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مقّدمة

ِحيِم ِن	الرَّ ـٰ ْحَم ِه	الرَّ بِْسِم	اللّـَ

كان	دهــر	لــم	يكــن	فيــه	ســوى	اللــه	ســبحانه	األزلــي	األبــدي	المطلــق،	ثــم	ابتــدأ	تعالــى	عمليــة	ابتــداع	الخالئــق،	فتــدّرج	بخلــق	

ــراً	اإلنســان.	 ــماء	والمالئكــة	واألرض،	وأخي الّس

ولــن	نســتطرد	فــي	هــذا	الكتــاب	بعــرض	تفاصيــل	عمليــة	الَخلــق،	وكيــف	تّمــت،	ومتــى	ومــن	أي	شــيء،	وإن	كان	اإلمــام	علــّي	

عليــه	الّســالم	قــد	تنــاول	كل	ذلــك	فــي	نهجــه،	بــل	ســيقتصر	بحثنــا	علــى	اإلنســان.	كمــا	أن	البحــث	حــول	اإلنســان	ليــس	عــن	أصــل	

خلقــه	وزمانــه	وكيفيتــه،	بــل	ســينحصر	فــي	الهــدف	مــن	خلقــه	وعــن	طبيعــة	وجــوده	علــى	هــذه	األرض.	فاللــه	ســبحانه	وتعالــى	

خلــق	اإلنســان	وجعــل	لــه	هدفــاً	مــن	وجــوده،	وهــذا	الهــدف	يمتــّد	إلــى	مــا	وراء	هــذه	الحيــاة	الدنيــا،	فــال	ينتهــي	بانتهــاء	وجــوده	

علــى	األرض	وبانتهــاء	مــدة	حياتــه	عليهــا،	والمــوت	ال	يشــّكل	خاتمــة	الوجــود	بالنســبة	إليــه،	بــل	إنــه	بدايــة	لحيــاة	جديــدة	كانــت	

هــي	الهــدف	الّرئيســي	مــن	َخلقــه،	ومــا	حياتــه	التــي	أمضاهــا	علــى	األرض	إال	فتــرة	اختبــار	لــه،	ليتقــّرر	علــى	ضوئهــا	منهــج	

ــا،	والســعادة	فــي	 ــق	لآلخــرة	وليــس	للدني ــم	مســتمر.	فاإلنســان	ُخل ــاه	ونعي ــم،	وإمــا	رف ــه	األخــرى،	إمــا	شــقاء	وعــذاب	دائ حيات

اآلخــرة	ال	ينالهــا	إاّل	َمــن	طابــت	نفســه	وَصفــت	ســريرته	وحــاز	مرضــاة	خالقــه،	وذلــك	بــأن	يكــون	قــد	أحــرز	تكامــل	نفســه	فــي	

حياتــه	األولــى.

يقول	اإلمام	عليه	الّسالم	موضحاً	هذا	األمر:

ُدوا	ِمْنَهــا	األْعَمــاَل	إلــى	َداِر	اْلقـَـَراِر.	)خطبــة	 ْنيـَـا	لـَـْم	تُْخلـَـْق	لَُكــْم	َداَر	ُمقـَـام،	بـَـْل	ُخلِقـَـْت	لَُكــْم	َمَجــاًزا	لِتـَـَزوَّ 	الدُّ فـَـإِنَّ
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مــن	هنــا	كان	التّكامــل	هــو	هــدف	اإلنســان	الــذي	يجــب	أن	يســعى	إليــه	فــي	حياتــه	الدنيويــة،	فــكل	خطــوة	يخطوهــا	لهــا	أثرهــا	

بــه	مــن	تحقيــق	هدفــه،	 البالــغ	علــى	مســيرته	نحــو	التكامــل،	وكل	عمــل	يقــوم	بــه	تنعكــس	آثــاره	ســلباً	أو	إيجابــاً	عليــه،	فإمــا	أن	يُقرِّ

أو	يباعــده	عنــه	ويجعــل	الوصــول	إليــه	مســتحيالً.

وهــدف	هــذا	الكتــاب	هــو	بيــان	الّســبيل	لتحقيــق	التّكامــل	المنشــود	الــذي	هــو	الغايــة	والهــدف،	وســيتّضح	مــن	خــالل	البحــث	أن	

ــكان	 ــكل	شــكل	منهــا	فصــالً	مســتقالً	ف ــا	ل ــى	أشــكال	متعــّددة	أفَردن ــاح	المســتمر،	وهــو	عل ــم	والكف ــم	إاّل	بالجهــاد	الدائ ــك	ال	يت ذل

ــة	كاآلتــي: الكتــاب	علــى	أربعــة	فصــول	مرتّب

الفصــل	األّول:	ونتحــّدث	فيــه	عــن	جهــاد	اإلنســان	نحــو	اللــه	ســبحانه،	وذلــك	أن	تكاملــه	ال	يتــّم	إاّل	بَجعلــه	تعالــى	هدفــاً	ومثــال	أعلــى	

ال	بــّد	مــن	الّســعي	نحــوه.



ــر	أفــراده،	إذ	مــا	هــي	إاّل	تعبيــر الفصــل	الثانــي:	ويختــّص	بالــكالم	عــن	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه،	والــذي	تكــون	العبــادة	أظهَ

عملــي	عــن	جهــاد	اإلنســان	نحــو	اللــه	ســبحانه،	ونُثبــت	فــي	هــذا	الفصــل	أن	العبــادة	ضروريــة	مــن	أجــل	تركيــز	وتنســيق	ســعّي

اإلنســان	نحــو	خالقــه.	

الفصل	الثّالث:	ونتناول	فيه	جهاد	اإلنسان	مع	اآلخرين،	وهذا	الجهاد	يتّخذ	أشكاالً	وكيفيات	متعّددة،	نفّصلها	في	محلها.

الفصل	الّرابع:	ونتكلم	فيه	عن	جهاد	اإلنسان	مع	الطبيعة	ومحاولة	تطويعها	وتسخيرها	لمصالحه	وأغراضه.

ومــن	خــالل	البحــث	ســيتّضح	لنــا	أن	أشــكال	الجهــاد	المتقدمــة	ليســت	مســتقلة	ومنفصلــة	عــن	بعضهــا	البعــض،	بــل	هــي	تتبــادل	

التأثيــر	فيمــا	بينهــا.	وسنســتعرض	بعــض	مواطــن	التأثيــرات	المتبادلــة	فــي	نهايــة	الكتــاب	إن	شــاء	اللــه	تعالــى.

بيروت،	1982

علي	الشيخ	سليمان	يحفوفي



 الفصل	األّول:	
جهاد	اإلنسان	نحو	الله

اإلنسان	والُمطلق

تكاُمــل	اإلنســان	هــو	المطلــب	وهــو	الهــدف	مــن	وجــوده،	بــه	جــاءت	األديــان	ومــن	أجلــه	بُعثــت	الرســل،	والســؤال	هــو:	لمــاذا

يُــراد	التكامــل	وكيــف	يمكــن	تحقيقــه؟

يولــد	اإلنســان	وهــو	خالــي	الّذهــن	ال	يملــك	أيــة	فكــرة	عــن	أي	شــيء	ممــا	يُحيــط	بــه	مــن	مخلوقــات	وموجــودات،	فضــال	عــن	أن	

يـُـدرك	حقيقــة	موقعــه	منهــا،	ومــا	ســيكون	عليــه	مســتقبله	وإلــى	مــا	ســيؤول	إليــه.	ثــم	تبــدأ	مداركــه	تتفتــح	وآفاقــه	تتّســع،	فيشــعر	

بالموجــودات	مــن	حولــه،	فينســبها	إلــى	بعضهــا،	ويحــاول	أن	يقيســها	علــى	بعضهــا	البعــض	ويُفاضــل	فيمــا	بينهــا،	هــذا	أكبــر	

مــن	ذاك،	وذاك	أجمــل	مــن	هــذا،	وهكــذا..	ثــم	تبــدأ	عنــده	مرحلــة	تقليدهــا	ومجاراتهــا،	إذ	ســرعان	مــا	يـُـدرك	أن	كثيــراً	مــن	تلــك	

الموجــودات	تتّصــف	بمميــزات	يفتقدهــا	هــو	نفســه،	فيحــاول	جاهــداً	محاكاتهــا،	فيكــون	بذلــك	قــد	جعلهــا	مثــالً	أعلــى،	فهــو	يشــعر	

بــأن	وجــوده	ناقــص	إذا	لــم	يكــن	يفعــل	ذلــك،	وإذا	مــا	اســتطاع	مجاراتهــا	فســوف	يتكامــل.

ولكــن	مــع	نمــو	فكــره	واتّســاع	آفاقــه،	يبــدأ	بــإدراك	خطئــه	فــي	اتّخــاذ	تلــك	الموجــودات	هدفــاً	ونصبِهــا	مثــالً	أعلــى	لــه،	إذ	يــرى	

فــي	نفســه	القــدرة	علــى	مجاراتهــا	والتفــّوق	عليهــا،	وأن	المميــزات	التــي	تمتلكهــا	والتــي	كانــت	تثيــر	فــي	نفســه	اإلعجــاب	نحوهــا	

لــم	تَُعــد	كذلــك،	وأصبحــت	تفتقــر	إلــى	عامــل	الّســحر	الــذي	كان	يجذبــه	نحوهــا،	إذ	إنــه	هــو	نفســه	يمتلــك	ميزاتهــا	وعنــده	القــدرة	

علــى	التحّكــم	بهــا	والســيطرة	عليهــا.

ولكــن	مــع	ذلــك	يبقــى	اإلنســان	شــاعراً	بنقصانــه،	وبــأن	وجــوده	لــم	يكتمــل	بعــد،	فيبــدأ	عمليــة	البحــث	فــي	الموجــودات	األخــرى	

عــن	الكمــال	الــذي	يفتقــر	إليــه،	والــذي	لــم	يســتطيع	َمثَلـُـهُ	األعلــى	الّســابق	تزويــده	بــه،	فيكــون	بذلــك	قــد	ارتقــى	درجــة	فــي	ســلّم	

التكامــل	دون	أن	يبلــغ	الغايــة	فيــه،	وهــذا	مــا	يضطــره	مجــدداً	ألن	يبــدأ	رحلــة	جديــدة	فــي	البحــث	عــن	المثــل	األعلــى	الــذي	ســوف	

يحقــق	لــه	آمالــه،	ويكــون	علــى	مســتوى	طموحاتــه.	وهكــذا	تســتمر	رحلتــه	ويــدوم	بحثــه	إلــى	أن	يتوصــل	إلــى	اكتشــاف	مــا	كان	

يبحــث	عنــه،	حيــث	يجــده	متمثـّـالً	باللــه	ســبحانه،	المثــل	المطلــق	الوحيــد	الــذي	ال	حــّد	لــه	وال	نهايــة،	وهنــا	تبــدأ	مســيرة	التكامــل	

الحقيقيــة	التــي	ال	ينهيهــا	اإلنســان	مهمــا	تهيـّـأ	لــه	أن	يحيــا.

ويتبيــن	مــن	ذلــك	أن	اإلنســان	بفطرتــه	يشــعر	بــأن	عليــه	أن	يتكامــل،	وأنــه	لــن	يتمكــن	مــن	ذلــك	دون	اتخــاذه	لنفســه	مثــالً	أعلــى	

يجعلــه	هدفــا	دائمــاً	لــه.	وبذلــك	يتبيــن	لنــا	المنبــع	الرئيســي	إلرادة	التكامــل،	فإنــه	أمــر	فطــري	لــدى	اإلنســان،	وطلبــه	لــه	وســعيه	

نحــوه	مــا	هــو	إاّل	محاولــة	منــه	لتلبيــة	هــذا	النــداء	الــذي	يصــدر	مــن	داخلــه.	ومــن	الواضــح	أن	كل	مــا	هــو	فطــري،	ال	يُســأَل	عــن	



ســببه	وال	يُبحــث	لــه	عــن	تبريــر،	إذ	كفــى	بالفطــرة	ســبباً	ومبــرراً.

وعلــى	أيــة	حــال	فــإن	الســعادة	-	التــي	هــي	مــراد	كل	البشــر	-	ال	تتحقّــق	إاّل	عــن	طريــق	التّكامــل،	إذ	هــو	وحــده	الــذي	يصّحــح	

لإلنســان	خطــاه،	ويدفعــه	لمتابعــة	مســيرته	نحــو	كل	مــا	فيــه	خيــر	مجتمعــه	وعالمــه،	وكيفيــة	ذلــك	تتّضــح	فــي	الفقــرة	التاليــة.

كيف	يصدر	القرار	اإلنساني؟

أّي	عمل	يصدر	عن	اإلنسان،	وأّي	تغيير	يقوم	به،	ال	بّد	من	مروره	-	قبل	تنجيزه	-	بأربع	مراحل:

المرحلــة	األولــى،	التّصــّور:	وفيهــا	يتــم	انطبــاع	صــورة	الشــيء	أو	األمــر	الــذي	يواجهــه	اإلنســان	فــي	الّذهــن،	وهــذه	المرحلــة	

	مــن	الحــواّس	 ال	تحتــاج	إلــى	بــذل	أي	جهــد	عقلــي	أو	تدّخــل	أي	عنصــر	آخــر،	بــل	يكفــي	فــي	حصولهــا	اإلحســاس	بالشــيء	بــأيٍّ

الخمــس	دون	أن	يســتتبع	ذلــك	إصــدار	ُحكــم	أو	اتّخــاذ	موقــف.

ــذي	 ــة	األمــر	ال ــد	ماهيّ ــى	تحدي ــه	مــن	أجــل	التوّصــل	إل ــه	وتوظيف ــدأ	اإلنســان	بتســخير	عقل ــا	يب ــر:	وفيه ــة،	الفِك ــة	الثاني المرحل

ــة: ــالث	حــركات	متدّرجــة	إلنجــاز	هــذه	المرحل ــل	بث ــوم	العق ــع	يق ــي	الواق يواجهــه،	وف

1	-	يتحّرك	العقل	من	ذلك	األمر	الذي	تصّوره	إلى	المعلومات	المختزنة	لديه.

2	-	يقوم	العقل	بمهمة	البحث	بين	تلك	المعلومات،	ليقّرر	على	ضوئها	ما	يناسب	األمر	الذي	يواجهه.

ــاذ	 3	-	وأخيــراً،	يقــوم	العقــل	بمطابقــة	المعلومــات	التــي	اســتطاع	الحصــول	عليهــا	مــن	مختزناتــه	علــى	األمــر	المطلــوب	اتّخ

موقــف	تجاهــه.

وفــي	نهايــة	هــذه	الحــركات	الثــالث	وكنتيجــة	لهــا،	يكتفــي	العقــل	بــأن	يقــول:	إن	حقيقــة	هــذا	األمــر	كــذا،	أو	اّن	هــذا	الشــيء	أجمــل	

مــن	ذاك،	أو	مــا	شــابه	ذلــك	مــن	األحــكام	التــي	تدخــل	فــي	نطــاق	المعرفــة	المحضــة،	وقــد	يُصــدر	العقــل	علــى	ضــوء	ذلــك	حكمــه	

بوجــود	مصلحــة	أو	مفســدة	فــي	األمــر	المواَجــه.

ثــم	إن	حــركات	العقــل	الثــالث	الســابقة	هــي	مــا	يُطلــق	عليــه	أنــه	)الفكــر(،	وهــي	التــي	تميـّـز	إنســانا	عــن	آخــر،	فنقــول	عــن	هــذا	

بأنــه	يتمتــع	بقــوة	فكــر،	واآلخــر	عكســه.	فــأي	عاقــل	ال	بــد	لــه	عنــد	مواجهــة	مشــكل	مــا	مــن	أن	يســتخدم	عقلــه	ضمــن	الحــركات	

الثــالث	المذكــورة،	ولكــن	مــا	يميّــز	إنســاناً	عــن	آخــر،	هــو	أن	البعــض	يســتطيع	االنتقــال	والتحــّرك	بســرعة	مــن	المشــكل	الــذي	

يواجهــه	إلــى	المعلومــات	المختزنــة	عنــده،	ثــم	يقــوم	باســتعراضها	ليســتخلص	منهــا	الجــواب	علــى	الفــور،	وبذلــك	نقــول	انـّـه	حــاّد	

الّذهــن،	بينمــا	البعــض	اآلخــر	بطــيء	جــداً	فــي	التنقّــل	بيــن	هــذه	الحــركات،	فيحتــاج	إلــى	وقــت	مضاعــف	عــن	ســابقه،	فنصفــه	

حينئــذ	ببــالدة	الذهــن.	هــذا..	وقــد	تكــون	المعلومــات	المختزنــة	كافيــة	لمواجهــة	المشــكل	عنــد	البعــض،	فنصفــه	بالــذكاء	والعلــم،	

بينمــا	تكــون	غيــر	كافيــة	لــدى	البعــض	اآلخــر،	فيحــق	عليــه	بذلــك	وصــف	الغبــاء	والجهــل.



المرحلــة	الثالثــة،	العاطفــة:	وهــي	تمثـّـل	الّدافــع	لإلنســان	التّخــاذ	موقــف،	فهــو	ال	يكتفــي	هنــا	بإصــدار	حكــم	كالّســابق	يدخــل	فــي

إطــار	اإلســتدالل	والمعرفــة،	بــل	إن	العاطفــة	تدفعــه	التخــاذ	موقــف	محــّدد	تجــاه	معرفتــه	الســابقة،	فيقــّرر	أنــه	مــع	هــذا	األمــر	

ويؤيـّـده،	أو	أنــه	ضــّده	ويعارضــه،	وال	يكتفــي	بالقــول	انـّـه	أفضــل	مــن	ذاك	أو	أســوأ	منــه.	فــاإلرادة	-	والتــي	هــي	المرحلــة	الّرابعــة	

-	ال	تتحقـّـق	مــن	دون	الدافــع	الــذي	تشــّكله	العاطفــة.	ويتّضــح	مــن	هــذا	أن	العاطفــة	تقــوم	بــدور	الوســيط	بيــن	الفكــر	واإلرادة،	إذ	

الفكــر	وحــده	ال	يصلــح	دافعــاً	للتحــرك،	بــل	ال	بــد	مــن	اســتمداد	الطاقــة	المحّركــة	مــن	العاطفــة.

ثــم	اّن	العاطفــة	ال	تعــارض	الفكــر	أو	تقــف	معــه	علــى	طرفــي	نقيــض	-	كمــا	يُتوهـّـم	-	،	بــل	انّهــا	تســتمد	زخمهــا	منــه،	إذ	انّهــا	ال	

تتعلــق	بالشــيء	إال	بعــد	حكــم	العقــل	-	نتيجــة	المرحلــة	الثانيــة	-	بصالحــه	أو	فســاده،	ومضّرتــه	أو	منفعتــه.

ــة	 ــل،	إذ	اّن	العاطف ــم	العق ــى	حك ــتندة	إل ــة	المس ــج	عــن	العاطف ــرك	تنت ــل	أو	الت ــان	للفع ــة،	اإلرادة:	وإرادة	اإلنس ــة	الرابع المرحل

وحدهــا	هــي	القــادرة	علــى	دفــع	اإلنســان	وتحريكــه	لبــذل	الجهــد	وتحّمــل	المشــاق	فــي	ســبيل	الفعــل	أو	التــرك،	فــإْن	أقــَدم	علــى	

فعلــه	وارتكابــه،	نقــول:	انـّـه	أراد	الفعــل،	وإن	تركــه	وعزفــت	نفســه	عنــه،	نقــول:	انـّـه	أراد	التـَـرك،	فالفعــل	والتــرك	كالهمــا	تابــع	

إلرادتــه.

وبعــد	هــذه	المراحــل	األربــع	يأتــي	دور	التنجيــز	خارجــاً،	وهــذا	مــا	كان	ليتحقــّق	لــوال	مــا	قــرره	اإلنســان	فــي	داخلــه	-	أي	لــوال	

تلــك	المراحــل	األربــع	كاملــة،	فــإن	داخــل	اإلنســان	هــو	الــذي	يقــوم	بهــا	-	،	وحينئــذ	يصبــح	واضحــاً	مــا	نقصــده	فيمــا	لــو	قلنــا:	إن	

خــارج	اإلنســان	يتقــرر	مــن	داخلــه،	فــإن	الداخــل	هــو	تلــك	المراحــل	األربــع،	والخــارج	هــو	الفعــل	الخارجــي	المعتمــد	كليـّـا	عليهــا.

وبذلــك	نصــل	إلــى	الهــدف	الــذي	قصدنــاه	مــن	هــذه	الفقــرة،	فــإن	داخــل	اإلنســان	إذا	كان	تاّمــاً	ومتكامــالً،	فــإن	الواقــع	الخارجــي	

يكــون	كذلــك	أيضــاً،	بينمــا	إذا	كان	داخــل	اإلنســان	خبيثـًـا	وناقصــاً،	فإنــه	ســوف	ينعكــس	بوضــوح	علــى	واقعــه	الخارجــي.	وبذلــك	

تظهــر	الثمــرة	العمليــة	لتكامــل	اإلنســان،	فانــه	عندمــا	يتكامــل،	يكــون	فــي	طريقــه	إلــى	واقــع	متكامــل	ومجتمــع	ســعيد،	وهــو	مــا	

تَنشــده	اإلنســانية	علــى	هــذه	األرض،	فبــدون	فكــر	متطــور	وعاطفــة	صادقــة	وإرادة	قويــة،	ال	يمكــن	بــأي	شــكل	تحقيــق	المجتمــع	

الحضــاري	المنشــود.

ولكــن	يبقــى	الســؤال:	كيــف	يتــم	لإلنســان	بنــاء	داخلــه	ليكــون	صالحــاً	للتّكامــل؟	والجــواب:	ال	بــد	لــه	فــي	ســبيل	ذلــك	مــن	اتّخــاذ	

َمثَــل	أعلــى	كامــل.

اإلنسان	والمثل	األعلى

قّدمنــا	فــي	بدايــة	هــذا	الفصــل	أن	اإلنســان	يُولــد	وهــو	خالــي	الذهــن	مــن	أي	شــكل	مــن	أشــكال	المعرفــة،	ثــم	تبــدأ	حواســه	بعمليــة

تزويــده	بمعلوماتــه	البدائيــة،	فيشــعر	أوالً	بالموجــودات	مــن	حولــه	فيراهــا	متّصفــة	بكمــال	يفتقــده،	فيحــاول	-	بفطرتــه	التــي	فطــره	

اللــه	عليهــا	-	محــاكاة	تلــك	الموجــودات،	ممــا	يجعلهــا	مثــالً	أعلــى	لــه،	ومــن	هنــا	تبــدأ	مســيرته	الحضاريــة،	ويبــدأ	بارتقــاء	ســلم	

. مله تكا



والســؤال	هنــا:	إن	الُمثـُـَل	العليــا	التــي	يمكــن	افتراضهــا،	والتــي	يمكــن	أن	تغــري	اإلنســان	باتّخاذهــا	مثــالً	أعلــى	لــه،	هــي	كثيــرة

جــداً،	وليســت	كلهــا	ممــا	يصــح	اتخــاذه	مثــالً	أعلــى،	بــل	اّن	بعضهــا	قــد	يــؤدي	باإلنســان	إلــى	الهاويــة	بــدل	أن	يســمو	بــه	إلــى

أعلــى	درجــات	الكمــال،	وقــد	أخطــأ	اإلنســان	فــي	مراحــل	عمــره	األولــى	باتخــاذ	ُمثلــه	العليــا،	فمــا	الــذي	يضمــن	لــه	اآلن	صحــة

اختيــاره؟

والجــواب:	إن	الفطــرة	هــي	الســبيل	الوحيــد	لذلــك،	فكمــا	دلتــه	الفطــرة	فــي	مرحلــة	ســابقة	مــن	حياتــه	علــى	وجــوب	نصــب	َمثـَـل	

أعلــى،	فإنهــا	تكفلــت	أيضــاً	بإرشــاده	إلــى	المثــل	الصحيــح	والــذي	يجــب	الســير	نحــوه.	ويشــير	اإلمــام	عليــه	الّســالم	إلــى	ذلــك	

بوضــوح	إذ	يقــول:	

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	لَْم	يَْخلُْقُكْم	َعبَثاً،	َولَْم	يَْتُرْكُكْم	ُسدًى،	َولَْم	يََدْعُكْم	فِي	َجَهالَة	َوالَ	َعمًى.	)خطبة	85( فَإِنَّ

فاإلنســان	لــم	يُخلــق	عــن	َعبـَـث،	بــل	ُخلــق	ليتكامــل،	ولــم	يُتــرك	دون	إرشــاده	إلــى	طريــق	تكاملــه،	بــل	ُزّود	بالفطــرة	التــي	تضمــن

لــه	التوّصــل	إلــى	الغايــة	مــن	وجــوده.	وبالطبــع	فــإن	المثــل	األعلــى	الحــق	والــذي	تُرشــد	إليــه	الفطــرة	هــو	اللــه	ســبحانه،	المطلــق	

الــذي	ليــس	كمثلــه	شــيء.	ويوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	األمــر،	وكــون	معرفتــه	تعالــى	فطريــة	بقولــه:

الَ	تُْدِرُكهُ	اْلُعيُوُن	بُِمَشاَهَدِة	اْلِعيَاِن،	َولِكْن	تُْدِرُكهُ	اْلقُلُوُب	بَِحقَائِِق	اإليَماِن.	)خطبة	179(

تَتَلَقَّاهُ	األذَهاُن	الَ	بُِمَشاَعَرة )1(	َوتَْشَهُد	لَهُ	اْلَمَرائِي. )2(	الَ	بُِمَحاَضَرة.	)خطبة	185(

فمعرفتــه	تعالــى	فطريــة،	وإذا	مــا	عــرف	اإلنســان	اللــه	ســبحانه	معرفــة	صادقــة	واعيــة،	فإنــه	لــن	يقبــل	بســواه	مثــالً	وهدفــاً،	ألنــه

يــرى	فيــه	كل	مــا	ينشــده	مــن	القــدرة	والعلــم	والقــوة،	وتصبــح	الُمثــل	األخــرى	مجــرد	أقــزام	أمــام	هــذا	المثــل	المطلــق.	

وهنــا	ينشــأ	ســؤال،	وهــو:	إن	األمــر	لــو	كان	علــى	هــذه	الصــورة،	وكانــت	معرفــة	المثــل	األعلــى	الحــق	فطريــة،	فمــا	هــو	المبــّرر	

لإلختــالف	حولــه	ولمــاذا	التعــّدد	فيــه؟	إذ	نشــاهد	بالضــرورة	اختــالف	النــاس	فــي	ُمثُلِِهــم،	واتخــاذ	كّل	فــرٍد	منهــم	مثــالً	ال	يرضــى	

عنــه	بــدالً،	بينمــا	األمــر	الفطــري	ال	يختلــف	بيــن	إنســان	وآخــر،	وإنمــا	هــو	عنــد	الجميــع	ســواء،	كمــا	ال	يعقــل	افتــراض	كــون	

البعــض	مفطوريــن	علــى	أمــر،	مــع	حرمــان	البعــض	اآلخــر	منــه.	إذن	كيــف	يُفّســر	اإلختــالف	فــي	المثــل	األعلــى،	مــع	كونــه	

مدلــوالً	عليــه	بالفطــرة؟

ــراف	 ــة	اإلنح ــض	نتيج ــدى	البع ــّوه	ل ــد	تتش ــا	ق ــم،	ولكنه ــن	خلقِه ــع	حي ــد	الجمي ــودة	عن ــت	موج ــرة	وإْن	كان ــواب:	إّن	الفط والج

والّضــالل،	ومــا	هــدف	بعــث	األنبيــاء	والرســل	باألديــان	والرســاالت،	إالّ	إعــادة	الصــورة	النقيــة	للفطــرة	كمــا	ُوجــدت	أول	مــرة،	

وكمــا	أنشــأها	خالقهــا	ســبحانه،	لتكــون	بالتالــي	كل	خطــى	اإلنســان	نحــو	اللــه	وحــده.	وهــو	مــا	أراده	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:	

ــِت )4( ــَداُم،	َوأُْنِضيَ ــِت	األْق ــَخَصِت	األْبَصــاُر،	َونُقِلَ ــاُق،	َوَش ــدَِّت	األْعنَ ــوُب،	َوُم ــَك	أَْفَضــِت )3(	اْلقُلُ 	إِلَْي ــمَّ اللَُّه
ــاب	15( ــَداُن.	)كت األْب



التّكامل	بالجهاد	نحو	هللا

كيف	يحقق	الجهاد	نحو	الله	سبحانه	تكامل	اإلنسان؟

ال	شــك	فــي	أن	تَوّحــد	المجتمعــات	البشــرية	أدعــى	لتكاملهــا	ممــا	لــو	كانــت	متنافــرة	ومتفرقــة،	واتخــاُذ	اللــه	ســبحانه	مثــالً	أعلــى	

ــدل	التناحــر	والعــداء.	 ــام	ب ــوّد	والوئ ــراَده	ال ــاً	ســعيداً،	يســود	أف ــا	مجتمع ــد	الجامعــة	البشــرية،	ويجعــل	منه ــاً	أســمى،	يوّح وهدف

ولتقريــر	ذلــك	ال	بــّد	مــن	البحــث	فــي	نقطتيــن:	

األولى:	كيف	يكون	اتّخاُذ	اللِه	سبحانه	مثالً	أعلى	مدعاةً	لتوحيد	البشرية	وَصْهِرها	في	مجتمع	واحد؟

والثانية:	كيف	يكون	توحيد	البشرية	مدعاةً	لتكاملها؟

أمــا	بالنســبة	للنقطــة	األولــى،	فنقــول:	إن	معنــى	اتّخــاِذ	مثــٍل	أعلــى	-	مهمــا	كانــت	حقيقتــه	-	هــو	أن	يحاول	اإلنســان	تقليــده	ومحاكاته	

والســعي	إليــه	بــكل	جوارحــه،	وتصحيــح	كل	مــا	فيــه	مــن	صفــات	قــد	تبــدو	معيبــة،	وتصويــب	كل	مــا	يصــدر	عنــه	مــن	أفعــال	

ــيء	نفســه	 قــد	تبــدو	منحرفــة،	حتــى	ولــو	كان	اإلنســان	غيــر	معتقــٍد	أساســاً،	وغيــر	مقتنــع	بهــذه	الصفــات	واألفعــال،	فإنــه	يخطِّ

ــه،	ويجاريــه	فــي	كل	مــا	يصــدر	عنــه،	حتــى	تكــون	جميــع	حركاتــه	وســكناته	مســتوحاة	مــن	هــذا	المثــل،	وعلــى	 ويصــّوب	َمثلَ

الطريــق	الــذي	يرســمه.

وممــا	ال	ريــب	فيــه	أن	المثــل	الواحــد	يكــون	جميــع	مــا	يُســتوحى	منــه	موحــداً،	وإال	لــكان	متناقضــا	فــي	ذاتــه،	وحيــن	يكــون	موّحدا،	

يتوّحــد	اتجــاهُ	البشــرية	مــن	حيــث	تفكيرهــا	وعواطفهــا	ورغباتهــا،	ويصبــح	اإلختــالف	فيمــا	بين	البشــر	نــادراً.

ــٍل	أعلــى	ســواه،	لنحصــل	 وقــد	يُْشــَكُل	هنــا:	لمــاذا	يجــب	أن	نفتــرض	أن	المثــل	األعلــى	هــو	اللــه	ســبحانه،	أفــال	يصــّح	جعــل	َمثَ

علــى	النتيجــة	المبتغــاة؟

ونجيــب	عــن	ذلــك:	إن	المثــل	األعلــى	يوّحــد	البشــرية	فــي	محيــط	مــا	يشــتمل	عليــه	مــن	قيــم	ومــا	يحويــه	مــن	تعاليــم	فقــط،	وال	

يزيــد	عــن	ذلــك،	وكل	مــا	ســوى	اللــه	ســبحانه	فهــو	محــدود	تنقصــه	الشــمولية،	واللــه	وحــده	هــو	المطلــق	الوحيــد	الــذي	يمكــن	

تصــوره،	فهــو	الخيــر	المطلــق	والعــدل	المطلــق	والغنــى	المطلــق	والقــوة	المطلقــة،	وإلــى	آخــر	صفاتــه	تعالــى،.	فهــو	كمــا	يصفــه	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

	َمْلُهوف.	)خطبة	108( 	َضِعيف،	َوَمْفَزُع	ُكلِّ ةُ	ُكلِّ 	َذلِيل،	َوقُوَّ 	فَقِير،	َوِعّز	ُكلِّ ِغنى	ُكلِّ

)1(	المَشاَعرة:	انفعال	إحدى	الحواس	بما	تحّسه	من	جهة	ُعروض	شيء	منه	عليها.
)2(	الَمَرائى	جمع	ِمْرآة	بالفتح:	وهي	المنظر،	أي	تشهد	له	مناظر	األشياء	ال	بحضوره	فيها	شاخًصا	لألبصار.

)3(	أْفَضْت:	انتهت	ووصلت.
)4(	أْنَضْيُت:	أبَلَْيُت	بالهُزاِل	والضعف	في	طاعتك.



فهــو	ســبحانه	الغنــي	المطلــق،	إليــه	يلتجــئ	كل	فقيــر،	وهــو	العــزة	المطلقــة،	إليهــا	يلتجــئ	كل	ذليــل،	وهــو	القــوة	المطلقــة،	عليهــا

يعتمــد	كل	ضعيــف،	وهــو	الملجــأ	اآلمــن	لــكل	مــن	التجــأ	إليــه،	وليــس	هنــاك	ســواه	ســبحانه	يتصــف	بالشــمولية	لــكل	هــذه	الصفــات	

وغيرهــا،	ولــذا	ال	يصــح	اتخــاذ	ســواه	مثــالً،	ألنــه	يكــون	ناقصــاً،	إذ	يفتقــر	إلــى	الشــمولية.	ولكــي	يتكامــل	اإلنســان،	يجــب	أن	

تســمو	نفســه	فــي	جميــع	مجــاالت	الخيــر	والفضيلــة،	وإالّ	لمــا	أّدى	المثــُل	األعلــى	دوَره،	فالفرنســيون	مثــالً	عندمــا	اتخــذوا	الحريــة	

مثــالً	أعلــى	لهــم	نســوا	العــدل،	فــأّدى	بهــم	ذلــك	إلــى	اإلجحــاف	واالعتــداء	علــى	حريــات	اآلخريــن	وممتلكاتهــم.	والعصــر	الحديــث	

الــذي	اتخــذ	العلــم	مثــالً	أعلــى	لــه،	نســي	األخــالق،	فــكان	علمــه	وســيلة	إلــى	تحطيــم	كيــان	اإلنســان	وســبباً	فــي	شــقائه.

وقــد	يُقتــرح	هنــا	أكثــر	مــن	مثــل	واحــد،	كل	واحــد	منهــا	فــي	مجالــه	ومــا	يتصــف	بــه،	بحيــث	تكــون	بمجموعهــا	كافيــة	لإلرتفــاع	

باإلنســان،	واألخــذ	بيــده	إلــى	أعلــى	درجــات	الكمــال	فــي	شــتى	المجــاالت.

وهــو	اقتــراح	غيــر	مقبــول،	إذ	ليســت	الشــمولية	فقــط	هــي	المطلوبــة	فــي	المثــل	األعلــى،	بــل	المطلــوب	فيــه	أيضــا	أن	يكــون	مطلقــا	

بحيــث	ال	يســتطيع	اإلنســان	الوصــول	إليــه	وإدراك	منزلتــه	مهمــا	حــاول	واجتهــد،	وإالّ	ألصبــح	هــذا	اإلنســان	فاقــداً	ألي	مثــٍل	

أعلــى	يســعى	نحــوه.	وعليــه	فــال	يبقــى	ســوى	اللــه	ســبحانه	الــذي	يتّصــف	باإلطــالق،	وكلمــا	خطــا	اإلنســان	نحــوه،	فإنــه	يُحســب	

لــه	خطــوة	علــى	الطريــق	الالنهائــي،	فيصبــح	جــوادا	وقــادرا	وخيّــرا،	ولكنــه	لــن	يبلــغ	أبــدا	مرتبــة	المطلــق،	فهــو	جــواد،	لكــّن	

جــود	اللــه	مطلــق،	أي	إنــه	الجــود	نفســه،	فــال	يمكــن	لشــيء	أن	يبلــغ	جــوده،	وكذلــك	الحــال	فــي	بقيــة	الصفــات،	فاللــه	هــو	الخيــر	

وهــو	القــدرة	وهــو	الغنــى،	ال	اّن	هــذه	الصفــات	خارجــة	عــن	ذاتــه،	ويتصــف	بهــا	كســائر	البشــر	والكائنــات،	ولذلــك	ال	يمكــن	

بلــوغ	مرتبــة	المطلــق	ألي	مخلــوق،	وإال	ألصبــح	مطلقــا	بنفســه،	أي	إلهــا.	ولنســتعرض	فيمــا	يلــي	بعــض	نصــوص	اإلمــام	عليــه	

الّســالم	التــي	توضــح	كيفيــة	اتصــاف	اللــه	ســبحانه	بالصفــات	التــي	ننســبها	إليــه،	يقــول	عليــه	الّســالم:

ــأََداة،	َواْلبَِصيــُر	الَ	بِتَْفِريــِق ــِميُع	الَ	بِ ــى	َحَرَكــة	َونََصــب )1(،	َوالسَّ ــُق	الَ	بَِمْعنَ األَحــُد	الَ	بِتَأِْويــِل	َعــَدد،	َواْلَخالِ
ــة،	َواْلبَائـِـُن )3(	الَ	بِتََراِخــي	َمَســافَة،	َوالظّاِهــُر	الَ	بُِرؤيـَـة،	َواْلبَاِطــُن	الَ	بِلَطَافـَـة. ــاِهُد	الَ	بُِمَماسَّ آلـَـة )2(،	َوالشَّ

)خطبــة	152(

ــة )5(، قَِريــٌب	ِمــَن	األْشــيَاِء	َغْيــُر	ُماَِمــس،	بَِعيــٌد	ِمْنَهــا	َغْيــُر	ُمبَايِــن،	ُمتََكلِّــٌم	بِــاَ	َرِويَّــة )4(،	ُمِريــٌد	بِــاَ	ِهمَّ
ــُف	 ــٌر	الَ	يُوَص ــاِء )7(،	بَِصي ــُف	بِاْلَجفَ ــٌر	الَ	يُوَص ــاِء،	َكبِي ــُف	بِاْلَخفَ ــٌف	الَ	يُوَص ــة )6(،	لَِطي ــٌع	الَ	بَِجاِرَح َصانِ

ــة	179( ــِة.	)خطب قَّ ــٌم	الَ	يُوَصــُف	بِالرِّ ــِة،	َرِحي بِاْلَحاسَّ

)1(	النََصب	محّركة:	التعب.
)2(	تفريق	االلة:	تفريق	االجفان	وفتح	بعضها	عن	بعض.

)3(	البائن:	المنفصل	عن	خلقه.
)4(	الرويّة:	التفّكر.

)5(	الهّمة:	االهتمام	باالمر	بحيث	لو	لم	يفعل	لجّر	نقصاً	وأوجب	هماً.
)6(	الجارحة:	العضو	البدني.
)7(	الجفاء:	الِغلَظ	والخشونة.



لَْيــَس	بـِـِذي	ِكبـَـر	اْمتـَـدَّْت	بـِـِه	النَِّهايـَـاُت	فََكبََّرْتــهُ	تَْجِســيماً،	َوالَ	بـِـِذي	ِعظَم	تَنَاَهــْت	بِِه	اْلَغايـَـاُت	فََعظََّمْتهُ	تَْجِســيداً،
بـَـْل	َكبَُر	َشــأْناً،	َوَعظـُـَم	ُســْلطَاناً.	)خطبة	185(

َواِحٌد	الَ	بَِعَدد )1(،	َوَدائٌِم	الَ	بِأََمد )2(،	َوقَائٌِم	الَ	بََعَمد.	)خطبة	185(

	الَ	بِاْستِفَاَدة.	)خطبة	186( ٌر	الَ	بَِجْوِل	فِْكَرة،	َغنِيٌّ فَاِعٌل	الَ	بِاْضِطَراِب	آلَة،	ُمقَدِّ

ــظُ )4(،	 ــظُ	َوالَ	يَتََحفَّ ــظُ،	َويَْحفَ ــوُل	َوالَ	يَْلفِ ــرُوق	َوأََدَوات،	يَقُ ــَمُع	الَ	بُِخ ــَوات )3(،	َويَْس ــان	َولَه ــُر	الَ	بِلَِس يُْخبِ
ــا	أََراَد	 ــِر	َمَشــقَّة.	يَقُــوُل	لَِم ــِر	ِرقَّــة،	َويُْبِغــُض	َويَْغَضــُب	ِمــْن	َغْي 	َويَْرَضــى	ِمــْن	َغْي َويُِريــُد	َوالَ	يُْضِمــُر.	يُِحــبُّ

ــة	186( ــَمُع.	)خطب ــَداء	يُْس ــَرُع،	َوالَ	بِنِ ــْوت	يَْق ــوُن{	الَ	بَِص ــْن	فَيَُك ــهُ:	}ُك َكْونَ

ــِذي	 ــاَ	َرِويَّــة	َوالَ	َضِميــر،	الَّ ــِع	األُمــوِر	بِ ِر	لَِجميِ ــدِّ ــم	ُمْســتَفَاد،	اْلُمقَ ــاد،	َوالَ	ِعْل ــاَ	اْكتَِســاب	َوالَ	اْزِديَ ــِم	بَ اْلَعالِ
ــهُ	 ــَس	إِْدَراُك ــاٌر،	لَْي ــِه	نََه ــِري	َعلَْي ــٌل،	َوالَ	يَْج ــهُ )5(	لَْي ــَواِر،	َوالَ	يَْرَهقُ ــتَِضيُء	بِاألْن ــُم،	َوالَ	يَْس ــاهُ	الظلَ الَ	تَْغَش

ــة	213( ــاِر.	)خطب ــهُ	بِاإلْخبَ ــاِر،	َوالَ	ِعْلُم بِاإلْبَص

فتبيـّـن	إذن	أنـّـا	عندمــا	نصــف	اللــه	ســبحانه	بــأي	مــن	الصفــات	المتقدمــة	أو	غيرهــا،	فــإن	ذلــك	ال	يكــون	علــى	نفــس	النحــو	الــذي

نصــف	بــه	ســائر	المخلوقــات،	فاللــه	عالــم	واإلنســان	عالــم،	ولكــن	علــم	اللــه	مطلــق،	يشــمل	مــا	ظهــر	ومــا	بطــن،	مــن	دون	حاجــة

إلــى	التفّكــر	واالكتســاب،	بينمــا	علــم	اإلنســان	محــدود	بالظاهــر	فقــط،	ويحتــاج	اكتســابه	إلــى	جهــد	وعنــاء،	وهكــذا	األمــر	مــع

ســائر	الصفــات.	ومهمــا	ارتقــى	اإلنســان	فــي	علمــه	فإنــه	يكــون	نتيجــة	الكــّد	والجهــد،	وهــو	ســبحانه	فــي	غنــى	عنهمــا.	فاإلنســان

إذن	ال	يســتطيع	أبــدا	بلــوغ	درجــة	المطلــق	مهمــا	ارتقــى	فــي	درجــات	الكمــال،	ولذلــك	فــال	يصــح	اتخــاذ	ُمثـُـٍل	عليــا	متعــددة	بــدل

اللــه	ســبحانه	ألنــه	ينقصهــا	اإلطــالق،	هــذا	مــن	جهــة..

	والحافــز.	ونعنــي	بذلــك	أن	اللــه	وحــده	لديــه	مــا	يــدل	عليــه	ويوجــب ومــن	جهــة	أخــرى	فــإن	هــذه	الُمثـُـل	المفترضــة	ينقصهــا	الــدالُّ

	عليــه	هــو	الفطــرة	التــي	ســبق	وتحدثنــا	عنهــا،	والحافــز	إليــه	هو	الثــواب	والعقــاب	اللــذان	افترضهما	ســبحانه	 اتخــاَذه	مثــالً.	والــدالُّ

للســاعين	نحــوه	أوالمدبريــن	بوجوههــم	عنــه،	وذلــك	مــا	لــم	تَخــُل	منــه	جميــع	دعــوات	األنبياء	والمرســلين.

إلى	هنا	كان	حديثنا	عن	النقطة	األولى،	وهي	كيف	يكون	اتخاذ	الله	سبحانه	مثال	أعلى	مدعاةً	لتوحيد	البشرية؟

وأما	النقطة	الثانية،	فهي	في	كيفية	الربط	بين	توحيد	البشرية	وبين	تكاملها؟

)1(	واحد	ال	بعدد:	أي	اليتكون	من	أجزاء.
)2(	االَمد:	الغاية.

)3(	اللهَوات	بفتح	الهاء	جمع	لهَاة:	اللحمة	في	سقف	أقصى	الفم.
)4(	ال	يتحفّظ:	أي	ال	يتكلف	الحفظ	}وال	يؤوُدهُ	حْفظُهُما	وهو	العلّي	العظيم{.

)5(	َرِهقَهُ	كفرح:	َغِشيَهُ.



	فــي	مجــال	اختصاصــه،	ولكــن	مــع أن	تتوحــد	البشــرية	يعنــي	أن	تتوحــد	أهدافهــا	وآمالهــا	وغاياتهــا،	ويعنــي	أيضــا	أن	يعمــل	كلٌّ

مراعــاة	مصلحــة	الجماعــة	البشــرية	ككل،	حيــث	يشــعر	كل	فــرد	بــأن	وجــوده	ليــس	مســتقالً	عــن	اآلخريــن،	بــل	هــو	مندمــج	معهم،

	فــرد	قدراتــه	وطاقاتــه	فــي	نفــس	االتجــاه	الــذي	يوظــف	فيــه	اآلخــرون	 ومصيــره	مرتبــط	بمصيرهــم،	ولهــذا	فســوف	يســتخدم	كلُّ

ــم،	 ــس	إبداعاته ــه	يعاك ــم،	ال	أن ــن	مصالحه ــه	م ــن،	ألن	مصلحت ــة	اآلخري ــا	لمصلح ــا	وخالق ــون	مبدع ــم،	ويك ــم	وطاقاته قدراته

ويوظــف	طاقاتــه	فــي	مواجهتهــا،	وحينئــذ	ينفتــح	المجــال	واســعا	أمــام	الفكــر	اإلنســاني،	ليبــذل	أقصــى	طاقاتــه	فــي	ســبيل	البشــرية	

وســعادتها،	وإذا	مــا	اطمأنــت	النفــوس	وارتاحــت	الضمائــر	وتخلّــص	الفكــر	مــن	جميــع	القيــود،	فــإن	جميــع	الموانــع	تكــون	قــد	

أزيلــت،	وهــي	التــي	كانــت	تقــف	حائــالً	بيــن	اإلنســان	وبيــن	تكاملــه.



 الفصل	الثّاني:	
جهاد	اإلنسان	مع	نفسه

أهميّة	العبادة	لإلنسان	

العبــادة	حاجــة	إنســانية	ثابتــة،	فاإلنســان	منــذ	بدايــة	وعيــه	يشــعر	بوجــود	قــوة	مســيطرة	علــى	كيانــه،	كانــت	هــي	الســبب	فــي	خلقــه

ه	بالحيــاة،	ويشــعر	فــي	قــرارة	نفســه	أن	هــذه	القــوة	دائمــة	التأثيــر	عليــه،	ومســتمرة	معــه	باســتمرار	حياتــه،	فيــرى	حينئــذ	 وَمــدِّ

ــادة،	 ــا	كانــت	ضــرورة	العب ــا	منهــا،	ليكســب	رضاهــا	وبركاتهــا	وينجــو	مــن	غضبهــا	ونقمتهــا،	ومــن	هن وجــوب	اتخــاذه	موقف

فالعبــادة	حاجــة	لإلنســان،	يشــعر	مــن	خاللهــا	باإلرتبــاط	المباشــر	مــع	قــوة	هــي	فوقــه	ومؤثــرة	علــى	وجــوده	وكيانــه.

ودعــوات	األنبيــاء	جميعــا	مــا	هــي	إالّ	ألجــل	إرشــاد	اإلنســان	إلــى	القــوة	الحقـّـة	التــي	لهــا	التأثيــر	الفعلــي	عليــه،	والتــي	ال	يصــح	

أن	يكــون	اتصــال	اإلنســان	بغيرهــا،	وتلــك	القــوة	هــي	مــا	نســميه	)اللــه(.

فاألديــان	الســماوية	بأجمعهــا	أخــذت	علــى	عاتقهــا	مهمــة	إرشــاد	اإلنســان	إلــى	خالقــه،	مبيّنــة	كيفيــة	عبادتــه	وموضحــة	الطريــق	

الموصــل	إليــه،	وهــذا	ال	يمنــع	مــن	اختــالف	األديــان	فــي	بعــض	التعاليــم	والقوانيــن	التــي	جــاءت	بهــا،	وإن	كان	المقصــود	منهــا	

واحــدا،	فــإن	وحــدة	الهــدف	ال	تمنــع	مــن	تعــدد	الوســيلة.

واإلســالم	مــن	جملــة	تلــك	األديــان	التــي	دلّــت	اإلنســان	علــى	خالقــه	وأرشــدته	إلــى	أســلوب	عبادتــه،	ولكنــه	يفتــرق	عنهــا	فــي	

بلوغــه	مرتبــة	الكمــال	مــن	هــذه	الناحيــة	دونهــا،	حتــى	أنــه	جعــل	العبــادة	عنوانــا	عامــا	لــكل	عمــل	صــادر	مــن	اإلنســان	إذا	مــا	

توّجــه	بــه	إلــى	اللــه	ســبحانه	قاصــدا	وجهــه	دون	ســواه،	فــكان	اإلحســان	إلــى	اليتيــم	عبــادة،	والصدقــة	عبــادة،	ومســاعدة	الضعيــف	

عبــادة،	وهكــذا	كل	عمــل	يُقصــد	بــه	القربــة	المطلقــة	للــه	ســبحانه،	وليســت	العبــادة	منحصــرة	فــي	هــذه	الفرائــض	التــي	حصرهــا	

الفقهــاء	فــي	َعشــر،	كالصــالة	والصيــام	وغيرهمــا،	ولذلــك	نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يقــول:

َوالَ	ِعبَاَدةَ	َكأََداِء	اْلفَرائِِض. )حكمة	108(

ِت	النََّوافُِل	باْلفََرائِِض	فَاْرفُُضوَها.	)حكمة	270( إذا	أََضرَّ

لــة	علــى	مــا	ســواها، فالواضــح	مــن	العبارتيــن	أن	العبــادة	تشــمل	هــذه	الفرائــض	العشــر	وغيرهــا،	نعــم	الفرائــض	مقدَّمــة	ومفضَّ

إذ	إنهــا	واجبــة	وال	بــّد	مــن	اإلتيــان	بهــا	علــى	وجههــا،	وأمــا	مــا	عداهــا	فهــو	مــن	النوافــل	بالنســبة	إليهــا،	فــإذا	مــا	أّدى	اإلنســان	

الفرائــض	المتوجبــة	عليــه	فقــد	قــام	بواجبــه	تجــاه	خالقــه،	وأدَّى	مــا	هــو	مفــروض	عليــه،	ولكــن	يبقــى	المجــال	أمامــه	مفتوحــا	

للتقــرب	إليــه	أكثــر	بمــا	شــاء	مــن	عبادتــه.



والعبــادة	-	كمــا	أوضحنــا	-	ال	يصــح	تســميتها	كذلــك	إالّ	إذا	قُصــد	بهــا	التوّجــه	إلــى	اللــه	ســبحانه،	ولذلــك	كانــت	جهــادا	نحــو	اللــه،

بــل	إنهــا	الترجمــة	العمليــة	لجهــاد	اإلنســان	نحــو	اللــه،	فاإلنســان	يجاهــد	نفســه	متوجهــا	بذلــك	إلــى	اللــه	ســبحانه.

وهدفنــا	فــي	هــذا	الفصــل	أن	نبحــث	عــن	كيفيــة	تأثيــر	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه	علــى	مســيرة	تكاملــه.	وقبــل	الشــروع	فــي	ذلــك	

يجــب	أن	نشــير	إلــى	أن	جهــاد	النفــس	يــوازي	ويســاوي	العبــادة	بمعناهــا	األعــم،	أي	التي	تشــمل	الفرائض	العشــر	-	والتــي	نصطلح	

عليهــا	بالعبــادة	بالمعنــى	األخــص	-	كمــا	تشــمل	غيرهــا	مــن	جميــع	األعمــال	التــي	يقــوم	بهــا	اإلنســان	متوجهــا	إلــى	اللــه	ســبحانه.	

ولكــي	نســتوضح	فكــرة	تأثيــر	جهــاد	النفــس	علــى	تكامــل	اإلنســان،	نــرى	لزامــا	علينــا	البحــث	فــي	األوجــه	المختلفــة	والتفصيليــة	

للعبــادات،	لنتوصــل	إلــى	كيفيــة	تأثيرهــا	علــى	تكامــل	اإلنســان.

العبادة،	والسعي	نحو	المطلق

العبــادة	-	كمــا	أوضحنــا	-	مــا	هــي	إالّ	تعبيــر	عملــي	عــن	جهــاد	اإلنســان	نحــو	المطلــق،	وترجمــةُ	هــذا	التوجــه	إلــى	واقــع	عملــي

تقــوم	بمهمــة	ترســيخ	هــذا	التوجــه	وتركيــزه.	وتوضيحــه:

	اإلنســان	وإْن	كان	مفطــورا	علــى	التوجــه	نحــو	المطلــق،	إال	أّن	الفطــرة	ال	تحــّدد	الطريــق	الســليم	والمختصــر	الموصــل	إليــه	 انَّ

ســبحانه،	فاإلنســان	يولــد	علــى	معرفــة	أكيــدة	باللــه	ســبحانه،	وبوجــوب	الســعي	نحــوه،	دون	أن	يكــون	عنــده	فكــرة	واضحــة	عــن	

االتجــاه	الواجــب	عليــه	ســلوكه،	ومــن	هنــا	كان	اختــالف	األمــم	والشــعوب	فــي	طريقــة	ممارســتها	لشــعائرها	الدينيــة،	حيــث	الهدف	

منهــا	جميعهــا	واحــد،	وهــو	الســعي	نحــو	اللــه	بعبادتــه،	ولكــن	الطـُـرق	مختلفــة	ومتشــعبة.

واألديــان	الســماوية	بأجمعهــا	أخــذت	علــى	عاتقهــا	هدايــة	اإلنســان	الزائــغ	عــن	طريــق	الفطــرة	إلــى	المطلــق	الــذي	يجــب	الســعي	

نحــوه،	كمــا	اهتمــت	بهدايتــه	إلــى	الطريــق	الصحيــح	الموصــل	إليــه	ســبحانه،	فجــاء	كل	منهــا	بنظــام	مــن	العبــادات	الهادفــِة	إلــى	

تنظيــم	عالقــة	اإلنســان	بالمطلــق،	والمصّححــة	لمســيرته	نحــوه.

وكان	اإلســالم	خاتــَم	تلــك	األديــان	وأكملَهــا،	وقــد	جــاء	بنظــام	للعبــادات	يُعتبــر	بحــّق	هــو	األكمــل	مقارنــة	باألنظمــة	التــي	جــاءت	

بهــا	األديــان	األخــرى،	فربــط	جميــع	أعمــال	اإلنســان	الصالحــة	باللــه	ســبحانه،	وبذلــك	شــملت	العبــادات	اإلســالمية	جميــع	مناحــي	

	فــي	العبــادة	أن	يتوجــه	اإلنســان	بعملــه	إلــى	اللــه	ســبحانه	وينــوي	بــه	التقــرب	إليــه،	وإن	كانــت	فائــدة	 الحيــاة	البشــرية،	فــكان	المهــمُّ

هــذا	العمــل	تعــود	علــى	اإلنســان	وحــده	وبشــكل	مباشــر،	فالُخمــس	عبــادة	والــزكاة	عبــادة	وال	تصّحــان	بــدون	قصــد	القربــة	إلــى	

اللــه	وحــده،	ولكــن	إذا	الحظنــا	اآلثــار	االجتماعيــة	التــي	تخلّفانهمــا،	لوجدنــا	أن	اإلنســان	هــو	المســتفيد	المباشــر	منهمــا،	إذ	انهمــا	

تخلقــان	نوعــا	مــن	المســاواة	والعدالــة	االجتماعيــة،	حيــث	يُصيــب	نفعهمــا	الفقــراء	لرفعهــم	قــدر	اإلمــكان	إلــى	درجــة	األغنيــاء،	

أو	علــى	األقــل	تضييــق	الهــوة	الفاصلــة	بينهمــا.	

فالعبادة	إذن	هي	العمل	الذي	يتوسل	به	اإلنسان	إلى	خالقه.	يقول	اإلمام	عليه	الّسالم:

ــبِيلِِه ــي	َس ــولِِه،	َواْلِجهــاُد	فِ ــِه	َوبَِرُس ــاُن	بِ ــْبَحانَهُ:	اإليَم ــِه	ُس ــى	الل ــلُوَن	إل ــِه	اْلُمتََوسِّ ــَل	بِ ــا	تََوسَّ 	أَْفَضــَل	َم إِنَّ



َكاِة	فَإِنََّهــا ــاَِة	فَإِنََّهــا	اْلِملَّــةُ،	َوإِيتَــاُء	الــزَّ فَإِنَّــهُ	ِذْرَوةُ	اإلْســاَِم،	َوَكلَِمــةُ	اإلْخــاَِص	فَإِنََّهــا	اْلفِْطــَرةُ،	َوإِقَــاُم	اْلصَّ
فَِريَضــةٌ	َواِجبَــةٌ،	َوَصــْوُم	َشــْهِر	َرَمَضــاَن	فَإِنَّــهُ	ُجنَّــةٌ	ِمــَن	اْلِعقَــاب،	َوَحــّج	اْلبَْيــِت	َواْعتِمــاُرهُ	فَإِنَُّهَمــا	يَْنفِيَــاِن	
ــةُ	 ــي	اْلَمــاِل	َوَمْنَســأَةٌ )2(	فــي	األَجــِل،	َوَصَدقَ ــَراةٌ	فِ ِحــِم	فَإِنََّهــا	َمْث ــةُ	الرَّ ْنــَب )1(،	َوِصلَ ــَر	َويَْرَحَضــاِن	الذَّ اْلفَْق
ــوِء،	َوَصنَائـِـُع	اْلَمْعــُروِف	فَإِنََّهــا	تَقـِـي	 	فَإِنََّهــا	تَُكفِّــُر	اْلَخِطيئـَـةَ،	َوَصَدقـَـةُ	اْلَعاَنِيـَـِة	فَإِنََّهــا	تَْدفـَـُع	ِميتـَـةَ	السُّ ــرِّ السِّ

َمَصــارَع	اْلَهــَواِن.	)خطبــة	109(

والحاصــل	أنــه	لــوال	العبــادة	لمــا	ترّســخ	ســعي	اإلنســان	نحــو	المطلــق،	ولعلــه	كان	اتََّخــَذ	اتجاهــاٍت	وتحــّول	إلــى	منعطفــات	تُباعــد

بيــن	اإلنســان	وهدفــه،	وذلــك	ألن	اإلنســان	مــع	أنــه	مفطــور	علــى	التوجــه	نحــو	اللــه	ســبحانه،	فهــو	مفطــور	أيضــا	علــى	غرائــز	

أخــرى	كاألنانيــة	وحــب	الــذات،	ولربمــا	حصــل	شــيء	مــن	التعــارض	إذا	مــا	أراد	اإلنســان	تلبيــة	نــداء	ِكال	الفطرتيــن،	فيقــع	فــي	

االرتبــاك	والحيــرة،	بيــن	تلبيــة	نــداء	فطرتــه	اآلمــر	بالتوجــه	نحــو	اللــه	ســبحانه،	وبيــن	تلبيــة	نــداء	الفطــرة	الداعــي	إلــى	إشــباع	

رغباتــه	الشــخصية،	وقــد	ال	تكــون	إحــدى	الفطرتيــن	أقــوى	لديــه	مــن	األخــرى	لكــي	يتبعهــا	ويــدَع	األخــرى،	فيبقــى	فــي	ضياعــه	

الــذي	قــد	يــؤدي	إلــى	انتكاســات	خطيــرة	تصيــب	شــخصيته	وتؤثــر	علــى	نفســيته.

والعبــادة	هــي	الحــل،	فهــي	تقــوم	بالتنظيــم	والتنســيق	بيــن	اتجاهــات	كال	الفطرتيــن،	لتمكيــن	اإلنســان	مــن	تلبيــة	نــداء	كل	منهمــا،	

دون	حصــول	أّي	آثــار	ســلبية	علــى	شــخصيته،	فكانــت	العبــادة	خيــر	حــارس	لــه	مــن	الوقــوع	فــي	ذلــك	المحــذور.	وفــي	هــذا	يقــول	

عليــه	الّســالم:

ـاِم يَــاِم	فِــي	األيَـّ َكــَواِت،	َوُمَجاَهــَدِة	الصِّ لَــَواِت	َوالزَّ َوَعــْن	ذلِــَك	َمــا	َحــَرَس	اللــهُ	ِعبَــاَدهُ	اْلُمْؤِمنِيــَن	بِالصَّ
ــْم. )خطبــة اْلَمْفُروَضــاِت،	تْســِكيناً	ألْطَرافِِهــم،	َوتَْخِشــيعاً	ألْبَصاِرهــْم،	َوتَْذلِيــاً	لِنُفُوِســِهْم،	َوتَْخفِيضــاً	لِقُلُوبِِه
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وذلــك	كلــه	يقــوم	بالــدور	األهــم	فــي	ترســيخ	وتنســيق	عالقــة	اإلنســان	بخالقــه	وســعيه	الحثيــث	نحــوه.	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	بعض	

العبــادات	اإلســالمية	لنــرى	مــدى	تأثيرهــا	علــى	اإلنســان	وعلــى	مســيرته	التكامليــة	نحــو	المطلق.

الصاة	عمود	الدين

يعــّدد	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	فــي	إحــدى	خطبــه	بعــض	العبــادات	التــي	هــي	أفضــل	مــا	يتصــل	بــه	اإلنســان	بخالقــه،	ومــن

جملتهــا	الصــالة	فيقــول:

ــلُوَن	إلــى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ:	اإليَمــاُن	بـِـِه	َوبَِرُســولِِه،	َواْلِجهــاُد	فـِـي	َســبِيلِِه	فَإِنَّــهُ ــَل	بـِـِه	اْلُمتََوسِّ 	أَْفَضــَل	َمــا	تََوسَّ إِنَّ
ــاَِة	فَإِنََّهــا	اْلِملَّــةُ.	)خطبــة	109( ِذْرَوةُ	اإلْســاَِم،	َوَكلَِمــةُ	اإلْخــاَِص	فَإِنََّهــا	اْلفِْطــَرةُ،	َوإِقـَـاُم	اْلصَّ

)1(	َرَحَضه	كمنعه:	َغَسلَه.
)2(	َمْنَسأة:	َمطَاٌل	فيه	وَمزيد.



والــذي	جعــل	الصــالة	كذلــك	هــو	كونهــا	الملـّـة	أي	الديــن،	فكأنمــا	الديــن	كلــه	قــد	اجتمــع	فــي	الصــالة،	وهــذا	يبــرز	مــدى	أهميتهــا

وســمّوها	علــى	باقــي	العبــادات.	وبمقــدار	أهميتهــا	وعلــّو	شــأنها،	كان	حجــم	الحــّث	عليهــا	والترغيــب	فيهــا،	وقــد	أكثــر	اإلمــام	

عليــه	الّســالم	مــن	التحريــض	علــى	التــزّود	منهــا،	فــكان	مــن	جملــة	مــا	قالــه:

بـُـوا	بَِهــا،	فَإِنََّهــا	}َكانـَـْت	َعلـَـى	اْلُمْؤِمنِيــَن ــاَِة،	َوَحافِظـُـوا	َعلَْيَهــا،	َواْســتَْكثُِروا	ِمْنَهــا،	َوتَقَرَّ تََعاَهــُدوا	أَْمــَر	الصَّ
ِكتَابــاً	َمْوقُوتــاً{،	أاَلَ	تَْســَمُعوَن	إلــى	َجــَواِب	أَْهــِل	النَّــاِر	ِحيــَن	ُســئِلُوا:	}َمــا	َســلََكُكْم	فـِـي	َســقََر	*	قَالـُـوا	لـَـْم	نـَـُك	
بَــق )2(،	َوَشــبََّهَها	َرُســوُل	 	اْلــَوَرِق )1(،	َوتُْطلِقَُهــا	إِْطــاََق	الرِّ نُــوَب	َحــتَّ 	الذُّ ِمــَن	اْلُمَصلِّيــَن{،	َوإِنََّهــا	لَتَُحــتُّ
ــْوِم	 ُجــِل،	فَُهــَو	يَْغتَِســُل	ِمْنَهــا	فِــي	اْليَ ــاِب	الرَّ ــة )3(	تَُكــوُن	َعلَــى	بَ اللــِه	صلّــى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	بِاْلَحمَّ

َواللَّْيلَــِة	َخْمــَس	َمــّرات،	فََمــا	َعَســى	أن	يَْبقَــى	َعلَْيــِه	ِمــَن	الــدََّرِن )4(.	)خطبــة	199(

ومن	هذا	النص	التحريضي	لإلمام	عليه	الّسالم	نفهم	أمرين:

األول:	أن	الصــالة	هــي	أهــم	مــا	يُســأل	عنــه	العبــاُد	يــوم	القيامــة،	بهــا	يخــّف	ميــزان	المــرء	وبهــا	يثقــل،	فالنــار	مــا	دخلهــا	هــؤالء	

إالّ	لتركهــم	الصــالة	إذ	انّهــا	هــي	المقيــاس،	وذلــك	مــا	يؤكــده	عليــه	الّســالم	فــي	نــص	آخــر	إذ	يقــول:

اَِة،	فَإِنََّها	َعُموُد	ِدينُِكْم.	)كتاب	47( َواللهَ	اللهَ	فِي	الصَّ

فكمــا	العمــود	بالنســبة	للبيــت،	فكذلــك	الصــالة	بالنســبة	لبقيــة	العبــادات،	ال	تُقبــل	وال	تســتقيم	بدونهــا،	ويتضــح	ذلــك	أكثــر	فــي	عهــد

اإلمــام	عليــه	الّســالم	لمحمــد	بــن	أبــي	بكــر	إذ	يقــول	عليــه	الّســالم:

َواْعلَْم	أن	ُكلَّ	َشْيء	ِمْن	َعَملَِك	تَبٌَع	لَِصاَتَِك.	)كتاب	27(

والثانــي:	أن	الصــالة	تمحــو	الذنــوب	بأجمعهــا،	فيخــرج	المــرء	مــن	صالتــه	وكأن	ال	ذنــب	عليــه.	وهــو	مــا	يؤكــده	اإلمــام	عليــه

الّســالم	بقولــه:

نِي	َذْنٌب	أُْمِهْلُت	بَْعَدهُ	َحتَّى	أَُصلَِّي	َرْكَعتَْيِن	َوأْسأََل	اللهَ	اْلَعافِيَة.	)حكمة	290( َما	أََهمَّ

ــا	نتأكــد	أن	فــي ــادات	اإلســالمية	-	يجعلن ــا	لواقــع	العب ــة	وَجْعلهــا	عمــود	الديــن	-	ومــن	خــالل	فهمن ــا	للتوب ــل	الصــالة	باب إن	َجْع

الصــالة	ميــزة	مــا،	هــي	التــي	جعلتهــا	بهــذه	األهميــة	وأنزلتهــا	هــذه	المرتبــة،	وهــذه	الميــزة	نفهمهــا	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	نفســه	

حيــث	يصــرح	بــأن	الصــالة	فرضــت	علــى	النــاس:

)1(	حّت	الورَق	عن	الشجرة:	قشره.
)2(	الِربق	بكسر	الراء:	حبل	فيه	عدة	عرًى	كل	منها	ِرْبقة.

ة	بالفتح:	كل	عين	ينبع	منها	الماء	الحار	ويستشفى	بها	من	العلل. )3(	الَحمَّ
)4(	الَدَرن:	الوسخ.



إذَهابــاً	لِْلُخيَــاَِء	َعْنُهــْم،	لِمــا	فِــي	ذلِــَك	ِمــْن	تَْعفِيــِر	ِعتَــاِق	اْلُوُجــوِه )1(	بالتُّــَراِب	تََواُضعــاً،	َواْلتَِصــاِق	َكَرائِــِم
اْلَجــَواِرِح	بِــاألْرِض	تََصاُغــراً.	)خطبــة	192(

ويقول	أيًضا:	

اَةَ	تَْنِزيهاً	َعِن	اْلِكبِر. )حكمة	243( ْرِك،	َوالصَّ فََرَض	اللهُ	اإليَماَن	تَْطِهيراً	ِمَن	الشِّ

فللصــالة	إذن	أثــر	نفســي	وأخالقــي،	تبــدو	مالمحــه	واضحــة	علــى	المصلّيــن،	وهــو	نــزع	التكبــر	مــن	نفوســهم	وإذهــاب	الخيــالء

عنهــم،	إذ	الشــعائر	واألعمــال	التــي	يؤّديهــا	المصلــي	فــي	صالتــه	تفــرض	ذلــك،	وهــي	مــا	عبـّـر	عنــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بتعفيــر	

الوجــوه	بالتــراب	والتصــاق	عــدة	مواضــع	مــن	البــدن	بــاألرض.	وإنســاٌن	يــؤدي	هــذا	الواجــب	خمــس	مــرات	فــي	اليــوم	أو	أكثــر	

-	مــع	مــا	فيــه	مــن	التذلــل	للــه	والخضــوع	لوجهــه	-	كيــف	يُحتمــل	فيــه	انطــواء	نفســه	علــى	ذرة	مــن	التكبــر	والخيــالء؟!

والتكبـّـر	مبغــوض،	ونقيضــه	-	وهــو	التواضــع	-	مطلــوب،	ألن	التكبــر	هــو	أحــد	أهــّم	أســباب	تباعد	الشــقّة	بين	اإلنســان	واإلنســان،	

وهــو	مــا	يجعــل	التعــاون	والتعاضــد	بيــن	البشــر	فــي	ســبيل	مجتمــع	واحــد	متكامــل	مســتحيالً.	يقول	اإلمــام	عليه	الّســالم:	

َوالَ	َوْحَدةَ	أَْوَحُش	ِمَن	الُعْجب.	)حكمة	108( 

فاإلنســان	المتكبــر	هــو	إنســان	أنانــي	انطوائــي،	يعيــش	وحيــدا	جافيــا	لبنــي	جنســه،	إذ	يشــعر	بأنــه	أفضــل	منهــم	وأكمــل،	وأن	نوعــه

يختلــف	عّمــن	ســواه،	لذلــك	يــرى	أن	اآلخريــن	ال	يســتحقون	أن	يُلتفــت	إليهــم	أو	يُســأل	عــن	أحوالهــم	وشــؤونهم.	والمجتمــع	الــذي	

هــذا	شــأنه،	والــذي	يعيــش	أفــراده	فــي	وحــدات	مســتقلة،	يســتحيل	أن	يعــرف	التكامــل	أو	أن	يتطلــع	إليــه،	بينمــا	التواضــع	يفعــل	

العكــس،	فإنــه	يكشــف	عــن	كبريــاء	داخــل	اإلنســان،	وعــن	احتــرام	وتقديــر	إلنســانية	اإلنســان،	مهمــا	كان	نوعــه	أو	جنســه	أو	

لونــه،	ويكشــف	بالتالــي	عــن	اعتــراٍف	كامــٍل	بالهــدف	مــن	خلقــه،	وســوف	يــدرك	أن	تحقيــق	الهــدف	يســتوجب	البحــث	عــن	كيفيــة	

تفكيــر	اآلخريــن	وطبيعــة	مشــاعرهم،	ليســتوضح	علــى	ضوئــه	كيــف	يجــب	أن	يكــون	تعاملــه	معهــم	ومبادلــة	مــا	عندهــم	لتحقيــق	

هــدف	الجميــع.	والصــالة	هــي	التــي	تقضــي	علــى	الِكبــر	فــي	النفــوس	وتُحــّل	التواضــع	محلـّـه.	وبذلــك	يتالشــى	هــذا	المــرض	مــن	

النفــوس	والــذي	كان	يقــف	حائــال	دون	تكامــل	النفــس	والمجتمــع.

وإضافــة	إلــى	ذلــك	فــإن	الصــالة	تهــدف	إلــى	أمــٍر	آخــر،	وهــو	ال	يتحقــق	دون	تأديتهــا	جماعــة،	ولذلــك	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	

يالحــظ	أهميــة	توقيــت	الصــالة	حتــى	تكــون	الجماعــة	أكبــر،	فــكان	مــن	جملــة	مــا	أوصــى	بــه	محمــد	بــن	أبــي	بكــر	حيــن	والّه	

مصــر:

ــا	الْشــتَِغال.	)كتــاب	 ْرَهــا	َعــْن	َوْقتَِه ــَراغ،	َوالَ	تُْؤخِّ ــا	لِفَ ــْل	َوْقتََه ــا،	َوالَ	تَُعجِّ ــِت	لََه ــا	اْلُمَوقَّ ــاَةَ	لَِوْقتَِه 	الصَّ َصــلِّ
 )27

)1(	ِعتاق	الوجوه:	كرامها،	وهو	جمع	َعتِيق	من	َعتُق:	إذا	َرقّت	بََشرته.



ــر	عــن	وحــدة	المســلمين ــه	يعبّ ــه	مغــزى	عميــق،	إذ	إن ــة	ل ــادة	جماعي ــى	عب ــة	فــي	األســاس،	وتحويلهــا	إل ــادة	فردي فالصــالة	عب

واتحادهــم	فــي	جميــع	شــؤون	حياتهــم	ومســتقبلِهم،	وذلــك	مــن	خــالل	اتحادهــم	فــي	هــذه	الصــالة	التــي	يــؤدون	شــعائرها	موّحديــن	

خمــس	مــرات	فــي	اليــوم.	كمــا	يشــعر	كل	فــرد	مــن	الجماعــة	باآلخريــن	مــن	حولــه،	فيعيــش	معاناتهــم	ومشــاكلهم،	فتــزداد	األلفــة	

فيمــا	بينهــم	ويعــّم	التعاطــف	بيــن	الجميــع.

وتأتــي	صــالة	الجمعــة	لتؤكــد	علــى	الوحــدة	والتضامــن،	حيــث	كانــت	شــروطها	زائــدة	علــى	غيرهــا	مــن	الصلــوات،	وكل	هــذه	

َدت	المســافة	بيــن	الجماعــة	 َد	عــدد	المصليــن	وُحــدِّ الشــروط	تهــدف	إلــى	حشــد	أكبــر	عــدد	مــن	المصليــن	فــي	تجمــع	واحــد،	فُحــدِّ

واألخــرى،	حتــى	يندمــج	الجميــع	فــي	تجمــع	واحــد	كبيــر،	ويـَـُد	اللــه	مــع	الجماعــة،	ولذلــك	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يحــث	عليهــا	

بشــكل	خــاص،	ويكتــب	إلــى	والتــه	علــى	األمصــار	مؤكــدا	عليهــم	وجــوَب	االهتمــام	بهــا،	فــكان	مــن	جملــة	مــا	كتبــه	إلــى	الحــارث	

الهمداني:	

اَةَ،	إاِلَّ	فَاِصاً	فِي	َسبِيِل	اللِه	فِي	أَْمر	تُْعَذُر	بِِه. )كتاب	69( َوالَ	تَُسافِْر	فِي	يَْوِم	ُجُمَعة	َحتّى	تَْشَهَد	الصَّ

الّصيام	زكاة	البدن

يقول	عليه	الّسالم	في	فضل	الّصيام:

َوَصْوُم	َشْهِر	َرَمَضاَن	فَإِنَّهُ	ُجنَّةٌ )1(	ِمَن	اْلِعقَاب.	)خطبة	109(

فبالصــوم	يحتمــي	الخلــق	مــن	العقــاب	الــذي	كانــوا	اســتحقّوه،	إذ	انـّـه	يشــّكل	الوقايــة	الكافيــة	إلنقاذهــم	مــن	الهــالك	والعــذاب.	وكفــى

بهــذا	ترغيبــا	بــه	وحثـّـا	عليــه.	وأمــا	عــن	الكيفيــة	التــي	يُحقِّــق	فيهــا	الصــوم	تكامــل	النفــس،	فيقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

يَاُم.	)حكمة	131( 	َشْيء	َزَكاةٌ،	َوَزَكاةُ	اْلبََدِن	الصِّ َولُِكلِّ

والــروح	تشــّده	إلــى	عالــم	التكامــل	وتحــاول	أن	ترتفــع	بــه	إلــى	أســمى	الدرجــات	التــي	أرادهــا اإلنســان	مكــّون	مــن	روح	وجســد،

اللــه	لــه،	بينمــا	الجســد	يدعــوه	إلــى	عالــم	المــادة،	عالــم	اللــذات	والنــزوات	الشــخصية،	التــي	تهبــط	بــه	-	فــي	حــال	االنغمــاس	بهــا	

نـَـه	عــن	الوقــوع	واالنحــدار	فــي	عالــم	المــادة،	 -	إلــى	أدنــى	مراتــب	الحيوانيــة.	ومــن	المؤكــد	أن	اإلنســان	كلمــا	ارتفــع	ببدنــه	وحصَّ

كلمــا	كانــت	الفرصــة	أكبــر	أمــام	الــروح	للســعي	فــي	مجــال	تكاملهــا.	والعكــس	أيضــا	صحيــح،	فــإن	اإلنغمــاس	فــي	الشــهوات

وتلبيــة	الرغبــات	الحيوانيــة	يقــف	حائــالً	بيــن	الــروح	وبيــن	تحقيــق	هدفهــا	مــن	التكامــل.

وهنــا	يأتــي	دور	الصــوم	وتبــرز	أهميتــه،	إذ	انـّـه	-	كمــا	أوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	-	يزّكــي	البــدن	ويطهـّـره	مــن	المــادة	ودنســها،

ويخلقــه	مــن	جديــد	نقيــا	طاهــرا	أهــالً	للــروح	ولتطلعاتهــا	نحــو	المطلــق،	وهــو	فــي	الوقــت	نفســه	خيــر	رادع	لإلنســان	عــن	الهبــوط	

واالنحــدار	فــي	مزالــق	الشــر	والرذيلــة،	وذلــك	ممــا	يتيــح	للــروح	متابعــة	مســيرتها	فــي	طريــق	التكامــل	المنشــود.	

)1(	الجنة:	أي	الوقاية.



ويؤكد	اإلمام	عليه	الّسالم	هذا	المعنى	حين	يقول	مشيرا	إلى	الصوم	وأثره	على	عباد	الله	المؤمنين:

يَــاِم	فِــي	األيَّــاِم	اْلَمْفُروَضــاِت،	تْســِكيناً	ألْطَرافِِهــْم	َوتَْخِشــيعاً	ألْبَصاِرهــْم،	َوتَْذلِيــاً	لِنُفُوِســِهْم، َوُمَجاَهــَدِة	الصِّ
َوتَْخفِيضــاً	لِقُلُوبِِهــْم،	َوإذَهابــاً	لِْلُخيـَـاَِء	َعْنُهــْم،	لِمــا	فـِـي	ذلـِـَك	ِمْن	تَْعفِيــِر	ِعتَاِق	الُوجــوِه )1(	بالتُّــَراِب	تََواُضعاً،	
يَــاِم	تََذلُّــاً.	)خطبــة َواْلتَِصــاِق	َكَرائِــِم	اْلَجــَواِرِح	بِــاألْرِض	تََصاُغــراً،	َولُُحــوِق	اْلبُطُــوِن	بِالُمتــوِن )2(	ِمــَن	الصِّ

)192

لقــد	أطلــق	عليــه	الّســالم	علــى	تأديــة	فريضــة	الصــوم	بأنــه	)مجاهــدة(،	وذلــك	لمــا	فيهــا	مــن	الجهــد	علــى	اإلنســان،	حيــث	إنهــا	

تفــرض	عليــه	نظامــا	غذائيــا	صعبــا	لــم	يَعتــد	عليــه	مــن	قبــل،	ويحتــاج	إلــى	جهــاد	ومعانــاة	ليصبــر	عليــه.

والصيــام	-	كمــا	يشــير	اإلمــام	عليــه	الّســالم	-	مدعــاة	للتواضــع	مــع	اآلخريــن	والشــعوِر	بالرأفــة	نحوهــم	والعطــف	عليهــم،	فحينمــا	

يجاهــد	اإلنســاُن	نفَســه	طــوال	النهــار،	ويرفــض	طلباتهــا	الملّحــة	مــن	المــأكل	والمشــرب	الــذي	كانــت	قــد	اعتادتــه،	فإنــه	بذلــك	

يكــون	قــد	قهرهــا	وأذلّهــا،	فتصبــح	مطواعــة	لــه،	ومنقــادة	لتعاليــم	فطرتــه	التــي	تدعــو	إلــى	التكامــل،	بعــد	أن	يكــون	قــد	تحــرر	مــن	

العبوديــة	المطلقــة	لهــا.

ّي	الــذي	يؤديــه	اإلنســان،	بعــد	جهــاد	طويــل	اســتمر	أحــد	عشــر	شــهرا	قضاهــا	فــي	التوجــه	إلــى	اللــه	 والصــوم	هــو	االمتحــان	الجــدِّ

ســبحانه	بالعبــادة	مــن	الصــالة	والــزكاة	وغيرهــا،	فكأنمــا	جميــع	هــذه	العبــادات	كانــت	تهــدف	إلــى	تربيــة	النفــس	وتهيئتهــا	لتكــون	

مؤهَّلـَـة	الجتيــاز	هــذا	االمتحــان	المتمثـّـل	بالصــوم،	فــإذا	مــا	اجتــازه	اإلنســان	وأّدى	هــذه	الفريضــة	علــى	وجههــا،	كان	ذلــك	كافيــا	

فــي	الداللــة	علــى	أن	جميــع	عباداتــه	الســابقة	قــد	قُبلــت،	إذ	انهــا	أّدت	الهــدف	المرجــو	منهــا،	وهــو	تذليــل	النفــس	وتطويعهــا.

ومــن	جهــة	أخــرى،	فــإن	جميــع	العبــادات	التــي	يقــوم	بهــا	اإلنســان	-	غيــر	الصــوم	-	ال	بــّد	أن	يشــهدها	اآلخــرون	وخاصــة	إذا	أراد	

هــو	ذلــك،	فطبيعــة	الحــج	تفــرض	التجمــع	البشــري،	والصــالة	يُســتحب	تأديتهــا	فــي	المســجد	جماعــةً،	والــزكاة	والفرائــض	الماليــة	

األخــرى	يســتطيع	التحكــم	فــي	وقــت	تأديتهــا	بحيــث	يشــهد	النــاس	ذلــك،	وهكــذا..	إالّ	الصيــام،	فــإن	إظهــاره	لآلخريــن	مســتحيل	

مهمــا	حــاول	اإلنســان	ذلــك	وأراده،	ألنــه	ليــس	إالّ	عــدم	الفعــل،	والعــدم	ال	يمكــن	إبــرازه.	وتصريحــه	بصيامــه	لآلخريــن	غيــر	

كاف،	ألنــه	ليــس	ســوى	إخبــار	يحتمــل	الصــدق	والكــذب.

فالصيام	إذن	هو	الفريضة	الوحيدة	التي	ال	يطّلع	عليها	سوى	الله	سبحانه،	ولذلك	يقول	اإلمام	عليه	الّسالم:

يَاَم	اْبتِاًَء	إلْخاَِص	اْلَخْلِق.	)حكمة	243( َوالصِّ

فاللــه	ســبحانه	إنمــا	فــرض	الصيــام	علــى	الخلــق	لتمحيصهــم	واختبــار	مــدى	إخالصهــم	فــي	العبــادات	التــي	يؤدونهــا	متوجهيــن

بهــا	إلــى	خالقهــم،	فمــن	خــالل	تأديــة	عبــادة	الصــوم	يمكــن	لإلنســان	أن	يستشــعر	حــال	إخالصــه	فــي	بقيــة	عباداتــه،	فــإذا	هــو	

)1(	ِعتاق	الوجوه:	كرامها،	وهو	جمع	َعتِيق	من	َعتُق:	إذا	َرقّت	بََشرته.
)2(	المتون:	أي	الظهور.



أخلص	النية	في	تأدية	صومه،	فإن	هذا	يكون	خير	كاشف	عن	إخالصه	في	عباداته	األخرى.

وأخيــرا،	فــإن	الصيــام	مدعــاةٌ	إلشــعار	المؤمنيــن	بالوحــدة،	حيــث	انّــه	يصهــر	األمــة	اإلســالمية	فــي	أســرة	واحــدة	تــؤدي	عمــالً	

ــت	األجســام	 ــف،	وإن	كان ــوس	وتتآل ــت	اإلمســاك	واإلفطــار،	فتتوحــد	النف ــك	مواقي ــي	بذل ــت	محــدد،	ونعن ــي	وق ــا	ف ــا	معين عبادي

متفرقــة.

ومن	ذلك	كله	يظهر	كيف	يكون	الجهاد	نحو	الله	سبحانه	بتأدية	فريضة	الصوم	مدعاةً	لتكامل	البشرية.

الحج	جهاد	الضعفاء

فريضــة	الحــج	مــن	جملــة	العبــادات	التــي	فرضهــا	اللــه	ســبحانه	لتطهيــر	النفــس	وتمكينهــا	مــن	ارتقــاء	ســلّم	تكاملهــا،	ومــا	هــي

فــي	الحقيقــة	إالّ	مجموعــة	مــن	المناســك	والشــعائر	الخاصــة	تقــام	فــي	أمكنــة	خاصــة،	وتهــدف	كلّهــا	إلــى	تحقيــق	الغايــة	المتمثلــة	

بالتكامــل.

يَــت	فيهــا،	فــإن	اختيارهــا	لــم	يكــن	صدفــة	واتفاقــا،	بــل	كان	لحكمــة	تدعــو	إلــى	 فمثــال	األمكنــة	التــي	ال	تصــح	المناســك	إال	إذا	أُدِّ

اختيارهــا،	إذ	نالحــظ	أن	هــذه	األمكنــة	بأجمعهــا	قاحلــة	جــرداء،	خاليــة	تمامــا	مــن	زخــارف	الدنيــا	وزينتهــا.	وأَحــد	أوجــه	الحكمــة	

فــي	ذلــك،	هــي	أن	يتفــرغ	اإلنســان	لعبــادة	ربـّـه،	بعيــدا	عــن	المغريــات	الدنيويــة.	ويوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	األمــر	بقولــه:	

لِيــَن	ِمــْن	لـَـُدْن	آَدَم	َصلــوات	اللــِه	َعلَْيــِه،	إلــى	اآلِخِريــَن	ِمــْن	هــذا	اْلَعالـَـِم،	بَأَْحَجار 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ،	اْختَبـَـَر	األوَّ أَنَّ
ــهُ	 	َوَضَع ــمَّ ــاِس	قِيَامــاً.	ثُ ــهُ	لِلنَّ ــِذي	َجَعلَ ــَراَم	الَّ ــهُ	اْلَح ــا	بَْيتَ ــَمُع،	فََعَجلََه ــُع،	َوالَ	تُْبِصــُر	َوالَ	تَْس 	َوالَ	تَْنفَ ــرُّ الَ	تَُض
ْنيـَـا	َمــَدراً )1(،	َوأَْضيـَـِق	بُطـُـوِن	األْوِديـَـِة	قُْطــراً )2(،	بَْيــَن	ِجبـَـال	 	نَتَائـِـِق	الدُّ بِأَْوَعــِر	بِقـَـاِع	األْرِض	َحَجــراً،	َوأَقـَـلِّ
َخِشــنَة،	َوِرَمــال	َدِمثـَـة )3(،	َوُعيـُـون	َوِشــلَة )4(،	َوقـُـرًى	ُمْنقَِطَعــة،	ال	يَْزُكــو )5(	بَِهــا	ُخــفٌّ )6(	َوالَ	َحافـِـٌر )7( 

َوالَ	ِظْلــٌف )8(.	)الخطبــة	192(

فهــذه	هــي	الكعبــة،	والمــكان	الــذي	بنيــت	فيــه،	فالكعبــة	مجموعــة	أحجــار	صــّم	ال	تضــر	وال	تنفــع	-	كمــا	هــو	تعبيــر	اإلمــام	عليــه

الّســالم	-	قــد	ُصفَّــت	بطريقــة	خاصــة	وُجعلــت	مقّدســة	ومحّرمــة.	وهــي	قــد	وضعــت	فــي	أرض	وعــرة	صعبــة	تفقــد	الصالحيــة	

)1(	المدر:	قطع	الطين	اليابس.
)2(	القطر:	الجانب.
)3(	الدمثة:	أي	اللينة.

)4(	الوشلة:	قليلة	الماء.
)5(	يزكو:	أي	ينمو.

)6(	الخف:	عبارة	عن	الجمال.
)7(	الحافز:	عبارة	عن	الخيل	والبغال.
)8(	الظلف:	عبارة	عن	البقر	والغنم.



للــزرع	واإلنبــات،	إذ	يقــّل	فيهــا	المــدر	-	الــذي	هــو	الطيــن	اليابــس	-	،	ويزيــد	فــي	وعورتهــا	كــون	وديانهــا	ضيقــة	يصعــب	الســير

فيهــا	واالســتفادة	منهــا،	وخاصــة	بعدمــا	فُرشــت	بــه	مــن	رمــال	لينــة،	تكفــي	وحدهــا	إلعاقــة	اإلســتنبات	والتنقــل،	ســواء	لإلنســان	

أو	الحيــوان.	وأمــا	عيــون	المــاء	التــي	فيهــا،	فهــي	ضحلــة	بالــكاد	تقــوم	بحاجــة	المســافرين	الضروريــة،	وفــوق	هــذا	كلــه	فهــي

أرض	نائيــة	بيــن	قــرى	منقطعــة.

فهــذه	هــي	مكــة	والمــكان	الــذي	ُجعلــت	فيــه	-	كمــا	يصفهــا	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم	-	وقــد	اختــار	اللــه	ســبحانه	هــذه	األرض

ليجعــل	فيهــا	بيتــه	الحــرام،	لحكمــة	يبيّنهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	نهجــه	حيــث	يقــول:

	أََمــَر	آَدَم	َوَولــَدهُ	أن	يَْثنـُـوا	أَْعطَافَُهــْم	نَْحــَوهُ )1(،	فََصــاَر	َمثَابـَـةً )2(	لُِمْنتََجــِع )3(	أَْســفَاِرهْم،	َوَغايـَـةً	لُِمْلقـَـى ثـُـمَّ
ِرَحالِِهــْم،	تَْهــِوي	إِلَْيــِه	ثَِمــاُر	األْفئـِـَدِة	ِمــْن	َمفـَـاِوِز )4(	قِفـَـار	َســِحيقَة،	َوَمَهــاِوي	فَِجــاج )5(	َعِميقـَـة،	َوَجَزائـِـِر	
وا	َمنَاِكبَُهــْم	ُذلـُـاً،	يَُهلِّلـُـوَن )6(	للــه	َحْولَــهُ،	َويَْرُملـُـوَن )7(	َعلَــى	أَْقَداِمِهــْم	ُشــْعثاً بَِحــار	ُمْنقَِطَعــة،	َحتَّــى	يَُهــزُّ
ــُعوِر	َمَحاِســَن	َخْلقِِهــُم،	اْبتِــاًَء	 ُهوا	بِإِْعفَــاِء	الشُّ ــَرابِيَل	َوَراَء	ظُُهوِرِهــْم،	َوَشــوَّ ــْد	نَبَــُذوا	السَّ )8(	ُغْبــراً	لَــهُ،	قَ
َعِظيمــاً،	َواْمتِحانــاً	َشــِديداً،	َواْختِبـَـاراً	ُمبِينــاً،	َوتَْمِحيصــاً	بَلِيغــاً،	َجَعلـَـهُ	اللــهُ	تََعالــى	َســبَباً	لَِرْحَمتِــِه،	َوُوْصلـَـةً

إلــى	َجنَّتـِـِه.	)خطبــة	192(

فأحــد	أوجــه	الحكمــة	مــن	اختيــار	هــذه	البقعــة	الجــرداء	الوعــرة،	وجعلِهــا	أرضــا	مقّدســة	ُمحّرمــة،	هــو	قهــر	النفــس،	وتمحيــص

حقيقــة	مــا	تنطــوي	عليــه	مــن	صــدق	أو	ريــاء	عنــد	تأديتهــا	لهــذه	العبــادة،	إذ	إن	مــا	فــي	هــذه	العبــادة	مــن	مشــقة	وتعــب	يكشــف	

عــن	اإلخــالص	فــي	النيــة	والصــدق	فــي	العمــل،	إذ	ليــس	مــن	المألــوف	أن	يتحمــل	اإلنســان	كل	تلــك	المشــاق	إذا	لــم	يكــن	مخلصــا	

فــي	توجهــه	إلــى	اللــه	ومنقــادا	ألوامــره.

وهــذا	بخــالف	مــا	لــو	كان	العكــس،	أي	فيمــا	لــو	ُجعــل	البيــت	الحــرام	فــي	جنــات	فســيحة	وريــاض	غنّــاء،	وهــو	مــا	عبّــر	عنــه	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

)1(	يثنوا	أعطافهم:	أي	يميلوا	اليه.
)2(	المثابة:	المرجع.

)3(	المنتجع:	طلب	الكالء	والماء.
)4(	مفاوز:	الفلوات	الواسعة.

)5(	الفجاج:	الطرق	الواسعة	بين	جبلين.
)6(	يهلّون:	يرفعون	أصواتهم	بالتلبية.

)7(	يرملون:	يهرولون.
)8(	أشعث:	أي	أغبر	الرأس.



ــَرار ــات	َوأَْنَهــار،	َوَســْهل	َوقَ ــَن	َجنَّ ــاَم،	بَْي ــهُ	اْلَحــَراَم،	َوَمَشــاِعَرهُ )1(	اْلِعظَ ــْو	أََراَد	ُســْبَحانَهُ	أن	يََضــَع	بَْيتَ َولَ
ة )3(	َســْمَراَء	َوَرْوَضــة	َخْضــَراَء،	 	اْلبُنَــى	ُمتَِّصــَل	اْلقُــَرى،	بَْيــَن	بُــرَّ 	األَْشــَجاِر	َدانِــَي	الِّثمــاِر،	ُمْلتَــفَّ )2(	َجــمَّ

َوأَْريـَـاف	ُمْحِدقـَـة )4(،	َوِعــَراص	ُمْغِدقـَـة )5(،	َوُزُروع	نَاِضــَرة،	َوطـُـُرق	َعاِمــَرة،	لـَـَكاَن	قـَـْد	َصُغَر	قـَـْدُر	اْلَجَزاِء
َعلـَـى	َحَســِب	َضْعــِف	اْلبـَـاَِء.

َدة	َخْضــَراَء،	َويَاقُوتـَـة	َحْمــَراَء،	 َولـَـْو	َكاَن	األســاس	اْلـــَمْحُموُل	َعلَْيَهــا،	َواألْحَجــاُر	اْلَمْرفـُـوُع	بَِهــا،	بَْيــَن	ُزُمــرُّ
ــُدوِر،	َولََوَضــَع	ُمَجاَهــَدةَ	إْبلِيــَس	َعــِن	اْلقُلـُـوِب،	َولَنَفَى	 	فـِـي	الصُّ ــكِّ َونـُـور	َوِضيـَـاء،	لََخفَّــَف	ذلـِـَك	ُمَضاَرَعــةَ	الشَّ

ْيــِب	ِمــَن	اْلنَّــاِس.	)خطبــة	192( ُمْعتَلـَـَج )6(	الرَّ

فاللــه	ســبحانه	قــادر	علــى	أن	يجعــل	بيتــه	الحــرام	فــي	أمكنــة	كتلــك	التــي	يصفهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم،	بين	جنــات	وأنهار	وأشــجار

وثمــار،	ولكــّن	ذلــك	لــن	يكــون	فيــه	مصلحــة	للخلــق،	ألن	الجــزاء	إنمــا	يكــون	علــى	قــدر	البــالء،	وحيــن	يكــون	البــالء	قليــالً	يأتــي	

الجــزاء	علــى	مقــداره،	واللــه	ســبحانه	قــد	جعــل	اإلبتــالء	فــي	مشــاعر	الحــج	طريقــا	إلــى	جنتــه،	وســببا	لنــزول	رحمتــه	-	كمــا	هــو	

مقتضــى	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	-	.	هــذا	مــن	جهــة.

ومــن	جهــة	أخــرى	فــإن	النفــس	بطبيعتهــا	تعشــق	الجمــال،	وقــد	جعــل	األقدمــون	للجمــال	آلهــة	تُعبــد،	فلــو	كانــت	شــعائر	الحــج	

مفروضــة	فــي	أماكــن	نضــرة	جميلــة،	لمالــت	النفــس	إليهــا	وســهُل	أمــر	التعبــد	فيهــا،	وحينئــذ	تنتفــي	الحكمــة	مــن	الحــج	المتمثلــة	

فــي	مجاهــدة	النفــس،	ألن	النفــس	لــو	تُركــت	وهواهــا	لَصبــت	إلــى	تلــك	األمكنــة،	ألنهــا	تعشــق	الجمــال	وترغبــه،	ولمــا	احتــاج	

القيــام	بواجــب	هــذه	العبــادة	إلــى	مجاهــدة	إبليــس	المضــل	والــزارع	الشــك	فــي	صدورهــم،	وبــدون	مجاهدتــه	ال	تأخــذ	النفــس	مجال	

تكاملهــا.	ولذلــك	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

ــُروِب ــْم	بُِض ــَمَجاِهِد،	َويَْبتَلِيِه ــَواِن	اْلـ ــْم	بِأَْل ــَدائِِد،	َويَتََعبَُّدُه ــَواِع	الشَّ ــاَدهُ	بِأَْن ــُر	ِعبَ ــْبَحانَهُ	يَْختَبِ ــهَ	ُس 	الل ــنَّ َولِك
اْلَمــَكاِرِه،	إِْخَراجــاً	لِلتََّكبُّــِر	ِمــْن	قُلُوبِِهــْم،	َوإِْســَكاناً	لِلتََّذلُّــِل	فـِـي	نُفُوِســهْم،	َولِيَْجَعــْل	ذلـِـَك	أَْبَوابــاً	فُتُحــاً )7(	إلــى	

ــِوِه. )خطبــة	192( ــاً )8(	لَِعْف ــبَاباً	ُذلُ ــِه،	َوأَْس فَْضلِ

)1(	المشاعر:	مواضع	المناسك.
)2(	القرار:	المستقر	في	األرض.

)3(	البرة:	أي	الحنطة.
)4(	محدقة:	محيطة.

)5(	مغدقة:	كثيرة	الماء.
)6(	ُمْعتَلَج	مصدر	ميمي	من	االعتالج:	االلتطام،	اعتلجت	االمواج:	التطمت،	أي:	زال	تالطم	الريب	والشك	من	صدور	الناس.

)7(	فُتًُحا	بضمتين:	أي	مفتوحة	واسعة.
)8(	ذلال:	أي	مسهّلة.



فالشــدائد	التــي	يالقيهــا	الحــاج	هــي	ألجــل	االمتحــان	واالختبــار،	وقــد	أراد	اللــه	ســبحانه	لهــذه	العبــادة	أن	تكــون	كذلــك،	لكــي	يتمكن

اإلنســان	مــن	مجاهــدة	نفســه،	وإزالــة	مــا	فيهــا	مــن	تكبّــر	واســتعالء،	ليحــل	محلهمــا	نقيــض	ذلــك،	مــن	تواضــع	وتذلــل،	يكــون	

خيــَر	ُمعيــن	لــه	فــي	مســيرة	تكاملــه.

ــه	علــى	احتمــال	كل	تلــك	الشــدائد،	جعلهــا	اللــه	ســبحانه	البــاب	الــذي	يدخــل	منــه	النــاس	إلــى	رحمتــه	 ولترغيــب	اإلنســان	وحثّ

وعفــوه.	ولزيــادة	الترغيــب	فــي	الحــج،	فقــد	جعــل	فيــه	ســبحانه	آثــارا	أخــرى،	ينــال	المــرء	بعَضهــا	فــي	حياتــه	الدنيويــة،	كذهــاب	

الفقــر	مثــال.	يقــول	عليــه	الّســالم:	

ْنَب.	)خطبة	109( 	اْلبَْيِت	َواْعتِماُرهُ	فَإِنَُّهَما	يَْنفِيَاِن	اْلفَْقَر	َويَْرَحَضاِن )1(	الذَّ َوَحجُّ

هــذا	كلـّـه	مــن	حيــث	المــكان	الــذي	ُجعــل	فيــه	البيــت	الحــرام،	وهنــاك	حكمــة	أخــرى	ال	تقــل	أهميــة	عــن	هــذه،	وهــي	تتجلــى	فــي

توقيــت	الحــج	وجعلــه	فــي	أيــام	معــدودة،	إذ	اّن	ذلــك	يقتضــي	تجمعــا	إســالميا	كبيــرا،	ال	يمكــن	تحققــه	إال	بحشــد	قــدرات	هائلــة

وطاقــات	عظيمــة.	فالحــج	بمثابــة	مؤتمــر	إســالمي	تقــوم	بــه	األمــة	المســلمة	لتعبــّر	عــن	وحدتهــا	وتضامنهــا،	حيــث	تقــوم	بتأديــة	

مناســك	موحــدَّة	وأفعــال	معينــة	فــي	وقــت	واحــد،	وال	يخفــى	مــا	فــي	هــذا	اإلجتمــاع	مــن	آثــار	علــى	النفــوس،	إذ	يُشــعرها	باإلتحــاد،	

ويدفعهــا	للتطلـُـع	إلــى	أهدافهــا	الجماعيــة.

وأخيــرا	فــإن	الحــج	شــكل	مــن	أشــكال	جهــاد	النفــس،	ولكــن	اللــه	ســبحانه	قــد	جعــل	فيــه	-	إضافــة	إلــى	ذلــك	-	نوعــا	مــن	التعويــض	

علــى	الضعفــاء	الذيــن	ال	يقــدرون	علــى	الجهــاد	بالســيف	فــي	ســبيله،	فجعــل	ســبحانه	الحــج	هــو	جهادهــم.	وفــي	هــذا	يقــول	عليــه

الّسالم:

	َضِعيف.	)حكمة	131( 	ِجَهاُد	ُكلِّ َواْلَحجُّ

وهنــا	قــد	يمكننــا	القــول،	إن	تنزيــل	الحــج	منزلــة	الجهــاد	بالســيف	ليــس	فقــط	ألجــل	الترغيــب	فيــه،	وإنمــا	لمــا	يترتــب	عليــه	مــن

األثــر	أيضــا،	وهــو	األثــر	الــذي	يتركــه	علــى	أفــراد	األمــة	المســلمة،	ومــن	جملتهــم	المجاهــدون	فــي	ســبيل	اللــه،	وذلــك	ألن	الكثــرة

ــك	 ــزداد	بذل ــة،	فت ــر	بصــورة	إيجابي ــإن	نفســه	تتأث ــرة	وبوحدتهــا،	ف ــد	الشــجاعة،	وعندمــا	يشــعر	المجاهــد	المســلم	بهــذه	الكث تولّ

عناصــر	القــوة	لديــه،	وتقــوى	عوامــل	النصــر	وأســباب	الغلبــة	عنــده.

الزكاة:	سبب	الرزق

ــم ــّل	أهميــة	عــن	الصــالة،	وذلــك	لمــا	نالحظــه	مــن	االقتــران	الدائ ــادات	اإلســالمية	األساســية،	وهــي	قــد	ال	تق ــزكاة	مــن	العب ال

ــة	الشــريفة،	وفــي	نهــج	البالغــة. ــم	والســنّة	النبوي ــاب	الكري بينهمــا	فــي	الكت

والزكاة	عبادة	مالية	في	األساس،	ولكنها	تتطلب	قصد	القربة	كسائر	العبادات،	وذلك	أنها	تهدف	إلى	أمرين:

)1(	يرحضان:	أي	يغسالن.



األول:	تطهيــر	النفــس	اإلنســانية	المجبولــة	بطبيعتهــا	علــى	الشــّح	والبخــل،	والســمّو	بهــا	إلــى	أعلــى	درجــات	الكمــال.	يقــول	عليــه

الّســالم	فــي	بيــان	ذلــك:

اَِة	قُْربَاناً	ألْهِل	اإلْساَِم،	فََمْن	أَْعطَاَها	طَيَِّب	النَّْفِس	بَِها،	فإِنََّها	تُْجَعُل	لَهُ	 َكاةَ	ُجِعلَْت	َمَع	الصَّ 	إن	الزَّ ثُمَّ

	َمــْن	أَْعطَاَهــا	 	َعلَْيَهــا	لََهفــَـهُ،	فــإِنَّ َكفَّــاَرةً،	َوِمــَن	النَّــاِر	ِحَجــازاً	َوِوقَايـَـةً،	فـَـاَ	يُْتبَِعنََّهــا	أََحــٌد	نَْفَســهُ،	َوالَ	يُْكثـِـَرنَّ
ــوُن	األْجــر،	َضــاّل	 ــنَِّة،	َمْغبُ ــٌل	بِالسُّ ــَو	َجاِه ــا،	فَُه ــَو	أَْفَضــُل	ِمْنَه ــا	ُه ــا	َم ــو	بَِه ــا،	يَْرُج ــِس	بَِه ــِب	النَّْف ــَر	طَيِّ َغْي

ــَدِم.	)خطبــة	199( اْلَعَمــِل،	طَِويــُل	النَّ

مــن	هــذا	النــص	يتضــح	كيــف	أن	الــزكاة	تهــدف	بشــكل	أساســي	إلــى	تطهيــر	النفــس	اإلنســانية	مــن	رذيلــة	البخــل	والحــرص،

فليــس	المقصــود	مــن	فريضــة	الــزكاة	دفــع	بعــض	األمــوال	وكفــى،	بــل	هنالــك	كيفيــة	خاصــة	للدفــع،	وهــي	أن	يكــون	عــن	قناعــة

وِطيــب	نفــس،	ففــي	هــذه	الصــورة	فقــط	تكــون	الــزكاة	مقبولــة،	وحينئــذ	تحقــق	آثارهــا	التــي	وعــد	اللــه	بهــا	المزّكيــن	أموالهــم،

فتكــون	لهــم	عــن	الذنــوب	كفــارة	ومــن	النــار	وقايــة.	وفــي	الحقيقــة	إن	هذيــن	األثريــن	همــا	بعــض	آثــار	الــزكاة،	واإلنســان	موعــود

بهمــا	فــي	اآلخــرة	يــوم	يقــوم	الحســاب،	ولكــن	هنالــك	بعــض	اآلثــار	للــزكاة	يجنيهــا	المــؤدي	لهــا	فــي	حياتــه	الدنيويــة،	نســتخلصها	

مــن	قــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

َكاِة.	)حكمة	138( نُوا	أَْمَوالَُكْم	بِالزَّ َحصِّ

ومن	قوله	أيضا،	معلال	تشريع	الفريضة:

ْزِق.	)حكمة	243( َكاةَ	تَْسبِيباً	لِلرِّ َوالزَّ

فالمــال	المزّكــى	يمتلــك	حصانــة	إلهيــة	مــن	الضيــاع	والتلــف،	كمــا	أن	فيــه	بركــة	إلهيــة	تضمــن	رجوعــه	إلــى	أصلــه	الــذي	كان

عليــه	قبــل	تأديــة	الفريضــة،	بــل	والزيــادة	علــى	ذلــك.	ولربمــا	كان	أصــل	إطــالق	لفــظ	الــزكاة	علــى	هــذه	العبــادة	ُمالحظــا	فيــه	كال

األمريــن،	ألن	الــزكاة	فــي	اللغــة	-	كمــا	فــي	لســان	العــرب	-	هــي	الطهــارة	والنمــاء	والبركــة	والمــدح.

وعلــى	كل	حــال	فــإن	ممــا	يؤكــد	علــى	أن	فريضــة	الــزكاة	تهــدف	إلــى	تطهيــر	النفــس	بشــكل	أساســي،	مــا	نالحظــه	مــن	تأكيــد	

اإلمــام	عليــه	الّســالم	المســتمر	لوالتــه	وعمالــه	علــى	الصدقــات،	بــأن	ال	يُجبــروا	أحــدا	مــن	الرعيــة	علــى	دفــع	زكاة	أموالــه،	بــل	

إن	رغــب	فــي	الدفــع	أخــذوا	منــه،	وإال	تركــوه	وشــأنه،	ألنهــا	فريضــة	ال	تقبــل	إالّ	عــن	طيــب	نفــس.	وكان	مــن	جملــة	مــا	كتبــه	

عليــه	الّســالم	لبعــض	عمالــه:

ــِه	َكاِرهــاً،	َوالَ 	َعلَْي ــاَزنَّ ــلِماً،	َوالَ	تَْجتَ ــنَّ )1(	ُمْس َع ــهُ،	َوالَ	تَُروِّ ــِريَك	لَ ــَدهُ	الَ	َش ــِه	َوْح ــَوى	الل ــى	تَْق ــْق	َعلَ اْنطَلِ
ــطَ	 	فَاْنــِزْل	بَِمائِِهــْم	ِمــْن	َغْيــِر	أن	تَُخالِ ــإذا	قَِدْمــَت	َعلَــى	اْلَحــيِّ ــِه.	فَ 	اللــِه	فِــي	َمالِ 	ِمْنــهُ	أكثــر	ِمــْن	َحــقِّ تَأخــذنَّ
ــِكينَِة	َواْلَوقَــاِر،	َحتَّــى	تَقــُوَم	بَْينَُهــْم	فَتَُســلَِّم	َعلَْيِهــْم،	َوالَ	تُْخــِدْج	بِالتَِّحيَّــِة	لَُهــْم 	اْمــِض	إِلَْيِهــْم	بِالسَّ أَْبيَاتَُهــْم،	ثـُـمَّ
	اللــِه	فـِـي	أَْمَوالُِكــْم،	فََهــْل	 	اللــِه	َوَخلِيفَتـُـهُ،	آلخــذ	ِمْنُكــْم	َحــقَّ 	تَقـُـوَل:	ِعبـَـاَد	اللــِه،	أَْرَســلَنِي	إِلَْيُكــْم	َولـِـيُّ )2(،	ثـُـمَّ



وهُ	إلــى	َولِيِّــِه؟	فَــإِْن	قَــال	قَائِــٌل:	الَ،	فَــاَ	تَُراِجْعــهُ.	)كتــاب	25( لِلَّــِه	فِــي	أَْمَوالُِكــْم	ِمــْن	َحــّق	فَتُــَؤدُّ

ولــكالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	تتمــة	تُراجــع	فــي	النهــج.	وممــا	تقــّدم	أصبــح	واضحــا	أن	أول	مــا	تهــدف	إليــه	فريضــة	الــزكاة	هــو

تطهيــر	النفــس	مــن	رذيلــة	البخــل.

وأمــا	الهــدف	اآلخــر	مــن	تشــريع	الــزكاة	فهــو	يتمثـّـل	فــي	أثرهــا	المهــم	علــى	المجتمــع	ككل،	ومــا	تتركــه	فيــه	مــن	مواســاة	األغنياء	

للفقــراء	بأموالهــم،	واإلرتفــاع	بهــم	مــن	حالــة	المعانــاة	التــي	يعيشــونها.	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	بيــان	ذلك:	

َكاِة	ِمْن	َصْرِف	ثََمَراِت	األْرِض	َوَغْيِر	َذلَِك	إلى	أَْهِل	اْلَمْسَكنَِة	َواْلفَْقِر.	)خطبة	192( َمَع	َما	فِي	الزَّ

	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	فـَـَرَض	فـِـي	أَْمــَواِل	األْغنِيـَـاِء	أَْقــَواَت	اْلفُقـَـَراِء،	فََمــا	َجــاَع	فَقِيــٌر	إاِلَّ	بَِمــا	َمتــَع	بـِـِه	َغنـِـي. )حكمة إِنَّ
)319

فالــزكاة	تُدفــع	إلــى	أهــل	المســكنة	والفقــر	لنجدتهــم	ممــا	يعانونــه،	وليــس	لألغنيــاء	فــي	ذلــك	أي	منـّـة	أو	فضــل،	فهــم	إنمــا	يبذلــون	

حــّق	الغيــر	الــذي	فــي	أموالهــم،	وعلــى	الغنــي	أن	يــدرك	ذلــك	ويعــرف	أنــه	مســؤول	عــن	الفقيــر	أينمــا	وجــد،	فــإن	مــا	بيــن	يديــه	

مــن	أمــوال	ونعــم	زائــدة	عــن	احتياجاتــه،	إنمــا	هــي	حصيلــة	مــا	ُحــرم	منــه	آخــرون	مــن	بنــي	جنســه.	

وقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	المتقــدم،	كمــا	يُشــعر	الغنــي	بواجبــه	تجــاه	الفقيــر،	فكذلــك	يُفهــم	الفقيــر	وجــوَد	حقـّـه	عنــد	الغنــي،	وقــد	

وردت	عنــه	عليــه	الّســالم	أحاديــث	كثيــرة	تنهــى	عــن	تذلــل	الفقــراء	أمــام	األغنيــاء	طمعــا	بمــا	فــي	أيديهــم،	إذ	إن	حقهــم	قــد	تعلـّـق	

بتلــك	األمــوال	فــال	داعــي	للتذلــل،	يقــول	عليــه	الّســالم:

َمــا	أَْحَســَن	تََواُضــَع	األْغنِيـَـاِء	لِْلفُقـَـَراِء	طَلَبــاً	لَِمــا	ِعْنــَد	اللــِه،	وأَْحَســُن	ِمْنــهُ	تِيــهُ	اْلفُقـَـَراِء	َعلـَـى	األْغنِيـَـاِء	اتِّــَكاالً
َعلَــى	الله.	)حكمــة	396(

	مــن	الفقيــر	والغنــي	ذلــك،	وأّدى	الغنــي	للفقيــر	حقـّـه،	فــإن	المحبــة	واإلخــاء	ســوف	تســود	بينهمــا،	بــدل	التناحــر وإذا	مــا	َوعــى	كلٌّ

	منهمــا	يــد	العــون	لآلخــر،	ليرتفعــا	بالمجتمــع	-	وقــد	زالــت	منــه	الفروقــات	الطبقيــة	-	إلــى	أســمى	درجــات	 والعــداء،	فيمــّد	كلٌّ

الكمــال.

وقــد	بقــي	مــن	العبــادات	التــي	تُذكــر	عــادةً	متسلســلة:	الجهــاد،	واألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر.	ولكنـّـا	أفردنــا	لذلــك	فصالً	

مســتقالً	تحــت	عنــوان	)جهــاد	اإلنســان	مــع	اإلنســان(،	ألنــه	وإن	كانــت	جميــع	العبــادات	لهــا	نحــو	تأثيــر	علــى	عالقــة	اإلنســان	

بأخيــه	اإلنســان،	غيــر	أن	الجهــاد	واألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	تختلــف	فــي	أن	المقصــود	منهــا	أوالً	وبالــذات	هــو	هــذه	

العالقــة	اإلنســانية،	بخــالف	بقيــة	الفرائــض،	ولذلــك	أفردناهــا	بالبحــث.

)1(	رّوعه:	أي	خوفه.

)2(	ال	تخدج:	أي	ال	تبخل.



 الفصل	الثّالث:	
جهاد	اإلنسان	مع	اإلنسان

أشكال	جهاد	اإلنسان	مع	اإلنسان

جهــاد	اإلنســان	مــع	اإلنســان	ضــروري	جــدا	لمــا	لــه	مــن	دور	مهــم	ورئيســي	فــي	مســيرة	التّكامــل	اإلنســانية،	وذلــك	لمــا	يتركــه

مــن	آثــار	علــى	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه،	وجهــاده	نحــو	اللــه	ســبحانه.	فــإن	الفكــر	إذا	لــم	يُعــطَ	حريتــه	كاملــة	ويَُحــّرر	مــن	كل	

ألــوان	القيــود،	فإنــه	لــن	يتمكــن	مــن	الســعي	الُحــّر	واإلندفــاع	نحــو	المطلــق،	هــذا	الســعي	الــذي	نســميه	بالجهــاد	نحــو	اللــه.	كمــا	

أن	العبــادات	المفروضــة	لــن	تُــؤدَّى	علــى	وجههــا	المطلــوب	إذا	كان	اإلنســان	يــرزح	تحــت	القيــود	التــي	تعيــق	حريــة	حركتــه.

وللتحــرر	مــن	كل	ألــوان	القيــود	كان	ال	بــّد	مــن	الجهــاد	المســتمر،	جهــاد	اإلنســان	مــع	أخيــه	اإلنســان	،	وهــذا	الجهــاد	علــى	عــدة	

أشــكال	قــد	جمعهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:	

َواللهَ	اللهَ	فِي	اْلِجَهاِد	بِأَْمَوالُِكْم	َوأَْنفُِسُكْم	َوأَْلِسنَتُِكْم	فِي	َسبِيِل	اللِه.	)كتاب	47(

ــن، ــار	والمنافقي ــال	المشــركين	والكف ــة،	والجهــاد	باألنفــس	هــو	قت ــزكاة	والصدق والجهــاد	باألمــوال	هــو	مــا	يشــمل	الُخمــس	وال

والجهــاد	باأللســن	هــو	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر.

وترتيــب	اإلمــام	عليــه	الّســالم	المتقــّدم	ألشــكال	الجهــاد،	ربمــا	يكــون	قــد	لوحــظ	فيــه	مــدى	المشــقّة	والمعانــاة	التــي	يالقيهــا	اإلنســان	

خــالل	تأديتــه	لهــذه	الفريضــة.	فقــد	يكــون	الجهــاد	بالمــال	أصعــب	علــى	كثيريــن	مــن	الجهــاد	بالنفــس،	حيــث	اّن	المجاهــد	بنفســه	

يذهــب	إلــى	ســاحة	المعركــة	ولديــه	أمــل	بالعــودة	إلــى	أهلــه	وعيالــه	ســالما،	وأمــا	بــاذل	األمــوال	فلربمــا	يــرى	أن	كل	مــا	يدفعــه	

ينقــص	مــن	رصيــده،	وال	أمــل	لــه	فــي	رجوعــه	إليــه.	وأمــا	الجهــاد	باللســان،	فبالرغــم	مــن	حاجتــه	إلــى	قــوة	فــي	اإليمــان	وصالبــة	

فــي	العقيــدة،	فإنــه	يبقــى	أهــون	علــى	النفــس	مــن	ســابقيه.

وقبــل	أن	ندخــل	فــي	تفصيــل	الــكالم	عــن	أشــكال	الجهــاد	المتقدمــة،	نــرى	مــن	الــالزم	أن	نســتعرض	أوالً	بعــض	كلمــات	اإلمــام	

عليــه	الّســالم	حــول	هــذا	الموضــوع،	والتــي	قــد	يُفهــم	منهــا	وجــود	أشــكال	أخــرى	للجهــاد	غيــر	التــي	ذكرناهــا،	أو	وجــود	ترتيــب	

آخــر	بينهــا	غيــر	الــذي	تقــدم.	فمــن	ذلــك	قولــه	عليــه	الّســالم:	

	بِقُلُوبُِكــْم،	فََمــْن	لـَـْم	يَْعــِرْف	بِقَْلبـِـِه 	بِأَْلِســنَتُِكْم،	ثـُـمَّ ُل	َمــا	تُْغلَبـُـوَن	َعلَْيــِه )1(	ِمــَن	اْلِجَهــاِد	اْلِجَهــاُد	بِأَْيِديُكــْم،	ثـُـمَّ أَوَّ
َمْعُروفــاً،	َولـَـْم	يُْنِكــْر	ُمْنَكــراً،	قُلـِـَب	فَُجِعــَل	أَْعــاَهُ	أَْســفَلَهُ،	َوأََســفَلُهُ	أَْعــاَهُ.	)حكمــة	365(

)1(	تُْغلَبُون	عليه:	بمعنى	يُْحِدث	أثراً	شديداً	عليكم	إذا	قمتم	به.



	مــن	حيــث	تعــداُد	األشــكال	أو	مــن	حيــث	ترتيبهــا،	إذ	قــد	أدخــل فمــا	يذكــره	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هنــا	يختلــف	عّمــا	تقــّدم	منــه،	إْنْ

هنــا	الجهــاد	بالقلــب	وأغفــل	الجهــاد	بالمــال،	فجعــل	أّولهــا	الجهــاد	باأليــدي	ثــم	الجهــاد	باأللســن	وأخيــرا	الجهــاد	بالقلــوب.

ولكــن	الواقــع	أن	مــا	يذكــره	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هنــا	مــن	أشــكال	الجهــاد،	إنمــا	يختــص	باألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر،	

فهــو	يجعلــه	علــى	ثــالث	مراتــب.

أّولهــا	الجهــاد	باأليــدي،	ثــم	الجهــاد	باأللســن،	وأخيــرا	الجهــاد	بالقلــوب.	وممــا	يؤكــد	هــذا	المعنــى	مــا	نجــده	فــي	خطبــة	أخــرى	لــه	

عليــه	الّســالم	يقــول	فيهــا:

أَيَُّهــا	اْلُمْؤِمنـُـوَن،	إِنَّــهُ	َمــْن	َرأَى	ُعْدَوانــاً	يُْعَمــُل	بِــِه	َوُمْنَكــراً	يُْدَعــى	إِلَْيــِه،	فَأَْنَكــَرهُ	بِقَْلبِــِه	فَقَــْد	َســلَِم	َوبَــِرىَء،
ــْيِف	لِتَُكــوَن	َكلَِمــةُ	اللــِه	ِهــَي	 ــِه،	َوَمــْن	أَْنكــَرهُ	بِالسَّ ــْد	أُِجــَر	َوُهــَو	أَْفَضــُل	ِمــْن	َصاِحبِ َوَمــْن	أَْنَكــَرهُ	بِلَِســانِِه	فَقَ
َر	فـِـي	قَْلبـِـِه	 ــْفلَى،	فَذلـِـَك	الَّــِذي	أََصــاَب	َســبيَل	اْلُهــَدى،	َوقـَـاَم	َعلـَـى	الطَّريــق،	َونـَـوَّ اْلُعْليـَـا	َوَكلَِمــةُ	الظَّالِِميــَن	السُّ

اْليَقِيــُن.	)حكمــة	363(

فقــد	تبيــن	مــن	ذلــك	أن	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	لــه	ثــالث	مراتــب،	ســنفّصل	الــكالم	حولهــا	فــي	حينــه،	أمــا	اآلن

فنبــدأ	بالشــكل	األول	مــن	أشــكال	الجهــاد	فــي	ســبيل	اللــه،	وهــو	الجهــاد	بالمــال.

أ	-	الجهاد	باألموال

اللــه	ســبحانه	وتعالــى	هــو	المالــك	المطلــق،	بمعنــى	أن	جميــع	مــا	علــى	األرض	مــن	أرزاق	وممتلــكات	فإنهــا	تعــود	إليــه	وحــده،

ولكنــه	ســبحانه	قــد	وهــب	كل	ذلــك	لعبــاده	بأجمعهــم،	ليســتفيدوا	منــه	ويســتخدموه	فــي	قضــاء	حوائجهــم،	وتأميــن	مــا	يضمــن	لهــم

إســتمرار	وجودهــم.	والحكمــة	اإللهيــة	الناظــرة	إلــى	مصلحــة	العبــاد	قــد	اقتضــت	حــدوث	الملكيــات	الخاصــة	-	وذلــك	ممــا	ينســجم	

مــع	أنانيــة	اإلنســان	ويرضــي	غريــزة	التملــك	لديــه	-	إذ	اّن	تــرك	كل	تلــك	األرزاق	مشــاعة	بيــن	جميــع	النــاس	يَســتنفد	الفائــدة	منهــا	

بســرعة	ويضــّر	بــروح	التعــاون	بيــن	البشــر.

ولكــن	اللــه	ســبحانه	-	وقــد	ســمح	بالملكيــات	الخاصــة	-	قــد	راقــب	تلــك	الملكيــات	ولــم	يَدْعهــا	تأخــذ	مداهــا	الــذي	تريــده،	والــذي	

يــؤدي	قطعــا	إلــى	وقــوع	ظلــم	كبيــر	بيــن	اإلنســان	واإلنســان،	بــل	إنــه	ســبحانه	قــد	هــّذب	تلــك	الملكيــات	بحيــث	تقــع	فــي	خدمــة	

المجتمــع	اإلنســاني	بأســره،	فعــزل	قســماً	منهــا	أو	مــن	فوائدهــا،	وأمــر	بصرفهــا	بمــا	فيــه	مصلحــة	الجميــع،	وقــام	بإفهــام	المالكيــن	

والحائزيــن	علــى	األمــوال	أنهــا	ليســت	حقــا	مطلقــا	لهــم،	بــل	إن	بقــاء	ملكيتهــم	لهــا	مشــروط	باإلنفــاق.	وبهــذا	المعنــى	يقــول	اإلمــام	

علــّي	عليــه	الّســالم:

َهــا )1(	فِــي	أَْيِديِهــْم	َمــا	بََذلُوَهــا،	فَــإذا	َمنَُعوَهــا	نََزَعَهــا ُهــْم	بِالنَِّعــِم	لَِمنَافِــِع	اْلِعبَــاِد،	فَيُقِرُّ 	لِلَّــِه	ِعبَــاداً	يَْختَصُّ إِنَّ
لََهــا	إلــى	َغْيِرِهــْم. )حكمــة	415( 	َحوَّ ِمْنُهــْم،	ثـُـمَّ

)1(	يقرها:	أي	يبقيها.



ويقول	عليه	الّسالم	أيضا:

َر	عْنهُ	َخاطََر	بَِزَواِل	نِْعَمتِِه.	)حكمة	235( اهُ	َزاَدهُ	ِمْنَها،	َوَمْن	قَصَّ 	نِْعَمة	َحقّاً،	فََمْن	أَدَّ 	لله	فِي	ُكلِّ إِنَّ

فيتضــح	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أن	َجْعــَل	الملكيــة	الخاصــة	إنمــا	هــو	ألجــل	المصلحــة	العامــة،	وهــذا	يعنــي	أن	المصلحــة

العامــة	هــي	المقّدمــة	ولهــا	حــق	األولويــة	فــي	حــال	معارضــة	الملكيــة	الخاصــة	لهــا،	وعــالج	هــذا	األمــر	حــاَل	حدوثــه	يكــون	بنقــل	

الملكيــات	الخاصــة	إلــى	أيــٍد	جديــدة،	يكــون	مــن	شــأنها	الحفــاظ	علــى	المصلحــة	العامــة.	وأمــا	إلغــاء	الملكيــات	وجعــُل	األرزاق	

مشــاعة	بيــن	الجميــع،	فهــو	ممــا	لــم	تُقــّره	الحكمــة	اإللهيــة،	ألنــه	ال	يحقــق	المصلحــة	كمــا	أوضحنــاه.

ــه	 ــي	ترضــي	الل ــي	المــوارد	الت ــا	ف ــه،	ويصرفه ــك	قســماً	مــن	أموال ــأن	يعــزل	المال ــق	ب ــى	المصلحــة	العامــة	يتحق ــاظ	عل والحف

ــه: ــالم	بقول ــه	الّس ــام	علي ــي	يعّددهــا	اإلم ورســوله،	والت

ــَي،	َوْليُْعــِط ــِه	األِســيَر	َواْلَعانِ 	بِ ــةَ،	َوْليَفــكَّ يَافَ ــةَ،	َوْليُْحِســْن	ِمْنــهُ	الضِّ ــِه	اْلقََرابَ ــاهُ	اللــهُ	َمــاالً	فَْليَِصــْل	بِ فََمــْن	آتَ
ــاِرَم )1(. )خطبــة	142(  ــَر	َواْلَغ ــهُ	اْلفَقِي َمْن

واللــه	ســبحانه	مــن	خــالل	حثـّـه	علــى	اإلنفــاق،	إنمــا	يهــدف	إلــى	ســعادة	المجتمــع	وتكاملــه،	فباإلضافــة	إلــى	أمــره	باإلنفــاق	أمــر

أيضــا	بالقصــد	فــي	المــأكل	والملبــس	والزينــة،	ومــا	ذلــك	إالّ	ألجــل	خلــق	جــّو	متقــارب	بيــن	الفقــراء	واألغنيــاء،	وتضييــق	الشــقّة	

والفــروق	االجتماعيــة	فيمــا	بينهــم.	وبذلــك	وحــده	تمــوت	األضغــان	وينتفــي	الحقــد	والتباغــض،	ليحــّل	محلــه	الحــب	والتعاطــف،	

وحينئــذ	يســهل	التعــاون	بيــن	جميــع	أفــراد	المجتمــع،	بمــا	فيــه	خيــر	الجميــع	وبمــا	يســاهم	فــي	االرتفــاع	والتكامــل.

وأمــا	فــي	حــال	العكــس،	أي	إذا	بخــل	األغنيــاء	بأموالهــم	أن	ينفقوهــا	كمــا	أُمــروا،	وإذا	بالغــوا	فــي	مأكلهــم	وملبســهم،	ولــم	يتقيـّـدوا	

بمــا	أُمــروا	بــه	مــن	الزهــد	والقصــد،	فــإن	المجتمــع	يُقبــل	علــى	خــراب	ال	محالــة،	ويصــل	إلــى	المرحلــة	التــي	يصفهــا	اإلمــام	عليــه	

ــالم	بقوله: الّس

إاِلَّ ــْيطَاُن	فـِـي	َهــاَِك	النَّــاِس 	إاِلَّ	إِْقبـَـاالً،	َوالشَّ ــرُّ قـَـْد	أَْصبَْحتـُـْم	فـِـي	َزَمــن	الَ	يـَـْزَداُد	اْلَخْيــُر	فِيــِه	إاِلَّ	إِْدبـَـاراً،	َوالشَّ
ــْت	َمِكيَدتـُـهُ،	َوأَْمَكنـَـْت )2(	فَِريَســتُهُ.	اْضــِرْب	بِطَْرفـِـَك	َحْيــُث	ِشــْئَت	ِمــَن	 تـُـهُ،	َوَعمَّ طََمعــاً،	فَهــذا	أََواٌن	قَِويـَـْت	ُعدَّ
	 َل	نِْعَمــةَ	اللــِه	ُكْفــراً،	أو	بَِخيــاً	اتََّخــَذ	اْلبُْخــَل	بَِحــقِّ ــدَّ ــاً	بَ ــُد	فَْقــراً،	أو	َغنِيّ النَّــاِس،	فََهــْل	تُْبِصــُر	إاِلَّ	فَقِيــراً	يَُكابِ

	بِأُُذنِــِه	َعــْن	َســْمِع	اْلمَواِعــِظ	َوْقــراً	!.	)خطبــة	129( داً	َكأَنَّ اللــِه	َوْفــراً،	أو	ُمتََمــرِّ

وبُخــل	الغنــي	إنمــا	هــو	بحــّق	اللــه	الــذي	وهبــه	ســبحانه	للفقــراء	والمحتاجيــن،	وهــذا	مــا	يزيــد	شــقَّة	الخــالف	والعــداء	بيــن	الفقــراء

واألغنيــاء،	وحينئــذ	يأخــذ	الشــيطان	مــداه	فــي	شــحن	الصــدور،	وذلــك	يــؤدي	بالمجتمــع	إلــى	أن	يعيــش	أفــراده	فــي	صــراع	وعــداء	

دائَميــن،	فيتغلغــل	فيــه	الشــّر	ويختفــي	منــه	الخيــر،	وتلــك	تكــون	النهايــة	بالنســبة	لمثــل	هــذا	المجتمــع.

)1(	الغارم:	َمْن	عليه	الديون.

)2(	أمكنت:	أي	سهمت.



ــادة	مــا	فــي	أيديهــم	مــن	أمــوال، ولذلــك	حــّث	ســبحانه	علــى	اإلنفــاق	بشــتى	الطــرق	والوســائل،	ووعــد	المنفقيــن	العامليــن	بزي

وتعويضهــم	مــا	ينفقونــه	أضعافــا	كثيــرة.	هــذا	فــي	الدنيــا،	وأمــا	فــي	اآلخــرة	فــإن	نصيبهــم	الجنــة.	وقــد	اســتفاض	نهــج	البالغــة

بكلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	الداعيــة	إلــى	اإلنفــاق	والمرّغبــة	فيــه،	وفيمــا	يلــي	نســتعرض	بعضــا	منهــا،	يقــول	عليــه	الّســالم:

َمْن	يُْعِط	بِاْليَِد	اْلقَِصيَرِة	يُْعطَ	بِاْليَِد	الطَِّويلَِة.	)حكمة	223(

من	أيقن	بالخلف	جاد	بالعطية.	)حكمة	138(

فاإلنفــاق	إذن	-	كمــا	يظهــر	مــن	هــذه	الكلمــات	-	يزيــد	فــي	أمــوال	الُمنفــق	وال	يُنقصهــا.	وممــا	يحــّث	بــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أيضــا

علــى	اإلنفــاق،	مــا	يبيّنــه	مــن	أن	الــرزق	يُســتنزل	بــه،	فيقــول:

َدقَِة.	)حكمة	249( إذا	أَْملَْقتُْم )1(	فَتَاجُروا	اللهَ	بِالصَّ

َدقَِة،	وَمْن	أَْيقََن	بِاْلَخلَِف	َجاَد	بِاْلَعِطيَِّة.	)حكمة	132( ْزَق	بِالصَّ اْستَْنِزلُوا	الرِّ

ــف	رأس	مالــه	إنمــا	يهــدف	إلــى	الربــح	الــذي	يزيــده	وينّميــه،	وخيــر	طريقــة	لتنميتــه	وأضمــن	وســيلة	هــي فالتاجــر	الــذي	يوظّ

توظيفــه	مــع	اللــه	ســبحانه،	بــأن	يدفــع	مــا	فرضــه	اللــه	عليــه	إلــى	الفقــراء	والمحتاجيــن،	واللــه	ســبحانه	يتولـّـى	مهمــة	إعادتــه	مــع

نمائــه،	فالفقــراء	إنمــا	هــم	وكالء	اللــه	فــي	القبــض	عنــه.	ومهمــا	كان	رأس	المــال	صغيــرا	فــإن	اللــه	يقبــل	توظيفــه،	يقــول	اإلمــام	

عليــه	الّســالم:

	اْلِحْرَماَن	أَقَّل	ِمْنهُ.	)حكمة	62( الَ	تَْستَِح	ِمْن	إِْعطَاِء	اْلقَلِيِل،	فَإِنَّ

ومما	يحّث	به	عليه	الّسالم	على	اإلنفاق،	ما	يبينه	من	آثار	اإلنفاق	المباشرة	على	المنفق،	كقوله	عليه	الّسالم:	

َدقَةُ	َدَواٌء	ُمْنِجٌح.	)حكمة	3( َوالصَّ

وِء.	)خطبة	109( 	فَإِنََّها	تَُكفُِّر	اْلَخِطيئَةَ،	َوَصَدقَةُ	اْلَعاَنِيَِة	فَإِنََّها	تَْدفَُع	ِميتَةَ	السُّ رِّ َوَصَدقَةُ	السِّ

وكّل	ذلك	الحّث	على	اإلنفاق	ينطلق	من	أهميته	ومن	دوره	األساسي	في	توحيد	المجتمع	وتكامله.

ب	-	الجهاد	باألنفس

الجهــاد	باألنفــس	هــو	المعنــى	الشــائع	مــن	كلمــة	الجهــاد،	وهــو	المتبــادر	غالبــا	مــن	هــذه	اللفظــة	عنــد	إطالقهــا،	مــع	أنــه	ليــس	إالّ

أحــد	أشــكال	الجهــاد،	ولعلـّـه	ال	يكــون	أهّمهــا.	وللتعبيــر	عــن	هــذا	المعنــى	أيضــا،	تُســتخدم	بــدل	لفظــة	الجهــاد	عبــارة:	)فــي	ســبيل

اللــه(،	وذلــك	لتوضيــح	الهــدف	والغايــة	مــن	القتــال	الــذي	يقــوم	بــه	المســلمون،	فهــو	ليــس	مــن	أجــل	مصلحــة	ذاتيــة	أو	تحقيــق	

)1(	أْملقتم:	افتقرتم.



مــآرب	دنيويــة،	وإنمــا	يُقصــد	بــه	وجــه	اللــه	ســبحانه،	وكّل	مــا	كان	فــي	ســبيل	اللــه	فهــو	يعنــي	أنــه	مــن	أجــل	البشــرية	جمعــاء،

فــي	ســبيل	ســعادتها	وإعطائهــا	فــرص	تكاملهــا.

الجهاد	قتال	دفاعي،	وتوضيحه:

ــع	نحــو اإلنســان	-	كمــا	ســبق	وأوضحنــا	-	مفطــور	علــى	الســعي	نحــو	التكامــل،	وهــو	يشــعر	بــأن	الهــدف	ال	يتحقــق	إالّ	بالتطلّ

إليــه	فطرتــه.	وهنالــك	أمــر	فطــري	آخــر	لــدى	اإلنســان	وهــو	دفاعــه	عــن	ممتلكاتــه	وجميــع	مــا	يشــعر	 المطلــق،	وهــو	مــا	ترشــده

بأنــه	حــّق	خــاص	بــه.	والســعي	نحــو	التكامــل	حــّق	مــن	حقوقــه	المشــروعة	-	كمــا	يــدرك	بفطرتــه	-	وهــو	يدافــع	عــن	هــذا	الحــق	

بــكل	مــا	لديــه	مــن	وســائل	ومقــدرات،	حتــى	لــو	اضطــر	لشــّن	حــرب	ضاريــة	علــى	كل	مــن	يقــف	فــي	طريــق	تكاملــه	ويحــاول	

منــع	مســيرته.

والتكامــل	ال	يتــم	إال	عــن	طريــق	توحيــد	البشــرية	بأســرها،	ولــذا	يــرى	اإلنســان	أن	مــن	حقـّـه	االبتــداء	بقتــال	مــن	يقــف	فــي	طريــق	

هــذه	الوحــدة،	وهــذا	القتــال	االبتدائــي	-	حيــن	نالحــظ	الداعــي	إليــه	-	نجــد	أنــه	قتــال	دفاعــي	فــي	الحقيقــة،	ألن	الداعــي	إليــه	هــو	

الدفــاع	عــن	الفطــرة	المتطلعــة	إلــى	وحــدة	اإلنســانية.

ــا	قتــال	 وفــي	الحقيقــة	ليــس	الجهــاد	االبتدائــي	وحــده	جهــاد	دفاعــي،	بــل	إن	األنــواع	األخــرى	مــن	الجهــاد	فــي	ســبيل	اللــه	كلّه

دفاعــي،	وهــي	الجهــاد	التحريــري،	والجهــاد	الدفاعــي،	والجهــاد	الداخلــي.	وإنمــا	نَصصنــا	علــى	الجهــاد	االبتدائــي	ألّن	اإلشــكاالت	

التــي	يوردهــا	البعــض	حيــن	يتحــدث	عــن	الجهــاد	فــي	ســبيل	اللــه،	إنمــا	تنصــّب	علــى	هــذا	النــوع	مــن	الجهــاد	بشــكل	خــاص،	إذ	

يقــال:	إّن	اإلســالم	ديــن	الحــرب	والســيف	واإلكــراه،	حيــث	يفــرض	علــى	النــاس	الدخــول	فيــه	واعتناقــه	بالقــوة،	فيجــاب	علــى	ذلــك	

بمــا	تقــّدم.

ونأتي	فيما	يلي	إلى	استعراض	األنواع	األخرى	من	الجهاد	في	سبيل	الله،	لنستوضح	كيف	تكون	قتاال	دفاعيا.

أمــا	الجهــاد	التحريــري:	فهــو	يهــدف	إلــى	تحريــر	المســتضعفين	الواقعيــن	تحــت	الحكــم	الظالــم.	وتحريرهــم	ال	يكــون	إال	بقتــال	

الحكومــات	المســتبدة،	وال	فــرق	فــي	ذلــك	بيــن	كونهــم	مــن	المســلمين	أو	غيرهــم	فيمــا	لــو	اســتنجدوا	بالمســلمين	واســتعانوا	بهــم	

علــى	التخلــص	مــن	معاناتهــم.	فرفــع	يــِد	الظلــم	عنهــم	أمــر	واجــب	علــى	المســلمين،	ألن	تحريرهــم	يتيــح	لهــم	فرصــة	التكامــل.

وتوضيحــه:	أن	العالقــة	التــي	تحكــم	اإلنســان	وتقيّــده	تجــاه	أخيــه	اإلنســان	هــي	عالقــة	أخالقيــة	فــي	األســاس،	وهــي	تقــوم	مقــام	

الحــق	فــي	هــذا	المجــال،	ومفّضلــة	عليــه،	إذ	ال	تصــل	النوبــة	إلــى	تحكيــم	الحــق	فــي	هــذه	العالقــة	إال	عندمــا	تكــون	األخــالق	قــد	

ــذا	تظهــر	ضــرورة	المحافظــة	علــى	األخــالق	قــدر	اإلمــكان	وبشــتى	الوســائل،	حيــث	إنهــا	 محيــت	ودثــرت	مــن	المجتمــع،	ول

تشــّكل	الرقيــب	الذاتــي	والشــاهد	الــذي	ال	يغيــب	عــن	تصــّرف	اإلنســان	تجــاه	األخريــن،	بخــالف	الحــق	فإنــه	ال	يطــال	إال	مــن	

قامــت	عليــه	البينــة	وثبــت	الحــق	عنــده.



وأفضــل	منــاخ	يمكــن	تهيئتــه	لألخــالق	مــن	أجــل	إزدهارهــا	والمحافظــة	عليهــا	هــو	الحريــة،	حيــث	إنهــا	تكفــل	اإلرادة	الشــخصية،

وتتيــح	لإلنســان	اتخــاذ	القــرارات	النابعــة	مــن	اختيــاره	وقناعاتــه.

وباألخاق	يتكامل	اإلنسان

وهــذا	القســم	مــن	الجهــاد	وإن	كان	يبــدو	ابتدائيــا	ألنــه	يحصــل	بمبــادرة	المســلمين،	ولكنــه	مــع	ذلــك	قتــال	دفاعــي،	ألن	الهــدف	منــه

هــو	الدفــاع	عــن	المســتضعفين،	ليكــون	لهــم	حــق	اختيــار	قناعاتهــم	والمجاهــرة	بهــا	دون	خــوف،	وقــد	شــاهدنا	كيــف	كان	ذلــك	

ســببا	فــي	انتشــار	اإلســالم،	إذ	لــم	يجــد	المســتضعفون	فــي	األرض	خيــرا	مــن	اإلســالم	دينــا	يدخلــون	فيــه،	بعدمــا	انتشــلهم	ممــا	

كانــوا	فيــه	مــن	معانــاة	ووقــوع	تحــت	الظلــم.

ــى	 ــداء	عل ــا	أو	االعت ــدف	اإلســتيالء	عليه ــم	به ــدّو	بالَده ــم	الع ــا	يَْده ــى	كل	المســلمين	عندم ــاد	الدفاعــي:	فيجــب	عل ــا	الجه وأم

األمــوال	واألنفــس.	وهــذا	القســم	مــن	الجهــاد	ال	يهــدف	ألكثــر	مــن	صــّد	المعتــدي	وإيقافــه	عنــد	حــّده،	ولــن	نطيــل	الــكالم	فــي	هــذا	

القســم،	ألنــه	مــن	الواضــح	أن	دفــاع	اإلنســان	عــن	نفســه	وأرضــه	ومالــه	حــق	مشــروع	لــه،	ولكــْن	نشــير	إلــى	أنــه	لــوال	الجهــاد	

ــار	علــى	بــالد	المســلمين	وغيّــروا	معالــم	دينهــم	وتعاليــم	شــريعتهم،	وواضــح	مــا	فــي	ذلــك	مــن	تبديــل	 الدفاعــي،	الســتولى	الكفّ

للفطــرة	وانحــراف	عــن	مســيرة	التكامــل.	وفــي	هــذا	المعنــى	يقــول	عليــه	الّســالم:

ــاَءِة )2(، ــاِر	َوالقََم َغ ــَث )1(	بِالصَّ ــاَُء،	َوُديِّ ــِملَهُ	البَ ،	َوَش ــّذلِّ ــْوَب	ال ــهُ	ثَ ــهُ	الل ــهُ	أَلبََس ــةً	َعْن ــهُ	َرْغبَ ــْن	تََرَك فََم
ــَع	 ــِع	الِجَهــاِد،	َوِســيَم	الَخْســَف )5(،	َوُمنِ 	ِمْنــهُ )4(	بِتَْضيِي ــِه	بِااْلْســداد )3(،	َوأُِديــَل	الَحــقُّ ــى	قَْلبِ َوُضــِرَب	َعلَ

ــة	27( ــَف )6(.	)خطب النََّص

وأمــا	الجهــاد	الداخلــي:	فهــو	قتــال	أهــل	البغــي	مــن	المســلمين،	أولئــك	الذيــن	انحرفــوا	عــن	جــادَّة	القــرآن	والشــريعة	اإلســالمية

ــى	 ــِق	مآربهــم	علــى	حســاب	المســلمين،	فأولئــك	يجــب	قتالهــم	ورّدهــم	إل ــة	لملّذاتهــم	ومصالحهــم	الشــخصية،	وإبتغــاَء	تحقي تلبي

اإلســالم	وتعاليمــه،	ولكــن	بعــد	النُصــح	لهــم	بذلــك.	فهــم	المتســترون	باإلســالم،	ولــو	تُركــوا	وشــأنهم	لشــّوهوا	عقيــدة	المســلمين	

وفّرقــوا	صفوفهــم،	فقتالهــم	واجــب،	ألنــه	كمــا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

)1(	ديّث:أي	ُذلّل.
)2(	القماءة:	أي	الذل	والصغر.

)3(	االسهاب:	ذهاب	العقل	أوكثرة	الكالم،	أي	حيل	بينه	وبين	الخير	بكثرة	الكالم	بال	فائدة.	وروي:	)ُضرب	على	قلبه	
باألْسداد(:	جمع	سد	أي	الحجب.

)4(	أُِديل	الحّق	منه،	أي:	صارت	الدولة	للحق	بََدلهُ.
)5(	سيم	الخسف	أي:	أُولَِي	الخسف،	وكلّفه،	والخسف:	الّذل	والمشقّة	أيضاً.

)6(	النََّصف:	العدل،	وُمنع	مجهول،	أي	ُحِرَم	العدَل:	بأن	يسلط	الله	عليه	من	يغلبه	على	أمره	فيظلمه.



َواْلِجَهاَد	ِعّزاً	لإِلْساَِم.	)حكمة	243(

فبالجهــاد	يُعــّز	اإلســالم،	وهــذا	كاف	فــي	جــواز	اإلبتــداء	بقتــال	أهــل	البغــي،	وهــو	مــا	كان	مــن	أمــر	اإلمــام	علــّي	عليــه	الّســالم

مــع	معاويــة	وأصحابــه،	حيــث	كان	يدعــو	إلــى	قتالهــم	بقولــه:

أاَلَ	َوإِنِّــي	قـَـْد	َدَعْوتُُكــْم	إلــى	قِتـَـاِل	هــُؤالَِء	القـَـْوِم	لَْيــاً	َونََهــاراً،	َوِســّراً	َوإِْعاَنــاً،	َوقُْلــُت	لَُكــُم	اْغُزوُهــْم	قَْبــَل	أن
يَْغُزوُكــْم،	فََواللــِه	َمــا	ُغــِزَي	قـَـْوٌم	قـَـطُّ	فــي	ُعْقــِر	َداِرِهــْم	إاِلَّ	َذلُّــوا.	)خطبــة	27(

فجهادهــم	إنمــا	هــو	فــي	ســبيل	الحفــاظ	علــى	العقيــدة	الداعيــة	إلــى	التكامــل،	وفــي	ســبيل	وحــدة	األمــة	المســلمة	التــي	ال	يتــم	التكامــل

بدونها.

وقــد	تبيــن	مــن	هــذا	العــرض	الموجــز	ألنــواع	الجهــاد	فــي	ســبيل	اللــه،	أنهــا	تدخــل	كلّهــا	تحــت	عنــوان	الجهــاد	الدفاعــي،	وهــذا	

وحــده	كاٍف	إلجــازة	القتــال	وإعــالن	الحــرب.

فضل	الجهاد

نســتعرض	فــي	هــذه	الفقــرة	بعــض	كلمــات	اإلمــام	عليــه	الّســالم	التــي	يبيِّــن	فيهــا	فضــَل	الجهــاد	وعاقبــة	تركــه،	وفضــَل	المجاهدين

وعاقبــةَ	التاركيــن	لــه.	يقــول	عليه	الّســالم:

ــلُوَن	إلــى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ:	اإليَمــاُن	بـِـِه	َوبَِرُســولِِه،	َواْلِجهــاُد	فـِـي	َســبِيلِِه	فَإِنَّــهُ ــَل	بـِـِه	اْلُمتََوسِّ 	أَْفَضــَل	َمــا	تََوسَّ إِنَّ
ِذْرَوةُ	اإلْســاَِم.	)خطبة	109(

فنــراه	عليــه	الّســالم	يضــع	الجهــاد	فــي	مرتبــة	مباشــرة	بعــد	اإليمــان	باللــه،	وذلــك	إبــرازا	لفضلــه	وأهميتــه،	وإشــارة	إلــى	أمــر

آخــر،	وحاصلــه:	أن	هــدف	اإليمــان	باللــه	هــو	تكامــل	اإلنســان،	وال	تكامــل	بــدون	الجهــاد	والدعــوة	إلــى	اللــه،	فاإلنســان	ليــس

ِوحــدة	منفصلــة	مســتقلة	فــي	ذاتهــا،	ليتكامــل	وحــده	وبصــورة	منفصلــة	عــن	أبنــاء	جنســه،	بــل	إن	اتحــاده	معهــم	أمــر	ضــروري

لذلــك،	وبالجهــاد	الــذي	هــو	ضــروري	لنشــر	اإليمــان	باللــه	يتــم	توحيــد	البشــرية،	وبالتالــي	يتحقــق	تكامــل	اإلنســان.

كمــا	يُســتفاد	مــن	كالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	أيضــا،	أن	المســلم	يصــل	بجهــاده	إلــى	ذروة	اإلســالم،	إذ	إن	تضحيتــه	بنفســه	فــي	ســبيل	

ــاد	الناضــج	 ــغ	بإســالمه	وجهــاده	أعلــى	درجــات	الكمــال	واإلعتق ــد	بل ــه	ق ــى	أن ــة،	وذلــك	مؤشــر	عل ــده	ليــس	بعدهــا	تضحي معتق

الواعــي.

وألهمية	الجهاد،	ُجعلت	الجنة	للمجاهدين	والنار	للقاعدين	عنه.	يقول	عليه	الّسالم:



اْلَجنَّةُ	تَْحَت	أَْطَراِف	اْلَعَوالِي )1(.	)خطبة	124(

ومن	خطبة	له	عليه	الّسالم:	

ِة	أَْولِيَائِِه.	)خطبة	27( 	الِجَهاَد	بَاٌب	ِمْن	أَْبَواِب	الَجنَِّة،	فَتََحهُ	اللهُ	لَِخاصَّ فَإِنَّ

حتى	أن	الجهاد	ُجعل	من	دعائم	اإليمان.	يقول	عليه	الّسالم:

ْبِر،	واْليَقِيِن،	َواْلَعْدِل،	َواْلجَهاِد.	)حكمة	27( اإليَماُن	َعلَى	أَْربَِع	َدَعائَِم:	َعلَى	الصَّ

ــة	مــا بــل	إن	الجهــاد	ال	يكــون	جهــادا	حقــا	بــدون	الدعائــم	الثــالث	األخــرى.	فالصبــر	مطلــوب	لتحقيــق	النصــر،	واليقيــن	بأحقيّ

يُقاتــل	اإلنســان	ألجلــه	وبثــواب	اللــه	ســبحان،	مطلــوب	لرفــع	الــروح	المعنويــة،	والعــدل	مطلــوب	حتــى	ال	يكــون	الجهــاد	بغيــا	

علــى	اآلخريــن.	وأمــا	فــي	حــال	تــرك	الجهــاد	فــإن	العقــاب	ســيطال	التاركيــن	لــه	فــي	الدنيــا	قبــل	اآلخــرة.	وفــي	ذلــك	يقــول	عليــه	

الّســالم:

َوأْيُم	اللِه	لَئِْن	فََرْرتُْم	ِمْن	َسْيِف	اْلَعاِجلَِة،	الَ	تَْسلَُموا	ِمْن	َسْيِف	اآلجلة.	)خطبة	124(

ج	-	الجهاد	باللسان

مــن	أشــكال	جهــاد	اإلنســان	مــع	اإلنســان:	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر،	أو	مــا	عنونّــاه	بالجهــاد	باللســان.	والحــق	أن

األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	ال	ينحصــر	فــي	القــول	باللســان	فقــط،	إذ	قــد	يتعــّداه	إلــى	الجهــاد	بالســيف،	أو	يُقتصــر	

فيــه	علــى	اإلنــكار	بالقلــب،	ولكــن	الغالــب	فيــه	القــول	باللســان،	ولذلــك	ُعْنــِوَن	بــه.	يقــول	عليــه	الّســالم	فــي	بيــان	مراتــب	األمــر	

بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر:	

ــِه ــُر	بِقَْلبِ ــُم	اْلُمْنِك ــر،	َوِمْنُه ــتكِمُل	لخصــاِل	الَخْي ــك	الُمْس ــه،	فذل ــانِه	وقلبِ ــِده	ولس ــر	بي ــُر	للمنَك ــم	المنك فمْنُه
ــَك	بَواِحــَدة،	َوِمْنُهــْم	تـَـاِرٌك	 َوالتَّــاِرُك	بيـَـِدِه	َولَِســانِِه،	فَذلـِـَك	الَّــِذي	َضيَّــَع	أَْشــَرَف	اْلَخْصلَتَْيــِن	ِمــَن	الثَّــاَِث	َوتََمسَّ

ــاِء.	)حكمــة	364( ــُت	األْحيَ ــَك	َميِّ ــِدِه	فَذلِ ــِه	َويَ ــانِِه	َوقَْلبِ ــِر	بِلَِس ــَكاِر	اْلُمنَك إلْن

فاألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	لــه	ثــالث	مراتــب.	أولهــا:	تغييــر	المنكــر	بالقــوة،	وهــي	مفروضــة	حيــن	ال	ينفــع	القــول

باللســان،	حيــث	يلجــأ	البغــاة	إلــى	الســيف	واســتعمال	القــوة.	ثانيهــا:	محاولــة	تغييــر	المنكــر	بالقــول	والنصيحــة	حيــن	يُكتفــى	بذلــك.

وثالثهــا:	إنــكار	المنَكــر	بالوجــدان	والقلــب،	وهــي	وســيلةُ	مــْن	ال	يجــد	فــي	نفســه	القــوة	والقــدرة	علــى	محاولــة	التغييــر	بالســيف	أو	

باللســان.	وهــي	أقــل	المرتبتيــن	شــرفا،	إذ	المرتبتــان	األولــى	والثانيــة	فــي	درجــة	واحــدة	مــن	حيــث	الشــرف،	وكل	درجــة	منهمــا	

هــي	األشــرف	واألفضــل	حيــن	يقتضيهــا	الموضــوع،	فعندمــا	يكفــي	القــول	باللســان	للتغييــر،	يكــون	هــو	األفضــل،	وقــد	ال	يُشــرع	

)1(	العوالي:	الرماح.



فــي	هــذه	الصــورة	اســتعمال	القــوة.	وكذلــك	األمــر	حيــن	يســتدعي	الموضــوع	إســتعمال	القــوة	وكان	اإلنســان	قــادرا	عليهــا،	فــإن

تــرك	ذلــك	إلــى	النصــح	باللســان	يكــون	غيــر	كاف.

وربمــا	ياُلحــظ	أن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يجعــل	هــذه	المراتــب	الثــالث	للنهــي	عــن	المنكــر	فقــط،	ويُغفــل	األمــر	بالمعــروف	-	هكــذا

ــا	وجــوب	 ــذا	رأين ــّدم	يجعــل	هــذه	المراتــب	لألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	معــا،	ول ــا	المتق ــد	يُتصــّور	-	بينمــا	حديثن ق

توضيــح	هــذه	النقطــة.

	مــن	المعــروف	والمنكــر.	أمــا	المعــروف	فهــو	كل	 وقبــل	الشــروع	فــي	ذلــك	يجــب	أن	نفهــم	أوال	المعنــى	المقصــود	بالتحديــد	لــكلٍّ

مــا	وافــق	كتــاَب	اللــه	وســنة	رســولِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	وأهــِل	بيتــه.	والمنكــر	بخالفــه،	أي	مــا	خالــف	الكتــاب	والســنّة.	

وحينئــذ،	فــكّل	فعــل	يصــدر	مــن	اإلنســان	ال	بــّد	مــن	دخولــه	ضمــن	أحــد	اإلطاريــن:	إمــا	إطــار	الموافقــة	للكتــاب	والســنة،	أو	إطــار	

ــى	اإلنســاُن	عــن	 ــّو	الفعــل	مــن	كونــه	منكــرا	أو	معروفــا.	وعندمــا	يَْنهَ المخالفــة	لهمــا.	وهــذا	معنــاه	-	بطبيعــة	الحــال	-	عــدم	خل

المنكــر،	فــإن	نفــس	فعلــه	هــذا	يكــون	أمــرا	بالمعــروف،	وكذلــك	الحــال	حيــن	يأمــر	بالمعــروف،	فإنــه	يكــون	ناهيــا	عــن	المنكــر،	

فمراتــب	النهــي	عــن	المنكــر	التــي	ذكرهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــي	فــي	الوقــت	نفســه	مراتــب	األمــر	بالمعــروف.

ويؤيد	ذلك	ما	ورد	من	قول	اإلمام	عليه	الّسالم:

ــِه ــِرْف	بِقَْلبِ ــْم	يَْع ــْن	لَ ــْم،	فََم 	بِقُلُوبُِك ــمَّ 	بِأَْلِســنَتُِكْم،	ثُ ــمَّ ــْم،	ثُ ــاُد	بِأَْيِديُك ــاِد	اْلِجَه ــَن	اْلِجَه ــِه	ِم ــوَن	َعلَْي ــا	تُْغلَبُ ُل	َم أَوَّ
ــاَهُ.	)حكمــة	365( ــفَلُهُ	أَْع ــفَلَهُ،	َوأََس ــاَهُ	أَْس ــَل	أَْع ــَب	فَُجِع ــراً،	قُلِ ــْر	ُمْنَك ــْم	يُْنِك َمْعُروفــاً،	َولَ

فالجهــاد	المقصــود	لإلمــام	هــو	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر،	كمــا	هــو	واضــٌح	وصريــٌح	مــن	كالمــه	عليــه	الّســالم،

وهــو	علــى	ثــالث	مراتــب،	هــي	نفســها	التــي	ذكرهــا	للنهــي	عــن	المنكــر.

بقــي	أن	نعــرف	كيــف	يكــون	القلــب	مــوردا	إلنــكار	المنكــر	واألمــر	بالمعــروف؟	أمــا	إنــكار	القلــب	للُمنكــر	فهــو	يعنــي	بُغــَض

فاعلــه	ومجافاتــه،	وأمــا	أمــُره	بالمعــروف	فيتحقــق	بالتطلــع	بعيــن	الحــب	والرضــى	لفاعلــه.	وإلــى	هــذا	المعنــى	يشــير	قــول	اإلمــام

عليــه	الّســالم:	

ــهُ	بِجْهــِدَك.	)كتــاب	 ــْن )1(	َمــْن	فََعلَ ــِدَك	َولَِســانَِك،	َوبَايِ ــَر	بِيَ ــِر	الُمنَك ــِه،	َوأَْنِك ــْن	ِمــْن	أَْهلِ َوْأُمــْر	باْلَمْعــُروِف	تَُك
)31

فمباينــة	ومجانبــة	فاعــل	المنكــر	هــي	معنــى	اإلنــكار	بالقلــب،	وقيمتهــا	تظهــر	فــي	اآلثــار	االجتماعيــة	الواضحــة	التــي	تتركهــا	فــي	

المجتمــع،	ونفــس	األمــر	بالنســبة	للتطلــع	بحــب	لفاعــل	المعــروف.

)1(	بايْن:	أي	باعْد	وجانْب.



اآلثار	االجتماعية	لألمر	والنهي

لألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	آثارهمــا	االجتماعيــة	البــارزة،	التــي	تتــرك	بصماتهــا	واضحــة	علــى	مســيرة	التكامــل

اإلنســاني.	ويوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بعضــا	مــن	هــذه	اآلثــار	فــي	نهجــه	حيــث	يقــول:

فََمْن	أََمَر	بِاْلَمْعُروِف	َشدَّ	ظُُهوَر	اْلُمؤِمنِيَن،	َوَمْن	نََهى	َعِن	اْلُمْنَكِر	أَْرَغَم	أُنُوَف	اْلُمنَافِقِيَن.	)حكمة	27(

ويقول	أيضا	في	بيان	علّة	فرض	األمر	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر:

فََهاِء.	)حكمة	243( ،	َوالنَّْهَي	َعِن	اْلُمْنَكِر	َرْدعاً	لِلسُّ َواألْمَر	بِاْلَمْعُروِف	َمْصلََحةً	لِْلَعَوامِّ

قدَّمنــا	بــأن	تكامــل	اإلنســان	ال	يكــون	بغيــر	الســعي	نحــو	المطلــق	الحــق	الــذي	هــو	اللــه	ســبحانه،	وال	يَعــرف	اللــه	ســبحانه	ويحــاول

جهــده	التوّجــه	إليــه	ســوى	أهــل	المعــروف،	ألنهــم	يؤمنــون	بــه	بإخــالص	وصــدق،	وباألمــر	بالمعــروف	يقــوى	أولئــك	المؤمنــون	

	الســعي	نحــو	المطلــق	الــذي	يحقــق	التكامــل،	ألنهــم	ينشــطون	ويقــوون	عندما	يعــّم	المعروف	 الذيــن	هــم	أهــل	المعــروف	وبذلــك	يتــمُّ

المجتمــع.	كمــا	أنــه	بالنهــي	عــن	المنكــر	ومحاربتــه	يرتــدع	الســفهاء	وأهــل	المنكــر،	إذ	يجــدون	دائمــا	مــن	يتصــّدى	لهــم	ويمنعهــم	

مــن	االســتمرار	فــي	غيّهــم،	وهــذا	يعنــي	انحســار	المنكــر	وأهلــه	وانقراضهــم	مــن	المجتمــع.	

وأمــا	فــي	حــال	تــرك	واجــب	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر،	فمــاذا	تكــون	النتيجــة؟	يوضــح	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	

األمــر	بقولــه:

	تَْدُعــوَن	فـَـاَ	يُْســتََجاُب	لَُكــْم.  الَ	تَْتُرُكــوا	األْمــَر	بِاْلَمْعــُروِف	َوالنَّْهــَي	َعــِن	اْلُمْنَكــِر	فَيَُولَّــى	َعلَْيُكــْم	ْشــَراُرُكْم،	ثـُـمَّ
)كتــاب	47(

النتيجــة	الطبيعيــة	لتــرك	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	هــي	نقصــان	أهــل	المعــروف	باســتمرار،	وفــي	المقابــل	ازديــاد	

أهــل	المنكــر	-	وهــم	شــرار	األمــة	-	إذ	لــو	شــاع	المنكــر	بيــن	النــاس	دون	أن	يتوفــّر	مــن	يقــف	فــي	طريقــه	ويحــاول	منعــه،	ألصبــح	

شــيئا	ُمستأنســا	لــدى	غالبيــة	النــاس،	ولمــا	عــاد	أمــرا	يســتحق	االســتنكار	واالشــمئزاز،	وحينئــذ	يتزايــد	مرتكبــوه	باطّــراد،	حتــى	

يعلــَو	أمرهــم	علــى	أهــل	المعــروف،	ألن	الكثــرة	حينــذاك	تغلــب	الفضيلــة،	وينتــج	عــن	ذلــك	أن	يخــرج	األمــر	مــن	أيــدي	العقــالء	

وأهــل	المعــروف،	ويصبــح	شــراُر	األمــة	قادتَهــا،	إذ	فســقهم	وبغيهــم	-	وقــد	شــاع	المنكــر	-	ال	يعــود	مســتنكرا	أو	مانعــا	مــن	تولّيهــم	

علــى	رقــاب	النــاس،	واللعــب	بدمائهــم	وأعراضهــم.

ــد	اســتحقّت	 ــوار،	إذ	إنهــا	تكــون	ق ــاء	والب ــى	هــذا	الحــد	بالفن ــى	األمــة	التــي	تصــل	أمورهــا	إل ــا	تحكــم	عل ــة	هن والســنّة	التاريخي

ــه: ــك	بقول ــه	الّســالم	ذل ــن	اإلمــام	علي ــه.	ويبي ــه	ونقمت غضــب	الل

	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	لـَـْم	يَْلَعــِن	اْلقـَـْرَن	اْلَماِضــَي	بَْيــَن	أَْيِديُكــْم	إاِلَّ	لِتَْرِكِهــُم	األْمــَر	بِاْلَمْعــُروِف	َوالنَّْهَي	َعــِن	الُمنَكِر، فـَـإِنَّ
ــفََهاَء	لُِرُكــوِب	اْلَمَعاِصــي،	َواْلُحلََمــاَء	لِتَْرِك	اْلتَّنَاِهــْي.	)خطبة	192( فَلََعــَن	السُّ



فالجميــع	اســتحقوا	اللعنــة	والعــذاب،	ألنهــم	فــي	الذنــب	ســواء،	أمــا	المرتكبــون	للمنكــر	فاســتحقاقهم	لذلــك	واضــح،	وأمــا	ســائر

ــك ــوا	شــركاء	لهــم،	وبذل ــم	وفســقهم،	فكان ــوا	ردعهــم	عــن	اإلســتمرار	فــي	غيّه النــاس	فألنهــم	تركوهــم	وشــأنهم	دون	أن	يحاول

أصبحــت	األمــة	بأســرها	مشــتركة	فــي	ارتــكاب	المنكــر	ومســتحقة	للعقــاب.

المنكر	وأثره	على	تكامل	اإلنسان

إذا	أردنا	أن	نقّسم	الناس	-	كل	الناس	-	على	حسب	مواقفهم	من	المنكر،	لوجدناهم	على	خمسة	أقسام:

1	-	منكر	بقلبه	ولسانه	ويده.

2	-	منكر	بلسانه	وقلبه.

3	-	منكر	بقلبه	فقط.

وقد	أوردنا	في	أول	الفصل	نّص	اإلمام	عليه	الّسالم	الذي	يتحدث	عن	هذه	األقسام	الثالثة.

4	-	تارك	إلنكاِر	المنكر	بأّي	نحو	من	األنحاء.

5	-	مرتكب	المنكر.

وفيمــا	يلــي	نحــاول	أن	نبحــث	فــي	األثــر	الــذي	يُخلِّفــه	كل	قســم	مــن	هــذه	األقســام	علــى	مســيرة	التكامــل،	التــي	هــي	الهــدف	مــن	

وجــود	اإلنســان.

أمــا	مرتكــب	المنكــر	فــإن	أثــره	الســلبي	يظهــر	واضحــا	علــى	مســيرة	التكامــل،	إذ	إنــه	بفعلــه	اآلثــم	هــذا	يشــّوه	فطرتــه،	ويجعلهــا	

غيــر	قابلــة	وغيــر	قــادرة	علــى	األخــذ	بزمــاِم	قيــاِده	وإيصالــه	إلــى	هدفــه	المنشــود،	ألن	الفطــرة	-	كمــا	ذكرنــا	-	تنحــرف	عــن	

خطِّهــا	بالذنــوب	واآلثــام،	وقــد	فُرضــت	العبــادات	لتعيدهــا	إليــه.	وقعــود	الفطــرة	عــن	القيــام	بمهامهــا	فــي	قيــادة	هــذا	اإلنســان	-	

فاعــل	المنكــر	-	يعنــي	خســارة	المجتمــع	لعنصــر	مــن	عناصــره،	كان	مــن	المفتــرض	أن	يكــون	فاعــال	فــي	ســبيل	تكامــل	المجتمــع	

ال	عائقــا.	

وأما	التارك	إلنكار	المنكر	بأي	نحو	من	األنحاء،	فيقول	فيه	اإلمام	عليه	الّسالم:

َوِمْنُهْم	تَاِرٌك	إلْنَكاِر	اْلُمنَكِر	بِلَِسانِِه	َوقَْلبِِه	َويَِدِه،	فَذلَِك	َميُِّت	األْحيَاِء.	)حكمة	364(

ــاء،	أي	أن	حياتــه	وموتــه	ســواء	بالنســبة	للمجتمــع،	ألن	الهــدف	مــن ــه	الّســالم	هــذا	القســم	بأنــه	ميــت	األحي يصــف	اإلمــام	علي

وجــوده	أساســا	هــو	التكامــل،	فــإذا	قعــد	اإلنســان	عــن	الســعي	نحــو	تحقيــق	هــذا	الهــدف،	فــإن	حياتــه	وموتــه	يصبحــان	ســواء.

وأمــا	الُمنِكــر	للمنكــر	بأقســامه	الثالثــة،	فــدوره	أشــرف	األدوار	وأهّمهــا	فــي	مســيرة	اإلنســان	التكامليــة،	إذ	إنــه	يحــاول	أن	يُلغــي



مــن	الوجــود	كّل	مــا	يقــف	فــي	طريــق	هــذه	المســيرة،	والُمنَكــر	هــو	أخطــر	مــا	يعتــرض	ســبيلها.	وبمحاربــة	المنَكــر،	وتحويــل

مرتكبــه	مــن	معتــرض	لطريــق	المســيرة،	إلــى	مؤيــد	ومســاهم	فيهــا،	تكبُــر	فــرص	التكامــل	ويهــون	أمــر	المنكــر.

وبذلــك	نــرى	أن	الناهــي	عــن	المنكــر	-	بأقســامه	الثالثــة	-	هــو	وحــده	الــذي	يحقــق	لألمــة	تكاملهــا،	ســيما	وأنـّـه	مأمــور	بالتناهــي

واإلبتعــاد	عــن	المنكــر،	قبــل	أن	يخــرج	علــى	النــاس	ناهيــا.	يقــول	عليــه	الّســالم:

َواْنَهْوا	َعْن	الُمْنَكِر	َوتَنَاَهْوا	َعْنهُ،	فَإِنََّما	أُِمْرتُْم	بالنَّْهي	بَْعَد	التَّنَاِهي.	)خطبة	104(

بــل	لعــل	حالــه	يكــون	شــّرا	مــن	حــال	التــارك	للنهــي،	وذلــك	ألنــه	عــرف	فضيلــة	المعــروف	ولكنــه	تركــه،	وعــرف	مغبـّـة	المنكــر

ثــم	ارتكبــه.

وأخيــرا،	وبســبب	مــا	لألمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	مــن	أهميــة،	فقــد	أوالهمــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بالـِـَغ	اهتماِمــه،	وأكثَر	

مــن	حثـّـه	علــى	القيــام	بهمــا،	فــكان	مــن	جملــة	مــا	قالــه	عليــه	الّســالم	ترغيبــا:	

	ُكلَُّهــا	َواْلِجَهــاُد	فِــي	َســبِيِل	اللــِه،	ِعْنــَد	األْمــِر	باْلَمْعــُروِف	َوالنَّْهــِي	َعــِن	اْلُمنَكــِر،	إاِلَّ	َكنَْفثـَـة  َوَمــا	أَْعَمــاُل	اْلبِــرِّ
ــاِن	ِمــْن	أََجــل،	َوالَ	يَْنقَصــاِن	 بَ 	األْمــَر	باْلَمْعــرُوِف	َوالنَّْهــَي	َعــِن	اْلُمنَكــِر	الَ	يُقَرِّ ــّي	)2(،	َوإِنَّ ــي	بَْحــر	لُجِّ )1(	فِ

ِمــْن	ِرْزق،	َوأَفَضــُل	ِمــْن	ذلِــَك	ُكلِّــِه	َكلَِمــةُ	َعــْدل	ِعْنــَد	إَِمــام	َجائِــر.	)حكمــة	364(

	علــى	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر	أبلــَغ	مــن	جعلِهمــا	أفضــل	مــن	الجهــاد	بالّســيف	فــي	ســبيل وليــس	هنــاك	ســبيل	للحــثِّ

اللــه	تعالــى،	وتفضيلِهمــا	علــى	جميــع	أعمــال	اإلحســان	والخيــر.	ويالحــظ	اإلمــام	عليــه	الّســالم	فــي	كالمــه	نقطــة	مهمــة	قــد	تجعــل	

الكثيريــن	يضعفــون	عــن	تأديــة	هــذا	الواجــب،	وهــي	أن	اإلنســان	قــد	يــرى	منكــرا	يُرتكــب	مــن	جماعــة	مــن	النــاس،	ويكــون	فيهــم	

مــن	هــو	ولــّي	لنعمتــه،	فلــو	حــاول	أمــَره	ونهيـَـه	لســبََّب	لنفســه	زوال	النعمــة	التــي	كان	ذاك	مصدرهــا،	أو	قــد	يكــون	فيهــم	القــادر	

المتســلط	علــى	رقبــة	هــذا	اإلنســان،	ولربمــا	أّدى	أمــُره	ونهيُــه	إيــاه	إلــى	حــدوث	مكــروه	لــه	هــو	فــي	غنــى	عنــه.	وكل	ذلــك	قــد	

يجعــل	البعــَض	يضعــف	عــن	القيــام	بواجبــه	مــن	األمــر	والنهــي،	ألنــه	يــرى	فيــه	هالكــه،	أو	علــى	األقــل	زواَل	نعمتــه،	وهــو	ليــس	

مســتعدا	للمخاطــرة.

ولمثــل	هــذا	اإلنســان	أورد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	كلمتــه،	حيــث	بيّــن	أنــه	ال	خــوف	علــى	الــرزق	ألنــه	مــن	عنــد	اللــه،	وال	خــوف	

مــن	التعــرض	للهــالك	ألن	اآلجــال	بيــد	اللــه،	وإذا	مــا	اطمــأن	اإلنســان	علــى	رزقــه	وحياتــه،	فــال	يبقــى	أّي	حائــل	أمامــه	يمنعــه	

مــن	القيــام	بواجبــه.	وقــد	أّكــد	اإلمــام	عليــه	الّســالم	هــذا	المعنــى	فــي	موضــع	آخــر،	حيــث	قــال:	

ــْن ــاِن	ِم بَ ــا	الَ	يُقَرِّ ــِه	ُســْبَحانَهُ،	َوإِنَُّهَم ــِق	الل ــْن	ُخلُ ــاَن	ِم ــِر،	لَُخلُقَ ــُروِف،	َوالنَّْهــَي	َعــِن	الُمنَك ــَر	بِاْلَمْع 	األْم َوإِنَّ
ــة	165( ــْن	ِرْزق. )خطب ــاِن	ِم ــل،	َوالَ	يَْنقَُص أََج

)1(	النَْفثَة	كالنفخة:	يراد	ما	يمازج	النَفََس	من	الِريق	عند	النَْفخ
)2(	لُّجّي:	كثير	الموج.



وقبــل	أن	نختــم	حديثنــا	فــي	هــذا	الفصــل،	يجــب	أن	نشــير	إلــى	أن	الجهــاد	الداخلــي	-	الــذي	هــو	مــن	أشــكال	الجهــاد	بالســيف	فــي

ســبيل	اللــه	-	والــذي	فّســرناه	بقتــال	أهــل	البغــي،	هــو	نفســه	أيضــا	مــن	أقســام	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر.

وقــد	عبّــر	عنــه	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بأنــه	تغييــر	المنكــر	باليــد،	وإنمــا	ذكرنــاه	فــي	الموضعيــن	لمناســبته	لــكٍل	منهمــا،	فهــو	مــن	

حيــث	اعتمــاُده	علــى	الســيف،	يدخــل	تحــت	أشــكال	الجهــاد	فــي	ســبيل	اللــه،	ومــن	حيــث	هدفــه	الــذي	يرمــي	إلــى	نشــر	المعــروف	

ومحــو	البغــي	والمنكــر،	فإنــه	يناســب	جعلـَـه	مــن	أقســام	األمــر	بالمعــروف	والنهــي	عــن	المنكــر.



 الفصل	الّرابع:	
جهاد	اإلنسان	مع	الطبيعة

علّة	خلق	الطبيعة

خلــق	اللــه	اإلنســان	وجعلــه	ناميــا	محتاجــا	إلــى	الغــذاء	بشــكل	دائــم،	ليحافــظ	علــى	حياتــه	واســتمرار	وجــوده،	وقــد	جعــل	ســبحانه

الطبيعــة	مصــدر	رزقــه	فســّخرها	لــه.	يبيـّـن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	ذلــك	بقولــه:

ــماَء	الَّتـِـي	تُِظلُُّكــْم	ُمِطيَعتـَـاِن	لَِربُِّكــْم،	َوَمــا	أَْصبََحتـَـا	تَُجوَداِن	لَُكــْم	بِبََرَكتِِهَما 	األْرَض	الَّتـِـي	تَْحِملُُكــم،	َوالسَّ أاَلَ	َوإِنَّ
ــا	 ــا،	َوأُقِيَمتَ ــْم	فَأَطَاَعتَ ــا	بَِمنَافِِعُك ــْن	أُِمَرتَ ــْم،	َولِك ــِه	ِمْنُك ــر	تَْرُجَوانِ ــْم،	َوالَ	لَِخْي ــةً. )1(	إِلَْيُك ــْم،	َوالَ	ُزْلفَ عــاً	لَُك تََوجُّ

َعلـَـى	ُحــُدوِد	َمَصالِِحُكــْم	فَقَاَمتـَـا. )خطبــة	143(

فالطبيعــة	تســتطيع	االســتغناء	كليّــة	عــن	اإلنســان،	وهــي	مســتغنية	عنــه	بالفعــل،	إنمــا	اإلنســان	ال	يســتطيع	البقــاء	لحظــة	واحــدة

دونهــا،	فالمصالــح	بيــن	اإلنســان	والطبيعــة	ليســت	مشــتركة	والخدمــات	ليســت	متبادلــة،	إذ	الطبيعــة	تجــود	بــكل	مــا	عندها	لإلنســان	

دون	أن	تنتظــر	منــه	أي	مقابــل	لذلــك،	بــل	كّل	مــا	هنالــك	هــو	أن	اللــه	ســبحانه	قــد	أمرهــا	باإلنقيــاد	لــه	فانقــادت	وأطاعــت.

ونستعرض	فيما	يلي	كيف	ُوِضعت	الطبيعة	في	خدمة	اإلنسان	سيّدها،	وذلك	من	خالل	نهج	البالغة	بالطبع.

أما	األرض،	فقد	هيأها	سبحانه	لتكون	له	سكنا	صالحا	يسهل	عيشه	عليها،	يقول	عليه	الّسالم	في	ذلك:

ــاداً، ــِه	ِمَه ــا	لَِخْلقِ ــا،	فََجَعلََه ــِة	أَْكنَافَِه ــَد	ُرطُوبَ ــا	بَْع ــا،	َوأَْجَمَدَه ــاِن	ِميَاِهَه ــَد	َمَوَج ــَكَها	بَْع ــْن	أَْمَس ــْبَحاَن	َم فَُس
ــة	211( ــاً.	)خطب ــْم	فَِراش ــطََها	لَُه َوبََس

فاإلمــام	عليــه	الّســالم	يســتعمل	لفــظ	الِمهــاد	والفــراش	للتعبيــر	عــن	الرفاهيــة	التــي	ُجعلــت	لإلنســان	علــى	هــذه	األرض،	فهــي	قــد

مــّرت	بأطــوار	وأدوار	مختلفــة،	اســتغرقت	ســنين	طويلــة،	لتكــون	فــي	النهايــة	مؤهلــة	وصالحــة	لســكن	اإلنســان	وتأميــن	معيشــته.	

ولــن	نتكلــم	اآلن	عــن	هــذه	األدوار،	وإْن	كان	اإلمــام	عليــه	الّســالم	قــد	فّصلهــا	فــي	نهجــه،	إذ	إن	ذلــك	يخــرج	بنــا	عــن	الهــدف	مــن	

الكتاب.

ومــن	تدبيــره	ســبحانه	أن	خلــق	الجبــال،	وجعلهــا	راســية	لتضمــن	اســتقرار	األرض	وعــدم	ميدانهــا،	وإالّ	ألودت	باإلنســان	وأفنتــه،	

يقــول	عليــه	الّســالم:

)1(	الّزْلفة:	القُْربة.



َوَجبـَـَل	َجاَِميَدَهــا )1(	َونُُشــوَز )2(	ُمتُونَِهــا )3(	َوأَْطَواِدَهــا )4(،	فَأَْرَســاَها	فــي	َمَراِســيَها	َوأَْلَزَمَهــا	قََراَراتَِهــا،
فََمَضــْت	ُرُؤوُســَها	فـِـي	اْلَهــَواِء،	َوَرَســْت	أُُصولَُهــا	فـِـي	اْلَمــاِء،	فَأَْنَهــَد	ِجبَالََهــا	َعْن	ُســُهولَِها،	َوأََســاَخ	قََواِعَدَها	
فـِـي	متـُـوِن	أَْقطَاِرَهــا	َوَمَواِضــِع	أَْنَصابَِها،	فَأْشــَهَق	قِاَلََها )5(،	َوأَطَاَل	أَْنَشــاَزَها )6(،	َوَجَعلََها	لـِـألْرِض	ِعَماداً،	
َزَهــا )7(	فِيَهــا	أَْوتـَـاداً،	فََســَكنَْت	َعلـَـى	َحَرَكتَِهــا	ِمــن	أن	تَِميــَد	بِأَْهلَِهــا،	أو	تَِســيَخ	بِِحْملَِهــا،	أو	تـَـُزوَل	َعــْن	 َوأَرَّ

َمواِضِعَهــا.	)خطبة	211(

فالجبــال	هــي	الضمــان	الســتقرار	األرض،	لكــي	تحافــظ	علــى	اإلنســان	وعلــى	اســتمرار	وجــوده	عليهــا.		وأهــم	مــا	يُشــترط	فــي

صالحيــة	األرض	لعيــش	اإلنســان	هــو	تأميــن	الغــذاء	الكامــل	لــه،	والمتكفـّـل	بمعيشــته،	وقــد	جعلهــا	ســبحانه	كذلــك،	يقــول	اإلمــام	

عليــه	الّســالم:

أَْخــَرَج	بـِـِه	ِمــْن	َهَواِمــِد	األْرِض )8(	النَّبـَـاَت،	َوِمــْن	ُزْعــِر )9(	اْلِجبـَـاِل	األْعشــاَب،…	َوَجَعــَل	ذلـِـَك	بَاَغــاً )10(
لأِلنـَـاِم،	َوِرْزقــاً	لأِلْنَعــاِم.	)خطبــة	90(

وأجــرى	ســبحانه	األنهــار	لتســقي	نبــات	األرض،	فيســتمر	فــي	اخضــراره	وفــي	تزويــد	اإلنســان	بمــا	يحتاجــه	ألجــل	معيشــته،	

وأمــا	مــا	ال	تبلغــه	األنهــار	مــن	المناطــق	وأعالــي	الجبــال،	فقــد	ســّخر	لــه	ســبحانه	الســحاب	ليســقيه	ويرويــه،	فيخــرج	نباتــه	غــذاء	

لإلنســان	واألنعــام،	وبهــذا	يقــول	عليــه	الّســالم:

	لـَـْم	يـَـَدْع	ُجــُرَز	األْرِض )11(	الَّتــي	تَْقُصــُر	ِميـَـاهُ	اْلُعيـُـوِن	َعــْن	َرَوابِيَهــا،	َوالَ	تَِجــُد	َجــَداِوُل	األْنَهــاِر	َذِريَعــةً	 ثـُـمَّ
إلــى	بُلُوِغَهــا،	َحتَّــى	أَْنَشــأَ	لََهــا	نَاِشــئَةَ	َســَحاب،	تُْحيـِـي	َمَواتََهــا	َوتَْســتَْخِرُج	نَبَاتََهــا.	)خطبــة	90(

ــة،	 ــد	هيّأهــا	ســبحانه	لتكــون	بأكملهــا	صالحــة	لهــذه	الغاي ــه،	وق ــاألرض	ُخلقــت	أساســا	لتكــون	ســكنا	لإلنســان	ومصــدرا	لقوت ف

ــال.	 ــي	الجب ــى	فــي	أعال ــاء	حت ــه	يســتطيع	المقاومــة	والبق ــا	منهــا،	فإن ــار	اإلنســان	لنفســه	مكان وحيثمــا	اخت

)1(	الجالميد:	الصخور	الصلبة.
)2(	النشوز:	ما	ارتفع	من	األرض.

)3(	المتون:	ما	صلب	من	االرض	وارتفع.
)4(	األطواد:	الناتئات.

)5(	قُلّة	الجبل:	أعاله.وأشهقها:	جعلها	شاهقة	أي	بعيدة	االرتفاع.
)6(	أطال	أنشازها:	أي	متونها	المرتفعة	في	جوانب	االرض.

)7(	أّرزها	بالتشديد:	ثبّتها.
)8(	هوامد	األرض:	ما	لم	يكن	بها	نبات.

)9(	الّزعر:	المواضع	القليلة	النبات.

)10(	البالغ:	ما	يبتلغ	به	من	القوت.
)11(	األرض	الُجُرز	بضمتين:	التي	تمر	عليها	مياه	العيون	فتنبت.



وكمــا	ال	يعيــش	اإلنســان	بــدون	غــذاء،	فكذلــك	ال	يســتطيع	البقــاء	دون	الهــواء	الــذي	يتنفســه،	بــل	إن	النبــات	الــذي	هــو	الغــذاء

الرئيســي	لــه،	مــا	كانــت	األرض	لتخرجــه	لــوال	مســاندة	الهــواء،	وقــد	خلقــه	ســبحانه.

	اْلَهَواَء	ُمتَنَسَّماً	لَِساِكنَِها.	)خطبة	90( َوأََعدَّ

وكان	ال	بــّد	مــن	أجــل	إنبــات	النبــات	وراحــة	اإلنســان	مــن	خلــق	الشــمس	والقمــر،	وتعاقــب	الليــل	والنهــار،	وهــو	مــا	هيـّـأه	ســبحانه

	: أيضا

ــِل ــي	َمنَاقِ ــا،	َوأَْجَراُهَمــا	فِ ةً )2(	ِمــْن	لَْيلَِه ــةً	َمْمُحــوَّ ــةً	ُمْبِصــَرةً )1(	لِنََهاِرَهــا،	َوقََمَرَهــا	آيَ َوَجَعــَل	َشْمَســَها	آيَ
ــنِيَن	 َر	َمِســيَرُهما	فـِـي	َمــَداِرِج	َدَرِجِهَمــا،	لِيَُميِّــَز	بَْيــَن	اللَّْيــِل	َوالنََّهــاِر	بِِهَمــا،	َولِيُْعلـَـَم	َعــَدُد	السِّ َمْجَراُهَمــان	َوقـَـدَّ

واْلِحَســاُب	بَِمقَاِديِرِهَمــا.	)خطبــة	90(

ــن	األرض ــه،	م ــكل	احتياجات ــا	ل ــه	وملبّي ــع	نواحي ــن	جمي ــال	م ــه	متكام ــح	لإلنســان،	وجعل ــأ	ســبحانه	الســكن	الصال ــد	أن	هيّ وبع

المنبســطة	كالمهــاد،	إلــى	الجبــال	الراســية	كاألوتــاد،	إلــى	النبــات	المتكفـّـل	بمعيشــته	وتأميــن	رزقــه،	إلــى	المــاء	المســّخر	إلنباتــه،	

إلــى	الشــمس	والقمــر	وتعاقــب	الليــل	والنهــار،	بعــد	خلــق	هــذا	كلّــه	وســواه	ممــا	هــو	ضــروري	وأساســي	لبقــاء	اإلنســان،	خلــق	

ســبحانه	اإلنســان	وجعلــه	ســيدا	علــى	كل	مــا	خلــق.	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم	موضحــا	لذلــك:

َوأَْخَرَج	إِلَْيَها	أَْهلََها	َعلَى	تََماِم	َمَرافِقِها. )3(	)خطبة	90(

ا	َمَهَد	أَْرَضهُ،	َوأَْنفََذ	أَْمَرهُ،	اْختَاَر	آَدَم	عليه	الّسام،	ِخيَرةً	ِمْن	َخْلقِِه.	)خطبة	90( فَلَمَّ

تحّكم	اإلنسان	بالطبيعة

منــح	ســبحانه	اإلنســان	الفكــر	ليســتنير	بــه،	ويســتطيع	بواســطته	التحّكــم	بتلــك	المخلوقــات،	واالســتفادة	منهــا	إلــى	أقصــى	مــدى

ممكــن.	فالشــمس	والقمــر	مثــال	عرفنــا	بعــض	فوائدهمــا،	وســواء	اكتشــف	اإلنســان	ذلــك	أم	ال،	فهمــا	يقومــان	بدورهمــا	علــى	أكمــل	

وجــه،	لكــن	وبواســطة	الفكــر	الــذي	وهبــه	ســبحانه	لإلنســان،	فإنــه	يســتطيع	إيجــاد	مجــاالت	أخــرى	لالســتفادة	منهمــا،	كوضــع	

التقاويــم	ومعرفــة	الحســاب	والســنين.

وعندمــا	نقــول:	إن	اللــه	ســبحانه	قــد	وضــع	كّل	مــا	فــي	الطبيعــة	فــي	خدمــة	اإلنســان،	فهــذا	ال	يعنــي	ســهولة	انقيادهــا	لــه،	بــل	ال	

بــّد	لــه	مــن	الجهــاد	الدائــم	والكفــاح	المســتمر	معهــا،	لتطويعهــا	وتســخيرها	فــي	قضــاء	مآربــه	وغاياتــه،	وإالّ	فإنهــا	تســتعصي	عليــه	

وال	تلبـّـي	حاجاتــه.	واإلنســان	ال	يســتطيع	تحقيــق	ذلــك	دون	أن	يبــذل	أقصــى	طاقاتــه	ويســتخدم	كافــة	مقدراتــه	الجســدية	والفكريــة	

)1(	مبصرة:	أي	يبصر	بضوئها	مدة	النهار	كله.
)2(	َمْمُحّوة:	يمحى	ضوؤها	في	بعض	أطراف	الليل	في	أوقات	من	الشهر،	وفي	جميع	الليل	أياماً	منه.

)3(	المرافق:	ما	يستعان	به	على	العيش	والسكن.



التــي	وهبهــا	اللــه	لــه،	ولذلــك	ورد	الحــّث	الشــديد	مــن	اإلمــام	عليــه	الّســالم	علــى	تحصيــل	العلــم	وعلــى	العمــل،	وتســخير	العلــم

فــي	مجــال	العمــل.

وباإلضافــة	إلــى	كــون	الطبيعــة	ضامنــة	لمعيشــة	اإلنســان،	ومتكفلــة	بحاجاتــه	الجســدية	مــن	الغــذاء	والمــأوى،	فقــد	جعلهــا	ســبحانه

فــي	الوقــت	نفســه	قائمــة	بحاجاتــه	النفســية	والروحيــة.	فلكــي	ال	يبقــى	اإلنســان	حيــران	يتيــه	فــي	ظلمــات	الجهــل	والحيــرة،	كانــت	

مخلوقــات	اللــه	كلهــا	آيــات	تــدل	عليــه	وتشــير	إليــه،	لتشــبع	حاجــات	اإلنســان	وتطلعاتــه،	فعــرف	بواســطتها	خالقــه،	واســتدل	بهــا	

علــى	المطلــق	الــذي	يجــب	عليــه	الســعي	نحــوه،	فــكان	ســبحانه	كمــا	يقــول	اإلمــام	عليــه	الّســالم:

تِِه.	)خطبة	107( اْلَحْمُد	للِه	اْلُمتََجلِّي	لَِخْلقِِه	بَِخْلقِِه،	َوالظَّاِهِر	لِقُلُوبِِهْم	بُِحجَّ

ةً	لَهُ	َوَدلِياً	َعلَْيِه. )خطبة	90( 	َما	َخلََق	ُحجَّ فََصاَر	ُكلُّ

ومعرفــة	المطلــق	الــذي	يجــب	علــى	اإلنســان	الســعي	نحــوه	هــي	أُولــى	خطــوات	التكامــل	الحقيقيــة،	وكّل	مــا	فــي	الطبيعــة	مــن

مخلوقــات	قــد	ُجعلــت	لتــدل	عليــه	وتشــير	إليــه،	واللــه	ســبحانه	عندمــا	أمــر	الطبيعــة	أن	تكــون	فــي	خدمــة	اإلنســان،	فإنــه	أمرهــا

أيضــا	أن	تمتنــع	عنــه	لبعــض	األســباب	كالتــي	يذكرهــا	اإلمــام	عليــه	الّســالم	بقولــه:

ــيِّئَِة	بِنَْقــِص	الَّثَمــَراِت،	َوَحْبــِس	اْلبََرَكاِت،	َوإِْغــاَِق	َخَزائـِـِن	اْلَخْيَراِت، 	اللــهَ	يَْبتَلـِـي	ِعبـَـاَدهُ	ِعْنــَد	األْعَمــاِل	السَّ إِنَّ
ــٌر،	َويَْزَدِجَر	ُمْزَدِجــٌر.	)خطبة	143( ــَر	ُمتََذكِّ لِيَتـُـوَب	تَائـِـٌب،	َويُْقلـِـَع	ُمْقلـِـٌع،	َويَتََذكَّ

فالطبيعــة	أُمــرت	أن	تمنــع	خيراتهــا	عــن	اإلنســان	حيــن	ينغمــس	فــي	الرذيلــة	والشــهوات	وينســى	اللــه،	لتجعلــه	يحــّس	بِصغر	نفســه

وحقــارة	جاهــه،	فيســارع	لإللتجــاء	إلــى	اللــه	ســبحانه،	الــذي	ال	ملجــأ	لــه	ســواه،	واإللتجــاء	إليــه	ال	يكــون	بغيــر	التوبــة	الصادقــة،	

وبغيــر	اإلقــالع	عــن	المعاصــي،	واالزدجــار	عنــد	النواهــي.

وهــذه	أيضــا	خدمــة	جليلــة	تؤديهــا	الطبيعــة	لإلنســان،	فبامتناعهــا	عنــه	لكــي	تذّكــره	باللــه	ســبحانه،	تكــون	كاآلمــرة	لــه	بالمعــروف،	

الناهيــة	عــن	المنكر	والشــرور.



خاتمة

قّدمنــا	فــي	بدايــة	بحثنــا:	أن	أشــكال	جهــاد	اإلنســان	ليســت	مســتقلة	ومنفصلــة	عــن	بعضهــا	البعــض،	بــل	هــي	مترابطــة،	وتتبــادل

التأثيــر	فيهــا	بينهمــا	فــي	كثيــر	مــن	المــوارد،	وفيمــا	يلــي	نحــاول	تتبـُـَع	وتســجيَل	بعــٍض	منهــا.

المورد	األول:	ونُظهر	فيه	العالقة	والتأثير	المتبادل	بين	جهاد	اإلنسان	مع	اإلنسان،	وجهاد	اإلنسان	مع	الطبيعة.

ولنبــدأ	أوال	بتأثيــر	جهــاد	اإلنســان	مــع	الطبيعــة	علــى	جهــاد	اإلنســان	مــع	اإلنســان.	ويظهــر	هــذا	التأثيــر	مــن	خــالل	فهِمنــا	للهــدف	

األساســي	مــن	الجهــاد	مــع	الطبيعــة،	ويتمثـّـل	هــذا	الهــدف	فــي	محاولــة	تســخير	الطبيعــة	وتطويعهــا،	ليســهل	قيادهــا	على	اإلنســان،	

وبالتالــي	ليتمكــن	مــن	تحصيــل	معاشــه	منهــا	بمقــدار	أوفــر	وبســهولة	أكبــر.

ولكــّن	هــذا	الهــدف	الســامي	كانــت	لــه	أحيانــا	آثــاره	الســيئة	علــى	عالقــة	اإلنســان	باإلنســان،	حيــث	إن	الوســائل	المنتجــة	للحاجــات	

البشــرية	قــد	تطــورت	ونمــت	نتيجــة	الســعي	اإلنســاني	المســتمر	الهــادف	إلــى	ذلــك،	ممــا	جعــل	اإلنتــاج	أســهل	وأوفــر،	لدرجــِة	

أن	أصبــح	زائــدا	-	أحيانــا	-	عــن	الحاجــة،	وهــذا	مــا	هيـّـأ	للبعــض	فرصــة	اســتغالل	الفائــض،	لتســخير	اآلخريــن	مــن	أبنــاء	جنســه	

واســتخدامهم	فــي	ســبيل	تحقيــق	مصالحــه	ومآربــه	الشــخصية.	وبذلــك	أخــذت	العالقــة	بيــن	اإلنســان	واإلنســان	ألوانــا	وأشــكاال	

أخــرى،	تختلــف	عّمــا	كانــت	عليــه	قبــل	حصــول	الفائــض،	فبعــد	أن	كانــت	تتمثــل	بالتعــاون	والتعاطــف	مــن	أجــل	تطويــع	الطبيعــة	

واكتســاب	المعــاش	منهــا،	تحولــت	هــذه	العالقــة	إلــى	شــكل	العــداء	والمحاربــة:	بيــن	اإلنســان	الغنــي	ذي	القــوة	الــذي	يملــك	فائــض	

اإلنتــاج	والوســائل	المنتجــة	لــه	-	والمبتعــد	عــن	خــط	الفطــرة	-	،	وبيــن	اإلنســان	الفقيــر	والضعيــف	الفاقــد	لــكل	ذلــك.

وهــذه	العالقــة	الجديــدة	كانــت	تــؤدي	أحيانــا	إلــى	ثــورات	اجتماعيــة	تقــوم	بهــا	الفئــات	الفقيــرة	علــى	الغنيــة،	وواضــح	مــا	يرافــق	

ذلــك	مــن	إراقــة	دمــاٍء	وإتــالف	خيــراٍت،	كان	مــن	الممكــن	أن	يتمتــع	بهــا	الجميــع	لــو	أنهــم	تمّســكوا	بالفطــرة	التــي	فطرهــم	اللــه	

عليهــا.

ــارة	يأخــذ	شــكل	التعاطــف	 ــاد	ت ــذا	الجه ــإن	ه ــة،	ف ــع	الطبيع ــاد	اإلنســان	م ــى	جه ــع	اإلنســان	عل ــاد	اإلنســان	م ــر	جه ــا	تأثي وأم

والتعــاون،	وأخــرى	شــكل	العــداء	والمحاربــة.	أمــا	فــي	حــال	اتخــاذ	العالقــة	اإلنســانية	الشــكل	األول،	فــإن	ذلــك	يوّحــد	الجامعــة	

البشــرية	ويجعلهــا	متعاونــة	متكافئــة	فــي	ســبيل	هــدف	واحــد،	يتمثــل	بإســعاد	المجتمــع	ككل،	وطلــب	الخيــر	والرخــاء	للجميــع،	

عــن	طريــق	تأميــن	كل	االحتياجــات	مــن	مصدرهــا	الرئيســي	وهــو	الطبيعــة.	والطبيعــة	تلبّــي	جميــع	االحتياجــات	لــكل	النــاس،	

إذ	إن	اللــه	ســبحانه	قــد	أمرهــا	بذلــك،	ولكــن	تطويعهــا	يحتــاج	إلــى	تضافــر	الجهــود	اإلنســانية	واتحادهــا،	فــإذا	مــا	توّحــدت	هــذه	

الجهــود،	أعطــت	الطبيعــةُ	خيراتِهــا	ووهبتهــا	بســخاء،	بعــد	أن	اســتحقها	اإلنســان	عــن	جــدارة.

وأمــا	فــي	حــال	اتخــاذ	العالقــة	بيــن	اإلنســان	واإلنســان	شــكل	العــداء	والمحاربــة،	فــإن	فُــرص	الســيطرة	علــى	الطبيعــة	تصبــح	

أقــّل	وأصعــب،	إذ	إن	محاربــة	إنســان	إلنســان	تســاهم	فــي	تدميــر	مؤهالتــه	وإمكانياتــه،	ومــا	يُبنــى	فــي	ســنوات،	ال	يحتــاج	تدميــره	



ألكثــر	مــن	لحظــات،	وبذلــك	تــراوح	الجهــود	اإلنســانية	مكانهــا،	وتبقــى	الطبيعــة	مســتعصية	علــى	اإلنســان،	ال	تســخو	عليــه	إالّ

بالشــيء	القليــل	الــذي	ال	يــكاد	يزيــد	عــن	حاجاتــه	األساســية،	والتــي	ال	حيــاة	لــه	دون	تلبيتهــا،	هــذا	مــع	المعانــاة	والجهــد	فــي	ســبيل

. تحصيلها

المــورد	الثانــي:	ونحــاول	أن	نبحــث	فيــه	عــن	التأثيــر	المتبــادل	بيــن	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه،	وجهــاده	مــع	اآلخريــن	مــن	بنــي	

جنســه.

ونتنــاول	أوال	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه،	واآلثــار	التــي	يتركهــا	علــى	جهــاده	مــع	اآلخريــن،	فنقــول:	إن	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه	

يســتهدف	تزكيتهــا	وتطهيرهــا	واالرتفــاع	بهــا	عــن	الغرائــز	والشــهوات	الدنيويــة،	وذلــك	عــن	طريــق	تطلعهــا	نحــو	المطلــق،	

فيــرّوض	اإلنســان	نفســه	بجهادهــا،	ويســيطر	علــى	الغرائــز	والعواطــف	المتحكمــة	فيــه،	وال	يتــرك	لهــا	مجــال	العبــِث	به	وتســييِره	

حســبما	أرادت	ورغبــت،	بــل	إنــه	يُحّكــم	عقلــه	ويفســح	لــه	مجــال	تســييِره	وقيادتـِـه،	والعقــل	-	الــذي	مــا	يــزال	محافظــا	علــى	االتجاه	

ــير	نحــو	المطلـَـق	الــذي	تفرضــه	الفطــرة	الصافيــة	التــي	لــم	تتدنــس	 الــذي	فطــره	اللــه	عليــه	-	يتحكــم	بالغرائــز،	ويأمــر	دائمــا	بالسَّ

ولــم	تتشــّوه	باألهــواء	والنــزوات،	ولــم	تخضــع	لحكــم	العاطفــة	وحدهــا.	ولذلــك	نــرى	اإلمــام	عليــه	الّســالم	يأمــر	بالرجــوع	إلــى	

العقــل	وتحكيمــه	إذ	يقــول:	

اْلِحْلُم	ِغطَاٌء	َساتٌِر،	َواْلَعْقُل	ُحَساٌم	قَاِطٌع،	فَاْستُْر	َخلََل	ُخلُقَِك	بِِحْلِمَك،	َوقَاتِْل	َهَواَك	بَِعْقلَِك.	)حكمة	414(

	منهمــا	دوره	الــذي	ال	يقــوم	بــه	غيــره، فالعقــل	لــه	مجالــه،	وكذلــك	العاطفــة،	وال	يصــح	أن	نلغــي	أحدهمــا	لحســاب	اآلخــر،	إذ	لــكلٍّ

ــع	القــرار	فــي	داخــل	 ــّد	منهــا	لصن ــا	أّن	العاطفــة	هــي	مــن	المراحــل	التــي	ال	ب ــه	خدمــات	يؤديهــا	لآلخــر.	وقــد	ســبق	وذكرن ول

اإلنســان.

وكالم	اإلمــام	عليــه	الّســالم	إذ	يذكــر	أن	العقــل	يجــب	أن	يكــون	فــي	صــراع	مــع	العاطفــة،	ال	يعنــي	أن	العاطفــة	يجــب	أن	يُلغــى	

دورهــا	ليحــل	العقــل	محلهــا،	بــل	المقصــود	أن	تكــون	العاطفــة	ُمســتَِمدة	ميلهــا	مــن	العقــل	وحــده،	أي	أن	تكــون	عواطــف	اإلنســان

وأهــواؤه	خاضعــة	لعقلــه	وليــس	العكــس.

والعقــل	المتغلــب	علــى	الغرائــز	والمســيطر	عليهــا	هــو	العقــل	الدينــي	وحــده،	الــذي	ال	يملكــه	إال	مــن	اســتكمل	جهــاده	مــع	نفســه،	

وهــذا	العقــل	يحكــم	علــى	عالقــة	اإلنســان	مــع	اإلنســان،	ويوجههــا	إلــى	مــا	فيــه	ســعادةُ	الجميــع	وخيُرهــم،	بــدل	أن	تتخــذ	هــذه	

العالقــة	شــكل	العــداء	والمحاربــة.	وقــد	تبيــن	مــن	ذلــك	كيــف	يؤثــر	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه	علــى	جهــاده	مــع	اآلخريــن،	إذ	إنــه	

يجعلــه	فــي	خدمــة	الــكّل	بــدل	محاولــة	الســيطرة	عليهــم	والتحكــم	فيهــم.

وأمــا	جهــاد	اإلنســان	مــع	اإلنســان	وتأثيــره	علــى	جهــاد	اإلنســان	مــع	نفســه،	فهــو	يتمثـّـل	فــي	أن	هــذا	النــوع	مــن	الجهــاد	حيــن	يتخــذ	

شــكل	المحاربــة	بالســيف،	فهــو	يهــدف	إلــى	تحريــر	البشــرية	مــن	كافــة	الضغوطــات	المفروضــة	عليهــا،	وإذا	مــا	تــّم	هــذا	الهــدف	

فنســتطيع	حينئــذ	أن	نأمــل	مــن	هــذا	اإلنســان	الســعي	نحــو	التكامــل	والتطلــع	نحــو	المطلــق،	وإال	فمــع	وجــود	القيــود	التــي	تتحكــم	

بجميــع	تصرفاتــه،	وتراقــب	كل	حركاتــه	وســكناته،	فكيــف	يمكنــه	التكامــل	حينئــذ؟	وآخــر	دعوانــا	أن	الحمــد	للــه	رّب	العالميــن.



الفهرس	الموضوعي

لكلمات	نهج	البالغة	الواردة	في	هذا	الكتاب	

مقدمة	

ُدوا	ِمْنهَا	األْعَماَل	إلى	َداِر	اْلقََراِر..	)خطبة	132( ْنيَا	لَْم	تُْخلَْق	لَُكْم	َداَر	ُمقَام،	بَْل	ُخلِقَْت	لَُكْم	َمَجازاً	لِتََزوَّ 	الدُّ فَإِنَّ

جهاد	اإلنسان	نحو	الله	

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	لَْم	يَْخلُْقُكْم	َعبَثاً،	َولَْم	يَْتُرْكُكْم	ُسدًى،	َولَْم	يََدْعُكْم	فِي	َجهَالَة	َوالَ	َعمًى.	)خطبة	85( فَإِنَّ

الَ	تُْدِرُكهُ	اْلُعيُوُن	بُِمَشاهََدِة	اْلِعيَاِن،	َولِكْن	تُْدِرُكهُ	اْلقُلُوُب	بَِحقَائِِق	اإليَماِن.	)خطبة 179(

تَتَلَقَّاهُ	األذهَاُن	الَ	بُِمَشاَعَرة	َوتَْشهَُد	لَهُ	اْلَمَرائِي	الَ	بُِمَحاَضَرة.	)خطبة	185(

	إِلَْيَك	أَْفَضِت	اْلقُلُوُب،	َوُمدَِّت	األْعنَاُق،	َوَشَخَصِت	األْبَصاُر،	َونُقِلَِت	األْقَداُم،	َوأُْنِضيَِت	األْبَداُن.	)كتاب	15( اللَّهُمَّ

)108 	َمْلهُوف.	)خطبة 	َضِعيف،	َوَمْفَزُع	ُكلِّ ةُ	ُكلِّ 	َذلِيل،	َوقُوَّ 	ُكلِّ 	فَقِير،	َوِعزُّ ِغنى	ُكلِّ

ــه،	 ــاِهُد	الَ	بُِمَماسَّ ــِميُع	الَ	بـِـأََداة،	َواْلبَِصيــُر	الَ	بِتَْفِريــِق	آلـَـة،	َوالشَّ األَحــُد	الَ	بِتَأِْويــِل	َعــَدد،	َواْلَخالـِـُق	الَ	بَِمْعنـَـى	َحَرَكــة	َونََصــب،	َوالسَّ

َواْلبَائـِـُن	الَ	بِتََراِخــي	َمَســافَة،	َوالظّاِهــُر	الَ	بُِرؤيـَـة،	َواْلبَاِطــُن	الَ	بِلَطَافـَـة.	)خطبــة	152(

ــٌع	الَ	بَِجاِرَحــة	لَِطيــٌف	الَ	 ــة	َصانِ ــالَ	ِهمَّ ــالَ	َرِويَّــة،	ُمِريــٌد	بِ ــٌم	بِ ــن،	ُمتََكلِّ ــُر	ُمبَايِ ــا	َغْي ــُر	ُمالَِمــس،	بَِعيــٌد	ِمْنهَ قَِريــٌب	ِمــَن	األْشــيَاِء	َغْي

ــة	179( ــِة.	)خطب قَّ ــٌم	الَ	يُوَصــُف	بِالرِّ ــِة،	َرِحي ــٌر	الَ	يُوَصــُف	بِاْلَحاسَّ ــاِء	بَِصي ــٌر	الَ	يُوَصــُف	بِاْلَجفَ ــاِء،	َكبِي يُوَصــُف	بِاْلَخفَ

ــأْناً،	 ــَر	َش ــْل	َكبُ ــهُ	تَْجِســيداً	بَ ــاُت	فََعظََّمْت ــِه	اْلَغايَ ــْت	بِ ــم	تَنَاهَ ــِذي	ِعظَ ــهُ	تَْجِســيماً،	َوالَ	بِ ــاُت	فََكبََّرْت ــِه	النِّهَايَ ــدَّْت	بِ ــر	اْمتَ ــِذي	ِكبَ ــَس	بِ لَْي

ــة	185( ــْلطَاناً.	)خطب ــَم	ُس َوَعظُ

َواِحٌد	الَ	بَِعَدد	َوَدائٌِم	الَ	بِأََمد	َوقَائٌِم	الَ	بََعَمد.	)خطبة	185(

	الَ	بِاْستِفَاَدة.	)خطبة	186( ٌر	الَ	بَِجْوِل	فِْكَرة،	َغنِيٌّ فَاِعٌل	الَ	بِاْضِطَراِب	آلَة،	ُمقَدِّ



	َويَْرَضــى يُْخبـِـُر	الَ	بِلَِســان	َولَهــَوات	َويَْســَمُع	الَ	بُِخــرُوق	َوأََدَوات،	يَقـُـوُل	َوالَ	يَْلفـِـظُ،	َويَْحفـَـظُ	َوالَ	يَتََحفَّــظُ	َويُِريــُد	َوالَ	يُْضِمــُر.	يُِحــبُّ

(	الَ	بَِصــْوت	يَْقــَرُع،	َوالَ	بِنـِـَداء	يُْســَمُع.	 ِمــْن	َغْيــِر	ِرقَّــة،	َويُْبِغــُض	َويَْغَضــُب	ِمــْن	َغْيــِر	َمَشــقَّة.	يَقـُـوُل	لَِمــا	أََراَد	َكْونـَـهُ:	)ُكــْن	فَيَُكــوُنَ

)خطبــة	186(

ــُم،	َوالَ	 ــِع	ااْلُُمــوِر	بِــالَ	َرِويَّــة	َوالَ	َضِميــر،	الَّــِذي	الَ	تَْغَشــاهُ	الظُّلَ ِر	لَِجميِ ــدِّ ــاد،	َوالَ	ِعْلــم	ُمْســتَفَاد،	اْلُمقَ ــِم	بَــالَ	اْكتَِســاب	َوالَ	اْزِديَ اْلَعالِ

ــاِر.	)خطبــة	213( ــَس	إِْدَراُكــهُ	بِاإلْبَصــاِر،	َوالَ	ِعْلُمــهُ	بِاإلْخبَ ــاٌر،	لَْي ــِه	نَهَ ــٌل،	َوالَ	يَْجــِري	َعلَْي ــهُ	لَْي ــَواِر،	َوالَ	يَْرهَقُ يَْســتَِضيُء	بِاألْن

جهاد	اإلنسان	مع	نفسه	

َوالَ	ِعبَاَدةَ	َكأََداِء	اْلفَرائِِض.	)حكمة	108(

ِت	النََّوافُِل	باْلفََرائِِض	فَاْرفُُضوهَا.	)حكمة	270( إذا	أََضرَّ

ــلُوَن	إلــى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ:	اإليَمــاُن	بـِـِه	َوبَِرُســولِِه،	َواْلِجهــاُد	فـِـي	َســبِيلِِه	فَإِنَّــهُ	ِذْرَوةُ	اإلْســالَِم،	َوَكلَِمــةُ	 ــَل	بـِـِه	اْلُمتََوسِّ 	أَْفَضــَل	َمــا	تََوسَّ إِنَّ

َكاِة	فَإِنَّهَــا	فَِريَضــةٌ	َواِجبَــةٌ،	َوَصــْوُم	َشــْهِر	َرَمَضــاَن	فَإِنَّــهُ	ُجنَّــةٌ	 ــالَِة	فَإِنَّهَــا	اْلِملَّــةُ،	َوإِيتَــاهُ	الــزَّ اإلْخــالَِص	فَإِنَّهَــا	اْلفِْطــَرةُ،	َوإِقَــاُم	اْلصَّ

ــي	اْلَمــاِل	َوَمْنَســأَةٌ	 ــَراةٌ	فِ ــا	َمْث ِحــِم	فَإِنَّهَ ــةُ	الرَّ ــَب	َوِصلَ ْن ــَر	َويَْرَحَضــاِن	الذَّ ــاِن	اْلفَْق ــا	يَْنفِيَ ــِت	َواْعتِمــاُرهُ	فَإِنَّهَُم 	اْلبَْي ــاب،	َوَحــجُّ ِمــَن	اْلِعقَ

ــا	تَقِــي	 ــُع	اْلَمْعــُروِف	فَإِنَّهَ ــوِء،	َوَصنَائِ ــُع	ِميتَــةَ	السُّ ــا	تَْدفَ ــِة	فَإِنَّهَ ــُر	اْلَخِطيئَــةَ،	َوَصَدقَــةُ	اْلَعالَنِيَ ــا	تَُكفِّ 	فَإِنَّهَ ــرِّ فــي	األَجــِل،	َوَصَدقَــةُ	السِّ

ــَواِن.	)خطبــة 109( َمَصــارَع	اْلهَ

يَاِم	فِي	األيَّــاِم	اْلَمْفُروَضــاِت،	تْســِكيناً	الََْطَرافِِهْم	 َكــَواِت،	َوُمَجاهـَـَدِة	الصِّ لـَـَواِت	َوالزَّ َوَعــْن	ذلـِـَك	َمــا	َحــَرَس	اللــهُ	ِعبـَـاَدهُ	اْلُمْؤِمنِيــَن	بِالصَّ

َوتَْخِشــيعاً	ألْبَصاِرهــْم،	َوتَْذلِيــالً	لِنُفُوِســِهْم،	َوتَْخفِيضاً	لِقُلُوبِِهــْم.	)خطبة	192(

ــلُوَن	إلــى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ:	اإليَمــاُن	بـِـِه	َوبَِرُســولِِه،	َواْلِجهــاُد	فـِـي	َســبِيلِِه	فَإِنَّــهُ	ِذْرَوةُ	اإلْســالَِم،	َوَكلَِمــةُ	 ــَل	بـِـِه	اْلُمتََوسِّ 	أَْفَضــَل	َمــا	تََوسَّ إِنَّ

ــالَِة	فَإِنَّهـَـا	اْلِملَّــةُ.	)خطبــة	109( اإلْخــالَِص	فَإِنَّهـَـا	اْلفِْطــَرةُ،	َوإِقـَـاُم	اْلصَّ

ــاً(،	أاَلَ	 ــاً	َمْوقُوت ــَن	ِكتَاب ــى	اْلُمْؤِمنِي ــْت	َعلَ ــا	)َكانَ ــا،	فَإِنَّهَ ــوا	بِهَ بُ ــا،	َوتَقَرَّ ــتَْكثُِروا	ِمْنهَ ــا،	َواْس ــوا	َعلَْيهَ ــالَِة،	َوَحافِظُ ــَر	الصَّ ــُدوا	أَْم تََعاهَ

ــوَب	 نُ 	الذُّ ــا	لَتَُحــتُّ ــُك	ِمــَن	اْلُمَصلِّيــَن(،	َوإِنَّهَ ــْم	نَ ــوا	لَ ــي	َســقََر	*	قَالُ ــا	َســلََكُكْم	فِ ــاِر	ِحيــَن	ُســئِلُوا:	)َم ــِل	النَّ ــَمُعوَن	إلــى	َجــَواِب	أَْه تَْس

ُجــِل،	فَهـُـَو	 ــة	تَُكــوُن	َعلـَـى	بـَـاِب	الرَّ بـَـق	َوَشــبَّهَهَا	َرُســوُل	اللــِه	صلـّـى	اللــه	عليــه	وآلــه	وســلّم	بِاْلَحمَّ 	اْلــَوَرِق	َوتُْطلِقُهـَـا	إِْطــالََق	الرِّ َحــتَّ

ــِة	َخْمــَس	َمــّرات،	فََمــا	َعَســى	أن	يَْبقَــى	َعلَْيــِه	ِمــَن	الــدََّرِن؟.	)خطبــة	199( ــْوِم	َواللَّْيلَ ــا	فِــي	اْليَ يَْغتَِســُل	ِمْنهَ

الَِة،	فَإِنَّهَا	َعُموُد	ِدينُِكْم.	)كتاب	47( َواللهَ	اللهَ	فِي	الصَّ

	َشْيء	ِمْن	َعَملَِك	تَبٌَع	لَِصالَتَِك.	)كتاب	27( َواْعلَْم	أن	ُكلَّ



نِي	َذْنٌب	أُْمِهْلُت	بَْعَدهُ	َحتَّى	أَُصلَِّي	َرْكَعتَْيِن	َوأْسأََل	اللهَ	اْلَعافِيَة.	)حكمة	290( َما	أَهَمَّ

إذهَابــاً	لِْلُخيـَـالَِء	َعْنهـُـْم،	لِمــا	فـِـي	ذلـِـَك	ِمــْن	تَْعفِيــِر	ِعتـَـاِق	اْلُوُجــوِه	بالتُّــَراِب	تََواُضعــاً،	َواْلتَِصاِق	َكَرائـِـِم	اْلَجــَواِرِح	بـِـاألْرِض	تََصاُغراً.	

)خطبة	192(

الَةَ	تَْنِزيهاً	َعِن	اْلِكْبِر.	)حكمة	243( ْرِك،	َوالصَّ فََرَض	اللهُ	اإليَماَن	تَْطِهيراً	ِمَن	الشِّ

َوالَ	َوْحَدةَ	أَْوَحُش	ِمَن	اْلُعْجِب.	)حكمة	108(

ْرهَا	َعْن	َوْقتِهَا	الْشتَِغال.	)كتاب	27( ْل	َوْقتَهَا	لِفََراغ،	َوالَ	تُْؤخِّ الَةَ	لَِوْقتِهَا	اْلُمَوقَِّت	لَهَا،	َوالَ	تَُعجِّ 	الصَّ َصلِّ

الَةَ	إاِلَّ	فَاِصالً	فِي	َسبِيِل	اللِه،	فِي	أَْمر	تُْعَذُر	بِِه.	)كتاب	69( َوالَ	تَُسافِْر	فِي	يَْوِم	ُجُمَعة	َحتّى	تَْشهََد	الصَّ

َوَصْوُم	َشْهِر	َرَمَضاَن	فَإِنَّهُ	ُجنَّةٌ	ِمَن	اْلِعقَاب.	)خطبة	109(

يَاُم.	)حكمة	131( 	َشْيء	َزَكاةٌ،	َوَزَكاةُ	اْلبََدِن	الصِّ َولُِكلِّ

ــْم،	 ــِهْم،	َوتَْخفِيضــاً	لِقُلُوبِِه ــالً	لِنُفُوِس ــيعاً	ألْبَصاِرهــْم،	َوتَْذلِي ــْم	َوتَْخِش ــِكيناً	الََْطَرافِِه ــاِم	اْلَمْفُروَضــاِت،	تْس ــي	األيَّ ــاِم	فِ يَ ــَدِة	الصِّ َوُمَجاهَ

ــاألْرِض	 ــَواِرِح	بِ ــِم	اْلَج ــاِق	َكَرائِ ــاً،	َواْلتَِص ــَراِب	تََواُضع ــاِق	الُوجــوِه	بالتُّ ــِر	ِعتَ ــْن	تَْعفِي ــَك	ِم ــي	ذلِ ــا	فِ ــْم،	لِم ــالَِء	َعْنهُ ــاً	لِْلُخيَ َوإذهَاب

ــة	192( ــالً.	)خطب ــاِم	تََذلُّ يَ ــَن	الصِّ ــوِن	ِم ــوِن	بِالُمت ــوِق	اْلبُطُ ــراً،	َولُُح تََصاُغ

يَاَم	اْبتاِلًَء	إلْخالَِص	اْلَخْلِق.	)حكمة	243( َوالصِّ

	َوالَ	تَْنفـَـُع،	َوالَ	 لِيــَن	ِمــْن	لـَـُدْن	آَدَم	َصلـَـوات	اللــِه	َعلَْيــِه	إلــى	اآلِخِريــَن	فــي	هــذا	اْلَعالـَـِم،	بَأَْحَجــار	الَ	تَُضــرُّ 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ،	اْختَبـَـَر	األوَّ أَنَّ

ْنيـَـا	 	نَتَائـِـِق	الدُّ 	َوَضَعــهُ	بِأَْوَعــِر	بِقـَـاِع	األْرِض	َحَجــراً،	َوأَقـَـلِّ تُْبِصــُر	َوالَ	تَْســَمُع،	فََعَجلَهـَـا	بَْيتـَـهُ	اْلَحــَراَم	الَّــِذي	َجَعلـَـهُ	لِلنَّــاِس	قِيَامــاً.	ثـُـمَّ

	َوالَ	 َمــَدراً	َوأَْضيـَـِق	بُطـُـوِن	األْوِديـَـِة	قُْطــراً،	بَْيــَن	ِجبـَـال	َخِشــنَة،	َوِرَمــال	َدِمثـَـة	َوُعيـُـون	َوِشــلَة	َوقـُـرًى	ُمْنقَِطَعــة،	ال	يَْزُكــو	بِهـَـا	ُخــفٌّ

َحافـِـٌر	َوالَ	ِظْلــٌف.	)خطبــة	192(

	أََمــَر	آَدَم	َوَولـَـَدهُ	أن	يَْثنـُـوا	أَْعطَافَهـُـْم	نَْحــَوهُ،	فََصــاَر	َمثَابـَـةً	لُِمْنتََجــِع	أَْســفَاِرهْم	َوَغايـَـةً	لُِمْلقـَـى	ِرَحالِِهــْم،	تَْهــِوي	إِلَْيــِه	ثَِماُر	األْفئـِـَدِة	ِمْن	 ثـُـمَّ

وا	َمنَاِكبَهـُـْم	ُذلـُـالً	يُهَلِّلـُـوَن	للــه	َحْولـَـهُ،	َويَْرُملـُـوَن	 َمفـَـاِوِز	قِفـَـار	َســِحيقَة	َوَمهـَـاِوي	فَِجــاج	َعِميقـَـة،	َوَجَزائـِـِر	بَِحــار	ُمْنقَِطَعــة،	َحتَّــى	يَهـُـزُّ

ــُعوِر	َمَحاِســَن	َخْلقِِهــُم،	اْبتـِـالًَء	َعِظيمــاً،	 هُوا	بِإِْعفـَـاِء	الشُّ ــَرابِيَل	َوَراَء	ظُهُوِرِهــْم،	َوَشــوَّ َعلـَـى	أَْقَداِمِهــْم	ُشــْعثاً	ُغْبــراً	لـَـهُ،	قـَـْد	نَبـَـُذوا	السَّ

َواْمتِحانــاً	َشــِديداً،	َواْختِبـَـاراً	ُمبِينــاً،	َوتَْمِحيصــاً	بَلِيغــاً،	َجَعلـَـهُ	اللــهُ	تََعالــى	َســبَباً	لَِرْحَمتـِـِه،	َوُوْصلـَـةً	إلــى	َجنَّتـِـِه.	)خطبــة	192(

	االَْشــَجاِر	َدانِــَي	الِّثمــاِر،	 َولـَـْو	أََراَد	ُســْبَحانَهُ	أن	يََضــَع	بَْيتـَـهُ	اْلَحــَراَم،	َوَمَشــاِعَرهُ	اْلِعظَــاَم،	بَْيــَن	َجنَّــات	َوأَْنهـَـار،	َوَســْهل	َوقـَـَرار	َجــمَّ

ة	َســْمَراَء	َوَرْوَضــة	َخْضــَراَء،	َوأَْريـَـاف	ُمْحِدقـَـة،	َوِعــَراص	ُمْغِدقـَـة	َوُزُروع	نَاِضــَرة،	َوطُُرق	 	اْلبُنـَـى	ُمتَِّصــَل	اْلقـُـَرى،	بَْيــَن	بـُـرَّ ُمْلتـَـفَّ

َعاِمــَرة،	لـَـَكاَن	قـَـْد	َصُغــَر	قـَـْدُر	اْلَجــَزاِء	َعلـَـى	َحَســِب	َضْعــِف	اْلبـَـالَِء.	)خطبــة	192(



َدة	َخْضــَراَء،	َويَاقُوتـَـة	َحْمــَراَء،	َونـُـور	َوِضيـَـاء،	لََخفَّــَف َولـَـْو	َكاَن	األَســاُس	اْلـــَمْحُموُل	َعلَْيهـَـا،	َواألْحَجــاُر	اْلَمْرفـُـوُع	بِهـَـا،	بَْيــَن	ُزُمــرُّ

ْيــِب	ِمــَن	اْلنَّــاِس.	)خطبــة	192( ــُدوِر،	َولََوَضــَع	ُمَجاهـَـَدةَ	إْبلِيــَس	َعــِن	اْلقُلـُـوِب،	َولَنَفـَـى	ُمْعتَلـَـَج	الرَّ 	فـِـي	الصُّ ــكِّ ذلـِـَك	ُمَضاَرَعــةَ	الشَّ

ــَدائِِد،	َويَتََعبَُّدهـُـْم	بِأَْلــَواِن	اْلـــَمَجاِهِد،	َويَْبتَلِيِهــْم	بُِضــُروِب	اْلَمــَكاِرِه،	إِْخَراجــاً	لِلتََّكبُّــِر	ِمــْن	 	اللــهَ	ُســْبَحانَهُ	يَْختَبـِـُر	ِعبـَـاَدهُ	بِأَْنــَواِع	الشَّ َولِكــنَّ

قُلُوبِِهــْم،	َوإِْســَكاناً	لِلتََّذلُّــِل	فـِـي	نُفُوِســهْم،	َولِيَْجَعــْل	ذلـِـَك	أَْبَوابــاً	فُتُحــاً	إلــى	فَْضلـِـِه،	َوأَْســبَاباً	ُذلـُـالً	لَِعْفــِوِه.	)خطبــة	192(

ْنَب.	)خطبة	109( 	اْلبَْيِت	َواْعتِماُرهُ	فَإِنَّهَُما	يَْنفِيَاِن	اْلفَْقَر	َويَْرَحَضاِن	الذَّ َوَحجُّ

	َضِعيف.	)حكمة	131( 	ِجهَاُد	ُكلِّ َواْلَحجُّ

ــالَِة	قُْربَانــاً	ألْهــِل	اإلْســالَِم،	فََمــْن	أَْعطَاهـَـا	طَيِّــَب	النَّْفــِس	بِهـَـا،	فإِنَّهـَـا	تُْجَعــُل	لـَـهُ	َكفَّــاَرةً،	َوِمــَن	النَّــاِر	 َكاةَ	ُجِعلـَـْت	َمــَع	الصَّ 	أن	الــزَّ ثـُـمَّ

	َمــْن	أَْعطَاهـَـا	َغْيــَر	طَيِّــِب	النَّْفــِس	بِهـَـا،	يَْرُجــو	بِهـَـا	َمــا	هـُـَو	 	َعلَْيهـَـا	لَهَفــَـهُ،	فــإِنَّ ِحَجــازاً	َوِوقَايـَـةً،	فـَـالَ	يُْتبَِعنَّهـَـا	أََحــٌد	نَْفَســهُ،	َوالَ	يُْكثـِـَرنَّ

	اْلَعَمــِل،	طَِويــُل	النَّــَدِم.	)خطبــة	199( ــنَِّة،	َمْغبـُـوُن	األْجــِر	َضــالُّ أَْفَضــُل	ِمْنهـَـا،	فَهـُـَو	َجاِهــٌل	بِالسُّ

َكاِة.	)حكمة	138( نُوا	أَْمَوالَُكْم	بِالزَّ َحصِّ

ْزِق.	)حكمة	243( َكاةَ	تَْسبِيباً	لِلرِّ َوالزَّ

	 	ِمْنــهُ	أكثــر	ِمــْن	َحــقِّ 	َعلَْيــِه	َكاِرهــاً،	َوالَ	تَأخــذنَّ 	ُمْســلِماً،	َوالَ	تَْجتَــاَزنَّ َعــنَّ اْنطَلِــْق	َعلَــى	تَْقــَوى	اللــِه	َوْحــَدهُ	الَ	َشــِريَك	لَــهُ،	َوالَ	تَُروِّ

ــِكينَِة	َواْلَوقـَـاِر،	َحتَّــى	تَقــُوَم	 	اْمــِض	إِلَْيِهــْم	بِالسَّ 	فَاْنــِزْل	بَِمائِِهــْم	ِمــْن	َغْيِرأنتَُخالـِـطَ	أَْبيَاتَهـُـْم،	ثـُـمَّ اللــِه	فـِـي	َمالـِـِه.	فـَـإذا	قَِدْمــَت	َعلـَـى	اْلَحــيِّ

	اللــِه	فـِـي	 	اللــِه	َوَخلِيفَتـُـهُ،	ألخــذ	ِمْنُكــْم	َحــقَّ 	تَقـُـوَل:	ِعبـَـاَد	اللــِه،	أَْرَســلَنِي	إِلَْيُكــْم	َولـِـيُّ بَْينَهـُـْم	فَتَُســلَِّم	َعلَْيِهــْم،	َوالَ	تُْخــِدْج	بِالتَِّحيَّــِة	لَهـُـْم	ثـُـمَّ

وهُ	إلــى	َولِيِّــِه؟	فـَـإِْن	قـَـال	قَائـِـٌل:	الَ،	فـَـالَ	تَُراِجْعــهُ.	)كتــاب	25( أَْمَوالُِكــْم،	فَهـَـْل	لِلَّــِه	فـِـي	أَْمَوالُِكــْم	ِمــْن	َحــّق	فَتـُـَؤدُّ

َكاِة	ِمْن	َصْرِف	ثََمَراِت	األْرِض	َوَغْيِر	َذلَِك	إلى	أَْهِل	اْلَمْسَكنَِة	َواْلفَْقِر.	)خطبة	192( َمَع	َما	فِي	الزَّ

	اللهَ	ُسْبَحانَهُ	فََرَض	فِي	أَْمَواِل	األْغنِيَاِء	أَْقَواَت	اْلفُقََراِء،	فََما	َجاَع	فَقِيٌر	إاِلَّ	بَِما	َمنََع	بِِه	َغنِي.	)حكمة	319( إِنَّ

َمــا	أَْحَســَن	تََواُضــَع	األْغنِيَــاِء	لِْلفُقَــَراِء	طَلَبــاً	لَِمــا	ِعْنــَد	اللــِه!	وأَْحَســُن	ِمْنــهُ	تِيــهُ	اْلفُقَــَراِء	َعلَــى	األْغنِيَــاِء	اتِّــَكاالً	َعلَــى	اللــه.	)حكمــة	

)396
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َواللهَ	اللهَ	فِي	اْلِجهَاِد	بِأَْمَوالُِكْم	َوأَْنفُِسُكْم	َوأَْلِسنَتُِكْم	فِي	َسبِيِل	اللِه.	)كتاب	47(

	بِقُلُوبُِكــْم،	فََمــْن	لـَـْم	يَْعــِرْف	بِقَْلبـِـِه	َمْعُروفــاً،	َولـَـْم	يُْنِكــْر	ُمْنَكــراً،	 	بِأَْلِســنَتُِكْم،	ثـُـمَّ ُل	َمــا	تُْغلَبـُـوَن	َعلَْيــِه	ِمــَن	اْلِجهـَـاِد	اْلِجهـَـاُد	بِأَْيِديُكــْم،	ثـُـمَّ أَوَّ



قُلـِـَب	فَُجِعــَل	أَْعــالَهُ	أَْســفَلَهُ،	َوأََســفَلُهُ	أَْعــالَهُ.	)حكمــة	365(

أَيُّهَــا	اْلُمْؤِمنـُـوَن،	إِنَّــهُ	َمــْن	َرأَى	ُعْدَوانــاً	يُْعَمــُل	بِــِه	َوُمْنَكــراً	يُْدَعــى	إِلَْيــِه،	فَأَْنَكــَرهُ	بِقَْلبِــِه	فَقَــْد	َســلَِم	َوبَــِرىَء	َوَمــْن	أَْنَكــَرهُ	بِلَِســانِِه	فَقَــْد	

ــِذي	 ــَك	الَّ ــْفلَى،	فَذلِ ــَن	السُّ ــةُ	الظَّالِِمي ــا	َوَكلَِم ــَي	اْلُعْليَ ــِه	ِه ــةُ	الل ــوَن	َكلَِم ــْيِف	لِتَُك ــْن	أَْنكــَرهُ	بِالسَّ ــِه،	َوَم ــْن	َصاِحبِ ــَو	أَْفَضــُل	ِم ــَر	َوهُ أُِج

ــُن.	)حكمــة	363( ــِه	اْليَقِي ــي	قَْلبِ َر	فِ ــوَّ ــاَم	َعلَــى	الطَّريــق،	َونَ أََصــاَب	َســبيَل	اْلهُــَدى،	َوقَ

لَهـَـا	إلــى	َغْيِرِهْم.	 	َحوَّ هـَـا	فـِـي	أَْيِديِهــْم	َمــا	بََذلُوهـَـا،	فـَـإذا	َمنَُعوهـَـا	نََزَعهـَـا	ِمْنهـُـْم،	ثـُـمَّ هـُـْم	بِالنَِّعــِم	لَِمنَافـِـِع	اْلِعبـَـاِد،	فَيُقِرُّ 	لِلَّــِه	ِعبـَـاداً	يَْختَصُّ إِنَّ

)حكمة	415(

َر	ِمْنهُ	َخاطََر	بَِزَواِل	نِْعَمتِِه.	)حكمة	235( اهُ	َزاَدهُ	ِمْنهَا،	َوَمْن	قَصَّ 	نِْعَمة	َحقّاً،	فََمْن	أَدَّ 	لله	فِي	ُكلِّ إِنَّ

ــاِرَم.	 ــَر	َواْلَغ ــهُ	اْلفَقِي ــِط	َمْن ــَي،	َوْليُْع ــِه	األِســيَر	َواْلَعانِ 	بِ ــكَّ ــةَ،	َوْليَفُ يَافَ ــهُ	الضِّ ــةَ،	َوْليُْحِســْن	ِمْن ــِه	اْلقََرابَ ــاهُ	اللــهُ	َمــاالً	فَْليَِصــْل	بِ ــْن	آتَ فََم

ــة	142( )خطب

ــْيطَاُن	فِــي	هَــالَِك	النَّــاِس	إاِلَّ	طََمعــاً،	فَهــذا	أََواٌن	 ــاالً،	َوالشَّ 	إاِلَّ	إِْقبَ ــرُّ ــاراً،	َوالشَّ ــِه	إاِلَّ	إِْدبَ ــْزَداُد	اْلَخْيــُر	فِي ــْد	أَْصبَْحتُــْم	فِــي	َزَمــن	الَ	يَ قَ

ــْت	َمِكيَدتـُـهُ،	َوأَْمَكنـَـْت	فَِريَســتُهُ.	اْضــِرْب	بِطَْرفـِـَك	َحْيــُث	ِشــْئَت	ِمــَن	النَّــاِس،	فَهـَـْل	تُْبِصــُر	إاِلَّ	فَقِيــراً	يَُكابـِـُد	فَْقــراً،	 تـُـهُ،	َوَعمَّ قَِويـَـْت	ُعدَّ

	بِإذنـِـِه	َعــْن	َســْمِع	اْلمَواِعــِظ	َوْقــراً!.	)خطبــة	129( داً	َكأَنَّ 	اللــِه	َوْفــراً،	ُمتََمــرِّ َل	نِْعَمــةَ	اللــِه	ُكْفــراً،	بَِخيــالً	اتََّخــَذ	اْلبُْخــَل	بَِحــقِّ َغنِيـّـاً	بـَـدَّ

َمْن	يُْعِط	بِاْليَِد	اْلقَِصيَرِة	يُْعطَ	بِاْليَِد	الطَِّويلَِة.	)حكمة	223(

َدقَِة،	وَمْن	أَْيقََن	بِاْلَخلَِف	َجاَد	بِاْلَعِطيَِّة.	)حكمة	132( ْزَق	بِالصَّ اْستَْنِزلُوا	الرِّ

َدقَِة.	)حكمة	249( إذا	أَْملَْقتُْم	فَتَاجُروا	اللهَ	بِالصَّ

َدقَِة،	وَمْن	أَْيقََن	بِاْلَخلَِف	َجاَد	بِاْلَعِطيَِّة.	)حكمة	132( ْزَق	بِالصَّ اْستَْنِزلُوا	الرِّ

	ِمْنهُ.	)حكمة	62( 	اْلِحْرَماَن	أَقَلُّ الَ	تَْستَِح	ِمْن	إِْعطَاِء	اْلقَلِيِل،	فَإِنَّ

َدقَةُ	َدَواٌء	ُمْنِجٌح.	)حكمة	3( َوالصَّ

وِء.	)خطبة	109( 	فَإِنَّهَا	تَُكفُِّر	اْلَخِطيئَةَ،	َوَصَدقَةُ	اْلَعالَنِيَِة	فَإِنَّهَا	تَْدفَُع	ِميتَةَ	السُّ رِّ َوَصَدقَةُ	السِّ

َغــاِر	َوالقََمــاَءِة	َوُضــِرَب	َعلـَـى	قَْلبـِـِه	بِااْلْســهَاِب	َوأُِديــَل	 ،	َوَشــِملَهُ	البـَـالَُء،	َوُديِّــَث	بِالصَّ لِّ فََمــْن	تََرَكــهُ	َرْغبـَـةً	َعْنــهُ	أَلبََســهُ	اللــهُ	ثـَـْوَب	الــذُّ

	ِمْنــهُ	بِتَْضيِيــِع	الِجهـَـاِد،	َوِســيَم	الَخْســَف	َوُمنـِـَع	النََّصــَف.	)خطبــة	27( الَحــقُّ

َواْلِجهَاَد	ِعّزاً	لاِْلْسالَِم.	)حكمة	243(

أاَلَ	َوإِنِّــي	قـَـْد	َدَعْوتُُكــْم	إلــى	قِتـَـاِل	هــُؤالَِء	القـَـْوِم	لَْيــالً	َونَهـَـاراً،	َوِســّراً	َوإِْعالَنــاً،	َوقُْلــُت	لَُكــُم	اْغُزوهـُـْم	قَْبأَلنيَْغُزوُكــْم،	فََواللــِه	َمــا	ُغــِزَي	



قـَـْوٌم	قـَـطُّ	فــي	ُعْقــِر	َداِرِهــْم	إاِلَّ	َذلُّــوا.	)خطبــة	27(

ــلُوَن	إلــى	اللــِه	ُســْبَحانَهُ:	اإليَمــاُن	بـِـِه	َوبَِرُســولِِه،	َواْلِجهــاُد	فـِـي	َســبِيلِِه	فَإِنَّــهُ	ِذْرَوةُ	اإلْســالَِم.	)خطبــة  ــَل	بـِـِه	اْلُمتََوسِّ 	أَْفَضــَل	َمــا	تََوسَّ إِنَّ

)109

اْلَجنَّةُ	تَْحَت	أَْطَراِف	اْلَعَوالِي.	)خطبة	124(

ِة	أَْولِيَائِِه.	)خطبة	27( 	الِجهَاَد	بَاٌب	ِمْن	أَْبَواِب	الَجنَِّة،	فَتََحهُ	اللهُ	لَِخاصَّ فَإِنَّ

ْبِر،	واْليَقِيِن،	َواْلَعْدِل،	َواْلَجهَاِد.	)حكمة 27( اإليَماُن	َعلَى	أَْربَِع	َدَعائَِم:	َعلَى	الصَّ

َوأْيُم	اللِه	لَئِْن	فََرْرتُْم	ِمْن	َسْيِف	اْلَعاِجلَِة،	الَ	تَْسلَُموا	ِمْن	َسْيِف	ااْلِخَرِة.	)خطبة	124(

ــَك	بَواِحــَدة،	َوِمْنهـُـْم	تَــاِرٌك	 َوِمْنهـُـُم	اْلُمْنِكــُر	بِقَْلبِــِه	َوالتَّــاِرُك	بيَــِدِه	َولَِســانِِه	فَذلِــَك	الَّــِذي	َضيَّــَع	أَْشــَرَف	اْلَخْصلَتَْيــِن	ِمــَن	الثَّــالَِث	َوتََمسَّ

إلْنــَكاِر	اْلُمنَكــِر	بِلَِســانِِه	َوقَْلبِــِه	َويَــِدِه	فَذلِــَك	َميِّــُت	األْحيَــاِء.	)حكمــة	364(

	بِقُلُوبُِكــْم،	فََمــْن	لـَـْم	يَْعــِرْف	بِقَْلبـِـِه	َمْعُروفــاً،	َولـَـْم	يُْنِكــْر	ُمْنَكــراً،	 	بِأَْلِســنَتُِكْم،	ثـُـمَّ ُل	َمــا	تُْغلَبـُـوَن	َعلَْيــِه	ِمــَن	اْلِجهـَـاِد	اْلِجهـَـاُد	بِأَْيِديُكــْم،	ثـُـمَّ أَوَّ

قُلـِـَب	فَُجِعــَل	أَْعــالَهُ	أَْســفَلَهُ،	َوأََســفَلُهُ	أَْعــالَهُ.	)حكمــة	365(

َوْأُمْر	باْلَمْعُروِف	تَُكْن	ِمْن	أَْهلِِه،	َوأَْنِكِر	الُمنَكَر	بِيَِدَك	َولَِسانَِك،	َوبَايِْن	َمْن	فََعلَهُ	بُِجْهِدَك.	)كتاب	31(

فََمْن	أََمَر	بِاْلَمْعُروِف	َشدَّ	ظُهُوَر	اْلُمؤِمنِيَن،	َوَمْن	نَهَى	َعِن	اْلُمْنَكِر	أَْرَغَم	أُنُوَف	اْلُمنَافِقِيَن.	)حكمة	27(

فَهَاِء.	)حكمة	243( ،	َوالنَّْهَي	َعِن	اْلُمْنَكِر	َرْدعاً	لِلسُّ َواألْمَر	بِاْلَمْعُروِف	َمْصلََحةً	لِْلَعَوامِّ

	تَْدُعوَن	فاَلَ	يُْستََجاُب	لَُكْم.	)كتاب	47( الَ	تَْتُرُكوا	األْمَر	بِاْلَمْعُروِف	َوالنَّْهَي	َعِن	اْلُمْنَكِر	فَيَُولَّى	َعلَْيُكْم	أَْشَراُرُكْم،	ثُمَّ

ــفَهَاَء	 ــَن	السُّ ــِر،	فَلََع ــِن	الُمنَك ــَي	َع ــُروِف	َوالنَّْه ــَر	بِاْلَمْع ــُم	األْم ــْم	إاِلَّ	لِتَْرِكِه ــَن	أَْيِديُك ــْرَن	اْلَماِضــَي	بَْي ــِن	اْلقَ ــْم	يَْلَع ــْبَحانَهُ	لَ ــهَ	ُس 	الل ــإِنَّ فَ

ــة	192( ــْي.	)خطب ــْرِك	اْلتَّنَاِه ــاَء	لِتَ ــوِب	اْلَمَعاِصــي،	َواْلُحلََم لُِرُك

َوِمْنهُْم	تَاِرٌك	إلْنَكاِر	اْلُمنَكِر	بِلَِسانِِه	َوقَْلبِِه	َويَِدِه	فَذلَِك	َميُِّت	األْحيَاِء.	)حكمة	364(

َواْنهَْوا	َعْن	الُمْنَكِر	َوتَنَاهَْوا	َعْنهُ،	فَإِنََّما	أُِمْرتُْم	بالنَّْهي	بَْعَد	التَّنَاِهي.	)خطبة	104(

	 ــّي	َوإِنَّ ــاُد	فِــي	َســبِيِل	اللــِه،	ِعْنــَد	األْمــِر	باْلَمْعــُروِف	َوالنَّْهــِي	َعــِن	اْلُمنَكــِر،	إاِلَّ	َكنَْفثَــة	فِــي	بَْحــر	لُجِّ ــا	َواْلِجهَ 	ُكلُّهَ َوَمــا	أَْعَمــاُل	اْلبِــرِّ

بَــاِن	ِمــْن	أََجــل،	َوالَ	يَْنقَصــاِن	ِمــْن	ِرْزق،	َوأَفَضــُل	ِمــْن	ذلِــَك	ُكلِّــِه	َكلَِمــةُ	َعــْدل	ِعْنــَد	 األْمــَر	باْلَمْعــرُوِف	َوالنَّْهــَي	َعــِن	اْلُمنَكــِر	الَ	يُقَرِّ

إَِمــام	َجائِــر.	)حكمــة	364(



بَــاِن	ِمــْن	أََجــل،	َوالَ	يَْنقَُصــاِن	ِمــْن 	األْمــَر	بِاْلَمْعــُروِف،	َوالنَّْهــَي	َعــِن	الُمنَكــِر،	لَُخلُقَــاَن	ِمــْن	ُخلـُـِق	اللــِه	ُســْبَحانَهُ،	َوإِنَّهَُمــا	الَ	يُقَرِّ َوإِنَّ

ِرْزق.	)خطبــة	165(

جهاد	اإلنسان	مع	الطبيعة	

عــاً	لَُكــْم،	َوالَ ــماَء	الَّتِــي	تُِظلُُّكــْم	ُمِطيَعتَــاِن	لَِربُِّكــْم،	َوَمــا	أَْصبََحتَــا	تَُجــوَداِن	لَُكــْم	بِبََرَكتِِهَمــا	تََوجُّ 	األْرَض	الَّتِــي	تَْحِملُُكــم،	َوالسَّ أاَلَ	َوإِنَّ

ُزْلفـَـةً	إِلَْيُكــْم،	َوالَ	لَِخْيــر	تَْرُجَوانـِـِه	ِمْنُكــْم،	َولِكــْن	أُِمَرتـَـا	بَِمنَافِِعُكــْم	فَأَطَاَعتـَـا،	َوأُقِيَمتـَـا	َعلـَـى	ُحــُدوِد	َمَصالِِحُكــْم	فَقَاَمتـَـا.	)خطبــة	143(

ــَد	َمَوَجــاِن	ِميَاِههـَـا،	َوأَْجَمَدهـَـا	بَْعــَد	ُرطُوبـَـِة	أَْكنَافِهـَـا،	فََجَعلَهـَـا	لَِخْلقـِـِه	ِمهـَـاداً،	َوبََســطَهَا	لَهـُـْم	فَِراشــاً.	)خطبــة	 فَُســْبَحاَن	َمــْن	أَْمَســَكهَا	بَعْ

)211

ــَواِء،	َوَرَســْت	 ــي	اْلهَ ــا	قََراَراتِهَافََمَضــْت	ُرُؤُســهَا	فِ ــا	فَأَْرَســاهَا	فــي	َمَراِســيهَا	َوأَْلَزَمهَ ــا	َوأَْطَواِدهَ ــوَز	ُمتُونِهَ ــا	َونُُش ــَل	َجالَِميَدهَ َوَجبَ

ــا	 ــهََق	قاِلَلَهَ ــا	فَأْش ــا،	َوَمَواِضــِع	أَْنَصابِهَ ــوِن	أَْقطَاِرهَ ــي	متُ ــا	فِ ــاَخ	قََواِعَدهَ ــهُولِهَا،	َوأََس ــْن	ُس ــا	َع ــَد	ِجبَالَهَ ــاِء،	فَأَْنهَ ــي	اْلَم ــا	فِ أُُصولُهَ

َزهَــا	فِيهَــا	أَْوتَــاداً،	فََســَكنَْت	َعلَــى	َحَرَكتِهَــا	ِمــن	أن	تَِميــَد	بِأَْهلِهَــا،	تَِســيَخ	بِِحْملِهَــا،	 ــاَل	أَْنَشــاَزهَا	َوَجَعلَهَــا	لِــألْرِض	ِعَمــاداً،	َوأَرَّ َوأَطَ

ــا.	)خطبــة	211( ــُزوَل	َعــْن	َمواِضِعهَ تَ

أَْخــَرَج	بـِـِه	ِمــْن	هََواِمــِد	األْرِض	النَّبـَـاَت،	َوِمــْن	ُزْعــِر	اْلِجبـَـاِل	األْعشــاَب،…	َوَجَعــَل	ذلـِـَك	باَلَغــاً	لأِلنـَـاِم،	َوِرْزقــاً	لأِلْنَعــاِم.	)خطبــة	

)90

	لـَـْم	يـَـَدْع	ُجــُرَز	األْرِض	الَّتــي	تَْقُصــُر	ِميـَـاهُ	اْلُعيـُـوِن	َعــْن	َرَوابِيهـَـا	َوالَ	تَِجــُد	َجــَداِوُل	األْنهـَـاِر	َذِريَعــةً	إلــى	بُلُوِغهَا،َحتَّــى	أَْنَشــأَ	لَهـَـا	 ثـُـمَّ

نَاِشــئَةَ	َســَحاب	تُْحيـِـي	َمَواتَهـَـا	َوتَْســتَْخِرُج	نَبَاتَهـَـا.	)خطبــة	90(

	اْلهََواَء	ُمتَنَسَّماً	لَِساِكنِهَا.	)خطبة	90( َوأََعدَّ

َر	َمِســيَرهُما	فِــي	 ــدَّ ــِل	َمْجَراهَُمــا	َوقَ ــا،	َوأَْجَراهَُمــا	فِــي	َمنَاقِ ةً	ِمــْن	لَْيلِهَ ــا	آيَــةً	َمْمُحــوَّ ــا،	َوقََمَرهَ َوَجَعــَل	َشْمَســهَا	آيَــةً	ُمْبِصــَرةً	لِنَهَاِرهَ

ــنِيَن	واْلِحَســاُب	بَِمقَاِديِرِهَمــا.	)خطبــة	90( ــَم	َعــَدُد	السِّ ــاِر	بِِهَمــا،	َولِيُْعلَ ــَن	اللَّْيــِل	َوالنَّهَ ــَز	بَْي َمــَداِرِج	َدَرِجِهَمــا،	لِيَُميِّ

َوأَْخَرَج	إِلَْيهَا	أَْهلَهَا	َعلَى	تََماِم	َمَرافِقِها.	)خطبة	90(

ا	َمهََد	أَْرَضهُ،	َوأَْنفََذ	أَْمَرهُ،	اْختَاَر	آَدَم	عليه	الّسالم،	ِخيَرةً	ِمْن	َخْلقِِه.	)خطبة	90( فَلَمَّ

تِِه.	)خطبة	107( اْلَحْمُد	للِه	اْلُمتََجلِّي	لَِخْلقِِه	بَِخْلقِِه،	َوالظَّاِهِر	لِقُلُوبِِهْم	بُِحجَّ

ةً	لَهُ	َوَدلِيالً	َعلَْيِه.	)خطبة	90( 	َما	َخلََق	ُحجَّ فََصاَر	ُكلُّ



ــيِّئَِة	بِنَْقــِص	الَّثَمــَراِت،	َوَحْبــِس	اْلبـَـَرَكاِت،	َوإِْغــالَِق	َخَزائـِـِن	اْلَخْيــَراِت،	لِيَتـُـوَب	تَائـِـٌب،	َويُْقلَِع 	اللــهَ	يَْبتَلـِـي	ِعبـَـاَدهُ	ِعْنــَد	األْعَمــاِل	السَّ إِنَّ

ــٌر،	َويَْزَدِجــَر	ُمْزَدِجــٌر.	)خطبة	143( ــَر	ُمتََذكِّ ُمْقلـِـٌع،	َويَتََذكَّ

خاتمة

اْلِحْلُم	ِغطَاٌء	َساتٌِر،	َواْلَعْقُل	ُحَساٌم	قَاِطٌع،	فَاْستُْر	َخلََل	ُخلُقَِك	بِِحْلِمَك،	َوقَاتِْل	هََواَك	بَِعْقلَِك.	)حكمة	414(




