأداًء وا�ضتماعًا، ل�ضّيما من خالل الآيات والأحاديث ال�ضابقة.

الكريم  بالقراآن  ول�ضانه  ي�ضغل �ضمعه  اأين  بالبديل، حيث يمكن لالإن�ضان  والل�ضان  ال�ضمع  اإ�ضغال   .2
والأدعية ال�ضريفة والمحا�ضرات الدينية والعلمية والثقافية وبالأنا�ضيد واأمثال ذلك مما يعود عليه 

بالنفع اأو ل يترّتب عليه ال�ضرر.
3. تفّهم مخاطر الغناء وتاأثيراته ال�ضلبية على اأخالقيات وت�ضّرفات الإن�ضان، حيث اأن الغناء ُيمّيع 
ب اإلى النف�ص ِفعَل الحرام، وُي�ضّجع على اإقامة العالقة المحّرمة مع الجن�ص الآخر،  ال�ضخ�ضية، وُيحبِّ
يقوم  الغناء  اإن  ثم  ب فيه.  والُمرغِّ اإليه  والداعي  �ضبيله  اأنه  اأي  الّزنا(،  ُرقيُة  اأن: )الغناء  ولذا روي 
قد  مما  الطائ�ضة،  والأفكار  الخيال  عالم  اإلى  الواقع  عالم  وينقلهما من  والم�ضاعر،  العقل  بتخدير 
ُيوؤّثر �ضلبًا على ن�ضاط الإن�ضان وحيويته، كما اأنه ُيخِرج الإن�ضان من حالة الّتزان النف�ضي، وال�ضلوك 

المن�ضبط، وبما ل يتنا�ضب مع �ضلوك و�ضخ�ضية الإن�ضان الموؤمن باهلل.
◘ أحداث وِعَبر:

1( قال �ضفوان بن اأمية: )كنا عند ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« اإذ جاء ُعمر بن ُقّرة فقال: يا 
ر�ضول اهلل، اإن اهلل كتب علّي ال�ّضقوة( اأي ال�ضقاء والفقر )فال اأراني اأُرَزق اإل ِمن َدّفي ِبكّفي، فاأَذن في 
الغناء في غير فاح�ضة( اأي من دون ذكر الكلمات الفاح�ضة )فقال »�ضلى اهلل عليه واآله«: ل اآذن لك، 
ول كرامة، ول نعمة. كذبت اأي عدوَّ اهلل، لقد رزقك اهلل »تعالى« حالًل طيبًا فاخترَت ما َحّرم عليك 
ِمن ِرزِقه مكان ما اأحّل اهلل لك ِمن حالله؟! اأما اإّنك لو قلت بعد هذه المقالة، �ضربُتك �ضربًا وجيعًا(. 
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2( عن م�ضعدة بن زياد قال: )كنت عند ابي عبداهلل »عليه ال�ضالم« فقال له رجل: باأبي اأنت واأمي، 
ى الحاجة )ولي جيران، وعندهم َجوار يتغّنين وي�ضربن بالعود،  اإني اأدخل كنيفًا( الحّمام حيث ُتق�ضَ
فرّبما اأطلُت الجلو�ص اإ�ضتماعًا مّني لهن. فقال »عليه ال�ضالم«: ل تفعل. فقال الرجل: واهلل ما اآتيهن، 
اإنما هو �ضماع اأ�ضمعه باأذني. فقال »عليه ال�ضالم«: هلل اأنت؟!( عبارة ي�ضتنكر فيها الإمام من مثل 
َعْنُه  َكاَن  ُأوَلِئَك  ُكلُّ  َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  ْمَع  السَّ يقول {ِإنَّ  �ضمعَت اهلل  )اأما  ال�ضخيف  التوجيه  هذا 
َمْسُئواًل}؟ فقال: بلى واهلل، لكاأّني لم اأ�ضمع بهذه الآية من كتاب اهلل ِمن عربي ول عجمي، ل جرم 
اأني ل اأعود اإن �ضاء اهلل، واإني اأ�ضتغفر اهلل.  فقال له: ُقم فاغت�ضل و�ضّل ما بدا لك، فاإّنك كنَت ُمقيمًا 
على اأمٍر عظيم، ما كان اأ�ضواأ حالك لو مّت على ذلك؟ احمد اهلل و�َضْله التوبة ِمن كل ما َيكره، فاإّنه 

ل يكره اإل كلَّ قبيح، والقبيح َدْعه لأهله، فاإّن لكلٍّ اأهاًل(.

اأمثلتها  ُتعّد ِمن الذنوب .......................، ومن  ُيتوّعد لها بالعذاب الأخروي  1. الذنوب التي 
. .......................

اأن ....................... الإن�ضان نف�ضه  اإليه  اأو ال�ضتماع  2. من و�ضائل التخّل�ص من عادة الغناء 
بالآيات والأحاديث التي بّينت ....................... ذلك واآثاره في الدنيا والآخرة.

ُيمّيع  الغناء  اأن  حيث  الإن�ضان،  وت�ضّرفات   ....................... على  �ضلبية  تاأثيراته  للغناء   .3
ال�ضخ�ضية، و ....................... اإلى النف�ص ِفعَل الحرام.

4. روي اأن: )الغناء ُرقيُة الّزنا(، وهذا يعني اأنه �ضبيله والداعي اإليه و ....................... فيه. 
5. الغناء يقوم بتخدير العقل و .......................، وينقلهما من عالم الواقع اإلى عالم الخيال 

والأفكار ....................... .
ب - الغناء - الكبيرة - الطائشة( )أخالقيات - المشاعر - ُيحبِّب - ُيذّكر - ُحرمة - الُمرغِّ

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

basateen 8.indd   86basateen 8.indd   86 2/11/2020   1:33:01 PM2/11/2020   1:33:01 PM



س
خام

م ال
قس

ال
السيرة

basateen 8.indd   87basateen 8.indd   87 2/11/2020   1:33:01 PM2/11/2020   1:33:01 PM



basateen 8.indd   88basateen 8.indd   88 2/11/2020   1:33:01 PM2/11/2020   1:33:01 PM



عند   - تدريجيًا   - اللفظ  هذا  اخت�ّص  وقد  والأعوان.  والأن�ضار  الأتباع  بمعنى:  اللغة  في  ال�ضيعة 
الم�ضلمين بَمن اأَحّب واّتبَع وتوّلى عليًا وبنيه »عليهم ال�ضالم«. 

ْحب  ال�ضَّ ال�ضيعة هم  اأن  التاريخية: )اعلم  الم�ضلم ابن خلدون في مقدمة مو�ضوعته  الموؤّرخ  قال 
العقيدة والإيمان  الباحثين في م�ضائل  العلماء  اأي  الفقهاء والمتكّلمين(  والأْتباع، وُيطلق في ُعرف 

)ِمن الخلف وال�ضلف، على اأتباع عليٍّ وبنيه »ر�ضي اهلل عنهم«(.
َحل« باأّن ال�ضيعي هو َمن  ل في الِملل والأهواء والنِّ وقال الفقيه ابن حزم الأندل�ضي في كتابه »الَف�ضْ
هم بالإمامة،  قال: )اأّن عليًا »ر�ضي اهلل عنه« اأف�ضل النا�ص بعد ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« واأحقُّ

وُولِده ِمن بعده (.

القسم الخامس
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تاريــخ التشيـع ) 1 (
منذ البداية إىل وفاة النيب
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◘ مىت اختص مصطلح الشيعة باملوالني ؟
لم يكن ا�ضتعمال كلمة »�ضيعة« للتدليل على اأتباع اأهل البيت »عليهم ال�ضالم«، والإمام علي »عليه 
ال�ضالم« على وجه التحديد بعَد َعْهد طويل ِمن مجىء الإ�ضالم ووفاة ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« 
كما يت�ضّور البع�ص، اأي بعد اأْن َكُثر اأولياوؤهم وانت�ضروا في البالد، بل كان ا�ضتعماًل في البداية من 
ِقَبل ر�ضول اهلل كما تدّل على ذلك بع�ص الأحاديث النبوية ال�ضريفة المروية في كتب ال�ضنة وال�ضيعة. 

ومن بين هذه الأحاديث ما يلي:
َنة عن جابر بن عبداهلل  1. روى الطبري وال�ضيوطي واآخرون في تف�ضير الآية ال�ضابعة من �ضورة البِيّ
النبي:  فقال  ال�ضالم«  »عليه  علي  فاأقبل  واآله«  عليه  اهلل  »�ضلى  النبي  عند  )ُكنا  قال:  الأن�ضاري 
والذي نف�ضي بيِده، اإّن هذا و شيعَته لهم الفائزون يوم القيامة(، ونزلت: {ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 

ِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَِّة}(. اِلَحاِت ُأولَٰ الصَّ
2. وروى الموفق بن اأحمد الخوارزمي في كتابه »المناقب« عن ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« اأنه قال:  
بحبل اهلل  وتم�ّضكُت  اعت�ضمت  اأي  »عّز وجل«(  بُحجزة اهلل  اأخذُت  القيامة  يوم  كان  اإذا  علي،  )يا 
)واأخذَت اأنَت بُحجزتي، واأخذ ُولُدك بُحجزِتك، واأخذ شيعُة ُوْلِدك بُحجزِتهم، فنرى اأين ُياأَمُر بنا(.
3. وفي كتاب »ال�ضواعق الُمحِرقة« لبن حجر الهيتمي عن النبي »�ضلى اهلل عليه واآله«: )يا علي، 
ين، ويقُدم عليه عدوُّك ِغ�ضابى ُمقمحين( اأي اأّنهم  اإنك �ضتقُدم على اهلل و شيعُتك را�ضين مر�ضيِّ

رين من �ضيق الأغالل حول اأعناقهم. يرفعون رءو�ضهم مت�ضرِّ
اإّن الأحاديث ال�ضابقة - وكلها من م�ضادر وموؤّلفات اإخواننا من اأهل ال�ضنة - ُتعّد اأمثلًة ي�ضيرة من 
جملة ما روي عن ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، وهي تنطق بعنوان  »�ضيعة علي« و »�ضيعة ُوْلد علي«. 
وهذا قد يدّل على اأّن النبي هو اأّول من ا�ضتعمل هذا العنوان للدللة على اأن�ضار واأولياء الإمام علي 
نًا بقول اهلل »عّز وجل« بعد اأن َذكَر النبي نوحًا »عليه ال�ضالم«:  واأتباعه، ولعّل ذلك جاء ا�ضتهداًء وتيمُّ
»�ضيعة  النبوي جعل من م�ضطلح  ال�ضتعمال  »ال�ضافات:83«، وهذا  إَلِْبَراِهيَم}  ِشيَعِتِه  ِمن  {َوِإنَّ 

علي« و»ال�ضيعة« عنوانًا غالبًا عليهم. 
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هذا عالوة على اأن الأحاديث ال�ضابقة تدل على اأن الت�ضيع لعلي وولده »عليهم ال�ضالم« ُيعّد َمفخرًة 
كبيرة لما جاء من و�ضٍف للنعيم الأخروي الذي ينتظرهم.

◘ ابتداء التشيع:
ابتداأت مالمُح الت�ضيِع والّتباع لعلي »عليه ال�ضالم« تظهر على عهد ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، 
اإذ ُعِرف َجمع ِمن اأ�ضحاب ر�ضول اهلل بذلك، قال الح�ضن بن مو�ضى النوبختي في كتابه»ِفَرُق ال�ضيعة«: 
»عليه  علي  ب�ضيعة  ون  الم�ضمَّ ال�ضالم«  »عليه  طالب  اأبي  بن  علي  ِفرقة  وهم  ال�ضيعة،  الِفرق  )فاأّوُل 
باإمامته.  والقول  اإليه  بانقطاعهم  وبعَده، معروفون  واآله«  »�ضلى اهلل عليه  النبي  ال�ضالم« في زمان 
منهم المقداد بن الأ�ضود، و�ضلمان الفار�ضي، واأبو ذر ُجندب بن جنادة الغفاري، وعّمار بن يا�ضر، 
وَمن وافق مودُته موّدَة علي »عليه ال�ضالم«، وهم اأّول َمن �ُضّمي با�ضم الت�ضّيع ِمن هذِه الأمة، لنَّ ا�ضم 

الت�ضيع قديم، �ضيعة اإبراهيم ومو�ضى وعي�ضى والأنبياء »�ضلوات اهلل عليهم اأجمعين«(.
ال�ضحابة بموالة علي في  ال�ضام« لمحمد كرد علي: )ُعِرف جماعة من كبار  وفي كتاب »خطط 
ع�ضر ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه و�ضلم« مثل �ضلمان الفار�ضي القائل: بايْعنا ر�ضوَل اهلل على النُّ�ضح 
للم�ضلمين، والئتمام بعلي بن اأبي طالب والموالة له، ومثل اأبي �ضعيد الخدري الذي يقول: اأُِمر النا�ص 
بخم�ص، فعملوا باأربع، وتركوا واحدة. ولما �ُضئل عن الأربع قال: ال�ضالة والزكاة و�ضوم �ضهر رم�ضان 
لمفرو�ضٌة  واإنها  له:  قيل  طالب.  اأبي  بن  علي  ولية  قال:  تركوها؟  التي  الواحدة  فما  قيل:  والحج. 
معهن؟ قال: هي مفرو�ضة معهن. ومثل اأبي ذو الغفاري، وعمار بن يا�ضر، وحذيفة بن اليمان، وذي 
�ضعد  بن  وقي�ص  العا�ص،  بن  �ضعيد  بن  وخالد  الأن�ضاري،  اأيوب  واأبي  ثابت،  بن  ال�ضهادتين خزيمة 

عبادة، وكثير اأمثالهم. ومن اأرادهم فليراجع كتاب »الدرجات الرفيعة« لبن مع�ضوم(. 
◘ انتشار التشيع:

ومع اإعالن الولية لأمير الموؤمنين »عليه ال�ضالم« في غدير خم اأمام ح�ضود الم�ضلمين في اآخر عام 
من حياة ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، �ضارت للت�ضيع قاعدة اأو�ضع مما �ضبق، خا�ضة في المناطق 
البعيدة عن مكة والمدينة. روى ابن اأعثم الكوفي في كتابه »الفتوح« بع�ص الأحداث التي وقعت على 
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عهد الخليفة اأبي بكر، ونقل �ضمن ذلك قول اأحد �ضادات قبيلة كندة اليمانية وا�ضمه حارثة بن �ُضراقة 
و�ضلم«  ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه  اأطعنا  اإنما  الخليفة: )نحن  وكان غا�ضبًا من ت�ضّرفات مبعوث 
اإذ كان حّيًا، و لو قام رجٌل ِمن اأهل بيته لأطعناه( ثم نقل قول رجل من �ضادات بني تميم يقال له 
الحارث بن معاوية: )اإنك لتدعو الى طاعة رجل لم ُيعَهد اإلينا ول اإليكم فيه عهد( فقال له مبعوث 
الخليفة: )يا هذا، �ضدقت، فاإنه لم ُيعهد اإلينا و ل اإليكم فيه عهد، و لكّنا اخترناه لهذا الأمر، فقال له 
يُتم عنها اأهَل بيته وُهم اأحقُّ النا�ص بها، لأّن اهلل »عّز وجل«  يقول: {َو ُأوُلوا  الحارث: اأخبرني  ِلم نحَّ
ِ}؟ ........ وما ي�ضتقّر في قلبي اأن ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل  اِم َبْعُضُهْم َأْولى ََ ِبَبْعٍض ِفي ِكتََاِب َاهللََّ َاأْلَْرحََ

عليه و�ضلم«  خَرج من الدنيا ولم ين�ضب للنا�ص َعَلمًا يّتبعونه(.

1. في اللغة تاأتي كلمة �ضيعة لتدل على ...................... والأن�ضار والأعوان. وقد اخت�ّص هذا 
اللفظ عند الم�ضلمين بَمن اأَحّب واّتبَع وتوّلى ...................... وبنيه.

اأهل البيت والإمام علي عن طريق  اأتباع  2. جاء ا�ضتعمال كلمة ...................... للتدليل على 
...................... في بداية الأمر.

لهم  و�ضيعَته  هذا  اإّن  بيِده،  نف�ضي  )والذي  طالب:  اأبي  بن  علي  الإمام  بحق  اهلل  ر�ضول  قال   .3
...................... يوم القيامة(.

4. ظهرت مالمُح الت�ضيِع لالإمام عليٍّ على عهد ر�ضول اهلل، اإذ ُعِرف َجمع ِمن ...................... 
بذلك، مثل  المقداد، و ...................... واأبو ذر، وعّمار. 

من  لما جاء  كبيرة   ...................... ُيعّد  وولده  لعلي  الت�ضيع  اأن  على  الأحاديث  بع�ص  تدل   .5
و�ضف للنعيم ...................... الذي ينتظرهم.

)الصحابة - مفخرة - شيعة - سلمان - النبي - األتباع - عليًا - الفائزون - األخروي(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟

basateen 8.indd   92basateen 8.indd   92 2/11/2020   1:33:01 PM2/11/2020   1:33:01 PM



القسم الخامس
السيرة

93

◘ على عهد اخلليفة أيب بكر:
بعد وفاة ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« ُمنع الإمام علي بن اأبي طالب »عليه ال�ضالم« ِمن اأداء 
ر اأموَرهم، وَيق�ضي بينهم،  دوره كوليٍّ للم�ضلمين، يقوُدهم في ال�ضلم والحرب، وُيدير �ضئوَنهم، وُيدبِّ
اعتمادًا على قول النبي: )َمن كنت موله فهذا عليٌّ موله(، ولأنه جعل عليًا و�ضيَّه وبدًل عن ذلك، 
فقد اختير ال�ضحابيُّ اأبوبكر بن اأبي قحافة - في �ضقيفة بني �ضاعدة - ليكون اأّول الحكام وخلفاء 
النبي في اإدارة �ضئون الم�ضلمين. وبهذا انق�ضم المجتمع الإ�ضالمي اإلى ثالثة اأق�ضام، ق�ضٌم اعتر�ص 

على هذا القرار، وق�ضم اأّيد ووافق، وق�ضٌم �ضكت عن الأمر ولم يتدّخل فيه ل اإيجابًا ول �ضلبًا. 
ومالوا مع  والأن�ضار،  المهاجرين  قوٌم من  بكر  اأبي  بيعة  تاريخه: )وتخّلف من  اليعقوبي في  قال 
علي بن اأبي طالب، منهم: العبا�ص بن عبد المطلب، والف�ضل بن العبا�ص، والزبير بن العوام، وخالد 
بن  والبراء  يا�ضر،  بن  وعمار  الغفاري،  ذر  واأبو  الفار�ضي،  و�ضلمان  بن عمرو،  والمقداد  �ضعيد،  بن 

تاريــخ التشيـع ) 2 (
التشيع على عهد اخللفاء
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عازب، واأُبّي بن كعب(. واأ�ضاف بع�ُص الموؤرخين اأ�ضماء اأخرى مثل طلحة بن عبيداهلل، و�ضعد بن 
اأبي وقا�ص، وعتبة بن اأبي لهب.

ن اأن�ضار اأمير الموؤمنين علي »عليه ال�ضالم« معه في بيته المجاور للم�ضجد النبوي ال�ضريف،  وتح�ضّ
المحيطة  والظروف  الكبرى  الإ�ضالمية  الم�ضلحُة  كانت  اإذ  المواجهة،  قرار  الإمام  يّتخذ  اأن  دون 
بالأحداث ل ُت�ضاعد على مثل ذلك، دون اأن يعني ذلك موافقته ور�ضاه بما جرى، فامتنع و�ضيعته عن 
بيعة الخليفة اأبي بكر، وفي ذلك يقول: ).... فما راعني( فاجاأني )اإل انثيال( تجّمع )النا�ص على 

فالن( اأي على اأبي بكر )يبايعونه، فاأم�ضكُت يدي(.
الأمر  عن  �ضكّت  اأي  ثوبًا(  دونها  )ف�َضدلُت  قال  اللحظات،  تلك  في  موقفه  اأخرى  كلمة  في  وبّين 
وغ�ض�ضُت النظر عنه )وطويت عنها ك�ضحًا( تركت الأمر )وطفقُت اأرتاأي بين اأْن اأ�ضوَل بيٍد جّذاء( 
مقطوعة لعدم وجود اإل عدد قليل من الأن�ضار )اأو اأ�ضبر على ُطخية( ظلمة �ضديدة )عمياء، َيهُرم 
فيها الكبير، وي�ضيب فيها ال�ضغير، ويكَدُح( ي�ضعى �ضعيًا �ضديدًا )فيها موؤمن حتى يلقى ربَّه. فراأيُت 
األَزم واأولى )ف�ضبرُت وفي العين َقذى( ما يدخل العين من التراب  اأحَجى(  اأّن ال�ضبَر على هاتا 
و�ضبهه، كناية عن التاأّلم وعدم الرتياح )وفي الحلق �َضجا( عظم اأو �ضوك ال�ضمك، وهي كناية اأخرى 

عن التاأّلم وعدم الرتياح )اأرى ُتراثي نهبًا(.
كما اأّكد موقفه هذا مرة اأخرى وبّين ال�ضبب فيه حيث قال: )لقد علمُتم اأّني اأحّق النا�ص بها من 

غيري، وواهلل لأُ�ضِلَمّن ما �ضلمت اأُمور الم�ضلمين، ولم يكن فيها جور اإّل علّي خا�ضة(.
 وا�ضتمّر فترة على هذه الحالة من اعتزال القوم وعدم البيعة للدللة على عدم ر�ضاه عّما جرى 
قال  التمّرد،  واإعالن  الإ�ضالم  عن  بالخروج  العرب  بع�ص  بداأ  حيث  خطير،  اأمر  ا�ضتجّد  اأن  اإلى 
»عليه ال�ضالم«: )حتى راأيُت راجعة النا�ص قد رجعت عن الإ�ضالم( ظهرت حركات ارتداد في بع�ص 
اأنحاء الجزيرة العربية )يدعون اإلى محق دين محمد »�ضلى اهلل عليه واآله«، فخ�ضيُت اإْن لم اأن�ضر 
الإ�ضالم واأهَله اأن اأرى فيه َثلمًا( �ضقًا )اأو َهْدمًا تكون الم�ضيبُة به عليَّ اأعظم ِمن َفوِت وليتكم التي 
ر الإمام اأن ُيبايع الخليفة اأبابكر، وبايع �ضيعُته ِمن بعده، وبداأ  اإنما هي متاع اأيام قالئل(. وهكذا قرَّ
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ما  متى  الُحكم  وم�ضاندة  بل  معها،  والتعاي�ص  الحالية  الأو�ضاع  قبول  من  فيه  لبّد  كان  عهٌد جديد 
المختلفة كقادة ع�ضكريين  الإ�ضالمية  الفتوحات  بالم�ضاركة في  ل�ضيعته  اإلى ذلك، وال�ضماح  احتاج 

ومحاربين ودعاة اإلى الإ�ضالم.
◘ على عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب:

قاموا  المفتوحة،  البالد  من  وغيرها  وال�ضام  وفار�ص  العراق  في  علي  الإمام  �ضيعة  انت�ضر  حيث 
بدورهم المهم في ن�ضر الإ�ضالم وتعاليمه، وتعليم تلك ال�ضعوب القراآن الكريم و�ضنة ر�ضول اهلل، كما 
، فانت�ضر الموالون والمحّبون له والعارفون بحقه ومكانته في  بذروا فيها خالل ذلك بذور الت�ضّيع لعليٍّ

كل مكان، اإل اأّن ذلك النت�ضار كان انت�ضارًا هادئًا.
والعلم  والن�ضيحة  الم�ضورة  تقديم  دوٍر في  ِمن  ال�ضالم«  »عليه  به  قام  الإمام ما  �ضيعة  �ضهد  وقد 
للخليفة عمر بن الخطاب في الظروف المختلفة، حتى قال: )ل اأبقاني اهلل لُمع�ضلٍة( م�ضاألة �ضعبة 

وع�ضيرة )لي�ص لها اأبو ح�ضن(، وقال: )لول علّي لهلك عمر(، كلُّ ذلك اعترافًا منه بدور الإمام.
واأ�ضار عليه بالبقاء في  الُفر�ص بنف�ضه، فعار�ص الإمام ذلك  اأن يخرج لقتال  اأراد  اإن الخليفة  بل 
المدينة خوفًا من اأن ُيقَتل في الحرب، فيكون ذلك ك�ضرًا للم�ضلمين وت�ضجيعًا للفر�ص اأو المرتّدين اأو 
غيرهم من الأعداء على غزو المدينة والق�ضاء على دولة الإ�ضالم، اأو اأن يكون ح�ضوره في المعركة 

�ضببًا لتحّم�ص الأعداء في القتال �ضّد الم�ضلمين اأماًل في قتل الخليفة. 
◘ على عهد اخلليفة عثمان بن عفان:

مع اّت�ضاع حدود الدولة الإ�ضالمية في هذا العهد ب�ضورة كبيرة، وبروز الن�ضقاقات والتحّزبات في 
الذي  المنهج  الدولة عن  في  والم�ضئولين  الولة  بع�ص  وانحراف  المختلفة،  الإ�ضالمية  المجتمعات 
ل  فيها،  والم�ضئولين  الخليفة  على  الوليات  بع�ص  ثارت  �ضئونهم،  اإدارة  في  الم�ضلمون  عليه  اعتاد 
�ضّيما على الأمويين منهم، وطالب الثائرون والمحتّجون بالإ�ضالح وعزل الولة الفا�ضدين، وبرز من 
بينهم ال�ضحابي اأبو ذر الغفاري الذي كان - مع احتجاجه على الأو�ضاع - يطوف على بيوت المدينة 
بوا اأولَدكم على حب علي بن اأبي طالب( رغبة في تذكير النا�ص باأّن عليًا هو الأمل الذي  �ضائحًا: )اأدِّ
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يجب التطّلع اإليه لتغيير هذا الواقع، وقد ناله من ذلك العقاب ال�ضديد، حيث ُنفي من المدينة اإلى 
ال�ضام، فلم يهداأ، وا�ضتمّر في دعوته، فاأُعيد اإلى المدينة على اأخ�ضن مركب، حتى تهّتك لحم فخذيه، 
فاأ�ضّر على موقفه، مما اأّدى اإلى نفيه اإلى �ضحراء نجد، وا�ضتقّر في »الربذة« معزوًل عن النا�ص حتى 
مات فيها. ولم يكن اأبو ذر وحده الذي قام بمثل هذا الدور، بل كان لعمار بن يا�ضر وجابر الأن�ضاري 

وعبداهلل بن عبا�ص وغيرهم دوٌر مماثل.
ر في بيته، تدّخل الإمام عّدة مرات اأماًل في اإقناع  ولما ا�ضتّدت الثورة على الخليفة عثمان، وحو�ضِ
على  انتهت  الأمور  اأن  اإل  اإيذائه،  اأو  الخليفة  قتِل  من  المحتجين  وَمنع  الأو�ضاع  بت�ضحيح  الخليفة 
 - واإ�ضرار  باإلحاح   - منه  يطلبون  علي  الإمام  على  النا�ص  وتكالب  الخليفة،  فُقتل  اأراد،  ما  خالف 
التي قّدموها  اإ�ضرارهم والوعود  اأنه - مع  اإل  هم،  اأن يكون هو الحاكم عليهم. رف�ص الإمام عر�ضَ
لُن�ضرته وقبول برنامجه الإ�ضالحي - َلم يجد ُبّدًا ِمن اأن ُيجيبهم اإلى ذلك، فبايعوه، ليبداأ بذلك 

ع�ضر جديد في تاريخ الت�ضّيع.

1. لم .................... الإمام علي بما جرى بعد وفاة النبي فيما له عالقة بالُحكم، واختار المتناع 
عن ....................، لكنه لم يلجاأ اإلى اإثارة الأمور، بل اختار اأن يبايع لحقًا .................... 

على الإ�ضالم والم�ضلمين. 
2. ن�ضر �ضيعُة الإماِم علّي بذوَر الت�ضّيع حيثما انت�ضروا مع .................... الإ�ضالمية.

اهلل  اأبقاني  )ل  قال:  حتى   ،.................... للخليفة  الم�ضورة  تقديم  في  دوٌر  لالإمام  كان   .3
.................... لي�ص لها اأبو الح�ضن(.

4. بعد قتل الخليفة ....................، تكالب النا�ص على الإمام يطلبون منه َقبول الخالفة. 
)الفتوحات - عثمان - ِحرصًا - ُعمر - َيقَبل - البيعة - لُمعضلٍة(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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الإمام  حـــكم  فتـــــرة  كانت 
ق�ضيرة  ال�ضالم«  »عليه  علي 
ن�ضبيًا، حيث لم ُتكمل الخم�ص 
خـــــاللها  اأجــــــِبر  �ضنــــــوات، 
خو�ص  على  و�ضيـــعته  الإمـــام 
ثالثة حــــروب داخـــلية - بين 
الم�ضلمين اأنف�ضهم - متتالية، 
حرب مع الناكثين )الجمل(، 
)�ضّفــين(،  القا�ضطــــين  ومع 
ومع المـــارقين )النهــروان(، 

تاريــخ التشيـع ) 3 (
التشيع خالل حكم أمري املؤمنني

اإلى تمّرد  اأنحاء مختلفة من الدولة الإ�ضالمية، بالإ�ضافة  اأمنّية غير م�ضتقّرة في  اأو�ضاع  ومواجهة 
والي ال�ضام معاوية بن اأبي �ضفيان ورف�ضه العتراف بحكومة الإمام علي.

ومع ذلك، فقد برز الت�ضّيع ب�ضكل اأكثر و�ضوحًا وعالنيًة، وامتّد في الأر�ص نتيجة هام�ص الحرية 
الذي تمّتع به الموالون لالإمام في اإبراز متبّنياتهم، وفي ال�ضتفادة من الفر�ص المتاحة للحديث عن 
اأحّقية الإمام علي - وعترة النبي عمومًا - بالُحكم وما تمّثله مرجعّيته الدينية من ركيزة اأ�ضا�ضية في 
هداية الأمة وا�ضتقامتها مع مرجعية القراآن الكريم. اإل اأنه يجب اأن ننتبه اإلى اأن الت�ضّيع الذي انت�ضر 

وات�ّضع في ذلك العهد على نوعين، َمعرفي و�ضيا�ضي، وهو ما يحتاج اإلى بع�ص التو�ضيح والتف�ضيل.
◘ التشيع املعريف والسياسي:

المراد من الت�ضّيع المبتني على الَمعرفة هو ذلك الت�ضّيع المبتني على معرفة م�ضاألة الإمامة والولية 
كما بّينها القراآن الكريم ور�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله«، فقد اختار اهلل »عّز وجل« علي بن اأبي 
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طالب »عليه ال�ضالم« اإمامًا في اأمور الدين، ووليًا لقيادة الم�ضلمين ِمن بعد ر�ضول اهلل، وبّين النبي 
ذلك بالنَّ�ص في يوم غدير ُخم وفي بع�ص المنا�ضبات الأخرى، واأو�ضى الم�ضلمين ب�ضرورة التم�ّضك 

بعترته واّتباعهم والأخذ عنهم.
ومن كان يعرف هذه الحقيقة ويعمل بها فاإنه ُيعتبر من »�ضيعة علي« من الق�ضم الأول الذي يبتني 
ت�ضّيعهم على المعرفة واعتماد الن�ضو�ص القراآنية والنبوية في م�ضاألة الإمامة والولية، وقد ذكرنا 
في الدر�ص الثاني اأ�ضماء بع�ٍص منهم، ون�ضيف اإليهم كاًل من مالك الأ�ضتر، وعدي بن حاتم الطائي، 
ور�ضيد الهجري، وميثم التمار، و�ضع�ضعة بن �ضوحان، وقي�ص بن م�ضّهر ال�ضيداوي، وغيرهم كثير.

اأما الت�ضيع ال�ضيا�ضي فهو ذلك الّتباع لالإمام علي بناء كونه الأ�ضلح في زمانه لقيادة الأمة على 
م�ضتوى الُحكم والإدارة، دون الأخذ بعين العتبار كونه الإمام المن�ضوب من قبل اهلل »تعالى«، واأن 
طاعته واجبة كما تجب طاعة اهلل ور�ضوله، واأنه الإمام الذي يوؤَخذ عنه الدين، واأّن العترة من اأهل 
بيت النبي هم الأئمة الهداة والقادة المختارين. وقد كان الت�ضيع بهذا المعنى منت�ضرًا في زمن حكم 

الإمام علي »عليه ال�ضالم« ب�ضورة وا�ضعة جدًا.
◘ مالحظات مهمة:

1- كان الت�ضيع المعرفي اأقدم عهدًا ِمن الت�ضيع ال�ضيا�ضي، لأن تاريخه يعود اإلى عهد ر�ضول اهلل.
2- ظهرت بوادر الت�ضيع ال�ضيا�ضي �ضمن اأحداث �ضقيفة بني �ضاعدة وما ارتبط بها - بعد وفاة ر�ضول 
اهلل مبا�ضرة - حيث نجد اأ�ضماء بع�ص ال�ضحابة مّمن وقفوا اإلى جانب الإمام علي في موقفه من 
م�ضاألة الُحكم، على الرغم من اأنهم - بح�ضب الظاهر - لم يعتمدوا في ذلك على الن�ضو�ص اأو كونه 
المن�ضوب من قبل اهلل ور�ضوله اإمامًا ووليًا. ولعل الزبير بن العوام و�ضعد بن اأبي وقا�ص مثاًل كانا من 
�ضيعته بهذا المعنى في بداية الأمر، ثم نجد الزبير في موقع المحارب �ضّده في حرب الجمل، و�ضعدًا 

في موقع الممتنع عن ُن�ضرته، واإن لم ين�ضّم اإلى المعار�ضين اأو المحاربين له.
�ضواء  ونواهيه،  ال�ضالم«  »عليه  الموؤمنين  اأمير  باأوامر  يلتزمون  الأول  الق�ضم  من  ال�ضيعة  كان   -3

ال�ضيا�ضية منها اأو الجتماعية اأو الق�ضائية اأو الدينية اأو غير ذلك.
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4- كان ال�ضيعة من الق�ضم الأول اأقّلية حتى نهاية حكم الإمام علي عام 40 هـ حيث ُقتل في محرابه 
�ضهيدًا، مقارنًة بال�ضيعة من الق�ضم الثاني، وقد روي عن الإمام محمد بن علي الباقر »عليه ال�ضالم« 
اأنه قال ل�ضاحبه ه�ضام الكابلي: )كان علي بن اأبي طالب »عليه ال�ضالم« عندكم بالعراق يقاتل عدّوه 
ومعه اأ�ضحاُبه، وما كان فيهم خم�ضون رجاًل يعرفونه حق معرفته، وحقُّ معرفِته: اإمامُته(. وبذا ُندرك 
اأن الذين نا�ضروه في حروبه وفي ُحكمه خالل تلك ال�ضنوات القليلة - وُيقّدرون بع�ضرات الآلف - لم 

يكونوا من الق�ضم الأول من ال�ضيعة، وبتعبير الإمام الباقر لم يكونوا مّمن يعرفونه حّق معرفِته.
اإل اأّنه ببركة جهود الأئمة و�ضيعتهم ِمن بعده، وحّب النا�ص لالإمام علي واآله، بداأت عملّية التحّول 
التدريجي لتلك الفئة الوا�ضعة من النا�ص، والأجيال المتعاقبة ِمن بعدهم، لُي�ضبحوا تدريجيًا - وعلى 
مدى عقود من الزمن - عارفين بحقيقة الإمامة والولية والّن�ص على الإمام، لتّت�ضع بذلك قاعدة 

الت�ضّيع المبتني على المعرفة وتمتّد في اآفاق الدولة الإ�ضالمية ب�ضكل ملحوظ.

1. برز الت�ضّيع خالل عهد حكم الإمام علي ب�ضكل اأكثر ..................، وامتّد في الأر�ص نتيجة 
هام�ص .................. الذي تمّتع به الموالون لالإمام في اإبراز متبّنياتهم.

2. الت�ضّيع الذي انت�ضر وات�ّضع في ذلك العهد على نوعين، .................. وهو المبتني على معرفة 
م�ضاألة الإمامة و .................. كما بّينها القراآن والنبي، وت�ضّيع .................. يرى فقط اأن 

عليًا هو .................. في زمانه لقيادة الأمة على م�ضتوى الُحكم والإدارة.
3. الق�ضم الأول من الت�ضّيع ُيعتبر .................. عهدًا ِمن الق�ضم الثاني.

التحّول  عملّية  بداأت  واآله،  علي  لالإمام  النا�ص  وحّب  و..................،  الأئمة  جهود  ببركة   .4
التدريجي للق�ضم الثاني من ال�ضيعة لُي�ضبحوا تدريجيًا .................. بحقيقة الإمامة والولية.
)أقدم - الحرية - شيعتهم - األصلح - الوالية - َمعرفي - وضوحًا - سياسي - عارفين(
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تاريــخ التشيـع ) 4 (
التشيع على عهد اإلمامني احلسنني

كان ل�ضت�ضهاد الإمام علي »عليه ال�ضالم« َوْقعًا موؤلمًا على �ضيعته ومحّبيه الذين تجّمعوا حول ابنه 
الإمام الح�ضن المجتبى »عليه ال�ضالم« وبايعوه حاكمًا عليهم ِمن بعده، اإل اأن معاوية بن اأبي �ضفيان 
ا�ضتطاع اأن يثير الأجواء والِفتن من حول الإمام، في مدينة »الكوفة« حيث كان ي�ضتقر، وفي غيرها 
من المدن والنواحي، وكاد القتال اأن يقع بين الطرفين، اإل اأّن كثرة الخيانات والتمّرد الذي وقع في 
جي�ص الإمام الح�ضن وبقاءه مع قّلة قليلة من الذين عرفوا اإمامته ووليته وبع�ٍص اآخر من المخل�ضين 
له ا�ضطّره اإلى اأن ُي�ضالح معاوية، ُمتنازًل عن الُحكم موؤّقتًا، مع ا�ضتراط اأن ل يتعّر�ص معاوية ل�ضيعته 

ومن واله ب�ضوء، واأن يكون الحكم من بعد معاوية للح�ضن، فاإْن لم يكن الح�ضن فالأخيه الح�ضين.
اأن �ضارت بيده  لُيعلن بعد  اإلى المدينة المنّورة، وجاء معاوية  غادر الإمام الح�ضن الكوفَة عائدًا 
مواطن القوة تحت �ضيطرته اأنه لن ُينّفذ بنود ال�ضلح، قال: )اإّني كنت �ضرطُت لقوم �ضروطًا، ووعدُتهم 
ِعدات... فاإّن كل ما هنالك تحت قدمي هاتين(، واأخذ على اإثر ذلك قرارًا بتتّبع ال�ضيعة، فقَتلهم اأو 
�ضجَنهم اأو هّجرهم من ديارهم، قال ابن اأبي الحديد المعتزلي في �ضرحه لنهج البالغة: )وكان اأ�ضدَّ 
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النا�ص بالًء اأهُل الكوفة، لكثرة َمن فيها من �ضيعة علي »عليه ال�ضالم«، فا�ضتعمل عليهم زياَد بن اأبيه، 
اأيام علي »عليه ال�ضالم«،  اإليه الب�ضرة، فكان يتتّبع ال�ضيعة وهو بهم عارف، لأنه كان منهم  و�ضّم 
فقَتلهم تحت كلِّ حَجر وَمَدر، واأخافهم وقطع الأيدي والأرجل و�ضَمل العيون( فقاأها )و�ضَلبهم على 

جذوع النخل، وطرَدهم و�ضّرَدهم عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم(.
ثم اّتخذ معاوية خطوة اأخرى في اتجاه محاربة العترة و�ضيعتهم، ف�ضّن �َضبَّ ولْعَن اأميِر الموؤمنين 
على المنابر، وفي ال�ضالة وبعَدها، ول�ضيما اأيام الُجَمع، و�ضار ا�ضم »علي« ا�ضمًا مرعبًا، اإذ اأن من 
الُمخيف، لأن من  الم�ضير  ُمعّذبًا، و�ضار لقب »�ضيعة علي« يعني ترّقب  به �ضيكون مطاردًا  يت�ضّمى 
يكون كذلك فهو مغ�ضوب عليه. قال معاوية لأحد كبار قادته: )واقتل �ضيعَة علّي حيث كانوا... ف�ضار 

هذا الرجل، واأغار على المدينة ومكة فقتل ثالثين األفًا، عدا َمن اأحرق بالنار(.
ل اأْن ُيقال عنه اأنه زنديق اأو  وقد ذكر بع�ص الموؤرخين اأّن هذا الإرهاب بلغ حّدًا جعل الرجل ُيف�ضِّ
اأنه ِمن �ضيعة علي، و�ضار النا�ص يخافون النُّطق با�ضم الإمام، فكانوا يقولون:  كافر، ول يقال عنه 
اأبي الحديد عن الإمام محمد الباقر »عليه ال�ضالم«  اأو )قال ال�ضيخ(. وروى ابن  اأبو زينب(  )قال 
نا  ّنة( التهمة )وكل َمن ُيذَكر بحبِّ قوله: )وُقِتلت �ضيعُتنا بكلِّ َبلدة، وُقطعت الأيدي والأرجل على الظِّ

والنقطاع اإلينا �ُضِجن، اأو ُنهب ماُله، اأو ُهِدمت داُره(.
هذا الإرهاب - بكل �ضوره - ترك اأثره على ال�ضيعة ل محالة، فقد كانت تلك المحنة محطة لغربلة 
ال�ضادقين الرا�ضخين منهم عّمن �ضواهم، فمن كان ت�ضّيعه قائمًا على اأ�ضا�ص �ضعيف، اأو كان ت�ضّيعًا 
�ضيا�ضيًا فقط، فاإنه �ضرعان ما ا�ضت�ضلم للو�ضع، وترك موالة الإمام، واأما َمن كان قوّي الإيمان، فقد 
ازداد اإيمانه قوة و�ضالبة... ولكن كم كان عدد هوؤلء؟ اإنهم قلة قليلة جدًا، وهو ما �ضتك�ضفه ثورة 

الإمام الح�ضين »عليه ال�ضالم«  من خالل عدد الذين نا�ضروه، وعدد ال�ضهداء في يوم الطف.
 ◘ على عهد اإلمام احلسني:

كان ل�ضوء الأو�ضاع التي مّر بها ال�ضيعة وغيرهم على عهد الإمام الح�ضن »عليه ال�ضالم« و�َضْطٍر 
ِمن عهد الإمام الح�ضين »عليه ال�ضالم« اأثُره في تنامي الرغبة بالثورة على الو�ضع القائم، خا�ضة 
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عندما تلّقى النا�ص خبر موت معاوية بن اأبي �ضفيان، واأّن يزيد ابنه قد �ضار الحاكم والخليفة من 
بعده، يزيد الذي ُعرف عنه الطي�ص وال�ضتهتار والإقبال على اللهو . ولذا، فقد بادر الم�ضطَهدون 
ورغبتهم  الوالي وطرده،  الوفود عليهم، ل�ضتعدادهم خلع  منه  الإمام طالبين  لمرا�ضلة  الكوفة  في 
ال�ضديدة في اأن يكون الإمام هو الحاكم عليهم ل يزيد. وبعد التثّبت من �ضدقهم وعددهم -وكانوا 
اأكثر من ع�ضرين األفًا بح�ضب بع�ص الروايات- خرج الإمام من الحجاز متوجهًا نحو الكوفة مع عدد 
ِمن اأهل بيته و�ضيعته، اإل اأنه حين اقترب من مق�ضده، َعِلم اأن الوالي الجديد على الكوفة -عبيداهلل 
بن زياد- ا�ضتطاع اأن ُيغّير الأو�ضاع فيها ل�ضالحه، حيث ا�ضترى �ضمائر البع�ص بالأموال والمنا�ضب، 

وخّوف الآخرين بال�ضجن والتعذيب و�ضلب الأموال والممتلكات، وبجي�ص ال�ضام الذي ل يرحم.
وحيث اأحاطت قوة ع�ضكرية اأموية بالإمام و�ضيعته في ال�ضحراء وُمنعوا من دخول الكوفة اأو العودة 
ال�ضت�ضالم ومبايعة يزيد، فرف�ص رف�ضًا  وُطلب منه  المقام في كربالء،  ا�ضتقّر بهم  المدينة،  اإلى 
�ضيعته  ِمن  معه  وَمن  ال�ضالم«  »عليه  فا�ضت�ضهد  ذلياًل،  يعي�ص  اأن  على  عزيزًا  الموت  ل  وف�ضّ قاطعًا 
في يوم العا�ضر من محرم �ضنة 61 هـ، ف�ضارت ثورته بمثابة ال�ضرارة التي اأوقدت �ضائر الثورات، 
واأخرجت النا�ص من الغفلة التي عا�ضوا فيها، وجذبت قلوبهم اإلى عترة النبي من جديد، اأماًل في 

تحقيق الخال�ص على اأيديهم، ليكون ذلك بعثًا جديدًا للت�ضّيع في كل مكان.

ا�ضطر الإمام الح�ضن ُمرغمًا اإلى اأن .................. معاوية، على اأن يكون الحكم من بعد معاوية 
للح�ضن، واإل فلالإمام ..................، وعلى اأن ل يتعّر�ص لل�ضيعة ب�ضوء. لم يلتزم معاوية بذلك، 
فتتّبع ال�ضيعة قتاًل و .................. وتهجيرًا، واأعطى الحكم من بعده ليزيد، فخرج الإمام الح�ضين 

..................، اإل اأن اأهل .................. خذلوه، فا�ضت�ضهد و�ضيعُته في .................. .
)َسجنًا - ُيصالح - كربالء - ثائرًا - الحسين - الكوفة(
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الإمام  ثورة  اأهداف  ببيان  ال�ضالم«  »عليهما  زينب  ال�ضيدة  عمته  مع  العابدين  زين  الإمام  قام 
الح�ضين في الكوفة وال�ضام والمدينة المنورة، وفي كل مكان كانت ت�ضتقر فيه قافلة اأ�ضرى كربالء. 
وندم النا�ص على خذلنهم �ضيد ال�ضهداء، واّت�ضح لهم - بما ل يقبل ال�ضك - عدم �ضرعية الحكم 
الأموي، فبداأت الثورات تظهر هنا وهناك، ونجحت بع�ضها وحقّقت اأهدافها لفترة ب�ضيطة، بينما 
ف�ضلت اأخرى، ولكنها بمجموعها قادت اإلى ثورة كبيرة ووا�ضعة اأّدت اإلى �ضقوط الدولة الأموية �ضنة 
العبا�ضيين )من ذرية  الإمام علي( وبم�ضاندة من بع�ص  العلويين )من ذرية  بقيادة بع�ص  132 هـ 
العبا�ص بن عبدالمطلب(. وكانت هذه الأحداث بمجملها تف�ضح المجال لل�ضيعة من حين اإلى اآخر، 

ومن مكان اإلى مكان، تنّف�ص ال�ضعداء.    
وحيث ا�ضتقّر الإمام زين العابدين في المدينة المنورة، قام بن�ضاط فكري وروحي اأّدى اإلى تاأ�ضي�ص  
وتو�ضعة قاعدة الت�ضيع فيها من جديد، وكان ذلك و�ضيلًة لبث علوم جده ر�ضول اهلل »�ضلى اهلل عليه واآله« 
واأميرالموؤمنين »عليه ال�ضالم«، كما كان ِلما راآه النا�ص ِمن �ضّدة تقواه وعبادته وُح�ضن خلقه حافزًا 
اآخر لالجتماع حوله، وزيادة �ضعبيته. وق�ضُة اإفراج النا�ص له حين اأراد اأن ي�ضتلم الحجر الأ�ضود في 

الحج، بينما لم ُيفِرجوا للوالي الأموي ه�ضام بن عبدالملك، خيُر دليل على ما نقول.
وقد تخّللت الفترة التي اأعقبت واقعة الطف من حكم الأمويين مقاطع مظلمة ب�ضّدة على ال�ضيعة، 
اأنحاء العراق الحجاج بن يو�ضف الثقفي، حيث لم ياأُل ُجهدًا  ل�ضّيما عند تعيين الوالي على بع�ص 
في محاولة الق�ضاء على كل ما هو �ضيعي وينتمي اإلى الت�ضيع، وباأب�ضع ال�ضور قتاًل وتعذيبًا وتهجيرًا.

◘ على عهد اإلمام الباقر:
اأكمل ما بداأ  اأي�ضًا، وفيها  الباقر »عليه ال�ضالم« في المدينة المنورة  كان ا�ضتقرار الإمام محمد 
به والُده الإمام زين العابدين في ن�ضر علوم اأجداده، فنَهل منه العلماء وطالب العلوم الدينية على 
اأنحاء مختلفة، فكُثَرت الرواية  اإليه طلبًا للعلم من  حال  اختالف مذاِهبهم، و�ضّد بع�ص ال�ضيعة الرِّ

تاريــخ التشيـع ) 5 (
التشيع حىت الغيبة الكربى
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عنه، و�ضّجعهم الإمام على القيام بدورهم في ن�ضر علوم ومعارف اأهل البيت، فتنامى الوجود ال�ضيعي 
بجهود هوؤلء المخل�ضين من اأمثال: محمد بن م�ضلم، وزرارة بن اأعين، وحمران بن اأعين، وبريد 
بن معاوية الِعجلي، و�َضدير بن حكيم ال�ضيرفي، واأبو ب�ضير يحيى بن اأبي القا�ضم الكوفي، وغيرهم.

◘ على عهد اإلمام الصادق:
ذلك  على  و�ضاعدهم  العلويين  بع�ص  بها  قام  بثورة  �ضقطت  الأموية  الدولة  اأن  م�ضبقًا  ذكرُت 
اأبناء عمومتهم العلويين، واحتكروا ال�ضلطة  اإل اأن العبا�ضيين انقلبوا لحقًا على  بع�ص العبا�ضيين، 
ل�ضالحهم، وقتلوا و�ضجنوا وحاربوا َمن خالفهم من العلويين، فوجد ال�ضيعة - عمومًا - في جانب من 

هذا العهد نوعًا من الت�ضييق والمالحقة.
ومن جهة اأخرى، فقد كانت هذه الفترة الم�ضطربة التي �ضعفت فيها �ضلطة الأمويين، وارتفعت 
فيها اأ�ضُهم اآل علي بين النا�ص فر�ضة لكي يقوم الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« - الذي اختار 
عدم الدخول في مواجهة مبا�ضرة مع العبا�ضيين - بالمزيد من الن�ضاط العلمي في المدينة، وا�ضتمّر 
ذلك بعد ا�ضتقرار الحكم بيدهم، كما انتقل الإمام اإلى الحيرة والكوفة، ف�ضار ِقبلة لطالب العلم، 

حتى قال الح�ضن بن علي البجلي: )اأدركُت ت�ضعمائة �ضيخ كلهم يقول: »حدثني جعفر بن محمد«(.
◘ على عهد اإلمام الكاظم:

بعد ا�ضتحكام اأمر العبا�ضيين اأكثر، ازداد الت�ضييق على ال�ضيعة واإمامهم الكاظم »عليه ال�ضالم«، 
حتى اأن الراوي اإذا روى الحديث عنه لم يكن ليجروؤ على ذكر ا�ضمه بل يقول: )قال العبد ال�ضالح، 
روى اأبو اإبراهيم، قال العالم( واأمثال ذلك، ولما و�ضل هارون العبا�ضي اإلى الحكم، زج بالإمام في 
حتى  �ضنوات  لعدة  اآخر  الى  �ضجن  من  ُينَقل  ال�ضالم«  »عليه  وبقي  الأذى،  اأ�ضناف  واأذاقه  ال�ضجن 

ا�ضت�ضهاده بال�ضم في �ضجن بغداد.
◘ على عهد اإلمام الرضا:

الإ�ضالمية  الأمة  عن  فت�ضاغال  اأبيهما،  بعد  الملك  العبا�ضي  هارون  ابنا  والماأمون  الأمين  تنازع 
وهمومها، ووجد بع�ص العلويين و�ضيعتهم الفر�ضة للتحرك �ضد العبا�ضيين، فثاروا في العراق والحجاز 
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واليمن وخرا�ضان حتى �ضيطروا عليها في اأزمان مختلفة، وقوي الت�ضيع بمفهومه العام، وازداد تم�ضك 
النا�ص به. واأما الماأمون - الذي تغلب على اأخيه و�ضار هو الخليفة الجديد - فاإنه خاف من �ضقوط 
حكمه، فاأجبر الإمام الر�ضا »عليه ال�ضالم« على القدوم من المدينة المنورة اإلى )مرو( - التي تقع 
اليوم في جمهورية تركمن�ضتان في اآ�ضيا الو�ضطى - ثم اأجبره على قبول ولية العهد. وقد ا�ضتهدف 

الماأمون من خالل ذلك ا�ضكات الثوار ال�ضيعة، وجعل الإمام الر�ضا تحت مراقبته الدائمة.
ونجح الماأمون في خطته تلك، وق�ضى على الثورات، وهداأت نفو�ص ال�ضيعة ون�ضطوا وجاهروا بالولء 
ال�ضالم«،  ُيكِرم الإمام الر�ضا، ويعلن ت�ضيعه وولءه لآل علي »عليه  الماأمون  راأوا  لّما  وعلت كلمتهم 

ويعفو عن العلويين الثوار، وُيعّين بع�ص ال�ضيعة في منا�ضب قيادية مهمة.
والق�ضاء على بع�ص  النفو�ص  بعد تهدئة  الأو�ضاع  ال�ضيطرة على  اأراد من  للماأمون ما  ولما تحقق 

الثورات، د�ص ال�ضّم لالإمام، فق�ضى �ضهيدًا كاآبائه الطاهرين.
◘ إىل بداية الغيبة الكربى:

اأ�ضبح محمد الجواد »عليه ال�ضالم« هو الإمام على الرغم من  بعد ا�ضت�ضهاد الإمام علي الر�ضا 
�ضغر �ضنه والذي لم يتجاوز ال�ضابعة، وهذا بحّد ذاته لم يكن عائقًا بالن�ضبة اإليه للقيام بهذا الدور، 
ولذا بادر الماأمون لطلب قدومه اإلى بغداد التي اأ�ضبحت من جديد عا�ضمة العبا�ضيين، وزّوجه ابنته، 
الإمام  الماأمون غادر  اإذا مات  ال�ضر، حتى  التوا�ضل معه في  ال�ضيعة من  الموّدة، وتمّكن  له  واأظهر 

الجواد بغداَد اإلى المدينة المنورة. 
بعد الماأمون واجه ال�ضيعة اأو�ضاعًا �ضعبة، وا�ضُتدعي الإمام ِمن ِقبل الخليفة المعت�ضم، ثم دّبر له 
طريقة في اغتياله بال�ضم، فق�ضى »عليه ال�ضالم« �ضهيدًا ببغداد، فاحت�ضد ال�ضيعة عند الدار، واأراد 
المعت�ضم منعهم من ت�ضييع جنازته، فقدموا وال�ضيوف على عواتقهم، وقد تعاقدوا على الموت اإن 

ُمنعوا من الت�ضييع فا�ضتجاب لهم، وهذا يك�ضف عن كثرة ال�ضيعة ببغداد في ذلك الزمان وقّوتهم.
الإمام  مرقد  وهدم  و�ضيعتهم،  علي  لآل  الكره  اأنواع  كل  اأبدى  العبا�ضي،  المتوكل  حكم  وعندما 
اأمرًا باإح�ضار الإمام علي الهادي »عليه ال�ضالم« من  الح�ضين، واأمر بتتّبع ال�ضيعة وقتلهم، واأ�ضدر 
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المدينة اإلى العا�ضمة الجديدة )�ضامّراء(، لقطع توا�ضله مع �ضيعته، ثم اغتاله بال�ضم، واأبقى على 
الإمام الح�ضن الع�ضكري »عليه ال�ضالم« في نف�ص تلك المدينة محجورًا عليه وتحت الرقابة ال�ضديدة. 
وعلى الرغم من نجاح العبا�ضيين ب�ضكل كبير في منع ال�ضيعة من التوا�ضل مع اإمامهم اإل ما ندر، 
اأّنهم لم ينجحوا في الق�ضاء على الت�ضّيع الذي كان قد امتّد ب�ضكل كبير في اأنحاء مختلفة من  اإل 
العالم الإ�ضالمي، فتاأّلقت مدينة )قم( على �ضبيل المثال كمركز لن�ضر علوم مدر�ضة اآل البيت، وكُثر 
فيها العلماء، ون�ضط فيها البحث والتاأليف، كما كان في �ضامّراء وما جاورها عدد ل ي�ضتهان به من 
بالت�ضيع،  عامرة  يومئذ  بغداد  من  القريبة  )المدائن(  وكانت  �ضخمة،  اأعداد  بغداد  وفي  ال�ضيعة، 

وكذلك في الكوفة وغيرها من العوا�ضم والمدن والبلدات.
لقد كانت المهمة الرئي�ضة لالإمام هو الحفاظ على ابنه محمد المولود في ال�ضر، فهو المهدي الذي 
ب�ّضر النبي بظهوره في اآخر الزمان ليمالأ الأر�ص ق�ضطًا وعدًل، ولم يّطلع على هذا الأمر اإل بع�ٌص 
مما اطماأن الإمام اإلى كتمانهم لل�ضر. وحيث لقى الإمام الع�ضكري لحقًا نف�ص م�ضير اآبائه، بداأت 
اإمامة القائم من اآل محمد �ضنة 260 هـ فحاول الخليفة المعتمد العبا�ضي اأن يق�ضي عليه، فما كان 
من الإمام اإل اأن اختار الغيبة عن النا�ص، وجعل بينه وبين ال�ضيعة اأربعة �ضفراء على التوالي، حتى اإذا 
توفي اآخُرهم �ضنة 329 هـ، بداأت الغيبة الكبرى والتي ما زالت م�ضتمرة اإلى اأن ياأذن اهلل له بالظهور.

اأنهم لقوا  واجه ال�ضيعة من بعد ا�ضت�ضهاد الإمام الح�ضين ظروفًا .................... ففي حين 
ظلمًا �ضديدًا على يد ................. انفرجت اأمورهم ن�ضبيًا على عهد الإمام ................... ثم 
تتّبعهم .................. العبا�ضي وهدم مرقد الإمام الح�ضين، اإل اأن ذلك كله لم يقف حاجزًا اأمام 
................... الت�ضيع في اأنحاء كثيرة من العالم الإ�ضالمي وازدياد .................... وتاأثيره.

)الصادق - قّوته - الحّجاج - المتوكل - متبّدلة - انتشار(

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
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الَِّذيَن  َها  َأيُّ {َيا  وقال:  »المائدة:6«.  هَُّروْا}  َفاطَّ ُجُنًبا  ُكنُتْم  {َوِإن  وتعالى«:  »�ضبحانه  اهلل  قال 
اَلَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َواَل ُجُنًبا ِإالَّ َعاِبِري َسِبيٍل َحتَّى  َآَمُنوا اَل َتْقَرُبوا الصَّ
َتْغَتِسُلوا} »الن�ضاء:43«. وعن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )ُغ�ضل الجنابة واجب(.
اأراد اهلل لالإن�ضان الم�ضلم اأن يكون نظيفًا طاهرًا متخّل�ضًا من القذارات المادية والمعنوية، ولذا 
النظافة  هذه  لتحقيق  كو�ضيلة  الماء  اإلى  الّلجوء   - اأخرى  اأحيانًا  اإليه  وحّبب   - اأحيانًا  األزمه  فقد 
بكيفية  المائية  الطهارة  هو  فالُغ�ضل  ال�ضُبل،  هذه  من  واحدة   - الو�ضوء  كما   - والُغ�ضل  والطهارة. 

خا�ضة عند ح�ضول اأحد اأ�ضبابه، وجوبًا اأو ا�ضتحبابًا.
◘ األغسال الواجبة:

وهي المترتبة على )الحدث الأكبر(، اأي عندما يكون الإن�ضان بحالة بحيث ل ت�ضح منه ال�ضالة اأو 
الطواف حول الكعبة اأو الدخول في الم�ضجد اإل بعد الإتيان بالُغ�ضل. وهي كالتالي:

اأ( الجنابة حدث اأكبر، وُغ�ضلها ُيعرف با�ضم )ُغ�ضل الجنابة(. 
ُيعرف با�ضم  ُيغ�ّضل يعتبر من الحدث الأكبر، وُغ�ضله  اأن  اأن يبرد ج�ضده وقبل  َم�ّص الميت بعد  ب( 

)ُغ�ضل م�ص الميت(. 
اأغ�ضال قبل دفنه وبطريقة خا�ضة،  اأن يغ�ضلوه ثالثة  اأكبر، ويجب على الم�ضلمين  ج( الموت حدث 

وهذه الأغ�ضال بمجموعها ُتعرف با�ضم )ُغ�ضل الميت(. 
د( وتحدث للن�ضاء عند البلوغ حالت خا�ضة ُتعرف با�ضم الحي�ص وال�ضتحا�ضة والنفا�ص، وهي من 
الحدث الأكبر، واأغ�ضالها هي: )ُغ�ضل الحي�ص - ُغ�ضل النفا�ص - ُغ�ضل ال�ضتحا�ضة الكثيرة - ُغ�ضل 

ال�ضتحا�ضة المتو�ضطة(.
◘ األغسال املستحبة:

قد ل يكون الإن�ضان في حالة حدث اأكبر، ولكن مع هذا ُي�ضتحب له الغت�ضال في حالت ومنا�ضبات 
عديدة، من اأهمها:

القسم السادس
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اأ- ُغ�ضل يوم الجمعة 
ب- ُغ�ضل يوم عيد الفطر وعيد الأ�ضحى

ج- ُغ�ضل ليلة القدر
د- ُغ�ضل الإحرام للحج اأو العمرة

◘ طريقة الُغسل:
يمكن اأداء الغ�ضل بطرقتين، اإحداهما ترتيبية واأخرى ارتما�ضية، والأولى اأف�ضل.

الُغسل الترتيبي: قبل ال�ضروع والبتداء بالُغ�ضل، ننوي الغت�ضال قربة اإلى اهلل »تعالى«، ثم نغت�ضل 
ح�ضب الترتيب التالي:

1- غ�ضل الراأ�ص والرقبة ثم الخروج من الماء.
2- غ�ضل تمام الجانب الأيمن من البدن ثم الخروج من الماء.
3- غ�ضل تمام الجانب الأي�ضر من البدن وبذلك ينتهي الُغ�ضل.

الُغسل االرتماسي: بعد نية الغت�ضال قربة اإلى اهلل »تعالى« يتم هذا الغ�ضل عن طريق غط�ص كل 
الج�ضد مع الراأ�ص والرقبة في الماء )الحو�ص اأو البحر اأو النهر( دفعة واحدة دون اأن يمنع �ضيء - 

كالثياب - من و�ضول الماء اإلى كافة الأنحاء.
◘ مالحظات:

1. لبد اأن يتم الُغ�ضل بالماء الخال�ص من دون ا�ضتعمال ال�ضابون اأو ال�ضامبو مثاًل.
2. ل ُي�ضترط في الُغ�ضل - بنوعيه - اأن يتم من الأعلى اإلى الأ�ضفل، اأو العك�ص، بل يكفي اأن يتم اإي�ضال 

الماء اأو غط�ص الج�ضد باأية �ضورة، ولو ب�ضكل ع�ضوائي.
2. ل ُت�ضترط الموالة في الُغ�ضل الترتيبي، فلو غ�ضل الراأ�ص والرقبة، ثم توّقف لمدة �ضاعة، ثم غ�ضل 

الن�ضف الأيمن، ثم توقف لمدة �ضاعة، ثم غ�ضل الن�ضف الأي�ضر، كان الُغ�ضل �ضحيحًا.

110
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ما يخرج من فْرج الذَكر - �ضوى البول - قد يكون من:
ال�ضهوة  بلوغ  عند  الغالب  في  يخرج  الّلون،  حليبي  مميزة،  رائحة  له  كثيف،  لزج  �ضائل  المني:   .1
ب الحدث الأكبر،  الجن�ضّية ذروتها، م�ضحوبًا بالّدفق وملحوقًا بارتخاء وفتور للج�ضد. وخروجه ُي�ضبِّ
وي�ضتوجب الُغ�ضل اإذا اأراد اأن ي�ضلي مثاًل. عن الإمام علي بن مو�ضى الر�ضا »عليه ال�ضالم«: )عّلُة 
اأذاه، وتطهير �ضائر ج�ضده، لأّن الجنابَة  اأ�ضابه من  الإن�ضان مما  النظافة، ولتطهير  ُغ�ضل الجنابة 

خارجٌة من كل ج�ضده، فلذلك وجب عليه تطهير ج�ضده كله(. 
2. المذي: �ضائل يخرج عند اإثارة ال�ضهوة دون اأن يبلغ حّد القذف بالّدفق. وهو طاهر، وخروجه ل 

ي�ضتوجب و�ضوًء ول ُغ�ضاًل.
3. الودي: �ضائل يخرج بعد البول ول عالقة له بال�ضهوة. وهو طاهر، ول ي�ضتوجب و�ضوًء ول ُغ�ضاًل.

4. الوذي: �ضائل �ضفاف يخرج بعد المني. وهو طاهر، وخروجه ل ي�ضتوجب و�ضوًء ول ُغ�ضاًل.
واإذا �ضك المكّلف هل الخارج منه �ضائل منوي اأم غير ذلك )المذي - الودي - الوذي( ، احتكم اإلى 
توفر العالمات التالية: ال�ضهوة، والّدفق، وارتخاء الج�ضد اأو فتوره بعد النزول. ولو كان مري�ضًا اكتفى 

بعالمة النزول مع ال�ضهوة للُحكم بكونه منيًا.
�ضاأل عبُداهلل بن اأبي يعفور الإماَم جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« قال: )قلت له: الرجل َيرى في 
الزمن  من  قلياًل  بعُد(  الهوين  يمكث  ثم  �ضيئًا،  يجد  فال  فينظر  في�ضتيقظ  ال�ضهوة،  ويجد  المنام 
قلت:  عليه.  �ضيء  فال  مري�ضًا  يكن  لم  واإن  فليغت�ضل،  مري�ضًا  كان  اإن  )قال:  �ضائل  منه  )فيخرج( 
فما فرق بينهما؟ قال: لأن الرجل اإذا كان �ضحيحًا( غير مري�ص )جاء الماء بدفقة قوية، واإن كان 

مري�ضًا لم يجيء اإل بعُد(.
◘ األغسال املستحبة:

عرفنا مما �ضبق اأّن الجنابة حدٌث اأكبر ي�ضتدعي الُغ�ضل، فما هي الأمور التي ل ت�ضح اأو ل تجوز اإل 
بعد الإتيان بالُغ�ضل ؟ 

الُغـســــــــل ) 2 (
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1- ال�ضالة، عدا ال�ضالة على الميت، فاإنها ل تحتاج اإلى الطهارة
2-الطواف الواجب، وهو الذي يكون جزء من الحج اأو العمرة

3- ال�ضوم في بع�ص الحالت
4- م�ص كتابة القراآن الكريم

5- لم�ص اأ�ضماء اهلل »�ضبحانه وتعالى« و�ضفاته
6- الدخول في الم�ضجد والبقاء فيه

لت - الَعلق - النَّجم(. جدة - ُف�ضِّ 7- قراءة اآية ال�ضجدة من �ضور العزائم، وهي ال�ضور التالية: )ال�ضَّ
◘ من أحكام الُغسل:

1-ُي�ضتحب عند ح�ضول الجنابة اأن ي�ضتبرىء الُمجنب وذلك بالتبول قبل الُغ�ضل، والهدف من ذلك 
التاأكد ِمن عدم وجود الَمنّي في الَمجرى.

2- ي�ضح ُغ�ضل الجنابة من دون ال�ضتبراء، ولكْن لو تركه واغَت�ضل ثم خرج منه َبلل ل يدري هل هو 
َمنّي اأم غير ذلك، فعليه اأن يعتبره َمنّيًا، وبالتالي يجب عليه الُغ�ضل مّرة اأخرى.

3- اإذا َلم َي�ضتبريء بالتبّول قبل الُغ�ضل، ثم اغت�ضل وبال واحتمل خروج �ضىء ِمن المنّي مع البول، 
فال ُغ�ضل عليه.

4- لو اجتمعت عليه ِعّدة اأغ�ضال واجبة فقط، اأو م�ضتحبة فقط، اأو واجبة وم�ضتحبة، فيكفيه ُغ�ضٌل 
واحٌد عنها جميعًا.

5- ُغ�ضل الَجنابة يكفي عن الو�ضوء، فيمكن لمن اغت�ضل ُغ�ضل الجنابة اأن ي�ضلي مبا�ضرة. واأما �ضائر 
الأغ�ضال الواجبة والم�ضتحبة، فِمن الفقهاء َمن يرى اأنها تكفي - اأي�ضًا - عن الو�ضوء، وهذا يعتمد 

على تقليد المكلَّف نف�ضه.

112
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اللتزام بالدين - في الأ�ضا�ص - حالة فردية، ترتبط بالت�ضديق والإيمان القلبي من جهة، واللتزام 
والحج  وال�ضيام  والزكاة  كال�ضالة  والأخالقية  ال�ضرعية  والتعاليم  والعبادات  بالت�ضريعات  العملي 
والأمانة وال�ضدق وغيرها. اإل اأن هناك جانبًا اجتماعيًا - اأو جماعيًا - للتدّين حر�ص الإ�ضالم عليه، 
العالقات  وتقوية  الم�ضلم،  �ضخ�ضية  في  الجتماعي  الُبعد  تنمية  اإلى  ويهدف  كثيرًا،  ب�ضاأنه  واهتّم 
اإل  الحج  ى  ُيوؤدَّ ل  حيث  مثاًل،  الحج  في  ذلك  نجد  كما  القوي..  الواحد  المجتمع  وتحقيق  البينّية، 

جماعيًا، وفي زمن محدد. 
و�ضالة الجماعة مثال اآخر، وهي من اأهم �ضعائر الإ�ضالم، ومظهر من مظاهر عزته، وقوة الموؤمنين 

به، ومن اأعظم الم�ضتحبات، وورد في �ضاأنها من الت�ضديد والترغيب ال�ضيء الكثير.
وتاآلفهم  الم�ضلمين  لتجّمع  حقيقيًا  مظهرًا  واأعطت  الجماعة  ازدادت  كلما  اأنه  ذلك  دلئل  ومن 

وائتالفهم، كلما ارتفعت �ضاأنًا وجّلت ثوابًا.. وهناك الكثير من الفوائد المترتبة على اللتزام بها.
واإذا برزت المظاهر التالية فاإنه يمكن القول حينئذ اأن هناك �ضعفًا في ثقافة �ضالة الجماعة:

1. اإقامة الجماعة، بينما ين�ضغل كثيرون في نف�ص الوقت في اأداء �ضلواتهم ُفرادى.

احترام صالة اجلماعة
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2. عدد الم�ضلين ُفرادى في الم�ضجد اأو في الم�ضّلى يفوق عدد الم�ضاركين في �ضالة الجماعة. 
ِعلمًا باأنه ل تجوز اإقامة ال�ضالة فرادى في نف�ص المكان الذي ُتقام فيه الجماعة ما دام اأنها توؤّدي 
قيمة  ت�ضعيف  اإلى  بالإ�ضافة  واإهانته،  الدينية  واّتهامه في �ضخ�ضيته  الإمام  الّطعن في عدالة  اإلى 
له اإلى ثقافة  �ضالة الجماعة وتوهينها والحّط من قيمتها، خا�ضة واأن تكّرر مثل هذا الت�ضّرف ُيحوِّ

�ضلبية ُتخالف اأ�ضل الت�ضريع وغايته.
3. الت�ضاغل ب�ضيء - كالأحاديث الجانبية - حال اإقامة �ضالة الجماعة، وعدم اللتحاق بها اإل بعَد 
حين، مع العلم بثواب الجماعة عند المبادرة اإلى اللتحاق بها اأعظم بكثير ممن يلتحق بها متاأخرًا.
اأتباع المذاهب  ِقَبل  اأداء ال�ضالة فرادى في نف�ص المكان الذي ُتقام فيه �ضالة الجماعة ِمن   .4
الأخرى، من اأهل ال�ضنة وغيرهم، بينما نجد اأن اأهل بيت النبوة »عليهم ال�ضالم« قد حّثوا على اأن 

ن�ضارك في �ضالة الجماعة بغ�ص النظر عن مذهب اإمام الجماعة. ومن بين اأقوالهم هذه:
اأ( عن الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« اأنه قال: )َمن �ضّلى معهم في ال�ضف الأول، كان كمن 
بل  الم�ضاركة،  يذكر مجرد  لم  الإمام  اأن  وُيالَحظ  واآله«(.  عليه  »�ضلى اهلل  ر�ضول اهلل  �ضلى خلف 
الكون في ال�ضف الأول اأي�ضًا، ولعل ذلك للت�ضجيع على اللتحاق بهذه الجماعة، ومعالجة حالة التردد 

اأو المتناع لدى البع�ص.
ب( �ضاأل رجٌل الإمام ال�ضادق »عليه ال�ضالم«: )اإن لنا اإمامًا مخالفًا، وهو يبغ�ص اأ�ضحابنا كلهم؟ 
واآخَر  داخل  اأوَل  فكن  منه،  بالم�ضجد  اأحّق  لأنت  �ضادقًا  كنَت  لئن  واهلل  قوله،  ِمن  عليك  ما  فقال: 

خارج، واأح�ِضن ُخلَقك مع النا�ص، وُقل خيرًا(.
ج( عن الإمام مو�ضى الكاظم »عليه ال�ضالم« قال: )�ضّلى ح�ضن وح�ضيٌن خلف َمروان، ونحن ن�ضّلي 
معهم( ومن المعلوم اأنه كانت لمروان بن الحكم مواقف �ضيئة مع اأهل بيت النبي عمومًا، اإل اأن هذا 

لم يمنع الإمامين »عليهما ال�ضالم« ِمن اأن ياأتّما ب�ضالته عندما كان يوؤّم النا�ص في ال�ضالة.
ولكن حيُث اأن اأحكام القراءة في ال�ضالة عند اإخواننا من اأهل ال�ضّنة تختلف عن تلك التي ُيفتي 
ي�ضح  ما  على  ي�ضجد  واأْن  اإخفاتًا،  وال�ضورة  الفاتحة  يقراأ  اأن  الماأموم  على  يجب  لذا  فقهاوؤنا،  بها 

ال�ضجود عليه اإْن لم يكن هناك مانع من ذلك.
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قد ي�ضــك الم�ضـــــلي وهو 
عدد  في  ال�ضالة  اأثناء  في 
الركعات، فيكون هذا ال�ضك 
- اأحيانًا - ُمبطاًل لل�ضالة، 
اإذا  كما  اإعـــادتها،  وتجــــب 
�ضك في عدد ركعات �ضالة 
ال�ضبح، اأو �ضالة المغرب. 
ل  ال�ضــــك  حالت  وبعـــ�ص 
توجـــب بطــــالن ال�ضــالة، 
بل ُيـكمل الم�ضـــلي �ضالته، 

صالة االحتياط

ثم ي�ضيـــف اإليها �ضـــــالة الحتياط.
◘ أمثلة:

1- اإذا �ضك الم�ضلي بين الركعة الثالثة والرابعة، فاإنه َيعتبر نف�ضه في الركعة الرابعة وُيكمل �ضالَته، 
ثم ي�ضلي �ضالة الحتياط، وهي في هذه الحالة ركعة واحدة من قيام، اأو ركعتين من جلو�ص. �ضئل 
الإمام جعفر ال�ضادق »عليه ال�ضالم« عّمن: )ل يدري اأثالثًا �ضلى اأم اأربعًا، ووهُمه( احتمالته )في 
ذلك �ضواء، قال: فقال: اإذا اعتَدل الوهُم( ال�ضك والحتمال )في الثالث والأربع، فهو بالخيار، اإن 

�ضاء �ضلى ركعة وهو قائم، واإن �ضاء �ضلى ركعتين واأربع �ضجدات وهو جال�ص(.
يعتبر  فاإنه  الثانية،  ال�ضجدة  ِذكر  اأكمل  اأن  بعد  والرابعة،  الثانية  الركعة  بين  الم�ضلي  اإذا �ضك   -2
نف�ضه في الركعة الرابعة، وُيكمل �ضالته، ثم ي�ضلي �ضالة الحتياط في هذه الحالة من ركعتين من 
قيام. عن عبداهلل بن اأبي يعفور قال: )�ضاألت اأبا عبداهلل »عليه ال�ضالم«( اأي الإمام جعفر ال�ضادق 
واأربع  يقوم في�ضّلي ركعتين  ثم  وُي�ضّلم  يت�ضّهد  قال:  اأربعًا؟  اأم  الرجل ل يدري، ركعتين �ضّلى  )عن 
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�ضجدات، يقراأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يت�ضّهد وُي�ضّلم، واإن كان �ضّلى اأربعًا كانت هاتان نافلة، واإن 
كان �ضلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة(. 

◘ كيفية صالة االحتياط:
يجب اأن تقع �ضالة الحتياط بعد ال�ضالة التي ح�ضل فيها ال�ضك مبا�ضرة، من دون فا�ضل زمني، 

فبمجرد اأن ُي�ضّلم الم�ضلي، يقف وي�ضلي �ضالة الحتياط.
فاإذا كان الواجب عليه ركعة واحدة، وقف ونَوى اأن ي�ضلي �ضالة الحتياط ركعة واحدة، ثم يقراأ 

الفاتحة اإخفاتًا، ثم يركع وي�ضجد ال�ضجدتين، ثم يت�ضهد وُي�ضّلم.
يقراأ  ثم  الإحرام،  تكبيرة  كّبر  ثم  الحتياط،  �ضالة  ونوى  وقف  ركعتين،  عليه  الواجب  كان  واإذا 
ويركع  اإخفاتًا،  الفاتحة  فيقراأ  الثانية،  للركعة  ويقوم  ال�ضجدتين،  وي�ضجد  ويركع  اإخفاتًا،  الفاتحة 

وي�ضجد ال�ضجدتين ويت�ضهد وُي�ضّلم.
◘ نصيحة:

ُي�ضاب بع�ص الم�ضلين بحالة من كثرة ال�ضك في عدد الركعات، ويتكّرر منهم ذلك في �ضلوات 
عديدة متتابعة، وفي هذه الحالة ُيفَتر�ص بهذا الم�ضلي اأن ل يعتني بهذه ال�ضكوك، واأن ُيكمل �ضالته 
كما هي. مع التنبيه اإلى اأننا ل نتحدث عن حالة مَر�ضية ُتعرف با�ضم )الو�ضوا�ص القهري(، فالمري�ص 

بحاجة اإلى عالج طبي. 
اأو ال�ضادق »عليهما ال�ضالم« فقال: )قلنا  اأحَد الإمامين الباقر  اأعين واأبو ب�ضير  �ضاأل زرارة بن 
له: الرجل ي�ضك كثيرًا في �ضالته حتى ل يدري كم �ضلى ول ما بقي عليه ؟ قال: ُيعيد، قلنا: فاإنه 
دوا الخبيث ِمن اأنف�ضكم نق�َص  َيكثر عليه ذلك، كّلما اأعاد �ضك؟ قال: يم�ضي في �ضكه. ثم قال: ل ُتعوِّ
ال�ضالة فُتطِمعوه، فاإن ال�ضيطان خبيث معتاد لما ُعّود، فلَيم�ِص اأحُدكم في الوهم ول ُيكِثرّن َنق�َص 
ال�ضالة، فاإنه اإذا فعل ذلك مرات لم يعد اإليه ال�ضك. قال زرارة: ثم قال: اإنما يريد الخبيث اأن ُيطاع، 

فاإذا ُع�ضي َلم يُعد اإلى اأحدكم(.
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فر�ص اهلل »�ضبحانه وتعالى« على الم�ضلم اأن ُيزّكي اأمواله، وَقَرن ذلك في القراآن الكريم بال�ضالة 
ع�ضرات المرات، ولي�ص ذلك اإل لأهمية الزكاة والتي تعني تطهير المال بالإنفاق منه في �ضبيل اهلل، 
ْن َخْيٍر َتِجُدوُه ِعنَد اهلِل ِإنَّ اهلَل ِبَما  ُموْا أَلنُفِسُكم مِّ َكاَة َوَما ُتَقدِّ اَلَة َوآُتوْا الزَّ قال: {َوَأِقيُموْا الصَّ

َتْعَمُلوَن َبِصيٌر} »البقرة:110«.
وبالطريقة  �ضبيل اهلل  باإنفاقها في  اأمواَله  المكّلف  ر  ُيطهِّ فبالُخم�ص  الزكاة،  اأق�ضام  والُخم�ص من 
التي �ضُنبّينها في هذا الدر�ص. قال اهلل »�ضبحانه وتعالى«: {َواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ هلل 
ِبيِل ِإن ُكنُتْم آَمنُتْم ِباهلِل َوَما َأنَزْلَنا  ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ ُخُمَسُه َوِللرَّ

َعَلى َعْبِدَنا َيْوَم اْلُفْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َواهلُل َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر} »الأنفال:41«.
اأي الإمام مو�ضى الكاظم )عن  ال�ضالم«(  اأبا الح�ضن »عليه  عن �ُضماعة بن َمهران قال: )�ضاألت 

الُخم�ص؟ فقال: في كل ما اأفاد النا�ص، ِمن قليل اأو كثير(.

اخُلــمـــس
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والُخم�ص �ضريبة مالية مقدارها 20% ُيخرجها المكلَّف بعد ا�ضتثناء نفقاته وموؤونته وما يحتاج اإليه 
هو واأ�ضرته وَمن ُينِفق عليهم ِمن مدخوله. روي عن محمد بن اأبي ن�ضر البزنطي اأنه قال: )كتبُت اإلى 
اأبي جعفر »عليه ال�ضالم«( اأي الإمام محمد الجواد )الُخم�ص اأُخرُجه َقبل الموؤونة اأو بعد الموؤونة؟ 

فَكتب: بعد الموؤونة(.
◘ موارد اخُلمس:
يجب الخم�ص فيما ياأتي: 

1 ـ ما يغنمه الم�ضلمون في الحرب. 
ة والنحا�ص والحديد والكبريت وغيرها، وكذلك النفط  2 ـ ما ُي�ضتخرج من المعادن كالذهب والف�ضّ

والفحم الحجري، بعد طرح تكاليف الإنتاج والت�ضفية.
3 ـ الكنز، بعد ا�ضتثناء تكاليف الإخراج . 

4 ـ ما اأُخِرج بالغو�ص ِمن البحر اأو اَلنهار الكبيرة مما يتكّون فيها كاللوؤلوؤ والمرجان وغيرهما.
5 ـ المال الحالل المخلوط بالمال الحرام في بع�ص الحالت. 

لة ِمن تجارة اأو �ضناعة اأو هدّية اأو زراعة اأو حيازة اأو اأي ك�ضب اآخر بما  6 ـ الأرباح ال�ضنوية المتح�ضَّ
في ذلك اأجور العمل والرواتب وغيرها. 

◘ مصارف اخُلمس:
م اإلى ق�ضمين: الُخم�ص الذي ُيخرج من المال الزائد على الموؤونة ال�ضنوية ُيق�ضَّ

1. �َضهم ال�ضادة: وُيدَفع اإلى فقراء بني ها�ضم واأيتامهم واأبناء ال�ضبيل منهم، ويق�ضد بالها�ضميين 
الذين ينت�ضبون من جهة الأب اإلى ها�ضم جّد النبي الأكرم »�ضلى اهلل عليه واآله« . 

اإليه  ُيدَفع  اأو  التقليد،  واإذن ِمن مرجع  باإجازة  ُير�ضيه  الإمام: َي�ضرفه في �ضبيل اهلل وما  2. �َضهم 
لي�ضرفه فيما ذكرنا. وي�ضمل ذلك الفقراء والأيتام وَن�ْضر الدين وكفالة المحتاجين ِمن ُطاّلب العلوم 

الدينية واإن�ضاء الموؤ�ض�ضات النافعة للنا�ص كالمدار�ص والموؤ�ض�ضات ال�ضحية ودور رعاية الأيتام. 
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