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فضائل
اإلمام عليQ
* روى الطـــري واخلركويش يف كتابيهام

النبي (:)i
باإلسناد عن ســـلامن قال ُّ

(إذا كان يـــوم القيامـــة ُضبـــت يل قبة

من ياقوتة محـــراء عىل يمـــن العرش،
وضب إلبراهيـــم قبـــة خـــراء عىل
ُ

وضب فيـــا بينهام
يســـار العـــرشُ ،

لعـــي بـــن أيب طالـــب ( )Qقبـــة من
لؤلؤة بيضـــاء ،فام ظنكـــم بحبيب بني
خليلني ؟ ) .

* روى عبـــاد بن صهيـــب ،عن جعفر
بن حممـــد ،عـــن أبيه ،عن جـــده ،عن

النبـــي ( - )iيف خـــر  -قيـــل :يا
ِّ

عيل يف
رســـول اللــــه ،فكم بينك وبني ّ
ِ
ـــر ،أو أقل من
الفـــردوس األعـــى؟ ف ْ ٌ
فِ ْ ٍ
ـــر (ما بني طـــرف اإلهبـــام وطرف

الســـبابة إذا فتحتهـــا) قـــال( :أنا عىل

وعيل عىل
رسير من نـــور عرش ر ِّبنـــا،
ٌ
كـــريس من نـــور الكريس).

* نقـــل أبو احلســـن الدارقطنـــي وأبو
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نعيـــم االصفهـــاين يف الصحيح واحللية باإلســـناد عن ســـفيان بن عيينة ،عـــن الزهري،

عـــن أنس قال :قال رســـول اللــــه (( :)iإذا كان يـــوم القيامة نُصـــب يل منرب طوله
ٍ
منـــاد من بطنان العـــرش :أين حممد؟ فأجيب .فيقـــال يلَ :
ارق،
ثالثون ميـــاً ،ثم ينادي
فأكون يف أعـــاه ،ثم ينـــادي الثانية :أيـــن عيل بن أيب طالـــب؟ فيكـــون دوين بمرقاة،
فيعلـــم مجيع اخلالئـــق بأن حممد ًا ســـيد املرســـلني ،وان عل ّي ًا ســـيد الوصيني.)Q

فقام إليه رجل فقال :يا رســـول اللــــه ،فمـــن يبغض عل ّيـــ ًا بعد هذا؟ فقال( :يــــا أخا
األنصار ،ال يبغضه مـــن قريش إالّ َســـ َف ِح ّي (أي من ولد من الزنـــا) وال من األنصار إالّ

دعي (أي :املتهم يف نســـبه) ،وال من ســـائر الناس إالّ
شـــقي )
ّ
هيودي ،وال من العرب إالّ ّ
* ورد يف سبب نزول قوله تعاىلَ ( :فــــــ ُا ْو َل ِئ َك َم َع ا َّل ِذي َن َأ ْن َع َم اللــــه َع َل ْي ِهم ِم َن النَّبِ ِّييـــ َن
ِ
ولئ َ ِ
ني وحسن ُا ِ
ِ
الصدِّ ِيقيـــ َن َو ُّ
ـــك َرفيقـــ ًا) (النساء)69/
الصال َ َ َ ُ َ
الش َهـــدَ آء َو َّ
َو ِّ
عـــن عبد اهلل بـــن حكيم بن جبري عـــن عيل  Qأنه قـــال للنبي (( :)iهـــل نقدر عىل
رؤيتك يف اجلنة كلـــا أردنا؟).

فقـــال رســـول اهلل (( :)iإن لكل نبي رفيقا وهـــو أول من يؤمن به مـــن أمته ،فنزلت

هـــذه اآليـــة).

بحـــار األنـــوار :ج ،39ص222

5

وقفـة فقهـية

التن ُّ
آخ ُر َها َّ
هلل َو ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َّو ُل ا ْل ُم ُر َّو ِة طا َع ُة ا ِ
الدنايا).
َز ُه َع ِن َّ

أجزاء الصالة
وواجباتها
السجــــــــود

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

ذكرنا يف األعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عىل
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية،
وتكبيرة اإلحـرام ،والقيـام ،والقـراءة ،والركوع،
والسـجود ،ويف هـذا العدد سـوف نكمـل الكالم
عـن السـجود ضمن األسـئلة التالية:

مسائل متفرقة عن السجود:

نص ّ
لي صالتنـا يف القطـارات
السـؤال :كيـف ُ
والسـيارات؟ وهـل جيـب أن نسـجد على يشء،
أوال جيـب ذلـك ويكفـي االنحنـاء؟
اجلـواب :جيـب أداء الصلاة فيهـا وفـق صلاة
املختـار إن أمكـن ،فتلـزم رعايـة االسـتقبال يف
تيسرت ،وإال ففـي
مجيـع حـاالت الصلاة إن ّ
حـال تكبيرة اإلحـرام مـع التمكّـن منـه ،وإال
تسـقط رشطيـة االسـتقبال ،كما أنـه مـع التمكّـن
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يتعي
مـن اإلتيان بالركـوع والسـجود االختيار ّيين ّ
اإلتيـان هبما ،كما لو ت ّيسرت الصلاة يف ّمـر القطار
تيس
أو البـاص ،وأما مـع عـدم التمكن منهام ،فـإن ّ
وتعين.
االنحنـاء بمقـدار صـدق اسـميهام لـزم
ّ
ويراعى يف السـجود وضـع اجلبهة عىل املسـجد ولو
تيسر االنحنـاء باملقـدار املذكور
برفعـه ،ومـع عـدم ّ
يكفـي اإليماء بـدالً عنهما ،وال جيـب حينئـذ وضع
يصـح السـجود عليـه ،وإن كان هو
اجلبهـة على مـا
ّ
األحوط اسـتحباب ًا.
السـؤال :أحيانا أسـجد على الرتبة وجبهتـي مغطاة
باحلجـاب خاصـة موضـع السـجود ،فهـل جيـب
إعـادة الصلاة؟
ِ
اجلـواب :إذا علمـت بذلـك أثنـاء السـجود وجـب
رفـع الغطـاء دون رفـع الـرأس ،وإن مل تعلمـي إال
ِ
عليـك ،ثم أنـه يكفي أن
بعـد رفـع الرأس فلا يشء
يكـون قسـم صغير مـن اجلبهـة بـدون حجاب.
السـؤال :يف السـجود سـجدت ومل أجد الرتبة لعدم
وجـود الكهربـاء ،هـل جيـوز رفـع الـرأس ووضـع
الرتبـة ،ثم السـجود مرة أخـرى ،أم أكمل السـجدة
بـدون الرتبة؟
اجلـواب :ال جيوز الرفع والوضع ثانيـة ،بل الواجب
جـر اجلبهـة اىل أن
إكمال السـجود نعـم إذا أمكنـك ّ
تضعهـا عىل الرتبـة من دون أن ترفعهـا وجب ذلك.
السـؤال :إن مل يتوفـر مـا يسـجد عليـه ،فهـل جيـوز
السـجود على ظفـر املصلي؟
اجلـواب :إذا مل يتمكـن املصلي مـن السـجود على
مـا يصـح السـجود عليـه حتـى القير (الـذي جيوز
السـجود عليه عندنا يف حـال االضطرار) ،فاألحوط
األوىل أن يسـجد على ثوبـه ،فان مل يتمكـن منه أيض ًا
سـجد عىل غيره مما ال جيـوز السـجود عليـه اختيار ًا
كالذهـب والفضـة ،أو سـجد عىل ظهـر كفه.
السـؤال :بعد فترة طويلة مـن السـجود املتكرر عىل
يتغي لـون الرتبة اىل لـون غامق
تربة حسـينية معينـة ّ

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْغنَى َْ
َم َي ُك ْن ِلل ِ
ْح ْر ِص أَسيراً).
ال ْغنِيا ُء َم ْن ل ْ

نتيجـة املـادة املتبقيـة مـن عـرق اجلبهـة عليهـا ،فهل
تكـون
يوجـد إشـكال يف السـجود عليهـا باعتبـار ّ
طبقـة عازلـة عـن التراب ،أم ان ال َع َـرق خيتلـط
بجزئيـات التراب بنسـبة معينـة بحيـث يصـدق
عليهـا اهنـا تـراب وال إشـكال فيهـا؟
اجلواب :إذا شـكّل طبقة عازلة مل جيز السجود عليها.
السـؤال :أحيانـا وأنـا يف الصلاة يأخـذ طفلي منـي
الرتبـة ،فماذا افعـل وال أحـد بجانبـي؟
اجلـواب :حـاول الوصـول اىل مـا يصـح السـجود
عليـه ولـو بامليش قليلا بحيث ال ينـايف الصالة ،وال
تتحـول عـن القبلة ،فـان مل يمكن جاز السـجود عىل
السـجاد وغريه.
السـؤال :هـل جيوز السـجود على أصابع اليـد إذا مل
يكن هنـاك يشء آخـر للسـجود عليه؟
اجلـواب :جيـوز ان مل يتيسر يشء مما يصح السـجود
عليـه ،وإن كان األوىل حينئـذ السـجود على الرداء.
السـؤال :هـل حيـرم مـا يفعلـه بعـض الشـيعة يف
مشـاهد األئمة ( )Kمن السـجود يف أعتـاب مراقد
األئمـة املعصومين ()K؟
اجلـواب :حيـرم السـجود لغير اهلل تعـاىل ،مـن دون
فـرق بين املعصومين ( )Qوغريهـم ،ومـا يفعلـه
بعـض الشـيعة يف مشـاهد األئمـة ( )Kال بـد أن
يكـون هلل تعاىل شـكر ًا على توفيقهـم لزيارهتم ()K
واحلضـور يف مشـاهدهم ،مجعنا اهلل تعـاىل وإياهم يف
الدنيـا واآلخـرة إنـه أرحـم الرامحني.
السـؤال :أرى بعض األشـخاص عندمـا يصلون إىل
رضيـح اإلمـام املعصوم ( )Qيسـجدون عنـد بوابة
الرضيـح ،مـا حكم ذلـك الفعل؟
اجلـواب :ال جيـوز السـجود لغير اهلل تعـاىل ،فإما أن
يسـجد هلل تعـاىل عنـد بوابـة احلـرم الرشيـف شـكر ًا
هلل حيـث وف ّقـه لزيـارة اإلمـام ( ،)Qويقصد بذلك
اخلضـوع وإظهـار التذلـل والعبوديـة هلل تعاىل حيث
وسـهل له الزيـارة ،وإما ان ينحني
مهـد له املقدمات
ّ
ّ

ويق ّبـل عتبـة اإلمـام ( )Qال بقصـد العبوديـة بل ملجرد
االحرتام وإظهـار احلب والوالء ،واألحـوط وجوبا أن
ال يضـع جبهته على األرض ،وال يكون كهيئة اإلنسـان
السـاجد حين تقبيل العتبـة الرشيفة.
السـؤال :مـا هو حكـم من شـك يف عدد السـجود عند
اجللـوس تقريبـ ًا يف مجيع الصلـوات اليومية؟
اجلـواب :هـذا كثري الشـك ،فلا يعتني بشـكه ،بل يبني
على انه أتـى هبام.
السـؤال :عند الصلاة تكون اجلبهة مب ّللـة من الوضوء،
فعنـد الرفـع مـن السـجود تلتصـق اجلبهـة بالرتبـة
وترتفـع معهـا ،ثـم تسـقط الرتبـة – فما حكـم ذلـك؟
اجلواب :ال يرض ذلك.
السـؤال :هـل جيـوز وضـع تربتين (الواحـدة فـوق
األخـرى) والسـجود عليهام ،مـا هو رأيكـم الرشيف؟
اجلـواب :ال مانـع مـن السـجود على تربتين يف الرتبـة
التـي يملكهـا الشـخص ،ولكـن يف الرتبـة املوقوفة عىل
املسـاجد ونحوهـا إذا أحـرز شـمول املنفعـة املسـ ّبلة
يف مثلهـا لرتفيـع املسـجد فلا إشـكال ،وإن مل حيـرز
كان األحـوط وجوبـ ًا تركـه ،وكـذا احلـال يف ا ُملم َّلكـة
للمسـاجد وأمثاهلـا إذا مل ُيـرز كـون اهلبـة مطلقـة غير
مرشوطـة باالسـتفادة للعبـادة ونحوهـا.
السـؤال :لقـد طـرق سـمعي ان سماحتكم ال جتيـزون
السـجود على تربتين احدامها فـوق األخـرى أو أكثر،
وان مل يبلـغ جممـوع االرتفـاع أكثـر مـن أربعـة أصابـع
مضمومـة ،فهـل هـذا صحيح؟
اجلـواب :ليـس كذلـك وإنما الذي قلنـاه انـه يف الرتب
املوقوفـة يف املسـاجد واملشـاهد املرشفـة واحلسـينيات
ونحوهـا إذا مل ُي ِ
ـرز املصلي كيفيـة وقفهـا وان املنفعـة
املسـ ّبلة هل تشـمل اسـتخدام الرتبة يف رفع املسـجد أو
ال ،فليـس له اسـتخدامها هلذا الغرض ،وامـا مع التأكّد
مـن ان املنفعـة املسـ ّبلة تشـمل مجيـع أنواع االسـتخدام
الصلايت فلا بـاس به.
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تفسـري القـرآن

قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْغنَى َْ
َم َي ُك ْن ِلل ِ
ْح ْر ِص أَسيراً).
ال ْغنِيا ُء َم ْن ل ْ

طريق الوصول
إىل الوحدة

َان النَّـاس ُأمـ ًة و ِ
احـدَ ًة َف َب َع َ
قـال تعـاىل( :ك َ
ـث اهلل
ُ َّ َ
ِ
ِ
ين ُم َب ِّ ِ
َاب
النَّبِ ِّي َ
ـم ا ْلكت َ
شيـ َن َو ُمنذ ِريـ َن َو َأ َنز َل َم َع ُه ْ
اخ َت َل ُفوا فِ ِ
ين الن ِ ِ
ال ِّ ِ
يما ْ
يـه َو َما
ُـم َب ْ َ
َّـاس ف َ
ـق ل َي ْحك َ
بِ ْ َ
ـف فِ ِ
ْ
يـه إِالَّ ا َّل ِذيـ َن ُأوتُو ُه ِمـ ْن َب ْع ِد َمـا َجا َء ْ ُت ْم
اخ َت َل َ
ـم َف َهـدَ ى اهللُ ا َّل ِذيـ َن آ َمنُـوا َلِـا
ا ْل َب ِّين ُ
َـات َب ْغيـ ًا َب ْين َُه ْ
ال ِّق بِإِ ْذنِ ِ
ِ ِ ِ
ْ
ـه َواهللُ َ ْي ِدي َم ْن َي َشـا ُء
اخ َت َل ُفـوا فيه مـ ْن ْ َ
إِ َل ِص ٍ
اط ُم ْسـت َِقي ٍ
م) .البقـرة213:
َ
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مراحل الوصول إىل الوحدة:
بين القـرآن الكريـم يف هـذه اآليـة بحثـ ًا جامعـ ًا
ُي ّ
بالنسـبة لظهـور الديـن وأهدافـه واملراحـل املختلفة
مـر هبا.
التـي َّ
ِ
يف البداية تقول اآلية( :ك َ
َّاس ُأ َّم ًة َواحدَ ةً)
َان الن ُ
وال ( ُأ َّمـة) بمعنـى اجلامعـة التـي ترتبـط بنـوع مـن
الرابطـة املوحـدة ألفرادها سـواء كانت وحـدة دينية
أو زمانيـة أو مكانيـة.
فتبـدأ هـذه اآلية ببيـان مراحل احليـاة البرشية وكيفية
ظهور الدين إلصالح املجتمع بواسطة األنبياء ()K
وذلك عىل مراحل:
املرحلـة األوىل :مرحلـة حيـاة اإلنسـان االبتدائيـة،
ـف احليـاة االجتامعية،
حيـث مل يكن لإلنسـان قـد َألِ َ
ومل تبرز يف حياتـه التناقضات واالختالفـات ،وكان
يعبـد اهلل تعـاىل اسـتجاب ًة لنـداء الفطـرة ،و ُيـؤ ِّدي له
فرائضه البسـيطة ،وهـذه املرحلة ُيتمـل أن تكون يف
الفترة الفاصلة بين آدم ونـوح (.)L
املرحلـة الثانيـة :وفيها اختذت حياة اإلنسـان شـكال
اجتامعيـا ،والبـدَّ أن حيـدث ذلـك ألنّـه مفطـور عىل
التكامـل ،وهـذا ال يتحقـق إال يف احليـاة االجتامعية.
املرحلـة الثالثـة :هـي مرحلـة التناقضـات
واالصطدامـات احلتمية بين أفـراد املجتمع البرشي
بعـد اسـتحكام وظهـور احليـاة االجتامعيـة ،وهـذه
االختالفـات سـواء كانـت مـن حيـث اإليمان
والعقيـدة ،أو مـن حيـث العمـل وتعيين حقـوق
األفـراد واجلامعـات ُتتّـم وجـود قوانين لرعايـة
وحـل هـذه االختالفـات ،ومن هنـا نشـأت احلاجة
املاسـة إىل تعاليـم األنبيـاء وهدايتهـم.
املرحلـة الرابعـة :وتتميـز ببعـث اهلل تعـاىل األنبيـاء
إلنقـاذ النـاس ،حيـث تقـول اآليـةَ ( :ف َب َع َ
ـث اهللُ
شيـن وم ِ
نذ ِريـ َن).
النَّبِ ِّي َ
ين ُم َب ِّ ِ َ َ ُ
فمـع االلتفـات إىل تبشير األنبيـاء ( )Kوإنذارهـم
يتوجـه اإلنسـان إىل املبدأ واملعـاد ،ويشـعر أن وراءه
ّ
ٌ
مرتبـط مبارشة
فيحـس أن مصريه
جـزا ٌء عىل أعامله،
ّ
بتعاليـم األنبيـاء ( ،)Kوما ورد يف الكتب السماوية

قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْك َر ُم َْ
السخا ُء َوأَ َع ُّمها َن ْفع ًا ا ْل َع ْد ُل).
ال ْخ ِ
الق َّ

مـن األحـكام والقوانين اإلهليـة ِّ
حلـل التناقضـات
والنزاعـات املختلفـة بين أفـراد البشر ،لذلـك تقول
ال ِّ ِ
ِ
ين
ُـم َب ْ َ
(و َأ َ
ـم ا ْلكت َ
اآليـةَ :
ـق ل َي ْحك َ
َـاب بِ ْ َ
نـز َل َم َع ُه ْ
ِ
ِ
الن ِ ِ
يما ْ
اخ َت َل ُفـوا فيه).
َّـاس ف َ
املرحلـة اخلامسـة :هـي التمسـك بتعاليـم األنبيـاء
( ،)Kومـا ورد يف كتبهـم السماوية إلطفـاء نـار
اخلالفـات ،والنزاعـات املتنوعـة (االختالفـات
الفكريـة والعقائديـة واالجتامعيـة واألخالقيـة).
واسـتمر الوضـع على هـذا احلال
املرحلـة السادسـة:
َّ
حتـى نفـذت فيهـم الوسـاوس الشـيطانية ،وحتركـت
يف أنفسـهم األهـواء النفسـانية ،فأخـذت طائفـة منهم
بتفسير تعليمات األنبيـاء( )Kوالكتـب السماوية
بشـكل خاطـئ وتطبيقهـا على مرادهـم ،وبذلـك
ـم االختلاف مـرة ثانيـة ،ولكـن هـذا
رفعـوا َع َل َ
االختلاف خيتلـف عـن االختلاف السـابق؛ ألن
األول كان ناشـئا عـن اجلهـل وعـدم االطلاع حيـث
زال وانتهـى ببعـث األنبيـاء( )Kونـزول الكتـب
السماوية ،يف حين أن منبـع االختالفـات الثانيـة هـو
العنـاد واالنحـراف عـن احلـق مـع سـبق اإلرصار
والعلـم ،واملعبر عنـه بكلمـة( :البغـي) ،وهبـذا تقول
ـف فِ ِ
اآليـة بعـد ذلـكَ ( :و َمـا ْ
يـه إِالَّ ا َّل ِذيـ َن
اخ َت َل َ
ِ
ِ
ـم).
ـم ا ْل َب ِّين ُ
َـات َب ْغيـ ًا َب ْين َُه ْ
ُأوتُـو ُه مـ ْن َب ْعـد َمـا َجا َء ْ ُت ْ
املرحلـة السـابعة :اآليـة الكريمـة بعـد ذلـك تقسـم
النـاس إىل قسـمني ،القسـم األول :املؤمنـون الذيـن
ينتهجـون طريـق احلـق واهلدايـة ،ويتغلبـون على كل
االختالفـات باالسـتنارة بالكتـب السماوية وتعليـم
األنبيـاء ( ،)Kفتقـول اآليةَ ( :ف َهـدَ ى اهللُ ا َّل ِذيـ َن آ َمنُوا
اخ َت َل ُفـوا فِ ِيه ِمـ ْن ْ
َلِـا ْ
ـق بِإِ ْذنِ ِه) يف حني أن الفاسـقني
الَ ِّ
واملعانديـن ماكثـون يف الضاللة واالختلاف ،وهؤالء
هـم القسـم الثـاين مـن الناس.
ـدي من ي َشـاء إِ َل ِصاطٍ
وختـام اآلية تقـول( :واهللُ ي ِ
َ ْ َ ُ
َ
َ َْ
ُم ْسـت َِقي ٍم) وهذه الفقرة إشـارة إىل حقيقة ارتباط مشيئة
اهلل تعـاىل بأعمال األفـراد ،فجميـع األفـراد الراغبـون
يف الوصـول إىل احلقيقـة هيدهيـم اهلل تعـاىل إىل رصاط
مسـتقيم ،ويزيـد يف وعيهـم وهدايتهـم ،وتوفيقهـم

يف اخللاص مـن االختالفـات واملشـاجرات
الدنيويـة مـع الكفـار وأهـل الدنيـا ،ويرزقهـم
بين هلـم طريـق النجـاة
السـكينة واالطمئنـان ،و ُي ّ
واالسـتقامة.
بداية الترشيع:
ويتضـح مـن اآليـة أيضـا أن بدايـة انبثـاق الديـن
بمعنـاه احلقيقي كانـت مقرتنة مع ظهـور املجتمع
البشري بمعنـاه احلقيقـي ،مـن هنـا نفهـم سـبب
كـون نـوح ( )Qأول أنبيـاء أولـوا العـزم وأول
أصحـاب الرشيعـة والرسـالة ال آدم (.)Q
ّ
حل االختالفات من أهم أهداف الدين:
هنـاك عدة أهـداف لألديـان اإلهلية ،منهـا هتذيب
النفـوس البرشيـة ،وإيصاهلـا إىل مقـام القـرب
اإلهلـي ،ولكـن مـن أهـم األهـداف أيضـا هـو
رفـع االختالفـات ،ألن هنـاك بعـض العوامـل
مـن قبيـل القومية واللغـة واملنطقـة اجلغرافية دائام
تكـون عوامـل تفرقـة بين املجتمعـات البرشيـة،
يوحـد هـذه احللقـات
واألمـر الـذي بإمكانـه أن ّ
املختلفـة ،ويكـون بمثابة حلقـة اتصال بين أفراد
البشر من خمتلـف القوميـات واأللـوان واللغات
واملناطـق اجلغرافيـة هـو الديـن اإلهلـي ،حيـث
بإمكانـه أن هيـدم مجيع هـذه السـدود ،ويزيل متام
هـذه احلـدود ،وجيمـع البرشيـة حتت رايـة واحدة
بحيـث نـرى نموذجـا من ذلـك يف مناسـك احلج
العباديـة والسياسـية.
وعندمـا نـرى أن بعـض األديـان واملذاهـب هـي
السـبب يف االختلاف والنـزاع بين طوائـف
البشر ،ألهنـا قـد خالطتهـا اخلرافـات واقرتنـت
بالتعصـب األعمـى ،وإال فـإن األديـان اإلهلية لو
مل تتعـرض للتحريف لكانت سـببا للوحدة يف كل
مكا ن .
تفسري األمثل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي :ج ،2ص93 - 88
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الض ّرا ِء ُمواسا ًة).
الس ّرا ِء َو فِي َّ
قال أمير المؤمنين (ْ (َ :)Qص َد ُق ْ ِ
ال ْخوا ِن َم َو َّد ًة أَ ْف َضلُ ُه ْم ِِل ْخوانِه فِي َّ

ِ
ـت لِ ِّلر َضا ( )Qا ْد ُع
الر َضا َ Qق َال ُق ْل ُ
عنْـدَ ِّ
اهلل ِل وألَ ْه ِ
ـت َأ ْف َع ُل
ـل َب ْيتِـي َف َق َال( :أو َل ْس ُ

ض
َع ْر ُِ
َ
ال َعلى َّ
ْ
النِب ِّي
م
ع
األ
َ
ِ
َ i
واألِئ َّمِةK
من كتاب الكايف

لي ِف ك ُِّل َي ْو ٍم
واهلل إِ َّن َأ ْع َم َلك ْ
ُـم َل ُت ْع َـر ُض َع َ َّ
و َلي َل ٍ
اسـ َت ْع َظ ْم ُت َذلِـك َ َف َق َ
ـة)َ ،ق َ
ـال
ْ
ـالَ :ف ْ
ِ
وج َّـل( :و ُق ِل
َـاب اهلل َع َّز َ
ِل( :أ َمـا َت ْق َـر ُأ كت َ

ور ُسـو ُله
ُـم َ
يرى اهلل َع َم َلك ْ
ا ْع َم ُلـوا َف َس َ َ
ِ
ُـون) َق َ
وا ُْل ْؤ ِمن َ
لي ْبـ ُن َأ ِب
ـالُ :
(ه َ
ـو واهلل َع ُّ
َطالِ ٍ
ـب(.))i

ِ
يسـى َع ْن َس َما َع َة َع ْن
َ -3عـ ْن ُع ْث َما َن ْب ِن ع َ
لل الصادق َ Qق َال س ِ
ـم ْعتُه َي ُق ُ
ول:
َأ ِب َع ْب ِد ا َّ
َ

ون َر ُس َ
ـوؤ َ
ـول اهلل(،))i
ُـم ت َُس ُ
( َمـا َلك ْ

ـوؤه َف َق َ
َف َق َ
ـال( :أ َمـا
ـال َر ُج ٌـل َك ْي َ
ـف ن َُس ُ
َت ْع َل ُم َ
ُـم ُت ْع َـر ُض َع َل ْيـه َفـإِ َذا
ـون َأ َّن َأ ْع َم َلك ْ

ـوؤوا
َر َأى فِ َيهـا َم ْع ِص َي ًة َسـا َءه َذلِ َك َف َل ت َُس ُ

َر ُس َ
وسوه).
ـول اللَّ ُ ُّ
َ -4عـ ْن َأ ِب َب ِص ٍري َعـ ْن َأ ِب َع ْب ِد اهلل ()i
َق َالُ ( :ت ْعر ُض األَ ْعم ُل َع َل رس ِ
ـول اهللi
َ ُ
َ
َ
َأ ْعما ُل ا ْل ِعب ِ
ـاد ك َُّل َص َب ٍ
اح َأ ْب َر ُار َهـا و ُف َّج ُار َها
َ
َ

ـو ُل اللَّ َت َع َ
ـال( :ا ْع َم ُلوا
وهـا ُ
اح َذ ُر َ
ـو َق ْ
وه َ
ـال س َـأ ْل ُت َأ َبـا َف ْ
ـوب ْب ِ
ـن ُشـ َع ْي ٍ
َ -1عـ ْن َي ْع ُق َ
ب َق َ َ
َت).
ِ
وسك َ
ور ُسـو ُله) َ
يرى اهلل َع َم َلك ُْم َ
وج َّـلَ :ف َس َ َ
ـو ِل اهلل َع َّـز َ
َع ْبـد اهلل الصـادق (َ )Qعـ ْن َق ْ

ُون) الرشح:
ور ُسـو ُله وا ُْل ْؤ ِمن َ
يرى اهلل َع َم َلك ُْم َ
(ا ْع َم ُلوا َف َس َ َ
قـال اإلمـام الصـادق (ُ ( :)Qت ْع َـر ُض
َق َ
ـم األَ ِئ َّم ُة).
ـالُ :
(ه ُ
لى رس ِ
ـول اهلل ( ،)iظاهـر
الزي ِ
َ -2عـن َعب ِ
ٍ
َان َم ِكينـ ًا األَ ْع َما ُل َع َ َ ُ
ـد اهلل ْب ِ
ـات وك َ
ـن َأ َبـان َّ َّ
ْ ْ
أن أعمال ِّ
أحاديـث هـذا البـاب َّ
كل أحـد
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حين ال َي ْن َبغي ا ْل َكال ُم).
الص ْم ُت َ
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْح َم ُد م َ
ِن ا ْل َبال َغ ِة َّ

مفصلـه يف ّ
كل يـوم وهـذا حيتمـل وجهين:
تعـرض على رسـول اهلل (ّ )i

أحدمها :أن تعرض عليه أعامل اليوم وا ّلليلة مع ًا وقت الصبح ،ويشعر به هذا اخلرب.

وثانيهما :أن تعـرض أعمال ا ّلليـل يف الصبـاح وأعمال النهـار يف املسـاء ،ألَ ّنما وقتـان لرفـع
الرضـا (.)Q
األَعمال ،و ُيشـعر بـه خبر عبـد اهلل بـن أبـان ِّ
الز ّيـات عـن ِّ

وهذه األَخبار ال تنايف ما رواه عبد اهلل بن سـنان عن الصادق ( )Qقال :قال رسـول اهلل (:)i
مـرة يف اخلميس
(يـوم اخلميـس تعرض فيـه األَعمال) ،الحتامل أن يقـع عرض أعامل األسـبوع َّ

هـذا  ،وقـال بعـض العا ّمـة َّ :
إن األَعامل تعـرض عىل رسـول اهلل ( )iعرض ًا جممل ً
ا كأن يقال

عملـت أ ّمتك خير ًا أو ّأنـا تعرض دون تعيين عاملها.
وقـال اإلمـام الصـادق ( )Qيف احلديث السـابقَ ( :فإِ َذا َر َأى فِ َيها َم ْع ِص َي ًة َسـا َءه) ،شـفقة عىل أ ّمته
ومشـاهدة ملخالفته وخمالفة ر ّبه.

قولـه (َ ( :)Qأ ْب َر ُار َهـا و ُف َّج ُار َهـا) ،الظاهـر أنّـه بيـان ل َ
ألعمال ،وضمير التأنيـث راجـع إليهـا،
والزهـاد
ر كثير ًا مـا يطلـق على األَوليـاء ُّ
ر بالكسر ،والب ّ
واإلضافـة بيان ّيـة ،واألبـرار مجـع الب ّ

والع ّبـاد ،وقـد يطلق عىل الطاعـة والعبادة واألَعامل الصاحلة ،ألَ ّنا ُتسـن إىل صاحبها وتتسـ ّبب

والفجـار مجع الفاجـر :وهو املرتكـب للمعايص ،وقد
لتقربـه إىل اهلل تعـاىل وهـذا هو املـراد هنا،
ّ
ّ
ِّ
املحـل وهذا أيضـ ًا هو
يطلـق على املعصيـة واألعمال القبيحـة مـن بـاب تسـمية احلـال ،باسـم
املـراد هنا .

الفجـار ا ّلتـي هـي عبـارة عـن األعمال
اح َذ ُر َ
وهـا) ،ضمير التأنيـث راجـع إىل ّ
قولـه (َ ( :)Qف ْ
القبيحـة ،أو إىل األَعمال باعتبـار نوعهـا املنهـي عنـه.
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مســاجدنــا

الر ِح ِم َو ا ْل ُع ُق ُ
وق).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْق َب ُح ا ْل َمعاصي َقطي َع ُة َّ

جامـــع جليـــل خليـــل اخليـــاط وهـــو
جام ــع يق ــع يف حمافظ ــة أربي ــل يف ش ــال
العـــراق ،ويعتـــر أحـــد أهـــم اجلوامـــع
يف أربيـــل ،ويتميـــز بالعمـــران اهلنـــديس
املعـــاري احلديـــث.
مدة بناء املسجد:
جام ــع جلي ــل اخلي ــاط بن ــي ع ــى الط ــراز
العث ــاين الرتك ــي ،حي ــث اس ــتغرق بن ــاؤه
ح ــوايل  10س ــنوات ،وم ــن يش ــاهد ه ــذا
اجلامـــع وخاصـــة يف املســـاء أو الليـــل
فأن ــه يق ــف عن ــد حتف ــة فني ــة وإس ــامية
وحضاري ــة ومدن ّي ــة تز ّي ــن وتزده ــي هب ــا
مدينـــة أربيـــل ،فأنـــوار منارتيـــه جتـــذب
عـــن الزائـــر للمدينـــة قبـــل أي منظـــر
آخ ــر.
ُشـــ ّيد وبنـــي اجلامـــع عـــى نفقـــة احلـــاج

جامع جليل خليل اخلياط
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جليـــل اخليـــاط اخلاصـــة والـــذي كان
أح ــد اثري ــاء املدين ــة إال ان ــه ت ــويف قب ــل
فـــرة قصـــرة مـــن افتتـــاح اجلامـــع.
واســـتوردت معظـــم مـــواد البنـــاء مـــن
خـــارج العـــراق ومـــن تركيـــا حتديـــد ًا،
ِ
بنائـــه النقـــوش
حيـــث امتزجـــت يف
والزخـــارف اإلســـامية داخـــل حـــرم
املســـجد ،فـــكان اجلامـــع يف طـــرازه
مزجيـــ ًا مـــن الطـــراز املعـــاري الفاطمـــي
والعباســـمي واألمـــوي ،وســـاهم يف
بنائ ــه جمموع ــة م ــن اخل ــراء واملرشف ــن
واملهندســـن مـــن خمتلـــف البلـــدان.
ويعتـــر مـــن أمجـــل املســـاجد يف منطقـــة
ال ــرق األوس ــط بع ــد مس ــاجد تركي ــا،

قال أمير المؤمنين ((:)Qأأَ ْف َض ُل ِّ
السرائِ ُر).
الذك ِر ا ْل ُقرآ ُن ُي ْش َر ُح ِب ِه ُّ
الص ُدو ُر َو َي ْستَني ُر ِب ِه َّ

ويبل ــغ ع ــدد املصل ــن يف ه ــذا اجلام ــع الكب ــر ب ــن ( )150و( )300مص ـ ٍ
ـل تقريب ــا ًيف كل فريض ــة.
أم ــا يف ص ــاة اجلمع ــة ،ف ــأن ع ــدد املصل ــن يتج ــاوز (ُ )2000م َص ـ ّـل ،ورب ــا وص ــل إىل ثل ــث ه ــذا
الع ــدد م ــن النس ــاء .ولوح ــظ إىل ان ع ــدد املصل ــن ي ــزداد ويبل ــغ ذروت ــه عن ــد املناس ــبات الديني ــة
كي ــوم مول ــد النب ــي حمم ــد ( )iومناس ــبة رأس الس ــنة اهلجري ــة ،وكذل ــك ي ــوم املبع ــث النب ــوي.
والف ــرة الت ــي اس ــتغرقت يف بن ــاء جام ــع جلي ــل اخلي ــاط ه ــي ع ــر س ــنوات ،حي ــث ب ــدأ العم ــل يف
بنائـ ِ
ـه عــام  1417هـــ1997/م ،وانتهــى عــام  1428هـــ2007/م.
مساحة املسجد:
وتبل ــغ مس ــاحة املس ــجد اإلمجالي ــة ح ــوايل ( )15000م 2مخس ــة ع ــرة أل ــف م ــر مرب ــع ،ويتأل ــف
اجلام ــع م ــن مئذنت ــن تبل ــغ ارتف ــاع الواح ــدة منه ــا ( )73ثالث ــة وس ــبعون م ــر ًا ،أم ــا القب ــة الوس ــطية
فتبل ــغ ارتفاعه ــا ()45م مخس ــة وأربع ــون م ــر ًا.
وحيتـــوي املســـجد عـــى قاعتـــن ملحقتـــن ،تتســـع حلـــوايل  300شـــخص ،باإلضافـــة إىل جملـــس
يســـتخدم يف أيـــام اجلمـــع واملناســـبات الدينيـــة ويتســـع إىل ( )400-300شـــخص ،وهنـــاك عـــدة
غـــرف تســـتخدم لـــإدارة واحلـــرس وخلـــدم املســـجد مضافـــ ًا إليهـــا احلديقـــة اجلانبيـــة والنافـــورة
وموقـــف الســـيارات.

فائدة عامة:

أمهية املسجد يف حياة املجتمع:
يمكن إمجال أمهية املسجد يف املجتمع يف مجلة من األمور منها:
 -1تربي ــة املجتم ــع ع ــى أس ــاس الوح ــدة وع ــدم التفري ــق بينه ــم :فاملس ــجد للجمي ــع ف ــا يف ــرق
بـــن أبيـــض وأســـمر ،وبـــن غنـــي وفقـــر ،وبـــن متعلـــم وغـــر متعلـــم ،فاملســـجد جيعـــل أفـــراد
ـمى اآلن بحق ــوق
املجتم ــع كله ــم سواس ــية ال يتع ــدى ف ــرد ع ــى ح ــق ف ــرد آخ ــر ،وه ــذا م ــا يس ـ ّ
اإلنســـان.
 -2تربي ــة املجتم ــع ع ــى الش ــورى :فاملس ــجد م ــكان للتش ــاور يف األم ــور الديني ــة وإعط ــاء ال ــرأي
األص ــح ،فذل ــك جيع ــل املجتم ــع متش ــاور ًا ومتقاربــ ًا يف م ــا ب ــن أف ــراده.
 -3القض ــاء ع ــى الفق ــر :فف ــي املس ــجد س ــيتعرف الغن ــي ع ــى الفق ــر ويق ــدم ل ــه املس ــاعدة املادي ــة،
أو عـــن طريـــق صناديـــق الـــزكاة والصدقـــات املوجـــودة يف املســـاجد الـــذي يذهـــب مالـــه لفقـــراء
املجتم ــع.
 -4ن ــر املعرف ــة والعل ــم ب ــن أف ــراد املجتم ــع :فاملس ــجد من ــر لط ــرح املواضي ــع العلمي ــة احلياتي ــة
بجان ــب املواضي ــع الديني ــة ،فينت ــج جمتم ــع متعل ــم ومثق ــف.
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اآلداب االسالمية

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْع َظ ُم ُّ
ْد ِ
صاح ِبه).
وب َذ ْن ٌب َص ُغ َر ِعن َ
الذ ُن ِ

الثيـــاب نعمة عظيمـــة من نعم اهلل عىل عباده ،لســـر جســـد اإلنســـان ووقايته من احلـــر والربد
فصلةَ ،وب َّينت القدر الواجب ســـره،
وســـائر اآلفات ،وقد وردت النصـــوص الرشعية بأحـــكام ُم ّ
واملســـتحب من الثوب واملحـــرم ،واملكروه ،واملباح مقـــدار ًا وكيفية ،ومن تلـــك األحكام أن يكون
الثوب مـــن مال حالل وغـــر مغصوب ،وأن يكـــون طاهر ًا ،وال مـــن جلد امليتـــة وال من أجزاء
غـــر املأكول حلمه ،...ويشـــرط يف ثوب الرجـــل يف الصـــاة أن ال يكون من احلريـــر وال مذهب ًا
وحيرم لبســـهام للرجال أيضـــ ًا يف غري الصالة.
ونحاول الرتكيز هنا عىل اآلداب اخلاصة بارتداء الثوب والتي هي:
اهلم واحلـــزن َويكْبِ ْت العـــدو ،وملا ورد
 -1يســـتحب لبس الثوب النقـــي النظيف ،فإنـــه ُيذهب َّ
عـــن أيب عبـــد اهلل الصادق  Qقـــال( :إن اهلل عـــز وجل حيب اجلـــال والتجمـــل ويبغض البؤس
والتباؤس) الـــكايف :ج ،6ص.440
مضافـــ ًا إىل ان اهلل حيـــب أن يرى أثر نعمتـــه عىل عبده ،فعـــن أيب عبد اهلل الصـــادق ( )Qقال :قال
أمـــر املؤمنـــن ( :Qإن اهلل مجيل حيب اجلـــال وحيب أن يـــرى أثر النعمة عـــى عبده) الـــكايف :ج،6
ص.438
 -2التسمية (بسم اهلل الرمحن الرحيم) يف كل مرة يلبس فيها مالبسه.
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الص ْب ُر َو الن َ
ِب شِعا َر ُه َودِثا َر ُه).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْح َز ُم الن ِ
َّظ ُر ِل ْل َعواق ِ
ّاس َم ْن كا َن َّ

 -3يســـتحب تَز ّيـــن املســـلم ألخيـــه املســـلم (يا أبـــا ذر مـــن كان له قميصـــان فليلبس
وألصحابـــه وألهله ،كـــا َيتز ّيـــن للغريب الذي أحدمها ،و ُيلبـــس االخر أخاه) (الوســـائل :ج،5
ُيـــب أن يراه عـــى أحســـن هيئة.
ص.)54
 -4يســـتحب أن يكون اإلنســـان يف أحسن زي  -8عند لبس الرساويل يقول( :اللهم اســـر
قومـــه ،وأن ُيظهـــر الغنى بني النـــاس وإن مل يكن عـــوريت ،وآمن روعتي ،وأعـــف فرجي ،وال
ِ
غني ًا ،إال مـــع التهمـــة املنُق َصة له ،قـــال أبو عبد تعجل للشـــيطان يف ذلك نصيبـــا ،وال له إىل
وي ّيجني
اهلل الصـــادق ( )Qلعبيد بن زيـــاد ( :إظهار النعمة ذلك وصوال ،فيصنـــع إ َّيل املكائدُ ،
أحب إىل اهلل مـــن صيانتها فإيـــاك أن تتزين إال يف الرتكاب حمارمك) (مـــكارم األخالق :ص.)101
أحســـن زي قومك) (الـــكايف :ج ،6ص.)440
 -9يســـتحب لبس املالبـــس املصنوعة من
 -5أن ال يكـــون من ثياب الشـــهرة ملـــا ورد من القطـــن ،فعن أيب عبد اهلل الصـــادق عن أمري
أن اهلل تعـــاىل يبغض شـــهرة الثيـــاب ،فعن اإلمام املؤمنـــن ( )Lقال( :البســـوا ثياب القطن
احلســـن عليه الســـام قـــال ( :من لبـــس ثوبا فإهنـــا لباس رســـول اهلل  Oوهو لباســـنا)
يشـــهره كســـاه اهلل يوم القيامـــة ثوبا مـــن النار) (الكايف :ج ،6ص.)446
(الـــكايف :ج ،6ص .)445وروي عـــن اإلمـــام الصادق  -10يســـتحب لبس املالبـــس البيضاء فعن
( )Qأوحـــى اهلل إىل نبـــي مـــن أنبيائـــه( :قـــل رســـول اهلل (( :)Oليس مـــن ثيابكم يشء
للمؤمنني ال يلبســـوا مالبس أعدائي ،وال يطعموا أحســـن من البيـــاض فالبســـوه وكفنوا فيه
مطاعم أعدائي ،وال يســـلكوا مســـالك أعدائي ،موتاكم) (مكارم األخـــاق :ص.)104
فيكونـــوا أعدائي كام هـــم أعدائي) (احلدائـــق الناظرة -11 :يكـــره لبـــس الثوب األســـود ،إال يف
ج ،7ص.)116
عـــزاء أهل البيـــت ( ،)Kفإنه مســـتحب.
 -6يقـــول عند ارتدائه مالبســـه اجلديدة( :بســـم  -12عـــدم تَشـــ ّبه الرجـــال بالنســـاء
ٍ
اهلل وبـــاهلل ،اللهـــم اجعله ثـــوب ُي
مـــن وتقوى والنســـاء بالرجـــال يف الثيـــاب ،فقد لعن
وبركـــة  ،اللهـــم ارزقنـــي فيه حســـن عبادتك النبـــي ( )iاملتشـــبهني مـــن الرجـــال
وعمال بطاعتك وأداء شـــكر نعمتـــك  ،احلمد هلل بالنســـاء ،واملتشـــبهات مـــن النســـاء
الذي كســـاين ما أواري به عـــوريت
وأجتمل به يف بالرجـــال ،وعن اإلمـــام الصـــادق (:)Q
ّ
الناس) (مـــكارم األخـــاق :ص.)99
(كان رســـول اهلل ( )iيزجر الرجل يتشبه
وقيـــل :إذا حصـــل عىل ثـــوب جديـــد :يتوضأ بالنســـاء وينهى املرأة أن تتشـــبه بالرجال يف
ويصـــي ركعتـــن يقـــرأ يف كل ركعـــة احلمـــد لباســـها) (مكارم األخالق :ص.)118
والتوحيـــد وآية الكريس وســـورة القدر وحيمد اهلل  -13أخـــذ قدح من مـــاء وقراءة ســـورة
الذي ز ّينـــه يف الناس ،وليكثر مـــن قول (ال حول القـــدر عليه  36مرة ورش املـــاء عىل الثوب.
وال قـــوة إال باهلل) فقـــد روي أنـــه إن فعل ذلك (روي أنـــه من فعـــل ذلك فـــإن صاحب
فإنـــه ال يعيص اهلل هبـــذا الثوب).
الثـــوب يكـــون يف ســـعة حتى يبـــى ذلك
 -7يســـتحب ملـــن كان لديه مالبس يســـتطيع أن الثوب) (ثـــواب األعـــال :ص.)25
يتصـــدق هبا عىل مـــن ال يملكهـــا أن يفعل ذلك ويف رويـــة أخـــرى :يقـــرأ عىل قـــدح ماء
ففيه أجر كبـــر ،عن النبـــي ( ...( :)Oوال آمن ســـورة القـــدر والتوحيد والكافـــرون كل
باهلل من اكتســـى وأخوه عريـــان) (مـــكارم األخالق :واحـــدة عرش ًا ثم يـــرش املاء عـــى الثوب.
ص )134وجاء يف وصية رســـول اهلل ( )Oأليب ذر( :عيون أخبـــار الرضـــا :Qج ،1ص.)315
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األخالق عند أمري املؤمننيQ

ْفاج َر ُة).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْس َر ُع َشي ٍء ُع ُقو َب ًة ا ْل َي ُ
مين ال ِ

اإلغــرتار بالســـرت اإلهلـــي
ِ
ِ
الس ْ ِت
قال أمري املــؤمنني (( :)Qك َْم م ْن ُم ْس َت ْد َرج باإلحسان إ َل ْيهَ ،و َم ْغرور بِ َّ
َع َل ْي ِهَ ،و َم ْف ُتون بِ ُح ْس ِن ا ْل َق ْو ِل فِ ِيه! َو َما ا ْب َت َل اهللُ َأ َحد ًا بِ ِم ْث ِل االْ ْمال َِء َل ُه)

هنج البالغة.799 :

مــن املعلــوم ّ
أن اهلل تعــاىل كريــم ال بخــل يف ســاحته عـ ّـز وجـ ّـل ،ينعــم عــى َمـ ْن يعرفــه و ّيوحــده ،وعــى
َم ـ ْن ال يعرفــه بــل وينكــر وجــودهّ ،إل أن ذلــك ال يعنــي يف حــال مــن األحــوال تســاوي احلالــن فانــه
يفيــض بنعمــه الواســعة عــى خملوقاتــه كونــه املنعــم واخلالــق والغنــي املطلــق عــن أي أحــد مهــا كان،
والقــوي واجلبــار واملهيمــن ،والــذي تســع رمحتــه كل يشء ،والــذي أوجــد األشــياء مــن العــدم ،ممــا
يعنــي أن اجلميــع َخ ْل ُق ـ ُه ،ومل يفـ ّـرق بينهــم ســوى أن املخلوقــن انقســموا اىل قســمني:
ونزهــه عــن الرشيــك والوالــد والولــد والصاحــب ،ونفــى
قســم آمــن بخالقــه وموجــده ومدبــره ،ف َع َبــدَ ُه َّ
عنــه االحتياج.
وقسم آخر انحرف وابتعد عن الصواب ،ومل يذق حالوة اإليامن والتوحيد.
وحــدّ د لــه الطريــق املوصــل اىل
وكل منهــا مل تتدخــل القــوة يف اختيــاره ،وإنــا قــد ّ
وضــح لــه املســار ُ
اخلــر ،فــكان توجهــه بمحــض إرادتــه مــن دون مــا إجلــاء أو جــر ،ولكــن الطبيعــي ســيكون القســم
األول أقــرب وأفضــل حــاالً مــن القســم اآلخــر ،ولــذا حصــل املطيعــون عــى امتيــازات ،كــا ُحـ ِ
ـر َم
العاصــون مــن بلــوغ درجــات ال يصلــون إليهــا ّإل باإليــان والتوحيــد والتقــوى كــا هــو احلــال يف
القســم األول.
ولكــن هــذا ال يعنــي حرمــان القســم اآلخــر مــن مجيــع االســتحقاقات الطبيعيــة هلــم كمخلوقــن ،بــل
هلــم ذلــك ،ثــم تــأيت مرحلــة االختبــار ،ل ُيكشــف مــن خــال ذلــك مــدى االعتبــار واالتعــاظ إذ مــا مــن
ـو َشـ ِ
يشء خلقــه تعــاىل ّإل وفيــه موعظــة وعــرة َ
(لِـ ْن َ
ـهيدٌ ) ســورة ق.37 :
ـم َع ُ
وهـ َ
كان َلـ ُه َق ْلـ ٌ
السـ ْ
ـب َأ ْو َأ ْل َقــى َّ
فــإذا اســتفاد أحــد مــن هــذا واجتــاز االختبــار وكانــت النتيجــة االهتــداء واإليــان فيكــون لــه ما للقســم
األول ،وامــا لــو مل يســتفد بــل متــادى عــى أســاس القــوة واالغــرار ببعــض القابليــات التــي مل يلتفــت اىل
ؤخــر عســى أن يرعــوي ويرجــع اىل صوابــه ورشــدهّ ،
أهنــا خملوقــة هلل تعــاىل ايضـ ًا ،فســوف ُيمهــل و ُي ّ
وإل
فمصــره النــار وســاءت مصــرا ،وقــد أدى بنفســه هــو اىل هــذا املصــر ومــن دون ظلــم أو انحيــاز ضــده
أو جنايــة مــن أحــد عليــه؛ ألنــه تعــاىل غنــي عــن العاملــن ال تنفعــه طاعــة املطيــع وال تــره معصيــة
العــايص.
بــل النفــع والــرر يف دائــرة العبــد فقــط ،وســيندم ويشــعر وقتئــذ بأنــه جنــى عــى نفســه بذلــك
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ْمال َما ْ
اش ُت ِر َي ْت ِب ِه ْال ِخ َر ُة).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْز َكى ال ِ

االنخــداع بتــوايل الفــرص والــذي قــد ظــن أن ذلــك
اإلحســان وتتابــع النِعــم عليــه يعنــي انــه عــى الطريــق
الصحيــح حســبان ًا منــه انــه لــو مل يكــن كذلــك ملــا تواصلــت
النعــم عليــه لكنــه غفــل عــن انــه تعــاىل قــد حــدد الطريــق
وبــن املســتقيم مــن املعــوج ،ثــم أوكل األمــر يف
لــكل أحــد ّ
االختيــار والســلوك اىل إرادة العبــد مــن دون تأثــر أو ضغــط.
ويعــرف أيضـ ًا أن عــدم أخــذه بالعــذاب وعــدم تعجيــل العقوبة
لــه عــى املعــايص إنــا هــو ســر مــن اهلل تعــاىل اخلالــق العظيــم
الــرؤوف الرحيــم اللطيــف احلنّــان املنّــان ،وليــس عجــز ًا عــن
إيقــاع العــذاب وبالشــكل املناســب حســب مــا يشــاؤه تعــاىل.
فالدعــوة إذن مــن خــال هــذا البيــان اىل أن يراقــب العبــد ر ّبــه،
ويستشــعر وجــوده ،ويؤمــن بقدرتــه ،وانــه مط ّلــع عــى كل يشء
حتــى خطــرات القلــب وحلظــات العــن ومــا جيــول مــن أفــكار
ولــو مل يبدهــا ألحــد ،فعندئــذ يكــون العبــد عــى جانــب كبــر
مــن التقــوى ،والــورع عــن حمــارم اهلل عـ ّـز وجـ ّـل بــا يوفــر لــه
حالــة االســتقامة بأجــى صورهــا وأهبــى مظاهرهــا ،فينعــم هبــا
ليصــل اىل رضــوان اهلل ومــا فيــه خــر الدنيــا واالخــرة.
ٍ
حينئــذ مــن أن ال يغــر بإقبــال الدنيــا عليــه ،
فالبــد للعاقــل
وكونــه حمظوظ ـ ًا إذ مــن املمكــن أن يكــون ذلــك اختبــار ًا فــا
ُبــدَّ مــن أن متوازنــ ًا حمافظــ ًا عــى القواعــد الصحيحــة التــي
تضمــن لــه عــدم املســاءلة أو املحاســبة.
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عقـائــدنــا

احللقة الثامنة واألربعون
بنــا ًء عــى مــا ورد يف املصــادر فــان حــدوث عالمــات الظهــور هــو كحــدوث بقيــة الظواهــر الطبيعيــة
تابعــة لنظامهــا يف الكــون ،لكــن بعــض الروايــات حتدثــت عــن وقــوع بعــض هــذه العالئــم بصــورة
غــر طبيعيــة حتــى أن مــن يســمع هبــا يتصــور أن وقوعهــا يتوقــف عــى إعجــاز خــارق للعــادة ،فعــى
نحــو املثــال :طلــوع الشــمس مــن املغــرب ،أو الصيحــة التــي تُســمع يف الســاء ،فــإن مــا يفهــم مــن
ظاهرمهــا أهنــا ال تتحقــق ّإل عــن طريــق اإلعجــاز ،وحدوثهــا عــى جمراهــا الطبيعــي قضيــة غــر
معتــادة ،نعــم لعــل بعــض العالمــات هلــا معــاين كنائيــة وأهنــا غــر رصحيــة ،وتشــر إىل قضايــا ال
حتــدث بمجراهــا الطبيعــي.
اجلديــر بالذكــر أن هنــاك أحاديــث كثــرة وردت يف كتــب احلديــث والروايــات عــن عالئــم الظهــور،
ـول عليهــا ،ومــن ناحيــة الداللــة غــر منســجمة أيض ـ ًا،
ولكــن بــا أن ســند أغلبهــا ضعيــف ،فــا يعـ ّ
ويبــدو ان ســبب هــذا أن أمهيــة القضيــة املهدويــة مــن جهــة ،ورغبــة املســلمني الشــديدة لالطــاع عــى
18
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ْب ْ
اشتِغا ُل ُه ِب ِذك ِر اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل َص ِ
الح ا ْل َقل ِ

كيفيــة حتقــق األحــداث يف املســتقبل ،وظهــور
عالئــم اإلمــام املهــدي ( )Qمــن جهــة أخــرى،
تســببتا أن يســتغل حــكّام اجلــور وأعــداء
اإلســام هــذا املوقــف ،وأن يقومــوا بتصحيــف
وحتريــف الروايــات ملصاحلهــم السياســية.
وبــا أن هنــاك روايــات صحيحــة ومتواتــرة
وردت حــول عالئــم الظهــور ،فــا يمكــن أن
يشــك يف مجيــع الروايــات الــواردة حتــت ذريعــة
أن هنــاك روايــات موضوعــة ومزيفــة وردت يف
الكتــب واألخبــار ،أو وجــود أشــخاص يدّ عــون
املهدويــة كذبــا ،فيتــم طرحهــا وإســقاطها مــن
درجــة االعتبــار.
وقــد ذكــر الشــيخ املفيــد (- )Gيف كتــاب
اإلرشــاد ج ،2ص -368عالئــم كثــرة
اســتخلصها مــن األحاديــث التــي اعتربهــا
صحيحــة وثابتــة عنــده ،وقــد مجــع بــن العالئــم
القريبــة واملقارنــة للظهــور والقيــام ،بصــورة
جمملــة وموجــزة:
قــال ( : )Šقــد جــاءت اآلثــار بذكــر عالمــات
لزمــان قيــام القائــم املهــدي ( ،)Qوحــوادث
تكــون أمــام قيامــه ،وآيــات و دالالت ،فمنهــا:
خــروج الســفياين ،و قتــل احلســني ،واختــاف
بنــي العبــاس يف امللــك الدنيــوي وكســوف
الشــمس يف النصــف مــن شــهر رمضــان،
وخســوف القمــر يف آخــره عــى خــاف
العــادات ،وخســف بالبيــداء ،وخســف باملرشق،
وخســف باملغــرب ،وركــود الشــمس مــن عنــد
الــزوال اىل وســط أوقــات العــر ،وطلوعهــا
مــن املغــرب ،وقتــل نفــس زك ّيــة بظهــر الكوفــة
يف ســبعني مــن الصاحلــن ،وذبــح رجــل

هاشــمي بــن الركــن واملقــام ،وهــدم حائــط
مســجد الكوفــة ،وإقبــال رايــات ســود مــن
قبــل خراســان ،وخــروج اليــاين ،وظهــور
املغــريب بمــر ومت ّلكــه الشــامات ،ونــزول
الــرك اجلزيــرة ،ونــزول الــروم الرملــة،
وطلــوع نجــم يــيء كــا يــيء القمــر ،ثــم
ينعطــف حتــى يــكاد يلتقــي طرفــاه ،ومحــرة
تظهــر يف الســاء وتنتــر يف آفاقهــا ،ونــار
ـو ثالثــة
تظهــر باملــرق طــوال وتبقــى يف اجلـ ّ
أيــام أو ســبعة أيــام ،وخلــع العــرب أعنّتهــا
ومت ّلكهــا البــاد ،وخروجهــا عــن ســلطان
العجــم ،وقتــل أهــل مــر أمريهــم وخــراب
الشــام واختــاف ثــاث رايــات فيــه،
ودخــول رايــات قيــس والعــرب اىل أهــل
مــر ،ورايــات كنــدة اىل خراســان ،وورود
خيــل مــن قبــل املغــرب حتــى تربــط بفنــاء
احلــرة).
وقــد تقــدم يف احللقــة الســابقة ان عالمــات
الظهــور تنقســم اىل عالمــات حتميــة
وعالمــات غــر حتميــة ،وقــد تقــدم احلديــث
عــن العالمــات احلتميــة ،إمــا العالمــات
غــر احلتميــة ،فهــي التــي قــد تتحقــق أو ال
تتحقــق.
ومــن العالمــات غــر احلتميــة قبيــل ظهوره
( ،)Qكثــرة مــوت الفجــأة ،والــزالزل،
وكثــرة احلــروب والفــوىض ،واخلســوف
والكســوف يف غــر وقتــه ،وكثــرة األمطــار،
وغريهــا اســتناد ًا عــى الروايــات التــي
تتحــدث عــن عالمــات الظهــور.
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الص ْب ِر َّ
الت َو ُّك ُل َعلى اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل َّ

ذكرنــا يف العــدد الســابق أن االمــام
املهــدي (عجــل اهلل فرجــه) هــو الــذي
ســوف حيقــق غايــة كل الرســاالت
االهليــة ،وأمنيــات االنبيــاء واالوصيــاء
واملصلحــن عــى طــول تاريــخ
البــري ،فهــو الــذي ســوف يملــئ
االرض قســطا وعــدال بعدمــا ملئــت
ظلــ ًا وجــور ًا ،ويف حكومتــه الزكيــة
ســوف يتكامــل النــوع االنســاين،
وهــذا التكامــل االنســاين ســوف
ّ
يتجــى بعــدة مســتويات:
املستوى االول :التكامل العلمي:
إذا كانــت احلداثــة هــي إتبــاع كل أمــر
حديــث وحماولــة الوصــول اىل أرقــى
املســتويات العلميــة والتكنولوجيــة،
فــان دولــة االمــام املهــدي( )Qســوف
تكــون دولــة حداثويــة بامتيــاز،
فاإلمــام ( )Qســوف يــأيت للنــاس
ويطــور العلــم اىل
بعلــوم مل يعهدهــا
ّ
درجــة ال يمكــن ختيلهــا حاليــ ًا.
ِ
ـم
يقــول االمــام الصــادق (( :)Qالعلـ ُ
ســبع ٌة ِ
َ
ميــع مــا
وع
ــرون َحر ًفــاَ ،ف َج ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
الر ُس ُ
ــل َحرفــانَ ،ف َلــم
جــا َءت بــه ُّ
ي ِ ِ
ــر
عــرف الن ُ
َ
ّــاس َحتَّــى ال َيــو ِم َغ َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ــم ()Q
احلَرفــن ،فــإذا قــا َم القائ ُ
أخــرج اخلمســ َة و ِ
العرشيــ َن َحر ًفــا
َ
َ َ َ َ
حلر َفــنِ
َف َب َّثهــا ِف النّـ ِ
ـاسَ ،
ـم إ َل َيهــا ا َ
وضـ َّ
حتّــى يب َّثهــا ســبع ًة ِ
وعرشيــ َن َحر ًفــا)
َ َ
َُ
َ
خمتــر بصائــر الدرجــات :ص.١١٧

طبعــا املقصــود مــن احلــرف هــو
وحــدة قيــاس ملســتوى العلــم ،مثــل
اي وحــدة قياســية اخــرى .وحينــا
يبــث االمــام هــذه الدرجــات الكثــرة
التــي تعــادل اضعــاف مــا عنــد النــاس
مــن علــم فــا شــك بــان ذلــك ســوف
يــؤدي اىل طفــرة علميــة هائلــة جــد ًا.
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والتكامل اإلنساني

الحلقة الثانية

وهــذا التقــدم العلمــي الــذي يصاحــب دولــة االمــام
املهــدي( )Qســوف يكــون عــى مجيــع االصعــدة التــي
حيتاجهــا االنســان.
املستوى الثاين :التطور العقيل:
مــن املؤ ّكــد أن قيمــة االنســان بعقلــه ال بــيء آخــر ،فبــه مت ّيــز
عــن بقيــة املوجــودات ،وهــذا العقــل بطبيعتــه عامــل ف ّعــال،
وقــادر عــى إدراك كل مفــردات الواقــع ،وايصــال االنســان
اىل اعــى املســتويات ،ولكــن بســبب ســوء الرتبيــة والتعليــم
والظــروف املختلفــة يرتاجــع العقــل حتــى يصبــح االنســان
يف بعــض االحيــان أدنــى مســتوى مــن البهيمــة ،ولــذا جــاءت
الرســل االهليــة ألجــل ازالــة كل املســببات املوجبــة لغيــاب
العقــل حتــت تــراب وظــام اجلهــل والتخ ّلــف ،ولــذا قــال
امــر املؤمنــن ( )Qيف علــة ارســال االنبيــاءَ ( :فبع َ ِ
يهــم
ََ
ــث ف ْ
ــاق فِ ْطرتِ ِ
ِ
َ
ــه،
وه ْم ِمي َث
ــم َأنْبِيــا َء ُه ،ل َي ْســت َْأ ُد ُ
َ
َــر إِ َل ْي ِه ْ
ُر ُســ َل ُهَ ،و َوات َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـروا
َو ُي َذك ُِّر ُ
ـي ن ْع َمتــهَ ،و َ ْ
يت َُّجــوا َع َل ْي ِهـ ْ
وهـ ْ
ـم َبال َّت ْبليـغَِ ،و ُيثـ ُ
ـم َمنْـ َّ
َلــم َد َف ِائــ َن ا ْل ُع ُق ِ
ــول) هنــج البالغــة :ص.43
ُ ْ
فالعقــول فيهــا دفائــن أي كنــوز مدفونــة بســبب العوامــل

العدد ( )62لشهر رجب األصب سنة 1440هـ

الرضا ِّ
الث َق ُة ِباهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل ِّ

الســلبية التــي متـ ّـر عــى االنســان ،فيــأيت املــروع
االهلــي لكــي يعيــد لإلنســان عقلــه الكامــل،
وبذلــك يســتطيع إدراك الواقــع بــكل تفاصيلــه
فيصــل اىل غاياتــه وامنياتــه.
واالمــام املهــدي ( )Qيبــدأ بتنفيــذ هــذه املهمــة
عــى ارض الواقــع بشــكل عمــي ،حتــى ينطلــق
االنســان يف دولتــه وهــو يملــك أكــر ســاح
يواجــه بــه احليــاة وهــو العقــل ،ولــذا يقــول
ِ
ــع
االمــام الصــادق (( :)Qإِ َذا َقــا َم َقائ ُمنَــا َو َض َ
ـى ر ُؤ ِ ِ ِ
ـع ِ َبــا ُع ُق َ
ـم
وس ا ْلع َبــاد َف َج َمـ َ
اهلل َيــدَ ه َعـ َ ُ
ولُـ ْ
ــم) .الــكايف :ج ،١ص ٢٥
وك ََم َل ْ
ــت بِــه َأ ْح َل ُم ُه ْ
املستوى الثالث :التكامل االجتامعي:
يرتتــب ويتمخــض عــن التكامــل العلمــي
والعقــي نــوع من التامســك االجتامعــي والوحدة
االجتامعيــة ،الن املجتمــع آنــذاك ســوف خيلــو
مــن كل االمــراض االجتامعيــة املؤديــة اىل
تفكّكــه ،وانتشــار احلقــد واحلســد والكراهيــة
فيــه ،فــا جــور وال ظلــم يف زمانــه (،)Q
يصبــح االخ حيــب اخيــه ،واجلــار ال حيســد
جــاره ،وتســدّ كل عوامــل الفســاد واالنحــراف،
املعــر عنــه باملجتمــع الصالــح الــذي
وهــو
ّ
ســوف يســتخلف االرض ويرثهــا ،قــال تعــاىل:
ــور ِمــن بع ِ
الز ُب ِ
الذك ِ
ــد ِّ
ْــر َأ َّن
﴿و َل َقــدْ َك َت ْبنَــا ِف َّ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
الـ َ
ـون﴾ األنبيــاء،١٠٥:
ْالَ ْر َض َير ُث َهــا ع َبــاد َي َّ
الص ُ
قــال االمــام الباقــر ( )Qيف تفســر اآليــة:
(القائــم ( )Qواصحابــه) .تفســر القمــي 435 - 434 :
.فاملجتمــع الصالــح هــو املجتمــع املؤمــن بــاهلل
ورســوله واليــوم اآلخــر ،املــؤ ّدي للتكاليــف
االهليــة واملتجنــب للحرمــات الســابق باخلــرات
العامــل للصاحلــات ،وهــذه املواصفــات كلهــا
تنطبــق عــى جمتمــع عــر الظهــور املبــارك.
املستوى الرابع :التكامل االقتصادي:
ال شــك بــان للجانــب االقتصــادي واملــايل
الــدور االســاس يف رفاهيــة االنســان وســعادته
لتحقيــق امنياتــه وراحتــه ،ومشــكلة الفقــر
والعــوز عصفــت باإلنســان عــى طــول التاريخ،
وجعلــت منــه ســلعة تبــاع وتشــرى ،هــذا مــن
جهــة ،ومــن جهــة اخــرى فــان اهلل تعــاىل جعــل

يف هــذه االرض كل االمكانــات واخلــرات التــي
يســتطيع االنســان -اذا مــا اســتثمرها -ان يعيــش
افضــل احليــاة ،الن فيهــا الكفاية وفــوق الكفاية ،اال
ان االنســان امــا انــه يســتأثر بــا خيــرج منهــا فيشــبع
بعــض وجيــوع آخــرون ،وامــا انــه جيهــل بكيفيــة
االســتفادة منهــا ،وهنــا يــأيت دور االمــام(،)Q
وحكومتــه الراشــدة لكــي يســتفيد االنســان مــن
كل خــرات االرض ،حيــث يكــون العــدل هــو
الســائد ،ويتــم توزيــع الثــروة بشــكل عــادل بحيث
ال يكــون هنــاك فقــر ابــدا ،ويتفاضــل النــاس
اقتصاديــا ً بأمــور زائــدة عــن احلاجــة ،بــل ســوف
يرتفــع مســتوى االدراك بحيــث يصبــح االنســان ال
يأخــذ اال بمقــدار مــا حيتــاج اليــه.
روي عــن رســول اهلل (( :)Oأبرشكــم باملهــدي
يبعــث يف أمتــي عــى اختــاف مــن النــاس
وزالزل ،يمــأ األرض قســط ًا وعــدالً كــا ُملئــت
جــور ًا وظلـ ًا ،يــرىض عنــه ســاكن الســاء وســاكن
قســم املــال صحاحــ ًا فقــال رجــل:
األرضُ ،ي ّ
مــا صحاحــ ًا؟ قــال ( )Oبالســو ّية بــن النــاس،
ويمــأ اهلل قلــوب أمــة حممــد صلــوات اهلل عليــه
غنــى ،ويســعهم عدلــه حتــى يأمــر منادي ـ ًا ينــادي
يقــول :مــن لــه يف املــال حاجــة؟
فــا يقــوم مــن النــاس إال رجــل واحــد فيقــول:
ائــت الســدّ ان -يعنــي اخلــازن -فقــل لــه :إن
املهــدي ( )Qيأمــرك أن تعطينــي مــاالً ،فيقــول لــه:
ُأحــث ،حتــى إذا جعلــه يف حجــره وأبــرزه نــدم...
الــخ) دالئــل اإلمامــة :ص ٢٤٩
اذن يف دولــة االمــام املهــدي ( )Qتطــور اقتصــادي
وثــروة كبــرة ورفــاه اقتصــادي وعدالــة اجتامعيــة
عامــة ال تــدع فقــرا وحمتاجــا ابــدا.
اخلالصة:
مــن خــال ما مــى ومــن خــال هــذه املســتويات
وغريهــا ســوف يصبــح املجتمــع االنســاين يف زمــان
وعــر الظهــور املقــدس جمتمعــ ًا متكامــاً ،قــد
وصــل اىل غائيــة خلقتــه ويصبــح النــوع البــري
خليفــة هلل يف ارضــه كــا اراده اهلل تبــارك وتعــاىل.
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل ُّ
ْد ا ِ
هلل َتعالى).
الر ْغ َب ُة فيما ِعن َ
الز ْه ِد َّ

رجب األصب

والدة اإلمام حممد الباقر (:)Q
يف اليــوم األول مــن شــهر رجــب املرجــب ولــد اإلمــام أبــو جعفــر حممــد الباقــر (،)Q
سنة (57هـ) يف املدينة املنورة.
مـــن ألقابـــه :الباقـــر ،ألنـــه بقـــر علـــوم النبيـــن ،والشـــاكر ،واهلـــادي ،واألمـــن،
ويدعـــى :الشـــبيه ،ألنـــه كان يشـــبه رســـول اهلل (.)O
أمـــه فاطمـــة بنـــت احلســـن املجتبـــى ( ،)Qذكرهـــا اإلمـــام الصـــادق ( )Qيومـــ ًا
فقـــال :كانـــت صديقـــة مل يـــدرك يف آل احلســـن امـــرأة مثلهـــا.
وروي أهنـــا كانـــت عنـــد جـــدار ،فتصـــدع اجلـــدار ،فقالـــت :ال وحـــق املصطفـــى،
م ــا أذن اهلل ل ــك يف الس ــقوط ،فبق ــي مع ّلقــ ًا يف اجل ــو حت ــى ج ــازت ،فتص ــدق عنه ــا
ع ــي ب ــن احلس ــن ( )Qبامئ ــة دين ــار.
والدة اإلمام عيل اهلادي ( )Qوشهادته:
يف الثـــاين مـــن شـــهر رجـــب ولـــد اإلمـــام العـــارش مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت ()K
اإلمـــام أيب احلســـن عـــي اهلـــادي ( )Qســـنة (212هـــ) ،ويف الثالـــث مـــن رجـــب
س ــنة (254هـــ) استش ــهد اإلم ــام ع ــي اهل ــادي ( ،)Qول ــه يومئ ــذ إح ــدى وأربع ــون
ســـنة ،وليـــس عنـــده إال ابنـــه أبـــو حممـــد احلســـن العســـكري (.)Q
ِ
ـني إقامت ــه بقي ــة مل ــك املعتص ــم ،ث ــم
أش ــخصه املت ــوكل إىل رس م ــن رأى ،وكان يف س ـ ِّ
الواث ــق واملت ــوكل واملنت ــر واملس ــتعني واملعت ــز ،ويف آخ ــر مل ــك املعتم ــد استش ــهد
ـم ُه املعتم ــد.
مس ــموم ًا ،وق ــال اب ــن بابوي ــهَ :س ـ َّ
واستش ــهد ( )Qيف رس م ــن رأى ،و َغ ّس ــله و َك ّفن ــه ،وأق ــام الص ــاة علي ــه ابن ــه اإلم ــام
احلس ــن العس ــكري ( ،)Qودف ــن يف داره ،وه ــو امل ــكان ال ــذي ه ــو ق ــره اآلن.
دخول أمري املؤمنني ( )Qالكوفة بعد حرب اجلمل:
يف الثـــاين عـــر مـــن شـــهر رجـــب ســـنة (36هـــ) ،دخـــل أمـــر املؤمنـــن ()L
الكوفـــة قادمـــ ًا إليهـــا مـــن البـــرة بعـــد اجلمـــل ،فأقبـــل حتـــى صعـــد املنـــر،
فحمـــد اهلل وأثنـــى عليـــه ،ثـــم قـــال( :أمـــا بعـــد ،فاحلمـــد هلل الـــذي نـــر وليـــه،
وخ ــذل ع ــدوه ،وأع ــز الص ــادق املح ــق ،وأذل ال ــكاذب املبط ــل ،عليك ــم ي ــا أه ــل
ه ــذا امل ــر بتق ــوى اهلل وطاع ــة م ــن أط ــاع بي ــت نبيك ــم ( ...)iاخل ــر) .واخت ــذ
أمـــر املؤمنـــن ( )Qالكوفـــة عاصمـــة لـــه منـــذ ذلـــك احلـــن ،واستشـــهد فيهـــا
صلـــوات اهلل عليـــه.
والدة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (:)Q
يف ي ــوم اجلمع ــة الثال ــث ع ــر م ــن ش ــهر رج ــب س ــنة  30م ــن ع ــام الفي ــل ()23
قب ــل اهلج ــرة ،ول ــد أم ــر املؤمن ــن أب ــو احلس ــن ع ــي ب ــن أيب طال ــب( ،)Qبمك ــة يف
البي ــت احل ــرام ،ومل يول ــد قبل ــه وال بع ــده يف ج ــوف الكعب ــة س ــواه إكرامــ ًا م ــن اهلل
تع ــاىل ل ــه بذل ــك ،وإج ــاالً ملحل ــه يف التعظي ــم.
أســـائه ( :)Qقـــال ابـــن شـــهر آشـــوب :قـــال صاحـــب كتـــاب األنـــوار :إن لـــه يف
كتـــاب اهلل ثالثامئـــة اســـم ،فأمـــا يف األخبـــار فـــاهلل أعلـــم.
أما ألقابه :فأشهرها( :أمري املؤمنني) ،أما كناه فأشهرها( :أبو احلسن).
أبوه :أبو طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف (.)Q
أم ــه :فاطم ــة بن ــت أس ــد ب ــن هاش ــم ب ــن عب ــد من ــاف ( ،)Jوكان ــت كاألم لرس ــول
اهلل ( ،)Oريب يف حجرهـــا ،وكان شـــاكر ًا لربهـــا ،وآمنـــت بـــه ( )Oيف األولـــن،
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ليم ِ َل ْم ِر اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل ْ ِ
َّس ُ
اليما ِن الت ْ

وهاجـــرت معـــه يف مجلـــة املهاجريـــن ،وملـــا توفيـــت أرســـل النبـــي ( )Oقميصـــه لتكفـــن فيـــه وصـــى
عليهـــا ونـــزل يف قربهـــا.
وقـــال رســـول اهلل ( )Oيف مكانـــة أمـــر املؤمنـــن (( :)Oكنـــت أنـــا وعـــي عـــن يمـــن العـــرش نُســـ ّبح
اهلل قب ــل أن خيل ــق آدم بألف ــي ع ــام ،فل ــا خل ــق آدم جعلن ــا يف صلب ــه ،ث ــم نقلن ــا م ــن صل ــب إىل صل ــب يف
أص ــاب الطاهري ــن وأرح ــام املطه ــرات حت ــى انتهين ــا إىل صل ــب عب ــد املطل ــب ،فقس ــمنا قس ــمني:
فجع ــل يف عب ــد اهلل نصفــ ًا ،ويف أيب طال ــب نصفــ ًا ،وجع ــل النب ــوة والرس ــالة ّيف ،وجع ــل الوصي ــة والقضي ــة
يف ع ــي  ،ث ــم اخت ــار لن ــا اس ــمني اش ــتقهام م ــن أس ــائه  ،ف ــاهلل املحم ــود وأن ــا حمم ــد  ،واهلل الع ــي وه ــذا
ع ــي  ،فأن ــا للنب ــوة والرس ــالة  ،وع ــي للوصي ــة والقضي ــة) (أم ــايل الش ــيخ الط ــويس :ص.)183
وفاة زينب بنت أمري املؤمنني (:)O
يف الي ــوم األح ــد اخلام ــس ع ــر م ــن ش ــهر رج ــب س ــنة (62هـــ) ،توفي ــت عقيل ــة بن ــي هاش ــم زين ــب
بنـــت عـــي بـــن أيب طالـــب (.)L
ويســـتفاد مـــن آثـــار أهـــل البيـــت جاللـــة شـــأن زينـــب الكـــرى بنـــت أمـــر املؤمنـــن ( )Lووقارهـــا
بـــا ال مزيـــد عليـــه ،حتـــى أوىص إليهـــا أخوهـــا مـــا أوىص قبـــل شـــهادته ،وإهنـــا مـــن كـــال معرفتهـــا
ووف ــور علمه ــا وطي ــب أخالقه ــا كان ــت تش ــبه أمه ــا س ــيدة النس ــاء فاطم ــة الزه ــراء ( )Pيف مجي ــع ذل ــك
واخلف ــارة واحلي ــاء ،وأباه ــا ( )Qيف ق ــوة القل ــب يف الش ــدة والثب ــات عن ــد النائب ــات والص ــر ع ــى املل ــات،
والش ــجاعة املوروث ــة م ــن صفاهت ــا ،واملهاب ــة املأث ــورة م ــن س ــاهتا ويذك ــر( :كان ــت زين ــب ( )Oهل ــا نياب ــة
خاص ــة م ــن احلس ــن ( ،)Qوكان الن ــاس يرجع ــون إليه ــا يف احل ــال واحل ــرام حت ــى ب ــرء زي ــن العابدي ــن
( )Qمـــن مرضـــه) (وفـــاة زينـــب الكـــري للنقـــدي  :ص.)53
شهادة اإلمام موسى بن جعفر (:)Q
يف الي ــوم اخلام ــس والع ــرون م ــن ش ــهر رج ــب س ــنة (183هـــ) استش ــهد اإلم ــام موس ــى ب ــن جعف ــر
الكاظـــم ( )Qيف حبـــس الســـندي بـــن شـــاهك ببغـــداد.
ع ــارص اإلم ــام ( )Qع ــدد م ــن مل ــوك بن ــي العب ــاس ،فبع ــد ش ــهادة أبي ــه اإلم ــام الص ــادق ( )Qع ــارص
أب ــا جعف ــر املنص ــور وامله ــدي العب ــايس ث ــم ه ــارون ،فأم ــر بحب ــس اإلم ــام ( ،)Qونقل ــه م ــن س ــجن إىل
ســـجن إىل أن أستشـــهد ( )Qيف ســـجن الســـندي بـــن شـــاهك يف بغـــداد مســـموم ًا وكان لـــه مـــن العمـــر
يومئ ــذ مخ ــس ومخس ــون س ــنة .وكان ــت م ــدة إمامت ــه مخســ ًا وثالث ــن س ــنة ،وق ــام باألم ــر ول ــه ع ــرون
س ــنة.
البعثة النبوية الرشيفة:
يف الســـابع والعـــرون مـــن شـــهر رجـــب بـــدأ نـــزول الوحـــي والقـــرآن عـــى رســـول اهلل ( )Oوعمـــره
الرشيـــف  40عامـــ ًا ،ويعتـــر هـــذا اليـــوم عيـــد ًا مبـــارك ًا وكبـــر ًا للمســـلمني.
روي عــن أيب جعفــر حممــد بــن عــي( )Lأنــه قــال( :إن يف رجــب لليلــة خــر ممــا طلعــت عليــه الشــمس،
وه ــي ليل ــة س ــبع وعرشي ــن م ــن رج ــب ،فيه ــا نب ــي رس ــول اهلل ( )Oيف صبيحته ــا ،وإن للعام ــل فيه ــا
مـــن شـــيعتنا أجـــر عمـــل ســـتني ســـنة) (الوســـائل :ج ،8ص.)111
ِ
سيـــة يف بـــدء األمـــر ،مل يـــدع أحـــد ًا ســـوى زوجتـــه خدجيـــة ( ،)Oوابـــن عمـــه
وكانـــت دعوتـــه (ِّ )O
أمـــر املؤمنـــن عـــي بـــن أيب طالـــب صلـــوات اهلل عليـــه فكانـــا أول مـــن أســـلم ،فكانـــت دعوتـــه رس ًا إىل
ث ــاث س ــنني ،بعده ــا أم ــره اهلل تع ــاىل بدع ــوة عش ــرته األقرب ــن ،وم ــن بعده ــا أصبح ــت دعوت ــه ()O
علني ــة بع ــد أن أم ــره اهلل تع ــاىل أن يص ــدع باألم ــر.
وهنـــاك مناســـبات كثـــرة ومهمـــة قـــد ذكرناهـــا يف الســـنني الســـابقة لشـــهر رجـــب فمـــن أراد االطـــاع
فالرياجـــع.
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ّاس).
َّاس َم ْن َش َغلَ ْت ُه َمعا ِي ُب ُه َع ْن َمعا ِي ِب الن ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الْن ِ

َع ِدي بن حاتم
الطائــــــي
اســـمه ونســـبه :ع ِ
ـــدي بـــن حاتِـــم
َ
عـــرب
الطائـــي بـــن عبـــد اهلل  ..بـــن َي ُ
ب ــن قحط ــان ،و ُيكنَّ ــى بـــ( أيب َطري ــف )
و( أيب َوهب ).
أن عمـــره حـــن
والدتـــه :
بنـــاء عـــى َّ
ً
وفاتـــه ( )120ســـنة  ،تكـــون والدتـــه
مـــا بـــن ســـنة ( )51و( )54قبـــل
اهلجـــرة النبو َّيـــة املباركـــة.
نشـــأته :نشـــأ ع ِ
ـــدي بـــن حاتِـــم منـــذ
َ
طفولتـــه يف اجلاهل َّيـــة ،وســـط بيـــت
24
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يشـــخص فيـــه والـــده املعـــروف
بالك ــرم ،فق ــد كان أح ــد الثالث ــة
الذيــن ُضب هبــم امل َثــل يف اجلــود
زمـــن اجلاهل َّيـــة.
صفاتـــه :كان ع ِ
ـــدي بـــن حاتـــم
َ
رجـــ ً
ا  ،جســـي ًام ،أعـــور  ،ومل
ـــور ِخلقـــ ًة فيـــه ،بـــل
يكـــن ال َع َ
طـــرأ عليـــه أثنـــاء حروبـــه إىل
جانـــب أمـــر املؤمنـــن (.)Q
فشـــهد واقعـــة اجلمـــل ،وفيهـــا
ذهبـــت إحـــدى عينيـــه ،وشـــهد

ّاس َم ْن جا َه َد َهوا ُه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الن ِ

ِ
ئـــت أو َب َلغنـــي  ،إالَّ
ٌ
ســـمعت
رجـــل
وقعـــة ِص ِّفـــن فذهبـــت فيهـــا األُخـــرىُ .ن ّب
ُ
أن ذهـــاب العـــن مل يكـــن كامـــاً؛ ُأ ُذنـــاه  ،ووعـــاه قلبـــه).
ويبـــدو َّ
ألن عد ّيـــ ًا اشـــرك يف معركـــة النهـــروان ،فقـــام ســـبعة عـــر رجـــاً ،وكان منهـــم
وع ــارص م ــا بعده ــا م ــن األح ــداث ،لك ــن ع ِ
ـــدي بـــن حاتـــم.
َّ َ
ـرون عــن انقــاب اجلفــن  ،ومــا فقـــال أمـــر املؤمنـــن (َ ( :)Qهاتُـــوا َمـــا
العــرب يعـ ِّ
ش ــاهبه م ــن العي ــوب ،الت ــي تُصي ــب الع ــن س ِ
ـــمعتُم ).
َ
انتهـــوا إىل
ـــور ) .فنقلـــوا واقعـــة الغديـــر حتَّـــى َ
وال تذهـــب بالبـــر ك ّلـــه ،بـــ( ال َع َ
ِ
ِ
ثـــم أخـــذ ( )Oبيـــدك يـــا أمـــر
ق َّصـــة إســـامه :كان َعـــدي قبـــل البعثـــة القـــولَّ :
كنـــت
(مـــن
ُ
عـــى ديـــن النرصان َّيـــة أو الركوســـ ّية ،وهـــو املؤمنـــن ،فرفعهـــا وقـــالَ :
م ــوال ُه َف َه ــذا ع ــي م ــواله ،ال َّله ــم ِ
وال َم ــن
ديـــن بـــن النرصانيـــة والصابئيـــة .
َّ
َ
َ
ِ
وعـــاد َمـــن عـــاداه).
ومل يكـــن وثن ّيـــ ًا ،وكانـــت لـــه زعامـــة وااله،
(صدَ قتُـــم  ،وأنَـــا َعـــى
قوم ــه ورئاس ــتهم ،وق ــد ح ــاول أن حيتف ــظ فقـــال عـــي (َ :)Q
بمنصبـــه يف َطـــيء ،وبـــن قبائـــل العـــرب .ذل ــك م ــن َّ ِ ِ
الش ــاهدين)( .مناق ــب أه ــل البي ــت
لكـــن اخل ُلـــق النبـــوي جعلـــه يدخـــل للشـــرواين :ص.)125
َّ
اإلس ــام ويعتنق ــه ،ويعتق ــده اعتق ــاد َقل ـ ٍ
ـب وفاتـــه :قيـــل أن وفاتـــه ( )Jإمـــا يف ســـنة
وجنـــان.
(  66هـــ ) أو (  69هـــ ) ،وذكـــر بعـــض
َ
إيامن ــه ووالؤه :كان ع ـ ِ
ّ
ـدي ب ــن حات ــم ع ــى
تـــوف يف أيـــام املختـــار
املؤرخـــن أنـــه
َ
ّ
جان ــب عظي ــم م ــن الوثاق ــة ،وم ــن ُخ َّل ــص الثقفـــي.
أصح ــاب أم ــر املؤمن ــن ( ، )Qوم ــن بع ــده
ول ـ ِ
ـده اإلم ــام احلس ــن (.)Q
َ
مرشفـــة  ،وكلـــات
وكانـــت لـــه مواقـــف ِّ
صادقـــة ،حتكـــي َمـــدَ ى إيامنـــه بـــاهلل تعـــاىل
ورســـوله (ِ ،)O
وشـــدَّ ة انشـــداده إىل أئمـــة
أهـــل البيـــت (.)K
ِ
أن األئمـــة بعـــد
ور َووا َّ
وكان مَّـــن اعتقـــدوا َ
النب ــي ( )Oاثن ــا ع ــر إمامــ ًاُ ،ك ُّله ــم م ــن
قري ــش.
ويف مناشـــدة أمـــر املؤمنـــن ( ) Qحـــن
قـــالُ :
(أنشـــد اهللَ َمـــن َش ِ
ـــهد يـــو َم غديـــر
ـــم إالَّ قـــام ،وال يقـــوم رجـــل يقـــول
ُخ ٍّ
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل َّ
الش ِّر َّ
الط َم ُع َو َث َم َر ُت ُه ا ْل َمال َم ُة).

َّ
سول ظاهرة حتتاج ح ً
ال
الت ُّ

ـول ظاه ــرة اجتامعيــ ــة خطيـ ــرة ،هت ــدد بيـــع مـــرور ،وعمـــل الرجـــل بيـــده ).
التَّس ـ ُّ
املجتمـــع ،والت
َّســـول فيـــه إهـــدار لكرامـــة احلكمـــة:ج،10ص.122
ُّ
َّســـول وع ــن أيب عب ــد اهلل الصـ ــادق( )Qق ــال :ق ــال
اإلنســـان أمـــام النـــاس ،وإن اختـــاذ الت ُّ
مهن ــة جلم ــع امل ــال دلي ــل ع ــى ضع ــف الثق ــة أمـــر املؤمنــــــــــن (( :)Qإن اهلل عزوجـــل
بـــاهلل تعـــاىل ،الـــذي ضمـــن األرزاق جلميـــع حيـــب املحـــرف األمني)الوســـائل:ج،9ص.134
َّســـول الشـــخص ويف روايـــة أخـــرى  (:إن اهلل تعـــاىل حيـــب
خملوقاتـــه ،وقـــد يدفـــع الت ُّ
إىل ارتـــكاب اجلرائـــم؛ فهـــو بدايـــة الطريـــق املؤمـــن املحــــــــــرف)(الكايف :ج ،5ص.)113
للرسقـــات واالنحـــراف.
وقـــد جعـــل اإلســـام للعمـــل مزايـــا
وخصوصيـــات ،فالـــذي يعمـــل بيـــده
طرق العالج هلذه الظاهرة:
وحيصـــل عـــى رزقـــه عـــن طريـــق عملـــه،
أوالً :التشجيع عىل العمل والكسب:
قـــال رســـول اهلل (( :)Oأفضـــل الكســـب يغف ــر اهلل ل ــه الذن ــوب وحيص ــل ع ــى ث ــواب
ميـــزان
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ِن َّ
الرو َِّي ُة َق ْب َل ا ْل َكال ِم).
السال َم ُة م َ
الزل ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْص ُل َّ
َل ا ْل ِف ْك ُر َق ْب َل ا ْل ِف ْع ِل َو َّ

كب ــر ،وه ــذه املفاهي ــم ل ــو كان ــت مش ــاعة يف مـــن مـــال ،وعـــدم العيـــش بكفـــاف ،يدفـــع
ـجع اإلس ــام
ـول ،ول ــذا ش ـ ّ
لتوجـــه اجلميـــع إىل بالبع ــض إىل التس ـ ّ
املجتمـــع ومغروســـة فيـــه ّ
عـــى القناعـــة والكفـــاف وذ ّم الطمـــع.
العمـــل الـــدؤوب املثمـــر.
ع ــن أيب عب ــد اهلل الص ــادق ( )Qق ــال( :ال ــكاد ق ــال رس ــول اهلل ( ( :)Oطوب ــى مل ــن ه ــدى
عـــى عيالـــه كاملجاهـــد يف ســـبيل اهلل) الـــكايف :لإلســـام وكان عيشـــه كفافـــ ًا وقنـــع بـــه).
ج ،5ص.88

املحجـــة البيضـــاء الفيـــض الكاشـــاين :ج ،6ص.51

ّ
احلـــث عـــى االســـتغناء عـــن النـــاس
ثانيـــ ًا:
وذ ّم الســـؤال:
ّ
حـــث اإلســـام عـــى العمـــل واالســـتغناء
عـــن اآلخريـــن ،وهنـــى عـــن الســـؤال.
قـــال رســـول اهلل (( :)Oاأليـــدي ثـــاث:
ي ــد اهلل العلي ــا وي ــد املعط ــي الت ــي تليه ــا وي ــد
املعطـــى أســـفل األيـــدي ،فاســـتعفوا عـــن
الســـؤال مـــا اســـتطعتم)الكايف :ج ،4ص.20
وقـــال (( :)Oق ّلـــة طلـــب احلوائـــج مـــن
الن ــاس ه ــو الغن ــى احل ــارض ،وكث ــرة احلوائ ــج حيـــره الفقيـــه للصـــدوق :ج ،4ص.411
إىل النـــاس مذ ّلـــة  ،وهـــو الفقـــر احلـــارض) .رابع ًا :التوجه إىل اهلل:
التوجـــه إىل اهلل ســـبحانه وتعـــاىل بالدعـــاء
حتف العقول للحراين :ص.10
ّ
وخـــوف اإلســـام مـــن نتائـــج الســـؤال واإلحلـــاح بـــه مـــع توفـــر رشوطـــه  ،فـــإن
ّ
وآثـــاره يف الدنيـــا واآلخـــرة .قـــال اإلمـــام الدع ــاء املصح ــوب بالس ــعي للحص ــول ع ــى
العم ــل وع ــى ال ــرزق ُ ،ي ّق ــق لإلنس ــان طلب ــه
الصـــادق (:)Q
( إ ّياك ــم والس ــؤال ،فإن ــه ّ
ذل يف الدني ــا ،وفق ــر يف احلص ــول علي ــه  ،فيس ــتغني ع ــن اآلخري ــن
التســـول.
يضطـــر إىل
تس ــتعجلونه ،وحس ــاب طوي ــل ي ــوم القيام ــة ) وال
ّ
ّ
مـــن دعـــاء لإلمـــام الســـجاد (( :)Qاللهـــم
وسائل الشيعة للعاميل :ج ،9ص.439
فالتســـول ّ
كـــرم املســـلم ال طاقـــة يل باجلهـــد  ،وال صـــر يل عـــى
ذل ،واإلســـام
ّ
ّ
وأع ـ ّـزه وهن ــاه ع ــن إذالل نفس ــه ،ق ــال اإلم ــام الب ــاء  ،وال ق ــوة يل ع ــى الفق ــر  ،ف ــا حت ّظ ــر
عـــي رزقـــي ،وال تكلنـــي إىل خلقـــك ،بـــل
الصـــادق (( :)Qطلـــب احلوائـــج إىل النـــاس
ّ
ّ
اس ــتالب للع ـ ّـز ،ومذهب ــة للحي ــاء  ،والي ــأس
وتـــول كفايتـــي) .الصحيفـــة
تفـــرد بحاجتـــي
ّ
مم ــا يف أي ــدي الن ــاس ع ـ ّـز للمؤم ــن يف دين ــه ،الس ــجادية:ص .120وهن ــاك ط ــرق اخ ــرى س ــوف
والطم ــع ه ــو الفق ــر احل ــارض) .ال ــكايف للكلين ــي :نتحـــدث عنهـــا الحقـــ ًا إن شـــاء اهلل تعـــاىل.
وعـــن أيب جعفـــر الباقـــر( )Qقـــال( :أتـــى
رجـــل رســـول اهلل ( )Oفقـــالَ :ع ّلمنـــي
يـــا رســـول اهلل شـــيئا ،فقـــال ( :)Qعليـــك
باليـــأس ممـــا يف أيـــدي النـــاس فإنـــه الغنـــى
احلـــارض ،قـــال :زدين يـــا رســـول اهلل ،قـــال:
إيـــاك والطمـــع فإنـــه الفقـــر احلـــارض ،قـــال:
زدين يـــا رســـول اهلل ،قـــال :إذا مهمـــت بأمـــر
فتدبـــر عاقبتـــه ،فـــإن يـــك خـــرا أو رشـــدا
اتبعتـــه ،وإن يـــك رشا أو غيـــا تركتـــه) .مـــن ال

ج ،2ص.149

ثالثــ ًا :التش ــجيع ع ــى الكف ــاف وذ ّم الطم ــع:
الطمـــع وعـــدم القناعـــة بـــا هـــو موجـــود
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ُم َع ْن ُق ْد َرةٍ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الن ِ
ّاس َم ْن َك َظ َم َغ ْيظ ُه َو َحل َ

حقيقة هاروت وماروت L

املسـتظهر مـن القـرآن الكريـم ،والعديـد مـن الروايـات الـواردة عـن الرسـول ( )Oوأهـل بيتـه
ْـز َل َع َل ا َْل َلك ْ ِ
(و َمـا ُأن ِ
(َّ )Q
وت
َين بِ َبابِ َـل َه ُار َ
أن هـاروت ومـاروت( )Lمـن املالئكة ،قـال تعاىلَ :
وت) سـورة البقـرة ،102/فالقـرآن وصفهما يف هـذه اآليـة بامل َلكين ،وأمـا مـا ا ّدعـاه البعض من
ـار َ
َو َم ُ
َّ
أن القـراءة الصحيحـة هـي بكسر اللام ال بفتحهـا ،فيكـون هـاروت ومـاروت مـن امللوك وليسـا
ٍ
مـن املالئكـة ،فـإن هذه الدعـوى مضافـ ًا إىل اسـتنادها إىل قراءة شـاذة جـد ًا ،ومنافية ملـا عليه مجهور
واملفسيـن ،فإهنـا منافيـة أيض ًا ملـا أفادتـه الروايات ،سـوا ًء املعتربة منهـا أو الضعيفـة ،من أن
القـراء
ّ
ّ
هـاروت ومـاروت كانـا مـن املالئكة.
(وا َّت َب ُعـوا َمـا َت ْت ُلـو
وأ ّمـا أهنما كانـا يع ّلمان النـاس السـحر ،فيمكـن اسـتظهاره مـن قولـه تعـاىلَ :
ني َك َف ُروا ُي َع ِّل ُم َ
ني َع َ
لى ُم ْل ِك ُسـ َل ْي َم َن َو َما َك َف َـر ُسـ َل ْي َم ُن َو َل ِك َّن َّ
َّ
ـح َر َو َما
الشـ َياطِ َ
الشـ َياطِ ُ
الس ْ
ـون الن َ
َّاس ِّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
لى ا َْل َلك ْ ِ
ُأن ِ
وت َو َمـا ُي َع ِّل َمان مـ ْن َأ َحـد َحتَّى َي ُق َ
ْـز َل َع َ
ـول إِن ََّما ن َْح ُن ف ْتنَـ ٌة َف َل
ـار َ
ـار َ
وت َو َم ُ
َين بِ َبابِ َـل َه ُ
ِ
َت ْك ُف ْـر َف َي َت َع َّل ُم َ
ـون من ُْه َما .)..سـورة البقـرة.102/
فإن املسـتظهر من اآليـة أن هاروت وماروت ( )Lكانا قد ع ّلام بعض الناس السـحر إال أن تعليمهام
هلـؤالء النـاس كان بعـد التحذيـر مـن االفتتـان والكفـر ،وهذا معنـاه التحذيـر من العمل بالسـحر.
وأ ّمـا منشـأ تصدهيما لتعليـم هـؤالء الناس السـحر فهـو ـ كام أفـادت بعـض الروايات الـواردة عن
ٍ
أهـل البيـت ( )Kـ ّ
واملموهـون ،وكانوا
زمـن مـن األزمنـة الغابـرة كثـر بني النـاس السـحرة
أن يف
ّ
يسـتغ ّلون جهـل النـاس بحقيقـة السـحر ،وكان مـن كيدهـم أهنـم يدّ عـون القـدرة على مـا يـأيت به
النـاس عن النبـي املبعوث هلم،
األنبيـاء ( )Kمـن معجـزات فيرصفون ـ بما ُيظهرونه مـن غرائب ـ
َ
تضر بحاهلم وعالئقهـم ،فأنـزل اهلل امل َلكني هاروت ومـاروت ()L
وكانـت هلـم مع النـاس أفعال
ّ
ويعرفانـه الكيفيـة التـي هبا
رس مـا يظهـره السـحرة مـن غرائـبّ ،
على نبـي ذلـك الزمـان ّ
ليعرفانـه ّ
يبطـل أثـر سـحرهم ومتوهياهتـم ،فك َّلـف النبـي ( )Qامل َلكين هـاروت وماروت بـأن يتصـدّ ى ٌّ
كل
رس ما
منهما لتعريـف النـاس بذلـك ،فظهرا للنـاس ـ بـإذن اهلل تعـاىل ـ يف صورة برشيـن ّ
وعرفاهـم َّ
يظهـره السـحرة مـن غرائـب ،وكيفيـة الوقاية مـن أثر سـحرهم والوسـيلة إلبطال سـحرهم ،فكان
ذلـك مقتضيـ ًا لتعليم هـؤالء النـاس أصول السـحر ،إذ ال سـبيل للوقاية منـه وإبطالـه إال بالوقوف
ـذران َّ
على أصولـه ،إال أهنما كانا ُي ِّ
كل مـن يتع ّلم منهام السـحر من االفتتـان ،إذ أن املعرفة بالسـحر
قـد تُغـري العـارف بـه وتدفعه إىل أن ُي ّ
يرض بعبـاد اهلل ،وهو عىل حـدِّ الكفر كما هو مفاد
سـخره فيما ُّ
ِ
قولـه تعـاىل عىل لسـان امل َلكين( :إِن ََّما ن َْح ُن ف ْتنَـ ٌة َف َ
لا َت ْك ُف ْر) ،فـكان املتع ّلمـون يدركون عاقبـة الزيغ
(و َل َقـدْ َع ِل ُمـوا َل ِ
ترا ُه َما َلـ ُه ِف
واالنحـراف عـن اهلـدف مـن تعليـم امللكني هلـم ،قـال تعـاىلَ :
ـن ْاش َ َ
ِ ِ ِ
ن َخ َل ٍق) .سـورة البقـرة.102/
ْالخ َـرة مـ ْ
فتعليـم السـحر من قبـل هاروت ومـاروت ( )Lهلؤالء الناس مل يكن مسـتقبح ًا بعـد أن كانت هذه
هـي غايتـه التـي قـدّ ر اهلل تعـاىل أن يكون ذلـك هو عالجهـا ،وبعـد أن كانا ِّ
حيـذران َمـن يتع ّلم منهام
مغبة االنحـراف والزيغ.
السـم ،وتعليمهم كيفيـة حتضريه من أجـل الوقاية
يتكـون منها
فكما أن تعليـم النـاس العنـارص التي
ّ
ّ
منـه ولغـرض الوقوف عىل وسـيلة اإلبطـال ملفعوله وأثـره ،فكما أن تعليم ذلك للعقلاء وحتذيرهم
يف ذات الوقـت ليـس قبيحـ ًا ،فكذلـك هو تعليم امللكني للسـحر يف الظـرف املذكور مل يكـن قبيح ًا.
وهـذا هـو حاصـل الروايـة املأثـورة عـن اإلمـام الرضـا ( )Qعـن أبيه عـن اإلمـام الصـادق (.)Q
وسـوف نشير هلـا بالتفصيـل يف العـدد القـادم إن شـاء اهلل تعاىل .
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ْم ما كا َن َم َع ا ْل َع َم ِل).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْح َس ُن ا ْل ِعل ِ

شتم السيد األصفهاني أعلى اهلل مقامه
جالســـا قـــرب التـــل الزينبـــي يف كربـــاء املقدســـة
حكـــى أحـــد العلـــاء وقـــال :كنـــت
ً
وبجانب ــي رج ــل واق ــف ،ويف األثن ــاء وقع ــت عين ــي ع ــى املرح ــوم آي ــة اهلل العظم ــى الس ــيد
أب ــو احلس ــن األصفه ــاين أك ــر مراج ــع الش ــيعة يف زمان ــه وه ــو خ ــارج م ــع مرافقي ــه م ــن
ح ــرم اإلم ــام أيب عب ــد اهلل احلس ــن ( ،)Qفالتف ــت إىل الرج ــل وإذا ب ــه انطل ــق منفع ـ ً
ا نح ــو
الس ــيد األصفه ــاين وه ــو يق ــول بص ــوت ع ـ ٍ
ـال :س ــوف أش ــتمه بئ ــس ش ــتيمة!
وبعـــد دقائـــق رأيتـــه عـــاد باكيـــ ًا وعليـــه آثـــار اخلجـــل والندامـــة ! ســـألته عـــن الســـبب
هلـــذه املفارقـــة العجيبـــة بـــن املوقفـــن ؟
فقـــال :لقـــد شـــتمت الســـيد حتـــى بـــاب منزلـــه الـــذي كان يقيـــم فيـــه ،وهـــو ال يـــرد،
وعن ــد الب ــاب توق ــف وطل ــب من ــي ان انتظ ــره ،دخ ــل ث ــم رج ــع وبي ــده مبلغــ ًا م ــن امل ــال
،أعطـــاين ذلـــك وقـــال يل :راجعنـــا لـــدى كل ضائقـــة تعرتضـــك ،إذ أخشـــى أن تراجـــع
غرين ــا ف ــا يق ــي حاجت ــك ،ولك ــن يل إلي ــك حاج ــة واح ــدة ! وه ــي أنن ــي أحتم ــل كل
إيل ش ــخصي ًا ،ولك ــن أرج ــوك أن ال تش ــتم ع ــريض وأه ــل بيت ــي ،ف ــإين ال
ش ــتيمة موجه ــة ّ
أحتم ــل ذل ــك ،وأض ــاف الرج ــل وه ــو يرتع ــش :إن ه ــذه الكل ــات الت ــي قاهل ــا يل الس ــيد
أخـــر إىل
األصفهـــاين  -أعـــى اهلل مقامـــه  -تركـــت أثـــر ًا بالغـــ ًا يف أعامقـــي حتـــى كـــدت
ُّ
األرض ،وهـــذه دموعـــي جـــرت بـــا إرادة منـــي ،و إين أشـــعر برعشـــة يف أعامقـــي كـــا
تـــراين .عـــن قصـــص وخواطـــر للمهتـــدي البحـــراين ،بتـــرف.
الفحش سالح اللئام:
الفحــاش ،ولعـ ّ
ـورع
ـل ذلــك ّ
قرنــت الروايــات الرشيفــة صفــة اللــؤم بالرجــل َّ
ألن مــن ال يتـ ّ
ع ــن ش ــتم أع ــراض الن ــاس ،حيم ــل يف نفس ــه م ــرض الل ــؤم واحلق ــد ع ــى اآلخري ــن ،م ــن
أدن ــى س ــبب ب ــل م ــن أتف ــه س ــبب أحيانــ ًا.
ففـــي الروايـــة عـــن اإلمـــام الباقـــر ( :Qســـاح اللئـــام قبيـــح الـــكالم) .ميـــزان احلكمـــة:ج،23
ص.2377
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ِن َن ْف ِس َك).
ِحيا ُء َك م ْ
است ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْح َس ُن ال َ
ْحيا ِء ْ

فأعتربوا يا أوىل األلباب

إمنا املؤمنون إخوة
كان هن ــاك جمموع ــة م ــن الن ــاس الطيب ــن أصح ــاب القل ــوب الطاه ــرة ...فم ــن م ــرض منه ــم زاروه...
وم ــن احت ــاج منه ــم أعان ــوه ...وم ــن غ ــاب عنه ــم س ــألوا عن ــه واطمأن ــوا علي ــه.
ويف ي ــوم م ــن األي ــام م ــرض رج ــل منه ــم اس ــمه حس ــن ،فذه ــب إلي ــه أربع ــون رج ــا منه ــم ليع ــودوه
أي لي ــزوروه وه ــو مري ــض  ،فل ــا ذهب ــوا إلي ــه ف ــرح حس ــن هب ــذه الزي ــارة.
سألوه عن حاله فقال هلم :احلمد هلل.
ثم قام حسن وطلب من زوجته أن تعدَّ الطعام لضيوفه.
فقالت له زوجته :كم عدد الضيوف؟
قال هلا حسن :يف حدود األربعني.
فقالت له زوجته :ليس عندنا طعام يكفي هذا العدد الكبري.
فقال هلا حسن :أحرضي كل ما عندك من طعام وسيبارك اهلل يف هذا الطعام.
فأحرضت زوجته أرغفة من اخلبز ...وكان هذا كل ما عندها...
فقال أحد الضيوف :الطعام قليل ...ونحن عددنا كبري ...وعندي فكرة.
قالوا :ما هي الفكرة؟
ق ــال :علين ــا أن نطف ــئ ن ــور املصب ــاح ونق ّط ــع اخلب ــز قطع ــا صغ ــرة ،في ــأكل كل واح ــد منّ ــا م ــا يكفي ــه
دون أن يش ــعر ب ــأي ح ــرج م ــن إخوان ــه .
قالوا له :إهنا فكرة جيدة.
فأحرضوا اخلبز وأطفأوا نور املصباح ثم جلسوا مجيعا ليأكلوا.
وبعـــد عـــدة دقائـــق قـــال أحدهـــم :لقـــد انتهينـــا مـــن الطعـــام فهيـــا لنـــيء نـــور املصبـــاح ...وكانـــت
املفاجـــأة الكـــرى.
فقد وجدوا قطع اخلبز كام هي مل ينقص منها يشء!!!
وفضله ــم ع ــى نفس ــه ومل
وكان الس ــبب يف ذل ــك ...إن كل واح ــد منه ــم ت ــرك الطع ــام م ــن أج ــل إخوان ــه ّ
ي ــأكل لقم ــة واح ــدة ،وآث ــر أن يبق ــى جائع ــا ليش ــبع إخوان ــه.
وهكذا يكون اإليثار بني املسلمني.
فيج ــب أن نتعل ــم أوال أن زي ــارة املري ــض فيه ــا ث ــواب عظي ــم ،ونتعل ــم أيض ــا أن املؤم ــن احلقيق ــي ه ــو
ويفض ــل إخوان ــه ع ــى نفس ــه.
ال ــذي ُيؤثِ ــر
ّ
وأن اإليثار بني املسلمني ينرش املحبة واأللفة بني أفراد املجتمع.
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