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علي
واملالئكةK
قـال أمحـد القصري عـن أيب حممـد

العسـكري ،عـن آبائـه ،عن احلسين

بن علي ( )Kقـال( :سـمعت جدي
رسـول اللــه ( )Oيقـول :ليلـة

َّ
رأيـت يف
وجـل
عـز
ُ
رب َّ
أرسى يب ِّ
بطنـان العـرش ملـك ًا بيده سـيف من

نـور ،يلعـب بـه كما يلعـب علي بـن
أيب طالـب ( )Qبـذي الفقـار ،وإن
املالئكـة إذا اشـتاقوا إىل علي بـن أيب

طالـب ([ )Qإىل وجـه علي بـن أيب
طالـب] نظـروا إىل وجه ذلـك امللك،
فقلـت :يـا رب هـذا أخـي علي بـن
أيب طالـب وابـن عمـي؟ فقـال :يـا

حممـد هـذا ملـك خلقتـه على صورة

علي ( ،)Qيعبـدين يف بطنـان عريش،
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فضائل وكرامات
تكتـب حسـناته وتسـبيحه وتقديسـه لعلي بـن أيب طالـب إىل يـوم القيامـة) .عيـون
األخبـار :ص 272

(مـررت ليلة
وجـاء يف كفايـة الطالـب عـن أنس قـال :قـال رسـول اللــه (:)O
ُ

ُأســــــري يب إىل السماء ،فـإذا أنـا بملـك جالـس على منبر مـن نـور واملالئكـة

حتـدّ ق بـه ،فقلت :يـا جربائيل من هـذا امللك؟ قالُ :
ادن منه وسـ ِّلم عليـه ،فدنوت
منـه وسـ َّلمت عليـه ،فـإذا أنا بأخـي وابن عمـي عيل بـن أيب طالـب ( ،)Qفقلت:

يـا جربائيـل سـبقني علي إىل السماء الرابعـة؟ فقـال يل :يـا حممد ال ،ولكن شـكت

ٍ
علي،
املالئكـة ح َّبهـا لعلي ( ،)Qفخلـق اللــه هـذا امللـك مـن نـور على صـورة ٍّ

فاملالئكـة تـزوره يف كل ليلـة مجعـة ويوم مجعة سـبعني ألف مرة ،ويسـ ّبحون اللــه
ويقدّ سـونه وهيـدون ثوابـه ملحبـي علي ( .))Qكشـف الغمـة :ص 40

وجاء يف مناقب اخلوارزمي ،عن عبد اللـه بن مسعود قال :قال رسول اللـه (:)O
علي بن أيب طالب ( )Qأخ ًا من أهل السماء إرسافيـل ،ثم ميكائيل
(أول مـن َّاتـذ َّ

[وميكائيـل] ،ثـم جربائيـل ،وأول َمـن أحبـه مـن أهـل السماء محلـة العـرش ،ثم

رضـوان خـازن اجلنـان ،ثـم ملـك املـوت .وإن ملك املـوت يرتحم على حم ِّبي عيل

بـن أيب طالـب ( )Qكام يرتحـم عىل األنبيـاء ( .))Qكشـف الغمـة :ص 30

ومـن كتـاب كفايـة الطالـب عن وهـب بـن من ّبه ،عـن عبد اللــه بن مسـعود قال:
قـال رسـول اللــه ((: )Oما بعثـت عل ّيـ ًا يف رس ّية إالّ رأيـت جربائيل عـن يمينه،

وميكائيـل عن يسـاره ،والسـحابة تظ ّله حتى يرزقه اللــه الظفر) .كشـف الغمـة :ص 113
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وقفـة فقهـية

ِق َي ْج َعلُ ُه ُ
ْمال ُيور ُ
الصاد َ
ِث ُه َم ْن ال َي ْح َم ُد ُه).
ّاس َخي ٌر م َ
اهلل ِل ْل َم ْر ِء فِي الن ِ
ِن ال ِ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَال َوإِ َّن اللِّسا َن َّ

أجزاء الصالة
وواجباتها
اجلزء الرابع :القــــــراءة/ح5

وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى
السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله الوارف)

ذكرنا يف األعداد السابقة أن الصالة تشتمل عىل مجلة
من األجزاء والواجبات ،وحتدثنا عن النية ،وتكبرية
اإلحرام ،والقيام ،والقراءة ،ويف هذا العدد سوف
نكمل الكالم عن القراءة ضمن األسئلة التالية:
العدول يف السورة:
السؤال :هل جيوز العدول من سورة إىل سورة أخرى؟
اجلواب :جيوز العدول اختيار ًا من سورة إىل سورة
أخرى ما مل يبلغ نصفها ،وأما إذا بلغ النصف فال جيوز
العدول اىل سورة أخرى عىل األحوط لزوم ًا.
السؤال :هل التفصيل بجواز العدول يف السورة جيري
يف مجيع سور القران الكريم؟
اجلواب :كال ،بل هو جيري يف غري سوريت (التوحيد
والكافرون) ،وأما فيهام فال جيوز العدول عنهام إىل
سورة أخرى وإن مل يبلغ النصف.
السؤال :هل يوجد استثناء للحكمني املتقدمني؟
اجلواب :نعم ،يستثنى من هذين احلكمني مورد واحد،
ّ
املصل يف يوم اجلمعة قراءة سورة
وهو ما إذا قصد
(اجلمعة) يف الركعة األوىل ،وقراءة سورة (املنافقون)
عم نواه ،فقرأ سورة أخرى
يف الركعة الثانية إال أنه ذهل ّ
وبلغ النصف أو قرأ سورة (التوحيد) أو (الكافرون)
ٍ
حينئذ إىل ما نواه.
بدل أحدمها ،فإنه جيوز له أن يعدل
السؤال :إذا رشع عمد ًا يف قراءة سوريت (التوحيد
والكافرون) يف يوم اجلمعة فهل جيوز له العدول عنهام
اىل سوريت (اجلمعة واملنافقون)؟
اجلواب :األحوط لزوم ًا عدم العدول عن سوريت
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(التوحيد والكافرون) يف يوم اجلمعة فيام إذا رشع فيهام
عمد ًا.
السؤال :هل جيوز العدول عن سوريت (اجلمعة
واملنافقون) يوم اجلمعة إىل غريمها؟
اجلواب :األحوط لزوم ًا عدم العدول عن سوريت
(اجلمعة واملنافقون) يوم اجلمعة إىل غريمها حتى إىل
سوريت (التوحيد والكافرون) ،نعم ال بأس بالعدول إىل
إحدامها مع الرضورة.
السؤال :هل التفصيل بجواز العدول يف السورة جيري يف
النوافل؟
اجلواب :نعم ،احلكم نفسه جيري يف النوافل أيض ًا.
السؤال :هل جيوز العدول من سورة إىل سورة أخرى إذا
ضاق الوقت عن إمتام السورة؟
اجلواب :إذا مل يتمكن املصيل من إمتام السورة لضيق
الوقت عن إمتامها ،فاألحوط لزوم ًا أن يعدل إىل سورة
أخرى ،وإن كان قد بلغ النصف فيهام.
السؤال :هل جيوز العدول من سورة إىل سورة أخرى
عند نسيان بعض السورة؟
اجلواب :إذا مل يتمكن املصيل من إمتام السورة لنسيان
بعض السورة فيجوز له االكتفاء بام قرأ ،كام جيوز له
العدول إىل سورة أخرى وإن بلغ النصف ،أو كان ما
رشع فيه سورة (التوحيد أو الكافرون).
الذكر يف الركعة الثالثة والرابعة:
السؤال :ماذا يقرأ املكلف يف الركعة الثالثة والرابعة؟

ِر ُت ْم ِب َّ
الد ْنيا ما َت ْجزُو َن ِبه أَ ْن ُف َس ُك ْم َغداً).
َو ُدوا م َ
ِن َّ
الظ ْع ِن َو ُد ِل ْلت ْ
لى الزّا ِد َف َتز َّ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَال َو َق ْد أُم ْ
ُم َع َ

ّ
املصل إمام ًا كان أو مأموم ًا يف ثالثة
اجلواب :يتخري
املغرب وأخرييت الرباعيات بني الفاحتة والتسبيح ،وجيزي
فيه( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب)،
وجتب املحافظة عىل العربية ،وجيزئ ذلك مرة واحدة،
واألحوط استحباب ًا التكرار ثالث ًا ،واألفضل إضافة
االستغفار إليه.
السؤال :يف الركعتني األخريتني أهيام أفضل التسبيح أم
القراءة؟
اجلواب :التسبيح أفضل من القراءة يف الركعتني
األخريتني ،سواء أكان منفرد ًا ،أم إمام ًا ،أم مأموم ًا.
السؤال :هل جيوز قراءة التسبيحات األربع يف قيام
الركعتني الثالثة والرابعة ملرة واحدة بدل ثالث مرات مع
اتساع الوقت؟
اجلواب :نعم فالواجب مرة واحدة إالّ أنه يستحب ثالث
مرات.
ّ
السؤال :هل جيوز ذكر (استغفر اهلل) وراء التسبيحات
الثالثة؟
اجلواب :جيوز بل يستحب.
السؤال :هل جيب مد األلف يف (ال) التي يف التسبيحات
األربع يف الصالة؟
اجلواب :ال جيب.
السؤال :هل جيب اإلخفات يف التسبيح؟
اجلواب :األحوط لزوم ًا اإلخفات يف التسبيح ويف القراءة
بدله ،نعم جيوز بل يستحب اجلهر بالبسملة فيام إذا اختار
قراءة احلمد إال يف القراءة خلف اإلمام ،فإن األحوط
لزوم ًا فيها ترك اجلهر بالبسملة.
السؤال :هل جتب مساواة الركعتني األخريتني يف القراءة
والتسبيح؟
اجلواب :ال جتب مساواة الركعتني األخريتني يف القراءة
والتسبيح ،بل له القراءة يف إحدامها ،والتسبيح يف
األخرى.
السؤال :هل تصح الصالة إذا أراد التسبيح فسبق لسانه
إىل الفاحتة أو بالعكس؟
اجلواب :إذا قصد أحدمها فسبق لسانه إىل اآلخر بال قصد
اإلتيان به جزء ًا للصالة ولو ارتكاز ًا مل جيتزئ به وعليه
االستئناف له أو لبديله ،وإذا كان غاف ً
ال وأتى به بقصد
الصالة اجتزأ به وإن كان عىل خالف عادته أو كان عازم ًا

يف أول الصالة عىل غريه.
السؤال :إذا ختيل أنه يف الركعة األوىل أو الثانية فقرأ احلمد
فهل تصح صالته؟
اجلواب :إذا قرأ احلمد بتخيل أنه يف األوليني ،فذكر أنه يف
األخريتني اجتزأ به.
رت التسبيحات أو الصلوات ،وذلك لعدم
كر ُ
السؤال :إذا ّ
نطق الصحيح بني السني والصاد ،أو لعدم الفصل بني
التسبيحات والصلوات عىل النبي واله ،وعدم مراعات
التشكيل يف الكلامت بالوصل ،فأكررها تقريبا  ٣مرات
(التسبيحة والصلوات) حتى انطقها بالشكل الصحيح؟
اجلواب :ال يرض تكرار الذكر والدعاء والقرآن والصلوات
يف أي موضع من الصالة ،وبأي عدد.
السؤال :يف بعض األحيان عندما أصيل يف الركعة الثالثة أو
ذكرت التسبيحات مرتني أو ثالث مرات
الرابعة ،ال أدري
ُ
فأبني عىل أين قلت ثالث مرات ،فام حكم صاليت؟
اجلواب :يكفي مرة واحدة.
السؤال :هل جيوز تكرار اآلية؟
اجلواب :نعم ،جيوز تكرار اآلية والبكاء عند ترديدها.
نسيان القراءة والتسبيح:
السؤال :ماذا يصنع املكلف إذا نيس القراءة أو التسبيح؟
اجلواب :يعإذا نيس القراءة أو التسبيح وتذكّر بعد الوصول
إىل حد الركوع يميض وال يرجع وتصح صالته ،وإذا تذكّر
قبل ذلك  -ولو بعد اهلوي  -رجع وتدارك.
السؤال :ماذا يصنع املكلف إذا شك يف القراءة أو التسبيح؟
اجلواب :إذا شك يف اإلتيان بالقراءة أو التسبيح بعد اهلوي
إىل الركوع مىض ،وإن كان الشك بعد الدخول يف االستغفار
لزمه التدارك عىل األحوط لزوم ًا.
الشك يف القراءة:
* إذا ّ
صحتها  -بعد الفراغ
شك يف القراءة فإن كان شكّه يف ّ
ِ
بالشك ،وكذلك إذا ّ
ّ
شك يف أصل القراءة
يعتن
منها  -مل
بعدما هوى إىل الركوع أو دخل يف القنوت ،وأما إذا ّ
شك
فيها قبل ذلك لزمت عليه القراءة.
* إذا ّ
شك يف قراءة احلمد بعدما دخل يف السورة(،أي:
بعدما دخل يف سورة قل هو اهلل أحد مثالً) مل ِ
ّ
بالشك
يعتن
ّ
وشك يف مجلة سابقة عليها.
 ،وكذا إذا دخل يف مجلة
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ِب).
ِب َو َن َظر فِي ا ْل َعواق ِ
اس َت ْق َب َل ُو ُجو َه ْالرا ِء ِب ِف ْك ٍر صائ ٍ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَال َوإِ َّن الل َ
َّبيب َم ِن ْ

الصوم
مدرسة
التقوى
ِ
ِ
الص َيا ُم ك ََم
ب َع َل ْيك ُْم ِّ
قال تعاىلَ ( :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ِ
ب َع َل ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِلك ُْم َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون (َ )183أ َّيام ًا
كُت َ
معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن ك َ
َان ِمنْك ُْم َم ِريض ًا َأ ْو َع َل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن
َْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر َو َع َل ا َّلذي َن ُيطي ُقو َن ُه فدْ َي ٌة َط َعا ُم م ْسكني َف َم ْن
َت َط َّو َع َخ ْي ًا َف ُه َو َخ ْ ٌي َل ُه َو َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌي َلك ُْم إِ ْن كُنت ُْم
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِيه ا ْل ُق ْر ُ
ون (َ )184ش ْه ُر َر َم َض َ
َت ْع َل ُم َ
آن
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُهدً ى للن ِ
َّاس َو َب ِّينَات م ْن ْالُدَ ى َوا ْل ُف ْر َقان َف َم ْن َش ِهدَ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن ك َ
ِمنْك ُْم َّ
َان َم ِريض ًا َأ ْو َع َل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة
س
ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ُي ِريدُ ا َُّ
س َوال ُي ِريدُ بِك ُْم ا ْل ُع ْ َ
لل بِك ُْم ا ْل ُي ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َبوا اللََّ َع َل َما َهدَ اك ُْم َو َل َع َّلك ُْم
َول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ َة َول ُتك ِّ ُ
ت َْشك ُُر َ
ون ( ))185سورة البقرة.
ٍ
أهم العبادات،
تناولت هذه اآليات أحكا َم واحدة من ِّ
وهي عبادة الصوم ،وبلهجة مفعمة بالتأكيد قالت اآلية:
ِ
ِ
ِ
ب َع َل
الص َيا ُم ك ََم كُت َ
ب َع َل ْيك ُْم ِّ
( َيا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن آ َمنُوا كُت َ
ا َّل ِذي َن ِم ْن َق ْب ِلك ُْم) ،ثم تذكر اآلية مبارشة فلسفة هذه
العبادة الرتبوية يف عبارة قليلة األلفاظ ،عميقة املحتوى،
وتقولَ ( :ل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون) نعم ،الصوم عامل ف ّعال لرتبية
روح التقوى يف مجيع املجاالت واألبعاد.
و ّملا كانت هذه العبادة مقرونة بمعاناة وصرب عىل ترك
اللذائذ املادية ،وخاصة يف فصل الصيف ،فان اآلية
طرحت موضوع الصوم بأساليب متنوعة؛ لته ّيئ روح
8
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اإلنسان لقبول هذا احلكم.
ِ
تبتدئ اآلية أوال بأسلوب خطايب وتقولَ ( :يا َأ ُّ َيا ا َّلذي َن
آ َمنُوا) وهو نداء يفتح شغاف القلب ،ويرفع معنويات
مهته ،وفيه لذة قال عنها اإلمام
اإلنسان ،ويشحذ ّ
الصادق (( :)Qلذة ما يف النداء  -أي يا أهيا الذين آمنوا
 أزال تعب العبادة والعناء) .جممع البيان :ج ،2ص.6تبي اآلية أن الصوم فريضة كتبت أيض ًا عىل األمم
ثم ّ
السابقة.
تبي اآلية فلسفة الصوم وما يعود به عىل اإلنسان من
ثم ّ
منافع ،لتكون هذه العبادة حمبوبة ملتصقة بالنفس.
اآلية التالية تتجه أيض ًا إىل التخفيف من تعب الصوم
وتقولَ ( :أيام ًا معدُ ود ٍ
ات) فالفريضة ال حتتل إال مساحة
َّ َ ْ َ
صغرية من أيام السنة.
ثم تقولَ ( :ف َم ْن ك َ
َان ِمنْك ُْم َم ِريض ًا َأ ْو َع َل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة
معفوان من الصوم،
ِم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر) ،فاملريض واملسافر
ّ
وعليهام أن يقضيا صومهام يف أيام ُأخر.
ثم تصدر اآلية عفوا عن الطاعنني يف السن ،وعن املرىض
الذين ال يرجى شفاؤهم ،وترفع عنهم فريضة الصوم
(و َع َل ا َّل ِذي َن ُيطِي ُقو َن ُه فِدْ َي ٌة
ليدفعوا بدهلا كفارة ،فتقولَ :
َط َعا ُم ِم ْس ِك ٍ
ني)"( .يطيقونه" أي الذين يبذلون غاية طاقتهم
لدى الصوم ،والذين جيهدهم الصوم ويثقل عليهم،
معفوون من الصوم ،وعليهم أن يدفعوا الفدية
فهؤالء
ّ
بدل ذلك ،وعىل املرىض الذين يشفون أن يقضوا صومهم.

ُم َع ِن ا ْل َقرا َب ِة َيرى ِب ِه ال َ
زيد ُه إِ ْن أَ ْم َس َك ُه َوال َي ْن ُق ُص ُه إِ ْن أَ ْن َف َقهُ).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَال ال َي ْع ِد ل ّ
صاص َة أَ ْن َي ُس َّدها ِبالَّذي ال َي ُ
َن أَ َح ُدك ُ
ْخ َ

ثم تقول اآلية ( َف َم ْن َت َط َّو َع َخ ْي ًا َف ُه َو َخ ْ ٌي َل ُه) (إهنا تأكيد
عىل أن الصوم ينبغي أن يكون عن رغبة وطواعية ،ال عن
إجبار وإكراه).
(و َأ ْن ت َُصو ُموا َخ ْ ٌي َلك ُْم إِ ْن
تبي اآلية حقيقة وهيَ :
وأخري ًا ّ
كُنت ُْم َت ْع َل ُم َ
ون) ،أي أن هذه العبادة  -كسائر العبادات  -ال
تزيد اهلل عظمة أو جالالً ،بل تعود كل فوائدها عىل الناس.
آخر آية يف بحثنا تتحدث عن زمان الصوم وبعض أحكامه
ومعطياته تقول :شهر رمضان هو الشهر الذي فرض فيه
الصيام ،وهو الذي أنزل فيه القرآن ،هدى للناس وبينات
من اهلدى والفرقان ،أي معيار معرفة احلق والباطل.
ثم تؤكّد ثانية حكم املسافر واملريض وتقولَ ( :ف َم ْن َش ِهدَ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َم ْن ك َ
ِمنْك ُْم َّ
َان َم ِريض ًا َأ ْو َع َل َس َف ٍر َف ِعدَّ ٌة ِم ْن
َأ َّيا ٍم) أي من كان يف حرض فليصم شهر رمضان ،وقيل إن
مجلة ( َف َم ْن َش ِهدَ ِمنْك ُْم َّ
الش ْه َر) تعني رؤية اهلالل وهو بعيد،

واحلق ما ذكرناه وروايات أئمة أهل البيت تؤيد ذلك.
تكرار حكم املسافر واملريض يف هذه اآلية واآلية السابقة،
قد يكون سبب كراهية بعض املسلمني أن ال يصوموا أيام
شهر رمضان حتى ولو كانوا مرىض ،أو مسافرين ،والقرآن
هبذا التكرار ُيفهم املسلمني أن الصوم يف حالة السالمة
واحلرض حكم إهلي ،واإلفطار يف حال السفر واملرض حكم
إهلي أيض ًا ال جتوز خمالفته.
ويف آخر اآلية إشارة أخرى إىل فلسفة ترشيع الصوم ،تقول:
س) .فالصوم  -وإن
س َوال ُي ِريدُ بِك ُْم ا ْل ُع ْ َ
( ُي ِريدُ اللَُّ بِك ُْم ا ْل ُي ْ َ

كان عىل الظاهر نوع ًا من التضييق والتحديد  -مؤ ّداه
راحة اإلنسان ونفعه عىل الصعيدين املادي واملعنوي.
ولعل هذه العبارة إشارة إىل أن األوامر اإلهلية ليست
كأوامر احلاكم الظامل ،ففي الصوم ّ
رخص حيثام كان
فيه مشقة عىل الصائم ،لذلك رفع تكليف الصوم -
عىل أمهيته  -عن املريض واملسافر والضعيف.
(ولِ ُتك ِْم ُلوا ا ْل ِعدَّ ةَ) أي يلزم عىل كل
ثم تقول اآليةَ :
إنسان سليم أن يصوم شهرا ،فذلك رضوري لرتبية
جسمه ونفسه؛ لذلك وجب عىل املريض واملسافر أن
يقيض ما فاته من شهر رمضان ليكمل العدة ،وحتى
احلائض  -التي أعفيت من قضاء الصالة  -غري معفوة
عن قضاء الصوم.
ِ
َبوا اللََّ َع َل
والعبارة األخرية من اآلية تقولَ :
(ول ُتك ِّ ُ
َما َهدَ اك ُْم َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
لتكبوه عىل ما و ّفر لكم
ون) ّ
من ُسبل اهلداية ،ولتشكروه عىل ما أنعم عليكم.
الشكر يف اآلية مسبوق بكلمة لعل ،لكن التكبري مؤكد
بشكل قاطع غري مسبوق ٍ
برتج ،وقد يعود االختالف
يف التعبري إىل أن عبادة (الصوم) هي عىل كل حال
تكبري هلل ،وتعظيم له سبحانه ،أما الشكر  -وهو إنفاق
النعم يف مواضعها واالستفادة من اآلثار العملية
للصوم  -فله رشوط أمهها اإلخالص التام ،وفهم
حقيقة الصوم ،واالطالع عىل أبعاده وأعامقه .االمثل:

ج ،1ص521-517
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ِن َورائِه أَ َج ٌل َف َم ْن َعم َ
َم َي ْض ُر ْر ُه أَ َجلُهُ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن ُك ْم في أَ ّيا ِم أَ َم ٍل م ْ
ِل في أَ َّيا ِم أَ َملِه َق ْب َل ُح ُضو ِر أَ َجلِه َن َف َع ُه َع َملُ ُه َول ْ

َأ ْه ُل ِّ
الذ ْكِر َّالِذ َ
ين
َأ َم َر َّ ُ
الل ْال َخ ْل َق ِب ُس َؤاِلِهمْ
َ
ُ
َّ
ُه ُم األِئمة K
من كتاب الكايف

ـت ألَ ِب َعب ِ
ِ
ِ
ـن ْب ِ
ح ِ
لي ْب ِ
ـن كَثِ ٍري َق َ
ـن َح َّس َ
ـد اللَّ (َ ( )Qف ْسـ َئ ُلوا
ـالُ :ق ْل ُ
الر ْ َ
ْ
ـان َعـ ْن َع ِّمـه َع ْبد َّ
َ -1عـ ْن َع ِّ
الذك ِ
ون) َق َ
ـون)َ ،ق َ
ـؤو ُل َ
ـالِّ :
ُـم ال َت ْع َل ُم َ
َأ ْه َـل ِّ
ـال ُق ْل ُت
ْـر ُم َ َّمدٌ ( )Oون َْحـ ُن َأ ْه ُله ا َْل ْس ُ
(الذك ُ
ْـر إِ ْن ُكنْت ْ
ِ
الذك ِ
ون) َق َ
ـال( :إِ َّيانَا َعنَـى ون َْح ُن َأ ْه ُـل ِّ
ف ت ُْسـ َئ ُل َ
ـك ولِ َق ْو ِم َ
ْـر َل َ
ْـر ون َْح ُن
ـو َ
وس ْ
ـك َ
َق ْو ُلـه( :وإِنَّـه َلذك ٌ
ا َْل ْس ُؤ و ُل َ
ون ).
ـن ا ْلو َّش ِ
الذك ِ
الر َضـا (َ )Qف ُق ْل ُت َلـهُ :ج ِع ْل ُت فِـدَ َ
ـاء َق َ
اك ( َف ْسـ َئ ُلوا َأ ْه َـل ِّ
ْـر إِ ْن ُكنْت ُْم
َ -2ع ِ َ
ـال َس َـأ ْل ُت ِّ

الذك ِ
ـون)؟ َف َق َ
ـؤو ُل َ
ـؤو ُل َ
ـال( :ن َْحـ ُن َأ ْه ُـل ِّ
ال َت ْع َل ُم َ
ون ون َْحـ ُن
ون)ُ ،ق ْل ُ
ُـم ا َْل ْس ُ
ْـر ون َْحـ ُن ا َْل ْس ُ
ـتَ :ف َأ ْنت ُ
الس ِ
ـالَ ( :ن َعم) ُق ْل ُتَ :ح ّقـ ًا َع َل ْينَا َأ ْن نَس َـأ َلكُم؟ َق َالَ ( :ن َعـم) ُق ْل ُتَ :ح ّق ًا َع َل ْيكُـم َأ ْن ُ ِ
ون؟ َق َ
ـائ ُل َ
تي ُبونَا؟
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
ِ
ِ
(ل َذ َ
ـالَ :
َق َ
ـو َل اللَّ َت َب َار َك و َت َع َ
طاؤنا
ـال( :هذا َع ُ
ـم ُع َق ْ
اك إِ َل ْينَـا إِ ْن شـ ْئنَا َف َع ْلنَا وإِ ْن شـ ْئنَا َل ْ َن ْف َع ْل أ َما ت َْس َ
ٍ
َفا ْمنُـ ْن َأ ْو َأ ْم ِس ْ
سـاب)).
ـك بِ َغ ْ ِي ِح
ين َعـن ُمَم ِد ب ِن مس ِ
ـل ٍم َع ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
لا ِء ْب ِ
َ -3ع ِ
ـر (َ )Qق َ
ـال :إِ َّن َم ْن ِعنْدَ نَـا َي ْز ُع ُم َ
ـن ا ْل َع َ
ون َأ َّن
ـن َر ِز ٍ ْ َّ ْ ُ ْ
الذك ِ
ُـم ال َت ْع َل ُم َ
وج َّلَ ( :ف ْسـ َئ ُلوا َأ ْه َل ِّ
ـارى؟ َق َال( :إِذ ًا
ـو َل ا َّ
لل َع َّـز َ
َق ْ
ـم ا ْل َي ُهو ُد والن ََّص َ
ون)َ ،أ َّنُ ُ
ْـر إِ ْن ُكنْت ْ
ـالَ :ق َال :بِي ِ
ِ ِ
ـم)َ ،ق َ
ـؤو ُل َ
ـده إِ َل َصدْ ِره (ن َْح ُن َأ ْه ُـل ِّ
ون).
الذك ِْر ون َْح ُن ا َْل ْس ُ
َ
ُـم إِ َل دين ِه ْ
َيدْ ُعو َنك ْ
ـن ُمَم ِ
ـن َأ ِب ن ْ ٍ
ـد ْب ِ
َان ِف َب ْع ِ
َص َق َ
الر َضـا (ِ )Qكتَابـ ًا َفـك َ
ض َمـا َك َت ْب ُت:
ـال َك َت ْب ُ
ـت إِ َل ِّ
َ -4عـ ْن َأ ْحَـدَ ْب ِ َّ
الذك ِ
ـون) و َق َ
( َق َ
وج َّـل( :ومـا َ
ُـم ال َت ْع َل ُم َ
وج َّـلَ ( :ف ْسـ َئ ُلوا َأ ْه َـل ِّ
كان
ـال ا َّ
ـال ا َّ
لل َع َّـز َ
لل َع َّـز َ
ْـر إِ ْن ُكنْت ْ
10
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ِد ُه ا ْل َق ْو ُل إِ َذا ا ْم َت َن َع َوال ُي ْم ِهلُ ُه الن ْ
ُّط ُق إِ َذا َّات َس َع).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن اللِّسا َن َب ْض َع ٌة م َ
ال ْنسا ِن َفال ُي ْسع ُ
ِن ْ ِ

ين ولِين ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ا ُْل ْؤ ِمن َ ِ ِ
ْـذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إِذا
ـو ال َن َف َر م ْن ك ُِّل ف ْر َقـة من ُْه ْم طائ َف ٌة ل َي َت َف َّق ُهـوا ِف الدِّ ِ ُ
ُـون ل َينْف ُـروا كَا َّفـ ًة َف َل ْ
ـم ا َْل ْس َ
اب َق َ
ول ْ ُي ْف َـر ْض َع َل ْيك ُُم ْ
ـأ َل ُة َ
ـذ ُر َ
ي َ
ـال َق َال
ون) َف َقدْ ُف ِر َض ْ
الَ َو ُ
ـم َ ْ
ـت َع َل ْي ِه ُ
ـم َل َع َّل ُه ْ
َر َج ُعـوا إِ َل ْي ِه ْ
ـالَ ( :فـإِ ْن َل َيسـت ِ
ـم و َم ْن َأ َض ُّل ِم َّ ِ
َجي ُبوا َل َك َفا ْع َل ْم َأنَّما َيتَّبِ ُع َ
ـار َك و َت َع َ
ـن ا َّت َب َع َهواه)).
ون َأ ْهوا َء ُه ْ
ْ ْ
اللَّ َت َب َ
ـن ا ْلو َّش ِ
ـاء َعـن َعب ِ
لا َن َعـ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
ـد اللَّ ْب ِ
ـن َع ْج َ
وج َّـلَ ( :ف ْسـ َئ ُلوا
ـو ِل اللَّ َع َّـز َ
ـر (ِ )Qف َق ْ
ْ ْ
َ -5ع ِ َ
الذك ِ
الذك ِ
ـون)َ ( ،ق َال َر ُس ُ
ْـر َأنَا واألَ ِئ َّمـ ُة َأ ْه ُل ِّ
ـول اللَّ (ِّ :)O
ُـم ال َت ْع َل ُم َ
َأ ْه َـل ِّ
ْـر ،و َق ْولِه
الذك ُ
ْـر إِ ْن ُكنْت ْ
َع َّـز وج َّـل :وإِنَّـه َل ِذكْر َل َ ِ ِ
ون) َق َال َأ ُبـو َج ْع َف ٍ
ف ت ُْسـ َئ ُل َ
ـر (( :)Qن َْح ُن َق ْو ُمـه ون َْح ُن
ـو َ
وس ْ
َ
ـك ول َق ْوم َك َ
ٌ
ا َْل ْس ُؤ و ُل َ
ون ).

الرشح:

ـال َر ُس ُ
قولـه َ ( :ق َ
ْـر َأنَا واألَ ِئ َّمـ ُة َأ ْه ُل ِّ
ـول اللَّ (ِّ :)O
ـم َي رسـول اهلل ( )Oذكر ًا ألنّه
الذك ِْر) ُس ّ
الذك ُ
يبش بالثـواب وينذر بالعقـاب ،و ُيذكر ّ
أن
ـم َي بشير ًا ونذير ًا ألنّـه ّ
يذكّـر بالوعـظ والنصيحة ،كام ُس ّ
وللنبـي ( )Oكذلك وورد ذكـر بعضها يف اآليـات والروايات.
ألف اسـم،
هلل تعـاىل َ
ّ

فسر ّ
أن ّ
وينبغـي أن ُيعلـم ّ
الذكـر بالقرآن
الذكـر يطلـق على القـرآن أيض ًا ألنـه موعظـة وتنبيه ،فلو ّ

لـكان أيضـ ًا صحيحـ ًا ،وكان األئمـة ( )Kأهـل ّ
األول لكونـه مـن صاحب
الذكـر ،لكـن التفسير ّ
مـروي من طـرق العا ّمـة أيض ًا.
الشرع مقـدّ م عليـه ،ومثـل هذا التفسير
ُّ

حممد بن مؤمـن الشيرازي يف الكتاب الذي اسـتخرجه من
قـال صاحـب الطرائـف  :روى احلافـظ ّ

التفاسير االثنـي عشر وهو من علماء املذاهب األربعة يف تفسير قوله تعاىل( :فاسـألوا أهـل ّ
الذكر

عيل،
إن كنتـم ال تعلمـون) بإسـناده إىل ابـن عبـاس قـال  :أهـل الذكر يعني أهـل بيت ّ
حممـد (ّ )O

النبوة،
وفاطمـة ،واحلسـن ،واحلسين ( ،)Kوهـم أهـل العلـم والعقـل والبيـان ،وهم أهـل بيـت ّ

سـمى اهلل املؤمـن مؤمن ًا إالّ كرامة ألمير املؤمنني (،)Q
الرسـالة ،وخمتلف املالئكة ،واهلل ما ّ
ومعـدن ّ
وروي هذا احلديث من طريق آخر عن سفيان الثوري عن السدّ ي عن احلارث.
ِ ِ
ِ
ف ت ُْسـ َئ ُل َ
ون) عطف عىل قول اهلل تعـاىل ،والضمري املنصوب
ـو َ
وس ْ
ْـر َل َك ول َق ْوم َك َ
قولـه ( :وإِنَّـه َلذك ٌ

الذكـر هنـا بالشرف ،يعنـي ّ
وفسر ّ
أن القـرآن بالشرف لك ولقومك ،وسـوف
راجـع إىل القـرآنّ ،

تسـألون يـوم القيامة عنـه ،وعن القيـام بأمـره ،وتبليغه ،وحفـظ ما فيه.

أعـم منهـم لكنّه ()Q
قولـه قـال أبـو جعفـر (( :)Qن َْحـ ُن َق ْو ُمـه) ،أي قـوم
النبـي ( )Oوإن كان ّ
ّ
أعـرف بمنـازل القـرآن ومـوارده ،مـع مـا يف اإلضافة مـن إفـادة االختصـاص ،ونحن املسـؤولون

عنـه يـوم القيامـة ،وفيه عىل هذا التفسير التفات مـن الغيبة إىل اخلطـاب ،أو تغليـب احلارضين عىل
النبي يف املسـؤولني.
الغائـب إن دخـل ّ

11

مســاجدنــا

الد ْنيا َم ْن ُخل َ
ليل َي ْسلُ ُب ُه َو َي ْبقى َعلَ ْي ِه ِحسا ُب ُه َو َت ِب َع ُتهُ).
ْمال َم ْن َع ّما َق ٍ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َفما َي ْص َن ُع ِب ُّ
ِق ل ِْل ِخ َر ِة َوما َي ْص َن ُع ِبال ِ

مسجد ّْشي َان الكبري
12
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يصل عدد املسـاجد املوجـودة يف الصني
حتـى اآلن أكثـر مـن  35ألـف مسـجد،
تـم بناؤمهـا على مـدار أكثر مـن 1300
سـنة مـن دخـول اإلسلام إىل الصين،
وتعد املسـاجد من أهـم اآلثـار التارخيية
يف الصين ،منهـا املبنيـة على الطابـع
اإلسلامي ،وأخـرى جتمـع بين الفـن
املعماري الصينـي التقليـدي والفـن
الزخـريف اإلسلامي.
أطلـق الصينيـون يف بـادئ األمـر على
املسـجد اسـم (يل تانـغ) أي (قاعـة
االجتماع) ،من ثـم (يل باي تانـغ) (قاعة
الصلاة) .ويف منتصـف القـرن الــ 13
أخـذ املسـلمون الصينيـون يف تسـمية
املسـجد بـ (تشينغ تشـن يس) أي (متعبد
الصفـاء واحلـق) ،حيـث تشير كلمـة
ٍ
صـاف ال
(الصفـاء) إىل أن اهلل تعـاىل
تشـوبه شـائبة ،بينام تشير كلمـة (احلق)
إىل أن اهلل هـو احلـق الـذي ال يـزول،
ومـا يدعونـه مـن دون اهلل هـو الباطـل،
و(املعبـد) فهـي كلمـة مسـتعارة مـن
البوذيين الصينيين.
تاريخ بناء املسجد:
يقـال إن املسـجد الكبير ُبنـي يف فترة
أرسة تانـج ( 907-618م) ،حسـب
النصـب احلجـري يف داخـل املسـجد،
بنـي يف عـام  762ميلادي ،أي :السـنة

الس ُ
ْج َّن ُة َوالْغا َي ُة النّا ُر).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن ا ْل َي ْو َم ا ْلم ْ
الس َب َق ُة ال َ
باق َو َّ
ِضما ُر َو َغداً ِّ

األوىل لفترة حكـم اإلمرباطـور يل لونـج جـي ( 762-685م) ،لـذا يرجع تارخيـه إىل أكثر
مـن ألـف ومائتـي سـنة ،يف أوائـل فترة أرسة تانـج ،كانـت شـيآن عاصمـة الصين.
ودخـل اإلسلام هـذه املدينـة مـع دخـول التجـار العـرب هلـا مـن خلال طريـق احلريـر،
كانوا يامرسـون التجارة يف سـوقني :الغربية والرشقية واسـتقروا ،وشـهد اإلسلام يف شـيآن
تطـور ًا كبيرا مـع اسـتقرار املسـلمني أكثـر وتكاثرهم ،السـيام يف فترة حكـم اإلمرباطور يل
يـو(779-762م) ،ابـن اإلمرباطـور يل لونـج جـي ،حيـث تـرأس قائـد من قوميـة (هوى)
مائتـي جنديـ ًا من املسـلمني الذين سـاعدوا احلكومـة يف قمع فتنـة آنيش للدخول إىل شـيآن،
ومـن أجـل القيـام بالنشـاطات الدينيـة والتعبير عـن إخالصهم للدين اإلسلامي ،أنشـأوا
مسـجد ًا صغير ًا وهـو اللبنـة األوىل للمسـجد الكبري يف شـيآن.
ويشـتهر مسـجد ّْشـي َان الكبري بنماذج رائعة للخطوط العربيـة والصينية ،حيث تبلغ مسـاحة
األرضيـة احلاليـة  15ألـف متر مربع ،فيام تبلغ مسـاحته املعامرية سـتة آالف متر مربع ،وهو
مـن األشـياء النـادرة يف الصين نظـر ًا حلجمه الكبير ،ويقصده املسـلمون هنـاك للصالة ،إىل
جانب زيارات السـياح.
توسعة املسجد وترميمه:
هنـاك حكايـة حول املسـجد الكبير يف شـيآن تقـول :إن اإلمرباطور (تشـو دي) أمـر البحار
الصينـي العظيـم (تشـينغ خـه) بترأس فريـق بحري ضخـم ،لزيـارة البلـدان التـي تقع عىل
سـواحل املحيـط اهلنـدي ،حيـث كان يتجـاوز عـدد الفريـق عرشيـن ألـف بحـار ،غير أن
(تشـينغ خـه) افتقـر إىل مرتجـم يسـتوعب اللغـة العربية ،لذا ،سـافر مـن العاصمـة نانجينج
إىل املسـجد الكبير يف مدينـة شـيآن وقطع ألـف كيلومرت ،لكي جيد من حيسـن اللغـة العربية،
عين إمام املسـجد هاسـان ،مرتمجـ ًا عامـ ًا للفريق
بعـد اختبـار دقيـق ،قرر (تشـينج خـه) أن ُي ّ
املبعـوث ،هاسـان رجـل ذكى ورزيـن ،مل ِ
يؤد مهمته بشـكل رائع فحسـب ،بل دبر (لتشـينج
خـه) خطـة سـاعدته يف حـل كثري مـن املشـكالت .بعد عودهتـم للصين ،طلب تشـينج خه
مـن اإلمرباطـور (تشـو دي) أن يكافأ هاسـان ملسـامهته الكبرية ،لكن هاسـان رفـض مكافأة
لنفسـه ،وطلـب مـن اإلمرباطـور أن خيصـص مبلغـا إلعـادة بنـاء وترميـم املسـجد الكبير،
وافـق اإلمرباطـور على طلبـه ،وأمـر تشـينج خـه بتنفيـذ هـذا املشروع ،صمـم تشـينج خه
خمطـط البناء بنفسـهَ ،و َو َّظف عاملين ماهرين ومبدعين يف البناء ،وبعد جهودهم املشتركة،
ظهر املسـجد بوجـه جديـد متام ًا.
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ول ِب ِه َْ
َقيم ِبا ْل ُهدى َي ُط ُ
ال َم ُل).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن َم ْن ال َي ْست ُ

آداب
استغالل
الوقت
وأهميته
(الحلقة األوىل)

لقد أنعم اهلل سبحانه وتعاىل عىل اإلنسان بنعم عدّ ة ،وأمره أن ّ
يسخرها يف طاعته تعاىل، ويف ما ينفعه يف
حياته الدنيا ويف اآلخرة، ومن هذه النعم نعمة الوقت التي امت َّن اهللُ سبحانه وتعاىل هبا عىل عباده يف قوله:
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َد ِائ َب ْ ِ
﴿و َس َّخ َر َلك ُُم َّ
ي َو َس َّخ َر َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار﴾ (إبراهيم ،)33:بل أقسم عز وجل بأجزاء
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
﴿وال َّل ْيلِ
ْ
َ
ْ
َ
َّ
ُ
﴿وال َع ْص* إن الن َْسان لفي خ ْس﴾ (العرص ،)2-1:وقالَ :
من الوقت يف مواطن عدة ،فقال تعاىلَ :
إِ َذا َي ْغ َشى* َوالن ََّه ِ
ِ
الض َحى* َوال َّل ْي ِل إ َذا َس َجى﴾ (الضحى ،)2-1:وقال:
﴿و ُّ
ار إِ َذا َ َت َّل﴾ (الليل ،)2-1:وقالَ :
﴿وا ْل َف ْج ِر* َو َل َي ٍ
الش ْف ِع َوا ْل َوت ِْر* َوال َّل ْي ِل إِ َذا َي ْ ِ
ال َع ْ ٍ
ش* َو َّ
س﴾ (الفجر ،)4-1:فأقسم ربنا عز وجل هبذه
َ
األوقات حتى نعلم قيمتها ،ونصوهنا ونحفظها وال نعمل فيها إال خري ًا.
وحدد اهلل سبحانه وتعاىل يف رشيعته غالب العبادات بالوقت ،فالصلوات اخلمس هلا أوقات معينة ال
وحيرم تأخريها إال لعذر ،وكذلك صوم رمضان وحج البيت والزكاة وغري ذلك من العبادات.
تصح قبلها ّ
وين ّبه الرسول األعظم ( )Oبسنّته القولية والفعلية عىل استثامر الوقت بام ينفعّ ،
وحيذر من إضاعة األوقات
سدى فيقول( :نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس الصحة والفراغ) (أمايل الطويس :ص ،)526وعنه (:)O
(ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع :عن عمره فيام أفناه؟ وشبابه فيام أباله؟ وعن ماله
من أين اكتسبه وفيام أنفقه؟ وعن حبنا أهل البيت) (أمايل الصدوق :ص ،)93وعنه(( :)Oاغتنم مخس ًا قبل
مخس :شبابك قبل هرمك ،وصحتك قبل سقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفراغك قبل شغلك ،وحياتك قبل
موتك) (املستدرك :ج ،12ص.)14
خصائص الوقت:
عىل اإلنسان أن يدرك اخلصائص اخلاصة بالوقت ،التي إذا أدركها استطاع أن يغتنم ذلك الوقت- ،وهذه
اخلصائص ينبغي لإلنسان أن ُيبلورها ،ويسعى الستغالهلا ،حتى يصل إىل األهداف املبتغاة -والتي أمهها:
أوهلا :رسعة انقضاء الوقتّ :
إن الوقت يمر أرسع من مر السحاب ،أي ينقيض برسعة هائلة ،وقد
ِ
أشار الذكر احلكيم إىل هذه اخلصيصة يف بعض آياته الكريمة﴿ :ك ََأ َّنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َنَا َل ْ َي ْل َب ُثوا إِ َّل َعش َّي ًة َأ ْو
اها﴾(النازعات ،)46:فالوقت يميض برسعة فائقة ،فإذا َع ّل َم اإلنسان ذلك السري الرسيع للوقت استطاع
ُض َح َ
14

العدد ( )55لشهر رمضان املبارك سنة 1439هـ

ْح ُّق َي ُض ُّر ُه ال ِ
ْباط ُل).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن َم ْن ال َي ْن َف ُع ُه ال َ

أن يلتفت ،ويدرك أمهية ذلك الوقت الذي يمر عليه،
وذلك باملبادرة والعمل يف نفس اللحظة والوقت دون
تسويف أو تأجيل ،وال بد من الرتكيز عىل هذه النقطة
اهلامة التي أفصحت عنها آيات الذكر احلكيم ،كقوله
﴿و َس ِ
ار ُعو ْا إِ َل َم ْغ ِف َر ٍة ِّمن َّر ِّبك ُْم َو َجن ٍَّة َع ْر ُض َها
تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ني﴾ (آل عمران،)133:
الس َم َو ُ
ات َواألَ ْر ُض ُأعدَّ ْت ل ْل ُمتَّق َ
َّ
ّ
ّ
كام أن القرآن الكريم ذكر أن من سامت وخصائص
األنبياء والرسل املبادرة واالغتنام الرسيع للوقت،
الي ِ
ار ُع َ ِ
قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ْم كَانُوا ُي َس ِ
ات
ون ف ْ َ ْ َ
ُ
ِ
ِ
َ
َ
ني﴾ (األنبياء،)90:
ع
اش
خ
َا
ن
ل
ُوا
ن
َا
ك
و
َ
َو َيدْ ُعو َننَا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َ
وأيض ًا أبان القرآن سامت الصاحلني السائرين
عىل هنج الرسل يف اغتنام الوقت ،وذلك يف قوله
ِ
اآلخ ِر َو َي ْأ ُم ُر َ
تعاىلُ ﴿ :ي ْؤ ِمن َ
ُون بِاللِّ َوا ْل َي ْو ِم
ون
بِا َْلعر ِ
وف َو َين َْه ْو َن َع ِن ا ُْلنك َِر َو ُي َس ِ
ار ُع َ
ون ِف
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ني﴾ (آل عمران.)144:
الصال َ
الَ ْ َيات َو ُأ ْو َلئ َك م َن َّ
وثانيها :صعوبة تاليف الوقت املنرصم :إن ما ينقيض
من الوقت ال يستطيع اإلنسان أن يتالفاه ويعوض
ما فاته فيه إال بجهد كبري وتعب شديد ،ال يتاح لكل
إنسان حتقيق ذلك بسهولة ويرس ،وإنام حيتاج إىل دأب
يف العمل وجهد يف بذل قدراته لتاليف ما انقىض من
الوقت ،ففي كثري من األحيان ال يستطيع اإلنسان أن
يعوض ما فاته يف ذلك الوقت فيندم عىل إضاعته،
ولذلك ترون الشعراء واألدباء يرددون:
رب ُه بام َف َ
املشيب
عــل
الشباب يعو ُد يوم ًا
ليت
أال َ
ُ
َ
ُفأخ َ
ّ
ألن اإلنسان إذا مرت عليه تلك األوقات التي كان
يتمتع فيها بكامل قدراته ثم انقضت ،ال يستطيع أن
يعوض تلك ال ُفرص التي هي أغىل من األملاس يف
زمن شيبته وهرم جسده.
وثالثها :الوقت هو احلياة :كذلك من خصائص
الوقت إنه هو احلياة ،فينبغي أن ننتبه إىل ذلك ،باعتبار
ّ
أن الزمن الذي يعيشه اإلنسان هو احلياة ،وبانقضائه
تنقيض حياته حيث ال يستطيع أن ُيدرك ما ُيريد أن
ُيدركه ،وأن حيقق ما كان يصبو إىل حتقيقه ،وبالتايل
لن يستطيع أن يصل إىل مراده ،فالوقت هو حياتنا،

ولذلك ال ينبغي لإلنسان أن يفرط يف حياته،
وقد أكد القرآن عىل هذه احلقيقة يف قوله تعاىل:
﴿و َلن ُي َؤ ِّخ َر اللَُّ َن ْف ًسا إِ َذا َجاء َأ َج ُل َها َواللَُّ َخبِ ٌري
َ
بِ َم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ (املنافقون.)11:
لذا ينبغي علينا مجيعا مراعاة ما ييل:
 -1أن جيعل اإلنسان برناجم ًا أسبوعي ًا منظ ًام،
ومسج ً
ال عىل ورقة مثالً ،حيدد فيه كيفية
استغالله أليامه ولياليه فمثالً:
 -2حيدِّ د أوقات ًا مع ّينة يزور فيها الوالدين
وأرحامه.
 -3حيدِّ د وقت ًا ألفراد أرسته؛ إلسعادهم
واجللوس معهم وبحث مشاكلهم.
 -4حيدِّ د وقت ًا لراحته اجلسدية ولنومه ،لينطلق
بعدها نشيط ًا إىل عمله.
 -5حيدِّ د وقت ًا لقراءة القرآن واألذكار ،فليحاول
اإلنسان أن يعود لسانه عىل ذكر اهلل عز وجل،
والصالة عىل النبي وآله يف كل مكان ،فعن النبي
األكرم ( )Oأنه قال( :نزل جربائيل ( )Qإ ّيل.
وقال :يا حممد! ربك يقرئك السالم ،ويقول
لك :كل ساعة تذكرين فيها ،فهي لك عندي
مدخرة ،وكل ساعة ال تذكرين فيها ،فهي منك
ضائعة) (إرشاد القلوب للديلمي :ج ،1ص.)49
وليدعو اهلل بدعاء أمري املؤمنني ( )Qأن يوفقه
لذلك بقوله( :يا رب أسالك بحقك وقدسك
وأعظم صفاتك واسامئك أن جتعل أوقايت
من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك
موصولة( )...إقبال األعامل :ج ،3ص.)336
 حيدِّ د وقت ًا مع َّين ًا يومي ًا حياسب فيه نفسه،قال اإلمام الكاظم (( :)Qليس منا من
مل حياسب نفسه يف كل يوم ،فإن عمل
حسن ًا استزاد اهلل ،وإن عمل سيئا استغفر
اهلل منه وتاب إليه) (الكايف :ج ،2ص.)453
ونكمل ما بقي من آداب استغالل الوقت
وأمهيته يف العدد القادم إن شاء اهلل تعاىل .
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الد ْنيا َق ْد َت َص َّر َم ْت َوآ َذ َن ْت ِبا ْنقِضا ٍء َو َتن َّ
ديدها َر ّث ًا َو َسمينُها َغ ّثاً).
َك َر َم ْع ُرو ُفها َوصا َر َج ُ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن ُّ

َأ ْصِد َقا ُؤ َك َث َ
ال َث ٌة
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب Q

َصِد ُ
ال َث ٌةَ :ف َأ ْصِد َقا ُؤ َكَ :صِد ُ
ال َث ٌة ،وََأ ْع َدا ُؤ َك َث َ
َ(أ ْصِد َقا ُؤ َك َث َ
َع ُدُّو َع ُدوِّ َك.
يق َصِديِق َك ،و َ
يق َك ،و َ
َصِد ُ
وََأ ْع َد َ
يق َع ُدوِّ َك)
اؤكَ :ع ُدُّو َك ،و َ
يق َك ،و َ
َع ُدُّو َصِد ِ
(نهـج البالغـة :الحــكمـة )292

إن العالق ــات االجتامعي ــة تتأط ــر ُبأط ـ ٍ
بمــ ْن ينبغ ــي إدام ــة
ـر خمتلف ــة ،ول ــذا كان لزامــ ًا التعري ــف َ
الصلـــة بـــه ،أو قطعهـــا عنـــه ،ومـــن هنـــا كانـــت الدعـــوة إىل أن يتبـــن اإلنســـان هـــذه التشـــكيلة
الت ــي ُتي ــط ب ــه يف دني ــاه ،ليتعام ــل معه ــا ع ــى ه ــذا األس ــاس م ــن التش ــخيص الدقي ــق ،وال ــذي
ق ــد لوحظ ــت في ــه مقوم ــات حالت ــي الصداق ــة والع ــداوة ،بحي ــث ق ــد تواف ــرت يف الثالث ــة األوىل
مي ــزة الص ــدق يف العالق ــة أو العواط ــف ،وبعكس ــها يف الثالث ــة األخ ــرى.
وان مم ــا ُيب ــن دق ــة ه ــذا اإلحص ــاء ،ه ــو االلتف ــات إىل ان الق ــرب وال ُبع ــد املعنوي ــن ،مم ــا يتحك ــم
ٍ
املتمحـــض التـــام يف العالقـــة ،أو القواســـم اجلامعـــة ،أو املصالـــح
بشـــكل مبـــارش ،امـــا
فيهـــا
ّ
املش ــركة ،بحي ــث يك ــون املعي ــار مم ــا يتعن ــون هب ــذا العن ــوان أو ذاك ،وبالت ــايل فالب ــد م ــن معرف ــة
اإلنســـان لصديقـــه
ولعـــدوه ،فيأمـــن لـــأول ،وحيـــذر اآلخـــر ،ثـــم يرتـــب حياتـــه عـــى هـــذا
ّ
ٍ
ـرف م ــا فين ــدم ع ــى م ــا ص ــدر من ــه،
املي ــزان ،وام ــا ل ــو مل يم ِّيزه ــا فس ــيتورط م ــن خ ــال ت ـ
بـــل قـــد ُياســـب عليـــه ،لذلـــك فمـــن الـــروري األخـــذ هبـــذا التعريـــف الســـديد ،لتتضـــح
معـــامل العالقـــات ،واألُســـس التـــي تقـــوم عليهـــا لنجـــد:
أ -أن مـــا اختـــاره اإلنســـان صديقـــا لـــه ،بعدمـــا أقتنـــع بكفاءتـــه لاللتـــزام بـــا تفرضـــه هـــذه
العالقـــة مـــن التزامـــات وارتباطـــات ،ف ُيعـــد عندئـــذ صديقـــه ،وهـــذا هـــو التمحـــض التـــام يف
الصداقـــة والعالقـــة.
ب -أن الش ــخص ال ــذي اخت ــاره الصدي ــق ،فه ــو ث ــاين األصدق ــاء ،حي ــث يتأم ــن جانب ــه باختي ــار
الصدي ــق إي ــاه فتص ــح مصادقت ــه ،لوج ــود القاس ــم اجلام ــع [وه ــو الصدي ــق األول].
ت -أن الشـــخص الـــذي عـــادى العـــدو ،فهـــو ثالـــث األصدقـــاء ،حيـــث يشـــركان يف الســـلبية
اجت ــاه الع ــدو املب ــارش ،فتص ــح مصادقت ــه ،لوج ــود املصلح ــة املش ــركة ،وه ــي املقاطع ــة واجلف ــاء
للع ــدو ،وال ــذي تتع ــدد أس ــباهبام.
ث -ان َمــ ْن ع ــاداه اإلنس ــان ،بعدم ــا مل يك ــن االحتف ــاظ مع ــه بأدن ــى ال ــود ،ب ــل العالق ــة العاب ــرة،
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ول َْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن أَ ْخ َو َف ما أَ ُ
خاف َعلَ ْي ُك ُم ِّاتبا ُع ا ْل َهوى َو ُط ُ
ال َم ِل).

ّ
وإل ف ــا ينبغ ــي الت ــرع بمعادات ــه -مه ــا أمك ــن -الن الدرج ــة
األدن ــى م ــن العالق ــة خ ــر م ــن القط ــع الت ــام ،وه ــذا أم ــر ال
يقـــوى عليـــه ّإل مـــن أدرك خلفيـــات املواقـــف ،وعـــرف آثـــار
ـورم يف
التش ــنجات وم ــا ختلف ــه م ــن انش ــطار يف العالق ــة ،أو ت ـ ّ
ضده ــا ،حت ــى ليت ــرف البع ــض يف ذل ــك احل ــال بعي ــد ًا ع ــن
إنســـانيته ،ألنـــه اهلتُـــه عداوتـــه عـــن مراعـــاة قواعـــد التعامـــل
اإلنســـاين ،فيتحـــول إىل متل ِّبـــس بمظهـــر إنســـاين ،غـــر انـــه
بمع ــزل ع ــن مقاييس ــها ،بعدم ــا مل تع ــد احلال ــة اإلنس ــانية حمرتم ــة
يف النفـــوس ،ومصانـــة يف الترصفـــات ،ممـــا تعـــدّ ت إفرازاتـــه
يـــر املتأثـــر بذلـــك
موقعهـــا
فغـــرت موجـــة املقاييـــس ،فلـــم َ
ّ
املع ــروف معروف ــا ،وال عكس ــه كذل ــك ،وه ــذا متح ــض س ــلبي
يف العالقـــة.
ج -ان َمـــ ْن عـــاداه الصديـــق ،فهـــو ثـــاين األعـــداء ،بعدمـــا
ٍ
بوجـــه مـــا مغاضبـــة للصديـــق ،فـــا
كانـــت موا ّدتـــه تعنـــي
تص ــح مصادقت ــه ،لئ ــا تتأث ــر العالق ــة بالصدي ــق ،لك ــن ينبغ ــي
التـــوازن يف ذلـــك ،الن ذلـــك املـــرر ال يســـلب عنـــه حقـــوق
املواطنـــة ،بـــل البـــد مـــن مراعاهتـــا ،ملـــا تد ّلـــل عليـــه عندئـــذ
م ــن ق ــدرة ع ــى املوازن ــة ،وقابلي ــة فائق ــة ع ــى إرض ــاء النف ــس
والصدي ــق ،م ــع ع ــدم تصف ــر الئح ــة االلتزام ــات اإلنس ــانية،
بعـــد وجـــود القاســـم اجلامـــع.
ح -عكـــس ســـابقه ،فهـــو ثالـــث األعـــداء ،فانـــه بعالقتـــه
بالعـــدو ،يؤثـــر يف النفـــس أثـــر ًا ســـيئ ًا ،فـــا تصـــح مصادقتـــه،
يـــرع مقتضيـــات إدامـــة العالقـــة بـــه ،كـــا مل تعـــد
حيـــث مل
َ
مصلحـــة مشـــركة ،بـــل هـــي يف عدمهـــا ،فلـــو أراد أحـــد
التخفيـــف مـــن العالقـــة فـــذاك إليـــه ،بعـــد إقـــدام صديـــق
العـــدو عـــى إحـــداث هـــزة يف أســـاس العالقـــة العامـــة ،فـــا
ُيســـتغرب للمقاطعـــة غـــر ا ُللغيـــة حلقـــوق املواطنـــة( .أخـــاق
اإلمـــام عـــي ( :)Qالســـيد صـــادق اخلرســـان ،ج ،2ص)27
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احللقة احلادية األربعون
يف هــذا العــدد نذكــر األخبــار التــي ذكــرت اجلــواب عــن إِشــكالية الفائــدة مــن اإلمــام ( )Qيف غيبتــه
مــن كالم الن ّبــي و َأهــل بيتــه ( ،)Kبعــد ذكــر املقدمــة هلــذا اجلــواب يف احللقــة الســابقة التــي هــي
بمثابــة اجلــواب أيض ـ ًا ،امــا الروايــات التــي ذكــرت اجلــواب عــن هــذا التســائل ،والتــي تنوعــت يف
بيــان الفائــدة مــن غيبتــه.
منهــا :مــا جعلــت االنتفــاع منــه يف غيبتــه ( )Qكاالنتفــاع بالشــمس إذا غيبتهــا الســحاب مــن قبيــل مــا
ـت
ورد عــن جابــر بــن عبــد اهلل األنصــاري ( )Jعــن رســول اهلل ( )Oيف حديــث لــه قــال جابــر :فقلـ ُ
ـيعته االنتفــاع بــه يف غيبتـ ِ
لــه :يــا رســول اهلل فهــل يقــع لشـ ِ
ـه؟ فقــال ( (:)Oإي والــذي بعثنــي بالنبــوة
ـه يف غيبتـ ِ
ـوره ،وينتفعــون بواليتـ ِ
إِنــم يســتضيئون بنـ ِ
ـه كانتفــاع النــاس بالشــمس وإِن جتللهــا ســحاب،
ّ
ِ
رس اهلل ،وخمــزون علمــه ،فاكتمــه إالّ عــن َأهلــه) (كــال الديــن ومتــام النعمــة :الشــيخ
يــا جابــر هــذا مــن مكنــون ّ
الصــدوق ،ص.)253
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الت ْقوى َمطايا ُذل ٌ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن َّ
ُل ُحم َ
ْج َّن َة).
ِل َعلَ ْيها أَ ْهلُها َوأُ ْع ُطوا أَز َِّمتَها َف َأ ْو َر َد ْت ُه ُم ال َ

ونحوهــا مــا رواه ســليامن بــن مهــران األعمش،
عــن اإلمــام الصــادق( )Qعــن َأبيــه حممــد بــن
عــي ،عــن َأبيــه عيل بــن احلســن ( ،)Qقــال..(:
ومل ختــل األرض منــذ خلــق اهلل آدم مــن حجــة هلل
فيهــا ،ظاهــر مشــهورَ ،أو غائــب مســتور ،وال
ختلــو إِىل َأن تقــوم الســاعة مــن حجــة هلل فيهــا،
ولــوال ذلــك مل يعبــد اهلل ،قــال ســليامن :فقلــت
للصــادق ( :)Qفكيــف ينتفــع النــاس باحلجــة
الغائــب املســتور؟ قــال :كــا ينتفعــون بالشــمس
إذا ســرها الســحاب) (األمــايل :الشــيخ الصــدوق،
ص ٢٥٢ـ .)253

وجــاء عــى لســان اإلمــام احلجــة ( )Aنفســه
يف رســالته أليب إســحاق (و َأ ّمــا وجــه االنتفــاع
يب يف غيبتــي فكاالنتفــاع ّ
بالشــمس إِذا غ ّيبهــا
عــن األبصــار الســحاب ،وإِ ّن َأمــان ألهــل
الســاء،
األرض كــا َأ ّن النجــوم َأمــان ألهــل ّ
عــا ال يعنيكــم وال
فأغلقــوا أبــواب الســؤال ّ
تتكلفــوا عــى مــا قــد كفيتــم ،و َأكثــروا الدعــاء
بتعجيــل الفــرج فــان ذلــك فرجكــم ،والســام
عليــك يــا إِســحاق بــن يعقــوب وعــى مــن اتبــع
اهلــدى) (بحــار األنــوار :ج  ،52ص.)92
ومنهــا :مــا ذكــرت أن وجــوده أمــان ألهــل
األرض كــا ورد عــن رســول اهلل (:)O
(النّجــوم َأمــان ألهــل الســاء ،فــإذا ذهبــت
ذهبــوا ،و َأهــل بيتــي َأمــان ألهــل األرض،
فــإذا ذهــب َأهــل بيتــي ذهــب َأهــل األرض).
(نفحــات األزهــار يف خالصــة عبقــات األنــوار املؤلــف  ،امليــاين:

ج ،4ص ،)307فوجــود اإلمــام (َ )Aأمــان ألهــل
األرض وإِن مل يشــعروا بــه.
ومنهــا :مــا ذكــرت أن بــه يندفــع البــاء وتنــزل
اخلــرات ،كــا ورد عــن َأمحــد بــن إِســحاق َأحــد
خــواص اإلمــام العســكري( )Qو َأصحابــه
املقربــن الكبــار :دخلــت عــى َأيب حممــد
ّ

العســكري ( ،)Qو َأنــا ُأريــد َأن َأســأله عــن
اخللــف بعــده ،فقــال يل مبتدئــ ًا (:يــا َأمحــد
ِ
خيــل األرض منــذ
بــن إِســحاق :إِ ّن اللّ مل
خلــق آدم وال خيليهــا إِىل َأن تقــوم الســاعة
حجــة للّ عــى خلقــه ،بــه يدفــع البــاء
مــن ّ
مــن َأهــل األرض ،وبــه ينــزل الغيــث ،وبــه
خيــرج بــركات األرض ( )....ســرة األئمــة،
مهــدي البيشــوائي :ج ،1ص.)578

ونحوهــا ورد يف رســالته ( )Qللشــيخ املفيــد،
وفيهــا ...( :إِنّــا غــر مهملــن ملراعاتكــم،
وال ناســن لذكركــم ،ولــو ال ذلــك لنــزل
ـق املعيشــة] واصطلمكــم
بكــم الــأواء [ضيـ ُ
لل جــل جاللــه) (اإلمــام
األعــداء فاتّقــوا ا ّ

املهــدي ( )Àمــن املهــد إىل الظهــور :ص.)269

واإلمــام ( )Aواســطة يف وصــول الفيــض
اآلهلــي إِىل النّــاس كــا ورد يف زيــارة اجلامعــة:
ينــزل الغيــث ،وبكــم يمســك
«وبكــم
ّ
الســاء َأن تقــع عــى األرض إِالّ بإذنــه وبكــم
الــر) (مــن ال حيــره
اهلــم ،ويكشــف
ين ّفــس
ّ
ّ
الفقيــه:ج،2ص)615

فوجــود اإلمــام املهــدي (-)Àبذاته-هــو
ّ
تــول احلكومــة
رمحــة للمؤمنــن ،ســواء
الظاهريــةَ ،أم كان غائب ـ ًا كــا هــو عليــه اآلن.
ومنهــا :مــا ذكــرت أن وجــوده إقامــة
للحجــج والبينــات ،كــا ورد عــن َأمــر
املؤمنــن ( )Qأنــه قــال( :ال ختلــو األرض
مــن قائــم هلل بحجــة ،إ ّمــا ظاهــر مشــهور،
أو خائــف مغمــور؛ لئــا تبطــل حجــج اهلل
وب ّيناتــه) (هنــج البالغــة :اخلطبــة .)147
وســوف نذكــر الروايــات ال ّتــي دلــت عــى
ذلــك يف العــدد القــادم ونذكــر بعــض َأجوبــة
العلــاء إِن شــاء اهلل تعــاىل.
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متى ترانا ونراك

ِن ِّ
ْب).
ْمال َص َّح ُة ا ْل َب َد ِن َوأَ ْف َض ُل م ْ
ْمال َوأَ ْف َض ُل م ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن م َ
ِن َس َع ِة ال ِ
الن َع ِم َس َع ُة ال ِ
ِن ِص َّح ِة ا ْل َب َد ِن َت ْق َوى ا ْل َقل ِ

ينطبــق عــى حالنــا مــا قالــه الشــاعر:

وغري تقي يأمر الناس بالتقـى

طبيب يداوي الناس وهو عليل

وتعلقـ ًا بام ورد عــن الرســول األكرم ()O

مــا يشــر إىل ّ
أن الــدال عــى اخلــر كفاعلــه،

نضــع بــن أيديكــم بعــض مرتكــزات هــذه

العالقة:
أوالً :النظــر هبــذه القضيــة ،ونقصــد بالنظــر
هنــا التف ّكــر والتم ّعــن والتأ ّمــل ،باإلضافــة
اىل التســ ّلح بالثقافــة املهدويــة الرصينــة،

نتعــرف عــى تفاصيلهــا عقيــدة وتأرخيــ ًا
ومســتقبالً ،وكذلــك علينــا ْ
أن نتعــرف

عالقتنا بصاحب الزمان ()Q

عــى الشــبهات وردودهــا ،فقــد كُتــب يف

حييى غايل ياسني

والباحــث مــادة علميــة تغنيــه خــر غنــاء.

يــزود القــارئ
هــذه القضيــة املباركــة مــا ّ

مــن أرشف وأعــز وأرقــى وأنقــى وأدوم العالقــات ثانيــ ًا :اإلحســاس واالستشــعار بوجــود
بعــد العالقــة بــاهلل جـ ّـل وعــا هــي العالقــة بحجــج اهلل اإلمــام شــخص ًا أو كرعايــة أو بركــة أو
عــى األرض ,ومــا هــي إالّ امتــداد للعالقــة مــع الــودود دعــا ًء ،يف ّ
كل خــر نجــده ونــراه ونحــس
الرحيــم ،بــل هــي حلقــة الوصــل معــه ّ
جــل وعــا ،بــه يف حياتنــا ،فقــد كتــب اإلمــام ()Q

ونحــن إذ نــدرك هــذا األمــر ونؤمــن بــه ونستشــعره خماطبــ ًا الشــيخ املفيــد...( :إنــا غــر
وجدانـ ًا ّإل ،إنــه عــاد ًة مــا ينقصنــا أبجديــات حتريــك هــذه مهملــن ملراعاتكــم ،وال ناســن لذكركــم،

العالقــة وبنائهــا وتعزيزهــا واالســتفادة منهــا واســتثامرها ولــوال ذلــك لنــزل بكــم الــأواء (الشــدة
بوجههــا الصحيــح ،فاإليــان هبــذه العالقــة يعــوزه العمــل وضيــق املعيشــة) واصطلمكــم (اصطلمــه:
هبــا ،والعمــل هبــا حيتــاج إىل تــرك العمــل بــا ينافيهــا أو اســتأصله) األعــداء فاتقــوا اهلل جــل
ينقصهــا ،وحيتــاج العمــان (الفعــل والــرك) املداومــة جاللــه ،وظاهرونــا عــى انتياشــكم
واملطاولــة إىل ْ
أن يصبحــا ســلوك ًا وحــاالً وملكــ ًة عنــد (انتاشــه مــن اهللكــة :أنقــذه) مــن فتنــة قــد

صاحبهــا ،وذلــك هــو الفتــح املبــن.

أنافت(أنــاف عــى الــيء :طــال وارتفــع

وال ندّ عــي اننــا مــن أصحــاب ذلــك الفتــح املبــن ،وقــد عليــه) عليكــم ،هيلــك فيهــا مــن حــم
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن ال َ
ْخطايا َخ ْي ٌل ُش ْم ُس ُحم َ
ُج َمها َف َأ ْو َر َد ْت ُه ُم النّا َر).
ِل َعلَ ْيها أَ ْهلُها َو َخلَ َع ْت ل ُ

أجلــه(أي :قــرب) وحيمــى عنهــا مــن أدرك إىل غريهــا مــن األعــال التــي ذكرهتــا الكتــب
أمله.)..التهذيــب ،الشــيخ الطــويس :ج ،1ص38
املختصــة ،فهــي جتــدد العهــد معــه ،وجتــدد البيعــة
ثالثــ ًا :وكذلــك علينــا ْ
أن نلجــأ إليــه ،ونندبــه ،لــه ،وكذلــك إهنــا مــن أنــواع العالقــات الــواردة
ونتخــذه الوســيلة عندمــا
نمــر بأيــة أزمــة إلينــا بطريــق رشعــي معتمــد.
ّ

نفســية ،أو جســدية ،أو يف عمــل ،ومــا شــاكل ســابع ًاْ :
أن نحــر يف األماكــن واألزمــان التــي
ّ
ذلــك،
فــإن إغاثــة امللهــوف وإعانــة املضطــر حيتمــل تواجــد اإلمــام فيهــا ،كموســم احلــج،

مــن أعاملــه صلــوات اهلل عليــه وديدنــه.

أو زيــارة األربعــن ،أو مســجد الســهلة يف ليــايل

رابعــ ًاْ :
أن نذكــره يف دعائنــا ،وصالتنــا ،األربعــاء ،فإهنــا بــا شــك ســتكون مباركــة،
وصدقتنــا،
وحجنــا ،وعمرتنــا ،بــل نســتطيع وســتكون األعــال أقــرب للقبــول ،وعســى ْ
ّ
أن

ْ
أن هنــدي إليــه ثــواب مجيــع األعــال الصاحلــة ،نــرزق بنظــرة شــفقة ،ونظــرة رأفــة ننــال هبــا
حتــى إماطــة األذى عــن الطريــق والكلمــة ســعادة الداريــن.

ّ
الطيبة...الــخ ،ونحــن بإهــداء الثــواب ســوف ال ثامنــ ًا :علينــا ْ
بــأن مراجــع التقليــد
أن نستشــعر
ـواب اإلمــام ( )Qبحســب الوكالــة العامــة،
ـم نـ ّ
ينقــص مــن ثوابنــا شــيئ ًا ،وإنــا ســيزداد ثوابنــا هـ ّ

ويضــاف إليــه ثــواب إهــداء العمــل.

وعندمــا نرجــع إليهــم ونقلدهــم إنــا نرجــع لإلمام

خامســ ًا :نســتطيع ْ
أن نعمــل مجيــع األعــال عليــه الســام ،كونــه هــو الــذي أمرنــا ( )Qبذلــك
الصاحلــة بنيــة االنتظــار الصحيــح أو التمهيــد بقولــه( :وأمــا احلــوادث الواقعــة فارجعــوا فيهــا إىل

للظهــور ،بــل حتــى اخلــرة التــي نكســبها مــن رواة حديثنــا ،فإهنــم حجتــي عليكــم ،وأنــا حجــة
خــال أعاملنــا اجلائــزة واملباحــة ،فضــ ً
ا عــن اهلل) .الغيبــة ،الشــيخ الطــويس :ص291
املســتحبة والواجبــة ،نســتطيع ْ
أن نستشــعر ّ
أن نجعلهــا بعنوان تاســع ًا :علينــا ْ
أن أعاملنــا تعــرض عليــه
التهيــؤ للظهــور ،عســى ْ
أن حيتاجنــا اإلمــام ( )Q( )Qاســبوعي ًا وأنــه ســينظر هلــا وســيق ّلب ملــف

بخربتنــا هــذه ،فســيخرج اإلمــام ( )Qمــا نقــوم بــه وســيفرح عندمــا جيــد عمـ ً
ا صاحلـ ًا،
بدولــة ،ودولــة اإلمــام ( )Qفيهــا وســننال بذلــك رضــاه وثــواب إدخال الــرور عىل

الســيايس ،وفيهــا العســكري ،والطبيــب ،قلبــه ،وســيحزنه مالــو رأى غــر ذلــك ،معــاذ اهلل.
واملهنــدس ،واملــدرس ،وفيهــا
النجــار ،عــارش ًاْ :
ّ
أن يكــون ( )Qهــو املهنّــأ مــن قبلنــا يف
واحلــدّ اد ،والص ّبــاغ ،والســائق.........الخ .أفــراح أهــل البيــت ( ،)Kكالــوالدات ،وكبيعــة
سادســ ًا :هنالــك أدعيــة وأعــال خمصوصــة الغديــر ،وأنــه هــو املعـ ّـزى يف املناســبات احلزينــة،

لإلمــام ( ،)Qكدعــاء الندبــة ،ودعــاء العهــد ،كعاشــوراء ،ووفيــات األئمــة (.)K
وزيــارة ياســن ،ودعــاء تعجيــل الفــرج...
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قاص َد ٌة َف َم ْن أَ َخ َذ ِبها ل ِ
واح َد ٌة َو ُس ُبلَ ُه ِ
ين ِ
ِم َو َم ْن َت َو َّق َف َعنْها َض َّل َو َن ِد َم).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن َشرائِ َع ِّ
الد ِ
َح َق َو َغن َ

وفاة الشيخ املفيد:

ـويس يف كتــاب (الفهرســت)ُ :تـ ّ
ـوف الشــيخ املفيــد
قــال الشــيخ الطـ ّ
لليلتــن َخ َلتــا مــن شــهر رمضــان ســنة  410هجر ّيــة .فيــا ذكــر
ـايش تاريــخ وفاتــه ســنة( )413هجر ّيــة ،ووافقــه عليــه الشــيخ
النجـ ّ

ـي يف بحــار األنــوار.
املجلـ ّ
وكان يــوم وفاتــه يومــ ًا مشــهود ًا ،حيــث ازدحــم النــاس للصــاة

ـواص ،ذكــر ابــن
عليــه ،وكثــر البــكاء عليــه مــن قبــل العــوا ّم واخلـ ّ
كثــر الشــامي ذلــك فقــال :كان يــوم وفاتــه مشــهور ًا ،شــ ّيعه فيــه

ّ
صــى عليــه تلميــذه الرشيــف املرتــى
ثامنــون ألفــ ًا مــن الشــيعة،
بميــدان األشــنان يف بغــداد ،وكان دفنُــه يف مقابــر قريــش بالقــرب

وحممــد اجلــواد عليهــا
مــن رض َ
حيــي اإلمامــن موســى الكاظــم ّ
الر ْج َلــن الرشيفتــن ،وبجنــب شــيخه ابــن قولويــة
الســام عنــد ِّ
ّ

واضــح ،معلــو ٌمُ ،يــزار.
القمــي ،وقــره اليــوم
ٌ
ّ
قــال الشــيخ الطــريس يف (اإلحتجــاج) ّ
املهــدي عليــه
إن اإلمــام
ّ

رمضان
المبارك

الســام قــد رثــاه بأبيــات ،قــال فيهــا:
ّ
ِ
َ
بفقـــدك ،إ ّن ُه يو ٌم عـــى آل الرســـول
ـت الـنــــاعي
عظيم
ال صــّـ َ
ُ
ـت يف جدَ ِ
ث ال َّثرى فالعــ ُ
قيم
ـت قــد ُغ ِّيبـ َ
إن كنـ َ
َ
ـدل والتوحيــدُ فيك ُم ُ
وفاة خدجية بنت خويلد (:)P

يف العــارش مــن شــهر رمضــان قبــل اهلجــرة بثــاث ســنني ،توفيــت

أم املؤمنــن خدجيــة بنــت خويلــد ( ،)Pوهــي أول أمــرأة تزوجهــا
رســول اهلل ( ،)Oومل يتــزوج عليهــا غريهــا حتــى ماتــت ،وأول
مــن أســلم مــن النســاء ،قــال اإلمــام الصــادق (( )Qقــال رســول

اهلل ( :)Oيــا عــي ويــا خدجيــة أســلمتام هلل وســلمتام لــه وقــال :إن
جربئيــل عنــدي يدعوكــا إىل بيعــة اإلســام ،فأســلام تســلام ،وأطيعــا

هتديــا ،فقــاال :فعلنــا وأطعنــا يــا رســول اهلل ،فقــال :إن جربئيــل
عنــدي يقــول لكــا :إن لإلســام رشوطــ ًا وعهــود ًا ومواثيــق،

فابتــداؤه بــا رشط اهلل عليكــا لنفســه ولرســوله أن تشــهدا أن ال
إلــه إال اهلل وحــده ال رشيــك لــه يف ملكــه ،مل يتخــذ ولــد ًا ،ومل يتخــذ
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ْب).
ِن الْفا َق ِة َم َر ُض ا ْل َب َد ِن َوأَ َش ُّد م ْ
ِن ا ْل َبال ِء الْفا َق َة َوأَ َش ُّد م َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن م َ
ِن َم َر ِض ا ْل َب َد ِن َم َر ُض ا ْل َقل ِ

صاحبــة (وأن حممــد ًا عبــده ورســوله أرســله إىل النــاس كافــة ،قــاال :شــهدنا قــال :وطاعــة ويل األمــر
بعــدي ومعرفتــه يف حيــايت وبعــد مــويت ،واألئمــة مــن بعــده واحــد ًا ،بعــد واحــد يــا خدجيــة فهمــت

ـت ورضيــت وس ـ ّلمت)
مــا رشط ربــك عليــك؟ قالــت :نعــم ،وصدّ قـ ُ

وأنفقــت ( )Pماهلــا عــى نــر الدعــوة ،وكانــت مــن أغنــى قريــش وأكثرهــم ثــروة ،حتــى قــال
رســول اهلل (( :)Oمــا نفعنــي مــال قــط مــا نفعنــي مــال خدجيــة).

وملــا توفيــت ( ،)Pحــزن عليهــا رســول اهلل ( )Oواجتمــع عليــه حزنــان ،حزنــه بفقــد عمــه أيب

طالــب ( )Qوحزنــه عــى خدجيــة( ،)Pوســمي ذلــك العــام بـ(عــام احلــزن).
والدة اإلمام احلسن املجتبى (:)Q

يف اخلامــس عــر مــن شــهر رمضــان ســنة (3هـــ) ولد اإلمــام احلســن بــن عــي ( )Qيف املدينــة املنورة،
وهــو اإلمــام الثــاين بعــد أمــر املؤمنــن ( )Qوأمــه فاطمــة الزهــراء بنت النبــي املصطفــى (.)O

وبعــد والدتــه ( )Qجــاءت بــه فاطمــة ( )Pإىل النبــي ( )Oفأجــرى بنفســه ( )Oمراســيم الــوالدة

مــن األذان يف أذنــه اليمنــى واإلقامــة يف اليــرى؛ ليكــون عصمــة للولــد مــن الشــيطان ،ثــم سـ ّـاه
احلســن ،قــال املؤرخــون( :مل تكــن العــرب يف جاهليتهــا تعــرف هذيــن االســمني (أي :احلســن

ـمي أبناءهــم هبــا ،وإ ّنــا سـ ّـامها النبــي ( )Oهبــا بوحــي مــن الســاء) ،ويف اليــوم
واحلســن) ح ّتــى تُسـ ِّ

ـق عنــه بكبــش ،وحلــق رأســه وتصــدق بزنتــه فضــة.
الســابع مــن والدتــه عـ ّ
وكان اإلمــام احلســن ( )Qأشــبه النــاس برســول اهلل (َ )Oخ ْلق ـ ًا وســؤدد ًا ،وهدي ـ ًا ،فعــن أنــس بــن

مالــك :مل يكــن أحــد أشــبه برســول اهلل ( )Oمــن احلســن بــن عــي (.)L
وكان رســول اهلل ( )Oحيبــه هــو وأخــاه احلســن ( )Qحبـ ًا شــديد ًا ،روي عــن أنــس بــن مالــك قــال:

ـب إليــك قــال :احلســن واحلســن ،وكان يقــول لفاطمــة:
(ســئل رســول اهلل ( )Oأي أهــل بيتــك أحـ ّ
ُ
ويضمهــا إليــه ،وقــال رســول اهلل (( :)Oاللهــم إين ُاحبهــا ،فأحبهــا،
ابنــي فيشــمهام
ادعــي يل
ّ
ّ
وأحبــب مــن حيبهــا).

شهادة أمري املؤمنني عيل(:)Q

يف احلــادي والعرشيــن مــن شــهر رمضــان ســنة (40هـــ) ،استشــهد أمــر املؤمنــن( ،)Qففــي الليلــة
( 19شــهر رمضــان) خــرج أمــر املؤمنــن ( )Qإىل املســجد األعظــم يف الكوفــة يوقــظ النــاس

للصــاة ،وعندمــا كان يصــي صــاة الصبــح يف مســجد الكوفــة ،رضبــه اخلارجــي عبــد الرمحــن بــن
ملجــم بالســيف عــى أم رأســه ،وقــد كان ارتصــده مــن أول الليــل ،وكان ســيفه مســموم ًا ،فمكــث

( )Qيــوم التاســع عــر ،وليلــة العرشيــن ويومهــا ،وليلــة احلــادي والعرشيــن نحــو ثلــث مــن الليــل،
ثــم قــى نحبــه ( )Qفســام عليــه يــوم ولــد ،ويــوم استشــهد ويــوم يبعــث حي ـ ًا.
23

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َو َق ْد أَ َمرنِي ُ
ِتال أَ ْه ِل َّ
الن ْك ِث َوا ْل َب ْغ ِي َوا ْل َفسادِ).
اهلل ِبق ِ
َ َ

رجال حول اإلمام

الحارث
J
الهمداني

اســـمه ونســـبه :احلـــارث بـــن عبـــد اهلل اهلمـــداين املعـــروف باحلـــارث األعـــور ،وهـــو مـــن قبيلـــة
مه ــدان ،وه ــي م ــن القبائ ــل الت ــي نزل ــت الكوف ــة ،قادم ــة م ــن اليم ــن ،وهل ــا بط ــون كث ــرة ،و ُعرف ــت
هـــذه القبيلـــة بالتشـــيع لإلمـــام عـــي ( )Qوأهـــل بيتـــه الطيبـــن الطاهريـــن (.)K
والؤه ألمري املؤمنني (:)Q
كان احلارث من خواص أمري املؤمنني ( ،)Qومن أوليائه ،وحمل عنايته واهتاممه (.)Q
وكان من القراء الذين قرأوا عىل عيل ( )Qوابن مسعود.
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واب ا ِ
هلل ِل َم ْن َع َر َفها).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن ال ِ
ِي أَ ْك َر ُم َث ِ
ْجها َد َث َم ُن ال َ
ْج َّن ِة َف َم ْن جا َه َد َن ْف َس ُه َملَ َكها َوه َ

وروي أن أمـــر املؤمنـــن( )Qدعـــا كاتبـــه
عبيـــد اهلل بـــن أيب رافـــع ،وقـــال لـــه( :أدخـــل
ـــي عـــرة مـــن ثقـــايت ،فقـــال ابـــن أيب
َع َ َّ
:ســـم ِهم يل يـــا أمـــر املؤمنـــن،
رافـــع لإلمـــام
ِّ
فســـاهم ( ،)Qفـــكان مـــن بينهـــم احلـــارث
َّ
اهلمـــداين) وســـائل الشـــيعة:ج ،30ص.235
ويف كت ــاب طبق ــات اب ــن س ــعد :أن عليــ ًا ()Q
خطـــب النـــاس ،فقـــالَ ( :مـــن يشـــري علـــ ًا
بدره ــم؟ فاش ــرى احل ــارث ُص ُحفــ ًا بدره ــم،
ثـــم جـــاء هبـــا عليـــ ًا ( )Qفكتـــب لـــه علـــ ًا
كثـــر ًا) .الطبقـــات الكـــرى:ج ،6ص.168
وعـــن أيب إســـحاق الســـبيعي عـــن احلـــارث
األعـــور قـــال :خطـــب أمـــر املؤمنـــن ()Q
خطبـــة بعـــد العـــر ،فعجـــب النـــاس مـــن
حســـن صفتـــه ومـــا ذكـــره مـــن تعظيـــم اهلل
جـــل جاللـــه ،قـــال أبـــو إســـحاق :فقلـــت
للح ــارث :أو م ــا حفظته ــا؟ ق ــال :ق ــد كتبته ــا
فأمالهـــا علينـــا مـــن كتابـــه ( :احلمـــد الـــذي
ال يمـــوت وال تنقـــي عجائبـــه ،ألنـــه كل
يـــوم يف شـــأن مـــن إحـــداث بديـــع مل يكـــن،
الـــذي مل يلـــد فيكـــون يف العـــز مشـــاركا ومل
يول ــد فيك ــون موروث ــا هال ــكا ،ومل تق ــع علي ــه
األوهـــام فتقـــدره شـــبح ًا ماثـــ ً
ا ومل تدركـــه
األبصـــار فيكـــون بعـــد انتقاهلـــا حائـــاً)
الـــكايف:ج ،1ص.141
وروى نـــر بـــن مزاحـــم :ملـــا أراد عـــي بـــن
أيب طالـــب ( )Qاخلـــروج إىل صفـــن ،أمـــر
احلـــارث أن ينـــادي يف النـــاس :أخرجـــوا إىل
معســـكركم بالنخيلـــة ،فنـــادى احلـــارث يف

النـــاس بذلـــك .وقعـــة صفـــن  :ص.121
وروي أنـــه عندمـــا أغـــار أزالم معاويـــة
عـــى األنبـــار يف العـــراق مـــن جهـــة الشـــام،
أمـــر املؤمنـــن ( )Qاحلـــارث ،فنـــادى
ـــر
َأ َّم َ
ُ
يف النـــاس :أيـــن َمـــن يشـــري نفســـه لربـــه
ويبيـــع دنيـــاه بآخرتـــه ،أصبِحـــوا غـــد ًا
بالرحب ــة إن ش ــاء اهلل ،وال حي ــر إال ص ــادق
النيـــة يف الســـر معنـــا ،واجلهـــاد لعدونـــا.
رشح هنج البالغة البن أيب احلديد:ج ،2ص.89

ومــن أخبــاره مــع أمــر املؤمنــن ( :)Qجاء يف
كت ــاب أم ــايل الش ــيخ الط ــويس م ــا ُم َل َّخ ُصــ ُه:
أنـــه جمموعـــة مـــن الشـــيعة بقيـــادة احلـــارث
دخلـــوا عـــى أمـــر املؤمنـــن عـــي (،)Q
فقـــال ( )Qللحـــارث ( :إن احلـــق أحســـن
احلديـــث ،والصـــادع بـــه جماهـــد ،أال إين
عبـــد اهلل وأخـــو رســـوله وصديقـــه األول،
خذهـــا إليـــك يـــا حـــارث قصـــرة مـــن
طويلـــة :أنـــت مـــع َمـــن أحببـــت ،ولـــك
مـــا احتســـبت ،قاهل ــا ثالثــ ًا ،فقـــال احل ــارث
وه ــو قائ ــم جي ــر رداءه ج ــذالً :م ــا أب ــايل وريب
بعـــد هـــذا متـــى لقيـــت املـــوت أو لقينـــي).
األمـــايل:ص.627
وفاتـــه :تـــويف احلـــارث اهلمـــداين ( )Jســـنة
(  65هـ) ،عىل أكثر الروايات .
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وق َن ْف ِسه).
ِد ِللِقا ِء َر ِّبه َق ْب َل ُز ُه ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال ُم ْس َتع ٌّ

الضـيــــافة

تُعتـــر الضيافـــة مـــن أجـــى مظاهـــر الع ــاء ب ــن زي ــاد ّمل ــا رأى س ــعة داره( :م ــا

الكـــرم ،وهـــي مـــن الصفـــات ا ّلتـــي تغنَّـــى كنـــت تصنـــع بســـعة هـــذه الـــدار يف الدنيـــا

هبـــا الشـــعراء ،وخ ّلـــدت أناســـ ًا يف كتـــب وأن ــت إليه ــا يف اآلخ ــرة كن ــت أح ــوج؟ ب ــى
التاريـــخ ،وفـــوق هـــذا ك ّلـــه فالضيافـــة إن شـــئت بلغـــت هبـــا اآلخـــرة :تقـــري هبـــا

ممّـــا ندبـــت إليهـــا الرشيعـــة اإلســـام ّية ،الضيـــف ،وتصـــل فيهـــا الرحـــم ،وتطلـــع
وح ّثـــت عليهـــا الديانـــات اإلهل ّيـــة ،وهـــي منهـــا احلقـــوق مطالعهـــا فـــإذا أنـــت قـــد
وســـيلة مـــن الوســـائل إىل رضـــا اهلل تعـــاىل،

ويف الروايـــة ّ
عـــي ( )Qســـأل
أن اإلمـــام
ّ
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العدد ( )55لشهر رمضان املبارك سنة 1439هـ

بلغـــت هبـــا اآلخـــرة) .هنـــج البالغـــة:ج ،2ص.187

ْح ْك َم ِة َوأَ ْنوا ُر ُّ
َم َو ِضيا ُء ُْ
واب ال ِ
ال َم ِم).
الظل ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ ّنا أَ ْه َل ا ْل َب ْي ِت أَ ْب ُ

فضـــل إكـــرام الضيـــف :ك ُثـــرت الروايـــات لكـــن مفهـــوم الضيافـــة وإكـــرام الضيـــف

ا ّلت ــي تتح ــدّ ث ع ــن ل ــزوم إك ــرام الضي ــف يف اإلســـام أشـــمل مـــن معنـــى اإلطعـــام

الداخـــل إىل دار اإلنســـان ،منهـــا مـــا روي وأوســـع؛ إذ يدخـــل يف إكـــرام الضيـــف
عـــن الرســـول األكـــرم (( :)Oمـــن كان مالطفتـــه وإيناســـه ،وحســـن اســـتقباله،

يؤمـــن بـــاهلل واليـــوم اآلخـــر فليكـــرم واإلقبـــال إليـــه بالوجـــه إذا حتـــدث .روي:

ضيفـــه) .الـــكايف:ج،2ص.667

أن عليـــ ًا ( )Qكان يـــأكل متـــر ًا مـــع رســـول

بـــل ّ
إن مـــن أفضـــل مـــوارد اإلنفـــاق اهلل ( ،)Oف ــكان ( )Oيض ــع الن ــوى أم ــام

ملـــن آتـــاه اهلل املـــال والســـعة هـــي إكـــرام عـــي (ع ) ،فلـــا كثـــر النـــوى ،قـــال ()O

الضيـــوف بـــا يدخـــل فيـــه الـــرور إىل لعـــي :إنـــك ألكـــول ،فقـــال عـــي (:)Q
قلوهبـــم ،فعـــن أمـــر املؤمنـــن (( :)Qمـــن

آت ــاه اهلل م ــاالً فليص ــل ب ــه القراب ــة وليحس ــن

األك ــول م ــن ي ــأكل التم ــر ون ــواه) .الصحي ــح
مـــن ســـرة اإلمـــام عـــي( )Qمرتـــى العامـــي:ج،14ص.346

منـــه الضيافـــة) .هنـــج البالغـــة :ص.763

ومـــن فضـــل اهلل تعـــاىل عـــى املؤمنـــن أنّـــه

جعـــل الـــرزق يف دخـــول الضيـــف إىل
املن ــزل ،فم ــن كان خي ــاف ال ُع ــر م ــن كث ــرة

الضيـــوف فعليـــه أن يثـــق بـــا وعـــد بـــه
اهلل تعـــاىل عـــى لســـان رســـوله املصطفـــى

( ،)Oحي ــث روي عن ــه أ ّن ــه ق ــال( :ال ــرزق
أرسع إىل م ــن ُيطع ــم الطع ــام م ــن الســكّني

يف الســـنام) .الـــكايف:ج ،4ص.51
آداب املضيف:

بعـــض النـــاس يظـــن أن إكـــرام الضيـــف
يقتـــر عـــى إطعامـــه الطعـــام فحســـب،
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ْج َّن ِة نا َم طا ِل ُبها َوال َكالنّا ِر نا َم ها ِر ُبها).
َم أَ َر َكال َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ ّني ل ْ

قصة أصحاب الكهف

مكان أصحاب الكهف:
وكأنا
ُيشير القـرآن إىل التفاصيـل الدقيقـة املتع ِّلقـة باحليـاة العجيبـة ألصحـاب الكهـف يف الغـارّ ،
حتكـى عىل لسـان شـخص جالـس يف مقابـل الغـار ينظـر إليهم.
يف سورة الكهف إشارة إىل ست خصوصيات هي:
ّأوالً :فتحـة الغـار كانـت باجتـاه الشمال ،ولكونـه يف اجلزء الشمايل مـن الكـرة األرضيةَّ ،
فـإن ضوء
ٍ
بشـكل مبـارش ،فالقرآن يقـول إنّك إذا رأيت الشـمس حين طلوعها
الشـمس كان ال يدخـل الغـار
َـرى َّ
ـم َس إِ َذا َط َل َعت
لرأيـت ّأنـا تطلـع مـن جهـة يمني الغـار ،وتغـرب مـن جهـة الشمالَ :
الش ْ
(وت َ
ِ
ات ا ْل َي ِم ِ
ات ِّ
الش َما ِل.)...الكهف:آية.17
ـم َذ َ
ـم َذ َ
ت َ
ين َوإِ َذا َغ َر َبت َّت ْق ِر ُض ُه ْ
َّـز َاو ُر َعـن ك َْهف ِه ْ
وألن فتحـة الغـار كانـت إىل الشمالَّ ،
َّ
ب من طرف الشمال،
فإن الريـاح اللطيفـة واملعتدلة كانـت َت ُّ
وكانـت تدخـل بسـهولة إىل داخل الغـار ،وتـؤدي إىل تلطيف اهلـواء يف مجيع زوايـا الغار.
ٍ
ثاني ًا...( :وهم يف فجوة ِّمنْ ُه.)...الكهف:آية17
مسـتقرهم يف فتحة الغار
لقـد كان أولئـك يف مكان واسـع مـن الغار ،وهذا يـدل عىل ّأنم مل يأخـذوا
َّ
التـي تتسـم بالضيـق عـادة ،بـل ّإنـم انتخبـوا وسـط الغـار مسـتقر ًا هلـم ،كـي يكونـوا بعيدين عن
األنظـار ،وبعيديـن أيضـ ًا عن األشـعة املبـارشة لضوء الشـمس.
ثالثـ ًاَّ :
إن نوم أصحاب الكهف مل يكن نوم َا عادي ًا:
(...و َ ْت َسـ ُب ُه ْم َأ ْي َقا ًظـا َو ُه ْم ُر ُقو ٌد.)...الكهف:آية،18
َ
وهـذا يـدل على أن أجفاهنـم كانـت مفتوحـة بالضبط مثـل اإلنسـان اليقظ ،وقـد تكون هـذه احلالة
االسـتثنائية لكـي ال تقترب منهـم احليوانـات املؤذيـة التـي ختـاف اإلنسـان اليقـظ ،أو لكـي يكون
شـكلهم مرعبـ ًا ،كـي ال يتجرأ إنسـان عىل االقتراب منهم ،وهذا بنفسـه أسـلوب للحفـاظ عليهم.
رابعـ ًا :وحتى ال تتهرأ أجسـامهم بسـبب السـنني الطويلـة التي مكثوا فيهـا نيام ًا يف الكهـف ،فإن اهلل
ات ا ْل َي ِم ِ
ات ِّ
الش َم ِل.)...الكهف ،18 :حتى ال يرتكز الدم يف مكان معني،
ني َو َذ َ
تبارك وتعاىل يقولَ ...( :ذ َ
وال تكـون هنـاك آثـار سـيئة على العضالت املالصقـة لألرض؛ بسـبب الضغـط عليها ملـدة طويلة.
صف جديد يقول تعاىل...( :و َك ْلبهم ب ِ
خامس ًا :يف ٍ
اس ٌط ِذ َرا َع ْي ِه بِا ْل َو ِصيد.)...الكهف:آية.18
َ ُُ َ
برغـم أن اآليـات القرآنيـة مل تتحـدث حتـى اآلن عـن كلـب أصحـاب الكهـفّ ،إل ان القـرآن هنـا
يذكـر تعابير خاصـة تتضـح من خالهلـا بعـض املسـائل ،فمث ً
ال ذكـر حالة كلـب أصحـاب الكهف
يفيـد أنّـه كان معهـم كلـب يتبعهم أينما ذهبـوا ويقوم بحراسـتهم.
أ ّمـا متـى التحـق هـذا الكلـب هبـم؟ وهـل كان كلـب صيدهـم؟ ،أو أنّـه كلب ذلـك الراعـي الذي
التقـى هبـم يف منتصـف الطريـق؟ وعندما عـرف حقيقتهم أرسـل حيواناتـه إىل القريـة والتحق هبم؛
واسـتمر معهم.
ألنّـه كان يبحـث عـن احلقيقـة مثلهـم وقد رفض هـذا الكلـب أن يرتكهـم
ّ
سادس ًا :قوله تعاىلَ ...( :ل ِو ا َّط َل ْع َت َع َل ْي ِه ْم َل َو َّل ْي َت ِمن ُْه ْم فِ َر ًارا َو َُل ِل ْئ َت ِمن ُْه ْم ُر ْع ًبا).الكهف:آية.18
إهنـا ليسـت املـرة األوىل وال األخيرة التـي حيفـظ فيهـا اهلل تبـارك وتعـاىل عبـاده املؤمنين بالرعـب
(سـنُ ْل ِقي ِف ُق ُل ِ
ـوب ا َّل ِذي َن
جسـدها قـول اهلل تبـارك وتعـاىلَ :
واخلـوف ،فقـد واجهتنـا صـورة مماثلة ّ
ـب .)...آل عمـران :آية.151
الر ْع َ
َك َف ُـرو ْا ُّ
(ثم نرصته بالرعب).
ويف دعاء الندبة نقرأ كالم حول رسول اهلل (ّ :)O
ومـا هـو سـبب الرعب يف مشـاهدة أهـل الكهـف ،وهل يعـود ذلك لظاهرهم اجلسماين ،أو بسـبب
قوة معنويـة رسية؟
اآليات القرآنية مل تتحدث عن ذلك .التفسري األمثل :ج ،5ص.2016
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حين َمن َِّيتِه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال ُم َتن َِّب ٌه م ْ
ِن َر ْق َدتِه َق ْب َل ِ

مع القرآن الكريم
يقول سامحة السيد جواد الكَلبايكَاين:
كان وال ــدي ( )Hيتل ــو يف الي ــوم ج ــزء ًا م ــن الق ــرآن الكري ــم ،ويف أي ــام العط ــل يتل ــو
أكث ــر م ــن ج ــزء واح ــد ،وحص ــل أن كان هي ــدي إلي ــه الوف ــود أو الش ــخصيات الذي ــن
يأت ــون للق ــاء بس ــاحته نس ــخة م ــن كت ــاب اهلل العظي ــم ،ف ــكان الوال ــد خيت ــم ت ــاوة
أسســـها لدراســـة
تلـــك النســـخة املهـــداة ثـــم يعطيهـــا دار القـــرآن الكريـــم التـــي ّ
وحفـــظ العلـــوم القرآنيـــة والنســـخ القديمـــة واحلديثـــة املتعـــدّ دة للقـــرآن وبلغـــات
خمتلفـــة ،وهـــي مؤسســـة كبـــرة يف مدينـــة قـــم املقدســـة.
ويف هذا اجلانب نذكر روايات يف احلث عىل قراءة القرآن...
ع ــن ب ــن عب ــاس ع ــن رس ــول اهلل ( )Oق ــال( :إن ال ــذي لي ــس يف جوف ــه يشء م ــن
القـــرآن كالبيـــت اخلـــرب) .شـــعب اإليـــان البيهقـــي :ج ،2ص.328
وعـــن أيب عبـــد اهلل ( )Qقـــال :قـــال أمـــر املؤمنـــن ( ( :)Qالبيـــت الـــذي يقـــرأ
فيـــه القـــرآن ويذكـــر اهلل عـــز وجـــل فيـــه تكثـــر بركتـــه ،وحتـــره املالئك ــة ،وهتج ــره
الشـــياطني ،ويضيـــئ ألهـــل الســـاء ،كـــا تضيـــئ الكواكـــب ألهـــل األرض ،وإن
البيـــت الـــذي ال يقـــرأ فيـــه القـــرآن ،وال يذكـــر اهلل عـــز وجـــل فيـــه تقـــل بركتـــه،
وهتجـــره املالئكـــة ،وحتـــره الشـــياطني) .الـــكايف للكلينـــي :ج ،2ص.610
وعـــن الفضيـــل بـــن يســـار ،عـــن أيب عبـــد اهلل( )Qقـــال( :مـــا يمنـــع التاجـــر منكـــم
املشـــغول يف ســـوقه إذا رجـــع إىل منزلـــه أن ال ينـــام حتـــى يقـــرأ ســـورة مـــن القـــرآن
فتكت ــب ل ــه م ــكان كل آي ــة يقرؤه ــا ع ــر حس ــنات ويمح ــى عن ــه ع ــر س ــيئات).
الـــكايف :ج ،2ص .611

29

َم ِمنْها إِّل ِب ُّ
الزه ِ
ْد فيها َوال ُينْجى ِمنْها ِب َش ْي ٍء كا َن لَها).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَال َوإِ َّن ّ
الدنيا دا ٌر ال ُي ْسل ُ

فأعتربوا يا أوىل األلباب

خري األصدقاء
سـار صديقـان يف صحـراء قاحلـة ملدة يومين ،حترقهام الشـمس بسـياطها الناريـة ،وتكـوي قدميهام
رمـال البيـداء القاسـية ،حتـى بلغ بالصديقين العطـش واالرهاق واليـأس ،فاقرتح كل منهما طريقة

أفضـل للوصـول إىل املـكان اآلمـن واملـاء ،فتجـادل الصديقـان فقـام أحدمهـا بصفع اآلخـر ،ولكنّه
فعبر عـن هـذا بالكتابـة على الرمـل ( :جتادلـت اليـوم مـع صديقـي فصفعنـي على
مل يفعـل شـيئ ًاّ ،

وجهـي) ،ثـم تابعا السير حتـى وصوهلم إىل مـكان يوجد فيـه املاء ،فشرب الصديقان حتـى ارتويا،
ونـزل الصديقـان للسـباحة ،ولكـ َّن الشـخص الـذي صفـع مل يكـن يعـرف السـباحة ،فأوشـك عىل

الغـرق ،فـأرسع صديقـه إلنقـاذه وبعد نجاتـه اخرج الشـخص الـذي كاد ان يغرق من جيبه سـكينة

صغيرة وقـام بالكتابـة على الصخـر (اليـوم صديقـي انقذ حيـايت) فتعجـب صديقـه وقال لـه :ملاذا

كتبـت صفعتـي لـك على الرمـل؟ وكتبـت إنقـاذي حلياتـك على الصخـر؟ فكانـت أجابتـه :ألنني
رأيـت يف الصفعـة التـي صفعتنـي اياهـا حدثـ ًا عابـر ًا ،فكتبتها على الرمـل لتأخذها الريـاح برسعة،

فأمـا إنقـاذك يل مـن الغـرق فهـذا عمـل كبير وأصيـل ،فكتبته على الصخر ليسـتصعب على املحو.
ثِ :ف َن ْكبتِ ِ
ُـون الص ِد ُ ِ
لا ٍ
ي َف َ
ـظ َأ َخـا ُه ِف َث َ
ـه ،و َغ ْي َبتِ ِه،
َ
عـن اإلمـام علي ((: )Qال َيك ُ َّ
يـق َصديقـ ًا َحتَّى َ ْ
ِِ
وو َفاته) (سـفينة البحـار :ج،5ص)89
َ
عن اإلمام عيل ابن موسـى الرضا (( :)Qمن اسـتفاد أخ ًا يف اهلل استفاد بيت ًا يف اجلنة) (ثواب االعامل :ص)151

فالصديـق الـويف واحلقيقـي درة ثمينـة يصعـب احلصـول عليهـا ،وخير األصدقـاء مـن نسي ذنبك

وذكـر أمجـل صفاتـك ،وجيـب أن يكـون الوفـاء متبـادالً مـن الطرفين ،ونيـة الصداقـة احلقيقية من
الطرفين ،واالسـتعداد ملسـاعدة اآلخر من الطرفين ،واألهم من ذلك هـو َأن تكـون الصداقة لوجه

اهلل ،ال ملصلحـة ،أو مـال ،فتلـك انجـح أنـواع الصداقة.

فهنيئ ًا ملن لديه الصديق الويف.
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