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بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمـــد هلل رب العاملني، والصـــالة على النيب األمني، وعلى آله األئمة 

املعصومني.

إنَّ العلـــم مـــن أعظم الســـبل للوصـــول إىل طاعة اهلل تعـــاىل، وينبغي 
لإلنســـان أْن يتحصـــن به؛ ليكون معينًا لـــه يف دوره يف اجملتمع، واآليات 
املباركة يف القرآن الكريم قد حثت على أثر العلم والعلماء وفضلهم، بل 
إنَّ أول آيـــة نزلت على النيب األكـــرم � حتدثت عن العلم وأثره إذ قال 
تعـــاىل: �اْقَرْأ ِباْســـِم َربَِّك الَِّذي َخَلق� َخَلَق اإْلِْنَســـاَن ِمـــْن َعَلٍق � اْقَرْأ 
َوَربَُّك اأْلَْكَرم�الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم � َعلََّم اإْلِْنَساَن َما َلْ َيْعَلم�)1( ويف ذلك 
عناية بالغة من الشريعة املقدسة بالعلم والتعليم وما فيه من آثار على 
املعرفة، وحرصًا من األمانة العامة للعتبة الكاظمية املقدســـة يف نشـــر 
العلـــم يف اجملتمـــع مت إقامة دورات عقائدية وفقهيـــة وأخالقية للخدم 
العاملـــني يف العتبـــة املقدســـة ملعرفة علوم أهل البيت� ونشـــرها بني 
الزائرين الكرام، وذلك ألهمية أْن يكون العاملون يف خدمة هذه املراقد 
املقدسة على حظٍّ عظيم من العلم، فتم تهيأة هذه الصفحات املوجزة 
للـــدروس العقائديـــة والفقهيـــة واألخالقية، وكذلك صفحـــات موجزٍة 
عن ســـرة اإلمامني الكاظمني � وما يتعلق بالعتبة املقدســـة، آملني 
إلخوتنـــا الكـــرام أْن ينهلوا من هذا املعني لفكـــر األئمة املعصومني�، 
مع الدعاء هلم بالتوفيق والتسديد خلدمة الشريعة املقدسة، والدعوة 

لعلومهم والسر على منهجهم، لنكون دعاة هلم بالعلم والعمل.. 

)1) سورة العلق: اآليات 5-1.
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فضل العلم والعلماء في الشريعة المقدسة
ا َيَتَذكَُّر  َ قال تعاىل: �َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن ال َيْعَلُموَن ِإنَّ

ُأوُلو اأْلَْلَباِب�)1(.

قـــال تعاىل: �َشـــِهَد اهللَُّ َأنَُّه ال ِإَلـــَه ِإالَّ ُهَو َوامْلَالِئَكُة َوُأوُلـــو اْلِعْلِم َقاِئمًا 
ِكيُم�)2(. ِباْلِقْسِط ال ِإَلَه ِإال ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

َشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماء�)3(. َا َيْ قال تعاىل: �ِإنَّ

قـــال تعـــاىل: �َيْرَفـــِع اهللَُّ الَِّذيـــَن آَمُنـــوا ِمْنُكـــْم َوالَِّذيـــَن ُأوُتـــوا اْلِعْلـــَم 
َدَرَجات�)4(.

قـــال تعاىل: �َوَيَرى الَِّذيـــَن ُأوُتوا اْلِعْلَم الَِّذي ُأْنـــِزَل ِإَلْيَك ِمْن َربَِّك ُهَو 
ِميِد�)5(. احْلَقَّ َوَيْهِدي ِإىَل ِصَراِط اْلَعِزيِز احْلَ

روي عـــن النـــيب �: )طلُب العلـــِم فريضٌة على ُكلِّ مســـلٍم، أال إنَّ اهلَل 
حيبُّ ُبغاَة العلِم()6(.

روي عن النيب �: )َمْن ســـلَك طريًقا يطلُب فيه علًما، ســـلَك اهلُل به 
طريًقا إىل اجلنِة())(. 

)1) سورة الزمر: اآلية 9.
))) سورة آل عمران: اآلية 18.

))) سورة فاطر: اآلية 8).
))) سورة اجملادلة: اآلية 11.

)5) سورة سبأ: اآلية 6.
)6) وسائل الشيعة، احلر العاملي ج7) ص6).

)7) الكايف، الشيخ الكليين ج1 ص)).	
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روي عـــن النـــيب �: )َمـــْن أحـــبَّ أْن ينظـــَر إىل عتقـــاِء اهلل مـــن النـــار 
فلينظـــْر إىل املتعلمني، فوالذي نفســـي بيده ما ِمْن متعلٍم يتلُف إىل 
باب العاِل املعلم إال َكَتَب اهلُل له بُكلِّ َقَدٍم عبادَة سنٍة، وُبِنَ له بُكلِّ َقَدٍم 
ِشـــي على األرض وهي تستغفُر له، وُيسي وُيْصِبُح  مدينةيف اجلنِة، وَيْ

مغفورًا له، وشهَدْت املالئكُة أنَُّه من ُعَتقاِء اهلِل من النار()1(.

روي عن أمر املؤمنني �: )إنَّ العلَم حياُة القلوِب من اجلهل وضياُء 
األبصاِر من الظلمِة، وقوُة األبداِن من الضعِف()2(.

روي عـــن اإلمام الباقر �: )ســـارعوا يف طلب العلم، فوالذي نفســـي 
بيـــده حلديـــث واحد  تأخذه عن صادق، خر مـــن الدنيا وما محلت من 

ذهب وفضة()3(. 

)1) منية املريد يف آداب املفيد واملستفيد، الشهيد الثاني ص100. 
))) املصدر نفسه ص109.

))) وسائل الشيعة ج7) ص98. 
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دروٌس يف 
العقائِد
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دروس في العقائــد
إنَّ كل مـــا يتعلـــق بالعقائـــد اإلســـالمية يتم حبثه ضمـــن علم خاٍص 
بـــه يعـــرف بـ »علم الـــكالم«، كما أنَّ معرفة األحكام الشـــرعية من حيث 
الوجـــوب واحلرمة وغرها يتكفل ببيانها علم الفقه، ويكننا أْن ُنعرَِّف 
هـــذا العلم بأنـــه: العلُم الباحُث يف إثباِت وجوِد خالـــِق الكوِن، وصفاتِه، 

وأفعاِلِه.

وهلـــذا العلـــم عدة أمساء منهـــا »علم أصول الديـــن«، وجيب على ُكلِّ 
إنسان معرفة هذه األصول بأدلتها، وال جيوز فيها التقليد، وُكلٌّ حسب 
حاله، قال الشيخ حممد رضا املظفر �: )إنَّ اهلل تعاىل ملَّا منحنا قوة 
التفكـــر ووهـــب لنـــا العقل، أمرنـــا أْن نتفكر يف خلقـــه، وننظر بالتأمل 
يف آثـــار صنعـــه، والتدبـــر يف حكمتـــه، وإتقان تدبره يف آياتـــه يف اآلفاق 
ويف أنفســـنا، قال تعاىل: �َســـُنِريِهْم َآَياِتَنا يِف اآْلََفاِق َويِف َأْنُفِســـِهْم َحتَّى 
� )1(، وقد ذم املقلدين آلبائهم بقوله تعاىل: �َقاُلوا  َ هَلُْم َأنَُّه احْلَقُّ َيَتَبنيَّ
َبـــْل َنتَِّبـــُع َمـــا َأْلَفْيَنا َعَلْيـــِه َآَباَءَنا َأَوَلـــْو َكاَن َآَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشـــْيًئا َواَل 
َيْهَتُدون� )2(، فال يصح أْن يهمَل اإلنسان نفسه يف األمور االعتقادية، أو 
َيتَِّكَل على تقليد املربِّني، أو أي أشخاص آخرين، بل جيب عليه حبسب 
الفطـــرة العقليـــة املؤيـــدة بالنصـــوص القرآنيـــة أْن يفحـــَص، ويتأمَل، 

وينظَر، ويتدبَر يف أصول اعتقاداته املسماة بأصول الدين()3(.

)1) سورة فصلت: اآلية )5.
))) سورة البقرة: اآلية 170.
)))عقائد اإلمامية ص1). 
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فعلى هذا جيب على ُكلِّ مكلٍف معرفة أصول االعتقاد بأدلتها وليس 
بالتقليد للغر، فال جيوز أْن يقول اإلنســـان مثاًل: إني أعتقد أنَّ النيب 
� هـــو رســـول مـــن عنـــد اهلل تعاىل كمـــا قال أبـــي، أو قال فـــالٌن، أو إنِّي 
أعتقد أنَّ اإلمام أمر املؤمنني علي بن أبي طالب � هو وصي رســـول 
اهلل دون غره ممن ســـبقوه وأعتمد على قول األســـرة يف ذلك، بل جيب 
معرفـــة ذلك بالدليل ســـواء العقلـــي أم النقلي وليـــس التقليد، وهكذا 
احلال يف غر ذلك من أصول االعتقاد، وسوف نبني بعون اهلل تعاىل ما 
يتعلـــق مبعرفـــة هذه العقائد وهي: التوحيد والعـــدل والنبوة واإلمامة 

واملعاد بأدلتها املبسطة؛ ليكون املؤمن على بينة من أصول عقيدته.

الغاية من هذا العلم:  
إنَّ الغاية من معرفة ودراســـة هذا العلم هو أْن يكون اإلنســـان املســـلم 
على بينٍة ويقنٍي من اعتقاداته، وتطوير الفهم اإلياني مبعرفة ُكلِّ ما 
يتعلـــق بصفات اخلالق، وأفعاله، وعصمة األنبياء، وإمامة األئمة وغر 
ذلـــك، وكذلك حتصني املســـلم بنور العلم لنصرة العقيدة اإلســـالمية، 
والدفاع عن دين اإلســـالم، ودفع شـــبهات وشـــكوك امللحدين واملشككني 

واملعاندين.

أواًل: التوحيد.
التوحيـــد هـــو األصـــل األول مـــن أصـــول الديـــن اإلســـالمي، واملـــراد 
بالتوحيـــد: إنَّ اهلل تعـــاىل واحـــٌد ليس له شـــريٌك، وال مثيٌل، وهو تعاىل 

جامٌع جلميع الصفات احلسنة، ومنزٌه من ُكلِّ عيٍب ونقٍص.
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وجيب على املســـلم أْن يعتقَد بتوحيـــد اهلل تعاىل ِمن مجيع اجلهات، 
فيجب التوحيد يف الذات بأنَُّه واحٌد ال شريك له يف ذاته، وال شبيه له، 
َمُد � َلْ َيِلْد َوَلْ  وال نظـــر، قـــال تعاىل: �ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحـــٌد � اهللَُّ الصَّ

ُيوَلد � َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد� )1(. 

فهذه الســـورة )ســـورة التوحيد أو اإلخالص( قد بينت كمال التوحيد 
هلل تعاىل.

فيجـــب التوحيـــد يف العبـــادة بعبادة اهلل وحـــده، واالجتناب عن عبادة 
غـــره مـــن األصنام واألوثـــان وغرها، وهذا هو اهلـــدف األكرب من بعث 
ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا  األنبياء واملرسلني، قال تعاىل:�َوَلَقْد َبَعْثَنا يِف ُكلِّ ُأمَّ
اُغوَت�)2(، وكذلك جيب توحيده يف صفاته؛ ليتحقق  اهللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّ
معنـــى التوحيـــد احلقيقـــي هلل تعـــاىل، فصفاتـــه تعـــاىل عـــني ذاته غر 
منفكة عنه، فال نستطيع أْن نقول مثاًل أنَّ ذات اهلل تعاىل شيء وصفاته 
شـــيء آخر، كما لو أننا نقول أنَّ )أمحد( أيضًا له ذات وهي نفس أمحد 
القائـــم بهـــا، وله أيضًا صفات ولكنها غر نفســـه كأنـــه طويل أو قصر، 
أبيض الوجه، شـــعره أســـود، فصار أمحد له ذات وهي نفسه، وله صفات 
وهـــي الصـــورة اليت يتصف بها وُيعرف، ولكن هل هذه الصفات ثابتة أم 

متغرة؟ 

فـــإْن قلنـــا إنها ثابتة فهـــذا غر صحيح، ألن أي إنســـان تتغر صفاته 
كتغـــر طوله وجســـده ولون شـــعره وغر ذلـــك، ولكن نفســـه القائم بها 
هـــي واحـــدة، واحلال شـــاهد علـــى ذلك، إنَّنا كلنـــا ُكنَّا يف صفـــاٍت معينٍة 
وأصبحنا بعد فرتة على غر تلك الصفات ِمن غر أْن تتغر أنفسنا.    

)1) سورة اإلخالص: اآليات 1-).
))) سورة النحل: اآلية 6).
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وإْن ُقلنا إنَّها متغرة فهذا صحيٌح ألنها فعاًل وواقعًا هي متغرة، ويف 
يوم ســـوف تتالشـــى عند املوت وال تبقى إال النفس اليت ال تتغر، واليت 

تذهب إىل عاملها )الربزخ( بعد املوت.

فبعـــد أْن تعرفنـــا علـــى هذا املثـــل وتقرب لنا هـــذا املفهوم عـــن الذات 
والصفات لدى اإلنسان فهل نستطيع أْن نقول إنَّ اهلل تعاىل كذلك ذاته 

شيء وصفاته شيء آخر؟

كال فـــإنَّ ذلـــك ال جيوز على اهلل تعـــاىل، ألنَّه تعاىل صفاُتـــُه َعنْيُ ذاِتِه، 
غر منفكٍة عنه، فهي  ما يكننا أْن نشبهها بالشمس أو النار، فالشمس 
هلـــا نور، فالنور من صفات الشـــمس املالزمة هلا، فال نســـتطيع أن نرى 
مشســـًا بـــال نور مطلقًا، وكذلك إنَّ للنار نـــورًا وحرارًة ففي كل نار توجد 
صفـــة النـــور واحلرارة، فهـــل نســـتطيـع أْن نفصل النـار عــــن نورها وعن 
حرارتهـــا، فهـــذا ال يكون مطلقًا، فصـــارت احلرارة والنـــور عين صفات 

النار، واألمثلة كثرة.

وبعـــد بيان هذا املثل أعتقـــد أنَّ مفهوم التوحيد قد تبني لك، وكذلك 
املـــراد مـــن قولنا )صفاته عني ذاتـــه(، وننتقل بعد هـــذا إىل بيان بعض 

األدلة على توحيد اهلل تعاىل.
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أدلة وجود اهلل ووحدانيته: 
اعلـــم أنَّ هنـــاك أدلة كثـــرة على توحيد اهلل تعاىل فـــال يلو مكان أو 
زمان من وجود آية عظيمة تدل على وجوده من خالل آثاره، إضافة إىل 

إبداعه يف خلقه، ولكن نذكر أدلة مبسطة ليكون املفهوم واضحًا لنا.

أواًل: روي أنَّ عجوزًا كانت تغزل القطن والصوف فسأهلا بعض الناس 
عـــن الدليل على وجود اخلالق، فـــأدارت مغزهلا فتحرك ودار، ثم تركته 
فوقـــف، فقالـــت له: هذا املغـــزل ال يدور بدون أْن يدبره أحد، فالشـــمس 
والقمر والنجوم اليت تسر وتتحرك يف الليل والنهار ال يكن أْن تكون 

ٍر وحمرك. بدون مسِّ

فانظر إىل هذا الدليل البســـيط الذي اســـتطاعت هذه العجوز  به أْن 
تربهن على إثبات اهلل تعاىل، وكذلك حنن فهناك أدلة كثرة نعيشـــها، 
منها هذا الليل وظلمته، والنهار وضوؤه، وهذا اإلنسان وخلقته البديعة، 
ووجوده بعد العدم، وهذه األشـــجار املغروســـة يف الرتاب، وترابها واحد، 

وماؤها واحد، ولكن مثارها متعددة األوصاف واألشكال..

ثانيـــًا: ُســـِئَل أمـــر املؤمنـــني � عن إثبـــات الصانع عز وجـــل، فقال: 
الَبْعـــَرُة تـــدلُّ علـــى البعر، والروثُة تـــدلُّ على احلمر، وأثـــُر القدم يدلُّ 
على املســـر، فهيـــكٌل علويٌّ بهذه اللطافة، ومركٌز ســـفليٌّ بهذه الكثافة، 

كيف ال يدالن على اللطيف اخلبر)1(.

)1) حبار األنوار، العالمة اجمللسي ج) ص55. 
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هل جيب أْن نؤمن ونعتقد مبا نراه ونشاهده فقط، أم يكن االعتماد 

على اآلثار والدالئل؟!

سُّ وُيَشاَهُد فقط؛  اجلواب: اعلم أنَُّه ال جيب اإليان واالعتقاد مبا حُيَ
ألن كثـــرًا مـــن األشـــياء نعتقد بهـــا وبوجودها ِمن غـــر أْن نراها، فهذا 
هـــو مذهب املاديني والذيـــن ال يؤمنون إال باملادة وما يتعلق بها باحلس 
واملشـــاهدة، بل جيب اإليان واالعتقاد مبا جاء به األنبياء واملرســـلون، 
وما َبيََّنـُه القرآن الكريم اعتقادًا جازمًا، فنحن نؤمن ونصدق باألنبياء 
واملرســـلني وِصـــْدِق دعوتهـــم وما يتعلق بهـــم وحنن ل نشـــاهدهم ول 
حنضـــر زمانهم، وكذلك حنن نعتقد ونصدق بوجود بلدان ودول وحنن 
ل نرهمـــا ول نذهـــب إليهما، ولكننـــا صدقنا بذلك عـــن طريق اآلثار 

واألدلة اليت أكدت وجودهما، وغر ذلك من األمثلة كثرة.

ونذكر هنا قصة لطيفة شـــاهدة على ذلك: ذهب مجاعة من الطالب 
إىل املدرسة فجاء املعلم وقال للطالب: هل لكم أعني وأين هي؟ 

وهل لكم آذان وأين هي؟ 

وهل لكم أيدي وأرجل وأين هي؟

قـــال الطـــالب: نعم لنـــا أعني وآذان وأيــــدي وأرجل وهي هذه وأشــــاروا 
إليها.

قال املعلم: وهل ترون هذه األعضاء؟

فقال الطالب: نعم نراها ونلمسها.
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قال املعلم: وهل ترون املنضدة وسائر ما يف الغرفة؟

قالوا: نعم نراها.

فقال املعلم: وهل ترون اهلل وهل حتسون به؟

قالوا: ال نرى اهلل وال نلمسه.

قـــال املعلـــم: فهـــو إذًا خرافة تقليديـــة، ثم قال املعلم: إن كل شـــيء يف 
الكـــون حنـــسُّ بـــه ونـــراه، أما ما ال نـــراه وال حنس بـــه يلزم علينـــا أْن ال 

نعرتف به وإال كنا معتقدين باخلرافة.

وهنا قام أحد التالميذ وقال: امسح لي أيها األستاذ بكلمة.

قال املعلم: ُقْل.

فقـــال التلميـــذ: أيها الزمالء أجيبوا على أســـئليت، ثم قال: هل ترون 
املعلم وهل ترون املنضدة وهل ترون الرحالت؟

قال التالمذة: نعم نعم نرى كل ذلك. 

قـــال التلميـــذ: أيهـــا الزمـــالء وهل تـــرون عني املعلـــم وهل تـــرون أذنه 
ورجله؟

قال التالمذة: نعم نعم نرى ذلك.

قال التلميذ: أيها الزمالء وهل ترون عقل املعلم؟

قال التالمذة: كال ال نرى عقله.
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قال التلميذ: فاملعلم إذًا ال عقل له فهو جمنون حبســـب مقالته ألنه 
قال: )كل ما ال يراه اإلنسان فهو خرافة جيب على اإلنسان أْن ال يعرتف 
بـــه(، وإنـــا ال نـــرى عقل املعلـــم فهو إذًا ال عقـــل له وَمْن ال عقـــل له فهو 
جمنون، وهنا ُألقم املعلم حجرًا واصفر وجهه خجاًل فضحك الطالب.

فيجـــب علينا أْن نتدبر يف ذلك لنكون على بينة من وجود اهلل تعاىل، 
فـــال تتزلزل عقيدتنا بأدنى شـــكوك امللحدين واملشـــككني، كمـــا َردَّ هذا 

الطالب على ذلك امللحد عن طريق العلم واملعرفة.

 ثانياً: العدل.
هو األصل الثاني من أصول الدين ويعن أنَّ اهلل تعاىل عادل يف مجيع 
أفعالـــه، وأفعاله كلها موافقة للحكمة واملصلحة، وليس يف أفعاله ظلم 
وال يرضـــى بظلـــم أحـــد؛ ألنه تعاىل لـــو ظلم أحدًا أو رضـــي بظلم أحد 
لـــكان قبيحـــًا، وهو تعاىل منـــزه عن ُكلِّ قبيح، وقد نهـــى اهلل تعاىل عنه، 
ٍم ِلْلَعِبيِد�)1(، وقولـــه تعاىل �ِإنَّ اهللََّ ال  قـــال عز وجل: �َوَما َربُّـــَك ِبَظالَّ
َيْظِلـــُم النَّـــاَس َشـــْيئًا�)2(، وكذلك فـــإنَّ الظلم حيتاجـــه الضعيف، واهلل 

تعاىل هو الغن املطلق والقادر على مجيع األشياء.

وإنَّ املسلمني مجيعًا يعتقدون بعدل اهلل تعاىل، وينطلق هذا االعتقاد 
مـــن نفـــي القرآن ألي نوع مـــن أنواع الظلم عنـــه، وإنَّ العقل إضافة إىل 
تلك اآليات حيكم بوضوح بالعدل اإلهلي؛ وذلك ألنَّ العدل صفة كمال، 

)1) سورة آل عمران: اآلية )18.
))) سورة يونس: اآلية 6.
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والظلم صفة نقص، وإنَّ العقل حيكم بأنَّ اهلل تعاىل مستجمع جلميع 
صفات الكمال، وأنَُّه منزٌه عن ُكلِّ عيب ونقص، قال الشيخ حممد رضا 
املظفـــر �: )ونعتقد أنَّ من صفاته تعاىل الثبوتية الكمالية أنَُّه عادل 
غـــر ظال، فال جيور يف قضائه، وال حييـــف يف حكمه، يثيب املطيعني، 
ولـــه أْن جيـــازي العاصني، وال يكلف عباده مـــا ال يطيقون، وال يعاقبهم 
زيـــادة على ما يســـتحقون، وهـــو مع ُكلِّ ذلك حكيم البـــد أْن يكون فعله 
مطابقـــًا للحكمة وعلى حســـب النظـــام األكمل، فلـــو كان يفعل الظلم 

والقبح فإنَّ ذلك ال يلو عن أربع صور:

1- أْن يكون جاهاًل باألمر فال يدري أنَُّه قبيح.

2- أْن يكون عاملًا به ولكنه جمبور على فعله وعاجز عن تركه. 

3- أْن يكون عاملًا به وغر جمبور ولكنه حمتاج إىل فعله. 

4- أْن يكون عاملًا به وغر جمبور عليه وغر حمتاج إليه فينحصر يف 
أْن يكون فعله تشبيهًا وعبثًا وهلوًا. 

وُكلُّ هـــذه الصـــور حماٌل علـــى اهلل تعاىل، وتســـتلزم النقص فيه، وهو 
حمـــض الكمـــال، فيجـــب أْن حنكـــم أنَّـــُه منزٌه عـــن الظلم وفعـــل ما هو 

قبيح()1(.

إذًا فـــاهلل تعـــاىل عـــادل ال جيـــور علـــى أي خملـــوق، حكيـــٌم يف أفعالـــه 
وأوامره ونواهيه، فلقد خلق اهلل تعاىل اإلنســـان وهداه إىل رشـــده حيث 

قال تعاىل: �َقاَل َربَُّنا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى�)2(.
)1) عقائد اإلمامية ص1). 

))) سورة طه: اآلية 50.
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وأرســـل اهلل تعـــاىل األنبياء، وشـــرَّع هلـــم القوانني اســـتكمااًل للغايات 
الـــيت مـــن أجلها خلـــق اهلل تعـــاىل اإلنســـان، وكذلـــك ل يكلـــف العباد 
مبـــا هو فوق طاقتهم ووســـعهم، فلقـــد أمر اهلل تعاىل عباده بالتمســـك 
باملعانـــي الســـامية اليت جاء به األنبياء واملرســـلون إذ قـــال تعاىل: �ِإنَّ 
اهللََّ َيْأُمـــرُ ِباْلَعْدِل واإلحســـان َوِإيَتـــاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشـــاِء 
َوامْلُْنَكـــِر َواْلَبْغِي َيِعُظُكْم َلَعلَُّكـــْم َتَذكَُّروَن�)1(، فقد أمر اهلل تعاىل بالعدل 
واإلحسان وإيتاء ذي القربى؛ ألنَّ ذلك يوجب كمال اإلنسان وُعلوُّ شأنه، 
وابتعـــاده عن الظلـــم والقبح وال يرضى ذلك لعبد مـــن عبيده، وكذلك 
نهـــى عـــن الفحشـــاء واملنكر والبغي؛ ألنَّ ذلك يوجب ســـقوط اإلنســـان 
يف اهلاويـــة والرذيلـــة، وكذلـــك فإنَّ من عدل اهلل تعـــاىل أنَُّه ال ينظر إىل 
املؤمن والكافر واحملســـن واملسيء ِمْن حيث اجلزاء نظرة سواء قط، بل 
جيـــازي كاًل طبقًا الســـتحقاقه ووفقًا لعمله، فيثيب احملســـن، ويعاقب 

املسيء.

 	

)1) سورة النحل: اآلية 90.
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ثالثاً: النبــوة.
النبـــوة هـــي األصل الثالث مـــن أصول الديـــن اإلســـالمي، والنيب هو 
امُلخـــرب عـــن اهلل تعاىل مبا فيه صالح الدنيا واآلخرة، وهو شـــخص من 
البشر ومن الناس أنفسهم، جيتبيه اهلل تعاىل على سائر خلقه فيوحي 
إليه، أو حيدثه من وراء حجاب، أو يرسل إليه َمَلكًا يكلمه، ثم يأمره اهلل 
تعاىل بهداية الناس أمجعني، وإبالغهم ما أوحي إليه من الغيب؛ لتتم 
احلجـــة على النـــاس، وتنفتح أمامهم ســـبل الفالح والنجـــاح يف الدنيا 

واآلخرة. 

فاألنبياء هم رســـُل اهلل تعاىل إىل خلقـــه ليعِّرفوهم ما فيه صالحهم 
وفوزهـــم يف الدنيـــا واآلخرة وما فيه خســـرانهم؛ ألنَّ اإلنســـان ال يعرف 
ماذا يصلحه وينجيه، وال يعرف اخلالق العظيم، وال يســـتطيع معرفة 
األحـــكام والوصـــول إليها، فـــكان من لطـــف اهلل تعاىل بعباده أْن أرســـل 
إليهم األنبياء واملرســـلني ليبينوا للناس ما جيهلون، وليخرجوهم من 

الظلمات إىل النور.

ولقـــد اتفـــق املســـلمون وأكثـــر أهـــل امللـــل على ضـــرورة بعثـــة األنبياء 
إىل النـــاس، مبعنى أنَّ حكمة اخلالق ســـبحانه تقتضي إرســـال الرســـل 
هلداية البشر وإرشادهم إىل السعادة؛ ألنَّ مجيع اجملتمعات البشرية ال 
يكنها الوصول إىل السعادة من غر أْن يكون هلا قانون متكامل يكفل 
ســـعادتها، وال يســـتطيع أي خملوق وضـــع القانون املتكامل ســـوى اهلل 
تعـــاىل خالق اخللق، واألعـــرف مبصلحة عباده مبـــا ينفعهم ويضرهم، 
ــا كان اهلل تعـــاىل هو املبني ملصاحل العباد لـــذا اقتضى األمر ِمْن بعث  وملَـّ
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ُرُســـٍل يوصلـــون تلـــك القوانـــني إىل النـــاس مجيعـــًا، ليعلـــم الناس مبا 
يَن  ـــرِ يعملون به ومبا ينتهون عنه، قال تعاىل: �َفَبَعَث اهللَُّ النَِّبيِّنَي ُمَبشِّ
َوُمنِذِرين�)1(، فإنهم يبشـــرون الناس بالصالح والفوز باجلنة إِن اتبعوا 
األنبيـــاء وأطاعوهـــم، وينذرونهـــم باخلســـران املبـــني والنـــار إْن عصـــوا 
األنبيـــاء ول يتبعوهـــم، فيجب إذًا أْن يبعـــث اهلل تعاىل األنبياء، وجيب 
على الناس طاعتهم؛ لكي تتم الغاية من بعثتهم، قال الشـــيـخ حممد 
رضـا املظفر�: )إنَّ اإلنســـاَن خملوٌق غريُب األطـــوار، معقُد الرتكيب 
يف تكوينه، ويف نفســـيته، ويف عقله، فِمْن جهـــٍة قد ُجِبَل على العواطف 
والغرائز ِمْن ُحبِّ النفس واهلوى وإطاعة الشهوات، وِمْن اجلهة الثانية 
خلَق اهلل تعاىل فيه عقاًل هاديًا يرشده إىل الصالح ومواطن اخلر، وإنَّه 
لقصـــوره وعدم اطالعه على مجيع احلقائق وأســـرار األشـــياء احمليطة 
به، ال يستطيع أْن يعرف بنفسه ُكلَّ ما يضره وينفعه، وال ُكلَّ ما يسعده 
ويشـــقيه، وعلى هذا فاإلنســـان يف أشـــدِّ احلاجة ليبلغ درجات السعادة، 
فوجـــب أْن يبعـــث اهلل تعـــاىل يف الناس األنبياء رمحة هلـــم ولطفًا بهم، 
يِّنَي َرُســـواًل ِمْنهم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياِتِه  قال تعاىل: �هو الذي َبَعَث يف اأُلمِّ
ْكَمَة�)2(، وينذرهم  َيْتُلـــوا َعَلْيِهـــْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهـــْم َوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَتـــاَب َواحْلِ
عما فيه فسادهم ويبشرهم مبا فيه صالحهم وسعادتهم()3(، إذًا فاألمر 
بديهي بوجوب بعثة األنبياء، وإال فكيف َيِصُل اإلنســـان إىل سعادته يف 
الدنيـــا واآلخرة، وهو ال يعلم ماذا يريد اهلل تعاىل منه ليفعله ويطيعه 

يف ذلك، وعن ماذا ينهاه ليجتب ذلك وال يعصيه!!

)1) سورة البقرة: اآلية )1).
))) سورة اجلمعة: اآلية ).
))) عقائد اإلمامية ص9).
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الغاية من بعث األنبياء: 
بعد أْن بينا أنَّ اإلنســـان ال يســـتطيع الوصول إىل ســـعادته احلقيقية 
باالعتمـــاد على نفســـه من دون الرجوع إىل َمْن يبـــني له القوانني اليت 
توصلـــه إىل غاية خلقه، فبعث اهلل األنبياء واملرســـلني هلم فكأنَّ الغاية 

من بعثهم � أمور متعدة يكننا إمجاهلا مبا يأتي: 

1- بيان أسس التوحيد ومكافحة كل احنراف يف عبادة غر اهلل تعاىل 
ٍة َرُســـواًل َأِن  كمـــا جـــاء يف القـــرآن الكريم قولـــه: �َوَلَقْد َبَعْثَنـــا يِف ُكلِّ ُأمَّ

اُغوت�)1(. ُاْعُبُدوا اهللََّ َواْجَتِنُبوا الطَّ

 2- تعليم الناس املعارف والرســـاالت اإلهلية عن طريق تزكية النفس 
وتهذيبهـــا، وال يكـــن أْن يتحقـــق ذلك لـــوال بعث األنبيـــاء للناس، كما 
يِّنَي َرُســـوال ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه  قـــال تعاىل: �ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأُلمِّ
ْكَمـــَة وإْن كاُنـــوا مـــْن َقْبـــُل َلفي َضالٍل  َوُيَزكِّيِهـــْم َوُيَعلُِّمُهـــْم اْلِكَتـــاَب َواحْلِ

ُمبني�)2(.

 3- إقامة القســـط والعدل يف اجملتمع اإلســـالمي؛ لرفع ُكلِّ اخلالفات 
الـــيت قـــد حتصل بني أبنـــاء اجملتمع، قال تعاىل: �َلَقْد َأْرَســـْلَنا ُرُســـَلَنا 
ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َوامْلِيَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط�)3(، وإال 
لصارت الدنيا غابًة كبرًة يأكل األقوياء فيها الضعفاء وتضيع احلقوق 

والواجبات.

)1) سورة النحل: اآلية 6).

))) سورة اجلمعة: اآلية ).
))) سورة احلديد: اآلية 5).
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4- إمتام احلجة على الناس لكي ال يقولوا أنَّ اهلل تعاىل ل يبعث لنا 
َمْن يرشدنا إىل الصراط املستقيم، وبيان الصالح والفساد، قال تعاىل: 
ٌة َبْعَد الرُُّسِل  ِريَن َوُمنِذِريَن ِلئاَل َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اهللَِّ ُحجَّ �ُرُساًل ُمَبشِّ

َوَكاَن اهللَُّ َعِزيًزا َحِكيًما�)1(.

فهذه بعض الغايات اليت جيب علينا معرفتها ِمْن ِعلَِّة بعث األنبياء� 
وإال فالغايات كثرة وعظيمة. 

 شروط النبوة: 
عي النبوة،  هناك عدة صفات جيب أْن تكون متوفرة يف النيب الذي َيدَّ

ويكننا إمجااًل بيان بعض هذه الصفات:

1- العصمة من اخلطأ والزلل.

2- أقوى الناس وأشجعهم.

3- أعلم أهل زمانه.

4- أعدل الناس وأتقاهم وأورعهم.

5- أفضل الناس ُخُلقًا.   وغرها.

فهـــذه هـــي بعض صفات األنبياء � وأشـــار إىل ذلك الشـــيخ حممد 
رضا املظفر � بقوله: )ونعتقد أنَّ النيب كما جيب أْن يكون معصومًا، 
جيب أْن يكون متصفًا بأكمل الصفات اخُلُلقية والعقلية وأفضلها، من 

)1) سورة النساء: اآلية 165.
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حنو الشـــجاعة والسياســـة والتدبر والصرب والفطنة والذكاء، حتى ال 
يدانيه بشر سواه فيها ألنَُّه لوال ذلك ملا َصحَّ أْن يكون له الرئاسة العامة 
علـــى مجيـــع اخللق، وكما جيـــب أْن يكون طاهـــر املولد، أمينـــًا، صادقًا، 
منزهـــًا عن الرذائل قبل بعثته أيضـــًا؛ لكي تطمئن إليه القلوب، وتركن 

إليه النفوس، بل لكي يستحق هذا املقام اإلهلي العظيم()1(.

فهذه الصفات مجيعها جيب أْن تكون متوفرة يف النيب لكي يســـتحق 
مقـــام اخلالفة اإلهلية هلل تعـــاىل يف األرض، ومجيع هذه الصفات اليت 
مـــرت هي واضحة للمســـلمني، وقد جتلَّت يف النـــيب األكرم حممد �، 
وينبغـــي أْن نبـــني بعـــض ما يتعلق بعصمـــة األنبياء وما يـــراد من ذلك 

إمتامًا للبحث.

 العصـمـة: 
هـــي التنـــزه عن الذنـــوب واملعاصي صغائرهـــا وكبائرهـــا، وعن اخلطأ 
والنســـيان، ونعتقـــد أنَّ األنبياء معصومون قاطبـــًة، وكذلك األئمة من 
الذنـــوب صغائرهـــا وكبائرها، قبل البعثـــة وبعد البعثة، بـــل إنَُّهم أيضًا 

معصومون عن اخلطأ والسهو والنسيان.

)1) عقائد اإلمامية ص55. 
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الغاية من العصمة: 
قد يسأل سائل ملاذا جيب أْن يكون النيب أو اإلمام معصومًا؟ 

وهل عدم عصمته تفقده النبوة أو اإلمامة؟ 

ولإلجابـــة عـــن هذا الســـؤال نقدم مقدمة بســـيطة وهـــي: إنَّ األنبياء 
ـــا ُأرســـلوا إىل النـــاس ليعلموهـــم شـــريعة اهلل وتعاليمهـــا اليت فيها  إنَّ
اهلداية إىل صراط احلق، وإنَّ هذا اهلدف ال يتحقق إال بانقياد الناس 
لألنبيـــاء وطاعتهـــم ومتابعتهم يف األفعال واألقـــوال، وإنَّ هذا االنقياد 
وهـــذه املتابعة ال تكون إال إذا حصل وثوق الناس واطمئنانهم ويقينهم 
باألنبيـــاء بأنَّهـــم أنبيـــاُء اهلل تعـــاىل، وأنَّ ُكلَّ مـــا يصـــدر عنهـــم هـــو ِمْن 
عنـــد اهلل، وأنَُّهـــْم ال يكذبـــون، وال َيســـهون يف تبليغهم أوامـــر اهلل تعاىل، 
إذًا فهدايـــة الناس مشـــرتطة بوثوق الناس باألنبيـــاء، وكذلك إنَّ وثوق 
النـــاس باألنبيـــاء مشـــرتٌط بعصمتهم من اخلطأ والســـهو والنســـيان، 
لـــذا جيب أْن يكون النيب أو اإلمـــام معصومًا؛ لكي تطيعه الناس وتتبع 
أوامره، وعلى هذا يقول الشيخ حممد رضا املظفر �: )والدليل على 
وجـــوب العصمـــة: إنَُّه لو جاز أْن يفعل النيب املعصية أو يطأ وينســـى، 
ـــا أْن جيـــب اتباعه يف فعله الصـــادر منه عصيانًا أو خطأ أو ال جيب،  فإمَّ
فـــإْن وجـــب اتباعه فقد َجوَّْزَنا فعل املعاصـــي برخصٍة ِمَن اهلل تعاىل، بل 
أوجبنـــا ذلك، وهـــذا باطل بضرورة الدين والعقـــل، وإْن ل جيب اتباعه 

فذلك ينايف النبوة اليت البد أْن تقرتن بوجوب الطاعة أبدًا()1(. 

فمثـــاًل إنَّ اهلل تعـــاىل يقـــول يف كتابـــه اجمليد: �َيـــا َأيَُّها الَِّذيـــَن َآَمُنوا 

)1) عقائد اإلمامية ص)5.
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َأِطيُعـــوا اهللََّ َوَأِطيُعـــوا الرَُّســـوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكـــم�)1(،  ففي هذه اآلية 
يأمـــر اهلل تعـــاىل بالطاعة للنـــيب واإلمام، فإذا كان النـــيب أو اإلمام غر 
معصوم فإِن ارتكب معصيًة فماذا جيب على املسلمني جتاه هذا الفعل؟

ـــا الطاعة، أو عـــدم الطاعة، فإْن أطعناه يف هـــذه املعصية فهذا غر  ِإمَّ
جائـــز؛ ألنَّ املعصية حراٌم، وحاشـــا هلل تعـــاىل أْن يأمر بارتكاب املعاصي، 
وإْن ل ُنِطْعـــُه فهـــذا أيضًا حـــراٌم؛ ألنَّ اهلل تعاىل أمرنـــا بإطاعته إذ قال 
تعاىل: �َأِطيُعوا اهللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكم�، وقال تعاىل: 
�َوَمـــا آَتاُكـــُم الرَُّســـوُل َفُخُذوُه َوَمـــا َنَهاُكْم َعْنـــُه َفاْنَتُهـــوا�)2(، فإذًا جيب 
أْن يكـــون النـــيب أو اإلمام معصومـــًا لكي يتم اتباعـــه يف مجيع األفعال 
واألقوال، وهذه هي عقيدتنا يف العصمة لألنبياء واألئمة �، ولذلك 
أمر النيب� األمة باتباع القرآن الكريم واألئمة؛ ألنهم هم املعصومون 
فقط دون غرهم إذ قال �: )إنِّي تارٌك فيُكم الثَّقلني ِكتاَب اهلِل وعرتتي 

أهل بييت، ما، وإنَّهما َلْن يفرتقا حتَّى يردا عليَّ احلْوض()3(.

نبذة عن سيرة خاتم النبيين محمد � 
امسه: حممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف..

أبوه: عبد اهلل بن عبد املطلب تويف والنيب جنني يف بطن أمه، وتكفله 
مـــن بعده جده عبـــد املطلب، وبعد وفاة جده تكفلـــه عمه أبو طالب أبو 

اإلمام علي �.
)1) سورة النساء: اآلية 59.
))) سورة احلشر: اآلية 7.

  ))) وسائل الشيعة ج7) ص189.
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أمـه: آمنة بنت وهب بن عبد مناف توفيت وعمر النيب  ست سنوات. 

لقبه: رسول اهلل، خامت النبيني، الصادق، األمني..

كنيته: أبو القاسم.

زوجته: خدجية بنت خويلد، وغرها..

 والدتــــه: ولـــد النيب � يف مكة املكرمة يوم اجلمعة يف الســـابع عشـــر 
مـــن ربيـــع األول لعـــام الفيل، وقد بعث يف ســـن األربعـــني فدامت بعثته 
)23( عامـــا حتى وفاتـــه، هاجر من مكة إىل املدينة بعدما تويف عمه أبو 
طالـــب، وقامـــت قريش بإعالن احلرب عليه وعلـــى أصحابه، فذهب إىل 
املدينة هو وأصحابه فاستقبله أهل املدينة بأحسن االستقبال ونصروه 
ونصـــروا دعوته ولذلك مُسوا بـ)األنصار(، وأما )املهاجرون( فهم الذين 
هاجـــروا معه مـــن مكة إىل املدينة، وكان ذا خلق عظيم حتى قال تعاىل 

فيه: �َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم�)1(.

 وفاته: تويف النيب � يف يوم االثنني 28/صفر/11هـ، ودفن يف املدينة 
املنورة وكان عمره )63( عامًا.

معجزاته: ومعجزات النيب � كثرة نذكر منها:

1- القرآن الكريم.

 2- انشقاق القمر.

 3- نبع املاء من بني أنامله.

)1) سورة القلم: اآلية ). 
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 4- نطق اجلمادات واحليوانات ألجله.

  5- تظليل الغمام عليه.

وكثرة هي معجزاته � ولكن أعظمها القرآن الكريم املعجزة اخلالدة، 
الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، الكتاب الذي 

يهدي إىل صراط مستقيم.

من أحاديثه �))):   
� َلْيَس ِمنَـّا َمْن َغشَّ ُمْسِلمًا َأْو َضرَُّه أْو َماَكَرُه.

� أْفَضُلُكْم إيانًا أْحَسُنُكْم أْخالقًا.

� َنَظُر الَوَلِد إىل والَدْيِه ُحبـًّا هَلَُما ِعَبادة.

� َفْضُل الِعْلِم أَحبُّ ِإَليَّ ِمْن َفْضِل الِعَباَدِة، َوأْفَضُل ديِنُكُم الَوَرع. 

الِم. � ِصُلوا أْرَحاَمُكْم َوَلْو ِبالسَّ

)1) حتف العقول، احلسن بن شعبة احلراني ص)). 
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رابعاً: اإلمامــة. 
اإلمـــام هي األصـــل الرابع من أصـــول الدين اإلســـالمي، اإلمامة هي 
رئاســـة عامة يف أمور الدين والدنيا لشـــخص من األشخاص نيابة عن 
النيب، وهي تفويض ونصٌّ من اهلل تعاىل؛ ألنَّ النيب إذا ارحتل عن أمته 
جيـــب أْن يكـــون بعده َمْن ُيبنَي لألمة أحكامها وما حتتاجه فيما يصلح 
شـــؤونها، فإنَّ املســـؤوليات اليت تقُع على عاتق النيب ِمْن إرشـــاد الناس 
وهدايتهم ودعوتهم إىل اخلر والصالح وغر ذلك هي نفسها اليت تقع 
على عاتق اإلمام، ولكن الذي يتميز به النيب عن اإلمام أنَّ النيب يأخذ 
تعاليمه بإرشاٍد ووحٍي من اهلل تعاىل، بينما اإلمام يؤخذ ذلك بعلم من 

النيب.

فاألئمة � بعد النيب � يبينوا أحكام شـــريعة اهلل تعاىل، وينشـــروا 
دين العدل اإلهلي بني الناس، إىل أْن تتحقق األهداف الكاملة للرسالة 
اإلهلية، يقول الشيخ حممد رضا املظفر �: )نعتقد أنَّ اإلمامة أصٌل 
ِمـــْن أصول الديـــن ال يتم اإليان إال باالعتقاد بها، واإلمامة اســـتمراٌر 
للنبـــوة، والدليل الذي يوجب إرســـال الرســـل وبعث األنبياء هو نفســـه 
يوجـــب أيضـــًا نصب اإلمام بعد الرســـول، واإلمامـــة ال تكون إال بالنص 
مـــن اهلل تعـــاىل علـــى لســـان النـــيب أو اإلمـــام الـــذي قبله، وليســـت هي 
باالختيار ِمَن الناس، فليس هلم إذا شـــاؤوا أْن يعينوا إمامًا هلم َعيَُّنوه، 
ومتـــى شـــاؤوا أْن يرتكوا تعيينـــه()1( إذًا جيب أْن يكون هنـــاك إمامًا بعد 

النيب يبني للناس طريقة اهلداية والصالح.

)1) عقائد اإلمامية ص66.
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وشـــروط اإلمامة هي نفسها شـــروط النبوة كالعصمة والعلم واخُلُلق 
وغرها، واألئمة بعد النيب � اثنا عشر إمامًا قد َعرََّفُهُم النيبُّ ألمته 
بقوله: )أنا سيد النبيني، وعلي سيد الوصيني، وأنَّ أوصيائي بعدي اثنا 

عشر أوهلم علي، وآخرهم القائم املهدي(. 

وقـــد أوجب النـــيب � على املســـلمني طاعتهـــم وواليتهـــم ومودتهم، 
فإضافـــة إىل مـــا ورد يف القـــرآن الكريـــم مـــن اآليـــات الـــيت بينـــت ذلك، 

فاألحاديث الشريفة هي كثرة جدًا نذكر ثالثة منها:

حديـــث الثقلـــني:  روي عن النيب �: )إنِّي تـــارٌك فيكم الثقلني كتاَب 
اهلِل وعرتتي أهَل بييت، ما إْن متســـكتم بهمـــا َلْن تضلوا أبدًا، وإنهما َلْن 

يفرتقا حتـى َيِرَدا َعَليَّ احلوَض()1(.

حديث السفينة:  روي عن النيب �: )أال إنَّ مثل أهل بييت فيكم مثل 
سفينة نوح يف قومه، َمْن ركبها جنا، وَمْن ختلف عنها غرق()2(.

حديث أمان األمة:  روي عن النيب �: )النجوُم أماٌن ألهـل الســـماء، 
وأهُل بييت أماٌن ألميت()3(.

)1) وسائل الشيعة ج7) ص189.
))) املصدر نفسه ج7)  ص)).
))) حبار األنوار ج7) ص09).
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األئمة االثنا عشر المعصومون �:
1- اإلمـــام أمر املؤمنني علي بن أبي طالب �. / املدفون يف النجف 

األشرف

2- اإلمـــام احلســـن بن علي اجملتبى �. / املدفـــون يف مقربة البقيع 
يف املدينة املنورة

3- اإلمام احلسني بن علي الشهيد �. / املدفون يف كربالء املقدسة

4- اإلمام علي بن احلســـني الســـجاد �./ املدفون يف مقربة البقيع 
يف املدينة املنورة

5-  اإلمـــام حممد بن علي البـاقـــر �./ املدفون يف مقربة البقيع يف 
املدينة املنورة

6- اإلمـــام جعفر بن حممد الصـــادق �./ املدفون يف مقربة البقيع 
يف املدينة املنورة

)- اإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكاظـــم �./ املدفـــون يف الكاظميـــة 
املقدسة

8- اإلمام علي بن موسى الرضـا �./ املدفون يف خراسان

9- اإلمام حممد بن علي اجلـواد �. / املدفون يف الكاظمية املقدسة

10- اإلمام علي بن حممد اهلـادي �./ املدفون يف سامراء

11- اإلمام احلسن بن علي العسكري �. / املدفون يف سامراء

12- اإلمام احلجة بن احلسن املهدي �. / حي غائب
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نبذة موجزة من سيرة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم�)1(

 امسه: موســـى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلســـني بن علي بن 
أبي طالب �.

أبوه: اإلمام جعفر الصادق �.

ألقابه منها: الكاظم، الصابر، الصاحل..

مولـــده: ولد اإلمام الكاظم � يف الســـابع مـــن صفر عام )128هـ( يف 
ْيـــَدة(، لقبها اإلمام الصادق �  ُه )مُحَ )األبـــواء( بني مكة واملدينة، وأمُّ
َب  اٌة من األدناِس كســـبيَكِة الذهِب، وُلقِّ ْيَدُة ُمَصفَّ اة( فقال: مُحَ بـ)امُلَصفَّ
اإلمـــام بـ)الكاظـــم( لكظم الغيظ والصرب مبا فعلـــه الظاملون به، فلقد 
قاســـى من املصائب والشـــدائد الكثرة من ُحكَّاِم عصره، ولكن ذلك ل 
يبعده عن اجملتمع اإلسالمي، ومعرفة معاناة الناس وآالمهم، فلقد كان 
يتفقـــد فقـــراء املدينة يف الليل فيوصل إليهم مـــا حيتاجون إليه، وكان 
إذا بلغه عن رجل َدْيٍن أو ضيق يسد دينه، ولقد كان أهله يقولون عجبًا 
ملن جاءته صرة موســـى � فشـــكا الِقلَّة، وقد ُســـِجن اإلمام موســـى بن 
جعفـــر� مـــرات متعددة فكان يتفرغ يف ســـجنه إىل مناجاة اهلل تعاىل 
وإىل الصـــالة والصيام والدعاء، وقد نشـــر علوم آل حممد يف زمانه مع 
ما كان عليه من اآلالم والعذاب من حكام زمانه، حتى انتشر طالبه يف 
اآلفاق ليعلموا التاس تلك العلوم، ومن أهم تراثه � هي رســـالته يف 
العقـــل لتلميذه »هشـــام بـــن احلكم«، وقد أقام احلجـــج والرباهني على 

)1)  سيتم االقتصار على سرية اإلمامني موسى بن جعفر الكاظم وحممد بن علي اجلواد � ليكون 
اخلادم يف العتبة الكاظمية املقدسة على اطالع موجز بسريتهما.
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ُكلِّ َمـــْن أراد أْن حياججـــه يف جملـــس هارون الرشـــيد أمثال أبي حنيفة 
النعمان وأبي يوســـف وغرهما، وهو اإلمام الســـابع من أئمة املسلمني، 

وخليفة اهلل وحجته يف أرضه.

شهادته: استشهد اإلمام موسى بن جعفر � يف اخلامس والعشرين 
من شـــهر رجب عام )183هـ( يف ســـجن الســـندي بن شـــاهك الذي دسَّ 
إليه الســـم بأمٍر من هارون الرشـــيد ودفن يف »مقابر قريش« الكاظمية 

املقدسة.

من أحاديثه � ))):  
رْبُ على  � ليـــَس ُحْســـُن اجلواِر َكـــفُّ األَذى، ولِكْن ُحْســـُن اجلـــواِر الصَّ

األذى.

َدَقـِة.  عيِف ِمْن أْفَضـِل الصَّ � َعْوُنَك للضَّ

يَت امليزاِن، ُكلََّما زيَد يف ِإياِنِه زيَد يف َبالِئـِه.       � امُلؤِمُن ِمْثُل َكفَّ

� َلْيس ِمنَّا َمْن ل حُياِســـبْ َنْفَســـُه ُكلَّ يوٍم، فِإْن عمَل َحَســـنًا اْســـَتزاَد 
ِمْنُه، َوِإْن عمَل سيئًا اْسَتْغَفَر اهلَل ِمْنُه وتاَب إليِه.

� ال ُتْذِهب احِلشـــَمَة بينَك وبنَي َأخيَك، وأبِق منها، َفإنَّ ذهاَبها ذهاُب 
احلياِء. 

)1) حتف العقول ص09). 
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نبذة موجزة من سيرة اإلمام محمد بن علي الجواد�
امســـه: حممـــد بن علي بن موســـى بن جعفر بن حممـــد بن علي بن 

احلسني بن علي بن أبي طالب�.

أبوه: اإلمام علي الرضا �.

ألقابه: اجلواد، القانع، املرتضى..

مولـــده: ولـــد اإلمـــام حممد اجلـــواد � يف املدينة املنورة يف العاشـــر 
من  رجب ســـنة )195هـ(، روي عن الســـيدة  حكيمة بنت اإلمام موســـى 
ابـــن جعفر � أنهـــا قالت: )حضرت والدة اخليـــزران أم أبي جعفر وقد 
دعانـــي الرضـــا � فقال: يا حكيمـــة احضري والدتهـــا وادخلي وإياها 
والقابلـــة بيتًا ووضع لنا مصباحـــًا..(، وقد نص اإلمام الرضا � على 
إمامتـــه، فقـــد روي أنَّـــُه قيل ألبي احلســـن الرضا � يا ســـيدي إْن كان 
َكـــْوٌن فإىل َمـــْن؟ قال: إىل أبي جعفر ابن، فكأنَّ القائل اســـتصغر ِســـنَّ 
أبي جعفر، فقال أبو احلســـن�: إنَّ اهلل سبحانه بعث عيسى بن مريم 
رســـواًل نبيـــًا صاحب شـــريعة مبتدأة يف أصغر من الســـنِّ الـــذي فيه أبو 
جعفر، ولقد كان كآبائه � يف الدفاع عن اإلسالم وعقائده ِمَن الذين 
أرادوا تشـــويه الديـــن وحتريف معامله، فقـــد روي أنَّ حييى بن أكثم قال 
لإلمـــام اجلـــواد�: إنَّ أبـــا بكـــر وعمر ســـيدا كهـــول أهل اجلنـــة، فقال 
�: هـــذا حمـــاٌل ألنَّ أهـــل اجلنـــة كلهم يكونـــون شـــبابًا وال يكون فيها 
كهـــل وهـــذا اخلـــرب وضعه بنو أمية ملضـــادة اخلرب الذي قال فيه رســـول 
اهلل � يف احلســـن واحلسني بأنهما سيدا شباب أهل اجلنة –واحلديث 
طويل- وغر ذلك من األحاديث، وهو اإلمام التاسع من أئمة املسلمني، 
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وخليفة اهلل وحجته يف أرضه.

شـــهادته: استشـــهد اإلمام � يف آخر ذي القعدة سنة )220هـ( ودفن 
يف »مقابـــر قريـــش« الكاظمية املقدســـة جبنب جده اإلمام موســـى بن 

جعفر �. 

من أحاديثـه �))): 
� َمْن َأْصَغى إىل ناِطٍق َفَقْد َعَبَدُه، فإْن كاَن النَّاِطُق َعِن اهلِل َفَقْد َعَبَد 

اهلَل، وإْن كاَن النَّاِطُق َعْن ِلَساِن إْبليَس َفَقْد َعَبَدُه. 

ْن  تـــاُج إىل َتْوِفيٍق ِمَن اهلِل، وواِعٍظ ِمْن َنْفِســـِه، وَقُبوٍل مِمَّ � امُلؤِمـــُن حَيْ
َيْنَصُحُه.

� َمْن َشِهَد َأْمرًا َفَكرَهُه كاَن َكَمْن غاَب َعْنُه، وَمْن غاَب َعْن َأْمٍر َفَرِضَيُه 
كاَن َكَمْن َشِهَدُه.

رِّ. � ال َتُكْن َولّيًا هلِل يف الَعالنيـِة، َعُدّوًا َلُه يف السِّ

� إظهاُر الشيِء قبَل َأْن َيْسَتِحكَم َمْفَسَدٌة َلُه. 

)1) حتف العقول ص57).
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خامساً: المعــاد. 
إنَّ املعاد هو األصل اخلامس من أصول الدين اإلسالمي، واملقصود بِه 
هو املعاد اجلســـماني ويعن أنَّ الروح واجلســـد معـــًا تعاد بعد أْن حييي 
اهلل تعاىل اخلالئق بعد موتها، وحيشـــرهم بعد فنائها للحســـاب يف يوم 
القيامة؛ ليثيب احملســـن بإحســـانِه وطاعتِه، وجيازي املســـيء بإساءتِه 
وعصيانِه، ولقد بينت اآليات القرآنية ما يتعلق باملعاد واجلزاء والبعث 
بأعظـــم وأدق بيـــان، فال تكاد ختلو ســـورة من ســـور القـــرآن الكريم دون 
التعـــرض إىل املعاد، فمنها قوله تعـــاىل: �ِإنَُّهْم َكاُنوا َقْبَل َذِلَك ُمرْتَِفنَي 
نـــِث اْلَعِظيِم � َوَكاُنـــوا َيُقوُلوَن َأِئـــَذا ِمْتَنا  � َوَكاُنـــوا ُيِصـــرُّوَن َعَلـــى احْلِ
َوُكنَّـــا ُتَراًبـــا َوِعَظاًما َأِئنَّا ملََْبُعوُثوَن � َأَو آَباُؤَنـــا اأْلَوَُّلوَن � ُقْل ِإنَّ اأْلَوَِّلنَي 
ُْموُعـــوَن ِإىَل ِميَقـــاِت َيـــْوٍم َمْعُلوم�)1(، ثـــم ذكر اهلل تعاىل  َواآْلِخِرين�جمَلَ
يف ســـورِة أخـــرى مراحل تطور اإلنســـان مـــن النطفة حتـــى املعاد حيث 
قال تعاىل: �َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِنَســـاَن ِمْن ُســـالَلٍة ِمْن ِطنٍي � ُثمَّ َجَعْلَناُه 
ُنْطَفًة يِف َقَراٍر َمِكنٍي � ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة 
ًما ُثمَّ َأنَشـــْأَناُه َخْلًقا آَخَر  َفَخَلْقَنـــا امْلُْضَغـــَة ِعَظاًما َفَكَســـْوَنا اْلِعَظـــاَم حَلْ

اِلِقنَي�)2(. َفَتَباَرَك اهللَُّ َأْحَسُن اخْلَ

فكما جيب اإليان واليقني بأنَّ القرآن الكريم كتاب اهلل تعاىل فكذلك 
جيـــب اإليان بكل ما جـــاء بِه، فاملعاد من العقائد األساســـية اليت أكد 
عليهـــا القـــرآن الكريـــم، قال الشـــيخ حممد � املظفـــر �: )ونعتقد 
أنَّ اهلل تعـــاىل يبعـــث النـــاس بعد املوت يف خلٍق جديـــد يف اليوم املوعود، 

)1) سورة الواقعة: اآليات  5)-50.
))) سورة املؤمنون: اآليات )1-)1.
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فيثيب املطيعني، ويعذب العاصني، وهذا أمر على مجلته وما عليه من 
البســـاطة يف العقيدة اتفقت عليه الشـــرائع الســـماوية، فإنَّ َمْن يعتقد 
باهلل اعتقادًا قاطعًا ويعتقد كذلك مبحمٍد رســـواًل منه أرســـله باهلدى 
وديـــن احلـــق البد أْن يؤمن مبا أخرب القـــرآن الكريم من البعث والثواب 
والعقاب واجلنة والنعيم والنار واجلحيم، وقد صرح القرآن بذلك وملََّح 
إليِه مبا يقرب من ألف آيٍة كرية، فاملعاد اجلسماني باخلصوص ضرورة 
من ضروريات الدين اإلســـالمي دلَّ صريح القرآن الكريم عليها()1(، إذًا 
فـــال يكن ألي إنســـان أْن ينكر املعاد ومنكرُه خارج من عداد املســـلمني، 
والعقـــل الصحيـــح والنظر الصريح حيكم باملعـــاد، إذ لو ل جيب املعاد 
واجلزاء لكان التكليف عبثًا، ولوال املعاد لذهبت مظال العباد وتساوى 
أهل الصالح والفســـاد، ولتســـاوى األنبياء واألشقياء، فيجب املعاد ألنَّ 
الدنيـــا دار بـــالء وامتحـــان ليبتلي اهلل العبـــاد يف طاعتهم ومعصيتهم، 
ففـــي يوم املعاد ســـرى اإلنســـان أعماله ونتيجتها الـــيت كان يعلمها يف 
الدنيا، فإْن كانت صاحلة فثوابه اجلنة، وإْن كانت طاحلة فمصره النار، 
فلـــذا جيـــب علينا اإليـــان واالعتقاد بهذا األصـــل اخلامس من أصول 

الدين )املعاد( كاعتقادنا بغرِه من العقائد اليت سبقت.

وبهذا نكون قد انتهينا من بيان ما يتعلق بأصول الدين ومعرفة ذلك 
والدليل عليِه بصورة موجزة؛ ليكون بذلك اعتقادنا بهذِه األصول عن 
طريـــق العلم والدليل، وليس التقليد، كما قال يف ذلك الشـــيخ حممد 
رضـــا املظفـــر �: )وجوب النظر واملعرفة يف أصـــول العقائد وال جيوز 

تقليد الغر فيها()2(.  

)1) عقائد اإلمامية ص 6)1. 
))) املصدر نفسه ص)). 
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دروٌس يف 
الفقِه
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مقدمة فقهية:
علـــم الفقـــه: هـــو العلـــم باألحـــكام الشـــرعية الفرعيـــة مـــن أدلتهـــا 

التفصيلية.

األحكام الشـــرعية: تنقسم األحكام الشرعية على أقسام مخسة، فُكلُّ 
أمر له أحد هذه األحكام وهي:

1- الوجـــوب: وهو اإللزام بالعمل، فيكـــون املكلَُّف ملزمًا بإتيان العمل 
فيعاقـــب علـــى تركه مثـــل: أداء الصـــالة اليومية، وصوم شـــهر رمضان، 

واخلمس، واحلج عند االستطاعة وغر ذلك.

2- االستحباب: وهو احلث على العمل من غر إلزام، فيتم حث املكلَِّف 
علـــى اإلتيان بالعمل ليحصل على الثواب مثـــل: صالة الليل، والصوم 

املستحب، وغسل اجلمعة، والزيارة وغرها.

3- احلرمـــة: وهو اإللزام بالـــرتك، فيكون املكلَّف ملزمًا برتكه فيعاقب 
علـــى اإلتيـــان به مثـــل: حرمة الربا، وحرمة الســـرقة، وحرمـــة أكل مال 

اليتيم وغرها.

4- الكراهـــة: وهو احلـــث على الرتك من غر إلـــزام، فيتم حث املكلَِّف 
على ترك العمل مثل: العبث يف اللحية يف الصالة، والنوم على اجلنابة، 

ومحل املصحف للحائض وغرها.

5- اإلباحة: وهو فســـح اجملال من الشـــريعة للمكلف فله أْن يعمل أو 
يرتك مثاًل: األكل، والشرب، والنوم وغرها. 
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االجتهاد: هو استنباط احلكم الشرعي من مداركه املقررة.

االحتيـــاط: هـــو العمـــل الـــذي يتيقن معه بـــرباءة الذمة مـــن الواقع 
اجملهول.

التقليد: هو العمل اعتمادًا على فتوى اجملتهد.

االحتيـــاط الوجوبـــي: وهو أْن يكون املكلَُّف خمـــرًا بني العمل بفتوى 
اجملتهد الذي يقلده أو الرجوع إىل جمتهد آخر األعلم فاألعلم.

االحتياط اللزومي: وهو مثل االحتياط الوجوبي من حيث العمل.

االحتياط االستحبابي: وهو أْن يكون املكلَُّف خمرًا بني العمل بفتوى 
اجملتهد أو تركها.
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التقليد واالجتهاد))). 
مسألة: جيب على ُكلِّ مكلٍف ل يبلغ رتبة االجتهاد أْن يكون يف مجيع 

عباداته ومعامالته، وسائر أفعاله وتروكه: مقلًدا، أو حمتاًطا.

مسألة: جيوز تقليد من اجتمعت فيه أمور ومنها: 

1- البلوغ. 

2 - العقل. 

 3- اإليان.

 4- الذكورة.

 5- االجتهاد.

  6- العدالة.

  )- احلياة فال جيوز تقليد امليت ابتداء.

مسألة: ال جيوز العدول من احلي إىل امليت الذي قلده أواًل، كما ال جيوز 
العـــدول من احلي إىل احلي، إال إذا صار الثاني أعلم أو كانا متســـاويني 

ول يعلم االختالف بينهما.

)1)   مت االعتماد يف األحكام الفقهية على رس���الة املرجع الديين األعلى مساحة الس���يد علي احلسيين 
السيستاني »دام ظله« منهاج الصاحلني واملسائل املنتخبة.
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الوضوء
وفيه أمور أربعة:

 األول: أجزاء الوضوء، وهي أربعة:

1- غسل الوجه.

 2- غسل اليدين.

 3- مسح الرأس.

  4- مسح الرجلني. 

 1- غســـل الوجه: جيب غســـل الوجه ما بني قصاص الشعر إىل طرف 
الذقـــن طـــوال، وما اشـــتملت عليه األصابع الوســـطى واإلبهـــام عرضًا، 
واخلارج عن ذلك ليس من الوجه، وإْن وجب إدخال شـــيء من األطراف 
إذا ل حيصـــل العلـــم بإتيـــان الواجـــب إال بذلك، وجيـــب على األحوط 
االبتداء بأعلى الوجه إىل األســـفل فاألســـفل وال جيوز النكس، ويكفي 

يف ذلك الصدق العريف... 

 2- غســـل اليديـــن: جيـــب غســـل اليديـــن مـــن املرفقـــني إىل أطـــراف 
األصابع، وجيب االبتداء باملرفقني، ثم األسفل منها فاألسفل -عرفًا- 
إىل أطـــراف األصابـــع... واملرفـــق هـــو جممـــع عظمي الـــذراع والعضد، 

وجيب غسله مع اليد.

 3- مســـح الرأس: جيب مســـح مقدم الرأس -وهو ما يقارب ربعه مما 
يلي اجلبهة- مبا بقي من بلة اليد، ويكفي فيه املســـمى طواًل وعرضًا. 
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واألحـــوط -اســـتحبابًا- أْن يكون العرض قدر ثالثـــة أصابع مضمومة، 
والطول قدر طول إصبع. كما إنَّ األحوط -اســـتحبابًا- أْن يكون املســـح 
من األعلى إىل األسفل، وأْن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى.

 4- مســـح الرجلـــني: جيب مســـح القدمـــني من أطـــراف األصابع إىل 
الكعبني، والكعب هو املفصل بني الساق والقدم على األظهر. واألحوط 
تقديـــم الرجل اليمنى على اليســـرى، وإْن كان األظهر جواز مســـحهما 
معًا. كما إنَّ األحوط أْن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، 

وإْن كان ال يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما.

الثاني: شرائط الوضوء، وهي أمور منها:   

1- طهارة املاء. أْن يكون املاء طاهرًا غر جنس.. 

2- إطالقه. أْن ال يكون ماًء مضافًا مثل ماء الورد أو الرمان وغرهما.. 

3- طهارة أعضاء الوضوء. أْن تكون أعضاء الوضوء طاهرة.. 

4- إباحة املاء. أْن ال يكون املاء املستعمل يف الوضوء مغصوبًا.. 

5- عدم املانع من استعمال املاء ملرض يتضرر معه باستعماله.

6- النيـــة وهـــي أن يقصـــد الفعل متعبـــدا به باضافتـــه إىل اهلل تعاىل 
إضافة تذللية..

)- املواالة وهي التتابع العريف يف الغسل واملسح..
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الثالث نواقض الوضوء: ويبطل الوضوء بأمور:

األول والثاني: خروج البول والغائط.

الثالث: خروج الريح.

الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غر 
فـــرق بـــني أْن يكون قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعـــًا، ومثله كل ما غلب على 

العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غر ذلك.

اخلامس: االستحاضة على تفصيل يأتي.

مســألة: ال جيـــوز للُمحـــدث مـــس كتابة القـــرآن حتى املد والتشـــديد 
وحنوهمـــا، مس اســـم اجلاللة وســـائر أمسائـــه وصفاته علـــى األحوط 
وجوبـــًا، واألحـــوط األوىل إحلـــاق أمســـاء األنبيـــاء واألوصيـــاء وســـيدة 

النساء صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني به.

 مســألة: جيوز اإلتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ولو قبل دخول 
وقتها على األظهر، كما جيوز اإلتيان به بقصد الكون على الطهارة..

 مسألة: ال جيب غسل باطن العني، والفم، واألنف، ومطبق الشفتني، 
والعينني.
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الرابع: يجب الوضوء لثالثة أمور: 

األول: الصلـــوات الواجبـــة، مـــا عدا صالة امليت، والصلوات املســـتحبة 
يعترب فيها الوضوء كما يف الصلوات الواجبة. 

الثاني: األجزاء املنسية، من الصالة الواجبة، وكذا صالة  االحتياط، 
وال جيب لسجدتي السهو وإن كان أحوط استحبابًا. 

الثالث: الطواف الواجب، وإن كان جزءًَ حلجة، أو عمرة مندوبة. 

األغسال الواجبة
وهي ستة:

1- غسل اجلنابة.

2- احليض.  

3- االستحاضة.  

4- النفاس.

5- مس األموات.  

6- غسل األموات.
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الغسل األول: غسل الجنابة:
أواًل: سبب الجنابة وهو أمران:

1- خروج املن بشهوة أو بدونها من املوضع املعتاد.

2- اجلماع.

ثانياً: فيما يتوقف صحة غسل الجنابة عليه، وهي أمور:

األول: الصالة مطلقًا، عدا صالة اجلنائز، وكذا أجزاؤها املنســـية، بل 
سجود السهو على األحوط استحبابًا. 

الثاني: الطواف الواجب باإلحرام مطلقًا.

الثالـــث: الصـــوم، مبعنـــى أنه لـــو تعمد البقـــاء على اجلنابة يف شـــهر 
رمضان أو قضائه حتى طلع الفجر بطل صومه..

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، ومس اسم اهلل تعاىل على ما تقدم 
يف الوضوء. 

اخلامس: اللبث يف املســـاجد، بل مطلق الدخول فيها، وإنْ كان لوضع 
شـــيء فيها.. واألحوط وجوبًا إحلاق املشاهد املشرفة للمعصومني � 
باملســـاجد يف األحـــكام املذكـــورة، وال يلحق بها أروقتهـــا -فيما ل يثبت 
كونـــه مســـجدًا كما ثبت يف بعضها- كمـــا- ال يلحق بها الصحن املطهر 

وإْن كان اإلحلاق أحوط.
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السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، وهي )أل السجدة، وحم 
السجدة، والنجم، والعلق(، واألحوط استحبابًا إحلاق متام السورة بها 

حتى بعض البسملة.

 ثالثاً: كيفية الغسل:

 ويكون اإلتيان بالغسل على إحدى كيفيتني: 

أوالهمـــا: الرتتيـــب، واألحوط وجوبـــًا فيه أْن يغســـل أواًل متام الرأس 
-ومنـــه العنـــق- ثم بقية البـــدن، واألحـــوط االوىل أْن يغســـل أواًل متام 
النصـــف اإليـــن ثـــم متـــام النصف األيســـر. والبـــد يف غســـل ُكلِّ عضو 
مـــن إدخال شـــيء مـــن اآلخر مما يتصل به إذا ل حيصـــل العلم بإتيان 
الواجـــب إال بذلـــك، وال ترتيـــب هنا بني أجزاء كل عضو، فله أْن يغســـل 

األسفل منه قبل األعلى.

ثانيتهمـــا: االرمتاس، وهـــو على حنوين: دفعي وتدرجيـــي، واألول هو 
تغطية املاء جملموع البدن وســـرته جلميع أجزائه وهو أمر دفعي يعترب 
االنغمـــاس التدرجيـــي مقدمـــة لـــه، والثانـــي هو غمـــس البـــدن يف املاء 

تدرجيًا.. 

 

 رابعاً: واجبات غسل الجنابة وهي أمور: 

1- النية، وجيري فيها ما تقدم يف نية الوضوء. 
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2- غســـل ظاهر البشـــرة على وجه يتحقق به مســـماه، فالبد من رفع 
احلاجـــب، وختليـــل ما ال يصـــل املاء معه إىل البشـــرة إال بالتخليل، وال 

جيب غسل البواطن كباطن العني واألذن والفم. 

3- إطالق املاء.

4- طهارة املاء بل ونظافته -على قول-.

5- إباحة املاء. 

6- عدم املانع من استعمال املاء من مرض وحنوه.

مســألة: املاء الذي يســـبلونه، ال جيوز الوضوء، وال الغسل منه إال مع 
العلم بعموم الرضا.

 خامساً: ما يكره للجنب:

1- األكل والشرب إال بعد الوضوء، أو بعد غسل اليدين والتمضمض 
وغسل الوجه، وتزول مرتبة من الكراهة بغسل اليدين فقط.

 2- قراءة ما زاد على سبع آيات من غر العزائم، بل األحوط استحبابًا 
عدم قراءة شيء من القرآن مادام جنبًا.

 3- مس ما عدا الكتابة من املصحف.

 4- النوم جنبًا إال أْن يتوضأ أو يتيمم بدل الغسل.
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الغسل الثاني: غسل الحيض وفيه أمور: 
األول: يف ســـببه، وهـــو خـــروج دم احليـــض الـــذي تـــراه املـــرأة يف زمـــان 

خمصوص غالبًا..

الثاني: يعترب يف دم احليض أْن يكون بعد البلوغ وقبل ســـن الســـتني، 
فُكلُّ دٍم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنني ال يكون دم حيض، وكذا ما 

تراه املرأة بعد بلوغها الستني ال تكون له أحكامه.. 

الثالـــث: أقـــلُّ احليض وأكثره، أقلُّ احليض ما يســـتمر من حني خروج 
الدم ثالثة أيام ولو يف باطن الفرج، وأكثر احليض عشـــرة أيام، وكذلك 

أقل الطهر بني حيضتني -عشرة أيام-..

وعلـــى مـــا تقدم فـــكل دم تراه املـــرأة ناقصًا عـــن الثالثـــة أو زائدة على 
العشرة أو قبل مضي عشرة من احليض األول فليس حبيض.

الرابع: تصر املرأة ذات عادة بتكرر احليض مرتني متواليتني من غر 
فصل بينهما حبيضة خمالفة.

اخلامس: أقسام العادة:

1- تكـــون املـــرأة ذات عـــادة وقتية وعددية: إن اتفقـــا يف الزمان والعدد، 
كأن رأت يف أول ُكلٍّ من الشهرين املتوالني سبعة أيام مثاًل. 

 2- تكـــون املـــرأة ذات عادة وقتية فقط، إن اتفقـــا يف الزمان فقط دون 
العدد، كأن رأت يف أول الشهر األول سبعة ويف أول الثاني مخسة.
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 3- تكـــون املـــرأة ذات عادة عددية فقط، إن اتفقـــا يف العدد فقط، كأن 

رأت اخلمسة يف أول الشهر األول وكذلك يف آخر الشهر الثاني مثاًل.

 مســألة: ذات العـــادة الوقتيـــة والعدديـــة، وذات العـــادة الوقتيـــة فقط 
تتحيـــض مبجـــرد رؤية الدم يف أيام عادتهـــا، وإْن كان أصفَر رقيقًا، وكذا 
إذا رأت الـــدم قبـــل العـــادة بيوم، أو يومـــني، أو أزيد، مـــا دام يصدق عليه 
تعجيـــل الوقت والعادة حبســـب عرف النســـاء، فترتك العبـــادة، وتعمل 
عمـــل احلائـــض يف مجيع األحـــكام، ولكن إذا انكشـــف أنه ليس حبيض 

النقطاعه قبل الثالثة مثاًل وجب عليها قضاء الصالة.

 مسألة: ذات العادة العددية فقط أم ل تكن ذات عادة أصاًل  كاملبتدئة 
-إذا رأت الـــدم وكان جامعـــًا للصفات مثل: احلرارة، واحلمرة أو الســـواد، 
واخلـــروج حبرقـــة، تتحيض أيضـــًا مبجرد الرؤية، ولكن إذا انكشـــف أنه 
ليـــس حبيض النقطاعه قبل الثالثة، وجب عليهـــا قضاء الصالة، وإْن 
كان فاقدًا للصفات فال تتحيض به إال حني العلم باستمراره إىل ثالثة 
أيـــام -ولـــو كان ذلك قبل إكمـــال الثالثة-، وأما مع احتمال االســـتمرار 

فاألحوط وجوبًا اجلمع بني تروك احلائض وأعمال املستحاضة.

 مســألة: إذا ختلل بني الدمني املفروضني أقـــل الطهر، كان ُكلٌّ منهما 
حيضًا مستقاًل، سواء أكان ُكلٌّ منهما أو أحدهما يف العادة أم ال، وسواء 

أكان ُكلٌّ منهما أو أحدهما واجدًا للصفات أم ال على األقوى.
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السادس أحكام احليض:

1- ال يصح من احلائض شيء مما يشرتط فيه الطهارة من العبادات 
-كالصالة، والصيام، والطواف، واالعتكاف-.

2- حيرم عليها مجيع ما حيرم على اجلنب مما تقدم، ومنه املكث يف 
املساجد..

 3- جيب الغسل من حدث احليض لُكلِّ مشروط بالطهارة من احلدث 
األكرب، ويستحب للكون على الطهارة.

 4- غسل احليض كغسل اجلنابة يف الكيفية من االرمتاس والرتتيب. 
والظاهـــر أنـــه جيـــزئ عـــن الوضـــوء كغســـل اجلنابـــة، وإْن كان األحوط 

األفضل الوضوء قبله.

الغسل الثالث: غسل االستحاضة وفيه أمور:
األول: ما يتعلق به:

1- دم االستحاضة يف الغالب أصفر، بارد، رقيق، يرج بال لذٍع وحرقٍة، 
عكس دم احليض، ورمبا كان بصفاته.

2- ال َحدَّ لكثره، وال لقليله، وال للطهر املتخلل بني أفراده.

3- ال يتحقق قبل البلوغ، ويف حتققه بعد الستني إشكال، وهو ناقض 
للطهارة خبروجه.
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الثاني: أقسام االستحاضة:

االستحاضة على أقسام ثالثة:

1- قليلـــة: وهـــي ما يكـــون الدم فيهـــا قلياًل، حبيث تلـــوث القطنة وال 
يغمسها.

2- متوســـطة: وهي ما يكون فيهـــا أكثر من ذلك، بأْن يغمس القطنة، 
ولكن ال يتجاوزها إىل اخلرقة اليت فوقها.

3- كثـــرة: وهي ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأْن يغمســـها ويتجاوزها 
إىل اخلرقة فيلوثها.

الثالث: أحكام االستحاضة:

 1- حكـــم القليلـــة وجوب الوضوء لُكلِّ صـــالة، فريضة كانت، أو نافلة، 
دون األجـــزاء املنســـية وصـــالة االحتيـــاط فال حيتاج فيهـــا إىل جتديد 
الوضـــوء كمـــا ال حيتاج إىل تبديل القطنـــة، أو تطهرها لُكلِّ صالة وإْن 

كان ذلك أحوط.

2- حكـــم املتوســـطة مضافًا إىل ما ذكر مـــن وجوب الوضوء لُكلِّ صالة 
واالحتيـــاط الراجـــح تبديل القطنـــة أو تطهرها هلا -الغســـل مقدمًا 
على الوضوء يف ُكلِّ يوم مرة واحدة بتفصيل سيأتي إن شاء اهلل تعاىل- 
ووجـــوب هـــذا الغســـل مبن علـــى االحتيـــاط، وعليه تبتـــن مجلة من 

األحكام.

3- حكـــم الكثـــرة مضافـــًا إىل وجوب جتديـــد القطنـــة واخلرقة اليت 
عليهـــا علـــى األحوط ثالثة أغســـال يف ُكلِّ يوم، غســـل لصـــالة الصبح، 
وغســـل للظهرين جتمع فيهما، وغســـل للعشـــائني كذلك، وال جيوز هلا 
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اجلمع بني أكثر من صالتني بغسل واحد، ولكن جيوز هلا التفريق بني 

الظهرين أو العشائني إال أنه جيب عليها حينئذ الغسل لُكلِّ منها.

الغسل الرابع: غسل النفاس وفيه أمور:
1- دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالوالدة معها أو بعدها، على حنو 

يستند خروج الدم إليها عرفًا، وتسمى املرأة يف هذا احلال بالنفساء.

2- ال نفاس مَلْن ل تَر الدم من الوالدة أصاًل، أو رأته بعد فصل طويل 
حبيث ال يستند إليها عرفًا، كما إذا رأته بعد عشرة أيام منها. 

3- ال َحـــدَّ لقليـــل النفاس، فيمكن أْن يكون مبقدار حلظٍة فقط، وَحدُّ 
كثـــرِه عشـــرة أيـــام، وإْن كان األحوط األوىل فيمـــا زاد عليها إىل مثانية 

عشر يومًا مراعاة تروك النفساء مضافًا إىل أعمال املستحاضة..

الغسل الخامس: غسل األموات وفيه أمور:
األول: يف الغســـل األحوط إزالة عني النجاســـة عـــن مجيع بدن امليت 
قبل الشروع يف الغسل، وإْن كان األقوى كفاية إزالتها عن ُكلِّ عضو قبل 

الشروع فيه. 

الثاني: يغســـل امليت أغســـال ثالثة: األول مباء الســـدر، والثاني مباء 
الكافور، والثالث باملاء القراح.

الثالث: ُكلُّ واحد من هذه األغسال كغسل اجلنابة الرتتييب مع تقديم 
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األين على األيسر، وال يكفي االرمتاسي مع التمكن من الرتتييب على 

األحوط.

الرابع: الُبدَّ فيه من النية على ما عرفت يف الوضوء.

اخلامس: يعترب يف التغسيل:

 1- طهارة املاء.

 2- إباحة املاء.

 3- إباحة السدر والكافور.

السادس: جيب يف املغسل أْن يكون مماثاًل للميت يف الذكورة واألنوثة، 
فال جيوز تغسيل الذكر لألنثى، وال العكس، ويستثنى من ذلك صور:

1- الطفـــل إذا ل يتجاوز ثالث ســـنني على األحـــوط، واألظهر كفاية 
كونـــه غر مميـــز، فيجـــوز حينئذ للذكـــر ولألنثى تغســـيله، جمردًا عن 

الثياب أم ال، ُوِجَد املماثل له أم ال.

 2- الزوج والزوجة، فإنه جيوز لُكلٍّ منهما تغســـيل اآلخر، ســـواء أكان 
جمردًا أم من وراء الثياب، وسواء ُوِجَد املماثل أم ال.

 3- احملارم بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة، واألحوط وجوبًا اعتبار فقد 
املماثل، واألوىل كون التغسيل من وراء الثياب.
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الغسل السادس: غسل مس الميت وفيه أمور:
1- جيـــب الغســـل مبس امليت اإلنســـاني بعـــد برده وقبل إمتام غســـله، 

مسلمًا كان أو كافرًا، حتى السقط إذا وجلته الروح وإْن ولد ميتًا.

2- ال فرق يف املاسِّ واملمسوس بني أْن يكون من الظاهر والباطن، كما 
ال فرق بني كون املاسِّ واملمسوس مما حتله احلياة وعدمه، نعم ال يبعد 

عدم العربة بالشعر سواء أكان ماسًا أم ممسوسًا.

3- ال فـــرق بني العاقل واجملنـــون، والصغر والكبر، واملس االختياري 
واالضطراري.

4- إذا َمسَّ امليت قبل برده ل جيب الغسل مبسه، نعم يتنجس العضو 
املـــاسُّ بشـــرط الرطوبـــة املســـرية يف أحدهمـــا، وإْن كان األحوط األوىل 

تطهره مع اجلفاف أيضًا.
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التيمم
التيمم وفيه أمور:

األول: في موجباته: 

1- عـــدم وجـــدان أقل ما يكفيه مـــن املاء لوضوئه أو غســـله، ولو لكوِن 
املوجود منه فاقدًا لبعض الشرائط املعتربة فيه.

2- عدم تيسر الوصول إىل املاء املوجود، إما لعجٍز عنه تكوينًا لكرٍب أو 
حنوه، أو لتوقفه على ارتكاب عمل حمرم كالتصرف يف اإلناء املغصوب، 
أو خلوفه على نفســـه، أو عرضه، أو ماله املعتد به، من ســـبع، أو عدو، أو 

لص، أو ضياع، أو غر ذلك.

3-  كـــون اســـتعمال املـــاء ضرريـــًا ولو خلصوصيـــة فيه كشـــدة برودته، 
ســـواء أوجـــب حدوث مـــرض، أو زيادتـــه، أو بطء برئـــه، وال يعترب العلم 
أو االطمئنـــان برتتيب الضرر على اســـتعمال املـــاء، بل يكفي االحتمال 
املعتـــد بـــه عند العقالء، ولـــو مبالحظة االهتمـــام باحملتمل املعرب عنه 

باخلوف.

4- خـــوف العطـــش على نفســـه، أو على غره ممن يرتبـــط به، ويكون 
مـــن شـــأنه التحفظ عليه واالهتمام بشـــأنه، ولـــو كان من غر النفوس 

احملرتمة إنسانًا كان أو حيوانًا.

5- ضيـــق الوقـــت عن حتصيل املاء، أو عن اســـتعماله، حبيث يلزم من 
الوضوء أو الغسل وقوع الصالة أو بعضها يف خارج الوقت.
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الثاني: فيما يتيمم به.

األقـــوى جـــواز التيمم مبا يســـمى أرضًا، ســـواء أكان ترابـــًا، أم رماًل، أو 
مدرًا، أم حصى، أم صخرًا، ومنه أرض اجلص والنورة قبل اإلحراق، وإْن 
كان االحوط استحبابًا االقتصار على الرتاب مع اإلمكان، واألحوط لو 
ل يكن أقوى اعتبار علوق شيء مما يتيمم به باليد، فال جيزئ التيمم 

على مثل احلجر األملس الذي ال غبار عليه.

الثالث: كيفية التيمم.

1- أْن يضرب بباطن يديه على األرض، وال يبعد كفاية الوضع أيضًا، 
واألحوط وجوبًا أْن يفعل ذلك دفعة واحدة.

2- ثم يســـح بهمـــا مجيعًا متام جبهته وكـــذا جبينيه على األحوط، 
مـــن قصاص الشـــعر إىل احلاجبـــني، وإىل طرف األنـــف األعلى املتصل 

باجلبهة، واألحوط األوىل مسح احلاجبني أيضًا.

3- ثم مســـح متام ظاهر الكف اليمنى من الزند إىل أطراف األصابع 
بباطن اليسرى.

4- ثم مسح متام ظاهر الكف اليسرى كذلك بباطن الكف اليمنى.
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النجاسات
وهي متعددة منها:

األول والثانـــي: البـــول والغائط من ُكلِّ حيوان له نفس ســـائلة حمرم 
األكل باألصـــل، أو بالعـــارض كاجلالل،  أما حملـــل األكل فبوله وخرؤه 
طاهران، وكذا خرؤ ما ليست له نفس سائلة من حمرم األكل، وال يرتك 

االحتياط باالجتناب عن بوله إذا ُعدِّ ذا حلم عرفًا.
مسألة: بول الطر وذرقه طاهران، وإْن كان غر مأكول اللحم كاخلفاش 

وحنوه.
الثالـــث: املـــن من ُكلِّ حيوان له نفس ســـائلة  وإْن حلَّ أكل حلمه على 

األحوط، وأما من ما ال نفس له سائلة فطاهر.
الرابـــع: ميتة اإلنســـان، وُكلُّ حيـــوان ذي نفس ســـائلة وإْن كان حملل 

األكل. 
مســألة: ميتة ما ال نفس له سائلة طاهرة  كالوزغ والعقرب والسمك، 
ومنـــه اخلفـــاش على مـــا ثبت باالختبار، وكـــذا ميتة ما يشـــك يف أنَّ له 

نفسًا سائلة أو ال.
مســألة: املراد من امليتة ما استند موته إىل أمر آخر غر التذكية على 

الوضع الشرعي.
اخلامس: الدم من احليوان ذي النفس السائلة، أما دم ما ال نفس له 

سائلة كدم السمك وحنوه فإنه طاهر.
السادس: الكافر، وهو َمْن ل ينتحل دينًا، أو انتحل دينًا غر اإلسالم.. 
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المطهرات
وهي متعددة منها:

األول: املاء، وهو مطهر لبعض األعيان النجســـة كامليت املســـلم، فإنه 
يطهـــر بالتغســـيل علـــى مـــا مر يف أحـــكام األمـــوات، نعم ال يطهـــر املاء 

املضاف يف حال كونه مضافًا وكذا غره من املائعات.

مسألة: الثوب أو البدن إذا تنجس بالبول يكفي غسله يف املاء اجلاري 
مـــرة واحـــدة، ويف غـــره البد من الغســـل مرتني، والبد يف الغســـل باملاء 

القليل من انفصال الغسالة.

الثاني: األرض، فإنها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل واخلف 
أو احلذاء وحنوها باملسح بها، أو املشي عليها، بشرط زوال عني النجاسة 

بهما.

الثالث: الشمس، فإنها تطهر األرض وما يستقر عليها من البناء.

الرابـــع: االســـتحالة، وهـــي تبدل شـــيء إىل شـــيء آخـــر خمتلفني يف 
الصـــورة النوعيـــة عرفًا، فيطهر مـــا أحالته النار رمادا، أو دخانًا، ســـواء 

أكان جنسًا كالعذرة، أو متنجسا كاخلشبة املتنجسة.

اخلامس: اإلسالم، فإنه مطهر للكافر جبميع أقسامه حتى املرتد عن 
فطرة على األقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره، وفضالته من بصاقه 

وخنامته وقيئه، وغرها.
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 الصالة
 مقدمات الصالة وفيها مطالب: 

المطلب األول: أعداد الفرائض ومواقيتها وفيه أمور:

األول: الصلوات الواجبة يف هذا الزمان مخس:

 1- اليومية. وتندرج فيها صالة اجلمعة على ما هو األقوى.

 2- صالة الطواف الواجب. عند الطواف بالبيت احلرام وهي ركعتان.

 3- صـــالة اآليـــات. عنـــد حـــدوث اخلســـوف والكســـوف وغرهما وهي 
ركعتان يف ُكلٍّ منهما مخسة ركوعات وفيها تفصيل.

 4- صالة األموات. وهي مخس تكبرات وفيها تفصيل.

 5- ما التزم بنذر أو حنوه، أو إجارة أو حنوها، وتضاف إىل هذه اخلمس 
الصـــالة الفائتة عـــن الوالد فإنَّ األحوط وجوبـــًا أْن يقضيها عنه ولده 

األكرب على تفصيل يأتي يف حمله.

الثاني: الصالة اليومية فهي مخس: 

1- الصبح ركعتان.

  2- الظهر أربع ركعات. 

 3- العصر أربع ركعات.

 4- املغرب ثالث ركعات.

 5- العشاء أربع ركعات.
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الثالـــث: تقصـــر الرباعية يف الســـفر واخلوف بشـــروط خاصة فتكون 
ركعتني، وأما النوافل فكثرة أهمها الرواتب اليومية: مثان للظهر قبل 
صـــالة الظهر تصلى ركعتان ركعتان، ومثـــان للعصر قبل العصر تصلى 
ركعتان ركعتان، وأربع للمغرب بعد صالة  املغرب تصلى ركعتان ركعتان، 
وركعتان للعشاء من جلوس تعدان بركعة تصلى بعد العشاء هلا، ومثان 
صـــالة الليل تصلى ركعتان ركعتان، وركعتا الشـــفع بعدها، وركعة الوتر 

بعدها، وركعتا الفجر قبل الفريضة.

الرابع: وقت صالة الفجر من طلوع الفجر الصادق إىل طلوع الشمس، 
ووقـــت صالة الظهرين من الـــزوال إىل املغرب، وختتص الظهر من أوله 
مبقـــدار أدائها، والعصر مـــن آخره كذلك وما بينهما مشـــرتك بينهما. 
ووقت العشـــاءين للمختار من املغرب إىل نصف الليل، وختتص املغرب 
من أوله مبقدار أدائها، والعشـــاء من آخره كذلك وما بينهما مشـــرتك 

أيضا بينهما.

 

المطلب الثاني: القبلة.
 جيب اســـتقبال القبلة مع اإلمـــكان يف مجيع الفرائض وتوابعها من 

األجزاء املنسية، بل ويف سجود السهو أيضا على األحوط األوىل.

 مســألة: َمْن صلـــى إىل جهة اعتقد أنها القبلة، ثـــم تبني اخلطأ، فإْن 
كان منحرف إىل ما بني اليمني والشمال صحت صالته، وإذا التفت يف 
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األثناء مضى ما سبق واستقبل يف الباقي، من غر فرق بني بقاء الوقت 
وعدمه، وال بني املتيقن والظان، والناسي والغافل، نعم إذا كان ذلك عن 
جهـــل باحلكـــم، فاألحوط لزوم اإلعادة يف الوقـــت، والقضاء يف خارجه، 
وأما إذا جتاوز احنرافه عما بني اليمني والشـــمال أعاد يف الوقت، سواء 
كان التفاتـــه أثناء الصـــالة أو بعدها، وال جيب القضاء إذا التفت خارج 

الوقت إال يف اجلاهل باحلكم فإنه جيب عليه القضاء.

المطلب الثالث: الستر والساتر وفيه أمور:
األول: جيب مع االختيار سرت العورة يف الصالة وتوابعها، بل وسجود 

السهو على األحوط استحبابًا، وإْن ل يكن ناظر، أو كان يف ظلمة.

الثانـــي: عورة الرجـــل يف الصالة القضيب، واالنثيـــان، والدبر دون ما 
بينهما، وعورة املرأة يف الصالة مجيع بدنها حتى الرأس والشـــعر، عدا 
الوجـــه باملقـــدار الـــذي ال يســـرته اخلمار عـــادة مع ضربه علـــى اجليب، 
وإْن كان األحوط هلا ســـرت ما عدا املقدار الذي يغســـل يف الوضوء وعدا 
الكفـــني إىل الزنديـــن، والقدمـــني إىل الســـاقني، ظاهرهمـــا وباطنهما، 

والبد من سرت شيء مما هو خارج عن احلدود.

الثالث: يعترب يف لباس املصلي أمور: 

1- الطهارة، إال يف املوارد اليت يعفى عنها يف الصالة.

 2- اإلباحـــة، فال تصح الصالة يف املغصوب على األحوط لزومًا فيما 
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كان ساترًا للعورة فعاًل، واستحبابًا يف غره.

 3- أْن ال يكـــون من أجـــزاء امليتة اليت حتلها احلياة، من دون فرق بني 
ما تتم الصالة فيه وما ال تتم فيه الصالة على األحوط وجوبًا. 

4- أْن ال يكـــون مـــن الذهب للرجال ولو كان حليًا كاخلامت، أما إذا كان 
بًا بالتمويه والطلي على حنو يعد عند العرف لونًا فال بأس وجيوز  مذهَّ
ذلـــك كله للنســـاء، كما جيوز أيضًا محله للرجال كالســـاعة، والدنانر، 
نعـــم الظاهر املنع عن كل ما يطلق على اســـتعماله عنوان اللبس عرفًا 

مثل الزناجر املعلقة والساعة اليدوية.

 المطلب الرابع: مكان المصلي وفيه أمور: 
أواًل: ال تصح الصالة فريضة أو نافلة يف املكان املغصوب على األحوط، 

وإْن كان الركوع والسجود باإلياء.

ثانيـــًا: إذا ســـبق واحـــد إىل مـــكان يف املســـجد للصـــالة أو لغرهـــا من 
األغـــراض الراجحة كالدعـــاء وقراءة القـــرآن والتدريس ل جيز لغره 

إزاحته عن ذلك املكان، أو إزاحة رحله عنه ومنعه من االنتفاع به. 

ثالثـــًا: ال تصـــح علـــى األحـــوط صـــالة ُكلٍّ من الرجـــل واملـــرأة إذا كانا 
متحاذيـــني حال الصـــالة، أو كانت املرأة متقدمة علـــى الرجل، بل يلزم 
تأخرهـــا عنـــه حبيـــث يكون مســـجد جبهتهـــا حماذيـــًا ملوضـــع ركبتيه، 
واألحوط اســـتحبابًا أْن تتأخر عنه حبيث يكون مسجدها وراء موقفه، 
أو يكـــون بينهما حائل، أو مســـافة أكثر من عشـــرة أذرع بـــذراع اليد، وال 
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فرق يف ذلك بني احملارم وغرهم، والزوج والزوجة وغرهما. 

رابعـــًا: ال جيـــوز اســـتدبار قـــرب املعصـــوم يف حـــال الصـــالة وغرها إذا 
كان مســـتلزمًا للهتـــك وإســـاءة األدب، وال بأس به مـــع الُبعد املفرط، أو 
احلاجب املانع الرافع لسوء األدب، وال يكفي فيه الضرائح املقدسة، وال 

ما حييط بها من غطاء وحنوه.

خامســـًا: يعترب يف مســـجد اجلبهة مضافًا إىل ما تقـــدم من الطهارة 
أْن يكـــون مـــن األرض، أو نباتها، واألفضل أْن يكون من الرتبة الشـــريفة 
احلســـينية على مشـــرفها أفضل الصالة والتحية، فقد روي فيها فضل 
عظيـــم، وال جيـــوز الســـجود على ما خرج عن اســـم األرض مـــن املعادن 
كالذهـــب والفضة وغرهما، وال جيوز الســـجود على ما خرج عن اســـم 

النبات كالرماد.

مســألة: تســـتحب الصالة يف مشـــاهد األئمة �، بل قيل إنها أفضل 
من املساجد، وقد روي أنَّ الصالة عند علي � مبائيت ألف.

مسألة: يكره تعطيل املسجد، ففي اخلرب: ثالثة يشكون إىل اهلل تعاىل: 
مسجد خراب ال يصلي فيه أحد، وعال بني جهال، ومصحف معلق قد 

وقع عليه الغبار ال يقرأ فيه.

مسألة: يستحب الرتدد إىل املساجد، ففي اخلرب: َمْن مشى إىل مسجد 
من مســـاجد اهلل فله بـــُكلِّ خطوة خطاها حتى يرجع إىل منزله عشـــر 
حســـنات، وحمي عنه عشـــر ســـيئات، ورفع له عشـــر درجات، ويكره جلار 
املســـجد أْن يصلـــي يف غره لغر علة كاملطـــر، ويف اخلرب: ال صالة جلار 

املسجد إال يف مسجده.
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 أفعال الصالة وفيها أمور:
األول: أركان وواجبات الصالة.

وجيب يف الصالة أحد عشر أمرًا:

 1- النية.

  2- تكبرة اإلحرام.
 3- القيام. 

4- القراءة.  
5- الذكر. 

6- الركوع. 
)- السجود.
8- التشهد.

9- التسليم.
10- الرتتيب.

11- املواالة.
واألركان وهـــي الـــيت تبطل الصالة بنقيصتها عمدًا وســـهوًا مخســـة: 
النية، والتكبر، والقيام، والركوع، والســـجود. والبقية أجزاء غر ركنية 
ال تبطل الصالة بنقصها سهوًا، ويف بطالنها بالزيادة تفصيل... ويأتي 

يف مطالب: 
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المطلب األول: النية.
وقد تقدم يف الوضوء أنها القصد إىل الفعل متعبدًا به بإضافته إىل 
اهلل تعـــاىل إضافة تذللية، فيكفي أْن يكـــون الباعث إليه أمر اهلل تعاىل، 
وال يعتـــرب التلفـــظ بهـــا... ويعترب فيهـــا اإلخالص، فـــإذا انضم الرياء 
إىل الداعـــي اإلهلـــي بطلت الصالة وكـــذا غرها من العبـــادات الواجبة 

واملستحبة سواء أكان الرياء يف االبتداء أم يف األثناء...

المطلب الثاني: تكبيرة اإلحرام. 
وتســـمى تكبـــرة االفتتـــاح، وصورتهـــا: )اهلُل أكرب( وال جيـــزئ مرادفها 
بالعربيـــة، وال ترمجتهـــا بغر العربية، وإذا متت حـــرم ما ال جيوز فعله 
مـــن منافيـــات الصالة، وهي ركـــن تبطل الصالة بنقصها عمدًا وســـهوًا، 

وتبطل بزيادتها عمدًا، وجيب اإلتيان بها على النهج العربي...

المطلب الثالث: القيام.
وهو ركن حال تكبرة اإلحرام كما عرفت، وكذا عند الركوع، وهو الذي 
يكون الركوع عنه املعرب عنه بالقيام املتصل بالركوع، فمن كرب لالفتتاح 
وهـــو جالـــس بطلـــت صالتـــه... ويســـتحب يف القيـــام إســـدال املنكبني، 
وإرســـال اليديـــن ووضع الكفني على الفخذين قبـــال الركبتني، اليمنى 
على اليمنى، واليســـرى على اليســـرى، وضم أصابـــع الكفني، وأْن يكون 

نظره إىل موضع سجوده...
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 المطلب الرابع: القراءة.
يعترب يف الركعة األوىل والثانية من كل صالة فريضة، أو نافلة قراءة 
فاحتة الكتاب، وجيب على األحوط لزومًا يف خصوص الفريضة قراءة 
سورة كاملة بعدها، وإذا قدمها عليها عمدًا استأنف الصالة، وإذا قدمها 
سهوًا وذكر قبل الركوع، فإْن كان قد قرأ الفاحتة بعدها أعاد السورة، وإْن 
ل يكن قد قرأ الفاحتة قرأها وقرأ الســـورة بعدها، وإْن ذكر بعد الركوع 

مضى، وكذا إْن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.

 مســألة: جتـــب القـــراءة الصحيحـــة بـــأداء احلـــروف وإخراجهـــا مـــن 
خمارجهـــا علـــى النحو الالزم يف لغـــة العرب، كما جيـــب أْن تكون هيئة 
الكلمة موافقة لألســـلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها، وحركات 

اإلعراب والبناء وسكناتها...

 مسألة: جيب حذف همزة الوصل يف الدرج مثل همزة: اهلل والرمحن، 
والرحيـــم، واهدنـــا وغرها، وكذا جيب إثبات همـــزة القطع مثل همزة: 
إيـــاك، وأنعمت، فإذا أثبت األوىل أو حذف الثانية بطلت الكلمة فيجب 

تداركها صحيحة.

 مسألة: جيب إدغام الم التعريف إذا دخلت على التاء والثاء، والدال، 
والـــذال، والـــراء، والزاء، والســـني، والشـــني، والصـــاد، والضـــاد، والطاء، 
والظـــاء، والـــالم، والنـــون، وإظهارها يف بقيـــة احلروف فتقـــول يف: اهلل، 
احلمـــد،  ويف  باإلدغـــام  والضالـــني  والصـــراط،  والرحيـــم،  والرمحـــن، 

والعاملني، واملستقيم باإلظهار.



69          دروٌس موجزةٌ في العقائِد والفقِه واألخالِق                                   

 مســألة: إذا نســـي القـــراءة، والتســـبيح، وتذكر بعد الوصـــول إىل حد 
الركوع صحة الصالة، وإذا تذكر قبل ذلك ولو بعد اهلوي رجع وتدارك، 
وإذا شـــك يف قراءتها بعد اهلوي إىل الركوع مضى، وإْن كان الشـــك بعد 

الدخول يف االستغفار لزمه التدارك على األحوط.

 مسألة: التسبيح أفضل من القراءة يف الركعتني األخرتني سواء أكان 
منفردًا إمامًا أم مأمومًا.

مســألة: جيب على األحوط على الرجال اجلهـــر بالقراءة يف الصبح 
واألوليـــني مـــن املغـــرب، والعشـــاء، واإلخفـــات يف غر األوليـــني منهما، 
وكـــذا يف الظهر يف غـــر يوم اجلمعة والعصر عدا البســـملة، أما يف يوم 
اجلمعة فاألحوط اجلهر يف صالة اجلمعة، ويســـتحب يف صالة الظهر 

على األقوى.

مســألة: ال جهـــر علـــى النســـاء، بـــل يتخرن بينـــه وبـــني اإلخفات يف 
اجلهرية، وجيب عليهن اإلخفات يف اإلخفاتية على األحوط.

 المطلب الخامس: الركوع.
وهـــو واجب يف كل ركعة مرة، فريضة كانت أو نافلة، عدا صالة اآليات، 
كمـــا أنـــه ركن تبطـــل الصـــالة بنقيصته عمـــدًا وســـهوًا، وكذلـــك تبطل 
بزيادته عمدًا وكذا ســـهوًا على األحوط، عدا صالة اجلماعة فال تبطل 
بزيادته للمتابعة، وعدا النافلة فال تبطل بزيادته فيها ســـهوًا... وجيب 

فيه أمور:
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األول: االحننـــاء بقصـــد اخلضـــوع قدر ما تصل أطـــراف األصابع إىل 

الركبتني...

الثانـــي: الذكـــر، وجيـــزيء منـــه )ســـبحان ربـــي العظيم وحبمـــده(، أو 
)سبحان اهلل( ثالثًا...

الثالث: املكث مقدمة للذكر الواجب مبقداره، وكذا الطمأنينة مبعنى 
اســـتقرار البدن إىل حني رفع الرأس منه... وال جيوز الشـــروع يف الذكر 

قبل الوصول إىل حد الركوع.

مســألة: إذا نســـي الركوع فهوى إىل الســـجود، وذكر قبل وضع جبهته 
على األرض رجع إىل القيام، ثم ركع..

 مســألة: يســـتحب التكبر للركوع قبله، ورفع اليديـــن حالة التكبر، 
ووضـــع الكفـــني علـــى الركبتـــني، اليمنى علـــى اليمنى، واليســـرى على 
اليســـرى، ممكِّنًا كفيه من عينيهما، ورد الركبتني إىل اخللف، وتســـوية 
الظهر، ومد العنق موازيًا للظهر، وأْن يكون نظره بني قدميه، وأْن جينح 
مبرفقيـــه، وأْن يضـــع اليمنى على الركبة قبل اليســـرى، وأْن تضع املرأة 
كفيها على فخذيها، وتكرار التسبيح ثالثًا، أو مخسًا، أو سبعًا، أو أكثر.

المطلب السادس: السجود. 
والواجـــب منـــه يف كل ركعة ســـجدتان، وهمـــا معًا ركن تبطـــل الصالة 
بنقصانهما معًا عمدًا أو ســـهوًا، وكذا بزيادتهما عمدًا، بل وســـهوًا أيضًا 
علـــى األحـــوط، وال تبطل بزيادة واحـــدة وال بنقصها ســـهوًا، واملدار يف 
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حتقـــق مفهـــوم الســـجدة على وضع اجلبهـــة... وعلى هـــذا املعنى تدور 

الزيادة والنقيصة دون بقية الواجبات وهي أمور:

ـــني، والركبتـــني، وإبهامـــي  األول: الســـجود علـــى ســـتة أعضـــاء، الَكفَّ
الرجلني، وجيب يف الَكفَّني الباطن.

الثاني: الذكر على حنو ما تقدم يف الركوع... إال أنَّ التسبيحة الكربى 
هنا )سبحان ربي األعلى وحبمده(.

الثالـــث: املكُث مقدمة للذكر الواجب مبقـــداره، وكذا الطمأنينة على 
النحو املتقدم يف الركوع...

الرابـــع: رفـــُع الـــرأس مـــن الســـجدة األوىل إىل أْن ينتصـــب جالســـًا 
مطمئنًا...

مسألة: األحوط وجوبًا اإلتيان جبلسة االسرتاحة، وهي اجللوس بعد 
السجدة الثانية يف الركعة األوىل، والثالثة مما ال تشهد فيه.

مسألة: جيب السجود عند قراءة آياته األربع يف السور األربع وهي:

 1- أل تنزيل عند قوله تعاىل: �َواَل َيْسَتْكرِبُوَن�.

 2- حم فصلت عند قوله: �َتْعُبُدون�.

 3- والنجم.

4- والعلـــق يف آخرهمـــا، وكـــذا جيب على املســـتمع إذا ل يكن يف حال 
صـــالة الفريضة، فإْن كان فيها أومأ إىل الســـجود، وســـجد بعد الصالة 

على األحوط لزومًا، ويستحب يف أحد عشر موضعًا.
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 مســألة: يستحب السجود شـــكرًا هلل تعاىل عند جتدد ُكلِّ نعمة، ودفع 
كل نقمـــة، وعند تذكر ذلـــك، والتوفيق ألداء كل فريضـــة ونافلة، بل ُكلِّ 
فعـــل خر، ومنـــه إصـــالح ذات البني، ويكفي ســـجدة واحـــدة، واألفضل 
ســـجدتان، فيفصـــل بينهما بتعفـــر اخلدين، أو اجلبينـــني أو اجلميع، 

مقدمًا األين على األيسر، ثم وضع اجلبهة ثانيًا.

المطلب السابع: التشهد.
وهو واجب يف الثنائية مرة بعد رفع الرأس من الســـجدة األخرة من 
الركعة الثانية، ويف الثالثية، والرباعية مرتان، األوىل كما ذكر، والثانية 
بعـــد رفع الرأس من الســـجدة األخرة من الركعـــة األخرة، وهو واجب 

غر ركن، وفيه أمور:

األول: إذا ترك التشـــهد عمدًا بطلت الصالة، وإذا تركه ســـهوا أتى به 
ما ل يركع، وإال قضاه بعد الصالة على األحوط األوىل وعليه سجدتا 

السهو.

الثاني: كيفيته على األحوط وجوبًا )أشـــهُد أْن ال إلَه إال اهلُل وحَدُه ال 
شريَك َلُه، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورسوُلُه، اللُهمَّ َصلِّ على حممٍد وآِل 

حممٍد(. 

الثالث: جيب فيه اجللوس والطمأنينة.

الرابع: أْن يكون على النهج العربي مع املواالة بني فقراته، وكلماته.
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المطلب الثامن: التسليم. 
وهـــو واجـــب يف ُكلِّ صـــالة وآخـــر أجزائهـــا، وبـــه يـــرج عنهـــا، وحتـــلُّ 
لـــه منافياتهـــا، ولـــه صيغتـــان، األوىل: )الســـالم علينا وعلـــى عباد اهلل 
الصاحلـــني(، والثانية: )الســـالم عليكم( بإضافـــة )ورمحة اهلل وبركاته( 
علـــى األحوط األوىل، واألحـــوط لزومًا عدم ترك الصيغـــة الثانية وإْن 
أتـــى باألوىل، ويســـتحب اجلمع بينهمـــا، ولكن إذا قـــدم الثانية اقتصر 
عليها، وأما قوله: )السالم عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاته( فليس 

من صيغ السالم، وال يرج به عن الصالة، بل هو مستحب.

مســألة: جيـــب اإلتيان بالتســـليم على النهـــج العربي، كمـــا جيب فيه 
اجللوس والطمأنينة حاله.

المطلب التاسع: الترتيب.
جيـــب الرتتيـــب بـــني أفعال الصـــالة على حنو مـــا عرفت، فـــإذا عكس 

الرتتيب فقدم مؤخرًا، فإْن كان عمدًا بطلت الصالة.

المطلب العاشر: المواالة.
وهـــي واجبـــة يف أفعال الصـــالة، مبعنى عدم الفصـــل بينها على وجه 
يوجب حمو صورة الصالة يف نظر أهل الشـــرع، وهي بهذا املعنى تبطل 
الصالة بفواتها عمدًا وســـهوًا، وال يضرُّ فيها تطويل الركوع والســـجود، 

وقراءة السور الطوال...
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المطلب الحادي عشر: القنوت.
وهو مســـتحب يف مجيع الصلوات، فريضة كانت، أو نافلة على إشكال 
يف الشفع، واألحوط اإلتيان به فيها برجاء املطلوبية، ويتأكد استحبابه 
يف الفرائـــض اجلهريـــة، خصوصـــًا يف الصبـــح، واجلمعـــة، واملغرب، ويف 
الوتـــر مـــن النوافل، واملســـتحب منه مـــرة بعد القـــراءة قبـــل الركوع يف 

الركعة الثانية...

 مســألة: إذا نسي القنوت وهوى فإْن ذكر قبل الوصول إىل حد الركوع 
رجع، وإْن كان بعد الوصول إليه قضاه حني االنتصاب بعد الركوع، وإذا 
ذكره بعد الدخول يف السجود قضاه بعد الصالة جالسًا مستقباًل، وإذا 
ذكره بعد اهلوي إىل السجود قبل وضع اجلبهة ل يرجع على األحوط 
لزومًا بل يقضيه بعد الصالة، وإذا تركه عمدًا يف حمله، أو بعد ما ذكره 

بعد الركوع فال قضاء له.

منافيات الصالة وهي أمور:
األول: احلـــدث ســـواء أكان أصغـــر، أم أكـــرب فإنه مبطل للصـــالة أينما 
وقع يف أثنائها، ولو وقع ســـهوًا أو اضطرارًا بعد الســـجدة األخرة على 

األحوط.

الثانـــي: االلتفـــات عـــن القبلـــة ال عـــن عـــذر حبيـــث يوجـــب اإلخالل 
باالســـتقبال املعتـــرب يف الصالة، وأمـــا االلتفات عن عذر كســـهٍو أو قهر 

كريح وحنوه...
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الثالـــث: مـــا كان ماحيًا لصورة الصالة يف نظر أهل الشـــرع، كالرقص 
والوثبة، واالشـــتغال مبثل اخلياطة والنســـاجة باملقدار املعتد به، وحنو 
ذلك، وال فرق يف البطالن به بني صورتي العمد والسهو، وال بأس مبثل 
حركـــة اليد، واإلشـــارة بها والتصفيق للتنبيه، واالحنناء لتناول شـــيء 

من األرض، واملشي إىل إحدى اجلهات بال احنراف عن القبلة.

الرابـــع: التكلـــم عمـــدًا ويتحقـــق بالتلفظ ولـــو حبرف واحـــد إذا كان 
مفهمًا، أما ملعناه مثل )ِق( أمرًا من الوقاية أو لغره.

اخلامس: القهقهة وهي تبطل الصالة وإْن كانت بغر اختيار إذا كانت 
مقدماتها اختيارية، بل مطلقًا على األحوط، وال بأس بها إذا كانت عن 
ســـهو، والقهقهة هي الضحك املشتمل على الصوت واملد والرتجيع وال 

بأس بالتبسم.

السادس: تعمد البكاء على األحوط سواء املشتمل على الصوت، وغر 
املشـــتمل عليـــه إذا كان ألمـــور الدنيا، أو لذكر ميت، فـــإذا كان خوفًا من 
اهلل تعـــاىل، أو شـــوقًا إىل رضوانه، أو تذلـــال له تعاىل، ولو لقضاء حاجة 
دنيويـــة فـــال بأس به، وكذا ما كان منه على ســـيد الشـــهداء � إذا كان 

راجعًا إىل اآلخرة، كما ال بأس به إذا كان سهوًا.

الســـابع: األكل والشـــرب وإْن كانا قليلني إذا كانا ماحيني للصورة، بل 
مطلقًا على األحوط، نعم ال بأس بابتالع السكر املذاب يف الفم، وبقايا 
الطعام، ولو أكل أو شرب سهوًا فإْن بلغ حد حمو الصورة بطلت صالته 

كما تقدم، وإْن ل يبلغ ذلك فال بأس به. 
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الثامـــن: التكفـــر، وهو وضـــع إحدى اليديـــن على األخـــرى خضوعًا 
وتأدبًا كما يتعارف عند غرنا، فإنه مبطل للصالة على األحوط ســـواء 

أتى به بقصد اجلزئية أم ال، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقًا. 

التاســـع: تعمد قول )آمني( بعد متام الفاحتة فإنه مبطل للصالة إذا 
أتى به املأموم عامدًا يف غر حال التقية، أما إذا أتى به ســـهوًا فال بأس 

به، وكذا إذا كان تقية. 

 مسألة: تستحب الصالة على النيب )صلى اهلل عليه وآله( مَلْن ذكره، أو 
ذكـــر عنده، ولو كان يف الصالة، من دون فرق بني ذكره بامسه الشـــريف، 

أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمر.

 مسألة: إذا ذكر امسه مكررًا استحب تكرارها، وإْن كان يف أثناء التشهد 
فالظاهر جواز االكتفاء بالصالة اليت هي جزء منه. 

صالة القضاء وفيها أمور:
األول: جيـــب قضـــاء الصـــالة اليوميـــة اليت فاتـــت يف وقتها عمـــدًا، أو 
ســـهوًا، أو جهاًل، أو ألجل النوم املســـتوعب للوقت، أو لغر ذلك، وكذا إذا 

أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطالن. 

الثانـــي: إذا بلغ الصيب، وأفاق اجملنون، واملغمى عليه، يف أثناء الوقت 
وجـــب عليهم األداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية، 
فإذا تركوا وجب القضاء، وهكذا احلكم يف احلائض، والنفساء إذا طهرت 

يف أثناء الوقت.
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الثالـــث: إذا طـــرأ اجلنـــون، أو اإلغماء، أو احليـــض، أو النفاس بعد ما 
مضى من الوقت مقدار يســـع الصالة حبســـب حاله يف ذلك الوقت من 
السفر واحلضر والتيمم والوضوء والغسل واملرض والصحة وحنو ذلك 
ول يصل وجب القضاء سواء أكان متمكنًا من حتصيل بقية الشرائط 

قبل ذلك أم ال.

الرابـــع: جيـــوز القضـــاء يف ُكلِّ وقـــت مـــن الليـــل والنهـــار، ويف احلضر 
والســـفر، وأْن يقضـــي مـــا فاتـــه قصـــرًا قصرًا ولـــو يف احلضر، ومـــا فاته 
متامًا متامًا ولو يف السفر، وإذا كان يف بعض الوقت حاضرًا، ويف بعضه 

مسافرًا قضى ما وجب عليه يف آخر الوقت. 

اخلامـــس: يســـتحب متريـــن الطفـــل علـــى أداء الفرائـــض، والنوافـــل 
وقضائهـــا، بـــل على ُكلِّ عبادة، واألقوى مشـــروعية عباداتـــه، فإذا بلغ يف 

أثناء الوقت وقد صلى أجزأت. 

الســـادس: جيب على األحوط على ولي امليت وهو الولد الذكر األكرب 
حـــال املوت أْن يقضي ما فات أباه مـــن الفرائض اليومية وغرها، لعذر 
مـــن نـــوم وحنوه، وال يبعد اختصاص وجـــوب القضاء مبا إذا متكن أبوه 

من قضائه ول يقضه. 

الســـابع: إذا كان الولـــي حال املـــوت صبيًا، أو جمنونـــًا، ل جيب عليه 
القضاء إذا بلغ أو عقل على األظهر. 
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الشك في الصالة وفيه أمور:
األول: َمـــْن أخـــلَّ بشـــيء مـــن أجزاء الصالة وشـــرائطها عمـــدًا بطلت 
صالتـــه، ولـــو كان حبـــرف، أو حركة من القـــراءة، أو الذكـــر، وكذا من زاد 
فيهـــا جـــزًء عمـــدًا، قـــواًل أو فعاًل، من غر فـــرق يف ذلك كلـــه بني الركن 

وغره.

الثاني: تبطل الصالة إذا شك يف املوارد اآلتية:

 1- الصالة الثنائية كالصبح.

 2- الصالة الثالثية كاملغرب.

 3- إذا شك املصلي يف الركعتني األوليني من الرباعية.

الثالث: إذا حصل الشك يف الصالة الرباعية  بعد أْن دخل يف السجدة 
الثانية من الركعة الثانية وهو يتحقق بوضع اجلبهة على املسجد وإْن 

ل يشرع يف الذكر، فهنا صور منها:

1- الشـــك بـــني االثنتـــني والثالث بعـــد الدخول يف الســـجدة األخرة 
فإنه يبن على الثالث، ويأتي بالرابعة، ويتم صالته، ثم حيتاط بركعة 

قائمًا على األحوط وجوبًا.

 2-  الشـــك بـــني الثالث واألربع يف أيِّ موضـــع كان، فيبن على األربع 
ويتـــم صالتـــه، ثـــم حيتاط بركعـــة قائمـــًا أو ركعتني جالســـًا، واألحوط 

استحبابا اختيار الركعتني جالسًا.

 3- الشـــك بـــني االثنتـــني واألربع بعـــد الدخول يف الســـجدة األخرة 
فيبن على األربع ويتم صالته، ثم حيتاط بركعتني من قيام.
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4- الشـــك بـــني االثنتني والثـــالث واألربـــع بعد الدخول يف الســـجدة 
األخـــرة فيبن على األربع ويتـــم صالته، ثم حيتاط بركعتني من قيام 

وركعتني من جلوس، واألقوى تأخر الركعتني من جلوس.

 5- الشـــك بـــني األربـــع واخلمـــس بعد الدخـــول يف الســـجدة األخرة 
فيبن على األربع ويتم صالته، ثم يسجد سجدتي السهو. 

 صالة االحتياط.

يعترب فيها ما يعترب يف الصالة من األجزاء والشرائط فالبد فيها من 
النية، والتكبر لإلحرام، وقراءة الفاحتة، والركوع، والسجود، والتشهد، 

والتسليم.

 

سجود السهو وفيه أمور:
1- سجود السهو سجدتان متواليتان وجتب فيه نية القربة، وال جيب 

فيه تكبر.

2- األحوط فيه وضع اجلبهة على ما يصح السجود عليه، واألحوط 
األوىل وضع سائر املساجد أيضًا.

3- مراعاة مجيع ما يعترب يف سجود الصالة من الطهارة واالستقبال، 
والسرت وغر ذلك.

4- األحوط اســـتحبابًا اإلتيان بالذكر يف ُكلِّ واحد منهما، واألوىل يف 
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صورته: )بسِم اهلِل وباهلِل، السالُم عليَك أيها النيبُّ ورمحُة اهلِل وبركاته(.

 5- جيـــب فيـــه التشـــهد بعـــد رفـــع الرأس مـــن الســـجدة الثانيـــة، ثم 
التسليم.
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الصوم
شرائط صحة الصوم وهي أمور:

1- اإلســـالم، فال يصح الصوم من الكافر، نعم إذا أســـلم يف نهار شـــهر 
رمضان ول يأت مبفطر قبل إســـالمه فاألحوط لزومًا أْن يســـك بقية 

يومه بقصد ما يف الذمة، وأْن يقضيه إْن ل يفعل ذلك..  

2، 3- العقـــل وعـــدم اإلغماء، فلو جـــن أو أغمي عليه حبيث فاتت منه 
النيـــة املعتـــربة يف الصـــوم وأفاق أثنـــاء النهار ل يصح منـــه صوم ذلك 
اليوم، نعم إذا كان مســـبوقًا بالنية يف الفرض املذكور فال يرتك مراعاة 

مقتضى االحتياط فيه..

4- الطهارة من احليض والنفاس، فال يصح من احلائض والنفســـاء، 
ولو كان احليض أو النفاس يف جزء من النهار..

5- عدم اإلصباح جنبًا، أو على حدث احليض أو النفاس.. 

6- أْن ال يكون مســـافرًا ســـفرًا يوجب قصر الصالة، مع العلم باحلكم 
يف الصوم الواجب..

مســألة: يصح الصوم من املسافر اجلاهل باحلكم، وإْن علم يف األثناء 
بطل، وال يصح من الناسي.

مســألة: يصح الصوم من املســـافر الذي حكمه التمام، كناوي اإلقامة 
واملسافر سفر معصية وحنوهما.

مسألة: يصح الصوم من الصيب املميز كغره من العبادات.
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مسألة: إذا ســـافر قبل الزوال وجب عليه اإلفطار على األحوط لزومًا 
خصوصـــًا إذا كان ناويـــًا للســـفر من الليـــل، وإْن كان الســـفر بعده وجب 
إمتـــام الصيـــام على األحوط لزومًا ســـيما إذا ل يكن ناويًا للســـفر من 
الليـــل، وإذا كان مســـافرًا فدخل بلده أو بلدًا نـــوى فيه اإلقامة، فإْن كان 
قبل الزوال ول يتناول املفطر وجب عليه الصيام، وإْن كان بعد الزوال، 
أو تناول املفطر يف السفر بقي على اإلفطار، نعم يستحب له اإلمساك 

إىل الغروب.

مســألة: الظاهـــر أنَّ املناط يف الشـــروع يف الســـفر قبل الـــزوال وبعده، 
وكـــذا يف الرجـــوع منه هو البلد ال حد الرتخـــص، نعم ال جيوز اإلفطار 
للمســـافر إال بعـــد الوصـــول إىل حـــد الرتخـــص، فلـــو أفطر قبلـــه عاملًا 

باحلكم وجبت الكفارة.

المفطرات وهي أمور: 
األول والثانـــي: األكل والشـــرب مطلقـــًا، ولـــو كانـــا قليلـــني، أو غـــر 

معتادين.. 

الثالث: اجلماع قباًل ودبرًا، فاعاًل ومفعواًل به، حّيًا وميتًا..

الرابـــع: الكـــذب علـــى اهلل تعاىل، أو على رســـول اهلل »صلـــى اهلل عليه 
وآله« أو على األئمة »عليهم السالم« على األحوط وجوبًا، بل األحوط 
األوىل إحلاق ســـائر األنبياء واألوصياء »عليهم الســـالم« بهم، من غر 

فرق بني أْن يكون يف أمر دين أو دنيوي..
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اخلامس: رمس متام الرأس يف املاء على املشـــهور، ولكن األظهر أنه ال 
يضر بصحة الصوم، بل هو مكروه كراهة شـــديدة، وال فرق يف ذلك بني 

الدفعة والتدريج..

الســـادس: تعمـــد إدخـــال الغبار أو الدخـــان الغليظـــني يف احللق على 
األحوط وجوبًا، وال بأس بغر الغليظ منهما، وكذا مبا يتعسر التحرز 

عنه عادة كالغبار املتصاعد بإثارة اهلواء..

الســـابع: تعمـــد البقـــاء علـــى اجلنابة حتـــى يطلع الفجـــر، واألظهر 
اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أما غرهما من الصوم الواجب 

أو املندوب فال يقدح فيه ذلك.

الثامـــن: إنزال املن بفعل ما، يؤدي إىل نزوله مع احتمال ذلك وعدم 
الوثـــوق بعـــدم نزوله، وأمـــا إذا كان واثقًا بالعدم فنزل اتفاقًا، أو ســـبقه 

املن بال فعل شيء ل يبطل صومه.

التاســـع: االحتقـــان باملائع، وال بأس باجلامد، كمـــا ال بأس مبا يصل 
إىل اجلـــوف مـــن غر طريق احللق مما ال يســـمى أكاًل أو شـــربًا، كما إذا 

صب دواء يف جرحه أو أذنه..

العاشـــر: تعمـــد القيء وإْن كان لضـــرورة من عالج مـــرض وحنوه، وال 
بأس مبا كان سهوًا أو بال اختيار.

مســألة: األحوط عدم ابتالع ما يرج من الصدر، أو ينزل من الرأس 
مـــن اخللـــط إذ وصل إىل فضاء الفـــم وإْن كان ال يبعد جوازه، أما إذا ل 

يصل إىل فضاء الفم، فال بأس بهما.
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مســألة: ال يبطل الصوم واجبًا أو مندوبًا، معينًا أو غره باالحتالم يف 
أثنـــاء النهـــار، كما ال يبطل بالبقـــاء على حدث مس امليـــت عمدًا حتى 

يطلع الفجر.

مســألة: إذا كان اجملنب ال يتمكن من الغسل ملرض وحنوه وجب عليه 
التيمـــم قبـــل الفجر، فإْن تركه بطل صومه، وإْن تيمم ل جيب عليه أْن 

يبقى مستيقظًا إىل أْن يطلع الفجر، وإْن كان ذلك أحوط.

مســألة: ال بأس بابتالع البصاق اجملتمع يف الفم وإْن كان كثرًا وكان 
اجتماعه باختياره كتذكر احلامض مثاًل. 

مسألة: كفارة إفطار يوم من شهر رمضان خمرة بني عتق رقبة، وصوم 
شهرين متتابعني، وإطعام ستني مسكينًا، لكل مسكني مد. 

وكفارة إفطار قضاء شـــهر رمضان بعد الزوال إطعام عشـــرة مســـاكني، 
لكل مسكني مد، فإْن ل يتمكن صام ثالثة أيام.

وكفـــارة إفطـــار الصوم املنـــذور املعني كفـــارة يني، وهي عتـــق رقبة، أو 
إطعام عشرة مساكني، لكل واحد مد، أو كسوة عشرة مساكني، فإْن عجز 

صام ثالثة أيام متواليات.

مسألة: مصـــرف كفارة اإلطعام الفقراء إما بإشباعهم، وإما بالتسليم 
إليهم، كل واحد مد، واألحوط استحبابًا مدان، وجيزي مطلق الطعام 
مـــن التمر واحلنطة والدقيق واألرز واملاش وغرها مما يســـمى طعامًا، 
نعم األحوط لزومًا يف كفارة اليمني وما حبكمها االقتصار على احلنطة 

ودقيقها.
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موارد ترخيص اإلفطار 
وردت الرخصة يف إفطار شهر رمضان ألشخاص منهم:

الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان 
حرجـــًا ومشـــقة، ولكن جيب عليهم حينئـــذ الفدية عن كل يوم مبد من 
الطعـــام، واألفضـــل كونها مـــن احلنطة، بل كونها مديـــن، بل هو أحوط 
استحبابًا، والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا متكنا 

من القضاء، واألحوط األوىل لذي العطاش القضاء مع التمكن..

احلامل املقرب اليت يضر بها الصوم، أو يضر محلها، واملرضعة القليلة 
اللـــن إذا أضر بها الصوم، أو أضر بالولـــد، وعليهما القضاء بعد ذلك، 

كما أنَّ عليهما الفدية أيضًا..

موارد قضاء الصوم
جيب القضاء دون الكفارة يف موارد: 

األول: نوم اجلنب حتى يصبح على تفصيل قد مر. 
الثاني: إذا أبطل صومه باإلخالل بالنية من دون استعمال املفطر.

الثالث: إذا نسي غسل اجلنابة يومًا أو أكثر. 
الرابع: من اســـتعمل املفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفســـه 

وال حجة على طلوعه..

اخلامس: إدخال املاء إىل الفم مبضمضة أو غرها لغرض التربد عن 
عطش، فيســـبق ويدخل اجلوف، فإنه يوجـــب القضاء دون الكفارة، وإْن 
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نسي فابتلعه فال قضاء..

مســألة: ال ترتيب بني صوم القضاء وغره من أقســـام الصوم الواجب 
كالكفارة واإلجيار، فله تقديم أيهما شاء، نعم ال يصح صوم نذر التطوع 

ملن عليه قضاء شهر رمضان على األظهر.

مســألة: جيوز إعطاء فدية أيام عديدة من شـــهر واحد ومن شهور إىل 
شخص واحد.

مسألة: ال جتزئ القيمة يف الفدية، بل البد من دفع العني وهو الطعام، 
وكذا احلكم يف الكفارات.

ثبوت الهالل
يثبـــت اهلـــالل بالعلـــم احلاصـــل مـــن الرؤيـــة أو التواتـــر، أو غرهمـــا، 
وباالطمئنـــان احلاصـــل من الشـــياع أو غره، ومبضي ثالثـــني يومًا من 
هالل شعبان فيثبت هالل شهر رمضان، أو ثالثني يومًا من شهر رمضان 

فيثبت هالل شوال، وبشهادة عدلني.
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دروٌس يف 
األخالِق 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

إنَّ علـــم األخـــالق من أهـــم العلوم اإلنســـانية؛ ألنه يتعلق باإلنســـان، 
وشـــرف ُكلِّ علٍم بشرف موضوعه، وإنَّ الشـــريعة اإلسالمية املقدسة قد 
اعتنت بذلك كثرًا من خالل اآليات املباركة والروايات الشـــريفة، حتى 
ُعـــدَّ اإليان واألخـــالق مرتادفان ال يفرتقان يف كثر من الروايات، فقد 
ُهْم ُخُلًقا()1(،  ورد عن اإلمام الباقر �: )إنَّ َأْكَمَل امُلؤِمننَي إياًنا َأْحَســـنُ
بل إنَّ النيب � جعل حسن اخللق هو مقياس التفاضل يوم القيامة يف 
املوازين إذ روى عنه اإلمام السجاد �: )ما ُيوَضُع يف ميزاِن اْمِرىٍء َيْوَم 
الِقياَمِة، َأْفَضَل ِمْن ُحْسِن اخُلُلِق( )2(؛ لذلك نرى التأكيد على األخالق 
والرتبيـــة من خالل ذلك العدد الكبـــر لروايات املعصومني �، فضاًل 
عن السرة العملية هلم مع أصحابهم وأعدائهم، بل إنها من أوىل مهام 
يِّنَي َرُســـواًل ِمْنُهْم  بعثة األنبياء � قال تعاىل: �ُهَو الَِّذي َبَعَث يِف اأْلُمِّ
ْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل  َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ
َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍي� )3( فتزكيتهم بعد تعليمهم القرآن هو تطهرهم من 
الذنـــوب واآلثام وســـوء األخالق لتزكو أنفســـهم كما ورد عن املفســـرين 

ذلك.

وحنـــاول يف هذه الصفحـــات بيان بعض فضائل األخـــالق اليت أمرت 
بهـــا الشـــريعة املقدســـة للتمســـك  والتحلي بهـــا، وكذلك بعـــض رذائل 
األخـــالق الجتنابهـــا والتخلي عنها يف دروس موجـــزة متهيدية؛ لنكون 
مـــن الدعـــاة إىل مكارم األخالق الـــيت دعا إليها القـــرآن الكريم وكذلك 

السنة الشريفة. 
)1) وسائل الشيعة ج)1 ص151.

))) املصدر نفسه,
))) سورة اجلمعة: اآلية ),
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 علم األخالق: هو العلُم الذي يبحُث فيِه عن ُأسِس اكتساِب الصفاِت 
احلسنِة، وُطُرِق حماربِة الصفاِت السيئِة، وآثارها على الفرِد واجملتمِع. 

أواًل: حسن الخلق.
 إنَّ حسن اخللق هو حالة تبعث على حسن معاشرة الناس، وجماملتهم 
بالبشاشـــة، وطيب القول، ولطف املداراة، كما عرَّفه اإلمام الصادق � 
ه فقال: )تلـــني جناحك، وتطيـــب كالمك، وتلقى  حينما ُســـئل عـــن حدِّ

أخاك ببشٍر حسن( )1(.

 ومـــن األماني واآلمـــال اليت يطمح إليها ُكلُّ عاقل حصيف، ويســـعى 
جاهـــدًا يف كســـبها وحتقيقهـــا، أْن يكـــون ذا شـــخصية جّذابـــة، ومكانـــة 
مرموقة، حمببًا لدى الناس، عزيزًا عليهم، وإنها ألمنية غالية، وهدف 
ســـامي، ال ينالـــه إال ذوو الفضائل واخلصائص الـــيت تؤهلهم كفاءاتهم 
لبلوغهـــا، ونيـــل أهدافهـــا، كالعلـــم واألرحييـــة والشـــجاعة وحنوها من 
اخلالل الكرية، لذلك كان حسن اخللق مالك الفضائل ونظام عقدها، 
وحمور فلكها، وأكثرها إعدادًا وتأهياًل لكســـب احملامد واألجماد، ونيل 

احملبة واإلعزاز.

)1) وسائل الشيعة ج)1 ص160.
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واألحاديث الشريفة يف مدح حسن اخللق كثرة منها:

 روي عـــن النيب �: )إنَّ صاحب اخللق احلســـن لـــه مثل أجر الصائم 
القائم()1(. 

 وروي عنه �: )إنكم ل تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخالقكم()2(.
 وروي عـــن اإلمـــام الباقـــر �: )إنَّ أكمـــل املؤمنـــني إيانـــًا أحســـنهم 

خلقًا()3(.
 وروي عـــن اإلمـــام الصـــادق �: )إنَّ اهلل تعـــاىل ليعطـــي العبـــد مـــن 
الثواب على حسن اخللق، كما يعطي اجملاهد يف سبيل اهلل، يغدو عليه 

و يروح()4(.
وروي عنـــه �: )الـــرب وحســـن اخللـــق يعمـــران الديـــار، ويزيـــدان يف 

األعمار()5(.
وكفـــى حبســـن اخللق شـــرفًا وفضـــاًل أنَّ اهلل عـــز وجل ل يبعث رســـله 
وأنبيـــاءه إىل النـــاس إال بعد أْن حاّلهم بهذه الســـجية الكرية، وزانهم 

بها، فهي رمز فضائلهم، وعنوان شخصياتهم.
ولقد كان ســـيد املرســـلني � املثل األعلى يف حسن اخللق، وغره من 
كرائم الفضائل واخِلالل، واســـتطاع بأخالقـــه املثالية أْن يلك القلوب 
والعقـــول، واســـتحق بذلـــك ثناء اهلل تعـــاىل عليه بقوله عـــز من قائل: 

�َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم�)6(.

)1) وسائل الشيعة ج)1 ص9)1.
))) املصدر نفسه ج)1 ص)16. 
))) املصدر نفسه ج)1 ص9)1. 
))) املصدر نفسه ج)1 ص151.
)5) املصدر نفسه ج)1 ص9)1.

)6) سورة القلم: اآلية ).
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 فالدعوة واجبة إىل التمســـك حبسن اخللق والدعوة إليها، والقضاء 
علـــى مرض ســـوء اخللق الذي قد ُيصاب اإلنســـان بـــه، فيجب علينا أْن 
معاجلتهـــا كما تعاجل األجســـام املريضة، وتســـرتد صحتها ونشـــاطها، 

ومن طرق عالج سوء اخللق أْن يتبع النصائح التالية:

 1- أْن يتذكر مســـاوئ ســـوء اخللق وأضراره الفادحة، وأّنه باعث على 
سخط اهلل تعاىل، وأذية الناس.

 2- أْن يستعرض ما أسلفناه من فضائل حسن اخللق، ومآثره اجلليلة، 
وما ورد يف مدحه، واحلث عليه، من آثار أهل البيت �.

 3- جماهـــدة النفـــس بضبط األعصـــاب، وقمع نزوات اخللق الســـّيئ 
وبوادره، وذلك بالرتيث يف ُكلِّ ما يصدر عنه من قول أو فعل، مستهديًا 
بقول الرســـول األعظم �: )أفضل اجلهاد من جاهد نفســـه اليت بني 

جنبيه()1(. 

ثانياً: اإلخالص. 
اإلخالص ضد الرياء، وهو صفاء األعمال من شوائب الرياء، وجعلها 

خالصة هلل تعاىل.

وهـــو قوام الفضائـــل، ومالك الطاعة، وجوهر العبـــادة، ومناط صحة 
األعمال، وقبوهلا لدى املوىل عز وجل.

)1) وسائل الشيعة ج15 ص)16. 
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وقـــد جّمدته الشـــريعة اإلســـالمية، ونّوهت عن فضله، وشـــوَّقت إليه، 

وباركت جهود املتحلني به يف طائفة من اآليات واألخبار.

ِلًصا  وقـــال ســـبحانه: �ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيـــَك اْلِكَتاَب ِباحْلَقِّ َفاْعُبـــِد اهللََّ خُمْ
اِلُص�)1( وقـــال عز وجل: �َوَما ُأِمُروا ِإالَّ  يُن اخْلَ يـــَن � َأاَل هلِلَِّ الدِّ َلـــُه الدِّ

ين�)2(. ِلِصنَي َلُه الدِّ ِلَيْعُبُدوا اهللََّ خُمْ

وعن اإلمام الرضا عن آبائه � قال: قال أمر املؤمنني �: )الدنيا 
كلهـــا جهـــل إال مواضع العلم، والعلم كله جهـــل إال ما عمل به، والعمل 
كلـــه ريـــاء إال ما كان خملصًا، واإلخالص على خطر، حتى ينظر العبد 

مبا ُيتم له()3(.

 وقال اإلمام اجلواد �: )أفضل العبادة اإلخالص()4(.

 وقيمـــة األعمـــال تتفاوت بتفـــاوت غاياتها والبواعـــث احملفزة عليها، 
وكلما كانت الغاية سامية، وطهرت البواعث من شوائب الغش والتدليس 
والنفاق، وكان اإلخالص أساسًا للتعامل كان ذلك أزكى هلا، وأدعى إىل 

قبوهلا لدى املوىل عز وجل.

وعلينـــا أْن حنـــذر الشـــيطان الـــذي يزيِّـــن لإلنســـان صنـــوف األماني 
واآلمـــال اخلادعـــة: كحب الســـمعة واجلاه، وكســـب احملامـــد واألجماد، 
وحتري األطماع املادية اليت متســـخ الضمائر ومتحق األعمال، وتذرها 

قفرًا يبابًا من مفاهيم اجلمال والكمال وحالوة العطاء.
)1) سورة الزمر: اآليتان )-).

))) سورة البينة: اآلية 5.
))) عيون أخبار الرضا �، الشيخ الصدوق ج)1 ص)5).

))) حبار األنوار ج67 ص5)).
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فعلى املرء أْن يتســـم بصدق اإلخالص، ومجـــال الطوية، ليكون مثاًل 

رفيعًا لالستقامة والصالح.

ثالثاً: الصدق.
وهـــو مطابقة القول للواقع، وهو أشـــرف الفضائل النفســـية، واملزايا 
اخللقيـــة، خلصائصـــه اجلليلة، وآثاره اهلامة يف حيـــاة الفرد واجملتمع. 
فهـــو زينـــة احلديـــث ورواؤه، ورمز االســـتقامة والصالح، وســـبب النجاح 
والنجـــاة، لذلـــك جّمدته الشـــريعة اإلســـالمية، وحرضت عليـــه، قرآنًا 

وسنة.

اِدِقنَي ِصْدُقُهـــْم هَلُْم َجنَّاٌت  قـــال تعـــاىل: �َقاَل اهلل َهَذا َيـــْوُم َيْنَفُع الصَّ
ِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َرِضَي اهللَُّ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه  ِري ِمْن حَتْ جَتْ

َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم�)1(.

 وهكذا كرَّم أهُل البيت � هذا اخللق الرفيع، ودعوا إليه بأساليبهم 
البليغة احلكيمة:

 قال النيب �: )زينة احلديث الصدق()2(.

 وقـــال اإلمام الصـــادق �: )ال تغرتوا بصالتهـــم، وال بصيامهم، فإّن 
الرجـــل رمبـــا هلـــج بالصـــالة والصوم حتـــى لو تركـــه اســـتوحش، ولكن 

اختربوهم عند صدق احلديث، وأداء األمانة()3(.
)1) سورة املائدة: اآلية 119.
))) حبار األنوار ج68  ص9. 

))) وسائل الشيعة ج19 ص67.
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 وقـــال �: )مـــن صدق لســـانه زكـــى عملـــه()1(. أي صـــار عمله بربكة 
الصـــدق زاكيًا ناميًا يف الثـــواب؛ ألنَّ اهلل تعاىل »إّنا يقبل من املتقني« 

والصدق من أبرز خصائص التقوى وأهم شرائطه.

 ومـــن مآثـــر الصـــدق: شـــيوع التفاهـــم والتـــآزر بني عناصـــر اجملتمع 
وأفـــراده، ليســـتطيعوا بذلك النهوض بأعباء احليـــاة، وحتقيق غاياتها 
وأهدافها، ومن ثم ليسعدوا حبياة كرية هانئة، وتعايش سلمي، وتلك 
غايـــات ســـامية، ال تتحقـــق إال بالتفاهـــم الصحيح، والتعـــاون الوثيق، 

وتبادل الثقة واالئتمان بني أولئك األفراد.  وللصدق أقسام منها:

1- الصدق يف النية، وهو: تطهرها من شوائب الرياء، واإلخالص بها 
إىل اهلل تعاىل وحده.

2- الصدق يف األقوال، وهو: اإلخبار عن الشيء على حقيقته من غر 
تزوير ومتويه.

3- الصـــدق يف األفعـــال، وهو: مطابقة القول للفعل، كالرب بالقســـم، 
والوفاء بالعهد والوعد.

رابعاً: التواضع.
وهو احرتام الناس حسب أقدارهم، وعدم الرتفع عليهم.

وهـــو خلق كريم، وخّلة جذابة، تســـتهوي القلوب، وتســـتثر اإلعجاب 
والتقدير، وناهيك يف فضله أن اهلل تعاىل أمر حبيبه، وســـيد رســـله � 

)1) حتف العقول ص95). 
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بالتواضع، فقال تعاىل: �َواْخِفْض َجَناَحَك ملَِِن اتََّبَعَك ِمَن امْلُْؤِمِنني�)1(.

وقد أشـــاد أهل البيت � بشـــرف هذا اخُلُلق، وشـــوقوا إليه بأقواهلم 
احلكيمة، وســـرتهم املثالية، وكانوا رّواد الفضائل، ومنار اخللق الرفيع 

من خالل أحاديثهم وسرتهم.

، وأقربكم من يوم القيامة جملســـًا،   قـــال النـــيب �: )إنَّ أحبكم إليَّ
أحســـنكم ُخُلقـــًا، وأشـــدكم تواضعـــًا، وإنَّ أبعدكـــم مـــن يـــوم القيامـــة، 

الثرثارون وهم املستكربون()2(.

 وقال الصادق �: )إنَّ يف السماء ملكني موكلني بالعباد، فمن تواضع 
هلّل رفعاه، ومن تكرّب وضعاه()3(.

وكان النـــيب � أشـــدَّ النـــاس تواضعـــًا، وكان إذا دخـــل منـــزاًل قعـــد يف 
أدنـــى اجمللـــس حني يدخـــل، وكان يف بيتـــه يف مهنة أهله، حيلب شـــاته، 
ويرقع ثوبه، ويصف نعله، ويدم نفسه، وحيمل بضاعته من السوق، 

وجيالس الفقراء، ويواكل املساكني.

وكان � إذا ســـارَّه أحـــد، ال ينّحي رأســـه حتى يكـــون الرجل هو الذي 
ينّحي رأســـه، وما أخذ أحد بيده فرســـل يده حتى يرســـلها اآلخر، وما 
قعد إليه رجل قط فقام صلى اهلّل عليه وآله حتى يقوم، وكان يبدأ من 
لقيه بالسالم، ويبادئ أصحابه باملصافحة، ول ُير قط مادًا رجليه بني 
أصحابه، يكرم من يدخل عليه، ورمبا بســـط له ثوبه، ويؤثره بالوســـادة 
الـــيت حتته، ويكّن أصحابه، ويدعوهم بأحب أمسائهم تكرمًة هلم، وال 

)1) سورة الشعراء: اآلية 15).
))) وسائل الشيعة ج15 ص79). 

))) الكايف ج) ص))1. 
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يقطـــع على أحد حديثه، وكان يقّســـم حلظاته بني أصحابه، وكان أكثر 

الناس تبسمًا، وأطيبهم نفسًا.

خامساً: الحلم وكظم الغيظ. 
وهما ضبط النفس إزاء مثرات الغضب، وهما من أشـــرف الســـجايا، 
وأعز اخلصال، ودليال مسو النفس، وكرم األخالق، وسببا املودة واإلعزاز.

وقـــد مـــدح اهلل احللماء والكاظمـــني الغيظ، وأثنـــى عليهم يف حمكم 
كتابـــه الكريـــم فقال تعـــاىل: �َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفـــنَي َعِن النَّاِس 

ِْسِننَي�)1(، ومما ورد من األحاديث الشريفة: بُّ احمْلُ َواهللَُّ حُيِ

مسع أمر املؤمنني � رجاًل يشتم قنربًا، وقد رام قنرب أْن يردَّ عليه، 
فنـــاداه أمـــر املؤمنـــني �: )مهاًل يا قنرب، دع شـــامتك، ُمهانـــًا، ترضي 
الرمحن، وتســـخط الشـــيطان، وتعاقب عودك، فوالذي فلق احلبة وبرأ 
النســـمة، ما أرضى املؤمن ربه مبثل احللم، وال أســـخط الشيطان مبثل 

الصمت، وال عوقب األمحق مبثل السكوت عنه()2(.

وقـــال اإلمـــام  الصـــادق �: ))مـــا من عبد كظـــم غيظـــًا، إال زاده اهلّل 
عـــز وجـــل عّزًا يف الدنيـــا واآلخرة، وقد قال اهلل عز وجـــل: �َواْلَكاِظِمنَي 
نَي� وأثابه مكانه غيظه  ِســـنِ ْ بُّ احمْلُ اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهللَُّ حُيِ

ذلك(()3(.

)1) سورة آل عمران: اآلية ))1.
))) مستدرك الوسائلن املريزا حسني النوري ج11 ص91). 

))) الكايف ج) ص110. 



99          دروٌس موجزةٌ في العقائِد والفقِه واألخالِق                                   
ولقد كان الرسول األعظم � واألئمة الطاهرون من أهل بيته، املثل 

األعلى يف احللم، ومجيل الصفح، وحسن التجاوز.

سادساً: الكلم الطيب.
ـــرة لصفو  مـــن اســـتقرأ أحـــداث املشـــاكل االجتماعيـــة، واألزمات املعكِّ
اجملتمـــع، علـــم أنَّ منشـــأها يف األغلب بوادر اللســـان، وتبـــادل املهاترات 
الباعثـــة على توتر العالئق االجتماعية، وإثارة الضغائن واألحقاد بني 
أفـــراد اجملتمـــع، فمـــن أجل ذلك كان صون اللســـان عن تلك املســـاوىء، 
وتعويـــده علـــى الكلـــم الطيب واحلديـــث املهذب النبيل، ضـــرورة حازمة 

يفرضها أدب الكالم وتقتضيها مصلحة الفرد واجملتمع.

فطيب احلديث، وحســـن املقـــال، من مسات النبيـــل والكمال، ودواعي 
التقديـــر واإلعـــزاز، وعوامـــل الظفـــر والنجـــاح، وقـــد دعـــت الشـــريعة 
اإلســـالمية إىل التحلي بـــأدب احلديث، وطيب القـــول، بصنوف اآليات 
واألخبار، وركَّزت على ذلك تركيزًا متواصاًل إشاعة للسالم االجتماعي، 

وتعزيزًا ألواصر اجملتمع.

ـــْيَطاَن َيْنَزُغ  قال تعاىل: �َوُقْل ِلِعَباِدي َيُقوُلوا الَّيِت ِهَي َأْحَســـنُ ِإنَّ الشَّ
ْيَطاَن َكاَن ِلإْلِْنَساِن َعُدوًّا ُمِبيًنا�)1(، وقال تعاىل: �َيا َأيَُّها  َبْيَنُهْم ِإنَّ الشَّ
الَِّذيـــَن َآَمُنـــوا اتَُّقـــوا اهللََّ َوُقوُلـــوا َقْواًل َســـِديًدا � ُيْصِلْح َلُكـــْم َأْعَماَلُكْم 

َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم�)2(.

)1) سورة اإلسراء: اآلية )5.
))) سورة األحزاب: اآليتان71-70.
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ومـــن أهم طـــرق الكلـــم الطيب هـــو حفاظ اإلنســـان على لســـانه من 
الـــزالت والعثـــرات، فقـــد جـــاء رجل إىل النـــيب � فقال: يا رســـول اهلل 
أوصن. قال: احفظ لســـانك. قال: يا رســـول اهلل أوصن. قال: احفظ 
لســـانك. قال: يا رســـول اهلل أوصن. قال: احفظ لســـانك، وحيك وهل 

يكبُّ الناس على مناخرهم يف النار إال حصائد ألسنتهم)1(.

سابعاً: محاسبة النفس.
احملاســـبة هي حماســـبة النفس كل يوم عّما عملته مـــن الطاعات، أو 
اقرتفتـــه من املعاصي واآلثام، فان رجحت كفة الطاعات على املعاصي، 
واحلســـنات على الســـيئات، فعلى احملاسب أْن يشـــكر اهلل تعاىل على ما 

وفقه غليه وشرَّفه به من مجيل طاعته وشرف رضاه.

واْن رجحـــت املعاصي، فعليه أْن يؤدِّب نفســـه بالتأنيب والتقريع على 
شذوذها واحنرافها عن طاعة اهلل تعاىل.

وأمـــا املراقبة: فهي ضبط النفس وصيانتهـــا عن اإلخالل بالواجبات 
وارتكاب احملرمات.

وجديـــر بالعاقـــل املســـتنر باإليان واليقـــني، أْن يروِّض نفســـه على 
احملاســـبة واملراقبـــة فإّنهـــا أّمارة بالســـوء متى أهملت زاغـــت عن احلق، 
واجنرفـــت يف اآلثـــام والشـــهوات، وأودت بصاحبهـــا يف مهـــاوي الشـــقاء 
واهلالك، ومتى أخذت بالتوجيه والتهذيب، أشرقت بالفضائل، وازدهرت 
باملـــكارم، ومست بصاحبها حنو الســـعادة واهلناء، قـــال تعاىل: �َوَنْفٍس 

)1) حتف العقول ص56. 
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َوَمـــا َســـوَّاَها � َفَأهْلََمَهـــا ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها � َقْد َأْفَلَح َمـــْن َزكَّاَها� َوَقْد 

اَها�)1(. َخاَب َمْن َدسَّ

فـــإنَّ للمحاســـبة واملراقبة أهمية كـــربى يف تأهب املؤمن، واســـتعداده 
ملواجهة حساب اآلخرة، وأهواله الرهيبة، ومن ثم اهتمامه بالتزود من 

أعمال الرب واخلر الباعثة على جناته وسعادة مآبه.

فعـــن اإلمـــام موســـى بـــن جعفـــر � عـــن آبائـــه � قـــال: قـــال أمر 
املؤمنـــني�: )إنَّ رســـول اهلل � بعث ســـرية، فلما رجعـــوا قال: مرحبًا 

بقوم قضوا اجلهاد األصغر، وبقي عليهم اجلهاد األكرب(.

قيـــل: يا رســـول اهلل، وما اجلهاد األكرب؟ قال: جهـــاد النفس. ثم قال: 
أفضل اجلهاد من جاهد نفسه اليت بني جنبيه()2(.

ومن وصية اإلمام الكاظم � لتلميذه هشام قوله: )ليس منا من ل 
حياســـب نفســـه يف كل يوم، فإن عمل حسنا استزاد منه. وإن عمل سيئا 

استغفر اهلل منه وتاب إليه()3(.

 وقـــال علماؤنـــا يف بيـــان كيفيـــة احلفـــاظ علـــى النفـــس عـــن طريـــق 
املشـــارطة واملراقبة واحملاســـبة: فاملشـــارطُة أْن يشـــارَط اإلنســـاُن نفَسُه 
ويأخـــَذ منهـــا العهـــَد وامليثـــاَق يف ُكلِّ يوٍم وليلـــٍة أْن ال يرتكـــَب املعاصي، 
َر يف شـــيٍء من الطاعاِت الواجبِة، فاملراقبُة أْن يالحَظ ظاهَرُه  وال يقصِّ
وباطَنُه دائًما، حتى ال يقدَم على شيٍء من املعاصي، وال يرتَك شيًئا من 
َ يف ُكلِّ يوٍم وليلٍة وقًتا حياسُب فيِه نفَسُه  الواجباِت، فاحملاســـَبُة أْن يعنيِّ
مبوازَنـــِة طاعاِتِه ومعاصيِه، فمعاتبـــُة النفِس بعد ذلَك ومعاقبُتها على 

تقصِرها(.
)1) سورة الشمس: اآليات 10-7.
))) وسائل الشيعة ج15 ص)16. 

))) حتف العقول ص96). 
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ثامناً: الكذب.
وهو خمالفة القول للواقع، وهو من أبشع العيوب واجلرائم، ومصدر 
اآلثام والشـــرور، وداعية الفضيحة والســـقوط، لذلك حرمته الشريعة 
اإلســـالمية، ونعت على املتصفني به، وتوعدتهم يف الكتاب والسنة، قال 

اٌب�)1(. تعاىل: �ِإنَّ اهللََّ اَل َيْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّ

 وقـــال اإلمـــام الباقر �: )إنَّ اهلل جعل للشـــر أقفـــااًل، وجعل مفاتيح 
تلك األقفال الشراب، والكذب شر من الشراب()2(.

 ومـــن وصيـــة اإلمام الكاظم � لتلميذه هشـــام قولـــه: )إنَّ العاقل ال 
يكذب وإْن كان فيه هواه()3(.

وعن اإلمام الصادق � وقد سأله احلسن بن حمبوب: )يكون املؤمن 
خبيـــاًل؟ قال: نعم. قلت: فيكون جبانًا؟ قـــال: نعم. قلت: فيكون كذابًا؟ 
قـــال: ال، وال خائنـــًا، ثم قـــال: جيبُل املؤمُن علـــى ُكلِّ طبيعة إال اخليانة 

والكذب()4(.

 

ومن أهم مساوئ الكذب:
1- إنه باعث على ســـوء الســـمعة، وســـقوط الكرامة، وانعدام الوثاقة، 
فـــال ُيصـــدق الكـــذاب وإْن نطـــق بالصـــدق، وال تقبل شـــهادته، وال يوثق 

مبواعيده وعهوده.

)1) سورة غافر: اآلية 8).
))) الكايف ج) ص9)). 

))) حتف العقول ص 91). 
))) حبار األنوار ج)7 ص)17. 
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2- إنـــه يضعـــف ثقة الناس بعضهم ببعض، ويشـــيع فيهم أحاســـيس 

التوجس والتناكر.
3- إنه باعث على تضييع الوقت واجلهد الثمينني، لتمييز الواقع من 

املزيف، والصدق من الكذب.
4- ولـــه فـــوق ذلـــك آثـــار روحيـــة ســـيئة، ومغبة خطـــرة، نوهـــت عنها 

النصوص السالفة.

 تاسعاً: الرياء.
وهو طلب اجلاه والرفعة يف نفوس الناس، مبراءاة أعمال اخلر.

وهو من أسوء اخلصال، وأفظع اجلرائم، املوجبة لعناء املرائي وخسرانه 
ومقتـــه، وقـــد تعاضدت اآليـــات واألخبار على ذمـــه والتحذير منه. قال 
ا َواَل ُيْشـــِرْك  تعـــاىل: �َفَمـــْن َكاَن َيْرُجـــو ِلَقـــاَء َربِِّه َفْلَيْعَمـــْل َعَماًل َصاحِلً
ِبِعَبـــاَدِة َربِّـــِه َأَحـــًدا�)1(، وقال تعـــاىل يف وصف املنافقـــني: �ِإنَّ امْلَُناِفِقنَي 
اَلِة َقاُموا ُكَساىَل ُيَراُءوَن  اِدُعوَن اهللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا َقاُموا ِإىَل الصَّ ُيَ

النَّاَس َواَل َيْذُكُروَن اهللََّ ِإالَّ َقِليال�)2(.

قال رســـول اهلل �: )ســـيأتي على الناس زمان ختبث فيه ســـرائرهم، 
وحتســـن فيـــه عالنيتهم، طمعـــًا يف الدنيا، ال يريدون بـــه ما عند ربهم، 
هم اهلل بعقاب فيدعونه دعاء  يكون دينهم رياًء، ال يالطهم خوف، يعمُّ

الغريق فال يستجيب هلم()3(.

)1) سورة الكهف: اآلية 110.
))) سورة النساء: اآلية ))1.

))) الكايف ج) ص96). 
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وقـــال اإلمـــام الصادق �: )ُكلُّ رياء شـــرك، إنه من عمـــل للناس كان 

ثوابه على الناس، ومن عمل هلل كان ثوابه على اهلل()1(.

وللرياء أسباب ودواع منها:

1- حب اجلاه، وهو من أهم أسباب املراءاة ودواعيه.

2- خوف النقد، وهو دافع على املراءاة بالعبادة، وأعمال اخلر، خشية 
من الذم والنقد.

3- الطمـــع، وهـــو مـــن حمفـــزات الريـــاء وأهدافـــه الـــيت يســـتهدفها 
الطامعون، إشباعًا ألطماعهم.

4- التسرت: وهو باعث على تظاهر اجملرمني مبظاهر الصالح املزيفة، 
إخفاء جلرائمهم، وتسرتًا عن األعني.

وال ريب إنَّ تلك الدواعي هي من مكائد الشـــيطان، وأشراكه اخلطرة 
اليت يأسر بها الناس.

 

)1) الكايف  ج) ص)9). 
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عاشراً: التكبر.
وهو حالة تدعو إىل اإلعجاب بالنفس، والتعاظم على الغر، بالقول 
أو الفعـــل، وهو من أخطر األمراض اخللقية، وأشـــدها فتكًا باإلنســـان، 

وأدعاها إىل مقت الناس له ونفرتهم منه.

َك  ْر َخدَّ لذلـــك تواتـــر ذمه يف الكتاب والســـنة: قال تعـــاىل: �َواَل ُتَصعِّ
َتاٍل َفُخوٍر�)1(،  بُّ ُكلَّ خُمْ ِش يِف اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنَّ اهللََّ اَل حُيِ ِللنَّاِس َواَل مَتْ
ـــِرَق اأْلَْرَض َوَلْن  ِش يِف اأْلَْرِض َمَرًحـــا ِإنََّك َلْن خَتْ وقـــال تعـــاىل: �َواَل مَتْ

َباَل ُطوال�)2(. َتْبُلَغ اجْلِ

وقال اإلمام الصادق �: )إنَّ يف السماء ملكني موكلني بالعباد، فَمْن 
تواضع هلل رفعاه. وَمْن تكرب وضعاه()3(.

وقال �: )ما من رجل تكرب أو جترب، إال لذلة وجدها يف نفسه()4(.

ومـــن الواضـــح أنَّ التكـــرب مـــن األمـــراض األخالقيـــة اخلطـــرة، ومن 
مساوئه االجتماعية أنه ُيشيع يف اجملتمع روح احلقد والبغضاء، ويعّكر 
صفـــو العالقـــات االجتماعيـــة، ومن أســـبابه مغاالة اإلنســـان يف تقييم 
نفســـه، وتثمني مزاياها وفضائلها، واإلفـــراط يف اإلعجاب والزهو بها، 
فال يتكرب املتكرب إال إذا آنس من نفسه علمًا وافرًا، أو منصبًا رفيعًا، أو 
ثراًء ضخمًا، أو جاهًا عريضًا، وحنو ذلك من مثرات األنانية والتكرب، 

وقد ينشأ التكرب من بواعث العداء أو احلسد أو املباهاة.

)1) سورة لقمان: اآلية 18.
))) سورة اإلسراء: اآلية 7).

))) الكايف ج) ص))1. 
))) املصدر نفسه ج) ص)1).
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الحادي عشر: الغيبة والبهتان.
الغيبـــة هـــي ذكر املؤمن املعني مبا يكره، ســـواًء أكان ذلـــك يف َخلِقه، أو 

ُخُلقه، أو خمتصاته.

وليست الغيبة حمصورة باللسان، بل تشمل كل ما يشعر باستنقاص 
الغر، قواًل أو عماًل، كناية أو تصرحيًا.

وقـــد عرفها الرســـول األعظم � قائاًل: هل تدرون مـــا الغيبة؟ قالوا: 
اهلل ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك مبا يكره.

قيل له: أرأيت إْن كان يف أخي ما أقول؟ قال: إْن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته، وإْن ل يكن فيه فقد بهته)1(.

وهي من أخسِّ الســـجايًا، وأخطر اجلرائم واآلثام، وكفاها ذّمًا أن اهلل 
تعاىل شـــبَّه املغتاب بـــآكل حلم امليتة، فقال: �َواَل َيْغَتـــْب َبْعُضُكْم َبْعًضا 

َم َأِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه�)2( بُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ َأحُيِ

 وقال اإلمام الصادق �: )َمْن روى على مؤمن رواية يريد بها شينه، 
وهدم مروته، ليسقط من أعني الناس، أخرجه اهلل عز وجل من واليته 

إىل والية الشيطان وال يقبله الشيطان()3(.

وقـــال �: )ال َتغَتـــب فُتغَتـــب، وال حَتُفـــر ألخيك حفـــرة، فتقع فيها، 
فإنك كما َتدين ُتدان()4(.

)1) حبار األنوار ج)17 ص))). 
))) سورة احلجرات: اآلية )1. 

))) الكايف ج ) ص59). 
))) حبار األنوار ج)7 ص9)). 
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وقال �: قال رســـول اهلل �: )َمْن أذاع فاحشـــة كان كمبتدئها، ومن 

عرَّ مؤمنًا بشيء ال يوت حتى يركبه()1(.

والبهتان هو اتِّهام املؤمن، والتجن عليه، مبا ل يفعله، وهو أشد إمثًا 
وأعظم جرمًا من الغيبة، كما قال اهلل عز وجل: �َوَمْن َيْكِســـْب َخِطيَئًة 

ا ُمِبيًنا�)2(. ا ُثمَّ َيْرِم ِبِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َوِإمْثً َأْو ِإمْثً

قـــال النـــيب �: )َمْن بهـــت مؤمنًا أو مؤمنة، أو قـــال فيه ما ليس فيه، 
أقامـــه اهلل تعـــاىل يـــوم القيامة على تلٍّ مـــن نار، حتى يـــرج مما قاله 

فيه()3(.

 الثاني عشر: الغضب.
وهو حالة نفسية، تبعث على هياج اإلنسان، وثورته قواًل أو عماًل. وهو 
مفتاح الشـــرور، ورأس اآلثـــام، وداعية األزمات واألخطـــار. وقد تكاثرت 

اآلثار يف ذمه والتحذير منه:

وإنـــا صار الغضب مفتاحًا للشـــرور، ملا ينجم عنـــه من أخطار وآثام، 
كاالســـتهزاء، والتعيـــر، والفحـــش، والضـــرب، والقتل، وحنـــو ذلك من 

املساوئ.

	 . )1) حتف العقول ص7)
))) سورة النساء: اآلية )11.

))) عيون أخبار الرضا � ج1 ص7). 
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قـــال أمر املؤمنني �: )واحذر الغضـــب، فإنه جند عظيم من جنود 

إبليس()1(.

وقال �: )احلّدة ضرب من اجلنون، ألنَّ صاحبها يندم، فإْن ل يندم 
فجنونه مستحكم()2(.

وقال الصادق �: )مسعت أبي يقول: أتى رســـول اهلل صّلى اهلّل عليه 
، فقال: إني أســـكن الباديـــة، فعلمن جوامـــع الكالم.  وآلـــه رجـــل بـــدويٌّ
فقـــال: آمـــرك أْن ال تغضب. فأعـــاد األعرابي عليه املســـألة ثالث مرات، 
حتى رجع إىل نفسه، فقال: ال أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول 

اهلل إال باخلر()3(.

حقوق األئمة الطاهرين� على المسلمين:
لقـــد حـــاز األئمـــة الطاهـــرون من أهل البيـــت � الســـبق يف ميادين 
الفضل والكمال، ونالوا الشـــرف األرفع يف األحساب واألنساب. فهم آل 
رســـول اهلل وأبناؤه، نشـــؤوا يف ربوع الوصي، وترعرعوا يف كنف الرسالة، 
واســـتلهموا حقائق اإلســـالم ومبادئه عن جدهم األعظـــم، فكانوا ورثه 

علمه، وخزان حكمته، ومحاة شريعته الغراء، وخلفاءه امليامني.

وقد جاهدوا يف نصرة الدين ومحاية املسلمني، جهادًا منقطع النظر، 
وفدوا أنفســـهم يف ســـبيل اهلل تعاىل، حتى استشهدوا يف سبيل العقيدة 

واملبدأ، ال تأخذهم يف اهلل لومة الئم، وال ختدعهم زخارف احلياة.
)1) نهج البالغة، الشريف الرضي ج) ص1)1. 

))) املصدر نفسه ج) ص56. 
))) حبار األنوار ج70 ص)7). 
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فمن جملة حقوقهم � على المسلمين))):

)- معرفتهم.
كمـــا جـــاء يف احلديـــث املتواتر بـــني الفريقني، ويف الصحـــاح املعتربة، 

قوله �: )من مات ول يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية()2(.

فاإلمـــام هـــو خليفة النـــيب �، وممثلـــه يف أمته، يبلغهـــا عنه أحكام 
الشـــريعة، ويســـعى جاهدًا يف تنظيم حياتها، وتوفر ســـعادتها، وإعالء 
جمدهـــا. وحيـــث كان اإلمام كذلك، وجب على كل مســـلم معرفته، كما 
صرح بذلك احلديث الشريف، ليكون على بصرة من عقيدته وشريعته، 

وليسر على ضوء توجيهه وهداه.

فإذا أغفل املسلم معرفة إمامه، ول يستهد به، وهو الدليل املخلص، 
والرائد األمني، ضل عن نهج اإلســـالم وواقعه، ومات كافرًا منافقًا، وقد 
أشـــعر احلديث بضرورة وجود اإلمام ووجـــوب معرفته مدى احلياة، ألنَّ 
إضافة اإلمام إىل الزمان تســـتلزم اســـتمرارية اإلمامـــة، وجتددها عرب 

األزمنة والعصور.

وحديث األئمة األثن عشـــر يؤكد ذلـــك، روي عن النيب �: )ال يزال 
أمـــر أميت ظاهرًا حتى يضي  اثنا عشـــر خليفـــة، كلهم من قريش()3(. 
وهـــذا احلديث شـــاهد على وجود اإلمامة حتى قيام الســـاعة، وقصرها 
علـــى األئمـــة االثن عشـــر من أهـــل البيت �، دون غرهـــم من ملوك 

األمويني والعباسيني لزيادتهم عن هذا العدد.

)1) أخالق أهل البيت �، السيد مهدي الصدر ص86)-98). 
))) الكايف ج1 ص)7). 

))) حبار األنوار ج6) ص1)). 
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2- مواالتهم.
 إنَّ معرفـــة اإلمام ال جتدي نفعًا، وال حتقق األماني واآلمال املعقودة 
عليه، إال إذا اقرتنت بوالئه، والسر على هداه، ومتى جتردت املعرفة من 
ذلـــك غـــدت هزيلة جوفاء، ألنَّ اإلمام هو خليفة رســـول اهلل � وحامل 
لواء اإلســـالم، ورائد املســـلمني حنو املثل اإلســـالمية العليـــا، يبني هلم 
حقائق الشريعة، وجيلو أحكامها، ويصونها من كيد امللحدين ودسهم، 
ويعمل جاهدًا يف محاية املســـلمني، ونصرهم، وإسعادهم ماديًا وروحيًا، 

دينًا ودينًا.
مـــن أجل ذلـــك كان التخلف عن مـــواالة اإلمام واالهتـــداء به، مدعاة 
للزيغ والضالل، واالحنراف عن خط اإلســـالم ونهجه املرسوم، كما نوه 
النيب � عن ذلك، وأوضح للمسلمني أّن اهلدى والفوز يف والء األئمة 
الطاهريـــن مـــن أهـــل البيت �، وأن الضـــالل والشـــقاء يف جمافاتهم 

وخمالفتهم.

قال �: )إنا مثل أهل بييت فيكم كمثل ســـفينة نوح، من ركبها جنا 
ومن ختلف عنها غرق()1(.

وعـــن الصـــادق عن آبائه � قال: ســـئل أمر املؤمنـــني � عن معنى 
قول رســـول اهلل �: »إني خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتتي« من 

العرتة؟

فقال: أنا واحلسن واحلسني واألئمة التسعة من ولد احلسني، تاسعهم 
مهديهـــم وقائمهـــم، ال يفارقون كتـــاب اهلل وال يفارقهم، حتى يردا على 

رسول اهلل � حوضه)2(.

)1) وسائل الشيعة ج7) ص)). 
))) عيون أخبار الرضا � ج) ص60. 
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3- طاعتهم.
قال تعاىل: �َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّســـوَل َوُأوِلي 
اأْلَْمـــِر ِمْنُكـــْم َفـــِإْن َتَناَزْعُتـــْم يِف َشـــْيٍء َفـــُردُّوُه ِإىَل اهللَِّ َوالرَُّســـوِل ِإْن ُكْنُتْم 

ُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخْرٌ َوَأْحَسُن َتْأِويال�)1(.

 إنَّ اهلل تعاىل فرض طاعتهم، كما فرض طاعته وطاعة رسوله، سواء 
بســـواء. وهذا ما يشـــعر خبالفتهم احلقة عن رسول اهلل � وعصمتهم 
من اآلثام؛ ألنَّ الطاعة املطلقة ال يســـتحقها إال اإلمام املعصوم، الذي 

فرض اهلل طاعته على العباد.

قـــال زرارة  عـــن فضـــل مـــواالة األئمـــة مـــن أهـــل البيـــت � وضرورة 
طاعتهم، عن أبي جعفر � قال: ُبِن اإلسالم على مخسة أشياء: على 
الصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، والوالية. قال زرارة: فقلت وأي شـــيء 
مـــن ذلـــك أفضل؟ قـــال: الوالية، ألنهـــا مفتاحهن، والوالـــي هو الدليل 
عليهن... إىل أْن قال: ثم قال �: ذروُة األمِر، وسناُمُه، ومفتاُحُه، وباُب 
األشـــياء، ورضا الرمحن، الطاعُة لإلمـــام بعد معرفته. إن اهلّل عز وجل 
يقول: �َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللََّ َوَمْن َتَوىلَّ َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم 

َحِفيًظا�)2(.. )3(.

)1) سورة النساء: اآلية 59.

))) سورة النساء: اآلية 80.
))) الكايف ج) ص19. 
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 4- زيارة مشاهدهم.
 ومـــن حقوقهـــم على مواليهم وشـــيعتهم، زيارة مشـــاهدهم املشـــرفة، 
والتســـليم عليهـــم، فإنها مـــن مظاهر احلب والـــوالء، ومصاديق الوفاء 
واإلخـــالص، قـــال الشـــيخ املفيد: إنَّ رســـول اهلل � واألئمـــة من عرتته 
خاصة ال يفى عليهم بعد الوفاة أحوال شيعتهم يف دار الدنيا، بإعالم 
اهلل تعـــاىل هلـــم ذلـــك حااًل بعـــد حـــال، ويســـمعون كالم املناجي هلم يف 
مشاهدهم املكرمة العظام، بلطيفة من لطائف اهلل تعاىل، وقال رسول 
اهلل �: )َمـــْن ســـلَّم عليَّ عند قـــربي مسعته، وَمْن ســـلَّم عليَّ من بعيد 

بلَّغته سالم اهلل عليهم ورمحته وبركاته()1(.

وقـــد تواترت نصوص أهـــل البيت � يف فضل زيارة مشـــاهدهم، وما 
تشـــتمل عليـــه من اخلصائـــص اجلليلة، والثواب العظيم، فعن الوشـــا، 
قـــال: مسعـــت الرضـــا � يقول: )إَن لـــُكلِّ إمـــام عهدًا يف عنـــق أوليائه 
وشـــيعته، وإنَّ من متام الوفاء بالعهد وحســـن األداء زيارة قبورهم، فَمْن 
زارهم رغبة يف زيارتهم، وتصديقًا مبا رغبوا فيه، كان أئمتهم شفعاءهم 

يوم القيامة()2(.

وعن زيد الشحام قال: قلت ألبي عبد اهلل �: ما ملن زار واحدًا منكم؟ 
قال: كمن زار رسول اهلل � )3(

)1) أوائل املقاالت، الشيخ املفيد ص)7. 
))) عيوان أخبار الرضا � ج1 ص)9). 

))) املصدر نفسه ج1 ص)9). 
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5- اإلحسان إلى ذريتهم.
ومـــن دالئل مودة األئمة الطاهريـــن � ومقتضيات والئهم، والوفاء 
هلـــم رعاية ذراريهم، والرّب بهم، واإلحســـان إليهم، وهم جديرون بذلك، 
لشـــرف انتمائهـــم إىل رســـول اهلل �، واحندارهـــم مـــن ســـاللة أبنائـــه 
املعصومـــني �، وقـــد أعـــرب النيب � عـــن اغتباطه وحبـــه ملبجليهم 
ومكرميهم، كما اوضح استنكاره وسخطه على مؤذيهم واملسيئني إليهم.

فعـــن الرضـــا عن آبائـــه عن علي � قـــال: )قال رســـول اهلل�: أربعة 
أنـــا هلم شـــفيع يـــوم القيامة: امُلكـــرم لذرييت من بعـــدي، والقاضي هلم 
حوائجهم، والساعي هلم يف أموهلم عند اضطرارهم، واحملب هلم بقلبه 

ولسانه()1(.

فهذه نبذة موجزة عن بعض ما يتعلق بدرس االختالف حاولنا بيانها 
يف هذه الصفحات. 

)1) عيون أخبار الرضا � ج1 ص8). 
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نبذة موجزة عن تاريخ العتبة الكاظمية المقدسة
لقد مرت على العتبة الكاظمية املقدسة مراحل متعددة من األعمار 
منذ دفن اإلمام موسى بن جعفر � وإىل الوقت احلاضر، فقد تسابق 
امللوك واألمراء من أجل أْن يشـــاركوا يف عمارة املشـــهد املقدس؛ ليتسع 
للزائرين، وُتَقدم فيه أفضل اخلدمات، والعتبة املقدسة مبشهدها الذي 
نراه اليوم قد اكتســـت حلة بهية من الفن واجلمال يف البناء والتعمر 
وتوسعة املساحة هلا ليكون الزائر يف رحاب قدسية وهو يتوجه إىل اهلل 
تعاىل بالزيارة والدعاء وتأدية الشعائر، ولالطالع على بعض ما يتعلق 
بالعتبة املقدسة كما هي عليه حناول أْن نبنيِّ بعض معاملها كما يأتي:

الصندوقان الخشبيان على قبري اإلمامين � ))). 
مت صنـــع هذين الصندوقني ســـنة )914هـ( من اخلشـــب الثمني الذي 
نقشـــت عليه نقوش هندســـية دقيقة للغاية وصنعت بأقصى درجة من 
املهـــارة، وكتب عليهما كتابات تشـــر إىل ذكـــر اإلماميـن � وكذلك َمْن 
قـــام بعملهما ومن أمر بذلك، وطـــول كل واحد منهما حنو ثالثة أمتار 
ونصـــف )3.5م(، وعرض كل واحـــد منهما حنو مرتين )2م(، وارتفاعهما 
حنـــو مرتيـــن تقريبـــًا )2م(، والصندوقـــان مغلفـــان بالزجاج الســـميك 

محاية هلما من الغبار.

)1) مت االعتم���اد يف أغل���ب م���ا يتعلق بالعتبة املقدس���ة على كتاب »تاريخ املش���هد الكاظمي« للش���يخ 
»حممد حسن آل ياسني«، وقبس من تاريخ املشهد الكاظمي.
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الضريح الشريف.
يقـــع الضريـــح يف وســـط الروضة الشـــريفة، والضريح املوجـــود اليوم 
هـــو الضريـــح الثالـــث الـــذي ُنِصـــب علـــى القربيـــن الشـــريفني ســـنة 
)1426هــــ(، وكتبـــت عليـــه بعض اآليـــات القرآنية واألبيات الشـــعرية يف 
مدح اإلمامني�، وقد ُزيَِّن من الداخل باخلشـــب الســـاج املصنوع على 
شـــكل نقوش هندسية، وتقع باب الضريح وســـط جهته الشرقية، وكان 
الضريـــح األول قـــد صنع من الفوالذ ونصب ســـنة )1115هـ(، والضريح 

الثاني صنع من الفضة ونصب سنة )1323هـ(.

الروضة الشريفة.
وهـــي الفضـــاء احمليـــط بالضريـــح الشـــريف وتنقســـم على قســـمني: 
جنوبيـــة وهـــي روضة اإلمام موســـى الكاظم �، ومشاليـــة وهي روضة 
اإلمام حممد اجلواد �، وَيِصُل بينهما من الشـــرق والغرب طريقان، 
وقد وضع جدار خشيب يعزل بني الزائرين من الرجال والنساء، ويزيِّن 
الرخـــام جـــدران الروضة وأرضيتها، ثم يلي اجلـــدران من األعلى كتابة 
اآليـــات القرآنيـــة، ثـــم بعدها النقـــوش الزجاجيـــة الرائعة إلــــى باطن 

القبَّتيـن املنقوشـة بالنقش الكاشاني اجلميل.
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األبواب التي توصل الرواق بالروضة الشريفة. 
للروضة الشريفة ستة أبواب تؤدي إىل الرواق الذي حييط بها وهذه 
األبـــواب ذهبية مقســـمة على ُكلٍّ من روضيت اإلمامني � بالتســـاوي، 

وقد ُزيِّن باآليات القرآنية:

1- البـــاب اجلنوبـــي: لروضة اإلمام موســـى بن جعفـــر � وهو الباب 
الذي يكون مقابل الضريح الشريف للداخل منه. 

2- البـــاب الشـــرقي: لروضـــة اإلمام موســـى بن جعفـــر � وهو الذي 
يكون فيه الضريح على يني الداخل منه.

3- الباب الغربي: لروضة اإلمام موسى بن جعفر � وهو الباب الذي 
يكون فيه الضريح الشريف على يسار الداخل منه.

4- الباب الشمالي: لروضة اإلمام حممد اجلواد � وهو الباب الذي 
يكون مقابل الضريح الشريف للداخل منه. 

5- الباب الشرقي: لروضة اإلمام حممد اجلواد � وهو الباب الذي 
يكون فيه الضريح الشريف على يسار الداخل منه.

6- البـــاب الغربـــي: لروضة اإلمام حممد اجلواد � وهو الباب الذي 
يكون فيه الضريح الشريف على يني الداخل منه.     



)11          دروٌس موجزةٌ في العقائِد والفقِه واألخالِق                                   

األروقة التي تحيط بالروضة المقدسة.
حتيط بالروضة أروقة أربعة وهي كاآلتي:

1- الـــرواق الشـــمالي: يقـــع خلـــف روضـــة اإلمام حممـــد اجلواد � 
وطوله ســـبعة وعشرون مرتًا وتسعون سنتمرتًا )90.)2م(، وعرضه أربعة 
أمتار وثالثون ســـنتمرتًا )4.30م(، ويتصل بالروضة الشريفة عن طريق 

الباب الشمالي للروضة. 

2- الـــرواق اجلنوبـــي: يقـــع هذا الـــرواق أمام روضة اإلمام موســـى بن 
جعفـــر �، وطولـــه مثانية وعشـــرون مرتًا )28م(، وعرضـــه أربعة أمتار 
وثالثـــون ســـنتمرتًا )4.30م(، ويتصل هـــذا الرواق بالروضـــة عن طريق 
البـــاب اجلنوبـــي للروضة، وهلذا الرواق ثالثة أبواب تطلُّ على الطارمة 

اخلارجية. 

3- الـــرواق الشـــرقي: يقع هذا الـــرواق من جهة ِرْجَلـــي اإلمامني �، 
ويتصـــل بالروضـــة الشـــريفة عـــن طريـــق البابـــني الشـــرقيني لروضـــة 
اإلمامني موســـى الكاظم وحممد اجلواد �، ويقع بني هذين البابني 
مرقد الشـــيخ املفيد وأســـتاذه الشـــيخ ابن قولويه القّمـــي، وعلى املرقد 

شباك، وهلذا الرواق ثالثة أبواب تطلُّ على الطارمة اخلارجية.

4- الـــرواق الغربـــي: ويقع هذا الـــرواق من جهة رأســـي اإلمامني �، 
ويتصـــل بالروضـــة الشـــريفة عـــن طريـــق البابـــني الغربيـــني لروضـــة 
اإلمامني موســـى الكاظم وحممد اجلواد �، ويقع بني هذين البابني 
مرقد الفيلســـوف احلكيم اخلواجة نصر الدين الطوسي، وعلى القرب 
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شباك، وهلذا الرواق ثالثة أبواب تطلُّ على الطارمة اخلارجية.

 ومجيـــع هـــذه األروقة األربعـــة مغلفـــة أرضيتها وحيطانهـــا بالرخام 
)املرمـــر( وســـقفها بالزجـــاج األبيـــض الوهـــاج، ومعلـــٌق فيهـــا عدد من 
الثريـــات املهداة إىل هذا احلـــرم الطاهر، وفيها عدد من مكتبات القرآن 

الكريم وكتب األدعية والزيارة.

طارمات العتبة المقدسة.
وحييط باألروقة الشرقية واجلنوبية والغربية ثالث طارمات فسيحة 
مســـقفة مســـتطيلة، متصلة بالصحن الشـــريف بعد أْن كانت حماطة 

سابقًا بسياج من احلديد املشبك، وهي كما يأتي:

1- الطارمة الشرقية )طارمة باب املراد(

يبلغ طول هذه الطارمة تســـعة وأربعون مرتًا )49م(، وعرضها مخســـة 
أمتار وعشرون سنتمرتًا )5.20م(، وقد شيدت أول مرة يف سنة )1281هـ(، 
َب اإليوان الكبر الواقع يف وسط الطارمة مبا زاد من الذهب الذي  وُذهِّ

َبْت به قبة اإلمامني العسكريني � يف سامراء.  ُذهِّ

2- الطارمة اجلنوبية )طارمة باب القبلة(

يبلـــغ طـــول هـــذه الطارمة ســـبعة وأربعـــني مرتًا وعشـــرين ســـنتمرتًا 
)20.)4م(، وعرضهـــا ســـتة أمتـــار )6م( وشـــيدت يف ســـنة )1285هــــ(، ويف 

َب سنة )1255هـ(.  وسط هذه الطارمة إيوان كبر ُذهِّ
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3- الطارمة الغربية )طارمة صحن قريش(

يبلـــغ طول هـــذه الطارمة ســـبعة وثالثني مرتًا ))3م(، وعرضها ســـتة 
أمتار ومخسني سنتمرتًا )6.50م(، وقد شيدت سنة )1332هـ(.

وُزيَِّن سقف ُكلِّ طرمة بنقوش الزجاج، وكتبت على الطابوق الكاشاني 
يف أعلـــى باطنها قريبًا من الســـقف آيات مـــن القرآن الكريم متتد على 

امتداد طوهلا.

القبتان الذهبيتان والمنائر.
للمرقـــد الطاهـــر قبتـــان ذهبيتـــان تعلـــوان الروضـــة املقدســـة، ويبدو 
املنظـــر العظيـــم هلاتني القبتـــني لُكلِّ من يصـــل بغداد من الشـــمال أو 
الغرب، وُبِنَيت هاتان القبتان ســـنة )914هــــ(، وأما تذهيبها فقد كان يف 
ســـنة )1229هــــ(، وكذلك تـم نقش باطن القبتيــــن مبـاء الذهب وامليناء 
وقطـــع الزجاج، وقد مت مؤخرًا إعادة تذهيب القبتني الشـــريفتني، فتم 
تذهيب قبة اإلمام اجلواد � ســـنة )1429هـ(، وقبة اإلمام الكاظم � 
سنة )1430هـ( )1(، وللمرقد الشريف منائر كبرة أربعة، ومثلها صغرة، 
فيشـــكل منظرهـــا مع القبـــاب منظرًا رائعًا عظيمـــًا، وقد مرت مبراحل 

متعددة من اإلعمار والتذهيب.

)1)  مت االنته���اء م���ن تذهي���ب قبة اإلمام حممد بن علي اجلواد � بتاري���خ 5)/)/008)م املوافق 18/
ربيع األول/9))1ه�، واالنتهاء من تذهيب قبة اإلمام موسى بن جعفر الكاظم � بتاريخ ))/009/6)م 

املوافق 1/رجب/0))1ه�.
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الصحن الشريف.
حييـــط الصحـــن الشـــريف باألروقـــة بأطرافهـــا الشـــرقية واجلنوبية 
والغربية، وهو فضاء واسع كبر، يفصله عن الشارع العام سور طابوقي 
كبـــر، مبلط بالرخام وتقام فيه صلوات اجلماعة، واملناســـبات الدينية 
املختلفة، ويأوي إليه الزائرون من ُكلِّ حدب وصوب، وهو مربع الشـــكل 
تقريبًا، ويتصل اليوم بالصحن اجلديد من جهتيه الشرقية واجلنوبية، 
له أبواب متعددة منها: باب القبلة، وباب املراد، وباب فاطمة �، وباب 

العسكريني � وغرها.

مرقد الشيخ المفيد: 
ويقع يف الرواق الشـــرقي يف اجلدار اخللفي للروضة املباركة الشريفة 
من جهة رجلي اإلمامني اجلوادين�، وهو واضح للزائرين هلذه البقعة 
املقدســـة، وعليـــه شـــباك حديدي يقصـــده الزائـــرون للزيـــارة والتربك 
وقراءة الفاحتة، وهو الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن النعمان 
العكـــربي البغـــدادي امللقـــب بـ)الشـــيخ املفيـــد(، كان مـــن أجل مشـــايخ 
الشـــيعة ورئيســـهم وأســـتاذهم، وإنَّ فضله أشـــهر من أْن يوصف، ولد يف 
)11/ ذو القعدة /336هـ(، وتويف ليلة اجلمعة )3/ شهر رمضان/413هـ(، 

وقد وجد مكتوبًا على قربه الشريف هذه األبيات حبقه كما روي:

ٌم علـــى آِل الرَُّســـوِل َعَظيـــُم   ال َصوََّت النَّاِعـــــــــي ِبَفْقـــــــــــِدَك إنَّـــــــــــُه 	               َيـــوْ

روِس ُعُلوُم والَقاِئـــُم امَلْهـــــــــــــــــِديُّ َيْفــــــــــَرُح ُكلََّمـــــــا                 ُتلَيْت علْيَك ِمَن الدُّ

إْن ُكْنـــَت َقـــْد ُغيِّْبـــَت يف َجـــَدِث الثَّـــَرى                    فالَعـــْدُل والتَّْوحيُد فيَك ُمقيُم   
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مرقد الشيخ نصير الدين الطوسي: 
ويقع يف الرواق الغربي يف اجلدار اخللفي للروضة الشريفة من جهة 
رأســـي اإلمامـــني اجلوادين �، وعليه شـــباك حديـــدي، ويقع اليوم يف 
املكان اخلاص ملصلى النســـاء يقصده الزائرون للزيارة والتربك وقراءة 
سورة الفاحتة، والشيخ هو اخلواجة نصر الدين حممد بن حممد بن 
احلســـن الطوســـي، احملقق، واملتكلم، احلكيم، صاحب املؤلفات العديدة 
يف خمتلف العلوم، ولد بطوس يوم السبت )11/مجادى األوىل /)59هـ(، 

وتويف يوم االثنني )18/ ذو احلجة/2)6هـ(.

والعتبة املقدســـة –اليوم- تشـــهد إعمارًا كبرًا من حيث االنتهاء من 
بناء صحن جديد بطابقني ليســـتوعب عددًا أكرب من الزائرين، فضاًل 
عن األماكن اخلاصة السرتاحة الزائرين، ومضيف اإلمامني �، وإقامة 
الندوات العلمية، واملؤمترات الســـنوية، واملســـابقات، والدورات القرآنية 
والفقهيـــة والعقائديـــة وغرهـــا، وطباعة اإلصدارات اخلاصـــة بالعتبة 
املقدســـة وغرها، وكذلك ما يتعلق باإلعالم املرئي واملســـموع واملقروء، 
واملشـــاركة يف املعـــارض احملليـــة والدوليـــة، وغـــر ذلـــك من النشـــاطات 
املتعـــددة اليت تقوم بها أقســـام العتبة املقدســـة من أجـــل تقديم أفضل 
اخلدمـــات للزائريـــن الكـــرام الوافديـــن للعتبة املقدســـة، وبـــذل أقصى 

اجلهود من اخلادمني العاملني لينالوا شرف خدمة الزائرين..
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موعظة وتذكرة:
- إنَّ ما تقدم من دروس األخالق جيب أن يتمسك اإلنسان بها بصورة 
عامـــة، واملؤمـــن خاصة، من حيث عالقته مـــع اهلل تعاىل، ومع اآلخرين 
باحملاسبة واملراقبة؛ لنكون ممن ينتمي –حقيقة- لألئمة � كما ورد 
عـــن موالنا اإلمام موســـى بن جعفـــر � يف وصيته اخلالـــدة لتلميذه 
اِســـْب َنْفَســـُه يف ُكلِّ َيْوٍم((،  "هشـــام بـــن احلكيم": ))َلْيـــَس ِمنَّا َمْن َلْ حُيَ
فيجب علينا أْن ال ننســـى مطلقًا حماســـبة أنفسنا بعد مراقبتها، وأما 

اإلخوة الكرام العاملون يف العتبة املقدسة عليهم أْن يتذكَّروا دائمًا:

- إنَّ اهلل تعاىل قد وفَّقهم هلذا الشرف العظيم بأْن يكونوا من اخلدم 
العاملني يف هذه املراقد املقدسة اليت تتشرف املالئكة بزيارتها، والسالم 

على صاحبها، وخدمة زائريها، ويف ذلك روايات كثرة.

- إنَّ اخلدمـــة يف هـــذه البقعـــة املقدســـة ختتلـــف عن العمـــل يف مكان 
آخر، فالعمل يف هذه البقعة هو خدمة الزائرين، والتشرف بذلك، كما 
يتشـــرف صاحب اجمللس بضيوفه، ويقف بني يديهم للخدمة من حني 
دخوهلم جملســـه، إىل حـــني خروجهم، يف تلبية احتياجاتهم، مســـرورًا 

بذلك من غر َمنٍّ أو أذًى، ومشيِّعًا ومودِّعًا هلم بعد خدمتهم.

- جيب علينا أْن نســـتذكر دائمًا أنَّنا نؤدي رســـالة األئمة � يف هذه 
البقعـــة املشـــرفة مـــن حيـــث َتَعلُّم العلم ونشـــره بـــني الزائريـــن الكرام، 
والتخلُّـــق بأخالقهـــم يف التعامل مع الزائرين باملـــودة واحملبة، والصرب 
وكظـــم الغيـــظ، وتقديـــم املســـاعدة هلـــم عنـــد احتياجهم إليهـــا، وهذه 
الـــدروس الـــيت وردت يف هـــذه الصفحـــات علينـــا تعلمهـــا والعمـــل بها، 
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كالصـــالة والصيـــام وغرهمـــا وأداءهمـــا على أحســـن حـــاٍل، فضاًل عن 

العقيدة واألخالق.

- جيب علينا أْن نتذكَّر بأنَّ اخلدمة يف هذا املكان مقام عظيم يتمنى 
ماليـــني النـــاس أْن يتشـــرفوا بـــه، وأنَّ اهلل تعـــاىل قد وفَّقنا هلـــذا، وهذه 
النعمة جيب أْن نؤدِّي حقها يف ُكلِّ آٍن، داخل العتبة املقدسة وخارجها؛ 
فـــُكلُّ تصرٍف خارج العتبة املقدســـة علينا أْن حنافظ عليه مما يشـــينه 
مبـــا ال يليق خَبَدَمـــة العتبة املقدســـة مطلقًا، فالنعمة تدوم بشـــكرها، 
فأيُّ نعمة أعظم من أْن تكون بني يدي اهلل تعاىل، واإلمام املعصوم �.

- أخـــرًا علينـــا أْن نعلم أنَّ الناس تنظر إلينـــا بأننا قدوة يف اجملتمع، 
واإلنســـان القـــدوة جيب أْن يكـــون على حـــذٍر يف ُكلِّ تصرفاته، فاخلدمة 
يف العتبة املقدســـة مســـؤولية شـــرعية وجيب أْن حنافـــظ ونصون تلك 
املســـؤولية؛ لنفخـــر بهـــا أمـــام األئمة �، كمـــا افتخر بهـــا أصحابهم، 

فخلََّدُهُم التأريخ.
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