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     املـقّدمة

ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم

د الأنبياء  لوات على �سيِّ احلمد هلل ربِّ العاملني، واأف�سل ال�سّ
واملر�سلني حمّمٍد وعلى اآله الهداة امليامني، وبعد:

لق���د فر�ض اهلل عزَّ وج���لَّ �سيام �سهر رم�س���ان، وحثَّ على 
ائم���ني والقائمني باأعظم الأجر والثواب، فهنيًئا  ر ال�سَّ قيامه، وب�سَّ
ائمني القائمني الفائزين يف هذا ال�ّسهر الف�سيل، وال�ّسقاء كّل  لل�سّ

ال�ّسقاء للمحرومني اخلا�سرين...

���ا اآمل اأن  ائم���ون - برناجًما عمليًّ ب���ني اأيديكم - اأّيه���ا ال�سّ
ُي�ساهم يف تي�سري الطريق اإىل ال�ستفادة اجلاّدة من �ساعات واأوقات 
نا  هذا ال�ّسهر الكرمي، ويف �سوء ما جاء يف اخلطبة الرم�سانّية لنبيِّ

الأكرم حممٍد 4.

م���ا اأطمح اإليه من املوؤمن���ني اأن ل ين�سوين من الّدعاء واأن ل 
، وجميع املوؤمنني واملوؤمنات... ، وكّل من له حقٌّ عليَّ ين�سوا والديَّ

واآخر دعوانا اأن احلمد هلل ربِّ العاملني..

ال�سّيد عبد اهلل الغريفي

املقّدمة
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ن�ّص خطبة النبّي 4 يف ا�صتقبال �صهر رم�صان

عن اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب ÷ قال:	•
»اإّن ر�سول اهلل ]4[ َخَطبنا ذاَت يوٍم فقال: 

ا�ص...  ها النَّ اأيَّ

حمة واملغفرة، �سهٌر هو عند اهلل اأف�سل  ���ه قد اأقبل اإليكم �سهر اهلل بالربك���ة والرَّ اإنَّ
اعات. هور، واأيامه اأف�سُل الأيام، ولياليه اأف�سل الليايل، و�ساعاته اأف�سل ال�سَّ ال�سُّ

ه���و �سهٌر ُدعيت���م فيه اإىل �سيافة اهلل، وُجعلتم فيه من اأه���ل كرامة اهلل، اأنفا�ُسكم 
فيه ت�سبيح، ونوُمكم فيه عبادة، وعمُلكم فيه مقبول، ودعاوؤُكم فيه م�ستجاب، فا�ساألوا اهلل 
قكم ل�سيام���ه، وتالوة كتابه، فاإنَّ ال�سقيَّ من  ك���م بنياٍت �سادقٍة، وقلوٍب طاهرٍة اأن يوفِّ ربَّ

ُحِرم غفراَن اهلِل يف هذا ال�ّسهر العظيم.

قوا على فقرائكم،  واذكروا بجوِعكم وعط�سكم فيه جوَع يوم القيامة وعط�سه، وت�سدَّ
ُل���وا اأرحامكم، واحَفظوا األ�سنتكم،  روا كباركم، وارحموا �سغاركم، و�سِ وم�ساكينك���م، ووقِّ
نوا  ا ل يِحّل ال�ستماع اإليه اأ�سماعكم، وحتنَّ ا ل يِحّل النَّظر اإليه اأب�ساركم، وعمَّ وا عمَّ وُغ�سّ

ا�ض ُيتحنَّ على اأيتامكم، وتوبوا اإىل اهلل من ذنوبكم. على اأيتام النَّ

اعات، ينُظر  ه���ا اأف�سل ال�سَّ عاء يف اأوقات �سلواتكم، فاإنَّ وارفع���وا اإليه اأيديك���م بالدُّ
يهم اإذا ناَدوه، وُيعطيهم  حمة اإىل عباده، ُيجيبه���م اإذا ناَجوه، وُيلبِّ اهلل ع���زَّ وجلَّ فيها بالرَّ

اإذا �ساألوه، وي�ستجيب لهم اإذا َدَعوه. 

ن�ّص خطبة النبّي 4 يف ا�صتقبال �صهر رم�صان
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ا�ص...  اأّيها النَّ

اإّن اأنف�سكم مرهونٌة باأعمالكم، ففّكوها با�ستغفاركم، وُظهوركم ثقيلٌة من اأوزاركم، 
ب  ت���ه اأن ل ُيعذِّ ف���وا عنها بُط���ول �ُسجودكم، واعلم���وا اأنَّ اهلل تعاىل ِذك���ره اأق�سم بِعزَّ فخفِّ

ا�ض لربِّ العاملني. ار، يوم يقوم النَّ عهم بالنَّ اجدين، واأن ل ُيروِّ املُ�سلِّني وال�سَّ

ا�ص...  اأّيها النَّ

���ر منكم �سائًما موؤمًنا يف هذا ال�ّسهر، كان له بذل���ك عند اهلل ِعتُق َن�َسمة،  م���ن فطَّ
ومغفرٌة ملا م�سى من ذنوبه، فقيل: يا ر�سول اهلل، ولي�ض كّلنا يقدر على ذلك، فقال 4: 

ار ولو ب�ُسربٍة من ماٍء. ار ولو ب�ِسقِّ مترة، اتَّقوا النَّ اتَّقوا النَّ

ا�ص...  اأّيها النَّ

���راط يوم َتِزلُّ فيه  ���ن منكم يف هذا ال�ّسهر ُخُلق���ه، كان له جواٌز على ال�سِّ م���ن ح�سَّ
ف اهلل عليه ح�سابه، ومن كفَّ  ا ملكت ميين���ه، خفَّ ف يف هذا ال�ّسهر عمَّ الأق���دام، ومن خفَّ
ه كفَّ اهلل عنه غ�سبه يوم يلقاه، وم���ن اأكرم فيه يتيًما اأكرمه اهلل يوم يلقاه، ومن  في���ه �سرَّ
و�س���ل في���ه َرِحَمه و�سله اهلل برحمته يوم يلقاه، من قطع في���ه َرِحَمه قطع اهلل عنه رحمته 
ا كان  ى فيه فر�سً ار، ومن اأدَّ ع فيه ب�سالٍة كتب اهلل له براءًة م���ن النَّ ي���وم يلق���اه، ومن تطوَّ
الة عليَّ  هور، ومن اأكرث فيه من ال�سَّ ى �سبعني فري�سًة فيما �ِسواه م���ن ال�سُّ ل���ه ثواب من اأدَّ
ل اهلُل ميزانه يوَم َتِخفُّ املوازين، ومن تال فيه اآيًة من القراآن كان له ِمثل اأجر من ختم  ثقَّ

هور. القراآن يف غريه من ال�سُّ

ا�ص...  ها النَّ اأيُّ

اإّن اأبواب اجِلنان يف هذا ال�ّسهر مفتَّحًة، فا�ساألوا ربَّكم اأن ل ُيغِلقها عليكم، واأبواب 
ياطني مغلولٌة، فا�ساألوا ربَّكم اأن  ���ريان مغلقٌة، فا�ساألوا ربَّكم اأن ل يفتحها عليكم، وال�سَّ النِّ

ل ُي�سلِّطها عليكم.
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قال اأمري املوؤمنني: فقمُت فقلُت: يا ر�سول اهلل ما اأف�سل الأعمال يف هذا ال�ّسهر؟ 
فق���ال: يا اأب���ا احل�سن اأف�س���ل الأعمال يف ه���ذه ال�ّسهر الورُع عن حم���ارم اهلل عزَّ 

. وجلَّ

ثمَّ بكى، فقلت: يا ر�سول اهلل ما ُيبكيك؟ 

فق���ال: يا علّي اأبكي ملا ُي�سَتحلُّ منك يف ه���ذا ال�ّسهر، كاأينِّ بك واأنت ُت�سلِّي لربِّك، 
لني والآخرين، �سقيق عاق���ر ناقة ثمود، ف�سربك �سربًة على َقْرنك  وق���د انبعث اأ�سقى الأوَّ

ب منها حِليتك. فخ�سَّ

ق���ال اأم���ري املوؤمنني: فقلُت: يا ر�س���وَل اهلل، وذلك يف �سالمٍة م���ن ديني؟ فقال: يف 
�سالمٍة من دينك. 

ثمَّ قال 4: يا علّي من قتلك فقد قتلني، ومن اأبغ�سك فقد اأبغ�سني، ومن �سبَّك 
ي كنف�سي، ُروحك من ُروحي، وطينتك من طينتي. ني، لأنَّك منِّ فقد �سبَّ

ة واختارك  اإنَّ اهلل تبارك وتعاىل خلقني واإيَّاك، وا�سطفاين واإّياك، فاختارين للُنبوَّ
تي. لالإمامة، فمن اأنكر اإمامتك فقد اأنكر ُنبوَّ

ت���ي يف حياتي وبعد  ي واأبو ول���دي، وزوج ابنتي، وخليفتي على اأُمَّ ي���ا علّي اأن���ت و�سيِّ
ة، اإنَّك  مماتي، اأمُرك اأمري، ونهُيك نهيي، اأُق�سم بالذي بعثني بالنبّوة، وجعلني خري الربيَّ

ه، وخليفته على عباده«)1(.  ة اهلل على َخْلقه، واأمينه على �ِسرِّ حلجَّ

اهرين و�سلَّم كثرًيا  و�سّلى اهلل على ر�سوله حمّمد واآله الطَّ

دوق: الأمايل: �ض 154، املجل�ض20، 149/ 4. )1( ال�سّ

ن�ّص خطبة النبّي 4 يف ا�صتقبال �صهر رم�صان
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ائمني ا�صتعدادات ال�صّ

ائمون الأطايب:  اأّيها ال�صّ
، اأنتم يف حاجٍة  انًيا حقيقيًّا مقبوًل عند اهلل عزَّ وجلَّ من اأجل اأن ت�سوموا �سوًما ربَّ

اإىل اأن تتوّفروا على جمموعة »ا�ستعداداٍت«... 
ن�سع بني اأيديكم ثالثة ا�ستعداداٍت مهّمة:

يام: ال�صتعداد الأول: امتالك وعي ال�صّ
ونعني بهذا العن�سر: 

يام ودللته الروحّية  »امت���الك روؤيٍة واعيٍة بقيمة ال�ّسهر الف�سيل، ومب�سامني ال�سّ
والفكرّية والأخالقّية والجتماعّية«.

وه���ذه الروؤية �سرورّيٌة؛ من اأجل احل�سول عل���ى درجاٍت عاليٍة، وم�ستوياٍت كبرية، 
انّية املباركة. يف اأداء هذه الفري�سة الربَّ

ٍة واإمعان، وتاأّملوا يف م�سامينها ومعانيها ال�سريفة. اقراأوا خطبة النبّي 4 بدقَّ

وكان 4 يهدف من خالل هذه اخلطبة اأن يهيِّئ ذهنّية امل�سلمني ل�ستقبال �سهر 
رم�سان ول�ستثماره بال�ّسكل الأف�سل.

وقد اعتمد النبّي 4 يف �سبيل هذه التهيئة عّدة اأ�ساليب:

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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الأ�صلوب الأول:  التذكري باأهّمية وقيمة ال�ّصهر الف�صيل:
تاأّملوا يف املقاطع التالية:

•»اأّيها الّنا�ض اإّنه قد اأقبل اإليكم �سهر اهلل بالربكة والّرحمة واملغفرة«. 	
•»�سهٌر هو عند اهلل اأف�س���ل ال�ّسهور، واأيامه اأف�سل الأيام، ولياليه اأف�سل الليايل،  	

و�ساعاته اأف�سل ال�ّساعات«.
•»اأّيه���ا الّنا����ض اإّن اأبواب اجلنان يف هذا ال�ّسهر مفتَّحه فا�ساألوا ربَّكم اأن ل ُيغلقها  	
ك���م اأن ل يفتحها عليك���م، وال�ّسياطني  ���ريان مغلقٌة فا�ساألوا ربَّ عليك���م، واأبواب النِّ

مغلولٌة فا�ساألوا رّبكم اأن ل ُي�سلِّطها عليكم«.

يام مبا  ائمون مــن اأجل امتالك الوعي مب�صامني ال�صّ وميكــن اأن ي�صتعني ال�صّ
يلي:

اأ- قراءة الأبحاث والكتابات التي تتناول هذا اجلانب.
ب- ال�ستماع اإىل الّدرو�ض واملحا�سرات التي تعالج هذا املو�سوع.

ج- ح�س���ور الربام���ج والفّعالّيات الت���ي ت�ساهم يف الإعداد الفك���ري والثقايف لدى 
ائمني. ال�سّ

انّية يف هذا ال�ّصهر: يافة الربَّ الأ�صلوب الثاين: التذكري بال�صّ

قال 4:	• 
»ه���و �سهٌر ُدعيتم فيه اإىل �سياف���ة اهلل، وُجِعلتم فيه من اأهل كرامة اهلل، اأنفا�سكم 
فيه ت�سبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاوؤكم فيه م�ستجاب، فا�ساألوا اهلل 
قيَّ من  قكم ل�سيامه، وتالوة كتابه، فاإنَّ ال�سَّ ك���م بنياٍت �سادقة، وقل���وٍب طاهرة، اأن يوفِّ ربَّ

ُحرم غفران اهلل يف هذا ال�ّسهر العظيم«.

انّية«. يافة الربَّ وياأتي احلديث عن »�سروط ال�سِّ
انّية - �سل�سلة الأحاديث الروحّية: الرقم1(. يافة الربَّ للتو�ّسع: اقراأوا )ال�سِّ
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الأ�صلوب الثالث:  التذكري بقيمة وثواب الأعمال يف هذا ال�ّصهر:
ر منكم �سائًم���ا موؤمًنا يف هذا ال�ّسهر كان له بذلك عند اهلل عتق رقبة،  •»م���ن فطَّ 	

ومغفرة ملا م�سى من ذنوبه«.
راط يوم تزّل فيه  ن منكم يف هذا ال�ّسهر ُخُلق���ه كان له جواز ٌعلى ال�سِّ •»م���ن ح�سَّ 	

الأقدام«.
•»من اأكرم فيه يتيًما اأكرمه اهلل يوم يلقاه«. 	

ار«. ع فيه ب�سالٍة كتب اهلل له براءًة من النَّ •»ومن تطوَّ 	
���ا كان ل���ه ثواب م���ن اأّدى �سبع���ني فري�سًة فيم���ا �سواه من  ى في���ه فر�سً •»وم���ن اأدَّ 	

ال�ّسهور«.
ل اهلل ميزانه يوم َتِخفُّ املوازين«. الة عليَّ ثقَّ •»ومن اأكرث فيه من ال�سّ 	

•»وم���ن ت���ال فيه اآيًة م���ن القراآن؛ كان له مث���ل اأجر من ختم الق���راآن يف غريه من  	
ال�ّسهور«)1(.

وياأتي املزيد من التف�سيل حول هذا اجلانب.

يام: ال�صتعداد الثاين: امتالك فقه ال�صّ
ائمون على »�سياٍم �سحيٍح فقهيًّا«... من خالل هذا العن�سر يتوّفر ال�سّ

يام: ونعني بامتالك فقه ال�سّ

: التوّفر على الأحكام الفقهّية ال�صحيحة:  اأولاً
وذلك من خالل:

اأ- قراءة الر�سالة العملّية ملرجع التقليد ملن ميلك قدرة الفهم وال�ستيعاب.
يام. ب- ح�سور الدرو�ض الفقهّية حول ال�سّ

ج- ال�ستماع اإىل املحا�سرات التي ُتعنى بهذا اجلانب.

)1( مقاطع من خطبة النبّي يف ا�ستقبال �سهر رم�سان.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

ا: التطبيق الفقهّي ال�صحيح: ثانياً
���ا« لالأحكام  ائم���ون »فهًما نظريًّ ي���ام فقهًي���ا اأن ميتلك ال�سّ ل يكف���ي ل�سّح���ة ال�سّ
ائمون فهمهم  ل ال�سّ والفت���اوى، بل ل بّد من امتالك »التطبي���ق ال�سحيح«، مبعنى اأن ُيحوِّ
النظرّي اإىل ممار�س���ٍة عملّيٍة تطبيقّية، ب�سرط اأن تكون هذه املمار�سة وهذا التطبيق ِوفق 

»الأداء ال�سحيح«.

ائمني: واأهّم ما يجب على ال�صّ
يام قربةاً اإىل اهلل تعاىل:  ]1[ نّية ال�صّ

رات من طلوع الفجر اإىل غروب ال�ّسم�ض  والنّي���ة تعني: »ق�سد الإم�ساك ع���ن املفطِّ
تقّرًبا اإىل اهلل تعاىل«.

يام »من طلوع الفجر اإىل غروب ال�ّصم�ص«. 1- وقت ال�صّ
	 الغروب يتحّقق عند اأكرث الفقهاء بذهاب احلمّرة امل�سرقّية. 

يام؟ ما هي الطرق املعتمدة لإثبات وقت ال�صّ

اأ - اليق���ني بدخ���ول الوقت من خالل املعرف���ة املبا�سرة ال�سخ�سّي���ة، اأو باأّي و�سيلٍة 
تفيد العلم.

ل ما ي�سبه اخليط  ادق: بيا�ض ينت�س���ر يف الف�ساء اأفقيًّا، وُي�س���كِّ 	 الفج���ر ال�سّ
ا. املمتد مع الأفق، وي�ستمر يف النت�سار طوًل وعر�سً

	 بخ���الف الفجر الكاذب: فهو بيا�ٌض ممت���دٌّ اإىل اأعلى كعموٍد يحوطه الّظالم 
من اجلانبني.

	 الّزوال: »منت�سف الفرتة الواقعة بني طلوع ال�ّسم�ض وغروبها«.
	 الغروب: وُيعرف بذهاب احلمّرة امل�سرقّية )عند اأغلب الفقهاء(، اأو ب�سقوط 

القر�ض )عند البع�ض(. 

 ب - البّينة ال�سرعّية.
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 ج -  اأذان الّثقة العارف بالوقت: )على خالٍف بني الفقهاء يف هذا الطريق فيجب 
التاأّكد من راأي مرجع التقليد(.

د  -اإخبار الّثقة العارف بالوقت: )على خالف بني الفقهاء(.
2- عنا�صر النّية:

اأ- ق�س���د الإم�س���اك عن املفطرات م���ن طلوع الفجر اإىل غ���روب ال�ّسم�ض )ذهاب 
احلمّرة امل�سرقّية اأو �سقوط القر�ض(.

 ب- ا�ستمرار النّية طيلة الّنهار.
ج- القرب���ة اإىل اهلل تع���اىل »الإتي���ان بالفع���ل من اأج���ل اهلل �سبحان���ه وتعاىل، فهو 

الباعث نحو الفعل«.
	 فالّرياء: »الإتيان بالفعل من اأجل ثناء الّنا�ض واإعجابهم« عمٌل حمرم ومبطٌل 

للعبادة.
	 والعج���ب: »ا�ست�سعار الّزهو واملّن���ة على اهلل �سبحانه بالعب���ادة« عمٌل حمرم 

يُحبط ثواب العبادة.

 ]2[ الّطهارة من اجلنابة قبل طلوع الفجر:
وكذل���ك من ح���دث احلي�ض اأو الّنفا����ض، وللفقه���اء تف�سيالٌت ُتق���راأ يف ر�سائلهم 

العملّية.

 ]3[ الجتناب عن املفّطرات يف نهار �صهر رم�صان: 
وقائمة املفّطرات )على خالٍف يف بع�سها عند الفقهاء( هي:

1- تعّمد الأكل.
2- تعّمد ال�ّسرب.

3- تعّمد الكذب على اهلل، اأو على ر�سوله 4، اأو على اأحد املع�سومني 2.
4- تعّمد الرمتا�ض يف املاء.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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5- تعّمد اجلماع املوجب للجنابة.
6- ال�ستمناء »ممار�سة ما يوؤّدي اإىل خروج املني«.

7- تعّمد القيئ حّتى لو كان ل�سرورة.
8- تعّمد الحتقان باملاء اأو بغريه من املائعات ولو كان ذلك ل�سرورة.

9- تعّمد اإدخال الغبار الغليظ يف احللق.

يام: مكروهات ال�صّ
	 مبا�س���رة الّن�ساء مل�ًسا وتقبياًل ومالعب���ًة، ب�سرط اأن ل يق�سد الإنزال ول كان من 

عادته، واإّل كان ذلك من املفطرات.
	 �سّم الّرياحني )كّل نبٍت طّيب الرائحة(، ول باأ�ض من ا�ستعمال الطيب.

	 جلو�ض املراأة يف املاء، وبّل الّثوب على اجل�سد.
	 الحتقان باجلامد.

ر�ض، بل مطلق اإدماء الفم. 	 قلع ال�سّ
	 امل�سم�سة عبًثا.

	 اإن�س���اد ال�ّسعر، وت�ستثنى املراثي واملدائح للمع�سوم���ني، وما ا�ستمل على املطالب 
احلّقة من دون اإغراق.

اأحكام املفطرات:
وم: يف حال الّن�سيان. 1- ما ل يوؤّثر على ال�سّ

2- ما يوجب الق�ساء: كما يف حال العذر كاملر�ض وال�ّسفر وغريهما.
3- ما يوجب الق�ساء والكفارة: يف حال التعّمد والختيار مع العلم بوجوب ال�سوم 

وبكون ما فعله من املفطرات.

يام: ال�صتعداد الثالث:  امتالك روحانّية ال�صّ
ائمون ل���ّذة التعاطي مع هذه الفري�سة  م���ن خالل امتالك »الروحانّية« يعي�ض ال�سّ
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انّية، ولّذة الّتعاطي مع اأجواء هذا ال�ّسهر الف�سيل. الربَّ

ائمون على »ال�صتعداد لمتالك الروحانّية«؟ وكيف يتوّفر ال�صّ
امل�ساألة يف حاجٍة اإىل عّدة عنا�سر:

العن�صر الأول: تنقية القلب من ال�ّصوائب والتلّوثات:
يام يف تنقية قلوبهم  فم���ن اأهّم ال�ستعدادات الروحّية اأن يجتهد املقبلون على ال�سّ
م���ن كّل ال�ّسوائ���ب والتلّوث���ات، كاحل�سد واحلقد وال�سغين���ة وال�ّسحن���اء والبغ�ساء والغ�ّض 

والنفاق.

انّية  فما مل مُيار�سوا هذه التنقّية، فلن يكونوا موؤّهلني للح�سول على الفيو�سات الربَّ
احلني، ولن يعي�سوا لّذة الن�سهار  القد�سّية التي مينحها اهلل عّز وجّل لعباده الأبرار ال�سّ

والّذوبان مع الطاعات والعبادات يف �سهر الطاعة والعبادة.

���ا« و»حرماًنا من قبول  ���ا« و»ك�ساًل عباديًّ ث���ّم اإّن القل���وب امللّوثة ُت�سّبب »�سلاًل روحيًّ
الأعمال وغفران الّذنوب«.

يف خطبته على )طهارة القلوب( حيث قال: ولذلك اأّكد النبّي 4 	•
»فا�ساألوا ربَّكم بنياٍت �سادق���ٍة وقلوٍب طاهرة، اأن يوّفقكم ل�سيامه، وتالوة كتابه، 

فاإنَّ ال�ّسقيَّ من ُحرم غفران اهلل يف هذا ال�ّسهر«.

العن�صر الثاين: اجتناب الأكل احلرام اأو امل�صتبه باحلرام:
اإّن اللقمة احلرام اأو امل�ستبه باحلرام لها تاأثرياتها اخلطرية على الأرواح والقلوب، 

وهذا له انعكا�ساته الكبرية على العبادات والطاعات.

	•ففي احلديث: 
»م���ن اأكل احل���رام ا�س���وّد قلب���ه، و�سعف���ت نف�س���ه، وقّل���ت عبادت���ه، ومل ُت�ستج���ب 

دعوته«)1(.

)1( غرر احلكم: 6895.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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وقال النبّي 4: 	•
»اإذا وقع���ت اللقم���ة م���ن ح���رام يف جوف العب���د لعن���ه كّل ملٍك يف ال�ّسم���اوات ويف 

الأر�ض«)1(.

وقال 4:	• 
»العبادة مع اأكل احلرام كالبناء على الّرمل - وقيل على املاء-«)2(.

وُروي عنه 4 اأّنه قال:	• 
ي بحرام«)3(. »اإّن اهلل عّز وجّل حّرم اجلّنة ج�سًدا ُغذِّ

 : عن اأبي عبد اهلل ÷	•
»ترك لقمة احلرام اأحبُّ اإىل اهلل من �سالة األفي ركعٍة تطّوًعا«)4(.

 : وعن ر�صول اهلل 4	•
»ل يدخل اجلّنة من نبت حلمه من �سحٍت، الّنار اأوىل به«)5(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»بئ�ض الّطعام احلرام«)6(.

 : وقال الإمام الكاظم ÷	•
، ول عمّرٌة، ول �سلة رحٍم،  »اإّن الرج���ل اإذا اأ�ساب ماًل من ح���رام مل ُيقبل منه حجٌّ

حتى اإّنه يف�سد فيه الفرج«)7(.

)1( الراوندي: الدعوات: �ض25، ح37.
)2( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض 141.

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال 4/ 14، ح9261.
)4( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض 128.
)5( اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد 3/ 399.

)6( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، الباب الثاين، الف�سل الثالث، �ض193.
)7( الطو�سي: الأمايل، �ض680، ح26.
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الإ�صراف يف الأكل يوؤّدي اإىل الك�صل الروحّي:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأعراف/ 31	•

ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  {وُكُلوْا َوا�ْسَرُبوْا َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»ل مُتيت���وا القلوب بك���رثة الّطعام وال�ّسراب، فاإّن القلب ميوت كالّزرع اإذا كرث عليه 

املاء«)1(.

وقال 4: 	•
»اإّياكم والبطنة، فاإّنها مف�سدة للبدن، ومورثة لل�ّسقم، ومك�سلة عن العبادة«)2(. 

وقال 4:	• 
»ل يدخل ملكوت ال�ّسماوات والأر�ض من مالأ بطنه«)3(. 

وقال 4:	• 
»اإّياك���م وف�سول املطعم فاإّنه ي�س���ّم القلب بالف�سلة، ويبطئ باجلوارح عن الّطاعة، 

وي�سّم الهمم عن �سماع املوعظة«)4(. 

وقال امل�صيح ÷:	• 
الن���وم،  اأك���رث  الأكل  اأك���رث  م���ن  فاإّن���ه  الأكل،  تك���رثوا  ل  اإ�سرائي���ل،  بن���ي  »ي���ا 
���الة ُكت���ب م���ن الغافل���ني«)5(.  ���الة، وم���ن اأق���ّل ال�سّ وم���ن اأك���رث الن���وم اأق���ّل ال�سّ

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»ما من �سيٍئ اأبغ�ض اإىل اهلل من بطٍن مملوء«)6(. 

)1( الري�سهري: ميزان احلكمة 1/ 88، الأكل، كرثة الأكل.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 16/ 210، كتاب ال�سيد، اأبواب اآداب املائدة، باب كراهة كرثة الأكل،ح6.

)3( الرناقي: جامع ال�ّسعادات 2/ 4.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 69/ 199، ح29.

)5( الري�سهري: ميزان احلكمة 1/ 88، الأكل، كرثة الأكل.
)6( النوري: م�ستدرك الو�سائل 16/ 209، كتاب ال�سيد، باب اآداب املائدة، باب كراهة كرثة الأكل،ح3.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»ولي�ض �سيئ اأ�سّر لقلب املوؤمن من كرثة الأكل...«)1(.

العن�صر الثالث: ترك املعا�صي والذنوب:
املعا�سي والّذنوب لها اآثاٌر خطريٌة يف حياة الإن�سان...

من هذه الآثار:
 ]1[ ا�صوداد القلب:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة املطّففني/ 14	•
ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن}.  {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ

قال الإمام الباقر ÷:	• 
»ما من عبد اإّل ويف قلبه نكتة بي�ساء، فاإذا اأذنب ذنًبا خرج يف النكتة نكتٌة �سوداء، 
ي  ف���اإن ت���اب ذهب ذلك ال�ّسواد، واإن متادى يف الذن���وب زاد ذلك ال�ّسواد حتى يغطِّ
البيا�ض، فاإذا ] ت  [ غّطى البيا�ض مل يرجع �ساحبه اإىل خري اأبًدا وهو قول اهلل عّز 

ا َكاُنوا َيْك�ِسُبوَن}«)2(.  وجّل:  {َكالَّ َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّ

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
ت الدموع اإّل لق�سوة القلوب، وما ق�ست القلوب اإّل لكرثة الذنوب«)3(. »ما جفَّ

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»كان اأب���ي ÷ يق���ول: م���ا من �سي���ٍئ اأف�سد للقلب م���ن خطيئ���ة، اإّن القلب ليواقع 

اخلطيئة فما تزال به حتى تغلب عليه في�سري اأعاله اأ�سفله«)4(.

)1( امل�سدر نف�سه 16/ 211، باب كراهة كرثة الأكل، ح12.
)2( الكليني: الكايف 2/ 273، كتاب الإميان والكفر، باب الذنوب، ح20.

دوق: علل ال�سرائع 1/ 81، عّلة جفاف العيون، وق�سوة القلوب، ح1. )3( ال�سّ
)4( الكليني: الكايف 2/ 268، باب الذنوب، ح1.
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	•وتقّدم احلديث: 
»من اأكل احلرام ا�سوّد قلبه...«

]2[ الك�صل العبادي:

وقد حّذرت الآيات والروايات من ظاهرة »الك�سل العبادي«: 

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الن�صاء/ 142	•
الة َقاُموْا ُك�َساىَل}.  {َواإَِذا َقاُموْا اإِىَل ال�سّ

 : وقال تعاىل يف �صورة التوبة/ 54	•
الة اإِلَّ َوُهْم ُك�َساىَل}.  {َوَل َياأُْتوَن ال�سّ

 : وقال تعاىل يف �صورة البقرة/ 45	•
ا�ِسِعنَي}. َها َلَكِبرَيٌة اإِلَّ َعَلى اخْلَ  {َواإِنَّ

الة ثقيلٌة على الذين ل يعي�سون روح اخل�سوع هلل �سبحانه.  	 ال�سّ

 : قال اأمري املوؤمنني ÷	•
»... واإّن م���ن اأبغ�ض الّرجال اإىل اهلل لعبًدا وّكل���ه اهلل اإىل نف�سه، جائًرا عن ق�سد 
ال�سبي���ل، �سائ���ًرا بغري دليل، اإن ُدع���ي اإىل حرث الدنيا عم���ل، واإن ُدعي اإىل حرث 

الآخرة ك�سل«)1(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»م���ن ك�سل عن طهوره و�سالته فلي����ض فيه خرٌي لأمر اآخرته، ومن ك�سل عّما ي�سلح 

به اأمر معي�سته فلي�ض فيه خرٌي لأمر دنياه«)2(.

وقال ÷:	• 
»اإّياك���م والك�سل، اإّن ربكم رحي���م ي�سكر القليل، اإّن الرجل لي�سّلي الركعتني تطّوًعا 

)1( نهج البالغة 1/ 198، خطبة 103.
)2( الكليني: الكايف 5/ 85، كتاب املعي�سة، باب كراهية الك�سل، ح3.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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يري���د بهما وج���ه اهلل عّز وجّل فيدخل���ه اهلل بهما اجلّنة، واإّن���ه ليت�سّدق بالدرهم 
تطوًعا يريد به وجه اهلل عّز وجّل فيدخله اهلل به اجلّنة«)1(. 

من الأ�صباب اخلطرية التي تنتج »الك�صل العبادي«: 
	 ارتكاب املع�سية، وممار�سة الذنب.

قال اأمري املوؤمنني ÷ - كما تقّدم-: 	•
»من اأكل احلرام ا�سوّد قلبه، و�سعفت نف�سه، وقّلت عبادته«)2(.

	•وجاء يف احلديث: 
»كيف يجد لّذة العبادة من ل ي�سوم عن الهوى«)3(. 

جاء رجٌل اإىل اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب ÷	• فقال:
الة باللي���ل! فقال اأمري املوؤمنني ÷: »اأنت   ي���ا اأمري املوؤمنني اإيّن قد حرمت ال�سّ

رجٌل قد قّيدتك ذنوبك«)4(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»اإّن الّرجل ليذنب الّذنب فُيحرم �سالة الليل«)5(.

 ]3[ احلرمان من فيو�صات العلم الربَّاين:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة البقرة/ 282	•
ُقوْا اهلَل َوُيَعلُِّمُكُم اهلُل}.  {َواتَّ

وقال النبّي 4: 	•
»م���ن اأكل احل���الل اأربعني يوًما، نّور اهلل قلبه، واأجرى ينابيع احلكمة من قلبه على 

دوق: ثواب الأعمال، ثواب من �سّلى ركعتني تطّوًعا، �ض39. )1( ال�سّ
)2( غرر احلكم: 6985.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض384، الباب احلادي والع�سرون، الف�سل الثالث.
الة، اأبواب ال�سفر، باب �سالة النوافل، ح34. )4( الكليني: الكايف 3/ 450، كتاب ال�سّ

)5( الربقي: املحا�سن 1/ 115، كتاب عقاب الذنوب، ب 56 عقاب الذنب، ح119. 
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ل�سانه«)1(.

 : وقال 4	•
»من اأخل�ض هلل اأربعني يوًما فّجر اهلل ينابيع احلكمة من قلبه على ل�سانه«)2(.

 : وقال 4	•
»اإّن العبد ليذنب الذنب فين�سى به العلم الذي كان قد علمه«)3(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷:	• 
هوة اأن ينتفع باحلكمة«)4(. »حراٌم على كلِّ عقٍل ]قلٍب[ مغلوٍل بال�سَّ

]4[ املعا�صي متنع قبول الأعمال وحترق الطاعات: 

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة املائدة/ 27	•
ُل اهلُل ِمَن امْلُتَِّقنَي}. ا َيَتَقبَّ َ  {اإِنَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة التوبة/ 53	•
ُكْم ُكنُتْم َقْوًما َفا�ِسِقنَي}. َل ِمنُكْم اإِنَّ  {ُقْل اأَنِفُقوْا َطْوًعا اأَْو َكْرًها لَّن ُيَتَقبَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الفرقان/ 23	•
نُثوًرا}.  {َوَقِدْمَنا اإِىَل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّ

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»من اغتاب م�سلًما اأو م�سلمًة مل يقبل اهلل �سالته ول �سيامه اأربعني يوًما وليلة، اإّل 

اأن يغفر له �ساحبه«)5(. 

)1( الرناقي: جامع ال�سعادات 2/ 136.
)2( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض218.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض197.
)4( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض233، الباب ال�ساد�ض، الف�سل الثاين.

)5( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 258،ح53.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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وقال 4:	• 
»يوؤت���ى باأحٍد ي���وم القيامة يوقف بني يدي اهلل، وُيدفع اإليه كتابه فال يرى ح�سناته، 
فيقول: اإلهي لي�ض هذا كتابي! فاإيّن ل اأرى فيها طاعتي، فيقال له: اإّن رّبك ل ي�سّل 
ول ين�سى، ذهب عملك باغتياب الّنا�ض، ثّم ُيوؤتى باآخر وُيدفع اإليه كتابه فريى فيها 
طاع���اٌت كثرية، فيقول: اإلهي ما هذا كتابي! فاإيّن ما عملت هذه الطاعات، فُيقال: 

اإّن فالًنا اغتابك، فُدفعت ح�سناته اإليك«)1(. 

وقال 4:	• 
»من اغتاب م�سلًما يف �سهر رم�سان مل يوؤجر على �سيامه«)2(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»ك���م من �سائٍم لي����ض له من �سيامه اإّل الّظماأ، وكم من قائٍم لي�ض له من قيامه اإّل 

العناء«)3(.

وروي عن النبّي 4 اأّنه قال: 	•
»م���ن ق���ال �سبحان اهلل غر����ض اهلل له بها �سج���رة يف اجلّنة، ومن ق���ال احلمد هلل 
غر�ض اهلل له بها �سجرة يف اجلنة، ومن قال ل اإله اإّل اهلل غر�ض اهلل له بها �سجرة 
يف اجلن���ة، وم���ن قال اهلل اأكرب غر�ض اهلل له بها �سج���رة يف اجلنة. فقال رجٌل من 
قري����ض: يا ر�سول اهلل اإّن �سجرنا يف اجلّنة لكث���ري، قال نعم ولكن اإّياكم اأن تر�سلوا 
ِذيَن اآَمُنوا اأَِطيُعوا  عليها نرياًنا فتحرقوها وذلك اأّن اهلل عّز وجّل يقول: {َيا اأَيَُّها الَّ

�ُسوَل َوَل ُتْبِطُلوا اأَْعَماَلُكْم})4(«)5(.  اهلَل َواأَِطيُعوا الرَّ

)1( الري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2331، الغيبة، الغيبة والدين.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 9/ 122، باب حترمي تعيري املوؤمن وتاأنيبه، ح35.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض380، الباب الثاين والع�سرون، الف�سل الثاين.
)4( حممد: اآية 33.

دوق: ثواب الأعمال، �ض11، ثواب من قال �سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكرب. )5( ال�سّ
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وورد عن النبّي 4 اأّنه �صاأل اأ�صحابه:	• 
»اأتدرون ما املفّل�ض؟ قالوا: املفّل�ض فينا من ل درهم له ول متاع له. 

فق���ال: املفّل����ض من اأّمتي م���ن ياأتي يوم القيام���ة ب�سالٍة و�سي���اٍم وزكاٍة، وياأتي قد 
�ستم هذا وقذف هذا واأكل مال هذا و�سفك دم هذا و�سرب هذا، فُيعطى هذا من 
ح�سنات���ه وهذا من ح�سناته، ف���اإن فنيت ح�سناته قبل اأن يق�س���ي ما عليه اأُخذ من 

خطاياهم فُطرحت عليه، ثّم ُطرح يف الّنار«)1(.

مالحظة:
اكتفينا بذكر بع�ض اآث���ار املعا�سي والّذنوب مّما له عالقة مب�سادرة »الروحانّية«، 

وهناك اآثاٌر اأخرى كثرية ]ميكن قراءة كتابنا )اجلفاف الروحّي([.

)1( املازندراين: �سرح اأ�سول الكايف 9/ 231، ح2.

ائمني ا�صتعدادات ال�صّ
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الفقرة الأوىل:

ائمني  �صالة ال�صّ

قال النبّي 4 يف خطبته املعروفة: 	•
���ا كان ل���ه ث���واب م���ن اأّدى �سبعني فري�س���ًة فيما �س���واه من  »وم���ن اأّدى في���ه فر�سً

ال�ّسهور«. 

وقال 4:	• 
»ومن تطّوع فيه ب�سالٍة كتب اهلل له براءًة من الّنار«.

ائمون:  اأّيها ال�صّ
لكي تكونوا من امل�سّلني القانتني يف هذا ال�ّسهر الف�سيل، ولكي تكونوا من امل�سمولني 
لوات ن�سعها ب���ني اأيديكم، فالبدار  برحم���ة اهلل وفيو�سات���ه واألطافه، فهذه اأ�سن���اف ال�سّ

البدار فعطاء اهلل كبرٌي كبري، وكرمه عظيٌم عظيم.

نف الأول: الفرائ�ص اخلم�ص اليومّية: ال�صّ
1- �صالة ال�صبح )ركعتان(: 

ادق اإىل �سروق ال�ّسم�ض.  وقتها: ميتّد من طلوع الفجر ال�سّ

الوقــت الف�صيلي: ي�ستمّر اإىل حني ا�ستنارة الف�س���اء، واأف�سل اأوقات اأدائها: وقت 
العتمة من الفجر.

2- �صالة الظهر )اأربع ركعات(: 
وقتها: من الزوال اإىل ما قبل الغروب مبقدار اأداء �سالة الع�سر. 
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وقت ف�صيلة الظهر: من الّزوال حتى يبلغ الّظل اأربعة اأ�سباع ال�ساخ�ض.

3- �صالة الع�صر )اأربع ركعات(: 
وقــت �صــالة الع�صر: بعد ُم�س���ي مقدار اأداء �سالة الظهر م���ن بعد الزوال وميتّد 

اإىل الغروب. 

وقت ف�صيلة الع�صر: ما بني بلوغ الّظل �ُسبعي ال�ساخ�ض اإىل �ستة اأ�سباعه.

4- �صالة املغرب )ثالث ركعات(: 
وقــت �صــالة املغرب: من غ���روب ال�ّسم�ض اإىل ما قبل منت�س���ف الليل مبقدار اأداء 

�سالة الع�ساء.
	 ويتحّق���ق الغ���روب ب���زوال احلم���ّرة امل�سرقّية )كما ه���و امل�سه���ور( ويذهب بع�ض 

الفقهاء اإىل الكتفاء بغياب القر�ض. 

وقت ف�صيلة املغرب: ميتّد اإىل ذهاب ال�سفق )احلمّرة املغربّية(.

5- �صالة الع�صاء )اأربع ركعات(: 
وقــت �صــالة الع�صــاء: بعد غروب ال�ّسم����ض مبقدار اأداء �سالة املغ���رب وميتّد اإىل 
منت�س���ف الليل ]منت�سف ما بني الغروب وطل���وع الفجر اأو ما بني الغروب و�سروق 

ال�ّسم�ض على خالف بني الفقهاء[. 

وقت ف�صيلة �صالة الع�صاء: من ذهاب ال�ّسفق اإىل ثلث الليل.

�صالة اجلمعة:
ل البديل عن �سالة الظهر يف يوم اجلمعة، وُيوؤتى  �سالة اجلمعة )ركعت���ان( وُت�سكِّ

قبلها بخطبتني. 
وقــت �صــالة اجلمعــة: من اأول ال���زوال اإىل اأن مي�س���ي زماٌن يّت�س���ع لأداء الركعتني 

واخلطبتني
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ول�سالة اجلمعة جمموعة �سروٍط واأحكام مذكورة يف الر�سائل العملّية.

ائمون مع الفرائ�ص اليومّية؟ كيف يتعاطى ال�صّ
وهنا نوؤّكد على الأمور التالية:

الأمر الأول:  املحافظة على اأوقات الفرائ�ص:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الإ�صراء/ 78	•
الة ِلُدُلوِك ال�ّسم�ض اإِىَل َغ�َسِق اللَّْيِل َوُقْراآَن اْلَفْجِر اإِنَّ ُقْراآَن اْلَفْجِر َكاَن   {اأَِق���ِم ال�سّ

َم�ْسُهوًدا}.

 : وقال تعاىل يف �صورة البقرة/ 238	•
الة اْلُو�ْسَطى َوُقوُموْا هلِلِ َقاِنِتنَي}. َلَواِت وال�سّ  {َحاِفُظوْا َعَلى ال�سَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة املوؤمنون/ 9	•
َلَواِتِهْم ُيَحاِفُظوَن}. ِذيَن ُهْم َعَلى �سَ  {َوالَّ

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
���الة وموا�سع ال�ّسم����ض اإّل �سمنت له الروح عند  »م���ا من عبٍد اهتّم مبواقيت ال�سّ
املوت، وانقط���اع الهموم والأحزان، والّنجاة من الّنار، كّنا مّرة رعاة الإبل ف�سرنا 

اليوم رعاة ال�ّسم�ض«)1(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
الة، فال ي�سغلّنك���م عن اأوقاتها �سيٌئ  »لي����ض عمل اأحّب اإىل اهلل ع���زَّ وجلَّ من ال�سّ
اَلِتِهْم  ِذيَن ُه���ْم َعن �سَ م���ن اأم���ور الدنيا، فاإّن اهلل عَزّ وج���لَّ ذّم اأقواًما فقال:  {الَّ

�َساُهوَن}، يعني اأّنهم غافلون ا�ستهانوا باأوقاتها«)2(. 

)1( املفيد: الأمايل، �ض 136، ح5.
دوق: اخل�سال، �ض621. )2( ال�سّ

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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وقال الإمام علّي ÷: 	•
لوات اخلم�ض يف اأوقاتها فاإّنها من اهلل عزَّ وجلَّ مبكان«)1(. »وحافظوا على ال�سّ

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»اإّن العب���د اإذا �سّل���ى لوقته���ا وحافظ عليه���ا ارتفعت بي�ساء نقّي���ة تقول: حفظتني 
حفظك اهلل، واإذا مل ي�سلِّها لوقتها ومل يحافظ عليها رجعت �سوداء مظلمة تقول: 

�سّيعتني �سّيعك اهلل«)2(.

وقال ÷: 	•
»ف�سل الوقت الأول على الأخري كف�سل الآخرة على الأوىل«)3(. 

	•وعن اأبي ب�صري قال:
ادق÷[ فبكت ثّم قالت:   دخل���ت على حميدة اأعّزيها باأبي عبد اهلل ]الإمام ال�سّ

يا اأبا حممد لو �سهدته حني ح�سره املوت وقد قب�ض اإحدى عينيه ثّم قال: 

»ادعوا يل قرابتي ومن لطف يل ]يطف بي[، فّلما اجتمعوا حوله قال: اإّن �سفاعتنا 
الة«)4(. ا بال�سّ لن تنال م�ستخفًّ

الأمر الثاين:  املحافظة على اأداء الفرائ�ص يف امل�صاجد:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»م���ن م�سى اإىل م�سجٍد م���ن م�ساجد اهلل؛ فله بكّل خط���وٍة خطاها حتى يرجع اإىل 
منزله ع�سر ح�سنات، ومُيحى عنه ع�سر �سّيئات، وُرفع له ع�سر درجات«)5(.

لأبي ذر:  ومن و�صّيٍة له 4 	•
»ي���ا اأبا ذر، طوبى لأ�سح���اب الألوية يوم القيامة، يحملونه���ا في�سبقون الّنا�ض اإىل 

)1( احلراين: حتف العقول، �ض152.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 80/ 9، ح2.

دوق: ثواب الأعمال، �ض36، ثواب ف�سل الوقت الأول على الأخري. )3( ال�سّ
الة، ب1، ح63. )4( املجل�سي: بحار الأنوار 79/ 236، كتاب ال�سّ

دوق: ثواب الأعمال ، �ض291، عقاب جممع عقوبات الأعمال. )5( ال�سّ
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اجلّنة، وهم ال�سابقون اإىل امل�ساجد بالأ�سحار وغريها«)1(. 

عن اأبي عبد اهلل ÷ مكتوٌب يف التوراة: 	•
»اإّن بيوتي يف الأر�ض امل�ساجد األ فطوبى لعبٍد تطّهر يف بيته ثّم زارين يف بيتي، األ 

اإّن على املزور كرامة الزاير. 

ر امل�ّسائ���ني يف الّظلمات اإىل امل�ساجد بالّن���ور ال�ّساطع يوم  ويف حدي���ٍث اآخ���ر األ ب�سِّ
القيامة«)2(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»حت���ت ظّل العر�ض يوم ل ظّل اإّل ظله رجٌل خ���رج من بيته فاأ�سبغ الّطهر، ثّم م�سى 
اإىل بي���ٍت من بي���وت اهلل ليق�سي فري�س���ًة من فرائ�ض اهلل، فهل���ك فيما بينه وبني 
ذلك، ورجٌل قام يف جوف الليل بعد اأن هداأت كّل عني، فاأ�سبغ الّطهر، ثّم قام اإىل 

بيٍت من بيوت اهلل، فهلك فيما بينه وبني ذلك«)3(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»عليكم باإتيان امل�ساجد، فاإّنها بيوت اهلل يف الأر�ض، ومن اأتاها متطّهًرا طّهره اهلل 
الة والّدعاء، و�سّلوا يف امل�ساجد  من ذنوبه، وُكتب من زّواره، فاأكرثوا فيها من ال�سّ

يف بقاٍع خمتلفة، فاإّن كّل بقعٍة ت�سهد للم�سّلي عليها يوم القيامة«)4(. 

وقال ÷: 	•
»ل يرج���ع �ساحب امل�سجد باأق���ّل من اإحدى ثالث: اإّما دعاٌء يدعو به يدخله اهلل به 
اجلّن���ة، واإّما دعاٌء يدعو به لي�س���رف اهلل به عنه بالء الدنيا، واإّما اأٌخ ي�ستفيده يف 

اهلل عّز وجّل«)5(.

)1( الطو�سي: الأمايل، �ض529.
دوق: ثواب الأعمال، �ض27، ثواب اإتيان امل�ساجد. )2( ال�سّ

)3( النعمان املغربي: دعائم الإ�سالم 1/ 154. 
دوق: الأمايل، �ض440، املجل�ض 57، ح8. )4( ال�سّ

)5( الطو�سي: الأمايل، �ض47، املجل�ض الثاين ، ح26.
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الأمر الثالث: املواظبة على �صالة اجلماعة:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»م���ن م�سى اإىل م�سجٍد يطلب فيه اجلماعة كان له بكّل خطوة �سبعون األف ح�سنة، 
وُيرف���ع له من الدرجات مث���ل ذلك، فاإن مات وهو على ذل���ك وّكل اهلل عّز وجّل به 
�سبع���ني األف ملك يعودونه يف قربه، وُيب�ّسرونه ويوؤن�سونه يف وحدته، وي�ستغفرون له 

حتى ُيبعث«)1(.

وقال 4:	• 
	 »اأتاين جربئيل مع �سبعني األف ملٍك، بعد �سالة الظهر، فقال: يا حممد، اإّن رّبك 

يقرئك ال�ّسالم واأهدى اإليك هدّيتني، مل يهدهما اإىل نبيٍّ قبلك.
	 قلت: ما الهدّيتان؟ 

الة اخلم�ض يف جماعة.  	 قال: الوتر ثالث ركعات، وال�سّ
	 قلت: يا جربئيل، وما لأّمتي يف اجلماعة؟ 

	 ق���ال: ي���ا حممد، اإذا كان���ا اثنني كت���ب اهلل لكّل واح���ٍد بكّل ركعة مائ���ة وخم�سني 
�سالة.. 

واإذا كانوا ثالثة كتب اهلل لكّل واحٍد بكّل ركعٍة �ستمائة �سالة.. 
واإذا كانوا اأربعة كتب اهلل لكّل واحٍد بكّل ركعٍة األًفا ومائتي �سالة.. 

واإذا كانوا خم�سة كتب اهلل لكّل واحٍد منهم بكّل ركعٍة األفني واأربعمائة �سالة.. 
واإذا كانوا �ستة كتب اهلل لكّل واحٍد منهم بكّل ركعٍة اأربعة اآلف وثمانائة �سالة.. 
واإذا كانوا �سبعة كتب اهلل لكّل واحٍد منهم بكّل ركعٍة ت�سعة اآلف و�ستمائة �سالة..

واإذا كان���وا ثماني���ة كتب اهلل ل���كّل واحٍد منهم ب���كّل ركعٍة ت�سعة ع�س���ر األًفا ومائتي 
�سالة.. 

واإذا كان���وا ت�سعة كتب اهلل لكّل واحٍد منهم بكّل ركع���ٍة �ستة وثالثني األًفا واأربعمائة 
�س���الة.. واإذا كانوا ع�سرة كتب اهلل ل���كّل واحٍد منهم بكّل ركعٍة �سبعني األًفا واألفني 

دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 17.  )1( ال�سّ
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وثمانائ���ة �س���الة.. فاإن زادوا عل���ى الع�سرة فلو �س���ارت ال�ّسماوات كّله���ا مداًدا، 
والأ�سج���ار اأقالًم���ا، والّثقالن مع املالئك���ة كّتاًبا، مل يق���دروا اأن يكتبوا ثواب ركعة 

واحدة. 
	 يا حممد، تكبريٌة يدركها املوؤمن مع الإمام، خرٌي له من �ستني األف حّجٍة وعمّرة، 
وخ���رٌي م���ن الدنيا وما فيه���ا �سبعني األف م���ّرة، وركعٌة ي�سّليها املوؤم���ن مع الإمام 
خرٌي من مائة األف ديناٍر يت�سّدق بها على امل�ساكني، و�سجدٌة ي�سجدها املوؤمن مع 

الإمام يف جماعٍة خرٌي من عتق مائة رقبة«)1(.

نف الثاين: النوافل اليومّية الراتبة: ال�صّ
1- نافلة الفجر: ركعتان ُت�سلَّيان قبل الفري�سة.

2- نافلة الظهر: ثمان ركعاٍت ُت�سّلى قبل الفري�سة.
3- نافلة الع�سر: ثمان ركعاٍت ُت�سّلى قبل الفري�سة.

4- نافلة املغرب: اأربع ركعاٍت ُت�سّلى بعد فري�سة املغرب.
5 - نافل���ة الع�س���اء: ركعتان من جلو�ٍض ُت�سّليان بعد فري�س���ة الع�ساء، وهما ُتعّدان 

بركعٍة وُت�سّمى »الوترية«. 
6- �س���الة الليل: وُت�سّلى بع���د منت�سف الليل، والأف�سل الإتي���ان بها وقت ال�ّسحر 

)الثلث الأخري من الليل(، وكّلما قربت من الفجر كان اأف�سل. 

وتتاأّلف �صالة الليل من:
اأ- ثمان ركعاٍت نافلة الليل.

 ب- ركعتا ال�ّسفع.
 ج- ركعة الوتر.

وُي�ستحّب يف ركعة الوتر: اأن ُيقراأ بعد الفاحتة التوحيد ثالث مرات، وقل اأعوذ بربِّ 
الفلق، وقل اأعوذ بربِّ الّنا�ض.

الة، اأبواب �سالة اجلماعة، ب1، ح3. )1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 6/ 444، كتاب ال�سّ
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وي�صتحّب فيها القنوت، والأوىل اأن يقنت مبا يلي:
	  »ل اإل���ه اإّل اهلل احللي���م الك���رمي، ل اإل���ه اإّل اهلل العلّي العظي���م، �سبحان اهلل رّب 
ال�ّسم���اوات ال�سب���ع، ورّب الأر�س���ني ال�سب���ع، وما فيه���ّن وما بينه���ّن ورّب العر�ض 

العظيم، واحلمد هلل رّب العاملني، و�سّلى اهلل على حممٍد واآله الّطاهرين».
	  الدعاء لأربعني موؤمًنا وموؤمنًة اأحياًء واأمواًتا.

	  اأن يقول: ا�ستغفر اهلل ربي واأتوب اإليه �سبعني مّرة.
	  اأن يقول: هذا مقام العائذ بك من الّنار �سبع مرات.

	  اأن يقول: العفو ثالثمائة مّرة.

ثواب النوافل و�صالة الليل:
	•عن الف�صيل قال:

اَلِتِهْم  ِذيَن ُه���ْم َعَل���ى �سَ �ساأل���ت اأب���ا جعفر ÷ ع���ن قول اهلل ع���ّز وج���ّل :  {َوالَّ
ُيَحاِفُظوَن}؟ 

قال: هي الفري�سة. 
اَلِتِهْم َداِئُموَن} قال: هي النافلة«)1(. ِذيَن ُهْم َعَلى �سَ قلت:  {الَّ

عن زرارة عن اأبي جعفر ÷، قال: 	•
ِه}.  قلت له:  {اآَناء اللَّْيِل �َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ

قال: يعني �سالة الليل. 
ى}؟  َهاِر َلَعلََّك َتْر�سَ قال: قلت له:  {َواأَْطَراَف النَّ

قال: يعني تطّوع بالّنهار.
قال: قلت له:  {َواإِْدَباَر النُُّجوِم}؟ 

قال: ركعتان قبل ال�سبح. 
ُجوِد}؟  قلت:  {َواأَْدَباَر ال�سُّ

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 4/ 70، باب تاأّكد ا�ستحباب املداومة على النوافل، ح1. 
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قال: ركعتان بعد املغرب«)1(. 

وُروي عن اأبي حممد احل�صن الع�صكرّي ÷، اأّنه قال: 	•
»عالم���ات املوؤمن خم����ض: �سالة اخلم�سني، وزيارة الأربع���ني، والتخّتم يف اليمني، 

وتعفري اجلبني، واجلهر بب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم«)2(. 

واأما �صالة الليل:
فقد وردت فيها اآياٌت ورواياٌت كثرية منها:

 : قوله تعاىل يف �صورة الفرقان/ 64	•
ًدا َوِقَياًما}. ِهْم �ُسجَّ ِذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِّ  {َوالَّ

: وقوله تعاىل يف �صورة الّزمر/ 9	•
ِه}. ْن ُهَو َقاِنٌت اآَناء اللَّْيِل �َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ  {اأَمَّ

 : وقوله تعاىل يف �صورة ال�ّصجدة/ 16- 17	•
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن،  ُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َومِمَّ اِجِع َيْدُعوَن َربَّ  {َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن امْلَ�سَ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن}. ِة اأَْعنُيٍ َجَزاًء مِبَ ن ُقرَّ ا اأُْخِفَي َلُهم مِّ َفاَل َتْعَلُم َنْف�ٌض مَّ

 : وقوله تعاىل يف �صورة الّذاريات/ 17- 18	•
َن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن، َوِباْلأَ�ْسَحاِر ُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن}.  {َكاُنوا َقِلياًل مِّ

وقول النبّي 4:	• 
»ركعتان يركعهما العبد يف جوف الليل الأخري، خرٌي له من الدنيا وما فيها«)3(.

وقوله 4:	• 
احلني قبلكم، واأّن قيام اللي���ل قربٌة اإىل اهلل،  »عليك���م بقي���ام الليل فاإّن���ه داأب ال�سّ

)1( امل�سدر نف�سه: ج4/ 73، ح7.
)2( الطو�سي: تهذيب الأحكام 6/ 52، 16 - باب ف�سل زيارته ÷، ح37.

)3( الطرب�سي: تف�سري جممع البيان 2/ 368.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ

B5 8-8-2010.indd   39 08/08/2010   10:59:03 �



8 8

40

ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

وتكفري ال�سيئات، ومنهاٌة عن الإثم، ومطردة الّداء عن اجل�سد«)1(. 

وقوله 4:	• 
الة بعد املكتوبة قيام الليل«)2(. »اأف�سل ال�سّ

وقوله 4:	• 
»خيارك���م اأول���و الّنهى، قيل: ي���ا ر�سول اهلل، وم���ن اأولو الّنهى؟ فق���ال: اأولو الّنهى، 

املتهّجدون بالليل والنا�ض نيام«)3(.

وقوله 4: 	•
»اإذا ق���ام العبد من لذي���ذ م�سجعه والّنعا�ض يف عينيه؛ لري�س���ي رّبه ب�سالة ليله، 
باه���ى اهلل ب���ه املالئك���ة، وقال: اأما ت���رون عبدي ه���ذا قد قام من لذي���ذ م�سجعه 

ل�سالٍة مل اأفر�سها عليه، ا�سهدوا اأيّن قد غفرت له«)4(. 

نف الثالث: �صلواٌت مندوبٌة يف �صهر رم�صان:  ال�صّ
لوات: من هذه ال�سّ

)1(  نافلة �صهر رم�صان: »األف ركعٍة وفيها اأجٌر عظيم«. 

وهي موّزعٌة على النحو التايل:

اأ- يف الع�س���ر الأوىل والثانية: يف كّل ليلٍة ع�سرون ركعة، ع�سر �سلواٍت ثمان ركعاٍت 
بعد املغرب، واثنتا ع�سرة بعد �سالة الع�ساء.

ب- يف الع�سر الأخرية: يف كّل ليلة ثالثون ركعة.
 ج- يف لي���ايل الق���در الثالث »الليل���ة التا�سعة ع�سرة، والليل���ة احلادية والع�سرون، 

والليلة الثالثة والع�سرون« ُت�ساف مائة ركعٍة لكّل ليلة.

)1( الراوندي: الدعوات �ض76، ح183.
)2( املّتقي الهندي: كنز العّمال 7/ 792، ح21432.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 6/ 334، باب تاأّكد ا�ستحباب املواظبة على �سالة الليل، ح23. 
)4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 8/ 157، باب تاأّكد ا�ستحباب املواظبة على �سالة الليل، ح36.
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ا(  )2( ذكــر ال�صيخ الكفعمي يف كتــاب )امل�صباح( نقالاً عن كتــاب )الأربعني حديثاً
لل�صهيــد )�صلــوات ليايل �صهــر رم�صان( مرويــةاً عن ر�صــول اهلل 4: ن�سري هنا اإىل 
ن���اذج منه���ا، ومن اأراد الإّطالع عليها كامل���ًة فليقراأ )م�سباح الكفعم���ى: �سلوات ليايل �سهر 

رم�سان(:

1- يف الليلة الأوىل: 
	  اأرب���ع ركع���اٍت )�سالتان(، يف كّل ركع���ٍة احلمد مّرة، والتوحي���د خم�ًسا وع�سرين 
م���ّرة، »من �ساّلها اأُعطي ثواب ال�سّديقني وال�ّسهداء ،وُغفر له ذنوبه، وكان يوم 

القيامة من الفائزين«.

2- يف الليلة الثانية: 
	  اأربع ركعاٍت، باحلمد، والقدر ع�سرين مّرة )يف كّل ركعة(، »من �ساّلها ُغفر له، 

وُو�ّسع عليه رزقه، وُكفي اأمر �سنته«.

3- يف الليلة اخلام�صة: 
 ركعتان، باحلمد مّرة، والتوحيد خم�سني مّرة، »فاإذا �سّلم و�سّلى على النبّي 4	  

مائة مّرة، زاحم ر�سول اهلل 4 يف يوم القيامة على باب اجلّنة«.

4- يف الليلة ال�صاد�صة: 
	  اأربع ركعاٍت، باحلمد وتبارك، »من �ساّلها فكاأّنا �سادف ليلة القدر«.

5- يف الليلة العا�صرة: 
	  ع�س���رون ركع���ٍة، باحلمد، والتوحيد اإحدى وثالثني، »م���ن �ساّلها و�ّسع اهلل عليه 

رزقه وكان من الفائزين«.

6- يف الليلة الثالثة ع�صرة: 
راط  	  اأربع ركعاٍت، باحلمد، والتوحيد خم�ًسا وع�سرين، »من �ساّلها مّر على ال�سِّ

كالربق اخلاطف«.
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7- يف الليلة الرابعة ع�صرة: 
	  �س���ّت ركعاٍت، باحلمد م���ّرة، والّزلزلة ثالثني مّرة، »م���ن �ساّلها هّون اهلل عليه 

�سكرات املوت ومنكًرا ونكرًيا«.

8- يف الليلة اخلام�صة ع�صرة: 
	  اأربع ركعاٍت، ُيقراأ يف الأوليني بعد احلمد التوحيد مائة مّرة، ويف الأخريتني بعد 

احلمد التوحيد خم�سني مّرة، »من �ساّلها اأُعطي ما ل يعلمه اإّل اهلل«.

9- يف الليلة التا�صعة ع�صرة: 
ذهب ال�سيخ القّمي اإىل اأّن املراد   خم�سني ركعة، باحلمد، والّزلزلة خم�سني مّرة ]	 

يف كّل ركعة مّرة واحدة[، »من �ساّلها كان كمن حّج مائة حّجة«.

10- يف الليلة احلادية والع�صرين: 
	  ثمان ركعاٍت، باحلمد وما تي�ّسر، »من �ساّلها ُفتحت له اأبواب ال�ّسموات«.

11- يف الليلة الثالثة والع�صرين: 
	  ثمان ركعاٍت، باحلمد وما تي�ّسر، »من �ساّلها ُفتحت له اأبواب ال�ّسماوات«.

12- يف الليلة اخلام�صة والع�صرين: 
	  ثمان ركعاٍت، باحلمد، والتوحيد ع�سًرا، »من �ساّلها ُكتب له ثواب العابدين«.

13- يف الليلة ال�صابعة والع�صرين: 
	  اأرب���ع ركعاٍت باحلمد، وتبارك، فاإن مل يحفظ تبارك فالتوحيد خم�ًسا وع�سرين، 

»من �ساّلها ُغفر له ولوالديه«.

14- يف الليلة التا�صعة والع�صرين: 
	  ركعتان، باحلمد مّرة، والتوحيد ع�سرين مّرة، »من �ساّلها كان من املرحومني، 

وُرفع كتابه يف علّيني«.

B5 8-8-2010.indd   42 08/08/2010   10:59:04 �



8 8

43

15- يف الليلة الثالثني: 
	  اثنت���ا ع�س���رة ركع���ًة، باحلم���د، والتوحيد ع�سري���ن مّرة، ف���اإذا �سّل���م �سّلى على 

النبّي4 مائة مّرة، »من �ساّلها ُختم له بالّرحمة«.

 )3( ركعتان يف كّل ليلٍة من �صهر رم�صان: 
ُروي عن ر�صول اهلل 4 اأّنه قال: 	•

»من �سّلى يف �سهر رم�سان يف كّل ليلٍة ركعتني، يقراأ يف كّل ركعٍة )بفاحتة الكتاب( 
م���ّرة و)قل هو اهلل اأحد( ثالث مّرات، اإن �ساء �سالهما يف اأول الليل، واإن �ساء يف 
اآخ���ر الليل، والذي بعثن���ي باحلّق نبيًّا، اإّن اهلل عّز وجّل يبعث ب���كّل ركعٍة مائة األف 
مل���ٍك يكتبون ل���ه احل�سنات وميحون عنه ال�سّيئات ويرفعون ل���ه الدرجات، واأعطاه 

ثواب من اأعتق �سبعني رقبة«)1(. 

 )4( ركعتان يف كّل ليلٍة من �صهر رم�صان:
جــاء يف كتاب )مفاتيح اجلنان()2(	• لل�صيخ عبا�ص القّمي: روى الكفعمى يف 

هام�ص كتابه )البلد الأمني( عن ال�صيد ابن باقي قال: 
	 ي�ستح���ّب يف كّل ليل���ٍة من لي���ايل �سهر رم�سان �س���الة ركعتني،تق���راأ يف كّل ركعة  
احلم���د والتوحي���د ثالث مّرات، ف���اإذا �سّلمت تقول:   )�سبحان م���ن هو حفيٌظ ل 
يغف���ل، �سبحان من هو رحيم ل يعجل، �سبحان من هو قائٌم ل ي�سهو، �سبحان من 

هو دائٌم ل يلهو(. 

�سبحان اهلل، واحلم���د هلل، ول اإله اإل اهلل، واهلل  ح بالت�سبيح���ات الأربع ]	  ث���ّم ت�سبِّ
اأكرب[ �سبع مّرات. 

	 ثّم تقول: )�سبحانك �سبحانك �سبحانك، يا عظيم اغفر يل الذنب العظيم(.

ثّم ت�سّلي على النبّي واآله ]4[	  ع�سر مّرات. 

يام، اأبواب اأحكام �سهر رم�سان، ب25، ح3. )1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 7/ 481، كتاب ال�سّ
)2( القّمي: مفاتيح اجلنان، الباب الثاين، الف�سل الثالث، اأعمال ليايل �سهر رم�سان.
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الة غفر اهلل له �سبعني األف �سّيئة. من �سّلى هذه ال�سّ

تنبيٌه عام:
ل���وات والّدعوات املندوبة التي ورد ذكرها هنا ويف مواقع اأخرى، الكثري منها مبنّية  ال�سّ
عل���ى قاعدة )الت�سامح يف اأدّل���ة ال�ّسن( وهي حمّل خالٍف عند الفقه���اء، فينبغي الإتيان بهذه 

لوات والّدعوات وامل�ستحّبات )برجاء املطلوبّية(. ال�سّ

نف الرابع: �صلواٌت م�صتحّبٌة مطلقة: ال�صّ
ل���وات م�ستحّب���ٌة يف كّل الأزمن���ة والأوق���ات، ويتاأّكد الإتي���ان بها يف �سهر  ه���ذه ال�سّ

رم�سان، ففيه يت�ساعف الأجر والثواب.

لوات: ائمني- ناذج من هذه ال�سّ ن�سع بني اأيديكم - اأّيها ال�سّ

النموذج الأول: �صالة الُغفيلة: 
	 ركعتان ُت�سّليان بني املغرب والع�ساء:

ًبا  َهَب ُمَغا�سِ 	 يف الركعة الأوىل: الفاحتة وبعدها ُيقراأ قوله تعاىل:  {َوَذا النُّوِن اإِذ ذَّ
ن لَّ اإَِل���َه اإِلَّ اأَنَت �ُسْبَحاَنَك اإِينِّ ُكنُت  ُلَماِت اأَ ْق���ِدَر َعَلْيِه َفَناَدى يِف الظُّ ن لَّن نَّ َفَظ���نَّ اأَ
ْيَناُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذِل���َك ُننِجي امْلُوؤِْمِننَي}. )الأنبياء:  ���نَي، َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَنَّ امِلِ ِمَن الظَّ

)88 – 87

	 ويف الركع���ة الثانية: الفاحتة وبعدها ُيقراأ قوله تع���اىل:  {َوِعنَدُه َمَفاِتُ اْلَغْيِب َل 
ٍة يِف  َيْعَلُمَها اإِلَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَما َت�ْسُقُط ِمن َوَرَقٍة اإِلَّ َيْعَلُمَها َوَل َحبَّ

ِبنٍي}. )الأنعام: 59(  ُظُلَماِت الأَْر�ِض َوَل َرْطٍب َوَل َياِب�ٍض اإِلَّ يِف ِكَتاٍب مُّ
	 وتقن���ت يف الثانية وتقول: »اللهّم اإيّن اأ�ساألك مبفات الغيب التي ل يعلمها اإلَّ اأنت 
اأن ت�سّل���ي على حممٍد واآل حمم���ٍد واأن تفعل بي كذا وكذا، وتقول: اللهّم اأنت ويّل 
نعمت���ي، والقادر عل���ى طلبتي، تعلم حاجت���ي فاأ�ساألك مبحمٍد واآل���ه عليه وعليهم 

ال�ّسالم ملا ق�سيتها يل«، وت�ساأل اهلل حاجتك، فاإّنها ُتق�سى اإن�ساء اهلل تعاىل. 
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	 ويذهب بع�ض الفقهاء اإىل جواز احت�ساب هاتني الركعتني من نافلة املغرب.

عن النبّي 4:	• 
بركعت���ني خفيفت���ني  ول���و  والع�س���اء[  املغ���رب  ]ب���ني  الغفل���ة  �ساع���ة  »تنّفل���وا يف 
اجلّن���ة«)1(.  وه���ي  ال�ّس���الم  دار  تورث���ان  اأو   - الكرام���ة  دار  تورث���ان  فاإّنهم���ا 

النموذج الثاين: �صالة الو�صّية: 
	  ركعتان ُت�سّليان بني املغرب والع�ساء، وهما م�ستقّلتان عن نافلة املغرب: 

عن ر�صول اهلل 4: 	•
»اأو�سيك���م بركعتني بني الع�سائ���ني، ُيقراأ يف الأوىل )احلمد( م���ّرة، و)اإذا زلزلت 
الأر����ض( ثالث ع�سرة مّرة، ويف الثانية )احلمد( مّرة، و)قل هو اهلل اأحد( خم�ض 
ع�سرة مّرة، فاإّنه من فعل ذلك يف كّل �سهٍر كان من املوقنني، فاإن فعل ذلك يف كّل 
�سن���ٍة م���ّرة كان من املح�سنني، فاإن فعل ذلك يف كّل جمعة مّرة كان من املخل�سني، 
ف���اإن فعل ذل���ك يف كّل ليلٍة زاحمني يف اجلّنة، ومل يح����ض ثوابه اإّل اهلل تعاىل«)2(. 

النموذج الثالث: �صالة جعفر الطّيار )�صالة الت�صبيح(:
�سالة جعفر: اأربع ركعاٍت بت�سليمتني ]ت�سليم بعد كّل ركعتني[:

 1- يف الركعة الأوىل:
	  احلمد و�سورة الّزلزلة:

اأ- بع���د القراءة: الت�سبيح���ات الأربع )�سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل 
اأكرب( خم�ض ع�سرة مّرة.

كر: الت�سبيحات الأربع ع�سر مرات.  ب- يف الركوع بعد الذِّ
 ج- بعد رفع الراأ�ض من الركوع الت�سبيحات ع�سر مرات.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 8/ 120، كتاب ال�سالة، باب ا�ستحباب التنّفل ولو بركعتني يف �ساعة الغفلة، ح1.
)2( امل�سدر نف�سه: ج8/ 118، باب ا�ستحباب �سالة ركعتي الو�سّية، ح1.
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 د- يف ال�سجدة الأوىل بعد الذكر: الت�سبيحات ع�سر مرات.
 ه�- بعد رفع الراأ�ض من ال�سجدة الأوىل: الت�سبيحات ع�سر مرات.

و- يف ال�سجدة الثانية بعد الذكر: الت�سبيحات ع�سر مرات.
ز- بعد رفع الراأ�ض من ال�سجدة الثانية: الت�سبيحات ع�سر مرات.

 2- يف الركعة الثانية: 
	 احلمد و�سورة العاديات، وياأتي بالت�سبيحات كما يف الركعة الأوىل.

 3- يف الركعة الثالثة: 
	 احلمد و�سورة الّن�سر، وياأتي بالت�سبيحات كما يف الأوىل والثانية.

 4- يف الركعة الرابعة: 
	 احلمد و�سورة التوحيد، وياأتي بالت�سبيحات كذلك.

مالحظة:
الت�سبيح���ات،  ع���ن  جم���ّردة  ���الة  بال�سّ ياأت���ي  اأن  يج���وز  ال�ستعج���ال  ح���ال  يف 
حاجت���ه. اإىل  ذاه���ٌب  وه���و  م���ّرة(  )ثالثمائ���ة  بعده���ا  بالت�سبيح���ات  ياأت���ي  ث���ّم 

جلعفر بن اأبي طالب:  قال ر�صول اهلل 4 	•
»ي���ا جعف���ر األ اأمنحك؟ األ اأعطي���ك؟ األ اأحب���وك؟ فقال له جعفر: بل���ى يا ر�سول 
اهلل]4[ ق���ال: فظ���ّن النا�ض اأّنه يعطيه ذهًب���ا اأو ف�سًة فت�س���ّرف النا�ض لذلك، 
فق���ال]4[ له: اإيّن اأعطي���ك �سيًئا اإن اأنت �سنعته يف كّل ي���وٍم كان خرًيا لك من 
الدنيا وما فيها، واإن �سنعته بني يومني غفر اهلل لك ما بينهما، اأو كّل جمعٍة اأو كّل 

�سهٍر اأو كّل �سنٍة غفر اهلل لك ما بينهما - ثّم عّلمه �سالة الت�سبيح-«)1(.

مالحظة:
لالإّطالع على تفا�سيل اأكرث ُيقراأ كتابنا )الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض(.

)1( امل�سدر نف�سه: ج51/8، اأبواب �سالة جعفر بن اأبي طالب ÷، ح5.
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النموذج الرابع: �صالة اأول ال�ّصهر:
	 ركعت���ان ُت�سّلي���ان يف اأول ي���وٍم من كّل �سه���ٍر قمري، فمن �ساّله���ا ا�سرتى بذلك 

�سالمة ال�ّسهر كّله - كما جاء يف بع�ض الّروايات -: 

يف الركعة الأوىل:
	  )احلمد( مّرة، و)قل هو اهلل اأحد( ثالثني مّرة. 

ويف الثانية:
	  )احلمد( مّرة، و)القدر( ثالثني مّرة، ويت�سّدق مبا تي�ّسر.

	 وي�ستحّب بعد الفراغ اأن يقراأ بع�ض الآيات:
ٍة يِف الأَْر����ضِ اإِلَّ َعَلى اهلِل ِرْزُقَها َوَيْعَلُم   الآي���ة 6	  م���ن �سورة هود { َوَما ِمن َدابَّ

ِبنٍي}. َها َوُم�ْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف ِكَتاٍب مُّ ُم�ْسَتَقرَّ
���رٍّ َفاَل َكا�ِسَف َلُه اإِلَّ ُهَو  �َس�ْسَك اهلُل ِب�سُ  الآي���ة 107	  م���ن �سورة يون�ض { َواإِن مَيْ
يُب ِبِه َمن َي�َس���اء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر  ِلِه ُي�سِ َواإِن ُي���ِرْدَك ِبَخ���رْيٍ َفاَل َرادَّ ِلَف�سْ

ِحيُم} الرَّ
رٍّ َف���اَل َكا�ِسَف َلُه اإِلَّ ُهَو  �َس�ْسَك اهلُل ِب�سُ  الآي���ة 17	  م���ن �سورة الأنعام { َواإِن مَيْ

.{ �َس�ْسَك ِبَخرْيٍ َفُهَو َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء َقِديٌرْ َواإِن مَيْ
	  واآياٌت اأخرى مذكورٌة يف كتب الأدعية.

النموذج اخلام�ص: �صالة الرّب بالوالدين: 
ركعتــان، يف الأوىل:	  الفاحتة، وع�سر م���ّرات »رّب اغفر يل ولوالدّي وللموؤمنني 
َنا  ي���وم يقوم احل�س���اب« ]لعّل املق�سود الدعاء ولي�ض ن����ضّ الآية حيث وردت  {َربَّ

اْغِفْر يِل})1([.

ويف الثانيــة:	  الفاحت���ة، وع�سر مرات {َربِّ اْغِف���ْر يِل َوِلَواِلَديَّ َومِلَ���ن َدَخَل َبْيِتَي 

)1( اإبراهيم: اآية 41.
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ِمِننَي َوامْلُوؤِْمَناِت})1(. ُموؤِْمًنا َوِلْلُموؤْ

 . ِغرًيا})2(	  َيايِن �سَ بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ فاإذا �سّلمت تقول: ع�سر مّراٍت  {رَّ

مالحظة: 
يف كتابن���ا )الربنام���ج اليوم���ي يف حما�سب���ة النف����ض( ذكرنا ناذج اأخ���رى لهذه 

لوات. ال�سّ

)1( نوح: اآية 28.
)2( الإ�سراء: اآية 24.
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الفقرة الثانية:

ائمني دعاء ال�صّ

يف خطبته املعروفة: قال النبّي 4 	•
»ودعاوؤكم فيه م�ستجاب«.

وقيمة الدعاء تتحّدد من خالل جمموعة عنا�صر اأهّمها:
]1[ م�صتوى املعرفة باهلل تعاىل:

جاء يف احلديث عن ر�صول اهلل 4:	• 
»لو عرفتم اهلل حّق معرفته لزالت بدعائكم اجلبال«)1(.

]2[ خلو�ص النّية وطهارة القلب: 
يف خطبته املتقّدمة:  قال النبّي 4 	•

»فا�ساأل���وا اهلل رّبكم بنّي���اٍت �سادقٍة، وقل���وٍب طاهرٍة اأن يوّفقك���م ل�سيامه وتالوة 
كتابه«.

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»طوبى ملن اأخل�ض هلل العبادة والّدعاء...«)2(. 

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
، ا�ستجيب له بعد  »اإّن العبد اإذا دعا اهلل تبارك وتعاىل بنّيٍة �سادقٍة، وقلٍب خمل�ضٍ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 142، ح5881.
)2( الكليني: الكايف 2/ 16، كتاب الإميان والكفر، باب الإخال�ض، ح3.
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وفائه بعهد اهلل عّز وجّل، واإذا دعا اهلل عّز وجّل لغري نّيٍة واإخال�ٍض مل ُي�ستجب له، 
األي�ض اهلل تعاىل يقول:  {اأَْوُفوْا ِبَعْهِدي اأُوِف ِبَعْهِدُكْم})1(، فمن وفى اأويف له«)2(.

]3[  م�صتوى الّطاعة واللتزام:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة املائدة/ 27	•
ُل اهلُل ِمَن امْلُتَِّقنَي}. ا َيَتَقبَّ َ  {اإِنَّ

وقال النبّي 4: 	•
»ل���و �سّليتم حت���ى تكونوا كاأوت���اد ]ر[، و�سمتم حتى تكون���وا كاحلنايا مل يقبل اهلل 

منكم اإّل بورٍع حاجز«)3(.

وقال 4:	• 
»من اأحبَّ اأن ُي�ستجاب دعاوؤه فليطّيب مطعمه ومك�سبه«)4(. 

 : وقال 4	•
»م���ن اأكل لقمة ح���راٍم مل تقبل له �سالة اأربعني ليل���ة، ومل ُت�ستجب له دعوة اأربعني 

�سباًحا«)5(.

مالحظة: 
لالإّطالع على املزيد من الأحاديث ُيقراأ )الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض(.

)1( البقرة: اآية 40.
)2( املفيد: الخت�سا�ض، �ض 242.

)3( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض140.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 90/ 372.

)5( امل�سدر نف�سه: ج315/63، باب مدح الطعام احلالل وذم احلرام، ح7. 
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]4[ اخل�صوع وح�صور القلب:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 55	•
ُه َل ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن}. ًعا َوُخْفَيًة اإِنَّ رُّ ُكْم َت�سَ  {اْدُعوْا َربَّ

وقال النبّي 4: 	•
»يا علّي: ل يقبل اهلل دعاء قلٍب �ساه«)1(. 

 : وقال 4	•
»اغتنموا الّدعاء عند الّرقة فاإّنها رحمة«)2(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»اإذا رّق اأحدكم فليدع، فاإّن القلب ل يّرق حتى يخل�ض«)3(.

وقال ÷: 	•
»اإّن اهلل ع���ّز وجّل ل ي�ستجيب دعاًء بظهر قلٍب �س���اه، فاإذا دعوت فاأقِبل بقلبك ثّم 

ا�ستيقن الإجابة«)4(.

]5[  وللّدعاء اآداٌب و�صروٌط اأخرى: 
)تناولناها يف كتابنا الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض(.

ومنها:
التهّيوؤ للّدعاء. 1 -

الفتتاح بذكر اهلل تعاىل والثناء عليه. 2 -
الة على النبّي واآله ]4[. ال�سّ

الإحلاح يف الّدعاء. 3 -

دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 367. )1( ال�سّ
)2( الراوندي: الدعوات، �ض30، ح60.

)3( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض166.
)4( الكليني: الكايف 2/ 473، باب الإقبال على الدعاء، ح1.
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رفع اليدين اأثناء الّدعاء. 4 -
اجلزم بالّدعاء واإيقان الإجابة. 5 -

وت بني املخافتة واجلهر. خف�ض ال�سّ 6 -
الجتماع يف الّدعاء. 7 -
التعميم يف الّدعاء. 8 -

الّدعاء لالآخرين. 9 -
الّدعاء يف ال�ّسدة والّرخاء. 10 -

ت�سمية احلاجة. 11 -
امل�سمون ال�سحيح للّدعاء. 12 -

اأوقات الّدعاء والإجابة: 13 -

الوقت الأول: الأ�صحار: )ال�ّصحر: الثلث الأخري من الليل(.
 : قال تعاىل يف �صورة الّذاريات/ 18	•

 {َوِباْلأَ�ْسَحاِر ُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن}.

الوقت الثاين: ما بني الّطلوعني: )طلوع الفجر وطلوع ال�ّصم�ص(.

قال النبّي 4:	• 
»م���ن �سّل���ى الفجر ثّم جل����ض يف جمل�سه يذك���ر اهلل عّز وجّل حتى تطل���ع ال�ّسم�ض، 
�س���رته اهلل ع���ّز وجّل من الّنار، �س���رته اهلل عّز وجّل من الّن���ار، �سرته اهلل عّز وجّل 

من الّنار«)1(.

الوقت الثالث: وقت الّزوال:  )منت�صف ما بني ال�ّصروق والغروب(.

قال النبّي 4:	• 
»اإذا زالت ال�ّسم�ض ُفتحت اأبواب ال�ّسماء واأبواب اجلنان، وا�سُتجيب الّدعاء، فطوبى 

دوق: الأمايل، �ض671، املجل�ض 85، ح3. )1( ال�سّ
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ملن ُرفع له عند ذلك عمٌل �سالح«)1(.

الوقت الرابع: ليلة اجلمعة ويومها:

قال النبّي 4:	• 
»اإّن ي���وم اجلمع���ة �سّيد الأيام واأعظمها عند اهلل تعاىل، ]وهو[ اأعظم عند اهلل من 
ي���وم الفطر وي���وم الأ�سحى... - اإىل اأن قال-: وفيه �ساع���ٌة ل ي�ساأل اهلل فيها اأحٌد 

�سيًئا اإّل اأعطاه، ما مل ي�ساأل حراًما...«)2(.

وقد اختلفوا يف هذه ال�ّساعة على اأقوال)3(:
	 عند طلوع ال�ّسم�ض.

	 عند الّزوال. 
	 عند الأذان.

	 اإذا �سعد اخلطيب املنرب واأخذ يف اخلطبة. 
الة. 	 اإذا قام الّنا�ض اإىل ال�سّ

	 اآخر وقت الع�سر.
	 قبيل غروب ال�ّسم�ض.

	 هي مبهمٌة يف جميع اليوم مثل ليلة القدر حتى يتوافر الداعي على مراقبتها. 
	 وقيل اأّنها تنتقل يف �ساعات يوم اجلمعة.

الوقت اخلام�ص: ليلة القدر: 
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة القدر/ 3	•

ْن اأَْلِف �َسْهٍر}.  {َلْيَلُة اْلَقْدِر َخرْيٌ مِّ

)1( امل�سدر نف�سه: �ض671، ح1.
)2( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض38.

)3( الفي�ض الكا�ساين: املحّجة البي�ساء 2/ 32.
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قال اهلل تعاىل يف �صورة الدخان/ 4-3: 	•
ا ُمنِذِريَن، ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ اأَْمٍر َحِكيٍم}. ا ُكنَّ َباَرَكٍة اإِنَّ ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة مُّ  {اإِنَّ

الوقت ال�صاد�ص: ليايل الإحياء: 
وهي خم�ض لياٍل:

 اأ- ليلة القدر.
 ب- ليلة عيد الفطر. 

 ج- ليلة عيد الأ�سحى.
 د- ليلة غرة رجب.

ه�-  ليلة الن�سف من �سعبان.
و- وقد وردت فيها رواياٌت كثريٌة. 

)انظر كتابنا الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض(.

الوقت ال�صابع: ليايل واأيام لها ف�صيلتها:
اأ- يوم عرفة: )التا�سع من ذي احلّجة(.

ب- يوم الغدير: )الثامن ع�سر من ذي احلّجة(.
ج-يوم املباهلة: )الرابع والع�سرون من ذي احلّجة(.

د- ليلة عا�سوراء: )العا�سر من �سهر املحّرم(.
ه� - ليلة املبعث النبوّي: )ال�سابع والع�سرون من �سهر رجب(.

و- ليلة الن�سف من �سعبان: )ميالد الإمام املهدّي ÷(.
ومنا�سباٌت اأخرى لها �سرفها ومكانتها...

لوات: الوقت الثامن: اأوقات ال�صّ
 : قال النبّي 4 يف اخلطبة املتقّدمة	•

»وارفع���وا اأيديكم بالّدعاء يف اأوقات �سلواتك���م، فاإّنها اأف�سل ال�ّساعات، ينظر اهلل 
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عّز وجّل فيها بالّرحمة اإىل عباده، يجيبهم اإذا ناجوه، ويلّبيهم اإذا نادوه، ويعطيهم 
اإذا �ساألوه، وي�ستجيب لهم اإذا دعوه«. 

•»�سهٌر هو عند اهلل اأف�س���ل ال�ّسهور، واأيامه اأف�سل الأيام، ولياليه اأف�سل الليايل،  	
و�ساعاته اأف�سل ال�ّساعات«. 

اأوقات �صهر رم�صان اأف�صل الأوقات:

اأّكد النبّي 4 اأّن اأوقات �سهر رم�سان اأف�سل الأوقات:

»�سه���ٌر هو عند اهلل اأف�س���ل ال�ّسهور، واأيامه اأف�سل الأي���ام، ولياليه اأف�سل الليايل، 
و�ساعاته اأف�سل ال�ّساعات«. 

اإّن جمي���ع م���ا تقّدم من خ�سو�سّي���اٍت زمانّيٍة تت�ساعف وتت�ساع���ف يف هذا ال�ّسهر 
الف�سي���ل، فاإذا كان لالأ�سحار واأوق���ات الّزوال وما بني الّطلوعني، ولي���ايل اجُلَمع واأيامها 

لوات قيمتها الكبرية، ففي �سهر رم�سان تكرب وتكرب هذه القيمة. واأوقات ال�سّ

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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مناذج من اأدعية �صهر رم�صان

الدعاء الأول: دعاء الفتتاح: 
م���ن الأدعية املعروفة امل�سهورة، وُي�ستح���ّب قراءة هذا الدعاء يف كّل ليلٍة من ليايل 
�سهر رم�سان، وجديٌر باملوؤمنني اأن ل يغفلوا عنه، فهو يحمل م�سامني عالية وكبرية ترتقي 
ب اأخالقه  ���ق العالقة باأولياء اهلل، وت�سمو بروحانّية الإن�سان، وُتهذِّ مب�ستوى الإميان، وُتعمِّ

واأفعاله.

الدعاء الثاين:  دعاٌء ُيقراأ بعد كلِّ فري�صة:
عن اأبي عبد اهلل ÷ واأبي اإبراهيم ÷	• قال: تقول يف �صهر رم�صان من 

اأّوله اإىل اآخره بعد كّل فري�صة: 
»الله���ّم ارزقني حّج بيتك احل���رام يف عامي هذا ويف كّل عام، ما اأبقيتني، يف ي�سٍر 
منك وعافيٍة و�سعة رزق، ول ُتخلني من تلك املواقف الكرمية، وامل�ساهد ال�سريفة، 

وزيارة قرب نبيِّك �سلواتك عليه واآله، ويف جميع حوائج الدنيا والآخرة، فكن يل. 

اللهّم اإيّن اأ�ساألك فيما تق�سي وتقّدر من الأمر املحتوم يف ليلة القدر، من الق�ساء 
الذي ل ُيّرد ول ُيبّدل، اأن تكتبني من حّجاج بيتك احلرام، املربور حّجهم، امل�سكور 
�سعيه���م، املغف���ور ذنوبهم، املكّفر عنه���م �سّيئاتهم، واجعل فيما تق�س���ي وتقّدر اأن 
تطي���ل عمري يف طاعتك، وتو�ّسع عل���ّي رزقي، وتوؤّدي عني اأمانتي وديني، اآمني رّب 

العاملني«)1(.

)1( ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال: ج79/1، ف�سل )11(.
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الدعاء الثالث: دعاء ُيقراأ بعد كّل فري�صة:
ا، فتقول:   	•وتدعو عقيب كّل فري�صٍة يف �صهر رم�صان ليالاً كان اأو نهاراً

»يا علّي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، اأنت الرّب العظيم، الذي لي�ض كمثله �سيٌئ وهو 
لته على ال�ّسهور، وهو  ال�ّسمي���ع الب�سري، وهذا �سهٌر عّظمته وكّرمته و�سّرفت���ه وف�سّ
ال�ّسه���ر الذي فر�ست �سيام���ه علّي، وهو �سهر رم�سان، ال���ذي اأنزلت فيه القراآن، 
ه���ًدى للّنا�ض وبّيناٍت م���ن الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليل���ة القدر وجعلتها خرًيا 
م���ن األف �سهر، في���ا ذا املنِّ ول مُيّن عليك، ُمّن علّي بفكاك رقبتي من الّنار، فيمن 

متّن عليه، واأدخلني اجلّنة برحمتك يا اأرحم الّراحمني«)1(.

الدعاء الرابع: دعاء ُيقراأ بعد كّل فري�صة:
اأّنه من دعا بهذا الّدعاء يف �صهر رم�صان بعد املكتوبة  ُروي عن النبّي 4 	•

غفر اهلل له ذنوبه اإىل يوم القيامة وهو: 
»الله���ّم اأدخل على اأهل القبور ال�ّسرور، اللهّم اأغن كّل فقرٍي، اللهّم اأ�سبع كّل جائٍع، 
ج عن كّل  الله���ّم اك�ُض كّل عرياٍن، الله���ّم اق�ض دين كّل مديوٍن ]مدي���ن[، اللهّم فرِّ
مك���روٍب، الله���ّم ُرّد كّل غري���ٍب، الله���ّم ُفّك كّل اأ�س���رٍي، اللهّم اأ�سل���ح كّل فا�سٍد من 
اأم���ور امل�سلمني، اللهّم ا�سف كّل مري�ٍض، اللهّم �ُس���ّد فقرنا بغناك، اللهّم غريِّ �سوء 
ين، واأغننا من الفقر اإّنك على كّل �سيٍئ  حالن���ا بح�سن حال���ك، اللهّم اق�ض عّنا الدَّ

قدير«)2(.

الدعاء اخلام�ص: دعاء ُيقراأ يف كّل ليلٍة من �صهر رم�صان:
•»الله���ّم رّب �سهر رم�سان، ال���ذي اأنزلت فيه القراآن، وافرت�ست على عبادك فيه  	
يام، �سّل على حممٍد واأهل بيته، وارزقني حّج بيتك احلرام يف عامي هذا ويف  ال�سّ

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 80.
)2( الكفعمي: امل�سباح، �ض617.

B5 8-8-2010.indd   58 08/08/2010   10:59:07 �



8 8

59

كّل عام، واغفر يل الّذنوب العظام فاإّنه ل يغفرها غريك يا رحمن يا عاّلم«)1(.

• اأّن من قال  قال ال�سيخ القّمي يف مفاتيح اجلنان: روى ال�سيد ]يعني ابن طاوو�ض[	
هذا الّدعاء يف كّل ليلٍة من �سهر رم�سان ُغفرت له ذنوب اأربعني �سنة.

اآداب  يف  منهــا  مزيــد  )وياأتــي  الإفطــار:  دعــوات  ال�صاد�ــص:  الدعــاء 
ائمني( ال�صّ

. • »اللهّم لك �سمت، وعلى رزقك اأفطرت، وعليك توّكلت«)2(	
•»ب�س���م اهلل، اللهّم لك �سمن���ا، وعلى رزقك اأفطرنا، فتقّب���ل )فتقّبله( مّنا، اإّنك  	

اأنت ال�سميع العليم«)3(.
•اأن يق���ول عند اأّول لقم���ٍة ياأخذها: »ب�سم اهلل الّرحمن الّرحي���م، يا وا�سع املغفرة  	

اغفر يل«)4(.
•يف احلديث: »اإّن اهلل تعاىل يعتق يف اآخر �ساعٍة من نهار كّل يوٍم من �سهر رم�سان  	

األف األف رقبٍة ف�سل اهلل تعاىل اأن يجعلك منهم«)5(.

الدعاء ال�صابع: دعاء البهاء: 
دع���اء ُيقراأ يف اأ�سح���ار �سهر رم�سان، وهو دعاء الإم���ام الباقر ÷ كما روي عن 
الإم������������ام الّر�س���ا ÷، فمن قراأ ه���ذا الدعاء ثّم �س���األ اهلل ح���������اجت����ه فاإّنها ُتق�سى 

)1( ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 105، ف�سل )14(.
ال�سيد علي بن طاوو�ض يف كتاب )عمل �سهر  ال�سيعة 9/ 263، ح780 )7( ك 564. ذكر  اأحاديث  )2( الربوجردي: جامع 
رم�سان(، عن مو�سى بن جعفر الكاظم عن اآبائه عليهم ال�سالم قال: )اإذا اأم�سيت �سائًما فقل عند اإفطارك اللهّم لك �سمت، 

وعلى رزقك اأفطرت، وعليك توّكلت، ُيكتب لك اأجر من �سام ذلك اليوم(. 
ا عند اإفطاره )ب�سم اهلل اللهّم لك �سمنا وعلى رزقك اأفطرنا  )3( الكفعمي: امل�سباح، �ض631.  وكان علّي ÷ يقول اأي�سً

فتقّبل مّنا اإّنك اأنت ال�سميع العليم(.
ائم عند الفطار باملاأثور وغريه، ح8-9.  عن مو�سى  )4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 149، باب ا�ستحباب دعاء ال�سّ
بن جعفر، عن اآبائه عليهم ال�سالم: )اأّن لكّل �سائٍم عند فطوره دعوة م�ستجابة، فاإذا كان اأول لقمة فقل: ب�سم اهلل، يا وا�سع 
املغفرة اغفر يل(. قال: ويف رواية اأخرى )ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم يا وا�سع املغفرة اغفر يل، فاإّنه من قالها عند اإفطاره 

غفر له(.
)5( القّمي: مفاتيح اجلنان، الباب الثاين، الف�سل الثالث، ما ي�ستحّب اإتيانه يف ليايل �سهر رم�سان.
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ب������اإذن اهلل تعاىل.
	 انظر: مفاتيح اجلنان يف اأعمال- اأ�سحار �سهر رم�سان املبارك - العمل الثالث.

الدعاء الثامن:دعاء اأبي حمزة الّثمايل:
روى اأبو حمزة الّثمايل هذا الدعاء عن الإمام علّي بن احل�سني زين العابدين ÷، 
حيث كان يدعو به يف الأ�سحار من �سهر رم�سان، وهو دعاٌء جليل القدر، عظيم امل�سامني، 
انّية ما ميالأ القلوب هدايًة ونوًرا وب�سرية، وت�سكب  رفي���ع املعاين، فيه من الإ�سراقات الربَّ
يف النفو����ض �سكينًة و�سوًق���ا واطمئناًنا، وفيه من الع�سق الإلهي ما يتجّلى ان�سهاًرا وذوباًنا 
وانقطاًعا بني يدي الرّب العظيم املالك املهيمن، وفيه من الّدللت الروحّية ما تفتح اأمام 
الإن�سان امل�سدود اإىل خالقه وبارئه اأفاق امللكوت، وهكذا تتحّرر الروح من اأو�ساب الأر�ض 

وانعتامات املاّدة ومتاهات الهوى ونداءات التيه، وتلّوث احلياة. 

يف اأ�سحار هذا ال�ّسهر الف�سيل يتفّرغ ع�ساق اهلل ملناجاة خالقهم وبارئهم؛ مغمورين 
بفيو�سات���ه واألطافه وكرامته وقربه واأن�سه وحّبه وبركات���ه، فهنيًئا للمتهّجدين بالأ�سحار، 

الّذائبني يف ع�سق اهلل، امل�سدودين اإىل مقامات القرب ومنازل الإنابة.

الدعاء التا�صع: اأدعية الليايل والأيام:
ل���كّل ي���وٍم وليلٍة م���ن �سهر رم�س���ان دعاٌء خا����ضٌّ كما هو م���دّوٌن يف كت���ب الأدعّية 
والزي���ارات، فاأك���رثوا م���ن الدعاء وطلب احلاج���ات يف هذا ال�ّسهر العظي���م، واأكرثوا من 

البكاء والت�سّرع وطول ال�سجود.

قال ر�صول اهلل 4	• يف خطبته الرم�صانّية: 
»اأّيه���ا الّنا�ض اإّن اأنف�سكم مرهونٌة باأعمالكم ففّكوها با�ستغفاركم، وظهوركم ثقيلٌة 
م���ن اأوزارك���م فخّففوا عنها بطول �سجودك���م، واعلموا اأّن اهلل تع���اىل ِذكره اأق�سم 
ب امل�سّل���ني وال�ّساجدين، واأن ل ُيرّوعهم بالّن���ار يوم يقوم الّنا�ض  بعّزت���ه اأن ل ُيعذِّ

لرّب العاملني«.
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الة على حممٍد واآل حممٍد 4: الدعاء العا�صر: الإكثار من ال�صّ
يف خطبته الرم�صانّية:  قال النبّي 4 	•

الة علّي ثّقل اهلل ميزانه يوم تخّف املوازين«. »ومن اأكرث فيه من ال�سّ

الة على حممٍد واآل حممٍد 4: والروايات متواترٌة ومت�سافرٌة يف ف�سل ال�سّ

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»�سالتكم علّي اإجابٌة لدعائكم وزكاٌة لأعمالكم«)1(.

 : وقال 4	•
»اأوىل الّنا�ض بي يوم القيامة اأكرثهم علّي �سالًة يف دار الدنيا«)2(.

وعنه 4، قال:	• 
»من �سّلى علّي �سّلى اهلل عليه ومالئكته، ومن �ساء فليقل ومن �ساء فليكرث«)3(.

وقال 4: 	•
راط، ونوٌر  الة علّي نوٌر يف الق���رب، ونوٌر على ال�سّ ���الة علّي، فاإّن ال�سّ »اأك���رثوا ال�سّ

يف اجلّنة«)4(.

قال اأمري املوؤمنني علّي ÷: 	•

»كّل دعاٍء حمجوٌب عن ال�ّسماء حتى ي�سّلى على حممد واآله«)5(.

عن اأبي عبد اهلل ÷ قال: 	•
الة عليه، فاإّنه من �سّلى على النبّي ]4[  »اإذا ُذك���ر النبّي ]4[ فاأكرثوا ال�سّ
�س���الًة واحدًة �سّل���ى اهلل عليه األف �سالٍة يف األف �سفٍّ من املالئكة، ومل يبق �سيٌئ 

الة على حممد واآله يف اأول الدعاء، ح15. )1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 7/ 96، باب ا�ستحباب ال�سّ
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 91/ 63، ح52.

الة على النبّي، ح7. )3( الكليني: الكايف 2/ 492، كتاب الدعاء، باب ال�سّ
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 79/ 64، ح8.

الة على النبّي4، ح3. دوق: ثواب الأعمال، �ض155، ثواب ال�سّ )5( ال�سّ
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مّم���ا خل���ق اهلل اإّل �سّل���ى على ذلك العبد ل�س���الة اهلل عليه و�س���الة مالئكته، ول 
يرغب عن هذا اإّل جاهٌل مغروٌر، وقد برئ اهلل منه ور�سوله«)1(.

باح بن �صيابة عن اأبي عبد اهلل ÷ قال:	•  عن ال�صّ
»األ اأعّلم���ك �سيًئ���ا يقي اهلل به وجهك من حّر جهّنم؟ ق���ال: قلت: بلى، قال ÷: 
قل بعد الفجر: )اللهّم �سّل على حممٍد واآل حممٍد( مائة مّرٍة، يقي اهلل به وجهك 

من حّر جهّنم«)2(.

	•�صحيح البخاري يف قوله تعاىل: 

لُّ���وا َعَلْيِه َو�َسلُِّموا  ِذيَن اآَمُنوا �سَ ِبيِّ َي���ا اأَيَُّها الَّ لُّ���وَن َعَلى النَّ »{اإِنَّ اهلَل َوَماَلِئَكَت���ُه ُي�سَ
الة؟  َت�ْسِليًما})3(، قيل: يا ر�سول اهلل اأما ال�ّسالم عليك فقد عرفناه، فكيف ال�سّ

ق���ال ]4[: قول���وا اللهّم �س���ّل على حممٍد وعل���ى اآل حممٍد كم���ا �سّليت على اآل 
اإبراهي���م اإّنك حميٌد جمي���ٌد، اللهّم بارك على حممٍد وعل���ى اآل حممٍد كما باركت 

على اآل اإبراهيم اإّنك حميٌد جميٌد«)4(.

	•عن اأبي م�صعود الأن�صاري قال: 

اأتانا ر�سول اهلل ]4[ ونحن يف جمل�ض �سعد بن عبادة، فقال له ب�سري بن �سعد: 
اأمرنا اهلل تعاىل اأن ن�سّلى عليك يا ر�سول اهلل، فكيف ن�سّلى عليك؟

ق���ال: ف�سك���ت ر�س���ول اهلل ]4[ حت���ى متّنين���ا اأّن���ه مل ي�ساأل���ه، ث���ّم ق���ال ر�سول 
اهلل]4[: 

»قولوا: اللهّم �سّل على حممٍد وعلى اآل حممٍد كما �سّليت على اآل اإبراهيم، وبارك 
عل���ى حممٍد وعلى اآل حمم���ٍد كما باركت على اآل اإبراهي���م يف العاملني، اإّنك حميٌد 

)1( امل�سدر نف�سه: �ض154، ثواب من �سّلى على النبّي4 �سالة واحدة، ح1.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض155، ثواب من �سلى على حممد واآله مائة مّرة بعد الفجر، ح1. 

)3( الأحزاب: اآية 56.
)4( البخاري: �سحيح البخاري، �ض27، كتاب التف�سري.
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جميٌد، وال�ّسالم كما قد علمتم«)1(.

	•م�صند اأحمد بن حنبل عن بريدة اخلزاعي قال: 
قلنا يا ر�سول اهلل قد علمنا كيف ن�سّلم عليك فكيف ن�سّلي عليك، قال: 

»قول���وا: اللهّم اجعل �سلواتك ورحمتك وبركاتك عل���ى حممٍد وعلى اآل حممٍد كما 
جعلتها على اإبراهيم وعلى اآل اإبراهيم اإّنك حميٌد جميٌد«)2(.

اأّنه قال:  واعق املحرقة قال: وُيروى عن النبّي 4 	• ابن حجر يف ال�صّ

الة البرتاء؟ قال : تقولون: اللهّم  الة البرتاء. فقالوا: وما ال�سّ »ل ت�سّلوا علّي ال�سّ
�سّل على حممٍد ومُت�سكون، بل قولوا: اللهّم �سّل على حممٍد واآل حممد«)3(.

الدعاء احلادي ع�صر: الإكثار من ال�صتغفار:
الرم�صانّية:  تقّدم يف خطبة النبّي 4 	•

»اأّيها الّنا�ض اإّن اأنف�سكم مرهونة باأعمالكم، ففّكوها با�ستغفاركم«.

ويف احلديث عن اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»عليك���م يف �سهر رم�سان بكرثة ال�ستغفار والّدع���اء، فاأّما الّدعاء فيدفع عنكم به 

البالء، واأّما ال�ستغفار فُتمحى به ذنوبكم«)4(. 

وقد اأّكدت الآيات والّروايات على اأهّمية ال�ستغفار ب�سكٍل عام:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة نوح/ 10	•
اًرا}. ُه َكاَن َغفَّ ُكْم اإِنَّ  {َفُقْلُت ا�ْسَتْغِفُروا َربَّ

)1( م�سلم الني�سابوري: �سحيح م�سلم 2/ 16. 
)2( اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد 5/ 353.

)3( ابن حجر: ال�سواعق املحرقة: �ض 225، الباب احلادي ع�سر يف ف�سائل اأهل البيت، الف�سل الأول الآيات الواردة فيهم 
الآية الثانية.

دوق: ف�سائل الأ�سهر الثالثة، �ض 76/ ح59. )4( ال�سّ
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 : وقال تعاىل يف �صورة الن�صر/ 3	•
اًبا}. ُه َكاَن َتوَّ َك َوا�ْسَتْغِفْرُه اإِنَّ ْح ِبَحْمِد َربِّ  {َف�َسبِّ

 : وقال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ 17	•
 {َوامْلُ�ْسَتْغِفِريَن ِبالأَ�ْسَحاِر}.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»لكّل داء دواء، ودواء الّذنوب ال�ستغفار«)1(. 

وقال 4: 	•
»اأربٌع من كّن فيه كان يف نور اهلل الأعظم: 

من كان ع�سمة اأمره �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأيّن ر�سول اهلل.. 
ومن اإذا اأ�سابته م�سيبة قال: اإّنا هلل واإّنا اإليه راجعون.. 

ومن اإذا اأ�ساب خرًيا قال: احلمد هلل.. 
ومن اإذا اأ�ساب خطيئة قال: اأ�ستغفر اهلل واأتوب اإليه«)2(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»من ا�ستغفر اهلل مائة مّرة حني ينام بات وقد حتاّت الذنوب كّلها عنه كما يتحاّت 

الورق من ال�سجر، وي�سبح ولي�ض عليه ذنب«)3(. 

الدعاء الثاين ع�صر: اأذكاٌر واأوراد:
1- »ل اإله اإّل اهلل«:

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ثمن اجلّنة ل اإله اإّل اهلل«)4(.

دوق: ثواب الأعمال، �ض164، ثواب ال�ستغفار. )1( ال�سّ
)2( امل�سدر نف�سه: �ض166، ثواب من كان ع�سمة اأمره �سهادة اأن ل اإله اإّل اهلل واأن حممًدا ر�سول اهلل.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض164، ثواب ال�ستغفار.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض3، ثواب من قال ل اإله اإّل اهلل.
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2- »احلمد هلل«:
ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ

»م���ن قال اإذا اأ�سبح اأرب���ع مّرات: )احلمد هلل رّب العاملني( فق���د اأّدى �سكر يومه، 
ومن قالها اإذا اأم�سى فقد اأّدى �سكر ليلته«)1(.

3- »�صبحان اهلل«:
عن اأن�ص بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد اهلل ÷: 	•

م���ن ق���ال: )�سبح���ان اهلل( مائ���ة م���ّرة كان مّم���ن ذك���ر اهلل كث���رًيا؟ ق���ال ÷: 
»نعم«)2(.

4- »اهلل اأكرب«:
يف احلديث عن اأمري املوؤمنني ÷: 	•

»الت�سبيح ن�سف امليزان، واحلمد هلل ميالأ امليزان، واهلل اأكرب ميالأ ما بني ال�ّسماء 
والأر�ض«)3(.

5- الت�صبيحات الأربع:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»اأكرثوا من )�سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكرب(، فاإّنهّن ياأتني يوم 
احلات«)4(. القيامة لهّن مقّدمات وموؤّخرات ومعّقبات وهّن الباقيات ال�سّ

6- اأ�صماء اهلل عّز وجّل: 
 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 180	•

�ْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}.  {َوهلِلِ الأَ�ْسَماء احْلُ

)1( امل�سدر نف�سه: �ض12، ثواب من قال اأربع مرات احلمد هلل رّب العاملني.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض13، ثواب من قال �سبحان اهلل مئة مّرة.

)3( الكليني: الكايف 2/ 506، باب الت�سبيح والتهليل والتكبري، ح3.
دوق: ثواب الأعمال، �ض8، ثواب الإكثار من �سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإل اهلل واهلل اأكرب. )4( ال�سّ
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ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ
»من قال: )يا اهلل يا اهلل( -ع�سر مّرات-، قيل له: لّبيك ما حاجتك«)1(.

7- »ب�صم اهلل الّرحمن الّرحيم«:
قال الإمام الّر�صا ÷: 	•

»ب�س���م اهلل الّرحم���ن الّرحي���م اأق���رب اإىل ا�س���م اهلل الأعظم من �س���واد العني اإىل 
بيا�سها«)2(.

8- ت�صبيح الّزهراء عليها ال�صالم: 
قال الإمام الباقر ÷: »من �سّبح ت�سبيح الّزهراء عليها ال�سالم ثّم ا�ستغفر غفر 

له، وهي مائٌة بالل�سان واألٌف يف امليزان، وتطرد ال�ّسيطان وُتر�سي الّرحمن«)3(. 

9- »ل حول ول قوة اإّل باهلل«: 
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»م���ن قال اإذا خرج من بيت���ه )ب�سم اهلل( قال امللكان: هدي���ت، فاإن قال: )ل حول 
ول ق���وة اإّل ب���اهلل( قال: وقيت، فاإن ق���ال: )توّكلت على اهلل( ق���ال: كفيت، فيقول 

ال�ّسيطان: كيف يل بعبٍد هدى ووقى وكفى«)4(.

 10- ال�صهادتان: 
ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ

»اإّن اهلل تب���ارك وتع���اىل �سمن للموؤمن �سماًنا، �سمن له اإن ه���و اأقّر له بالربوبّية، 
وملحم���ٍد ]4[ بالنبّوة، ولعلّي ]÷[ بالإمامة، واأّدى ما افرت�ض ]اهلل[ عليه اأن 
ل- قلت: فهذه واهلل الكرامة التي ل  ي�سكنه يف جواره ومل يحتجب عنه - قال املف�سّ

)1( الكليني: الكايف 2/ 519، باب من قال : يا اهلل يا اهلل - ع�سر مرات -، ح1.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 90/ 224، باب ال�سم الأعظم، ح1.

دوق: ثواب الأعمال، �ض163، ثواب ت�سبيح فاطمة الّزهراء عليها ال�سالم. )3( ال�سّ
)4( امل�سدر نف�سه: �ض162، ثواب من قال اإذا خرج من بيته ب�سم اهلل ول حول ول قوة اإّل باهلل.
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ي�سبهها كرامة الآدمّيني، قال ]÷[ اعملوا قلياًل تنعموا كثرًيا«)1(.

مالحظة: 
لالإّطالع على مزيٍد من الأذكار والأوراد ُتقراأ كتب الأدعية والّزيارات... تناولنا يف 

كتابنا )الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض( ناذج منها.

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 15، ثواب من اأقّر هلل بالربوبّية وملحمٍد بالنبّوة ولعلّي بالإمامة.
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الفقرة الثالثة:

ائمني تالوة ال�صّ

الرم�صانّية:  جاء يف خطبة النبّي 4 	•

»وم���ن ت���ال فيه اآي���ًة من الق���راآن كان له مث���ل اأجر من خت���م الق���راآن يف غريه من 
ال�ّسهور«.

وقد اأّكدت الآيات والّروايات على قيمة التالوة، نعر�ض هنا اإىل اأربع طوائف:

الطائفة الأوىل:  ما اأّكدت على التالوة ب�صكٍل عام:
 : قال تعاىل يف �صورة املّزمل/ الآية 20	•

َر ِمَن اْلُقْراآِن}.   {َفاْقَروؤُوا َما َتَي�سَّ

 : قال تعاىل يف �صورة املزمل/ الآية 4	•
ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل}.  {َوَرتِّ

 : قال تعاىل يف �صورة الّنمل/ الآية 92-91	•
ُكوَن ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي، َواأَْن اأَْتُلَو اْلُقْراآَن}.  {َواأُِمْرُت اأَْن اأَ

 : قال تعاىل يف �صورة فاطر/ الآية 29	•
ا َوَعاَلِنَيًة  ا َرَزْقَناُهْم �ِسرًّ نَفُقوا مِمَّ الة َواأَ ِذي���َن َيْتُلوَن ِكَتاَب اهلِل َواأََقاُموا ال�سّ  {اإِنَّ الَّ

اَرًة لَّن َتُبوَر}. َيْرُجوَن ِتَ
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 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 121	•
ِذيَن اآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتاَلَوِتِه}.  {الَّ

واآياتٌ اأخرى كثرية...

: و�ُصئل ر�صول اهلل 4	•

 اأّي الأعمال اأف�سل عند اهلل؟ 
ق���ال ر�س���ول اهلل 4: »قراءة الق���راآن، واأن مت���وت ول�سانك رطٌب م���ن ذكر اهلل 

تعاىل«)1(. 

 : • وقال 4	
»اأف�سل عبادة اأّمتي قراءة القراآن نظًرا«)2(. 

وقال 4:	• 
»اإّن القل���وب ت�سداأ كم���ا ي�سداأ احلديد... قيل: يا ر�س���ول اهلل وما جالوؤها؟ فقال 

4: قراءة القراآن، وذكر املوت«)3(. 

وقال 4:	• 
»ي���ا �سلم���ان؛ عليك بقراءة الق���راآن، فاإّن قراءت���ه كفارٌة للّذنوب، و�س���رٌت يف الّنار، 

واآماٌن من العذاب«)4(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷:	• 
»من اأن�ض بتالوة القراآن مل يوح�سه مفارقة الإخوان«)5(. 

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 4/ 259، باب ا�ستحباب كرثة قراءة القراآن، ح5.
)2( جالل الدين ال�سيوطي: اجلامع ال�سغري 1/ 195، ح1305.
)3( ابن اأبي جمهور الأح�سائي: عوايل اللئايل 1/ 279، ح113.

)4( املجل�سي: بحار الأنوار 89/ 17، ح18.
)5( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض437، الباب 24.
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وقال ÷: 	•
دور، وي�ستنري به ال�ّسرائر«)1(.  »اأف�سل الّذكر القراآن، ي�سرح به ال�سّ

وقال الإمام احل�صن بن علّي ÷:	• 
»من قراأ القراآن كانت له دعوٌة جمابٌة، اإّما معّجلة واإّما موؤّجله«)2(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»م���ن ق���راأ القراآن وهو �س���ابٌّ موؤمٌن اختلط الق���راآن بدمه وحلم���ه، وجعله اهلل مع 
ال�ّسف���رة الكرام الربرة، وكان القراآن حجيًجا عنه ي���وم القيامة، ويقول: يا رّب اإّن 
كّل عام���ٍل ق���د اأ�ساب اأج���ر عمله اإّل عامل���ي فَبلِّغ به كرمي عطاي���اك، فيك�سوه اهلل 
ع���ّز وج���ّل حّلتني من حلل اجلّنة، ويو�سع على راأ�سه ت���اج الكرامة، ثّم يقال له: هل 
اأر�سيناك فيه فيقول القراآن يا رّب قد كنت اأرغب له فيما هو اأف�سل من هذا، قال: 
فُيعط���ى الأم���ن بيمينه واخللد بي�ساره ثّم يدخل اجلّنة فيق���ال له: اقراأ اآية وا�سعد 
درج���ة، ث���ّم يقال له: بلغنا به واأر�سين���اك فيه؟، فيقول: اللهّم نع���م، قال ومن قراأ 

كثرًيا وتعاهده من �سّدة حفظه اأعطاه اهلل اأجر هذا مّرتني«)3(.

مالحظة:
من اأراد الإطالع على مزيٍد من الروايات يف هذا املو�سوع فليقراأ كتابنا )الربنامج 

اليومي يف حما�سبة النف�ض(.

الطائفة الثانية: ما اأّكدت على التالوة يف �صهر رم�صان:
�سهر رم�سان هو �سهر القراآن:

: قال تعاىل يف �صورة البقرة: الآية 185	•
���َن اْلُهَدى  َن���اٍت مِّ ا����ضِ َوَبيِّ لنَّ ���ِذَي اأُن���ِزَل ِفي���ِه اْلُق���ْراآُن ُه���ًدى لِّ ���اَن الَّ  {�َسْه���ُر َرَم�سَ

)1( امل�سدر نف�سه: �ض122، ب1، ف�سل9.
)2( قطب الدين الراوندي: الدعوات، �ض24، ح31.

دوق: ثواب الأعمال، �ض100، ثواب من قراأ القراآن وهو �ساّب موؤمن. )3( ال�سّ
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َواْلُفْرَقاِن}. 

 : قال تعاىل يف �صورة القدر: الآية 1	•
ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر}.   {اإِنَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الّدخان: الآية 3	•
ا ُمنِذِريَن}.  ا ُكنَّ َباَرَكٍة اإِنَّ ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة مُّ  {اإِنَّ

ل���ذا جاءت اأهّمية التالوة يف هذا ال�ّسه���ر الف�سيل، وت�ساعف اأجرها وثوابها عنها 
فيما عداه من ال�ّسهور..

يف خطبته الرم�صانّية املعروفة حيث قال:  وهذا ما اأّكده النبّي 4 	•
»وم���ن ت���ال فيه اآي���ًة من الق���راآن كان له مث���ل اأجر من خت���م الق���راآن يف غريه من 

ال�ّسهور«. 

يف موقٍع اآخر من اخلطبة:  وقال 4 	•
»فا�ساأل���وا اهلل رّبكم بنّي���اٍت �سادقٍة وقل���وٍب طاهرٍة اأن يوّفقك���م ل�سيامه، وتالوة 

كتابه، فاإّن ال�ّسقيَّ من ُحِرم غفران اهلل يف هذا ال�ّسهر العظيم«.

وجاء يف احلديث عن الإمام الباقر ÷: 	•
»لكّل �سيٍئ ربيع، وربيع القراآن �سهر رم�سان«)1(. 

وقال الإمام الّر�صا ÷:	• 
»من قراأ يف �سهر رم�سان اآيًة من كتاب اهلل عّز وجّل كان كمن ختم القراآن يف غريه 

من ال�ّسهور«)2(.

ادق ÷: 	• قال اأبو ب�صري لالإمام ال�صّ
جعل���ت فداك اأق���راأ القراآن يف �سه���ر رم�سان يف ليلة؟ فق���ال ÷: »ل« قال: ففي 

)1( الكليني: الكايف 2/ 630، كتاب ف�سل القراآن، باب النوادر، ح10.
دوق: ف�سائل الأ�سهر الثالثة، �ض97. )2( ال�سّ
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ليلت���ني؟ ق���ال ÷: »ل« قال: ففي ثالث؟ قال ÷: »ه���ا - واأ�سار بيده- ثّم قال: 
ي���ا اأبا حممد اإّن لرم�سان حًقا وحرمًة ل ي�سبه���ه �سيٌئ من ال�ّسهور، وكان اأ�سحاب 
حمم���د 4 يقراأ اأحدهم القراآن يف �سهٍر اأو اأقّل، اإّن القراآن ل ُيقراأ هذرمًة ولكن 
يرّت���ل ترتي���اًل، فاإذا مررت باآيٍة فيه���ا ِذكر اجلّنة فقف عندها و�س���ل اهلل عّز وجّل 

اجلّنة، واإذا مررت باآيٍة فيها ذكر النّار فقف عندها وتعّوذ باهلل من الّنار«)1(.

عن اأبي املغرية عن اأبي احل�صن ÷	• قال:
 قلت له: اإّن اأبي �ساأل جّدك، عن ختم القراآن يف كّل ليلة، فقال له جّدك: كّل ليلة، 
فق���ال له: يف �سهر رم�سان، فقال له جّدك: يف �سهر رم�سان، فقال له اأبي: نعم ما 

ا�ستطعت. 
ف���كان اأب���ي يختمه اأربعني ختم���ة يف �سهر رم�سان، ثّم ختمته بع���د اأبي فرمّبا زدت 
ورمّب���ا نق�ست على قدر فراغي و�سغلي ون�ساطي وك�سل���ي، فاإذا كان يف يوم الفطر 
جعل���ت لر�س���ول اهلل 4 ختمًة، ولعل���ّي ÷ اأخرى، ولفاطم���ة 3 اأخرى، ثّم 
لالأئّمة 2 حتى انتهيت اإليك ف�سرّيت لك واحدة منذ �سرت يف هذا احلال فاأّي 
�سي���ٍئ يل بذلك؟ قال: ل���ك بذلك اأن تكون معهم يوم القيامة، قلت: اهلل اأكرب ] ف  [ 

يل بذلك؟! قال: نعم، ثالث مرات«)2(.

الطائفة الثالثة: ما اأّكدت على تعّلم القراآن وتعليمه:

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»خريكم من تعّلم القراآن وعّلمه«)3(. 

)1( الكليني: الكايف 2/ 617، كتاب ف�سل القراآن، يف كم ُيقراأ القراآن وُيختم، ح2.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض 618، ح4.

)3( ابن اأبي جمهور الأح�سائي: عوايل اللئايل 1/ 99، ح17. )لي�ض املراد بالتعليم حفظ األفاظه ومعرفتها، بل املراد به معرفة 
معانيه، وتف�سري األفاظه، ومعرفة ما يوؤّدى اإليه لفظه من املعاين، لي�ستدّل به على التوحيد، وهي الأحكام ال�سرعّية وفيه دللة 
على اأّن ذلك اأف�سل العلوم، واأّن العلم له والتعّلم، اأف�سل العلماء واملتعلمني واملق�سود منه حّث النا�ض وحتري�سهم على تعّلم 

ذلك العلم وتعليمه)معه((.)هام�ض العوايل(.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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وقال 4: 	•
»األ م���ن تعّل���م الق���راآن وعّلمه وعمل مبا فيه فاأن���ا له �سائٌق اإىل اجلّن���ة، ودليٌل اإىل 

اجلّنة«)1(.

وقال 4:	• 
»من عّلم رجاًل القراآن فهو موله ل يخذله ول ي�ستاأثر عليه«)2(. 

 : وقال 4	•
»م���ن عّلم عب���ًدا اآيًة من كتاب اهلل فهو م���وله، ل ينبغي له اأن يخذل���ه، ول ي�ستاأثر 

عليه، فاإن هو فعله ق�سم عروًة من عرى الإ�سالم«)3(. 

وقال 4:	• 
»م���ن عّلم ول���ًدا له الق���راآن قّلده اهلل ق���الدًة يعجب منه���ا الأول���ون والآخرون يوم 

القيامة«)4(.

وقال 4:	• 
»م���ا اجتم���ع قوٌم يف بيٍت م���ن بيوت اهلل يتل���ون كت���اب اهلل ويتدار�سون���ه بينهم اإّل 
نزل���ت عليهم ال�سكينة، وغ�سيتهم الّرحم���ة، وحّفتهم املالئكة، وذكرهم اهلل فيمن 

عنده«)5(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
ن اأدبه، ويعلِّمه القراآن«)6(. ن ا�سمه، ويح�سِّ »حّق الولد على الوالد اأن يح�سِّ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 531، ح2375.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض532، ح2382.
)3( امل�سدر نف�سه: �ض532، ح2384.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض533، ح2386.
)5( امل�سدر نف�سه: �ض518، ح2320.

)6( ابن اأبي احلديد: �سرح نهج البالغة 19/ 365، الأ�سل 407.
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ادق ÷: قال ر�صول اهلل 4:	•  قال الإمام ال�صّ
»اإّن اأه���ل الق���راآن يف اأعل���ى درجٍة م���ن الآدمّيني ما خ���ال النبّي���ني واملر�سلني، فال 

ت�ست�سعفوا اأهل القراآن حقوقهم، فاإّن لهم من اهلل العزيز اجلّبار ملكاًنا عليًّا«)1(.

الطائفة الرابعة: ما حّددت مقدار وحالت القراءة: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»م���ن ق���راأ ع�سر اآي���ات يف ليل���ٍة مل ُيكتب من الغافل���ني، ومن قراأ خم�س���ني اآيٍة ُكتب 
م���ن الّذاكري���ن، ومن قراأ مائة اآيٍة ُكتب من القانت���ني، ومن قراأ مائتي اآيٍة ُكتب من 
اخلا�سع���ني، ومن قراأ ثالثمائة اآيٍة ُكتب من الفائزين، ومن قراأ خم�سمائة اآيٍة ُكتب 
م���ن املجتهدين، ومن قراأ األ���ف اآيٍة ُكتب له قنطاٌر من ت���رب، القنطار خم�سة ع�سر 
األ���ف مثقاٍل من ذهب، واملثقال اأربعٌة وع�سرون قرياًط���ا، اأ�سغرها مثل جبل اأحد، 

واأكربها ما بني ال�ّسماء اإىل الأر�ض«)2(.

عن اأبي جعفر ÷ قال: 	•
»م���ن قراأ الق���راآن قائًما يف �سالته كتب اهلل له بكّل ح���رٍف مائة ح�سنة، ومن قراأه 
يف �سالته جال�ًسا كتب اهلل له بكّل حرٍف خم�سني ح�سنًة، ومن قراأه يف غري �سالته 

كتب اهلل له بكّل حرٍف ع�سر ح�سنات«)3(.

وقال الإمام احل�صني ÷:	• 
»من قراأ اآيًة من كالم اهلل تعاىل عّز وجّل يف �سالته قائًما يكتب اهلل له بكّل حرٍف 
الة كتب اهلل له بكّل حرٍف ع�سًرا، فاإن ا�ستمع  مائة ح�سنة، فاإن قراأها يف غري ال�سّ
الق���راآن كان له بكّل حرٍف ح�سنة، واإن ختم الق���راآن لياًل �سّلت عليه املالئكة حتى 
ُي�سب���ح، واإن ختمه نهاًرا �سّلت عليه احلفظة حتى مي�سى، وكانت له دعوة جمابة، 

)1( الكليني: الكايف 2/ 603، باب  ف�سل حامل القراآن، ح1. 
)2( امل�سدر نف�سه: ج612/2، باب ثواب قراءة القراآن، ح5.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض611، باب ثواب قراءة القراآن، ح1.
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وكان خرًيا له مّما بني ال�ّسماء اإىل الأر�ض«)1(. 

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»القراآن عهد اهلل اإىل خلقه، فقد ينبغي للمرء امل�سلم اأن ينظر يف عهده، واأن يقراأ 

منه يف كّل يوم خم�سني اآية«)2(. 

وعنه ÷: 	•
»م���ا مين���ع التاجر منكم امل�سغول يف �سوقه اإذا رجع اإىل منزله اأن ل ينام حتى يقراأ 
�سورًة من القراآن، فتكتب له مكان كّل اآيٍة يقروؤها ع�سر ح�سنات، ومُيحى عنه ع�سر 

�سّيئات«)3(.

عــن اإ�صحــاق بــن عّمار عــن اأبي عبــد اهلل ÷ قال:	• قلت ل���ه: جعلت فداك 
اأيّن اأحف���ظ الق���راآن على ظه���ر قلبي، فاقراأ عل���ى ظهر قلبي اأف�س���ل اأو اأنظر يف 

امل�سحف؟ فقال يل: 
»ب���ل اق���راأه وانظ���ر يف امل�سحف فهو اأف�س���ل، اأما علم���ت اأّن الّنظ���ر يف امل�سحف 

عبادة«)4(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»م���ن ق���راأ الق���راآن يف امل�سح���ف ُمّت���ع بب�س���ره، وُخّف���ف ع���ن والدي���ه واإن كان���ا 

كافرين«)5(.

)1( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض 269.
)2( الكليني: الكايف 2/ 609، باب  يف قراءته، ح1.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض 611، باب ثواب قراءة القراآن، ح2.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض 613، باب قراءة القراآن يف امل�سحف، ح5.

)5( امل�سدر نف�سه: �ض 613، ح1.
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اآداب التالوة:

�ض هنا ما اأوردناه يف كتابنا )الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض( فمن اأراد  نلخِّ
ال�ستزادة فلريجع اإىل الكتاب املذكور..

اأول: الآداب الّظاهرة:
]1[ حال القارئ للقراآن:

1- اأن يكون القارئ على طهارٍة من اخلبث واحلدث. 
2- ا�ستقبال القبلة اأثناء التالوة.

3- التاأّدب والوقار يف هيئة اجللو�ض.
الة قائًما كما تقّدم. 4- اأف�سل الأحوال اأن يقراأ القراآن يف ال�سّ

]2[  مقدار التالوة: 

تقّدمت الإ�سارة اإىل ذلك. 

]3[  هيئة التالوة:
1- الرتتيل: 

»تالوة القراآن بطريقٍة فيها تاأيّن وتبياٌن للحروف، واإ�سباع للحركات، وفيها خ�سوٌع 
وان�سهار مع اأجواء القراآن«. 

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة املزّمل/ الآية 4	•
ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل}.  {َوَرتِّ

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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وت:  2- حت�صني ال�صّ
قال النبّي 4: 	•

وت احل�سن«)1(.  »لكّل �سيٍئ حلية، وحلية القراآن ال�سّ

وقال 4:	• 
»اقراأوا القراآن باأحلان العرب واأ�سواتها، واإّياكم وحلون اأهل الف�سق واأهل الكبائر، 
عون القراآن ترجيع الغناء والنوح والرهبانّية، ل  فاإّن���ه �سيجيئ من بعدي اأقواٌم يرجِّ

يجوز تراقيهم، قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه �ساأنهم«)2(.

3- اجلهر بالقراءة اإىل حٍد ُي�صمع نف�صه:
واأّما اإ�سماع الآخرين فله حالتان:

الأوىل:	  ا�ستحباب الإ�سرار اإذا ترّتب على اإ�سماع الآخرين خوف الوقوع يف الّرياء 
والت�سّنع، اأو خوف الت�سوي�ض على الآخرين.

	•يف اخلرب: 
»وف�سل عمل ال�ّسر على العالنية �سبعني �سعًفا«)3(. 

ويف احلديث عن ر�صول 4:	• 
»ف�س���ل ق���راءة ال�ّس���ر عل���ى ق���راءة العالني���ة كف�س���ل �سدق���ة ال�ّسر عل���ى �سدقة 

العالنية«)4(. 

الثانية:	  ا�ستحباب اجلهر يف احلالت التي يوؤَمُن فيها الّرياء والت�سّنع والت�سوي�ض 
على الآخرين:

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 615، باب ترتيل القراآن بال�سوت احل�سن، ح9.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض 614، ح3.

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال 16/ 659، ح46272.
)4( الفي�ض الكا�ساين: املحّجة البي�ساء 2/ 229.
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 : وعن معاذ بن جبل قال: قال ر�صول اهلل 4	•
»م���ن �سّل���ى منكم بالليل فليجهر بقراءت���ه، فاإّن املالئكة ت�سّل���ي ب�سالته، وت�سمع 
لقراءت���ه، واإّن موؤمن���ي اجل���ّن الذي���ن يكونون يف اله���واء وجريانه مع���ه يف م�سكنه 

ي�سّلون ب�سالته، وي�سمعون قراءته«)1(.

4- ا�صتحباب البكاء يف حال التالوة:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»اقراأوا القراآن وابكوا، فاإن مل تبكوا فتباكوا«)2(. 

5- مراعاة حّق الآيات:

اأ- فاإذا مّر باآية �صجود: �سجد،  ويف القراآن �سجداٌت واجبة )يف �سور العزائم الأربع(:

( من �صورة )ال�ّصجدة(. الآية )15	•
ِهْم َوُهْم  ُحوا ِبَحْمِد َربِّ ًدا َو�َسبَّ وا �ُسجَّ ُروا ِبَها َخ���رُّ ِذيَن اإَِذا ُذكِّ ���ا ُيوؤِْمُن ِباآَياِتَنا الَّ َ { اإِنَّ

وَن}. ل َي�ْسَتْكرِبُ
لت(. ( من �صورة )ف�صّ الآية )37	•

ْم�ِض َول ِلْلَقَمِر َوا�ْسُجُدوا  ْم�ُض َواْلَقَمُر ل َت�ْسُجُدوا ِلل�سَّ َهاُر َوال�سَّ {َوِمْن اآَياِتِه اللَّْيُل َوالنَّ
اُه َتْعُبُدوَن}. هلِلِ الَِّذي َخَلَقُهنَّ اإِن ُكنُتْم اإِيَّ

( من �صورة النجم(. الآية )62	•
{ َفا�ْسُجُدوا هلِلِ َواْعُبُدوا}.

( من �صورة )العلق(. الآية )19	•
ْب}.  {َكالَّ ل ُتِطْعُه َوا�ْسُجْد َواْقرَتِ

	 وبقّية ال�ّسجدات يف القراآن م�ستحّبة...

)1( الهيثمي: جممع الزوائد 2/ 266، باب اجلهر بالقراءة.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 609/1، ح2794.
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وكيفّية �صجود التالوة:
اأن ي�سجد على ما ي�سّح ال�سجود عليه، وا�سًعا امل�ساجد ال�سبعة يف موا�سعها، ويقول 

الة. نف�ض ما يقوله يف �سجود ال�سّ

ولي����ض يف �سج���ود الت���الوة تكب���رٌي ول ت�سّهد ول ت�سلي���م، ول ي�سرتط في���ه الطهارة 
وال�ستقبال.

 ب- واإذا مّر باآية رحمٍة ونعيم: �ساأل اهلل تعاىل اأن يرزقه ذلك.
ج- واإذا مّر باآية عذاٍب:ا�ستعاذ باهلل تعاىل منه بل�سانه وقلبه.

د- واإذا مــّر باآيــة ت�صبيــٍح اأو حتميــٍد اأو تهليــٍل اأو تكبــرٍي: �س���ّبح اهلل، وحمده، وهّلل 
وكّب.

 هـ- واإذا مّر باآية ا�صتغفاٍر:ا�ستغفر.
 و- واإذا مّر باآية دعاٍء:دعا.

6- ال�صتعاذة عند ابتداء القراءة:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 98	•

ِجيِم}. ْيَطاِن الرَّ َت اْلُقْراآَن َفا�ْسَتِعْذ ِباهلِل ِمَن ال�سَّ  {َفاإَِذا َقَراأْ

و�صيغة ال�صتعاذة:
	 »اأعوذ باهلل من ال�ّسيطان الّرجيم«.

	 »اأعوذ باهلل من ال�ّسيطان«.
	 »اأعوذ باهلل ال�ّسميع العليم من ال�ّسيطان الرجيم«.

7-  ف�صل القراءة يف امل�صحف:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»اعطوا اأعينكم حّظها من العبادة.. 
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 قالوا: وما حّظها من العبادة يا ر�سول اهلل؟ 
قال 4: الّنظر يف امل�سحف، والتفّكر فيه، والعتبار عند عجائبه«)1(.  

وتقّدم ما يدّل على ذلك.

ا: الآداب الباطنة: ثانياً
ونوجزها يف الآداب التالية:

]1[ ا�صت�صعار عظمة القراآن: 

من خالل:
1- ا�ست�سعار عظمة املتكّلم وهو اهلل عّز وجّل.

2- امتالك الفهم والب�سرية بقيمة كالم اهلل تعاىل.
3- ا�ست�سعار اللطف الإلهي، والفي�ض الرّبايّن.

]2[ ح�صور القلب: 

واإّل كانت تالوة الغافلني ال�ّساهني، ول خري يف تالوٍة غافلٍة �ساهية.

]3[ التدّبر والتفّكر: 
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة حممد/ الآية 24	•

ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها}.  {اأََفاَل َيَتَدبَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة �ص/ الآية 29	•
َر اأُْوُلوا اْلأَْلَباِب}. ُروا اآَياِتِه َوِلَيَتَذكَّ بَّ َيدَّ  {ِكَتاٌب اأَنَزْلَناُه اإَِلْيَك ُمَباَرٌك لِّ

والتدّبر القراآين يحتاج اإىل:
اأ-  ح�سور القلب اأثناء التالوة.

ب- امتالك ثقافة قراآنّية.

)1( الّري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2464، ل عبادة كالتفّكر، ح3253.
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ج- التاأيّن يف التالوة.
د- التخّلي عن موانع الفهم: 

	 الن�سغال باأداء احلروف، والن�سراف عن املعاين.
ب الأعمى. 	 التع�سّ

	 الإ�سرار على املعا�سي والّذنوب.
	 اجلمود على تف�سرٍي واحٍد ظاهر.

]4[  اخل�صوع والن�صهار والّذوبان:
 : قال تعاىل يف �صورة احلديد/ الآية 16	•

 {اأَمَلْ َياأِْن ِللَِّذيَن اآَمُنوا اأَن َتْخ�َسَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اهلِل}.

 : قال تعاىل يف �صورة الأنفال/ الآية 16	•
ِذيَن اإَِذا ُذِكَر اهلُل َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم}. ا امْلُوؤِْمُنوَن الَّ َ  {اإِنَّ

ملاذا يغيب اخل�صوع؟
1- غفلة القلب.
2- تلّوث القلب.

3- الذنوب واملعا�سي.

]5[  التمّثل القراآين )التطبيق والتج�صيد(: 
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»ل ي�سمع القراآن من رجٍل اأ�سهى منه مّمن يخ�سى اهلل عّز وجّل«)1(.

وقال 4:	• 
»اإّن م���ن اأح�س���ن الّنا����ض �سوًتا بالق���راآن الذي اإذا �سمعت���ه يقراأ راأي���ت اأّنه يخ�سى 

اهلل«)2(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 610، ح2802.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض 608، ح2788.
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	•وجاء يف احلديث: 
»ما اآمن بالقراآن من ا�ستحّل حمارمه«)1(.

	•ويف احلديث: 
»رّب تاٍل للقراآن، والقراآن يلعنه«)2(.

	•ويف احلديث:

»من قراأ القراآن ومل يعمل به ح�سره اهلل يوم القيامة اأعمى، قال: ربِّ مل ح�سرتني 
اأعمى وقد كنت ب�سرًيا، قال كذلك اأتتك اآياتنا فن�سيتها وكذلك اليوم تن�سى«)3(. 

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 616، ح2844.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 4/ 249، باب اأّنه ي�ستحب حلامل القراآن مالزمة اخل�سوع، ح2.

دوق: ثواب الأعمال، �ض286، عقاب جممع عقوبات الأعمال. )3( ال�سّ

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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الفقرة الرابعة:

ائمني اآداب ال�صّ

نتناول هذه الآداب من خالل جمموعة عناوين:

العنوان الأول: اآداب الإفطار:
ونوجز هذه الآداب فيما يلي:

عف اأو ملن ينتظره  الة اإّل ملن غلب عليه ال�صّ ]1[تاأخري الإفطار عن ال�صّ
الآخرون:

قال الإمام الباقر ÷: 	•
»يف رم�س���ان ت�سّل���ي ث���ّم تفطر اإّل اأن تكون م���ع قوم ينتظرون الإفط���ار، فاإن كنت 
���الة.. قلت:  تفط���ر معه���م فال تخال���ف عليهم، فافطر ث���ّم �س���ّل، واإّل فابداأ بال�سّ
���الة، فابداأ  ومل���ا ذاك؟، ق���ال ]÷[: لأّنه قد ح�س���رك فر�س���ان: الإفطار وال�سّ
الة، ثّم ق���ال: ت�سّلي واأنت �سائٌم فتكتب �سالتك تلك  باأف�سلهم���ا، واأف�سلهما ال�سّ

وم اأحّب اإيّل«)1(.  فتختم بال�سّ

وقال ÷: 	•
���الة على الإفطار، اإّل اأن تكون مع قوٍم يبت���دوؤون بالإفطار فال تخالف  »ُتق���ّدم ال�سّ
الة، فاإّنها اأف�سل من الإفطار، وتكتب �سالتك  عليهم واأفطر معهم، واإّل فابداأ بال�سّ

واأنت �سائم اأحّب اإيّل«)2(.

الة على الإفطار، ح2. )1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 150، باب ا�ستحباب تقدمي ال�سّ
)2( امل�سدر نف�سه: �ض151، ح4.
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ــالة اأو بعدهــا؟  : عــن الإفطــار اأَقبــل ال�صّ ــادق ÷	• و�صئــل الإمــام ال�صّ
فقال÷: 

»اإن كان مع���ه ق���وٌم ُيخ�سى اأن يحب�سهم عن ع�سائه���م فليفطر معهم، واإن كان غري 
ذلك فلي�سّل ثّم ليفطر«)1(.

وقال ÷: 	•
ائم اإن قوي على ذلك اأن ُي�سّلي قبل اأن يفطر«)2(.  »ُي�ستحّب لل�سّ

]2[ اأن يفطر بتمٍر اأو رطٍب اأو �صيٍئ حلو اأو ماٍء �صاخن اأو لنب:

عن اأبي عبد اهلل ÷ قال: 	•
»كان ر�س���ول اهلل 4 اأول ما ُيفطر عليه يف زمن الّرطب الّرطب، ويف زمن التمر 

التمر«)3(.

وعن اأبي عبداهلل ÷ قال: 	•
ًرا  »كان ر�س���ول اهلل 4 اإذا اأفط���ر ب���داأ بحلواء يفط���ر عليها، فاإن مل يج���د ف�سكَّ
ومت���رات، فاإن اأعوز ذلك كّله فماء فات���ر، وكان يقول: ينّقي املعدة والكبد، ويطّيب 
النكه���ة والف���م، ويقّوي الأ�سرا�ض ويق���ّوي احلدق، ويجلو الناظ���ر، ويغ�سل الّذنوب 
غ�ساًل، وي�سكن العروق الهائجة واملّرة الغالبة، ويقطع البلغم، ويطفئ احلرارة عن 

داع«)4(.  املعدة، ويذهب بال�سّ

. ا ÷ كان ي�ستحّب اأن يفطر على اللنب )5(	• وُروي اأّن عليًّ

)1(  امل�سدر نف�سه: �ض149، ح1.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض150، ح3.

)3( امل�سدر نف�سه: ج10/ 156، باب ا�ستحباب الإفطار على احللوى اأو الرطب، ح1.
)4( امل�سدر نف�سه: ج10/ 158، ح6.

)5( امل�سدر نف�سه: ح7.
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]3[ الدعاء عند الإفطار:

يف احلديث اأّن ر�صول اهلل 4 كان اإذا اأفطر قال: 	•
»الله���ّم لك �سمنا، وعلى رزقك اأفطرن���ا، فتقّبله مّنا، ذهب الّظماأ، وابتلت العروق 

وبقي الأجر«)1(.

ا ÷ قال عند اإفطاره: 	• ويف احلديث اأّن عليًّ
»ب�س���م اهلل، الله���ّم لك �سمنا، وعلى رزق���ك اأفطرنا، فتقّبل مّنا اإّن���ك اأنت ال�سميع 

العليم«)2(.

ادق ÷ قال:	•  وعن الإمام ال�صّ
»تقول يف كّل ليلٍة من �سهر رم�سان عند الإفطار اإىل اآخره: احلمد هلل الذي اأعاننا 
ف�سمن���ا، ورزقنا فاأفطرنا، اللهّم تقّبل مّن���ا، واأِعّنا عليه، و�سّلمنا فيه، وت�سّلمه مّنا 

يف ي�سٍر منك وعافية، احلمد هلل الذي ق�سى عنا يوًما من �سهر رم�سان«)3(.

وقال ابن طاوو�ص يف الإقبال عنه ÷:	• 
»م���ا من عبٍد ي�س���وم فيقول عند اإفطاره: )يا عظيم يا عظي���م اأنت اإلهي ل اإله يل 
غ���ريك اغف���ر يل الّذنب العظيم، اإّنه ل يغفر الّذن���ب العظيم اإّل العظيم( اإّل خرج 

من ذنوبه كيوم ولدته اأّمه«)4(.

وعنه ÷: 	•
ائم ُت�ستجاب عند اإفطاره«)5(. »دعوة ال�سّ

وعن الإمام الكاظم ÷ عن اآبائه2:	• 
»اإّن لكّل �سائٍم عند فطوره دعوٌة م�ستجابة، فاإذا كان اأول لقمٍة فقل: )ب�سم اهلل يا 

)1( الطو�سي: تهذيب الأحكام 4/ 200، باب القول والدعاء عند الإفطار، ح1.
)2( امل�سدر نف�سه: ح3.

ائم اإذا اأفطر، ح2. )3( الكليني: الكايف 4/ 95، باب ما يقول ال�سّ
)4( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 240.

)5( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 148، باب ا�ستحباب دعاء ال�سائم عند الإفطار باملاأثور وغريه، ح5.
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وا�س���ع املغفرة اغفر يل(. ويف رواية اأخ���رى: )ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم، يا وا�سع 
املغفرة اغفر يل(. فاإّنه من قالها عند اإفطاره غفر له«)1(.

]4[ قراءة اإّنا اأنزلناه عند الإفطار: 

قال الإمام علّي بن احل�صني زين العابدين ÷: 	•
»م���ن قراأ اإّنا اأنزلناه عند فطوره وعن���د �سحوره، كان فيما بينهما كاملت�سّحط بدمه 

يف �سبيل اهلل«)2(.

دقة عند الإفطار: ]5[ ال�صّ
ويف ذلك ثواٌب عظيم...

عن الّر�صا ÷ قال:	•
»م���ن ت�سّدق وقت اإفط���اره على م�سكنٍي برغيٍف غفر اهلل ل���ه ذنبه، وكتب له ثواب 

عتق رقبٍة من ولد اإ�سماعيل«)3(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»من ت�سّدق يف �سهر رم�سان ب�سدقٍة �سرف اهلل عنه �سبعني نوًعا من البالء«)4(.

العنوان الثاين: اآداب ال�ّصحور:
ونوجزها فيما يلي:

]1[ اأن ل ُيرتك ال�ّصحور ولو بتمّرٍة اأو جرعة ماء:

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ل تدع اأّمتي ال�ّسحور ولو على ح�سفة«)5(. 

)1( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 244.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 149، كتاب ال�سوم، باب ا�ستحباب دعاء ال�سائم عند الإفطار باملاأثور وغريه، ح7.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض 316، باب تاأّكد ال�ستحباب الجتهاد يف العبادة، ح26.
دوق: ثواب الأعمال، �ض 142، ثواب �سدقة النهار. )4( ال�سّ
)5( الكليني: الكايف 4/ 95، باب اأّنه ي�ستحب ال�ّسحور، ح3.
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وقال 4:	• 
»ت�سّحروا ولو بجرع املاء، األ �سلوات اهلل على املت�سّحرين«)1(.

وقال 4:	• 
»تعاون���وا ب���اأكل ال�ّسح���ور عل���ى �سي���ام الّنه���ار، وبالّنوم عن���د القيلولة عل���ى قيام 

الليل«)2(.

وقال 4:	• 
»اإّن اهلل تب���ارك وتعاىل ومالئكته ُي�سّلون على املت�سّحرين وامل�ستغفرين بالأ�سحار، 

فليت�سّحر اأحدكم ولو ب�سربٍة من ماء«)3(.

]2[ تاأخري ال�ّصحور: 

	 وكّلما اقرتب من الفجر كان اأف�سل، ويف ذلك عوٌن له على �سيام النهار.

]3[ قراءة )اإّنا اأنزلناه( عند ال�ّصحور: 

تقّدم حديث الإمام زين العابدين ÷:	• 
ط بدمه  »م���ن قراأ اإّن���ا اأنزلناه عند فطوره وعند �سحوره كان فيم���ا بينهما كاملت�سحِّ

يف �سبيل اهلل«)4(.

العنوان الثالث: عدم الإ�صراف يف الأكل وال�ّصرب:
يام الروحّي���ة والجتماعّية من  ائم���ني ي�سادرون عط���اءات ال�سّ فالكث���ري من ال�سّ
خ���الل الّنه���م والإ�سراف يف تن���اول الأطعمة والأ�سرب���ة، فكاأّنهم يث���اأرون ل�ساعات اجلوع 

والعط�ض يف اأثناء الّنهار.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 144، باب ا�ستحباب ال�ّسحور ملن يريد ال�سوم، ح6.
)2( امل�سدر نف�سه: ح7.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض146، ح9.

)4( امل�سدر نف�سه: �ض149، ح7.
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ائ���م هذا الإح�سا�ض باجل���وع والعط�ض، من  يام اأن يعي�ض ال�سّ واإّن م���ن حك���م ال�سّ
اأجل اأن يعي�ض الإح�سا�ض باآلم البوؤ�ساء واملحرومني، ومن اأجل اأن يتذّكر جوع يوم القيامة 

وعط�سه.

يف خطبته الرم�صانّية:  قال النبّي 4 	•
»واذكروا بجوعكم وعط�سكم فيه جوع يوم القيامة وعط�سه«.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
يام لي�ست���وي به الغنّي والفقري، وذل���ك لأّن الغنّي مل يكن ليجد  »اأم���ا العّلة يف ال�سّ
م����ضّ اجلوع، فريحم الفق���ري، لأّن الغني كّلما اأراد �سيًئا ق���در عليه، فاأراد اهلل عّز 
وج���ّل اأن ي�س���وي بني خلقه، واأن يذيق الغنّي م�ض اجل���وع والأمل لريّق على ال�سعيف 

ويرحم اجلائع«)1(.

وم-:	•  وقال الإمام الّر�صا ÷ - يف عّلة وجوب ال�صّ
وليك���ون  الآخ���رة،  فق���ر  عل���ى  وي�ستدّل���وا  والعط����ض  اجل���وع  اأمل  يعرف���وا  »لك���ي 
ائ���م خا�سًع���ا ذلي���اًل م�ستكيًن���ا ماأج���وًرا حمت�سًب���ا عارًف���ا �ساب���ًرا عل���ى م���ا  ال�سّ
اأ�ساب���ه م���ن اجل���وع والعط����ض، في�ستوج���ب الث���واب م���ع م���ا في���ه م���ن الإم�ساك 
ا لهم عل���ى اأداء  ع���ن ال�ّسه���وات، وليك���ون ذل���ك واعًظ���ا له���م يف العاج���ل، وراي�سً
م���ا كّلفه���م ودلي���اًل لهم يف الأخ���ر، وليعرف���وا �س���ّدة مبلغ ذل���ك على اأه���ل الفقر 
وامل�سكن���ة يف الدني���ا، في���وؤّدوا اإليه���م ما فر����ض اهلل تع���اىل له���م يف اأموالهم«)2(.

وم-:  وقال الإمام الع�صكرّي ÷	• - ملا �صئل عن عّلة وجوب ال�صّ
»ليجد الغنّي م�ّض اجلوع فيمّن على الفقري«)3(.

يام على النا�ض، ح2. دوق: علل ال�سرائع 2/ 378، باب 108 - العّلة التي من اأجلها جعل ال�سّ )1( ال�سّ
)2( امل�سدر نف�سه: ج1/ 270، باب 182 - علل ال�ّسرايع واأ�سول الإ�سالم، ح9.

دوق: الأمايل، �ض97، املجل�ض 11، ح2. )3( ال�سّ
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وق���د حّذرت الآي���ات والّرواي���ات م���ن الإ�س���راف يف الأكل وال�ّسرب، وق���د تقّدمت 
ر - هنا  يام( نذكِّ جمموعة منها حينما تناولنا )ال�ستعداد الثالث: امتالك روحانّية ال�سّ

- ببع�ٍض منها:

 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 31	•
ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  {وُكُلوْا َوا�ْسَرُبوْا َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»ل مُتيتوا القلوب بكرثة الطعام وال�سراب، فاإّن القلوب متوت كالّزرع اإذا اأكرث عليه 

املاء«)1(.

وقال 4:	• 
»ل يدخل ملكوت ال�ّسموات والأر�ض من مالأ بطنه«)2(. 

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»ولي�ض �سيٌئ اأ�سّر لقلب املوؤمن من كرثة الأكل«)3(.

	•وقال لقمان لبنه: 
»ي���ا بنّي! اإذا امتالأت املعدة نام���ت الفكرة وخر�ست احلكمة، وقعدت الأع�ساء عن 

العبادة«)4(.

العنوان الرابع: عدم التبذير يف املوائد الرم�صانّية:
ل م�سكل���ة يف اأن يتو�ّسع املوؤمنون الق���ادرون يف املوائد الرم�سانّية )موائد الأ�سر اأو 
موائ���د الّدعوات(، ب�سرط اأن ل يتح���ّول هذا التو�ّسع اإىل م�ست���وى )التبذير(؛ فيما يعنيه 
ه���ذا التبذي���ر من وجود )فائ�ٍض كبرٍي( م���ن الأطعمة والأ�سربة يك���ون م�سريه اإىل مواقع 

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 16/ 209، باب كراهة كرثة الأكل، ح4.
)2( الرناقي: جامع ال�ّسعادات 2/ 4.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 94، باب حترمي ق�سوة القلب، ح8.
)4( الرناقي: جامع ال�ّسعادات 2/ 4.
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القمام���ة، اأّما اإذا وج���د الفائ�ض طريقه اإىل بيوت الفقراء والبوؤ�س���اء واملحتاجني، اأو اإىل 
بيوت اجلريان والأرحام واملعارف والأحّبة والأ�سدقاء، فهذا عمٌل م�سروٌع مبارٌك مندوٌب 
اإليه يف هذا ال�ّسهر العظيم وفيه اأجٌر وثواب، فاحلذر احلذر من )التبذير( الذي ي�ستنزف 

الأموال فيما ل نفع فيه ول فائدة.

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الإ�صراء/ 26- 27	•
َياِطنِي}. ِريَن َكاُنوْا اإِْخَواَن ال�سَّ ْر َتْبِذيًرا، اإِنَّ امْلَُبذِّ  {َوَل ُتَبذِّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الفرقان/ 67	•
وا َوَكاَن َبنْيَ َذِلَك َقَواًما}. ِذيَن اإَِذا اأَنَفُقوا مَلْ ُي�ْسِرُفوا َومَلْ َيْقرُتُ  {َوالَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الأنعام/ 141	•
ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  {َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الأعراف/ 31	•
ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  {وُكُلوْا َوا�ْسَرُبوْا َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ

قال الإمام علّي ÷:	• 
»الإ�سراف مذموٌم يف كّل �سيٍئ اإّل يف اأفعال الرّب«)1(. 

وقال ÷:	• 
ا«)2(.  ًرا، وكن مقدًرا ول تكن مقرّتً »كن �سمًحا ول تكن مبذِّ

ْر َتْبِذيًرا}: قال:  ادق ÷ –	• يف قوله تعاىل:  {َوَل ُتَبذِّ �صئل الإمام ال�صّ
ر، وم���ن اأنفق يف �سبي���ل اخلري فهو  »م���ن اأنف���ق �سيًئا يف غ���ري طاعة اهلل فه���و مبذِّ

مقت�سد«)3(. 

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 15/ 271، باب حّد الإ�سراف والتقتري، ح10.
)2( نهج البالغة 4/ 10، احلكمة 33.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 15/ 269، باب حّد الإ�سراف والتقتري، ح4.
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وقال ÷: 	•
»اإّنا الإ�سراف فيما اأتلف املال واأ�سّر بالبدن«)1(.

وقال ÷: 	•
»اإّن الق�س���د اأمٌر يحّبه اهلل عّز وجّل، واإّن ال�ّس���رف اأٌمر يبغ�سه اهلل، حتى طرحك 

الّنواة فاإّنها ت�سلح لل�سيئ، وحتى �سّبك ف�سل �سرابك«)2(.
ادق[ ÷ فدعا  وع���ن ب�سر بن مروان قال: دخلن���ا على اأبي عبد اهلل ]الإمام ال�سّ
برط���ٍب، فاأقب���ل بع�سه���م يرمي بالّن���وى، ق���ال: واأم�سك اأبو عب���د اهلل ]÷[ يده 

فقال: 

»ل تفعل اإّن هذا من التبذير واهلل ل يحّب الف�ساد«)3(.

العنوان اخلام�ص: عدم التفريط باأوقات هذا ال�ّصهر: 
اأوقات هذا ال�ّسهر لها قيمتها الكبرية عند اهلل تعاىل..

يف خطبته الرم�صانّية:  قال النبّي 4 	•
»�سه���ٌر هو عند اهلل اأف�سل ال�ّسه���ور، واأّيامه اأف�سل الأي���ام، ولياليه اأف�سل الليايل، 

و�ساعاته اأف�سل ال�ّساعات«. 
ط باأوقات هذا ال�ّسهر الف�سيل..  فكم هو �سقيٌّ وحمروٌم من ُيفرِّ

والتفريط له مظاهر كثرية نذكر منها:

]1[ الإ�صراف يف الّنوم: 
�سحيٌح قال النبّي 4 يف خطبته: »ونومكم فيه عبادة«. 

ائم ال�ّساعات الطويلة مّما  اإّل اأّن الإ�سراف يف الّنوم الذي ي�ستوعب من اأوقات ال�سّ
ائمني مو�سًما  يحرمه من ال�ستفادة الهادفة، فيما هي العبادات والطاعات التي توّفر لل�سّ

)1( الكليني: الكايف 6/ 499، كتاب الزي والتجّمل، باب احلّمام، ح14.
)2( امل�سدر نف�سه: ح52/4، باب ف�سل الق�سد، ح2. 

)3( العيا�سي: تف�سري العيا�سي 2/ 289، ح58.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ

B5 8-8-2010.indd   93 08/08/2010   10:59:14 �



8 8

94

ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

غنيًّا يف التجارة مع اهلل، هذا الإ�سراف مذموٌم بال اإ�سكال. 

وقد حّذرت الروايات من كرثة النوم:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»اإّياكم وكرثة النوم، فاإّن كرثة النوم يدع �ساحبه فقرًيا يوم القيامة«)1(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»اإّن اهلل عّز وجّل يبغ�ض كرثة النوم وكرثة الفراغ«)2(.

وقال ÷:	• 
»كرثة النوم مذهبة للّدين والّدنيا«)3(.

وقال الإمام الكاظم ÷: 	•
»اإّن اهلل عّز وجّل يبغ�ض العبد النّوام الفارغ«)4(. 

]2[ ال�ّصهرات ال�صائعة: 
ميكن اأن ن�سّنف ال�ّسهرات اإىل ثالثة اأنواع: 

1- ال�ّصهرات املحّرمة: 
»�سغل �ساعات الليل مبعا�سي وذنوب وممار�ساٍت حمّرمة واأفعاٍل فا�سدة«. 

ومن اأمثلة ذلك: 
	 ارتياد املالهي.

	 ح�سور احلفالت الفا�سقة.
	 م�ساهدة الربامج الفا�سدة )برامج تلفاز اأو برامج انرتنت(.

	 املمار�سات اجلن�سّية املحّرمة.

)1( املفيد: الخت�سا�ض: �ض218.
)2( الكليني: الكايف 5/ 84، باب كراهية النوم والفراغ، ح3.

)3( امل�سدر نف�سه: ح1.

)4( امل�سدر نف�سه: ح2.
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	 تعاطي امل�سكرات واملخّدرات.
	 األعاب القمار.

	 وغري ذلك من الأعمال املحّرمة يف ال�سريعة الإ�سالمّية.
	 اأ�سقياء كّل ال�ّسقاء اأولئك الذين ي�سرفون اأوقات هذا ال�ّسهر الف�سيل يف ع�سيان 

خالقهم، ويف اللهو والعبث والف�سوق والفجور.

قال اأمري املوؤمنني ÷:	• 
»اأّيها الّنا�ض اّتقوا اهلل، فما ُخلق امروؤ عبًثا فيلهو، ول ُترك �سًدا فيلغو«)1(.

وقال ÷:	• 
»اهجر اللهو فاإّنك مل ُتخلق عبًثا فتلهو، ومل ُترتك �سًدا فتلغو«)2(. 

وقال ÷: 	•
»غ�ّسك من اأر�ساك بالباطل واأغراك ب�  ]املالهي[ والهزل«)3(. 

وقال ÷: 	•
»ل تغرّن���ك العاجل���ة ب���زور املالهي، ف���اإّن الّلهو ينقط���ع ويلزمك م���ا اكت�سبته من 

املاآثم«)4(.

وقال ÷:	•
»�سّر ما �سّيع فيه العمر اللعب«)5(.

وقال ÷: 	•
»اللهو ُي�سخط الّرحمن، وُير�سي ال�ّسيطان، وُين�سي القراآن«)6(. 

)1( نهج البالغة 4/ 87، احلكمة 370.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض76، ب1، ف�سل3.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض349، الباب التا�سع ع�سر.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض526، الباب الثامن والع�سرون.

)5( امل�سدر نف�سه: �ض294، ب13، ف�سل2.
)6( املجل�سي: بحار الأنوار 75/ 9، ح66.
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وقال ÷: 	•
»وجمال�سة اأهل اللهو ُين�سى القراآن، وُيح�سر ال�ّسيطان«)1(. 

وقال ÷:	• 
»ل تفن عمرك يف املالهي، فتخرج من الّدنيا بال اأمل«)2(. 

وقال ÷: 	•
»جمال�ض اللهو ُتف�سد الإميان«)3(. 

مالحظة:
ياأت���ي احلديث ع���ن ارت���كاب املعا�سي والّذن���وب حينم���ا يتناول البح���ث )الفقرة 

ائمني(. ال�ساد�سة: تقوى ال�سّ

ائعة:  2- ال�ّصهرات ال�صّ
»ا�ستثماٌر �سائٌع لالأوقات«:

رمّب���ا تكون املمار�سات غري حمّرمة من الناحية ال�سرعّية، اإّل اأّنها حينما ُت�سادر الأوقات 
والطاقات ب�سكٍل �سائع تتحّول - وفق العناوين الثانوية - اإىل اأعماٍل حمّرمة.

ومن اأمثلة ذلك:
	 جل�سات ثرثرٍة فارغٍة بال هدٍف م�سروع.

ه���ذا اإذا خلت هذه  حك وقت���ل الوقت ]	  جل�س���ات املقاهي ل�س���رب ال�سي�س���ة وال�سّ
الأجواء من املحّرمات[.

. �ساعاٌت طويلٌة اأمام �سا�سات التلفاز ]اإذا مل تكن الربامج حمّرمة[	 
، ن�ستثني ما اإذا  �ساعاٌت طويلٌة مع برامج النرتنت ]اإذا مل تكن الربامج حمّرمة[	 

كانت هناك اأهداٌف كبريٌة يف التعاطي مع الربامج امل�سروعة.

)1( امل�سدر نف�سه: ج74/ 292، ح2.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض525، ب28.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض489، ب24، ف�سل4.

B5 8-8-2010.indd   96 08/08/2010   10:59:15 �



8 8

97

	 الإ�سراف يف األعاب الت�سلية املباحة.
	 ال�ستغراق يف الألعاب الريا�سّية على ح�ساب الأهداف الكبرية.
	 الإن�سان م�سوؤوٌل كّل امل�سوؤولّية عن كّل حلظٍة من حلظات حياته.

 : افات/ الآية 24	• قال تعاىل يف �صورة ال�صّ
�ْسوؤُوُلوَن}. ُهم مَّ  {َوِقُفوُهْم اإِنَّ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»ل ت���زول قدم���ا عب���ٍد يوم القيام���ة حتى ُي�س���األ عن اأرب���ع، عن عمره فيم���ا اأفناه، 
و]ع���ن[ �سبابه فيما اأباله، وعن ماله من اأي���ن اكت�سبه وفيما اأنفقه وعن حّبنا اأهل 

البيت«)1(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»وكان فيم���ا وعظ به لقم���ان ابنه: اعلم اأّنك �سُت�ساأل غ���ًدا اإذا وقفت بني يدي اهلل 
عّز وجّل عن اأربع: �سبابك فيما اأبليته، وعمرك فيما اأفنيته، ومالك مّما اكت�سبته، 

وفيما اأنفقته، فتاأّهب لذلك واأعّد له جواًبا...«)2(.

َر َواْلُفوؤَاَد ُكلُّ اأُولِئَك َكاَن َعْنُه  ْمَع َواْلَب�صَ وعنه ÷ يف قول اهلل : 	• {اإِنَّ ال�صَّ
})3( قال:  ولاً َم�ْصوؤُ

»ُي�ساأل ال�ّسمع عّما ي�سمع، والب�سر عّما يطرف، والفوؤاد عّما عقد عليه«)4(. 

3- ال�ّصهرات الهادفة امل�صروعة: 
احلة، ويف كّل ما ير�سي اهلل تعاىل.  ا�ستثمار الأوقات يف الّطاعات، والأعمال ال�سّ

دوق: اخل�سال، �ض253، ح125. )1( ال�سّ
)2( الكليني: الكايف 2/ 135، باب ذّم الدنيا والّزهد فيها، ح20.

)3( الإ�سراء: اآية 36.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 7/ 267، ح30.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ

B5 8-8-2010.indd   97 08/08/2010   10:59:16 �



8 8

98

ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الّذاريات/ 17- 18	•
َن اللَّْيِل َما َيْهَجُعوَن، َوِباْلأَ�ْسَحاِر ُهْم َي�ْسَتْغِفُروَن}.  {َكاُنوا َقِلياًل مِّ

: وقال تعاىل يف �صورة ال�ّصجدة/ 16	•
���ا َرَزْقَناُهْم  ُهْم َخْوًف���ا َوَطَمًعا َومِمَّ اِج���ِع َيْدُع���وَن َربَّ  {َتَتَجاَف���ى ُجُنوُبُه���ْم َع���ِن امْلَ�سَ

ُينِفُقوَن}.

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ل �سه���ر اإّل يف ث���الث: متهّج���د بالقراآن، اأويف طل���ب العلم، اأو عرو����ض ُتهدى اإىل 

زوجها«)1(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»طوب���ى لنف�ٍض اأّدت اإىل رّبه���ا فر�سها، وعركت بجنبها بوؤ�سه���ا، وهجرت يف الليل 
غم�سه���ا، حت���ى اإذا غلب الكرى عليه���ا افرت�ست اأر�سها وتو�ّس���دت كّفها يف مع�سٍر 
اأ�سه���ر عيونهم خوف معادهم، وتافت ع���ن م�ساجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر 
نَّ  رّبه���م �سفاهه���م، وتق�ّسعت بطول ا�ستغفاره���م ذنوبهم  {اأُْوَلِئَك ِح���ْزُب اهلِل اأََل اإِ

ِحْزَب اهلِل ُهُم امْلُْفِلُحوَن})2(«)3(.

وقال الإمام زين العابدين ÷ - يف دعاء عرفه-: 	•
»واعمر ليلي باإيقاظي فيه لعبادتك، وتفّردي بالتهّجد لك، وتّردي ب�سكوين اإليك، 

واإنزال حوائجي بك«)4(. 

وقال ÷: 	•
»الله���ّم اجعلنا مّمن داأبه���م الرتياح اإليك واحلنني، ودهره���م ]ديدنهم[ الّزفرة 

دوق: اخل�سال: �ض112، ح88. )1( ال�سّ
)2( املجادلة: اآية 22.

)3( نهج البالغة 3/ 75، احلكمة 45.
)4( الإمام زين العابدين: ال�سحيفة ال�سجادية الكاملة، �ض272.
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والأنني، جباهم �ساجدٌة لعظمتك، وعيونهم �ساهرٌة يف خدمتك«)1(. 

وقال ÷: 	•
»ما من قطرٍة اأحّب اإىل اهلل عّز وجّل من قطرتني: قطرة دٍم يف �سبيل اهلل، وقطرة 

دمعٍة يف �سواد الليل، ل يريد بها عبٌد اإّل اهلل عّز وجّل«)2(. 

وقال الإمام الباقر ÷: 	•
»كّل عنٍي باكيٌة يوم القيامة غري ثالث: عنٌي �سهرت يف �سبيل اهلل، وعنٌي فا�ست من 

ت عن حمارم اهلل«)3(. خ�سية اهلل، وعنٌي غ�سّ

العنوان ال�صاد�ص: اآداب اجلوارح:
اًل عّما تفر�سه التقوى  يف الفقرة ال�ّساد�س���ة )تقوى اجلوارح( ياأتي احلديث مف�سّ

ائمني من التزاٍم وطاعٍة، وورٍع، وا�ستقامٍة ونظافة �سلوك. على ال�سّ

ائمني( م���ن املنا�سب اأن ن�س���ري اإىل ما يفر�سه  وهن���ا، والبح���ث يعال���ج )اأدب ال�سّ
يام على اجلوارح من )اآداٍب( و)التزاماٍت(. ال�سّ

وم اإىل ثالث درجات:  ق�ّسم علماء الأخالق ال�سّ

1- �صوم العموم: 
»كّف البطن والفرج عن ال�ّسهوة - �سهوة الأكل وال�ّسرب، و�سهوة اجلن�ض-«. 

وهذا امل�ستوى من ال�سوم يرتّتب عليه �سقوط الق�ساء، واخلال�ض من العقاب.

2- �صوم اخل�صو�ص: 
»الكّف املذكور �سابًقا مع كّف اجلوارح عن املعا�سي والّذنوب«. 

وم يرتّتب عليه احل�سول على الّثواب. وهذا امل�ستوى من ال�سّ

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 91/ 148، املناجاة التا�سعة مناجاة املحّبني ]ليوم ال�سبت[.
دوق: اخل�سال، �ض50، ح60. )2( ال�سّ

)3( الكليني: الكايف 2/ 80، باب اجتناب املحارم، ح2.
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3- �صوم خ�صو�ص اخل�صو�ص: 

»ُي�ساف اإىل ما تقّدم كّف القلب عّما �سوى اهلل والآخرة«. 

وه���ذا درج���ة الأنبي���اء وال�سّديقني واملقّرب���ني، ويرتّت���ب عليه الو�س���ول اإىل اأعلى 
املقام���ات عن���د اهلل تع���اىل والفوز مب���ا ل ع���نٌي راأت، ول اأذٌن �سمع���ت، ول خطر على قلب 

اأحد... 

ومن الروايات التي حتّدثت عن الدرجتني الثانية والثالثة:
جلابر بن عبد اهلل:  قال ر�صول اهلل 4 	•

»ي���ا جاب���ر؛ هذا �سه���ر رم�سان من �س���ام نهاره وق���ام ِورًدا من ليل���ه، وعّف بطنه 
وفرج���ه، وكّف ل�سانه، خرج من ذنوبه كخروج���ه من ال�ّسهر، فقال جابر: يا ر�سول 
اهلل م���ا اأح�س���ن ه���ذا احلدي���ث، فقال ر�س���ول اهلل 4: ي���ا جابر وم���ا اأ�سّد هذه 

ال�ّسروط!«)1(.

وقال 4: يقول اهلل عّز وجّل: 	•
»م���ن مل ت�س���م جوارحه عن حمارمي، فال حاج���ة ]يل[ يف اأن يدع طعامه و�سرابه 

من اأجلي«)2(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷:	• 
»�سيام القلب عن الفكر يف الآثام اأف�سل من �سيام البطن عن الّطعام«)3(.

وقال ÷:	• 
»�سوم القلب خرٌي من �سيام الل�سان، و�سوم الل�سان خرٌي من �سيام البطن«)4(.

يام، ح2. )1( الكليني: الكايف 4/ 87، باب اأدب ال�سّ
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 8/ 508، ح23867.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض302، ب14.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض305.
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وقال ÷: 	•
»�س���وم اجل�سد الإم�ساك عن الأغذي���ة باإرادٍة واختيار، خوًفا من العقاب ورغبًة يف 

الأجر والثواب«)1(. 

وقال ÷: 	•
»�س���وم النف�ض اإم�ساك احلوا�ّض اخلم�ض ع���ن �سائر املاآثم، وخلّو القلب عن اأ�سباب 

ال�ّسر«)2(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»اإذا �سم���ت فلي�سم �سمعك وب�سرك و�سعرك وجل���دك - وعّدد اأ�سياء غري هذا - 

وقال: ل يكون يوم �سومك كيوم فطرك«)3(. 

مالحظة:
ائمني( املزيد من الّروايات. ياأتي يف فقرة )تقوى ال�سّ

)1( امل�سدر نف�سه: �ض305.

)2( امل�سدر نف�سه: �ض305.
يام، ح1. )3( الكليني: الكايف 4/ 87، باب اأدب ال�سّ
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الفقرة اخلام�صة:

ائمني اأخالق ال�صّ

قال النبّي 4	• يف خطبته الرم�صانّية: 
راط يوم  »اأّيها الّنا�ض؛ من ح�ّسن منكم يف هذا ال�ّسهر ُخُلقه كان له جواٌز على ال�سِّ

َتِزّل فيه الأقدام«. 

راط: جاء يف و�سف ال�سّ

يف حديٍث جاء فيه:  عن ر�صول اهلل 4 	•
»ث���ّم يو�س���ع عليها ]يعني جهّنم[ �سراٌط اأدّق من ح���ّد ال�ّسيف، عليه ثالث قناطر: 
���الة، واأّما الأخرى  اأّم���ا واحدٌة فعليه���ا الأمانة والّرحم، واأّم���ا الأخرى فعليها ال�سّ
فعليه���ا ع���دل رّب العامل���ني ل اإله غ���ريه، فيكّلف���ون املم���ّر عليه فتحب�سه���م الّرحم 
الة، فاإن ن���وا منها كان املنتهى اإىل رّب  والأمان���ة، فاإن نوا منها حب�ستهم ال�سّ
اِد})1(، والّنا�ض على  َك َلِبامْلِْر�سَ العاملني عّز وجّل، وهو قوله تبارك وتعاىل:  {اإِنَّ َربَّ
���راط، فمتعلق، وقدٌم تزل، وقدٌم ت�ستم�سك واملالئكة حولهم ينادون: يا حليم  ال�سّ
اغف���ر وا�سفح، وعد بف�سلك و�سّل���م، والّنا�ض يتهافتون فيه���ا كالفرا�ض، فاإذا نا 
ناٍج برحمة اهلل عّز وجّل، نظر اإليها فقال: احلمد هلل الذي ّناين منك بعد اإيا�ض 

مبنه وف�سله، اإّن رّبنا لغفوٌر �سكور«)2(.

)1( الفجر: اآية 14.
دوق: الأمايل: �ض242، املجل�ض 33، ح4. )2( ال�سّ
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ادق ÷ اأّنه قال: 	• دوق عن الإمام ال�صّ وروى ال�صّ
راط اأدّق من ال�ّسعر ومن حّد ال�ّسيف،  راط طبقات، وال�سّ »الّنا�ض ميّرون على ال�سّ
فمنهم من ميّر مثل الربق، ومنهم من ميّر مثل عدو الفر�ض، ومنهم من ميّر حبًوا، 
ومنه���م من مي���ّر م�سًيا، ومنهم من مي���ّر متعلًقا، قد تاأخذ الّنار من���ه �سيًئا وترتك 

�سيًئا«)1(.

القيمة الكبرية حل�صن اخللق:
لقد اأّكدت الآيات والّروايات على القيمة الكبرية حل�سن اخُلُلق: 

ا 4: 	• ا نبّيه حممداً قال اهلل تعاىل يف �صورة )القلم/ الآية 4( وا�صفاً
َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم}.  {َواإِنَّ

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»الإ�سالم ح�سن اخللق«)2(.

وقال 4:	•
»ثالٌث من مل تكن فيه فلي�ض مّني ول من اهلل عّز وجّل، قيل: يا ر�سول اهلل وما هّن؟ 

قال 4: 
	 حلٌم يرّد به جهل اجلاهلني..

	 وح�سن ُخُلق يعي�ض به يف الّنا�ض..
. وورٌع يحجزه عن معا�سي اهلل عّز وجّل«)3(	 

 : وقال 4	•
ائم القائم«)4(. »ومن ح�ّسن ُخُلقه بّلغه اهلل درجة ال�سّ

)1( امل�سدر نف�سه: ح5.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 17، ح5225.

دوق: اخل�سال، �ض145، ح172. )3( ال�سّ
دوق: عيون اأخبار الر�سا 1 /76، ح328. )4( ال�سّ
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وقال 4: 	•
»اإّن العبد ليبلغ بح�سن ُخُلقه عظيم درجات الآخرة، و�سرف املنازل، واإّنه ل�سعيف 

العبادة، واإّنه ليبلغ ب�سوء ُخُلقه اأ�سفل درك جهّنم واإّنه لعابد«)1(.

وقال 4: 	•
»اأّول ما يو�سع يف ميزان العبد يوم القيامة ُح�سن ُخُلقه«)2(. 

 : وقال 4	•
»ما من �سيٍئ اأثقل يف امليزان من ُخُلق ح�سن«)3(. 

وقال 4:	• 
»اإّن اأحّبك���م اإيّل واأقربك���م مّن���ي ي���وم القيام���ة جمل�ًسا اأح�سنك���م ُخُلًق���ا واأ�سّدكم 

توا�سًعا...«)4(.

جاء رجٌل اإىل ر�صول اهلل 4	• من بني يديه فقال: 
ي���ا ر�سول اهلل ما الّدين؟ فقال 4: »ح�سن اخُلُل���ق«، ثّم اأتاه عن ميينه فقال: ما 
الّدي���ن؟ فقال 4: »ح�سن اخُلُلق«، ثّم اأتاه من قبل �سماله فقال ما الّدين؟ فقال 
4: »ح�سن اخُلُلق«، ثّم اأتاه من ورائه فقال: ما الّدين؟ فالتفت 4 اإليه وقال: 

اأما تفقه الّدين؟ »هو اأن ل تغ�سب«)5(. 

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 5، ح5149.
)2( احلمريي القمي: قرب الإ�سناد ، �ض46، ح149.

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 68/ 383، ح17.
)4( امل�سدر نف�سه: ج68/ 385، ح26.
)5( امل�سدر نف�سه: ج68/ 393، ح63.
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ائمني: من اأخالق ال�صّ
ائمني هذه التطبيقات: ن�سع بني يدي ال�سّ

التطبيق الأول: كّف ال�ّصر والأذى عن الآخرين:

قال النبّي 4	• يف خطبته الرم�صانّية: 
»ومن كّف فيه �سّره كّف اهلل عنه غ�سبه يوم يلقاه«. 

والن�سو�ض يف التحذير من الإ�ساءة اإىل الآخرين كثرية:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأحزاب/ الآية 58	•
ِذي���َن ُي���وؤُْذوَن امْلُوؤِْمِننَي َوامْلُوؤِْمَن���اِت ِبَغرْيِ َما اْكَت�َسُبوا َفَقِد اْحَتَمُل���وا ُبْهَتاًنا َواإِْثًما   {َوالَّ

ِبيًنا}. مُّ

 : وقال 4	•
»من اآذى موؤمًنا فقد اآذاين، ومن اآذاين فقد اآذى اهلل، ومن اآذى اهلل فهو ملعوٌن يف 

التوراة، والإنيل، والّزبور، والفرقان«)1(. 

	•ويف خرٍب اآخر: 
»فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�ض اأجمعني«)2(. 

 : وقال 4	•
»امل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«)3(. 

ائمون كالمهم )طهارة الل�صان(:  التطبيق الثاين: اأن يطّيب ال�صّ
�صمــع ر�صول اهلل 4	• امــراأةاً ت�صاّب جاريةاً لها وهــي �صائمة، فدعا ر�صول 

اهلل 4 بطعاٍم فقال لها: 

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 9/ 99، باب حترمي اإيذاء املوؤمن، ح1.
)2( امل�سدر نف�سه.

)3( الكليني: الكايف 2/ 234، باب املوؤمن وعالماته و�سفاته، ح12.
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كل���ي! فقال���ت: اأنا �سائمة ي���ا ر�سول اهلل! فق���ال: كيف تكونني �سائم���ة وقد �سببت 
وم لي�ض من الطعام وال�سراب، واإّنا جعل اهلل ذلك حجاًبا عن  جاريت���ك؟ اإّن ال�سّ
�سواهم���ا م���ن الفواح�ض من الفعل والق���ول يفطر ال�سائم، ما اأق���ّل ال�سّوام واأكرث 

اجلّواع؟«)1(.

 : وقال 4	•
»�سباب املوؤمن ف�سوق، وقتاله كفر، واأكل حلمه ]من[ مع�سية اهلل«)2(.

 : وقال 4	•
»لي�ض املوؤمن بالطّعان ول اللّعان ول الفاح�ض ول البذيئ«)3(.

 : وقال 4	•
»اإّن من �سرار عباد اهلل من تكره جمال�سته لفح�سه«)4(. 

 : وقال 4	•
»اجلّنة حراٌم على كّل فاح�ض اأن يدخلها«)5(.

 : تقّدم قول 4	•
»يا جابر! هذا �سهر رم�سان من �سام نهاره وقام ورًدا من ليله، وعّف بطنه وفرجه، 

وكّف ل�سانه خرج من الّذنوب كخروجه من ال�ّسهر«)6(. 

ديقة فاطمة الّزهراء عليها ال�صالم:  	•وقالت ال�صّ
»ما ي�سنع ال�سائم ب�سيامه اإذا مل ي�سن ل�سانه و�سمعه وب�سره وجوارحه«)7(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 93/ 293، ح16.
دوق: ثواب الأعمال، �ض240، عقاب من بهت موؤمًنا اأو موؤمنًة مبا لي�ض فيهما. )2( ال�سّ

)3( الرناقي: جامع ال�سعادات 1/ 277. 
)4( امل�سدر نف�سه.
)5( امل�سدر نف�سه.

ائم، ح2. )6( الكليني: الكايف 4/ 87، باب اأدب ال�سّ
)7( النعمان املغربي: دعائم الإ�سالم 1/ 268.  
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التطبيق الثالث: احلذر من الغ�صب والنفعال: 
ائمني تتحّول اإىل اأمزجة انفعالّية، فرتاهم يغ�سبون لأتفه  اأمزجة الكث���ري من ال�سّ
وم يوؤّزم الإن�سان ويدفعه يف اتاه الغ�سب والنفعال، يف حني ُيفرت�ض  الأ�سباب، وكاأّن ال�سّ

اأّن هذه العبادة الروحّية تهّذب امل�ساعر، وترّو�ض العواطف، وت�سبط النفعالت.

وجاء يف ذّم الغ�سب رواياٌت كثرية: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»الغ�سب جمّرٌة من ال�سيطان«)1(. 

وجاء رجٌل اإىل ر�صول اهلل 4	• وقال: 
يا ر�سول اهلل عّلمني عظًة اأّتعظ بها؟ 

فقال 4 له: »انطلق ول تغ�سب«، 
ثّم اأعاد اإليه فقال له: »انطلق ول تغ�سب - ثالث مرات-«)2(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷:	• 
»الغ�سب �سٌر، اإن اأطعته دّمر«)3(. 

وقال ÷:	• 
»بئ�ض القرين الغ�سب، يبدي املعايب، وُيدين ال�ّسر، ويباعد اخلري«)4(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»الغ�سب مفتاح كلِّ �سر«)5(.

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 9، باب وجوب ت�سكني الغ�سب عن فعل احلرام، ح10.
)2( الكليني: الكايف 2/ 303، باب الغ�سب، ح5.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 11، باب وجوب ت�سكني الغ�سب عن فعل احلرام، ح19.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض 13، ح19.

)5( الكليني: الكايف 2/ 303، باب الغ�سب، ح3.
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ويف املقابل جاء احلّث على كظم الغيظ:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 134	•

ا�ِض َواهلُل ُيِحبُّ امْلُْح�ِسِننَي}.  {َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة ال�صورى/ الآية 37	•
ُبوا ُهْم َيْغِفُروَن}.  {َواإَِذا َما َغ�سِ

: وقال ر�صول اهلل 4	•
»من كظم غيًظا مالأ اهلل جوفه اإمياًنا«)1(. 

 : وقال 4	•
»م���ا ت���ّرع عبٌد جرعًة اأف�س���ل عند اهلل من جرع���ة غيٍظ كظمه���ا هلل ابتغاء وجه 

اهلل«)2(.

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»م���ن كظ���م غيًظا وه���و يق���در عل���ى اإم�سائه ح�س���ا اهلل قلب���ه اأمًن���ا واإمياًن���ا يوم 

القيامة«)3(.

	•ويف احلديث: 
»ل تغ�سب على اأحٍد تاأمن من غ�سب اهلل و�سخطه«)4(. 

الغ�صب هلل تعاىل:
واأما اإذا كان الغ�سب هلل تعاىل فهو ممدوح: 

كتب اأمري املوؤمنني ÷ اإىل اأهل م�صر ملّا وىل عليهم مالك الأ�صرت:	• 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 68/ 419، ح51.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 130، ح5819.

)3( الكليني: الكايف 2/ 110، باب كظم الغيظ، ح7.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 16/ 129، ح44154.
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»من عبد اهلل علّي اأمري املوؤمنني اإىل القوم الذين غ�سبوا هلل حني ُع�سي يف اأر�سه، 
وذهب بحّقه«)1(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷ يف بع�ص خطبه: 	•
»وقد ترون عهود اهلل منقو�سة فال تغ�سبون...«)2(.

وقال ÷: 	•
»كان 4 ل يغ�س���ب للدني���ا، ف���اإذا اأغ�سبه احلّق مل يعرفه اأح���ٌد ومل يقم لغ�سبه 

�سيٌئ حتى ينت�سر له«)3(.

وقال ÷: 	•
َب اهلل له واأر�ساه يوم القيامة«)4(. َب هلل، غ�سِ »...ومن �َسِنَئ الفا�سقني وغ�سِ

وقال مو�صى بن عمران ÷: 	•

»ي���ا رّب من اأهل���ك الذين تظّلهم يف ظّل عر�سك يوم ل ظ���ّل اإّل ظّلك؟ فاأوحى اهلل 
اإليه: الّطاهرة قلوبهم، والربيئة اأيديهم الذين يذكرون جاليل ذكر اآبائهم - اإىل اأن قال: 

- والذين يغ�سبون ملحارمي اإذا ا�ستحّلت مثل الّنمر اإذا جرح«)5(.

التطبيق الرابع: اأن تخ�صع القلوب والأ�صماع والأب�صار:
قال اأمري املوؤمنني ÷: 	•

يام  لوات والّزكوات، وجماهدة ال�سّ »وعن ذلك ما حر�ض اهلل عباده املوؤمنني بال�سّ
يف الأيام املفرو�سات ت�سكيًنا لأطرافهم، وتخ�سيًعا لأب�سارهم، وتذلياًل لنفو�سهم، 

ا )تخ�سيًعا( لقلوبهم«)6(. وتخفي�سً

)1( نهج البالغة 3/ 63، خ38.
)2( امل�سدر نف�سه: 1/ 205، خ106.

)3( الري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2269. 
)4( نهج البالغة 4/ 9، خ31.

)5( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 16/ 147، باب وجوب الغ�سب هلل مبا غ�سب به لنف�سه، ح3.
)6( نهج البالغة 2/ 149، خ192.
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وماذا يعني اخل�صوع؟
اخل�سوع يعني الن�سهار والّذوبان مع اهلل �سبحانه..

 : قال تعاىل يف �صورة املوؤمنون/ الآية 2-1	•
اَلِتِهْم َخا�ِسُعوَن}. ِذيَن ُهْم يِف �سَ  {َقْد اأَْفَلَح امْلُوؤِْمُنوَن، الَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة احلديد/ الآية 16	•
.{ قِّ  {اأَمَلْ َياأِْن ِللَِّذيَن اآَمُنوا اأَن َتْخ�َسَع ُقُلوُبُهْم ِلِذْكِر اهلِل َوَما َنَزَل ِمَن احْلَ

وقال الإمام علّي بن احل�صني زين العابدين ÷  يف الدعاء:	• 
»واأعوذ بك من نف�ٍض ل تقنع، وبطٍن ل ي�سبع، ومن قلٍب ل يخ�سع، ...«)1(.

ويبداأ اخل�سوع بالقلب، ثّم ينعك�ض على جميع اجلوارح:

قال الإمام علّي ÷: 	•
»من خ�سع قلبه خ�سعت جوارحه«)2(. 

وقال ÷:	• 
»ليخ�سع هلل قلبك، فمن خ�سع قلبه خ�سعت جميع جوارحه«)3(.

واإذا خ�سعت اجلوارح من دون اأن يخ�سع القلب فهو »خ�سوع املنافقني«:

 : قال ر�صول اهلل 4	•
فاق، وهو اأن ُيرى اجل�سد خا�سًعا والقلب لي�ض بخا�سع«)4(. »اإّياكم وتخ�ّسع النِّ

: وقال 4	•
 »تعوذوا باهلل من خ�سوع النفاق، خ�سوع البدن ونفاق القلب«)5(.

)1( الطو�سي: م�سباح املتهجد، �ض597.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض 444، ب24.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض404، ب23.
)4( احلراين: حتف العقول، �ض60.

)5( املتقي الهندي: كنز العّمال 7/ 526، ح20089.
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وقال 4: 	•
»من زاد خ�سوع اجل�سد على ما يف القلب فهو خ�سوع نفاق«)1(.

ائمني اأّن اأب�صارهم خا�صعٌة لأّن قلوبهم خا�صعة: ]1[ فمن �صفات ال�صّ
وخ�صوع الأب�صار: 

اأ- اأن تظهر عليها عالمات اخل�صية من اهلل تعاىل:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»جماع اخلري خ�سية اهلل«)2(. 

وقال 4:	•
»راأ�ض احلكمة خمافة اهلل«)3(.

ب- اأن تبكي من خ�صية اهلل تعاىل:
 : قال 4	•

»طوب���ى ل�سورٍة نظ���ر اهلل اإليها تبكي على ذنٍب من خ�سي���ة اهلل عّز وجّل، مل يّطلع 
على ذلك الذنب غريه«)4(.

 : وقال 4	•
»األ ومن ذرفت عيناه من خ�سية اهلل عّز وجّل كان له بكّل قطرٍة قطرت من دموعه 
ق�س���ٌر يف اجلّن���ة، مكلٌل بال���ّدر واجلوهر، فيه ما ل ع���نٌي راأت، ول اأذٌن �سمعت، ول 

خطر على قلب ب�سر«)5(. 

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 1/ 106، باب حترمي ق�سد الرياء وال�سمعة يف العبادة، ح6.
)2( الري�سهري: ميزان احلكمة 1/ 824.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 11/ 229، باب وجوب اخلوف من اهلل، ح7.
)4( احلراين: حتف العقول، �ض8.

دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 17.  )5( ال�سّ
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ج- اأن تكون طائعةاً هلل تعاىل: 
 : قال تعاىل يف �صورة غافر/ الآية 19	•
ُدوُر}.  { َيْعَلُم َخاِئَنَة اْلأَْعنُيِ َوَما ُتْخِفي ال�سُّ

�سة، املتج�ّس�سة، اخلفّية التي ل  العــني اخلائنة: التي متار�ض النظ���رات املتل�سّ
يّطلع عليها اإّل اهلل �سبحانه. 

ف���ال تك���ون العي���ون خا�سع���ًة اإّل اإذا كان���ت تقّيًة طائع���ًة هلل تعاىل، فم���ن عالمات 
ائم���ني اأن ت�سوم جوارحه���م عن املعا�سي، كما �سنتناول ذل���ك بالتف�سيل يف الفقرة  ال�سّ

ائمني(.  ال�ساد�سة )تقوى ال�سّ

: يقول اهلل عّز وجّل:  قال ر�صول اهلل 4	•
»من مل ت�سم جوارحه عن حمارمي فال حاجة ]يل[ يف اأن يدع طعامه و�سرابه من 

اأجلي«)1(.

ائمني اأّن اأ�صماعهم خا�صعة، لأّن قلوبهم خا�صعة   ]2[ ومن �صفات ال�صّ
وخ�صوع الأ�صماع:

اأ- اأن تعي�ص اخل�صية من اهلل تعاىل: 

 : قال تعاىل يف �صورة الإ�صراء/ الآية 47	•
ا َي�ْسَتِمُعوَن...}. ْحُن اأَْعَلُم مِبَ  {نَّ

فال ت�سغي اإىل ما حّرم اهلل تعاىل..

 : قال تعاىل يف �صورة الإ�صراء/ الآية 36	•
اَد ُكلُّ اأُولِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسوؤُوًل}. َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�سَ  {اإِنَّ ال�سَّ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 8/ 508، ح23867.
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 : وقال تعاىل يف �صورة الق�ص�ص/ الآية 55	•
وا َعْنُه}.  {َواإَِذا �َسِمُعوا اللَّْغَو اأَْعَر�سُ

ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ
»اإذا �سمت فلي�سم �سمعك وب�سرك من احلرام والقبيح«)1(.

ب- اأن ت�صتمع اإىل الطّيب من القول:
	 الّذكر وتالوة القراآن.

	 املواعظ والإر�سادات ال�ساحلة. 
	 الكالم الذي فيه نفٌع و�سالح.

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الّزمر/ الآية 18	•
ِبُعوَن اأَْح�َسَنُه}. ِذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ  {الَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 204	•
ُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}.  {َواإَِذا ُقِرَئ اْلُقْراآُن َفا�ْسَتِمُعوْا َلُه َواأَن�سِ

 : وقال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 193	•
ا}. ُكْم َفاآَمنَّ َنا �َسِمْعَنا ُمَناِدًيا ُيَناِدي ِلالإِمَياِن اأَْن اآِمُنوْا ِبَربِّ َنا اإِنَّ بَّ  {رَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الّرعد/ الآية 28	•
ِذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلِل اأََل ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}.  {الَّ

ويف احلديث عن اأمري املوؤمنني ÷: 	•

»�سامع ذكر اهلل ذاكر«)2(. 

ائم، ح3. )1( الكليني: الكايف 4/ 87، باب اأدب ال�سّ
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض283، ب12، ف�سل2.
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 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»األ من ا�ستاق اإىل اهلل فلي�ستمع كالم اهلل...«)1(. 

: وقال 4	•
»ُيدف���ع ع���ن ق���ارئ الق���راآن ب���الء الّدني���ا، وُيدف���ع ع���ن ُم�ستم���ع الق���راآن ب���الء 

الآخرة...«)2(.

 : وقال 4	•
»من ا�ستمع اإىل اآيٍة من كتاب اهلل ُكتبت له ح�سنًة م�ساعفًة، ومن تال اآيًة من كتاب 

اهلل كانت له نوًرا يوم القيامة«)3(.

 : وقال 4	•
»م���ن ا�ستم���ع اآيًة من الق���راآن خرٌي له م���ن ثبري ذهًب���ا، والثبري ا�س���م جبٍل عظيم 

باليمن«)4(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»من اأ�سغى اإىل ناطٍق فقد عبده، فاإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل، واإن كان 

الناطق عن اإبلي�ض فقد عبد اإبلي�ض«)5(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷:	• 
»اجلاهل ل يرتدع، وباملوعظة ل ينتفع«)6(. 

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 551، ح2472.
)2( امل�سدر نف�سه: ج291/2، ح4031.
)3( امل�سدر نف�سه: ج518/1، ح2361.

)4( املجل�سي: بحار الأنوار 89/ 20، ح18.
)5( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 17/ 153، كتاب التجارة، باب حكم الق�سا�ض، ح4.

)6( الري�سهري: ميزان احلكمة 1/ 463.
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وقال ÷: 	•
»اإذا مل تكن عاملًا ناطًقا فكن م�ستمًعا واعًيا«)1(. 

 : وقال الإمام احل�صن ÷	•
»اإّن اأب�س���ر الأب�س���ار ما نفذ يف اخل���ري مذهبه، واأ�سمع الأ�سم���اع ما وعى التذكري 

وانتفع به«)2(.

وقال الإمام زين العابدين ÷: 	•
»لكّل �سيٍئ فاكهٌة وفاكهة ال�ّسمع الكالم احل�سن«)3(. 

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
د اأذنك ح�سن ال�ستماع، ول ت�سغ اإىل ما ل يزيد يف اإ�سالحك ا�ستماعه، فاإّن  »ع���وِّ

ذلك ُي�سدئ القلوب ويوجب املذام«)4(.

ائمون: التطبيق اخلام�ص: توا�صعوا اأّيها ال�صّ

يام تذليل  الة والّزكاة وال�سّ تقّدم يف حديث اأمري املوؤمنني ÷ اأّن من ثمرات ال�سّ
النفو�ض، »وت�سكني الأطراف«، »وتخ�سيع الأب�سار«، »وتخ�سيع القلوب«.

فزينة العبادة وحالوة العبادة »التوا�صع«: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»م���ا يل ل اأرى عليك���م حالوة العبادة؟ قال���وا: وما حالوة العب���ادة؟ قال ]4[: 

التوا�سع«)5(.

)1( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض136، ب1، ف�سل11.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 75/ 109، ح17.

)3( امل�سدر نف�سه: ج161/75، ح21.
)4( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض341، ب18، ف�سل5. 

)5( الرناقي: جامع ال�سعادات 1/ 312.
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وقال اأمري املوؤمنني ÷ يف بيان فل�صفة العبادات:	• 
»ومل���ا يف ذلك من تعفري عتاق الوجوه بال���رتاب توا�سًعا، والت�ساق كرائم اجلوارح 

يام تذلاًل«)1(. بالأر�ض ت�ساغًرا، وحلوق البطون باملتون من ال�سّ

وقال ÷ - يف �صفة املتقني-: 	•
»وملب�سهم القت�ساد، وم�سيهم التوا�سع«)2(.

 وقال ر�صول اهلل 4: 
»التوا�سع ل يزيد العبد اإّل رفعة، فتوا�سعوا يرفعكم اهلل...«)3(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»ث���الٌث هّن راأ�ض التوا�سع: اأن يبداأ بال�ّس���الم من لقيه، وير�سى بالّدون من �سرف 

املجل�ض، ويكره الّرياء وال�ّسمعة«)4(.

ادق ÷:	•  قال الإمام ال�صّ
»اإّن من التوا�سع اأن ير�سى الرجل باملجل�ض دون املجل�ض، واأن ي�سّلم على من يلقى، 

واأن يرتك املراء واإن كان حمًقا، ول يحّب اأن يحمد على التقوى«)5(.

التطبيق ال�صاد�ص: القوا اإخوانكم بوجوٍه م�صرقة: 
ن منكم يف  تقّدم يف اخلطبة الرم�سانّية اأّن النبّي 4 قال:  »اأّيها الّنا�ض من ح�سَّ

راط يوم تزل فيه الأقدام«. هذا ال�ّسهر ُخُلقه كان له جواٌز على ال�سِّ

)1( نهج البالغة 2/ 149، خ192.
)عتاق الوجوه: كرامها وهو جمع عتيق من عتق اإذا رقت ب�سرته. واملتون الظهور(.

)2( امل�سدر نف�سه: ج161/2، خ193.
لكّنهم  اأبدانهم  قدر  على  لهم  كثوب  الإنفاق  فكان  حياتهم،  تقومي  يف  حاجاتهم  بقدر  اإّل  �سهواتهم  من  ياأتون  ل  اأّنهم  )اأّي 

يتو�ّسعون يف اخلريات(.
)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 7/ 160، باب نوادر ما يتعّلق باأبواب زكاة الفطرة، ح26.

)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 701، ح5806.
دوق: معاين الأخبار: نوادر املعاين، �ض380، ح9. )5( ال�سّ
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ادق ÷ ما حّد ح�صن اخُلُلق؟ فقال ÷: 	• و�صئل الإمام ال�صّ
»تلني جانبك، وتطيب كالمك، وتلقى اأخاك بب�سٍر ح�سن«)1(.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»تب�ّسمك يف وجه اأخيك �سدقة«)2(. 

عن اأبي جعفر ÷ قال: اأتى ر�صول اهلل 4	• رجل، فقال:
 يا ر�سول اهلل اأو�سني، فكان فيما اأو�ساه اأن قال: »الق اأخاك بوجٍه منب�سط« )3(.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»اإّنكم لن ت�سعوا الّنا�ض باأموالكم، فالقوهم بطالقة الوجه وح�سن الِب�سر«)4(.

 : وقال 4	•
»ح�سن الب�سر يذهب بال�ّسخيمة«)5(.

وقال اأمري املوؤمنني ÷: كان ر�صول اهلل 4	• يقول: 
»اإّن اهلل يبغ�ض املعب�ض يف وجه اإخوانه«)6(.

وقال ÷ - يف �صفات املوؤمن-: 	•
»ه�ّسا�ض ب�ّسا�ض، ل بعّبا�ض ول بجّبا�ض«)7(. 

وقال ÷: 	•
»اإذا لقيت���م اإخوانك���م فت�سافحوا، واأظهروا له���م الب�سا�سة والب�س���ر، تتفّرقوا وما 

)1( امل�سدر نف�سه: باب معنى ح�سن اخُلُلق وحده، �ض 253، ح1.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 6/ 410، ح16305.

)3( الكليني: الكايف 2/ 103، باب ح�سن الب�سر، ح3.
)4( امل�سدر نف�سه: ح1.

)5( امل�سدر نف�سه: �ض104، ح6. )ال�ّسخيمة: احلقد يف النف�ض(.
)6( النوري: م�ستدرك الو�سائل 8/ 321، باب كراهة النقبا�ض من النا�ض، ح1.

)7( امل�سدر نف�سه: �ض322، ح2. 
* اجلب�ض: اجلامد من كّل �سيئ، الثقيل الروح )ل�سان العرب ج 6 �ض 34 (، الباب 7.
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عليكم من الأوزار قد ذهب«)1(.

وقال ÷:	• 
غن ع���ن قلوب  »اإّن اأح�س���ن م���ا ياأل���ف ب���ه الّنا����ض قل���وب اأوّدائه���م، ونفوا ب���ه ال�سّ
اأعدائه���م: ح�سن الِب�س���ر عند لقائهم، والتفّق���د يف غيبته���م، والب�سا�سة بهم عند 

ح�سورهم«)2(.

وقال ÷: 	•
»�سبب املحّبة الِب�سر«)3(.

وقال ÷: 	•
»اإّن ِب�سر املوؤمن يف وجهه، وقّوته يف دينه، وحزنه يف قلبه«)4(. 

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 8/ 559، باب ا�ستحباب امل�سافحة مع قرب العهد باللقاء، ح8.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 75/ 57، ح124.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض282، ب12.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض150، ب1، ف�سل12.
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الفقرة ال�صاد�ص:

ائمني  تقوى ال�صّ

اأمــري  قــال  املعروفــة  الرم�صانّيــة  خطبتــه  •	 4 النبــّي  ختــم  اأن  بعــد 
املوؤمنني÷: 

»فقم���ت وقلت: يا ر�سول اهلل م���ا اأف�سل الأعمال يف هذا ال�ّسهر؟ فقال 4: يا اأبا 
احل�سن اأف�سل الأعمال يف هذا ال�ّسهر الورع عن حمارم اهلل«.

الة اأف�صل الأعمال؟  ]1[ ملاذا ل تكون ال�صّ
وقد ورد فيها من الآيات والروايات الكثري الكثري:

 : قال تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 103	•
ْوُقوًتا}. الة َكاَنْت َعَلى امْلُوؤِْمِننَي ِكَتاًبا مَّ  {اإِنَّ ال�سّ

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ 238	•
الة اْلُو�ْسَطى َوُقوُموْا هلِلِ َقاِنِتنَي}. َلَواِت وال�سّ  {َحاِفُظوْا َعَلى ال�سَّ

 : قال تعاىل يف �صورة املّدثر/ 42- 43	•
لِّنَي}.  {َما �َسَلَكُكْم يِف �َسَقَر، َقاُلوا مَلْ َنُك ِمَن امْلُ�سَ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
الة مث���ل عمود الف�سط���اط، اإذا ثبت العم���ود نفعت الأطن���اب والأوتاد  »مث���ل ال�سّ

والغ�ساء، واإذا انك�سر العمود مل ينفع طنٌب ول وتٌد ول غ�ساء«)1(.

الة، ح9. )1( الكليني: الكايف 3/ 266، باب ف�سل ال�سّ

B5 8-8-2010.indd   121 08/08/2010   10:59:19 �



8 8

122

ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

 : وقال 4	•
���الة: وهي اأّول ما ينظر فيه من عم���ل ابن اآدم، فاإن �سّحت  »اإّن عم���ود الّدين ال�سّ

نظر يف عمله، واإن مل ت�سح مل ينظر يف بقّية عمله«)1(. 

يام اأف�صل الأعمال؟  ]2[ ملاذا ل يكون ال�صّ
وقد ورد فيه اآيات وروايات كثرية

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية: 183	•
ي���ام َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم  ِذيَن اآَمُنوْا ُكِتَب َعَلْيُكُم ال�سّ  {َي���ا اأَيَُّها الَّ

َتتَُّقوَن}.

ادق ÷: 	• ويف احلديث عن الإمام ال�صّ
يام هو يل واأنا اأجزي  »ق���ال اهلل تب���ارك وتعاىل: كّل عمل ابن اآدم هو له غ���ري ال�سّ

به«)2(.

]3[ ملاذا ل يكون الّذكر والدعاء؟ 
وقد ورد يف الّذكر والّدعاء اآياٌت ورواياٌت كثرية:

 : قال تعاىل يف �صورة الأحزاب/ 41	•
ِذيَن اآَمُنوا اْذُكُروا اهلَل ِذْكًرا َكِثرًيا}.  {َيا اأَيَُّها الَّ

 : قال تعاىل يف �صورة اجلمعة/ 10	•
َعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن}.  {َواْذُكُروا اهلَل َكِثرًيا لَّ

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ 152	•

 {َفاْذُكُرويِن اأَْذُكْرُكْم}.

الة واإقامتها، ح13. )1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 4/ 34، باب وجوب اإمتام ال�سّ
دوق: اخل�سال، �ض45، ح42. )2( ال�سّ
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 : قال تعاىل يف �صورة غافر/ 60	•
 {َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْسَتِجْب َلُكْم}.

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ 186	•
اِع اإَِذا َدَعاِن}. ي َفاإِينِّ َقِريٌب اأُِجيُب َدْعَوَة الدَّ  {َواإَِذا �َساأََلَك ِعَباِدي َعنِّ

 : قال ر�صول اهلل 4	•
.)2(»)1({ »ل تختارّن على ذكر اهلل �سيًئا فاإّنه يقول:  {َوَلِذْكُر اهلِل اأَْكرَبُ

وقال 4:	• 
»اأك���رثوا ذكر اهلل عّز وجّل على كّل حال، فاإّن���ه لي�ض عمٌل اأحّب اإىل اهلل تعاىل، ول 
اأنى لعبٍد من كّل �سّيئٍة يف الدنيا والآخرة من ذكر اهلل، قيل: ول القتال يف �سبيل 

اهلل، قال: لول ذكر اهلل مل يوؤمر بالقتال يف �سبيل اهلل«)3(.

 : وقال 4	•
»الدعاء �سالح املوؤمن، وعمود الّدين، ونور ال�ّسموات والأر�ض«)4(.

 : وقال 4	•

»اأف�سل العبادة الدعاء«)5(.

وقال الإمام الّر�صا ÷: 	•
»عليكم ب�سالح الأنبياء.. فقيل: وما �سالح الأنبياء؟ قال ÷: الّدعاء«)6(.

)1( العنكبوت: اآية 45.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 107، باب 5، ح1.
)3( املتقي الهندي: كنز العّمال 2/ 243، ح3931.

)4( الكليني: الكايف 2/ 468، باب اأّن الّدعاء �سالح املوؤمن، ح1.
)5( املتقي الهندي: كنز العّمال 2/ 64، ح3134.

)6( الكليني: الكايف 2/ 468، باب اأّن الدعاء �سالح املوؤمن، ح5.
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]4[ ملاذا ل يكون تالوة القراآن؟ 
وقد ورد يف التالوة اآياٌت ورواياٌت كثرية: 

 : قال تعاىل يف �صورة املّزمل/ 20	•
َر ِمْنُه}.  {َفاْقَروؤُوا َما َتَي�سَّ

 : قال تعاىل يف �صورة املّزمل/ 4	•
ِل اْلُقْراآَن َتْرِتياًل}.  {َوَرتِّ

 : قال تعاىل يف �صورة النمل/ 91- 92	•
ُكوَن ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي، َواأَْن اأَْتُلَو اْلُقْراآَن}.  { واأُِمْرُت اأَْن اأَ

 : و�صئل ر�صول اهلل 4	•
»اأّي الأعم���ال اأف�سل عن���د اهلل؟ قال 4 قراءة القراآن، واأن متوت ول�سانك رطٌب 

من ذكر اهلل تعاىل«)1(. 

 : وقال 4	•
»اأف�سل عبادة اأّمتي قراءة القراآن نظًرا«)2(. 

]5[ ملاذا ل يكون ق�صاء احلوائج؟ 
وقد ورد يف ذلك الكثري من الأخبار:

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»م���ن م�سى يف ع���ون اأخيه امل�سلم ومنفعته، فله ث���واب املجاهدين يف �سبيل اهلل عّز 

وجّل«)3(.

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 4/ 259، باب ا�ستحباب كرثة قراءة القراآن، ح5.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 511، ح2265.

)3( امل�سدر نف�سه: 6/ 445، ح16466.
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وعنه 4	• اأّنه قال: 
»من �سعى يف حاجة اأخيه امل�سلم؛ فكاأّنا عبد اهلل عّز وجّل ت�سعة اآلف �سنة �سائًما 

نهاره، قائًما ليله«)1(.

وعن الإمام الباقر ÷: 	•
»لأن اأعول اأهل بيٍت من امل�سلمني، اأ�سبع جوعتهم، واأك�سو عورتهم، واأكّف وجوههم 
ع���ن الّنا�ض، اأحّب اإيّل من اأن اأحّج حّجًة وحّجًة وحّجًة حتى انتهى اإىل ع�سٍر وع�سٍر 

وع�سٍر ومثلها ]ومثلها[ حتى انتهى اإىل �سبعني«)2(. 

]6[ ملاذا ل يكون الأمر باملعروف والنهي عن املنكر؟ 

وقد ورد يف ذلك اآياٌت ورواياٌت كثرية:

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 110	•
ا�ِض َتاأُْم���ُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َع���ِن امْلُنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ  {ُكنُت���ْم َخ���رْيَ اأُمَّ

ِباهلِل}.

 : قال تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 71	•
ُه���ْم اأَْوِلَي���اء َبْع����ضٍ َياأُْم���ُروَن ِبامْلَْع���ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  ِمَن���اُت َبْع�سُ  {َوامْلُوؤِْمُن���وَن َوامْلُوؤْ

امْلُنَكِر}.

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»من اأمر باملعروف ونهى عن املنكر، فهو خليفة اهلل يف الأر�ض وخليفة ر�سوله«)3(.

]7[ ملاذا ل يكون الدعوة اإىل اهلل؟ 
وقد وردت يف ذلك اآيات وروايات كثرية: 

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 550، ح4.
)2( الكليني: الكايف 4/ 2، باب ف�سل ال�سدقة، ح3.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 179، اأبواب الأمر والنهي وما ينا�سبها، ح7.
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 : قال تعاىل يف �صورة ف�صلت/ الآية 33	•
ِني ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}. ا َوَقاَل اإِنَّ احِلً ن َدَعا اإِىَل اهلِل َوَعِمَل �سَ َّ  {َوَمْن اأَْح�َسُن َقْوًل ممِّ

 : قال تعاىل يف �صورة يو�صف/ الآية 108	•
َبَعِني}. رَيٍة اأََنْا َوَمِن اتَّ  {ُقْل َهِذِه �َسِبيِلي اأَْدُعو اإِىَل اهلِل َعَلى َب�سِ

 : وقال ر�صول اهلل 4 لأمري املوؤمنني ÷	•
»لأن يه���دي اهلل عل���ى يديك عبًدا من عباد اهلل خرٌي ل���ك مّما طلعت عليه ال�ّسم�ض 

من م�سارقها اإىل مغاربها«)1(. 

]8[ ملاذا يكون اجلهاد يف �صبيل اهلل؟ 
وقد ورد يف اجلهاد اآياٌت ورواياٌت كثرية: 

 : قال تعاىل يف �صورة التحرمي/ الآية 9	•
اَر َوامْلَُناِفِقنَي َواْغُلْظ َعَلْيِهْم}.  {َيا اأَيَُّها النبّي َجاِهِد اْلُكفَّ

 : قال تعاىل يف �صورة حممد/ الآية 31	•
اِبِريَن}. ُكْم َحتَّى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم َوال�سَّ  {َوَلَنْبُلَونَّ

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
���ة اأوليائه، وهو لبا�ض التقوى،  »اإّن اجله���اد باٌب من اأبواب اجلّنة فتحه اهلل خلا�سّ

ودرع اهلل احل�سينة، وجّنته الوثيقة«)2(. 

]9[ ملاذا ل يكون ال�صهادة يف �صبيل اهلل؟ 
وقد ورد يف ال�ّسهادة اآياٌت ورواياٌت كثرية: 

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 169	•
ِهْم ُيْرَزُقوَن}. ِذيَن ُقِتُلوْا يِف �َسِبيِل اهلِل اأَْمَواًتا َبْل اأَْحَياء ِعنَد َربِّ �َسنَبَّ الَّ  {َوَل حَتْ

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 1/ 216، ح26.
)2( نهج البالغة: 1/ 67، خ27.
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 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 154	•
 {َوَل َتُقوُلوْا مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َسبيِل اهلِل اأَْمَواٌت َبْل اأَْحَياء َوَلِكن لَّ َت�ْسُعُروَن}.

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
»فوق كّل ذي برٍّ بّر حتى ُيقتل الّرجل يف �سبيل اهلل، فلي�ض فوقه بّر«)1(.

]10[ ملاذا ل يكون طلب العلم؟ 
وقد وردت فيه اآياٌت ورواياٌت كثرية: 

 : قال تعاىل يف �صورة الّزمر/ الآية 9	•
ِذيَن َل َيْعَلُموَن}. ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ  {ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الَّ

 : قال تعاىل يف �صورة املجادلة/ الآية 11	•
ِذيَن اأُوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت}. ِذيَن اآَمُنوا ِمنُكْم َوالَّ  {َيْرَفِع اهلُل الَّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»اأقرب الّنا�ض من درجة النبّوة اأهل العلم واجلهاد«)2(.

 : وقال 4	•
»ي���وزن يوم القيامة مداد العلماء ودم ال�ّسه���داء، فريجح عليهم مداد العلماء على 

دم ال�ّسهداء«)3(.

وقال 4:	• 
»العلم���اء ورثة الأنبياء، يحّبهم اأهل ال�ّسم���اء، وي�ستغفر لهم احليتان يف البحر اإذا 

ماتوا اإىل يوم القيامة«)4(.

)1( الكليني: الكايف 5/ 53، باب ف�سل ال�ّسهادة، ح2.
)2( الري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2067.

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال 10/ 141، ح28715.
)4( امل�سدر نف�سه:  10/ 135، ح28679.
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التقوى والورع اأ�صا�ص القبول:

كّل ما تقّدم من اأعماٍل وطاعاٍت فيه الف�سل الكبري الكبري... 
اإّل اأّن اأ�سا����ض القبول يف جميع الأعمال والطاع���ات هو »التقوى والورع عن حمارم 

اهلل تعاىل«.

وهذا ما اأّكدته الآيات والروايات املت�سافرة والكثرية، ن�ستعر�ض طائفة منها:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة املائدة/ الآية 27	•

ُل اهلُل ِمَن امْلُتَِّقنَي}. ا َيَتَقبَّ َ  {اإِنَّ

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
»ك���ن بالعمل بالتقوى اأ�سّد اهتماًما من���ك بالعمل بغريه، فاإّنه ل يقّل عمٌل بالتقوى، 

ُل اهلُل ِمَن امْلُتَِّقنَي}«)1(. ا َيَتَقبَّ َ وكيف يقّل عمٌل ُيتقّبل؟ لقول اهلل عّز وجّل  {اإِنَّ

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»كون���وا بقبول العم���ل اأ�سّد اهتماًما منك���م بالعمل، فاإّنه لن يقّل عم���ٌل مع التقوى، 

وكيف يقّل عمل تقّبل«)2(.

وقال ÷: 	•
»�سفتان ل يقبل اهلل �سبحانه الأعماَل اإّل بهما: الّتقى والإخال�ض«)3(.

ادق ÷ عن تف�صري التقوى فقال:	•  وقد �صئل الإمام ال�صّ
»اأن ل يفقدك اهلل حيث اأمرك، ول يراك حيث نهاك«)4(.

)1( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض284.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 697، ح8496.

)3( الري�سهري: ميزان احلكمة 4/ 3631، )4166( دور التقوى يف قبول الأعمال.
)4( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض284- 285.
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 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»ل���و �سّليتم حتى تكونوا كالأوتار، و�سمتم حتى تكونوا كاحلنايا مل يقبل اهلل منكم 

اإّل بورع«)1(.

 : وقال 4	•
»م���ن مل يك���ن له ورع يرّده عن مع�سية اهلل تع���اىل اإذا خال بها، مل يعباأ اهلل ب�سائر 

عمله«)2(.

 : وقال 4	•
»لكّل �سيٍئ راأ�ض، وراأ�ض الإميان الورع«)3(. 

وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»ل خري يف ن�سٍك ل ورع فيه«)4(. 

ادق ÷ لعمرو بن �صعيد:	•  وقال الإمام ال�صّ
»اأو�سيك بتقوى اهلل والورع والجتهاد، واعلم اأّنه ل ينفع اجتهاٌد ل ورع فيه«)5(.

�سواهد تطبيقّية من خالل الّروايات:

الّرواية الأوىل:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»من مل تنهه �سالته عن الفح�ساء واملنكر مل يزدد من اهلل اإّل بعًدا«)6(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 81/ 258، ح56.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 430، ح7299.

)3( امل�سدر نف�سه: ج15/ 882، ح43499.
)4( الكليني: الكايف 1/ 36، باب �سفة العلماء، ح3.

)5( امل�سدر نف�سه: ج2/ 76، باب الورع، ح1. 
)الورع: كّف النف�ض عن املعا�سي ومنعها عّما ل ينبغي. والجتهاد: حتّمل امل�سّقة يف العبادة اأو بذل الو�سع يف طلب الأمر واملراد 

هنا املبالغة يف الطاعة(.
)6( املتقي الهندي: كنز العّمال 7/ 525، ح20083.
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الروية الثانية:
وقال ر�صول اهلل 4:	• 

الة اأن تنهى عن الفح�ساء واملنكر«)1(. الة، وطاعة ال�سّ »ل �سالة ملن مل يطع ال�سّ

الرواية الثالثة:
ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ

���الة حج���زة اهلل يف الأر�ض، فم���ن اأحّب اأن يعلم م���ا اأدرك من نفع  »اعل���م اأّن ال�سّ
�سالت���ه فلينظر؛ فاإن كانت �سالت���ه حجزته عن الفواح�ض واملنكر فاإّنا اأدرك من 

نفعها بقدر ما احتجز«)2(.

الرواية الرابعة:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»م���ن اغتاب م�سلًم���ا اأو م�سلمًة مل يقبل اهلل تعاىل �سالت���ه ول �سيامه اأربعني يوًما 
وليلة اإّل اأن يغفر له �ساحبه«)3(.

الرواية اخلام�صة:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»رّب �سائ���ٍم حّظ���ه م���ن �سيام���ه اجل���وع والعط����ض، ورّب قائ���ٍم حّظه م���ن قيامه 
ال�ّسهر«)4(.

الرواية ال�صاد�صة:

قال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»ك���ٍم من �سائم لي����ض له من �سيامه اإّل الّظماأ، وكٍم من قائٍم لي�ض له من قيامه اإّل 

الة وعقاب تاركها. الة، باب ف�سل ال�سّ )1( املجل�سي: بحار الأنوار 79/ 198، كتاب ال�سّ
الة حجزة اهلل يف الأر�ض ، ح1. دوق: معاين الأخبار، �ض236، باب معنى ما روى اأن ال�سّ )2( ال�سّ

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 258، ح53.
)4( الطو�سي: الأمايل، �ض166، ح29.
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ال�ّسهر والعناء، حّبذا نوم الأكيا�ض واإفطارهم«)1(. 

الرواية ال�صابعة:
قال اأمري املوؤمنني ÷ يف بع�ص خطبه:	• 

يام اجتناب املحارم كما ميتنع الّرجل من الطعام وال�سراب«)2(. »ال�سّ

الرواية الثامنة: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»م���ن اأط���اع اهلل ع���ّز وج���ّل فق���د ذك���ر اهلل، واإن قّل���ت �سالت���ه و�سيام���ه وتالوته 
للقراآن«)3(.

الرواية التا�صعة:
ادق[ ÷:	•  عن احل�صني البّزاز قال: قال يل اأبو عبد اهلل ]الإمام ال�صّ

»األ اأحّدث���ك باأ�س���ّد ما فر�ض اهلل عّز وج���ّل على خلقه؟ قلت: بل���ى، قال: اأن�ساف 
الّنا����ض من نف�س���ك، وموا�ساتك لأخيك، وذكر اهلل يف كّل مواطن، اأما اأيّن ل اأقول: 
�سبحان اهلل، واحلمد هلل، ول اإله اإّل اهلل، واهلل اأكرب، واإن كان هذا من ذاك، ولكن 

ذكر اهلل يف كّل موطن اإذا هجمت على طاعته اأو مع�سيته«)4(.

الرواية العا�صرة: 
قال اأمري املوؤمنني ÷:	• 

: قل للمالأ م���ن بني اإ�سرائيل... اإيّن غري  »اإّن اهلل اأوح���ى اإىل عي�س���ى بن مرمي ]÷[	•
م�ستجيب لأحٍد منكم دعوة ولأحٍد من خلقي ِقَبله مظلمة«)5(.

)1( نهج البالغة 4/ 35، احلكمة 45.
)الأكيا�ض: جمع كّي�ض بت�سديد الياء اأّي العقالء العارفون يكون نومهم وفطرهم اأف�سل من �سوم احلمقى وقيامهم(.

)2( املجل�سي: بحار الأنوار 93/ 294، ح21.
)3( امل�سدر نف�سه: ج74/ 87، باب ما اأو�سى به ر�سول اهلل4 اإىل اأبي ذر رحمه اهلل، ح1.

دوق: معاين الأخبار، �ض193، باب معنى ذكر اهلل كثرًيا ، ح3. )4( ال�سّ
دوق: اخل�سال، �ض338، ح40. )5( ال�سّ
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الرواية احلادية ع�صرة:
قال الإمام الباقر ÷: 	•

»اإّن العب���د ي�س���األ اهلل احلاجة، فيكون م���ن �ساأنه ق�ساوؤها اإىل اأج���ٍل قريب اأو اإىل 
وق���ٍت بطيئ، فيذنب العبد ذنًبا فيقول اهلل تب���ارك وتعاىل للملك: ل تق�ض حاجته 

واأحرمه اإياها، فاإّنه تعّر�ض ل�سخطي وا�ستوجب احلرمان مّني«)1(.

الرواية الثانية ع�صرة:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»رّب تاٍل للقراآن، والقراآن يلعنه«)2(. 

الرواية الثالثة ع�صرة: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اقراأ القراآن ما نهاك، فاإن مل ينهك فل�ست تقراأه«)3(.

الرواية الرابعة ع�صرة:
قال الإمام الباقر ÷: 	•

»م���ا ُيعب���اأ مبن يوؤّم ه���ذا البيت ]الكعبة امل�سّرف���ة[ اإذا مل يكن في���ه ثالث خ�ساٍل: 
حابة ملن  ورٌع يحج���زه ع���ن معا�س���ي اهلل، وحل���ٌم ميلك ب���ه غ�سب���ه، وح�س���ن ال�سّ

�سحبه«)4(.

الرواية اخلام�صة ع�صرة:
قال الإمام علّي ÷: 	•

»اإّن ر�س���ول اهلل 4 بع���ث �سرّي���ة فلّما رجعوا ق���ال: مرحًبا بق���وٍم ق�سوا اجلهاد 

)1( الكليني: الكايف 2/ 271، باب الذنوب، ح14.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 4/ 249، باب اأّنه ي�ستحّب حلامل القراآن، مالزمة اخل�سوع، ح2.

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 606، ح2776.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 96/ 121، ح2.
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الأ�سغر وبقي عليهم اجلهاد الأكرب... 
	 قيل: يا ر�سول اهلل! وما اجلهاد الأكرب؟ 

: جهاد النف�ض. قال 4	 
وقال ÷: اأف�سل اجلهاد من جاهد نف�سه التي بني جنبيه«)1(. 	 

الرواية ال�صاد�صة ع�صرة: 
قال الإمام علّي ÷:	• 

»اعلموا اأّن اجلهاد الأكرب جهاد النف�ض، فا�ستغلوا بجهاد اأنف�سكم ت�سعدوا«)2(.

الرواية ال�صابعة ع�صرة:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اإّن الّرج���ل ليوؤت���ي كتاب���ه من�سوًرا فيقول: ي���ا ربِّ فاأين ح�سنات ك���ذا وكذا عملتها 
لي�ست يف �سحيفتّي؟ فيقول: حُميت باغتيابك الّنا�ض«)3(.

الرواية الثامنة ع�صرة:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»من اأغتاب م�سلًما يف �سهر رم�سان مل يوؤجر على �سيامه«)4(.

الرواية التا�صعة ع�صرة: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»ب���ني اجلّن���ة والعبد �سبع عق���اب، اأهونها املوت، ق���ال اأن�ض قلت: ي���ا ر�سول اهلل ما 
اأ�سعبها؟

قال 4: الوقوف بني يدّي اهلل عّز وجّل اإذا تعّلق املظلومون بالّظاملني«)5(.

دوق: معاين الأخبار، �ض160، باب معنى اجلهاد الأكرب ، ح1. )1( ال�سّ
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض552، الباب التا�سع والع�سرون.

)3( الري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2331، )3133( الغيبة والدين.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 258، ح53.

)5( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 824، ح8862.
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الرواية الع�صرون: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اإّن���ه لياأت���ي العبد يوم القيامة وق���د �سّرته ح�سناته، فيجيئ الّرج���ل فيقول: يا ربِّ 
ظلمن���ي هذا، فيوؤخذ م���ن ح�سناته فيجعل يف ح�سنات الذي �ساأله، فما يزال كذلك 
حت���ى ما يبقى له ح�سنة، فاإذا جاء من ي�ساأله نظ���ر اإىل �سّيئاته فجعلت مع �سّيئات 

الرجل، فال يزال ُي�ستوفى منه حتى يدخل الّنار«)1(. 

)1( الري�سهري: ميزان احلكمة 2/ 1771، ]2446[ التحذير من الّظلم.
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ائمني من جمموعة عنا�سر: تت�سّكل التقوى عند ال�سّ

العن�صر الأول: تقوى القلب:
ومن �سفات القلب املّتقي:

ا: ا طاهراً ا �صليماً ]1[ اأن يكون قلباً

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة ال�ّصعراء/ الآيتان 88- 89	•
 {َيْوَم َل َينَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن، اإِلَّ َمْن اأََتى اهلَل ِبَقْلٍب �َسِليٍم}.

وقال النبّي4 يف خطبته الرم�صانّية: 	•
»فا�ساألوا اهلل رّبكم بنياٍت �سادقٍة وقلوٍب طاهرٍة اأن يوّفقكم ل�سيامه وتالوة كتابه 

قّي من ُحِرم غفران اهلل يف هذا ال�ّسهر العظيم«. فاإّن ال�سَّ

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»طّهروا قلوبكم من درن ال�سّيئات تت�ساعف لكم احل�سنات«)1(.

وقال ÷: 	•
»طّهروا قلوبكم من احلقد، فاإّنه داء موبئ«)2(.

وقال ÷: 	•
»قلوب العباد الطاهرة موا�سع نظر اهلل �سبحانه، فمن طّهر قلبه نظر اإليه«)3(.

)1( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض318، الباب ال�ساد�ض ع�سر، الف�سل الثاين.
)2( الري�سهري: ميزان احلكمة 1/ 648، )878( - احلقد.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض372، الباب احلادي والع�سرون، الف�سل الثاين.
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ا: ا ب�صرياً ]2[ اأن يكون قلباً

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة احلج/ الآية 46	•
ُدوِر}. اُر َوَلِكن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي يِف ال�سُّ َها َل َتْعَمى اْلأَْب�سَ  {َفاإِنَّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•

»�سّر العمى عمى القلب«)1(. 

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
اُر َوَلِك���ن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي يِف  ْب�سَ َها َل َتْعَمى اْلأَ »اإّن���ا الأعم���ى اأعمى القلب  {َفاإِنَّ

ُدوِر}«)2(. ال�سُّ

ا: ا قا�صياً ]3[ اأن ل يكون قلباً

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 74	•
َجاَرِة اأَْو اأَ�َسدُّ َق�ْسَوًة}. ن َبْعِد َذِلَك َفِهَي َكاحْلِ  {ُثمَّ َق�َسْت ُقُلوُبُكم مِّ

 : وقال تعاىل يف �صورة املائدة/ الآية 13	•
اُهْم َوَجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقا�ِسَيًة}. يَثاَقُهْم َلعنَّ ِهم مِّ  {َفِبَما َنْق�سِ

ومّما ُيق�ّصي القلب:
1- كرثة الّذنوب: 

قال الإمام علّي ÷:	• 
»ما جّفت الّدموع اإّل لق�سوة القلوب، وما ق�ست القلوب اإّل لكرثة الّذنوب«)3(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 67/ 51، ح7.
دوق: من ل يح�سره الفقيه 1/ 379، ح1109. )2( ال�سّ

دوق: علل ال�سرايع 1/ 81، باب 74 - عّلة جفاف الدموع، وق�سوة القلوب، ون�سيان الذنوب، ح1. )3( ال�سّ
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2- ترك العبادة والّذكر: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»ترك العبادة يق�ّسي القلب، ترك الّذكر مُييت النف�ض«)1(.

3- كرثة الكالم بغري ذكر اهلل: 
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»ل تك���رثوا الكالم بغري ذكر اهلل، فاإّن كرثة الكالم بغري ذكر اهلل ق�سوة القلب، اإّن 
اأبعد النا�ض من اهلل القلب القا�سي«)2(.

4- طول الأمل يف الدنيا: 
فيما ناجى اهلل عّز وجّل به مو�صى ÷: 	•

ل يف الدنيا اأملك فيق�سو قلبك، والقا�سي القلب مّني بعيد«)3(. »يا مو�سى ل تطوِّ

قال الإمام علّي ÷: 	•
»م���ن ياأمل اأن يعي�ض غًدا، فاإّنه ياأمل اأن يعي�ض اأبًدا، ومن ياأمل اأن يعي�ض اأبًدا يق�سو 

قلبه، ويرغب يف دنياه«)4(.

5- عدم ذكر املوت: 
قال امل�صيح ÷:	• 

»القلوب اإذا مل ترفق بذكر املوت وتتعبها دوؤوب* العبادة تق�سو وتغلظ«)5(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»ذك���ر املوت مُييت ال�ّسهوات يف النف�ض، وُيقلع منابت الغفلة، وُيقّوي القلب مبواعد 

اهلل، ويرّق الطبع، ويك�سر اأعالم الهوى«)6(. 

)1( الري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2612، ]3402[ ما يق�ّسي القلب.
)2( الطو�سي: الأمايل، �ض3، املجل�ض الأول ، ح1.

)3( الكليني: الكايف 2/ 329، باب الق�سوة، ح1.
)4( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 94، باب حترمي ق�سوة القلب، ح6.

)5( ابن �سعبة احلراين: حتف العقول، �ض506. * داأب يف العمل دوؤوًبا اأّي جّد وتعب وا�ستمّر عليه.
)6( املجل�سي: بحار الأنوار 6/ 133، ح32.
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6- ا�صتماع اللهو واإتيان باب ال�ّصلطان: 
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»ثالثٌة يق�ّسني القلب: ا�ستماع اللهو، وطلب ال�سيد، واإتيان باب ال�ّسلطان«)1(.

7- كرثة الأكل وال�صرب: 
 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 31	•

ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  {وُكُلوْا َوا�ْسَرُبوْا َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»ل مُتيتوا القلوب بكرثة الّطعام وال�ّسراب...«)2(. 

8- كرثة النوم: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»ثالثٌة تورث ق�سوة القلب: حّب النوم، وحّب الراحة، وحّب الأكل«)3(.

 : وقال 4	•
»اإّياكم وكرثة النوم، فاإّن كرثة النوم يدع �ساحبه فقرًيا يوم القيامة«)4(.

9- الغفلة: 
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 179	•

نِّ َوالإِن�ِض َلُهْم ُقُلوٌب لَّ َيْفَقُهوَن ِبَها َوَلُهْم اأَْعنُيٌ  َن اجْلِ َم َكِثرًيا مِّ َهنَّ َنا جِلَ  {َوَلَق���ْد َذَراأْ
لُّ اأُْوَلِئَك ُهُم  ْنَعاِم َبْل ُهْم اأَ�سَ ْوَلِئَك َكالأَ ���ُروَن ِبَها َوَلُهْم اآَذاٌن لَّ َي�ْسَمُع���وَن ِبَها اأُ لَّ ُيْب�سِ

اْلَغاِفُلوَن}.

دوق: اخل�سال، �ض 126، ح122. )1( ال�سّ
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 16/ 210، باب كراهة كرثة الأكل، ح4.

)3(  النووي احلاوي: لباب احلديث، الباب34، يف ف�سيلة منع الأكل والنوم والراحة.
)4( املفيد: الخت�سا�ض، �ض218.
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وقال الإمام الباقر ÷ جلابر اجلعفي: 	•
»واإّياك والغفلة ففيها تكون ق�ساوة القلب«)1(.

ي القلوب: 10- خم�ص تق�صِّ
 : عن النبّي 4	•

»خم�س���ٌة يف�س���دون القلب: قيل وم���ا هّن يا ر�س���ول اهلل؟ قال: ت���رادف الّذنب على 
الّذنب، وجماورة الأحمق، وكرثة مناق�سة الن�ساء، وطول مالزمة املنزل على �سبيل 

النفراد، والوحدة، واجللو�ض مع املوتى. 

قي���ل ي���ا ر�سول اهلل وما املوت���ى؟ قال: كّل عبٍد م���رتف فهو مّي���ت، وكّل من ل يعمل 
لآخرته فهو ميت«)2(.

ا بذكر اهلل تعاىل:  ]4[ اأن يكون قلبا مطمئنا عامراً
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الرعد/ الآية 28	•

ِذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلِل اأََل ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}.  {الَّ

قال الإمام علّي ÷ يف و�صّيته لبنه احل�صن ÷:	• 
»اأو�سيك بتقوى اهلل - اأي بنّي - ولزوم اأمره، وعمارة قلبك بذكره«)3(.

ا: ا م�صتقيماً ا �صاحلاً ]5[ اأن يكون قلباً
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»ل ي�ستقيم اإميان عبٍد حتى ي�ستقيم قلبه، ول ي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم ل�سانه«)4(.

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 93، باب حترمي ق�سوة القلب، ح3.
)2( اأبو الفتح الكراجي: معدن اجلواهر، �ض 48.

)3( نهج البالغة: 3/ 38، الكتاب 31.
)4( امل�سدر نف�سه: 2/ 94، اخلطبة: 176.
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وقال اأمري املوؤمنني ÷: 	•
»اأ�سل �سالح القلب ا�ستغاله بذكر اهلل«)1(. 

وقال ÷: 	•
ره باحلكمة«)2(.  ه باليقني، ونوِّ »اأحي قلبك باملوعظة، واأمته بالّزهادة، وقوِّ

العن�صر الثاين: تقوى العقل:
ومن �سفات العقل املّتقي:

]1[ اأن يقود �صاحبه اإىل الهدى: 
 : قال تعاىل يف �صورة الّزمر/ الآية 18	•

ِذيَن َهَداُهُم اهلُل َواأُْوَلِئَك ُهْم اأُْوُلوا اْلأَْلَباِب}.  {اأُْوَلِئَك الَّ

]2[ اأن يقود �صاحبه اإىل طاعة اهلل تعاىل: 

عن العقل فقال:  �صئل ر�صول اهلل 4 	•
»العمل بطاعة اهلل، واإّن العّمال بطاعة اهلل هم العقالء«)3(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»العاقل من توّرع عن الّذنوب، وتنّزه عن العيوب«)4(. 

ادق ÷ عن العقل.. فقال:	•  و�صئل الإمام ال�صّ
»ما ُعبد به الّرحمن واكت�سب به اجلنان«)5(.

. وقال الإمام علّي ÷: »اأعقلكم اأطوعكم«)6(	•

)1( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض120، الباب الأول، الف�سل التا�سع.
)2( نهج البالغة: 3/ 38، الكتاب 31.

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 11/ 208، باب يف وجوب طاعة العقل وخمالفة اجلهل، ح15.
)4( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض23، الباب الأول.

)5( الكليني: الكايف 1/ 11، كتاب العقل واجلهل، ح3.
)6( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض113، الباب الأول، الف�سل التا�سع.
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وعنه ÷:	• 
»هّمة العاقل ترك الّذنوب واإ�سالح العيوب«)1(. 

]3[ يقود �صاحبه اإىل التاأّهب ليوم الن�صور: 

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»األ واإّن م���ن عالم���ات العقل: التجايف ع���ن دار الغرور، والإناب���ة اإىل دار اخللود، 

والتزّود ل�سكنى القبور، والتاأّهب ليوم الن�سور«)2(. 

وقال الإمام ÷:	• 
»اإّن العاقل ينبغي له اأن يحذر املوت يف هذه الّدار، ويح�سن التاأّهب له قبل اأن ي�سل 

اإىل داٍر يتمّنى فيها املوت فال يجده«)3(.

ين:  ]4[ يقود �صاحبه اإىل الدِّ

ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ
»من كان عاقاًل كان له دين، ومن كان له دين دخل اجلّنة«)4(.

وقال ÷: 	•
»م���ن اأراد الغنى بال مال، وراحة القلب من احل�سد، وال�ّسالمة يف الّدين فليت�سّرع 

اإىل اهلل عّز وجّل يف م�ساألته باأن يكمل عقله«)5(. 

]5[ يقود �صاحبه اإىل اأعلى املراتب: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»ما ق�سم اهلل للعباد �سيًئا اأف�سل من العقل، فنوم العاقل اأف�سل من �سهر اجلاهل، 

)1( اأبو الفتح الكراجي: كنز الفوائد، �ض 88.
)2( الديلمي: اأعالم الدين يف �سفات املوؤمنني، �ض333.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض153، الباب الأول، الف�سل الثاين ع�سر.
)4( الكليني: الكايف 1/ 11، كتاب العقل واجلهل، ح6.

)5( امل�سدر نف�سه: �ض 18، ح12.
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���ا »ول ر�سوًل« حتى  واإقام���ة العاق���ل اأف�سل من �سخو�ض اجلاه���ل، ول بعث اهلل نبيًّ
ي�ستكم���ل العقل، ويكون عقله اأف�س���ل من جميع عقول اأّمته، وما ي�سمر النبّي 4 
يف نف�سه اأف�سل من اجتهاد املجتهدين، وما اأّدى العبد فرائ�ض اهلل حتى عقل عنه، 
ول بلغ جميع العابدين يف ف�سل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقالء هم اأولو الألباب، 

ُر اإِلَّ اأُْوُلوْا الأَْلَباِب})1(«)2(. كَّ الذين قال اهلل تعاىل:  {َوَما َيذَّ

]6[ يقود �صاحبه اإىل ا�صتماع القول واإّتباع اأح�صنه: 

قال الإمام الكاظم ÷: 	•
���ْر ِعَباِد  »اإّن اهلل تب���ارك وتع���اىل ب�ّسر اأه���ل العقل والفهم يف كتاب���ه فقال:  {َفَب�سِّ
ِذيَن َهَداُهُم اهلُل َواأُْوَلِئَك ُهْم اأُْوُلوا  ْوَلِئَك الَّ ْح�َسَنُه اأُ ِبُعوَن اأَ ِذي���َن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ الَّ

اْلأَْلَباِب})3(«)4(.

العن�صر الثالث: تقوى العاطفة:
ومن �سفات العاطفة املّتقية:

]1[ اأن تعي�ص حّب اهلل تعاىل:

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 165	•
ا هلِل}. ِذيَن اآَمُنوْا اأَ�َسدُّ ُحبًّ  {َوالَّ

 : ادق ÷	• قال الإمام ال�صّ
»ل ميّح����ض رج���ل الإميان ب���اهلل، حتى يكون اهلل اأح���ّب اإليه من نف�س���ه واأبيه واأّمه 

وولده واأهله وماله ومن الّنا�ض كّلهم«)5(. 

)1( البقرة: اآية 269.
)2( الكليني: الكايف 1/ 18، كتاب العقل واجلهل، ح11.

)3( الّزمر: الآيتان 17 - 18.
)4( الكليني: الكايف 1/ 18، كتاب العقل واجلهل، ح12.

)5( ال�سيد ابن طاوو�ض: فالح ال�سائل، �ض101.
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]2[ اأن تعي�ص خ�صية اهلل تعاىل: 

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»اأعلى الّنا�ض منزلة عند اهلل اأخوفهم منه«)1(. 

وقال 4:	• 
»جماع اخلري خ�سية اهلل«)2(.

]3[ اأن تعي�ص اخلوف والّرجاء: 

 : قال تعاىل يف �صورة الّزمر/ الآية 9	•
ِه}. ْن ُهَو َقاِنٌت اآَناء اللَّْيِل �َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اْلآِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِّ  {اأَمَّ

	•من و�صايا لقمان لبنه: 
»خ���ف اهلل ع���ّز وجّل خيف���ًة لو جئته برّب الّثقل���ني لعّذبك، وارُج اهلل رج���اًء لو جئته 

بذنوب الّثقلني لرحمك«)3(.

]4[ اأن تعي�ص احلياء من اهلل:

قال الإمام زين العابدين ÷: 	•
»خِف اهلل تعاىل لقدرته عليك، وا�ستحي منه لقربه منك«)4(.

وقال الإمام الكاظم ÷: 	•
»فا�ستحيوا من اهلل يف �سرائركم، كما ت�ستحيون من الّنا�ض يف عالنيتكم«)5(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 180/74 ، ح اخلام�ض ع�سر.
)2( الري�سهري: ميزان احلكمة 824/1، ]1133[ - اخلوف.

)3( الكليني: الكايف 2/ 67، باب اخلوف والرجاء، ح1.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 68/ 336، ح 22.

)5( ابن �سعبة احلراين: حتف العقول، �ض394.
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]5[ اأن تعي�ص حّب النبّي واأهل بيته 4: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحّب اإليه من نف�سه، واأهلي اأحّب اإليه من اأهله، وعرتتي 

اأحّب اإليه من عرتته، وذّريتي اأحّب اإليه من ذّريته«)1(.

]6[ اأن تعي�ص احلّب يف اهلل والبغ�ص يف اهلل:

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»اإّن اأوثق عرى الإميان اأن حتّب يف اهلل وتبغ�ض يف اهلل«)2(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
ي���ن احل���ّب يف اهلل، والبغ����ض يف اهلل، والأخ���ذ يف اهلل، والبكاء يف  »اإّن اأف�س���ل الدِّ

اهلل«)3(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»اإّن املتحاّبني يف اهلل يوم القيامة على منابر من نور، قد اأ�ساء نور اأج�سادهم ونور 

منابرهم كّل �سيئ حتى ُيعرفوا به، فُيقال: هوؤلء املتحاّبون يف اهلل«)4(.

]7[ اأن تعي�ص حّب الطاعة وبغ�ص املع�صية: 

قال الإمام زين العابدين ÷ يف مناجاة املحّبني: 	•
»وي���ا غاي���ة املحّبني، اأ�ساألك حّب���ك، وحّب من يحّبك، وحّب كّل عم���ٍل يو�سلني اإىل 
قربك، اأن تعلك اأحّب اإيّل مّما �سواك، واأن تعل حّبي اإّياك قائًدا اإىل ر�سوانك، 

و�سوقي اإليك ذائًدا عن ع�سيانك«)5(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 41، ح93.
)2( الهيثمي: جممع الزوائد 1/ 89.

)3( الري�سهري: ميزان احلكمة 1/ 514، )675( - احلّب يف اهلل.
)4( الكليني: الكايف 2/ 125، باب احلّب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل، ح4.

)5( ال�سحيفة ال�سّجادية: مناجاة املحّبني، �ض414.
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وقال الإمام زين العابدين ÷: 	•
»اإّياك والبتهاج بالّذنب، فاإّن البتهاج به اأعظم من ركوبه«)1(.

وقال الإمام علّي ÷: 	•
»من تلّذذ مبعا�سي اهلل اأورثة اهلل ذًل«)2(. 

 : وقال ÷	•
»حالوة املع�سية يف�سدها األيم العقوبة«)3(.

العن�صر الرابع: تقوى الل�صان:
ومن �سفات الل�سان املّتقي:

ا هلل تعاىل:  ]1[ اأن يكون ل�صاناًا ذاكراً

 : قال تعاىل يف �صورة الأحزاب/ الآية 41	•
 {اْذُكُروا اهلَل ِذْكًرا َكِثرًيا}.

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 152	•
 {َفاْذُكُرويِن اأَْذُكْرُكْم}.

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 191	•
ِذيَن َيْذُكُروَن اهلَل ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِبِهْم}.  {الَّ

ا: ]2[ اأن يكون ل�صاناًا م�صتقيماً

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ل ي�ستقيم اإميان عبٍد حتى ي�ستقيم قلبه، ول ي�ستقيم قلبه حتى ي�ستقيم ل�سانه«)4(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 75/ 159، ح 10.
)2( الري�سهري: ميزان احلكمة 3477/4، )4033( خطر اللذات.

)3( امل�سدر نف�سه: ج2/ 994، )1377( البتهاج بالذنب.
)4( نهج البالغة: ج2/ 94، خطبة 176.
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 : وقال 4	•
»اإذا اأ�سب���ح اب���ن اآدم اأ�سبحت الأع�ساء كّلها ت�ستكفي الل�س���ان، اأي تقول: اّتق اهلل 

فينا، فاإّنك اإن ا�ستقمت ا�ستقمنا واإن اعوججت اعوججنا«)1(. 

وماذا تعني ا�صتقامة الل�صان؟
ا:  1- اأن يكون �صادقاً

 : قال تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 119	•
ادقنَي}. ُقوْا اهلَل َوُكوُنوْا َمَع ال�سّ ِذيَن اآَمُنوْا اتَّ  {َيا اأَيَُّها الَّ

 : قال تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 105	•
ِذيَن َل ُيوؤِْمُنوَن ِباآَياِت اهلِل}. ي اْلَكِذَب الَّ ا َيْفرَتِ َ  {اإِنَّ

وقال 4:	• 
»ل تنظ���روا اإىل كرثة �سالتهم و�سومهم وكرثة احلّج واملعروف وطنطنتهم بالليل، 

ولكن انظروا اإىل �سدق احلديث واأداء الأمانة«)2(.

2-اأن ل مُيار�ص الغيبة والبهتان:
 : قال تعاىل يف �صورة احلجرات/ الآية 12	•

ِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه}. َم اأَ ا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم اأَن َياأُْكَل حَلْ ُكم َبْع�سً ْع�سُ  {َوَل َيْغَتب بَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 112	•
ِبيًنا}. ْثًما ُثمَّ َيْرِم ِبِه َبِريًئا َفَقِد اْحَتَمَل ُبْهَتاًنا َواإِْثًما مُّ  {َوَمن َيْك�ِسْب َخِطيَئًة اأَْو اإِ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»الغيبة اأ�سّد من الّزنا... قيل: وكيف؟ قال 4: الّرجل يزين ثّم يتوب فيتوب اهلل 

)1( الري�سهري: ميزان احلكمة 4/ 2778، )3561( دور الل�سان يف ا�ستقامة الإميان.
دوق: عيون اأخبار الّر�سا 1/ 56، ح197. )2( ال�سّ
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عليه، واإّن �ساحب الغيبة ل ُيغفر له حتى َيغفر له �ساحبه«)1(.

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»م���ن بهت موؤمًنا اأو موؤمنًة، اأو قال فيه م���ا لي�ض فيه، اأقامه اهلل تعاىل يوم القيامة 

على تلٍّ من نار حتى يخرج مّما قال فيه«)2(.

وقال 4 يف خطبته الرم�صانّية: 	•
»واحفظوا األ�سنتكم«. 

3-اأن ل ميار�ص النميمة: 
 : قال تعاىل يف �صورة القلم/ الآيتان 10- 11	•

اء ِبَنِميٍم}. �سَّ اٍز مَّ ِهنٍي، َهمَّ ٍف مَّ  {َوَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»األ اأخربكم ب�سراركم؟ قالوا: بلى يا ر�سول اهلل، قال: امل�ّساوؤون بالنميمة، املفّرقون 

بني الأحّبة، الباغون للرباآء العيب«)3(. 

وقال 4: 	•
»م���ن �سعى باأخيه اإىل �سلطاٍن اأحبط اهلل تعاىل عمله كّله، واإن و�سل اإليه مكروه اأو 

اأذى جعله اهلل تعاىل مع هامان يف درجٍة يف الّنار«)4(. 

4-اأن ل مُيار�ص ال�ّصب والفح�ص والبذيئ من الكالم: 
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»لي�ض املوؤمن بالطّعان ول اللّعان ول الفاح�ض ول البذيئ«)5(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 222، ح 1.
دوق: عيون اأخبار الّر�سا 1/ 37، ح63. )2( ال�سّ

دوق: اخل�سال، �ض183، ح249. )3( ال�سّ
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 486، ح7545.

)5( امل�سدر نف�سه: ج1/ 147، ح720.
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وقال 4:	• 
»�سباب املوؤمن ف�سوق، وقتاله كفر، واأكل حلمه من مع�سية اهلل«)1(.

وقال 4:	• 
»اجلّنة حراٌم على كّل فاح�ٍض اأن يدخلها«)2(. 

5-اأن ل مُيار�ص ال�صتهزاء وال�صخرية: 
 : قال تعاىل يف �صورة احلجرات/ الآية 11	•

ْنُهْم َوَل ِن�َساء  ا مِّ ن َيُكوُنوا َخرْيً ن َقْوٍم َع�َسى اأَ ِذيَن اآَمُنوا َل َي�ْسَخْر َقوٌم مِّ  {َي���ا اأَيَُّه���ا الَّ
.{ ْنُهنَّ ا مِّ �َساء َع�َسى اأَن َيُكنَّ َخرْيً ن نِّ مِّ

 : وقال 4	•
»اإّن امل�ستهزئ���ني ُيفتح لأحدهم باب اجلّنة فُيقال: هلّم، فيجيئ بكربه وغّمه، فاإذا 
ج���اء اأغلق دونه، ث���ّم ُيفتح له باٌب اآخر، فما يزال كذلك حت���ى اأّن الّرجل لُيفتح له 

الباب، فُيقال له: هلّم هلّم، فما ياأتيه«)3(.

6-اأن ل ميار�ص املكر واخلديعة والغ�ّص: 
 : قال تعاىل يف �صورة فاطر/ الآية 43	•

ُئ اإِلَّ ِباأَْهِلِه} يِّ  {َوَل َيِحيُق امْلَْكُر ال�سَّ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»م���ن كان م�سلًما فال ميكر ول يخدع، فاإيّن �سمع���ت جربائيل ÷ يقول: اإّن املكر 

واخلديعة يف الّنار...«)4(.

دوق: من ل يح�سره الفقيه 19/ 10، ح3. )1( ال�سّ
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 598، ح8085.

)3( امل�سدر نف�سه: ج650/3، ح8328.
دوق: الأمايل، �ض343، املجل�ض ال�ساد�ض والأربعون ، ح5. )4( ال�سّ
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وقال 4: 	•
»لي�ض مّنا من غ�ّض م�سلًما اأو �سّره اأو ماكره«)1(. 

العن�صر اخلام�ص: تقوى العني:
ومن �سفات العني املّتقية:

]1[ الّنظر يف مظاهر العظمة الإلهّية:

 : • لت/ الآية 53	 قال تعاىل يف �سورة ف�سّ
.{ قُّ ُه احْلَ َ َلُهْم اأَنَّ يِهْم اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف اأَنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ  {�َسرُنِ

 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 185	•
َماَواِت َوالأَْر�ِض َوَما َخَلَق اهلُل ِمن �َسْيٍئ}.  { اأََومَلْ َينُظُروْا يِف َمَلُكوِت ال�سَّ

: وقال الإمام علي ÷	•
 »وكل نظر لي�ض فيه اعتبار فلهو«)2(.

]2[ الغ�ّص عما حرم اهلل تعاىل: 

 : قال تعاىل يف �صورة النور/ الآيتني 30- 31	•
اِرِهْم َوَيْحَفُظ���وا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى َلُهْم اإِنَّ اهلَل  ْب�سَ وا ِمْن اأَ ْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ  {ُق���ل لِّ

َنُعوَن}. ا َي�سْ َخِبرٌي مِبَ

يف خطبته الرم�صانّية: وقال 4 	•
وا عّما ل يحّل النظر اإليه اأب�ساركم«. »وُغ�سّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»اإّياكم وف�سول النظر، فاإّنه يبذر الهوى، ويوّلد الغفلة«)3(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 546، ح7825.
)2( املفيد: الإر�ساد 1/ 298.

)3( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض294.
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: وقال الإمام علي ÷	•
 »العيون م�سائد ال�سيطان«)1(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»النظ���رة �سهٌم من �سهام اإبلي�ض، من تركها هلل عّز وجّل ل لغريه اأعقبه اهلل اإمياًنا 

يجد طعمه«)2(.

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»م���ن م���الأ عين���ه من ح���راٍم مالأ اهلل عين���ه ي���وم القيامة م���ن الّن���ار، اإّل اأن يتوب 

ويرجع«)3(.

وقال 4:	• 
»النظ���رة �سهٌم من �سهام اإبلي�ض، فمن تركها خوًفا من اهلل اأعطاه اهلل اإمياًنا يجد 

حالوته يف قلبه«)4(.

]3[ نظرات عبادّية:

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»النظر اإىل العامل عبادة، والنظر اإىل الإمام املق�سط عبادة، والنظر اإىل الوالدين 

براأفة ورحمة عبادة، والنظر اإىل الأخ توّده يف اهلل عّز وجّل عبادة«)5(.

وقال 4:	• 
»النظ���ر يف ثالث���ة اأ�سي���اء عبادة: الّنظ���ر يف وج���ه الوالدي���ن، ويف امل�سحف، ويف 

البحر«)6(.

)1( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض41، الباب الأول.
دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 18، ح4969. )2( ال�سّ

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 101/ 32، ح3.
)4( امل�سدر نف�سه:  101/ 38، ح34.

)5( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض176.

)6( املجل�سي: بحار الأنوار 10/ 368، ح10.
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وعن النبّي 4 يف حّق علّي ÷: 	•
»ومن نظر اإىل كتابة من ف�سائله غفر اهلل له الّذنوب التي اكت�سبها بالنظر«)1(.

ادق ÷:	• وقال الإمام ال�صّ
»اأف�سل العبادة القراءة يف امل�سحف«. 

وقال ÷: 	•
»من قراأ يف امل�سحف مّتع بب�سره، وخّفف اهلل عن والديه واإن كانا كافرين«)2(.

العن�صر ال�صاد�ص: تقوى الأذن:
ومن �سفات الأذن املّتقية:

]1[ الأذن الواعية:

 : قال تعاىل يف �صورة احلاّقة/ الآية 12	•
 {ِلَنْجَعَلَها َلُكْم َتْذِكَرًة َوَتِعَيَها اأُُذٌن َواِعَيٌة}.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»اإذا مل تكن عاملًا ناطًقا فكن م�ستمًعا واعًيا«)3(. 

وقال ÷: 	•
»األ واإّن اأب�س���ر الأب�س���ار ما نفذ يف اخل���ري طرفه، األ اإّن اأ�سم���ع الأ�سماع ما وعى 

التذكري وقبله«)4(. 

)1( امل�سدر نف�سه: 26/ 229، ح10.
)2( علي خان املدين: ريا�ض ال�سالكني يف �سرح �سحيفة �سيد ال�ساجدين، ال�سرح، �ض400. 

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض136، الباب الأول، الف�سل احلادي ع�سر.
)4( نهج البالغة: 1/ 201، خطبة 105.
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]2[ م�صوؤولّية ال�صتماع: 

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الإ�صراء/ الآية 36	•
اَد ُكلُّ اأُولِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسوؤُوًل}. َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�سَ  {اإِنَّ ال�سَّ

]3[ ال�صتماع اإىل ما ير�صي اهلل تعاىل: 

1- ال�صتماع اإىل القراآن: 

 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 204	•
ُتوْا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن}.  {َواإَِذا ُقِرَئ اْلُقْراآُن َفا�ْسَتِمُعوْا َلُه َواأَن�سِ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»األ من ا�ستاق اإىل اهلل فلي�ستمع كالم اهلل«)1(. 

وقال 4: 	•
»م���ن ا�ستم���ع اآيًة من الق���راآن خرٌي له م���ن ثبري ذهًب���ا، والثبري ا�س���م جبٍل عظيم 

باليمن«)2(.

2- ال�صتماع اإىل ذكر اهلل واملواعظ والكالم احل�صن: 
 : قال تعاىل يف �صورة الرعد/ الآية 28	•

ِذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهلِل اأََل ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب}.  {الَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الّزمر/ الآية 18	•
ِبُعوَن اأَْح�َسَنُه}. ِذيَن َي�ْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ  {الَّ

 : وقال الإمام ÷	•
»�سامع ذكر اهلل ذاكر«)3(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 551، ح2472.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 89/ 20، ح18.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض283، الباب الثاين ع�سر، الف�سل الثاين.
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 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»واأ�سدق القول، واأبلغ املوعظة، واأح�سن الق�س�ض كتاب اهلل«)1(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»من اأ�سغى اإىل ناطٍق فقد عبده، فاإن كان الناطق عن اهلل فقد عبد اهلل، واإن كان 

الناطق عن اإبلي�ض فقد عبد اإبلي�ض«)2(. 

 : وقال اأمري املوؤمنني ÷	•

»رحم اهلل امراأ �سمع حكًما فوعى«)3(.

 : وقال الإمام زين العابدين ÷	•
»لكّل �سيٍئ فاكهٌة، وفاكهة ال�ّسمع الكالم احل�سن«)4(.

 : وعن النبّي 4 يف حّق علّي ÷	•
»وم���ن ا�ستم���ع اإىل ف�سيل���ٍة م���ن ف�سائل���ه غف���ر اهلل ل���ه الّذن���وب الت���ي اكت�سبه���ا 

بال�ستماع«)5(.

]4[ الإعرا�ص عن اللغو واجتناب كّل ما حّرم اهلل �صبحانه:

يف خطبته الرم�صانّية:  وقال 4 	•
»وعّما ل يحّل ال�ستماع اإليه اأ�سماعكم«.

1- الإعرا�ص عن اللغو:
 : قال تعاىل يف �صورة املوؤمنون/ الآية 3	•

وَن}. ِذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِر�سُ  {َوالَّ

دوق: الأمايل، �ض576، املجل�ض الرابع وال�سبعون ، ح1. )1( ال�سّ
دوق: العتقادات يف دين الإمامّية، �ض107، باب العتقاد يف التقية. )2( ال�سّ

)3( نهج البالغة: 1/ 125، خطبة 76.
)4( الديلمي: اأعالم الّدين يف �سفات املتقني، �ض299.

دوق: الأمايل، �ض201، املجل�ض الثامن والع�سرون ، ح10. )5( ال�سّ
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 : قال تعاىل يف �صورة الفرقان/ الآية 72	•
وا ِكَراًما}. وا ِباللَّْغِو َمرُّ  {َواإَِذا َمرُّ

 : قال تعاىل يف �صورة الق�ص�ص/ الآية 55	•
وا َعْنُه}.  {َواإَِذا �َسِمُعوا اللَّْغَو اأَْعَر�سُ

	 اللغو: كّل عمٍل ل نفع فيه ول �سالح يف الّدنيا اأو الآخرة.

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ترك ما ل يعني زينة الورع«)1(. 

وعنه 4 يف الّدعاء:	• 
»الله���ّم ارحمن���ي برتك املعا�س���ي اأبًدا ما اأبقيتن���ي، وارحمني م���ن اأن اأتكّلف ما ل 

يعنيني«)2(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»كّل قوٍل لي�ض هلل فيه ذكٌر فلغو«)3(.

ِذي���َن ُه���ْم َع���ِن اللَّْغ���ِو  ــادق ÷ يف قولــه تعــاىل: 	• {َوالَّ وقــال الإمــام ال�صّ
وَن})4(  ُمْعِر�سُ

»ق���ال: اأن يتق���ّول الّرج���ل عليك بالباط���ل، اأو ياأتيك مب���ا لي�ض في���ك فتعر�ض عنه 
هلل«)5(.  

	 ويف روايٍة اأخرى اإّنه الغناء واملالهي.

)1( الديلمي: اأعالم الدين يف �سفات املتقني، �ض322.
)2( الطو�سي: م�سباح املتهّجد، �ض264، ح12.

)3( املفيد: الإر�ساد 1/ 298.
)4( املوؤمنون: اآية 3.

)5( الكا�ساين: تف�سري ال�سايف 3/ 394. 
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2- اجتناب ال�صتماع اإىل ما حّرم اهلل تعاىل: 
ون�سري هنا اإىل بع�ض اأمثلة:

اأ- اجتناب ال�صتماع اإىل الِغيبة والبهتان:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»امل�ستمع اأحد املغتابني«)1(. 

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»ال�ّسامع للِغيبة كاملغتاب«)2(.

 : وقال الإمام زين العابدين ÷	•
»حّق ال�ّسمع تنزيهه عن �سماع الِغيبة و�سماع ما ل يحّل �سماعه«)3(.

ويجب على �صامع الِغيبة الّرد: 
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»م���ن اغتيب عنده اأخوه امل�سلم، فا�ستطاع ن�سره فلم ين�سره؛ خذله اهلل يف الدنيا 
والآخرة«)4(.

وقال 4:	• 
»األ وم���ن تط���ّول على اأخيه يف ِغيبٍة �سمعها فيه يف جمل�ٍض فّردها عنه، رّد اهلل عنه 

األف باٍب من ال�ّسوء يف الّدنيا والآخرة«)5(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 226، ح1.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض29، الباب الأول.

دوق: الأمايل، �ض451، املجل�ض التا�سع واخلم�سون ، ح1. )3( ال�سّ
دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 372.  )4( ال�سّ

دوق: الأمايل، �ض516، املجل�ض ال�ساد�ض وال�ستون ، ح1. )5( ال�سّ
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ب- اجتناب ال�صتماع اإىل الو�صاة والّنمامني: 
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة القلم/ الآيتان 10- 11	•

اء ِبَنِميٍم}. �سَّ اٍز مَّ ِهنٍي، َهمَّ ٍف مَّ  {َوَل ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ
	 احلاّلف: كثري احللف يف حقٍّ اأو باطل.

	 املهني: املهانة مبعنى احلقارة، وقيل املراد الكذاب.
	 هّماز: العّياب والطّعان، وقيل: كثري الغتياب.

	 م�ّس���اٍء بنميم: النميم )ال�سعاية والإف�ساد(، وامل�ّساء به هو نّقال احلديث من قوٍم 
اإىل قوم على وجه الإف�ساد بينهم)1(.

اأّن:  يف حديث لر�صول اهلل 4 	•
»...الّنميمة توجب عذاب القرب«)2(. 

وعنه 4	• قال: 
»ل يدخل اجلّنة ّنام ]ويف روايٍة قّتات[«)3(. 

قال:  وعنه 4 	•
»اإّن النميمة واحلقد يف الّنار، ل يجتمعان يف قلب م�سلم«)4(.

قال:  وعنه 4 	•
»اإّياك���م وقات���ل الثالث���ة، فاإّنه م���ن �سرار خلق اهلل، قي���ل: يا ر�س���ول اهلل! وما قاتل 
الثالث���ة؟ قال 4: رج���ٌل �سّلم اأخ���اه اإىل �سلطانه فقتل نف�سه، وقت���ل اأخاه، وقتل 

�سلطانه«)5(.

)1( الطباطبائي: تف�سري امليزان 19/ 371.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 35، ح10.

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 268، ح19.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 16/ 23، ح43768.

)5( امل�سدر نف�سه: 3/ 815، ح8846.
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مالحظة: 
تقّدم يف العن�سر الرابع )تقوى الل�سان( بع�ض اأحاديث يف النميمة والو�ساية.

 ج- اجتناب الغناء والطّرب واملعازف: 
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة احلّج/ الآية 30	•

وِر}. ْج�َض ِمَن اْلأَْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ  {َفاْجَتِنُبوا الرِّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة لقمان/ الآية 6	•
لَّ َعن �َسِبي���ِل اهلِل ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَِّخَذَها  ِديِث ِلُي�سِ ي َلْهَو احْلَ ا����ضِ َمن َي�ْسرَتِ  {َوِم���َن النَّ

ِهنٌي}. ُهُزًوا اأُوَلِئَك َلُهْم َعَذاٌب مُّ

عن قول اهلل ع���ّز وجّل:  عــن عبــد الأعلــى قال: �ساأل���ت جعفر بن حمم���د1 	•
وِر}.  ْج�َض ِمَن اْلأَْوَثاِن َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّ {َفاْجَتِنُبوا الرِّ

قال: »الّرج�ض من الأوثان ال�سطرجن، وقول الّزور الغناء«. 
ِديِث}.  ي َلْهَو احْلَ ا�ِض َمن َي�ْسرَتِ قلت: قوله عّز وجّل  {َوِمَن النَّ

قال: »منه الغناء«)1(. 

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»اإّياك���م وا�ستم���اع املعازف والغناء! فاإّنهما ينبتان الّنف���اق يف القلب كما ينبت املاء 

البقل«)2(.

وقال 4:	• 
»اأربٌع يف�سدن القلب وينبنت الّنفاق يف القلب كما ينبت املاء ال�ّسجر: ا�ستماع اللهو، 

والبذاء، واإتيان باب ال�ّسلطان، وطلب ال�سيد«)3(. 

دوق: معاين الأخبار، �ض349، باب معنى )فاجتنبوا الّرج�ض من الأوثان( وقول الزور ، ح1. )1( ال�سّ
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 15/ 220، ح40667.

دوق: اخل�سال،227، ح63. )البذاء: بالفتح واملد - الفح�ض(. )3( ال�سّ
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العن�صر ال�صابع: تقوى اليدين والّرجلني:
وتتحّقق هذه التقوى من خالل:

جلني يف طاعة اهلل تعاىل:  ]1[ توظيف اليدين والرِّ

ومن اأمثلة ذلك:

ال�صعي يف ق�صاء حوائج الّنا�ص:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»من ق�سى ملوؤمٍن حاجة، ق�سى اهلل له حوائج كثرية، اأدناهّن اجلّنة«)1(.

 : وقال 4	•
»ومن �سعى ملري�ٍض يف حاجٍة ق�ساها اأو مل يق�سها خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأّمه، 
فق���ال رجٌل م���ن الأن�سار باأبي اأنت واأّمي يا ر�سول اهلل، ف���اإن كان املري�ض من اأهل 

بيته اأولي�ض اأعظم اأجًرا اإذا �سعى يف حاجة اأهل بيته؟ قال نعم«)2(. 

وقال الإمام الباقر ÷: 	•
»م���ن م�س���ى يف حاجة اأخيه امل�سلم اأظّله اهلل بخم�س���ٍة و�سبعني األف ملك، ومل يرفع 
قدًم���ا اإّل كت���ب اهلل له ح�سنة، وحّط عنه بها �سّيئ���ة، ويرفع له بها درجة، فاإذا فرغ 

من حاجته كتب اهلل عّز وجّل له بها اأجر حاجٍّ ومعتمر«)3(. 

مالحظة: 
ائم���ني( املزيد من الأحاديث حول هذا  ياأت���ي يف فقرة )الربنامج الجتماعي لل�سّ

املو�سوع.

)1( احلمريي القّمي: قرب الإ�سناد، �ض119، ح418.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 2/ 427، باب ا�ستحباب ال�سعي يف ق�ساء حاجة ال�سرير واملري�ض، ح1.

)3( الكليني: الكايف 2/ 197، باب ال�سعي يف حاجة املوؤمن، ح3. 
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1- يف ممار�صة العمل الإ�صالمي والديني:

ين والإ�س���الم، والدفاع ع���ن ق�سايا  اأن توّظ���ف الي���دان والرج���الن يف خدم���ة الدِّ
املوؤمنني. 

ا: وامل�صاديق - هنا- كثريٌة جداً
1- الدعوة اإىل اهلل. 
2- الأمر باملعروف.

3- النهي عن املنكر، ومواجهة كّل اأ�سكال النحراف والف�ساد.
4- تن�سيط الفعاليات الدينّية والإ�سالمّية. 

مالحظة: 
ل حول هذا املو�سوع. ائمني( حديٌث مف�سّ ياأتي يف فقرة )الربنامج الّر�سايل لل�سّ

2- توظيف اليدين والرجلني يف كّل ما ير�صي اهلل تعاىل: 
واأمام الإن�سان املوؤمن م�ساحاٌت وا�سعٌة يف هذا املجال:

اأ- يف اأداء الواجبات العبادّية.
ب- يف فعل امل�ستحّبات واملندوبات التي حتتاج اإىل توظيف اليدين اأو الّرجلني.

يا�سّية امل�سروعة.  ج- كّل الأعمال الجتماعّية والثقافّية وال�سِّ

3- ال�صعي اإىل جمال�ص الذكر:

قال 4: 	•
»ارتعوا يف ريا�ض اجلّنة، قالوا: يا ر�سول اهلل وما ريا�ض اجلّنة؟ قال 4: جمال�ض 

الّذكر«)1(.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 7/ 231، باب ا�ستحباب اجللو�ض مع الذين يذكرون اهلل، ح3.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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 : قال 4	•
»وعليك مبجال�ض الذكر«)1(.

]2[ اجتناب كل املعا�صي واملخالفات ال�صرعّية:

ول متل���ك الي���دان والرج���الن التق���وى م���ا مل تتنب���ا كّل املعا�س���ي واملخالف���ات 
ال�سرعّية...

ومن هذه املعا�صي واملخالفات:
1- ممار�صة الّظلم: 

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأنعام/ الآية 21	•
امِلُوَن}. ُه َل ُيْفِلُح الظَّ َب ِباآَياِتِه اإِنَّ ى َعَلى اهلِل َكِذًبا اأَْو َكذَّ ِن اْفرَتَ  {َوَمْن اأَْظَلُم مِمَّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 57	•
امِلِنَي}.  {َواهلُل َل ُيِحبُّ الظَّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 258	•
امِلِنَي}.  {َواهلُل َل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»اّتقوا الّظلم فاإّنه ظلماٌت يوم القيامة«)2(. 

وقال 4	• - لرجٍل يحّب اأن يح�سر يوم القيامة يف الّنور-: 

»ل تظلم اأحًدا حُت�سر يوم القيامة يف الّنور« )3(.

وقال الإمام علّي ÷: 	•
»من ظلم عباد اهلل كان اهلل خ�سمه دون عباده«)4(. 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 42/ 203، ح7.
)2( الكليني: الكايف: ج332/2، باب الظلم، ح11-10.
)3( املتقي الهندي: كنز العّمال: ج128/16، ح44154.

)4( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ: الباب الرابع والع�سرون، �ض445.
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ائم���ني( مزيٌد م���ن الأحاديث حول  	 ياأت���ي يف فق���رة )الربنامج الجتماع���ي لل�سّ
)الّظلم(.

2- ال�صعي اإىل الأماكن املحّرمة: 
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»م���ن كان يوؤم���ن باهلل واليوم الآخر فال يجل�ض يف جمل�ٍض ُي�سّب فيه اإمام، اأو ُيغتاب 
وَن يِف اآَياِتَنا} اإىل  ِذي���َن َيُخو�سُ في���ه م�سل���م، اإّن اهلل يقول يف كتابه:  {َواإَِذا َراأَْيَت الَّ

امِلِنَي}«)1(. قوله:  {َمَع اْلَقْوِم الظَّ

وقال الإمام علّي ÷: 	•
»من كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر فال يقوم مكان ريبة«)2(.

وقال ÷: 	•
»ل تل�سوا على مائدٍة ُي�سرب عليها اخلمر، فاإّن العبد ل يدري متى ُيوؤخذ«)3(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»ل ينبغي للموؤمن اأن يجل�ض جمل�ًسا ُيع�سى اهلل فيه ول يقدر على تغيريه«)4(.

وقال ÷: 	•
»ما اجتمع قوٌم يف جمل�ٍض مل يذكروا اهلل ومل يذكرونا، اإّل كان ذلك املجل�ض ح�سرًة 

عليهم يوم القيامة«)5(.

وقال ÷: 	•
»ل ُتال�سوا �سّراب اخلمر، فاإّن اللعنة اإذا نزلت عّمت من يف املجل�ض«)6(. 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار: ج209/23، ح13.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 16/ 205، كتاب ال�سيد، اأبواب الأطعمة املحّرمة، ب44، ح1.

)3( امل�سدر نف�سه: ج63/ 499، ح2.
)4( الكليني: الكايف 2/ 374، باب جمال�سة اأهل املعا�سي، ح1.

)5( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 7/ 153، باب ا�ستحباب ذكر اهلل يف كل جمل�ض، ح3.
)6( امل�سدر نف�سه: 25/ 374، باب حترمي الأكل من مائدة �سرب عليها اخلمر، ح2.
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العن�صر الثامن: تقوى البطن: اجتناب احلرام:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»من اأكل احلرام ا�سوّد قلبه، و�سعفت نف�سه، وقّلت عبادته، ومل ُت�ستجب دعوته«. 

 : وقال 4	•
ي باحلرام«)1(.  »اجلّنة حمرمٌة على ج�سٍد ُغذِّ

 : وقال 4	•
»ل ي�سّم ريح اجلّنة ج�سٌد نبت على احلرام«)2(.

 : وقال 4	•
»اإذا وقعت اللقمة من حرام يف جوف العبد لعنه كّل ملٍك يف ال�ّسماوات والأر�ض ما 
دامت تلك اللقمة يف جوفه ل ينظر اهلل اإليه، ومن اأكل اللقمة من احلرام فقد باء 

بغ�سٍب من اهلل، فاإن تاب تاب اهلل عليه، فاإن مات فالّنار اأوىل به«)3(. 

 : وقال 4	•
»اإّن اأحدك���م لريفع يدي���ه اإىل ال�سماء فيقول: يا رّب يا رّب ومطعمه حرام، وملب�سه 
، اإن  ح���رام، فاأّي دعاٍء ُي�ستجاب لهذا، واأّي عم���ٍل ُيقبل منه، وهو ُينفق من غري حلٍّ
ح���ّج ح���ّج حراًما، واإن ت�سّدق ت�س���ّدق بحرام، واإن تزّوج تزّوج بح���رام، واإن �سام 
اأفط���ر عل���ى حرام، فيا ويحه، اأما علم اأّن اهلل طّيب ل يقبل اإّل الطّيب، وقد قال يف 

ُل اهلُل ِمَن امْلُتَِّقنَي}«)4(. ا َيَتَقبَّ َ كتابه:  {اإِنَّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»وال���ذي بعثني باحلّق نبًيا، اإّن �سارب اخلمر مي���وت عط�سان، ويف القرب عط�سان، 

)1( الديلمي: اإر�ساد القلوب 1/ 69.
)2( امل�سدر نف�سه.

)3( الني�سابوري: رو�سة الواعظني، �ض457.
)4( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، هام�ض �ض129.
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وُيبعث يوم القيامة وهو عط�سان، وينادي: وا عط�ساه، األف �سنة، فُيوؤتى مباٍء كاملهل 
ي�س���وي الوجوه بئ�ض ال�ّسراب فين�سج وجهه، ويتناثر اأ�سنانه وعيناه يف ذلك الإناء، 

فلي�ض له بّد من اأن ي�سرب، ي�سهر ما يف بطنه«)1(. 

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»لعن ر�سول اهلل 4 يف اخلمر ع�سرة: غار�سها، وحار�سها، وعا�سرها، و�ساربها، 

و�ساقيها، وحاملها، واملحمولة اإليه، وبائعها، وم�سرتيها، واآكل ثمنها«)2(.

ائمني( بع�ض اأحاديث يف هذا املو�سوع. 	 وتقّدم يف )ا�ستعدادات ال�سّ

كرثة الأكل مف�صدة للّروح والبدن:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 31	•
ُه َل ُيِحبُّ امْلُ�ْسِرِفنَي}.  {وُكُلوْا َوا�ْسَرُبوْا َوَل ُت�ْسِرُفوْا اإِنَّ

 : وقال 4	•
»ل مُتيتوا القلوب بكرثة الّطعام وال�ّسراب، فاإّن القلوب متوت كالّزرع اإذا اأكرث عليه 

املاء«)3(. 

وقال الإمام علّي ÷: 	•
»كرثة الأكل والنوم، ُيف�سدان النف�ض، ويجلبان امل�سّرة«)4(.

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
»اإّياك���م وف�سول املطعم فاإّنه ي�س���ّم القلب بالف�سلة، ويبطئ باجلوارح عن الطاعة، 

وي�سّم الهمم عن �سماع املوعظة«)5(. 

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 17/ 46، كتاب الأطعمة والأ�سربة، باب حترمي �سرب اخلمر،  ح11. 
دوق: ثواب الأعمال، �ض 244، عقاب اخليانة وال�سرقة و�سرب اخلمر والّزنا. )2( ال�سّ

)3( النوري: م�ستدرك الو�سائل 16/ 209، باب كراهة كرثة الأكل، ح4.
)4( امل�سدر نف�سه: ج16/ 214، باب نوادر ما يتعّلق باأبواب الأطعمة املحرمة، ح6.

)5( املجل�سي: بحار الأنوار 69/ 199، ح29.
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وقال الإمام علي ÷:	• 
»اإذا اأراد اهلل �سبحان���ه �س���الح عب���ٍد األهم���ه: قّل���ة ال���كالم، وقّل���ة الطع���ام، وقّلة 

املنام«)1(.

وقال ÷:	• 
الة، مف�سدٌة للج�سد«)2(. »اإّياكم والبطنة فاإّنها: مق�ساٌة للقلب، مك�سلٌة عن ال�سّ

ائمني( بع�ض اأحاديث يف هذا املو�سوع. 	 وتقّدم يف )ا�ستعدادات ال�سّ

العن�صر التا�صع: تقوى الفرج:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة املوؤمنون/ الآية 5	•

ِذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن}.  {َوالَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الّنور/ الآية 31-30	•
اِرِهْم َوَيْحَفُظ���وا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى َلُهْم اإِنَّ اهلَل  ْب�سَ وا ِمْن اأَ ْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ  {ُق���ل لِّ

َنُعوَن}. ا َي�سْ َخِبرٌي مِبَ

 : وقال تعاىل يف �صورة الأحزاب/ الآية 35	•
اِكَراِت اأََعدَّ اهلُل  اِكِريَن اهلَل َكِث���رًيا َوالذَّ اِفَظ���اِت َوالذَّ اِفِظ���نَي ُفُروَجُهْم َواحْلَ  {َواحْلَ

ْغِفَرًة َواأَْجًرا َعِظيًما}. َلُهم مَّ

ماذا يعني حفظ الفروج؟
يعني:

: توظيف الغريزة اجلن�صّية يف امل�صارات امل�صروعة:  اأولاً
	 الّزواج الدائم.
	 الّزواج املوؤّقت.

)1( الري�سهري: ميزان احلكمة 3/ 2737، )3519( مدح قّلة الكالم.
)2( الو�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض101، الباب الأول، الف�سل ال�ساد�ض.
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	 مل���ك اليمني »حيث كان م�سموُحا به يف ذلك الع�س���ر«، والن�سو�ض الدينّية التي 
تناولت هذه امل�سارات كثريٌة ل �سرورة ل�سردها هنا.

ا: حت�صني الغريزة اجلن�صّية من النزلق يف امل�صارات املحّرمة:  ثانياً
ومن هذه امل�سارات:

]1[ الّزنا:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الإ�صراء/ الآية 32	•

ُه َكاَن َفاِح�َسًة َو�َساء �َسِبياًل}. َنى اإِنَّ  {َوَل َتْقَرُبوْا الزِّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الفرقان/ الآية 68	•
قِّ َوَل َيْزُنوَن}. َم اهلُل اإِلَّ ِباحْلَ ْف�َض الَِّتي َحرَّ  {َوَل َيْقُتُلوَن النَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة النور/ الآية 2	•
ْنُهَما ِمَئَة َجْلَدٍة}. ايِن َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ اِنَيُة َوالزَّ  {الزَّ

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»اأ�سّد الّنا�ض عذاًبا يوم القيامة من اأقّر نطفته يف رحٍم ُيحرم عليه«)1(.

وقال 4: 	•
»وُيح�س���ر �ساح���ب الغن���اء من قربه اأعم���ى واأخر����ض واأبكم ، وُيح�س���ر الّزاين مثل 

ذلك«)2(.

 : وقال 4	•
»م���ا من ذن���ٌب اأعظم عند اهلل عّز وج���ّل بعد ال�ّسرك باهلل تع���اىل من نطفة حراٍم 

و�سعها يف رحم امراأة ل حتّل له«)3(.

)1( النعمان املغربي: دعائم الإ�سالم 2/ 447، ح1562.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 13/ 219، باب حترمي ا�ستعمال املالهي بجميع اأ�سنافها، ح17.

)3( الراوندي: النوادر، �ض180.
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]2[ الّلواط:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 81-80	•

ُكْم  نَّ ن اْلَعامَلِنَي، اإِ َحٍد مِّ َتاأُْتوَن اْلَفاِح�َسَة َما �َسَبَقُكم ِبَها ِمْن اأَ  {َوُلوًط���ا اإِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اأَ
�ْسِرُفوَن}. �َساء َبْل اأَنُتْم َقْوٌم مُّ ن ُدوِن النِّ َجاَل �َسْهَوًة مِّ َلَتاأُْتوَن الرِّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»م���ن جام���ع غالًما جاء جنًبا ي���وم القيامة ل يّنقيه ماء الدني���ا، وغ�سب اهلل عليه 

ولعنه، واأعّد له جهّنم و�ساءت م�سرًيا...«)1(. 

 : وقال اأمري املوؤمنني ÷	•
»ه���و ذنٌب مل يع�ض اهلل به اإّل اأّم���ة من الأمم، ف�سنع اهلل بها ما ذكر يف كتابه من 

رجمهم باحلجارة« )2(.

]3[ ال�ّصحاق:

فقالت:  ادق ÷[ 	• دخلت امراأة مع مولتها على اأبى عبد اهلل ]الإمام ال�صّ
ما تقول: يف اللواتي مع اللواتي؟ 

فق���ال ÷: »هّن يف الّنار، اإذا كان ي���وم القيامة اأتي بهّن فاألب�سن جلباًبا من نار، 
وخّفني م���ن نار، وقناعني من نار، واأدخل يف اأجوافه���ّن وفروجهّن اأعمدٌة من نار، 

وقذف بهّن يف الّنار«. 
قالت: فلي�ض هذا يف كتاب اهلل؟ 

قال: بلى. 
قالت: اأين؟ 

.)3(»{ �ضِّ َحاَب الرَّ قال: »قوله   {َوَعاًدا َوَثُموَد َواأَ�سْ

)1( الكليني: الكايف 5/ 544، باب اللواط، ح2.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 14/ 341، كتاب النكاح، باب حترمي اللواط، ح2. 

)3( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 20/ 347، باب حترمي ال�ّسحق على الفاعلة واملفعول بها، ح11.
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 : وقال ÷	•
»اأول من عمل هذا العمل قوم لوط، فا�ستغنى الّرجال بالّرجال، فبقي الن�ساء بغري 

رجال، ففعلن كما فعل رجالهّن«)1(.

]4[ ال�صتمناء:

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ناكح اليد ملعون...«)2(.

 : وقال 4	•
»األ لعن���ة اهلل واملالئكة والّنا�ض اأجمعني على م���ن انتق�ض �سيًئا من حّقي... وعلى 

ناكح البهيمة، وعلى ناكح يده«)3(.

ادق ÷،	• ملّا �صئل عن اخل�صخ�صة، فقال:  وعن الإمام ال�صّ
»اإث���ٌم عظي���ٌم قد نهى اهلل تع���اىل عنه يف كتاب���ه، وفاعله كناكح نف�س���ه، ولو علمت 
م���ن يفع���ل ما اأكلت معه، فق���ال ال�ّسائل: فبنيِّ يل يا بن ر�س���ول اهلل، من كتاب اهلل 
نهيه، فقال: قول اهلل:  {َفَمِن اْبَتَغى َوَراء َذِلَك َفاأُْوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن}، وهو ما وراء 

ذلك«)4(.

]5[ النظرة املحّرمة: 
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة النور/ 31-30	•

اِرِهْم َوَيْحَفُظ���وا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَْزَكى َلُهْم اإِنَّ اهلَل  ْب�سَ وا ِمْن اأَ ْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ  {ُق���ل لِّ
َنُعوَن}. ا َي�سْ َخِبرٌي مِبَ

.{ اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ ْب�سَ َن ِمْن اأَ �سْ ْلُموؤِْمَناِت َيْغ�سُ  {َوُقل لِّ

)1( الكليني: الكايف 5/ 552، باب ال�ّسحق، ح2.
)2( الرازي: تف�سري الرازي 6/ 58.

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال: ج99/16، ح44058.
)4( النوري: م�ستدرك الو�سائل: ج355/14، باب حترمي ال�ستمناء، ح1.
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وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»م���ن م���الأ عينه م���ن حراٍم م���الأ اهلل عينيه ي���وم القيامة م���ن الّن���ار، اإّل اأن يتوب 

ويرجع«)1(.

وقال 4:	• 
»النظ���رة �سهٌم م�سموٌم من �سهام اإبلي�ض، فمن تركه���ا خوًفا من اهلل اأعطاه اإمياًنا 

يجد حالوته يف قلبه«)2(.
	 انظر: تقوى العني.

]6[ القبلة املحّرمة:
ل املراأة رجالاً ل يحّل لها ب�صهوٍة. ل امراأةاً ل حتّل له ب�صهوٍة، اأو ُتقبِّ اأ- اأن ُيقبِّ

ادق 1 قال:	•  عن الإمامني الباقر وال�صّ
»ما من اأحٍد اإّل وهو ي�سيب حًظا من الّزنا، فزنا العينني الّنظر، وزنا الفم القبلة، 

وزنا اليدين اللم�ض، �سّدق الفرج ذلك اأو كّذب«)3(.

ا ب�صهوة: ل غالماً  ب- اأن ُيقبِّ

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»من قبَّل غالًما ب�سهوٍة اأجلمه اهلل بلجاٍم من نار«)4(.

]7[ امل�صافحة املحّرمة:
 : ادق ÷	• �ُصئل الإمام ال�صّ

»هل ُي�سافح الرجل املراأة لي�ست بذات حمرم؟ 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار: ج32/101، ح3.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 14/ 268، كتاب النكاح، باب حترمي النظر اإىل الن�ساء، ح5.

)3( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 20/ 191، باب اأن من عّلق نذر العتق على وطء الأمة، ح2.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 101/ 41، ح51.
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فقال ]÷[: ل اإّل من وراء الثوب«)1(.
وع���ن �سماع���ة بن مه���ران قال: �ساأل���ت اأبا عب���د اهلل ÷ عن م�سافح���ة الرجل 

املراأة؟
»ق���ال ]÷[ : ل يحّل للرجل اأن ي�سافح املراأة، اإّل امراأًة يحرم عليه اأن يتزّوجها 
اأخ���ت اأو بن���ت اأو عّمة اأو خال���ة اأو بنت اأخت اأو نحوها، واأّما امل���راأة التي يحّل له اأن 

يتزّوجها فال ي�سافحها اإّل من وراء الثوب ول يغمز كّفها«)2(.

، عن اآبائــه عليهم ال�صالم، يف حديــث املناهي،  عــن جعفر بن حممــد ÷	•
قال:

»وم���ن م���الأ عينيه من ح���راٍم مال اهلل عيني���ه يوم القيام���ة من الّن���ار اإّل اأن يتوب 
ويرجع«.

 : وقال ÷	•
»ومن �سافح امراأًة حترم عليه فقد باء ب�سخٍط من اهلل عّز وجّل«)3(. 

خال�صة فيما ورد يف �صيام اجلوارح:
يام يف م�سمونه الروحّي: جملة من الأحاديث تناولت ال�سّ

احلديث الأول: 
قال ر�صول اهلل 4 جلابر بن عبد اهلل: 	•

»يا جابر! هذا �سهر رم�سان من �سام نهاره وقام ِورًدا من ليله، وعّف بطنه وفرجه، 
وك���ّف ل�سان���ه خرج من ذنوبه كخروجه م���ن ال�ّسهر، فقال جابر: ي���ا ر�سول اهلل ما 
اأح�سن هذا احلديث، فقال ر�سول اهلل 4: يا جابر وما اأ�سّد هذه ال�ّسروط«)4(.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 20/ 208، باب عدم جواز م�سافحة الأجنبّية اإّل من وراء الثوب، ح1.
)2( امل�سدر نف�سه: ح2.

)3( امل�سدر نف�سه: 20/ 195، باب حترمي التزام الرجل الأجنبّية ومل�سها وم�سافحتها، ح1.
)4( الكليني: الكايف 4/ 87، باب اأدب ال�سائم، ح2.
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احلديث الثاين:
�صمع ر�صول اهلل 4	• امراأةاً ت�صاّب جاريةاً لها وهي �صائمة:

 فدعا النبّي4	  بطعاٍم، فقال لها: كلي! 
	 فقالت: اأنا �سائمة يا ر�سول اهلل! 

: »كي���ف تكونني �سائمة وقد �سبب���ت جاريت���ك؟! اإّن ال�سوم لي�ض من  فق���ال 4	 
الطع���ام وال�ّسراب، واإّنا ُجعل اهلل ذلك حجاًبا ع���ن �سواهما من الفواح�ض، من 

ائم، ما اأقّل ال�سّوام واأكرث اجلّواع«)1(. الفعل والقول يفطر ال�سّ

احلديث الثالث:
قال الإمام علّي ÷: 	•

يام اجتناب املحارم كما ميتنع الرجل من الطعام وال�سراب«)2(. »ال�سّ

احلديث الرابع:
يقة فاطمة الّزهراء عليها ال�صالم:  	•قالت ال�صدِّ

ائم ب�سيامه اإذا مل ي�سن ل�سانه و�سمعه وب�سره وجوارحه«)3(. »ما ي�سنع ال�سّ

احلديث اخلام�ص:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»يق���ول اهلل ع���ّز وجّل: م���ن مل ت�سم جوارح���ه عن حمارمي فال حاج���ة يف اأن يدع 
طعامه و�سرابه من اأجلي«)4(.

احلديث ال�صاد�ص: 
 : قال الإمام علّي ÷	•

»ك���م من �سائٍم لي�ض ل���ه من �سيامه اإّل الّظماأ واجلوع، وك���م من قائٍم لي�ض له من 
)1( املجل�سي: بحار الأنوار 93/ 293، ح16.

)2( امل�سدر نف�سه: �ض 294، ح21.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض 295، ح25.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 8/ 508، ح23867.
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قيامه اإّل ال�ّسهر والعناء، حّبذا نوم ]�سوم[ الأكيا�ض واإفطارهم«)1(.

احلديث ال�صابع:
 : ادق ÷	• قال الإمام ال�صّ

»اإذا اأ�سبح���ت �سائًم���ا فلي�سم �سمع���ك وب�سرك عن احل���رام، وجارحتك وجميع 
ائم  اأع�سائ���ك عن القبيح، ودع عنك الهذي واأذى اخلادم، وليكن عليك وقار ال�سّ
مت وال�ّسكوت اإّل عن ذكر اهلل، ول تعل  ي���ام[، والزم ما ا�ستطع���ت من ال�سّ ]ال�سّ
حك، فاإّن اهلل  يوم �سومك كيوم فطرك، واإياك واملبا�سرة، والقبل، والقهقهة بال�سّ

ميقت ذلك«)2(.

احلديث الثامن:
كان من دعاء الإمام زين العابدين ÷ اإذا دخل �صهر رم�صان: 	•

»واأعّن���ا على �سيامه بك���ّف اجلوارح عن معا�سيك، وا�ستعماله���ا فيه مبا ير�سيك، 
حت���ى ل ن�سغ���ي باأ�سماعنا اإىل لغ���ٍو، ول ن�سرع باأب�سارنا اإىل له���و، وحتى ل نب�سط 
اأيدين���ا اإىل حمظ���ور، ول نخطو باأقدامنا اإىل حمجور، وحت���ى ل تعي بطوننا اإّل ما 
اأحلل���ت، ول تنط���ق األ�سنتن���ا اإّل مبا مثّل���ت، ول نتكّلف اإّل ما يدين م���ن ثوابك، ول 

نتعاطى اإّل الذي يقي من عقابك«)3(. 

احلديث التا�صع:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»رّب �سائ���ٍم حّظ���ه م���ن �سيام���ه اجل���وع والعط����ض، ورّب قائ���ٍم حّظه م���ن قيامه 
ال�ّسهر«)4(.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 1/ 72، باب بطالن العبادة املق�سود بها الرياء، ح8.
)2( امل�سدر نف�سه: 10/ 165، باب ا�ستحباب اإم�ساك �سمع ال�سائم وب�سره و�سعره، ح12.

)3( ال�سحيفة ال�سّجادية: �ض210، )115( دعاوؤه ÷ اإذا دخل �سهر رم�سان.
)4( الطو�سي: الأمايل، �ض166، ح29.
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احلديث العا�صر:
قال الإمام علّي ÷: 	•

»�سيام القلب عن الفكر يف الآثام اأف�سل من �سيام البطن عن الّطعام«)1(.

احلديث احلادي ع�صر:
قال الإمام علّي ÷: 	•

»�سوم القلب خرٌي من �سيام الل�سان، و�سيام الل�سان خرٌي من �سيام البطن«)2(.

احلديث الثاين ع�صر:
قال الإمام علّي ÷: 	•

يام«)3(. »�سوم النف�ض عن لّذات الّدنيا اأنفع ال�سّ

 احلديث الثالث ع�صر:
قال الإمام علّي ÷: 	•

»�س���وم اجل�سد الإم�ساك عن الأغذي���ة باإرادٍة واختيار، خوًفا من العقاب ورغبًة يف 
الأجر والثواب«. 

»�س���وم النف�ض اإم�ساك احلوا�ّض اخلم�ض ع���ن �سائر املاآثم، وخلو القلب عن اأ�سباب 
ال�ّسر«)4(.

احلديث الرابع ع�صر:
ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ

»اإذا �سم���ت فلي�سم �سمعك وب�سرك و�سعرك وجل���دك - وعّدد اأ�سياء غري هذا - 
وقال: ل يكون يوم �سومك كيوم فطرك«)5(.

)1( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض302، الباب الرابع ع�سر.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض305.
)3( امل�سدر نف�سه: �ض302.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض305.

)5( الكليني: الكايف 4/ 87، باب اأدب ال�سائم، ح1.
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احلديث اخلام�ص ع�صر:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»ال�سوم ُجّنة، فاإذا كان اأحدكم يوًما �سائًما فال يرفث، ول يجهل، فاإن امروؤ �ستمه 
اأو قاتله فليقل: اإيّن �سائم«)1(. 

احلديث ال�صاد�ص ع�صر:
	•جاء يف اخلرب: 

»اإّن امراأت���ني �سامت���ا عل���ى عهد ر�س���ول اهلل ]4[ فاأجهدهما اجل���وع والعط�ض 
م���ن اآخر الّنه���ار، حتى كادتا اأن تتلف���ا، فبعثتا اإىل ر�س���ول اهلل ]4[ ت�ستاأذنانه 
يف الإفط���ار، فاأر�س���ل اإليهما قدًحا وقال لهما قّيئا فيه م���ا اأكلتما، فقاءت اأحدهما 
ا، وقاءت الأخرى مثل ذلك مالأتاه، فتعّجب الّنا�ض  ن�سفه دًما عبيًطا وحلًما غري�سً
م���ن ذلك، فق���ال ]4[ هاتان �سامتا عّما اأحّل اهلل لهم���ا واأفطرتا على ما حّرم 
اهلل عليهما، قعدت اإحديهما اإىل الأخرى فجعلتا تغتابان النا�ض، فهذا ما اأكلتا من 

حلومهم«)2(.

)1( اأحمد بن حنبل: م�سند اأحمد 2/ 306، م�سند اأبي هريرة.
)2( اجلزائري: التحفة ال�سنّية، �ض168، باب الآداب.
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الفقرة ال�صابعة:

ائمني الربنامج الجتماعّي لل�صّ

ت�سمّنت اخلطبة الرم�سانّية للنبّي 4 جمموعة عناوين اجتماعّية مهّمة جًدا:

ائمني: العنوان الأول: تفطري ال�صّ
قال 4	• يف خطبته الرم�صانّية: 

»اأّيه���ا النا�ض من فّطر منكم �سائًم���ا موؤمًنا يف هذا ال�ّسهر، كان له بذلك عند اهلل 
عتق ن�سمة، ومغفرة ملا م�سى من ذنوبه.. 

فقي���ل: ي���ا ر�سول اهلل ولي�ض كّلنا يقدر على ذلك، فق���ال 4: اّتقوا الّنار ولو ب�ِسّق 
مت���ّرة، اتقوا النار ول���و ب�سربة ماء، فاإّن اهلل تعاىل يهب ذل���ك الأجر ملن عمل هذا 

الي�سري اإذا مل يقدر على اأكرث منه«.

وهذا ما اأّكدته رواياٌت كثرية:
قال 4: 	•

»م���ن فّط���ر �سائًما كان له مثل اأجره من غري اأن ينق����ض منه �سيئ، وما عمل بقوٍة 
ذلك الطعام من بّر«)1(.

 : يف و�صّية النبّي 4 لعلي ÷	•
»يا علّي ثالث فرحاٍت للموؤمن يف الدنيا: لقاء الإخوان، وتفطري ال�سائم، والتهّجد 

يف اآخر الليل«)2(. 

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 140، باب ا�ستحباب تفطري ال�سائم عند الغروب، ح6.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض142، ح11.
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وقال الإمام الباقر ÷: 	•
»اأمّي���ا موؤم���ٍن فّطر موؤمًنا ليلة من �سه���ر رم�سان كتب اهلل له بذل���ك مثل اأجر من 

اأعتق ن�سمة... 

ق���ال: ومن فّطره �سهر رم�سان كّله كت���ب اهلل له بذلك اأجر من اأعتق ثالثني ن�سمة 
موؤمنة، وكان له بذلك عند اهلل دعوة م�ستجابة«)1(. 

ادق ÷:	•  قال الإمام ال�صّ
دخ���ل �سدي���ر على اأبي ÷	  يف �سهر رم�س���ان فقال له:  »يا �سدي���ر هل تدري اأّي 

لياٍل هذه؟ 
	 فقال له: نعم جعلت فداك اإّن هذه ليايل �سهر رم�سان فما ذاك؟ 

	 فق���ال ل���ه اأبي: اأتقدر على اأن تعت���ق كّل ليلٍة من هذه اللي���ايل ع�سر رقاب من ولد 
اإ�سماعيل؟

	  فق���ال ل���ه �سدير: باأبي اأنت واأمي ل يبلغ م���ايل ذاك، فما زال ينق�ض حتى بلغ به 
رقبة واحدة، يف كّل ذلك يقول: ل اأقدر عليه. 

	 فقال له: اأفما تقدر اأن تفّطر يف كّل ليلٍة رجاًل م�سلًما؟ 
	 فقال له: بلى وع�سرة . 

: فذاك ال���ذي اأردت، يا �سدير اإّن اإفطارك اأخاك امل�سلم يعدل  فق���ال له اأبي ÷	 
عتق رقبة من ولد اإ�سماعيل ÷«)2(.

دقة على الفقراء وامل�صاكني: العنوان الثاين: ال�صّ
يف خطبته الرم�صانّية:  قال النبّي 4 	•

»وت�سّدقوا على فقرائكم وم�ساكينكم«.

)1( امل�سدر نف�سه: �ض141، ح8.
دوق: من ل يح�سره الفقيه 2/ 134، ح1953.    )2( ال�سّ
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 : ويف حديٍث له 4	•
دقة يف رم�سان«)1(. »اأف�سل ال�سّ

دقة وردت اآياٌت وروايات: ويف ال�صّ
 : قال تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 103	•

يِهم ِبَها}. ُرُهْم َوُتَزكِّ َدَقًة ُتَطهِّ  {ُخْذ ِمْن اأَْمَواِلِهْم �سَ

 : قال تعاىل يف �صور التوبة/ الآية 104	•
َدَقاِت}. ْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَياأُْخُذ ال�سَّ  {اأَمَلْ َيْعَلُموْا اأَنَّ اهلَل ُهَو َيْقَبُل التَّ

 : قال تعاىل يف �صور البقرة/ الآية 276	•
َدَقاِت}. َبا َوُيْرِبي ال�سَّ َحُق اهلُل اْلرِّ  {مَيْ

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»خّلتان ل اأحّب اأن ي�ساركني فيهما اأحد: و�سوئي فاإّنه من �سالتي، و�سدقتي فاإّنها 

من يدي اإىل يد ال�سائل، فاإّنها تقع يف يد الرحمن«)2(. 

اآثار ال�صدقة:
]1[ ال�صدقة تطفئ غ�صب الرب: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»اإّن ال�سدقة لتطفئ غ�سب الرّب«)3(. 

]2[ ال�صدقة ُجّنة من الّنار:
قال الإمام علّي ÷: 	•

»ال�سدقة ُجّنة من الّنار«)4(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 6/ 399، ح16249.
دوق: اخل�سال، �ض33، ح2. )2( ال�سّ

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال،  6/ 348، ح15995.
)4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 6/ 258، باب تاأّكد ا�ستحبابها مع كرثة املال، ح17.
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]3[ ال�صدقة تظّلل �صاحبها يف املح�صر: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اأر�ض القيامة ناٌر ما خال ظّل املوؤمن، فاإّن �سدقته تظّله«)1(. 

 : وقال 4	•
»كّل امرٍئ يف ظّل �سدقته حتى يق�سى بني الّنا�ض«)2(. 

]4[ ال�صدقة ُتطفئ عن اأهلها حّر القبور: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اإّن ال�سدق���ة لُتطفئ ع���ن اأهلها حّر القبور، واإّنا ي�ستظ���ّل املوؤمن يوم القيامة يف 
ظّل �سدقته«)3(.

]5[ ال�صدقة تدفع البالء:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»ال�سدق���ة تدفع البالء، وه���ي اأنح دواء، وتدف���ع الق�ساء وقد اأُب���رم اإبراًما، ول 
يذهب بالأدواء اإّل الدعاء وال�سدقة«)4(.

 : وقال 4	•
»ال�سدقة ت�سّد �سبعني باًبا من ال�ّسر«)5(.

]6[ ال�صدقة تدفع ميتة ال�ّصوء: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اإّن اهلل ليدراأ بال�سدقة �سبعني ميتًة من ال�ّسوء«)6(.

)1( الكليني: الكايف 4/ 3، باب ف�سل ال�سدقة، ح6.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 6/ 362، ح16068.

)3( امل�سدر نف�سه: 6/ 348، ح15996.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 93/ 137، ح71.

)5( امل�سدر نف�سه: 93/ 132، ح64.

)6( امل�سدر نف�سه: 59/ 269، ح63.
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 ]7[ ال�صدقة ومداواة املر�صى: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»ت�سّدقوا وداووا مر�ساكم بال�سدقة...«)1(.

]8[ ال�صدقة مفتاح الّرزق: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اأكرثوا من ال�سدقة ُترزقوا«)2(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
زق بال�سدقة«)3(. »ا�ستنزلوا الرِّ

]9[ ال�صدقة وزيادة العمر: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»وهي ]يعني ال�سدقة[ زيادٌة يف اأعماركم وح�سناتكم«)4(.

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»ال���رّب وال�سدقة ينفيان الفقر، ويزيدان يف العمر، ويدفعان عن �ساحبهما �سبعني 

ميتة �سوء«)5(.

م�صاديق اأخرى لل�صدقة:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»كّل معروٍف �سدقة«)6(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 6/ 371، ح16113.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 176، ح10.

)3( امل�سدر نف�سه: 73/ 318، ح6.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 6/ 371، ح16113.

دوق: ثواب الأعمال، �ض141. )5( ال�سّ
)6( الكليني: الكايف 4/ 26، باب ف�سل املعروف، ح2.
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 : وقال 4	•
»اإّن على كّل م�سلٍم يف كّل يوٍم �سدقة، قيل: ومن يطيق ذلك؟، قال 4:  

	 اإماطتك الأذى عن الطريق �سدقة.
	 واإر�سادك الرجل اإىل الطريق �سدقة.

	 وعيادتك املري�ض �سدقة.
	 واأمرك باملعروف �سدقة.
	 ونهيك عن املنكر �سدقة.
. ورّدك ال�ّسالم �سدقة«)1(	 

 : وقال 4	•
»ت�سّدقوا على اأخيكم بعلٍم ير�سده وراأٍي ي�سّدده«)2(.

 : وقال 4	•
الة �سدقة«)3(. »الكلمة الطّيبة �سدقة، وكّل خطوٍة تخطوها اإىل ال�سّ

 : وقال 4	•
	 تب�ّسمك يف وجه اأخيك �سدقة.

	 واأمرك باملعروف �سدقة.

	 ونهيك عن املنكر �سدقة.
	 واإر�سادك الرجل يف اأر�ض ال�سالل لك �سدقة.

	 واإماطتك احلجر وال�سوك والعظم عن الطريق لك �سدقة. 
. واإفراغك من دلوك يف دلو اأخيك �سدقة«)4(	 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 50، ح4.
)2( امل�سدر نف�سه: 72/ 105، ح40.

)3( امل�سدر نف�سه: 74/ 85، ح3.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 6/ 410، ح16305.
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 : قال ر�صول اهلل ]4[	•
»على كّل م�سلٍم �سدقة. 

	 قال اأبو مو�سى: اأفراأيت اإن مل يجد؟
: يعتمل بيده فينفع نف�سه ويت�سّدق.  قال ]4[	 

	 قال: اأفراأيت اإن مل ي�ستطع؟
: فيعني ذا احلاجة امللهوف. قال ]4[	 

	 قال: اأراأيت اإن مل يفعل؟
: ياأمر باخلري. قال ]4[	 

	 قال: اأراأيت اإن مل يفعل؟
. قال ]4[: مي�سك عن ال�ّسر فاإّنه له �سدقة«)1(	 

وقال 4: 	•
»اأم�سك ل�سانك فاإّنها �سدقٌة ت�سّدق بها على نف�سك«)2(. 

 : وقال 4	•
»اإّن اأف�س���ل ال�سدقة �سدق���ة الل�سان: حتقن به الدماء، وتدفع ب���ه الكريهة، وتّر 

املنفعة اإىل اأخيك امل�سلم«)3(.

 : وقال 4	•
»ما من �سدقٍة اأف�سل من قول احلّق«)4(.

 : وقال 4	•
»اأف�سل ال�سدقة اأن يتعّلم املرء امل�سلم علًما ثّم يعّلمه اأخاه امل�سلم«)5(.

)1( امل�سدر نف�سه:  6/ 411، ح16307.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار، 68/ 298، ح71.

)3( امل�سدر نف�سه:  13/ 389، ق�س�ض الأنبياء 5.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال: 6/ 415، ح16324.

)5( امل�سدر نف�سه: 6/ 421، ح16357.
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 : وقال 4	•
»والذي نف�سي بيده ما اأنفق النا�ض من نفقٍة اأحّب من قول اخلري«)1(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»�سدق���ٌة يحّبه���ا اهلل: اإ�س���الٌح ب���ني النا����ض اإذا تفا�س���دوا، وتق���ارٌب بينه���م اإذا 

تباعدوا«)2(.

ثواب اخلدمات الجتماعّية:
تقّدم���ت طائفٌة من الأحاديث، وهنا نتو�ّسع يف تدوين ما يوؤّكد على قيمة اخلدمات 

الجتماعّية وق�ساء حوائج النا�ض ورمبا تكّررت بع�ض الروايات:

 : قال ر�صول اهلل 4	•
»من ق�سى لأخيه املوؤمن حاجًة كان كمن عبد اهلل دهره«)3(.

 : وقال 4	•
»من م�سى يف عون اأخيه ومنفعته فله ثواب املجاهدين يف �سبيل اهلل«)4(.

 : وقال 4	•
»م���ن �سعى يف حاجة اأخيه املوؤمن فكاأّنا عبد اهلل ت�سعة اآلف �سنة، �سائًما نهاره، 

قائًما ليله«)5(.

 : وقال 4	•
»من ق�سى ملوؤمٍن حاجًة ق�سى اهلل له حوائج كثرية اأدناهن اجلّنة«)6(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار، 68/ 311، ح8.
)2( الكليني: الكايف 2/ 209، باب الإ�سالح بني النا�ض، ح1.

)3( الطو�سي: الأمايل، 481، ح20.
دوق: ثواب الأعمال، �ض288. )4( ال�سّ

)5( املجل�سي: بحار الأنوار، 71/ 315، ح72.
)6( امل�سدر نف�سه: 71/ 285، ح7.
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 : وقال 4	•
»�سيد القوم خادمهم و�ساقيهم اآخرهم �سرًبا«)1(. 

 : وقال 4	•
»من اأ�سبح ل يهتّم باأمور امل�سلمني فلي�ض منهم، ومن �سمع رجاًل ينادي يا للم�سلمني 

فلم يجبه فلي�ض مب�سلم«)2(.

 : و�صئل ر�صول اهلل 4	•
»من اأحّب الّنا�ض اإىل اهلل؟ قال 4: اأنفع النا�ض للنا�ض«)3(.

وقال الإمام الباقر ÷: 	•
»م���ن �سع���ى يف حاجة اأخيه امل�سلم طل���ب وجه اهلل كتب اهلل عّز وج���ّل له األف األف 

ح�سنة يغفر فيها لأقاربه ومعارفه وجريانه واإخوانه«)4(.

وقال الإمام الباقر ÷: 	•

»لأن اأع���ول اأهل بيٍت من امل�سلم���ني، اأ�سّد جوعتهم واأك�سو عورتهم، فاأكّف وجوههم 
ع���ن الّنا�ض، اأح���بُّ اإيّل من اأن اأحّج حّجة وحّج���ة ]وحّجة[ ومثلها ومثله���ا حتى بلغ ع�سًرا 

ومثلها ومثلها حتى بلغ ال�سبعني«)5(. 

ادق ÷: قال اهلل عز وجل:	•  وقال الإمام ال�صّ
»اخللق عيايل، فاأحّبهم اإيّل األطفهم بهم، واأ�سعاهم يف حوائجهم«)6(.

وقال الإمام الكاظم ÷:	• 
ي���وم  الآمن���ون  ه���م  النا����ض  حوائ���ج  يف  ي�سع���ون  الأر����ض  يف  عب���اًدا  هلل  »اإّن 

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال، ج710/6، ح17518.
)2( الكليني: الكايف 2/ 164، باب الهتمام باأمور امل�سلمني والن�سيحة لهم ونفعهم، ح5.

)3( امل�سدر نف�سه: ح7.
)4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 16/ 367، باب ا�ستحباب ال�سعي يف ق�ساء حاجة املوؤمن، ح6.

)5( الكليني: الكايف 2/ 195، باب ق�ساء حاجة املوؤمن، ح11.
)6( امل�سدر نف�سه:  �ض 199، باب ال�سعي يف حاجة املوؤمن، ح10.
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القيامة«)1(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»م���ن م�سى يف حاج���ة اأخيه املوؤمن يطلب بذلك ما عن���د اهلل حتى تق�سى له، كتب 
اهلل ع���ّز وجّل له بذلك مثل اأجر حّجٍة وعمّرٍة مربورتني، و�سوم �سهرين من اأ�سهر 
احلرم واعتكافهما يف امل�سجد احلرام، ومن م�سى فيها بنّيٍة ومل تق�ض كتب اهلل له 

بذلك مثل حّجٍة مربورة، فارغبوا يف اخلري«)2(. 

وقال ÷: 	•
»... فاّن العبد ليم�سي يف حاجة اأخيه املوؤمن فيوّكل اهلُل عّز وجّل به ملكني: واحًدا 

عن ميينه واآخر عن �سماله، ي�ستغفران له رّبه، ويدعوان بق�ساء حاجته«)3(.

وقال ÷: 	•
»م���ا ق�س���ى م�سلٌم مل�سلٍم حاجًة اإّل ناداه اهلل تبارك وتع���اىل: علّي ثوابك ول اأر�سى 

لك بدون اجلّنة«)4(.

وقال ÷: 	•
»لق�س���اء حاج���ة ام���رٍئ موؤم���ٍن اأف�س���ل من حّج���ٍة وحّج���ٍة وحّجة، حتى ع���ّد ع�سر 

حجج«)5(.

وقال الإمام الكاظم ÷:	• 
»م���ن ق�سد اإليه رج���ٌل من اإخوانه م�ستجرًيا به يف بع����ض اأحواله فلم يجره بعد اأن 

يقدر عليه فقد قطع ولية اهلل عّز وجّل«)6(. 

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 197، باب ال�سعي يف حاجة املوؤمن، ح2.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض 194، باب ق�ساء حاجة املوؤمن، ح9.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض 195، باب ق�ساء حاجة املوؤمن، ح10.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض 194، باب ق�ساء حاجة املوؤمن، ح7.

دوق: الأمايل، �ض 582، املجل�ض الرابع وال�سبعون، ح14.  )5( ال�سّ
)6( الكليني: الكايف 2/ 366، باب من ا�ستعان به اأخوه فلم يعنه، ح4.
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ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
»م���ا ِم���ن موؤم���ٍن يخ���ذل اأخاه وه���و يق���در عل���ى ن�سرت���ه اإّل خذل���ه اهلل يف الدنيا 

والآخرة«)1(.

وقال الإمام الكاظم ÷: 	•
»م���ن �ساأل���ه اأخوه املوؤمن حاجًة من �سرٍّ فمنعه م���ن �َسعٍة وهو يقدر عليها من عنده 
اأو م���ن عند غريه، ح�سره اهلل يوم القيامة مغلولًة يده اإىل عنقه حتى يفرغ اهلل من 

ح�ساب اخللق«)2(.

العنوان الثالث: رعاية الأيتام:
قال النبّي 4 يف خطبته الرم�صانّية: 	•

»ومن اأكرم فيه يتيًما اأكرمه اهلل يوم يلقاه«. 

وقال 4 يف خطبته:	• 
»وحتّننوا على اأيتام الّنا�ض ُيتحّن على اأيتامكم«.

وقد اأّكدت على رعاية الأيتام اآياٌت وروايات:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة ال�صحى/ الآية 9	•

ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر}.  {َفاأَمَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة املاعون/ الآية 1- 2	•
يِن، َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم}. ُب ِبالدِّ ْيَت الَِّذي ُيَكذِّ  {اأََراأَ

 : وقال تعاىل يف �صورة البلد/ الآية 13- 14	•
 {اأَْو اإِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َم�ْسَغَبٍة، َيِتيًما َذا َمْقَرَبٍة}.

دوق: الأمايل، �ض 574، املجل�ض الثالث وال�سبعون، ح16. )1( ال�سّ
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 71/ 287، ح13.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ

B5 8-8-2010.indd   185 08/08/2010   10:59:32 �



8 8

186

ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 220	•
ْن ُتَخاِلُطوُهْم َفاإِْخَواُنُكم}. ُهْم َخرْيٌ َواإِ اَلٌح لَّ �سْ ُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل اإِ  {َوَي�ْساأَ

 : وقال اهلل تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 10	•
َلْوَن  ُكُل���وَن يِف ُبُطوِنِهْم َناًرا َو�َسَي�سْ ا َياأْ َ نَّ ِذي���َن َياأُْكُل���وَن اأَْمَواَل اْلَيَتاَمى ُظْلًما اإِ  {اإِنَّ الَّ

�َسِعرًيا}.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»اأنا وكافل اليتيم يف اجلّنة هكذا - واأ�سار بال�سبابة والو�سطى وفّرج بينهما-«)1(.

 : وقال 4	•
»اإّن يف اجلّنة داًرا ُيقال لها: دار الفرح، ل يدخلها اإّل من فّرح يتامى املوؤمنني«)2(.

 : وقال 4	•
»من عال يتيًما حتى ي�ستغني عنه، اأوجب اهلل عّز وجّل له بذلك اجلّنة، كما اأوجب 

اهلل لآكل مال اليتيم الّنار«)3(.

 : وقال 4	•
»م���ن ع���ال ثالثًة من الأيتام كان كم���ن قام ليله، و�سام نهاره، وغ���دا وراح �ساهًرا 
�سيفه يف �سبيل اهلل، وكنت اأنا وهو يف اجلّنة اأخوين كما اأّن هاتني اأختان - واأل�سق 

اإ�سبعيه ال�سبابة والو�سطى-«)4(.

وقال الإمام علّي ÷ يف و�صّيته قبل املوت: 	•
»اهلل اهلل يف الأيت���ام، ف���ال تغّب���وا اأفواهه���م، ول ي�سيعوا بح�سرتك���م، فقد �سمعت 

ر�سول اهلل 4 يقول: من عال يتيًما حتى ي�ستغني....«)5(.- وقد مّر احلديث-.
)1( البخاري: �سحيح البخاري 6/ 178.

)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 170، ح6008.
)3( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 4، ح8.

)4( الري�سهري: ميزان احلكمة 4/ 3708، )4237( احلثذ على رعاية الأيتام.
)5( الكليني: الكايف 7/ 51، باب �سدقات النبّي 4 وفاطمة والأئّمة عليهم ال�سالم، وو�ساياهم، ح6.
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وقال ÷: 	•
»م���ا م���ن موؤمٍن ول موؤمنٍة ي�سع يده على راأ�ض يتي���ٍم ترّحًما له؛ اإّل كتب اهلل له بكّل 

�سعرٍة مّرت يده عليها ح�سنة«)1(.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»م���ن م�س���ح يده على راأ�ض يتي���ٍم ترّحًما اأعط���اه اهلل عّز وجّل بكّل �سع���رٍة نوًرا يوم 

القيامة«)2(.

 : وقال 4	•
»اإّن اليتي���م اإذا بك���ى اهتّز ل���ه العر�ض، فيقول الرّب تب���ارك وتعاىل: من هذا الذي 
اأبك���ى عب���دي ال���ذي �سلبته اأبوي���ه يف �سغره، فو عّزت���ي وجاليل ل ي�سكت���ه اأحٌد اإّل 

اأوجبت له اجلّنة«)3(.

 : وقال 4	•
»اإذا بك���ى اليتي���م يف الأر�ض ق���ال اهلل عّز وجّل: من اأبكى عب���دي هذا اليتيم الذي 
غّيب���ت اأبوي���ه - اأو اأب���اه- يف الأر�ض؟ فتق���ول املالئكة: �سبحانك ل عل���م لنا اإّل ما 
عّلمتن���ا، فيقول اهلل عّز وجّل: اأُ�سهدكم مالئكتي اأّن من اأ�سكته بر�ساه فاأنا �سامٌن 

لر�ساه من اجلّنة. 

قيل: يا ر�سول اهلل وما ير�سيه؟ قال 4: مي�سح راأ�سه اأو يطعمه متّرة«)4(.

 : وقال 4	•
»ُيبع���ث نا����ٌض ع���ن قبوره���م ي���وم القيام���ة تاأج���ج اأفواهه���م ن���اًرا فقي���ل ل���ه: ي���ا 
ظلًم���ا اليتام���ى  اأم���وال  ياأكل���ون  الذي���ن   :4 ق���ال  ه���وؤلء؟  م���ن  اهلل  ر�س���ول 

دوق: ثواب الأعمال، �ض199، ثواب من م�سح يده على راأ�ض يتيم. )1( ال�سّ
دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 372، باب النوادر، ح5762. )2( ال�سّ

دوق: ثواب الأعمال، �ض200، ثواب من �سّكت يتيًما عند بكائه. )3( ال�سّ
)4( الطرب�سي: م�سكاة الأنوار، �ض291.
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 اإّنا ياأكلون يف بطونهم ناًرا و�سي�سلون �سعرًيا«)1(. 

اأيتام اآل حممد 4:
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»اأ�س���ّد من ُيتم اليتيم ال���ذي انقطع عن اأبيه ُيتم يتيٍم انقط���ع عن اإمامه، ول يقدر 
عل���ى الو�س���ول اإليه، ول يدري كيف حكمه فيما يبتلي ب���ه من �سرائع دينه، األ فمن 
كان من �سيعتنا عاملًا بعلومنا، وهذا اجلاهل ب�سريعتنا املنقطع عن م�ساهدتنا يتيٌم 

يف حجره، األ فمن هداه واأر�سده وعّلمه �سريعتنا كان معنا يف الرفيق الأعلى«)2(.

وقال الإمام احل�صن ÷: 	•
»ف�سل كاِفل يتيم اآل حممٍد املنقطع عن مواليه، النا�سب يف رتبة اجلهل - ُيخرجه 
من جهله، و يو�سح له ما ا�ستبه عليه - على ف�سل كافل يتيٍم يطعمه وي�سقيه كف�سل 

ال�ّسم�ض على ال�ّسهى«)3(.

العنوان الرابع: �صلة الأرحام:
يف خطبته الرم�صانّية:  قال النبّي 4 	•

»ومن و�سل فيه َرِحمه و�سله اهلل برحمته يوم يلقاه، ومن قطع رحمه اهلل قطع عنه 
رحمته يوم يلقاه«. 

من اأف�سل الأعمال يف هذا ال�ّسهر الف�سيل »التوا�سل الجتماعّي«. 

ولهذا التوا�سل الجتماعي جمموعٌة من املفا�سل:

املف�صل الأول: التوا�صل مع الوالدين:
تناولن���ا يف احللق���ة الأوىل م���ن �سل�سلة اأحاديث م���ن وحي الق���راآن وال�سنة )عقوق 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 10، ح33.
)2( امل�سدر نف�سه: 2/ 2، ح1.
)3( امل�سدر نف�سه: 2/ 3، ح4.
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الوالدين من كبائر الذن���وب املوبقات املهلكات( جمموعة اأمثلة لعقوق الوالدين نلّخ�سها 
فيما يلي:

	 قطيعة الوالدين وعدم �سلتهما.
	 اخل�سونة والغلظة يف خماطبة الوالدين.

	 عدم التاأّدب مع الوالدين يف اجللو�ض والأكل وامل�سي.
	 التعّدي على الوالدين �سرًبا و�ستًما واإهانًة. 

	 عقوق الوالدين بعد املمات.

وقد اأوردنا يف كتّيب )عقوق الوالدين( اأهّم الآثار اخلطرية لهذا العقوق:

1- العاّق والديه ل ُي�صتجاب دعاوؤه:
ادق ÷ يف حديٍث جاء فيه: 	• قال الإمام ال�صّ

»... والذنوب التي تظلم الهواء وحتب�ض الدعاء: عقوق الوالدين«)1(.

2- العاّق والديه ل ُتقبل اأعماله: 
	•يف بع�ص الأخبار القد�صّية: 

»بعّزتي وجاليل وارتفاع م���كاين! لو اأّن العاّق لوالديه يعمل باأعمال الأنبياء جميًعا 
مل اأقبلها منه«)2(.

3- عقوبات يف الدنيا: 
اأ- العاّق والديه يبتلى بعقوق اأولده: 

 : قال اأبو عبد اهلل ÷	•
وا اآبائكم يرّبكم اأبناوؤكم«)3(. »ِبرُّ

)1( املفيد: الخت�سا�ض، �ض238.
)2( الرناقي: جامع ال�سعادات 2/ 202، عقوق الوالدين.

)3( الكليني: الكايف 5/ 554، باب اأّن من عّف عن حرم النا�ض عّف عن حرمه، ح5.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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ب- العاّق والديه يبتلى بالفقر و�صيق املعي�صة: 
	•كان ل�س���اب يف املدين���ة والٌد عجوز، ترك الإح�سان اإلي���ه، وحرمه من ماله، فاأخذ 

ا ل حيلة له: اهلل منه املال، فاأ�سبح فقرًيا حمتاًجا مري�سً

فقال النبّي 4:
 »ي���ا اأّيها العاّقون لالآباء والأّمهات، اعت���ربوا واعلموا اأّنه كما ُطم�ض يف الدنيا على 
ا له يف الّنار  اأموال���ه، فكذل���ك جعل بدل ما كان اأُعّد له يف اجلّنة من الدرجات معدًّ

من الّدركات«)1(.

ج-  العاّق والديه ينق�ص عمره:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»اإّن الّرج���ل لي�سل رحمه وقد بقي من عمره ث���الث �سنني في�سرّيها اهلل عّز وجّل 
ثالثني �سنة، ويقطعها وقد بقي من عمره ثالثون �سنة في�سرّيها ثالث �سنني«)2(.

4- العاّق والديه ُي�صّدد عليه �صكرات املوت: 
ادق ÷: 	• قال الإمام ال�صّ

»م���ن اأحّب اأن يخّفف اهلل )ع���ّز وجّل( عنه �سكرات املوت، فليك���ن لقرابته و�سوًل 
ا...«)3(. وبوالديه بارًّ

5- العاّق والديه ُي�صّدد عليه عذاب القرب: 
ووردت يف ذلك اأخباٌر... )انظر: عقوق الوالدين()4(.

6- عقوبات الآخرة: 
اأ- العاّق والديه ملعون.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 17/ 273، ح6.
)2( امل�سدر نف�سه: 47/ 163، ح3.

)3( الطو�سي: الأمايل، �ض432، ح24.
)4( للموؤلف: عقوق الوالدين: �سل�سة من وحي القراآن وال�سنة، احللقة الأوىل. 
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ب- العاّق والديه ل يرى ر�سول اهلل 4 يوم القيامة.
 ج- العاّق والديه ل ي�سّم ريح اجلّنة.

د- العاّق والديه ُيفتح له بابان اإىل الّنار.

	 انظ���ر: )عق���وق الوالدين( احللق���ة الأوىل من �سل�سلة اأحاديث م���ن وحي القراآن 
وال�سنة.

املف�صل الثاين: �صلة الأرحام:
وقد اأّكدت على ذلك اآياٌت وروايات:

 : قال تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 1	•
ُقوْا اهلَل الَِّذي َت�َساءُلوَن ِبِه َوالأَْرَحاَم}.  { َواتَّ

 : قال تعاىل يف �صورة حممد/ الآية 22	•
ُعوا اأَْرَحاَمُكْم}. ْيُتْم اأَن ُتْف�ِسُدوا يِف اْلأَْر�ِض َوُتَقطِّ  {َفَهْل َع�َسْيُتْم اإِن َتَولَّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»�سلة الرحم تهّون احل�ساب، وتقي ميتة ال�ّسوء«)1(.

 : وقال 4	•

»�سلة الّرحم تزيد يف العمر، وتنفي الفقر«)2(.

 : وقال 4	•
»من �سمن يل واحدًة �سمنت له اأربًعا: ي�سل رحمه، 

	 فيحّبه اأهله،
	 وُيو�ّسع عليه رزقه،

	 وُيزاد يف اأجله،
)1( الطو�سي: الأمايل، �ض481، ح18.

)2( الراوندي: النوادر، �ض83، ح1.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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. وُيدخله اهلل اجلّنة التي وعده«)1(	 

عن احل�صني بن علّي 1اأّنه قال:	• 
»من �سّره اأن ُين�ساأ يف اأجله وُيزاد يف رزقه فلي�سل رحمه«)2(.

ادق ÷: 	• وقال الإمام ال�صّ
ن احل�ساب يوم القيام���ة، وهي من�ساأة يف العم���ر وتقي م�سارع  »�سل���ة الّرحم ُته���وِّ

ال�سوء، و�سدقة الليل تطفئ غ�سب الرّب«)3(. 

املف�صل الثالث: �صلة اجلوار:
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»اأح�ِسن جماورة من جاورك تكن موؤمًنا«)4(. 

وقال 4: 	•
»ما زال جربئيل ÷ يو�سيني باجلار حتى ظننت اأّنه �سيورثه«)5(.

وقال 4:	• 
»م���ا اآمن ب���ي من ب���ات �سبعاًنا وج���اره طاوًيا، ما اآمن ب���ي من ب���ات كا�سًيا وجاره 

عارًيا«)6(.

 : وقال 4 لأ�صحابه	•
»م���ا اآمن باهلل واليوم الآخ���ر من بات �سبعاًنا وجاره جائ���ع، فقلنا: هلكنا يا ر�سول 
اهلل، فق���ال 4: م���ن ف�سل طعامك���م، ومن ف�س���ل متركم، وورقك���م، وخلقكم، 

)1( زيد بن علي: م�سند زيد بن علي، �ض488.
دوق: عيون اأخبار الّر�سا 1/ 48، ح157،  )2( ال�سّ

)3( الكليني: الكايف 2/ 157، باب �سلة الّرحم، ح32.
)4( الرناقي: جامع ال�سعادات 2/ 206.

دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 13.  )5( ال�سّ
)6( الربوجردي: جامع اأحاديث ال�سيعة 100/16، ب79 )باب ماورد فيمن بات �سبعان رّيان كا�سي وجاره جائع، ح4.
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وخرقكم، تطفئون بها غ�سب الّرب«)1(. 

وقال 4 - يف حقوق اجلار-: - 	•
»اإن ا�ستغاثك اأغثته..

	 واإن ا�ستقر�سك اأقر�سته..
	 واإن افتقر عدت عليه..

	 واإن اأ�سابته م�سيبٌة عّزيته.. 
	 واإن اأ�سابه خرٌي هّناأته..

	 واإن مر�ض عدته..
	 واإن مات اّتبعت جنازته..

	 ول ت�ستطل عليه بالبناء، فتحجب عنه الريح اإّل باإذنه..
	 واإذا ا�سرتي���ت فاكه���ًة فاهد له، فاإن مل تفعل فاأدخلها �س���ًرا، ول تخرج بها ولدك 

تغيظ بها ولده..
. ول توؤذيه بريِح ِقْدِرك اإّل اأن تغِرف له منها«)2(	 

وقال 4:	• 
»ومن كان يوؤمن باهلل واليوم الآخر، فال يوؤذي جاره«)3(.

 : وقال الإمام زين العابدين ÷	•
»واأما حّق جارك:
	 فحفظه غائًبا..

	 واإكرامه �ساهًدا..
	 ون�سرته اإذا كان مظلوًما..

	 ول تّتبع له عورة..

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 12/ 153، باب ما ينبغي للوايل العمل به يف نف�سه ومع اأ�سحابه، ح1.
)2( ال�سهيد الثاين: م�سكن الفوؤاد: �ض105.

)3( الكليني: الكايف: ج6/1. املقدمة.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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	 فاإن علمت عليه �سوًءا �سرتته عليه..
	 واإن علمت اأّنه يقبل ن�سيحتك ن�سحته فيما بينك وبينه..

	 ول ت�سّلمه عند �سديدة..
	 وتقيل عرثته..

	 وتغفر ذنبه..
. وتعا�سره معا�سرًة كرمية...«)1(	 

املف�صل الرابع: �صلة املوؤمنني:
وهنا طائفتان من الّروايات:

الطائفة الأوىل:
رواياٌت اأّكدت على التحابب والتوا�سل والّتزاور:

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»اأف�سل الّنا�ض بعد النبّيني يف الدنيا والآخرة املحّبون هلل، املتحاّبون فيه«)2(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»اإّن املتحاّب���ني يف اهلل يوم القيامة على منابر من ن���ور، قد اأ�ساء نور وجوهم ونور 
اأج�ساده���م ون���ور منابرهم كّل �سيئ حت���ى ُيعرفوا به، فيقال: ه���وؤلء املتحاّبون يف 

اهلل«)3(.

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
ا، نادى مناٍد من ال�ّسماء: طبت وطاب مم�ساك،  »من زار اأًخا يف اهلل اأو عاد مري�سً

تبّواأت من اجلّنة منزلك«)4(.

دوق: اخل�سال: �ض569. )1( ال�سّ
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 220، باب وجوب احلّب يف اهلل، ح11.

)3( الكليني: الكايف 2/ 125. باب احلّب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل، ح4.
)4( الراوندي: النوادر، �ض109.
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 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»اإّن العبد ليخرج اإىل اأخيه يف اهلل ليزوره، فما يرجع حتى يغفر له ذنوبه، وتق�سى 

له حوائج الدنيا والآخرة«)1(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»اّتقوا اهلل وكونوا اإخوًة بررة متحاّبني يف اهلل، متوا�سلني، مرتاحمني...«)2(.

الطائفة الثانية: 
رواياٌت حتّذر من التباغ�ض والتقاطع والتهاجر: 

 : قال ر�صول اهلل 4	•
ين«)3(. »األ اإّن يف التباغ�ض احلالقة، ل اأعني حالقة ال�ّسعر، ولكن حالقة الدِّ

 : وقال 4	•
»دّب اإليكم داء الأمم قبلكم: البغ�ساء واحل�سد«)4(. 

 : وقال 4	•
»ل تقاطعوا، ول تدابروا، ول تباغ�سوا، ول حتا�سدوا، وكونوا عباد اهلل اإخواًنا، ول 

يحّل مل�سلٍم اأن يهجر اأخاه فوق ثالث«)5(. 

 : وقال 4	•
»اأمّي���ا م�سلَمني تهاجرا فمكث���ا ثالًثا ل ي�سطلحان اإّل كان���ا خارجني من الإ�سالم، 
ومل يك���ن بينهما ولي���ة، فاأّيهما �سب���ق اإىل كالم اأخيه كان ال�ساب���ق اإىل اجلّنة يوم 

احل�ساب«)6(. 

)1( الطرب�سي: م�سكاة الأنوار، �ض367.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 12/ 251، باب ا�ستحباب الرتاحم والتعاطف والتزاور والألفة، ح1.

)3( الكليني: الكايف 2/ 346، باب قطعية الّرحم، ح1.
دوق: معاين الأخبار، �ض 367، باب معنى داء الأمم الذي دّب اإىل هذه الأمة، ح1. )4( ال�سّ

)5( اأحمد ابن حنبل: م�سند اأحمد 3/ 110.
)6( الكليني: الكايف 2/ 345. باب قطعية الهجرة، ح5.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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 : وقال 4	•
»يا اأبا ذر اإّياك وهجران اأخيك، فاإّن العمل ل ُيتقّبل مع الهجران«)1(. 

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»عليكم بالتوا�سل واملوافقة، واإّياكم واملقاطعة واملهاجرة«)2(. 

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»ل يفرتق رجالن على الهجران اإّل ا�ستوجب اأحدهما الرباءة واللعنة، ورمّبا ا�ستحّق 
ذل���ك كالهما... فقال ل���ه معّتب: جعلني اهلل فداك، هذا الّظامل فما بال املظلوم؟ 
ق���ال ÷: لأّن���ه ل يدعو اأخاه اإىل �سلت���ه، ول يتغام����ض ]اأو يتعام�ض مبعنى تعامى 
وتغاف���ل[ له عن كالمه، �سمعت اأب���ي يقول: اإذا تنازع اثنان، فع���اّز اأحدهما الآخر 
فلريج���ع املظلوم اإىل �ساحبه حتى يقول ل�ساحبه: اأي اأخي اأنا الّظامل، حتى يقطع 
الهج���ران بينه وبني �ساحبه، فاإّن اهلل تبارك وتعاىل حكٌم عدٌلُ ياأخذ للمظلوم من 

الّظامل«)3(.

العنوان اخلام�ص: ح�صن املعا�صرة مع الّنا�ص: 
و�سمن هذا العنوان تناولت اخلطبة الرم�سانّية جمموعة م�ساديق:

امل�صداق الأول: كّف ال�ّصر عن الّنا�ص:
 : قال 4	•

»ومن كّف فيه ]يعني �سهر رم�سان[ �سّره كّف اهلل عنه غ�سبه يوم يلقاه«)4(.

ومن اأمثلة ال�ّسر - ح�سب ما جاء يف الروايات -: 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 90.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض340، الباب الثامن ع�سر، الف�سل اخلام�ض.

)3( الكليني: الكايف 2/ 344. باب قطعية الهجرة، ح1.
)4( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض294، الباب الثاين ع�سر، الف�سل الثاين.
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1- الّظلم:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر اّلنا�ض من يظلم الّنا�ض«)1(.

2- اإمام جائر �صاّل م�صّل: 
قال الإمام علّي ÷:	• 

»واإّن �سّر الّنا�ض عند اهلل اإماٌم جائٌر �سّل و�سّل به«)2(. 

3- الغ�ّص:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من يغ�ّض الّنا�ض«)3(.

4- ال�صعي بالإخوان:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من �سعى بالإخوان، ون�سي الإح�سان«)4(. 

5- اخليانة: 
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من ل يعتقد الأمانة، ول يجتنب اخليانة«)5(.

)1( نهج البالغة: 2/ 69، خطبة 164.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض295، الباب الثاين ع�سر، الف�سل الثاين.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض294.

)4( امل�سدر نف�سه: �ض294.

)5( امل�سدر نف�سه: �ض294.
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6- عدم العفو عن الّزلة وعدم �صرت العورة:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من ل يعفو عن الزّلة ول ي�سرت العورة«)1(.

7- الإعانة على املظلوم:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من ُيعني على املظلوم«)2(. 

8- التتّبع لعيوب النا�ص:

 : قال الإمام علّي ÷	•
»�سّر الّنا�ض من كان متتّبًعا لعيوب النا�ض، عمًيا عن معايبه«)3(.

9- ابتغاء الغوائل للّنا�ص:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من يبتغي الغوائل للّنا�ض«)4(. 

10- �صوء الّظن و�صوء الفعل: 
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر الّنا�ض من ل يثق باأحٍد ل�سوء ظّنه، ول يثق به اأحٌد ل�سوء فعله«)5(.

11- ال�صعي بالإخوان اإىل ال�ّصلطان: 
 : قال ر�صول اهلل 4	•

»�سّر الّنا�ض املثّلث، قيل: يا ر�سول اهلل وما املثّلث؟ قال ]4[: الذي ي�سعى باأخيه 

)1( امل�سدر نف�سه: �ض294.

)2( امل�سدر نف�سه: �ض294.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض295.

)4( امل�سدر نف�سه: �ض293.

)5( امل�سدر نف�سه: �ض295.
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اإىل ال�ّسلطان، فيهلك نف�سه، ويهلك اأخاه، ويهلك ال�ّسلطان«)1(.

12- ذو الوجهني: 
قال 4: 	•

»من �سّر الّنا�ض عند اهلل عّز وجّل يوم القيامة ذو الوجهني«)2(.

13- من يكافئ على اجلميل بالقبيح:
 : قال الإمام علّي ÷	•

»�سّر النا�ض من كافاأ على اجلميل بالقبيح«)3(. 

14- من ُتكره جمال�صته لفح�صه: 

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»اإّن من �سّر عباد اهلل من تكره جمال�سته لفح�سه«)4(.

ر لعباد اهلل:  15- ال�صّ
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»خ�سلتان لي�ض فوقهما من الرّب �سيئ: الإميان باهلل، والنفع لعباد اهلل، وخ�سلتان 
ر لعباد اهلل«)5(. لي�ض فوقهما من ال�سّر �سيئ: ال�ّسرك باهلل، وال�سّ

16- �صرار الّنا�ص:
قال ر�صول اهلل 4:	• 
»األ اأنبئكم ب�سر الّنا�ض؟ 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 266، ح16.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 12/ 259، باب حترمي كون الإن�سان ذا وجهني ول�سانني، ح6.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض295، الباب الثاين ع�سر، الف�سل الثاين. 
)4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 16/ 30، باب حترمي ال�ّسفه وكون الإن�سان مّمن يتقى �سّره، ح5.

)5( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 138، ح2.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ

B5 8-8-2010.indd   199 08/08/2010   10:59:34 �



8 8

200

ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

قالوا: بلى يا ر�سول اهلل. 
قال ]4[: من اأبغ�ض الّنا�ض واأبغ�سه النا�ض. 

ثّم قال ]4[: األ اأنبئكم ب�سرٍّ من هذا؟ 
قالوا: بلى يا ر�سول اهلل. 

قال ]4[: الذي ل يقيل عرثة، ول يقبل معذرة، ول يغفر ذنًبا. 
ثّم قال ]4[: األ اأنبئكم ب�سرٍّ من هذا؟ 

قالوا: بلى يا ر�سول اهلل. 
قال ]4[: من ل ُيوؤَمن �سّره، ول ُيرجى خريه«)1(. 

مالحظة:
ائمني( اإ�سارٌة اإىل بع�ض الّروايات... 	 تقّدم يف الفقرة اخلام�سة )اأخالق ال�سّ

غار: امل�صداق الثاين: توقري الكبار والّرحمة بال�صّ
قال النبّي 4 يف خطبته الرم�صانّية: 	•

»ووّقروا كباركم، وارحموا �سغاركم«.

1-  توقري الكبار: 
وقد اأّكدت على ذلك جمموعة روايات:
يف و�صّية النبّي 4 لأن�ص قال:	• 

ر الكبري تكن من رفقائي يوم القيامة«)2(. »ووقِّ

وقال 4:	• 
ه، اآمنه اهلل من فزع يوم القيامة«)3(. »من عرف ف�سل �سيٍخ كبرٍي فوّقره ل�ِسنِّ

دوق: من ل يح�سره الفقيه 4/ 400، ح5858.  )1( ال�سّ
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 137، ح4.

)3( امل�سدر نف�سه: 72/ 137، ح3.
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وقال 4: 	•
لوا امل�سايخ، فاإّن من اإجالل اهلل تبجيل امل�سايخ«)1(.  »بجِّ

وقال 4:	• 
»من تعظيم اهلل اإجالل ذي ال�ّسيبة املوؤمن«)2(.

وقال 4:	• 
»من وّقر ذا �سيبٍة ل�سيبته، اآمنه اهلل )عّز وجّل( من فزع يوم القيامة«)3(.

وقال 4:	• 
»ف���اإّن م���ن ع���رف ف�سل كب���رٍي ل�سيبت���ه فوّق���ره، اآمن���ه اهلل )تعاىل( من ف���زع يوم 

القيامة«)4(.

وقال 4: 	•
فق يف معائ�سهم،  » اإذا اأراد اهلل باأه���ل بي���ٍت خرًيا، فقّههم يف الّدين، ورزقه���م الرِّ
والق�س���د يف �ساأنه���م، ووّقر �سغريهم كبريه���م، واإذا اأراد بهم غ���ري ذلك تركهم 

هماًل«)5(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»اإّن من اإجالل اهلل )عّز وجّل( اإجالل ال�سيخ الكبري«)6(.

غار: 2- الّرحمة بال�صّ
 : قال الإمام علّي ÷	•

»ليتاأ�ّض �سغريكم بكبريكم، ولرياأف كبريكم ب�سغريكم، ول تكونوا كجفاة اجلاهلّية 

)1( امل�سدر نف�سه: 72/ 136، ح2.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 12/ 99، باب ا�ستحباب اإجالل ذي ال�ّسيبة املوؤمن وتوقريه واإكرامه، ح11.

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 72/ 137، ح5.
دوق: املقنع، �ض299. )4( ال�سّ

)5( النوري: م�ستدرك الو�سائل 8/ 392، باب ا�ستحباب اإجالل ذي ال�ّسيبة املوؤمن، وتوقريه واإكرامه، ح5.
)6( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 12/ 98، باب ا�ستحباب اإجالل ذي ال�ّسيبة املوؤمن وتوقريه واإكرامه، ح1.
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ل يف الّدين يتفقهون، ول عن اهلل يعقلون«)1(. 

 : ادق ÷	• قال الإمام ال�صّ

»لي�ض مّنا من مل يوّقر كبرينا، ويرحم �سغرينا« )2(. 

 : ادق ÷ قال: قال ر�صول اهلل 4	• وعن الإمام ال�صّ
»اأحّب���وا ال�سبيان وارحموه���م، واإذا وعدمتوهم �سيًئا ففوا له���م فاإّنهم ل يرون اإّل 

اأّنكم ترزقونهم«)3(. 

وقال ÷: 	•
»اأك���رثوا م���ن قبلة اأولدكم، فاإّن لك���م بكّل قبلٍة درجًة يف اجلّن���ة م�سرية خم�سمائة 

عام«)4(.

مالحظة: 
 ويدخل �سمن هذا الباب ما ورد يف )الّرحمة بالأيتام(، وقد تقّدم ذلك...

3- ح�صن اخللق:
قال 4 يف خطبته الرم�صانّية:	• 

راط يوم  »اأّيه���ا الّنا�ض من ح�ّسن منكم يف هذا ال�ّسهر ُخُلقه كان له جواٌز على ال�سّ
تزل فيه الأقدام«.

ائم���ني( تف�سيل القول يف هذا العنوان  	 تق���ّدم يف الفقرة اخلام�سة )اأخالق ال�سّ
فراجع...

)1( نهج البالغة 2/ 77، خطبة 166. )ليتاأ�ّض: اأي ليقتد(.
)2( الكليني: الكايف 2/ 165، باب اإجالل الكبري، ح2.

)3( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 21/ 483، باب ا�ستحباب بّر الإن�سان ولده وحّبه له ورحمته اإّياه والوفاء بوعده، ح3.
)4( امل�سدر نف�سه: 21/ 485، باب ا�ستحباب تقبيل الإن�سان ولده على وجه الّرحمة، ح3.
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الفقرة الثامنة:

ائمني الربنامج الثقايف لل�صّ

ا  ائم���ون يف هذا ال�ّسه���ر الف�سيل اأن يتثّقف���وا اإ�سالميًّ م���ن اأف�سل م���ا ميار�سه ال�سّ
ين يعني  ين، والتفّقه يف الدِّ ودينيًّا، وقد اأّكدت الآيات والّروايات على اأهّمية التفّقه يف الدِّ
ين على م�ست���وى العقيدة والأحكام، واملفاهيم، والأخالق و�سائر  امت���الك فهٍم �سحيٍح للدِّ

املجالت.

هذه بع�ض اآياٍت ورواياٍت حتثُّ على التفّقه والتعليم:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 122	•
ُهوْا يِف  َيَتَفقَّ ْنُهْم َطاآِئَفٌة لِّ ًة َفَلْوَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ ِمُنوَن ِلَينِفُروْا َكاآفَّ  {َوَم���ا َكاَن امْلُوؤْ

يِن َوِلُينِذُروْا َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعوْا اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن}. الدِّ

 : وقال تعاىل يف �صورة الّزمر/ الآية 9	•
ِذيَن َل َيْعَلُموَن}. ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ  {ُقْل َهْل َي�ْسَتِوي الَّ

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
ين، واألهمه ر�سده«)1(. »اإذا اأراد اهلل بعبٍد خرًيا فّقهه يف الدِّ

وقال 4:	• 
ين«)2(.  »ما ُعبد اهلل تعاىل ب�سيٍئ اأف�سل من الفقه يف الدِّ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 10/ 137، ح28690.
)2( امل�سدر نف�سه: 10/ 148، ح28752.
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وقال 4:	• 
»اأفٍّ ل���كلِّ م�سل���ٍم ل يجعل يف كلِّ جمع���ٍة ]يعني يف كلِّ اأ�سبوٍع[ يوًم���ا يتفّقه فيه اأمر 

دينه، وي�ساأل عن دينه«)1(.

 : قال الإمام علّي ÷	•
»ل خري يف عبادٍة لي�ض فيها تفّقه، ول خري يف علٍم لي�ض فيه تفّكر، ول خري يف قراءٍة 

لي�ض فيها تدّبر«)2(.

 : وقال الإمام الكاظم ÷	•
»تفّقه���وا يف دين اهلل، ف���اإّن الفقه مفت���اح الب�سرية، ومتام العب���ادة، وال�سبب اإىل 
املنازل الّرفيعة، والّرت���ب اجلليلة يف الّدين والّدنيا، وف�سل الفقيه كف�سل ال�ّسم�ض 

على الكواكب، ومن مل يتفّقه يف دينه مل ير�ض اهلل له عماًل«)3(. 

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
ين فهو اأعرابي...«)4(. ين، فاإّنه من مل يتفّقه منكم يف الدِّ »تفّقهوا يف الدِّ

وقال ÷:	• 
»عليك���م بالتفّق���ه يف دين اهلل ول تكونوا اأعراًبا، فاإّنه م���ن مل يتفّقه يف دين اهلل مل 

ينظر اهلل اإليه يوم القيامة، ومل يزّك له عماًل«)5(.

وقال ÷: 	•
ياط حتى يتفّقهوا«)6(.  ربت روؤو�سهم بال�سِّ »لوددت اأّن اأ�سحابي �سُ

)1( الربقي: املحا�سن، 1/ 225، ح149.
)2( ابن �سعبة احلراين: حتف العقول، �ض204.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض410.
)4( الكليني: الكايف 1/ 31، باب فر�ض العلم ووجوب طلبه واحلث عليه، ح6.

)5( امل�سدر نف�سه: ح7.

)6( امل�سدر نف�سه: ح8.
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 : قال اأمري املوؤمنني ÷	•
»اإذا جل�ض املتعّلم بني يدي العامل فتح اهلل له �سبعني باًبا من الّرحمة، ول يقوم من 

عنده اإّل كيوم ولدته اأّمه، واأعطاه بكلِّ حديٍث عبادة �سنة«)1(.

فقال: جاء رجٌل من الأن�صار اإىل ر�صول اهلل 4 	•
 ي���ا ر�س���ول اهلل اإذا ح�سرت جن���ازة اأو ح�سر جمل�ض ع���امل، اأّيهما اأح���ّب اإليك اأن 

اأ�سهد؟ 
فق���ال ر�سول اهلل 4:  »اإن كان للجنازة من يتبعها ويدفنها، فاإّن ح�سور جمل�ض 
العامل اأف�سل من ح�سور األف جنازة، ومن عيادة األف مري�ض، ومن قيام األف ليلة، 
وم���ن �سيام األف يوم، ومن األ���ف درهم يت�سّدق بها على امل�ساكني، ومن األف حّجة 
�سوى الفري�سة ومن األف غزوٍة �سوى الواجب تغزوها يف �سبيل اهلل مبالك ونف�سك. 
واأي���ن تقع ه���ذه امل�ساهد من م�سهد عامل! اأم���ا علمت اأّن اهلل ُيط���اع بالعلم. وُيعبد 

بالعلم وخري الّدنيا والآخرة مع العلم، و�سّر الّدنيا والآخرة مع اجلهل«)2(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»ق�س���م ظه���ري عامٌل متهّت���ك، وجاهٌل متن�ّس���ك، فاجلاهل يغ�ّض الّنا����ض بتن�ّسكه، 

والعامل ينفّرهم بتهّتكه«)3(.

وقال ÷:	• 
»قط���ع ظهري رج���الن من الّدنيا: رجٌل علي���م الل�سان فا�سق، ورج���ٌل جاهل القلب 
نا�س���ك، هذا ي�س���ّد بل�سانه ع���ن ف�سقه، وهذا بن�سك���ه عن جهله، فاّتق���وا الفا�سق 
من العلم���اء، واجلاهل من املتعّبدين، اأولئك فتن���ة كّل مفتون، فاإيّن �سمعت ر�سول 

اهلل4 يقول: يا علّي هالك اأّمتي على يدي ]كّل[ منافٍق عليم الل�سان«)4(. 

)1( الديلمي: اإر�ساد القلوب، �ض 166.
)2( الني�سابوري: رو�سة الواعظني، �ض12.
)3( ال�سهيد الثاين: منية املريد، �ض181.
دوق: اخل�سال، �ض69، ح103. )4( ال�سّ
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اأدوات التفّقه والتعّلم:
من اأدوات التفّقه والتعّلم:

1- القراءة: )بكلِّ اأدوات القراءة التقليدّية واحلديثة(.
2- الدرو�ض الإ�سالمّية. 

3- ح�سور جمال�ض العلم والعلماء.
تقّدم ما ي�سري اإىل اأهّمية ح�سور جمال�ض العلماء.

4- ال�ستماع اإىل املحا�سرات.
5- ح�سور املجال�ض احل�سينّية.

6- ال�ّسوؤال:

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 43	•
ن ُكنُتْم َل َتْعَلُموَن}. ْكِر اإِ ُلوْا اأَْهَل الذِّ  {َفا�ْساأَ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»العلم خزائن، ومفاتيحه ال�ّسوؤال، فا�ساألوا رحمكم اهلل، فاإّنه يوؤجر اأربعة: ال�سائل، 

واملتكّلم، وامل�ستمع واملحّب لهم«)1(.

وقال 4: 	•
»وح�سن ال�سوؤال ن�سف العلم«)2(. 

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»القلوب اأقفاٌل، ومفاتيحها ال�سوؤال«)3(.

وقال ÷: 	•
»�سل عّما ل بّد لك من علمه ول ُتعذر يف جهله«)4(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 144، اأبواب املواعظ، ب7، ح39.
)2( ال�سهيد الثاين: منية املريد، �ض258.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض28، الباب الأول.
)4( امل�سدر نف�سه: الباب الثاين ع�سر، الف�سل الثاين، �ض284.
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 : قال الإمام زين العابدين ÷	•
»ول تزهد يف مراجعة اجلهل، واإن كنت قد �سهرت بخالفه«)1(. 

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»اإذا �ساأل���ت فا�ساأل تفّقًها، ول ت�س���األ تعّنًتا، فاإّن اجلاهل املتعّلم �سبيٌه بالعامل، واإّن 

العامل املتع�ّسف �سبيٌه باجلاهل«)2(.

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»اإّنا يهلك الّنا�ض لأّنهم ل ي�ساألون«)3(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 75/ 161، ح21.
)2( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض132، الباب احلادي ع�سر.

)3( الكليني: الكايف 1/ 40، باب �سوؤال العامل وتذاكره، ح2.
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ائمني مفردات الربنامج الثقايف لل�صّ

املفردة الأوىل: الثقافة العقيدّية:
مكّونات العقيدة:

الإميان باهلل تعاىل ربًّا خالًقا. 1 -
الإميان بتوحيد اهلل تعاىل.  2 -

الإميان بعدل اهلل تعاىل. 3 -
الإميان ب�سفات اهلل تعاىل )الكمالّية واجلمالّية(. 4 -

. الإميان باأنبياء اهلل تعاىل وخامتهم �سّيد الّر�سل والأنبياء حممد 4- 5
الإميان بع�سمة الأنبياء والأو�سياء عليهم ال�سالم. 6 -

. الإميان بالأئّمة الثني ع�سر خلفاء واأو�سياء خامت الأنبياء حممٍد 4- 7
الإميان بالقراآن وحًيا اإلهيًّا منّزًل على خامت الأنبياء حممٍد 4- 8 وهو معجزته 

اخلالدة.
الإميان بالبعث واملعاد واحل�ساب واجلّنة والّنار. 9 -

الإمي���ان ب���اأّن الإ�سالم ه���و خ���امت ال�ّسرائ���ع والأديان، وه���و �سالٌح ل���كلِّ زماٍن  10 -
ومكان.

وؤى والت�سّورات الناتة عن جميع ما تقّدم من مكّونات  الإميان باملفاهيم والرُّ 11 -
العقيدة.

احلاجة اإىل ثقافة العقيدة:
ل تت�س���ّكل العقي���دة احلّقة ال�سليم���ة بكّل مكّوناته���ا اإّل من خالل )ثقاف���ٍة عقيدّيٍة 

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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�سحيح���ة(، ومتى اأ�ساب ه���ذه الّثقافة غب�ٌض اأو زيٌغ اأو ف�ساٌد اأو انحراٌف انعك�ض ذلك على 
)العقي���دة( اأو على )بع����ض مكّوناتها(، فمن ال�سرورة كّل ال�س���رورة اأن يحر�ض الإن�سان 

املوؤمن على امتالك )روافد الثقافة العقيدّية( ِوفق روؤيٍة ب�سريٍة �سليمة.

واأهّم روافد الثقافة العقيدّية:
الرافد الأول: التاأّمل والتدّبر يف اآيات اهلل )يف الآفاق والأنف�ص(:

 : لت/ الآية 53	• قال تعاىل يف �صورة ف�صّ
َك  قُّ اأََومَلْ َيْكِف ِبَربِّ ُه احْلَ َ َلُهْم اأَنَّ يِهْم اآَياِتَنا يِف اْلآَفاِق َويِف اأَنُف�ِسِهْم َحتَّى َيَتَبنيَّ  {�َسرُنِ

ُه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد}. اأَنَّ

واحلذر كّل من اإّتباع الّظنون والأوهام:
 : قال تعاىل يف �صورة الأنعام/ الآية 116	•

وَن}. نَّ َواإِْن ُهْم اإِلَّ َيْخُر�سُ ِبُعوَن اإِلَّ الظَّ  {اإِن َيتَّ

 : لت/ الآية 23	• قال تعاىل يف �صورة ف�صّ
ا�ِسِريَن}. ْن اخْلَ َبْحُتم مِّ ُكْم اأَْرَداُكْم َفاأَ�سْ  {َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَننُتم ِبَربِّ

واحلذر كّل احلذر من التقليد الأعمى:
 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 170	•

َوَلْو َكاَن  ِبُع َما اأَْلَفْيَنا َعَلْي���ِه اآَباءَنا اأَ ِبُعوا َما اأَن���َزَل اهلُل َقاُلوْا َبْل َنتَّ  {َواإَِذا ِقي���َل َلُه���ُم اتَّ
اآَباوؤُُهْم َل َيْعِقُلوَن �َسْيئًا َوَل َيْهَتُدوَن}.

 : قال تعاىل يف �صورة املائدة/ الآية 104	•
�ُسوِل َقاُلوْا َح�ْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْيِه  ىَل َما اأَنَزَل اهلُل َواإِىَل الرَّ  {َواإَِذا ِقي���َل َلُهْم َتَعاَلْوْا اإِ

اآَباءَنا اأََوَلْو َكاَن اآَباوؤُُهْم َل َيْعَلُموَن �َسْيًئا َوَل َيْهَتُدوَن}.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
نوا  »ل تكون���وا اإّمعة، تقولون: اإن اأح�سن الّنا�ض اأح�سّنا، واإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّ
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اأنف�سكم اإن اأح�سن الّنا�ض اأن حُت�سنوا، واإن اأ�ساءوا فال تظلموا«)1(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»اإّنه لي�ض لهالك هلك من يعذره يف تعّمد �ساللٍة ح�سبها هدى، ول ترك حقٍّ ح�سبه 

�ساللة«)2(.

الرافد الثاين: التاأّمل والتدّبر يف كتاب اهلل )القراآن(: 
 : قال تعاىل يف �صورة حممد: الآية 24	•

ُروَن اْلُقْراآَن اأَْم َعَلى ُقُلوٍب اأَْقَفاُلَها}.  {اأََفاَل َيَتَدبَّ

 : قال تعاىل يف �صورة يون�ص/ الآية 57	•
ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة  َا يِف ال�سُّ ُكْم َو�ِسَفاء ملِّ بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ا�ُض َقْد َجاءْتُكم مَّ  {َيا اأَيَُّها النَّ

ْلُموؤِْمِننَي}. لِّ

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 121	•
ِذيَن اآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ ِتاَلَوِتِه اأُْوَلِئَك ُيوؤِْمُنوَن ِبِه َومن َيْكُفْر ِبِه َفاأُْوَلِئَك   {الَّ

ا�ِسُروَن}. ُهُم اخْلَ

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
»واأ�سدق القول واأبلغ املوعظة واأح�سن الق�س�ض كتاب اهلل«)3(.

 : وقال 4	•
ر القراآَن«)4(. »من اأراد علم الأّولني والآخرين فلُيَثوِّ

)1( الرتمذي: �سن الرتمذي 3/ 246، 62 - باب ما جاء يف الإح�سان والعفو، ح2075. 
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 5/ 305، ح23.

دوق: الأمايل، �ض576، املجل�ض الرابع وال�سبعون ، ح1. )3( ال�سّ
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 548، ح2454. 

ر القراآن: اأي لينّقر عنه ويفّكر يف معانيه وتف�سريه وقراءته( )الطريحي: جممع البحرين 1/ 334، باب الثاء- ثور(. )فلُيثوِّ

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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وقال 4: 	•
»اإن اأردمت عي����ض ال�ّسع���داء، وم���وت ال�ّسه���داء، والنجاة يوم احل�س���رة، والظّل يوم 
الل���ة، فادر�سوا القراآن فاإّن���ه كالم الّرحمن، وحرٌز من  احل���رور، والهدى يوم ال�سّ

ال�ّسيطان، ورجحاٌن يف امليزان«)1(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»واعلموا اأّن هذا القراآن هو الّنا�سح الذي ل يغ�ّض، والهادي الذي ل ي�سّل، واملحّدث 
ال���ذي ل يك���ذب، وما جال�ض هذا القراآن اأحٌد اإّل قام عنه بزيادٍة اأو نق�سان: زيادة 

يف هدى، اأو نق�سان يف عمى«)2(.

 : قال الإمام زين العابدين ÷	•
»اآيات القراآن خزائن العلم، فكّلما فتحت خزانة فينبغي لك اأن تنظر فيها«)3(.

 : ادق ÷	• �صئل الإمام ال�صّ
ما بال القراآن ل يزداد على الن�سر والدر�ض اإّل غ�سا�سة؟ 

قال: »اإّن اهلل )تعاىل( مل يجعله لزماٍن دون زمان، ول لنا�ٍض دون نا�ض، فهو يف كّل 
زماٍن جديد، وعند كّل قوٍم غ�ضٌّ اإىل يوم القيامة«)4(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»اإّن في���ه ]يعن���ي الق���راآن[ �سف���اٌء م���ن اأك���رب ال���ّداء وه���و الكف���ر والنف���اق والغّي 

الل«)5(. وال�سّ

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 89/ 19، ح18.
)2( نهج البالغة: 2/ 91، خطبة 176.

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 89/ 216، ح22.
)4( الطو�سي: الأمايل: �ض580، ح8.

)5( خطب اأمري املوؤمنني علي ÷: نهج البالغة: ج91/2، خطبة 176.
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الرافد الثالث:  كلمات املع�صومني )النبّي 4 والهداة من اأهل بيته 2(:
ه���ذه الكلمات هي اأ�سدق تعبرٍي بعد كتاب اهلل عن )م�سامني الإميان( و)مكّونات 

العقيدة( و)مفاهيم الّدين(.
	 كلم���اٌت حّدثتنا اأنقى حديٍث عن )اهلل عّز وجّل( وع���ن )توحيده �سبحانه وعدله 

و�سفاته وجالله وجماله وكماله(.
	 كلماٌت حّدثتنا اأنقى حديٍث عن )اأنبياء اهلل واأو�سياء اأنبياء اهلل(.

	 وحّدثتنا اأنقى حديٍث عن )البعث واملعاد(.
	 وحّدثتنا اأنقى حديٍث عن )القراآن وبيّناته وحمكماته ومت�سابهاته(.

	 وحّدثتنا اأنقى حديٍث عن )الإ�سالم ومفاهيمه واأحكامه(.
ين وت�سّوراته( يف كّل جمالت احلياة. 	 وحّدثتنا عن كّل ما ُي�سّكل )ثقافة الدِّ

	 وكلماته���م مدّونة يف م�س���ادر )احلديث( املعتمدة، فه���ذه )املدّونات احلديثّية( 
متّثل رافًدا اأ�سا�ًسا من روافد )البناء العقيدّي(.

اإّل اأّن التعاطي مع هذه )املدّونات احلديثّية( لي�ض مفتوًحا اإّل ملن ميلك قدرة التعامل 
مع )الأحاديث والّروايات( �سنًدا ومتًنا حينما ُيراد التاأ�سي�ض )للُبنية العقيدّية(.

نع���م هناك م�سامني عاّمة ُتعرّب عن »م�سّلماٍت دينّيٍة وا�سحة« مي�سورة الفهم، فال 
يحت���اج التعاطي معه���ا اإىل »كفاءاٍت علمّي���ة« فمبقدور اأّي خماط���ٍب اأن ي�ستوعب معانيها 

ودللتها الّظاهرة.

الرافد الرابع: الكتابات والدرا�صات التي تناولت العقيدة: 
وهذه الكتابات والدرا�سات ن�سّنفها اإىل فئتني:

الفئة الأوىل: 
ة: الكتابات والدرا�صات التي تناولت العقيدة يف عنا�صرها امل�صرتكة واخلا�صّ

اأ- العنا�صر امل�صرتكة: 
	 التوحيد.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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	 النبّوة.
	 املعاد.

وما تفر�سه هذه العنا�سر من روؤى وت�سّورات.

ب- العن�صر اخلا�ّص:
	 عقيدة الإمامة.

وما تفر�سه من روؤى وت�سّورات.

الفئة الثانية:
 الكتابــات والدرا�صــات التــي تناولــت العقيــدة يف عن�صرهــا اخلا�ــصّ »عقيــدة 

الإمامة«:
وهذه الكتابات والدرا�سات عاجلت م�ساألة الإمامة من خالل ثالث �سيغ: 

وايات والأحاديث:  ال�صيغة الأوىل: ال�صيغة التي اعتمدت الرِّ
وقد �سلكت هذه ال�سيغة منحيني:

���ادرة ع���ن طري���ق الأئّم���ة م���ن اأه���ل البي���ت 2. اأ- اعتم���اد الّرواي���ات ال�سّ

ب- اعتماد الّروايات عن طريقة مدر�سة اخللفاء.

ال�صيغة الثانية: ال�صيغة التي اعتمدت »ال�صتدلل العقلي«:
وعاجل���ت ه���ذه ال�سيغ���ة )م�ساألة الإمام���ة( ِوفق الروؤي���ة العقلّية، مب���ا متلكه من 

م�سّلماٍت واأّولّياٍت ومرتكزات.

ال�صيغة الثالثة: ال�صيغة التي اعتمدت )التحليل التاريخي(:
وتتناول هذه ال�سيغة مع املفردات التاريخّية يف منطلقاتها وم�سامينها ودللتها، 

م�ستخدمًة الّن�ض، ومقولت التاريخ الثابتة.

B5 8-8-2010.indd   214 08/08/2010   10:59:37 �



8 8

215

مناذج من الكتابات والدرا�صات العقيدّية:
)1( الفئة الأوىل:

	 حّق اليقني يف معرفة اأ�سول الّدين لل�سيد عبد اهلل �سرب.
	 الإلهّيات على هدى الكتاب وال�ّسنة والعقل لل�سيخ ال�ّسبحاين.

	 موجز اأ�سول الّدين لل�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر.
	 عقائد الإمامّية لل�سيخ حممد ر�سا املظّفر.

	 درو�ض يف العقيدة الإ�سالمّية لل�سيخ حممد تقي م�سباح اليزدي. 
	 اأ�سول ال�سيعة واأ�سولها لل�سيخ حممد احل�سني كا�سف الغطاء.

	 خال�سة علم الكالم لل�سيخ عبد الهادي الف�سلي.
	 بداية املعارف الإلهّية يف �سرح عقائد الإمامّية لل�سيد حم�سن اخلّرازي.

	 درا�سات يف العقيدة الإ�سالمّية لل�سيخ حممد جعفر �سم�ض الّدين.
	 اأ�سول العقيدة لل�سيد مهدي ال�سدر.

	 التوحيد والعدل - النبوة واملعاد لل�سيد د�ستغيب.
	 اأ�سول العقيدة لل�سيد حممد �سعيد احلكيم.

)2( الفئة الثانية:
دوق. 	 كمال الّدين ومتام الّنعمة لل�سيخ ال�سّ

	 كفاية الأثر يف الن�ّض على الأئمة الثني ع�سر لعلي بن حممد القّمي.
	 اإمامة اأمري املوؤمنني من القراآن لل�سيخ املفيد.

	 كتاب ال�ّسايف لل�سيد مرت�سى.
	 الحتجاج لل�سيخ الطرب�سي.

	 كتاب الإمامة لل�سيخ ميثم البحراين.
	 كتاب الألفني للعاّلمة احللي.

	 اإحقاق احلّق للت�سرتي.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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	 اإثبات الهداة للحر العاملي.
	 غاية املرام لل�سيد ها�سم البحراين.

	 عبقات الأنوار يف اإمامة الأئّمة الأطهار لل�سيد حامد الكهنوي.
	 منار الهدى لل�سيخ علي البحراين.

ين. 	 املراجعات لل�سيخ عبد احل�سني �سرف الدِّ
	 الغدير يف الكتاب وال�ّسنة والأدب لل�سيخ الأميني.

	 بحث حول الولية لل�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر.
	 معامل املدر�ستني لل�سيد مرت�سى الع�سكري.

	 الت�سّيع ن�سووؤه مراحله مقّوماته للموؤلف.

املفردة الثانية: الثقافة القراآنّية:
ائمني ثقافًة قراآنّيًة ميكن اعتماد الأدوات التالية: ومن اأجل اأن تت�سّكل لدى ال�سّ

)1( التدّبر القراآين:
وقد تقّدمت اآياٌت ورواياٌت اأّكدت على اأهّمية )التدّبر القراآين(، فمن خالل التدّبر 

ينفتح القارئ على املفاهيم والت�سّورات والّروؤى القراآنّية.

ُروي عن ر�صول اهلل 4 اأّنه قال لبن عمر: 	•
»اقراأ القراآن يف كّل �سهٍر. 

قال: قلُت: اإيّن اأجد قّوة. 
قال: اقراأه يف ع�سرين ليلة. 

قال: قلت: اإيّن اأجد ّقوة. 
قال: فاقراأه يف ع�سر لياٍل: قال: اإيّن اأجد قّوة. 

قال: فاقراأه يف �سبٍع ول تزد على ذلك«)1(. 

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 612، ح2815.

B5 8-8-2010.indd   216 08/08/2010   10:59:37 �



8 8

217

وُروي عنه 4 اأّنه قال: 	•
»ل يفقه من قراأ القراآن يف اأقّل من ثالث« )1(. 

)2( ح�صور الدرو�ص القراآنّية.
)3( ال�صتماع اإىل املحا�صرات القراآنّية. 

)4( جمال�صة املرّبني القراآنّيني.
)5( القراءة يف كتب التف�صري، من اأمثال:

	 جممع البيان للطرب�سي.
	 زبدة التفا�سري لفتح اهلل الكا�ساين.

	 امليزان يف تف�سري القراآن للطباطبائي.
	 البيان يف تف�سري القراآن لل�سيد اخلوئي.

	 التف�سري الكا�سف لل�سيخ حممد جواد مغنية.
	 من وحي القراآن لل�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل.

	 الأمثل يف تف�سري كتاب اهلل املنزل لل�سيخ نا�سر مكارم ال�سريازي.
	 التف�سري الأثري اجلامع لل�سيخ حممد هادي معرفه.

)6( القــراءة يف الكتــب والإ�صدارات التي تتناول »املفاهيــم والّروؤى والنظرّيات 
القراآنّية« من اأمثال:

	 املدر�سة القراآنّية لل�سيد حممد باقر ال�سدر.
ين. 	 من اأ�سّعة القراآن لل�سيخ حممد اأمني زين الدِّ

	 اأ�سلوب الّدعوة يف القراآن لل�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل.
	 معارف القراآن لل�سيخ حممد تقي م�سباح.

	 منهج الإمام اخلميني يف التف�سري لعبد ال�ّسالم زين العابدين.
	 درا�سات وبحوث قراآنّية يف فكر ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل.

)1( امل�سدر نف�سه: 1/ 614، ح2828.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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	 الأخالق يف القراآن الكرمي لل�سيخ حممد تقي م�سباح.
	 د�ستور الأخالق يف القراآن ملحمد عبد اهلل دّراز.

	 التاه الأخالقّي يف القراآن ملقداد ياجلن.
	 يف رحاب القراآن لل�سيخ الآ�سفي.

	 فهم القراآن جلواد علي ك�ّسار.
	 علوم القراآن لل�سيد حممد باقر احلكيم.

	 حركة التاريخ يف القراآن الكرمي لعامر الكفي�سي.
	 الإن�سان يف القراآن لعبا�ض حممود العّقاد.

	 اليهود يف القراآن لعفيف طباره.

املفردة الثالثة: الثقافة الفقهّية:
وتنق�سم هذه الثقافة اإىل:

)1( ثقافة فقهّية فتوائّية: 
ل حاجًة ل�سب���ط ممار�سات  وتعن���ي »التع���ّرف على الأح���كام ال�سرعّي���ة التي ُت�س���كِّ

الإن�سان العبادّية واحلياتّية«. 

ويتّم التوّفر على هذه الأحكام ال�سرعّية من خالل:
1- الرجوع اإىل )الر�سائل العملّية(، وهي كتب ت�سّم )فتاوى الفقهاء(.

2- ا�ستفتاء الفقهاء مبا�سرة.
3- الرجوع اإىل )وكالء الفقهاء املعتمدين(.

)2( ثقافة فقهّية مقارنة: 
وتعني »التعّرف على وجهات النظر الفقهّية املتعّددة«: 

اأ- يف داخل املذهب ال�سيعي.
 ب- يف داخل املذهب وخارجه. 
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)املقارنة بني الراأي ال�سيعي والراأي ال�سني(.

وهذه الثقافة لها م�صتويان:
امل�ستوى الأول:	  مقارنة جمّردة عن ال�ستدلل.

امل�ست���وى الثاين:	  مقارن���ة تعتمد ال�ست���دلل )على م�ستوياته املتع���ّددة(، وهنا ل 
نتحّدث عن البحوث ال�ستدللّية العليا. 

نن�صح بقراءة: م�صائل فقهّية لل�صيد عبد احل�صني �صرف الدين:
ويف هذا الكتاب املب�ّسط ا�ستعرا�ٌض لعدٍد من امل�سائل الفقهّية اخلالفّية بني ال�ّسيعة 
وال�ّسن���ة، م���ع الإ�س���ارة اإىل ال�ست���دللت املعتمدة، بلغ���ٍة مي�ّسرٍة بعيدٍة ع���ن م�سطلحات 
�سّية العالية، ويف كتابن���ا )الت�سّيع ن�سووؤه مراحله مقّوماته( تناولنا بلغٍة  الأبح���اث التخ�سّ

ا�ستدللّيٍة �سهلٍة اأربع م�سائل فقهّية، مقارنني بني الّراأي ال�سيعي وراأي املذاهب الأخرى.

وهذه امل�صائل هي:
	 كيفّية الو�سوء.

الة. 	 ما ي�سّح ال�ّسجود عليه يف ال�سّ
التني. 	 اجلمع بني ال�سّ

	 الّزواج املوؤّقت.

)3( درا�صاٌت فقهّيٌة تعالج ق�صايا حياتّية من منظور فقهي اإ�صالمي:
وهن���ا اأي�س���ا ل نتحّدث عن درا�س���ات الأبحاث العليا املعروف���ة يف املنهج احلوزوي 
ب���� »اأبحاث اخلارج«، واإّنا نتحّدث عن درا�ساٍت حاول���ت اأن تعالج ق�سايا حياتّية واأ�سرّية 

واجتماعّية من منظوٍر فقهي، من اأمثال:
	 فقه الّطفل لل�سيخ علي اخلطيب.

	 م�ساكل الأ�سرة بني ال�ّسرع والعرف لل�سيخ ح�ّسان حممود.
	 امل�ساكل الزوجّية بني ال�ّسرع والعرف لل�سيخ ح�ّسان حممود.

	 م�ساكل الّطالق بني ال�ّسرع والعرف لل�سيخ ح�ّسان حممود.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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	 فقه الأ�سرة للموؤلف )مل يطبع(.
ة باملراأة للموؤلف )مل يطبع(. 	 الأحكام الفقهّية اخلا�سّ

املفردة الرابعة: الثقافة الروحّية والأخالقّية:
ائمني ثقافًة روحّيًة واأخالقّية ميكن اعتماد الو�سائل  ومن اأجل اأن تت�سّكل لدى ال�سّ

التالية:

)1( ح�صور الدرو�ص الروحّية والأخالقّية:
وهن���ا نوؤّك���د اأّن ال�ستف���ادة م���ن الدرو����ض الإميانّية حتت���اج اإىل درج���ٍة عاليٍة من 

الإخال�ض هلل تعاىل:

 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 282	•
ُقوْا اهلَل َوُيَعلُِّمُكُم اهلُل}.  {َواتَّ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»ومن تعّلم العلم رئاًء و�سمعة يريد به الدنيا نزع اهلل بركته، و�سّيق عليه معي�سته، 

ووّكله اهلل اإىل نف�سه، ومن وّكله اهلل اإىل نف�سه فقد هلك«)1(. 

وقال 4:	• 
»من تعّلم العلم لغري اهلل تعاىل فليتبّواأ مقعده من الّنار«)2(. 

ادق ÷:	•  وقال الإمام ال�صّ
»م���ن تعّلم العلم، وعمل به، وعّل���م هلل، ُدعي يف ملكوت ال�ّسم���اوات عظيًما، فقيل: 

تعّلم هلل، وعمل هلل، وعّلم هلل«)3(.

)1( الطرب�سي: مكارم الأخالق: �ض451.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال: ج197/10، ح29035.

)3( الكليني: الكايف: ج35/1، باب ثواب العامل واملتعلم، ح6.
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)2( ال�صتماع اإىل املحا�صرات الروحّية والأخالقّية.
)3( جمال�صة العارفني الربانيني ال�صلحاء:

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»ق���ال احلوارّيون لعي�سى: يا روح اهلل! من نال�ض؟ ق���ال: من يذّكركم اهلل روؤيته، 

ويزيد يف علمكم منطقه، ويرّغبكم يف الآخرة عمله«)1(. 

وقال 4:	• 
»ل تل�سوا اإّل عند كّل عامٍل يدعوكم من خم�ٍض اإىل خم�ض:

	 من ال�ّسك اإىل اليقني..
	 ومن الّرياء اإىل الإخال�ض..

	 ومن الّرغبة اإىل الّرهبة..

	 ومن الكرب اإىل التوا�سع..
. ومن الغ�ّض اإىل الن�سيحة«)2(	 

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»جاِل�ض اأهل ال���ورع واحلكمة واأكرث مناق�ستهم، فاإّنك اإن كنت جاهاًل عّلموك، واإن 

كنت عاملًا ازددت علًما«)3(.

 : وقال ÷	•
»جال�ض العلماء يزدد علمك، ويح�سن اأدبك، وتزّك نف�سك«)4(.

 : • وقال ÷	
»جال�ض احلكماء يكمل عقلك، وت�سرف نف�سك، وَينَتِف عنك جهلك«)5(. 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 1/ 203، كتاب العلم، باب مذاكرة العلم، ح18.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 8/ 327، باب ا�ستحباب �سحبة خيار النا�ض، ح4.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض223، الباب اخلام�ض.
)4( امل�سدر نف�سه.
)5( امل�سدر نف�سه.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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)4( القراءات الروحّية والأخالقّية:
اأن ي�س���ع ال�سائم���ون لأنف�سهم برناجًم���ا واعًيا للق���راءات الروحّي���ة والأخالقّية، 
���ا واأخالقيًّا من اأف�سل املمار�س���ات العبادية يف هذا ال�ّسهر  ول �س���ّك اأّن بن���اء النف�ض روحيًّ

الف�سيل، وهذا البناء الروحّي والأخالقّي يف حاجٍة اإىل حما�سبٍة دائمة.

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»حا�سب���وا اأنف�سك���م قبل اأن حُتا�سب���وا، وزنوها قب���ل اأن ُتوزنوا، وتّه���زوا للعر�ض 

الأكرب«)1(.

 : وقال 4	•
»وحا�سب���وا اأنف�سكم قبل اأن حُتا�سب���وا، ومّهدوا لها قبل اأن ُتعّذبوا، وتزّودوا للّرحيل 
قبل اأن ُتزعجوا، فاإّنا هو موقف عدل، واقت�ساء حّق، و�سوؤال عن واجب، وقد اأبلغ 

يف الإعذار من تقّدم بالإنذار«)2(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»حا�سب���وا نفو�سكم باأعمالها، وطالبوها باأداء املفرو����ض عليها، وخذوا من فنائها 

لبقائها، وتزّودوا وتاأّهبوا قبل اأن ُتبعثوا«)3(.

 : وقال الإمام الكاظم ÷	•
»لي�ض مّنا من مل يحا�سب نف�سه يف كّل يوم، فاإن عمل ح�سًنا ا�ستزاد اهلل، واإن عمل 

�سيًئا ا�ستغفر اهلل منه وتاب اإليه«)4(.

مالحظة: 
لال�ست���زادة حول )املحا�سبة( ُيقراأ كتابنا: )الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض(.

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 16/ 99، باب وجوب حما�سبة النف�ض كّل يوم، ح9.
)2( الديلمي: اأعالم الدين يف �سفات املوؤمنني، �ض339.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض234، الباب ال�ساد�ض، الف�سل الثاين.
)4( الكليني: الكايف 2/ 453، باب حما�سبة العمل، ح2.
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ويف �صياق املحا�صبة تاأتي �صرورة اعتماد »الربنامج الروحّي والأخالقّي«: 
ائمني( ثالثة عنا�سر مهّمة: تناولنا يف )ا�ستعدادات ال�سّ

1- تنقية القلب من ال�سوائب والتلّوثات.
2- اجتناب الأكل احلرام، اأو امل�ستبه باحلرام.

3- ترك املعا�سي والّذنوب.

وهذه ال�ستعدادات الثالثة ُت�سّكل )املكّون الأول( من مكّونات البناء الروحّي.

وهناك مكّونان اآخران:
	 املكّون الثاين: التعبئة الروحّية.

	 املكّون الثالث: احل�سانة الروحّية.

وينتظم املكون الثاين )التعبئة الروحّية( جمموعة روافد:
الة. اأ- ال�سّ
ب- الذكر.

ج- تالوة القراآن.
د�- ذكر املوت، وزيارة املقابر.

ه�-املوعظة.
و- الّدرو�ض الأخالقّية.

احلني. ز- قراءة كتب الأخالق، و�سرية ال�سّ

وينتظم املكون الثالث )احل�صانة الروحّية( جمموعة اأمور:
اأ- معا�سرة الأخيار وال�ساحلني.
ب- الأجواء الإميانّية والروحّية.

ج- املراقبة واملحا�سبة.
	 لال�ستزادة ُيقراأ: اجلفاف الروحّي الأ�سباب والعالجات.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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من خالل هذا العر�ض العاجل تّت�سح اأهّمية )وجود برنامٍج روحّي اأخالقّي( مّتثل 
)الثقافة الروحّية والأخالقّية( اإحدى مفرداته املهّمة جًدا.

ومن اأهّم ُمنتجات الثقاف���ة الروحّية والأخالقّية: اعتماد برنامٍج للقراءة الروحّية 
والأخالقّية.

ائم���ني قائم���ًة باأ�سم���اء بع����ض الكت���ب الروحّي���ة  ون�س���ع ب���ني ي���دي الإخ���وة ال�سّ
والأخالقّية:

دوق. اخل�سال، لل�سيخ ال�سّ 1 -
حتف العقول، لبن �سعبة احلّراين. 2 -

مكارم الأخالق، للطرب�سي. 3 -
املحّجة البي�ساء، للكا�ساين. 4 -

جامع ال�ّسعادات، للرناقي. 5 -
اأبواب جهاد النف�ض من كتاب الو�سائل. 6 -

الأخالق، لل�سيد عبد اهلل �سرب. 7 -
اجلهاد الأكرب، لالإمام اخلميني. 8 -

جهاد الّنف�ض، لالأ�ستاذ ح�سني مظاهري. 9 -
القلب ال�سليم، لل�سهيد د�ستغيب. 10 -

نظرات يف الإعداد الروحّي، لل�سيخ ح�سني معن. 11 -
درا�سات يف الأخالق، لل�سيخ مظاهري. 12 -

�سيماء ال�ساحلني، لل�سيخ خمتاري. 13 -
الأخالق يف القراآن، لل�سيخ حممد تقي م�سباح. 14 -

اجلفاف الروحّي، للموؤلف. 15 -
الربنامج اليومي يف حما�سبة النف�ض، للموؤلف. 16 -

كمال العقل، للموؤلف. 17 -
بانّية، للموؤلف. يافة الرَّ ال�سّ 18 -
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بقّية مفردات البنية الثقافّية:
ُي�ساف اإىل ما تقّدم مفرداٌت اأخرى نوجزها فيما يلي:

)1( الثقافة التاريخّية:
ومن اأجل اأن يت�سّكل )الوعي التاريخّي(؛ هناك حاجٌة اإىل )قراءٍة تاريخّيٍة واعية(، 
من خالل اعتماد )الكتابات التاريخّية النزيهة(، واحلذر من )الكتابات التحريفّية( التي 
ر حوادث التاريخ، واأن تعبث مبكّوناته، ول�س���ت الآن يف �سدد احلديث عن  حاول���ت اأن ت���زوِّ
ظاه���رة التزوير التاريخي، الّظاهرة التي اأربك���ت الّروؤية يف التعاطي مع التاريخ وحوادثه 

ومواقفه ورموزه واأ�سخا�سه وم�ساراته.

اأوؤّك���د اأهّمي���ة اأن نق���راأ التاريخ ق���راءًة واعيًة ب�س���ريًة من خالل كتاب���اٍت تاريخّيٍة 
نزيهة.

وهذه بع�ص كتاباٍت حديثٍة جديرة بالقراءة:
تاري���خ الإ�س���الم )4- 1 اأجزاء(، كت���اٌب درا�سّي �س���ادٌر عن وح���دة تاأليف الكتب 

الدرا�سّية يف قم - املنظمة العاملّية للحوزات واملدار�ض الإ�سالمّية.
قب�س���اٌت من �سرية القادة الهداة )3- 2 اأج���زاء(، كتاٌب درا�سّي �سادٌر عن وحدة 

تاأليف الكتب الدرا�سّية يف قم.
�سرية امل�سطفى، لل�سيد ها�سم معروف احل�سني. 3 -

اأهل البيت تنوع اأدوار ووحدة هدف، لل�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر. 4 -
يف رحاب اأهل البيت، لل�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل. 5 -
، لل�سيد ها�سم املو�سوي. �سرية حممد ر�سول اهلل 4- 6

درو�ض من ال�سرية النبوّية، لل�سيخ عدنان فرحان. 7 -
دور اأهل البيت يف بناء اجلماعة، ال�ساحلة لل�سيد حممد باقر احلكيم. 8 -

الأئّمة الثنا ع�سر، عادل الأديب. 9 -
�سذرات �سيا�سّية من حياة الأئّمة، لل�سيد ح�سن �سرب. 10 -

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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اإعادة كتابة التاريخ، ليو�سف الهادي. 11 -
نحو اإنقاذ التاريخ الإ�سالمّي، للدكتور ح�سن بن فرحان املالكي. 12 -

)2( الثقافة الجتماعّية:
ين(،  م���ن ال�سروري اأن ميتلك الإن�سان املوؤمن )ثقاف���ة اجتماعّية( وفق )روؤى الدِّ
���ة واأّن الواقع الجتماعي يف هذا الع�سر ماأ�سوٌر لكثرٍي من الّروؤى والأفكار والأعراف  خا�سّ
واملعايري الوافدة واملنافية لالإ�سالم وروؤاه وت�سّوراته وقيمه واأحكامه ومعايريه، ومن اأجل 

اإنتاج )ثقافٍة اجتماعّيٍة اإ�سالمّية( نحتاج اإىل قراءٍة جاّدٍة يف هذا املجال.

وهذه مناذج من كتابات اأمينة عاجلت هذا اجلانب:
الإن�سان املعا�سر وامل�سكلة الجتماعّية، لل�سيد حممد باقر ال�سدر. 1 -

اأحاديث يف ق�سايا الختالف والوحدة، لل�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل. 2 -
احلة، لل�سيد حممد باقر احلكيم. دور اأهل البيت يف بناء اجلماعة ال�سّ 3 -

نداء الوحدة والتقريب، لل�سيخ واعظ زاده. 4 -
النظرّية الجتماعّية يف الإ�سالم، للدكتور زهري الأعرجي. 5 -
الروابط الجتماعّية يف الإ�سالم للدكتور ح�سني اإبراهيم. 6 -
العالقات الجتماعّية يف الإ�سالم، لل�سيد عبا�ض املو�سوي. 7 -

يا�صّية: )3( الثقافة ال�صِّ
الوعي ال�سيا�سّي �س���رورٌة تفر�سها احلاجة اإىل التعاطي مع حركة الواقع، والوعي 
ال�سيا�س���ّي يعن���ي امتالك روؤيٍة ق���ادرٍة اأن تفهم الواقع ال�سيا�س���ّي، واأن حتّدد املوقف منه، 

ولكي تتكّون هذه الروؤية ال�سيا�سّية الإ�سالمّية ل بّد من توّفر عن�سرين:

ا( نحتاج اإىل منطني من القراءات: ا اإ�صالميًّ ا �صيا�صيًّ ومن اأجل اأن ن�صنع )وعياً
	 النمط الأول: قراءاٌت يف الفكر ال�سيا�سّي الإ�سالمّي.

	 النمط الثاين: قراءاٌت يف املعاجلات ال�سيا�سّية الإ�سالمّية حلركة الواقع ال�سيا�سّي 
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املعا�سر، وميكن ال�ستفادة من الكتابات التالية:
ثورة الفقيه ودولته، )قراءٌة يف عاملّية مدر�سة الإمام اخلميني(. 1 -

الإ�سالمّيون والتحّديات املعا�سرة، )مطارحاٌت فكرّيٌة و�سيا�سّية لل�سيد حممد  2 -
ح�سني ف�سل اهلل(.

خي���ارات الأّم���ة و�سرورات الأنظم���ة عند ال�سيخ حممد مه���دي �سم�ض الدين،  3 -
لفرح مو�سى.

م�سرية قائٍد �سيعي، جلمال �سنكري. 4 -
يا�سّي ال�سيعي(، لفوؤاد اإبراهيم. الفقيه والدولة )الفكر ال�سِّ 5 -

)4( الثقافة الإ�صالمّية العاّمة:
ونعني بهذه الثقافة ما ميتلكه الإ�سالم من روؤى عاّمة حول الإن�سان واحلياة والكون، 
من خالل هذه الّروؤى تت�سّكل )معامل الإ�سالم والدين(، ويف �سوئها تتحّدد مواقف الإن�سان 

روري اأن نتوّفر على هذه الثقافة الإ�سالمّية العاّمة. امل�سلم على كّل امل�ستويات، ومن ال�سّ

وميكن قراءة النتاجات التالية فهي مفيدٌة جًدا يف هذا الت�سّكل الثقايّف الإ�سالمّي 
العام:

الإ�سالم ينابيعه مناهجه غاياته، لل�سيخ حممد اأمني زين الدين. 1 -
اخرتنا لك، )جمموعة مقالت متفّرقة لل�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر(. 2 -

مفاهيم اإ�سالمّية عاّمة، )ع�سر حلقات( من حما�سرات ال�سيد حممد ح�سني  3 -
ف�سل اهلل.

الن���دوة )20- 4 جمل���ًدا(، حما�س���رات ومطارحات يف العقي���دة والرتبية والفقه 
وال�سرية لل�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل - اإعداد عادل القا�سي.
ر�سالتنا، )جمموعة كلمات لل�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر(. 5 -

اأ�سول املعارف الإن�سانّية، لل�سيخ حممد تقي م�سباح. 6 -
كتابات ال�سيخ مطّهري. 7 -
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كتابات الدكتور عبد الهادي الف�سلي. 8 -
كتابات ال�سيخ الآ�سفي. 9 -

م�سكلة الأفكار يف العامل الإ�سالمّي، ملالك بن نبي. 10 -
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الفقرة التا�صعة:

ائمني �صايّل لل�صّ الربنامج الرِّ

ائمون ر�سالّيني يف خّط  م���ن اأعظم القربات يف هذا ال�ّسهر الف�سي���ل اأن يكون ال�سّ
الإ�سالم واملبداأ والعقيدة.

�صالّية الإ�صالمّية؟ وماذا تعني الرِّ
»اأن يوّظ���ف الإن�سان امل�سلم قدراته الذهنّي���ة والنف�سّية والعملّية يف خدمة الّر�سالة 

الإ�سالمّية.
ومتى ما عّطل الإن�سان امل�سلم هذه القدرات فقد عّطل ر�سالّيته.

ا من ر�سالّيته. ا من قدراته فقد عّطل بع�سً ومتى ما عّطل بع�سً
ويف احلالني هو م�سوؤوٌل وحما�سٌب بني يدي اهلل تعاىل. 

ومعاقٌب عقاًبا �سديًدا، حيث كتم ما ميلك اأو بع�ض ما ميلك. 

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 159	•
ا�ِض يِف  ���اُه ِللنَّ نَّ َناِت َواْلُه���َدى ِمن َبْعِد َما َبيَّ ِذي���َن َيْكُتُم���وَن َما اأَنَزْلَن���ا ِمَن اْلَبيِّ  {اإِنَّ الَّ

ِعُنوَن}. اْلِكَتاِب اأُوَلِئَك َيلَعُنُهُم اهلُل َوَيْلَعُنُهُم الالَّ

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»كامت العلم يلعنه كّل �سيٍئ، حتى احلوت يف البحر، والطري يف ال�ّسماء«)1(.

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 10/ 190، ح28997.
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وقال 4:	• 
»اأمّي���ا رجٍل اآتاه اهلل علًما فكتمه وه���و يعلمه، لقي اهلل عّز وجّل يوم القيامة ملجًما 

بلجاٍم من نار«)1(.

لكي تكونوا ر�صالّيني:
ائم���ون لكي تكونوا ر�سالّي���ني يف خّط الإ�سالم مطل���وٌب منكم اخلطوات  اأّيه���ا ال�سّ

التالية:
اخلطوة الأوىل: تنمية امل�صتوى الإميايّن:

�سالّية، وكّلما هبط م�ستوى الإميان  فكّلم���ا ارتقى م�ستوى الإميان ارتقى م�ستوى الرِّ
�سالّية. هبط م�ستوى الرِّ

�سالّي���ة يف خّط  اخلطاب���ات القراآنّي���ة للموؤمن���ني توؤّك���د بو�س���وٍح م�سوؤولّياته���م الرِّ
الإميان:

 : ف/ الآية 14	• قال اهلل تعاىل يف �صورة ال�صّ
اَر اهلِل}. ِذيَن اآََمُنوا ُكونوا اأَن�سَ  {َيا اأَيَُّها الَّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 200	•
اِبُروْا َوَراِبُطوْا}. وْا َو�سَ رِبُ ِذيَن اآَمُنوْا ا�سْ  {َيا اأَيَُّها الَّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 135	•
.{ اِمنَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَهَداء هلِلِ ِذيَن اآَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَّ  {َيا اأَيَُّها الَّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 123	•
اِر َوِلَيِجُدوْا ِفيُكْم ِغْلَظًة}. َن اْلُكفَّ ِذيَن َيُلوَنُكم مِّ ِذيَن اآَمُنوْا َقاِتُلوْا الَّ  {َيا اأَيَُّها الَّ

وجاء عن ر�صول اهلل 4 اأّنه قال: 	•
»ل يح���ّق العبد حقيقة الإمي���ان حتى يغ�سب هلل وير�سى هلل، ف���اإذا فعل ذلك فقد 

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 2/ 68، ح19.
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ا�ستح���ّق حقيق���ة الإميان، واإّن���ا اأحّبائ���ي واأوليائي الذين يذك���رون بذكرى واأذكر 
بذكرهم«)1(. 

وقال 4:	• 
»ثالث���ٌة م���ن كّن فيه ي�ستكمل اإميان���ه: رجٌل ل يخاف يف اهلل لوم���ة لئم، ول يرائي 
ب�سيٍئ من عمله، واإذا عر�ض عليه اأمران اأحدهما للّدنيا والآخر لالآخرة اختار اأمر 

الآخرة على الّدنيا«)2(.

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
»املوؤمن له قّوٌة يف دين، وحزٌم يف لني، واإمياٌن يف يقني، وحر�ٌض يف فقه، ون�ساٌط يف 

هدى،... و�سالٌة يف �سغل«)3(.

اخلطوة الثانية: تنمّية امل�صتوى الروحّي:
ًطا قوًيا حلرك���ة الإن�سان امل�سلم يف  فكّلم���ا ارتقى امل�ستوى الروح���ّي كان ذلك ُمن�سِّ

خّط العمل لالإ�سالم.

وكّلما انخف�ض هذا امل�ستوى اأّثر ذلك �سلًبا على م�ستوى حركّية الإن�سان امل�سلم.

وحايّن(: ونعني بامل�ستوى الروحّي )اأو الرَّ
	 م�ستوى احلّب هلل تعاىل.

	 م�ستوى اخل�سية هلل تعاىل.
	 م�ستوى الّرجاء والطمع يف ثواب اهلل تعاىل. 

	 م�ستوى احلياء من اهلل تعاىل.

�سايّل(، كما اأّن  ه���ذه املكّونات لها تاأثرياته���ا الكبرية جًدا يف اإنتاج )احل���راك الرِّ
�سايّل(.  غيابها اأو انخفا�سها يوؤّدي اإىل )ال�ّسلل الرِّ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 1/ 42، ح99.
)2( امل�سدر نف�سه: 15/ 817، ح42247.

)3( الكليني: الكايف 2/ 231، باب املوؤمن وعالماته و�سفاته، ح4.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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وذكرنا يف اأكرث من موقٍع اأّن امل�ستوى الروحّي يت�سّكل من خالل:

1- الإعداد الروحّي:
اأ- تنقية القلب من ال�سوائب والتلّوثات.

ب- تنقية البطن من احلرام اأو امل�ستبه باحلرام.
ج- تنقية اجلوارح من املعا�سي واملحّرمات.

الة والّذكر وغريهما. 2- ال�ّصحن الروحّي من خالل و�صائل التعبئة كال�صّ

3- احلماية الروحّية من خالل املراقبة واملحا�صبة.

�صايّل: اخلطوة الثالثة: تنمية الوعي الرِّ

�صايّل: ونعني بالوعي الرِّ
�صالّية: : وعي امل�صوؤولّية الرِّ اأولاً

ي���ن وقيمه  فيم���ا تفر�سه م���ن وجوب توظي���ف الّطاق���ات والق���درات يف خدمة الدِّ
واأحكامه واأهدافه.

وابط ال�صرعّية: ا: وعي ال�صّ ثانياً
�سايّل. فيما تفر�سه من �سروٍط وحدوٍد للحراك والن�ساط الرِّ

�صايّل والتوظيف الهادف للقدرات:  ا: وعي اأ�صاليب احلراك الرِّ ثالثاً
فيما يفر�سه من �سرورة امتالك الروؤية الإ�سالمّية واخلربة املو�سوعّية.

�س���ايّل( يف جميع مكّوناته نحتاج اإىل )ثقافٍة ر�سالّيٍة(  وم���ن اأجل اإنتاج )الوعي الرِّ
يوّفرها:

اأ- ال�ستماع اإىل املحا�سرات التي ُتّنمي هذه الثقافة.
�سالّية. ب- ح�سور الدرو�ض التي ُتوؤّهل القدرات الرِّ

�سايّل.  ج- قراءة الكتابات التي توؤ�ّس�ض لهذا الوعي الرِّ
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وهنا نوؤّكد على �صرورة:
قراءة الكتابات التي ترجمت حلياة الإمام اخلميني. 1 -

قراءة الكتابات التي ترجمت حلياة ال�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر. 2 -
قراءة الكتابات التي ترجمت حلياة ال�سهيد مرت�سى مطهري. 3 -

قراءة كتابات ال�سيد حممد ح�سني ف�سل اهلل: 4 -
	 اأ�سلوب الّدعوة يف القراآن.

	 خطوات على طريق الإ�سالم.
	 ق�سايانا على �سوء الإ�سالم.

	 الإ�سالم ومنطق القّوة.
	 الإ�سالمّيون والتحّديات املعا�سرة.

	 وكتابات اأخرى يف هذا ال�سياق.

قراءة ر�سالتنا )جمموعة كتابات لل�سهيد ال�سيد حممد باقر ال�سدر(. 5 -
قراءة اإىل الطليعة املوؤمنة لل�سيخ حممد اأمني زين الدين. 6 -

قراءة الكتابات التي اأّرخت للحركات الإ�سالمّية. 7 -
ق���راءة امل�سروع الإ�سالحي لالإم���ام ح�سن البّنا )بحوث موؤمت���ر مئوّية الإمام  8 -

البّنا(.

اخلطوة الرابعة: تنمية اللتزام ال�ّصلوكي ]التقوى[:

ا ]مّتقًي���ا[ ل ميكن اأن يكون  فم���ا مل يكن الإن�سان امل�سل���م ملتزًما وم�ستقيًما �سلوكيًّ
ر�ساليًّا.

 : لت/ الآية 33	• قال اهلل تعاىل يف �صورة ف�صّ
ِني ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}. ا َوَقاَل اإِنَّ احِلً ن َدَعا اإِىَل اهلِل َوَعِمَل �سَ َّ  {َوَمْن اأَْح�َسُن َقْوًل ممِّ

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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 : لت/ الآية 30	• قال اهلل تعاىل يف �صورة ف�صّ
ِذيَن َقاُلوا َربَُّنا اهلُل ُثمَّ ا�ْسَتَقاُموا}.  {اإِنَّ الَّ

 : قال اهلل تعاىل يف �صورة الع�صر/ الآية3-1	•
ْوا  اِت َوَتَوا�سَ احِلَ ِذيَن اآَمُن���وا َوَعِمُلوا ال�سَّ ���ِر، اإِنَّ اْلإِن�َساَن َلِفي ُخ�ْسٍر، اإِلَّ الَّ  {َواْلَع�سْ

.{ رْبِ ْوا ِبال�سَّ قِّ َوَتَوا�سَ ِباحْلَ

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»اإّن اأ�س���ّد اأه���ل الّنار ندامًة وح�سرًة رج���ٌل دعا عب���ًدا اإىل اهلل، فا�ستجاب له وَقِبل 
من���ه فاأط���اع اهلل، فاأدخله اهلل اجلّنة، واأدخ���ل الّداعي الّنار برتك���ه علمه واّتباعه 

الهوى«)1(.

وقال 4:	• 
» يّطل���ع قوٌم من اأه���ل اجلّنة على قوٍم من اأه���ل الّنار فيقولون: م���ا اأدخلكم الّنار، 
وق���د دخلنا اجلّنة لف�س���ل تاأديبكم وتعليمك���م؟ فيقولون: اإّنا كن���ا ناأمر باخلري ول 

نفعله«)2(.

وقال 4: 	•
»من تعّلم العلم ومل يعمل مبا فيه ح�سره اهلل يوم القيامة اأعمى«)3(. 

 : قال الإمام الباقر  ÷	•
»اإّن اأ�س���ّد الّنا�ض ح�سرًة يوم القيامة الذين و�سفوا العدل ثّم خالفوه، وهو قول اهلل 

طُت يِف َجنِب اهلِل})4(«)5(. عّز وجّل:  {اأَن َتُقوَل َنْف�ٌض َيا َح�ْسَرَتى عَلى َما َفرَّ

)1( الكليني: الكايف 1/ 44، باب ا�ستعمال العلم، ح1.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 76، ح3.

)3( امل�سدر نف�سه 74/ 100، ح1.
)4( الّزمر: اآية 56.

)5( الربقي: املحا�سن 1/ 120، 64 - عقاب من و�سف عدًل وعمل بغريه، ح134.
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وقال ÷	• - خليثمة-: 
»اأبل���غ �سيعتنا اأّن���ه ل ُينال ما عن���د اهلل اإّل بالعمل، واأبلغ �سيعتن���ا اأّن اأعظم الّنا�ض 

ح�سرًة يوم القيامة من و�سف عدًل ثّم خالفه اإىل غريه«)1(. 

ادق ÷	• - لالأزدي -:  وقال الإمام ال�صّ
»اأبل���غ موالين���ا عّن���ا ال�ّسالم، واأخربهم اأّن���ا ل نغني عنهم من اهلل �سيًئ���ا اإّل بعمل، 
واأّنه���م لن ينالوا وليتن���ا اإّل بعمٍل اأو ورع، واأّن اأ�سّد الّنا����ض ح�سرًة يوم القيامة من 

و�سف عدًل ثّم خالفه اإىل غريه«)2(. 

وقال امل�صيح ÷	• : 
»اأ�سقى الّنا�ض من هو معروٌف عند الّنا�ض بعلمه، جمهول بعمله« )3(.

�صايّل: اخلطوة اخلام�صة: تنمية الأداء الرِّ
�سالّية: وذلك من خالل: متنية القدرات الرِّ

ومن اأبرز هذه القدرات:

)1( القدرة اخلطابّية:
 : ا عن نبّي اهلل داوود ÷	• قال اهلل تعاىل يف �صورة �ص/ الآية 20 متحّدثاً

َطاِب}. َل اخْلِ ْكَمَة َوَف�صْ 	•{َو�َصَدْدَنا ُمْلَكُه َواآَتْيَناُه احْلِ
	 ف�سل اخلطاب: »القول احلا�سم الذي ي�ستطيع من خالل الفكرة الوا�سحة القوّية، 
ح الأمور، ويحّدد املعنى، ويتقن التعبري عنه اإىل اأق�سى الغايات، ويدخل  اأن يو�سّ

فيه العلم بالق�ساء بني املتخا�سمني يف خ�سوماتهم على اأ�سا�ض العدل«)4(.

الأنبياء عليهم ال�سالم كانوا ميلكون القدرة على خماطبة الّنا�ض، واإّل ملا ا�ستطاعوا 
اأن يبّلغوا ر�سالت اهلل �سبحانه...

)1( الطو�سي: الأمايل، �ض370، ح47.
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 2/ 28، ح7.

)3( امل�سدر نف�سه: 2/ 52، ح19.
)4( ال�سيد ف�سل اهلل: من وحي القراآن 19/ 245.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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فهذا هو القراآن يحّدثنا عن الأنبياء عليهم ال�سالم وهم يخاطبون اأقوامهم:

 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 59	•
 َ ُه اإِينِّ َلٍه َغرْيُ ���ْن اإِ  {َلَق���ْد اأَْر�َسْلَن���ا ُنوًحا اإِىَل َقْوِم���ِه َفَقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهلَل َما َلُكم مِّ

اأََخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم}.

 : افات/ الآيات 126-123	• قال تعاىل يف �صورة ال�صّ
َتْدُعوَن َبْعاًل َوَتَذُروَن اأَْح�َسَن   {َواإِنَّ اإِْلَيا����ضَ مَلِْن امْلُْر�َسِل���نَي، اإِْذ َقاَل ِلَقْوِمِه اأََل َتتَُّقوَن، اأَ

ِلنَي}. ُكْم َوَربَّ اآَباِئُكُم اْلأَوَّ اِلِقنَي، اهلَل َربَّ اخْلَ

 : قال تعاىل يف �صورة ال�ّصعراء/ الآيات 444-141	•
اِلٌح اأََل َتتَُّقوَن، اإِينِّ َلُكْم َر�ُسوٌل اأَِمنٌي،  َبْت َثُموُد امْلُْر�َسِلنَي، اإِْذ َقاَل َلُهْم اأَُخوُهْم �سَ  {َكذَّ

ُقوا اهلَل َواأَِطيُعوِن}. َفاتَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 85	•
ُه َقْد َجاءْتُكم  ْن اإَِلٍه َغرْيُ  {َواإِىَل َمْدَيَن اأََخاُهْم �ُسَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهلَل َما َلُكم مِّ
ا����ضَ اأَ�ْسَياءُهْم َوَل ُتْف�ِسُدوْا يِف  ُك���ْم َفاأَْوُفوْا اْلَكْيَل َوامْلِيَزاَن َوَل َتْبَخ�ُسوْا النَّ بِّ ن رَّ َن���ٌة مِّ َبيِّ

وؤِْمِننَي}. ُكْم اإِن ُكنُتم مُّ اَلِحَها َذِلُكْم َخرْيٌ لَّ الأَْر�ِض َبْعَد اإِ�سْ

اأّنه قال:  وُروي عن ر�صول اهلل 4 	•
»كان �سعيب خطيب الأنبياء«)1(.

وهك���ذا كان جمي���ع الأنبياء عليه���م ال�سالم خطب���اء قادرين عل���ى اأن يتحّدثوا مع 
اأقوامهم باأبلغ اخلطاب.

مي  �سايّل اأن ُينَّ وللخطاب���ة مكّوناتها و�سروطه���ا واآدابها، فمطلوٌب من الإن�س���ان الرِّ
قدرته اخلطابّية من خالل:

اأ- الدرو�ض اخلطابّية.

)1( الطرب�سي: التبيان 6/ 55.
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ب- الكتابات التي ُتعنى بفّن اخلطابة.
ج- التدريب امل�ستمر.

ة الآيات والّروايات. د- امتالك ر�سيٍد من املحفوظات وخا�سّ
ه�- تنمية القدرة اللغوّية. 

و- الإكثار من القراءة واملطالعة.

)2( القدرة احلوارية:
 : قال اهلل تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 125	•

�َسَن���ِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِنَّ  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ ���َك ِباحْلِ  {اْدُع اإِىِل �َسِبي���ِل َربِّ
لَّ َعن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن}. ن �سَ َك ُهَو اأَْعَلُم مِبَ َربَّ

 : وقال تعاىل يف �صورة العنكبوت/ الآية 46	•
ِذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم}. اِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب اإِلَّ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِلَّ الَّ  {َوَل ُتَ

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
»نحن املجادلون يف دين اهلل«)1(.

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»م���ن اأعانن���ا بل�سان���ه عل���ى عدّون���ا اأنطق���ه اهلل بحّجته ي���وم موقفه ب���ني يديه عّز 

وجّل«)2(.

	•قال حمزة وحممد ابنا حمران: 
لدق[ ÷ يف جماع���ٍة من اأجّلة مواليه  »اجتمعن���ا عند اأب���ي عبد اهلل ]الإمام ال�سّ
وفين���ا حمران ب���ن اأعني، فخ�سنا يف املناظ���رة وحمران �ساكت، فق���ال له اأبو عبد 
اهلل÷: مال���ك ل تتكّل���م ي���ا حمران. فق���ال: يا �سي���دي اآليت على نف�س���ي اأيّن ل 
اأتكّل���م يف جمل�ٍض تكون فيه، فقال اأبو عب���د اهلل ÷: اإيّن قد اأذنت لك يف الكالم 

)1( الطرب�سي: الحتجاج 1/ 5. 
)2( املفيد: الأمايل، �ض33، ح7.

ائمني فقرات الربنامج العملّي لل�صّ
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فتكّلم«)1(. 

�صروط احلوار واآدابه:
احلوار له �سروٌط واآداٌب واأ�س�ض ن�سري اإىل اأهّمها:

ا عن احلقيقة: ا باحثاً ا هادفاً ا جادًّ 1 – اأن يكون حواراً
	  فال حتاور من اأجل احلوار.

	  ول حتاور من اأجل اأن توؤّكد »ذاتك« واإّنا من اأجل اأن توؤّكد »احلّق«.
	  ول حتاور من اأجل اأن تنت�سر، واإّنا من اأجل اأن تنت�سر »احلقيقة«.

	 ول حتاور يف الق�سايا ال�ستهالكّية على ح�ساب الق�سايا احلقيقّية.

 : • قال تعاىل يف �سورة غافر/ الآية 5	
.{ قَّ وا ِبِه احْلَ  {َوَجاَدُلوا ِباْلَباِطِل ِلُيْدِح�سُ

2- امتالك العلم وثقافة احلوار:
 : قال تعاىل يف �صورة احلج/ الآية 3	•

ِريٍد}. ِبُع ُكلَّ �َسْيَطاٍن مَّ ا�ِض َمن ُيَجاِدُل يِف اهلِل ِبَغرْيِ ِعْلٍم َوَيتَّ  {َوِمَن النَّ

 : قال تعاىل يف �صورة غافر/ الآية 36	•
ِذيَن  ِذيَن ُيَجاِدُلوَن يِف اآَياِت اهلِل ِبَغرْيِ �ُسْلَطاٍن اأََتاُهْم َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد اهلِل َوِعنَد الَّ  {الَّ

اآَمُنوا}.

3- ل تلغ الآخر يف احلوار:
يف حواره مع  ا نبّيه 4 	• قــال اهلل تعــاىل يف �صورة �صباأ/ الآية 24: موّجهاً

امل�صركني:
ِبنٍي}. اَلٍل مُّ اُكْم َلَعَلى ُهًدى اأَْو يِف �سَ ا اأَْو اإِيَّ {َواإِنَّ

دوق: معاين الأخبار، �ض212، ح1. )1( ال�سّ
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4- ل تّتهم دوافع الآخر واأنت حتاوره:
يف احلديث عن ر�صول اهلل 4:	• 

»اطلب لأخيك عذًرا، فاإن مل تد له عذًرا فالتم�ض له عذًرا«)1(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»�سع اأمر اأخيك على اأح�سنه حتى ياأتيك ما يغلبك منه ول تظّن بكلمٍة خرجت من 

اأخيك �سوًءا؛ واأنت تد لها يف اخلري حمماًل«)2(. 

 : وقال ÷	•
»من عرف من اأخيه وثيقة دين و�سداد طريق فال ي�سمعّن فيه اأقاويل الرجال. اأما 

اإّنه قد يرمي الّرامي وتخطئ ال�ّسهام«)3(. 

5- ابداأ يف احلوار بنقاط التفاق:
 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 64	•

لَّ اهلَل َوَل ُن�ْسِرَك  َنْعُبَد اإِ ىَل َكَلَمٍة �َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأَلَّ ْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا اإِ  {ُق���ْل َيا اأَ
ن ُدوِن اهلِل}. َنا َبْع�سًا اأَْرَباًبا مِّ ِبِه �َسْيًئا َوَل َيتَِّخَذ َبْع�سُ

6- لتكن لغة احلوار نظيفة:
 : قال تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 125	•

 {َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن}.

 : قال تعاىل يف �صورة املوؤمنون/ الآية 96	•
 {اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن}.

دوق: اخل�سال، �ض622. )1( ال�سّ
)2( الكليني: الكايف 2/ 362، باب التهمة و�سوء الّظن، ح3. 

)�سع اأمر اأخيك( اأي احمل ما �سدر عن اأخيك من قول اأو فعل على اأح�سن حمتمالته واإن كان مرجوًحا من غري ت�ّس�ض حتى 
ياأتيك منه اأمٌر ل ميكنك تاأويله ، فاّن الّظن قد يخطئ والتج�ّس�ض منهي عنه وفى بع�ض الن�سخ )يقلبك( بالقاف.

)3( نهج البالغة: 2/ 24، خطبة 141.
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 : قال تعاىل يف �صورة العنكبوت/ الآية 46	•
اِدُلوا اأَْهَل اْلِكَتاِب اإِلَّ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن}.  {َوَل ُتَ

 : قال تعاىل يف �صورة الأنعام/ الآية 108	•
ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن اهلِل َفَي�ُسبُّوْا اهلَل َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم}.  {َوَل َت�ُسبُّوْا الَّ

ــا من اأ�صحابه ي�صّبون اأهــل ال�ّصام اأيام حربهم  �صمــع الإمام علّي ÷	• قوماً
ب�صّفني فقال لهم: 

»اإيّن اأك���ره لكم اأن تكونوا �سّبابني، ولكّنكم لو و�سفتم اأعمالهم وذكرمت حالهم كان 
اأ�س���وب يف القول واأبلغ يف الع���ذر، وقلتم مكان �سّبكم اإّياه���م، اللهّم احقن دماءنا 

ودماءهم«)1(.

ا يف حوارك: 7- كن مرناًا �صفافاً
 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 159	•

وْا ِمْن َحْوِلَك}. ا َغِليَظ اْلَقْلِب َلنَف�سُّ َن اهلِل ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفظًّ  {َفِبَما َرْحَمٍة مِّ

 : قال تعاىل يف �صورة طه/ الآية 43	•
ُه َطَغى}.  {اْذَهَبا اإِىَل ِفْرَعْوَن اإِنَّ

)3( القدرة الكتابّية :
 : قال تعاىل يف �صورة القلم/ الآية 1	•

 {ن َواْلَقَلِم َوَما َي�ْسُطُروَن}.

 : قال تعاىل يف �صورة العلق/ الآية 4-3	•
 {اْقَراأْ َوَربَُّك اْلأَْكَرُم، الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم}. 

)1( نهج البالغة: 2/ 185، خطبة 206.
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قال ر�صول اهلل 4:	• 
»املوؤمن اإذا مات وترك ورقًة واحدًة عليها علم، تكون تلك الورقة يوم القيامة �سرًتا 

فيما بينه وبني الّنار«)1(.

وقال 4: 	•
»م���ن كت���ب عّن���ي علًم���ا اأو حديًث���ا مل ي���زل ُيكت���ب ل���ه الأجر م���ا بقي ذل���ك العلم 

واحلديث«)2(.

ل بن عمر:  للمف�صّ ادق ÷	• قال الإمام ال�صّ
»اكتب وبّث علمك يف اإخوانك، فاإن مّت فاأورث كتبك بنيك، فاإّنه ياأتي على الّنا�ض 

زماُن هرٍج ل ياأن�سون فيه اإّل بكتبهم«)3(. 

)4( بقّية القدرات الذهنّية والعملّية:
تتن���وع الق���درات واملواهب الذهنّي���ة والعملّية عن���د الإن�سان، وبقدر م���ا يّنمي هذه 
الق���درات واملواه���ب ويوّظفه���ا يف خدم���ة اأه���داف الّر�سال���ة، يكون ق���د ارتق���ى يف اأدائه 

�سايّل. الرِّ

�صايّل: جمالت العمل الرِّ
العنوان الأول: الّدعوة اإىل اهلل تعاىل:

 : لت/ الآية 33	• قال تعاىل يف �صورة ف�صّ
ِني ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي}. ا َوَقاَل اإِنَّ احِلً ن َدَعا اإِىَل اهلِل َوَعِمَل �سَ َّ  {َوَمْن اأَْح�َسُن َقْوًل ممِّ

 : قال تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 125	•
�َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن}. ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ  {اْدُع اإِىِل �َسِبيِل َربِّ

دوق: الأمايل، �ض91، ح4. )1( ال�سّ
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 10/ 183، ح28951.

)3( الكليني: الكايف 1/ 52، باب رواية الكتب واحلديث، وف�سل الكتابة والتم�ّسك بالكتب، ح11.
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 : قال تعاىل يف �صورة يو�صف/ الآية 108	•
َبَعِني َو�ُسْبَحاَن اهلِل َوَما اأََنْا  رَيٍة اأََنْا َوَمِن اتَّ ىَل اهلِل َعَلى َب�سِ  {ُق���ْل َهِذِه �َسِبيِلي اأَْدُعو اإِ

ِمَن امْلُ�ْسِرِكنَي}.

 : قال تعاىل يف �صورة الّرعد/ الآية 36	•
ْدُعو َواإَِلْيِه َماآِب}. ا اأُِمْرُت اأَْن اأَْعُبَد اهلَل َول اأُ�ْسِرَك ِبِه اإَِلْيِه اأَ َ  {ُقْل اإِنَّ

 : قال تعاىل يف �صورة احلج: الآية 67	•
�ْسَتِقيٍم}. َك َلَعَلى ُهًدى مُّ َك اإِنَّ  {َواْدُع اإِىَل َربِّ

 : قال تعاىل يف �صورة ال�ّصورى/ الآية 15	•
ِبْع اأَْهَواءُهْم}.  {َفِلَذِلَك َفاْدُع َوا�ْسَتِقْم َكَما اأُِمْرَت َوَل َتتَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الأحزاب/ الآية 46	•
ِنرًيا}.  {َوَداِعًيا اإِىَل اهلِل ِباإِْذِنِه َو�ِسَراًجا مُّ

العنوان الثاين: الأمر باملعروف والنهي عن املنكر:
 : قال تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 71	•

ُه���ْم اأَْوِلَي���اء َبْع����ضٍ َياأُْم���ُروَن ِبامْلَْع���ُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن  ِمَن���اُت َبْع�سُ  {َوامْلُوؤِْمُن���وَن َوامْلُوؤْ
امْلُنَكِر}.

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 104	•
رْيِ َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َواأُْوَلِئَك  ٌة َيْدُعوَن اإِىَل اخْلَ نُكْم اأُمَّ  {َوْلَتُكن مِّ

ُهُم امْلُْفِلُحوَن}.

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 110	•
ا�ِض َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر}. ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ  {ُكنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
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 : قال تعاىل يف �صورة لقمان/ الآية 17	•
اَبَك اإِنَّ  رِبْ َعَلى َما اأَ�سَ ُمْر ِبامْلَْعُروِف َواْنَه َعِن امْلُنَك���ِر َوا�سْ الة َواأْ  {َي���ا ُبَن���يَّ اأَِقِم ال�سّ

َذِلَك ِمْن َعْزِم اْلأُُموِر}.

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 114	•
 {ُيوؤِْمُنوَن ِباهلِل َواْلَي���ْوِم الآِخِر َوَياأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُي�َساِرُعوَن يِف 

نَي}. احِلِ اِت َواأُْوَلِئَك ِمَن ال�سَّ رْيَ اخْلَ

 : قال تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 112	•
ُدوِد اهلِل}. اِفُظوَن حِلُ اُهوَن َعِن امْلُنَكِر َواحْلَ  {الآِمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوالنَّ

 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 157	•
 {َياأُْمُرُهم ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن امْلُنَكِر}.

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»من اأمر باملعروف ونهى عن املنكر، فهو خليفة اهلل يف الأر�ض وخليفة ر�سوله«)1(.

وقال 4:	• 
»لتاأمرّن باملعروف، ولتنهّن عن املنكر، اأو ليعمّنكم عذاب اهلل«)2(.

 : وقال 4	•
»ل ي���زال النا�ض بخرٍي ما اأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر وتعاونوا على الرّب، فاإذا 
مل يفعل���وا ذل���ك نزعت منه���م الربكات و�سّل���ط بع�سهم على بع����ض، ومل يكن لهم 

نا�سر يف الأر�ض ول يف ال�ّسماء«)3(.

)1( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 179، اأبواب الأمر والنهي وما ينا�سبها، ح7.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 16/ 135، باب وجوب الأمر والنهى بالقلب ثم بالل�سان ثم باليد، ح12.

)3( الطرب�سي: م�سكاة الأنوار، �ض105.
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 : وقال الإمام علّي ÷	•
»قوام ال�ّسريعة الأمر باملعروف والّنهي عن املنكر واإقامة احلدود«)1(.

 : وقال الإمام الباقر ÷	•
لحاء، فري�سة  »اإّن الأم���ر باملعروف والّنهي عن املنكر �سبيل الأنبي���اء ومنهاج ال�سّ
عظيم���ة بها ُتقام الفرائ�ض، وتاأمن املذاهب، وحتّل املكا�سب، وترّد املظامل، وتعمر 

الأر�ض، وينت�سف من الأعداء، وي�ستقيم الأمر«)2(.

عن اأبي عبد اهلل ÷	• قال: 
»... فاإّن الأمر باملعروف والنهي عن املنكر مل يقّربا اأجاًل ومل يباعدا رزًقا«)3(.

 : وقال الإمام الكاظم ÷	•
»لتاأم���رّن باملع���روف ولتنهوّن عن املنك���ر اأو لي�سلطّن اهلل عليك���م �سراركم فيدعوا 

خياركم فال ُي�ستجاب لهم«)4(.

العنوان الثالث: تعليم النا�ص:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»من ال�سدقة اأن يتعّلم الرجل العلم ويعّلمه الّنا�ض«)5(.

وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»يجي���ئ الّرجل ي���وم القيام���ة وله من احل�سن���ات كال�ّسح���اب ال���ّركام اأو كاجلبال 
الروا�س���ي، فيقول: ي���ا رّب اأّنى يل هذا ومل اأعملها؟ فيقول: هذا علمك الذي عّلمته 

الّنا�ض يعمل به من بعدك«)6(.

)1( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض370، الباب احلادي والع�سرون، الف�سل الثاين.
)2( الكليني: الكايف 5/ 56، باب الأمر باملعروف والنهى عن املنكر، ح1.

)3( املجل�سي: بحار الأنوار 97/ 73، ح10.
)4( املتقي الهندي: كنز العّمال 13/ 557، ح37445.

)5( ابن فهد احللي: عّدة الّداعي، �ض63.
)6( املجل�سي: بحار الأنوار 2/ 18، ح44. 

م: ال�سخم املرتاكم بع�سه فوق بع�ض(. )الّركام بال�سّ
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وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»اإّن اهلل ومالئكت���ه حت���ى الّنمل���ة يف جحرها وحتى احلوت يف البح���ر ي�سّلون على 

معّلم الّنا�ض اخلري«)1(.

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»م���ن عّلم ب���اب هدى فله مث���ل اأجر من عمل ب���ه، ول ينق�ض اأولئك م���ن اأجورهم 

�سيًئا«)2(.

عن اأبي ب�صري قال: �صمعت اأبا عبد اهلل ÷ يقول:	• 
»م���ن عّلم خرًيا فله مث���ل اأجر من عمل به، قلت: فاإن عّلم���ه غريه يجري ذلك له؟ 

قال: اإن عّلمه الّنا�ض كّلهم جرى له، قلت: فاإن مات؟ قال: واإن مات«)3(.
ع���ن عب���د ال�سالم بن �سالح الهروي، قال: �سمعت اأب���ا احل�سن الّر�سا ÷ يقول: 
»رح���م اهلل عب���ًدا اأحي���ا اأمرنا. فقلت له: فكي���ف يحيي اأمركم ق���ال: يتعّلم علومنا 

ويعّلمها الّنا�ض فاإّن الّنا�ض، لو علموا حما�سن كالمنا لّتبعونا«)4(.
	 وتقّدم���ت رواي���اٌت يف لعن من يكتم العل���م، واأّنه يلقى اهلل عّز وج���ّل يوم القيامة 

ملجًما بلجاٍم من نار.

 العنوان الرابع: الن�صيحة:
 : قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 62	•

ُح َلُكْم}. ي َواأَن�سَ  {اأَُبلُِّغُكْم ِر�َساَلِت َربِّ

: قال تعاىل يف �صورة الأعراف/ الآية 68	•
ٌح اأَِمنٌي}. ي َواأََنْا َلُكْم َنا�سِ  {اأَُبلُِّغُكْم ِر�َسالِت َربِّ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 10/ 145، ح28736.
)2( الكليني: الكايف 1/ 35، باب ثواب العامل واملتعّلم، ح4.

)3( امل�سدر نف�سه: ح3.
دوق: معاين الأخبار، �ض180، ح1. )4( ال�سّ
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وقال ر�صول اهلل 4:	• 
»اإّن اأعظ���م الّنا����ض منزلًة عن���د اهلل يوم القيام���ة اأم�ساهم يف اأر�س���ه بالن�سيحة 

خللقه«)1(.

وقال 4:	• 
»اأّم���ا عالم���ة النا�سح فاأربع���ة: يق�سي باحل���ّق، ويعطي احلّق م���ن نف�سه، وير�سى 

للّنا�ض ما ير�ساه لنف�سه، ول يعتدي على اأحد«)2(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»ما اأخل�ض املودة من مل ين�سح«)3(.

 : وقال ÷	•
»اأ�سفق النا�ض عليك اأعونهم لك على �سالح نف�سك، واأن�سحهم لك يف دينك«)4(.

وقال ÷:	• 
»ليكن اأحّب الّنا�ض اإليك امل�سفق النا�سح«)5(.

 : وقال ÷	•
»من اأمرك باإ�سالح نف�سك فهو اأحّق من تطيعه«)6(. 

 : وقال ÷	•
»ل خري يف قوٍم لي�سوا بنا�سحني، ول يحّبون النا�سحني«)7(. 

)1( الكليني: الكايف 2/ 208، باب ن�سيحة املوؤمن، ح5.
)2( ابن �سعبة احلّراين: حتف العقول، �ض20.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض476، الباب الرابع والع�سرون، الف�سل الثالث.
)4( الري�سهري: ميزان احلكمة 4/ 3281، ]3873[ قبول الن�سيحة.

)5( امل�سدر نف�سه.
)6( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض441، الباب الرابع والع�سرون.

)7( امل�سدر نف�سه: �ض535، الباب الثامن والع�سرون، ، الف�سل الثاين.
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وقال ÷:	• 
»منا�سحك م�سف���ٌق عليك، حم�سٌن اإليك، ناظٌر يف عواقب���ك، م�ستدرٌك فوارطك، 

ففي طاعته ر�سادك، ويف خمالفته ف�سادك«)1(.

وقال الإمام زين العابدين ÷:	• 
»... وح���ّق امل�ستن�سح اأن توؤّدي اإليه الن�سيح���ة، وليكن مذهبك الّرحمة له والّرفق 
واب  ب���ه. وحّق النا�س���ح اأن تلني له جناحك، وت�سغي اإليه ب�سمع���ك، فاإن اأتى بال�سّ
حمدت اهلل عّز وجّل، واإن مل يوافق رحمتُه ومل تتهمه، وعلمت اأّنه اأخطاأ، ومل توؤاخذه 

بذلك، اإّل اأن يكون م�ستحًقا للتهمة، ول تعباأ ب�سيٍئ من اأمره على حال«)2(.

العنوان اخلام�ص: الهداية:
قال ر�صول اهلل 4 لعلّي ÷ ملّا بعثه اإىل اليمن: 	•

»واأمي اهلل لأن يه���دي اهلل عل���ى يدي���ك رج���اًل خرٌي لك مّم���ا طلعت علي���ه ال�ّسم�ض 
وغربت، ولك ولوؤه يا علي«)3(.

وقال 4:	• 
»م���ن ي�سف���ع �سفاعًة ح�سنًة، اأو اأمر مبعروف، اأو نهى عن منكر، اأو ّدل على خري، اأو 

اأ�سار به فهو �سريك، ومن اأمر ب�سوء، اأو ّدل عليه، اأو اأ�سار به، فهو �سريك«)4(.

وقال 4:	• 
» واهلل لأن ُيهَدى بهداك رجٌل واحٌد خرٌي لك من حمر الّنعم«)5(.

)1( امل�سدر نف�سه: �ض489، الباب الرابع والع�سرون، الف�سل الرابع.
دوق: اخل�سال، �ض570، باب اخلم�سني، ح1. )2( ال�سّ

)3( الكليني: الكايف 5/ 28، باب و�سية ر�سول اهلل4 واأمري املوؤمنني ÷، ح4.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 97/ 87، ح65.

)5( املتقي الهندي: كنز العّمال: 10/ 140، ح28713.
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ادق ÷	• عن قول اهلل عّز وجّل:  �صئل الإمام ال�صّ
ا�َض َجِميًعا})1(؟ قال: من اأخرجها من �سالٍل اإىل  ْحَيا النَّ ا اأَ َ  {َوَم���ْن اأَْحَياَها َفَكاأَنَّ

هدى فكاأّنا اأحياها ومن اأخرجها من هًدى اإىل �سالٍل فقد قتلها«)2(.

 : وقال ÷	•
»ل يتكّل���م الّرجل بكلمة ح���قٍّ ُيوؤخذ بها؛ اإّل كان له مثل اأجر من اأخذ بها، ول يتكّلم 

بكلمة �سالٍل ُيوؤخذ بها؛ اإّل كان عليه وزر من اأخذ بها«)3(.

العنوان ال�صاد�ص:  املوعظة:
 : قال تعاىل يف �صورة يون�ص/ الآية 57	•

ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة  َا يِف ال�سُّ ُكْم َو�ِسَفاء ملِّ بِّ ن رَّ ْوِعَظٌة مِّ ا�ُض َقْد َجاءْتُكم مَّ  {َيا اأَيَُّها النَّ
ْلُموؤِْمِننَي}. لِّ

 : قال تعاىل يف �صورة النحل/ الآية 125	•
�َسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن}. ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ  {اْدُع اإِىِل �َسِبيِل َربِّ

 : قال تعاىل يف �صورة لقمان/ الآية 13	•

 {َواإِْذ َقاَل ُلْقَماُن ِلْبِنِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َل ُت�ْسِرْك ِباهلِل}.

 : قال تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 66	•
ا لَُّهْم}. ُهْم َفَعُلوْا َما ُيوَعُظوَن ِبِه َلَكاَن َخرْيً  {َوَلْو اأَنَّ

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»املواعظ حياة القلوب«)4(.

)1( املائدة: اآية 32.
)2( الكليني: الكايف 210/2، باب يف اإحياء املوؤمن، ح1.

)3( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 173/16، باب ا�ستحباب اإقامة ال�سن احل�سنة، ح4.
)4( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض17، الباب الأول.
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 : وقال الإمام علّي ÷	•
»ا�ست�سبحوا من �سعلة واعٍظ مّتعظ، واقبلوا ن�سيحة نا�سٍح متيّقظ، وقفوا عند ما 

اأفادكم من التعليم«)1(.

 : وقال ÷	•
»اإّن الوعظ الذي ل ميّجه �سمع، ول يعدله نفع ما �سكت عنه ل�سان القول، ونطق به 

ل�سان الفعل«)2(. 

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
الة واخلري،  »كون���وا دعاًة للنا�ض بغري األ�سنتكم، لريوا منكم الورع والجتهاد وال�سّ

فاإّن ذلك داعية«)3(.

ل:  وقال ÷	• للمف�صّ
���ل، ق���ل ل�سيعتن���ا، كون���وا دعاًة اإلين���ا بالكّف عن حم���ارم اهلل، واجتناب  »اأي مف�سّ

معا�سيه، واّتباع ر�سوانه، فاإّنهم اإذا كانوا كذلك كان الّنا�ض اإلينا ُم�سارعني«)4(.

العنوان ال�صابع: قول احلّق:
 : قال تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 66	•

اِم���نَي ِباْلِق�ْسِط �ُسَه���َداء هلِلِ َوَلْو َعَل���ى اأَنُف�ِسُكْم اأَِو  ِذيَن اآَمُن���وْا ُكوُنوْا َقوَّ  {َي���ا اأَيَُّه���ا الَّ
اْلَواِلَدْيِن َوالأَْقَرِبنَي}.

وقال ر�صول اهلل 4: 	•
»م���ا اأنف���ق موؤمٌن من نفقٍة ه���ي اأحّب اإىل اهلل ع���ّز وجّل من قول احل���ّق يف الّر�سا 

والغ�سب«)5(.

)1( امل�سدر نف�سه:  �ض92، الباب الأول، الف�سل الرابع.
)2( الري�سهري: ميزان احلكمة 4/ 3602، حرف امليم، املوعظة، الدعوة بغري الل�سان.

)3( الكليني: الكايف 2/ 78، باب الورع، ح14.
)4( النوري: م�ستدرك الو�سائل 12/ 206، باب وجوب الإتيان مبا يوؤمر به من الواجبات، ح11.

دوق: اخل�سال، �ض60، ح82. )5( ال�سّ
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وقال 4:	• 
»األ! ل مينعّن رجاًل مهابة الّنا�ض اأن يتكّلم باحلّق اإذا علمه، األ! اإّن اأف�سل اجلهاد 

كلمة حقٍّ عند �سلطاٍن جائر«)1(. 

وقال 4:	• 
»ال�سابق���ون اإىل ظّل العر�ض طوبى لهم، قلنا: يا ر�سول اهلل، ومن هم؟ قال: الذين 
يقبلون احلّق اإذا �سمعوه، ويبذلونه اإذا �ساألوه، ويحكمون للنا�ض كحكمهم لأنف�سهم، 

هم ال�سابقون اإىل ظّل العر�ض«)2(.

وقال 4: 	•
ا، واردد الباطل على من  »اقب���ل احلّق مّمن اأتاك به �سغ���رٌي اأو كبرٌي واإن كان بغي�سً

جاء به من �سغرٌي اأو كبرٌي واإن كان حبيًبا«)3(.

وقال 4:	• 
»اأتقى الّنا�ض من قال احلّق فيما له وعليه«)4(.

وقال 4:	• 
���ا بل�سان���ه جرى ل���ه اأجره حت���ى ياأت���ي اهلل ي���وم القيام���ة فيوّفيه  »م���ن اأنع����ض حقًّ

ثوابه«)5(.

العنوان الثامن:  اجلهاد يف �صبيل اهلل: 
 : قال تعاىل يف �صورة الن�صاء/ الآية 95	•

َل اهلُل امْلَُجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن اأَْجًرا َعِظيًما}.  {َوَف�سَّ

)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 15/ 923، ح43587.
)2( النوري: م�ستدرك الو�سائل 11/ 308، باب وجوب اإن�ساف النا�ض ولو من نف�سك، ح3.

)3( املتقي الهندي: كنز العّمال 15/ 794، ح43152.
)4( املجل�سي: بحار الأنوار 67/ 288، ح15.

)5( املتقي الهندي: كنز العّمال 3/ 82، ح5600.
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 : قال تعاىل يف �صورة حممد/ الآية 31	•
اِبِريَن}. ُكْم َحتَّى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن ِمنُكْم َوال�سَّ  {َوَلَنْبُلَونَّ

 : قال تعاىل يف �صورة املائدة/ الآية 35	•
ُقوْا اهلَل َواْبَتُغوْا اإَِليِه اْلَو�ِسيَلَة َوَجاِهُدوْا يِف �َسِبيِلِه}.  {اتَّ

 : قال تعاىل يف �صورة احلج/ الآية 78	•
 {َوَجاِهُدوا يِف اهلِل َحقَّ ِجَهاِدِه}.

 : قال تعاىل يف �صورة التوبة/ الآية 41	•
نُف�ِسُكْم يِف �َسِبيِل اهلِل}.  {َوَجاِهُدوْا ِباأَْمَواِلُكْم َواأَ

 : قال تعاىل يف �صورة املائدة/ الآية 54	•
 {ُيَجاِهُدوَن يِف �َسِبيِل اهلِل َوَل َيَخاُفوَن َلْوَمَة لآِئٍم}.

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»اإّن املوؤمن يجاهد ب�سيفه ول�سانه«)1(.

 : وقال الإمام علّي ÷	•
»جاهدوا يف �سبيل اهلل باأيديكم، فاإن مل تقدروا فجاهدوا باأل�سنتكم، فاإن مل تقدروا 

فجاهدوا بقلوبكم«)2(.

 : وقال ÷	•
»اجله���اد على اأرب���ع �سعب: على الأم���ر باملعروف والنهي عن املنك���ر، وال�سدق يف 
املواط���ن، و�سناآن الفا�سقني، فم���ن اأمر باملعروف �سّد ظه���ر املوؤمن، ومن نهى عن 
املنك���ر اأرغم اأنف املناف���ق، واأمن كيده، ومن �سدق يف املواط���ن ق�سى الذي عليه، 

ومن �سنئ الفا�سقني غ�سب هلل، ومن غ�سب هلل غ�سب اهلل له«)3(. 
)1( املتقي الهندي: كنز العّمال 4/ 357، ح10885.

)2( املجل�سي: بحار الأنوار 97/ 49، ح23.
)3( الكليني: الكايف 2/ 51، باب �سفة الإميان، ح1.
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 : وقال ÷	•
���ة اأوليائه وهو لبا�ض التقوى،  »اإّن اجله���اد باٌب من اأبواب اجلّنة، فتحه اهلل خلا�سّ

ودرع اهلل احل�سينة، وجّنته الوثيقة«)1(. 

العنوان التا�صع: ال�صهادة يف �صبيل اهلل: 
 : قال تعاىل يف �صورة البقرة/ الآية 154	•

 {َوَل َتُقوُلوْا مِلَْن ُيْقَتُل يِف �َسبيِل اهلِل اأَْمَواٌت َبْل اأَْحَياء َوَلِكن لَّ َت�ْسُعُروَن}.

 : قال تعاىل يف �صورة اآل عمران/ الآية 169	•
ِهْم ُيْرَزُقوَن}. ِذيَن ُقِتُلوْا يِف �َسِبيِل اهلِل اأَْمَواًتا َبْل اأَْحَياء ِعنَد َربِّ �َسنَبَّ الَّ  {َوَل حَتْ

 : وقال ر�صول اهلل 4	•
»ف���وق كّل ذي برٍّ برٌّ حتى ُيقتل الّرج���ل يف �سبيل اهلل، فاإذا ُقتل يف �سبيل اهلل فلي�ض 

فوقه بّر«)2(.

وقال 4:	• 
»ال�ّسهادة تكّفر كّل �سيئ اإّل الدين«)3(.

وقال 4: 	•
»اأ�سرف املوت قتل ال�سهادة«)4(.

قال 4:	• 
»م���ن �س���األ اهلل ال�ّسه���ادة ب�س���دٍق بّلغ���ه اهلل من���ازل ال�ّسه���داء، واإن م���ات عل���ى 

فرا�سه«)5(. 

)1( نهج البالغة: 1/ 67، خطبة 27.
)2( الكليني: الكايف 5/ 53، باب ف�سل ال�ّسهادة، ح3.
)3( املتقي الهندي: كنز العّمال: ج397/4، ح11098.

)4( املجل�سي: بحار الأنوار: ج8/97، ح4.
)5( امل�سدر نف�سه: ج201/67، ح4.
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	ف�صل ليلة القدر:
	ملاذا �صّميت ليلة القدر؟

	يف تعيني ليلة القدر
	اأعمال ليلة القدر )الأعمال امل�صرتكة بني الليايل الثالث(

ة بكّل ليلة 	الأعمال اخلا�صّ
	دللت ليلة القدر
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ورد يف ف�سل ليلة القدر اآياٌت وروايات:

	• قال تعاىل يف �صورة القدر: 
ْن اأَْلِف  ���ا اأَنَزْلَن���اُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر، َوَم���ا اأَْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر، َلْيَلُة اْلَق���ْدِر َخرْيٌ مِّ  {اإِنَّ
ن ُكلِّ اأَْم���ٍر، �َساَلٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع  ِهم مِّ وُح ِفيَها ِباإِْذِن َربِّ ُل امْلَاَلِئَكُة َوال���رُّ �َسْه���ٍر، َتَنزَّ

اْلَفْجِر}.

 :  قال تعاىل يف �صورة الّدخان/ الآية 4-3	•
ا ُمنِذِريَن، ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ اأَْمٍر َحِكيٍم}. ا ُكنَّ َباَرَكٍة اإِنَّ ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة مُّ  {اإِنَّ

 وخطب النبّي 4 فقال: 	•
»اأّيه���ا الّنا����ض، اإّن���ه ق���د اأظّلك���م �سهٌر في���ه ليلٌة خ���رٌي من األ���ف �سهر، وه���و �سهر 

رم�سان«)1(.

 :  وقال 4	•
»من قام ليلة القدر اإمياًنا واحت�ساًبا غفر اهلل له ما تقًدم من ذنبه«)2(. 

  :  وقال 4	•
	 قال مو�سى: اإلهي اأريد قربك. 

	 قال: قربي من ا�ستيقظ ليلة القدر. 

دوق: الأمايل، �ض96، املجل�ض احلادي ع�سر ، ح1. )1( ال�سّ
دوق: ف�سائل الأ�سهر الثالثة، �ض136، ح144. )2( ال�سّ
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	 قال: اإلهي اأريد رحمتك. 
	 قال: رحمتي ملن رحم امل�ساكني ليلة القدر.

راط.  	 قال: اإلهي اأريد اجلواز على ال�سّ
	 قال: ذلك ملن ت�سّدق ب�سدقة ليلة القدر.

	 قال: الهي اأريد اأ�سجار اجلّنة وثمارها.
	 قال: ذلك ملن �سّبح ت�سبيحًة ليلة القدر.

	 قال : الهي اأريد الّنجاة من الّنار. 
	 قال: ذلك ملن ا�ستغفر ليلة القدر.

	 قال: اإلهي اأريد ر�ساك. 
. قال: ر�ساي ملن �سّلى ركعتني يف ليلة القدر«)1(	 

 :  وقال 4	•
»ُيفتح اأبواب ال�ّسماوات يف ليلة القدر، فما ِمن عبٍد ُي�سّلي فيها اإّل كتب اهلل تعاىل 
ل���ه ب���كّل �سجدٍة �سجرًة يف اجلّن���ة، لو ي�سري الّراكب يف ّظلها مائ���ة عاٍم ل يقطعها، 
وب���كّل ركعٍة بيًتا يف اجلّنة م���ن درٍّ وياقوت وزبرجد ولوؤلوؤ، وبكّل اآيٍة تاًجا من تيجان 

اجلّنة«)2(. 

 ومن خطبة لأمري املوؤمنني ÷	• ذكر فيها ليلة القدر: 
»�سي���ام يومها اأف�سل من �سيام األف �سهٍر، والعم���ل فيها اأف�سل من العمل يف األف 

�سهر«)3(. 

عن قول اهلل عّز وجّل:   عن حمران اأّنه �صال اأبا جعفر ]÷[ 	•
���ا اأَنَزْلَن���اُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر}، قال: نعم ه���ي ليلة القدر، وهي يف كّل �سنٍة يف �سهر  {اإِنَّ
رم�س���ان يف الع�سر الأواخر، فلم ين���زل القراآن اإّل يف ليلة القدر، قال اهلل عّز وجّل 

)1( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 345.
)2( امل�سدر نف�سه: 1/ 345.

دوق: ف�سائل الأ�سهر الثالثة، �ض108، ح101. )3( ال�سّ

B5 8-8-2010.indd   256 08/08/2010   10:59:45 �



8 8

257

ر يف ليلة الق���در كّل �سيٍئ يكون يف  فيه���ا  {ِفيَه���ا ُيْفَرُق ُكلُّ اأَْمٍر َحِكي���ٍم}، قال: ُيقدَّ
تل���ك ال�سن���ة اإىل مثلها من قاب���ٍل من خرٍي اأو �س���رٍّ اأو طاعٍة اأو مع�سي���ٍة اأو مولوٍد اأو 
ي فهو م���ن املحتوم وهلل فيه امل�سيئة، قال  ر يف تلك الليلة وُق�سِ اأج���ٍل اأو رزٍق فم���ا ُقدِّ
الح  قل���ت له: ليلة القدر خرٌي من األف �سهٍر اأّي �سي���ٍئ عنى بذلك؟ قال: العمل ال�سّ
الة والّزكاة واأنواع اخلري خرٌي من العمل يف األف �سهٍر لي�ض فيها ليلة  فيها من ال�سّ
الق���در، ولول ما ُي�ساع���ف اهلل للموؤمنني ما بلغوا، ولكّن اهلل عّز وجّل ُي�ساعف لهم 

احل�سنات«)1(. 

 : ادق ÷	•  و�صئل الإمام ال�صّ
»كي���ف تك���ون ليلة القدر خرًيا من األ���ف �سهر؟ قال: العمل ال�سال���ح فيها خرٌي من 

العمل يف األف �سهٍر لي�ض فيها ليلة القدر«)2(. 

 : ادق ÷	• وقال الإمام ال�صّ
َماَوات  ُهوِر ِعن���َد اهلِل اْثَنا َع�َسَر �َسْه���ًرا يِف ِكَتاِب اهلِل َي���ْوَم َخَلَق ال�سَّ َة ال�سُّ »{اإِنَّ ِع���دَّ
}، فغ���ّرة ال�ّسه���ور �سه���ر اهلل عّز وجّل، وه���و �سهر رم�س���ان، وقلب �سهر  َوالأَْر����ضَ

رم�سان ليلة القدر«)3(.

 : وقال الإمام الباقر ÷	•
»من اأحيا ليلة القدر ُغفرت له ذنوبه، ولو كانت ذنوبه عدد نوم ال�ّسماء، ومثاقيل 

اجلبال، ومكائيل البحار«)4(. 
	 ل يتحّق���ق الإحي���اء ال���ذي ترتّت���ب علي���ه ه���ذه الآث���ار اإّل اإذا توّف���رت )التوب���ة 

ادقة(. ال�سّ

)1( الكليني: الكايف 4/ 157، كتاب ال�سيام، باب يف ليلة القدر، ح6. 
دوق: من ل يح�سره الفقيه 2/ 158، ح2025. )2( ال�سّ

دوق: الأمايل، �ض118، ح4. )3( ال�سّ
)4( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 346.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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 : وقال الإمام الكاظم ÷	•
»من اغت�سل ليلة القدر، واأحياها اإىل طلوع الفجر، خرج من ذنوبه«)1(. 

يف احلديث عن ر�صول اهلل 4: 	•
»اإّن اهلل اخت���ار من الأيام يوم اجلمعة، ومن الليايل ليلة القدر، ومن ال�ّسهور �سهر 

رم�سان«)2(. 

اأّنه قال:  وُروي عن النبّي 4 	•
»ف���اإذا كان ليل���ة القدر، اأمر اهلل عّز وجّل جربئيل فهبط يف كوكبٍة من املالئكة اإىل 
الأر�ض، ومعه لواٌء اأخ�سر فريكز اللواء على ظهر الكعبة، وله �ستمائة جناح، منها 
جناح���ان ل ين�سرهما اإّل يف ليلة الق���در، فين�سرهما يف تلك الليلة فيتجاوز امل�سرق 
واملغرب ويب���ّث جربئيل ÷ املالئكة يف هذه الأّمة في�سلمون على كّل قائٍم وقاعٍد 
وم�س���لٍّ وذاكٍر وي�سافحونه���م ويوؤمّنون على دعائهم حتى يطل���ع الفجر فاإذا طلع 
الفجر نادى جربئيل يا مع�سر املالئكة الّرحيل الّرحيل فيقولون يا جربئيل ما �سنع 
اهلل يف حوائ���ج املوؤمن���ني من اأّمة حممد؟ فيقول: اإّن اهلل عّز وجّل قد نظر اإليهم يف 
ه���ذه الليلة فعفا عنهم وغفر له���م، اإّل اأربعة، فقيل يا ر�سول اهلل من هوؤلء الأربعة 

قال: رجٌل مات مدمن خمر، وعاّق والديه، وقاطع رحم، وم�ساحن«)3(.

دوق: ف�سائل الأ�سهر الثالثة، �ض137، ح146. )1( ال�سّ
)2( املجل�سي: بحار الأنوار 36/ 372، ح234.

دوق: ف�سائل الأ�سهر الثالثة، �ض127، ح133. )3( ال�سّ
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ملاذا �صّميت ليلة القدر؟

طرحت عّدة تفا�سري:

التف�صري الأول: 
م���ن الق���در )مبعنى الق�س���اء( لأّنها الليلة الت���ي ُيحكم فيها وُيق�س���ي مبا يكون يف 

ال�ّسنة باأجمعها. 

 : عن الإمام الّر�صا ÷	•
»فيها ُيفَرق كّل اأمٍر حكيم، وُيقّدر فيها ما يكون يف ال�ّسنة، من خريٍّ اأو �سرٍّ اأو م�سّرٍة 

اأو منفعة، اأو رزق اأو اأجٍل لذلك �سّميت ليلة القدر«)1(.

التف�صري الثاين:
م���ن القدر - مبعنى ال�ّس���رف وعظيم ال�ّساأن - من قولهم: رجٌل له قَدٌر عند النا�ض 

اأي منزلٌة و�سرف، ومنه قوله تعاىل:  {َوَما َقَدُروْا اهلَل َحقَّ َقْدِرِه}.

اأّي: ما عّظموه حّق تعظيمه.

يت هذه الليلة ليلة القدر: ف�صمِّ
	 ل�سرفها وِعظم �ساأنها.

	 اأو لأّن للّطاعات فيها قدًرا عظيًما وثواًبا جزياًل.
	 اأو لأّنه اأُنزل فيها كتاٌب له قدر اإىل ر�سول ذي قدر. 

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 242، اأبواب اأحكام �سهر رم�سان، ح6.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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التف�صري الثالث:
يق( لأّن الأر�ض ت�سيق فيها باملالئكة.  من القدر )مبعنى ال�سّ
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يف تعيني ليلة القدر:

ل اإ�سكال عندنا اأّن ليلة القدر يف �سهر رم�سان...
واأّما يف اأّي ليلٍة تكون؟

فالّروايات الواردة ميكن ت�سنيفها اإىل طوائف:

الطائفة الأوىل: رواياٌت مطلقٌة ل حتّدد ليلةاً معّينة: 
	 »فيه ليلٌة خرٌي من األف �سهر«.

	 »من قام ليلة القدر اإمياًنا واحت�ساًبا«.
	 »وقلب �سهر رم�سان ليلة القدر«. 

	 »من اأحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه«. 
	 »اإّن اهلل اختار من الليايل ليلة القدر«.

الطائفة الثانية: رواياٌت ح�صرت ليلة القدر يف الع�صر الأواخر:
جاء يف ل�سان بع�ض الروايات: 

عن النبّي 4: 	•
»التم�سوها يف الع�سر الأواخر«)1(.

اإنا اأنزلناه يف  عن حمران اإّنه �صاأل اأبا جعفر  ÷ عن قول اهلل عّز وجّل  {	•
ليلة القدر}: »قال نعم هي ليلة القدر وهي يف كّل �سنة يف �سهر رم�سان يف الع�سر 

)1( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 156.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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الأواخر«)1(. تقّدمت الرواية يف ف�سل ليلة القدر.

الطائفة الثالثة: رواياٌت ح�صرتها يف ليايل معّينة:
1- روايات ح�صرتها يف ثالث ليايل: 

»ليلة ت�سع ع�سرة، ليلة اإحدى وع�سرين، ليلة ثالث وع�سرين«.

عن زرارة عن اأبي عبد اهلل ÷	• قال: 
»التقدي���ر يف ليلة ت�سع ع�س���رة، والإبرام يف ليلة اإحدى وع�سرين، والإم�ساء يف ليلة 

ثالث وع�سرين«)2(.

 : وعنه ÷	•
»ل واهلل م���ا ذاك اإّل يف ليلة ت�سع ع�سرة من �سهر رم�سان واإحدى وع�سرين وثالث 

وع�سرين«)3(.

وعنه ÷	• قال: 
»اطلبها يف ت�سع ع�سرة، واإحدى وع�سرين، وثالث وع�سرين«)4(.

2- روايات ح�صرتها يف ليلتني: 
)اإحدى وع�سرين وثالث وع�سرين(.

 : عن ح�ّصان بن مهران عن اأبي عبد اهلل ÷	•
»�ساألت���ه ع���ن ليلة القدر؟ فق���ال: التم�سها يف ليل���ة اإحدى وع�سري���ن، اأو ليلة ثالث 

وع�سرين«)5(.

)1( الكليني: الكايف 4/ 157، كتاب ال�سيام، باب يف ليلة القدر، ح6.
)2( الكليني: الكايف 4/ 159، باب يف ليلة القدر، ح9.
)3( امل�سدر نف�سه: 4/ 159، باب يف ليلة القدر، ح8.

)4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 361، باب تعيني ليلة القدر واأّنها يف كل �سنة، ح21.
)5( امل�سدر نف�سه: �ض 354، ح1.
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	•عن اأبي حمزة الّثمايل قال:
 كن���ت عن���د اأبي عبد اهلل ÷ فقال له اأبو ب�سري: جعلت فداك، الليلة التي يرجى 

فيها ما يرجى؟ فقال: 
»يف ليل���ة اإحدى وع�سرين، اأو ثالٍث وع�سرين، قال: فاإن مل اأقِو على كلتيهما، فقال: 

ما اأي�سر ليلتني فيما تطلب«)1(. 

 : عن الف�صيل بن ي�صار قال: كان اأبو جعفر ]الإمام الباقر[ ÷	•
»اإذا كان ليل���ة اإح���دى وع�سرين وليلة ث���الث وع�سرين اأخذ يف الدع���اء حتى يزول 

الليل، فاإذا زال الليل �سّلى«)2(. 
ع���ن زرارة، عن اأبي جعف���ر الإمام الباقر ÷ قال: �ساألته ع���ن ليلة القدر؟ قال: 
»هي ليلة اإحدى وع�سرين، اأو ثالٍث وع�سرين، قلت: األي�ض اإّنا هي ليلة؟ قال: بلى: 

قلت: فاأخربين بها؟ قال: ما عليك اأن تفعل خرًيا يف ليلتني؟!«)3(. 

وعــن عبد الواحد بــن املختار قال: �صاألت اأبا جعفر ÷	• عن ليلة القدر؟ 
قال ]÷[:

»يف ليلتني: ليلة ثالث وع�سرين، واإحدى وع�سرين، فقلت، اأفرد يل اإحداهما، قال: 
وما عليك اأن تعمل يف ليلتني هي اإحداهما؟!«)4(.

 : عن �صهاب قال: قلت لأبي عبد اهلل ÷	•
»اأخ���ربين عن ليل���ة القدر، فق���ال ÷: هي ليلة اإح���دى وع�سري���ن، اأو ليلة ثالث 

وع�سرين«)5(.

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 355، ح3.

)2( امل�سدر نف�سه: �ض 356، ح4.
)3( امل�سدر نف�سه: �ض 359، ح14.
)4( امل�سدر نف�سه: �ض360، ح19.
)5( امل�سدر نف�سه: �ض 263، ح20.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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3- روايات ح�صرتها يف ليلٍة واحدة:
)ليلة ثالث وع�سرين(

عن اأبي جعفر ÷	• قال: 
»اإّن اجّلهن���ي اأتي النب���ّي 4 فقال: يا ر�سول اهلل اإّن يل اإب���اًل وغنًما وغًلة فاأحّب 
الة وذلك يف �سهر رم�سان، فدعاه ر�سول  اأن تاأم���رين بليلٍة اأدخل فيها فاأ�سهد ال�سّ
اهلل 4 ف�س���اّره يف اأذنه، ف���كان اجلهني اإذا كان ليلة ثالث وع�سرين دخل باإبله، 

وغنمه، واأهله، اإىل مكانه ]املدينة[«)1(. 

	•عن �صفيان بن ال�ّصمط قال:
 قلت: لأبي عبد اهلل ÷: الليايل التي ُيرجى فيها من �سهر رم�سان ]يعني يرجى 

فيها ليلة القدر[؟ 
فق���ال ]÷[: »ت�س���ع ع�س���رة، واإح���دى وع�سري���ن، وث���الث وع�سرين« قل���ت: فاإن 
ة اأو عّل���ة، ما املعتمد علي���ه من ذلك؟ فق���ال ]÷[: ثالث  اأخ���ذت اإن�ساًن���ا الَف���رْتَ

وع�سرين«)2(. 

	•عن �صالح بن اأبي حّماد قال: 
كتب���ت اإىل اأبي حممد ÷ اأ�ساأله عن الغ�ّس���ل يف �سهر رم�سان [يعني يرجى فيها 

ليلة القدر]؟ فكتب ÷: 
»اإن ا�ستطع���ت اأن تغت�سل ليلة �سبع ع�سرة وليلة ت�سع ع�سرة، وليلة اإحدى وع�سرين، 
وليلة ثالث وع�سرين فافعل، فاإّن فيها ُترجى ليلة القدر، فاإن مل تقدر على اإحيائها 

فال يفوتنك اإحياء ليلة ثالث وع�سرين...«)3(.

)1( امل�سدر نف�سه: �ض 359، ح16.
)2( امل�سدر نف�سه: �ض 357، ح8.
)3( امل�سدر نف�سه: �ض 358، ح9.
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اأعمال ليلة القدر 
)الأعمال امل�صرتكة بني الليايل الثالث(

)1( اإحياوؤها بالعبادة:
ليايل الإحياء يف ال�سنة ح�سب الروايات �سبع:

	 ليلة اأول حمرم.
	 ليلة عا�سوراء.
	 ليلة اأول رجب.

	 ليلة الن�سف من �سعبان.
	 ليلة القدر.

	 ليلة عيد الفطر.
	 ليلة عيد الأ�سحى.

في�صتحّب اإحياء ليلة القدر:
الة. 	 بال�سّ

	 والّدعاء له ولوالديه وللموؤمنني.
كر. 	 والذِّ

	 وتالوة القراآن.
. الة على حممد واآل حممد 4	  وال�ستغفار وكرثة ال�سّ

	 وطلب اجلّنة.
	 والتعّوذ من الّنار.

	 وا�ستدفاع ال�ّسرور والآفات.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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	 وطلب �سعة الّرزق.
	 وطول العمر.

به اإىل اهلل تعاىل. 	 وممار�سة الأعمال التي تقرِّ
	 )انظر: الربنامج ال�ّسامل لهذه الليلة(.

ويدّل على ا�صتحباب ليلة القدر:
اأ- ما ن�ّض عليه القراآن اأّنها خرٌي من األف �سهر، واأّنها ليلٌة مباركة.

ر فيها ما يكون يف تلك ال�ّسنة. ب- ما ورد اأّن اهلل تعاىل ُيقدِّ
ج- ما ورد اأّن املالئكة تنزل وت�سافح املوؤمنني امل�سغولني بالعبادة.

د- ما ورد من الأحاديث يف ف�سلها وف�سل اإحيائها.

)2( الغ�صل:
 : قال الإمام الكاظم ÷	•

»من اغت�سل ليلة القدر، واأحياها اإىل طلوع الفجر خرج من ذنوبه«)1(.

)3( زيارة الإمام احل�صني ÷: 
 : ادق ÷	• عن الإمام ال�صّ

»اإذا كان ليل���ة الق���در يف���رق اهلل عز وجل كّل اأم���ر حكيم، نادى من���اٍد من ال�ّسماء 
ال�سابعة من بطنان العر�ض: اأّن اهلل عّز وجّل قد غفر ملن اأتى قرب احل�سني ÷«)2(. 

]ذكر احلديث القّمي يف مفاتيح اجلنان وقال عنه: حديٌث معترب[.

وعن الإمام الكاظم ÷	• قال: 
»ث���الث لي���اٍل من زار احل�س���ني ÷ فيهّن ُغفر له م���ا تقّدم من ذنب���ه وما تاأخر: 
ليلة الن�سف م���ن �سعبان، وليلة ثالث وع�سرين من رم�سان، وليلة العيد- اأي عيد 

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 359، باب تعيني ليلة القدر واأّنها يف كّل �سنة، ح11.
)2( ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 384.
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الفطر-«)1(. ]ذكر احلديث القّمي يف مفاتيح اجلنان وقال عنه: حديٌث معترب[.

ــادق ÷	• اأّنه قال  روى ابــن قولويــه يف كامــل الّزيــارات عــن الإمــام ال�صّ
ل�صدير: 

»ي���ا �سدير وما عليك اأن تزور قرب احل�س���ني ]÷[ يف كّل جمعٍة خم�ض مّراٍت ويف 
كّل ي���وم مّرة، قلت: جعلت فداك اإّن بيننا وبين���ه فرا�سخ كثرية، فقال: ت�سعد فوق 
�سطح���ك ثّم تلتفت مينًة وي�س���رة، ثّم ترفع راأ�سك اإىل ال�ّسماء، ثّم تتحّرى نحو قرب 
احل�س���ني ]÷[، ث���ّم تقول: ال�ّسالم عليك يا اأبا عب���د اهلل، ال�ّسالم عليك ورحمة 
اهلل وبركات���ه. ُيكت���ب لك زورة، والّزورة حّجٌة وعمّرة، ق���ال �سدير: فرمّبا فعلته يف 

الّنهار اأكرث من ع�سرين مّرة«)2(.

)4( �صالة ركعتني:
يف كّل ركع���ٍة )احلم���د( م���ّرة، و)قل ه���و اهلل اأحد( �سب���ع مّرات وبع���د الفراغ من 

الة يقول )ا�ستغفر اهلل واأتوب اإليه( �سبعني مّرة. ال�سّ

يف الإقبال عن النبّي 4:	• 
»من �سّلى يف ليلة القدر ركعتني فقراأ يف كّل ركعٍة فاحتة الكتاب مّرة و)قل هو اهلل 
اأح���د( �سب���ع مّرات فاإذا فرغ ي�ستغفر �سبعني مّرة فم���ا زاد ل يقوم من مقامه حتى 
يغفر اهلل له ولأبويه، وبعث اهلل مالئكًة يكتبون له احل�سنات اإىل �سنة اأخرى، وبعث 
اهلل مالئكًة اإىل اجلنان يغر�سون الأ�سجار ويبنون الق�سور ويجرون له الأنهار، ول 

يخرج من الدنيا حتى يرى ذلك كله«)3(.

)1( املجل�سي: بحار الأنوار 98/ 101، ح36.
)2( بن قولويه: كامل الّزيارات، �ض480، ح2.

)3( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 8/ 20، باب ا�ستحباب �سالة مائة ت�سع ع�سرة، ح7.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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)5( �صالة مائة ركعة: 
وفيه���ا ف�س���ل كثري، والأف�س���ل اأن يقراأ بعد احلم���د يف كل ركع���ة )التوحيد( ع�سر 

مرات)1(. 

)6( دعاء التو�ّصل بالقراآن املجيد: 
 : يف الإقبال عن اأبي جعفر الباقر ÷	•

»تاأخ���ذ امل�سح���ف يف ث���الث لياٍل م���ن �سهر رم�س���ان، فتن�سره وت�سع���ه بني يديك 
وتق���ول: )اللهّم اإيّن اأ�ساألك بكتابك املنزل، وما فيه وفيه ا�سمك الأكرب، واأ�سماوؤك 
احل�سن���ى وما ُيخاف وُيرجى، اأن تعلني من عتقائك من الّنار، وتدعو مبا بدا لك 

من حاجة«)2(.

ادق ÷	• اأّنه قال:  ويف الإقبال عن الإمام ال�صّ
»خذ امل�سحف فدعه على راأ�سك وقل: )اللهّم بحّق هذا القراآن، وبحّق من اأر�سلته 

به، وبحّق كّل موؤمٍن مدحته فيه، وبحّقك عليهم فال اأحد اأعرف بحّقك منك(.
ثّم قل:

	 بك يا اهلل )ع�سر مرات(. 
	 مبحمٍد )ع�سر مرات(. 

	 بعليٍّ )ع�سر مرات(. 
	 بفاطمة )ع�سر مرات(. 

	 باحل�سن )ع�سر مرات(. 
	 باحل�سني )ع�سر مرات(. 

	 بعلّي بن احل�سني )ع�سر مرات(. 
	 مبحمد بن علّي )ع�سر مرات(. 

	 بجعفر بن حممد )ع�سر مرات(. 
)1( مفاتيح اجلنان.

)2( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 346.
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	 مبو�سى بن جعفر )ع�سر مرات(. 
	 بعلّي بن مو�سى )ع�سر مرات(. 
	 مبحمد بن علّي )ع�سر مرات(. 
	 بعلّي بن حممد )ع�سر مرات(. 

	 باحل�سن بن علّي )ع�سر مرات(. 
	 باحلّجة )ع�سر مرات(. 

وت�ساأل حاجتك، وذكر يف حديثه اإجابة الداعي وق�ساء حوائجه«)1(.

)7( قراءة بع�ص الأدعية )مذكورة يف كتب الأدعية(.

)8( ورد يف بع�ــص الأحاديث ا�صتحباب قــراءة )دعاء اجلو�صن الكبري يف الليايل 
الثالث(.

)1( امل�سدر نف�سه.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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ة بكّل ليلة الأعمال اخلا�صّ

)1( اأعمال الليلة التا�صعة ع�صرة: 
ُي�ساف ملا تقّدم من الأعمال امل�سرتكة: 

1- ال�ستغفار مائة مّرة: »ا�ستغفر اهلل رّبي واأتوب اإليه«.
2- اأن يقول مائة مّرة: »اللهّم العن قتلة اأمري املوؤمنني«.

3- اأن يقراأ هذا الّدعاء: 
»اللهّم اجعل فيما تق�سي وتقّدر، من الأمر املحتوم، وفيما تفرق من الأمر احلكيم، 
يف ليل���ة الق���در، ويف الق�ساء ال���ذي ل ُيّرد ول ُيب���ّدل، اأن تكتبني م���ن حّجاج بيتك 
احل���رام، املربور حّجهم، امل�سكور �سعيهم، املغفور ذنوبهم، املكّفر عنهم �سّيئاتهم، 
واجع���ل فيما تق�سي وتقّدر اأن تطيل عمري، وتو�ّس���ع علّي يف رزقي وتفعل بي )كذا 

وكذا( ثّم يطلب حوائجه«)1(.

)2( اأعمال الليلة احلادية والع�صرين: 
ُي�ساف اإىل ما تقدم من الأعمال امل�سرتكة:

1- اأن تقراأ فيها دعاء الع�صر الأواخر من �صهر رم�صان: 
»اأع���وذ بجالل وجهك الك���رمي اأن ينق�سي عني �سهر رم�س���ان، اأو يطلع الفجر من 

ليلتي هذه ولك ِقَبلي تبعٌة اأو ذنٌب تعّذبني عليه ]يا رحمن يا رحيم[«)2(.

)1( ال�سيد ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 81.
دوق: من ل يح�سره الفقيه 2/ 161، ح2032.  )2( ال�سّ
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2- اأن تقول بعد الفرائ�ص )يف الع�صر الأواخر(: 
»اللهّم اأّد عّنا حّق ما م�سى من �سهر رم�سان واغفر لنا تق�سرينا فيه وت�سّلمه مّنا 
مقب���وًل ول توؤاخذنا باإ�سرافنا على اأنف�سنا، واجعلنا من املرحومني، ول تعلنا من 

املحرومني«)1(. 

 : ادق ÷	• روى الكفعمي يف هام�ص كتاب )البلد الأمني( عن ال�صّ
»اأّن م���ن قال ه���ذا اّلدعاء غفر اهلل له م���ا �سدر عنه فيما �سلف م���ن هذا ال�ّسهر، 

وع�سمه من املعا�سي فيما بقي منه«)2(. 

3- يف هذه الليلة ُقب�ض اأمري املوؤمنني ÷، وقيل اأّن يف هذه الليلة كان الإ�سراء بالنبّي4 
وفيها رفع عي�سى بن مرمي)3(. 

ل���وات على حممٍد واآل  4- وق���ال املفي���د رحمه اهلل: »ينبغ���ي يف هذه الليلة الإكثار من ال�سّ
حممد، والّدعاء على ظامليهم، واللعن على قاتل اأمري املوؤمنني÷«)4(.  

)3( اأعمال الليلة الثالثة والع�صرين: 
ُي�ساف اإىل ما تقّدم من الأعمال امل�سرتكة:

ا�ستحباب غ�سل اآخر يف اآخر الليل. 1 -
ا�ستحباب قراءة: 2 -

	 �سورة العنكبوت.
	 �سورة الّروم.

	 �سورة الدخان.

)1( القّمي: مفاتيح اجلنان، الباب الثاين، اأعمال الليلة الواحدة والع�سرون من �سهر رم�سان.
)2( امل�سدر نف�سه.

)3( م�سابيح اجلنان للكا�ساين.
)4( القّمي: مفاتيح اجلنان، الباب الثاين، اأعمال الليلة الواحدة والع�سرون من �سهر رم�سان.

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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ادق ÷	• اأّنه قال لأبي ب�صري:  يف الإقبال عن ال�صّ
»م���ن ق���راأ �سورتي العنكبوت وال���ّروم يف �سهر رم�سان يف ليلة ث���الث وع�سرين فهو 
واهلل يا اأبا حممد من اأهل اجلّنة، ل اأ�ستثني فيه اأبًدا ول اأخاف اأن يكتب اهلل علّي 

يف مييني اإثًما، واإّن لهاتني ال�سورتني من اهلل مكاًنا«)1(.

ويف الإقبال ب�صنده اإىل اأبي جعفر ÷	• اأّنه قال: 
ا  َباَرَكٍة اإِنَّ ا اأَنَزْلَناُه يِف َلْيَلٍة مُّ »ي���ا مع�سر ال�ّسيعة خا�سموا ب� {حم، َواْلِكَتاِب امْلُِبنِي، اإِنَّ

ة بعد ر�سول اهلل 4«)3(. ا ُمنِذِريَن})2(، فاإّنها لولة الأمر خا�سّ ُكنَّ

ا�ستحباب قراءة )�سورة القدر( األف مّرة:  3 -

 : • ادق ÷	 يف الإقبال عن ال�سّ
»ل���و ق���راأ رجٌل ليلة ث���الث وع�سرين م���ن �سهر رم�س���ان  {اإّنا اأنزلن���اه} األف مّرٍة 
لأ�سب���ح وهو �سديد اليقني بالعرتاف مبا يخت�ّض فين���ا، وما ذلك اإّل ل�سيٍئ عاينه 

يف نومه«)4(.

دقات. الجتهاد يف العبادة والّدعاء واأعمال الرّب وال�سّ 4 -

)1( الطو�سي: تهذيب الأحكام 3/ 100، ح33.
)2( الدخان: الآيات 1- 3.

)3( الكليني: الكايف 1/ 249، باب يف �ساأن اإّنا اأنزلناه يف ليلة القدر وتف�سريها، ح6.
)4( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 10/ 362، باب ا�ستحباب قراءه العنكبوت والروم يف ليلة ثالث وع�سرين من �سهر رم�سان، 

ح2.
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دللت ليلة القدر

)1( ليلة القدر هي ليلة القراآن: 

ق هذه الليلة عالقتنا بالقراآن الكرمي:  فيجب اأن ُتعمِّ
	 تالوًة. 

	 وتدّبًرا.
	 وتطبيًقا.

)2( ليلة القدر ودورها يف التعبئة الروحّية: 
ق هذه الليلة دورها يف التعبئة الروحّية نحتاج اإىل:  ولكي حُتقِّ

	 طهارة القلب.

	 ح�سور القلب.
	 خلو�ض النّية.

	 طهارة البطن عن احلرام.
	 عدم الإ�سراف يف الأكل.

	 تّنب املعا�سي والّذنوب.

)3( ليلة القدر هي ليلة التقومي واملحا�صبة والتوبة.
اأف�سل اأعمال هذه الليلة:

	 املحا�سبة واملراجعة والتقومي.
	 التوبة والإنابة اإىل اهلل تعاىل. 

انّية( للتعّرف على �سروط التوبة الن�سوح. يافة الربَّ )اقراأوا: ال�سّ

امللحق الأول: اأعمال ليلة القدر
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الربنامج ال�صامل لهذه الليلة:
)1( املمار�صات العبادّية:

الة. 	 ال�سّ
	 الّدعاء. 

كر. 	 الذِّ
	 التالوة.

	 وبقّية الأعمال الواردة يف هذه الليلة.

)2( املمار�صات الثقافّية:
من اأف�سل الأعمال يف هذه الليلة:

ين. 	 التفّقه يف الدِّ
	 بن���اء الوعي الدينّي من خالل القراءة، وح�سور الدرو�ض واملحا�سرات، وجمال�ض 

العلم والتوجيه، ومن خالل الأ�سئلة واحلوارات واملذاكرات... 

ونوؤّكد هنا اأهّمية ح�سور املجال�ض احل�سينّية، وال�ستفادة من املنرب احل�سيني.

)3( املمار�صات الجتماعّية:
	 التوا�سل الجتماعّي.

	 ت�سفية اخلالفات.
	 اخلدمات الجتماعّية وق�ساء حوائج الأخوان.

�صالّية: )4( املمار�صات الرِّ
	  الدعوة اإىل اهلل، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر.

	  اإلقاء الدرو�ض واملحا�سرات، والإر�سادات الروحّية، والأخالقّية.
ا  	  امل�ساهمة يف اأّي ن�ساٍط ديني واإ�سالمي، لتح�سني النا�ض اإميانيًّا وروحيًّا واأخالقيًّ

و�سلوكيًّا وثقافيًّا واجتماعيًّا.
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)5( جل�صات املحا�صبة:
انّي���ة( ت�سنع يف داخلن���ا )التقوى  م���ن خاللها )ُنعي���د �سياغة اأنف�سن���ا �سياغًة ربَّ

والورع(. 

ل اأف�سل عمٍل يف هذه الليلة. وهذه الفقرة ُت�سكِّ

امللحق الثاين : اأعمال عيد الفطر
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امللحق الثاين: اأعمال عيد الفطر

	اأعمال ليلة عيد الفطر
	اأعمال يوم عيد الفطر

	امل�صمون احلقيقّي للعيد
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اأعمال ليلة عيد الفطر:

ليل���ة عي���د الفطر من اللي���ايل ال�ّسريف���ة العظيم���ة، ذات ال�ّساأن والق���در عند اهلل 
�سبحانه، وقد ُروي اأّنها ل تقّل عن ليلة القدر.

واأهّم اأعمال هذه الليلة ال�ّصريفة:
1- ال�صتهــالل: وق���راءة اأدعيته عن���د روؤية اله���الل، واأف�سلها )الدع���اء الثالث 

ادّية(.  والأربعون من ال�سحيفة ال�سجَّ
2- الغ�صل بعد غروب ال�ّصم�ص.

3-  اإحياوؤها بالعبادة: 
ليايل الإحياء - كما تقّدم- �سبع، اإحداها ليلة عيد الفطر. 

قال ر�صول اهلل 4: 	•
»م���ن اأحيا ليل���ة العيد ]عيد الفطر وعيد الأ�سحى[ وليل���ة الّن�سف من �سعبان، مل 

ميت قلبه يوم متوت القلوب«)1(.

وقال 4: 	•
»من اأحيا ليلة العيد مل ميت قلبه يوم متوت القلوب«)2(. 

عن الإمام علّي ÷	• اأّنه قال: 
غ نف�سه اأربع لياٍل من ال�ّسنة: اأّول ليلٍة من رجب، وليلة النحر،  »كان يعجب���ه اأن ُيف���رِّ

)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 8/ 105، باب ا�ستحباب �سالة كّل ليلة من �سعبان، ح8.
دوق: ثواب الأعمال، �ض76، ثواب من اأحيى ليلة العيد. )2( ال�سّ
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وليلة الفطر، وليلة الّن�سف من �سعبان«)1(.
4-  اأن يقــول هذه التكبريات بعــد فري�صتي املغرب والع�صاء من ليلة العيد، 

وبعد فري�صة ال�صبح، و�صالة العيد من يوم العيد:
 »اهلل اأك���رب اهلل اأك���رب، ل اإله اإل اهلل واهلل اأك���رب، اهلل اأكرب وهلل احلمد، احلمد هلل 

على ما هدانا، وله ال�ّسكر على ما اأولنا«)2(.

)5( زيارة الإمام احل�صني ÷:
 : قال الإمام الكاظم ÷	•

»ث���الث ليال من زار احل�سني ÷ فيهّن ُغفر له ما تقّدم من ذنبه وما تاأّخر: ليلة 
الن�سف من �سعبان، وليلة ثالث وع�سرين من رم�سان، وليلة العيد]أي ليلة عيد 
الفطر[«)3(. ]ذكر احلديث القّمي يف مفاتيح اجلنان وقال عنه: حديٌث معترب[.

)6( اأن يدعو ع�صر مّرات بالدعاء: 
»ي���ا دائم الف�س���ل على الربّي���ة، يا با�س���ط اليدي���ن بالعطّية، يا �ساح���ب املواهب 
ال�سنّي���ة �س���ّل على حمم���ٍد واآله خري الورى �سجّي���ة، واغفر لنا ي���ا ذا الُعلى يف هذه 

الع�سّية«)4(. 
	 وهذا الدعاء ُيقرا يف ليايل اجلمع.

)7( بع�ص ال�صلوات امل�صتحبة:
1- �صالة ع�صر ركعات: 

	 يف كّل ركعٍة )احلمد( مّرة، و)التوحيد( ع�سر مرات.
	 يقول يف الّركوع وال�ّسجود: �سبحان اهلل واحلمد هلل ول اإله اإّل اهلل واهلل اأكرب.

	 يت�سّهد وي�سّلم بني كّل ركعتني.
)1( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 7/ 478، باب ا�ستحباب اإحياء ليلتي العيدين والجتماع يوم عرفة بالأم�سار للدعاء، ح3.

)2( الكفعمي: امل�سباح، �ض647.
)3( املجل�سي: بحار الأنوار 98/ 101، ح36،)الزيادة ما بني القو�سني، وردت يف مفاتيح اجلنان(.

)4( الكفعمي: امل�سباح، �ض647.
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الة قال )اأ�ستغفر اهلل واأتوب اإليه( األف مّرة. 	 فاإذا فرغ من ال�سّ
	 ث���ّم ي�سجد ويقول يف �سجوده: »يا حّي يا قيوم، ي���ا ذا اجلالل والإكرام، يا رحمن 
الّدني���ا ورحيم الآخ���رة، يا اأكرم الأكرمني، وي���ا اأرحم الّراحمني، ي���ا اإله الأّولني 

والآخرين، اغفر يل ذنوبي، وتقّبل �سومي و�سالتي وقيامي«.

قال ر�صول اهلل 4:	• 
»والذي بعثني باحلّق نبًيا اإّنه ل يرفع راأ�سه من ال�ّسجود حتى ُيغفر له، وُيتقّبل منه 

�سهر رم�سان«)1(.

2- �صالة اأربع ع�صرة ركعة:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»من �سّلى ليلة الفطر اأربع ع�سرة ركعة، يقراأ يف كّل ركعة )احلمد( و)اآية الكر�سي( 
وثالث مرات )التوحيد(، اأعطاه اهلل بكّل ركعٍة عبادة اأربعني �سنة«)2(.

دوق: ثواب الأعمال، �ض75، ثواب من اأحيا ليلة العيد. )1( ال�سّ
)2( ابن طاوو�ض: اإقبال الأعمال 1/ 463.

امللحق الثاين : اأعمال عيد الفطر
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اأعمال يوم عيد الفطر

)1( اإخراج زكاة الفطرة:
 : ادق ÷	• قال الإمام ال�صّ

الة على  ���وم اإعطاء ال���ّزكاة - يعني: الفط���رة - كم���ا اأّن ال�سّ »اإّن م���ن مت���ام ال�سّ
���الة، لأّنه من �سام ومل ي���وؤّد الّزكاة فال �س���وم له، اإذا  النب���ّي4 م���ن متام ال�سّ
الة على النبّي 4، اإّن اهلل عّز وجّل قد  ًدا، ول �سالة له اإذا ترك ال�سّ تركها متعمِّ
لَّى})1(«)2(. ِه َف�سَ ى، َوَذَكَر ا�ْسَم َربِّ ْفَلَح َمن َتَزكَّ وم، فقال:  {َقْد اأَ بداأ بها قبل ال�سّ

 : وقال ÷	•
»م���ن خت���م �سيامه بقوٍل �سال���ح، اأو عمٍل �سال���ح تقّبل اهلل منه �سيام���ه، فقيل: يا 
ب���ن ر�س���ول اهلل ما القول ال�سالح؟ قال: �سه���ادة اأن ل اإله اإّل اهلل، والعمل ال�سالح 

اإخراج الفطرة«)3(.

)2( الغ�صل: 
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»م���ن �سام �سهر رم�س���ان، وختمه ب�سدقٍة، وغدا اإىل امل�سّل���ى بغ�سٍل رجع مغفوًرا 
له«)4(.

)1( الأعلى: الآيتان 14 - 15.
)2( احلر العاملي: و�سائل ال�سيعة 9/ 318، باب وجوبها على الغني املالك ملوؤنة �سنته، ح5.

)3( امل�سدر نف�سه: �ض 319، ح7.

)4( امل�سدر نف�سه: �ض 319، ح8.
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)3( �صالة العيد:
خطب اأمري املوؤمنني ÷	• يوم الفطر فقال: 

»اأّيه���ا الّنا����ض اإّن يومكم هذا ي���وٌم ُيثاب فيه املح�سنون ويخ�س���ر فيه امل�سيئون، وهو 
اأ�سبه يوٍم بقيامتكم، فاذكروا اهلل بخروجكم من منازلكم اإىل م�ساّلكم خروَجكم 
من الأج���داث اإىل رّبكم، واذكروا بوقوفكم يف م�ساّلك���م وقوَفكم بني يدي رّبكم، 

واذكروا برجوعكم اإىل منازلكم رجوعكم اإىل مناِزلكم يف اجلّنة والّنار«)1(.

)4( ا�صتحباب التكبري: 
قال ر�صول اهلل 4: 	•

نوا اأعيادكم بالتكبري«)2(. »زيِّ

تق���ّدم ا�ستحباب التكب���ري بعد �سالتي املغرب والع�ساء من ليل���ة عيد الفطر، وبعد 
�س���الة ال�سبح و�سالة العي���د يف يوم العيد، و�سورة التكبري: »اهلل اأكرب اهلل اأكرب ل اإله اإلّ 

اهلل واهلل اأكرب اهلل اأكرب وهلل احلمد، احلمد على ما هدانا، وله ال�ّسكر على ما اأولنا«. 

)5( امل�صافحة وتبادل التهاين:
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»اإذا التقيتم فتالقوا بالت�سليم والت�سافح، واإذا تفّرقتم فتفّرقوا بال�ستغفار«)3(.

وقال 4:	• 
»ت�سافحوا، فاإّن الت�سافح ُيذهب ال�ّسخيمة*«)4(. 

)1( امل�سدر نف�سه: 7/ 482، باب ما ي�ستحّب تذّكره عند اخلروج اإىل �سالة العيد والرجوع، ح1.
)2( املتقي الهندي: كنز العّمال 8/ 546، ح24094.

)3( الكليني: الكايف 2/ 181، باب امل�سافحة، ح11.
غينة واحلقد. )4( املجل�سي: بحار الأنوار 74/ 158، ح149. * وال�ّسخيمة: ال�سّ
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وقال الإمام علّي ÷:	• 
»اإذا لقيت���م اإخوانك���م فت�سافحوا، واأظهروا له���م الب�سا�سة والب�س���ر، تتفّرقوا وما 

عليكم من الأوزار قد ذهب«)1(.

)6( التزاور يف اهلل: 
قال ر�صول اهلل 4:	• 

»م���ن زار اأخاه املوؤمن اإىل منزله ل حاجة منه اإليه ُكتب من زّوار اهلل، وكان حقيًقا 
على اهلل اأن ُيكرم زائره«)2(.

وقال الإمام علّي ÷:	• 
»زوروا يف اهلل، وجال�س���وا يف اهلل، واأعط���وا يف اهلل، وامنع���وا يف اهلل، زايلوا اأعداء 

اهلل، ووا�سلوا اأولياء اهلل«)3(.

وقال الإمام الباقر ÷:	• 
»تزاوروا يف بيوتكم فاإّن ذلك حياٌة لأمرنا، رحم اهلل عبًدا اأحيا اأمرنا«)4(.

)1( امل�سدر نف�سه: 73/ 20، ح3.
)2( امل�سدر نف�سه: 74/ 192، ح11.

)3( الوا�سطي: عيون احلكم واملواعظ، �ض275، الباب احلادي ع�سر.
دوق: اخل�سال، �ض22، ح77. )4( ال�سّ
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)1( يوم الولدة الإميانّية اجلديدة:
عن الر�صول الأكرم 4 قال:	• 

»م���ن �س���ام �سهر رم�س���ان وختمه ب�سدقٍة وغ���دا اإىل امل�سّلى بغ�س���ٍل، رجع مغفوٌر 
له«)1(. تقّدم احلديث.

)2( يوم النت�صار على ال�ّصيطان والهوى واملعا�صي: 
 . • »وكّل يوٍم ل ُيع�سى اهلل فيه فهو عيد«)2(	

.» • وقيل: »لي�ض العيد ملن لب�ض اجلديد، العيد ملن خاف الوعيد	

ائمني الفائزين: )3( يوم اجلوائز الكربى لل�صّ
قال ر�صول اهلل 4: 	•

»اإذا كان اأول يوٍم من �سوال نادى مناٍد: اأّيها املوؤمنون اغدوا اإىل جوائزكم، ثّم قال: 
يا جابر جوائز اهلل لي�ست بجوائز هوؤلء امللوك، ثّم قال: هو يوم اجلوائز«)3(. 

فاء واملحّبة والت�صامح والأخّوة يف اهلل: )4( يوم ال�صّ
ادق ÷:	•  قال الإمام ال�صّ

»اإّن املتحاّب���ني يف اهلل ي���وم القيامة على منابر من نور، قد اأ�س���اء نور اأج�سادهم، 
ونور منابرهم، كلَّ �سيٍئ حتى ُيعرفوا به فُيقال: هوؤلء املتحاّبون يف اهلل«)4(.

دوق ثواب الأعمال، �ض77. )1( ال�سّ
)2( نهج البالغة 4/ 100، حكمة 428.

)3( الكليني: الكايف 4/ 168، باب يوم الفطر، ح3.
)4( الربقي: املحا�سن 1/ 265، ح339.
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)5( يوم العطاء الروحّي والأخالقّي والثقايّف والجتماعّي واجلهادّي:

فاأف�صل الأعمال يف هذا اليوم:
. ق�ساء حوائج الّنا�ض، وال�سعي يف منافع العباد	 

. ين، واكت�ساب الثقافة الإميانّية	  التفّقه يف الدِّ
. الّدعوة اإىل اهلل، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر، واإر�ساد الّنا�ض	 

. حما�سبة النف�ض واإ�سالحها	 
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25- امل�سباح: الكفعمي، ط3، 1403ه� - 1983م، موؤ�ّس�سة الأعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان. 
26- امليزان يف تف�سري القراآن ، الطباطبائي، من�سورات جماعة املدر�سني، قم - اإيران

27- النوادر: الراوندي، ط1، دار احلديث، قم - اإيران. 
28- بحار الأنوار: املجل�سي، ط2، 1403ه� - 1983م، موؤ�ّس�سة الوفاء، بريوت - لبنان. 
29- حتف العقول: ابن �سعبة احلّراين، ط2، 1404ه�،  جماعة املدر�سني، قم - اإيران.

30- تف�سري ال�سايف: الكا�ساين، ط2، 1416ه� ، موؤ�ّس�سة الهادي، قم - اإيران.
31- تف�سري العيا�سي: العيا�سي، حتقيق: ال�سيد ها�سم الر�سويل املحاّلتي، املكتبة العلمّية الإ�سالمّية، 

طهران - اإيران.
32- تف�س���ري م���ن وحي الق���راآن: ال�سيد ف�س���ل اهلل، ط1، 1419ه���� - 1998م، دار امل���الك، بريوت - 

لبنان.
33-  تهذي���ب الأح���كام: الطو�س���ي، حتقيق : حتقيق وتعلي���ق: ال�سيد ح�سن املو�س���وي اخلر�سان، ط3، 

1364ه� . �ض، دار الكتب الإ�سالمّية، طهران - اإيران.
���دوق، ط2، 1368 ه�.����ض،  من�س���ورات ال�سري���ف الر�سي، قم -  34- ث���واب الأعم���ال وعقابه���ا: ال�سّ

اإيران.
35- جامع اأحاديث ال�سيعة: الربوجردي، �سنة الطبع : 1399ه�، املطبعة العلمّية، قم - اإيران.

36- جامع ال�ّسعادات: الرناقي، مطبعة النعمان، النجف الأ�سرف - العراق.
37-  دعائم الإ�سالم: النعمان املغربي، حتقيق: اآ�سف بن علي اأ�سغر في�سي، �سنة الطبع: 1383ه� - 

1963م، دار املعارف، القاهرة - م�سر.
38- رو�سة الواعظني: الني�سابوري، من�سورات ال�سريف الر�سي، قم - اإيران. 

39- ريا����ض ال�سالك���ني يف �سرح �سحيفة �سي���د ال�ساجدين: علي خان امل���دين، حتقيق: ال�سيد حم�سن 
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احل�سيني الأميني، ط4، 1415ه� ، موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي، قم - اإيران. 
40- �سن الرتمذي: الرتمذي، حتقيق وت�سحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط2، 1403ه� - 1983م، 

دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت - لبنان.
41- �س���رح نه���ج البالغة: ابن اأبي احلديد، ط1، 1378ه���� - 1959م، دار اإحياء الكتب العربية، طبع 

موؤ�ّس�سة اإ�سماعيليان، قم - اإيران.
42- �سحيح البخاري: البخاري، �سنة الطبع : 1401ه� - 1981م، النا�سر: دار الفكر للطباعة والن�سر 

والتوزيع، طبعت بالأوف�ست عن طبعة دار الطباعة العامرة باإ�ستانبول.
43-  �سحيح م�سلم: م�سلم الني�سابوري، النا�سر: دار الفكر، بريوت - لبنان.

44- عّدة الّداعي: ابن فهد احللي، ت�سحيح: اأحمد املوّحدي القّمي، مكتبة وجداين، قم - اإيران.
45- عق���وق الوالدي���ن )�سل�سة من وحي الق���راآن وال�سنة، احللقة الأوىل(: للموؤل���ف، ط1، 1430ه� - 

2009م، جلنة الغريفي الثقافّية، مملكة البحرين. 
دوق، �سن���ة الطبع: 1385ه� - 1966م، املكتبة احليدرّية، النجف الأ�سرف -  46- عل���ل ال�سرائع: ال�سّ

العراق.
47- عوايل اللئايل: الأح�سائي، ط1،1403ه� - 1983م، �سيد ال�سهداء، قم - اإيران.

���دوق، �سنة الطبع: 1404ه���� - 1984م، موؤ�ّس�س���ة الأعلمي، بريوت -  48- عي���ون اأخب���ار الّر�سا: ال�سّ
لبنان.

49- عيون احلكم واملواعظ: الوا�سطي، ط1، دار احلديث، قم - اإيران.
50- غرر احلكم

دوق، ط2، 1412ه���� - 1992م، دار املحّج���ة البي�ساء، بريوت -  51- ف�سائ���ل الأ�سهر الثالث���ة: ال�سّ
لبنان.

52- ق���رب الإ�سن���اد: احِلْمريي القّمي، ط1، 1413ه�،  موؤ�ّس�س���ة اآل البيت 2 لإحياء الرتاث، قم - 
اإيران.

53- كام���ل الّزي���ارات: ابن قولويه، حتقي���ق: ال�سيخ ج���واد القّيومي، ط1، 1417ه���� ، موؤ�ّس�سة الن�سر 
الإ�سالمي، قم - اإيران.

54- كنز العّمال: املتقي الهندي، �سنة الطبع: 1409ه� - 1989م، موؤ�ّس�سة الر�سالة، بريوت - لبنان.
55- لب اللباب، النووي احلاوي، دار الفكر.

56- جممع البحرين: الطريحي، حتقيق: ال�سيد اأحمد احل�سيني، ط2، 1408ه� ، مكتب ن�سر الثقافة 
الإ�سالمّية. 
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ائمني الربنامج العملّي لل�صَّ

57- جمم���ع البي���ان يف تف�س���ري الق���راآن: الطرب�س���ي، ط1، 1415ه���� - 1995م، موؤ�ّس�س���ة الأعلم���ي 
للمطبوعات، بريوت - لبنان. 

58- جمم���ع البي���ان: الطرب�سي، ط1، 1415ه����، 1994م، موؤ�ّس�س���ة الأعلمي للمطبوع���ات، بريوت - 
لبنان.

59- جممع الزوائد: الهيثمي، �سنة الطبع: 1408ه� - 1988م، دار الكتب العلمّية، بريوت - لبنان. 
60- م�ست���درك الو�سائ���ل: النوري، ط1، 1408ه����، 1987م، موؤ�ّس�سة اآل البي���ت 2 لإحياء الرتاث، 

بريوت - لبنان.
61- م�سك���ن الف���وؤاد: ال�سهيد الثاين، ط1، 1407ه���� ، موؤ�ّس�سة اآل البيت 2 لإحي���اء الرتاث، قم - 

اإيران.
62- م�سند اأحمد: اأحمد بن حنبل، دار �سادر، بريوت - لبنان.

63- م�سند زيد بن علي: زيد بن علي، دار مكتبة احلياة، بريوت - لبنان.
64- م�سكاة الأنوار: الطرب�سي، ط1، 1418ه� ، دار احلديث، قم اإيران.

65- م�سباح املتهّجد: الطو�سي، ط1، 1411ه� - 1991م، موؤ�ّس�سة فقه ال�سيعة، بريوت - لبنان.
دوق، �سنة الطبع: 1379ه� - 1338 �ض، جماعة املدر�سني، قم - اإيران. 66- معاين الأخبار: ال�سّ

67- مع���دن اجلواهر: اأبو الفتح الكراجي، حتقيق: ال�سي���د اأحمد احل�سيني، ط2، 1394ه� ، املطبعة: 
مهر ا�ستوار، قم - اإيران. 

68- مفاتيح اجلنان: القّمي. 
69- مكارم الأخالق: الطرب�سي، ط6، 1392ه�، 1972م، من�سورات ال�سريف الر�سي، قم - اإيران.

دوق، ط2، جماعة املدر�سني، قم - اإيران. 70- من ل يح�سره الفقيه: ال�سّ
71- مني���ة املري���د: ال�سهيد الثاين، حتقيق: ر�سا املختاري، ط1، 1409ه� - 1368 �ض، مكتب الإعالم 

الإ�سالمّي، قم - اإيران.
72- ميزان احلكمة: الري�سهري، ط1، دار احلديث، قم - اإيران. 

73- نه���ج البالغة: خط���ب اأمري املوؤمنني ÷، حتقي���ق: حممد عبده، ط1، 1412ه����، دار الذخائر، 
قم - اإيران.

74- و�سائل ال�سيعة: العاملي، ط2، 1414ه�، موؤ�ّس�سة اآل البيت 2 لإحياء الرتاث، قم - اإيران.
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