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عقيدتنا يف التقية
قال الشيخ املظفر:

«عقيدتنا يف التقية:

روي عن صادق آل البيت يف األثر الصحيح« :التقية ديني ودين آبائي» و«من

ال تقية له ال دين له».

وكذلك هي ،لقد كانت شعار ًا آلل البيت ،دفع ًا للرضر عنهم وعن أتباعهم

وحقن ًا لدمائهم ،واستصالح ًا حلال املسلمني ومجع ًا لكلمتهم ،و ّمل ًا لشعثهم.

ٍ
إنسان إذا
ُعرف هبا اإلمامي ُة دون غريها من الطوائف واألمم ،وك ُُّل
زالت سم ٌة ت ُ
وما ْ

أن يتكتم ويتقي
أحس باخلطر عىل نفسه أو ماله بسبب نرش ُمعتقده أو التظاهر به ال ُبدّ ْ
َّ
يف مواضع اخلطر.

أن اإلمامية وأئمتهم القوا من رضوب
أمر تقضيه فطر ُة العقول ،ومن املعلوم ّ
وهذا ٌ
طائفة أو ٍ
ٍ
أمة أخرى،
املحن وصنوف الضيق عىل حرياهتم يف مجيع العهود ما مل تالقه أية

فاضطروا يف أكثر عهودهم إىل استعامل التقية بمكامتة ا ُملخالفني هلم وترك ُمظاهرهتم

ختصة هبم عنهم ،ملا كان يعقب ذلك من الرضر يف الدين
وسرت اعتقاداهتم وأعامهلم ا ُمل ّ
والدنيا؛ وهلذا السبب امتازوا (بالتقية) وعرفوا هبا دون سواهم.

ُ
حيث وجوهبا وعدم وجوهبا بحسب اختالف مواقع خوف
وللتقية أحكا ٌم من

الرضر مذكور ٌة يف أبواهبا يف كتب العلامء الفقهية.
5
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ٍ
بواجبة عىل ك ُِّل حال ،بل قد جيوز أو جيب خالفها يف بعض األحوال
وليست هي
ِ
ِ
للدين وخدم ًة لإلسالم ،وجهاد يف سبيله،
احلق ،والتظاهر به نرص ًة
كام إذا كان يف
إظهار ِّ
فإنّه عند ذلك يستهان باألموال وال تعز النفوس.

وقد حترم التقية يف األعامل التي تستوجب قتل النفوس املحرتمة أو رواج ًا للباطل،

أو فساد ًا يف الدين ،أو رضر ًا بالغ ًا عىل املسلمني بإضالهلم أو إفشاء الظلم واجلور فيهم.
وعىل ك ُِّل ٍ
حال ليس معنى التقية عند اإلمامية هّأنا جتعل منهم مجعي ًة رسي ًة لغاية اهلدم

يصورها بعض أعدائهم غري ا ُملتورعني يف إدراك األمور عىل
والتخريب ،كام ُيريد ْ
أن ّ
وجهها ،وال يكلفون أنفسهم فهم الرأي الصحيح عندنا.

أن ُيذاع ملن
كام أنّه ليس معناها هّأنا جتعل الدين وأحكامه رس ًا من األرسار ال جيوز ْ

خيص الفقه واألحكام ومباحث الكالم
ال يدين به ،كيف وكتب اإلمامية ومؤلفاهتم فيام ُّ
ِ ٍ
تدين بدينها.
نتظر من أية ّأمة ُ
واملعتقدات قد مألت اخلافقني وجتاوزت احلد الذي ُي ُ
إن عقيدتنا يف التقية قد استغلها من أراد التشنيع عىل اإلمامية ،فجعلوها من مجلة
بىل! ّ

أن تُقدَّ م رقاهبم إىل السيوف الستئصاهلم
وكأنم كان ال يشفى غليلهم إال ْ
املطاعن فيهم ،هّ
أن ُيقال هذا ٌ
شيعي ل ُيالقي حتفه عىل
رجل
عن آخرهم يف تلك العصور التي يكفي فيها ْ
ٌ
يد أعداء آل البيت من األمويني والعباسيني ،بله العثامنيني.

ناحية ٍ
ٍ
دينية،
أن يطعن يستند إىل زعم عدم مرشوعيتها من
وإذا كان طعن من أراد ْ

فإنا نقول له:

أوالً :أننا متبعون ألئمتنا ونحن هنتدي هبداهم ،وهم أمرونا هبا وفرضوها

علينا وقت احلاجة ،وهي عندهم من الدين وقد سمعت قول الصادق« :من ال تقية

له ال دين له».
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وثاني ًا :قد ورد ترشيعها يف نفس القرآن الكريم ذلك قوله﴿ :إِلاَّ َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه
ُم ْط َمئِ ٌّن بِالإْ ِ يماَ ِن﴾ ،وقد نزلت هذه اآلية يف عامر بن يارس الذي التجأ إىل التظاهر بالكفر
ِ
﴿و َق َال َر ُج ٌل
خوف ًا من أعداء اإلسالم ،وقوله﴿ :إِلاَّ َأ ْن َت َّت ُقوا من ُْه ْم ُت َقاةً﴾ ،وقولهَ :
م ْؤ ِم ٌن ِم ْن ِ
آل فِ ْر َع ْو َن َي ْكت ُُم إِيماَ َن ُه﴾» .انتهى.
ُ
ولتوضيح هذه العقيدة نتناوهلا من جوانب عدة يف النقاط اآلتية:

النقطة الأوىل :معنى التقية.
التقية لغ ًة :هي مصدر بمعنى التحفظ والتوقي والتحرز ،ويقال فيها :تقية وتقوى

من الفعل (اتقى) ،فهي مطلق التحفظ والتحرز عن الرضر.
وخالصة معناها هو:

ٍ
حينئذ (تقوى) ،بمعنى (التقية من الرضر املتوجه
هَّأنا إما تكون من اخلالق فتسمى

من عدم امتثال أوامر اخلالق  ،وقد تعارف إطالق (تقوى) عليها إذا كانت تقي ًة من
أيضا تقية.
اخلالق وإال فهي ً

وقد تكون من املخلوق (التقية) ،وهلا قسامن:

 /1تقي ٌة من األمور التكوينية :كاحلر والربد واملرض والشمس واملطر ،فيتقي

اإلنسان هذه األمور ،وعادة يطلق عليها (تو ّقي ًا) أو (وقاية).
 /2تقي ٌة من غري األمور التكوينية :وهلا قسامن:

أيضا (توقي ًا) ،فيتو ّقى من حيوان مفرتس أو جراثيم
أ .إما من احليوان وتسمى ً

وفايروسات وما إىل ذلك.

ب .أو قد تكون من اإلنسان الظامل ،وهذه ما تسمى بالتقية االصطالحية.

اصطالحا :التحفظ عن الظامل خو ًفا منه عىل النفس أو املال أو ما
فمعنى التقية
ً
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يتعلق به من النفوس واألمور املحرتمة ،كاخلوف عىل االبن أو الزوج أو األخ أو عىل
ٍ
ٍ
كافرا أم ال.
إنسان
مؤمن من الظامل سواء أكان الظامل ً

أن تكون فعلاً  ،كأن تدفع الرضر عن نفسك بواسطة ٍ
والتقية :إما ْ
فعل من األفعال،

كام لو توضأت ،وخو ًفا من الظامل متسح عىل اخلف أو تغسل قدميك بدل مسحهام ،أو

تفطر عند سقوط القرص أو الوقوف يف عرفات ،فهي ٌ
أفعال لتحفظ هبا نفسك.

وإما أن تكون قوالً ،كأن تقول بلسانك ما ال تعتقد به بداخلك ،كام فعل عامر بن

يارس (رضوان اهلل عليه) إذ أظهر الكفر وقلبه مطمئ ٌن باإليامن.
النقطة الثانية :التقية اال�صطالحية:
وهنا خطوتان:

اخلطوة الأوىل� :أدلة التقية.
يمكن االستدالل عىل رشعية التقية وجواز استعامهلا باألدلة األربعة( :الكتاب

والسنة واإلمجاع والعقل):

الدليل الأول :الكتاب.
ونذكر عدة آيات:

ِِ
ِ
ِ
 -1قوله﴿ :ال يت ِ
ياء ِم ْن ُد ِ
ني َو َم ْن َي ْف َع ْل
َّخ ِذ ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
ون ا ْل ُـم ْؤمن َ
ُون ا ْلكاف ِر َ
َ
ين َأ ْول َ
ِ
ك َف َليس ِمن اهللِ فيِ يَ ٍ
ِ
(((
ي ِّذ ُرك ُُم اهللُ َن ْف َس ُه َوإِلىَ ٰ اهللِ ا ْل َـم ِص ُري﴾
ذل َ ْ َ َ
شء إِلاَّ َأ ْن َت َّت ُقوا من ُْه ْم تُقا ًة َو حُ َ
ْ

فاآلية ظاهرة يف أنه ال جيوز لك ْ
أن تتخذ من الكافرين والة لك إال يف حالة التقية،
ٍ
فيجوز ْ
حينئذ يف الظاهر.
أن تتخذهم وال ًة لك
((( آل عمران .28
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﴿م ْن َك َف َر بِاهللِ ِم ْن َب ْع ِد إِيامنِ ِه إِلاَّ َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِ ٌّن بِالإْ ِ ِ
يامن َولكِ ْن
 -2قولهَ :
ِ
َض ِ
(((
يم﴾
ب م َن اهللِ َولهَُ ْم َع ٌ
ش َح بِا ْل ُك ْف ِر َصدْ ر ًا َف َع َل ْي ِه ْم غ َ ٌ
ذاب َعظ ٌ
َم ْن رَ َ

وقد ب ّينت الروايات هّأنا نزلت يف عامر بن يارس (رضوان اهلل عليه وعىل أبويه)
(((
عندما ُأ ِ
أن ُي ِّ
كره عىل ْ
كذب النبي و ُيك ِّفر رسالته بلسانه.
فالقرآن الكريم مل جيلد عامر ًا هبذا الفعل ،وإنّام ّبرر له ذلك؛ ألن قلبه كان مطمئنًا

باإليامن فأظهر خالف ما يبطنه خو ًفا عىل نفسه من القتل ،فدفع رضر الظامل عن نفسه،
والقرآن َّ
دل عىل َّ
أن هذا األمر جائز يف هذا املورد.

﴿قال ما َم َّكنِّي فِ ِيه َر يِّب َخيرْ َف َأ ِعين يِ
َ
ُون بِ ُق َّو ٍة
 -3قوله حكاية عن ذي القرنني:
ٌ
ْ ً (((
َأ ْج َع ْل َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم َر ْدم ًاَ ...فماَ ْاسطا ُعوا َأ ْن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْاستَطا ُعوا َل ُه َنقبا﴾

وقد روي عن املفضل قال :سألت الصادق عن قوله َ
﴿أ ْج َع ْل َب ْينَك ُْم َو َب ْين َُه ْم
َر ْدم ًا .)..قال« :التقية»َ ﴿ .فماَ ْاسطا ُعوا َأ ْن َي ْظ َه ُرو ُه َو َما ْاستَطا ُعوا َل ُه َن ْقب ًا﴾ قال« :ما

((( النحل .106
ِ
((( فعن مسعدَ َة ب ِن صدَ َق َة َق َالِ :ق َيل َأل يِ ِ
ِ
َّاس َي ْر ُو َ
ب
ب َع ْبد اهلل :إِ َّن الن َ
َ ْ َ ْ َ ْ َ
ون َأ َّن َعل ّي ًاَ ق َال عَلىَ منْ ِ رَ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيِ
تَب ُءوا منِّي.
ا ْلكُو َفةَ :أ هَُّيا الن ُ
با َءة منِّي فَلاَ رَ َّ
َّاس ،إِ َّنك ُْم َستُدْ َع ْو َن إِلىَ َس ِّبي َف ُس ُّبو ُ ،ث َّم تُدْ َع ْو َن إِلىَ ا ْل رَ َ
ِ
َّاس َعلىَ َع يِ ٍّل.»
«ما َأ ْك َث َر َما َيكْذ ُب الن ُ
َف َق َالَ :
ِ
ِ
ِ
يِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َاءة منِّي ،وإِ يِّن َل َعلىَ د ِ
ين
ُث َّم َق َال« :إ َّنماَ َق َال :إ َّنك ُْم َستُدْ َع ْو َن إلىَ َس ِّبي َف ُس ُّبونُ ،ث َّم َستُدْ َع ْو َن إلىَ ا ْل رَ َ
ٍ
َب ُءوا ِمنِّي».
حُم ََّمد ،ولمَ ْ َي ُق ْل :لاَ ت رَ َّ
اخت ََار ا ْل َقت َْل ُد َ
الس ِائ ُلَ :أر َأ ْي َت إِ ِن ْ
با َء ِة؟
ون ا ْل رَ َ
َف َق َال َله َّ
وما َله إِلاَّ َما َم ىَض َع َل ْيه َعماَّ ُر ْب ُن َياسرِ ٍ َ ،ح ْي ُ
َف َق َال« :واهلل َما َذلِ َ
ث َأك َْر َهه َأ ْه ُل َم َّك َة و َق ْل ُبه
ك َع َل ْيهَ ،
إل ِ
إليماَ ِن َف َأ ْنز ََل اهلل فِيه﴿ :إِلاَّ َم ْن ُأك ِْره و َق ْل ُبه ُم ْط َمئِ ٌّن بِا ِ
ُم ْط َمئِ ٌّن بِا ِ
يامن﴾ َف َق َال َله النَّبِ ُّيِ :عنْدَ َها َيا
َع ُر إِ ْن َعا ُدوا َف ُعدْ َ ،ف َقدْ َأ ْنز ََل اهللُ ع ْذ َر َك َ
وأ َم َر َك َأ ْن َت ُعو َد إِ ْن َعا ُدوا»[ .الكايف للكيني ج 2ص219
ماَّ
باب التقية ح].11
((( الكهف  95و.97
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استطاعوا له نقب ًا :إذا عمل بالتقية مل يقدروا يف ذلك عىل حيلة ،وهو احلصن احلصني،
وصار بينك وبني أعداء اهلل سدّ ًا ال يستطيعون له نقب ًا»...

(((

الدليل الثاين :الروايات ال�شريفة:
بعضا منها:
وهي قد وصلت إىل حدِّ االستفاضة بل التواتر ،نذكر ً
ِ فيِ
ش ٍء ُي ْض َط ُّر إِ َل ْيه ا ْب ُن
 -1يف صحيحة زرارة عن اإلمام الباقر قال« :التَّق َّي ُة ك ُِّل يَ ْ
َ (((
آ َد َم َف َقدْ َأ َح َّله اهلل له»
وهي ّ
تدل بوضوح عىل َّ
أن وظيفة اإلنسان عند االضطرار هي التقية.
ِ
ُ��ر ُس((( اهلل َب ْينَه و َب َينْ
 -2عن حريز عن اإلمام الصادق أنّه قال« :التَّق َّي ُة ت ْ

َخ ْل ِقه».

(((

بِه».

ِ
ِ
ٍ
ِ
ني َتن ِْز ُل
وصاح ُب َها َأ ْع َل ُم بهِ َ ا ح َ
ورة َ
 -3عن أيب جعفر الباقر« :التَّق َّي ُة فيِ ك ُِّل ضرَ ُ َ

(((

ِ ِ
ِ
اح ُج ُبوه بِالت َِّق َّي ِةَ ،فإِنَّه لاَ إِيماَ َن َلمِ ْن
َ -4ع ْن َأ يِب َع ْبد اهللَ ق َال« :ا َّت ُقوا َعلىَ دينك ُْم َف ْ
َّاس كَالنَّح ِل فيِ ال َّط ِ َ ،لو َأ َّن ال َّط َتع َلم ما فيِ َأجو ِ
لاَ ت َِق َّي َة َله ،إِ َّنماَ َأ ْنت ُْم فيِ الن ِ
اف الن َّْح ِل َما
ْ َ
يرْ ْ
ْ
يرْ َ ْ ُ َ
ب ِقي ِمنْها يَشء إِلاَّ َأ َك َلتْه ،و َلو َأ َّن النَّاس علِموا ما فيِ َأجوافِكُم َأ َّنكُم تحُ ِبونَّا َأه َل ا ْلبي ِ
ت
ْ
ْ ُّ
ْ
َْ
ْ َ ْ
َ َ ُ َ
َ َ َ ْ ٌ
ألَ َك ُلوك ُْم بِ َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم و َلن ََح ُلوك ُْم((( فيِ
الس وا ْل َعلاَنِ َي ِةَ ،ر ِح َم اهلل َع ْبد ًا ِمنْك ُْم ك َ
َان َعلىَ
رِِّّ

((( تفسري العيايش ج 2ص 351ح .86
((( الكايف للكيني ج 2ص 220باب التقية ح .18
((( (ترس اهلل) أي يمنع اخللق من عذاب اهلل أو من الباليا النازلة[ .هامش املصدر].
((( الكايف للكيني ج 2ص 220باب التقية ح .19
((( الكايف للكيني ج 2ص 219باب التقية ح .13
((( نحله القول كمنعه :نسبه إليه .ونحل فالنا :سابه .وىف بعض النسخ [نجلوكم] باجليم وىف
القاموس نجل فالنا رضبه بمقدم رجله وتناجلوا :تنازعوا[ .هامش املصدر].
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(((

وظاهر هذه الرواية هو األمر بالتقية ،ال جمرد اإلخبار بأن التقية أمر نافع.

الدليل الثالث :الإجماع

فمام أمجع عليه الفقهاء وتسامل بينهم َّ
أن التقية واجبة لو اضطر اإلنسان حلفظ نفسه

من الظامل فيجب عليه أن يتقي ،إال َّ
أن وجوهبا يف اجلملة ،والوجوب يف اجلملة ُيشري

إىل َّ
أن هناك ُمستثنيات ،إذ قد تكون مكروهة أحيانًا –كام سيتبني إن شاء اهلل تعاىل،-
يدل عىل جوازها من ٍ
واإلمجاع عىل وجوهبا ُّ
باب أوىل.

الدليل الرابع :العقل.

فسرية العقالء قائم ٌة عىل وجوب حفظ النفس فيام إذا دار األمر بينه وبني إظهار

ٍ
خصوصا إذا أخذنا بنظر االعتبار َّ
إن أحكام
يشء ما قولاً أو فعلاً  ،وهو معنى التقية،
ً

الدين إنّام شرُ ِّ عت لسعادة اإلنسان يف حياته ،فإذا كانت هذه السعادة متوقفة عىل التقية
ٍ
بح ِ
ُّ
سن التقية.
لفرتة من الزمن ،فالعقل حينئذ
من األعداء
يستقل باحلكم ُ

ومعنى قولنا (يستقل باحلكم) ،أي يمكن لإلنسان التوصل إىل هذا احلكم وإن مل
ٍ
رشيعة؛ وذلك ألن العقل حيكم بوجوب تقديم األهم عىل املهم ،وبذا
يكن عار ًفا بأي

يكون حكمه تأسيس ًيا.

فالتقية إذ ًا هي عبارة عن دوران األمر بني األهم واملهم ،وتقديم األهم[ .مع

مالحظة املستثنيات التي ستأيت إن شاء اهلل تعاىل].

اخلطوة الثانية :مناذج للتقية من التاريخ:
 /1عن أيب عبد اهلل قال« :إن قابيل أتى هبة اهلل ،فقال :ان أيب قد أعطاك
((( الكايف للكيني ج 2ص 218باب التقية ح .5
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العلم الذي كان عنده ،وأنا كنت أكرب منك وأحق به منك ،ولكن قتلت ابنه فغضب

عيل ،وإنك واهلل إن ذكرت شيئ ًا مما عندك من العلم الذي ورثك
عيل فآثرك بذلك العلم ّ
ّ

عيل ألقتلنك كام قتلت أخاك.
عيل ولتفتخر ّ
أبوك؛ لتتكرب به ّ

فاستخفى هبة اهلل بام عنده من العلم لينقيض دولة قابيل؛ ولذلك يسعنا يف قومنا

التقية ،ألن لنا يف ابن آدم أسوة ،قال :فحدث هبة اهلل ولده بامليثاق رس ًا ،فجرت واهلل

السنة بالوصية من هبة اهلل يف ولده ،ومن يتخذه يتوارثوهنا عامل بعد عامل ،وكانوا يفتحون
الوصية كل سنه يوم ًا ،فيحدثون أن أباهم قد برشهم بنوح»...

(((

 /2عن حممد بن أيب عمري قال :قلت ملوسى بن جعفر :أخربين عن قول
ِ
غىَ .ف ُقوال َل ُه َق ْوالً َل ِّين ًا َل َع َّل ُه َيت ََذك َُّر َأ ْو
اهلل ملوسى وهارون﴿ :ا ْذ َهبا إِ ٰىل ف ْر َع ْو َن إِ َّن ُه َط ٰ
شـى﴾(((؟ فقال« :أما قولهَ ﴿ :ف ُقوال َل ُه َق ْو ًال َل ِّين ًا﴾ أي كن ّياه ،وقوال له :يا أبا
يخَ ْ ٰ
مصعب ،وكان أسم فرعون :أبا مصعب الوليد بن مصعب».
قال ر ُج ٌل م ْؤ ِم ٌن ِم ْن ِ
ال َأ ْن َي ُق َ
ون َر ُج ً
ول
آل فِ ْر َع ْو َن َي ْكت ُُم إِيام َن ُه َأ َت ْق ُت ُل َ
 -4قولهَ :
ُ
﴿و َ َ
ك ِ
ك ِ
رب اهللُ و َقدْ جاءكُم بِا ْلبي ِ
كاذب ًا َف َع َل ْي ِه ك َِذ ُب ُه َوإِ ْن َي ُ
نات ِم ْن َر ِّبك ُْم َوإِ ْن َي ُ
صادق ًا ُي ِص ْبك ُْم
َ يِّ َ َ
َ ْ َ ِّ
(((
اب﴾
َب ْع ُض ا َّل ِذي َي ِعدُ ك ُْم إِ َّن اهللَ ال هَ ْي ِدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِـر ٌ
ف ك ََّذ ٌ
(((

تصف اآلية املباركة الرجل بأنَّه كان يكتم إيامنه ،وهذا ُّ
يدل أيض ًا عىل رشعية التقية.

النقطة الثالثة :هل التقية نفاق ودجل؟
نفاق ودجلَّ ،
أراد البعض أن يصور التقية عىل هَّأنا ٌ
وأن الشيعة منافقون ودجالون؛
((( قصص األنبياء للراوندي ص  69و  70الباب األول ح.46
((( طه .44 – 43
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1ص 67ب 57ح.1
((( غافر .28
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ألهنم يف بعض األحيان ُيظهرون ما ال يعتقدون به.

والصحيح َّ
أن التقية ليست كذلك؛ ألن القرآن الكريم حكم برشعيتها ومل ين َه

عنها ،وكذا السنة املطهرة ،فضلاً عن سرية العقالء وحكم العقل املستقلَّ ،
فإن اإلنسان
ٍ
معرفة ٍ
بدين أو رشيعة فإنّه ُيقدِّ م األهم فيام إذا
إذا تُرك وفطرته وعقله ولو من دون أي
ٍ
بشكل عام طاملا مل يكن
دار أمره بني األهم واملهم ،ومعلو ٌم أن حفظ النفس هو األهم
هناك أهم منها.

الفرق بني التقية والنفاق:
َّ
إن املنافق يظهر اإليامن ويبطن الكفر ،فعقيدته وما بنى عليه أمره هو الكفر ،وإنّام

ُيظهر اإليامن ليخدع املؤمنني وملآرب أخرى ،مثل التجسس عليهم ،فيأخذ منهم غرهتم
ويسلب أمواهلم ،لذا كان القصد من إظهار اإليامن هو اإلرضار باملسلمني.

عىل حني ّ
أن املؤمن عندما يامرس التقية فإنه يبقى يف داخله حمتف ًظا باإليامن ،واإليامن

هو ما انعقد عليه القلب ال جمرد ما أظهره اللسان ،ولكنه ُيظهر بلسانه أو بفعله ما خيالف
احلق؛ بقصد دفع الرضر عن نفسه ،ال بقصد إرضار اآلخر كام يفعل املنافق.

النقطة الرابعة :م�ستثنيات التقية:
هناك موارد حكم الفقهاء فيها بعدم ترشيع التقية رغم َّ
أن عدم ممارسة التقية

يؤدي إىل الرضر بالنفس؛ ألن للتقية حدود ًا ،كام هّأنا كام تقدّ م (دوران األمر بني األهم

واملهم) ،فإن تردد األمر بني النفس وأمر هو أهم منها أو ما يساوهيا ،فال ُيعمل بالتقية
حينها ،وسنذكر موردين:

املورد الأول :ال تقية يف الدم.

كام لو أمرك الظامل بقتل ٍ
فهنا ال ُيعمل بالتقية بل حترم؛ فال يرشع
نفس وإال قتلكُ ،
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لك قتل اآلخر الذي دمه حرامّ ،
ألن نفسك ليست أهم من نفس اآلخر.

املورد الثاين :ال تقية فيما يوجب ف�ساد الدين.

هناك أفرا ٌد يرتتب عىل تقيتهم فساد الدين ،كالعامل مثلاً  ،فلو مارس التقية ألمكن

أن يؤدي ذلك إىل فساد الدين ولو عند العامة؛ كمن يتقي فيقولَّ :
إن اإلمام عيل هو
اخلليفة الرابع ،وهذا ما يوجب انحراف األمة ،لذا ال توجد تقية يف أصول الدين مطل ًقا.

النقطة اخلام�سة :التقوى.
تقدَّ م َّ
حذرا من خمالفة
أن التقية إنّام تكون دف ًعا للرضر عن النفس ،أما إذا كانت ً

مركب من جزأين ،األول:
اهلل سميت بـ(التقوى) .والتقوى يف حقيقتها مفهو ٌم
ٌ

االجتهاد ،وهو فعل الواجبات ،والثاين :الورع ،وهو ترك املحرمات .وكال اجلزأين
(االجتهاد وال��ورع) يقيان اإلنسان من الغضب اإلهلي املتولد من خمالفة القانون

الترشيعي الذي رشعه اهلل.

وما ذكرناه من معنى للتقوى إنام يمثل املرتبة األوىل هلا ،تلك املرتبة التي ال يعذر

فيها مسلم ،أما إذا جتاوزنا هذه املرتبة فهناك مرتبتان أخريان ،وهذا يعني َّ
أن للتقوى

مراتب ثالث:

الأوىل :فعل الواجبات وترك املحرمات.

ٍ
وهذه ال ُيعذر املسلم يف خمالفتهاّ ،
واجب أو فعل حمر ٍم) إذا
وإن املخالف هلا بــ(ترك

كانت خمالفته مع االعرتاف بوجوب الواجب وحرمة املحرم كان فاس ًقا ،كتارك الصالة
مع اعرتافه بوجوهبا ،وسامع األغاين مع االعرتاف بحرمتها ،أما إذا كانت خمالفته مع

إنكار وجوب الواجب وحرمة املحرم ،فقد استلزمت تكذيب النبي ،ومن ثم كان
كافرا.
ً

يقتلا يف انتديقع

15

الثانية :فعل امل�ستحبات وترك املكروهات.
وميزهتا عدم اإللزام فيها ،إذ يستطيع الفرد ترك املستحب وفعل املكروه ،وال

يستلزم ذلك خروجه عن اإليامن ،بل ُّ
فوت عىل نفسه ثوا ًبا
كل ما يف األمر أنه يكون قد َّ

عظيماً .

الثالثة :تقوى الفكر.
بمعنى :عدم التفكري بمخالفة احلكم الرشعي س��واء كان بفعل الواجب أو

املستحب وبرتك املحرم أو املكروه.

أن اإلنسان مهته وغايته ُّ
وغاية هذه املرتبة َّ
كل ما ُيريض اهلل ،وروي عن أيب عبد

عيسى ،فقالوا له :يا مع ِّلم اخلري أرشدنا ،فقال
إىل
ٰ
اهلل ،قال« :اجتمع احلواريون ٰ

نبي اهلل أمركم أن ال تزنوا وأنا آمركم أن ال تحُ دِّ ثوا أنفسكم بالزنا
إن
هلمَّ ...:
موسى َّ
ٰ
فض ً
فإن من حدَّ ث نفسه بالزنا كان كمن أوقد يف بيت مزوق فأفسد
ال عن أن تزنواَّ ،

التزاويق الدخان وإن مل حيرتق البيت»(((.

فإن يف النفس شهوات كامنة واجتاه ًا سلبي ًا كامن ًا ،وعىل اإلنسان الفطن ْ
ّ
أن حيرص

عىل عدم إثارهتا أو حتريكها؛ لذا ينبغي عليه ْ
أن يبعد نفسه عن التفكري يف خمالفة األمر

اإلهلي؛ للمحافظة عىل صفاء النفس وعدم تكديرها.
قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل لِ ْلم ْؤ ِمنِني يغ ُُّضوا ِمن َأب ِ ِ
وج ُه ْم ذلِ َ
ْكى لهَُ ْم
ي َف ُظوا ُف ُر َ
ْ ْ
صاره ْم َو حَ ْ
ك َأز ٰ
َ َ
ُ
ٰ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ونَ .و ُق ْل ل ْل ُم ْؤمنات َيغ ُْض ْض َن م ْن َأ ْب ِ
وج ُه َّن َوال
إِ َّن اهللَ َخبِ ٌري بِام َي ْصنَ ُع َ
ي َف ْظ َن ُف ُر َ
صاره َّن َو حَ ْ
ِ
(((
ين ِزينَت َُه َّن إِلاَّ ما َظ َه َر ِمنْها َو ْل َي ْض ِـر ْب َن بِخُ ُم ِر ِه َّن َع ٰىل ُج ُيوبهِ ِ َّن﴾
ُي ْبد َ
َّ
فإن بداية حفظ الفرج عن احلرام هو غض البرص عنه؛ لذلك حيكم بعض الفقهاء

((( الكايف للكليني  /542 :5باب الزاين /ح .7
((( النور 30 :و.31
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رجل ليس من حمارمها يف ِ
ٍ
حالة اخلوف من الوقوع يف احلرام؛ ألنه
بحرمة تكلم املرأة مع

جير إىل احلرام ْ
بأن يتجسد يف سلوك خارجي.
أن ِ
كام ّ
لنية ارتكاب احل��رام أث��ر ًا كبري ًا عىل اإلنسان يوم احلساب ،فعن اإلمام

أن
أن لو ُخ ِّلدوا فيها ْ
ألن ن ّياهتم كانت يف الدنيا ْ
الصادق« :إنَّام ُخ ِّلد أهل النار يف النار َّ
أن
أن لو بقوا فيها ْ
ألن ن ّياهتم كانت يف الدنيا ْ
يعصوا اهلل أبد ًا ،وإنَّام ُخ ِّلد أهل اجلنَّة يف اجلنَّة َّ

ثم تال قوله تعا ٰىلُ ﴿ :ق ْل ك ٌُّل َي ْع َم ُل َع ٰىل
ُيطيعوا اهلل أبد ًا ،فبالن ّيات ُخ ِّلد هؤالء وهؤالء»ّ ،
شاكِ َلتِ ِه﴾((( ،قالٰ :
«عىل ن َّيته»(((.
�إ�شارتان:

الإ�شارة الأوىل� :آثار الذنوب.

ّ
أمر مرغوب ومطلوب ،ولكي يتولد الدافع
إن ابتعاد اإلنسان عن املحرمات هو ٌ

لدى اإلنسان يف هذا االبتعاد ذكرت الروايات الرشيفة اآلثار املرتتبة عىل الذنوب .وقد
أن نجد ٍ
تنوعت تلك اآلثار بني اآلثار املعنوية واآلثار املادية ،من املمكن ْ
لكل من تلك
ّ
اآلثار عدة عناوين ،أمهها:

/1ف�ساد القلب

ِ
ش ٍء َأ ْف َسدَ لِ ْل َق ْل ِ
َان َأبَ ي ُق ُ
ب ِم ْن َخطِيئ ٍَة،
َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َال« :ك َ
ولَ :ما م ْن يَ ْ
ِ
ِ
ِ
(((
ب َع َل ْيهَ ،ف ُي َصيرِّ َ َأ ْعلاَ ه َأ ْس َف َله».
ب َل ُي َواق ُع الخَْ طي َئ َةَ ،فماَ َتز َُال بِه َحتَّى َتغْل َ
إِ َّن ا ْل َق ْل َ
منكوسا ،فإذا نزلت الرمحة اإلهلية فلن يكون قابلاً هلا.
أي إنه يصري القلب
ً

((( اإلرساء.84 :
حممد بن خالد الربقي (ج  /2ص  330و/331ح .)94
((( املحاسن ألمحد بن ّ
الذن ِ
اب ُّ
ُوب ح.1
((( الكايف للكلينيج 2صَ 268ب ُ

يقتلا يف انتديقع

17

ٍ
حديث آخر عن اإلمام الصادق« :إذا أذنب الرجل خرج يف قلبه نكتة
ويف

عىل قلبه فال يفلح بعدها أبد ًا»(((.
سوداء ،فإن تاب انمحت ،وإن زاد زادت ،حت َّٰى تغلب ٰ
وعن اإلمام الباقر« :ما من عبد إلاَّ ويف قلبه نكتة بيضاء ،فإذا أذنب ذنب ًا خرج يف

متادى يف الذنوب زاد ذلك السواد
النكتة نكتة سوداء ،فإن تاب ذهب ذلك السواد ،وإن
ٰ

إىل خري أبد ًا ،وهو قول
حت َّٰى ُيغ ّطي البياض ،فإذا [تـ]غ ّط ٰى البياض مل يرجع صاحبه ٰ
ون﴾(((»(((.
ران َعىل ُق ُلوبهِ ِ ْم ما كانُوا َيك ِْس ُب َ
اهللَ ﴿ :كلاَّ َب ْل َ

/2زوال النعمة

تؤكد الروايات الرشيفة َّ
أن اهلل حيث إنّه كريم منّان عىل عباده وغري حمتاج إليهم،
وأنه ال بخل يف ساحته وال عوز ،فإنّه تعاىل إذا أنعم عىل ٍ
عبد نعم ًة ،فال يسلبها منه إال إذا
أحدث العبد ما يوجب سلب تلك النعمة منه.
ٍ
إن اهلل يريد ْ
وبعبارة أخرىَّ :
كريم جواد (فاملقتيض تام) وعند
أن يعطي فهو
ٌ

إعطائه املفروض أن يستمر لدى ذلك العبد ،ولكنه متى ما أذنب أحدث مان ًعا من
استمرار تلك النعمة عنده فتسلب منه.

لذا عىل العبد ْ
إن يلتفت إىل نفسه فيام إذا ُس ِلبت منه نعمة ،يقول اإلمام الصادق:

يستحق بذلك السلب»(((.
عىل عبد نعمة فسلبها إ ّياه حت َّٰى يذنب ذنب ًا
ُّ
«ما أنعم اهلل ٰ

وإن العمل
«إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صالة الليلَّ ،
ويف رواية أخرى عنهَّ :

((( الكايف  /271 :2باب الذنوب /ح .13
((( املط ّففني.14 :
((( الكايف  /273 :2باب الذنوب /ح .20
((( الكايف  /274 :2باب الذنوب /ح .24
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الس ِّيئ أرسع يف صاحبه من السكّني يف اللحم»(((.

/3حلول النقمة.

أيضا ما تؤكده الروايات الرشيفة ،كام تؤكد عىل َّ
أن حلول النقمة يف عني كونه
وهذا ً

سبب لتكفري الذنوب عنه ،وبذلك
عقوب ًة عىل اإلنسان بسبب ما ارتكبه من ذنوب ،فهو ٌ
نتلمس عظيم كرمه وسعة رمحته؛ إذ حتى يف حلول النقمة كر ٌم منه ورمحة ملا فيه
ٍ
تكفري لذنوبه.
من

ٍ
بشكل دائمّ ،
رحيم ،فإنّه
كريم
ولكن هذا األمر ليس
ٌ
فإن اهلل يف الوقت الذي هو ٌ

شديد العقاب ،فال يصل ّن بالعبد االغرتار برمحة اهلل إىل أن يتجاوز بارتكاب الذنوب.
ت َأ ْي ِديك ُْم َو َي ْع ُفوا َع ْن
﴿وما َأصا َبك ُْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِام ك ََس َب ْ
ولنتذكر قوله تعاىل َ
ِ ٍ (((
كَثري﴾
َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ :
«أ َما إِنَّه َل ْي َس ِم ْن ِع ْر ٍق َيضرْ ِ ُب ولاَ َن ْك َب ٍة ولاَ ُصدَ ا ٍع ولاَ
ض إِلاَّ بِ َذن ٍ
َم َر ٍ
ْب ،و َذلِ َ
ت
ك َق ْو ُل اهلل فيِ كِتَابِه﴿ :وما َأصا َبك ُْم ِم ْن ُم ِصي َب ٍة َفبِام ك ََس َب ْ
َأي ِديكُم ويع ُفوا عن كَثِ ٍري﴾ ُثم َق َال :وما يع ُفو اهلل َأ ْك َثر ممِ َّا ي َؤ ِ
(((
اخ ُذ بِه».
َ َْ
ْ َْ َ ْ
ُ ُ
َّ
ْ
إن قلت :بامذا نفرس مرض املعصوم؟ هل من ذنب أم ماذا؟

قلت :ليس املرض هو العلة الوحيدة لألمراض ،بل إهنا قد تكون من باب االبتالء

لرفع الدرجة ،كام رصحت بعض الروايات بذلك ،فقد جاء يف الروايات الرشيفة َّ
أن

اهلل يبتيل اإلنسان ببدنه وبامله وأهله ،ألنه يريدْ 
أن يزيد هذا العبد من درجته
الكاملية فيبتليه فيحمد العبد ربه فرتتفع درجته الكاملية.

حممد بن خالد الربقي (ج  /1ص .)115
((( املحاسن ألمحد بن ّ
((( الشورى .30
((( الكايف  /269 :2باب الذنوب /ح .3
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ومن ذلك ما روي عن اإلمام الصادق أنه قال لِ ِزنديق و َقد َس َأ َل ُهَ :فبِماَ است ََح َّق
غري ما ُيصي ُب ُه ِم َن األَوجا ِع َواألَ
ِ
ال ِّط ُ
ف ِمن ُه؟
مراض بِال َذنب َع ِم َل ُه وال ُجرم َس َل َ
فل َّ
الص ُ
َف َ
وم َر ٌض ُج ِع َل
قالَّ :
مر ُض ُعقو َبةَ ،
«إن ا َمل َر َض َعىل ُوجوه َشتّىَ :م َر ُض َبلوىَ ،و َ
ك ِمن ِ
ِع َّل ًة لِل َف ِ
ِ
أن ذلِ َ
وأرش َبة َوبِ َّية أو ِع َّلة كانَت بِ ُأ ِّم ِه ،وتَز ُع ُم
أغذ َية َر ِد َّية،
ناء،
َ
وأنت تَز ُع ُم َّ
أحوال ن ِ
ِ ِِ
ِ
الض َّار ممِ ّا َيأك ُُل ِم َن
مج َل النَّ َظ َر يف
ف ّ
َفس ِه و َع َر َ
َّ
ياس َة ل َبدَ نه وأ َ
الس َ
أحس َن ِّ
أن َمن َ
ِ
مرض ،وتمَ ُ
يل يف َقولِ َ
وت إالّ ِم َن ا َملط َع ِم
كون ا َمل َر ُض َوا َمل ُ
ك إىل َمن َيز ُع ُم أ َّن ُه ال َي ُ
النّاف ِع لمَ َي َ
احلك ِ
مات (أرسطا طاليس) مع ِّلم األَطِب ِ
رش ِ
ئيس ُ
َامء ،و
اء ،و
ُ
(أفالطون) َر ُ
ّ
ُ ُ َ ُ
ب! َقد َ َ
َوا َمل َ
ساحتِ ِه ،ولمَ َيألوا ِح َ
فظ أن ُف ِس ِهم،
(جالينوس) شاخَ و َد َّق َبصرَ ُ ُه ،وما َد َف َع
َ
املوت َ
حني َنز ََل بِ َ
ُ
َوالنَّ َظ َر لمِا ُيوافِ ُقها ،كَم ِمن َمريض َقد زا َد ُه ا ُملعالِ ُج ُسق ًام؟ وكَم ِمن َطبيب عالمِ و َبصري
ِ
ِ
دوي ِة ِ
ِ
ب َبعدَ ُه زَمان ًا؟! َفال َ
َ
لم ُه
مات،
ماهر َ
وعاش اجلاه ُل بِال ِّط ِّ
ذاك َن َف َع ُه ع ُ
بِاألَدواء َواألَ ِ َ
هل بِال ِّطب مع ب ِ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
وح ِ
أجلِ ِه ،وال هذا ضرَ َّ ُه َ
اجل ُ
قاء ا ُملدَّ ِة وت ََأ ُّخ ِر
ِّ َ َ َ
ضور َ
بِط ِّبه عندَ انقطا ِع ُمدَّ ته ُ
ِ (((
األَ َجل!»

�/4آثار تكوينية.

أن للذنوب مدى ٍ
إن الروايات الرشيفة تذكر ّ
ّ
تأثري يتجاوز الفاعل (املذنب نفسه)،
ٍ
بمنطقة معينة ،وإنّام قد تنترش إىل مدن
مثل اإلشعاعات اجلرثومية التي هي ليست حمدد ًة

أخرى ،فاإلنسان عندما ُيذنب ال يؤثر عىل نفسه فقط ،بل قد يؤثر عىل ذريته وعىل ما
يمتلكه من أموال ،بل حتى قد يؤثر عىل نزول املطر ،والقرآن يقولَ ﴿ :ظ َه َر ا ْل َفسا ُد فيِ

ت َأ ْي ِدي الن ِ
ون﴾
ب َوا ْل َب ْح ِر بِام ك ََس َب ْ
َّاس لِ ُي ِذي َق ُه ْم َب ْع َض ا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َي ْر ِج ُع َ
ا ْل رَ ِّ

(((

وعن أيب محزة ،عن أيب جعفر ،قال :سمعته يقول« :إنَّه ما من سنة ّ
أقل مطر ًا من

((( االحتجاج للطربيس ج 2ص 84و .85
((( الروم.41 :
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إن اهلل إذا عمل قوم باملعايص رصف عنهم ما كان
سنة،
ولكن اهلل يضعه حيث يشاءَّ ،
َّ

وإن اهلل ل ُي ِّ
عذب
وإىل الفيايف والبحار واجلبالَّ .
إىل غريهم ٰ
قدَّ ر هلم من املطر يف تلك السنة ٰ

اجلعل يف ُجحرها بحبس املطر عن األرض التي هي بمح ِّلها بخطايا من بحضـرهتا .وقد

ثم قال أبو جعفر:
جعل اهلل هلا السبيل يف مسلك
ٰ
سوى حم َّلة أهل املعايص» ،قالّ :
«فاعتربوا يا ُأويل األبصار»(((.
النبي األعظم:
عىل األفراد اآلخرين :وهي ما روي عن ِّ
ويشمل أيض ًا اآلثار ٰ

عىل غري فاعله ،إن عيرَّ ه ابتيل به ،وإن اغتابه أثم ،وإن ريض به شاركه»(((.
«الذنب شؤم ٰ

�آثار خا�صة لبع�ض الذنوب:
عن أيب عبد اهلل ،قال« :الذنوب التي ُتغيرِّ النعم البغي ،والذنوب التي تورث
الندم القتل ،والتي ت ِ
ُنزل النِّ َقم الظلم ،والتي هتتك السرت رشب اخلمر ،والتي حتبس
ُعجل الفناء قطيعة الرحم ،والتي تر ُّد الدعاء وتُظلِم اهلواء عقوق
الرزق الزنا ،والتي ت ِّ

الوالدين».

(((

وعن إسحاق بن عماّ ر قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :كان أيب يقول :نعوذ

ُقرب اآلجال ،وتخُيل الديار ،وهي قطيعة الرحم،
باهلل من الذنوب التي ت ِّ
ُعجل الفناء ،وت ِّ

الرب».
والعقوق ،وترك ِّ

(((

وقال أبو عبد اهلل« :إذا فشا أربعة ظهرت أربعة :إذا فشا الزنا ظهرت الزلزلة،
الذمة ُأديل ألهل الشـرك من أهل
وإذا فشا اجلور يف احلكم احتبس القطر ،وإذا خفرت َّ

((( الكايف للكليني  /272 :2باب الذنوب /ح .15
((( اجلامع الصغري للسيوطي  /668 :1ح .4353
((( الكايف  447 :2و /448باب يف تفسري الذنوب /ح .1
((( الكايف  447 :2و /448باب يف تفسري الذنوب /ح .2
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اإلسالم ،إذا منعت الزكاة ظهرت احلاجة».

(((

إىل اآلخرة:
ُعجل عقوبتها وال ت َّ
وروي عن رسول اهلل« :ثالثة من الذنوب ت َّ
ُؤخر ٰ

عىل الناس ،وكفر اإلحسان»(((.
عقوق الوالدين ،والبغي ٰ

وعن اإلمام الباقر« :أربعة أرسع يشء عقوب ًة :رجل أحسنت إليه ويكافيك

عىل أمر
باإلحسان إليه إساءة ،ورجل ال تبغي عليه وهو يبغي عليك ،ورجل عاهدته ٰ

فمن أمرك الوفاء له ومن أمره الغدر بك ،ورجل يصل قرابته ويقطعونه»(((.

يرى
عيل :ثالث خصال ال يموت
صاحبهن أبد ًا حت َّٰى ٰ
َّ
وعنه« :يف كتاب ٍّ

وباهلن :البغي ،وقطيعة الرحم ،واليمني الكاذبة»(((.
َّ
ِ
أي ذنب أعجل عقوب ًة لصاحبه؟ « :-من ظلم من
عيل - لـماَّ ُسئ َلُّ :
وقال اإلمام ّ
عىل الفقري»(((.
ال نارص له إلاَّ اهلل ،وجاور النعمة بالتقصري ،واستطال بالبغي ٰ

الإ�شارة الثانيةٌ :
طرق خمت�صر ٌة �إىل التقوى.

(((

/1الوقاية خري من العالج ،فاالبتعاد عن الذنب أفضل من التوبة منه بعد اقرتافه،

فمن أذنب وتاب يكون حاله كاإلناء املكسور الذي تم تصليحه ،فإنه وإن كنا نراه تام ًا،

لكنَّه حتماً مل يعد كاألول.

/2التعجيل بالتوبة.

((( الكايف  447 :2و /448باب يف تفسري الذنوب /ح .3
((( أمايل الشيخ املفيد (ص  /237ح .)1
((( اخلصال /230 :ح .71
((( الكايف  /347 :2باب قطيعة الرحم /ح .4
((( االختصاص.234 :
((( للتفاصيل انظر :مالك التفاضل يف اإلسالم -الشيخ حسني عبد الرضا األسدي -ص 59وما
بعدها.
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ْ
فإن مل يتمكن اإلنسان من وقاية نفسه من املعايص ،فعليه املبادرة إىل إعالن التوبة

بعد ارتكاهبا مبارشةً ،يقول أمري املؤمنني يف وص َّيته لولده اإلمام احلسن...« :
اء ،ولِ ْلمو ِ
ِ ِ ِ ِ
َّك إِ َّن ُخلِ ْق َ ِ ِ ِ ِ
َ
ت لاَ لِ ْل َح َي ِاة،
ت لآلخ َرة لاَ للدُّ ْن َياَ ،ول ْل َفنَاء لاَ ل ْل َب َق َ َ ْ
َوا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي أن َ ماَ
َّك َط ِريدُ ا َملو ِ
ِ
َّك فيِ ُق ْل َع ٍة َو َد ِار ُب ْلغ ٍَةَ ،و َط ِر ٍ
اآلخ َر ِةَ ،و َأن َ
َو َأن َ
ت ا َّل ِذي لاَ َين ُْجو ِمنْه
ْ
يق إِلىَ ٰ
ْت َعلىَ َح ٍ
َه ِ
ار ُبهَ ،ولاَ ُبدَّ َأنَّه ُمدْ ِركُهَ ،فك ُْن ِمنْه َعلىَ َح َذ ِر َأ ْن ُيدْ ِرك َ َ
ْت
ال َس ِّيئ ٍَة َقدْ ُكن َ
َك َوأن َ ٰ
ٰ
ك ِمن َْها بِالت َّْو َب ِة َف َي ُح َ
تحُ َدِّ ُ
ْت َن ْف َس َ
َك َو َبينْ َ َذلِ َ
ول َب ْين َ
ث َن ْف َس َ
ك.(((»...
ْت َقدْ َأ ْه َلك َ
كَ ،فإِ َذا َأن َ
/3ال تضع نفسك يف مأزق.

فعن داود الر ّقي ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :ال ينبغي للمؤمن أن َّ
يذل

نفسه» ،قيل له :وكيف ُّ
خرى:
يذل نفسه؟ قال:
«يتعرض ملا ال يطيق»((( ،يف رواية ُأ ٰ
َّ
«يدخل فيام ُي َّ
تعذر منه»(((.

وللهروب من املأزق مصاديق ،منها:

�أ /اهرب من الفتوى:
يقول اإلمام الصادق يف نصيحته لعنوان البصـري ...« :واهرب من الفتيا

هربك من األسد ،وال جتعل رقبتك للناس جرس ًا»(((.

ب/ابتعد عن ال�شبهات:

يقول رسول اهلل األعظم« :احلالل بينِّ  ،واحلرام بينِّ  ،وبينهام ُأمور مشتبهات ،ال
لعرضه ِ
يعلمها كثري من الناس ،فمن اتَّقى الشبهات استربأ ِ
ودينه ،ومن وقع يف الشبهات
ٰ
((( هنج البالغة (ج  /3ص  48و.)49
التعرض ملا ال يطيق/ح .)4
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  63و /64باب كراهة ُّ
التعرض ملا ال يطيق/ح .)5
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /5ص  63و /64باب كراهة ُّ
لعيل الطربيس (ص .)564
((( مشكاة األنوار ٍّ

يقتلا يف انتديقع
وقع يف احلرام ،كرا ٍع يرعى حول احلمى ي ِ
وشك أن يواقعه»(((.
ٰ ُ
ٰ
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ج/ال ُترث يف نف�سك ال�شهوات املحرمة ،ويدخل �ضمن هذا املعنى:
-ال مت�ش خلف امر�أة وتنظر ملحا�سنها:

داها يا َأب ِ
ت إِ ْح مُ
ت ْاست َْأ ِج ْر ُه إِ َّن
روي عن اإلمام الكاظم يف قوله تعا ٰىل﴿ :قا َل ْ
َ
ِ
قوي قد عرفتيه
ي الأْ َم ُ
ني﴾(((« ،قال هلا شعيب :يا بن َّية ،هذا ٌّ
َخيرْ َ َم ِن ْاست َْأ َج ْر َت ا ْل َق ِو ُّ
برفع الصخرة ،األمني من أين عرفتيه؟ قالت :يا ِ
أبت يّإن مشيت قدّ امه ،فقال :امشـي من
إىل الطريق فإنّا قوم ال ننظر يف أدبار النساء»(((.
خلفي فإن ضللت فأرشديني ٰ

-ال تنفرد بامر�أة:

حممد الط ّيار ،قال :دخلت املدينة وطلبت بيت ًا أتكاراه ،فدخلت دار ًا فيها
روي عن ّ

شاب،
بيتان بينهام باب وفيه امرأة ،فقالت :تكاري هذا البيت؟ قلت :بينهام باب وأنا ٌّ

لت متاعي فيه ،وقلت هلا :أغلقي الباب،
فحو ُ
قالت :أنا ُأغلق الباب بيني وبينكَّ ،

شاب وأنت شا َّبة أغلقيه ،قالت:
الروح ،دعه ،فقلت :ال ،أنا
ٌّ
عيل منه َّ
فقالت :تدخل َّ
اقعد أنت يف بيتك فلست آتيك وال أقربك ،و َأ َب ْت تغلقه ،فأتيت أبا عبد اهلل فسألته

فإن الرجل واملرأة إذا خليا يف بيت كان ثالثهام الشيطان»(((.
«حتول منهَّ ،
عن ذلك ،فقالَّ :

-ال تنظر �إىل امر�أة نظرة حم َّرمة:

قال أبو عبد اهلل« :النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها هلل ال لغريه

((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /3ص  428و/429ح .)7291
((( ال َقصص.26 :
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /4ص  /19ح .)4974
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /3ص  /252ح .)3913
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أعقبه اهلل إيامن ًا جيد طعمه»(((.

تعاىل
وروي عن رسول اهلل ...« :ومن مأل عينيه من امرأة حرام ًا ،حشامها اهلل ٰ
إىل
ثم ُي َ
يوم القيامة بمسامري من النار ،وحشامها نار ًا ،حت َّٰى يقيض بني الناسّ ،
ؤمر به ٰ

النار»(((.

ِ
أيضا ،فعليها ْ
الرجل
أن ال تظهر مفاتنها ،وأن ال تنظر إىل
وهكذا بالنسبة للمرأة ً

بريبةْ ،
وأن ال ختتيل برجل غري حمرم.

/4ال تهتك �سرت م�ؤمن:

إىل عورة رجل أو شعر امرأة أو
روي عنه« :من ا َّطلع يف بيت جاره فنظر ٰ
يشء من جسدها ،كان ح ًّقا عىل اهلل أن ي ِ
دخله النار مع املنافقني ،الذين كانوا يبتغون
ُ
ٰ
عورات الناس يف الدنيا ،وال خيرج من الدنيا حت َّٰى يفضحه اهلل ،و ُيبدي للناس عورته يف
اآلخرة»(((.

 /5ال تتعرب بعد الهجرة.

أي ْ
(أن ينتقل املك َّلف من بلد يتمكَّن فيه من تع ُّلم ما يلزمه من املعارف الدِّ ينية

واألحكام الشـرعية ،ويستطيع فيه أداء ما وجب عليه يف الشـريعة املقدَّ سة ،وترك ما
عىل ذلك كلاّ ً أو بعض ًا)(((.
حرم عليه فيها ،إ ٰىل بلد ال يستطيع فيه ٰ

((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /4ص  /18ح .)4969
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)286
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق (ص .)282
((( فقه احلضارة للس ِّيد السيستاين (ص .)135
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 /6ال َتعِد مبا ال ت�ستطيع فعله.
فعن أمري املؤمنني« :املنع اجلميل أحسن من الوعد الطويل»(((.

وعنه« :ال تَعد ما تعجز عن الوفاء به»(((.

 /7ال تطمع مبا عند النا�س.

فإنَّه يوجب الوقوع يف ِّ
الذلَّ ،
يرى إلاَّ الوصول إ ٰىل
فإن الطمع مركب
أعمى ،ال ٰ
ٰ
ذل النفس ،فمن كان طماّ ع ًا كان إ ٰىل ِّ
عىل حساب ِّ
الذل أقرب منه إ ٰىل
إشباع حاجته ،ولو ٰ
ذل ِّ
العز .وقد روي عن اإلمام الباقر أنَّه قال« :ال َّ
كذل الطمع»(((.
ِّ

 /8ال تكذب.
فقد روي أنه قال رجل له :املؤمن يزين؟ قال« :قد يكون ذلك» ،قال :املؤمن

يسـرق؟ قال« :قد يكون ذلك» ،قال :يا رسول اهلل ،املؤمن يكذب؟ قال« :ال ،قال
ِ
ِ
ُون﴾(((»(((.
ين ال ُي ْؤ ِمن َ
تعاىل﴿ :إِنَّام َي ْفترَ ِ ي ا ْلكَذ َب ا َّلذ َ
اهلل ٰ
للشـر أقفاالً وجعل مفاتيح تلك األقفال
«إن اهلل جعل
وعن أيب جعفر ،قالَّ :
ِّ

رش من الرشاب»(((.
الرشاب ،والكذب ٌّ

/9ال تغ�ضب.
«إن هذا الغضب مجرة من الشيطان،
عن أيب محزة الثاميل ،عن أيب جعفر ،قالَّ :
((( عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي.67 :
((( عيون احلكم واملواعظ لليثي الواسطي.517 :
احلراين (ص .)286
((( حتف العقول البن شعبة ّ
((( النحل105 :
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /118ح .)275
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /338باب الكذب /ح .)3
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امحرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل
تُو َقد يف قلب ابن آدمَّ ،
وإن أحدكم إذا غضب َّ
فإن رجز الشيطان
الشيطان فيه ،فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه فليلزم األرضَّ ،

ليذهب عنه عند ذلك»(((.

والظاهر َّ
املعنى احلقيقي ،وإنَّام الكناية
أن املقصود من (دخل الشيطان فيه) ليس
ٰ

عن مت ُّلك الشيطان زمام األمر عند الغضب ،ممَّا يعني الوقوع يف مصائد الندم واحلرسة
وعض األنامل!
ِّ

/10توا�ضع.

فقد ذكرت الروايات الرشيفة َّ
أن األمر الذي كان وراء انتجاب النبي موسى

موسى بن عمران:
إىل
الكليم هو التواضع ،فعن أيب عبد اهلل ،قال:
ٰ
ٰ
«أوحى اهلل ٰ

موسى مل انتجبتك من خلقي واصطفيتك لكالمي؟
أتدري يا
ٰ
رب.
فقال :ال يا ِّ

إىل األرض فلم أجد عليها أشدّ تواضع ًا يل منك.
ٰ
فأوحى اهلل إليه :يّإن ا َّطلعت ٰ

موسى ساجد ًا وع َّفر خدَّ يه يف الرتاب تذ ُّل ً
ال منه لر ِّبه.
فخر
ٰ
َّ

موسى ،وأمر يدك يف موضع سجودك ،وامسح هبا
فأوحى اهلل إليه :ارفع رأسك يا
ٰ
ٰ

وجهك وما نالته من بدنك ،فإنَّه أمان من ِّ
كل سقم وداء وآفة وعاهة»(((.

لنسمها
نلفت النظر إىل أن هناك عالقات بني األم��ور الترشيعية والتكوينية
ِّ

بالعالقات العكسية ،فمن أراد أن يكون عظيماً عند الناس فعليه أن يتواضع هلم ،ولذا

أدعهن
النبي كان يسلم حتى عىل الصبيان .فقد روي عن رسول اهلل« :مخس ال
َّ

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  304و /305باب الغضب/ح .)12
((( الدعوات لقطب الدِّ ين الراوندي (ص  /78ح .)188
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عىل احلضيض مع العبيد ،وركويب احلامر مؤكف ًا ،وحلب العنز بيدي،
حت َّٰى املامت :األكل ٰ

عىل الصبيان ،لتكون ُسنَّة من بعدي».
ولبس الصوف ،والتسليم ٰ

(((

�/11أخلِ�ص العمل.

فمن دون اإلخالص يف النية يكون املؤمن غافلاً  ،يقول اإلمام الصادق« :وال

بدَّ للعبد من خالص الن َّية يف ِّ
املعنى يكون غافالً،
كل حركة وسكون ،إذ لو مل يكن هبذا
ٰ
والغافلون قد وصفهم اهلل بقوله﴿ :إِ ْن ُه ْم إِلاَّ َكالأْ َنْعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َض ُّل َسبِيالً﴾ (الفرقان:

.(((»)44

/12احب�س جوارحك.

ْ
أن حيبس اإلنسان جوارحه عن احلرام ،ويف هذا املجال يصف أمري املؤمنني

املتَّقني فيام يصفهم ...« :فاملتَّقون فيها هم أهل الفضائل ،منطقهم الصواب ،وملبسهم

عىل
االقتصاد ومشيهم التواضعُّ ،
غضوا أبصارهم عماَّ َّ
حرم اهلل عليهم ،ووقفوا أسامعهم ٰ
العلم النافع هلم.(((»...

/13ال ت�ستمع الغناء.

َّ
فإن الغناء ُ
يفتك بالتقوى ،فعن مسعدة بن زياد ،قال :كنت عند أيب عبد اهلل،

فقال له رجل :بأيب أنت و ُأ ّمي إنَّني أدخل كنيف ًا يل ويل جريان عندهم جوار يتغنَّني

ويضـربن بالعود ،فر َّبام أطلت اجللوس استامع ًا منّي هل َّن؟ فقال« :ال تفعل» ،فقال
الرجل :واهلل ما آتيه َّن إنَّام هو سامع أسمعه ُبأ ُذين! فقال« :هلل أنتَ ،أما سمعت اهلل
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص .271
((( مستدرك الوسائل للمريزا النوري (ج  /1ص /99ح  ،)3/86عن مصباح الرشيعة.
((( هنج البالغة (ج  /2ص  160و.)161
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الس ْم َع َوا ْل َب َص َـر َوا ْل ُفؤا َد ك ُُّل ُأولئِ َ
كان َعنْ ُه َم ْس ُؤالً﴾(((؟!» ،فقالٰ :بىل واهلل
ك َ
يقول﴿ :إِ َّن َّ

لكأنيّ مل أسمع هبذه اآلية من كتاب اهلل من أعجمي وال عريب ،ال جرم إنَّني ال أعود إن

شاء اهلل ،وإنيّ أستغفر اهلل.

(((
مقيام ٰ
عىل أمر عظيم ،ما كان
فقال له« :قم فاغتسل
َ
وس ْل ما بدا لك ،فإنَّك كنت ً

كل ما يكره فإنَّه ال يكره إلاَّ َّ
وس ْله التوبة من ِّ
كل
أسوء حالك لو َّ
عىل ذلك! امحد اهلل َ
مت ٰ
فإن ٍّ
لكل أهالً»(((.
قبيح ،والقبيح دعه ألهله َّ

 /14ا�صرب.
فعن أيب عبد اهلل ،قال« :الصرب من اإليامن بمنزلة الرأس من اجلسد ،فإذا ذهب

الرأس ذهب اجلسد ،كذلك إذا ذهب الصرب ذهب اإليامن»(((.

/15اقر�أ عن املتقني.

َّ
تأثري عىل سلوك اإلنسان ،وعىل رأس املتقني أئمتنا.
فإن القدوة احلسنة هلا ٌ
النقطة ال�ساد�سة :كيف حمى �أهل البيت� شيعتهم و�أتباعهم؟
اجلواب :لبيان اإلجراءات العملية التي قام هبا أهل البيت حلامية شيعتهم،

نذكر عدة طرق:

/1التقية.

وهو طريق عقالئي ،وقد ُع ِرفت الشيعة هبا ملا مرت عليهم من ظروف صعبة

((( اإلرساء36 :
((( الظاهر َّ
أن املراد هنا هو ُغسل التوبة.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /6ص  /432باب الغناء /ح .)10
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /87باب الصرب /ح .)2
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ألزمتهم ْ
أن يتخذوا هذا اإلجراء الوقائي دف ًعا لرضر أعدائهم.

ويف هذا املجال روي أن عيل بن يقطني كتب إىل [اإلمام] موسى بن جعفر:

اختلف يف (املسح عىل الرجلني) ،فان رأيت أن تكتب ما يكون عميل عليه فعلت.

فكتب أبو احلسن« :ال��ذي آمرك به أن تتمضمض ثالث ًا ،وتستنشق ثالث ًا،

وتغسل وجهك ثالث ًا ،وختلل شعر حليتك ،وتغسل يديك ثالث ًا ،ومتسح رأسك كله،
ومتسح ظاهر أذنيك وباطنهام ،وتغسل رجليك ثالث ًا ،وال ختالف ذلك إىل غريه .فامتثل

أمره ،وعمل عليه».

فقال الرشيد [يوم ًا] :أحب أن أستربئ أمر عيل بن يقطني ،فإهنم يقولون :إنه

رافيض ،والرافضة خيففون يف الوضوء [فطلبه] فناطه بيشء من الشغل يف الدار حتى

دخل وقت الصالة ،فوقف الرشيد من وراء حائط احلجرة بحيث يرى عيل بن يقطني،
وال يراه هو ،وقد بعث إليه باملاء للوضوء ،فتوضأ كام أمره موسى( ،فقام الرشيد

وقال) :كذب من زعم أنك رافيض.

فورد عىل عيل بن يقطني [بعد ذلك] كتاب موسى بن جعفر :من اآلن توضأ

كام أمر اهلل تعاىل :اغسل وجهك مرة فريضة ،وأخرى إسباغ ًا ،واغسل [يديك] من
املرفقني كذلك ،وامسح مقدم رأسك ،وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك ،فقد
زال ما خياف عليك.

(((

/2العمل داخل البالط احلاكم.
فقد أمروا بعض الشيعة أن يدخلوا يف البالط احلاكم ،مع عدم إظهارهم

التشيع ،رغم وجود العديد من الروايات التي حترم عىل الشيعة ْ
أن يكونوا يف بالط
((( اخلرائج واجلرائح لقطب الدين الراوندي ج 1ص 335ب 8ح .26
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ٍ
أمر خلُ ِّل ِ
ص الشيعة ْ
أن يبقوا داخل البالط ،وأشهر ما
الظامل؛ وذلك لروايات جاء فيها ٌ

يذكر هلذه املسألة هو عيل بن يقطني من أصحاب اإلمام الكاظم ،فهذا املكان ال
ٍ
واحد أن يكون ثابتًا وحماف ًظا عىل دينه فيه ،لكن األئمة كانوا يعرفون
يتمكن أي

شيعتهم وأهيم يستطيع البقاء والثبات ،لذا أذن اإلمام الكاظم البن يقطني بالبقاء
يف بالط احلكام ،برشط الثبات واحلفاظ عىل الدين ،فإن يف بقائه فائدة للشيعة ،فقد
يستطيع من خالل سلطته ْ
أن يخُ فف الظلم عنهم ،كام سيكون عينًا هلم فيوصل أخبار

خصوصا ليتم ّ
توخي احلذر منهم ،ولربام
السلطة الظاملة الرسية إليهم عمو ًما وإىل اإلمام
ً
ٍ
بطريقة أو أخرى ْ
أن يؤثر ولو جزئ ًيا عىل احلاكم باعتباره من احلاشية.
يستطيع

فقد روي أنه ملا قدم أبو إبراهيم موسى بن جعفر العراق ،قال عيل بن

يقطني :أما ترى

حايل وما أنا فيه؟! فقال« :يا عيل ،إن هلل تعاىل أولياء مع أولياء الظلمة ،ليدفع

هبم عن أوليائه ،وأنت منهم يا عيل».

(((

ويف رواية أخرى أنه قال أبو احلسن لعيل بن يقطني« :اضمن يل خصلة أضمن

لك ثالث ًا» .فقال عيل :جعلت فداك وما اخلصلة التي أضمنها لك ،وما الثالث اللوايت

تضمنهن يل؟

فقال أبو احلسن« :الثالث اللوايت أضمنهن لك :أن ال يصيبك حر احلديد أبد ًا

بقتل ،وال فاقة ،وال سجن حبس» ،قال ،فقال عيل :وما اخلصلة التي أضمنها لك؟ قال،

عيل اخلصلة ،وضمن له
ويل أبدا اال أكرمته» ،قال :فضمن ٌّ
فقال« :تضمن أن ال يأتيك ٌّ

أبو احلسن الثالث.

(((

((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس ج 2ص  731رقم (.)817
((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس ج 2ص  731و 732رقم (.)818
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/3ذ ُّم بع�ض �شيعتهم.

وهو من أغرب الطرق ،فكان األئمة يف بعض األحيان يذمون بل يلعنون

بعض أصحاهبم إلبعاد عيون األعداء عنهم ،وأوضح مثال عىل ذلك ما ورد يف لعن
اإلمام الصادق ل��زرارة .وزرارة ذلك الذي قال فيه اإلمام الصادق« :برش
املخبتني باجلنة :بريد بن معاوية العجيل ،وأبو بصري بن ليث البخرتي املرادي ،وحممد

بن مسلم ،وزرارة ،أربعة نجباء أمناء اهلل عىل حالله وحرامه ،لوال هؤالء انقطعت آثار

النبوة واندرست».

(((

وعن مجيل بن دراج ،قال :سمعت أبا عبد اهلل يقول« :أوتاد األرض ،وأعالم

الدين أربعة :حممد بن مسلم ،وبريد بن معاوية ،وليث بن البخرتي املرادي ،وزرارة بن

أعني».

(((

ورغم ِّ
كل ذلك املقام الرفيع لزرارة ،إال َّ
أن هناك رواية بني اإلمام الصادق
ٍ
مسألة فقهية نقلها زرارة عن
وزياد بن أيب احلالل حيث سأل اإلمام الصادق عن

عيل واهلل،
اإلمام ،فيقول اإلمام الصادق« :ليس هكذا سألني وال هكذا قلت ،كذب ّ

عيل واهلل ،لعن اهلل زرارة ،لعن اهلل زرارة».
كذب ّ
ٍ
حرية من أمرنا من تضارب هاتني الروايتني ،نذكر الرواية التي
ولكي ال نكون يف
(((

كانت لإلمام الصادق مع ابن زرارة عبد اهلل ،والتي تبني حقيقة احلال من رواية
اللعن.

عن عبد اهلل بن زرارة قال :قال يل أبو عبد اهلل« :اقرأ مني عىل والدك السالم،

((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس ج 1ص  398رقم (.)286
((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس ج 2ص  507رقم (.)432
((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس ج 1ص  361- 359رقم (.)234
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قربناه
وقل له :إين إنام أعيبك دفاع ًا مني عنك ،فإن الناس والعدو يسارعون إىل كل من ّ
ودنوه منا،
ومحدنا مكانه إلدخال األذى يف من نحبه ونقربه ،يرمونه ملحبتنا له وقربة ّ

ويرون إدخال األذى عليه وقتله وحيمدون كل من عبناه نحن وأن نحمد أمره.

ولـميلك إلينا ،وأنت يف ذلك مذموم عند
فإنام أعيبك ألنك رجل اشتهرت بنا َ

ولـميلك إلينا ،فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك
الناس غري حممود األثر ملودتك لنا َ
يف الدين بعيبك ونقصك ،ويكون بذلك منا دفع رشهم عنك يقول اهلل جل وعز َ
﴿أ َّما

الس ِفينَ ُة َفكان ْ لمِ ِ
راء ُه ْم َملِ ٌ
ك َي ْأ ُخ ُذ
ون فيِ ا ْل َب ْح ِر َف َأ َر ْد ُت َأ ْن َأ ِعي َبها َو َ
ني َي ْع َم ُل َ
َت َساك َ
َّ
كان َو َ
ِ ٍ
َصب ًا﴾((( ،هذا التنزيل من عند اهلل صاحلة ،ال واهلل ما عاهبا إال لكي تسلم
ك َُّل َسفينَة غ ْ

من امللك وال تعطب عىل يديه ،ولقد كانت صاحلة ليس للعيب منها مساغ واحلمد اهلل.

فافهم املثل يرمحك اهلل ،فإنك واهلل أحب الناس إيل ،وأحب أصحاب أيب حي ًا

وميت ًا ،فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر ،أن من ورائك ملك ًا ظلوم ًا غصوب ًا

يرقب عبور كل سفينة صاحلة ترد من بحر اهلدى ليأخذها غصب ًا ثم يغصبها وأهلها،

إيل ابناك احلسن واحلسني
فرمحة اهلل عليك حيا ورمحته ورضوانه عليك ميتا ،ولقد أدى ّ

رسالتك ،أحاطهام اهلل وكألمها ورعامها وحفظهام بصالح أبيهام كام حفظ الغالمني،
فال يضيقن صدرك من الذي أمرك أيب وأمرتك به ،وأتاك أبو بصري بخالف الذي

أمرناك به ،فال واهلل ما أمرناك وال أمرناه إال بأمر وسعنا ووسعكم األخذ به ،ولكل ذلك

عندنا تصاريف ومعان توافق احلق ،ولو أذن لنا لعلمتم أن احلق يف الذي أمرناكم به،
فردوا إلينا األمر وس ّلموا لنا واصربوا ألحكامنا وارضوا هبا ،والذي ّفرق بينكم فهو

راعيكم الذي اسرتعاه اهلل خلقه ،وهو أعرف بمصلحة غنمه يف فساد أمرها ،فان شاء

فرق بينها لتسلم ،ثم جيمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوها يف آثار ما يأذن اهلل
((( الكهف .79
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تعاىل ،ويأتيها باألمن من مأمنه والفرج من عنده ،عليكم بالتسليم والرد إلينا وانتظار

أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم»...
ٍ
وكقاعدة كلية هلذا الطريق ،روي َع ْن نَصرْ ٍ الخَْ ْث َع ِم ِّي َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل
ول إِلاَّ ح ّق ًاَ ،ف ْلي ْكت ِ
ف َأنَّا لاَ َن ُق ُ
َي ُق ُ
ف َما
َف بِماَ َي ْع َل ُم ِمنَّاَ ،فإِ ْن َس ِم َع ِمنَّا ِخلاَ َ
«م ْن َع َر َ
َ
َ
ولَ :
يع َلمَ ،ف ْليع َلم َأ َّن َذلِ َ ِ
(((
اع ِمنَّا َعنْه».
ك د َف ٌ
َْ
َْ ْ
(((

/4عدم �إدخال ال�شيعة يف حربٍ خا�سرة.

َّ
ألن ذلك يعني التصفية الشاملة من دون مربر ومن دون فائدة ،وهذا األمر يرجع

باخلسارة عىل الشيعة باخلصوص ،ويتجىل هذا الطريق فيام ورد عنهم من عدم

قيامهم لعدم توفر األنصار بالعدد الكايف.
َع ْن َس ِد ٍير الصَّيرَْفيِ ِّ َق َالَ :د َخ ْل ُت عَلىَ َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ف ُق ْل ُت َله :واهلل َما َي َس ُع َك
ا ْل ُق ُعو ُد!

َف َق َال« :ولمِ َ َيا َس ِد ُير؟»
يك ِ
وشي َعتِ َك و َأن َْص ِ
ار َك ،واهلل َل ْو ك َ
ُق ْل ُت :لِ َك ْث َر ِة َم َوالِ َ
نيَ ما َل َك
َان ألَ ِم ِري ا ْل ُـم ْؤ ِمنِ َ
الشي َع ِة واألَن َْص ِ
ِم َن ِّ
ار وا ْل َـم َواليِ َما َط ِم َع فِيه َت ْي ٌم ولاَ َع ِد ٌّي.
فَ .ق َالِ :
َف َق َال« :يا س ِدير ،وكَم عسى َأ ْن يكُونُوا؟»ُ ،ق ْل ُتِ :ما َئ َة َأ ْل ٍ
«ما َئ َة
َ
ْ َ َ
َ َ ُ
«ما َئتَي َأ ْل ٍ
فَ .ق َالِ :
وما َئتَي َأ ْل ٍ
ف؟!» ُق ْل ُتَ :نعمِ ،
َأ ْل ٍ
ف الدُّ ْن َيا!
ف؟!» ُق ْل ُتَ :ن َع ْم ،ونِ ْص َ
ْ
ْ
َ ْ

ف َع َل ْي َ
َت َعنِّيُ ،ث َّم َق َال« :يخَ ِ ُّ
ك َأ ْن َت ْب ُلغَ َم َعنَا إِلىَ َي ْن ُب َع؟» ُق ْل ُتَ :ن َع ْمَ ،ف َأ َم َر
َق َالَ :ف َسك َ
بِ ِحماَ ٍر و َب ْغ ٍل َأ ْن ُيسرَْ َجاَ ،ف َبا َد ْر ُت َف َر ِك ْب ُت الحِْ ماَ َرَ ،ف َق َالَ « :يا َس ِد ُير ،أت ََرى َأ ْن ت ُْؤثِ َر يِن

((( اختيار معرفة الرجال (رجال الكيش) للشيخ الطويس ج 1ص  349و  350رقم ()221
لاَف الحَْ ِد ِ
اختِ ِ
اب ْ
يث ح.6
((( الكايف للكليني ج 1ص 65وَ 66ب ُ
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ِ
ِ
ِ
ب الحِْ ماَ َر،
بِالحْ ماَ ِر؟!» ُق ْل ُت :ا ْل َب ْغ ُل َأ ْز َي ُن و َأ ْن َب ُلَ .ق َال« :الحْ ماَ ُر َأ ْر َف ُق ب»َ .فن ََز ْل ُت َف َرك َ
ور ِكب ُت ا ْلب ْغ َلَ ،فم َضينَا َفحان ِ
َت الصَّلاَ ةَُ ،ف َق َالَ « :يا َس ِد ُير ،ان ِْز ْل بِنَا ن َُص ِّل»ُ .ث َّم
َ
َ ْ
َ
َ ْ
َق َالِ :
الصلاَ ُة فِ َيها» ،فَسرِ ْ نَا َحتَّى صرِ ْ نَا إِلىَ َأ ْر ٍ
ض حمَ ْ َرا َء،
َ
«هذه َأ ْر ٌض َسبِخَ ٌة ،لاَ تجَ ُ و ُز َّ
َان ليِ ِشيع ٌة بِعدَ ِد ه ِذه الجِْ دَ ِ
اء
و َن َظ َر إِلىَ غُلاَ ٍم َي ْر َعى ِجدَ ا ًءَ ،ف َق َال« :واهلل َيا َس ِد ُيرَ ،ل ْو ك َ
َ َ َ
َما َو ِس َعنِي ا ْل ُق ُعو ُد».
وص َّل ْينَا َفلَماَّ َف َر ْغنَا ِم َن الصَّلاَ ِة َع َط ْف ُت عَلىَ الجِْ دَ ِاء َف َعدَ ْدتهَُاَ ،فإِ َذا ِه َي َس ْب َع َة
ون ََز ْلنَا َ

عَش!
رَ َ

(((

فاملشكلة ليست يف أهل البيت ،بل يف املجتمع؛ إذ مل ُينتج عد ًدا كاف ًيا من

األصحاب اخلُ ّلص الذين هم عىل مستوى من الثقة واإليامن والثبات للقيام بمثل هذا
األمر.

وهذا ما رصح به اإلمام احلسن ،حيث روي أنّه دخل أحدهم عىل اإلمام

بعد الصلح مع معاوية فس ّلم عليه وق��ال :السالم عليك يا مذل املؤمنني ،فيجيبه

اإلمام« :ما أنا بمذل املؤمنني ولكني معز املؤمنني ،إين ملا رأيتكم ليس بكم عليهم

قوة سلمت االمر ألبقى أنا وأنتم بني أظهرهم ،كام عاب العامل السفينة لتبقى ألصحاهبا
وكذلك نفيس وأنتم لنبقى بينهم»...

(((

لذا كان أهل البيت عندما يرون َّ
أن هناك حرب ًا خارسة ،فإهنم يأمرون شيعتهم

بالقعود عنها؛ ألهنا سوف ال تكون إال عبارة عن تصفية جسدية ومعنوية هلم.

�/5أمرهم� شيعتهم بالعمل املخفي.

ٍ
برتتيب من أهل
رغم أنَّه كان لبعض الشيعة مهام عظيمة ُألقيت عليهم ،لكن

اب فيِ ِق َّل ِة عَدَ ِد ا ْل ُـم ْؤ ِمنِ َني ح.4
((( الكايف للكليني ج 2ص 242وَ 243ب ٌ
((( حتف العقول للحراين ص .308

يقتلا يف انتديقع

35

ٍ
بعمل معني تغطي ًة عىل أمرهم ،وأوضح شاهد عىل ذلك هو
البيت أمروهم

السفري األول عثامن بن سعيد امللقب بالعمري واألسدي والعسكري والسامن ،حيث
كان يتجر بالسمن تغطي ًة عىل أمره؛ كونه سفريا لإلمام حيث كان موضع ٍ
ثقة لإلمام
ً
اهلادي والعسكري واملهدي ،فكان يضع األموال والرسائل يف جراب السمن
خو ًفا من أن ُيكشف أمره ،وهبذه الطريقة كان أمثال عثامن بن سعيد (رضوان اهلل تعاىل
عليه) يتجاوزون اخلطر.

اخلالصة :كان أهل البيت يعملون قدر اإلمكان عىل احلفاظ عىل شيعتهم

ح ًبا هبم ومن أجل أن ال تنقطع جذورهم وحيفظ التشيع.

التقية املداراتية:
باإلضافة إىل النوعني املتقدمني من التقية ،هناك نوع آخر ُيسمى بالتقية املداراتية

«واستصالحا للمسلمني ومج ًعا لكلمتهم و ًملا لشعثهم»،
قد أشار إليها الشيخ بقوله
ً
والغاية منها ليس هو دفع الرضر خو ًفا من املقابل ،وإنّام من أجل جذبه إىل احلق ،بمعنى

ْ
أن ال ُيظهر الشيعي معتقده للمخالف يف بادئ األمر ويتحفظ عليه حتى ينجذب له
ٍ
حينئذ ُيظهر له األمر.
ويطمئن،
فقهي بخصوص التقية ،أشار إليه الشيخ رمحه اهلل بقوله( :وللتقية
مطلب
وهناك
ٌ
ٌ

أحكام من حيث وجوهبا وعدم وجوهبا بحسب اختالف مواقع خوف الرضر مذكورة

يف أبواهبا يف كتب العلامء الفقهية) .إشارة منه إىل أن التقية تدخل يف أبواب األحكام
التكليفية اخلمسة حسب اختالف املورد ،ويف ذلك تتم مراجعة الكتب الفقهية.

الف�صل الرابع:

ما �أ ّدب به �أهل البيت عليهم ال�سالم �شيعتهم
قال:

«متهيد:

أن دولتهم لن تعود إليهم يف
إن األئمة من آل البيت علموا من ذي قبل ّ
َّ

وأنم وشيعتهم سيبقون حتت سلطان غريهم ممن يرى رضورة مكافحتهم
حياهتم ،هّ

بجميع وسائل العنف والشدة.

أن يتخذوا التكتم «التقية» دين ًا وديدن ًا هلم وألتباعهم،
فكان من الطبيعي  -من جهة ْ -

ما دامت التقية تحُ َق ُن من دمائهم وال تُسيئ إىل اآلخرين وال إىل الدين ،ليستطيعوا البقاء

يف هذا اخلضم العجاج بالفتن والثائر عىل آل البيت باإلحن.
ٍ
جهة أخرى  -أن ينرصفوا إىل تلقني
وكان من الالزم بمقتىض إمامتهم  -من

أن يسلكوا
أتباعهم أحكام الرشيعة اإلسالمية ،وإىل توجيههم توجيها ديني ًا صاحل ًا ،وإيل ْ
هبم مسلك ًا اجتامعي ًا مفيد ًا ،ليكونوا مثال املسلم الصحيح (العادل).

وطريقة آل البيت يف التعليم ال تحُ يط هبا هذه الرسالة ،وكتب احلديث الضخمة

أن نُشري هنا إىل بعض ما يشبه
متكلف ٌة بام نرشوه من تلك املعارف الدينية ،غري أنّه ال بأس ّ
أن يدخل يف باب العقائد فيام يتعلق بتأديبهم لشيعتهم ،باآلداب التي تسلك هبم املسلك
ْ

االجتامعي املفيد ،وتُقرهبم زلفى إىل اهلل ،وتطهر صدورهم من درن اآلثام والرذائل،
37
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وجتعل منهم عدوالً صادقني .وقد تقدّ م الكالم يف (التقية) التي هي من تلك اآلداب
يعن لنا من هذه اآلداب» .انتهى.
املفيدة اجتامعي ًا هلم ،ونحن ذاكرون هنا بعض ما ُّ
ذكر املصنف مطلب ًا نبينه يف نقطتني:

النقطة الأوىل :ما هو ربط هذه الآداب ب�أ�صول الدين؟
ذكر الشيخ يف هذا الفصل العديد من اآلداب اإلسالمية التي توارثها الشيعة

من أهل البيت.

ٌ
سؤال وهوّ :
إن كتاب عقائد اإلمامية قد عُدّ لبيان عقائد
وقد يتبادر إىل الذهن

الشيعة وأصول دينهم ،فام هو ارتباط هذه اآلداب بأصول الدين؟
ويمكن اجلواب عن هذا السؤال ِ
بعدة وجوه ،هي:

الوجه الأول:

َّ
آداب من خمتصات الشيعة اإلمامية
إن تلك اآلداب التي ذكرها الشيخ إنّام هي ٌ

ولو يف بعض مراتبها ،كزيارة القبور مثلاً  ،وبالتايل قد ُيستشكل عىل الشيعة ،أو يتم
ٍ
ألمور ال متت إىل اإلسالم بصلة ،ومن ثم تكون بدع ًة (أي
بأنم قد أسسوا
اهتامهم هّ

إدخال ٍ
ٍ
حينئذ إىل بيان حقيقة األمر
يشء ليس من الدين بالدين) ،ونحن كشيعة نحتاج

فيها.

وحيث ُأ ِخ��ذت تلك اآلداب عن أهل البيت الذين ثبتت حجيتهم يف

تم بحثه ،إذ ما داموا هم
املباحث السابقة ،كان املقا ُم مناس ًبا لطرحها لصلتها الوثيقة بام ّ

حجة علينا ،فيجوز األخذ بقوهلم تعبدً ا ،وقد ح ّثوا عىل زيارة القبور والدعاء وغريها

من اآلداب التي يذكرها الشيخ ،وبذا نُثبت شديد الصلة بني تلك اآلداب واإلسالم.
وينتج :أن هذه اآلداب ليست بدعة؛ ألهنا مأخوذة من أهل البيت ،وقد
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ٍ
عرفنا ّ
مناسبات كثرية هّأنم يستمدون ما عندهم من
رصحوا يف
أن أهل البيت قد ّ

رسول اهلل.

ِ
ٍ
ِ
الر ُج ُل:
ف َع ْن ُق َت ْي َب َة َق َالَ :س َأ َل َر ُج ٌل َأ َبا َع ْبد اهللَ ع ْن َم ْس َأ َلةَ ،ف َأ َجا َبه ف َيهاَ ،ف َق َال َّ
ُون ا ْل َقو ُل فِيها؟ َف َق َالَ له« :مه ،ما َأجبت َ ِ ِ
َأر َأ ْي َت إِ ْن ك َ
ش ٍء
َ َ َْ
َ
َان ك ََذا وك ََذا َما َيك ُ ْ
ُك فيه م ْن يَ ْ
ِ
ِ
ٍ (((
(أر َأ ْي َ فيِ
شء».
َف ُه َو َع ْن َر ُسول اهللَ ،ل ْسنَا م ْنَ :
ت) يَ ْ

الوجه الثاين:

َّ
مثارا لطرح الشبهات عىل
إن تلك اآلداب -وعىل األقل يف بعض مراتبها -كانت ً

أيضا لكنه جعل الدعاء اجلامعي من
الشيعة ،مثلاً يف الدعاء ،فإن غرينا وإن كان يدعو ً

أمرا ما عند الشيعة بدع ٌة يعني َّ
البدعة ،والقول َّ
أن هناك خللاً يف عقيدهتم ،لذا نحتاج
بأن ً

البعض رشكًا وبالتايل فلها
إىل أن نقدم جوا ًبا عن ذلك ،وكذا يف زيارة القبور ،فقد عدّ ها
ُ

ٌ
وثيق بالتوحيد وبقية أصول الدين.
ارتباط ٌ

وعىل أساس هذين الوجهني –وربام غريمها -وضع الشيخ هذه اآلداب يف

كتاب العقائد.

النقطة الثانية :ملاذا فتح �أهل البيت باب هذه الآداب ل�شيعتهم؟
ِ
لعدة أسباب أمهها:

أولاً َّ :
إن تلك اآلداب -كالدعاء وعدم التعامل مع الظاملني وما شابه -هي عىل
كل ٍ
ٍ
ِّ
بشكل تفصييل حتى يستطيع العبد
حال مما يقرب العبد هلل ،واللطف يقتيض بياهنا
التقرب اىل اهلل.

ثان ًيا :وهو ما أشار إليه الشيخ يف عبارته:

والر ْأ ِي وا ْل َـم َق ِاي ِ
يس ح.21
((( الكايف للكيني ج 1صَ 58ب ُ
اب ا ْلبِدَ ِع َّ
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َّ
إن تلك اآلداب كانت وسيل ًة مهم ًة إليصال:

 -1األحكام الرشعية.
 -2العقائد الصحيحة.

 -3أنظمة احلياة السلوكية.

فإن ِّ
ُ
ومثال ذلك (األدعية)َّ ،
لكل أئمتنا أدعية تضمنت يف داخلها (أحكام ًا

رشعية ،عقائد وسلوك ًا).

وكان ُّ
بث هذه األحكام من خالل األدعية ألجل إيصاهلا لشيعتهم من دون

إلفات نظر السلطات إليهم؛ ألن السلطات يف ذلك الوقت كان هلا شعار (خذوهم عىل

التهمة)

(((

فكان القايص والداين يعلم َّ
أن شيعة أهل البيت قد ذاقوا األمرين من هذه

السلطات.

لقد وصل األمر بالناس يف ذلك الوقت أن يتعاملوا مع أهل البيت تعام ً
ال
غري الئق ،فقد روي َع ْن َع ْب ِد الرَّحمَْ ِن ْب ِن الحَْ َّج ِ
وف
ْت َأ ُط ُ
اج َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالُ « :كن ُ
َان َر ُس ُ
يب ِمنِّيَ ،ف َق َالَ :يا َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ،ك ْي َ
ول اهللَ ي ْصن َُع بِالحَْ َج ِر
فك َ
وس ْف َي ُ
ي َق ِر ٌ
ان ال َّث ْو ِر ُّ
ُ
َان َر ُس ُ
ول اهللَ ي ْستَلِ ُمه فيِ ك ُِّل
إِ َذا ا ْنت ََهى إِ َل ْيه؟ َف ُق ْل ُ
ت [أي اإلمام الصادق :]ك َ
َطو ِ
يض ٍة ونَافِ َل ٍة.
اف َف ِر َ
َ

َق َالَ :فتَخَ َّل َ
ت َف َل ْم َأ ْستَلِ ْمه،
وم َش ْي ُ
ت إِلىَ الحَْ َج ِر ُجز ُ
ف َعنِّي َقلِيالًَ ،ف َلماَّ ا ْنت ََه ْي ُ
ْت َ
َان يستَلِم الحَْ جر فيِ ك ُِّل َطو ِ
ِ
ِ ِ
َ
ْب يِن َأ َّن َر ُس َ
اف
َ
ول اهلل ك َ َ ْ ُ َ َ
َف َلح َقني َف َق َالَ :يا أ َبا َع ْبد اهلل ،ألمَ ْ خُت رِ ْ

((( من كتاب يزيد (لعنه اهلل) إىل عبيد اهلل بن زياد يف الكوفة :أما بعد ...:وإنه قد بلغني أن حسينا قد
توجه إىل العراق فضع املناظر واملسالح واحرتس ،واحبس عىل الظنة واقتل عىل التهمة ،واكتب إيل
فيام حيدث من خرب إن شاء اهلل[ .اإلرشاد للشيخ املفيد ج 2ص 65و ]66
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َّاس كَانُوا َي َر ْو َن
َف ِر َ
تَ :بلىَ َ .ق َالَ :ف َقدْ َم َر ْر َت بِه َف َل ْم ت َْستَلِ ْم! َف ُق ْل ُ
يض ٍة ونَافِ َل ٍة؟ ُق ْل ُ
ت :إِ َّن الن َ
لِرس ِ
َان إِ َذا ا ْنت ََهى إِلىَ الحَْ َج ِر َأ ْف َر ُجوا َله َحتَّى َي ْستَلِ َمه ،وإِ يِّن
ول اهللَ ما لاَ َي َر ْو َن ليِ  ،وك َ
َ ُ

َأك َْره الز َِّحا َم».

(((

إن دلت عىل ٍ
يشء فإنّام ُّ
وهذه الرواية ْ
تدل عىل قلة احرتام الناس لألئمة ،كام

ُّ
أن اإلمام يعمل عىل إيصال األحكام الرشعية للشيعة ْ
تدل عىل َّ
وإن مل ُيتح له امتثاهلا.

اب ا ْل ُـم َزاحمََ ِة عَلىَ الحَْ َج ِر َاأل ْس َو ِد ح.2
((( الكايف للكليني ج 4ص 404و َ 405ب ُ

عقيدتنا يف الدعاء
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف الدعاء:

قال النبي« :الدعاء سالح املؤمن ،وعمود الدين ،ونور الساموات واألرض»،

وكذلك هو ،أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا هبا ،وقد ألفوا يف فضله وآدابه ويف
األدعية املأثورة عن آل البيت ما يبلغ عرشات الكتب من مطولة وخمترصة .وقد أودع يف
هذه الكتب ما كان هيدف إليه النبي وآل بيته من احلث عىل الدعاء والرتغيب فيه.

«أحب األعامل إىل اهلل يف األرض الدعاء»
حتى جاء عنهم« :أفضل العبادة الدعاء» و
ُّ
«إن الدعاء يرد القضاء والبالء» ،و «أنّه شفاء من ك ُِّل ٍ
داء».
بل ورد عنهمّ :
ٌ

أن أمري املؤمنني كان رج ً
���اء) ،أي كثري الدعاء .وكذلك
وقد ورد ّ
�لا (د ّع ً
أن يكون وهو سيد املوحدين وإمام اآلهليني .وقد جاءت أدعيته كخطبه ٍ
آية من
ينبغي ْ

تضمنت من املعارف اإلهلية
آيات البالغة العربية كدعاء كميل بن زياد املشهور ،وقد ّ
أن تكون منهج ًا رفيع ًا للمسلم الصحيح.
والتوجيهات الدينية ما ُيصلِ ُح ْ

خري منهجٍ للمسلم
ويف احلقيقة ّ
إن األدعية ال��واردة عن النبي وآل بيتهُ 
 إذا تدبرها  -تبعث يف نفسه قوة اإليامن ،والعقيدة وروح التضحية يف سبيل احلق،وتعرفه ،رس العبادة ،ولذة مناجاة اهلل واالنقطاع إليه ،وتلقنه ما جيب عىل االنسان
أن يعلمه لدينه وما يقربه إىل اهلل زلفى .و ُيبعده عن املفاسد واألهواء والبدع الباطلة.
ْ

أن هذه األدعية قد أودعت فيها ُخالصة املعارف الدينية من الناحية اخللقية
وباالختصار ّ
43
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أهم مصادر اآلراء
والتهذيبية للنفوس ،ومن ناحية العقيدة اإلسالمية ،بل هي من ِّ

الفلسفية واملباحث العلمية يف اإلهليات واألخالقيات.

ولو استطاع الناس  -وما كلهم بمستطيعني  -أن هيتدوا هبذا اهلدى الذي تُثريه

هذه األدعية يف مضامينها العالية ،ملا كنت جتد من هذه املفاسد ا ُملثقلة هبا األرض أثر ًا،

أن
وحل ّلقت هذه النفوس ا ُملك ّبلة بالرشور يف سامء ّ
احلق حر ًة طليق ًة ،ولكن أنّى للبرش ْ
يصغي إىل كلمة املصلحني والدعاة إىل احلق ،وقد كشف عنهم قوله﴿ :إِ َّن النَّ ْف َس
ِِ
ِ
﴿و َما َأ ْك َث ُر الن ِ
ين﴾.
َّاس َو َل ْو َح َر ْص َ
ت بِ ُم ْؤمن َ
السوء﴾َ ،
لأَ َ َّم َار ٌة بِ ُّ
إن ركيزة السوء يف االنسان اغرتاره بنفسه وجتاهله ملساوئه ومغالطته لنفسه
نعمّ ،
يف أنّه حُي ِسن صنع ًا فيام اختذ من ٍ
عمل :فيظلم ويتعدّ ى ويكذب ويراوغ و ُيطاوع شهواته

ما شاء له هواه ،ومع ذلك يخُ ادع نفسه أنّه مل يفعل إال ما ينبغي أن يفعل ،أو َّ
يغض برصه
متعمد ًا عن قبيح ما يصنع ويستصغر خطيئته يف عينه .وهذه األدعية املأثورة التي تستمدُّ

من منبع الوحي جتاهد أن حتمل االنسان عىل االختالء بنفسه والتجرد إىل اهلل؛ لتُل ِّقنه

االعرتاف باخلطأ وأنّه ا ُملذنب الذي جيب عليه االنقطاع إىل اهلل لطلب التوبة واملغفرة،
ولت ِ
أن يقول الداعي من دعاء كميل بن
ُلمسه مواقع الغرور واالجرتام يف نفسه ،ومثل ْ
زياد:

عيل حك ًام اتبعت فيه هوى نفيس ومل أحرتس فيه من تزيني
«إهلي وموالي! أجريت َّ

عيل من ذلك
فغرين بام أهوى ،وأسعده عىل ذلك القضاء،
ُ
عدويّ ،
فتجاوزت بام جرى َّ
وخالفت بعض أوامرك».
بعض حدودك،
ُ

وال َّ
أن مثل هذا االعرتاف يف اخللوة أسهل عىل االنسان من االعرتاف عالني ًة
شك ّ

مع الناس ،وإن كان من أشق أحوال النفس أيض ًا.

كبري يف ختفيف
تم ذلك لإلنسان فله ٌ
ْ
وإن كان بينه وبني نفسه يف خلواته ولو َّ
شأن ٌ

اعدلا يف انتديقع
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أن يصنع
غلواء نفسه الرشيرة وترويضها عىل طلب اخلري .ومن ُيريد هتذيب نفسه ال ُبدّ ْ
هلا هذه اخللوة والتفكري فيها بح ٍ
ٍ
أن
وخري
رية ُملحاسبتها،
طريق هلذه اخللوة واملحاسبة ْ
ُ
ُ
أن
يواظب عىل قراءة هذه األدعية املأثورة التي تصل بمضامينها إىل أغوار النفس ،مثل ْ

يقرأ يف دعاء أيب محزة الثاميل:

ُ
فتأمل كلمة
«أي رب! جللني بسرتك،
واع��ف عن توبيخي بكرم وجهك!» ّ

ثري يف النفس رغبتها يف كتم ما تنطوي عليه من املساوئ ،ليتنبه
(ج ِّللنيّ .).
فإن فيها ما ُي ُ
أن يعرتف بذلك حني يقرأ بعد ذلك:
اإلنسان إىل هذه الدخيلة فيها ويستدرجه إىل ْ

خفت تعجيل العقوبة الجتنبتُه».
«فلو اطلع اليوم عىل ذنبي غريك ما فعلته ولو
ُ

وهذا االعرتاف بدخيلة النفس وانتباهه إىل احلرص عىل كتامن ما عنده من املساوئ

أن
يستثريان الرغبة يف طلب العفو واملغفرة من اهلل لئال ُي َ
فتضح عند الناس لو أراد اهلل ْ
ٍ
ُيعاقبه يف الدنيا أو اآلخرة عىل أفعالهّ ،
بمناجاة الرس ،وينقطع إىل
فيلتذ
ُ
اإلنسان ساعتئذ ُ

حلم عنه وعفا عنه بعد املقدرة فلم يفضحه ،إذ يقول يف الدعاء بعد ما
اهلل وحيمده أنّه َ
تقدم:

«فلك احلمد عىل حلمك بعد علمك وعىل عفوك بعد قدرتك» ،ثم يوحي الدعاء

إىل النفس سبيل االعتذار عام ّفرط منها عىل أساس ذلك احللم والعفو منه ،لئال تنقطع

أن عصيانه ليس لنكران اهلل واستهانة بأوامره إذ
الصلة بني العبد وربه ،ولتلقني العبد ّ
يقول« :وحيملني وجيرئني عىل معصيتك حلمك عني ،ويدعوين إىل قلة احلياء سرتك

عيل .ويرسعني إىل التوثب عىل حمارمك معرفتي بسعة رمحتك وعظيم عفوك».
َّ

وعىل أمثال هذا النمط تنهج األدعية يف مناجاة الرس لتهذيب النفس وترويضها

عىل الطاعات وترك املعايص .وال تسمح الرسالة هذه بتكثري النامذج من هذا النوع ،وما
أكثرها.
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ِ
بأسلوب االحتجاج مع اهلل
أن أورد بعض النامذج من األدعية الواردة
ويعجبني ْ

لطلب العفو واملغفرة ،مثل ما تقرأ يف دعاء كميل بن زياد« :وليت شعري يا سيدي
ٍ
ٍ
ألسن نطقت بتوحيدك
خرت لعظمتك ساجدة ،وعىل
وموالي! أتسلط النار عىل وجوه ّ
ٍ
قلوب اعرتفت بإهليتك حُمققة ،وعىل ضامئر حوت من
صادقة وبشكرك مادحة ،وعىل
العلم بك حتى صارت خاشعة ،وعىل جوارح سعت إىل أوطان تعبدك طائعة ،وأشارت
باستغفارك مذعنة ،ما هكذا الظن بك وال أخربنا بفضلك».

وتأمل يف لطف هذا االحتجاج وبالغته وسحر بيانه ،فهو
كرر قراءة هذه الفقراتّ ،
ِّ

يف الوقت الذي يوحي للنفس االعرتاف بتقصريها وعبوديتهاُ ،يل ّقنها عدم اليأس من
ٍ
طرف خفي لتلقينها واجباهتا
رمحة اهلل وكرمه ،ثم يكلم النفس بابن عم الكالم ومن
ِ
اإلنسان بعمل
أن
العليا ،إذ يفرض فيها هّأنا قد قامت هبذه الواجبات كاملة ،ثم ُيع ِّلمها َّ

شوق املرء إىل أن يرجع إىل
يستحق
هذه الواجبات
ُّ
ُّ
التفض َل من اهلل باملغفرة ،وهذا ما ُي ِّ

نفسه فيعمل ما جيب أن يعمله إن كان مل يؤد تلك الواجبات.

ثم تقرأ أسلوب ًا آخر من االحتجاج من نفس الدعاء« ،فهبني يا إهلي وس ّيدي وريب

حر نارك
صربت عىل عذابك فكيف أصرب عىل فراقك؟! وهبني يا إهلي
ُ
ُ
صربت عىل ِّ

أصرب عن النظر إىل كرامتك؟!».
فكيف
ُ
ِ
برضورة االلتذاذ بقرب اهلل ومشاهدة كرامته وقدرته ،حب ًا
تلقني للنفس
وهذا
ٌ
ٍ
وجه يكون
أن يبلغ من الدرجة عىل
وبأن هذا االلتذاذ ينبغي ْ
له وشوق ًا إىل ما عندهَّ ،
أن
أن اإلنسان متك َّن من ْ
تأثري تركه عىل النفس أعظم من العذاب وحر النار ،فلو فرض ّ

أن
حر النار فإنّه ال
يتمكن من الصرب عىل هذا الرتك ،كام تفهمنا هذه الفقرات ّ
ُ
يصرب عىل ِّ

هذا احلب وااللتذاذ بالقرب من املحبوب املعبود خري شفي ٍع للمذنب عند اهلل ألن يعفو
ويصفح عنه .وال خيفى لطف هذا النوع من التعجب والتم ُّلق إىل الكريم احلليم قابل

اعدلا يف انتديقع

47

التوب وغافر الذنب.

ٍ
دعاء مخُ ٍ
ترص جام ٍع ملكارم اخلالق وملا ينبغي
أن نختم بحثنا هذا بإيراد
وال بأس يف ْ
ٍ
ٍ
أن يكون عليه من الصفات املحمودة:
عضو من اإلنسان وك ُِّل
لك ُِّل
صنف منه ْ
«اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد املعصية ،وصدق النية وعرفان احلرمة ،وأكرمنا
َّ

باهلدى واالستقامة ،وسدِّ د ألسنتنا بالصواب واحلكمة ،وامأل قلوبنا بالعلم واملعرفة،

وطهر بطوننا من احلرام والشبهة ،واكفف أيدينا عن الظلم والرسقة ،واغضض أبصارنا
ِّ
وتفضل عىل علامئنا بالزهد
عن الفجور واخليانة ،واسدُ د أسامعنا عن اللغو والغيبة،
ّ

والنصيحة ،وعىل املتعلمني باجلهد والرغبة ،وعىل املستمعني باالتباع واملوعظة ،وعىل

مرىض املسلمني بالشفاء والراحة ،وعىل موتانا بالرأفة والرمحة ،وعىل مشاخينا بالوقار
والسكينة وعىل الشباب باإلنابة والتوبة ،وعىل النساء باحلياء والعفة ،وعىل األغنياء

بالتواضع والسعة ،وعىل الفقراء بالصرب والقناعة ،وعىل الغُزاة بالنرص والغلبة ،وعىل
األُسرَ َ اء باخلالص والراحة ،وعىل األمراء بالعدل والشفقة ،وعىل الرعية باإلنصاف
ِ
واقض ما أوجبت عليهم من
وحسن السرية ،وبارك للحجاج والزوار يف الزاد والنفقة،

احلج والعمرة ،بفضلك ورمحتك يا أرحم الرامحني».

ٍ
ملوص إخواين القراء أال تفوهتم االستفادة من تالوة هذه األدعية ،برشط
وإن
يّ

التد ُّبر يف معانيها ومراميها وإحضار القلب واالقبال والتوجه إىل اهلل بخشو ٍع وخضوعٍ،

كأنا من إنشائه للتعبري هبا عن نفسه ،مع اتباع اآلداب التي ذكرت هلا من
وقراءهتا هّ
توج ٍه من القلب رصف لقلقة يف اللسان ،ال تزيد
طريقة آل البيتّ ،
فإن قراءهتا بال ُ

ُقربه زلفى ،وال تكشف له مكروب ًا ،وال ُيستجاب معه له دعاء.
االنسان معرفة .وال ت ِّ
قلب ٍ
دعاء بظهر ٍ
ساه ،فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن
«إن اهلل ال يستجيب
ّ
ً
باإلجابة»» .انتهى.
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نحاول أن نوضح هذه العقيدة عرب خطوات:

اخلطوة الأوىل :الدعاء �سبب معنوي.

من الواضح جدً ا َّ
أن اهلل خلق العامل وجعله يسري وفق نظام العلة واملعلول ،فلكي
تصل إىل ٍ
يشء ما البدّ ْ
أن تسلك السبل واألسباب املؤدية له .وهذا النظام مل ُيستث َن منه
فكل ٍ
يش ٌء يف هذا الوجود اإلمكاين (العامل)ُّ ،
يشء إما علة أو معلولاً إىل أن نصل إىل علة

العلل التي ليس فوقها علة وهو اهلل.

ّ
والنار علة
أسباب منظورة معروفة ،فاملا ُء علة اإلرواء،
وإن العلل منها ما هلا
ٌ
ُ
والشمس عل ُة وجود الضوء ،ومدُّ املاء وجزره يرتبط بالقمر .ومنها ما له
اإلحراق،
ُ

نحس بآثارها ،كام يقال يف مسألة التوفيق اإلهلي؛
أسباب غري معروفة وغري مرئية ،وإنّام ُّ
َّ
َّ
الشك أنّه علة حلفظ اإلنسان وحصوله عىل بعض العلوم
فإن التوفيق والتسديد اإلهلي

أمر معنوي.
وحتقيقه لبعض األهداف ،لكنه ال ُيرى بالعني وإنّام هو ٌ
ِ
سبب للوصول إىل األهداف،
سلسلة العلل املعنوية ،فالدعا ُء
والدعا ُء يدخل يف
ٌ
كثريا ،فقد ورد يف أثر الدعاء عن اإلمام الصادق
وهذا األمر أكدت عليه الروايات ً

أنّه قال« :عليكم بالدعاء فإنه شفاء من كل داء ،وإذا دعوت ف ُظ ّن أن حاجتك بالباب».
ٍ
رواية عن أمري املؤمنني أنّه قال« :ادفعوا أمواج البالء عنكم بالدعاء ،قبل
ويف
(((

ورود البالء».

(((

ِ
ِ
ٍ ِ
وعن اإلمام الصادق أنّه قال« :من خَتَو َ ِ
َ ْ َّ
ف م ْن َبلاَ ء ُيصي ُبه َف َت َقدَّ َم فيه بِالدُّ َعاء لمَ ْ
َ ً (((
ُي ِره اهللَ ذلِ َ
ك ا ْل َبلاَ َء أ َبدا».

((( الدعوات للراوندي ص.18
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص 621حديث أربعامئة.
((( الكايف للكليني ج 2ص 472باب ال َّت َقدُّ ِم فيِ الدُّ ع ِ
اء ح.2
َ
َ ُ
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اخلطوة الثانية :الدعاء مفتاح الإجابة.

ٍ
حيث َّ
ُ
هدف هو اإلجابة من اهلل ،لذلك عبرّ ت عنه
إن الدعاء يمثل سب ًبا لتحقيق

(مفتاح لإلجابة) ،فعن اإلمام احلسن قال« :ما فتح اهلل عىل
الروايات الرشيفة بأنّه
ٌ
ٍ
ٍ
مسألة فخزن عنه باب اإلجابة» ،وعن رسول اهلل قال« :من فتح له من
باب
أحد َ
الدعاء منكم فتحت له أبواب اإلجابة».

لكل ٍ
أن ِّ
ومن املعلوم َّ
باب مفتاح ًا خاص ًا ،وهذا املفتاح له نتوءات خاصة به ،تكون

ٍ
متوافقة متا ًما مع جتويف القفل؛ لكي يفتحه بصورة صحيحةَّ ،
خلل يف تلك
أي
وأن ّ

النتوءات يؤدي إىل أن ال يفتح القفل ومن ثم ال يفتح ذلك الباب ،هذا يف عامل املاديات.
أن هناك ً ِ
مفتاح اإلجابة ،مما يعني َّ
وحيث َّ
باب ،وأقفل
إن الدعاء
كنوزا ُجعل عليها ٌ
ُ
مفتاح ،وهذا املفتاح هو الدعاء ،فال ُبدَّ ْ
أن يكون الدعاء متناس ًبا
وج ِعل لقفله
ٌ
هذا الباب ُ

مع قفل الباب الذي تريد فتحه ،لذا جيب ْ
أن يأيت بالدعاء اخلاص بقفل ذلك الباب،
أن يراعي َّ
ولذلك فعىل من يريد أن يصل إىل اإلجابةْ ،
كل قواعد إجابة الدعاء.

عن عبد اهلل بن سنان ،قال :قال أبو عبد اهلل« :ستصيبكم شبهة فتبقون بال

هدى ،وال ينجو منها إلاَّ من دعا بدعاء الغريق» ،قلت :كيف دعاء
رى ،وال إمام
ٰ
علم ُي ٰ

عىل دينك»،
الغريق؟ قال« :يقول :يا اهلل يا رمحن يا رحيم يا مق ِّلب القلوب ث ِّبت قلبي ٰ
عىل دينك» ،قال:
فقلت :يا اهلل يا رمحن يا رحيم يا مق ِّلب القلوب واألبصار ثبت قلبي ٰ
«إن اهلل مق ِّلب القلوب واألبصار ،ولكن قل كام أقول لك :يا مق ِّلب القلوب ث ِّبت
َّ

عىل دينك»(((.
قلبي ٰ

ويف هذه الرواية نكتة لطيفة ،وهيَّ :
أن الدعاء مفتاح اإلجابة ،وأهل البيت

يعطون املفتاح املالئم متام ًا لفتح باب اإلجابة ،فال ينبغي الزيادة أو النقيصة يف دعاء
((( كامل الدين 351 :و /352باب  /33ح .49
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وارد عنهم ،إذ َّ
لعل تلك الزيادة أو النقيصة تعرقل فتح الباب ،متام ًا كام َّ
أي
أن ّ

مفتاح لو حصل له ذلك ملا فتح بابه ،ومن هنا ينبغي التأكّد من كون لفظ الدعاء موافق ًا
حت َّٰى للقواعد النحوية ،إذ هلذا األمر  -وغريه ممَّا يدخل يف رسعة استجابة الدعاء  -أثر

مهم يف اإلجابة.
ّ
ِ
الر ِحي ِم ا ْل َق ِص ِري َق َالَ :د َخ ْل ُت عَلىَ َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ف ُق ْل ُتُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
اك،
و َع ْن َع ْبد َّ
إِنيِّ ْ
ت ْع ُت ُد َعا ًء.
اخ رَ َ

اخترِ ِ
ِ ِ
ك َأمر َفا ْفز َْع إِلىَ رس ِ
اع َ
وص ِّل
ول اهللَ ،
َ ُ
ك ،إِ َذا َنز ََل بِ َ ْ ٌ
َق َالَ « :د ْعني م ِن ْ َ
ر ْك َع َت ِ تهُ ِدهيِ إِلىَ رس ِ
ول اهلل.»
َ ُ
َ ينْ ْ ماَ
ف َأ ْصن َُع؟
ُق ْل ُتَ :ك ْي َ
ِ
ِ
ِ
َاح ا ْل َف ِر َ
يض ِة ،وت ََش َّهدُ ت ََش ُّهدَ
َقالَ « :ت ْغتَس ُل وت َُص يِّل َر ْك َع َتينْ ِ ت َْس َت ْفت ُح بهِ ِماَ ا ْفتت َ
ِ
يض ِةَ ،فإِ َذا َفرغ َ ِ
ت:
ا ْل َف ِر َ
ت ُق ْل َ
وس َّل ْم َ
ْت م َن الت ََّش ُّهد َ
َ

ْت السلاَ م ِ
مم ٍد ِ
السلاَ ُم وإِ َل ْي َ
ومن َ
وآل
السلاَ ُمُ ،
ُ
الله َّم َص ِّل َعلىَ حُ َ َّ
ك َي ْر ِج ُع َّ
ْك َّ
الله َّم َأن َ َّ ُ
ِ
ِِ
ِ ِ
مم ٍد وب ِّلغْ روح حُ َ ٍ ِ
السلاَ َمَ ،
وار ُد ْد َع يَ َّل ِمن ُْه ُم
الصادق َ
اح األَئ َّمة َّ
وأ ْر َو َ
حُ َ َّ َ ُ َ
ني َسلاَ ميْ ،
م َّمد منِّي َّ
الر ْك َع َتينْ ِ َه ِد َّي ٌة ِمنِّي إِلىَ
ورحمْ َ ُة اهلل و َب َركَاتُهُ ،
الله َّم إِ َّن َها َتينْ ِ َّ
والسلاَ ُم َع َل ْي ِه ْم َ
السلاَ َمَّ ،
َّ
ِِ
رس ِ
يك وفيِ َر ُسولِ َ
ور َج ْو ُت فِ َ
ني.
ول اهللَ ،ف َأثِ ْبنِي َع َل ْي ِهماَ َما َأ َّم ْل ُ
كَ ،يا َوليِ َّ ا ْل ُـم ْؤمن َ
ت َ
َ ُ
ُثم خَ ِ
ت ُّر َس ِ
اجد ًا و َت ُق ُ
ْتَ ،يا
وتَ ،يا َح ُّي لاَ إِ َله إِلاَّ َأن َ
ولَ ﴿ :يا َح ُّي َيا َق ُّيو ُمَ ،يا َح ُّي لاَ َي ُم ُ
َّ
ِ
إلكْرامِ ،يا َأرحم حمِ ِ
ِ
ني َم َّرةً.
ني﴾ َأ ْر َبع َ
الرا َ
َذا الجَْ لاَ ل وا ِ َ َ ْ َ َ َّ
ِ
ني َم َّرةً.
ُث َّم َض ْع َخدَّ َك األَ ْي َم َن َف َت ُقولهَُ ا َأ ْر َبع َ
ِ
َ
ني َم َّرةً.
س َف َت ُقولهَُ ا َأ ْر َبع َ
ُث َّم َض ْع َخدَّ َك األ ْي رَ َ
ِ
ك وتمَ ُدُّ َيدَ َك و َت ُق ُ
ُث َّم ت َْر َف ُع َر ْأ َس َ
ني َم َّرةً.
ول َأ ْر َبع َ
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ِ
ك و َت ُق ُ
ول َذلِ َ
ك و َت ُلو ُذ بِ َس َّبا َبتِ َ
ُث َّم ت َُر ُّد َيدَ َك إِلىَ َر َق َبتِ َ
ني َم َّرةً.
ك َأ ْر َبع َ
ك َأو َتب ِ
ِ
ُثم ُخ ْذ ْلحِ يت َ ِ
م َّمدُ َ ،يا َر ُس َ
ول اهللَ ،أ ْشكُو إِلىَ
اك و ُق ْلَ :يا حُ َ
سى وا ْب ْ َ
َّ
َ
َك بِ َيد َك ا ْل ُي رْ َ
اش ِدين ح ِ
ك الر ِ
ِ
كح ِ
اجتِي.
اجتي ،وبِك ُْم َأت ََو َّجه إِلىَ اهلل فيِ َح َ
َ َ َ
اهلل وإِ َل ْي َ َ َ
اجتي وإِلىَ َأ ْه ِل َب ْيت َ َّ
مم ٍد ِ
ُث َّم ت َْس ُجدُ و َت ُق ُ
حتَّى َي ْن َقطِ َع َن َف ُس َم َّم ٍد،
وآل حُ َ
ولَ :يا اهلل َيا اهلل َ
كَ -ص ِّل َعلىَ حُ َ َّ
وا ْف َع ْل يِب ك ََذا وك ََذا».
َق َال َأبو َعب ِد اهللَ « :ف َأنَا َّ ِ
َ
اجتُه».
ُ ْ
ب َح َحتَّى ُت ْقضـَى َح َ
الضام ُن َعلىَ اهلل أ ْن لاَ َي رْ َ

(((

لذا فمن األفضل أن ندعو باآليات الكريمة التي جاءت بصيغة الدعاء ،واألدعية

الواردة عن أهل البيت؛ ألهنم يعلمون مفاتيح اإلجابة.

اخلطوة الثالثة� :آداب الدعاء.

ِ
يشري الشيخ يف هذه العقيدة إىل َّ
بالكثري من
أن أهل البيت عندما أحتفونا

األدعية فذلك َّ
ألن األدعية تتضمن:
 -1اآلداب اإلسالمية.

 -2املعارف التوحيدية والفقهية والسلوكية.
من جهة أخرى ،ذكرت الروايات الرشيفة بعض اآلداب التي ينبغي للمؤمن
ٍ
شأنية ل ُيستجاب .وهي
التأدب هبا عند قراءة الدعاء حتى ُيعطي الدعاء أثره ويكون ذا

من األمور الكاملية التي توصل الدعاء إىل مرحلة اإلجابة ،ومنها:

 /1البسملة ،ففي الرواية عن رسول اهلل« :ال يرد دعاء أوله بسم اهلل الرمحن

الرحيم».

(((

((( الكايف للكليني ج 3ص 476باب ص ِ
َلاَة الحَْ َو ِائ ِج ح.1
َ ُ
((( الدعوات للراوندي ص 52ح .131
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 /2التمجيد ،أي متجيد اهلل وتقديسه وذكر صفاته الرمحانية وما شابه ،فعن أيب
عبد اهلل« :ك ُُّل دع ٍ
ِ
ِ
َاء».
اء لاَ َيك ُ
َُ
ُون َق ْب َله تحَ ْ ميدٌ َف ُه َو َأ ْبترَ ُ  ،إِ َّنماَ الت َّْحميدُ ُث َّم ال َّثن ُ
يد والتَّم ِج ِ
ُق ْل ُت [بعض أصحابه] :ما َأد ِري ما يجُ ِزي ِمن التَّح ِم ِ
يد؟
َ ْ
َ ْ
َ ْ
ْ
ْت ِ
الله َّم َأن َ َ
ك يَش ٌءَ ،
َق َالَ « :ي ُق ُ
اآلخ ُر َف َل ْي َس َب ْعدَ َك
وأن َ
ولُ :
ْت األ َّو ُل َف َل ْي َس َق ْب َل َ ْ
ِ
ِ
َك يَش ٌءَ ،
ك يَش ٌءَ ،
يَش ٌءَ ،
ْت ا ْل َع ِزي ُز
وأن َ
وأن َ
وأن َ
ْت ا ْل َباط ُن َف َل ْي َس ُدون َ ْ
ْت ال َّظاه ُر َف َل ْي َس َف ْو َق َ ْ
ْ
ِ
(((
يم».
الحَْ ك ُ
/3الصالة عىل النبي حممد وآله ،عن أمري املؤمنني أنَّه قالُّ :
«كل دعاء

حمجوب حت َّٰى ُي يّ
النبي.(((»
عىل ِّ
صل ٰ

 /4االستشفاع بالصاحلني ،ف َع ْن سَماَ َع َة َق َالَ :ق َال ليِ َأ ُبو الحَْ َس ِن [الكاظم]« :إِ َذا
ك بِح ِّق حُ َ ٍ يِ
َان َل َ
ك َ
اج ٌةَ ،ف ُق ِلُ :
(الله َّم إِ يِّن َأ ْس َأ ُل َ َ
ك َيا َسماَ َع ُة إِلىَ اهللَ ح َ
م َّمد و َع ٍّلَ ،فإِ َّن لهَُ ماَ
الش ْأ ِن وبِ َح ِّق َذلِ َ
الش ْأ ِن ،و َقدْ ر ًا ِم َن ا ْل َقدْ ِرَ ،فبِ َح ِّق َذلِ َ
ك َّ
ِعنْدَ َك َش ْأن ًا ِم َن َّ
ك ا ْل َقدْ ِرَ ،أ ْن ت َُص يِّ َل
مم ٍد ِ
م َّم ٍد َ
وأ ْن َت ْف َع َل يِب ك ََذا وك ََذا).
وآل حُ َ
َعلىَ حُ َ َّ
ِ
َان َي ْو ُم ا ْل ِق َي َام ِة لمَ ْ َي ْب َق َم َل ٌ
وه َو
َفإِنَّه إِ َذا ك َ
ك ُم َق َّر ٌب ولاَ َنبِ ٌّي ُم ْر َس ٌل ولاَ ُم ْؤم ٌن ممُ ْت ََح ٌن إِلاَّ ُ
(((
َاج إِ َل ْي ِهماَ فيِ َذلِ َ
ك ا ْل َي ْومِ».
يت ُ
حَ ْ
 /5اإلقرار بالذنبَّ ،
أقر بذنبه أمام اهللُ فتِح له باب اإلجابة،
فإن اإلنسان إذا َّ
ِ
ِ
َاء ُث َّم ا ِ
الذن ِ
إل ْق َر ُار بِ َّ
ْب ُث َّم
ففي احلديث عن اإلمام الصادق« :إِ َّنماَ ه َي ا ْلـمدْ َح ُة ُث َّم ال َّثن ُ
ِ (((
ْب إِلاَّ بِا ِ
ا ْل َـم ْس َأ َل ُة إِنَّه واهلل َما َخ َر َج َع ْبدٌ ِم ْن َذن ٍ
إل ْق َرار».
يد والتَّم ِج ِ
((( الكايف للكليني ج 2ص 503و  504باب التَّح ِم ِ
يد ح.6
ْ
َ ُ
ْ
((( كنز ال ُعماّ ل للمتَّقي اهلندي (ج  /1ص  490و /491ح .)2153
((( الكايف للكليني ج 2ص 562باب الدُّ ع ِ
ِ
اء لِ ْلك َْر ِ
ب والهَْ ِّم وا ُلحْ ْز ِن والخَْ ْوف ح.21
َ
َ ُ
ِ
ِ
اب ال َّثنَاء َق ْب َل الدُّ َعاء ح.3
((( الكايف للكليني ج 2صَ 484ب ُ

53

اعدلا يف انتديقع

 /6الترضع واالبتهال ،فقد روي أنه كان النبي يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كام

يستطعم املسكني ،وكان يترضع عند الدعاء يكاد يسقط رداؤه.
ِ
أن يصيل ركعتنيَّ ،
ْ /7
طلب اخلري فيها
ب من َ
فإن من مظان إجابة الدعاء التي مل خي ْ
هو ْ
أن يصيل الداعي ركعتني ُيتِم ركوعهام وسجودمها ،ثم يدعو.
فقد روي َع ِن الحَْ َس ِن ْب ِن َصالِ ٍح َق َالَ :س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ي ُق ُ
«م ْن ت ََو َّض َأ
ولَ :
هاُ ،ث َّم َج َل َس َف َأ ْثنَى َعلىَ اهلل
وء َ
وس ُجو َد مُ َ
وصلىَّ َر ْك َع َتينْ ِ َف َأت ََّم ُركُو َع ُهماَ ُ
َف َأ ْح َس َن ا ْل ُو ُض َ
وصلىَّ َعلىَ رس ِ
ب
وم ْن َط َل َ
اجتَهَ ،ف َقدْ َط َل َ
ول اهللُ ،ث َّم َس َأ َل اهلل َح َ
َ
ب الخَْ يرْ َ فيِ َم َظانِّهَ ،
َ ُ
ِ
(((
ب».
الخَْ يرْ َ فيِ َم َظانِّه لمَ ْ يخَ ْ
(((

 /8ألاّ يستصغر الداعي شي ًئا من الدعاءَّ ،
فإن الروايات الرشيفة تؤكد عىل أمهية
طلب أي ٍ
يشء من اهلل مهام ّ
قل شأنه ويسرَُ نواله حتى ملح الطعام؛ َّ
ألن ما ال يتيرس
ّ

من اهلل فلن يتيرس أبدً ا.

ٍ
يشء ما نحتاجه ،بل يشمل طلب العون
وال ينحرص الدعاء يف احلصول عىل

أيضا ال ينبغي أن يستصغر الداعي فعلاً ما إلحرازه قدرته عليه ،بل
منه ،ويف هذا ً

حثت الروايات عىل الدعاء طل ًبا للعون منه (تبارك وتعاىل) حتى يف مثل إصالح شسع

النعل إذ انقطع!

أخفى رضاه يف
أخفى أربعة يف أربعة:
وتعاىل
«إن اهلل تبارك
فعن أمري املؤمننيَّ :
ٰ
ٰ
ٰ

وأخفى سخطه
تستصغرن شيئ ًا من طاعته ،فر َّبام وافق رضاه وأنت ال تعلم.
طاعته ،فال
َّ
ٰ
تستصغرن شيئ ًا من معصيته ،فر َّبام وافق سخطه معصيته وأنت ال تعلم.
يف معصيته ،فال
َّ

تستصغرن شيئ ًا من دعائه ،فر َّبام وافق إجابته وأنت ال
وأخفى إجابته يف دعوته ،فال
َّ
ٰ

((( الدعوات للراوندي ص 22ح.24
((( الكايف للكليني ج 3ص 478باب ص ِ
َلاَة الحَْ َو ِائ ِج ح.5
َ ُ
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تستصغرن عبد ًا من عبيد اهلل ،فر َّبام يكون ول َّيه وأنت
وأخفى ول َّيه يف عباده ،فال
تعلم.
َّ
ٰ

ال تعلم».

(((

ٍ
ٍ
مادي أو مفهوم عندنا،
بقياس
 /9ما دام اهلل كريماً  ،وكرمه ال يمكن قياسه

وبالتايل فمن آداب الدعاء املهمة ْ
أن ال يستكثر الداعي مطلو ًبا من اهلل ،بل من العيب
ْ
أن نستكثر شي ًئا عىل اهلل؛ ألنه هو الكريم الغني املطلق؛ لذا روي عن الرسول:

«ذر الناس يعملون ،فان اجلنة مائة درجة ،ما بني كل درجتني كام بني السامء واألرض،

والفردوس أعالها درجة وأوسطها ،وفوقها عرش الرمحن ،ومنها تفجر أهنار اجلنة ،فإذا
سألتم اهلل تعاىل فاسألوه الفردوس».

(((

عن حممد بن عجالن ،قال :أصابتني فاقة شديدة وال صديق ملضيق ،ولزمني دين

ثقيل وغريم يلج باقتضائه ،فتوجهت نحو دار احلسن بن زيد ،وهو يومئذ أمري املدينة

ملعرفة كانت بيني وبينه ،وشعر بذلك من حايل حممد بن عبد اهلل بن عيل بن احلسني،

وكان بيني وبينه قديم معرفة ،فلقيني يف الطريق فأخذ بيدي وقال يل :قد بلغني ما أنت

بسبيله ،فمن تؤمل لكشف ما نزل بك؟ قلت :احلسن بن زيد .فقال :إذن ال تقىض
حاجتك وال تسعف بطلبتك ،فعليك بمن يقدر عىل ذلك ،وهو أجود األجودين،

فالتمس ما تؤمله من قبله ،فإين سمعت ابن عمي جعفر بن حممد حيدث عن أبيه عن

جده ،عن أبيه احلسني بن عيل ،عن أبيه عيل بن أيب طالب ،عن النبي قال:
«أوحى اهلل إىل بعض أنبيائه يف بعض وحيه إليه .وعزيت وجاليل ألقطعن أمل كل مؤمل
غريي باإلياس ،وألكسونه ثوب املذلة يف الناس ،وألبعدنه من فرجي وفضيل ،أيؤمل

عبدي يف الشدائد غريي ،أو يرجو سواي! وأنا الغني اجلواد ،بيدي مفاتيح األبواب وهي
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  209و.)210
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 14ص 455ح .39238
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مغلقة وبايب مفتوح ملن دعاين ،أمل يعلم أنه ما أوهنته نائبة مل يملك كشفها عنه غريي ،فام
يل أراه بأمله معرضا عني ،قد أعطيته بجودي وكرمي ما مل يسألني ،فأعرض عني ومل

يسألني وسأل يف نائبته غريي! وأنا اهلل ابتدئ بالعطية قبل املسألة ،أفأسأل فال أجيب؟

كال أوليس اجلود والكرم يل ،أوليس الدنيا واآلخرة بيدي ،فلو أن أهل سبع ساموات

وأرضني سألوين مجيعا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ،ما نقص ذلك من ملكي مثل
جناح بعوضة ،وكيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤس ملن عصاين ومل يراقبني».

فقلت :يا بن رسول اهلل ،أعد عيل هذا احلديث ،فأعاده ثالثا فقلت :ال واهلل ال

سألت أحدا بعد هذا حاجة ،فام لبثت أن جاءين برزق وفضل من عنده.

(((

وعن رسول اهلل« :يدخل اجلنة رجالن كانا يعمالن عم ً
ال واحد ًا ،فريى أحدمها

بم أعطيته وكان عملنا واحد ًا؟ فيقول اهلل تبارك وتعاىل:
صاحبه فوقه فيقول :يا رب َ

سألني ومل تسألني».

ثم قال« :اسألوا اهلل واجزلوا((( ،فإنه ال يتعاظمه يشء».

(((

إنسان عىل ٍ
ملك وأراد ذلك امللك ْ
ٌ
أن
/10أن يطلب عظيماً من اهلل ،فلو دخل
بأن يطلب ما يشاءْ ،
يكرمه فأخربه ْ
حقريا فهو هبذا يتجرأ عىل امللك
فإن طلب منه شي ًئا
ً

وربام فيه إهانة له ،فكيف بمن هو عظيم العظامء؟!

كل ٍ
قادر عىل ِّ
عىل املؤمن أن يعلم َّ
يشء وليطلب منه العظيم مما يشاء.
أن اهللٌ 

روي عن ربيعة بن كعب قال :قال يل ذات يوم رسول اهلل« :يا ربيعة ،خدمتني

سبع سنني ،أفال تسألني حاجة؟» فقلت :يا رسول اهلل أمهلني حتى أفكر ،فلام أصبحت
((( أمايل الشيخ الطويس ص  584ح .13 / 1208
((( أجزلت هلم يف العطاء :أكثرت [هامش املصدر].
((( عدة الداعي البن فهد احليل ص.36
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ودخلت عليه .قال يل« :يا ربيعة هات حاجتك» ،فقلت :تسأل اهلل أن يدخلني معك

اجلنة ،فقال يل« :من علمك هذا؟!» فقلت :يا رسول اهلل ما علمني أحد ،لكن فكرت يف
نفيس وقلت :إن سألته ماالً كان إىل نفاد ،وإن سألته عمر ًا طوي ً
ال وأوالد ًا كان عاقبتهم

املوت.

قال ربيعة :فنكس رأسه ساعة ثم قال« :أفعل ذلك ،فأعني بكثرة السجود».

(((

/11تعميم الدعاء ،فقد روي عن النبي« :إذا دعا أحدكم فليعم ،فإنه أوجب

للدعاء ،ومن قدم أربعني رجال من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه ،استُجيب له فيهم ويف
نفسه».

(((

/12اختيار األوقات املناسبة ،كعقب الفريضة ،وعند نزول املطر ،وعند ظهور ٍ
آية

معجزة هلل يف أرضه ،ويف األسحار قبيل الفجر ،وعند زيارة املريض ويف املساجد ،ويف
يوم عرفة ،ويف شهر رمضان ،وحتت قبة اإلمام احلسني ،فلهذه األوقات واألماكن
هلا مدخلية يف إجابة الدعاء.

/13اإلحل��اح عىل اهلل ،فال تيأس من اهلل ،إذ ال خلل يف ساحة اهلل ففي

«إن اهلل حيب السائل اللحوح».
احلديث عن الرسولَّ :
حديث آخر عنه« :ر ِحم اهلل عبد ًا َط َلب ِمن اهلل حاج ًةَ ،ف َأ َلح فيِ الدُّ ع ِ
ٍ
اء،
ويف
َ
َّ
َ َ
َ َ
َْ
َ َ
ُون بِدُ ِ
ْاست ِ
ب َله .وتَلاَ َه ِذه اآل َي َةَ :
عاء َر يِّب
﴿وأ ْد ُعوا َر يِّب َعسى َألاَّ َأك َ
يب َله َأ ْو لمَ ْ ُي ْست ََج ْ
ُج َ
((( (((
َش ِق ًّيا﴾» .
(((

((( الدعوات للراوندي ص  39ح .95
((( الدعوات للراوندي ص 26ح .40
((( عدة الداعي البن فهد احليل ص.143
((( مريم .48
ِ
اح فيِ الدُّ َعاء وال َّت َلب ِ
اب ِاإللحَْ ِ
ث ح.6
ُّ
((( الكايف للكليني ج 2صَ 475ب ُ
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وهذه الرواية تبني َّ
مطلوب ليس لطلب اإلجابة فقط ،وإنّام هو بنفسه
أن اإلحلاح
ٌ

مطلوب لذاته.

هل الدعاء اجلماعي بدعة؟
من اإلشكاالت التي أورده��ا بعض العامة عىل املدرسة اإلماميةَّ :
أن الدعاء

ٍ
وواضح َّ
شخص يؤ ّمن عليه مجاع ٌة
أن الدعاء اجلامعي يكون إ ّما بدعاء
اجلامعي بدع ٌة،
ٌ

من املؤمنني ،أو ْ
أن يشرتك مجاع ٌة بالدعاء.

أن الدعاء اجلامعي بدع ٌة َّ
ومستندهم عىل َّ
أن النبي مل يفعله ،وكذلك الصحابة.

وحيث َّ
إن الدعاء اجلامعي ظاهر ٌة ب��ارز ٌة عند الشيعة ،لذا كان من الرضوري

التصدي لرد هذه الشبهة عرب التايل:

الرد الأول :مناق�شة ا�ستنادهم �إىل عدم فعل النبي

أن استدالهلم عىل َّ
تقدّ م ّ
أن الدعاء اجلامعي بدعة هو عدم فعله من قبل النبي

والصحابة ،وهو مستندهم يف إثارة الكثري من الشبهات واإلشكاالت حول الفكر
بأن فعل املعصوم مطل ًقا ُّ
اإلمامي .ويمكن ر ّدهَّ :
يدل عىل اإلباحة باملعنى األعم ،بمعنى

ٍ
لفعل ما ُّ
يدل
مباحا ،وكذلك ترك املعصوم
عدم حرمته ،فربام يكون واج ًبا أو مستح ًبا أو ً

مباح.
عىل عدم وجوبه ،فقد يكون تركه ألنه حرا ٌم أو مكرو ٌه أو ٌ

إذن عدم فعل النبي ال ُّ
مباحا ،بل
يدل عىل احلرمة فقط ،فقد يكون
ً
مكروها أو ً

وف ًقا لرأي اجلانب اآلخر قد يكون مستح ًبا؛ لقوهلم بإمكان ترك املعصوم للمستحب.
وعىل ٍ
أي من األحوال املتقدمةَّ ،
فإن استدالهلم هذا غري صحيح.

الرد الثاين :مناق�شة ا�ستنادهم �إىل حجية عدم فعل ال�صحابة.

ومما استندوا عليه عىل كون الدعاء اجلامعي بدع ًة هو عدم فعله من قبل الصحابة،
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والصحيح ْ
أن ال حجية لذلك؛ ألن احلجية تقترص عىل املعصوم بفعله وقوله وتقريره،

وحيث ال صحايب معصو ٌم (غري أهل البيت ،إذن ال حجية لعدم فعلهم مطل ًقا.
ولو تنزلنا ،فيأيت فيهم ما أوردناه يف الرد األول.

الرد الثالث :الأ�صل يف الأعمال الإباحة.

ٍ
ُّ
نص يف حتريمه ،ومل يكن مصدا ًقا من مصاديق فعل املحرم ،أي مل
كل
عمل مل يرد ٌ

يدخل حتت عنوان حمرم هو ٌ
ألن األصل يف األفعال اإلباحة ،كام ّ
فعل مباح؛ َّ
أن األصل
ُ
نص بتحريم الدعاء اجلامعي ،ومل يكن مصدا ًقا من
يف األشياء اإلباحة.
وحيث مل يرد ٌ

مصاديق ٍ
عمل حمرم ،فهو مباح.

الرد الرابع� :أعمال جماعية م�شروعة.
نوع من أنواع الدعاء
هناك الكثري من األعامل العبادية املتفق عليها هي يف احلقيقة ٌ

اجلامعي ،نحو صالة اجلامعة وصالة االستسقاء ،فهذه الصلوات تتضمن دعاء ،بل هَّإنم

يؤدون دعا ًء مجاع ًيا طويلاً بعد إكامهلم الركعة املائة من صالة الرتاويح ،وطاملا جازت
أيضا جيوز وإال كان حتريمهم للدعاء اجلامعي من قبيل
تلك العبادات فالدعاء اجلامعي ً

الكيل بمكيالني.

ٍ
ردود إنّام هي ردو ٌد جدلية ،وأما الرد األمثل أو اجلواب احليل فهو
كل ما تقدّ م من

ما سيأيت.

الرد اخلام�س :الدعاء اجلماعي ثابتٌ بال�سنة املطهرة.

اتفقت كلمة املسلمني عىل َّ
أن السنة النبوية املطهرة هي ثاين مصادر الترشيع بعد

القرآن الكريم ،وهناك أحاديث كثرية وردت عن أئمتناُّ 
تدل عىل استحباب

ُ
وحيث إنّه ثبت أهنمُ يفتون عن رسول اهلل ،فالدعاء اجلامعي
الدعاء اجلامعي،
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اعدلا يف انتديقع
ثابت بالسنة النبوية املطهرة.
إذن ٌ

وهذا الدليل يكفينا يف رشعية الدعاء اجلامعي ،فإن قنع اآلخر فبها ،وإال فنحن

لسنا ملزمني باتباعه وال بإقناعه إن كان معاند ًا.
ِ
ٍ
ِ
ني َر ُج ً
اجت ََم ُعوا َفدَ َع ُوا
«ما م ْن َر ْهط َأ ْر َبع َ
ال ْ
يف الرواية عن اإلمام الصادقَ :
ون اهلل عشرْ مر ٍ
ِ
ات
ني َف َأ ْر َب َع ٌة َيدْ ُع َ
اب اهلل لهَُ ْمَ ،فإِ ْن لمَ ْ َيكُونُوا َأ ْر َبع َ
اهلل فيِ َأ ْم ٍر ،إِلاَّ ْاست ََج َ
َ َ َ َّ
ِ
ِ
ني َم َّر ًة َف َي ْست ِ
يب اهلل
اب اهلل لهَُ ْمَ ،فإِ ْن لمَ ْ َيكُونُوا َأ ْر َب َع ًة َف َواحدٌ َيدْ ُعو اهلل َأ ْر َبع َ
َج ُ
إِلاَّ ْاست ََج َ
(((
ا ْل َع ِزي ُز الجَْ َّب ُار َله».
ٍ
ان ُث َّم
ويف
والص ْب َي َ
رواية أخرى عنهَ ق َال« :ك َ
اء ِّ
َان َأب إِ َذا َح َزنَه َأ ْم ٌر ،جمَ َ َع الن َِّس َ
(((
َد َعا َ
وأ َّمنُوا».
حديث آخر عنه« :الدَّ ِ
ٍ
شيك ِ
اعي وا ْل ُـم َؤ ِّم ُن فيِ األَ ْج ِر رَ ِ
َان».
ويف
ٍ
واخلالصةَّ :
شبهة واهية وال دليل علمي هلا.
أن ادعاءهم جمرد

(((

((( الكايف ج2ص /487باب الاِ جتِماَ ِع فيِ الدُّ ع ِ
اءح.1
َ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
لاِ
اب ا ْجتماَ ِع فيِ الدُّ َعاءح3
((( الكايف ج2صَ /487ب ُ
ِ
اب الاِ ْجتِماَ ِع فيِ الدُّ َعاءح.4
((( الكايف ج2صَ /487ب ُ

�أدعية ال�صحيفة ال�سجادية
قال الشيخ:

«أدعي ُة الصحيفة السجادية:

ِّ
الطف ا ُملحزنة ،ومت ُّلك بني أمية ناصية أمر األمة اإلسالمية ،فأوغلوا يف
بعد واقعة

االستبداد وولغوا يف الدماء واستهرتوا يف تعاليم الدين بقي اإلمام زين العابدين وسيد
أن
الساجدين جليس داره حمزون ًا ثاكالً ،وجليس بيته ال يقربه أحدٌ وال يستطيع ْ

ُيفيض إىل الناس بام جيب عليهم وما ينبغي هلم.

فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء -الذي ُقلنا إنّه أحدُ الطرق التعليمية لتهذيب
ّ

النفوس -ذريع ًة لنرش تعاليم القرآن وآداب اإلسالم وطريقة آل البيت ،ولتلقني الناس

روحية الدين والزهد ،وما جيب من هتذيب النفوس واألخالق وهذه طريق ٌة ُمبتكر ٌة له يف
أكثر من
التلقني ال حتوم حوهلا شبهة ا ُملطاردين له ،وال تقوم هبا عليه احلجة هلم ،فلذلك َ

هذه األدعية البليغة ،وقد مجعت بعضها (الصحيفة السجادية) التي ُسم َيت بـ(زبور آل
حممد) .وجاءت يف أسلوهبا ومراميها يف أعىل أساليب األدب العريب ويف أسمى مرامي

ِّ
والنبوة ،وأصح طريقة لتعليم األخالق املحمدية
وأدق أرسار التوحيد
الدين احلنيف
ّ
تعليم للدين
واآلداب اإلسالمية .وكانت يف مخُ تلف املوضوعات الرتبوية الدينية ،فهي
ٌ
دعاء يف أسلوب تعلي ٍم للدين واألخالق .وهي بحق
واألخالق يف أسلوب الدعاء ،أو
ٌ
بعد القرآن وهنج البالغة من أعىل أساليب البيان العريب وأرقى املناهل الفلسفية يف

اإلهليات واألخالقيات:
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وتنوب إليه.
فمنها :ما ُيع ِّل ُمك كيف تمُ ِّجدُ اهللَ وتُقدِّ سه وحتمده وتشكره
ُ

برسك وتنقطع إليه.
ومنها :ما ُيع ِّلمك كيف تُناجيه وختلو به ِّ

ومنها :ما يبسط لك معنى الصالة عىل نبيه ورسله وصفوته من خلقه وكيفيتها.
ومنها :ما ُي ِ
ترب به والديك.
فهمك ما ينبغي ْ
أن َّ

يرشح لك حقوق الوالد عىل ولده أو حقوق الولد عىل والده أو حقوق
ومنها :ما
ُ

اجلريان أو حقوق األرحام أو حقوق املسلمني عامة أو حقوق الفقراء عىل األغنياء

وبالعكس.

أن تعمله يف
ومنها :ينبهك عىل ما جيب إزاء الديون للناس عليك وما ينبغي ْ

أن تُعامل به أقرانك وأصدقاءك وكافة الناس
الشؤون االقتصادية واملالية ،وما ينبغي ْ
ومن تستعملهم يف مصاحلك.

أن يكون منهاج ًا كام ً
ال لعل ِم
ومنها :ما جيمع لك بني مجيع مكارم األخالق ويص ُل ُح ْ

األخالق.

ِ
حاالت املرض
ومنها :ما ُيع ِّلمك كيف تصرب عىل املكاره واحلوادث ،وكيف تُالقي
ِ
واجبات اجليوش اإلسالمية وواجبات الناس معهم..
يرشح لك
والصحة .ومنها :ما
ُ
حمدية والرشيعة اإلهلية ،وك ُُّل ذلك بأسلوب الدعاء
إىل غري ذلك مما تقتضيه األخالق ا ُمل ّ
وحده.

والظاهر ُة التي تطغو عىل أدعية اإلمام عدة أمور:

األول :التعريف باهلل ،وعظمته وقدرته ،وبيان توحيده ،وتنزهيه ِّ
بأدق التعبريات
ٍ
دعاء بمختلف األساليب ،مثل ما تقرأ يف الدعاء األول:
يتكر ُر يف ك ُِّل
العلمية وذلك ّ

«احلمد هلل األول بال أول كان قبله ،واآلخر بال آخر يكون بعده ،الذي قصرُ ت عن
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رؤيته أبصار الناظرين ،وعجزت عن نعته أوهام الواصفني .ابتدع بقدرته اخللق ابتداع ًا

أن حُي ُ
يط
واخرتعهم عىل مشيته اخرتاع ًا» فتقرأ دقيق معنى األول واآلخر وتنزه اهلل عن ْ

وهم ،ودقيق معنى اخللق والتكوين.
برص أو ٌ
به ٌ

ثم تقرأ أسلوب ًا آخر يف بيان قدرته وتدبريه يف الدعاء « :6احلمد هلل الذي خلق
ٍ
واحد
يولج ك ُُّل
الليل والنهار بقوته ،وم ّيز بينهام بقدرته وجعل لك ُِّل منهام حدّ ًا حمدود ًاُ ،
ٍ
بتقدير منه للعباد فيام يغذوهم به وينشئهم عليه،
منهام يف صاحبه ويولج صاحبه فيه،

فخلق هلم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب وهنضات النصب ،وجعله لباس ًا

ليلبسوا من راحته ومقامه فيكون ذلك هلم مجام ًا وقو ًة لينالوا به لذ ًة وشهوةً» إىل آخر ما
ُيذكر من فوائد خلق النهار الليل وما ينبغي أن يشكره االنسان من هذا النعم.

أن مجيع األمور بيده يف الدعاء « :7يا من تحُ ُّل به ُع َقدُ
وتقرأ أسلوب ًا آخر يف بيان ّ

املكاره ويا من ُيفثأ به حدُّ الشدائد ،ويا من ُيلت ََمس منه املخرج إىل روح الفرج ،ذ ّلت

ل ُقدرتك الصعاب ،وتس ّببت ب ُلطفك األسباب وجرى ب ُقدرتك القضاء ،ومضت عىل
إرادتك األشياء ،فهي بمشيتك دون قولك مؤمترة ،وبإرادتك دون هنيك منزجرة».

الثاين :بيان فضل اهلل عىل العبد وعجز العبد عن أداء ح ّقه ،مهام بالغ يف الطاعة

إن أحد ًا ال يبلغ من شكرك
والعبادة واالنقطاع إليه كام تقرأ يف الدعاء « :37اللهم َّ
غاية إال حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكر ًا ،وال يبلغ مبلغ ًا من طاعتك وإن اجتهد

إال كان مقرص ًا دون استحقاقك بفضلك ،فأشكر عبادك عاج ٌز عن شكرك ،وأعبدهم
قرص عن طاعتك».
ُم ٌ

وبسبب عظم نعم اهلل عىل العبد التي ال تتناهى يعجز عن شكره ،فكيف إذا
ٍ
ٍ
معصية واحدة .وهذا
أن ُيك ِّفر عن
كان يعصيه جمرتئ ًا ،فمهام صنع
بعدئذ ال يستطيع ْ

بكيت إليك حتى تسقط أشفار
ما تصوره الفقرات اآلتية من الدعاء « :16يا إهلي لو
ُ

64

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

وركعت لك حتى
وقمت لك حتى تتنرش قدماي،
وانتحبت حتى ينقطع صويت،
عيني،
ُ
ُ
ُ

وأكلت تراب األرض طول عمري،
وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي،
ينخلع صلبي،
ُ
ُ

ورشبت ماء الرماد آخر دهري ،وذكرتك يف خالل ذلك حتى َّ
يكل لساين ،ثم مل أرفع
ُ
ٍ
طريف إىل آفاق السامء استحياء منك ما استوجبت بذلك حمو ٍ
واحدة من سيئايت».
سيئة
ً

وأن ثواب اهللُ ك ُّله تفضل،
الثالث :التعريف بالثواب والعقاب واجلنة والنارَّ ،
ٍ
معصية جيرتي هبا ،واحلجة عليه فيها هلل .ومجيع
يستحق العقاب منه بأدنى
وأن العبد
ُّ
ّ

األدعية السجادية تلهج هبذه النغمة املؤثرة ،لإلحياء إىل النفس اخلوف من عقابه تعاىل

والرجاء يف ثوابه .وكلها شواهد عىل ذلك بأساليبها البليغة املختلفة التي تبعث يف قلب
املتدبر الرعب والفزع من اإلقدام عىل املعصية.

ثابت ال يزول ،فالويل
«حجتك قائم ٌة ،وسلطانك ٌ
مثل ما تقرأ يف الدعاء ُ :46

الدائم ملن جنح عنك ،واخليبة اخلاذلة ملن خاب منك ،والشقاء األشقى ملن اغرت بك .ما
أكثر ترصفه يف عذابك ،وما أطول تر ّدده يف عقابك! وما أبعد غايته من الفرج! وما أقنطه

من سهولة املخرج! عدالً من قضائك ال جتور فيه ،وإنصاف ًا من حكمك ال حتيف عليه،
فقد ظاهرت احلجج وأبليت األعذار» .».انتهى.

أشار الشيخ إىل عدة أمور نذكرها -أو نبينها بطريقة أخرى -يف نقطتتني إن شاء

اهلل تعاىل:

النقطة الأوىل :الدعاء يف منظومة وعقيدة �أهل البيت.
ٌ
سؤال مفاده :ملاذا مت َّيز مذهب أهل البيت بعنرص الدعاء،
قد يرد إىل الذهن
ُرجم إىل واق ٍع عميل يف صورة ٍ
هذا التميز الذي ت ِ
دعاء مجاعي أو توسل بأهل البيت،

أو بكثرة كتب األدعية وكثرة الروايات الواردة يف باب الدعاء ،فام هو السبب يف ذلك؟
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اجلواب:

تقدَّ م يف مباحث التوحيد والعدل اإلهلي -وحتديدً ا يف مبحث (ال جرب وال تفويض

أمر بني أمرين)ّ -
أن يف القضاء والقدر ثالثة آراء:
وإنّام ٌ

/1اجلرب:

أي ٍ
وقال به األشاعرة املجربة ،الذين نفوا ْ
دور يف ما جيري يف
أن يكون لإلنسان َّ

خصوصا ،وحرصوا العلة للفعل يف اهلل ،وأما اإلنسان فهو
الكون عمو ًما ويف فعله
ً
رب و جمرد آلة.
مجُ ٌ

وعىل هذا القول فام الغاية من الدعاء؟ فإنْك ْ
فاألمر س ّيان ،إذ
تدع
إن دعوت أو مل ُ
ُ
القدر اإلهلي ٍ
واضحا للدعاء يف عقيدة املجربة.
مظهرا
أي حال ،لذا ال نجد
ً
جار عىل ِّ
ً

/2التفوي�ض:
وقال به املعتزلة ،حيث ذهبوا إىل جتريد اهلل من سلطانه يف هذا الكون ،فكانوا عىل
ٍ
ِ
كل ما يف هذا الكون من ٍ
إن َّ
طرف النقيض مع املجربة ،إذ قالواَّ :
بصورة عامة وفعل
فعل

ٍ
ٌ
موكل إىل اإلنسان ،أي َّ
إن العلة التامة هي بيد اإلنسان.
بصورة خاصة هو
اإلنسان
ٍ
وبعبارة فلسفيةَّ :
إن اهلل عل ٌة يف حدوث العامل ال يف استمراره ،وهو هو ما قالت به

اليهود كام حكاه اهلل تعاىل عنهم بقوله عز من قائل﴿ :وقا َل ِ
ت
ت ا ْل َي ُهو ُد َيدُ اهللِ َم ْغ ُلو َل ٌة ُغ َّل ْ
َ
(((
َأ ْي ِدهيِ ْم َو ُل ِعنُوا بِام قا ُلوا َب ْل َيدا ُه َم ْب ُسو َط ِ
تان ُين ِْف ُق َك ْي َ
شاء﴾
ف َي ُ

وعىل هذا الرأي فال وجود للدعاء أو ال فائدة فيه أصالً ،إذ هم يقولونَّ :
إن املؤثر

يف هذا العامل هو األسباب املادية فقط ،وحيث َّ
إن الدعاء سببه غيبي ،وبه ُيطلب التدخل
((( املائدة .64
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اإلهلي لتغيري جمريات الكون ،أو لدفع بالء معني ،أو لرزق معني ،وما شابه ،فال تأثري له
يف العامل ،إذ ال دور هلل تعاىل يف هذا العامل حسب معتقدهم البائس.

 /3الأمر بني �أمرين:

وهو املذهب احلق ألهل البيت ،ومؤداهَّ :
أن الفاعل املستقل يف هذا الوجود

أيضا ،فاإلنسان ٌ
هو فقط اهلل ،ولكنه أذن لإلنسان ْ
فاعل باإلذن
أن يكون فاعلاً ً

اإلهلي .بمعنى َّ
أن اإلنسان يفعل األفعال حقيق ًة ،لكن ضمن دائرة قدرة اهلل وسلطانه
وإرادته؛ فإرادته مل تُسلب ،بل هي متسلطة عىل هذا الكون ،ويف الوقت عينه مل تسلبنا

اختيارنا وجتربنا عىل االختيار ،بل شاء اهلل تعاىل أن جيعلنا خمتارين يف هذا العامل.

وقد تقدَّ م تفصيل هذا البحث يف العدل اإلهلي ،وعليه ،فإن اهلل ترك لنا اخليار،

لكن قدرته ما زالت جاري ًة عىل حياة اإلنسان وأفعاله ومؤثرة فيها ،بل يف الكون كله،
ولذا كان للدعاء أمهيته البالغة ،فاإلنسان يتوسل باألسباب املادية ،ويبذل جهده فيها،
لكن يف نفس الوقت يرفع يديه للسامء ويدعو اهلل طال ًبا منه املدد الغيبي والتوفيق

اإلهلي.

والدعاء من أفعال اإلنسان ،وبام َّ
قادر عىل
أن سلطة اهلل ما زالت موجودة ،فهو ٌ

ْ
أن يعطيه أو يغري من جمريات احلياة.

َّ
ف��إن فلسفة الدعاء احلقيقية وثمراته املرجوة منحرص ٌة بعقيدة أهل
وعليه،

البيت ،وغريهم ْ
وإن شاركهم فيه ،إال أن اعتقادهم بالدعاء أقرب إىل لقلقة

اللسان منه إىل حقيقته.

أسباب أحدها :التوسل بأهل البيت ،وقد أشكل البعض
والستجابة الدعاء
ٌ

عىل توسل الشيعة بأهل البيتُ مدع ًيا َّ
أن الشيعة قد شاهبوا املرشكني عندما توسلوا
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بالوثن ،فكالمها يعتقدُ َّ
بأن ما يتوسل به ُيقربه إىل اهلل!

عىل حني َّ
واضح بني االثنني ،فاملرشكون يتوسلون بالوثن مع اعتقادهم
أن الفرق
ٌ

أن َّ
ٌ
مستقل يف فعله عن اهلل ،وأما الشيعة فال تعتقد بذلك ،بل يعتقدون َّ
كل
اجلازم أنّه
ما يفعله أهل البيت إنام هو بإذن اهلل وبعونه ال عىل ٍ
نحو مستقل ،متا ًما كام كان
نبي اهلل عيسىُ يربئ األكمه واألبرص ويحُ يي املوتى بإذن اهلل.

كام َّ
أن اهلل هو من جعل أهل البيت الطريق والوسيلة إليه والسبب

املتصل بني السامء واألرض ،وذلك عىل نقيض ما فعله مع األوثان ،إذ هنى عن التوسل

هبم ،وجعل ذلك جر ًما عظيماً ال يغفر ملرتكبه حتى يتوب.

أضف إىل ذلكّ :
فإن الشيعة مل يتوسلوا بأهل البيت إىل اهلل عن طريق

عبادهتم ،بخالف املرشكني الذين كانوا يعبدون األوثان ِّ
بكل ما لكلمة العبادة من معنى.

واخل�لاص��ةَّ :
أن قضية الدعاء ال تتبلور فلسف ًيا أو عمل ًيا إال يف عقيدة أهل

البيت.

النقطة الثانية :الأدوار البارزة يف حياة الإمام ال�سجاد �صلوات اهلل و�سالمه عليه.
بمراجعة ٍ
ٍ
ظواهر أربع نذكرها إمجاالً بعد األخذ
عامة حلياة اإلمام السجاد تربز
ُ
بنظر االعتبار أمرين مهمني:

األمر األول :كان اإلمام يمثل االمتداد الرشعي لصاحب أعظم ٍ
ثورة انطلقت

ضد طغيان بني أمية ،ومن ثم فمن الطبيعي جدً ا ْ
أن تتوجه أنظار السلطة الظاملة لرتاقب

َّ
كل حركاته وسكناته.

األمر الثاين :يذكر التاريخ َّ
أن الفتوحات العسكرية قد اتسع مداها يف زمن اإلمام
ٍ
رشحية واسعة من الناس،
السجاد األمر الذي أدى إىل تضخ ٍم عظيم يف الثروة عند
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ِ
زادت الرفاهية املادية كُلام َن ُقص اجلانب
بسبب كثرة الغنائم ،ويمكن القول :إنه كُلام

الروحيْ ،
وإن مل يكن دائماً ولكن عىل األغلب.

هنا برزت يف حياة اإلمام السجاد ظواهر أربعة:

الأوىل :ظاهرة البكاء.
عُدَّ اإلمام السجاد من البكاءين اخلمسة.

(((

رشاب إال وبكى وتذكر عطش
وقد نقل يف أحواله أنَّه ما ُقدِّ م إليه طعا ٌم وال
ٌ

أبيه اإلمام احلسني.

الثانية :الإعتاق.

حيث ورد يف سريته أنّه كان يشرتي الكثري من العبيد و ُيبقيهم عنده سن ًة كامل ًة

يع ّلمهم فيها القرآن الكريم وأحكام الدين ْ
فإن كان عيد الفطر أعتقهم.

ومن الروايات التي دلت عىل كثرة إعتاقه ما روي عن حممد بن عجالن قال:

سمعت أبا عبد اهلل يقول« :كان عيل بن احلسني إذا دخل شهر رمضان ال يرضب
((( عن أيب عبد اهلل قال« :البكاؤون مخسة :آدم ،ويعقوب ،ويوسف ،وفاطمة بنت حممد ،وعيل
بن احلسني .فأما آدم فبكى عىل اجلنة حتى صار يف خديه أمثال األودية ،وأما يعقوب فبكى عىل
يوسف حتى ذهب برصه ،وحتى قيل له( :تاهلل تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من
اهلالكني) وأما يوسف فبكى عىل يعقوب حتى تأذى به أهل السجن فقالوا له :إما أن تبكي الليل
وتسكت بالنهار ،وإما أن تبكي النهار وتسكت بالليل ،فصاحلهم عىل واحد منهام ،أما فاطمة فبكت
عىل رسول اهلل حتى تأذى هبا أهل املدينة فقالوا هلا :قد آذيتنا بكثرة بكائك ،فكانت خترج إىل املقابر
مقابر الشهداء فتبكي حتى تقيض حاجتها ثم تنرصف ،وأما عيل ابن احلسني فبكى عىل احلسني
عرشين سنة أو أربعني سنة ما وضع بني يديه طعام إال بكى حتى قال له موىل له :جعلت فداك يا ابن
رسول اهلل إين أخاف عليك أن تكون من اهلالكني ،قال( :إنام أشكو بثي وحزين إىل اهلل وأعلم من اهلل
ماال تعلمون) إين ما أذكر مرصع بني فاطمة إال خنقتني لذلك عربة»[ .اخلصال للشيخ الصدوق
ص 272و  273ح]15
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عبد ًا له وال أمة ،وكان إذا أذنب العبد واألمة يكتب عنده :أذنب فالن ،أذنبت فالنة ،يوم
كذا وكذا ،ومل يعاقبه فيجتمع عليهم األدب ،حتى إذا كان آخر الليلة من شهر رمضان،

دعاهم ومجعهم حوله ،ثم أظهر الكتاب ثم قال :يا فالن فعلت كذا وكذا ومل أؤدبك
أتذكر ذلك؟ فيقول :بىل يا بن رسول اهلل ،حتى يأيت عىل آخرهم ويقررهم مجيع ًا.

ثم يقول وسطهم ويقول هلم :ارفعوا أصواتكم وقولوا :يا عيل بن احلسني إن ربك

قد أحىص عليك كل ما عملت ،كام أحصيت علينا كل ما عملنا ،ولديه كتاب ينطق
عليك باحلق ،وال يغادر صغرية وال كبرية مما أتيت إال أحصاها ،وجتد كل ما عملت لديه
حارض ًا ،كام وجدنا كل ما عملنا لديك حارض ًا ،واصفح كام ترجو من املليك العفو وكام

عفو ًا ،وبك رحي ًام ،ولك غفور ًا وال يظلم
حتب أن يعفو املليك عنك ،فاعف عنا جتده ّ

ربك أحد ًا ،كام لديك كتاب ينطق علينا باحلق ،ال يغادر صغرية وال كبرية مما أتيناها إال
أحصاها.

فاذكر يا عيل بن احلسني ّ
ذل مقامك بني يدي ربك احلكم العدل الذي ال يظلم مثقال

حبة من خردل ،ويأيت هبا يوم القيامة ،وكفى باهلل حسيب ًا وشهيد ًا ،فاعف واصفح يعفو
(((
ون َأ ْن َيغ ِْف َر اهللُ َلك ُْم﴾
﴿و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْص َف ُحوا َأال تحُ ِ ُّب َ
عنك املليك ويصفح ،فإنه يقولَ :
قال :وهو ينادي بذلك عىل نفسه ويل ّقنهم ،وهم ينادون معه ،وهو واقف بينهم

رب إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا فقد ظلمنا أنفسنا ،فنحن قد
يبكي وينوح ،ويقولِّ :
عفونا عمن ظلمنا ،كام أمرت ،فاعف عنا فإنك أوىل بذلك منا ومن املأمورين ،وأمرتنا

أن ال نرد سائ ً
ال عن أبوابنا ،وقد أتيناك ُس ّؤاالً ومساكني ،وقد أنخنا بفنائك وببابك،

نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك ،فامنن بذلك علينا ،وال ختيبنا فإنك أوىل بذلك منا

ومن املأمورين ،إهلي كرمت فأكرمي ،إذ كنت من سؤالك ،وجدت باملعروف فاخلطني
((( النور .22
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بأهل نوالك يا كريم.

ثم يقبل عليهم ويقول :قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني إليكم من

سوء ملكة ،فإين مليك سوء ،لئيم ظامل ،مملوك ملليك كريم جواد عادل حمسن متفضل.
فيقولون :قد عفونا عنك يا سيدنا وما أسأت.

فيقول هلم قولوا :اللهم أعف عن عيل بن احلسني كام عفى عنا ،وأعتقه من النار

كام أعتق رقابنا من الرق ،فيقولون ذلك ،فيقول :اللهم آمني يا رب العاملني ،اذهبوا فقد

عفوت عنكم ،وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقبتي فيعتقهم.

فإذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصوهنم وتغنيهم عام يف أيدي الناس ،وما من

سنة إال وكان يعتق فيها آخر ليلة من شهر رمضان ما بني العرشين رأس ًا إىل أقل أو أكثر.
وكان يقول :إن هلل تعاىل يف كل ليلة من شهر رمضان عند اإلفطار سبعني ألف ألف

عتيق من النار ،ك ً
ال قد استوجب النار ،فإذا كان آخر ليلة من شهر رمضان أعتق فيها

مثل ما أعتق يف مجيعه ،وإين ألحب أن يراين اهلل ،وقد أعتقت رقاب ًا يف ملكي يف دار الدنيا،

رجاء أن يعتق رقبتي من النار.

وما استخدم خادم ًا فوق حول ،كان إذا ملك عبد ًا يف أول السنة أو يف وسط السنة،

إذا كان ليلة الفطر أعتق واستبدل سواهم يف احلول الثاين ،ثم أعتق كذلك كان يفعل
حتى حلق باهلل تعاىل ،ولقد كان يشرتي السودان وما به إليهم حاجة يأيت هبم إىل عرفات،

فيسد هبم تلك ال ُف َرج واخلالل ،فإذا أفاض أمر بعتق رقاهبم وجوائز هلم من املال».

(((

الثالثة :الإنفاق.

رسا ،حتى َّ
إن بعض الفقراء مل يعلموا به إال بعد وفاته.
كثري اإلنفاق ً
كان اإلمامَ 
((( إقبال األعامل للسيد بن طاووس ج 1ص .445 – 443
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فقد جاء يف سرية اإلمام زين العابدين أنَّه كان ليخرج يف الليلة الظلامء

عىل ظهره
عىل ظهره وفيه ُّ
الص َـرر من الدنانري والدراهم ،ور َّبام محل ٰ
فيحمل اجلراب ٰ

ثم يناول من خيرج إليه ،وكان ُيغ ّطي
الطعام أو احلطب حت َّٰى يأيت باب ًا باب ًا فيقرعهّ ،

عيل بن
وجهه إذا ناول فقري ًا لئلاَّ يعرفه ،فلماَّ تُوف فقدوا ذلك ،فعلموا أنَّه كان َّ
ِ
عىل املغتسل نظروا إ ٰىل ظهره وعليه مثل ُركَب اإلبل ممَّا
احلسني ،ولـماَّ ُوض َعٰ 

عىل ظهره إ ٰىل منازل الفقراء واملساكني.(((...
كان حيمل ٰ

حممد بن إسحاق :أنَّه كان ناس من أهل املدينة يعيشون ال يدرون [من] أين
وعن ّ

عيل بن احلسني فقدوا ما كانوا ُيؤتَون به بالليل(((.
معاشهم ،فلماَّ مات ُّ

الرابعة :الدعاء.

فقد ورثنا منه ترا ًثا ضخماً جدً ا من األدعية كالصحيفة السجادية ودعاء أيب

محزة الثاميل وغريها من األدعية.
ٍ
ِّ
ظاهرة من الظواهر املتقدمة فلسف ٌة خاص ٌة هبا ،نتعرف عليها تبا ًعا:
ولكل

� اً
أول :فل�سفة الإعتاق:
ورد يف أحواله كام تقدّ م ،أنّه كان يشرتي عبيدً ا يبقيهم عنده فرتة من الزمن
ٍ
بصورة لطيفة جدً ا ،ويعطيهم أموالاً ليقيموا هبا أمورهم.
وبعدها يعتقهم
ونحن ال نعلم السبب الواقعي وراء ذلك ،ولعله ألجل أن عملية رشاء جمموعة

عبيد يبقيهم عنده فرتة ،ثم يعتقهم ،هي عملية ذكي ٌة جدً ا من اإلمام السجاد فمن
ِ
الشيعة املتقني املخلصني ،عارفني بأمور دينهم ،قادرين عىل نرش
خالهلا يربُ ثل ًة من
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص  /517ذكر ثالث وعشـرين خصلة من اخلصال املحمودة التي
عيل بن احلسني زين العابدين /ح .)4
ُو ِص َ
ف هبا ُّ
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب (ج  /3ص .)292
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الدين ،ما ْ
إن يعودوا إىل بالدهم حتى يعملوا عىل نرش التشيع .ومما كان يزيد يف أمهية
هذا األمر هو اختالف بلداهنم التي قدموا منها ،بل َّ
إن جمرد نقلهم يف تلك البلدان

لسامت اإلمام وعظيم أخالقه وكيفية تعامله معهم له عظيم األثر يف انجذاب أهل

تلك البلدان إىل أهل البيت وحبهم هلم ،ال سيام َّ
أن بعض العبيد كانوا حتت أيدي

بني أمية الذين يعاملوهنم بقسوة وشدة ،وال حيرتموهنم وال يزوجوهنم وال يبايعوهنم،

بل كانوا يعتربوهنم طبق ًة خادمة ،أقل من سائر البرشْ ،
فإنم
فإن بقي العبيد عندهم فقط هّ

سيكرهون اإلسالم حتماً وينقلون صور ًة مشوه ًة عن اإلسالم.

أما اإلمام السجاد فقد كان يقدم اإلسالم بأهبى صوره هلم ولبلداهنم بعد

زوج أ ّمه (إحدى زوجات اإلمام
رجوعهم إليها؛ وذلك عرب معاملته احلسنة ،حتى أنّه ّ
احلسنيٍ )
لعبد من عبيده.
ِ ِ
ُب إِ َل ْيه بِ َأ ْخ َب ِ
ار َما يحَ ْ دُ ُ
َان لِ َع ْب ِد ا ْل َـم ِل ِك ْب ِن َم ْر َو َ
روي أنه ك َ
ث
ان عَينْ ٌ بِا ْل َـمدينَة َي ْكت ُ
فِ َيها ،وإِ َّن ع ْب َن الحْ ُسَينْ ِ َ أ ْعت ََق َج ِ
َب ا ْلعَينْ ُ إِلىَ َع ْب ِد ا ْل َـم ِل ِك،
ار َي ًة ُث َّم ت ََز َّو َج َهاَ ،ف َكت َ
َليَِّ
ِ
َليِ
ِ ِ
جي َك َم ْولاَ َت َك ،و َقدْ
َف َك َت َ
ب َع ْبدُ ا ْل َـملك إِلىَ ع ِّ ْب ِن الحْ ُسَينْ ِ َ :أ َّما َب ْعدُ َف َقدْ َب َل َغني ت َْز ِو ُ
ش َم ْن تمََ َّجدُ بِه فيِ
َان فيِ َأ ْك َف ِائ َك ِم ْن ُق َر ْي ٍ
الص ْه ِر و َت ْس َتن ِْج ُبه فيِ ا ْل َو َل ِد ،فَلاَ
َع ِل ْم ُت َأنَّه ك َ
ِّ
لِنَ ْف ِس َك َن َظ ْر َت،ولاَ عَلىَ ُو ْل ِد َك َأ ْب َق ْي َت ،والسَّلاَ ُم.

ب إِ َل ْيه عَليِ ْب ُن الحْ ُسَينْ ِ َ :
«أ َّما َب ْعدُ َ ،ف َقدْ َب َلغَنِي كِتَا ُب َ
ك ُت َعنِّ ُفنِي بِ َتز ِْوجيِي َم ْولاَتيِ ،
َف َك َت َ
ُّ
َان فيِ نِس ِ
وأ ْس َتن ِ
ْج ُبه فيِ ا ْل َو َل ِدَ ،
الص ْه ِر َ
اء ُق َر ْي ٍ
وأنَّه َل ْي َس َف ْو َق
و َت ْز ُع ُم َأنَّه ك َ
ش َم ْن َأتمَ َ َّجدُ بِه فيِ ِّ
َ
رس ِ
َت ِم ْل َ
ت َمتَى َأ َرا َد
ك َي ِمينِي َخ َر َج ْ
ول اهللُ م ْرتَق ًا فيِ مجَ ْ ٍد ولاَ ُم ْس َتزَا ٌد فيِ ك ََرمٍ ،وإِ َّنماَ كَان ْ
َ ُ
ِ
ِ
ٍ
َان زَكِ ّي ًا فيِ ِد ِ
ين اهلل َف َل ْي َس
وم ْن ك َ
اهلل منِّي بِ َأ ْم ٍر َأ ْلتَم ُس بِه َث َوا َبهُ ،ث َّم ْارتجَ َ ْعت َُها َعلىَ ُسنَّةَ ،
ِ
ِ
ِ
يص َةَ ،
ش ٌء ِم ْن َأ ْم ِره ،و َقدْ َر َف َع اهلل بِا ِ
ب ال ُّل ْؤ َم،
وأ ْذ َه َ
يس َة ،وتمَ َّ َم بِه النَّق َ
إل ْسلاَ ِم الخَْ س َ
يخُ ُّل بِه يَ ْ
ِِ ِ
ِ
والسلاَ ُم».
فَلاَ ُل ْؤ َم َعلىَ ْام ِر ٍئ ُم ْسلمٍ ،إِ َّنماَ ال ُّل ْؤ ُم ُل ْؤ ُم الجَْ اهل َّيةَّ ،
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ِ
َاب َر َمى بِه إِلىَ ا ْبنِه ُس َل ْيماَ َن َف َق َر َأهَ ،ف َق َالَ :يا َأ ِم َريَ ...ل َشدَّ َما َف َخ َر َع َل ْي َك
َفلَماَّ َق َر َأ ا ْلكت َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َليِ
ِ
الص ْخ َر
ع ُّ ْب ُن الحْ ُسَينْ ِ َ !ف َق َالَ :يا ُبن ََّي لاَ َت ُق ْل َذل َكَ ،فإِنَّه َأ ْل َس ُن َبني َهاش ٍم ا َّلتي َت ْفل ُق َّ
ِ ِ
و َت ْغ ِر ُ ِ
ِ
(((
َّاس.
ف م ْن َب ْح ٍر ،إِ َّن عَليَِّ ْب َن الحْ ُسَينْ ِ َ يا ُبن ََّي َي ْرتَف ُع م ْن َح ْي ُث َيتَّض ُع الن ُ
وينقل يف أحواله إن موىل له كان يتوىل له عامرة ضيعة ،فجاء ليطلعها،

فأصاب منها فساد ًا وتضييع ًا كثري ًا أغاضه من ذلك ما رآه ،فغمه ،فقرع املوىل بسوط

كان يف يده وكان ذلك ما مل يكن منه إىل أحد قبله مثله ،وندم عىل ما كان منه ندامة
شديدة ،فلام انرصف إىل منزله أرسل يطلب املوىل ،فأتاه فوجده مقارب ًا والسوط بني

يديه ،فظن يريد عقوبته ،فاشتد خوفه .فأخذ عيل بن احلسني السوط ،ومد يده إليه،

وقال« :يا هذا قد كان مني إليك ما مل يتقدم يل مثله ،وكانت هفوة وزلة .فدونك السوط

اقتص مني».

فقال املوىل :يا موالي واهلل إن ظننت إال أنك تريد عقوبتي ،وأنا مستحق العقوبة

فكرر
فكيف أقتص منك؟! قال« :وحيك اقتص» .قال :معاذ اهلل أنت يف حل وسعةّ .

عليه مرار ًا واملوىل يف ذلك يتعاظم قوله وجيلله ،فلام مل يره يقتص قال له« :أما إذا
أبيت ،فالضيعة صدقة عليك ،فأعطاه إياه».

(((

هبذه الصورة املنقطعة النظري يعودون إىل بلداهنم حاملني معهم تعاليم الدين

اإلسالمي الصحيح فينرشوهنا هناك ،من دون أن ُيثري حفيظ َة أو أنظار السلطة إليه؛
فكام قلناَّ :
أمر
إن مسألة رشاء العبيد مسألة هينة يف ذلك الوقت ،وأما إعتاقهم فهو ٌ
مستحب يف اإلسالم ،وبذا انترش التشيع يف بلدان العامل.

((( الكايف للكليني ج 5ص  344ح.4
((( رشح األخبار للقايض النعامن املغريب ج 3ص 262ح
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ثان ًيا :فل�سفة الإنفاق:

واضح استحبابه يف اإلسالم ،فينبغي عىل املؤمن ْ
أن يكون منف ًقا ،وهو نوع
اإلنفاق
ٌ

كثريا.
ٌمن أنواع التعبد ،وال حاج َة إىل الغور به ً

ثال ًثا :فل�سفة البكاء:

ِ
ٍ
ُينقل يف أحوال اإلمام أنّه كان يستثمر َّ
بقضية أبيه
فرصة لتذكري الناس
كل

اإلمام احلسني .ولعله -واهلل العامل -من أجل إحياء فاجعة اإلمام احلسني
ٍ
ٍ
لثورات عديدة ضد السلطة
مفتاحا
بصورة مستمرة ،حتى أصبحت ثورته فيام بعد
ً

أن كان املسلمون ال خيرجون عىل السلطان ْ
الظاملة ،بعد ْ
وإن كان ظا ًملا أو فاس ًقا وخيافون

سمي نفسه بخليفة رسول
منه ،ولكن اإلمام احلسني أسقط نظرية التصنيم ملن ُي ّ

اهلل ،وبالتايل فتح الباب للوقوف بوجه الطاغية.
ٍ
وقود مستمر ،واإلمام السجاد كان دو ًما ُيثري قضية
وحتتاج هذه الشعلة إىل
وخصوصا َّ
أن
اإلم��ام احلسني حتى تبقى هذه الشعلة متوهج ًة يف نفوسهم،
ً

التوجه الروحي عند الناس ُّ
يقل إذا زادت الرفاهية يف اجلملة ،فكان البكاء عىل اإلمام

احلسني وكذا اإلنفاق واإلعتاق تُرجع اإلنسان إىل اجلنبة الروحية ،فكان اإلمام

رجع الناس إىل تلك العالقة الروحية وحياول ْ
يستهدف -واهلل العاملْ -
أن خيفف
أن ُي َ

عالقتهم باملادة.

راب ًعا :فل�سفة الدعاء:

ِ
كثريا
وهو من أبرز الظواهر الواضحة يف حياة اإلمام السجاد ،فل َم ركّز اإلمام ً

عىل مسألة الدعاء؟

ربام َّ
ألن الدعاء يمثل حرك ًة حمورية يف التوحيد مع اهلل ،قالُ ﴿ :ق ْل ما َي ْع َب ُؤا
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ُون لِزام ًا﴾
بِك ُْم َر يِّب َل ْو ال ُدعاؤُ ك ُْم َف َقدْ ك ََّذ ْبت ُْم َف َس ْو َ
ف َيك ُ
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(((

فإن الدعاء من املمكن ْ
باإلضافة إىل هذا َّ
يضم بني جنبتيه الكثري من املعارف،
أن َّ

تبث إىل املسلمني من دون ْ
ّ
أن تكون ملفت ًة لألنظار ،فهي رسال ٌة مش ّفرة يفهمها الذي

ٍ
مطلب عقائدي أو مطلب
له عالقة مع اإلمام السجاد ،فقد يرسل رسال ًة تشري إىل

فقهي أو سيايس أو اقتصادي أو ثقايف من خالل الدعاء.

بث املعارف إىل املؤمنني وسط ٍ
وبذلك يعمل اإلمام السجاد سالم اهلل عليه عىل ِّ
جو

مشحون باجلواسيس والعيون التي تتقىص اإلمام.

ومن أبرز تلك األدعية أدعية الصحيفة السجادية ،وألمهيتها وعمقها املعريف،

أوالها العلامء أمهي ًة عظمى جت ّلت بكثرة الرشوح هلا –كام تقدمت اإلشارة إليه ،-حتى

رشحا حتت عناوين خمتلفة(((.
بلغت يف بعض اإلحصائيات أكثر من سبعني ً
ٍ
أربعة ومخسني دعا ًء خمتل ًفا مشتملاً عىل أكثر املجاالت التي
وهي حتتوي عىل
حيتاجها املؤمن بدعائه.

هذا وقد رويت هذه الصحيفة بأسانيدَ عديدة ومنها :سندها الذي ينتهي إىل حييى

بن زيد الشهيد بن عيل السجاد ،حيث نقل حييى عن أبيه زيد بن عيل أنّه أخذ هذه

األدعية إمال ًء من اإلمام الباقرَّ ،
وأن اإلمام الصادق أخربه هّأنا أدعي ُة أبيه اإلمام

السجاد.

(((

وعىل كل حال ،فقد كانت وال زالت الصحيفة السجادية موضوع الكثري من
((( الفرقان .77
((( الذريعة -آقا بزرك الطهراين -ج 13ص  345وما بعدها ،حيث ذكر عناوين تلك الرشوح ،وال
شك أنه بعد إحصائية الطهراين كتبت رشوح أخرى للصحيفة.
((( انظر :مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراين ج 6ص  138وما بعدها ،والرواية طويلة.
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البحوث والكتب ،بل تم تبويبها من قبل بعض العلامء تبويب ًا موضوع ًيا عىل غرار
التفسري املوضوعي للقرآن الكريم ،فتشكلت بعض املطالب االقتصادية والسياسية
والثقافية والعسكرية واحلربية وغريها.

وما يعنينا هو اجلانب العقائدي فيها ،لذا نذكر مثالاً عنه.

ت
السجاد يف دعائه عند ختم القرآن:
قال موالنا اإلمام
«الله َّم َو َكماَ ن ََص ْب َ
ُ
ّ
ك ،و َأنج َ ِ
ِ
ِ
الر َضا إِ َل ْي َ
م َّم ٍد َوآلِه،
كَ ،ف َص ِّل َعلىَ ٰ حُ َ
بِه حُ َ
م َّمد ًا َع َل ًام للدَّ لاَ َلة َع َل ْي َ َ هْ َ ْ
ت بِآله ُس ُب َل ِّ
آن و ِسي َل ًة َلنَا إِلىَ َأ رْش ِ
ف َمن ِ
السلاَ َم ِة»(((.
َاز ِل ا ْلك ََر َام ِةَ ،و ُس َّل ًام َن ْع ُر ُج فِيه إِلىَ ٰ حَ َ
اج َع ِل ا ْل ُق ْر َ َ
َو ْ
م ِّل َّ
ٰ َ
ُّ
كل سفر من أسفار بني آدم ،ال بدَّ فيه من ثالثة ُأمور رضورية ،ألجل الوصول

بسالمة إ ٰىل الغاية واهلدف ،فحت َّٰى تكون الرحلة ناجحة ،مربحة ،مرحية ،فال بدَّ من توفري

املهمة هلذه األُمور.
الوسائل َّ

وخالصتها ثالثة ُأمور:

ُ
الدليل سابق ًا شخص ًا له معرفة بطرق الصحراء ومداخلها
 - 1الدليل ،وكان

للتوصل
وخمارجها ،يستعمل النجوم والعالمات الطبيعية من تضاريس أرضية وغريها
ُّ

إ ٰىل الغاية ،وكان نادر ًا ما خيطأ.

عىل الطرق ،وإ ٰىل
وأ َّما يف العصـر احلديث،
فتحول الدليل إ ٰىل عالمات ت َ
َّ
ُنصب ٰ

خرائط ترسم الطرق وخمارجها ،وإ ٰىل اتِّصاالت عرب األقامر الصناعية ،وغريها من
ٍ
وعىل ِّ
عىل هدفك الذي تريد أن تصل إليه.
األُمور.
كل حال ،ال بدَّ من دليل يد ُّلك ٰ
ٰ
بمعنى طريق متشـي عليه ،ومن املعلوم أنَّه ك َّلام كان الطريق ج ِّيد ًا من
 - 2السبيل،
ٰ

السجادية /178 :الدعاء رقم  .42وراجع :قطاف شهر رمضان /القسم الثالث:
((( الصحيفة
ّ
قبسات من الصحيفة السجادية -الشيخ حسني عبد الرضا األسدي -املقال رقم ( /)15ص 179
– .181
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حيث املسالك ووضوح اخل َّطة ،وك َّلام كان أكثر اختصار ًا بالنسبة إ ٰىل اهلدف ،ك َّلام كان

النجاح بسلوكه أوفق ،والنجاة يف سبيله أوثق.

 - 3الوسيلة ،وقد اختلفت وسيلة التن ُّقل عرب العصور ،فلقد كانت هي ما ذكرته
﴿والخَْ ْي َل َوا ْلبِ َ
ثم
غال َوالحَْ ِم َري لِترَ ْ َك ُبوها َو ِزينَ ًة َويخَ ْ ُل ُق ما ال َت ْع َل ُم َ
اآلية الكريمةَ :
ون﴾ّ ،
تطورت إ ٰىل ما وصلت إليه اليوم من س ّيارات وطائرات وغري ذلك.
َّ
إذن ،هذا ما حيتاجه اإلنسان يف سفره الدنيوي.

السجاد هذه األُمور الثالثة فيه بالتايل:
أ َّما عن السفر األُخروي ،ف ُيحدِّ د اإلمام
ّ

 - 1الدليل والعلم:

«الله َّم
وذكر اإلمام
حممد ،حيث قالُ :
ّ
السجاد أنَّه هو رسول اهلل األعظم ّ
م َّمد ًا َع َل ًام لِلدَّ لاَ َل ِة َع َل ْي َ
ك».
َو َكماَ ن ََص ْب َ
ت بِه حُ َ
فهو النور الذي أخرج الناس من ظلامت اجلاهلية ،إ ٰىل نور التوحيد ،وأخرج

الناس من ظالم الظلم واجلهل وقتل األوالد خشية اإلمالق ووأد البنات وضياع

مر بمجلسني يف
القيم وغياب الفضيلة ،...فهو مع ِّلم الناس َّ
األول ،وقد روي أنَّهَّ 
عىل خري ،وأحدمها أفضل من صاحبهَّ .أما هؤالء فيدعون اهلل
مسجده ،فقال« :كالمها ٰ

وأما هؤالء فيتع َّلمون الفقه والعلم
ويرغبون إليه ،فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهمَّ .
ثم جلس فيهم(((.
و ُيع ِّلمون اجلاهل ،فهم أفضل .وإنَّام ُب ِع ْث ُ
ت مع ِّلام» ،قالّ :
 - 2سبيل اآلخرة وطريقها:

السجادَّ 
أن طريق اآلخرة املستقيم هم أهل البيت:
وقد ذكر اإلمام
ّ
ِ
الر َضا إِ َل ْي َك» ،فهم الصـراط املستقيم الذي ندعو اهلل تعا ٰىل أن هيدينا
َ
«و َأنهَْ ْج َت بِآله ُس ُب َل ِّ
((( سنن الدارمي  99 :1و.100
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ِ
ِ
الص َ
إليه َّ
يم﴾
﴿اهدنَا ِّ
كل يوم يف صلواتناْ :
ـراط ا ْل ُـم ْستَق َ

(((

حممد بن مسلم ،قال :سمعت أبا جعفر يقول« :ليس عند أحد من الناس
عن ّ

حق إلاَّ ما خرج منّا أهل البيت ،فإذا
حق وال صواب ،وال أحد من الناس يقضـي بقضاء ٍّ
ٌّ
ِ
ُ
عيل.(((»
تش َّعبت هبم األمور كان اخلطأ منهم والصواب من ق َبل ٍّ
 - 3الوسيلة:

السجادَّ 
أن أفضل وسيلة لطريق اآلخرة هو القرآن الكريم،
ويذكر اإلمام
ّ
آن و ِسي َل ًة َلنَا إِلىَ َأ رْش ِ
ف َمن ِ
َاز ِل ا ْلك ََر َام ِةَ ،و ُس َّل ًام َن ْع ُر ُج فِيه
اج َع ِل ا ْل ُق ْر َ َ
«و ْ
حيث يقولَ :
ٰ َ
السلاَ َم ِة».
إِلىَ ٰ حَ َ
م ِّل َّ
وهذا ما ذكره رصحي ًا رسول اهلل األعظم يف ما روي عن أيب عبد اهلل ،عن

عىل ظهر
«أيا الناس ،إنَّكم يف دار هدنة ،وأنتم ٰ
آبائه ،قال :قال رسول اهلل :هُّ

سفر ،والسري بكم رسيع ،وقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان َّ
كل جديد

كل بعيد ويأتيان ِّ
قربان َّ
بكل موعود ،فأعدّ وا اجلهاز لبعد املجاز ،قال :فقام املقداد
و ُي ِّ

بن األسود الكندي فقال :يا رسول اهلل ،وما دار اهلدنة؟ فقال :دار بالغ وانقطاع ،فإذا
التبست عليكم األُمور كقطع الليل املظلم فعليكم بالقرآن ،فإنَّه شافع مش َّفع وماحل

إىل النار»(((.
إىل اجلنَّة ،ومن جعله خلفه ساقه ٰ
مصدَّ ق ،من جعله أمامه قاده ٰ
وهنا مالحظتان:

ٍ
األوىل :يف قوله« وكام نصبت به» ،إشارة إىل َّ
تنصيب إهلي
أن قضية النبوة قضي ُة
ِ
خالفة الرسول األعظم .وقد أشار إىل هذا املطلب العقائدي الضخم
وكذلك قضي ُة
((( الفاحتة.6 :
((( بصائر الدرجات للص ّفار /539 :اجلزء  /10باب  /19ح .4
((( الكايف للكليني  598 :2و /599باب يف مت ُّثل القرآن وشفاعته ألهله /ح .2
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ٍ
بكلمة واحدة.

إن النبي قد دمج بني السبيل والوسيلة وجعلهام شي ًئا واحدً ا ،بحيث َّ
الثانيةَّ :
إن

اإلنسان إذا أراد ْ
أن يصل إىل اهلدف -وهو رضا اهلل -فإنه ال يستغني عن أحدمها.
نص عليه الرسول بقوله:
وعليه ،فمقولة «حسبنا كتاب اهلل» مقول ٌة باطلة ختالف ما ّ

إين تارك فيكم أمرين :أحدمها أطول من اآلخر :كتاب اهلل حبل ممدود من السامء إىل
عيل احلوض...
األرض ،وعرتيت ،أال وإهنام لن يفرتقا حتى يردا ّ
ٍ
بواحد فقط فمؤداه إىل الضاللة ال حمالة.
فالتمسك

(((

�إ�شارة :تراث الإمام ال�سجاد.

خ ّلف اإلمام السجاد ترا ًثا عظيماً متثل بـ:

/1الصحيفة السجادية.
/2رسالة احلقوق.

/3دعاء أيب محزة الثاميل.
/4روايات كثرية يف خمتلف األبواب الفقهية والعقائدية والوصايا وغريها.

((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  65ح  .97وانظر مسند أمحد بن حنبل ج 3ص  14وسنن الرتمذي
ج 5ص  329وغريها من املصادر.

عقيدتنا يف زيارة القبور
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف زيارة القبور:

النبي واالئمة (عليهم الصالة
وممّا امتازت به اإلمامية العناية بزيارة القبور (قبور ّ
يضحون بك ُّل ٍ
غال
والسالم)) وتشييدها وإقامة العامرات الضخمة عليها ،وألجلها
ّ

ورخيص عن ٍ
إيامن وطيب نفس.

ومر ّد ك ُُّل ذلك إىل وصايا األئمة ،وح ّثهم شيعتهم عىل الزيارة ،وترغيبهم فيام هلا

من الثواب اجلزيل عند اهلل ،باعتبار هّأنا من أفضل الطاعات والقربات بعد العبادات

أن هاتيك القبور من خري املواقع الستجابة الدعاء واالنقطاع إىل
الواجبة ،وباعتبار ّ

أن ّ
لكل إما ٍم عهد ًا يف عنق أوليائه
اهلل .وجعلوها أيض ًا من متام الوفاء بعهود األئمة« ،إذ ّ

وأن من متام الوفاء بالعهد وحسن األداء زيارة قبورهم ،فمن زارهم رغب ًة يف
وشيعتهّ ،
زيارهتم وتصديق ًا بام رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة».

فإنا
ويف زيارة القبور من الفوائد الدين ّية واالجتامع ّية ما تستحق العناية من أئمتنا ،هّ

يف الوقت الذي تزيد من رابطة الوالء واملح ّبة بني األئمة وأوليائهم ،وجتدّ د يف النفوس

احلق جتمع يف مواسمها أشتات املسلمني
ذكر مآثرهم وأخالقهم وجهادهم يف سبيل ّ
ٍ
ٍ
واحد؛ ليتعارفوا ويتآلفوا ،ثم تطبع يف قلوهبم روح االنقياد إىل اهلل
صعيد
املتفرقني عىل
ّ

واالنقطاع إليه وطاعة أوامره ،وتلقنهم يف مضامني عبارات الزيارات البليغة الواردة عن
املحمد ّية ،وما جيب عىل
آل البيت حقيقة التوحيد واالعرتاف بقدسية اإلسالم والرسالة
ّ
81
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املسلم من اخللق العايل الرصني واخلضوع إىل مد ّبر الكائنات وشكر آالئه ونعمه ،فهي

من هذه اجلهة تقوم بنفس وظيفة األدعية املأثورة التي تقدّ م الكالم عليها ،بل بعضها

يشتمل عىل أبلغ األدعية وأسامها كزيارة (أمني اهلل) وهي الزيارة املرو ّية عن اإلمام زين
العابدين حينام زار قرب جده أمري املؤمنني.

تفهم هذه الزيارات املأثورة مواقف األئمة وتضحياهتم يف سبيل نرصة
كام ّ

ٍ
عريب جزل،
بأسلوب
وجتردهم لطاعة اهلل ،وقد وردت
ّ
احلق وإعالء كلمة الدين ّ
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
والعامة ،وهي حُمتوي ٌة عىل أسمى معاين
اخلاصة
سهلة يفهمها
وعبارات
وفصاحة عالية،
ّ
ّ
بحق من أرقى األدب الديني بعد
التوحيد ودقائقه والدعاء واالبتهال إليه .فهي ّ
القرآن الكريم وهنج البالغة واألدعية املأثورة عنهم؛ إذ أودعت فيها خالصة معارف

األئمة فيام يتعلق هبذه الشؤون الدين ّية والتهذيب ّية.

إن يف آداب أداء الزيارة أيض ًا من التعليم واإلرشاد ما يؤكد من حتقيق تلك
ثم ّ

املعاين الدين ّية السامية :من نحو رفع معنوية املسلم وتنمية روح العطف عىل الفقري،
فإن من آداهبا :ما ينبغي
ومحله عىل حسن العرشة والسلوك والتحبب إىل خمالطة الناسّ .
املطهر وزيارته.
ْ
أن يصنع قبل البدء بالدخول يف املرقد ّ

ومنها :ما ينبغي أن يصنع يف أثناء الزيارة وفيام بعد الزيارة .ونحن هنا نعرض بعض

هذه اآلداب للتنبيه عىل مقاصدها التي قلناها:

ويتطهر ،وفائدة ذلك فيام نفهمه
أن يغتسل الزائر قبل الرشوع بالزيارة
 .١من آداهبا ْ
ّ

واضح ٌة ،وهي أن ينظف اإلنسان بدنه من األوساخ ليقيه من كثري من األمراض واألدواء،
أن يدعو
طهر نفسه من الرذائل .وقد ورد يف املأثور ْ
ولئال يتأ ّفف من روائحه الناسْ ،
وأن ُي ّ

الزائر بعد االنتهاء من الغسل لغرض تنبيهه عىل تلكم األهداف العالية فيقول« :اللهم
ٍ
ٍ
ٍ
وطهر به
اجعل يل نور ًا وطهور ًا وحرز ًا كافي ًا من ك ُّل داء وسق ٍم ومن ك ُّل آفة وعاهةّ ،

وبقلا ةرايز يف انتديقع
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قلبي وجوارحي وعظامي وحلمي ودمي وشعري وبرشي ،و ّ
خمي وعظمي وما أق ّلت

األرض منّي ،واجعل يل شاهد ًا يوم حاجتي وفقري وفاقتي».

فإن يف األناقة يف امللبس يف املواسم
أن يلبس أحسن وأنظف ما عنده من الثيابّ ،
ْ .٢

ٍ
قرب بينهم ويزيد يف عزّة النفوس والشعور
العامة ما حُي ّبب الناس بعضهم إىل
بعض ،و ُي ّ
ّ
بأمه ّية املوسم الذي يشرتك فيه.

أن يلبس الزائر أحسن
أن نلفت النظر إليه يف هذا التعليم أنّه مل يفرض فيه ْ
ومما ينبغي ْ

الثياب عىل العموم ،بل يلبس أحسن ما يتمكن عليه؛ إذ ليس ّ
كل أحد يستطيع ذلك
وفيه تضييق عىل الضعفاء ال تستدعيه الشفقة فقد مجع هذا األدب بني ما ينبغي من

األناقة وبني رعاية الفقري وضعيف احلال.

أن يتط ّيب ما وسعه الطيب ،وفائدته كفائدة أدب لبس أحسن الثياب.
ْ .٣

يعن له أن يتصدّ ق به .ومن املعلوم فائدة التصدّ ق يف
ْ .٤
أن يتصدق عىل الفقراء بام ّ

فإن فيه معاونة املعوزين وتنمية روح العطف عليهم.
مثل هذه املواسمّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
ووقار ّ
توقري للحرم
وواضح ما يف هذا من
غاض ًا من برصه.
سكينة
أن يميش عىل
ْ .٥
ٌ
ٍ
وتوجه إىل اهلل وانقطا ٍع إليه ،مع ما يف ذلك من اجتناب
والزيارة ،وتعظي ٍم للمزور،
مزامحة الناس ومضايقتهم يف املرور وعدم إساءة بعضهم إىل بعض.

ويكرر ذلك ما شاء .وقد حتدّ د يف بعض الزيارات إىل
ْ .٦
أن ُي رّ
كب بقول« :اهلل أكرب»ّ ،

وأن الزيارة
أن تبلغ املائة .ويف ذلك فائدة إشعار النفس بعظمة اهلل وأنّه ال يشء أكرب منهّ .
ْ
ليست إلاّ لعباده اهلل وتعظيمه وتقديسه يف إحياء شعائر اهلل وتأييد دينه.

تطوع ًا وعباد ًة
 .٧وبعد الفراغ من الزيارة
للنبي أو اإلمام يصيل ركعتني عىل األقل ّ
ّ

هلل؛ ليشكره عىل توفيقه إياه ،وهيدي ثواب الصالة إىل املزور .ويف الدعاء املأثور الذي
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أن صالته وعمله إنّام هو هلل وحده وأنّه ال
يدعو به الزائر بعد هذه الصالة ما يفهم الزائر ّ

يعبد سواه ،وليست الزيارة إلاّ نوع التقرب إليه زلفى؛ إذ يقول« :اللهم لك صليت

ولك ركعت ولك سجدت وحدك ال رشيك لك؛ ألنّه ال تكون الصالة والركوع
صل عىل ٍ
والسجود إلاّ لك ،ألنّك أنت اهللُ ال إله إلاّ أنت .اللهم ِّ
حممد ،وتق ّبل
حممد وآل ّ
ّ
بمحم ٍد وآله الطاهرين».
منّي زياريت وأعطِني ُسؤيل
ّ

ويف هذا النوع من األدب ما ّ
أن يفهم احلقيقة عن مقاصد األئمة
يوضح ملن يريد ْ
وشيعتهم تبع ًا هلم يف زيارة القبور ،وما ي ِ
لق ُم املتجاهلني حجر ًا حينام يزعمون هّأنا عندهم
ُ

أن غرض أمثال هؤالء
من نوع عبادة القبور
والتقرب إليها والرشك باهلل .وأغلب الظن ّ
ّ
هو التزهيد فيام جيلب جلامعة اإلمامية من الفوائد االجتامعية الدين ّية يف مواسم الزيارات؛

حممد ،وإلاّ فام نظنهم جيهلون حقيقة مقاصد
إذ أصبحت شوك ًة يف أعني أعداء آل بيت ّ
وجتردوا له يف عباداهتم ،وبذلوا
آل البيت فيها .حاشا أولئك الذين أخلصوا هلل ن ّياهتم ّ
أن يدعو الناس إىل الرشك يف عبادة اهلل.
مهجهم يف نُرصة دينه ْ

 .٨ومن آداب الزيارة أن يلزم للزائر حسن الصحبة ملن يصحبه وق ّلة الكالم إلاّ
بخري ،وكثرة ذكر اهلل ،واخلشوع وكثرة الصالة والصالة عىل ٍ
وأن ّ
يغض
حممدْ ،
حممد وآل ّ
ّ
وأن يعدو إىل أهل احلاجة من إخوانه إذا رأى منقطع ًا ،واملواساة هلم ،والورع
من برصهْ ،
عماّ هنى عنه وعن اخلصومة وكثرة اإليامن واجلدال الذي فيه اإليامن.

النبي أو اإلمام باعتبار هّأنم َ
ياء
ثم إنّه ليست حقيقة الزيارة إلاّ السالم عىل
ّ
«أ ْح ٌ
أن يقول فيها مثالً:
ون»؛ فهم يسمعون الكالم وير ّدون اجلواب ،ويكفي ْ
ِعنْدَ َربهِّ ِ ْم ُي ْر َز ُق َ

أن يقرأ فيها املأثور الوارد من الزيارات عن
أن األوىل ْ
«السالم عليك يا رسول اهلل» غري ّ

آل البيت؛ ملا فيها ـكام ذكرناـ من املقاصد العالية والفوائد الدين ّية ،مع بالغتها وفصاحتها،

ومع ما فيها من األدعية العالية التي يتّجه هبا اإلنسان إىل اهلل تعاىل وحده» .انتهى

وبقلا ةرايز يف انتديقع
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هناك عد ُة عناوين تُبحث يف هذا املجال ،خالصتها التايل:

األول :االستشفاع باألئمة والتوسل هبم لقضاء احلوائج ،وفيه ٌ
أخذ ورد وله أدلته.

الثاين :الصالة عند القبور.

الثالث :بناء القبور.

الرابع :القسم باألولياء والصاحلني.

اخلامس :القسم عىل اهلل باألولياء والصاحلني( ،اللهم إنيّ ِ
أقس ُم عليك بنبيك.)

السادس :اإلرساج عىل القبور.

السابع :التربك بالقبور ،من تقبيل األرضحة وأخذ ٍ
يشء منها للربكة مثلاً .
الثامن :زيارة القبور.

التاسع :زيارة النساء للقبور.

وقد اقترص املصنف عىل زيارة القبور ،وجر ًيا عىل ما ذكر نقترص عىل ما ذكره

فقط.

ويف زيارة القبور عدة نقاط:

الأوىل :الآراء يف زيارة القبور.

ٍ
أمر
مل ُينقل عن أحد من املسلمني اخلالف يف استحباب زيارة قبور الصاحلني ،وهذا ٌ

اتفق عليه مجيع املسلمني ،قال صاحب كتاب الفقه يف املذاهب األربعة (زيارة القبور
مندوبة لالتعاظ وتذكر اآلخرة ،وتتأكد يوم اجلمعة ،ويوما قبلها ،ويوما بعدها ،عند

احلنفية ،واملالكية ،وخالف احلنابلة ،والشافعية ،فانظر مذهبيهام حتت اخلط وينبغي
للزائر االشتغال بالدعاء والترضع واالعتبار باملوتى وقراءة القرآن للميت ،فإن ذلك
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ينفع امليت عىل األصح ،ومما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبور« :اللهم رب األرواح

الباقية واألجسام البالية ،والشعور املتمزقة ،واجللود املتقطعة ،والعظام النخرة التي

خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة ،أنزل عليها روحا منك ،وسالما مني» ومما ورد

أيضا أن يقول« :السالم عليكم دار قوم مؤمنني ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون» وال فرق
يف الزيارة بني كون املقابر قريبة أو بعيدة ،وخالف احلنابلة ،فانظر مذهبهم حتت اخلط،

بل يندب السفر لزيارة املوتى خصوصا مقابر الصاحلني :أما زيارة قرب النبي ،فهي
من أعظم القرب ،وكام تندب زيارة القبور للرجال تندب أيضا للنساء العجائز الاليت
ال خيشى منهم الفتنة إن مل تؤد زيارهتن إىل الندب أو النياحة ،وإلاَّ كانت حمرمة.»..

(((

متفق عليها بني املسلمني ،إال أنّه وكعادته خالف ابن تيمية
فزيارة القبور مسأل ٌة ٌ

ونقل عنه أن شدَّ الرحال إىل املشاهد من الرشك الذي هتدر معه الدماء واألموال.

واخلالصة َّ
إن عامة املسلمني قالوا باستحباب زيارة القبور إال ابن تيمية فقد

خالفهم والوهابية تب ًعا له.

الثانية :م�شروعية زيارة القبور.

من الواضح َّ
إن الكالم مع املسلمني ،واملسلم عمو ًما يعتمد عىل دليلني أساسيني:

القرآن الكريم وسنة النبي األكرم ،والعامة ُيضيفون فعل الصحابة ،فإذا وجدوا
أمرا ما ،فإهنم يقولون بمرشوعيته ،كقوهلم بمرشوعية عبارة (الصال ُة
صحاب ًيا يفعل ً
خري من النوم) يف أذان الفجر؛ استنا ًدا عىل قول صحايب.
ٌ

أن نتكلم عن مرشوعية زيارة القبور ،فليس علينا إال ْ
وعليه ،فإذا أردنا ْ
أن نرجع

إىل الروايات الرشيفة لنجد أفعال النبي وأفعال الصحابة ،هل كانوا يزورون القبور

((( الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت -اجلزيري ،الغروي ،مازح -ج 1ص 694
– .698
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أو ال؟

وقد يقول قائل :ال إشكال يف االستدالل بفعل الرسول؛ ألنه هو املرشع ،وفعله

يدل -عىل أقل التقادير -عىل اإلباحة ،وأما االستدالل بفعل صحايب من الصحابة ،فهو

أمر غري صحيح.
واجلواب:

إن السائل ال خيلو :إم��ا ْ
َّ
أن يقبل بفعل الصحايب -كعبد اهلل ب��ن عمر أو

الزهراء -(((حج ًة ودليلاً ،ويقبل بفعل التابعني وتابعيهم كالشافعي أو أمحد بن
حنبل ،كذلك ،أو ال.

فإن قبل ،قلنا هذا ما نقبله من فعل املعصومني ،ونحن يكفينا َّ
أن الزهراء

كانت تزور قرب عم أبيها احلمزة ،فحتى لو مل تكن هناك رواي ٌة عن الرسول يكفينا

فعلها عىل األقل من جهة كوهنا صحابية.

وإلاّ  ،أي مل يقبل بفعل الصحايب حج ًة بذاته ،فنقول حينهاّ :
إن زيارة القبور يف ذلك

الزمن كانت سري ًة (بمعنى َّ
أن املتدينني يف ذلك الوقت كانوا يزورون القبور) ،فإن كان

فعلهم هذا حمر ًما لزم عىل خليفة رسول اهللْ 
أن ينبه الناس ويبني هلم احلالل واحلرام،
فكيف كان يفعل هذا الفعل أمثال عبد اهلل بن عمر ،وخليفة املسلمني يف ذلك الوقت مل

يردعه عن هذا الفعل؟ إذن يكشف ذلك عن رضا اخلليفة هبذا الفعل ،ومن ثم َّ
فإن هذا
ُيدلل عىل مرشوعيته.

وخالصة القولَّ :
أن زائ��ر هذه القبور إما أن نعتقد بحجية فعله كالرسول

األعظم ،أو ال ،فإن كان فعله بنفسه حجة كفي به دليلاً  ،وإال ،فقد كان فعله عىل
((( نحن نعتقد أن الزهراء حجة اهلل تعاىل ،وقوهلا حجة بال أدنى تردد ،وإنام ذكرناها هنا
كصحابية من باب اإللزام.
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مرأى ومسمع من احلاكم خليفة رسول اهلل ،وحيث َّ
إن اخلليفة مل ينبه أو يردع أو

ينهى عنه ،إذن هو ٌ
فعل مرشوع وال إشكال فيه.
�شواهد على م�شروعية زيارة القبور:

إن الشواهد عىل مرشوعية زيارة القبور عند املسلمني يف الصدر األول لإلسالم

كثرية ،ونحن نذكر هنا بعض ًا منها مما ورد يف كتب القوم:

عن عبد اهلل بن بريدة األسلمي عن أبيه بريدة بن احلصيب عن رسول اهلل

قال« :إين كنت قد هنيتكم عن ثالث :عن زيارة القبور ،فزوروها فان زيارهتا عظة

وعربة»...

(((

وعن ابن أيب مليكة أن النبي صىل اهلل عليه [وآله] وسلم قال« :ائتوا موتاكم فسلموا

عليهم وصلوا عليهم ،فإن لكم فيهم عربة قال ابن أيب مليكة :ورأيت عائشة تزور قرب

أخيها عبد الرمحن بن أيب بكر ،ومات باحلبيش((( ،وقربه بمكة».

(((

تزهد يف الدنيا وتذكّر اآلخرة»
وعن النبي أنّه قال« :أال فزوروا القبور ،فإهنا ّ

(((

وعن أيب اجلوزاء أوس بن عبد اهلل قال :قحط أهل املدينة قحط ًا شديد ًا ،فشكوا إىل

عائشة فقالت :انظروا قرب النبي فاجعلوا منه كوى إىل السامء حتى ال يكون بينه وبني

السامء سقف .قال :ففعلوا فمطرنا مطر ًا حتى نبت العشب ،وسمنت اإلبل حتى تفتقت

من الشحم ،فسمي عام الفتق.

(((

((( املعجم األوسط للطرباين ج 5ص .147
((( جبل بأسفل مكة عىل ستة أميال [هامش املصدر]
((( املصنف -عبد الرزاق الصنعاين ج 3ص 570ح .6710
((( املستدرك للحاكم النيسابوري ج 1ص .375
((( سنن الدرامي بعد اهلل بن الرمحن الدرامي ج 1ص 43و.44
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وعن عبد اجلبار بن الورد قال :سمعت ابن أيب مليكة يقول :ركبت عائشة فخرج

إلينا غالمها فقلت :أين ذهبت أم املؤمنني؟ قال :ذهبت إىل قرب أخيها عبد الرمحن تسلم

عليه.

(((

ويف نقل البيهقي :عن عبد اهلل بن أيب مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من املقابر

فقلت هلا :يا أم املؤمنني ،من أين أقبلت؟ قالت :من قرب أخي عبد الرمحن بن أيب بكر.

فقلت هلا :أليس كان رسول اهلل هنى عن زيارة القبور؟ قالت :نعم ،كان هنى ثم أمر

بزيارهتا.
ون ُِقل ّ
أن اإلمام الشافعي عندما كان ببغداد كان يتوسل برضيح اإلمام أيب حنيفة
(((

وجييء إىل رضحيه ويزوره ويسلم عليه ويتوسل إىل اهلل به يف قضاء حوائجه.

فقد نقل اخلطيب البغدادي :عن عيل بن ميمون قال :سمعت الشافعي يقول :إين

ألتربك بأيب حنيفة وأجئ إىل قربه يف كل يوم  -يعني زائر ًا  -فإذا عرضت يل حاجة
صليت ركعتني وجئت إىل قربه وسألت اهلل تعاىل احلاجة عنده ،فام تبعد عني حتى

تقىض.

(((

وكذلك ورد َّ
أن أمحد شيخ احلنابلة كان يتوسل بقرب اإلمام الشافعي يف طلب

العافية وقضاء احلوائج« ،وقد كان اإلمام أمحد يزور قرب الشافعي ويتوسل به إىل اهلل

تعاىل ،بل رووا أنه غسل قميص الشافعي ورشب ماءه.»..

(((

((( التمهيد البن عبد الرب ج 3ص.235
((( السنن الكربى للبيهقي ج 4ص.78
((( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ج 1ص.135
((( االنتصار للعاميل ج 1ص.218
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وقال العيني« :وكان الشارع [يقصد النبي األعظم ]يأيت قبور الشهداء عند

رأس احلول فيقول« :السالم عليكم بام صربتم ،فنعم عقبى الدار» ،وكان أبو بكر وعمر

وعثامن ...يفعلون ذلك ،وزار الشارع قرب أمه ،يوم الفتح يف ألف مقنع ذكره ابن أيب
الدنيا ،وذكر ابن أيب شيبة عن عيل وابن مسعود وأنس ،ريض اهلل تعاىل عنهم ،إجازة

الزيارة ،وكانت فاطمة تزور قرب محزة عنه ،كل مجعة .وكان عمر ...يزور قرب
أبيه فيقف عليه ويدعو له ،وكانت عائشة ...تزور قرب أخيها عبد الرمحن وقربه بمكة،
ذكره أمجع عبد الرزاق .وقال ابن حبيب :ال بأس بزيارة القبور واجللوس إليها والسالم

عليها عند املرور هبا ،وقد فعل ذلك رسول اهلل ،وسئل مالك عن زيارة القبور؟

فقال :قد كان هنى عنه ثم أذن فيه ،فلو فعل ذلك إنسان ومل يقل إالَّ خريا مل أر بذلك

بأسا .ويف (التوضيح) أيض ًا :واألمة جممعة عىل زيارة قرب نبينا وأيب بكر وعمر...
وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أيت قربه املكرم فقال :السالم عليك يا رسول اهلل،
السالم عليك يا أبا بكر ،السالم عليك يا أبتاه»

(((

وعن اإلمام الباقر« :أن فاطمة بنت رسول اهلل كانت تزور قرب محزة

ترمه وتصلحه ،وقد تعلمته بحجر»
ٍ
رواية أخرىَّ :
أن فاطمة ابنة رسول اهلل كانت تزور قبور الشهداء بني
ويف
(((

اليومني والثالثة ،إذ روي« :وكانت فاطمة بنت رسول اهلل تأتيهم بني اليومني
والثالثة .فتبكي عندهم وتدعو».

(((

((( عمدة القاري للعيني ج 8ص.70
((( تاريخ املدينة البن شبة النمريي ج 1ص.132
((( املغازي للواقدي ج 1ص.313
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النقطة الثالثة :الأه��داف من زي��ارة القبور ،وما يرتتب على زي��ارة قبور ال�صاحلني
والأئمة من منافع.
َّ
إن البحث عن أهداف هذه الشعرية اإلهلية ال يعني البحث عن العلة التامة لترشيع
استحباهبا ،وإنّام هي حماول ٌة للبحث عن ِ
احلكم واملنافع والفوائد يف الروايات الرشيفة

ويف الواقع املعاش للزائرين لقبور األئمة ،وقد تقدّ م احلديث عن الفرق بني العلة
واحلكمة.

ٍ
أهداف معينة من زيارة القبور ،وهي كالتايل:
وقد أشار الشيخ املظفر إىل

/1إن زيارة القبور متثل امتثالاً
ِّ
َّ
روايات
حلث أهل البيت عىل الزيارة ،فهناك
ٌ

كثرية ُّ
حتث عىل ذلك.
ف َع ْن َز ْي ٍد َّ
الش َّحا ِم َق َالُ :ق ْل ُت ألَ يِب َع ْب ِد اهللَ :ما لمَِ ْن َز َار َأ َحد ًا ِمنْك ُْم؟ َق َال:
(((
َار َر ُس َ
ول اهلل.»
«ك ََم ْن ز َ

يِ
َار َك فيِ
وروي أنه َق َال َر ُس ُ
َار يِن فيِ َح َياتيِ َأ ْو َب ْعدَ َم ْوتيِ َ ،أ ْو ز َ
ول اهللَ « :يا َع ُّلَ ،م ْن ز َ
َار ا ْبنَ ْي َ
ك َأ ْو َب ْعدَ َم ْوتِ َ
َح َياتِ َ
ْت َله َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َأ ْن
ك فيِ َح َياتهِ ِماَ َأ ْو َب ْعدَ َم ْوتهِ ِماَ َ ،ض ِمن ُ
كَ ،أ ْو ز َ
(((
ُأ َخ ِّل َصه ِم ْن َأ ْه َوا َلهِ ا َ
وشدَ ائِ ِد َها َحتَّى ُأ َصيرِّ َ ه َم ِعي فيِ َد َر َجتِي».
و َع ْن ُيون َُس ْب ِن َأ يِب َو ْه ٍ
ب ا ْلقَصرْ ِ ِّي َق َالَ :د َخ ْل ُت ا ْل َـم ِدينَ َة َف َأ َت ْي ُت َأ َبا َع ْب ِد اهلل
َف ُق ْل ُتُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
ت،
نيَ .قال« َ:بِئ َْس َما َصنَ ْع َ
اكَ ،أ َت ْيت َُك ولمَ ْ َأ ُز ْر َأ ِم َري ا ْل ُـم ْؤ ِمنِ َ
ِ ِ
َّك ِم ْن ِشي َعتِنَا َما َن َظ ْر ُت إِ َل ْي َ
َل ْولاَ َأن َ
ُوره
ُوره اهللُ َم َع ا ْل َـملاَ ئكَة و َيز ُ
ُور َم ْن َيز ُ
ك! ألاَ َتز ُ
ُون!»
ُوره ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
اء و َيز ُ
األَ ْنبِ َي ُ
ِِ
ِ
ِ
ُق ْل ُتُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
نيَ أ ْف َض ُل
اك َما َع ِل ْم ُت َذل َكَ .ق َال« :ا ْع َل ْم َأ َّن َأم َري ا ْل ُـم ْؤمن َ

الزيار ِ
ات و َث َوابهَِ ا ح.1
((( الكايف للكليني ج 4ص َ 579ب ُ
اب َف ْض ِل ِّ َ َ
الزيار ِ
ات و َث َوابهَِ ا ح.2
((( الكايف للكليني ج 4ص َ 579ب ُ
اب َف ْض ِل ِّ َ َ
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ِ ِ
ِ
ِ
اب َأ ْعماَلهِِ ْم و َعلىَ َقدْ ِر َأ ْعماَلهِِ ْم ُف ِّض ُلوا».
عنْدَ اهلل م َن األَئ َّمة ُك ِّل ِه ْم ،و َله َث َو ُ

(((

إن اإلنسان بطبعه حيب ْ
َّ /2
أن ُيستجاب دعاؤه ،وإجابة الدعاء هلا رشوط ،ومن

تلك الرشوط هو ْ
أن يتحرى الداعي األوقات واألماكن التي هي مظنة إجابة الدعاء،
كمن يدعو يف ليلة القدر ووقت السحر ،هناك أماكن فيها مظنة استجابة الدعاء ومن

تلك األماكن هو قبور األئمة.

عن حممد بن مسلم ،قال :سمعت أبا جعفر وجعفر بن حممد يقوالن« :إن

اهلل عوض احلسني من قتله :أن جعل اإلمامة يف ذريته ،والشفاء يف تربته ،وإجابة

الدعاء عند قربه ،وال تعد أيام زائريه جائي ًا وراجع ًا من عمره».

قال حممد بن مسلم :فقلت أليب عبد اهلل :هذا اجلالل ينال باحلسني فامله يف

نفسه؟ قال :إن اهلل أحلقه بالنبي فكان معه يف درجته ومنزلته ،ثم تال أبو عبد اهلل
ِ
ين َآمنُوا َوا َّت َب َعت ُْه ْم ُذ ِّر َّيت ُُه ْم بِإِ ٍ
ْناه ْم ِم ْن َع َملِ ِه ْم ِم ْن
يامن َألحَْ ْقنا بهِ ِ ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َوما َأ َلت ُ
﴿وا َّلذ َ
َ
ِ
يَ ٍ
((( (((
ني﴾ .
ب َره ٌ
شء ك ُُّل ْام ِر ٍئ بِام ك ََس َ
ْ
/3ورد يف الروايات الرشيفة ّ
أن من متام الوفاء بالعهد لألئمة عدة أمور،

أن من يذهب للحج فإن من متام حجه ْ
منها َّ
أن يزور األئمة ،والروايات يف هذا
املجال عديدة ،ف َع ِن ا ْل ُف َض ْي ِل َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َالَ :ن َظ َر إِلىَ الن ِ
َّاس َي ُطو ُف َ
ون َح ْو َل

ون فيِ الجَْ ِ
ِ
اهلِ َّي ِة ،إِ َّنماَ ُأ ِم ُروا َأ ْن َي ُطو ُفوا بهِ َ ا ُث َّم َين ِْف ُروا
«هك ََذا كَانُوا َي ُطو ُف َ
ا ْل َك ْع َبة َف َق َالَ :
ِ
ِ
اج َع ْل
وم َو َّدتهَ ُ ْم ،و َي ْع ِر ُضوا َع َل ْينَا ُنصرْ َ تهَ ُ ْم» ُث َّم َق َر َأ َهذه اآل َي َةَ ﴿ :ف ْ
إِ َل ْينَا َف ُي ْعل ُمونَا َولاَ َيت َُه ْم َ

الزيار ِ
ات و َث َوابهَِ ا ح.3
((( الكايف للكليني ج 4ص  579وَ 580ب ُ
اب َف ْض ِل ِّ َ َ
((( الطور 21
((( األمايل للشيخ الطويس ص 317ح.91 / 644

وبقلا ةرايز يف انتديقع
َأ ْفئِدَ ًة ِم َن الن ِ
َّاس تهَ ْ ِوي إِ َل ْي ِه ْم﴾ .
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((( (((

وعن اإلمام الصادق« :إذا حج أحدُ كُم َفليختِم حجه بِ ِز ِ
لن ذلِ َ
ك ِمن تمَ ا ِم
يارتنا؛ َّ
َ َّ ُ
َ َّ َ
َ
َ

َ
احل ِّج».

(((

َّ /4
تقوي الرابطة املعنوية بني املؤمن وبني
إن زيارة قبور األئمة من شأهنا أن ّ

إمامه ،وهذه املسألة وجدانية وواضحة جدً ا ،فعند زيارة املؤمن اإلمام البعيد رغم التكاليف

املادية التي من الصعب توفريها عىل البعض ،لكنه بالوجدان انًا يشعر َّ
بأن عالقته تقوى

وأن هناك جان ًبا ماد ًيا أضيف إىل إيامنه املعنويَّ ،
باإلمامَّ 
وأن هناك انجذا ًبا بني روحه
وبني تلك األعتاب الطاهرة ،وهذا ما يستشعره ُّ
كل غريب عن أئمته.

َّ /5
إن املؤمن عندما يذهب إىل زيارة قبور أئمته فإنّه يتذكر مآثرهم وأخالقهم

وتعبهم وجهادهم الذي بذلوه من أجل تثبيت أركان الدين ،ويتذكر ورعهم وزهدهم
يف الدنيا وكيف هَّأنم كانوا قد زهدوا بالدنيا بتامم معنى الكلمة ،األمر الذي يستلزم ْ
أن
ٍ
يتمثل املؤمن بتلك األخالقْ ،
سلوك عميل يف حياته.
وأن حيوهلا إىل

ينقل عن أمري املؤمننيَّ 
أن بيته كان من البساطة بمكان حتى كان إذا رفع

فإنا ترضب بالسقف ،واليوم ينظر املؤمن إىل قرب أمري املؤمنني كيف حييط
يده هّ

به الذهب من ِّ
كل مكان ،واملؤمن سيعرف حينها أنه عندما ترك الدنيا ،فقد جاءته
مرغمة لتسجد عند أعتابه.

َّ
/6إن مواسم الزيارة تعمل كام يعمل احلج يف مجع أشتات املسلمني من مجيع أنحاء

((( إبراهيم 37
ون من ِ
اب َأ َّن ا ْل َو ِ
ب عَلىَ الن ِ
َاسك َُه ْم َأ ْن َي ْأتُوا ِاإل َما َم
اج َ
((( الكايف للكليني ج 1صَ 392ب ُ
َّاس َب ْعدَ َما َي ْق ُض َ َ
لمِ ِ ِ
ِ
ونُ ْم وَلاَ َيت َُه ْم و َم َودَّتهَ ُ ْم َله -ح.1
َف َي ْس َأ ُلونَه َع ْن َم َعا ِ دين ِه ْم و ُي ْعل ُم هَ
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 2ص 459باب  221ح.1
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العامل ليؤدوا شعرية إهلية.

َّ /7
إن زيارة قبور األئمة بام فيها من بذل جهد ومال ومفارقة أهل وأوالد

تعمل عىل ترويض النفس اإلنسانية املؤمنة باالنقياد إىل األئمة وباالنقطاع إىل
اهلل وتنفيذ أوامره.

َّ /8
إن الزيارات الواردة عن األئمة حتوي مضامني عالية وإشارات بليغة

يف التوحيد والنبوة ومقامات النبي ،وتكشف عن مقامات أهل البيت

والصاحلني من أتباعهم.

أن اإلمام الصادق خياطبه َّ
مثال ذلك :ما ورد يف زيارة أيب الفضلّ 
بأن قتله

استُحلت فيه حرمة اإلسالم «ولعن اهلل أمة استحلت منك املحارم ،وانتهكت حرمة

االس�لام»((( ،وهذا يكشف عن مقام عظيم أليب الفضل ،فهو مل يكن جمرد قائد

عسكري يف جيش اإلمام احلسني و ّإنام كان من العلامء يف ركب احلسني؛ ألننا

نعلم َّ
أن حرمة اإلسالم حسب ما ورد يف الروايات األخرى تنتهك بقتل العامل.
ات ا ْل ُـم ْؤ ِم ُن ا ْل َف ِقيه ُثلِ َم
ومما يشري إىل ذلك ما روي َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َال« :إِ َذا َم َ
(((
فيِ ا ِ
ش ٌء».
إل ْسلاَ ِم ُث ْل َم ٌة لاَ َي ُسدُّ َها يَ ْ
ّ
/9إن تلك الزيارات حتكي عن مواقف األئمة وتضحياهتم يف سبيل الدين

ونرش اإلسالم والدعوة إىل طاعة اهلل.

((( املزار ملحمد بن جعفر املشهدي ص.391
ِ
اب َف ْق ِد ا ْل ُعلَماَ ء -ح.2
((( الكايف للكليني ج 1صَ 38ب ُ

عقيدتنا يف معنى الت�شيع عند �آل البيت عليهم ال�سالم
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف معنى التش ّيع عند آل البيت:

مهة بعد ِ
االمة
أن انرصفوا عن ْ
ّ
أن يرجع أمر ّ
إن األئمة من آل البيت مل تكن هلم ّ

إليهم إلاّ هتذيب املسلمني وتربيتهم تربي ًة صاحل ًة كام يريدها اهلل منهم ،فكانوا مع ك ُّل

رسهم يبذلون قصارى جهدهم يف تعليمه األحكام الرشعية
من يواليهم ويأمتنونه عىل ّ
ويعرفونه ما له وما عليه.
وتلقينه املعارف
املحمد ّيةّ ،
ّ

وال يعتربون الرجل تابع ًا وشيع ًة هلم إلاّ إذا كان مطيع ًا ألمر اهلل ،جمانب ًا هلواه ،آخذ ًا

بتعاليمهم وإرشاداهتم .وال يعتربون ح ّبهم وحده كافي ًا للنجاة كام قد يمنّي نفسه بعض

التمرد عىل طاعة اهلل .هّإنم ال
من يسكن إىل الدعة والشهوات ويلتمس عذر ًا يف
ّ
يعتربون ح ّبهم ووالءهم منجا ًة إلاّ إذا اقرتن باألعامل الصاحلة وحتلىّ املوايل هلم بالصدق

واألمانة والورع والتقوى.

وأنم لن ينالوا
«يا خيثمة! أبلغ موالينا أنّه ال نغني عنهم من اهلل شيئ ًا إلاّ بعمل ،هّ

وإن أشدّ الناس حرس ًة يوم القيامة من وصف عدالً ثم خالفه إىل
واليتنا إلاّ بالورعّ ،

غريه».

للحق وأدلاّ ء عىل اخلري والرشاد ،ويرون
أن يكونوا دعا ًة
ّ
بل هم يريدون من أتباعهم ْ

أن الدعوة بالعمل أبلغ من الدعوة باللسان« :كونوا دعا ًة للناس باخلري بغري ألسنتكم،
ّ

لريوا منكم االجتهاد والصدق والورع».
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ونحن نذكر لك اآلن بعض املحاورات التي جرت هلم مع بعض أتباعهم ،لتعرف

مدى تشديدهم وحرصهم عىل هتذيب أخالق الناس:

 .١حماورة أيب جعفر الباقر مع جابر اجلعفي« :يا جابر! أيكتفى من ينتحل

التشيع أن يقول بح ّبنا أهل البيت! فو اهلل ما شيعتنا إلاّ من أتقى اهلل وأطاعه.

وما كانوا يعرفون إلاّ بالتواضع ،والتخشع ،واألمانة ،وكثرة ذكر اهلل ،والصوم

والرب بالوالدين ،والتعاهد للجريان من الفقراء وأهل املسكنة والغارمني
والصالة،
ّ
واأليتام ،وصدق احلديث ،وتالوة القرآن ،وكف األلسن عن الناس إلاّ من خري ،وكانوا
أمناء عشائرهم يف األشياء.

ٍ
أحب العباد إىل اهلل
فاتقوا اهلل واعملوا ملا عند اهلل! ليس بني اهلل وبني أحد قراب ٌةّ ،

أتقاهم وأعملهم بطاعته.

يا جابر واهلل ما نتقرب إىل اهلل إلاّ بالطاعة ،وما معنا براء ٌة من النار ،وال عىل اهلل
ٍ
عدو .وما
ويل ،ومن كان هلل عاصي ًا فهو لنا ّ
ألحد من ُح ّجة .من كان هلل مطيع ًا فهو لنا ّ
ت ُ
ُنال واليتنا إلاّ بالعمل والورع».
 .٢حماورة أيب جعفر أيض ًا مع سعيد بن احلسن:

أبو جعفر« :أجييء أحدكم إىل أخيه ف ُيدخل يده يف كيسه فيأخذ حاجته فال يدفعه؟»

سعيد :ما أعرف ذلك فينا.

أبو جعفر« :فال يشء إذن».
سعيد :فاهلالك إذن.

«إن القوم مل يعطوا أحالمهم بعد».
أبو جعفرّ :

������������������������������������������������
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 .٣حماورة أيب عبد اهلل الصادق مع أيب الصباح الكناين:

الكناين أليب عبد اهلل :ما نلقى من الناس فيك؟!

أبو عبد اهلل« :وما الذي تلقى من الناس؟»

جعفري خبيث.
الكناين :ال يزال يكون بيننا وبني الرجل الكالم ،فيقول:
ّ

أبو عبد اهلل« :يعيرّ كم الناس يب؟!»
الكناين :نعم!

أبو عبد اهلل« :ما ّ
أقل واهلل من يتّبع جعفر ًا منكم! إنّام أصحايب من اشتدّ ورعه،

وعمل خلالقه ،ورجا ثوابه .هؤالء أصحايب!»

 ٤وأليب عبد اهلل كلامت يف هذا الباب نقتطف منها ما ييل:
أ« .ليس منّا ـوال كرامةـ من كان يف ِم ٍ
رص فيه مائة ألف أو يزيدون ،وكان يف ذلك

املرص أحدٌ أورع منه».

ب« .إنّا ال نعدّ الرجل مؤمن ًا حتّى يكون جلميع أمرنا متّبع ًا ومريد ًا ،أال وإن من

اتّباع أمرنا وإرادته الورع ،فتز ّينوا به يرمحكم اهلل».

جـ« .ليس من شيعتنا من ال تتحدث ا ُملخدّ رات بورعه يف خدورهن ،وليس من
أوليائنا من هو يف ٍ
ٍ
خلق هلل أورع منه».
قرية فيها عرشة آالف
رجل فيهم ٌ
د« .إنّام شيعة (جعفر) من ّ
عف بطنه وفرجه واشتدّ جهاده وعمل خلالقه ورجا ثوابه

وخاف عقابه .فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر») .انتهى.

أن هلذه العقيدة العديد من املداخل التي يمكن للباحث ْ
رغم َّ
أن يدخل من خالهلا،

إال َّ
أن الشيخ يف عبارة متن كتابه اكتفى باإلشارة إىل اجلانب الرتبوي للتش ّيع ،وحتى
تتم الفائدة نخرج قليلاً عن عبارة الكتاب ،ونُدرج النقاط اآلتية:
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النقطة الأوىل :معنى الت�شيع ً
لغة
وا�صطالحا.
ً
قال علامء اللغة :شيعة الرجل أتباعه وأنصاره ،وقالوا :شايعه إذا تابعه ووااله عىل

األمر ،فالشيع ُة يف اللغة تعني األتباع واألنصار.

(((

ٍ
آي���ات ،منها م��ا جاء
وق��د استعمل ال��ق��رآن الكريم لفظ التشيع يف ع��دة

أي ع�لى دي��ان��ت��ه قال:
يف وص��ف إبراهيم ب��أنّ��ه ك��ان م��ن أت��ب��اع لوطّ 
ِ
ِ ِ ِِ
يم﴾(((ومنها ما ورد يف قصة نبي اهلل موسى (عليه وعىل نبينا
َ
﴿وإِ َّن م ْن شي َعته لإَ ِ ْبراه َ
ني َغ ْف َل ٍة ِم ْن َأ ْهلِها َف َو َجدَ فِيها َر ُج َلينْ ِ َي ْقتَتِ ِ
﴿و َد َخ َل ا ْل َـم ِدينَ َة َعىل ِح ِ
الن هذا
وآله السالم) َ
ٰ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
وسى
استَغا َث ُه ا َّلذي م ْن شي َعته َعلىَ ٰ ا َّلذي م ْن َعدُ ِّوه َف َو َك َز ُه ُم ٰ
م ْن شي َعته َوهذا م ْن َعدُ ِّوه َف ْ
ِ
(((
الش ْي ِ
ضـى َع َل ْي ِه َ
قال هذا ِم ْن َع َم ِل َّ
ني﴾
طان إِ َّن ُه َعدُ ٌّو ُمض ٌّل ُمبِ ٌ
َف َق ٰ
فمن شيعته يعني ممن شايعه وتابعه عىل دينه من بني إرسائيل ،وأصل الشيعة هي

الفرقة من الناس.

اسم ُيطلق عىل ِّ
كل من يتوىل أمري املؤمنني ،حتى
أما املعنى االصطالحي فهو ٌ

خاصا بأتباعه.
صار اسم (الشيعة) ً

النقطة الثانية :الآراء يف ن�ش�أة ال�شيعة:
ٍ
مجاعة باسم الشيعة يوالون عل ًيا وأوالده أمجعني كان من
هل التشيع ووجو ُد

أمر وظاهر ٌة طارئة جاءت بعد زمن النبي ،أفرزهتا
زمن النبي األعظم ،أو هو ٌ

بعض الضغوط والعوامل عىل جمموعة من الناس ،أو ماذا؟
ٍ
فعل أو رد ُة ٍ
وبعبارة أخرى :هل التشيع ٌ
فعل؟
((( الصحاح للجوهري ج 3ص.1240
((( الصافات .83
((( القصص .15
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هل َّ
إن التشيع ظاهرة متأصلة يف اإلسالم أو طارئة عليه؟

هناك عدة أقوال يف هذه املسألة ،نستعرضها لنعرف احلق منها:

األولَّ :
إن التشيع ولد يف الفرتة التي أعقبت وفاة الرسول األكرم ،حيث خت َّلف

جمموع ٌة من املهاجرين واألنصار عن بيعة أيب بكر ،أي كان التشيع ردة ٍ
فعل .وممن

يذهب إىل هذا الرأي اليعقويب ،حيث قال« :وختلف عن بيعة أيب بكر قوم من املهاجرين
واألنصار ،ومالوا مع عيل بن أيب طالب ،منهم :العباس بن عبد املطلب ،والفضل بن

العباس ،والزبري بن العوام بن العاص ،وخالد بن سعيد ،واملقداد بن عمرو ،وسلامن

الفاريس ،وأبو ذر الغفاري ،وعامر بن يارس ،والرباء بن عازب ،وأيب بن كعب»...

(((

وأمحد أمني املرصي إذ يقول« :وكانت البذرة األوىل للشيعة اجلامعة الذين رأوا بعد

وفاة النبي أن أهل بيته أوىل الناس أن خيلفوه».

(((

إن التش ّيع بدأ أيام خالفة أمري املؤمنني ،فبعد ْ
الثاينَّ :
أن رجعت اخلالفة الظاهرية

خصوصا
ألمري املؤمنني سنحت ملحبيه وأتباعه فرص ًة ل ُيربزوا حبهم ووالءهم له،
ً
عندما انشق طلحة والزبري عليه ،ومنذ حرب اجلمل ِ
أطلق عىل من قاتلوا مع أمري

املؤمنني اسم (الشيعة).

ويذهب إىل هذا الرأي بن إسحاق حيث قال ابن النديم« :قال حممد بن إسحاق.

ملا خالف طلحة والزبري عىل عيل .وأبيا اال الطلب بدم عثامن بن عفان ،وقصدمها
عيل ليقاتلهام حتى يفيئا إىل أمر اهلل جل اسمه ،تسمى من اتبعه عىل ذلك ،الشيعة.

فكان يقول شيعتي ،وسامهم.»

(((

((( تاريخ اليعقويب ج 2ص.124
((( أمحد أمني فجر اإلسالم ص  266ط بريوت.
((( فهرست ابن النديم -ابن النديم البغدادي ص.223
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وذهب البعض إىل نشأة التشيع بعد حرب صفني ال اجلمل ،ومنهم عبد العزيز

الدهلوي حيث قال« :ظهر لقب الشيعة يف سنة  37هجرية ويف هذه السنة حصلت

واقعة صفني».

(((

وعىل كال القولني ّ
فإن التشيع إنام نشأ كردة فعل.

الثالثَّ :
إن التش ُّيع ظهر نتيجة ملا أفرزته واقعة كربالء من تطورات عىل الساحة

السياسية يف اإلسالم ،وذهب إىل هذا الرأي الدكتور كامل مصطفى الشيبي يف كتابه
التصوف والتشيع ،حيث قال« :عىل أننا نرى أن التشيع السيايس ،وإن كان ظهر يف

الفرتة التي افرتضها الباحثون السابقون ،إال أن داللة االصطالح (شيعة) عىل الكتلة
التي ندرسها من املسلمني وانرصافه إليهم دون غريهم ،قد بدأ بحركة التوابني التي

ظهرت سنة  61هـ ،وانتهت بالفشل سنة  64هـ ،وكان قائد احلركة يلقب بشيخ

الشيعة».

(((

وكذلك برو كلامن يف تاريخ الشعوب اإلسالمية ،حيث يعترب أن نشأة التشيع كردة

ٍ
فعل بعد واقعة عاشوراء ،فقال« :واحلق أن ميتة الشهداء التي ماهتا احلسني والتي مل
يكن هلا أي أثر سيايس ،قد عجلت يف التطور الديني للشيعة حزب عيل ،الذي أصبح يف
ما بعد ملتقى مجيع النزعات املناوئة للعرب»

(((

((( الرتمانيني :أحداث التأريخ اإلسالمي ج 1ص /360ط .دمشق -نقله عنه :آية اهلل العالمة
السيد عبد اهلل الغريفي -التشيع نشوؤه ،مراحله ،مقوماته ص / 20ط التاسعة 1429هـ2008/م/
دار اإلسالم.
((( الشيبي :الصلة بني التصوف والتشيع ج 1ص/22ط .بريوت -نقله عنه :آية اهلل العالمة السيد
عبد اهلل الغريفي -التشيع نشوؤه ،مراحله ،مقوماته ص / 21ط التاسعة 1429هـ2008/م /دار
اإلسالم.
((( بروكلامن :تاريخ الشعوب اإلسالمية ص/128ط .بريوت -نقله عنه :آية اهلل العالمة السيد
عبد اهلل الغريفي -التشيع نشوؤه ،مراحله ،مقوماته ص / 21ط التاسعة 1429هـ2008/م /دار
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الرابعَّ :
إن التشيع أنّام ولد يف زمن اإلمام الصادق ،حيث ظهرت مقولة النص

يروج هلا هشام بن احلكم .وممن يقول هبذا الرأي الدكتور
عىل خالفة النبي التي كان ّ
حممد عامرة حيث يقول« :تأريخ نشأة الشيعة مقرتن بالفرتة الزمنية التي نشأت فيها
عقيدة النص ودعوى الوصية من الرسول إىل عيل بن أيب طالب ،ومن هنا كان

صواب ما ذهب إليه املعتزلة عندما قالوا :إن فرتة إمامة جعفر الصادق وهي التي

هنض فيها هشام بن احلكم بدور واضع قواعد التشيع ومهندس بنائه الفكري ،هي
الفرتة التي يؤرخ هبا هلذه النشأة.(((»...

ٍ
أن َّ
نقطة هيَّ :
من املالحظ َّ
أن التشيع حال ٌة طارئة عىل
كل هذه اآلراء جتتمع يف

أي مل ُ
تك معروف ًة يف زمن الرسول وإنّام نشأ بعد وفاته سواء مبارش ًة أو بعد
اإلسالمّ ،

ثالثني سنة يف حكم أمري املؤمنني أو بعد واقعة عاشوراء أو يف زمن اإلمام الصادق.
والصحيح َّ
أن التشيع ليس معنى آخر غري اإلسالم ،فاإلسالم هو التشيع والتشيع

هو اإلسالم ،فليس هناك اثنينية ،ومن يرى االثنينية هو من يعتقد َّ
طارئ
أن التشيع
ٌ

عىل اإلسالم .أما نحن ففي اعتقادنا َّ
أن التشيع ولد منذ اللحظة األوىل التي ولد فيها

اإلسالم ،فهو نفس اإلسالمُّ ،
ويدل عىل هذه احلقيقة عدة أمور ،وسنكتفي بذكر اثنني
منها:

الأول� :آية التبليغ:

الر ُس ُ
ك ِمن َّر ِّب َ
ول َب ِّلغْ َما ُأ ِنز َل إِ َل ْي َ
ْت ِر َسا َل َت ُه
ك َوإِن لمَّ ْ َت ْف َع ْل َفماَ َب َّلغ َ
قالَ ﴿ :يا َأ هُّ َيا َّ
اإلسالم.
((( حممد عامرة :اإلسالم وفلسفة احلكم ص/158ط .بريوت -نقله عنه :آية اهلل العالمة السيد
عبد اهلل الغريفي -التشيع نشوؤه ،مراحله ،مقوماته ص / 22ط التاسعة 1429هـ2008/م /دار
اإلسالم.
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ِ
ِ
ك ِم َن الن ِ
َواللهُّ َي ْع ِص ُم َ
ين﴾
َّاس إِ َّن اللهَّ الَ هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكَاف ِر َ

(((

ومعلو ٌم سبب نزول هذه اآليةُ ،
آمرا مجيع
حيث توقف الرسول يف غدير خم ً

احلجيج باالجتامع هناك ،بعودة من تقدم منهم وحلوق من تأخر منهم ،وما إن اجتمعوا
مجي ًعا حتى ُع ِمل له منرب فرقاه خاط ًبا فيهم خطبة التبليغ التي تضمنت تبليغ املسلمني بمن

عيل مواله» ،فنزلت اآلية الكريمة يف قوله:
خيلفه بعده قائلاً « :من ُ
كنت مواله فهذا ٌ
يت َلك ُُم الإْ ِ ْسال َم ِدين ًا﴾(((.
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدينَك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُ
﴿ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ

فاإلسالم الذي ار ُت�ضيَ هو اإلس�لام املكتمل ببيعة أمري املؤمنني ،فيكون
اتباع لإلسالم ،مما يعني َّ
أن التشيع ولد مع اإلسالم ،فال إسالم بال تشيع
اتباعه هو ٌ

وال تشيع بال إسالم .وأما اإلسالم الذي خيلو من واليته فهو إسال ٌم ناقص ،ليس

بمريض من قبله.

الثاين :الأحاديث الكثرية:

رصح النبي األكرمّ 
بأن هناك شيع ًة لإلمام عيل يف العديد من أحاديثه
ّ
املباركة ،وتناول ذكرهم فيها باملديح والثناء ،مما ُّ
يدل عىل وجود شيعة اإلمام عيل يف
زمن النبي ،كام ُّ
أيضا.
يدل عىل هّأنم مرضيون ً

روي عن جابر بن عبد اهلل ،قال :كنا عند النبي فأقبل عيل بن أيب طالب فقال

النبي« :قد أتاكم أخي ،ثم التفت إىل الكعبة فرضهبا بيده ،ثم قال :والذي نفيس بيده،

إن هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة ،ثم قال :إنه أولكم إيامنا معي ،وأوفاكم بعهد
اهلل ،وأقومكم بأمر اهلل ،وأعدلكم يف الرعية ،وأقسمكم بالسوية ،وأعظمكم عند اهلل

((( ( )67من سورة املائدة.
((( املائدة3 :
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مزية ،قال :فنزلت ﴿إِ َّن ا َّل ِذين آمنُوا وع ِم ُلوا الصالحِ ِ
ات ُأولئِ َ
ك ُه ْم َخيرْ ُ ا ْل رَ ِب َّي ِة﴾(((»قال:
َّ
َ َ َ َ

وكان أصحاب حممد رسول اهلل إذا أقبل عيل قالوا :قد جاء خري الربية.

(((

مادحا إ ّياهم ،مما يعني
فالنبي عبرّ «إن هذا وشيعته هلم الفائزون يوم القيامة»
ً

وجودهم يف زمنه.
ٍ
أيضا يف نزول هذه اآلية :أخرج
ويف
حديث آخر ينقله ابن حجر عن ابن عباس ً
احلافظ مجال الدين الزرندي عن ابن عباس أن هذه اآلية ملا نزلت قال النبي لعيل:

«هو أنت وشيعتك تأيت أنت وشيعتك يوم القيامة راضني مرضيني ويأيت عدوك غضابا

مقمحني» .قال« :ومن عدوي؟» قال« :من تربأ منك ولعنك».

(((

النقطة الثالثة :املراحل التي مر بها الت�شيع� ،أو ال�سري التاريخي للت�شيع.
وسنخترص خطو ًطا عامة لسري التشيع من زمن النبي األكرم إىل الغيبة الكربى.

إن البذرة األوىل للتشيع ولدت مع اإلسالم ،ولكن رغم هذا نجد َّ
َّ
مر
أن التشيع َّ

بمراحل عديدة نذكرها عىل نحو اإلمجال:

املرحلة الأوىل :يف زمن النبي الأكرم.

ِ
ٍ
حيث أسس النبي للمذهب احلق عرب الترصيح يف ِ
وبعدة
مناسبات
عدة

أساليب ،ومنها باإلخبار بوقوع االختالف بعدهَّ 
وأن املنجى من هذا االختالف
ٍ
ٍ
واحد ال غريَّ ،
ُرصح
مذهب
يكمن يف
وأن ذلك املذهب هو مذهب العرتة الطاهرة كام ت ِّ
به الكثري من األحاديث مثل حديث السفينة والثقلني والنجوم وغريها.
((( البينة .7
((( أمايل الشيخ الطويس ص  251و  252ح .40 / 448
((( الصواعق املحرقة ألمحد بن حجر اهليثمي املكي ص.161
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أيضا بدأ
وقد تقدم الكالم تفصيلاً حول دالالت هذه األحاديث ،ويف هذه املرحلة ً

املذهب يربز يف بعض الصحابة كام يف أيب ذر وسلامن وعامر واملقداد وغريهم.

املرحلة الثانية :يف زمن اخللفاء.
احلق
ويف هذه املرحلة التزم الشيعة بأوامر أمري املؤمنني يف خدمة الدين وبيان ِّ

باإلضافة إىل قيام بعض الشيعة بالدفاع عن والية أمري املؤمنني وعن احلق عمو ًما

كمواقف أيب ذر وسلامن وعامر.

والشيعة يف هذه املرحلة كانوا يعملون وفق ما أسسه أمري املؤمنني من تقديم
ِ
مصلحة اإلسالم العامة عىل املصلحة اخلاصة ،وهو ما عرب عنه أمري املؤمنني من

خطبة له ملا عزموا عىل بيعة عثامنَ « :ل َقدْ علِمتُم َأن َأح ُّق الن ِ ِ
وو اهلل
َّاس بهِ َ ا م ْن َغيرْ ِ يَ ،
َ ْ ْ يِّ َ
ِ
ِِ
اص ًة ،ا ْلتِماَ س ًا ألَ ْج ِر
ألُ ْسلِ َم َّن َما َسلِ َم ْ
ور ا ْل ُـم ْسلم َ
ني ،ولمَ ْ َيك ُْن ف َيها َج ْو ٌر إِلاَّ َع يَ َّل َخ َّ
ت ُأ ُم ُ
(((
ك و َف ْضلِه ،وز ُْهد ًا فِي َتنَا َف ْست ُُموه ِم ْن ز ُْخ ُرفِه ِ
َذلِ َ
وز ْب ِر ِجه».
ماَ

وهبذا املعنى يمكن ْ
أن نجد التربير املناسب ملا كان يفعله أمري املؤمنني من تقديم

النصيحة للخلفاء أو إجابته عن أسئلتهم أو حل املعضالت التي كانت تواجههم ،فقد

كان كل ذلك ناب ًعا من حرصه عىل مصلحة اإلسالم العامة ،فهي مرحلة متشية األمور
العامة للمسلمني ْ
خاص عىل الشيعة فضلاً عن إمامهم.
جور
ٌ
وإن كان فيها ٌ

املرحلة الثالثة :زمن اخلالفة الظاهرية لأمري امل�ؤمنني.

ويف هذه املرحلة من الواضح جدً ا َّ
أن املؤمنني قد جهروا بحبهم ألمري املؤمنني

وجاهدوا وقاتلوا بني يديه يف صفني واجلمل وهنروان ،وهذه املرحلة كانت قصرية

نسب ًيا؛ إذ مل تتجاوز األربع سنوات.
((( هنج البالغة ج 1ص.124
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املرحلة الرابعة :يف زمن الإمام احل�سن.
حيث الظروف املوضوعية القاسية التي أحاطت باإلمام احلسن ،من خذالن

اجليش له ،وكثرة اخليانات ،وتكتل اجلبهة األموية بقيادة معاوية ضده ،وفقدان األنصار

وندرهتم إال الثلة القليلة؛ لذلك آثر اإلمام احلسنْ 
أن حيافظ عىل تلك الثلة القليلة
للمؤمنني وال يعرضهم للقتل ،األمر الذي عبرّ عنه اإلمام الباقرَّ :
بأن الذي فعله

اإلمام احلسن هلذه األمة أفضل هلا مما طلعت عليه شمس.
حيث روي َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍر أنه َق َال« :واهللَ ،ل َّل ِذي َصنَ َعه الحَْ َس ُن ْب ُن َع يِ ٍّل
ت َه ِذه اآل َي ُة﴿ :ألمَ ْ ت ََر إِلىَ
ت َع َل ْيه َّ
الش ْم ُس ،واهلل َل َقدْ َن َز َل ْ
َان َخيرْ ًا َلهِ ِذه األُ َّم ِة ممِ َّا َط َل َع ْ
ك َ
يل لهَُ م ُك ُّفوا َأي ِديكُم َ ِ
ا َّل ِذ ِ
الصال َة وآتُوا الزَّكاةَ﴾(((إِ َّنماَ ِه َي َطا َع ُة ِاإل َمامِ،
يموا َّ
َ
وأق ُ
ْ َ ْ
ين ق َ ْ
ِ
ِ
ت َع َل ْينَا ا ْل ِق َ
تال
ب َع َل ْي ِه ُم ا ْل ِقت َُال َم َع الحُْ َسينْ ِ ﴿ :قا ُلوا َر َّبنا لمِ َ َك َت ْب َ
و َط َل ُبوا ا ْلقت ََالَ ،ف َلماَّ كُت َ
يب﴾ ﴿ن ِ
َل ْو ال َأ َّخ ْرتَنا إِىل َأ َج ٍل َق ِر ٍ
الر ُس َل﴾((( َأ َرا ُدوا ت َْأ ِخ َري َذلِ َ
ب َد ْع َوت َ
ُج ْ
َك و َن َّتبِ ِع ُّ
ك إِلىَ
(((
ا ْل َقائِمِ.»

املرحلة اخلام�سة :يف زمن الإمام احل�سني.

حيث أف��رزت كربالء ثل ًة من األصحاب مل ولن يأيت شبي ٌه هلم؛ لقول اإلمام

احلسني يف حقهم« :فإين ال أعلم أصحابا وال أهل بيت أبر وال أوصل من أصحايب

وأهل بيتي»

(((

فقد قاموا تلبي ًة ألمر اإلمام احلسني وناهضوا بني أمية عقائد ًيا وعسكر ًيا؛

((( النساء .77
((( مأخوذ من اآلية السبعة والسبعني يف سورة النساء واآلية األربعة واألربعني يف سورة إبراهيم.
((( الكايف للكليني ج 8ص 330ح.506
((( روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص.183
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ل ُيثبتوا الكثري من الركائز التي أسست جلامعة الشيعة فيام بعد.

املرحلة ال�ساد�سة :يف �إمامة الإمام ال�سجاد.
ويف هذه املرحلة انقسم الشيعة إىل قسمني:
رسا حسب مقتضيات املرحلة من قضاء احلوائج للمؤمنني
األول :من كان يعمل ً

وتسهيل أمورهم وغريها ،وكان اإلمام زين العابدين قد عمل عىل فتح األبواب

لذلك عرب الظواهر األربعة املشهورة يف حياته كام تقدم وهي (البكاء والدعاء واإلنفاق
واإلعتاق) .فمن خالل هذه الطرق األربعة كان اإلمام يوصل الرسائل العقائدية
والفكرية وغريها إىل من يريد ْ
أن يوصل كالمه إليه.

مي أبوه حنظلة
الثاين :من كان يعمل
جهارا مثل عبد اهلل بن حنظلة ،الذي ُس ّ
ً
ٍ
حلادثة معروفة يف زمن الرسول األكرم (((.وكان عبد اهلل بن
بـ(غسيل املالئكة)؛
((( روي أنه كان حنظلة بن أيب عامر رجل من اخلزرج ،قد تزوج يف تلك الليلة التي كان يف صبيحتها
حرب أحد ،بنت عبد اهلل بن أيب سلول ودخل هبا يف تلك الليلة ،واستأذن رسول اهلل ان يقيم
ُون ا َّل ِذين آمنُوا بِاهللِ ورسولِ ِه وإِذا كانُوا معه عىل َأم ٍر ِ
جام ٍع لمَ ْ َي ْذ َه ُبوا
عندها فأنزل اهلل﴿ :إِ َّنماَ ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
َ
َ َُ َ ٰ ْ
ََ ُ
َ َ
َك ُأولئِ َ ِ
ِ
ِ
ُوك لِ َب ْع ِ
ُون بِاهللِ َو َر ُسولِ ِه َفإِ َذا ْاست َْأ َذن َ
ين َي ْست َْأ ِذنُون َ
ض َش ْأ هِ ِن ْم
ين ُي ْؤ ِمن َ
ك ا َّلذ َ
َحت َّٰى َي ْست َْأذنُو ُه إِ َّن ا َّلذ َ
ِ
ِ
َف ْأ َذ ْن َلمِن ِشئ َ ِ
يم﴾ [النور  ]62فأذن له رسول اهلل ،فهذه
ْ
ور َرح ٌ
ْت من ُْه ْم َو ْاس َتغْف ْر لهَُ ُم اهللَ إِ َّن اهللَ َغ ُف ٌ

اآلية يف سورة النور واخبار أحد يف سورة آل عمران فهذا دليل عىل أن التأليف عىل خالف ما أنزله اهلل،
فدخل حنظلة باهله وواقع عليها فأصبح وخرج وهو جنب ،فحرض القتال فبعث امرأته إىل أربعة نفر
من األنصار ملا أراد حنظلة ان خيرج من عندها وأشهدت عليه انه قد واقعها فقيل هلا مل فعلت ذلك؟
قالت رأيت يف هذه الليلة يف نومي كأن السامء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثم انظمت ،فعلمت اهنا
الشهادة فكرهت ان ال اشهد عليه ،فحملت منه .فلام حرض القتال نظر حنظلة إىل أيب سفيان عىل
فرس جيول بني العسكرين فحمل عليه فرضب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرص وسقط أبو سفيان
إىل األرض وصاح يا معرش قريش أنا أبو سفيان وهذا حنظلة يريد قتيل وعدا أبو سفيان ومر حنظلة
يف طلبه فعرض له رجل من املرشكني فطعنه فمشى إىل املرشك يف طعنه فرضبه فقتله ،وسقط حنظلة
إىل األرض بني محزة وعمرو بن اجلموح وعبد اهلل بن حزام ومجاعة من األنصار ،فقال رسول اهلل
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حنظلة بعد واقعة عاشوراء قد ذهب إىل يزيد يف قرصه ،فرآه كيف يالعب القردة ويرشب
اخلمر فأنكر ذلك وأعلن التمرد عىل ملك يزيد ،حيث روي :ملا وثب أهل املدينة ليايل

احلرة فأخرجوا بني أمية عن املدينة وأظهروا عيب يزيد بن معاوية وخالفه أمجعوا عىل
عبد اهلل بن حنظلة فأسندوا أمرهم إليه فبايعهم عىل املوت وقال يا قوم اتقوا اهلل وحده
ال رشيك له فواهلل ما خرجنا عىل يزيد حتى خفنا أن نرمي باحلجارة من السامء ،إن
رجال ينكح األمهات والبنات واألخوات ويرشب اخلمر ويدع الصالة ،واهلل لو مل يكن

معي أحد من الناس ألبليت هلل فيه بالء حسن ًا .فتواثب الناس يومئذ يبايعون من كل

النواحي ،وما كان لعبد اهلل بن حنظلة تلك الليايل مبيت إال املسجد.
فوقعت عىل إثر ذلك وقعة احلرة التي ُقتِل فيها خري ُة الشيعة ومنهم ابن حنظلة
(((

وثامنية من أوالده ،كام ُقتِل من وجوه قريش حوايل  700رجلاً ! وكانت وقع ًة عجيب ًة

مر عىل املسلمني يف ذلك الوقت.
غريب ًة ومن أسوأ ما َّ

حلق أهل البيت.
وكذلك ثورة يزيد بن عيل الذي قام بالثورة ضد الغاصبني ِّ

املرحلة ال�سابعة :يف �إمامة الإمامني الباقرين.

ٍ
ٍ
وتصورات
ومفاهيم
أفكار
ويف هذه املرحلة عمل اإلمامان الباقران عىل طرح
َ

لبناء اجلامعة الصاحلة ،وبناء التشيع بنا ًء فكر ًيا وعقائد ًيا وسلوك ًيا رصينًا؛ لذلك
نجد َّ
أن املذهب اليوم ُيسمى بـ(املذهب اجلعفري) ،ليس ألنه تأسس يف زمن اإلمام

الصادق ،وإنّام ّ
ألن اإلمام الصادق والباقر قد ب ّينا الركائز األساسية للتشيع،
وكأنام رصحوا بتلك الركائز التي كانت مغمورة قبلهم من ٍ
جهة ،ولتأكيدمها عىل

رأيت املالئكة يغسلون حنظلة بني السامء واألرض بامء املزن يف صحائف من ذهب ،فكان يسمى
غسيل املالئكة[ .تفسري القمي ج 1ص]118
((( الطبقات الكربى البن سعد ج 5ص.66
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رضورة التواصل واالنفتاح واحلضور الدائم يف داخل األمة من ٍ
جهة أخرى .حتى أهنام

كانا يأمران شيعتهام بالصالة عىل جنائز سائر املسلمني ،واحلضور يف مجاعتهم ،بل وتوليّ
األذان يف مساجدهم؛ لريوا من الشيعة الورع والعمل.

حممد أنَّه قال« :يا زيد،
روى زيد
حيث
ّ
ٰ
الشحام عن اإلم��ام جعفر بن ّ

خالقوا الناس بأخالقهم ،ص ُّلوا يف مساجدهم ،وعودوا مرضاهم ،واشهدوا جنائزهم،

األئمة واملؤ ِّذنني فافعلوا ،فإنَّكم إذا فعلتم ذلك قالوا :هؤالء
وإن استطعتم أن تكونوا
َّ

اجلعفرية ،رحم اهلل جعفر ًا ،ما كان أحسن ما ُيؤ ِّدب أصحابه ،وإذا تركتم ذلك قالوا:
هؤالء اجلعفرية ،فعل اهلل بجعفر ،ما كان أسوء ما ُيؤ ِّدب أصحابه»(((.

ففي الوقت الذي بينّ اإلمامان الباقران ركائز التشيع وأدلته ،أمروا شيعتهم
بعدم االنعزال عن املجتمع بالتقوقع حول الذات ،بل بالدخول يف أحشاء املجتمعْ ،
وأن
ٍ
بصورة ال تنقطع عن التواصل مع اآلخر حتى لو كان اآلخر
يامرسوا حياهتم االجتامعية
عىل ضالل.

«إن ألحسبك إذا ُشتِ َم
لذلك روي عن ابن مسكان ،قال :قال يل أبو عبد اهلل :يّ

عيل بني يديك لو تستطيع أن تأكل أنف شامته لفعلت» ،فقلت :إي واهلل ُجعلت فداك،
ٌّ
سمعت من يشتم عل ّي ًا وما بيني
فواهلل لر َّبام
ُ
إنيّ هلكذا وأهل بيتي ،فقال يل« :فال تفعلَ ،
وبينه إلاَّ ُأسطوانة فأسترت هبا ،فإذا فرغت من صاليت فأمر به ُفأس ِّلم عليه ُ
وأصافحه»(((.

ٍ
وقت كانت فيه التقية مكثف ًة والضغط السيايس مشد ًدا عىل
وقد كان هذا يف

اإلمام ،ولكن يف نفس الوقت َّ
فإن اإلمام يريد من الشيعة أن يتواصلوا مع

اآلخر...

((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /1ص  /383ح .)1128
((( املحاسن  259 :1و /260ح .313
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وقد خ ّلف انفتاح الشيعة عىل سائر املسلمني فوائد كثرية ،منها :انغالق باب التهمة

مفتوحا لو التزم الشيعة بالتقوقع ،ومن تلك التهم :اهتام الشيعة
الذي كان سيبقى
ً
بقول( :خان األمني) بعد صالهتم ،ومنها اهتامهم بوجود االختالط املحرم يف زياراهتم
للمراقد املقدسة ،وغريها من التهم التي مكَّن االنفتاح عىل سائر املسلمني اطالعهم

عىل كذب وزور تلك التهم والدعاوى الباطلة التي ما فتئ أعداء الشيعة يلصقوهنا هبم،

ملا رأوا عن كثب َّ
أن أعامل الشيعة ال خترج عن املبادئ األساسية لإلسالم.

أضف إىل ذلك ّ
فإن تغلغل الشيعة مع اآلخر ربام يكون سب ًبا يف اهتداء واستبصار

اآلخر ،وهي فائدة مرجوة ويقصدها أهل البيت.

املرحلة الثامنة :يف حياة الإمام الكاظم.
حيث قىض الكثري من سنوات إمامته يف السجن ،ولكي يضمن تواصله مع شيعته

ولئال تتوقف األمور اإلدارية واالقتصادية واحلسبية عمو ًما وما تتوقف عليه حياة الناس
ٍ
بصورة واسعة جدً ا ،فأقام
واملجتمع ،قام اإلمام الكاظم بتفعيل مبدأ الوكالة

وكالء عنه يقومون باستالم احلقوق الرشعية وإيصاهلا إىل مستحقيها ،باإلضافة إىل

قيامهم ِّ
بحل النزاعات واإلجابة عن األسئلة وما شابه ذلك من أمور.

والظاهر َّ
أن مبدأ الوكالة كان موجو ًدا منذ زمن اإلمامني الباقرين ،فقد كانوا

ُيشريون إىل بعض أصحاهبم عندما ُيسألون من أين نأخذ ديننا؟ وقد تقدم الكالم يف

ذلك .بل وحتى يف زمن أمري املؤمنني بل وزمن الرسول إذ كان يرسل الوالة
ٍ
إىل املدن ،بيدَ َّ
بشكل أكثر؛ بسبب الظرف
أن هذا املبدأ يف زمن اإلمام الكاظم تف ّعل

املوضوعي الذي عاشه اإلمام.

وقد كان لإلمام الكاظم العديد من الوكالء ،ولكن –ولألسف -انقلب
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البعض منهم عىل أعقابه بعد استشهاد اإلمام الكاظم؛ طم ًعا فيام وقع حتت أيدهيم
ٍ
ٍ
وحقوق رشعية ،وابتال ًء من اهلل لتمحيص الشيعة وامتحاهنم .فقد ادعوا
أموال
من
َّ
أن اإلمام الكاظم مل يمت بل غاب ،وأنّه هو اإلمام املهدي! وبذا أنكروا إمامة اإلمام
الرضاِ ،
فأطلق عليهم اسم (الواقفية)؛ لوقفوهم عىل إمامة اإلمام الكاظم.
ومن أشهر الواقفية :عيل بن محزة البطائني ،الذي كان حمل ثقة اإلمام ووكيلاً

خالف
له ،لكنه خان األمانة بعد وفاة اإلمام الكاظم ،وقد وقع بسبب خيانته لإلمام
ٌ
يف رواياته بني علامء الرجال ،فمنهم من يرفض رواياته متا ًما ،ومنهم من يقبلها متا ًما،
ومنهم من يفصل ،فيأخذ بام روي عنه قبل انحرافه ،أي قبل وفاة اإلمام الكاظم،

ويرد ما سواها من روايات.

ٍ
مرحلة إىل أخرى يتعايش مع الظرف املوضوعي الذي
وهكذا استمر التشيع من

يفرض نفسه بقوة السلطة وبالقبضة احلديدية عليه ،وبالتايل استمر التشيع من زمن
أدوارا ومراحل عديدة،ومل ينقطع هذا املدد من إما ٍم إىل إما ٍم حسب
النبي وأخذ
ً

الظرف املوضوعي ا ُملعاش حتى وصل إىل زمن اإلمامني العسكريني ،حيث أخذ

اإلمامان عىل عاتقهام التمهيد لغيبة اإلمام احلجة؛ وذلك بتعويد الناس عىل
ٍ
بغيبات متقطعة
عدم اللقاء املبارش هبام ،وأخذا باالبتعاد شي ًئا فشي ًئا عن اللقاء املبارش هبم
وبفرتات قصرية.

أضف إىل ذلك هّأنم كانوا يدفعون بالناس إىل مراجعة من ينصبونه هلم وكيلاً

عمن
عنهام ،فعن أمحد بن إسحاق ،قال :سألت أبا احلسن وقلت :من أعامل ،أو َّ

ى إليك عنّي فعنّي يؤ ّدي ،وما قال
آخذ ،وقول من أقبل؟ فقال له« :العمري ثقتي ،فام أ ّد ٰ

لك عنّي فعنّي يقول ،فاسمع له وأطع ،فإنَّه الثقة املأمون»(((.

((( الكايف للكليني  329 :1و /330باب يف تسمية من رآه /ح .1
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عود اإلمام اهلادي الذهنية الشيعية عىل أخذ احلكم الرشعي ال من
وهكذا ّ
ٍ
بواسطة منه ،أي ممن ينصبه اإلمام رغم َّ
وظاهر.
أن اإلمام موجو ٌد
اإلمام مبارشة بل
ٌ
وقد سار اإلمام العسكري عىل هنج أبيه ،فعن أمحد بن إسحاق أنَّه سأل

حممد عن مثل ذلك((( ،فقال له« :العمري وابنه ثقتان ،فام أ ّديا إليك عنّي فعنّي
أبا ّ
فإنام الثقتان املأمونان.(((»...
يؤ ّديان ،وما قاال لك فعنّي يقوالن ،فاسمع هلام وأطعهام ،هَّ

ومها السفريان األول والثاين لإلمام املهدي ،فجعل قوهلام حجة ،وبذلك

بدأت الذهنية الشيعية تدرجي ًيا تألف أخذ احلكم الرشعي ممن ُينصبه اإلمام أكثر من

ذي قبل ،أي إنه رغم تعود الشيعة األخذ عن ثقات املعصومني ،إال أن الفكرة

ترسخت أكثر يف زمن اإلمامني اهلاديني.

تعودت
وعندما وصلت اإلمامة إىل اإلمام املهدي كانت الذهنية الشيعية قد ّ

غياب اإلمام وأخذ األحكام الرشعية عن طريق الوكالء ،فغاب اإلمام ،ونقل ُمهمة
ٍ
بتأسيس منه ومن قبله اإلمامان
بيان األحكام الرشعية إىل السفراء أو النواب اخلاصني

العسكريان.

إال أنَّه بعد انتهاء الغيبة الصغرى بوفاة السفري الرابع انتهت فرتة السفارة اخلاصة

لإلمام ،ووقعت الغيبة الكربى ،والتي كان من أبرز سامهتا َّ
أن الوكالء هذه املرة ال

ُيع َّينون بشخصهم من قبل اإلمام ،وإنام ُيعينون بصفاهتم التي وردت يف بعض الروايات،

من قبيل ما روي عن اإلمام احلسن العسكري« :فأما من كان من الفقهاء صائن ًا

لنفسه ،حافظ ًا لدينه ،خمالف ًا عىل هواه ،مطيع ًا ألمر مواله ،فللعوام أن يقلدوه»...

(((

((( أي ما ورد يف الرواية السابقة.
((( الكايف للكليني  329 :1و /330باب يف تسمية من رآه /ح .1
((( االحتجاج للشيخ الطربيس ج 2ص.263
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«وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة
وما ورد عن اإلمام املهديّ :

حجة اهلل عليهم».
حجتي عليكم وأنا ّ
فإنم ّ
حديثنا هّ

(((

منحى جديدً ا ،يغيب فيه اإلمام املعصوم عن شيعته ،ولكن
وهكذا أخذ التشيع
ً

ٍ
ٍ
بشكل
بشكل مبارش كام يف السفراء األربعة ،وتار ًة أخرى
تبقى تربطهم به واسط ٌة ،تار ًة
غري مبارش ،عن طريق ما يعرب عنه اليوم باملجتهد اجلامع لرشائط التقليدْ ،
فإن كان هبذا

املستوى من العلم فيمكن لغري املجتهد ْ
أن يأخذ األحكام الرشعية منه.

وال خيفى عىل الشيعي واملطلع عىل أحوال الشيعة ،الدور البارز يف املرحلة األخرية

للعلامء واملجتهدين.

النقطة الرابعة :منزلة والية �أهل البيت يف الإ�سالم.
ٍ
إذا رجعنا إىل األدلة اإلسالمية من ٍ
وروايات ،نجد ْ
أن ال يشء يف اإلسالم
آيات
ِ
والية أهل البيت ،فمتى ما آمنت باهلل وآمنت برسوله األكرم فال
أهم من
ٍ
حينئذ من والية أهل البيت ،وهذا له عدة مؤرشات:
أهم

األول :إن الوالية وحسب الروايات الرشيفة هي األمانة التي عرضها اهلل عىل
ِ
اموات َوالأْ َ ِ
رض
الس
املوجودات
وحتملها اإلنسان يف قوله﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا الأْ َما َن َة َعلىَ ٰ َّ
ّ
َوالجِْ ِ
كان َظ ُلوم ًا َج ُهوالً﴾(((.
ْسان إِ َّن ُه َ
ي ِم ْلنَها َو َأ ْش َف ْق َن ِمنْها َوحمَ َ َل َها الإْ ِ ن ُ
بال َف َأ َبينْ َ َأ ْن حَ ْ
تكشف هذه اآلية َّ
أن هذه األمانة من العظمة بمكان بحيث مل يتحملها إال املوجود

العاقل وهو اإلنسان ،وأما اجلبال والساموات واألرض -عىل كرب حجم جثتها ْ
صح
إن َّ
التعبري -فإهنا مل تتحمل محل هذه األمانة.

((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق :ج ،2ص ،440ب ،45ح.4
((( األحزاب72 :
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وقد فسـرت الروايات الشـريفة هذه األمانة بأهنا إمامة ووالية أهل البيت.

ِ
اموات
الس
فعن اإلمام الصادق أنَّه قال يف قوله تعا ٰىل﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا الأْ َما َن َة َعلىَ ٰ َّ
رض َوالجِْ ِ
َوالأْ َ ِ
كان َظ ُلوم ًا َج ُهوالً
ْسان إِ َّن ُه َ
ي ِم ْلنَها َو َأ ْش َف ْق َن ِمنْها َوحمَ َ َل َها الإْ ِ ن ُ
بال َف َأ َبينْ َ َأ ْن حَ ْ
عيل بن أيب طالب.(((»
« :﴾72هي والية ِّ

موسى الرضا عن قول
عيل بن
ٰ
وعن احلسني بن خالد ،قال :سألت أبا احلسن َّ
ِ
رض َوالجِْ ِ
اموات َوالأْ َ ِ
ي ِم ْلنَها﴾ ،فقال:
الس
بال َف َأ َبينْ َ َأ ْن حَ ْ
اهلل ﴿ :إِنَّا َع َر ْضنَا الأْ َما َن َة َعلىَ ٰ َّ
حق فقد كفر»(((.
«األمانة :الوالية ،من ا َّدعاها بغري ٍّ
وهذا يكشف عن عظيم منزلة الوالية يف اإلسالم بل عند اهلل؛ فهي أمان ٌة من
اهلل عند اإلنسان ،فإذا مل ِ
يؤد حقها كان ظلو ًما جهولاً .
تم اإلس�لام وارتضاه اهلل لنا دينًا ،وهو ما
الثاين :بوالية اهل البيتَّ 

رصحت به آية إكامل الدين وإمتام النعمة التي نزلت يف واقعة الغدير ،حيث كان جهاد
وعناء ونصب النبي طيلة ثالث وعرشين سنة ،منها ثالث عرشة سنة يف مكة
نبي مثل ما ُأوذيت»((( ،وعرش سنني يف املدينة وما تضمنتها
وفيها قال« :ما ُأوذي ٌّ

ٍ
ٍ
وقتال وأكثر من  80غزوة ومعركة قادها الرسول األعظم ،ويف حجة
حروب
من

الوداع وقبل التحاق الرسول إىل الرفيق األعىل بأيا ٍم قالئل ال تتجاوز ثامنني يو ًما
الر ُس ُ
ك ِم ْن َر ِّب َ
ول َب ِّلغْ ما ُأن ِْز َل إِ َل ْي َ
ْت
ك َوإِ ْن لمَ ْ َت ْف َع ْل َفام َب َّلغ َ
ينزل عليه الوحي﴿ :يا َأيـ َُّها َّ
ِ
ِ
ك ِم َن الن ِ
ِرسا َل َت ُه َواهللُ َي ْع ِص ُم َ
ين﴾(((.
َّاس إِ َّن اهللَ ال هَ ْيدي ا ْل َق ْو َم ا ْلكاف ِر َ
((( بصائر الدرجات للص ّفار (ص .)96
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق (ج  /2ص  273و.)274
((( مناقب آل أيب طالب البن شهر آشوب .42 :3
((( املائدة.67 :
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وكأن َّ
كل ذلك اجلهاد والعناء الذي تقدّ م ال يكتمل إال بتبليغ هذا األمر ،وإال

النبي مائة ألف
منثورا ،فيمتثل النبي األمر اإلهلي« ،حيث أوقف
كان هبا ًء
ُّ
ً
حجة الوداع وعادوا معه ،فلماَّ بلغوا غدير ُخ ٍّم حيث
حجوا معه َّ
من املسلمني أو أكثر ّ

نادى مناديه أن يرد املتقدِّ م ،وينتظر ّ
ثم
مفرتق طرقهم إ ٰىل مواطنهمٰ ،
املتأخر حت َّٰى يلحقّ ،
أوىل باملؤمنني من
قام فيهم خطيب ًا وهو آخذ بيد عيل بن أيب طالب ،فقال« :ألست ٰ
هم وال من وااله وعاد من
بىل ،قال« :من كنت مواله فعيل مواله ،ال ّل ّ
أنفسهم؟» ،قالواٰ :

عاداه»(((».

ويأمر املسلمني بمبايعته (عليه أزكى الصالة والسالم) فيبايعونه ،وكان ممَّن أطنب

املسـرة به وقال فيام قال« :بخ بخ يا عيل،
يف هتنئته باملقام عمر بن اخل ّطاب ،فأظهر له
َّ
وموىل ّ
كل مؤمن ومؤمنة»(((.
أصبحت موالي
ٰ

النبي األكرم رسالة ر ِّبه هذه ،نزل عليه اخلطاب اإلهلي صادح ًا:
وبعد أن ب َّلغ ُّ
يت َلك ُُم الإْ ِ ْسال َم ِدين ًا﴾(((.
ت َع َل ْيك ُْم نِ ْع َمتِي َو َر ِض ُ
ت َلك ُْم ِدي َنك ُْم َو َأتمْ َ ْم ُ
﴿ا ْل َي ْو َم َأك َْم ْل ُ
تم اإلسالم ورض َيه اهلل لنا دينًا.
فبوالية أمري املؤمننيَّ 

الثالثَّ :
إن الوالية هي حصن اهلل اآلمن ،وهي رشط التوحيد الذي ينجي من

أهوال يوم القيامة ،يف حديث السلسلة الذهبية لإلمام الرضا ،حيث روي عن
إسحاق بن راهويه ،قال :ملا واىف أبو احلسن الرضا نيسابور ،وأراد أن يرحل منها
إىل املأمون ،اجتمع إليه أصحاب احلديث ،فقالوا له :يا بن رسول اهلل ،ترحل عنا وال
حتدثنا بحديث فنستفيده منك ،وقد كان قعد يف العامرية فأطلع رأسه ،وقال« :سمعت

((( دالئل اإلمامة /18 :تقديم النارش؛ وراجع :كامل الدين /238 :باب  /22ح .55
((( اإلرشاد  176 :1و.177
((( املائدة.3 :
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أيب موسى بن جعفر يقول :سمعت أيب جعفر بن حممد يقول :سمعت أيب حممد بن عيل
يقول :سمعت أيب عيل بن احلسني يقول :سمعت أيب احلسني بن عيل يقول :سمعت

أيب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يقول :سمعت رسول اهلل يقول :سمعت
جربئيل يقول :سمعت اهلل يقول :ال إله إال اهلل حصني ،فمن دخل حصني أمن

عذايب .فلام مرت الراحلة نادانا :برشوطها ،وأنا من رشوطها».

(((

وللمزيد من اإليضاح نذكر التايل:

إن الروايات تُرصح َّ
َّ .1
بأن التوحيد يقو ُد إىل اجلنة ال حمالة ،فقد روي عن النبي

األعظم« :والذي بعثني باحلق بشريا ،ال يعذب اهلل بالنار موحدا أبدا ،وإن أهل
التوحيد ليشفعون فيشفعون»...

(((

م�شروط ٍ
ٌ
بأمر خاص ،وهو اإلخالص،
 .2هذا التوحيد الذي يقود إىل اجلنة

خملصا استوجب
فعنه« :إن (ال إله إال اهلل) كلمة عظيمة كريمة عىل اهلل ،من قاهلا ً
اجلنة ،ومن قاهلا كاذ ًبا عصمت ماله ودمه ،وكان مصريه إىل النار».

(((

 .3حقيقة اإلخ�لاص الذي هو رشط التوحيد وي��ؤدي إىل اجلنة هو تويل أهل

البيت ،فعن جابر بن عبد اهلل األن��ص��اري ،ق��ال :ج��اء أع��رايب إىل النبي
فقال :يا رس��ول اهلل ،هل للجنة من ثمن؟ ق��ال« :ن��ع��م» .ق��ال :ما ثمنها؟ قال:

«(ال إله إال اهلل) يقوهلا العبد الصالح خملصا هبا» .قال :وما إخالصها؟ قال« :العمل بام
بعثت به يف حقه ،وحب أهل بيتي» .قال :وحب أهل بيتك ملن حقها؟ قال« :أجل ،إن

((( األمايل للشيخ الصدوق ص  305و 306ح .8 / 349
((( أمايل الشيخ الصدوق ص 372ح .10 / 469
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص 23ح.18
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حبهم ألعظم حقها».

(((

ِ
ِ
ب عن أيب عبد اهلل قال« :إذا كان يوم القيامة نادى
ويف صحيحة َأ َبان ْب ِن َت ْغل َ

مناد :من شهد أن ال إله إال اهلل فليدخل اجلنة .قال :قلت :فعىل َم ختاصم الناس إذا كان

أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة؟! فقال :إنه إذا كان يوم القيامة نسوها».
من شهد ْ
ت ا ْلكُو َف َة َف ْار ِو َه َذا
ان ،إِ َذا َق ِد ْم َ
ويف صحيحته الثانية َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ « :يا َأ َب ُ
الحَْ ِد َ
ت َله :إِنَّه َي ْأتِينِي ِم ْن ك ُِّل
ت َله الجَْ َّن ُةَ .ق َالُ :ق ْل ُ
يثَ :م ْن َش ِهدَ َأ ْن لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل مخُ ْلِص ًا َو َج َب ْ
ْف ِمن األَصن ِ
ِصن ٍ
َاف ،أ َف َأ ْر ِوي لهَُ ْم َه َذا الحَْ ِد َ
َان َي ْو ُم ا ْل ِق َي َام ِة
ان ،إِنَّه إِ َذا ك َ
يث؟! َق َالَ :ن َع ْم َيا َأ َب ُ
َ ْ
ِ
ِ
َ ِ (((
َان َعلىَ َه َذا األ ْمر».
ب (لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل) ِمن ُْه ْم ،إِلاَّ َم ْن ك َ
وجمَ َ َع اهلل األَ َّول َ
ين َفت ُْس َل ُ
ني واآلخ ِر َ
(((

النقطة اخلام�سة :مقت�ضيات الوالية
ما هي األمور التي يلزم عىل من يدعي التشيع ْ
أن يلتزم هبا؟
ٍ
ٍ
إن ِّ
ّ
عقيدة
لكل
نظريات تبتني عليها متثل املنهجية العامة هلا ،وهذه النظريات ليست

مقصود ًة بالذات ،وإنّام املقصود منها هو تطبيقها عىل أرض الواقع.

ٍ
كمذهب له أصوله وله أساسياته وله تارخيه العريق وله أئمته ومتخصصوه
والتشيع

ورواده...

ٍ
سلوك خارجي
هذا املذهب له نظرياته ،واملطلوب يف هذه النظريات هو حتويلها إىل
ٍ
أهل البيت عىل عاتقهم بيان ِّ
وتطبيق عميل ،وقد أخذ ُ
كل تلك النظريات التي حتدد

املذهب ومت ّيز أتباعه ،وبعد هذا البيان يبقى عىل األتباع والشيعة ْ
أن ُيرتمجوا ما سمعوه
ٍ
وأفعال خارجية ،وهذا ما أكد عليه أئمة أهل البيت يف
من أئمتهم إىل واق ٍع
((( أمايل الشيخ الطويس ص /583ح .12 /1207
((( املحاسن للربقي ج 1ص  181باب  42ح .173
اب َم ْن َق َال لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل ْمخُ ِلص ًا ح.1
((( الكايف للكليني ج 2صَ 521ب ُ
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العرشات من األحاديث الواردة عنهم.
ٍ
وبعبارة أخرى:

ٍ
إن َّ
مؤسسة تضع رشو ًطا لالنتساب إليها ،وتُلزم هبا من يريد ذلك ،أي َّ
ّ
إن هناك
كل

رشو ًطا جيب عىل من يريد االنتساب إليها االلتزام هبا ،وال يكفي جمرد الرغبة من دون
االلتزام بتلك الرشوط واملقتضيات.

ومن هنا ورد أمر أهل البيت شيعتهم وحمبيهم بااللتزام برشوط االنتامء

أن من أراد ْ
للمذهب ،وب ّينواّ 
أن حيسب نفسه من أتباعهم فإن عليه أن يلتزم

بالتعليامت واألدبيات التي ذكروها ،وال يكفي جمرد الرغبة واحلب النظري ألهل

البيت (عليهم الصالة والسالم).

وقد أشار الشيخ يف عبارة الكتاب إىل تلك املقتضيات ،نذكر عناوينها باختصار:

الأول :حبهم.

َّ
إن حب أهل البيت يمثل اخلطوة األوىل للنجاح وللنجاة ،وتبقى بعد هذه

خطوات عديدة ال ُبدّ ْ
أن خيطوها املؤمن.
اخلطوة
ٌ

الثاين :الورع.

دائماً ما كان ُّ
حيث أهل البيت شيعتهم عىل أن يكونوا ورعني.

وال��ورع هو االبتعاد عن املحرمات ،يف قبال االجتهاد ال��ذي يعني هنا فعل

الواجبات).

اد و ِع َّف ٍة وسدَ ٍ
ُون بِور ٍع و ِ ٍ
وهو ما ع عنه أمري املؤمنني بقولهِ َ :
اد»(((،
اجت َه َ
«أعين يِ َ َ َ ْ
َ َ
برَّ

يعني برتك املحرمات وفعل الواجبات.
((( هنج البالغة /417 :ح .45
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ومن هنا ،روى البزنطي ،عن صفوان اجلامل قال :قلت أليب عبد اهلل :قد

عرفتني بعميل((( ،تأتيني املرأة أعرفها بإسالمها وحبها إياكم وواليتها لكم ليس هلا
حمرم ،قال« :إذا جاءت املرأة املسلمة فامحلها ،فإن املؤمن حمرم املؤمنة»((( ،ثم تال
ِ
ٍ ((( (((
ياء َب ْعض﴾ .
ُون َوا ْل ُـم ْؤ ِم ُ
﴿وا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
هذه اآليةَ :
نات َب ْع ُض ُه ْم َأ ْول ُ

إن هذه املرأة جاءت إليك ووثقت بك ،فعليك ْ
وكأنّه يقول لهّ :
أن تتمثل الورع

وتبتعد عن ِّ
كل حالة تشوش احلالة اإليامنية.

وعن احلسني بن املختار ،عن أيب بصري ،قال :كنت ُأقرئ امرأة كنت ُأع ِّلمها القرآن،

«أي يشء قلت للمرأة؟» ،فغ َّطيت
عىل أيب جعفر ،فقال يلّ :
فامزحتها بشـيء ،فقدمت ٰ
تعودن إليها»(((.
وجهي ،فقال« :ال
َّ

ِ
يرتض هبذا اليشء ،وعاتبه مبارشةً ،لكي ال يعود ملثلها.
فاإلمام مل

وقد ذكر الشيخ يف الكتاب رواية أيب جعفر حيث قال خليثمة« :يا خيثمة،

وأنم لن ينالوا واليتنا إلاَّ بالورع،
أبلغ موالينا أنّا ال نُغني عنهم من اهلل شيئ ًا إلاَّ بعمل ،هَّ
((( أي كنت عرفت أنى مجال[ .هامش املصدر].
((( أي جيوز لك كرايتها والتويل ألمورها .وقال يف املدارك :الظاهر أن املراد من قوله« :املؤمن
حمرم املؤمنة» أن املؤمن كاملحرم يف جواز مرافقته للمرأة ،ومقتىض هذه الروايات االكتفاء يف املرأة
بوجود الرفقة املأمونة وهي التي يغلب ظنها بالسالمة معها فلو انتفى الظن املذكور بان خافت عىل
النفس أو البضع أو العرض فلم يندفع ذلك اال باملحرم اعترب وجوده قطعا ملا يف التكليف باحلج مع
اخلوف من فوات يشء من ذلك من احلرج والرضر.
((( التوبة .71
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 2ص 439ح .2912
للحر
((( اختيار معرفة الرجال للشيخ الطويس (ج  /1ص  /404ح )295؛ ووسائل الشيعة
ِّ
العاميل (ج  /20ص .)198

������������������������������������������������
إىل غريه»(((.
َّ
وأن أشدَّ الناس حرس ًة يوم القيامة من وصف عدالً ّ
ثم خالفه ٰ
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فإىل هذا املستوى يريد األئمة من شيعتهم ْ
أن يتمثلوا بالورع.

الثالث :الدعوة �إىل احلق.

ٍ
وبعبارة حديثة (ممارسة التغيري).

كثريا ما كان أهل البيت يدعون شيعتهم إىل ْ
أن يكونوا دعا ًة للحق وال يكونوا
ً

دعا ًة للباطل ،وقد أمروا شيعتهم ْ
أن تكون دعواهم باألفعال وليس فقط باألقوال،

كام روي عن أيب عبد اهلل« :كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم ،لريوا منكم الورع
فإن ذلك داعية»(((.
واالجتهاد والصالة واخلريَّ ،

أي :دعوا فعلكم حيكي عن احلق ،ويمكن أن يعرب عنه باألمر باملعروف والنهي

عن املنكر.

الرابع :التزام مكارم الأخالق.

ويكفي وضوح العنوان عن التفصيل فيه ،وأما الروايات التي ُذكرت يف هذا املجال

فكثرية ،وقد وضحت املفردات التي جيب عىل الشيعي ْ
أن يلتزم هبا.

اخلام�س :التكافل االجتماعي.
لكي يكون املسلم مؤمنًا شيع ًيا تاب ًعا ألهل البيت عليه أن ُيامرس التكافل

االجتامعي ،والتكافل االجتامعي له مفردتان:

الأوىل :التكافل االجتماعي على نحو الوجوب.
وهذا يتمثل باخلمس والزكاة وزكاة الفطرة ،والنفقات الواجبة ،كوجوب إنفاق
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  175و /176باب زيارة اإلخوان /ح .)2
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /2ص  /78باب الورع /ح .)14
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الولد عىل أبويه إذا كان غن ًيا ومها فقريان ،وكوجوب إنفاق األب عىل أوالده بنفس
الرشط ،وكوجوب إنفاق الزوج عىل زوجته مطل ًقا ،إال إذا أسقطت هي حقها.

عيل بن مهزيار َّ
أن اإلمام اجلواد عندما جاء إ ٰىل بغداد يف عام (220هـ)
وعن ِّ

وملرة
فرض مخس ًا آخر غري اخلمس الواجب املتعارف عليه يف قسم عظيم من األموالَّ ،

واحدة فقط(((َّ ،
ولعل ذلك (أنَّه لـماَّ جاء اإلمام اجلوادٰ إىل بغداد ،كان الشيعة يعانون

الفاقة والضنك ،ولذا فرض اإلمام اخلمس تلك السنة ِّ
اخلاصة)(((.
حلل هذه املشكلة
َّ
خاص ،م ّيز اإلمام من خالله َّ
أن للرضورة مدخلية يف اقتضاء
حكم
وهذا
ٌ
ٌ

احلكم.

الثانية :التكافل االجتماعي امل�ستحب.
ويتمثل بالصدقات والعطاء وإطعام الطعام وكسوة املؤمن وتزويج املحتاج ومنها

أيضا مما دعا إليه أهل البيت.
إعارة األشياء ،وهو ً

فقد ورد عن أيب بصري ،قال :كنّا عند أيب عبد اهللومعنا بعض أصحاب األموال،

فذكروا الزكاة فقال أبو عبد اهلل:

وس ّمي
َّ
«إن الزكاة ليس حُي َمد هبا صاحبها ،وإنَّام هو يشء ظاهر ،إنَّام َح َق َن هبا َد َمهُ ،

وإن عليكم يف أموالكم غري الزكاة».
هبا مسل ًام ،ولو مل ُيؤ ِّدها مل تُق َبل له صالةَّ ،
فقلت :أصلحك اهلل وما علينا يف أموالنا غري الزكاة؟

ِ
ين فيِ َأ ْموا ِلهِ ْم َح ٌّق
﴿وا َّلذ َ
فقال« :سبحان اهللَ ،أما تسمع اهلل يقول يف كتابهَ :
ِ
لسائِ ِل َوا ْل َـم ْح ُرومِ﴾(((؟».
َم ْع ُلو ٌم .ل َّ
((( هتذيب األحكام للطويس  /141 :4ح (.)20/398
((( انظر :نفحات القرآن للشيخ نارص مكارم الشريازي .83 :10
((( املعارج 24 :و25

������������������������������������������������
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احلق املعلوم الذي علينا؟
قال :قلت :ماذا ُّ

قال« :هو الشـيء يعمله الرجل يف ماله ُيعطيه يف اليوم أو يف اجلمعة أو يف الشهر

َّ
ون﴾(((» ،قال« :هو القرض
ون ا ْلـام ُع َ
﴿و َي ْمنَ ُع َ
قل أو كثر ،غري أنَّه يدوم عليه .وقولهَ :
ُيقرضه ،واملعروف يصطنعه ،ومتاع البيت ُيعريه ،ومنه الزكاة».

فقلت لهَّ :
إن لنا جريان ًا إذا أعرناهم متاع ًا كسـروه وأفسدوه ،فعلينا جناح أن

نمنعهم؟

فقال« :ال ،ليس عليكم جناح أن متنعوهم إذا كانوا كذلك».

((( املاعون7 :

عقيدتنا يف اجلور والظلم
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف اجلور والظلم:

من أكرب ما كان يع ّظمه األئمة عىل اإلنسان من الذنوب العدوان عىل الغري

والظلم للناس ،وذلك اتّباع ًا ملا جاء يف القرآن الكريم من هتويل الظلم واستنكاره،
﴿وال تحَ ْ َس َب َّن اهللَ غافِ ً
ون إِنَّام ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم لِ َي ْو ٍم ت َْشخَ ُص فِ ِيه
ال َعماَّ َي ْع َم ُل ال َّظا ُلمِ َ
مثل قولهَ :
صار﴾.
الأْ َ ْب ُ

وقد جاء يف كالم أمري املؤمنني ما يبلغ الغاية يف بشاعة الظلم والتنفري منه ،كقوله
عطيت األقاليم
وهو الصادق املصدّ ق من كالمه يف هنج البالغة برقم « :٢١٩واهلل لو ُأ
ُ
ٍ
أن أعيص اهلل يف ٍ
شعرية ما فعلت» .وهذا
نملة أسلبها جلب
السبعة بام حتت أفالكها عىل ْ

يتصوره اإلنسان يف التع ّفف عن الظلم واحلذر من اجلور واستنكار
أن
غاية ما يمكن ْ
ّ
ٍ
شعرية وإن ُأعطي األقاليم السبعة .فكيف حال من
عمله ،أنّه ال يظلم (نملة) يف قرشة
يلغ يف دماء املسلمني وينهب أموال الناس ويستهني يف أعراضهم وكراماهتم؟ كيف
إن هذا هو األدب
يكون قياسه إىل فعل أمري املؤمنني؟ وكيف تكون منزلته من فقهه؟ ّ

اإلهلي الرفيع الذي يتط ّلبه الدين من البرش.

حرم اهلل ،فلذا أخذ من أحاديث آل البيت وأدعيتهم
نعمّ ،
إن الظلم من أعظم ما ّ

ذمه وتنفري أتباعهم عنه.
املقام ّ
األول يف ّ

وه��ذه سياستهم وعليها سلوكهم حتّى مع من يعتدي عليهم وجيرتئ
123
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الشامي الذي اجرتأ عليه
عىل مقامهم .وقصة اإلمام احلسن معروف ٌة يف حلمه عن
ّ

وشتمه ،فالطفه اإلمام وعطف عليه ،حتّى أشعره بسوء فعلته .وقد قرأت آنفا يف دعاء
سيد الساجدين من األدب الرفيع يف العفو عن املعتدين وطلب املغفرة هلم .وهو غاية

وإن كان االعتداء عىل الظامل بمثل ما اعتدى
السمو
ما يبلغه
النفيس واإلنسان ّية الكاملةْ ،
ّ
ّ

يشء والعفو الذي هو
ولكن اجلواز
باح،
ّ
جائز ًا يف الرشيعة وكذا الدعاء عليه جائ ٌز ُم ٌ
ٌ
ٍ
من مكارم األخالق
أن ا ُملبالغة يف الدعاء عىل الظامل قد تعدّ
يشء آخر ،بل عند األئمة ّ

«إن العبد ليكون مظلوم ًا فام يزال يدعو حتّى يكون ظامل ًا» .أي
ظل ًام ،قال الصادقّ :

حتّى يكون ظامل ًا يف دعائه عىل الظامل بسبب كثرة تكراره .يا سبحان اهلل! أيكون الدعاء

عىل الظامل إذا جتاوز احلدّ ظل ًام؟ إذن ما حال من يبتدئ بالظلم واجلور ،ويعتدي عىل

الناس ،أو ينهش أعراضهم ،أو ينهب أمواهلم أو يميش عليهم عند الظاملني ،أو خيدعهم
يتجسس عليهم؟ ما حال أمثال هؤالء
فيورطهم يف املهلكات أو ينبزهم ويؤذهيم ،أو
ّ
ّ
إن أمثال هؤالء أبعد الناس عن اهلل ،وأشدّ هم إث ًام وعقاب ًا،
يف فقه آل البيت؟ ّ
وأقبحهم أعامالً وأخالق ًا» .انتهى.

يريد الشيخ (رمحه اهلل وطيب ث��راه) أن ُيبينّ يف هذه العقيدة َّ
أن مسألة الظلم
وأن عىل اإلنسان ْ
باإلضافة إىل تأكيد القرآن الكريم عىل هّأنا من الذنوب العظيمة َّأن

جيتنبها -متثل عقيد ًة سلوكي ًة من عقائد أهل البيت؛ لذلك جاءت يف روايات أهل
وتوصيات حتذر اإلنسان من االقرتاب من الظلم ْ
صغريا
وإن كان
تعليامت
البيت
ٌ
ٌ
ً
جدً ا.

وقد ُيتساءل:

ٌ
نحن نعلم َّ
عادل يف مملكته ،فهو ليس حمايدً ا ،وإنّام هو ينرص املظلوم
أن اهلل

ضد الظامل ،وهذا من مقتضيات العدل ،ولكننا نرى الكثري من الظلمة ال ينالون جزاء

ظلاو روجلا يف انتديقع
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ظلمهم يف الدنيا ،بل ويعيش بعضهم ً
مرفها ،فكيف يتناسب هذا مع عدل اهلل؟
عيشا ً
ف ُيجاب:

َّ
إن اهلل يمهل وال هيمل ،فإنّه قد ُيمهل الظامل فيؤخر عقوبته ،وربام يؤخرها إىل

يوم القيامة ،ولكنّه ال هيمل عقابه قط ،فيعاقبه الح ًقا يف الدنيا وإال ففي يوم القيامة،
نس ٍ
ُ
ان َأ ْلز َْمنَا ُه َطائِ َر ُه فيِ ُعن ُِق ِه َو ُنخْ ِر ُج
حيث العذاب األليم وربام املقيم ،قالَ :
﴿وك َُّل إِ َ

ك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َ
ك َك َف ٰى بِنَ ْف ِس َ
ورا .ا ْق َر ْأ كِتَا َب َ
َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة كِتَا ًبا َي ْل َقا ُه َم ُ
ك َح ِسي ًبا﴾
نش ً
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ون َيا
ني ممِ َّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
َاب َفترَ َ ى ا ْل ُـم ْج ِرم َ
﴿و ُوض َع ا ْلكت ُ
ويف آية أخرىَ :
ِ
ِ
َوي َل َتنَا م ِ
ال َٰه َذا ا ْلكِت ِ
اها َو َو َجدُ وا َما َع ِم ُلوا َحاضرِ ً ا
َاب لاَ ُيغَاد ُر َصغ َري ًة َولاَ َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْح َص َ
ْ َ
َولاَ َي ْظلِ ُم َر ُّب َ
ك َأ َحدً ا﴾(((.
(((

ٍ
كام ورد يف الروايات َّ
بمظلمة،
أن عىل الرصاط عقب ًة تسمى املرصاد ال جيوزها عبدٌ
ِ
ِ (((
فقد روي ع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهلل فيِ َق ْو ِل اهلل﴿ :إِ َّن َر َّب َ
ك َلبِا ْلـم ْرصاد﴾ َق َالَ « :قنْ َط َر ٌة َعلىَ
ِ
ْ ِ ٍ (((
اط لاَ يجَ ُ وز َُها َع ْبدٌ بِ َمظل َمة».
الصرِّ َ

ٍ
جلملة من األسباب،
وأما ملاذا ال يعاجل اهلل الظاملني بالعقوبة يف الدنيا؛ فذلك

نذكر منها التايل:

ربر هذا اإلمهال ،وهي(((:
هناك عدَّ ة أسباب ُت ِّ

 - 1ألنَّه تعا ٰىل ال خياف الفوت ،وإنَّام يعجل من خياف الفوتَّ ،
فإن الذي يستعجل

((( اإلرساء 13و.14
((( الكهف .49
((( الفجر .14
((( الكايف للكليني ج 2ص 331باب الظلم ح.2
((( انظر :اهلدى والضالل يف القرآن الكريم -الشيخ حسني عبد الرضا األسدي -س .111 – 108
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بالعقوبة أو باألخذ هو من خياف أن تفوته الفرصة لو مل يستعجل ،أ َّما اهلل فإنَّه حميط
بكل يشء ،وال يعزب عنه يشء ،وال هيرب منه يشء ،فحت َّٰى لو مل يعاجل املذنب بالعقوبة

خلق من خلق اهلل
فإنَّه لن هيرب منه .وهل يستطيع أحد أن هيرب من املوت!؟ واملوت ٌ
تعا ٰىل ،قال﴿ :ا َّل ِذي َخ َل َق ا ْل َـم ْو َت َوالحَْ يا َة لِ َي ْب ُل َوك ُْم َأ ُّيك ُْم َأ ْح َس ُن َع َم ً
ال َو ُه َو ا ْل َع ِزي ُز
(((
ور﴾
ا ْل َغ ُف ُ
آلخر ِة لاَ لِلدُّ ْنيا ،ولِ ْل َفن ِ
َّك إِ َّن ُخلِ ْق َ ِ ِ
َ
َاء
َ َ
وقال أمري املؤمننيَ :
تل َ
«وا ْع َل ْم َيا ُبن ََّي أن َ ماَ
ِ
اء ،ولِ ْلمو ِ
ِ ِ
َّك فيِ ُق ْل َع ٍة َو َد ِار ُب ْلغ ٍَة َو َط ِر ٍ
اآلخ َر ِةَ ،و َأن َ
ت لاَ لِ ْل َح َي ِاةَ ،و َأن َ
َّك َط ِريدُ
لاَ ل ْل َب َق َ َ ْ
يق إِلىَ ٰ
ا َملو ِ
ت ا َّل ِذي لاَ َين ُْجو ِمنْه َه ِ
ار ُبهَ ،ولاَ َي ُفوتُه َطالِ ُبهَ ،ولاَ ُبدَّ َأنَّه ُمدْ ِركُه.(((»...
ْ
َّ - 2
ألن رمحته تعا ٰىل سبقت غضبه ،وهذا األمر شمل حت َّٰى املجرمني!

السجاد يوم ًا :قال احلسن البصـري :ليس العجب ممَّن هلك كيف
قيل لإلمام
ّ

هلك ،وإنَّام العجب ممَّن نجا كيف نجا ،فقال« :أنا أقول :ليس العجب ممَّن نجا

كيف نجا ،إنَّام العجب ممَّن هلك كيف هلك مع سعة رمحة اهلل»(((.
ِ
النبي  0سبي ،فإذا امرأة من السبي حتلب ثدهيا تسقي إذا
عىل
ِّ
وروي أنَّه َقد َم ٰ
النبي« :أترون
وجدت صب ّي ًا من السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته ،فقال لنا ُّ

عىل أن ال تطرحه ،فقال« :اهلل أرحم
هذه طارحة ولدها يف النار؟» ،قلنا :ال وهي تقدر ٰ
بعباده من هذه بولدها»(((.

ِ
تعاىلَ :
ُّ
كل ذلك َّ
ألن رمحة اهلل تعا ٰىل سبقت غضبه((( ،قال ٰ
يب بِ ِه َم ْن
﴿قال َعذا يِب ُأص ُ

((( امللك.2 :
((( هنج البالغة /400 :ح .31
املرتىض .113 :1
((( أمايل
ٰ
((( صحيح البخاري .75 :7
معنىَّ :
«إن رمحتي سبقت غضبي»:
((( قال العلاَّمة املجلسـي ; يف بحار األنوار (ج  /70ص  )340يف ٰ

ظلاو روجلا يف انتديقع
ش ٍء﴾(((.
شاء َو َرحمْ َ تِي َو ِس َع ْ
َأ ُ
ت ك َُّل يَ ْ
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بأنم سيتوبون
 - 3ويمكن أن يكون إمهال اهلل تعا ٰىل لبعض املجرمني لعلمه هَّ
وي ِ
صلحون ما أفسدوا ،كام حصل للفضيل بن عياض ،قاطع الطريق املعروف ،حيث
ُ
وزهاد أهل زمانه.
تاب وأصلح وصار من ع ّباد ّ

حيث روي َّ
أن سبب توبته أنَّه عشق جارية ،فواعدته ليالً ،فبينام هو يرتقي اجلدران
ِ ِ
إليها إذ سمع قارئ ًا يقرأَ :
ين َآمنُوا َأ ْن خَت َْش َع ُق ُلوبهُ ُ ْم لِ ِذك ِْر اهللِ﴾((( ،فرجع
﴿ألمَ ْ َي ْأ ِن ل َّلذ َ
بىل واهلل قد آن .فآواه الليل إ ٰىل خربة ،وفيها مجاعة من السابلة(((،
ٰ
القهقرى وهو يقولٰ :
وبعضهم يقول لبعضَّ :
إن فضي ً
ال يقطع الطريق ،فقال الفضيل :أواه! أراين بالليل

هم إنيّ قد تبت إليك ،وجعلت
أسعى يف معايص اهلل ،قوم من املسلمني خيافونني! ال ّل ّ
ٰ

«هذا حيتمل وجوها:
عىل غضبي وزائدة عليه ،فإنَّه إذا اشتدَّ سبب
َّ
األول :أن يكون املراد بالسبق الغلبة ،أي رمحتي غالبة ٰ
الغضب وكان هناك سبب ضعيف للرمحة يتع َّلق الرمحة بفضله تعا ٰىل.
عىل وجه آخرَّ ،
فإن أسباب الرمحة من إقامة دالئل
الثاين :أن يكون املراد به السبق املعنوي أيض ًا ٰ
الربوبية يف اآلفاق واألنفس وبعثة األنبياء واألوصياء وإنزال الكتب وخلق املالئكة وبعثهم هلداية
اخللق وإرشادهم ودفع وساوس الشياطني وغري ذلك من أسباب التوفيق أكثر من أسباب الضاللة
أئمة الضاللة وأشباه ذلك من أسباب
من
ٰ
القوى الشهوانية والغضبية وخلق الشياطني وعدم دفع َّ
اخلذالن.
الثالث :أن ُيراد به السبق الزماينَّ ،
فإن تقدير وجود اإلنسان وإجياده وإعطاء اجلوارح والسمع والبصـر
عىل الغضب
وسائر
ٰ
القوى ونصب الدالئل واحلجج وغري ذلك ،ك ُّلها قبل التكليف ،والتكليف مقدّ م ٰ
والعقاب .ويمكن إرادة اجلميع ،بل هو األظهر».
((( األعراف.156 :
((( احلديد.16 :
((( املارون عىل الطريق املسلوك.
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توبتي إليك جوار بيتك احلرام»(((.

 - 4ألنَّه تعا ٰىل ُي ِ
مهل املجرمني يف بعض األحيان ال لكرامة هلم عليه ،بل من أجل

استدراجهم بالنعمَّ ،
فلعل املجرم عنده بعض احلسنات فرييد تعا ٰىل أن جيازيه هبا يف
ِ
ين َك َف ُروا َأنَّام
ي َس َب َّن ا َّلذ َ
الدنيا ،فيستدرجه إ ٰىل أن تصل حلظة القصم ،قال تعا ٰىلَ :
﴿وال حَ ْ

ِ
لأِ ِ
يِ
يِ
ني﴾(((.
ذاب ُم ِه ٌ
ن ُْمل لهَُ ْم َخيرْ ٌ َ ْن ُفس ِه ْم إِنَّام ن ُْمل لهَُ ْم ل َيزْدا ُدوا إِ ْث ًام َولهَُ ْم َع ٌ

 - 5وقد يكون إمهاهلم ال لكرامتهم هم ،بل َّ
ألن اهلل تعا ٰىل يعلم أنَّه سيخرج من
ذريتهم مؤمنون خملصون ،لذلك ُي ِ
مهلهم حت َّٰى تتاح الفرصة للمؤمنني بالوصول إ ٰىل
ّ

عامل الدنيا.

ومن هنا ورد َّ
أن من بعض علل غيبة اإلمام املهدي هو أن ال تضيع ودائع اهلل،

أي املؤمنني الذين يظهرون من أصالب الكافرين ،فعن أيب عبد اهلل يف حديث ابن

عمن ذكره ،قال :قلت له  -يعني أبا عبد اهلل :- ما بال أمري املؤمنني مل
أيب عمريَّ ،
ِ
ين َك َف ُروا
تعاىلَ ﴿ :ل ْو َت َز َّي ُلوا َل َع َّذ ْبنَا ا َّلذ َ
يقاتل خمالفيه يف َّ
األول؟ قال« :آلية يف كتاب اهلل ٰ
ِمن ُْه ْم َعذاب ًا َألِي ًام﴾(((» ،قال :قلت :وما يعني بتزايلهم؟ قال« :ودائع مؤمنون يف أصالب

قوم كافرين ،وكذلك القائم مل يظهر أبد ًا حت َّٰى خترج ودائع اهلل ،فإذا خرجت ظهر

عىل من ظهر من أعداء اهلل فقتلهم»(((.
ٰ
قال الشيخ:

ِإن
«بل عند األئمة أن املبالغة يف الدعاء عىل الظامل قد تعد ظلام ،قال الصادقَّ « :
((( تفسري القرطبي .251 :17
((( آل عمران178 :
((( الفتح25 :
((( كامل الدين للصدوق.641 :
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ُون َظالمِ ًا»((( أي حتى يكون ظاملا يف دعائه
ُون َم ْظ ُلوم ًا َفماَ َيز َُال َيدْ ُعو َحتَّى َيك َ
ا ْل َع ْبدَ َل َيك ُ
عىل الظامل بسبب كثرة تكراره».
وللعلامء عدة توجيهات هلذه الرواية ،ومنها:

التوجيه الأول:

ُذ ِكر يف مستثنيات الغيبة أنّه جيوز للمظلوم ْ
أن يذكر الظامل يف مقام الشكوى ،ففي

ذلك املورد فقط جيوز للمظلوم أن يتكلم عنه ويدعو عليه ،ولكن ال جيوز أن يتعدى عن

اجلانب الذي ظلمه فيه.

أن الظامل رسق أموال املظلوم ،فللمظلوم ْ
فلو َّ
أن يذكر ذلك ،وال جيوز له أن يذكر

رشب الظامل للخمر مثلاً  ،بل َّ
إن هذا يف نظر املترشعة ٌ
سنخ من التعدي الذي قد يسلكه

املظلوم يف مقام االنتقام.

وعليه ،فاحلديث حيمل داللة عىل شدة اهتامم الشارع يف عدم التعدي عىل احلق

فيتحول املرء من مظلو ٍم إىل ظامل.

التوجيه الثاين(((:
أنه يفرط يف الدعاء عىل الظامل حتى يصري ظاملا بسبب هذا الدعاء كأن ظلمه

بظلم يسري كشتم أو أخذ دراهم يسرية ،فيدعو عليه باملوت والقتل والفناء أو العمى
أو الزمن ،وأمثال ذلك ،أو يتجاوز يف الدعاء إىل من مل يظلمه كانقطاع نسله أو موت
أوالده وأحبائه أو استيصال عشريته ،وأمثال ذلك ،فيصري يف هذا الدعاء ظامل ًا.

((( الكايف للكليني ج 2ص 334 -333باب الظلم ح.17
((( هذا التوجيه وما بعده ذكرها صاحب البحار يف بحاره ج 72ص .334 333
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التوجيه الثالث:

أن يكون املعنى :أنه يدعو كثري ًا عىل العدو املؤمن وال يكتفي بالدعاء لدفع رضره،

بل يدعو بابتالئه ،وهذا مما ال يرىض اهلل به ،فيكون يف ذلك ظاملا عىل نفسه ،بل عىل أخيه
أيض ًا ،إذ مقتىض االخوة االيامنية أن يدعو له بصالحه ،وكف رضره عنه ،كام ذكره سيد
الساجدين يف دعاء دفع العدو ،وما ورد ومن الدعاء بالقتل واملوت واالستيصال

فالظاهر أنه كان للدعاء عىل املخالفني وأعداء الدين ،بقرينة أن أعداءهم كانوا كفارا ال
ِ
ِ
﴿و َل ْو ُي َع ِّج ُل اهللُ لِلن ِ
َّاس َّ
ـي
حمالة كام يومئ إليه قوله تعاىلَ :
الش َّـر ْاست ْعجالهَُ ْم بِالخَْ يرْ ِ َل ُقض َ
إِ َل ْي ِه ْم َأ َج ُل ُه ْم﴾((( وسيأيت عن عيل بن احلسني أن املالئكة إذا سمعوا املؤمن يذكر

أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له :بئس األخ أنت ألخيك ،كف أهيا املسرت عىل ذنوبه

وعورته وأربع عىل نفسك ،وامحد اهلل الذي سرت عليك ،واعلم أن اهلل أعلم بعبده
منك.

التوجيه الرابع:

ما قيل :إنه يدعو كثري ًا وال يعلم اهلل صالحه يف إجابته ،فيؤخرها فييئس من روح

اهلل ،فيصري ظامل ًا عىل نفسه ،وهو بعيد.

التوجيه اخلام�س:
أن يكون املعنى :أنه يلح يف الدعاء حتى يستجاب له فيسلط عىل خصمه فيظلمه

فينعكس األمر ،وكانت حالته األوىل أحسن له من تلك احلالة.

((( يونس .11

ظلاو روجلا يف انتديقع
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التوجيه ال�ساد�س:

أن يكون املراد به :ال تدعوا كثري ًا عىل الظلمة ،فإنه ربام رصتم ظلمة فيستجيب

فيكم ما دعوتم عىل غريكم.

التوجيه ال�سابع:
ما قيل :كأن املراد من يدعو للظامل يكون ظاملا ألنه ريض بظلمه كام روي عن

النبي« :من دعا لظامل بالبقاء فقد أحب أن يعىص اهلل يف أرضه».
وأقول :هذا أبعد الوجوه( .انتهى ما عن البحار)

عقيدتنا يف التعاون مع الظاملني
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف التعاون مع الظاملني:

أن هنى اهلل عن معاونة الظاملني والركون
ومن عظم خطر الظلم وسوء مغ ّبته ْ
ِ
ِ
ِ
ين َظ َل ُموا َفت ََم َّسك ُُم الن َُّار َوما َلك ُْم ِم ْن ُد ِ
ياء ُث َّم
﴿وال ت َْر َكنُوا إِلىَ ا َّلذ َ
إليهمَ ،
ون اهللِ م ْن َأ ْول َ
ون﴾.
ال ُتنْصرَ ُ َ

هذا هو أدب القرآن الكريم وهو أدب آل البيت ،وقد ورد عنهم ما يبلغ

أي ٍ
عمل كان،
الغاية من التنفري عن الركون إىل الظاملني ،واالتصال هبم ومشاركتهم يف ّ

بشق مترة.
ومعاونتهم ولو ّ

وال ّ
أن أعظم ما مني به اإلسالم واملسلمون هو التساهل مع أهل اجلور،
شك ْ

والتغايض عن مساوئهم ،والتعامل معهم ،فض ً
ال عن مماالهتم ومنارصهتم وإعانتهم عىل
جر الويالت عىل اجلامعة اإلسالمية إلاّ ذلك االنحراف عن جدد الصواب
ظلمهم ،وما ّ

قوته ،ووصل إىل ما عليه اليوم ،فعاد
ّ
واحلق ،حتّى ضعف الدين بمرور األيام ،فتالشت ّ
يسمون أنفسهم باملسلمني ،وما هلم من دون اهلل أولياء ثم
غريب ًا ،وأصبح املسلمون أو ما ّ
ال ينرصون حتّى عىل أضعف أعدائهم وأرذل املجرتئني عليهم ،كاليهود األذلاّ ء فض ً
ال
عن الصليب ّيني األقوياء.

لقد جاهد األئمة يف إبعاد من يتصل هبم عن التعاون مع الظاملني ،وشدّ دوا

عىل أوليائهم يف مسايرة أهل الظلم واجلور ومماالهتم ،وال حيىص ما ورد عنهم يف هذا
133
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أن
حممد بن مسلم الزهري بعد ْ
الباب ،ومن ذلك ما كتبه اإلمام زين العابدين إىل ّ
ّ
حذره عن إعانة الظلمة عىل ظلمهم« :أو ليس بدعائهم إ ّياك حني دعوك جعلوك قطب ًا

أداروا بك رحى مظاملهم ،وجرس ًا يعربون عليك إىل بالياهم ،وس ّل ًام إىل ضاللتهم،
ّ
الشك عىل العلامء ويقتادون بك قلوب
داعي ًا إىل غ ّيهم ،سالك ًا سبيلهمُ ،يدخلون بك

أخص وزرائهم وال أقوى أعواهنم إلاّ دون ما بلغت من إصالح
ّ
اجلهال إليهم ،فلم يبلغ ّ

والعامة إليهم ،فام ّ
أقل ما أعطوك يف قدر ما أخذوا منك،
اخلاصة
فسادهم واختالف
ّ
ّ

خربوا عليك .فانظر لنفسك فإنّه ال ينظر هلا غريك،
عمروا لك يف جنب ما ّ
وما أيرس ما ّ

ٍ
رجل مسؤول.»...
وحاسبها حساب

ٍ
ٍ
فإن اإلنسان حينام يغلبه هواه
رجل
ما أعظم كلمة «وحاسبها حساب
مسؤول» ّ

رسه بكرامة نفسه ،بمعنى أنّه ال جيده مسؤوال عن أعامله،
يستهني يف أغوار مكنون ّ

ويستحقر ما يأيت به من أفعال ،ويتخ ّيل أنّه ليس بذلك الذي حيسب له احلساب عىل ما
أن ُين ّبه الزهري
األمارة ،فأراد اإلمام ْ
يرتكبه ويقرتفهّ ،
أن هذا من أرسار النفس اإلنسان ّية ّ

فيفرط يف مسؤوليته
الرس النفساين يف دخيلته الكامنة؛ لئال يغلب عليه الوهم ّ
عىل هذا ّ
عن نفسه.

وأبلغ من ذلك يف تصوير حرمة معاونة الظاملني حديث صفوان اجلماّ ل مع اإلمام

موسى الكاظم وقد كان من شيعته ورواة حديثه املوثقني قال حسب رواية الكيش يف

حسن ٌ
رجاله برتمجة صفوان :-دخلت عليه فقال يل« :يا صفوان ّ
مجيل،
كل يشء منك
ٌ
خال شيئ ًا واحد ًا».
أي يشء؟
قلتُ :ج ِع ُ
ُ
لت فداك! ّ

قال« :إكراؤك مجالك من هذا الرجل (يعني هارون)».

قلت :واهلل ،ما أكريته أرش ًا وال بطر ًا ،وال للصيد ،وال للهو ،ولكن أكريته هلذا

لاظلا عم نواعتلا يف انتديقع
الطريق «يعني طريق مكة» وال أتولاّ ه بنفيس ولكن أبعث معه غلامين.
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قال« :يا صفوان أيقع كراك عليهم؟»
لت فداك.
قلت :نعم ُج ِع ُ

«أحتب بقاءهم حتّى خيرج كراك؟»
قال:
ّ
قلت :نعم.

أحب بقاءهم فهو منهم ،ومن كان منهم فهو كان ورد النار».
قال« :فمن ّ
قال صفوان :فذهبت وبعت مجايل عن آخرها.

ب حياة الظاملني وبقائهم هبذه املنزلة ،فكيف بمن يستعينون به
فاذا كان نفس ُح ّ

عىل الظلم أو يؤيدهم يف اجلور؟ وكيف حال من يدخل يف زمرهتم أو يعمل بأعامهلم أو
يواكب قافلتهم أو يأمتر بأمرهم؟» انتهى.

قد يبدو ألول وهلة أن هذه املسألة فقهية ال عقائدية ،فكيف ذكرها الشيخ كعقيدة؟

يظهر أن تأكيده عىل ذلك من أجل أن يؤكد عىل اختالف عقيدتنا عماّ يعتقده
وإن كان ظا ًملا ْ
العامة ،حيث ينظرون إىل احلاكم نظر ًة ُمقدس ًة ْ
وإن كان فاس ًقا! إذ طاملا

مقدس لدهيم وال يمكن اخلروج عليه أو االعرتاض عليه،
أظهر اإلسالم بلسانه فهو
ٌ
وبالتايل يلزم االعتقاد به كإمام مفرتض الطاعة ،وهذا االعتقاد هبذه الصيغة ُينتج:
أن يعيشوا حال ًة من الركون واالنقياد األعمى للحاكم ْ
ْ -1
وإن كان ظا ًملا.
ٍ
حماولة لتغيريه ْ
ْ -2
وإن كان ظا ًملا.
أن يلتزموا بعدم التحرك ضده يف أية

وهذا ما ال نجده يف عقيدة أهل البيت ،ولذلك كان مناسب ًا للمصنف

بيان حدود عالقة املسلمني مع السلطان ،ولتتضح تلك احلدود أكثر نذكر نقطتني
ٍ
بشكل إمجايل ،وإال ففي املسألة مفردات خالفية ٌّ
كل يراجع فيها مق َّلده:

136

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

النقطة الأوىل� :ضرورة احلاكم.

ٍ
سلطان حيكم البالد تفرضها طبيعة نظام احلياةّ ،
فإن من
هناك رضورة واقعية إىل

الواضح أن املفسدين يعيثون يف األرض فسا ًدا لوال وجود الدولة والنظام واحلاكم،
َّاس ِم ْن َأ ِم ٍري َب ٍّر َأ ْو َف ِ
وهذا هو معنى ما ورد عن أمري املؤمنني« :وإِنَّه لاَ ُبدَّ لِلن ِ
اج ٍر،

َي ْع َم ُل فيِ إِ ْم َرتِه ا ْل ُـم ْؤ ِم ُن ،و َي ْست َْمتِ ُع فِ َيها ا ْلكَافِ ُر ،و ُي َب ِّلغُ اهلل فِ َيها األَ َج َل ويجُ ْ َم ُع بِه ا ْل َف ْي ُء،
وي َقات َُل بِه ا ْلعدُ و وت َْأمن بِه السب ُل ،وي ْؤ َخ ُذ بِه لِ َّ ِ ِ ِ
يح َب ٌّر
لضعيف م َن ا ْل َق ِو ِّ
ُّ ُ
َ ُ
َ ُّ
يَ ،حتَّى َي ْسترَ ِ َ
ُ
ُ
َ ِ ٍ (((
اح ِم ْن فاجر»
و ُي ْسترَ َ َ
النقطة الثانية :حدود التعامل مع احلاكم الظامل.

صحيح َّ
أن وجود احلاكم رضورةٌ ،ولكن هذا ال يعني رضورة الرضوخ له إذا كان
ٍ
ظا ًملا ،إذ َّ
كرضورة سياسية ال يستلزم الرضا بأفعاله والركون إليه.
إن وجود احلاكم

وعليه؛ فإذا كان احلاكم عادلاً
نصبه املعصوم
منص ًبا من اهلل- كاملعصوم أو من ّ
ّ
ٍ
ٍ
حينئذ
صفات حددها كاملجتهد اجلامع للرشائط-
علينا تنصي ًبا عين ًيا كالسفري ،أو عرب
ٍ
فعندئذ تتأطر العالقة مع هذا احلاكم
فقط جتب طاعته علينا .أما إذا كان احلاكم ظا ًملا،

ٍ
بأطر جديدة ،فهناك حدو ٌد تُرسم إذا كان احلاكم ظا ًملا ،وتلك احلدود هي التايل:

 .1ال يجوز الركون �إىل الظامل والر�ضا ب�أفعاله.
أمر ال نجده عند غري املدرسة اإلمامية ،فغرينا ذهبوا إىل عدم جواز اخلروج
وهذا ٌ

عىل السلطان وإن كان ظا ًملا ،وهذا يستند إىل عقيدة اإلرجاء التي نادى هبا املرجئة
بقوهلم( :اإليامن ٌ
قول بال عمل) .ولكي يرشعنوا دعواهم هذه فقد رووا روايات هبذا

املجال ،ومنها ما رووه عن أنس بن مالك قال :قال رسول اهلل« :اسمعوا وأطيعوا

((( هنج البالغة ج 1ص.91
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وإن استُعمل حبيش كأن رأسه زبيبة».

(((

ورووا عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل« :من رأى من أمريه شيئ ًا يكرهه

فليصرب ،فإنه من خالف اجلامعة شربا فامت فميتته جاهلية».

(((

ويف رواية أخرى« :أيام رجل كره من أمريه أمر ًا فليصرب ،فإنه ليس أحد من الناس

خيرج من السلطان شرب ًا فامت اال مات ميتة جاهلية».

(((

وهي –بال شك -رواي��ات موضوعة عىل الرسول ،وبصمة الكذب فيها

واضحة جدً ا.

.2عدم التحاكم �إليه مع وجود احلاكم العادل.
فض املنازعات والفصل يف اخلصومات مع
فال جيوز الرجوع إىل احلاكم الظامل يف ِّ

وإن كان قاعد ًة عامة ،بيدَ َّ
وجود احلاكم العادل .وعدم جواز التحاكم إىل الظامل ْ
أن

الفقهاء يذكرون مجلة من االستثناءات التي ترد عليها ،كانحصار استنقاذ احلق بالرتافع
إىل احلاكم الظامل ،مطل ًقا كام يذهب إىل ذلك بعض الفقهاء ،أو مع تقييدها ببعض القيود

كام يذهب إليه آخرون.

واملسألة ُيرجع فيها إىل الفقه.

ٌ
سؤال مفاده ما حكم التحاكم إىل رئيس العشرية عند حصول
وقد يتبادر إىل الذهن

بعض النزاعات؟

وجوا ًبا عىل ذلك نقول :عادة ال يكون هذا األمر حك ًام أو حتاك ًام ،وإنّام هو من باب

فإن بعض الوجهاء وكبار العشرية حياولون ّ
املصاحلةّ ،
حل النزاعات عرب التوصل إىل
((( صحيح البخاري ج 1ص.170
((( مسند أمحد ،ج ،1ص.275
((( مسند أمحد ،ج ،1ص .310
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ٍ
مصاحلة بني األطراف.

مع االلتفات إىل رضورة عدم مساس تلك املصاحلات بحقوق القارصين مثلاً ،

كام يف حالة الدية الرشعية ،حيث حياول رئيس عشرية القاتل أو من يمثله غال ًبا ختفيف
الدية ،فهنا جيوز لعشرية القتيل التصالح عىل ذلك التخفيف برضا البالغني من أهل

القتيل ،وأما لو كان هناك قارصون ،فليس له ذلك؛ فيجب احلفاظ عىل حصتهم كامل ًة

عند الويل أو الويص الرشعي عليهم.

 .3عدم حمبة دوام الظامل ولو على ح�ساب امل�صلحة ال�شخ�صية.

ربام يميل قلب اإلنسان إىل حب بقاء الظامل يف بعض األحيان حفا ًظا عىل مصاحله،

حب أو ٌ
ميل ليس يف حمله؛ َّ
ألن املرء يحُ رش مع من أحب .كام منعت الروايات
وهو ٌ
ٍ
لطيفة عن صفوان اجلامل وهو من ُخ َّلص أصحاب اإلمام
من ذلك ،كام يف رواي ٍ��ة

األول،
عىل أيب احلسن َّ
الكاظم ،فعن صفوان بن مهران اجلماّ ل ،قال :دخلت ٰ

فقال يل« :يا صفوانُّ ،
كل يشء منك حسن مجيل ما خال شيئ ًا واحد ًا» ،قلتُ :جعلت

أي يشء؟ قال« :اكراؤك مجالك من هذا الرجل  -يعني هارون  ،»-قلت :واهلل
فداكُّ ،

ما أكريته أرش ًا وال بطر ًا وال لصيد وال للهو ،ولكنّي ُأكريه هلذا الطريق  -يعني طريق

مكَّة  ،-وال أتولاّ ه بنفسـي ولكن أنصب غلامين .فقال يل« :يا صفوان ،أيقع كراؤك
ِ
ب بقاءهم حت َّٰى خيرج كراؤك؟»،
عليهم؟» ،قلت :نعم ُجعلت فداك ،قال :فقال يل« :أتحُ ُّ

أحب بقاءهم فهو منهم ،ومن كان منهم كان ورد النار».
قلت :نعم ،قال« :فمن َّ

قال صفوان :فذهبت وبعت مجايل عن آخرها ،فبلغ ذلك إ ٰىل هارون ،فدعاين فقال
ِ
ـم؟ قلت :أنا شيخ كبري
يل :يا صفوان ،بلغني أنَّك بعت مجالك؟ قلت :نعم ،فقال :ل َ
َّ
هيهات أنيّ ألعلم من أشار عليك هبذا
هيهات
وإن الغلامن ال يفون باألعامل .فقال:
َ
َ

فواهلل لوال حسن
موسى بن جعفر ،قلت :ما يل
وملوسى بن جعفر؟ فقال :دع هذا عنكَ ،
ٰ
ٰ
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صحبتك لقتلتك(((.

ٍ
شخص مامل يكن إيامنه حقيق ًيا.
أي
وهذه حرك ٌة إيامني ٌة ال يقوى عىل فعلها ُّ

 .4عدم ت�شويه �صورة املذهب �أو التنازل عن الثوابت من قبل الأ�شخا�ص الذين ي�ؤثر
كالمهم يف النا�س.
أن َّ
مسموع الكلمة ليس من الصحيح ْ
بمعنى َّ
يذل نفسه
أن الشيعي الذي يكون
َ

أمام الظامل بحيث تضعف معه هيبة املذهب عند الناس.

ينقل َّ
أن ابن سكيت كان عا ًملا ومرب ًيا ألبناء املتوكل ،وقد نقل يف سبب قتله أنه دخل

يوم ًا عليه وكان عنده ولداه املعتز واملؤيد فقال :يا ابن السكيت ،أهذان عندك أفضل أم
احلسن واحلسني ،فرشع ابن السكيت يف نقل فضائل احلسنني وقال :واهلل،

إن قنرب غالم عيل عندي خري منك ومن ولديك ،فغضب املتوكل لعنه اهلل وأمر
غلامنه من الرتك أن يطأوه حتت أرجلهم ،وداسوا بطنه بعد أن سلوا لسانه من قفاه،

فاستشهد رمحه اهلل يف اخلامس من شهر رجب سنة .244
ٍ
ٍ
علمية مرموقة وشأن منيف ،لذا فقد عرف أن الالزم
مكانة
إن ابن السكيت كان ذا
(((

أن يكون موقفه قو ًيا؛ فال يناسبه أن يذل نفسه وال أن يتقي ،بل وال يناسب املذهب
ذلك؛ ملا له من كلمة مؤثرة فيه ،فتتأثر به هيبة املذهب ككل سل ًبا أو إجيا ًبا .وفعلاً فقد
اختذ املوقف القوي الذي يرفع به شأن املذهب بأرسه و ُيعيل مكانته بني املذاهب و ُيدخل

الرفعة والعزة عىل نفوس أصحابه؛ لذا بقي موقفه حمفو ًظا إىل يومنا هذا.

وكذلك عندما بعث احلجاج إىل قنرب وأمره ْ
أن يتربأ من أمري املؤمنني عيل ،إذ

روي أن احلجاج بن يوسف الثقفي قال ذات يوم :أحب أن أصيب رج ً
ال من أصحاب
((( اختيار معرفة الرجال للشيخ الطويس (ج  /2ص  /740ترمجة رقم .)828
((( هامش بحار األنوار ج 104ص.1
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أيب تراب فأتقرب إىل اهلل بدمه! فقيل له :ما نعلم أحد ًا كان أطول صحبة أليب تراب من
قنرب مواله ،فبعث يف طلبه فأيت به فقال له :أنت قنرب؟ قال :نعم ،قال :أبو مهدان؟ قال:

نعم ،قال :موىل عيل بن أيب طالب؟ قال :اهلل موالي ،وأمري املؤمنني عيل ويل نعمتي،
قال :أبرأ من دينه .قال :فإذا برئت من دينه تدلني عىل دين غريه أفضل منه؟ فقال :إين

قاتلك فاخرت أي قتلة أحب إليك ،قال :قد صريت ذلك إليك ،قال :ومل؟ قال :ألنك
ال تقتلني قتلة إال قتلتك مثلها ،ولقد خربين أمري املؤمنني أن منيتي تكون ذبح ًا ظل ًام

بغري حق ،قال :فأمر به فذبح.

(((

وهكذا ميثم التامر وكميل بن زياد ،فهؤالء الطبقة املعروفة مسموعة الكلمة ال

يتنازلون عن مبدئهم؛ َّ
ألن كلمتهم تؤثر يف هيبة املذهب ،وبنا ًء عىل موقفهم قد تضعف
عقيدة أو تقوى عقيدة مقابلة.

 .5القيام بوجه الظامل متى ما �سنحت الفر�صة.

وهذا األمر حيتاج إىل ٍ
دقة يف تشخيص الظروف املوضوعية ،والبحث يف مدى

صحة القيام من عدمه ،ويف مدى حتقق النتائج املرجوة من عدمه ،إذ ربام يؤدي القيام إىل
ٍ
حينئذ هو املهادنة واالبتعاد عن املواقف املسلحة،
إبادة الشيعة فيكون املوقف املناسب

كام فعل اإلمام احلسن ،فقد أشارت بعض كلامته إىل أنّه لو قاتل معاوية لوقعت

إبادة مجاعية ِّ
لكل الشيعة املخلصني؛ لذلك آثر اإلمام احلسن احلفاظ عىل هذه الثلة

الطيبة.

فقد روي عن أيب سعيد عقيصا قال :قلت :للحسن بن عيل بن أيب طالب :يا بن

رسول اهلل ،لـ َِم داهنت معاوية وصاحلته وقد علمت أن احلق لك دونه وان معاوية
ألست حجة اهلل تعاىل ذكره عىل خلقه وإمام ًا عليهم بعد
ضال باغ؟ فقال« :يا أبا سعيد،
ُ
((( اإلرشاد للشيخ املفيد ج 1ص.328

141

لاظلا عم نواعتلا يف انتديقع

«ألست الذي قال رسول اهلل يل وألخي :احلسن واحلسني
أيب؟» قلت :بىل .قال:
ُ
إمامان قاما أو قعدا؟» قلت :بىل .قال« :فأنا إذن إمام لو قمت ،وأنا إمام إذ لو قعدت،

يا أبا سعيد ،علة مصاحلتي ملعاوية علة مصاحلة رسول اهلل لبني ضمرة وبني أشجع
وألهل مكة حني انرصف من احلديبية ،أولئك كفار بالتنزيل ومعاوية وأصحابه كفار
بالتأويل ،يا أبا سعيد ،إذا كنت إمام ًا من قبل اهلل تعاىل ذكره مل جيب أن ُيسفه رأيي فيام

أتيته من مهادنة أو حماربة ،وإن كان وجه احلكمة فيام أتيته ملتبس ًا ،أال ترى اخلرض

ملا خرق السفينة وقتل الغالم وأقام اجلدار سخط موسى فعله الشتباه وجه احلكمة
عيل بجهلكم بوجه احلكمة فيه ،ولوال ما
عليه،حتى أخربه فرىض ،هكذا أنا ،سخطتم ّ

أتيت ملا ترك من شيعتنا عىل وجه األرض أحد إال قتل».

(((

أما إذا كان الدفاع عن الدين أهم من النفوس ،فيكون األمر خالف ذلك ،وهو ما

أن رسول اهلل قد قال
قام به اإلمام احلسني حيث قال« :أما بعد ،فقد علمتم َّ

جائرا مستحلاً حلرم اهلل ،ناك ًثا لعهد اهلل ،خمال ًفا لسنة رسول
يف حياته« :من رأى سلطانًا ً
ٍ
بقول وال ٍ
أن
فعل ،كان حقي ًقا عىل اهلل ْ
اهلل ،يعمل يف عباد اهلل باإلثم والعدوان ثم مل ُيغيرّ

أن هؤالء القوم قد لزموا طاعة الشيطان ،وتولوا عن طاعة
ُيدخله مدخله» .وقد علمتم َّ

الرمحن ،وأظهروا الفساد وعطلوا احلدود ،واستأثروا بالفيء ،وأح ّلوا حرام اهلل ،وحرموا

أحق هبذا األمر لقرابتي من رسول اهلل.»
وإن ُّ
حالله ،يّ

(((

وقد كان احلفاظ عىل الدين اإلسالمي من أهم أهداف اإلمام احلسني.

إذ ًا ،إذا كانت الفرصة مناسب ًة للقيام ضد الظامل فال يسوغ اجللوس حينئذ وعدم

القتال ،كام حصل يف فتوى اجلهاد الكفائي التي أصدرها سامحة املرجع السيد
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1ص  211باب  159ح.2
((( بحار األنوار ،العالمة املجليس ،ج  ،٤٤ص .٣٨٢
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السيستاين ،وقام احلشد الشعبي بدحض الدواعش ،إذ كانت مقدسات الشيعة وبيضة
اإلسالم يف خطر.

 .6عدم �إعانته يف ظلمه ولو ببيع �إبر ٍة له!
وهو ما سنتناوله يف العقيدة القادمة..

عقيدتنا يف الوظيفة يف الدولة الظاملة.
قال:

«عقيدتنا يف الوظيفة يف الدولة الظاملة:

ٍ
ب بقائهم من أشدّ ما ّ
حذر عنه
إذا كان معاونة الظاملني ولو ّ
بشق مترة بل ُح ّ

األئمة ،فام حال االشرتاك معهم يف احلكم والدخول يف وظائفهم ووالياهتم؟!
بل ما حال من يكون من مجلة املؤسسني لدولتهم ،أو من كان من أركان سلطاهنم

احلق ك ّله ،وإحياء
أن والية اجلائر دروس ّ
وا ُملنغمسني يف تشييد حكمهم؟!؛ «وذلك ّ

الباطل ك ّله ،وإظهار الظلم واجلور والفساد» كام جاء يف حديث حتف العقول عن
الصادق.

غري أنّه ورد عنهم جواز والية اجلائر إذا كان فيها صيانة العدل وإقامة

«إن هلل يف أبواب
حدود اهلل ،واإلحسان إىل املؤمنني ،واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ّ

الظلمة من ّنور اهلل به الربهان ومكّن له يف البالد ،فيدفع هبم عن أوليائه و ُيصلح هبم
أمور املسلمنيُ ....أولئك هم املؤمنون ح ّق ًاُ .أولئك منار اهلل يف أرضهُ ،أولئك نور اهلل يف
رعيته »...كام جاء يف احلديث عن اإلمام موسى بن جعفر.

ُ
أحاديث كثري ٌة ّ
أن جيري عليه الوالة
ويف هذا الباب
توضح النهج الذي ينبغي ْ

واملوظفني ،مثل ما يف رسالة الصادق إىل عبد اهلل النجايش أمري األهواز (راجع

الوسائل :كتاب البيع ،الباب  .»)٧٨انتهى.

تقدّ م ّ
أن للتعامل مع احلاكم الظامل حدود ًا يف العقيدة اإلمامية عىل خالف سائر
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ٍ
املذاهب األخرى ،يمكن مجعها يف ِ
حدود ال ُبدّ للمؤمنني التق ُّيد هبا يف تعاملهم مع
ستة
ٍ
بيشء من التوضيح ،فيام أرجأنا احلديث عن السادسة؛
احلاكم الظامل ،تناولنا مخسة منها

ِ
ملناسبة تناوهلا يف هذه العقيدة..

 .6عدم �أعانته يف ظلمة ولو ببيع �إبرة.
فقد روي َع ِن ا ْب ِن َأ يِب َي ْع ُف ٍ
ور َق َالُ :كن ُْت ِعنْدَ َأ يِب َع ْب ِد اهلل ،إِ ْذ َد َخ َل َع َل ْيه َر ُج ٌل ِم ْن
الشدَّ ُة َف ُيدْ َعى إِلىَ
الض ْي ُق َأ ِو ِّ
الر ُج َل ِمنَّا َّ
َأ ْص َحابِنَا َف َق َال َلهَ :أ ْص َل َح َك اهلل ،إِنَّه ُربَّماَ َأ َص َ
اب َّ
ا ْلبِن ِ
َاء َي ْبنِيه َأ ِو الن ََّه ِر َيك ِْريه َأ ِو ا ْل ُـم َسن َِّاة ُي ْص ِل ُح َها ،فَماَ َت ُق ُ
ول فيِ َذلِ َك؟ َف َق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهلل:
ِ
َاء وإِ َّن ليِ َما َبينْ َ لاَ َب َت ْي َها ،لاَ  ،ولاَ َمدَّ ًة
ب َأ يِّن َع َقدْ ُت لهَُ ْم ُع ْقدَ ًة َأ ْو َو َك ْي ُ
«ما ُأح ُّ
َ
ت لهَُ ْم ِوك ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ال َّظ َل َمة َي ْو َم ا ْلق َي َامة فيِ سرُ اد ٍق م ْن ن ٍ
يك َُم اهلل َبينْ َ ا ْلع َباد»(((.
بِ َق َلمٍ ،إِ َّن َأ ْع َو َ
َار َحتَّى حَ ْ
َ

هذا إذا كانت اإلعانة للظامل يف ظلمه ،أما إذا كانت اإلعانة من أجل حفظ املؤمنني،

أي من أجل مصالح املسلمني ،فال بأس هبا ،ومع ذلك يقيدها بعض الفقهاء باالضطرار.
ِ
وسىَ ف َق َال ليِ :
فقد روي َع ْن ِز َياد ْب ِن َأ يِب َس َل َم َة َق َالَ :د َخ ْل ُت عَلىَ َأ يِب الحَْ َس ِن ُم َ
الس ْل َط ِ
« َيا ِز َيا ُد ،إِن َ
ان؟»
َّك َل َت ْع َم ُل َع َم َل ُّ
َق َالُ :ق ْل ُتَ :أ َج ْلَ .ق َال ليِ « :ولمِ َ؟» ُق ْل ُتَ :أ َنا َر ُج ٌل ليِ ُم ُرو َء ٌة((( وعَليََّ ِع َي ٌال ،و َل ْي َس
َو َرا َء َظ ْه ِري شيَ ْ ٌء.

ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ َ
َف َق َال ليِ َ « :يا ِز َيا ُد ،ألَ ْن َأ ْس ُق َط م ْن َحال ٍق((( َف َأ َت َق َّط َع ق ْط َع ًة ق ْط َع ًة َأ َح ُّ
ب إِليََّ م ْن أ ْن أت ََولىَّ
ألَ َح ٍد ِمن ُْه ْم َع َمالًَ ،أ ْو َأ َط َأ بِ َس َ
اط َأ َح ِد ِه ْم ،إِلاَّ َلمِا َذا؟»
ُق ْل ُت :لاَ َأ ْد ِري ُج ِع ْل ُت فِدَ َ
اك.

ِ
وج َو ِائ ِز ِه ْم ح.7
الس ْل َطان َ
((( الكايف للكليني ج 5صَ 107ب ُ
اب َع َم ِل ُّ
((( أي اين رجل ذو احسان ومودة وفضل عودت الناس وال يمكنني تركه[ .هامش املصدر].
((( احلالق :اجلبل املرتفع[ .هامش املصدر].
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ك َأ ِ ه َأو َق َض ِ
ِ
ٍ
ِ
اء َد ْينِهَ ،يا ِز َيا ُد إِ َّن َأ ْه َو َن
ْ
َف َق َال« :إِلاَّ ل َت ْف ِريجِ ك ُْر َبة َع ْن ُم ْؤم ٍنَ ،أ ْو َف ِّ سرْ
ِ
اد ٌق ِم ْن ن ٍ
َ
َار إِلىَ َأ ْن َي ْف ُر َغ اهلل ِم ْن
َما َي ْصن َُع اهلل بِ َم ْن ت ََولىَّ لهَُ ْم َع َمالً :أ ْن ُيضرْ َ َب َع َل ْيه سرُ َ
ِح َس ِ
اب الخَْ لاَ ئِ ِق.
احدَ ٌة بِو ِ
كَ ،فو ِ
ِ
ِ
ِ ماَلهِِ
احدَ ٍة ،واهلل ِم ْن
َيا ِز َيا ُدَ ،فإِ ْن ُو ِّل َ
َ
يت َش ْيئ ًا م ْن َأ ْع ْم َف َأ ْحس ْن إِلىَ إِ ْخ َوان َ َ
ور ِ
اء َذلِ َ
ك.
ََ

َيا ِز َيا ُد َأ ُّيماَ َر ُج ٍل ِمنْك ُْم ت ََولىَّ ألَ َح ٍد ِمن ُْه ْم َع َمالًُ ،ث َّم َس َاوى َب ْينَك ُْم و َب ْين َُه ْمَ ،ف ُقو ُلوا َله:
ِ
اب.
َأن َ
ْت ُمنْتَح ٌل ك ََّذ ٌ

َك َعلىَ الن ِ
َّاسَ ،فا ْذك ُْر َم ْقدُ َر َة اهلل َع َل ْي َ
َيا ِز َيا ُد إِ َذا َذك َْر َت َم ْقدُ َرت َ
ت
ك غَد ًا ،و َن َفا َد َما َأ َت ْي َ
ت إِ َل ْي ِه ْم َع َل ْي َ
ك» ..
اء َما َأ َت ْي َ
إِ َل ْي ِه ْم َعن ُْه ْم و َب َق َ
اهيم ب ِن َأ يِب محَ ْم ٍ
ِ
ود َع ْن عَليِ ْب ِن َي ْقطِ ٍ
ني َق َالُ :ق ْل ُت ألَ يِب الحَْ َس ِنَ :ما َت ُق ُ
ول
و َع ْن إِ ْب َر َ ْ
ُ
ِّ
ِ
ْت لاَ بدَّ َف ِ
اع ً
ال َفات َِّق َأ ْم َو َال ِّ
الشي َع ِة».
فيِ َأ ْعماَ ِل َه ُؤلاَ ء؟ َق َال« :إِ ْن ُكن َ ُ
َ
الشي َع ِة َعلاَ نِ َي ًة ،و َي ُر ُّد َها َع َل ْي ِه ْم فيِ
َان يجَ ْ بِ َيها ِم َن ِّ
الس».
ب يِن َع يِ ٌّل َأنَّه ك َ
رِّ ِّ
َق َالَ « :فأ ْخ رَ َ

عقيدتنا يف الدعوة �إىل الوحدة الإ�سالمية
قال الشيخ:

«عقيدتنا يف الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية:

ُع ِرف آل البيت بحرصهم عىل بقاء مظاهر اإلسالم ،والدعوة إىل عزّته،

ووحدة كلمة أهله ،وحفظ التآخي بينهم ،ورفع السخيمة من القلوب ،واألحقاد
توجده
من النفوس .وال ُينسى موقف أمري املؤمنني مع اخللفاء الذين سبقوه ،مع ّ

عليهم واعتقاده بغصبهم حل ّقه ،فجاراهم وساملهم بل حبس رأيه يف أنّه املنصوص عليه
ٍ
أن آل األمر إليه فاستشهد بمن
حشد عا ٍم
باخلالفة ،حتّى أنّه مل جيهر يف
بالنص إلاّ بعد ْ
ّ
نص (الغدير) يف يوم (الرحبة) املعروف .وكان ال يتأخر عن
بقي من الصحابة عن ّ

اإلشارة عليهم فيام يعود عىل املسلمني أو لإلسالم بالنفع واملصلحة وكم كان يقول عن

ِ
أن أرى فيه ثل ًام أو هدم ًا».
إن مل
أنرص اإلسالم وأهله ْ
ذلك العهد« :فخشيت ْ

كام مل يصدر منه ما يؤثر عىل شوكة ملكهم أو ُيض ّعف من سلطاهنم أو يق ّلل من

هيبتهم ،فانكمش عىل نفسه وجلس حلس البيت ،بالرغم مما كان يشهده منهمّ .
كل

العامة ،ورعاية أن ال يرى يف اإلسالم ثل ًام أو هدم ًا ،حتّى
ذلك رعاي ًة ملصلحة اإلسالم ّ
ٍ
عضلة
ويكرر القول« :ال كنت ُمل
ُع ِرف ذلك منه ،وكان اخلليفة عمر بن اخلطاب يقول
ّ

عيل هللك عمر».
ليس هلا أبو احلسن» أو «لو ال ّ

أن اإلرصار
وال ُينسى موقف احلسن بن عيل من الصلح مع معاوية بعد أن رأى ّ

عىل احلرب س ُيديل من ثقل اهلل األكرب ومن دولة العدل بل اسم اإلسالم إىل آخر الدهر،
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ففضل املحافظة عىل
فتُمحى الرشيعة اإلهلية و ُيقىض عىل البقية الباقية من آل البيتّ ،

العدو األلد للدين وأهله واخلصم احلقود
وإن سامل معاوية
ظواهر اإلسالم واسم الدينْ ،
ّ

ّ
والذل له وألتباعه وكانت سيوف بني هاشم وسيوف
له ولشيعته ،مع ما ُيتوقع من الظلم

أن تأخذ بح ّقها من الدفاع والكفاح ،ولكن مصلحة
أن تُغمد ،دون ْ
شيعته مشحوذ ًة تأبى ْ
اإلسالم ال ُعليا كانت عنده فوقع مجيع هذه االعتبارات.

إن دامت احلال هلم ومل
وأما احلسني الشهيد فلئن هنض فألنّه رأى من بني ُأمية ْ
ّ

يقف يف وجههم من يكشف سوء ن ّياهتم ،س ُيمحون ذكر اإلسالم و ُيطيحون بمجده،

أن ُيثبت للتأريخ جورهم وعدواهنم ويفضح ما كانوا يب ّيتونه لرشيعة الرسول،
فأراد ْ

وكان ما أراد .ولو ال هنضته ا ُملباركة لذهب اإلسالم يف خرب كان يتلهى بذكره التأريخ

دين ٌ
باطل ،وحرص الشيعة عىل جتديد ذكراه بشتى أساليبهم إنّام هو إلمتام رسالة
كأنه ٌ

هنضته يف مكافحة الظلم واجلور وإلحياء أمره امتثاالً ألوامر األئمة من بعده.

وينجيل لنا حرص آل البيت عىل بقاء ع ّز اإلسالم وإن كان ذو السلطة من
ألد أعدائهم ،يف موقف اإلمام زين العابدين من ملوك بني ُأمية ،وهو املوتور هلم،

وا ُملنتهكة يف عهدهم حرمتهم وحرمه ،واملحزون عىل ما صنعوا مع أبيه وأهل بيته يف
واقعة كربالء ،فإنّه مع ّ
رسه جليوش املسلمني بالنرص ولإلسالم
كل ذلك كان يدعو يف ّ

بالع ّز وللمسلمني بالدعوة والسالمة ،وقد تقدّ م أنّه كان سالحه الوحيد يف نرش املعرفة

هو الدعاء ،فع ّلم شيعته كيف يدعون للجيوش اإلسالمية واملسلمني ،كدعائه املعروف
صل عىل ٍ
بـ(دعاء أهل الثغور) الذي يقول فيه« :اللهم ّ
حممد ،وك ّثر عددهم،
حممد وآل ّ
ّ
واشحذ أسلحتهم ،واحرس حوزهتم ،وامنع حومتهم ،وأ ّلف مجعهم ود ّبر أمرهم،
وتوحد بكفاية مؤهنم ،واعضدهم بالنرص ،وأعنهم بالصرب ،والطف
وواتر بني مريهم،
ّ

وقو بذلك ّ
حمال أهل
هلم يف املكر» إىل أن يقول بعد أن يدعو عىل الكافرين« :اللهم ِّ

يمالسإلا ةدحولا ىلإ ةوعدلا يف انتديقع
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وفرغهم عن حماربتهم لعبادتك ،وعن
اإلسالم،
ّ
وثمر به أمواهلمّ ،
وحصن به ديارهمّ ،

منابذهتم للخلوة بك ،حتّى ال ُيعبد يف بقاع األرض غريك ،وال تعفر ألحد منهم جبهة

دونك»

وهكذا يميض يف دعائه البليغ -وهو من أطول أدعيته -يف توجيه اجليوش املسلمة

إىل ما ينبغي هلا من مكارم األخالق وأخذ العدّ ة لألعداء ،وهو جيمع إىل التعاليم احلرب ّية
للجهاد اإلسالمي بيان الغاية منه وفائدته ،كام ُين ّبه املسلمني إىل نوع احلذر من أعدائهم

أن يتّخذوه يف معاملتهم ومكافحتهم ،وما جيب عليهم من االنقطاع إىل اهلل
وما جيب ْ

واالنتهاء عن حمارمه ،واإلخالص لوجهه الكريم يف جهادهم.

وإن القوا منهم أنواع
وكذلك باقي األئمة يف مواقفهم مع ملوك عرصهمْ ،
ٍ
ٍ
احلق ال تعود إليهم انرصفوا
أن دولة ّ
فإنم ّملا علموا ّ
الضغط والتنكيل بك ُّل قساوة وشدّ ة ،هّ
الديني العايل.
إىل تعليم الناس معامل دينهم وتوجيه أتباعهم التوجيه
ّ

وك ُُّل الثورات التي حدثت يف عرصهم من العلو ّيني وغريهم مل تكن عن إشارهتم

فإنم كانوا أحرص
ورغبتهم ،بل كانت ُك ُّلها مخُ الف ًة رصحي ًة ألوامرهم وتشديداهتم ،هّ
عىل كيان الدولة اإلسالمية من ك ُِّل ٍ
أحد حتّى من خلفاء بني العباس أنفسهم.

أن نقرأ وصية اإلمام موسى بن جعفر لشيعته« :ال تذ ّلوا رقابكم برتك
وكفى ْ

فإن كان عادالً فاسألوا اهلل بقاءه ،وإن كان جائر ًا فاسألوا اهلل إصالحه،
طاعة سلطانكمْ ،
وأن السلطان العادل بمنزلة الوالد الرحيم فأح ّبوا
فإن صالحكم يف صالح سلطانكمّ ،
ّ

له ما حت ّبون ألنفسكم ،واكرهوا له ما تكرهون ألنفسكم»

أن حُي ّبوا له ما حُي ّبون
وهذا غاية ما يوصف يف حمافظة الرع ّية عىل سالمة السلطانْ ،

ألنفسهم ،ويكرهوا له ما يكرهون هلا.
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بأنم مجعية رس ّية
وبعد هذا ،فام أعظم جتنّي بعض كتاب العرص إذ يصف الشيعة هّ

أن من خلق الرجل املسلم ا ُملتّبع لتعاليم آل
هدّ امة ،أو طائفة ثوروية ناقمة!
صحيح ّ
ٌ

البيت بغض الظلم والظاملني واالنكامش عن أهل اجلور والفسوق ،والنظرة إىل
أعواهنم وأنصارهم نظرة االشمئزاز واالستنكار ،واالستيحاش واالستحقار ،وما

ال يف نفوسهم يتوارثونه جي ً
زال هذا اخللق ُمتغلغ ً
ال بعد جيل ،ولكن مع ذلك ليس من

شيمتهم الغدر واخلتل ،وال من طريقتهم الثورة واالنتفاض عىل السلطة الدينية السائدة

رس ًا وال علن ًا ،وال ُيبيحون ألنفسهم االغتيال أو الوقيعة بمسل ٍم مهام
باسم اإلسالم ،ال ّ
كان مذهبه وطريقته ،أخذ ًا بتعاليم أئمتهم بل املسلم الذي يشهد الشهادتني
ٍ
مصون املال حمقون الدم ،حُم ّرم العرض« ،ال ّ
امرئ ُمسل ٍم إلاّ بطيب نفسه» ،بل
حيل مال

األخوة ألخيه ما يكشف عنه البحث اآليت» .انتهى.
ا ُملسلم أخو ا ُملسلم عليه من حقوق
ّ

يتعرض الشيخ يف هذه العقيدة إىل مفهوم الوحدة اإلسالمية ويذكر عدة أمور

فيه ،وربام نلحظ من بعضها تساحمًا يف التعبري ،كذكره َّ
أن أمري املؤمنني مل ُيبني رأيه
يف الغاصبني حل ِّقه ،ولعله كان يقصد بذلك عدم مطالبته بحقه يف األوقات احلرجة.
كل ٍ
وعىل ِّ
حال فهنا عدة نقاط تنفع يف املقام:
النقطة الأوىل :ت�أكيد القر�آن الكرمي على الوحدة بني الديانات.
يؤكد القرآن الكريم عىل الوحدة العامة للديانات الساموية؛ الشرتاكها يف األصول
ِ
﴿ش َع َلكُم ِّم َن الدِّ ِ
ُوحا َوا َّل ِذي َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َ
ك َو َما َو َّص ْينَا
ص بِه ن ً
ين َما َو ىَّ ٰ
العامة ،قال :رَ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َما
َب َعلىَ ا ْل ُـمشرْ ِ ك َ
يموا الدِّ َ
يس ٰى َأ ْن َأق ُ
وس ٰى َوع َ
يم َو ُم َ
بِه إِ ْب َراه َ
ين َولاَ َت َت َف َّر ُقوا فيه ك رُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
يب﴾.
اء َو هَ ْيدي إِ َل ْيه َمن ُين ُ
تَدْ ُع ُ
وه ْم إِ َل ْيه اهلل يجَ ْ َتبِي إِ َل ْيه َمن َي َش ُ
((( سورة الشورى :آية .13
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فتشري اآلية املباركة إىل َّ
نوحا،
أن الدين الذي شرُ ع للمسلمني هو ما وىص اهلل به ً

أن أقيموا الدين ،أي ّ
ووىص به إبراهيم وموسى وعيسىْ ،
أن هناك أصوالً عامة

تشرتك هبا األديان الساموية.

النقطة الثانية :اال�شرتاك بني الأديان ال يعني عدم التمايز بينها.

إن اشرتاك األديان الساموية يف األصول العامة ال يعني عدم وجود ٍ
ّ
متايز بينها،

واقع معاش ال ينكر .واملسائل اخلالفية بني األديان ،بل بني مذاهب
فاالختالف والتاميز ٌ

الدين الواحد أكثر من ْ
أن تحُ ىص يف عجالة.

النقطة الثالثة :التمايز واالختالف هو ما يحفظ كيان املذهب.
إن َّ
أن بينها مشرتكات ،إذ ّ
فإذا نظرنا إىل املذاهب اإلسالمية مثلاً نجد ّ
كل املسلمني

يؤمنون باهلل وبنبوة النبي األكرمَّ ،
وأن القرآن هو معجزة النبي األكرم ،وكلهم
ٍ
بكيفية واحدة ،وغريها من املشرتكات.
يصلون إىل قبلة واحدة ،وكلهم يدفنون موتاهم
بيد َّ
أن هذه املشرتكات ال متيز أو تشخص مذه ًبا دون آخر ،وإنّام الذي يميز متبعي

أهل البيت مثلاً عن غريهم هو املسائل املختلفة ،سواء كانت عقدية أو فقهية،
كاالعتقاد بعينية الصفات ،وبعصمة النبي املطلقة ،وبالعدل اإلهليَّ ،
وأن اإلمامة

بالنصَّ ،
وأن أصحاب األعراف هم أهل البيت ،وكمسح الرأس وظاهر القدمني
ال غسلهام ،وبطالن الصالة بقول (آمني) عمدً ا بعد قراءة سورة الفاحتة ،واخلمس،
وغري ذلك من املسائل كثري.

فاختالف اإلمامية االثني عرشية عماّ سواهم يف هذه املسائل وغريها هو الذي م ّيز

مذهبهم عن سائر املذاهب األخرى ،فاملذهب حيتفظ بوجوده بمميزاته عن غريه من
املذاهب ،والتاميز هو ما حيفظ كيان املذهب ،ويرتتب عىل هذا َّ
أن عىل اتباع املذهب أن
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يصبوا كل اهتاممهم عىل:
/1بيان مميزاهتم.

/2دفع الشبهات واإلشكاالت عن تلك املميزات.
/3بيان خطأ مميزات املذاهب األخرى.
أمر طبيعي ،ولكنه ال يعني
وذلك ألن طبيعة اإلنسان أنه يدافع عن مميزاته ،وهذا ٌ
كل املذاهب عىل ٍ
ت َد ْع َوت ِ
أن ِّ
ّ
َت
َان إِلاَّ كَان ْ
اخ َت َل َف ْ
«ما ْ
حق؛ فكام روي عن اإلمام عيلَ :
اها َضلاَ َل ًة».
إِ ْحدَ مُ َ

(((

النقطة الرابعة� :ضرورة عدم التنازل عن الثوابت من �أجل الوحدة الإ�سالمية.
عىل الرغم من أمهية الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية ،والسعي إىل حتقيقها ،إال أنَّه

يلزم أن ال يصطدم بثوابت ورضوريات املذهب ،وإال عُدّ تنازلاً عن كيان املذهب

نفسه ،وقد تقدم أن وجود ما يميز اإلمامية عن سواهم هو الذي حيفظ كيان هذا

املذهب ،وعليه؛ فليس من الصحيح التنازل عن وجوب اخلمس والقول ببطالنه ،أو
التنازل عن االعتقاد بالرجعة والقول باستحالتها ،أو التنازل عن صحة الزواج املنقطع

والقول بنسخه ،من أجل الوحدة اإلسالمية؛ ألن األمر حينذاك مل يعد وحد ًة إسالمي ًة،
إنّام يصري تنازلاً عن ثوابت املذهب ،ومتييعه وتذويبه يف املذاهب األخرى ،فال يبقى له

الكيان اخلاص به.

فالوحدة اإلسالمية ال تعني التنازل عن ثوابت ورضوريات املذهب.
النقطة اخلام�سة :رعاية الأولويات.
كام ّ
أن من أهم املباين اإلسالمية هو مبنى تقديم املصلحة العامة عىل املصلحة
((( هنج البالغة ج 4ص 43احلكمة رقم .183
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الشخصيةَّ ،
أيضا رعاية األولويات يف األمهية ،وهذا
فإن من أهم املباين اإلسالمية ً
ٍ
بأعامل وافقت هذا املبدأ،
أمر دعا إليه أهل البيت؛ ولذلك قام أهل البيت
ٌ

مثل السكوت عن املطالبة باحلق يف وقت ما ،كام هو موقف أمري املؤمنني ،إذ قدّ م

املصلحة األكثر أمهي ًة عىل ما تليها يف األمهية ،فقدّ م مسألة احلفاظ عىل الدين اإلسالمي

عىل مسألة خالفته الظاهرية ،وقد تبعه يف ذلك أهل البيت ،فقد أجلوا وأخروا

ٍ
فرص أخرى وما شابه.
املطالبة بحقوقهم يف أغلب املواقف إىل

إن عالمات االستفهام كثرت عىل موقف اإلمام عيل- يف عدم مطالبته باخلالفة

احتجاجا به عىل صحة
الظاهرية -أكثر من غريه من األئمة ،إ ّما استفها ًما ،أو
ً
خالفة اخللفاء الثالثة وتأخره عنهم.

ومهام يكن الدافع وراء هذا السؤال ،فيمكن اإلجابة عنه بام يأيت:
بعد استشهاد رسول اهلل كانت هناك عدة أخطار حتيط بالدولة اإلسالمية الفتية:
 .1اخلطر اخلارجي املتمثل باألكارسة والقيارصة الذين كانوا قد أعدّ وا العدة

للهجوم عىل اإلسالم.

 .2اليهود الذين كانوا قريبني من الدولة اإلسالمية.
 .3عدم تعمق اإليامن يف قلوب املسلمني ،فالكثري منهم كان يتصور أن خالفة
رسول اهلل هي عبار ٌة عن ٍ
األحق فيه ،لذلك ُرفِعت بعض
ملك ،فمن يسبق إليه فهو
ُّ
(((
ّ
و«إن ملك قريش ال يذهب لغريهم».
الشعارات« :منكم أمري ومنا أمري»،
((( نقل الطربي يف تارخيه ج 2ص 457ما نصه :قام احلباب بن املنذر بن اجلموح فقال :يا معرش
األنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس يف فيئكم وىف ظلكم ولن جيرتئ جمرتئ عىل خالفكم ولن
يصدر الناس إال عن رأيكم أنتم أهل العز والثروة وأولوا العدد واملنعة والتجربة ذوو البأس والنجدة
وإنام ينظر الناس إىل ما تصنعون وال ختتلفوا فيفسد عليكم رأيكم وينتقض عليكم أمركم أبى هؤالء
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وقد فرضت هذه األخطار ظر ًفا موضوع ًيا استدعى من أهل البيت تأجيل

اإلجهار باملطالبة بحقوقهم ،ولكن يف نفس الوقت هذا ال يعني ّ
أن أهل البيت
حولوا اإلمامة إىل غريهم كام يريد البعض ْ
صور هذه
أن ُي ّ
تنازلوا عن حقهم أو هّأنم ّ

املسألة .وإنّام كانوا ُيسايرون القوم من أجل احلفاظ عىل الكيان اإلسالمي.

ٍ
ٍ
جانب آخر عملوا قدر اإلمكان من
جانب مل يتنازلوا عن مميزاهتم ،ومن
فهم من
أجل احلفاظ عىل الوحدة اإلسالمية ،وهذا ما رصح به أهل البيت يف ٍ
كثري من
ّ
املناسبات ،نذكر منها التايل:

ما ورد عن أمري املؤمنني من خطبة له ملا عزموا عىل بيعة عثامن:
ِ
« َل َقدْ َعلِ ْمت ُْم َأ يِّن َأ َح ُّق الن ِ
ور
وو اهلل ألُ ْسلِ َم َّن َما َسلِ َم ْ
َّاس بهِ َ ا م ْن َغ�ْي�رْ ِ يَ ،
ت ُأ ُم ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
اص ًة ،ا ْلتِماَ س ًا ألَ ْج ِر َذلِ َ
ا ْل ُـم ْسلم َ
ني ،ولمَ ْ َيك ُْن ف َيها َج ْو ٌر إِلاَّ َع يَ َّل َخ َّ
ك و َف ْضله ،وز ُْهد ًا فيماَ
(((
َتنَا َف ْست ُُموه ِم ْن ز ُْخ ُرفِه ِ
وز ْب ِر ِجه».
ومن كتاب له إىل أهل مرص مع مالك األشرت ملا واله إمارهتا:
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
«أ َّما َب ْعدُ َفإِ َّن اهلل ُس ْب َحانَه َب َع َ
ث حُ َ
وم َه ْيمن ًا َعلىَ ا ْل ُـم ْر َسل َ
م َّمد ًا نَذير ًا ل ْل َعالمَ َ
ني ُ
نيَ ،ف َلماَّ
َان ي ْل َقى فيِ ر ِ
ِ
ِ
وعي ،ولاَ يخَ ْ ُط ُر بِ َباليِ
َمضَ تنَاز ََع ا ْل ُـم ْسلِ ُم َ
ُ
ون األَ ْم َر م ْن َب ْعدهَ ،ف َواهلل َما ك َ ُ

إال ما سمعتم فمنا أمري ومنكم أمري.
فقال عمر :هيهات ال جيتمع اثنان يف قرن واهلل ال ترىض العرب أن يؤمروكم ونبيها من غريكم ولكن
العرب ال متتنع أن توىل أمرها من كانت النبوة فيهم ووىل أمورهم منهم ولنا بذلك عىل من أبى من
العرب احلجة الظاهرة والسلطان املبني من ذا ينازعنا سلطان حممد وإمارته ونحن أولياؤه وعشريته
إال مدل بباطل أو متجانف الثم أو متورط يف هلكة ...انتهى
فالحظ أن عمر بن اخلطاب اعترب ما عليه النبي سلطان لعشريته وأتباعه ،وهو امارة ال نبوة ،وهلل
يف خلقه شؤون.
((( هنج البالغة ج 1ص.124
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ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
َ
أ َّن ا ْل َع َر َب ُتزْع ُج َه َذا األ ْم َر ،م ْن َب ْعدهَ ع ْن أ ْه ِل َب ْيته ،ولاَ أ هَّنُ ْم ُمن َُّحوه َعنِّي م ْن َب ْعدهَ ،فماَ
ت َر ِ
اج َع َة الن ِ
َرا َعنِي إِلاَّ انْثِ َي ُال الن ِ
َّاس َقدْ
ْت َي ِدي َحتَّى َر َأ ْي ُ
َّاس َعلىَ فُلاَ ٍن ُي َبايِ ُعونَهَ ،ف َأ ْم َسك ُ
إل ْسلاَ َم َ
يت إِ ْن لمَ ْ َأ ْنصرُ ِ ا ِ
ت َع ِن ا ِ
وأ ْه َله
م َّم ٍدَ ،فخَ ِش ُ
َر َج َع ْ
م ِق َد ْي ِن حُ َ
ون إِلىَ حَ ْ
إل ْسلاَ مَِ ،يدْ ُع َ
ُون ا ْلـم ِصيب ُة بِه ع يَل َأع َظم ِمن َفو ِ
ِ
ت ِولاَ َيتِك ُُم ا َّلتِي إِ َّنماَ ِه َي
َ َّ ْ َ ْ ْ
َأ ْن َأ َرى فيه َث ْل ًام َأ ْو َهدْ م ًا َتك ُ ُ َ
َان َكماَ َيز ُ
َاع َأ َّيا ٍم قَلاَ ئِ َلَ ،يز ُ
ت
ابَ ،فن ََه ْض ُ
ُول ِمن َْها َما ك َ
الس َح ُ
الس ُ
َمت ُ
ابَ ،أ ْو َكماَ َي َت َق َّش ُع َّ
ُول رَّ َ
ِ
ِ
(((
فيِ تِ ْل َ
ين و َتن َْهنَه».
َاح ا ْل َباط ُل وز ََه َق ،وا ْط َم َأ َّن الدِّ ُ
ك األَ ْحدَ اث َحتَّى ز َ

ربر نصح أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ْ
بأن ال خيرج بنفسه إىل
وهبذا املعنى ُي َّ
ألن أمري املسلمني أمام القيارصة هو عمر بن اخلطاب ،وإذا ُقتِ َل ّ
قتال اجليوش؛ َّ
فإن

أن اإلسالم انتهى أمره وضعف ألن قائدهم قتل ،لذا ّ
األعداء سيتصورون ّ
فإن نصيحة
أمري املؤمنني إ ّياه إنّام كانت خو ًفا منه عىل اإلسالم ال عىل نفس عمر.

يشهد بذلك رصيح عبارتهّ ملا شاوره عمر بن اخلطاب يف اخلروج إىل غزو

الروم ،حيث قال له:

ِ
ِ
ِ
ين بِإِ ْعز ِ
«و َقدْ ت ََوك ََّل اهلل ألَ ْه ِل َه َذا الدِّ ِ
وه ْم
وسترْ ِ ا ْل َع ْو َرة ،وا َّلذي َنصرَ َ ُه ْم ُ
َاز الحَْ ْوزَة َ
رِ
وه ْم َقلِ ٌ
َقلِ ٌ
وت ،إِن َ
َس إِلىَ َه َذا
ونَ ،ح ٌّي لاَ َي ُم ُ
يل لاَ َي ْمتَن ِ ُع َ
يل لاَ َينْ َتصرِ ُ َ
ومنَ َع ُه ْم ُ
ونَ ،
َّك َمتَى ت ْ
ِِ
ِ
ا ْل َعدُ ِّو بِنَ ْف ِس َ
ون َأ ْقصىَ بِلاَ ِد ِه ْمَ ،ل ْي َس َب ْعدَ َك
ني كَانِ َف ٌة ُد َ
َب ،لاَ َتك ُْن ل ْل ُم ْسلم َ
كَ ،ف َت ْل َق ُه ْم َف ُتنْك ْ
ِ
ِ
ِ
ون إِ َل ْيهَ ،فا ْب َع ْ
يح ِةَ ،فإِ ْن
ث إِ َل ْي ِه ْم َر ُجلاً حِ ْ
َم ْر ِج ٌع َي ْر ِج ُع َ
واحف ْز َم َعه َأ ْه َل ا ْل َبلاَ ء والنَّص َ
م َرب ًاْ ،
ِِ
ِ
ِ
(((
ب ،وإِ ْن َتك ِ
ْت ِر ْدء ًا لِلن ِ
َأ ْظ َه َر اهلل َف َذ َ
ني».
ُن األُ ْخ َرى ُكن َ
وم َثا َب ًة ل ْل ُم ْسلم َ
اك َما تحُ ُّ
َّاس َ
وكذلك ما ورد يف سرية اإلمام الباقر من َّ
أن ملك الروم هدّ د عبد امللك بن

أن يرضب الدولة اإلسالمية بحصار اقتصادي ،بعد ْ
مروان ْ
أن طلب عبد امللك بن
((( هنج البالغة ج 3ص118و.119
((( هنج البالغة ج 2ص.18
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شعارا مسيح ًيا -فلم يقبل منه
مروان من الروم أن يغريوا شعار العملة -وكان آنذاك
ً

وهدده بقطع الدينار عن الدولة اإلسالمية .فخاف عبد امللك واستشار حواشيه فأشار

أحدهم بقوله :أنت تعلم ّ
أن احلل عند حممد بن عيل الباقر ،فبعث إليه ،فع ّلمهم
ٍ
ٍ
اإلمام كيفية ِّ
خاصة هبم و ُطبِعت شعارات إسالمي ٌة عليها ،كام علمهم
عملة
سك

كيفية متييز الدينار املغشوش من غريه ،وبذا أنقذ اإلمام الباقر الدولة اإلسالمية من

احلصار االقتصادي.

(((

((( انظر :حياة احليوان لكامل الدين الدمريي ج 1ص  .97 -95حيث قال اإلمام الباقر لعبد
امللك« :ال يعظم هذا عليك ،فإنه ليس بيشء من جهتني :إحدامها أن اهلل ،مل يكن ليطلق ما هتدد به
صاحب الروم ،يف رسول اهلل ،واألخرى وجود احليلة فيه» .قال :وما هي؟ قال« :تدعو يف هذه
الساعة بصناع ،فيرضبون بني يديك سككا للدراهم والدنانري ،وجتعل النقش عليها صورة التوحيد،
وذكر رسول اهلل ،أحدمها يف وجه الدرهم والدينار ،واآلخر يف الوجه الثاين ،وجتعل يف مدار الدرهم
والدينار ذكر البلد الذي يرضب فيه ،والسنة التي يرضب فيها تلك الدراهم والدنانري».
وقد تقدمت هذه الرواية وترجيح أن هذه الواقعة حدثت مع اإلمام زين العابدين يف اجلزء2
ص ،90هامش رقم (.)1

عقيدتنا يف حقِّ
امل�سلم على امل�سلم
ِ
قال الشيخ:

حق املسلم عىل املسلم:
«عقيدتنا يف ّ

إن من أعظم وأمجل ما دعا إليه الدين اإلسالمي هو التآخي بني املسلمني عىل
ّ

أن من أوطأ وأخس ما صنعه املسلمون اليوم
اختالف طبقاهتم ومراتبهم ومنازهلم .كام ّ

ألن من أيرس
بمقتضيات هذه اإلخ ّ��وة اإلسالم ّية؛ ّ
وقبل اليوم هو تساحمهم باألخذ ُ
ِ
مقتضياهتا -كام سيجيئ يف كلمة اإلمام الصادقِ ْ -
ب
ب ألخيه املسلم ما حُي ّ
«أن حُي ّ
لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه».

أشق
أنعم النظر وفكّر يف هذه اخلصلة اليسرية يف نظر آل البيت فستجد هّأنا من ّ

ما ُيفرض طلبه من املسلمني اليوم ،وهم عىل مثل هذه األخالق املوجودة عندهم البعيدة

أن ُينصفوا أنفسهم ويعرفوا
عن روحية اإلسالم ،فكّر يف هذه اخلصلة لو ُقدّ ر للمسلمني ْ
ِ
دينهم ح ّق ًا ويأخذوا هبا فقط ْ ِ
ب لنفسه -ملا شاهدت من
ب أحدهم ألخيه ما حُي ّ
أن حُي ٍّ
ٍ
بسوء وال قدح ًا
اعتداء ،وال رسق ًة وال كذب ًا ،وال غيب ًة وال نميم ًة ،وال تهُ م ًة
أحد ظل ًام وال
ً
ٍ
جتب ًا.
بباطل ،وال إهان ًة وال رُ

ِ
اإلخوة فيام بينهم وعملوا هبا الرتفع
خصال
إن ا ُملسلمني لو وقفوا إلدراك أيرس
بىلّ ،
ّ
كم َلت هلم
الظلم والعدوان من األرض ،ولرأيت البرش إخوان ًا عىل سرُ ُ ٍر ُمتقابلني قد ُ
أعىل درجات السعادة االجتامع ّية ،ولتح ّقق ُح ُلم الفالسفة األقدمني يف املدينة الفاضلة،

فام احتاجوا حينام يتبادلون ُ
ب واملودة إىل احلكومات واملحاكم ،وال إىل الرشطة
احل ّ
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ٍ
ٍ
ستعمر
قانون للعقوبات وأحكا ٍم للحدود والقصاص ،وملا خضعوا ُمل
والسجون ،وال إىل
وال خنعوا جل ّب ٍ
ار ،وال استبدّ هبم الطغاة ،ولتبدّ لت األرض غري األرض وأصبحت جنّة
النعيم ودار السعادة.

اإلخوة -النمحت
أن قانون املح ّبة لو ساد بني البرش -كام ُيريده الدين بتعاليم
أزيدكّ ،
ّ

نحتاج إىل العدل وقوانينه حتّى نحتاج
من قاموس ُلغاتنا كلمة (العدل) ،بمعنى أنّا مل ن ُعد
ُ
ألن
إىل استعامل كلمته ،بل كفانا قانون
احلب لنرش اخلري والسالم ،والسعادة واهلناء؛ ّ
ّ

احلب فيمن جيب
اإلنسان ال حيتاج إىل استعامل العدل وال يطلبه القانون منه إلاّ إذا فقد ّ
احلب كالولد واألخ إنّام حُيسن إليه ويتنازل له عن ٍ
لة من
ْ
جمُ
أن يعدل معهّ ،أما فيمن ُيبادله ُ ّ
رغباته فبداف ٍع من ُ
ب والرغبة عن طيب خاطر ،ال بدافع العدل واملصلحة.
احل ّ

أن اإلنسان ال حُيِب إلاّ نفسه وما يالئم نفسه ،ويستحيل ْ ِ
ب شيئ ًا
ورس ذلك ّ
أن حُي ّ
ّ
ُ
ّ
أو شخص ًا خارج ًا عن ذاته إلاّ إذا ارتبط به وانطبعت يف نفسه منه صور ٌة مالئم ٌة مرغوب ٌة

ٍ
ِ
ِ
شخص
ألجل
بمحض اختياره له ،يف رغباته وحمبوباته
ضحي
لديه .كام يستحيل ْ
أن ُي ّ
ِ
تكونت عنده عقيد ٌة أقوى من رغباته مثل عقيدة
آخر ال حًي ّبه وال يرغب فيه ،إلاّ إذا ّ
ٍ
ٍ
رغبة
يضحي ألجل
ضحي بإحدى رغباته إنّام
ّ
ُحسن العدل واإلحسان ،وحينئذ إذ ُي ّ

جزء من نفسه.
جزء من رغباته بل ٌ
أخرى أقوى كعقيدته بالعدل إذا حصلت التي تكون ٌ

أن يسمو بروحه
أن تتكون يف نفس اإلنسان تتط ّلب منه ْ
وهذه العقيدة املثالية ألجل ْ

أن
عىل االعتبارات املاد ّية ،ل ُيدرك املثال األعىل يف العدل واإلحسان إىل الغري ،وذلك بعد ْ
اإلخوة الصادق والعطف بينه وبني أبناء نوعه.
أن يتكون يف نفسه شعور
يعجز ْ
ّ

باإلخوة مع
أن حيصل عنده الشعور
أن يتّصف هبا ْ
فأول درجات املسلم التي جيب ْ
ّ
ّ

أن
اآلخرين فإذا عجز عنها -وهو عاج ٌز عىل األكثر لغلبة رغباته الكثرية وأنان ّيته -فعليه ْ

يكون يف نفسه عقيد ًة يف العدل واإلحسان اتباع ًا لإلرشادات اإلسالمية ،فإذا عجز عن
ِّ
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نصيب
أن يكون مسل ًام إلاّ باالسم وخرج عن والية اهلل ومل يكن هلل فيه
ذلك فال
ّ
يستحق ْ
ٌ
عىل حدِّ التعبري اآليت لإلمام .واإلنسان عىل األكثر تطغى عليه شهواته العارمة فيكون

أن هييأ نفسه لقبول عقيدة العدل ،فض ً
أن حيصل عليها عقيد ًة
من ّ
ال عن ْ
أشق ما ُيعانيه ْ

بقوهتا عىل شهواته.
كامل ًة تفوق ّ

أشق تعاليم الدين إذا مل يكن عند اإلنسان
فذلك كان القيام بحقوق
اإلخوة من ّ
ّ

باإلخوة .ومن أجل هذا أشفق اإلمام أبو عبد اهلل الصادق أن
ذلك الشعور الصادق
ّ

يوضح لسائله وهو أحد أصحابه «ا ُملعلىّ بن خنيس» عن حقوق اإلخوان أكثر مما ينبغي

أن يعمل به .قال املعىل:
أن يتعلم ما ال يستطيع ْ
أن يوضح له خشية ْ
حق املسلم عىل املسلم؟
ُ
قلت له :ما ّ

إن
حق إلاّ وهو عليه
قال أبو عبد اهلل« :له سبعة حقوق واجبات ،ما منهن ّ
واجبْ ،
ٌ

ض ّيع منها شيئ ًا خرج من والية اهلل وطاعته ،ومل يكن هلل فيه نصيب».
لت فداك! وما هي؟
قلت لهُ :ج ِع ُ
ُ

أن تض ّيع وال حتفظ ،وتعلم وال تعمل».
قال« :يا ُمعلىّ  ،يّإن عليك
ٌ
شفيق ،أخاف ْ

قوة إلاّ باهلل.
ُ
قلت :ال ّ
ٍ
أن
األول منها« :أيرس ٍّ
حق منها ْ
وحينئذ ذكر اإلمام احلقوق السبعة بعد ْ
أن قال عن ّ
ِ
ِ
ب لنفسك ،وتكره له ما تكره لنفسك».
ب له ما تحُ ّ
تحُ َّ
احلق اليسري! فكيف نجد -نحن املسلمني اليومُ -يرس
يا سبحان اهلل! هذا هو ّ

احلق علينا؟ شاهت وجو ٌه تدّ عي اإلسالم وال تعمل بأيرس ما يفرضه من حقوق.
هذا ّ

أن يلصق باإلسالم هذا التأخر الذي أصاب املسلمني! وما الذنب إلاّ ذنب
واألعجب؟ ْ
أن يعملوه من دينهم.
سمون أنفسهم باملسلمني ،وال يعلمون بأيرس ما جيب ْ
من ُي ّ
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وألجل التأريخ فقط ،ولنعرف أنفسنا وتقصريها ،أذكر هذه احلقوق السبعة التي

أوضحها اإلمام.
ِ
ِ ْ .١
ب لنفسك ،وتكره له ما تكره لنفسك.
ب ألخيك املسلم ما تحُ ّ
أن تحُ ّ
أن جتتنب سخطه ،وتتبع مرضاته ،وتُطيع أمره.
ْ .٢

أن تُعينه بنفسك ،ومالك ،ولسانك ،ويدك ،ورجلك.
ْ .٣
أن تكون عينه ،ودليله ،ومرآته.
ْ .٤

أن ال تشبع وجيوع ،وال تروى ويظمأ ،وال تلبس ويعرى.
ْ .٥

أن تبعث خادمك ،فتغسل
أن يكون لك خاد ٌم وليس ألخيك خادم،
فواجب ْ
ْ .٦
ٌ

ومتهد فراشه.
ثيابه ،وتصنع طعامهّ ،

ترب قسمه ،وتجُ يب دعوته ،وتعود مريضه ،وتشهد جنازته.
ْ .٧
أن ّ

وإذا علمت له حاج ًة تُبادره إىل قضائها ،وال تُلجئه إىل أن يسألكها ،ولكن تُبادره

ُمبادرة».

ثم ختم كالمه بقوله:

«فإذا فعلت ذلك وصلت وال يتك بواليته وواليته بواليتك».

روايات ُمستفيض ٌة عن أئمتنا مجع قس ًام كبري ًا منها كتاب
وبمضمون هذا احلديث
ٌ

ٍ
أبواب ُمتفرقة.
الوسائل يف

باإلخوة يف أحاديث أهل البيت خصوص
أن املقصود
يتوهم ا ُملتوهم ّ
ّ
وقد ّ

ولكن الرجوع إىل رواياهتم
االخوة بني املسلمني الذين من أتباعهم «شيعتهم خاصة»،
ّ
ّ
ٍ
جهة أخرى ُيشدّ دون النكري عىل من يخُ الف
وإن كانوا من
ُك ّلها يطرد هذا الوهمْ ،
أن تقرأ حديث معاوية بن وهب قال:
طريقتهم وال يأخذ ُهبداهم ويكفي ْ
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أن نصنع فيام بيننا وبني قومنا وبني
قلت له -أي الصادق :-كيف ينبغي لنا ْ

ُخلطائنا من الناس ممن ليسوا عىل أمرنا ،فقال« :تنظرون إىل أئمتكم الذين تقتدون هبم
فتصنعون ما يصنعون ،فو اهلل ،هّإنم ليعودون مرضاهم ،ويشهدون جنائزهم ،و ُيقيمون

الشهادة هلم وعليهم ويؤ ّدون األمانة إليهم».

اإلخوة
ّأما اإلخ��وة التي ُيريدها األئمة من أتباعهم فهي أرفع من هذه
ّ

أن تقرأ هذه
اإلسالمية ،وقد سمعت بعض األحاديث يف فصل تعريف الشيعة .ويكفي ْ

كنت
املحاورة بني أبان بن تغلب وبني الصادق من حديث أبان نفسه .قال أبانُ :

أطوف مع أيب عبد اهلل فعرض يل ٌ
رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه يف حاجته،
إيل ،فرآنا أبو عبد اهلل.
فأشار ّ

قال« :يا أبان إياك يريد هذا؟»

قلت :نعم
ُ

قال« :هو عىل مثل ما أنت عليه؟»
قلت :نعم.
ُ

قال« :فاذهب إليه واقطع الطواف».

وإن كان طواف الفريضة؟
ُ
قلتْ :
قال« :نعم».

حق املؤمن
قال أبان :فذهبت ،ثم دخلت عليه بعد ،فسألته عن ّ
فقال« :دعه ال تر ّده!»

إيل فرأى ما
فلم أزل أرد عليه حتّى قال« :يا أبان تُقاسمه شطر مالك ،ثم نظر ّ

أن اهلل قد ذكر املؤثرين عىل أنفسهم؟»
داخلني ،فقال :يا أبان ،أما تعلم ّ
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قلت :بىل
ُ

قال« :إذا أنت قاسمته فلم تؤثره ،إنّام تؤثره إذا أنت أعطيته من النصف اآلخر!»

أن نسمي أنفسنا باملؤمنني ح ّق ًا .فنحن ٍ
بواد
أقولّ :
إن واقعنا ا ُملخجل ال ُيطمعنا ْ ّ
وتعاليم أئمتنا يف ٍ
ٍ
قارئ هلذا
واد آخر .وما داخل نفس أبان ُيداخل نفس ك ُِّل
كأن ا ُملخاطب غريه ،وال حُياسب نفسه حساب
احلديث ،فيرصف بوجهه ُمتناسي ًا له ّ
ٍ
رجل مسؤول» .انتهى.

لكي يتبني املقصود من هذه العقيدة نذكر اخلطوات التالية:
ِ
ٍ
ٍ
منهاجا متكاملاً
بيوت
طقوس تُتىل يف
حلياة أفضل ،فليس هو جمرد
 .1يمثل الدين
ً

عميل يتدخل يف مجيع
منهج
العبادة ،وإنّام باإلضافة إىل تلك الطقوس املقدسة هو
ٌ
ٌ
مفاصل احلياة.
ّ .2
إن العالقات التي يعيشها الفرد متنوع ٌة ،فهناك العالقة العمودية املتمثلة

بالعالقة باهلل وم��ا يرتتب عليها من االعتقاد بالرسول وأه��ل البيت
وبالكتاب وباإلسالم عمو ًما ،وهناك عالق ٌة أفقي ٌة هي عالقة اإلنسان بالطبيعة عمو ًما

خصوصا ،كعالقتك برمحك وزميلك بالعمل وجارك وهكذا.
وبأخيه اإلنسان
ً

 .3جاء الدين لينظم مجيع هذه العالقات عرب الرشيعة املقدسة ،فهناك أصول

الدين التي تنظم العالقة مع اخلالق ،وهناك فروع الدين التي تنظم طريقة التقرب إىل
اخلالق وطريقة إرضائه ،وكذلك هناك آداب التعامل وآداب العرشة التي تُعنى بتنظيم

العالقات األفقية.

إذن فالدين ينظم َّ
كل العالقات األفقية والعمودية من خالل الرشيعة.

 .4هناك أحكا ٌم رشعية عاجلت آداب العرشة ،مثل آداب النفقة عىل الزوجة وعىل
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س
سملا ىلع ِململا ِّقح يف انتديقع

ٍ
برشوط ُذ ِكرت يف كتب الفقه يف كتاب النكاح وباب النفقات عىل
األبوين وعىل األبناء
الزوجة واألوالد ،وكعالقة الرحم ،وآداب السفر والزيارة وغريها.

وقد أضفت الرشيعة املقدسة عىل بعض تلك األحكام صفة اإللزام الرشعي،

حيث يؤثم املكلف عند خمالفتها ،كالنفقة عىل الزوجة ،فهي واجب ٌة حتى ْ
وإن كان الزوج
فقريا وكانت الزوجة غنية ،فعىل الزوج ْ
أن ينفق عىل زوجته مطل ًقا ،وأما األبوان واألبناء
ً

فيجب عىل املؤمن اإلنفاق عليهم فيام إذا كانوا فقراء وكان هو غني ًا.

وإىل جانب األحكام اإللزامية فقد جاءت الرشيعة املقدسة بأحكام رشعية أخرى

إال هّأنا مستحبة مؤكدً ا ،يرتتب عىل فعلها ثواب عظيم.

 .5تلك اآلداب املستحبة ْ
وإن كانت غري إلزامية لك َّن األدبيات الروائية أطلقت

عليها عنوان :احلقْ ،
وإن كانت ليست ح ًقا يف واقعها ،مثل إعارة اليشء ،فهو ليس
بحق ،ويفتقر إىل سمة اإللزام ،لكن الروايات أطلقت عليه كلمة (حق)؛ ّ
ألن الدين يعد

العالقة العقائدية من أقوى العالقات التي تربط بني أفراد املجتمع ،تلك العالقة التي
ٍ
مصلحة أو ٍ
أمر دنيوي ،إنّام تكون لوجه اهلل ،والدين يعدها من أقوى
ال تبتني عىل
وإن كان ابنه نس ًبا ،غري َّ
العالقات؛ لذلك فابن النبي نوحْ 
أن القرآن الكريم مل يعتربه
كذلك ،قال﴿ :إِ َّن ُه َل ْي َس ِم ْن َأ ْهلِ َ
ك﴾ ،فقطع العالقة بينهام؛ الختالفهام يف العقيدة.
عىل حني «سلامن منا أهل البيت» ،إذ روي أنه احتج املهاجرون واألنصار يف سلامن
الفاريس ،وكان رج ً
ال قوي ًا ،فقال املهاجرون :سلامن منا .وقالت األنصار :ال ،بل سلامن

منا .فقال رسول اهلل« :سلامن منا أهل البيت».

(((

فاالرتباط العقائدي جيعل هذه العالقات ح ًقا الزم ًا عىل اآلخر ،وقد تنوعت تلك
ٍ
مفردات عديدة ذكرها الشيخ من خالل عدة روايات ،نكتفي هنا بذكر
احلقوق إىل
((( تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ج 21ص .408
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واحدة مهمة منها:

َع ْن ُمعَلىَّ ْب ِن ُخنَ ْي ٍ
س َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالُ :ق ْل ُت َلهَ :ما َح ُّق ا ْل ُـم ْس ِل ِم عَلىَ ا ْل ُـم ْس ِل ِم؟
ِ
وق و ِ ٍ
وه َو َع َل ْيه َو ِ
ب ،إِ ْن َض َّي َع
اج ٌ
اج َباتَ ،ما من ُْه َّن َح ٌّق إِلاَّ ُ
َق َالَ « :له َس ْب ُع ُح ُق ٍ َ

ِمن َْها َش ْيئ ًا َخ َر َج ِم ْن ِولاَ َي ِة اهلل و َطا َعتِه ولمَ ْ َيك ُْن هلل فِيه ِم ْن ن َِص ٍ
يب».
ُق ْل ُت َلهُ :ج ِع ْل ُت فِدَ َ
اك ،و َما ِه َي؟
َق َالَ « :يا ُم َعلىَّ  ،إِ يِّن َع َل ْي َ
اف َأ ْن ت َُض ِّي َع ولاَ تحَ ْ َف َظ ،و َت ْع َل َم ولاَ َت ْع َم َل».
ك َش ِف ٌيقَ ،أ َخ ُ
َق َالُ :ق ْل ُت َله :لاَ ُق َّو َة إِلاَّ باهلل.
ِ
ِ
ِ
َ
ك و َتك َْره َله َما َتك َْره لِنَ ْف ِس َ
ب لِنَ ْف ِس َ
ك.
ب َله َما تحُ ُّ
س َح ٍّق من َْها َأ ْن تحُ َّ
َق َال« :أ ْي رَ ُ
ِ
ِ
يع َأ ْم َره.
ب َسخَ َطه و َت َّتبِ َع َم ْر َضاتَه وتُط َ
والحَْ ُّق ال َّث يِانَ :أ ْن تجَ ْ تَن َ

ك و َي ِد َك ِ
والحَْ ُّق ال َّثالِ ُ
ور ْجلِ َ
ك ولِ َسانِ َ
ومالِ َ
ثَ :أ ْن ت ُِعينَه بِنَ ْف ِس َ
ك.
ك َ
ُون عينَه ودلِي َله ِ
وم ْرآتَه.
الرابِ ُعَ :أ ْن َتك َ َ ْ َ
والحَْ ُّق َّ

والحَْ ُّق الخَْ ِام ُسَ :أ ْن لاَ ت َْش َب َع ويجَ ُ وع ،ولاَ
ك َخ ِ
والحَْ ُّق الس ِ
ُون َل َ
اد ٌم
اد ُسَ :أ ْن َيك َ
َّ
ِ
ِ
َخ ِ
اد َم َ
ك َف َيغ ِْس َل ث َيا َبه و َي ْصن ََع َط َع َامه و ُي َم ِّهدَ ف َر َاشه.
ِ
َ
يضه ،وت َْش َهدَ َجنَا َزتَه،
يب َد ْع َوتَه ،و َت ُعو َد َم ِر َ
ُب َق َس َمه((( ،وتجُ َ
والحَْ ُّق َّ
السابِ ُع :أ ْن ت رِ َّ
جئُه َأ ْن يس َأ َلكَها ،و َلكِن ُتب ِ
ت َأ َّن َله حاج ًة ُتب ِ
اد ُره إِلىَ َق َضائِ َها ،ولاَ ُت ْل ِ
اد ُره ُم َبا َد َرةً.
وإِ َذا َعلِ ْم َ
َْ َ
ْ َ
َ َ َ
ِ
(((
وولاَ َيتَه بِ َولاَ َيتِ َ
ت َولاَ َيت َ
ت َذلِ َ
ك».
ك َو َص ْل َ
َفإِ َذا َف َع ْل َ
َك بِ َولاَ َيته َ

ت َْر َوى و َي ْظ َمأ ،ولاَ َت ْل َب َس و َي ْع َرى.
يك َخ ِ
اد ٌمَ ،ف َو ِ
ب َأ ْن َت ْب َع َ
و َل ْي َس ألَ ِخ َ
ث
اج ٌ

((( الظاهر أن قسمه بفتحتني وهو اسم من األقسام وأن املراد برب قسمه قبوله :واصل الرب االحسان
ثم استعمل يف القبول ،يقال بر اهلل عمله إذا قبله كأنه أحسن إىل عمله بان قبله ومل يرده كذا يف الفائق
وقبول قسمه وإن مل يكن واجبا رشعا لكنه مؤكد لئال يكرس قلبه وال يضيع حقه[ .هامش املصدر].
اب َح ِّق ا ْل ُـم ْؤ ِم ِن عَلىَ َأ ِخيه و َأ َد ِاء َح ِّقه ح.2
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 169ب ُ

الف�صل اخلام�س

عقيدتنا يف البعث واملعاد
قال الشيخ :

«عقيدتنا يف البعث واملعاد:

ٍ
يبعث الناس بعد املوت يف ٍ
ُ
جديد يف اليوم املوعود به عباده،
خلق
أن اهلل
نعتقدُ ّ
ف ُيثيب ا ُملطيعني و ُي ِّ
أمر عىل جمُ لته وما عليه من البساطة يف العقيدة
عذب العاصني ،وهذا ٌ

للمسلم من االعرتاف به عقيد ًة
اتفقت عليه
ُ
الرشائع الساموي ُة والفالسف ُة ،وال حميص ُ
حم ٍد
قرآني ًة جاء هبا نبينا األكرمَّ ،
بم ّ
فإن من يعتقدُ باهلل اعتقا ًدا قاط ًعا ويعتقد كذلك ُ
ِ
رسولاً منه أرسله ُ
البعث
أخرب به القرآن الكريم من
أن
باهلدى ودين احلق ال ُبدّ ْ
َ
يؤمن بام َ

وملح إليه بام
رص َح القرآن بذلك َ
والثواب والعقاب واجلنة والنعيم والنار واجلحيم ،وقد َّ
ألف ٍ
يقرب من ِ
آية كريمة.
ُ
شخص فليس إال ٍ
ِ
ٍ
ُّ
صاحب الرسالة
لشك يخُ اجله يف
الشك يف ذلك إىل
تطر َق
َ
وإذا ّ
أو وجود خالق الكائنات أو قدرته ،بل ليس إال ٍ
ِ
أصل األديان ُك ِّلها ويف
لشك يعرتيه يف
ِ
صحة الرشائ ِع مجيعها» .انتهى.

يتناول الشيخ يف هذه العقيدة األصل األخري من األصول اخلمسة للمذهب

والدين ،وهو أصل املعاد ،ويبتدئ الفصل هبذا العنوان (عقيدتنا يف البعث واملعاد)،
ٍ
مطالب عدة نتناوهلا تبا ًعا
بصورة جلية ال ُبدّ من التطرق إىل
ولكي تتضح هذه العقيدة
َ
ولكن بعد أن نتعرض إىل معنى املعاد:
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املعاد :يف اللغة :هو الرجوع والعودة.

يف االصطالح :هو إعادة الروح إىل البدن يف يوم القيامة ،أو عودة الروح بعد املوت

إىل البدن للحساب وللخلود.
وهنا عدة مطالب:

املطلب الأول�:إثبات الوجود املجرد (�إثبات وجود الروح).
تقدّ م َّ
واضح جدً ا .فهو موجو ٌد
أن املعاد هو إعادة الروح إىل البدن ،ومعنى البدن
ٌ

مادي ،يتسم بجميع ما يميز هذا الوجود من مميزات ،وهي:

 .1اجلسمية ،يعني له طول وعرض وعمق أو ارتفاع.
جهة من اجلهات ،بحيث متكن اإلشارة املادية إليه يف ٍ
 .2الكون يف ٍ
جهة دون جهة.

آن واحد ،فاملوجود املادي إذا كان موجودا يف ٍ
 .3ال يشغل مكانني يف ٍ
جهة فهو
ً
بموجود يف ٍ
ٍ
جهة أخرى.
حتماً ليس
َّ .4
إن له زمنًا ،يعني له بداية من حيث الزمن وله هناية ،فهو ليس أزلي ًا وال أبدي ًا،

أي ليس قديماً وال خالدً ا.

ْ
إمكان إدراكه باحلواس الظاهرة ،بحيث متكن رؤيته بالعني ،وسامعه باألذن
.5

وهكذا .نعم ،قد يكون بعيدً ا جدً ا فنحتاج إىل تلسكوب كام يف األنجم البعيدة يف أغوار

صغريا جدً ا فنحتاج إىل جمهر.
السامء ،وقد يكون
ً

ٍ
أجزاء جمتمعة ،كام يمكن تقسيمه إىل تلك
مكو ٌن من
 .6موجو ٌد مركب ،أي إنّه ّ

األجزاء.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :هل يقترص الوجود عىل املوجود املادي فقط؟
وإن مل يكن األمر كذلك ،وكان هناك موجود جمرد ،وهي الروح يف حمل كالمناِ ،
ْ
فل َم ال

عملاو ثعبلا يف انتديقع
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ُيمكننا إدراكها؟ بل ما هو معناها؟

فهل هي موجودة؟ ما الدليل عىل ذلك؟

هناك مدرستان ٍّ
خمتلف عن اآلخر .ومها:
جواب
لكل منهام
ٌ
ٌ

املدر�سة الأوىل :املدر�سة املادية:

ٍ
أن َّ
وهي التي تفرتض ّ
درك باحلواس
كل ما يف الوجود موجو ٌد
ماديُّ ،
ٌ
وأي يشء ال ُي َ

فهو غري موجود.

وقد وجدت هذه النظرية حتى يف بعض امل��دارس اإلسالمية ،كام يف مدرسة

األشاعرة ،إذ مل يرتضوا (عدم إمكان رؤية اهلل بالعني البارصة) ،وهو أمر يستلزم

كونه مادي ًا –وحاشاه ،-ومن املضحك املبكي ما ُينقل من َّ
أن أستاذ أحد املدارس

الوهابية سأل طالبه :كيف تعرفون اهلل يوم القيامة؟ فأجابه أحدهم :ذكر اهلل يف
ف َع ْن َس ٍ
اق﴾! وهناك رواية –عندهم -تقولّ :
القرآن الكريمَ ﴿ :ي ْو َم ُيك َْش ُ
إن اهلل
يسأل النار يوم القيامة :هل امتألت؟ فتقول :هل من مزيد عىل الرغم من كثرة الناس

واحلجارة فيها ،وهناك رواي ٌة أخرى تقول :إنه تعاىل يضع رجله فيها ،فتقول له :قط قط
ٍ
قط((( ...شبعت .فقال :عندما يكشف عن رجله نرى ّ
حينئذ
أن ساقه حمروق ٌة فنعرف
أنّه هو اهلل وليس جربائيل!

وال غرو فيام فهموه من الكتاب العزيز ،إذ َّ
إن هذا ما يتوصل اليه التفكري املادي،

((( يف مسند أمحد ج 2ص :276عن أيب هريرة ان النبي قال« :احتجت اجلنة والنار ،فقالت اجلنة:
يا رب مايل ال يدخلني إال فقراء الناس وسقطهم وقالت النار مايل ال يدخلني اال اجلبارون واملتكربون.
فقال للنار :أنت عذايب أصيب بك من أشاء .وقال للجنة :أنت رمحتي أصيب بك من أشاء ولكل
واحدة منكام ملؤها ،فأما اجلنة فإن اهلل يشئ هلا ما يشاء ،وأما النار فيلقون فيها وتقول :هل من مزيد،
حتى يضع قدمه فيها ،فهنالك متتلئ ويزوى بعضها إىل بعض وتقول :قط قط قط».
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وما الروايات التي استدل هبا هذا الطالب الوهايب إال روايات ساذجة بل وباطلة؛
لتعارضها الرصيح مع املحكم من آيات التنزيل احلكيم.

ٍ
إن التفكري املادي يلغي َّ
بل ّ
أمور
كل ما هو بدهيي من التصورات وما نراه من
ٍ
وصور تُطبع يف الذهن ،فهم يقولون :ليس لدينا يف اخلارج سوى الوجود
خارجية
املادي وليس هناك وجود للجزء املجرد ،فاإلنسان ّ
وكل ما يف الوجود هو فقط مادة.
ومن يعتقد هبذا أنّى له ْ
أن يعتقد بعودة الروح إىل البدن؟! إذن فهو ال يعتقد هبذا املعاد.

املدر�سة الثانية :املدر�سة الواقعية:

تفرتض هذه املدرسة َّ
أن هناك ثالثة أنواع من املوجودات:

الأول :املوجود املادي
وقد تقدّ م بيانه مع بيان موجز خلصائصه.

الثاين :املوجود املثايل

ٍ
ٍ
وعرض وارتفاعٍ ،إال أنَّه ُمفر ٌغ من املادة ،أي َّ
إن
طول
ويشتمل هذا املوجود عىل
ٍ
موجودة فيه .ومثاله الصورة يف املرآة ،فإهنا تشتمل عىل الطول والعرض
نفس املادة غري
واالرتفاع للشخص املرئي ،ولكنها ال حتوي عىل مادة ذلك الشخص ،والبعض أضاف هلا
الصورة الذهنية لليشء الذي نتصوره من اخلارج ،،فعند تصور صورة ٍ
زيد يف الذهن مثلاً ،
ّ

حيث طوله (170سم) ،وعرضه (50سم) ،وعمقه (30سم) ،فهذه األبعاد ْ
ُ
وإن كانت

موجود ًة يف الذهن ،لكن املادة نفسها مل تنتقل إىل الذهن قط ًعا .وكذا بالنسبة إىل تصور
ٍ
موجود مادي يف الذهن مهام صغر حجمه أو كرب ،كالفيل ،اجلبل ،احلجر.
صورة أي
وعليه فاملوجود املثايل ْ
وإن كان يتسم ببعض سامت املوجود امل��ادي كالطول

والعرض واالرتفاع يف الذهن ،إال أنّه ليس بامدي الفتقاده إىل املادة ذاهتا.
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الثالث :املوجود املجرد:
وهذا ما ال مادة يف وجوده وال حتى بعض سامت املوجود املادي ،وينقسم إىل

قسمني:

/1واجب الوجود:

وهو منحرص باهلل بالوحدة احلقيقية ،فال يتصور له فرد ٍ
َان
ثان ،قالَ ﴿ :ل ْو ك َ
ٌ
ُ
ٌ
ِ
(((
فِ ِ
ان اهللِ َر ِّب ا ْل َع ْر ِ
ون﴾
ش َعماَّ َيص ُف َ
يهماَ آ َلهِ ٌة إِلاَّ اهللُ َل َف َسدَ تَا َف ُس ْب َح َ
وقد تقدم احلديث عنه يف مباحث التوحيد.

/2ممكن الوجود:

كام يف املالئكة والروح ،وهي ممكن ٌة لسبقها بالعدم ،والفتقارها يف وجودها وبقائها

إىل واجب الوجود.

إذا تبني هذا ُيسأل :ما الدليل عىل الوجود املجرد (الروح)؟

اجلواب :توجد عدة أدلة عىل ذلك ،أمهها:

الدليل الأول :الأنا.

أثبت العلم احلديث َّ
أن ذرات وخاليا هذا اجلسم املادي من اإلنسان تتعرض

لعملية اهلدم والبناء ،فتموت خاليا وتولد بدهلا خاليا أخرى جديدة وهكذا ،بحيث ّ
إن
ٍ
ٍ
كل ِ
مجيعها تتغري يف ِّ
سنوات .أي َّ
إنسان مل يكن موجو ًدا
إن اجلزء املادي من يد أي
ثامن

نفسه قبل ثامن سنوات.

وأما خاليا املخ فقد ذهب البعض إىل هّأنا ال تتحول وال تتغري ،بيدَ َّ
أن تطور العلوم
ٍ
أثبت ّ
بفرتة أطول من الفرتة التي تستغرقها عملية
أن التغري يطال حتى خاليا املخ ،لكن

((( األنبياء .22
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تغيري سائر خاليا اجلسم األخرى.

أن مجيع خاليا اجلسم تتغري ،وعليه َّ
أن العلم أثبت ّ
إذن ننتهي اىل َّ
فإن جسم اإلنسان

بعد مخسني سنة مث ً
ال يكون قد تبدّ ل وتغري ماد ًيا بالكامل عىل أقل تقدير مخس مرات.

فيمكن القول -بحسب العلمَّ :-
إن يد اإلنسان اليوم هي ليست نفس اليد قبل مخسني
سنة ،ولكن رغم هذا التغيرّ يشعر اإلنسان َّ
أن هناك جز ًءا يف شخصيته مل يتبدل ومل يتغري

رغم تغيرّ جسمه باستمرار ،فام هو هذا اجلزء؟

حسب العلم احلديث ،قال العلامء َّ
إن عملية التجديد تطال مجيع خاليا البدن ،فإذن

فمنذ ْ
هناك يش ٌء آخر ال يتغري ،وذلك اجلزء هو الذي ما يسميه اإلنسان بقوله (أنا)ُ ،
أن

كنت يف الثالثة من عمري مثلاً  ،وحتى اآلن يف السابعة والثالثني سنة يوجد هناك جز ٌء
ُ

ثابت أطلق عليه كلمة (أنا) رغم تغيرّ جسمي وتبدله .فهذا اجلزء الثابت الذي أعرب عنه

بـ(األنا) هو ليس جز ًءا ماد ًيا؛ إذ لو كان ماد ًيا لتغري.

إذن هناك جز ٌء آخر يف جسم اإلنسان غري اجلزء املادي وهو اجلزء املجرد (الروح)
﴿و َي ْس َأ ُلون َ
وح ِم ْن َأ ْم ِر
الر ُ
الذي إىل اآلن مل تُكتشف حقيقتها ،قالَ :
الروحِ ُق ِل ُّ
َك َع ِن ُّ

َر يِّب َو َما ُأوتِيتُم ِّم َن ا ْل ِع ْل ِم إِلاَّ َقلِيل﴾

(((

الدليل الثاين :التقاط ال�صور:
صورا عن املوجودات املادية اخلارجية ،ومن خالل
إننا ومن خالل العني نلتقط
ً

هذه الصور نتعامل مع اخلارج ،فعندما تتعامل مع صديقك مثلاً َّ ،
فإن عينك تنظر إليه
وتلتقط صورة له ،فتنتقل هذه الصورة من الوجود اخلارجي إىل عينك ،ومن ثم إىل

ذهنك ،ومن خالل هذه الصورة تتعامل معه ،فعندما تراه مر ًة ثاني ًة فإنّك تتعرف إليه من
((( اإلرساء .85
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خالل مراجعة صورته املوجودة يف ذهنك ،فتُجري عملية مطابقة بني الصورة اخلارجية
ٍ
حينئذ بأنَّه فالن ،وهكذا يف ِّ
كل األشياء األخرى.
والصورة املخزونة يف ذهنك فتحكم
وحديثنا هنا حول هذه الصورة الذهنية حتديدً ا ،والتي عندما تغمض عينك تراها

مسافرا أو
موجودةً ،وترى صاحبها من خالهلا ،رغم أنّك ال تراه حقيق ًة ،بل ربام كان
ً
ميتًا حتى.

هذه الصورة هل هي مادية أو ال؟

وعمق ٌ
بمعنى :هل هلذه الصورة ٌ
وثقل أو ال؟
وعرض
طول
ٌ
ٌ

لو كانت الصورة مادي ًة فهذا يعني ّ
أن هلا ثقلاً وجر ًما ومكانًا ،و ُيشار إليها
أي َّ
إن هناك شيئ ًا مادي ًا انتقل من اخلارج وصار يف
باإلصبع ،وتُرى بالعني املجردةّ .

الذهن ،ويتناسب مع الذي رأيته يف اخلارج من حيث سامته املادية ،فإذا نظرت إىل نملة
يأيت إىل ذهنك يش ٌء له ٌ
ثقل وأبعاد وشكل النملة ،وكذا إذا نظرت إىل دبابة ،فيأيت إىل

ثقل وزهنا مثلاً  30طنًا ،وكذا إذا نظرت إىل ٍ
ذهنك ٌ
جبل يأيت إىل ذهنك يش ٌء ثقله مئات
وآالف األطنان وهكذا.

وهذا من الواضح جدً ا أنه غري معقول وغري متحقق يف الواقع؛ إذ ال قابلية للذهن
أن «ك ُُّل ِوع ٍ
عىل استيعاب كل ما يراه بحجمه وثقله احلقيقيني ،واحلال َّ
اء َي ِض ُيق بِماَ ُج ِع َل
َ
ِ
اء ا ْل ِع ْل ِم َفإِنَّه َيت َِّس ُع بِه»((( كام يقول امري املؤمنني.
فيه  -إِلاَّ ِو َع َ
فإن َّ
وعليهَّ ،
كل تلك الصور املوجودة يف الذهن هي ليست من الوجود املادي،

وإنّام هي موجو ٌد غري مادي ،وهو املجرد ،وهو املطلوب.

أيضا بطالن ما ذهبت إليه املدرسة املادية من َّ
أن مجيع ما يف الوجود من
وبذا ثبت ً

((( هنج البالغة ج 4ص 47احلكمة رقم .205
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الدليل الثالث :تذ ّكر وتخ ّيل ال�صور:

ٍ
ٍ
َّ
كثرية ألشياء مادية كان قد رآها فيام مىض،
صور
إن لدى اإلنسان قدر ًة عىل تذكر

فلو رأيت مثلاً حديقة غناء قبل عدة سنوات واآلن تريد ْ
دخلت
أن حتكي عنها فتقول:
ُ

لست يف تلك
احلديقة وكان فيها
أنواع من الورود وتنظيمها كذا ..يف حني أنّك اآلن َ
ٌ
احلديقة ،لكنك تتكلم عن صورة احلديقة املوجودة يف ذهنك.

وكذلك بالنسبة إىل خت ّيل الصور ،فبمقدورك ختيل ما تشاء منها ْ
وإن كان غري
ٍ
طائرا برأسني ،أو تتخيل أنّك تطري عىل
موجود يف اخلارج مطل ًقا ،كام لو كنت تتخيل ً
ٍ
بساط سحري.
وهذه القدرة عىل تذكر الصور وعىل ختيلها موجود ٌة عند اإلنسان ،ومن الواضح

جدً ا َّ
صور جمردة عن املادة،
أن كلاً من تلك الصور التي تتذكرها أو تتخيلها إنام هي
ٌ

فهي وجو ٌد إما مثايل أو جمرد ،وبالنتيجة ّ
فإن وجودها وجو ٌد غري مادي .والروح هي

من املوجود غري املادي.

سؤال :تقدّ م َّ
أن الوسائل واألدوات التي ُيستفاد منها يف معرفة املوجودات املادية

هي احلواس ،فهل يمكن االستفادة من نفس تلك الوسائل (احلواس) يف معرفة املوجود

املجرد؟

واجلوابَّ :
إن املوجود املجرد ال يمكن التعرف عليه من خالل احلواس؛ إذ ال جمال

للحواس يف ساحة املجردات .والوسيلة الوحيدة ملعرفته هو العقل.
فإذا ثبت هذا نقول:

هل من املنطقي ْ
أن يطالبنا أحدٌ بإثبات الوجود املجرد بالوسائل املادية؟

عملاو ثعبلا يف انتديقع

173

إن هذا السؤال غري صحيح؛ َّ
َّ
ألن الوسائل املادية كالعني مثلاً ليست وسيل ًة

ألدراك املجرد ،فهي وسيل ٌة مادي ٌة ال يدرك هبا إال ما كان ماد ًيا مثلها ،فالسؤال املتقدم
غري منطقي ،وهذا ما ب ّينه أمري املؤمنني وقد سأله ذعلب اليامين ،فقال :هل رأيت

أرى؟» ،فقال :وكيف تراه؟ فقال« :ال
ر َّبك يا أمري املؤمنني؟ فقال« :أفأعبد ما ال ٰ

تراه العيون بمشاهدة العيان ،ولكن تُدركه القلوب بحقائق اإليامن.(((»...
املطلب الثاين� :إمكان املعاد يف حد نف�سه.

أي هل َّ
إن رجوع الروح للبدن ووجود يوم القيامة هو أمر باإلمكان وقوعه ،أو أنَّه

ممتنع كاجتامع النقيضني؟
ٌ

الدليل قائم عىل اإلمكان ،وبيانه بالتايل:

ٍ
عقيدة ما بالبطالن وبعدم الصدق إال
تقدّ م يف األبحاث السابقة أننا ال نحكم عىل

إذا استلزمت أحد أمرين:

ْ
/1أن ختالف حكماً عقل ًيا ثابتًا كاجتامع النقيضني.
ٍ
لرضورة من رضوريات الدين.
/2إذا كانت خمالف ًة

أمر ممكن ،فقد
وليس يف املعاد (رجوع الروح للبدن) أي تناقض عقيل ،بمعنى أنّه ٌ

يقع أو ال يقع؛ ألنّه ال خيالف حكماً عقل ًيا .ومما يشري اىل إمكانه عدة أمور:

األول :س ْب ُق عاملنا بالعدم.

ٌ
مسبوق بالعدم ،إذ مل يكن موجو ًدا ساب ًقا ،كام
فهذا العامل الذي نعيش فيه هو عامل ٌ

ـم مل يكن موجو ًدا من ُ
تقدم الكالم يف هذا ساب ًقا .وعليه ،فإذا أمكن ْ
قبل ثم
أن يقع عا َل ٌ

ُ
وجدَّ ،
والبدن
(فالروح موجود ٌة
فإن وجود عاملٍ آخر ليس من العدم ،وإنّام هو موجو ٌد
ُ
((( هنج البالغة (ج  /2ص .)99

174

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

ألن إجياد ٍ
ٍ
أيضا ،بل هو أسهل؛ َّ
كذلك ْ
يشء من
وإن حت ّلل إىل
ذرات يف الرتاب) ممك ٌن ً
العدم حت أصعب من إجياد ٍ
يشء مما هو موجو ٌد فعلاً .
ماً

وكمثال عىل ذلك –مع األخذ بعني االعتبار ّ
أن املثال يقرب من جهة ويبعد من

أن يشرتي بيتًاَّ ،
شخصا ال يملك نقو ًدا وأراد ْ
جهات ،-لو َّ
فإن حاله بالتأكيد
أن هناك
ً

أصعب ممن يمتلك نقو ًدا ولكنه حيتاج إىل جتميعها من هنا وهناك .وكذلك َّ
فإن إعادة
ٍ
عاملٍ
موجود أسهل بكثري من إحداث عاملٍ من العدم.
وإذا أمكن األصعب -وهو إجياد عامل من العدم -أمكن األسهل -وهو إعادة

املخلوق بدنًا بعد ْ
أن تتفرق أجزاؤه املادية يف الرتاب وإعادة الروح املوجودة إىل ذلك
البدن.-

ون﴾.
وهذا ما تشري إليه اآلية الكريمةَ ﴿ :كماَ َبدَ أك ُْم َت ُعو ُد َ

(((

أن يؤمن املرء َّ
لذلك فمن العجيب ْ
بأن اهلل أحدثنا أي أوجدنا من العدم ثم ينكر
املعاد ،وهذا ما يعرب عنه ما روي َع ْن َأ يِب حمَ ْ َز َة َق َالَ :س ِم ْع ُت عَليَِّ ْب َن الحْ ُسَينْ ِ َ ي ُق ُ
ول:
«عجب ك ُُّل ا ْلعج ِ لمِ
ٍ
ب ك ُُّل
وه َو َي َرى َم ْن َي ُم ُ
َ َ
َ َ ٌ
وت ك َُّل َي ْو ٍم و َل ْي َلة ،وا ْل َع َج ُ
ب َ ْن َأ ْنك ََر ا ْل َـم ْو َت ُ
ا ْلعج ِ لمِ
(((
وه َو َي َرى الن َّْش َأ َة األُول».
َ َ
ب َ ْن َأ ْنك ََر الن َّْش َأ َة األُ ْخ َرى ُ

الثاين :قاعدة (إن أدل دليل عىل اإلمكان هو الوقوع)

أن نعرف شي ًئا ما هل هو ممكن أو ممتنع ،ورصنا نبحث عن ٍ
لو أردنا ْ
أدلة لنثبت
ٌ
ٌ
ٍ
القضية ،وأثناء البحث وقع وحدَ َ
فحينئذ ال حاجة بعد ذلك إىل البحث
ث أمامنا فعلاً ،

عن دليل لإلمكان ،ألن اليش إذا وقع فمعناه أنه ممكن ،وإال فلو كان ممتنع الوجود ملا
وقع ،كام لوكنا نبحث عن ٍ
أدلة عن إمكان والدة توأمني بنفس الصفات من ِّ
كل اجلهات،

((( األعراف .29
((( الكايف للكليني ج 3ص  258باب النوادر ح .28
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ٍ
فعندئذ ليس
وأثناء البحث العلمي والتحليل ولد توأمان متامثالن بجميع الصفات.
هناك من دا ٍع إىل إكامل البحث؛ ألن وقوع ما كنا نبحث عن ٍ
أدلة إلثبات إمكان وقوعه
أدل ٍ
ُّ
دليل عىل إمكان وقوعه.

وكذلك األمر بالنسبة إىل املعاد الذي هو عبارة عن (رجوع الروح إىل البدن) ْ
فإن

أمر ممكن بالتأكيد وإال فكيف وقع؟!
وقع هذا األمر ،فهو ٌ
ٍ
وا ُملدعى هو َّ
عبارة أخرى عن (إحياء املوتى) -قد
أن عودة الروح إىل البدن -وهو

وقع يف الدنيا فعلاً  ،فهو أمر ممكن إذن ،ونذكر لذلك أمثلة:
ار ر ِ
ت اهلل َك ْي َ
ييِي الأْ َ ْر َض َب ْعدَ َم ْوتهِ َ ا إِ َّن
/1من الطبيعة ،قالَ ﴿ :فان ُظ ْر إِلىَ ٰ آ َث ِ َ حمْ َ
ف حُ ْ
(((
َٰذلِ َ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾.
ك لمَُ ْحيِي ا ْل َـم ْوت َٰى َو ُه َو َعلىَ ٰ ك ُِّل يَ ْ
فإن بإمكانه ْ
أن يحُ يي األرض امليتة َّ
أن اهلل الذي بإمكانه ْ
اآلي ُة واضح ٌة َّ
أن يحُ يي

أيضا.
امليت اإلنساين ً

ِ
يم َر ِّب
/2ما حكاه القرآن الكريم من طلب النبي إبراهيمَ :
﴿وإِ ْذ َق َال إِ ْب َراه ُ
َأ ِر يِن َك ْي َ
ف تحُ ْ يِي ا ْل َـم ْوت َٰى َق َال َأ َولمَ ْ ت ُْؤ ِمن َق َال َبلىَ ٰ َو َٰلكِن ِّل َي ْط َمئِ َّن َق ْلبِي َق َال َفخُ ْذ َأ ْر َب َع ًة ِّم َن
اج َع ْل َعلىَ ٰ ك ُِّل َج َب ٍل ِّمن ُْه َّن ُجز ًْءا ُث َّم ا ْد ُع ُه َّن َي ْأتِين َ
ال َّطيرْ ِ َفصرُ ْ ُه َّن إِ َل ْي َ
َك َس ْع ًيا َوا ْع َل ْم
ك ُث َّم ْ
ِ
(((
يم﴾
َأ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َحك ٌ

واضح من اآلية َّ
أن النبي إبراهيم أخذ أربع ًة من الطري وق ّطعهن ،فامتت وخلط
ٌ
ٍ
جبال ،ثم بعد ْ
أن دعاهن رجعن إليه كحالتهن األوىل،
حلمها ووزعها عىل قمم عرشة
فالقرآن الكريم يذكر َّ
أن إعادة أبدان تلك الطيور ورجوع أرواحها إليها قد وقعت يف
احلياة الدنيا ،فإذن املعاد ممكن.

((( الروم .50
((( البقرة .260
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﴿و َر ُسولاً إِلىَ ٰ َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
يل َأ يِّن َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم
/3إحياء النبي عيسى املوتى ،قالَ :
بِآ َي ٍة ِم ْن َر ِّبك ُْم َأ يِّن َأ ْخ ُل ُق َلك ُْم ِم َن ال ِّط ِ
ُون َطيرْ ً ا بِإِ ْذ ِن اهلل َو ُأ ْب ِرئُ
ني ك ََه ْيئ َِة ال َّطيرْ ِ َف َأ ْن ُف ُخ فِ ِيه َف َيك ُ
ون فيِ ُب ُيوتِك ُْم
ون َو َما تَدَّ ِخ ُر َ
الأْ َك َْم َه َوالأْ َ ْب َر َص َو ُأ ْحيِي ا ْل َـم ْوت َٰى بِإِ ْذ ِن اهلل َو ُأ َن ِّب ُئك ُْم بِماَ ت َْأ ُك ُل َ
ِِ
ني﴾((( اآلي ُة واضح ٌة جدً ا َّ
إِ َّن فيِ َٰذلِ َ
بأن إحياء املوتى ليس فقط
ك لآَ َي ًة َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤمن َ
أيضا.
ممكن ،وإنّام وقع يف الدنيا ً

املطلب الثالث :هل �إنَّ املعاد �ضروريٌ ؟
أن ثبت َّ
بعد ْ
أمر ممكن وليس بمستحيل ،قد يتبادر إىل الذهن سؤال:
أن املعاد ٌ

إمكان وقوع اليشء ال يالزم كونه رضور ًيا ،فهل املعاد كذلك ،أي أنّه ممكن ولكن قد

رضوري؟
يبقى يف حيز اإلمكان وليس هناك رضورة لوقوعه ،أم أنَّه
ٌ

اجلواب :من املعلوم َّ
أن هناك وعد ًا ووعيد ًا ،واألول ما يرتتب عليه جزاء األفراد

أو األمم باخلري واألجر والثواب ،وأما الثاين فهو ما يرتتب عليه جزاء األفراد واألمم

واقع ال
بالعذاب .وقد ّفرقت الرشيعة املقدسة بينهام من حيث لزوم الوقوع ،فاألول ٌ

ألن ذلك خلف الكامل ،واهلل كله ٌ
ألن اهلل ال خيلف الوعد؛ ّ
حمالة؛ َّ
كامل مطلق.
فأمر وقوعه بيده قد يأمر بوقوعه ،وقد ال؛ وذلك حسبام تقتضيه حكمته
وأما الثاين ُ

ورمحته ،وهو ال خيالف الكامل.

ٍ
وكمثال عىل ذلك ،فقد ذكرت الروايات َّ
أن ظهور اإلمام املهدي من الوعد،

واقع بال أدنى شك ،وأما السفياين فإنه ْ
وإن كان من العالمات احلتمية ،إال أنّه
أي إنه ٌ
ليس وعدً ا من اهلل ،فهو أقىص ما يكون كالوعيد منه ،والوعيد يمكن خمالفته؛ َّ
ألن

يف ذلك لط ًفا إهل ًيا.
((( آل عمران .49
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حممد
فقد روي عن أيب هاشم داود بن القاسم اجلعفري ،قال :كنّا عند أيب جعفر ّ

فجرى ذكر السفياين ،وما جاء يف الرواية من َّ
أن أمره من املحتوم،
عيل الرضا،
ٰ
بن ٍّ

فقلت أليب جعفر :هل يبدو هلل يف املحتوم؟ قال« :نعم» ،قلنا له :فنخاف ْ
أن يبدو هلل يف
«إن القائم من امليعاد ،واهلل ال يخُ لِف امليعاد»(((.
القائم ،فقالَّ :
وعليهَّ ،
أمر رضوري ،ومما يشري إىل رضورته :العدل اإلهلي أو
فإن وقوع املعاد ٌ

احلكمة اإلهلية ،ويمكن توضيح ذلك بالنقاط اآلتية:

النقطة الأوىل� :ضرورة بلوغ الهدف من خلق الإن�سان ،و�إال كان عب ًثا.
أو عدم عبثية خلق اهلل لإلنسان.

أن يصدر منه ٌ
أن اهلل ال يمكن ْ
ففي مباحث التوحيد ثبت َّ
فعل من دون حكمة،

وخلق اإلنسان ُ
ُّ
فعل اهلل ،وخلقه
فكل أفعاله حكيم ٌة معلل ٌة بالغايات ،وال تصدر عبث ًا،
ُ
ك حتَّى ي ْأتِي َ ِ
ٍ
ٍ
(((
ني﴾
ك ا ْل َيق ُ
بالتأكيد حلكمة وهدف ،واحلكم ُة يف قولهَ :
﴿وا ْع ُبدْ َر َّب َ َ ٰ َ َ
فاهلدف من وجود اإلنسان هو حماولة الوصول به إىل أعىل درجات الكامل املمكنة

له؛ وذلك َّ
ألن اإلنسان له القدرة ألن يكون خمدو ًما من قبل املالئكة ،فيصل إىل قاب

قوسني أو أدنى ،وباملقابل له إمكانية ْ
أن ينزل إىل أسفل سافلني.

َّ
ت الجِْ َّن َوالإْ ِ ن َْس
﴿وما َخ َل ْق ُ
إن اهلدف النهائي لإلنسان هو العبادة ،كام يف قولهَ :
إِلاَّ لِ َي ْع ُبدُ ِ
ون﴾((( ،وإذا نظرنا إىل حياة اإلنسان هل نجد َّ
أن الدنيا هي املكان املناسب

للحصول عىل اهلدف النهائي لوجود اإلنسان ليصل إىل كامالته املمكنة؟!

كثري من املؤمنني من يموت وهو شاب أو مل يصل إىل كامله الذي كان هيدف له،
ٌ

((( الغيبة للنعامين (ص  314و /315باب  /18ح .)10
((( احلجر .99
((( الذاريات.56 :
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وحيث َّ
إن احلكمة من وجود اإلنسان هو بلوغ الكامل املطلق ،فإذا مل يكن هناك عامل ٌ آخر

يمكن أن يصل فيه املؤمن إىل كامله املمكن ،فحينها يكون خلق اإلنسان يف هذه الدنيا
ٍ
هلدف مل يصل إليه ،وهذا يعني َّ
أن احلكمة اإلهلية تقتيض وجود عاملٍ آخر
عب ًثا؛ ألنّه ُخ ِلق
تتجىل فيه احلكمة اإلهلية إليصال هذا اإلنسان إىل كامله املمكن.

الثانية� :ضرورة �إثابة املطيعني وتعذيب العا�صني.

ِ
َّ
كثريا بااللتزام بالتكاليف الرشعية ،ويف عبادة اهلل ،فهو
إن املؤمن ُيتع ُ
ب نفسه ً

ربام ال ينام إال قليلاً  ،من دون ْ
أن حيصل عىل أجر أعامله يف الدنيا .وباملقابل نجد الظلمة

يعبثون يف احلياة الدنيا ويعيثون يف األرض فسا ًدا ،دون ْ
أن حياسبهم أحدٌ عىل ظلمهم،

فلو مل ينل األول ثواب عبادته ،ومل ينل الثاين عقاب جرمه وفساده ،فهذا خالف احلكمة

والعدل.

مما يعني َّ
أن عاملنا الذي نعيشه اآلن ليس اخلطوة األخرية يف حياة البرشية ،وإنَّام
ٍ
خطوات أخرى ،يجُ زى فيها ُّ
امرئ بام يستحق من اجلزاء ،ف ُيثاب املطيعون،
كل
هناك
ٌ
عذب العاصون .وهذا ما ُيشري إليه القرآن الكريم يف بعض آياتهُ ﴿ :قل لمَِّن َّما فيِ
و ُي َّ

ِ ِ
ِ ِ
الس و ِ
ات َوالأْ َ ْر ِ
ب فِ ِيه
الرحمْ َ َة َل َي ْج َم َعنَّك ُْم إِلىَ ٰ َي ْو ِم ا ْلق َي َامة لاَ َر ْي َ
ض ُقل هلل َكت َ
َّ ماَ َ
َب َعلىَ ٰ َن ْفسه َّ
رِ
ِ
ُون﴾(((فمن احلكمة والعدل والرمحة اإلهلية ْ
أن يكون
سوا َأن ُف َس ُه ْم َف ُه ْم لاَ ُي ْؤ ِمن َ
ا َّلذ َ
ين َخ ُ

هنالك عامل ٌ آخر غري هذا العامل الذي يموت فيه املطيع والعايص من دون ْ
أن يناال ما
ٍ
يستحقان من ٍ
عقوبة ،وإذا مل يكن هناك عامل ٌ آخر لكان هذا ظلماً وخالف العدل
أجر أو
اإلهلي.

((( األنعام .12
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الثالثة� :ضرورة �إن�صاف املظلومني من الظاملني.

ِ
عىل الرغم من َّ
يستثن أحدً ا من مواهبه وعطاياه ومننه من جهة ،وأرسل
أن اهلل مل

األنبياء واملرسلني وأردفهم بأوصياء (سالم اهلل عليهم أمجعني) لبيان رشيعته ودينه

فحرم اإلجرام واالعتداء عىل اآلخرين يف عرضهم أو أرضهم
الذي ارتضاه لبني البرشّ ،
أو سمعتهم أو دمائهم أو أمواهلم وغري ذلك من الترشيعات التنظيمية لعالقة اإلنسان
مع أبناء نوعه من ٍ
جهة أخرى ،إال َّ
أن بعض البرش مل يقنعوا بام م َّن اهلل عليهم من منن،
وامتدت أعينهم إىل من سواهم ،لتتبعها أيدهيم باالعتداء والظلم واإلجرام ،وبالنتيجة

كان هناك ظاملون وآخرون مظلومون.

ويف األعم األغلب مل ينل الظاملون جزاءهم من العقاب ،بل وإن نالوا جزاءهم

شخص املئات أو اآلالف من البرش ،فهل يملك
فربام ال يكون جزا ًء عادلاً  ،كام لو قتل
ٌ
نفسا واحدةً ،ومن ثم فإن ُح ِكم عليه بالقتل فهو ْ
وإن كان حكماً رشع ًيا
هذا الطاغي إال ً
ٍ
يتوافق وهذه النشأة وقوانينها ،إال أنّه ربام ال يكون عادالً
بصورة مطلقة ،ومن ثم ال
ٍ
حياة أخرى ُينتصف فيها من الظاملني للمظلومني ،ليس هذا فحسب،
ُبدّ من وجود
كل ظاملٌّ ،
بل وتتسم بقوانني أخرى بحيث يمكن تنفيذ احلكم العادل بحق ِّ
كل حسب

جرمه وجرائمه.

ومن تلك القوانني أنه ال موت فيها ،قالِ َّ :
ف
ين َك َف ُروا بِآ َياتِنَا َس ْو َ
﴿إن ا َّلذ َ
ِ
ن ُْصلِ ِ
َان
َارا ُك َّلماَ ن َِض َج ْ
اب إِ َّن اهللَ ك َ
َاه ْم ُج ُلو ًدا َغيرْ َ َها ل َي ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ت ُج ُلو ُد ُهم َبدَّ ْلن ُ
يه ْم ن ً
(((
َع ِزيزًا َحكِيم﴾.

((( النساء 56
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املطلب الرابع :هل املعاد ج�سماين �أو روحاين فقط؟
قال:

«عقيدتنا يف املعاد اجلسامين:

وبعد هذا ،فاملعاد اجلسامين باخلصوص رضور ٌة من رضوريات الدين االسالمي،
ِ
ِ
دل رصيح القرآن الكريم عليهاَ :
َّ
ين َعلىَ
ب الإْ ِ ن َْس ُ
ان َأ َّل ْن ن َْج َم َع ع َظ َام ُهَ بلىَ َقاد ِر َ
ي َس ُ
﴿أ حَ ْ
َأ ْن نُسوي بنَا َنه﴾﴿ ،وإِ ْن َتعجب َفعجب َقولهُُ م َأإِ َذا ُكنَّا تُرابا َأإِنَّا َل ِفي َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
يد﴾،
َ
َ ً
َ
َ ِّ َ َ ُ
ْ َ ْ َ َ ٌ ْ ْ
س ِمن َخ ْل ٍق ج ِد ٍ
َ
يد﴾
َ
﴿أ َف َعيِينَا بِالخَْ ْل ِق الأْ َ َّو ِل َب ْل ُه ْم فيِ َل ْب ٍ ْ

وما املعاد اجلسامين عىل إمجاله إال إعادة اإلنسان يف يوم البعث والنشور ببدنه بعد

أن يصبح رمي ًام .وال جيب االعتقاد يف تفصيالت
اخلراب ،وإرجاعه إىل هيئته األوىل بعد ْ
املعاد اجلسامين أكثر من هذه العقيدة عىل بساطتها التي نادى هبا القرآن ،وأكثر مما يتبعها

من احلساب والرصاط وامليزان واجلنة والنار والثواب والعقاب بمقدار ما جاءت به
التفصيالت القرآنية.

بأن
«وال جتب املعرفة عىل التحقيق التي ال يصلها إال صاحب النظر الدقيق ،كالعلم ّ

األبدان هل تعود بذواهتا أو إنّام يعود ما يامثلها هبيئات؟

وأن األرواح هل تُعدَ م كاألجساد أو تبقى ُمستمر ًة حتى تتصل باألبدان عند املعاد؟
ّ

وأن املعاد هل خيتص باإلنسان أو جيري عىل كافة رضوب احليوان؟
ّ
وأن عودها بحكم اهلل دفعي أو تدرجيي؟
ّ

بأنام يف
وإذا لزم االعتقاد باجلنة والنار ال تلزم معرفة وجودمها اآلن وال العلم هّ

السامء أو األرض أو خيتلفان.

وكذا إذ وجبت معرفة امليزان ال جتب معرفة هّأنا ميزان معنوية أوهلا كفتان وال تلزم
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دقيق أو هو االستقامة املعنوية.
أن الرصاط
جسم ٌ
معرفة ّ
ٌ

شرتط يف حتقيق اإلسالم معرفة هّأنا من األجسام.».
والغرض أنّه ال ُي َ

إن تلك العقيدة يف البعث واملعاد عىل بساطتها هي التي جاء هبا الدين
نعمّ ،

أن يتجاوزها إىل تفصيلها بأكثر مما جاء يف القرآن ،ليقنع
االسالمي ،فإذا أراد اإلنسان ْ

نفسه دفع ًا ُ
للشبه التي ُيثريها الباحثون وا ُملشككون بالتامس الربهان العقيل أو التجربة
ٍ
ٍ
نازعات ال هناية هلا.
وم
احلسية  -فإنّه إنّام جيني عىل نفسه ويقع يف ُمشكالت ُ
وليس يف الدين ما يدعو إىل مثل هذه التفصيالت التي حشدت هبا كتب ا ُملتك ّلمني

وا ُملتفلسفني ،وال رضورة دينية وال اجتامعية وال سياسية تدعو إىل أمثال هاتيك ا ُملشاحنات
واملقاالت املشحونة هبا الكتب عبث ًا والتي استنفدت كثري ًا من جهود املجادلني وأوقاهتم
وتفكريهم بال فائدة.

ُ
والش َبه والشكوك التي تُثار حول تلك التفصيالت يكفي يف ر ّدها قناعتنا بقصور

وميط وجودنا وا ُملرتفعة
اإلنسان عن إدراك هذه األمور الغائبة عنّا واخلارجة عن أفقنا حُ

بأن اهلل العامل القادر أخربنا عن حتقيق املعاد ووقوع
فوق مستوانا األريض ،مع علمنا ّ
البعث.

أن تتناول شيئ ًا ال يعرفه وال يقع حتت
وعلوم اإلنسان وجتربياته وأبحاثه يستحيل ْ

جتربته واختباره إال بعد موته وانتقاله من هذا العامل عامل احلس والتجربة والبحث ،فكيف

أن حيكم باستقالل تفكريه وجتربته بنفي هذا اليشء أو إثباته ،فض ً
أن
ال عن ْ
ُينتظر منه ْ

التكهن والتخمني أو عىل االستبعاد
يتناول تفاصيله وخصوصياته ،إال إذا اعتمد عىل
ُّ

أن يستغرب ك ُّل ما مل يألفه ومل يتناوله
واالستغراب ،كام هو من طبيعة خيال االنسان ْ
ي ِي ا ْل ِع َظا َم َو ِه َي
﴿م ْن حُ ْ
علمه وحسه ،كالقائل ا ُملندفع بجهله الستغراب البعث واملعاد َ
ِ
يم﴾.
َرم ٌ
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وال سند هلذا االستغراب إال أنّه مل َير ميت ًا رمي ًام قد ُأعيدت له احلياة من جديد ،ولكنّه
ينسى هذا ا ُملستغرب كيف ُخلِقت ذاتُه ألول مرة ،ولقد كان عدم ًا ،وأجزاء بدنه رمي ًام

وهنا ،حتى صار برش ًا
تألفت من األرض وما محلت ومن الفضاء وما حوى ،من ُهنا ُ
ِ
ٍ
ِ
عقل وبيانَ ،
سوي ًا ذا ٍ
نيَ وضرَ َ َب
﴿أ َولمَ ْ َي َر الإْ ِ ن َْس ُ
يم ُمبِ ٌ
ان َأنَّا َخ َل ْقنَا ُه م ْن ُن ْط َفة َفإِ َذا ُه َو َخص ٌ
َلنَا َم َثلاً َو َنسيِ َ َخ ْل َق ُه﴾.
أول ٍ
"يييها الذي أنشأها َ
مرة وهو بك ُِّل
نيس خلق نفسه :حُ
ُيقال ملثل هذا القائل الذي َ

ٍ
أن تعرتف بخالق الكائنات وقدرته وتعرتف بالرسول
خلق عليم"ُ ،يقال له :إنّك بعد ْ

ورس تكوينك ،وكيف
رس  -خلق ذاتك ِّ
وما أخرب به ،مع قصور علمك حتى عن إدراك ِّ
كان كان نموك وانتقالك من ٍ
نطفة ال شعور هلا وال إرادة وال عقل إىل مراحل ُمتصاعدة
ٍ
مؤتلف ًا من ذرات ُمتباعدة ،لبلغ برش ًا سوي ًا عاق ً
شعور وإحساسُ .يقال له:
ال ُمدبر ًا ذا

أن تُصبِح رمي ًام ،وأنت بذلك
أن تعود لك احلياة من جديد بعد ْ
بعد هذا كيف تستغرب ْ

أن تتطاول إىل معرفة ما ال قبل لتجاربك وعلومك بكشفه؟
حتاول ْ
أن ت ِ
ٍ
ُذعن صاغر ًا لالعرتاف هبذه احلقيقة التي أخرب
يقال له :ال سبيل
حينئذ إال ْ

ٍ
حماولة لكشف ما
عنها ُمدبر الكائنات العامل القدير وخالقك من العدم والرميم .وك ُُّل

وفتح للعيون يف
ال يمكن كشفه وال يتناوله علمك فهي حماول ٌة باطلة،
ورضب يف التيهٌ ،
ٌ

الظالم احلالك.

ٍ
معرفة يف هذه السنني األخرية ،فاكتشف الكهرباء والرادار
إن اإلنسان مع ما بلغ من
ّ

واستخدم الذرة ،إىل أمثال هذه االكتشافات التي لو حدث عنها يف السنني اخلوايل لعدّ ها
من ِ
أول ا ُملستحيالت ومن مواضع التندر والسخرية أنّه مع ك ُِّل ذلك مل يستطع كشف

حقيقة الكهرباء وال رس الذرة ،بل حتى حقيقة إحدى خواصهام وأحد أوصافهام ،فكيف

أن يعرف رس املعاد والبعث.
أن يعرف رس اخللقة والتكوين ،ثم يرتقى فيرُ يد ْ
يطمع ْ
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وأن يشغل
أن يتجنب عن ُمتابعة اهلوى ْ
نعم ،ينبغي لإلنسان بعد اإليامن باإلسالم ْ
وأن يتفكر فيام يستعني به عىل
فيام ُيصلِ ُح أمر آخرته ودنياه ،وفيام يرفع قدره عند اهلل ْ
نفسه ،وفيام يستقبله بعد املوت من شدائد القرب واحلساب بعد احلضور بني يدي امللك
نفس عن ٍ
نفس شيئ ًا وال ُيق َبل منها شفاع ٌة وال يؤخذ منها
العلاّ م ْ
وأن يتقي يوم ًا ال تجُ زى ٌ
ٌ
عدل وال هم ُينرصون» .انتهى.

وأن البدن ال ُيعاد ،فيام يرى آخرون َّ
أن املعاد هو للروح فقطَّ ،
ذهب البعض َّ
أن

املعاد جسامين ،أي َّ
إن اإلنسان ُيعاد بجسده وروحه.

أن املعاد جسامين وليس روحاني ًا فقطُّ ،
واضح َّ
تدل عىل ذلك
والصحيح كام هو
ٌ

آيات كثرية منها:

/1تبدل اجللود:

ِ
ف ن ُْصلِ ِ
َاه ْم
َارا ُك َّلماَ ن َِض َج ْ
ين َك َف ُروا بِآ َياتِنَا َس ْو َ
ت ُج ُلو ُد ُهم َبدَّ ْلن ُ
قال﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
يه ْم ن ً
ِ
(((
َان َع ِزيزًا َحكِيم﴾
اب إِ َّن اهللَ ك َ
ُج ُلو ًدا َغيرْ َ َها ل َي ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ

أن اجللود هي جز ٌء من اجلسد ،وذك ُْر القرآن الكريم لتبدهلا ٌ
شك فيه َّ
مما ال َّ
دليل

قاطع عىل َّ
أن املعاد جسامين.
ٌ

�/2شهادة اجلوارح:

لجِ ِ ِ لمِ
ِ َ
َ
ش ٍء
قالَ :
﴿و َقا ُلوا ُ ُلوده ْم َ َش ِهدت ُّْم َع َل ْينَا َقا ُلوا أن َط َقنَا اهلل ا َّلذي أن َط َق ك َُّل يَ ْ
ون﴾((( ،ومعلو ٌم َّ
أن اجلوارح إنام هي أجزا ٌء من جسم
َو ُه َو َخ َل َقك ُْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ

اإلنسان ،فشهادهتا يوم القيامة ٌ
دليل عىل َّ
أن املعاد جسامين.
((( النساء .56
((( فصلت .21
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/3اللذائذ املادية:

تناولت الكثري من اآليات املباركة ما يف اجلنة من لذائذ مادية ُأعدّ ت للمؤمنني من

ُ
لذائذ للبدن ال للروح ،وحيث
طعام ورشاب وزواج وحور عني .وهذه اللذائذ إنام هي
ذكرها اهللَّ 
دل ذلك عىل ّ
أن املعاد ليس بالروح فقط ،بل هو بالروح واجلسم م ًعا.

�إ�شكاالن حول املعاد ج�سماين.
أثريت العديد من اإلشكاالت حول املعاد اجلسامين ،نشري إىل إشكالني منها مع

جواهبام رسي ًعا:

الإ�شكال الأول� :إعادة املعدوم.

أن البدن ُيتلف وينعدم بعد املوت ،فكيف يرجع املعدوم؟ حيث َّ
حاصلهَّ :
إن مفاد

املعاد اجلسامين هو ّ
أن يف يوم القيامة ترجع هذه الروح إىل اجلسم املتحلل يف الرتاب بعد
املوت ،فهذا البدن صار عد ًما يف الرتاب فكيف يعود؟!
اجلواب:

َّ
أن اإلنسان فيه جزأين :جزء مادي وهو البدن ،وجزء جمرد وهو الروح .وحيث
ٍ
ُ
َّ
منصب عىل
فاإلشكال
فساد باملوت وال تنعدم،
أي
ٌ
إن الروح موجو ٌد جمر ٌد فال يصيبها ُّ
البدن فقط.

أن املادة ال تفنى ،وإنّام تتحول من ٍ
ُ
وقد أثبت العلم َّ
فالبدن يتفسخ
حالة إىل حالة،
ٍ
ذرات وأقصاه يتحول إىل طاقة ،لكنها بالنتيجة ال تفنى وإنّام تضيع أو
ويتحول إىل

تُستهلك يف الرتاب وتصبح سام ًدا يتغذى عليها النبات ،أو قد يموت اإلنسان يف البحر
فيتحلل جسمه يف البحر وتأكله األسامك ،وعىل ِّ
كل األحوال فاخلاليا موجودة .ويف يوم

القيامة حيث ّ
إن اهلل عامل ٌ بالعلم غري املحدود ،وقادر بقدرة غري حمدودة ،فيمكنه مجع
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ٍ
فإن ِّ
تلك اخلاليا املتفرقة وإرجاع البدن ،وإذا أردنا أن نقرب املسألة َّ
خلية شفر ًة
لكل

جهاز يلتقط حسب الذبذبات شفرات هذه اخلاليا ،فأينام كانت وكيفام
خاص ًة ،وهناك
ٌ
صارت هذه اخلاليا فإنّه جيدها ويرتبها حسب الرتتيب اخلاص هبا ،وعليه َّ
فإن البدن مل
يف َن ،ويمكن إعادته.

أن األساس الوحيد الذي ابتنت عليه هذه الشبهة من َّ
والنتيجة َّ
أن البدن يكون

عد ًما غري صحيح .نعم ،ربام يعدّ ه العرف كذلك ،لكنه يف احلقيقة هو موجو ٌد حت ّلل إىل
ٍ
ذرات متفرقة هنا وهناك ال أكثر.

الإ�شكال الثاين� :شبهة الآكل وامل�أكول:

بأن املعاد جسامينَّ ،
تسلم هذه الشبهة َّ
وأن هذا البدن الذي يتحلل بعد دفنه يف
الرتاب أو يحُ رق كام يف عقيدة البوذيني ،ستتفرق أجزاؤه وتُصبح إما ترا ًبا ملقلع ٍ
طني

ٍ
تفاحة أو
أمالحا تتغذى عليها النباتات ،فتصبح جز ًءا من
لتكوين طابوق البناء ،أو
ً

ٍ
شخص آخر فيأكلها فتصري جز ًءا من جسم ذلك
عشب مثلاً  ،فيتغذى عىل تلك التفاحة
ٌ

ٌ
حيوان كاخلروف مثلاً  ،فتصبح جز ًءا من جسمه وما
امليت ،أو يتغذى عىل ذلك العشب
يتفرق يف أجسام آكليه وهكذا.
إن ُيذبح و ُيطهى حتى ّ

ٌ
وعليه سيكون هناك ٌ
ومأكول ،ومما يزيد األمر تعقيدً ا أنه ربام أجزاء جسم
آكل
ٍ
ٍ
إنسان كافر أو العكس ،فكيف يدخل جسم الكافر
ُصبح أجزا ًء من جسم
إنسان مؤمن ت َ

إىل اجلنة وينعم فيها ،أو بالعكس يدخل جز ٌء من جسم املؤمن إىل النار و ُي َّ
عذب فيها

نتيجة وجوده يف جس ِم الكافر ،فهذه مشكل ٌة حتتاج إىل ٍ
حل هلا.
وقد ُقدِّ مت عدة أجوبة عن هذه الشبهة ،منها التايل:
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اجلواب الأول:

َّ
إن جسم اإلنسان يتكون من أجزاء أصلية وأجزاء غري أصلية ،ويف املوت عندما

يتحلل جسمه تتحلل األجزاء غري األصلية وأما األجزاء األصلية فال تتحلل .ويف املعاد

يكون بقية أجزاء اجلسم األخرى ،كام يف البلورة
يأخذ اهلل ذلك اجلزء األصيل ومنه ِّ
ٍ
عملية حرارية.
التي يصنعون منها البالستك حيث تدخل يف

يقول البعضّ :
إن هذا اجلزء موجو ٌد بأسفل العمود الفقري وهو ال يتحلل،
وسى َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهلل
ويستدلون عىل ذلك ببعض الروايات كام ورد َع ْن عَماَّ ِر ْب ِن ُم َ
َق َال :س ِئ َل َع ِن ا ْلـمي ِ
ت َي ْبلىَ َج َسدُ ه؟ َق َالَ « :ن َع ْمَ ،حتَّى لاَ َي ْب َقى َله لحَْ ٌم ولاَ َع ْظ ٌم ،إِلاَّ
َ ِّ
ُ
طِي َنتُه ا َّلتِي ُخلِ َق ِمن َْها َفإِ هَّنَا لاَ ُت ْبلىَ َت ْب َقى فيِ ا ْل َق رْ ِب ُم ْست َِد َيرةًَ ،حتَّى يخُ ْ َل َق ِمن َْها َكماَ ُخلِ َق َأ َّو َل
ٍ (((
َم َّرة».
وبغض النظر عن سنده –الذي حكم عليه البعض بالضعفَّ ،-
فإن العلوم احلديثة

أن هذا اجلزء من البدن ال يفنى ،وإنّام انتهوا إىل َّ
مل تصل إىل َّ
أن اجلسم كله يفنى (بمعنى
أنه يتحلل) ،فعندما تنظر إىل جس ٍم ُأ ِ
حرق متا ًما فال يبقى منه هذا اجلزء املشار إليه .وعىل
جوابْ ،
صح فتنتفي به
كل حال هو خالف ظاهر القرآن الكريم ،وبالنتيجة هو
فإن َّ
ٌ

هذه الشبهة.

اجلواب الثاين:

وأن َّ
كل اخلاليا ترجعَّ ،
أن هذه املواد ال تفنىَّ ،
َّ
وأن هذه اخللية حسب الشبهة التي
ٍ
ٍ
صغرية منهُّ ،
وكل جس ٍم سيعيد ما
خلية
صارت جز ًءا من اجلسم اآلخر إنام هي جمرد
أخذه من خاليا من غريه من األجسام ،وقد يتسبب هذا األمر بأن يصغر البدن ،فمثلاً

لو كان طوله (180سم) مثلاً فإنّه سيكون (120سم) ،وبذلك فإن كل جس ٍم سريجع

((( الكايف  ،ج،3ص،251ح.7

عملاو ثعبلا يف انتديقع

187

إىل أصله.

ويستدل عىل هذا الرأي ببعض الروايات ،فقد ورد عن هشام بن احلكم يف حماججة

الزنديق لإلمام الصادق ،فقال [الزنديق] :وأنى له بالبعث والبدن قد بىل ،واألعضاء

قد تفرقت ،فعضو ببلدة يأكلها سباعها ،وعضو بأخرى متزقه هوامها ،وعضو قد صار

ترابا بني به مع الطني حائط؟

قال« :إن الذي أنشأه من غري يشء ،وصوره عىل غري مثال كان سبق إليه ،قادر

أن يعيده كام بدأه».

قال :أوضح يل ذلك.

قال« :إن الروح مقيمة يف مكاهنا ،روح املحسن يف ضياء وفسحة ،وروح امليسء يف

ضيق وظلمة ،والبدن يصري تراب ًا كام منه خلق ،وما تقذف به السباع واهلوام من أجوافها،

مما أكلته ومزقته كل ذلك يف الرتاب .حمفوظ عند من ال يعزب عنه مثقال ذرة يف ظلامت
األرض ،ويعلم عدد األشياء ووزهنا ،وأن تراب الروحانيني بمنزلة الذهب يف الرتاب،

فإذا كان حني البعث مطرت األرض مطر النشور ،فرتبو األرض ثم متخضوا خمض
السقاء ،فيصري تراب البرش كمصري الذهب من الرتاب إذا غسل باملاء ،والزبد من اللبن

إذا خمض ،فيجتمع تراب كل قالب إىل قالبه ،فينتقل بإذن اهلل القادر إىل حيث الروح،
فتعود الصور بإذن املصور كهيئتها ،وتلج الروح فيها ،فإذا قد استوى ال ينكر من نفسه

شيئا».

(((

والرواي ُة واضح ٌة وهبا تنحل الشبهة.

((( االحتجاج للشيخ الطربيس ج 2ص  97و .98

188

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

اجلواب الثالث:

مكون من ٍ
ٌ
تقدّ م ّ
ٍ
وروح ،وحقيقة اإلنسان إنام هي بروحه ،وأما
بدن
أن اإلنسان
ٍ
كل ِ
البدن فمتغري ،إذ تقدّ م أنّه يتغري َّ
سنوات ،وخالل أربعني سنة مث ً
ال يكون البدن
ثامن

قد تغيرّ مخس مرات تقري ًبا ،ومع ذلك تبقى (األنا) هي نفسها التي كانت قبل أربعني
سنة حمتف ًظا هبا .وهذا ُّ
يدل عىل ّ
أن هناك شي ًئا ثابتًا يف شخصية اإلنسان ،وهو الذي
يستحق الثواب أو العذاب.

ٌ
إنسان قبل مخسني سنة ،وأرادوا أن يعاقبوه بعد مرور
وكمثال عىل ذلك ،لو أجرم

كل تلك املدة ،فهل ُيقبل منه أن يقول :إنّام قتلته باليد التي كانت قبل مخسني سنة،

مرارا ،وما ستعاقبونه اآلن ليست تلك اليد التي ارتكبت
وتلك اليد قد حتولت وتغريت ً
اجلريمة وإنام يدٌ أخرى؟! حتماً س ُيقال له :إنام نعاقبك أنت لذاتك ولروحك.
دل عىل ٍ
يشء إنام ُّ
إن َّ
يدل عىل ّ
وهذا ْ
أن حقيقة اإلنسان بروحه ،وأما البدن فهو جمرد

آلة للروح ووظيفته تنفيذ أوامر الروح ،وهو الذي من خالله تتأثر الروح ،فتُرس وتتنعم
أو حتزن وتتأمل ،فإذا أردت الذهاب إىل املسجد َّ
فإن بدنك هو الذي سيأخذك ،وهو يف
خدمتك ويتحرك بأمرك ،وإن احتاجت روحك إىل االرتواء َّ
فإن جسمك هو الذي

سيتحرك ويرشب املاء ،فرتتوي روحك.
فاجلسم جمرد ٍ
آلة لتأثري وتأ ّثر الروح؛ ألن هذه الروح ليس هلا اتصال بعامل املادة،
فهي جمردة وحتتاج إىل ٍ
آلة تكون حلقة الوصل بينها وبني املاديات ،وما تلك اآللة إال

البدن.

فإن الروح بإمكاهنا أن ت ّ
فإن كان األمر كذلك َّ
ْ
ُعذب أو تُن ّعم ،سواء تلبست بالبدن

األصيل هلا أو بسواه؛ َّ
ألن العذاب والنعيم إنام تشعر به الروح فقط ،وأما اجلسم فهو
واسطة يف إيصال ذلك النعيم أو العذاب ليس إال.
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وعليه ،فلو س ّلمنا هبذه الشبهة وكان جسم املؤمن أكثره من جسم كافر ودخل

اجلنة ،أو كان جسم الكافر أكثره جسم املؤمن ودخل النار ،فال يقالَّ :
إن هذا الكافر هو

الذي دخل اجلنة وال ّ
إن هذا املؤمن دخل النار ،كام أنّه ال الكافر سيشعر بالنعيم ،وال

املؤمن سيحرتق باجلحيم؛ ّ
ألن كلاّ ً من العذاب واألمل إنام يطاالن الروح فقط وفقط ،ال
اجلسم ،وأما هو فال يعدو ْ
أن يكون واسط ًة إليصال الشعور بأمل اجلحيم أو لذة النعيم.

ولتقريب الفكرة أكثرَّ ،
فإن الروح مثل رشحية التلفون فاالتصال ال يرد إال عليها،

مهام تغيرّ اجلهاز ،وما اجلهاز إال آلة لتفعيل الرشحية.
ِ
ف ن ُْصلِ ِ
ين َك َف ُروا بِآ َياتِنَا َس ْو َ
ويشري إىل هذه الفكرة قوله﴿ :إِ َّن ا َّلذ َ
يه ْم ن ً
َارا ُك َّلماَ
ِ
(((
َان َع ِزيزًا َحكِيم﴾
ن َِض َج ْ
اب إِ َّن اهللَ ك َ
َاه ْم ُج ُلو ًدا َغيرْ َ َها ل َي ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ت ُج ُلو ُد ُهم َبدَّ ْلن ُ

فلو كان البدن هو الذي ُيعذب َّ
فإن البدن تعذب وانتهى يف العذاب األول وإنام
سيأيت اهلل للكافر ٍ
ببدن آخر.

بأن قدرة اهلل أعظم من هذه الشبهات ،وهذا ٍ
واخلالصة :نحن نؤمن َّ
كاف للرد

عىل هذه الشبهة.

املطلب اخلام�س :املعاد وتربية الإن�سان
املعاد :هو عود الروح إىل البدن.
امليعاد :هو يوم القيامة.

من الواضح جدً ا َّ
أن اإليامن باملعاد وامليعاد يتدخل مبارش ًة بسلوك اإلنسان؛ وذلك
وكل ٍ
أن فعل اإلنسان َّ
قول يصدر منه ال يذهب ُسدى ،وإنّام يحُ ُ
ألن اإليامن هبام يعني ّ
ّ
فظ
حفيظ علي ٍم ،ال يعزب عنه أي ٍ
ٍ
يشءْ ،
﴿وك َُّل
عند
رشا فرش .قالَ :
خريا فخري وإن ً
إن ً
((( سورة النساء :آية .56
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نس ٍ
ورا ا ْق َر ْأ كِتَا َب َ
ان َأ ْلز َْمنَا ُه َطائِ َر ُه فيِ ُعن ُِق ِه َو ُنخْ ِر ُج َل ُه َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة كِتَا ًبا َي ْل َقا ُه َم ُ
ك َك َف ٰى
نش ً
إِ َ
(((
ك ا ْل َي ْو َم َع َل ْي َ
بِنَ ْف ِس َ
ك َح ِسي ًبا﴾
ٍ
ٍ
أن َّ
وهذا يعنيَّ :
إحسان أو
طاعة أو معصية ،من
كل أعامل اإلنسان حمفوظة ،من

إساءة ،وهناك جزاء من اهلل ،حيث يثيب املطيعني ويعاقب العاصني ،فهو واسع

الرمحة ويف نفس الوقت هو شديد العذاب.

ٍ
بأن هناك يوم ًا س ُيحرش فيه الناس وسيحاسبون عىل ِّ
وهذا هو اإليامن َّ
صغرية
كل
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ون َيا َو ْي َل َتنَا
ني ممِ َّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
َاب َفترَ َ ى ا ْل ُـم ْج ِرم َ
﴿و ُوض َع ا ْلكت ُ
وكبرية كام قالَ :
ِ
ِ
م ِ
ال َٰه َذا ا ْلكِت ِ
اها َو َو َجدُ وا َما َع ِم ُلوا َحاضرِ ً ا َولاَ
َاب لاَ ُيغَاد ُر َصغ َري ًة َولاَ َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْح َص َ
َ
ك َأحدً ا﴾((( ،وقوله﴿ :ه َذا كِتَابنَا ينطِ ُق ع َليكُم بِالحَْ ِّق إِنَّا ُكنَّا نَست ِ
ِ
َنس ُخ َما
َٰ
َي ْظل ُم َر ُّب َ َ
ْ
َ ْ
ُ َ
ون﴾
كُنت ُْم َت ْع َم ُل َ

(((

فاإلنسان إذا عاش هذا اإلحساس يف مجيع حركاته وسكناته ،فإنّه من باب الدافع
الفطري يف دفع الرضر عن نفسه من جهة ،ويف جلب املنفعة هلا من ٍ
جهة أخرى ،سيعمل

ٍ
بشكل تلقائي.
عىل االلتزام باحلق واالبتعاد عن الباطل

لو التزم َّ
كل الناس هبذه الثمرة املرتتبة عىل اإليامن باملعاد ،فستتحول األرض إىل
ٍ
ٍ
جنة أرضيةٌّ ،
أي
كل منهم ال يأخذ إال حقه ،وال يتجاوز حدوده ،ولن حيدث حينئذ ُّ
ٍ
ٍ
أي ٍ
جريمة؛ ألنه يعلم
سريتدع املجرم عن ارتكاب أي
وعندئذ
أكل بالباطل،
ُ
تزاح ٍم أو ُّ
بأنّه إن ارتكبها فستبقى حمفوظ ًة وسيحاسب عليها ال حمالة ،فألجل ْ
أن يدفع الرضر
يفضل أن
عن نفسه فإنه جيتنب ارتكاهبا ،وكذا فيام لو واجه املؤمن مرار ًة يف احلياة ،فإنّه ّ

((( اإلرساء 13و .14
((( الكهف.49 :
((( اجلاثية .29
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ويتجرعها عىل ْ
أن حييد عن الطريق الذي أراده اهلل؛ ولذا تعرب الروايات:
يصرب عليها
ّ

«الدنيا سجن املؤمن».

فقد روي َع ْن محَُ َّم ِد ْب ِن َع ْجلاَ َن َق َالُ :كن ُْت ِعنْدَ َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ،ف َشكَا إِ َل ْيه َر ُج ٌل
بَ ،فإِ َّن اهلل تعاىل َس َي ْج َع ُل َل َ
ك َف َرج ًا».
اج َةَ ،ف َق َالَ لهْ :
الحَْ َ
«اص رِ ْ
َ
ب يِن َع ْن ِس ْج ِن ا ْلكُو َف ِة،
َق َالُ :ث َّم َس َك َت َسا َع ًةُ ،ث َّم َأ ْق َب َل عَلىَ َّ
الر ُج ِل َف َق َال« :أ ْخ رِ ْ
ف ُه َو؟!» َف َق َالَ :أ ْص َل َح َك اهللَ ،ض ِّي ٌق منْتِ ٌن ،و َأ ْه ُله بِ َأس َوأِ َح ٍ
ْت فيِ
َك ْي َ
الَ .ق َالَ « :فإِ َّنماَ َأن َ
ْ
ُ
ِ ِ (((
ت َأ َّن الدُّ ْن َيا ِس ْج ُن ا ْل ُـم ْؤمن».
ُون فِيه فيِ َس َع ٍةَ ،أما َعلِ ْم َ
الس ْج ِنَ ،فترُ ِ يدُ َأ ْن َتك َ
ِّ
والدنيا وإن كانت سجنًا للمؤمن ،إال أهنا تعقبه فسح ًة ال حدَّ هلا ،جن ًة عرضها

الساموات واألرض ،من هنا سيتولد ٌ
أمل يف نفوس املؤمنني َّ
بأن أعامهلم وصربهم

وجترعهم لآلالم ال يمكن ْ
سدى ،مهام كانت صغري ًة وإن كانت صدق ًة بسيط ًة
أن تذهب
ً
ّ

حليوان بعيدً ا عن أعني الناس قرب ًة إىل اهلل.

فهذا اإلحساس واإليامن باملعاد يدفع باإلنسان إىل التزام جادة الصواب والتزام

الطاعات واجتناب املعايص ،حتى ْ
وإن مل يكن بدافع جلب النفع ودفع الرضر ،فإنه

سيؤدي مفعوله ،وعىل أي احلالني فالنتيجة واحدة وهي االستقامة.
املطلب ال�ساد�س :ما هو املقدار الواجب من الإميان باملعاد؟

أمرا مستقبل ًيا ،ومن ثم ال بد من الرجوع فيه إىل اآليات
ُيعدُّ ما حيدث يوم القيامة ً

الكريمة والروايات الرشيفة ،أي ال بد من الرجوع إىل من له االطالع عىل ذلك العامل
املستقبيل.

اب َما َأ َخ َذه اهلل عَلىَ ا ْل ُـم ْؤ ِم ِن ِم َن الص ِ
َّبرْ عَلىَ َما َي ْل َح ُقه فِيماَ ا ْب ُتليَِ بِه
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 250ب ُ
ح.6
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عميل يف السلوك اإلنساين،
ويمكن تقسيم ما حيدث يوم القيامة إىل قسمني :ما له ٌ
أثر ٌ

وما ال أثر عملي ًا له يف السلوك اإلنساين ،ومن ثم َّ
فإن املقدار الواجب اإليامن به من قبل

حلا ،-وأما الثاين،
حلا كان أو طا ً
اإلنسان هو األول؛ ملا له من مدخلية يف عمله -صا ً
أن ي ِ
تعب نفسه فيها.
فطاملا مل يكن فيه أثر عىل سلوك اإلنسان ،فال يتوجب عليه ْ ُ
وهذا نظري ما قد ُذ ِكر يف قضية اإلمام املهدي حيث قلنا إنه ليس من الواجب
عىل املؤمن ْ
أن ُيتعب نفسه وهيدر وقته يف معرفة عالمات الظهور ،وإنّام يكفي منه فقط

معرفة العالمات احلتمية املؤرشة للظهور.

وكذلك يف قضية املعاد فهناك الكثري من التفاصيل التي ليس من الرضوري

التعرض هلا ومعرفتها نحو معرفة كيفية الرصاط ،أو معنى امليزان ،فهذه مسائل ال بأس
يف معرفتها من باب الفضول العلمي لكن ليس من الواجب إتعاب النفس فيها؛ ألنه
يكفينا فقط معرفة ما يعود علينا بالفائدة الرتبوية ،نحو معرفة َّ
أن هناك يو ًما نُبعث فيه

رشا فرشٌّ ،
خريا فخري ْ
وأن اهلل س ُيحاسبنا فيه عىل أعاملنا ْ
ّ
وكل سينال ما يستحق
وإن ً
إن ً
إما يدخل اجلنة أو النار والعياذ باهلل ،وأن نؤمن بذلك ،وهذا ما اشار له الشيخ يف

حيا.
عبارة كتابه ورصح هبا ترص ً

حيث قال :وما املعاد اجلسامين عىل إمجاله إال إعادة االنسان يف يوم البعث

والنشور ببدنه بعد اخلراب ،وإرجاعه إىل هيئته األوىل بعد أن يصبح رميام .وال جيب
االعتقاد يف تفصيالت املعاد اجلسامين أكثر من هذه العقيدة عىل بساطتها التي نادى هبا

القرآن ،وأكثر مما يتبعها من احلساب والرصاط وامليزان واجلنة والنار والثواب والعقاب
بمقدار ما جاءت به التفصيالت القرآنية.

«وال جتب املعرفة عىل التحقيق التي ال يصلها إال صاحب النظر الدقيق ،كالعلم

بأن األبدان هل تعود بذواهتا أو إنام يعود ما يامثلها هبيئات ،وأن األرواح هل تعدم
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كاألجساد أو تبقى مستمرة حتى تتصل باألبدان عند املعاد ،وأن املعاد هل خيتص

باإلنسان أو جيري عىل كافة رضوب احليوان ،وأن عودها بحكم اهلل دفعي أو تدرجيي.

وإذا لزم االعتقاد باجلنة والنار ال تلزم معرفة وجودمها اآلن وال العلم بأهنام يف

السامء أو األرض أو خيتلفان .وكذا إذ وجبت معرفة امليزان ال جتب معرفة أهنا ميزان
معنوية أوهلا كفتان وال تلزم معرفة أن الرصاط جسم دقيق أو هو االستقامة املعنوية

والغرض أنه ال يشرتط يف حتقيق اإلسالم معرف أهنا من األجسام..»..

(((

((( مقتبس من كتاب كشف الغطاء ص  5للشيخ الكبري كاشف الغطاء.

ُملحق :عوالـم الإن�سان.
مر
من باب االستطراد نتعرض لذكر العوامل املاضية واحلارضة واملستقبلية التي ّ

وسيمر هبا اإلنسان ابتدا ًء من عامل الذر إىل القيامة عىل نحو اإلجياز ،وهي ستة عوامل:
ُّ
عوامل اإلنسان:

العامل الأول :عامل الذر
هو من املفاهيم التي ُاخت ُِلف فيها ويف اإليامن بهْ ،
وإن مل يرتتب عىل معرفته واإليامن
ٍ
أثر عميل يف سلوك اإلنسان .وقد استدل بعض العلامء ٍ
أي ٍ
قرآنية عىل وجود هذا
بآية
به ُّ

العامل ،كام يمكن أن تف بعض املواقف احلياتية به ،كام لو رأيت شخصا ألول ٍ
مرة
ً
سرَّ
وأنت عىل ٍ
متاخم لليقني أنّك رأيته من قبل ،فقد ُيفسرّ ذلك عىل أنّك ربام
ظن كبري ربام
ٌ
رأيته يف عامل الذر.

واآلية الكريمة التي ُي ُّ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َ
ك ِمن
ستدل هبا عىل عامل الذر هي قولهَ :
َبنِي آ َد َم ِمن ُظ ُه ِ
ت بِ َر ِّبك ُْم َقا ُلوا َبلىَ ٰ َش ِهدْ نَا َأن
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َعلىَ ٰ َأن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُ
َ
َت ُقو ُلوا َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة إِنَّا ُكنَّا َع ْن َٰه َذا غَافِلِ َ َ
ش َك آ َباؤُ نَا ِمن َق ْب ُل َو ُكنَّا ُذ ِّر َّي ًة
ني .أ ْو َت ُقو ُلوا إِ َّنماَ أ رْ َ
ون﴾(((.
ِّمن َب ْع ِد ِه ْم َأ َفت ُْهلِ ُكنَا بِماَ َف َع َل ا ْل ُـم ْبطِ ُل َ
وهي من اآليات التي ك ُثر الكال ُم واالختالف فيها بني املفرسين ،ونذكر هنا بعض

النقاط:

((( سورة األعراف :آية [172و ]173
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النقطة الأوىل :املعنى العام للآية:
تشري اآلية الكريمة إىل َّ
أن اهلل مجع اخللق ك َّلهم من أول املخلوقني إىل آخرهم،

أقر اجلميع
وسأهلم:
ُ
أولست بربكم؟ أي أوليس اهلل ربكم ومدبر أموركم ،وقد َّ

بربوبيته ،إذ أجابوا :بىل.
اهلدف من هذا التقرير:

/1عدم السامح للمتمردين عىل هذا اإلقرار بادعاء الغفلة واجلهل يوم القيامة؛

أقروا.
ألهنم ّ

/2منعهم من اختاذ التقليد لآلباء ذريع ًة الرتكاب املعايص.

النقطة الثانية :املعاين الرتبوية للآية.
أقر يف عامل الذر بالربوبية هلل ومن
هتدف اآلية املباركة إىل تذكري اإلنسان بأنّه قد َّ

أن ُيقلد اآلباء بالباطل ،وأن عىل املرء ْ
ثم فليس له ْ
حذرا من خمالفة األحكام
أن يكون ً
اإلهلية؛ َّ
أتم احلجة عىل العباد ،وهلل احلجة البالغة ،فأعطاهم عقلاً وأرسل
ألن اهلل قد َّ

ٍ
وقررهم عىل أنفسهم بربوبيته .فبعد ِّ
ملذنب وال
كل ذلك ال عذر
وأقرهم ّ
هلم رسلاً ّ ،
ٍ
لعاص.
ذريع َة

روي عن أمري املؤمننيَ « :قدْ ُبصرّ ْ ت ُْم إِ ْن َأ ْبصرَ ْ ت ُْمَ ،و َقدْ ُه ِديت ُْم إِ ِن ْاهتَدَ ْيت ُْم،
ٍ
ُ ِ
(((
تم جتهيز مجيع البرش به ،وما بقي عليهم إال ْ
أن
وأ ْسم ْعت ُْم إِ ِن ْاست ََم ْعت ُْم»  .فك ُِّل يشء قد َّ
يفعلوا ما ُزودوا به من أجهزة ،فمن مل ِ
هيتد فبسوء اختياره ،وال عذر ملن َّ
ضل يوم القيامة
ِّ
ُ ِّ
إال الغفلة أو تقليد اآلباء وكالمها قد نبهت اآلية عىل رفض كوهنام عذر ًا بعدما حصل

اإلقرار من اجلميع بربوبية اهلل تعاىل يف عامل الذر.
((( هنج البالغة ،احلكمة ١٥٤
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النقطة الثالثة :معنى عامل الذر:

ِ
بشأن تفسري هذه اآلية املتقدمة يف املراد حتديدً ا من عامل
كلامت املفرسين
اختلفت
ُ
الذر؟ وقد نقل الشيخ مكارم الشريازي ستة ٍ
آراء حول هذا األمر((( ،سنذكر منها رأيني
ٍ
ضم ٍ
حديث إليهام طرحه أحد األساتذة:
رأي آخر
مع ِّ

الر�أي الأول:

طريق املحدّ ثني وأه��ل الظاهر حيث يقولونّ :
إن امل��راد هو ما ورد يف بعض

األحاديث من ّ
ذرات دقيقة
أن ذر ّي��ة آدم بأمجعهم قد خرجوا من ظهره عىل شكل ّ

ومألوا الفضاء وكانت تتمتّع بالعقل واإلحساس والقدرة عىل النطق ،فخاطبهم اهلل

األول عىل التوحيد.
وسأهلم« :ألست بر ّبكم؟» فقالوا مجيع ًاَ « :بىل»; وبذلك أخذ العهد ّ

وكان بنو اإلنسان بأنفسهم شاهدين عىل ذلك.

ف من قبل بعض
وعىل الرغم من شهرة هذا التفسري عىل األلسن ،بيد أنَّه ُض ِّع َ

العلامء مثل الشيخ جعفر سبحاين(((.

((( نفحات القرآن للشيخ نارص مكارم الشريازي -ج 3ص .89 – 82
((( مفاهيم القرآن للشيخ جعفر سبحاين ج  ،1ص82و ،85حيث قال ما نصه :انتقادات عىل هذه
النظرية:
ان أوضح دليل عىل قصور هذه النظرية هو عدم موافقتها للمدلول الظاهري لآليةّ ،
ّ .١
ألن ظاهر اآلية
كام قلنا يف النقطة اخلامسة يفيد ّ
ذريتهم ،ال من آدم وحده؛
أن اهلل تعاىل أخذ من ظهور كل أبناء آدم ّ
ِ
وألجل هذا قال سبحانهِ :
﴿من َبني آ َد َم﴾ ومل يقل من آدم .كام ّ
أن الضامئر جاءت يف صيغة اجلمع:
ِ
﴿من ُظ ُه ِ
ور ِه ْم﴾ُ ﴿ ،ذ ِّر َّيت َُه ْم﴾ ال املفرد .وعىل هذا األساس ال تطابق هذه النظرية مفاد اآلية يف هذه
الناحية.
 .٢إذا كان قد أخذ هذا امليثاق من بني آدم وهم يف كامل وعيهم ،فلامذا ال يتذكره أحد منّا؟
وأجيب عن هذا اإلشكال ّ
بأن ما هو منيس ومغفول عنه هو «وقت هذا امليثاق واإلقرار» وليس نفس
امليثاق واإلقرار واالعرتاف ،بدليل ما جيده كل إنسان يف ذاته من ميل فطري إىل اإلذعان بوجود اهلل
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وربوبيته ،وال شك ّ
أن هذا هو امتداد طبيعي لذلك اإلقرار املأخوذ يف عامل «الذر».
تصور أصحابه ،ألنّه ليس من املعلوم ّ
أن ما نجده من «امليل
لكن هذا اجلواب ليس بوجيه جد ًا كام ّ
الفطري» إىل اهلل يف ذواتنا يرتبط حت ًام بمثل ذلك امليثاق ..بل ربام يكون نتيجة «فطرية وجود اهلل
وربوبيته» وبداهتهام.
وما يقال من ّ
أن الفاصل الزمني الطويل هو الذي كان سبب ًا لنسيان امليثاق املذكور ليس بصحيح كام
يظهر.
ّ
ألن طول هذا الفاصل ال شك أقل بكثري من طول الفاصل الزمني بني اإلنسان يف الدنيا ويوم القيامة
عىل حني نجد ّ
أن اإلنسان ال ينسى ما شاهده من حوادث يف الدنيا فها هم أهل اجلنة مث ً
ال يقولون
ألهل النارَ :
﴿أ ْن َقدْ َو َجدْ نَا َما َو َعدَ نَا َر ُّبنَا َح ّق ًا َف َه ْل َو َجدْ تُّم َما َو َعدَ َر ُّبك ُْم َح ّق ًا َقا ُلوا َن َع ْم﴾.
ِ
َان ليِ َقرين [أي يف الدنيا] يقول ءإِن َ ِ
ني﴾.
﴿إن ك َ
َّك لمَ َن ا ُمل َصدِّ ق َ
ونظري ذلك قول بعض أهل اجلنة :يّ
ٌ
َ
ِ
﴿و َقا ُلوا َما َلنَا ال ن ََر ٰ ِ
األش ِار﴾.
ومثله قول بعض أهل النارَ :
ى ر َجاالً ُكنَّا َن ُعدُّ ُه ْم [أي يف الدنيا] م َن رْ َ
وغري ذلك من اآليات الدالة عىل تذكر أهل القيامة ملا جرى هلم يف العامل الدنيوي ممّا ّ
يدل عىل عدم
نسيان احلوادث رغم طول الفاصلة الزمنية.
ّ .٣
ان اهلدف من أخذ امليثاق أساس ًا هو أن يعمل األشخاص بموجب ذلك امليثاق ،والعمل فرع
للتذكّر ،فإذا مل يتذكّر الشخص أي يشء من هذا امليثاق ،فكيف ترى يصح االحتجاج به عليه ،وكيف
يمكن دفعه إىل العمل وفقه؟
عىل أنّنا بعد أن كتبنا هذا ،وقفنا عىل كالم للعالّمة الرشيف املرتىض يف (أماليه) وهو ينص عىل ما ذكرنا
أن تأويل هذه اآليةّ :
حيث أبطل هذا الرأي إذ قال« :وقد ظن بعض من ال بصرية له وال فطنة عندهّ ،
أن
اهلل استخرج من ظهر آدم مجيع ذريته وهم يف خلق الذر ،فقررهم بمعرفته وأشهدهم عىل أنفسهم.
أن العقل يبطله وحييله مما يشهد ظاهر القرآن بخالفهّ ،
وهذا التأويل مع ّ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ
ألن اهلل تعاىل قالَ :
ك ِمن بنِي آدم﴾ ومل يقل من آدم وقالِ :
﴿من ُظ ُه ِ
َر ُّب َ
ور ِه ْم﴾ ومل يقل :من ظهره ،وقالُ ﴿ :ذ ِّر َّيت َُه ْم﴾ ومل
َ ََ
يقل :ذريته.

ثم أخرب تعاىل بأنه فعل ذلك لئال يقولوا يوم القيامة هّأنم كانوا عن ذلك غافلني أو يعتذروا برشك
وأنم نشأوا عىل دينهم وسنتهم ».
آبائهم ،هّ
ثم يقول الرشيف املرتىض« :فأ ّما شهادة العقول فمن حيث ال ختلو هذه الذرية التي استخرجت من
ظهور آدم فخوطبت وقررت من أن تكون كاملة العقول مستوفية لرشوط التكليف أو ال تكون،
فإن كانت بالصفة األُوىل وجب أن يذكر هؤالء بعد خلقهم وإنشائهم ،وإكامل عقوهلم ما كانوا عليه يف
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وكذلك الشيخ نارص مكارم الشريازي(((.
تلك احلال ،وما ّقرروا به واستشهدوا عليهّ ،
ألن العاقل ال ينسى ما جرى هذا املجرى وأن بعد العهد
وطال الزمان وليس أيض ًا لتخلل املوت بني احلالتني تأثري.
أن جتويز النسيان عليهم ينقض الغرض يف اآلية ،وذلك ّ
عىل ّ
ألن اهلل تعاىل أخرب بأنّه إنّام ّقررهم
وأشهدهم لئ ّ
ال يدّ عوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك وسقوط احلجة عنهم فيه ،فإذا جاز نسياهنم له عاد
األمر إىل سقوط احلجة وزواهلا ،وإن كانوا عىل الصفة الثانية من فقد العقل ورشائط التكليف قبح
خطاهبم وتقريرهم وإشهادهم وصار ذلك عبث ًا قبيح ًا يتعاىل اهلل عنه».
ّ .٤
ان هذه النظرية تؤول إىل نوع من القول بالتناسخ الذي بطالنه من رضوريات الدين ،ألنّه يعني
عىل أساس هذه النظرية ّ
أن اإلنسان أتى إىل هذه الدنيا قبل ذلك ،ثم بعد العيش القصري ارحتل ثم عاد
بصورة تدرجيية إىل هذه الدنيا مرة ثانية ..وهو التناسخ الذي أبطله املح ّققون والعلامء املسلمون.
نصه:
((( نفحات القرآن ج 3ص ،88 – 87حيث قال ما ُّ
ووجهوا إليه أغلب اإلشكاالت ،حيث
األول هو أضعف األقوال لدى الكثري من املح ّققنيّ ،
القول ّ
أشكل عليه الطربيس يف (جممع البيان) والس ّيد املرتىض كام نقله العالّمة املجليس يف مرآة العقول كام ّ
ان
الفخر الرازي أورد ( )12إشكاال عىل هذا القول! غري ّ
مكرر
أن بعضها ليس جدير ًا باإلهتامم وبعضها ّ
تتوجه مخسة إشكاالت إىل هذا القول:
أو قابل لإلندماج مع غريه ،وبصورة عا ّمة ّ
أ َّ
إن هذا التفسري ال ينسجم مع كلمة (بني آدم) أبد ًا ،وكذلك مع ضامئر اجلمع يف اآلية ،وك ّلها تتحدّ ث
عن بني آدم ال آدم نفسه .كام ال يتطابق مع لفظه «ظهور» مجع «ظهر» ،واخلالصة هي ّ
أن اآلية تقول:
«الذرية» ظهرت من ظهور «بني آدم» ال من ظهر «آدم» ،يف حني ّ
ّ
أن الروايات تدور حول نفس آدم.
ان
ّ

صح أخذ مثل هذا العهد الرصيح يف عامل سابق هلذا العامل فكيف يعقل نسيان ذلك من قبل البرش
ب لو ّ
ألن املستفاد من اآليات القرآنية هو ّ
بأمجعهم؟! وهذا النسيان العام دليل عىل إستبعاد هذا التفسريّ ،
أن
البرش ال ينسون حوادث الدنيا حني تقوم الساعة وهلم حوار بشأهنا غالب ًا ،فهل الفاصل الزمني بني عامل
الذر والدنيا هو أكثر من الفرتة بني الدنيا واآلخرة؟
ّ
ج لو س ّلمنا فرض ًا ّ
الذر،ولكن النتيجة هي ع ّلية هذا
بأن هذا النسيان العام يمكن تربيره بالنسبة لعامل ّ
العهد ،ألنّه يكون مؤ ّثر ًا حينام يتذكّره الناس ،أ ّما ما ينساه كا ّفة البرش فانّه يفقد تأثريه الرتبوي وال ينفع
احلجة وسدّ باب األعذار.
يف إلقاء ّ
﴿ر ّبنا َأ َمتَّنا اثنَت ِ
َني َ
وأ ْحييتَنا ا ْثنَتَي﴾ ّ
أن للبرش موتتني
د يستفاد من اآلية  11من سورة املؤمن َ
ثم حييون يوم القيامة» يف حني يكون هلم
ثم يموتون ّ
وحياتني «حيث كانوا موجودات ميتة فأحييت ّ
الذر وموتان وحياتان آخران».
وفق هذا التفسري أكثر من موتتني وحياتني« :موت وحياة يف عامل ّ

200

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

والفخر الرازي أورد اثني عرش إشكالاً عليه(((.
هـ يستلزم هذا التفسري (التناسخ) ،ألنّا نعلم ّ
بأن التناسخ ليس إالّ حلول روح واحدة يف جسمني أو
أكثر ،وطبق ًا هلذا التفسري ّ
بالذرات الدقيقة جدّ ًا والتي خرجت من ظهر
فان الروح االُوىل تع ّلقت ّأوال
ّ
ثم خرجت لتتع ّلق باألجسام احلارضة ،وهذا هو عني التناسخ.
آدم ّ
وبطالن التناسخ هو من املس ّلامت يف الدين ،ولذا ّ
فان الشيخ املفيد يف كتابه (جواب املسائل الرسوية)
عندما يذكر التفسري أعاله مقرون ًا ببعض الروايات يضيف :هذه أخبار القائلني بالتناسخ وفيه مجعوا
احلق والباطل( .مرآة العقول :اجلزء  ،7ص.)41
بني ّ
وقد ورد هذا الكالم بنفسه يف كالم شيخ املفسرّ ين الطربيس( .جممع البيان :ج ،4ص.)497
نصه:
((( تفسري الرازي لفخر الدين الرازي ج 15ص  .49 – 46حيث قال ما ُّ
واحتجوا عىل فساد هذا القول بوجوه.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلجة األوىل :هلم قالوا :قولهِ :
وره ْم﴾ ال شك أن قوله﴿ :م ْن ُظ ُه ِ
﴿م ْن َبني آ َد َم م ْن ُظ ُه ِ
وره ْم﴾ يدل
من قولهَ ﴿ :بنِي آ َد َْم﴾ فيكون املعنى :وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم .وعىل هذا التقدير :فلم يذكر
اهلل تعاىل أنه أخذ من ظهر آدم شيئ ًا.
احلجة الثانية :أنه لو كان املراد أنه تعاىل أخرج من ظهر آدم شيئ ًا من الذرية ملا قالِ :
﴿م ْن ُظ ُه ِ
ور ِه ْم﴾
بل كان جيب أن يقول :من ظهره ،ألن آدم ليس له إال ظهر واحد ،وكذلك قولهُ ﴿ :ذ ِّر َّيت َُه ْم﴾ لو كان
آدم لقال ذريته.
ِ
احلجة الثالثة :أنه تعاىل حكى عن أولئك الذرية أهنم قالوا﴿ :إِن ََّما َأ ْش َر َك آ َباؤُ نَا م ْن َق ْب ُل﴾ وهذا الكالم
يليق بأوالد آدم ،ألنه ما كان مرشك ًا.
احلجة الرابعة :أن أخذ امليثاق ال يمكن إال من العاقل ،فلو أخذ اهلل امليثاق من أولئك الذر لكانوا
عقالء ،ولو كانوا عقالء وأعطوا ذلك امليثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا يف هذا الوقت أهنم
أعطوا امليثاق قبل دخوهلم يف هذا العامل ؛ ألن اإلنسان إذا وقعت له واقعة عظيمة مهيبة فإنه ال جيوز
مع كونه عاق ً
ال أن ينساها نسيان ًا كلي ًا ال يتذكر منها شيئ ًا ال بالقليل وال بالكثري ،وهبذا الدليل يبطل
القول بالتناسخ .فإنا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل هذه األجساد يف أجساد أخرى لوجب
أن نتذكر اآلن أنا كنا قبل هذا اجلسد يف جسد آخر ،وحيث مل نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطالً.
فإذا كان اعتامدنا يف إبطال التناسخ ليس إال عىل هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم يف هذه املسألة،
وجب القول بمقتضاه ،فلو جاز أن يقال إنا يف وقت امليثاق أعطينا العهد وامليثاق مع أنا يف هذا الوقت
ال نتذكر شيئ ًا منه ،فلم ال جيوز أيض ًا أن يقال إنا كنا قبل هذا البدن يف بدن آخر مع أنا يف هذا البدن ال
نتذكر شيئ ًا من تلك األحوال .وباجلملة فال فرق بني هذا القول وبني مذهب أهل التناسخ فإن مل يبعد
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وعىل كل حال ،فنذكر منها إشكالاً واحدً ا:
التزام هذا القول مل يبعد أيض ًا التزام مذهب التناسخ.
احلجة اخلامسة :أن مجيع اخللق الذين خلقهم اهلل من أوالد آدم عدد عظيم وكثرة كثرية ،فاملجموع
احلاصل من تلك الذرات يبلغ مبلغ ًا عظي ًام يف احلجمية واملقدار وصلب آدم عىل صغره يبعد أن يتسع
لذلك املجموع.
احلجة السادسة :أن البنية رشط حلصول احلياة والعقل والفهم ،إذ لو مل يكن كذلك مل يبعد يف كل ذرة
من ذرات اهلباء أن يكون عاق ً
ال فامه ًا مصنف ًا للتصانيف الكثرية يف العلوم الدقيقة .وفتح هذا الباب
يفيض إىل التزام اجلهاالت .وإذا ثبت أن البنية رشط حلصول احلياة ،فكل واحد من تلك الذرات ال
يمكن أن يكون عامل ًا فامه ًا عاق ً
ال ؛ إال إذا حصلت له قدرة من البنية واللحمية والدمية ،وإذا كان
كذلك فمجموع تلك األشخاص الذين خرجوا إىل الوجود من أول ختليق آدم إىل آخر قيام القيامة
ال حتوهيم عرصة الدنيا ،فكيف يمكن أن يقال إهنم بأرسهم حصلوا دفعة واحدة يف صلب آدم؟
احلجة السابعة :قالوا هذا امليثاق إما أن يكون قد أخذه اهلل منهم يف ذلك الوقت ليصري حجة عليهم يف
ذلك الوقت ،أو ليصري حجة عليهم عند دخوهلم يف دار الدنيا .واألول باطل النعقاد اإلمجاع عىل أن
بسبب ذلك القدر من امليثاق ال يصريون مستحقني للثواب والعقاب واملدح والذم وال جيوز أن يكون
املطلوب منه أن يصري ذلك حجة عليهم عند دخوهلم يف دار الدنيا ألهنم ملا مل يذكروا ذلك امليثاق يف
الدنيا فكيف يصري ذلك حجة عليهم يف التمسك باإليامن؟
احلجة الثامنة :قال الكعبي :إن حال أولئك الذرية ال يكون أعىل يف الفهم والعلم من حال األطفال،
وملا مل يكن توجيه التكليف عىل الطفل ،فكيف يمكن توجيهه عىل أولئك الذوات؟
ت ن َْم َل ٌة َي َاأ ُّي َها الن َّْم ُل﴾
وأجاب الزجاج عنه فقال :ملا مل يبعد أن يؤتى اهلل النمل العقل كام قالَ ﴿ :قا َل ْ
﴿و َسخَّ ْرنَا َم َع َد ُاوو َد ا ْل ِ
ج َب َال ُي َس ِّب ْح َن﴾
(النمل )18 :وأن يعطي اجلبل الفهم حتى يسبح كام قالَ :
(األنبياء )79 :وكام أعطى اهلل العقل للبعري حتى سجد للرسول ،وللنخلة حتى سمعت وانقادت
حني دعيت فكذا ههنا.
احلجة التاسعة :أن أولئك الذر يف ذلك الوقت إما أن يكونوا كاميل العقول والقدرة أو ما كانوا كذلك،
فإن كان األول كانوا مكلفني ال حمالة وإنام يبقون مكلفني إذا عرفوا اهلل باالستدالل ولو كانوا كذلك ملا
امتازت أحواهلم يف ذلك الوقت عن أحواهلم يف هذه احلياة الدنيا ،فلو افتقر التكليف يف الدنيا إىل سبق
ذلك امليثاق الفتقر التكليف يف وقت ذلك امليثاق إىل سبق ميثاق آخر ولزم التسلسل وهو حمال .وأما
الثاين :وهو أن يقال إهنم يف وقت ذلك امليثاق ما كانوا كاميل العقول وال كاميل القدر ،فحينئذ يمتنع
توجيه اخلطاب والتكليف عليهم.
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﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ َر ُّب َ
ك ِمن
وهو أنه خالف ظاهر اآلية ،إذ ذكرت اآلية املباركة يف قولهَ :
َبنِي آ َد َم ِمن ُظ ُه ِ
أن التفسري يذكر َّ
ور ِه ْم﴾((( ،يف حني َّ
أن الناس خرجوا كالذر من ظهر
آدم فقط.

الر�أي الثاين:

َّ
إن املراد من عامل الذر هو الذرات األوىل لوجود اإلنسان ،أي تلك النطفة التي

ان ِمم ُخلِ َقُ خلِ َق ِمن م ٍ
اء َدافِ ٍق﴾ (الطارق )6 ،5 :ولو
ْ َ
احلجة العارشة :قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َينْ ُظ ِر الإْ ِ ن َْس ُ َّ
كانت تلك الذرات عقالء فامهني كاملني ،لكانوا موجودين قبل هذا املاء الدافق وال معنى لإلنسان إال
ذلك اليشء فحينئذ ال يكون اإلنسان خملوق ًا من املاء الدافق وذلك رد لنص القرآن.
فإن قالوا :مل ال جيوز أن يقال إنه تعاىل خلقه كامل العقل والفهم والقدرة عند امليثاق ثم أزال عقله
وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى يف رحم األم وأخرجه إىل هذه احلياة.
قلنا :هذا باطل ألنه لو كان األمر كذلك ملا كان خلقه من النطفة خلق ًا عىل سبيل االبتداء بل جيب أن
يكون خلق ًا عىل سبيل اإلعادة .وأمجع املسلمون عىل أن خلقه من النطفة هو اخللق املبتدأ فدل هذا عىل
أن ما ذكرمتوه باطل.
احلجة احلادية عرشة :هي أن تلك الذرات إما أن يقال هي عني هؤالء الناس أو غريهم والقول الثاين
باطل باإلمجاع ،بقي القول األول .فنقول :إما أن يقال إهنم بقوا فهامء عقالء قادرين حال ما كانوا نطفة
وعلقة ومضغة أو ما بقوا كذلك واألول باطل ببدهية العقل .والثاين :يقتيض أن يقال اإلنسان حصل له
احلياة أربع مرات :أوهلا وقت امليثاق ،وثانيها يف الدنيا ،وثالثها يف القرب ،ورابعها يف القيامة .وأنه حصل
له املوت ثالث مرات .موت بعد احلياة احلاصلة يف امليثاق األول ،وموت يف الدنيا ،وموت يف القرب،
﴿ر َّبنَا َأ َم َّتنَا ا ْثنَ َتينْ ِ َو َأ ْح َي ْي َتنَا ا ْثنَ َتينْ ِ ﴾ (غافر.)11 :
وهذا العدد خمالف للعدد املذكور يف قوله تعاىلَ :
ان ِم ْن ُسلاَ َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ (املؤمنني )12 :فلو كان
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
احلجة الثانية عرشة :قوله تعاىلَ :
القول هبذا الذر صحيح ًا لكان ذلك الذر هو اإلنسان ألنه هو املكلف املخاطب املثاب املعاقب ،وذلك
باطل .ألن ذلك الذر غري خملوق من النطفة ،والعلقة ،واملضغة ،ونص الكتاب دليل عىل أن اإلنسان
ان ِم ْن ُسلاَ َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
ني﴾ وقوله:
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َْس َ
خملوق من النطفة والعلقة ،وهو قوله تعاىلَ :
ِ
ي َش ْي ٍء َخ َل َق ُهِ م ْن ُن ْط َف ٍة َخ َل َق ُه﴾ (عبس )18 ،17 :فهذه مجلة الوجوه
﴿ ُقتِ َل الإْ ِ ن َْس ُ
ان َما َأ ْك َف َر ُه م ْن َأ ِّ
املذكورة يف بيان أن هذا القول ضعيف.
((( سورة األعراف :آية []172
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انتقلت من ظهور اآلباء إىل أرحام األمهات إىل ْ
أن صارت إنسانًا كاملاً  ،ويف ذلك احلال
-حال االنتقال -أعطاها اهلل قوى وقابليات خمتلفة ،يستفيد منها عندما ُيف ِّعلها فيام

بعد ل ُيدرك حقيقة التوحيد.

ٍ
أن اهلل أعطى يف عامل الذر ِّ
ومعنى هذاَّ :
واحد من البرش القابلية عىل إدراك
لكل

حقيقة التوحيد ،فإذا تأمل خلق اهلل هيتدي إىل التوحيد .وهذه القابليات هي السمع
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْفئِدَ َة
واألبصار واألفئدة أي العقول ،كام يف قولهَ :
﴿و َج َع َل َلك ُُم َّ
ون﴾((( ،فهذه القابليات والقدرات هو العهد الذي أخذه اهلل عىل العباد.
َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ

مما يعني َّ
أي بلسان
أن املحاورة بني اهلل واملخلوقات إنام كانت حماور ًة كنائي ًةّ ،

ّ
وكأن اهلل أعطاهم العقل واحلواس وغريها فقالوا بلسان احلال :بىل إذا ما
احلال،
ف ّعلنا العقل وتلك احلواس سن ُِق ُر بالتوحيد ،فتخرج من املحاورة من احلقيقة إىل املجاز.
أن الفطرة م��وج��ود ٌة عند ِ
وب�ما َّ
كافة البرش ،يؤيد ذل��ك ال��رواي��ة عن أيب عبد
اهلل أنَّه قال« :ما من مولود ُيو َلد إلاَّ
نصـرانه
عىل الفطرة ،فأبواه اللذان هُي ِّودانه و ُي ِّ
ٰ
مجسانه.(((»...
و ُي ِّ

والنتيجةّ :
أن هذه الفطرة موجود ٌة عند مجيع البرش وليس فيها نسيان؛ فال عذر
ٍ
ألحد يف خمالفة الترشيع اإلهلي.

ألن اآلية تقولَّ :
ظاهرا؛ َّ
إن اخلطاب قد وقع حقيق ًة ،يف
تفسري خالف اآلية
وهو
ً
ٌ

جماز.
حني يرى هذا التفسري أنّه ٌ

(((

((( سورة النحل :آية []78
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق  /49 :2ح .1668
((( قال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف نفحات القرآن ج 3ص  87و  :88وأ ّما القول الثاين الذي
اخلاصة ملعرفة اهلل يف عامل الرحم فأنّه ّ
أقل األقوال إشكاال،
يتحدّ ث عن خلق فطرة التوحيد والقابلية
ّ
أن ظاهر اآلية املبحوث عنها هو ّ
واإلشكال الوحيد الذي أورده عليه هو ّ
أن السؤال واجلواب جاء
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الر�أي الثالث:
للشيخ غالم رضا فيايض ،تب ًعا جلم ٍع من قدماء املفرسين واملحدثني ،حيث اخترص

ما بينه بقولهّ :
«أن األرواح ا ّلتي وجدت وستوجد يف عاملنا وبشكل بطيء وتدرجيي

استغرق حلدّ اآلن اآلالف من السنني قد وجدت من قبل وحتديد ًا بعد خلق آدم بشكل
رسيع وأخذ منها اإلقرار بالربوب ّية .ولكن هذه األرواح مل توجد آنذاك وحدها ،كام مل

توجد يف عاملنا ،وإنّام وجدت مع أبدان ،غايته هّأنا بقيت حمفوظة بأشخاصها وهي ا ّلتي

تع ّلقت بأبدان هذا العامل ،وأ ّما األبدان فقد تغيرّ ت واستبدلت بأبدان ُأخرى»(((.
بيانه:

ٍ
من املعلوم َّ
بشكل تدرجيي هبذه األبدان املادية منذ
أن األرواح يف عامل الدنيا توجد

بداية اخلليقة وإىل يومنا هذا ،بل وإىل ما شاء اهلل ،حيث يولد يف ِّ
كل يو ٍم جمموعة
ِ
ٍ
بشكل تدرجيي،
أيضا يولدون
من البرش ربام يصل عددهم إىل املليون مثلاً  ،وهؤالء ً
فبعضهم يف الساعة األوىل من اليوم والبعض يلوهنم يف الساعة الثانية وهكذا.

ٍ
وبشكل هائل
أما يف عامل الذر ،فقد خلق اهلل مجيع البرش بعد خلقه آلدم
ٍ
بأبدان ختتلف عن هذه األب��دان املادية يف عامل الدنيا ،وقد جرت
الرسعة ،خلقهم

وأقرهم اهلل عىل ربوبيته ،وبقيت تلك األرواح
بني اهلل وبينهم تلك املحاورةّ ،
ان مجلة (أخذ) دليل عىل ّ
بلسان القال ال احلال ،وهو رضب من التشبيه واملجاز ،مضاف ًا إىل ّ
أن هذا
مستمر ويتح ّقق يف ّ
األمر قد أخذ يف املايض ،يف حني ّ
كل زمان،
أن فطرة التوحيد لألجنّة هي أمر
ّ
واإلشكاالن يمكن اإلجابة عليهام وذلك لعدم مانعية محل هذا الكالم عىل لسان احلال مع القرينة،
األول قرينة
املهمة التي ترد عىل التفسري ّ
وقد كثر ذلك يف اللغة العربية نثر ًا وشعر ًا و ،...واإلشكاالت ّ
واضحة عىل هذا التفسري ،والفعل املايض قد يستعمل يف االستمرار أيض ًا ،وهذا طبع ًا حيتاج إىل قرينة
أيض ًا ،وهذه القرينة موجودة يف موضوع البحث.
((( علم النفس الفلسفي ،الطبعة األوىل سنة  2013ميالدية ،ص  ،245درس .38
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موجودة يف ذلك العامل ،وهي التي تنزل بالتدريج لتتلبس بأبداهنا املادية يف احلياة الدنيا.
ولتقريب الفكرة أكثر نقول:

َّ
إن الفيلم السينامئي الذي طوله ثالث ساعات مثلاً  ،بإمكانك أن تشاهده برسعته
ٍ
ٍ
ساعات ،كام بإمكانك أن ختتزل مشاهدته يف ربع
حينئذ ثالث
االعتيادية فتستغرق
ساعة عن طريق ترسيع عرضه ،وربام عندما ترسعه أكثر يصل بك األمر أن تشاهده
ٍ
ٍ
واحدة فقط.
دقيقة
خالل
فعامل الذر وما جرى فيه أشبه بالعرض الرسيع للفيلم ،عىل حني َّ
أن عامل الدنيا أشبه

بعرض الفيلم برسعته االعتيادية.

ويف عبارة أخرى له قال ما نصهّ :
تم فيه وبشكل رسيع إجياد
الذر حقيقة ّ
إن عامل ّ

بني آدم وبنفس الكيف ّية ا ّلتي يوجد عليها يف عاملنا بشكل بطيء ،من أجل أخذ اإلقرار

ثم ُأعيدوا إىل ما كانوا عليه وأخذوا يتواجدون يف عاملنا وبشكل
منهم بربوب ّية اهلل تعاىلّ ،

تدرجيي هادئ مع املعرفة ا ّلتي ُز ّودوا هبا.(((.

واملخلوقات أمجعها ْ
شخصا
تنس املعرفة ،كام لو رأيت
ً
وإن نسيت املوقف إال أهنا مل َ

رصحت بعض الروايات
فعرفته ولكنك نسيت املوقف الذي رأيته فيه فيام مىض ،وقد ّ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َذ
هبذا اجلواب ،إذ روي عن زرارة قال :سألت أبا جعفر عن قول اهللَ :

ك ِم ْن َبنِي آ َد َم ِم ْن ُظ ُه ِ
َر ُّب َ
ت بِ َر ِّبك ُْم قا ُلوا َب ٰىل﴾
ور ِه ْم ُذ ِّر َّيت َُه ْم َو َأ ْش َهدَ ُه ْم َع ٰىل َأ ْن ُف ِس ِه ْم َأ َل ْس ُ
قال« :ثبتت املعرفة ونسوا املوقف ،وسيذكرونه يوم ًا ،ولوال ذلك مل ِ
يدر أحدٌ َمن خال ُقه
وال َمن راز ُقه»(((.

أيضا عىل تساؤل النسيان فيقول :وقد أجاب العالّمة الطباطبائي يف
وجييب الشيخ ً

((( علم النفس الفلسفي ،الطبعة األوىل سنة  2013ميالدية ،درس  ،42ص.196
((( () خمترص بصائر الدرجات للحيل :ص.215
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بحق ــ :إن كان املراد من النسيان املتح ّقق نسيان املوقف
mامليزان nعن هذا اإلشكال ّ

ألن الالزم حفظ أصل امليثاق وإن نيس املوقفّ ،
فال مشكلة فيه؛ ّ
وكل منّا عند مراجعة
أن املعرفة موجودة .وقد جاء يف الرواية« َثبت ِ
داخله جيد ّ
َت ا ْل َـم ْع ِر َف ُة َو ن َُسوا ا ْل َـم ْو ِقف».
َ
ّ
وإن كان املراد منه نسيان أصل املعرفة فهو ممنوع التح ّقق .نعم ،يمكن أن ينسوا

احلجة.
بأفعاهلم االختيارية وهو ال ينايف متام ّ

واخلال�صة:

أ ًيا ما كان تفسري عامل الذر ،فإنَّه قد ُذكر يف الروايات ،وتُشري عدة أمور إىل وجوده.

ويسمى هذا العامل يف بعض الكلامت بـ(عامل األرواح) حيث كانت األرواح دون هذه
أيضا بـ(عامل األشباح)؛ َّ
ألن
األبدان ،كام يسمى بـ(عامل األظلة) اي األرواح ،ويسمى ً

الروح ليست مادية فهي أشبه ما تكون بالشبح.

روي ّ
أن رجلاً جاء إىل أمري املؤمنني فقال له :يا أمري املؤمنني إنيّ ُأ ِح ُبك ،فقال

له« :مل َأرك تحُ بني يف امليثاق األول» .و ُيفرس قول أمري املؤمنني عىل معنى َّ
أن
األرواح يف ذلك العامل تالقت وتعارفت فام كان منها مؤتل ًفا ائتلف وما كان متخال ًفا

اختلف.

عيل وك َّلمه فقال يف عرض احلديث :إنيّ ُأح ّبك ،فقال له
إذ ورد أنَّه جاء رجل إ ٰىل ٍّ
ِ
النبي:
ـم يا أمري املؤمنني؟ قال :يّ
«ألن ال ٰ
أرى قلبي حي ّبك ،قال ُّ
عيل« :كذبت» ،قال :ل َ
ٌّ
َالقى يف اهلواء فتشام ،ما تعارف منها ائتلف ،وما تناكر منها اختلف»،
َّ
إن األرواح كانت ت ٰ
عيل ما كان ،كان ممَّن خرج عليه(((.
فلماَّ كان من أمر ّ

وكذلك ما ورد من َّ
أن اهلل عندما قتل اإلمام احلسني وضجت املالئكة إىل

((( بحار األنوار  /14 :25ح  ،27عن بصائر الدرجات /108 :ج  /2باب  /15ح .7
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أن كيف ُيقتل اإلمام احلسني وأنت تسكت يا ر ّبنا؟ فأجاهبم ْ
اهللْ 
«قروا يا مالئكتي
أنّ :

سوف انتقم من قتلته ولو بعد حني» .وتذكر الرواية أنّه كشف هلم عن ِ
ظل القائم،
إذ روي َع ْن محَُ َّم ِد ْب ِن حمُ ْ َر َ
َان ِم ْن َأ ْم ِر الحُْ َسينْ ِ َ ما
ان َق َالَ :ق َال َأ ُبو َع ْب ِد اهلل« :لمََّا ك َ

ت ا ْلـملاَ ئِ َك ُة إِلىَ اهلل بِا ْلبك ِ
َانَ ،ضج ِ
ك وا ْب ِن َنبِ ِّي َ
تُ :ي ْف َع ُل َه َذا بِالحُْ َسينْ ِ َص ِف ِّي َ
ك؟
َاء ،و َقا َل ْ
ك َ
ُ
َّ
َ
(((
َق َالَ :ف َأ َقا َم اهلل لهَُ ْم ظِ َّل ا ْل َقائِمِ و َق َال :بهِ َ َذا َأ ْنت َِق ُم َلهِ َذا».

ٍ
رواية أخرى :كشف هلم عن القائم ،إذ عن أيب محزة ثابت بن دينار الثاميل،
ويف

عيل الباقر ،...فقلت :يا بن رسول اهلل ،فلستم
قال :سألت أبا جعفر ّ
حممد بن ٍّ
باحلق؟ قال« :بىل» ،قلتِ :
فل َم ُس ّمي القائم قائ ًام؟ قال« :لـماَّ ُقتِ َل جدّ ي
ك ّلكم قائمني
ِّ
ٰ
تعاىل بالبكاء والنحيب ،وقالوا :إهلنا وس ِّيدنا،
احلسنيَّ 
إىل اهلل ٰ
ضجت عليه املالئكة ٰ
فأوحى اهلل إليهم:
عمن قتل صفوتك وابن صفوتك وخريتك من خلقك؟
ٰ
أتغفل َّ

األئمة
فوعزَّيت وجاليل
َّ
قروا مالئكتيَ ،
ثم كشف اهلل عن َّ
النتقمن منهم ولو بعد حنيّ .
ّ

فسـرت املالئكة بذلك ،فإذا أحدهم قائم ُي يّ
صل ،فقال
من ولد احلسني للمالئكةَّ ،

اهلل« :بذلك القائم انتقم منهم»(((.

فرق بني املعنيني ِّ
وقد حاول البعض ْ
(ظل القائم والقائم) ،والبعض اآلخر
أن ُي ِّ

بأن َّ
أن يستفيد منها َّ
حاول ْ
ظل القائم هو اليامين وهو وزيره ،وهو كال ٌم ال يستند إىل

دليل؛ فالرواية يف زمن اإلمام احلسني ،ومل ُ
يك اإلمام املهدي مولو ًدا بعد ،ومن
ِّ
ثم َّ
بـ(ظل القائم)؛ ألنه ما
فإن الذي كان يف عامل األظلة هو نفس القائم ،وإنّام ُعبرِّ عنه
زال يف ذلك العامل (عامل األرواح) ومل ينزل إىل العامل املادي بعدُ ..

(((

اب َم ْولِ ِد ا ُلحْس َِينْ ْب ِن عَليِ ٍّ  -ح.6
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 465ب ُ
((( علل الرشائع للصدوق  /160 :1باب  /129ح .1
((( قال العالمة املجليس :أي جسده املثايل ،أو صورة خلقت شبيهة به ،حاكية ألحواله أو روحه
املقدسة ،قال يف القاموس :الظل اخليال من اجلن وغريه يرى ،ومن كل يشء شخصه[ .مرآة العقول يف

رشح أخبار آل الرسول للعالمة املجليس ج 5رشح ص .].367

العامل الثاين :عامل الأ�صالب
ٍ
ُ
معلومات إال القليل ،فقد شاءت حكمة
جمهول احلقيقة ،ليس لدينا عنه من
عامل ٌ
ٍ
ٍ
اهللْ 
ان ِم َّم
نس ُ
أن جيعل بداية أعظ ِم خملوق من ماء مهني ،قالَ ﴿ :ف ْل َين ُظ ِر الإْ ِ َ
ِ
ٍ ِ
ُخلِ َق ُ ِ ِ
الص ْل ِ
ب َوالترَّ َ ائِ ِ
ب﴾((( .يدعونا اهلل يف هذه
خل َق من َّماء َداف ٍق يخَ ْ ُر ُج من َبينْ ِ ُّ
تكونت منها أجسامنا،
اآلية املباركة لننظر نظرة تدبر وتفكّر يف بداية خلقتنا واملادة التي ّ

وهو املاء املهني القذر.

ويف احلقيقة هو ماءان :أحدمها خيرج من صلب الرجل أي (فقرات ظهره) ،واآلخر

من بني (ترائب املرأة) أي عظام صدرها العلوية ،وقيلَّ :
إن الصلب إشارة إىل الرجال

أيضا ،وقد عرب عن الرجل بـ(الصلب)؛ ألنه
والرتائب إشارة إىل النساء ،وهو
صحيح ً
ٌ
كل ٍ
مظهر الصالبة وعبرّ عن املرأة بـ(الرتائب)؛ ألهنا مظهر الرقة واللطافة .وعىل ِّ
حال
فاآلي ُة بصدد ذكر حيمن الرجل وبويضة املرأة ،ومنهام تتشكل نطفة خلق اإلنسان.

َّ
ليكونا ما ًء واحدً ا؛ نتيج َة تلقيح
وإن القرآن عبرَّ عنهام بـ(ماء)؛ ألهنام سيختلطان ِّ
نس َ
ان ِمن ُّن ْط َف ٍة َأ ْم َش ٍ
اج َّن ْبت َِل ِيه
احليمن للبويضة ،وهو األمشاج يف قوله( :إِنَّا َخ َل ْقنَا الإْ ِ َ
َف َج َع ْلنَا ُه َس ِمي ًعا َب ِص ًريا)(((.

فائدة تربوية:

ٍ
ٍ
أن اإلنسان إذا التفت إىل حقيقته َّ
تربوية وهيَّ :
بأن
فائدة
تشتمل هذه اآلية عىل
((( الطارق.7 – 5 :
((( اإلنسان.2 :
209
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بدايته من ٍ
ماء قذر يستقذره اإلنسان ،وهو عالو ًة عىل ذلك متناهي يف الصغر ال ُيرى

بالعني املجردة ،قال إلكسيس كارل« :حينام يقذف الرجل بالسائل املنوي إىل اخلارج

فإنه يكون حليبي اللون  -وبحجم  3سم ،3يوجد يف كل سنتيمرت مكعب منه من 100
إىل  200مليون حيمن» (((.أي إنه ومن أصل ثالث مئة إىل ستة مئة مليون حيمن فإن
حيمنًا واحدً ا ُيلقح البويضة ،فهو يف بدايته حقري جدً ا قذر جدً ا ،فيتكون ذلك اإلنسان
املتكرب ،الذي ربام يتعاىل ويتكرب حتى عىل اهلل!

ولو أدرك اإلنسان حقيقة أصله وبداية منشئه لتأدب وتواضع وملا فكّر بأن يتكرب

يو ًما ،روي عن اإلمام زين العابدين أنّه يقول يف أحد أدعيته« :اللهم وإنّك من
الضعف خلقتنا وعىل الوهن بنيتنا ومن ٍ
مهني ابتدأتنا ،فال حول لنا إال بقوتك وال قوة لنا
إال بقوتك وال قوة لنا إال بعونك»(((.
ٍ
رواية عن اإلمام الصادق(صلوات اهلل وسالمه عليه) أنّه وقع بني
أيضا يف
وقد ورد ً

ٍ
رجل خصومة ،فقال الرجل لسلامن :من أنت وما
سلامن املحمدي رمحة اهلل عليه وبني
أنت؟ فقال سلامن« :أما أويل وأولك فنطف ٌة قذرة ،وأما آخري وآخرك فجيف ٌة منتن ٌة ،فإذا
كان يوم القيامة ون ُِص ِ
بت املوازين فمن َث ُقلت موازينه فهو الكريم ومن خ ّفت موازينه
فهو اللئيم»(((.

«عجبت البن آدم أوله نطفة وآخره جيفة
ويف احلديث املشهور ألمري املؤمنني:
ُ

قائم بينهام وعاء للغائط ثم يتكرب».
وهو ٌ

(((

((( اإلنسان ذلك املجهول ،نقله شيخ حممد تقي فلسفي يف كتابه (الطفل بني الوراثة والرتبية) ج1
ص .84
((( الصحيفة السجادية ،الدعاء التاسع.
((( كتاب من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ،اجلزء ،4ص.404
((( علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1ص  275و  276ب 184ح.2
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فإذا وضع اإلنسان كل ذلك نصب عينيه ،تواضع هلل وما ُعرف يف خصاله ٍ
تعال

وال تكرب ،وإذا ما أضاف إىل معرفته السابقة ّ
كرمه ورفعه من ذلك املستوى
أن اهلل قد ّ

من الضعف والقذارة إىل أن يكون سيدً ا ِّ
لكل املخلوقات«خلقت األشياء ألجلك
﴿و َل َقدْ ك ََّر ْمنَا َبنِي آ َد َم﴾ ،محد اهلل وشكره بالطاعة والعبادة
وخلقتك ألجيل»(((َ ،

والسلوك.

ال�صفات الوراثية يف النطفة:
من األمور التي أدركها اإلنسان ومنذ القدم َّ
أن النطفة -عىل حجمها املتناهي يف

الصغر -هلا القابلية عىل ِ
نقل الكثري من اخلصائص والصفات من الوالدين إىل اجلنني،
كل ٍ
حاهلا حال البذور من النباتات ،إذ ّ
بذرة حتمل يف جوفها الصفات الوراثية للشجرة
التي أخذت منها.

أيضا موجود ٌة لدى اإلنسان ،فعند تطور العلوم وباكتشاف املجاهر
وهذه احلقيقة ً

أخريا إىل أن منشأ املوجود احلي هي وحدة صغرية جدً ا تسمى (اخللية).
الدقيقة توصلوا ً

وأن االنسان وبشكل معدل متكون من «عرشة ماليني مليار» وحدة حية صغرية تسمى
«اخللية».

كان أول من اكتشف اخللية ووضع هلا تسمية ،عامل ٌ باسم «هوك» يف القرن السابع

عرش امليالدي .وطبع ًا فإنه مل يكن يعلم يومذاك ما يف بناء هذه الوحدة الصغرية من

تعقيد يبعث عىل احلرية .ولكن العلامء الذين جاؤوا بعده واصلوا مساعيه وتوصلوا إىل
أرسار نرسد فيام ييل جانب ًا من شهاداهتم:

 1يمكن تشبيه خلية جمهرية واحدة بمدينة فيها آالف التأسيسات جمهزة بمنشآت
((( اجلواهر السنية للحر العاميل ص .361
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ومعامل لتبديل املواد الغذائية إىل املواد التي حيتاجها اجلسم ،بحيث ال يمكن أن نقيس

أعظم وأحدث الظواهر الصناعية للبرش هبا.

 2تتكون هذه املدينة الصغرية والصاخبة من ثالثة أقسام:
أ جدار اخللية وهو بمثابة سور املدينة.

ب القسم األوسط للخلية (السيتوبالزم).
ج النواة أو مركز القيادة.

إن السور املصنوع حول اخللية من اللطافة والظرافة بحيث لو وضعنا 500ألف

من هذه اجلدران إىل جانب بعضها فمن الصعب ان تساوي سمك ورقة اعتيادية!

ومع هذا فهو حساس وحمكم قبال هجوم العوامل اخلارجية إىل درجة أن سور الصني
املعروف ليس شيئ ًا يذكر بالقياس إليه! وهذا السد الرقيق مصنوع بدوره من ثالثة

جدران أو من ثالث طبقات اصطالح ًا ،يتشكل طرفاه من األنسجة الربوتينية وأسفله

ميل ٌء بالدهنيات وهذه الدهنيات ال تسمح ليشء أبد ًا بالدخول داخل املدينة إالّ بمفتاح

رمزي ،وهذا املفتاح الرمزي هو :أن املواد التي تريد الدخول إىل املدينة جيب أن تتمكن
من إذابة دهون اجلدار فيها والنفوذ إىل الداخل ،وهذا دليل يثبت أهنا صديقة وليست

من األعداء ،وهبذا فإن هذه املدينة حمروسة بشدة من كل جانب بدون حاجة إىل حارس.

 -3يوجد يف داخل هذه املدينة (اخللية) قنوات كثرية متتد من اجلدران إىل أطراف

«النواة» ،أي حصن قيادة اخللية ،تأخذ املواد الغذائية وحتيلها إىل بروتينات.

واللطيف ّ
أن  23نوع ًا خاص ًا من األمحاض تدخل هذه اخللية ،والربوتني يتكون

من تركيب عدة أنواع منها.

ِ
مكونة من آالف الطبقات بحيث
 -4النواة األصلية بمفردها متثل ناطحة سحاب ّ
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تكون ناطحات السحاب املعروفة يف نيويورك منزلاً متواضع ًا إىل جانبها.

للنواة األصلية يف اخللية وهي مقر القيادة تشكيالت معقدة :غشاء النواة ،العصارة

مهمة خاصة.
الداخلية ،واحلزمات الرفيعة حوهلا التي تتو 
ىل كل منها ّ

 -5العجيب ّ
أن يف نواة اخللية وحدات صغرية جدّ ًا وظريفة تسمى «اجلينات»

يصل عددها طبق ًا لدراسات العلامء إىل حدود  25ألف جني.

ليست «اجلينات» هي الكل يف الكل يف أعامل اخلاليا وحسب ،بل هّإنا متسك بكل

نشاطات اجلسم ،ومن أمهها التحكم باألُمور الوراثية ونقل الصفات واخلصائص إىل
اخلاليا الالحقة ،أي ّ
يتم
أن انتقال كل الصفات الوراثية عند البرش وسائر احليوانات ّ

عن طريق اجلينات.

ّ
وألن العمل األسايس للجني يقع عىل عاتق احلامض اخلاص يف النواة ،لذا يمكن

تسميته بالعقل اإللكرتوين أو كومبيوتر اجلني.

واألعجب من هذاّ ،
أن نفس هذه اجلينات متكونة من أجزاء أخرى تصل طبقاهتا

من  30إىل  50ألف حسب ما يعتقد العلامء.

وخمترص الكالمّ :
أن هذه املدينة العظيمة بذلك السور العجيب وآالف املنافذ

والبوابات ،وآالف املعامل واملخازن وشبكة األنابيب ومركز القيادة بتأسيساته الكثرية
وارتباطاته املتعددة والنشاطات احلياتية املتنوعة يف تلك احلدود الصغرية ،من أعقد

وأدهش مدن العامل ،إذ إنّنا لو أردنا أن نصنع مؤسسات تقوم بنفس األعامل (وال
نستطيع ذلك أبد ًا) ،وجب علينا اقتطاع عرشات اآلالف من اهلكتارات من األرض

لوضعها حتت اختيار هذه املؤسسات واألبنية املختلفة واألجهزة املعقدة لتكون جاهزة

ملثل هذا الربنامج ،لكن املدهش ّ
أن نظام اخللق قد ضغط كل هذا يف مساحة تعادل 15
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مليون مليمرت!

أجل ،يف خلقة اإلنسان آالف آالف من اآليات والعالمات اإلهل ّية« :ا ْل َع َظ َم ُة للِهَِّ
ِ
ِ (((
الواح ِد ال َق َّهار».
وقد سبق الرسول األعظم العلم والعلامء باإلشارة إىل قانون الوراثة ،حيث

ربا عنها بـ(العرق) :تزوجوا يف احلجز((( الصالح،
ذكر هذه اجلينات يف أحاديثه مع ً

فإن العرق دساس.

(((

وهذا العرق هو الذي يأيت من املرأة فينقل الصفات الوراثية إىل أوالدكم.

ٍ
بعملية
مر به اإلنسان من صلب أبيه
هذا هو جممل عامل األصالب العامل الذي َّ

ميكانيكية ُمعقدة تنتقل إىل جسم املرأة ،فتتكون اخللية األوىل لوجود اإلنسان ،فهو
ٍ
لنقلة ما قبل األخرية لوجود اإلنسان يف عامل الدنيا وفيها التأثري عىل الصفات
بداية

التي سيكون عليها الولد يف املستقبل؛ لذلك فقد أكدت التعليامت الرتبوية عىل ْ
أن خيتار
ٌّ
كل من الزوجني الطرف اآلخر املناسب لولده ،فيختار الرجل املرأة املناسبة لتكون أ ًما

حلا لولدها .فاالختيار
صاحل ًة لولده ،وكذلك املرأة ختتار الرجل املناسب ليكون أ ًبا صا ً
ٍ
خلل يف تكوين األرسة ،قد ال ُيعاين من آثاره الطرف
للطرفني ،وإال فقد ُيؤدي إىل
أيضا.
املخطئ يف االختيار فقط بل يشمل األبناء ً

((( نفحات القرآن للشيخ نارص مكارم الشريازي ج 2ص.53 – 51
((( احلجز بالكرس والضم  :-العشرية .العفيف .الطاهر[ .هامش مكارم األخالق]
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 16ص  2696ح  44559ونقله مكارم األخالق للشيخ الطربيس
ص 197عن اإلمام الصادق.

العامل الثالث :عامل الأرحام
رار َمكِ ٍ
ْسان ِم ْن ُسال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
نيُ ث َّم َج َع ْلنا ُه ُن ْط َف ًة فيِ َق ٍ
ني
﴿و َل َقدْ َخ َل ْقنَا الإْ ِ ن َ
قالَ :
ُث َّم َخ َل ْقنَا النُّ ْط َف َة َع َل َق ًة َفخَ َل ْقنَا ا ْل َع َل َق َة ُم ْض َغ ًة َفخَ َل ْقنَا ا ْل ُـم ْض َغ َة ِعظام ًا َفك ََس ْونَا ا ْل ِعظا َم لحَْ ًام
ِِ
(((
ني﴾.
ُث َّم َأن َْش ْأنا ُه َخ ْلق ًا َ
َبار َك اهللُ َأ ْح َس ُن الخْ الق َ
آخ َر َفت َ

وأمور تربوية
كثري من احلقوق للجنني واألم،
ٌ
الكال ُم يف هذا العامل طويل ،وفيه ٌ

أيضا ،ولكن سنكتفي بالتعرض إىل ما أشارت إليه اآلية املتقدمة الذكر ،لذا سنتعرض
ً

عىل املعنى العام هلذه اآليات لنتعرف ما جيري عىل اإلنسان يف ذلك العامل.
تتحدث هذه اآليات عن خلق اإلنسان ،إذ ُخ ِل َق من طني ِ
﴿م ْن ُسال َل ٍة ِم ْن طِ ٍ
ني﴾،
واضح ديني ًا ،فقد روي عن النبي األعظم أنّه قال ألمري املؤمنني« :يا
وهذا األمر
ٌ

عيل :إن اهلل تبارك وتعاىل قد اذهب باإلسالم نخوة اجلاهلية وتفاخرها بآبائها ،أال إن

الناس من آدم وآدم من تراب ،وأكرمهم عند اهلل أتقاهم».

(((

ويف هذا إشارة إىل تساوي مجيع الناس من حيث اجلنس البرشي ،فال فضل لعريب

عىل أعجمي ،وال ألعجمي عىل عريب ،وال ألبيض عىل أسود ،وال ألسود عىل أبيض

إال بالتقوى.

هذا من حيث األصل الذي ال خيتلف عليه اثنان من بني البرش.

ثم تبدأ رحلة اإلنسان من هذا األصل ،حيث يكون نطف ًة يف عاملِ األصالب،
((( املؤمنون 12ـ 14
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 4ص  363من حديث .5762
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فتنتقل تلك النطفة لتستقر يف رح ِم األ ِّم ،ذلك القرار اآلمن الذي عبرّ عنه القرآن
ٍ
َ
الكريم بـ(القرار املكني) .وبعد ْ
مخسة متتالية
بمراحل
متر
أن تنتقل النطفة إىل رحم املرأة ُّ

أشارت إليها اآليات موضوع البحث .وهلذه املراحل مدخلي ٌة يف تغيرُّ األحكا ٌم اجلزائية
املرتتبة عىل االعتداء عىل اجلنني فيها ،فحكم االعتداء عىل اجلنني سواء كان عمدً ا أو
ً
خطأ خيتلف باختالف املرحلة التي هو فيها.

فمنذ اللحظة األوىل التي تنعقد فيها النطفة مع بويضة املرأة ،يصري لتلك البويضة
حق يف اإلسالم ،وحقها األول هي احلياة ،فال يسمح ألي ٍ
أحد ْ
أن يعتدي عليها
املخصبة ٌ
ِّ
ُ
فإن الفقهاء يذكرون َّ
وإن كان األب أو األم؛ ولذا َّ
أن بعض الوسائل التي تستعملها

املرأة ملنع احلمل إذا كان يمنع التخصيب فال بأس هبا ،وأما إذا كان يقتل البويضة بعد
ٍ
حينئذ.
ختصيبها فيحرم استعامهلا
وهذه املراحل هي:

املرحلة الأوىل :مرحلة العلقة:

حيث تتبدل النطفة إىل د ٍم ُم ٍ
كثري من العروق.
تخثر يف داخله ٌ

املرحلة الثانية :امل�ضغة:

ِ
ِ
ُ
قطعة حلم.
شكل
حيث يصبح هذا الدم املتخثر عىل

املرحلة الثالثة :مرحلة العظام:

حيث تتبدل َّ
ُ
كل اخلاليا اللحمية إىل خاليا عظمية.

املرحلة الرابعة :مرحلة تغطية العظام باللحم:

ُ
العضالت العظام ﴿ َفك ََس ْونَا ا ْل ِعظا َم لحَْ ًام﴾.
حيث تُغطي
ُ
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املرحلة اخلام�سة :مرحلة بث الروح:
وهنا يتغري سياق اآلية من (الفاء) الدالة عىل الرتتيب مع التعقيب ،إىل (ثم) الدالة
آخ َر﴾ ،وذلك لدخول اجلنني يف
عىل الرتتيب مع الرتاخي ،قالُ ﴿ :ث َّم َأن َْش ْأنا ُه َخ ْلق ًا َ

ٍ
ٍ
جديدة من تكوينه ،فإىل ما قبل هذه املرحلة (أي املراحل األربعة األوىل) كان
مرحلة
ٍ
تكوينه من الناحية املادية ،أما بعد ذلك فيدخل يف ٍ
جديد أي غري ذلك اخللق املادي،
خلق

وهو ُّ
بث الروح ،وعند دخول الروح إىل هذا اجلسم يدخل اجلنني إىل احلياة اإلنسانية
ِ
خصوصا.
ويضع قدمه األوىل يف عاملِ احليوانات عمو ًما والبرش
واحلركة
باحلس
ويبدأ
ً
ُ
ِّ
َفخ الروحِ ِ
(((
فيه﴾.
وقد روي عن اإلمام الباقر يف تفسري هذه اآليةَ ﴿ :ف ُه َو ن ُ ّ
ففي هذه املرحلة يتحول اجلنني من شبه احلياة النباتية املتمثلة بالنمو فقط من دون

إحساس ،إىل عامل وحياة احليوان من ُ
حيث اإلحساس واحلركة؛ لذلك ففي هذه املرحلة

ُدي عليه فله دي ُة
ُيعدُّ اجلنني إنسانًا كاملاً من حيث األحكام اجلزائية يف اإلسالم ،فاذا ُاعت َ
ٍ
ٍ
ٍ
رجل عمره مخسون سنة.
كامل ،شأنه شأن
إنسان

ِِ
ني﴾ ،فهذا
َبار َك اهللُ َأ ْح َس ُن الخْ الق َ
وبعد هذه املراحل يأيت وصف مجيل جدً ا ﴿ َفت َ

ُ
نموا نبات ًيا ،ثم
التكون لإلنسان من اجلانب املادي الذي أساسه الطني
حيث ينمو ً
ُبث فيه الروح ،فهذه املراحل ال يمكن ألحد ْ
ت ُّ
أن يقوم هبا سوى اهلل؛ ألن ال يمكن

لسواهْ 
أن خيلق من العدم شي ًئا موجو ًدا ،ومن اليشء القذر ذلك اإلنسان العظيم.

وأما غريه فليس خال ًقا ،إنام ال يقوى إال عىل صنع ما توفرت مواده األولية،
ٍ
ٍ
موجودة بالفعل.
أشياء
ويغري من

((( تفسري القمي ج 2ص .91

العامل الرابع :عا ُ
مل الدنيا
نبحث يف هذا العامل من خالل قوله﴿ :واهلل َأ ْخ َر َجكُم ِّمن ُب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم لاَ
(((
ون﴾.
الس ْم َع َوالأْ َ ْب َص َار َوالأْ َ ْفئِدَ َة َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
َت ْع َل ُم َ
ون َش ْيئًا َو َج َع َل َلك ُُم َّ

ُ
اإلنسان
وفيه يتحدد مصري اإلنسان الدائمي؛ ألنه العامل الوحيد الذي ُيف ِّعل

اختياره بتامم إرادته ،ففي عاملي األصالب واألرحام ليس لإلنسان ْ
أن خيتار والديه ،عىل

حني يمكنه يف عامل الدنيا ْ
تكليف اإلنسان باألحكام
أن يصنع مصريه بيده؛ ولذا كان
ُ
األصولية والفقهية والسلوكية يف هذا العامل دون سواه من العوامل ،فيحاسب اإلنسان

عىل ما اكتسبه يف هذا العامل ،ومصريه حيدده عمله االختياري يف هذه الدنيا؛ لذا روي

عن رسول اهلل« :ال تسبوا الدنيا ،فنعمت مطية املؤمن ،فعليها يبلغ اخلري وهبا ينجو
من الرش ،إنه إذا قال العبد :لعن اهلل الدنيا قالت الدنيا :لعن اهلل أعصانا لربه».

(((

فأخذ الرشيف الريض هبذا املعنى فنظمه بيت ًا:

ي��ق��ول��ون ال���زم���ان ب���ه ف��س��اد
ٍ
حديث آخر ألمري املؤمنني وقد سمع رجلاً يذ ُّم الدنيا من غري معرفة
ويف
الذا ُّم لِلدُّ ْن َيا ا ْل ُـم ْغترَ بِغ ُُر ِ
فقالَ :
«أ هُّ َيا َّ
وع بِ َأ َباطِيلِ َها َأ َت ْغترَ ُّ بِالدُّ ْن َيا ُث َّم
ور َها ،ا ْل َـمخْ دُ ُ
ُّ
ْك َأ ْم َمتَى غ ََّرت َ
كَ ،متَى ْاست َْه َوت َ
ْت ا ْل ُـمت ََج ِّر ُم َع َل ْي َها َأ ْم ِه َي ا ْل ُـمت ََج ِّر َم ُة َع َل ْي َ
ْك،
ت َُذ ُّم َهاَ ،أن َ
فهم فسدوا وم��ا فسد ال��زم��ان.

(((

((( سورة النحل :آية []78
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 4ص .178
((( بحار األنوار للعالمة املجليس ج 4ص .178
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ك ِم َن ا ْلبِلىَ َ ،أ ْم بِ َم َض ِ
َأبِ َم َص ِ
اج ِع ُأ َّم َهاتِ َ
ار ِع آ َبائِ َ
ت بِ َك َّف ْي َ
ك وك َْم
ت ال َّث َرى ،ك َْم َع َّل ْل َ
ك تحَ ْ َ
ِ
ت بِ َيدَ ْي َ
اء وت َْست َْو ِص ُ
كَ ،ت ْبت َِغي لهَُ ُم ِّ
اءَ ،غدَ ا َة لاَ ُيغْنِي َعن ُْه ْم َد َواؤُ َك
َم َّر ْض َ
ف لهَُ ُم األَط َّب َ
الش َف َ
ف فِيه بِ َطلِ َبتِ َ
ولاَ يجُ ْ ِدي َع َل ْي ِه ْم ُبكَاؤُ َك ،لمَ ْ َينْ َف ْع َأ َحدَ ُه ْم إِ ْش َفا ُق َ
ك ولمَ ْ ت ُْس َع ْ
ك ،ولمَ ْ تَدْ َف ْع
ك وبِ َمصرْ َ ِعه َمصرْ َ َع َ
ك بِه الدُّ ْن َيا َن ْف َس َ
ت َل َ
َعنْه بِ ُق َّوتِ َ
ك ،إِ َّن الدُّ ْن َيا َد ُار ِصدْ ٍق
ك ،و َقدْ َم َّث َل ْ
َلمِ ْن َصدَ َق َها ،و َد ُار َعافِ َي ٍة َلمِ ْن َف ِه َم َعن َْها ،و َد ُار ِغنًى َلمِ ْن َتز ََّو َد ِمن َْها ،و َد ُار َم ْو ِع َظ ٍة َلمِ ِن ا َّت َع َظ
اء اهلل ومصلىَّ ملاَ ئِك َِة اهلل ،ومهبِ ُط وح ِي اهلل ومتْجر َأولِي ِ
جدُ َأ ِحب ِ
بهِ َ اَ ،م ْس ِ
اء اهلل ،ا ْكت ََس ُبوا
َْ َ ْ
َّ
َ َ ُ ْ َ
ُ َ َ
ِ
ت
َت بِ َب ْين ِ َها ونَا َد ْت بِ ِف َر ِاق َها ،و َن َع ْ
وربِ ُحوا فِ َيها الجَْ نَّ َةَ ،ف َم ْن َذا َي ُذ ُّم َها و َقدْ آ َذن ْ
الرحمْ َ َة َ
ف َيها َّ
الس ِ
وش َّو َقت ُْه ْم بِ رُ ِ
َن ْف َس َها َ
ت لهَُ ْم بِ َبلاَ ئِ َها ا ْل َبلاَ َءَ ،
ت بِ َعافِ َي ٍة
اح ْ
وأ ْه َل َها َف َم َّث َل ْ
ورَ ،ر َ
سور َها إِلىَ رُّ ُ
ُ
وا ْب َتك ََر ْت بِ َف ِ
جي َع ٍة ،ت َْر ِغيب ًا وت َْر ِهيب ًا خَ
وت ِْويف ًا وتحَ ْ ِذير ًاَ ،ف َذ َّم َها ِر َج ٌال َغدَ ا َة النَّدَ َام ِة ،وحمَ ِدَ َها
ِ ِ
(((
وو َع َظت ُْه ْم َفا َّت َع ُظوا».
َ
آخ ُر َ
وحدَّ َثت ُْه ْم َف َصدَّ ُقواَ ،
ون َي ْو َم ا ْلق َي َامةَ ،ذك ََّرتهْ ُ ُم الدُّ ْن َيا َفت ََذك َُّروا َ
وهناك العديد من اللفتات يف اآلية الكريمة نذكرها من خالل التايل:
أوالً﴿ :واهلل َأ ْخ َر َجكُم ِّمن ُب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم﴾.
وفيها عدة إشارات:

أن تعلم ّ
/1عليك ْ
أن الذي أخرجك إىل الدنيا مل يستأذنك يف ذلك ،فأنت بغري

ٍ
إرادة منك دخلت إليها ،وكام دخلت إليها بغري إرادتك ،فهكذا ستخرج منها بغري
ِ
ني َم ْوتهِ ا﴾((( ،فاإلراد ُة منحرص ٌة بني الدخول واخلروج
إرادتك ﴿اهللُ َيت ََو ىَّ ٰف الأْ َ ْن ُف َس ح َ

فقط ،وعىل اإلنسان ْ
أن يتفطن ويستثمر هذه الفرصة أفضل استثامر.
/2إن ساعة وحلظة اخلروج إىل الدنيا هي ِ
َّ
بيد اهلل ،وحتى األجهزة احلديثة ك ُُّل
ٍ
ٍ
وتقريبات ،فعلينا ْ
أن نلتفت إىل هذه القضية
ختمينات
ما تعطيه ال يعدو أن يكون جمرد
((( هنج البالغة ج 4ص 31و .32
((( الزمر .42
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ونلجأ له يف هذا املجال.

﴿من ُب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم﴾ واخلروج إىل الدنيا؛
/3أكّد اهلل عىل أمهية حلظة الوالدة ِّ

أمر عسري ،وهذا األمر ال تدركه إال املرأة ،لذلك هذه اللحظات
إذ لوال تسهيله فإنّه ٌ

التي تلد فيها املرأة ولدها يرتتب عىل أثرها حق يف عنق الولد ال يوفيه ألمه مهام صنع.
﴿من ُب ُط ِ
ون ُأ َّم َهاتِك ُْم﴾:
ثاني ًاِّ :

أمر بدهيي ،إال َّ
عىل الرغم من َّ
أن القرآن الكريم
أن اخلروج من بطن األمهات ٌ

يذكره ،ومن املعلوم أنَّه ال يذكر إال ما فيه حكمة ،ولعل ذكره لذلك ألجل بيان أمهية
ِ
ِ
قياسا
دور األ ِّم والتأكيد عىل عظمة حرمتها بالنسبة للولد؛ لعظم مقدار تضحيتها ً
بتضحية األبْ ،
أيضا.
سبب وجوده ً
وإن كان األب َ

صغري
فالولد ال يأخذ من والده يف تكوينه إال النطفة ،وحجمها بالنسبة اىل البويضة
ٌ
جدً ا ،ومن ثم تبدأ تلك البويضة املخصبة رحلتها عىل مدى تسعة أشهر تقري ًبا ،يتغذى

تزود اجلنني ِّ
بكل ما يبني جسمهْ ،
اجلنني خالهلا من األمُ ،
وإن مل يكن لدهيا خزين،
حيث ِّ
فإنا تضحي ببعض ما يبني عظامها وجسمها ليكتمل نموه ،باإلضافة إىل ما تقدّ مه األم
هّ

أيضا ما يطرحه يف داخلها من سموم تكوينه وفضالته.
فإنا تتحمل ً
للجنني هّ

ُخصب لوال ذلك اجلسم الغريب (النطفة) ،وحيث ّ
إن
وألن البويضة مل تكن لت ّ
ٍ
فإن األم ُ
أي جس ٍم غريب؛ ّ
منذ
جمهز
جسم األم
كأي إنسانٌ -بجهاز مناعي يرفض َّ
ِّ

ِ
ٍ
أعراض جانبية وتتوعك ،ولكن اهلل يحُ افظ عىل
بداية احلمل وحتى الوضع تعاين من
هذا اجلسم الغريب فيجعله يف ﴿ َق َر ٍار َمكِينْ ٍ ﴾ فتتحمل األم كل تلك الصعاب وهي
مستبرشة وفرحة.

فإذا ما اكتملت رحلة تكوينه وآن له ْ
عرض األم إىل
أن ينتقل إىل عامل الدنيا ،فإنّه ُي ِّ
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ثاين أقوى أمل بعد احلرق ح ًيا ،وهو أمل الوالدة واملخاض.

ٍ
وما ْ
سلسلة من العناء واإلجهاد ،من
إن تلتقط أنفاسها بعد ذلك األمل حتى تلج يف

حيث اإلرضاع والسهر ،ورعاية األطفال ،وتربيتهم.

ومن اجلدير بالذكرَّ :
متر هبا املرأة مل تكن لتنجح فيها لوال
أن هذه الظروف التي ُّ

وجود داف ٍع قوي حيم ُلها عىل حتمل الروائح الكرهية ،ومغادرة الفراش الدافئ وهي

بأمس احلاجة إىل النوم لرتضع وليدها بل وتناغيه وتالعبه ،وما شاكل ذلك ،وما ذلك
الدافع إال غريزة األمومة ،وغزارة عاطفتها ،وطغيان حناهنا.

ولذا شاءت حكمة اهلل أن تكون املرأة أكثر عاطف ًة وأوفر حنانًا من الرجل،

لتؤدي هذا ال��دور العظيم ،الذي ما ذكره القرآن إال للتأكيد عىل أمهيته وعظمته،

وللتذكري بقيمة األم وجسامة تضحياهتا ،ولفت نظر الولد ليربها حق برها ،وزوجها

لرياعيها كام تستحق.

ون َش ْيئًا﴾:
ثالث ًا﴿ :لاَ َت ْع َل ُم َ

هذه الكلمة فيها عدة إشارات:

أي عل ٍم سوى بعض العلوم الفطرية التي تولد معه،
/1يولد اإلنسان وليس عنده ّ

مما غرزه اهلل فيه لتستمر حياته ،مثل :حبه ألبويه وهدايته للطريقة السليمة للرضاعة

وبكائه عند اجلوع وما شابه هذا العلوم ،وهي ما تُسمى بـ(اهلداية الفطرية) التي يشرتك
ٍ
بمرحلة
هبا مع سائر احليوانات األخرى ،إال أنّه رسعان ما يغادر هذه املرحلة ليلتحق

أعىل حيث يكون مستعد ًا الكتساب خمتلف العلوم واملهارات عن طريق أدوات املعرفة
التي ُج ِّه َز هبا ،والتي سيأيت احلديث عنها الح ًقا.

/2قد يسأل سائل :ملاذا مل خيرجنا اهلل من بطون أمهاتنا علام َء ،فإنه عىل ِّ
كل
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اجلواب:

َّ
إن يف ذلك حكمة ،وقد أشارت إىل هذه احلكمة بعض الروايات ،فلو كان الطفل
ٍ
ٍ
كثريا وسيشعر بالذلة واملهانة؛ ألنّه ال
من البداية صاحب عل ٍم وإدراك ،عندئذ سيتأمل ً
أن يأكل لقم ًة إال إذا أطعمه غريه ،وال يستطيع ْ
يستطيع ْ
أن ُينظف نفسه ،بل حتى ال
بواسطة ٍ
ِ
يستطيع ْ
عاجز متا ًما ،كله ك ٌَّل عىل غريه.
أحد ،فهو
أن يتحرك إال
ٌ
أن نقرب الصورة أكثر ،فلنتصور ّ
وإذا أردنا ْ
كبريا جدً ا بالعمر بحيث
أن انسانًا ً

ٌ
وعقل ٌ
ٌ
كامل ،ويرى من حوله من ُيطعمه و ُينظفه ،فهذا
إدراك
يكون طريح الفراش وله

سيشعر باألمل ،وقد يدعو اهللْ 
يعجل بوفاته؛ ألنّه يشعر بالذل واحلاجة.
اإلنسان
أن ِّ
ُ

مرض ما أقعده ،وال يقوى عىل
وكذا لو كان ذلك العاجز يف زهرة شبابه وقد أصابه ٌ
أحس ّ
ربا عىل ذلك فإنّه قد
القيام بأموره لوحده فيخدمه غريه ،فإذا َّ
بأن املقابل خيدمه جم ً

يتمنى املوت.

ُ
فحيث إنّه ليس لديه هذا اإلحساس ،فهو يبتسم ويضحك ،وال يشعر
وأما الطفل،

بيشء من األمل أو احلزن ،وهذه إحدى احلكم ولعلها ليست العلة احلقيقية ،ولكن هذا

ما استفدناه من بعض الروايات ،فقد روي عن اإلمام الصادق أنّه قال للمفضل بن
وضع حالو ِة تَربِي ِة األَ ِ
ِ
قل مست َِق ّ ِ ِ
والد،
عمرَ «:فإِ َّن ُه َلو َ
ب َم ُ َ َ
ال بِنَفسه َل َذ َه َ
َ
كان يو َلدُ تا َّم ال َع ِ ُ
يوجب الترَّ بِي َة لِ ِ
ِ
غال بِ ِ ِ
ِ ِ
كون لِلوالِدَ ِ
آلباء
وما َقدَ َر أن َي َ
الو َلد م َن ا َملص َل َحة وما ِ ُ
ين فيِ االشت ِ َ
َ
الب والع ِ
ِ
ِ ِ
طف َع َل ِ
حاجتِ ِهم إِىل ذلِ َ
كان
يهم ِعندَ
ك ِم ُنهمُ ،ث َّم َ
َ
َعلىَ األَبناء م َن ا ُمل َك َّلفات بِ رِ ِّ َ َ
آباء ُهم ،وال َيأ َل ُ
ف
َغنون َعن
بناء ُهم ؛ ِالَ َّن األَوال َد كانوا َيست َ
األَوال ُد ال َيأ َل َ
اآلباء َأ َ
ُ
فون َ
اآلباء ِ
ِ
الر ُج ُل َأبا ُه ُ
يولدونَ ،فال َي ِ
وأ َّم ُه وال
حني
تَربِ َي ِة
عر ُ
َ
وحيا َطتِ ِهم َف َي َت َف َّر َ
قون َع ُنهم َ
ف َّ

وأختِ ِه و َذ ِ
وات ا َمل ِ
عر ُف ُه َّنَ ،
َيمتَن ِ ُع ِمن نِكاحِ ُأ ِّم ِه ُ
كان ال َي ِ
وأ َق ُّل ما يف ذلِ َ
ك ِم َن
حار ِم ِمن ُه إِذا َ
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بشع َلو َخرج ا َملولود ِمن ب ِ ِ
وأق َب ُح َ
وأف َظ ُع َ
وأع َظ ُم َ
باح ِةَ ،بل ُه َو َأشن َُع َ
وه َو
طن ُأ ِّمه ُ
َ
ُ
َ َ
وأ َ ُ
ال َق َ
ي ِ
عق ُل أن َيرى ِمنها ما ال حَيِ ُّل َل ُه وال حَي ُس ُن بِ ِه أن َيرا ُه .أ َفال تَرى ك َ
قيم ك ُُّل يَشء ِم َن
َيف ُأ َ
َ
ِ
ِ ِ
(((
الص ِ
وخال ِم َن َ
وجلي ُل ُه﴾.
واب َ
اخل َط َا َدقي ُق ُه َ
اخلل َقة َعىل غا َية َّ
حكم كثري ٌة يف خلق اإلنسان من دون علوم.
وبالنتيجة ،هناك
ٌ

/3كون اإلنسان مولو ًدا بال علم فعيل يعني َّ
أن هناك مسؤولي ًة عظيم ًة عىل األبوين

يف ْ
فمهم ُة الرتبية تلقى أولاً عىل األبوين ،لذلك فقد روي عن أيب
أن ُيع ِّلامه ما ينفعهُ ،
نصـرانه
عىل الفطرة ،فأبواه اللذان هُي ِّودانه و ُي ِّ
عبد اهلل أنَّه قال« :ما من مولود ُيو َلد إلاَّ ٰ

مجسانه.(((»...
و ُي ِّ

الس ْم َع واألَ ْب َص َار واألَ ْفئِدَ ةَ﴾.
رابع ًاَ :
﴿و َج َع َل َلك ُُم َّ

وهذه متثل اآلالت العلمية التي زود اهلل هبا اإلنسان ،وهي عىل نوعني:

الأول� :آالت العلوم الظاهرية والتجريبية:
يكتسب اإلنسان العلوم الظاهرية والتجريبية .ولقد
وهي السمع والبرص ،فبهام
ُ

وضعت الرشيعة املقدسة حقو ًقا للسمع والبرص عىل اإلنسان أن يؤدهيا إليهام ،وليس
هذا حمل ذكرها.

الثاين� :آلة العلم الباطني:
وهي القلب أو العقل أو اإلدراك أو الفؤاد.

وهي تلك القوة التي هبا مت ّيز اإلنسان عن احليوان ،ففي احلديث عن اإلمام
الباقرَ :ق َال «لمََّا َخ َل َق اهلل ا ْل َع ْق َل َق َال َلهَ :أ ْقبِ ْلَ .ف َأ ْق َب َلُ .ث َّم َق َال َلهَ :أ ْدبِ ْرَ .ف َأ ْد َب َرَ .ف َق َال:
((( التوحيد للمفضل بن عمر اجلعفي ص .15
((( من ال حيرضه الفقيه للصدوق  /49 :2ح .1668
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اك َأنى ،وإِي َ ِ
ِ
يب وإِ َّي َ
ْك ،إِ َّي َ
ت َخ ْلق ًا َأ ْح َس َن ِمن َ
اك
وجلاَليِ َ ،ما َخ َل ْق ُ
اك ُأث ُ
وع َّزتيِ َ
َّ
اك ُآم ُر وإِ َّي َ هْ َ
ِ
(((
ب».
ُأ َعاق ُ
كبري جدً ا:
وللعقل يف حياة اإلنسان ٌ
دور ٌ

أ/بالعقل صارت عنده قدرة التفكر التي يصل من خالهلا إىل العلم باملجهوالت.

ب/قدرة االبتكار التي ُّ
حيل هبا املشاكل غري املتوقعة أو حتى املتوقعة كالزالزل،
ٍ
مصدات هلا ،وللجفاف صنع السدود والبحريات حلل هذه املشاكل
فلقد متكن من صنع
وهكذا.

ج/الذاكر ُة لدى اإلنسان والتي لوالها ملا استطاع ْ
أن يعيش يف هذه احلياة.
د /قدرة التحليل واالستنتاج ،فهو حيلل القضايا ويستنتج من التجارب.

ُ
صورا جديد ًة ويوجدها يف اخلارج كام هو عمل
حيث يتخ ّيل
هـ/قدرة التخ ُّيل،
ً

املهندس ،وعمل أكثر املخرتعني الذين ما كانوا ليخرتعوا طائر ًة وال هات ًفا وال مركب ًة

فضائية وال ...لوال قدرة عقوهلم عىل التخ ُّيل.

و/اإلرادة والتصميم التي لدى اإلنسان والتي أساسها والدافع إليها العقل.

ون﴾:
خامس ًاَ ﴿ :ل َع ّلك ُْم ت َْشك ُُر َ

كثريا ما ُيذكِّر القرآن الكريم اإلنسان بالشكر بعد ذكره لنعم اهلل اجلزيلة ومننه
ً

التي ال تحُ ىص؛ ليؤدي حقها من الشكر.

نعم أجىل مما ذكرهتا اآلية املباركة بعد نعمة اإليامن؟!
وهل هناك ٌ

فال ُبدَّ لإلنسان أن يسعى إىل شكره  قل ًبا وقولاً وفعلاً ؛ ليزيده اهلل نعماً ،

((( الكايف للكليني ج 1ص  26كتاب العقل واجلهل ح .26
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﴿وإِ ْذ ت ََأ َّذ َن َر ُّبك ُْم َلئِن َشك َْرت ُْم لأَ َ ِزيدَ َّنك ُْم َو َلئِن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َع َذ يِاب َل َش ِديدٌ ﴾
قالَ :

(((

أن املؤمن ال يستطيع ْ
ومن الواضح جدً ا َّ
أن يؤدي ما عليه من حقوق هلل؛ ألهنا
(((
ت اهللِ ال تحُ ْ ُصوها﴾.
﴿وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َ
تفوق حدّ اإلحصاء قالَ :
«أ َفبِلِ يِ
وخري من بينّ هذا املعنى هو اإلمام زين العابدين إذ يقولَ :
سان هذا ِّ
الكال
يك َوما َقدْ ُر لِ يِ
سان يا َر ِّب فيِ َجن ِ
َأ ْشك ُُر َك َأ ْم بِغا َي ِة ُج ْه ِدي فيِ َع َم يِل ُأ ْر ِض َ
ْب ُشك ِْر َك َوما َقدْ ُر
َع َم يِل فيِ َجن ِ
ك َوإِ ْحسانِ َ
ْب نِ َع ِم َ
ك».
ٍ
ف ليِ بِت َْح ِص ِ
مناجاة له يقول هذه اجلملة العجيبةَ « :ف َك ْي َ
يل ُّ
الشك ِْر َو ُشك ِْري
ويف
ك َ
ك َأ ْن َأ ُق َ
إِ َّي َ
تَ :ل َ
��ولَ :ل َ
��ب َع يَ َّل لِذلِ َ
ك
��اك َي ْفت َِق ُر إِ ٰىل ُشك ٍْر؟! َف ُك َّلام ُق ْل ُ
احل ْمدُ َ ،و َج َ
(((

َ
احل ْمدُ .(((»...

ما أروعه من ٍ
تعبري وما أصدقه!
إن نعمة احلمد حتتاج إىل ٍ
َّ
محد وهكذا تتولد من هذا احلمد نعم ٌة أخرى حتتاج إىل
ُ

محد ،وهكذا دواليك...
واخلالصة:

ّ
أن عامل الدنيا هي مرحل ٌة انتقالية من عاملِ األرحام إىل عامل الربزخ واملوت ،وفيه

تتوفر الفرصة الوحيدة لإلنسان يف ْ
أن حيدد مصريه بإرادته واختياره.

((( سورة إبراهيم :آية [.]7
((( إبراهيم .34
((( مصباح املتهجد للشيخ الطويس ص  591من دعاء أيب محزة الثاميل.
السجادية (أبطحي).410 :
((( الصحيفة
ّ

العامل اخلام�س :عامل الربزخ
أيضا بـ(عامل املوت) ،وهو العامل ما بني عامل الدنيا وعامل اآلخرة (املعاد)
ويسمى ً

وفيه نتعرض إىل ثالثة حماور ،وهي:
املحور الأول :االحت�ضار.

يمر هبا اإلنسان عند املوت ،وتعرب عنه الروايات بأنه آخر
وهو أول املنازل التي ُّ

يو ٍم من أيام الدنيا وأول يو ٍم من أيام اآلخرة ،وتشري إليه بعض اآليات القرآنية منها
ك ِمن مَهز ِ
ِ
الش َياطِ ِ
نيَ و َأ ُعو ُذ بِ َ
َات َّ
ون﴾(((،
قولهَ :
ك َر ِّب َأن حَ ْ
﴿و ُقل َّر ِّب َأ ُعو ُذ بِ َ ْ َ
يضرُ ُ
ولنتعرف عىل هذا املنزل والعامل نتعرض إىل عدة نقاط:

النقطة الأوىل� :سبب الت�سمية.
االحتضار هو حلظة نزع الروح ،وأما سبب تسميته هبذا االسم فقد ذكروا عدة آراء

ليست متنافية ،فهي ليست عىل نحو مانعة اجلمع وإنّام يمكن قبوهلا كلها ،وهي التايل:

ال�سبب الأول:

ٍ
ٍ
جانب آخر عند اإلنسان ا ُملحترض،
جانب والشياطني من
حلضور املالئكة من
ٍ
كلمة ينطقها
وآخر
فاملالئك ُة تريد أن تثبت اإلنسان عىل اإليامن لينتقل إىل عامل الربزخ
ُ

هي كلمة (ال إله إال اهلل)؛ فمن كان آخر كالمه (ال إله إال اهلل) دخل اجلنة ،ولذا روي

عن رسول اهلل أنه قال« :ل ِّقنوا موتاكم (ال إله إال اهلل) فإن من كان آخر كالمه (ال إله
((( سورة املؤمنون :آية  97و .98
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إال اهلل) دخل اجلنة».

(((

وأما الشياطني فهي حتاول قدر إمكاهنا ْ
أن يموت اإلنسان عىل غري التوحيد فتُغويه
ِ
جي َة َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ «:ما ِم ْن َأ َح ٍد
كافرا؛ فقد روي َع ْن َأ يِب َخد َ
ليخرج من الدنيا ً

ِ
يس ِم ْن َش ْي َطانِهَ ،أ ْن َي ْأ ُم َره بِا ْل ُك ْف ِر و ُي َش ِّككَه فيِ ِدينِهَ ،حتَّى
يضرُ ُ ه ا ْل َـم ْو ُت إِلاَّ َوك ََّل بِه إِ ْبل ُ
حَ ْ
ِ
خَتْرج َن ْفسهَ ،فمن ك َ ِ
ُوه ْم َش َها َد َة َأ ْن لاَ
َان ُم ْؤمن ًا لمَ ْ َي ْقد ْر َع َل ْيهَ ،فإِ َذا َحضرَ ْ ت ُْم َم ْوتَاك ُْمَ ،ف َل ِّقن ُ
َ ْ
ُ َ ُ

إِ َله إِلاَّ اهلل َ
وت».
م َّمد ًا َر ُسو ُلهَ ،حتَّى َي ُم َ
وأ َّن حُ َ

(((

لذا ورد يف أدبياتنا َّ
أن هناك بعض األدعية واألعامل تنفع يف التثبت عىل الدين حلظة

نزع الروح مثل دعاء (العديلة).

مي الدعاء
وس ّ
والعديلة :هي عدول اإلنسان عن احلق إىل الباطل حلظ َة نز ِع الروحُ ،

الذي ُيقرأ لدفع ذلك العدول عن اإلنسان هبذا االسم .وفيه يستعرض الداعي عقائده

احل ّقة ،ويؤمنها عند اهلل ليرُ جعها إليه ساعة نزع الروح .وكذلك ورد يف الروايات
َّ
أن تسبيح الزهراء من األمور التي تنفع يف تثبيت الدين ساعة االحتضار.

«وقال يف املستدرك :قال فخر املحققني يف آخر رسالته املسامة بإرشاد املسرتشدين

يف أصول الدين :ولنختم رسالتنا هذه بمسألة مباركة ،وهي أن العديلة عند املوت تقع،

فإنه جيئ الشيطان ويعدل اإلنسان عند املوت ليخرجه عن اإليامن فيحصل له عقاب
النريان ،ويف الدعاء قد تعوذ األئمة منها ،فإذا أراد اإلنسان أن يسلم من هذه

األشياء فليستحرض أدلة اإليامن واألصول اخلمس باألدلة القطعية ،ويصفي خاطره
ويقول :اللهم يا أرحم الرامحني ،إين قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني ،وأنت خري

مستودع ،وقد أمرتنا بحفظ الودائع ،فر ّده عيل وقت حضور مويت ،ثم خيزي الشيطان
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق ص .195
((( الكايف للكليني ج 3ص  123باب َت ْل ِق ِني ا ْلـمي ِ
ت ح.6
َ ِّ
َ ُ
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ويتعوذ منه بالرمحن ،ويودع ذلك اهلل تعاىل ،ويسأله أن يرده عليه وقت حضور موته
وعند ذلك يسلم من العديلة عند املوت قطع ًا».

(((

وعن أيب عاصم يوسف عن حممد بن سليامن الديلمي قال :سألت أبا عبد اهلل
إن ِ
لت فِ َ
إن شي َعت ََك ت ُ
اإل َ
َقولَّ :
داكَّ ،
يامن ُمس َت َق ٌّر و ُمستَو َد ٌعَ ،ف َع ِّلمني َشي ًئا
فقلت لهُ :ج ِع ُ
لت ِ
اإل َ
يامن.
َكم ُ
إذا أنا ُقل ُت ُه است َ

فقالُ « :قل يف دب ِر ك ُِّل ص ِ
ضيت بِاهللِ َر ًّبا ،وبِ ُم َح َّمد نَب ًّيا ،وبِا ِ
إلسال ِم
الة َف َ
ريضةَ :ر ُ
َ
ُُ
دينًا ،وبِال ُق ِ
واحل َس ِ
احل َس ِن ُ
وإماما ،و َب َ
ني واألَئِ َّم ِة
رآن كِتا ًبا ،وبِالكَع َب ِة ِقب َل ًة ،وبِ َع ٍّيل َول ًّيا
ً
ضيت بهِ ِم أئِم ًةَ ،ف ِ
وات اهللِ َع َل ِ
ارضني لهَُ م ،إن َ
َّك َعىل ك ُِّل يَشء
يهم ،ال ّل ُه َّم يّإن َر ُ
َص َل ُ
َّ
دير».
َق ٌ

(((

ومن األمور النافعة لدفع العديلة((( هي الصالة يف وقتها ،إذ روي َع ْن َأ يِ
ب َع ْب ِد
ِ
اهللَ ق َالَ « :د َخ َل َر ُس ُ
وه َو يجَ ُ و ُد بِنَ ْف ِسه َف َق َالَ :يا َم َل َ
ك
ول اهللَ علىَ َر ُج ٍل م ْن َأ ْص َحابِه ُ
ت ،ار ُف ْق بِص ِ
ا ْلـمو ِ
م َّمدُ َ ،فإِ يِّن بِك ُِّل ُم ْؤ ِم ٍن َرفِ ٌيق ،وا ْع َل ْم
احبِيَ ،فإِنَّه ُم ْؤ ِم ٌنَ .ف َق َالَ :أ ْبشرِ ْ َيا حُ َ
َ
َْ
ْ
ممدُ َ ،أن َأ ْقبِ ُض روح اب ِن آدم َفيجزَع َأه ُلهَ ،ف َأ ُقوم فيِ ن ِ
َاح َي ٍة ِم ْن َد ِار ِه ْم َف َأ ُق ُ
ولَ :ما َه َذا
َيا حُ َ َّ يِّ
ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ
ُ
ِ
ِ
َان َلنَا فيِ َق ْب ِضه ِم ْن َذن ٍ ِ
بوا
وما ك َ
الجَْ ز َُع َف َواهلل َما َت َع َّج ْلنَاه َق ْب َل َأ َجلهَ ،
ْبَ ،فإ ْن تحَ ْ تَس ُبوا وت َْص رِ ُ
ت ُْؤ َج ُروا ،وإِ ْن تجَ ْ َز ُعوا ت َْأ َث ُموا وتُوز َُروا ،وا ْع َل ُموا َأ َّن َلنَا فِيك ُْم َع ْو َدةًُ ،ث َّم َع ْو َدةًَ ،فالحَْ َذ َر
الحَْ َذر ،إِنَّه َليس فيِ رَش ِقها ولاَ فيِ غَربهِ ا َأه ُل بي ِ
ت َمدَ ٍر ولاَ َو َب ٍر إِلاَّ َ
وأنَا َأت ََص َّف ُح ُه ْم فيِ ك ُِّل
ْ َ
ْ َ
ْ َ ْ َْ
َ
يو ٍم خمَ ْس مر ٍ
ات ،وألَنَا َأ ْع َل ُم بِ َص ِغ ِري ِه ْم و َكبِ ِري ِه ْم ِمن ُْه ْم بِ َأ ْن ُف ِس ِه ْم ،و َل ْو َأ َر ْد ُت َق ْب َض ُروحِ
َْ
َ َ َّ
َب ُع َ
وض ٍة َما َقدَ ْر ُت َع َل ْي َها َحتَّى َي ْأ ُم َر يِن َر يِّب بهِ َ ا.
((( مستدرك سفينة البحار للشيخ عيل النامزي الشاهرودي ج 7ص 122
((( هتذيب األحكام للشيخ الطويس ج 2ص  109ح .180 / 412
((( ذكر الشيخ عباس القمي يف كتابه (منازل اآلخرة :العقبة الثانية :العديلة عند املوت) العديد
من األمور النافعة يف هذا املجال.
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ِ
يت الصلاَ ِةَ ،فإِ ْن ك َ ممِ
ول اهلل :إِ َّن يتَص َّفحهم فيِ مو ِاق ِ
َف َق َال َر ُس ُ
ب َع َل ْي َها
َان َّ ْن ُي َواظ ُ
َّ
ماَ َ َ ُ ُ ْ َ َ
ِعنْدَ َم َو ِاقيتِ َهاَ ،ل َّقنَه َش َها َد َة َأ ْن لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل َ
م َّمد ًا َر ُس ُ
ول اهلل ون ََّحى َعنْه َم َل ُ
ك
وأ َّن حُ َ
ِ ِ
(((
يس».
ا ْل َـم ْوت إِ ْبل َ

ال�سبب الثاين:
حلضور النبي األكرم وأهل بيته الطاهرين ومعهم مالئكة اهلل العظام

ومنهم جربائيل عند املحترض ،نسأل اهلل حضورهم يف الدنيا ويف الربزخ ويف
ٍ
وعندئذ سيأمتر املالئكة بأوامر النبي األكرم التي سيصدرها
اآلخرة إن شاء اهلل،

هلم حسب عقيدة املحترض.
روي عن أيب َع ْب ِد اهلل أنه قال:
ِ
«منْك ُْم واهلل ُي ْق َب ُل ،و َلك ُْم واهلل ُي ْغ َف ُر ،إِنَّه َل ْي َس َبينْ َ َأ َح ِدك ُْم و َبينْ َ َأ ْن َي ْغ َتبِ َط و َي َرى
اهنَا َ
وأ ْو َم َأ بِ َي ِده إِلىَ َح ْل ِقهُ -ث َّم َق َال:ور و ُق َّر َة ا ْل َعينْ ِ إِلاَّ َأ ْن َت ْب ُلغَ َن ْف ُسه َه ُ
الس َ
رُّ ُ
يِ
واح ُتضرِ َ َح�َض�رَ َ ه َر ُس ُ
بئِ ُ
َ��ان َذلِ َ
وم َل ُ
ك
إِنَّ��ه إِ َذا ك َ
��ول اهلل و َع ٌّلَ 
��ك ْ
يل َ
وج رْ َ
َان حُيِبنَا َأه َل ا ْلبي ِ
ا ْلـمو ِ
ولَ :يا َر ُس َ
تَ ف َيدْ نُو ِمنْه َع يِ ٌّلَ ف َي ُق ُ
ت،
ول اهلل ،إِ َّن َه َذا ك َ ُّ ْ
َْ
َْ
وأه َل بي ِ
يل ،إِ َّن ه َذا ك َ ِ
ول َر ُس ُ
َف َأ ِح َّبه ،و َي ُق ُ
بئِ ُ
ت
َان حُي ُّ
َ
ور ُسو َله َ ْ َ ْ
ب اهلل َ
ول اهللَ :يا َج رْ َ
ت :إِ َّن ه َذا ك َ ِ
ك ا ْلـمو ِ
يل َلمِ َل ِ
ور ُسو َله َ
َر ُسولِه َف َأ ِح َّبه ،و َي ُق ُ
بئِ ُ
وأ ْه َل
َان حُي ُّ
َ
َْ
ب اهلل َ
ول َج رْ َ
ك ا ْلـمو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت َف َي ُق ُ
ولَ :يا َع ْبدَ اهللَ ،أ َخ ْذ َت َفك َ
َاك
وار ُف ْق بِهَ ،ف َيدْ نُو منْه َم َل ُ َ ْ
َب ْيت َر ُسولهَ ،ف َأح َّبه ْ
ِ
ك ،تمَ سك َ ِ ِ ِ
َر َق َبتِ َ
ُبى فيِ الحَْ َي ِاة الدُّ ْن َيا؟
ك َأ َخ ْذ َت َأ َم َ
ان َب َر َاءت َ َ َّ
ْت با ْلع ْص َمة ا ْلك رْ َ
ك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :ن َع ْمَ .ف َي ُق ُ
َق َالَ :ف ُي َو ِّف ُقه اهللَ ف َي ُق ُ
وما َذلِ َ
ولَ :ولاَ َي�� ُة َع يِ ِّل ْب ِن َأ يِب
ولَ :
َك اهلل ِمنْهَ ،
َطالِ ٍ
بَ .ف َي ُق ُ
ْت تحَ ْ َذ ُرهَ ،ف َقدْ َآمن َ
ْت
تَ ،أ َّما ا َّل ِذي ُكن َ
ولَ :صدَ ْق َ
وأ َّما ا َّل ِذي ُكن َ

اج ُر ِ
اب إِ ْخ َر ِ
وح ا ْل ُـم ْؤ ِم ِن وا ْلكَافِ ِر ج.2
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 136ب ُ
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ِ
شرِ
الصالِحِ  ،مرا َف َق ِة رس ِ
ول اهلل و َع يِ ٍّل و َفاطِ َم َة،
الس َلف َّ
َ ُ
َُ
ت َْر ُجوه َف َقدْ َأ ْد َر ْكتَهَ ،أ ْب ْ بِ َّ
ال رفِيق ًاُ ،ثم ين ِْز ُل بِ َك َفنِه ِمن الجَْ ن َِّة وحنُوطِه ِمن الجَْ ن َِّة بِ ِمس ٍ
ك َأ ْذ َف َرَ ،ف ُي َك َّف ُن
َ
َ
َ
ْ
َّ َ
ُث َّم َي ُس ُّل َن ْف َسه َس ًّ َ
ك الحَْ ن ِ
وين َُّط بِ َذلِ َ
بِ َذلِ َ
ُوطُ ،ث َّم ُيك َْسى ُح َّل ًة َص ْف َر َاء ِم ْن ُح َل ِل الجَْ ن َِّةَ ،فإِ َذا ُو ِض َع
ك ا ْل َك َف ِن حُ َ
اب الجَْ ن َِّة ،يدْ ُخ ُل ع َليه ِمن رو ِحها ور حْي هِ
ِ
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
انَاُ ،ث َّم ُي ْف َس ُح َله َع ْن
فيِ َق رْ ِبه ُفت َح َله َب ٌ
َ ْ ْ َْ َ َ َ
َ
وس علىَ فِر ِ
َأ َم ِامه َم ِسري َة َش ْه ٍر و َع ْن َي ِمينِه و َع ْن َي َس ِ
اش َها
ارهُ ،ث َّم ُي َق ُال َله :ن َْم ن َْو َم َة ا ْل َع ُر ِ َ َ
َ
ِ ِ
شرِ
م َّم ٍد فيِ ِجن ِ
ي ٍ
َان َر ْض َوى،
ور ٍّب َغيرْ ِ غ ْ
ُور َآل حُ َ
َض َب َ
ان َ
ور حْ َ
انُ ،ث َّم َيز ُ
وجنَّة نَعي ٍم َ
َأ ْب ْ بِ َر ْوحٍ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
شابهِ ِ ْم و َيت ََحدَّ ُ
ث َم َع ُه ْم فيِ مجَ َالِ ِس ِه ْمَ ،حتَّى َي ُقو َم
َف َيأك ُُل َم َع ُه ْم م ْن َط َعام ِه ْم ،و َيشرْ َ ُب م ْن رَ َ
َقائِمنَا َأه َل ا ْلبي ِ
ون ز َُمر ًا ز َُمر ًاَ ،ف ِعنْدَ َذلِ َ
ك
تَ ،فإِ َذا َقا َم َقائِ ُمنَا َب َع َث ُه ُم اهلل َف َأ ْق َب ُلوا َم َعه ُي َل ُّب َ
ُ ْ
َْ
ُون ،ه َلك ِ
ح ُّل ا ْلـم ِ
ون وي ْضم ِ
ِ
َت ا ْلـمح ِ
ون ،و َقلِ ٌ
اض ُري ،ون ََجا
ح ُّل َ
َ َ
يل َما َيكُون َ َ
َي ْرت ُ
ُ
َاب ا ْل ُـم ْبط ُل َ َ َ
ون.
ا ْل ُـم َق َّر ُب َ
َك و ِ
ِ
ِ
ول اهلل لِع يِلَ :أن َ ِ
ك َق َال َر ُس ُ
ِم ْن َأ ْج ِل َذلِ َ
ادي
ْت َأخي ومي َعا ُد َما َب ْيني و َب ْين َ َ
َ ٍّ

السلاَ مِ.
َّ

يِ
اح ُتضرِ َ ا ْلكَافِ ُرَ ،حضرَ َ ه َر ُس ُ
بئِ ُ
وم َل ُ
ك
ول اهلل و َع ٌّلَ 
َق َال :وإِ َذا ْ
يل َ
وج رْ َ
َان يب ِغ ُضنَا َأه َل ا ْلبي ِ
ا ْلـمو ِ
ولَ :يا َر ُس َ
تَ ف َيدْ نُو ِمنْه َع يِ ٌّلَ ف َي ُق ُ
ت
ْ
ول اهلل ،إِ َّن َه َذا ك َ ُ ْ
َْ
َْ
وأه َل بي ِ
يل ،إِ َّن ه َذا ك َ ِ
ول َر ُس ُ
َف َأ ْب ِغ ْضه .و َي ُق ُ
بئِ ُ
ت
َ
ور ُسو َله َ ْ َ ْ
َان ُي ْبغ ُض اهلل َ
ول اهللَ :يا َج رْ َ
ت ،إِ َّن ه َذا ك َ ِ
ك ا ْلـمو ِ
ور ُسو َله َ
َر ُسولِه َف َأ ْب ِغ ْضهَ .ف َي ُق ُ
بئِ ُ
وأ ْه َل
َ
يلَ :يا َم َل َ َ ْ
َان ُي ْبغ ُض اهلل َ
ول َج رْ َ
بي ِ
ت َر ُسولِه َف َأ ْب ِغ ْضه وا ْعن ْ
ُف َع َل ْيه.
َْ
ك ا ْلـمو ِ
ِ
ت َف َي ُق ُ
ولَ :يا َع ْبدَ اهللَ ،أ َخ ْذ َت َفك َ
َاك ِر َهانِ َ
ان
ك َأ َخ ْذ َت َأ َم َ
َف َيدْ نُو منْه َم َل ُ َ ْ
ك تمَ سك َ ِ ِ ِ
ِ
ول :لاَ َ .ف َي ُق ُ
ُبى فيِ الحَْ َي ِاة الدُّ ْن َيا؟ َف َي ُق ُ
ولَ :أ ْبشرِ ْ َيا َعدُ َّو اهلل
َب َر َاءت َ َ َّ
ْت با ْلع ْص َمة ا ْلك رْ َ
بِسخَ ِ
ط اهلل و َع َذابِه والن ِ
ْت تحَ ْ َذ ُره َف َقدْ َنز ََل بِ َ
كُ ،ث َّم َي ُس ُّل َن ْف َسه َس ًّ
ال
َّارَ ،أ َّما ا َّل ِذي ُكن َ
َ
ان ُك ُّلهم يبز ُُق فيِ وج ِهه ،ويت ََأ َّذى بِر ِ
ِ
ِ
ِ
وحهَ ،فإِ َذا ُو ِض َع
َ ْ
َعنيف ًاُ ،ث َّم ُي َوك ُِّل بِ ُروحه ثَلاَ َثماِ ئَة َش ْي َط ٍ ُ ْ َ ْ
ُ
َ
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َّار َفيدْ ُخ ُل ع َليه ِمن َقي ِ
ِ
اب ِم ْن َأ ْب َو ِ
ح َها ولهََ بِ َها».
فيِ َق رْ ِبه ُفت َح َله َب ٌ
َ ْ ْ ْ
اب الن ِ َ

(((

ال�سبب الثالث:

حلضور ومت ُّثل أهم األشياء عند اإلنسان يراها عندما ينكشف عنه الغطاء ،وهي

ثالثة أشياء كام جاء يف الروايات الرشيفة (ماله وولده وعمله).
َان فيِ ِ
آخ ِر َي ْو ٍم ِم ْن
َع ْن ُس َو ْي ِد ْب ِن َغ َف َل َة َق َالَ :ق َال َأ ِم ُري ا ْل ُـم ْؤ ِمنِ َ
ني« :إِ َّن ا ْب َن آ َد َم إِ َذا ك َ
ِ ِ
ِ
َأ َّيا ِم الدُّ ْن َيا َ
ت إِلىَ َمالِه َف َي ُق ُ
ول:
وو َلدُ ه و َع َم ُلهَ ،ف َي ْلت َِف ُ
وأ َّو ِل َي ْو ٍم م ْن َأ َّيا ِم اآلخ َرةُ ،م ِّث َل َله َما ُله َ
ك ح ِريص ًا َش ِ
حيح ًاَ ،فماَ ليِ ِعنْدَ َك؟ َف َي ُق ُ
ولُ :خ ْذ ِمنِّي َك َفن َ
َك.
واهلل إِ يِّن ُكن ُ
ْت َع َل ْي َ َ
ْت ع َليكُم حُ َ ِ
ِ
ت إِلىَ َو َل ِده َف َي ُق ُ
ول :واهلل ،إِ يِّن ُكن ُ
َق َالَ :ف َي ْلت َِف ُ
ْت َلك ُْم حُم ّب ًا ،وإِ يِّن ُكن ُ َ ْ ْ
مامي ًاَ ،فماَ
ك ،ن َُو ِار َ
يك إِلىَ ُح ْف َرتِ َ
ون :ن َُؤ ِّد َ
يك فِ َيها.
َذا ليِ ِعنْدَ ك ُْم؟ َف َي ُقو ُل َ

يك َلز ِ
ت إِلىَ َع َملِه َف َي ُق ُ
ْت فِ َ
ْت َع يَ َّل َل َث ِقيالً،
َاهد ًا ،وإِ ْن ُكن َ
ول :واهلل ،إِ يِّن ُكن ُ
َق َالَ :ف َي ْلت َِف ُ
ُك فيِ َق رْ ِب َك ،و َي ْو ِم َنشرْ ِ َكَ ،حتَّى ُأ ْع َر َض َأنَا َ
َفماَ َذا ِعنْدَ َك؟ َف َي ُق ُ
ولَ :أنَا َق ِرين َ
ْت َعلىَ َر ِّب َ
ك.
وأن َ
ِ
وأ ْح َسن َُه ْم َمنْ َظر ًاَ ،
َّاس ِرحي ًاَ ،
ب الن ِ
وأ ْح َسن َُه ْم ِر َياش ًا
َق َالَ :فإِ ْن ك َ
َان هلل َول ّي ًا َأتَاه َأ ْط َي َ
ِ ِ
شرِ
ي ٍ
ْت؟ َف َي ُق ُ
ك َخيرْ ُ َم ْقدَ مٍَ .ف َي ُق ُ
وم ْقدَ ُم َ
ول:
ول َلهَ :م ْن َأن َ
ان َ
ور حْ َ
وجنَّة نَعيمٍَ ،
َف َق َالَ :أ ْب ْ بِ َر ْوحٍ َ
َاس َله ،وين ِ
فغ ِ
َأنَا َع َم ُل َ
َاشدُ َح ِام َله َأ ْن
الصالِ ُحْ ،ارتحَ ِ ْل ِم َن الدُّ ْن َيا إِلىَ الجَْ ن َِّة .وإِنَّه َل َي ْع ِر ُ
ك َّ
ُ
ُي َع ِّج َله.

َ ِ
َفإِ َذا ُأ ْد ِخ َل َق رْبه َأتَاه َم َلكَا ا ْل َق رْ ِب يجَ ُ َّر ِ
ِ َ
َ
ان َأ ْش َع َار مُ َ
ها ويخَ ُ دَّ ان األ ْر َض بِأ ْقدَ ام ِهماَ  ،أ ْص َواتهُ ُ ماَ
َ
اص ِ
كَالرع ِد ا ْل َق ِ
ِ
ِ
ِ
فَ ،
وما دين َ
ب ِق الخَْ اطفَ ،ف َي ُقولاَ ِن َلهَ :م ْن َر ُّب َ
وم ْن
َّ ْ
وأ ْب َص ُار مُ َ
ُك َ
ك َ
ها كَا ْل رَ ْ
ِ ِ
ول :اهلل رب ِ
ودين ِ َي ا ِ
ك؟ َف َي ُق ُ
م َّمدٌ َ .ف َي ُقولاَ ِن َلهَ :ث َّبت َ
َنبِ ُّي َ
ب
إل ْسلاَ ُم و َنبِ ِّيي حُ َ
َك اهلل فيماَ تحُ ُّ
َ يِّ
ت فيِ الحَْ ِ
ت اهلل ا َّل ِذين آمنُوا بِا ْل َقو ِل ال َّثابِ ِ
ياة الدُّ نْيا وفيِ
وه َو َق ْو ُل اهللُ ﴿ :ي َث ِّب ُ
ْ
وت َْرضىَ ُ .
َ َ

اب َما ُي َع ِاي ُن ا ْل ُـم ْؤ ِم ُن وا ْلكَافِ ُر ح.4
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 132ب ُ
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اآلخ َر ِة﴾.

(((

ُث َّم َي ْف َس َح ِ
ان َله فيِ َق رْ ِبه َمدَّ َبصرَ ِ هُ ،ث َّم َي ْفت ََح ِ
ان َله َباب ًا إِلىَ الجَْ ن َِّةُ ،ث َّم َي ُقولاَ ِن َله :ن َْم َق ِر َير
الشاب الن ِ
حاب الجَْ ن َِّة َي ْو َمئِ ٍذ َخيرْ ُم ْس َت َق ًّرا َ
ولَ :
َّاعمَِ ،فإِ َّن اهللَ ي ُق ُ
وأ ْح َس ُن
﴿أ ْص ُ
ا ْل َعينْ ِ ن َْو َم َّ ِّ
ٌ
(((
َم ِقيالً﴾.
ِ
َق َال :وإِ ْن ك َ ِ
ورؤْ َياَ ،
وأ ْن َتنُه ِرحي ًا،
َان ل َر ِّبه َعدُ ّو ًاَ ،فإِنَّه َي ْأتيه َأ ْق َب َح َم ْن َخ َل َق اهلل ِز ّي ًا ُ
َاس َله وين ِ
فغ ِ
ول َلهَ :أبشرِ بِ ُنز ٍُل ِمن ِي ٍم وتَصلِي ِة ج ِ
َف َي ُق ُ
َاشدُ حمَ َ َلتَه َأ ْن
حيمٍ ،وإِنَّه َل َي ْع ِر ُ
ْ حمَ
ْ َ َ
ُ
ْ ْ
حَيبِسوهَ ،فإِ َذا ُأد ِخ َل ا ْل َقب َأتَاه ممُ ْت ِ
َحنَا ا ْل َق رْ ِبَ ،ف َأ ْل َق َيا َعنْه َأ ْك َفانَهُ ،ث َّم َي ُقولاَ ِن َلهَ :م ْن َر ُّب َ
وما
ْ
ْ ُ
ك َ
رْ َ
تَ ،ف َيضرْ ِ َب ِ
ك؟ َف َي ُق ُ
وم ْن َنبِ ُّي َ
ِدين َ
وخه
ان َيا ُف َ
ت ولاَ َهدَ ْي َ
ول :لاَ َأ ْد ِريَ .ف َي ُقولاَ ِن :لاَ َد َر ْي َ
ُك َ

بِ ِم ْر َز َب ٍة َم َع ُه ضرَ َب ًة َما َخ َل َق اهللِ م ْن َدا َّب ٍة إِلاَّ وت َْذ َع ُر لهََ اَ ،ما َخلاَ ال َّث َق َلينْ ِ ُ ،ث َّم َي ْفت ََح ِ
ان َله
ماَ ْ
َّارُ ،ثم ي ُقولاَ ِن َله :نَم بِشرَ َح ٍ
الض ْي ِق ِم ْث ُل َما فِيه ا ْل َقنَا ِم َن الز ُِّّجَ ،حتَّى إِ َّن
ال فِيه ِم َن َّ
َباب ًا إِلىَ الن ِ َّ َ
ْ ِّ
ِدماغَه َليخْ رج ِمن ب ِ ُظ ُف ِره ولحَْ ِمه ،ويس ِّل ُط اهلل ع َليه حي ِ
ض و َع َق ِ
ات األَ ْر ِ
وه َو َّام َها،
اربهَ َ ا َ
َ ْ َ َّ
ُ َ
َ ُ ُ ْ َ ينْ
َ
ِ
ِ
السا َع ِة فِيماَ ُه َو فِيه ِم َن الشرَّ ِّ ».
َف َتن َْه ُشه َحتَّى َي ْب َع َثه اهلل م ْن َق رْ ِبه ،وإِنَّه َل َيت ََمنَّى ق َيا َم َّ

(((

ال�سبب الرابع:
ترويح عن املحترض
حلضور املؤمنني وأحباب املحترض عنده حني يموت ،ويف ذلك
ٌ
ِ
ّ
استحباب يف هذا املجال كام ورد
ملحبة قلوب من حيرضون عنده ،وهناك
إشعارا
وإن فيه
ٌ
ً

يف بعض الروايات.
ِ
ِ ٍ
ولَ :ينْ َب ِغي لِ ْل َم ِر ِ
«س ِم ْع ُت َأ َبا َع ْب ِد اهللَ ي ُق ُ
يض ِمنْك ُْم
ف َع ْن َع ْبد اهلل ْب ِن سنَان َق َالَ :
َأ ْن ُي ْؤ ِذ َن إِ ْخ َوانَه بِ َم َر ِضه َف َي ُعو ُدونَهَ ،ف ُي ْؤ َج ُر فِ ِ
ون فِيهَ .ق َالَ :ف ِق َيل َلهَ :ن َع ْمُ ،ه ْم
يه ْم و ُي ْؤ َج ُر َ
((( إبراهيم26 :
((( الفرقان26 :
وو َلدُ ه و َع َم ُله َق ْب َل َم ْوتِه ح.1
اب َأ َّن ا ْل َـم ِّي َت ُي َم َّث ُل َله َما ُله َ
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 233 – 231ب ُ
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ف ي ْؤجر هو فِ ِيهم؟ َق َالَ :ف َق َال :بِاكْتِسابِه لهَُ م الحَْ سن ِ
ُي ْؤ َج ُر َ
َات
ون بِ َم ْم َش ُ
اه ْم إِ َل ْيهَ ،ف َك ْي َ ُ َ ُ ُ َ
ُ َ
َ
ْ
َات ،وير َفع َله عشرْ درج ٍ
ك عشرْ حسن ٍ
ِ
َف ُي ْؤ َج ُر فِ ِ
ات ،و ُي ْم َحى بهِ َ ا َعنْه
ُْ ُ َ ُ ََ َ
يه ْمَ ،ف ُي ْكت ُ
َب َله بِ َذل َ َ ُ َ َ
ٍ (((
َعشرْ ُ َس ِّيئَات».
النقطة الثانية :الأمور التي يفعلهااملحت�ضر؟
الشخص الذي علم من نفسه ّ
أن املوت قرب منه ،أو وصل إىل مرحلة االحتضار،

أو كان مريض ًا مطلق ًا ،فيمكن القول بأنه يلزمه –عىل نحو الوجوب أو االستحباب-
التايل:

�أوالً :التوبة.

ْ
ذنب ،لكنها واجب ٌة
وإن كانت هي واجب ًة مطل ًقا ،جتب عىل اإلنسان كلام صدر منه ٌ

مؤكدً ا أكثر عىل اإلنسان املحترض ،فعليه ْ
أن ُيقلع عن الذنوب ،ويتوب إىل اهلل.

ثانياً� :أداء حقوق النا�س الواجبة.

نحو ر ِّد الودائع واألمانات مع اإلمكانْ ،
فإن مل يتمكن ،أوىص هبا.

ثالثاً :الو�صية بالأمور العبادية.

ٍ
وحج ،ف ُيستحب ْ
ٍ
أن يويص أوالده يف املستحبات بل يف الواجبات
وصالة
من صو ٍم
كام لو كان احلج مستقرا يف ذمته ومل ِ
يؤده فيجب عليه ْ
أن يعطي مالاً لذلك ملن يستأمنه.
ُّ
ً

الرابعُ :ي�ستحب للمري�ض � ْأن يحمد اهلل وي�شكره يف حال املر�ض كحال ال�صحة.
اخلام�س :ي�ستحب له كتمان املر�ض وترك ال�شكاية.

َعن ب ِش ٍري الدَّ َّه ِ
ان َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ « :ق َال اهللَ :أ ُّيماَ َع ْب ٍد ا ْب َت َل ْيتُه بِ َبلِ َّي ٍةَ ،ف َكت ََم
ْ َ

((( الكايف للكليني ج 3ص 117باب ا ْلـم ِر ِ ِ
َّاس ح.1
يض ُي ْؤذ ُن بِه الن َ
َ ُ َ
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ك ِمن عو ِ
ِ
اده ثَلاَ ث ًاَ ،أ ْبدَ ْلتُه لحَْ ًام َخيرْ ًا ِم ْن لحَْ ِمه ،و َدم ًا َخيرْ ًا ِم ْن َد ِمه،و َبشرَ ًا َخيرْ ًا ِم ْن
َذل َ ْ ُ َّ
ات إِلىَ َرحمْ َ تِي».(((.
ات َم َ
ْب َله ،وإِ ْن َم َ
َبشرَ ِ هَ ،فإِ ْن َأ ْب َق ْيتُه َأ ْب َق ْيتُه ولاَ َذن َ
النقطة الثالثة :الأمور التي يفعلها من يح�ضر عند املحت�ضر.
/1توجيه املحترض نحو القبلة ،بأن يجُ عل باطن قدميه نحو القبلة بحيث لو جلس

املحترض لصار وجهه قبال القبلة ،وهو واجب كفائي.

ُ /2يستحب نقل املحترض إىل ُمصاله ،أي إىل املكان الذي كان ُيكثر الصالة فيه.

ُ /3يستحب تلقينه الشهادتني واإلق��رار باألئمة ،فقد ورد عن اإلمام

أن ال اله إال اهلل ّ
الصادق أنّه قال :إذا حرضت امليت الوفاة فلقنه شهادة ْ
وأن حممدً ا

عبده ورسوله.

أيضا عن اإلمام الصادق
ُ /4يستحب تلقينه كلامت الفرج ،فقد ورد يف احلديث ً

رب الساموات
ينقله عن أمري املؤمنني« :ال إله إال اهلل العيل العظيم سبحان اهلل ِّ

السبع.»...

ُ /5يستحب ْ
أن يجُ عل آخر تلقينه كلمة ال إله إال اهلل ملا تقدم عن رسول اهلل أنه

قال :ل ِّقنوا موتاكم (ال إله إال اهلل) فإن من كان آخر كالمه (ال إله إال اهلل) دخل اجلنة.

(((

ُ /6يستحب قراءة القرآن عند املحترض لدفع الشياطني املضللني واملشككني،

وألجل الربكة.

ُ /7يستحب ْ
أن ُيرسج عند امليت إذا مات ليلاً وال يوضع يف ظالم.

ُ /8يستحب التعجيل يف جتهيزه فإنّه من إكرام امليتَّ ،
وإن تأخريه ر َّبام ُيس ِّبب نتن
((( الكايف للشيخ الكليني .ج  ،3ص  115ح.3
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق ص .195
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يتقزز من حيضـر جنازته ،ور َّبام
جسده ،وبالتايل صدور الروائح الكرهية منه ،وبالتايل قد َّ

عىل ذلك العديد
يكون يف هذا إهانة للم ِّيت ،واحرتامه واجب كام هو معلوم ،وقد د َّلت ٰ
من الروايات الرشيفة ،ومنها التايل:

ألفني رج ً
ال مات له م ِّيت فانتظر
عن رسول اهلل أنَّه قال« :يا معشـر الناس ال
َّ

به الصبح ،وال رج ً
ال مات له م ِّيت هنار ًا فانتظر به الليل ،ال تنتظروا بموتاكم طلوع
إىل مضاجعهم يرمحكم اهلل» ،فقال الناس :وأنت يا
الشمس وال غروهباِّ ،
عجلوا هبم ٰ
رسول اهلل يرمحك اهلل(((.

وعنه« :إذا مات امل ِّيت َّأول النهار فال يقيل((( إلاَّ يف قربه»(((.
وعنه« :كرامة امل ِّيت تعجيله»(((.

ُ /9يستحب إعالم املؤمنني بموت املؤمن ،ف َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ « :ينْ َب ِغي
ان ا ْلـمي ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ون َع َل ْيه
ون َجنَا َزتَه و ُي َص ُّل َ
ت بِ َم ْوتِه َف َي ْش َهدُ َ
ألَ ْول َياء ا ْل َـم ِّيت منْك ُْم َأ ْن ُي ْؤذنُوا إِ ْخ َو َ َ ِّ
ِ
ون َلهَ ،في ْكتَب لهَُ م األَجر ،وي ْكت ِ ِ لاِ ِ
ب ُه َو األَ ْج َر
و َي ْس َتغ ِْف ُر َ
َب ل ْل َم ِّيت ا ْست ْغ َف ُار ،و َي ْكتَس ُ
ُْ ُ ُ
ُ ُ ُ
فِ ِ ِ
ِ َ ِ (((
ب َلمِ ِّيتِ ِه ْم ِم َن الاِ ْست ْغفار».
يه ْم وفيماَ ا ْكت ََس َ
وإمجال ما عىل الذي حيرض عند املحرض أن يفعله هو ما جاء يف فقه الرضا لعيل

بن بابويه القمي« :إذا حرضت امليت الوفاة فلقنه :شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن حممد ًا
رسول اهلل ،واإلقرار بالوالية ألمري املؤمنني واألئمة واحدا واحد ًا».
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /3ص  137و /138باب تعجيل الدفن /ح .)1
((( من القيلولة .كناية عن تعجيل الدفن( .هامش املصدر).
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /3ص  137و /138باب تعجيل الدفن/ح .)2
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /1ص  /140ح .)385
َّاس ح.1
اب َأ َّن ا ْل َـم ِّي َت ُي ْؤ َذ ُن بِه الن ُ
((( الكايف ،اجلزء  ،3صَ 166ب ُ
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ويستحب أن يلقن كلامت الفرج ،وهي :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،ال إله إال اهلل

العيل العظيم ،سبحان اهلل رب الساموات السبع ورب األرضني السبع وما فيهن وما
بينهن ورب العرش العظيم ،وسالم عىل املرسلني ،واحلمد هلل رب العاملني.

وال حترض احلائض وال اجلنب عند التلقني ،فإن املالئكة تتأذى هبا ،وال بأس بأن

يليا غسله ويصليا عليه ،وال ينزال قربه ،فإن حرضا ومل جيدا من ذلك بد ًا ،فليخرجا إذا

قرب خروج نفسه.

وإذا اشتد عليه نزع روحه ،فحوله إىل املصىل الذي كان يصيل فيه أو عليه ،وإياك

أن متسه.

وإن وجدته حيرك يديه أو رجليه أو رأسه ،فال متنعه من ذلك كام (يفعل جهال)

الناس...

(((

املحور الثاين :املوت
وهو من األمور الوجدانية التي ال يستطيع أحدٌ ْ
أن ينكره ،وقد أدرجها اإلنسان يف

قائمة املكروهات واملبغوضات والالمشتهيات منذ القدم وما زال ،األمر الذي عبرّ عنه
أمري املؤمنني بقوله« :واع َلموا َأنَّه َليس ِمن يَش ٍء إِلاَّ ويكَاد ص ِ
اح ُبه َي ْش َب ُع ِمنْه و َي َم ُّله،
َ ُ َ
ْ ُ
ْ َ ْ ْ
ِ
(((
اح ًة.»..
إِلاَّ الحَْ َيا َة َفإِنَّه لاَ يجَ ِدُ فيِ ا ْل َـم ْوت َر َ

لذا نجدُ وجدانًا َّ
مصري البد منه ﴿ك ُُل
أن الناس يكرهون املوت مع علمهم أنَّه
ٌ
َن ْف ٍ
س َذائِ َق ُة ا َمل ُوت﴾.
وتثار حول املوت جمموعة من األسئلة ،سندرج األهم منها ونجيب عنها تبا ًعا:

((( فقه الرضا لعيل بن بابويه القمي ص 166 -165باب باب  22باب غسل امليت وتكفينه.
((( هنج البالغة – حتقيق صبحي صالح ص .192
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ال�س�ؤال الأول :ما حقيقة املوت؟

أمر عدمي وأن معناه الفناء؛ َّ
بعض الناس يتصور ّ
ألن النظرة إىل املوت
أن املوت ٌ

هي أنه إعدا ٌم للحياة وفنا ٌء وهناي ٌة هلا .بيدَ َّ
أن هذا التصور خالف ظاهر القرآن الكريم
الذي يعدُّ املوت خملوق ًا كاحلياة ،قال﴿ :الذي َخ َل َق ا َمل ْو َت َ
واحلياة﴾.
ٍ
ٍ
ٍ
واضحة :عملي ُة انفصال
بسيطة
بعبارة
فاملوت ليس فنا ًء وليس إعدا ًما ،وإنّام هو
ُ
(((

الروح عن البدن املادي ،ذلك البدن الذي ارتبطت به الروح طيلة تواجدها يف هذه احلياة

الدنيا ،ومن ثم فليس فيه فناء وال هناية ،وبتعبري الروايات الرشيفة هو مرحلة انتقالية
ٍ
مكان إىل آخر؛ لذلك ّملا ُسئل اإلمام السجاد عيل بن احلسني :ما املوت؟
من
قال« :للمؤمن كنزع ثياب وسخة قملة((( ،وفك قيود وأغالل ثقيلة ،واالستبدال

بأفخر الثياب وأطيبها روائح وأوطئ املراكب ،وآنس املنازل .وللكافر كخلع ثياب
فاخرة ،والنقل عن منازل أنيسة ،واالستبدال بأوسخ الثياب وأخشنها ،وأوحش املنازل

وأعظم العذاب».

(((

ويف تعبري لإلمام الباقر عندما ُسئل عن املوت فقال« :هو النوم الذي يأتيكم

كل ليلة إال أنه طويل مدته ال ينتبه منه إال يوم القيامة ،فمن رأى يف نومه من أصناف
الفرح ما ال يقادر قدره ومن أصناف األهوال ما ال يقادر قدره؟ فكيف حال فرح يف

النوم ووجل فيه؟ هذا هو املوت فاستعدوا له».

(((

أمري املؤمنني« :أهيا الناس ،إنا خلقنا وإياكم للبقاء ال للفناء ،لكنكم
لذا قال ُ

((( تبارك2 :
((( ثوب وسخ :عاله الدرن لقلة تعهده باملاء .و (قمل) أي كثر فيه القمل وهو دويبة معروفة.
[هامش املصدر]
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص .289
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص .289
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من دار إىل دار تنقلون ،فتزودوا ملا أنتم صائرون إليه وخالدون فيه».

(((

ال�س�ؤال الثاين :ملاذا نكره املوت؟

قانون احلياة الثابت ﴿ك ُُل َن ْف ٍ
س َذائِ َق ُة ا َمل ُوت﴾ُّ ،
َ
وكل املوجودات
إذا كان املوت

هنرب منه؟وملاذا
التي خلقها اهلل مآهلا إىل املوت ،وإذا كان املوت هو قدرنا ،فلامذا
ُ

نكرهه؟

اجلواب :ذكر العلامء عدة أسباب لذلك ،منها:

الأول :اجلهل بحقيقة املوت.

إن الناس أع��دا َء ما جهلوا ،فمن البدهيي ْ
َّ
أن يكرهوا املوت جلهلهم بحقيقته،

لذلك ورد عن اإلمام اجلواد عندما ُسئل ما بال هؤالء املسلمني يكرهون املوت؟

فقال :ألهنم جهلوه فكرهوه ،ولو عرفوه وكانوا من أولياء اهلل ألحبوه ،ولعلموا

أن اآلخرة خري هلم من الدنيا ،ثم قال :يا أبا عبد اهلل ،ما بال الصبي واملجنون يمتنع

من الدواء املنقي لبدنه والنايف لألمل عنه؟ قال :جلهلهم بنفع الدواء .قال :والذي
بعث حممد ًا باحلق نبي ًا ،إن من استعد للموت حق االستعداد فهو أنفع له من هذا الدواء
هلذا املتعالج ،أما إهنم لو عرفوا ما يؤدي إليه املوت من النعيم الستدعوه وأحبوه أشد ما

يستدعي العاقل احلازم الدواء لدفع اآلفات واجتالب السالمات.

(((

فإذا ما علم الناس حقيقة املوت وهتيأوا له ،زال اخلوف منه وانتفت كراهيته ،ولعل

خري مصداق عىل ذلك الرسول األعظم فقد ورد يف الروايات أنّهُ خيرّ بني اخللود

يف الدنيا وبني املوت فاختار املوت ،فقد روي عن أيب جعفر قال« :ملا حرضت
((( اإلرشاد للشيخ املفيد ج 1ص .238
((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص .290
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النبي الوفاةُ ،نزل جربئيل فقال :يا رسول اهلل هل لك يف الرجوع إىل الدنيا؟
فقال :ال ،قد بلغت رساالت ريب ،فأعادها عليه ،فقال :ال بل الرفيق األعىل»(((...

(((

وحبيبه وابن عمه وأخوه بل ونفسه أمري املؤمنني روي عنه أنّه قال« :أهينوا(((،

فواهلل البن أيب طالب آنس باملوت من الطفل إىل حمالب أمه.»..

(((

أن اإلمام احلسني أذن ألصحابه بالتفرق وطلب منهم ْ
كام نقل لنا التاريخ َّ
أن

يذهبوا ويتخذوا الليل مجلاً  ،لكنهم اختاروا املوت عىل ْ
أن يرتكوه ،بل كانوا يستأنسون

استئناس باملوت بعد العلم بحقيقته.
باملوت من أجله ،فهو
ٌ

(((

الثاين :اخلوف من املوت
خفت شي ًئا فمن البدهيي أنه تكرهه ،وهناك عدة أسباب للخوف من املوت
فإذا
َ
((( يف النهاية «وأحلقني بالرفيق االعىل» الرفيق :مجاعة األنبياء الذين يسكنون أعىل عليني ،وهو اسم
﴿و َح ُس َن
جاء عىل فعيل ومعناه اجلامعة كالصديق واخلليط يقع عىل الواحد واجلمع ومنه قوله تعاىل َ
ُأو َلئِ َ
ك َرفِي ًقا﴾ والرفيق :املرافق يف الطريق ،وقيل معنى «احلقني بالرفيق االعىل» أي باهلل تعاىل ،يقال:
اهلل رفيق بعباده ،من الرفق والرأفة فهو فعيل بمعنى فاعل .وغلط األزهري قائل هذا واختار املعنى
األول ،ومنه حديث عائشة «سمعته يقول عند موته« :بل الرفيق االعىل» وذلك أنه خري بني البقاء يف
الدنيا وبني ما عند اهلل فاختار ما عنده سبحانه[ .هامش املصدر]
((( من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ج 4ص  163ح .5370
((( هذه الكلمة فعل أمر من وهن يوهن كوجل يوجل :إذا ضعف يف العمل أو األمر ،أي :كونوا
ضعفاء ألنكم خفتم من املوت يف سبيل احلق وصار األمر إىل ما رأيتم[ ...هامش بحار األنوار ج29
ص .]141
((( االحتجاج للطربيس ج 1ص .128
((( يف موسوعة كلامت اإلمام احلسني – جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ص  :493ثم قال
[السيدة زينب« :]أخي ،هل استعلمت من أصحابك ن ّياهتم فإنيّ أخشى أن يسلموك عند الوثبة
واصطكاك األسنّة! فبكى وقالَ :أما َواهللِ! َل َقدْ هَنَ ْرتهُ ُ ْم َو َب َل ْوتهُ ُ ْم َو َل ْي َس ِ
فيه ُم [إِالَّ] األْ ْش َو َس األْ ْق َع َس
ِ
ِ ِ
ْناس ال ِّط ْف ِل بِ َل َب ِن ُأ ِّم ِه.»...
َي ْست َْأنِ ُس َ
ون بِا ْل َـمن َّية ُدوين ْاستئ َ
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منها:

اإلنسان عىل حب اخللود ،بحيث لو أعطاه اهلل ألف ٍ
ُ
سنة لطلب أل ًفا
ُ /1فطِر
ُ ِّ

ثانية ،فإذا اعتقد َّ
أن املوت هناي ُة املسرية اإلنسانية ،وأنّه إعدا ٌم للحياة ،فمن البدهيي أن

خيافه ،أما إذا علم َّ
أن املوت قنطر ٌة كام عبرّ عنه اإلمام احلسني« :فام املوت إال قنطرة

تعرب بكم عن البؤس والرضاء إىل اجلنان الواسعة والنعيم الدائمة ،فأيكم يكره أن ينتقل
من سجن إىل قرص ،وما هو ألعدائكم إال كمن ينتقل من قرص إىل سجن وعذاب»(((،

فإنه سيتيقن أنه سينتقل إىل حياة أخرى.

نعم ،هو للكافرين كمن ينتقل من ٍ
ٍ
ٌ
بحث آخر –ألنه مل يكن
سجن وهذا
قرص إىل

كذلك إال لسوء أفعاهلم ،-أما املؤمن فإذا عرف حقيقة املوت وأنّه سينتقل إىل النعيم

فإنّه لن خيافه بعد ذلك ،بل يشتاق إليه كام كان املخلصون من البرش.

وأمرض
وأصم سمعه
/2التعلق األعمى بالدنيا ،فمن عشق شي ًئا أعشى برصه
َ
َّ
ياة الدُّ نْيا ِمن الآْ ِخر ِة َفام متاع الحَْ ِ
رض َأر ِضيتُم بِالحَْ ِ
ياة الدُّ نْيا
َ ُ
َ
َ
ْ
قلبه ،قال﴿ :ا َّثا َق ْلت ُْم إِلىَ ٰ الأْ َ ِ َ
فيِ الآْ ِخ َر ِة إِلاَّ َقلِ ٌ
يل﴾(((؛ إشارة إىل تعلق اإلنسان هبذه الدنيا.

قيل :إن رج ً
ال رأى شا ًبا قد انحدر من املقربة فقال له :من أين؟ فقال :من هذه
ٍ
وأي
أي يشء قالوا لك ُّ
أتزو ُد وأحلق هبا ،فسألهُّ :
القافلة ،فقال :إىل أين؟ فقال الشابّ :
ٍ
يشء قلت هلم؟ فقال :قلت هلم :متى ترحلون؟ قالوا :حني تقدمون.
فلو استشعرنا حقيقة َّ
أن املوت هي هناية املسرية اإلنسانية ،ملا تعلقنا هبذه الدنيا

الفانية.

/3النفس اللوامة ،وهو من األسباب اإلجيابية ،فإن اإلنسان املؤمن إذا آمن ّ
بأن

((( معاين األخبار للشيخ الصدوق ص  289باب معنى املوت ح.3
((( التوبة .38
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ٍ
هناك بع ًثا وحسا ًبا وعقا ًباّ ،
يومئذ،
وأن اهلل قد استنسخ أعامله كلها وسيعرضها عليه
ِ
ِ
ِِ
ِ
ون يا َو ْي َلتَنا ما لهِ َذا ا ْلكِ ِ
تاب ال
ني ممِ َّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
ى ا ْل ُـم ْج ِرم َ
﴿و ُوض َع ا ْلك ُ
َ
تاب َفترَ َ ٰ
ي ِ
ً (((
غاد ُر َص ِغ َري ًة َوال َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْحصاها َو َو َجدُ وا ما َع ِم ُلوا حاضرِ ًا َوال َي ْظلِ ُم َر ُّب َ
ك َأ َحدا﴾
ُ
ٍ
كم الذنوب التي احتطبها عىل ظهره،
فيفكر ذلك املؤمن حينئذ هبذه األمور ،ويرى ّ

فعندما يسمع باملوت واحلال هذه فسيكرهه وخيافه؛ ألنه خياف عىل نفسه ْ
أن يواجه
ربه هبذه الذنوب وبالتايل سيكون مصريه غري ٍ
جيد ،وهذا ما عبرّ ت عنه الروايات،

«عمرتم الدنيا وأخربتم اآلخرة» .فرغم معرفة املؤمن بحقيقة املوت ،إال أنّه خيافه هلذا
ّ

اللحاظ ،وليس خو ًفا من نفس املوت.
ِ
اء َر ُج ٌل إِلىَ َأ يِب َذ ٍّر َف َق َالَ :يا َأ َبا َذ ٍّرَ ،ما َلنَا َنك َْره ا ْل َـم ْو َت؟
َع ْن َأ يِب َع ْبد اهللَ ق َالَ :
«ج َ
وأ ْخربتُم ِ
ون َأ ْن ُتنْ َق ُلوا ِم ْن ُع ْم َر ٍ
ان إِلىَ َخ َر ٍ
اب.
اآلخ َرةََ ،ف َتك َْر ُه َ
َف َق َال :ألَ َّنك ُْم َع َم ْرت ُُم الدُّ ْن َيا َ َ ْ ُ
ومنَا َعلىَ اهلل تعاىل؟ َف َق َالَ :أ َّما ا ْل ُـم ْح ِس ُن ِمنْك ُْم َفكَا ْلغَائِ ِ
َف َق َال َلهَ :ف َك ْي َ
ب
ف ت ََرى ُقدُ َ
َي ْقدَ ُم َعلىَ َأ ْهلِهَ ،
وأ َّما ا ْل ُـمسيِ ُء ِمنْك ُْم َفكَاآلبِ ِق َي ِر ُد َعلىَ َم ْولاَ ه.
ف ت ََرى َحا َلنَا ِعنْدَ اهلل تعاىل؟ َق َال :ا ْع ِر ُضوا َأ ْعماَ َلك ُْم َعلىَ ا ْلكِت ِ
َق َالَ :ف َك ْي َ
َاب ،إِ َّن اهلل
ول﴿ :إِ َّن األَبرار َل ِفي ن َِعي ٍم وإِ َّن ا ْل ُفجار َل ِفي ج ِ
َي ُق ُ
حيمٍ﴾(((.
َ
َّ َ
ْ َ
ِ ِ
َق َالَ :ف َق َال الرج ُلَ :ف َأين ر ُة اهلل؟ َق َال :ر ُة اهلل َق ِر ِ
(((
ني.».
يب م َن ا ْل ُـم ْحسن َ
ٌ
َّ ُ
َ حمْ َ
ْ َ َ حمْ َ

ال�س�ؤال الثالث :ما �أنواع التويف؟

نفوسا ثالثةّ ،
ذكروا ّ
وأن للتويف معنيني.
أن لإلنسان ً

((( الكهف .49
((( االنفطار 14 :و .15
اس َب ِة ا ْل َع َم ِل -ح .20
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 458ب ُ
اب محَُ َ
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فـأما النفوس الثالثة((( فهي:

/1النفس النباتية:

وهي النفس التي هبا ينمو اإلنسان ويكرب ،وحيتاج ألجلها إىل الطعام ،وبذا يشرتك

معه سائر احليوانات ،ولو مل يفكر اإلنسان إال بإشباع هذا اجلانب من وجوده لكان كام

قال القرآن الكريم:

وإىل هذا احلد ال فرق فإذا اإلنسان مل يفكر إال فام الفرق بينه وبني سائر األنعام؟!
ُّ (((
ولذا وصفهم القرآن الكريم بقوله عز من قائلُ :
﴿أولئِ َ
ك َكالأْ َنْعا ِم َب ْل ُه ْم َأ َضل﴾
ت ليشغلني أكل الط ِّيبات كالبهيمة
كام روي عن أمري املؤمنني ...« :فام ُخلِ ْق ُ

تقممها ،تكرتش من أعالفها وتلهو عماَّ ُيراد
املرسلة شغلها ُّ
مهها علفها ،أو َ
املربوطة ُّ
هبا.(((»...
ٍ
وهذه النفس هي ُّ
مرتبة من مراتب اإلنسان كاملاً .
أقل
 /2النفس احليوانية:

ويشعر بالرغبة واجلوع ويتكاثر هبا،
حيس هبا اإلنسان باألمل
وهي تلك النفس التي ُّ
ُ

ألن هبا شعور وإحساس وتكاثر .ولذا قيلَّ :
وهي أرقى من النفس النباتية؛ ّ
إن «األظافر
روحا نباتية فقط ،وهلذا السبب ال يشعر هبا اإلنسان عندما تقطع
وشعر اإلنسان متلك ً
وقص الشعر ،ولكن اللحم والعضالت مضا ًفا إىل هّأنا متلك
يف عملية تقليم األظافر ّ

حتس به هذه
روحا نباتية ،فلها روح حيوانية ً
أيضا ،فأدنى رضر أو أذى يلحق باإلنسان ّ
ً
((( ُيطلب تفسري هذه النفوس بتفصيل أكثر وما يتعلق هبا من قوى خمتلفة يف علم النفس الفلسفي.
((( األعراف.179 :
((( هنج البالغة (ج  /3ص .)72
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العضالت وتتأمل».

(((

 /3النفس اإلنسانية العقلية:

ِ
ِ
القوة املدركة عنده ،وهو
بميزة
وهي النفس التي يمتاز هبا اإلنسان عن احليوان

(العقل) الذي بنى حياة اإلنسان وجعلها حياة متكاملة.

(((

وأما التويف فله معنيان:

الأول :تويف النفو�س حال النوم.

وتتوىف به ٌّ
كل من النفس اإلنسانية العقلية واحليوانية ،فتتوقفان عن العمل ،وال

تبقى عند النوم إال النفس النباتية؛ فتعمل حفا ًظا عىل حياة اإلنسان .ولذا ال يشعر النائم
باجلوع أو العطش مثلاً ؛ ألنّه يفقد شعوره وإحساسه بالنفس اإلنسانية العقلية والنفس
احليوانية.

الثاين :تويف النفو�س يف املوت.
وفيه تتوقف مجيع مراتب النفس ،وحيدث انفصال تام بني الروح والبدن.
((( نفحات الوالية ،مكارم الشريازي ،ج ،9ص.430
((( وقال الشيخ الشريازي يف نفحات القرآن ،ج ،9ص :430وطب ًعا هناك بعض األشخاص الذين
املجردة التي
نفسا رابعة ً
أيضا ،وهي التي يطلق عليها بالنفس القدسية ،وهذه تدرك احلقائق ّ
يملكون ً
يعجز عن إدراكها األفراد العاديون «أحيانًا تطلق روح القدس عىل جربئيل ،وأحيانًا أخرى عىل ملك
أعظم منه» وقد ورد التعبري عنها يف بعض الروايات (روح اإليامن) ّ
ولعل ذلك إشارة إىل هذه املرتبة
العالية للنفس اإلنسانية.
وح اإليامن»ِ [الكايف ،ج
فار َق ُه ُر ُ
الر ُج ُل َ
النبي األكرم أنّه قال« :إذا َزنَى َّ
وجاء يف حديث رشيف عن ّ
 ،2ص  ،280باب الكبائر ،ح  ،].11إلاّ ْ
ويتحرك عىل مستوى جربان اخللل.
أن يتوب
ّ
وجاء يف بعض الروايات ّ
أن روح القدس أعىل مرتب ًة من روح اإليامن وقد جاءت األرواح اخلمسة فيها
[انظر :الكايف ،ج  ،2ص  ،282باب الكبائر ،ح ].16
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ال�س�ؤال الرابع :ما هي �أنواع املوت(((؟
ذكروا للموت عدة أنوا ٍع نذكر فقط اثنني منها للفائدة:
النوع الأول :موت البدن وموت القلب.
ما نعرفه من املوت الذي هو انفصال الروح املجردة عن اجلسم املادي ،هو موت

وكثريا ما ذكرته الروايات الرشيفة ،منها
وحتوله إىل جيفة،
البدن ،الذي يؤدي إىل فساده ّ
ً
ٍ
ٍ
رائعة له يصف فيها حالة اإلنسان عندما يبدأ
خطبة
ما روي عن أمري املؤمنني يف
باالحتضار حتى يموت ،حيث ت ُّ
ُشل يداه ورجاله ،وينعقدُ لسانه فيبقى يسمع بأذنيه

ويرى بعينيه ،ثم ينغلق سمعه ،وال يبقى إال نظره إىل أن يموت فيقول:
ِ
ك ِعنْدَ َخ ْل ِق َ
وم ْع ُبود ًا ،بِ ُح ْس ِن َبلاَ ئِ َ
«س ْب َحان َ
ت فِ َيها
وج َع ْل َ
ك َخ َل ْق َ
ت َدار ًاَ ،
َك َخالق ًا َ
ُ
وخدَ م ًا و ُق ُصور ًاَ ،
وم ْط َع ًام َ
ت
وأ هْنَار ًا وز ُُروع ًا وثِماَ ر ًاُ ،ث َّم َأ ْر َس ْل َ
وأز َْواج ًاَ ،
َم ْأ ُد َب ًةَ ،مشرْ َ ب ًا َ
اعي ًا يدْ عو إِ َليها ،فَلاَ الدَّ ِ
د ِ
ت إِ َل ْيه
ت َر ِغ ُبوا ،ولاَ إِلىَ َما َش َّو ْق َ
اع َي َأ َجا ُبوا ،ولاَ فِيماَ َر َّغ ْب َ
َ ُ َْ
َ
ِ
ٍ ِ
وم ْن َع ِش َق َش ْيئ ًا
ْاشتَا ُقواَ ،أ ْق َب ُلوا َعلىَ ِجي َفة َقد ا ْفت ََض ُحوا بِ َأكْل َهاْ ،
واص َط َل ُحوا َعلىَ ُح ِّب َهاَ ،
ِ
َأ ْع َشى َبصرَ هَ ،
يح ٍة ،و َي ْس َم ُع بِ ُأ ُذ ٍن َغيرْ ِ َس ِمي َع ٍة،
وأ ْم َر َض َق ْل َبهَ ،ف ُه َو َينْ ُظ ُر بِ َعينْ ٍ َغيرْ ِ َصح َ
َ
ات ع ْق َلهِ َ ،
َقدْ َخر َق ِ
ت َّ
ت َع َل ْي َها َن ْف ُسهَ ،ف ُه َو َع ْبدٌ لهََ ا ،و َلمِ ْن
وو َلهِ ْ
وأ َماتَت الدُّ ْن َيا َق ْل َبهَ ،
الش َه َو ُ َ
َ
ت َأ ْق َب َل َع َل ْي َها ،لاَ َينْز ِ
فيِ
َج ُر ِم َن اهلل
وح ْي ُثماَ َأ ْق َب َل ْ
ش ٌء ِمن َْهاَ ،ح ْي ُثماَ زَا َل ْ
ت ز ََال إِ َل ْي َهاَ ،
َيدَ ْيه يَ ْ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
بِز ِ
ين َعلىَ ا ْل ِغ َّر ِةَ ،ح ْي ُ
ث لاَ إِ َقا َل َة ولاَ َر ْج َع َة،
وه َو َي َرى ا ْل َـم ْأ ُخوذ َ
َاج ٍر ،ولاَ َيتَّع ُظ منْه بِ َواعظُ ،
َك ْي َ
ُون ،و َق ِد ُموا ِم َن
اء ُه ْم ِم ْن فِ َر ِاق الدُّ ْن َيا َما كَانُوا َي ْأ َمن َ
ف َنز ََل بهِ ِ ْم َما كَانُوا يجَ ْ َه ُل َ
ونَ ،
وج َ
ٍ
ِ
ت َع َل ْي ِه ْم َسك َْر ُة
اجت ََم َع ْ
اآلخ َر ِة َعلىَ َما كَانُوا ُيو َعدُ َ
ونَ ،ف َغيرْ ُ َم ْو ُصوف َما َنز ََل بهِ ِ ْمْ ،
ت ،وحس ُة ا ْل َفو ِ
ا ْلـمو ِ
ت َف َفترَ َ ْت لهََ ا َأ ْط َرا ُف ُه ْم ،و َت َغيرَّ َ ْت لهََ ا َأ ْل َو هُانُ ْمُ ،ث َّم ا ْز َدا َد ا ْل َـم ْو ُت
ْ
َْ
َ رْ َ
يهم و ُلوج ًاَ ،ف ِ
ِ
ح َ
يل َبينْ َ َأ َح ِد ِه ْم و َبينْ َ َمنْطِ ِقه ،وإِنَّه َل َبينْ َ َأ ْهلِه َينْ ُظ ُر بِ َبصرَ ِ ه ،و َي ْس َم ُع بِ ُأ ُذنِه
ف ِ ْ ُ
((( وليس التويف.

246

درو�س منهجية يف �شرح عقائد الإمامية

ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ب َد ْه َره ،و َيت ََذك َُّر
يم َأ ْذ َه َ
يم َأ ْفنَى ُع ُم َره ،وف َ
َعلىَ ص َّحة م ْن َع ْقله ،و َب َقاء م ْن ُل ِّبهُ ،ي َفك ُِّر ف َ
ِ
َأ ْم َوالاً جمَ َ َع َها َأغ َْم َض فيِ َم َطالِبِ َهاَ ،
ات
وم ْش َتبِ َهاتهِ َ اَ ،قدْ َل ِز َمتْه َتبِ َع ُ
وأ َخ َذ َها م ْن ُمصرَ َّ َحاتهِ َ ا ُ
ِ
َ
ُون ا ْل َـم ْهن َُأ
ش َ
ون بهِ َ اَ ،ف َيك ُ
ون فِ َيها ،و َيت ََم َّت ُع َ
ف َعلىَ فِ َر ِاق َهاَ ،ت ْب َقى َلمِ ْن َو َر َاءه َينْ َع ُم َ
جمَ ْ ع َها ،وأ رْ َ
ِ
ِ
ت ُر ُهونُه بهِ َ اَ ،ف ُه َو َي َع ُّض َيدَ ه َندَ َام ًةَ ،علىَ َما
ب ُء َعلىَ َظ ْه ِره ،وا ْل َـم ْر ُء َقدْ غَلِ َق ْ
ل َغيرْ ِ ه وا ْلع ْ
َأصحر َله ِعنْدَ ا ْلـمو ِ
َب فِيه َأ َّيا َم ُع ُم ِره ،و َيت ََمنَّى َأ َّن ا َّل ِذي
ت ِم ْن َأ ْم ِره ،و َيز َْهدُ فِيماَ ك َ
َان َي ْرغ ُ
َْ
ْ َ َ
وي ُسدُ ه َع َل ْي َها َقدْ َحاز ََها ُدونَهَ ،ف َل ْم َيز َِل ا ْل َـم ْو ُت ُي َبالِغُ فيِ َج َس ِدهَ ،حتَّى
ك َ
َان َي ْغبِ ُطه بهِ َ ا ،حَ ْ
َخا َل َط لِ َسانُه َس ْم َعهَ ،ف َص َار َبينْ َ َأ ْهلِه لاَ َينْطِ ُق بِلِ َسانِه ،ولاَ َي ْس َم ُع بِ َس ْم ِعهُ ،ي َر ِّد ُد َط ْر َفه بِالنَّ َظ ِر
وه ِهم ،يرى حرك ِ
فيِ وج ِ
َات َأ ْل ِسنَتِ ِه ْم ،ولاَ َي ْس َم ُع َر ْج َع َكلاَ ِم ِه ْمُ ،ث َّم ا ْز َدا َد ا ْل َـم ْو ُت ا ْلتِ َياط ًا
ُ ُ
ْ ََ َ َ
ِ
وح ِم ْن َج َس ِدهَ ،ف َص َار ِجي َف ًة َبينْ َ َأ ْهلِهَ ،قدْ
بِهَ ،ف ُقبِ َض َبصرَ ُ ه َكماَ ُقبِ َض َس ْم ُعه َ
الر ُ
وخ َر َجت ُّ
َأوح ُشوا ِمن جانِبِه ،و َتباعدُ وا ِمن ُقربِه ،لاَ يس ِعدُ باكِي ًا ولاَ يجُ ِيب د ِ
اعي ًاُ ،ث َّم حمَ َ ُلوه إِلىَ مخَ َ ٌّط
ُ َ
ُ ْ َ
َ َ
ْ َ
ْ َ
ْ ْ
(((
فيِ األَ ْر ِ
ضَ ،ف َأ ْس َل ُموه فِيه إِلىَ َع َملِه ،وا ْن َق َط ُعوا َع ْن ز َْو َرتِه.»..
فهذا هو البدن ،كم ُيتعب عليه ،وتُنفق األموال ألجله ،ما ْ
إن خترج منه الروح حتى

ُيصبح جث ًة هامدةً ،يخُ شى عليها من التعفن والتحلل ْ
إن تأخر دفنها ،حتى يوضع عليه
الثلج والعطر صي ًفا كيال تفوح رائحتها النتنة.
كثريا.
وهذا املوت الذي نعرفه ونخافه ً

نوع آخر من املوت هو أخطر وأعظم مصيبة من موت
ولكن يف احلقيقة هناك ٌ

البدن ،وهو ما تعرب عنه الروايات الرشيفة بموت القلب.

وليس املقصود من القلب :ذلك العضو الصنوبري املوجود يف القفص الصدري،

فهذا ْ
إن مات يعني مات اإلنسان موت البدن ،وإنّام املراد منه هو موت العقل والوجدان،
ٍ
ٍ
يعني ْ
متدنية من التفكري والتعقل،
مرحلة
أن يصل العقل أو الوجدان أو اإلدراك إىل
((( هنج البالغة حتقيق صبحي صالح ص .161 – 159

247

بلا ملاع :سماخلا ملاعلا
فكأنه يصري ميت ًا من هذه اجلهة.

ٍ
بتعبريات خمتلفة ،منها قولهَ ﴿ :فإِن َ
َّك
وقد عبرّ القرآن الكريم عن هذا األمر
ِ
ِ
نت بهِ ِ
اد ا ْل ُع ْم ِي َعن
اء إِ َذا َو َّل ْوا ُمدْ بِ ِر َ
لاَ ت ُْسم ُع ا ْل َـم ْوت َٰى َولاَ ت ُْسم ُع ُّ
ينَ و َما َأ َ َ
الص َّم الدُّ َع َ
ون﴾(((.
َضلاَ َلتِ ِه ْم إِن ت ُْس ِم ُع إِلاَّ َمن ُي ْؤ ِم ُن بِآ َياتِنَا َف ُهم ُّم ْسلِ ُم َ

إن هؤالء كاألموات ،فقلوهبم ميتة ،وهم عميانْ ،
َّ
وإن كانوا ُيبرصون ،ولكن عموا

ألن هلم صفات األمواتْ ،
احلق ،فهم يف عداد املوتى؛ َّ
إن تك ّلمت معهم ال
عن طريق ِّ

يسمعون فهم كاحلجر.
ويف ٍ
آية أخرى يقول اهللَ :
َان
﴿أ َو َم��ن ك َ
َّاس كَمن م َث ُله فيِ ال ُّظ ُل ِ
ِ
ت َل ْي َس بِخَ ِ
ارجٍ
بِه فيِ الن ِ َ َّ ُ
ماَ
ون﴾(((.
َي ْع َم ُل َ

ميتًا َف َأحيينَاه وجع ْلنَا َله نُورا يمشيِ
ْ َْ ُ َ َ َ
ُ ً َْ
َْ
ِ ِ
ِّمن َْها ك ََٰذلِ َ
ين َما كَانُوا
ك ُز ِّي َن ل ْلكَاف ِر َ

عطي نور العلم فكأنّه ُأحيي وعاد إىل احلياة،
فهذا اإلنسان اجلاهل كأنّه ٌ
ميت ،و ّملا ُأ َ

ترصف املوتى؛ فهم ال يفهمون
أناس أبداهنم مل متت ،ولكنهم يف احلقيقة يترصفون
َ
فهناك ٌ

وال يسمعون الكالم.

يمر هبا اإلنسان ،رغم أنّه مل يمت بدنه ،وإنّام
فموت القلب هي حالة نفسية روحية ُّ

يموت قلبه.

عجيب أمر هذا القلب ،فمر ًة يكون كام ما روي يف احلديث القديس« :ال يسعني

أريض وال سامئي ،ولكن يسعني قلب عبدي املؤمن»(((.

أن يكون كاحلجارة بل أشد؛ َّ
ومر ًة يصل إىل ْ
ألن هناك من احلجارة ما يتفجر منه

((( سورة الروم :آية []52،53
((( سورة اإلنعام :آية []122
((( عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي (ج  /4ص .)7
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ِ
ت ُق ُلو ُبك ُْم ِم ْن َب ْع ِد ذلِ َ
جار ِة َأ ْو َأ َشدُّ َق ْس َو ًة َوإِ َّن
األهنار ،قال تعاىل ﴿ ُث َّم َق َس ْ
ك َف ِه َي كَالحْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـامء َوإِ َّن ِمنْها لمَا هَ ْيبِ ُط
م َن الحْ َ
جارة لمَا َي َت َف َّج ُر منْ ُه الأْ َ هْن ُار َوإِ َّن منْها لمَا َي َّش َّق ُق َف َيخْ ُر ُج منْ ُه ا ْل ُ
(((
ون﴾
ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللِ َو َما اهللُ بِغافِ ٍل َعماَّ َت ْع َم ُل َ

من �أ�سباب موت القلب:
لقد ذكرت الروايات عدة أسباب ملوت القلب:
فمنها :عدم تغيري املنكر رغم القدرة عليه.
عن أمري املؤمنني أنّه قالِ :
إل ْنك ِ
«ومن ُْه ْم ت ِ
َار ٌك ِ
َار ا ْل ُـمنْك َِر بِلِ َسانِه و َق ْلبِه و َي ِده،
ِ (((
َف َذلِ َ
ت األَ ْح َياء».
ك َم ِّي ُ

ومنها أربعة أمور جاءت يف احلديث عن رسول اهلل األعظم أنّه قال :أربع يمتن

القلب :الذنب عىل الذنب ،وكثرة مناقشة النساء – يعني حمادثتهن  -ومماراة األمحق

تقول ويقول وال يرجع إىل خري [أبد ًا] ،وجمالسة املوتى ،فقيل له :يا رسول اهلل وما

املوتى؟ قال كل غني مرتف.

(((

فواضح ،ملا ورد يف الروايات ّ
أن اإلنسان إذا أذنب
(الذنب عىل الذنب)
فأما
ٌ
ُ

خرج يف قلبه نكت ًة سوداء قد تطغى عىل القلب برتاكم الذنوب ،فقد روي عن اإلمام
الصادق« :إذا أذنب الرجل خرج يف قلبه نكتة سوداء ،فإن تاب انمحت ،وإن زاد

عىل قلبه فال يفلح بعدها أبد ًا»(((.
زادت ،حت َّٰى تغلب ٰ

وعن اإلمام الباقر« :ما من عبد إلاَّ ويف قلبه نكتة بيضاء ،فإذا أذنب ذنب ًا خرج يف

((( البقرة .74
((( هنج البالغة حتقيق صبحي صالح ص .542
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  228ح.65
((( الكايف  /271 :2باب الذنوب /ح .13
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متادى يف الذنوب زاد ذلك السواد
النكتة نكتة سوداء ،فإن تاب ذهب ذلك السواد ،وإن
ٰ

إىل خري أبد ًا ،وهو قول
حت َّٰى ُيغ ّطي البياض ،فإذا [تـ]غ ّط ٰى البياض مل يرجع صاحبه ٰ
ون﴾ [املط ّففني.(((»]14 :
ران َعىل ُق ُلوبهِ ِ ْم ما كانُوا َيك ِْس ُب َ
اهللَ ﴿ :كلاَّ َب ْل َ

وأما (مناقش ُة النساء) فكثرة حمادثتهن ،فلعله باعتبار ّ
أن هناك غريزة ميالن كال

اجلنسني إىل التحدث مع اجلنس اآلخر ،وهذا التحدث إذا مل يكن ضمن املوازين

الرشعية فإنّه يؤثر عىل القلب مبارشة و ُيميته ،فنفس املحادثة ال بأس هبا ،فقد كان هناك

الكثري من النساء الاليت حيرضن إىل الرسول ويسألنه عن بعض املسائل الرشعية

فيأمرها بام تفعله.

ويف زمننا احلارض حيث شاع استخدام وسائل التواصل االجتامعي ،فقد ك ُث َرت

األسئلة التي ترد إىل الفقهاء حول التواصل بني الرجال والنساء عربها فكان جواب
الفقهاء :إذا كان يف الكالم أمور حمرمة كاملزاح والغزل فبال شك هو من احلرام ،أما إذا

مل يكن فيه يشء من ذلك فال إشكال فيه ،إال إذا احتمل اإلنسان أو خاف من االنجرار
فإن هذا اخلوف نفسه ٍ
إىل الوقوع يف احلرام يف حال استمراره بالكالمَّ ،
كاف ليكون مان ًعا
له ،فيحرم عليه استمرار التواصل مع الطرف اآلخر.

وأما (الغني املرتف) أي إذا كان الغني متعل ًقا بالدنياَّ ،
سبب من
فإن اجللوس معه ٌ

خاص من األغنياء ،ال ّ
غني ،فقد روي عن
أسباب موت القلب ،فاملقصود هو نوع
ٌّ
كل ٍّ

املوتى؟ قالُّ :
غني
املوتى» ،قيل :يا رسول اهلل ،من
رسول اهلل« :إ ّياكم وجمالسة
«كل ٍّ
ٰ
ٰ

أطغاه غناه»(((.

ومنها ثالثة أمور رويت عن رسول اهلل األعظم« :ثالثة جمالستهم تمُ يت القلب:

((( الكايف  /273 :2باب الذنوب /ح .20
ورام (ج  /2ص .)32
((( تنبيه اخلواطر للشيخ ّ
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جمالسة األنذال ،واحلديث مع النساء ،وجمالسة األغنياء»(((.

وعنه - يف مواعظه أليب ذر « :-إ ّياك وكثرة الضحك ،فإنَّه يميت القلب»(((.
ات َق ْل ُبه َد َخ َل الن ََّار»(((.
ات َق ْل ُبهَ ،و َم ْن َم َ
«م ْن َق َّل َو َر ُعه َم َ
عيلَ :
وقال اإلمام ٌّ

هذا وقد ورد يف اآليات والروايات عناوين مليتي القلب ،ومنها التايل:
ِ
اء َو َما
اء َولاَ الأْ َ ْم َو ُ
/1الكفار ،قالَ :
ات إِ َّن اهللَ ُي ْسم ُع َمن َي َش ُ
﴿و َما َي ْست َِوي الأْ َ ْح َي ُ
نت بِ ُم ْس ِم ٍع َّمن فيِ ا ْل ُق ُب ِ
ور﴾(((.
َأ َ

ت ليِ فِيه َخ ْص َل ٌة ِم ْن ِخ َص ِ
ال
«م ِن ْاست َْحك ََم ْ
/2اجلهال ،عن أمري املؤمنني يقولَ :
احت ََم ْلتُه َع َل ْي َها ،وا ْغ َت َف ْر ُت َف ْقدَ َما ِس َو َاها ،ولاَ َأ ْغت َِف ُر َف ْقدَ َع ْق ٍل ولاَ ِد ٍ
ين ،ألَ َّن ُم َف َار َق َة
الخَْ يرْ ِ ْ
ِ
ٍ
ٍ
الدِّ ِ
اس إِلاَّ
ين ُم َف َار َق ُة األَ ْم ِن ،فَلاَ َيت ََهن َُّأ بِ َح َياة َم َع مخَ َا َفة ،و َف ْقدُ ا ْل َع ْق ِل َف ْقدُ الحَْ َياة ،ولاَ ُي َق ُ
ِ (((
بِاألَ ْم َوات».

/3األذالء ،من يقبل ْ
أن يعيش ذليلاً  ،عن أمري املؤمننيَ « :فا ْل َـم ْو ُت فيِ َح َياتِك ُْم
ِ
ِ
(((
َم ْق ُه ِ
ين».
ين ،والحَْ َيا ُة فيِ َم ْوتك ُْم َقاه ِر َ
ور َ
ُ
النوع الثاينُ :
وموت املجتمع.
موت الفرد
من الواضح جدً ا كيفية موت اإلنسان الفرد ،فهو يبدأ من الضعف ،ثم تأخذ
ٍ
مرحلة يتساوى فيها اهلدم
خالياه تبني أكثر مما هتدم ،وتقوى شي ًئا فشي ًئا حتى يصل إىل
((( اخلصال للشيخ الصدوق (ص .)87
((( () اخلصال للصدوق /526 :ح .13
((( () هنج البالغة /536 :ح .349
((( سورة فاطر :آية []22
ِ
َاب ا ْل َع ْق ِل والجَْ ْه ِل ح .30
((( الكايف للكليني ج 1ص  27كت ُ
((( هنج البالغة حتقيق صبحي صالح ص .89
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والبناء ،ثم بعد ذلك يبدأ بالنزول تدرجي ًيا ،فيكون اهلدم أكثر من البناء حتى يموت.

متر هبا احلضارات واألمم؛ حيث يقول علامء االجتامعّ :
إن
ونفس هذه املراحل ُّ

متر بنفس فرتات النمو لإلنسان ،مرحلة الطفولة ثم الشباب
املجتمعات واحلضارات ُّ
والقوة ثم الشيخوخة إىل أن يصل املجتمع واحلضارة إىل ٍ
فرتة يموت فيها فيندثر املجتمع

ِ
احلضارات التي قو َيت ثم ماتت.
واحلضارة .وكم من
ُ��ل ُأم ٍ
ِ
ون َسا َع ًة َولاَ
��ة َأ َج ٌ
��اء َأ َج ُل ُه ْم لاَ َي ْست َْأ ِخ ُر َ
قال اهللَ :
﴿ول��ك ِّ َّ
��ل َف��إِ َذا َج َ
ون﴾(((.
َي ْس َت ْق ِد ُم َ
املحور الثالث :الربزخ
وهنا نقاط توضيحية:

الأوىل :الربزخ يف اللغة:
هو الفاصل بني شيئني ،واملقصود منه هنا يف علم الكالم :هو الفاصل بني عامل
ِ
نفخة
الدنيا وعامل اآلخرة ،وعبرّ البعض عنه بأنّه الفاصلة بني عامل الدنيا وإىل ما بعد
يموت هبا ُّ
الصور الثانية؛ لوجود نفختني .حيث ّ
كل الناس ،والثانية
إن النفخة األوىل
ُ
يبعث هبا ُّ
كل الناس.

الثانية :الربزخ غري معلوم الفرتة الزمنية:

ٍ
معلومات تد ُّلنا عىل املدة الزمنية للربزخ ،ومتى سينتهي ،وكم
أي ليس لدينا أية
ّ

سيدومُّ ،
وكل ما هو معلوم أنّه ينتهي يوم القيامة ،فعامل ُ اآلخرة هو الغاية التي ينتهي

الربزخ،وحيث ّ
ُ
إن اللحظة التي تقوم فيها القيامة جمهول ٌة لدينا ،فنهاي ُة الربزخ
عندها
أيضا جمهول ٌة لدينا؛ َّ
ألن هناية الربزخ هي بداية القيامة.
ً

((( سورة األعراف :آية []34
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الثالثة :من عامل الربزخ حت�صل الرجعة:
تقدّ م يف بحث الرجعة أهنا تعني رجوع بعض الناس إىل عامل الدنيا من القرب ،والقرب
ٍ
حلكمة عند اهلل ،فمن الربزخ حتصل الرجعة.
هو الربزخ ،ورجوعهم

الرابعة :ملاذا يطلب بع�ض النا�س � ْأن يرجعوا �إىل الدنيا؟

يذكر القرآن الكريم يف عدة آياتّ ،
أن اإلنسان عندما يدخل عامل الربزخ ،فأنّه

يتمنى ْ
أن يرجع إىل الدنيا ،ويطلب من اهلل ذلك ،ومنها هذان املوردان:
ك ِمن مَهز ِ
الش َياطِ ِ
نيَ و َأ ُعو ُذ بِ َ
َات َّ
ك َر ِّب َأن
األول :قالَ :
﴿و ُقل َّر ِّب َأ ُعو ُذ بِ َ ْ َ
لحِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ونَ حت َّٰى إِ َذا َج َ َ
حَ ْ
يضرُ ُ
اء أ َحدَ ُه ُم ا ْل َـم ْو ُت َق َال َر ِّب ْارج ُعونَ ل َع يِّل أ ْع َم ُل َصا ً ا فيماَ
ون﴾(((.
ت ََرك ُ
ْت َكلاَّ إِ هَّنَا كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِمن َو َرائِ ِهم َب ْرزَخٌ إِلىَ ٰ َي ْو ِم ُي ْب َع ُث َ
يف هذه اآلية ينقل القرآن الكريم ّ
أن اإلنسان عندما يأتيه املوت ويدخل عامل
الربزخ ،يطلب من ر ّبه ﴿ َق َال َر ِّب ْار ِج ُع ِ
ون﴾ ،وكأنّه لو سأله اهلل :ملاذا تريد ْ
أن ترجع
ْت﴾.
إىل الدنيا؟ فيجيبهَ ﴿ :ل َع يِّل َأ ْع َم ُل َصا ًلحِ ا فِيماَ ت ََرك ُ

فهو يريد الرجوع لعله ُ
حلا فيام ترك من عمره ،ويف هذا تنبي ٌه لنا ْ
أن نستثمر
يعمل صا ً

هذه الساعات القليلة التي نعيشها يف هذه احلياة ،والتي ال نعلم متى ستنتهي وأين
وكيف ،فنحن –ولألسف -تشغلنا يف بعض األحيان الدنيا كثريا ،فنتناسى أننا يف ٍ
سري
ً
ٍ
ٍ
كل ٍ
خطوة بل يف ِّ
مستمر نحو املوت ،فنح ُن يف ِّ
نفس ُّ
نحث اخلُطى إىل املوت.
كل

هذه األنفاس التي نتنفسها هي طريقنا نحو املوت والقرب ،فقد تأتينا حلظة املوت
ِ
ٍ
ونحن يف ٍ
فيطلب من
ساعات عمره،
وعندئذ ينتبه ذلك اإلنسان إىل ما ض ّيع من
غفلة،
ُ
أن يرجع لع ّله ُ
ر ِّبه ْ
يعمل صاحلًا ،فيأتيه اجلوابَ ﴿ :كلاَّ إِ هَّنَا كَلِ َم ٌة ُه َو َقائِ ُل َها َو ِمن َو َرائِ ِهم

((( سورة املؤمنون :آية []99،100 ،97،98
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﴿و َأ ِنف ُقوا ِمن َّما َر َز ْقنَاكُم ِّمن َق ْب ِل َأن َي ْأتيِ َ َأ َحدَ ك ُُم ا ْل َـم ْو ُت َف َي ُق َ
ول
الثاين :قالَ :
لحِِ
َر ِّب َل ْولاَ َأ َّخ ْرتَنِي إِلىَ ٰ َأ َج ٍل َق ِر ٍ
ني﴾(((.
الصا َ
يب َف َأ َّصدَّ َق َو َأكُن ِّم َن َّ
ُنفق مما رزقنا قبل ْ
القرآن الكريم يأمرنا ْ
ُ
أن يأيت املوت ،لئال تضيع هذه
أن ن َ

الفرصة العظيمة من يدي اإلنسان ،فإذا جاءه املوت حتسرّ عليها سائلاً اهللْ 
أن ُيمهله
قليلاً لريجع إىل الدنيا؛ ألجل ْ
أن يتصدق.

ففي ِ
اآلية األوىل يريدُ ْ
حلا ،أما يف اآلية الثانية فيطلب من اهلل
أن يرجع ليعمل صا ً

ْ
أن ُيمهله قليلاً  ،وقد حدد اهلدف من ذلك ،وهو التصدق.
ٍ
يشء فإنّام ُّ
إن َّ
وهذا ْ
يدل عىل ما للصدقة من عظيم األثر وبالغ األمهية
دل عىل

أيضا ويتمنى لو كان
لإلنسان يف حياة الربزخ ،بل حتى لو كان من املتصدقني ،فإنّه يندم ً
متصد ًقا بأكثر مما تصدّ ق به.

روايات رشيفة تشري إليه
مقترصا عىل اآليات الكريمة ،فهناك
وال نجد هذا املعنى
ٌ
ً

حر
ً
أيضا ،منها ما ورد عن رسول اهلل األعظم أنّه قالَّ :
«إن الصدقة لتطفئ عن أهلها َّ
(((
يستظل املؤمن يو َم القيامة يف ِّ
ُّ
ظل صدقته».
القبور وإنّام
لحِِ
فإن اآلية تشري إىل ٍ ٍ
وعالو ًة عىل الصدقةَّ ،
ني﴾،
الصا َ
﴿و َأكُن ِّم َن َّ
أمر ثان ،وهو َ

سبب من األسباب التي تؤدي إىل ْ
مما يعني َّ
أن يكون اإلنسان من الصاحلني،
أن الصدقة ٌ
فهي إحدى الطرق للتدرج يف طريق التكامل.

((( سورة املنافقون :آية []10
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 6ص  348ح .15996
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اخلام�سة :الربزخ عامل تكامل.

وأن اآلخرة عامل اجلزاء ،إال َّ
أن الدنيا عامل العملّ ،
صحيح َّ
أن لإلنسان فرصة أخرى
ٌ
للتكامل بعد انتقاله من عامل الدنيا ،وتلك الفرصة هي يف عامل الربزخ؛ فقد رص ِ
حت
ّ
يستطيع ْ
العديد من الروايات َّ
أن يستفيدَ من بعض األعامل الصاحلة وهو يف
أن اإلنسان
ُ
عامل الربزخ ،نذكر منها التايل:

قال الرضا« :ما من عبد [مؤمن] زار قرب مؤمن فقرأ عنده ﴿إِنَّا َأ ْن َز ْلنا ُه فيِ َل ْي َل ِة
(((
مرات إلاَّ غفر اهلل له ولصاحب القرب».
ا ْل َقدْ ِر﴾ سبع ّ

فبم ِّن اهلل وكرمه ُيمكن أن تُغفر ذنوب صاحب القرب بام يقرأه له املؤمن من

القرآن الكريم ،وهذا يعني أنه ازدادت درجته الكاملية وهو يف عامل الربزخ.

عيسى بن مريم بقرب ُي َّ
ثم
«مر
عذب صاحبهّ ،
ٰ
وروي عن رسول اهلل أنَّه قالَّ :
رب ،مررت هبذا القرب عام َّأول فكان ُي َّ
مر به من قابل فإذا هو ال ُي َّ
عذب،
عذب ،فقال :يا ِّ
َّ
ومررت به العام فإذا هو ليس ُي َّ
فأوحى اهلل إليه أنَّه ُأدرك له ولد صالح فأصلح
عذب؟
ٰ

وآوى يتي ًام ،فلهذا غفرت له بام فعل ابنه.(((»...
طريق ًا
ٰ

النبي أنَّه قال« :إذا مات املؤمن انقطع عمله إلاَّ
وهذا املعنى مطابق ملا روي عن ِّ

من ثالث :صدقة جارية ،أو عل ٍم ُينتَفع به ،أو ولد صالح يدعو له»(((.

فعن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :ليس يتبع الرجل بعد موته من األجر إلاَّ ثالث

هدى سنَّها فهي ُي ْع َمل هبا
وسنَّ ُة
ٰ
خصال :صدق ٌة أجراها يف حياته فهي جتري بعد موتهُ ،
((( من ال حيضـره الفقيه للشيخ الصدوق (ج  /1ص  /181ح .)541
((( الكايف للكليني  3 :6و /4باب فضل الولد /ح .12
((( عوايل اللئايل البن أيب مجهور األحسائي (ج  /2ص  /53ح )139؛ وبحار األنوار للعلاَّمة
املجليس (ج  /2ص .)22
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بعد موته ،أو ولدٌ صالح يدعو له»(((.

وعن أيب عبد اهلل أنَّه قال« :س َّت ٌة تلحق املؤمن بعد وفاته :ولدٌ يستغفر له،
(((
ٌ
ؤخذ هبا من
وغرس يغرسه،
ومصحف يخُ لِفه،
وسنَّ ٌة ُي َ
ٌ
ٌ
وقليب حيفره  ،وصدق ٌة يجُ رهياُ ،
بعده»(((.

أن ال يتكل عىل هذه األعامل ،بل عليه ْ
أن عىل اإلنسان ْ
ومن اجلدير بالذكرَّ :
أن
ِ
ٍ
ُ
ويعمل الكثري من
يسري يف طريق التكامل
يعمل بجد ،فام دام هو عىل قيد احلياة ،فهو ُ
األعامل الصاحلة.

ا�ستطراد :منافذ تكامل الإن�سان.
لتكامل اإلنسان عدة منافذ وطرق ،ومنها:

/1امللكات األخالقية املوجودة يف النفس.

ف َّ
��إن النفس كلام التزمت امللكات األخالقية الكاملية ،كلام زاد رقي اإلنسان

وتكامله ،نحو (الصدق والصرب واإلي�مان واليقني والقناعة والرضا بام قسم اهلل
فالنفس إذا التزمت هبذه امللكات األخالقية تصفو ،ثم
والتواضع واملروءة واللني).
ُ

ٍ
فيض إهلي ،وتتصاعد يف طريق التكامل الوجودي.
تتهيأ للحصول عىل

وأما إذا اتصفت بعكس هذه الصفات من (جزع ،وشك ،وطمع ،واعرتاض عىل

اهلل ،وتكرب عىل الناس ،وسامجة باألخالق) فيتعكر صفاؤها ،ثم قد يتوقف اإلنسان
عن التكامل ،بل وربام يتسافل إىل أسفل السافلني والعياذ باهلل.

((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /7ص  /56باب ما يلحق امل ِّيت بعد موته /ح .)1
((( القليب :البئر.
((( الكايف للشيخ الكليني (ج  /7ص  /56باب ما يلحق امل ِّيت بعد موته /ح .)5
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/2البالء الدنيوي والعذاب الربزخي.

ففي الروايات الرشيفة :إذا صرب اإلنسان عىل ما ُيصيبه من البالء يف احلياة الدنيا

تُغفر سيئاته وتزيد حسناته ويتكامل بسبب هذا البالء.

لوثات النفس و ُيطهرها من
وكذا العذاب الربزخي ،فهو ً
أيضا يساعد يف رفع ُم ِّ
مخُ ّل ِ
يمحها البالء الدنيويَّ ،
فإن العذاب
فات الذنوب ،فلو كان لبعض املؤمنني
ذنوب مل ُ
ٌ
كفيل بتصفيته منها ،ليصل يوم القيامة وهو ٍ
الربزخي ٌ
خال من الذنوب فيدخل اجلنة
بغري حساب.

/3أعامل اخلري التي يقوم هبا اإلنسان.

وهذه األعامل يكتب له أجرها وتبقى ثابتة عنده ْ
وإن كانت من نوع األعامل التي

يبقى أثرها إىل ما بعد احلياة فتنفعه بعد موته ،فيرتقى يف طريق التكامل وهو يف قربه ،كام

تقدمت الروايات الدالة عىل ذلك.

ال�ساد�سة :هل ب�إمكان امليت � ْأن يزور �أهله ّ
ويطلع عليهم؟

كل ِ
أن امليت يزور أهل بيته َّ
املتعارف عند الناس ّ
ليلة مجعة ،فهل الروايات الرشيفة

أشارت إىل ذلك؟
اجلواب:

ٍ
ُّ
شخص له أعزاء فارقوا هذه الدنيا ،وربام أحدنا يتمنى ْ
أن يرى شخص أ ّمه
كل
ِ
بملء الدنيا ذه ًبا ،ليتحدث معه و ُيرضيه ،إذ لربام أغضبه
احلبيبة أو أباه العزيز املتوفيني
يف ِ
أحد األيام أو ع َّقه ،فريغب يف رؤيته ومصاحلته والفوز برضاه.
هذا وتذكر الروايات الرشيفة ّ
أن األموات يأتون إىل بيوهتم ،وينظرون إىل أهلهم،

أن نضع باحلسبان ّ
أن ترى أعزاءهم ،وعلينا ْ
ف ُيسمح ألرواحهم ْ
أن أعاملنا السيئة ي ّطلع

بلا ملاع :سماخلا ملاعلا

257

عليها األموات ،وبالتايل سيتأملون إذا ما رأوا تلك احلقيقة؛ فعلينا ْ
أن نُحسن الترصف
حال جي ٍ
ْ
دة مع اهلل لنحظى برضا اهلل ونتخلص من العذاب األخروي
وأن نكون عىل ٍ ّ
ٍ
ٍ
جانب آخر.
جانب ،وندخل الرسور عىل أهالينا وهم يف عامل الربزخ من
من

وقد أشارت الروايات الرشيفة إىل هذه احلقيقةّ ،
وأن أرواح األموات ترجع من

عامل الربزخ إىل عامل الدنيا و ُيسمح هلا بزيارة األهل ،كام ذكرت الروايات ّ
أن هذه الزيارة
كل ِ
ليلة مجعة ،ور ّبام َّ
تتكرر حسب العمل الصالح لذلك امليت ،فربام تتكرر َّ
كل يو ٍم،
كل سنةٌّ ،
والبعض َّ
فكل حسب منزلته.
ُ

وقد ذكر الشيخ الكليني عدة روايات تدل عىل ذلك ،ومنها ما َع ْن َأ يِب َع ْب ِد
ِ
ِ
ب و ُي ْسترَ ُ َعنْه َما َيك َْره ،وإِ َّن ا ْلكَافِ َر
ُور َأ ْه َله َفيرَ َ ى َما حُي ُّ
اهللَ ق َال« :إِ َّن ا ْل ُـم ْؤم َن َل َيز ُ
ِ
ب.
ُور َأ ْه َله َفيرَ َ ى َما َيك َْره و ُي ْسترَ ُ َعنْه َما حُي ُّ
َل َيز ُ
ٍ ِ
ِ
(((
ُور َعلىَ َقدْ ِر َع َملِه».
ُور ك َُّل جمُ ْ َعة ،ومن ُْه ْم َم ْن َيز ُ
َق َال :ومن ُْه ْم َم ْن َيز ُ
ِ
ِ
ِ
وه َو ي ْأتيِ َأ ْه َله ِعنْدَ ز ََو ِ
الش ْم ِ
ال َّ
س،
«ما م ْن ُم ْؤم ٍن ولاَ كَاف ٍر إِلاَّ ُ َ
وعنهَ ق َالَ :

ون بِالصا َلحِ ِ
ون
ات حمَ ِدَ اهلل َعلىَ َذلِك ،وإِ َذا َر َأى ا ْلكَافِ ُر َأ ْه َله َي ْع َم ُل َ
َفإِ َذا َر َأى َأ ْه َله َي ْع َم ُل َ َّ
بِالصا َلحِ ِ
(((
سةً».
ات كَان ْ
َّ
َت َع َل ْيه َح رْ َ
اق ب ِن ع ٍر َعن َأ يِب ا س ِن األَو ِل [الكاظم]َ ق َال« :س َأ ْلتُه ع ِن ا ْلـمي ِ
ت
َ
َّ
َ ِّ
َ
ْ لحَْ َ
و َع ْن إِ ْس َح َ ْ َماَّ
ُور؟ َق َال :فيِ الجُْ ْم َع ِة ،وفيِ َّ
السن َِة،
ُور َأ ْه َله؟ َق َالَ :ن َع ْمَ .ف ُق ْل ُ
الش ْه ِر ،وفيِ َّ
ت :فيِ ك َْم َيز ُ
َيز ُ
يهم؟ َق َال :فيِ صور ِة َطائِ ٍر َلطِ ٍ
ت :فيِ َأي ص ٍ ِ
يف َي ْس ُق ُط َعلىَ
َعلىَ َقدْ ِر َمن ِْز َلتِهَ .ف ُق ْل ُ
ُ َ
ورة َي ْأت ِ ْ
ِّ ُ َ
(((
اج ٍة َح ِز َن وا ْغت ََّم».
ُجدُ ِر ِه ْم ،و ُيشرْ ِ ُ
وح َ
آه ْم بِشرَ ٍّ َ
آه ْم بِخَ يرْ ٍ َف ِر َح ،وإِ ْن َر ُ
ف َع َل ْي ِه ْمَ ،فإِ ْن َر ُ

ور َأ ْه َله ح.1
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 230ب ُ
اب َأ َّن ا ْل َـم ِّي َت َي ُز ُ
ور َأ ْه َله ح.2
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 230ب ُ
اب َأ َّن ا ْل َـم ِّي َت َي ُز ُ
ور َأ ْه َله ح.3
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 230ب ُ
اب َأ َّن ا ْل َـم ِّي َت َي ُز ُ
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وهنا سؤال:

ِ
صحة ما ُيقال من ّ
أن أرواح املؤمنني تكون يف حوصلة طري؟ فهل هذا
ما مدى

صحيح وهل ُيعقل هذا األمر؟
ٌ
يف مقام اجلواب نقول:

أن املؤمن أكرم عىل اهلل من ْ
أولاً  :الروايات الرشيفة نفت هذا األمر ،وب ّينت ّ
أن
حوصلة طري ،فعن َأ يِب وَلاَّ ٍد ا ن ِ
ِ
َّاط َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالُ :ق ْل ُت َلهُ :ج ِع ْل ُت
يضعه يف
َ ْ
لحَْ
ني فيِ حو ِ
اص ِل ُط ُي ٍ
ور ُخضرْ ٍ َح ْو َل ا ْل َع ْر ِ
فِدَ َ
اكَ ،ي ْر ُو َ
ش؟ َف َق َال:
اح ا ْل ُـم ْؤ ِمنِ َ
َ َ
ون َأ َّن َأ ْر َو َ
ِ
ِ
وحه فيِ َح ْو َص َل ِة َطيرْ ٍ  ،و َلكِ ْن فيِ َأ ْبدَ ٍ
ان
«لاَ  ،ا ْل ُـم ْؤم ُن َأك َْر ُم َعلىَ اهلل تعاىل م ْن َأ ْن يجَ ْ َع َل ُر َ
(((
ك ََأ ْبدَ هِ ِ
ان ْم».

ولعل اإلمام يشري َّ
أن الروح تفارق اجلسد كام تقدّ م ،ويف اآلخرة ترجع إىل

بدن مثايل ُّ
البدن ،ولكن يف عامل الربزخ هنالك ٌ
حتل فيه هذه الروح ،شكله شكل هذا
البدن ،وله آثار هذا البدن ،لكن ليس فيه مادة ،أي إنّه ال يحُ س ،وليس له جرم أو مادة

أو ثقل ،وإنّام شكله الظاهري فقط كشكل بدنه ،أشبه بالصورة التي تكون يف املرآة،
بحيث لو ُرفِع احلجاب لنا واطلعنا عليه لرأينا أنّه نفس شكل اجلسم املادي ولكن ليس
له مادة .ولذا عبرّ اإلمام عنه بـ«أبدان كأبداهنم».

ثان ًيا :ورد يف بعض الروايات الرشيفة ومنها الرواية املذكورة عن إسحاق بن عامر،
ٍ
صورة يأتيهم؟
أي
فقد أردف إسحاق وسأل اإلمام فقال« :ويف ِّ
فقال :فيِ صور ِة َطائِ ٍر َلطِ ٍ
آه ْم
يف َي ْس ُق ُط َعلىَ ُجدُ ِر ِه ْم ،و ُيشرْ ِ ُ
ف َع َل ْي ِه ْمَ ،فإِ ْن َر ُ
ُ َ
(((
اج ٍة َح ِز َن وا ْغت ََّم».
وح َ
آه ْم بِشرَ ٍّ َ
بِخَ يرْ ٍ َف ِر َح ،وإِ ْن َر ُ

اب َ
آخ ُر فيِ َأ ْر َو ِ
اح ا ْل ُـم ْؤ ِمنِ َني ح.1
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 244ب ٌ
ور َأ ْه َله ح.3
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 230ب ُ
اب َأ َّن ا ْل َـم ِّي َت َي ُز ُ
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امليت أهله ،بأنّه يأيت يف صورة طائر ،وربام
فهذه الرواية تصف اهليئة التي هبا يزور ُ

هذا الوصف من باب «كلموا الناس عىل قدر عقوهلم» ،أي ليس املراد من الطائر هو
هذا الطائر املادي الدنيوي ،وهذا ما قد أوضحته الرواية املذكورة عن أيب ولاّ د.

فلربام املخاطب مل يكن ليفهم معنى اجلسم املثايل وما شابه لو ّ
أن اإلمام أخربه به،

فعبرّ له بقوله« :طائر لطيف» .ولعل كلمة «لطيف» حتمل إشارة إىل اجلسم املثايل

اخلايل من املادة ،فصورته صورة طري أو صورة اجلسم املادي ،ولعله ألجل مثل هذه
الرواية فهم البعض ّ
أن أرواح املوتى توضع يف حوصلة الطري ،ولك ّن اإلمام أوضح

أن املؤمن أكرم من ْ
ّ
أن توضع روحه يف حوصلة الطري.

واحلاصل :أن روح املؤمن يف جسم مثايل ،عربت عنه الرواية لتقريب الفكرة بطائر

لطيف.

ال�سابعة :معنى �س�ؤال منكر ونكري.

ورد يف الروايات الرشيفة َّ
أن امليت ُيسأل من منكر ونكري ،فام معنى سؤال منكر

ونكري؟

ورد يف الروايات الرشيفة ّ
أن القرب إما روض ٌة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر

النريان ،وحتول القرب إىل أحدمها ال يأيت من فراغ ،وإنّام عىل أساس نتيجة احلساب الذي

يقوم به املالئكة يف القرب.

وتذكر الروايات الرشيفة َّ
أن امليت ُيسأل عن العديد من األمور ،عن دينه ،وعن

ربه ،وعن نبيه ،وإمامه ،وصالته ،وصومه وإىل آخرهْ ،
فإن كانت أجوبته جيد ًة يتحول
ٍ
روضة من رياض اجلنة ،وإال يكون حفر ًة من حفر النار .ومل تذكر الروايات
قربه إىل

مدة تلك الفرتة التي يتحول هبا القرب .وللربزخ قوانينه ،فقد يتحول القرب بمجرد نزول
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املؤمن فيه وال نلحظ ذلك؛ ألننا قد ُح ِجب عنّا ما حيدث لألموات.

إن السؤال الذي س ُيطرح من املالئكة يف القرب سيكون عن ٍ
َّ
أمور واقعية ،وكذلك

اجلواب ،فليس هناك جمال لإلخفاء واإلنكار ،فعىل اإلنسان ْ
أن ُيرتِّب أموره جيدً ا و ُيتقن

فهم عقيدته ويثبتها بحسن تطبيقها عن طريق االمتثال لألحكام الرشعية وحسن اخللق؛
ليكون مستعدً ا للسؤال واجلواب يف عامل الربزخ يف القرب.
ِ
َعن َأ يِب َعب ِد اهللَ ق َالِ :
ث مر ٍ
ِ
اتَ :أنَا
ْ
ْ
«ما م ْن َم ْوض ِع َق رْ ٍب إِلاَّ ُ
َ
وه َو َينْط ُق ك َُّل َي ْو ٍم ثَلاَ َ َ َّ
ت الدُّ ِ
ت الترُّ َ ِ
ود.
َب ْي ُ
ت ا ْل َبلاَ ِءَ ،أنَا َب ْي ُ
ابَ ،أنَا َب ْي ُ

ْت تمَ شيِ
ك َ
َق َالَ :فإِ َذا َد َخ َله َع ْبدٌ ُم ْؤ ِم ٌن َق َالَ :م ْر َحب ًا َ
ْت ُأ ِح ُّب َ
وأ ْهالًَ ،أ َما واهلل َل َقدْ ُكن ُ
وأن َ ْ
ت َب ْطنِيَ ،ف َسترَ َ ى َذلِ َ
َعلىَ َظ ْه ِريَ ،ف َك ْي َ
كَ .ق َالَ :ف ُي ْف َس ُح َله َمدَّ ا ْل َبصرَ ِ و ُي ْفت َُح َله
ف إِ َذا َد َخ ْل َ
اب َي َرى َم ْق َعدَ ه ِم َن الجَْ ن َِّة.
َب ٌ
ك َر ُج ٌل لمَ ْ ت ََر َع ْينَاه َش ْيئ ًا َق ُّط َأ ْح َس َن ِمنْه َف َي ُق ُ
َق َال :ويخَ ْ ُر ُج ِم ْن َذلِ َ
ولَ :يا َع ْبدَ اهللَ ،ما
ْكَ .ف َي ُق ُ
ْت َع َل ْيه ،و َع َم ُل َ
ولَ :أنَا َر ْأ ُي َ
ت َش ْيئ ًا َق ُّط َأ ْح َس َن ِمن َ
الصالِ ُح
ك الحَْ َس ُن ا َّل ِذي ُكن َ
َر َأ ْي ُ
ك َّ
ْت َت ْع َم ُله.
ا َّل ِذي ُكن َ
ُوض ُع فيِ الجَْ ن َِّةَ ،ح ْي ُ
وحه َفت َ
ث َر َأى َمن ِْز َلهُ ،ث َّم ُي َق ُال َله:ن َْم َق ِر َير ا ْل َعينْ ِ .
َق َالُ :ث َّم ت ُْؤ َخ ُذ ُر ُ

ِ ِ
ِ
يب َج َسدَ ه يجَ ِدُ َل َّذتهَ َ ا وطِي َب َها َحتَّى ُي ْب َع َ
ث.
فَلاَ َيز َُال َن ْف َح ٌة م َن الجَْ نَّة تُص ُ
ْت ُأ ْب ِغ ُض َ
َق َال :وإِ َذا َد َخ َل ا ْلكَافِ ُر َق َال :لاَ َم ْر َحب ًا بِ َ
ك
ك ولاَ َأ ْهالًَ ،أ َما واهلل َل َقدْ ُكن ُ
َ
ت َب ْطنِيَ ،سترَ َ ى َذلِ َ
ْت تمَ ْشيِ َعلىَ َظ ْه ِريَ ،ف َك ْي َ
ك.
ف إِ َذا َد َخ ْل َ
وأن َ

اب إِلىَ الن ِ
َّار َفيرَ َ ى َم ْق َعدَ ه
َق َالَ :فت َُض ُّم َع َل ْيه َفت َْج َع ُله َر ِمي ًام و ُي َعا ُد َكماَ ك َ
َان ،و ُي ْفت َُح َله َب ٌ
ِم َن الن ِ
َّارُ ،ث َّم َق َالُ :ث َّم إِنَّه يخَ ْ ُر ُج ِمنْه َر ُج ٌل َأ ْق َب ُح َم ْن َر َأى َقطَ ،ق َالَ :ف َي ُق ُ
ولَ :يا َع ْبدَ اهللَ ،م ْن
ْك! َق َالَ :ف َي ُق ُ
ور ْأ ُي َ
ولَ :أنَا َع َم ُل َ
ت َش ْيئ ًا َأ ْق َب َح ِمن َ
ك
الس ِّي ُئ ا َّل ِذي ُكن َ
ْت َما َر َأ ْي ُ
َأن َ
ْت َت ْع َم ُلهَ ،
ك َّ

بلا ملاع :سماخلا ملاعلا

261

ث َر َأى َم ْق َعدَ ه ِم َن الن ِ
ُوض ُع َح ْي ُ
الخَْ بِ ُ
وحه َفت َ
َّارُ ،ث َّم لمَ ْ َتز َْل َن ْفخَ ٌة ِم َن
يثَ .ق َالُ :ث َّم ت ُْؤ َخ ُذ ُر ُ
ث ،ويس ِّل ُط اهلل علىَ ر ِ
ِ
الن ِ ِ
يب َج َسدَ ه َف َي ِ
وحه
جدُ َألمََ َها َ
َّار تُص ُ
َ ُ
وح َّر َها فيِ َج َسده إِلىَ َي ْو ِم ُي ْب َع ُ ُ َ
ِ ِ
تِسع ًة وتِس ِع ِ
ً (((
ِّني َينْ ُف ُخ َعلىَ َظ ْه ِر األَ ْر ِ
ت َش ْيئا».
ض َف ُتنْبِ َ
ني تنِّين ًا َتن َْه ُشهَ ،ل ْي َس ف َيها تن ٌ
ْ َ
ْ َ
و َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ قال« :إِ َّن لِ ْل َق رْ ِب َكلاَ م ًا فيِ ك ُِّل َي ْو ٍم َي ُق ُ
ت ا ْلغ ُْر َب ِة َأنَا
ولَ :أنَا َب ْي ُ
ِ َ
بَ ،أنَا َر ْو َض ٌة ِم ْن ِر َي ِ
اض الجَْ ن َِّةَ ،أ ْو ُح ْف َر ٌة ِم ْن ُح َف ِر
ت ا ْل َو ْح َش ِةَ ،أنَا َب ْي ُ
َب ْي ُ
ت الدُّ ود ،أنَا ا ْل َق رْ ُ
ِ (((
النَّار».

اب َما َينْطِ ُق بِه َم ْو ِض ُع ا ْلق َِبرْ  -ح.1
((( الكايف للكليني ج 3ص  241و َ 242ب ُ
اب َما َينْطِ ُق بِه َم ْو ِض ُع ا ْلق َِبرْ  -ح.2
((( الكايف للكليني ج 3ص َ 242ب ُ

العامل ال�ساد�س :عامل القيامة (املعاد �أو اليوم الآخر)
وهنا نذكر عد َة ٍ
نقاط لتتضح الصورة:
النقطة الأوىل� :أ�سماء يوم القيامة.
لعامل القيامة أسامء عديدة ،ذكرها العلامء ،ومنهم من أحصاها يف القرآن الكريم

فكانت سبعني عنوانًا.

ٍ
ٍ
ويعود سبب تعددها إىل أن ِّ
حقيقة من حقائق ذلك العامل أو
عنوان منها ُيشري إىل
كل
ٍ
يمر هبا اإلنسان
حدث من أحداثه ،أي لبيان احليثيات املختلفة واألحوال املتعددة التي ُّ

أثر تربوي وعميق يف النفس ،ونذكر بعض األمثلة
يف ذلك العامل؛ لذا كان للتأمل فيها ٌ
لذلك:

اال�سم الأول :يوم القيامة.

سبعني ٍ
مرة
تكرر ذكره يف القرآن الكريم
َ
وهو من أشهر أسامء ذلك اليوم ،وقد ّ
ين ا ْل ِق ْس َط لِ َي ْو ِم ا ْل ِق َي َام ِة فَلاَ
﴿ون ََض ُع ا ْل َـم َو ِاز َ
حسب بعض اإلحصاءات ،ومنها قولهَ :

ِ
ٍ
ُت ْظ َلم َن ْفس َشيئًا وإِن ك َ ِ
ني﴾(((.
َان م ْث َق َال َح َّبة ِّم ْن َخ ْر َد ٍل َأ َت ْينَا بهِ َ ا َو َك َف ٰى بِنَا َحاسبِ َ
ُ ٌ ْ َ
وقد رفع القرآن الكريم الرس وراء تلك التسمية ،ومن ذلك:

َّاس لِ َر ِّب
/1أنّه اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العاملني ،قالَ ﴿ :ي ْو َم َي ُقو ُم الن ُ
((( سورة األنبياء :آية []47
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ِ
ني﴾(((ّ ،
مي بيوم القيامة.
ا ْل َعالمَ َ
فألن الناس يقومون فيه ِّ
لرب العاملنيُ ،س ّ

/2أنّه اليوم الذي يقوم فيه أرشف مالئكة اهلل (الروح) مع سائر املالئكة ،قال
ِ
الرحمْ َٰ ُن َو َق َال
وح َوا ْل َـملاَ ئِ َك ُة َص ًّفا لاَّ َي َت َك َّل ُم َ
الر ُ
ون إِلاَّ َم ْن َأذ َن َل ُه َّ
اهللَ ﴿ :ي ْو َم َي ُقو ُم ُّ
َص َوا ًبا﴾(((.

﴿و َي ْو َم
/3أنّه اليوم الذي يقوم فيه الشهود للشهادة عىل أعامل الناس ،قالَ :
َي ُقو ُم الأْ َ ْش َها ُد﴾(((.

/4أنّه اليوم الذي يقوم فيه احلساب ،نسأل اهللْ 
يسريا ،قال:
أن حياسبنا حسا ًبا ً
ِ
اب﴾(((.
﴿ َي ْو َم َي ُقو ُم الحْ َس ُ
ّ
/5أن املوتى يقومون من قبورهم ويرجعون إىل اهلل.

اال�سم الثاين :يوم ال�صاخة:

ورد يف قولهَ ﴿ :فإِ َذا ج ِ
اخ ُةَ .ي ْو َم َي ِف ُّر ا ْل َـم ْر ُء ِم ْن َأ ِخ ِيهَ و ُأ ِّم ِه َو َأبِ ِيه
الص َّ
اءت َّ
َ َ
وص ِ
اح َبتِ ِه َو َبن ِ ِيه لِك ُِّل ْام ِر ٍئ ِّمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َش ْأ ٌن ُيغْن ِ ِيه﴾(((.
َ َ
َّ
(صخ) ،وهو الصوت الشديد الذي يكاد يأخذ بسمع
والصاخ ُة :كلم ٌة مأخوذ ٌة من
ِ
اإلنسانّ ،
نفخة الصور الثانية ،وهي الصيحة الرهيبة التي تعيد احلياة
ولعل فيه إشارة إىل
إىل املوجودات بعد موهتا مجي ًعا ليبدأ منها يوم املحرش.

سبب تسمية هذا اليوم هبذا االسم؛ وذلك أنّه عندما حيدث
وقد بينَّ القرآن الكريم َ

((( سورة املطففني :آية []6
((( سورة النبأ :آية []38
((( سورة غافر :آية []51
((( سورة إبراهيم :آية []41
((( عبس ()37 – 33
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هذا الصوت الشديد ،فإن عىل أثره سيحدث فرار وحالة من الفزع والرعب ،بحيث ّ
إن

اإلنسان يفر من أقرب الناس إليه!

اإلنسان يف الدنيا إذا ما أصابته ملمة ،فإنه يلجأ إىل أخيه أو أمه وأبيه أو إىل زوجته

أمر متعارف يف الدنيا ،ولكن يف اآلخرة وعندما حتدث الصاخة ،فإن املرء
وأوالده ،وهو ٌ

سيهرب من أقرب الناس إليه.

وربام يتبادر إىل الذهن سؤال:

يفر اإلنسان يوم القيامة من أقرب الناس إليه؟
ملاذا ُّ

اجلواب :هناك عدة أسباب هلذا الفرار ،و ُك ُّلها مستوحا ٌة من اآليات والروايات

الرشيفة ،ومنها:

السبب األولَّ :
إن وحشة ورهبة يوم القيامة ال تُنيس اإلنسان عالقته بأخيه وأمه

وأبيه وزوجته وأوالده فحسب ،فهو ليس جمرد نسيان ،وإنّام يتعدى إىل الفرار منهم،
وستنقطع كل العالقات والروابط ،فهي وحش ٌة ورهب ٌة جتعل اإلنسان -ال يأنس ْبل-
يفر من ِّ
كل املقربني إليه ،تلك الوحشة التي كانوا يستجري األئمة منها.
ُّ

السبب الثاين :إنّام يفر املرء للتهرب من احلقوق التي عليه وهو عاجز عن أدائها،
أخ عىل ِ
حق إخوته ومل يستطيعوا ْ
فلو استوىل ٌ
أن يسرتدوه منه يف الدنيا،
إرث أبيه وأخذ َّ
ففي يوم القيامة يطالبونه به ،فيهرب منهم ،ألنه ال يستطيع وفاءهم حقهم ،وكذا من
استوىل عىل مهر زوجته وحقوقها ،وامثال هذه احلاالت كثرية ال حتىص.

فكل ذي ٍ
ُّ
حق سيطالب بحقه يوم القيامة ممن ظلمه؛ لذا سيهرب الظامل من املظلوم،

والغاصب من املغصوب حقه ،وهكذا.

يفر املؤمنون خاصة من أقربائهم من غري املؤمنني ،يعني الفرار
السبب الثالث :إنّام ُّ
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ال يكون من ِّ
كل الناس ،وإنّام من خصوص األقارب غري املؤمنني خو ًفا من العقاب

الذي قد يصلهم من خالهلم ،فاملؤمنون هيربون ،رغم ّ
﴿وال
أن القرآن الكريم يقول َ
ت َِز ُر ِ
واز َر ٌة ِوز َْر ُأ ْخرى﴾((( ،ولكن ربام ينسون ذلك لشدة اخلوف واهللع من أهوال يوم

القيامة.

(((

ٍ
أن َّ
ويذكر القرآن الكريم قاعد ًة أساسي ًة لسبب هذا الفرار ،حاصلهاَّ :
إنسان
كل
(((
سيكون مشغولاً بنفسه ﴿لِك ُِّل ْام ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ َش ْأ ٌن ُيغْن ِ ِيه﴾.

عن رسول اهلل ،أنه قال له بعض أهله ،يا رسول اهلل ،هل يذكر الرجل يوم

القيامة محيمه؟ فقال« :ثالثة مواطن ال يذكر أحد أحدا :عند امليزان حتى ينظر أيثقل
ميزانه أم خيف ،وعند الرصاط حتى ينظر أجيوزه أم ال ،وعند الصحف حتى ينظر بيمينه

يأخذ الصحف أم بشامله ،فهذه ثالثة مواطن ال يذكر فيها أحد محيمه وال حبيبه وال
قريبه وال صديقه وال بنيه وال والديه ،وذلك قول اهلل تعاىل﴿ :لِك ُِّل ْام ِر ٍئ ِمن ُْه ْم َي ْو َمئِ ٍذ
(((
َش ْأ ٌن ُيغْنِيه﴾».
((( األنعام.164 :
((( ننبه عىل أنه ليس من الصحيح تطبيق هذا املعنى يف الدنيا ،فيهرب املؤمن من هذا النوع من
األقارب املذنبني ،بل عليه أن ال يقطع رمحه ،ويف الوقت عينه ْ
أن يضع نصب عينه ،وفق مبدأ «أمرنا
مكفهرة» (الكايف  /59 :5باب األمر باملعروف والنهي
نلقى أهل املعايص بوجوه
َّ
رسول اهلل أن ٰ
عن املنكر /ح .)10
أما إذا أدرك عرص ظهور صاحب الزمان فعليه ْ
أن هيرب من املذنبني حتى لو كانوا آباءه وإخوانه
أن ال يعرتض عىل حكم اإلمام املهدي عىل املنحرفني ْ
وما شاكل ذلك ،كام عليه ْ
وإن كانوا أقرب
الناس إليه.
((( عبس.37 :
((( الربهان يف تفسري القرآن للسيد هاشم البحراين ج 5ص  586ح  ]3[ / 11397عن (بستان
الواعظني).
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اال�سم الثالث :يوم الف�صل:

قال﴿ :إِ َّن يوم ا ْل َفص ِل ك َ ِ
الص ِ
اجا﴾(((.
ور َفت َْأت َ
ُون َأ ْف َو ً
َان مي َقاتًاَ .ي ْو َم ُين َف ُخ فيِ ُّ
ََْ ْ
أن تفصل شيئا عن ٍ
الفصل :هو ْ
يشء آخر ،وهذا معناه واضح ،ولكن ما هو اليش
ً

الذي سيتم فصله وعزله يف ذلك اليوم؟

إن يف ذلك اليوم –حسب اآليات املباركة والروايات الرشيفة -سيحصل ٌ
َّ
فصل
بني ِ
عدة ٍ
أمور ،نذكر منها التايل:
فص ِل احلق عن الباطل.
/1ألنه يو ُم ْ

يف احلياة الدنيا تتواىل الفتن عىل املؤمنني حتى جتعل احلكيم حريانًا ،فيشتبه احلق

واضح ال
فاحلق
احلق باطلاً  ،والباطل ح ًقا ،أما يف يوم القيامة
ُّ
بالباطل ،والبعض جيعل ّ
ٌ
لبس فيه وال اشتباه مطل ًقا ،وكذا الباطل واضح ،وال خيتلطان م ًعا.
/2ألنه يوم فصل املؤمنني الصاحلني عن املجرمني.

ٍ
ففي الدنيا قد يتأذى املؤمن من ٍ
رشيك
جار فاجر ،أو يتأذى الرجل أو املرأة من

ٍ
ربا عىل البقاء معه وجمالسته وحتمل أذاه ،وهكذا ...لكن يوم
غري
صالح ويكون جم ً

القيامة جيمع اهلل الصاحلني قرب الصاحلني ،والفاجرين قرب الفاجرين ،ويفصل بني
ور َّله باب باطِنُه فِ ِيه الر ُة و َظ ِ
اه ُر ُه
َّ حمْ َ َ
الصاحلني والفاجرين ،قالَ ﴿ :فضرُ ِ َب َب ْين َُهم بِ ُس ٍ ُ َ ٌ َ ُ
ِ ِ ِِ
ونُ ْم َألمَ ْ َنكُن َّم َعك ُْم َقا ُلوا َبلىَ ٰ َو َٰلكِنَّك ُْم َفتَنت ُْم َأن ُف َسك ُْم َوت ََر َّب ْصت ُْم
ابُ ينَا ُد هَ
من ق َبله ا ْل َع َذ ُ
ور﴾(((.
اء َأ ْم ُر اهللِ َوغ ََّركُم باهللِ ا ْلغ َُر ُ
َو ْار َت ْبت ُْم َوغ ََّر ْتك ُُم الأْ َ َم يِ ُّ
ان َحت َّٰى َج َ

﴿ َف�ُض�رُ ِ َب َب ْين َُهم﴾ يعني بني املؤمنني والكافرين ،وهذا الباب الذي بينهم له

خصيصة ،وهو أنّه يف باطنه الرمحة ،أي وكأنّه من الداخل هناك مدينة فيها بساتني
((( سورة النبأ :آية [ 17و ]18
((( سورة احلديد :آية [13و ]14
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وأشجار وأهنار ،ومن خارجه شتى ألوان العذابّ ،
فإن ظاهر هذا الباب هو العذاب
وهو للمنافقني والكافرين.

ومن البدهيي ّ
أن هذا الفصل غري متحقق يف الدنيا ،فقد يكون املؤمنون والكافرون
ٍ
بحاجز عظيم ،وهذا احلاجز هو
متجاورين يف الدنيا ،ولكن يوم القيامة يفصل بينهم

ٍ
ٍ
نفسية
براحة
جتسم لالعتقادات واألعامل املختلفة ،فإن كانت صاحل ًة تتجىل للمؤمنني
ٍ
بعذاب هلم.
هلم وأما األعامل الطاحلة للكافرين فتتجىل

وهناك خصوصية أخرى هلذا الباب ،وهو أنه ال يمنع الصوت؛ لذا ففي اآلية التي
تليها ينادي الكافرون املؤمنني َ
﴿ألمَ ْ َنكُن َّم َعك ُْم﴾ فيجيبهم املؤمنون قالوا :بىل ولكن
ُفصلنا عنكم بسبب اخلطايا والذنوب التي ارتكبتموها ،والتي أبعدتنا وفصلتنا عنكم...
ِ
فصل اإلنسان عن كل ما يتعلق به من األحبة واألموال.
 /3ألنّه يوم

ففي يوم القيامة ُيفصل اإلنسان عن والديه وعن أوالده وعن أخوته ،و ُيفصل

أيضا عن أمواله ،وال يكون معه سوى كتاب أعامله التي عملها يف الدنيا ،قال تعا ٰىل:
ً
بار َز ًة وح َشـرناهم َف َلم ن ِ
﴿و َي ْو َم ن َُسيرِّ ُ الجِْ َ
ُغاد ْر ِمن ُْه ْم َأ َحد ًاَ و ُع ِر ُضوا
بال َوت ََر ٰ
َ
ى األَ ْر َض ِ َ َ ْ ُ ْ ْ
َع ٰىل َر ِّب َ
ك َص ًّفا َل َقدْ ِج ْئت ُُمونا كَام َخ َل ْقناك ُْم َأ َّو َل َم َّر ٍة َب ْل َز َع ْمت ُْم َأ َّل ْن ن َْج َع َل َلك ُْم َم ْو ِعد ًا
ِ
ِ
ِِ
ِ
ون يا َو ْي َلتَنا ما لهِ َذا ا ْلكِ ِ
تاب ال
ني ممِ َّا فِ ِيه َو َي ُقو ُل َ
ني ُم ْشفق َ
ى ا ْل ُـم ْج ِرم َ
َو ُوض َع ا ْلك ُ
تاب َفترَ َ ٰ
ي ِ
(((
غاد ُر َص ِغ َري ًة َوال َكبِ َري ًة إِلاَّ َأ ْحصاها َو َو َجدُ وا ما َع ِم ُلوا حاضرِ ًا َوال َي ْظلِ ُم َر ُّب َ
ك َأ َحد ًا﴾.
ُ
وقد ن ّبه اهلل عىل ذلك بقولهَ ﴿ :لن تَن َف َعك ُْم َأ ْر َح ُامك ُْم َولاَ َأ ْولاَ ُدك ُْم َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة
(((
ون َب ِص ٌري﴾.
َي ْف ِص ُل َب ْينَك ُْم واهللُ بِماَ َت ْع َم ُل َ
ٍ
حينئذ وإنام يفصل فيام بينهم ،وال جتمعهم إال رابطة واحدة
فلن تنفعهم األرحام

((( الكهف.49 – 47 :
((( سورة املمتحنة :آية []3
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وهي رابطة اإليامن.

مالحظة:

َّ
إن العلامء يذكرون –تبع ًا لبعض اآلي��ات والروايات -العديد من العالمات

واألحداث القرتاب الساعة والنفخ يف الصور والنرش وماهية الصور وعدد النفخات

ُ
مسائل تُرتك ملراحل أعىل؛ ألن البحث فيها طويل الذيل ،وإنّام
وما شابه ذلك ،وهي

تطرقنا إىل تعدد أسامء ذلك اليوم لنأخذ منها العظة وما نستفيد منه يف حياتنا اليومية،
وكيف نقي أنفسنا ونستعد ألهوال هذا اليوم.

النقطة الثانية :احل�ساب.
ستتم فيه حماسبة مجيع الناس عىل ِّ
َّ
كل ما صدر منهم
إن يوم القيامة هو اليوم الذي
ُّ
ٍ
ٍ
كتاب ال يغادر صغري ًة وال كبري ًة إال أحصاها،
وأقوال ،فهو يو ٌم يوضع فيه
أعامل
من
ٌ
وسيجدُ اجلميع أعامهلم حارض ًة لدهيم ،فال جمال لإلنكار وال جمال للظلم فيه ،ويمكننا
التعرف عىل كيفية احلساب وأهم املسائل املتعلقة فيه عرب التايل:

�أوالً :م�سائل ح�سابها دقيق.

ٍ
ٍ
ما من ٍ
أن اإلنسان س ُيحاسب عىل ِ
وكبرية ،إال ّ
شك ّ
أن هناك مسائل
صغرية
كل

مهمة سوف حياسب عليها اإلنسان حسا ًبا دقي ًقا ،لذا علينا ْ
كثريا ،وهذا ال
أن هنتم هبا ً
يعني ْ
أن هنمل ما عداها ،ولكن الروايات الرشيفة أكدت وركزت عليها ،وقد يكون

ذلك لآلثار املهمة املرتتبة عليها .وسنذكر تلك األمور وف ًقا ملا نصت عليه الروايات

الرشيفة وهي كالتايل:

/1ما ورد عن الرسول األعظم أنّه قال« ::ال تزول قدما عبد يوم القيامة حت َّٰى

ُيسئل عن أربع :عن عمره فيام أفناه ،و[عن] شبابه فيام أباله ،وعن ماله من أين اكتسبه
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وفيام أنفقه ،وعن ح ِّبنا أهل البيت»(((.

وهذا األربعة سيكون احلساب فيها دقي ًقا.

واملالحظ أن الرسول فصل الشباب عن العمر رغم ّ
أن الشباب جز ٌء من

العمر ،ولعله ألجل أنّه مرحلة خطرة جدً ا من جهة ،وحساهبا خيتلف ملا يتميز به من
أن تُستثمر يف منفعة اإلنسانية ونفسه من ٍ
قوة وطاقة متفجرة من املمكن ْ
جهة أخرى.

وليس املراد هنا فقط يف األمور العبادية ،بل يف ِّ
كل املجاالت التي فيها جهة إجيابية،

فيجب عىل الشاب ْ
أن ال يستغل هذه الطاقة يف ما ال يريض اهلل ويف هتك األعراض

والرسقة وغريها من األمور.

والسؤال اآلخر سيكون عن األم��وال ،ليس فقط من أين مجعها ،وإنام سيكون
ٍ
حالل ولكنه ينفقه يف احلرام،
أيضا ،فالبعض يكتسب املال من
السؤال :أين أنفقها ً

والبعض يكسبه من حرا ٍم وينفقه يف احلالل ،وكالمها غري مقبول ،هذا فضلاً عمن
يكسبه من احلرام وينفقه باحلرام .لذا جيب ْ
أن ُيكتسب املال من احلالل وينفق باحلالل

حماسب عىل واردات��ه وصادراته ،وهذا يعني أن املؤمن ليس حر ًا يف
أيضا ،فاملؤم ُن
ً
ٌ

ترصفاته بأمواله كيفام شاء ،وإنام هو حر يف رصفها ما دام الرصف حالالً.

واضح جدً ا؛ ألهنم الثقل
أمر
ٌ
والسؤال األخري عن ِّ
حب أهل البيت وهو ٌ

األكرب الذي تركه الرسول بني أظهرنا.

 /2عن رسول اهلل« :أنا أول قادم عىل اهلل تعاىل ،ثم يقدم عىل كتاب اهلل تعاىل،

ثم يقدم عىل أهل بيتي ،ثم يقدم عىل أمتي ،فيقفون فيسأهلم :ما فعلتهم يف كتايب وأهل

بيت نبيكم».

(((

((( اخلصال للصدوق /253 :ح .125
((( بصائر الدرجات للصفار ص  432باب ( )17باب يف قول رسول اهلل« اين تارك فيكم الثقلني
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 /3عن أيب عبد اهلل قال«:إن أول ما حياسب عليه العبد الصالة ،فإذا قبلت قبل

سائر عمله ،وإذا ُر ّدت ُر ّد عليه ساير عمله».

(((

سؤال وجوابه:

أمورا خمتلفة ُيسأل عنها العبد
ربام يتبادر إىل الذهن سؤال مفاده :ذكرت الروايات ً

يوم القيامة وال إشكال يف ذلك ،إنام اإلشكال يرد يف ذكرها ٍ
لكل من تلك األمور عىل
هّأنا أول ما ُيسأل عنه العبد يوم القيامة ،فهل هناك تضاد بني هذه الروايات؟

أن ال تضاد ،وإنّام الروايات الرشيفة تريدُ ْ
اجلواب :من الواضح ْ
أن تبني األمور التي

ستكون يف أول قائمة احلساب وكأهنا هي التي س ُيسأل عنها يف اجللسة األوىل للحساب
وهي املتصدرة يف قائمة احلساب.

ثانياً :ما ال ُيحا�سب عليه الإن�سان:

ورد يف بعض الروايات الرشيفة ّ
أن اهلل ال حياسب اإلنسان عىل بعض األمور،

وعند التأمل فيها نجد هّأنا تشرتك يف ّ
أن اهلل أجلأ اإلنسان اليها ،إذ جعلها من أساسيات

نظام حياته ،فهو حيتاج إليها وال يستغني عنها ،فليس من العدل وال الكرم ْ
أن ُيلجئ
اهلل اإلنسان إىل ٍ
يشء ثم يحُ اسبه عليه.
وهذا نظري السيارة ،فهي ال يمكن أن تسري من دون وقود ،فإذا نفد وقودها فليس

من العقل بيشء معاقبتها أو حماسبتها؛ ألهنا ال تسري ،أو ألهنا احتاجت إىل الوقود ،فلو

كان هلا ما تنطق به لقالتّ :
إن من صنعني صممني عىل أن أكون حمتاج ًة إىل هذا الوقود،
فليس الذنب ذنبي.

كتاب اهلل وأهل بيتي» -ح.1
((( األصول الستة عرش -عدة حمدثني -ص .110
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وتلك األمور التي ال يحُ اسب عليها اإلنسان هي كام ورد يف الروايات الرشيفة:

 -1الطعام الذي يأكله ،فاإلنسان ال يستطيع ْ
أن يعيش من دون طعام؛ لذا ال

حياسبه اهلل عليه يوم القيامة أو يسأله مل َ أكلت طعا ًما مثلاً  ،إذا كان من حالل طبع ًا.

 -2الثوب الذي يلبسه اإلنسان؛ ّ
ألن اهلل أمرنا بالسرت؛ لذا جيب التسرت بلبس

الثوب ،فال حياسب اهلل يوم القيامة عىل الثوب الذي يلبسه.
 -3والبيت الذي يسكنه.

 -4الزوجة التي يحُ صن هبا فرجه.

وهذا يعني ّ
أن اهلل ال حياسب اإلنسان عىل أصل اإلجلاء إىل هذه األمور ،أي عىل

األكل والثوب والبيت الذي يلتجئ إليه ،والزوجة التي يتخذها له

فعن اإلمام الباقر« :ثالث ال ُيسئل عنها العبد :خرقة يواري هبا عورته ،وكسـرة

احلر والربد»(((.
يسدُّ هبا جوعته ،أو بيت يكنُّه من ِّ

عليهن املؤمن :طعام يأكله،
اسب
َّ
وعن أيب عبد اهلل ،قال« :ثالثة أشياء ال حُي َ

وثوب يلبسه ،وزوجة صاحلة تعاونه ،وحيصن هبا فرجه»(((.

فأصل اإلجلاء ال يسأل اهللُ اإلنسان عنه ،ولكنه تعاىل يمكن أن يحُ اسبه عىل

طريقة حتصيل هذه األمور أو طريقة استعامهلا ،فيسأله :هل طريقة كسبك هلذا الطعام

فإن كان حرا ًما فله ْ
حالل أو حرام؟ ْ
أن يعاقبه ،وكذا عن طريقة استعامل هذا األمر،
ٍ
فال جيوز لإلنسان أن يستخدم بيته يف ٍ
حمرمة ،وهكذا ،كام ال ُبدّ من مراعاة مقدار
أمور

ً
﴿وال ُت َب ِّذ ْر
تبذيرا
كبريا وال ُيبذر
فاحشا ،قالَ :
ً
احلاجة فال ُيرسف اإلنسان إرسا ًفا ً
((( تفسري جممع البيان للطربيس .433 :10
((( الكايف للكليني  /280 :6باب آخر يف التقدير َّ
وأن الطعام ال حساب له /ح .2

)رخآلا مويلا وأ داعملا( ةمايقلا ملاع :سداسلا ملاعلا
ِ
الشياطِ ِ
كان َّ
وان َّ
طان لِ َر ِّب ِه َك ُفور ًا﴾
الش ْي ُ
ني َو َ
ين كانُوا إِ ْخ َ
َت ْبذير ًا .إِ َّن ا ْل ُـم َب ِّذ ِر َ
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(((

ثالثاً :مما ُيهوّن احل�ساب.

من األمور الوجدانيةَّ :
أن حماسبة اإلنسان -ولو يف األمور الدنيوية -تستلزم

نو ًعا من الضغط النفيس واخلوف من التقصري يف العمل واخلوف من نتائج احلساب

وما شابه ،فعندما حياسب مدير العمل موظفيه ،يو ّلد هذا احلساب ضغ ًطا نفس ًيا لدى

املوظف؛ لذلك يلجأ اإلنسان يف الدنيا إىل بعض األمور التي من شأهنا ْ
أن تخُ فف من

يوسط بينه وبني املدير واسطة ،أو ُيكمل عمله
وطأة احلساب أو تعفيه منه متا ًما ،كأن ِّ

عىل أكمل وجه ليخفف الضغط النفيس.
ِ
املحاسب هو اهلل ،وكان احلاكم هو الشاهد ،والشاهد هو
فكيف إذا كان

احلاكم؟! بل كيف إذا شهدت علينا جوارحنا واألرض التي نميش عليها والزمان الذي

كنا فيه؟!

كيف سيكون الضغط النفيس يف وقت احلساب وعند دخولنا قاعة املحكمة؟!
ملوقف عظيم؛ ولذلك ذكرت بعض الروايات الرشيفة -من باب الرمحة واملنة
إنّه
ٌ

والتخفيف عىل اإلنسان -بعض األمور التي تهُ ِّون من احلساب عىل اإلنسان ،فعلينا ْ
أن

نلتزم هبا ليخفف عنا احلساب يوم القيامة ْ
إن شاء اهلل ،وهي:

�/1صلة الرحم:
ُنمي األموال ،وتدفع
يقول اإلمام الباقر« :صلة األرحام تُزكّي األعامل ،وت ّ

ُيسـر احلساب ،وتُنسئ يف األجل»(((.
ٰ
البلوى ،وت ِّ
((( اإلرساء  26و .27
((( الكايف  /150 :2باب صلة الرحم /ح .4
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هونان احلساب ،ويعصامن من
«إن صلة الرحم
ويقول اإلمام الصادقَّ :
والرب ل ُي ِّ
َّ
ِ
وبروا بإخوانكم ،ولو بحسن السالم ور ِّد اجلواب»(((.
الذنوب ،فصلوا أرحامكمّ ،
فإذا كان اإلنسان وصولاً لرمحه ،فإنه سيخفف عنه احلساب إن شاء اهلل تعاىل.

/2القناعة:

عن الرسول« :واقنع بام ُأتيته ،خيف عليك احلساب».

(((

وهذا يعني :أنه إذا صارت لديك قناع ًة بام يقسمه اهلل لك ،فإنه سيهون عليك

احلساب.

 /3التخفيف من التعلق بالدنيا:
عن اإلمام الصادق أنّه قال...:واعلم أن اخلالئق مل يوكلوا بيشء أعظم من

التقوى ،فإنه وصيتنا أهل البيت ،فإن استطعت أن ال تنال من الدنيا شيئ ًا تُسأل عنه غد ًا

فافعل.

(((

أن يكون باحلاللْ ،
أن تأخذ من الدنيا ،ولكن جيب ْ
أن لك ْ
يعني ّ
وأن ال تأخذ منها

ما يخُ رجك عن دين اهلل وعن التقوى.

 /4ح�سن اخللق:

حسن ُخ ُلقك ،خي ّفف اهللُ حسابك..
عن رسول اهلل أنّه قالّ ...:

(((

((( الكايف  /157 :2باب صلة الرحم /ح .31
((( أعالم الدين يف صفات املؤمنني للحسن بن حممد الديلمي ص .344
((( بحار األنوار ج 72ص .365
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  278من حديث .9 / 308
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رابعاً :معنى� :سوء احل�ساب.
ورد يف بعض اآلي��ات التعبري عن بعض مواقف احلساب (بسوء احلساب)
ِ
ِ
وء
وص َل َويخَ ْ َش ْو َن َربهَّ ُ ْم َويخَ ا ُف َ
ين َي ِص ُل َ
ون ما َأ َم َر اهللُ بِه َأ ْن ُي َ
﴿وا َّلذ َ
مثل قولهَ :
ون ُس َ
(((
الحِْ ِ
ساب﴾.
فام هو معنى سوء احلساب؟

قد يتصور البعض إىل ّ
أن احلساب نفسه يس ٌء ،ولكن ليس من املعقول ذلك إذا كان

احلساب من اهلل تعاىل؛ فإنّه احلاكم العدل الرمحن الرحيم ،وهو من حياسب اإلنسان

برمحته.

ٍ
ٍ
وإنّام معنى سوء احلساب هو االستقصاء عىل ِّ
وكبرية وعدم الغض
صغرية
كل

حساب
والتهاون يف األمور الصغرية ،أي يكون احلساب دقي ًقا جدً ا؛ فيوصف بأنّه
ٌ

يس ٌء؛ ملا يشتمل عليه من الضغط النفيس ،وال شك أن اهلل تعاىل لو حاسبنا هبذه الطريقة
ِ
َّاس
لضاعت علينا السبل ومل نجد
﴿و َل ْو ُيؤاخ ُذ اهللُ الن َ
منجى منه سواه ،قال تعا ٰىلَ :
ً
ٍ ِ
ِ
ِ
جاء َأ َج ُل ُه ْم ال
بِ ُظ ْلم ِه ْم ما ت ََر َك َع َل ْيها م ْن َدا َّبة َولك ْن ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم إِىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِذا َ
(((
ون﴾.
ون سا َع ًة َوال َي ْس َت ْق ِد ُم َ
َي ْست َْأ ِخ ُر َ
ِ
َّاس بِام ك ََس ُبوا ما ت ََر َك َعىل َظ ْه ِرها ِم ْن َدا َّب ٍة َولكِ ْن
﴿و َل ْو ُيؤاخ ُذ اهللُ الن َ
وقال تعا ٰىلَ :
كان بِ ِع ِ
(((
باد ِه َب ِصري ًا﴾.
جاء َأ َج ُل ُه ْم َفإِ َّن اهللَ َ
ُي َؤ ِّخ ُر ُه ْم إِىل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى َفإِذا َ

وهذا ما استفيد من بعض الروايات ،فعن اإلمام الصادق أنَّه قال لبعض شيعته:

استقصيت عليه ح ّقي؟! فجلس
«ما بال أخيك يشكوك؟» ،فقال :يشكوين أن
ُ
((( الرعد.21 :
((( النحل.61 :
((( فاطر.45 :
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حكى اهلل عن قوم
ثم قال« :كأنَّك إذا استقصيت عليه ح َّقك مل تسئ! أرأيتك ما
ٰ
مغضب ًا ّ
خيافون سوء احلساب ،أخافوا أن جيور اهلل عليهم؟! ال ،ولك ْن خافوا االستقصاء ،فسماّ ه

استقصـى فقد أساء»(((.
اهلل سوء احلساب ،فمن
ٰ

خام�ساً :نتيجة احل�ساب
سينقسم الناس نتيجة احلساب الذي س ُيحاسب اهلل به مجيع البرش إىل قسمني،

ومها أصحاب اجلنة وأصحاب النار.
الق�سم الأول� :أ�صحاب اجلنة:
ونذكر هنا عدة نقاط:

النقطة الأوىل� :شروط دخول اجلنة.
ّ
إن دخول اجلنة ليس باألمر املجاين ،وإنّام له رشوط وواجبات ال ُبدّ من التزامها،

ذكرهتا اآليات والروايات ا ُملفرسة تفصيلاً  ،سنذكر منها اثنني ترغي ًبا لاللتزام هبا:

الأول :قولهَ ﴿ :و�أَ َّما َمنْ َخ َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه َو َنهَى ال َّن ْف َ�س ع َِن ا ْل َه َوىَ ف�إِ َّن الجْ َ َّن َة
هِ َي ا ْلـ َم�أْ َوى﴾(((.
اآلي ُة واضح ٌة يف ّ
حقق يف نفسه رشطني:
أن اجلنة تكون
مأوى ملن ّ
ً

/1اخلوف من اهلل.

/2السيطرة عىل النفس وكبح مجاحها ،وهو نتيج ٌة حتمية لاللتزام بالرشط األول.
ٍ
ّ
ى﴾ وقد هنى اهلل تعاىل عن اتباعه،
إن أبغض إله ُعبِد عىل وجه األرض هو ﴿الهَْ َو ٰ
احلراين (ص .)372
((( حتف العقول البن شعبة ّ
((( سورة النازعات :آية []40،41
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إن من خياف اهلل فإنه ينتهي عن مناهيه ،فهو يعمل عىل اجتنابه ،واهلوى ْ
وحيث َّ
–إن

صح التعبري -مصدر املعايص والدافع األسايس إليها ،وباجتنابه يكون اإلنسان قد
َّ

سيطر عىل نفسه وكبح مجاحها مبتعدً ا عن مجيع املعايص.
﴿م َقا َم َر ِّب ِه﴾.
بيان :معنى َ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه﴾ ،ومل تقل( :خاف ربه) ،وفيها داللة
﴿م ْن َخ َ
ذكرت اآلية املباركةَ :
عميقة ولطيفة يف ٍ
آن واحد ،وهيَّ :
خري حمض،
أن اإلنسان ال خياف من اهلل؛ ألنهٌ 
وكله رمحة ورأفة ،فذات اهلل ال يخُ اف منها ،وإنّام اخلوف هو من مقامه.
ما املقصود من هذا املقام؟
ُذ ِكرت عدة آراء ،ومنها:
/1مواقف القيامة

ٍ
يتعرض
ومقامات بني يدي ربه تعاىل للحساب،
مواقف
يقف اإلنسان يوم القيامة
َ
ُ
اف َم َقا َم َر ِّب ِه﴾ َّ
أن املؤمن
أيضا ،وعىل هذا يكون
معنى﴿خ َ
َ
فيها للضغط النفيس واخلوف ً

خياف مواقف يوم القيامة التي تُنيس الوالد ولده ،وتبعث عىل الفرار من األقربني ،كام
حيث ُّ
تقدّ م ذكره يف املباحث السابقةُ ،
الكل ينادي نفيس نفيس إال رسول اهلل األعظم

فإنه يقول« :ريب أمتي أمتي».

وقد روي عن رسول اهلل أنه قال أليب ذر :ولو كان لرجل عمل سبعني نبي ًا

ّ
ب من غسلني يف مطلع الشمس
الستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ ،ولو أن دلو ًا ُص ّ

لغلت منه مجاجم من يف مغرهبا ،ولو أن زفرات جهنم زفرت مل يبق ملك مقرب وال
خر جاثي ًا عىل ركبتيه ،يقول :رب نفيس نفيس حتى ينسى إبراهيم
نبي مرسل إال ّ
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إسحاق يقول :يا رب أنا خليلك إبراهيم ،ال تنسني.

(((

ِ
َ
ٍ
يِ
ِ
ني َأ َّن اهلل لاَ إِ َله َغيرْ ُ ه إِ َذا
وح األَم ُ
الر ُ
ب يِن ُّ
و َع ْن َأب َج ْع َفرَ ق َالَ « :ق َال النَّب ُّي :أ ْخ رَ َ
واآلخ ِرينُ ،أتيِ بِجهنَّم ُت َقاد بِ َأ ْل ِ
ِ
ِ
ِ
َو َق َ
ف ِز َمامٍَ ،أ َخ َذ بِك ُِّل ِز َما ٍم ِما َئ ُة
ني
ف الخَْ لاَ ئ َق وجمَ َ َع األَ َّول َ
َ َ َ َ َ ُ
الشدَ ِ
ك ِمن ا ْل ِغلاَ ِ
ف م َل ٍ
ِ
اد ،ولهََ ا َهدَّ ٌة وتحَ َ ُّط ٌم((( وزَفِ ٌري َ
ظ ِّ
وش ِه ٌيق ،وإِ َنهَّا َل َتزْفِ ُر ال َّز ْف َرةَ،
َ
َأ ْل َ
ِ
ِ
َف َل ْو لاَ َأ َّن اهللَ أ َّخ َر َها إِلىَ الحِْ َس ِ
يعُ ،ث َّم يخَ ْ ُر ُج ِمن َْها ُعن ٌُق حُيِ ُ
يط بِالخَْ لاَ ئِ ِق
اب ألَ ْه َلكَت الجَْ م َ
َادي :يا ربَ ،ن ْفسيِ
ك ولاَ َنبِي إِلاَّ وين ِ
اده م َل ٍ
ِ ِ ِ
ا ْل رَب ِمن ُْه ْم وا ْل َف ِ
َ َ ِّ
ُ
ٍّ
اج ِرَ ،فماَ َخ َل َق اهلل َع ْبد ًا م ْن ع َب َ
ِّ
ِ
ِ
َن ْفسيِ َ .
ْت َت ُق ُ
ولَ :يا َر ِّب ُأ َّمتي ُأ َّمتي.
وأن َ
وأحدُّ ِمن السي ِ
وض ُع َع َل ْي َها صرِ َ ٌ
ث َقنَاطِ َر :األُولىَ
فَ ،ع َل ْيه ثَلاَ ُ
اط َأ َد ُّق ِم َن َّ
ُث َّم ُي َ
الش ْع ِر َ َ َ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ني لاَ إِ َله َغيرْ ُ ه،
الصلاَ ةُ ،وال َّثال َث ُة َع َل ْي َها َر ُّب ا ْل َعالمَ َ
والرحمْ َ ُة ،وال َّثان َي ُة َع َل ْي َها َّ
َع َل ْي َها األَ َما َن ُة َّ
ِ
الصلاَ ةَُ ،فإِ ْن
َف ُي َك َّل ُف َ
الرحمْ َ ُة واألَ َما َن ُةَ ،فإِ ْن ن ََج ْوا من َْها َح َب َست ُْه ُم َّ
ون ا ْل َـم َم َّر َع َل ْي َهاَ ،فت َْحبِ ُس ُه ُم َّ

ِ
ِ
وه َو َق ْو ُل اهلل َت َب َار َك و َت َعالىَ ﴿ :إِ َّن
ن ََج ْوا ِمن َْها ك َ
َان ا ْل ُـمنْت ََهى إِلىَ َر ِّب ا ْل َعالمَ َ
ني َج َّل ذك ُْرهُ ،
ِ
ِ
ِ
َر َّب َ
ت َقدَ ُمه ،وا ْل َـملاَئِ َك ُة
اطَ ،ف ُم َت َع ِّل ٌق ت َِز ُّل َقدَ ُمه و َت ْث ُب ُ
ك َلبِا ْلـم ْرصاد﴾((( والن ُ
َّاس َعلىَ ال َصرِّ
ِ
(((
واص َف ْح و ُعدْ بِ َف ْضلِ َ
يم ،ا ْع ُ
ُون
َّاس َيت ََها َفت َ
َح ْولهََ ا ُينَا ُد َ
وس ِّل ْم .والن ُ
ف ْ
ك َ
يم َيا َحل ُ
ونَ :يا ك َِر ُ
فِ َيها كَا ْل َف َر ِ
اشَ ،فإِ َذا ن ََجا نَاجٍ بِ َرحمْ َ ِة اهلل ( َت َب َار َك و َت َعالىَ ) َن َظ َر إِ َل ْي َها َف َق َال :الحَْ ْمدُ هلل ا َّل ِذي
ِ
نَج يِان ِمن ِ
(((
ْك َب ْعدَ َي ْأ ٍ
ُور».
َّ
ور َشك ٌ
ومنِّه ،إِ َّن َر َّبنَا َل َغ ُف ٌ
س بِ َف ْضله َ
/2علم اهلل

((( األمايل للشيخ الطويس ص  533من حديث رقم ()1 / 1162
((( اهلدة :صوت وقع احلائط ونحوه والتحطم :التلظي ،ويقال :حتطم الرجل غيظا أي تلظى.
[هامش املصدر]
((( الفجر .14 :واملرصاد :الطريق واملكان يرصد فيه العدو[ .هامش املصدر]
((( التهافت :التساقط قطعة قطعة[ .هامش املصدر]
((( الكايف للكليني ج 8ص  312و  313ح .468
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هلل مقام مراقبة اإلنسان ،قالَ :
﴿أ َف َم ْن ُه َو َقائِ ٌم َعلىَ ٰ ك ُِّل َن ْف ٍ
ت
س بِماَ ك ََس َب ْ
ض َأم بِ َظ ِ
وه ْم َأ ْم ُتنَ ِّبئُو َن ُه بِماَ لاَ َي ْع َل ُم فيِ الأْ َ ْر ِ
اه ٍر ِّم َن ا ْل َق ْو ِل َب ْل
َاء ُق ْل َس ُّم ُ
شك َ
َو َج َع ُلوا للِهَِّ رُ َ
يل ومن ي ْضلِ ِل اهللُ َف َله ِمن ه ٍ
ِ ِ
(((
اد﴾.
ماَ ُ ْ َ
ُز ِّي َن ل َّلذ َ
السبِ ِ َ َ ُ
ين َك َف ُروا َمك ُْر ُه ْم َو ُصدُّ وا َع ِن َّ

كل ٍ
فاهللُ يراقب َّ
نفس ويحُ يص عليها ما كسبت ،فإذا عاش اإلنسان اإلحساس ّ
بأن
ٍ
عندئذ سيؤدي به هذا العلم والشعور باملراقبة
مطلع عليه ويحُ يص عليه أنفاسه،
اهلل
ٌ

اإلهلية إىل ْ
أن ينهى النفس عن اهلوى.
خاف َمقا َم َر ِّبه َجن ِ
َّتان﴾ َق َالَ :م ْن َع ِل َم
َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهلل فيِ َق ْو ِل اهلل﴿ :و َلمِ ْن
َ
ِ
ٍ
شَ ،ف َي ْح ُج ُزه َذلِ َك َع ِن ا ْل َقبِ ِ
يح ِم َن
َأ َّن اهللَ ي َراه و َي ْس َم ُع َما َي ُقو ُله و َي ْف َع ُله م ْن خَيرْ َأ ْو رَ ٍّ
(((
ونَى النَّ ْف َس َع ِن الهَْ وى﴾.
األَ ْعماَ ِلَ ،ف َذلِ َك ا َّل ِذي
َ
﴿خاف َمقا َم َر ِّبه هَ
 /3مقام العدالة اإلهلية.

أي َّ
ألنا ُك ُّلها رمحة،
إن املؤمن خياف مقام العدالة اإلهلية ،ال من الذات املقدسة؛ هّ

وإنّام اخلوف من عدل اهلل؛ َّ
ألن اإلنسان إذا نظر إىل أعامله وقاسها بعدله ،فسريى

خارسا ال حمالة ،فإنه إذا أراد أن حياسب اإلنسان بعدله َّ
فإن نعمة واحدة -نعمة
نفسه
ً
البرص مثلاً  -تذهب ِّ
بكل أعامله الصاحلة ،إذ ال يبلغ اإلنسان شكر اهلل عىل هذه
النعمة مهام أتى من عبادات ومهام قام به من طاعات وقربات ،فكيف ونعمه فوق حدِّ
(((
ت اهللِ ال تحُ ْ ُصوها﴾.
﴿وإِ ْن َت ُعدُّ وا نِ ْع َم َ
اإلحصاء ،قالَ :

تطورت احلياة ،وملا كانت ّ
كل هذه احلضارة والتقدم
فلو كان كل الناس عميان ًا ملا ّ

فإن هذه النعمة الواحدة (نعمة العني) تكفي ْ
والتكنولوجياّ ،
أن تذهب مجيع أعامل
((( سورة الرعد :آية []33
ِ
َاب ا ْل َـم َح ِ
اجتن ِ
ار ِم ح.1
اب ْ
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 80ب ُ
((( إبراهيم .34
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اإلنسان الصاحلة أمامها؛ لذلك نحن دائماً ندعو اهللْ 
أن يعاملنا بعطفه ورمحته وجوده
ومنّه؛ ألنّه إذا عاملنا بعدله فنحن مقرصون ال حمالة ،وعاجزون عن شكر أصغر نعمه

(تبارك وتعاىل) علينا.

الثاين :والية �أهل البيت ح�سب حديث ال�سل�سلة الذهبية.
يبني هذا احلديث الرشيف أن رشط دخول اجلنة هي والية أهل البيت،

ونصه واضح جد ًا يف هذا املعنى ،إذ روي عن إسحاق بن راهويه قال :ملا واىف أبو احلسن
الرضا نيسابور ،فأراد أن يرحل منها إىل املأمون ،اجتمع إليه أصحاب احلديث فقالوا
له :يا بن رسول اهلل ،ترحل عنا وال حتدثنا بحديث نستفيده منك؟ وكان قد قعد يف
العامرية فاطلع رأسه وقال« :سمعت أيب موسى بن جعفر يقول :سمعت أيب جعفر بن

حممد يقول :سمعت أيب حممد بن عيل يقول :سمعت أيب عيل بن احلسني يقول :سمعت
أيب احلسني بن عيل يقول :سمعت أيب عيل بن أيب طالب يقول :سمعت رسول اهلل
يقول :سمعت جربئيل يقول :سمعت اهلل يقول( :ال إله إال اهلل) حصني ،فمن دخل

حصني أمن من عذايب» ،فلام مرت الراحلة نادى« :برشوطها وأنا من رشوطها».

(((

هذه الرواية تنقل حدي ًثا قدس ًيا عن اهللَّ 
أن كلمة (ال إله إال اهلل) هو حصن اهلل

ومن يدخل هذا احلصن يأمن من العذاب ،ولكن ن ّبه اإلمامَّ 
أن هلذا احلصن رش ًطا

وهوْ :
يتم التوحيد الذي هو حص ُن اهلل من العذاب بالوالية ألهل البيت.
أن َّ
ٍ
ٌ
قديس ،عن عيل بن موسى الرضا
حديث
أيضا ،وهو
ويف
حديث أرصح من هذا ً
ٌ
عن أبيه عن آبائه عن عيل بن أيب طالب عن النبي عن جربئيل عن ميكائيل عن
إرسافيل عن اللوح عن القلم قال« :يقول اهلل :والية عيل بن أيب طالب حصني ،فمن

((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق ص.7
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دخل حصني أمن من عذايب».
ٍ
وببيان آخر:

(((

إن والية أهل البيت هي املنجية يوم القيامة ،وهي رشط دخول اجلنة ،ونبني

ذلك عرب عدة خطوات:

اخلطوة الأوىل� :إنّ التوحيد يقود �إىل اجلنة.

ملا روي عن رسول اهلل أنّه قال :والذي بعثني باحلق بشري ًا ،ال ّ
يعذب اهلل بالنار

موحد ًا أبد ًا ،وإن أهل التوحيد ليشفعون فيشفعون.

(((

اخلطوة الثانية :لهذا التوحيد �شرط قبول ،وهو الإخال�ص.

أي ّ
إن هذا التوحيد الذي ُيثمر دخول اجلنة هو التوحيد املقرتن باإلخالص ،وإال،

ناقص وربام يقوده إىل النار؛ فعنه« :إن (ال
فمن دونه [اإلخالص] فاملؤمن توحيده ٌ

خملصا استوجب اجلنة ،ومن قاهلا
إله إال اهلل) كلمة عظيمة كريمة عىل اهلل ،من قاهلا ً
كاذ ًبا عصمت ماله ودمه ،وكان مصريه إىل النار».

(((

اخلطوة الثالثة :كيف يتحقق الإخال�ص بالتوحيد؟

أن بي ِ
رصحت ّ
نت الروايات ّ
أن ذلك اإلخالص
بعد ْ ّ
أن رشط التوحيد باإلخالصّ ،

هو والي ُة أهل البيت ،فمعنى اإلخالص هو والية أهل البيت.

فعن أيب الصلت عبد السالم بن صالح اهلروي ،قال :كنت مع الرضا ملا دخل

نيسابور وهو راكب بغلة شهباء ،وقد خرج علامء نيسابور يف استقباله ،فلام سار إىل املرتعة
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج 2ص  146باب ( )38باب خرب نادر عن الرضا.
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  372ح .10 / 469
((( التوحيد للشيخ الصدوق ص 23ح.18
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تعلقوا بلجام بغلته ،وقالوا :يا بن رسول اهلل ،حدثنا بحق آبائك الطاهرين ،حدثنا عن
آبائك ،فأخرج رأسه من اهلودج وعليه مطرف خز ،فقال« :حدثني أيب موسى بن

جعفر ،عن أبيه جعفر بن حممد ،عن أبيه حممد بن عيل ،عن أبيه عيل بن احلسني ،عن أبيه

احلسني سيد شباب أهل اجلنة ،عن أبيه أمري املؤمنني عن رسول اهلل ،قال :أخربين

جربئيل الروح األمني ،عن اهلل (تقدست أسامؤه وجل وجهه) قال :إين أنا اهلل ،ال إله إال
أنا وحدي عبادي فاعبدوين ،وليعلم من لقيني منكم بشهادة أن ال إله إال اهلل خملصا هبا،

أنه قد دخل حصني ،ومن دخل حصني أمن عذايب».

قالوا :يا بن رسول اهلل ،وما إخالص الشهادة هلل؟ قال« .طاعة اهلل ورسوله ،ووالية

أهل بيته.»

(((

وعن جابر بن عبد اهلل األنصاري ،قال« :جاء أعرايب إىل النبي فقال :يا رسول

اهلل ،هل للجنة من ثمن؟ قال :نعم .قال :ما ثمنها؟ قال( :ال إله إال اهلل) يقوهلا العبد

الصالح خملصا هبا .قال :وما إخالصها؟ قال :العمل بام بعثت به يف حقه ،وحب أهل

بيتي .قال :وحب أهل بيتك ملن حقها؟ قال :أجل ،إن حبهم ألعظم حقها».
ِ
ِ
ب عن أيب عبد اهلل قال« :إذا كان يوم القيامة نادى
ويف صحيحة َأ َبان ْب ِن َت ْغل َ
(((

مناد :من شهد أن ال إله إال اهلل فليدخل اجلنة .قال :قلت :فعىل َم ختاصم الناس إذا كان

من شهد ْ
أن ال إله إال اهلل دخل اجلنة؟! فقال :إنه إذا كان يوم القيامة نسوها».
ت ا ْلكُو َف َة َف ْار ِو َه َذا
ان ،إِ َذا َق ِد ْم َ
ويف صحيحته الثانية َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهللَ ق َالَ « :يا َأ َب ُ
الحَْ ِد َ
ت َله الجَْ نَّ ُةَ .ق َالُ :ق ْل ُت َله :إِنَّه َي ْأتِينِي ِم ْن
يثَ :م ْن َش ِهدَ َأ ْن لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل مخُ ْلِص ًا َو َج َب ْ
(((

((( أمايل الشيخ الطويس ص 589ح.9 /1220
((( أمايل الشيخ الطويس ص /583ح .12 /1207
((( املحاسن للربقي ج 1ص  181باب  42ح .173
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ْف ِمن األَصن ِ
ك ُِّل ِصن ٍ
َاف ،أ َف َأ ْر ِوي لهَ ُ ْم َه َذا الحَْ ِد َ
َان َي ْو ُم
ان ،إِنَّه إِ َذا ك َ
يث؟! َق َالَ :ن َع ْم َيا َأ َب ُ
َ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
َان َعلىَ َه َذا
ب (لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل) ِمن ُْه ْم ،إِلاَّ َم ْن ك َ
ا ْلق َي َامة وجمَ َ َع اهلل األَ َّول َ
ين َفت ُْس َل ُ
ني واآلخ ِر َ
األَ ْم ِر».

(((

النقطة الثانية :موانع دخول اجلنة.

ٍ
كام َّ
موانع متنع من دخوهلا،
ومقتضيات ،كذلك هناك
أن لدخول اجلنة رشو ًطا
ُ
ٍ
ٍ
وأقوال من شأهنا ْ
أن تكون مان ًعا من دخول اجلنة ،مما يعني هّأنا من
أعامل
وهي عبار ٌة عن

نذكر منها:
مقتضيات دخول جهنم نستجري باهلل تعاىل ،والروايات كثري ٌة يف هذا املجالُ ،

/1ال ِكبرْ .

ذرة من خردل من كرب،
روي عن رسول اهلل« :ال يدخل اجلنَّة عبد يف قلبه مثقال َّ

وال يدخل النار عبد يف قلبه مثقال ح َّبة من خردل من إيامن» ،قلتُ :جعلت فداكَّ ،
إن
الرجل ليلبس الثوب ويركب الدا َّبة ،فيكاد يعرف من نفسه الكرب؟ قال« :ليس ذلك
باحلق»(((.
احلق ،واإليامن إقرار ِّ
بكرب ،إنَّام الكرب إنكار ِّ

ولقد كان من أهم صفات رسول اهلل أنه كان متواض ًعا مع نفسه وأصحابه

وحتى مع األطفال ،فقد كان يبدأهم بالسالم لتكون سن ًة من بعده.

عىل احلضيض
فقد روي عن رسول اهلل« :مخس ال
َّ
أدعهن حت َّٰى املامت :األكل ٰ

عىل
مع العبيد ،وركويب احلامر مؤكف ًا ،وحلب العنز بيدي ،ولبس الصوف ،والتسليم ٰ
(((
الصبيان ،لتكون ُسنَّة من بعدي».
اب َم ْن َق َال لاَ إِ َله إِلاَّ اهلل ْمخُ ِلص ًا ح.1
((( الكايف للكليني ج 2صَ 521ب ُ
((( ثواب األعامل 221 :و.222
((( اخلصال للشيخ الصدوق :ص .271
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/2القول الفاح�ش وقلة احلياء.

يل الحَْ ي ِ
ول اهلل« :إِ َّن اهلل حرم الجَْ نَّ َة علىَ ك ُِّل َفح ٍ ِ ٍ ِ
َق َال َر ُس ُ
اء ،لاَ ُي َباليِ
َّ
َ
اش َبذيء َقل ِ َ
َ َّ َ
َّك إِ ْن َفت َّْشتَه لمَ تجَ ِدْ ه إِلاَّ لِ َغ َّي ٍة َأ ْو رِش ِك َش ْي َط ٍ
انَ .ف ِق َيلَ :يا َر ُس َ
َما َق َال ولاَ َما ِق َ
يل َلهَ ،فإِن َ
ول
ْ
ْ
َّاس شرِ ُك َشي َط ٍ
فيِ
شارك ُْه ْم فيِ
﴿و ِ
ان؟ َف َق َال َر ُس ُ
ول اهللَ :أما َت ْق َر ُأ َق ْو َل اهللَ :
ْ
اهلل ،و الن ِ ْ
وال والأْ َو ِ
(((
الد﴾(((.»..
الأْ َ ْم ِ َ ْ

/3الدياثة.

ت الجَْ نَّ ُة علىَ الدَّ ي ِ
روي عن اإلمام الصادق« :حرم ِ
وث».
َ
ُّ
ُ ِّ َ

(((

/4عقوق الوالدين.

روي عن الرسول أنّه قال« :اجلن ُة حرا ٌم عىل ِّ
عاق والديه».

(((

ولنضع يف احلسبان أنه ورد َّ
أن من مل يرب والديه يف حياهتام فليربمها بعد مماهتام ،فيدعو

هلم ويعمل أعامل اخلري هلم ويتصدق عنهم فيستدرك ما بدر منه عن عقوق والديه.

بار ًا بوالديه يف
حممد بن مسلم ،عن أيب جعفر ،قالَّ :
«إن العبد ليكون ّ
فعن ّ

ثم يموتان فال يقضـي عنهام ديوهنام ،وال يستغفر هلام ،فيكتبه اهلل عا ّق ًا .وإنَّه
حياهتامّ ،

قىض دينهام واستغفر هلام ،فيكتبه اهلل
ليكون عا ّق ًا هلام يف حياهتام غري ٍّ
بار هبام ،فإذا ماتا ٰ

بار ًا»(((.
ّ

عيسى بن مريم بقرب ُي َّ
عذب صاحبه،
«مر
ٰ
وقد روي عن رسول اهلل أنَّه قالَّ :

((( اإلرساء.64 :
ِ
اب ا ْل َب َذاء ح.3
((( الكايف للكليني ج 2ص  323و َ 324ب ُ
اب ا ْلغَيرَْ ِة ح.8
((( الكايف للكليني ج 5ص َ 537ب ُ
((( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر (جمموعة ورام) ص .437
رب بالوالدين /ح .21
((( الكايف للكليني  /163 :2باب ال ِّ
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مر به من قابل فإذا هو ال ُي َّ
رب ،مررت هبذا القرب عام َّأول فكان
عذب ،فقال :يا ِّ
ثم َّ
ّ
عذب ،ومررت به العام فإذا هو ليس ُي َّ
ُي َّ
فأوحى اهلل إليه أنَّه ُأدرك له ولد صالح
عذب؟
ٰ

وآوى يتي ًام ،فلهذا غفرت له بام فعل ابنه.(((»...
فأصلح طريق ًا
ٰ

/5النميمة.
روي عنه« :ال يدخل اجلنة قتات».

(((

فينم عليهم.
والقتات هو النامم أو الذي يستمع للناس من دون أن يعلموا َّ

/6اجلور.
فإن اجلائر ال يريح رائحة اجلنة».
روي عنه أنّه قال« :إ ّياك واجلور؛ ّ

(((

/7اجلحود بوالية �أهل البيت.
عنه« :ملا أرسي يب إىل السامء أوحى إيل ريب جل جالله فقال :يا حممد ،إين

أطلعت عىل األرض إطالعة فاخرتتك منها فجعلتك نبيا وشققت لك من اسمي

اس ًام ،فأنا املحمود وأنت حممد ،ثم أطلعت الثانية فاخرتت منها علي ًا ،وجعلته وصيك

وخليفتك وزوج ابنتك وأبا ذريتك ،وشققت له اس ًام من أسامئي ،فأنا العيل األعىل وهو

عيل ،وخلقت فاطمة واحلسن واحلسني من نوركام ،ثم عرضت واليتهم عىل املالئكة،
فمن قبلها كان عندي من املقربني ،يا حممد لو أن عبد ًا عبدين حتى ينقطع ويصري كالشن

((( الكايف للكليني  3 :6و /4باب فضل الولد /ح .12
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  511مناهي النبي.
((( موسوعة أحاديث أهل البيت للشيخ هادي النجفي ج 2ص  437ح [ً 10 ]2350
نقال
عن اآلمدي يف غرره (ح .)2670
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البايل((( ،ثم أتاين جاحدا لواليتهم فام أسكنته جنتي وال أظللته حتت عريش.»..

(((

/8ال�صالة البرتاء.

عيل ومل ِّ
يصل عىل آيل ،مل جيد ريح اجلنة ،وإن رحيها
عن رسول اهلل« :من صىل ّ

ليوجد من مسرية مخسامئة عام».

(((

/9ال�شرك و�إدمان اخلمر.
روي عنه« :إن اهلل تبارك وتعاىل بنى الفردوس بيده ،وحظره عىل كل مرشك

وكل مدمن اخلمر سكري».

(((

/10الرد على اهلل� أو الإمام وحب�س حق امل�ؤمن.
أن ال
إن اهلل (تبارك وتعاىل) آىل عىل نفسه ْ
روي عن اإلمام الصادق أنّه قالّ :

ٍ
امرئ
يسكن جنته أصنا ًفا ثالثة :را ٌّد عىل اهلل أو را ٌّد عىل إمام هدى أو من حبس حق

مؤمن».

(((

ٌ
ُ
درجات.
اجلنة
النقطة الثالثة:
أن َّ
أن اجلنة درج ٌة واحدة أو ّ
طئ من يظن ّ
كل الذين يدخلون اجلنة سيكونون
مخُ ٌ
ٍ
ومراتب ،وال ُبد لإلنسان ْ
أن يسعى ألن يكون يف املراتب
درجات
بمكان واحد ،فاجلن ُة
ٌ
ُ
العليا من اجلنة وإال ستصيبه احلرسة حينئذ.

((( الشن البايل :األسقية اخللقة التعبانة القديمة
((( كامل الدين ومتام النعمة للشيخ الصدوق ص  252ب  23ح.2
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  267ح.12 / 291
((( شعب اإليامن للبيهقي ج 5ص  11ح .5590
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  151ح .185
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ض و َللآْ ِخر ُة َأكْب در ٍ
قال عز من قائل( :ا ْن ُظ ْر َك ْي َ
جات
ف َف َّض ْلنا َب ْع َض ُه ْم َع ٰىل َب ْع ٍ َ
َ
رَ ُ َ َ
(((
َ
ْب َت ْف ِضيالً﴾
َوأك رَ ُ

وعن النبي األكرم أنه كان يقول« :ذر الناس يعملون ،فإن اجلنة مائة درجة ،ما

بني كل درجتني كام بني السامء واألرض ،والفردوس أعالها درجة وأوسطها ،وفوقها

عرش الرمحن ،ومنها تفجر أهنار اجلنة ،فإذا سألتم اهلل تعاىل فاسألوه الفردوس».

(((

ويف رواي��ة أخ��رى« :اجلنة مائة درج��ة ،لو أن العاملني اجتمعوا يف إحداهن

لوسعتهم».

(((

بل ورد يف بعض الروايات الرشيفة أن الفردوس نفسها فيها درجات خمتلفة ،فقد

ورد عن النبي األكرم« ...:من صىل صالة الفجر يف مجاعة ثم جلس يذكر اهلل

حتى تطلع الشمس ،كان له يف الفردوس سبعون درجة ،بعد ما بني كل درجتني كحرض

الفرس اجلواد املضمر سبعني سنة((( ،ومن صىل الظهر يف مجاعة كان له يف جنات عدن

مخسون درجة بعد ما بني كل درجتني كحرض الفرس اجلواد مخسني سنة ،ومن صىل

العرص يف مجاعة كان له كأجر ثامنية من ولد إسامعيل كل منهم رب بيت يعتقهم ،ومن
صىل املغرب يف مجاعة كان له كحجة مربورة وعمرة مقبولة ،ومن صىل العشاء يف مجاعة

كان له كقيام ليلة القدر.»..

(((

وقد يسأل سائل :ما الذي يؤدي إىل تفاضل الناس بني هذه الدرجات؟

((( اإلرساء .21
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 14ص  455ح .39238
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 14ص  451ح .39222
وضمر الفرس للسباق :ربطه وعلفه وسقاه كثريا مدة ،ثم
((( احلرض :ارتفاع الفرس يف عدوه،
ْ
يركضه يف امليدان حتى خيف ويدق ويقل حلمه[ .هامش املصدر]
((( األمايل الشيخ الصدوق ص  124 – 123ح .1 / 113
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ٍ
أسباب ومنها:
يمكن اجلواب باالستفادة من الروايات الرشيفة إذ هّإنا تشري إىل

/1املعرفة.
فطريق طلب العلم
فكلام ازدادت معرفة اإلنسان ،كلام ارتفعت درجته يف اجلنة؛
ُ

هو يف احلقيقة ليس طري ًقا حلصول الطالب عىل الدرجات العليا يف الدنيا فحسب ،بل
ٍ
غاية طالب العلم هو ْ
بدرجات عليا يف
أن يرتفع قدره عند اهلل ،ومن ثم سريتقي
اجلنة.

روي عن رسول اهلل أنّه قال :إنام يرتفع العباد غد ًا يف الدرجات وينالون الزلفى

من رهبم عىل قدر عقوهلم.

(((

/2العمل.
«أن
فكلام زاد عمل اإلنسان كلام زادت درجته يف اجلنة ،فقد ورد عن الرسولّ :

رجلاً أدخل اجلنة فرأى عبده فوق درجته فقال يا رب هذا عبدي فوق درجتي باجلنة؟
ف ُيجيبه اهلل :نعم ،جزيته بعمله وجزيتك بعملك».

/3الدعاء والطلب من اهلل

ٍ
روايات أخرى بام مضموهنا ّ
أن الدعاء والطلب من اهلل يزيد من فرصة
ورد يف

احلصول عىل الدرجات العليا يف اجلنة ،فقد ورد َّ
أن اثنني يدخالن اجلنة فيجد أحدمها
ٍ
درجة أعىل منه ومها هلام نفس العمل ،فيسال اهلل عن السبب فيقول اهلل:
صاحبه يف
هو دعاين وطلب مني وأنت مل تطلب ،فيلزم أن ندعو اهللْ 
أن يرزقنا الدرجات العليا
من فضله.

فقد روي عن رسول اهلل« :يدخل اجلنة رجالن ،كانا يعمالن عم ً
ال واحد ًا،

((( حتف العقول للحراين ص .54
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فريى أحدمها صاحبه فوقه فيقول :يا رب بام أعطيته وكان عملنا واحد ًا؟ فيقول اهلل

تبارك وتعاىل :سألني ومل تسألني .ثم قال :اسألوا اهلل واجزلوا فإنه ال يتعاظمه
يشء».

(((

سؤال:

أن أعظم الدرجات يف اجلنة يكون فيها النبي األعظمّ 
ال شك ّ
وأن الروايات

الرشيفة أشارت إىل ذلك ،فام هي األعامل التي يمكن أن جتعل املؤمن أقرب من منزلة

رسول اهلل يف اجلنة؟

ذكرت الروايات الرشيفة بعض األعامل التي جتعل املؤمن أقرب من منزلة رسول

اهلل يف اجلنة ،نذكر منها:

ْ
/1أن يكون املرء من شيعة أهل البيت ،فقد ورد أنه أخذ رسول اهلل بيد

احلسن واحلسني فقال« :من أحب هذين الغالمني وأبامها وأمهام ،فهو معي يف درجتي

يوم القيامة».

(((

ْ
/2أن يكفل يتيام ،ففي بعض الروايات عن رسول اهلل قال« :أنا وكافل اليتيم

يف اجلنة هكذا :وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهام».

(((

/3بعض األمور ،فقد ورد عنه أنّه قال« :من َّ
قل ماله ،وكثر عياله ،وحسنت

ِ
يغتب املسلمني ،جاء يوم القيامة وهو معي كهاتني».
صالته،ومل

(((

/4ذكر مصاب أهل البيت ،روي عن اإلمام الرضا أنّه قال :من تذكر

((( عدة الداعي ونجاح الساعي البن فهد احليل ص .36
((( كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه ص  117باب  15ح [.13 ]128
((( الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف لعبد العظيم املنذري ج 3ص  346ح .3831
((( جممع الزوائد للهيثمي ج 10ص .256
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مصابنا وبكى ملا ارتكب منا كان معنا يف درجتنا يوم القيامة ،ومن ذكر بمصابنا فبكى

وأبكى مل تبك عينه يوم تبكي العيون ،ومن جلس جملس ًا حييى فيه أمرنا مل يمت قلبه يوم

متوت القلوب».

(((

الق�سم الثاين� :أ�صحاب النار.
بادئ ذي ٍ
أن اهلل مل يكن ليخلق النار لو َّ
أن نعلم َّ
بدء ال ُبدّ ْ
أن البرش مجي ًعا التزموا
بأداء الواجبات واجتناب املحرمات ،ولكن ألهنم ليسوا كذلك ،كان من الرضوري
وألنم ليسوا مجي ًعا ممن يجُ دي معه
وضع حوافز هلم لدفعهم إىل ذلك ،وهي اجلنة،
هَّ

الرتغيب بدخول اجلنة نف ًعا ،اقتضت حكمة اهلل خلق النار ،وبذا كان هناك حافزان
صنف من البرش -وهم
اللتزام عموم رشائع اهلل تعاىل ،ومها :اجلنة والنار ،وإال فهناك
ٌ
الصفوة -مل حتملهم عىل التقوى جن ٌة وال نار ،وإنام محلهم عليها إحساسهم العايل

بجليل نعم اهلل عليهم ،ثم إحساسهم الكبري بوجوب شكره  ،فيعبدونه ألجل
ذلك حق عبادته .روي عن أمري املؤمنني« :إِ َّن َق ْوم ًا َع َبدُ وا اهللَ َر ْغ َب ًة َفتِ ْل َ
ك ِع َبا َد ُة
ك ِعباد ُة ا ْلعبِ ِ
ِ
الت َُّّج ِ
يدَ ،وإِ َّن َق ْوم ًا َع َبدُ وا اهللَ ُشكْر ًا َفتِ ْل َ
ك
ارَ ،وإِ َّن َق ْوم ًا َع َبدُ وا اهللَ َر ْه َب ًة َفت ْل َ َ َ َ
ِع َبا َد ُة الأْ َ ْح َر ِار».

(((

إذن ،مما خلق اهلل النار ألجله هو لتحفيز البرش عىل العبادة وااللتزام ،من خالل

إخبارهم بأليم عذاهبا وعظيم عقاهبا ملن يعيص اهلل وخيالف أوامره ونواهيه ،وإال
لو علموا أنم سيدخلون اجلنة عىل ِ
أية حال ،فمن البعيد –ربامْ -
أن يلتزم عوام الناس
هّ

أمرا وار ًدا جدً ا ،بل
بأوامر اهلل تعاىل ونواهيه ،ولكان ارتكاب املعايص واقرتاف الذنوب ً

نحن نرى أن بعض ًا ممن يؤمن بوجود اجلنة ونعيمها ،والنار وعذاهبا ،ويعرف األوامر
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  131ح .4 / 119
((( هنج البالغة حكمة رقم 234
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جهنم ووعيدٌ بالعقاب؟!
والنواهي ،يرتكب املعايص ،فكيف لو مل تكن هناك
ٌ
ٍ
حينئذ عب ًثا؛ النعدام الثمرة املرتتبة عليه ،خصوص ًا ّ
وأن
بل ربام يكون االختبار
اإلنسان يميل ع��اد ًة إىل االنفالت وعدم االنضباط وينزع إىل التحرر من القواعد
والقوانني« ،ب ْل ي ِريدُ الإْ ِ ن ُ ِ
(((
مام ُه».
ْسان ل َي ْف ُج َر َأ َ
َ ُ
ومن هنا نفهم بعض احلكمة من خلق اجلنة والنار.

وهنا نذكر عدة نقاط:

النقطة الأوىل :الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل دخول جهنم.

(((

يمكن أن نستفيد من الروايات الرشيفة َّ
أن هناك العديد من األسباب أو املقتضيات

التي يسبب ارتكاهبا من قبل اإلنسان دخوله النار ،نذكر منها:

حريصا
/1الغفلة :فقد روي عن أمري املؤمنني« :ال تكن غافلاً عن دينك،
ً

مستكثرا مما ال يبقى عليك ،مستقلاً مما يبقى لديك ،فيور ُدك ذلك العذاب
عىل دنياك،
ً
الشديد».

(((

/2االستكبار :ورد عن النبي أنّه قال« :ال يدخل اجلنة أحد فيه مثقال حبة من

خردل من كرب.»..

(((

/3الكفر :وقد روي عن النبي« :إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة ،فيقول:

((( القيامة .5
((( ذكر الشيخ حممد الريشهري (حفظه اهلل) يف كتابه (اجلنة والنار يف الكتاب والسنة) أربع ًة وسبعني
عنوانًا من أسباب دخول النار والعياذ باهلل.
((( عيون احلكم واملواعظ لليثي ص  527و .528
((( األصول الستة عرش لعدة من املحدثني ص .75
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أرحني ولو إىل النار».

(((

/4الرشك :وقد ورد عن رسول اهلل أنّه قال« :إن اهلل حياسب كل خلق إال من

اسب يوم القيامة ،ويؤمر به إىل النار».
أرشك باهلل ،فإنه ال حُي َ

(((

/5االرتداد :نذكّر هنا بام حدث بعد رسول اهلل األعظم من ارتداد هذه األمة

عىل أدبارها وانقالهبا عىل أعقاهبا ،وبالرغم من ذلك ال زال البعض يؤمن َّ
بأن مجيع
الصحابة عدول!

مروي يف كتب العامةَّ ،
أن رسول اهلل يرى
فقد ورد يف بعض الروايات ،ومنها
ٌ

يوم القيامة من حيرم من أن يرشب من احلوض من الصحابة ،عن أيب حازم عن سهل

مر عيل رشب ومن رشب مل
بن سعد قال :قال النبي :يّ
«إن فرطكم عىل احلوض من ّ
يظمأ أبدً ا.

عيل أقوا ٌم أعرفهم ويعرفونني ثم حُيال بيني وبينهم».
ثم يكمل :لريدن ّ

فقال أبو حازم :فسمعني النعامن بن أيب عياش فقال :هكذا سمعت من سهل؟

فقلت :نعم .فقال :أشهد عىل أيب سعيد اخلدري لقد سمعته وهو يزيد فيها فيقول

الرسول« :فأقول هّإنم مني ،ف ُيقال :إنّك ال تدري ما أحدثوا بعدك؟ فأقول :سح ًقا

سح ًقا ملن غيرّ بعدي»(((.

/6الظلم :وقد ورد عن النبي أنّه قال« :احلمد هلل الذي ...جعل اجلنة ثواب

املتقني ،والنار عقاب الظاملني».

(((

((( مسند أيب يعىل أليب يعىل املوصيل ج 8ص .398
((( عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق ج 2ص .37
((( صحيح البخاري ،ج ،2ص  ،834ح ،2238ويف صحيح مسلم ،ج ،4ص ،1800ح.38
((( دالئل اإلمامة للطربي الشيعي ص  89ح .24 / 24
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/7الركون إىل الظامل :بأن يكون اإلنسان من أتباعه ،كأن يتواله أو يساعده أو
نذكر ما روي َع ْن َأ يِب َع ْب ِد اهلل
يمدحه وما شابه ،واألحاديث يف هذا كثري ٌة جدً اُ ،
ِ
(((
الر ُج ُل َي ْأتيِ
فيِ َق ْو ِل اهلل﴿« :وال ت َْر َكنُوا إِلىَ ا َّلذ َ
ين َظ َل ُموا َفت ََم َّسك ُُم الن َُّار﴾ َق َالُ :ه َو َّ
حب ب َقاءه إِلىَ َأ ْن يدْ ِخ َل يدَ ه إِلىَ كِ ِ
الس ْل َط َ ِ
(((
يسه َف ُي ْعطِ َيه».
َ
ُ
ُّ
ان َف ُي ُّ َ َ

فحتى هذه الفرتة اليسرية التي حيب فيها اإلنسان بقاء الظامل ،ينطبق عليه تفسري

اآلية الرشيفة!

وقد ورد عن اإلمام الكاظم رواية عن صفوان اجلامل الكويف وهو من أصحاب

اإلمام الصادق واإلمام الكاظم ،وهو ٌ
صاحب تقوى ،وكانت معيشتُه
رجل
ُ
ِ
األول ،فقال يل« :يا صفوان،
عىل أيب احلسن َّ
تعتمد عىل إجارة إبله .يقول :دخلت ٰ
ُّ
أي يشء؟ قال:
كل يشء منك حسن مجيل ما خال شيئ ًا واحد ًا» ،قلتُ :جعلت فداكُّ ،

«اكراؤك مجالك من هذا الرجل  -يعني هارون  ،»-قلت :واهلل ما أكريته أرش ًا وال بطر ًا
وال لصيد وال للهو ،ولكنّي ُأكريه هلذا الطريق  -يعني طريق مكَّة  ،-وال أتولاّ ه بنفسـي

ولكن أنصب غلامين .فقال يل« :يا صفوان ،أيقع كراؤك عليهم؟» ،قلت :نعم ُجعلت
ِ
أحب
ب بقاءهم حت َّٰى خيرج كراؤك؟» ،قلت :نعم ،قال« :فمن َّ
فداك ،قال :فقال يل« :أتحُ ُّ
بقاءهم فهو منهم ،ومن كان منهم كان ورد النار».

قال صفوان :فذهبت وبعت مجايل عن آخرها ،فبلغ ذلك إ ٰىل هارون ،فدعاين فقال
ِ
ـم؟ قلت :أنا شيخ كبري
يل :يا صفوان ،بلغني أنَّك بعت مجالك؟ قلت :نعم ،فقال :ل َ
َّ
هيهات أنيّ ألعلم من أشار عليك هبذا
هيهات
وإن الغلامن ال يفون باألعامل .فقال:
َ
َ

فواهلل لوال حسن
موسى بن جعفر ،قلت :ما يل
وملوسى بن جعفر؟ فقال :دع هذا عنكَ ،
ٰ
ٰ

((( هود .113 :والركون امليل واالعتامد.
ِ
وج َو ِائ ِز ِه ْم  /ح.12
الس ْل َطان َ
((( الكايف للكليني ج 5ص  108و َ 109ب ُ
اب َع َم ِل ُّ
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صحبتك لقتلتك(((.

ٍ
يشء يف الدين ليس من الدين ،قال
/8البدعة يف الدين :والبدع ُة هي إدخال

كالب النار».
«أصحاب البدع
الرسول األعظم:
ُ
ُ

(((

ب َعلِ ّي ًا
/9خمالفة أهل البيت :ورد َع ْن َأ يِب َج ْع َف ٍرَ ق َال« :إِ َّن اهلل ن ََص َ
َان م ْؤ ِمن ًا ،ومن َأ ْنكَره ك َ ِ
ِ
َان
وم ْن َج ِه َله ك َ
َ ْ
َان كَافر ًاَ ،
َ
َع َل ًام َب ْينَه و َبينْ َ َخ ْلقهَ ،ف َم ْن َع َر َفه ك َ ُ

اء بِ َولاَ َيتِه َد َخ َل الجَْ َّن َة».
ب َم َعه َش ْيئ ًا ك َ
وم ْن ن ََص َ
َان ُمشرْ ِ ك ًاَ ،
َضاالًَّ ،
وم ْن َج َ

(((

/10بغض أهل البيت :ورد عن ابن عباس :أنه مر بمجلس من جمالس

قريش وهم يسبون عيل بن أيب طالب ،فقال لقائده :ما يقول هؤالء؟ قال :يسبون

الساب اهلل؟ قالوا :سبحان
علي ًا .قالّ :قربني إليهم ،فلام أن أوقف عليهم ،قال :أيكم
ّ

يسب
يسب اهلل فقد أرشك باهلل .قال :فأيكم
الساب رسول اهلل؟ قالوا :من ّ
ّ
اهلل! من ّ

الساب عيل بن أيب طالب؟ قالوا :قد كان ذلك .قال:
رسول اهلل فقد كفر .قال :فأيكم
ّ
سب علي ًا فقد س ّبني،
فأشهد باهلل وأشهد هلل ،لقد سمعت رسول اهلل يقول« :من ّ

سب اهلل ،»ثم مىض.
ومن س ّبني فقد ّ

فقال لقائده :فهل قالوا شيئ ًا حني قلت هلم ما قلت؟ قال :ما قالوا شيئ ًا .قال :كيف

رأيت وجوههم؟ قال:

ن���ظ���روا إل��ي��ك ب��أع�ين حم��م��رة

ن��ظ��ر ال��ت��ي��وس إىل ش��ف��ار اجل���ازر

خزر احلواجب ،ناكسو أذقاهنم

نظر ال��ذل��ي��ل إىل ال��ع��زي��ز القاهر

قال :زدين فداك أبوك .قال:

((( اختيار معرفة الرجال للشيخ الطويس (ج  /2ص  /740ترمجة رقم .)828
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 1ص  218ح .1094
ِ ِ
الر َوا َي ِة فيِ ا ْلوَلاَ َي ِة /ح.7
اب فِيه ُنت ٌ
َف َ
((( الكايف للكليني ج 1ص َ 437ب ٌ
وج َوام ُع م َن ِّ
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قال :زدين فداك أبوك .قال :ما عندي غري هذا .قال :لكن عندي.
أحياؤهم خ��زي ع�لى أمواهتم

وامل��ي��ت��ون ف��ض��ي��ح��ة ل��ل��غ��اب��ر.

(((

النقطة الثانية :موانع دخول جهنم.
ٍ
وجه ٍ
مقتضيات دخول اجلنة ،وقد ذكرت الروايات واآليات
ثان-
وهي -من
ُ
الرشيفة العديد منها((( ،نذكر منها:

بأن اإليامن هو ليس جمرد كالم وإنّام هوٌ :
/1اإليامن باحلدِّ الذي تقدّ م بيانهّ ،
قول

ٌ
وعمل باألركان ،واعتقا ٌد بالقلب واجلنان.
باللسان،
ٍ
رواية َع ْن ُز َر َار َة َقالُ « َ:ق ْل ُت ألَ يِب َج ْع َف ٍرَ :يدْ ُخ ُل الن ََّار ُم ْؤ ِم ٌن؟ َق َال :لاَ
يف
واهلل.»..

(((

ٍ
رواية أخرى عن اإلمام الصادق« :بِ َتماَ ِم ا ِ
ُون الجَْ نَّ َة،
ويف
إليماَ ِن َد َخ َل ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
ُون بِالدَّ رج ِ
ات ِعنْدَ اهلل ،وبِالنُّ ْق َص ِ
وبِال ِّز َيا َد ِة فيِ ا ِ
إليماَ ِن َت َف َ
ون
ان َد َخ َل ا ْل ُـم َف ِّر ُط َ
اض َل ا ْل ُـم ْؤ ِمن َ
َ َ
الن ََّار».

(((

((( األمايل للشيخ الصدوق ص  157و  158ح .2 / 151
((( وهناك عناوين أخرى بلغت أربعني عنوانًا من موانع دخول نار جهنم حسب الروايات الشـريفة،
ذكرها الشيخ حممد الريشهري (حفظه اهلل) يف كتابه (اجلنة والنار يف الكتاب والسنة)
((( الكايف للكليني ج 2ص  385باب الكفر ح ،7ومتام الروايةَ :ع ْن ُز َر َار َة َقالُ َ:ق ْل ُت َأل يِ
ب َج ْع َف ٍر:
« َيدْ ُخ ُل الن ََّار ُم ْؤ ِم ٌن؟ َق َال :لاَ واهللَ ..فماَ َيدْ ُخ ُل َها إِلاَّ كَافِ ٌر؟ َق َال :لاَ  ،إِلاَّ َم ْن َشا َء اهللَ .فلَماَّ َر َد ْد ُت َع َل ْيه
ِ
اء اهللَ ،
ول لاَ َ ،
ولَ :ل،ا ولاَ َت ُق ُ
ْت َت ُق ُ
وأ ُق ُ
ي ز َُر َارةُ ،إِ يِّن َأ ُق ُ
اء
وأن َ
م َرار ًا َق َال ليِ َ :أ ْ
ول إِلاَّ َم ْن َش َ
ول إِلاَّ َم ْن َش َ
اهلل!
ِ
ِ
سيِ
ِ
ِ
َق َالَ :ف َحدَّ َثني ه َشا ُم ْب ُن الحَْ َك ِم وحمََّا ٌد َع ْن ُز َر َار َة َق َالُ :ق ْل ُت فيِ َن ْف َ :ش ْي ٌخ لاَ ع ْل َم َله بِالخْ ُ ُصو َمة! َق َال:
َف َق َال ليِ  :يا زُرارةُ ،ما َت ُق ُ ِ
ول فيِ َخدَ ِمك ُْم َ
ك بِالحُْ ْكمِ ،أ َت ْق ُت ُله؟ َما َت ُق ُ
يم ْن َأ َق َّر َل َ
وأ ْهلِيك ُْم أ َت ْق ُت ُل ُه ْم؟ َق َال:
ول ف َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
َف ُق ْل ُتَ :أنَا واهلل ا َّل ِذي لاَ ع ْل َم ليِ بِالخْ ُ ُصو َمة».
اب فيِ َأ َّن ِاإليماَ َن َم ْب ُث ٌ
وث لجَِ َو ِار ِح ا ْل َبدَ ِن ُك ِّل َها /ح ،1والرواية طويلة.
((( الكايف للكليني ج 2ص َ 37ب ٌ
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/2والي��ة أهل البيت :وقد ثبت هذا يف أكثر من م ٍ
��رة ،ففي الرواية عن

النبي ،قال :إذا كان يوم القيامة ونُصب الرصاط عىل جهنم ،مل جيز عليه إال من معه
ِ
ون﴾((( يعني
وه ْم إِ هَّنُ ْم َم ْس ُؤ ُل َ
﴿وق ُف ُ
جواز فيه والية عيل بن أيب طالب ،وذلك قولهَ :

عن والية عيل بن أيب طالب.

(((

/3التقوى :قالَ ﴿ :ف َأن َْذ ْر ُتك ُْم نار ًا َت َل َّظ ٰى .ال َي ْصالها إِلاَّ الأْ َ ْش َق ٰى .ا َّل ِذي ك ََّذ َب
لأِ ٍ ِ ِ ِ ٍ
ِ
زى .إِلاَّ
َوت ََولىَّ ٰ َ .و َس ُي َجنَّ ُب َها الأْ َ ْت َق ٰى .ا َّلذي ُي ْؤتيِ ما َل ُه َي َت َزك َّٰىَ .وما َ َحد عنْدَ ُه م ْن ن ْع َمة تجُ ْ ٰ
ِ
(((
ىض﴾
غاء َو ْج ِه َر ِّب ِه الأْ َ ْع ٰىلَ .و َل َس ْو َ
ا ْبت َ
ف َي ْر ٰ
روايات كثري ٌة
والتقوى هي العمل بالواجبات وترك املحرمات ،ويف هذا املجال
ٌ

ٍ
إن أخذت
جدً ا ،ورد عن أمري املؤمنني أنّه قال« :التقوى أوكد
سبب بينك وبني اهلل ْ
ٍ
عذاب أليم».
وجن ٌة من
بهُ ،

(((

عالج ملن خالف التقوى ووقع يف الذنب ،وقد ورد
/4التوبة واالستغفار :وهو
ٌ

عن الرسول األعظم أنّه قال« :فروا من فضول الدنيا كام تفرون من احلرام ،وهونوا
عىل أنفسكم الدنيا كام هتونون اجليفة ،وتوبوا إىل اهلل من فضول الدنيا وسيئات أعاملكم،

تنجوا من شدة العذاب».
ٍ
حديث آخر عنه أنّه قال« :ال يزال العبد آمنًا من عذاب اهلل ما استغفر
ويف
(((

((( الصافات .24
((( األمايل للشيخ الطويس ص / 290ح.11 / 564
((( الليل .21 – 14
((( عيون احلكم واملواعظ لليثي ص .63
((( مستدرك الوسائل للمريزا حسني النوري الطربيس ج 12ص / 54ح [ً 8 ]13496
نقال عن
القطب الراوندي يف لب اللباب.
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اهلل».
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(((

ٍ
حديث عن أمري املؤمنني قال« :لو أن الناس حني عصوا تابوا
كام ورد يف

واستغفروا ،مل يعذبوا ومل هيلكوا».

(((

أن نواقع املعصية ،ولكن هذا ال يعني ْ
فنحن لسنا معصومني ،ومن املحتمل ْ
أن

نيأس من روح اهلل وإنّام علينا ْ
أن نتدارك فـإن «كل بني آدم خ ّطاء ،وخري اخلطائني

التوابون».

(((

َ
رسول اهلل ،فقالت:
/5حسن اخللق :فقد روي أنه سألت ُأ ُّم املؤمنني ُأ ُّم َس َلمة

أليام تكون؟ فقال« :يا
بأيب أنت و ُأ ّمي ،املرأة يكون هلا زوجان فيموتان فيدخالن اجلنَّة هِّ
إن َح َس َن ُ
اخل ُلق ذهب بخري
ُأ َّم َس َلمة ،تخَيرَّ أحسنهام ُخ ُلق ًا وخريمها ألهله .يا ُأ َّم َس َلمةَّ ،
الدنيا واآلخرة»(((.

ويف احلديث عنه أنّه قال« :أال أخربكم بمن حترم عليه النار غدً ا؟ قيل :بىل يا

رسول اهلل .قال :اهلينّ اللينّ القريب السهل».

(((

ومن الواضح ّ
أن هذه الصفات تكشف عن حسن اخللق.

كثريا عىل ّ
أن من سامت شيعة أهل البيت حسن أخالقهم،
كام تؤكد الروايات ً

فاملؤم ُن ٌ
هش بش ،ويف وصية اإلمام الصادق البن جندب« :يا ابن جندب ،إنَّام

وبأن ُيص ُّلوا اخلمسني لي ً
ال
عرفون بخصال شت ّٰى :بالسخاء والبذل لإلخوانْ ،
شيعتنا ُي َ
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 1ص  479ح .2094
((( عيون احلكم واملواعظ لليثي ص .417
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 4ص  215ح.10220
((( اخلصال للصدوق /42 :ح .34
((( اخلصال للشيخ الصدوق ص  238ح.83
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وهنار ًا ،شيعتنا ال هيرون هرير الكلب ،وال يطمعون طمع الغراب ،وال جياورون لنا

اجلري ،وال يمسحون
ًّ
عدوا ،وال يسألون لنا مبغض ًا ولو ماتوا جوع ًا ،شيعتنا ال يأكلون ّ

عىل الزوال ،وال يرشبون مسكر ًا.
عىل اخل َّفني ،وحيافظون ٰ
ٰ

وال تكن ف ًّظا غليظ ًا يكره الناس قربك ،وال تكن واهن ًا حُي ِّقرك من عرفك.»..

(((

شخص مؤمنًا أمامك أو انتقص منه أو
/6الدفاع عن عرض املؤمن :فإذا اغتاب
ٌ

نم عليه أو هبته أو جتاوز عىل حرمته فدافعت عنه ومل تقبل ،فهني ًئا لك العتق من النار إن
َّ

شاء اهلل تعاىل ،فقد ورد عن رسول اهلل« :من رد عن عرض أخيه املسلم ،وجبت له

اجلنة البتة».

(((

ٍ
حديث آخر عنه« :من رد عن عرض أخيه ،كان له حجاب ًا من النار».
ويف

(((

/7حتصيل العلمّ :
فإن العلم ليس غاي ًة يف حدّ نفسه ،وإنّام هو وسيل ٌة كام يقال يف
ِ
لكشف الواقع) سواء كان علماً بدهي ًيا أو نظري ًا ،وهو األصل يف
الفلسفة هو (وسيل ٌة
غائية العلم ،وبالتايل ال بد من إحلاقه بالعمل ،فليس اهلدف من العلم بعد كشف الواقع

تكديسه يف الذهن ،وإنّام فضيلته يف العمل به.
لو كان للعل ِم من ِ
رشف
غري التُقى
ٌ

ِ
أرشف ِّ
إبليس
ال��ن��اس
ك��ل
لكان
َ
ُ

فإن علمت َّ
علم ،لك ّن ما أهلكه هو عدم العمل بهْ ،
ّ
أن هذا
إن إبليس مل ينقصه ٌ
ٍ
حينئذ مل تستفد من هذا العلم ومل تنتفع به،
الكالم حمر ٌم وغيب ٌة ،ورغم ذلك تكلمت به،
وهكذا.

أن أحد أهم ثامر العلم هو ْ
ومن هنا فقد أشارت الروايات الرشيفة إىل ّ
أن يكون

احلراين (ص  302وما بعدها).
((( الوصية طويلة ،جتدها يف حتف العقول البن شعبة ّ
((( ثواب األعامل للشيخ الصدوق ص .145
((( االمايل للشيخ املفيد ص .338
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مان ًعا من دخول جهنم ،وال شك أنه العلم الذي يعمل به صاحبه ،فقد ورد يف بعض
الروايات« :يدخل جهنم عامل ٌ ال يعمل بعلمه فأهل النار تتأذى من ناره».(((.

فاملقصود من حتصيل العلم هو التحصيل الذي يرتتب عليه العمل فيكون مان ًعا

من دخول جهنم.

وقد ورد عن الرسول« :من أحب أن ين ُظر إىل عت ِ
َقاء اهللِ ِم َن الن ِ
ّار َفل َين ُظر إلىَ
ُ
َ َّ
َ َ
َ
ف إىل ِ
منيَ ،ف َوا َّلذي نَفيس بِ َي ِد ِه ،ما ِمن ُم َت َع ِّلم يخَ تَلِ ُ
َب اهللُ
ا ُمل َت َع ِّل َ
باب العالمِ ِ ا ُمل َع ِّل ِم إالّ َكت َ
رض ِ
اجلن َِّة ،و َيميش َعلىَ األَ ِ
َل ُه بِك ُِّل َقدَ م ِعبا َد َة َسنَة ،و َبنَى اهللُ َل ُه بِك ُِّل َقدَ م َمدي َن ًة فيِ َ
وه َي
ِ
ِ
ِ
ِ (((
غفورا َل ُهَ ،
َقاء اهللِ ِم َن النّار».
تَستَغف ُر َل ُه ،و ُيميس و ُيصبِ ُح َم ً
وش ِهدَ ت ا َملالئ َك ُة هَّأنُم ُعت ُ
ٍ
ٍ
ورقة واحدة -يف علم نافع :فقد روي عن النبي أنّه
كتاب -أو ولو
/8تأليف

قال :املؤمن إذا مات وترك ورقة واحدة عليها علم ،تكون تلك الورقة يوم القيامة سرتا

فيام بينه وبني النار ،وأعطاه اهلل تبارك وتعاىل بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع من
الدنيا سبع مرات ،وما من مؤمن يقعد ساعة عند العامل ،إال ناداه ربه :جلست إىل
حبيبي ،وعزيت وجاليل ألسكننك اجلنة معه وال أبايل».

(((

ولعله ال ُيشرتط يف ما ُيكتب أن يكون منم ًقا أو مبو ًبا وما شابه ذلك ،بل ولو كان

النبي أنَّه قال يف كالم له:
((( عن ُسليم بن قيس اهلاليل ،قال :سمعت أمري املؤمنني يحُ دِّ ث عن ِّ
وإن أهل النار ليتأ ّذون
«العلامء رجالن :رجل عامل آخذ بعلمه فهذا ناجٍ  ،وعامل تارك لعلمه فهذا هالكَّ ،
إىل اهلل ،فاستجاب له
من ريح العامل التارك لعلمهَّ ،
وإن أشدَّ أهل النار ندام ًة وحسـر ًة رجل دعا عبد ًا ٰ
اهلوى وطول األمل.
وقبل منه ،فأطاع اهلل فأدخله اهلل اجلنَّة ،وأدخل الداعي النار برتكه علمه واتِّباعه
ٰ
احلق ،وطول األمل ُينسـي اآلخرة»( .الكايف للكليني  /44 :1باب استعامل
َّأما اتِّباع
اهلوى فيصدُّ عن ِّ
ٰ
العلم /ح .)1
((( منية املريد للشهيد الثاين ص.100
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  91ح .4 / 64
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ٍ
ٍ
تأمالت بسيطة استثمر وسائل التواصل االجتامعي يف نرشها ،إذ ّ
إن
معلومة ،أو
كتاب َة

مفردة (ورقة) مأخوذ ٌة عىل نحو الطريقية ،ال املوضوعية ،وعليه ،فرتكك معلوم ًة عىل
ٍ
ُ
يصدق عليها هذه الورقة.
صفحة يف النت قد
/9زي��ار ُة قبور أهل البيت :والروايات يف هذا عديدة ،نقترص عىل رواية

واحدة وردت يف بيان فضل زيارة اإلمام الضامن ثمن احلجج ،فقد روي رسول

اهلل« :ستدفن بضعة مني بأرض خراسان ،ال يزورها مؤمن إال أوجب اهلل له اجلنة،
وحرم جسده عىل النار».

(((

فصحيح أنه من الناحية الفقهية ليس عىل الزوجة خدمة
/10خدمة ال��زوج:
ٌ
ٍ
مالبس ،وطهي طعا ٍم وما شابه ذلك وهذا هو احلكم الرشعي،
ال��زوج ،من غسل
بيدَ َّ
أن الروايات الشـريفة تذكر من الفضل العظيم خلدمة الزوج ورعايته ،فعن أمري
املؤمنني« :االم��رأة الصاحلة خري من ألف رجل غري صالح ،وأ ّيام امرأة خدمت

زوجها سبعة أ ّيام أغلق اهلل عنها سبعة أبواب النار ،وفتح هلا ثامنية أبواب اجلنَّة ،تدخل

من هّأيا شاءت»(((.

وعن أيب عبد اهللَّ 
أن رسول اهلل قال« :أ ُّيام امرأة رفعت من بيت زوجها شيئ ًا

إىل موضع تريد به صالح ًا نظر اهلل إليها ،ومن نظر اهلل إليه مل ُي ِّ
عذ ْبه».
من موضع ٰ

فقالت ُأ ُّم َس َلمة :ذهب الرجال ِّ
��أي يشء للنساء املساكني؟
بكل خري ،ف ُّ

«بىل ،إذا محلت املرأة كانت بمنزلة الصائم القائم املجاهد بنفسه وماله يف سبيل
فقالٰ :

اهلل ،فإذا وضعت كان هلا من األجر ما ال تدري ما هو لعظمه ،فإذا أرضعت كان هلا ِّ
بكل
ِ ِ
عىل جنبها
َّ
مصة كعدْ ل عتق َّ
حمرر من ولد إسامعيل ،فإذا فرغت من رضاعه رضب َم َلك ٰ

((( األمايل للشيخ الصدوق ص  119ح.6 / 107
للحر العاميل (آل البيت)  /172 :20ح (.)2/25342
((( وسائل الشيعة ِّ
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وقال :استأنفي العمل فقد غ ُِفر ِ
لك»(((.
َ
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النقطة الثالثة� :صفات ودرجات جهنم.

إن جهنم،حسب ما يستفاد من اآليات والروايات الرشيفةٍ ،
َّ
واد يف النار عمقه
ُ

سبعون سنة ،أي إذا رميت شي ًئا من أعىل شفريها ،فإنه يصل إىل قعرها بعد سبعني سنة!

وهذا الوادي يحُ يط بالكافرين ،وكأهنا تكون بني ساحة املحرش وبني اجلنة ،ومن

أن يصل إىل اجلنة فعليه ْ
أراد ْ
أن يعرب الرصاط ليصل إليها.
ٍ
ٍ
وعقبات عديدة ،عىل اإلنسان
حمطات
والرصاط ليس جمرد جرس ،وإنّام عبارة عن

أن يعربها واحد ًة تلو األخرى حتى يصل إىل اجلنةّ .
ْ
وإن أول ما ُيسأل عنه املرء باجتاه

جواز من اإلمام عيل يعرب ل ُيسأل عن
اجلنة هو والية أهل البيت فمن لديه
ٌ
الصالة والصوم واحلج والعدل ومظامل العباد وغريها من الواجبات واملحرمات ،فمن

جازها فإىل اجلنة وإال فإىل النار والعياذ باهلل.

أن اجلنة ليست درج ًة واحدة بل هلا درجاتَّ ،
وكام ّ
فإن النار هلا دركات عديدة

وليست مستوى واحد ،دلت عىل ذلك روايات عديدة منها:

روي عن رسول اهلل أنّه قال« :ويل ،واد يف جهنم هيوي فيه الكافر أربعني

خريفا ،قبل أن يبلغ قعره».

(((

﴿س ُأ ْر ِه ُق ُه َص ُعود ًا﴾((( عنه :الصعود جبل من نار ،يتصعد فيه
ويف قوله تعاىل َ

الكافر سبعني خريف ًا ،ثم هيوى فيه كذلك أبد ًا.

(((

((( أمايل الشيخ الصدوق (ص  496و /497ح .)7/687
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 2ص 12ح .2937
((( املدثر .17
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 2ص 12ح .2935
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ٍ
رواية عنه قال« :استعيذوا باهلل من جب اخلزي» .قيل :وما هو يا رسول
ويف
اهلل؟ قالٍ :
(((
«واد يف جهنم ُأ ِعدَّ للمرائني».

أن ُيثبت كالمه ْ
واملرائي هو من حياول ْ
وإن كان باطلاً  ،وقد يكون بمعنى من يعمل

ريا ًء وبدون إخالص هلل تعاىل.

ويف رواية عن رسول اهلل أنّه قال« :جاءين جربائيل متغري اللون ،فقلت :يا

جربائيل مايل أراك متغري اللون؟ فقال :اطلعت يف النار فرأيت واد ًيا يف جهنم يغيل،

فقلت يا مالك ملن هذا؟ فقال مالك :لثالث نفر للمحتكرين وللمدمنني عىل اخلمر

والقوادين».

(((

وعن أمري املؤمنني« :إن يف جهنم طواحن يطحن هبا ،أفال تسألوين ما طحنها؟

فقيل له :وما طحنها يا أمري املؤمنني؟ قال :العلامء الفجرة والقراء الفسقة واجلبابرة
الظلمة والوزراء اخلونة والعرفاء الكذبة ،وإن يف النار ملدينة يقال هلا :احلصينة ،أفال

تسألوين ما فيها؟ فقيل له :وما فيها يا أمري املؤمنني؟ قال فيها أيدي الناكثني».
ٍ
حديث عن اإلمام الصادق أنّه قالّ :
لنارا يتعوذ منها أهل النار،
ويف
إن يف النار ً
ٍ
ولكل ُم ٍ
ٍ
ِّ
ِّ
ما ُخ ِلقت إال ِّ
تكرب ال يؤمن بيوم
شيطان مريد،
ولكل
متكرب جبار عنيد
لكل
(((

ٍ
ِّ
ناصب العداوة آلل حممد.
ولكل
احلساب،

(((

بحث� :أبواب اجلنة والنار.

تشري بعض اآليات إىل ّ
اب
أن للجنة والنار أبوا ًبا متعددة ،قالَ ﴿ :فا ْد ُخ ُلوا َأ ْب َو َ

((( منية املريد للشهيد الثاين ص .318
((( إرشاد القلوب للديلمي ج 1ص .174
((( روضة الواعظني للفتال النيسابوري ص .507
((( تفسري القمي ج 2ص .257
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ِِ
ين فِ َيها َف َلبِئ َْس َم ْث َوى ا ْل ُـم َتك رِّ ِ
﴿وإِ َّن َج َهن ََّم لمََ ْو ِعدُ ُه ْم
َج َهن ََّم َخالد َ
ين﴾((( ،وقالَ :
َب َ
ِ
اب ِّلك ُِّل َب ٍ
ني .لهََ ا َس ْب َع ُة َأ ْب َو ٍ
اب ِّمن ُْه ْم ُجز ٌْء َّم ْق ُسو ٌم﴾(((.
َأجمْ َ ع َ

ِ
اب﴾((( ،أي ّ
إن هناك أبوا ًبا للجنة ،ويف آية
﴿جنَّات َعدْ ٍن ُّم َفت ََّح ًة لهَُّ ُم الأْ َ ْب َو ُ
وقالَ :
ِ
ِ
ت َأ ْبوابهُ ا َو َ
قال
ين َك َف ُروا إِ ٰىل َج َهن ََّم ز َُمر ًا َحت َّٰى إِذا جاؤُ ها ُفتِ َح ْ
﴿وس َيق ا َّلذ َ
أخرى قالَ :
ِ
ِ
ِ
قاء َي ْو ِمك ُْم هذا
لهَُ ْم َخ َز َنتُها َألمَ ْ َي ْأتِك ُْم ُر ُس ٌل ِمنْك ُْم َي ْت ُل َ
ون َع َل ْيك ُْم آيات َر ِّبك ُْم َو ُينْذ ُرو َنك ُْم ل َ
ِِ
ِ
ت كَلِ َم ُة ا ْل َع ِ
ينِ ق َ
ين
قا ُلوا َب ٰىل َولكِ ْن َح َّق ْ
واب َج َهن ََّم خالد َ
يل ا ْد ُخ ُلوا َأ ْب َ
ذاب َعلىَ ٰ ا ْلكاف ِر َ
ِ
ِ
ِ
ى ا ْل ُـم َتك رِّ ِ
ين ا َّت َق ْوا َربهَّ ُ ْم إِلىَ ٰ الجَْ ن َِّة ز َُمر ًا َحت َّٰى إِذا جاؤُ ها
فيها َفبِئ َْس َم ْث َو ٰ
ينَ وس َيق ا َّلذ َ
َب َ
ِِ
ِ
ت َأ ْبوابهُ ا َو َ
ين﴾(((.
َو ُفتِ َح ْ
قال لهَُ ْم َخ َز َنتُها َسال ٌم َع َل ْيك ُْم ط ْبت ُْم َفا ْد ُخ ُلوها خالد َ
وعن رسول اهلل أنّه قال« :للجنة ثامنية أبواب ،وللنار سبعة أبواب».

(((

فام هو معنى هذه األبواب وما احلكمة منها؟ وملاذا عدد أبواب اجلنة أكثر من عدد

أبواب جهنم؟

بداية ،فإن املعنى احلقيقي ربام ال يكون معلو ًما عندنا ،ولكن عرب استقراء اآليات

والروايات وتفسري العلامء هلا تُطرح أربعة احتامالت ،وهي:

االحتمال الأول :الباب احلقيقي.

أن يكون املقصود هو الباب احلقيقي فلها ٌ
ْ
مرصاع وعليها ّبواب،
ومفتاح ،وهلا
قفل
ٌ
ٌ

لكل ٍ
ربا ومدخلاً للجنة .أما تقسيمها إىل ثامنية؛ فألن ِّ
باب جمموع ٌة من
وهي تكون مع ً
((( النحل.29 :
((( احلجر 43 :و.44
((( ص.50 :
((( الزمر.73 71 :
((( األمايل للشيخ الصدوق ص  123ح .1 / 113
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الناس يدخلون عربها.

وقد يظهر من بعض الروايات هذا املعنى ،فقد ورد عن الرسول األعظم أنّه

قال« :إن للنار لسبعة أبواب ،ما منهن بابان إال يسري الراكب بينهام سبعني عام ًا وان

للجنة لثامنية أبواب ،ما منهام بابان إال يسري الراكب بينهام سبعني عام ًا».
ٍ
حديث آخر عنه أنّه قال« :باب أمتي الذي يدخلون منه اجلنة عرضه مسرية
ويف
(((

الراكب املجود((( ثالث ًا.

(((

وقد ورد عن أمري املؤمنني« :أبواب النار بعضها فوق بعض ،يبدأ باألسفل

فيمأل فهو أسفل سافلني ،ثم الذي يليه ،ثم الذي يليه ،حتى يمأل النار».

(((

ٍ
ٍ
ودرك��ات،
طبقات
فأبواب جهنم ختتلف عن أب��واب اجلنة ،إذ هي عبارة عن

وهو رصيح ما روي عن أمري املؤمنني« :إن جهنم هلا سبعة أبواب أطباق ،بعضها

فوق بعض ،ووضع إحدى يديه عىل األخرى ،فقال :هكذا ،وإن اهلل وضع اجلنان عىل
العرض ،ووضع النريان بعضها فوق بعض ،فأسفلها جهنم ،وفوقها لظى ،وفوقها

((( مسند أمحد ج 4ص .14
((( اسم فاعل من التجويد وهو التحسني قيل أي الراكب الذي جيود ركض الفرس من جودته أي
جعلته جيدا ويف أساس البالغة جيوز يف صنعته يفوق فيها وأجاد الشئ وجوده أحسن فيام فعل وجود
يف عدوه عدا عدوا وجوادا واملعنى الراكب الذي جيود ركض الفرس وأن يكون مستافا إليه واإلضافة
لفظية أي الفرس الذي جيود يف عدوه (ثالثا) ظرف مسريه واملعنى ثالث ليال أو سنني وهو األظهر
ألنه يفيد املبالغة أكثر ثم املراد به الكثرة لئال خيالف ما ورد من أن ما بني مرصاعني من مصاريع اجلنة
مسرية أربعني سنة عىل أنه يمكن أنه أوحى إليه بالقليل ثم أعلم بالكثري أو حيمل عىل اختالف األبواب
باختالف أصحاهبا [حتفة األحوذي للمباركفوري ج 7ص .]218
((( كنز العامل للمتقي اهلندي ج 14ص 472ح .39311
((( املصنف البن أيب شيبة ج 8ص.92
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احلطمة ،وفوقها سقر ،وفوقها اجلحيم ،وفوقها السعري ،وفوقها اهلاوية».

(((

االحتمال الثاين� :أن الباب مبعنى املرتبة والدرجة.

أن ٍ
إن املقصود من األبواب مراتب وأنواع اجلنة والنار ،فكام تقدّ م ّ
َّ
لكل منهام أنواع ًا

وطبقات ومراتب عديدة ،فليس املقصود هو الباب احلقيقي ،وإنّام املراد منه أنواع اجلنة
أهل ٍ
«لكل ِ
ِّ
باب
وطبقاهتا ،وأنواع النار وطبقاهتا .وقد ورد عن النبي أنّه قال:
عمل ٌ

باب ُيدعون منه ُيقال له الريان».
من أبواب اجلنة ُيدعون بذلك العمل ،وألهل الصيام ٌ

(((

فلكل ٍ
ِّ
عمل مرتبة ،واآليات أو الروايات تُطلق عليها باب.

االحتمال الثالث� :أن الباب مبعنى ال�سبب.

ببيان :من املعلوم أنه ال يصدر أي ٍ
رشا-
خريا أم ً
فعل من اإلنسان -سواء أكان ً

إال عرب إحدى منافذه وهي( :حاسة النظر والسمع والشم والذوق واللمس) وهي
احلواس اخلمسةُ ،يضاف إليها (البطن والفرج) فتكون القوى سبعةُ ،يطلق عليها بعض

علامء األخالق بـ(األقاليم السبعة) ،وأما بعض الفالسفة فيقولون :منافذ اإلنسان هي
احلواس اخلمسة مع قوتني باطنيتني موجودتني عند اإلنسان مها (قوة الوهم وقوة

اخليال).

وبغض النظر عن ذلك ،فبالنتيجة هناك سبع ُة قوى يمكن أن تعمل احلسنات
ٍ
بوصلة توجهها
وتعمل السيئات ،وهذا يعني :أن هذه القوى أو األقاليم السبعة هلا

نحو فعل اخلري ،وهذه البوصلة هي العقل ،فإذا انظم العقل إىل هذه السبعة تصري ثامنية
فتسري يف الطريق الصحيح فيقودها إىل اجلنة وهلا ثامنية أبوابٍ ِّ ،
باب وثامنها
فلكل قوة ٌ
((( تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس ج 6ص .118
((( مسند أمحد ج 2ص .449
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هو باب العقل.

وأما إذا ُأقيص العقل عن مهمته ،فتعمل احلواس والقوى حينها من دون عقل

وسمع من دون عقل وهكذا) فربام تقود اإلنسان إىل جهنم والعياذ
(عني من دون عقل،
ٌ
ٌ
باهلل ،فلها سبعة أبواب؛ النعدام العقل فيها ،وينقل هذا الرأي الفالسفة وابن سينا
وصدر املتأهلني وبعض املعارصين.

وهذا املعنى يدعونا إىل أن نق ّيد حواسنا دائماً بالعقل حتى نصل إىل اجلنة ْ
إن شاء

اهلل.

وربام ُيستفاد من السيد العالمة الطباطبائي هذا املعنى يف تفسريه ،حيث قال :مل

يبني سبحانه يف يشء من رصيح كالمه ما هو املراد هبذه األبواب أهي كأبواب احليطان
مداخل هتدى اجلميع إىل عرصة واحدة أم هي طبقات ودركات ختتلف يف نوع العذاب

وشدته؟

وكثري ًا ما يسمى يف األمور املختلفة األنواع كل نوع باب ًا ،كام يقال أبواب اخلري
وأبواب الرش وأبواب الرمحة قال تعاىلَ ﴿ :فت َْحنَا َع َل ِ
اب ك ُِّل يَشء﴾(((.
يهم َأ ْب َو َ

وربام ُسمي أسباب اليشء وطرق الوصول إليه أبواب ًا كأبواب ال��رزق ألنواع

املكاسب واملعامالت.

وليس من البعيد أن يستفاد املعنى الثاين من متفرقات آيات النار كقوله تعاىل:
ِ
ِ
َ
ت َأ ْبوابهُ ا َو َ
ين َك َف ُروا إِ ٰىل َج َهن ََّم ز َُمر ًا َحت َّٰى إِذا جاؤُ ها ُفتِ َح ْ
﴿وس َيق ا َّلذ َ
َ
قال لهَُ ْم َخ َز َنتُها ألمَ ْ
ِ
ِ
ِ
قاء َي ْو ِمك ُْم هذا قا ُلوا َب ٰىل َولكِ ْن
َي ْأتِك ُْم ُر ُس ٌل ِمنْك ُْم َي ْت ُل َ
ون َع َل ْيك ُْم آيات َر ِّبك ُْم َو ُينْذ ُرو َنك ُْم ل َ
يل اد ُخ ُلوا َأبواب جهنَّم خالِ ِد ِ
ِ
ِ
ت كَلِ َم ُة ا ْل َع ِ
ى
َح َّق ْ
ين فيها َفبِئ َْس َم ْث َو ٰ
َ
ين .ق َ ْ
ذاب َعلىَ ٰ ا ْلكاف ِر َ
ْ َ َ َ َ
((( االنعام.44 :
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ين﴾ (((وقوله﴿ :إِ َّن ا ْل ُـمنافِ ِق َني فيِ الدَّ ْر ِك ا َلأْ ْس َف ِل ِم َن الن ِ
ا ْل ُـم َتك رِّ ِ
َّار﴾((( إىل غري ذلك من
َب َ
اآليات.

ويؤيده :قولهِّ ﴿ :لك ُِّل َب ٍ
اب ِّمن ُْه ْم ُجز ٌْء َّم ْق ُسو ٌم﴾ فإن ظاهره أن نفس اجلزء مقسوم

موزع عىل الباب ،وهذا إنام يالئم الباب بمعنى الطبقة دون الباب بمعنى املدخل.

وأما تفسري بعضهم اجلزء املقسوم بالفريق املعني املفروز من غريه فوهنه ظاهر.

وعىل هذا ،فكون جهنم هلا سبعة أبواب هو كون العذاب ا ُملعدّ فيها متنوع ًا إىل

سبعة أنواع ،ثم انقسام كل نوع اقسام ًا حسب انقسام اجلزء الداخل املاكث فيه ،وذلك
يستدعي انقسام املعايص املوجبة للدخول فيها سبعة أقسام وكذا انقسام الطرق املؤدية

واألسباب الداعية إىل تلك املعايص ذاك االنقسام.

(((

وقال الشيخ الشريازي :هي أبواب للذنوب التي يدخلون جهنم بسببها ،وكل

حياسب بذنبه ..كام هو احلال يف أبواب اجلنة التي هي عبارة عن طاعات وأعامل صاحلة
وجماهدة للنفس يدخل هبا املؤمنون اجلنة.

(((

االحتمال الرابع :الأبواب كناية عن الطرق املو�صلة.

ّ
تعبري كنائي ال حقيقي ،أي ال يراد منه املعنى الظاهري للباب،
أن التعبري بـ(الباب) ٌ

أن ليس هناك سبعة أبواب أو ثامنية ،وإنّام املقصود املبالغة ،أي َّ
وهذا يعني ْ
إن هناك

عدة طرق توصلك إىل اجلنة وكذا إىل النارّ ،
وإن طرق اجلنة أكثر من طرق النار ،وعىل

اإلنسان ْ
أن حيكّم عقله ويسلك طرق اجلنة.

((( الزمر  71و .72
((( النساء .145
((( تفسري امليزان للسيد حممد حسني الطباطبائي ج 12ص .170
((( األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل للشيخ نارص مكارم الشريازي ج 8ص .65
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قال الشيخ الشريازي :وثمة تفسري آخر نستطيع أن نقف عىل خالصته بالشكل

اآليت :إن أبواب جهنم  -كأبواب اجلنة  -إشارة إىل العوامل املختلفة التي تؤدي

باإلنسان إىل دخوهلا ،فكل نوع من الذنوب أو نوع من أعامل اخلري يعترب باب ًا ،وثمة ما
يشري إىل ذلك يف الروايات اإلسالمية ،ووفق هذا املعنى فإن العدد ( )7هو كناية عن
الكثرة ،وما ورد يف القرآن الكريم من أن للجنة ثامنية أبواب هو إشارة إىل ازدياد عوامل

الرمحة عىل عوامل العذاب...

(((

�إ�شارات:
اإلشارة األوىل :يكفي اإليامن اإلمجايل باجلنة والنار وبالبعث وما جاء به الرسول،

وليس من الرضوري ْ
أن يكون للفرد اعتقاد تفصييل بتفصيالت يوم القيامة ،وهذا ما

أشار له الشيخ يف عبارة الكتاب بقوله «فإن من يعتقد باهلل اعتقا ًدا قاط ًعا ،ويعتقد
أن يؤمن بام أخرب به القرآن
كذلك بمحمد رسولاً منه أرسله باهلدى ودين احلق ،ال بد ْ

الكريم من البعث والثواب والعقاب واجلنة والنعيم والنار واجلحيم..»..

رصح بذلك األمر ألمهيته يف آيات
اإلشارة الثانية :إنّه قال :إن القرآن الكريم قد ّ

رصح القرآن الكريم بذلك وملح إليه بام يقرب من ألف آية كريمة»،
كثرية بقوله« :وقد ّ

بل بعض الباحثني قالّ :
إن ثلث القرآن حيكي عن املعاد ،وهذا يعني ما يقارب ألفي آية.

اإلشارة الثالثة :قوله« :وإذا تطرق الشك يف ذلك إىل شخص .»..أي إذا اختلج

ٍ
فإن هذا الشك ال ُبد ْ
شخص ما الشك يف أمر املعادّ ،
أن يكون له سبب ،ومن
صدر

أسباب الشك:

 -1الشك يف نبوة النبي األعظم.
((( األمثل للشيخ نارص مكارم الشريازي ج 15ص .325

)رخآلا مويلا وأ داعملا( ةمايقلا ملاع :سداسلا ملاعلا
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 -2الشك يف عدم وجود اخلالق.
 -3الشك يف قدرة اخلالق.

 -4الشك يف أصل وجود األديان.

شك فيام تقدّ م فال ُبدّ ْ
وإال ْ
فإن مل يكن له ٌ
أن يعتقد جز ًما يف يوم القيامة.

واحلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف اخللق أمجعني ،حممد آل

الطيبني الطاهرين.
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امل�صادر
بعد كتاب اهلل تعاىل املجيد:
حممد باقر اخلرسان /دار النعامن1386 /هـ.
 .1االحتجاج :الطربيس /ت ّ
 .2أحداث التأريخ اإلسالمي :الرتمانيني /ط .دمشق.

 .3اختيار معرفة الرجال :الشيخ الطويس /مط بعثت /قم /مؤسسة آل البيت/
1404هـ .

 .4ا ّدعياء املهدوية :أمحد الفرج اهلل -مركز الدراسات االسرتاتيجية /الطبعة األوىل.

حممد الديلمي /ط 1415 /2هـ /مط أمري /انتشارات
 .5إرشاد القلوب :احلسن بن ّ
الرشيف الريض /قم.

 .6اإلرش��اد :الشيخ املفيد /ت مؤسسة آل البيت /ط 1414 /2ه��ـ /دار املفيد/
بريوت.

 .7اإلشاعة ألرشاط الساعة :الرشيف حممد بن رسول احلسيني الربزنجي
 .8أصل الشيعة وأصوهلا :الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء.

 .9األصول الستّة عرش :لعدة حمدثني/ت ضياء الدين املحمودي /ط 1423 /1هـ/
دار احلديث.

 .10االعتقادات :الشيخ الصدوق /ت عصام عبد الس ّيد /ط1414 /2ه��ـ /دار
املفيد /بريوت.

 .11أعالم الدين يف صفات املؤمنني :احلسن بن حممد الديلمي /حتقيق :مؤسسة آل
313
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البيت إلحياء الرتاث – قم/النارش :مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث

 .قم.

 .12إلزام الناصب :الشيخ عيل اليزدي احلائري /حتقيق :الس ّيد عيل عاشور.

 .13اإلهليات :حمارضات األستاذ الشيخ جعفر السبحاين /الطبعة الرابعة /مطبعة
اعتامد قم /سنة 1417هـ.

املرتىض /ت النعساين احللبي /ط1325 /1هـ /مكتبة املرعيش/
 .14األمايل :الس ّيد
ٰ
قم.

 .15األمايل :الشيخ الصدوق /ت قسم الدراسات /ط1417 /1هـ /مؤسسة البعثة.
 .16األمايل :الشيخ الطويس /ت مؤسسة البعثة /ط 1414 /1هـ /دار الثقافة /قم.

 .17األمايل :الشيخ املفيد /ت األستادويل ،عيل أكرب الغ ّفاري /ط1414 /2هـ /دار
املفيد /بريوت.

 .18اإلم��ام املهدي عند أهل السنة :مهدي الفقيه اإليامين/املجمع العاملي ألهل
البيت/مطبعة التعارف /الطبعة الثالثة1431 /هـ2010/م.

 .19اإلمامة والتبرصة :ابن بابويه /ط1404 /1هـ /مدرسة اإلمام اهلادي /قم.
 .20اإلمامة والسياسة :ابن قتيبة الدينوري /ت الزيني /مؤسسة احللبي.
 .21األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل :الشيخ نارص مكارم الشريازي.

 .22االنتصار :العاميل /ط 1422 /1هـ /دار السرية /بريوت.

حممد باقر املحمودي /ط1394 /1هـ /مؤسسة
 .23أنساب األرشاف :البالذري /ت ّ
األعلمي /بريوت.

املصححة1403 /هـ /مؤسسة الوفاء/
 .24بحار األنوار :العالَّمة املجليس /ط 2
َّ
بريوت.
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 .25البداية والنهاية :ابن كثري /ت عيل شريي /ط 1408 /1هـ /دار إحياء الرتاث
العريب /بريوت.

حممد بن احلسن الص ّفار /ت كوجه باغي1404 /هـ /مط
 .26بصائر الدرجاتّ :
األمحدي /منشورات األعلمي /طهران.

 .27البيان يف تفسري القرآن :السيد خلوئي /الطبعة :الرابعة /سنة الطبع- 1395 :
 1975م /النارش :دار الزهراء للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت – لبنان.

 .28تاج العروس :الزبيدي1414 /هـ /دار الفكر /بريوت.

 .29تاريخ اإلسالم :الذهبي /ت تدمري /ط1407 /1هـ /دار الكتاب العريب/
بريوت.

 .30تاريخ الشعوب اإلسالمية :بروكلامن ص/128ط .بريوت.

 .31التاريخ الصغري :البخاري /ت حممود إبراهيم زيد /ط1406 /1هـ /دار املعرفة
بريوت.

 .32تاريخ الطربي :الطربي /ط 1403 /4هـ /مؤسسة األعلمي /بريوت.

حممد شلتوت1410 /هـ /مط القدس/
 .33تاريخ املدينة :ابن شبة النمريي /ت فهيم ّ
دار الفكر /قم.

 .34تاريخ اليعقويب :اليعقويب /دار صادر /بريوت.

مصطفى عبد القادر عطا /ط1417 /1هـ/
 .35تاريخ بغداد :اخلطيب البغدادي /ت
ٰ
دار الكتب العلمية /بريوت.

 .36تاريخ مدينة دمشق :ابن عساكر /ت عيل شريي1415 /هـ /دار الفكر /بريوت.

 .37تأويل اآليات الظاهرة :رشف الدين احلسيني /ط 1407 /1ه��ـ /مط أمري/
مدرسة اإلمام املهدي /قم.
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احل��راين /ت عيل أكرب الغفاري /ط 1404 /2هـ/
 .38حتف العقول :ابن شعبة
ّ
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.

 .39حتفة األحوذي :املباركفوري /ط 1410 /1هـ /دار الكتب العلمية /بريوت.

 .40الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف :عبد العظيم املنذري /حتقيق :ضبط
أحاديثه وعلق عليه :مصطفى حممد عامره /سنة الطبع 1988 - 1408 :م/
النارش :دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت  -لبنان

 .41التشيع نشوؤه ،مراحله ،مقوماته :آية اهلل العالمة السيد عبد اهلل الغريفي /ط
التاسعة 1429هـ2008/م /دار اإلسالم.

 .42تفسري اإلمام العسكري :املنسوب إ ٰىل اإلمام العسكري /ط 1حم َّققة1409 /هـ/
مدرسة اإلمام املهدي /قم.

مؤسسة البعثة /قم.
 .43تفسري الربهان :الس ِّيد هاشم البحراينَّ /
 .44تفسري الرازي :فخر الدين الرازي /الطبعة الثالثة.

 .45تفسري العيايش :العيايش /ت هاشم الرسويل املحاليت /املكتبة العلمية اإلسالم ّية/
طهران.

 .46تفسري القرطبي :القرطبي /ت الربدوين /دار إحياء الرتاث العريب /بريوت.

 .47تفسري القمي :عيل بن إبراهيم القمي /ت طيب اجلزائري /ط 1404 /3هـ/
مؤسسة دار الكتاب /قم.

املدرسني يف احلوزة العلمية/
 .48تفسري امليزان :الس ّيد الطباطبائي /منشورات مجاعة ّ
قم.

 .49تفسري غريب :القرآن للشيخ فخر الدين الطرحيي/حتقيق :حتقيق وتعليق :حممد
كاظم الطرحيي /انتشارات زاهدي  -قم.
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حممد الكاظم /ط /1
 .50تفسري فرات الكويف :فرات بن إبراهيم الكويف /ت ّ

حممد الكاظم /مؤسسة طبع ونرش التابعة لوزارة الثقافة واإلرشاد
1410هـ /ت ّ

اإلسالمي /طهران.

 .51تفسري جممع البيان :الطربيس /ت جلنة من العلامء /ط 1415 /1هـ /مؤسسة
األعلمي /بريوت.

 .52التمهيد :ابن عبد الرب/حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد الكبري
البكري /سنة الطبع /1387 :املطبعة :املغرب  -وزارة عموم األوقاف والشؤون

اإلسالمية /النارش :وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية.

ورام بن أيب فراس املالكي األش�تري /ط /2
ورام)ّ :
 .53تنبيه اخلواطر (جمموعة ّ
1368ش /مط حيدري /دار الكتب اإلسالم َّية /طهران.

 .54هتذيب األحكام :الشيخ الطويس /ت حسن اخلرسان /ط 1364 /3ش /مط
خورشيد /دار الكتب اإلسالم ّية /طهران.

 .55التوحيد :الشيخ الصدوق /ت هاشم احلسيني الطهراين /مجاعة املدرسني /قم.

مؤسسة الوفاء/
 .56التوحيدَّ :
املفضل بن عمر /ت كاظم املظ َّفر /ط 1404 /2هـّ /
بريوت.

 .57الثاقب يف املناقب :ابن محزة الطويس /ت نبيل رضا علوان /ط 1412 /2هـ/
مؤسسة أنصاريان /قم.

حممد مهدي اخلرسان /ط1368 /2ش/
 .58ثواب األعامل :الشيخ الصدوق /ت ّ
مط أمري /منشورات الرشيف الريض /قم.

 .59اجلرح والتعديل :سليامن بن خلف بن سعد ابن أيوب الباجي املالكي.

 .60اجلنة والنار يف الكتاب والسنة :حممد الريشهري/دار احلديث للطباعة والنرش/
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الطبعة األوىل 1432ق 1390/ش.

احلر العاميل1384 /هـ /مط النعامن /النجف األرشف.
 .61اجلواهر السنيةّ :

 .62حلية األبرار :هاشم البحراين /ت غالم رضا الربوجردي /ط1411 /1هـ/
مؤسسة املعارف اإلسالم ّية /قم.

 .63حياة احليوان الكربى :كامل الدين دمريي/الطبعة :الثانية  1424هـ /النارش :دار
الكتب العلمية /بريوت.

 .64اخلرائج واجلرائح :قطب الدين الراوندي /ط 1كاملة حم ّققة1409 /هـ /مؤسسة
اإلمام املهدي /قم.

 .65اخلصال :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغفاري1403 /هـ /مجاعة املدرسني/
قم.

ملحمد خليفة التونيس.
 .66اخلطر اليهودي( :بروتوكوالت حكامء صهيون) ّ

 .67دعائم اإلس�لام :القايض النعامن املغريب /ت آصف فييض1383 /ه��ـ /دار
املعارف /القاهرة.

 .68الدعوات :قطب الدين الراوندي /ط1407 /1هـ /مط أمري /مؤسسة اإلمام
املهدي /قم.

 .69دالئل اإلمامة :الطربي (الشيعي) /ط1413 /1هـ /مؤسسة البعثة /قم.

 .70رسائل الرشيف املرتىض :الرشيف املرتىض /حتقيق :تقديم :السيد أمحد احلسيني/

إعداد :السيد مهدي الرجائي /سنة الطبع /1405 :املطبعة :مطبعة سيد الشهداء

– قم /النارش :دار القرآن الكريم.

 .71روضة املتقني يف رشح من ال حيرضه الفقيه :حممد تقي املجليس األول /حتقيق:
نمقه وع ّلق عليه وأرشف عىل طبعه « السيد حسني املوسوي الكرماين والشيخ عيل
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پناه اإلشتهاردي » /النارش :بنياد فرهنك اسالمي حاج حممد حسني كوشانپور.

حممد مهدي اخلرسان /منشورات
 .72روضة الواعظني :الفتال النيسابوري /ت ّ
الرشيف الريض /قم.

 .73سعد السعود :ابن طاووس1363 /هـ /مط أمري /منشورات الرشيف الريض/
قم.

حممد فؤاد عبد الباقي /دار الفكر/
 .74سنن ابن ماجة :ابن ماجة القزويني /ت ّ
بريوت.

اللحام /ط1410 /1هـ /دار
حممد ّ
 .75سنن أيب داود :ابن األشعث السجستاين /ت ّ
الفكر /بريوت.

الوهاب عبد اللطيف /ط1403 /2هـ /دار
 .76سنن الرتمذي :الرتمذي /ت عبد ّ
الفكر /بريوت.

 .77سنن الدارمي :عبد اهلل بن هبرام الدارمي1349 /هـ /مط االعتدال /دمشق.

 .78سري أع�لام النبالء :الذهبي /ت حسني األس��د /ط1413 /9ه��ـ /مؤسسة
الرسالة /بريوت.

 .79شذرات مهدوية :الشيخ حسني األس��دي /تقديم وحتقيق :مركز الدراسات
التخصصية يف اإلمام املهدي :الطبعة األوىل.

احلق :الس ّيد املرعيش /ت شهاب الدين املرعيش /مكتبة املرعيش/
 .80رشح إحقاق ّ
قم.

حممد اجلاليل /ط1414 /2هـ/
 .81رشح األخبار :القايض النعامن املغريب /ت ّ
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.

حممد أبو الفضل إبراهيم /ط1378 /1هـ/
 .82رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد /ت ّ
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دار إحياء الكتب العربية /بريوت.

 .83شعب اإليامن :أبو بكر البيهقي /ط1423 /1هـ /مكتبة الرشد.

 .84صحيح البخاري :البخاري1401 /هـ /دار الفكر /بريوت.
 .85صحيح مسلم :مسلم النيسابوري /دار الفكر /بريوت.

حممد باقر األبطحي /ط1411 /1هـ /مط
 .86الصحيفة
ّ
السجادية :أبطحي /ت ّ
نمونة /مؤسسة اإلمام املهدي ،مؤسسة األنصاريان /قم.

حممد باقر البهبودي /ط/1
 .87ال�صراط املستقيم :عيل بن يونس العاميل /ت ّ
1384هـ /مط احليدري /املكتبة املرتضوية إلحياء اآلثار اجلعفرية.

عىل منهاج الصاحلني للس ّيد اخلوئي /ط /1
 .88رصاط النجاة :تعليق املريزا التربيزي ٰ
1416هـ /دفرت نرش برگزيده.

 .89الصلة بني التصوف والتشيع :الشيبي .ط .بريوت.

 .90الصواعق املحرقة :ابن حجر اهليتمي /ط1997 /1م /مؤسسة الرسالة /بريوت.
حممد بن سعد /دار صادر /بريوت.
 .91الطبقات
ٰ
الكربىّ :

 .92الطرائف :ابن طاووس /ط1399 /1هـ /مط اخليام /قم.

املوحدي القمي /مكتبة وجداين /قم.
 .93عدّ ة الداعي :ابن فهد احلليّ  /ت أمحد ّ

املوحدي القمي /مكتبة وجداين /قم.
 .94عدّ ة الداعي :ابن فهد احلليّ  /ت أمحد ّ

مرتضـى العسكري/النارش :التوحيد للنرش /الطبعة
 .95عقائد اإلس�لام :الس ِّيد
ٰ
الرابعة 1420هـ1999/م.

حييى املقديس /انتشارات نصائح.
 .96عقد الدرر :يوسف بن ٰ

حممد صادق بحر العلوم1385 /ه��ـ/
 .97علل الرشائع :الشيخ الصدوق /ت ّ
منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها /النجف األرشف.
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 .98علم النفس الفلسفي :الشيخ غالم رضا الفيايض :تقرير :السيد جعفر احلكيم/
الطبعة األوىل سنة  2013م.

 .99عىل ضفاف االنتظار :الشيخ حسني األس��دي /تقديم :مركز القمر لإلعالم
الرقمي/الطبعة األوىل1438/هـ.

 .100عمدة القاري :العيني/املطبعة :بريوت  -دار إحياء الرتاث العريب /النارش :دار
إحياء الرتاث العريب.

جمتبى العراقي /ط1403 /1هـ/
 .101عوايل اللئايل :ابن أيب مجهور األحسائي /ت
ٰ
مط س ّيد الشهداء /قم.

 .102عيون أخبار الرضا :الشيخ الصدوق /ت حسني األعلمي1404 /هـ/
مؤسسة األعلمي /بريوت.

 .103عيون احلكم واملواعظ :عيل الليثي الواسطي /ت حسني البريجندي /ط /1دار
احلديث.

حممد الثقفي /ت جالل الدين احلسيني األرموي املحدّ ث.
 .104الغارات :إبراهيم بن ّ
 .105الغدير :الشيخ األميني /ط1397 /4هـ /دار الكتاب العريب /بريوت.

 .106الغيبة :الشيخ الطويس /ت عبد اهلل الطهراين ،عيل أمحد ناصح /ط/1
1411هـ /مط هبمن /مؤسسة املعارف اإلسالم ّية /قم.

حسون كريم /ط1422 /1هـ /مط مهر /أنوار
 .107الغيبة :النعامين /ت فارس ّ
اهلدى.
ٰ

 .108الفصول املختارة :الشيخ املفيد /حتقيق :السيد نور الدين جعفريان االصبهاين،
الشيخ يعقوب اجلعفري ،الشيخ حمسن األمحدي /الطبعة :الثانية /سنة الطبع:

 1993 - 1414م /النارش :دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع  -بريوت  -لبنان
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حممد عبده /ط1412 /1ه��ـ /مط
 .109هنج البالغة :الرشيف ال��ريض /رشح ّ
النهضة /دار الذخائر /قم.

 .110الفصول املختارة :الشيخ املفيد /ط1414 /2هـ /دار املفيد /بريوت.

املهمة :ابن الص ّباغ /ت سامي الغريري /ط1422 /1هـ /مط رسور/
 .111الفصول ّ
دار احلديث.

 .112فضائل سنن الرتمذي :اإلسعردي /حتقيق :صبحي السامرائي /الطبعة:

األوىل /سنة الطبع/1409 :النارش :عامل الكتب ،مكتبة النهضة العربية  -بريوت

 .113برشى البرش يف حقيقة املهدي املنتظر -الشيخ حممود الغرباوي -دار الكتاب
العريب – الطبعة األوىل .2004

 .114فقه احلضارة :للس ِّيد السيستاين

 .115الفقه عىل املذاهب األربعة ومذهب أهل البيت :اجلزيري /الغروي/
(كتاب الفقه عىل املذاهب األربعة لعبد الرمحن اجلزيري وعىل مذهب أهل

البيت للسيد حممد الغروي والشيخ يارس مازح/دار الثقلني للطباعة والنرش
والتوزيع/بريوت – لبنان /الطبعة :األوىل /سنة الطبع. 1998 - 1419 :

 .116فهرست ابن النديم :ابن النديم البغدادي /حتقيق :رضا – جتدد.

 .117يف رحاب حكومة اإلمام املهدي :الشيخ نجم الدين الطبيس -ترمجة الشيخ
أمحد وهبي -مطبعة نكارش -الطبعة األوىل سنة النرش  1425هـ.ق

 .118القرآن يف اإلسالم :السيد الطباطبائي /حتقيق :تعريب السيد أمحد احلسيني.

 .119قصص األنبياء :قطب الدين الراوندي /ت غالم رضا عرفانيان /ط/1
1418هـ /اهلادي.

 .120قطاف شهر رمضان :الشيخ حسني عبد الرضا األسدي /تقديم :معهد تراث
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األنبياء للدراسات احلوزوية اإللكرتونية /الطبعة األوىل1438 :هـ.

 .121كامل الزيارات :ابن قولويه /ت جواد الق ّيومي /ط1417 /1هـ /مط مؤسسة
النرش اإلسالمي /مؤسسة نرش الثقافة.

 .122الكامل يف التاريخ :ابن األثري1386 /هـ /دار الصادر /بريوت.

 .123كتاب املؤمن :احلسني بن سعيد .

الغمة :ابن أيب الفتح األربيل /ط1405 /2هـ /دار األضواء /بريوت.
 .124كشف ّ

 .125الكالم اإلسالمي املعارص :د :الشيخ عبد احلسني خرسوبناه /ترمجة :حممد حسني
الواسطي/املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية /قسم الكالم والعقيدة/دار
الكفيل للطباعة والنرش والتوزيع /الطبعة األوىل 1438هـ2016/م.

 .126كليات يف علم الرجال :الشيخ السبحاين /الطبعة :الثالثة/سنة الطبع :ذي
القعدة احلرام  /1414املطبعة :مؤسسة النرش اإلسالمي /النارش :مؤسسة النرش

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة

 .127كامل الدين ومتام النعمة :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغ ّفاري1405 /هـ/
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.

 .128كنز العماّ ل :املتّقي اهلندي /ت بكري حياين1409 /هـ /مؤسسة الرسالة/
بريوت.

 .129مائة منقبة :ابن شاذان /ت األبطحي /ط1407 /1هـ /مط أمري /قم.

 .130مثري األحزان :ابن نام احلليّ 1369 /هـ /املطبعة احليدرية /النجف األرشف.

 .131جملة اإلصالح احلسيني :مؤسسة وارث األنبياء للدراسات التخصصية يف اإلمام
احلسني.

 .132جم َّلة االنتظار :الصادرة عن مركز الدراسات التخصصية يف اإلمام املهدي.
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 .133جممع الزوائد :اهليثمي1408 /هـ /دار الكتب العلمية /بريوت.

 .134املحاسن :الربقي /ت جالل الدين احلسيني املحدّ ث1370 /هـ /دار الكتب
اإلسالم ّية /طهران.

 .135خمترص بصائر الدرجات :احلسن بن سليامن احلليّ  /ط1370 /1هـ /منشورات
املطبعة احليدرية /النجف األرشف.

 .136مدينة املعاجز :السيد هاشم البحراين /حتقيق :الشيخ عزة اهلل املوالئي اهلمداين/
الطبعة :األوىل /سنة الطبع /1413 :املطبعة :هبمن /النارش :مؤسسة املعارف

اإلسالمية  -قم – ايران.

حممد باقر األبطحي /ط1411 /1هـ /مط
 .137الصحيفة
ّ
السجادية :أبطحي /ت ّ
نمونة /مؤسسة اإلمام املهدي ،مؤسسة األنصاريان /قم.

 .138مرآة العقول :العالَّمة املجليس /ط1404 /2هـ /دار الكتب اإلسالم ّية.
 .139املراجعات :الس ّيد رشف الدين /ت حسني الرايض /ط1402 /2هـ .

 .140مروج الذهب :املسعودي /ط1404 /2هـ /منشورات دار اهلجرة /قم.

 .141املزار :ابن املشهدي /ت جواد الق ّيومي /ط1419 /1هـ /مط مؤسسة النرش
اإلسالمي /نرش الق ّيوم /قم.

 .142مستدرك الوسائل :امل�يرزا النوري /ط 1املح َّققة1408 /ه��ـ /مؤسسة آل
البيت/بريوت.

 .143مستدرك سفينة البحار :عيل النامزي /ت حسن بن عيل النامزي1418 /هـ/
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.

 .144املستدرك :احلاكم النيسابوري /إرشاف يوسف عبد الرمحن املرعشيل.

 .145مستدركات علم رجال احلديث :عيل النامزي /ط1412 /1هـ /مط شفق/
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طهران.

مؤسسة النشـر
 .146مستطرفات الرسائر :ابن إدريس احلليّ  /ط 1411 /2ه��ـَّ /
املدرسني /قم.
اإلسالمي التابعة جلامعة ِّ

يعىل املوصيل /ت حسني سليم أسد /دار املأمون للرتاث.
يعىل :أبو ٰ
 .147مسند أيب ٰ
 .148مسند أمحد :أمحد بن حنبل /دار الصادر /بريوت.

 .149مشارق أنوار اليقني :احلافظ رجب الربيس /ت عيل عاشور /ط1419 /1هـ/
مؤسسة األعلمي /بريوت.

 .150مشكاة األن��وار :عيل الطربيس /ت مهدي هوشمند /ط1418 /1ه��ـ /دار
احلديث.

املتهجد :الشيخ الطويس /ط1411 /1ه��ـ /مؤسسة فقه الشيعة/
 .151مصباح
ّ
بريوت.

اللحام /ط1409 /1هـ /دار الفكر /بريوت.
 .152املصنّف :ابن أيب شيبة /ت سعيد ّ
 .153معاين األخبار :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغفاري1379 /هـ /مؤسسة
النرش اإلسالمي /قم.

 .154معاين األخبار :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغفاري1379 /هـ /مؤسسة
النرش اإلسالمي /قم.

 .155املعجم األوسط :الطرباين1415 /هـ /دار احلرمني.

 .156معجم رجال احلديث :الس ّيد اخلوئي /ط1413 /5هـ .

 .157املغازي :الواقدي /ت الدكتور مارسدن جونس1405 /ه��ـ /نرش دانش
إسالمي.

 .158مفاهيم القرآن :الشيخ جعفر السبحاين :مؤسسة اإلمام الصادق /إيران/
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قم.

 .159مقدمة فتح الباري :ابن حجر/الطبعة :األوىل /سنة الطبع 1988 - 1408 :م/
النارش :دار إحياء الرتاث العريب  -بريوت – لبنان /الطبعة األوىل باملطبعة الكربى
املريية ببوالق مرص املحمية سنة  1301هجرية

 .160صحيح ابن حبان :ابن حبان /ت األرن��ؤوط /ط 1414 /2ه��ـ /مؤسسة
الرسالة.

حممد عيل احلكيم /ط1416 /1هـ /مط
 .161املقنع يف الغيبة :الرشيف
املرتىض /ت ّ
ٰ
ستارة /مؤسسة آل البيت /قم.

 .162رصاط احلق يف املعارف اإلسالمية واألصول االعتقادية :الشيخ حممد آصف
املحسني/النارش :ذوي القربى /الطلعة األوىل1428/هـ/مطبعة :ستاره.

 .163مكارم األخ�لاق :الشيخ الطربيس /ط1392 /6ه��ـ /منشورات الرشيف
الريض /قم.

 .164املالحم والفتن :ابن ط��اووس /ط /1416 /1مؤسسة صاحب األمر/
أصفهان.

 .165من ال حيرضه الفقيه :الشيخ الصدوق /ت عيل أكرب الغفاري /ط /2مؤسسة
النرش اإلسالمي /قم.

 .166منازل اآلخرة :الشيخ ع ّباس القمي /ت ياسني املوسوي /ط1419 /1هـ/
مؤسسة النرش اإلسالمي /قم.

 .167مناقب آل أيب طالب :ابن شهر آشوب /ت جلنة من أساتذة النجف1376 /هـ/
املكتبة احليدرية /النجف.

حممد بن سليامن الكويف /ت املحمودي /ط/1
 .168مناقب اإلمام أمري املؤمننيّ :
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1412هـ /مط النهضة /جممع إحياء الثقافة اإلسالم ّية /قم.

 .169مناقب عيل بن أيب طالب :ابن املغازيل /ط 1426 /1هـ /مط سبحان /انشارات
النبي.
سبط ّ

 .170منهاج الصاحلني :للسيد السيستاين.

 .171منية املريد :الشهيد الثاين /ت رضا املختاري /ط1409 /1هـ /مكتب اإلعالم
اإلسالمي.

 .172موسوعة أحاديث أهل البيت :الشيخ هادي النجفي /ط 1423 /1هـ /دار
إحياء الرتاث العريب /بريوت.

 .173موسوعة اإلمام املهدي :السيد حممد الصدر.

 .174موسوعة كلامت اإلمام احلسني :جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم /ط/3
1416هـ /دار املعروف.

 .175نفحات القرآن :سامحة آية اهلل العظمى الشيخ نارص مكارم الشريازي/الطبعة
األوىل 1384ش1426/هـ/املطلعة :سليامنزاده /النارش :مدرسة اإلمام عيل بن

أيب طالب/إيران/قم /شهدا/فرع .22

 .176نفحات الوالية :آية اهلل العظمى الشيخ نارص مكارم الشريازي/الطبعة الثانية
1426هـ.ق/املطلبعة :سليامنزاده /النارش :مدرسة اإلمام عيل بن أيب طالب/

إيران/قم /شهدا/فرع .22

نصه الدكتور صبحي صالح /ط /1
 .177هنج البالغة :الرشيف الريض /ضبط ّ
1387هـ /بريوت.

الكربى :اخلصيبي /ط1411 /4هـ /مؤسسة البالغ /بريوت.
 .178اهلداية
ٰ

 .179اهلدى والضالل يف القرآن الكريم :الشيخ حسني عبد الرضا األسدي /تقديم:
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معهد تراث األنبياء للدراسات احلوزوية اإللكرتونية /الطبعة األوىل1438 :هـ.

 .180وفيات األعيان :ابن خلكان /ت إحسان ع ّباس /دار الثقافة /بريوت.

 .181ينابيع املو َّدة :القندوزي /ت عيل مجال أرشف احلسيني /ط1416 /1هـ /دار
األسوة.

املحتويات
5

عقيدتنا يف التقية

النقطة الأوىل :معنى التقية.
النقطة الثانية :التقية اال�صطالحية:
اخلطوة األوىل :أدلة التقية.

7
8
8

8

الدليل األول :الكتاب.

الدليل الثاين :الروايات الرشيفة:

10

الدليل الرابع :العقل.

11

11

الدليل الثالث :اإلمجاع

اخلطوة الثانية :نامذج للتقية من التاريخ:

النقطة الثالثة :هل التقية نفاق ودجل؟
الفرق بني التقية والنفاق:
النقطة الرابعة :م�ستثنيات التقية:
املورد األول :ال تقية يف الدم.

املورد الثاين :ال تقية فيام يوجب فساد الدين.

النقطة اخلام�سة :التقوى.

11

12
13
13
13
14

14

األوىل :فعل الواجبات وترك املحرمات.

الثانية :فعل املستحبات وترك املكروهات.

الثالثة :تقوى الفكر.

�إ�شارتان:

14

15

15

16
16

اإلشارة األوىل :آثار الذنوب.
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/1فساد القلب

/2زوال النعمة

16

17

/3حلول النقمة.

18

آثار خاصة لبعض الذنوب:

20

/4آثار تكوينية.

19

اإلشارة الثانيةٌ :
طرق خمترص ٌة إىل التقوى.

21

ب/ابتعد عن الشبهات:

22

أ /اهرب من الفتوى:

22

ج/ال تُثر يف نفسك الشهوات املحرمة ،ويدخل ضمن هذا املعنى:

23

-ال تنفرد بامرأة:

23

-ال متش خلف امرأة وتنظر ملحاسنها:

23

حمرمة:
-ال تنظر إىل امرأة نظرة َّ

23

 /5ال تتعرب بعد اهلجرة.
 /6ال ت َِعد بام ال تستطيع فعله.

24

25

 /8ال تكذب.

25

/4ال هتتك سرت مؤمن:

 /7ال تطمع بام عند الناس.

/9ال تغضب.

/10تواضع.
ِ
/11أخلص العمل.

/12احبس جوارحك.

24

25

25

26
27

27

ايوتحملا
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/13ال تستمع الغناء.

27

/15اقرأ عن املتقني.

28

 /14اصرب.

النقطة ال�ساد�سة :كيف حمى �أهل البيت� شيعتهم و�أتباعهم؟
/1التقية.

28

28
28

/2العمل داخل البالط احلاكم.

29

ٍ
حرب خارسة.
/4عدم إدخال الشيعة يف

33

/3ذ ُّم بعض شيعتهم.

/5أمرهم شيعتهم بالعمل املخفي.
التقية املداراتية:

الف�صل الرابع :ما �أ ّدب به �أهل البيت عليهم ال�سالم �شيعتهم

31
34
35
37

النقطة األوىل :ما هو ربط هذه اآلداب بأصول الدين؟

38

الوجه الثاين:

39

الوجه األول:

النقطة الثانية :ملاذا فتح أهل البيت باب هذه اآلداب لشيعتهم؟

عقيدتنا يف الدعاء
اخلطوة األوىل :الدعاء سبب معنوي.

اخلطوة الثانية :الدعاء مفتاح اإلجابة.

اخلطوة الثالثة :آداب الدعاء.

هل الدعاء اجلماعي بدعة؟
الرد األول :مناقشة استنادهم إىل عدم فعل النبي

38
39
43
48
49
51

57
57
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الرد الثاين :مناقشة استنادهم إىل حجية عدم فعل الصحابة.

57

الرد الرابع :أعامل مجاعية مرشوعة.

58

الرد الثالث :األصل يف األعامل اإلباحة.

ثابت بالسنة املطهرة.
الرد اخلامس :الدعاء اجلامعي ٌ

�أدعية ال�صحيفة ال�سجادية

النقطة الأوىل :الدعاء يف منظومة وعقيدة �أهل البيت.
/1اجلرب:

/2التفويض:

 /3األمر بني أمرين:

النقطة الثانية :الأدوار البارزة يف حياة الإمام...

58

58
61

64
65
65

66

67

األوىل :ظاهرة البكاء.
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الثالثة :اإلنفاق.

70

الثانية :اإلعتاق.

الرابعة :الدعاء.
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أولاً  :فلسفة اإلعتاق:

71

ثال ًثا :فلسفة البكاء:

74

ثان ًيا :فلسفة اإلنفاق:

راب ًعا :فلسفة الدعاء:

إشارة :تراث اإلمام السجاد.
عقيدتنا يف زيارة القبور
األوىل :اآلراء يف زيارة القبور.

74
74

79
81

85

ايوتحملا
الثانية :مرشوعية زيارة القبور.

�شواهد على م�شروعية زيارة القبور:
النقطة الثالثة :الأهداف من زيارة القبور ،وما يرتتب على زيارة قبور...

333

86

88
91

عقيدتنا يف معنى الت�شيع عند �آل البيت عليهم ال�سالم

95

وا�صطالحا.
النقطة الأوىل :معنى الت�شيع لغ ًة
ً
النقطة الثانية :الآراء يف ن�ش�أة ال�شيعة:

98
98

األول :آية التبليغ:

الثاين :األحاديث الكثرية:

النقطة الثالثة :املراحل التي مر بها الت�شيع� ،أو ال�سري التاريخي للت�شيع.

101
102

103

املرحلة األوىل :يف زمن النبي األكرم.

103

املرحلة الثالثة :زمن اخلالفة الظاهرية ألمري املؤمنني.

104

املرحلة اخلامسة :يف زمن اإلمام احلسني.
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املرحلة الثانية :يف زمن اخللفاء.

املرحلة الرابعة :يف زمن اإلمام احلسن.

املرحلة السادسة :يف إمامة اإلمام السجاد.

104
105

106

املرحلة السابعة :يف إمامة اإلمامني الباقرين.

107

النقطة الرابعة :منزلة والية �أهل البيت يف الإ�سالم.
النقطة اخلام�سة :مقت�ضيات الوالية

112
116

املرحلة الثامنة :يف حياة اإلمام الكاظم.

األول :حبهم.

الثاين :الورع.
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117
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الثالث :الدعوة إىل احلق.

119

الرابع :التزام مكارم األخالق.

119

األوىل :التكافل االجتامعي عىل نحو الوجوب.

119

اخلامس :التكافل االجتامعي.

الثانية :التكافل االجتامعي املستحب.

عقيدتنا يف اجلور والظلم

119

120
123

التوجيه األول:

129

التوجيه الثالث:

130

التوجيه اخلامس:

130

التوجيه الثاين:

التوجيه الرابع:

129

130

التوجيه السادس:

131

عقيدتنا يف التعاون مع الظاملني

133

التوجيه السابع:

131

النقطة الأوىل� :ضرورة احلاكم.
النقطة الثانية :حدود التعامل مع احلاكم الظامل.

136
136

 .1ال جيوز الركون إىل الظامل والرضا بأفعاله.

136

.2عدم التحاكم إليه مع وجود احلاكم العادل.

 .3عدم حمبة دوام الظامل ولو عىل حساب املصلحة الشخصية.

 .4عدم تشويه صورة املذهب أو التنازل عن الثوابت من قبل...
 .5القيام بوجه الظامل متى ما سنحت الفرصة.
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ايوتحملا
 .6عدم إعانته يف ظلمه ولو ببيع ٍ
إبرة له!
عقيدتنا يف الوظيفة يف الدولة الظاملة.

 .6عدم �أعانته يف ظلمة ولو ببيع �إبرة.
عقيدتنا يف الدعوة �إىل الوحدة الإ�سالمية

النقطة الأوىل :ت�أكيد القر�آن الكرمي على الوحدة بني الديانات.
النقطة الثانية :اال�شرتاك بني الأديان ال يعني عدم التمايز بينها.
النقطة الثالثة :التمايز واالختالف هو ما يحفظ كيان املذهب.
النقطة الرابعة� :ضرورة عدم التنازل عن الثوابت ...
النقطة اخلام�سة :رعاية الأولويات.
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عقيدتنا يف حقِّ
امل�سلم على امل�سلم
ِ

157

الف�صل اخلام�س عقيدتنا يف البعث واملعاد

165

املطلب الأول�:إثبات الوجود املجرد (�إثبات وجود الروح).
املدرسة األوىل :املدرسة املادية:

166
167

املدرسة الثانية :املدرسة الواقعية:

168

الثاين :املوجود املثايل

168

األول :املوجود املادي

168

الثالث :املوجود املجرد:

169

/2ممكن الوجود:

169

/1واجب الوجود:

الدليل األول :األنا.

الدليل الثاين :التقاط الصور:

169
169
170
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الدليل الثالث :تذكّر وخت ّيل الصور:

املطلب الثاين� :إمكان املعاد يف حد نف�سه.
املطلب الثالث :هل �إ َّن املعاد �ضروريٌ ؟
النقطة األوىل :رضورة بلوغ اهلدف من...

172

173
176
177

الثانية :رضورة إثابة املطيعني وتعذيب العاصني.

178

املطلب الرابع :هل املعاد ج�سماين �أو روحاين فقط؟

180

الثالثة :رضورة إنصاف املظلومني من الظاملني.
/1تبدل اجللود:

179
183

/2شهادة اجلوارح:

183

إشكاالن حول املعاد جسامين.

184

/3اللذائذ املادية:

اإلشكال األول :إعادة املعدوم.

184

184

اإلشكال الثاين :شبهة اآلكل واملأكول:

185

اجلواب الثاين:

186

اجلواب األول:

اجلواب الثالث:
املطلب اخلام�س :املعاد وتربية الإن�سان
املطلب ال�ساد�س :ما هو املقدار الواجب من الإميان باملعاد؟
ُملحق :عوالـم الإن�سان.
العامل الأول :عامل الذر

النقطة الأوىل :املعنى العام للآية:

186

188
189
191
195
195

196

ايوتحملا

النقطة الثانية :املعاين الرتبوية للآية.
النقطة الثالثة :معنى عامل الذر:
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الرأي األول:
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الرأي الثالث:

204

العامل الثاين :عامل الأ�صالب

209

فائدة تربوية:

209

الرأي الثاين:
واخلالصة:

ال�صفات الوراثية يف النطفة:
العامل الثالث :عامل الأرحام

202

206

211
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املرحلة األوىل :مرحلة العلقة:

216

املرحلة الثالثة :مرحلة العظام:

216

املرحلة الثانية :املضغة:

املرحلة الرابعة :مرحلة تغطية العظام باللحم:
املرحلة اخلامسة :مرحلة بث الروح:

العامل الرابع :عا ُ
مل الدنيا
اجلواب:

األول :آالت العلوم الظاهرية والتجريبية:

الثاين :آلة العلم الباطني:

216
216

217
219

223
224

224

العامل اخلام�س :عامل الربزخ

227

املحور الأول :االحت�ضار.

227
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النقطة األوىل :سبب التسمية.

227

السبب الثاين:

230

السبب األول:

السبب الثالث:
السبب الرابع:

النقطة الثانية :الأمور التي يفعلهااملحت�ضر؟
أوالً :التوبة.

227

232

233

234
234

ثاني ًا :أداء حقوق الناس الواجبة.

234

الرابعُ :يستحب للمريض ْ
أن حيمد اهلل ويشكره...

234

النقطة الثالثة :الأمور التي يفعلها من يح�ضر عند املحت�ضر.
املحور الثاين :املوت

235
237

ثالث ًا :الوصية باألمور العبادية.

اخلامس :يستحب له كتامن املرض وترك الشكاية.

234
234

السؤال األول :ما حقيقة املوت؟

238

األول :اجلهل بحقيقة املوت.

239

السؤال الثاين :ملاذا نكره املوت؟
الثاين :اخلوف من املوت

السؤال الثالث :ما أنواع التويف؟

239
240

242

األول :تويف النفوس حال النوم.

244

السؤال الرابع :ما هي أنواع املوت؟

245

الثاين :تويف النفوس يف املوت.

244

ايوتحملا

النوع الأول :موت البدن وموت القلب.
من أسباب موت القلب:

موت الفرد ُ
النوع الثاينُ :
وموت املجتمع.
املحور الثالث :الربزخ
األوىل :الربزخ يف اللغة:
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248
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251
251

الثانية :الربزخ غري معلوم الفرتة الزمنية:

251

الرابعة :ملاذا يطلب بعض الناس ْ
أن يرجعوا إىل الدنيا؟

252

استطراد :منافذ تكامل اإلنسان.

255

الثالثة :من عامل الربزخ حتصل الرجعة:
اخلامسة :الربزخ عامل تكامل.

السادسة :هل بإمكان امليت ْ
أن يزور أهله وي ّطلع عليهم؟
السابعة :معنى سؤال منكر ونكري.

العامل ال�ساد�س :عامل القيامة (املعاد �أو اليوم الآخر)

252

254

256

259
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النقطة الأوىل� :أ�سماء يوم القيامة.

263

االسم األول :يوم القيامة.

263

االسم الثاين :يوم الصاخة:

االسم الثالث :يوم الفصل:
مالحظة:

النقطة الثانية :احل�ساب.

أوالً :مسائل حساهبا دقيق.

ثاني ًا :ما ال يحُ اسب عليه اإلنسان:

264
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ثالث ًا :مما هُي ّون احلساب.
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/2القناعة:

274

/1صلة الرحم:

273

 /3التخفيف من التعلق بالدنيا:

274

رابع ًا :معنى :سوء احلساب.

275

الق�سم الأول� :أ�صحاب اجلنة:
النقطة الأوىل� :شروط دخول اجلنة.

276
276

 /4حسن اخللق:

خامس ًا :نتيجة احلساب

اف َم َقا َم َر ِّب ِه َونهََى النَّ ْف َس َع ِن...
﴿و َأ َّما َم ْن َخ َ
األول :قولهَ :

274
276

276

الثاين :والية أهل البيت حسب حديث السلسلة الذهبية.
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اخلطوة الثانية :هلذا التوحيد رشط قبول ،وهو اإلخالص.

281

اخلطوة األوىلّ :
إن التوحيد يقود إىل اجلنة.

اخلطوة الثالثة :كيف يتحقق اإلخالص بالتوحيد؟

النقطة الثانية :موانع دخول اجلنة.
ِ
/1الكبرْ .

281

281
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/2القول الفاحش وقلة احلياء.

284

/4عقوق الوالدين.

284

/6اجلور.

285

/3الدياثة.

/5النميمة.

284
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ايوتحملا
/7اجلحود بوالية أهل البيت.

285

/9الرشك وإدمان اخلمر.

286

/8الصالة البرتاء.

/10الرد عىل اهلل أو اإلمام وحبس حق املؤمن.

ٌ
درجات.
النقطة الثالثة :اجلن ُة

286
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/1املعرفة.

288

/3الدعاء والطلب من اهلل

288

/2العمل.

الق�سم الثاين� :أ�صحاب النار.
النقطة الأوىل :الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل دخول جهنم.
النقطة الثانية :موانع دخول جهنم.
النقطة الثالثة� :صفات ودرجات جهنم.
بحث� :أبواب اجلنة والنار.
االحتامل األول :الباب احلقيقي.

288
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االحتامل الثاين :أن الباب بمعنى املرتبة والدرجة.
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االحتامل الرابع :األبواب كناية عن الطرق املوصلة.

307

االحتامل الثالث :أن الباب بمعنى السبب.
إشارات:
امل�صادر
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