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  الوالدة
آذار عام /٢٣في يوم ^ولد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد

 والدته في يوم والدة رسولهـ وقد كانت ١٣٦٢م والموافق ١٩٤٣
 المعمول أن حيث ،أي في اليوم السابع عشر من ربيع األولهللا

د في العراق ولبنان وغيرها من بال#به عند شيعة أهل البيت
كانت في اليوم @ يرجحون أن والدة رسول اهللانهمإالمسلمين، 

 والمشهورة )١(بذلك#تيب اعتماداً على روايات أهل ال،المذكور
عند الطائفة، ويصادف هذا اليوم مولد اإلمام السادس من أئمة أهل 

اإلمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف #البيت
 . ية والسالمبالصادق عليهم جميعاً آالف التح

دارياً إلى مدينة البصرة إ التابعة )رالهوّي(وكانت والدته في قرية 
طالق حيث الواقعة في جنوب العراق، وأهم مدنه الجنوبية على اإل

 النخيل الباسقة التي يبلغ تعدادها وأشجارالماء الوفير والنفط الغزير 
صف ذلك  من نأكثرن كان إقرابة الستين مليوناً في العراق كله، و

 .يزرع في مدينة البصرة وحدها
                                           

 باب نسب ٦/٢: ـ التهذيب باب مولد النبي١/٤٣٩:راجع الكافي )١(
 . باب استحباب صوم مولد النبي١/٤٥٤:ومولده ـ وسائل الشيعةالرسول



  ؟لماذا الصوم................................................................................١٠

وكان يحفظ القرآن الكريم  ،إلٍب يعرف بالتدين والحكمة ولد 
ويحفظ قسما كبيراً من نهج البالغة  عن ظهر قلب، ويجيد قراءته

على الرغم من أنه ال يجيد القراءة والكتابة؛ ولكنه ألمير المؤمنين
المجلس الحسيني كان يمتلك حافظة شديدة، حتى انه كان يعود من 

محلتهم في القرية عادة لذكر أهل < مضايف>الذي يعقد في 
وإحياء مناسباتهم، وهو يردد نفس القصائد التي يلقيها البيت

  ....الخطيب من على المنبر

الولد البكر لوالده، وقد الشهيد عبد الزهراء عثمان محمد كان 
 قبل والدته رؤيافي المنام بسب رؤيته < عبد الزهراء>سماه والده

 أننساناً ناداه بضرورة تسمية نفسه بعبد الزهراء، فاعتقد إ إنبأيام، 
 ...وهكذا كان... المقصود بذلك وليده، وليس هو

  تهدراس
   دخل بين الرابعة والخامسة من عمره في الكتّاب لتعليم القرآن           

، ومـا حولهـا مـن القـرى القريبـة           )الهـوير (حيث لم يكن في منطقة      
تدائية، وال غيرهـا، وكانـت األميـة متفشـية جـداً فـي هـذه                مدرسة اب 

المناطق، وغيرها من مناطق العراق وفي المنطقة الجنوبية علـى نحـو            
 .  القراءة والكتابةالنعدمتالخصوص ولوال الكتاتيب القليلة، 



 ١١.........................................................................................مؤلفاته

 

، <مدرسـة الهـوير االبتدائيـة     >م أسست الحكومـة     ١٩٥٢وفي عام   
 ةيـ االبتدائي، وبعد إكمال دراسته     ودخل فيها في الصف األول االبتدائ     

 . كم٣٠ر حوالي أنتقل إلى مدينة القرنة التي تبعد عن الهوّي
...  الدراسة في قضاء القرنة، وحصل على شهادة المتوسـطة،         أكمل

ذاك جامعة، وإنما على الطالب البصـري إذا         ولم يكن في البصرة يوم    
طر إلـى   ضـ ابغـداد، ف   إلـى  يـذهب    أنأراد ان يكمل دراسته الجامعية      

 .الدخول في دار المعلمين
 ومـارس مهنـة التـدريس فـي         ١٩٦٤أنها دراسته األكاديمية عـام      

م، حيـث دّرس    ١٩٨٠ عـام    إلـى م  ١٩٦٥العراق والكويـت فـي عـام        
 . في المدارس وعلى مراحل مختلفةواالجتماعياتالعربية والتاريخ 

 مؤلفاته
م، ١٩٦٧نذ عام   اهتم بالتأليف والتثقيف، وكتابة المقاالت العلمية م      

م، بعـد مشـاركته فـي مسـابقة         ١٩٦٩حتى صدر له أول كتـاب عـام         
، حيث فاز   التأليف العالمية عن سيرة الصديقة فاطمة بنت الرسول       

 .بالجائزة الثانية< الزهراء فاطمة بنت محمد>كتابه 
 .أشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتورا

 والعلميـة حيـث صـدرت لـه عشـرات           ثم واصل الكتابة الفكرية   
 :الكتب في السيرة، العقيدة، التاريخ، السياسة، والثقافة العامة منها

 . عرض ميسر لسيرته الطاهرةمحمد رسول اهللا .١



  ؟لماذا الصوم................................................................................١٢

 . عرض ميسر لسيرته الطاهرةأمير المؤمنين .٢
 .فاطمة بنت محمد .٣
 .الصديقة الزهراء بين المحنة والمقاومة .٤
 .سيرة اإلمام الحسن .٥
 .إلمام الحسينسيرة ا .٦
 .خلفيات ثورة الحسين .٧
 . ـ قراءة جديدةثورة الحسين .٨
 .اإلمام علي بن الحسين .٩
 . سيرة اإلمام الباقر .١٠
 . الحركة التغييرية عند اإلمام الصادق .١١
 . هكذا تحدث الرضا .١٢

 . مكانته الدينية، ظروفه السياسية اإلمام الجواد .١٣

 . المعارضة السياسية في تجربة أمير المؤمنين .١٤

 . اإلمامة في الرسالة اإلسالمية .١٥

 . التعددية وأخالقية الحوار في اإلسالم .١٦

 . التعددية والحوار .١٧

 . الشهيد الصدر رائد حركة التغيير في العراق .١٨

 . هكذا نقرأ التاريخ .١٩

 . مكانة اإلنسان في اإلسالم .٢٠
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 . دور المساجد في حياة المسلمين .٢١

 . أبحاث في شؤون النهضة .٢٢

 . الحجاب اإلسالمي .٢٣

 .رأة ودورها المغيب الم .٢٤

 . المجتمع اإلسالمي ظل المرأة في .٢٥

 .سالم اهللا عليهابنت خوّيلد  أم المؤمنين خديجة  .٢٦

 . أبو طالب الصحابي المفترى عليه .٢٧

 . معالم على الطريق .٢٨

 . من حصاد التجربة .٢٩

الكتاب >رواته ـ ظروفه ـ معطياته الحضارية : ر حديث الغدي .٣٠
ة التأليف العالمية للكتابة عن الذي فاز بالجائزة الثانية في مسابق

 .<الغدير، بمناسبة مرور أربعة عشر قرناً عليه

 .سيرته ومسنده:  الشاه عبد العظيم الحسني .٣١

 .عرض للمبادئ العامة:  التربية اإلسالمية .٣٢

الكتاب الذي كان يطبع باسم > اإلسالم ورسالته الخالدة  .٣٣
 .<محمد أبو المجد

 .األهدافدراسة في المداليل و:  آية التطهير .٣٤

 . ـ محاولة لتقويم المنهج سيرة األئمة .٣٥

 . العقدة القرشية في حركة أحداث التاريخ .٣٦

 . قضايا وأبحاث سياسية .٣٧



  ؟لماذا الصوم................................................................................١٤

 . الفقر دراسة وعالج .٣٨

 .للشيخ الصدوق< التوحيد> تلخيص كتاب  .٣٩

 . تحقيق كتاب الملهوف على قتلى الطفوف .٤٠

 . الشباب مشاكل وحلول .٤١

 . القيمة الحضارية للشريعة اإلسالمية .٤٢

 . تفسير سورة القدر .٤٣

 . تفسير سورة التوحيد .٤٤

 . تفسير سورة التكاثر .٤٥

 . تفسير سورة الكوثر .٤٦

 . مكانة الصحابة عند المسلمين .٤٧

 . هل يحتاج القرآن إلى قيم .٤٨

 . المركزي بين السنة والشيعةاالختالف  .٤٩

 .في البناء والتغيير من بنود منهاج األئمة .٥٠

 حديث اإلمام  المفاصل الرئيسية لقضية اإلمامة من خالل .٥١
 .الصادق

 . المرأة التي زوجها اهللا .٥٢

 . حول تشكيل العقل السليم .٥٣

 . الثورة اإلسالمية في إيران من منظور حضاري .٥٤

 . ضوء على خط السير .٥٥

 .؟لماذا الصوم  .٥٦



 ١٥...................................بيته وأهل اهللا رسول سيرة كتابة في منهجه

 

 .لولده محمد بن الحنفيةوصية اإلمام علي  .٥٧

 . بين المساواة والمرونة .٥٨

 .واألسلوب الهدف  .٥٩

 .<ذي أوصى بطبعه بعد وفاتهالكتاب ال> صفحات من أيامي  .٦٠

الكتاب الذي أوصى بطبعه > حوارات في الحركة اإلسالمية  .٦١
 .<بعد وفاته

 . التحرك اإلسالم في مدينة البصرة .٦٢

 . نهج البالغة ـ النصوص الكاملة .٦٣

 . اإلسالم مبادئ وتطبيقات .٦٤

 .تاريخ الشيعة المعاصر .٦٥

 منهجه في كتابة سيرة رسول اهللا وأهل بيته
لشهيد عبد الزهراء عثمان محمد في كتابـة السـيرة          يتبنى األستاذ ا  

النبوية وسيرة أهل البيت عليهم الصالة والسالم، طريقة متميزة يجمع          
، وحركته الواقعيـة    فيها بين العنصر الغيبي في شخصية المعصوم      

في العبادة، وإشاعة الفضيلة، ورعاية الناس، وخدمة اإلسـالم، وإقامـة           
 ...الحق ونشر العلم، وغير ذلك

وهناك مجموعة كبيرة من األبحاث والدراسات والكراسات التـي         
في مؤسسة الشهيد عـز     ) هذا بالغ للناس  (سوف تنشر ضمن سلسلة     
 :الدين سليم الثقافية، منها



  ؟لماذا الصوم................................................................................١٦

 .فاق في الشريعة اإلسالميةناإل .١
 .التبشير .٢

 .األصالة والتجديد .٣

 .قضية النبوة من خالل المنطق العلمي .٤

 اإلمامة لماذا وإلى أين؟ .٥

 .دراسة في الوسائل: دعوة محمد .٦

 .الحج .٧

 .على طريق النهضة .٨

 .ات على الذّاالنغالقحول مفهوم  .٩

 .صلح اإلمام الحسن .١٠

 .االجتماعينظرة قرآنية للعمل  .١١

 .موقفنا من المصطلحات الحديثة .١٢

 .هوامش على دفتر التاريخ .١٣

 .التاريخ يعيد نفسه .١٤

 .المعيار اإلسالمي لتقييم العمل: النية .١٥

 .بن سبأحول عبد اهللا  .١٦

 .تعدد الرساالت .١٧

 .األبعاد والمضامين: العبادة في اإلسالم .١٨
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 العمل الثقافي واإلعالمي
 الشـهيد عـز الـدين سـليم فـي الصـحف             يات عـرف  منذ السـتين  

 : في العراق والكويت ولبنان، نذكر منهاةوالمجالت الثقافي
 مجلة التضامن اإلسالمي ـ النجف األشرف •

 مجلة رسالة اإلسالم ـ بغداد •

 ة المنطلق ـ بيروتمجل •

 مجلة الجهاد ـ طهران •

 مجلة رسالة التقريب ـ طهران •

 مجلة رسالة الثقلين ـ طهران •

أشرف على إصدار صحيفة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية  •
 .م١٩٨٣عتباراً من عام ا عشر عاماً يتاثنفي العراق الصادرة في طهران 

هب كان عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين المذا •
 .اإلسالمية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران

كان الشهيد أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت والذي  •
من عشرات التغير اسمه بدار البالغ في طهران فيما بعد، وله 

 . في ذلك المركز الثقافيالمؤلفات

ساهم في كتابة كثير من الصحف والمجالت السياسية،  •
 .وله مئات األبحاث المنشورة في تلك المنابروالثقافية، والدينية 
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كان أحد المشرفين على المركز اإلسالمي للدراسات السياسية  •
م، بواسطة عدد من المثقفين ١٩٨١الذي أسس في طهران منذ عام 

التقرير >العراقيين المهاجرين، وكانت له عشرات األبحاث السياسية 
 .الذي كان يصدره المركز لعدة سنوات< السياسي

 والتاريخية في االجتماعيةأسس المركز الوطني للدراسات  •
 .م٢٠٠٣مدينة البصرة بعد سقوط النظام البعثي عام 

له المئات من المحاضرات المسجلة التي ألقاها على الكادر  •
 .اإلسالمي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والسياسية

 العمل السياسي
 إذ مارس العمل ،لى الحركة اإلسالمية في أثناء دراسته إىأنتم •

 وسجن مرات عديدة أيام العهد ،منذ بدايات شبابهالتنظيمي السياسي 
البعثي البائد، حتى صدر عليه حكم اإلعدام مما اضطره إلى مغادرة 
الوطن وممارسة نشاطه العلمي والسياسي خارج العراق بأسماء 

بد اهللا سعيد العبادي  كمحمد أبو المجد وفرج اهللا منتظر وع،مستعارة
 .ومحمد مزهر وأشهرها عز الدين سليم

م، عمل الشهيد عـز الـدين سـليم ضـمن تنظـيم             ١٩٦١ عام   وفي
في العراق الذي عرف إعالمياً بحزب الدعوة فيما        < الدعوة اإلسالمية >

 . وتدرج في التنظيم حتى أصبح أحد قيادييهبعد
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ى مديرية نقل إلالبصرة ومحافظة م أعتقل في ١٩٧٥وفي عام  •
 للتنظيم المذكور ثم أطلق سراحه، وطُورد انتمائهالديوانية بتهمة أمن 

 .في نهاية نفس العام مرة ثانية، مما اضطره إلى الهجرة خارج العراق

غادر العراق إلى الكويت سراً وعاش فيها خمس سنوات  •
وباشر العمل ضد النظام المقبور مع عدد من الناشطين العراقيين، 

 .م١٩٨٠اف عملهم غادر إلى إيران في بداية عام وبعد انكش

م انشق حزب الدعوة فشكّل الشهيد عبد ١٩٨٠وفي عام  •
حركة الدعوة >الزهراء عثمان محمد ومجموعة من األخوة العاملين 

م، وإلى آخر عمره ١٩٨٠في العراق اعتباراً من عام < اإلسالمية
 .الشريف كان يعمل في صفوفها

لمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في عمل الشهيد عضواً في ا •
 .م١٩٨٣العراق منذ تأسيسه عام 

 األعلى ألكثر ثم تسلم مسؤولية اإلشراف على إعالم المجلس •
 .من خمسة عشر عاماً

ان عضواً في الشورى المركزية للمجلس األعلى أكثر من ك •
 .عشر سنوات، ومسؤوالً للجنة الثقافية المركزية في المجلس األعلى

 .م٢٠٠١ل في المجلس األعلى عام ترك العم •

كان الشهيد أبي ياسين أحد المؤسسين التحاد القوى اإلسالمية  •
 .العراقية الذي تأسس في طهران، ثم صار أميناً عام لالتحاد
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شارك في فعاليات المعارضة الوطنية في المهجر، حيث كان  •
م، وكان عضواً في مجلسه ١٩٩٢عضواً في مؤتمر صالح الدين عام 

 .فيذي، وشارك في اجتماعات السليمانية التداوليةالتن

ثم شارك في اللجنة التحضيرية لمؤتمر لندن الذي عقد قبل  •
 .سقوط الطاغية

ّم اختيار الشهيد أبو ياسين عضواً في لجنة المتابعة والتنسيق تو •
التي انبثقت من مؤتمر لندن وحضر اجتماعها األول في أربيل قبل 

 .بيعسقوط النظام البائد بأسا

م وقد استقبل استقباالً حاشداً ١٧/٥/٢٠٠٣عاد إلى العراق في  •
 .من قبل الجماهير

كان الشهيد عز الدين سليم عضواً في مجلس الحكم العراقي  •
 .منذ تأسيسه حتى استشهاده

 .سعى جاداً لتشكيل البيت الشيعي في مجلس الحكم •

كان الشهيد أبو ياسين أحد المؤسسين للبيت اإلسالمي الذي  •
 .تأسس في بغداد بعد سقوط الطاغية

م، أثر ١/٥/٢٠٠٤تسلم رئاسة مجلس الحكم العراقي في  •
 .تصويت أكثرية أعضاء المجلس لرئاسته

 المصادف االثنينغتيل الشهيد عز الدين سليم في صباح يوم ا •
م، ومعه رفيق دربه وصديقه الحميم الشهيد الحاج طالب ١٧/٥/٢٠٠٤

، وابن أخيه الشهيد ابن الشهيد <مريأبو محمد العا>قاسم الحجامي 



 ٢١........................به والتقى عايشه من كل بها يشهد التي صفاته من

 

الشهيد : أسعد عبد اإلمام عثمان، وأربعة من الحماية الشخصية هم
نزار حسين، الشهيد حسين نعمه خلف، الشهيد صادق جعفر، الشهيد 

 .أثر حادث أليم على يد حفنة غاشمةعلي صبار، 

 من صفاته التي يشهد بها كل من عايشه والتقى به
 . وعدم الميل إلى الراحةالمثابرة والجدية •

 .التواضع والبساطة في المسكن والملبس والمأكل •

 .عدم حبه للمناصب والظهور اإلعالمي •

 .اإليثار والتضحية بحيث يحب لغيره أكثر مما يحب لنفسه •

 بالشباب بحيث يقطع مسافات طويلة من أجل اللقاء اهتمامه •
 . مجموعة من الشبابوبشاب أ

 األخالق وذو فكاهة جميلة، ثكان الشهيد أبي ياسين دم •
 .بحيث يسر ويريح سامعه ومحدثه وجليسه

كان الشهيد عز الدين سليم يكثر من مجالسة الفقراء  •
 .والمستضعفين وعامة الناس

كانت عالقة الشهيد بشرائح المجتمع أكثر من عالقته بذوي  •
 .المناصب والقيادات

 على كان الشهيد عز الدين سليم يفد اآلخرين على نفسه بل •
 .أوالده وعائلته

 .كانت كل جهوده للعراقيين عموماً وللطائفة الشيعية خصوصاً •
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كان يقدم الدين على العمل السياسي وهو صاحب النظرية  •
 .المعروفة تدين السياسية، ال تسييس الدين

تفانيه من أجل المذهب واضح جداً حيث كان الشهيد رائد  •
 .نظرية حكومة اإلنسانفكرة مكافحة الطائفية، والبيت الشيعي، و

كان الشهيد ينسى المواقف السلبية تجاهه وال يرتب عليها آثاراً  •
 .على اإلطالق

من أخالقه رحمه اهللا ينصح من استنصحه حتى لو كان  •
 .خصمه

 

               



 ٢٣............................................................األخيرة ساعاته في الشهيد

 

  الشهيد في ساعاته األخيرة
تحدثت مؤسسة الشهيد عز الدين سليم الثقافية مع ياسر أبن الشهيد 

 .كان مرافقاً له حتى الساعات األخيرة من عمرهالذي 
 صف لنا آخر يوم قضيته مع الشهيد؟:  م

 إلى ما قبل ذلك بثالثة أيام أو أربع حيث كمأنقلأريد أن : ياسر
وأحد سافرنا صباح يوم الجمعة إلى كردستان أنا مع الحاج الشهيد

في  اإلبراهيمي وبعض المسؤولين، واألخضرالمرافقين هناك التقى 
: ليفـقال ، الليلة الثانية أي مساء السبت جلست معه على انفراد

 .)إليكورقة وقلم واكتب ما أقول ائتي بياسر (
 في هذه اللحظة أحسست أن الحاج أعهدها من قبل لم الصيغة هذه 

يعتقد أنه سوف يرحل في هذا الشهر، وال أعلم انه لم يبق على 
أوالًَ كتاب : أ يملي علّياستشهاده سوى يومان، مسكت القلم وبد

 .مكانة اإلنسان في اإلسالم
 إكمالهاكيف ندعو إلى اهللا تعالى، هذه الكتب لم استطع : ثانياً

أكملوها من بعدي أنا متأكد أنها سوف تنفع المجتمع اإلسالمي 
وباألخص كيف ندعو إلى اهللا تعالى فهو كتاب يعطي الصورة 

 الغرب فسوف إلى وصل إذا وخصوصاً لإلسالمالحقيقية والواقعية 
 .لإلسالميغير الكثير من وجهات النظر المغايرة 



  ؟لماذا الصوم................................................................................٢٤

فأيقنت حينها انه ، موراً خاصة كذلكأوأملى علي في هذه الليلة 
 .يوصي

 بغداد فكان في استقبالنا الحاج الشهيد إلىرجعنا يوم األحد 
كان ،  مساعد الشهيد)أبو محمد العامري(طالب قاسم الحجامي 

حدهما لم ير أوكأن ،  حباً شديداًاآلخرحدهما أب الشهيدان يح
 محمد كان ذا شخصية أبوالشهيد ،  منذ سنوات حين التقيااآلخر

 ياسين رحمه اهللا كان يحب الخير للجميع ووطني يأبشبيهة بالحاج 
وال يسعني في هذه العجالة أن اذكر بعداً واحداً من ، الخ.... شجاع
 . هذه الشخصية الفريدةأبعاد

 وأخي أنا ذهبت األثناء مكان االستراحة عصراً في هذه إلىنا رجع
في الطريق أجهد رضا ،  في سيارة مع احد السواق)رضا(األصغر سناً 

 الحاج سوف أن أحسياسر : لماذا تبكي يا رضا؟ قال: قلت، بالبكاء
اهللا موجود : رت عليه وقلتفصّب، يرحل عنا وال أعلم من لنا من بعده

 . البيتأهل وهذا طريق فالنتوكل على اهللا
 تونس؟ إلىهل تذهب ، سألت الحاج عند قدومنا من كردستان

 تونس إلى يذهب رئيس مجلس الحكم أنحيث من المقرر 
للمشاركة في مؤتمر القمة العربية وهذا ما صرح به وزير الخارجية 

ولكنه ، ئة حتى جواز سفره ومرافقيه السفر مهّيمورأَوكل ، العراقي
 . ال أذهبإنيلى األكثر ع: فاجأني
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أن : كان الشهيد متفائالً بخصوص مستقبل العراق وكان يقول
 التي يدفن فيها ستة معصومين هي ارض غير طبيعية وذرات األرض

ترابها اختلطت بدماء ودموع عقائل بني هاشم ودماء آل 
 خلق اهللا على الكون فال يمكن أن يتركها أفضلوأجساد البيت

د بأن مؤامرة على العراق تحاك من قبل دول عظمى ويعتق، اهللا هكذا
 بكل وضوح فال بد من أراها البعض يجهلها ولكني إقليميةوكذلك 
 .اآلخرين  لتفويت الفرصة علىإخواننامشاركة 

خر ليلة مع الحاج وهي ليلة استشهاده فكان آعلى العموم بت 
 عادته ألنه  كثيراً وليس علىظ المنام استيقأثناءمتعباً جداً ولكنه في 

 . قريب وقت األذانإال عادة ظ كان متعباً ال يستيقإذا
 بين الحينة ظكنت منهكاً جداً من السفر فأحس انه يستيق

 ولكن ال أعلم ماذا يفعل فكان لديه هدوء مريب وشيء من واألخرى
 .الحيرة

 حتى الساعة ظ الفجر تركته يصلي ونمت ولم استيقأذان عند 
 كان ، وجدته قد ارتدى لباسه وتهيأ للخروجالثامنة والنصف عندها

 اإلداريات مجلس الحكم لبعض إلىمن المقرر أن أذهب معه 
وقلت له انتظرني حتى اكوي القميص فلم ،  رضاأخيوكذلك 
 .ينتظرني
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 شيء يلزم قدمي عن الذهاب وال أعلم ما : رضا كان يقولأخي
من  مثلي وأعتقد بأنك كنت تتهرب أضنكوكان يقول كنت ، هو

 . منذ البارحةأناالذهاب ألن قميصك قد كويته 
 أسعد ابن عمي وسكرتيره الخاص فكان ال يذهب وال يركب أما

في سيارة واحدة مع الشهيد أما هذه المرة انتظروه حتى أصعدوه 
 .معهم

 محمد العامري له سيارة خاصة يذهب أبي الحاج إنوالغريب 
 محمد وقال أريد أن وأب أتىولكن ما إن هموا بالخروج حتى ، بها

أال تريدونني أن : ه بعض الحماية لكنه قالضاعتر، أركب معكم
 أموت مع أبي ياسين؟

 . نعم ذهبوا والمنايا تنتظرهم وال عودة بعد ذلك
مترا ٢٥ عندما حصل الحادث وجدنا الحاج مرمياً على بعد 

وجسده سالم بأكمله سوى خدش بسيط في جبهته يسيل منه دم 
إنني حي إذهبوا إلى أسعد وكان يكرر أشهد :  إليه قالوصلنا، قليل

بعد ذلك بربع ساعة . أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمداً رسول اهللا
 .انتقل إلى رحمة اهللا تعالى

ثمة موقف لم أنسه وال أنساه طيلة أيام حياتي هو أني : يقول ياسر
 انتقل، عندما بدأت بتغسيل والدي وجدت أضالعه قد تكسرت

ني في هذه األثناء إلى ما قبل يومين حيث األخضر اإلبراهيمي ذه
 اإلرهابومسعود والشهيد كانوا يتكلمون في جلسة غير رسمية عن 
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أما الحاج فكان يصغي لهم بكل ، كان الكالم يدور بين الشخصين
بدأ . دعوني أخبركم عن تأريخ اإلرهاب: ثم اعترضهم قائالً، جوارحه

 سنة عندما استشهد اإلمام الحسين عليه ١٤٠٠اإلرهاب قبل أكثر من 
فلم يكتفوا بقتله وسبي عياله ، السالم على يد زمرة من اإلرهابيين

ثم بدأ ،  الخاتم منهالستئصال إصبعهوحرق خيمه بل ذهبوا إلى قطع 
ياسين يرتعش وحمرت عيناه وبدأ يتكلم  أبو في هذه األثناء الحاج

توا بخيولهم ورضوا صدره وعند ذلك أ: بحرقة ومرارة وألم وقال
 .فأي إرهاب هذا، الشريف بحوافر خيلهم حتى رضت أضلعه

هنيئاً لك عندما تكسرت أضلعك يا أبا ياسين كما تكسرت أضلع 
 . من أحببت من ِقبل أرذل خلق اهللا

حشرك اهللا معهم وأنت تكتب جل مؤلفاتك حول جهادهم 
 .وتراثهم وكراماتهم

جلس أو تتحدث بحديث حتى هنيئاًَ لك وأنت ال تجلس في م
 .تذكر مظلوميتهم بين المحب والمبغض

هنيئاً لك وأنت لم تساوم ولن تجامل على حساب عقيدتك 
 . ومبادئك مهما كانت الظروف

.رحمك اهللا يا أبا ياسين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
ام، وتُثخنُه إن اإلنساَن قد تطعنُُه رماُح الذنوب، وتتداوله أيادي اآلث

جراُح الركون والخنوِع للطاغوت؛ فُيصبح ُدميةً يلهو بها الشيطاُن 
ويقلبها كيف يشاء؛ فحينئٍذ ُيكّدر صفو عيشه؛ ألّن الدنيا قد شغلته 
 .بزخرفها عن طاعة اهللا، فيكون ذلك مدعاةً لحجب دعائه عن الرحمن

 تَفُد إليه بيد أّن باب التوبة لم يوصُد بعد مادامت ضيوُف اهللا تعالى
ౢຈِ໓ ౢَ໋ }: رافعةً راية الندم ومتمسكة بقوله تعالى  ຩِຎຒَِ໋  َໟຄຳَ ຍຫງَِ

 ُْౠَ໌ ໟ ຑِ ຍِຆُْໟَ ໟِ ຍຒُຠِຘْິ َ໓ ِຎَ໋ ຩَ ຍຫງِ ِ້ ຍౠສໟຍ ຓَْ໋ ຩَ ຐُຟِ ຐٌຮِ໗
َສُື ຮَْ})فمن لم يوفق لكسب رضاه تعالى وانقطع به السبيل )١

الرجاء، ولم يحالفه سوى الخيبة والندم؛ فإّن اهللا تعالى في شهر و
رمضان قد عبََّد طريق الوصول إلى نيله؛ فغلّق أبواب النيران وفتح 

 .أبواب الجنان والغفران
                                           

  .١٨٦:البقرة) ١(
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فمن يصبو إلى معالم هذا الشهر المبارك عن كثب، ويتلّمس معطياته 
 أشارت إليه ومقاصده بروح االنقطاع إلى اهللا تعالى ويقف على ما

من رؤى سامية ومفاهيم ذات أبعاد متشعبة روايات أهل البيت
ومترامية، ويروم العمل بما َعِلم، فإنّه ـ بال شك ـ سوف ينال ُبغيته 

 .ويجد ضالته المنشودة ويحظى برضا الباري عزّ وجلّ
نطفئ جذوة اإليمان في نفوس المؤمنين حرص الشهيد ت فلكي ال 

لألمة بين فينٍة وأخرى مجموعة من على أن يقدم الراحل
 .يكاد ينفكُّ عن إلقائها طيلة مسيرته الرسالية محاضراته التي ال

وال نريد هنا أن نبّين للقارئ النبيل ما تستبطنه هذه المحاضرات ـ 
على الرغم من وضوحها وسهولة تعاطيها؛ ألنّها ألقيت في الغالب 

ن معارف إسالمية  تلك الطبقة ـ مةعلى جمهور األمة مع مراعا
وأسرار غيبية وأخالقية، ومن دروسٍ  تربويٍة واجتماعية قلَّ نظيرها؛ 
بل نتركُُه يتجّول في حقلها الّرحب ويتأّمل فيما تُخفيه وتضمره 
أغصان المعارف النَضرة، فيجني ما تدلى من ثماره اليافعة المزدانة 

 .بوشاح فكر أهل البيت
ها للقّراء بحلّتها الجديدة خطوةً أولى  أما نحن فقد ارتأينا أن نقّدم

وإيماناً بأهميتها ، على طريق طويل عزمت مؤسستُنا على سلوكه
، ووفاًء لشهيدنا الغالي؛ فوجدناها محيطةً بالفكرة ووافيةً بالغرض

ومسفرة عن أهم ما انطوت عليه عناوينها التي مثلها عمليا أهل 
 .على مسرح الحياة اإلنسانيةالبيت
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لم يتركوا األمة تعيش على حافة البحر دون أن يؤّمنوا همعلى أنّ
لها ما ينجيها من طوفان األهواء الخادعة وسيول المغريات الكاذبة، 
بل استطاعوا أن يهيئوا لها من خالل ما تركوه من تراثهم الروائي 

صائنا لنفسه، حافظا (من كان وجعلوا ربانها ، الضّخم سفينةً للنجاة
 ).هواه، مطيعا ألمر مواله فللعوام أن يقلدوهلدينه، مخالفا ل

بأن ال تُغّيب أو تغفل عطاءات ، فعلى األمة أن تتمّسَك بُعرى اإليمان
علمائها ومفكريها الذين نسوا أعمارهم هائمةًًًً في بطون الكُتب تَرزُح 
تحت ضالل ريشتهم التي خطّت ـ على مدى الزمن ـ الفتات هموم 

وا بدلوها وتغرف من ينبوع اإلسالم العظيم شعوبهم المتعطشة ألن تدل
 .الذي امتدت روافده إلى أن طالت العالم أجمع

فإعادة صياغة تلك األعمال وتنظيمها وتنسيقها ـ على اختالف 
مستوياتها ـ سوف يعيد إليهم روح الحياة من جديد؛ إذ الحياة رهُن 

ة ولد إال من ثالثإذا مات ابن آدم انقطع عمله (ـف، العمل الصالح
 ).صدقة جاريةلم ينتفع به بعد موته وعصالح يدعو له و

 :عملنا في الكتاب
أما عملنا في التحقيق ـ على الرغم من كثرة العقبات التي اعترضتنا ـ 
فَتمثّل بجهٍد متواصل وسعي حثيث لجملٍة من اللجان المختصّة في 

 : مؤسستنا، وهذا العطاء الثر يمكن تلخيصه بالنقاط التالية
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 كتابة المحاضرات وتقويم نصوصها بعد أن كانت متناثرة في ثنايا ـ١
أشرطة التسجيل، وإعادة صياغتها وضبطها باستخدام عالمات الترقيم 

مع ، الحديثة بطريقة تتناسب مع عرضها على القّراء بصورة كتاب
المحافظة ـ بالقدر المستطاع ـ على روح المحاضرة وعلى ما تهفو لُه 

 .اتمن مقاصد ومعطي
ـ تبويب الكتاب بإضافة عناوين فرعية متعددة وبعضها منتزعة من ٢

لربط المسائل ذات العالقة ببعضها ، نصوص المحاضرات نفسها
مام القارئ أوتسهيل مهمة االستفادة من الكتاب ، وفصل األخرى

 .الكريم
 .ـ تخريج اآليات القرآنية والروايات الشريفة الواردة في هذا الكتاب٣
ن الكريم وروايات آوآيات من القر، ة هوامش توضيحيةـ إضاف٤

 .كثيرة تهدف إلى بيان وتنضيج الفكرة المطروحة وترشيدها
، ـ عمل فهارس عامة للكتاب تشتمل على؛ اآليات القرآنية٥

والمصادر ودليل تفصيلي لجميع مواضيع  ،واألعالم، والروايات
.الكتاب
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 ؟لماذا الصوم
 

 فلسفة تشريع الصوم   

  الفلسفة الحقيقية للصوم           

 العبادة عالقة الجوع ب               

 الجوع في روايات أهل البيت       

 الصوم دورة تربوية    

 خفاُء الرياء وتأكيد العبادة          

 أثر الزمان والمكان      

 خطبة النبي                                           
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 الحمُد هللا. بسم اهللا الّرحمن الّرحيم. لشّيطاِن الرجيمأعوذ باهللا من ا
ربِّ العالمين والصّالة والّسالم على محّمد وآله الطاهرين، واللعنة 

 .الدائمة على أعدائهم أجمعين

 فلسفة تشريع الصوم
نقطةٌ مهمة وددتُ أن أتحّدث عنها وأقف على حقيقتها هي لماذا 

 الصّوم؟ لماذا شّرعه سبحان وتعالى الصَّوم؟ لماذا شّرع ربُّ العالمين
 وفرضه على هذه األّمة؟ 

نحن نقرأ في الكتب الحديثة خصوصاً في كتب الذين يفلسفون 
إّن : الصيام أو يفلسفون العبادات، عندما يتكلّمون عن الصّالة يقولون

والصيام كذلك حينما . فيها ترويضاً ورياضة جسديةً تُعلّم على االلتزام
يذكرون تعليالت متفاوتة وكثيرة، حتى إّن بعض يتحدثون عنه 
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 ويذكر بألم )١(،إّن الصياَم يذكّر بجوع اآلخرة: ث تقولـاألحادي
إنَّ هذه المفاهيم وغيرها هي جزء .  الذي يعاني منه الفقير)٢(الجوع

 .من بعض الفلسفات التي يذكرونها للصّوم

                                           
واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع ...  >:أنه قالفي المروي عن النبي )١(

 . ٧٧: ـ فضائل األشهر٩٣:آمالي الصدوق< يوم القيامة وعطشه

ان في عن مسائل، فكيسأله وكذلك كتب محمد بن سنان، إلى اإلمام الرضا

  :أجوبة اإلمام

لعرفان مّس الجوع والعطش، ليكون العبد ذليالً مسكيناً مأجوراً : علة الصوم... >

محتسباً صابراً، ويكون دليالً له على شدائد اآلخرة مع ما فيه من االنكسار عن 

الشهوات، واعظاً له في العاجل، دليالً على اآلجل، ليعلم شدة مبلغ ذلك، من أهل 

 . <...مسكنةالفقر وال

 . ٢/٧٧: ـ  من ال يحضره الفقيه٢/٣٧٨:علل الشرائع

إنما اُمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع  >:قالعن اإلمام الرضا) ٢(

  .١٠/٩وسائل الشيعة. <...والعطش

 : عن علة الصيام، فقالسأل هشام بن الحكم اإلماَم الصادق

وذلك أنَّ الغني لم يكن ليجد مس إنما فرض الصيام، ليستوي به الغني والفقير، > 

الجوع، فيرحم الفقير؛ ألّن الغني كلما أراد شيئاً قدر عليه، فأراد اهللا تعالى أن 

يسّوي بين خلقه، وأن ُيذيق الغني مس الجوع واأللم؛ ليرقَّ على الضعيف 

 .   باب علة فرض الصيام٢/٧٣:الفقيه  يحضره ال  من <ويرحم الجائع



 ٣٧...............................................................................الصوم فلسفة

 

توخاة من وراء  والحقيقة أنّها ليست الفلسفة الدقيقة والواقعية الم
الصّيام، وإنّما هي بعض النقاط المشيرة إلى جزٍء من فلسفته وحكمة 

 .تشريعه

 صومال فلسفة 
إنَّ الفلسفة الحقيقة للصيام الذي خُصّت به هذه األّمة دون غَيِرها من 

أي أصل تشريع الصوم هو أّن اهللا ، األمم هي أنَّ األصل هو الطاعة
ُຎَౢຼ } قواتعالى أراَد من الِعباد أن يت ໟຍ ُໜَْ໋  ຐَຘِ ຍَກ َຬِౠໟຍ ຎَౡ ຎَ

َ໘ౠຘທ ْໜౠَ໌ ໟ ْໜِຒْ໗ ِ َຬِౠໟຍ َ໋  ຐَຘِ ຎَ})فاألصلُ من التشريع )١ 
 هي أنَّ الصيام اهو هذا، أي أّن الحقيقة التي ال ينبغي أن تغيب عن

ذكر عداها من الفلسفات هي فروع إنّما أُريد به الطاعة، وأّن كل ما ُي
وامتدادات للطاعة ليس غير؛ فاهللا سبحانه وتعالى ليس محتاجاً إلى 
جوعنا وعطشنا وإنّما شاء أن نعطش وأن نجوع وأن نمتنع عن بعض 
األمور لغاية سامية قصوى وهدف رئيسي، هذه الغاية هي أن نُطيعه 

 من باب )٢(<وموا تصحواص>: تعالى ليرى منّا الطاعة؛ فإذا قيل ـ مثالً ـ
الصحة البدنّية، فإّن هذه الصحة البدنية ليست هي الغاية األساسية، 

                                           
  .١٨٣:البقرة )١(

وحول أن . ٧٦:في كتاب الدعوات للراونديالحديث مروي عن النبي )٢(
 . ٧/٥٠٢: ـ مستدرك الوسائل١٧٣:التحفة السنية: الصوم صحة بدنية انظر
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َبيَد أنّها قد تأتي تبعاً لألصل، فالعلل التي ذكرناها آنفاً هي نتائُج 
 . وفروع لذلك األصل

فاألصل إذن هو أنَّ اهللا تعالى ُيريد أن يرى أننا نصبر ونتحّمل 
طُر على القوة الشهوانية ونقّيدها بتحكيم هذه األمانة، بحيث نسي

 وتسليم زمام األمور إليه، ونترك ألذَّ الملذات وأقربها إلى )١(العقل
النّفس مثل غريزة المأكل المتعلقة بالمعدة وغيرها من غرائز اإلنسان، 
ونتجاوز عنها جميعاً؛ بحيث إننا نقاوم غريزة المعدة ونقاوم غريزة 

 أعني  ـ االستطالع الذي هو مغروس فيناالجنس ونقاوم ربما حتى
 حتى النظر ينبغي  ـغريزة حّب االطالع واكتشاف ما هو مخفي عنّا

 )٢(.هذا كله استجابةً ألمره تعالى. لنا أن نتحكم به
إذن النظر في شهر رمضان عليه قيود أكثر من سائر أيام السنة 

  شهر رمضانه قيود وضوابط فيـياء عليـماع سماع األشـالباقية، والس

                                           
إن اهللا >: إلى ذلككما تشير الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب) ١(

شهوة بال عقل، عزّ وجلّ ركّب في المالئكة عقالً بال شهوة، وركب في البهائم 

وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من المالئكة، ومن 

  .١/٤:علل الشرائع. <غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم

)٢( ౠ ຍُْ໋ ຍَ ْໜُِْ ຎَໟِ ْຎَ໋ ຩَ ຍຫງِ ໝِຳُౠຮໟَِ ِౠໟِ ຍຒُຠِຘຳْຍ ຍَກ َຬِౠໟຍ ຎَౡ ຎَ 
َຮُຸ ْທ ِْໟງِ ُౠَ ِຒِ໗َ ِຮَْໟຍ َْຑَ ໝَُ َౠໟຍ ٢٤:األنفال. 



 ٣٩.......................................................والطاعة بالعبادة الجوع عالقة

 

فإنَّ شهر رمضان محاطٌ بهالٍة من القداسة  )١(؛ أكثر من سائر األيام
وُمقّيد بنطاٍق عباديٍّ َيحفل باللذات المعنوية التي ينتظرها ويصبو 
إليها بشغٍف العبد المطيع؛ لكي يحصل على قصب السبق في دخول 
مشروع التفاضل اإللهي الذي حكت مالمَحه بوضوح اآليةُ 

ْຎ໘ທ ِౠໟຍ ສَِ໋:ةالقرآني  ْໜَຮَ ౠງِ)والحصول على لذّة الحياة )٢ 
اآلخرة غير المتناهية األبدية التي تُغني عن كلِّ لوٍن من لذائذ الدنيا 

 .الزائلة

 عالقة الجوع بالعبادة والطاعة  
شاء اُهللا تعالى أن تكوَن هذه العبادة والطاعة المخصوصة في شهر 

خالل الجوع والعطش واالمتناع عن سائر الملذّات من  رمضان
 لماذا؟ وما هي العلة في ذلك؟ . المعروفة

                                           
ضرورة صوم الجوارح كلها مستشفاً ذلك من  هنا على يؤكد الشهيد )١(

الكثيرة التي صّورت هذه المعاني أحسن تصوير؛ فعن روايات أهل البيت

إذا صمت، فاليصم > :أنه قاللصادقمحمد بن مسلم، عن اإلمام أبي عبد اهللا ا

سمعك، وبصرك، وجلدك، من الحرام والقبيح، ودع المرآة، وأذى الخادم، وليكن 

 <عليك وقار الصائم، وال تجعل يوم صومك كيوم فطرك 

 .  باب آداب الصائم٢/١٠٩:الفقيه  يحضره ال  من ـ  باب أدب الصائم٤/٨٧:الكافي 

 .١٣:الحجرات) ٢(
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 هو أن روايات كثيرة تُشير إلى أنّه عند توفر :وفي مقام الجواب
حالة الجوع والعطش وحالة االبتعاد عن الشهوة وكبتها، والوقوف في 

 .ة اهللا تعالىطريق الشهوات المادية تتهّيأ األرضية المناسبة لعباد
وتتحدث تلك األحاديث الكثيرة عن فضائل وأهمية الجوع عند 
اهللا تعالى، الجوع وليس اإلضراب عن الطعام؛ فهناك من ُيضرب عن 
الطعام، ونسمع من أشخاص في الغرب يضربون عن الطعام لمدة 

 .أسبوٍع أو أكثر لغاية معّينة
 تعالى؛ فقد كان  إذن المقصود بالجوع هو الجوع امتثاالً آلمر اهللا

يتمتّعون بحالة الجوع لتتهّيأ نفوسهم للتعبد والتهجد األنبياء
ألّن بإشباع البطن الزائد والتوجه إلى الشهوات تحبس ... وللتوجه، و

الروح بذلك الشبع الزّائد؛ ألّن اإلنسان حينما يشبع بشكل مفرط 
م تنشغل نفسه بذلك الشبع، وتُحبس في أقفاص اللذائذ واألوها

الدنيوية، وكلما خفَّ الجسم بابتعاده عن الطعام وعن الشهوة كلما 
 .انطلقت روحه وسمت نحو اهللا تعالى

هذه حقيقة تؤكدها األحاديث ويؤكدها الناس المرتاضون 
الحكماء المتوجهون إلى اهللا تعالى، إذ كلما شبعت البطن وكلما 

لي به أعطي أو زُود بشيء أكبر من حجمه وفوق طاقته كلما ابت
اإلنسان، فهي كالسفينة عندما تمتلئ بالركاب فإنها تغرق، وال تستطيع 

 .أن تقلهم وتوصلهم إلى شاطئ األمان



 ٤١......................................................................الروايات في الجوع

 

 بل أحياناً يحاول الصائم أن يعّوض ما فقده في النهار، فيقبل 
على الطعام بشرٍه ونهم ويحاول أن يعبه عباً في الليل، وكأنه يخوض 

 الفطور أو بعده بقليل، وال اعتقد أن وهو في تلك الحال معركةً أثناء
 . ذلك مصداقاً من مصاديق الصوم الذي أمر به رب العباد

على كل حال، فإّن الجوع هو عبارة عن قاعدة ومدرسة لنمو 
العبادة ولنمو الروح التي تحبسها أغالل المادة، ولكنها تنطلق بالجوع 

 له كلما إلى الفضاء العبادي الّرحب، فكلما كان الجوع مخططاً
انطلقت الروح ونمت العبادة، واتّجه العبد بصفاء النفس إلى اهللا 

 .تعالى

 روايات الالجوع في 
من المستحسن أن نُدرج بعض األحاديث الواردة بخصوص 

 :الجوع وأهمّيته
جاهدوا أنفسكم بقلة الطعام >:أنّه قال روي عن النّبي

 وأنّه ليس من )١(<والشراب، تظلكم المالئكة ويفر عنكم الشيطان
 . عمل أحب إلى اهللا من جوع وعطش

الجوع الذي تتلوه عبادة ليس الجوع بمعنى اإلمساك عن الطعام 
الجوع المراد . فقط، وهناك من يتخذه كسنّة وهذا أيضاً ليس المقصود

                                           
 .٢/١٢١: ـ  مجموعة ورام١/٤٥٥:ةميزان الحكم) ١(
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وال يعني . به أن تُطلَق الروح من أغاللها لتسمو وتتّجه إلى اهللا تعالى
رب؛ ألنّه سبحانه وتعالى خلق الدنيا للعبد هذا أننا ال نأكل وال نش

 . يستفيد منها كوسيلٍة إلى سبيل اهللا، ال أن تكون هدفاً وغاية
 فإذا شاء العبد أن تنطلق روحه من أغاللها ونفسه من قيودها ولكي

ُ໘َِໟຍ ََທِຄَ ౠຘຣَ َౠຑອَ ສْຒُْ໋} تنبت العبادة التي توصله باهللا ຍَ})فال  )١
  . بالجوع والعطشتتحقق إال

أفضلكم منزلة عند اهللا  >:قال عن الرسول:الحديث الثاني
تعالى أطولكم جوعاً وتفكراً، وأبغضكم إلى اهللا تعالى كل نؤوم 

  )٢(.<وأكول وشروب
التفكر ليس في ذات اهللا تعالى وإنّما في نعمه وآالئه وفي أسمائه، 

إذاً الذين . دات وِنَعموفيما بثّه اُهللا سبحانه وتعالى من حقائق وموجو
 الناس جوعاً في الدنيا وتفكراً في مخلوقات اهللا وآالئه هم أكثرهم 

وقد ورد في حديث عن . أفضلهم عنده تعالى يوم لقائه
إن استطعت أن يأتيك ملك >:سامة بن زيدقائالً إلالنّبي

كما لو كان في حالة صيام (الموت وبطنك جائع وكبدك ظمآن فأفعل 
نك تدرك بذلك شرف المنازل في اآلخرة وتحل مع النبيين، فإ) دائمة

  )٣(.<وتفرح بقدوم روحك المالئكة، ويصلي عليك الجبار

                                           
 .٩٩: الحجرات) ١(
 . باب تهذيب األخالق١/١٠٠:ورام مجموعة ـ ٣/٤٣٤: ميزان الحكمة) ٢(
 . ٨/٧٦: تاريخ مدينة دمشق– ١١٩:بغية الباحث) ٣(
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هذا الحديث ورد أيضاً في حديث المعراج عن النبيو
عن اهللا تعالى، ونحن نعرف أن هناك القدسي الذي يرويه الرسول

قول اهللا وحديثاً قدسياً، فالحديث القدسي حديثاً عن الرسول
َما ِميَراثُ  َوَيا َربِّ >:قَالَتعالى بواسطة رسله ولكنه ليس قرآناً، 

كَْمةُ تُوِرثُ الَْمْعِرفَةَ الِح ُيوِرثُ الِحكَْمةَ َو:وجل  عزقَالَ؟ الصَّْوِم
ٍر  ُيَباِلي كَْيَف أَصَْبَح ِبُعْسفَِإذَا اْستَْيقََن الَْعْبُد الالَْمْعِرفَةُ تُوِرثُ الَْيِقيَن َو

 : وكذلك هذا الحديث القدسي الوارد عن الرسول)١(<أَْم ِبُيْسٍر
ال أعرفه شكرا ال يخالطه فمن عمل برضاي ألزمه ثالث خص>

محبة ال يؤثر على محبتي محبة الجهل وذكرا ال يخالطه النسيان و
 ) ٢(.<المخلوقين

إّن هذا التوفيق كله ببركات الصوم الحقيقي والجوع المراد به 
 .  تعالىوجه اهللا

إذن فالجوع حينما اختاره اهللا تعالى لكي يكون إطاراً عاّماً للصوم 
صوموا عن بعض المأكوالت دون : وهو سبحانه يستطيع أن يقول

بعٍض، ولكنه تعالى منعنا عن الطعام والشراب مطلقاً وبدون استثناء، 
 فما السر في هذا المنع العام؟ 

                                           
 ٧/٥٠٠: ـ مستدرك الوسائل الباب الرابع و الخمسون١/٢٠٣:القلوب إرشاد) ١(

 .أبواب الصوم المندوب
  ـجلو   باب مواعظ اهللا عز٧٤/٢٨:األنوار بحار ـ ١/٢٠٤:القلوبإرشاد ) ٢(

 .١/٣٠٧: ـ تفسير الميزان١٩٩:الجواهر السنية
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ون الروح منطلقةً نحو اهللا فلسفة الجوع هي ألجل أن تكيبدو أن 
تعالى؛ ألن الشهوة تخف وتضعف عندما يكون العبد جائعاً، وإذا 
 ضعفت الشهوة يضعف الهوى وينهار الشيطان؛ ألن الشهوة إذا قويت

 .      ثغراته فيدخل للنفس والعياذ باهللا) لعنه اهللا( يجد الشيطان 
 

 الصوم دورة تربوية 
ع الصوم أن يكون طاعةً له تعالى، أراد ربُّ العالمين حينما شّر

فهو دورةٌ يضعنا فيها الباري عزَّ وجلّ دورة تربوية كالدورات الثقافية 
لكن هذه الدورة وضع برامجها ربُّ . والدورات السياسية وغيرها

العالمين؛ فهو الذي وضع المنهاج وخطط له وحّدد مسيرة العبد في 
ظم اإللهية التي أسفرت عنها هذا الشّهر الشّريف طبقاً للموازين والنُّ

وكشفت عن وجهها خطاباتُ الشريعة المقدسة المتمثلة بالقرآن 
الكريم والسُّنّة الشريفة، وذلك لكي يجعلَ منه عبداً مطيعاً يريد أن 
يراقب طاعتَُه في فترٍة ذات طابع خاص وزمٍن معين هي أشبه 

ِمْن ِصَياِمِه ِإال الُْجوُع لَُه كَْم ِمْن صَاِئٍم لَْيَس > باالمتحان واالختبار، فـ
صائم من الفجر حتى أذان المغرب ولكنه ال يكسب شيئاً  )١(.<الظََّمأَُو

                                           
 ـ غرر ١٤٠:األئمة  صائص ـ خ عن أمير المؤمنين٤٩٥:البالغة   نهج)١(

 .١٧٦:الحكم
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ألنّه لم يلتزم بالقيود ! حسب له شيء إال أن يكتب عنه جائعوال ُي
األخرى للصوم؛ فهناك قيود بعضها يخصُّ القلب والروح وبعضها 

يه أن يتقيد بها، وإال فإنّه ال هذه األمور عل. يخصّ الجوارح أو البدن
 . يستحق أن يكون صائماً

إذن شهر رمضان دورة محددة كالدورات المكثفة عادة في 
الجيوش أو الدورات المكثفة للطلبة تعّين لهم فيها مادة معينة لمدة 
شهر، كذا ساعة يحضر وكذا ساعة ينام، فهنا يشعر المكلف بها 

هد يتحّملها ويتحمل أعباءها من بالتعب واإلرهاق والمشقة وبذل الج
 . أجل الوصول إلى هدفه المنشود

فالصّوم إذن دورةٌ وضعها اهللا في المنهاج اإلسالمي القويم، أي 
اإلسالم وضع دورةً لذلك اإلنسان الذي تمرُّ عليه سنة كاملة أحَد 
عشَر شهراً، هذا الشوط والّسفح الطويل الذي يقطعه في هذه المدة 

ره هذا بأمور دنيوية مختلفٍة؛ نزاعات، مشاكل، سيصطدم في مسا
 تُضعف روحه، واإلسالم يريد لهذا اإلنسان أن كلها هذه ،جدل

يستمرَّ في مسيرته ويقطعها بأماٍن دون أن تتخللها أية شائبة؛ فألجل 
 هذه المدرسة يدخل فيها في كل ،أن يؤّمن له الطريَق أنشأ له مدرسةً
 يختلف عّما كان عليه وظرف معين عام لمدة شهر، ويخضع إلى جوٍّ

وإلى تعليم وتوجيه بعنايٍة وإشراف إلهيين ضمن برامج محددة لمدة 
 . شهٍر كامل
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   خفاُء الرياء وتأكيد العبادة 
بناًء على ما تقدم من أنَّ الصوم طاعةٌ وأنَّه من أهم وأشدِّ الطاعات 

اد يختفي فيها إنَّ الصّوم من العبادات التي يك: تأكيداً لذلك قد يقال
الرياء؛ ألنَّ الرياء قد يكون في كثير من العبادات ظاهراً وغير خفي 
ألّن العبادة التي يكون فيها ظاهرة أيضاً؛ فالصالة ـ مثالً ـ عبادة ظاهرة 
للعيان ويستطيع اإلنسان أن ُيبّين خالف ذلك الظاهر بأن ُيبرز بوجٍه 

نُّه في داخله، وال يبذل آخَر وصورة تُوحي إلى اآلخرين خالف ما َيكُ
جهداً ويكلّف نفسه بكثرة عناٍء ومشقة في عمله، كأن يقرأ بصوٍت 
مرتفع لكي ُيسمع اآلخرين أنّه يصلي، بخالف الصّوم فإنّه أمر خفي 

 .وسرٌّ ال يعلمه إال اهللا تعالى
فإذا صحَّ أن يختفي الرياء في عبادة أو عمل فخفاؤه في الصّوم 

ٌع وعطش وغير ذلك، أي أنَّ هذه العبادة أولى أولى؛ ألّن الصّوم جو
؛ ألّن الجوع والعطش ال الرياءمن غيرها من العبادات بأن يختفي فيها 

 . يمكن أن يتحّمله اإلنسان عادةً
أّما مسألة تأكيد العبادة فإّن هذا الشّهر الفضيل هو عبارة عن دورة 

لنبع الصافي روحية، بل هو محطةٌ نقف فيها ونتزّود من معينها ذلك ا
والينبوع اإللهي الذي ال ينضب، فنقف فيها ونراجع أنفسنا ونستلهم 

 .المواعظ والِعبر
 ونالحظ لو أمعنّا النظر في الكتب التي تدور حول هذا الموضوع 
أّن معالم العبادة في هذا الشهر واضحة كل الوضوح ومؤكّدة من قبل 
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ا بقوة؛ فالصالة الشارع المقّدس فترى التشديد والحث على تكثيفه
 ونالحظ أنَّ )١(،الخ... مكثفة وصلة الرحمفيه مكثفة والصدقة مكثفة 

إذا حلّ شهر رمضان ال يبقي أسيراً أو عبداً إال  الرسول األكرم
في هذا فمئات العبيد ُيعتقون على أيدي األئمة )٢(،وُيطلق سراحه
شهر ماليين وان اهللا سبحانه وتعالى يعتق في هذا ال. الشّهر المبارك

الرقاب من النار، أي لو بقيت هكذا فكلها تدخل النّار، ولكن عندما 
يدخل شهُر رمضان وتأتي إلى اهللا تعالى تلك الرقاب ضارعةً إليه 

  َعْبِد اللَّهي أََبلذلك ورد في الحديث الشريف عن. فيعتقها من النار
 لَْيلٍَة ِمْن شَْهِر َرَمضَاَن ِعنَْد َجلَّ ِفي كُلَِّو ِإنَّ ِللَِّه َعزَّ>: َيقُولُالحسيِن

اِإلفْطَاِر َسْبِعيَن أَلَْف أَلِْف َعِتيٍق ِمَن النَّاِر كُلٌّ قَِد اْستَْوَجَب النَّاَر فَِإذَا 
 )٣(.<كَاَن آِخُر لَْيلٍَة ِمْن شَْهِر َرَمضَاَن أَْعتََق ِفيَها ِمثْلَ َما أَْعتََق ِفي َجِميِعِه

                                           
لكل شيٍء باب وباب > : أنه قال عن النبي٨/٤٤٩:في كنز العمل ورد) ١(

 .<العبادة الصوم
 : روي عن ابن عباس أنّه قال )٢(
. <أَْعطَى كُلَّ َساِئٍلضَاَن أَطْلََق كُلَّ أَِسيٍر َو ِإذَا َدخَلَ شَْهُر َرَمكان رسول اهللا>

 ـ آمالي باب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه ٢/٩٩:الفقيه  يحضره ال  من
 . المجلس الرابع عشر٥٨:الصدوق

، ووردت أحاديث عن  استحباب االجتهاد باب تأكد١٠/٣١٧:الشيعة  وسائل) ٣(
  ٦/٧٤:الوسائل  مستدرك بهذا المضمون، راجع المعصومين

 



  ؟لماذا الصوم................................................................................٤٨

  العبادة     أثر الزمان والمكان في
إنَّ العبادة في ميزان عدالة اهللا جلَّ وعال لها أمكنةٌ وأزمنة خاصة 
تنمو بها وتتجذّر وتتآلف بها وتتسامى وترتفع قيمتها بها، ويختلف 

 . وزنها فيها عن بقية األوقات واألماكن األخرى
فبعض األزمنة واألمكنة من المهم جّداً أن نقف عندها لكي 

ئصها ومميزاتها التي رّجحت كفتها على غيرها، نتعرف على خصا
إنَّ الصدقات مستحبةٌ في أغلب األمكنة واألزمنة وفي سائر : فنقول

األيام والشهور، َبيَد أّن استحبابها يتأكد ويشتد ويقوى في شهر 
رمضان؛ ألّن لها ميزةً خاصة وطعماً خاصاً وخصوصّية تختلف عن 

الجائع له خصوصية، والركعة الصدقات في وقت آخر، وكذلك إطعام 
الواحدة وكذلك السجود، حتى جرعة الماء التي تُعطى إلى المؤمن 
لها خصوصية، وكل عمل في هذا الشهر المبارك يختلف عن غيره 

 )١(.من أيام وشهور السنة الباقية
                                                                                   

 جامعـ ٢٦١:األعمال  إقبال ـ باب استحباب اإلكثار من الدعاء               
 باب فضل ٤/٦٨:ن ـ الكافي الفصل الثامن والثالثون في صوم رمضا٨٠:األخبار 

 .  باب فضل شهر رمضان وثواب صيامه٢/٩٨:قيهشهر رمضان ـ من ال يحضره الف

 خَطََبنَا ذَاتَ ِإنَّ َرُسولَ اللَِّه> : قَالَ َعْن آَباِئِه َعْن َعِليٍّ َعِن الرِّضَا) ١(
 شَْهٌر ،َرِةالَْمغِْفَمِة َوالرَّْحشَْهُر اللَِّه ِبالَْبَركَِة َو أَيَُّها النَّاُس ِإنَُّه قَْد أَقَْبلَ ِإلَْيكُْم :َيْوٍم فَقَالَ

 لََياِليِه  َو،يَّاِم َوأَيَّاُمُه أَفْضَلُ اال،ُهَو ِعنَْد اللَِّه أَفْضَلُ الشُُّهوِر
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 ُهَو شَْهٌر ُدِعيتُْم ِفيِه ِإلَى ،َساَعاتُُه أَفْضَلُ السَّاَعاِت َو،أَفْضَلُ اللََّياِلي       

نَْوُمكُْم ِفيِه  َو، أَنْفَاُسكُْم ِفيِه تَْسِبيٌح،َمِة اللَِّهُجِعلْتُْم ِفيِه ِمْن أَْهِل كََرا َو،ِضَيافَِة اللَِّه
بَّكُْم ِبِنيَّاٍت  فَاْسأَلُوا اللََّه َر،ُدَعاُؤكُْم ِفيِه ُمْستََجاٌب َو،َعَملُكُْم ِفيِه َمقُْبولٌ َو،ِعَباَدةٌ

 فَِإنَّ الشَِّقيَّ َمْن ُحِرَم ،اِبِهَوِة ِكتَالِتِلِصَياِمِه َو أَْن ُيَوفِّقَكُْم ،قُلُوٍب طَاِهَرٍةصَاِدقٍَة َو
ِه ُجوَع َيْوِم َعطَِشكُْم ِفي َواذْكُُروا ِبُجوِعكُْم َو،غُفَْراَن اللَِّه ِفي َهذَا الشَّْهِر الَْعِظيِم

ا اْرَحُمو َو،َوقُِّروا ِكَباَركُْم َو،َمَساِكيِنكُْمدَّقُوا َعلَى فُقََراِئكُْم َوتَصَ َو،َعطَشَُهالِْقَياَمِة َو
 َيِحلُّ النَّظَُر ِإلَْيِه  َوغُضُّوا َعمَّا ال،اْحفَظُوا أَلِْسنَتَكُْم َو،ِصلُوا أَْرَحاَمكُْم َو،ِصغَاَركُْم
تََحنَّنُوا َعلَى أَْيتَاِم النَّاِس ُيتََحنَّْن  َو،ْسِتَماُع ِإلَْيِه أَْسَماَعكُْم َيِحلُّ االَعمَّا ال َو،أَْبصَاَركُْم

 ِبالدَُّعاِء ِفي اْرفَُعوا ِإلَْيِه أَْيِدَيكُْم َو،تُوُبوا ِإلَى اللَِّه ِمْن ذُنُوِبكُْم َو،َعلَى أَْيتَاِمكُْم
َجلَّ ِفيَها ِبالرَّْحَمِة ِإلَى  َينْظُُر اللَُّه َعزَّ َو،فْضَلُ السَّاَعاِت َأِتكُْم فَِإنََّهاأَْوقَاِت صَال

َيْستَِجيُب لَُهْم  َو،ُيْعِطيِهْم ِإذَا َسأَلُوُه َو،يِهْم ِإذَا نَاَدْوُهُيلَبِّ َو، ُيِجيُبُهْم ِإذَا نَاَجْوُه،ِعَباِدِه
 .ِإذَا َدَعْوُه

ظُُهوَركُْم ثَِقيلَةٌ  َو،أَيَُّها النَّاُس ِإنَّ أَنْفَُسكُْم َمْرُهونَةٌ ِبأَْعَماِلكُْم فَفُكُّوَها ِباْسِتغْفَاِركُْم
 َه أَقَْسَم ِبِعزَِّتِه أَْن الاْعلَُموا أَنَّ اللَّ َو،ِل ُسُجوِدكُْمِمْن أَْوزَاِركُْم فَخَفِّفُوا َعنَْها ِبطُو

 ُيَروَِّعُهْم ِبالنَّاِر َيْوَم َيقُوُم النَّاُس ِلَربِّ أَْن الَ َو،السَّاِجِديَنُيَعذَِّب الُْمصَلِّيَن َو
  .الَْعالَِميَن

نَْد اللَِّه ِعتُْق ي َهذَا الشَّْهِر كَاَن لَُه ِبذَِلَك ِعأَيَُّها النَّاُس َمْن فَطََّر ِمنْكُْم صَاِئماً ُمْؤِمناً ِف
 .َمغِْفَرةٌ ِلَما َمضَى ِمْن ذُنُوِبِهنََسَمٍة َو

لَْو ِبِشقِّ لنَّاَر َو اتَّقُوا ا: فَقَالَ. ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه فَلَْيَس كُلُّنَا َيقِْدُر َعلَى ذَِلَك
 . ِبشَْرَبٍة ِمْن َماٍءلَْو اتَّقُوا النَّاَر َو،تَْمَرٍة

 أَيَُّها النَّاُس َمْن َحسََّن ِمنْكُْم ِفي َهذَا الشَّْهِر خُلُقَُه كَاَن لَُه َجَوازاً َعلَى الصَِّراِط َيْوَم 
 َف اللَُّه َعلَْيِه ـَكَتْ َيِمينُُه خَفّـذَا الشَّْهِر َعمَّا َملَـَمْن خَفََّف ِفي َه َو،تَِزلُّ ِفيِه اَألقَْداُم
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وذلك ألننا قلنا إّن هذه المحطة غير المحطات األخرى، لذلك 
 الشهر قد يعوضه في األشهر األخرى الذي ُيحرم من الصيام في هذا

من السنة بقضائه، ويحصل على ثواب الصّوم خصوصاً إذا كان تركُه 
لعذٍر مقبول شرعاً، لكنّه يخسُر أموراً ال تُوجد في هذا الوقت، أي 

 . وقت القضاء وال في أّي وقٍت آخر
                                                                                   

َمْن أَكَْرَم ِفيِه  َو،َمْن كَفَّ ِفيِه شَرَُّه كَفَّ اللَُّه َعنُْه غَضََبُه َيْوَم َيلْقَاُه َو،ِحَساَبُه         

 ،َمْن َوصَلَ ِفيِه َرِحَمُه َوصَلَُه اللَُّه ِبَرْحَمِتِه َيْوَم َيلْقَاُه َو،َيِتيماً أَكَْرَمُه اللَُّه َيْوَم َيلْقَاُه

ٍة كَتََب َمْن تَطَوََّع ِفيِه ِبصَال َو،ِه َرِحَمُه قَطََع اللَُّه َعنُْه َرْحَمتَُه َيْوَم َيلْقَاُهَمْن قَطََع ِفيَو

َمْن أَدَّى ِفيِه فَْرضاً كَاَن لَُه ثََواُب َمْن أَدَّى َسْبِعيَن فَِريضَةً  َو،اللَُّه لَُه َبَراَءةً ِمَن النَّاِر

ِة َعلَيَّ ثَقَّلَ اللَُّه ِميزَانَُه َيْوَم تَِخفُّ  أَكْثََر ِفيِه ِمَن الصَّالَمْن َو،ِفيَما ِسَواُه ِمَن الشُُّهوِر

 ِفيِه آَيةً ِمَن الْقُْرآِن كَاَن لَُه ِمثْلُ أَْجِر َمْن خَتََم الْقُْرآَن ِفي غَْيِرِه َمْن تَالَ َو،الَْمَواِزيُن

 .ِمَن الشُُّهوِر

نَاِن ِفي َهذَا الشَّْهِر ُمفَتََّحةٌ فَاْسأَلُوا َربَّكُْم أَْن ال ُيغَلِّقََها  أَيَُّها النَّاُس ِإنَّ أَْبَواَب الِْج

الشََّياِطيَن َو ، ُيفَتَِّحَها َعلَْيكُْمأَْبَواَب النِّيَراِن ُمغَلَّقَةٌ فَاْسأَلُوا َربَّكُْم أَْن ال َو،َعنْكُْم

 فَقُْمتُ فَقُلْتُ : قَالَ أَِميُر الُْمْؤِمِنيَن،لَْيكُْمَمغْلُولَةٌ فَاْسأَلُوا َربَّكُْم أَْن لَا ُيَسلِّطََها َع

 َيا أََبا الَْحَسِن أَفْضَلُ : فَقَالَ؟َيا َرُسولَ اللَِّه َما أَفْضَلُ الْأَْعَماِل ِفي َهذَا الشَّْهِر

 .<الْأَْعَماِل ِفي َهذَا الشَّْهِر الَْوَرُع َعْن َمَحاِرِم اللَِّه

 باب ١/٢٩٥:الرضا أخبار  عيون ـ لس العشرون المج٩٣:للصدوق  األمالي

 .فيما جاء عن اإلمام علي
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ونحُن نعلم أنَّ هذا الشّهر الشريف هو زمان، لكّن لهذا الزمان 
 في اإلسالم تمّيزه عن غيره من األزمنة، وعند اهللا سبحانه خصوصيةً

 . وتعالى للزمان والمكان خصوصية
 ألّن )١(؛)أيام اهللا(فهناك أياٌم خاصة هي أيام رّب العالمين سّماها 

. لها قيمةً خاصة ورسوخاً في تاريخ اإلنسان وفي تاريخ الرساالت
 البيت الحرام يختلُف وهناك زمان ومكان له قدسية؛ مثالً دعاؤك في

عن دعائك في مكاٍن آخر على الّرغم من كون األرض واحدة، فلماذا 
يختلف عن دعائك هذا االختالف؟ دعاؤك تحت قُّبة الحسين

ودعاؤك في زمان يختلف عن زمان آخر  )٢(،ذلككفي مكاٍن ليس 

                                           
)١( ຍຎ ຎَຑِ ຎْ໗ َະِຠَْໟِ ِౠໟຍ َຎౠ َຟُຮَْ  َຬِౠໟِ ຍຮُ໔ِ໐َ ຍَກ َຬِౠໟِ ໞ໗

َຒُِິ ໜَ.١٤: الجاثـية.  
 ى ِفيَمْن َحضََر قَْبَرُه َيْعِني الُْحَسْيَنِقيلَ لَُه فََما تََر> :قَالََعِن الصَّاِدِق) ٢(

 َبخْ َبخْ َمْن صَلَّى ِعنَْد قَْبِرِه لَْيلَةَ النِّصِْف : فَقَال؟لَْيلَةَ النِّصِْف ِمْن شَْهِر َرَمضَاَن
 ِفي كُلِّ ِمْن شَْهِر َرَمضَاَن َعشَْر َركََعاٍت ِمْن َبْعِد الِْعشَاِء ِمْن غَْيِر صَلَاِة اللَّْيِل َيقَْرأُ

اْستََجاَر ِباللَِّه ِمَن النَّاِر كَتََبُه لَُّه أََحٌد َعشَْر َمرَّاٍت َوقُلْ ُهَو الَعٍة ِبفَاِتَحِة الِْكتَاِب َوَركْ
 َملَاِئكَةً ُيَبشُِّرونَُه ِبالَْجنَِّة َولَْم َيُمتْ َحتَّى َيَرى ِفي َمنَاِمِه َملَاِئكَةًلَُّه َعِتيقاً ِمَن النَّاِر َوال

  .٨/٢٥:الشيعة  وسائل.<ُيْؤِمنُونَُه ِمَن النَّاِر
 ُربََّما فَاتَِني الَْحجُّ فَأَُعرُِّف ِعنَْد ِبي َعْبِد اللَِّه قُلْتُ َأل>:َعْن َبِشيٍر الدَّهَّاِن قَالَ و

 َعاِرفاً  أَْحَسنْتَ َيا َبِشيُر أَيَُّما ُمْؤِمٍن أَتَى قَْبَر الُْحَسْيِن: فَقَالَقَْبَر الُْحَسْين
 ِعشِْريَن ُعْمَرةً َمْبُروَراٍت لَُّه لَُه ِعشِْريَن َحجَّةً َوِبَحقِِّه ِفي غَْيِر َيْوِم ِعيٍد كَتََب ال
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 أو في أول ليلة جمعة من شهر رمضان؛ )١(كدعائك ليلة الجمعة
في ليلة الجمعة تختلف في َمذاقها  النَََّبي وآل بيتهوالصّالة على

  )٢(.وأثرها الروحي والمعنوي في حياة العبد عن سائر األيام
                                                                                   

َمْن أَتَاُه ْرَسٍل أَْو ِإَماٍم َعاِدٍل َوَمَع نَِبيٍّ ُم) ُعْمَرةًَحجَّةً َو(ِعشِْريَن ٍت َوَمقُْبوال          
ِمائَةَ غَزَْوٍة َمَع نَِبيٍّ ُمْرَسٍل أَْو للَُّه لَُه ِمائَةَ َحجٍَّة َوِمائَةَ ُعْمَرٍة َواِفي َيْوِم ِعيٍد كَتََب 

 قَالَ فَنَظََر ِإلَيَّ ِشْبَه الُْمغْضَِب ثُمَّ ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَُه كَْيَف ِلي ِبِمثِْل الَْمْوِقِف.ِإَماٍم َعاِدٍل
اغْتََسلَ ِمَن الْفَُراِت  َيْوَم َعَرفَةَ َوتَى قَْبَر الُْحَسْيِن َيا َبِشيُر ِإنَّ الُْمْؤِمَن ِإذَا أَ:قَالَ

 ١٤/٤٥٩:الشيعة وسائل. <ثُمَّ تََوجََّه ِإلَْيِه كَتََب اللَُّه لَُه ِبكُلِّ خُطَْوٍة َحجَّةً ِبَمنَاِسِكَها
 . اب تأكد استحباب زيارة الحسينب

 ـ د اهللا الحسين باب زيارة قبر أبي عب٤: بهذا المضمون، الكافيراجع
 . باب فضل زيارة الحسين٦:التهذيب

َرَوى َعْبُد الَْعِظيِم ْبُن َعْبِد اللَِّه الَْحَسِنيُّ َرِضَي اللَُّه َعنُْه َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن أَِبي ) ١(
ِذي  َيا اْبَن َرُسوِل اللَِّه َما تَقُولُ ِفي الَْحِديِث الَّ>: قُلْتُ ِللرِّضَا: قَالََمْحُموٍد

تََعالَى َينِْزلُ ِفي كُلِّ لَْيلَِة  ِإنَّ اللََّه تََباَرَك َو: أَنَُّه قَالََيْرِويِه النَّاُس َعْن َرُسوِل اللَّه
اللَُّه  الْكَِلَم َعْن َمَواِضِعِه َو لََعَن اللَُّه الُْمَحرِِّفيَن: فَقَالَ؟ُجُمَعٍة ِإلَى السََّماِء الدُّنَْيا

تََعالَى ُينِْزلُ َملَكاً ِإلَى  ِإنَّ اللََّه تََباَرَك َو: ذَِلَك ِإنََّما قَالَاللَِّهَما قَالَ َرُسولُ 
لَْيلَةَ الُْجُمَعِة ِفي أَوَِّل اللَّْيِل فََيأُْمُرُه فَُينَاِدي ِخيِر َوٍة ِفي الثُّلُِث اَألالسََّماِء الدُّنَْيا كُلَّ لَْيلَ

 َيا ، َهلْ ِمْن ُمْستَغِْفٍر فَأَغِْفَر لَُه، ِمْن تَاِئٍب فَأَتُوَب َعلَْيِه َهلْ،َهلْ ِمْن َساِئٍل فَأُْعِطَيُه
 ، َيزَالُ ُينَاِدي ِبَهذَا َحتَّى َيطْلَُع الْفَْجُر فَال،َيا طَاِلَب الشَّرِّ أَقِْصْر َو،طَاِلَب الْخَْيِر أَقِْبلْ

 َحدَّثَِني ِبذَِلَك أَِبي َعْن َجدِّي .ِت السََّماِءفَِإذَا طَلََع الْفَْجُر َعاَد ِإلَى َمَحلِِّه ِمْن َملَكُو
باب وجوب الجمعة ١/٤٢١:الفقيه  يحضره ال  من. <َعْن آَباِئِه َعْن َرُسوِل اللَِّه

  .فضلهاو
ْرفَُع لَُه ُيلُْجُمَعِة ِبأَلِْف َحَسنٍَة َوَيْوَم اةُ لَْيلَةَ الُْجُمَعِة َوالالصَّ >: قَالَ الصَّاِدُق) ٢(
 آِل ُمَحمٍَّد لَْيلَةَ الُْجُمَعِة َيزَْهُر الُْمصَلَِّي َعلَى ُمَحمٍَّد َوأَنَّ ُف َدَرَجٍة َوأَلْ
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ذلك العبادات  وك إنَّ للمكان والزّمان خصوصية عند اهللا تعالى،
وتضاعف في هذا الشهر الفضيل جميع ؛  أيضاًالذنوب لها خصوصيةو

 اهللا تعالى ـ كما نعلم من األحاديث ـ إن، ولذلك األعمال خيراً وشراً
، لذلك نحن نشعُر أنَّ )١(شاءت قدرته أن تُغلَّ الشياطين في هذا الشهر

  وخنوع وخشوع خفةلديهصبح اإلنسان عندما يقبل شهُر رمضان ت
 .  حتى لو صامها،وروحية غير الروحية في األيام األخرى
 المدينة(ر عندما زرنا أنا أتذك! ال نعرُف ماذا َيحدثُ في أجوائنا

قبل عدة سنوات عندها شعرت بأجواء تختلف عن كل ) المنورة
عندما )  المكرمةمكة(األجواء التي عشتها ولم أعهدها من قبل، حتى 

رأيتها فهي تختلف عن غيرها لكن في المدينة أشعر أّن فيها جواً 

                                                                                   
اَواِت َملَاِئكَةُ اللَِّه ِفي السََّمَو نُوُرُه ِفي السََّماَواِت ِإلَى أَْن تَقُوَم السَّاَعةُ          

. < ِإلَى أَْن تَقُوَم السَّاَعةُُمَوكَّلُ ِبقَْبِر النَِّبيِّ َيْستَغِْفُر لَُه الَْملَُك الَْيْستَغِْفُروَن لَُه َو
 . باب استحباب اإلكثار من الصالة٦/٧١:الوسائل  مستدرك

 ُيقِْبلُ ِبَوْجِهِه ِإلَى النَّاِس فََيقُولُ  كَاَن َرُسولُ اللَِّه >: قَالَأَِبي َجْعفٍَرعن ) ١(
فُِتَحتْ أَْبَواُب لَّتْ َمَرَدةُ الشََّياِطيِن َولُ شَْهِر َرَمضَاَن غُاِس ِإذَا طَلََع ِهالَيا َمْعشََر النَّ

اِر َواْستُِجيَب الدَُّعاُء غُلِّقَتْ أَْبَواُب النَّاِء َوأَْبَواُب الِْجنَاِن َوأَْبَواُب الرَّْحَمِة َوالسََّم
ُينَاِدي ُمنَاٍد كُلَّ لَْيلٍَة َهلْ  ِمَن النَّاِر َوقُُهُم اللَُّهكَاَن ِللَِّه ِفيِه ِعنَْد كُلِّ ِفطٍْر ُعتَقَاُء ُيْعِتَو

من ال  ـ  باب فضل شهر رمضان٤/٦٥:الكافى. <ِمْن َساِئٍل َهلْ ِمْن ُمْستَغِْفٍر
 . باب فضل شهر رمضان٢/٩٧:يحضره الفقيه
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آخر، حتى الهواء الذي تشمه له خصوصية، وكذلك تحس في قرارة 
وهذه المالحظة الحظها . ك وفي داخلك أن روحك تُصبح خفيفةًنفس

وذلك ! كل الذين كانوا معي، حتى العبادة تتغير وتصبح بغير شكل
هناك، وأنفاس آل البيتألن نَفََس النّبيلبركة النبي

، فطالما ساروا وتجولوا في  المقدسوالقرآن تنزل في ذلك المكان
كل ذرٍة من ذراتها وتعطّر هم، وقد تبركت ب)المدينة(كل طرقات 

فهذا له آثار وضعية في النفوس، كذلك هذا الشهر . بأنفاسهم نسيمها
 . الفضيل له مميزات وسمات يتسم بها وحده دون سواه

األمكنة واألزمنة لها خصوصيات عند اهللا تعالى؛ لذلك ن إ: قلنا
م نحن لدينا في األحاديث شاء اهللا تعالى أن يرفع كربالء من تخو

  )١(.األرض يقلعها كلها من األرض ويدخلها الجنة
                                           

 ء و فضل كربال باب حد  حرم الحسين٦/٧١:التهذيبكما ورد في  )١(

َء قَْبلَ أَْن َيخْلَُق الْكَْعَبةَ ِبأَْرَبَعٍة َوِعشِْريَن خَلََق اللَُّه كَْرَبال>: قَالَأَِبي َجْعفٍَرَعْن 

أَلَْف َعاٍم َوقَدََّسَها َوَباَرَك َعلَْيَها فََما زَالَتْ قَْبلَ أَْن َيخْلَُق اللَُّه الْخَلَْق ُمقَدََّسةً ُمَباَركَةً 

 .<ْرِض ِفي الَْجنَّةلَ األَجَعلََها اللَُّه أَفْضََوال تَزَالُ كَذَِلَك َو

  الثامن والثمانون فضل كربالء الباب ٢٦٨ :الزيارات  كامل وعن 

اتخذ اهللا أرض كربالء حرما > : قال علي بن الحسين:بي الجارود قالأعن 
عشرين ألف ض الكعبة ويتخذها حرما بأربعة وآمنا مباركا قبل أن يخلق اهللا أر

 سيرها رفعت كما عالى األرض وت وزلزل اهللا تباركأنه إذا عام و
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.  الحسينال لشٍئ إال ببركةفكربالء من تخومها تدخل الجنة 
لذلك فالمكان له قيمة، شهر رمضان له خصائص ال توجد في سائر 
الشهور وأيامه وساعاته ودقائقه تمرُّ ليست كمرور باقي األيام 

 . والساعات التي نمرُّ بها نحُن

                                                                                   
لت في أفضل روضة من رياض الجنة هي بتربتها نورانية صافية فجع         

 أولو العزم : أو قال،ونالمرسلي الجنة ال يسكنها إال النبيون وأفضل مسكن فو
أنها لتزهر بين رياض الجنة كما يزهر الكوكب الدري بين الكواكب من الرسل و
هي تنادي أنا أرض اهللا  و،رها أبصار أهل الجنة جميعاي نو يغش،ألهل األرض

 .<المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة



 
 

 في استقبال شهر رمضان طبة النبيخ
في أواخر شعبان، وأكثر الرواة  ألقاهانذكر خطبة لرسول اهللا

يروونها وهي موجودة في وسائل الشيعة ويرويها الشيخ عباس القّمي 
والمرحوم الشيخ الصدوق في كتابه من ال يحضره الفقيه وهذا نصّها 

 فحمد الناس في آخر جمعة من شعبانخطب رسول اهللا: يقول
أَيَُّها النَّاُس ِإنَُّه قَْد أَظَلَّكُْم شَْهٌر ِفيِه لَْيلَةٌ خَْيٌر  >:اهللا وأثنى عليه ثم قال

 لَْيلٍَة ِمْن أَلِْف شَْهٍر َو ُهَو شَْهُر َرَمضَاَن فََرضَ اللَُّه ِصَياَمُه َو َجَعلَ ِقَياَم
 .<لَةً ِفيَما ِسَواُه ِمَن الشُُّهوِرلَْي ِة َسْبِعيَن كَتَطَوُِّع صَالٍةِفيِه ِبتَطَوُِّع صَال

 ن يصلي ليلة من لياليـإّن خصائصه تختلف عن غيره؛ فم:  أقول
 واه من الشهور، أي ـ سما هذا الشهر كمن تطوع بصالة سبعين ليلة في

الذي يتطّوع بصالة الليل ـ مثالً ـ في هذا الشهر الفضيل فإنها تُعدُّ 
أي األجر والخير .  األخرىبسبعين صالة إذا قُورنت باألشهر

 . يتضاعف وينمو ويربو في هذا الشهر الكريم
َو َجَعلَ ِلَمْن تَطَوََّع ِفيِه ِبخَصْلٍَة ِمْن ِخصَاِل الْخَْيِر َو الِْبرِّ كَأَْجِر َمْن >

 . <أَدَّى فَِريضَةً ِمْن فََراِئِض اللَِّه َعزَّ َو َجلَّ
أنه أدى فريضةً من الذي يؤدي عمالً تطوعياً في هذا الشهر ك

فالحسابات تتغير في هذا . الفرائض؛ فيكون ثوابه كثواب أداء فريضة
 . الشهر واألجر يتصاعد والخط اإليماني يسجل أرقاماً قياسية
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َمْن أَدَّى ِفيِه فَِريضَةً ِمْن فََراِئِض اللَِّه كَاَن كََمْن أَدَّى َسْبِعيَن َو> 
 . <يَما ِسَواُه ِمَن الشُُّهوِرفَِريضَةً ِمْن فََراِئِض اللَِّه ِف

الذي يصلي صالةً واجبةً في صباح هذا الشهر تُعدُّ بسبعين صالةً 
إذا قُورنت من ناحية وزنها المعنوي في حسابات اهللا بصالٍة عادية 

 . في شهر غير شهر رمضان
 . <ِإنَّ الصَّْبَر ثََواُبُه الَْجنَّةَُوُهَو شَْهُر الصَّْبِر َو>

ويتحّمل في هذا الشهر ويوطّن نفسه على تحّمل الذي يصبر 
شروطه وما قيد به البشر من تغييرات معنوية أو مادية يضبط سمعه 
فال يسمع حراماً أو ما يؤدي استماعه إلى الوقوع في الريبة واإلثم، 
ويضبط عينه فيغظها عن رؤية المحّرم،  ويضبط لسانه فال ينطق به 

من حرام أو شبهات، ويضبط كافة محرماً، ويضبط طعامه فال يأكل 
إذا عمل العبُد هذا فسيكون حسابه في كل أعماله حساباّ . جوارحه

آخر، ولذلك فالصبر هو األساس أعني السيطرةَ سيطرة اإلنسان على 
 .جميع جوارحه وجوانحه في حركاتها وسكناتها

  .<ِإنَّ الصَّْبَر ثََواُبُه الَْجنَّةَُوُهَو شَْهُر الصَّْبِر َو >
 من صّبر نفسه ووطّنها على تحّمل قيود هذا الشّهر ومطالبه فإّن 

 .ثوابه الجنة
 . <ُهَو شَْهٌر َيِزيُد اللَُّه ِفي ِرزِْق الُْمْؤِمِن ِفيِهَوشَْهُر الُْمَواَساِة َو>

 إّن اهللا تعالى يبسط الرزق لعباده في هذا الشهر سواء أكان رزقاً 
 . معنوياً أم مادياً
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نَْد اللَِّه ِعتُْق َرقََبٍة َر ِفيِه ُمْؤِمناً صَاِئماً كَاَن لَُه ِبذَِلَك ِعَمْن فَطََّو>
 . <َمغِْفَرةٌ ِلذُنُوِبِه ِفيَما َمضَىَو

إّن من يفطّر مؤمناً عند الغروب ويطعمه طعاماً في سبيل اهللا 
 . يعادل ذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى منها

 لَْيَس كُلُّنَا َيقِْدُر َعلَى أَْن ُيفَطَِّر صَاِئماً فَقَالَ ِإنَّ ِقيلَ َيا َرُسولَ اللَِّه > 
 ِمْن لََبٍن )١( َعلَى َمذْقَةَواَب ِلَمْن لَْم َيقِْدْر ِإالاللََّه كَِريٌم ُيْعِطي َهذَا الثَّ

 أَكْثََر  َيقِْدُر َعلَى َماٍء َعذٍْب أَْو تََمَراٍت الُيفَطُِّر ِبَها صَاِئماً أَْو شَْرَبٍة ِمْن
 .<ِمْن ذَِلَك

 ُهَو شَْهٌراَبُه َوـََمْن خَفََّف ِفيِه َعْن َمْملُوِكِه خَفََّف اللَُّه َعنُْه ِحسَو >
 ِغنَى الَوالِْعتُْق ِمَن النَّاِر َوَجاَبةُ آِخُرُه اِإلَسطُُه َمغِْفَرةٌ َوأَْو أَوَّلُُه َرْحَمةٌ َو

خَصْلَتَْيِن ال ِغنَى للََّه ِبِهَما َو تُْرضُوَن اِبكُْم َعْن أَْرَبِع ِخصَاٍل خَصْلَتَْيِن
  ِإلََه ِإالشََهاَدةُ أَْن الَجلَّ ِبِهَما فََو تَاِن تُْرضُوَن اللََّه َعزَِّبكُْم َعنُْهَما فَأَمَّا اللَّ

 . <أَنَّ ُمَحمَّداً َرُسولُ اللَِّهاللَُّه َو
ّمد وآله يعني اإلكثار من ذكر اهللا واإلكثار من الصالة على مح

 ِغنَى ِبكُْم َعنُْهَما أَمَّا اللَّتَاِن الَو>.صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين
 تَُعوذُوَن ِبِه أَلُوَن الَْعاِفَيةَ َوـْتَسكُْم َوالَْجنَّةَ َوـأَلُوَن اللََّه ِفيِه َحَواِئَجـْفَتَس

                                           
 ـ مجمع ١٠/٣٣٩:لسان العرب  ـاللبن الممزوج بالماء: المذقة) ١(

 .٥/٢٣٥:البحرين
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  )١(.<ِمَن النَّاِر
إّن األساس : وكنت قد قلت سابقاً. هذه فلسفة هذا الشهر الفضيل

وبرنامج الطاعة بعضه ماّدي، . هو الطاعة وهذه كلها مفردات الطاعة
 . الخ...وبعضه عقالئي، بعضه روحي، وبعضه عبادات، وبعضه ذكر و

وهذه األذكار والعبادات مسطّرة في كتب األدعية، إذ هناك أدعية 
يره، كثيرة جداً فيها فوائد جّمةٌ وأجٌر عظيم ومنها دعاء االفتتاح وغ

وكذلك دعاء كميل فالدعاء به له أثر كبير في هذا الشهر الفضيل 
 .خصوصاً في ليلة الجمعة

. والحمد هللا ربِّ العالمين وصلى اهللا على محمد وآله الطاهرين

                                           
اب فضل  ب٢/٩٤:الفقيه  اليحضره  منـ باب فضل شهر رمضان  ٤/٦٦:الكافي) ١(

 باب فضل شهر رمضان و ٣/٥٧:األحكام  تهذيبـ  شهر رمضان و ثواب صيامه 
  ... . باب وجوب صومه١٠/٢٣٩:الشيعة  وسائلـ الصالة فيه 
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 أنواع الصيام
 
 صوم العوام: األول   
 صوم الخواص: لثانيا          

 صوم خواص الخواص: الثالث               
  روايات في مراتب الصوم         

 من أهم أعمال شهر رمضان                                 

 فضائل شهر رمضان وبركاته       
 تغل فيه الشياطين :  أوالً              

 النار  تغلق أبواب : ثانياً                
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لحمد هللا ا. بسم اهللا الرحمن الرحيم. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين واللعنة 

 .الدائمة على أعدائهم أجمعين
إنَّ علماء األخالق وعلماء العرفان قد قسَّموا الصّوم على ثالثة 

 : أنواع أو مراتب

 صوم العوام: األول
 هذا النوع من الصوم هو الذي التزم به عامةُ المسلمين، وهو أن 

زم الصائُم فيه باالمتناع عن المفطرات؛ كاألكل والشّرب وغيرهما يلت
 . من المفطرات المعروفة

وهذه المرتبة من الصوم ال تَستدعي القضاء، أي ال ُيطالُبنا الشّرع 
بأن نقضي هذا الصيام الضعيف الذي ال يرقى إلى مستوى العبادة 

 يمثّل الصورة المتكاملة ذات البناء المتماسك والمستوى الرفيع، وال
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النّاصعة للصّوم الحقيقي؛ فشاءت رحمةُ اهللا سبحانه وتعالى أن ال 
ُيطالبنا بإعادته بقضائه؛ ألنَّ هذا اللون من الصيام مقبول في الحدود 

ولكن ال ُيعفى صاحُبه . الدُّنيا للصّوم ويصدق عليه حقيقةً أنُّه صوم
هذا هو . ُمعاتَباًيوَم القيامة من أن يقف بين يدي الباري عزَّ وجل 

 . الصوم األول وهو صوم العوام

 صوم الخواص:  الثاني
هذا الصوم هو الذي ُيحالف أولئك الذين هم أوفر حظاً وأعلى 

هذا الصّوم مع امتناع أصحابه عن الشراب والطعام . درجًه من العوام
وعن األمور المتعلقة بالجنس واألمور األخرى يتقّيدون أيضاً بصوم 

 وذكر المنكر تصوُم جوارُحهم؛ فيصوم سمُعهم عن استماع الجوارح،
الغيبة، وتصوم أبصارهم عن رؤية الباطل، وتصوم بطونهم عن أكل 

وتصوم . الشبهات والمحرمات، وتصوم أيديهم عن البطش ظلماً
الغرائز وتصوم الجوارح وتصوم العواطف، حتى إّن الصائم ال يغضب 

 موقف يسيطر على نفسه إذا تعّرض إلى إغضاب من أحد أو في
هذا . الخ...كاتماً لغيضه، وهذه درجة عليا من درجات الصائمين 

. وهو في درجة عليا) صوم الخواص(اللون من الصيام يسّمونه 
وسوف نورد . ولذلك وردت مجموعةٌ من األحاديث تتحدث عنه

 . جملةً منها فيما بعد إن شاء اهللا
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 .صوم خواص الخواص: الثالث
هؤالء زبدة . ثالثة هي درجة خواص الخواصهناك درجة 

. الخواص وهم في أعلى الدرجات الذين يحتلون القّمة من الصيام
هؤالء ليس فقط تصوم جوارحهم وغرائزهم إنّما يصومون عن كل ما 
يشغلهم عن اهللا تعالى وإن كان حالالً، مشغولة نفوسهم حتى عن 

 وهي تعرج طول الصديق والدنيا والعائلة، تذوب نفوسهم في اهللا
هذا الخط . النهار وطول اليوم إلى اهللا متعلقين بأستار عظمة اهللا تعالى
الذين الثالث الذي رّبما ال يصل إليه إال الصّادقون من أهل البيت

 وهذا يحتاج إلى توفيق )١(.الصَّاِدِقينعّبر عنهم القرآن الكريم بـ
 . من اهللا تعالى

                                           
: قوله تعالى:  في القرآن الكريم عدة آيات تحدثت عن الصادقين ندرج منها) ١(
َ َౠໟຍ ຍ໘ౠທຍ ຍَກ َຬِౠໟຍ ຎَౡ ຎََ໗ِຩِຎౠຼ ໟຍ َ໊ َ ຍ.١١٩: التوبة.  

ౠຟَ ُْໟ ُْ໗ສِْົ: وقوله تعالى  َ໗ِຩِຎౠຼ ໟຍ ُ໊ ໔َ َُْ ຍຬَ ُౠໟຍ ໝຎ໗ ຎَຘِْທ ِْ ຮِຠْທ ຕຎ
َຍُِ່ َ໌ ໟຍ ຯْ໔ໟຍ َໟِຫ َُ໋  ຍອََ َُْ໋  ُౠໟຍ َِອَ ຍສຑَ ຎَ໓ِ َສِໟِຎວ ອُຎَ. 

 .١١٩:المائدة
 ຍສَُຎຟََ ຍຑُຎທຮَْ ْໟ ౠປ ِໟِຳُອََ ِౠໟຎຑِ ຍَກ َຬِౠໟຍ َِຆُْໟຍ ຎَౠງِ: وقوله تعالى

َ໗ຩِຎౠຼ ໟຍ ُُ َຌِໟ ِౠໟຍ ໞِຒِຳَ ໓ِ ِِْິ ໔َ ِْໟِຍَْຄຑِ.١٥: الحجرات.  
ُໟຍ ِຍຮَ໘໔ໟِ َ໐ຘຒَْ ِْໟِຍََْ ِْອِຎَຩِ ِْ ຍຟُຮِວ َຬِౠໟຍ َຮِຟِຎَ: وقوله تعالى

َ໗ຩِຎౠຼ ໟຍ ُُ َຌِໟ ُໟຳُອََ َౠໟຍ َຮُຼ ََ ຎຍَອَِ ِౠໟຍ َِ ເ໓.٨: الحشر. 
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شاهدها تتجلى بوضوح في شهر هذه النماذج الثالثة هي التي ن
قطاع . رمضان، أي في ساحته توجد ثالث عناصر ثالث قطاعات

التي ) زبدة الخواص(العوام وقطاع الخواص وقطّاع خواص الخواص 
 . تحتل المرتبة العليا

 :روايات في مراتب الصوم
ومن الضروري أن نذكَر جملةً من األحاديث التي تُعطي بعض 

طر الممّيزة للخواص وأمثالهم ومن حولهم؛ الضوابط التي تحدد األ
ألّن الخواص أيضاً يقّسمونهم إلى تقسيمات ومفردات وحقول 

فقد وردت مجموعة من . تتفاوت نسبياً مراتبها من فرٍد إلى آخر
 كالحديث الوراد عن اإلمام ؛أذكر بعضهاالروايات عن آل البيت

نُوَها قَْبلَ أَْن َحاَسُبوا َوِزَحاِسُبوا أَنْفَُسكُْم قَْبلَ أَْن تُ>:يقولعلي
 ) ١(.<كَْبِرتُوزَنُوا َوتََجهَّزُوا ِللَْعْرِض اَأل

أن تُصبح لديك وأنت صائم حالة التطلع واإلشراف على اآلخرة 
بأن تُحلّق إلى فضاء اآلخرة بروح عالقة بالسماء وبنفٍس تّواقٍة إلى 

رة بعيدةً كل طاعة بارئها، وتُطلّ إطاللة في حالة الصوم على اآلخ

                                           
 غررـ  باب وجوب محاسبة النفس كل يوم ١٢/١٥٤:الوسائل  مستدرك) ١(

 وفيما أنزل اهللا على عيسى ابن ٢٥٠:الدين  أعالمـ  محاسبة النفس ٢٣٦:الحكم
  . في صفة المساءلة١/٢٩٨:ورام مجموعةـ  مريم
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. البعد عن الدنيا وعالئقها المادية متعطشاً إلى إشباع غريزتك الروحية
إّن الجوع ُيكّون قاعدةً أساسية للتطلع : وكما قلت في لقائنا السابق

على اآلخرة وإنّه يكّون الجوَّ العام واألفق المناسب الذي تزدهر 
لنفس من أغاللها وتسمو فيه العبادة والقربى إلى اهللا تعالى، وتخرج ا

وهذا ال يتوفر إال في الصوم؛ ففيه ترى نفسك مشرفاً على . وقيودها
اآلخرة وتكون في حال الخضوع والخشوع واالنكسار والذلة هللا 
سبحانه وتعالى، ويكون حالك حال عبد خائف من مواله وقلبك 
طاهراً من العيوب وباطنُك من الِحَيل والمكر والخداع، وتبرأ إلى اهللا 

ن كل ما هو دونه تعالى، وتخلص في صومك وواليتك هللا أن يكون م
وليك اهللا حقاً وليس غيره، وتخاف من اهللا القّهار حقَّ مخافته، وتبذل 
روحك وبدنك هللا عزَّ وجل في صومك، وتفّرغ قلبك لمحّبته وذكره، 

 .وبدنك للعمل بأوامره وما دعاك إليه
 . للصّومصادق هذه بعض الصفات التي يذكرها اإلمام ال

 َعْن أَِبي َعْبِد اللَِّهكيف ينبغي للمؤمن أن يكون في صومه؟  
 قَالَتْ َمْرَيُم :ِإنَّ الصَِّياَم لَْيَس ِمَن الطََّعاِم َو الشََّراِب َوْحَدُه ثُمَّ قَالَ> :قَالَ
ًِإنِّي نَذَْرتُ ِللرَّْحمِن صَْوما،ًَرى ِفي نُْسخٍَة أُخْ َو، أَْي صَْوماً صَْمتا

 تَنَازَُعوا ال فَاْحفَظُوا أَلِْسنَتَكُْم َوغُضُّوا أَْبصَاَركُْم َو فَِإذَا صُْمتُْم؛أَْي صَْمتاً
 اْمَرأَةً تَُسبُّ َجاِرَيةً لََها َوِهَي َسِمَع َرُسولُ اللَِّه َو: قَالَ. تََحاَسُدواالَو

ةٌ ـِلي فَقَالَتْ ِإنِّي صَاِئَم ِبطََعاٍم فَقَالَ لََها كُصَاِئَمةٌ فََدَعا َرُسولُ اللَِّه
  ِإنَّ،ِكـتَـاِرَيـِت َجـْبـَبـْد َســقََمةً َوـاِئـََن صـيـِونـُكـَف تَـالَ كَْيـَقـَف
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ا  ِإذَ:قَالَ أَُبو َعْبِد اللَِّه َو: قَالَ،الشََّراِبْوَم لَْيَس ِمَن الطََّعاِم َو الصَّ
ِبيِح َوَدِع الِْمَراَء َوأَذَى الْقَالَْحَراِم َوصُْمتَ فَلَْيصُْم َسْمُعَك َوَبصَُرَك ِمَن 

 تَْجَعلْ َيْوَم صَْوِمَك كََيْوِم اللَْيَك َوقَاُر الصَِّياِم َولَْيكُْن َعالْخَاِدِم َو
 . أن نكون في صيامناهكذا يريد اإلسالم ويريد الرسول )١(.<ِفطِْرَك

  من أهم أعمال شهر رمضان
ر إليها ونؤكدها وهي أّن هناك نقطة مهمة من الضروري أن نُشي

جملةً من اآلداب واألعمال المستحبة التي ُملئت بها بطوُن كتب 
األدعية وغيرها، ومن الواضح أن شهر رمضان هو أفضل مصداق 
للزمان المناسب لتلك األعمال؛ فقد حظي بالنصيب األوفر منها 

ارسه في ولكن ما هو أهم عمل ينبغي لنا أن نم. واألكثر أجراً وثواباً
 هذا الشهر الفضيل؟

لقد ورد عن المعصومين صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين 
 في خطبة أمير المؤمنين، فعن وخصوصاً عن المصطفى

يا رسول اهللا ما >: فقلت:في فضل شهر رمضان فقالالنبي
 يا أبا الحسن أفضل األعمال في :أفضل األعمال في هذا الشهر فقال

 . <ن محارم اهللا عز و جلهذا الشهر الورع ع

                                           
ـ وبهذا المضمون مع ٤/١٩٤:ـ التهذيبباب أدب الصائم  ٤/٨٧:الكافي) ١(

 بحاراإلمساك و باب استحباب ١٠/١٦٦:الشيعة  وسائلاختالف يسر بالنص في 
 . آداب الصائمباب ٩٣/٢٩٢:األنوار



 ٦٩.........................................................رمضان شهر أعمال أهم من

 

 المتعلقة بالبصر هأن تتوّرع عن محارم اهللا وتبتعد عن محارم
وبالسمع وبالبطن وبالكالم، وفي كل جانب من الجوانب سواء أكانت 
متعلقةً بغريزة أم بعاطفة أم انفعال أم في قضية عقلية، وأن تبتعد عّما 

 . محارم اهللاُيسخط اهللا سبحانه وتعالى، فأهم شيء هو الورع عن 
فبكى رسول >:ثم يلتفت إليه ويقول اإلمام علي

يا علي مما : ما يبكيك يا رسول اهللا؟ فقال: فتعجبت فقلتاهللا
يستحلّ منك في هذا الشهر، كأنّي بك وأنت تُصلي لرّبك وقد انبعث 
أشقى األّولين واآلخرين شقيق عاقر ناقة ثمود فيضربك ضربةً على 

يا رسول اهللا وذلك في سالمة من : فقلت. قرنك تخضب بها لحيتك
  )١(.<في سالمة من دينك يا علي: ديني؟ فقال

فُزتُ وربِّ  >:يستأنس ويقولولذلك رأيناه عندما ضُرب
وكان ذلك العمل المشين الذي يندى له جبيُن العرش  )٢(.<الكعبة

وتهتز لهوله أركان السماء أكبَر اعتداء على حرمة اهللا تعالى في ذلك 
 . هر الشريفالش

                                           
 ـ آمالي ٢: ـ إقبال األعمال١٠/٣١٤: ـ الوسائل١/٢٩٧:عيون أخبار الرضا )١(

 ... . المجلس العشرون٩٣:الصدوق
 -٢/٥١٩: ـ الطرائف٢/١١٩: ـ مناقب آل أبي طالب٦٣: خصائص األئمة )٢(

 . ٩/٢٠٧:شرح نهج البالغة
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إذن، فأعظم أمر يستطيع أن يمارسه العبد في هذا الشهر الكريم 
  )١(.هو أن يكون ورعاً عن محارم اهللا سبحانه وتعالى

    فضائل شهر رمضان وبركاته
خُصَّ شهر رمضان المبارك ببعض البركات والفضائل التي لم 

.  وتعالىيحضَ بها غيره من الشهور لعظمته وأهّميته عند اهللا سبحانه
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ماذا يجري في هذا الشهر 

 الفضيل؟ وبماذا زُّود حتى يباهي ويفاضل الشهور األخرى؟
هذا الشهر الفضيل تجري فيه حقائق وأمور وكرامات نحن قد 

لكن نبأنا بها عالّم الغيوب جلّ وعال بواسطة السنة الحقّة . نغفل عنها
حيث انه إذا أقبل شهر رمضان  البيتفي هذا الوجود وهم أهل

 :تجري بعض الكرامات ليست بالحسبان، إكراماً وإجالالً له ومنها

 :تغل فيه الشياطني: أوالً
تُغلُّ الشياطين في هذا الشهر، ولذلك فهذه أحسن فرصة لإلنسان 
. ألن ينطلق ويتوّجه بكل وجوده إلى اهللا تعالى؛ ألّن شياطينه قد غُلَّت

ان يجري ـإنَّ الشيط> :أنّه قاليـث عن النّبـ حديوقد ورد في
 )٢(.<من ابن آدم مجرى الدم، فضّيقوا مجاريه بالجوع

                                           
إنكم لو صليتم >: أنه قال عن رسول اهللا٧٤/٨٦:روي في بحار األنوار )١(

 .<حتى تكونوا كالحنايا، وصمتم حتى تكونوا كاألوتار، ما ينفعكم ذلك إال بورع
  .١/٣٢٥:عوالي اآللي) ٢(
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 الشّيطان يجري في نفس المرء كما يجري الدم في عروق 
والكالم هنا عن ). لعنه اهللا(اإلنسان والصّيام فرصة لخنق الشيطان

ا شياطين شياطين الجّن، حيث إّن هناك نوعين من الشياطين هم
ັِ}:الجن وشياطين اإلنس، ولذلك القرآن يقول ຎౠໟຍَ ດِౠຠِໟຍ َِ}،)١( 

فربُّ العالمين يعلمنا أن نتعوذ من شيطانين هما شيطان الجن 
 .وشيطان اإلنس

 ومن خصائص هذا الشهر ومن فضيلته العظمى بفضل اهللا 
 . وبركاته أّن شياطين الجّن تُغلّ فيه

 ب النار، وتفتح أبواب الرمحة تغلق أبوا:   ثانياً
تغلق أبواب النيران في هذا الشهر المبارك بأمر من رّب العالمين 

أعني . بفضله ورحمته، وبأمٍر آخر تفتح أبواب الجنّة على مصاريعها
 الرحمة لتنزل )٢(عفواً عاماً هو عفو اهللا جلّ وعال وتفتح أبواب

  .البركات على العباد ألنّه شهر البركة والمغفرة

                                           
 .٦: الناس) ١(
 ຒِِ ໞౢໜໟِ ຎَ໌:وهناك آيات أخرى تؤكد هذا المعنى منها قوله تعالى  ຟَ َໟِຬَ

ຣُِ ౢຠِໟຍَ າِِຍ َໃِຎَື  ຍສَُ໋ ຎື  ْໟَ ຍອًຮُ ໝِْ໘ໟຍ ໑َຮُວຯ ٍْ໌ ຑَ ໟງِ ُْເْ໌ ຑَ 
َຮُຘ໔َ ຎََ ُْອْຬ໓ َُ໌ ໓ ຎَ َౡຑອَ وقوله تعالى١١٢:األنعام ، : ຎຌِື  ْໟَ ౠໞ ຎْທ

َ ౢِ ໝْ໘ໟຍ ౠ໖ຣَ ْໜِໟَ ຎَຍສَُ າٍ໔َْຠِໟຍ َِ َౠَຟَ ౠَِ໌ َຟْ ِັ ຎౠໟຍَ ດِౠ 
 .١٣:السجدة

أحسنوا الظن باهللا واعلموا أن للجنة ثمانية  >:أنه قالعن اإلمام الباقر )٢(
 . ٢/٤٠٨:ـ الخصال٨/١٣١:بحار األنوار. <أبواب
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 : يستجاب فيه الدعاء: ثالثاً
ومن دواعي وخصائص هذا الشهر أّن إجابة الدعاء ال تكون 

تفتح السماء أبوابها إلجابة الدعاء، شريطة أن نكون . كشهر آخر أبداً
  )١(.مستعدين من أجل أن يتقبل اهللا تعالى دعاءنا

                                           
 تؤكد أهمية الدعاء واستحبابه هناك سيل من الروايات عن أهل البيت) ١(

ث أن أبواب الجنان غير موصدة في شهر خصوصاً في هذا الشهر المبارك، وحي

رمضان رئينا من الضروري أن نذكر بعضاً منها علّها تنفع القارئ الكريم، وتكون 

في شهر رمضان حيث سقط الكثير بمثابة إكمال للمحاضرة التي ألقاها الشهيد

 .وفقدان النسخ الخطية ،من محتواها لتلف بعض أدوات التسجيل

ِإنَّ الَِّذيَن :َجلَّ َيقُولُِإنَّ اللََّه َعزَّ َو> : قَالَِبي َجْعفٍَر َعْن زَُراَرةَ َعْن أَ 

أَفْضَلُ الِْعَباَدِة ُهَو الدَُّعاُء َو: قَالَيَنَيْستَكِْبُروَن َعْن ِعباَدِتي َسَيْدخُلُوَن َجَهنََّم داِخِر

 باب ٢/٤٦٦:الكافي. <اُه ُهَو الدَّعَّاُءوَّوَّاٌه َحِليٌم قَالَ اَألاُء قُلْتُ ِإنَّ ِإْبراِهيَم َألالدَُّع

 . الباب األول في الحث على الدعاء٣٩:فضل الدعاء والحث عليه ـ عدة الداعي
 

 َما >:  فَقَالَ؟أَيُّ الِْعَباَدِة أَفْضَلُ :ِبي َجْعفٍَر قُلْتُ َأل:َحنَاِن ْبِن َسِديٍر َعْن أَِبيِه قَالَ
َما أََحٌد  َعزَّ َوَجلَّ ِمْن أَْن ُيْسئَلَ َوُيطْلََب ِممَّا ِعنَْدُه َوفْضَلَ ِعنَْد اللَِّهٍء أَ ِمْن شَْي

 .< َيْسأَلُ َما ِعنَْدُهالَوَجلّ ِممَّْن َيْستَكِْبُر َعْن ِعَباَدِتِه َو أَْبغَضَ ِإلَى اللَِّه َعزَّ
 باب تحريم االستكبار ـ ٧/٢٣:ء ـ وسائل الشيعة باب فضل الدعا٢/٤٦٦:يالكاف

 . باب استحباب اختيار الدعاء٥/١٦٩:لوسائلمستدرك ا
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 .<َمتَى تُكِْثْر قَْرَع الَْباِب ُيفْتَْح لََكلدَُّعاُء تُْرُس الُْمْؤِمِن َوا> : قَالَ أَِميُر الُْمْؤِمِنيَن

 باب ٧/٢٦: باب إن الدعاء سالح المؤمن ـ وسائل الشيعة٢/٤٦٨:الكافي
 .استحباب اإلكثار من الدعاء

 
ُح َما ِسالَياِء فَِقيلَ َونِْبِح اَألَعلَْيكُْم ِبِسال> : أَنَُّه كَاَن َيقُولُ ِلأَصَْحاِبِه َعِن الرِّضَا

 باب إن الدعاء سالح المؤمن ـ وسائل ٢/٤٦٩: الكافي.<نِْبَياِء قَالَ الدَُّعاُءاَأل
 . باب استحباب الدعاء عند الخوف٧/٣٨:الشيعة

  
 ِمٍن فَُيلِْهُمُه اللَُّه َعزٍَّء َينِْزلُ َعلَى َعْبٍد ُمْؤِمْن َبالَما  >:قَالَ أَُبو الَْحَسِن ُموَسى

ٍء َينِْزلُ َعلَى َعْبٍد ُمْؤِمٍن َما ِمْن َبالِء َوِشيكاً َوِإال كَاَن كَشُْف ذَِلَك الَْبالَجلَّ الدَُّعاَء َو
ُء فََعلَْيكُْم ِبالدَُّعاِء لَ الَْبال فَِإذَا نَزَُء طَِويال كَاَن ذَِلَك الَْبالفَُيْمِسُك َعِن الدَُّعاِء ِإال

 باب الهام الدعاء ـ وسائل ٢/٤٧١:الكافي .<َوَجلَّ لتَّضَرُِّع ِإلَى اللَِّه َعزَّاَو
 . باب استحباب الدعاء عند النزول٧/٤٤:الشيعة

 
تََعالَى ِفي َحاَجِتِه َما ْم َيزَِل اللَُّه تََباَرَك َوِإنَّ الَْعْبَد ِإذَا َدَعا لَ> :ِقَالَ أَُبو َعْبِد اللَّه

 باب ٧/٥٥: في الدعاء ـ وسائل الشيعةح باب اإللحا٢/٤٧٤:الكافي. <لَْم َيْستَْعِجلْ
 .كراهة العجلة في الدعاء

 
 َيقُولُ اللَُّه تََباَرَك ِإنَّ الَْعْبَد ِإذَا َعجَّلَ فَقَاَم ِلَحاَجِتِه> :قَالََعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه

 .نفس المصدرين أعاله .<ا َيْعلَُم َعْبِدي أَنِّي أَنَا اللَُّه الَِّذي أَقِْضي الَْحَواِئَجتََعالَى أََمَو
 

َجلَّ ِفي َحاَجِتِه ِإال ُمْؤِمٌن َعلَى اللَِّه َعزَّ َو ُيِلحُّ َعْبٌد اللَِّه الَو> : َيقُولُ أََبا َجْعفٍَر
 باب استحباب ٧/٥٨:ة نفس الباب ـ وسائل الشيع٢/٤٧٥:الكافي. <قَضَاَها لَُه

  . في الدعاءحاإللحا
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لَى َبْعٍض ِفي َجلَّ كَِرَه ِإلَْحاَح النَّاِس َبْعِضِهْم َعِإنَّ اللََّه َعزَّ َو> :قَالَ أَِبي َعْبِد اللَِّه
. <َما ِعنَْدُهُيطْلََب َجلَّ ُيِحبُّ أَْن ُيْسأَلَ َوِ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو،أََحبَّ ذَِلَك ِلنَفِْسهالَْمْسأَلَِة َو

 .نفس المصدرين أعاله
 

َجلَّ َحاَجةً فَأَلَحَّ ِفي اً طَلََب ِمَن اللَِّه َعزَّ َوَرِحَم اللَُّه َعْبد> :قَالَ َرُسولُ اللَِّه
أَْدُعوا َربِّي َعسى أَال أَكُوَن تََجْب لَُه َوتَال َهِذِه اآلَيةَ َوالدَُّعاِء اْستُِجيَب لَُه أَْو لَْم ُيْس

 .نفس المصدرين. <اِء َربِّي شَِقياِبُدع
 

ْبُد ِإذَا َدَعاُه تََعالَى َيْعلَُم َما ُيِريُد الَْعِإنَّ اللََّه تََباَرَك َو> : قَالََعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه
 باب ٢/٤٧٦:الكافي .<لَِكنَُّه ُيِحبُّ أَْن تَُبثَّ ِإلَْيِه الَْحَواِئُج فَِإذَا َدَعْوتَ فََسمِّ َحاَجتََكَو

 باب استحباب طلب الحوائج ٧/٣٣: وسائل الشيعةـتسمية الحاجة في الدعاء 
 .من اهللا

 
تَْعِدلُ َسْبِعيَن َدْعَوةً َدْعَوةُ الَْعْبِد ِسّراً َدْعَوةً َواِحَدةً > : قَالََعْن أَِبي الَْحَسِن الرِّضَا

 باب استحباب ٧/٦٣: وسائل الشيعةـ باب إخفاء الدعاء ٢/٤٧٦:الكافي. <ِنَيةًَعال
 .الدعاء سراً وخفية

  
 .<َدْعَوةٌ تُخِْفيَها أَفْضَلُ ِعنَْد اللَِّه ِمْن َسْبِعيَن َدْعَوةً تُظِْهُرَها> :ِفي ِرَواَيٍة أُخَْرى َو

 . باب استحباب الدعاء٧/٦٤: وسائل الشيعةـنفس المصدر 
 

ٍر َعْن ُسلَْيٍم الْفَرَّاِء َعمَّْن َحدَّثَُه َعْن أَِبي َعِليُّ ْبُن ِإْبَراِهيَم َعْن أَِبيِه َعِن اْبِن أَِبي ُعَمْي
 باب اليقين ٢/٤٧٣:الكافي. <ِإذَا َدَعْوتَ فَظُنَّ أَنَّ َحاَجتََك ِبالَْباِب> :قَالَعْبِد اللَِّه

 . باب استحباب حسن النية وحسن الظن٥/١٨٩: مستدرك الوسائلـفي الدعاء 
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  فَلَْيْدُع فَِإنَّ الْقَلَْب الِإذَا َرقَّ أََحُدكُْم> : قَالَْبِد اللَِّهَعْن أَِبي َبِصيٍر َعْن أَِبي َع

 ـ باب األوقات والحاالت التي ترجى فيه ٤٧٧ص٢:الكافي. <َيِرقُّ َحتَّى َيخْلُصَ
 . باب استحباب الدعاء عند رقة القلب٧/٧٢:وسائل الشيعة

 
َجلَّ َو خَْيُر َوقٍْت َدَعْوتُُم اللََّه َعزَّ> :هَرُسولُ اللَّ  قَالَ: قَالََعْن أَِبي َعْبِد اللَّه
 :قَالَ َو. َسْوَف أَْستَغِْفُر لَكُْم َربِّيَيةَ ِفي قَْوِل َيْعقُوَب َهِذِه اآلِفيِه اَألْسَحاُر َوتَال

 باب استحباب الدعاء ٧/٦٨: وسائل الشيعةـنفس المصدر . <أَخََّرُهْم ِإلَى السََّحِر
 .في السحر

 
َما فََجلَّ َعْن قَْوِل اللَِّه َعزَّ َوَسأَلْتُ أََبا َجْعفٍَر> :ُمَحمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم قَالَعْن 

ضَرُُّع َرفُْع التَّ الْخُضُوُع َوهيْسِتكَانَةُ َ اال: فَقَالما َيتَضَرَُّعوَناْستَكانُوا ِلَربِِّهْم َو
 وسائل ـالرغبة والرهبة والتضرع  باب ٢/٤٨١:الكافي. <التَّضَرُُّع ِبِهَماالَْيَدْيِن َو
 . باب استحباب رفع اليدين في الدعاء٧/٤٦:الشيعة

 
 َعْيٌن غُضَّتْ َعْن ،ثَةً ثَالاِكَيةٌ َيْوَم الِْقَياَمِة ِإالكُلُّ َعْيٍن َب : قَالََعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه

 َبكَتْ ِفي َجْوِف اللَّْيِل ِمْن خَشَْيِة َعْيٌن َو،َعْيٌن َسِهَرتْ ِفي طَاَعِة اللَِّهَو ،َمَحاِرِم اللَِّه
 باب استحباب كثرة ١٥/٢٢٨: وسائل الشيعةـ باب البكاء ٢/٤٨٢:الكافي. اللَِّه

 .الدعاء من الخشية
 

ي أَتََباكَى ِفي ِإنِّ> :ِبي َعْبِد اللَّهَ قُلْتُ َأل:َعْن َسِعيِد ْبِن َيَساٍر َبيَّاِع السَّاِبِريِّ قَال
 باب ٢/٤٨٣:الكافي. <لَْو ِمثْلَ َرأِْس الذَُّباِب نََعْم َو: قَالَ.لَْيَس ِلي ُبكَاٌءالدَُّعاِء َو

 . باب استحباب الدعاء مع حصول البكاء٧/٧٤: وسائل الشيعةـالبكاء 
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 اً ِمْنِإيَّاكُْم ِإذَا أََراَد أََحُدكُْم أَْن َيْسأَلَ ِمْن َربِِّه شَْيئ>: َيقُولُأََبا َعْبِد اللَِّهعن 

ِة ثَّنَاِء َعلَى اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوالَْمْدِح لَُه َوالصَّالِخَرِة َحتَّى َيْبَدأَ ِبالَحَواِئِج الدُّنَْيا َواآل
 ـ باب الثناء قبل الدعاء ٢/٤٨٤:الكافي. < ثُمَّ َيْسأَلَ اللََّه َحَواِئَجُهَعلَى النَِّبيِّ 

 .اهللا باب استحباب تقديم تمجيد ٧/٧٩:وسائل الشيعة
  
 فََمجِِّد ،ِإذَا أََرْدتَ أَْن تَْدُعَو>:  قَالَ أَُبو َعْبِد اللَّه:ِن الَْحاِرِث ْبِن الُْمِغيَرِة قَالَع
 ،آِلِه َعلَى ُمَحمٍَّد النَِّبيِّ َوصَلِّ َو،أَثِْن َعلَْيِه َو،َهلِّلُْه َو،َسبِّْحُه َو،اْحَمْدُه َو،َجلََّه َعزَّ َواللَّ

 الفصل الثاني ٢٣/ الدعواتـ باب الثناء قبل الدعاء ٢/٤٨٥:الكافي .<طَثُمَّ َسلْ تُْع
 .في كيفية الدعاء وآدابه

 
 اْجتََمُعوا ا ِمْن َرْهٍط أَْرَبِعيَن َرُجالَم>:  قَالَ أَُبو َعْبِد اللَّه:َعْن أَِبي خَاِلٍد قَالَ

 فَِإْن لَْم َيكُونُوا أَْرَبِعيَن فَأَْرَبَعةٌ ،ُه لَُهْم اْستََجاَب اللََّجلَّ ِفي أَْمٍر ِإال َعزَّ َوفََدَعُوا اللََّه
 فَِإْن لَْم َيكُونُوا أَْرَبَعةً ، اْستََجاَب اللَُّه لَُهْماٍت ِإالَيْدُعوَن اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َعشَْر َمرَّ

 باب ٢/٤٨٧:الكافي .<َجبَّاُر لَُهفََواِحٌد َيْدُعو اللََّه أَْرَبِعيَن َمرَّةً فََيْستَِجيُب اللَُّه الَْعِزيزُ الْ
 . باب استحباب االجتماع في الدعاء٧/١٠٣: وسائل الشيعةـاالجتماع في الدعاء 

 
ُربََّما َدَعا الرَُّجلُ ِبالدَُّعاِء > :ِبي َعْبِد اللَِّه قُلْتُ َأل:َعْن َمنْصُوٍر الصَّْيقَِل قَالَ

ِلَم ذَاَك ِلَيزَْداَد ِمَن  َو: قُلْتُ. نََعْم: فَقَالَ: قَالَ.ِحيٍن ثُمَّ أُخَِّر ذَِلَك ِإلَى ،فَاْستُِجيَب لَُه
 وسائل ـ اإلجابةبطأت عليه أ باب من ٢/٤٨٩:الكافي .< نََعْم: قَالَ؟الدَُّعاِء
 . باب استحباب معاودة الدعاء٧/٦١:الشيعة

 
 َرفَْرَف الدَُّعاُء َعلَى َرأِْسِه لَْم َيذْكُِر النَِّبيََّمْن َدَعا َو> : قَالََعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه

 .< ُرِفَع الدَُّعاُءفَِإذَا ذَكََر النَِّبيَّ 
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 : تضاعف فيه األعمال: عاًراب
فاألعمال التي ، ومن خصائصه أيضاً أنَّ األعمال فيه تُضاعف
وال أقول هذا . نعملها تُضرب بعشرة أضعاف أو بعشرين ضعفاً

؛ حيثُ ورد وعن أئمة الهدىجزافاً إنّما عن الرسول األكرم
أيها الناس >: يقول فيهفي الحديث الشّريف عن الرسول األكرم

 منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على الصراط يوم من حّسن
  )١(.<تزل فيه األقدام

يستطيع أن يبّدل تلك ، فالذي يكون عادة قاسياً وذا أخالق سيئٍة
األخالق السيئة إلى الحسنة في هذا الشهر الكريم، فقد اغتنم فرصةً 

 البخيل ثمينة ال تعّوض واستغلها استغالالً صحيحاً، واإلنسان الشحيح
 فيغير تلك الخصلة المذمومة وُيصبح كريماً ذا خصلة وصفة محمودة

                                                                                   
  وسائل - هل بيتهأو باب الصالة على النبي٢/٤٩١:الكافي          
 . باب استحباب الصالة على محمد واله٧/٩٣:الشيعة

ةَ  فَأَكِْثُروا الصَّالِإذَا ذُِكَر النَِّبيُّ : قَالَ: قَالََعْن أَِبي َبِصيٍر َعْن أَِبي َعْبِد اللَِّه
ٍة ِفي ى اللَُّه َعلَْيِه أَلَْف صَالةً َواِحَدةً صَلَّ صَال فَِإنَُّه َمْن صَلَّى َعلَى النَِّبّي،َعلَْيِه

ِة َعْبِد ِلصَال صَلَّى َعلَى الٌْء ِممَّا خَلَقَُه اللَُّه ِإال لَْم َيْبَق شَْي َو،ِئكَِةأَلِْف صَفٍّ ِمَن الَْمال
 قَْد َبِرَئ اللَُّه ِئكَِتِه فََمْن لَْم َيْرغَْب ِفي َهذَا فَُهَو َجاِهلٌ َمغُْروٌرِة َمالاللَِّه َعلَْيِه َوصَال
 باب ٧/١٩٣: ـ وسائل الشيعة٤٩٢:نفس المصدر. أَْهلُ َبْيِتِهِمنُْه َوَرُسولُُه َو

 .استحباب اإلكثار من الصالة عليه
 .١/٢٩٥: عيون أخبار الرضاـ ٩٣:شيخ الصدوقاألمالي لل) ١(
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 فهذه فضيلة مهمة، والذي ال يرتبط بعالقات اجتماعية حميمة مع 
أهله وأبناء جلدته، يوطد تلك العالقات ويرتبط بهم ارتباطاً وثيقاً 
بتغيير سلوكه وبرمجة حياته بتقوية عصى اإليمان في صلة أرحامه 

الخ، أو يغّير ... الكبار والعطف على الصغار واحترام إخوانهوإكرام
أخالقه ولو بأداء التحية والسالم بأيِّ صورة كان وبأقل مرتبة من 

فهذا يشفع له ، مراتبه حتى بالمقدار القليل اليسير منه، وعلى أي حال
ويكتب له من األجر بمقدار يختلف فيه عن الذي ، عند اهللا تعالى
 . ير شهر رمضانُيكتب له في غ

نعم، إذا غّير اإلنسان خلقه في هذا الشهر الشريف يكون جوازاً له 
، فقد على الصراط يوم تزل فيه األقدام، والناطق بذلك رسول اهللا

 :أشار بقوله
من خفف منكم في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف اهللا  > 

 و من ،من كف فيه شره كف اهللا عنه غضبه يوم يلقاه و،عليه حسابه
صله اهللا من وصل فيه رحمه و و،أكرم فيه يتيما أكرمه اهللا يوم يلقاه

 قطع اهللا عنه رحمته يوم يلقاه من قطع فيه رحمهبرحمته يوم يلقاه و
من أدى فيه فرضا  و،من تطوع فيه بصالة كتب اهللا له براءة من النارو

من أكثر بعين فريضة فما سواه من الشهور وكان له ثواب من أدى س
  )١(.<فيه من الصالة ثقل اهللا ميزانه يوم تخف الموازين

                                           
 باب ١٠/٣١٣: وسائل الشيعةـ فصل في تعظيم شهر رمضان ٢:األعمال  إقبال) ١(

 . المجلس العشرون٩٣: أمالي الصدوقـ ه استحباب االجتهاد فيتأكد



 ٧٩.........................................................وبركاته رمضان شهر فضائل

 

وإّن من األعمال المهمة والمؤكدة والسهلة في تعاطيها التي 
يتمكن من أدائها كل إنسان ومن دون أّية عقباٍت وصعوبات في هذا 

اإلكثار في هذا الشهر ، والتي يضاعف فيها األجر، الشهر المبارك
وآله، صلوات اهللا عليه وآله أجمعين، المبارك من الصالة على محمد 

 .كما وردت اإلشارة إليها في الحديث المتقدم ذكره آنفاً
من تال فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في و> 

 )١(.<غيره من الشهور
أي زيادة أجرها وثوابها وارتفاع ورجحان ، إّن مضاعفة األعمال

هي غنيمة ، لعدالة اإللهية بهاكفة األعمال الصالحة في ميزان ا
ومكسب عظيم، بل كنز سماوي ال ُيقّدر بثمٍن مادي ودنيوي 

 عن ظّن طول األمل في وال يتمخض إال، فرزه أوهام الدنياملموس، تُ
 .دوامها واستمرارها؛ فال يبقى ببقائها ويزول بزوالها

،  نعم، هناك فرصة، وهناك تغيرات في الكون في عالم الملكوت
تتعلق بشهر رمضان؛ فلنستثمر هذه الفرصة بالخضوع ،  نراهانحن ال

المطلق هللا تعالى لكي يشملنا اهللا برحمته وبركاته وغفرانه بمحمد 
 .وصلى اهللا على محمد وآله وسلم. وآله الطيبين الطاهرين

                                           
 .نفس المصادر) ١(
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الحمد هللا . بسم اهللا الرحمن الرحيم. أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم
واللعنة . رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين

 . الدائمة على أعدائهم أجمعين

 شهر رمضان ربيع الدعاء والقرآن
ن الحديث هذه الليلة تكملةً ألحاديثنا حولَ شهر رمضان سيكو

 .حول خصوصيات قراءة القرآن في هذا الشهر الفضيل
من خصائص شهر رمضان أنّه ُيعتبر ربيعاً للقرآن والدعاء؛ فإذا 

وهو ذلك الفصل الذي ، كان فصلٌ من فصول السنة ُيسمى ربيعاً
تخضرُّ فيه األشجار وتتفتح األزهار ويطيب فيه الهواء ويحلو ويعتدل 

حيثُ إّن قراءة . فإّن ربيع القرآن والّدعاء هو شهر رمضان، فيه الطقس
القرآن في هذا الشهر الكريم لها صورة نَِضرةٌ وشكل جميل، ولحن 

 ع في ـ له وق،اصـشجي ملُؤُه الخشوع وعذُوبتُه الخضوع ذو إيقاٍع خ
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النفوس وتأثير في القلوب، كوَن هذا الشّهر قد نزل فيه القرآُن الكريم 
 .بي األكرم محّمٍدعلى قلب النّ

ومن خالل تسليط الضوء على األحاديث الواردة عن أهل البيت 
خصوصاً  )١(.صلوات اهللا وسالمه عليهم يظهر أّن الدعاء قرآٌن صاعد

أي الّدعاء الذي يصفه . الّدعاء الذي ُينشئُُه األئمة من أهل البيت
 قرآناً ُيعتبر هذا الّدعاءوُينشئه ويضع مفرداته اإلمام المعصوم

حتى إّن بعض األحاديث تُشير إلى أّن الّدعاء من . مرفوعاً صاعداً
ناحية الثواب لعلَُّه يكون أفضل من قراءة القرآن في بعض األحيان 

 ! لكثرة أجره وزيادة ثوابه
ألنّه كالم أو طلب من اهللا تعالى، لكن شريطةَ أن يكون ذلك 

 من العبد إلى فالدعاء قرآن صاعد. الكالم من كالم المعصوم
بارئه تعالى من األرض إلى السماء، أّما القرآن فهو كتاب نازلٌ من اهللا 

 . إلى عباده من السماء إلى األرض فهما قرآنان بهذا الفارق والبيان
وهذا الشهر الشريف هو ربيع للمجالين للدعاء أو القرآن الصاعد 

وَج ثمارهما وللقرآن النّازل، أو حقل للقرآنين معاً نتلّمس فيه نض
  .فنجني ثواب ذلك العمل ما دمنا مواظبين عليه

                                           
  .علي رضا برازش/راجع القرآن الصاعد ) ١(



 ٨٥............................................رمضان شهر في القراءة خصوصيات

 

  خصوصيات القراءة في شهر رمضان 
إّن قراءة القرآن في هذا الشهر ـ على ما ذكرت ـ لها خصوصية 
من ناحية وجانب خاص تختلف عن قراءته في غيره من الشّهور، 

ا الشهر فكما ذكرنا في لقاءاتنا السابقة أّن اآلية التي تُقرأ في هذ
الشريف رّبما تُعادل أضعاف اآليات ـ من ناحية الثواب ـ عندما تُقرأ 

 . في األيام أو األشهر األخرى
ألّن هذا الوقت وقت القرآن الوقت الذي تنزّل فيه القرآن لصناعة 

كما ورد عن الشهيد . ـ إذا صحَّ التعبير ـالمصطفى
ة القدر تعني أّن إّن سور: عندما فّسر سورة القدر أنّه قالالصدر

أّما عندما بدأت سورة . في هذا الشهر صُنعت شخصية القائد
 . بالنزول على األمة فهي لصناعة األمة ال لصناعة القائد< اقرأ>

 من البعثة المباركة كان لصناعة ٢٧إّن نزول القرآن مفرقاً في يوم 
ته؛ صُنع أّما صناعة القائد فقد بدأت منذُ طفول. األمة ال لصناعة القائد

إّن القرآن نزل : لذلك يقال. على عين اهللا تعالى بمضامين القرآن
 . مرتين؛ مّرة بشكل مفاهيم لصنع القائد، ومرة أخرى لصنع األّمة

هذا هو المقصود بأّن هذا الشهر شهر القرآن أي أّن نزول القرآن 
على شكل أفكار ومضامين بدأ في ليلة القدر التي على الرسول
وليس المقصود تلك الحالة . يالي شهر رمضان المباركهي إحدى ل

التفصيلية التي نزل بها القرآن الكريم في فترات مترامية وأوقات 
 .وحاالت مختلفة بشكل آيات وسور متفرقة ومتجزّئة
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َຎເَອَ ຮُْື }:إن اهللا تعالى حينما يقول: تأسيساً على ما تقدم نقول
ُກຮْ໘ໟຍ ِ໓ِ ໝະِ ຬِౠໟຍ}،)فإنه يرمي ويشير بذلك إلى النزول الكلي، )١ 

نزل؛ فإّن اهللا تعالى إذ يتحدث عن اإلنزال : أنزل ولم يقل: لذلك قال
نزّلناه، بينما حين : ولم يقل )٢(،{ອِສْ໘ໟຍ ດِْໟ ໓ِ ُຎໟະ ຎౠງِ}:يقول

َ໋}:يتحدث عن التنزيل يقول  ُຮَ໘ຘໟِ ُຎ໗ຮَ໓ ຎກຮْ໗َ ບٍໜُ َ໋  ِັ ຎౠໟຍ 
ະِທ ُຎໟౠະَ}.)٣( 

 وهناك أيضاً إنزال للقرآن الكريم وهو في شهر رمضان على 
أّما بعد . نزل بصورة مضامين وأفكارشخصية الرسول المصطفى

ذلك فإنّه نزل على األّمة بشكل أفكار ومضامين وأدوات تعجيزّية 
 .وهي اللغة

ويقول ّن القرآن حينما ُيخاطب رسول اهللاإ:  ولذلك يقول البعض
ُُຣَْ َْໟງِ ເ໘ُ ْ ໞِຒْ໗ ِْ ِກຮْ໘ໟຎຑِ ໞຠَْ໌}: له ທ َ})فهذا يعني )٤ 

عندما خُوِطب بهذا الخطاب كأّن تلك الحالة ليست أّن الرسول
غريبةً عليه؛ ألنّه سبق أن نزل عليه القرآن الكريم في ليلة القدر 

 . امين وأفكاربصورة مض

                                           
 .١٨٥: البقرة) ١(
 .١: القدر) ٢(
 .١٠٦: اإلسراء) ٣(
 .١١٤: طه) ٤(



 ٨٧..................................................................القرآن قراءة في التدبر

 

   التدبر في قراءة القرآن 
من المسائل المهمة التي ينبغي التركيز عليها إّباَن قراءة القرآن 

فأهل البيت عليهم . الكريم هي أّن القرآن يحتاج إلى التدبر في قراءته
أفضل الصالة والسالم يوصوننا بكثرة القراءة شريطة أن ال تكون 

الهدف من القراءة هو آخر السورة، هي أن يكون : والهذرمة. هذرمة
والمقصود بآخر السورة هو الكمية وهي عدد اآليات أو السور أو 
الصفحات من القرآن، دون أية مباالة من الناحية الكيفية والنوعية؛ فال 
يعتني القارئ بفهم اآلية التي يقرأها وال ُيعيُر أهميةً لمقاصدها 

 .هاوفوائدها ونسبة األخذ أو االستفادة من
أن يكون > :عن معنى الهذرمة، فقالسئل اإلمام الصادق

يعني أن القارئ حينما يقرأ بسرعة يكون  )١(.<الهدف آخر السورة
غرضه وقصده من تلك القراءة العاجلة هو أن يصل إلى آخر السورة 

 . وينتهي منها، فهذه الطريقة من القراءة للقرآن تُسمى هذرمةً
ولذلك فهي ي روايات أهل البيت فة إّن قراءة القرآن مؤكد

صحيحة وإن كانت بسرعٍة، لكن شريطة أن تكون في تلك القراءة 
 . درجةٌ من درجات الوعي للقرآن

                                           
في الحديث ال تقرأ القرآن هذرمة ليس  كما جاء السرعة في القراءة: الهذرمة) ١(

  .٦/١٨٦: البحرين جمعم. فيه ترتيل



  ؟لماذا الصوم................................................................................٨٨

هنا تبرز أهمية التدبر، والمراد به فهم معنى القرآن، وإدراك معانيه، 
ماذا ُيريد المتكلم األعلى جلّ وعال من القرآن؟ وأول مسألة ينبغي أن 

سة في بالنا هي أن نعرف َمْن المتكلم، َمْن هذا المتكلم تكون مغرو
انك حينما تقرأ ( :الذي يكلُّمنا بالقرآن؟ حتى ورد في بعض اآلثار

: يقولأنه وعن اإلمام الصّادق). القرآن اقرأه كأنّما نزل إليك
قرأت إياك نعبد وإياك نستعين حتى كأنّي سمعتها من قائلها جلّ >

نسخة مكررة وجلّي أّن اإلمام الصادقوكما هو واضح . <وعال
 )١(.من القرآن

ُيريد اإلسالم منّا أن نتعامل مع القرآن بهذه الصورة التي رسمها لنا  
وأن نقّدر من هو المتكلم العظيم الذي أنزل القرآن، أهل البيت

وأن ال يكون القرآن عندنا كالماً عادياً نقرأه كما نقرأ كتاباً عادياً 
لسوق أو من صديق أو قصة نتسلى بها، بل ينبغي لنا أن اقتنيناه من ا

نُدرك أّن هذا القرآن تنزّل علينا من رّب العالمين جّبار السماوات 
ولذلك كأّن القرآن . هكذا ينبغي لنا أن نتعامل مع القرآن. واألرض

໓ }:لحقيقة باآلية المباركةينعى أولئك الذين ال يفهمون هذه ا
ໟຍ َຮُౠຑສَຘَຎَໟຎ໔໗ ຏٍ໗ َ໋  ْ َກຮْ໘}.)أي هؤالء الناس لماذا )٢ 

أُقفلت قلوُبهم عن فهم الحق؟ أال يعلمون أّن المتكلّم هو رّب 

                                           
 ).القرآن الناطق: (يأتي تفصيل الكالم في ذلك تحت عنوان) ١(
 .٢٤: محمد) ٢(



 ٨٩................................................................................القرآن حقيقة

 

العالمين؟ أال يعلمون أّن  النّاطَق جّباُر السماء واألرض الذي نزّل 
القرآن على عباده لكي يصيغ حياتهم صياغة جديدة تتالءم وفطرتهم 

  فطرهم عليها؟ التي

 حقيقة القرآن
 نقرأ ألفاظاً ونقرأ كلماٍت لكنَّ حقيقة ؛إّن هذا القرآن الذي نقرأه

القرآن غير هذه الكلمات وغير هذه المعاني وغير هذه األلفاظ؛ ألّن له 
حقيقةً غيبية أخرى، فالقرآن جزٌء من نور اهللا سبحانه وتعالى، إال أنّه 

ه ربُّ العالمين برحمته إلينا قّربه على لكي يتقّرب إلينا أو لكي يقّرب
شكل ألفاٍظ وكلمات؛ لكي نستطيع أن نتعاطى ونتعامل معه بطريقة 

 . ملموسة ومحسوسة تنسجم وتتماشى مع طبيعة البشر
.  األولى فال يمكننا أن نتعامل معههأّما إذا بقي نوراً على حقيقت

ار جزءاً من فحّوله ربُّ العالمين ألفاظاً وكلماٍت ومفاهيَم، فص
تجليات هذه القدرة العظيمة، نتعامل معها لكي نغوَر بعد ذلك  للحق 

 . والحقيقة التي تمثّل القرآن الكريم ألنّنا ال نعلم الحقيقة الكبرى
ງِ ُౡິ: إّن القرآن يقول عن هذه الحقيقة ََ َຮُౠໄُໟຍ )أي  )١
ا في الواقع الحياتي صحيح أنّن. يمس كيانَه العلمي وباطنه الخفي

 الل أنـه من خـرآن ونمّسـنا أن نتعامل مع القـُيشترط وُيفترض علي

                                           
 .٧٩: الواقعة) ١(
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 نكون على الطهارة وال نكون على جنابة وال غير متوضّئين، فالبدَّ 
من الوضوء لكي نمسَّ الكلمات، لكّن هناك تعامالً مع الحقيقة 

شكل ألفاظ القرآنية العليا التي هي نور من أنوار اهللا تجلّت على 
 نفهم بعض أنوكلمات، حّولها اهللا تعالى إلى كلمات كي نستطيع 

لكن من خالل الغور بها والتعامل معها بالقلب وبالروح . معانيها
وبالوعي، التعامل من خالل هذه الكلمات يجعلنا نولج الحقيقة فنفهم 
أشياء ال يفهمها اآلخرون، وهذه تحتاج إلى قلوب هداها اهللا تعالى 

طاها توفيقاً منقطع النظير لكي تتعامل مع القرآن من خالل حقيقته وأع
الواقعية؛ ألّن القرآن يشعُّ على قلوب خاصة ال على كل القلوب، 

هذه . قلوب طاهرة مقبلة على اهللا تعالى تقية نقية لن تخلط بالحرام
القلوب إذا وجدت وتعاملت بالقرآن فإّن القرآن يفيض عليها من 

 إليها أشارون لهذه القلوب قابليةُ الفراسة التي حقيقته حتى تك
 إّن الذين )١(.<اتَّقُوا ِفَراَسةَ الُْمْؤِمِن فَِإنَُّه َينْظُُر ِبنُوِر اللَِّه >:قوله

يتعاملون مع حقيقة القرآن تكون قلوبهم كالمرآة تعكس الواقع 
 . والحقيقة

وغطتها أّما القلوب التي صدأ عليها الرين وجثمت عليها الذنوب 
 ولذلك ورد في . اآلثام بظاللها ال ُيمكن أن تتعامل مع الحقيقة القرآنية

                                           
 ١٢/٣٨:الشيعة  وسائل ـ توسمين الذين ذكرهم اهللااب أن الم ب١/٢١٨ :الكافي) ١(

 عللـ ١٤٢: خلق اإلنسانباباالختصاص ـ ي فراسة المؤمن باب استحباب توقّ
 ....  باب العلة التي من أجلها١/١٧٣:الشرائع 



 ٩١................................................................................القرآن حقيقة

 

 )١(.<كَْم ِمْن قَاِرٍئ ِللْقُْرآِن َو الْقُْرآُن َيلَْعنُه>: الحديث عن الرسول
 وهناك نهي عن قراءة القرآن واإلنسان غافل، أن ال يقرأ القرآن 

لمين؛ فبعض القلوب تقرأ ويغفل عن اهللا تعالى ألّن المتكلم رّب العا
القرآن وهي غافلة عن اهللا تعالى هذه القلوب يلعنها القرآن وتلعنها 
حقيقته؛ ألنّها تتعامل معه بتلهي وبغفلٍة عن حقيقة هذا الكالم الِعلْوي 

 . الصادر من ربِّ العزّة جلّ وعال
 إذن من الذي يمسُّ حقيقة القرآن؟ 

 من اآلثام )٢(طُهرت قلوبهميمّس حقيقته إال المطهرون الذين  ال
والذنوب، وتفّرغت من كل شيء سوى اهللا وتقدموا نحو اهللا سبحانه 

هؤالء . وتعالى بضمائر رابطت على شواطئ رجاء مغفرته ورحمته
يمّسون حقيقة القرآن، ال يمّسه إال المطهرة قلوبهم النّقية ضمائرهم 

ون حقيقته ال هؤالء يمس. السليمة عقولهم القادمون نحو اهللا تعالى
ألفاظه التي هي تعاليم وإرشادات وأحكام شرعية فقهية وأخالقية 
وآداب وغيرها، بل إن تلك القضية أكبر وأدق وأعمق؛ فإن للقرآن 

 .حقيقة وظاهراً
إّن القرآن في واقعه أحُد تجليات أسماء :  نقولأن لذلك يمكن 

 ُعنا منـذنوب يمندأ الـعر بها، ألّن صـلكننا ال نش. سنىـاهللا تعالى الح

                                           
 .لحامل القرآن باب أنه يستحب٤/٢٥٠:الوسائل مستدرك) ١(
ال تسكن حرم اهللا غير القلب حرم اهللا ف >:أنه قالعن اإلمام الصادق) ٢(

 .٦٧/٢٥:البحار. <اهللا
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أّما أولئك الذين تشّرفت نفوُسهم .  التعامل مع هذه الحقيقة العظمى
ال نشعر . بالهدى فإّن القرآن يفيض على نفوسهم هدًى ونوراً وبصيرة

 .ـ نحن القاصرين ـ بحقيقتهم
فالقرآن له تأثيرات في اإلنسان بعضها تأثيرات في األبدان، وبعضها  

اد في األرواح والقلوب والنفوس؛ فيكون شفاًء اآلخر فيما وراء األجس
للقلوب ولألجساد، فنفس آياته هي شفاء لألمراض واألسقام البدنية، 
وشفاء من األمراض الروحية وشفاء من الحسد، شفاء من األمراض 

هو شفاء للناس على اإلطالق، إذ يعبر عنه جلّ وعال . الخلقية
ُ ຍَກ َຬِౠໟِ َُ ໞ໗ຎ໔ِື:بقوله َ ສً.)الشفاء بجميع جوانبه، )١ 

لكنّنا ال نشعر بهذه الحقيقة ألنّنا نتعامل معه في الغالب تعامل 
لذلك نحتاج إلى االستعداد والقابلية أوالً وقبل . مفردات وتعامل ألفاظ

كل شيء ثم نتدرج في الوصول إلى الغاية المنشودة، أن يكون اإلناء 
 القلب والبصر والبصيرة إناًء طاهراً الذي يتعامل مع القرآن وهو

 .مستعداً لتقبل فيض القرآن اإللهي
                                           

 .٤٤: فصلت) ١(
 َ َِِຆُْໟౢ ດَຣْອََ ຎ໔ِື: ويشير إلى ذلك قوله تعالى  َُ ຎَ ِກຮْ໘ໟຍ َِ ໝະౢَ

ຍອًຎَິ ວ ౠງ َِໟِຎౠ່ ໟຍ ສُະَِ٨٢:  اإلسراء . 
ັُ  ສْ໗: وقوله تعالى ຎౠໟຍ ຎَౡ ຎَ  ອِສُౡຼ ໟຍ ໓ِ ຎَໟౢ ຎ໔ِື َ ْໜຑౢౠອ ౢ ດ່ ِ໋ ْౠ ໜທຎຟَ

َِِຆُْໟౢ ດَຣْອََ ສًَُ٥٧:  يونس . 
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 هذه حقيقة وجملة من المفاهيم التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها 
وأول قضية نجعلها أمامنا هي َمْن المتكلم؟ . عندما نتعامل مع القرآن

هذا المتكلم أهو صديق، لسان عادي، رئيس، زعيم؟ أم هو ربُّ العزّة 
ربُّ الجالل واإلكرام؟ ثمَّ َمْن يخاطب؟ يخاطب أفضل إنسان عرفه 

يم وهذا اإلنسان الكيان العظ.  ابن عبداهللالوجود وهو محّمد
، التي ال يعلمها إال اهللا سبحانه الذي ال نعرف حقيقته المحمدية

ألعطاه اهللا تعالى هذا القرآن لو كان يستحقّه غير محمد. وتعالى
 .  ال يتناسب إال مع محّمٍدله، ولكن القرآن

 القرآن الناطق
هذه حقيقة أخرى نشير إليها وندرجها ضمن صفوف بحثنا عن 

بالقرآن، وهي حقيقة الوحدة واالتحاد عالقة وارتباط أهل البيت
وبين القرآن الكريم، فقد مدَّت والتّقارب وعدم االنفصال بينهم

وقرنتهم ـ كما بّينا فيما سبق وشائَج االتصال بينهم اليُد الغيبيةُ الطولى 
ງِ ُౡິ :ـ باآلية القرآنية الشريفة ََ َຮُౠໄُໟຍ فهم وحدهم )١(؛ 

 عة النظير بمشيئة اهللا تعالى من الوقوفـالذين يمتلكون القدرة المنقط
   وتبيين ما يدور من تفكير في عقول)٢( على محكم القرآن ومتشابهه

                                           
 .٧٩:الواقعة )١(

فقد تكامل الفهم الصحيح للقرآن الكريم وتجسد بهم وحدهم؛ لوقوفهم  )٢(
 ََْ໋على أم الكتاب بخالف غيرهم  ໝະ َຬِౠໟຍ َُຕຎَກ ُِ ຏَຎຘໜِໟຍ  
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وقلوُبهم فقد كانت صدور أهل البيت. وأذهان الناس جميعاً
أوعيةً مناسبة لحفظ القرآن وصيانته من كل شائبٍة من زيادة أو نقصاٍن 

 .    أو تحريف
نعم، فإّن من خصوصيات القرآن الكريم أنّه يتّحد أحياناً مع 

فيكون القرآن هم وهم ومع األئمة من آل البيتالرسول
أنا  >:قول صراحةً وجهاراًويولذلك يقف اإلماُم عليٌّ. القرآن

هو ناطق عن القرآن وهو ترجمان له؛ فيترجمه إلى  )١(.<القرآن الناطق
                                                                                   

             ْຯ ِْຑِ໗ ໓ َຬِౠໟຍ ຎౠຄ໓ ຕຎَຑِຎຸ ຘُ ຮُວَ ຏِຎຘໜِໟຍ ౡ ౠُ ຕຎَໜْౡ
ຍ ౠງِ ُِຄທ ُْ໌ َ ຎََ ِِِຄທ ຎ໐ຘِຑْຍَ ດِຘ໔ِໟຍ ຎ໐ຘِຑْຍ ُِ َຑَຎຸ ທ ຎَ َُ໌ ຒِౠຘَ໓ ໓ِ َຨຳِຍౠຮໟຍَ ُໟ

ຏِຎຒَໟຍ ຍໟْ ౠງِ ຮُౠౠຬَ ຎََ ຎຑౢອَ ສِِ໋  ْౢ ໞ ِຑِ ຎౠَກ َໟ໘َ ِِ໌ ໟຍ٧: آل عمران .
 ـ......) عرض الحديث على القرآن: (وهناك روايات عديد في هذا المجال؛ منها

علل اختالف األخبار ـ وهذا خير  باب ٢/٢٤٩: ـ بحار األنوار٢٢٤:رجال الكشي
دليل على وقوفهم على القرآن الكريم؛ إذ لو كان كالمهم يخالف القرآن لما 
أشارت الروايات إلى عرضه على القرآن فإذا خالف القرآن يضرب به عرض 

 . الحائط
 وهناك جملة من الروايات ٢١٤/ ١:  القندوزيـينابيع المودة لذوي القربى ) ١(

 :ا المعنى منهاالتي تأيد هذ
 ـ ٤٦٠:امالي الطوسي< علي مع القرآن والقرآن مع علي>ـ  عن رسول اهللا ١ 

 .١/١٤٨:كشف الغمة
< .....ما نزلت في القرآن آية إال وقد علمت أين  >:ـ ويقول االمام علي٢

 .١/٤٦: شواهد التنزيلـ ٨٩/٧٩:بحار االنوار
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الواقع، هذا الكيان البشري الذي هدانا اهللا تعالى به ومحمد واألئمة 
صلوات اهللا وسالمه عليهم أجمعين يتّحد بهم القرآن؛ فيكون متكلماً 

ولذلك عبرت عنهم . يهمناطقاً متحركاً بهم صلوات اهللا وسالمه عل
فال قرآن . األحاديث بأنّهم القرآن الناطق والكتاب قرآن صامت

يبقى القرآن أحرفاً وكلمات ال يمكن أن تُفهم وال يمكن أن . بدونهم
  .تُجّسد إال بهم

إذن هناك وحدة ينبغي أن تكون راسخةً في أذهاننا واضحة لدينا 
حياً يمشي في هذا الوجود في بصائرنا هي أّن القرآن تجّسد فكان 

ِإنِّي تَاِرٌك ِفيكُُم الثَّقَلَْيِن > .بمحمد وآل بيته صلوات اهللا وسالمه عليهم
َما ِإْن تََمسَّكْتُْم ِبِهَما لَْن تَِضلُّوا ِكتَاَب اللَِّه َو ِعتَْرِتي أَْهلَ َبْيِتي َوِإنَُّهَما 

  ليست هناك مفارقة بين آل)١(.<لَْن َيفْتَِرقَا َحتَّى َيِرَدا َعلَيَّ الَْحْوضَ
                                                                                   

بحار < ى تأويلهإن فيكم رجال يقاتل الناس عل>ـ وعنه٣         
 .١/١١٥: كشف الغمةـ ٢٠٠: تفسير فراتـ ٣٢/٢٩٥:األنوار

ـ آمالي ٢/٢٥٤:إرشاد القلوب< أعطاني الوحي وأعطى علياً اإللهام>ـ  وعنه ٤
 .١٨٨:الطوسي

 عوالي ٣٠٠:نهج البالغة< ......إنك تسمع ما أسمع وترى >: ـ  وعنه٥
 .٤/١٢٢:اآللي

وورد  - ٤١٥:للصدوق  األمالي  ـ٢/٣٨٠:تجاجاالح ـ ٢٧/٣٣:الشيعة  وسائل )١(
 ـ ٩٣:للنسائيوخصائص أمير المؤمنين ـ  ١٥:لنسائيفي فضائل الصحابة ل

 :لنسائيلالسنن الكبرى  و٣/١٠٩:لحاكم النيسابوريوالمستدرك ل
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وبين القرآن حتى يتألأل النّور اإللهي في هذه األرض محّمد
ذلك قرآٌن صامت يصحب قرآنا ناطقاً، . وتتبدد ظلمات الجاهلية

 .فتكاد تتحقق الوحدة بين القرآن الناطق والقرآن الصامت

   كيف نقرأ القرآن؟
  ماذا تتطلب قراءة القرآن؟ 

 ؟كيف نقرأ القرآن
ولكي ال يتحّول إلى أحرف مّيتٍة وال إلى كلمات ،  إذا قرأنا القرآن

قاموسية مدفونة في داخل القاموس، إذا أردنا أن نحّوله إلى كلماٍت 
حية متحركة في ضمائرنا وفي أخالقنا وفي حركتنا اليومية  ينبغي لنا 
أن نقرأ القرآن ونستشعر معنى كلماته، وننظر في أبعادها المعنوية 

                                                                                   
زيد بن عن    بهذا النص١/١٨٧:لمتقي الهنديلوكنز العمال ـ  ١٣٠ـ٥/٤٥        
 صلى اهللا عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم لما رجع النبي:  قالأرقم

 تارك فيكم الثقلين وأنيكأني دعيت فأجبت : أمر بدوحات فقمن ثم قال
، فانظروا كيف تخلفوني كتاب اهللا وعترتي أهل بيتي: خر اكبر من اآلأحدهما

 اهللا موالي وأنا ولي أنثم قال . فيهما فانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض
من كنت وليه فهذا وليه، : ثم انه اخذ بيد علي رضي اهللا عنه فقال. ؤمنكل م

ـ سنن ٢٦ـ١٧ـ٣/١٤: مسند احمد وورد فيـ اللهم وال من وااله وعاد من عاداه
مع اختالفات وجيزة في ( ـ ٥/٥١:لنسائي ل ـ السنن الكبرى٢/٤٣٢:الدارمي
  ).النص
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ومدياتها اآلفاقية، وصورها الغيبية التي تُوحي إلى اإلنسان من طرٍف 
خفي بما أودعه فيه بارئه من قوة بصٍر وبصيرة تُمكّنه من اإلحساس 

ال أريد . )١(والشعور بالقرب اإللهي، وهذا يحتاج إلى توفيق وتسديد
. أن أّدعي ذلك ألنّه ربما يكون ادعاًء فارغاً دون أّي رصيٍد عملي

ما نقرأ اآلية فإن كانت آية رجاء ينبغي لنا أن نرجو اهللا تعالى، حين
وحينما تكون آية عذاٍب ينبغي لنا أن نخاف العذاب ونستغيث باهللا 
تعالى ونتعلق بعظمته خوفاً من عذابه وخوفاً من غضبه عزّ وجلّ، 

 ينبغي لنا أن ،وإذا كانت آية تتحدث عن جنة اهللا تعالى ورضوانه
ه ونطلب جنته ونحاول أن يحققها ربُّ العالمين لنا، نستغيث برضوان

وإذا قرأنا آيةً تتحدث عن آالء اهللا تعالى ونعمه ينبغي لنا أن نعيش 
هذه النعم العظيمة، وما أكثرها التي تجلت بها آثار اهللا تعالى وآثار 

 !صنعه كيف أتقن صنعه
حالً  هذه القضايا ينبغي لنا أن نُدخلها في ضمائرنا ونترك لها م

مناسباً في قلوبنا ونعيشها ونجّسدها عملياً عندما نقرأ كتاب الهداية 
ومّرة نحمد اهللا ! ومرة نُسّبح! ومرة نُكّبر! اإللهي، ولذلك مرة نُهلّل

                                           
)١( ຑًຎຘِ ບِສَِໟຍ ََິ ຣْ ໝౠະ ُౠໟຍ َْຸ ຨَ َຬِౠໟຍ ຩُຟُ ُِ ౡຮِ໌ ຸ ໘ທ َِຎຜౠ ຎًຑِຎຸ ຘౡ ຎ

 ََ ຎຸ َ َْ ِຑِ ສَِْ ِౠໟຍ ສَُ َໟِຫ ِౠໟຍ ຮِຫِ ໟງِ ُْຑُ໗َ ُْຩُຟُ ُِທ ౠປ ُْౠຑອَ
ຩٍຎَ ِْ ُໟ ຎَ໓ ُౠໟຍ ໞِເُ ٢٣: الزمر. ౠງِ ຖຟَِ ُໟຍ ຮَِຫ ຍຫງِ َຬِౠໟຍ َِຆُْໟຍ ຎَ

َౠَຘَ ِْຑౢອَ َ໋ َ ຎຎَງِ ُْທຩَຍຯ ُທຎَກ َِْْ໋  ຖَِທ ຍຫງَِ ُْຑُ໗٢:األنفال.   
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نحتاج إلى معايشة فعلية . حسب اآليات التي تمرُّ بنا! سبحانه وتعالى
 ولطف من وهذه بالتأكيد تحتاج إلى توفيق. مع آيات القرآن الكريم

، وال بشيٍء من آالئك نُكذّب )١({ِຎຑَຬౢໜທ ຎَໜຑౢອَ ِກ ౢຄຒِ໓}اهللا تعالى
 .يا رب

ْحكَِم ِكتَاِبَك الُْمنْزَِل اللَُّهمَّ ِإنََّك قُلْتَ ِفي ُم >:ختاماً ندعو بهذا الدعاء
لَ ِفيِه الْقُْرآُن َوْعُدَك الصِّْدُق شَْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُنِْزَوقَْولَُك الَْحقُّ َو

ُهدًى ِللنَّاِس فََعظَّْمتَ شَْهَر َرَمضَاَن ِبَما أَنْزَلْتَ ِفيِه ِمَن الْقُْرآِن 
  )٢(.<الْكَِريِم

 .  والحمد هللا رّب العالمين، وصلّى اهللا على محمٍد وآله الطاهرين

                                           
 .١٣: الرحمن) ١(
  . باب صالة العيدين٣/١٤٠:األحكام  تهذيب) ٢(


