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فضائل وكرامات

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 4

االهتامم باألصحاب
يعتـر جابـر اجلعفـي أحـد أبـرز أصحـاب، 
وتالمـذة اإلمـام الباقـر )Q( عـاش يف املدينة 
18 عامـًا إىل جانـب اإلمام، ونقـل عنه الكثري 
مـن األحاديـث الرشيفة،وينقـل عنـه النعامن 
بـن بشـري قصـًة طريفـًة حيـث يقـول: كنـت 
مزامـاًل جلابـر بـن يزيـد اجلعفـي، فلـام أن كنا 
باملدينـة دخـل عـى أيب جعفـر )Q(، فوّدعـه 
وخـرج مـن عنـده وهو مـرور حتـى وردنا 
أول منـزل نعـدل منـه إىل املدينـة يـوم مجعـة، 
فصّلينـا الـزوال، فلـام هنض بنـا البعـري إذا أنا 
برجـل طـوال آدم معـه كتـاب، فناولـه جابرًا 
فتناولـه فقبلـه ووضعـه عـى عينيـه وإذا هو: 
مـن حممـد بن عـي إىل جابر بـن يزيـد، وعليه 
طـن أسـود رطـب، فقـال لـه: متـى عهـدك 
قبـل  لـه:  فقـال  السـاعة،  فقـال:  بسـيدي؟ 
الصـالة أو بعـد الصـالة؟ فقال: بعـد الصالة 
ففـك اخلاتـم، وأقبـل يقـرؤه ويقبـض وجهه 
حتـى أتـى عـى آخـره، ثـم أمسـك الكتـاب 
فـام رأيتـه ضاحـكًا وال مـرورًا حتـى واىف 
الكوفـة، فلـام وافينـا الكوفـة لياًل بـت ليلتي، 
فلـام أصبحـت أتيتـه إعظامـًا لـه، فوجدته قد 
خـرج عـّي ويف عنقـه كعـاب قـد علقهـا وقد 
ركـب قصبـة، وهو يقـول: )أجـد منصور بن 
مجهـور أمـريًا غـري مأمـور( وأبياتـًا مـن نحـو 
هـذا، فنظـر يف وجهـي، ونظـرت يف وجهـه، 
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فلـم يقـل يل شـيئًا، ومل أقـل لـه، وأقبلـت أبكـي مّلـا رأيتـه، واجتمـع عـّي وعليـه الصبيـان والناس، 
 . وجـاء حتـى دخـل الرحبـة، واقبل يـدور مـع الصبيـان، والناس يقولـون: ُجـنَّ جابر بن يزيـد ُجنَّ
فـواهلل مـا مضـت األيـام حتـى ورد كتاب هشـام بن عبـد امللـك إيّل وإليـه:)أن انظـر رجاًل ُيقـال له 
جابـر بـن يزيـد اجلعفـي، فـارضب عنقـه، وابعـث إيلَّ برأسـه(، فالتفـت إىل جلسـائه فقال هلـم: من 
 ، جابـر بـن يزيـد اجلعفـي؟ قالـوا: أصلحـك اهلل كان رجـاًل له علـم وفضل وحديـث، وحـجَّ فُجنَّ
وهـو ذا يف الرحبـة مـع الصبيـان عى القصب يلعـب معهم قال: فـأرشف عليه، فإذا هو مـع الصبيان 
يلعـب عـى 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، ج4، ص52(
صورة احلقيقة

كان أبـو بصـري مـن األصحـاب املقربـن لإلمـام الباقـر )Q(، يف إحـدى السـنوات رافـق اإلمام إىل 
احلـج إذ كانـا يطوفـان سـويًة، يقـول أبـو بصـري تعجبـت من كثـرة الضجيـج وهـذا يدل عـى كثرة 

احلجيـج وقلـت لإلمـام: )ما أكثـر احلجيـج وأكثـر الضجيج(
:)Q( ثم قـال اإلمام ،)يا أبـا بصري! ما أقـّل احلجيج وأكثـر الضجيج( :)Q( عنـد ذلـك قال اإلمـام 
:)Q( قلت: وكيـف يل بذلك يـا موالي؟ فقـال ،)أحتـب أن تعلـم صـدق مـا أقوله وتـراه بعينـك؟( 
ادن فدنـوت منـه، فمسـح بيـده عـى عينـي، فدعـا بدعـوات، فعـدت بصـريًا، فقـال يل: انظر يـا أبا 
بصـري إىل احلجيـج، فنظـرت فـإذا أكثـر النـاس قـردة وخنازيـر، واملؤمـن بينهـم مثـل الكوكـب 
الالمـع يف الظلـامت، فقلـت: صدقـت يـا موالي مـا أقل احلجيـج وأكثـر الضجيج ودعـا بدعوات، 

فعدترضيـرًا. )اثبـات اهلـداة، ج3، ص62(.
اإلمام )Q( عن اهلل الناظرة

روى القطـب الراونـدي عـن أيب بصـري قال: دخلت املسـجد مـع ايب جعفر )Q(، والنـاس يدخلون 
وخيرجـون، فقـال يل: سـل الناس هـل يرونني؟ فـكل من لقيتـه قلُت له: أرأيـَت ابا جعفـر؟ فيقول: 
ال ـ وهـو واقـف ـ حتـى دخل أبو هـارون املكفوف، فقال: سـل هـذا، فقلُت: هل رأيـَت ابا جعفر؟ 

فقـال: أليـس هـو بقائم؟ قلـُت: وما علمك؟ قـال: وكيـف ال اعلم وهو نور سـاطع.
قـال: وسـمعته يقـول لرجـل مـن أهـل افريقيـا: مـا حـال راشـد؟ قـال: خّلفته حيـا صاحلـا يقرؤك 
السـالم، قـال: رمحـه اهلل، قال: مات؟ قـال: نعم، قـال: ومتى؟ بعـد خروجك بيومن. 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 حمبـًا، ثم قـال: لئـن ترون انـه ليس لنـا معكم 
أعـن ناظـرة أو اسـامع سـامعة لبئـس مـا رأيتـم، واهلل ال خيفـى علينا يشء مـن أعاملكـم، فأحرضونا 
مجيـال، وعـّودوا انفسـكم اخلـري، وكونـوا مـن أهلـه ُتعرفـون بـه، فـإيّن هبـذا آمـر ولدي وشـيعتي( 

اخلرائـج: ج2، ص 595.
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أجزاء الصالة
 وواجباتها

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

السجــــــــود
ح1

الوجـه،  مـن  مقامهـا  يقـوم  مـا  أو  اجلبهـة،  وضـع 
بقصـد التذلـل واخلضـوع عـى هيئـة خاصـة، وعى 
والنقيصـة دون وضـع  الزيـادة  تـدور  املعنـى  هـذا 

سـائر األعضـاء عـى مسـاجدها 
السؤال: ما هي واجبات السجود؟

اجلواب: واجبات السجود ستة، وهي:
األول: وضـع املسـاجد السـبعة عـى األرض وهـي 
مـن  واإلهبامـان  والركبتـان،  والكّفـان،  اجلبهـة، 

الرجلـن.
الثاين: الذكر

بمقـداره،  الواجـب  الذكـر  ألداء  املكـث  الثالـث: 
الطمأنينـة وكـذا 

الرابع: كون املساجد يف حماهلا حال الذكر
اخلامـس: رفـع الـرأس مـن السـجدة األوىل إىل أن 

ينتصـب جالسـًا مطمئنـًا.
مـن  أعـى  اجلبهـة  مسـجد  كـون  عـدم  السـادس: 
موضـع الركبتن واإلهبامن وال أسـفل منـه بام يزيد 

عـى أربعـة أصابـع مضمومـة.
وسـوف نفّصـل الـكالم عـن واجبـات السـجود يف 

هـذا العـدد واألعـداد القادمـة إن شـاء اهلل تعـاىل
الواجب األول من واجبات السجود:

األول: وضـع املسـاجد السـبعة عـى األرض وهـي 
مـن  واإلهبامـان  والركبتـان،  والكفـان،  اجلبهـة، 

الرجلـن.
السـؤال: هـل يشـرط أن يضـع ثقله عـى األعضاء 

السـبعة أثناء السـجود؟ 
اجلـواب: ال يعتـر يف وضـع األعضـاء السـبعة أن 
جيعـل ثقلـه عليهـا أزيـد مـن املقـدار الـذي يصدق 

معـه السـجود عليهـا عرفـًا.
السـؤال: هـل جيـوز زيـادة موضـع عـى املسـاجد 
إىل  يعنـي  بأكملهـا  اليـد  أضـع  أن  مثـاًل:  السـبعة 

املرفـق؟
اجلواب: جيوز.

  ذكرنا يف األعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عى 
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية، 
وتكبـرية اإلحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
ويف هـذا العدد سـوف نتكلم عن السـجود ضمن 

األسـئلة التالية:
السـؤال: هـل السـجود مـن أركان الصـالة، ومـا 

الواجـب منه؟  هـو 
اجلـواب: الواجـب منـه يف كل ركعـة سـجدتان، 
ومهـا معـًا ركـن، تبطـل الصـالة بنقصاهنـام معـًا، 
عمـدًا أو سـهوًا، وكـذا بزيادهتام عمدًا بل وسـهوًا 
بزيـادة  تبطـل  وال  لزومـًا،  األحـوط  عـى  أيضـًا 

واحـدة وال بنقصهـا سـهوًا.
السؤال: بامذا يتحقق مفهوم السجدة؟

اجلـواب: املـدار يف حتقـق مفهـوم السـجدة عـى 

قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْفَضُل اْلِحْلِم َكْظُم اْلَغْيِظ َوِمْلُك النَّْفِس َمَع اْلُقْدَرِة(.قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْفَضُل اْلُجوِد ما كاَن َعْن ُعْسَرٍة(.
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مسجد اجلبهة:
السـؤال: ما هـو املقـدار الواجب وضعه مـن اجلبهة 

عى املسـجد؟ 
اجلـواب: الواجـب وضعـه عى املسـجد مـن اجلبهة 
واألحـوط  األنملـة،  طـرف  بقـدر  ولـو  مسـامها، 
)أي  اجلبهـة  وسـط  مـن  املسـمى  وضـع  وجوبـًا 
السـطح املحـاط بخطـن موهومـن متوازيـن بـن 

الناصيـة( إىل  احلاجبـن 
املسـمى  مقـدار  يكـون  أن  يشـرط  هـل  السـؤال: 

؟ جمتمعـًا
اجلواب: ال يشـرط أن يكون مقدار املسـمى جمتمعًا، 
بـل يكفـي وان كان متفرقـًا، فيجـوز السـجود عـى 
السـبحة احلسـينية مثـاًل إذا كان جممـوع مـا وقعـت 

عليـه بمقدار مسـمى السـجود.
مسـجد  يف  خـاصُّ  رشط  يشـرط  هـل  السـؤال: 

؟ جلبهـة ا
اجلـواب: ال بـد يف اجلبهـة مـن مماّسـتها ملـا يصـّح 
السـجود عليـه مـن أرض أو نحوهـا، وال تعتـر يف 

غريهـا مـن أعضـاء السـجود األخـرى.
وضع الكفن

مـن  وضعـه  الواجـب  املقـدار  هـو  مـا  السـؤال: 
؟  لكفـن ا

باطنهـام،  الكفـن  مـن  الواجـب وضعـه  اجلـواب: 
مسـتوعبًا لتاممـه مع اإلمـكان عى األحـوط وجوبًا، 
وال جيـزئ يف حـال االختيـار وضـع رؤوس أصابع 
الكفـن، وكذا إذا ضـم أصابعه إىل راحتـه ووضعها 
عـى األرض، وأما يف حال الـرضورة فيجزئ وضع 

الظاهر.
السـؤال: إذا شـككُت يف ان أحـد أصابـع اليـد أثناء 
وجـود  جهـة  مـن  األرض  عـى  يكـن  مل  السـجود 
رفعـت  إذا  يـرض  فهـل  حتتـه،  حجـاب  او  ثـوب، 
يـدي أثنـاء السـجود ووضعتهـا، أو عدلتهـا برفعها 
بالوضـع الـذي اطمئـن بأن الكـف واألصابـع كلها 

األرض؟ عـى 
اجلـواب: ال يـرض أن يكـون بعـض اليد عـى الثوب أو 

احلجـاب، وال جيـوز عـى األحـوط وجوبا رفـع اليد.
السؤال: كيف يسجد من ُقطعت يده؟

اجلـواب: األحـوط وجوبـًا 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 االعتـامد حـال السـجود عـى اليد 
الصناعيـة ملـن قطعـت يده؟

جيـزي،  ال  لالنفصـال  قابلـة  كانـت  إذا  اجلـواب: 
واألحـوط وجوبـًا وضع األقرب من الكـف فاألقرب.

وضع الركبتن
السؤال: ما هو املقدار الواجب وضعه من الركبتن؟ 
اجلواب: الواجب وضعه من الركبتن مقدار املسمى.

وضع اهبامي القدمن:
السؤال: ما هو املقدار الواجب وضعه من اإلهبامن؟

اجلـواب: الواجـب وضعه من اإلهبامن مقدار املسـمى 
أيضـًا، ولو من ظاهرمهـا أو باطنهـام، وإن كان األحوط 
اسـتحبابًا وضـع طرفيهـام، واألحـوط وجوبًا ملـن ُقطع 

إهبـام رجلـه أن يضع سـائر أصابعها.
السـؤال: مـا هو حكم مـن كان يضـع ظاهـر قدمه عى 
األرض، يف حالـة السـجود، بـدالً مـن وضـع إهبامـي 
قدميـه، ردحـًا مـن الزمـن، جهاًل منـه باحلكـم، قارصًا 
أو مقـرًا هل جيـب عليه اإلعـادة يف الوقـت والقضاء 

يف خارجـه؟
اجلـواب: إذا مل يكـن مما وضعـه عـى األرض من ظاهر 
قدميـه ظاهـر اإلهبامـن مل تصـح صالتـه، إال إذا كان 

جاهـاًل قـارصًا، فانـه ال يشء عليـه.

قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْفَضُل اْلِحْلِم َكْظُم اْلَغْيِظ َوِمْلُك النَّْفِس َمَع اْلُقْدَرِة(.قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْفَضُل اْلُجوِد ما كاَن َعْن ُعْسَرٍة(.



تفسـري القـرآن

احلج 
شعار اإلسالم
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قـال تعـاىل: )احْلَـجُّ َأْشـُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمـْن َفَرَض 
فِيِهـنَّ احْلَـجَّ َفال َرَفـَث َوال ُفُسـوَق َوال ِجـَداَل يِف 
ُدوا  احْلَـجِّ َوَمـا َتْفَعُلـوا ِمـْن َخـرْيٍ َيْعَلْمـُه اهللَُّ َوَتـَزوَّ
ُقويِن َيـا ُأْويِل األَْلَباِب(.  اِد التَّْقَوى َواتَّ َفـإِنَّ َخرْيَ الـزَّ

البقـرة: 197 

تبـّن هـذه اآليـات الرشيفـة بعـض أحـكام احلـج، 
وزيـارة بيـت اهلل احلـرام، وتقـّرر طائفة مـن األبعاد 
الروحيـة واملعنويـة يف احلـج، والتـي سـنقف عـى 

مجلـة منهـا - إن شـاء اهلل تعـاىل -
أمهية احلج بن الواجبات اإلسالمية:

عـت يف  يعتـر احلـج مـن أهـم العبـادات التـي رُشّ
فهـو  كثـرية جـدًا،  وبـركات  آثـار  اإلسـالم، وهلـا 
واحتـاد  الديـن،  وقـوة  اإلسـالم،  َعَظَمـِة  مصـدر 
التـي  العباديـة  الشـعرية  هـو  واحلـج  املسـلمن، 
ُترعـب األعـداء، وتضـّخ يف كل عام دمـًا جديدًا يف 

املسـلمن. رشايـن 
واحلـج هـو تلك العبـادة التي أسـامها أمـري املؤمنن 
ـ  )علـم اإلسـالم وشـعاره(، وقـال عنهـا يف  )Q( ب
)اهلل  حياتـه:  مـن  األخـرية  السـاعات  يف  وصيتـه 
اهلل يف بيـت ربكـم ال ختلـوه مـا بقيتـم فإنـه إن تـرك 
اإلمـام البنيـه  الكتـاب 47، وصيـة  البالغـة،  )هنـج  تناظـروا(  مل 
احلسـن واحلسـن( أي أن البـالء اإلهلي سيشـملكم دون 

 . ل مها إ
ويف احلديـث املعـروف عـن أمـري املؤمنـن )Q( يف 
بيـان توصفـة األحـكام أنـه )Q( أشـار إىل أمهيـة 
احلـج الكبـرية وقـال: )فـرض اهلل اإليـامن تطهـريا 
مـن الـرشك... واحلـج تقويـة للديـن( )هنـج البالغـة، 

.)252 احلكمـة 
وقـال اإلمـام الصـادق )Q(: )ال يـزال الديـن قائام 
مـا قامـت الكعبـة( )وسـائل الشـيعة، ج 8، ص 14، بـاب عدم 

جـواز تعطيـل الكعبـة عن احلـج، ح 5(.
احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت:

تقـول اآلية )احْلَـجُّ َأْشـُهٌر َمْعُلوَمـاٌت(، واملراد هبذه 
احلجـة،  ذي  القعـدة،  ذي  شـوال،  هـي  األشـهر: 
وهـذه األشـهر تسـمى )أشـهر احلـج(؛ ألن قسـام 
مـن أعـامل احلـج والعمـرة ال يمكـن اإلتيـان هبا يف 
غـري هذه األشـهر، وقسـام آخر جيـب اإلتيـان هبا يف 
اليـوم التاسـع إىل الثاين عـرش من شـهر ذي احلجة، 
والسـبب يف أن القـرآن الكريم مل يّرح بأسـامء هذه 
األشـهر؛ ألهنـا معلومـة للجميـع، وقـد أّكـد عليها 

القـرآن الكريـم هبـذه اآلية.
التقاليـد  ألحـد  نفيـا  تسـتبطن  اآليـة  هـذه  أن  ثـم 
اخلرافيـة يف اجلاهليـة، حيـث كانـوا يسـتبدلون هذه 

ُح ِبُفْحِش اْلَكالِم(.قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْجَدُر الّناِس ِبَرْحَمِة اهلِل َأْقَوَمُهْم ِبالّطاَعِة(. َفهاِء اْلُمُتَبجِّ قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْسَفُه السُّ
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بينهـم،  حـرب  حـدوث  حالـة  يف  بغريهـا  األشـهر 
فيقّدمـوا ويؤّخـروا منهـا كيـف مـا شـاؤوا، فالقـرآن 
يقـول: ) إن هـذه األشـهر معلومـة ومعينـة فـال يصّح 
التفسـري   -  293 ص   ،1 ج  البيـان،  وتأخريها()جممـع  تقديمهـا 

)160 ص   ،5 ج  الكبـري، 
ال َرَفَث َوال ُفُسوَق َوال ِجَداَل: 

ثـم تأمـر اآليـة الكريمـة مـن أحـرم إىل احلـج، ورشع 
بـأداء مناسـك احلـج، وتقـول: )َفَمـْن َفـَرَض فِيِهـنَّ 

.) احْلَـجَّ َفـال َرَفـَث َوال ُفُسـوَق َوال ِجـَداَل يِف احْلَـجِّ
)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 العمـي للنسـاء مـن املـزاح واللمـس والتـامس 

البـدين، الـذي ينتهـي باملقاربـة اجلنسـية.
)فسـوق( بمعنـى الذنـب واخلـروج مـن طاعـة اهلل، 
بالنـزاع،  املقرونـة  املكاملـة  بمعنـى  تـأيت  و)جـدال( 
وهـي يف األصـل بمعنـى شـد احلبـل ولفه، ومـن هذا 
اسـتعملت يف اجلـدال بـن اثنـن، ألن كل منهـام يشـّد 

الـكالم، وحيـاول إثبـات صحـة رأيـه ونظـره.
وعـى كل حـال، ورد هـذا األمـر للحجـاج يف حرمـة 
اجتنـاب  وجـوب  وكذلـك  األزواج،  مـع  املقاربـة 
الكـذب والفحـش )مـع أن هـذا العمـل حـرام أيضـا 
يف غـري مواضـع اإلحـرام، ولكنـه ورد النهـي عنـه يف 

ضمـن حمرمـات اإلحـرام(.
امُلْحـِرم يف احلـج هـو  وكذلـك مـن املحرمـات عـى 
اجلـدال والقسـم بـاهلل تعـاىل سـواء كان عـى حـق أم 
باطـل، وهو قـول )ال واهلل، بى واهلل( عـى رأي بعض 

الفقهـاء.
وهكـذا ينبغـي أن تكـون أجـواء احلـج طاهـرة مـن 
التمتعـات اجلنسـية، وكذلـك مـن الذنـوب، واجلدال 
العقيـم، وأمثـال ذلـك، ألهنـا أجـواء عباديـة تتطلـب 
روح  وتقتبـس  املاديـة،  اللذائـذ  وتـرك  اإلخـالص، 
جديـدة  قـوة  الطاهـر  املحيـط  ذلـك  مـن  اإلنسـان 
تسـوقها إىل عـامل آخـر بعيدا عـن عامل املـادة، ويف نفس 
الوقـت تقّوي األلفـة واالحتاد واالتفـاق واالخّوة بن 

املسـلمن، باجتنـاب كل مـا ينـايف هـذه األمـور.

العمل املخلص بعن اهلل:
بعـد ذلـك تعّقـب اآليـة وتبـّن املسـائل املعنويـة 
للحـج، ومـا يتعلـق باإلخـالص وتقـول: )َوَمـا 

َتْفَعُلـوا ِمـْن َخـرْيٍ َيْعَلْمـُه اهللَُّ(.
وهـذا أول لطف إهلـي يناله الصاحلـون، فاملرحلة 
األوىل مـن لذة اإلنسـان املؤمن هي إحساسـه بأن 
مـا يعملـه يف سـبيل اهلل إنـام هـو بعـن اهلل، ويا هلا 

لذة.
اِد  الـزَّ َخـرْيَ  َفـإِنَّ  ُدوا  )َوَتـَزوَّ اآليـة:  وتضيـف 

 . ) ى لتَّْقـَو ا
للحـج  اخلـروج  أراد  مـن  أمـرت  اآليـة  هـذه 
والعمـرة بحمـل الـزاد، وقـد قيـل: إن مجاعـة من 
أهـل اليمن كانـوا حيّجـون دون أن يصحبوا معهم 
زادا للطريـق، قائلـن: نحن ضيـوف اهلل وطعامنا 
بحمـل  أمـرت  اآليـة  مـن  الفقـرة  وهـذه  عليـه. 
طعامهـم  للجميـع  هّيـأ  سـبحانه  اهلل  ألن  الـزاد، 

الطبيعيـة. بالطـرق 
ولكـن اآلية تشـري إىل حاجـة اإلنسـان اىل زاد من 

نـوع آخـر أال وهـو ) التقوى (.
والعبـارة تنطـوي عـى توعيـة املسـلمن بالنسـبة 
لعطـاء احلـج املعنـوي، وتفتـح أبصارهـم عى ما 
يف سـاحة احلـج من معـان عميقة، تشـّد اإلنسـان 
تضحيـة  وبمشـاهد  واألنبيـاء،  الرسـل  بتاريـخ 
التوحيـد، وبمظاهـر عظمـة  بطـل   )Q(إبراهيـم
اهلل سـبحانه، ممـا ال يوجـد يف مـكان آخـر، والبد 
للحـاج أن يسـتلهم مـن هـذه السـاحة زادا يعينـه 
مـن  بقـي  فيـام  اهلل  نحـو  مسـريته  مواصلـة  عـى 

. ه عمر
ُقويِن َيا ُأْويِل األَْلَباِب( وتضيف اآلية: )َواتَّ

والعقـول،  األلبـاب  أويل  إىل  موجـه  احلديـث 
هـم  ألهنـم  التقـوى؛  بانتهـاج  عليهـم  والركيـز 
العطـاء  مـن  ينبغـي  كـام  التـزّود  القـادرون عـى 
ينالـون  ملناسـك احلـج، واآلخـرون ال  الربـوي 
املظاهـر والقشـور. تفسـري األمثـل: ج2،  منهـا سـوى 

بتـرف  55 ص44- 

ُح ِبُفْحِش اْلَكالِم(.قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْجَدُر الّناِس ِبَرْحَمِة اهلِل َأْقَوَمُهْم ِبالّطاَعِة(. َفهاِء اْلُمُتَبجِّ قال أمير المؤمنين )عليه السالم(: )َأْسَفُه السُّ
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احْلََسـِن  َأَبـا  َسـَأْلُت  َقـاَل  ُعَمـَر  ْبـِن  َأمْحَـَد  َعـْن   -1
َأْوَرْثنَـا  )ُثـمَّ   : َعـزَّ وَجـلَّ َقـْوِل اهللَّ  َعـْن   )Q(َضـا الرِّ
ِذيـَن اْصَطَفْينـا ِمـْن ِعباِدنـا(، َقـاَل َفَقـاَل:  اْلِكتـاَب الَّ
اإِلَمـاُم  اِت  بِاخْلَـرْيَ ـابُِق  والسَّ  ،)P(َفاطَِمـَة )ُوْلـُد 
ـِذي اَل  وامْلُْقَتِصـُد اْلَعـاِرُف بِاإِلَمـاِم والظَّـامِلُ لِنَْفِسـه الَّ

اإِلَمـاَم(. َيْعـِرُف 
ٍد َقاَل َسـَأْلُت  2- َعـِن اْبـِن حَمُْبوٍب َعْن َأيِب َوالَّ
 : وَجـلَّ  َعـزَّ  اهللَّ  َقـْوِل  َعـْن  ع  اهللَّ  َعْبـِد  َأَبـا 
ِذيـَن آَتْيناُهـُم اْلِكتـاَب َيْتُلوَنـه َحـقَّ تاِلَوتِه  )الَّ
.)Q ـُة  ُأولِئـَك ُيْؤِمنُـوَن بِـه(، َقـاَل ُهـُم األَِئمَّ
 3- َعـْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسـى َعْن َعْبـِد امْلُْؤِمِن َعْن 
َسـامِلٍ َقـاَل َسـَأْلُت َأَبـا َجْعَفـٍر )Q( َعـْن َقـْوِل 
ِذيـَن  : )ُثـمَّ َأْوَرْثنَـا اْلِكتـاَب الَّ اهللَّ َعـزَّ وَجـلَّ
لِنَْفِسـه  ظـامِلٌ  َفِمنُْهـْم  ِعباِدنـا  ِمـْن  اْصَطَفْينـا 
بِاخْلَـرْياِت  سـابٌِق  وِمنُْهـْم  ُمْقَتِصـٌد  وِمنُْهـْم 
اإِلَمـاُم،  اِت  بِاخْلَـرْيَ ـابُِق  السَّ َقـاَل  بِـإِْذِن اهلل(، 
لِنَْفِسـه  والظَّـامِلُ  لإِِلَمـاِم  اْلَعـاِرُف  وامْلُْقَتِصـُد 

اإِلَمـاَم(. َيْعـِرُف  اَل  ـِذي  الَّ
الرشح:

قـال اهللَّ َعـزَّ وَجـلَّ : )ُثـمَّ َأْوَرْثنَـا اْلِكتـاَب(، 
ث: هو النبـّي )O( بأمره تعاىل فنسـب  املـورَّ

الفعـل إليه جمـازًا .
وقوله تعـاىل: )َفِمنُْهـْم ظامِلٌ لِنَْفِسـه(، خلروجه 
عـن الّدين والعمـل بالكتـاب وال ظلم أعظم 

منه وإّنـام قّدمه ألّنـه أكثر.
وقوله سـبحانه: )وِمنُْهْم ُمْقَتِصـٌد(، االقتصاد 
باإلمـام  كاإلقـرار  األمـور  يف  التوّسـط  هـو 
املتوسـط بـن إنـكاره والغلـو فيـه والتوسـط 
يف العمـل بـن تركـه بالّكليـة وبـن اإلتيـان 

بجميـع اخلـريات وعـى هـذا القيـاس.
وقولـه جـل وعـى: )بِـإِْذِن اهلل(، أي بأمـر اهلل 

. فيقه تو و
: )ُثـمَّ  َعـزَّ وَجـلَّ َقـْوِل اهللَّ  َعـْن   )Q( وقـال
ِذيـَن اْصَطَفْينـا ِمـْن ِعباِدنـا  َأْوَرْثنَـا اْلِكتـاَب الَّ
َفِمنُْهـْم ظـامِلٌ لِنَْفِسـه وِمنُْهـْم ُمْقَتِصـٌد وِمنُْهـْم 

الِم(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْقَوى الّناِس ِإيمانًا َأْكَثَرُهْم َتَوكُّاًل َعلَى اهلِل(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأبَخُل الّناِس َمْن َبِخَل ِبالسَّ

أصفياء اللَّ 
ِمْن ِعَباِده َووَرَثة ِكَتاَبه 

 K  ُة ُهُم اأَلِئمَّ
من كتاب الكايف
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الِم(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْقَوى الّناِس ِإيمانًا َأْكَثَرُهْم َتَوكُّاًل َعلَى اهلِل(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأبَخُل الّناِس َمْن َبِخَل ِبالسَّ

اِت اإِلَماُم(، ألّن له قدرة نفسـانّية، وقّوة روحانّية، وشـّدة  ـابُِق بِاخْلَـرْيَ سـابٌِق بِاخْلَـرْياِت بِـإِْذِن اهلل(، )السَّ
جسـامنّية، يقتـدر هبـا عى فعل مجيـع اخلريات، وال يرك شـيئًا منهـا، كام قـال سـبحانه: )وأوحينا إليهم 
فعـل اخلـريات، وإقـام الصالة، وإيتـاء الـّزكاة، وكانوا لنـا عابدين( وقال بعـض املفّرين: السـابق هو 

اّلـذي رجحـت حسـناته، بحيـث صـارت سـّيئاته مكّفـرة ، واألّول هـو احلـّق اّلـذي ال ريـب فيه.
ثـم قـال )Q(: )وامْلُْقَتِصـُد اْلَعـاِرُف لإِِلَمـاِم(، أي العارف بحّقه، املسـّلم لفضله، وهـو مقتصد إلقراره 
ء ، ويف  بـام هـو أصـل جلميـع اخلـريات، وإن مل يـأت بجميعهـا، أو اّلـذي خلـط العمل الصالـح بالـّيّ

بعض النسـخ )العـارف باألمر(.
ـِذي اَل َيْعـِرُف اإِلَمـاَم(، إذ ال خري فيـه بعد إنكار األصـل، وإن عمل  ثـم قـال )Q(: )والظَّـامِلُ لِنَْفِسـه الَّ

بجميـع اخلـريات، وأتى بجميـع الواجبـات، وترك مجيـع املنكرات.
ِذيَن  4- َعـْن ُسـَلْياَمَن ْبـِن َخالِـٍد َعـْن َأيِب َعْبِد اهللَّ Q َقاَل: َسـَأْلُته َعـْن َقْولِه َتَعاىَل: )ُثـمَّ َأْوَرْثنَا اْلِكتـاَب الَّ
َـا يِف اْلَفاطِِميِّـَن َقـاَل: )َلْيـَس  ٍء َتُقوُلـوَن َأْنُتـْم( ُقْلـُت َنُقـوُل إهِنَّ اْصَطَفْينـا ِمـْن ِعباِدنـا(، َفَقـاَل: )َأيَّ يَشْ
ٍء  اَس إىَِل ِخـاَلٍف(. َفُقْلُت: َفـَأيُّ يَشْ َحْيـُث َتْذَهـُب، َلْيـَس َيْدُخـُل يِف َهـَذا َمْن َأَشـاَر بَِسـْيِفه، وَدَعـا النَـّ
ـابُِق  الظَّـامِلُ لِنَْفِسـه؟ َقـاَل: )اجْلَالِـُس يِف َبْيتِـه اَل َيْعِرُف َحـقَّ اإِلَماِم وامْلُْقَتِصـُد اْلَعـاِرُف بَِحقِّ اإِلَماِم والسَّ

اإِلَماُم(. اِت  بِاخْلَـرْيَ
الرشح:

ٍء َتُقوُلـوَن َأْنُتـْم(، اخلطاب لسـليامن بن خالـد، ومن حيذو حذوه، ممّـن يعتقد أّن  قولـه : فقـال : )َأيَّ يَشْ
كّل مـن خـرج مـن أوالد فاطمة )K( بالسـيف فهو إمام مفـرض الطاعة . 

 )Q( قـال العالمـة: خرج سـليامن بن خالد مع زيد، فقطعـت أصبعه، ومل خيرج من أصحـاب أيب جعفر 
غـريه وكان اّلـذي قطـع يـده يوسـف بـن عمـر بنفسـه ، ويف كتاب سـعد أّنه تـاب من ذلـك ورجع إىل 
احلـّق قبـل موتـه وريّض أبو عبـد اهلل الصادق )Q( عنه بعد سـخطه وتوّجـع بموته وكان قاريـًا، فقيهًا، 

.)L( وجهـًا ، روى عن الباقـر والصادق
ثـم قـال )Q(: )َلْيَس َحْيـُث َتْذَهُب(، من أهّنـا نزلت يف الفاطمّيـن عى اإلطالق، وقولـه )Q(: )َلْيَس 
َيْدُخـُل( بمنزلـة التعليـل لذلـك، فكأّنـه قال: لـو كانـت يف الكاظميّن عـى اإلطالق لـزم أن يدخل يف 
هـذا مـن أوالد فاطمـة كّل مـن أشـار بسـيفه ودعا النـاس إىل ضالل أو خـالف للحق - عـى اختالف 
النسـختن- فلـزم البطـالن، بل هـي نزلت فيمن دعـا الناس إىل اهلل تعـاىل وإىل دين احلـّق بأمر اهلل تعاىل 

. )P( وبعـض أوالد فاطمة ،)Q( وهو عـي



مسجد حممد علي

مســاجدنــا

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 12

القاهـرة،  مسـجد حممـد عـي يف 
املعـامل  أمجـل  مـن  واحـد  هـو 
السـياحية اإلسـالمية املذهلـة يف 
عـى  املسـجد  بنـي  فقـد  مـر، 
الطـراز العثـامين، الـذي طاملا أهبر 

الفريـدة. هبندسـته  العـامل 
متى تم بناء مسجد حممد عي؟

 بناه حممد عي باشـا، داخل قسـم 
مـن أرض قـر األبلـق، داخـل 
األيـويب  الديـن  صـالح  قلعـة 
أمجـل  املسـجد  ويعـد  بالقاهـرة، 
منشـآت حممـد عـي باشـا، وتـم 
الـرشوع ىف بنائـه سـنة 1246هـ 
)1830م(، واسـتمر العمـل فيـه 
سـنة  تـوىف  حتـى  انقطـاع،  بـال 
1265هــ )1848م( فدفـن فيه، 
عبـاس  زخارفـه  بإمتـام  أمـر  ثـم 

األول. باشـا 
الوصف املعامري للمسجد:

شـكل  مـن  املسـجد  يتكـون 
قسـمن:  إىل  ينقسـم  مسـتطيل، 
بيـت  وهـو  الرشقـي،  القسـم 
املسـجد،  حـرم  أو  الصـالة، 
والقسـم الغـريب، وهـو الصحـن 
تتوسـطه فسـقية ـ )حـوٌض مـن 
خـام ونحـوه، مسـتدير غالًبا ،  الرُّ
متجُّ املـاَء فيه نافـورة(ـ  للوضوء. 
بابـان  القسـمن  مـن  ولـكل 

ِ ُسْبحاَنُه(. ُهْم َخْوفًا هلِلّ ُنوِب ِعْنَد اهلِل َذْنٌب َصُغَر ِعْنَد صاِحِبه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَظُم الّناِس ِعْلمًا َأَشدُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأَشدُّ الذُّ
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ِ ُسْبحاَنُه(. ُهْم َخْوفًا هلِلّ ُنوِب ِعْنَد اهلِل َذْنٌب َصُغَر ِعْنَد صاِحِبه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَظُم الّناِس ِعْلمًا َأَشدُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأَشدُّ الذُّ

متقابـالن؛ أي أن املسـجد يشـتمل عـى أربعـة أبواب، ومـن الباب الذي يتوسـطه 
اجلـدار البحـري للمسـجد ندخـل إىل الصحن، وهو عبـارة عن فناء كبري مسـاحته 
حـوايل 53×54 مـرًا، حتتـه صهريـج، حييـط بـه أربعة أروقـة، ذات عقـود حممولة 
عـى أعمـدة رخاميـة، حتمـل قبابـًا صغـرية منقوشـة مـن الداخـل، ومغشـاة مـن 

نحاسـية. أهلـة  وهبـا  الرصـاص،  مـن  بألـواح  اخلـارج 
وىف وسـط الصحـن املكشـوف نجد قبـة للوضوء أنشـأت سـنة )1263 هجرية - 
1844م(، ذات رفـرف خشـبي، ومقامـة عـى ثامنية أعمـدة رخاميـة، وباطن هذة 
القبـة ُزّين 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 - 1844م(.
أعى منر يف العامل:

ويضـم املسـجد مـا يعتقد أنه أعـى املنابـر يف العامل اإلسـالمي، وهو املنر اخلشـبي 
املزيـن بالزخـارف املذهبـة، وهـو يف احلقيقـة املنـر األصـي للمسـجد، بينـام املنر 
املرمـري املوجـود حاليـًا يف اجلهـة اليـرى مـن املحـراب فقـد صنع سـنة 1939 

بأمـر مـن امللك فـاروق.
ما التصميم الذي اقتبس منه تصميم املسجد؟

عهـد حممـد عي باشـا سـنة 1830م إىل املهندس الركي )يوسـف بشـناق(، ليقوم 
بوضـع تصميـم املسـجد، فاقتبـس مـن تصميم مسـجد السـلطان أمحد باآلسـتانة 
املسـقط األفقـي، بام فيه الصحن والفسـقية، مع بعـض التغيـريات الطفيفة، ويمتاز 

التصميـم الداخـي للمسـجد بتأثري الفـن البيزنطي عـى تصميمه.



اآلداب االسالمية

آداب
 النــــوم 
وأهميته

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 14

)الحلقة الثانية(

بينا يف احللقة األوىل يف العدد الســـابق أمهية النـــوم ورضورة تنظيم الوقـــت والتوازن بن حاجة 
اجلســـم للنوم وبن العمل، وبينا النـــوم املمدوح والنـــوم املكروه يف الرشيعة اإلســـالمية، وال 
بـــاس أن نبـــن بعض ما يســـتحب فعله قبل النـــوم وعند اإلســـتيقاظ من خالل مـــا ورد عن 

:)Q( الرســـول وأهل بيته
1- يســـتحب قراءة ســـورة )التكاثر( قبل النوم وســـورة )التوحيد(، و)املعوذتن(، و)القدر(، 
و)الكافـــرون(، فعن النبي األكـــرم )O(: )من قـــرأ )َأهْلَاُكـــْم التََّكاُثُر( عند نومـــه وقي فتنة 

القر( )البحـــار: ج73، ص196(.
وعنـــه )O(: )مـــن قرأ )ُقْل ُهـــَو اهللَُّ َأَحـــٌد( حن يأخـــذ مضجعه غفر اهلل له ذنوب مخســـن 

ســـنة( )البحـــار: ج73، ص192(. وهناك آيات أخرى يســـتحب قراءهتـــا عند النوم.
2- عـــن النبـــي )O(: )إذا أوى أحدكـــم إىل فراشـــه.... ليقل: )اللهم إن أمســـكت نفي يف 
منامي فاغفر هلا، وإن أرســـلتها فاحفظهـــا بام حتفظ به عبـــادك الصاحلن( )البحـــار: ج73، ص186(. 
3- عن اإلمـــام الصـــادق )Q( عندما تأخذ مضجعـــك: )من قال حن يأخـــذ مضجعه ثالث 
مـــرات: ))احلمد هلل الـــذي عال فقهـــر، واحلمد هلل الذي بطـــن فخر، واحلمـــد هلل الذي ملك 
فقـــدر، واحلمد هلل الـــذي حيي املوتـــى، ويميت األحياء، وهـــو عى كل يش قديـــر(( خرج من 

الذنوب كيـــوم ولدته أمه( )الفقيـــه: ج1، ص470(.
4- ويســـتحب أن تقـــول عند النـــوم: )بســـم اهلل، آمنت بـــاهلل، وكفرت بالطاغـــوت، اللهم 

احفظنـــي يف منامي ويقظتـــي( )البحـــار: ج،92 ص149(.
5- عند االســـتيقاظ: تقول: )ســـبحان اهلل رب النبين، وإله املرســـلن، ورب املســـتضعفن، 

واحلمد هلل الذي حيـــي املوتى وهو عـــى كل يشء قديـــر( )الـــكايف: ج2، ص538(.
6- إذا أصابـــك أرق قل: )يا مشـــبع البطون اجلائعة، ويـــا كايس اجلنوب العارية، ويا مســـكن 

ُنوِب ِعْنَد اهلِل َذْنٌب اْسَتهاَن ِبه راِكُبُه(. َهواِت(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأَشدُّ الذُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْصُل اْلَوَرِع َتَجنُُّب الشَّ
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الســـاهرة،  العيون  منّوم  ويا  الضاربـــة،  العروق 
تنام  ســـّكن عروقي الضاربة، وائذن لعينـــي أن 

ص390(. األخـــالق:  )مكارم  عاجاًل( 
7- لالســـتيقاظ يف الســـاعة التي تريد: عن أيب 
عبد اهلل الصـــادق )Q( قال: )ما مـــن أحد يقرأ 
آخـــر الكهف عند النـــوم إال تيقظ يف الســـاعة 
التـــي يريـــد( )الـــكايف: ج2، ص540( واآلية هي قوله 
اَم  اَم َأَنا َبـــرَشٌ ِمْثُلُكْم ُيوَحـــى إيَِلَّ َأنَّ تعـــاىل: )ُقْل إِنَّ
ِه  َربِّ لَِقـــاَء  َيْرُجوا  َكاَن  َفَمـــْن  َواِحٌد  إَِلـــٌه  إهَِلُُكْم 
ِه  ْك بِِعَبـــاَدِة َربِّ َفْلَيْعَمـــْل َعَماًل َصاحِلـــًا َوال ُيرْشِ

َأَحـــدًا( الكهف:110.
8- إذا خشـــيت أن حتتلم قـــل: )اللهم إين أعوذ 
األحالم، ومن  اإلحتـــالم، ومن ســـوء  بك من 
أن يتالعـــب يب الشـــيطان، يف اليقظـــة واملنام( 

ص290(. األخـــالق:  )مكارم 

9- عنـــد التقلـــب مـــن جنب إىل جنـــب قل: 
)ال إلـــه إال اهلل احلليـــم الكريم، احلـــي القيوم، 
وهـــو كل يشء قدير، ســـبحان رب النبين، وإله 
املرســـلن، وسبحان اهلل رب الســـموات السبع، 
وما فيهـــن، ورب األرضن الســـبع، وما فيهن، 
العاملن(  العظيم، واحلمـــد هلل رب  العرش  ورب 

ص625(. )اخلصال: 

أحدكم  انتبه  )إذا   :)Q( املؤمنـــن  أمري  10- عن 
من نومـــه فليقل: )ال إلـــه إال اهلل احلليم الكريم، 
احلـــّي القيوم، وهو عى كل يشء قدير، ســـبحان 
رب النبيـــن، وإله املرســـلن، رب الســـموات 
الســـبع، وما فيهـــن، ورب االرضن الســـبع، 
وما فيهن، ومـــا بينهن، ورب العـــرش العظيم، 

واحلمـــد هلل رب العاملن(.
فإذا جلـــس أحدكم مـــن نومه فليقـــل قبل أن 
العباد،  من  الرب  حســـبي  اهلل،  )حســـبي  يقوم: 

حســـبي الـــذي هو حســـبي منـــذ كنت، 
الوكيل(. ونعم  اهلل  حســـبي 

وإذا قـــام أحدكم مـــن الليـــل فلينظر إىل 
خلق  يف  )إن  وليقـــرأ:  الســـامء،  أكنـــاف 
الســـاموات واألرض - إىل قولـــه - إنك ال 

ص103(.  ج10  )البحـــار  امليعـــاد(.  ختلف 
ويســـتحب أيضـــا أن يقـــول إذا انتبه من 
النـــوم: )احلمـــد هلل الـــذي أقامنـــي من 
مرقـــدي يف عافية، وأمـــن وبركة، احلمد هلل 
الـــذي رّد عّي روحي، ألمحـــده، وأعبده(.

ُنوِب ِعْنَد اهلِل َذْنٌب اْسَتهاَن ِبه راِكُبُه(. َهواِت(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأَشدُّ الذُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْصُل اْلَوَرِع َتَجنُُّب الشَّ
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( هنج البالغة: احلكمة 160. قـال أمـــري املـــؤمــنــن )Q(: )اْلَفْقُر امْلَْوُت اأْلَْكَرُ
ــج  ــة(، هن ــِن ُغْرَب ــُر يِف اْلَوَط ــًا: )اْلَفْق ــة أيض ــج البالغ ــه يف هن ــرى ل ــة أخ ــال )Q( يف حكم وق
البالغــة: الدشــتي، ج1، ص326.  ويف قــوٍل اخــر ورد يف النهــج أيضــًا: )الفقــر خيــرس الفطــن(. نقــال عــن 

ــوار: ج63، ص59.  ــار االن بح

وعن النّبّي األكرم )O( أنه قال: )كاد الفقر أن يكون كفرًا( رشح الكايف: املازندراين، ج9، ص301.
كل هــذه األقــوال وغريهــا التــي وردت يف هــذا املضمــون تدعــو إىل تــاليف مشــكلة الفقــر، 
ــن  ــد م ــول املزي ــذر بحص ــع، وُتن ــك باملجتم ــة تفت ــعها، كحال ــدم توس ــى ع ــل ع والعم
االهنيــارات البنيويــة اقتصاديــًا واجتامعيــًا وأخالقيــًا ونفســيًا، بــام يشــتت الفــرد واملجتمــع، 
ــدة؛ إذ يتفشــى اجلهــل مــع مــا  ــار عدي ــه، مــن آث ــام يصعــب تداركــه وتالفي ــر فيهــام ب ويؤث
يســتتبعه مــن التخلــف، واملشــكالت األخــرى، كــام يظهــر البــؤس مــع مــا يســتجّره مــن 
مظاهــر اخلمــول، كــام يــرز أثــر نقــص األمــوال مع مــا يالزمــه مــن الركــود االقتصــادي، بام 
يمنــع مــن تقــدم عجلــة احليــاة، ومشــاركة اآلخريــن فيــام حيرزونــه مــن التقــدم والنهــوض، 
مــع انعــدام فــرص االســتثامر أو تضاؤهلــا، لتبقــى البــالد كــام غالــب العبــاد ضمــن حــدود 
جتميــع ُكَلــف املروفــات، دون التفكــري باإلعــامر واالرتقــاء بالواقــع الراهــن بــل ال تتعدى 

الطموحــات تأمــن رضوريــات العيــش يف أحســن احلــاالت. 
ولــو اننــا تعايشــنا مــع هــذا الوضــع،  فــال نأمــن تطــوره ســلبيًا، إىل حــدوث أزمــات غــري 
ــا  ــات، وغريه ــات، والعصاب ــة، واملافي ــة املنظم ــات اجلريم ــتغله مجاع ــث تس ــورة؛ حي منظ
مــن حــاالت اســتغالل اإلنســان، دون توقــف ضمــن حــٍد معــن؛ بــل يطــال اجلســد كــام 
الــروح، وال يكتفــون بفئــة بــل الفئــات كلهــا، وهــم ال يتورعــون عــن تلويــث، مســتوى من 
املســتويات؛ ليظهــر جليــًا أن الفقــر إماتــة مجاعيــة، وبشــكل تدرجيــي، ليقــي عــى منابــع 
األمــل فيجففهــا، وليقتحــم حواجــز حمرمــة، وحصينــة فيتجاوزهــا، ليصبــح اإلنســان ممـَـْن 
ُانتهكــت كرامتــه نفســيًا أو جســديًا، بــال 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، بــال وازع أو رادع، وهذه 

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْنَصُح الّناِس ِلَنْفِسه َأْطَوُعُهْم ِلَربِّه(.قال اإلمام علي )Q(: )َأْفَضُل الّطاعاِت اْلُعُزوُف َعِن اللَّّذاِت(.

اْلَفْقُر الَْْوُت اأْلَْكَبُ
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أوضــح دالئــل املــوت. 
ر هنايــة املجتمــع الــذي متوت  فــكأن أمــري املؤمنــن )Q( يصــوِّ
فيــه أوارص الراحــم، وتــذوب فيــه الصــالت اإلنســانية 
ــة  ــة؛ إلصاب ــة برشي ــاوية، وكارث ــة مأس ــا هناي ــة، بأهن اجلامع
أفــراده باملــوت جســديًا، ونفســيًا، بحيــث تقــل ّ معــه فــرص 
توقــع النجــاة واخلــالص، وهــو أكــر حجــاًم مــن أن تتداركــه 
ــا  ــك ال يمكنن ــة؛ لذل ــات عاجل ــاعدات أو معون ــل مس قواف
ــج إاّل بالعمــل اجلــاد وذلــك مــن  تفــادي املشــكالت والنتائ

خــالل: 
ــة  ــا بدفــع مســتحقاهتم املالي ــل عــدد الفقــراء؛ بالتزامن أـ تقلي
ــل ـ  ــرص العم ــن ف ــة، وتأم ــة البطال ــة، أو بمكافح الواجب

ــتطاع ـ  ــد املس جه
ــن املســتويات املعيشــية ـ قــدر  ب ـ عــدم توســيع الفجــوة ب
اإلمــكان ـ لئــال تظهــر مالمــح احلاجــة بصــورة حــاّدة، وهــذا 
وغــريه مــن أنــواع العــالج ممــا ال يمكــن تقديمــه دفعــة، كــام 
مل خُتاطــب بــه رشحيــة خاصــة، وإنــام كلنــا راٍع وكّلنــا مســئوٌل 
ــه، فهــو عــالج طويــل األمــد، وجيــب أن يشــارك  عــن رعيت

فيــه اجلميــع، وال ســيام وأنــه قــد يأخــذ شــكاًل معنويــًا.
املصدر: كتاب أخالق اإلمام عي )Q(: ج2، ص132. بترٍف. 

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْنَصُح الّناِس ِلَنْفِسه َأْطَوُعُهْم ِلَربِّه(.قال اإلمام علي )Q(: )َأْفَضُل الّطاعاِت اْلُعُزوُف َعِن اللَّّذاِت(.
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الزال الــكالم يف بيــان احِلكــم املتصــورة والــواردة يف الروايــات لغيبــة اإلمــام املهــدي )Q(، وقــد تقــدم 
يف األعــداد الســابقة مخــس ِحكــم ونكمــل يف هــذِه احللقــة مــا بقــي مــن تلــك احِلكــم: ـ 

احِلكمــة السادســة: مــن ِحكــم غيبــة موالنــا صاحــب الزمــان )Q( حّتــى خيــرج املؤمنــون مــن أصالب 
الكافرين.

ال شــّك أّن يف كثــري مــن أصــالب الكّفــار رجــال مؤمنــون، وال يظهــر اإلمــام املهــدي )Q(، إاّل بعــد 
تفريــغ هــذه األصــالب؛ ألّنــه عندمــا يظهــر ال يســاوم مــع أعدائــه، فانــه ســوف يقــي عليهــم إن مل 
يدخلــوا يف الســلم كاّفــة، فلــو مل تفــرغ هــذه األصــالب قبــل الظهــور املبــارك، ومل ُيولــد َمــْن كان ِمــن 
حّقــه أن يعيــش ويســتضيئ بنــور اإلمــام املهــدي )Q( ال يظهــر اإلمــام )Q(، ومــن هنــا فــإّن اإلرادة 
اإلهٰلّيــة قــد اقتضــت أن تطــول غيبــة اإلمــام )Q( الغائــب حّتــى يــأيت إىل الدنيــا مجيــع املؤمنــن ممـّـن ال 

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْبَغُض اْلَخالِئِق ِإَلى اهلِل َتعالى اْلُمْغتاُب(.
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بــّد أن يولــدوا.
روى القّمــي عــن أمحــد بــن عــّي، قــال: »حّدثنــا 
ــا  ــال: حّدثن ــعدي، ق ــد اهلل الس ــن عب ــن ب احلس
احلســن بــن موســى اخلّشــاب، عــن عبــد اهلل بــن 
احلســن، عــن بعــض أصحابــه، عــن الكرخــي، 
ــّي  ــن ع ــد اهلل )Q(: أمل يك ــل أليب عب ــال رج ق
ــو  ــه أب ــال ل ــر اهلل؟ ق ــًا يف أم ــه، قوّي ــًا يف بدن قوي
عبــد اهلل )P(: بــى. قــال لــه: فــام منعــه أن يدفع 
ــواب،  ــم اجل ــألت فافه ــد س ــال: ق ــع؟ ق أو يمتن

ــًا مــن ذلــك آيــة مــن كتــاب اهلل. منــع علّي
ــا  ْبنَ ــوا َلَعذَّ ُل ــْو َتَزيَّ ــرأ(: َل ــة؟ فق ــال: وأّي آي فق
ِذيــَن َكَفــُروا ِمنُْهــْم َعَذاًبــا َألِيــاًم( ســورة الفتــح 25. الَّ

ــوم  ــالب ق ــون يف أص ــع مؤمن ــه كان هلل ودائ    إّن
كافريــن ومنافقــن، فلــم يكــن عــّي )L( ليقتــل 
ــاّم خــرج ظهــر  ــع، فل ــى ختــرج الودائ ــاء حّت اآلب
ــل  ــا أه ــك قائمن ــه، وكذل ــر وقتل ــن ظه ــى م ع
ــع اهلل،  ــرج ودائ ــى خت ــدًا حّت ــر أب ــت، مل يظه البي
ــه(  ــر فيقتل ــن يظه ــى م ــر ع ــت يظه ــإذا خرج ف

ــي، ج2، ص316.  ــم القم ــن ابراهي ــي ب ــي:  ع ــري القم تفس

احِلكمــة الســابعة: هــي لكــي يقــر مجيــع 
قيــادة األمــة: بفشــلهم يف  املخالفــن 

ــول  ــباب ط ــن أس ــون م ــن أن يك ــن املمك م
غيبتــه )Q(، هــو أن يــامرس مجيــع املخالفــن 
ــا  ــون بصحته ــي يؤمن ــم الت ــق نظرياهت تطبي
ــوا  ــى يتيقن مــع خمالفتهــا للمذهــب احلــق حت
ــى  ــع حت ــر الواق ــلموا لألم ــلهم، ويستس بفش
إذا ظهــر اإلمــام احلجــة )Q(، ال يبقــى احــد 
ــادة  ــت يل الوس ــو ثني ــول ل ــى األرض يق ع
فعنــد  األرض  صلحــت  ال  ظهــوره  قبــل 
يكــون   ،)Q( اإلمــام  وظهــور  فشــلهم، 
اإلقــرار واإلذعــان إىل ان اإلصــالح ال يكــون 
ــه  ــل بيت ــوله وأه ــر اهلل ورس ــاع أوام إاّل بإتب

.)K(
ــِن  ــاِم ْب ــْن ِهَش ــرْيٍ َع ــِن َأيِب ُعَم ــِد ْب ــْن حُمَمَّ َع
ــا  ــاَل: َم ــُه َق ــِد اهللَِّ )Q( (َأنَّ ــْن َأيِب َعْب ــامِلٍ َع َس
َيُكــوُن َهــَذا اأْلَْمــُر َحتَّــى اَل َيْبَقــى ِصنـْـٌف ِمــَن 
ــى اَل  ــاِس َحتَّ ــَى النَّ ــوا َع ــْد ُولُّ ــاِس إاِلَّ َو َق النَّ
ــوُم  ــمَّ َيُق ــا ُث ــا َلَعَدْلنَ ينَ ــْو ُولِّ ــا َل ــٌل إِنَّ ــوَل َقاِئ َيُق
ــيخ  ــامين: الش ــة للنع ــْدِل( الغيب ــقِّ َو اْلَع ــُم بِاحْلَ اْلَقاِئ

النعــامين، ج1، ص274. 

هــذا متــام الــكالم يف هــذا املوضــوع ونتكلــم 
فيــام يــأيت مــن حلقــات عــن جوانــب أخــرى 

مــن حياتــه املباركــة ان شــاء اهلل تعــاىل.

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْبَغُض اْلَخالِئِق ِإَلى اهلِل َتعالى اْلُمْغتاُب(.

َع��ْن َأِب��ي َعْب��ِد اللَِّ )Q(َأنَّ��ُه َق��اَل َما 

َيُكوُن َهَذا اأْلَْمُر َحتَّى اَل َيْبَقى ِصْنٌف 

ِم��َن النَّ��اِس ِإالَّ َو َقْد ُولُّ��وا َعَلى النَّاِس 

َحتَّ��ى اَل َيُق��وَل َقاِئ��ٌل ِإنَّ��ا َل��ْو ُولِّيَن��ا 

قِّ َو اْلَعْدِل َلَعَدْلَنا ُثمَّ َيُقوُم اْلَقاِئُم ِباْلَ



متى ترانا ونراك

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 20

العاقــل مــن يتحــّرى اخلــالص مــن 
الفتــن:

مصــادر  مــن  العاقــل  يســمع  حــن 
مــكان  يف  خطــر  ثمــة  بــأن  موثقــة، 
معــن، فــال شــك أنــه ســيتوخى احلــذر 
ــاب  ــى ال يص ــه، حت ــون في ــن أن يك م
مــن  يســمع  حــن  وهكــذا  بــيء، 
ــأن البــالد اإلســالمية ســتمّر  املعصــوم ب
هبــا فتــن عصيبــة، فــال شــك أنــه ســيبادر 
ــا. ــالص منه ــبيل اخل ــن س ــث ع بالبح
اجتاهــات الصاحلــن أمــام فتــن مــا قبــل 

الظهــور:
ظهــور  زمــن  يف  لســنا  أننــا  وحيــث 
املعصــوم)Q(، حتــى نســأله عــن كيفيــة 
التعامــل مــع الفتــن املقبلــة! لــذا ال 
ــواردة،  ــات ال ــة الرواي ــن مراجع ــد م ب
دالالهتــا،  مــن  االســتفادة  ملحاولــة 
ــا  ــة، تبّرن ــكارًا واضح ــا أف ــذ منه لنأخ
اآلتيــة؛  الفتــن  التعاطــي مــع  كيفيــة 
وبعــد االطــالع املمكــن عــى النصــوص 
يف  الصاحلــن  أن  نجــد  اإلســالمية، 
ــن  ــرب م ــع بالق ــي تق ــن الت ــن الفت زم
ــة  ــن ثالث ــيكونون ب ــور، س ــر الظه ع
يف  أصــل  لــه  اجتــاه  وكل  اجتاهــات، 

الروايــات، وهــي كالتــايل:
ــاركة  ــدم املش ــاد وع ــاه األول: احلي االجت

ــالح: يف اإلص
ــن أي  ــاد ع ــي االبتع ــار يعن ــذا اخلي وه
ســواء  الــراع،  يف  مشــرك  طــرف 
أو  االجتامعــي  املســتوى  عــى  كان 
الســيايس، وقــد يصــل بــه احلــذر إىل 
ــامهة يف أي  ــن املس ــزوف، ع ــة الع درج
نشــاط ثقــايف أو اجتامعــي، خشــية أن 
ــع  ــادم، م ــق التص ــك إىل منزل ــره ذل جي
أي جهــة ال تــرىض بذلــك النشــاط! 
ــه،  ــاز يف موقف ــه منح ــف بأن ــال يصن ولئ
ــا،  ــة م ــل جه ــن قب ــألذى م ــرض ل فيتع
ولعــل هــذا اخليــار هــو مــا عليــه أغلــب 

الصاحلــن يف ذلــك الزمــان.
وهــذا اخليــار هــو مــن الناحيــة الرشعيــة موافــق لبعــض الروايــات 
الصــادرة مــن كتــب الفريقــن، والتــي تدعــو إىل التحــي بالصــر، 
ــد اهلل  ــن عب ــا، ع ــية منه ــيام السياس ــاكل الس ــن املش ــاد ع واالبتع
ــروا  ــول اهلل )O(إذ ذك ــول رس ــن ح ــام نح ــال: »بين ــرو ق ــن عم ب
ــت  ــد مرج ــاس ق ــت الن ــال: إذا رأي ــده. ق ــرت عن ــة أو ذك الفتن
عهودهــم وخفــت أماناهتــم، وكانــوا هكــذا وشــبك بــن أصابعــه! 
ــي  ــك جعلن ــد ذل ــل عن ــف أفع ــه: كي ــت ل ــه، فقل ــت إلي ــال: فقم ق
اهلل فــداك؟ قــال: الــزم بيتــك، واملــك عليــك لســانك، وخــذ مــا 
تعــرف ودع مــا تنكــر، وعليــك بأمــر خاصــة نفســك، ودع عنــك 

ــل - ج 2 - ص 212[. ــد بنحنب ــندامحد - امح ــة« ]مس ــر العام أم
االجتاه لثاين: القيام باإلصالح ولكن بحذر:

وهــذا االجتــاه يعنــي أن املؤمــن يف ذلــك الزمــان، سيســعى إلصالح 
املجتمــع بالســبل املمكنــة، تطبيقــًا للنصــوص الداعيــة لإلصــالح، 
ــة، ملراعــاة  ويف نفــس الوقــت ســيكون حــذرًا مــن الوقــوع يف الفتن
لألخبــار الــواردة يف هــذا الشــأن، وهــذا اخليــار وإن كان عليــه القلــة 
ــه  ــه قــد ســار علي ــة مــع االجتــاه األول، إال أن مــن املؤمنــن باملقارن
ــم  ــد كالمه ــه عن ــدوا علي ــن، وأّك ــامء واملثقف ــن العل ــري م ــدد كب ع

كيف يقابل املسلمون فنت ما 
قبل الظهور؟!

الِح في ُصْحَبِة َذِوي اْلَْلباِب(. واِب َوالصَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَلُم الّناِس ِباهلِل َأْرضاُهْم ِبَقضاِئه(.قال اإلمام علي )Q(: )َأكَبُر الصَّ



21

ــأن االنتظــار للمصلــح  يف مســألة االنتظــار، ورأوا ب
العاملــي، ال يعنــي التخــي عــن اإلصــالح يف عــر 

القالقــل واملحــن.
ــا  ــاه، م ــذا االجت ــم ه ــي تدع ــث الت ــن األحادي وم
ورد عــن النبــي )O(: »طوبــى للغربــاء، قيــل: 
وَمــن الغربــاء؟ قــال: قــوم يصلحــون حــن يفســد 
النــاس« ]املصنــف - ابــن أيب شــيبة الكــويف - ج 8 - ص 134[ .
ــون  ــم يتبن ــع أهن ــاه م ــذا االجت ــاب ه ــد أن أصح بي
ــة  ــذون احليط ــم يأخ ــع، إال أهن ــالح يف املجتم اإلص
واحلــذر أمــام الفتــن والقالقــل، بمعنــى أهنــم 
حياولــون أن ال يكونــوا طرفــًا يف أي رصاع اجتامعــي 
أو ســيايس، نعــم قــد تصــل النوبــة عنــد هــؤالء إىل 
ــى  ــرضر ع ــية ال ــرات، خش ــام املنك ــكوت أم الس
أنفســهم، فيكــون حاهلــم حــال مــن حتــدث عنهــم 
ــان،  ــر الزم ــه آلخ ــادق )Q( يف وصف ــام الص اإلم
حيــث قــال: »ورأيــت املؤمــن ال يســتطيع أن ينكــر 
 ]39 ص   -  8 ج   - الكلينــي  الشــيخ   - ]الــكايف  بقلبــه«  إال 
ــري  ــون بغ ــاس حيكم ــيطرة ألن ــون الس ــث تك .حي
ــاه، أن  ــذا االجت ــاب ه ــريى أصح ــزل اهلل!ف ــا أن م
ــكار بالقلــب،  تكليفهــم الرشعــي يقتــر عــى اإلن
حفاظــًا عــى النفــس مــن التلــف، مــن قبــل أنــاس 
قــد ختلــو عــن املبــادئ والقيــم، وقــد جــاءت 
نصــوص تشــري إىل أن املؤمــن يف ذلــك الزمــان 
ــود  ــت يع ــزام بالصم ــل االلت ــت، ولع ــزم الصم يلت

ــة: ــباب التالي إىل األس
السبب األول: لعلمه بعدم الفائدة من إنكاره:

ــبب  ــذا الس ــادق )Q( هل ــام الص ــار اإلم ــد أش وق
ــل  ــًا ال ُيقب ــن صامت ــت املؤم ــال: »ورأي ــاز فق بإجي

قولــه« ]الــكايف - الشــيخ الكلينــي - ج 8 - ص 38[
ــه  ــيجلب ل ــكاره س ــأن إن ــه ب ــاين: لعلم ــبب الث الس

ــه!  ــل خمالفي ــن قب األذى م
ــه:  ــبب بقول ــذا الس ــي )O( إىل ه ــار النب ــد أش وق
ــا  ــري فيه ــن أن يغ ــتطيع املؤم ــن ال يس ــتكون فت »س
 :)Q( ــب ــن أيب طال ــي ب ــال ع ــان، فق ــد وال لس بي
وفيهــم يومئــذ مؤمنــون؟ قــال: نعــم. قــال: فينقــص 
ذلــك مــن إيامهنــم شــيئًا؟ قــال: ال، إال كــام ينقــص 
القطــر مــن الصفــا، إهنــم يكرهونــه بقلوهبــم« ]بحــار 
ــي - ج 18 - ص 144 - 145[ . ــة املجل ــوار - العالم األن
ــدًا  ــك تعب ــن بذل ــوم املؤم ــث: أن يق ــبب الثال الس
ــكوت:  ــة للس ــوص داعي ــن نص ــا ورد م ــاالً مل وامتث

ــه قــال: »يــأيت عــى  عــن أيب عبــد اهلل الصــادق )Q( أن
النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم، فيــا اطوبــى 
ــال:  ــان - إىل أن ق ــك الزم ــا يف ذل ــى أمرن ــن ع للثابت
- قــال جابــر: فقلــت: يــا بــن رســول اهلل، فــام أفضــل 
ــظ  ــال: حف ــان؟ ق ــك الزم ــن يف ذل ــتعمله املؤم ــا يس م
ــيخ  ــار - الش ــفينة البح ــتدرك س ــت« مس ــزوم البي ــان، ول اللس

عــي النــامزي الشــاهرودي - ج4 - ص311.
االجتــاه الثالــث: القيــام باإلصــالح مــع مواجهــة 

التحديــات:
ــيًا  ــارًا قاس ــيتبنّون خي ــاه س ــذا االجت ــاب ه أي أن أصح
ــق ذات الشــوكة، وهــو  ــار طري ــو اختي يف حياهتــم، وه
ــم  ــى أهن ــة، بمعن ــار املواجه ــًا بخي ــه أحيان ــر عن ــا يع م
ســيكونون أحــد األطــراف املتصارعــة اجتامعيــًا أو 
سياســيًا، فهــم معارضــون مــع كل مــن يشــعرون بأنــه 
حائــد عــن الديــن، ســواء كان فــردًا أو مجاعــة أو تكتــاًل 
ــة  ــاه الديني ــذا االجت ــات ه ــة، ويف أدبي ــى حكوم أو حت
والثقافيــة أنــه ال مانــع مــن تقديــم الغــايل والرخيــص، 
ــاب  ــالم، وأصح ــة اإلس ــالء كلم ــبيل إع ــًا يف س قربان
ــن  ــادة، وم ــاس ع ــن الن ــدر م ــم األن ــار ه ــذا اخلي ه
ــوة  ــة وق ــى متان ــا ع ــتدل هب ــي يس ــواهد الت ــرز الش أب
هــذا املســار، مــا جــاء عــن اإلمــام احلســن )Q( قولــه: 
»أمــا بعــد فقــد علمتــم أن رســول اهلل )O( قــد قــال 
ــرم  ــتحاًل حل ــرًا مس ــلطانًا جائ ــن رأى س ــه: »م يف حيات
ــل  ــول اهلل، يعم ــنّة رس ــًا لس ــد اهلل، خمالف ــًا لعه اهلل، ناكث
ــول وال  ــري بق ــم مل يغ ــدوان ث ــم والع ــاد اهلل باإلث يف عب
ــار  ــه« ]بح ــه مدخل ــى اهلل أن يدخل ــًا ع ــل، كان حقيق فع

األنــوار - العالمــة املجلــي - ج 44 - ص 381 - 382[ .
ــإن  ــان، ف ــر والطغي ــم بالتج ــم يتس ــا دام أن احلاك  وم
اختيــار هــذا املســلك، ال شــكَّ ســيخّلف وراءه خســائر 
ــى  ــن اجلرح ــاًل ع ــكات، فض ــرية يف األرواح واملمتل كث
واألرسى واملرشديــن، بــل وســيبتى املجتمــع بأزمــات 

ــة. ــية واجتامعي نفس

الِح في ُصْحَبِة َذِوي اْلَْلباِب(. واِب َوالصَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَلُم الّناِس ِباهلِل َأْرضاُهْم ِبَقضاِئه(.قال اإلمام علي )Q(: )َأكَبُر الصَّ
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 :)Q( سد أبواب املسجد إال باب أمري املؤمنن عي
يف التاسـع مـن شـهر ذي احلجـة، أمر رسـول اهلل )O(  بسـد أبـواب املسـجد، إال باب 

 .)Q( أمري املؤمنـن
روي أن اهلل )عـز وجـل( أوحـى إىل نبيـه )Q( أن طهـر مسـجدك، وأخرج مـن يرقد فيه 
بالليـل، وأمـر بسـد أبـواب مـن كان لـه يف املسـجد بـاب إال باب عـي )Q(، ومسـكن 
فاطمـة )Q(، وال يمـّرنَّ فيـه جنـب، وال يرقـد فيه غريب، فأمر رسـول اهلل )O( بسـد 

أبواهبـم إال بـاب عـي )Q(، وأقـر مسـكن فاطمة )Q( عـى حاله. 
وملـا سـد رسـول اهلل )O( األبـواب الشـارعة إىل املسـجد إال بـاب عـي )Q(، ضـج 
أصحابـه مـن ذلـك، فقالـوا: يا رسـول اهلل مل سـددت أبوابنا وتركـت باب هـذا الغالم؟ 
فقـال: إن اهلل تبـارك وتعـاىل أمـرين بسـد أبوابكـم وتـرك بـاب عـي، فإنـام أنـا متبـع ملـا 

يوحـى إيل مـن ريب. 

ليلة شق القمر يف مكة: 
 .)O( يف الليلة الرابعة عرش من شـهر ذي احلجة، كانت معجزة شـق القمر لرسـول اهلل 
روي عـن أيب عبـد اهلل )Q( قـال: اجتمعـوا أربعـة عـرش رجـاًل أصحـاب العقبـة ليلـة 
أربعـة عـرش مـن ذي احلجـة، فقالـوا للنبـي )O(: ما مـن نبي إال ولـه آية، فـام آيتك يف 
ليلتـك هـذه؟ فقـال النبـي )O(: مـا الـذي تريـدون؟ فقالـوا: إن يكـن لك عنـد ربك 
قـدر فأمـر القمـر أن ينقطع قطعتـن، فهبط جرئيـل )Q( وقـال: يا حممـد إن اهلل يقرؤك 
السـالم ويقـول: إين قـد أمـرت كل يشء بطاعتـك، فرفع رأسـه، فأمـر القمـر أن ينقطع 
قطعتـن، فانقطـع قطعتن، فسـجد النبي )O( شـكرًا هلل، ثم قالوا: يعود كـام كان، فعاد 
كـام كانفقالـوا: يـا حممد حـن 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: )اقربت السـاعة وانشـق القمـر(، إىل آخر 

السورة. 
ويف روايـة أنـه قـدم السـفار مـن كل وجه، فـام من أحـد قـدم إال أخرهم أهنـم رأوا مثل 

رأوا. ما 
 :)Q(والدة اإلمام عي اهلادي

يف اخلامـس عـرش مـن شـهر ذي احلجة سـنة )212هــ( )عى املشـهور( ولـد اإلمام عي 
بـن حممد النقـي اهلـادي)ع( بـ)رصيا( مـن املدينة. 

أمه: أم ولد يقال هلا: سامنة املغربية. 
وألقابـه: النجيـب، املرتـى، اهلـادي، النقـي، العـامل، الفقيه، األمـن، املؤمتـن، الطيب، 

العسـكري... ويقـال لـه أبـو احلسـن الثالث.
عيد الغدير األغر )بيعة غدير خم(: 

يف الثامـن عـرش من شـهر ذي احلجة سـنة )10هــ(، عقـد رسـول اهلل)O( ملوالنا أمري 
املؤمنـن عـي بـن أيب طالـب)Q( العهـد باإلمامـة يف رقـاب األمة كافـة، وذلـك بغدير 
خـم، عنـد رجوعـه مـن حجـة الـوداع، حـن مجـع النـاس فخطبهـم ووعظهـم، ونعى 
إليهـم نفسـه)Q(، ثـم قررهـم عـى فرض طاعته حسـب مـا نزل بـه القـرآن، قائال هلم: 

ُنوِب ِعْنَد اهلِل َذْنٌب َأَصرَّ َعَلْيِه عاِمُلُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلَحياِء اْسِتْحياُئَك ِمَن اهلِل(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَظُم الذُّ
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ُنوِب ِعْنَد اهلِل َذْنٌب َأَصرَّ َعَلْيِه عاِمُلُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَظُم الذُّ

)فمـن كنـت مـواله فعي مـواله، اللهم وال مـن وااله، وعاد من عـاداه، وانر مـن نره، واخذل مـن خذله(، 
ثـم نـزل فأمـر الكافـة بالتسـليم عليه بأمـره املؤمنـن هتنئة لـه باملقام. 

وأنـزل عـى النبـي)O( عنـد خامتـه كالمـه يف احلـال: )اليـوم أكملـت لكـم دينكـم وأمتمـت عليكـم نعمتـي 
ورضيـت لكـم اإلسـالم دينـًا(. 

وهـو يـوم عيـد عظيـم بام أظهـره اهلل تعـاىل من حجتـه وأبانه مـن خالفـة ويص نبيه وأوجبـه من العهـد يف رقاب 
بريتـه. ويسـتحب صيامه شـكرًا هلل تعاىل عـى جليـل النعمة فيه. 

يوم املباهلة: 
يف الرابـع والعرشيـن مـن شـهر ذي احلجـة ، مباهلـة النبـي)O( وأهـل بيتـه)K( لنصـارى نجـران، بعدمـا 
جـاءه وفـد أسـقف نجـران يف ثالثـن رجاًل مـن النصارى، فلـام صى النبـي)O( العـر توجهوا إليـه يقدمهم 
األسـقف، وحاجـوا النبـي)O( ببعـض 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 
عـى الكاذبـن(، فتالهـا النبـي)O( عى النصـارى، ودعاهـم إىل املباهلـة، وقـال: )إن اهلل عز اسـمه أخرين أن 
العـذاب ينـزل عـى املبطـل عقيب املباهلة، ويبـن احلق من الباطـل بذلك(. فاجتمـع أمرهم عـى أن جيعلوا ذلك 

إىل صبيحـة غد. 
فلـام كان الغـد جـاء النبي)O( آخذا بيـد أمري املؤمنن عي بن أيب طالب، واحلسـن واحلسـن بن يديه يمشـيان، 

وفاطمـة صلـوات اهلل عليها متي خلفـه، وخرج النصارى يقدمهم أسـقفهم. 
فحذرهـم األسـقف مـن مباهلـة النبـي وقـال هلـم، أنظـروا إليه قـد جـاء بخاصته مـن ولـده وأهلـه ليباهل هبم 
واثقـًا بحقـه.. فاحـذروا مباهلتـه.. فقالـوا لـه: رأينـا لرأيك تبـع، فقال األسـقف: يـا أبا القاسـم إنـا ال نباهلك 

نصاحلك.  ولكنـا 
فصاحلهم النبي)O( وكتب هلم كتابًا بام صاحلهم عليه، وأخذ القوم الكتاب وانرفوا. 

تصدق أمري املؤمنن )Q( باخلاتم: 
 يف الرابـع والعرشين من شـهر ذي احلجة، تصدق أمري املؤمنـن )O( بخامته وهو راكع، فنزلت واليته يف القرآن. 
وقـد اجتمعـت األمـة عى أن هذه اآليـة: )إنام وليكـم اهلل ورسـوله والذين آمنـوا الذين يقيمون الصـالة ويؤتون 
الـزكاة وهـم راكعـون(، نزلـت يف أمـري املؤمنن)Q( ملـا تصدق بخامتـه وهو راكـع، وال خالف بـن املفرين يف 
ذلـك، ففـي روايـات خمتلفـة األلفـاظ، متفقة املعـاين: أن ابن سـالم 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 )O( إىل املسـجد فـرأى سـائاًل، فقـال: هـل أعطـاك أحد شـيئًا؟ قـال: نعم خاتـم فضة.. 

قـال: مـن أعطاكه؟ قـال أعطانيه هـذا الراكع. 
ويف روايـة: إن السـائل قـال: اللهـم اشـهد إين سـالت يف مسـجد رسـول اهلل)O( ومل يعطنـي أحد شـيئًا، وكان 
عـي)Q( راكعـًا، فأومـئ بخنـره اليمنـى، فأقبـل السـائل حتـى أخـذه مـن خنـره، وذلـك بعـن رسـول 
اهلل)O(، فلـام فـرغ رسـول اهلل)O( مـن صالتـه، رفع رأسـه إىل السـامء وقـال: اللهم إن أخي موسـى سـألك 
فقـال: )رب ارشح يل صـدري * ويـر يل أمـري * واحلـل عقدًة من لسـاين * يفقهـوا قويل * واجعـل يل وزيرًا 
مـن أهـي * هـارون أخي * اشـدد بـه أزري * وأرشكـه يف أمـري(، فأنزلت عليه قرآنًا )سنشـد عضـدك بأخيك 
ونجعـل لكـام سـلطانًا فـال يصلـون إليكـام(، اللهم وأنـا حممد نبيـك وصفيك، اللهـم ارشح يل صـدري وير يل 

أمـري، واجعـل يل وزيـرًا من أهـي عليًا أشـدد بـه ظهري. 
قـال أبـو ذر: فـو اهلل ما اسـتتم رسـول اهلل )O( الكلمة حتـى نزل جرائيـل من عنـد اهلل: يا حممد اقـرأ، قال وما 
أقـرأ؟ قـال: إقـرأ )إنام وليكم اهلل ورسـوله والذيـن آمنوا الذيـن يقيمون الصـالة ويؤتون الزكاة وهـم راكعون(. 

وهناك مناسبات كثرية ومهمة قد تم ذكرها يف السنن السابقة لشهر ذي احلجة فمن أراد االطالع فلرياجع.

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلَحياِء اْسِتْحياُئَك ِمَن اهلِل(.
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والدته: مل ُتّدد لنا مصادر التاريخ والدته ومكاهنا.
جوانب من حياته:

ـــام واليهـــا ُحذيفـــة بـــن اليـــان، وبعـــد قتـــل عثـــان،  كان مســـلم املجاشـــعي يعيـــش يف املدائـــن أيَّ
 ،)Q( ـــام ـــالة اإلم ـــاس رس ـــى الن ـــة ع ـــرأ حذيف ـــيل )Q(، ق ـــام ع ـــر اإلم ـــا بأم ـــًا عليه ـــة والي ـــاء حذيف وبق

ـــه . ـــن عظمت ـــًا ع ث ـــه متحدِّ ـــم إىل بيعت ودعاه

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلَحياِء اْسِتْحياُئَك ِمَن اهلِل(.

 مسلم

 المجاشعي

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل الّناِس ِمنًَّة َمْن َبَدَء ِباْلَمَودَِّة(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلَحياِء اْسِتْحياُئَك ِمَن اهلِل(.

ـــب  ـــن )Q(، طل ـــر املؤمن ـــاس أم ـــع الن ـــا باي ومل
ــه  ثـ ــة أن حيدِّ ــن حذيفـ ــعي مـ ــلم املجاشـ مسـ
ـــا  ـــل،   حينه ـــرى، ففع ـــد ج ـــا كان ق ـــة م بحقيق

.)Q(بايـــع مســـلم اإلمـــام عـــيل
ــخ  ــام )Q(، ورسـ ــن لإلمـ ــن املوالـ ــكان مـ فـ
 )Q( ـــال ـــى ق ـــه، حت ـــام )Q( يف قلب ـــبَّ اإلم ح
ـــى اهللُ  ـــن َحش َّ ـــى ِم ـــل : ) إنَّ الفت ـــوم اجلم ـــه ي في

ـــًا ( . ـــورًا وإيان ـــه ن قلُب
 أول قتيل مع اإلمام عيل )Q( يوم اجلمل:

ـــل  ـــا تقاب ـــل : ملَّ ـــرب اجلم ـــداث ح ـــر أح يف ذك
 )Q( عـــيل  اإلمـــام  عســـكر   ( العســـكران 
ــل  ــل أهـ ــل ( جعـ ــاب اجلمـ ــكر أصحـ وعسـ
البـــرصة يرمـــون أصحـــاب عـــيل بالنبـــل، 

ــة . ــم مجاعـ ــروا منهـ ــى عقـ حتـ
ـــه قـــد  فقـــال النـــاس : يـــا أمـــر املؤمنـــن، إنَّ

عقرنـــا نبلهـــم فـــا انتظـــارك بالقـــوم ؟!
ُهـــمَّ إن أشـــهُدَك أنِّ قـــد  فقـــال )Q(: ) اللَّ
ــن  ــم مـ ــْن يل عليهـ ــذرت، َفُكـ ــذرت وأنـ أعـ

الشـــاهدين ( .
ثـــمَّ دعـــا )Q( بالـــدرع، فأفرغهـــا عليـــه، 
وتقلَّـــد بســـيفه، واعتجـــر بعامتـــه، واســـتوى 

. )O( ــي ــة النبـ ــى بغلـ عـ
ثـــمَّ دعـــا باملصحـــف فأخـــذه بيـــده، وقـــال: 
ـــف  ـــذا املصح ـــذ ه ـــن يأخ ـــاس، م ـــا الن ـــا أهي ي

فيدعـــو هـــؤالء القـــوم إىل مـــا فيـــه ؟
ـــه:  ـــال ل ـــع يق ـــن جماش ـــام م ـــب غ ـــال : فوث ق
مســـلم، عليـــه قبـــاء أبيـــض، فقـــال لـــه: أنـــا 

آخـــذه يـــا أمـــر املؤمنـــن .
ـــى  ـــدك اليمن ـــى، إنَّ ي ـــا فت ـــه )Q(: ) ي ـــال ل فق
ُتقطـــع، فتأخـــُذه بالُيـــرى، فُتقطـــع، ثـــمَّ 

ــى تقتـــل( . ــه بالســـيف حتـ تـــرب عليـ
ـــر  ـــا أم ـــك ي ـــى ذل ـــَر يل ع ـــى: ال َص ـــال الفت فق

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل الّناِس ِمنًَّة َمْن َبَدَء ِباْلَمَودَِّة(.

ـــن. املؤمن
ـــف  ـــة، واملصح ـــيل)Q( ثاني ـــادى ع ـــال : فن ق
ـــا  ـــال: أن ـــى، وق ـــك الفت ـــه ذل ـــام إلي ـــده، فق يف ي

ـــن . ـــر املؤمن ـــا أم ـــذه ي آخ
ــه األوىل،  ــى مقالتـ ــه عـ ــاد عليـ ــال : فأعـ قـ
ـــن،  ـــر املؤمن ـــا أم ـــك ي ـــى: ال علي ـــال الفت فق

ــل يف ذات اهلل . ــذا قليـ فهـ
ــه  ــق بـ ــف وانطلـ ــى املصحـ ــذ الفتـ ــمَّ أخـ ثـ
ـــاب اهلل  ـــذا كت ـــؤالء، ه ـــا ه ـــال: ي ـــم، فق إليه

بيننـــا وبينكـــم .
ـــل  ـــاب اجلم ـــن أصح ـــل م ـــرب رج ـــال: ف ق
ــف  ــذ املصحـ ــا، فأخـ ــى فقطعهـ ــده اليمنـ يـ
فاحتضـــن  شـــاله،  فقطعـــت  بشـــاله 
املصحـــف بصـــدره، َفـــُرب عليـــه حتـــى 
قتـــل...( مناقـــب آل أيب طالـــب أبـــن شـــهر 

ص341. ج2،  آشـــوب: 
وكانـــت شـــهادته )J ( ســـنة ) 36 هــــ ( 
بحـــرب اجلمـــل، وُدفـــن يف أرض املعركـــة.



جمتـمعـنـــا

مشاكل الياة الزوجية

العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 26

حقوق الزوجة:
ـــا  ـــد حتدثن ـــة وق ـــاة الزوجي ـــكالم يف احلي  ال زال ال
ـــق  ـــاالً ح ـــا امج ـــد بين ـــزوج، وق ـــوق ال ـــن حق ع
ـــد  ـــا ق ـــابق وقلن ـــال الس ـــا يف املق ـــزوج، وذكرن ال
ـــزوج،  ـــق ال ـــاة ح ـــى مراع ـــات ع ـــدت الرواي أك
وإتبـــاع األســـاليب املســـاعدة يف إدامـــة أوارص 
ــواء االنســـجام  ــق أجـ ــام، وخلـ ــّب والوئـ احلـ

واملعـــارشة احلســـنة داخـــل األرسة....
ـــة،  ـــوق الزوج ـــن حق ـــال ع ـــذا املق ـــدث يف ه نتح
فقـــد وضـــع اإلســـالم حقوقـــًا للزوجـــة، 
ـــي  ـــا، وه ـــا وأداءه ـــزوج تنفيذه ـــى ال ـــي ع ينبغ

ــان  ــتقرار واالطمئنـ ــاعة االسـ ــة إلشـ رضوريـ
يف أجـــواء األرسة، وإهنـــاء أســـباب املنافـــرة 

والتدابـــر قبـــل وقوعهـــا.
الزوجة أمانة اهلل:

ـــة  ـــياء أمان ـــض األش ـــاىل بع ـــارك وتع ـــل اهلل تب جع
ـــك  ـــاظ بذل ـــرش اإلحتف ـــن الب يف األرض وأراد م
ـــة ؛  ـــا الزوج ـــه. منه ـــة ب ـــه واخليان ـــدم تضييع وع
ـــزوج  ـــد ال ـــه عن ـــاىل وأمانت ـــة اهلل تع ـــي وديع فه
ألنـــه عـــى كتـــاب اهلل تزوجهـــا , فعليـــه أن 
ـــة.  ـــة اإلهلي ـــذه الوديع ـــون هب ـــا وال خي ـــظ هب حيتف
كـــام رصح اإلمـــام أمـــري املؤمنـــن ) Q ( بأهنـــا 

ِة(. دَّ ْبُر ِعْنَد الشِّ ِة الصَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَظُم الّناِس َسعاَدًة َأْكَثُرُهْم َزهاَدًة(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلُعدَّ

الحلقة الثالثة
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ِة(. دَّ ْبُر ِعْنَد الشِّ ِة الصَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْعَظُم الّناِس َسعاَدًة َأْكَثُرُهْم َزهاَدًة(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلُعدَّ

أمانـــة ، قائـــاًل: )إّن النســـاء عنـــد الرجـــال ال 
ـــة  ـــن أمان ـــًا وأهن ـــهن رضًا وال نفع ـــن ألنفس يملك
ـــن (  ـــن وال تعضلوه ـــال تضاروه ـــم ، ف اهلل عندك

ــائل، ج14: ص251. ــتدرك الوسـ مسـ

ورصح النبـــي ) O ( بأهنـــا أمانـــة قائـــاًل: 
ـــاء  ـــي بالنس ـــزل يوصين ـــل ومل ي ـــرين جرئي )أخ
حتـــى ظننـــت أن ال حيـــل لزوجهـــا أن يقـــول 
هلـــا أف. يـــا حممـــد: إتقـــوا اهلل عـــّز وجـــّل يف 
ـــن  ـــم أخذمتوه ـــن أيديك ـــوان ب ـــن ع ـــاء فإهن النس
عـــى أمانـــات اهلل عـــّز وجـــّل. ( دعائـــم اإلســـالم: 

ص217. ج2، 

ومـــن حقـــوق الزوجـــة عـــى زوجهـــا: حـــق 
ـــوق  ـــن احلق ـــاىل م ـــه اهلل تع ـــث جعل ـــة، حي النفق
ـــل  ـــة للرج ـــّق القيموم ـــا ح ـــف عليه ـــي يتوق الت
ـــوَن  ـــاُل قّواُم ـــاىل: ) الِرج ـــه تع ـــاء يف قول ـــام ج ك
ــى  ــم عـ ــلَّ اهللُ َبعضُهـ ــام َفّضـ ــاِء بـ ــى النِّسـ عـ
ـــاء: 34. ـــم... ( النس ـــن أمواهِل ـــوا ِم ـــام أنفُق ـــٍض وب  َبع
عـــى  اإلنفـــاق  الـــزوج  عـــى  فيجـــب 
 )O( اهلل  رســـول  وشـــّدد  زوجتـــه، 
جعـــل  حتـــى  الواجـــب  هـــذا  عـــى 
:)O( فقـــال  ملعونـــًا،  أدائـــه  يف   املقـــّر 

)ملعـــون ملعـــون مـــن يضّيـــع مـــن يعـــول(. 
وســـائل الشـــيعة:ج17،ص68.

التدابـــري  اختـــاذ  عـــى  اإلســـالم  وحـــّث 
املوضوعيـــة للحيلولـــة دون وقـــوع التدابـــر 
ــوّدة  ــط املـ ــق روابـ ــا إىل توثيـ ــع، فدعـ والتقاطـ
ــرشة باملعـــروف، قـــال  ــر بالعـ واملحبـــة وأمـ
اهلل تعـــاىل: )... وَعارُشوهـــنَّ باملعـــُروِف فـــإّن 
ـــل  ـــيئًا وجيع ـــوا َش ـــى أن َتكره ـــنَّ َفَعس َكِرهُتُموُه

ــاء: 19. ــورة النسـ ـــريًا ( سـ ــِه خـــريًا كث اهللُ فيـ
ـــن  ـــة م ـــى مجل ـــت )K( ع ـــل البي ـــز أه ـــد رّك وق
ـــب  ـــات احل ـــة عالق ـــل ادام ـــن أج ـــات م التوصي
واملـــوّدة داخـــل االرُسة، وهـــي حـــق للزوجـــة 

 « :)O( عـــى زوجهـــا. قـــال رســـول اهلل
خريكـــم خريكـــم لنســـائه، وأنـــا خريكـــم 
ـــه:ج3،ص281. لنســـائي « مـــن ال حيـــرضه الفقي

وقـــال اإلمـــام جعفـــر الصـــادق )Q(: )رحـــم 
ـــن  ـــن زوجته(.م ـــه وب ـــام بين ـــن في ـــدًا أحس اهلل عب

ال حيـــرضه الفقيـــه:ج3،ص281.

وهنـــى النبـــي)O( عـــن اســـتخدام القســـوة 
ـــدم  ـــة ع ـــق الزوج ـــن ح ـــل م ـــرأة، وجع ـــع امل م
رضهبـــا والصيـــاح يف وجههـــا، ففـــي جوابـــه 
ـــق  ـــول ح ـــود ح ـــت األس ـــة بن ـــؤال خول ـــى س ع
ـــِك  ـــه أن يطعم ـــِك علي ـــال)O(: )حق ـــرأة ق امل
ممّـــا يـــأكل، ويكســـوِك ممّـــا يلبـــس، وال يلطـــم 
ـــه: ج3،  ـــرضه الفقي ـــن ال حي ـــِك (. م ـــح يف وجه وال يصي

ص278.

املشـــاكل  نطـــاق  حتجيـــم  أجـــل  ومـــن 
واالضطرابـــات االرُسيـــة، يستحســـن الصـــر 
االســـاءة  رّد  ألّن  الزوجـــة؛  إســـاءة  عـــى 
ـــات  ـــرة اخلالف ـــع دائ ـــة يوّس ـــاءة أو بالعقوب باالس
تعقيـــدًا،  املشـــاكل  ويزيـــد  والتشـــنجات 
ـــوالً  ـــة ق ـــاءة الزوج ـــى إس ـــر ع ـــتحب الص فيس
كانـــت أم فعـــاًل، قـــال اإلمـــام الباقـــر )Q(: ) مـــن 
ـــق  ـــو كلمـــة واحـــدة، أعت ـــه ول احتمـــل مـــن امرأت
 اهلل رقبتـــه مـــن النـــار، وأوجـــب لـــه اجلنّـــة (.

 )O( مـــكارم االخـــالق:ص216. ولقـــد ورد يف ســـريته

ـــن  ـــه وغضبه ـــى أذى زوجات ـــر ع ـــه كان يص أّن
ـــدي  ـــا أن نقت ـــري بن ـــاه، فح ـــن إي ـــه وهجره علي
ـــريًا  ـــب كث بســـرية ســـّيد البـــرش )O( لكـــي نتجن
مـــن حـــاالت التصـــّدع والتفـــكك يف حياتنـــا 
الزوجيـــة، ونحافـــظ عـــى ســـالمة العالقـــات 

ـــط االرُسة.    ـــل حمي داخ
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ْهَوِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْشَرُف اْلُمُروَِّة ِمْلُك اْلَغَضِب َوِإماَتُة الشَّ

اليقظة بعد نوٍم طويل:
ال زال الكالم حول قصة أصحاب الكهف ...

إنَّ نـوم أصحـاب الكهـف كان طويـاًل للغاية بحيث اسـتمر )309( سـنة، وعى هذا األسـاس كان 
نومهـم أشـبه باملـوت، ويقظتهم أشـبه بالبعث، لذا فـإنَّ القرآن يقـول )َوَكَذلِـَك َبَعْثنَاُهـْم...(. يعني 
مثلـام ُكنّـا قادريـن عـى إنامتهـم نومًا طويـاًل فإنَّنـا أيضًا قـادرون عـى إيقاظهـم. لقـد أيقظناهم من 
نُْهْم َكـْم َلبِْثُتـْم...(. )...َقاُلوا َلبِْثنَـا َيْوًما َأْو َبْعـَض َيْوٍم...(. النـوم: )...لَِيَتَسـاءُلوا َبْينَُهـْم َقاَل َقاِئـٌل مِّ

لعـل الـرّدد والشـك هنا يعـود إىل أن أصحـاب الكهف دخلـوا الغار يف بدايـة اليوم، ثـّم ناموا، ويف 
هنايـة اليـوم اسـتيقظوا من نومهـم، وهلذا السـبب اعتقـدوا يف بـادئ األمر بأهّنـم ناموا يومـًا واحدًا، 

وبعـد أن رأوا حالة الشـمس، قالـوا: بل  )َبْعـَض َيْوم(.
ُكْم َأْعَلُم باَِم َلبِْثُتْم...( وأخريًا، بسبب عدم معرفتهم ملقدار نومهم قالوا: )...َقاُلوا َربُّ

قـال بعضهـم: إن قائـل هـذا الـكالم هـو كبريهـم املسـمى )تلميخـا( وبالنسـبة السـتخدام صيغـة 
اجلمـع عـى لسـانه )قالـوا( فهـو متعـارف يف مثـل هذه املـوارد.

هم يف أنَّ نومهم مل يكـن نومـًا عاديًا، وذلـك عندما شـاهدوا  وقـد يكـون كالمهـم هـذا بسـبب شـكِّ
هندامهـم وشـعرهم وأظافرهـم ومـا حلَّ بمالبسـهم.

ولكنهـم -يف كل األحـوال- كانـوا يشـعرون باجلـوع وباحلاجـة الشـديدة إىل الطعـام؛ لـذا فـأول 
اقـراح هلـم هـو إرسـال واحـد منهـم مـع نقـود ومسـكوكات فضيـة لـرشاء الغـذاء: )...َفاْبَعُثـوا 

نْـُه...(. َـا َأْزَكـى َطَعاًمـا َفْلَيْأتُِكـم بِـِرْزٍق مِّ َأَحَدُكـم بَِوِرِقُكـْم َهـِذِه إىَِل امْلَِدينَـِة َفْلَينُظـْر َأيُّ
ـــُروا  ـــْم إِن َيْظَه ُ ـــف: )إهِنَّ ـــذا التلّط ـــاذا ه ـــًدا(. مل ـــْم َأَح ـــِعَرنَّ بُِك ـــْف َواَل ُيْش ـــوا: )...َوْلَيَتَلطَّ ـــّم أردف ث
ـــف:  ـــورة الكه ـــًدا(. س ـــوا إًِذا َأَب ـــن ُتْفِلُح ـــّم: )...َوَل ـــْم...(، ث تِِه ـــْم يِف ِملَّ ـــْم َأْو ُيِعيُدوُك ـــْم َيْرمُجُوُك َعَلْيُك
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أزكى الطعام: 

مـع أّن أصحـاب الكهـف كانـوا بعد يقظتهـم بحاجـة شـديدة إىل الطعـام، إالَّ أهّنم قالوا للشـخص 
الـذي كلَّفـوه بـرشاء الطعـام: ال تشـر الطعـام ِمـن أّي كان،، وإنـام انظـر أُيـم أزكى وأطهـر طعاًما 

منُه. فأتنـا 
املأمور بالرشاء يف املدينة:

، هنـدام اجلميـع  ـب فالشـكل العـام للبنـاء قـد تغـريَّ ُه فَغـر فـاه ِمـن التعجُّ لقـد َدخـل املدينـة ولكنَـّ
ولباسـهم غريـب عليـه، املالبـس مـن طـراز جديـد، خرائـب األمـس حتولـت إىل قصـور!

ُه ال يـزال نائاًم، وأنَّ ما ُيشـاهده ليس سـوى أحـالم، فرَك عينيـه، إاِلَّ  لقـد ظـنَّ -للحظـة واحـدة- أنَّ
أنَّـه التفـت إىل ما يـراه، وهو عـن احلقيقـة، وإِن كانت عجيبـة وال يمكـن تصديقها.

إِنَّـُه ال يـزال يعتقـد بـأنَّ نومهـم يف الغار كان ليـوم أو بعض يوم، فلـامذا هذا اإِلختـالف، وكيف متَّت 
كل هـذه التغيريات الكبرية والواسـعة يف ظـرف يوم واحد؟!

ومـن جانـب آخـر كان منظـره هـو عجيًبـا للناس وغـري مألوف. مالبسـُه، كالمـه، شـكلُه كل يشء 
فيـه بـدا غريًبـا للنـاس، وقد يكـون هذا الوضـع قد لفـت أنظارهم إِليـه، لذا قـام بعضهـم بُمتابعته.

د مبلـغ الطعام الـذي اشـراه، فالبائع وقـع نظره  لقـد انتهـى عجبـه ِعندمـا مدَّ يـدُه إىل جيبيـه لُِيسـدَّ
عـى قطعـة نقود ترجـع يف قدمها إىل )300( سـنة، وقد يكون اسـم )دقيانوس( امللك اجلبـار مكتوًبا 

عليهـا، وعندمـا طلب منـُه توضيًحـا قاَل بأّنـُه حصل عليهـا حديًثا.
وقـد عـرف النـاس تدرجيًيـا ِمن خالل سلسـلة ِمـن القرائـن أنَّ هذا الشـخص هـو واحد ِمـن أفراد 
املجموعـة الذيـن قرأوا عـن قّصتهم العجيبـة والتارخيية التي وقعـت قبل )300( سـنة، وأنَّ قّصتهم 
كانـت تـدور عـى األلسـن يف اجتامعـات النـاس وندواهتـم، وهنا أحـسَّ الشـخص بأنَّـه وأصحابه 
كانـوا يف نـوٍم عميـق وطويـل. هـذه القضيـة كاَن هلـا صـدى كالقنبلـة يف املدينـة، وقـد انتقلـت عر 

األلسـن إىل مجيـع األماكن.

قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْصُل اإْلِْخالِص اْلَيْأُس َعّما في َأْيِدي الّناِس(.
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ْهَوِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْصُل اإْلِْخالِص اْلَيْأُس َعّما في َأْيِدي الّناِس(.قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْشَرُف اْلُمُروَِّة ِمْلُك اْلَغَضِب َوِإماَتُة الشَّ

عندي رسالة لك
قبـــل وفـــاة املرجـــع الـــورع آيـــة اهلل العظمـــى الســـيد مـــرزا مهـــدي الشـــرازي يف ســـنة 
ـــّيدنا  ـــال: س ـــي وق ـــراء الكعب ـــد الزه ـــيخ عب ـــه الش ـــام جائ ـــة أي ـــن أو ثاث ) 1380 هـــــ ( بيوم
ـــن  ـــى ب ـــام موس ـــام اإلم ـــة يف املن ـــُت البارح ـــد رأي ـــك، فلق ـــذر إلي ـــالة وإن معت ـــك رس ـــدي ل عن
ـــن  ـــك م ـــا كان علي ـــت م ـــد أّدي ـــك ق ـــدي ان ـــرزا مه ـــيد م ـــل للس ـــال يل: ق ـــر ) Q ( وق جعف

اخلدمـــات الدينيـــة، واآلن اســـتعّد للّرحيـــل!
ـــب  ـــى وقّل ـــه بك ـــى رأيت ـــالة حت ـــذه الرس ـــيد ه ـــُت للس ـــا أن أبلغ ـــي: م ـــيخ الكعب ـــول الش يق

ـــة . ـــدي خالي ـــه ريّب وي ـــف أواج ـــول: كي ـــا ويق ـــر اليه ـــذ ينظ ـــه وأخ كّفي
اخلاصة من هذه املوعظة : 

تأملـــوا أهيـــا الكـــرام هبـــذا الـــدرس البليـــغ، هـــذا كام واحـــد مـــن أتقـــى مراجـــع زمانـــه 
فكيـــف بنـــا أهيـــا الغافلـــون، أن مراجعنـــا هـــؤالء قـــد درســـوا يف مدرســـة أمـــر املؤمنـــن 
وســـيد املتقـــن عـــيل بـــن أيب طالـــب ) Q ( الـــذي كان يف آنـــاء الليـــل يبكـــي ويناجـــي اهلل 
ـــد  ـــز الفوائ ـــق(. كن ـــة الطري ـــق، ووحش ـــد الطري ـــزاد وُبع ـــة ال ـــن قّل ـــول: )... آه آه م ـــو يق ـــاىل وه تع

أيب فتـــح الكراجكـــي: ص 271.
ـــيل،  ـــيجري ع ـــا س ـــري، وم ـــيكون مص ـــا س ـــاه، وإىل م ـــوف ألق ـــذي س ـــا ال ـــرن م ـــا اذن اخ هي

ـــة؟ ـــاض اجلن ـــن ري ـــة م ـــار؟ أم روض ـــن الن ـــرة م ـــري حف ـــيكون ق ـــل س وه
ـــس،  ـــا مؤن ـــًا ب ـــرًا موحش ـــكن ق ـــا زاد، ويس ـــًا ب ـــفرًا طوي ـــع س ـــن يقط ـــك بم ـــا ظن ـــنًا م حس

ـــتعدوا.... ـــذا اس ـــل ه ـــف فلمث ـــق خمي ـــأن الطري ـــة ف ـــا حج ـــدل ب ـــم ع ـــى حك ـــدم ع ويق
ـــج  ـــار تنض ـــن ن ـــوى..... آه آه م ـــه لش ـــار نزاع ـــن ن ـــراد يب ..... آه آه م ـــا ي ـــي ع ـــا غفلت آه آه ي

ـــكى. ـــاد وال االكب
وما هي املنجيات من هذا كله أخرن؟ 

دونـــك كتـــاب اهلل وســـنة رســـوله )ص( وأهـــل بيتـــه الكـــرام ) Q ( أمـــا ســـمعت قـــول 
ـــاس، قـــد حـــان منـــي خفـــوف مـــن بـــن أظهركـــم، فمـــن كان  الرســـول )O(:  )...معـــارش الن

ـــه. ـــرن ب ـــن فليخ ـــيلَّ دي ـــه ع ـــن كان ل ـــا، وم ـــه إياه ـــي أعط ـــدة فليأتن ـــدي ع ـــه عن ل
ـــه رشًا  ـــه عن ـــرصف ب ـــرًا أو ي ـــه خ ـــه ب ـــئ يعطي ـــد ش ـــن أح ـــن اهلل وب ـــس ب ـــاس، لي ـــارش الن مع

ـــل. إال العم
ـــل  ـــي إال عم ـــق ال ينج ـــي باحل ـــذي بعثن ـــٍن، وال ـــى متم ـــدع وال يتمن ـــي م ـــاس، ال يدع ـــا الن أهي

ـــد: ج1، ص 182. ـــيخ املفي ـــاد الش ـــت؟(. اإلرش ـــل بلغ ـــم ه ـــت، الله ـــت هلوي ـــو عصي ـــة ول ـــع رمح م
أذن ال منجي منك وال خاص إال بتقوى وتزكية النفس.
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العدد )58( لشهر ذي الحجة سنة 1439هـ 30

ْهِد فيها َوال ُيْنجى ِمْنها ِبَشْي ٍء كاَن َلها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأال َوِإنَّ الّدنيا داٌر ال ُيْسَلُم ِمْنها ِإاّل ِبالزُّ

الفيل والبل

ـــة أن  ـــي حقيق ـــي، وه ـــرة حرّيتن ـــتوقفتني فك ـــأة اس ـــل، وفج ـــوان الفي ـــوم يف حي ـــر ذات ي ـــت أفك   كن
ـــّف  ـــري ُيل ـــل صغ ـــطة حب ـــوان بواس ـــة احلي ـــا يف حديق ـــم تقييده ـــد ت ـــة ق ـــات الضخم ـــذه املخلوق ه

ـــاص... ـــة وال أقف ـــل ضخم ـــاك سالس ـــس هن ـــة، فلي ـــل األمامي ـــدم الفي ـــول ق ح
ـــاء،  ـــت يش ـــده يف أّي وق ـــن قي ـــّرر م ـــاطة أن يتح ـــتطيع وببس ـــل يس ـــدًا أن الفي ـــظ ج ـــن املالح   كان م

ـــك! ـــى ذل ـــدم ع ـــا ال ُيق ـــبب م ـــه لس لكن
ـــا، وال  ـــة مكاهن ـــات الضخم ـــذه احليوان ـــف ه ـــألته: مل تق ـــه وس ـــرب من ـــل بالق ـــدرب الفي ـــاهدت م ش

ـــرب؟  ـــة لله ـــأّي حماول ـــوم ب تق
أجـــاب املـــدرب: حينـــام كانـــت هـــذه احليوانـــات الضخمـــة حديثـــة الـــوالدة، وكانـــت أصغـــر 

ـــه.  ـــا ب ـــايل لنربطه ـــد احل ـــم القي ـــس حج ـــا نف ـــتخدم هل ـــا نس ـــه اآلن، كن ـــي علي ـــا ه ـــري مم بكث
ـــا  ـــدة أهن ـــات معتق ـــذه احليوان ـــر ه ـــا.. وتك ـــة لتقييده ـــر- كافي ـــك العم ـــود -يف ذل ـــذه القي ـــت ه وكان
ـــزال  ـــل ال ي ـــاد أن احلب ـــى اعتق ـــّل ع ـــل تظ ـــا، ب ـــّرر منه ـــود والتح ـــك القي ـــى ف ـــادرة ع ـــري ق ـــزال غ ال ت
ـــات  ـــذه احليوان ـــدًا. ه ـــًا ج ـــت مندهش ـــه، كن ـــّرر من ـــدًا أن تتح ـــاول أب ـــي ال حت ـــك ه ـــا ولذل يقيده
ـــا  ـــا، لكنه ـــن قيوده ـــرر م ـــاطة أن تتح ـــتطيع وببس ـــة - تس ـــع أوزان هائل ـــوة لرف ـــك الق ـــي متل - الت

ـــل. ـــوان الفي ـــا كحي ـــت مكاهن ـــتطع فعلق ـــا مل تس ـــدت أهن اعتق
 الكثـــري منّـــا أيضـــًا يمضـــون يف احليـــاة معتقديـــن بقناعـــة مفادهـــا أننـــا ال نســـتطيع أن ننجـــز أو 
ـــوم  ـــا ذات ي ـــا حاولن ـــك، أو أنن ـــن ذل ـــزون ع ـــا عاج ـــد أنن ـــا نعتق ـــاطة ألنن ـــك ببس ـــيئًا وذل ـــري ش نغ

ـــح. ومل نفل
حاول أن تصنع شيئًا.. وتغري من حياتك بشكل إجيايب وبطريقة إجيابية! 
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ْهِد فيها َوال ُيْنجى ِمْنها ِبَشْي ٍء كاَن َلها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأال َوِإنَّ الّدنيا داٌر ال ُيْسَلُم ِمْنها ِإاّل ِبالزُّ



العدد )55( لشهر رمضان املبارك سنة 1439هـ


