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الدر�س الأول

النظافة ومظهر املؤمن 

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  يبّين موقع النظافة في الإ�سالم.

2.  يحّدد بع�ص مظاهر النظافة في الإ�سالم.

3.  يبّين الراأي ال�سرعي لبع�ص الم�سائل الفقهية البتالئية.

رس أهداف الدَّ
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مظهر المؤمن 
اإّن الر�سالة الإ�سالمّية كما اهتّمت بالجانب الروحّي والتكاملّي عند الإن�سان كبناء 

الذات وتنمية الأخالق والحّث عليها، كذلك اهتّمت بح�سن مظهره الخارجّي وعالقاته 

مع الآخرين، حيث حّددت هذه العالقة وجعلت لها قيودًا �سرعّية تنّظمها وفقًا لما فيه 

م�سلحة الجميع. ونطّل فيما يلي على بع�ص الأمور المتعّلقة بالمظهر: 

النظافة
الإ�سالم  اعتبرها  حيث  الم�سلم،  الإن�سان  حياة  في  مهّمًا  موقعًا  البدن  لنظافة  اإنَّ 

»تنّظُفوا   :Pوعنه ،
(1(

الإيمان« »الّنظافة من   :Pالإيمان، روي عن ر�سول اهلل من 

اإِّل  الجّنَة  ولْن يدخَل  الّنظافِة  الإ�سالَم على  بنى  تعالى  فــاإنَّ اهلل  ا�ستطْعُتم،  ما  بكلِّ 

القذارة  ينفر من  فالإن�سان بطبعه  الإن�سان وفطرته،  يوافق طبع  ، وذلك 
(2(

ُكلَّ نظيٍف«

وي�سمّئز منها. والإن�سان القذر لي�ص له مكان وموقع بين النا�ص، بل الجميع ينفر منه. 

القاذورُة يا ر�سوَل اهلل: قال:  القاذورَة، فقيَل وما  ُجَل  الرَّ ُيْبِغ�ُس  »اإنَّ اهلل   :Pوعنه

.
(3(

نَُّف( ِبِه َجلي�ُسُه«
َ
ُف )َيَتاأ اّلذي يتوقَّ

من مظاهر النّظافة
.

(4(
تقليم الأظافر: فعنهP: »تقُلْيم الأظافِر يمُنع الداَء الأعظَم ويدرُّ الّرَزْق«  -1

)1)  ال�سيخ النمازي، م�ستدرك �سفينة البحار، ج 10، �ص 93.
)2)  ميزان الحكمة، ج 4، �ص 3303.

)3)  م�ستدرك الو�سائل، ج 3، �ص 236.
)4)   و�سائل ال�سيعة، ج 2، �ص 131.
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تنظيف البدن: عنهP: »اإنَّ اهلل ُيْبِغ�ُس ِمْن عباِدِه القاذورَة اّلذي يتاأّنُف ِبِه َمْن   -2

.
(1(

جل�َس اإليِه«

.
(2(

» واُك مطَهَرُة الفِم ومر�ساٌة للّربِّ 3- تنظيف الأ�سنان: عنهP: »ال�سِّ

.
(3(

نظافة البيوت: عنهP: »كن�ُس البيوِت ينفي الفقَر«  -4

.
(4(

ْيطاِن« ْخِرجوها نهاراً َفاإنَّها َمَقَعُد ال�سَّ
َ
وعنهP: »ل ُتَبيُِّتوا القمامَة في بيوِتُكْم َواأ

اللباس
اللبا�س  فــي  تقول  »مــا   :Qالر�سا ــام  الإم لي  قــال  قــال:  البزنطي  عن  ورد 

الخ�سن؟« فقلت: بلغني اأنَّ الح�سنQ كان يلب�ص واأنَّ جعفر بن محّمد L كان 

ل...  ياأخذ الثوب الجديَد، فياأُمر به فُيغم�ُص في الماء، فقال ليQ: »اإِْلِب�ْس َوَتَجمَّ

.
(6(

»
(5(

وتال الآية: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ}

ومظهرًا  جماًل  يك�سبه  اّلذي  اللبا�ص  من  ي�ساء  ما  يلب�ص  اأن  للم�سلم  اأحّل  فالإ�سالم 

ح�سنًا، ولكن حّرم عليه بع�ص اأنواع الّلبا�ص.

اللـباس المحرّم
لبا�س ال�سهرة: وهو اللبا�ص اّلذي يجعل الإن�سان في مقام ال�ستهزاء. ورد عن ر�سول   -1

.
(7(

لِّ يوَم القيامِة« اهللP: »مْن لِب�َس لبا�َس �ُسهرٍة في الّدنيا األب�َسُه اهلل ثياَب الذُّ

لب�س الرجل لبا�س المراأة وبالعك�س: فقد ورد عن ر�سول اهللP: »َلَعَن اهلل ...   -2

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج 2، �ص134.
)2)  م. ن، �ص 7.

)3)  ميزان الحكمة، ج 4، �ص 3302.
)4)  م. ن.

)5)  �سورة الأعراف، الآية 32.
)6)  بحار الأنوار، ج 76، �ص298.

)7)  م. ن، ج 67، �ص 316.
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.
(1(

والُمَت�َسبِّهيَن ِمَن الّرجاِل بالن�ساِء والمت�سبِّهات مَن الن�ساِء بالّرجاِل«

الت�شب�ّه بالكافرين: بع�ص ال�سّبان وال�ساّبات يقّلدون الكّفار والمطربين وغيرهم   -3

الثقافة  يدخل  العمل  وهــذا  ذلــك،  وغير  وت�سريحه  ال�سعر  وحالقة  لبا�سهم  في 

المعادية اإلى بيوتنا حّتى نتخّلى �سيئًا ف�سيئًا عن ثقافتنا وتقاليدنا، وهذا ما عّبر 

عنه الإمام القائد بالغزو الثقافّي.

محّرم  فهو  المقّد�ص،  ال�سارع  من  عنه  الّنهي  ورد  فقد  للرجال:  الحرير  4- لب�س 

لب�سه، واإذا �سّلى به الّرجل بطلت �سالته.

.
(2(

ْي�ساً« 
َ
الِة اأ جاِل في غيِر ال�سّ ويقول الإمام الخمينّي}: »ل يجوُز ِلْب�ُسُه للرِّ

مسائل فقهيّة

.
(3(

ل يجوز لب�ص الثياب اّلتي تحمل �سعاراٍت ودعايات للخمر والم�سكر  -

الغربّية، من حيث  للثقافة  اّلذي فيه ترويج وتقليد  اللبا�ص  لب�ص و�سراء  ل يجوز   -

.
(4(

الخياطة اأو اللون اأو غير ذلك، اأو تقوية لقت�سادهم المعادي

.
(5(

ق�ّص ال�سعر ت�سّبهًا باأعداء الإ�سالم وترويجًا لثقافتهم غير جائز  -

.
(6(

ل يجوز للرجال لب�ص ما يخت�ّص بالن�ساء  -

.
(7(

لب�ص الذهب اأو تعليقه على الرقبة حرام على الّرجال مطلقًا  -

)1)   و�سائل ال�سيعة، ج 17، �ص 284.
)2)  تحرير الو�سيلة، ج 1، �ص 145، م 15.

)3)  اأجوبة ال�ستفتاءات، ج 2، �ص 103، �ص 294.
)4)  م. ن، �ص 292.

)5)  م. ن، ج 2، �ص 101، �ص 290.
)6)  م. �ص، �ص 100، �ص 287.

)7)  م. ن، ج 1، �ص 325، �ص 1086.
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متارين

1 ـ اأبّين لماذا اهتم الإ�سالم بالنظافة:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2 ـ اأ�سّنف بع�س مظاهر النظافة التي دعى لها الإ�سالم بين م�ستحّب وواجب واأبّين 
اأهمّية ذلك:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3 ـ اأعّدد بع�س اأنواع »اللبا�س« الذي حّرمه الإ�سالم واأبّين مخاطرها واآثارها:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

{ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ}  التناق�س بين دعوة الإ�سالم  اأرفع �سبهة  ـ   4

وبين الت�سّدد في بع�س الأحكام ال�سرعّية بخ�سو�س اللبا�س والمظهر:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................





2
الدر�س الثاني

 والية الفقيه
املفهوم وصفات الويل 

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  يتعّرف اإلى مفهوم الولية في الإ�سالم.

2.  يبّين ّ الولية امتداد لالإمامة.

3.  يذكر �سفات الولّي الفقيه )الإمام الخامنئّي نموذجًا(.

رس أهداف الدَّ
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تمهيد
النا�ص  واأمر  الغيبة  ع�سر  في  العدول  للفقهاء  الولية  الحّجة|  الإمــام  جعل  لقد 

بطاعتهم والرجوع اإليهم، في كّل ما يرتبط ب�سوؤون الحكومة والدولة وقيادة المجتمع، 

واأطلق الإمام | الولية للفقهاء، فلهم الت�سّرف في حدود ما تمليه م�سلحة الإ�سالم، 

وذلك من خالل رواية اإ�سحاق بن يعقوب حيث قال: �ساألت محّمد بن عثمان العمري اأن 

يو�سل لي كتابًا، قد �ساألت فيه عن م�سائل اأ�سكلت علّي فورد التوقيع بخّط مولنا �ساحب 

تي  ّما الحواِدُث الواقعُة فارِجُعوا فيها اإلى رواِة حديِثنا َفاإِنَُّهْم ُحجَّ
َ
الزمان | »... َواأ

.
(1(

ُة اهلِل« نا ُحجَّ
َ
َعلَْيُكْم َواأ

صفات الولي
ذكر الإمام | ال�سفات اّلتي يجب اأن يّت�سف بها الولّي، والموؤّهالت اّلتي ت�سمح له 

للَحوؤول دون و�سول �سخ�صٍ ل يملك قدرًة على  اأتّم وجه،  النيابة على  بالقيام بوظيفة 

اإدارة الأمور اإلى هذا الموقع. فما هي هذه ال�سفات؟

ال�سفة الأولى: الفقاهة

Q: الفقهاء؛  اإلى رواة حديثنا« ومق�سوده  »... فارجعوا فيها   :| حيث قال 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  تعالى:{  وقال 

،  اإذًا فالتباع اإّنما يكون ِلمن يهدي اإلى الحّق، والعاِلم به.
ڌ ڌ} )2)

)1) و�سائل ال�سيعة، ج27، �ص140.
)2) �سورة يون�ص، الآية 35.
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وقد ورد في نهج البالغة عن الإمام عليQ : »اإِّن اأَحقَّ النا�ِس ِبهذا الأمِر اأقواُهم 

.
(1(

ْمِر اهلِل فيِه«
َ
علْيِه واأعلُمُهْم ِباأ

ال�سفة الثانية: العدالة

وترك  الواجبات  فعل  من  تعالى  اهلل  باأحكام  واللــتــزام  والإيــمــان  الإ�سالم  ت�سمل  وهي 

.
(2(

المحّرمات، يقول تعالى: {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ}

فال تجوز الولية للفا�سق اّلذي ل يعمل باأحكام اهلل وحالله وحرامه.

ال�سفة الثالثة: الُكفوء اأو الكفاءة

لّية ب�سيطة، وللتعّرف على الموا�سفات اّلتي ينبغي اأن تتوّفر في الولّي  في نظرٍة تاأمُّ

ما  وهو  فيه،  الكفاءة  اعتبار  لنا  يظهر  بالأمر،  يقوم  على من  انطباقها  ومدى  الفقيه، 

ت�سير اإليه الرواية ال�سابقة عن اأمير الموؤمنين Q  »اأقواهم عليه«، ونحن في زماننا 

اأكثر  القائد،  بل  الولّي   } الإمام الخامنئي  تتوّفر في �سخ�ص  الأمور  اأّن هذه  نجد 

 علينا ِبها«، ولذلك نجده 
ُ
من ذلك هو ـ كما يعّبر الإمام الخميني } ـ »نعمٌة اأنعَم اهلل

 } يلفت اإلى مقّومات فريدة في �سخ�سه {، حيث يقول: »اإذا كنتم تظّنون اأّنّكم 

ت�ستطيعون اأن تجدوا في كّل العالم �سخ�سًا مثل ال�سّيد الخامنئي{ الملتزم بالإ�سالم 

والخادم اّلذي ُجبل على خدمة هذا ال�سعب فلن تجدوا، اإّنني اأعرفه منذ �سنوات طويلة؛ 

هو نعمة اأنعمها اهلل علينا«.

صفات القائد وشمائله
فقاهته:  - 1

اآية اهلل العظمى الحائري �سنة  اأ�ستاذه  ح�سل �سماحته على رتبة الإجتهاد على يد 

1974 ميالدي، بعد ح�سوره درو�ص بحث الخارج، لأكثر من خم�سة ع�سر عامًا.

)1) ال�سّيد الر�سي، نهج البالغة، ج2، �ص86.
)2) �سورة الكهف، الآية 28.
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وبعد وفاة ال�سيخ الأراكي } برزت مرجعّيته وفقًا للبّينات ال�سرعّية، والتي منها 

ما حكمت باأعلمّيته اأي�سًا. ومن اأبرز اّلذين �سهدوا باأهلّيته للمرجعّية:

- اآية اهلل ال�سيـّد جعفر كريمي.

-  اآية اهلل ال�سيخ اأحمد جّنتي.

- اآية اهلل ال�سيخ محمـّد يزدي.

-  اآية اهلل ال�سيخ محمـّد علي الت�سخيري.

- اآية اهلل ال�سيـّد محمود الها�سمي.

- اآية اهلل ال�سهيد ال�سيـّد محمـّد باقر الحكيم }.

واآخرون لم نذكرهم مراعاًة لالخت�سار، بالإ�سافة اإلى �سهادة جماعة المدّر�سين في 

قّم المقّد�سة.

زهده:  - 2

اإّن �سماحة القائد {مثال للولّي اّلذي اأراده اأهل البيت R، وطّبق ذلك عملّيًا 

تاأ�ّسيًا باإمامه علّي بن اأبي طالبQ . يقول »مح�سن دو�ست« رئي�ص موؤ�ّس�سة الجرحى 

اإلى  واأ�سفنا  ببيعها،  وقمنا  جمعناها  ممّزقة،  بالية  بب�سط  مفرو�سًا  بيته  كان  �سابقًا: 

قيمتها مبلغًا من اأموالنا ال�سخ�سّية، ا�سترينا �سّجادًا جديدًا فر�سنا به البيت، وعندما 

عاد وراأى ال�سّجاد اأمر برّده، واإعادة تلك الب�سط البالية. ومن اأقواله:

»اإذا قيل للخامنئي: اإّن وجوَدك في مكان تنظيم الأحذية في الح�سينّية الفالنّية اأكثر 

فائدة من رئا�سة الجمهورّية، ف�ساأذهب اإلى هذا العمل مبا�سرة«.

جهاده:  - 3

ل�سماحة ال�سّيد القائد { تاريخ طويل وم�سرق في الجهاد، حيث كان له دور بّناء 

في ن�ساطات الحوزة وانتفا�ستها عام 1962. وهي الموقع المحورّي والهاّم في �سناعة 

العلماء والمجاهدين.

اأر�سله الإمام الخميني } عام 1963 اإلى م�سهد لإي�سال ثالثة نداءات �سيا�سّية، 
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فزرع من خالل ذلك بذور الثورة في عدد كبير من القرى والمدن.

الخامنئي   ال�سّيد  ذهاب  »ولول  يقول:  الجبهة  اأّيــام  عن  الرف�سنجاني  ال�سيخ  يروي 

ولول  المدينة،  اأطراف  واأمرهما بحفر خندق في  الأهواز،  اإلى  {وال�سهيد �سمران 

مقاومة المجموعات ال�سغيرة من قّوات الحر�ص ل�سقطت مدينة الأهواز اأي�سًا«.

ال�سافاك  �سجون  في  العذاب،  لأنــواع  خاللها  تعّر�ص  مــّرات،  عّدة  �سماحته  اعتقل 

وزنازينهم، وتعّر�ص لمحاولة اغتيال عام 1981، اأثناء اإلقاء خطبة الجمعة في جامعة 

طهران، واأ�سيب اأثناءها بجروح بالغة.

�سجاعته و�سالبته:  - 4

يمكنك التعّرف اإلى �سالبة الإمام القائد { وحزمه في كّل مف�سل من مفا�سل 

�سماحته  كان  حيث  الملحمّية،  التاريخّية  الجمعة  �سالة  المواقف  هذه  واأبــرز  حياته، 

انفجار  وقع  الأثناء  وفي  الجمعة،  �سالة  مهّددة  ال�سماء  في  العدو  وطائرات  يخطب 

بين الم�سّلين �سقط فيه الع�سرات بين �سهيد وجريح، وبالرغم من ذلك تابع الخطبة 

الة، وا�ستطاع اأن يعيد ال�سكينة والإطمئنان اإلى قلوب الم�سلّين، ما اأثار اإعجاب  وال�سّ

الأعداء، ف�ساًل عن الأ�سدقاء بهذا الموقف.
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متارين

1 ـ اأعّرف معنى ولية الفقيه:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2 ـ اأ�سع عالمة a اأو r اأمام التعابير الآتية:

ـ اأطلق الإمام | الولية للفقهاء . 

ـ ل تجوز الولية للفا�سق الذي ل يعمل باأحكام اهلل. 

ـ يجوز اأن يتعّدد الولة في الأّمة الإ�سالمّيّة. 

ـ بعد وفاة الإمام الخمينّي} برزت مرجعّية الإمام الخامنئي{. 

ـ �سهد اآية اهلل ال�سيخ اأحمد جّنتي على مرجعّية الإمام الخامئني{. 

ـ ح�سل الإمام الخامنئي {على رتبة الجتهاد عام 4691م. 

3 ـ اأمالأ الجدول بما ينا�سب من �سفات الولي:

ال�ساهدال�سفة

 ............................................

اإّن اأحّق النا�ص بهذا الأمر اأقواهم عليه واأعلمهم باأمر 

اهلل فيه

..................................................................................... العدالة

..................................................................................... الجهاد



3
الدر�س الثالث

اإلمام اخلمينّي }

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  يتعّرف اإلى �سخ�سّية الإمام الخمينّي }.

2.  يتبّين بع�ص الموا�سفات في  �سخ�سّيته.

3.  ي�ستذكر عوامل قيام الثورة واآثارها.

رس أهداف الدَّ



444

م���������ع���������ارف اإلس�����������ام

شخصيـّة اإلمام الخمينّي}
لقد قيل الكثير من الكالم حول الإمام الخمينيّ }، ولكن على الّرغم مّما كتب 

العظيم  الإمــام  هذا  ب�سخ�ص  الإحاطة  عن  رًة  قا�سِ تبقى  والأل�سن  الأقــالم  فاإّن  وقيل، 

ب�سكٍل دقيق وكامل، فهو �سخ�سّية عظيمة ينُدُر وجود مثيٍل لها  بعد الأنبياء والأولياء، اإذ 

تظهر مثل هذه ال�سخ�سّيات في مراحل معّينة من التاريخ، فتقوم باإنجاز اأعماٍل كبرى 

و�سخمة، وت�سي ء في ال�ّسماء كالبرق فينبعث نورها في كّل مكان من الف�ساء، ثّم تم�سي.

فالإمام  } بالإ�سافة اإلى قيادته الثورّية، كان فقيهًا ومرجعًا للتقليد. اإّنه يريك 

من خالل وجوده: الدين وال�سيا�سة، والثورة، واهلل وال�ّسعب، دفعًة واحدًة، وثورته تعيد 

اإلى الأذهان ثورات الأنبياء.

ون�سير هنا اإلى اأهّم ال�سفات اّلتي تّت�سف بها �سخ�سّيته:

1- اأداء التكليف: اإّن النقطة الأ�سا�ص اّلتي ينطلق من خاللها للعمل هي اأداء التكليف 

ال�سرعّي، والذوبان في الإرادة الإلهّية، حيث لم يكن يهتّم ب�سي ء عدا هذا الأمر، 

وهذا الأمر ي�سير اإليه ب�سكل وا�سح في كلمته عند وقف الحرب مع العراق.

2- و�سوح الروؤيـة: كان الإمام حكيمًا بالمعنى الحقيقّي للكلمة... الحكمة بمعناها 

وهبه  فقد   ،
(1(

ٻ} ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى  قوله  فــي  ـــوارد  ال الحقيقّي 

الآخــرون عن  اّلتي يعجز  الأمــور  بع�ص  تعالى ب�سيرة كان يرى من خاللها  اهلل 

قلٍب  من  منطلقة  كلماته  كانت  عابرٍة،  بنظرٍة  يراها  هو  كان  بينما  مالحظتها، 

كهذا وناتجة عن حكمة كهذه، ور�سالته »لغوربات�سوف« نموذج وا�سح لذلك.

)1) �سورة لقمان، الآية 12.
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3- الت�سميم والإرادة: لم يترّدد الإمام الجليل لحظًة واحدة في ال�سير في طريق 

هذا  طيِّ  في  منها  ي�ستفيد  اأن  دون  و�سعه  في  مّما  واحــدًة  ذّرًة  يّدخر  ولم  اهلل، 

اآٍن من حياته  في ال�سعي  اأوِتَي من طاقة وفي كلِّ  الطريق، وظّل مثابرًا  بكّل ما 

الحثيث لبلوغ ذلك الهدف ال�سامي والمقّد�ص، وقد اأعانه اهلل على ذلك.

4 - �سوت المظلومين والم�ست�سعفين: انطلقت الثورة الإ�سالمّية في هذا الع�سر 

اإثر ال�سرخة المدّوية والقوّية والخالدة اّلتي اأطلقها الإمام الخمينّي}. لقد 

َعَلت �سيحة فقيه الع�سر هذا وحكيمه من قلب هذه الأّمة لل�ّسعوب الم�ست�سعفة، 

والتي خمدت اأنفا�سها وُحِب�َست اآهاُتها في �سدرها، فظّل اأنين المظلومين حبي�ص 

الّظلم  ِنقاب  فمّزقت  ال�سرخة  تلك  ارتفعت  واحدة  ومّرة  الظماأى،  حناجرهم 

الم�ست�سعفين كاّفة،  باقتراب �سبح النعتاق والحرّية، محت�سنًة ق�سايا  وب�ّسرت 

من اإيران اإلى لبنان وفل�سطين ...

من انجازات ثورة اإلمام الخميني }
لقد قام الإمام الخميني } باأعمال كبرى تتنا�سب �سخامتها مع عظمة الإمام 

اّلتي  بالنجازات  واأرادوا كتابة قائمة  والمحّللون  رون  المفكِّ لو اجتمع  اأن  ويقينًا  نف�سه، 

اّلتي  للنماذج  اأ�سعافًا م�ساعفة  ت�سّم  القائمة  تلك  لكانت  بها  القيام  الإمام من  تمّكن 

نذكرها فيما يلي:

اإحياء الإ�سالم: خالل القرنين الما�سَيْين كانت الأجهزة الإ�ستعمارّية ت�سعى  اأّوًل: 

جاهدًة اإلى جعل الإ�سالم في طّي الن�سيان. فاأنفقت لتحقيق ذلك اأمواًل طائلة لإزاحة 

كانوا  لأّنهم  والجتماعّي؛  الفردّي  و�سلوكهم  وعقولهم  النا�ص  حياة  من  جانبًا  الإ�سالم 

الكبرى  القوى  ممار�سة  ا�ستمرار  طريق  في  الكبرى  العقبة  هو  الإ�سالم  اأّن  يعلمون 

ال�ستكبارّية في نْهب الم�سلمين، والهيمنة على م�سالحهم وخيراتهم.

الإمام الخميني } ا�ستطاع اإحياء الإ�سالم واإعادة العمل باأحكامه، الأمر اّلذي 
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�سّكل �سربة قوّية لمخّططات ال�ستعمار وال�ستكبار.

ثانياً: اإثبات مبداأ ل �سرقيـّة ول غربيـّة: كانت الفكرة ال�سائدة قبل الإمام } 

اأّنه ينبغي الإعتماد، اإّما على ال�سرق واإّما على الغرب، واأّنه يجب اأن نعتا�ص اإّما على خبز 

باإمكان  اأّن  اأحد  ليت�سّور  يكن  ولم  وُنثني عليهم.  اأولئك  اأو على خبز  ونمدحهم،  هوؤلء 

�سعب اأن يقول لل�سرق والغرب معًا »ل«، ويقاومهما وَيثُبت ِبوجِههما وير�ّسخ اأقدامه يومًا 

بعد اآخر، َبْيَد اأن الإمام برهن على اإمكانّية ح�سول ذلك.

تعاقبت على  اّلتي  الدكتاتورّية  الحكومات  بالنف�س: عملت  الثقة  روح  اإحياء  ثالثاً: 

ثقافة  ن�سر  خالل  من  وخا�سعة،  ذليلة  ُمهانة  ال�سعوب  جعل  على  بالدنا،  في  الحكم 

الممار�سات  ال�سعوب ثقتها بنف�سها، وهذا ما تمّثل في  اأفقد  ال�ست�سالم والخ�سوع، ما 

الحكومات  وبع�ص  والأمريكان  والرو�ص  والفرن�سّيون  الإنكليز  بها  قام  اّلتي  والأعمال 

الأوروبّية الأخرى.

انطلت الخدعة على قطاعات وا�سعة من �سعبنا، ما جعله يفقد ثقته بنف�سه، واعتقد 

اأّنه ل قابلّية لديه، ول قدرة عنده على القيام بالأعمال الكبرى، ول يمكنه اأن ينجز مهّمة 

البناء والإعمار، ول ي�ستطيع اأن ُيبدي ابتكارًا من عنده، بل ينبغي اأن يمار�ص الآخرون 

ال�سيادة عليه والتحّكم فيه، واإن فّكر البع�ص القيام ببع�ص هذه الأدوار فاإّنها كانت ت�سع 

العقبات والعراقيل وتمنعه من العمل على تحقيق ذلك.

جاء الإمام الخميني }  فاأعاد لل�سعوب الم�سلمة ثقتها بنف�سها وبعث فيها الروح 

من جديد، حّتى �سار �سعبنا الآن ل يخ�سى ت�سافر ال�سرق والغرب وتكاتفهما وتاآمرهما 

�سّده، ول ي�سعر بال�سعف في قباَلتهما، و�سبابنا ي�سعرون اأّن باإمكانهم بناء بلدهم.

بروز الأمـّة الإ�سالميـّة مجّدداً على الم�سرح العالمّي: في ال�سابق لم يكن  رابعاً: 

العالمّي، وكان هذا الم�سطلح  هناك �سي ء يذكر با�سم الأّمة الإ�سالمّية على ال�سعيد 

»الأّمة الإ�سالمّية« خارَج قيد التداول.

اأفريقيا  اأو في قلب  اآ�سيا  اأق�سى مناطق  ـ �سواًء كانوا في  اأّما اليوم، فاإّن الم�سلمين 
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اأو في اأوروبا واأمريكا ـ  ي�سعرون اأّنهم جزٌء من مجتمع عالميٍّ كبير، اأي جزٌء من الأّمة 

الإ�سالمّية، وهذا ال�سعور بالإنتماء الى الأّمة الإ�سالمّية اأحياه الإمام في نفو�ص الم�سلمين، 

ل راأ�ص َحْرَبٍة يمكن اأن ُت�سهر بوجه الإ�ستكبار للدفاع عن ال�سعوب الإ�سالمّية. و�سكَّ

الّنظام  اإزالة »الحكم ال�ساهن�ساهي« ومحَو  اإّن  الإطاحة بالنظام العميل:  خام�ساً: 

الخليج  اّلتي يمكن ت�سّورها في منطقة  الإنجازات  اأهمِّ  اأحَد  ُيعتبر  اإيران،  الملكّي من 

ال�سابق ت�سكل قلعة لالإ�ستعمار، وقد انهارت هذه  اإيران كانت في  اأّن  وال�سرق، باعتبار 

القلعة على يد الإمام }.

�ساد�ساً: اإقامة الحكومة الإ�سالميـّة: لم يكن يخطر بذهن الم�سلمين وغير الم�سلمين 

في العالم اأن يقوم نظام �سيا�سّي اجتماعّي ي�ستند على اأ�سا�ص دين من الأديان، بل  واأكثر 

من ذلك  ي�ستند اإلى الإ�سالم.

�سيتحّقق  اأّنه  مطلقًا  يت�سّوروا  ولم  الم�سلمين  اأجفان  يداعب  وردّيــًا  حلمًا  هذا  كان 

له  اإلى كيان حقيقّي  الخيالي  الت�سّور  الإمام هذا  الأّيــام. وقد حّول  يوم من  عملّيًا في 

وجود م�سهود، فكان ذلك بمثابة المعجزة.

�سابعاً: اإعادة روح العّزة للم�سلمين: مع الإمام } لم يعد الإ�سالم مو�سع اهتمام 

الأبحاث والتحليالت في الجامعات، بل اأ�سبح مو�سع اهتمام المجتمعات ودخل في �سلب 

حياة النا�ص، اإلى و�سع بداأ الم�سلمون معه - اأينما كانوا - ي�سعرون بالعّزة والعنفوان.

اأمواتًا  الحقيقة  كّنا في  »لقد  بقوله:  الخامنئي{  الإمام  يوؤّكدها  الحقيقة  وهذه 

فاأحيانا الإمام، وكّنا �ساّلًل فهدانا الإمام، وكّنا غافلين عن الوظائف الكبرى لالإن�سان 

الم�سلم فاأيقظنا الإمام واأر�سدنا اإلى �سواء ال�سبيل، بحيث اأم�سك اأيدينا و�سّجعنا على 

الم�سير، وكان هو في طليعة ال�سائرين«.
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متارين

1 ـ اأعّدد بع�س �سفات الإمام الخميني }:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2 ـ اأ�سع عالمة a اأو r اأمام التعابير الآتية:

ـ كان الإمام } عالمًا فقيهًا ومرجعًا للتقليد. 

ـ ا�ستطاع الإمام } اإحياء الإ�سالم في اإيران فقط. 

ـ اأحيا الإمام } النتماء اإلى الأّمة الإ�سالمّيّة. 

ـ اأعاد الإمام } روح العّزة والعنفوان للفر�ص. 

ـ اأزال الإمام } الحكم ال�ساهن�ساهي الملكّي من اإيران. 

3 ـ ما المق�سود ب�سعار »ل �سرقّية ول غربّية« الذي طرحه الإمام }؟

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4 ـ من القائل ومن المق�سود في:

المق�سودالقائل 

»لقد كّنا يف احلقيقة اأمواتاً فاأحيانا...«



4
الدر�س الرابع

 أداء التكليف

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  يبّين مفهوم التكليف وكيفّية ح�سول الت�سليم والطاعة .

2.  يحّدد موا�سفات الولّي الواجب الطاعة.

3.  يبّين اأهمّية ولية الفقيه في الإ�سالم .

رس أهداف الدَّ
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أداء التكليف
اإلى  الجاهلّية  م�ستنقعات  من  ويرفعها  الب�سرّية  بيد  لياأخذ  الأكرم   P النبّي  جاء 

روابي العّز والطهارة الإلهّية، وليهديها اإلى النور الإلهّي وال�سراط الم�ستقيم...

الحّق  ن�سائم  داعبت  اّلذين  الفطرة  �سليمي  من  الكثير   P النبّي  بركب  التحق 

اأحدهم  يتلّفظ  اأن  بمجّرد  وكان  الذنوب،  ودرن  الغفلة  غبار  عنها  لتك�سف  قلوبهم، 

ينتقل من حال  ر�سول اهلل(  اأن محّمدًا  واأ�سهد  اهلل  اإّل  اإله  ل  اأن  )اأ�سهد  بال�سهادتين 

البوؤ�ص والخ�سران، ليدخل في مجتمع جديد رفعه اهلل تعالى و�سّماه )الإ�سالم( لي�سبح 

.
(1(

واحدًا من الم�سلمين {ڃ ڃ چ  چ چ}

ما معنى اإلسالم؟
غيرهم  عن  المخل�سين  وتعالى  �سبحانه  اهلل  عباد  لتمّيز  جاءت  الإ�سالم  كلمة  اإّن 

من بني الب�سر اّلذين انحرفت بهم ال�سبل و�سّلوا الطريق، بعد اأن ا�ستدرجهم ال�ّسيطان 

ُعفت نفو�سهم عن مواجهته فا�ستكانوا له، وهوؤلء على ق�سمين: الّرجيم و�سَ

- ق�سم رف�ص الإيمان من الأ�سا�ص وجاهر بالعداوة هلل تعالى ولدينه ولأنبيائه، وهوؤلء 

كثيرون في التاريخ و�سل بهم الأمر اإلى قتل الأنبياء والأولياء...

- ق�سم اآخر اأخذ ببع�ص الّدين ورف�ص البع�ص الآخر اّلذي ل يتنا�سب مع اأهوائه 

ورغباته، فهو يقبل من الّدين ما يتما�سى مع رغباته اأو ل يعار�سها على الأقل، ويرف�ص 

)1) �سورة اآل عمران، الآية 19.
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ما �سوى ذلك، وهوؤلء اأي�سًا اعتبرهم اهلل تعالى من الكّفار في القراآن الكريم واأّنبهم 

ڍ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  {چ  تعالى:  قال  ذلك،  على 

ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ    ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
.

(1(
ک}

يقول  ولر�سوله،  وتعالى  �سبحانه  هلل  �سّلموا  اّلذين  فهم  المخل�سون  اهلل  عباد  اأّمــا 

تعالى: {ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ ې   ې ې ې     

.
(2(

ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ}
فالذي ي�سلِّم هو الموؤمن حّقًا وهو الفائز يوم القيامة، ومن هنا جاء ا�سم الإ�سالم 

ليعّبر عن ت�سليم تلك الفئة لأمر اهلل تعالى، وهناك الكثير من الّروايات اّلتي تعّبر عن 

وعن   ،
(3(

الت�سليم...« هو  »الإ�ــســالم   : Qعلّي الموؤمنين  اأمير  فعن  الحقيقة،  هذه 

.
(4(

النبّيP : »اأ�سل الإيمان ح�سن الت�سليم لأمر اهلل«

كيف يحصل التسليم؟
وتعالى،  �سبحانه  المقّد�ص من اهلل  ال�سرع  بكّل ما جاء في  اللتزام  الت�سليم هو  اإّن 

والإيمان به وبم�سلحته واللتزام العملّي به وتنفيذه �سواًء كان موافقًا اأو مخالفًا لأهوائنا،  

ففي تتّمة الرواية عن اأمير الموؤمنين  Q ، يقول به: »الإ�سالم هو الت�سليم، والت�سليم 

هو اليقين، واليقين هو الت�سديق، والت�سديق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء 

.
(5(

هو العمل ال�سالح«

)1) �سورة الن�ساء، الآيتان 150 و 151.
)2) �سورة الن�ساء، الآية 65.

)3)  ال�سيخ الكليني، الكافي،ج2، �ص45.
)4) ميزان الحكمة، ج1، �ص191.

)5) ال�سّيد الر�سي، نهج البالغة، ج4، �ص29.
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كيف نؤّدي تكليفنا؟
اأداء التكليف ينق�سم اإلى ق�سمين:

1- الأحكام ال�سرعيـّة الثابتة: يجب اللتزام بهذه الأحكام من قبيل ال�سالة وال�سوم 

والزكاة والخم�ص والحّج ...

2- الم�سالح والمفا�سد:  وهذه الأمور يرجع في الحتكام اإليها اإلى القائد ال�سرعي 

اّلذي لديه القدرة على ت�سخي�ص هذه الم�سالح والمفا�سد، ليبني الأحكام وفق ما 

جاءت به ال�سريعة، ومن هنا وجبت طاعته.

.
(1(

يقول تعالى: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی}

من هو الولّي الواجب طاعته؟
  ي�سير اهلل تعالى في الآية ال�سابقة اإلى الأ�سخا�ص الواجبي الطاعة { ىئ ىئ 

الم�سالح  ي�سّخ�ص  ــذي  اّل هو  كــان   Pالأكرم النبّي  اأّن  �سّك  فال  ی}  ی  ی  
باأمر من  اأمير الموؤمنين Q عليّ   والمفا�سد ويقود المجتمع الإ�سالمّي، وبعده قام 

، كانوا اأولياء الأمر في هذه الأّمة اإلى 
ٍ
اهلل تعالى ِلُيوؤّدي هذه المهّمة، ثّم اإماٌم بعد اإمام

زمن غيبة اإمامنا الحّجة المنتظر|، فمن هو القائد اّلذي يلتّف حوله الم�سلمون في 

زمن الغيبة؟

الولّي الفقيه 
ونواهيه،  باأوامره  والإلتزام  حوله  اللتفاف  يجب  اّلــذي  الولي   Rالأئّمة حّدد 

وهو الفقيه الجامع لل�سرائط، وهذا ما عّبرت عنه الروايات ب�سكل وا�سح، فعن الإمام 

منه  ُيْقَبْل  فلم  بُحْكِمنا  فــاإذا حكَم  حاِكماً  عليكم  َجعْلته  قد  »فاإّني   : Q ال�سادق 

)1) �سورة الن�ساء، الآية 59.
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.
(1(

فاإّنما ا�ستخفَّ بحكِم اهلل وعلينا رّد والّرادُّ علينا كالّرادِّ على اهلل«

وما كان ال�سرع المقّد�ص لُيلزمنا بطاعٍة اإّل لم�سلحتنا، وفي الّرواية عن ر�سول اهلل

.
(2(

 الأمَر فاإّنُه نظاُم الإ�سالِم«
ُ
P: »ا�سمُعوا واأطيُعوا ِلَمن وّلُه اهلل

الخامنئّي{.  علّي  ال�سّيد  الإمــام  هو  الزمن  هذا  في  لل�سرائط  الجامع  والفقيه 

به في �ساأن من ال�سوؤون. واللتزام بوليته يعني اللتزام بكّل من ن�سّ

التسليم طريق الجنـّة
اإلى اآخرته. والثمار اّلتي يح�سل عليها في الآخرة  اأن يلتفت الإن�سان الموؤمن  ل بّد 

اآخرًة  ي�سمن  لأّنه  ة؛  الخا�سّ قيمته  له  بالتكليف  فالإلتزام  الّدنيا،  نتيجة عمله في هذه 

َك بالعروِة الُوثقى  �سليمة لالإن�سان، وقد ورد عن الإمام ال�سادق Q : »ُكلُّ من تم�سَّ

. فالنجاة هي تابعة للت�سليم.
(3(

فهو ناٍج، قلت: ما هي؟ قال: الت�سليُم«

طريق النصر
الآخرة،  قبل  الدنيا  في  ثمارها  تظهر  ٍة  و�سرعيَّ واعيٍة  واحدٍة  بقيادٍة  اللتزام  اإّن 

كيف  والعّزة،  الن�سر  تحّقق  ثانية  جهة  من  وهي  الأّمــة.  جهود  توّحد  جهة  من  فهي 

يقول  الّطاعة،  المفتر�ص  الولّي  باأمر  اللتزام  خالل  من  تعالى  اهلل  ْرنا  ن�سَ وقد  ل 

، {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ 
(4(

{چ چ چ چ} تعالى: 

.
ىئ ی ی} )5)

)1)  ال�سيخ الكليني، الكافي،ج1، �ص67.
)2) العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج23، �ص298.

)3) م. ن، ج2، �ص204.
)4) �سورة الحج، الآية 40.

)5) �سورة المائدة، الآية 56.
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متارين

:Q 1 ـ اأكمل حديث اأمير الموؤمنين

الإ�سالم هو.........................................................................................................................

..........................................................................................................................  هو العمل.

2 ـ اأ�سع عالمة a اأو r اأمام التعابير الآتية:

ـ الت�سليم الحقيقي هو اللتزام القولّي بالأحكام كاّفة. 

 .P ـ طاعة الولّي الفقيه هي من طاعة اهلل وطاعة الر�سول

ـ من يقبل من الدين ما يتما�سى مع رغباته فهو كافر. 

ـ ل يجب اللتزام بالأحكام التي ي�سدرها ولّي الأمر التابعة للم�سالح والمفا�سد. 

ـ طاعة الولّي الفقيه هي �سبب للن�سرة الإلهّية. 

3 ـ من القائل ومن المق�سود في: 

المق�سودالقائل 

»فاإّن قد جعلته عليكم حاكماً...«



5
الدر�س الخام�س

 اجلهاد والشهادة

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

ن اأهمّيته واآثاره. يتعّرف اإلى معنى الجهاد ويبيِّ  .1

يتبّين اأهم �سفات المجاهد في �سبيل اهلل وف�سله.   .2

وعلّو  ال�سهداء  ف�سل  ي�ستذكر  واأن  ال�سهادة  معنى  اإلى  يتعّرف   .3

مقامهم.

رس أهداف الدَّ
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أهميـّة الجهاد
ل في خطبة الجهاد المنقولة عن  ل �سّك ول ريب اأّن التعريف الأو�سح للجهاد، ُمف�سّ

ة  اأمير الموؤمنين Q حيث قال: »اإّن الجهاد باب من اأبواب الجّنة فتحه اهلل لخا�سّ

اأوليائِه وهو درع اهلل الح�سينة وجّنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه األب�سه اهلل ثوب 

.
(1(

الّذل و�سمله البالء«

وفي  الدنيوّي  الم�ستوى  على  والتعب  العناء  من  الكثير  ي�ستلزم  الجهاد  اأّن  �سّك  ل 

المدى القريب، فهو قد يت�سّبب بخ�سارة الأموال وتهديم الدور وبفقد الأحّبة ... لذلك قد 

يت�سّور بع�ص النا�ص اأّن القتال ل يت�سّبب اإّل بال�سرر والخراب، ولذلك يتعاملون معه من 

منطلق الكراهّية، هذه النظرة للجهاد هي في الواقع نظرة �ساذجة و�سطحّية، ولكن في 

العلم الإلهّي تختلف الأمور، يقول تعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ  ٻ         پپ پ 

ڤ     ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ 

. فما هو وجه الخير في الجهاد؟
(2(

َڤ}

آثار الجهاد
قول  عنه  عّبر  كما  الأولــيــاء،  ة  لخا�سّ مفتوح  باب  هو  الآخـــرة:  م�ستوى  على  اأّوًل: 

زينتها  مواجهة  في  الكثير  الإن�سان  يعاني  الدنيا  الحياة  ففي   ، Q الموؤمنين  اأمير 

في  ثغرة  ليفتح  ذلك  كّل  يواجه  ال�سيطان،  وو�ساو�ص  النف�ص  هوى  ويقاوم  وزخارفها، 

)1) ال�سّيد الر�سي، نهج البالغة، ج1، �ص67.
)2) �سورة البقرة، الآية 216.
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حائط الظلمات حوله، لعّله ينفذ منها نور الّرحمة الإلهّية، فالجهاد باٌب مفتوٌح ي�ستطيع 

الإن�سان اأن يدخله ل لي�سبح مجّرد اإن�سان عادّي �سملته الرحمة الإلهّية بم�ستوًى معّين، 

ة اأوليائه!، واأّي فائدة اأهّم واأ�سمى من هذه الفائدة؟!. بل ليكون اأحد اأولياء اهلل، بل خا�سّ

النظرة القا�سرة هي اّلتي تعطي انطباعًا عن الجهاد  ثانياً: على م�ستوى الدنيا: 

يعطي  فاإّنه  البعيد،  بالمدى  ولكن  الأمــن...  وانعدام  القت�سادّية  للم�ساكل  �سببًا  كونه 

نتائج اإيجابّية تتمّثل في تحقيق الأمن وحماية القت�ساد، ولوله لكان الإن�سان دائمًا تحت 

رحمة الأعداء ي�ستجدي عاطفتهم لعّلهم يرحمون �سعفه، ويحّققون م�سالحه! 

يقول اهلل تعالى في محكم اآياته: {ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ  

ح�سول  جعل  اهلل  اإّن  حيث   
(1(

{ ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ 
الفالح متوّقفًا على الجهاد.

اّلتي تتحّدث عن ف�سل المجاهد وتمّيزه عن غيره في كّل  من هنا، نفهم الروايات 

�سي ء.

فضل المجاهد
ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعالى:  يقول 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  
. وقد ظهرت ميزة المجاهد على 

(2(
ڤڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ  ڄ ڄ}

غيره في عّدة اأمور منها:

في  نف�َسه  رجــٌل حب�َس  الّنا�س  »خيُر   :Pالأكرم اهلل  ر�سول  النـّا�س: عن  1- خير 

.
(3(

ه« �سبيل اهلِل يجاهُد اأعداَءه يلتم�ُس الموَت اأو القتَل في م�سافِّ

)1) �سورة المائدة، الآية 35.
)2) �سورة الن�ساء، الآية 95.

)3) م�ستدر ك الو�سائل، ج11، �ص17.
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2- �سالته اأف�سل: ورد في الحديث عن الر�سول الأكرمP: »�سالُة الّرجِل متقلِّداً 

.
(1(

ُل على �سالتِه غيَر ُمَتَقلٍِّد ب�سبعمائِة �سعٍف« ب�سيِفِه َتْف�سُ

3- دعاوؤه م�ستجاب: ومن الكرامة الإلهّية اّلتي اأ�سبغها اهلل تعالى على المجاهدين 

دعوُتهم  »ثــالثــٌة   : Qال�سادق الإمـــام  فعن  م�ستجابة؛  دعوتهم  جعل  اأن 

.
(2(

م�ستجابٌة: )اأحدهم( الغازي في �سبيِل اهلل فانظروا كيف تخلفونه«

صفات المجاهد
من الطبيعّي، اأن ل يثبت مجّرد الكالم والدعاوى كون الإن�سان مجاهدًا؛ لأّن الجهاد 

�سفات  توّفر  من  بّد  ل  حقيقّيًا  مجاهدًا  الإن�سان  يكون  ولكي  بالكالم،  ل  بالعمل  يكون 

اأ�سا�سّية فيه، اأّولها الإخال�ص في العمل، والإخال�ص هو اأ�سا�ص ومعيار قبول كّل الأعمال 

العبادّية عند اهلل عّز وجّل. وهناك اأمور اأ�سا�سّية اأخرى، ل بّد من توّفرها في المجاهد، 

و�سن�ستعر�ص بع�سًا منها:

ال�سجاعة:  -1

عند  ال�سبر  على  النف�ص  وقــدرة  المعركة،  احتدام  عند  القلب  قــّوة  هي  ال�سجاعة 

اقتراب المجاهد من مواطن القتل وال�سهادة. عن الإمام الح�سن Q وقد �ُسِئل عن 

.
(3(

ال�سجاعة فقال: »موافقُة الأقراِن وال�سبُر عند الطعان«

الر�سول  عن  الحديث  ففي  عباده،  في  تعالى  اهلل  يحّبها  اّلتي  ال�سفات  من  وهي 

 .
(4(

الأكرمP: »... ويحبَّ ال�سجاعَة وَلْو على قتِل حيٍَّة«

)1) ميزان الحكمة، ج1، �ص448.
)2) ال�سيخ ال�سدوق، الأمالي،  �ص548.  

)3)  ميزان الحكمة،  ج2، �ص1282.
)4) العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 68، �ص341.
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واأ�سل ال�سجاعة قّوة القلب وال�سبر، فمن ل �سبر له ل يكون �سجاعًا؛ ففي الحديث 

.
(1(

ال�سريف عن الإمام علّيQ : »ال�سجاعُة �سبُر �ساعٍة«

الإيثار:  -2

جعل اهلل تعالى الإيثار �سفة من �سفات الأبرار اّلتي ذكرها �سبحانه وتعالى في كتابه 

الكريم حيث قال: { ېئ ېئ ىئ ىئ  ىئ    ی   یی  ی جئ حئ مئ 

.
(2(

ىئ يئ جب}
خها في قلب الإن�سان، لأّنها نكران  والإيثار �سفة نف�سّية تدّل على ُعمق الأخالق وتر�سُّ

وعنه  .
ِ
المكارم اأعلى  الإيثاُر   : Qعلّي الإمــام  عن  يروى  لالأنانّية.  وذوبــان  للذات 

.
(3(

Q : »الإيثاُر �سجّيُة الأبراِر و�سيمُة الأخيارِ«

بيته  واأهــل   Pكالر�سول التاريخ  في  الرجال  اأعظم  في  �سفة  الإيــثــار  نــرى  ولــذا 

 Qالعّبا�ص الف�سل  اأبي  في  معانيه  باأ�سمى  الإيثار  تجّلى  وقد   ،Rالطاهرين

اأخاُه  اآثَر واأبلى، وفدى   العّبا�َس، فلقْد 
ُ
»رِحَم اهلل  : Q حيث يقول الإمام ال�سّجاد 

 بجناحيِن، يطيُر ِبِهما مع المالئكِة في الجّنة، 
ُ
بنف�سِه، حّتى ُقِطَعت يداه، فاأبَدْلُه اهلل

اأبي طالب، واإّن للعّبا�ِس عند اهلل تبارَك وتعالى منزلًة يغُبطه  كما جعل لجعفِر بِن 

.
(4(

عليها جميع ال�سهداء يوم القيامة«

كتمان ال�سّر:  -3

اأّكدت الروايات الكثيرة على اأهمّية الكتمان واأّن الكالم في غير مو�سعه �سبب للف�سل، 

.
(5(

ففي الحديث عن اأمير الموؤمنين  Q : »اأنجُح الأموِر ما اأحاط بِه الكتماُن«

)1)  ال�سيخ ال�سدوق، الأمالي، �ص767.
)2) العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 75، �ص11.

)3)  ميزان الحكمة،  ج1، �ص16.

)4) و�سائل ال�سيعة، ج15، �ص21.
)5) العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج 78، �ص102.
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.
(1(

وعنهQ : »الظفُر بالحزِم، والحزُم باإجالِة الراأِي، والراأي بتح�سيِن الأ�سراِر«

هذا الكتمان يجب اأن ُيحافظ عليه الموؤمن على الدوام، ول يتكّلم اإّل عند وجود ثمار 

عملّية وفائدة للكالم، ل يزيد عن ذلك كلمة حّتى لالأ�سدقاء والمقّربين، ففي الحديث 

اإلَّ على ما لو اطلع عليِه  ك  ُتْطِلَع �سديَقك من �سرِّ »ل   : Qعن الإمام ال�سادق

.
(2(

ك، فاإّن ال�سديق قد يكون عدوَّك يوماً ما« ك لم ي�سرَّ عدوُّ

فضل الشهداء
ال�سهادة هي بذل النف�ص وترك الدنيا بكّل ما تحويه من اإغراء ومن عنا�سر جذب 

يمكن  اّلتي  الو�سائل  و�سيلة من  وجّل،  عّز  اهلل  �سبيل  في  ال�سهادة  كانت  ولذلك  وتعّلق، 

لالإن�سان من خاللها التقّرب اإلى اهلل تعالى ونيل المقامات الرفيعة لديه.

تنتهي حياته  اإن�سان ل  اإلهّية يحملها هو  يقّدم روحه لأجل ق�سّية  اّلذي  الإن�سان  اإّن 

بالقتل ومن ثّم ي�ستحّق الحياة الحقيقّية. فال�سهداء هم الأحياء الحقيقّيون، اأحياء عند 

رّبهم ويعي�سون في �سمير ووجدان اأّمتهم  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ 

.
(3(

ڀ ڀ  ڀ ٺ }
واإّن لمقام ال�سهادة في �سبيل اهلل اأجرًا كبيرًا وف�ساًل عظيمًا، فعن اأمير الموؤمنين 

.
(4(

 Q : »َفطوبى للمجاهدين في �سبيِلِه والمقتوليَن في طاَعِته«

عر�ِس  ظــلِّ  في  يــاقــوٍت  من  منابَر  على  اهلِل  عنَد  »ال�سهداُء   :Pاهلل ر�سول  وعن 

َلْم اأوِف َلُكْم 
َ
اهلِل يوَم ل ّظَل اإّل ّظلُّه وعلى كثيٍب )تالل( من م�سٍك فيقول لهم اهلل اأ

.
(5(

واأ�سُدُقكم؟ فيقولون بلى ورّبنا«

)1) �سورة الح�سر، الآية 9.
)2) ابن عربي، الفتوحات المكّية،  ج1، �ص226.

)3) �سورة البقرة، الآية 154.
)4) بحار الأنوار، ج32،،�ص402.

)5) كنز العمال، ج4، �ص397.
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مقام الشهداء
ًا عند اهلل تعالى { پ     ڀ ڀ  ة ومقامًا خا�سّ ل �سّك اأّن لل�سهداء ميزة خا�سّ

، ويكفي دللة على �سموخ مقام ال�سهداء اأّن ال�سهادة كانت اأمنية 
(1(

ڀ ڀ ٺ}
�سّيد الكائنات محّمد الم�سطفىP حيث روي عنهP: »لوَدْدُت اأّني اأغزو في �سبيِل 

، وكما يعّبر اأمير الموؤمنين  Q  عن 
(2(

قتُل ثمَّ اأغزو فاأقتُل«
ُ
اهلِل فاأقتُل، َثمَّ اأغزو فاأ

.
(3(

» ، واإّني لل�ّسهادة َلُمِحبٌّ ه لها: »فواهلِل، اإّني َلعلى الحقِّ حبِّ

من  له  بّد  ل  وجّل،  عّز  اهلل  �سبيل  في  ال�سهادة  لمقام  الموؤمن  الإن�سان  ي�سل  ولكي 

اأن ي�سلك طريقا مختلفًا عن طرق الآخرين وهي طريق ذات ال�سوكة، الطريق اّلذي ل 

يعرف المهادنة في الحّق، ول الم�ساومة على الأحكام الإلهّية، فالإخال�ص هلل تعالى اأّول 

الدوام  على  النف�ص  ومراقبة  ال�سرعّي   بالتكليف  واللتزام  لق�سائه  والت�سليم  الطريق، 

ي�سل  لكي  مقّدمة  هي  ال�سامية،  الخلقّية  ال�سفات  و�سائر  وال�سبر  والإرادة  والعزم 

الإن�سان من خاللها لنيل التوفيق الإلهّي لل�سهادة.

وبعد ذلك كّله، يحتاج الإن�سان اإلى الدعاء والطلب من اهلل عزَّ وجلَّ اأن يرزقه اإّياها، 

 :Pفاإّنه حّتى ولو لم ينلها في الدنيا، لن ُيحَرم ثوابها في الآخرة، فعن الر�سول الأكرم

.
(4(

 ال�ّسهادَة ب�سدٍق َبلََغُه اهلل منازَل ال�سهداِء، واإن مات على فرا�سِه«
َ
»َمْن �ساأَل اهلل

)1) �سورة الحديد، الآية 19.
)2) ميزان الحكمة، ج2، �ص1513.

)3) م. ن.
)4) م. ن، �ص 1516.
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متارين

1 ـ اأعّرف معنى ال�سهادة:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2 ـ اأ�سع عالمة a اأو r اأمام التعابير الآتية:

ـ اأ�سرف الموت قتل ال�سهادة. 

ـ الجهاد يت�سّبب بخ�سارة الأموال وتهديم الدور وفقد الأحّبة فقط. 

ـ من اأثار الجهاد في الدنيا تحقيق الأمان والحرّية. 

ـ اأ�سعب الأمور ما اأحاط به الكتمان. 

ـ ال�سجاعة هي قّوة القلب عند احتدام المعركة. 

ـ الإيثار هو نكران الذات وذوبان الأنانّية. 

3 ـ من القائل ومن المق�سود في: 

المق�سودالقائل 

عليها  يغبطه  منزلة   ..... »واإّن 

جميع ال�سهداء يوم القيامة«



6
الدر�س ال�ساد�س

مكانة العلماء يف اإلسالم

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  يبّين مكانة العلماء وموقعّيتهم في الإ�سالم.

2.  يحّدد بع�ص الجوانب الم�سيئة في تاريخ العلماء )الجهاد(.

3.  يذكر واجبات النا�ص تجاه العلماء واآثار التخلّي عنهم.

رس أهداف الدَّ
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مكانة العلماء وموقعيّتهم
نو القراآن،  يقول الإمام الخميني }: »اأولئك العلماء هم مظهر الإ�سالم، اإّنهم مبيِّ

.»Pاإّنهم َمْظَهُر النبي الأكرم

ًة عند الإمام الخميني }، كيف ل؟ وهو ال�سائر على خّط  اإّن للعلماء مكانًة خا�سّ

الإ�سالم اّلذي يعلن ر�سولهP قائاًل: »ف�سل العالم على غيره كف�سل النبيِّ P على 

!
(1(

ته« اأمَّ

فالعلماء هم:

ورثة الأنبياء: لم يرثوا منهم اأموالهم واإّنما ورثوا علومهم ودورهم في الأّمة، وقد   -1

اأ�سارت الروايات اإلى هذه الحقيقة:

ُهم اأهُل ال�سماء، وي�ستغفُر لهم  فعن ر�سول اهللP:»العلماُء ورثُة الأنبياِء، يحبُّ

.
(2(

الحيتاُن في البحِر اإذا ماتوا اإلى يوم القيامة«

2- مظهرو الإ�سالم واأدّلوؤه: ل يمكن معرفة الإ�سالم الحقيقي اإّل بوا�سطة العلماء، 

والعملّي، وقد ورد في  العلمّي  الم�ستوَيْين  اإليه على  الو�سول  فمن خاللهم يمكن 

 .
(3(

الرواية عن اأمير الموؤمنين Q : »...العلماُء، َوُهُم الأدّلء على اهلل«

ويوؤّكد الإمام الخميني } ذلك في بع�ص كلماته حيث يقول: »لمئاِت ال�سنين 

 للمحرومين، وقد ارتوى الم�ست�سعفوَن دومًا من كوثِر 
َ
كان علماء الإ�سالم ملجاأ

)1) ميزان الحكمة، ج3، �ص2088.
)2) م. ن، ج3، �ص2067.

)3) م. ن، �ص2420.
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َزلِل معرفة الفقهاء العظام. فاإلى جانب جهادهم العلمّي والثقافّي اّلذي هو حّقًا 

اأف�سل من دماء ال�سهداء في بع�ص جوانبه، فقد تحّمل اأولئك في كّل ع�سر من 

وتحّملوا  والوطنّية،  الدينّية  المقّد�سات  عن  الدفاع  اأجل  من  المرارات  الع�سور 

في  وقــّدمــوا  الــجــارح،  والكالم  والم�سايقات  والأذى  وال�سجون  والنفي  الأ�سر 

الح�سرة المقّد�سة �سهداء عظامًا«.

على  الخميني }  الإمام  يطلقه  اّلذي  العظيم  الّلقب  هذا  الإ�سالم:  حـُّرا�س   -3

الأمــور،  »اقتحموا  العلماء:  من  مجموعة  مخاطبًا   { يقول   حيث  العلماء، 

اأنا فقيه ول �ساأن لي بغير ذلك،  اأحدكم:  اأن يقول  تدّخلوا في ال�سوؤون، ل ي�سّح 

فاأنت فقيه، ولكن يجب اأن تتدّخل في ال�سوؤون، يجب اأن تتدّخل بمقّدرات النا�ص، 

فاأنتم حّرا�ص الإ�سالم، ويجب اأن تحر�سوه«.

وقد اأ�سار ر�سول اهللP اإلى هذا الدور في عّدة روايات ففي بع�سها: »اإّن َمَثَل 

فاإذا  والبحر،  البرِّ  ُظلمات  في  بها  ُيهتدى  ال�سماِء  في  النجوِم  َكَمَثِل  العلماِء 

.
(1(

ّل الُهداة« انطَم�َست النجوُم اأو�سَك اأن َت�سِ

ودورهم هذا يتاأّكد في زمن غيبة الإمام �ساحب الزمان عّجل اهلل تعالى فرجه 

:Q ال�سريف، ففي الرواية عن الإمام الهادي

والداّليَن  اإليه،  الداعين  العلماء  قاِئمنا| من  بعد غيبِة  »لول من يبقى 

من  اهلِل  عباِد  ل�سعفاِء  والمنقذيَن  اهلِل،  بحجِج  دينِه  عن  والذاّبيَن  عليه، 

ِب، لما بِقَي اأحٌد اإّل ارتدَّ عن دين  �ِسَباك اإبلي�َس وَمَرَدِته، ومن ِفخاِخ النوا�سِ

.
(2(

اهلل«

)1) العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج2، �ص25.
)2) الإحتجاج، ج1، �ص9.
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من حّقنا اأن ن�ساأل: من اأين جاءت هذه المكانة المتمّيزة للعلماء؟ وكيف ح�سلوا 

المع�سومين تاأكيد  �سّر  وما  الإ�سالم؟  نظر  في  العظيمة  المتيازات  هذه  على 

اإّن ما قّدمه العلماء في  R على دورهم في الروايات اّلتي اأوردناها؟ طبعًا 

ح لنا جانبًا من �سرِّ هذه المكانة. التاريخ يو�سّ

َحَملة علوم اإلسالم وناشرو المعارف
الملتزمين  والعلماء  العلمّية  الحوزات  اأّن  �سّك  »ل  الخميني }:  الإمــام  يقول 

كانوا ي�سّكلون طوال تاريخ الإ�سالم والت�سّيع اأهّم قاعدة ح�سينة لالإ�سالم في مواجهة 

الحمالت والنحرافات«. 

اأي�سًا  اأح�سن وجه، كما ي�سير  التاريخ على  العظام تكليفهم طوال  اأّدى علماوؤنا  لقد 

الإمام الخميني }، ويقول: »لول وجود فقهاء الإ�سالم منذ �سدر الإ�سالم وحّتى الآن 

لما كّنا نعرف �سيئًا الآن عن الإ�سالم، فالفقهاء هم اّلذين عّرفونا الإ�سالم وهم اّلذين 

دّر�سوا الفقه الإ�سالمّي وكتبوه، وهم اّلذين عانوا و�سّلمونا اإّياه«.

الجانب الجهادي في تاريخ العلماء
لم يكتِف العلماء بثقل الم�سوؤولّية العلمّية الملقاة على عاتقهم، فهم بالإ�سافة اإلى ذلك 

حملوا عب ء مواجهة الطواغيت وحفظ المجتمع الإ�سالمّي بكّل الو�سائل والإمكانات المتاحة 

لديهم، وي�سير الإمام الخميني } اإلى اأهمّية هذا الدور في بع�ص كلماته، حيث يقول:

في  ال�سهداء  دماء  اأف�سل من  حّقًا  هو  اّلذي  والثقافّي  العلمّي  »اإلى جانب جهادهم 

اأجل الدفاع  اأولئك في كّل ع�سر من الع�سور المرارات من  بع�ص جوانبه، فقد تحّمل 

عن المقّد�سات الدينّية والوطنّية، وتحّملوا الأ�سر والنفي وال�سجون والأذى والم�سايقات 

والكالم الجارح، وقّدموا في الح�سرة المقّد�سة �سهداء عظامًا. اإّن ال�سهداء العلماء ل 

يقت�سرون على �سهداء المواجهات والحروب في اإيران، بل اإّن عدد ال�سهداء المجهولين 
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يد  على  الإلهّية  والأحكام  المعارف  ن�سر  خالل  غرباء  ق�سوا  مّمن  والعلماء  للحوزات 

العمالء والجبناء كثير«.

فهذا ال�سّيد عبد الح�سين �سرف الدين، العالم المجاهد اّلذي واجه الفرن�سّيين اأّيام 

الحكومات  واجه  اّلذي  اإيران  في  ُمدّر�سي  العاّلمة  وهذا  و�سطوتهم،  للبالد  احتاللهم 

بثورة  قام  اّلــذي  العراق  في  ال�سيرازي  الكبير  المرجع  وهذا  ا�ست�سهد،  حّتى  الظالمة 

التنباك... وهكذا كان للعلماء ح�سورهم الدائم في ميادين الجهاد، حّتى قام الإمام 

الخميني } بثورته المباركة وهو يقول: »اأّية ثورة �سعبّية اإ�سالمّية ل نجد فيها الحوزة 

المطهرة  اأج�سادهم  وعبَّدت  الم�سانق،  واعتلوا  ال�سهادة؟  اإلى  ال�سّباقين  هم  والعلماء 

الطريق بال�سهادة في الحوادث الدامية«.

ويقول اأي�سًا: »اإّن كّل من يعرف التاريخ يعلم اأّن من قام �سّد الت�سّلط طوال التاريخ 

هم العلماء«.

استهداف العلماء
وتعّر�سوا  ال�ستهداف من كلِّ حدٍب و�سوٍب،  العلماء قديمًا وحديثًا في دائرة  دخل 

لأب�سع اأنواع القتل وخ�سعوا لأفظع اأنواع ال�سطهاد، ولم يتوّقف ال�ستهداف على الت�سفية 

الج�سدّية فح�سب، بل كان لالأل�سن ن�سيب وافر للنيل من �سمعتهم ومقامهم بين النا�ص. 

حوزة  من  العلمّية،  الحوزات  لجميع  اأبّين  اأن  »علّي  الخمينّي}  الإمــام  يقول 

لئحة  راأ�ــص  على  اليوم  اإّنكم  واأقــول:  ترونها،  اّلتي  الحوزات  وجميع  م�سهد  وحــوزة  قم 

الم�ستهدفين لالأهداف الخبيثة للدول الكبرى«، لماذا هذا ال�ستهداف؟ وما هي العوامل 

اّلتي جَعَلتهم م�ستهدفين:

ّـة: اإّن هذا الدور التاريخّي والفاعل للعلماء لم يكن ِليغَفل  الخـُطط ال�ستعماريـ  -1

عنه الم�ستكبرون والم�ستعمرون الطامعون بال�سيطرة على الأّمة ومقّدراتها، لذلك 

الدوام من قبلهم و�سيبقى م�ستهدفًا  كان هذا ال�سرح والح�سن م�ستهدفًا على 
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على الدوام كما تنّباأ الإمام الخمينيّ }: »و�سي�سهد العالم الإ�سالمّي من الآن 

ف�ساعدًا كّل فترة انفجارًا لحنق ناهبي العالم �سّد عالٍم مجاهد، فعلماء الإ�سالم 

الأ�سيلون لم يخ�سعوا اأبدًا للراأ�سماليين وعبدة المال والزعماء و�سانوا �سرفهم 

وَمنقَبتهم هذه دومًا«.

اإّل  اأمامه  يعد  لم  لم�سلحته،  العلماء  تطويع  من  الم�ستعمر  يئ�ص  اأن  بعد  لذلك 

ا�ستهداف موقعّية العلماء بين النا�ص لإبعادهم عنهم ومنع تاأثيرهم بهم.

د�ّس عنا�سر م�سبوهة في الحوزات: يقول الإمام الخميني }: »من الطرق   - 2

الهاّمة اّلتي �سلكوها لتحقيق اأهدافهم الم�سوؤومة والخطرة �سّد الإ�سالم والحوزات 

الإ�سالمّية د�ّص اأفراٍد منحرفين وفا�سدين في الحوزات العلمّية، والخطر الكبير 

لذلك في المدى الق�سير هو الإ�ساءة اإلى ا�سم الحوزات العلمّية باأعمالهم غير 

الالئقة واأخالقهم واأ�ساليبهم المنحرفة. والخطر العظيم جّدًا لذلك في المدى 

البعيد هو اأن ي�سل �سخ�ص اأو عّدة اأ�سخا�ص اإلى المراتب العليا مرائين خّتالين 

يّطلعون على العلوم الإ�سالمّية...«.

حبُّ الدنيا: من النا�ص من ن�سي الهدف اّلذي خلقه اهلل تعالى لأجله، و�سار اأكثر   -3

هّمه الدنيا وما فيها من زخاِرَف زائفة، يرى هوؤلء المنحرفون المتعّلقون بالدنيا 

واأهدافهم  اأغرا�سهم  على  في طريق ح�سولهم  يقف  اّلذي  الأ�سا�سّي  المانع  اأّن 

ل  حيث  �سارمة  ومواقف  روؤيــة  و�سوح  من  يحملونه  بما  العلماء،  هم  المحّرمة 

تاأخذهم في اهلل لومة لئم، فيدخل من حيث ي�سعر اأو ل ي�سعر  في مو�سوع ت�سويه 

�سمعة العلماء واإ�سعاف موقفهم ومحّلهم من القلوب.

التكليف  »هل  كلماته:  بع�ص  في  ذلك  من  �سي ء  اإلى  الخمينّي}  الإمــام  وي�سير 

الإهانات  يوّجه  اأن  للم�سلمين؟  الإهانات  يوّجه  اأن  الإن�سان  يقت�سي من  ال�ّسرعّي 

للعلماء؟ اأن يهين زمالءه؟ هل هذا هو التكليف ال�سرعّي؟ اإّنها الّدنيا اأّيها ال�ّسادة، 

اإّنها اأهواء النف�ص«.
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الغيبة  وق�س�ص  ال�سّيى ء  الكالم  ت�ستهوي  النا�ص  من  هناك طبقة  ــة:  الأزّق رّواد   -4

والبهتان، ل ل�سي ء محّدد �سوى اأّنهم يعانون من م�سكلة اأخالقّية تربوّية تجعلهم 

الإمــام  يقول  مــحــّدد،  هــدف  اأو  تعّقل  بــدون  �سائعة  اأو  دعاية  كــّل  مع  يتفاعلون 

الخميني }: »كّل من يرى كتاب جواهِر الكالم يدرُك مدى جهود المجتهدين 

دوا لهم تكليفهم!«. ة ليحدِّ اّلذين يتطاول اليوم عليهم عدٌد من رّواد الأزقَّ

التكليف تجاه العلماء
اّلذي  بال�سكل  مهاّمهم  وت�سهيل  دورهــم  بتفعيل  يتلّخ�ص  العلماء  تجاه  التكليف  اإّن 

ي�سمن تطبيق تعاليم الدين واأحكامه وحفظ الر�سالة، وقد اأ�سارت الروايات اإلى بع�ص 

المفردات التف�سيلّية، كمجال�ستهم و�سرورة ال�ستفادة منهم، كما في الرواية عن ر�سول 

 :Pاهلل

زاَرنــي، ومن جال�س  العلماَء فقد  زاَر  ا�ستقَبلَني، ومن  َفَقْد  العلماَء  ا�ْسَتْقَبَل  »َمــِن 

.
(1(

العلماء فقد جال�سني، ومن جال�سني فكاأّنما جال�س رّبي«

وعن اأمير الموؤمنين Q : »عِجْبت لَمْن يرغُب في التكثيِر من الأ�سحاِب كيَف 

ل ي�سحُب العلماَء الألّباَء والأتقياَء اّلذيَن يغنُم ف�سائلهم، وتهديه علومهم وتزيِّنه 

.
(2(

�سحَبُتهم؟!«

وفي رواية اأخرى عن اأمير الموؤمنين Q : »جاِل�ِس العلماَء يْزَدْد عِلُمك، ويح�ُسُن 

.
(3(

اأدبك«

مجال�سة  من  الإن�سان  ي�ستفيدهما  فائدتين  اإلى  وا�سح  ب�سكٍل  ت�سير  الروايات  فهذه 

العلماء:

)1) ميزان الحكمة، ج3، �ص2085.
)2) م. ن. ج2، �ص1584.

)3) م. ن، ج1، �ص402.
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اآيات  الكثير من  اأّكدت  وقد  العالم،  يمتلكه هذا  اّلذي  العلم،  هي  الأولــى:  الفائدة 

ىئ   ېئ   ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  {ۆئ  تعالى:  كقوله  العلماء،  اأهمّية  على  الكريم  القراآن 

.
(1(

{

اإلى  يتعّداه  واإّنما   بالّتعليم،  ينح�سر  ل  العالم  فدور  الأدب،  هي  الثانية:  الفائدة 

التربية والتاأديب باآداب الإ�سالم والتخّلق باأخالق النبّي واآله P  اأي�سًا.

اإّن رواية النبي P اّلتي تقول: »من جال�َس العلماَء فقد جال�َسني، ومن جال�َسني 

، ُي�ستفاد منها اأّن الخير الم�ستفاد من مجال�سة العلماء اأو�سع من 
(2(

فكاأنَّما جال�َس ربِّي«

اهلل  بمجال�سة  العلماء  مجال�سة  �سّبهت  والرواية  ممكنة،  فائدة  كّل  وي�سمل  ُيح�سر  اأن 

تعالى، وهذا يعني اأّن كّل خير متوّقع من هذه الجل�سة.

! جال�ِس العلماَء وزاِحْمهم ِبُرْكَبتيك،  وقد اأو�سى لقمان Q ابنه قائاًل: »يا بنيَّ

.
(3(

فاإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ ُيحيي القلوَب بنوِر الحكمِة، كما ُيحيي الأر�َس بوابِل ال�ّسماِء«

آثار التخلّي عن العلماء
يحمي  اّلذي  الح�سن  وهي  تعالى،  اهلل  اإلى  الطرق  من  طريق  العلماء  مجال�سة  اإّن 

 Q الإن�سان عند المتحانات والم�ساعب، كما ي�سير اإلى ذلك الإمام زين العابدين

في اأدعيته اّلتي ت�سّكل مدر�سة كاملة لتربية الإن�سان على جميع الم�ستويات، حيث يقول

العابدين  زين  فالإمام  العلماء فخذلتني«.  لعّلك فقدتني من مجال�س  »اأو   : Q

وترك  العلماء  عن  البتعاد  على  المترّتبة  ال�سّيئة  ــار  الآث تلك  كــّل  اإلــى  ي�سير   Q

ال�ستفادة منهم بكلمة واحدة تخت�سر كّل �سي ء، هي كلمة »الخذلن«، فاإن خذلنا اهلل 

�سبحانه وتعالى فاأي �سي ء �سيبقى لنا، »الّلهّم ل َتِكْلني اإلى نف�سي طرفَة عيٍن اأبداً«.

)1) �سورة الزمر، الآية 9.
)2) محّمد الري�سهري، العلم والحكمة في الكتاب وال�سّنة،  �ص415.

)3) ميزان الحكمة، ج1، �ص202.
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وهناك رواية عن النبّي P يجب التوّقف عندها والتاأّمل بها ملّيًا، لأّنها تدّق ناقو�ص 

تي  الخطر للم�سلمين، خ�سو�سًا في هذه الأزمنة، حيث يقولP: »�َسياأتي زماٌن على اأمَّ

يِفّرون من العلماِء كما يفرُّ الغنُم من الذئِب، ابتالهم اهلل تعالى بثالثة اأ�سياء:

الأّول: يرفُع البركَة من اأموالهم.

 عليهم �سلطاناً جائراً.
ُ
والثاني: ي�سلِّط اهلل

.
(1(

والثالث: يخرجون من الدنيا بال اإيمان«

ن�ساأل اهلل تعالى اأن ل يكون الزمان المق�سود، في هذه الرواية، هو زماننا.

)1) العاّلمة المجل�سي، بحار الأنوار، ج22، �ص454.
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متارين

1 ـ اأ�سع عالمة a اأو r اأمام التعابير الآتية:

ـ جهاد العلماء العلمّي والثقافّي اأف�سل من دماء ال�سهداء. 

ـ ت�سّكل الجامعات قاعدة ثقافّية لالإ�سالم. 

ـ دور العلماء ينح�سر بالتعليم دون التربية. 

ـ يجب على الفقيه العادل اأن يتدّخل في كّل ال�سوؤون. 

ـ تحّمل العلماء م�سوؤولّية مواجهة الطواغيت وحفظ المجتمع الإ�سالمّي. 

ـ نجح ال�ستعمار في تطويع العلماء لم�سلحته. 

2 ـ اأ�سرح معنى الحديث ال�سريف:

»من جال�س العلماء فقد جال�سني، ومن جال�سني فكاأّنما جال�س ربّي«.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3 ـ اأذكر اأهم اأربعة واجبات تجاه العلماء:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



7
الدر�س ال�سابع

 التعبئة: املواصفات والدور

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  يتعّرف اإلى معنى التعبئة. 

2.  يبّين روحّية اأبناء التعبئة وموا�سفاتهم الأ�سا�سية.

3.  يعدد وظائف التعبئة ودورها.

رس أهداف الدَّ
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تعريف التعبئة
ا�ستكى  اإِن  الواحِد،  الموؤمِن كالج�سِد  اأخو  »الموؤمُن   : Q الإمام ال�سادق  عن 

.
(1(

�سيٌء منه وجَد األَم ذلك في �سائِر ج�سدِه، واأرواُحهما من روٍح واحدة«

اأو  �سرائحه  بين  روابط  م�سّتتة وممّزقة ل  ك�سرائح  المجتمع  اإلى  الإ�سالم  ينظر  لم 

بع�سهم  تجاه  والاّلمبالة  الإحباط  يعي�سوا  اأن  اأي�سًا  المجتمع  لأفراد  يرد  ولم  مواثيق، 

بع�سهم  لي�ساعد  اأفــراده  يتداعى  قوّيـًا  متما�سكًا  يكون  اأن  للمجتمع  اأراد  بل  البع�ص، 

الروحّية  ال�ساحات، ن�سيطًا ومبادرًا ... هذه  اأفراده حا�سرًا في  البع�ص، يكون كّل من 

اأراد لها الإمام الخميني  } اأن ت�ستعل جذوتها وتزداد توّقدًا، من خالل اآلّية التعبئة 

العاّمة.

فالتعبئة في الحقيقة هي الح�سور ال�سعبّي الن�سط والفّعال، المتما�سك والقوّي اّلذي 

يحّقق م�سالح المجتمع ويقف في وجه المخاطر اّلتي تهّدد ال�سعوب. وهي ت�سمل النا�ص 

بجميع طبقاتهم وب�سبابهم وفتياتهم.

التعبئة تمهيد لظهور اإلمام
ة للتعبئة واأفرادها، فكان يعتبر نف�سه فردًا  كان لالإمام الخميني } نظرته الخا�سّ

من اأفراد التعبئة، ويتمّنى اأن ُيح�سر معهم في الآخرة!، يقول: »اأ�ساأُل اهلل اأن يح�ُسرني مع 

اأبنائي التعبوّيين، لأّن ما اأفخر به في هذه الدنيا اأّنني تعبوي«.

)1)  ال�سيخ الكليني، الكافي،ج2، �ص166.
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هذه التعبئة اّلتي تعتبر التمهيَد لظهور الإمام الحّجة | محور حركتها، وقد ورد عن 

ئون للمهديِّ �سلطاَنه«. ر�سول اهللP: »يخرُج نا�ٌس من الم�سرِق فيوطِّ

الحقَّ فال  بالم�سرِق يطلبوَن  »كاأّني بقوٍم قد خرجوا   :Qالباقر الإمام  وعن 

عواِتِقهم،  على  �سيوفهم  و�سعوا  ذلك  راأوا  فــاإذا  ُيْعَطْوَنه،  يطلبوَنه فال  ثم  ُيعَطْوَنه، 

َفُيعطون ما �ساألوا فال يقبلوَنه حتَّى يقوموا، ول يدفعوَنها اإّل اإلى �ساحِبكم، قتالُهم 

.
(1(

�سهداٌء«

روحيـّة أبناء التعبئة وصفاتهم 
اإنَّ ال�ستقامة هي ال�سمة الأ�سا�ص اّلتي تخت�سر نهج وحركة و�سفات اأفراد التعبئة، 

اإّل  يوجد  الّدنيا! وهل  الحياة  اأمورهم في  �سبحانه  يتوّلى اهلل  بها  اّلتي  ال�ستقامة  هذه 

اأنف�سهم  اأّما في الآخرة فلهم كّل ما ت�ستهي  الظفر والفالح في ما يتوّله اهلل تعالى؟!، 

پ  ٻ ٻ پ پ  {ٱ  ٻ ٻ  تعالى:  يقول  ذلك  وفي  يتمّنون.  ما  وكّل 

ٿ  ٿ     ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   
ڄ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ٿٿ 
في  توّفرها  ينبغي  اّلتي  التف�سيلّية  ال�سفات  بع�ص   اإلى  ون�سير   ،

(2(
ڄ} ڄ  ڄ 

عنا�سرالتعبئة:

حّب اهلل والإخال�س له: يتحّدث القراآن الكريم عن هذه ال�سفة {ڱ  ڱ   - 1

القوم  فهوؤلء   .
(3(

ہ} ہ    ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
الأ�سا�سّية  العاملون والذين وّفقهم اهلل تعالى ليكونوا في ركب هدايته، ميزتهم 

الخميني }  الإمــام  ويقول  يحبُّهم.  اأي�سًا  اهلل  واأّن  تعالى،  اهلل  يحّبون  اأّنهم 

)1) النعماني، الغيبة،  �ص281.
لت، الآيتان 30 و 31. )2) �سورة ف�سّ

)3) �سورة المائدة، الآية 54.
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اّلتي  القوّيُة المثمرُة  بُة  ال�سجرُة الطيِّ التعبئة و�سبابها: »التعبئُة هي  متحّدثًا عن 

.» يفوُح من اأغ�ساِنها رائحُة ربيِع الِو�ساِل ونداوُة اليقيِن وحديُث الِع�سِق الإلهيِّ

يحفظ  اّلــذي  تعالى،  هلل  الإخال�ص  اإّل  معه  يكون  اأن  يمكن  ل  اّلــذي  الحبُّ  هذا 

جح   {مج  تعالى:  يقول  والآخـــرة،  الدنيا  في  المتحان  عالم  في  الإن�سان 

.
(1(

مح جخ حخ مخ جس حس خس}
التوا�سع والعّزة: هاتان ال�سفتان تالزمان الموؤمن، فهو متوا�سع مع الموؤمنين،   - 2

يقول  و�سديد،  عزيز  الأعداء  مقابل  ولكّنه  والعطاء،  والموّدة  بالرحمة  يالقيهم 

{ٱ ٻ ٻٻ  اأخرى  اآية   وفي 
(2(

{ ھ ھ ھ ھ ے ے} تعالى: 

.
(3(

ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ}
الوعي واليقظة: ت�سّكل ال�سبهة خطرًا على الموؤمن حيث يلتب�ص الحّق بالباطل،   - 3

في�سي ء الإن�سان العمل وهو يح�سب اأّنه ُيح�ِسُن �سنعًا، ولكّن الموؤمن بوعيه ويَقظته 

يحفظ نف�سه فال يقع في ال�سبهات، وقد ورد عن اأمير الموؤمنين Q : »التََّيُقُظ 

بهُة �ُسبهًة لأّنها  َيت ال�سُّ في الّديِن نعمٌة على من ُرِزَقه«، وعنهQ : »اإّنما �ُسمِّ

الهدى،  �سمُت  ودليُلهم  اليقيُن  فيها  ف�سياوؤُهم  اهلِل  اأولياُء  فاأّما   ، الحقَّ ت�سبُه 

. وقد حّذر الإ�سالم 
(4(

الُل ودليُلهم العمى« ا اأعداء اهلل فدعاوؤُهم فيها ال�سّ واأمَّ

 : Q الموؤمنين اأمير  فعن  بالِفتن،  توقع  اأي�سًا  لأّنها  بال�سبهات،  الوقوع  من 

يتحّلى  اأن  بّد من  ل  وللتخّل�ص منها   .
(5(

للفتنِة« َعت  ُو�سِ فاإنَّها  ال�سبهَة  »احــَذروا 

الموؤمن ب�سفتين: 

)1) �سورة �ص، الآيتان 82 و 83.
)2) �سورة المائدة، الآية 54.

)3) �سورة الفتح، الآية 29.
)4) و�سائل ال�سيعة، ج27، �ص161.

)5) تحف العقول،  �ص155.
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تهجُم  ل  بزماِنِه  »العاِلُم   : Qالموؤمنين اأمير  عن  ورد  بالزمان:  المعرفة  اأ- 

.
(1(

عليه اللواب�ُس«

.
(2(

الفـِطنة: عن ر�سول اهللP: »الموؤمُن َكيِّ�ٌس َفِطٌن« ب- 

 : Qوعليه اأن يلتفت دائمًا اإلى اأّنه م�ستهدف، وليتذّكر الرواية عن اأمير الموؤمنين

.
(3(

»من ناَم لم ُيَنْم عنه«

الن�ساط والح�سور: اإّن عدم الن�ساط وعدم الح�سور ب�سبب التباغ�ص والتخاذل   - 4

اأمير  يوؤّكد علينا  لذلك  والف�سل،  بال�سياع  ويت�سّبب  العمل،  وُي�سعف  الأمر  ي�سّتت 

الموؤمنين  Q  اجتناب ذلك. 

النفو�ِس،  ــَر  وتــداُب الــ�ــســدوِر،  وت�ساُحَن  القلوِب  ت�ساُغَن  »تجّنبوا   : Q  فعنه

.
(4(

وتخاذَل الأيدي، تملكوا اأمركم«

لكّل  الرئي�سي  بالم�سدر  ارتباط  لأّنه  الحقيقّي،  الموؤمن  ر�سيد  وهو  التوّكل:   - 5 

خير، ارتباط بمالك خزائن الأر�ص وال�سماء، وقد وعد �سبحانه اأّنه �سيكون عند 

من توّكل عليه، يقول تعالى: {ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  

اأن  اأحبَّ  »من   :Pوعن ر�سول اهلل ،
(5(

ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ}
.

(6(
ْل على اهلل« يكوَن اأقوى النا�ِس فليتوكَّ

الكريم  القراآن  اإّياها  عّلمنا  اّلتي  العظيمة  الأخالق  الإيثار هو من  اإّن  الإيثار:   - 6

ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  یی   ی    ىئ  ىئ   ىئ  ېئ  {ېئ 

الإمام  اأ�سحاب  خالل  من  كربالء،  مدر�سة  اأّكدتها  وقد   
(7(

جب} يئ 

)1) تحف العقول، �ص356.
)2) بحار الأنوار، ج33، �ص573.

)3) م.ن، ج33، �ص573.
)4) عيون الحكم والمواعظ، �ص200.

)5) �سورة الطالق، الآيتان 2 و 3.
)6) تحف العقول،  �ص27.
)7) �سورة الح�سر، الآية 9.
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 : Q  الأوفياء اّلذين اآثروه على اأنف�سهم، وعن اأمير الموؤمنين Q الح�سين

.
(1(

»اأف�سُل الموؤمنين اأف�سُلهم َتقِدمة من نف�سِه واأهلِه ومالِه«

7 - المروءة: وهي اأي�سًا من ال�سفات الأ�سا�سّية اّلتي اأّكدت عليها الرواية عن الإمام 

يِن، واإعزاُز النف�ِس، وليُن  »ِحفُظ الدِّ الح�سن Q عندما �ُسِئل عن المروءة: 

.
(2(

ُب اإلى النا�ِس« د ال�سنيعِة، واأداُء الحقوِق، والتحبُّ الَكَنِف)اأي الجانب(، وَتَعهُّ

.
(3(

8-  ال�سجاعة: عن ر�سول اهللP: »طوبى ِلَمْن �سغلَه خوُف اهلِل عن خوِف النا�ِس«

وظائف التعبئة
اإّن ال�سوؤال البديهّي اّلذي يطرح نف�سه: ما هي وظائف التعبئة ومهاّمها اّلتي ينبغي 

اأن تقوم بها؟

ُتعتبر   Rالمع�سومون اإليها  اأ�سار  اّلتي   ال�سا�سّية  الوظائف  من  العديد  هناك 

عناوين اأ�سا�سية لتوّجه التعبئة واأهدافًا للتعبوّيين، يمكن تلخي�سها بما يلي:

باأموِر  يهتمُّ  ل  اأ�سَبح  »مــن   :Pاهلل ر�سول  عن  الم�سلمين:  بــاأمــور  الهتمام   -1

.
(4(

الم�سلميَن فلي�َس بم�سلٍم

ور�سولِه  هلِل  حاً  نا�سِ ُويْم�ِس  ُي�سِبح  لم  »مــن   :Pاهلل ر�سول  عن  الن�سيحُة:   -2

.
(5(

ِة الم�سلميَن فلي�َس منهم« ولكتابِه ولإمامِه ولعامَّ

»راأ�ُس العقِل بعَد الإيماِن باهلل   :Pالإح�ساُن اإلى النا�ِس جميعاً: عن ر�سول اهلل  -3

، وعنهP: »الخلُق عياُل 
(6(

التوّدُد اإلى النا�ِس، وا�سطناُع الخيِر اإلى كلِّ برٍّ وفاجٍر«

)1) نهج البالغة، ج3، �ص130.
)2)  تحف العقول،  �ص225.

)3) م. ن. �ص30.
)4)  الكافي،ج2، �ص163،

)5) الهيثمي، مجمع الزوائد، ج1، �ص87.
)6) و�سائل ال�سيعة،  ج11، �ص528.
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.
(1(

اهلِل، فاأحبُّ الخلِق اإلى اهلِل من نفَع عياَل اهلِل واأدخَل على اأهِل بيٍت �سروراً«

اإعانة المظلوم: عن ر�سول اهللP: »من اأخَذ للمظلوِم من الظالِم كاَن معي   -4

.
(2(

في الجنَِّة ُم�ساحباً«

م�ساعدة المت�سّررين والدفاع عنهم: عن اأمير الموؤمنين  Q: »من ردَّ عن   -5

 لُه 
ُ
الم�سلميَن عاديَة ماٍء اأو عاديَة ناٍر اأو عاديَة عدوٍّ مكاِبِر للم�سلميَن، غفَر اهلل

، وفي رواية عن ر�سول اهلل: »من ردَّ عن قوٍم من الم�سلميَن عاديَة ماٍء اأو 
(3(

ذنَبه«

.
(4(

ناٍر وجَبت َلُه الجنَُّة«

ڱ   ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  تعالى:{ڳ  يقول  والف�سائل:  القيم  اإلــى  الدعوة   -6

. وقد ُروي اأّن داود
(5(

ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ}
Q خرج م�سحرًا منفردًا، فاأوحى اهلل اإليه: »يا داوود، مالي اأراك وحدانّياً؟ 

 
ُ
فقال: اإلهي ا�ستّدّ ال�سوُق مّني اإلى لقاِئك، وحاَل بيني وبيَنك خلُقك، فاأوحى اهلل

.
(6(

ْثِبتك في اللوِح حميداً«
ُ
اإليه: ارجْع اإليِهم، فاإّنك اإن تاأِتني بعبٍد اآبٍق اأ

 Q  قرّة عين أمير المؤمنين
ب�سفاتهم  وي�سفهم  اأ�سحابه  خيرة  فيها  يذكر  كلمات    Q الموؤمنين لأمير  اإّن 

ويتاأ�ّسف لفراقهم، ويا ل�سعادة من يعّبر اأمير الموؤمنين Q  عن الأ�سف لفراقه! فهل 

  Q يمكننا اأن نكون مثلهم، قّرة عين اإمام زماننا؟ لقد ورد في خطبة لأمير الموؤمنين

يذكرهم فيها: 

)1)  الكافي،ج2، �ص164.
)2) بحار الأنوار، ج72، �ص359.

)3) و�سائل ال�سيعة، ج15، �ص142.
)4) م. ن.

)5) �سورة اآل عمران، الآية 104.
)6) بحار الأنوار، ج14، �ص40.
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»األ اإنَُّه قْد اأدبَر من الدنيا ما كان مقباًل، واأقبَل منها ما كان ُمدِبراً، واأزمَع الترحاَل 

عباُد اهلِل الأخياِر، وباعوا قلياًل من الدنيا ل يبقى بكثيٍر من الآخرِة ل يفنى. ما �سرَّ 

اإخواُننا اّلذيَن �ُسِفَكت دماوؤُهم وهم ب�سّفين اأن ل يكونوا اليوم اأحياَء ي�سيغون الغ�س�َس 

 فوّفاَهم اأجوَرهم، واأحّلهم داَر الأمِن بعَد خوِفهم. 
َ
وي�سربون الرنَق. قد واهلل لقوا اهلل

؟ اأيَن عّماُر؟ واأين ابن التيهاِن؟  اأيَن اإخواني اّلذيَن ركبوا الطريَق وم�سوا على الحقِّ

برَد 
ُ
واأين ذو ال�سهادتين؟ واأين نظراوؤهم من اإخوانهم اّلذيَن تعاقدوا على المنّيِة، واأ

بروؤو�ِسهم اإلى الفجرِة؟ )ثّم �سرب بيده على لحيته ال�سريفة الكريمة فاأطال البكاء(، 

القراآن فاأحكموه، وتدّبروا الفر�س فاأقاموه،  الّذين تلوا  اإخواني  »اأوه على  ثّم قال: 

.
(1(

واأحيوا ال�سّنة واأماتوا البدعة، ُدعوا للجهاد فاأجابوا، ووثقوا بالقائد فاّتبعوه«

خاتمة
ة، بل يتجاوز ذلك  اإّن دور التعبئة ل يتوّقف عند تحقيق اأهداف مرحلّية عملّية خا�سّ

اأن  ما يجب  نهجه، وهذا  وي�سيرون على  به  يقتدون  العالم  لم�ست�سعفي  نموذجًا  ليقّدم 

الإمام  يقول  ؟  العالم  لم�ست�سعفي  الم�سرق  النموذج  يقّدمون  التعبوّيون: كيف  به  يهتّم 

الخميني }: »الماأمول اأن تكون هذه التعبئة الإ�سالمّية العاّمة انموذجًا لكّل ال�سعوب 

قرن  الهجري  ع�سر  الخام�ص  القرن  يكون  واأن  العالم،  في  والم�ست�سعفين  الإ�سالمّية 

والعدل  والزندقة،  ال�سرك  محّل  والتوحيد  ال�سالم  واإحالل  الكبرى،  الأ�سنام  تحطيم 

المتوّح�سين  ل  الملتزمين  الب�سر  قرن  يكون  واأن  والــعــدوان،  الظلم  محل  والإن�ساف 

الجهلة«.

)1) نهج البالغة، ج2، �ص109.
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متارين
 1 ـ اأعّرف معنى التعبئة:

..................................................................................................................................................

2 ـ اأ�سع عالمة a اأو r اأمام التعابير الآتية:

ـ التعبئة هي خطوة في التمهيد لظهور الحّجة |. 

ـ يجب اأن تكون التعبئة اأنموذجًا لكّل الم�ست�سعفين في العالم. 

ـ التعبئة من ال�سجرة الطّيبة القوية الغير مثمرة. 

ـ �سميت ال�سبهة �سبهة لأّنها ت�سبه الفتنة. 

ـ طوبى لمن �سغله خوف اهلل عن حّب النا�ص. 

ـ اأف�سل الموؤمنين اأف�سلهم تقِدمة من نف�سه واأهله وماله. 

3 ـ اأكمل الجدول التالي: من �سفات عنا�سر التعبئة:

ال�ساهدال�سفة

................................................................................. الإ�ستقامة

................................................................................. حّب اهلل

................................................................................. الإخال�ص

اأذّلة على الموؤمنين............................................... 

................................................................................. الإيثار
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4 ـ من القائل ومن المق�سود في: 

المق�سودالقائل 

»اأرواحهما من روح واحدة...«



8

ر�س اأن: على الّطالب مع نهاية هذا الدَّ

1.  ي�ستدل بالقراآن وال�سنة على حرمة �سرب الخمر.

2.  يعرف الآثار ال�سلبية المترتبة على �سرب الخمر في الدنيا.

3.  يتبّين الآثار ال�سلبية المترتبة على �سرب الخمر في الآخرة.

الدر�س الثامن

حرمة اخلمر يف اإلسالم  

رس أهداف الدَّ
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شرب الخمر من الكبائر
�سرب الخمر من الكبائر، وحرمته من بديهيات الإ�سالم، والآيات والروايات في ذلك كثيرة.

پ  پ  پ  پ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  تعالى:{ٱ  قوله  الآيــات  ومن 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
.

(1(
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

ا�ستملت هاتان الآيتان وهما اآخر اآيات تحريم الخمر على عّدة تاأكيدات وت�سديدات:

1- جاء في اأول الآية كلمة )اإّنما( وهي تفيد الح�سر والتاأكيد.

2- قرن الخمر بعبادة الأ�سنام واعتبره رج�سًا.

3- ُعدَّ الخمر والقمار من اأعمال ال�سيطان.

البتعاد  يعني  الجتناب  ومفهوم  )فاجتنبوه(،  عنه  بالجتناب  ال�سريح  ــر  الأم  -4

والنف�سال وعدم القتراب، مما يكون اأ�سد واأقطع من مجّرد النهي عن �سرب الخمر.

ال�سالة  والبتعاد عن  والبغ�ساء،  العداوة  الخمر وهي  الآية بع�ص مفا�سد  5- بّينت 

وعن ذكر اهلل.

بعد تلك التاأكيدات جاءت الدعوة لترك هذا العمل القبيح بقوله:{ڄ ڄ ڄ}.  -6

7- وبعد كل هذه التاأكيدات جاء في الآية التالية بعد اآية النهي عن �سرب الخمر اأمر 

بطاعة اهلل، والحذر عن مخالفته فقال:{ڃ ڃ ڃ چ چچ چ 

.
(2(

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ }

)1)  �سورة المائدة، الآيتان 90 ـ 91.
)2)  �سورة المائدة، الآية 92.
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وخال�سه  وكثيره  قليله  الم�سكر  تناول  الإ�سالم  حــّرم  الخمر  �سرب  حرمة  ول�سّدة 

وممزوجه، فلو �سقطت قطرة من ال�سراب في ظرف ملي ء ب�سائل اآخر، فاإن تمام ذلك 

ال�سائل �سوف يحرم.

فعن الإمام ال�سادق Q: »اإنَّ ما اأ�سكر كثيره فقليله حرام«، فقال له الرجل: 

.
(1(

فاأك�سره بالماء؟ فقال Q: »ل وما للماء يحلُّ الحرام! اتِق اهلل ول ت�سريه«

R حرمة الخمر في أخبار أهل البيت
الأخبار الواردة في هذا المجال كثيرة منها اأّنه:

اأم الخبائث:   -1

.
(2(

روي عن الإمام ال�سادق Q: »اإن الخمر راأ�س كل اأثم«

وعنه Q: اإنَّ زنديقًا قال له: فلم حّرم اهلل الخمر ول لّذة اأف�سل منها؟

�ساعة  �ساربها  على  ياأتي  �سّر  كلِّ  وراأ�ــس  الخبائث  اأمُّ  لأّنها  »حّرمها   :Q قال 

ي�سلب لّبه فال يعرف رّبه ول يترك مع�سية اإل ركبها ول حرمة اإل انتهكها ول رحماً 

اأن  اأمــره  اإن  ال�سيطان  بيد  زمامه  وال�سكران  اأتاها،  اإل  فاح�سة  ول  اإل قطعها  ما�ّسة 

.
(3(

ي�سجد لالأوثان �سجد، وينقاد حيثما قاده«

والوقوع في  الأ�سرار  ال�سرقة والخيانة وهتك الحرمات وك�سف  له  ر  ال�سكر ي�سوِّ اإنَّ 

الأخطار المهلكة واأمثال ذلك، من الأمور الب�سيطة وال�سغيرة التي ل قيمة لها.

مة ماّديًا المتخلِّفة روحيًا، والتي يكثر  ول المتقدِّ اإلى ذلك اإح�ساءات الدُّ كما ت�سير 

فيها تناول الم�سروبات، حيث نجد فيها اأكبر ن�سب الجريمة والفجائع، والف�سق والفجور 

والتهّتك المخزي، التي تح�سل اإثر تناول الخمور والم�سكرات.

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج25، �ص 339.
)2)  م. ن، �ص 315، ح7.

)3)  م. ن، �ص 317.
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اللعن لكلِّ تقلُّبات الخمر:  -2

الخمر ع�سرة:  في   P ر�سول اهلل  »لعن   :Q الباقر  اأبي جعفر  الإمــام  وعن 

غار�سها، وحار�سها، وعا�سرها، و�ساربها، و�ساقيها، وحاملها، والمحمولة اإليه، وبايعها، 

.
(1(

وم�ستريها، واآكل ثمنها«

مدمن الخمر في الآخرة:  -3

كعابد  القيامة  يــوم  اهلل  يلقى  الخمر  »مدمن   :Q ال�سادق  الإمــام  عن  روي 

.
(2(

وثن«

.
(3(

وعنه Q: »يلقى اهلل يوم القيامة كافراً«

:P ل ينال �سفاعة ر�سول اهلل  -4

علّي  يرد  ا�ستخفَّ ب�سالته، فال  �سفاعتي من  ينال  »ل   :P ر�سول اهلل  روي عن 

.
(4(

الحو�س ل واهلل، ول ينال �سفاعتي من �سرب الم�سكر، ل يرد علّي الحو�س ل واهلل«

ال�سرائع كّلها حّرمت الخمر:  -5

عن الإمام الر�سا Q: »ما بعث اهلل نبياً قط اإل وفي علم اهلل اأنَّه اإذا اأكمل له 

.(5(
دينه كان فيه تحريم الخمر ولم يزل الخمر حراماً«

�سورة �سارب الخمر في الآخرة:  -6

وجهه  اً  م�سودَّ القيامة  يــوم  الخمر  �سارب  »ياأتي   :Q الباقر  الإمــام  عن  روي 

من  ي�سقيه  اأن  اهلل  على  وحق  العط�س  ينادي  �سدره  على  لعابه  ي�سيل  ل�سانه  مولعاً 

.
(6(

طينة خبال، قيل له: وما بئر خبال؟ قال: بئر ي�سيل فيها �سديد الزناة«

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج25، �ص 375.
)2)  ن. م، �ص 318.

)3)  ن. م.
)4)  ن. م، �ص 328.
)5)  ن. م، �ص 296.
)6)  ن. م، �ص 297.
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عقاب شارب الخمر في الدنيا
تناول الطعام على مائدة فيها م�سكر  اإنَّ  حرمة الجلو�س على مائدة ال�سراب:   -1

فعن  الم�سكر،  تناول  عن  نف�سه  ال�سخ�ص  امتنع  لو  حتى  حرام  الآخــرون  ي�سربه 

.
(1(

ر�سول اهلل P: »ملعون ملعون من جل�س على مائدة ي�سرب عليها الخمر«

ثمانين  ي�سرب  اأن  وهو  دنيويًا  عقابًا  الخمر  ل�سارب  الإ�سالم  جعل  لقد  الجلد:   -2

جلدة على ظهره.

ل  اأن  بهدف  المجتمع  من  مطرودًا  الخمر  �سارب  جعل  اإلى  بالإ�سافة  ال��ط��رد:   -3

يقترب اأحد من ال�سراب، وكنموذج لذلك نكتفي بذكر عدة روايات:

منها عن الإمام ال�سادق Q: قال ر�سول اهلل P: »من �سرب الخمر بعد 

اأن حّرمها اهلل على ل�ساني فلي�س باأهل اأن يزّوج اإذا خطب، ول ُي�سّفع اإذا �سفع، 

ق اإذا حّدث، ول يوؤتمن على اأمانة، فمن ائتمنه بعد علمه فلي�س للذي  ول ي�سدَّ

.
(2(

ائتمنه على اهلل �سمان ولي�س له اأجر ول خلف«

اإن مر�س فال تعودوه، واإن مات  »�سارب الخمر   :Q وعن الإمام ال�سادق 

.
(3(

فال ت�سهدوه«

والعمل بتلك القرارات اأف�سل نهي عملي عن المنكر، ذلك اأن �سارب الخمر اإذا 

جه الم�سلمون ول يقبلون قوله ول  علم اأنَّه يطرد من المجتمع الإ�سالمي، فال يزوِّ

ياأتمنونه، اإذًا فهم ل يتعاملون معه، فاأين يذهب؟

الخمر،  مع  واحد  باب  من  هي  اأنواعها  على  المخّدرات  اأّن  اإلى  الإ�سارة  وتجدر 

فكل ما ذكرناه للخمر يجري على المخّدرات من مفا�سد وقبائح واآثار على الفرد 

والمجتمع.

)1)  و�سائل ال�سيعة، ج25، ج 24، �ص 232.
)2)  ن. م، ج 25، �ص 310.
)3)  ن. م، ج 25، �ص 311.
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متارين

1 ـ  اأذكر الآية الكريمة التي من خاللها ن�ستدّل على حرمة �سرب الخمر في الإ�سالم.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.R2 ـ اأ�ستدّل على حرمة �سرب الخمر من خالل الروايات واأخبار اأهل البيت

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3 ـ اأذكر اأهم الآثار المترّتبة على �سرب الخمر في الدنيا.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

4 ـ اأذكر اأهم الآثار المترّتبة على �سرب الخمر في الآخرة.

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................


