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اإلمام الباقر

االهتامم باألصحاب
يعتبر جابـر اجلعفـي أحـد أبـرز أصحـاب،
وتالمـذة اإلمـام الباقـر ( )Qعـاش يف املدينة
 18عامـ ًا إىل جانـب اإلمام ،ونقـل عنه الكثري
مـن األحاديـث الرشيفة،وينقـل عنـه النعامن
بـن بشير قصـ ًة طريفـ ًة حيـث يقـول :كنـت
مزام ً
لا جلابـر بـن يزيـد اجلعفـي ،فلما أن كنا
باملدينـة دخـل على أيب جعفـر ( ،)Qفو ّدعـه
وخـرج مـن عنـده وهو مسرور حتـى وردنا
أول منـزل نعـدل منـه إىل املدينـة يـوم مجعـة،
فص ّلينـا الـزوال ،فلما هنض بنـا البعير إذا أنا
برجـل طـوال آدم معـه كتـاب ،فناولـه جابر ًا
فتناولـه فقبلـه ووضعـه على عينيـه وإذا هو:
مـن حممـد بن علي إىل جابر بـن يزيـد ،وعليه
طين أسـود رطـب ،فقـال لـه :متـى عهـدك
بسـيدي؟ فقـال :السـاعة ،فقـال لـه :قبـل
الصلاة أو بعـد الصلاة؟ فقال :بعـد الصالة
ففـك اخلاتـم ،وأقبـل يقـرؤه ويقبـض وجهه
حتـى أتـى على آخـره ،ثـم أمسـك الكتـاب
فما رأيتـه ضاحـك ًا وال مسرور ًا حتـى واىف
الكوفـة ،فلما وافينـا الكوفـة لي ً
ال بـت ليلتي،
فلما أصبحـت أتيتـه إعظامـ ًا لـه ،فوجدته قد
علي ويف عنقـه كعـاب قـد علقهـا وقد
خـرج ّ
ركـب قصبـة ،وهو يقـول( :أجـد منصور بن
مجهـور أمير ًا غير مأمـور) وأبياتـ ًا مـن نحـو
هـذا ،فنظـر يف وجهـي ،ونظـرت يف وجهـه،
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علي وعليـه الصبيـان والناس،
فلـم يقـل يل شـيئ ًا ،ومل أقـل لـه ،وأقبلـت أبكـي ّملـا رأيتـه ،واجتمـع ّ
وجـاء حتـى دخـل الرحبـة ،واقبل يـدور مـع الصبيـان ،والناس يقولـونُ :جـ َّن جابر بن يزيـد ُج َّن.
فـواهلل مـا مضـت األيـام حتـى ورد كتاب هشـام بن عبـد امللـك إ ّيل وإليـه(:أن انظـر رج ً
ال ُيقـال له
جابـر بـن يزيـد اجلعفـي ،فـارضب عنقـه ،وابعـث إ َّيل برأسـه) ،فالتفـت إىل جلسـائه فقال هلـم :من
جابـر بـن يزيـد اجلعفـي؟ قالـوا :أصلحـك اهلل كان رج ً
فج َّن،
لا له علـم وفضل وحديـث،
وحـج ُ
َّ
وهـو ذا يف الرحبـة مـع الصبيـان عىل القصب يلعـب معهم قال :فـأرشف عليه ،فإذا هو مـع الصبيان
يلعـب على القصـب ،فقـال :احلمـد هلل الـذي عافـاين مـن قتلـه ،قـال :ومل متـض األيام حتـى دخل
منصـور بـن مجهـور الكوفة ،وصنـع ما كان يقـول جابـر( .أعيـان الشـيعة ،ج ،4ص)52
صورة احلقيقة
كان أبـو بصير مـن األصحـاب املقربين لإلمـام الباقـر ( ،)Qيف إحـدى السـنوات رافـق اإلمام إىل
احلـج إذ كانـا يطوفـان سـوي ًة ،يقـول أبـو بصير تعجبـت من كثـرة الضجيـج وهـذا يدل على كثرة
احلجيـج وقلـت لإلمـام( :ما أكثـر احلجيـج وأكثـر الضجيج)
عنـد ذلـك قال اإلمـام (( :)Qيا أبـا بصري! ما ّ
أقـل احلجيج وأكثـر الضجيج) ،ثم قـال اإلمام (:)Q
(أحتـب أن تعلـم صـدق مـا أقوله وتـراه بعينـك؟) ،قلت :وكيـف يل بذلك يـا موالي؟ فقـال (:)Q
ادن فدنـوت منـه ،فمسـح بيـده على عينـي ،فدعـا بدعـوات ،فعـدت بصير ًا ،فقـال يل :انظر يـا أبا
بصير إىل احلجيـج ،فنظـرت فـإذا أكثـر النـاس قـردة وخنازيـر ،واملؤمـن بينهـم مثـل الكوكـب
الالمـع يف الظلمات ،فقلـت :صدقـت يـا موالي مـا أقل احلجيـج وأكثـر الضجيج ودعـا بدعوات،
فعدترضيـر ًا( .اثبـات اهلـداة ،ج ،3ص.)62
اإلمام ( )Qعني اهلل الناظرة
روى القطـب الراونـدي عـن أيب بصير قال :دخلت املسـجد مـع ايب جعفر ( ،)Qوالنـاس يدخلون
أرأيـت ابا جعفـر؟ فيقول:
قلت له:
َ
وخيرجـون ،فقـال يل :سـل الناس هـل يرونني؟ فـكل من لقيتـه ُ
رأيـت ابا جعفر؟
فقلت :هل
ال ـ وهـو واقـف ـ حتـى دخل أبو هـارون املكفوف ،فقال :سـل هـذا،
َ
ُ
قلـت :وما علمك؟ قـال :وكيـف ال اعلم وهو نور سـاطع.
فقـال :أليـس هـو بقائم؟ ُ
قـال :وسـمعته يقـول لرجـل مـن أهـل افريقيـا :مـا حـال راشـد؟ قـال :خ ّلفته حيـا صاحلـا يقرؤك
السلام ،قـال :رمحـه اهلل ،قال :مات؟ قـال :نعم ،قـال :ومتى؟ بعـد خروجك بيومني .قـال :واهلل ما
مـرض وال كان بـه علـة ،قـال :امـا من يمـوت من مـرض او علة.
قلـت :مـن الرجـل؟ قـال :رجـل كان لنـا مواليـا ولنا حمبـ ًا ،ثم قـال :لئـن ترون انـه ليس لنـا معكم
أعين ناظـرة أو اسماع سـامعة لبئـس مـا رأيتـم ،واهلل ال خيفـى علينا يشء مـن أعاملكـم ،فأحرضونا
فـإن هبـذا آمـر ولدي وشـيعتي)
مجيلا،
وعـودوا انفسـكم اخلير ،وكونـوا مـن أهلـه تُعرفـون بـهّ ،
ّ
اخلرائـج :ج ،2ص .595
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وقفـة فقهـية

ْجو ِد ما كا َن َع ْن ُع ْس َرةٍ).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْف َض ُل ال ُ

أجزاء الصالة
وواجباتها

وفـق فتـاوى مساحــــة آيـة اهلل العـظـمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله)
السجــــــــود
ح1

ذكرنا يف األعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عىل
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية،
وتكبيرة اإلحـرام ،والقيـام ،والقـراءة ،والركوع،
ويف هـذا العدد سـوف نتكلم عن السـجود ضمن
األسـئلة التالية:
السـؤال :هـل السـجود مـن أركان الصلاة ،ومـا
هـو الواجـب منه؟
اجلـواب :الواجـب منـه يف كل ركعـة سـجدتان،
ومهـا معـ ًا ركـن ،تبطـل الصلاة بنقصاهنما معـ ًا،
عمـد ًا أو سـهو ًا ،وكـذا بزيادهتام عمد ًا بل وسـهو ًا
أيضـ ًا على األحـوط لزومـ ًا ،وال تبطـل بزيـادة
واحـدة وال بنقصهـا سـهو ًا.
السؤال :بامذا يتحقق مفهوم السجدة؟
اجلـواب :املـدار يف حتقـق مفهـوم السـجدة على
6
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وضـع اجلبهـة ،أو مـا يقـوم مقامهـا مـن الوجـه،
بقصـد التذلـل واخلضـوع على هيئـة خاصـة ،وعىل
هـذا املعنـى تـدور الزيـادة والنقيصـة دون وضـع
سـائر األعضـاء على مسـاجدها
السؤال :ما هي واجبات السجود؟
اجلواب :واجبات السجود ستة ،وهي:
األول :وضـع املسـاجد السـبعة على األرض وهـي
اجلبهـة ،والك ّفـان ،والركبتـان ،واإلهبامـان مـن
الرجلين.
الثاين :الذكر
الثالـث :املكـث ألداء الذكـر الواجـب بمقـداره،
وكـذا الطمأنينـة
الرابع :كون املساجد يف حماهلا حال الذكر
اخلامـس :رفـع الـرأس مـن السـجدة األوىل إىل أن
ينتصـب جالسـ ًا مطمئنـ ًا.
السـادس :عـدم كـون مسـجد اجلبهـة أعلى مـن
موضـع الركبتني واإلهبامني وال أسـفل منـه بام يزيد
على أربعـة أصابـع مضمومـة.
نفصـل الـكالم عـن واجبـات السـجود يف
وسـوف ّ
هـذا العـدد واألعـداد القادمـة إن شـاء اهلل تعـاىل
الواجب األول من واجبات السجود:
األول :وضـع املسـاجد السـبعة على األرض وهـي
اجلبهـة ،والكفـان ،والركبتـان ،واإلهبامـان مـن
الرجلين.
السـؤال :هـل يشترط أن يضـع ثقله على األعضاء
السـبعة أثناء السـجود؟
اجلـواب :ال يعتبر يف وضـع األعضـاء السـبعة أن
جيعـل ثقلـه عليهـا أزيـد مـن املقـدار الـذي يصدق
معـه السـجود عليهـا عرفـ ًا.
السـؤال :هـل جيـوز زيـادة موضـع على املسـاجد
السـبعة مثلاً :أن أضـع اليـد بأكملهـا يعنـي إىل
املرفـق؟
اجلواب :جيوز.

ْك َّ
ْم َك ْظ ُم ا ْل َغ ْي ِظ َو ِمل ُ
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْف َض ُل ال ِ
الن ْف ِس َم َع ا ْل ُق ْد َرةِ).
ْحل ِ

مسجد اجلبهة:
السـؤال :ما هـو املقـدار الواجب وضعه مـن اجلبهة
عىل املسـجد؟
اجلـواب :الواجـب وضعـه عىل املسـجد مـن اجلبهة
مسماها ،ولـو بقـدر طـرف األنملـة ،واألحـوط
وجوبـ ًا وضـع املسـمى مـن وسـط اجلبهـة (أي
السـطح املحـاط بخطين موهومين متوازيين بين
احلاجبين إىل الناصيـة)
السـؤال :هـل يشترط أن يكـون مقـدار املسـمى
جمتمعـ ًا ؟
اجلواب :ال يشترط أن يكون مقدار املسـمى جمتمع ًا،
بـل يكفـي وان كان متفرقـ ًا ،فيجـوز السـجود على
السـبحة احلسـينية مث ً
لا إذا كان جممـوع مـا وقعـت
عليـه بمقدار مسـمى السـجود.
خـاص يف مسـجد
السـؤال :هـل يشترط رشط
ُّ
اجلبهـة؟
يصـح
مماسـتها ملـا
ّ
اجلـواب :ال بـد يف اجلبهـة مـن ّ
السـجود عليـه مـن أرض أو نحوهـا ،وال تعتبر يف
غريهـا مـن أعضـاء السـجود األخـرى.
وضع الكفني
السـؤال :مـا هـو املقـدار الواجـب وضعـه مـن
ا لكفين ؟
اجلـواب :الواجـب وضعـه مـن الكفين باطنهما،
مسـتوعب ًا لتاممـه مع اإلمـكان عىل األحـوط وجوب ًا،
وال جيـزئ يف حـال االختيـار وضـع رؤوس أصابع
الكفين ،وكذا إذا ضـم أصابعه إىل راحتـه ووضعها
على األرض ،وأما يف حال الضرورة فيجزئ وضع
الظاهر.
شـككت يف ان أحـد أصابـع اليـد أثناء
السـؤال :إذا
ُ
السـجود مل يكـن على األرض مـن جهـة وجـود
ثـوب ،او حجـاب حتتـه ،فهـل يضر إذا رفعـت
يـدي أثنـاء السـجود ووضعتهـا ،أو عدلتهـا برفعها
بالوضـع الـذي اطمئـن بأن الكـف واألصابـع كلها

على األرض؟
اجلـواب :ال يضر أن يكـون بعـض اليد على الثوب أو
احلجـاب ،وال جيـوز على األحـوط وجوبا رفـع اليد.
السؤال :كيف يسجد من ُقطعت يده؟
اجلـواب :األحـوط وجوبـ ًا ملن ُقطعـت يده مـن الزند،
أو مل يتمكـن مـن وضـع كفـه بسـبب آخـر ،أن يضع ما
هـو األقـرب إىل الكف فاألقـرب من الـذراع والعضد.
السـؤال :هـل جيـوز االعتماد حـال السـجود على اليد
الصناعيـة ملـن قطعـت يده؟
اجلـواب :إذا كانـت قابلـة لالنفصـال ال جيـزي،
واألحـوط وجوبـ ًا وضع األقرب من الكـف فاألقرب.
وضع الركبتني
السؤال :ما هو املقدار الواجب وضعه من الركبتني؟
اجلواب :الواجب وضعه من الركبتني مقدار املسمى.
وضع اهبامي القدمني:
السؤال :ما هو املقدار الواجب وضعه من اإلهبامني؟
اجلـواب :الواجـب وضعه من اإلهبامني مقدار املسـمى
أيضـ ًا ،ولو من ظاهرمهـا أو باطنهما ،وإن كان األحوط
اسـتحباب ًا وضـع طرفيهما ،واألحـوط وجوب ًا ملـن ُقطع
إهبـام رجلـه أن يضع سـائر أصابعها.
السـؤال :مـا هو حكم مـن كان يضـع ظاهـر قدمه عىل
األرض ،يف حالـة السـجود ،بـدالً مـن وضـع إهبامـي
قدميـه ،ردحـ ًا مـن الزمـن ،جه ً
ال منـه باحلكـم ،قارص ًا
أو مقصر ًا هل جيـب عليه اإلعـادة يف الوقـت والقضاء
يف خارجـه؟
اجلـواب :إذا مل يكـن مما وضعـه على األرض من ظاهر
قدميـه ظاهـر اإلهبامين مل تصـح صالتـه ،إال إذا كان
جاه ً
لا قـارص ًا ،فانـه ال يشء عليـه.
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تفسـري القـرآن

هلل أَ ْق َو َم ُه ْم ِب ّ
ّاس ِب َر ْح َم ِة ا ِ
الطا َعةِ).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْج َد ُر الن ِ

احلج
شعار اإلسالم

تبين هـذه اآليـات الرشيفـة بعـض أحـكام احلـج،
ّ
وتقـرر طائفة مـن األبعاد
وزيـارة بيـت اهلل احلـرام،
ّ
الروحيـة واملعنويـة يف احلـج ،والتـي سـنقف على
مجلـة منهـا  -إن شـاء اهلل تعـاىل -
أمهية احلج بني الواجبات اإلسالمية:
شعـت يف
يعتبر احلـج مـن أهـم العبـادات التـي ُ ّ
اإلسلام ،وهلـا آثـار وبـركات كثيرة جـد ًا ،فهـو
مصـدر َع َظم ِ
ـة اإلسلام ،وقـوة الديـن ،واحتـاد
َ
املسـلمني ،واحلـج هـو الشـعرية العباديـة التـي
ّ
وتضـخ يف كل عام دمـ ًا جديد ًا يف
تُرعـب األعـداء،
رشايين املسـلمني.
واحلـج هـو تلك العبـادة التي أسماها أمير املؤمنني
( )Qب ـ (علـم اإلسلام وشـعاره) ،وقـال عنهـا يف
وصيتـه يف السـاعات األخيرة مـن حياتـه( :اهلل
اهلل يف بيـت ربكـم ال ختلـوه مـا بقيتـم فإنـه إن تـرك
مل تناظـروا) (هنـج البالغـة ،الكتـاب  ،47وصيـة اإلمـام البنيـه
احلسـن واحلسين) أي أن البلاء اإلهلي سيشـملكم دون
إمهال.
ويف احلديـث املعـروف عـن أمير املؤمنين ( )Qيف
بيـان توصفـة األحـكام أنـه ( )Qأشـار إىل أمهيـة
احلـج الكبيرة وقـال( :فـرض اهلل اإليمان تطهيرا
مـن الشرك ...واحلـج تقويـة للديـن) (هنـج البالغـة،
احلكمـة .)252
وقـال اإلمـام الصـادق (( :)Qال يـزال الديـن قائام
مـا قامـت الكعبـة) (وسـائل الشـيعة ،ج  ،8ص  ،14بـاب عدم
جـواز تعطيـل الكعبـة عن احلـج ،ح .)5

قـال تعـاىلْ :
ات َف َمـ ْن َف َر َض
ـه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
ـج َأ ْش ُ
(الَ ُّ
ِ
ـوق َوال ِجـدَ َال فِ
ـث َوال ُف ُس َ
ـج َفال َر َف َ
ال َّ
ف ِيهـ َّن ْ َ
ـج َو َمـا َت ْف َع ُلـوا ِمـ ْن َخ ْ ٍ
َـز َّو ُدوا
ير َي ْع َل ْمـ ُه اللَُّ َوت َ
ال ِّ
َْ
ِ
ِ
الـزاد ال َّت ْق َوى َوا َّت ُقون َيـا ُأ ْو ِل األَ ْل َب ِ
اب).
َفـإِ َّن َخ ْ َي َّ
البقـرة197 :
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ات:
ال ُّج َأ ْش ُه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
َْ
ـات) ،واملراد هبذه
ـه ٌر َم ْع ُلو َم ٌ
ـج َأ ْش ُ
(ال ُّ
تقـول اآلية ْ َ
األشـهر :هـي شـوال ،ذي القعـدة ،ذي احلجـة،
وهـذه األشـهر تسـمى (أشـهر احلـج)؛ ألن قسما
مـن أعمال احلـج والعمـرة ال يمكـن اإلتيـان هبا يف
غير هذه األشـهر ،وقسما آخر جيـب اإلتيـان هبا يف
اليـوم التاسـع إىل الثاين عشر من شـهر ذي احلجة،
يرصح بأسماء هذه
والسـبب يف أن القـرآن الكريم مل ّ
األشـهر؛ ألهنـا معلومـة للجميـع ،وقـد أكّـد عليها
القـرآن الكريـم هبـذه اآلية.
ثـم أن هـذه اآليـة تسـتبطن نفيـا ألحـد التقاليـد
اخلرافيـة يف اجلاهليـة ،حيـث كانـوا يسـتبدلون هذه

الس َفها ِء ا ْل ُم ُت َب ِّج ُح ِب ُف ْح ِش ا ْل َكال ِم).
قال أمير المؤمنين (عليه السالم)( :أَ ْس َف ُه ُّ

األشـهر بغريهـا يف حالـة حـدوث حـرب بينهـم،
ّ
ويؤخـروا منهـا كيـف مـا شـاؤوا ،فالقـرآن
فيقدّ مـوا
يصح
يقـول ( :إن هـذه األشـهر معلومـة ومعينـة فلا ّ
تقديمهـا وتأخريها)(جممـع البيـان ،ج  ،1ص  - 293التفسير
الكبير ،ج  ،5ص )160

ال َر َف َث َوال ُف ُس َ
وق َوال ِجدَ َال:
ثـم تأمـر اآليـة الكريمـة مـن أحـرم إىل احلـج ،ورشع
بـأداء مناسـك احلـج ،وتقـولَ ( :ف َمـ ْن َف َـر َض فِ ِيهـ َّن
ـوق َوال ِجـدَ َال ِف ْ
ْ
ـث َوال ُف ُس َ
ـج َفلا َر َف َ
ـج).
الَ ِّ
الَ َّ
(رفـث) باألصـل بمعنـى الـكالم واحلديـث املتضمن
ذكـر بعـض األمـور القبيحة أعم مـن األمور اجلنسـية
أو مقدماهتـا ،ثـم بـات كناية عـن اجلامع.
وذهـب البعـض إىل أن األصـل يف هـذه الكلمـة هـو
امليـل العملي للنسـاء مـن املـزاح واللمـس والتماس
البـدين ،الـذي ينتهـي باملقاربـة اجلنسـية.
(فسـوق) بمعنـى الذنـب واخلـروج مـن طاعـة اهلل،
و(جـدال) تـأيت بمعنـى املكاملـة املقرونـة بالنـزاع،
وهـي يف األصـل بمعنـى شـد احلبـل ولفه ،ومـن هذا
اسـتعملت يف اجلـدال بين اثنين ،ألن كل منهما يشـدّ
الـكالم ،وحيـاول إثبـات صحـة رأيـه ونظـره.
وعلى كل حـال ،ورد هـذا األمـر للحجـاج يف حرمـة
املقاربـة مـع األزواج ،وكذلـك وجـوب اجتنـاب
الكـذب والفحـش (مـع أن هـذا العمـل حـرام أيضـا
يف غير مواضـع اإلحـرام ،ولكنـه ورد النهـي عنـه يف
ضمـن حمرمـات اإلحـرام).
ِ
وكذلـك مـن املحرمـات على ا ُمل ْحـرم يف احلـج هـو
اجلـدال والقسـم بـاهلل تعـاىل سـواء كان على حـق أم
باطـل ،وهو قـول (ال واهلل ،بىل واهلل) على رأي بعض
الفقهـاء.
وهكـذا ينبغـي أن تكـون أجـواء احلـج طاهـرة مـن
التمتعـات اجلنسـية ،وكذلـك مـن الذنـوب ،واجلدال
العقيـم ،وأمثـال ذلـك ،ألهنـا أجـواء عباديـة تتطلـب
اإلخلاص ،وتـرك اللذائـذ املاديـة ،وتقتبـس روح
اإلنسـان مـن ذلـك املحيـط الطاهـر قـوة جديـدة
تسـوقها إىل عـامل آخـر بعيدا عـن عامل املـادة ،ويف نفس
واالخوة بني
تقوي األلفـة واالحتاد واالتفـاق
ّ
الوقـت ّ
املسـلمني ،باجتنـاب كل مـا ينـايف هـذه األمـور.

العمل املخلص بعني اهلل:
وتبين املسـائل املعنويـة
بعـد ذلـك تع ّقـب اآليـة
ّ
(و َمـا
للحـج ،ومـا يتعلـق باإلخلاص وتقـولَ :
َت ْف َع ُلـوا ِمـ ْن َخ ْ ٍ
للُ).
ير َي ْع َل ْمـ ُه ا َّ
وهـذا أول لطف إهلـي يناله الصاحلـون ،فاملرحلة
األوىل مـن لذة اإلنسـان املؤمن هي إحساسـه بأن
مـا يعملـه يف سـبيل اهلل إنما هـو بعين اهلل ،ويا هلا
لذة.
الـزادِ
ِ
ير َّ
(وت َ
وتضيـف اآليـةَ :
َـز َّو ُدوا َفـإ َّن َخ ْ َ
ـو ى).
ال َّت ْق َ
هـذه اآليـة أمـرت مـن أراد اخلـروج للحـج
والعمـرة بحمـل الـزاد ،وقـد قيـل :إن مجاعـة من
حيجـون دون أن يصحبوا معهم
أهـل اليمن كانـوا ّ
زادا للطريـق ،قائلين :نحن ضيـوف اهلل وطعامنا
عليـه .وهـذه الفقـرة مـن اآليـة أمـرت بحمـل
الـزاد ،ألن اهلل سـبحانه ه ّيـأ للجميـع طعامهـم
بالطـرق الطبيعيـة.
ولكـن اآلية تشير إىل حاجـة اإلنسـان اىل زاد من
نـوع آخـر أال وهـو ( التقوى ).
والعبـارة تنطـوي على توعيـة املسـلمني بالنسـبة
لعطـاء احلـج املعنـوي ،وتفتـح أبصارهـم عىل ما
يف سـاحة احلـج من معـان عميقة ،تشـدّ اإلنسـان
بتاريـخ الرسـل واألنبيـاء ،وبمشـاهد تضحيـة
إبراهيـم( )Qبطـل التوحيـد ،وبمظاهـر عظمـة
اهلل سـبحانه ،ممـا ال يوجـد يف مـكان آخـر ،والبد
للحـاج أن يسـتلهم مـن هـذه السـاحة زادا يعينـه
على مواصلـة مسيرته نحـو اهلل فيما بقـي مـن
عمر ه .
ِ
(وا َّت ُقون َيا ُأ ْو ِل األَ ْل َب ِ
اب)
وتضيف اآليةَ :
احلديـث موجـه إىل أويل األلبـاب والعقـول،
والرتكيـز عليهـم بانتهـاج التقـوى؛ ألهنـم هـم
التـزود كما ينبغـي مـن العطـاء
القـادرون على
ّ
الرتبـوي ملناسـك احلـج ،واآلخـرون ال ينالـون
منهـا سـوى املظاهـر والقشـور .تفسير األمثـل :ج،2
ص 55 -44بتصرف
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َ
السال ِم).
بخ ُل الن ِ
ّاس َم ْن َب ِخ َل ِب َّ

أصفياء َّ
الل
ِم ْن ِع َباِده َوو َر َثة ِك َتابَه
ُه ُم َ
األِئ َّم ُة K
من كتاب الكايف

ال َس ِ
َ -1عـ ْن َأ ْحَـدَ ْب ِ
ـن ُع َم َـر َق َ
ـن
ـال َس َـأ ْل ُت َأ َبـا ْ َ
ـم َأ ْو َر ْثنَـا
ـو ِل ا َّ
لل َع َّـز َ
الر َضـا(َ )Qعـ ْن َق ْ
وج َّـلُ ( :ث َّ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـال َف َق َ
اص َط َف ْينـا مـ ْن عبادنـا)َ ،ق َ
ـال:
تـاب ا َّلذيـ َن ْ
ا ْلك َ
الير ِ
ات ِ
اإل َمـا ُم
(و ْلـدُ َفاطِ َمـ َة(،)P
ُ
َّ
والسـابِ ُق بِ ْ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وا ُْل ْقتَصـدُ ا ْل َع ِ
ف بِ ِ
اإل َمـا ِم وال َّظـال ُ لنَ ْفسـه ا َّلـذي َل
ـار ُ
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َي ْع ِ
ف ِ
اإل َمـا َم).
ـر ُ
ـن ا ْب ِ
َ -2ع ِ
ـن َم ْ ُب ٍ
وب َع ْن َأ ِب َو َّل ٍد َق َال َس َـأ ْل ُت
َأبـا َعب ِ
وج َّـل :
ـد ا َّ
ـو ِل اللَّ َع َّـز َ
لل ع َعـ ْن َق ْ
َ ْ
ـق تِالوتهِ
ِ
ِ
تـاب َي ْت ُلونَـه َح َّ
(ا َّلذيـ َن آ َت ْي ُ
َ
ـم ا ْلك َ
ناه ُ
ُأ ِ
ُـون بِـه)َ ،ق َ
ـك ُي ْؤ ِمن َ
ولئ َ
ـم األَ ِئ َّمـ ُة .)Q
ـال ُه ُ
اد ب ِن ِعيسـى َعن َعب ِ
َ -3عـن َ َّ ِ
ـد ا ُْل ْؤ ِم ِن َع ْن
ْ ْ
ح ْ
ْ
َ
س ِ
ـولِ
ـال َس َـأ ْل ُت َأ َبـا َج ْع َف ٍ
ـالٍ َق َ
ـر (َ )Qعـ ْن َق ْ
َ
ِ
ِ
تـاب ا َّلذيـ َن
ـم َأ ْو َر ْثنَـا ا ْلك َ
اللَّ َع َّـز َ
وج َّـلُ ( :ث َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ظـال ٌ لِنَ ْف ِسـه
ـم
ْ
اص َط َف ْينـا مـ ْن عبادنـا َفمن ُْه ْ
اليراتِ
ِ
ِ
ِ
ـم سـابِ ٌق بِ ْ َ ْ
ـم ُم ْقتَصـدٌ ومن ُْه ْ
ومن ُْه ْ
الير ِ
ات ِ
بِـإِ ْذ ِن اهلل)َ ،ق َ
اإل َمـا ُم،
ـال َّ
السـابِ ُق بِ ْ َ ْ َ
ـار ُ ِ
إلمـا ِم وال َّظ ِ
وا ُْل ْقت َِصـدُ ا ْل َع ِ
ـال ُ لِنَ ْف ِسـه
فل َِ
ا َّل ِ
ـذي َل َي ْع ِ
ف ِ
اإل َمـا َم).
ـر ُ
الرشح:
ِ
تـاب)،
ـم َأ ْو َر ْثنَـا ا ْلك َ
قـال اللَّ َع َّـز َ
وج َّـل ُ ( :ث َّ
النبـي ( )Oبأمره تعاىل فنسـب
املـورث :هو
ّ
َّ
الفعـل إليه جمـاز ًا .
وقوله تعـاىلَ ( :ف ِمنْهـم ِ
ظال ٌ لِنَ ْف ِسـه) ،خلروجه
ُ ْ
عـن الدّ ين والعمـل بالكتـاب وال ظلم أعظم
منه وإنّما قدّ مه ألنّـه أكثر.
وقوله سـبحانهِ :
(ومن ُْه ْم ُم ْقت َِصـدٌ ) ،االقتصاد
التوسـط يف األمـور كاإلقـرار باإلمـام
هـو
ّ
املتوسـط بين إنـكاره والغلـو فيـه والتوسـط
يف العمـل بين تركـه بالكّليـة وبين اإلتيـان
بجميـع اخليرات وعلى هـذا القيـاس.
وقولـه جـل وعلى( :بِـإِ ْذ ِن اهلل) ،أي بأمـر اهلل
وتوفيقه.
ـم
ـو ِل اللَّ َع َّـز َ
وقـال (َ )Qعـ ْن َق ْ
وج َّـلُ ( :ث َّ
َأور ْثنَـا ا ْل ِكتـاب ا َّل ِذيـن اص َط َفينـا ِمـن ِع ِ
بادنـا
ْ
َ ْ ْ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم
ـم ُم ْقتَصـدٌ ومن ُْه ْ
ـم ظـال ٌ لنَ ْفسـه ومن ُْه ْ
َفمن ُْه ْ

ُم َت َو ُّك ً
لى اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْق َوى الن ِ
ّاس إِيمان ًا أَ ْك َث َره ْ
ال َع َ

الير ِ
ِ
ِ
ات ِ
سـابِ ٌق بِ ْ
اإل َما ُم)ّ ،
وقوة روحان ّية ،وشـدّ ة
ألن له قدرة نفسـان ّيةّ ،
الَ ْيرات بِـإِ ْذن اهلل)َّ ،
(السـابِ ُق بِ ْ َ ْ َ
جسمان ّية ،يقتـدر هبـا عىل فعل مجيـع اخلريات ،وال يرتك شـيئ ًا منهـا ،كام قـال سـبحانه( :وأوحينا إليهم

املفسين :السـابق هو
فعـل اخليرات ،وإقـام الصالة ،وإيتـاء ّ
الـزكاة ،وكانوا لنـا عابدين) وقال بعـض ّ
احلـق ا ّلـذي ال ريـب فيه.
ا ّلـذي رجحـت حسـناته ،بحيـث صـارت سـ ّيئاته مك ّفـرة ،
واألول هـو ّ
ّ
ثـم قـال (( :)Qوا ُْل ْقت َِصـدُ ا ْل َع ِ
ف لِ ِ
إل َمـا ِم) ،أي العارف بح ّقه ،املسـ ّلم لفضله ،وهـو مقتصد إلقراره
ـار ُ
بالسيء  ،ويف
بما هـو أصـل جلميـع اخليرات ،وإن مل يـأت بجميعهـا ،أو ا ّلـذي خلـط العمل الصالـح ّ ّ
بعض النسـخ (العـارف باألمر).
ِ
ِ
ـال لِنَ ْف ِسـه ا َّلـذي َل َي ْع ِ
ف ِ
اإل َمـا َم) ،إذ ال خري فيـه بعد إنكار األصـل ،وإن عمل
ـر ُ
ثـم قـال (( :)Qوال َّظ ُ
بجميـع اخليرات ،وأتى بجميـع الواجبـات ،وترك مجيـع املنكرات.
ِ
ِ
ِ
َ -4عـن سـ َليم َن ب ِ ِ ٍ
تـاب ا َّل ِذي َن
ـم َأ ْو َر ْثنَا ا ْلك َ
ْ ُ َْ ْ
ـن َخالـد َعـ ْن َأ ِب َع ْبد اللَّ َ Qق َالَ :س َـأ ْلتُه َعـ ْن َق ْوله َت َع َالُ ( :ث َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اص َط َف ْينـا ِمـ ْن ِعبادنـا)َ ،ف َق َ
ين َق َ
ـت َن ُق ُ
شء َت ُقو ُل َ
ـس
ُـم) ُق ْل ُ
ـول إِ َّنَـا ِف ا ْل َفاطم ِّي َ
ـالَ ( :ل ْي َ
ْ
ـون َأ ْنت ْ
ـالَ ( :أ َّي َ ْ
ـأي َشءٍ
ِ
ٍ
ِ
َّـاس إِ َل خ َ
ـس َيدْ ُخ ُـل ِف َه َ
َح ْي ُ
ـار بِ َسـ ْيفه ،و َد َعـا الن َ
ـبَ ،ل ْي َ
ـث ت َْذ َه ُ
ـذا َم ْن َأ َش َ
لاف)َ .ف ُق ْل ُتَ :ف َ ُّ ْ
ـالِ ْ :
ال َّظ ِ
اإل َما ِم وا ُْل ْقت َِصـدُ ا ْل َع ِ
ف بِ َح ِّق ِ
ـق ِ
ـال ُ لِنَ ْف ِسـه؟ َق َ
والسـابِ ُق
ـار ُ
ف َح َّ
ـس ِف َب ْيتِـه َل َي ْع ِر ُ
(الال ُ
َ
اإل َما ِم َّ
الير ِ
ات ِ
اإل َما ُم).
بِ ْ َ ْ َ
الرشح:
ٍ
ُـم) ،اخلطاب لسـليامن بن خالـد ،ومن حيذو حذوه ،ممّـن يعتقد ّ
شء َت ُقو ُل َ
أن
ـون َأ ْنت ْ
قولـه  :فقـال َ ( :أ َّي َ ْ
ّ
كل مـن خـرج مـن أوالد فاطمة ( )Kبالسـيف فهو إمام مفترض الطاعة .

قـال العالمـة :خرج سـليامن بن خالد مع زيد ،فقطعـت أصبعه ،ومل خيرج من أصحـاب أيب جعفر ()Q
غيره وكان ا ّلـذي قطـع يـده يوسـف بـن عمـر بنفسـه  ،ويف كتاب سـعد أنّه تـاب من ذلـك ورجع إىل
وتوجـع بموته وكان قاريـ ًا ،فقيه ًا،
وريض أبو عبـد اهلل الصادق ( )Qعنه بعد سـخطه
احلـق قبـل موتـه
ّ
ّ
ّ
وجهـ ًا  ،روى عن الباقـر والصادق (.)L
ثـم قـال (َ ( :)Qل ْي َس َح ْي ُ
ب) ،من ّأنـا نزلت يف الفاطم ّيين عىل اإلطالق ،وقولـه (َ ( :)Qل ْي َس
ـث ت َْذ َه ُ
الكاظميي على اإلطالق لـزم أن يدخل يف
َيدْ ُخ ُـل) بمنزلـة التعليـل لذلـك ،فكأنّـه قال :لـو كانـت يف
ّ
هـذا مـن أوالد فاطمـة ّ
كل مـن أشـار بسـيفه ودعا النـاس إىل ضالل أو خلاف للحق  -على اختالف
احلـق بأمر اهلل تعاىل
النسـختني -فلـزم البطلان ،بل هـي نزلت فيمن دعـا الناس إىل اهلل تعـاىل وإىل دين ّ
وهو علي ( ،)Qوبعـض أوالد فاطمة (. )P
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مســاجدنــا

ُم َخ ْوف ًا ِ ّ ِ
ل ُس ْبحا َنهُ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َظ ُم الن ِ
ّاس ِعلْم ًا أَ َش ُّده ْ

مسجد حممد علي
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مسـجد حممـد علي يف القاهـرة،
هـو واحـد مـن أمجـل املعـامل
السـياحية اإلسلامية املذهلـة يف
مصر ،فقـد بنـي املسـجد على
الطـراز العثماين ،الـذي طاملا أهبر
العـامل هبندسـته الفريـدة.
متى تم بناء مسجد حممد عيل؟
بناه حممد عيل باشـا ،داخل قسـم
مـن أرض قصر األبلـق ،داخـل
قلعـة صلاح الديـن األيـويب
بالقاهـرة ،ويعـد املسـجد أمجـل
منشـآت حممـد علي باشـا ،وتـم
الشروع ىف بنائـه سـنة 1246هـ
(1830م) ،واسـتمر العمـل فيـه
بلا انقطـاع ،حتـى تـوىف سـنة
1265هــ (1848م) فدفـن فيه،
ثـم أمـر بإمتـام زخارفـه عبـاس
باشـا األول.
الوصف املعامري للمسجد:
يتكـون املسـجد مـن شـكل
مسـتطيل ،ينقسـم إىل قسـمني:
القسـم الرشقـي ،وهـو بيـت
الصلاة ،أو حـرم املسـجد،
والقسـم الغـريب ،وهـو الصحـن
(حـوض مـن
تتوسـطه فسـقية ـ
ٌ
الرخـام ونحـوه ،مسـتدير غال ًبا ،
ُّ
متج املـا َء فيه نافـورة)ـ للوضوء.
ُّ
ولـكل مـن القسـمني بابـان

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َش ُّد ُّ
ْد ِ
ْد ا ِ
صاح ِبه).
هلل َذ ْن ٌب َص ُغ َر ِعن َ
وب ِعن َ
الذ ُن ِ

متقابلان؛ أي أن املسـجد يشـتمل على أربعـة أبواب ،ومـن الباب الذي يتوسـطه
اجلـدار البحـري للمسـجد ندخـل إىل الصحن ،وهو عبـارة عن فناء كبري مسـاحته
حـوايل  54×53متر ًا ،حتتـه صهريـج ،حييـط بـه أربعة أروقـة ،ذات عقـود حممولة
على أعمـدة رخاميـة ،حتمـل قبابـ ًا صغيرة منقوشـة مـن الداخـل ،ومغشـاة مـن
اخلـارج بألـواح مـن الرصـاص ،وهبـا أهلـة نحاسـية.
وىف وسـط الصحـن املكشـوف نجد قبـة للوضوء أنشـأت سـنة ( 1263هجرية -
1844م) ،ذات رفـرف خشـبي ،ومقامـة على ثامنية أعمـدة رخاميـة ،وباطن هذة
القبـة ُز ّين برسـوم ملونـة متثل مناظـر طبيعية متأثرة باألسـلوب الغربـى .وبداخل
هـذه القبـة قبـة أخرى ،ثامنيـة األضالع ،هلـا هالل رخامـي ،نقش عليهـا بزخارف
بـارزة عناقيـد عنـب ،وهبا طـراز منقـوش ملـون ،مكتوب عليـه باخلـط الفاريس،
بقلـم اخلطـاط (سـنكالخ) آيات قرآنيـة للوضـوء ،وحتمـل التاريخ سـنة (1263
هجريـة 1844 -م).
أعىل منرب يف العامل:
ويضـم املسـجد مـا يعتقد أنه أعلى املنابـر يف العامل اإلسلامي ،وهو املنرب اخلشـبي
املزيـن بالزخـارف املذهبـة ،وهـو يف احلقيقـة املنبر األصلي للمسـجد ،بينما املنرب
املرمـري املوجـود حاليـ ًا يف اجلهـة اليسرى مـن املحـراب فقـد صنع سـنة 1939
بأمـر مـن امللك فـاروق.
ما التصميم الذي اقتبس منه تصميم املسجد؟
عهـد حممـد عيل باشـا سـنة 1830م إىل املهندس الرتكي (يوسـف بشـناق) ،ليقوم
بوضـع تصميـم املسـجد ،فاقتبـس مـن تصميم مسـجد السـلطان أمحد باآلسـتانة
املسـقط األفقـي ،بام فيه الصحن والفسـقية ،مع بعـض التغييرات الطفيفة ،ويمتاز
التصميـم الداخلي للمسـجد بتأثري الفـن البيزنطي على تصميمه.
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َش ُّد ُّ
ْد ا ِ
استَها َن ِبه را ِك ُبهُ).
وب ِعن َ
الذ ُن ِ
هلل َذ ْن ٌب ْ

آداب
النــــوم
وأهميته
(الحلقة الثانية)

بينا يف احللقة األوىل يف العدد الســـابق أمهية النـــوم ورضورة تنظيم الوقـــت والتوازن بني حاجة
اجلســـم للنوم وبني العمل ،وبينا النـــوم املمدوح والنـــوم املكروه يف الرشيعة اإلســـامية ،وال
بـــاس أن نبـــن بعض ما يســـتحب فعله قبل النـــوم وعند اإلســـتيقاظ من خالل مـــا ورد عن
الرســـول وأهل بيته (:)Q
 -1يســـتحب قراءة ســـورة (التكاثر) قبل النوم وســـورة (التوحيد) ،و(املعوذتني) ،و(القدر)،
ُـــم ال َّتكَا ُث ُر) عند نومـــه وقي فتنة
و(الكافـــرون) ،فعن النبي األكـــرم (( :)Oمن قـــرأ ( َأ ْلَاك ْ
القرب) (البحـــار :ج ،73ص.)196
ـــو اللَُّ َأ َحـــدٌ ) حني يأخـــذ مضجعه غفر اهلل له ذنوب مخســـن
وعنـــه (( :)Oمـــن قرأ ( ُق ْل ُه َ
ســـنة) (البحـــار :ج ،73ص .)192وهناك آيات أخرى يســـتحب قراءهتـــا عند النوم.
 -2عـــن النبـــي (( :)Oإذا أوى أحدكـــم إىل فراشـــه ....ليقل( :اللهم إن أمســـكت نفيس يف
منامي فاغفر هلا ،وإن أرســـلتها فاحفظهـــا بام حتفظ به عبـــادك الصاحلني) (البحـــار :ج ،73ص.)186
 -3عن اإلمـــام الصـــادق ( )Qعندما تأخذ مضجعـــك( :من قال حني يأخـــذ مضجعه ثالث
مـــرات(( :احلمد هلل الـــذي عال فقهـــر ،واحلمد هلل الذي بطـــن فخرب ،واحلمـــد هلل الذي ملك
فقـــدر ،واحلمد هلل الـــذي حيي املوتـــى ،ويميت األحياء ،وهـــو عىل كل يش قديـــر)) خرج من
الذنوب كيـــوم ولدته أمه) (الفقيـــه :ج ،1ص.)470
 -4ويســـتحب أن تقـــول عند النـــوم( :بســـم اهلل ،آمنت بـــاهلل ،وكفرت بالطاغـــوت ،اللهم
احفظنـــي يف منامي ويقظتـــي) (البحـــار :ج 92،ص.)149
 -5عند االســـتيقاظ :تقول( :ســـبحان اهلل رب النبيني ،وإله املرســـلني ،ورب املســـتضعفني،
واحلمد هلل الذي حيـــي املوتى وهو عـــى كل يشء قديـــر) (الـــكايف :ج ،2ص.)538
 -6إذا أصابـــك أرق قل( :يا مشـــبع البطون اجلائعة ،ويـــا كايس اجلنوب العارية ،ويا مســـكن
14
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ُّب َّ
الش َه ِ
وات).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل ا ْل َو َر ِع َت َجن ُ

منوم العيون الســـاهرة،
العروق الضاربـــة ،ويا ّ
ســـكّن عروقي الضاربة ،وائذن لعينـــي أن تنام
عاجالً) (مكارم األخـــاق :ص.)390
 -7لالســـتيقاظ يف الســـاعة التي تريد :عن أيب
عبد اهلل الصـــادق ( )Qقال( :ما مـــن أحد يقرأ
آخـــر الكهف عند النـــوم إال تيقظ يف الســـاعة
التـــي يريـــد) (الـــكايف :ج ،2ص )540واآلية هي قوله
تعـــاىلُ ( :ق ْل إِنَّم َأنَا ب َ ِ
وحـــى إِ َ َّل َأن ََّم
ـــر م ْث ُلك ُْم ُي َ
َ َ
ٌ
َان يرجوا لِ َقـــاء ربهِ
ِ
َ َ ِّ
إِ َلُك ُْم إِ َلـــ ٌه َواحدٌ َف َمـــ ْن ك َ َ ْ ُ
ال ص ِ
الـــ ًا َوال ُي ْ ِ
َف ْل َي ْع َم ْ
ش ْك بِ ِع َبـــا َد ِة َر ِّب ِه
ـــل َع َم ً َ
َأ َحـــد ًا) الكهف.110:
 -8إذا خشـــيت أن حتتلم قـــل( :اللهم إين أعوذ
بك من اإلحتـــام ،ومن ســـوء األحالم ،ومن
أن يتالعـــب يب الشـــيطان ،يف اليقظـــة واملنام)
(مكارم األخـــاق :ص.)290
 -9عنـــد التقلـــب مـــن جنب إىل جنـــب قل:
(ال إلـــه إال اهلل احلليـــم الكريم ،احلـــي القيوم،
وهـــو كل يشء قدير ،ســـبحان رب النبيني ،وإله
املرســـلني ،وسبحان اهلل رب الســـموات السبع،
وما فيهـــن ،ورب األرضني الســـبع ،وما فيهن،
ورب العرش العظيم ،واحلمـــد هلل رب العاملني)

حســـبي الـــذي هو حســـبي منـــذ كنت،
حســـبي اهلل ونعم الوكيل).
وإذا قـــام أحدكم مـــن الليـــل فلينظر إىل
أكنـــاف الســـاء ،وليقـــرأ( :إن يف خلق
الســـاوات واألرض  -إىل قولـــه  -إنك ال
ختلف امليعـــاد)( .البحـــار ج 10ص.)103
ويســـتحب أيضـــا أن يقـــول إذا انتبه من
النـــوم( :احلمـــد هلل الـــذي أقامنـــي من
مرقـــدي يف عافية ،وأمـــن وبركة ،احلمد هلل
عيل روحي ،ألمحـــده ،وأعبده).
الـــذي ر ّد ّ

(اخلصال :ص.)625

 -10عن أمري املؤمنـــن (( :)Qإذا انتبه أحدكم
من نومـــه فليقل( :ال إلـــه إال اهلل احلليم الكريم،
احلـــي القيوم ،وهو عىل كل يشء قدير ،ســـبحان
ّ
رب النبيـــن ،وإله املرســـلني ،رب الســـموات
الســـبع ،وما فيهـــن ،ورب االرضني الســـبع،
وما فيهن ،ومـــا بينهن ،ورب العـــرش العظيم،
واحلمـــد هلل رب العاملني).
فإذا جلـــس أحدكم مـــن نومه فليقـــل قبل أن
يقوم( :حســـبي اهلل ،حســـبي الرب من العباد،
15

اعات ا ْل ُعز ُ
ُوف َع ِن الل ّ
قال اإلمام علي (( :)Qأَ ْف َض ُل ّ
َّذ ِ
الط ِ
ات).

األخالق عند أمري املؤمننيQ

ْال َف ْق ُر ْالَ ْو ُت ْ َ
ال ْكَ ُب
ْب)
قـال أمـــري املـــؤمــنــني (( :)Qا ْل َف ْق ُر ا َْل ْو ُت ْالَك َ ُ
ــر ِف ا ْل َو َط ِ
ــن ُ
غ ْر َبــة) ،هنــج
وقــال ( )Qيف حكمــة أخــرى لــه يف هنــج البالغــة أيضــ ًا( :ا ْل َف ْق ُ
ٍ
البالغــة :الدشــتي ،ج ،1ص .326ويف قــول اخــر ورد يف النهــج أيضـ ًا( :الفقــر خيــرس الفطــن) .نقــا عــن
هنج البالغة :احلكمة .160

بحــار االنــوار :ج ،63ص.59

ّبي األكرم ( )Oأنه قال( :كاد الفقر أن يكون كفر ًا)
وعن الن ّ
كل هــذه األقــوال وغريهــا التــي وردت يف هــذا املضمــون تدعــو إىل تــايف مشــكلة الفقــر،
والعمــل عــى عــدم توســعها ،كحالــة تفتــك باملجتمــع ،وتُنــذر بحصــول املزيــد مــن
االهنيــارات البنيويــة اقتصاديـ ًا واجتامعيـ ًا وأخالقيـ ًا ونفســي ًا ،بــا يشــتت الفــرد واملجتمــع،
ويؤثــر فيهــا بــا يصعــب تداركــه وتالفيــه ،مــن آثــار عديــدة؛ إذ يتفشــى اجلهــل مــع مــا
ـتجره مــن
يســتتبعه مــن التخلــف ،واملشــكالت األخــرى ،كــا يظهــر البــؤس مــع مــا يسـ ّ
مظاهــر اخلمــول ،كــا يــرز أثــر نقــص األمــوال مع مــا يالزمــه مــن الركــود االقتصــادي ،بام
يمنــع مــن تقــدم عجلــة احليــاة ،ومشــاركة اآلخريــن فيــا حيرزونــه مــن التقــدم والنهــوض،
مــع انعــدام فــرص االســتثامر أو تضاؤهلــا ،لتبقــى البــاد كــا غالــب العبــاد ضمــن حــدود
جتميــع ُك َلــف املرصوفــات ،دون التفكــر باإلعــار واالرتقــاء بالواقــع الراهــن بــل ال تتعدى
الطموحــات تأمــن رضوريــات العيــش يف أحســن احلــاالت.
ولــو اننــا تعايشــنا مــع هــذا الوضــع ،فــا نأمــن تطــوره ســلبي ًا ،إىل حــدوث أزمــات غــر
منظــورة؛ حيــث تســتغله مجاعــات اجلريمــة املنظمــة ،واملافيــات ،والعصابــات ،وغريهــا
مــن حــاالت اســتغالل اإلنســان ،دون توقــف ضمــن حـ ٍ
ـد معــن؛ بــل يطــال اجلســد كــا
الــروح ،وال يكتفــون بفئــة بــل الفئــات كلهــا ،وهــم ال يتورعــون عــن تلويــث ،مســتوى من
املســتويات؛ ليظهــر جلي ـ ًا أن الفقــر إماتــة مجاعيــة ،وبشــكل تدرجيــي ،ليقــي عــى منابــع
األمــل فيجففهــا ،وليقتحــم حواجــز حمرتمــة ،وحصينــة فيتجاوزهــا ،ليصبــح اإلنســان مم َـ ْن
ُانتهكــت كرامتــه نفســي ًا أو جســدي ًا ،بــا عــوازل تفصلــه عــن حافــات الســقوط ،وعندهــا
فلــم تبــق ســوى صــور االحيــاء املتحركــة بأفعــال األجســاد ،مــن دون أن يبقــى لنــا أمــل
بحيــاة القلــوب؛ ولذلــك يقتــل ،ويســتبيح ،ويغضــب ،ويغتصــب ،بــا وازع أو رادع ،وهذه
رشح الكايف :املازندراين ،ج ،9ص.301
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ّاس ِل َن ْف ِسه أَ ْط َو ُع ُه ْم ِل َر ِّبه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْن َص ُح الن ِ

أوضــح دالئــل املــوت.
ـور هنايــة املجتمــع الــذي متوت
فــكأن أمــر املؤمنــن ( )Qيصـ ِّ
فيــه أوارص الرتاحــم ،وتــذوب فيــه الصــات اإلنســانية
اجلامعــة ،بأهنــا هنايــة مأســاوية ،وكارثــة برشيــة؛ إلصابــة
أفــراده باملــوت جســدي ًا ،ونفســي ًا ،بحيــث تقــل ّ معــه فــرص
توقــع النجــاة واخلــاص ،وهــو أكــر حجـ ًا مــن أن تتداركــه
قوافــل مســاعدات أو معونــات عاجلــة؛ لذلــك ال يمكننــا
تفــادي املشــكالت والنتائــج ّإل بالعمــل اجلــاد وذلــك مــن
خــال:
أـ تقليــل عــدد الفقــراء؛ بالتزامنــا بدفــع مســتحقاهتم املاليــة
الواجبــة ،أو بمكافحــة البطالــة ،وتأمــن فــرص العمــل ـ
جهــد املســتطاع ـ
ب ـ عــدم توســيع الفجــوة بــن املســتويات املعيشــية ـ قــدر
اإلمــكان ـ لئــا تظهــر مالمــح احلاجــة بصــورة حــا ّدة ،وهــذا
وغــره مــن أنــواع العــاج ممــا ال يمكــن تقديمــه دفعــة ،كــا
مل ُتاطــب بــه رشحيــة خاصــة ،وإنــا كلنــا را ٍع وك ّلنــا مسـ ٌ
ـئول
عــن رعيتــه ،فهــو عــاج طويــل األمــد ،وجيــب أن يشــارك
فيــه اجلميــع ،وال ســيام وأنــه قــد يأخــذ شــك ً
ال معنوي ـ ًا.
ٍ
بترصف.
املصدر :كتاب أخالق اإلمام عيل ( :)Qج ،2ص.132

17

عقـائــدنــا

احللقة الرابعة واألربعون
الزال الــكالم يف بيــان ِ
احلكــم املتصــورة والــواردة يف الروايــات لغيبــة اإلمــام املهــدي ( ،)Qوقــد تقــدم
ـذه احللقــة مــا بقــي مــن تلــك ِ
يف األعــداد الســابقة مخــس ِحكــم ونكمــل يف هـ ِ
احلكــم :ـ

ِ
احلكمــة السادســة :مــن ِحكــم غيبــة موالنــا صاحــب الزمــان ( )Qح ّتــى خيــرج املؤمنــون مــن أصالب
الكافرين.

ـك ّ
ال شـ ّ
أن يف كثــر مــن أصــاب الك ّفــار رجــال مؤمنــون ،وال يظهــر اإلمــام املهــدي (ّ ،)Qإل بعــد

تفريــغ هــذه األصــاب؛ أل ّنــه عندمــا يظهــر ال يســاوم مــع أعدائــه ،فانــه ســوف يقــي عليهــم إن مل
يدخلــوا يف الســلم كا ّفــة ،فلــو مل تفــرغ هــذه األصــاب قبــل الظهــور املبــارك ،ومل ُيولــد َمـ ْن كان ِمــن

ح ّقــه أن يعيــش ويســتضيئ بنــور اإلمــام املهــدي ( )Qال يظهــر اإلمــام ( ،)Qومــن هنــا فـ ّ
ـإن اإلرادة

ٰ
اإلل ّيــة قــد اقتضــت أن تطــول غيبــة اإلمــام ( )Qالغائــب ح ّتــى يــأيت إىل الدنيــا مجيــع املؤمنــن ممّــن ال
18
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ض ال َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْب َغ ُ
ِق إِلَى ا ِ
تاب).
ْخالئ ِ
هلل َتعالى ا ْل ُم ْغ ُ

بــدّ أن يولــدوا.

ِ
احلكمــة الســابعة :هــي لكــي يقــر مجيــع

ـي ،قــال« :حدّ ثنــا
روى ّ
القمــي عــن أمحــد بــن عـ ّ

املخالفــن بفشــلهم يف قيــادة األمــة:

احلســن بــن موســى ّ
اخلشــاب ،عــن عبــد اهلل بــن

غيبتــه ( ،)Qهــو أن يــارس مجيــع املخالفــن

احلســن بــن عبــد اهلل الســعدي ،قــال :حدّ ثنــا

احلســن ،عــن بعــض أصحابــه ،عــن الكرخــي،

عــي
قــال رجــل أليب عبــد اهلل ( :)Qأمل يكــن
ّ
قويــ ًا يف بدنــه ،قو ّيــ ًا يف أمــر اهلل؟ قــال لــه أبــو

عبــد اهلل ( :)Pبــى .قــال لــه :فــا منعــه أن يدفع
أو يمتنــع؟ قــال :قــد ســألت فافهــم اجلــواب،
منــع عل ّي ـ ًا مــن ذلــك آيــة مــن كتــاب اهلل.

ــو ت ََز َّي ُلــوا َل َع َّذ ْبنَــا
وأي آيــة؟ فقــرأ)َ :ل ْ
فقــالّ :
ِ
ِ
ِ
ـا) ســورة الفتــح .25
ـم َع َذا ًبــا َأليـ ً
ا َّلذي ـ َن َك َفـ ُـروا من ُْهـ ْ

مــن املمكــن أن يكــون مــن أســباب طــول
تطبيــق نظرياهتــم التــي يؤمنــون بصحتهــا
مــع خمالفتهــا للمذهــب احلــق حتــى يتيقنــوا
بفشــلهم ،ويستســلموا لألمــر الواقــع حتــى

إذا ظهــر اإلمــام احلجــة ( ،)Qال يبقــى احــد

عــى األرض يقــول لــو ثنيــت يل الوســادة

قبــل ظهــوره ال صلحــت األرض فعنــد
فشــلهم ،وظهــور اإلمــام ( ،)Qيكــون

اإلقــرار واإلذعــان إىل ان اإلصــاح ال يكــون
ّإل بإتبــاع أوامــر اهلل ورســوله وأهــل بيتــه

(.)K

َ
�ه َق� َ
َع� ْ
()Qأَّن� ُ
�ال مَا
الل
�ن َأِب��ي َع ْب�ِ
�د َِّ
ون َه َذا ْ َ
ال ْم ُر َح َّتى َل َيب َ
يُ
َك ُ
ْقى ِص ْن ٌف
�اس ِإَّل َو َق ْد وُُّل��وا َعَلى َّ
�ن َّ
ِم� َ
اس
الن ِ
الن� ِ
�ول َقاِئ� ٌ
َح َّت��ى َل ي ُ
َق� َ
�ل ِإَّن��ا َل � ْو ُولِّي َن��ا
َد ْل َنا ُث َّم ي ُ
َقو ُم ْال َقاِئ ُم ِب ْ َ
ال ِّق َو ْالع ْ
َلع َ
َد ِل
إنّــه كان هلل ودائــع مؤمنــون يف أصــاب قــوم

ـي ( )Lليقتــل
كافريــن ومنافقــن ،فلــم يكــن عـ ّ
اآلبــاء ح ّتــى ختــرج الودائــع ،فلـ ّـا خــرج ظهــر

َعــن ُمَم ِ
ــن َأ ِب ُع َم ْ ٍ
ــد ْب ِ
ــر َعــ ْن ِه َشــا ِم ْب ِ
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ــالَ :مــا
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ـون َهـ َ
َي ُكـ ُ
ـف مـ َن
ـذا ْالَ ْمـ ُـر َح َّتــى َل َي ْب َقــى صنْـ ٌ
النَّـ ِ
ـى النَّـ ِ
ـاس إِ َّل َو َقــدْ ُو ُّلــوا َعـ َ
ـاس َح َّتــى َل
ي ُقـ َ ِ
ـم َي ُقــو ُم
ـول َقائـ ٌـل إِ َّنــا َلـ ْ
َ
ـو ُو ِّلينَــا َل َعدَ ْلنَــا ُثـ َّ
ِ
ــق َو ا ْل َعــدْ ِ
ل) الغيبــة للنعــاين :الشــيخ
ال ِّ
ــم بِ ْ َ
ا ْل َقائ ُ
النعــاين ،ج ،1ص.274

هــذا متــام الــكالم يف هــذا املوضــوع ونتكلــم
فيــا يــأيت مــن حلقــات عــن جوانــب أخــرى
مــن حياتــه املباركــة ان شــاء اهلل تعــاىل.

عــى مــن ظهــر وقتلــه ،وكذلــك قائمنــا أهــل
البيــت ،مل يظهــر أبــد ًا حتّــى ختــرج ودائــع اهلل،

فــإذا خرجــت يظهــر عــى مــن يظهــر فيقتلــه)

تفســر القمــي :عــي بــن ابراهيــم القمــي ،ج ،2ص.316
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متى ترانا ونراك

الح في ُص ْح َب ِة َذوِي َْ
ْباب).
الص ِ
الل ِ
الص ِ
واب َو َّ
قال اإلمام علي (( :)Qأَك َب ُر َّ

يتحــرى اخلــاص مــن
العاقــل مــن
ّ
الفتــن:
حــن يســمع العاقــل مــن مصــادر
موثقــة ،بــأن ثمــة خطــر يف مــكان
معــن ،فــا شــك أنــه ســيتوخى احلــذر
مــن أن يكــون فيــه ،حتــى ال يصــاب
بــيء ،وهكــذا حــن يســمع مــن
ـتمر
املعصــوم بــأن البــاد اإلســامية سـ ّ
هبــا فتــن عصيبــة ،فــا شــك أنــه ســيبادر
بالبحــث عــن ســبيل اخلــاص منهــا.
اجتاهــات الصاحلــن أمــام فتــن مــا قبــل
الظهــور:
وحيــث أننــا لســنا يف زمــن ظهــور
املعصــوم( ،)Qحتــى نســأله عــن كيفيــة
التعامــل مــع الفتــن املقبلــة! لــذا ال
بــد مــن مراجعــة الروايــات الــواردة،
ملحاولــة االســتفادة مــن دالالهتــا،
تبصنــا
لنأخــذ منهــا أفــكار ًا واضحــةّ ،
كيفيــة التعاطــي مــع الفتــن اآلتيــة؛
وبعــد االطــاع املمكــن عــى النصــوص
اإلســامية ،نجــد أن الصاحلــن يف
زمــن الفتــن التــي تقــع بالقــرب مــن
عــر الظهــور ،ســيكونون بــن ثالثــة
اجتاهــات ،وكل اجتــاه لــه أصــل يف
الروايــات ،وهــي كالتــايل:
االجتــاه األول :احليــاد وعــدم املشــاركة
يف اإلصــاح:
وهــذا اخليــار يعنــي االبتعــاد عــن أي
طــرف مشــرك يف الــراع ،ســواء
كان عــى املســتوى االجتامعــي أو
الســيايس ،وقــد يصــل بــه احلــذر إىل
درجــة العــزوف ،عــن املســامهة يف أي
نشــاط ثقــايف أو اجتامعــي ،خشــية أن
جيــره ذلــك إىل منزلــق التصــادم ،مــع
أي جهــة ال تــرىض بذلــك النشــاط!
ولئــا يصنــف بأنــه منحــاز يف موقفــه،
فيتعــرض لــأذى مــن قبــل جهــة مــا،
ولعــل هــذا اخليــار هــو مــا عليــه أغلــب
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كيف يقابل املسلمون فنت ما
قبل الظهور؟!
الصاحلــن يف ذلــك الزمــان.
وهــذا اخليــار هــو مــن الناحيــة الرشعيــة موافــق لبعــض الروايــات
الصــادرة مــن كتــب الفريقــن ،والتــي تدعــو إىل التحــي بالصــر،
واالبتعــاد عــن املشــاكل الســيام السياســية منهــا ،عــن عبــد اهلل
بــن عمــرو قــال« :بينــا نحــن حــول رســول اهلل ()Oإذ ذكــروا
الفتنــة أو ذكــرت عنــده .قــال :إذا رأيــت النــاس قــد مرجــت
عهودهــم وخفــت أماناهتــم ،وكانــوا هكــذا وشــبك بــن أصابعــه!
قــال :فقمــت إليــه ،فقلــت لــه :كيــف أفعــل عنــد ذلــك جعلنــي
اهلل فــداك؟ قــال :الــزم بيتــك ،واملــك عليــك لســانك ،وخــذ مــا
تعــرف ودع مــا تنكــر ،وعليــك بأمــر خاصــة نفســك ،ودع عنــك
أمــر العامــة» [مســندامحد  -امحــد بنحنبــل  -ج  - 2ص .]212
االجتاه لثاين :القيام باإلصالح ولكن بحذر:
وهــذا االجتــاه يعنــي أن املؤمــن يف ذلــك الزمــان ،سيســعى إلصالح
املجتمــع بالســبل املمكنــة ،تطبيق ـ ًا للنصــوص الداعيــة لإلصــاح،
ويف نفــس الوقــت ســيكون حــذر ًا مــن الوقــوع يف الفتنــة ،ملراعــاة
لألخبــار الــواردة يف هــذا الشــأن ،وهــذا اخليــار وإن كان عليــه القلــة
مــن املؤمنــن باملقارنــة مــع االجتــاه األول ،إال أنــه قــد ســار عليــه
عــدد كبــر مــن العلــاء واملثقفــن ،وأكّــدوا عليــه عنــد كالمهــم

العدد ( )58لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ

ّاس ِبا ِ
هلل أَ ْرضا ُه ْم ِب َقضائِه).
َم الن ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْعل ُ

يف مســألة االنتظــار ،ورأوا بــأن االنتظــار للمصلــح
العاملــي ،ال يعنــي التخــي عــن اإلصــاح يف عــر
القالقــل واملحــن.
ومــن األحاديــث التــي تدعــم هــذا االجتــاه ،مــا
ورد عــن النبــي (« :)Oطوبــى للغربــاء ،قيــل:
و َمــن الغربــاء؟ قــال :قــوم يصلحــون حــن يفســد
النــاس» [املصنــف  -ابــن أيب شــيبة الكــويف  -ج  - 8ص . ]134
بيــد أن أصحــاب هــذا االجتــاه مــع أهنــم يتبنــون
اإلصــاح يف املجتمــع ،إال أهنــم يأخــذون احليطــة
واحلــذر أمــام الفتــن والقالقــل ،بمعنــى أهنــم
حياولــون أن ال يكونــوا طرفـ ًا يف أي رصاع اجتامعــي
أو ســيايس ،نعــم قــد تصــل النوبــة عنــد هــؤالء إىل
الســكوت أمــام املنكــرات ،خشــية الــرر عــى
أنفســهم ،فيكــون حاهلــم حــال مــن حتــدث عنهــم
اإلمــام الصــادق ( )Qيف وصفــه آلخــر الزمــان،
حيــث قــال« :ورأيــت املؤمــن ال يســتطيع أن ينكــر
إال بقلبــه» [الــكايف  -الشــيخ الكلينــي  -ج  - 8ص ]39
.حيــث تكــون الســيطرة ألنــاس حيكمــون بغــر
مــا أنــزل اهلل!فــرى أصحــاب هــذا االجتــاه ،أن
تكليفهــم الرشعــي يقتــر عــى اإلنــكار بالقلــب،
حفاظ ـ ًا عــى النفــس مــن التلــف ،مــن قبــل أنــاس
قــد ختلــو عــن املبــادئ والقيــم ،وقــد جــاءت
نصــوص تشــر إىل أن املؤمــن يف ذلــك الزمــان
يلتــزم الصمــت ،ولعــل االلتــزام بالصمــت يعــود
إىل األســباب التاليــة:
السبب األول :لعلمه بعدم الفائدة من إنكاره:
وقــد أشــار اإلمــام الصــادق ( )Qهلــذا الســبب
بإجيــاز فقــال« :ورأيــت املؤمــن صامتــ ًا ال ُيقبــل
قولــه» [الــكايف  -الشــيخ الكلينــي  -ج  - 8ص ]38
الســبب الثــاين :لعلمــه بــأن إنــكاره ســيجلب لــه
األذى مــن قبــل خمالفيــه!
وقــد أشــار النبــي ( )Oإىل هــذا الســبب بقولــه:
«ســتكون فتــن ال يســتطيع املؤمــن أن يغــر فيهــا
بيــد وال لســان ،فقــال عــي بــن أيب طالــب (:)Q
وفيهــم يومئــذ مؤمنــون؟ قــال :نعــم .قــال :فينقــص
ذلــك مــن إيامهنــم شــيئ ًا؟ قــال :ال ،إال كــا ينقــص
القطــر مــن الصفــا ،إهنــم يكرهونــه بقلوهبــم» [بحــار

عــن أيب عبــد اهلل الصــادق ( )Qأنــه قــال« :يــأيت عــى
النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم ،فيــا اطوبــى
للثابتــن عــى أمرنــا يف ذلــك الزمــان  -إىل أن قــال:
 قــال جابــر :فقلــت :يــا بــن رســول اهلل ،فــا أفضــلمــا يســتعمله املؤمــن يف ذلــك الزمــان؟ قــال :حفــظ
اللســان ،ولــزوم البيــت» مســتدرك ســفينة البحــار  -الشــيخ
عــي النــازي الشــاهرودي  -ج - 4ص.311

االجتــاه الثالــث :القيــام باإلصــاح مــع مواجهــة
التحديــات:
أي أن أصحــاب هــذا االجتــاه ســيتبنّون خيــار ًا قاســي ًا
يف حياهتــم ،وهــو اختيــار طريــق ذات الشــوكة ،وهــو
مــا يعــر عنــه أحيان ـ ًا بخيــار املواجهــة ،بمعنــى أهنــم
ســيكونون أحــد األطــراف املتصارعــة اجتامعيــ ًا أو
سياســي ًا ،فهــم معارضــون مــع كل مــن يشــعرون بأنــه
حائــد عــن الديــن ،ســواء كان فــرد ًا أو مجاعــة أو تكتـ ً
ا
أو حتــى حكومــة ،ويف أدبيــات هــذا االجتــاه الدينيــة
والثقافيــة أنــه ال مانــع مــن تقديــم الغــايل والرخيــص،
قربانــ ًا يف ســبيل إعــاء كلمــة اإلســام ،وأصحــاب
هــذا اخليــار هــم األنــدر مــن النــاس عــادة ،ومــن
أبــرز الشــواهد التــي يســتدل هبــا عــى متانــة وقــوة
هــذا املســار ،مــا جــاء عــن اإلمــام احلســن ( )Qقولــه:
«أمــا بعــد فقــد علمتــم أن رســول اهلل ( )Oقــد قــال
يف حياتــه« :مــن رأى ســلطان ًا جائــر ًا مســتح ً
ال حلــرم
اهلل ،ناكث ـ ًا لعهــد اهلل ،خمالف ـ ًا لس ـنّة رســول اهلل ،يعمــل
يف عبــاد اهلل باإلثــم والعــدوان ثــم مل يغــر بقــول وال
فعــل ،كان حقيقــ ًا عــى اهلل أن يدخلــه مدخلــه» [بحــار
األنــوار  -العالمــة املجلــي  -ج  - 44ص . ]382 - 381

ومــا دام أن احلاكــم يتســم بالتجــر والطغيــان ،فــإن
اختيــار هــذا املســلك ،ال شـ َّ
ـك ســيخ ّلف وراءه خســائر
كثــرة يف األرواح واملمتلــكات ،فضــ ً
ا عــن اجلرحــى
واألرسى واملرشديــن ،بــل وســيبتىل املجتمــع بأزمــات
نفســية واجتامعيــة.

األنــوار  -العالمــة املجلــي  -ج  - 18ص . ]145 - 144

الســبب الثالــث :أن يقــوم املؤمــن بذلــك تعبــد ًا
وامتثــاالً ملــا ورد مــن نصــوص داعيــة للســكوت:
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مناسبات الشهر

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َظ ُم ُّ
ْد ا ِ
هلل َذ ْن ٌب أَ َص َّر َعلَ ْي ِه عا ِملُهُ).
وب ِعن َ
الذ ُن ِ

سد أبواب املسجد إال باب أمري املؤمنني عيل (:)Q
يف التاسـع مـن شـهر ذي احلجـة ،أمر رسـول اهلل ( )Oبسـد أبـواب املسـجد ،إال باب
أمري املؤمنين (.)Q
روي أن اهلل (عـز وجـل) أوحـى إىل نبيـه ( )Qأن طهـر مسـجدك ،وأخرج مـن يرقد فيه
بالليـل ،وأمـر بسـد أبـواب مـن كان لـه يف املسـجد بـاب إال باب علي ( ،)Qومسـكن
يمـر َّن فيـه جنـب ،وال يرقـد فيه غريب ،فأمر رسـول اهلل ( )Oبسـد
فاطمـة ( ،)Qوال ّ
أبواهبـم إال بـاب علي ( ،)Qوأقـر مسـكن فاطمة ( )Qعلى حاله.
وملـا سـد رسـول اهلل ( )Oاألبـواب الشـارعة إىل املسـجد إال بـاب علي ( ،)Qضـج
أصحابـه مـن ذلـك ،فقالـوا :يا رسـول اهلل مل سـددت أبوابنا وتركـت باب هـذا الغالم؟
فقـال :إن اهلل تبـارك وتعـاىل أمـرين بسـد أبوابكـم وتـرك بـاب علي ،فإنما أنـا متبـع ملـا
يوحـى إيل مـن ريب.

ذي الحجة
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ليلة شق القمر يف مكة:
يف الليلة الرابعة عرش من شـهر ذي احلجة ،كانت معجزة شـق القمر لرسـول اهلل (.)O
روي عـن أيب عبـد اهلل ( )Qقـال :اجتمعـوا أربعـة عشر رج ً
لا أصحـاب العقبـة ليلـة
أربعـة عشر مـن ذي احلجـة ،فقالـوا للنبـي ( :)Oما مـن نبي إال ولـه آية ،فما آيتك يف
ليلتـك هـذه؟ فقـال النبـي ( :)Oمـا الـذي تريـدون؟ فقالـوا :إن يكـن لك عنـد ربك
قـدر فأمـر القمـر أن ينقطع قطعتين ،فهبط جربئيـل ( )Qوقـال :يا حممـد إن اهلل يقرؤك
السلام ويقـول :إين قـد أمـرت كل يشء بطاعتـك ،فرفع رأسـه ،فأمـر القمـر أن ينقطع
قطعتين ،فانقطـع قطعتني ،فسـجد النبي ( )Oشـكر ًا هلل ،ثم قالوا :يعود كما كان ،فعاد
كما كانفقالـوا :يـا حممد حين تقدم سـفارنا مـن الشـام واليمن فنسـأهلم مـا رأوا يف هذه
الليلـة ،فـإن يكونـوا رأوا مثـل مـا رأينـا علمنـا أنه مـن ربـك ،وإن مل يـروا مثل مـا رأينا
علمنـا أنه سـحر سـحرتنا به ،فأنزل اهلل تعاىل( :اقرتبت السـاعة وانشـق القمـر) ،إىل آخر
السورة.
ويف روايـة أنـه قـدم السـفار مـن كل وجه ،فما من أحـد قـدم إال أخربهم أهنـم رأوا مثل
ما رأوا.
والدة اإلمام عيل اهلادي(:)Q
يف اخلامـس عشر مـن شـهر ذي احلجة سـنة (212هــ) (عىل املشـهور) ولـد اإلمام عيل
بـن حممد النقـي اهلـادي(ع) بـ(رصيا) مـن املدينة.
أمه :أم ولد يقال هلا :سامنة املغربية.
وألقابـه :النجيـب ،املرتضى ،اهلـادي ،النقـي ،العـامل ،الفقيه ،األمين ،املؤمتـن ،الطيب،
العسـكري ...ويقـال لـه أبـو احلسـن الثالث.
عيد الغدير األغر (بيعة غدير خم):
يف الثامـن عشر من شـهر ذي احلجة سـنة (10هــ) ،عقـد رسـول اهلل( )Oملوالنا أمري
املؤمنين علي بـن أيب طالـب( )Qالعهـد باإلمامـة يف رقـاب األمة كافـة ،وذلـك بغدير
خـم ،عنـد رجوعـه مـن حجـة الـوداع ،حين مجـع النـاس فخطبهـم ووعظهـم ،ونعى
إليهـم نفسـه( ،)Qثـم قررهـم على فرض طاعته حسـب مـا نزل بـه القـرآن ،قائال هلم:
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ِن اهللِ).
ِحيائُ َك م َ
است ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ال َ
ْحيا ِء ْ

(فمـن كنـت مـواله فعيل مـواله ،اللهم وال مـن وااله ،وعاد من عـاداه ،وانرص مـن نرصه ،واخذل مـن خذله)،
ثـم نـزل فأمـر الكافـة بالتسـليم عليه بأمـره املؤمنين هتنئة لـه باملقام.
وأنـزل على النبـي( )Oعنـد خامتـه كالمـه يف احلـال( :اليـوم أكملـت لكـم دينكـم وأمتمـت عليكـم نعمتـي
ورضيـت لكـم اإلسلام دينـ ًا).
وهـو يـوم عيـد عظيـم بام أظهـره اهلل تعـاىل من حجتـه وأبانه مـن خالفـة ويص نبيه وأوجبـه من العهـد يف رقاب
بريتـه .ويسـتحب صيامه شـكر ًا هلل تعاىل على جليـل النعمة فيه.
يوم املباهلة:
يف الرابـع والعرشيـن مـن شـهر ذي احلجـة  ،مباهلـة النبـي( )Oوأهـل بيتـه( )Kلنصـارى نجـران ،بعدمـا
جـاءه وفـد أسـقف نجـران يف ثالثين رج ً
ال مـن النصارى ،فلما صىل النبـي( )Oالعصر توجهوا إليـه يقدمهم
األسـقف ،وحاجـوا النبـي( )Oببعـض األمـور فأنـزل اهلل تعـاىل ...( :فمـن حاجـك فيـه مـن بعـد مـا جاءك
مـن العلـم فقـل تعالـوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونسـاءنا ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثـم نبتهل فنجعـل لعنت اهلل
على الكاذبين) ،فتالهـا النبـي( )Oعىل النصـارى ،ودعاهـم إىل املباهلـة ،وقـال( :إن اهلل عز اسـمه أخربين أن
العـذاب ينـزل على املبطـل عقيب املباهلة ،ويبين احلق من الباطـل بذلك) .فاجتمـع أمرهم على أن جيعلوا ذلك
إىل صبيحـة غد.
فلما كان الغـد جـاء النبي( )Oآخذا بيـد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،واحلسـن واحلسين بني يديه يمشـيان،
وفاطمـة صلـوات اهلل عليها متيش خلفـه ،وخرج النصارى يقدمهم أسـقفهم.
فحذرهـم األسـقف مـن مباهلـة النبـي وقـال هلـم ،أنظـروا إليه قـد جـاء بخاصته مـن ولـده وأهلـه ليباهل هبم
واثقـ ًا بحقـه ..فاحـذروا مباهلتـه ..فقالـوا لـه :رأينـا لرأيك تبـع ،فقال األسـقف :يـا أبا القاسـم إنـا ال نباهلك
ولكنـا نصاحلك.
فصاحلهم النبي( )Oوكتب هلم كتاب ًا بام صاحلهم عليه ،وأخذ القوم الكتاب وانرصفوا.
تصدق أمري املؤمنني ( )Qباخلاتم:
يف الرابـع والعرشين من شـهر ذي احلجة ،تصدق أمري املؤمنين ( )Oبخامته وهو راكع ،فنزلت واليته يف القرآن.
وقـد اجتمعـت األمـة عىل أن هذه اآليـة( :إنام وليكـم اهلل ورسـوله والذين آمنـوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون
الـزكاة وهـم راكعـون) ،نزلـت يف أمير املؤمنني( )Qملـا تصدق بخامتـه وهو راكـع ،وال خالف بين املفرسين يف
ذلـك ،ففـي روايـات خمتلفـة األلفـاظ ،متفقة املعـاين :أن ابن سلام أقبـل ومعه نفر من قومه ،وشـكو بعـد املنزل
عـن املسـجد ،وقالـوا :إن قومنـا ملا رأونا أسـلمنا رفضونـا وال يكلمونا وال جيالسـونا وال يناكحونـا ،فنزلت هذه
اآليـة .فخـرج النبـي ( )Oإىل املسـجد فـرأى سـائالً ،فقـال :هـل أعطـاك أحد شـيئ ًا؟ قـال :نعم خاتـم فضة..
قـال :مـن أعطاكه؟ قـال أعطانيه هـذا الراكع.
ويف روايـة :إن السـائل قـال :اللهـم اشـهد إين سـالت يف مسـجد رسـول اهلل( )Oومل يعطنـي أحد شـيئ ًا ،وكان
علي( )Qراكعـ ًا ،فأومـئ بخنصره اليمنـى ،فأقبـل السـائل حتـى أخـذه مـن خنصره ،وذلـك بعين رسـول
اهلل( ،)Oفلما فـرغ رسـول اهلل( )Oمـن صالتـه ،رفع رأسـه إىل السماء وقـال :اللهم إن أخي موسـى سـألك
فقـال( :رب ارشح يل صـدري * ويسر يل أمـري * واحلـل عقد ًة من لسـاين * يفقهـوا قويل * واجعـل يل وزير ًا
مـن أهلي * هـارون أخي * اشـدد بـه أزري * وأرشكـه يف أمـري) ،فأنزلت عليه قرآن ًا (سنشـد عضـدك بأخيك
ونجعـل لكما سـلطان ًا فلا يصلـون إليكما) ،اللهم وأنـا حممد نبيـك وصفيك ،اللهـم ارشح يل صـدري ويرس يل
أمـري ،واجعـل يل وزيـر ًا من أهلي علي ًا أشـدد بـه ظهري.
قـال أبـو ذر :فـو اهلل ما اسـتتم رسـول اهلل ( )Oالكلمة حتـى نزل جربائيـل من عنـد اهلل :يا حممد اقـرأ ،قال وما
أقـرأ؟ قـال :إقـرأ (إنام وليكم اهلل ورسـوله والذيـن آمنوا الذيـن يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهـم راكعون).
وهناك مناسبات كثرية ومهمة قد تم ذكرها يف السنني السابقة لشهر ذي احلجة فمن أراد االطالع فلرياجع.
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رجال حول اإلمام

ِن اهللِ).
ِحيائُ َك م َ
است ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ال َ
ْحيا ِء ْ

مسلم

المجاشعي

والدته :مل ُتدّ د لنا مصادر التاريخ والدته ومكاهنا.
جوانب من حياته:
كان مســـلم املجاشـــعي يعيـــش يف املدائـــن أ َّيـــام واليهـــا ُحذيفـــة بـــن اليـــان ،وبعـــد قتـــل عثـــان،
وبق ــاء حذيف ــة واليــ ًا عليه ــا بأم ــر اإلم ــام ع ــي ( ،)Qق ــرأ حذيف ــة ع ــى الن ــاس رس ــالة اإلم ــام (،)Q
ودعاهـــم إىل بيعتـــه متحدِّ ثـــ ًا عـــن عظمتـــه .
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العدد ( )58لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ

ّاس م َِّن ًة َم ْن َب َد َء ِبا ْل َم َو َّدةِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الن ِ

ومل ــا باي ــع الن ــاس أم ــر املؤمن ــن ( ،)Qطل ــب
مســـلم املجاشـــعي مـــن حذيفـــة أن حيدِّ ثـــه
بحقيق ــة م ــا كان ق ــد ج ــرى ،ففع ــل ،حينه ــا
بايـــع مســـلم اإلمـــام عـــي(.)Q
فـــكان مـــن املوالـــن لإلمـــام ( ،)Qورســـخ
ـب اإلم ــام ( )Qيف قلب ــه ،حتـــى قـــال ()Q
حــ َّ
ِ
إن الفت ــى م َّــن َحش ــى اهللُ
في ــه ي ــوم اجلم ــل َّ ( :
قل ُبـــه نـــور ًا وإيامنـــ ًا ) .
أول قتيل مع اإلمام عيل ( )Qيوم اجلمل:
يف ذكـــر أحـــداث حـــرب اجلمـــل َّ :ملـــا تقابـــل
العســـكران ( عســـكر اإلمـــام عـــي ()Q
وعســـكر أصحـــاب اجلمـــل ) جعـــل أهـــل
البـــرة يرمـــون أصحـــاب عـــي بالنبـــل،
حتـــى عقـــروا منهـــم مجاعـــة .
فقـــال النـــاس  :يـــا أمـــر املؤمنـــن ،إنَّـــه قـــد
عقرنـــا نبلهـــم فـــا انتظـــارك بالقـــوم ؟!
ـــم إين أشـــهدُ َك ِّأن قـــد
فقـــال ( ( :)Qال َّل ُه َّ
ُـــن يل عليهـــم مـــن
أعـــذرت وأنـــذرتَ ،فك ْ
الشـــاهدين ) .
ثـــم دعـــا ( )Qبالـــدرع ،فأفرغهـــا عليـــه،
َّ
وتق َّلـــد بســـيفه ،واعتجـــر بعاممتـــه ،واســـتوى
عـــى بغلـــة النبـــي (. )O
ثـــم دعـــا باملصحـــف فأخـــذه بيـــده ،وقـــال:
َّ
يـــا أهيـــا النـــاس ،مـــن يأخـــذ هـــذا املصحـــف
فيدعـــو هـــؤالء القـــوم إىل مـــا فيـــه ؟
قـــال  :فوثـــب غـــام مـــن جماشـــع يقـــال لـــه:
مســـلم ،عليـــه قبـــاء أبيـــض ،فقـــال لـــه :أنـــا
آخـــذه يـــا أمـــر املؤمنـــن .
إن يـــدك اليمنـــى
فقـــال لـــه ( ( :)Qيـــا فتـــىَّ ،
ُ
ثـــم
فتأخـــذه بال ُيـــرى ،فتُقطـــع،
تُقطـــع،
َّ
تـــرب عليـــه بالســـيف حتـــى تقتـــل) .
ـر يل ع ــى ذل ــك ي ــا أم ــر
فق ــال الفت ــى :ال َص ـ َ

املؤمن ــن.
قـــال  :فنـــادى عـــي( )Qثانيـــة ،واملصحـــف
يف ي ــده ،فق ــام إلي ــه ذل ــك الفت ــى ،وق ــال :أن ــا
آخ ــذه ي ــا أم ــر املؤمن ــن .
قـــال  :فأعـــاد عليـــه عـــى مقالتـــه األوىل،
فقـــال الفتـــى :ال عليـــك يـــا أمـــر املؤمنـــن،
فهـــذا قليـــل يف ذات اهلل .
ثـــم أخـــذ الفتـــى املصحـــف وانطلـــق بـــه
َّ
إليهـــم ،فقـــال :يـــا هـــؤالء ،هـــذا كتـــاب اهلل
بيننـــا وبينكـــم .
ق ــال :ف ــرب رج ــل م ــن أصح ــاب اجلم ــل
يـــده اليمنـــى فقطعهـــا ،فأخـــذ املصحـــف
بشـــاله فقطعـــت شـــاله ،فاحتضـــن
املصحـــف بصـــدرهَ ،ف ُ
ـــرب عليـــه حتـــى
قتـــل )...مناقـــب آل أيب طالـــب أبـــن شـــهر
آشـــوب :ج ،2ص.341
وكانـــت شـــهادته ( ) Jســـنة (  36هـــ )
بحـــرب اجلمـــل ،و ُدفـــن يف أرض املعركـــة.
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جمتـمعـنـــا

ْد ِّ
الش َّدةِ).
الص ْب ُر ِعن َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُع َّد ِة َّ

مشاكل احلياة الزوجية
الحلقة الثالثة

حقوق الزوجة:
ال زال ال ــكالم يف احلي ــاة الزوجي ــة وق ــد حتدثن ــا
عـــن حقـــوق الـــزوج ،وقـــد بينـــا امجـــاالً حـــق
ال ــزوج ،وذكرن ــا يف املق ــال الس ــابق وقلن ــا ق ــد
أك ــدت الرواي ــات ع ــى مراع ــاة ح ــق ال ــزوج،
وإتبـــاع األســـاليب املســـاعدة يف إدامـــة أوارص
احلـــب والوئـــام ،وخلـــق أجـــواء االنســـجام
ّ
واملعـــارشة احلســـنة داخـــل األرسة....
نتح ــدث يف ه ــذا املق ــال ع ــن حق ــوق الزوج ــة،
فقـــد وضـــع اإلســـام حقوقـــ ًا للزوجـــة،
ينبغ ــي ع ــى ال ــزوج تنفيذه ــا وأداءه ــا ،وه ــي
26

العدد ( )58لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ

رضوريـــة إلشـــاعة االســـتقرار واالطمئنـــان
يف أجـــواء األرسة ،وإهنـــاء أســـباب املنافـــرة
والتدابـــر قبـــل وقوعهـــا.
الزوجة أمانة اهلل:
جع ــل اهلل تب ــارك وتع ــاىل بع ــض األش ــياء أمان ــة
يف األرض وأراد م ــن الب ــر اإلحتف ــاظ بذل ــك
وع ــدم تضييع ــه واخليان ــة ب ــه .منه ــا الزوج ــة ؛
فهـــي وديعـــة اهلل تعـــاىل وأمانتـــه عنـــد الـــزوج
ألنـــه عـــى كتـــاب اهلل تزوجهـــا  ,فعليـــه أن
حيتف ــظ هب ــا وال خي ــون هب ــذه الوديع ــة اإلهلي ــة.
كـــا رصح اإلمـــام أمـــر املؤمنـــن (  ) Qبأهنـــا

ّاس َسعا َد ًة أَ ْك َث ُر ُه ْم َزها َد ًة).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َظ ُم الن ِ

أمانـــة  ،قائـــاًّ :
(إن النســـاء عنـــد الرجـــال ال
يملك ــن ألنفس ــهن رض ًا وال نفعــ ًا وأهن ــن أمان ــة
اهلل عندك ــم  ،ف ــا تضاروه ــن وال تعضلوه ــن )
مســـتدرك الوســـائل ،ج :14ص.251

ورصح النبـــي (  ) Oبأهنـــا أمانـــة قائـــاً:
(أخـــرين جربئيـــل ومل يـــزل يوصينـــي بالنســـاء
حتـــى ظننـــت أن ال حيـــل لزوجهـــا أن يقـــول
ّ
وجـــل يف
عـــز
هلـــا أف .يـــا حممـــد :إتقـــوا اهلل ّ
النس ــاء فإهن ــن ع ــوان ب ــن أيديك ــم أخذمتوه ــن
ّ
وجـــل ) .دعائـــم اإلســـام:
عـــز
عـــى أمانـــات اهلل ّ

عـــى زوجهـــا .قـــال رســـول اهلل (« :)O
خريكـــم خريكـــم لنســـائه ،وأنـــا خريكـــم
لنس ــائي » م ــن ال حي ــره الفقي ــه:ج،3ص.281
وقـــال اإلمـــام جعفـــر الصـــادق (( :)Qرحـــم
اهلل عب ــد ًا أحس ــن في ــا بين ــه وب ــن زوجته).م ــن
ال حيـــره الفقيـــه:ج،3ص.281

وهنـــى النبـــي( )Oعـــن اســـتخدام القســـوة
م ــع امل ــرأة ،وجع ــل م ــن ح ــق الزوج ــة ع ــدم
رضهبـــا والصيـــاح يف وجههـــا ،ففـــي جوابـــه
ع ــى س ــؤال خول ــة بن ــت األس ــود ح ــول ح ــق
ج ،2ص.217
ِ
ِ
يطعمـــك
(حقـــك عليـــه أن
املـــرأة قـــال(:)O
ِ
ويكســـوك ممّـــا يلبـــس ،وال يلطـــم
ومـــن حقـــوق الزوجـــة عـــى زوجهـــا :حـــق ممّـــا يـــأكل،
النفق ــة ،حي ــث جعل ــه اهلل تع ــاىل م ــن احلق ــوق
ِ
وال يصي ــح يف وجه ــك ) .م ــن ال حي ــره الفقي ــه :ج،3
حـــق القيمومـــة للرجـــل
التـــي يتوقـــف عليهـــا ّ
ص.278
ك ــا ج ــاء يف قول ــه تع ــاىلِ ( :
الرج ـ ُ
َ
ـال ّ
قوا ُم ــون ومـــن أجـــل حتجيـــم نطـــاق املشـــاكل
ِ
ِّســـاء بـــا َف ّض َّ
عـــى
ـــم
عضه
ب
هلل
ُ
ا
ـــل
عـــى الن
ُ
َ
ُ
واالضطرابـــات االرسيـــة ،يستحســـن الصـــر
ِ
ِ
ٍ
َبع ــض وب ــا أنف ُق ــوا م ــن أموال ــم ) ...النس ــاء .34 :عـــى إســـاءة الزوجـــة؛ ّ
ألن ر ّد االســـاءة
فيجـــب عـــى الـــزوج اإلنفـــاق عـــى
يوس ــع دائ ــرة اخلالف ــات
باالس ــاءة أو بالعقوب ــة ّ
زوجتـــه ،وشـــدّ د رســـول اهلل ( )Oوالتشـــنجات ويزيـــد املشـــاكل تعقيـــد ًا،
عـــى هـــذا الواجـــب حتـــى جعـــل فيس ــتحب الص ــر ع ــى إس ــاءة الزوج ــة ق ــوالً
ً
ّ
املقـــر يف أدائـــه ملعونـــا ،فقـــال ( :)Oكانــت أم فعـاً ،قــال اإلمــام الباقــر ( ( :)Qمــن
(ملعـــون ملعـــون مـــن يض ّيـــع مـــن يعـــول) .احتم ــل م ــن امرأت ــه ول ــو كلم ــة واح ــدة ،أعت ــق
وســـائل الشـــيعة:ج،17ص.68

ّ
وحـــث اإلســـام عـــى اختـــاذ التدابـــر
املوضوعيـــة للحيلولـــة دون وقـــوع التدابـــر
والتقاطـــع ،فدعـــا إىل توثيـــق روابـــط املـــو ّدة
واملحبـــة وأمـــر بالعـــرة باملعـــروف ،قـــال
اهلل تعـــاىل ...( :و َعارشوهـــن باملعـــر ِ
ّ
فـــإن
وف
َّ
ُ
ُ
وهــ َّن َف َعس ــى أن تَكره ــوا َش ــيئ ًا وجيع ــل
ك َِرهت ُُم ُ
ِ
اهللُ فيـــه خـــر ًا كثـــر ًا ) ســـورة النســـاء.19 :
وق ــد ر ّك ــز أه ــل البي ــت ( )Kع ــى مجل ــة م ــن
التوصي ــات م ــن أج ــل ادام ــة عالق ــات احل ــب
واملـــو ّدة داخـــل االُرسة ،وهـــي حـــق للزوجـــة

اهلل رقبتـــه مـــن النـــار ،وأوجـــب لـــه اجلنّـــة ).
مــكارم االخــاق:ص .216ولقــد ورد يف ســرته ()O
أنّـــه كان يصـــر عـــى أذى زوجاتـــه وغضبهـــن
علي ــه وهجره ــن إي ــاه ،فح ــري بن ــا أن نقت ــدي
بس ــرة س ـ ّيد الب ــر ( )Oلك ــي نتجن ــب كث ــر ًا
مـــن حـــاالت التصـــدّ ع والتفـــكك يف حياتنـــا
الزوجيـــة ،ونحافـــظ عـــى ســـامة العالقـــات
داخـــل حميـــط االُرسة.
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أحسن القصص

ْك ا ْل َغ َض ِب َوإِما َت ُة َّ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْش َر ُف ا ْل ُم ُر َّو ِة ِمل ُ
الش ْه َوةِ).

نوم أصحاب الكهف

اليقظة بعد نو ٍم طويل:
ال زال الكالم حول قصة أصحاب الكهف ...
َّ
إن نـوم أصحـاب الكهـف كان طوي ً
لا للغاية بحيث اسـتمر ( )309سـنة ،وعىل هذا األسـاس كان
ِ
نومهـم أشـبه باملـوت ،ويقظتهم أشـبه بالبعث ،لذا َّ
(وك ََذل َ
ـم .)...يعني
ـك َب َع ْثن ُ
فـإن القرآن يقـول َ
َاه ْ
مثلما ُكنّـا قادريـن على إنامتهـم نوم ًا طوي ً
لا فإنَّنـا أيض ًا قـادرون على إيقاظهـم .لقـد أيقظناهم من
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ْ
ٍ
ـض َي ْوم.)...
ُـم...( .)...قالوا لبثنَـا َي ْو ًما أ ْو َب ْع َ
َـم لبثت ْ
ـم َق َال َقائ ٌـل ِّمن ُْه ْم ك ْ
النـوم...( :ل َيت ََسـاء ُلوا َب ْين َُه ْ
ثـم ناموا ،ويف
لعـل التر ّدد والشـك هنا يعـود إىل أن أصحـاب الكهف دخلـوا الغار يف بدايـة اليومّ ،
بأنـم ناموا يومـ ًا واحد ًا،
هنايـة اليـوم اسـتيقظوا من نومهـم ،وهلذا السـبب اعتقـدوا يف بـادئ األمر ّ
ـض َي ْوم).
وبعـد أن رأوا حالة الشـمس ،قالـوا :بل ( َب ْع َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
وأخري ًا ،بسبب عدم معرفتهم ملقدار نومهم قالوا...( :قالوا َر ُّبك ُْم أ ْعل ُم ب َم لبثت ُْم)...
قـال بعضهـم :إن قائـل هـذا الـكالم هـو كبريهـم املسـمى (تلميخـا) وبالنسـبة السـتخدام صيغـة
اجلمـع على لسـانه (قالـوا) فهـو متعـارف يف مثـل هذه املـوارد.
وقـد يكـون كالمهـم هـذا بسـبب شـكِّهم يف َّ
أن نومهم مل يكـن نومـ ًا عادي ًا ،وذلـك عندما شـاهدوا
هندامهـم وشـعرهم وأظافرهـم ومـا َّ
حل بمالبسـهم.
ولكنهـم -يف كل األحـوال -كانـوا يشـعرون باجلـوع وباحلاجـة الشـديدة إىل الطعـام؛ لـذا فـأول
اقتراح هلـم هـو إرسـال واحـد منهـم مـع نقـود ومسـكوكات فضيـة لشراء الغـذاءَ ...( :فا ْب َع ُثـوا
َأحدَ كُـم بِو ِر ِقكُـم ه ِ
ـذ ِه إِ َل ا َْل ِدين ِ
َـة َف ْل َين ُظ ْـر َأ ُّ َيـا َأ ْزكَـى َط َعا ًمـا َف ْل َي ْأتِكُـم بِ ِ
ـر ْز ٍق ِّمنْـ ُه.)...
ْ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ّ
َّ
َّ
ْ
ـم إن َيظ َه ـ ُـروا
ـم أردف ــوا:
(...ول َي َتلط ـ ْ
َ
ـم أ َح ــدً ا) .مل ــاذا ه ــذا التلط ــف( :إ َّنُـ ْ
ـف َول ُيش ــع َرن ب ُك ـ ْ
ثـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ح ــوا إ ًذا َأ َب ــدً ا) .س ــورة الكه ــف:
ـم:
ـم َي ْر ُ ُ
(...و َل ــن ُت ْفل ُ
َ
ـم ،)...ث ـ ّ
ـم ف م َّلت ِه ـ ْ
ـم َأ ْو ُيعيدُ و ُك ـ ْ
جو ُك ـ ْ
َع َل ْي ُك ـ ْ
.19

أزكى الطعام:
َّ
مـع ّ
أن أصحـاب الكهـف كانـوا بعد يقظتهـم بحاجـة شـديدة إىل الطعـام ،إال ّأنم قالوا للشـخص
ِ
أي كان ،،وإنما انظـر ُأيـم أزكى وأطهـر طعا ًما
الـذي ك َّلفـوه بشراء الطعـام :ال تشتر الطعـام مـن ّ
فأتنـا من ُه.
املأمور بالرشاء يف املدينة:
ِ
َ
تغير ،هنـدام اجلميـع
لقـد َدخـل املدينـة ولكنَّـ ُه فغـر فـاه مـن
ُّ
التعجـب فالشـكل العـام للبنـاء قـد َّ
ولباسـهم غريـب عليـه ،املالبـس مـن طـراز جديـد ،خرائـب األمـس حتولـت إىل قصـور!
وأن ما ُيشـاهده ليس سـوى أحلامَ ،
فرك عينيـه ،إِالَّ
نائمَّ ،
لقـد ظـ َّن -للحظـة واحـدة -أ َّن ُه ال يـزال ً
ِ
أنَّـه التفـت إىل ما يـراه ،وهو عين احلقيقـة ،وإن كانت عجيبـة وال يمكـن تصديقها.
بـأن نومهـم يف الغار كان ليـوم أو بعض يوم ،فلماذا هذا ِ
إِنَّـ ُه ال يـزال يعتقـد َّ
اإلختلاف ،وكيف متَّت
كل هـذه التغيريات الكبرية والواسـعة يف ظـرف يوم واحد؟!
ومـن جانـب آخـر كان منظـره هـو عجي ًبـا للناس وغير مألوف .مالبسـ ُه ،كالمـه ،شـكل ُه كل يشء
بمتابعته.
فيـه بـدا غري ًبـا للنـاس ،وقد يكـون هذا الوضـع قد لفـت أنظارهم إِليـه ،لذا قـام بعضهـم ُ
لقـد انتهـى عجبـه ِعندمـا مدَّ يـد ُه إىل جيبيـه لِ ُيسـدَّ د مبلـغ الطعام الـذي اشتراه ،فالبائع وقـع نظره
على قطعـة نقود ترجـع يف قدمها إىل ( )300سـنة ،وقد يكون اسـم (دقيانوس) امللك اجلبـار مكتو ًبا
توضيحـا َ
قال بأنّـ ُه حصل عليهـا حدي ًثا.
عليهـا ،وعندمـا طلب منـ ُه
ً
ِ
ِ
ِ
وقـد عـرف النـاس تدرجي ًيـا من خالل سلسـلة مـن القرائـن َّ
أن هذا الشـخص هـو واحد مـن أفراد
َّ
قصتهم
قصتهم العجيبـة والتارخيية التي وقعـت قبل ( )300سـنة ،وأن ّ
املجموعـة الذيـن قرأوا عـن ّ
أحـس الشـخص بأنَّـه وأصحابه
وهنا
وندواهتـم،
النـاس
اجتامعـات
كانـت تـدور على األلسـن يف
َّ
كانـوا يف نـو ٍم عميـق وطويـل .هـذه القضيـة َ
كان هلـا صـدى كالقنبلـة يف املدينـة ،وقـد انتقلـت عرب
األلسـن إىل مجيـع األماكن.
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ّاس).
الص ا ْل َي ْأ ُس َع ّما في أَ ْي ِدي الن ِ
ال ْخ ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل ْ ِ

عندي رسالة لك
قبـــل وفـــاة املرجـــع الـــورع آيـــة اهلل العظمـــى الســـيد مـــرزا مهـــدي الشـــرازي يف ســـنة
(  1380هــــ ) بيوم ــن أو ثالث ــة أي ــام جائ ــه الش ــيخ عب ــد الزه ــراء الكعب ــي وق ــال :ســ ّيدنا
ـت البارح ــة يف املن ــام اإلم ــام موس ــى ب ــن
عن ــدي ل ــك رس ــالة وإين معت ــذر إلي ــك ،فلق ــد رأي ـ ُ
جعفـــر (  ) Qوقـــال يل :قـــل للســـيد مـــرزا مهـــدي انـــك قـــد أ ّديـــت مـــا كان عليـــك مـــن
للرحيـــل!
اخلدمـــات الدينيـــة ،واآلن اســـتعدّ ّ
أبلغـــت للســـيد هـــذه الرســـالة حتـــى رأيتـــه بكـــى وق ّلـــب
يقـــول الشـــيخ الكعبـــي :مـــا أن
ُ
رب ويـــدي خاليـــة .
ك ّفيـــه وأخـــذ ينظـــر اليهـــا ويقـــول :كيـــف أواجـــه ّ
اخلالصة من هذه املوعظة :
تأملـــوا أهيـــا الكـــرام هبـــذا الـــدرس البليـــغ ،هـــذا كالم واحـــد مـــن أتقـــى مراجـــع زمانـــه
فكيـــف بنـــا أهيـــا الغافلـــون ،أن مراجعنـــا هـــؤالء قـــد درســـوا يف مدرســـة أمـــر املؤمنـــن
وســـيد املتقـــن عـــي بـــن أيب طالـــب (  ) Qالـــذي كان يف آنـــاء الليـــل يبكـــي ويناجـــي اهلل
تع ــاىل وه ــو يق ــول ...( :آه آه م ــن ق ّل ــة ال ــزاد و ُبع ــد الطري ــق ،ووحش ــة الطري ــق) .كن ــز الفوائ ــد
أيب فتـــح الكراجكـــي :ص .271

هي ــا اذن اخ ــرين م ــا ال ــذي س ــوف ألق ــاه ،وإىل م ــا س ــيكون مص ــري ،وم ــا س ــيجري ع ــي،
وه ــل س ــيكون ق ــري حف ــرة م ــن الن ــار؟ أم روض ــة م ــن ري ــاض اجلن ــة؟
حس ــن ًا م ــا ظن ــك بم ــن يقط ــع س ــفر ًا طويــ ً
ا ب ــا زاد ،ويس ــكن ق ــر ًا موحشــ ًا ب ــا مؤن ــس،
ويق ــدم ع ــى حك ــم ع ــدل ب ــا حج ــة ف ــأن الطري ــق خمي ــف فلمث ــل ه ــذا اس ــتعدوا....
آه آه يـــا غفلتـــي عـــا يـــراد يب  .....آه آه مـــن نـــار نزاعـــه لشـــوى .....آه آه مـــن نـــار تنضـــج
االكبـــاد والـــكىل.
وما هي املنجيات من هذا كله أخربين؟
دونـــك كتـــاب اهلل وســـنة رســـوله (ص) وأهـــل بيتـــه الكـــرام (  ) Qأمـــا ســـمعت قـــول
الرس ــول (...( :)Oمع ــارش الن ــاس ،ق ــد ح ــان من ــي خف ــوف م ــن ب ــن أظهرك ــم ،فم ــن كان
ل ــه عن ــدي ع ــدة فليأتن ــي أعط ــه إياه ــا ،وم ــن كان ل ــه عــيَّ دي ــن فليخ ــرين ب ــه.
مع ــارش الن ــاس ،لي ــس ب ــن اهلل وب ــن أح ــد ش ــئ يعطي ــه ب ــه خ ــر ًا أو ي ــرف ب ــه عن ــه رش ًا
إال العم ــل.
ٍ
أهي ــا الن ــاس ،ال يدع ــي م ــدع وال يتمن ــى متم ــن ،وال ــذي بعثن ــي باحل ــق ال ينج ــي إال عم ــل
م ــع رمح ــة ول ــو عصي ــت هلوي ــت ،الله ــم ه ــل بلغ ــت؟) .اإلرش ــاد الش ــيخ املفي ــد :ج ،1ص .182
أذن ال منجي منك وال خالص إال بتقوى وتزكية النفس.
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َ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

الفيل واحلبل
حيتن ــي ،وه ــي حقيق ــة أن
كن ــت أفك ــر ذات ي ــوم يف حي ــوان الفي ــل ،وفج ــأة اس ــتوقفتني فك ــرة ّ

ـف
ه ــذه املخلوق ــات الضخم ــة ق ــد ت ــم تقييده ــا يف حديق ــة احلي ــوان بواس ــطة حب ــل صغ ــر ُيل ـ ّ
ح ــول ق ــدم الفي ــل األمامي ــة ،فلي ــس هن ــاك سالس ــل ضخم ــة وال أقف ــاص...
أي وق ــت يش ــاء،
كان م ــن املالح ــظ ج ــد ًا أن الفي ــل يس ــتطيع وببس ــاطة أن يتح ـ ّـرر م ــن قي ــده يف ّ

لكن ــه لس ــبب م ــا ال ُيق ــدم ع ــى ذل ــك!

ش ــاهدت م ــدرب الفي ــل بالق ــرب من ــه وس ــألته :مل تق ــف ه ــذه احليوان ــات الضخم ــة مكاهن ــا ،وال
ـأي حماول ــة لله ــرب؟
تق ــوم ب ـ ّ

أجـــاب املـــدرب :حينـــا كانـــت هـــذه احليوانـــات الضخمـــة حديثـــة الـــوالدة ،وكانـــت أصغـــر

بكثـــر ممـــا هـــي عليـــه اآلن ،كنـــا نســـتخدم هلـــا نفـــس حجـــم القيـــد احلـــايل لنربطهـــا بـــه.

وكان ــت ه ــذه القي ــود -يف ذل ــك العم ــر -كافي ــة لتقييده ــا ..وتك ــر ه ــذه احليوان ــات معتق ــدة أهن ــا
ال ت ــزال غ ــر ق ــادرة ع ــى ف ــك القي ــود والتح ـ ّـرر منه ــا ،ب ــل تظ ـ ّـل ع ــى اعتق ــاد أن احلب ــل ال ي ــزال
تتحـــرر منـــه ،كنـــت مندهشـــ ًا جـــد ًا .هـــذه احليوانـــات
يقيدهـــا ولذلـــك هـــي ال حتـــاول أبـــد ًا أن
ّ

 -التـــي متلـــك القـــوة لرفـــع أوزان هائلـــة  -تســـتطيع وببســـاطة أن تتحـــرر مـــن قيودهـــا ،لكنهـــا

اعتق ــدت أهن ــا مل تس ــتطع فعلق ــت مكاهن ــا كحي ــوان الفي ــل.
الكثـــر منّـــا أيضـــ ًا يمضـــون يف احليـــاة معتقديـــن بقناعـــة مفادهـــا أننـــا ال نســـتطيع أن ننجـــز أو

نغ ــر ش ــيئ ًا وذل ــك ببس ــاطة ألنن ــا نعتق ــد أنن ــا عاج ــزون ع ــن ذل ــك ،أو أنن ــا حاولن ــا ذات ي ــوم
ومل نفلـــح.

حاول أن تصنع شيئ ًا ..وتغري من حياتك بشكل إجيايب وبطريقة إجيابية!
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