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املقدمة

نبي الرحمة مح ّمد ًا
الحمد هلل الذي �أنعم علينا بالإيمان والهدى ،و�أنار قلوبنا بالمعرفة والتقى ،وبعث �إلينا ّ
الحجة القائم
الم�صطفى ،واختار لنا �أعالم ًا ميامين و�أئ ّمة هادين� ،أ ّولهم المرت�ضى �أمير الم�ؤمنين ،و�آخرهم ّ
المهدي �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعين.
عا�شت المكتبة الإ�سالمية خالل العقود الما�ضية حالة �شديدة من الجدب في عالم الم�ؤلفات التي تخاطب
الأطفال وال�شباب باختالف �أعمارهم وم�ستوياتهم العقلية والفكرية والدرا�سية ،وخا�صة الكتب والمناهج
الدرا�سية المو�ضوعة لعلوم الدين وم�سائله المختلفة كالقر�آن والحديث والفقه والتاريخ اال�سالمي والأخالقّ � ،إل
تخ�ص هذا المجال� ،إذ �سعى جمع من
�أنه خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية بد�أت الحياة ُّ
تدب في م�شاريع رائعة ّ
العلماء والتربويين  -و َّفقهم اهلل تعالى � -إلى ت�أليف و�إعداد مجموعة من الكتب والق�ص�ص الخا�صة المنا�سبة
للأطفال وال�شباب ،والقت رواج ًا و�إقبا ًال كبير ًاّ � ،إل �أنّ الحاجة �إلى المزيد من الم�ؤلفات في هذا المجال �أمر
غير قابل للإنكار.
ومن هذا المنطلق  -وبعد التوكل على اهلل عزّوج ّل وبالتعاون مع بع�ض الأخوة الم�ؤمنين ومن خالل اال�ستعانة
ببع�ض المو�ضوعات المن�شورة م�سبق ًا  -قدت العزم على ت�أليف اثني ع�شر كتاب ًا درا�سي ًا لما ّدة التربية اال�سالمية
ابتدا ًء بال�صف الأ ّول االبتدائي وختام ًا بال�صف الثاني ع�شر ،على �أن تكون �سل�سلة المراحل الأربع الأولى تحت
عنوان «حدائق الإيمان» ،والمراحل الخام�سة �إلى التا�سعة تحت عنوان «ب�ساتين الإيمان» ،وما بقي تحت عنوان
«واحات الإيمان» ،بحيث تغطي م�ساحة كبيرة من االحتياجات والمعارف الدينية الرئي�سة للأطفال وال�شباب،
وليمكن اال�ستفادة منها في الدورات الدرا�سية التي ُتعقد في المراكز الدينية وغيرها.
وقد راعيت قدر الإمكان تقديم المادة الدرا�سية ب�صورة مب�سطة و�سل�سة ،واالعتماد على الأ�سلوب الق�ص�صي
في كثير من الأحيان ،وذلك لتال�ؤمه مع طبيعة االهتمامات والم�ستويات الفكرية لتلك المراحل الدرا�سية.
وتم الم�شروع قبل عقد من الزمن ،و�أع َّد على �سبيل التجربة في �صورة مالزم مطبوعة طباعة مب�سطة،
ّ
وتم تدري�س هذه الكتب خالل ال�سنوات الما�ضية وفي �أكثر من مركز ديني وفي �أكثر من بلد ،كما ّتم �إ�ضفاء
ّ
بع�ض التعديالت المقترحة من قبل بع�ض التربويين الذين اطلعوا عليها عالوة على الأ�ساتذة الأفا�ضل الذين
قاموا بتدري�س هذه الكتب وب�شكل دوري حتى ا�ستق ّر الر�أي على ال�صورة النهائية لها ،والتي قررت على �أ�سا�سها
�إخراجها بحلتها الجديدة وبطبعتها المل َّونة الم�ص َّورة.
وختام ًا� ،أو ّد �أن �أتق َّدم بال�شكر الجزيل لكا ّفة الأخوة الذين �ساهموا فكري ًا ومادي ًا في �إنجاح الم�شروع ،و�أ�س�أل
اهلل عزّوج ّل لهم ولي التوفيق وال�سداد وقبول الأعمال �إنه �سميع مجيب.
الكويت  -علي ح�سن غلوم علي
 1441هـ  2020 -م
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آيات اهلل
اآليات  6-1من سورة الشعراء

ين {}2
ــك آ َي ُ
طســم {ِ }1ت ْل َ
ــاب ا ْل ُم ِب ِ
ــات ا ْل ِك َت ِ
ــك َب ِ
ِين {}3
ــك أَ َّ
اخــ ٌع َّن ْف َس َ
َل َعلَّ َ
ال َي ُكو ُنــوا ُم ْؤ ِمن َ

َظلَّ ْت أَ ْع َنا ُق ُه ْم
الس َماء آ َي ًة ف َ
إِن َّن َش ْأ ُن َن ِّز ْل َعلَ ْيهِم ِّمن َّ
َل َها َخ ِ
الر ْح َم ِن
ِين {َ }4و َما َي ْأتِيهِم ِّمن ذ ْ
اضع َ
ِك ٍر ِّم َن َّ
َذ ُبوا
ــد ٍث إ َّ
ين {َ }5ف َق ْد ك َّ
ُم ْح َ
ِال كَا ُنوا َع ْن ُه ُم ْع ِر ِض َ
ِم أَن َبــاء َما كَا ُنوا ِب ِه َي ْســ َت ْه ِزؤُون {}6
َســ َي ْأتِيه ْ
فَ

شرح املفردات

َب ِ
حلزن والغم.
اخعُ :م ٌ
نفسك من ا ُ
هلك َ
ُم ْح َدث :جديد.

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
�إن �آيات القر�آن الكريم  -عالية القدر ووا�ضحة المعاني  -مك ّونة من مثل هذه الحروف ،الطاء
وال�سين والميم ،ومع هذا ف�إنه لي�س بمقدور النا�س �أن ي�أتوا بمثلها ،وهذا يدل على �أنها من عند اهلل
و�أنك  -يا محمد  -ر�سول اهلل .وعلى الرغم من و�ضوح هذه الحقيقة� ،إال �أنّ قومك ال ي�ؤمنون .وعدم
وحزن ًا عليهم حين
�إيمانهم لي�س ٍ
لنق�ص في القر�آن �أو فيك ،بل لأنهم معاندون ،فال ُته ِلك نف�سك غ ّم ًا ُ
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تجدهم م�ص ّرين على موقفهم� .إنّ بمقدور اهلل «عز وجل» �أن ينزّل عليهم من ال�سماء �آي ًة ُمذهلة
ي�شاهدونها ،فيخ�ضعون لها وقد ُتجبرهم على الإيمان ،ولكنّ اهلل لن يفعل ذلك ،لأ ّنه يريد لهم �أن
ي� ِؤمنوا عن تفكير وقناعة بالقر�آن .وال ت�ستغرب موقفهم يا محمد ،ف�إنّ اهلل ك ّلما بعث ر�سو ًال ،و�أنزل
له كتاب ًا من عنده ،كان موقف �أكثر النا�س منه هو الكفر والإعرا�ض والتكذيب واال�ستهزاء .و�سي�أتي
اليوم  -يوم القيامة  -الذي يكت�شفون فيه حقيقة �أنهم ا�ستهز�أوا وكفروا بما هو عظيم ،و�سينالون
العقاب ال�شديد على ذلك.

◘ معىن (اآلية) يف اللغة:
م�صطلح (�آية) من الم�صطلحات القر�آنية التي ك ُثر ا�ستعمالها .والآية من الناحية اللغوية( :هي
العالمة والإمارة الظاهرة التي تدل على �شيء ما ،وت�ستدعي التث ّبت والتوقف عندها) ،وهذه الكلمة
وتح َّ�س ْب ُت) .ومن هنا �أطلق اهلل «عز وجل» على
م�شتقة من «الت�أ ّيي»ُ ( :يقال :قد ت�أ َّي ْي ُت� ،أي :تَل َّب ْث ُت َ
المقاطع التي تت�ش ّكل منها ال�سور القر�آنية عنوان «�آيات» ،لأنها عالمات ودالئل ظاهرة ّ
تدل على
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�أنها كالم اهلل ،وعلى �صحة نبوة محمد «�صلى اهلل عليه و�آله» ،ولأن ما فيها من م�ضامين �إيمانية
وح َكمية ،ت�ستدعي النظر والتث ّبت والتوقف عندها واال�ستفادة منها.
وت�شريعية و�أخالقية ِ

◘ آيات وليست معجزات:
والقر�آن الكريم لم ي�ستعمل م�صطلح «معجزة» للداللة على ما �أ ّيد به بع�ض الأنبياء� ،أو الأمور
الخارقة للقوانين الطبيعية ،بل ا�ستعمل م�صطلح «�آية» .وا�ستعمال كلمة «�آية» ب�ش�أن ما ُنط ِلق عليه
عنوان «المعجزة» �أوفق بالغاية منها .فالغاية الرئي�سة والأهم عند اهلل هي هداي ُة النا�س و�إر�شا ُدهم
وفتح �أعي ِنهم على الحقائق ،ال التعجيز والتغ ّلب والقهر والدخول في حالة
و� ُ
إخراجهم من غفلتهمُ ،
تحد مع عباده وهو القوي العزيز ،و�إنْ كان هذا حا�ص ًال في بع�ض الأحيان ب�سبب العناد والجحود.
ٍّ
و�آيات القر�آن الخالدة وعظمة ت�أثيرها تفوق �ش�أن ًا الآيات المادية محدودة الزمن ومحدودة الت�أثير
 كانقالب الع�صا �إلى �أفعى �أو �إحياء الموتى  -وقد �أُعطي النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أكثر من �ستة�آالف �آية خالدة بخلود القر�آن ،فالآيات الم�صدِّ قة لر�سالة محمد «�صلى اهلل عليه و�آله» �أكثر عدد ًا
و�أكثر امتداد ًا في الزمان والمكان ،و�أعظم من �أية �آية �أخرى نزلت على �أي �إن�سان.

◘ مميزات اآليات اإلهلية:
ثم �إن من مميزات الآيات الإلهية بح�سب القر�آن �أنها:
ال
ْل َه َذا ا ْل ُق ْر ِ
ْج ُّن َعلَى أَن َي ْأتُو ْا ِب ِمث ِ
آن َ
 .1تفوق قدرات الب�شر} :قُل َّلئ ِ
نس َوال ِ
اج َت َم َع ِت ا ِ
ِن ْ
إل ُ
ُون ِب ِم ْثل ِ
ِيرا{ «الإ�سراء.»88:
َان َب ْع ُض ُه ْم ِل َب ْع ٍ
ِه َو َل ْو ك َ
َي ْأت َ
ض َظه ً
ات َب ِّي َن ٍ
ِس َع آ َي ٍ
ات{ «الإ�سراء.»101:
 .2وا�ضحة ال َلب�س فيهاَ } :و َل َق ْد آ َت ْي َنا ُم َ
وسى ت ْ
ِين{ فبم
ِر َع ْو ُن إ ِِّني َر ُس ٌ
 .3قد تكون لإثبات م�صداقية النبيَ } :و َق َ
ول ِّمن َّر ِّب ا ْل َعا َلم َ
ال ُم َ
وسى َيا ف ْ
ينَ ،ف َأ ْل َقى َع َصا ُه َف ِإذَا ِه َي
ر ّد عليه فرعون؟ } َق َ
ْت ِبآ َي ٍة َف ْأ ِت ِب َها إِن ك َ
ُنت ِجئ َ
ال إِن ك َ
الصا ِد ِق َ
ُنت م َ
ِن َّ
اظر َ
ِلن ِ
ِين{ «الأعراف.»108-105:
ينَ ،و َن َز َع َي َد ُه َف ِإذَا ِه َي َب ْي َضاء ل َّ
ُث ْع َب ٌ
ان ُّم ِب ٌ
انص ُروا آ ِل َه َت ُك ْم إِن كُن ُت ْم ف ِ
ِينُ ،ق ْل َنا َيا َنا ُر كُونِي
َاعل َ
 .4وقد تكون لإنقاذ �صاحبهاَ } :قالُوا َح ِّرقُو ُه َو ُ
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اه ُم ا َ
َب ْر ًدا َو َسال ًما َعلَى ِإ ْب َر ِ
ِين{ «الأنبياء.»70-68:
أل ْخ َسر َ
َج َع ْل َن ُ
يمَ ،وأَ َرا ُدوا ِب ِه َك ْي ًدا ف َ
اه َ
 .5وقد تكون بغر�ض التخويف وتحقيق ال�صدمة من �أجل هداية النا�سَ } :و َما َم َن َع َنا أَن ُّن ْر ِس َل
َذ َب ِب َها ا َ
َمو ْا ِب َها َو َما ُن ْر ِس ُل ِباآل َي ِ
ِباآل َي ِ
ِال
الناق َ
ات إ َّ
َة ُم ْب ِص َر ًة ف َ
ات إ َّ
ِال أَن ك َّ
َمو َد َّ
أل َّول َ
َظل ُ
ُون َوآ َت ْي َنا ث ُ

َخوِي ًفا{ «الإ�سراء.»59:
تْ
نت ِب ِن ْع َم ِت َر ِّب َك ِب َك ِ
ُون
اه ٍن َوال َم ْج ُن ٍ
 .6وقد تكون تح ّدي ًا بغر�ض الهداية} :ف َ
َما أَ َ
ون ،أَ ْم َي ُقول َ
ِّر ف َ
َذك ْ
َش ِ
ين ،أَ ْم َت ْأ ُم ُر ُه ْم أَ ْحال ُم ُهم ِب َه َذا
ْم ُن ِ
ون ،ق ْ
ْم َت َر ِّب ِص َ
َر َّب ُصوا َف ِإ ِّني َم َع ُكم ِّم َن ال ُ
ص ِب ِه َر ْي َب ال َ
اع ٌر َّن َت َر َّب ُ
ُل ت َ

ِه إِن كَا ُنوا َصاد ِ
يث ِّم ْثل ِ
ونَ ،ف ْل َي ْأتُوا ِب َح ِد ٍ
ين{
أَ ْم ُه ْم َق ْو ٌم َط ُ
ُون َت َق َّول ُ
َه َبل ّل ُي ْؤ ِم ُن َ
ون ،أَ ْم َي ُقول َ
اغ َ
ِق َ
«الطور.»34-29:
 .7كما قد تكون و�سيلة لت�أكيد حقيقة من الحقائق التي ُينكرها النا�س ،فقد اعتبر القر�آن الكريم
�أن ال�سيدة مريم بنت عمران كانت �آية من �آيات اهلل للداللة على قدرته على الخلق والبعثَ } :و َّالتِي
َر َج َها َف َن َف ْخ َنا فِي َها مِن ُّر ِ
ِين{ «الأنبياء.»91:
اها َوا ْب َن َها آ َي ًة ِّل ْل َعا َلم َ
وح َنا َو َج َع ْل َن َ
أَ ْح َص َن ْت ف ْ

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .١الآيات القر�آنية  ..............................النظر والتث ّبت والتوقف عندها واال�ستفادة منها.
 .٢لم ي�ستعمل القر�آن الكريم م�صطلح  .........................للداللة على ما �أ ّيد به بع�ض الأنبياء،
�أو الأمور الخارقة للقوانين الطبيعية ،بل ا�ستعمل م�صطلح . ...................................
 .٣الغاية الرئي�سة والأهم عند اهلل هي  .......................النا�س ،ولي�س . .......................
� .٤آيات القر�آن  ..................و�أ�شد ت�أثير ًا من الآيات  ................محدودة الزمن والت�أثير.
 .٥الآيات الإلهية قد تكون و�سيلة لت�أكيد حقيقة من الحقائق التي ُينكرها النا�س ،كما جعل النبي
� .........................آية على قدرته على الخلق و  ...........................الإن�سان من الموت.
(معجزة  -خالدة  -تستدعي  -عيسى  -تعجيزهم  -آية  -هداية  -بعث  -المادية)
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ِكر اهلل
ذ ُ

اآليات  192-190من سورة آل عمران

ات َوا َ
اخت ِ
ــما َو ِ
ِالف اللَّ ْي ِل
ِن فِي َخ ْل ِ
أل ْر ِ
ض َو ْ
إ َّ
الس َ
ــق َّ
لولِي ا َ
ات ُِّ
الن َها ِر َل َي ٍ
ون
َو َّ
أل ْل َب ِ
ُر َ
اب {َّ }190ال ِذ َ
ين َي ْذك ُ
َ
ون فِي
ِــم َو َي َت َف َّك ُر َ
اهلل ِق َيا ًمــا َو ُق ُعو ًدا َو َعلَ َى ُج ُنو ِبه ْ
ات َوا َ
ض َر َّب َنا َما َخلَ ْق َت َه َذا َب ِ
ــما َو ِ
ال
اط ً
أل ْر ِ
الس َ
َخ ْل ِق َّ
النا ِر {َ }191ر َّب َنا إ َِّن َك َمن ُت ْد ِخ ِل
اب َّ
ُس ْب َحا َن َك َف ِق َنا َع َذ َ
نصا ٍر {}192
النا َر َف َق ْد أَ ْخ َز ْي َت ُه َو َما ل َّ
َّ
ِين م ْ
ِلظا ِلم َ
ِن أَ َ

شرح املفردات

اختِالفَ :تعاقُب.
ْ
أَ ْخ َز ْي َته :قضيت عليه باخلِزي واملهانة.

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
�إنَّ في خلق ال�سماوات والأر�ض بما فيها من عجائب ال�صنعة والنظام الدقيق ال ُمح َكم ،وفي تعاقب
الليل والنهار والآثار الكثيرة المفيدة المترتّبة على ذلكَ ،لدالئل وا�ضحة لذوي العقول والب�صائر على
وحدانية اهلل ورحمته وقدرته و�سائر �صفاته .وه�ؤالء هم الذين يذكرون اهلل دائم ًا في جميع حاالتهم:
قيام ًا وقعود ًا وم�ضطجعين .وه�ؤالء هم الذين يتف ّكرون في هذا الخلق العظيم قائلين :ربنا �إنك ما
13
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أبدع َت هذا كله عبث ًا ودونما حكمة وغاية ،بل لغاي ٍة ُعظمى هي الحياة في الآخرة ،بعد �أن تح�شر
� ْ
ق�ضيت
النا�س للجزاء يوم القيامة .فاحفظنا يا رب من عذاب النار .ر َّبنا �إ َّنك َمن ُتدخل النار فقد
َ
عليه بالخزي والمهانة والذل ،و َلن ُيخ ّل َ�صه �أح ٌد ِمن هذا العذاب والخزي.

◘ مفهوم ذِكر اهلل:
(ذكر اهلل) بح�سب الم�صطلح القر�آني يعني �أن ن�ستح�ضر الرقابة الإلهية دائم ًا� ..أن ال نغفل عن
ِ
حقيقة �أن اهلل «عز وجل» حا�ض ٌر حيثما ك ّنا ..و�أنه �سيحا�سبنا على ما ق ّدمنا على م�ستوى الإيمان،
وعلى م�ستوى العمل ،و�أن هذا الح�ساب �سيترتب عليه �أث ٌر في الآخرة ..فكيف �سيكون �سلو ُكنا؟
وقد �أخبرنا اهلل «عز وجل» �أن ِّ
(الذكر) بهذا المفهوم ُيعتبر �أكبر و�أهم و�أعظم من ال�صالة نف�سها،
أهمية ال�صالة َ
ْل َما أُ ِ
اب
وعظم ِتها ،قال «�سبحانه وتعالى»} :ات ُ
ِن ا ْل ِك َت ِ
على الرغم من � ِّ
وح َي ِإ َل ْي َك م َ
هلل أَ ْك َبر َو ُ
ْمن َك ِر َول ِ
ون{
َص َن ُع َ
الصال َة إ َّ
َوأَق ِ
اهلل َي ْعل ُ
َم َما ت ْ
الصال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوال ُ
ِن َّ
ِم َّ
َذ ْك ُر ا ِ ُ
الذكرَ ،ومن ال ُي�ص ّلي ال ُيح ِّقق هذا ِّ
«العنكبوت ،»45:فال�صالة و�سيلة و�أداة لتحقيق هذا ِّ
الذكرَ ،ومن
نف�سه وفي �أمو ِره لم يح ِّقق هذا ِّ
الذكر ،وبالتالي ف�إنَّ حا َله
ي�ص ّلي ويغفل عن اهلل ،وال يراقب اهلل في ِ
يف�سر لنا كيف يمكن �أن
قريبة ِمن حال َمن ال ي�ص ّلي ،لأن الغاية في الحالتين لم تتحقق .وهذا ِّ
يكون ِمن بين الذين ي�ص ّلون َمن ي�أكل � َ
أموال النا�س بالباطل ،و َيظلم �أقرب النا�س �إليه ،ويكون ِمن
الفا�سدين ،ويتعاون على الإثم والعدوان ،وال يتناهى عن منكر ،ويكذب� ...إلخ.
ان أَن
ِيد َّ
والذي ي�ؤ ّكد �أن ال�صالة �شيء و ِ
الش ْي َط ُ
(ذكر اهلل) �شيء �آخر قو ُله «عز وجل»} :إ َِّن َما ُير ُ
ِك ِر ا ِ
ُي ِ
الصال ِة َف َه ْل أَن ُتم
ُم َعن ذ ْ
ْضاء فِي ال َ
وق َع َب ْي َن ُك ُم ا ْل َع َدا َو َة َوا ْل َبغ َ
ْم ْي ِس ِر َو َي ُص َّدك ْ
هلل َو َع ِن َّ
ْخ ْم ِر َوال َ

و(ذكر اهلل) عنوان �آخر .وهناك �آيات �أخرى عديدة
ون{ «المائدة ...»91:فال�صالة عنوانِ ،
ُّمن َت ُه َ
ت�ؤ ّكد هذا المعنى.
(ذك َر اهلل) ِمن
وبالطبع ،ف�إنّ هذا ال يعني الت�شجيع على ترك ال�صالة ما دام الإن�سان ال ُيح ِّقق ِ
خاللها ،لأنّ تر َكها يعني �أن يكون الم�ؤمن قد ترك �أ ّول و�أهم �أركان العبادات ،و�سيخ�سر بذلك الكثير
14
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ِمن الرحمات الإلهية في الدنيا والآخرة ،و�أنه بات على حا ّفة ال ُكفر ،و�س ُيع ِّر�ض نف�سه بذلك في
الآخرة للعقاب ال�شديد ...بل يعني �ضرورة �أن ُنط ّور من �صالتنا لتُح ِّقق النتيجة المطلوبة منها،
خالل �سلوكيا ِتنا،
و�أن نراقب �صالتَنا ونق ِّيمها من خالل مقدا ِر � ِ
إح�سا�سنا بالرقابة الإلهية ،ومن ِ
إح�سا�سنا بهذه الرقابة وانعك�س ذلك على �سلوكيا ِتنا ،كلما ت�أ ّكدنا �أننا ن�سير في االتجاه
فك ّلما ازداد � ُ
ال�صحيح ،و�أننا نذكر اهلل ..وكلما ت�ضاءل ذلك حتى يتال�شى ،وكانت �أفكا ُرنا على خالف ما يريد
اهلل ،و�سلوكيا ُتنا االجتماعية على خالف ما يريد اهلل ،و�أخال ُقنا على خالف ما يريد اهلل ،ومواق ُفنا
على خالف ما يريد اهلل� ،أدركنا �أننا من الغافلين ،و�أننا قد �أ�ضعنا البو�صلة الإلهية.

الذكر اللساين:
◘ ِّ
الذ ْكر بالقول ،والمعروف بعنوان ِّ
ومثل ال�صالة ،ف�إنَّ ِّ
(الذكر ال ِّل�ساني) ك�أنْ نقول� :سبحان اهلل،
الحمدهلل� ،أ�ستغفر اهلل ،و�أمثال ذلكُ ،يعتبر و�سيلة ِمن و�سائل ِذكر اهلل �إذا �أتينا به في �إطار الت�ض ّرع
15
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ال َت ُكن
اآلص ِ
ال َو َ
والخوفَ } :وا ْذكُر َّر َّب َك فِي َن ْف ِس َك ت َ
َض ُّر ًعا َو ِخي َف ًة َو ُد َ
ِن ا ْل َق ْو ِل ِبا ْلغ ُ
ْج ْه ِر م َ
ون ال َ
ُد ِّو َو َ

(ذك َر اهلل) يقابل الغفلة وعدم االهتمام بالرقابة الإلهية.
ِين{ «الأعراف� ،»205:أي �أن ِ
ِّم َن ا ْلغَا ِفل َ

◘ أشد الفرائض:
(من �أ�ش ّد ما فر�ض اهلل «تعالى»
وهذا ما ن ّبه عليه الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» حيث قالِ :
على خلقه ِذك ُر اهلل كثير ًا ،ثم قال «عليه ال�سالم»َ � :أما ال �أعني �سبحان اهلل ،والحمد هلل ،وال �إله �إال
اهلل ،واهلل �أكبر  -و�إن كان منه  -ولكنّ ذكر اهلل «تعالى» عند ما �أح ّل وح ّرم ،ف�إنْ كان طاعة عمل
بها ،و�إنْ كان مع�صية تركها) ،و�ش ّدتها نابعة من �أنها لي�ست عم ًال ظاهري ًا �أو حركات خالية المعنى
�أو لقلقة ل�سان بدون �إدراك ووعي ،بل هي حالة من الرقابة الدائمة على النوايا والأفكار والأقوال
والأعمال ،بحيث ي�سعى الإن�سان من خالل هذه الرقابة �أن يجعل َّ
كل حيا ِته كما يريد اهلل وكما يحب،
و�أن ال يجده اهلل �إال حيث �أمره ،وال يجده حيث نهاه.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
� .١أولو  ......................هم الذين يذكرون اهلل دائم ًا في جميع حاالتهم.
 .................. .٢اهلل �أكبر و�أهم و�أعظم من  ...................التي ُتعتبر و�سيلة لتحقيق ِّ
الذكر.
 .3ترك ال�صالة يعني �أن يكون الم�ؤمن قد ترك �أ ّول و�أهم  ..................العبادات ،ويكون بذلك
على حا ّفة . .......................
ِّ .4
الذكر ُ ..................يعتبر و�سيلة ِمن و�سائل ِذكر اهلل �إذا �أتينا به في �إطار . .................
ِ .5ذ ْكر اهلل من  ...................الفرائ�ض ،لأنها ت�ستدعي  ..................الدائمة على النوايا
والأفكار والأقوال والأعمال ،بحيث ي�سعى الإن�سان �أن يكون دائم ًا كما يريد اهلل وكما يحب.
التضرع)
(الكفر  -اللساني  -أشد  -الصالة  -األلباب  -الرقابة  -ذِكر  -أركان -
ّ
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مسئولية اإلنسان جتاه ُح ّريته
اآليات  119-117من سورة هود

ــم َوأَ ْهلُ َهــا
ــك ِل ُي ْهل َ
َان َر ُّب َ
َو َمــا ك َ
ــرى ِب ُظ ْل ٍ
ِــك ا ْل ُق َ

اس
ــون {َ }117و َل ْو َشــاء َر ُّب َ
ــك َل َج َع َل َّ
ِح َ
ُم ْصل ُ
الن َ
ــة َو ِ
ِيــن {}118
أُ َّم ً
ــد ًة َو َ
ال َي َزا ُل َ
اح َ
ــون ُم ْخ َتلِف َ
ِم ُة َر ِّب َك
إ َّ
ِذل َ
ِال َمــن َّر ِح َم َر ُّب َك َول َ
ِك َخلَ َق ُه ْم َو َت َّم ْت َكل َ
ل ْم ََ
ََ
ِين {}119
الن ِ
ِن ا ْل ِج َّن ِة َو َّ
اس أَ ْج َمع َ
ل َّن َج َه َّن َم م َ

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
كل مجتمع مع ّر�ض لأن يقع فيه ف�ساد وظلم ،وعلى ر�أ�س هذا الظلم عبادة غير اهلل وال�شرك به،
والذي يحفظ هذه المجتمعات من التدمير النهائي هو وجود الفئة التي تعمل على مواجهة هذا الف�ساد
والظلم ،وهذه �س ّنة ِمن �سنن اهلل «�سبحانه وتعالى» .وكان بمقدور اهلل �أن يجعل النا�س متفقين في كل
�شيء ،لكنه لم ي�ش�أ ذلك ،و�أعطى كل �إن�سان حرية االختيار ،وهذا ما يجعل النا�س مختلفين دائم ًا في
ما هو حق وا�ضح ،لأنهم يتّبعون �أهواءهم .ولكنْ ِمن بينهم فئة اهتدت  -بف�ضل اهلل ورحمته � -إلى
الحق ،واتّفق �أفرا ُدها فيما بينهم على ذلك� .إن اهلل لم يخلق الخلق ليع ّذبهم بل ليهديهم وليرحمهم،
ولكن النا�س يتم ّردون على هذه الإرادة الإلهية وي�ص ّرون على االبتعاد عن الحق ،فمنهم َمن ُي�شرك،
ف�سد ،وبذلك ي�ستح ّقون �أنْ يكون م�صي ُرهم في
ومنهم َمن ُي ِلحدِ ،ومنهم َمن يظلم ،ومنهم َمن ُي ِ
الجن.
الآخرة هو العذاب في جه ّنم� ،ش�أ ُنهم في ذلك �ش�أن الع�صاة المت ّردين من ِ
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◘ منشأ االختالفات:
هلل «�سبحانه وتعالى» القدرة على �أن يجعل النا�س على طريقة واحدة في ا�ستخدام عقولهم وفي
ِش ْي ٍء ِإذَآ أَ َر ْد َنا ُه
تكوين ت�صوراتهم لكل الق�ضايا المتعلقة بالإيمان وبالحياة ،وهو القائل }إ َِّن َما َق ْو ُل َنا ل َ
ون{ «النحل .»40:ولكنّ م�شيئته كانت في جعل الإن�سان حر ًا في تفكيره و�إرادته،
أَن َّن ُق َ
ول ل ُ
ُن َف َي ُك ُ
َه ك ْ
وز ّوده بال�ضوابط الداخلية ،كالعاطفة وال ِفطرة والإرادة والعقل ،والخارجية كال ُّر ُ�سل وال ِّر�ساالت
والكتب ال�سماوية ل ُيح�سن االختيار.
طبيعة هذه الحرية في التفكير والت�صرف �أ ّدت �إلى تحرك الرغبات الذاتية واالنفعاالت ال�شخ�صية
التي قد تتعار�ض في كثير من الأحايين مع رغبات الآخرين وانفعاالتهم ...ف�أنا �أريد هذا ال�شيء،
و�أنت تريده ،وذاك يريده� ...أنت ت�صرفت بهذه الطريقة� ،أنا غ�ضبت ،والآخر حزن وابتعد� ...إلخ.
وهكذا يحدث االختالف مع الآخرين ،وين�ش�أ عنه النزاع الذي قد ي�ؤ ّدي �إلى �أكثر من نتيجة �سلبية،
وقد تتو�سع الدائرة كثير ًا ،بحيث تجعل النا�س  -غالب ًا  -في حالة دائمة من التنازع وال�صراع.
وقد ا�ستثنى اهلل «�سبحانه وتعالى» فئة مع ّينة من الفئات المتخا�صمة والمت�صارعة والمتف ّرقة،
ِال َمن َّر ِح َم َر ُّب َك{ ...هذه المجموعة يمكنها �أن تكون �أمة واحدة ،فتكون الأمة
ع ّبر عنها بعنوان }إ َّ
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اع َت ِص ُمو ْا ِب َح ْب ِل ا ِ
ُرو ْا
هلل َجمِي ًعا َو َ
المرحومة التي ا�ستجابت لأمر اهلل حيث قالَ } :و ْ
ال َت َف َّرقُو ْا َوا ْذك ُ

ِن ْع َم َة ا ِ
َّف َب ْي َن ُقلُو ِب ُك ْم َف َأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َمت ِِه إ ِْخ َوا ًنا{ «�آل عمران.»103:
هلل َعلَ ْي ُك ْم ِإ ْذ كُن ُت ْم أَ ْع َداء َف َأل َ
والناح في تحقيق الأُلفة والأخ ّوة ال يعني التراخي واال�ست�سالم ،بل البد من اتخاذ الإجراءات
الوقائية ،والبنيوية ،والعالجية التي تحفظ هذه النعمةِ ،ومن بينها ما جاء في قوله «�سبحانه
ْم ْع ُر ِ
ِك
ْمن َك ِر َوأُ ْولَـئ َ
ون ِإلَى ال َ
ْخ ْي ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
وتعالى»َ } :و ْل َت ُكن ِّمن ُك ْم أُ َّم ٌة َي ْد ُع َ
وف َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُ
ون ِبال َ
ون{ «�آل عمران ،»104:فالقيام بذلك بطرق متن ّوعة ومبت َكرة ِمن �ش�أنه �أن يجعل الذين
ِح َ
ْم ْفل ُ
ُه ُم ال ُ
اتّحدوا في حالة ِمن المراقبة الدائمة لأو�ضاعهم وتقييمها وتعديل ما �أخط�أوا فيه ،وتدا ُرك المظاهر
ال�سلبية التي قد ت�ؤ ّدي في الم�ستقبل �إلى بروز النزاعات فيما بينهم ،والتركيز والتطوير في الأمور
ر�ص ال�صفوف ورفع موارد االختالف وال ُفرقة.
التي حققت نتائج �إيجابية في ّ

◘ ُس ُبل حتقيق ا ُ
أللفة:

الأُلفة ،والأُخ ّوة ،وعدم االختالف ،وعدم تنازع هذه الفئة ،ال يعني �أن �أحدهم ن�سخة عن الآخر ،بل
ي�أتي ذلك من خالل توفير مجموعة من العوامل ،من بينها:
 .1االبتعاد عن الروح التي ُتق ِّيم كل �شيء وفق الح�سابات المادية ،واالعتناء �أكثر بالأبعاد المعنوية
فحب الدنيا والتع ّلق بالما ّديات  -بح�سب ما روي عن الإمام علي «عليه ال�سالم»  -ر� ُأ�س
عند التقييمُّ ،
الفتن ،و� ُ
الم َحن.
أ�صل ِ
 .2ال�سعي للتخ ّل�ص من الأنان ّية ،واالهتمام بالآخرين وحاجاتهم وم�شاعرهم كاهتمامهم ب�أنف�سهم،
ف�ضلون الآخرين على �أنف�سهمّ ،
بل ولربما يرتقون بحيث ُي ِّ
ويوطنون �أنف�سهم على الت�ضحية من �أجلهم
�أو من �أجل ال�صالح العامَ } :وال ِ
ِم َو َل
ِم ُي ِح ُّب َ
يم َ
ين َت َب َّو ُءوا َّ
َّذ َ
الدا َر َو ْ ِ
اج َر ِإ َل ْيه ْ
ان مِن َق ْبلِه ْ
ون َم ْن َه َ
ال َ

ون فِي ُص ُدور ِ
وق ُش َّح
اص ٌة َو َمن ُي َ
ِم َو َل ْو ك َ
ِر َ
َي ِج ُد َ
َان ِبه ْ
ون َعل َٰى أَن ُف ِسه ْ
ِه ْم َح َ
ِم َخ َص َ
اج ًة ِّم َّما أُوتُوا َو ُي ْؤث ُ
ون{ «الح�شر.»9:
َن ْف ِس ِه َف ُأولَٰـئ َ
ِح َ
ْم ْفل ُ
ِك ُه ُم ال ُ

 .3االلتزام بالأخالقيات االجتماعية ،كال�صدق في القول والعمل ،والأمانة مع الجميع ،م�ؤمنين
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كانوا �أم ِمن غيرهم ،و�صالحين كانوا �أم ال ،وقد روي عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال:
(ال تنظروا �إلى كثرة �صالتهم و�صومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ،ولكن انظروا �إلى
�صدق الحديث و�أداء الأمانة).
 .4االبتعاد عن الجدال والنقا�شات الحا ّدة �أو العقيمة ،ال�سيما في الق�ضايا الدينية ،وقد روي عن
المراء ال�شحناء) ،ويكفي الفرد �أنْ ُيب ّين وجهة نظره و�أن
الإمام علي «عليه ال�سالم» �أنه قال( :ثمرة ِ
ي�ستمع �إلى ر�أي الآخر ،و�أن يعر�ض ك ٌّل منهما �أد ّلته على ر�أيه ،ثم يف�سحان المجال لبع�ضهما البع�ض
للتفكير والبحث والو�صول �إلى الر�أي الأقرب لل�صواب.
 .5التر ّفع عن توافه الأمور ،وقد روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال�( :إن اهلل كريم يحب
الكرم ومعالي الأخالق ويكره ِ�سف�سا َفها).
(من َح ُ�سنَ ظ ُّنه بالنا�س
ُ .6ح ْ�سن الظن بالإخوان ،وقد روي عن الإمام علي «عليه ال�سالم» �أنه قالَ :
حاز ِمنهم المحبة).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .١كان بمقدور اهلل �أن يجعل النا�س  ....................في كل �شيء ،لكنه لم ي�ش�أ ذلك ،و�أعطى كل
�إن�سان حرية . .....................
 .2ز ّود اهلل الإن�سان بال�ضوابط الداخلية ،كالإرادة و  ،..................والخارجية كالكتب ال�سماوية
و  ...........................ل ُيح�سن االختيار.
ِ .3من �ش�أن الدعوة �إلى الخير �أن تجعل النا�س في حالة ِمن  .................الدائمة لأو�ضاعها،
ر�ص . .....................
وتدا ُرك المظاهر  ،..............والتركيز على الأمور التي نجحت في ّ
 .4االلتزام بالأخالقيات االجتماعية ،كال�صدق و ِ ...................من عوامل تحقيق الأُلفة.
(الر ُسل  -الصفوف  -االختيار  -األمانة  -متفقين  -السلبية  -العقل  -المراقبة)
ُّ
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هل يف القرآن أخطاء علمية ؟
اآليات  108-105من سورة اإلسراء

اك إ َِّل ُم َب ِّش ًرا
َو ِبا ْل َح ِّق أَن َز ْل َنا ُه َو ِبا ْل َح ِّق َن َز َل َو َما أَ ْر َس ْل َن َ
اس
الن ِ
َر ْق َنا ُه ِل َت ْق َرأَ ُه َعلَى َّ
ُرآ ًنا ف َ
يرا {َ }105وق ْ
َو َن ِذ ً

ُل آ ِم ُنوا ِب ِه أَ ْو
َعلَ ٰى ُم ْك ٍث َو َن َّز ْل َنا ُه َتن ِز ً
يل { }106ق ْ
ين أُو ُتوا ا ْل ِع ْل َم مِن َق ْبل ِ
ِه ِإ َذا ُي ْتلَ ٰى
َل ُت ْؤ ِم ُنوا إ َّ
ِن َّال ِذ َ
ون ل ْ َ
ون
ِل ْذ َق ِ
ان ُس َّــج ًدا {َ }107و َي ُقو ُل َ
ِم َي ِخ ُّر َ
َعلَ ْيه ْ
ول {}108
ــد َر ِّب َنا َل َم ْف ُع ً
ان َر ِّب َنا إِن ك َ
ُســ ْب َح َ
َان َو ْع ُ

شرح املفردات

متفرق وجم ّزأ.
َر ْق َناه :أنزلناه بشكل ّ
فَ
َعل َٰى ُم ْكث :على َم ْهل.
ون ل ْ َ
ِل ْذقَان :يسقطون على كامل وجوههم.
َي ِخ ُّر َ

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
�أنزل اهلل «�سبحانه وتعالى» القر�آنَ وجعله َم�صون ًا عن الباطل ِمن جهة َمن �أنزله ،فلي�س فيه باطل
وال َلغوَ ،وم�صون ًا من الخارج� ،إذ لم ّ
النبي محم ٌد
يتدخل �أح ٌد في تغييره ب�شكل من الأ�شكال .ولي�س ُّ
«�صلى اهلل عليه و�آله» �إال ر�سو ًال ُي ّ
ب�شر َمن �أطاع اهلل بالجنة ،و ُينذر َمن ع�صى اهلل بالنار ،ولي�س له �أن
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يت�ص ّرف في القر�آن بزيادة �أو نق�صان� ،أو ب�أي نحو من الأنحاء .و�إ ّنما �أنزل اهلل القر�آن مف ّرق ًا وب�صورة
وح ُ
الم�ستج َّدة.
فظه والتف ّك ُر فيه ،وبح�سب الحاجة والأحداث
تدريجية ِمن �أجل �أن َي�سهل َفه ُمه ِ
َ
و�سواء �آمن الم�شركون بهذا القر�آن �أم لم ي�ؤمنوا ،ف�إنّ هذا ال يغ ّير من الحقيقة �شيء ،وها هم
الذين �أوتو العلم من �أهل الكتاب� ،إذا ُتليت عليهم �آيات القر�آن �آمنوا بها وزادتهم ُخ�شوع ًا ،فيخ ّرون
وعد
وعد ب�شيء ف�إ ّنه ال ُيخ ِل ُفه ،وقد َ
�ساجدين هلل و ُي ِق ّرون ب�أنّ اهلل منزَّه عن كل نق�ص ،و�أ ّنه �إذا َ
ب�إر�سال نبي بال�صفات التي يحملها محم ٌد «�صلى اهلل عليه و�آله» ،وها قد بعثه.

◘ اللغتان األدبية والعلمية:
مع كل هذه الحقائق حول القر�آن الكريم� ،إال �أنّ بع�ض ًا من المعا�صرين قالوا ب�أنّ القر�آن ال يمكن �أن
يكون من عند اهلل ،لأنّ في القر�آن �أخطا ًء علمية ...فما مدى �صحة ذلك؟ وحيث �أننا ن� ِؤمن ب�أن هذه
التهمة باطلة ،فكيف نر ّد عليها؟
من ال�ضروري �أن ُنالحظ �أ ّو ًال وجود االختالف ما بين (اللغة العلمية) و(اللغة الأدبية)� ،أو بين
الأ�سلوب العلمي في التعبير والكتابة ،وبين الأ�سلوب الأدبي .وواحدة من �أهم الفروقات بينهما تتم ّثل
في اعتماد الأ�سلوب الأدبي على ال ُبعد العاطفي �إلى جانب الحقائق والأفكار� .أما في الأ�سلوب العلمي،
ف�إنّ الأفكار والحقائق هي الأ�سا�س الأ ّول في بنائه ،وق ّلما نجد االنفعال والعاطفة والمجاز فيه ،لأنّ
اللغة العلمية ُتر ِّكز على ا�ستق�صاء الحقائق والأفكار ،وتعتني بالو�ضوح والمعنى الظاهر ،ويتم فيها
تحا�شي التكرار للأفكار وترديدها �أكثر من مرة ،على العك�س من الأ�سلوب الأدبي� ،إذ نجده ُيك ِّرر
المعنى الواحد ويعر�ضه علينا في عدة �صور بيانية مختلفةُ ،تم ِّثل الإجالل والإعظام ،ولعله في كل
مرة ُيك ّرر َ
عر�ض الفكرة في �صور مغايرة لكي ُي�سبغ عليها دالالت مختلفة ..و�أو�ضح مثال على ذلك
تكرار عبارةَ } :ف ِب َأ ِّي َآلء َر ِّب ُك َما ُت َك ِّذ َب ِان{ في �سورة الرحمن� ،أو تكرار قوله «�سبحانه وتعالى»:
ون ...أَ ِإ َل ٌه َّم َع ا ِ
ُون ...أَ ِإ َل ٌه َّم َع ا ِ
} ......أَ ِإ َل ٌه َّم َع ا ِ
هلل
َم َ
هلل َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع ِدل َ
َر ُه ْم َل َي ْعل ُ
هلل َب ْل أَ ْكث ُ
َت َعالَى ُ
ُون{ «النمل.»63-60:
اهلل َع َّما ُي ْش ِرك َ
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◘ احلقيقة واملجاز:
حاكم بع�ض الآيات
ثم البد �أن نف ّرق ما بين اللغتين المجازية والحقيقية في القر�آن ،وال ي�صح �أن ُن ِ
القر�آنية علمي ًا بينما ت�ستعمل هي اللغة مجازية .وقد �أ ّلف عدد من العلماء واللغويين كتب ًا في مجازات
(م ْع َمر بن المث ّنى التيمي) (ت210هـ) وله كتاب (مجاز القر�آن) يتناول فيه
القر�آن ،ومن بينهم َ
المجازات بالبيان وال�شرح �آية �آية �ضمن كل �سورة ووفق ترتيب الم�صحف ال�شريف ،وهكذا �أ ّلف
ال�شريف الر�ضي (ت411هـ) كتاب (تلخي�ص البيان في مجازات القران) ،ومن المعا�صرين الدكتور
�أحمد الجبوري �صاحب (مو�سوعة �أ�ساليب المجاز في القر�آن الكريم).
اء أَن َت َق َع
ولذا ،ف�إنّ ِمن المغالطة �أن يقول البع�ض ب�أنّ في قوله «�سبحانه وتعالى»َ } :و ُي ْم ِس ُك َّ
الس َم َ
َعلَى ْ َ
ال ْر ِض إ َِّل ِب ِإ ْذن ِِه{ «الحج »65:خط�أ علمي ،على اعتبار �أنّ العلم قد �أثبت اليوم �أنّ ال�سماء
الم�شهودة وا�سعة وهائلة االمتداد ،ولي�ست كما كان يت�ص ّور النا�س في زمن نزول القر�آن ،ولأن في
ال�سماء ك ّم ًا هائ ًال من الأجرام ال�ضخمة ،ولأن ال�سماء فراغ وغازات �سابحة ،فكيف �سي�سقط الفراغ
والغازات على الأر�ض؟
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�إنّ �أ�صحاب هذا الإ�شكال ال يالحظون �أن التعبير في الآية مجازي ،تمام ًا كما في قوله «ع ّز وجل»:
} َو ْاس َأ ِل ا ْل َق ْر َي َة َّالتِي ك َُّنا فِي َها{ «يو�سف ،»82:فالقرية ال ُت�س�أل بل �أه ُلها ُي�س�ألون ،ولذا ف�إنّ المراد
من �إم�ساك ال�سماء �أن تقع على الأر�ض هو عدم وقوع الخلل في القوانين الكونية التي �أودعها اهلل
«�سبحانه وتعالى» في عالقة الأجرام ببع�ضها البع�ض ،وفي هذا النظام العجيب الذي يحفظ الكرة
المدمرة ،ويحفظ لها الغالف الج ّوي الذي لواله الختفت
الأر�ضية من النيازك والأجرام ال�صغيرة ِّ
الحياة ِمن على وجهها ،وغير ذلك من القوانين التي م ّرت عليها مليارات ال�سنوات وما زالت باقية
ومنتظمة ودقيقة.

◘ بني الظاهر والواقع:
وكذلك ف�إنّ بع�ض التعبيرات الواردة في القر�آن ُي َلحظ فيها الجانب الظاهري من الأمور ال واقعها
ْر ُب فِي َع ْي ٍن
ِب َّ
الش ْم ِ
العلمي ،فعندما يقول اهلل «�سبحانه وتعالى»َ } :ح َّتى ِإذَا َبلَ َغ َم ْغر َ
س َو َج َد َها َتغ ُ
َح ِمئ ٍَة{ «الكهف »86:ف�إنه ال يق�صد و�صف الحقيقة العلمية ل�شروق ال�شم�س �أو غروبها ،بل هو ي�صف
الأمور كما كانت ظاهرة بالن�سبة ل َمن كان ُي�شاهدها.

◘ تغ ّير املعىن:

ثم �إن بع�ض الكلمات يتغ ّير مدلولها ِمن ع�صر �إلى �آخر ،ولو تغ ّير ًا جزئي ًا ،وهذا ما يدفعنا �إلى
�ضرورة التر ّيث والعودة �إلى المعاجم اللغوية ال�ستق�صاء المعاني المحت َملة للكلمة التي نجدها
م�ستعملة في القر�آن الكريم قبل �أن نحكم بالخط�أ العلمي على الفكرة التي تتناولها.
فكلمة هلك  -مث ًال  -ذات داللة �سلبية في معناها الم�ستعمل اليوم ،وال ن�ستعملها �إال بحق الأعداء
وس ُف مِن َق ْب ُل ِبا ْل َب ِّي َن ِ
ات
والأفراد الذين نكرههم ،ولكن الحظ قوله «�سبحانه وتعالى»َ } :ل َق ْد َجاءك ْ
ُم ُي ُ
َك ُق ْل ُت ْم لَن َي ْب َع َث َّ ُ
ول{ «غافر.»34:
الل مِن َب ْع ِد ِه َر ُس ً
َما ِز ْل ُت ْم فِي َش ٍّك ِّم َّما َجاءكُم ِب ِه َح َّتى ِإذَا َهل َ
فَ
وعظم ،وغيرها من كلمات م�ستعملة في القر�آن
وهكذا بالن�سبة �إلى كلمات من قبيل :نجم ،وكوكبَ ،
الكريم وهي ال تتطابق مع المعاني العلمية المتداولة اليوم.
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◘ تغ ّير املعىن:

وخال�صة القول �أنّ القر�آن الكريم لي�س كتاب ًا في الفيزياء �أو الكيمياء �أو الفلك �أو غير ذلك من
المجاالت العلمية الطبيعية ،كما �أنه لي�س بكتاب تاريخ وال �أدب وال علوم �إن�سانية ،بل هو في المقام
بيان وبالغ ٍة ،وهو ي�شتمل في
أ�ساليب ٍ
كتاب هداية ،ا�ستَعمل لغة العرب بما فيها ِمن ٍ
الأول ُ
فنون و� َ
َ
أدبي ال بالأ�سلوب العلمي،
بع�ض �آياته على
معارف علمية و�إن�سانية وتاريخية ق ّدمها ب�أ�سلوب لغوي ف ّني � ّ
قرن ًا ذلك ب�إثارة
وال َغر�ض من ِذكرها وبهذا الأ�سلوب هو حثّ النا�س على التف ّكر والتد ّبر فيها ُم ِ
م�شاعرهم و�أح�سا�سي�سهم الفطرية العميقة وه ّز �ضمائرهم لع ّلهم يهتدون ..ومن هنا �أخط�أ الذين
�أثاروا مقولة �أنّ في بع�ض الآيات القر�آنية �أخطا ًء علمية ،وعليهم �أن ُيعيدوا قراءتها والتد ّبر فيها ِمن
جديد مع الأخذ بعين االعتبار المالحظات التي ذكرناها.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
وح ُ
فظه والتف ّك ُر فيه ،وبح�سب
� .1أنزل اهلل القر�آن ب�صورة ِ ...................من �أجل �أن َي�سهل َفه ُمه ِ
الم�ستج َّدة.
 ...................والأحداث
َ
 .2يعتمد القر�آن على الأ�سلوب  ...................في بيان �أفكاره ،ولذا نجده ....................
المعنى الواحد ويعر�ضه علينا في عدة �صور بيانية مختلفة.
 .3المراد من �إم�ساك ال�سماء �أن تقع على الأر�ض هو عدم وقوع  ...................في القوانين
الكونية التي �أودعها اهلل في عالقة الأجرام ببع�ضها البع�ض.
 .4قد ال ت�صف الآيات الحقيقة  ......................كما هي ،بل ت�صف الأمور كما كانت
 .....................بالن�سبة ل َمن كان ُي�شاهدها.
بيان وبالغة.
أ�ساليب ٍ
كتاب  ......................ا�ستَعمل لغة العرب بما فيها ِمن ٍ
 .5القر�آن ُ
فنون و� َ
يكرر  -تدريجية)
(العلمية  -األدبي  -الخلل  -هداية  -ظاهرة  -الحاجة ّ -
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تنمية االعتزاز باإلسالم
اآلية  143من سورة البقرة

ــطا ِّل َت ُكو ُنو ْا ُشــ َه َداء
ُــم أُ َّم ً
ــة َو َس ً
َذل َ
َوك َ
ِــك َج َع ْل َناك ْ

ِيدا َو َما
الر ُس ُ
الن ِ
َعلَــى َّ
ــاس َو َي ُك َ
ــول َعلَ ْي ُك ْم َشــه ً
ون َّ

ِال ِل َن ْعلَ َم َمن َي َّت ِب ُع
ُنت َعلَ ْي َهــا إ َّ
َج َع ْل َنــا ا ْل ِق ْبلَ َة َّالتِي ك َ
ير ًة
الر ُس َ
ِمن َين َقل ُ
ــول م َّ
ِب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َوإِن كَا َن ْت َل َك ِب َ
َّ
َان ُ
ــدى ُ
اهلل ِل ُي ِضي َع
إ َّ
اهلل َو َمــا ك َ
يــن َه َ
ِال َعلَــى َّال ِذ َ
ِن َ
يم {}143
ــرؤ ٌ
الن ِ
اهلل ِب َّ
ــم إ َّ
ُوف َّر ِح ٌ
ِيما َن ُك ْ
إ َ
ــاس َل َ

◘ املعىن اإلمجايل لآليات:
لقد جعل اهلل الأمة الإ�سالمية تقف في الموقع المم ّيز بين �سائر الأمم ،بما تمتلكه ِمن ر�صيد
وح َك ِمي كبير ،وك�أنها تتمو�ضع في مركز الدائرةِ ،ومن
فكري وت�شريعي وروحي و�أخالقي وعملي ِ
حولها الأمم التي تتط ّلع �إلى الأخذ عنها واالهتداء بما لديها ،واالنقياد لها ،تمام ًا كان ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» كذلك بالن�سبة �إلى الم�سلمين في تبليغه وهدايته وقيادته.
هذا الموقع المي ّيز الذي وهبه اهلل للأمة الإ�سالمية ت�ستدعي من الم�سلمين دائم ًا المواكبة
والمراقبة والمتابعة لكي ال يفقدوا هذا الموقع ،وال يخ�سروا هذه القيادة ،وال يعي�شوا حالة االنبهار
بما لدى �سائر الأمم من �إنجازات �أو نظريات �أو معتقدات بحيث تجعلهم منقادين �إليها بد ًال من �أن
يكونوا القادة لها �إلى الهداية.
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◘ تغيري القِبلة:
وحيث نزلت هذه الآية ال�شريفة في و�سط الحديث عن تغيير قبلة الم�سلمين من الم�سجد الأق�صى
�إلى الم�سجد الحرام ،بعد �أن �أثار يهود المدينة �شبهة عدم ا�ستقاللية الإ�سالم في ت�شريعاته ،و�أنها
انتحال ل�شريعة اليهود ،بدليل وحدة ال ِقبلة� ،أخذت هذه ال�شبهة م� َأخذها من الم�سلمين ،و�أحدثت
نو ُع
ٍ
ُّب
بلبلة فكرية �شديدة ،يمكننا �أن ندرك حجمها من خالل قوله «�سبحانه وتعالى»} :ق ْ
َد َن َرى َت َقل َ
المنتظر لنزول ما ُين ِقذ الموقف.
ت�صوير لحال النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
الس َماء{ في
َو ْجه َ
ِ
ٍ
ِك فِي َّ
ْح َرا ِم َو َح ْي ُث َما كُن ُت ْم
وهذا ما ح�صلَ } :فلَ ُن َو ِّل َي َّن َك ِق ْبل ً
َر َض َ
ْم ْس ِج ِد ال َ
اها َف َو ِّل َو ْج َه َك َش ْط َر ال َ
َة ت ْ
َف َولُّو ْا ُو ُجو َِه ُك ْم َش ْط َر ُه{ «البقرة.»144:
وبعد تغيير ال ِقبلة �أثار اليهود �شبهة �أخرى ّ
تتلخ�ص في عدم �إمكانية ن�سخ �أحكام ال�شريعة ما دامت
من عند اهلل «�سبحانه وتعالى» ،لأن الجاهل بالأمور هو الذي يغ ّير قراراته وقناعاته و�أحكامه ،فكيف
يمكن ت�ص ّور ذلك بحقّ اهلل ،والحال �أننا ن�ؤمن ب�أنه بكل �شيء عليم؟
لزل الم�سلمون من جديد ،وارتبكوا ،فكانت معالجة هذه ال�شبهة في قوله «ع ّز وجل»َ } :و َما َج َع ْل َنا
و ُز ِ
ِال
ا ْل ِق ْبل َ
ير ًة إ َّ
ُنت َعلَ ْي َها إ َّ
الر ُس َ
َة َّالتِي ك َ
ِال ِل َن ْعل َ
ِمن َين َقل ُ
ول م َّ
ِب َعلَى َع ِق َب ْي ِه َوإِن كَا َن ْت َل َك ِب َ
َم َمن َي َّت ِب ُع َّ
ِن َ
اهلل َو َما ك َ ُ
ين َه َدى ُ
َعلَى ال ِ
ُوف َّر ِحيم{.
َرؤ ٌ
الن ِ
اهلل ِب َّ
ِيما َن ُك ْم إ َّ
َّذ َ
َان اهلل ِل ُي ِضي َع إ َ
اس ل َ
ِم َو َما ُ
ِن ال ِ
اهلل
َم َ
وهل يجهل اليهود هذه الحقائق؟ } َوإ َّ
َّذ َ
ين أُ ْوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
ون أَ َّن ُه ال َ
ْح ُّق مِن َّر ِّبه ْ
اب َل َي ْعل ُ
ِن أَ َت ْي َت ال ِ
اب ِب ُك ِّل آ َي ٍة َّما َت ِب ُعو ْا ِق ْبلَ َت َك{ «البقرة.»145-144:
ِبغَاف ٍ
ِل َع َّما َي ْع َمل َ
َّذ َ
ُونَ ،و َلئ ْ
ين أُ ْوتُو ْا ا ْل ِك َت َ
فالم�س�ألة ِمن ِجه ِتهم م�س�ألة عناد وجحود ال �أكثر.

◘ فقدان الثقة باهلوية:
ولم تكتف الآيات ال�شريفة بمعالجة مو�ضوع القبلة ون�سخ الت�شريعات ،بل وك�شفت للم�سلمين نقطة
�ضعفهم التي من خاللها ي�سهل للآخرين �أن يقتحموا قناعاتهم ،ل ُي�ش ِّككوا فيها ما �شاءوا ،ولينجحوا
في ذلك ب�أقل مجهود .نقطة ال�ضعف هذه تتلخ�ص في ابتالء الم�سلمين بنوع من فقدان الثقة بالهوية
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وباالنتماء �إلى الإ�سالم ،و�إلى القر�آن ،و�إلى الر�سالة المحمدية .ومن هنا بد�أت الآية  143بقوله
ِك َج َع ْل َناك ُْم أُ َّم ًة َو َس ًطا{ لقد جعل اهلل هذه الر�سالة محل الو�سط
َذل َ
«�سبحانه وتعالى»َ } :وك َ
والمحور� .أي �أنّ في هذه الر�سالة ِمن المق ّومات ما يجعلها في موقع المرجعية بكونها المقيا�س
الذي يقي�س به الآخرون متب ّنياتهم وت�شريعاتهم ،ال العك�س ..ليكون الم�ؤمنون بها ّ
محط �أنظار
اس{ ..فلماذا انقلبت
الن ِ
اءعلَى َّ
الآخرين ..ال العك�س ،وهذا االمتياز ي� ّؤهلكم } ِّل َت ُكو ُنو ْا ُش َه َد َ
ال�صورة لديكم بحيث �أ�صبحتم تقي�سون �صحة ما لديكم من تعاليم ومتبنيات فكرية وت�شريعات
من خالل ما لدى الآخرين؟ ومتى ما �أردتم الت�أ ّكد من ا�ستقامتكم في التزامكم بهذه الر�سالة
ول َعلَ ْي ُك ْم
الر ُس ُ
فارجعوا �إلى ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وق ّيموا �أنف�سكم من خاللهَ } :و َي ُك َ
ون َّ
ِيدا{.
َشه ً

◘ خري ّية هذه األمة:
اس{ «�آل عمران،»110 :
ِلن ِ
ِج ْت ل َّ
وبذا تتناغم هذه الآية مع قوله «�سبحانه»} :كُن ُت ْم َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخر َ
ال بمج ّرد االنتماء �إلى الإ�سالم ،بل عند االلتزام بتفا�صيله .وتتناغم مع قوله «�سبحانه»ُ } :ه َو ال ِ
َّذي
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ين ُكل ِِّه{ بعل ّو قواعده الفكرية وتعاليمه وت�شريعاته
الد ِ
َه ِبا ْل ُه َدى َود ِ
أَ ْر َس َل َر ُسول ُ
ِر ُه َعلَى ِّ
ِين ال َ
ْح ِّق ِل ُي ْظه َ
} َو َك َفى ِب َّ ِ
ِيدا{ «الفتح.»28:
الل َشه ً
والبد من التنبيه �إلى �أن الت�أكيد على هذه الحقيقة وتر�سيخها في النفو�س لي�س لغر�ض اال�ستعالء
على الآخرين واحتقارهم ،ولذا ّ
خط�أ اهلل اليهود والن�صارى حيث قالَ } :و َقال ِ
َت ا ْل َي ُهو ُد َل ْي َس ِت
ال ال ِ
َى َش ْي ٍء َو َقال ِ
ين
َذل َ
اب ك َ
ِك َق َ
َت َّ
َّ
الن َصا َرى َل ْي َس ِت ا ْل َي ُهو ُد َعلَى َش ْي ٍء َو ُه ْم َي ْتل َ
َّذ َ
ُون ا ْل ِك َت َ
الن َصا َرى َعل َ
ُ
ِيما كَا ُنو ْا ف ِ
ون{ «البقرة.»113:
َ
ون ِمث َ
ِيه َي ْخ َتلِ ُف َ
َم َ
ْل َق ْو ِله ْ
ِم فَاهلل َي ْح ُك ُم َب ْي َن ُه ْم َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة ف َ
ال َي ْعل ُ
س َعلَ ْي َنا فِي ا ُ
ين
أل ِّم ِّي َ
كما وب ّين واحدة من الآثار ال�سلبية لهذا اال�ستعالء حيث قالَ } :قالُو ْا َل ْي َ

يل{ «�آل عمران� »75:أي �أبيح لنا فعل المح ّرمات من خيانة الأمانات وغير ذلك ما دام الآخر لي�س
َس ِب ٌ
إ�سالم و ِقوام ِته على �سائر الأمم �أن يمتلك الم�سلمون
م ّنا ،بل �إنّ الغاية ِمن ِذكر حقيق ِة مرجعي ِة ال ِ
الثقة بالر�سالة وباالنتماء وبالهوية بما يم ّكنهم من االنطالق بقوة في الدعوة �إلى اهلل ودينه ،وفي ر ّد
ال�شبهات والإ�شكاالت التي يثيرها الآخرون عليهم.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1جعل اهلل الأمة الإ�سالمية في الموقع المم ّيز بين الأمم ،بما تمتلكه ِمن ر�صيد .................
وح َك ِمي كبير ،وك�أنها تتمو�ضع في مركز . .......................
وت�شريعي وروحي و�أخالقي وعملي ِ
 .2فقدان  ...................بالهوية وباالنتماء �إلى الإ�سالم ،و�إلى  ، ..................و�إلى
الر�سالة المحمدية تم ّثل نقطة �ضعف خطيرة.
ِ .3من � .......................أن يقي�س الم�سلمون �صحة دينهم بالقيا�س �إلى ما لدى الآخرين.
 .4الإيمان ِبعل ّو دين الإ�سالم لي�س لغر�ض  ...........................على الآخرين واحتقارهم.
 .5على الم�سلمين �أن ينطلقوا بقوة في � ......................إلى اهلل ،ور ّد ال�شبهات.
(القرآن  -الخطأ  -الدعوة  -الدائرة  -االستعالء  -الثقة  -فكري)
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األئمة االثنا عشر
�أخبر ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنّ عددالأئمة الذين ي�أتون من بعده انا ع�شر ،والم�سلمون
على اختالف مذاهبهم -رووا هذا الخبر في كتبهم ،وتناقلوه من جيل �إلى �آخر ،حتى و�صل �إلينا،ِومن بين ما و�صلنا ما يلي:
-1عن جابر بن �سمرة قال( :دخلت مع �أبي ع َلى النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ف�سمعته يقول «�إن هذا
علي .قال :فقلت
الأمر ال ينق�ضي حتى يم�ضي فيهم اثنا ع�شر خليفة» .قال :ثم تكلم بكالم َخ ِف َي ّ
لأبي:ما قال؟ قال«:كلُّهم ِمن قري�ش»)� .صحيح م�سلم ،كتاب الإمارة ،باب  ،1ج .5وروى م�سلم في
نف�س الباب �أحاديث �أخرى م�شابهة لهذا الحديث.
-2وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال(:يكون لهذه الأمة اثنا ع�شر ق ّيم ًا ،ال ي�ض ُّرهم َمن خذلهم،
كلُّهم ِمن قري�ش) .كنز العمال للمتقي الهندي ،ح.33858
 -3عن م�سروق قالُ ( :ك ّنا جلو�س ًا عند عبداهلل بن م�سعود وهو يقر ُئنا القر�آن ،فقال له :يا �أبا
عبدالرحمن ،هل �س�ألتم ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» كم تملك هذه الأمة ِمن خليفة؟ فقال
مت العراق قبلك .ثم قال :نعم ،ولقد �س�ألنا ر�سول
قد ُ
عبداهلل بن م�سعود :ما �س�ألني عنها �أحد منذ ِ
اهلل فقال« :اثنا ع�شر ،ك ِع َّدة ُنقباء بني �إ�سرائيل») .م�سند �أحمد بن حنبل ،ج� ،1ص.398
 -4عن االمام علي «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إنّ الأئمة من قري�ش في هذا البطن من ها�شم ،ال ت�صلح
على �سواهم ،وال ي�صلح ال ُوالة ِمن غيرهم) بحار الأنوار للمجل�سي ،ج� ،28ص.261

◘ َمن هم االثنا عشر خليفة؟
احتار كثير من علماء الم�سلمين في فهم هذه الأحاديث ،وفي تحديد َمن هم االثنا ع�شر خليفة
(�أو �إمام �أو ق ّيم) المق�صودون في الأحاديث ال�سابقة ،فبع�ضهم جعل معاوية بن �أبي �سفيان وولده
يزيد من الخلفاء االثني ع�شر ،وبع�ضهم قال �أن �أبا العبا�س ال�سفاح  -الذي ُل ِّقب بذلك لكثرة َمن قتل
الحكم  -هو منهم ،وبع�ضهم قال �أنّ ِمنهم عبداهلل بن الزبير الذي حارب �إمام
من النا�س في �سبيل ُ
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زمانه علي بن �أبي طالب ،وبع�ضهم قال ...( :ولم �أعلم للحديث معنى) .ولكن الحق �أن الأحاديث
ال�شريفة ت�ؤكد �أن الدين �سي�ستمر �إلى يوم القيامة ،و�سيكون على النا�س اثنا ع�شر رج ًال يخلفون
النبي في قيادة الأمة الإ�سالمية ،وكلهم ِمن قري�ش من بني ها�شم ،وهذا ال يتحقق �إال على ما يقول
به ال�شيعة الإمامية الذين ي�ؤمنون ب�أن اهلل «ع ّز وجل» قد ع ّين اثني ع�شر �إمام ًا من بعد النبي «�صلى
اهلل عليه و�آله»� ،أ ّو ُلهم علي بن �أبي طالب ،و�آخ ُرهم محمد بن الح�سن المهدي الذي �أطال اهلل عمره
ليظهر في �آخر الزمان ل ُيح ّقق العدالة الإلهية ،وقد ُع ِرفوا كلُّهم ب�إيمانهم وتقواهم وعلمهم .وهم و�إن
َحكم بع�ضهم فقط� ،إال �أن ذلك ال ُيعا ِر�ض �إمامتَهم ،كما �أن القليل من الأنبياء حكموا ،ولم َي ُقل �أح ٌد
�أنهم لي�سوا ب�أنبياء لأنهم لم يحكموا ،وذلك لأن المهمة الأ�سا�سية للأنبياء والأئمة «عليهم ال�سالم»
وحفظ الر�سالة الإلهية.
الحكم ،بل هداية النا�س �إلى الدين ِ
لي�ست ُ
كما �أننا لو �ضممنا �إلى هذه الأحاديث �أحاديث �أخرى وردت في كتب ال�سنة وال�شيعة ،لعرفنا َمن هم
الأئمة االثنا ع�شر ،مثل حديث الثقلين�( :إني تارك فيكم ما �إن تم�سكتم به لن ت�ض ّلوا بعدي ،كتاب
(من كنت مواله فعلي مواله) ،وحديث ال َم ِنزلة حيث قال
اهلل وعترتي �أهل بيتي) ،وحديث الغديرَ :
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» للإمام علي «عليه ال�سالم»�( :أنت ِم ّني بمنزلة هارون من مو�سى� ،إال �أنه
ال نبي بعدي) وغيرها من الأحاديث ال�شريفة .وهذا هو التف�سير الحقيقي وال�صحيح لكلمات النبي
التي حدد فيها عدد الأئمة ِمن بعده.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
حديثُ االثني ع�شر خليفة ي�ؤكد �أنه �سيكون على النا�س اثنا ع�شر رج ًال .......................
النبي في قيادة الأمة ،وكلهم ِمن قري�ش من بني  .......................وال ينطبق هذا �إال على
 ،.......................و�أحاديث الثقلين و .......................والإنذار ت�ؤكد ذلك.
(هاشم  -الغدير  -أئمتنا  -يخلفون)
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حيا ومي ًتا
ُّ
األحق برسول اهلل ًّ

روى م�سلم في �صحيحه عن ال�صحابي زيد بن �أرقم �أنه قال( :قام ُ
رو�سل اهلل يوم ًا فينا خطيب ًا
ووعظ وذ ّكر ،ثم قال� :أما بعد� ،أال �أ ُّيها
بماء ُيدعى ُخ ّم ًا بين مكة والمدينةِ ،
فحم َد اهلل و�أثنى عليه َ
ر�سول ر ِّبي ف�أجيب ،و�أنا ٌ
و�شك �أنْ ي� َأتي ُ
النا�س ،ف�إ ّنما �أنا ب�ش ٌر ُي َ
كتاب اهلل،
تارك فيكم َث َقلين� ،أو ُلهما ُ
ورغب فيه ثم قال :و� ُ
فخذوا بكتاب اهلل وا�ستم�سكوا به .فحثَّ على كتاب اهلل ّ
فيه الهدى والنورُ ،
أهل
اهلل في �أهل بيتي� ،أُذ ِّك ُركم َ
اهلل في �أهل بيتي� ،أُذ ِّك ُركم َ
بيتي� ،أُذ ِّك ُركم َ
اهلل في �أهل بيتي).
وفي عدة م�صادر كال�سنن الكبرى لل َّن�سائي والحاكم الني�سابوري في الم�ستدرك على ال�صحيحين
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أ ْت َب َع ذلك بقوله�( :إنّ اهلل «ع ّز وجل» موالي ،و�أنا مولى
عن زيد �أي�ض ًا �أنّ ّ
وال من وااله،
(من كنت مواله فهذا ول ّيه ،اللهم ِ
علي «عليه ال�سالم» فقالَ :
كل م�ؤمن) .ثم �أخذ بيد ٍ ّ
وعا ِد من عاداه).
ح�سا�س متم ّثل في ُقرب رحيله عن
هذا الإعالن من ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» وفي وقت ّ
الدنيا الفانية يت�ض ّمن �أمرين مه َّمين:
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◘ اإلمامة والوالية:
 .1بيانُ �إمام ِة علي «عليه ال�سالم» ومرجعيته الدينية بلحاظ �أنه � ُ
أول �أهل بيته «عليهم ال�سالم» كما
في المقطع المتم ّثل بالو�صية بال َّثقلين .وذلك لأنه ال يمكن �أن يقوم وينه�ض بال ّر�سالة ِمن َبعد ر�سول
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إال ال ّر ُ
جل الذي كانت الر�سالة بالن�سبة �إليه ك َّل عق ِله وك َّل قل ِبه َّ
وكل حيا ِته،
علي «عليه ال�سالم».
وما ذاك �إال �أمير الم�ؤمنين ّ
ُ � .2
الحفاظ على الر�سالة والمجتمع الإ�سالمي وقيادته الميدانية لعلي «عليه ال�سالم»،
إيكال م�س�ؤولي ِة
ِ
وذلك في المقطع المت�ض ّمن للإعالن عن واليته وحاكميته بذات الم�ستوى الذي تم ّثلت فيه حاكمية
ر�سول اهلل ووالي ِته.

النصر ُة التا ّمة:
◘ ُّ

ومن هنا قال الإمام علي «عليه ال�سالم» في �إحدى خطبه( :ف َمن ذا �أَ َح ُّق به ِم ِّني َح ّي ًا وم ِّيت ًا؟)..
وهو مقطع من الخطبة برقم  197من نهج البالغة والتي جاء فيها( :ولقد َع ِل َم الم�ستَح َفظون ِمن
أ�صحاب محمد «�صلى اهلل عليه و�آله») وهي الفئة المم َّيزة ِمن �أ�صحاب النبي التي �أودعها جز ًء من
�
ِ
م�سئولية المحافظة على الر�سالة ِمن بعده ،وكان لها من الخ�صائ�ص والعناية بذلك حال حياته بما
ي� ّؤهلهم للقيام بالأمر (�أني َلم �أ ُر َّد على اهلل وال على ر�سو ِله �ساع ًة َقط).
هكذا كان الإمام علي «عليه ال�سالم» ُيم ّثل الطاعة التامة هلل ولر�سوله ،حتى في �أ�صعب المواقف
و�أ�ش ّدها ،والتي قد يتر َّدد فيها البع�ض �أو يتراجع.
المواطن التي تَن ُك�ص) تتراجع (فيها الأبطال ،وتت� ّأخر فيها الأقدام)وقد
(ولقد وا�سيتُه بنف�سي في
ِ
ذكر القر�آن الكريم بع�ض هذه الموارد:
َش ْل ُت ْم َو َت َنا َز ْع ُت ْم فِي ْ َ
�أ) قال «�سبحانه وتعالى» في غزوة � ُأحدَ } :ح َّت ٰى ِإذَا ف ِ
ال ْم ِر َو َع َص ْي ُتم ِّمن
يد ْ
َب ْع ِد َما أَ َراكُم َّما ت ِ
ال ِخ َر َة{ �إلى �أن قالِ } :إ ْذ
ُح ُّب َ
الد ْن َيا َومِن ُكم َّمن ُي ِر ُ
يد ُّ
ون مِن ُكم َّمن ُي ِر ُ
ِن ال ِ
ين َت َو َّل ْوا مِن ُك ْم َي ْو َم
الر ُس ُ
ُم فِي أُ ْخ َراكُم .....إ َّ
ون َو َل َت ْل ُو َ
ِد َ
ُصع ُ
َّذ َ
ول َي ْد ُعوك ْ
تْ
ون َعل َٰى أَ َح ٍد َو َّ
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ِن َ
ض َما كَس ُبوا َو َل َق ْد َع َفا َّ ُ
اهلل َغ ُفو ٌر
ْج ْم َع ِ
اس َت َز َّل ُه ُم َّ
ان ِب َب ْع ِ
الل َع ْن ُه ْم إ َّ
الش ْي َط ُ
ا ْل َت َقى ال َ
ان إ َِّن َما ْ
َ

ِيم{ «�آل عمران.»155-152:
َحل ٌ
ِن أَ ْس َف َل مِن ُك ْم َو ِإ ْذ
ب) قال «�سبحانه وتعالى» في غزوة الخندقِ } :إ ْذ َجاؤُوكُم ِّمن َف ْو ِق ُك ْم َوم ْ

اغ ْت ا َ
ون ِب َّ ِ
أل ْب َصا ُر َو َبلَغ ِ
ون َو ُز ْل ِزلُوا
الل ُّ
اج َر َوت ُ
الظ ُنو َناُ ،ه َنال َ
َز َ
ْح َن ِ
ْم ْؤ ِم ُن َ
َظ ُّن َ
َت ا ْل ُقل ُ
ُوب ال َ
ِي ال ُ
ِك ا ْب ُتل َ

يدا{ «الأحزاب.»11-10:
ِز ْل َزاال َش ِد ً
ْن َعن ُك ْم
َم ُتغ ِ
ْر ُت ُك ْم َفل ْ
ج) قال «�سبحانه وتعالى» في غزوة حنينَ } :و َي ْو َم ُح َن ْي ٍن ِإ ْذ أَ ْع َج َب ْت ُك ْم َكث َ
َش ْيئًا َو َضا َق ْت َعلَ ْي ُك ُم ا َ
ين{ «التوبة.»25:
أل ْر ُ
ُم َو َّل ْي ُتم ُّم ْد ِب ِر َ
ض ِب َما َر ُح َب ْت ث َّ
أكرمني اهلل بها) فالإمام ال ين�سب بطوالته ومواقفه
ثم قال الإمام علي «عليه ال�سالم»( :نجد ًة � َ
العظيمة لنف�سه ،بل يعتبر �أن كل الف�ضل هلل ،و�أنه هو المنعم عليه بذلك ،تمام ًا كما قال «�سبحانه
ِن َّ ِ
الل{ «النحل.»53:
وتعالى»َ } :و َما ِب ُكم ِّمن ِّن ْع َم ٍة َفم َ

◘ وفاة النيب:
يت
نف�سه في ك ّفي ،ف�أمرر ُتها على وجهي .ولقد ُو ّل ُ
ثم قال الإمام علي «عليه ال�سالم»( :ولقد �سالت ُ
ف�ضجت الدا ُر والأفني ُة ،ملأٌ يه ِبط وملأٌ َيع ُرج وما
ُغ�س َله «�صلى اهلل عليه و�آله» والمالئك ُة �أعوانيَّ ،
�ضريحه .ف َمن ذا �أح ُّق به
(منهمُ .ي�ص ّلون عليه حتى واريناه في
فار َقت َ�س ْمعي َهي َنم ٌة) ٌ
ِ
خفي ِ
�صوت ٌّ
م ّني حي ًا وميت ًا؟).
ُ
التفاخر والتر ُّفع على الآخرين ،بل كان في
لم يكن هذا الكالم ِمن الإمام علي «عليه ال�سالم» بدافع
امتداد حقيقي لر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
يحتاج فيه �إلى تذكير النا�س بما يم ّثله من
موقف
ٍ
ُ
بع�ض النفو�س فاتّه َمتْه بالباطل ،وتر َّدد ُ
حين ك ُثر الكالم فيه ،و�ضعفت ُ
بع�ض الرجال في ُن�صرته في
ب�صائركم) ان�صروني عن وعي وب�صيرة (ولت�ص ُدق ِن ّيا ُتكم في جها ِد
معركة الجمل (فان ُفذوا على
ِ
عد ِّوكم ،ف َوالذي ال �إله �إال هو �إ ِّني ل َعلى جا ّد ِة الحق ،و�إ َّنهم لعلى مز َّلة الباطلُ � .
أقول ما ت�سمعون،
و�أ�ستغفر اهلل لي ولكم).
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◘ أ ّول املؤمنني بالرسالة:

ُ
ر�سول اهلل
أمير الم�ؤمنين علي «عليه ال�سالم» في الفترة التي �أعق َبت وفا َة
لقد كانت
ِ
مواقف � ِ
«�صلى اهلل عليه و�آله» في ا�ستكان ِته وحرك ِته ،وفي �إ�سرا ِره و�إعال ِنه ،وفي ُ�ص ِلحه وجها ِدهُ ،منط ِلق ًة
من الدوافع المخ ِل�صة للر�سالة التي تح َّمل م�سئوليتَها ،ولي�س ِمن منط َلق المطام ِع ال�شخ�صية ،وهو
�ضول
تعلم �أ ّنه لم َي ُكن الذي كان م ّنا مناف�س ًة في ُ�سلطان ،وال
القائل:
التما�س �شيءٍ ِمن ُف ِ
(اللهم �إ ّنك ُ
َّ
َ
إ�صالح في بال ِدك ،في�أمنَ المظلومون ِمن عبا ِدك،
عالم ِمن دي ِنك ،و ُن ِ
الحطام ،ولكنْ ِل َن ُر ّد ال َم َ
ُ
ظه َر ال َ
و�سمع) عندما دعا ُ
اللهم �إ ّني � ُ
النا�س للإيمان به
أول َمن � َ
قام ال ُمعطل ُة ِمن حدو ِدكّ .
و ُت َ
ر�سول اهلل َ
أناب َ
نبي ًا في بداية ال ِبعثة (لم َي�س ِبقني � َّإل ُ
ال�ص َل ِة).
ر�سول ا ِ
هلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ِب َّ

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1قال ر�سول اهلل( :و�أنا ٌ
تارك فيكم � .....................أو ُلهما  .....................اهلل ،فيه
الهدى والنورُ ،
فخذوا بكتاب اهلل وا�ستم�سكوا به .و  .....................بيتي).
 .2ب ّين ر�سول اهلل في حديث الغدير  .....................علي ومرجعيته الدينية ،بالإ�ضافة �إلى
 .....................وحاكميته.
إمام علي اهلل ور�سو َله طاعة  .....................حتّى في �أ�صعب المواقف و�أ�ش ّدها ،والتي
� .3أطاع ال ُ
قد يتر َّدد فيها البع�ض �أو . .....................
 .4حين تح ّدث الإمام علي عن نف�سه ،لم يكن ذلك بدافع  .....................والتر ُّفع على الآخرين،
يحتاج فيه �إلى تذكير النا�س بما يم ّثله من  .....................حقيقي لر�سول اهلل.
بل كان في موقف ُ
 .5انطلقت مواقف الإمام من الدوافع المخ ِل�صة للر�سالة ،ولم تكن � .....................شخ�صية.
(امتداد  -تا ّمة  -مطامع  -التفاخر  -كتاب  -واليته  -إمامة  -يتراجع  -أهل  -ثقلين)
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اإلمامان احلسن واحلسني
روى بع�ض الم�ؤرخين وعلماء الحديث عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أ ّنه و�ضع الح�سن في
(ح�سين م ّني ،و�أنا منهَ � ،أح َّب ُ
اهلل َمن
ِح ْجره وقال( :هذا مني) .وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قالُ :
�أح ّبه .الح�سن والح�سين ِ�سبطان ِمن الأ�سباط).
كل الم�سلمين كانوا وما زالوا يعلمون �أن الإمام الح�سن والإمام الح�سين «عليهما ال�سالم» هما ابنا
فاطمة الزهراء «عليها ال�سالم» بنت ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،أي �أنهما ِ�سبطا (ابنا بنت)
ر�سول اهلل .فما معنى قول النبي للح�سن( :هذا ِم ّني) وللح�سين( :ح�سين م ّني و�أنا منه) ؟
ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ُيب ّين في هذين الحديثين �أنّ الح�سن والح�سين ِمن �أ�شبه النا�س
به ،فهما قطعتان ٍمن ج�سده وروحه .وال يق�صد نب ُّينا �أنهما ُي�شبهانه في ال�شكل ،بل الت�شابه في
الإيمان والتقوى والعمل ال�صالح ،وفي الم�سئوليات الموكلة بهم من قبل اهلل «تعالى» ،عدا م�س�ألة
النب ّوة وما يرتبط بها ِمن تل ّقي الوحي والكتاب.
وكما �أنّ الإن�سان ُيحب الخير لجوارحه (كاليد والعين والأذن) لأنها منه ،وال ير�ضى �أن يلحق بها
الأذى والألم ،فكذلك الح�سن والح�سين من النبي ،يريد لهما كل خير ،وال ير�ضى ب�أنْ ُي ِلحق بهما
�أح ٌد � َّأي �سوء �أو �أذى .فما ي�ؤذيهما ي�ؤذيه ،وما ُي�سعدهما و ُير�ضيهما ُي�سعده و ُير�ضيه .ولهذا �أي�ض ًا كان
النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» قد قال(:فاطمة َب�ضع ٌة م ّني ،ي�ؤذيني ما ي�ؤذيها) ،وقال�( :إنّ علي ًا م ّني).

◘ احلسن واحلسني سبطان:
ال�سبط هو ابنُ البنت ،وال �أحد ُينكر �أو يجهل �أنّ الح�سن والح�سين ابنا بنت النبي ،فلماذا يكرر
النبي هذا القول ؟ �إن القر�آن الكريم مفتاح لحل هذا ال�س�ؤال �إذ قال اهلل «تعالى»} :قُولُوا آ َم َّنا ِب َّ ِ
الل
وب َو ْ َ
ال ْس َب ِ
ِس َم ِ
َو َما أُن ِز َل ِإ َل ْي َنا َو َما أُن ِز َل ِإل َٰى ِإ ْب َر ِ
وس ٰى
اع َ
ِس َح َ
اق َو َي ْع ُق َ
اه َ
ِي ُم َ
يل َوإ ْ
يم َوإ ْ
اط َو َما أُوت َ
ون{ «البقرة.»136:
ِي َّ
ِم َل ُن َف ِّر ُق َب ْي َن أَ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َو َن ْح ُن ل ُ
ِم َ
الن ِب ُّي َ
ون مِن َّر ِّبه ْ
َه ُم ْسل ُ
َو ِع َ
يس ٰى َو َما أُوت َ
وب َو ْ َ
ِس َم ِ
ِن ِإ ْب َر ِ
اط كَا ُنوا ُهو ًدا أَ ْو
ال ْس َب َ
اع َ
ِس َح َ
ُون إ َّ
وقال «تعالى»} :أَ ْم َت ُقول َ
اق َو َي ْع ُق َ
اه َ
يل َوإ ْ
يم َوإ ْ
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الل َو َما َّ ُ
َم أَ ِم َّ ُ
ِن َّ ِ
ِل َع َّما
الل ِبغَاف ٍ
َن َصا َر ٰى ق ْ
ِمن َك َت َم َش َها َد ًة ِع َ
ند ُه م َ
الل َو َم ْن أَ ْظل ُ
ُل أَأَن ُت ْم أَ ْعل ُ
َم م َّ
ُون{ «البقرة.»140:
َت ْع َمل َ

ين مِن َب ْع ِد ِه َوأَ ْو َح ْي َنا ِإل َٰى ِإ ْب َر ِ
يم
وح َو َّ
الن ِب ِّي َ
َما أَ ْو َح ْي َنا ِإل َٰى ُن ٍ
اه َ
وقال «تعالى»} :إ َِّنا أَ ْو َح ْي َنا ِإ َل ْي َك ك َ
وب َو ْ َ
ال ْس َب ِ
ِس َم ِ
ان َوآ َت ْي َنا َدا ُوو َد
اع َ
ِس َح َ
ون َو ُسلَ ْي َم َ
س َو َها ُر َ
يس ٰى َوأَ ُّي َ
اق َو َي ْع ُق َ
يل َوإ ْ
َوإ ْ
وب َو ُيو ُن َ
اط َو ِع َ

َز ُبو ًرا{ «الن�ساء.»163:
فالأ�سباط (و ُيطلق عليهم �أي�ض ًا عنوان ال ُق�ضاة) هم الذين اختارهم اهلل «تعالى» ِمن بعد النبي
مو�سى وو�ص ِّيه يو�شع بن نون «عليهما ال�سالم» ليقوموا بم�سئولية الحفاظ على الدين وحماية الم�ؤمنين
والدعوة �إلى التوحيد .لقد كان الأ�سباط �أوليا َء بني �إ�سرائيل ِمن بعد مو�سى ويو�شع ،والهدا َة لهم،
وحمل َة الر�سالة ،والقادة المقاتلين في �سبيل اهلل� ..أي �أنهم مع نبي اهلل مو�سى وو�ص ِّيه يو�شع:
�أربعة ع�شر هادي ًا �إلى اهلل و�أمين ًا على الر�سالة وقائد ًا وولي ًا ،تمام ًا كما �أن اهلل ا�صطفى نب َّينا وعلي ًا
والزهراء والأحد ع�شر �إمام ًا من بعد علي «عليهم ال�سالم» ،ومجموعهم �أربعة ع�شر .لقد ربط النبي
الأكرم �صفة الح�سن والح�سين ب�أولئك الأ�سباط من بني �إ�سرائيل ،وك�أ ّنه يقول للم�سلمين� :إنّ الح�سن
والحفاظ على الدين والدفاع عنه وتقديم الت�ضحيات
وحمل الر�سال ِة
ِ
والح�سين في الوالي ِة والهداي ِة ِ
في �سبيل اهلل بمثابة �أولئك الأ�سباط ..فهما من الأربعة ع�شر �أنوار الوالية والهداية «عليهم ال�سالم».

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
ب ّين ر�سول اهلل �أنّ الح�سن والح�سين ِمن  .....................النا�س به في الإيمان والتقوى والعمل
ال�صالح ،وفي  .....................الموكلة بهم ِمن قبل اهلل ،و�أنهما مثل  .....................بني
�إ�سرائيل المذكورين في القر�آن ،والذين كانوا ِ .....................من بعد مو�سى ويو�شع ،والهدا َة
وحمل َة الر�سالة ،و�أن الح�سن والح�سين من  .....................ع�شر �أنوار الوالية والهداية.
(األولياء  -أسباط  -األربعة  -أشبه  -المسئوليات)
40
2/11/2020 1:32:57 PM

basateen 8.indd 40

العقائد

القسم الثاني

املنتظر ()1
اإلمام املهدي
َ

اتّفق الم�سلمون على خروج الإمام المهدي المنتظر في �آخر الزمان ,و�أنه من ذ ّرية ر�سول اهلل
«�صلى اهلل عليه و�آله» من ابنته فاطمة الزهراء «عليها ال�سالم» ,فهو بذلك ِمن ذ ّرية �أمير الم�ؤمنين
علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» .بل �إنهم اتفقوا على �أنّ ا�سم المهدي مطا ِبق ال�سم النبي� ،أي
«محمد» ،و�أن اهلل «ع ّز وجل» �س ُيظهره ليملأ الأر�ض ِق�سط ًا وعد ًال بعدما ُتملأ ظلم ًا وجور ًا.
وجاء اتفاق الم�سلمين على هذا الأمر نتيجة تواتر الأحاديث النبوية ال�شريفة بهذا الخ�صو�ص,
وانت�شارها في الكتب المعتبرة ،وتناقلها ِمن ِقبل علماء الم�سلمين على اختالف مذاهبهم .بل �إن
ُ
البع�ض لهم بالمهدوية ،وما ذاك �إال نتيجة
نا�س �أ ّدعوا المهدوية� ،أو ا ّدعى
كتب التاريخ مليئة ب�أخبار �أُ ٍ
لتر�سخ فكرة المهدوية والتي تت�ض ّمن حتمية ظهور ال ُمخل�ص للعالم  -في �آخر الزمان ِ -من الظلم
ّ
والقهر واال�ضطهاد والفقر والحرمان.

◘ مناذج من األحاديث النبوية:
فيما يلي بع�ض ما ُروي عن النبي في كتب �إخواننا من �أهل ال�س ّنة حول خروج وبعثة الإمام المهدي:
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( .1لو َلم يبقَ ِمن الدنيا �إال يو ٌم واحد ،لط ّول اهلل ذلك اليوم حتى يبعثَ فيه رج ًال ِمن �أهل بيتي،
يواطيء ا�س ُمه ا�سمي ،وا�سم �أبيه ا�سم �أبي ،يملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال كما ُملأت ظلم ًا وجور ًا)� .سنن
�أبي داود ،ح  ...4282ونحن و�إن كنا ال نوافق على �أنّ ا�سم والد المهدي هو عبداهلل� ،إال �أن الحديث
ّ
يدل على ظهور المهدي على كل حال.
( .2المهدي م ّنا �أهل البيت)� .سنن ابن ماجه ،ح .4085
( .3المهدي ِمن ُولد فاطمة)� .سنن ابن ماجه ،ح .4086
ف�سبع ،و�إال َف ِت ْ�سع ،تَن َع ُم فيها �أمتي نعم ًة لم تَنعم مثلها قط،
( .4يكون في �أمتي المهدي� ،إنْ ُق ِ�ص َر َ
ت�ؤتي �أ ُك َلها وال ت َّدخ ُر منه �شيئ ًا ،والمال يومئذ كدو�س ،فيقوم الرجل فيقول :يا مهدي �أعطني ،فيقول
ُخذ)� .سنن ابن ماجه ،ح .4083
َ ( .5ي ِلي رج ٌل ِمن �أهل بيتيُ ،يواطيء ا�سمه ا�سمي ....لو لم يبقَ من الدنيا �إال يو ٌم ،لط ّول اهلل ذلك
اليوم حتى يلي)� .سنن الترمذي ،ح .2332

◘ ُكتب حول املهدي:
خا�صة حول الإمام المهدي والأحاديث الواردة ب�ش�أن عالمات
وقد �أ ّلف بع�ض علماء �أهل ال�سنة كتب ًا ّ
ظهوره ،وما �سيجري في زمانه ،تمام ًا كما �أ ّلف ال�شيعة في هذا المجال .ومن بين هذه الكتب :
 -1الأربعون حديث ًا في المهدي ،للحافظ �أبي نعيم الأ�صفهاني ال�شافعي (ت430هـ).
 -2البيان في �أخبار �صاحب الزمان ،للحافظ محمد بن يو�سف الكنجي ال�شافعي (ت 658هـ).
َ -3عقد ال ُّد َرر في �أخبار المنتظر وهو المهدي «عليه ال�سالم» ،للعالمة يو�سف بن يحيى المقد�سي
ال�شافعي (ت658هـ).
 -4ال ُعرف الوردي في �أخبار المهدي ،للحافظ جالل الدين ال�سيوطي ال�شافعي (ت911هـ).

◘ أدعياء املهدوية:
ورد في بع�ض الأحاديث ما يدل على �أن عدد ًا من النا�س �سي ّدعون المهدوية زور ًا وكذب ًا ،قد يبلغ
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عددهم الأربعين �أو ال�ستينِ .ومن بين من ا ّدعى المهدوية �أو الذين ا ُّدعيت لهم:
 )1محمد بن عبداهلل الح�سني المل ّقب بذي النف�س الزكية .ثار على العبا�سين ف ُقتل في المدينة
المنورة �سنة  145هـ ،فقالت فرقة من �أتباعه �أنه المهدي المنتظر ،و�أنه غائب و�سيظهر.
 )2الخليفة العبا�سي الملقب بالمهدي ،وا�سمه محمد بن عبداهلل (�أي �أبي جعفر المن�صور) .ل ّقبه
�أبوه بذلك لإيهام النا�س ب�أنه المهدي الذي ّ
ب�شر النبي بظهوره .توفي �سنة  169هـ.
 )3عبيد اهلل بن مح ّمد ،وهو من ذ ّرية �إ�سماعيل ابن الإمام جعفر ال�صادق ،وكان من م�ؤ�س�سي الدولة
الإ�سماعلية الفاطمية في �شمال �أفريقياُ .ل ِّقب بالمهدي ،وتوفي �سنة 322هـ.
ن�سب نف�سه �إلى محمد بن �إ�سماعيل ابن الإمام جعفر
 )4الح�سين بن زكرويه بن مهرويه القرمطيَ ،
ال�صادق ،وت�سمى بـالمهديُ ،قتل �سنة  323هـ.
الموحدية بالمغرب ،توفي �سنة  524هـ.
 )5محمد بن تومرت حاكم الدولة ِّ
 )6محمد بن عبداهلل القحطاني .قام باحتالل الحرم المكي وا ّدعى المهدويةُ .قتل �سنة  1400هـ.

◘ كلمات حول املهدي:
وقد �أكد بع�ض علماء �أهل ال�سنة على �صحة االعتقاد بظهور المهدي ،ومن كلماتهم:
 .1ابن حجر الع�سقالني( :وقال �أبو الح�سن الخ�شعي الأبدي في مناقب ال�شافعي :تواترت الأخبار
ب�أن المهدي من هذه الأمة) .فتح الباري ،ج � ،6ص .358
 .2نقل ابن خلدون ذلك قائ ًال( :اعلم �أن في الم�شهور بين الكافة من �أهل الإ�سالم على م ّر
ظهر العدل ،ويتّبعه
الأع�صار �أنه ال بد في �آخر الزمان من ظهور رجل من �أهل البيتُ ،ي�ؤ ِّيد الدين ،و ُي ِ
الم�سلمون ،وي�ستولي على الممالك الإ�سالمية ،و ُي�س ّمى بالمهدي� ...أن جماعة من الأئمة) العلماء
(خ ّرجوا �أحاديث المهدي ،منهم الترمذي و�أبو داود والبزاز وابن ماجه والحاكم والطبري و�أبو يعلى
المو�صلي ،و�أ�سندوها �إلى جماعة من ال�صحابة مثل علي وابن عبا�س وابن عمر وطلحة وابن م�سعود
و�أبي هريرة و�أن�س و�أبي �سعيد الخدري و�أم حبيبة و�أم �سلمة) .مقدمة ابن خلدون� ،ص .113
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◘ املهدي يف أحاديث أهل البيت:
 -1روى ال�شيخ ال�صدوق عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :القائم ِمن ولدي ،ا�سمه ا�سمي،
و�س ّنته ُ�س ّنتيُ ،يقيم النا�س على م ّلتي و�شريعتي ،ويدعوهم �إلى كتاب
وكنيته كنيتي ،و�شمائله �شمائليُ ،
اهلل «عز وجل»َ ،من �أطاعه �أطاعنيَ ،ومن ع�صاه ع�صانيَ ،ومن �أنكره في غيبته فقد �أنكرني).
�إكمال الدين� ،ص .411
 -2وروى عنه «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :المهدي من ولدي ،ا�سمه ا�سمي ،وكنيته كنيتي� ،أ�شبه
النا�س بي َخلق ًا ُ
وخلق ًا ،تكون به غيبة وحيرة ت�ضل فيها الأمم ،ثم يقبل كال�شهاب الثاقب يملأها عد ًال
وق�سط ًا وكما ملئت جور ًا وظلم ًا)� .إكمال الدين� ،ص .271
 -2وروى عن الإمام محمد الجواد «عليه ال�سالم»�( :إنّ القائم م ّنا هو المهدي الذي يجب �أن ينتظرني
في غيبته ويطاع في ظهوره وهو الثالث من ولدي  ،والذي بعث محمد ًا بالنبوةَ ،
وخ َّ�صنا بالإمامة� ،إنه
لو لم يبق من الدنيا �إال يوم واحد لطول اهلل ذلك اليوم حتى يخرج فيم ًال الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال كما
ملأت جور ًا وظلم ًا � .)...إكمال الدين� ،ص .377

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1اتّفق الم�سلمون على �أن اهلل �سيبعث  .......................المهدي في �آخر الزمان ،و�أنه �سيملأ
الأر�ض  .......................وعد ًال ،بعدما ُتملأ ظلم ًا وجور ًا.
 .2ا ّدعاء الع�شرات من النا�س عبر التاريخ على �أنهم المهدي المنتظر  .......................دليل
على �أن الم�س�ألة المهدوية من  .......................و�أنها ق�ضية را�سخة عند الم�سلمين.
 -3من م�ؤلفات �أهل ال�سنة في الإمام المهديَ :عقد ال ُّدرر في �أخبار  ،.......................و ال ُعرف
الوردي في �أخبار . .......................
(المنتظر  -خير  -ظهور  -المسلّمات  -قسط ًا  -المهدي)
َ
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املنتظر ()2
اإلمام املهدي
َ
الم�سلمون و�إن اتّفقوا حول �أ�صل االعتقاد ب�أن اهلل �سيبعث المهدي في �آخر الزمان� ،إال �أنهم اختلفوا
ب�ش�أن تحديد �شخ�صيته ،وهل ُولد فع ًال ،وهل هو غائب؟
غيبة الإمام المهدي «عجل اهلل فرجه» تعنى �أنه يو َلد ،ثم ي�أمره اهلل «�سبحانه وتعالى» ب�أن يختبيء
عن النا�س ليبقى على قيد الحياة� ،إلى �أن ي�أمره اهلل بالخروج علن ًا ،والدعوة لنف�سه ،والقيام بالمهمة
الكبرى التي تنتظره في �آخر الزمان ،وهي �أن يملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال.
ويعتقد ال�شيعة الإمامية وبع�ض علماء �أهل ال�سنة بوالدة المهدي عام  255هـ ،و�أنه حي ُيرزق غاب
عن �أعين النا�س لفترة ،ولربما عاد ليعي�ش بينهم دون �أن يعرفوه ،و�أنه ابن االمام الح�سن الع�سكري
«عليه ال�سالم» .ومن بين علماء �أهل ال�سنة القائلين بذلك:
ال�س�ؤول
 -1كمال الدين محمد بن طلحة َ
العدوي ال�شافعي (ت  652هـ) ،ذكر ذلك في كتابه «مطالب َّ
في مناقب �آل الر�سول».
 -2محمد بن يو�سف الكنجي ال�شافعي (ت  658هـ) ،في كتابه «البيان في �أخبار �صاحب الزمان».
 -3محمد البخاري الحنفي (ت  822هـ) في كتابه «ف�صل الخطاب لو�صل الأحباب».
 -4علي بن محمد ال�صباغ المالكي (ت  855هـ) في كتابه «الف�صول ال ُمه ّمة في معرفة الأئمة».
 -5عبدالرحمن الجامي الحنفي (ت  898هـ) في كتابه «�شواهد النبوة».

◘ إمكانية الغيبة:
قد ي�ستغرب البع�ض من طول عمر الإمام المهدي «عجل اهلل تعالى فرجه»�،إال �أنّ الم�سلم الذي يقر�أ
القر�آن الكريم وي�ؤمن بقدرة اهلل «�سبحانه وتعالى» لن ي�صعب عليه ت�صديق مثل ذلك ،فقد �أخبرنا
وحا ِإل َٰى َق ْوم ِ
ْف
ِم أَل َ
ِه َفلَ ِب َث فِيه ْ
القر�آن الكريم عن النبي نوح «عليه ال�سالم» بقولهَ } :و َل َق ْد أَ ْر َس ْل َنا ُن ً
ون{ «العنكبوت ،»14:وقد روي �أنه عا�ش �أكثر
ين َعا ًما َف َأ َخ َذ ُه ُم ُّ
ِم َ
الطوف ُ
َس َن ٍة إ َِّل َخ ْم ِس َ
َان َو ُه ْم َظال ُ
من ذلك ،لأنّ الآية تتح ّدث عن عمر النبي نوح قبل حدوث الطوفان.
45
2/11/2020 1:32:57 PM

basateen 8.indd 45

القسم الثاني

العقائد

ثم �إن الكثير من الم�سلمين ي�ؤمنون ب�أن النبي عي�سى بن مريم «عليه ال�سالم» لم ُيقتَل ولم ُي�ص َلب
ولم يمت ،بل رفعه اهلل �إليه ،كما يعتقدون ب�أنه �سيعود �إلى الأر�ض مجدد ًا في �آخر الزمان ليكون مع
الإمام المهدي المنتظر في حركته لتحقيق الق�سط وب�سط العدل ،ونحن نعلم �أن النبي عي�سى يكبر
المهدي بالعمر قرابة �900سنة .وكما �أن اهلل «ع ّز وجل» قادر على �إبقاء �أ�صحاب الكهف في كهفهم
�أكثر من �300سنة على قيد الحياة ،ثم عودتهم �إلى قومهم وقد تب ّدل الزمان والحال ،فكذلك هو قادر
على �إطالة عمرالإمام المهدي �إلى�أن ي�أمره بالظهور مجدد ًا عندما تتهي�أ الظروف المنا�سبة.

◘ ملاذا الغيبة؟
النبي
اختار اهلل «�سبحانه وتعالى» اثني ع�شر �إمام ًا ِمن بعد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،و�أخبر ُّ
النا�س بذلك ،ويمكن من مجموع الآيات القر�آنية والأحاديث ال�شريفة �أن ن�ستدل على �أن �أهل البيت
َ
«عليهم ال�سالم» هم الذين اختارهم اهلل «�سبحانه وتعالى» للقيام بمهمة الإمامة وهداية النا�س
والحفاظ على الدين� ،أ َّو ُلهم علي بن �أبي طالب ،و�آخرهم محمد ابن الإمام الح�سن الع�سكري.
ولما كانت وفاة الإمام الع�سكري قد حدثت عام  260هـ ،وا�ستلم الإمام المهدي مهام الإمامة
في ذلك التاريخ ،فقد لزم �أن يطول عمر الإمام المهدي ويبقى على قيد الحياة الى �أن ي�أمره اهلل
بالمهمة الكبرى التي تنتظره لتخلي�ص الب�شر من الظلم والجور ،والتي ال نعلم متى �ستكون ،وكم
�سيكون عمر الإمام المهدي «عليه ال�سالم» حينذاك.
ثم �إن القول بوفاة الإمام المهدي في زمن �سابق يعني خلو الأر�ض ِمن ُح ّجة هلل على النا�س ،لأن
الأئمة اثنا ع�شر ،وهم حجج اهلل على خلقه ،ولو قلنا �أن الإمام المهدي قد توفي عام 350هـ مث ًال فهذا
الح َجج منذ ذلك التاريخ ،وهذا يخالف ما دلت عليه الأحاديث ال�شريفة من
يعني �أن الأر�ض خلت من ُ
لزوم وجود ُح ّجة هلل على الأر�ض طوال تاريخ الب�شرية ،ابتدا ًء من عند �آدم «عليه ال�سالم» �إلى يوم
القيامة .ومن هذه الأحاديث التي ّ
تدل على ذلك ما روي عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»:
النا�س رجلين لكان �أحدهما الإمام).
(لو كان ُ
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إمام زما ِنه مات ميتة جاهلية)،
كما روى الم�سلمون الحديثَ النبوي المعروفَ :
(من مات ولم يعرف � َ
وب�ألفاظ مختلفة ،ومن العلماء الذين رووه� :أحمد بن حنبل في ُم�سنده ،وم�سلم في �صحيحه ،والبيهقي
في ُ�سننه ...وال �شك �أن اهلل «�سبحانه وتعالى» ال ير�ضى للم�سلم �أن يبايع �إال َمن َي�صلح لمقام الإمامة،
ونحن نعلم �أن �أئمة �أهل البيت الذين ذكرهم النبي هم الوحيدون الذين ي�صلحون لهذا المقام ،وال
�إمام بعد المهدي .وعلى هذا الأ�سا�س ال بد�أن يكون الإمام المهدي حي ًا ُير َزق ،وقد �أطال اهلل عمره
بقدرته وحكمته.
ولكن هل للإمام المهدي  -وهو غائب  -دور في الحفاظ على دين اهلل كما هي مهمة ُح َجج اهلل
طوال التاريخ؟ الإجابة هي :نعم ،فقد روي عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال(:لم ت ُ
َخل
ال ُ
أر�ض منذ خلق اهلل �آدم ِمن ُحجة هلل فيها ،ظاهر م�شهور� ،أو غائب م�ستور ،وال تخلو �إلى �أن تقوم
ال�ساعة ِمن ُح ّج ٍة هلل فيها ،ولوال ذلك لم ُيع َبد اهلل .قال �سليمان :فقلت لل�صادق «عليه ال�سالم» :فيكف
ُينتَفع بالحجة الغائب الم�ستور؟ قال «عليه ال�سالم» :كما ينتفعون بال�شم�س �إذا �ستَرها ال�سحاب).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 -1نحن نعتقد ب�أن المهدي المنتظر هو الإمام محمد ابن الإمام  .......................الع�سكري،
المولود في عام  .......................هـ ،و�أنه حي ُيرزق �إلى هذا اليوم.
َ � -2أمر ُ
إمام  .......................باالختباء عن النا�س حتى ي�أمره بالظهور مجدد ًا عندما
اهلل ال َ
 .......................الظروف المنا�سبة لذلك.
 -3الم�سلم الذي يقر�أ القر�آن الكريم وي�ؤمن بقدرة اهلل لن  .......................عليه ت�صديق طول
�شاهد على ذلك.
عمر الإمام المهدي ،وفي ق�صة �أ�صحاب  .......................خير ٍ
 -4في غيبة الإمام المهدي ِحكمة �إلهية ترتبط ب�ضرورة وجود  .......................على النا�س.
الح ّجة  -تته ّيأ  -الكهف  -الحسن )255 -
(المهدي ُ -
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املصادر األساسية للفقه اإلسالمي
هناك م�صدران �أ�سا�سيان ن�أخذ منهما الأحكام والقوانين الإ�سالمية المختلفة التي ُت ّ
نظم �أعمال
الفرد والمجتمع والدولة ،ك�أحكام ال�صالة وال�صيام والحج والزكاة والطهارة وقوانين الأ�سرة
والق�ضاء والجهاد والتجارة واالقت�صاد والمال وال�سيا�سة وغيرها .والم�صدران الرئي�سان لذلك هما
القر�آن الكريم ،وال�سنة ال�شريفة.

◘ القرآن الكرمي:
القر�آن الكريم هو د�ستور الم�سلمين والمنبع الأ ّول والأهم للمعرفة والقانون والأخالق والآداب
الإ�سالمية التي ُت ّ
آن
ِن َٰه َذا ا ْل ُق ْر َ
نظم حياة الب�شرية وتو�ضح لها طريق ال�سعادة ،قال اهلل «ع ّز وجل»} :إ َّ
أحكام دي ِنهم ،وقوانين حياتهم� ،إذ في
َي ْه ِدي ِللَّتِي ِه َي أَ ْق َو ُم{ «الإ�سراء ،»9:فمنه ي�أخذ الم�سلمون � َ
القر�آن الكريم مئات الآيات التي تتح ّدث عن الأحكام والقوانين المختلفة ،وهي الم�صدر الأ�سا�س
المتخ�ص�صون بدرا�سة الفقه الإ�سالمي ،القوانين والأحكام� ،إ�ضاف ًة الى
الذي ي�أخذ منه العلماء
ِّ
المفاهيم الكثيرة التي ي�ستفيدونها من بق ّية �آياته ،والتي ُت�ساعد على اال�ستنباط وتح�صيل الأحكام،
ك�أحكام الوجوب والحرمة والكراهية والإباحة واال�ستحباب ،التي ت�شمل كل قوانين الحياة و�أنظمتها.
وهذه نماذج من الآيات القر�آنية النازلة في ال�شئون المختلفة لحياة الإن�سان بهدف تنظيمها
وتوجيهها:
ِب َعلَى ال ِ
 .1العبادات الفرديةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين مِن َق ْبلِ ُك ْم
َّذ َ
َّذ َ
َما ُكت َ
ين آ َم ُنوا ُكت َ
الص َيا ُم ك َ
ِب َعلَ ْي ُك ُم ِّ
ون{ «البقرة.»183:
َل َعلَّ ُك ْم ت َّ
َت ُق َ
ْم ْع ُر ِ
وف
ْم ْؤ ِم َن ُ
اء َب ْع ٍ
ض َي ْأ ُم ُر َ
ْم ْؤ ِم ُن َ
ون ِبال َ
ون َوال ُ
 .2الم�سئولية االجتماعيةَ } :وال ُ
ات َب ْع ُض ُه ْم أَ ْو ِل َي ُ
َو َي ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْمن َك ِر{ «التوبة.»71/
 .3تنظيم العالقات َ } :و ِإذَا َبلَ َغ ْ َ
َن ال ِ
ِم
ال ْط َف ُ
اس َت ْأذ َ
َّذ َ
ال مِن ُك ُم ال ُ
ين مِن َق ْبلِه ْ
ْحل َ
َما ْ
ُم َف ْل َي ْس َت ْأ ِذ ُنوا ك َ
ِه َو َّ ُ
ِك ُي َب ِّي ُن َّ ُ
الل َل ُك ْم آ َيات ِ
ِيم{ «النور.»59/
َذل َ
ك َٰ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
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َّ ُ
الر َبا{ «البقرة.»275:
 .4الجانب االقت�صادي} :قَالُوا إ َِّن َما ا ْل َب ْي ُع ِمث ُ
الر َبا َوأَ َح َّل الل ا ْل َب ْي َع َو َح َّر َم ِّ
ْل ِّ
 .5الأخالق االجتماعيةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ْم َو َل
ض َّ
ِيرا ِّم َن َّ
ِن َب ْع َ
الظ ِّن إ َّ
َّذ َ
الظ ِّن ِإث ٌ
ين آ َم ُنوا ْ
اج َت ِن ُبوا َكث ً

ات ُقوا َ
َح َم أَ ِخ ِ
اهلل
ُم أَن َي ْأك َ
يه َم ْي ًتا َف َك ِر ْه ُت ُمو ُه َو َّ
ُل ل ْ
تَ
َج َّس ُسوا َو َل َي ْغ َتب َّب ْع ُض ُكم َب ْع ًضا أَ ُي ِح ُّب أَ َح ُدك ْ
ِن َ
يم{ «الحجرات.»12:
إ َّ
َو ٌ
اب َّر ِح ٌ
اهلل ت َّ
 .6العالقات ال�سيا�سيةَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
اء
ين آ َم ُنوا َل ت َّ
َت ِخ ُذوا ا ْل َي ُهو َد َو َّ
َّذ َ
اء َب ْع ُض ُه ْم أَ ْو ِل َي ُ
الن َصا َر ٰى أَ ْو ِل َي َ
ِن َ
ِين{ «المائدة.»51:
اهلل َل َي ْه ِدي ا ْل َق ْو َم َّ
َب ْع ٍ
ض َو َمن َي َت َو َّل ُهم ِّمن ُك ْم َف ِإ َّن ُه ِم ْن ُه ْم إ َّ
الظا ِلم َ

◘ السنة الشريفة:
الم�صدر الثاني من م�صادر ال�شريعة الإ�سالمية الذي ن�أخذ منه الأحكام والقوانين الإ�سالمية هو
و�س ّنة �أهل بيته الطاهرين «عليهم ال�سالم» .والمق�صود من
ُ�س ّنة النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» ُ
ق�سم �إلى ثالثة �أق�سام:
ال�س ّنة :الطريقة التي �ساروا عليها .وهي ُت َّ
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-1الأقوال :وهي مجموعة الأحاديث ُ
والخطب والت�صريحات اللفظية التي نطق بها النبي الأكرم
«�صلى اهلل عليه و�آله» �أو �أحد �أهل بيته الطاهرين «عليهم ال�سالم» ،وهي عبارة عن قواعد و�أ�س�س
ت�شريعية تم ُّدنا بمختلف الأحكام والقوانين التي نحتاج اليها ،ك�أحكام الطهارة والعبادات ،والأنظمة
االقت�صادية كقوانين المال والتجارة ،واالجتماع كالزواج والطالق والإرث والعمل ،عالوة على
الق�ضاء والحكم ،وما �إلى ذلك.
-2الأفعال :وهي الأعمال التي �صدرت عن النبي �أو �أحد �أهل بيته ،ف�إننا نعتبرها �س ّنة ُتب ّين لنا الأحكام
ال�شرعية.
-3التقريرات :لر ّبما �شاهد النبي �أو �أحد �أهل بيته ت�ص ّرف ًا �أو ا�ستمع �إلى قول قائل ،في�سكت وال
َينهى عنه ،ومثل هذا ال�سكوت ّ
يدل على الموافقة ،ونحن بدورنا نعتبر هذا التقرير من موارد ال�س ّنة
ال�شريفة ،لأن هذه الأعمال لو كانت مخالفة للإ�سالم لتم النهي عنها بو�ضوح .وهكذا يكون معنى
التقرير :موافقة النبي �أو �أحد �أهل بيته الطاهرين والر�ضى بما �صدر عن الآخرين وعدم النهي عنه.
وبالتالي يتّ�ضح لنا �أن ال�س ّنة ال�شريفة هي كل ما �صدر عن النبي «�صلى اهلل وعليه و�آله» �أو �أحد �أهل
بيته «عليهم ال�سالم» الذين �أذهب اهلل عنهم الرج�س وط ّهرهم تطهير ًاِ ،من قول �أو فعل �أو تقرير.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
هناك م�صدران �أ�سا�سيان ن�أخذ منهما  ......................والقوانين الإ�سالمية المختلفة التي
ُت ّ
نظم �أعمال الفرد العبادية مثل  ......................و�أعمال المجتمع مثل ......................
و�أعمال الدولة مثل  ......................وتنظيم العالقات وغير ذلك ،والم�صدران الرئي�سان
لذلك هما  ......................وال�س ّنة التي ت�شمل  ......................و�أقوال وتقريرات النبي
و ......................بيته الطاهرين.
(التجارة  -أفعال  -القرآن  -أهل  -الصالة  -القضاء  -األحكام)
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كيف نتأكد مِن السنة الصحيحة ؟
والمند�سين و�أعداء الإ�سالم  -وخ�صو�ص ًا من اليهود َ -و ْ�ضع الأحاديث
تَع َّمد عد ٌد من المنافقين
ّ
المكذوبة ،ون�سبتها الى النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �أو �أئمة �أهل البيت «عليهم ال�سالم»،
والغر�ض من ذلك تحريف الإ�سالم وتخريب �شريعته وتمزيق وحدة الأمة الإ�سالمية� .إال �أنّ العلماء
والمتخ�ص�صين بدرا�سة الحديث و ُروا ِته قاموا بالبحث حول الأحاديث المروية عموم ًا ،و َفرز المكذوب
ِّ
منها والمد�سو�س والم�شكوك فيه وال ُمح َّرف ،واعتماد الأحاديث والروايات التي من الممكن �أن تكون
�صحيحة وقد �صدرت بالفعل عن النبي و�آله ،لتكون �أ�سا�س ًا ُيعت َمد عليه في فهم القر�آن الكريم ومعرفة
�أحكام ال�شريعة والعقيدة والأخالق والحكمة.

◘ طرق التحقيق يف األحاديث:
يتّبع العلماء طرق ًا متعددة للتحقيق في الأحاديث ،هي:
 .1التقييم من خالل القر�آن الكريم :فقد �أمرنا النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» ،والأئمة الهداة
�صحتها،
من بعده «عليهم ال�سالم» ب َعر�ض الأحاديث الوا�صلة �إلينا على القر�آن الكريم ،للت�أكد ِمن ّ
واالطمئنان �إلى �صدقها ،لأنه ال يمكن �أن يتعار�ض قو ُلهم في �أمور ديننا مع كالم اهلل «عز ّ وجل».
ومن بين هذه الو�صايا قول النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»�( :إنّ على كل حق حقيقة ،وعلى كل �صواب
نور ًا ،فما وافق كتاب اهلل فخذوه ،وما خالف كتاب اهلل فدعوه).
وعن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال( :كل �شيء مردود �إلى كتاب اهلل وال�سنة) �أي
كتاب اهلل فهو ُزخرف) �أي باطل وال قيمة له.
ما ثبت عن ر�سول اهلل من �س ّنته (وك ُّل حديث ال يوافق َ
 .2الت�أكد ِمن َ�سند الحديث� :أي ال�سعي للت�أكد من ِ�صدق الرواة الذين نقلوا �إلينا الحديث ،فالحديث
ي�صل �إلينا عن طريق بع�ض الأ�شخا�ص ،وه�ؤالء الأ�شخا�ص ن�س ّميهم (الرواة)� ،أو (�سند الحديث)،
ومثال ذلك( :عن الكليني عن علي بن �إبراهيم عن محمد بن عي�سى بن ُعبيد عن يون�س عن حريز
عن زرارة قال� :س�ألت �أبا عبداهلل «عليه ال�سالم» � .....إلخ) .ف�إنْ تب ّين لنا �أنه يمكن الوثوق بكالمهم
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ب�صحة الرواية� ،إال �أن يتب ّين ل�سبب �آخر �أن الرواية غير
لأنهم في العادة ال يكذبون ،ح َكمنا مبدئي ًا ّ
�صادرة عن النبي �أو الإمام.
و�أما �إن تب ّين لنا �أن �أحدهم �أو بع�ضهم ال يمكن الوثوق بكالمهم �أو كانوا مجهولي الحال� ،أو مجهولي
الهوية ،فالرواية تعتبر غير �صحيحة ،ولكن لي�س بال�ضرورة �أن تكون فع ًال مكذوبة على النبي �أو
الإمام ،فالكاذب ال يكذب دائم ًا بل ي�صدق �أحيان ًا ،والمجهول قد يكون ثق ًة �صدوق ًا ،ولذا ف�إن العلماء
ي�أخذون �أحيان ًا بالرواية �ضعيفة ال�سند لأنها موافقة للقر�آن� ،أو لأحاديث �أخرى مقبولة لديهم.
 .3الت�أكد من �ألفاظ الحديث وعباراتهِ ،ومن �صحة المعنى الوارد فيه� ،أي الت�أكد ِمن �صحة (ال َمتن)،
وتوافقه مع القر�آن الكريم ،والمفاهيم الإ�سالمية ال�صحيحة ،وعدم تعار�ضه مع العقل.

◘ مناذج:
 )1حديث ُمعتبر ال�سند :ما رواه الكليني عن( :محمد بن يحيى ،عن �أحمد بن محمد بن عي�سى،
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عن محمد بن خالد ،عن �سعد بن �سعد ،عن �صفوان ،عن �أبي الح�سن «عليه ال�سالم» قال،)....... :
فرواة الحديث كلهم ثقات.
 )2حديث غير ُمعتبر ال�سند :ما رواه الكليني عن( :محمد بن يحيى والح�سين بن محمد عن جعفر
بن محمد عن علي بن الح�سين بن علي عن �إ�سماعيل بن مهران عن �أبي جميلة عن معاذ بن كثير عن
�أبي عبداهلل «عليه ال�سالم» قال )......... :لأن �أبا جميلة وا�سمه مف�ضل بن �صالح لي�س بثقة.
 )3حديث غير ُمعتبر ال�سند :ما رواه الكليني عن�( :أحمد بن محمد ومحمد بن يحيى عن محمد
بن الح�سين عن �أحمد بن محمد عن �أبي الح�سن الكناني عن جعفر بن نجيح الكندي عن محمد بن
�أحمد بن عبيد اهلل العمري عن �أبيه عن جده عن �أبي عبداهلل «عليه ال�سالم» قال )......... :لأن �أبا
الح�سن الكناني َومن بعده مجهولي الحال.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1يقوم العلماء بالبحث حول الأحاديث لتمييز  .......................منها ِمن المكذوب والمح َّرف،
والمند�سين و�أعداء الإ�سالم و�ضعوا و .......................
لأن عدد ًا من .......................
ّ
الأحاديث ون�سبوها الى النبي والأئمة بهدف تحريف الإ�سالم وتخريب . .......................
�صحتها ،واالطمئنان
� .2أمرنا النبي والأئمة ب َعر�ض  .......................على القر�آن للت�أكد ِمن ّ
�إلى �صدقها ،لأنه ال يمكن �أن  .......................قو ُلهم في �أمور ديننا مع كالم اهلل.
� .3إنْ تب ّين لنا �أنه يمكن الوثوق بكالم رواة الحديث لأنهم من  ،.......................ح َكمنا مبدئي ًا
ب�صحة الرواية� ،إال �أن يتب ّين ل�سبب �آخر �أن الرواية غير  .......................عن النبي �أو الإمام.
ّ
 .4للحكم على �صحة الحديث ينبغي الت�أكد من �ألفاظه وعباراته ،والمعنى الوارد فيه� ،أي الت�أكد ِمن
�صحة . .......................
المتن  -الصحيح  -شريعته  -قولهم  -المنافقين  -الثقاة)
حرفوا َ -
(األحاديث  -صادرة ّ -
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االجتهاد
كل علم من العلوم �أو المعارف الإن�سانية ،كالطب والفيزياء والريا�ضيات والنبات والنحو ،يحتاج
�إلى علماء ومتخ�ص�صين ،يدر�سونه ويكت�شفون قوانينه ،ويع ّلمونه النا�س ،لي�ستفيدوا منه ،ويعملوا
به .فهذه القوانين التي نقر�ؤها وندر�سها في الكتب المدر�سية قد اكت�شفها العلماء والمتخ�ص�صون،
وب ّينوها للنا�س.
متخ�ص�صين
كذلك علم الفقه ،والذي هو ِعلم االحكام والقوانين الإ�سالمية ،يحتاج �إلى علماء
ّ
بدرا�سته ومعرفته معرفة كاملة ،يكت�شفون قوانينه و�أحكامه ،وي�ستخرجونها من م�صدريها الرئي�سين،
وهما القر�آن الكريم وال�س ّنة المطهرة ،كما قد ُي�ستعان ببع�ض الم�صادر الأخرى �أحيان ًا.
وه�ؤالء العلماء المتخ�ص�صون بدرا�سة الفقه الإ�سالمي ،الذين يكت�شفون وي�ستنبطون الأحكام
والقوانين من القر�آن الكريم وال�سنة المطهرة ُيط َلق عليهم عنوان (الفقهاء) و (المجتهدين)،
كما ُيطلق على عملية ا�ستنباط ومعرفة الأحكام والقوانين الإ�سالمية من القر�آن وال�سنة والم�صادر
الأخرى عنوان (االجتهاد) .وبالتالي يمكن تعريف االجتهاد على �أنه( :بذل الجهود العلمية من �أجل
معرفة وا�ستنباط الأحكام والقوانين الإ�سالمية من م�صادرها).
ولكي ي�صل عالم الدين �إلى م�ستوى االجتهاد ،البد له من �أن:
 .1يدر�س علوم اللغة العربية ،ويفهمها فهم ًا جيد ًا ،وبما يم ّكنه ِمن فهم معاني القر�آن وال�سنة وما
كتبه الفقهاء ال�سابقون في بحوثهم وم�ؤلفاتهم.
 .2و�أن يتع ّلم القر�آن وتف�سيره وبع�ض العلوم المرتبطة به ،بحيث يتم ّكن من ا�ستنباط الأحكام
ال�شرعية من خالل الآيات ال�شريفة.
 .3و�أن يم ّيز ال�س ّنة ال�صحيحة من الأحاديث المنقولة خط�أ �أو تلك المد�سو�سة التي و�ضعها ورواها
الك ّذابون ،ليعمل بالحديث ال�صحيح ،ويترك المكذوب ،ولذا فهو بحاجة �إلى �أن يدر�س حياة الرجال
الذين نقلوا ورووا الأحاديث ،ل ُيم ِّيزوا بين الكاذب وال�صادق ،وبين المعلوم والمجهول.
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◘ ضرورة االجتهاد:
المجتمع الإن�ساني مجتمع متطور ،و�أعمال الإن�سان وعالقاته ون�شاطاته تزداد وتتو�سع ب�صورة
م�ستمرة ،وهذا ي�ستدعي ظهور �أمور لم تكن موجودة من قبل بال�صورة التي تظهر بها الآن ،كالبنوك
و�شركات الت�أمين وو�سائل الإعالم الحديثة والإنترنت واال�ستن�ساخ وعمليات التلقيح ال�صناعي
والعمالت الرقمية وغير ذلك ،ونحن نحتاج �إلى معرفة الأحكام والقوانين الإ�سالمية المتع ّلقة بها،
ولنم ّيز بين الحالل والحرام منها ،وكيفية تنظيم العمل بها ،و�ضمان حقوق النا�س فيها .ف�إذا لم
يوجد في المجتمع فقهاء ،ف َمن الذي �سي�ستنبط الأحكام والقوانين الإ�سالمية الخا�صة بها؟
وهكذا ُندرك �أن االجتهاد �ضرورة ،و�أن ا�ستمرار وجود الحوزات العلمية (حيث يدر�س طالب العلوم
الدينية) والفقهاء �أم ٌر حتمي وحيوي لمجتمعاتنا الإ�سالمية ،كما �أنّ من المهم �أن يعتني كل مجتمع
بت�شجيع بع�ض �أبنائه لاللتحاق بهذه المراكز (الحوزات العلمية) من �أجل الدرا�سة والتخ�ص�ص
والتف ّقه في الدين ،ف�أبناء كل مجتمع هم الأقدر والأجدر ب�أن يفهموا حاجات مجتمعهم ،و�أن يخاطبوا
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�أفراده باللغة التي يفهمونها ،وبالأ�سلوب الأمثل الذي ُيح ِّققون من خالله �أف�ضل النتائج� ،إذ �أنّ دور
الفقهاء ال يقت�صر على تع ّلم وتعليم وا�ستنباط الأحكام ال�شرعية ،بل والحفاظ على دين النا�س
ِروا
ْم ْؤ ِم ُن َ
والدعوة �إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،قال «تعالى»َ } :و َما ك َ
َان ال ُ
ون ِل َي ْنف ُ
ِرق ٍ
ِم
كَاف ً
ِن ك ِّ
الد ِ
َة ِم ْن ُه ْم َطا ِئ َف ٌة ِل َي َت َف َّق ُهوا فِي ِّ
َّة َفلَ ْو َل َن َف َر م ْ
ين َو ِل ُي ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم ِإذَا َر َج ُعوا ِإ َل ْيه ْ
ُل ف ْ

ون{ «التوبة.»122 :
َل َعلَّ ُه ْم َي ْح َذ ُر َ
وحيث �أن م�سئولية الفقهاء دينية ،لذا ف�إنّ العلم وحده لن يكون كافي ًا للقيم بمه ّمتهم ،بل البد و�أن
يكون الفقيه �صاحب تقوى ،يخاف اهلل ويحذر الآخرة ،وين�شط في طاعة ربه وعبادته ،ويجعل ر�ضا
اهلل والإخال�ص له ُن�صب عينيه ،و�أن يكون في خدمة عباد اهلل بالقول والعمل وتقديم الن�صيحة
والإ�صالح فيما بينهم والدفاع عن الدين ور ّد ال�شبهات عنه ،و�أن يتخ ّلق بالأخالق الرفيعة ،فيكون
�شخ�صية جاذبة م�ؤ ّثرة ،يدخل قلوب النا�سُ ،يح ّبهم هلل و ُيح ّبونه ،و ُيح ِّببهم دين اهلل وال ين ّفرهم منه.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1االجتهاد يعني بذل الجهود العلمية من �أجل  ...................الأحكام الإ�سالمية من م�صادرها،
و ُيطلق على الذين يقومون بهذا الأمر عنوان . ...................
أهمها اللغة العربية و...................
 .2يقوم الراغبون في االجتهاد بدرا�سة علوم مختلفة من � ِّ
والحديث و ُكتُب . ....................
 .3االجتهاد وا�ستمرار وجود الحوزات  ....................لأن حاجات النا�س والمجتمعات تتغير
وتتط ّور ،ولأن دور الفقهاء ي�شمل الدعوة �إلى  ....................الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
 .4ال يكفي �أن يكون الفقيه عالم ًا ،بل البد �أن يكون ذا  ....................وعمل �صالح ُ
وخ ُلق رفيع.
(ضرورة  -المجتهدين  -تقوى  -الخير  -القرآن  -الفقهاء  -استنباط)
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التقليد
ال بد لكل م�سلم من �أن يعرف ما يحتاج �إليه من �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وقوانينها ال�ضرورية
له ،كتلك المتع ّلقة بال�صالة والزكاة وال�صوم والحج والبيع وال�شراء والطبابة والزواج والطالق وغير
يتخ�ص�ص في مجال درا�سة ال�شريعة ،ليكون فقيه ًا
ذلك .ول ّما لم يكن با�ستطاعة ك ّل واحد م ّنا �أن ّ
قادر ًا على ا�ستنباط الأحكام من القر�آن وال�س ّنة و�سائر الم�صادر ،لذا وجب على غير الفقهاء �أن
يرجعوا �إليهم لي�أخذوا عنهم الأحكام ال�شرعية ويعملوا بها .و ُيط َلق على عملية �أخذ الأحكام والقوانين
من الفقيه والعمل بها عنوان :التقليد.
فالتقليد هو عبارة عن( :االعتماد على فتوى الفقيه المجتهد في مقام العمل) .ومن خالل المقدمة
ال�سابقة يت�ضح لنا �أن التقليد �أمر �ضروري لغير الفقهاء ،تمام ًا كما �أنّ غير الأطباء بحاجة �إلى
مراجعة الطبيب عند ال�شعور بالمر�ض� ،أو ال�شك في ذلك� ،أو عند الرغبة في الح�صول على معلومة
المخت�ص بما له عالقة بالأمرا�ض و�صحة الإن�سان الج�سدية ،و�أحيان ًا النف�سية
طبية ،لأن الطبيب هو
ّ
�أي�ض ًا ،كالطبيب النف�سي.
وهكذا ف�إنّ َمن يريد �أن يبني لنف�سه بيت ًا� ،أو �أن يح�صل على معلومة لها عالقة بهند�سة البناء،
فالبد و�أن يراجع المخت�ص في هذا المجال ،وهو المهند�س الإن�شائي �أو المتخ�ص�ص في هند�سة
ال�صحية (المياه) �أو النجارة
ال ِعمارة �أو الديكور� ،أو الف ّني المتخ�ص�ص في التمديدات الكهربائية �أو
ّ
�أو غير ذلك من المجاالت ذات العالقة بالبناء.
فنحن نجد �أنف�سنا دائم ًا بحاجة �إلى ذوي االخت�صا�ص في مجال اخت�صا�صهم ،ومعرفة الأحكام
ال�شرعية ال تختلف عن ذلك ،حيث من المنطقي �أن نرجع �إلى الفقيه للأخذ عنه ،لأنه المتخ�ص�ص
في الفقه الإ�سالمي والعالم بالأحكام والم�سائل ال�شرعية والدينية.
وقد روي عن الإمام الح�سن الع�سكري «عليه ال�سالم» �أنه قال (:ف�أ ّما َمن كان ِمن الفقهاء �صائن ًا
لنف�سه ،حافظ ًا لدينه ،مخالف ًا على هواه ،مطيع ًا لأمر مواله ،فللعوام �أن ُيق ّلدوه).
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ومن الوا�ضح �أن هذه الرواية لم تقت�صر على امتالك الفقيه للعلم الديني ،بل و�أ�ضافت �إلى ذلك
�شرط التقوى والتد ّين و�صيانة النف�س عن المح ّرمات وطاعة اهلل وعدم اتّباع الأهواء ال�شخ�صية.

◘ تاريخ التقليد:
المتخ�ص�صين لمعرفة الأحكام ال�شرعية الإ�سالمية �أم ٌر قديم يعود �إلى
رجوع عا ّمة النا�س �إلى
ّ
عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،حيث �أر�سل النبي َ
بع�ض �أ�صحابه  -م ّمن كانوا يمتلكون �شيئ ًا
من المعرفة بالدين و�أحكامه � -إلى المدن والقرى والقبائل العربية ليكونوا م�صدر تعليمهم القر�آن
الكريم وال�شريعة ومباديء الأخالق الإ�سالمية ،فقد �أر�سل النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»
�صعب بن ُعمير �إلى �أهل المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية لهذا الغر�ض ،كما �أر�سل َع ْمرو بن
ُم َ
َ
ومعاذ بن جبل �إلى بع�ض نواحي اليمن،
َحزْ م الأن�صاري �إلى بني الحارث القاطنين في نجران،
وغيرهم �إلى نواحي �أخرى متعدِّ دة.
وفعل الأئمة من �أهل البيت «عليهم ال�سالم» مثل ذلك ،وفيما يلي بع�ض الأخبار الدالة على ذلك:
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 .1عن الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم» مخاطب ًا �أبان بن تغلب( :اجل�س في م�سجد المدينة ،وا ْف ِت
حب �أن ُي َرى في �شيعتي مث ُلك).
النا�س؛ ف�إ ّني �أُ ّ
 .2عن عبداهلل بن �أبي يعفور قال( :قلت لأبي عبداهلل) �أي الأمام ال�صادق («عليه ال�سالم»� :إ ّنه لي�س
َّ
كل �ساعة �ألقاك ،وال يمكن القدوم ،ويجىء الرجل ِمن �أ�صحابنا في�س�ألني ولي�س عندي ك َّل ما ي�س�ألني
�سمع ِمن �أبي ،وكان عنده وجيه ًا).
عنه؟ قال :فما يمنعك ِمن محمد بن م�سلم ال َّثقفي؟ ف�إ ّنه قد ِ
 .3عن عبدالعزيز بن المهتدي قال�( :س�ألت الر�ضا «عليه ال�سالم» فقلت� :إني ال �ألقاك ك َّل وقت،
فع ّمن �آخذ معالم ديني؟ قالُ :خذ َعن يون�س بن عبدالرحمن).
 .4عن علي بن الم�سيب قال( :قلت للر�ضا «عليه ال�سالم»�ُ :ش ّقتي بعيدة) �أي ا�سكن في منطقة بعيدة
أمون
(ول�ست �أ�صل �إليك في كل وقت ،فم ّمن �آخذ معالم ديني؟ قالِ :من زكريا بن �آدم ال ُق ّمي ،الم� ِ
على الدين والدنيا).

◘ تقليد الفقهاء:

وفي بع�ض ما و�صل �إلينا من �أخبار النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» و�أئمة �أهل البيت «عليهم ال�سالم»
ما ّ
يدل على �أنهم كانوا يطلبون ِمن بع�ض علماء �أ�صحابهم �أن يبذلوا ُو�س َعهم في ا�ستنباط الحكم
ال�شرعي ِمن خالل القر�آن وال�س ّنة عندما ُي�س�ألون عن م�س�ألة لم َي�سمعوا بها ِمن قبل ،وي�صعب عليهم
الو�صول �إلى النبي �أو الإمام لمعرفة الحكم ال�شرعي �أو الإجابة على الم�س�ألة �أو الحكم في خ�صومة
وقعت بين بع�ض الأطراف .ومن الأمثلة ما يلي:
ال�صحابي َ
معاذ بنَ جبل �إلى بع�ض نواحي اليمن وح�ضرموت،
 .1بعث النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
ّ
ون�صحه ب ِع ّدة ن�صائح ،فقال معاذ�( :أر�أيت ما ُ�سئلت عنه واخت َُِ�صم � ّإلي فيه مما لي�س في كتاب اهلل،
َ
ولم �أ�سمع ِمنك ُ�س ّنة؟ فقال «�صلى اهلل عليه و�آله» :ت َ
َوا�ضع هلل يرفعك اهلل ،وال تق�ضينّ �إال ب ِعلم ،ف�إنْ
ال�ص َ
دق
علم منك ِّ
ف�س ْل وال ت�ستحي ،وا�ست�شر ثم اجتهد ،ف�إنّ اهلل «ع ّز وجل» �إنْ َي ْ
� ْأ�ش َكل عليك �أم ٌر َ
يو ّفقك ،ف�إن ال ُت ِب َ�س عليك ،ف ِق ْف حتى ُتثبتَه �أو تَكتب � ّإلي فيهَ ،
واحذر الهوى ،ف�إ ّنه قائ ُد الأ�شقياء �إلى
النار ،وعليك بال ِّرفق).
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لقي �إليكم
 .2عن ه�شام بن �سالم عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إ ّنما علينا �أن ُن َ
الأ�صول ،وعليكم �أنْ ُتف ِّرعوا).
ومن الوا�ضح �أن هذه كانت دعوة من الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» لبع�ض علماء �أ�صحابه كي
َي�س َعوا ال�ستنباط الأحكام ال�شرعية المتف ّرعة عن الأحكام ال�شرعية التي ي�أخذونها عن �أئمة �أهل
البيت «عليهم ال�سالم».
نتو�صل �إلى �أنّ عملية االجتهاد كانت قائمة
ومن مجموع ما �سبق من الأخبار والأحاديث ن�ستطيع �أن ّ
حتى في زمان ح�ضور النبي �أو الإمام ،وذلك للظروف التي كانت ت�ستدعي ذلك ،مثل ال ُبعد بين
البالد الإ�سالمية وعدم تو ّفر �أجهزة ات�صال كالهاتف والفاك�س والإنترنت وما �إلى ذلك ،وحاجة
النا�س �إلى معرفة الإجابات على �أ�سئلتهم الدينية المختلفة التي َي�صعب في كثير من الأحيان انتظار
عدة �أ�سابيع �أو �أ�شهر للح�صول على �إجاباتها.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1التقليد في الأحكام ال�شرعية عبارة عن  ......................على فتوى الفقيه ......................
في مقام العمل.
 .2نحن نجد �أنف�سنا دائم ًا بحاجة �إلى ذوي  ......................في مجال اخت�صا�صهم ،ومعرفة
الأحكام ال�شرعية ال  ......................عن ذلك.
النبي الأكرم � ..............................إلى �أهل المدينة المنورة ،كما �أر�سل َ
معاذ بن
� .3أر�سل َّ
جبل �إلى بع�ض نواحي  ......................ليع ّلما النا�س القر�آن وال�شريعة ومباديء الأخالق.
 .4كان النبي والأئمة يطلبون ِمن بع�ض � ......................أ�صحابهم �أن يبذلوا ُو�س َعهم في
 ......................الحكم ال�شرعي ِمن خالل القر�آن وال�س ّنة.
(علماء  -مصعب  -تختلف  -االعتماد  -االختصاص  -استنباط  -اليمن  -المجتهد)
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أمهية الصــــــالة
ِين ِك َتا ًبا
قال اهلل «تعالى»} :إ َّ
ْم ْؤ ِمن َ
الص َل َة كَا َن ْت َعلَى ال ُ
ِن َّ

َم ْوقُوتًا{ «الن�ساء .»103 :ال�صالة عبادة يوميةُ ،مح ّددة الأوقات
والركعات والطريقة التي ُت�ؤ ّدى بها ،يقف فيها الم�سلم بين يدي
يوح ُده فيها
اهلل «�سبحانه وتعالى» خم�س مرات في كل يومّ ،
ويطلب منه ال َع ْونَ والمغفرة والهداية ،لذا كانت
ويدعوه
ويعب ُده ُ
ُ
ال�صالة و�سيلة لطهارة النف�س من المعا�صي والآثام ،ولإ�صالح
ال�سلوك ،وتربية الإن�سان على فعل الخير واالبتعاد عن ال�شر.
قال الر�سول الكريم «�صلى
اهلل عليه و�آله» لبع�ض �أ�صحابه،
ُم�ش ّبه ًا ال�صالة بالماء الذي
ُيط ّهر الإن�سان من النجا�سات
فاغت�س َل في كل يوم منه خم�س مرات� ،أ كانَ َيب َقى في
والأو�ساخ( :لو كان على باب دار �أحدكم نه ٌر
َ
ج�سده من الدرن �شيء؟ قلنا :ال .قال :ف�إنّ َم َثل ال�صالة كمثل النهر الجاري ،ك ّلما �ص ّلى �صالة ك ّفرت
ما بينهما ِمن الذنوب).
فالإن�سان حينما يقف في ال�صالة بين يدي اهلل «�سبحانه وتعالى» ويقر�أ �سورة الفاتحة ،التي فيها
الحمد له والثناء عليه ،وفيها طلب الهداية واال�ستقامة ،والبراءة ِمن ال�ضا ّلينِ ،ومن الذين غ�ضب
وحب الخير واالبتعاد
اهلل عليهم ،فهو حينئذ يقوم بتعليم وتربية نف�سه وتعويدها على اال�ستقامة ّ
ْل َما أُ ِ
ِن
عن ال�شر والأ�شرار ،لذلك قال اهلل «ع ّز وجل»} :ات ُ
ِن ا ْل ِك َت ِ
الصال َة إ َّ
اب َوأَق ِ
وح َي ِإ َل ْي َك م َ
ِم َّ
الل أَ ْك َبر َو َّ ُ
َّ
ْمن َك ِر َول ِ
ون{ «العنكبوت.»45 :
َص َن ُع َ
الل َي ْعل ُ
َم َما ت ْ
الصال َة َت ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َشاء َوال ُ
َّ
َذ ْك ُر ِ ُ
ِد َّي
وعندما يرفع الم�ص ّلي يديه للدعاء ببع�ض �أدعية القر�آن الكريم مثلَ } :ر َّب َنا ْ
ِر لِي َو ِل َوال َ
اغف ْ
ِين َي ْو َم َي ُقو ُم ال ِ
اب{«�إبراهيم ،»41:فهو �إ ّنما يدعو بالخير لنف�سه ولوالديه ولإخوانه
َو ِلل ُْم ْؤ ِمن َ
ْح َس ُ
64
2/11/2020 1:32:59 PM

basateen 8.indd 64

مفاهيم إسالمية

القسم الثالث

الم�ؤمنين ...وعندما يركع وي�سجد خ�ضوع ًا هلل ،ويقول في ركوعه�( :سبحان ربي العظيم وبحمده)
الك ْبر والغرور ،و ُيعلن
وفي �سجوده�( :سبحان ربي الأعلى وبحمده) ،فهو يعمل على تطهير نف�سه من ِ
خ�ضوعه لعظمة اهلل ،وطاعته له ،و ُي ِقر ب�ضعف الإن�سان �أمام خالقه ،وي�شعر بالم�ساواة مع بق ّية
َ
�إخوانه ،لأ ّنه َ
ال�ص ِّديقة
يخ�ض ُع وي�سج ُد هلل كما يخ�ضعون وي�سجدون ،ويقول ما يقولون .وقد ب ّينت لنا َ
فاطمة الزهراء «عليها ال�سالم» هذا المعنى في بيان بع�ض فوائد ال�صالة فقالت( :وال�صالة تنزيه ًا
ِمن الكبر) .كما �أن الم�ص ّلي في ت�ش ّهده ي�ؤ ّكد كل م ّرة حقائق الإيمان التي تع ّلق قل ُبه بها ،كالتوحيد
والنب ّوة والمعاد ،وي�ص ّلي على النبي و�آله م�ؤ ّكد ًا ُح ّبه ووال َءه لهم ،و�أنهم قاد ُته و�ساد ُته الذين �أمر اهلل
باتّباعهم واالهتداء بهديهم والرجوع �إليهم في �أمور دينه.
وال�صالة كما ُت�صلح الفرد ف�إ ّنها ُت�صلح حال الجماعة �أي�ض ًا ،حيث تَجعلهم مترابطين متحا ّبين
متعاونين على الخيرَ ،يهت ُّم بع�ضهم ببع�ض ،و ُيعين ُ
بع�ضهم بع�ض ًا ،ال لأجل منفعة دنيوية ،بل طلب ًا
وحب ًا في عمل الخير ،و�شعور ًا باالرتباط برابطة الأخ ّوة الإيمانية التي ته ّي�ؤها لهم �صالة
لر�ضا اهللُ ،
�صفوف ّ
إمام واحد ،وي ْت َب ُع بع�ضهم بع�ض ًا في �أفعال ال�صالة
الجماعة حيث ي�صط ّفون في
ٍ
منظمة خلف � ٍ
و�أقوالها و�سكنا ِتها وحركا ِتها.
وقد ب ّينت الن�صو�ص التالية جانب ًا مه ّم ًا من قيمة ال�صالة والعناية بها وب�آثارها الإيجابية:
ون ،ال ِ
ِّين ،ال ِ
ُون،
ين ُه ْم ُي َراؤ َ
اه َ
َّذ َ
َّذ َ
 .1قال اهلل «ع ّز وجل»َ } :ف َو ْي ٌل ِّلل ُْم َصل َ
ِم َس ُ
ين ُه ْم َعن َص َل ِته ْ
ون{ «الماعون .»7-4:ف�أداء ال�صالة و�إنْ كان في ح ّد ذاته �أمر ًا مطلوب ًا� ،إال �أنّ هذا ال
اع َ
َو َي ْم َن ُع َ
ْم ُ
ون ال َ
يعني �أن ن�أتي بها كيفما كان ،بل على الم�ص ّلي �أي�ض ًا �أن يعتني ب�أدائها في وقتها ،و�أن ُيت ّمها في �أح�سن
�صورة ،و�أنْ يراقب مدى ت�أثيرها الإيجابي على نف�سه ،فال ّرياء في الأعمال ال�صالحةَ ،ومنع الخير عن
المحتاجينِ ،من دالئل �ضعف اهتمام الم�ص ّلي ب�صالته ،و�أنها لم ت ُعد ُتغ ّير فيه �إلى الأح�سن.
 .2عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :ال َي ُ
ّ
ا�ستخف ب�صالته) .وهذا
نال �شفاعتي َمن
من الآثار الأخروية ال�سلبية الناتجة عن عدم االعتناء بال�صالة وعدم الإتيان بها كما هو مطلوب.
َم َن ُك
 .3وقال اهلل «ع ّز وجل» في بيان خطورة ترك ال�صالة مطلق ًاَ } :ما َسلَ َك ُك ْم فِي َس َق َرَ ،قالُوا ل ْ
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ْخائ ِ
ين{
الد ِ
وض َم َع ال َ
ُنا َن ُخ ُ
ينَ ،وك َّ
ِينَ ،وك َّ
ُنا ُن َك ِّذ ُب ِب َي ْو ِم ِّ
ِض َ
ِسك َ
ْم َصل َ
مَ
َم َن ُك ُن ْطع ُ
ِّينَ ،ول ْ
ِن ال ُ
ِم ا ْلم ْ
«المد ّثر.»46-42:
 .4وعن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ال تدع ال�صالة متع ّمد ًا ،ف�إنّ َمن تركها متع ّمد ًا ،فقد
َب ِرئت ِمنه مل ُة الإ�سالم) .بالطبع ف�إن هذا ال يعني �أنّ ِمن ح ّقنا �أن نحكم على مثل هذا الإن�سان
بالكفر ،ولكنْ بمعنى �أن �سلو َكه وحا َله ال يتوافق مع �سلوك الم�سلمين وحالهم.
�إنّ ال�صالة هوي ُة الإن�سان الم�سلم ،وهي واحدة من �أهم الأمور التي ُتم ّيزه عن غير الم�سلمين ،وكل
ما يمكن �أن ي�شغلك عن ال�صالة ،كاللعب والنوم والدرا�سة والعملُ ،يمكن ت�أجيله قلي ًال �إلى ما بعد
�أداء ال�صالة في وقتها ،ليجدنا اهلل  -حق ًا ِ -من الم�ص ّلين ،ولكي ُتعطي ال�صالة �آثا َرها في تطهيرنا
ِمن كل �سوء ،وليجعلنا في الدنيا من ال�صالحين ،وفي الآخرة من الفائزين.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1ال�صالة و�سيلة لطهارة  .......................من المعا�صي والآثام ،ولإ�صالح ال�سلوك ،وتربية
الإن�سان على فعل الخير و  .......................عن ال�شر.
 .2عن النبي الأكرم �أنه قال( :ف�إنّ َم َثل ال�صالة كمثل  .......................الجاري ،ك ّلما �ص ّلى
�صالة  .......................ما بينهما ِمن الذنوب).
الك ْبر و ،.......................
 .3عندما يركع الم�ص ّلي وي�سجد فهو يعمل على تطهير نف�سه من ِ
و ُيعلن  .......................لعظمة اهلل ،وطاعته له ،و ُي ِقر ب�ضعفه �أمام خالقه.
 .4ال�صالة تَجعل الم�ؤمنين مترابطين  .......................متعاونين على الخير ،ال لأجل منفعة
دنيوية ،بل طلب ًا لر�ضا اهلل ،و  .......................في عمل الخير.
 .5ال�صالة  .......................الم�سلم ،ومن �أهم ما يم ِّيزه عن غير الم�سلمين.
(الغرور  -هو ّية  -متحا ّبين  -ك ّفرت  -خضوعه  -االبتعاد  -النهر  -النفس ُ -حباً)
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ُشكر اهلل
روى الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه بينا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ي�سير مع بع�ض
�أ�صحابه في بع�ض طرق المدينة �إذ َث ّنى رجله عن دابته ثم خ ّر �ساجد ًا ف�أطال في �سجوده ،ثم رفع
يت رج َلك َعن دا َّبتك ثم �سجدت
ر�أ�سه ،فعاد ،ثم ركب ،فقال له �أ�صحابه :يا ر�سول اهلل ،ر�أيناك ث ّن َ
ف�أطلت ال�سجود؟ فقال� :إن جبرئيل «عليه ال�سالم» �أتاني ف�أقر�أني ال�سالم ِمن ر ّبي ّ
وب�شرني �أنه لن
أحببت �أن �أ�شكر ربي «ع ّز وجل».
ُيخز َيني في �أمتي ،فلم يكن لي مال ف�أت�ص ّدق به ،وال مملوك فاعتقه ،ف� ُ

◘ ملاذا نشكر؟
ال�شكر ُيم ّثل ِ -من جهة  -تعبير ًا عن �إح�سا�س الإن�سان ب�إن�سانيته ،لأن الإن�سان هو الذي يمتلك
ال�شعور ويعترف بالجميل ،كما �أنه ُيم ّثل ِ -من جهة �أخرى  -انعكا�س ًا لمعرفة اهلل ،فنحن نعرف اهلل
من خالل ما نكت�شفه ِمن �أ�سرار َخ ْلقه في �أنف�سنا وفيما حولنا ،وهذا االكت�شاف يقو ُدنا �إلى معرفة
َر ْوا أَ َّن
�أن اهلل «�سبحانه وتعالى» قد جعل ما في هذا الوجود ِمن مخلوقات م�سخر ًا للإن�سان} :أَل ْ
َم ت َ
َّ َ
ات َو َما فِي ا َ
اه َر ًة َو َب ِ
ض َوأَ ْس َب َغ َعلَ ْي ُك ْم ِن َع َم ُه َظ ِ
الس َما َو ِ
اط َن ًة{ «لقمان.»20:
أل ْر ِ
الل َس َّخ َر َل ُكم َّما فِي َّ
�شكر بين يدي اهلل
عظيم ما �أنعم .ومهما َع ُظم ما ُنقدِّ مه ِمن ٍ
وهذا بالطبع ي�ستدعي ال�شكر هلل على ِ
«ع ّز وجل» ،ف�إ ّنه ال ُيم ّثل �شيئ ًا في مقابل عطائه الالمتناهي.
خا�ص به ،بل كان �سجوده �شكر ًا لعطاء اهلل لأمته ،وهذا يعني
ولم يكن ُ�شكر النبي هلل على عطاء ٍّ
�أن ال�شكر هلل ال يكون على العطاء الإلهي الخا�ص بالمن َعم عليه فقط ،بل حتى فيما يرتبط بالآخرين
م َّمن يه ّمه �أم ُرهم� ،إما على م�ستوى العالقة ال�شخ�صية ،كالأقرباء والأ�صدقاء� ،أو العالقة الر�سالية
كالم�ؤمنين .وقد �أخبرنا القر�آن الكريم �أن ال�شكر كان ُخلق ًا الزم ًا لأنبياء اهلل «عليهم ال�سالم» ،قال
َان َع ْب ًدا َش ُكو ًرا{
وح ِإ َّن ُه ك َ
اهلل «ع ّز وجل» ب�ش�أن النبي نوح «عليه ال�سالم»ُ }:ذ ِّر َّي َة َم ْن َح َم ْل َنا َم َع ُن ٍ
َان أُ َّم ًة َقا ِن ًتا ِ َّ ِ
ِن ِإ ْب َر ِ
ل َحنِي ًفا
يم ك َ
«الإ�سراء .»3:وقال ب�ش�أن النبي �إبراهيم «عليه ال�سالم»} :إ َّ
اه َ
ِرا ِ َ
اج َت َبا ُه َو َه َدا ُه ِإلَى ِص َر ٍ
ل ْن ُعم ِ
ِيم{ «النحل.»121-120:
اط ُم ْس َتق ٍ
ْم ْش ِرك َ
َم َي ُك م َ
َول ْ
ِه ْ
ِن ال ُ
ِينَ ،شاك ً
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الشكر:
◘ تن ّوع ُّ
يمكن ت�ص ّور تحقيق �شكر اهلل ب�أنحاء متعدِّ دة:
 .1عندما تَ�شكر بل�سانك �شخ�ص ًا ق ّدم لك خدمة و ُتثني عليه ،فهذا ِمن الأخالق ،ولكن عندما ُتقدِّ م
له �شيئ ًا في مقابل هذا العطاء ،ك�أنْ تدعو له بالغيب� ،أو تَهدي له ثواب ركعتين� ،أو ُتعي ُنه الحق ًا حين
يحتاج �إليك ،فهذا ِمن مكارم الأخالق .وهكذا ف�إنّ ُ�شكر اهلل «ع ّز وجل» على ِن ِعمه بالل�سان ُيم ّثل �أق ّل
قدر ِمن ال�شكر ُيتو ّقع �صدو ُره عن الإن�سان الم�ؤمن .والأرقى والأف�ضل والأجمل ِمن ذلك �أن يقوم
ْ
ال�شاكر �أي�ض ًا بالعطاء ،وال يكتفي بالقول فقط .وفي الحديث ال�سابق� ،أراد النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»
َ
مرتبطين بحاالت �إن�سانية ...ال�صدقة والعتق ،فاهلل «ع ّز وجل» يريد م ّنا �أن
�أن ُيعطي ،والعطاءان كانا
نعتني بعبا ِده ،بحيث يكون ُ�شكرنا هلل عطا ًء لخلق اهلل.
 .2حين يفقد الإن�سان الإمكانية الما ّدية للعطاء ،فيجعل تعبيره عن ال�شكر العملي ب�صور ٍة عبادية،
ك�أداء ركعتي �صالة� ،أو �سجدة ال�شكر� ،أو ال�صيام .قال اهلل «ع ّز وجل»َ } :ب ِل َ
َاع ُب ْد َوكُن ِّم ْن
اهلل ف ْ
ِين{ «الزمر.»66:
َّ
الشا ِكر َ
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 .3طاعة اهلل «ع ّز وجل» في ِّ
كل ما � َأمرنا به ،واالمتناع عن كل ما نهانا عنه ،هو نو ٌع ِمن �أنواع ال�شكر.
ول َف ِإن َت َو َّل ْوا َف ِإ َّن َ
َ
ِين{ «�آل عمران،»32:
اهلل َ
قال «ع ّز وجل»} :ق ْ
الر ُس َ
ال ُي ِح ُّب ا ْل َكا ِفر َ
ُل أَ ِطي ُعو ْا اهلل َو َّ
و�إذا كان عدم طاعة اهلل ور�سوله نوع ًا من الكفر ،ف�إن طاعتهما نوع من ال�شكر.
أوجدت ِمن �أجله .فعن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»
 .4توجيه النعمة الإله ّية نحو الهدف الذي � ِ
�أنه قال�( :إنّ َ
الحجة من اهلل؛ ف َمن َمنّ اهلل عليه فجعله
اهلل لم ُينعم على عبد نعم ًة �إال وقد �ألزمه فيها ّ
القيام بما ك ّلفه ،واحتمال َمن هو دونه م ّمن هو �أ�ضعف منه؛ ف َمن َمنّ اهلل عليه
فحجته عليه
ُ
قو ّي ًا ّ
فحجته عليه ما ُلهّ ،ثم تعاه ُده الفقراء بع ُد بنوافله؛ َومن َمنّ اهلل عليه فجعله
مو�سع ًا عليه ّ
فجعله َّ
فح ّجته عليه �أن يحمد اهلل «تعالى» على ذلك ،و�أن ال يتطاول على
�شريف ًا في بيته ،جمي ًال في �صورتهُ ،
غيره ،فيمنع حقوق ال�ضعفاء لحال �شرفه وجماله).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1الإن�سان هو الذي يمتلك  .....................ويعترف بالجميل ،ولذا ف�إنّ ال�شكر تعبي ٌر عن
 .....................الإن�سان ب�إن�سانيته.
 .2مهما َع ُظم �شكرنا هلل ،ف�إ ّنه ال ُيم ّثل �شيئ ًا في مقابل  .........................الالمتناهي.
 .3ال�شكر بالعطاء  ....................و�أف�ضل و�أجمل ِمن �أن يكتفي الإن�سان بال�شكر الل�ساني فقط.
 .4االلتزام ب�أوامر اهلل و ُ ........................يم ِّث ُل نوع ًا ِمن �أنواع ال�شكر.
أوجدت ِمن �أجله ،فمن
نوجه النعمة الإله ّية نحو  ..................الذي � ِ
ِ .5من �صور �شكر اهلل �أن ّ
�أنعم اهلل عليه بالمال ،فعليه �أن  ..................به الفقراءَ ،ومن �أنعم عليه َّ
بال�شرف ،فعليه �أن
يكون  .....................وعاد ًال.
(أرقى  -إحساس  -يساعد  -متواضع ًا  -نواهيه  -عطائه  -الشعور  -الهدف)
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ارتكاب املعصية
ق�سم العلماء �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إلى:
ّ
 -1واجبات :وهي التي ُيثاب الم�سلم على فعلها ،و ُيعاقب على تركها بال عذر.
 -2م�ستحبات :وهي التي ُيثاب الم�سلم على فعلها ،وال ُيعا َقب على تركها.
 -3مح ّرمات :وهي التي ُيعا َقب الم�سلم على فعلها بال عذر.
 -4مكروهات :وهي التي ُي ّ
ف�ضل للم�سلم تركها ،ولكن ال ُيعا َقب على فعلها.
 -5مباحات :وهي التي ُي�س َمح بفعلها ،دون �أن ُيثاب وال ُيعا َقب على فعلها �أو تركها.
المر�آة من
فال�صالة اليومية واجبة ،وتعقيبات ال�صالة م�ستحبة ،وال�سرقة حرام ،وال�صالة �أمام ِ
المكروهات ،و�شرب الماء مباح.
ومما �سبق يت�ضح �أن الإن�سان يع�صي اهلل «�سبحانه وتعالى» �إذا ترك الواجب بال عذر� ،أو فعل الحرام
بال عذر� ،أما لو �صدر منه ذلك ل ُعذر فال ُيع ّد ذلك مع�صية ،ومثال ذلك قوله «تعالى»ُ } :ح ِّر َم ْت

ْخنزِي ِر َو َما أُ ِه َّل ِل َغ ْي ِر َّ ِ
َح ُم ال ِ
ْم َت َر ِّد َي ُة
ْم ْي َت ُة َو َّ
الد ُم َول ْ
ْم ْوقُو َذ ُة َوال ُ
ْم ْن َخ ِن َق ُة َوال َ
الل ِب ِه َوال ُ
َعلَ ْي ُك ُم ال َ
َس َت ْق ِس ُمو ْا ِبا َ
أل ْزال ِم َذ ِل ُك ْم
ِال َما ذ َّ
الس ُب ُع إ َّ
يح ُة َو َما أَك َ
َك ْي ُت ْم َو َما ُذ ِب َح َعلَى ُّ
َو َّ
الن ِط َ
الن ُص ِب َوأَن ت ْ
َل َّ
ْم َف ِإ َّن َ
{غ ْي َر ُم َت َجان ٍ
اهلل َغ ُفو ٌر
اض ُط َّر فِي َم ْخ َم َص ٍة} مجاعة َ
َم ِن ْ
{لث ٍ
ِف} غير متع ّمد ِّ ِ
ِس ٌق .......ف َ
فْ

يم{ «المائدة.»3:
َّر ِح ٌ
وتعاليم الإ�سالم ال تنح�صر في جانب معين من جوانب الحياة الإن�سانية ،بل هي ت�شمل الجوانب
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية والعلمية وغيرها ،كما ت�شمل الجانب الفرديِ ،ومن هنا نعرف
�أن المع�صية يمكن �أن تكون في كل جانب من جوانب الحياة الإن�سانية ،فقد يع�صي الإن�سان ر َّبه وهو
يتعامل في التجارة ،ك�أن ّ
يغ�ش مث ًال �أو �أن يتعامل بالربا ،كما قد يع�صي ر َّبه وهو يتعامل في م�س�ألة
اجتماعية ،ك�أنْ يعقّ والديه� ،أو يظلم زوجته ب�ضربها �أو عدم الإنفاق عليها ،كما قد يع�صي ر َّبه وهو
في موقع عمله الإداري ،ك�أنْ يظلم ّ
نجز معامالت المراجعين ،كما قد يع�صي ر َّبه
الموظفين� ،أو ال ُي ِ
وهو يتل ّقى التعليم ،وذلك عندما ّ
يغ�ش في االختبارات ،وغير ذلك من الموارد الكثيرة.
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◘ املعاصـي الكبيــرة:
ق�سم العلماء �أي�ض ًا المعا�صي
كما ّ
�إلى كبيرة و�صغيرة ا�ستناد ًا �إلى
قول اهلل «�سبحانه وتعالى»} :إِن
ِر َما ُت ْن َه ْو َن َع ْن ُه
تْ
َج َت ِن ُبو ْا َك َبائ َ
ُن َك ِّف ْر َعن ُك ْم َس ِّيئَا ِت ُك ْم َو ُن ْد ِخ ْل ُكم

ِيما{ «الن�ساء .»31:وقد
ُّم ْد َخ ً
ال َكر ً
ورد في بع�ض الأحاديث ال�شريفة
ِذ ْكر �أنواع المعا�صي الكبيرة ،ومن
ذلك ما روي عن الإمام جعفر
ِك ِب َّ ِ
الل
ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال�...( :أكبر الكبائر الإ�شراك باهلل ،يقول اهللِ } :إ َّن ُه َمن ُي ْشر ْ
َف َق ْد َحر َم َّ ُ
س
الل َعلَ ْي ِه ال َ
ْج َّن َة{ ،و َبعده الإيا�س ِمن َر ْو ِح اهلل ،لأن اهلل «ع ّز وجل» يقولِ } :إ َّن ُه َل َي ْي َأ ُ
َّ
مِن َّر ْو ِح َّ ِ
ون{ ،ثم الأمن من مكر اهلل لأن اهلل «ع ّز وجل» يقول} :فَال َي ْأ َم ُن َم ْك َر
ِر َ
الل إ َِّل ا ْل َق ْو ُم ا ْل َكاف ُ
ون{ ،ومنها عقوق الوالدين ،لأن اهلل «�سبحانه وتعالى» َجعل ّ
ْخ ِ
َّ ِ
العاق ج ّبار ًا
الل إِال ا ْل َق ْو ُم ال َ
اس ُر َ
َج َزا ُؤ ُه َج َه َّن ُم َخال ًِدا فِي َها{
�شقي ًا ،و َقتْل النف�س التي ح ّرم اهلل �إال بالحق ،لأن اهلل «ع ّز وجل» يقول} :ف َ
� )........إلخ الحديث.
ويمكن �أن ن�ضيف الأمثلة التالية �إلى ما جاء في الحديث ال�سابق� :أكل مال اليتيم ُظلم ًا  -الربا -
ال�سحر � -شهادة الزّور  -ال ِغيبة  -البهتان  -النميمة  -الإ�سراف
ال�سرقة  -الكذب �ُ -شرب الخمر ِّ -
 التك ّبر  -خيانة الأمانة  -لعب القمار.وتق�سيم المعا�صي �إلى كبيرة و�صغيرة ال يعني اال�ستهانة بالمعا�صي ال�صغيرة ،لأنّ الإ�صرار على
ال�صغائر وتكرار فعلها يجعلها مع�صية كبيرة ،فقد روي عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه
قال( :ال �صغيرة مع الإ�صرار).
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◘ أمهيـة تـرك املعـاصـي:
الرتكاب المعا�صي �آثار �سلبية كثيرة وخطيرة ،يرتبط بع�ضها بالحياة الدنيا ،وبع�ضها بالآخرة،
ولذا نجد �أن القر�آن الكريم والأحاديث ال�شريفة تن ّبه �إلى �ضرورة تنزيه الإن�سان نف�سه عن ارتكاب
المع�صية والم�سارعة �إلى التوبة منها ،و�إ�صالح ما ترتّب عليها من مفا�سد ،ومن ذلك:
 .1عن النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :ت ُ
َرك ُلقمة الحرام) وهي التي قد تكون ناتجة
أحب �إلى اهلل «عز وجل» من
عن الغ�ش في البيع �أو الربح الربوي �أو ال�سرقة �أو عدم تذكية الذبيحة (� ُّ
�صالة �ألفي ركعة تطوع ًا).
 .2وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :اعترفوا بنعم اهلل ربكم وتوبوا �إلى اهلل ِمن جميع ذنوبكم،
حب ال�شاكرين من عباده).
ف�إنّ اهلل ُي ّ
(ج ّدوا واجتهدوا ،و�إنْ لم تع َملوا فال تع�صوا،
 .3عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قالِ :
هدم يرتفع بنا�ؤه و�إن كان ي�سير ًاَ ،ومن َيبني و َيهدم َ
يو�شك �أن ال يرتفع بنا�ؤه).
ف�إنّ َمن َيبني وال َي ِ
ومن جملة الآثار المترتبة على المعا�صي في الدنيا ،بالإ�ضافة �إلى العقاب في الآخرة:
َ -1ح ْبط العمل ال�صالح :حيث ُيمحى الثواب و ُي�ستبدل بال�سيئات ،فيزداد الإن�سان خ�سران ًا على
خ�سران .وقد روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال( :من قال «�سبحان اهلل» غر�س اهلل له بها
�شجرة في الجنة ...فقال رجل ِمن قري�ش� :إن �شجرنا في الجنة لكثير .قال «�صلى اهلل عليه و�آله»:
نعم ،ولكنْ �إياكم �أن ُتر�سلوا �إليها نيران ًا فتُحرقوها ،وذلك لأن اهلل «ع ّز وجل» يقولَ } :يا أَ ُّي َها ال ِ
ين
َّذ َ
َ
ول َوال ُت ْب ِطلُوا أَ ْع َما َل ُك ْم{).
الر ُس َ
آ َم ُنوا أَ ِطي ُعوا اهلل َوأَ ِطي ُعوا َّ
َ -2م ْنع ا�ستجابة الدعاء :حيث روي عن الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم» �أنه قال�( :إنّ العبد
لي�س�أل اهلل حاجة من حوائج الدنيا ،فيكون من �ش�أن اهلل «تعالى» ق�ضا�ؤها �إلى �أجل قريب �أو بطيء،
ف ُيذنب العب ُد عند ذلك الوقت ذنب ًا فيقول لل َم َل ِك المو َك ِل بحاجته :ال ُتنجزها له ،ف�إ ّنه قد تع ّر�ض
ل�سخطي ،وا�ستوجب الحرمان م ّني).
 -3ال ُكفر باهلل :فقد ي�ستمر الإن�سان بارتكاب المعا�صي �إلى �أن ين�سلخ تدريجي ًا عن الدين ،ويف�سد
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ات َّ ِ
َذ ُبوا ِبآ َي ِ
َان َعا ِق َب َة ال ِ
الل
السوأَى أَن ك َّ
ُم ك َ
َّذ َ
�إيما ُنه ،فقد قال اهلل «عز وجل»} :ث َّ
ين أَ َساؤُوا ُّ

َوكَا ُنوا ِب َها َي ْس َت ْه ِزؤُون{ «الروم.»10:
 -4النفاق والفقر :حيث روي عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قال( :الغناء يورث النفاق
ويعتقب ال َفقر).
(من �أذاع فاح�شة كان
 -5الوقوع في َنف�س ال َعيب :فقد روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قالَ :
كمبتديهاَ ،ومن ع ّير م�ؤمن ًا ب�شيءٍ  ،ال يموت حتى يركبه).
 -6الموت المفاجيء والكوارث الطبيعية :فقد روي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال�( :إذا
ظهر الزنا ِمن بعدي َك ُثر موتُ الفج�أة ،و�إذا ُط ِّفف المكيال والميزان� ،أخذهم اهلل بال�سنين والنق�ص)
والجدب (و�إذا َمنعوا الزكاة َمنعت الأر�ض بر َكتها ِمن الزرع والثمار والمعادن كلها).
القحط
ْ

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
ق�سم العلماء �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية �إلى واجبات و  ...................ومح ّرمات و
ّ .1
 ...................ومباحات.
 .2يمكن �أن تكون المع�صية في كل جوانب الحياة ،فقد  ...................الإن�سان ر َّبه في التجارة من
خالل  ...................كما قد يع�صي ر َّبه وهو يتعامل في م�س�ألة اجتماعية ،ك�أنْ ...................
نجز  ...................المراجعين.
والديه ،كما قد يع�صي ر َّبه وهو في موقع عمله ب�أن ال ُي ِ
 .3تق�سيم المعا�صي �إلى كبيرة و�صغيرة ال يعني  ...................بالمعا�صي ال�صغيرة ،لأنّ الإ�صرار
عليها يجعلها من . ...................
 .4من �آثار المعا�صي في الدنيا بالإ�ضافة �إلى العقاب في الآخرة ................... :العمل ،ومنع
ا�ستجابة الدعاء ،والكفر باهلل.
يعق)
(معامالت  -حبط  -الكبائر  -االستهانة  -يعصي  -مستحبات  -مكروهات  -الغش ّ -
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ــقــدمـات املعـــاصـي
ُم
ِّ
ِمن ِن َعم اهلل «ع ّز وجل» �أنْ َمنّ علينا بالعلم والمعرفة عن طريق القر�آن الكريم و�سنة النبي
«�صلى اهلل عليه و�آله» وعترته «عليهم ال�سالم» ،كما �أنّ ِمن ِن ِعمه «�سبحانه» تعليمنا ماه ّية الذنوب
هييء لنا �أجواء ارتكاب
وكيفية تح�صين �أنف�سنا منها ،بل وبيان وتو�ضيح الأمور التي ِمن �ش�أنها �أنْ ُت ّ
الذنوب ،لنتج ّنبها ،و ُيط َلق عليها عنوان (مقدمات المعا�صي).
وقد ن ّفر الإ�سالم من مقدمات المعا�صي ،ونهى عنها ،وق ّبح نتائجها بهدف �س ّد منافذ الجريمة التي
قد يرتكبها الإن�سان بحقّ نف�سه وبحقّ الآخرين عندما يرتكب المع�صية ،فتج ّنب مق ّدمات المعا�صي
من �ش�أنه �أن ُي�ض ِعف احتماالت �سقوط الإن�سان في َ�ش َرك و�ساو�س ال�شيطان والنف�س الأ ّمارة بال�سوء
التي تدفع نحو ارتكاب المع�صية والتخفيف من خطورتها و�آثارها في الدنيا والآخرة ...ولن�ستعر�ض
فيما يلي بع�ض ًا من مق ّدمات المعا�صي:

◘ النظر إىل اجلنس اآلخر:
ِن أَ ْب َصار ِ
ِن
وج ُه ْم َٰذل َ
ِين َيغ ُّ
َى َل ُه ْم إ َّ
ُضوا م ْ
قال اهلل «ع ّز وجل»} :قُل ِّلل ُْم ْؤ ِمن َ
ُر َ
ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا ف ُ
ِك أَ ْزك ٰ
َ
ِن أَ ْب َصار ِ
ونَ ،وقُل ِّلل ُْم ْؤ ِم َن ِ
ين
ات َيغ ُ
ير ِب َما َي ْص َن ُع َ
وج ُه َّن َو َل ُي ْب ِد َ
ْض ْض َن م ْ
ُر َ
اهلل َخ ِب ٌ
ِه َّن َو َي ْح َف ْظ َن ف ُ
زِي َن َت ُه َّن إ َِّل َما َظ َه َر ِم ْن َها َو ْل َي ْض ِر ْب َن ِب ُخ ُمر ِ
ِن أَ ْو
ين زِي َن َت ُه َّن إ َِّل ِل ُب ُعو َل ِته َّ
ِن َو َل ُي ْب ِد َ
ِه َّن َعل َٰى ُج ُيو ِبه َّ
ِن أَ ْو أَ ْب َن ِ
ِن أَ ْو آ َب ِ
ِن
ِن أَ ْو َبنِي إ ْ
ِن أَ ْو إ ْ
ِن أَ ْو َبنِي أَ َخ َوا ِته َّ
ِخ َوا ِنه َّ
ِخ َوا ِنه َّ
اء ُب ُعو َل ِته َّ
ِن أَ ْو أَ ْب َنا ِئه َّ
اء ُب ُعو َل ِته َّ
آ َبا ِئه َّ

الط ْف ِل ال ِ
َم
الر َج ِ
ال أَ ِو ِّ
ِن أَ ْو َما َملَ َك ْت أَ ْي َما ُن ُه َّن أَ ِو َّ
َّذ َ
ال ْر َب ِة م َ
التا ِبع َ
ِسا ِئه َّ
ِين َغ ْي ِر أُولِي ْ ِ
ين ل ْ
أَ ْو ن َ
ِن ِّ
ِن َوتُو ُبوا ِإلَى َّ ِ
َي ْظ َه ُروا َعل َٰى َع ْو َر ِ
الن َس ِ
الل
ات ِّ
ِين مِن زِي َن ِته َّ
َم َما ُي ْخف َ
اء َو َل َي ْض ِر ْب َن ِب َأ ْر ُجلِه َّ
ِن ِل ُي ْعل َ
ون{ «النور.»31-30:
ِح َ
ْم ْؤ ِم ُن َ
ون َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفل ُ
َجمِي ًعا أَ ُّي َه ال ُ

فمج ّرد نظر الرجل �إلى المر�أة �أو المر�أة �إلى الرجل ت�ص ّرف طبيعي وا�ضطراري في �ضوء حالة
االختالط والتعاي�ش بين الجن�سين في ال�شارع والعمل والعالقات الأ�سرية وغير ذلك ،ولكن عندما
يدخل الجانب الغريزي في الأمر ويثير الأفكار والرغبات الغرائزية عند الفرد تجاه الآخر ،ف�إنّ م�س�ألة
76
2/11/2020 1:33:00 PM

basateen 8.indd 76

األخالق

القسم الرابع

النظر الطبيعية تتح ّول �إلى
مع�صي ـ ـ ــة ،ولر ّبم ــا ج ـ ـ ّرت
�أي�ض ًا �إلى ما هو �أكثر من
مجرد الأفكار والرغبات
الغرائزية ،لتتح ّول الم�س�ألة
�إلى �ص ـ ــداقة وع ـ ــالقـ ـ ــة
وتالمـ ــ�س وغيـر ذلك من
مح ّرمـ ــات العـ ـ ــالقة بين
الجن�سين .وم ــن هنا جاء
الأمر الإلهي للذكر والأنثى
ب�أن ينتبه ك ٌّل منهما �إلى نظراته �إلى الآخر ،ليكون عدم اال�ستر�سال في الت�أ ّمل والنظر �إلى الطرف
الآخر (غ�ض الب�صر) هو الأ�سلوب العام في هذا الجانب من التفاعل االجتماعي بينهما ،ومن �ش�أن
هذا �أن ي�ساعد على طهارة الم�شاعر وال ِفكر لدى الطرفين مع ًا.

◘ مؤاخاة الفاجر:
قال الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»( :كان �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» �إذا �صعد المنبر
قال :ينبغي للم�سلم �أن يتج ّنب م�ؤاخاة ثالثة :الماجن الفاجر ،والأحمق ،والك ّذاب ،ف�أ ّما الماجن
أمر دي ِنك َومعا ِدك ،ومقاربتُه َجفاء و َق�سوة،
حب �أ ّنك مث ُله ،وال ُيعي ُنك على � ِ
الفاجر ف ُيز ِّين لك فع َله ،و ُي ّ
خرجه عا ٌر عليك.)...
َومدخ ُله َوم ُ
يكتف ببيان مق ّدمة المع�صية هذه ،بل وال�سبب في كونها من
والإمام علي «عليه ال�سالم» لم ِ
مقدماتها ...فتكوين عالقة �صداقة قوية مع (الماجن الفاجر) الذي ال يتح ّرج من ارتكاب �أنواع
وي�شجع على ارتكاب بع�ض
جاهر بها ،ولربما ُي ِ
المعا�صي ،و ُي ِ
فاخر بها �أي�ض ًاِ ،من �ش�أنه �أن ُيعدي بدائهّ ،
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�أو كل الأعمال القبيحة التي ي�أتي بها ،ولو ب�شكل تدريجي� ،أو �أنّ هذه العالقة  -على الأقل  -ت�ش ّوه
ُ�سمعة ال�صديق وتجعله مو�ضع التُّهمة من ِقبل الآخرين.

◘ التفكري يف املعصية:

يمكن اعتبارها مق ّدمة للمع�صية لأنها ُتح ِّببها �إلى النف�س ،وتجعلها مقبولة بعد �أن كانت مبغو�ضة،
و ُتعطي مجا ًال للتبرير ،وتزيين العمل القبيح� ،أو ت�سويغ �إمكانية التوبة الحق ًا بعد ارتكابها� ،أو التكفير
عنها بطريقة �أو ب�أخرى.
وفي رواية �أن النبي عي�سى بن مريم «عليه ال�سالم» كان ين�صح الحواريين قائ ًال�( :إنّ مو�سى �أمركم
نف�سه بالزنا
أنف�سكم بالزنا ،ف�ض ًال عن �أن تزنوا ،ف�إنّ َمن ح ّدث َ
�أال تَزنوا ،و�أنا �آمركم �أنْ ال ُتحدِّ ثوا � َ
كان كمن �أوقد) �أ�شعل نار ًا (في بيت مز ّوق) مزخرف ومز ّين (ف�أف�سد التزاويقَ الدخانُ  ،و�إنْ َلم
يحترق البيت).

◘ جمالسة بعض النماذج:

ح ّذرتنا بع�ض الن�صو�ص الدينية ِمن مج ّرد مجال�سة ومحادثة بع�ض النماذج من النا�س واال�ستماع
�إليهم ،فعن الإمام علي بن الح�سين زين العابدين «عليه ال�سالم» �أنه قال( :لي�س لك �أنْ تَق ُع َد مع َمن
�شئت ،لأنّ اهلل «تبارك وتعالى» يقولَ } :و ِإذَا َرأَ ْي َت ال ِ
ِض َع ْن ُه ْم َح َّت ٰى
ون فِي آ َيا ِت َنا َف َأ ْعر ْ
ين َي ُخ ُ
وض َ
َّذ َ
ِما ُي ِ
وضوا فِي َح ِد ٍ
ِين{،
نس َي َّن َك َّ
الذ ْك َر ٰى َم َع ا ْل َق ْو ِم َّ
ان ف َ
َل َت ْق ُع ْد َب ْع َد ِّ
َي ُخ ُ
الش ْي َط ُ
الظا ِلم َ
يث َغ ْي ِر ِه َوإ َّ
َك ِب ِه ِعل ٌْم{ ،ولأنّ ر�سول
سلَ
ولي�س لك �أن تتكلم بما �شئت لأن اهلل «ع ّز وجل» قالَ } :وال َت ْق ُف َما َل ْي َ
اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» قالَ ( :ر ِح َم ُ
ف�س ِلم) ،ولي�س لك �أن تَ�سم َع
اهلل عبد ًا قال خير ًا ف َغ ِنم� ،أو َ�ص َ
مت َ
ُول{).
َان َع ْن ُه َم ْسئ ً
ُل أُو َلئ َ
الس ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُفؤَا َد ك ُّ
ِك ك َ
ما �شئت ،لأن اهلل «ع ّز وجل» يقول} :إ َّ
ِن َّ
وعن �سليمان الجعفري قال�( :سمعت �أبا الح�سن «عليه ال�سالم» يقول لأبي :ما لي ر�أيتك عند
عبدالرحمن بن يعقوب؟ قال� :إنه خالي .فقال له �أبو الح�سن «عليه ال�سالم»� :إنه يقول في اهلل قو ًال
�صف َ
عظيم ًاَ ،ي ُ
اهلل «تعالى» و َيح ُّده) �أي ي�صف اهلل ب�صفات المخلوقات وين�سب له الوجه واليدين
جل�ست معه وتركتَنا ،و�إما جل�ست معنا وتركتَه .فقال:
والج�سد وغير ذلك (واهلل ال يو�صف .ف�إ ّما
َ
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علي ِمنه �إذا لم �أقل ما يقول؟ فقال له �أبو الح�سن «عليه ال�سالم»َ � :أما
�إنْ هو يقول ما �شاء � ُّأي �شيءٍ ّ
ُ
تخاف �أنْ َي َ
نزل به نقم ٌة فتُ�صيبكم جميع ًا؟ �أما علمت بالذي كان ِمن �أ�صحاب مو�سى ،وكان �أبوه من
�أ�صحاب فرعون ،فل ّما َل ِحقت خي ُل فرعون مو�سى «عليه ال�سالم» تَخ ّلف عنه ل َي َ
عظه ،و�أدركه مو�سى
راغ ُمه) يحاول �أن ُيثنيه عن عزمه (حتى ب َلغا َ
فغرقا جميع ًا ،ف�أتى مو�سى الخبر
و�أبوه ُي ِ
طرف البحرِ ،
ف�س�أل جبرئيل عن حاله فقال له :غرق  -رحمه اهلل  -ولم يكن على ر� ِأي �أبيه ،لكنّ النقمة �إذا نزلت
لم يكن لها ع ّمن قارب الذنب دفاع).
ِومن هنا ُندرك لماذا تنهانا بع�ض الأحاديث عن االقتراب من ُّ
ال�ش ُبهات ،كما روي عن النبي الأكرم
َ
الحالل َب ـ ِّين ،و�إنّ الحرام َبيـِّـن ،وبينهما م�شتَبهات ،اليعلمهن كثي ٌر ِمن
«�صلى اهلل عليه و�آله» قوله�( :إنّ
النا�س ،ف َمن اتّقى ُّ
ر�ضهَ ،ومن وقع في ال�شبهات وقع في الحرام ،كالراعي
وع ِ
ال�شبهات ا�ستبر�أ لدينه ِ
رعى َح َ
(يو�شك �أن
الحمى) المناطق المحظورة كالب�ساتين المزروعة المملوكة لبع�ض النا�س ِ
ول ِ
َي َ
دمر المزروعات ،ويتح ّمل الراعي تبعات ذلك و ُيعا َقب عليه (�أال و�إنّ لكل
يرتَع فيه) فتدخل الأغنام و ُت ِّ
الج�سد ُم�ضغ ًة �إذا َ�ص ُل َحت َ�ص ُل َح الج�س ُد كلُّه ،و�إذا
ُم ٍلك ِحمى� ،أال و�إنّ ِحمى اهلل َمحار ُمه� ،أال و�إنّ في َ
�سد الج�س ُد كلُّه� ،أال وهي القلب).
�سدت َف َ
َف َ

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
ن ّفر الإ�سالم من  .....................المعا�صي ،كي ُي�ض ِعف احتماالت .....................
الإن�سان في المع�صية .ومن �أمثلة ذلك اال�ستر�سال في  .....................والنظر �إلى الجن�س
الآخر ،و م�ؤاخاة  ، .....................والتفكير في  ، .....................و .....................
بع�ض النماذج ال�سيئة من النا�سِ .ومن هنا ُندرك لماذا  .....................بع�ض الأحاديث عن
االقتراب من . .....................
مقدمات  -مجالسة)
(سقوط  -الفاجر -الش ُبهات  -التأ ّمل  -تنهانا ّ -
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البصـــــر
َغ ّ
ــــض َ
ِن أَ ْب َصار ِ
ِن
وج ُه ْم َٰذل َ
ِين َيغ ُّ
َى َل ُه ْم إ َّ
ُضوا م ْ
قال اهلل «ع ّز وجل»} :قُل ِّلل ُْم ْؤ ِمن َ
ُر َ
ِه ْم َو َي ْح َف ُظوا ف ُ
ِك أَ ْزك ٰ
َ
ِن أَ ْب َصار ِ
ونَ ،وقُل ِّلل ُْم ْؤ ِم َن ِ
ين
ات َيغ ُ
ير ِب َما َي ْص َن ُع َ
وج ُه َّن َو َل ُي ْب ِد َ
ْض ْض َن م ْ
ُر َ
اهلل َخ ِب ٌ
ِه َّن َو َي ْح َف ْظ َن ف ُ
زِي َن َت ُه َّن إ َِّل َما َظ َه َر ِم ْن َها َو ْل َي ْض ِر ْب َن ِب ُخ ُمر ِ
ِن أَ ْو
ين زِي َن َت ُه َّن إ َِّل ِل ُب ُعو َل ِته َّ
ِن َو َل ُي ْب ِد َ
ِه َّن َعل َٰى ُج ُيو ِبه َّ
ِن أَ ْو أَ ْب َن ِ
ِن أَ ْو آ َب ِ
ِن
ِن أَ ْو َبنِي إ ْ
ِن أَ ْو إ ْ
ِن أَ ْو َبنِي أَ َخ َوا ِته َّ
ِخ َوا ِنه َّ
ِخ َوا ِنه َّ
اء ُب ُعو َل ِته َّ
ِن أَ ْو أَ ْب َنا ِئه َّ
اء ُب ُعو َل ِته َّ
آ َبا ِئه َّ

الط ْف ِل ال ِ
َم
الر َج ِ
ال أَ ِو ِّ
ِن أَ ْو َما َملَ َك ْت أَ ْي َما ُن ُه َّن أَ ِو َّ
َّذ َ
ال ْر َب ِة م َ
التا ِبع َ
ِسا ِئه َّ
ِين َغ ْي ِر أُولِي ْ ِ
ين ل ْ
أَ ْو ن َ
ِن ِّ
ِن َوتُو ُبوا ِإلَى َّ ِ
َي ْظ َه ُروا َعل َٰى َع ْو َر ِ
الن َس ِ
الل
ات ِّ
ِين مِن زِي َن ِته َّ
َم َما ُي ْخف َ
اء َو َل َي ْض ِر ْب َن ِب َأ ْر ُجلِه َّ
ِن ِل ُي ْعل َ

ون{ «النور.»31-30:
ِح َ
ْم ْؤ ِم ُن َ
ون َل َعلَّ ُك ْم ُت ْفل ُ
َجمِي ًعا أَ ُّي َه ال ُ
يريد اهلل «ع ّز وجل» للفرد وللمجتمع الم�سلم �أن ين�ش�أ ن�ش�أة �سليمة بعيدة عن كل انحراف وف�ساد،
ِومن �أجل ذلك �شرع اهلل «�سبحانه وتعالى» مجموعة من القوانين والأحكام لت�أخذ بيد الم�سلم �إلى
طريق الأمانِ .ومن تلك الأحكام ال�شرعية هي حرمة النظر الغرائزي �إلى المر�أة� ،إال الزوجة� ،سواء
تم ذلك مبا�شرة �أو بوا�سطة التلفزيون �أو الإنترنت �أو الفيديو �أو المجالت �أو غير ذلك.
عن الإمام جعفربن محمد ال�صادق «عليه ال�سالم»( :النظرة �سهم ِمن �سهام �إبلي�س ،م�سموم ،وكم
ِمن نظرة �أورثت ح�سرة طويلة).

املحرم واألجنبية:
◘ َ

المر�أة بالن�سبة �إلى الرجل �إما �أن تكون َمح َرم ًا� ،أو �أجنبية .فال َمح َرم  -بال َّن َ�سب �أو بالر�ضاعة  -هي
الأم ،والج ّدة ،والأخت ،وابنة الأخت ،وابنة الأخ ،والخالة ،والع ّمة ،واالبنة ،وزوجة الأب ،و�أ ّم الزوجة،
وابنة الزوجة المدخول بها ،وزوجة االبن ،وقد جمعتهن الآية التاليةُ } :ح ِّر َم ْت َعلَ ْي ُك ْم أُ َّم َها ُت ُك ْم
ات ْ ُ
ات ْ َ
اللتِي أَ ْر َض ْع َن ُك ْم
ال ْخ ِت َوأُ َّم َها ُت ُك ُم َّ
ال ِخ َو َب َن ُ
ال ُت ُك ْم َو َب َن ُ
َو َب َنا ُت ُك ْم َوأَ َخ َوا ُت ُك ْم َو َع َّما ُت ُك ْم َو َخ َ
اللتِي َد َخ ْل ُتم
اللتِي فِي ُح ُجو ِركُم ِّمن ِّن َسا ِئ ُك ُم َّ
ِسا ِئ ُك ْم َو َر َبا ِئ ُب ُك ُم َّ
اع ِة َوأُ َّم َه ُ
الر َض َ
ات ن َ
َوأَ َخ َوا ُت ُكم ِّم َن َّ

ِل أَ ْب َنا ِئ ُك ُم ال ِ
َج َم ُعوا
ِن ف َ
اح َعلَ ْي ُك ْم َو َح َلئ ُ
ين م ْ
َّذ َ
َّم َت ُكو ُنوا َد َخ ْل ُتم ِبه َّ
ِبه َّ
ِن أَ ْص َل ِب ُك ْم َوأَن ت ْ
ِن َف ِإن ل ْ
َل ُج َن َ
ِن َ
َب ْي َن ْ ُ
يما{ «الن�ساء ،»23:ولكونهن ِمن المحارم ف�إ ّنه
َد َسل َ
اهلل ك َ
َف إ َّ
ال ْخ َت ْي ِن إ َِّل َما ق ْ
َان َغ ُفو ًرا َّر ِح ً
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يجوز لهن �أن يظهرن �أمامه ِمن دون �أن يرتدين اللبا�س ال�شرعي ،وال يجوز له الزواج بهن ،كما ال
يجوز له �أن يتز ّوج �أخت زوجته ،وال �أن تظهر �أمامه ِمن دون �أن ترتدي اللبا�س ال�شرعي .وللم�س�ألة
تفا�صيل عديدة مذكورة في الكتب المتخ�ص�صة.
�أما المر�أة الأجنبية فهي المر�أة التي ال تربطه بها قرابة� ،أو كانت من �أقربائه �إال �أ ّنها غير م�شمولة
�ضمن عناوين المحارم الالئي ذكرناهن م�سبق ًا ،فت�شمل  -بالتالي  -ابنة العم وابنة الع ّمة وابنة
الخال وابنة الخالة ،وهكذا...

◘ ملاذا األمر بغض البصر؟

هناك عدة م�صالح تترتب من وراء غ�ض ب�صره  ،منها:
 )1النظرة المحرمة ُتثير الغريزة والأفكار الجن�سية المنحرفة ،وقد تج ّر الإن�سان �إلى ارتكاب
بعد النظر ِة
مح ّرمات �أخرى كالزنا .عن الإمام جعفر بن محمد ال�صادق «عليه ال�سالم»( :النظر ُة َ
تزر ُع في القلب ال�شهوة ،وكفى بها ل�صاحبها فتنة).
 )2النظرة المحرمة تورث الح�سرة ،ف�إنّ َمن ينظر �إلى الن�ساء الأجنبيات نظر ًة غرائزية �شهو ّية ف�إنه
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يعي�ش �أ�سير الألم النف�سي لكونها لي�ست زوجة له مث ًال ،وتت�أ ّثر نف�سيته ب�صورة �سلبية ،ويعي�ش حال ًة من
القلق والإرهاق الع�صبي ،وقد يبعثه ذلك على ارتكاب جريم ٍة بدافع تلبية و�إطفاء حاجته الغرائزية،
فتكون عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة ،ويعي�ش حياته في الح�سرة والأ�سى .عن �أمير الم�ؤمنين
غ�ض طر َفهَّ ،
(من ّ
قل �أ�س ُفه ،و�أُ ِمنَ تل ُفه).
علي «عليه ال�سالم»َ :
ُّ )3
يوم
عين باكي ٌة َ
غ�ض الب�صر يوجب رحم َة اهلل وثوا َبه .عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»ُ ( :ك ُّل ٍ
(من خ�شية اهلل ،وعينٌ ّ
غ�ضت
القيامة ،غير ثالث :عينٌ �س َهرت في �سبيل اهلل ،وعينٌ فا�ضت) بكت ِ
عن محارم اهلل).

غض البصر:
◘ ما يساعد على ّ

بمر�ض النظر �إلى ما حرم اهلل «ع ّز وجل» ،فكيف يتخ ّل�ص ِمن ذلك؟ ولو �أراد
قد ي�صاب الإن�سان ِ
ويتح�صن ِمن الوقوع في هذا الذنب ،فكيف يمكنه ذلك؟
�أن يتّقي
ّ
� -1أن يعلم الإن�سان �أن اهلل «ع ّز وجل» قد خلق فيه �إرادة ،يمكن �أن ي�ستفيد منها و ُيحقق بها كل ما
يريد ،فعليه �أن يعتمد على اهلل وي�ستفيد من �إرادته و ُيث ِبت لنف�سه وللآخرين �أنه قوي ُحر ،ولي�س عبد ًا
و�أ�سير ًا ل�شهواته.
� -2أن يعلم الإن�سان �أنه تحت رقابة اهلل «ع ّز وجل» الدائمة ،اهلل الذي يعلم خائنة الأعين وما ُتخفي
ال�صدور� .سئل �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم»ِ ( :ب َم ُي�ستعانُ على ّ
غ�ض ال َب�صر؟ فقال :بالخمود تحت
�سلطان ال ُم َّطل ِع على ِ�سترك).
� -3أن يتذ ّكر الإن�سان �أنّ مرجعه في الآخرة �إلى اهلل «ع ّز وجل» ،و�أنّ ك ّل �شيء فعله في هذه الحياة
مد ّون ُمث َبت في كتاب �أعماله ،و�أنه �سيقف بين يدي اهلل ل ُيحا�سبه على كل �صغيرة وكبيرةَ } :و ُو ِض َع
ِما ف ِ
ِير ًة َو َل
ُون َيا َو ْيلَ َت َنا َم ِ
ال َه َذا ا ْل ِك َت ِ
ِيه َو َي ُقول َ
ِين ُم ْش ِفق َ
ْم ْج ِرم َ
ا ْل ِك َت ُ
ِين م َّ
اب َف َت َرى ال ُ
اب َل ُيغَا ِد ُر َصغ َ
اها َو َو َج ُدوا َما َع ِملُوا َح ِ
اض ًرا َو َل َي ْظل ُِم َر ُّب َك أَ َح ًدا{ «الكهف .»49:وعن الإمام علي
ير ًة إ َِّل أَ ْح َص َ
َك ِب َ
دموعهم ُ
خوف ال َم َ
المرجع ،و� َ
«عليه ال�سالم»(:وبقي رجا ٌل ّ
ح�شر).
غ�ض �أب�صا َرهم ِذك ُر ِ
أراق َ
� -4أن يتذكر دائم ًا �أن الآخرين قد يرتكبون بح ّقه ما يرتكبه بحق ن�سائهم ،فكما ال ُيحب �أن ينظر
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الآخرون �إلى �أهله نظر ًة غرائزية ،فعليه هو يجب �أن ّ
يغ�ض عن النظر �إلى ن�ساء الآخرين وبناتهم.

◘ قصة ِ
وعربة:

خرج النبي مو�سى «عليه ال�سالم» ِمن م�صر هارب ًا ،و�سار �إلى َ«م ْد َين» حتى وجد فتاتين تريدان
�أن ت�سقيا من الماء ،فما كانتا قادرتين على ذلك لتزاحم الرجال ،وجاء النبي مو�سى و�سقى لهما.
فتعجب الأب من �سرعة عودتهما على غير العادة ،ف�أعلمتاه بما جرى،
وعادت الفتاتان �إلى �أبيهماّ ،
وبما �شاهدتاه في النبي مو�سى من عالمات الإيمان والتقوى والتي ال توجد �إال عند �أولياء اهلل.
ف�أر�سل الأب �إحدى ابنتيه �إلى مو�سى لتدعوه �إلى المنزل ،فذهبت �إليه على ا�ستحياء حتى و�صلت
و�أخبرته �أنّ �أباها يو ّد لقاءه ،لإكرامه جزاء �صنيعه .وتق ّدمت الفتاة والنبي مو�سى «عليه ال�سالم»
خل ّفها ،فقال لها :كوني خلفي حتى ال تقع عيني على �شىء منك ،و�إذا �ض َل ْل ُت �أر�شديني �إلى الطريق
ال�صحيح حتى ن�صل! فانظر كيف يكون غ�ض الب�صر� ....أال تحب �أن تكون كذلك؟

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
� .1ش ّرع اهلل مجموعة من  .................لت�أخذ بيد الم�سلم �إلى طريق الأمانِ .ومن بينها
 .................النظر الغرائزي �إلى المر�أة �إال الزوجة.
 .2المر�أة بالن�سبة �إلى الرجل �إما �أن تكون � .................أو �أجنبية .وال َمح َرم هي التي يجوز لها
�أن تظهر �أمامه ِمن دون �أن  .................اللبا�س ال�شرعي ،وال يجوز له الزواج بها.
 .3النظرة المحرمة ُتثير  .................الجن�سية المنحرفة ،وقد تج ّر الإن�سان �إلى ارتكاب
مح ّرمات �أخرى ،ويعي�ش معها الإن�سان  .................الألم النف�سي والإرهاق الع�صبي.
 .4مما ي�ساعد الإن�سان على غ�ض الب�صر �أن يتذكر  .................اهلل الدائمة ،و�أن كتاب �أعماله
ُيح�صي عليه كل �صغيرة وكبيرة� ،أنه  .................بين يدي اهلل ليحا�سبه عليها.
حرم ًا ُ -حرمة  -ارتداء  -أسير  -األحكام)
(األفكار  -رقابة  -سيقف َ -م َ
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الغنـــــــاء
اس َمن َي ْش َترِي َل ْه َو
ِن ال َّن ِ
الغناء من �ضمن الذنوب الكبيرة ،ويدل على ذلك قول اهلل «ع ّز وجل»َ } :وم َ
يل َّ ِ
ْح ِد ِ
ِين{ «لقمان .»6:وقال
يث ِل ُي ِض َّل َعن َس ِب ِ
ْم َو َي َّت ِخ َذ َها ُه ُز ًوا أُوَٰلئ َ
الل ِب َغ ْي ِر ِعل ٍ
اب ُّمه ٌ
ِك َل ُه ْم َع َذ ٌ
ال َ

والتك�سب به).
و�سماعه
فقها�ؤنا «�أعلى اهلل مقامهم»( :الغناء حرام فع ُله
ُ
ُّ

◘ الغناء من الكبائر:

توعد لها بالعذاب الأخروي ُتع ّد ِمن الذنوب الكبيرة ،والآية ال�شريفة و�إن لم ُت�ص ّرح
الذنوب التي ُي ّ
بكلمة «الغناء» ولكن الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم» ل ّما ُ�سئل عن معنى الغناء قال( :هو قول اهلل
يل َّ ِ
ْح ِد ِ
الل{).
يث ِل ُي ِض َّل َعن َس ِب ِ
ِن ال َّن ِ
«ع ّز وجل»َ } :وم َ
اس َمن َي ْش َترِي َل ْه َو ال َ

◘ آثار الغناء:

 -1عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»( :ما رفع �أح ٌد �صوتَه بالغناء �إال بعث اهلل �شياطين على
م�سك).
ِمنكبيه ي�ضربان ب�أعقابهما على �صدره حتى ُي ِ
(بيت الغناء ال ُي� َؤمن فيه الفجيعة ،وال ُيجاب فيه
 -2عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»ُ :
الدعوة ،وال َيدخله الم َلك).
 -3عن �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» ......( :و َكثر ُة اال�ستماع �إلى الغناء يورث الفقر).
 -4عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»( :خم�س ٌة ال َينظر اهلل �إليهم يوم القيامة� ).....إلى �أن قال:
(وال ُمغ ّني).
 -5وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»ُ ( :ي َ
�صاحب ال ِغناء في قبره �أعمى و�أخر�س.).......
ح�شر
ُ
ذاب في �أذنه الآ ُنك) �أي الر�صا�ص.
(من ا�ستمع �إلى اللهوُ ،ي ُ
 -6وعنه «�صلى اهلل عليه و�آله»َ :
َان
ِن األ ْوث ِ
س مَ
� -7سئل الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم» عن معنى قوله «ع ّز وجل»ْ } :
الر ْج َ
فاج َت ِن ُبوا ّ
اج َت ِن ُبوا َق ْو َل ال ُّزو ِر{ «الحج ،»30:فقال( :الرج�س من الأوثان :ال�شطرنج .وقول الزور:الغناء� .إنّ
َو ْ
الم�ؤمن عن جميع ذلك لفي �ش ُغل) ثم قال( :ما َل ُه والمالهي؟! ف�إنّ المالهي ُتو ِر ُث ق�ساو َة القلب،
و ُتو ِر ُث النفاق).
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◘ الوقاية والعالج من الغناء:

قد ُيبتلى الإن�سان الم�ؤمن بالغناء �أو اال�ستماع �إليه ،ثم ينتبه �إلى الخط�أ الذي وقع فيه ،ولزوم التوبة
منه ،ولكنه قد يجد في ذلك �شيئ ًا من ال�صعوبة لتع ّوده عليه� ،أو للأجواء المحيطة به والم�ؤ ّثرة عليه
والتي ال تمتنع عن اال�ستماع �إلى الغناء والذهب �إلى الحفالت الغنائية و�أمثال ذلك� ،أو لربما يتع ّر�ض
�إلى ا�ستهزاء الآخرين به �إنْ َع ِلموا �أنه قد ترك الغناء واال�ستماع �إليه تحريم ًا له .فكيف يمكنه مواجهة
ذلك والتخ ّل�ص من ال�ضغوط؟
 .1تذكير النف�س بحرمة الغناء �أدا ًء وا�ستماع ًا ،ال�س ّيما من خالل الآيات والأحاديث ال�سابقة.
� .2إ�شغال ال�سمع والل�سان بالبديل ،حيث يمكن للإن�سان �أين ي�شغل �سمعه ول�سانه بالقر�آن الكريم
والأدعية ال�شريفة والمحا�ضرات الدينية والعلمية والثقافية وبالأنا�شيد و�أمثال ذلك مما يعود عليه
بالنفع �أو ال يترتّب عليه ال�ضرر.
 .3تف ّهم مخاطر الغناء وت�أثيراته ال�سلبية على �أخالقيات وت�ص ّرفات الإن�سان ،حيث �أن الغناء ُيم ّيع
ال�شخ�صية ،و ُيح ِّبب �إلى النف�س ِف َ
�شجع على �إقامة العالقة المح ّرمة مع الجن�س الآخر،
عل الحرام ،و ُي ّ
ولذا روي �أن( :الغناء ُرقي ُة الزّنا)� ،أي �أنه �سبيله والداعي �إليه وال ُم ِّ
رغب فيه .ثم �إن الغناء يقوم
بتخدير العقل والم�شاعر ،وينقلهما من عالم الواقع �إلى عالم الخيال والأفكار الطائ�شة ،مما قد
خرج الإن�سان من حالة االتّزان النف�سي ،وال�سلوك
ُي�ؤ ّثر �سلب ًا على ن�شاط الإن�سان وحيويته ،كما �أنه ُي ِ
المن�ضبط ،وبما ال يتنا�سب مع �سلوك و�شخ�صية الإن�سان الم�ؤمن باهلل.

◘ أحداث ِ
وع َبر:

 )1قال �صفوان بن �أمية( :كنا عند ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �إذ جاء ُعمر بن ُق ّرة فقال :يا
علي ّ
ال�شقوة) �أي ال�شقاء والفقر (فال �أراني �أُر َزق �إال ِمن َد ّفي ِبك ّفي ،ف� َأذن في
ر�سول اهلل� ،إن اهلل كتب ّ
الغناء في غير فاح�شة) �أي من دون ذكر الكلمات الفاح�شة (فقال «�صلى اهلل عليه و�آله» :ال �آذن لك،
فاخترت ما َح ّرم عليك
وال كرامة ،وال نعمة .كذبت �أي عد َّو اهلل ،لقد رزقك اهلل «تعالى» حال ًال طيب ًا
َ
ِمن ِرز ِقه مكان ما �أح ّل اهلل لك ِمن حالله؟! �أما �إ ّنك لو قلت بعد هذه المقالة� ،ضربتُك �ضرب ًا وجيع ًا).
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 )2عن م�سعدة بن زياد قال( :كنت عند ابي عبداهلل «عليه ال�سالم» فقال له رجل :ب�أبي �أنت و�أمي،
�إني �أدخل كنيف ًا) الح ّمام حيث ُت َ
ق�ضى الحاجة (ولي جيران ،وعندهم َجوار يتغ ّنين وي�ضربن بالعود،
أطلت الجلو�س �إ�ستماع ًا م ّني لهن .فقال «عليه ال�سالم» :ال تفعل .فقال الرجل :واهلل ما �آتيهن،
فر ّبما � ُ
�إنما هو �سماع �أ�سمعه ب�أذني .فقال «عليه ال�سالم» :هلل �أنت؟!) عبارة ي�ستنكر فيها الإمام من مثل
َان َع ْن ُه
هذا التوجيه ال�سخيف (�أما
ُل أُو َلئ َ
الس ْم َع َوا ْل َب َص َر َوا ْل ُفؤَا َد ك ُّ
َ
ِك ك َ
�سمعت اهلل يقول }إ َّ
ِن َّ
ُول{؟ فقال :بلى واهلل ،لك�أ ّني لم �أ�سمع بهذه الآية من كتاب اهلل ِمن عربي وال عجمي ،ال جرم
َم ْسئ ً
كنت ُمقيم ًا
�أني ال �أعود �إن �شاء اهلل ،و�إني �أ�ستغفر اهلل .فقال لهُ :قم فاغت�سل و�ص ّل ما بدا لك ،ف�إ ّنك َ
و�س ْله التوبة ِمن كل ما َيكره ،ف�إ ّنه
أمر عظيم ،ما كان �أ�سو�أ حالك لو ّ
على � ٍ
مت على ذلك؟ احمد اهلل َ
ال يكره �إال ك َّل قبيح ،والقبيح َد ْعه لأهله ،ف�إنّ ٍّ
لكل �أه ًال).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
توعد لها بالعذاب الأخروي ُتع ّد ِمن الذنوب  ،.......................ومن �أمثلتها
 .1الذنوب التي ُي ّ
. .......................
 .2من و�سائل التخ ّل�ص من عادة الغناء �أو اال�ستماع �إليه �أن  .......................الإن�سان نف�سه
بالآيات والأحاديث التي ب ّينت  .......................ذلك و�آثاره في الدنيا والآخرة.
 .3للغناء ت�أثيراته �سلبية على  .......................وت�ص ّرفات الإن�سان ،حيث �أن الغناء ُيم ّيع
ال�شخ�صية ،و � .......................إلى النف�س ِف َ
عل الحرام.
 .4روي �أن( :الغناء ُرقي ُة الزّنا) ،وهذا يعني �أنه �سبيله والداعي �إليه و  .......................فيه.
 .5الغناء يقوم بتخدير العقل و  ،.......................وينقلهما من عالم الواقع �إلى عالم الخيال
والأفكار . .......................
رغب  -الغناء  -الكبيرة  -الطائشة)
الم ِّ
(أخالقيات  -المشاعر ُ -ي ِّ
حبب ُ -يذكّر ُ -حرمة ُ -
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القسم الخامس

تاريــخ التشيـع ( ) 1
منذ البداية إىل وفاة النيب

اخت�ص هذا اللفظ  -تدريجي ًا  -عند
ال�شيعة في اللغة بمعنى :الأتباع والأن�صار والأعوان .وقد
ّ
الم�سلمين ب َمن � َأح ّب واتّب َع وتو ّلى علي ًا وبنيه «عليهم ال�سالم».
ال�ص ْحب
قال الم�ؤ ّرخ الم�سلم ابن خلدون في مقدمة مو�سوعته التاريخية( :اعلم �أن ال�شيعة هم َّ
والأتْباع ،و ُيطلق في ُعرف الفقهاء والمتك ّلمين) �أي العلماء الباحثين في م�سائل العقيدة والإيمان
علي وبنيه «ر�ضي اهلل عنهم»).
ِ
(من الخلف وال�سلف ،على �أتباع ٍّ
الملل والأهواء وال ِّن َحل» ب�أنّ ال�شيعي هو َمن
وقال الفقيه ابن حزم الأندل�سي في كتابه «ال َف ْ�صل في ِ
قال�( :أنّ علي ًا «ر�ضي اهلل عنه» �أف�ضل النا�س بعد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» و�أح ُّقهم بالإمامة،
و ُو ِلده ِمن بعده ).
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◘ مىت اختص مصطلح الشيعة باملوالني ؟

لم يكن ا�ستعمال كلمة «�شيعة» للتدليل على �أتباع �أهل البيت «عليهم ال�سالم» ،والإمام علي «عليه
بعد َع ْهد طويل ِمن مجىء الإ�سالم ووفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
ال�سالم» على وجه التحديد َ
كما يت�ص ّور البع�ض� ،أي بعد �أنْ َك ُثر �أوليا�ؤهم وانت�شروا في البالد ،بل كان ا�ستعما ًال في البداية من
ِق َبل ر�سول اهلل كما ّ
تدل على ذلك بع�ض الأحاديث النبوية ال�شريفة المروية في كتب ال�سنة وال�شيعة.
ومن بين هذه الأحاديث ما يلي:
 .1روى الطبري وال�سيوطي و�آخرون في تف�سير الآية ال�سابعة من �سورة الب ِّي َنة عن جابر بن عبداهلل
الأن�صاري قالُ ( :كنا عند النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» ف�أقبل علي «عليه ال�سالم» فقال النبي:
ِن ال ِ
ين آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
والذي نف�سي ِ
بيده� ،إنّ هذا و شيع َته لهم الفائزون يوم القيامة) ،ونزلت} :إ َّ
َّذ َ
ِح ِ
ِك ُه ْم َخ ْي ُر ا ْل َبر َِّي ِة{).
ات أُوَٰلئ َ
الصال َ
َّ
 .2وروى الموفق بن �أحمد الخوارزمي في كتابه «المناقب» عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» �أنه قال:
كت بحبل اهلل
وتم�س ُ
(يا علي� ،إذا كان يوم القيامة �أخذتُ ُ
بحجزة اهلل «ع ّز وجل») �أي اعت�صمت ّ
بحجز ِتهم ،فنرى �أين ُي� َأم ُر بنا).
بحجز ِتك ،و�أخذ
ُ
(و� َ
أخذت � َ
شيعة ُو ْل ِدك ُ
بحجزتي ،و�أخذ ُول ُدك ُ
أنت ُ
حرقة» البن حجر الهيتمي عن النبي «�صلى اهلل عليه و�آله»( :يا علي،
 .3وفي كتاب «ال�صواعق ال ُم ِ
�إنك �ستق ُدم على اهلل و شيع ُتك را�ضين مر�ض ِّيين ،ويق ُدم عليه عد ُّوك ِغ�ضابى ُمقمحين) �أي �أ ّنهم
يرفعون رءو�سهم مت�ض ِّررين من �ضيق الأغالل حول �أعناقهم.
�إنّ الأحاديث ال�سابقة  -وكلها من م�صادر وم�ؤ ّلفات �إخواننا من �أهل ال�سنة ُ -تع ّد �أمثل ًة ي�سيرة من
جملة ما روي عن ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،وهي تنطق بعنوان «�شيعة علي» و «�شيعة ُو ْلد علي».
وهذا قد ّ
يدل على �أنّ النبي هو �أ ّول من ا�ستعمل هذا العنوان للداللة على �أن�صار و�أولياء الإمام علي
و�أتباعه ،ولع ّل ذلك جاء ا�ستهدا ًء وتي ُّمن ًا بقول اهلل «ع ّز وجل» بعد �أن َذك َر النبي نوح ًا «عليه ال�سالم»:
ل ْب َر ِ
ِن مِن ِشي َعت ِ
يم{ «ال�صافات ،»83:وهذا اال�ستعمال النبوي جعل من م�صطلح «�شيعة
} َوإ َّ
ِه َ ِ
اه َ
علي» و«ال�شيعة» عنوان ًا غالب ًا عليهم.
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هذا عالوة على �أن الأحاديث ال�سابقة تدل على �أن الت�شيع لعلي وولده «عليهم ال�سالم» ُيع ّد َمفخر ًة
و�صف للنعيم الأخروي الذي ينتظرهم.
كبيرة لما جاء من ٍ

◘ ابتداء التشيع:

مالمح الت�شي ِع واالتّباع لعلي «عليه ال�سالم» تظهر على عهد ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»،
ابتد�أت
ُ
�إذ ُع ِرف َجمع ِمن �أ�صحاب ر�سول اهلل بذلك ،قال الح�سن بن مو�سى النوبختي في كتابه« ِف َر ُق ال�شيعة»:
(ف�أ ّو ُل ال ِفرق ال�شيعة ،وهم ِفرقة علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» الم�س َّمون ب�شيعة علي «عليه
وبعده ،معروفون بانقطاعهم �إليه والقول ب�إمامته.
ال�سالم» في زمان النبي «�صلى اهلل عليه و�آله» َ
منهم المقداد بن الأ�سود ،و�سلمان الفار�سي ،و�أبو ذر ُجندب بن جنادة الغفاري ،وع ّمار بن يا�سر،
َومن وافق مود ُته مو ّد َة علي «عليه ال�سالم» ،وهم �أ ّول َمن ُ�س ّمي با�سم الت�ش ّيع ِمن هذ ِه الأمة ،النَّ ا�سم
الت�شيع قديم� ،شيعة �إبراهيم ومو�سى وعي�سى والأنبياء «�صلوات اهلل عليهم �أجمعين»).
(ع ِرف جماعة من كبار ال�صحابة بمواالة علي في
وفي كتاب «خطط ال�شام» لمحمد كرد عليُ :
ع�صر ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم» مثل �سلمان الفار�سي القائل :باي ْعنا َ
ر�سول اهلل على ال ُّن�صح
للم�سلمين ،واالئتمام بعلي بن �أبي طالب والمواالة له ،ومثل �أبي �سعيد الخدري الذي يقول� :أُ ِمر النا�س
بخم�س ،فعملوا ب�أربع ،وتركوا واحدة .ولما ُ�سئل عن الأربع قال :ال�صالة والزكاة و�صوم �شهر رم�ضان
والحج .قيل :فما الواحدة التي تركوها؟ قال :والية علي بن �أبي طالب .قيل له :و�إنها لمفرو�ض ٌة
معهن؟ قال :هي مفرو�ضة معهن .ومثل �أبي ذو الغفاري ،وعمار بن يا�سر ،وحذيفة بن اليمان ،وذي
ال�شهادتين خزيمة بن ثابت ،و�أبي �أيوب الأن�صاري ،وخالد بن �سعيد بن العا�ص ،وقي�س بن �سعد
عبادة ،وكثير �أمثالهم .ومن �أرادهم فليراجع كتاب «الدرجات الرفيعة» البن مع�صوم).

◘ انتشار التشيع:

ومع �إعالن الوالية لأمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» في غدير خم �أمام ح�شود الم�سلمين في �آخر عام
من حياة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»� ،صارت للت�شيع قاعدة �أو�سع مما �سبق ،خا�صة في المناطق
البعيدة عن مكة والمدينة .روى ابن �أعثم الكوفي في كتابه «الفتوح» بع�ض الأحداث التي وقعت على
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عهد الخليفة �أبي بكر ،ونقل �ضمن ذلك قول �أحد �سادات قبيلة كندة اليمانية وا�سمه حارثة بن ُ�سراقة
وكان غا�ضب ًا من ت�ص ّرفات مبعوث الخليفة( :نحن �إنما �أطعنا ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�سلم»
�إذ كان ح ّي ًا ،و لو قام رج ٌل ِمن �أهل بيته لأطعناه) ثم نقل قول رجل من �سادات بني تميم يقال له
الحارث بن معاوية�( :إنك لتدعو الى طاعة رجل لم ُيع َهد �إلينا وال �إليكم فيه عهد) فقال له مبعوث
الخليفة( :يا هذا� ،صدقت ،ف�إنه لم ُيعهد �إلينا و ال �إليكم فيه عهد ،و لك ّنا اخترناه لهذا الأمر ،فقال له
نحيتُم عنها � َ
أهل بيته وهُ م �أح ُّق النا�س بها ،لأنّ اهلل «ع ّز وجل» يقولَ } :و أُولُوا
الحارث� :أخبرني ِلم َّ
َا ْ َ
اب َا ََّ ِ
لل{؟  ........وما ي�ستق ّر في قلبي �أن ر�سول اهلل «�صلى اهلل
ل ْر َحا ِم َب ْع ُض ُه ْم أَ ْولىَ ِب َب ْع ٍ
ض فِي ِك َت ِ
عليه و�سلم» خ َرج من الدنيا ولم ين�صب للنا�س َع َلم ًا يتّبعونه).

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
اخت�ص هذا
 .1في اللغة ت�أتي كلمة �شيعة لتدل على  ......................والأن�صار والأعوان .وقد
ّ
اللفظ عند الم�سلمين ب َمن � َأح ّب واتّب َع وتو ّلى  ......................وبنيه.
 .2جاء ا�ستعمال كلمة  ......................للتدليل على �أتباع �أهل البيت والإمام علي عن طريق
 ......................في بداية الأمر.
بيده� ،إنّ هذا و�شيعتَه لهم
 .3قال ر�سول اهلل بحق الإمام علي بن �أبي طالب( :والذي نف�سي ِ
 ......................يوم القيامة).
علي على عهد ر�سول اهلل� ،إذ ُع ِرف َجمع ِمن ......................
 .4ظهرت
ُ
مالمح الت�شي ِع للإمام ٍّ
بذلك ،مثل المقداد ،و  ......................و�أبو ذر ،وع ّمار.
 .5تدل بع�ض الأحاديث على �أن الت�شيع لعلي وولده ُيع ّد  ......................كبيرة لما جاء من
و�صف للنعيم  ......................الذي ينتظرهم.
(الصحابة  -مفخرة  -شيعة  -سلمان  -النبي  -األتباع  -علي ًا  -الفائزون  -األخروي)
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تاريــخ التشيـع ( ) 2
التشيع على عهد اخللفاء

◘ على عهد اخلليفة أيب بكر:

بعد وفاة ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ُمنع الإمام علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» ِمن �أداء
كولي للم�سلمين ،يقو ُدهم في ال�سلم والحرب ،و ُيدير �شئو َنهم ،و ُيد ِّبر �أمو َرهم ،و َيق�ضي بينهم،
دوره ٍّ
علي مواله) ،ولأنه جعل علي ًا و�ص َّيه وبد ًال عن ذلك،
اعتماد ًا على قول النبيَ :
(من كنت مواله فهذا ٌّ
ال�صحابي �أبوبكر بن �أبي قحافة  -في �سقيفة بني �ساعدة  -ليكون �أ ّول الحكام وخلفاء
فقد اختير
ُّ
النبي في �إدارة �شئون الم�سلمين .وبهذا انق�سم المجتمع الإ�سالمي �إلى ثالثة �أق�سام ،ق�س ٌم اعتر�ض
على هذا القرار ،وق�سم �أ ّيد ووافق ،وق�س ٌم �سكت عن الأمر ولم ّ
يتدخل فيه ال �إيجاب ًا وال �سلب ًا.
قال اليعقوبي في تاريخه( :وتخ ّلف من بيعة �أبي بكر قو ٌم من المهاجرين والأن�صار ،ومالوا مع
علي بن �أبي طالب ،منهم :العبا�س بن عبد المطلب ،والف�ضل بن العبا�س ،والزبير بن العوام ،وخالد
بن �سعيد ،والمقداد بن عمرو ،و�سلمان الفار�سي ،و�أبو ذر الغفاري ،وعمار بن يا�سر ،والبراء بن
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بي بن كعب) .و�أ�ضاف ُ
بع�ض الم�ؤرخين �أ�سماء �أخرى مثل طلحة بن عبيداهلل ،و�سعد بن
عازب ،و�أُ ّ
�أبي وقا�ص ،وعتبة بن �أبي لهب.
وتح�صن �أن�صار �أمير الم�ؤمنين علي «عليه ال�سالم» معه في بيته المجاور للم�سجد النبوي ال�شريف،
ّ
دون �أن يتّخذ الإمام قرار المواجهة� ،إذ كانت الم�صلح ُة الإ�سالمية الكبرى والظروف المحيطة
بالأحداث ال ُت�ساعد على مثل ذلك ،دون �أن يعني ذلك موافقته ور�ضاه بما جرى ،فامتنع و�شيعته عن
بيعة الخليفة �أبي بكر ،وفي ذلك يقول ....( :فما راعني) فاج�أني (�إال انثيال) تج ّمع (النا�س على
أم�سكت يدي).
فالن) �أي على �أبي بكر (يبايعونه ،ف� ُ
�سكت عن الأمر
(ف�س ُ
دلت دونها ثوب ًا) �أي ّ
وب ّين في كلمة �أخرى موقفه في تلك اللحظات ،قال َ
(وطفقت �أرت�أي بين �أنْ � َ
بيد ج ّذاء)
وغ�ض�ضت النظر عنه (وطويت عنها ك�شح ًا) تركت الأمر
ُ
ُ
أ�صول ٍ
مقطوعة لعدم وجود �إال عدد قليل من الأن�صار (�أو �أ�صبر على ُطخية) ظلمة �شديدة (عمياءَ ،يه ُرم
أيت
ويكد ُح) ي�سعى �سعي ًا �شديد ًا (فيها م�ؤمن حتى يلقى ر َّبه .فر� ُ
فيها الكبير ،وي�شيب فيها ال�صغيرَ ،
أحجى) �ألزَ م و�أولى (ف�صبرتُ وفي العين َقذى) ما يدخل العين من التراب
�أنّ ال�صب َر على هاتا � َ
و�شبهه ،كناية عن الت�أ ّلم وعدم االرتياح (وفي الحلق َ�شجا) عظم �أو �شوك ال�سمك ،وهي كناية �أخرى
عن الت�أ ّلم وعدم االرتياح (�أرى ُتراثي نهب ًا).
كما �أ ّكد موقفه هذا مرة �أخرى وب ّين ال�سبب فيه حيث قال( :لقد علمتُم �أ ّني �أحقّ النا�س بها من
علي خا�صة).
غيري ،وواهلل لأُ�س ِل َمنّ ما �سلمت �أُمور الم�سلمين ،ولم يكن فيها جور � ّإل ّ
وا�ستم ّر فترة على هذه الحالة من اعتزال القوم وعدم البيعة للداللة على عدم ر�ضاه ع ّما جرى
�إلى �أن ا�ستج ّد �أمر خطير ،حيث بد�أ بع�ض العرب بالخروج عن الإ�سالم و�إعالن التم ّرد ،قال
أيت راجعة النا�س قد رجعت عن الإ�سالم) ظهرت حركات ارتداد في بع�ض
«عليه ال�سالم»( :حتى ر� ُ
فخ�شيت �إنْ لم �أن�صر
�أنحاء الجزيرة العربية (يدعون �إلى محق دين محمد «�صلى اهلل عليه و�آله»،
ُ
وت واليتكم التي
علي �أعظم ِمن َف ِ
الإ�سالم و�أه َله �أن �أرى فيه َثلم ًا) �شق ًا (�أو َه ْدم ًا تكون الم�صيب ُة به َّ
�إنما هي متاع �أيام قالئل) .وهكذا ق َّرر الإمام �أن ُيبايع الخليفة �أبابكر ،وبايع �شيعتُه ِمن بعده ،وبد�أ
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الحكم متى ما
عه ٌد جديد كان الب ّد فيه من قبول الأو�ضاع الحالية والتعاي�ش معها ،بل وم�ساندة ُ
احتاج �إلى ذلك ،وال�سماح ل�شيعته بالم�شاركة في الفتوحات الإ�سالمية المختلفة كقادة ع�سكريين
ومحاربين ودعاة �إلى الإ�سالم.

◘ على عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب:

حيث انت�شر �شيعة الإمام علي في العراق وفار�س وال�شام وغيرها من البالد المفتوحة ،قاموا
بدورهم المهم في ن�شر الإ�سالم وتعاليمه ،وتعليم تلك ال�شعوب القر�آن الكريم و�سنة ر�سول اهلل ،كما
لعلي ،فانت�شر الموالون والمح ّبون له والعارفون بحقه ومكانته في
بذروا فيها خالل ذلك بذور الت�ش ّيع ٍّ
كل مكان� ،إال �أنّ ذلك االنت�شار كان انت�شار ًا هادئ ًا.
وقد �شهد �شيعة الإمام ما قام به «عليه ال�سالم» ِمن دو ٍر في تقديم الم�شورة والن�صيحة والعلم
للخليفة عمر بن الخطاب في الظروف المختلفة ،حتى قال( :ال �أبقاني اهلل ل ُمع�ضل ٍة) م�س�ألة �صعبة
علي لهلك عمر) ،ك ُّل ذلك اعتراف ًا منه بدور الإمام.
وع�سيرة (لي�س لها �أبو ح�سن) ،وقال( :لوال ّ
بل �إن الخليفة �أراد �أن يخرج لقتال ال ُفر�س بنف�سه ،فعار�ض الإمام ذلك و�أ�شار عليه بالبقاء في
المدينة خوف ًا من �أن ُيقتَل في الحرب ،فيكون ذلك ك�سر ًا للم�سلمين وت�شجيع ًا للفر�س �أو المرت ّدين �أو
غيرهم من الأعداء على غزو المدينة والق�ضاء على دولة الإ�سالم� ،أو �أن يكون ح�ضوره في المعركة
�سبب ًا لتح ّم�س الأعداء في القتال �ض ّد الم�سلمين �أم ًال في قتل الخليفة.

◘ على عهد اخلليفة عثمان بن عفان:

مع اتّ�ساع حدود الدولة الإ�سالمية في هذا العهد ب�صورة كبيرة ،وبروز االن�شقاقات والتحزّبات في
المجتمعات الإ�سالمية المختلفة ،وانحراف بع�ض الوالة والم�سئولين في الدولة عن المنهج الذي
اعتاد عليه الم�سلمون في �إدارة �شئونهم ،ثارت بع�ض الواليات على الخليفة والم�سئولين فيها ،ال
والمحتجون بالإ�صالح وعزل الوالة الفا�سدين ،وبرز من
�س ّيما على الأمويين منهم ،وطالب الثائرون
ّ
بينهم ال�صحابي �أبو ذر الغفاري الذي كان  -مع احتجاجه على الأو�ضاع  -يطوف على بيوت المدينة
�صائح ًا�( :أدِّبوا �أوال َدكم على حب علي بن �أبي طالب) رغبة في تذكير النا�س ب�أنّ علي ًا هو الأمل الذي
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يجب التط ّلع �إليه لتغيير هذا الواقع ،وقد ناله من ذلك العقاب ال�شديد ،حيث ُنفي من المدينة �إلى
ال�شام ،فلم يهد�أ ،وا�ستم ّر في دعوته ،ف�أُعيد �إلى المدينة على �أخ�شن مركب ،حتى تهتّك لحم فخذيه،
ف�أ�ص ّر على موقفه ،مما �أ ّدى �إلى نفيه �إلى �صحراء نجد ،وا�ستق ّر في «الربذة» معزو ًال عن النا�س حتى
مات فيها .ولم يكن �أبو ذر وحده الذي قام بمثل هذا الدور ،بل كان لعمار بن يا�سر وجابر الأن�صاري
وعبداهلل بن عبا�س وغيرهم دو ٌر مماثل.
وحو�صر في بيتهّ ،
تدخل الإمام ع ّدة مرات �أم ًال في �إقناع
ولما ا�شت ّدت الثورة على الخليفة عثمانِ ،
قتل الخليفة �أو �إيذائه� ،إال �أن الأمور انتهت على
الخليفة بت�صحيح الأو�ضاع َومنع المحتجين من ِ
خالف ما �أراد ،ف ُقتل الخليفة ،وتكالب النا�س على الإمام علي يطلبون منه  -ب�إلحاح و�إ�صرار -
�أن يكون هو الحاكم عليهم .رف�ض الإمام َ
عر�ضهم� ،إال �أنه  -مع �إ�صرارهم والوعود التي ق ّدموها
ل ُن�صرته وقبول برنامجه الإ�صالحي َ -لم يجد ُب ّد ًا ِمن �أن ُيجيبهم �إلى ذلك ،فبايعوه ،ليبد�أ بذلك
ع�صر جديد في تاريخ الت�ش ّيع.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
بالحكم ،واختار االمتناع
 .1لم  ....................الإمام علي بما جرى بعد وفاة النبي فيما له عالقة ُ
عن  ،....................لكنه لم يلج�أ �إلى �إثارة الأمور ،بل اختار �أن يبايع الحق ًا ....................
على الإ�سالم والم�سلمين.
علي بذو َر الت�ش ّيع حيثما انت�شروا مع  ....................الإ�سالمية.
إمام ّ
 .2ن�شر �شيع ُة ال ِ
 .3كان للإمام دو ٌر في تقديم الم�شورة للخليفة  ،....................حتى قال( :ال �أبقاني اهلل
 ....................لي�س لها �أبو الح�سن).
 .4بعد قتل الخليفة  ،....................تكالب النا�س على الإمام يطلبون منه َقبول الخالفة.
لم ٍ
عضلة)
(الفتوحات  -عثمان ِ -حرص ًا ُ -عمر َ -يق َبل  -البيعة ُ -
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تاريــخ التشيـع ( ) 3
التشيع خالل حكم أمري املؤمنني
كانت فت ـ ــرة ح ــكم الإمام
علي «عليه ال�سالم» ق�صيرة
ن�سبي ًا ،حيث لم ُتكمل الخم�س
�سنـ ـ ــوات� ،أج ـ ـ ـ ِبر خ ـ ــاللها
الإم ــام و�شي ــعته على خو�ض
ثالثة حـ ــروب داخ ــلية  -بين
الم�سلمين �أنف�سهم  -متتالية،
حرب مع الناكثين (الجمل)،
ومع القا�سطـ ــين (�ص ّفــين)،
ومع الم ــارقين (النهــروان)،
ومواجهة �أو�ضاع �أمن ّية غير م�ستق ّرة في �أنحاء مختلفة من الدولة الإ�سالمية ،بالإ�ضافة �إلى تم ّرد
والي ال�شام معاوية بن �أبي �سفيان ورف�ضه االعتراف بحكومة الإمام علي.
ومع ذلك ،فقد برز الت�ش ّيع ب�شكل �أكثر و�ضوح ًا وعالني ًة ،وامت ّد في الأر�ض نتيجة هام�ش الحرية
الذي تمتّع به الموالون للإمام في �إبراز متب ّنياتهم ،وفي اال�ستفادة من الفر�ص المتاحة للحديث عن
بالحكم وما تم ّثله مرجع ّيته الدينية من ركيزة �أ�سا�سية في
�أح ّقية الإمام علي  -وعترة النبي عموم ًا ُ -
هداية الأمة وا�ستقامتها مع مرجعية القر�آن الكريم� .إال �أنه يجب �أن ننتبه �إلى �أن الت�ش ّيع الذي انت�شر
وات�سع في ذلك العهد على نوعينَ ،معرفي و�سيا�سي ،وهو ما يحتاج �إلى بع�ض التو�ضيح والتف�صيل.
ّ

◘ التشيع املعريف والسياسي:

المراد من الت�ش ّيع المبتني على ال َمعرفة هو ذلك الت�ش ّيع المبتني على معرفة م�س�ألة الإمامة والوالية
كما ب ّينها القر�آن الكريم ور�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله» ،فقد اختار اهلل «ع ّز وجل» علي بن �أبي
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طالب «عليه ال�سالم» �إمام ًا في �أمور الدين ،وولي ًا لقيادة الم�سلمين ِمن بعد ر�سول اهلل ،وب ّين النبي
التم�سك
ذلك بال َّن�ص في يوم غدير ُخم وفي بع�ض المنا�سبات الأخرى ،و�أو�صى الم�سلمين ب�ضرورة ّ
بعترته واتّباعهم والأخذ عنهم.
ومن كان يعرف هذه الحقيقة ويعمل بها ف�إنه ُيعتبر من «�شيعة علي» من الق�سم الأول الذي يبتني
ت�ش ّيعهم على المعرفة واعتماد الن�صو�ص القر�آنية والنبوية في م�س�ألة الإمامة والوالية ،وقد ذكرنا
بع�ض منهم ،ون�ضيف �إليهم ك ًال من مالك الأ�شتر ،وعدي بن حاتم الطائي،
في الدر�س الثاني �أ�سماء ٍ
ور�شيد الهجري ،وميثم التمار ،و�صع�صعة بن �صوحان ،وقي�س بن م�س ّهر ال�صيداوي ،وغيرهم كثير.
�أما الت�شيع ال�سيا�سي فهو ذلك االتّباع للإمام علي بناء كونه الأ�صلح في زمانه لقيادة الأمة على
الحكم والإدارة ،دون الأخذ بعين االعتبار كونه الإمام المن�صوب من قبل اهلل «تعالى» ،و�أن
م�ستوى ُ
طاعته واجبة كما تجب طاعة اهلل ور�سوله ،و�أنه الإمام الذي ي� َؤخذ عنه الدين ،و�أنّ العترة من �أهل
بيت النبي هم الأئمة الهداة والقادة المختارين .وقد كان الت�شيع بهذا المعنى منت�شر ًا في زمن حكم
الإمام علي «عليه ال�سالم» ب�صورة وا�سعة جد ًا.

◘ مالحظات مهمة:

 -1كان الت�شيع المعرفي �أقدم عهد ًا ِمن الت�شيع ال�سيا�سي ،لأن تاريخه يعود �إلى عهد ر�سول اهلل.
 -2ظهرت بوادر الت�شيع ال�سيا�سي �ضمن �أحداث �سقيفة بني �ساعدة وما ارتبط بها  -بعد وفاة ر�سول
اهلل مبا�شرة  -حيث نجد �أ�سماء بع�ض ال�صحابة م ّمن وقفوا �إلى جانب الإمام علي في موقفه من
الحكم ،على الرغم من �أنهم  -بح�سب الظاهر  -لم يعتمدوا في ذلك على الن�صو�ص �أو كونه
م�س�ألة ُ
المن�صوب من قبل اهلل ور�سوله �إمام ًا وولي ًا .ولعل الزبير بن العوام و�سعد بن �أبي وقا�ص مث ًال كانا من
�شيعته بهذا المعنى في بداية الأمر ،ثم نجد الزبير في موقع المحارب �ض ّده في حرب الجمل ،و�سعد ًا
ين�ضم �إلى المعار�ضين �أو المحاربين له.
في موقع الممتنع عن ُن�صرته ،و�إن لم ّ
 -3كان ال�شيعة من الق�سم الأول يلتزمون ب�أوامر �أمير الم�ؤمنين «عليه ال�سالم» ونواهيه� ،سواء
ال�سيا�سية منها �أو االجتماعية �أو الق�ضائية �أو الدينية �أو غير ذلك.
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 -4كان ال�شيعة من الق�سم الأول �أق ّلية حتى نهاية حكم الإمام علي عام  40هـ حيث ُقتل في محرابه
�شهيد ًا ،مقارن ًة بال�شيعة من الق�سم الثاني ،وقد روي عن الإمام محمد بن علي الباقر «عليه ال�سالم»
�أنه قال ل�صاحبه ه�شام الكابلي( :كان علي بن �أبي طالب «عليه ال�سالم» عندكم بالعراق يقاتل عد ّوه
ومعه �أ�صحا ُبه ،وما كان فيهم خم�سون رج ًال يعرفونه حق معرفته ،وح ُّق معرف ِته� :إمامتُه) .وبذا ُندرك
�أن الذين نا�صروه في حروبه وفي ُحكمه خالل تلك ال�سنوات القليلة  -و ُيق ّدرون بع�شرات الآالف  -لم
يكونوا من الق�سم الأول من ال�شيعة ،وبتعبير الإمام الباقر لم يكونوا م ّمن يعرفونه حقّ معرف ِته.
وحب النا�س للإمام علي و�آله ،بد�أت عمل ّية التح ّول
�إال �أ ّنه ببركة جهود الأئمة و�شيعتهم ِمن بعدهّ ،
التدريجي لتلك الفئة الوا�سعة من النا�س ،والأجيال المتعاقبة ِمن بعدهم ،ل ُي�صبحوا تدريجي ًا  -وعلى
مدى عقود من الزمن  -عارفين بحقيقة الإمامة والوالية وال ّن�ص على الإمام ،لتتّ�سع بذلك قاعدة
الت�ش ّيع المبتني على المعرفة وتمت ّد في �آفاق الدولة الإ�سالمية ب�شكل ملحوظ.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
 .1برز الت�ش ّيع خالل عهد حكم الإمام علي ب�شكل �أكثر  ،..................وامت ّد في الأر�ض نتيجة
هام�ش  ..................الذي تمتّع به الموالون للإمام في �إبراز متب ّنياتهم.
وات�سع في ذلك العهد على نوعين .................. ،وهو المبتني على معرفة
 .2الت�ش ّيع الذي انت�شر ّ
م�س�ألة الإمامة و  ..................كما ب ّينها القر�آن والنبي ،وت�ش ّيع  ..................يرى فقط �أن
الحكم والإدارة.
علي ًا هو  ..................في زمانه لقيادة الأمة على م�ستوى ُ
 .3الق�سم الأول من الت�ش ّيع ُيعتبر  ..................عهد ًا ِمن الق�سم الثاني.
وحب النا�س للإمام علي و�آله ،بد�أت عمل ّية التح ّول
 .4ببركة جهود الأئمة وّ ،..................
التدريجي للق�سم الثاني من ال�شيعة ل ُي�صبحوا تدريجي ًا  ..................بحقيقة الإمامة والوالية.
(أقدم  -الحرية  -شيعتهم  -األصلح  -الوالية َ -معرفي  -وضوح ًا  -سياسي  -عارفين)
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تاريــخ التشيـع ( ) 4
التشيع على عهد اإلمامني احلسنني

كان ال�ست�شهاد الإمام علي «عليه ال�سالم» َو ْقع ًا م�ؤلم ًا على �شيعته ومح ّبيه الذين تج ّمعوا حول ابنه
الإمام الح�سن المجتبى «عليه ال�سالم» وبايعوه حاكم ًا عليهم ِمن بعده� ،إال �أن معاوية بن �أبي �سفيان
ا�ستطاع �أن يثير الأجواء وال ِفتن من حول الإمام ،في مدينة «الكوفة» حيث كان ي�ستقر ،وفي غيرها
من المدن والنواحي ،وكاد القتال �أن يقع بين الطرفين� ،إال �أنّ كثرة الخيانات والتم ّرد الذي وقع في
وبع�ض �آخر من المخل�صين
جي�ش الإمام الح�سن وبقاءه مع ق ّلة قليلة من الذين عرفوا �إمامته وواليته ٍ
الحكم م�ؤ ّقت ًا ،مع ا�شتراط �أن ال يتع ّر�ض معاوية ل�شيعته
له ا�ضط ّره �إلى �أن ُي�صالح معاويةُ ،متناز ًال عن ُ
ومن وااله ب�سوء ،و�أن يكون الحكم من بعد معاوية للح�سن ،ف�إنْ لم يكن الح�سن فلأخيه الح�سين.
غادر الإمام الح�سن الكوف َة عائد ًا �إلى المدينة المن ّورة ،وجاء معاوية ل ُيعلن بعد �أن �صارت بيده
�شرطت لقوم �شروط ًا ،ووعد ُتهم
مواطن القوة تحت �سيطرته �أنه لن ُين ّفذ بنود ال�صلح ،قال�( :إ ّني كنت
ُ
ِعدات ...ف�إنّ كل ما هنالك تحت قدمي هاتين) ،و�أخذ على �إثر ذلك قرار ًا بتت ّبع ال�شيعة ،فقتَلهم �أو
هجرهم من ديارهم ،قال ابن �أبي الحديد المعتزلي في �شرحه لنهج البالغة( :وكان �أ�ش َّد
�سج َنهم �أو ّ
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النا�س بال ًء � ُ
أهل الكوفة ،لكثرة َمن فيها من �شيعة علي «عليه ال�سالم» ،فا�ستعمل عليهم زيا َد بن �أبيه،
و�ضم �إليه الب�صرة ،فكان يتت ّبع ال�شيعة وهو بهم عارف ،لأنه كان منهم �أيام علي «عليه ال�سالم»،
ّ
فقتَلهم تحت ِّ
حجر َوم َدر ،و�أخافهم وقطع الأيدي والأرجل و�س َمل العيون) فق�أها (و�ص َلبهم على
كل َ
جذوع النخل ،وطر َدهم و�ش ّر َدهم عن العراق ،فلم يبق بها معروف منهم).
أمير الم�ؤمنين
ثم اتّخذ معاوية خطوة �أخرى في اتجاه محاربة العترة و�شيعتهم ،ف�سنّ َ�س َّب ول ْعنَ � ِ
الج َمع ،و�صار ا�سم «علي» ا�سم ًا مرعب ًا� ،إذ �أن من
على المنابر ،وفي ال�صالة َ
وبعدها ،وال�سيما �أيام ُ
يت�س ّمى به �سيكون مطارد ًا ُمع ّذب ًا ،و�صار لقب «�شيعة علي» يعني تر ّقب الم�صير ال ُمخيف ،لأن من
علي حيث كانوا ...ف�سار
يكون كذلك فهو مغ�ضوب عليه .قال معاوية لأحد كبار قادته( :واقتل �شيع َة ّ
هذا الرجل ،و�أغار على المدينة ومكة فقتل ثالثين �ألف ًا ،عدا َمن �أحرق بالنار).
وقد ذكر بع�ض الم�ؤرخين �أنّ هذا الإرهاب بلغ ح ّد ًا جعل الرجل ُي ِّ
ف�ضل �أنْ ُيقال عنه �أنه زنديق �أو
كافر ،وال يقال عنه �أنه ِمن �شيعة علي ،و�صار النا�س يخافون ال ُّنطق با�سم الإمام ،فكانوا يقولون:
(قال �أبو زينب) �أو (قال ال�شيخ) .وروى ابن �أبي الحديد عن الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم»
بكل َبلدة ،و ُقطعت الأيدي والأرجل على ِّ
قوله( :و ُق ِتلت �شيعتُنا ِّ
الظ ّنة) التهمة (وكل َمن ُيذ َكر بح ِّبنا
واالنقطاع �إلينا ُ�س ِجن� ،أو ُنهب ما ُله� ،أو هُ ِدمت دا ُره).
هذا الإرهاب  -بكل �صوره  -ترك �أثره على ال�شيعة ال محالة ،فقد كانت تلك المحنة محطة لغربلة
ال�صادقين الرا�سخين منهم ع ّمن �سواهم ،فمن كان ت�ش ّيعه قائم ًا على �أ�سا�س �ضعيف� ،أو كان ت�ش ّيع ًا
قوي الإيمان ،فقد
�سيا�سي ًا فقط ،ف�إنه �سرعان ما ا�ست�سلم للو�ضع ،وترك مواالة الإمام ،و�أما َمن كان ّ
ازداد �إيمانه قوة و�صالبة ...ولكن كم كان عدد ه�ؤالء؟ �إنهم قلة قليلة جد ًا ،وهو ما �ستك�شفه ثورة
الإمام الح�سين «عليه ال�سالم» من خالل عدد الذين نا�صروه ،وعدد ال�شهداء في يوم الطف.

◘ على عهد اإلمام احلسني:

كان ل�سوء الأو�ضاع التي م ّر بها ال�شيعة وغيرهم على عهد الإمام الح�سن «عليه ال�سالم» َ
و�ش ْط ٍر
ِمن عهد الإمام الح�سين «عليه ال�سالم» �أث ُره في تنامي الرغبة بالثورة على الو�ضع القائم ،خا�صة
101
2/11/2020 1:33:02 PM

basateen 8.indd 101

السيرة

القسم الخامس

عندما تل ّقى النا�س خبر موت معاوية بن �أبي �سفيان ،و�أنّ يزيد ابنه قد �صار الحاكم والخليفة من
بعده ،يزيد الذي ُعرف عنه الطي�ش واال�ستهتار والإقبال على اللهو  .ولذا ،فقد بادر الم�ضط َهدون
في الكوفة لمرا�سلة الإمام طالبين منه الوفود عليهم ،ال�ستعدادهم خلع الوالي وطرده ،ورغبتهم
ال�شديدة في �أن يكون الإمام هو الحاكم عليهم ال يزيد .وبعد التث ّبت من �صدقهم وعددهم -وكانوا
�أكثر من ع�شرين �ألف ًا بح�سب بع�ض الروايات -خرج الإمام من الحجاز متوجه ًا نحو الكوفة مع عدد
ِمن �أهل بيته و�شيعته� ،إال �أنه حين اقترب من مق�صدهَ ،ع ِلم �أن الوالي الجديد على الكوفة -عبيداهلل
بن زياد -ا�ستطاع �أن ُيغ ّير الأو�ضاع فيها ل�صالحه ،حيث ا�شترى �ضمائر البع�ض بالأموال والمنا�صب،
وخ ّوف الآخرين بال�سجن والتعذيب و�سلب الأموال والممتلكات ،وبجي�ش ال�شام الذي ال يرحم.
وحيث �أحاطت قوة ع�سكرية �أموية بالإمام و�شيعته في ال�صحراء و ُمنعوا من دخول الكوفة �أو العودة
�إلى المدينة ،ا�ستق ّر بهم المقام في كربالءُ ،
وطلب منه اال�ست�سالم ومبايعة يزيد ،فرف�ض رف�ض ًا
قاطع ًا ّ
وف�ضل الموت عزيز ًا على �أن يعي�ش ذلي ًال ،فا�ست�شهد «عليه ال�سالم» َومن معه ِمن �شيعته
في يوم العا�شر من محرم �سنة  61هـ ،ف�صارت ثورته بمثابة ال�شرارة التي �أوقدت �سائر الثورات،
و�أخرجت النا�س من الغفلة التي عا�شوا فيها ،وجذبت قلوبهم �إلى عترة النبي من جديد� ،أم ًال في
تحقيق الخال�ص على �أيديهم ،ليكون ذلك بعث ًا جديد ًا للت�ش ّيع في كل مكان.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
ا�ضطر الإمام الح�سن ُمرغم ًا �إلى �أن  ..................معاوية ،على �أن يكون الحكم من بعد معاوية
للح�سن ،و�إال فللإمام  ،..................وعلى �أن ال يتع ّر�ض لل�شيعة ب�سوء .لم يلتزم معاوية بذلك،
فتت ّبع ال�شيعة قت ًال و  ..................وتهجير ًا ،و�أعطى الحكم من بعده ليزيد ،فخرج الإمام الح�سين
� ،..................إال �أن �أهل  ..................خذلوه ،فا�ست�شهد و�شيعتُه في . ..................
(سجن ًا ُ -يصالح  -كربالء  -ثائر ًا  -الحسين  -الكوفة)
َ
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تاريــخ التشيـع ( ) 5
التشيع حىت الغيبة الكربى
قام الإمام زين العابدين مع عمته ال�سيدة زينب «عليهما ال�سالم» ببيان �أهداف ثورة الإمام
الح�سين في الكوفة وال�شام والمدينة المنورة ،وفي كل مكان كانت ت�ستقر فيه قافلة �أ�سرى كربالء.
وندم النا�س على خذالنهم �سيد ال�شهداء ،واتّ�ضح لهم  -بما ال يقبل ال�شك  -عدم �شرعية الحكم
الأموي ،فبد�أت الثورات تظهر هنا وهناك ،ونجحت بع�ضها وحق ّقت �أهدافها لفترة ب�سيطة ،بينما
ف�شلت �أخرى ،ولكنها بمجموعها قادت �إلى ثورة كبيرة ووا�سعة �أ ّدت �إلى �سقوط الدولة الأموية �سنة
 132هـ بقيادة بع�ض العلويين (من ذرية الإمام علي) وبم�ساندة من بع�ض العبا�سيين (من ذرية
العبا�س بن عبدالمطلب) .وكانت هذه الأحداث بمجملها تف�سح المجال لل�شيعة من حين �إلى �آخر،
ومن مكان �إلى مكان ،تن ّف�س ال�صعداء.
وحيث ا�ستق ّر الإمام زين العابدين في المدينة المنورة ،قام بن�شاط فكري وروحي �أ ّدى �إلى ت�أ�سي�س
وتو�سعة قاعدة الت�شيع فيها من جديد ،وكان ذلك و�سيل ًة لبث علوم جده ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله»
وح�سن خلقه حافز ًا
و�أميرالم�ؤمنين «عليه ال�سالم» ،كما كان ِلما ر�آه النا�س ِمن �ش ّدة تقواه وعبادته ُ
�آخر لالجتماع حوله ،وزيادة �شعبيته .وق�ص ُة �إفراج النا�س له حين �أراد �أن ي�ستلم الحجر الأ�سود في
فرجوا للوالي الأموي ه�شام بن عبدالملك ،خي ُر دليل على ما نقول.
الحج ،بينما لم ُي ِ
وقد تخ ّللت الفترة التي �أعقبت واقعة الطف من حكم الأمويين مقاطع مظلمة ب�ش ّدة على ال�شيعة،
ال�س ّيما عند تعيين الوالي على بع�ض �أنحاء العراق الحجاج بن يو�سف الثقفي ،حيث لم ي� ُأل ُجهد ًا
في محاولة الق�ضاء على كل ما هو �شيعي وينتمي �إلى الت�شيع ،وب�أب�شع ال�صور قت ًال وتعذيب ًا وتهجير ًا.

◘ على عهد اإلمام الباقر:

كان ا�ستقرار الإمام محمد الباقر «عليه ال�سالم» في المدينة المنورة �أي�ض ًا ،وفيها �أكمل ما بد�أ
به وال ُده الإمام زين العابدين في ن�شر علوم �أجداده ،فن َهل منه العلماء وطالب العلوم الدينية على
مذاهبهم ،و�ش ّد بع�ض ال�شيعة ال ِّرحال �إليه طلب ًا للعلم من �أنحاء مختلفة ،فك ُث َرت الرواية
اختالف ِ
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و�شجعهم الإمام على القيام بدورهم في ن�شر علوم ومعارف �أهل البيت ،فتنامى الوجود ال�شيعي
عنهّ ،
بجهود ه�ؤالء المخل�صين من �أمثال :محمد بن م�سلم ،وزرارة بن �أعين ،وحمران بن �أعين ،وبريد
و�سدير بن حكيم ال�صيرفي ،و�أبو ب�صير يحيى بن �أبي القا�سم الكوفي ،وغيرهم.
بن معاوية ال ِعجليَ ،

◘ على عهد اإلمام الصادق:

ذكرتُ م�سبق ًا �أن الدولة الأموية �سقطت بثورة قام بها بع�ض العلويين و�ساعدهم على ذلك
بع�ض العبا�سيين� ،إال �أن العبا�سيين انقلبوا الحق ًا على �أبناء عمومتهم العلويين ،واحتكروا ال�سلطة
ل�صالحهم ،وقتلوا و�سجنوا وحاربوا َمن خالفهم من العلويين ،فوجد ال�شيعة  -عموم ًا  -في جانب من
هذا العهد نوع ًا من الت�ضييق والمالحقة.
ومن جهة �أخرى ،فقد كانت هذه الفترة الم�ضطربة التي �ضعفت فيها �سلطة الأمويين ،وارتفعت
فيها �أ�س ُهم �آل علي بين النا�س فر�صة لكي يقوم الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم»  -الذي اختار
عدم الدخول في مواجهة مبا�شرة مع العبا�سيين  -بالمزيد من الن�شاط العلمي في المدينة ،وا�ستم ّر
ذلك بعد ا�ستقرار الحكم بيدهم ،كما انتقل الإمام �إلى الحيرة والكوفة ،ف�صار ِقبلة لطالب العلم،
أدركت ت�سعمائة �شيخ كلهم يقول« :حدثني جعفر بن محمد»).
حتى قال الح�سن بن علي البجليُ �( :

◘ على عهد اإلمام الكاظم:

بعد ا�ستحكام �أمر العبا�سيين �أكثر ،ازداد الت�ضييق على ال�شيعة و�إمامهم الكاظم «عليه ال�سالم»،
حتى �أن الراوي �إذا روى الحديث عنه لم يكن ليجر�ؤ على ذكر ا�سمه بل يقول( :قال العبد ال�صالح،
روى �أبو �إبراهيم ،قال العالم) و�أمثال ذلك ،ولما و�صل هارون العبا�سي �إلى الحكم ،زج بالإمام في
ال�سجن و�أذاقه �أ�صناف الأذى ،وبقي «عليه ال�سالم» ُين َقل من �سجن الى �آخر لعدة �سنوات حتى
ا�ست�شهاده بال�سم في �سجن بغداد.

◘ على عهد اإلمام الرضا:

تنازع الأمين والم�أمون ابنا هارون العبا�سي الملك بعد �أبيهما ،فت�شاغال عن الأمة الإ�سالمية
وهمومها ،ووجد بع�ض العلويين و�شيعتهم الفر�صة للتحرك �ضد العبا�سيين ،فثاروا في العراق والحجاز
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واليمن وخرا�سان حتى �سيطروا عليها في �أزمان مختلفة ،وقوي الت�شيع بمفهومه العام ،وازداد تم�سك
النا�س به .و�أما الم�أمون  -الذي تغلب على �أخيه و�صار هو الخليفة الجديد  -ف�إنه خاف من �سقوط
حكمه ،ف�أجبر الإمام الر�ضا «عليه ال�سالم» على القدوم من المدينة المنورة �إلى (مرو)  -التي تقع
اليوم في جمهورية تركمن�ستان في �آ�سيا الو�سطى  -ثم �أجبره على قبول والية العهد .وقد ا�ستهدف
الم�أمون من خالل ذلك ا�سكات الثوار ال�شيعة ،وجعل الإمام الر�ضا تحت مراقبته الدائمة.
ونجح الم�أمون في خطته تلك ،وق�ضى على الثورات ،وهد�أت نفو�س ال�شيعة ون�شطوا وجاهروا بالوالء
كرم الإمام الر�ضا ،ويعلن ت�شيعه ووالءه لآل علي «عليه ال�سالم»،
وعلت كلمتهم ل ّما ر�أوا الم�أمون ُي ِ
ويعفو عن العلويين الثوار ،و ُيع ّين بع�ض ال�شيعة في منا�صب قيادية مهمة.
ولما تحقق للم�أمون ما �أراد من ال�سيطرة على الأو�ضاع بعد تهدئة النفو�س والق�ضاء على بع�ض
ال�سم للإمام ،فق�ضى �شهيد ًا ك�آبائه الطاهرين.
الثورات ،د�س ّ

◘ إىل بداية الغيبة الكربى:

بعد ا�ست�شهاد الإمام علي الر�ضا �أ�صبح محمد الجواد «عليه ال�سالم» هو الإمام على الرغم من
�صغر �سنه والذي لم يتجاوز ال�سابعة ،وهذا بح ّد ذاته لم يكن عائق ًا بالن�سبة �إليه للقيام بهذا الدور،
ولذا بادر الم�أمون لطلب قدومه �إلى بغداد التي �أ�صبحت من جديد عا�صمة العبا�سيين ،وز ّوجه ابنته،
و�أظهر له المو ّدة ،وتم ّكن ال�شيعة من التوا�صل معه في ال�سر ،حتى �إذا مات الم�أمون غادر الإمام
الجواد بغدا َد �إلى المدينة المنورة.
بعد الم�أمون واجه ال�شيعة �أو�ضاع ًا �صعبة ،وا�ستُدعي الإمام ِمن ِقبل الخليفة المعت�صم ،ثم د ّبر له
طريقة في اغتياله بال�سم ،فق�ضى «عليه ال�سالم» �شهيد ًا ببغداد ،فاحت�شد ال�شيعة عند الدار ،و�أراد
المعت�صم منعهم من ت�شييع جنازته ،فقدموا وال�سيوف على عواتقهم ،وقد تعاقدوا على الموت �إن
ُمنعوا من الت�شييع فا�ستجاب لهم ،وهذا يك�شف عن كثرة ال�شيعة ببغداد في ذلك الزمان وق ّوتهم.
وعندما حكم المتوكل العبا�سي� ،أبدى كل �أنواع الكره لآل علي و�شيعتهم ،وهدم مرقد الإمام
الح�سين ،و�أمر بتت ّبع ال�شيعة وقتلهم ،و�أ�صدر �أمر ًا ب�إح�ضار الإمام علي الهادي «عليه ال�سالم» من
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المدينة �إلى العا�صمة الجديدة (�سام ّراء) ،لقطع توا�صله مع �شيعته ،ثم اغتاله بال�سم ،و�أبقى على
الإمام الح�سن الع�سكري «عليه ال�سالم» في نف�س تلك المدينة محجور ًا عليه وتحت الرقابة ال�شديدة.
وعلى الرغم من نجاح العبا�سيين ب�شكل كبير في منع ال�شيعة من التوا�صل مع �إمامهم �إال ما ندر،
�إال �أ ّنهم لم ينجحوا في الق�ضاء على الت�ش ّيع الذي كان قد امت ّد ب�شكل كبير في �أنحاء مختلفة من
العالم الإ�سالمي ،فت�أ ّلقت مدينة (قم) على �سبيل المثال كمركز لن�شر علوم مدر�سة �آل البيت ،وك ُثر
فيها العلماء ،ون�شط فيها البحث والت�أليف ،كما كان في �سام ّراء وما جاورها عدد ال ي�ستهان به من
ال�شيعة ،وفي بغداد �أعداد �ضخمة ،وكانت (المدائن) القريبة من بغداد يومئذ عامرة بالت�شيع،
وكذلك في الكوفة وغيرها من العوا�صم والمدن والبلدات.
لقد كانت المهمة الرئي�سة للإمام هو الحفاظ على ابنه محمد المولود في ال�سر ،فهو المهدي الذي
ب�شر النبي بظهوره في �آخر الزمان ليملأ الأر�ض ق�سط ًا وعد ًال ،ولم ّ
ّ
يطلع على هذا الأمر �إال ٌ
بع�ض
مما اطم�أن الإمام �إلى كتمانهم لل�سر .وحيث القى الإمام الع�سكري الحق ًا نف�س م�صير �آبائه ،بد�أت
�إمامة القائم من �آل محمد �سنة  260هـ فحاول الخليفة المعتمد العبا�سي �أن يق�ضي عليه ،فما كان
من الإمام �إال �أن اختار الغيبة عن النا�س ،وجعل بينه وبين ال�شيعة �أربعة �سفراء على التوالي ،حتى �إذا
توفي �آخ ُرهم �سنة  329هـ ،بد�أت الغيبة الكبرى والتي ما زالت م�ستمرة �إلى �أن ي�أذن اهلل له بالظهور.

ماذا نستفيد من هذا الدرس؟
واجه ال�شيعة من بعد ا�ست�شهاد الإمام الح�سين ظروف ًا  ....................ففي حين �أنهم القوا
ظلم ًا �شديد ًا على يد  .................انفرجت �أمورهم ن�سبي ًا على عهد الإمام  ...................ثم
تت ّبعهم  ..................العبا�سي وهدم مرقد الإمام الح�سين� ،إال �أن ذلك كله لم يقف حاجز ًا �أمام
 ...................الت�شيع في �أنحاء كثيرة من العالم الإ�سالمي وازدياد  ....................وت�أثيره.
متبدلة  -انتشار)
(الصادق  -ق ّوته -
الحجاج  -المتوكل ّ -
ّ
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ال ُغـســــــــل ( ) 1
َاط َّه ُرو ْا{ «المائدة .»6:وقالَ } :يا أَ ُّي َها ا َل ِ
ين
قال اهلل «�سبحانه وتعالى»َ } :وإِن كُن ُت ْم ُج ُن ًبا ف َّ
ّذ َ
يل َح َّتى
ُون َو َل ُج ُن ًبا إ َِّل َعا ِبرِي َس ِب ٍ
َموا َما َت ُقول َ
الص َل َة َوأَ ْن ُت ْم ُس َكا َرى َح َّتى َت ْعل ُ
َآ َم ُنوا َل َت ْق َر ُبوا َّ

َت ْغ َت ِسلُوا{ «الن�ساء .»43:وعن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قالُ :
(غ�سل الجنابة واجب).
�أراد اهلل للإن�سان الم�سلم �أن يكون نظيف ًا طاهر ًا متخ ّل�ص ًا من القذارات المادية والمعنوية ،ولذا
فقد �ألزمه �أحيان ًا  -وح ّبب �إليه �أحيان ًا �أخرى  -ال ّلجوء �إلى الماء كو�سيلة لتحقيق هذه النظافة
والطهارة .وال ُغ�سل  -كما الو�ضوء  -واحدة من هذه ال�س ُبل ،فال ُغ�سل هو الطهارة المائية بكيفية
خا�صة عند ح�صول �أحد �أ�سبابه ،وجوب ًا �أو ا�ستحباب ًا.

◘ األغسال الواجبة:

وهي المترتبة على (الحدث الأكبر)� ،أي عندما يكون الإن�سان بحالة بحيث ال ت�صح منه ال�صالة �أو
الطواف حول الكعبة �أو الدخول في الم�سجد �إال بعد الإتيان بال ُغ�سل .وهي كالتالي:
وغ�سلها ُيعرف با�سم ُ
�أ) الجنابة حدث �أكبرُ ،
(غ�سل الجنابة).
غ�سل يعتبر من الحدث الأكبرُ ،
وغ�سله ُيعرف با�سم
ب) َم ّ�س الميت بعد �أن يبرد ج�سده وقبل �أن ُي ّ
ُ
(غ�سل م�س الميت).
ج) الموت حدث �أكبر ،ويجب على الم�سلمين �أن يغ�سلوه ثالثة �أغ�سال قبل دفنه وبطريقة خا�صة،
وهذه الأغ�سال بمجموعها ُتعرف با�سم ُ
(غ�سل الميت).
د) وتحدث للن�ساء عند البلوغ حاالت خا�صة ُتعرف با�سم الحي�ض واال�ستحا�ضة والنفا�س ،وهي من
الحدث الأكبر ،و�أغ�سالها هيُ :
(غ�سل الحي�ض ُ -غ�سل النفا�س ُ -غ�سل اال�ستحا�ضة الكثيرة ُ -غ�سل
اال�ستحا�ضة المتو�سطة).

◘ األغسال املستحبة:

قد ال يكون الإن�سان في حالة حدث �أكبر ،ولكن مع هذا ُي�ستحب له االغت�سال في حاالت ومنا�سبات
عديدة ،من �أهمها:
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�أُ -غ�سل يوم الجمعة
بُ -غ�سل يوم عيد الفطر وعيد الأ�ضحى
جُ -غ�سل ليلة القدر
دُ -غ�سل الإحرام للحج �أو العمرة

◘ طريقة ال ُغسل:

يمكن �أداء الغ�سل بطرقتين� ،إحداهما ترتيبية و�أخرى ارتما�سية ،والأولى �أف�ضل.
الغُسل الترتيبي :قبل ال�شروع واالبتداء بال ُغ�سل ،ننوي االغت�سال قربة �إلى اهلل «تعالى» ،ثم نغت�سل
ح�سب الترتيب التالي:
 -1غ�سل الر�أ�س والرقبة ثم الخروج من الماء.
 -2غ�سل تمام الجانب الأيمن من البدن ثم الخروج من الماء.
 -3غ�سل تمام الجانب الأي�سر من البدن وبذلك ينتهي ال ُغ�سل.
الغُسل االرتماسي :بعد نية االغت�سال قربة �إلى اهلل «تعالى» يتم هذا الغ�سل عن طريق غط�س كل
الج�سد مع الر�أ�س والرقبة في الماء (الحو�ض �أو البحر �أو النهر) دفعة واحدة دون �أن يمنع �شيء -
كالثياب  -من و�صول الماء �إلى كافة الأنحاء.

◘ مالحظات:

 .1البد �أن يتم ال ُغ�سل بالماء الخال�ص من دون ا�ستعمال ال�صابون �أو ال�شامبو مث ًال.
 .2ال ُي�شترط في ال ُغ�سل  -بنوعيه � -أن يتم من الأعلى �إلى الأ�سفل� ،أو العك�س ،بل يكفي �أن يتم �إي�صال
الماء �أو غط�س الج�سد ب�أية �صورة ،ولو ب�شكل ع�شوائي.
 .2ال ُت�شترط المواالة في ال ُغ�سل الترتيبي ،فلو غ�سل الر�أ�س والرقبة ،ثم تو ّقف لمدة �ساعة ،ثم غ�سل
الن�صف الأيمن ،ثم توقف لمدة �ساعة ،ثم غ�سل الن�صف الأي�سر ،كان ال ُغ�سل �صحيح ًا.
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ال ُغـســــــــل ( ) 2
ما يخرج من ف ْرج الذ َكر � -سوى البول  -قد يكون من:
 .1المني� :سائل لزج كثيف ،له رائحة مميزة ،حليبي ال ّلون ،يخرج في الغالب عند بلوغ ال�شهوة
الجن�س ّية ذروتها ،م�صحوب ًا بال ّدفق وملحوق ًا بارتخاء وفتور للج�سد .وخروجه ُي�س ِّبب الحدث الأكبر،
وي�ستوجب ال ُغ�سل �إذا �أراد �أن ي�صلي مث ًال .عن الإمام علي بن مو�سى الر�ضا «عليه ال�سالم»( :ع ّل ُة
ُغ�سل الجنابة النظافة ،ولتطهير الإن�سان مما �أ�صابه من �أذاه ،وتطهير �سائر ج�سده ،لأنّ الجناب َة
خارج ٌة من كل ج�سده ،فلذلك وجب عليه تطهير ج�سده كله).
 .2المذي� :سائل يخرج عند �إثارة ال�شهوة دون �أن يبلغ ح ّد القذف بال ّدفق .وهو طاهر ،وخروجه ال
ي�ستوجب و�ضو ًء وال ُغ�س ًال.
 .3الودي� :سائل يخرج بعد البول وال عالقة له بال�شهوة .وهو طاهر ،وال ي�ستوجب و�ضو ًء وال ُغ�س ًال.
 .4الوذي� :سائل �شفاف يخرج بعد المني .وهو طاهر ،وخروجه ال ي�ستوجب و�ضو ًء وال ُغ�س ًال.
و�إذا �شك المك ّلف هل الخارج منه �سائل منوي �أم غير ذلك (المذي  -الودي  -الوذي) ،احتكم �إلى
توفر العالمات التالية :ال�شهوة ،وال ّدفق ،وارتخاء الج�سد �أو فتوره بعد النزول .ولو كان مري�ض ًا اكتفى
للحكم بكونه مني ًا.
بعالمة النزول مع ال�شهوة ُ
إمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» قال( :قلت له :الرجل َيرى في
�س�أل عب ُداهلل بن �أبي يعفور ال َ
المنام ويجد ال�شهوة ،في�ستيقظ فينظر فال يجد �شيئ ًا ،ثم يمكث الهوين بع ُد) قلي ًال من الزمن
(فيخرج) منه �سائل (قال� :إن كان مري�ض ًا فليغت�سل ،و�إن لم يكن مري�ض ًا فال �شيء عليه .قلت:
فما فرق بينهما؟ قال :لأن الرجل �إذا كان �صحيح ًا) غير مري�ض (جاء الماء بدفقة قوية ،و�إن كان
مري�ض ًا لم يجيء �إال بع ُد).

◘ األغسال املستحبة:

عرفنا مما �سبق �أنّ الجنابة ٌ
حدث �أكبر ي�ستدعي ال ُغ�سل ،فما هي الأمور التي ال ت�صح �أو ال تجوز �إال
بعد الإتيان بال ُغ�سل ؟
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 -1ال�صالة ،عدا ال�صالة على الميت ،ف�إنها ال تحتاج �إلى الطهارة
-2الطواف الواجب ،وهو الذي يكون جزء من الحج �أو العمرة
 -3ال�صوم في بع�ض الحاالت
 -4م�س كتابة القر�آن الكريم
 -5لم�س �أ�سماء اهلل «�سبحانه وتعالى» و�صفاته
 -6الدخول في الم�سجد والبقاء فيه
(ال�سجدة ُ -ف ِّ�صلت  -ال َعلق  -ال َّنجم).
 -7قراءة �آية ال�سجدة من �سور العزائم ،وهي ال�سور التاليةَّ :

◘ من أحكام ال ُغسل:

ُ -1ي�ستحب عند ح�صول الجنابة �أن ي�ستبرىء ال ُمجنب وذلك بالتبول قبل ال ُغ�سل ،والهدف من ذلك
ني في ال َمجرى.
الت�أكد ِمن عدم وجود ال َم ّ
 -2ي�صح ُغ�سل الجنابة من دون اال�ستبراء ،ولكنْ لو تركه واغتَ�سل ثم خرج منه َبلل ال يدري هل هو
ني �أم غير ذلك ،فعليه �أن يعتبره َمن ّي ًا ،وبالتالي يجب عليه ال ُغ�سل م ّرة �أخرى.
َم ّ
المني مع البول،
� -3إذا َلم َي�ستبريء بالتب ّول قبل ال ُغ�سل ،ثم اغت�سل وبال واحتمل خروج �شىء ِمن ّ
فال ُغ�سل عليه.
 -4لو اجتمعت عليه ِع ّدة �أغ�سال واجبة فقط� ،أو م�ستحبة فقط� ،أو واجبة وم�ستحبة ،فيكفيه ُغ�س ٌل
واح ٌد عنها جميع ًا.
الجنابة يكفي عن الو�ضوء ،فيمكن لمن اغت�سل ُغ�سل الجنابة �أن ي�صلي مبا�شرة .و�أما �سائر
ُ -5غ�سل َ
فمن الفقهاء َمن يرى �أنها تكفي � -أي�ض ًا  -عن الو�ضوء ،وهذا يعتمد
الأغ�سال الواجبة والم�ستحبةِ ،
على تقليد المك َّلف نف�سه.
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احترام صالة اجلماعة

االلتزام بالدين  -في الأ�سا�س  -حالة فردية ،ترتبط بالت�صديق والإيمان القلبي من جهة ،وااللتزام
العملي بالت�شريعات والعبادات والتعاليم ال�شرعية والأخالقية كال�صالة والزكاة وال�صيام والحج
والأمانة وال�صدق وغيرها� .إال �أن هناك جانب ًا اجتماعي ًا � -أو جماعي ًا  -للتد ّين حر�ص الإ�سالم عليه،
واهتم ب�ش�أنه كثير ًا ،ويهدف �إلى تنمية ال ُبعد االجتماعي في �شخ�صية الم�سلم ،وتقوية العالقات
ّ
البين ّية ،وتحقيق المجتمع الواحد القوي ..كما نجد ذلك في الحج مث ًال ،حيث ال ُي�ؤ َّدى الحج �إال
جماعي ًا ،وفي زمن محدد.
و�صالة الجماعة مثال �آخر ،وهي من �أهم �شعائر الإ�سالم ،ومظهر من مظاهر عزته ،وقوة الم�ؤمنين
به ،ومن �أعظم الم�ستحبات ،وورد في �ش�أنها من الت�شديد والترغيب ال�شيء الكثير.
ومن دالئل ذلك �أنه كلما ازدادت الجماعة و�أعطت مظهر ًا حقيقي ًا لتج ّمع الم�سلمين وت�آلفهم
وائتالفهم ،كلما ارتفعت �ش�أن ًا وج ّلت ثواب ًا ..وهناك الكثير من الفوائد المترتبة على االلتزام بها.
و�إذا برزت المظاهر التالية ف�إنه يمكن القول حينئذ �أن هناك �ضعف ًا في ثقافة �صالة الجماعة:
� .1إقامة الجماعة ،بينما ين�شغل كثيرون في نف�س الوقت في �أداء �صلواتهم ُفرادى.
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 .2عدد الم�صلين ُفرادى في الم�سجد �أو في الم�ص ّلى يفوق عدد الم�شاركين في �صالة الجماعة.
ِعلم ًا ب�أنه ال تجوز �إقامة ال�صالة فرادى في نف�س المكان الذي ُتقام فيه الجماعة ما دام �أنها ت�ؤ ّدي
�إلى ّ
الطعن في عدالة الإمام واتّهامه في �شخ�صيته الدينية و�إهانته ،بالإ�ضافة �إلى ت�ضعيف قيمة
ّ
والحط من قيمتها ،خا�صة و�أن تك ّرر مثل هذا الت�ص ّرف ُيح ِّوله �إلى ثقافة
�صالة الجماعة وتوهينها
�سلبية ُتخالف �أ�صل الت�شريع وغايته.
بعد
 .3الت�شاغل ب�شيء  -كالأحاديث الجانبية  -حال �إقامة �صالة الجماعة ،وعدم االلتحاق بها �إال َ
حين ،مع العلم بثواب الجماعة عند المبادرة �إلى االلتحاق بها �أعظم بكثير ممن يلتحق بها مت�أخر ًا.
� .4أداء ال�صالة فرادى في نف�س المكان الذي ُتقام فيه �صالة الجماعة ِمن ِق َبل �أتباع المذاهب
الأخرى ،من �أهل ال�سنة وغيرهم ،بينما نجد �أن �أهل بيت النبوة «عليهم ال�سالم» قد ح ّثوا على �أن
ن�شارك في �صالة الجماعة بغ�ض النظر عن مذهب �إمام الجماعة .ومن بين �أقوالهم هذه:
(من �ص ّلى معهم في ال�صف الأول ،كان كمن
�أ) عن الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» �أنه قالَ :
الحظ �أن الإمام لم يذكر مجرد الم�شاركة ،بل
�صلى خلف ر�سول اهلل «�صلى اهلل عليه و�آله») .و ُي َ
الكون في ال�صف الأول �أي�ض ًا ،ولعل ذلك للت�شجيع على االلتحاق بهذه الجماعة ،ومعالجة حالة التردد
�أو االمتناع لدى البع�ض.
ب) �س�أل رج ٌل الإمام ال�صادق «عليه ال�سالم»�( :إن لنا �إمام ًا مخالف ًا ،وهو يبغ�ض �أ�صحابنا كلهم؟
كنت �صادق ًا لأنت �أحقّ بالم�سجد منه ،فكن � َ
أول داخل و�آخ َر
فقال :ما عليك ِمن قوله ،واهلل لئن َ
أح�سن ُخل َقك مع النا�س ،و ُقل خير ًا).
خارج ،و� ِ
ج) عن الإمام مو�سى الكاظم «عليه ال�سالم» قال�( :ص ّلى ح�سن وح�سينٌ خلف َمروان ،ونحن ن�ص ّلي
معهم) ومن المعلوم �أنه كانت لمروان بن الحكم مواقف �سيئة مع �أهل بيت النبي عموم ًا� ،إال �أن هذا
لم يمنع الإمامين «عليهما ال�سالم» ِمن �أن ي�أت ّما ب�صالته عندما كان ي�ؤ ّم النا�س في ال�صالة.
ولكن حيثُ �أن �أحكام القراءة في ال�صالة عند �إخواننا من �أهل ال�س ّنة تختلف عن تلك التي ُيفتي
بها فقها�ؤنا ،لذا يجب على الم�أموم �أن يقر�أ الفاتحة وال�سورة �إخفات ًا ،و�أنْ ي�سجد على ما ي�صح
ال�سجود عليه �إنْ لم يكن هناك مانع من ذلك.
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صالة االحتياط
قد ي�شــك الم�ص ـ ــلي وهو
في �أثناء ال�صالة في عدد
الركعات ،فيكون هذا ال�شك
 �أحيان ًا ُ -مبط ًال لل�صالة،وتجـ ــب �إع ــادتها ،كما �إذا
�شك في عدد ركعات �صالة
ال�صبح� ،أو �صالة المغرب.
وبع ــ�ض حاالت ال�شـ ــك ال
توج ــب بطـ ــالن ال�صــالة،
بل ُيـكمل الم�ص ــلي �صالته،
ثم ي�ضي ــف �إليها �ص ـ ــالة االحتياط.

◘ أمثلة:

� -1إذا �شك الم�صلي بين الركعة الثالثة والرابعة ،ف�إنه َيعتبر نف�سه في الركعة الرابعة و ُيكمل �صالتَه،
ثم ي�صلي �صالة االحتياط ،وهي في هذه الحالة ركعة واحدة من قيام� ،أو ركعتين من جلو�س� .سئل
الإمام جعفر ال�صادق «عليه ال�سالم» ع ّمن( :ال يدري �أثالث ًا �صلى �أم �أربع ًا ،ووه ُمه) احتماالته (في
الوهم) ال�شك واالحتمال (في الثالث والأربع ،فهو بالخيار� ،إن
ذلك �سواء ،قال :فقال� :إذا َ
اعتدل ُ
�شاء �صلى ركعة وهو قائم ،و�إن �شاء �صلى ركعتين و�أربع �سجدات وهو جال�س).
� -2إذا �شك الم�صلي بين الركعة الثانية والرابعة ،بعد �أن �أكمل ِذكر ال�سجدة الثانية ،ف�إنه يعتبر
نف�سه في الركعة الرابعة ،و ُيكمل �صالته ،ثم ي�صلي �صالة االحتياط في هذه الحالة من ركعتين من
قيام .عن عبداهلل بن �أبي يعفور قال�( :س�ألت �أبا عبداهلل «عليه ال�سالم») �أي الإمام جعفر ال�صادق
(عن الرجل ال يدري ،ركعتين �ص ّلى �أم �أربع ًا؟ قال :يت�ش ّهد و ُي�س ّلم ثم يقوم في�ص ّلي ركعتين و�أربع
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�سجدات ،يقر�أ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يت�ش ّهد و ُي�س ّلم ،و�إن كان �ص ّلى �أربع ًا كانت هاتان نافلة ،و�إن
كان �صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة).

◘ كيفية صالة االحتياط:

يجب �أن تقع �صالة االحتياط بعد ال�صالة التي ح�صل فيها ال�شك مبا�شرة ،من دون فا�صل زمني،
فبمجرد �أن ُي�س ّلم الم�صلي ،يقف وي�صلي �صالة االحتياط.
ف�إذا كان الواجب عليه ركعة واحدة ،وقف ون َوى �أن ي�صلي �صالة االحتياط ركعة واحدة ،ثم يقر�أ
الفاتحة �إخفات ًا ،ثم يركع وي�سجد ال�سجدتين ،ثم يت�شهد و ُي�س ّلم.
و�إذا كان الواجب عليه ركعتين ،وقف ونوى �صالة االحتياط ،ثم ك ّبر تكبيرة الإحرام ،ثم يقر�أ
الفاتحة �إخفات ًا ،ويركع وي�سجد ال�سجدتين ،ويقوم للركعة الثانية ،فيقر�أ الفاتحة �إخفات ًا ،ويركع
وي�سجد ال�سجدتين ويت�شهد و ُي�س ّلم.

◘ نصيحة:

ُي�صاب بع�ض الم�صلين بحالة من كثرة ال�شك في عدد الركعات ،ويتك ّرر منهم ذلك في �صلوات
عديدة متتابعة ،وفي هذه الحالة ُيفتَر�ض بهذا الم�صلي �أن ال يعتني بهذه ال�شكوك ،و�أن ُيكمل �صالته
كما هي .مع التنبيه �إلى �أننا ال نتحدث عن حالة م َر�ضية ُتعرف با�سم (الو�سوا�س القهري) ،فالمري�ض
بحاجة �إلى عالج طبي.
أحد الإمامين الباقر �أو ال�صادق «عليهما ال�سالم» فقاال( :قلنا
�س�أل زرارة بن �أعين و�أبو ب�صير � َ
له :الرجل ي�شك كثير ًا في �صالته حتى ال يدري كم �صلى وال ما بقي عليه ؟ قالُ :يعيد ،قلنا :ف�إنه
َيكثر عليه ذلك ،ك ّلما �أعاد �شك؟ قال :يم�ضي في �شكه .ثم قال :ال ُتع ِّودوا الخبيث ِمن �أنف�سكم َ
نق�ض
م�ض �أح ُدكم في الوهم وال ُيك ِثرنّ َن َ
ق�ض
ال�صالة فت ِ
ُطمعوه ،ف�إن ال�شيطان خبيث معتاد لما ُع ّود ،فل َي ِ
ال�صالة ،ف�إنه �إذا فعل ذلك مرات لم يعد �إليه ال�شك .قال زرارة :ثم قال� :إنما يريد الخبيث �أن ُيطاع،
ف�إذا ُع�صي َلم ي ُعد �إلى �أحدكم).
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خلــمـــس
ا ُ

فر�ض اهلل «�سبحانه وتعالى» على الم�سلم �أن ُيز ّكي �أمواله ،و َق َرن ذلك في القر�آن الكريم بال�صالة
ع�شرات المرات ،ولي�س ذلك �إال لأهمية الزكاة والتي تعني تطهير المال بالإنفاق منه في �سبيل اهلل،
ِن َ
الزكَا َة َو َما ُت َق ِّد ُمو ْا َ
ند ا ِ
اهلل ِب َما
الص َ
ال َة َوآتُو ْا َّ
ألن ُف ِس ُكم ِّم ْن َخ ْي ٍر ت ِ
هلل إ َّ
َج ُدو ُه ِع َ
يمو ْا َّ
قالَ } :وأَ ِق ُ
ير{ «البقرة.»110:
َت ْع َمل َ
ُون َب ِص ٌ
والخم�س من �أق�سام الزكاةُ ،
ُ
فبالخم�س ُيط ِّهر المك ّلف �أموا َله ب�إنفاقها في �سبيل اهلل وبالطريقة
ِم ُتم ِّمن َش ْي ٍء َف َأ َّن هلل
التي �س ُنب ّينها في هذا الدر�س .قال اهلل «�سبحانه وتعالى»َ } :و ْ
َمو ْا أَ َّن َما َغن ْ
اعل ُ

يل إِن كُن ُت ْم آ َمن ُت ْم ِبا ِ
ول َول ِ
هلل َو َما أَن َز ْل َنا
الس ِب ِ
ِلر ُس ِ
ْم َساك ِ
ِذي ا ْل ُق ْر َبى َوا ْل َي َتا َمى َوال َ
ِين َوا ْب ِن َّ
ُخ ُم َس ُه َول َّ
ان َو ُ
ُل َش ْي ٍء ق ِ
ْج ْم َع ِ
َعلَى َع ْب ِد َنا َي ْو َم ا ْل ُف ْرق ِ
ير{ «الأنفال.»41:
اهلل َعلَى ك ِّ
َان َي ْو َم ا ْل َت َقى ال َ
َد ٌ

عن ُ�سماعة بن َمهران قال�( :س�ألت �أبا الح�سن «عليه ال�سالم») �أي الإمام مو�سى الكاظم (عن
ُ
الخم�س؟ فقال :في كل ما �أفاد النا�سِ ،من قليل �أو كثير).
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ُ
والخم�س �ضريبة مالية مقدارها ُ %20يخرجها المك َّلف بعد ا�ستثناء نفقاته وم�ؤونته وما يحتاج �إليه
(كتبت �إلى
هو و�أ�سرته َومن ُين ِفق عليهم ِمن مدخوله .روي عن محمد بن �أبي ن�صر البزنطي �أنه قال:
ُ
�أبي جعفر «عليه ال�سالم») �أي الإمام محمد الجواد ُ
خرجه َقبل الم�ؤونة �أو بعد الم�ؤونة؟
(الخم�س �أُ ُ
ف َكتب :بعد الم�ؤونة).

خلمس:
◘ موارد ا ُ

يجب الخم�س فيما ي�أتي :
 1ـ ما يغنمه الم�سلمون في الحرب.
ّ
والف�ضة والنحا�س والحديد والكبريت وغيرها ،وكذلك النفط
 2ـ ما ُي�ستخرج من المعادن كالذهب
والفحم الحجري ،بعد طرح تكاليف الإنتاج والت�صفية.
 3ـ الكنز ،بعد ا�ستثناء تكاليف الإخراج .
خرج بالغو�ص ِمن البحر �أو ا َالنهار الكبيرة مما يتك ّون فيها كالل�ؤل�ؤ والمرجان وغيرهما.
 4ـ ما �أُ ِ
 5ـ المال الحالل المخلوط بالمال الحرام في بع�ض الحاالت.
المتح�صلة ِمن تجارة �أو �صناعة �أو هد ّية �أو زراعة �أو حيازة �أو �أي ك�سب �آخر بما
 6ـ الأرباح ال�سنوية
َّ
في ذلك �أجور العمل والرواتب وغيرها.

خلمس:
◘ مصارف ا ُ

ُ
ق�سم �إلى ق�سمين:
الخم�س الذي ُيخرج من المال الزائد على الم�ؤونة ال�سنوية ُي َّ
�َ .1سهم ال�سادة :و ُيد َفع �إلى فقراء بني ها�شم و�أيتامهم و�أبناء ال�سبيل منهم ،ويق�صد بالها�شميين
الذين ينت�سبون من جهة الأب �إلى ها�شم ج ّد النبي الأكرم «�صلى اهلل عليه و�آله» .
�َ .2سهم الإمامَ :ي�صرفه في �سبيل اهلل وما ُير�ضيه ب�إجازة و�إذن ِمن مرجع التقليد� ،أو ُيد َفع �إليه
لي�صرفه فيما ذكرنا .وي�شمل ذلك الفقراء والأيتام و َن ْ�شر الدين وكفالة المحتاجين ِمن ُط ّلب العلوم
الدينية و�إن�شاء الم�ؤ�س�سات النافعة للنا�س كالمدار�س والم�ؤ�س�سات ال�صحية ودور رعاية الأيتام.
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