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فضائل وكرامات

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ 4

عن  بإســـناده  الشـــافعي  الكنجي  روى 
عبد اهلل بن احلســـن بن احلســـن بن عيل 
قال:  الســـعدي  ربيعة  عن  طالب  أيب  بن 
ملا اختلـــف النـــاس يف التفضيل رّحلت 
راحلتي وأخـــذت زادي وخرجت حتى 
حذيفة  عـــى  فدخلت  املدينـــة،  دخلت 

إبـــن اليامن فقال يل: ممـــن الرجل؟
قلت: مـــن أهل العراق، فقـــال: من أي 

العراق؟
قلـــت: رجل مـــن أهل الكوفـــة، قال: 

مرحبـــًا بكم أهـــل الكوفة.
قـــال: قلـــت: اختلف النـــاس علينا يف 
التفضيـــل فجئت ألســـألك عن ذلك.

فقـــال: عى اخلبري ســـقطت، أمـــا إّن 
أذناي،  ســـَمْعته  مـــا  إال  ثـــك  ُأحدِّ ال 
ْتـــه عينـــاي،  قلبـــي، وأبَصَ ووعـــاه 
كأن   )O(اهلل رســـوُل  علينـــا  خـــرج 
الســـاعة،  إليك  أنظـــر  كام  إليـــه  أنظر 
)L(عـــيل بـــن  احلســـن   حامـــل 

ـــِه  كفِّ إىل  أنظـــر  كأن  عاتقـــه،  عـــى 
الطّيبـــة واضعهـــا عى قدمـــه يلصقها 
النـــاس  )أهيـــا  فقـــال:  صـــدره  إىل 
ألعرفـــنَّ مـــا اختلفتم فيه مـــن اخليار 
بـــن عـــيل  بعـــدي: هـــذا احلســـن 

خري النـــاس جدًا وجدة، جده رســـول 

كرامات 
Qاإلمام احلسني
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اهلل )O( ســـيد النبين، وجدته خدجية بنت خويلد ســـابقة نســـاء العاملن إىل اإليامن باهلل 
ورسوله.

هذا احلســـن بن عيل خـــري الناس أبًا، وخـــري الناس أمـــًا، أبوه عيل بـــن أيب طالب أخو 
رســـول اهلل ووزيره وابن عمه وســـابق رجال العاملـــن إىل اإليامن باهلل ورســـوله، وأمه 

فاطمة بنت حممد ســـيدة نســـاء العاملن.
هذا احلســـن بن عيل خـــري الناس عاًم وخـــري الناس عمـــة، عمه جعفر بـــن أيب طالب 

املزّيـــن باجلناحن يطري هبـــام يف اجلنة حيث يشـــاء، وعمته أم هان بنـــت أيب طالب.
هذا احلســـن بن عيل خـــري الناس خـــاالً، وخري الناس خالـــة، خاله القاســـم بن حممد 

رســـول اهلل)O( وخالته زينـــب بنت حممد.
ثـــم وضعه عى عاتقـــه فدرج بـــن يديه وجثا ثـــم قال: أهيـــا الناس هذا احلســـن بن 
عـــيل جده وجدته يف اجلنـــة، وأبوه وأمه يف اجلنـــة، وعمه وعمته يف اجلنـــة، وخاله وخالته 
يف اجلنـــة وهو وأخـــوه يف اجلنة، إنه مل يـــؤَت أحٌد من ذريـــة النبين ما أويت احلســـن بن 
 عيل ما خال يوســـف بن يعقـــوب )L((. كفاية الطالـــب: ص240ـ  خمتـــصًا يف ينابيع املـــودة : ج2 ص45ـ  ،

وقريب من لفظه يف تاريخ ابن عساكر : ج13 ص228 ـ 229 ـ ج14 ص173 ـ جممع الزوائد: ج9 ص184.

 ،)O( دخال عى رسول اهلل )L( روى احلسن البصي وأم سلمة: )أن احلسن واحلســـن
وبن يديه جربئيـــل، فجعال يدوران يشـــبِّهانه بدحية الكلبي، فجعـــل جربئيل يومئ بيده 
انة، فناوهلام، وهتلَّل وجههام وســـعيا  احة وســـفرجلة ورمَّ كاملتناول شـــيئًا، فإذا يف يـــده تفَّ
كام بام معكام وإبـــدءا بأبيكام، فصارا  هام، ثمَّ قال: صـــريا إىل أمِّ مها، فأخذمها فشـــمَّ إىل جدِّ
كام أمرمهـــا، فلم يأكلـــوا حتَّى صار النبـــيُّ )O( إليهـــم، فأكلوا مجيعًا، فلـــم يزل كلَّام 
أكل منـــه عاد إىل مـــا كان حتى ُقبض رســـول اهلل )O(، قال احلســـن )Q(: فلم يلحقه 
ان  التغيـــري والنقصان أيام فاطمة بنت رســـول اهلل حتـــى توفِّيت، فلامَّ توفيـــت فقدنا الرمَّ
اح والســـفرجل أيام أيب، فلامَّ استشـــهد أمـــري املؤمنن فقد الســـفرجل وبقي  وبقـــي التفَّ
ه، وبقيت التفاحـــة إىل الوقت الذي  ـــاح عى هيئته عند احلســـن حتـــى مات يف ســـمِّ التفَّ
ها إذا عطشـــت فيســـكن هلب عطيش، فلامَّ اشـــتد عيلَّ  حورصت عن املاء، فكنت أشـــمُّ
العطـــش عضضتهـــا وأيقنت بالفناء قـــال عيل بن احلســـن )L(: ســـمعته يقول ذلك 
قبل مقتله بســـاعة، فلامَّ قىض نحَبـــه وِجَد رحُيها يف مصعه، فالتمســـت فلم َيـــَر هلا أثٌر، 
فبقـــي رحُيها يفوح من قـــربه، فمن أراد ذلك من شـــيعتنا الزائرين للقـــرب فليلتمس ذلك 

يف أوقات الســـحر، فإنه جيـــده إذا كان خملصًا( )مناقب آل أيب طالب، ابن شـــهر آشـــوب: ج3، ص161(



وقفـة فقهـية

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ6

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

التـي صاّلها من دون تشـهد؟
اجلـواب: إذا كان ذلـك عـن جهـل قصـوري- كـام 
لـو اعتمـد يف تعّلـم الصـالة عـى إخبـار مـن وثـق 
بمعرفتـه هلـا ثـم تبـّن اخلـالف - فـال يشء عليـه، 
وأمـا إذا كان عـن جهـٍل تقصـريي فعليـه اإلعـادة.

السؤال:  ماهي كيفية التشهد؟
اجلـواب: األحوط لزومًا يف كيفّيته أن يقول: )أشـهُد 
أْن ال إله إالّ اهللُ وحَدُه ال رشيَك َله، وأشهُد أنَّ حممدًا 
 عبـُدُه وَرُسـوُله، اللهم صـّل عى حمّمـد وآل حممد(.

السـؤال: هل الصـالة عى حممـد )O( وآله الواقعة 
بعـد التشـهد يف الصـالة الواجبـة جزء من التشـهد، 
مـاذا لـو مل يأت هبـا املصـيل عمـدًا أو سـهوًا وجهاًل 
أو أسـقطها غافـاًل منـذ أن تعلـم الصـالة يف الصغر 
غـري ملتفـت هلـا مطلقـًا، مـا حكـم الصلـوات التي 

أتـى هبا يف مجيـع االفرتاضـات املشـار اليها؟
صالتـه،  بطلـت  متعمـدًا  تركهـا  إذا  اجلـواب: 
تقصـري  عـن  باحلكـم  جاهـاًل  تركهـا  وإن 
اجلاهـل  وأمـا  األحـوط،  عـى  كذلـك  كان 
عليهـم. يشء  فـال  والغافـل  والسـاهي   القـارص 

السؤال: ما حكم الشهادة الثالثة يف التشهد؟
اجلواب: األحوط وجوبًا تركه.

السـؤال: امـرأة تصـيل ولسـنوات عديـدة فكانـت 
تـأيت بالتشـهد عـى هذه الصفـة )أشـهد أن ال إله إال 
اهلل وأشـهد أن حممـدًا رسـول اهلل وعليـًا ويل اهلل( فام 

صلواهتا؟ حكـم 
فـال  قصوريـًا  جهـــــــلها  كان  إذا  اجلـواب: 
قضـت  تقصرييـًا  كان  وإن  عليهـا،  قضـاء 
لزومـًا. األحـوط  عـى  الصلـوات   تلـك 

السـؤال:  شـخص كان يقرأ يف التشـهد: )أشـهد أنَّ 
(؟ ال إلـه إال...(، بالتشـديد لـ)أنَّ

اجلواب: ال جيب عليه إعادة الصالة.
السـؤال: هـل جيـوز إعادة قـول: )وحـده ال رشيك 

لـه( أو أي مقطـع مـن التشـهد قربـة إىل اهلل تعاىل؟
اجلواب: جيوز

السـؤال: )أشـهد أن ال إله اال اهلل(، هـل جيب إدغام 
النـون بالـالم بعدهـا أم إن املكلف خمرّي بـن اإلدغام 

ذكْرنـا يف األعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عى 
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية، 
وتكبـرية االحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
والسـجود، ويف هـذا العـدد سـوف نتكلـم عـن 

التشـّهد ضمـن االسـئلة التالية:
السـؤال: هل التشـهد من اركان الصـالة، وما هو 

منه؟  الواجب 
اجلواب: التشـهد واجـب يف الثنائية مـرة بعد رفع 
الـرأس من السـجدة األخرية مـن الركعـة الثانية، 
الثالثيـة والرباعيـة مرتـن، األوىل كـام ذكـر  ويف 
والثانيـة بعـد رفـع الـرأس مـن السـجدة األخرية 
مـن الركعـة األخرية، ولـكل من صـالة االحتياط 
ـــ وإن كانـت ركعـة واحدة ـــ وصـالة الوتر إذا 
أتـى هبـا منفصلـة كام هـو األفضـل تشـّهٌد واحد، 
وهـو واجب غـري ركن، فـإذا تركـه عمـدًا بطلت 
الصـالة، وإذا تركه سـهوًا أتى به مـا مل يركع، وإال 
قضـاه بعـد الصـالة عـى األحـوط األوىل وعليـه 

السهو. سـجدتا 
السـؤال: مـن كان يرتك التشـهد األول أو الثان يف 
الصـالة جلهلـه، هـل جتب عليـه إعـادة الصلوات 

ِ َأْخُذُه َوَعطاُه َوَسَخُطه َوِرضاُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل َمْن شاَوْرَت ُذو التَّجاِرِب َوَشرُّ َمْن قاَرْنَت ُذو الَمعاِيِب(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلُمْؤِمنيَن ِإيمانًا َمْن كاَن ِلّ

التشهــــــــد

أجزاء الصالة
 وواجباتها
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وعدمه يف التشـهد؟
اإلدغـــــــــــــــــــــام  يــجب  ال  اجلـواب: 
أحـوط. مراعــــــــــــــاته  كان  وان  مثلـه   يف 

السـؤال: هـل جيب الوصل يف التشـهد بن: )أشـهد 
ان ال إلـه اال اهلل(، وبـن: )وحـده ال رشيك له(؟

اجلواب: ال جيب.
السؤال:  ما هي واجبات التشهد؟

اجلواب: جيب يف التشّهد ُأمور:
1- املحافظـة عـى تأديـة الذكـر املذكور عـى الوجه 
وأداء  والسـكنات  احلـركات  يف  العـريب  الصحيـح 

احلـروف والكلـامت.
السـؤال:  مـا هـو حكـم عـدم التمكـن مـن االتيان 

بالتشـهد عـى النهـج العـريب الصحيـح؟
اجلـواب: جيـب تعّلم التشـّهد مـع اإلمـكان ولو بأن 
يتبـع غـريه فيلّقنـه، وإذا مل يتمّكـن لضيـق الوقـت 
ونحـوه مـن التعّلـم أتـى بـام يقـدر عليه مـع صدق 
إلـه  ال  أن  )أشـهد  يقـول:  أن  مثـل  عليـه  الشـهادة 
إال اهلل، وأشـهد أن حممـدًا رسـول اهلل(، وإن عجـز 
فاألحـوط وجوبًا أن يـأيت بام أمكنه وبرتمجـة الباقي، 
وإذا عجـز يـأيت برتمجـة الـكل، وإذا عجـز عنها يأيت 

بسـائر األذكار بقـدره.
2- اجللـوس بمقـدار الذكـر املذكـور مـع القـدرة 

عليـه، وال تعتـرب يف اجللـوس كيفيـة خاصـة.
3- الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.

التشـهد  عنـد  االسـتقرار  جيــــب  هـل  السـؤال: 
الصـالة؟ يف  والتسـليم 

اجلواب: نعم جيب.
الفقـرات والكلـامت واحلـروف،  بـن  املـواالة   -4
بـأن يأيت هبـا متعاقبـة عى نحـو يصدق عليـه عنوان 
التشـّهد، وال يـّر الفصل بينهـا بـاألذكار املأثورة.
الثانيـة  عـى  األوىل  الشـهادة  بتقديـم  الرتتيـب   -5
ومهـا عـى الصـالة عـى حممـد وآل حممـد كـام ذكر، 
وال يبعـد كفاية أن يقول:)أشـهد أن حممـدًا صّى اهلل 

عليـه وآله عبـده ورسـوله(.
السؤال:  هل تشرتط جلسة خاصة أثناء التشهد؟

اجلـواب: جيزئ اجللوس يف التشـهد بـأي كيفية كان 

ولـو إقعـاء، وإن كان األحوط اسـتحبابًا تركه.
السؤال:  ما هو حكم نسيان التشهد؟

اجلـواب: إذا نيس التشـّهد األول وذكره قبـل أن يدخل 
يف الركـوع الـذي بعـده لزمـه الرجـوع لتداركـه، ولـو 
تذّكـره بعد الدخـول يف الركـوع مىض يف صالتـه ويأيت 
ـ أن  ــ واألحـوط اسـتحبابًاـ  بسـجديت السـهو بعدهـاـ 

يقـي التشـّهد أيضًا. 
السؤال:  ما هو حكم نسيان اجللوس يف التشهد؟

اجلـواب: إذا نـيس اجللـوس يف التشـهد األول تداركـه 
مـع اإلمكان بـأن كان تذّكـره قبل الدخـول يف الركوع، 
وإالّ مـىض يف صالته ـــ واألحوط اسـتحبابًا ــ أن يأيت 

بعدها بسـجديت السـهو.
السؤال:  ما هو حكم نسيان الطمأنينة يف التشهد؟

اجلـواب: إذا نـيس الطمأنينـة يف التشـهد ـــ فاألحـوط 
األوىل ـــ تداركهـا مـع التمّكـن، ومـع عدمـه فال يشء 

. عليه
السؤال:  ما هو حكم نسيان التشهد األخري؟

اجلـواب: إذا نـيس التشـّهد األخري حتى سـّلم فإن ذكره 
قبـل اإلتيـان بـام ينـايف الصـالة رجـع وتداركه ثـم أتى 
بسـجديت السهو للسالم الزائد عى - األحوط وجوبًا - 
 وإن ذكره بعد اإلتيان باملنايف فعليه سـجدتا السهو فقط.

السؤال:  ما هو حكم الشك يف التشهد؟
اجلـواب: إذا تشـّهد فشـّك يف صّحتـه مل يعتـِن بشـّكه، 
وكذا إذا شـّك يف اإلتيان بالشـهادتن حال )الصالة عى 
حمّمـد وآل حمّمـد( أو شـّك يف جمموع التشـّهد والصالة 
عـى حمّمـد وآله، أو يف خصـوص الصـالة عليهم بعدما 
قـام، أو يف حـال النهـوض أو حـن السـالم، فإّنـه ال 

يعتنـي بشـّكه يف مثـل ذلك.
السـؤال: شـخص يف الصـالة شـك يف قـول: )اللهـّم 
صـّل عـى حممـد وآل حممـد(، يف التشـّهد، فهـل جيـب 
عليـه أن يعتنـي بشـّكه ويـأيت بالعمـل املشـكوك، ومـا 

حكـم صالتـه؟
اجلـواب: إذا كان يف حال التشـهد جيـب أن يأيت بالعمل 
املشـكوك، أما إذا دخل يف السـالم أوأخذ يف السـالم أو 

أخـذ يف القيام من جلوسـه فال يعتني بشـكه.

ِ َأْخُذُه َوَعطاُه َوَسَخُطه َوِرضاُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل َمْن شاَوْرَت ُذو التَّجاِرِب َوَشرُّ َمْن قاَرْنَت ُذو الَمعاِيِب(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلُمْؤِمنيَن ِإيمانًا َمْن كاَن ِلّ



تفسـري القـرآن

الصاحلون 
يرثون األرض

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ8

ُبـوِر ِمـْن َبْعـِد  قـال اهلل تعـاىل: )َوَلَقـْد َكَتْبنَـا يِف الزَّ
احِلُوَن، إِنَّ يِف  ْكـِر َأنَّ األَْرَض َيِرُثَها ِعَبـاِدي الصَّ الذِّ

َهـَذا َلَبالغًا لَِقـْوٍم َعابِِديـَن(. األنبيـاء:106-105
كلمـة األرض تطلـق عى جمموع الكـرة األرضية، 
وتشـمل كافـة أنحـاء العـامل إال أن تكـون هنـاك 

قرينـة خاصـة يف األمر.
ولفـظ اإلرث يعنـي انتقـال الـيشء إىل شـخص 

بـدون معاملـة وأخـذ وعطاء، وقـد اسـتعملت هذه 
الكلمـة يف القـرآن أحيانـًا بمعنـى تسـّلط وانتصـار 
قـوٍم صاحلـن عـى قـوٍم طاحلـن، والسـيطرة عـى 
مواهبهـم وإمكانياهتـم، كـام نقـرأ يف اآليـة )37( من 
سـورة األعـراف يف شـأن بنـي إرسائيـل: )َوَأْوَرْثنَـا 
األَْرِض  َمَشـاِرَق  ُيْسـَتْضَعُفوَن  َكاُنـوا  ِذيـَن  الَّ اْلَقـْوَم 

َوَمَغاِرهَبَـا(.
الزبـور يف األصـل يعنـي كل كتـاب ومقـال، واملراد 
بـه هنـا زبـور داود )Q( - أو بتعبـري كتـب العهـد 
القديـم )مزامـري داود(،  وهـو عبـارة عـن جمموعـة 
أدعيـة النبـي داود ومناجاتـه ونصائحـه ومواعظـه.

يسـبب  مـا  أو  التذكـري  يعنـي  األصـل  يف  والذكـر 
يف  الكلمـة  هـذه  واسـتعملت  والتذّكـر،  التذكـري 
القـرآن هبـذا املعنـى، وأطلقـت أحيانـا عـى كتـاب 
سـورة  مـن   )48( كاآليـة  السـاموي،   )Q(موسـى
اْلُفْرَقـاَن  َوَهـاُروَن  ُموَسـى  آَتْينَـا  )َوَلَقـْد  النسـاء: 
يف  أحيانـا  واسـتعملت  لِْلُمتَِّقـَن(،  َوِذْكـرًا  َوِضَيـاًء 
شـأن القـرآن، كاآلية )27( من سـورة التكويـر: )إِْن 
ُهـَو إاِلَّ ِذْكـٌر لِْلَعامَلِـَن(، لكـن مالحظـة التعبـريات 
التـي اسـتعملت يف اآليـة توضح أن املـراد من الذكر 
بمعنـى التـوراة، ومـع مالحظـة أن الزبـور كان بعد 
التـوراة، فـإن قوله تعـاىل: )ِمـْن َبْعـِد( تعبرٌيحقيقٌي، 
وعـى هذا فإن معنـى اآلية: إننـا كتبنـا يف الزبور بعد 

ث العبـاَد الصاحلـن األرض. التـوراة أننـا َسـنُورِّ
وهنـا ينقـدح سـؤال، وهو: ملـاذا ذكر هـذان الكتابان 

من بـن الكتب السـاوية؟
ربـام كان هذا التعبـري بسـبب أن داود )Q( كان أحد 
أكـرب األنبيـاء، واسـتطاع أن يشـكل حكومـة احلـق 
والعـدل، وكان بنـو إرسائيل مصداقـًا واضحًا للقوم 
املسـتضعفن الذين ثاروا بوجه املسـتكربين، ودّمروا 

 .) غاِئِب َوِإْسعاُف الّطاِلِب َواْلِْجماُل ِفي اْلَمطاِلبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْفَضُل اْلُكُنوِز َمْعُروٌف ُتوِدُعُه اْلَْحراَر َوِعْلٌم َيَتداَرُسُه اْلَْخيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْفَضُل اْلَفضاِئِل َبْذُل الرَّ
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 دولتهـم، واسـتولوا عى حكومتهم، وورثـوا أرضهم.
والسـؤال اآلخـر الذي يثـار هنا هـو: من هـم عباد اهلل 

الصاحلون؟
إذا الحظنـا إضافة العباد إىل اهلل سـتتضح مسـألة إيامن 
هـؤالء وتوحيدهـم، وبمالحظة كلمـة الصاحلن التي 
هلـا معنى واسـع، فسـتخطر عى الذهـن كل املؤهالت 
مـن ناحيـة التقـوى، والعلـم، والوعـي، ومـن جهـة 
والتنظيـم  التدبـري  جانـب  ومـن  والقـوة،  القـدرة 

االجتامعـي. واإلدراك 
املؤهـالت  هـذه  املؤمنـون  العبـاد  هييـئ  عندمـا 
واألرضيـات ألنفسـهم، فـإن اهلل سـبحانه يسـاعدهم 
الـرتاب،  يف  املسـتكربين  أنـوف  ليمّرغـوا  ويعينهـم 
ويقطعـو أيدهيـم امللوثـة، فال حيكمـون أرضهـم بعد، 
بـل تكـون للمسـتضعفن، فريثوهنـا، فبنـاء عـى ذلك 
فـإن جمـرد كوهنـم مسـتضعفن ال يـدل عـى االنتصار 
عـى األعداء وحكـم األرض، بل إن اإليـامن الزم من 
جهة، واكتسـاب املؤهـالت من جهة أخـرى، وما دام 
مسـتضعفوا األرض مل حييـوا هذيـن األصلن فسـوف 
ال يِصُلـون إىل وراثـة األرض وحكمهـا، ولذلـك فإن 
اآليـة التاليـة تقول من بـاب التأيد املشـدد: )إِنَّ يِف هذا 

َلَبالغـًا لَِقـْوٍم عابِِديـَن(. األمثـل: ج10، ص263-255.
لذلـك ذكـر بعـض املفرسيـن: أن قولـه تعـاىل: )إِنَّ يِف 
أن األرض  إىل  إشـارة  عابِِديـَن(،  لَِقـْوٍم  َلَبالغـًا  هـذا 
واملـراد  حـن،  بعـد  ولـو  الصاحلـون،  العبـاد  يرثهـا 
وينتفعـون  بالِعـرَب،  يتعظـون  الذيـن  هنـا  بالعابديـن 

ص302 ج5،  مغنيـة:  جـواد  حممـد  الكاشـف،  تفسـري  بالنُـُذر. 
:)Q( روايات حول ثورة اإلمام املهدي

ت هـذه اآلية يف بعـض الروايـات بأصحاب  لقـد ُفرسِّ
املهـدي )Q(، كـام نـرى رواية يف تفسـري جممـع البيان 
اآليـة: )هـم  ذيـل هـذه  الباقـر )Q( يف  اإلمـام  عـن 

أصحـاب املهـدي يف آخر الزمـان(  جممع البيـان: ج 7، 
ص67.

وجـاء يف تفسـري القمـي يف ذيـل هـذه اآليـة: إن 
األرض يرثهـا عبـادي الصاحلـون قـال: )القائـم 

.77 ص  ج2،  القمـي:  تفسـري  وأصحابـه( 
ال خيفـى أن معنـى هـذه الروايـات ليـس احلص، 
بل هـو بيان مصداق عـال وواضح، وقلنـا مرارًا: 
التفاسـري ال حتـد مـن عموميـة مفهـوم  إن هـذه 
اآليـة مطلقـًا، وبناء عى هـذا ففـي كل زمان، ويف 
أي مـكان ينهـض فيـه عبـاد اهلل الصاحلـون بوجه 
الظلـم والفسـاد فإهنـم سـينتصون عاقبـَة األمر، 

وسـيكونون ورثـة األرض وحاكميهـا.
وإضافـة إىل الروايـات الواردة آنفًا يف تفسـري هذه 
اآليـة، فقـد رويـت روايـات كثـرية جـدًا )بلغت 
حـدَّ التواتـر( عـن الرسـول )O( وأئمـة أهـل 
البيـت )K(، وعـن طريـق السـنة والشـيعة، يف 
شـأن املهـدي )Q(، وكلهـا تـدل عـى أن حكـم 
أيـدي الصاحلـن، وأن رجـاًل  األرض سـيقع يف 
مـن أهـل بيـت النبـي )O( يقوم فيمـأ األرض 

قسـطًا وعـدالَّ كـام ملئت ظلـاًم وجـورًا.
عـن  املعـروف  احلديـث  الروايـات:  مجلـة  ومـن 
املصـادر  أكثـر  نقلتـه  والـذي   ،)O( النبـي 
ل  اإلسـالمية: )لـو مل يبق مـن الدنيـا إال يـوم لطوَّ
منـي  رجـاًل  اهلل  يبعـث  حتـى  اليـوم  ذلـك  اهلل 
يملؤهـا قسـطًا وعـدالً كام ملئـت ظلاًم وجـورًا(.      
ص46. الغيبـة: 

وقـد ورد هـذا احلديث هبـذا التعبري مـع اختالف 
يسـري يف كثري مـن كتب الشـيعة وأهل السـنة.

                                         األمثل: ج10، ص263-255.

 .) غاِئِب َوِإْسعاُف الّطاِلِب َواْلِْجماُل ِفي اْلَمطاِلبًِ قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْفَضُل اْلُكُنوِز َمْعُروٌف ُتوِدُعُه اْلَْحراَر َوِعْلٌم َيَتداَرُسُه اْلَْخيار(. قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْفَضُل اْلَفضاِئِل َبْذُل الرَّ
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العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ10

 :)Q( ِ1- َعـْن َأيِب اجْلَـاُروِد َقاَل َقـاَل َعيِلُّ ْبُن احْلَُسـْن
ِة وَبْيُت  ا َفنَْحُن واهلل َشـَجَرُة النُُّبـوَّ )َمـا َينِْقـُم النَّاُس ِمنَـّ

ْحَـِة وَمْعـِدُن اْلِعْلِم وخُمَْتَلـُف امْلَاَلِئَكِة(. الرَّ
ٍد  2- َعـْن إِْسـاَمِعيَل ْبـِن َأيِب ِزَيـاٍد َعـْن َجْعَفـِر ْبـِن حُمَمَّ
َعـْن َأبِيـه )Q( َقـاَل: َقـاَل َأِمـرُي امْلُْؤِمنِـَن )Q(: )إِنَّـا 
َسـاَلِة وخُمَْتَلُف  ِة وَمْوِضُع الرِّ َأْهـَل اْلَبْيِت َشـَجَرُة النُُّبـوَّ

ْحَـِة وَمْعـِدُن اْلِعْلِم(. امْلَاَلِئَكـِة وَبْيـُت الرَّ
ِد ْبِن احْلَُسـْنِ َعـْن َعْبِداهلل  ـٍد َعْن حُمَمَّ 3- َأْحَـُد ْبـُن حُمَمَّ
َثنَـا َبْعـُض َأْصَحابِنَا  ـاِب َقـاَل َحدَّ ٍد َعـِن اخْلَشَّ ْبـِن حُمَمَّ
َعـْن َخْيَثَمـَة َقاَل: َقاَل يِل َأُبـو َعْبِداهلل )Q(: )َيـا َخْيَثَمُة 
ْكَمِة  ْحَـِة وَمَفاتِيـُح احْلِ ِة وَبْيـُت الرَّ َنْحـُن َشـَجَرُة النُُّبـوَّ
َسـاَلِة وخُمَْتَلـُف امْلَاَلِئَكـِة  وَمْعـِدُن اْلِعْلـِم وَمْوِضـُع الرِّ
وَمْوِضـُع رِسِّ اهلل وَنْحـُن َوِديَعـُة اهلل يِف ِعَبـاِده وَنْحـُن 
ـُة اهلل وَنْحُن َعْهـُد اهلل َفَمْن  َحـَرُم اهلل األَْكـرَبُ وَنْحُن ِذمَّ
َوَف بَِعْهِدَنـا َفَقـْد َوَف بَِعْهـِد اهلل وَمْن َخَفَرَهـا َفَقْد َخَفَر 

اهلل وَعْهَده(. ـَة  ِذمَّ
الرشح:

قـال اإلمام أبو عبـداهلل الصـادق)Q(: )َنْحُن َشـَجَرُة 
ة بالشـجرة يف كثـرة النفـع  ِة(، فيـه تشـبيه النبـوَّ النُُّبـوَّ
وحسـن النضـارة وبالطبع فهم )K( الشـجرة املظّللة 
املثمـرة إذ منهم يقتطُف أثامَر املسـائل اإلهلّية والقوانن 
الرشعّيـة كلُّ عـامل، وبظّلهـم يسـتظّل ويسـرتيح مـن 
سـالك، كلُّ  واألُخروّيـة  نيوّيـة  الدُّ الشـدايد   حـّر 

ّقـة  الرِّ الّرحـة:  ْحَـِة(،  الرَّ )وَبْيـُت   :)Q(وقولـه
 والتعّطـف والشـفقة عـى خلـق اهلل، وهـذه األمـور
-عـى وجـه الكـامل- إّنـام هـي فيهـم، فكأهّنـم بيـت 
جعلـه اهلل تعـاىل خمزنـًا هلـا، وحيتمـل أن يـراد بالرحة، 
الرحـة اإلهلّيـة، وهي اإلحسـان واإلفضـال واإلنعام، 
سـائر  إىل  لوصوهلـا  وواسـطة  هلـا  حمـلٌّ   )K(وهـم

. خللق ا
ْكَمـِة(، ألَنَّ انتشـارها فيام  وقولـه )Q(: )وَمَفاتِيـُح احْلِ
بـن اخللق وانتقاهلا من خزائنها، إّنام هو بحسـن بياهنم 
وفصاحة لسـاهنم، فكام أّن اجلواهـر املخزونة يف البيت 
املقّفـل ال تظهـر وال ختـرج منه بـدون املفتـاح، كذلك 
احلكمـة املخزنـة يف خمزهنـا ال تظهـر وال ختـرج بـدون 
 بياهنـم فوقع التشـابه بينهم وبن املفتـاح هبذا االعتبار.

 .) َرِف َكفُّ اْلَذى َوَبْذُل اْلِْحساِن(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْنَجُح اْلُُموِر ما َأحاَط ِبِه اْلِكْتمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْفَضُل الشَّ

ـــَجَرُة  ـــِدُن اْلِعْلِم وَش َمْعـ
ِة وُمْخَتَلـــُف  النُُّبــــــوَّ

ـــِة اْلَماَلِئَك
من كتاب الكايف
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 .) َرِف َكفُّ اْلَذى َوَبْذُل اْلِْحساِن(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْنَجُح اْلُُموِر ما َأحاَط ِبِه اْلِكْتمانًُ قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْفَضُل الشَّ

وقوله )Q(: )وَمْعِدُن اْلِعْلِم(، إلقامة العلم ورسوخه فيهم ووصوله منهم إىل اخلالئق.
ت فيهم  َسـاَلِة(، إذ رسـالة النبي )O( وتبليغـه إىل األّمة إىل يوم القيامة اسـتقرَّ وقولـه )Q(: )وَمْوِضـُع الرِّ
ات، وَكـَرم األَخـالق، وصفـاء النفـس، وذكاء العقـل، فاختّصـوا  بأمـر اهلل تعـاىل، ملـا هلـم مـن رشف الـذَّ
سـالة، وما تسـتلزمه من الـرشف والفضـل، حّتى كان النـاس عياالً  بتلـك النعمـة اجلزيلـة، وهـي نعمة الرِّ
عليهـم، وآثـار تلـك النعمـة إّنـام وصلـت إىل النـاس بوسـاطتهم، ولوالهـم جلهل النـاس دينهـم ورشائع 

نبّيهـم ورجعـوا إىل ما كانـوا عليـه يف اجلاهلّية.
ف  ة وطائفة بعد أخـرى، لزيارهتـم والترشُّ ة بعد مـرَّ وقولـه )Q(: )وخُمَْتَلـُف امْلَاَلِئَكـِة(، لنزوهلـا إليهـم مـرَّ

هبـم، وإلخبارهـم بـام يوجـد يف هذا العـامل ويف عـامل الغيب مـن احلـوادث وغريها.
وقولـه )Q(: )وَمْوِضـُع رِسِّ اهلل(، املـراد بـرسِّ اهلل مـا أظهـره اهلل تعـاىل عى األَنبيـاء واألَوصياء مـن العلوم 
واحلقائـق وأخفـاه عـن غريهـم، لعدم قدرهتم عـى معرفة ذلك وعـدم اّتسـاع قلوهبم لتحّملـه ولذلك قال 

)O(: )نحـن معـارش األَنبيـاء ُأمرنا أن نكّلـم الناس عى قـدر عقوهلم(.
وحيتمـل أن يـراد بـرسِّ اهلل رشائعـه ألهَّنـا أرسار اهلل التي كانـت مكتومة فأوحاها جلَّ شـأنه إىل نبّيـه وألقاها 

النبـي )O( إىل أوصيائـه )K( ووضعها عندهم.
وقولـه )Q(: )وَنْحـُن َوِديَعـُة اهلل يِف ِعَبـاِده(، فهـم )K( وديعـة اهلل تعـاىل يف عبـاده، فيجـب عـى العبـاد 
حفظهـم ورعايتهـم وعـدم التقصـري يف حّقهـم كام جيـب ذلك عـى املسـتودع، وكام أنَّ املسـتودع يسـتحّق 
.)Q( العقوبـة واملؤاخـذة واالعـرتاض بالتقصري يف الوديعة، كذلك العباد يسـتحّقوهنا بالتقصـري يف حّقهم
(، كلُّ مـا جعل اهلل تعاىل لـه حرمة ال حيلُّ إنتهاكـه، ومنع من خدش  وقولـه )Q(: )وَنْحـُن َحـَرُم اهلل األَْكـرَبُ
ه، كأوليـاء اهلل ومالئكـة اهلل ومّكـة وديـن اهلل وغـري ذلـك، فهـو حـرم اهلل اّلـذي وجب عى  تعظيمـه وعـزِّ

تـه وحرمته. اخللـق تعظيمـه وعـدم هتك عزَّ
واألَكـرب واألرَشف واألَعظـم مـن اجلميـع هـم األَئّمـة القائمـون مقام النبـيِّ كـام أنَّ النّبـّي )O( أكرب من 

. جلميع ا
)K( وهم ، مام بمعنى العهد والضـامن واألَمان واحلرمة واحلقِّ ُة اهلل(، الذّمة والذِّ  وقولـه )Q(: )وَنْحـُن ِذمَّ

 حـقُّ اهلل اّلـذي وجـب رعايتـه عـى عبـاده، وصـون حرمتهم اّلتـي ال جيـوز انتهاكهـا، وأمانه يف عبـاده، إذ 
أخـذ اهلل تعـاىل عهدًا مـن العبـاد بحفظهـم وتعظيمهم.

وقولـه )Q(: )وَنْحـُن َعْهـُد اهلل(، اّلـذي ُأِمـر بالوفـاء به وُوِعـد بالثواب عليـه بقوله: )أوفـوا بعهدي أوف 
بوبّية، واحلمـل حينئذ للمبالغـة حيث أنَّ  بعدكـم(، واملـراد بالعهـد: عقـد اإلمامة هلـم يف امليثاق أو عقـد الرُّ

ه، فكأهّنم نفسـه. قبوهلـم مسـتلزم لقبولـه ورّدهم مسـتلزم لردِّ
ـَة اهلل وَعْهـَده(، اخلفـر والتخفـري بمعنـى نقض الّذّمـة والعهد،  وقولـه )Q(: )وَمـْن َخَفَرَهـا َفَقـْد َخَفـَر ِذمَّ
جـل اجرُتُه وحفظتـه، وخفرته إذا كنت لـه خفريًا: أي  وخفـر بالعهـد: َويف بـه. وقـال يف النهاية: خفرت الرَّ
: الّذمـام، وأخفـرت إذا نقضت  حاميـًا وكفيـاًل، وختّفـرت به: إذا اسـتجرت بـه، واخلفارة بالكـرس والضمِّ

عهـده وذمامـه واهلمـزة فيـه لإلزالة أي أزلـت خفارته كأشـكيته إذا أزلت شـكايته.
ولعلَّ املعنى: من وف بذّمتنا فقد وف بذّمة اهلل فهذا متعّلق بقوله نحن ذّمة اهلل.

وقولـه )Q(: )َفَمـْن َوَف بَِعْهِدَنـا(، متعّلـق بقوله: )َنْحـُن َعْهُد اهلل(، وقـد عرفت من تفسـري هذين القولن 
أنَّ الذمـة والعهـد متغايـران هنـا، ويقال:خفر بعهده خفـرًا وخفورًا نقضـه وغدره كأخفره. ولـو صحَّ هذا 

فاملعنـى من نقـض ذّمتنا فقـد نقض ذّمـة اهلل وعهده.



مسجد اخلرطوم العتيق

مســاجدنــا

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ12

مـــا إن تبلـــغ وســـط اخلرطـــوم، حتـــى 
يســـتقبلك مســـجدها العتيـــق بمئذنتيـــه 
الطـــراز  ذات  ومبانيـــه  العاليتـــن، 
اإلســـالمي الفريـــد، كتحفـــة تراثيـــة 
ـــوم،  ـــب اخلرط ـــل قل ـــادرة حتت ـــة ن وتارخيي

منـــذ أكثـــر مـــن قـــرن.
مســـجد اخلرطـــوم كان يطلـــق عليـــه 
ســـابقًا مســـجد عبـــاس، نســـبة إىل أول 
مـــن فّكـــر يف تشـــييده وهـــو اخلديـــوي 
عبـــاس الـــذي تـــوىّل احلكـــم يف مـــص 
األســـاس  يف 1892 ووضـــع حجـــر 
للمســـجد، وتـــم افتتاحـــه عنـــد زيـــارة 
ـــك  ـــّوره املل ـــم ط ـــودان، ث ـــوي للس اخلدي
ـــْت  ـــاروق إىل أن َتوّل ـــك ف ـــه املل ـــؤاد وابن ف
ـــه  ـــت ل ـــره، وُعّين ـــودانية أم ـــة الس احلكوم
ـــة  ـــوم الرشقي ـــدة اخلرط ـــها عم ـــة ترأس جلن
ـــت  ـــور وضم ـــامن منص ـــدة عث ـــذاك العم آن

يف عضويتهـــا حممـــود قبـــان.
ويقـــول الشـــيخ طـــه أبـــو احلســـن 
الغـــزايل، أحـــد أقـــدم الذيـــن عـــارصوا 
ـــر  ـــد عم ـــد أح ـــيوخ حمم ـــجد: إن الش املس
يعتـــربون  طنونوالغبشـــاوي  وحســـن 
ــن  ــاة الذيـ ــة والدعـ ــهر األئمـ ــن أشـ مـ
َمـــّروا باملســـجد، ويشـــري إىل أن الشـــيخ 
ـــجد  ـــح املس ـــذي افتت ـــو ال ـــدوي ه ود الب

بعـــد اســـتالمه مـــن األتـــراك.
وقـــد أصبـــح املســـجد منـــارة تارخييـــة 
ـــدب  ـــن كل ح ـــاس م ـــا الن ـــة َيُؤّمه وعلمي
اهليئـــة  عليـــه  وُتـــرشف  وصـــوب، 

الِح(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)اْلُمُروَِّة َطالَقُة اْلَوْجِه َوآِخُرَها التََّودُُّد ِإَلى الّناِس(. قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْقَرُب النِّيَّاِت ِفي الّنجاِح أْعَوُدها ِفي الصَّ
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الِح(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)اْلُمُروَِّة َطالَقُة اْلَوْجِه َوآِخُرَها التََّودُُّد ِإَلى الّناِس(. قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْقَرُب النِّيَّاِت ِفي الّنجاِح أْعَوُدها ِفي الصَّ

ـــّل  ـــاف، وحيت ـــة األوق ـــع هيئ ـــه يتب ـــم أن ـــارز رغ ـــياحي ب ـــي س ـــم تارخي ـــودانية كمعل ـــار الس ـــة لآلث القومي
ـــم  ـــرب قدي ـــرد بمن ـــع، وينف ـــو واس ـــز ببه ـــوم، ويتمي ـــب اخلرط ـــادرة يف قل ـــعة ن ـــاحة واس ـــجد مس املس
ـــًا  ـــل حقب ـــره الطوي ـــي عم ـــة، وحيك ـــة رائع ـــة مجالي ـــده لوح ـــكل وح ـــرازه، ويش ـــالميًا بط ـــرًا إس ـــد أث يع
ـــتجلب  ـــذي اس ـــويب ال ـــيل الن ـــر الرم ـــن احلج ـــجد م ـــييد املس ـــم تش ـــث، ت ـــودان احلدي ـــخ الس ـــن تاري م
ـــن  ـــامل وفني ـــطة ع ـــر بواس ـــع احلج ـــم تقطي ـــث ت ـــوم، حي ـــوب اخلرط ـــاء جن ـــل األولي ـــة جب ـــن منطق م
ـــة  ـــة الفني ـــل والصناع ـــودة العم ـــامن ج ـــودانين، لض ـــامل الس ـــاعدة الع ـــك بمس ـــص، وذل ـــن م ـــرة م مه

التـــي اســـتخدمت فيهـــا الزخـــارف واحلـــيل املعامريـــة التـــي يزخـــر هبـــا.
ـــكل  ـــز بش ـــة تتمي ـــة الغربي ـــن الناحي ـــة م ـــة، والثاني ـــة اجلنوبي ـــن الناحي ـــا م ـــان، إحدامه ـــجد مئذنت وباملس
ـــرات  ـــتقر ك ـــودة، وتس ـــة واجل ـــة الروع ـــكال عالي ـــة بأش ـــة منحوت ـــراج ثالث ـــكل أب ـــى ش ـــامري ع مع
ـــة. ـــة املئذن ـــول يف قم ـــالل مقف ـــي هب ـــى وتنته ـــفل إىل أع ـــن أس ـــر م ـــة يف الصغ ـــة متدرج ـــالث حديدي ث

ـــدان  ـــهري، ومي ـــريب الش ـــوق الع ـــة الس ـــة، يف مواجه ـــات األربع ـــى االجتاه ـــجد ع ـــواب املس ـــل أب وتط
ـــة،  ـــوم اجلنوبي ـــراف اخلرط ـــوق إىل أط ـــن الس ـــًا م ـــت جانب ـــلطات نقل ـــري أن الس ـــهر، غ ـــر األش ـــو جنزي أب
ـــؤم  ـــي ت ـــداد الت ـــر األع ـــك مل تتأث ـــع ذل ـــالت، وم ـــف املواص ـــن مواق ـــر م ـــدان أبوجنزي ـــت مي وأخل

ـــالة. ـــات الص ـــري أوق ـــجد يف غ ـــى يف املس ـــريًا يبق ـــدًا كب ـــل ان حش ـــجد، ب املس
وقـــد أجـــربت احلشـــود املتزايـــدة جلنـــة املســـجد عـــى ابتـــكار مصليـــات جديـــدة، والعمـــل عـــى 
حتديـــث املســـجد الســـتقبال مئـــة ألـــف مصـــل. أضيفـــت بعـــض املبـــان يف العقـــد األخـــري مـــن 
القـــرن املـــايض، منهـــا مصـــى جديـــد ومكتبـــة لبيـــع الكتـــب الدينيـــة، كـــام أضيفـــت ملحقـــات 

داخـــل املســـجد مـــن رفـــوف وكـــراس.
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إن للطرقـــات التي يســـري عليها اإلنســـان آدابًا كثرية اهتم اإلســـالم ببياهنـــا وحّث عى االلتـــزام هبا يف 
عديدة. العتبـــارات  الرشعية،  النصـــوص  من  العديد 

وحيـــث ان الطرق مما يشـــرتك فيهـــا النـــاس ومنافعها هلم مجيعـــًا وليس ألحـــد حق االنفـــراد فيها أو 
التســـّلط عليها أو اســـتغالل منافعها ملصلحته الشـــخصية، فإن ذلك ينايف وضعها الذي مـــن أجله كانت 

ُوضعت. سبيله  ويف 
فالـــذي يراعـــي آداب الطريق هـــو يف احلقيقة يبتعـــد عن األنانية وحـــب الذات ليعيـــش يف رحاب حب 
املجتمـــع كلـــه وإرادة اخلري لـــكل عابر يعـــرب الطريق، وهـــو يف نفس الوقـــت يقدم صـــورة مجيلة عن 
املجتمـــع الذي يعيش فيه، فـــان الذي يدخل يف جمتمـــع ما، فإن أول ما يـــراه هو الشـــارع بنظافته وترتيبه 
وســـلوك العابرين فيـــه، فإن ذلك كله سيكشـــف له عـــن طبيعة هذا املجتمـــع وحضارة أهلـــه، من هنا 
نفهـــم تأكيد اإلســـالم عى كل هذه املفـــردات التفصيليـــة، فإن الطرق هـــي النافذة التي ينظـــر املراقبون 
منهـــا إىل مظاهر حياة املســـلمن العامـــة ويأخذون من خالهلا انطباعًا عن طريقة عيشـــهم، ويستكشـــفون 
منهـــا ثقافتهم إذ التصفـــات التي تصدر من الشـــخص إنـــام تنمُّ عن ثقافتـــه التي حيملهـــا، وأهم تلك 

اآلداب التـــي ينبغي علينـــا مراعاهتا هي:
 1- عدم اســـتغالل الطريق إذا كان ضارًا باملـــارة: فال جيوز الزرع فيها وال غرس األشـــجار وال البناء عليها.

2- جيوز استغالل فضائها إذا مل يكن ذلك مرًا باملارة.
3- املحافظة عى نظافة الطريق : فعن النبي)O(: )هلك املتقّذرون( )ميزان احلكمة: ج4، ص3302(.

ْنيا الّتاِرُك َلها َوَأْسَعُدُهْم ِباْلِخَرِة اْلعاِمُل َلها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأوَُّل اْلِْخالِص اْليْأُس ِمّما ِفي َأْيدي الّناِس(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْسَعُد الّناِس ِبالدُّ
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وعنـــه)O(: )إن اهلل طيب حيـــب الطيب نظيف حيب 
النظافة( )ميـــزان احلكمة: ج4، ص3302(.

 :)O( 4- إفســـاح الطريـــق : فعن الرســـول األكرم
)دخـــل عبد اجلنة بغصـــن من شـــوك كان عى طريق 

املســـلمن، فأماطه عنه( )اخلصـــال: ص32(.
كل  عـــى  )إن   :)O( عنـــه  آخـــر  حديـــث  ويف 
مســـلم يف كل يـــوم صدقـــة(، قيـــل مـــن يطيـــق 
عـــن  األذى  )إماطتـــك   :)Q( قـــال  ذلـــك؟ 
ص242(. ج7،  الوســـائل:  )مســـتدرك  صدقـــة(   الطريـــق 
 :)Q( احلســـن  لإلمام  املؤمنـــن يف وصيته  أمري  وعن 
 )إياك واجللوس يف الطرقات( )أمايل الشـــيخ الطويس: ص8(.

بل أمرنـــا أن نصلح الطريق، وإصالحهـــا جزاؤه رفع 
العذاب كام جـــاء يف بعض األحاديـــث الرشيفة، فقد 
 :)O( قال: قال رســـول اهلل )Q( روي عن أيب عبد اهلل
)مّر عيســـى ابن مريـــم )Q( بقرب يعـــذب صاحبه ثم 
مـــر به من قابـــل فإذا هـــو ال يعذب، فقـــال: يا رب 
مررت هبـــذا القرب عـــام أول فكان يعـــذب ومررت 
به العـــام فإذا هو ليـــس يعذب؟ فأوحـــى اهلل إليه أنه 
أدرك له ولـــد صالح فأصلح طريقـــًا وآوى يتياًم فلهذا 
 :)O( غفرت لـــه بام فعل ابنـــه، ثم قال رســـول اهلل
مرياث اهلل عـــز وجل من عبـــده املؤمن ولـــد يعبده 
 )Q( آيـــة زكريا )Q( من بعـــده، ثم تال أبـــو عبد اهلل
)رب( َفَهـــْب يِل ِمْن َلُدْنـــَك َولِيًّا* َيِرُثنِـــي َوَيِرُث ِمْن 

َرِضيًّا( )الكايف: ج6، ص4(. َواْجَعْلـــُه َربِّ  َيْعُقوَب  َآِل 
5- اجتناب ما ينـــايف املروءة: مـــن اآلداب الرائعة أن 
املـــايش يف الطريق، ينبغـــي عليه أن جيتنـــب كل فعل 
ينايف احلشـــمة واألدب كالقهقهـــة والضحك بصوت 
عـــاٍل، وقد وصفها أهـــل البيت )K( أهنـــا من عمل 
الشـــيطان، ففي احلديث عن أيب عبد اهلل )Q(: )القهقهة 
من الشـــيطان() الـــكايف، ج 2، ص 664(. وعنه )Q(: )كثرة 
 الضحـــك تذهب بامء الوجـــه( )الـــكايف، ج 2، ص664 (.
ويكـــره األكل يف الشـــوارع، بل العلك أيضـــًا ملا فيه 
قال:   )O( النبـــي  فعـــن  واســـتخفاف،  ميوعة  من 

)الوســـائل: ج24، ص395(. )االكل يف الســـوق دناءة( 
وعـــن اإلمـــام الباقـــر )Q(: ).. واخلـــذف باحلىص 
ومضـــغ الكنـــدر يف املجالس وعى ظهـــر الطريق من 

عمـــل قوم لوط( )مـــن ال حيـــره الفقيـــه: ج 1، ص 260(.
ومـــن آداب الطريق يف اإلســـالم أن جتتنب املرأة   -6
مالقـــاة الرجـــال ومدافعتهم بل تنحرف عن وســـطه 
إىل أحد جانبيه، قال رســـول اهلل )O(: )ليس للنســـاء 

مـــن رسوات الطريـــق يشء، ولكنهـــا متيش يف 
جانب احلائـــط والطريق( )الـــكايف: ج5، ص518(.

وعن أيب احلســـن )Q( قـــال: )ال ينبغي للمرأة 
أن متـــيش يف وســـط الطريق، ولكنهـــا متيش إىل 

جانـــب احلائط( )الفقيـــه: ج1، ص518(. 
)أما   :)Q( املؤمنـــن  أمـــري  عـــن  حديث  ويف 
إىل  خيرجن  نســـاؤكم  تغارون،  وال  تســـتحيون 
ج5،  )الـــكايف:  العلـــوج...(  ويزاحن  األســـواق 

.)337 ص
7- عـــدم التنخـــع والبصـــاق يف الطريق: فعن 
)إذا   :)O( إن رســـول اهلل :)Q( اإلمام عـــيل
أراد أن يتنخـــع وبـــن يديه الناس غطى رأســـه 
ثم دفنـــه، وإذا أراد أن يبزق فعـــل مثل ذلك...( 

ص248(. ج1،  الوســـائل:  )مستدرك 
 :)O( 8- خدمة املســـافرين : قال رســـول اهلل
)مـــن بنى عى ظهـــر طريق مأوى عابر ســـبيل 
القيامة عـــى نجيـــب من در  يـــوم  اهلل  بعثـــه 
وجوهـــر، ووجهه يـــي ء ألهل اجلمـــع نورًا 
حتـــى يزاحم إبراهيـــم اخلليل يف ُقّبتـــه، فيقول 
أهـــل اجلمع: هـــذا ملك مـــن املالئكـــة، مل نر 
مثله قـــط، ودخل يف شـــفاعته مـــن أهل اجلنة 
أربعون ألـــف ألف رجل، ومن حفـــر بئرًا للامء 
له  كان  للمســـلمن  فبذهلا  ماءها  اســـتنبط  حتى 
كأجـــر من توضأ منهـــا وصـــى، وكان له بعدد 
كل شـــعرة ملن رشب منها من إنســـان أو هبيمة 
أو ســـبع أو طري عتق ألف رقبـــة، وورد حوض 
القـــدس يوم القيامـــة ودخل يف شـــفاعته عدد 

. ) م لنجو ا
فقيـــل يـــا رســـول اهلل )O( ومـــا حـــوض 
القـــدس؟ قال )O(: )حويض حـــويض ثالثًا( 

)مـــرآة الكـــامل: ج 2، ص 347(.
أو حوضًا يف  بئـــرًا  )من حفـــر   :)O( وعنـــه
صحـــراء، صّلت عليه مالئكة الســـامء، وكان له 
بكل مـــن رشب منه من إنســـان أو طري أو هبيمة 
ألف ألف حســـنة متقبلة، وألـــف رقبة من ولد 
إســـامعيل، وألف بدنة، وكان حقـــًا عى اهلل أن 
يســـكنه حظرية القدس( )مســـتدرك الوســـائل: ج 2، 

ص 402(.

ْنيا الّتاِرُك َلها َوَأْسَعُدُهْم ِباْلِخَرِة اْلعاِمُل َلها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأوَُّل اْلِْخالِص اْليْأُس ِمّما ِفي َأْيدي الّناِس(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْسَعُد الّناِس ِبالدُّ



Qاألخالق عند أمري املؤمنني

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ16

قال أمري املــؤمنن )Q(: )َمْن َأَحبَّنَا َأْهَل اْلَبْيِت َفْلَيْسَتِعدَّ لِْلَفْقِر ِجْلَبابًا( 
هنج البالغة:109.

ــال للمحبــوب، ليتحقــق اللــزوم  ــات ، وهــو مــا يقتــي الطاعــة واالمتث ــي اللــزوم والثب إن احلــب يعن
والثبــات بمســتوييهام املــادي واملعنــوي، مــع التوطــن عــى حتّمــل لــوازم ذلــك، وهــو مــا يف تفعيــل دور 
التقــوى يف حيــاة الفــرد، االمــر الــذي يتطلــب مســاحة واســعة مــن االهتــامم والوعــي ملــا يرتتــب عليــه: 
)K( 1ـ فقــد يكــون دنيويــًا، بالصــرب عــى تــدن املســتوى املــايل وحتمــل الفقــر، كــون متابعــة أهل البيــت 

تستلزم تنفيذ تعاليمهم، وعدم التورط باحلرام، وهو ما يمنع: 
)أ ( بعــض فــرص القفــز نحــو الغنــى، ألنــه البــد مــن حتديــد اهلــدف مســبقًا إمــا طلــب الدنيــا مــن دون 
فــرز بــن طيــب املــال وخبيثــه، أو البحــث عــن احلــالل والتمســك بــه دون غــريه، عــى أســاس أن غــري 
احلــالل ممــا ال يــدوم وال بركــة فيــه، وهــو أشــد أنــواع الفريوســات التــي تصيــب االنســان وتقلــل مناعته 
االيامنيــة واألخالقيــة، وال جتــدي بعــد ذلــك حمــاوالت املعاجلــة إاّل بعــد التخلــص منــه مجيعــًا، وهــو ما ال 
يفعلــه كثــرٌي، فلــذا ُينكبــون ويتأثــرون بآثــاره، ليودعــوا الســعادة والربكــة واالطمئنــان والســمعة النزهيــة 
ــْل اَل  ــاىل: )ُق ــال اهلل تع ــًا ق ــخصيًا واجتامعي ــرد ش ــتقرار الف ــة يف اس ــة ومهم ــل فاعل ــن عوام ــواها م وس
ُكــْم ُتْفِلُحــوَن(  ــاِب َلَعلَّ ــا ُأويِل اأْلَْلَب ــوا اهللََّ َي ُق ــِث َفاتَّ ــَرُة اخْلَبِي ــَك َكْث ــْو َأْعَجَب ــُب َوَل يِّ ــُث َوالطَّ َيْســَتِوي اخْلَبِي

ــة 100.  ــدة آي ــورة املائ س

ــة، أو  ــادرات املالي ــاردات، أو املص ــة واملط ــات األمني ــة املضايق ــؤه، نتيج ــل وتلك ــيابية العم )ب (  انس
ــى  ــادي وع ــوم امل ــى باملفه ــق غن ــية، وال يتحق ــة املعيش ــف احلال ــا يضع ــتثامر، مم ــرض االس ــز يف ف التميي
ــا،  ــغال بلوازمه ــية واالنش ــة السياس ــي املعارض ــّن يف اجتاه ــس الب ــد، للتعاك ــة الرصي ــتوى ضخام مس

ــة.  ــرق العلني ــزاق بالط واالرت
ا  ـْـَرً ــا َعِمَلــْت ِمــْن َخــرْيٍ حمُّ ــُد ُكلُّ َنْفــٍس مَّ 2ـ وقــد يكــون أخرويــًا، مــن حيــث الفقــر احلقيقــي )َيــْوَم جَتِ
ــاِد(  ــُه َواهللَُّ َرُءوٌف بِاْلِعَب ــُم اهللَُّ َنْفَس ُرُك ــًدا َوحُيَذِّ ــًدا َبِعي ــُه َأَم ــا َوَبْينَ ــْو َأنَّ َبْينََه ــَودُّ َل ــن ُســوٍء َت ــْت ِم ــا َعِمَل َوَم

ــْم َتْعَمُلــوَن( ســورة يــس آيــة 54.  ــا ُكنُت ــَزْوَن إاِلَّ َم ــُم َنْفــٌس َشــْيًئا َواَل جُتْ ــْوَم اَل ُتْظَل ســورة ال عمــران آيــة 30. )َفاْلَي

َساِب( سورة غافر آية 17.  يُع احْلِ َزٰى ُكلُّ َنْفٍس باَِم َكَسَبْت  اَل ُظْلَم اْلَيْوَم  إِنَّ اهللََّ رَسِ )اْلَيْوَم جُتْ
ــه  ــالل تفضل ــن خ ــة، م ــوم القيام ــعادته ي ــاه وس ــر غن ــام يوف ــه ب ــان نفس ــن االنس ــاه تأم ــع باجت ــا يدف مم

قال أمير المؤمنين )Q(:َأْفَضُل اْلُمُروَِّة ُمواساة اْلِْخواِن ِباْلَْمواِل َوُمساواُتُهْم في اْلَْحواِل(. قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْصُل اْلُمُروَِّة اْلَحياُء َوَثَمَرُتها اْلِعفَُّة(. 

K َمْن أحبََّنا أهل البيت
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تعــاىل باجلنــة ونعيمهــا، فيكــون قــد أنجاهــا مــن تعاســة الفقــر، 
وآمنهــا مــن اخلــوف، وهــذا كلــه مــرشوط بتفعيــل دور التقــوى 
ــل قــال تعــاىل  التــي تتوافــر معهــا فــرص العمــل الصالــح املتقبَّ

ــُل اهللَُّ ِمــَن امْلُتَِّقــَن( ســورة املائــدة آيــة 27.  ــاَم َيَتَقبَّ )إِنَّ
فالدعــوة اىل حتمــل املشــاق الدنيويــة مــن أجــل النجــاة أخرويــًا، 
ــات احلســاب، ســواء كان ذلــك  ــاز االنســان صعوب عندمــا جيت
ــة  ــة، أم نتيج ــق املظلومي ــة وحتق ــى اهلوي ــاد ع ــبب االضطه بس
العمــل الصالــح وتوفــر ضامنــات حصــول الرضــوان والغفران. 
ُقــوا اهللََّ َوُقوُلــوا َقــْواًل َســِديًدا* ُيْصِلــْح  ِذيــَن آَمنـُـوا اتَّ َــا الَّ )َيــا َأهيُّ
ــِع اهللََّ َوَرُســوَلُه  ــْر َلُكــْم ُذُنوَبُكــْم  َوَمــن ُيطِ َلُكــْم َأْعاَمَلُكــْم َوَيْغِف

َفَقــْد َفــاَز َفــْوًزا َعظِيــاًم(  ســورة األحــزاب آيــة 71. 
وهــذا الغنــى احلقيقــي الــذي يكــون االنســان قــد أحــرزه ليــوم 
فقــره ولــو اقتــىض جتــرع مــرارات دنيويــة كالصــرب عــى املــكاره 
ــان،  ــادق اخلرس ــيد ص ــيل )Q(: الس ــام ع ــالق االم ــدر: أخ ــالذ. املص ــل امل وتقلي

ج2، ص209 .

قال أمير المؤمنين )Q(:َأْفَضُل اْلُمُروَِّة ُمواساة اْلِْخواِن ِباْلَْمواِل َوُمساواُتُهْم في اْلَْحواِل(. قال أمير المؤمنين )Q(:)َأْصُل اْلُمُروَِّة اْلَحياُء َوَثَمَرُتها اْلِعفَُّة(. 



عقـائــدنــا

احللقة التاسعة واألربعون

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ18

:)Q(مدة حكم اإلمام املهدي
نتناول يف هذه احللقة مدة ُحكم اإلمام املهدي )Q(، وكم يبقى بعد ظهوره؟ 

الروايــات خمتلفــة يف هــذا املجــال، فأقّلهــا تذكــر أهنــا ســبع ســنن، فقــد ورد عــن النّبــي)O(: )يملــك 
املهــدي ســبع، ثــامن، تســع ســنن( كتــاب الفتــن، املــروزي: ج1، ص420، كــام ورد: )أنــه يملــك تســعًا أو عــرشًا 

ويكــون أســعد النــاس بــه أهــل الكوفــة(. حليــة األبــرار يف أحــوال حممــد وآلــه األطهــار: ج5، ص488.
وعــن اإلمــام احلســن بــن عــيل )Q(: )يملــك املهــدي )Q( تســعة عــرش ســنة وأشــهرًا( كتــاب الفتــن، 

ــروزي: ج1، ص420. امل

ــبع  ــال: )س ــدي )Q( ق ــام امله ــك االم ــم يمل ــئل: ك ــام ُس ــادق )Q( حين ــام الص ــن االم ــة ع  ويف رواي
ســنن تطــول األيــام والليــايل حتــى تكــون ســنة مــن ســنينه عــرش مــن ســنينكم، فيكــون مــدة ملكــه 

ْدُق(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْشَرُف اْلَْقواِل الصِّ
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ســبعن ســنة مــن ســنينكم هــذه( كشــف الغمــة، ابــن 
ــيل: ج3، ص262.  ــح األردبي ايب الفت

ــن  ــد ورد ع ــنن فق ــع س ــة وتس ــا ثالثامئ وأكثره
ــة  ــم ثالثامئ ــك القائ ــر )Q(: )يمل ــام الباق االم
ــف  ــل الكه ــث أه ــام لب ــعًا ك ــزداد تس ــنة وي س
ــام  ــطًا ك ــدالً وقس ــأ األرض ع ــم، يم يف كهفه
ملئت ظلــاًم وجــورًا ...( بحــار األنــوار: ج52، ص390.
ــارب  ــذا التض ــبب ه ــا س ــل م ــول قائ ــد يق وق
كان  فهــل  الروايــات؟!!  هــذه  يف  الكبــري 
ــا؟! أم  ــم بعض ــف بعضه ــون )Q( خيال املعصوم
ــث،  ــذه األحادي ــانيد ه ــاًل يف أس ــاك خل أن هن
ــريه؟! ــن غ ــادر م ــّن الص ــا ليتب ــامذا ال ننقحه فل
ــرض  ــى ف ــوال - ع ــذه االق ــرة ه ــول: إن كث نق
قبوهلــا مجيعــًا - تريــد االشــارة اىل أن مــدة ُحكــم 
ــنَّة  ــع لُس ــن ان ختض ــدي )Q( يمك ــام امله االم
البــداء، فــكأن االئمــة )Q( يريــدون القــول بانــه 
ــري  ــعًا او غ ــًة او تس ــبعًا او ثامني ــم س ــا أن حيك إم
 ،)Q( ذلــك مــن االعــداد التــي وردت، فاألئمــة
ال يريــدون التحديــد؛ الن ذلــك خيضــع اىل إرادة 
ــده أم  ــت وعن ــاء ويثب ــا يش ــو م ــو يمح اهلل، فه

الكتــاب، وهــذه هــي عقيــدة البــداء.
ثــم إنــه بغــض النظــر عــن ذلــك، فــان الروايات 
وإن كان بعضهــا أقــوى مــن غريهــا مــن حيــث 
الســند، إاّل انــه ال يمكــن اجلــزم بــان هــذا القول 
ــادر  ــري ص ــريه غ ــام )Q(، وغ ــن االم ــادر م ص
بــل تبقــى كلهــا حمتملــة الصــدور، وكلهــا غــري 
جزميــة الصــدور، فــال حميــص مــن بقــاء املســألة 
ــى  ــول ع ــم ق ــن تقدي ــرتدد، وان أمك ــز ال يف حي
ــه أمــر مهــم  قــوٍل، ثــم إن االمــر ال يرتتــب علي

)Q( ــام ــر االم ــة وإذا ظه ــن الغيب ــا يف زم  لن
فسيبن لنا احلق يف ذلك. 

ويف هــذا الســياق نذكــر هــذا التســاؤل: هــل 
ــي  ــه( يق ــل اهلل فرج ــر )عج ــام املنتظ االم
ــن  ــك فم ــمومًا؟ وإذا كان ذل ــوالً أو مس مقت

ــة؟  ــك الفعل ــب تل يرتك
ــيعة  ــامء الش ــن عل ــتهر ب ــد اش ــواب: لق اجل
حيــث   )O( اهلل  رســول  كالم  وحمدثيهــم 
قــال: )إن هــذا االمــر يملكــه اثنــا عــرش 
ــا إاّل  ــا منّ ــة، م ــيل وفاطم ــد ع ــن ول ــًا م إمام
ــوار: ج27، ص217.  ــار االن ــول( بح ــموم أو مقت مس
وان اإلمــام املهــدي )Q( هــو أحــد أئمــة 
ــذا  ــمله ه ــم، فيش ــت )K( وخامته ــل البي أه
ــبب  ــا بس ــاة الدني ــرتك احلي ــه ي ــث، فان احلدي
ــد يف  ــم نج ــل، فل ــا القت ــم، أم ــل أو الس القت
املصــادر املوجــودة ـ عندنــا ـ شــيئا يــدل 
عــى ذلــك ســوى مــا ذكــره اليــزدي يف 
كتابــه إلــزام الناصــب: ج2، ص139، قــال: 
ــة  ــى احلج ــنة، أت ــبعون س ــت الس ــاذا مت )...ف
املــوت فتقتلــه امــرأة مــن بنــي متيــم ـ اســمها 
ســعيدة، وهلــا حليــة كلحيــة الرجــال، بجــاون 
ــاوز يف  ــو متج ــطح، وه ــوق س ــن ف ــر م صخ

الطريــق...(.
 أمــا الســم، فلــم نجــد يف األحاديــث تصحيــًا 

.)Q( بــدسِّ الّســم إىل االمــام املهــدي
ــور،  ــد إىل الظه ــن امله ــه( م ــل اهلل فرج ــدي )عج ــام امله االم

ص639. ج1،  القزوينــي: 

ْدُق(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْشَرُف اْلَْقواِل الصِّ



متى ترانا ونراك

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ20

)Q( والدة اإلمام املهدي
نرفع أســمى آيــات التهنئــة والتربيك 
واملؤمنــات،  املؤمنــن  جلميــع 
العــص  بمناســبة والدة صاحــب 
ــن  ــد ب ــة حمم ــام احلج ــان اإلم والزم
ــل اهلل  ــر عج ــدي املنتظ ــن امله احلس
تعــاىل فرجــه الرشيــف، ســائلن 
ــا مــن  املــوىل العــيل القديــر أن جيعلن
واملستشــهدين  وأعوانــه  أنصــاره 

ــه. ــن يدي ب
احلســن  اإلمــام  عمــل  لقــد 
ــر  ــاء أم ــى إخف ــكري )Q( ع العس
ولــده املنتظــر )Q(، وكتــم أمــره 
خوفــًا عليــه مــن الســلطة العباســية 
العاتيــة، التــي ســعت للبحــث عنــه 
القبــض عليــه وتصفيتــه  وإلقــاء 
ــِق  ــه مل ُيب ــت نفس ــديًا، ويف الوق جس
اإلمــام احلســن العســكري )Q( أمر 
ولــده اإلمــام املنتظــر )Q( جمهــوالً، 
وإنــام أظهــره ألعــالم شــيعته وثقــاة 
أصحابــه، ودهّلــم عليــه، ومــن هــذه 
اإلمــام  اختذهــا  التــي  اخلطــوات 
إمامــة  تثبيــت  ســبيل  يف   )Q(
نفــوس  يف   )Q( املهــدي  اإلمــام 
ــم  ــا عل ــه مّل ــلمن: أن ــول املس وعق
 )Q( العســكري  احلســن  اإلمــام 

ــاة، نــصَّ عــى إمامــة ولــده اإلمــام  أنــه مفــارق هلــذه احلي
ــه، وثقــاة شــيعته،  ــه خلــواص أصحاب املنتظــر )Q(، وعّرف
ومــن بينهــم )أحــد بــن إســحاق األشــعري( الثقــة، 
ــد،  ــى أيب حمم ــت ع ــال: )دخل ــه ق ــد روي أن ــي، فق الزك
احلســن بــن عــيل )Q(، وأنــا أريــد أن أســأله عــن اخللــف 
مــن بعــده، فقــال يل مبتديــًا: )يــا أحــد بــن إســحاق، إن اهلل 
تبــارك وتعــاىل مل خُيــل ِاألرض منــذ خلــق آدم، وال خُيليهــا 
إىل أن تقــوم الســاعة مــن حجــة هلل عــى خلقــه، بــه يدفــع 
البــالء عــن أهــل األرض، وبــه ُينــزل الغيــث، وبــه خُيــرج 
ــول  ــن رس ــا ب ــال: ي ــد قائ ــربى أح ــركات األرض(. وان ب

 .) ْدِق(. قال أمير المؤمنين )Q(: َأْفَضُل اْلَْعماِل ُلُزوُم اْلَحقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلَخْلِق َأْقضاُهْم ِباْلَحقِّ َوَأَحبُُّهْم ِإَلى اِل َتعالى َأْقَوُلُهْم ِبالصِّ
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ــض  ــدك؟. وهن ــة بع ــام واخلليف ــن اإلم اهلل، م
اإلمــام )Q( مرسعــًا فدخــل البيــت، ثــم 
خــرج وعــى عاتقــه غــالم كأن وجهــه القمــر 
ــاء ثــالث ســنن،  ليلــة البــدر، وهــو مــن أبن
ــى  ــك ع ــوال كرامت ــد ل ــا أح ــال )Q(: ي فق
اهلل عــزو جــل، وعــى حججــه، مــا عرضــُت 
عليــك ابنــي هــذا، إنــه ُســّمي باســم رســول 
األرض  يمــأ  الــذي  وكنيتــه،   )O( اهلل 
ــورًا،  ــاًم وج ــت ظل ــام ملئ ــدالً، ك ــطًا وع قس
يــا أحــد مثلــه يف هــذه األمــة، مثــل اخلــر، 
ومثــل ذي القرنــن، واهلل ليغيبــن غيبــة ال 
ينجــو مــن اهللكــة فيهــا إال مــن ثّبتــه اهلل 
ــاء  ــا للدع ــه فيه ــه، ووّفق ــول بإمامت ــى الق ع
بتعجيــل فرجــه(، وســارع أحــد قائــال: هــل 

ــي؟ ــا قلب ــن إليه ــة يطمئ ــن عالم م
فبــادر حجــة اهلل الصبــي قائــال: )أنــا بقيــة اهلل 
يف أرضــه، واملنتقــم مــن أعدائــه، وال تطلــب 
أثــرا بعــد عــن(، وخــرج أحــد مــن دار 
اإلمــام، والفــرح مــلء إهابــه، فلــام كان اليوم 
،)Q( الثــان تــرّشف بمقابلــة اإلمــام احلســن 
وبــادره قائــاًل: يــا بــن رســول اهلل لقــد عظــم 
، فــام الُســنَّة  رسوري بــام مننــت بــه عــيلَّ
اجلاريــة مــن اخلــر وذي القرنــن؟... . 
ــال:  ــام قائ ــنَّة فيه ــه الُس ــّن ل ــام ُيَب وراح اإلم
)طــول الغيبــة(، وأرسع أحــد قائــال: يــا 
بــن رســول اهلل، وإن َغيبتــه لتطــول؟ فأجابــه 
ــذا  ــن ه ــع ع ــى يرج ــام: )إي وريب، حت اإلم
ــه، وال يبقــى إال مــن  ــر القائلــن ب األمــر أكث

أخــذ اهلل عــز وجــل منــه عهــدا لواليتنــا، وكتب 
ــد  ــا أح ــه. ي ــروح من ــده ب ــامن، وأي ــه اإلي يف قلب
ــب  ــن رس اهلل، وغي ــن اهلل، ورس م ــر م ــذا أم ه
مــن غيــب اهلل فخــذ مــا آتيتــك، واكتمــه، وكــن 
ــامل  ــن(. ك ــا يف علي ــن معن ــاكرين تك ــن الش م

ــة: ص385-384  . ــام النعم ــن ومت الدي

ــام  ــا اإلم ــصَّ فيه ــي ن ــار الت ــن األخب ــن ب وم
احلســن العســكري )Q( عــى إمامــة ولــده 
اإلمــام املنتظــر )عجــل اهلل فرجــه الرشيــف( مــا 
رواه الثقــة اجلليــل، حممــد بــن عثــامن العمــري، 
ــن  ــد، احلس ــو حمم ــئل أب ــال: )س ــه، ق ــن أبي ع
ــده عــن اخلــرب الــذي  ــا عن ــن عــيل )L(، وأن ب
روى عــن آبائــه )K(: )أن األرض ال ختلــو 
مــن حجــة هلل عــى خلقــه إىل يــوم القيامــة، وإن 
ــة  ــات ميت ــه م ــام زمان ــرف إم ــات ومل يع ــن م م
ــة(، وأكــد اإلمــام )Q( صحــة احلديــث  جاهلي
ــق(.  ــار ح ــام أن النه ــق، ك ــذا حل ــاًل: )إن ه قائ
ــا  ــاًل: ي ــام قائ ــس اإلم ــخص يف جمل ــارع ش وس
 بــن رســول اهلل، فمــن احلجــة، واإلمــام بعدك؟. 
ــه اإلمــام عــى حجــة اهلل بعــده قائــال: )ابنــي  فدلَّ
حممــد هــو اإلمــام واحلجــة بعــدي، مــن مــات 
ومل يعرفــه مــات ميتــة جاهليــة، أمــا إن لــه َغيَبــة 
ــون،  ــا املبطل ــك فيه ــون وهيل ــا اجلاهل ــار فيه حي
ــكأن  ــرج ف ــم خي ــون، ث ــا الوّقات ــذب فيه ويك
ــه  ــوق رأس ــق ف ــض ختف ــالم البي ــر إىل األع أنظ

ــة: ص409. ــام النعم ــن ومت ــامل الدي ــة(. ك ــف الكوف بنج

 .) ْدِق(. قال أمير المؤمنين )Q(: َأْفَضُل اْلَْعماِل ُلُزوُم اْلَحقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل اْلَخْلِق َأْقضاُهْم ِباْلَحقِّ َوَأَحبُُّهْم ِإَلى اِل َتعالى َأْقَوُلُهْم ِبالصِّ
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مناسبات الشهر

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ22

:)K( والدة األنوار الشعبانية
ـــي  ـــعبانية، فف ـــوار الش ـــي والدة األن ـــة، وه ـــبات عظيم ـــارك مناس ـــهر املب ـــذا الش يف ه
ـــد ســـيد شـــباب أهـــل  ـــل: 3هــــ(، ول الثالـــث مـــن شـــعبان املعظـــم ســـنة )4هــــ(، )وقي

 .)L( ـــب ـــن أيب طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــام احلس ـــة، اإلم اجلن
ـــب  ـــن أيب طال ـــي ب ـــن ع ـــاس ب ـــل العب ـــو الفض ـــد أب ـــنة )26هــــ(، ول ـــه س ـــع من ويف الراب

.)L(
،)Q( ولـــد اإلمـــام عـــي بـــن احلســـن زيـــن العابديـــن )ويف اخلامـــس منـــه ســـنة )38هــــ 

وذلك يف أيام جده أمري املؤمنن )Q( وقبل وفاته بسنتن.
ـــاس برســـول اهلل  ـــد أشـــبه الن ويف احلـــادي عـــرش مـــن شـــهر شـــعبان ســـنة )33هــــ(، ول

 .)Q( ـــب ـــن أيب طال ـــي ب ـــن ع ـــن ب ـــن احلس ـــر ب ـــي األك )O( ع
:)Q( ليلة النصف من شعبان ووالدة بقية اهلل األعظم

يف ليلـــة اجلمعـــة اخلامـــس عشــــر منـــه ســـنة )255هــــ(، والدة خاتـــم األوصيـــاء، املنتقـــم 
.)Q( ـــن احلســـن ـــه احلجـــة ب آلل حممـــد )O(، وآخـــر األئمـــة باحلـــق، ويل اهلل وبقيت

ســـئل اإلمـــام عـــي بـــن موســـى الرضـــا )Q( عـــن ليلـــة النصـــف مـــن شـــعبان، 
ـــر  ـــا... وأكث ـــوب فيه ـــر الذن ـــار، ويغف ـــن الن ـــاب م ـــا الرق ـــق فيه ـــة يعت ـــي ليل ـــال: ه فق
فيهـــا مـــن ذكـــر اهلل )عـــز وجـــل( ومـــن االســـتغفار والدعـــاء، فـــإن أيب )عليـــه 

الســـام( كان يقـــول: الدعـــاء فيهـــا مســـتجاب..
ـــنة: أول  ـــن الس ـــال م ـــع لي ـــه يف أرب ـــرغ نفس ـــه أن يف ـــن )Q( يعجب ـــري املؤمن وكان أم

ـــعبان. ـــن ش ـــف م ـــة النص ـــر، وليل ـــة الفط ـــر، وليل ـــة النح ـــب، وليل ـــن رج ـــة م ليل
ـــيدنا  ـــارة س ـــاء، وزي ـــاة والدع ـــا بالص ـــل، وإحياؤه ـــة الغس ـــذه الليل ـــتحب يف ه ويس
ـــوا:  ـــم قال ـــن )K( أهن ـــن الصادق ـــد روي ع ـــن )Q( فق ـــد اهلل احلس ـــا أيب عب وموالن
ـــر  ـــري ق ـــى: زائ ـــق األع ـــن األف ـــاٍد م ـــادى من ـــعبان ن ـــن ش ـــف م ـــة النص إذا كان ليل

ـــم. ـــد نبيك ـــم وحمم ـــى ربك ـــم ع ـــم، ثوابك ـــورًا لك ـــوا مغف ـــي ارجع ـــن ع ـــن ب احلس
قـــال: ومـــن مل يســـتطع زيـــارة احلســـن )Q( يف هـــذه الليلـــة فليـــزر غـــريه مـــن 
ـــاة  ـــا بالص ـــام وأحياه ـــم بالس ـــئ إليه ـــك أوم ـــن ذل ـــن م ـــإن مل يتمك ـــة )K(، ف األئم

والدعـــاء.
دخول اإلمام احلسن )Q( مكة املكرمة:

 )Q( ـــن ـــام احلس ـــل اإلم ـــنة60هـ وص ـــعبان س ـــهر ش ـــن ش ـــث م ـــة الثال ـــة اجلمع يف ليل
إىل مكـــة املكرمـــة بعدمـــا رفـــض البيعـــة ليزيـــد بـــن معاويـــة رفضـــًا قاطعـــًا وكان 
ـــب،  ـــهر رج ـــن ش ـــا م ـــن بقيت ـــد لليلت ـــة األح ـــورة ليل ـــة املن ـــن املدين ـــه )Q( م خروج
ـــه  ـــاؤه، وأخت ـــاؤه وأبن ـــه نس ـــه، وبرفقت ـــه وأصحاب ـــل بيت ـــن أه ـــر م ـــه )Q( نف ـــار مع وس

ـــال.  ـــان الرم ـــازون كثب ـــراء، وجيت ـــب الصح ـــون قل ـــرى )L(، خيرتق ـــب الك زين
وأشـــار اإلمـــام احلســـن )Q( يف إحـــدى رســـائله إىل اهلـــدف مـــن خروجـــه: )وإنِّ 
ـــاح  ـــب اإلص ـــُت لطل ـــا خرج ـــًا، وإنَّ ـــدًا وال َظاملِ ـــرًا، وال ُمفِس ـــرج أِشًا وال َبطِ مل أخ
ـــرَيِة  ـــرَي بِس ـــر، وأس ـــِن املنك ـــى ع ـــروِف وأهْنَ ـــَر باملع ـــُد أْن آُم ي )O(، ُأري ـــدِّ ـــة َج يف ُأمَّ

ْدَق(.  (. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْحَسُن اْلِفعاِل ما واَفَق اْلَحقَّ َوأْجَمُل اْلَمقاِل ما طاَبَق الصِّ ْفِق َوَأْكَيُسُهْم َأْصَبُرُهْم َعلى اْلَحقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل الّناِس َأْعَمُلُهْم ِبالرِّ
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ْدَق(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْحَسُن اْلِفعاِل ما واَفَق اْلَحقَّ َوأْجَمُل اْلَمقاِل ما طاَبَق الصِّ

ـــب(. ـــن أيب َطالِ ـــي ب ي، وأيب ع ـــدِّ َج
خروج توقيع اإلمام املهدي )Q( للشيعة خيرهم بوفاة سفريه السمري:

ـــان  ـــب الزم ـــام صاح ـــن اإلم ـــع ع ـــرج التوقي ـــنة )329هــــ(، خ ـــم س ـــعبان املعظ ـــهر ش ـــن ش ـــاش م ـــوم الع يف الي
ـــد  ـــن حمم ـــي ب ـــن ع ـــو احلس ـــل أب ـــيخ اجللي ـــاة الش ـــه بوف ـــم في ـــاس خيره ـــه( إىل الن ـــاىل فرج ـــل اهلل تع )عج
ـــل  ـــك قب ـــر )Q(، وذل ـــة املنتظ ـــام احلج ـــة لإلم ـــفراء األربع ـــر الس ـــو آخ ـــه(، وه ـــوان اهلل علي ـــمري )رض الس
ـــي  ـــا ع ـــم، ي ـــن الرحي ـــم اهلل الرمح ـــه )Q(: )بس ـــاء يف توقيع ـــه(، وج ـــوان اهلل علي ـــه )رض ـــن وفات ـــام م ـــتة أي س
ـــع  ـــام، فامج ـــتة أي ـــن س ـــك وب ـــا بين ـــت م ـــك مي ـــك، فإن ـــك في ـــر إخوان ـــم اهلل أج ـــمري، أعظ ـــد الس ـــن حمم ب
ـــور  ـــا ظه ـــة[، ف ـــة ]التام ـــة الثاني ـــت الغيب ـــد وقع ـــك، فق ـــد وفات ـــك بع ـــوم مقام ـــد يق ـــويص إىل أح ـــرك وال ت أم
ـــيأيت  ـــورًا، وس ـــاء األرض ج ـــب، وامت ـــوة القل ـــد وقس ـــول األم ـــد ط ـــك بع ـــل، وذل ـــز وج ـــد إذن اهلل ع إال بع
ـــذاب  ـــو ك ـــة فه ـــفيان والصيح ـــروج الس ـــل خ ـــاهدة قب ـــى املش ـــن ادع ـــاهدة، أال فم ـــي املش ع ـــْن َيدَّ ـــيعتي َم ش

ـــم(. ـــي العظي ـــاهلل الع ـــوة إال ب ـــول وال ق ـــرت، وال ح مف
ـــك  ـــن وصّي ـــه: م ـــل ل ـــه، فقي ـــود بنفس ـــدوه جي ـــه، فوج ـــادوا إلي ـــادس ع ـــوم الس ـــا كان الي ـــع، فل ـــخ التوقي فنس
) G( ـــويف ـــه. وت ـــمع من ـــر كام س ـــذا آخ ـــه(، فه ـــى )ريض اهلل عن ـــه. وم ـــو بالغ ـــر ه ـــال: هلل أم ـــدك؟ فق ـــن بع  م
ـــة  ـــدأت الغيب ـــرى وابت ـــة الصغ ـــت الغيب ـــه مت ـــنة )329هــــ( وبوفات ـــعبان س ـــهر ش ـــن ش ـــرش م ـــس ع يف اخلام

.)Q( الكـــرى لصاحـــب األمـــر
ذكرى فتوى اجلهاد الكفائي املبارك: 

يف الرابـــع عـــرش مـــن شـــهر شـــعبان عـــام 1435 هجـــري والـــذي يقابلـــه الثالـــث عـــرش مـــن حزيـــران 
ـــى  ـــيطر ع ـــذي س ـــي ال ـــم اإلجرام ـــورة التنظي ـــف خط ـــا يف النج ـــة العلي ـــت املرجعي ـــد أن أدرك 2014م، بع
ـــداد  ـــة بغ ـــف للعاصم ـــدد بالزح ـــذي ه ـــراق وال ـــة يف الع ـــالية والغربي ـــات الش ـــق يف املحافظ ـــن املناط ـــدد م ع
ـــى  ـــي، ع ـــاد الكفائ ـــوى اجله ـــدار فت ـــل باص ـــي املتمث ـــف التارخي ـــة املوق ـــذت املرجعي ـــوب، أخت ـــات اجلن وحمافظ
ـــدي  ـــد امله ـــيخ عب ـــو الش ـــتان وه ـــي السيس ـــيد ع ـــة اهلل الس ـــراق آي ـــى يف الع ـــي األع ـــع الدين ـــل املرج ـــان ممث لس

ـــاته. ـــعبه ومقدس ـــراق وش ـــن الع ـــا ع ـــن دفاًع ـــال اإلرهابي ـــاح لقت ـــل الس ـــي بحم الكربائ
وأضـــاف الكربائـــي مـــن عـــى منـــر اجلمعـــة يف كربـــاء املقدســـة: إن املرجعيـــة حتثكـــم عـــى التحـــي 
بالشـــجاعة والبســـالة والثبـــات والصـــر، وإن َمـــن يضحـــي منكـــم يف ســـبيل الدفـــاع عـــن بلـــده وأهلـــه 

وأعراضـــه، فإنـــه يكـــون شـــهيدًا إن شـــاء اهلل تعـــاىل.
ـــن  ـــًا ع ـــات دفاع ـــود والثب ـــى الصم ـــا ع ـــة زوجه ـــا والزوج ـــه واألمُّ ابنه ـــث األبُّ ابن ـــوب أن حي ـــع: املطل وتاب

ـــه. ـــد ومواطني ـــذا البل ـــات ه حرم
ولّبـــى بعـــد ذلـــك اآلالف مـــن العراقيـــن بمختلـــف مشـــارهبم هـــذه الفتـــوى وتطوعـــوا للدفـــاع عـــن 
ـــس  ـــن دن ـــراق م ـــررت أرض الع ـــى حت ـــة، حت ـــوى املبارك ـــذه الفت ـــد ه ـــارات بع ـــت االنتص ـــراق، وتوال الع
الدواعـــش األنجـــاس، بركـــة ســـواعد األبطـــال مـــن احلشـــد الشـــعبي والقـــوات املســـلحة، وبدمـــاء 
ـــرار،  ـــهدائنا األب ـــم ش ـــوء، وأرح ـــن كل س ـــاتنا م ـــعبنا ومقدس ـــا وش ـــظ بلدن ـــم أحف ـــار، الله ـــهدائنا األخي ش

وشـــايف جرحانـــا إنـــك أنـــت الســـميع املجيـــب. 
ـــالع  ـــن أراد االط ـــعبان فم ـــهر ش ـــابقة لش ـــنن الس ـــا يف الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرية ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

ـــابقة. ـــداد الس ـــع األع فلرياج

 .) ْفِق َوَأْكَيُسُهْم َأْصَبُرُهْم َعلى اْلَحقِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَضُل الّناِس َأْعَمُلُهْم ِبالرِّ
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ْدِق اْلَوفاُء ِباْلَعْهِد َوَأْفَضُل اْلُجوِد َبْذُل اْلُجْهِد(.  قال أمير المؤمنين )Q(: َأْحَسُن الصِّ

اسمه ونسبه:
اللغـــوي،  إســـحاق،  بـــن  يعقـــوب 
ــب،  ــيعي املذهـ ــراوي، الشـ ــوي، الـ النحـ
كنيتـــه )أبـــو يوســـف(، و)الِســـّكيت( 
ـــذا  ـــوه هب ـــِرف أب ـــحاق، وُع ـــه إس ـــب أبي لق

ــكوته. ــرط سـ ــب لفـ اللقـ
والدته:

ولـــد يف الـــدورق، قـــرب األهـــواز يف 
خوزســـتان.

دراسته وأساتذته:
ــع  ــداد مـ ــتان إىل بغـ ــن خوزسـ ــل مـ رحـ
ـــاتذة  ـــن دروس أس ـــا م ـــاد فيه ـــه، وأف ُأرست
اء،  ــرًّ ــيبان، والفـ ــرو الشـ ــار، كأيب عمـ كبـ

عِة(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَقُر الّناِس َمْن َقتََّر َعلى َنْفِسه َمَع اْلِغنى َوالسِّ

واألثـــرم،  األعـــرايب،  وابـــن 
وكّلهـــم  اخلراســـان،  ونـــران 
كانـــوا مـــن أعـــام العلـــم واألدب 

ــذاك. آنـ
ــافِّ  ــار يف مصـ ــث أن صـ ــا لبـ ومـ
ــرايب،  ــن األعـ ــره كابـ ــاء عـ علـ
العبـــاس ثعلـــب، وُعـــرف  وأيب 
اللغـــة  فقهـــاء  كبـــار  كأحـــد 

الـــكام. وصيارفـــة 
مكانته العلمية:

كان البـــن الِســـّكيت دور بالـــغ 
ــعار العـــرب  ــع أشـ ــة يف مجـ األمّهيـ
وتدوينهـــا، مضافـــًا إىل نشـــاطاته 

امللحوظـــة يف النحـــو واللغـــة.

ابن السّكيت
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ْدِق اْلَوفاُء ِباْلَعْهِد َوَأْفَضُل اْلُجوِد َبْذُل اْلُجْهِد(.  عِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: َأْحَسُن الصِّ قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْفَقُر الّناِس َمْن َقتََّر َعلى َنْفِسه َمَع اْلِغنى َوالسِّ

ـــن  ـــن، وم ـــو الكوفي ـــرآن ونح ـــًا بالق وكان عامل
ـــعر. ـــة والش ـــاس باللغ ـــم الن أعل

قـــال ابـــن خلـــكان: )وقـــال بعـــض العلـــاء 
ــن  ــاب مـ ــداد كتـ ــر بغـ ــى جـ ــر عـ ــا عـ مـ
ـــن  ـــق ( الب ـــاح املنط ـــاب ) إص ـــل كت ـــة مث اللغ

االعيـــان: ج6، ص 400. الِســـّكيت...(.وفيات 
النبويـــة،  ـــنة  بالسُّ التمّســـك  شـــديد  وكان 
ــع الروايـــات  ــام بجمـ ــة، فقـ ــد الدينيـ والعقائـ
ونقلهـــا مـــع اهتامـــه بجمـــع الشـــعر العـــريب 

ــه. وتدوينـ
ه الذهبـــي قويـــًا يف دينـــه، بـــّرًا حمســـنًا،  وعـــدًّ
ـــتات يف  ـــه اس ـــرى إىل أّن ـــادر ُأخ ـــارت مص وأش

.)K( حـــبِّ أهـــل البيـــت
وذهـــب النجـــايش إىل أّنـــه كان مـــن خاّصـــة 
اإلمامـــن اجلـــواد واهلـــادي )L(، وأشـــار إىل 

.)Q(رواياتـــه عـــن اإلمـــام اجلـــواد
روايته للحديث:

كان ابـــن الِســـّكيت مـــن الـــرواة الُثقـــات، 
ال ُيطعـــن عليـــه بـــيء، وروى عـــن اإلمـــام 
ـــدة. ـــي، وأيب عبي ـــن األصمع ـــواد )Q(، وع اجل

ـــو  ـــكري، وأب ـــعيد الس ـــو س ـــه: أب ـــا روى عن ك
ـــرئ،  ـــرج املق ـــن الف ـــد ب ـــي، وحمّم ـــة الضب عكرم
ــاري، وميمـــون  ــد بـــن عجـــان اإلخبـ وحمّمـ

بـــن هـــارون الكاتـــب، وغريهـــم.
عـــن أيب يعقـــوب البغـــدادي قـــال: قـــال ابـــن 
الِســـّكيت أليب احلســـن )Q(:)ملـــاذا بعـــث 
اهلل موســـى بـــن عمـــران )Q( بالعصـــا ويـــده 
البيضـــاء وآلـــة الســـحر ؟ وبعـــث عيســـى 
ـــكام  ـــدًا )O(  بال ـــث حمم ـــب ؟ وبع ـــة الط بآل
واخلطـــب ؟ فقـــال أبـــو احلســـن )Q(: )إن اهلل 
ــى  ــب عـ ــى )Q(  كان الغالـ ــث موسـ ــا بعـ ملـ
ـــد اهلل  ـــن عن ـــم م ـــحر، فأتاه ـــره الس ـــل ع أه
ـــه  ـــل ب ـــا أبط ـــه، وم ـــعهم مثل ـــن يف وس ـــا مل يك ب
ســـحرهم، وأثبـــت بـــه احلجـــة عليهـــم، وإن 
اهلل بعـــث عيســـى)Q( يف وقـــت قـــد ظهـــرت 
ـــواردة  ـــات ال ـــات  اآلف ـــات(، )الزمان ـــه الزمان في
ـــة  ـــن احلرك ـــا ع ـــاء فيمنعه ـــض األعض ـــى بع ع

ــى  ــن عـ ــق املزمـ ــوة، ويطلـ ــج واللقـ كالفالـ
مـــرض طـــال زمانـــه.( )واحتـــاج النـــاس إىل 
الطـــب، فأتاهـــم مـــن عنـــد اهلل بـــا مل يكـــن 
ــى،  ــم املوتـ ــى هلـ ــا أحيـ ــه، وبـ ــم مثلـ عندهـ
ـــت  ـــإذن اهلل، وأثب ـــرص ب ـــه واألب ـــرء األكم وأب

بـــه احلجـــة عليهـــم.
وقـــت  يف   )O( حممـــدًا  بعـــث  اهلل  وإن 
ــب  ــره اخلطـ ــل عـ ــى أهـ ــب عـ كان الغالـ
ــم  ــعر فأتاهـ ــال- الشـ ــه قـ ــكام -وأظنـ والـ
ــا  ــه مـ ــه وحكمـ ــن واعظـ ــد اهلل مـ ــن عنـ مـ
أبطـــل بـــه قوهلـــم، وأثبـــت بـــه احلجـــة 
عليهـــم(، قـــال: فقـــال ابـــن الســـكيت: 
ــا رأيـــت مثلـــك قـــط فـــا احلجـــة  تـــاهلل مـ
:)Q(عـــى اخللـــق اليـــوم ؟ قـــال: فقـــال 

)العقـــل، يعـــرف بـــه الصـــادق عـــى اهلل 
فيصدقـــه والـــكاذب عـــى اهلل فيكذبـــه(، 
قـــال: فقـــال ابـــن الســـكيت: هـــذا واهلل هـــو 

ص24.  ج1،  الكلينـــي:  الـــكايف  اجلـــواب. 
مؤلفاته:

له مؤلفات مطبوعة مشهورة منها:
1 - إصاح املنطق.2 - األضداد.

3 - األلفاظ.4 - القلب واإلبدال.
وهناك من آثاره ما مل يزل خمطوطًا.

شهادته:
ــه  ــد ألزمـ ــايس كان قـ ــوّكل العبـ روي أّن املتـ
ـــه  ـــال ل ـــد (، فق ـــز واملؤي ـــه ) املع ـــب ولدي تأدي
يومـــًا: أّيـــا أحـــب إليـــك ابنـــاي هـــذان أم 
احلســـن واحلســـن ؟ فأجابـــه ابـــن الِســـّكيت 
ــادم  ــرًا خـ ــه(: واهلل إّن قنـ ــوان اهلل عليـ )رضـ
ـــن  ـــك وم ـــري من ـــب )Q( خ ـــن أيب طال ـــي ب ع

ابنيـــك.
فأمـــر املتـــوّكل جاوزتـــه، فأخرجـــوا لســـانه 
ـــه(، وكان  ـــوان اهلل علي ـــات )رض ـــاه، ف ـــن قف م

ـــنة  ـــب س ـــهر رج ـــن ش ـــس م ـــك يف اخلام ذل
) 244 هـ(. 

 حياة احليوان الكرى كال الدين: ج2، ص210.
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ْبِر(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْحَمُق الّناِس َمْن َأْنَكَر َعلى َغْيِره َرذيَلًة ُهَو ُمقيٌم عَلْيها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )َأوَُّل اْلِعباَدِة اْنِتظاُر اْلَفَرِج ِبالصَّ

ـــيخوخة  ـــم ش ـــوم أصابته ـــباب الي ـــب الش غال
نـــوع فريـــد، فأعامرهـــم صغـــرية،  مـــن 
ــرس،  ــم منكـ ــة، إال أن طموحهـ ــم فتيـ وقوهتـ
تائهـــة،  ورؤيتهـــم  غائبـــة،  وعزيمتهـــم 

ونظرهتـــم للمســـتقبل مظلمـــة قامتـــة.
ــم العمـــر  ــغ هبـ ــم قـــد بلـ ــم وكأهنـ فرتاهـ
ــم  ــيخوخة يف عظامهـ ــرت الشـ ــه، ونخـ أرذلـ
ــهم،  ــت رؤوسـ ــم، ونكسـ ــت ظهورهـ فأحنـ

ــم . ــون عيوهنـ ــت جفـ ورّهلـ
ــباب ال يقـــوون عـــى  ــع فهـــؤالء الشـ بالطبـ
ـــات  ـــام، وعقب ـــكالت األي ـــام مش ـــود أم الصم

ــب  ــال عجـ ــف، فـ ــاب املواقـ ــاة وصعـ احليـ
ــد  ــية قـ ــراض النفسـ ــا األمـ ــذ إذا رأينـ عندئـ
حارصهتـــم، وقـــد أكل االكتئـــاب َبَســـاَمهِتم، 

ــم. ــاطهم وحيويتهـ ــأس نشـ ــرتس اليـ وافـ
ــع  ــرم )O( مـ ــي األكـ ــل النبـ ــف تعامـ كيـ

الشـــباب؟: 
ــًا  ــًا وملتزمـ ــاًل مؤمنـ ــي)O( جيـ ــى النبـ َربـ
بمفاهيـــم وقيـــم اإلســـالم، وكان الغالـــب يف 
هـــذا اجليـــل رشحيـــَة الشـــباب . فعـــادة مـــا 
ــم  ــد، وهـ ــع كل جديـ ــباب مـ ــل الشـ يتفاعـ
أكثـــر النـــاس تأثـــرًا، وأرسعهـــم اســـتجابة، 
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ْبِر(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْحَمُق الّناِس َمْن َأْنَكَر َعلى َغْيِره َرذيَلًة ُهَو ُمقيٌم عَلْيها(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )َأوَُّل اْلِعباَدِة اْنِتظاُر اْلَفَرِج ِبالصَّ

ـــيوخ  ـــل الش ـــالف جي ـــاًل؛ بخ ـــدهم تفاع وأش
ــر  ــون حجـ ــا يقفـ ــب ـ مـ ــن ـ يف الغالـ الذيـ
ــام أي تغيـــري أو إصـــالح، وأشـــد  عثـــرة أمـ
ـــث  ـــًا للحدي ـــم، ورفض ـــكًا بالقدي ـــاس متس الن

ــد . واجلديـ
وكان للشـــباب دور رئيـــس يف االلتفـــاف حـــول 
ـــه  ـــاء ب ـــا ج ـــم م ـــد)O(، ودع ـــول حمم الرس
ـــه.  ـــاع عن ـــه، والدف ـــوة إلي ـــي)O(، والدع النب
ـــة  ـــامم خـــاص برعاي ـــي )O(، اهت كـــام كان للنب
الشـــباب وتربيتهـــم وإعدادهـــم لتحمـــل 

املســـؤوليات الكبـــرية.
مـــن خـــالل تعامـــل النبـــي)O(، احلكيـــم 
ـــًا  ـــاًل مؤمن ـــريب جي ـــتطاع أن ي ـــباب اس ـــع الش م
وملتزمـــًا بتعاليـــم وقيـــم اإلســـالم، وكان 
ـــم  ـــد ـ دور مه ـــام بع ـــة ـ في ـــة املؤمن ـــذه الطليع هل
ـــه  ـــرش مفاهيم ـــالم، ون ـــغ لإلس ـــر يف التبلي ومؤث

وقيمـــه ومثلـــه .
وهكـــذا، جيـــب عـــى كل قائـــد ومصلـــح وزعيـــم 
ـــف  ـــباب، وتوظي ـــب الش ـــى كس ـــل ع أن يعم
طاقاهتـــم اخلالقـــة فيـــام خيـــدم املجتمـــع واألمـــة، 
ــر  ــة يف التطويـ ــم اإلبداعيـ ــتثامر مواهبهـ واسـ
 ،)O( ـــد ـــول حمم ـــل الرس ـــام عم ـــدم؛ ك والتق
ــدوة  ــو القـ ــول اهلل، هـ ــباب، فرسـ ــع الشـ مـ
واألســـوة، كـــام قـــال اهلل تعـــاىل : )َلَقـــْد َكاَن 
َلُكـــْم يِف َرُســـوِل اهللَِّ ُأْســـَوٌة َحَســـنٌَة ملَِـــْن َكاَن 
ـــريًا(.  ـــَر اهللََّ َكثِ ـــَر َوَذَك ـــْوَم اآْلِخ ـــو اهللََّ َواْلَي َيْرُج

ـــة21. ـــزاب: آي ـــورة األح س
ضياع اهلدف: 

ــو  ــع األول نحـ ــو الدافـ ــدف هـ ــوح اهلـ وضـ
العمـــل اإلجيـــايب النافـــع، وهـــو املثـــري نحـــو 
ــوق  ــدم والتفـ ــاه التقـ ــز، واملشـــجع جتـ التميـ

والتســـابق بـــل والفـــوز.
ـــه  ـــه يف تي ـــد نفس ـــه، وج ـــاب هدف ـــد الش وإذا فق

ـــه  ـــت ب ـــد أحاط ـــره، ق ـــن آخ ـــه م ـــدري أول ال ي
ــه،  ــرى طريقـ ــكاد يـ ــال يـ ــة، فـ ــة مغيبـ ظلمـ
فهـــو يســـري ســـري التائهـــن، ويتخبـــط بـــن 

األقـــدام.
وقـــد يســـتغرب البعـــض مـــن حديثنـــا 
عـــن فقـــدان اإليـــامن وغيبـــة اهلـــدف لـــدى 
ـــامن يف  ـــن اإلي ـــا ع ـــر حديثه ـــة يكث ـــباب أم ش
كل موطـــن، وينتـــرش حديثهـــا عـــن األمـــل 
ــا وأشـــعارها، بـــل ويف  والطمـــوح يف أدبياهتـ

ــا! ــا وأحالمهـ أحاديثهـ
كـــام أن الكثرييـــن مـــن شـــبابنا اســـتبدل 
حاجاتـــه بأهدافـــه، فصـــار ســـعيه يف احليـــاة 
جللـــب حاجاتـــه فحســـب، فذابـــت أهدافـــه 
ــت  ــا، وطغـ ــه يشء منهـ ــق معـ ــًا مل يبـ ذوبانـ
متطلباتـــه فوســـعت حياتـــه بأمجعهـــا، ســـواء 

ــراء! ــاء والفقـ ــك األغنيـ يف ذلـ
أزمة الشباب: 

هنـــاك أزمـــة اجتامعيـــة وثقافيـــة حقيقيـــة 
نعـــان منهـــا، مل نســـتطع معهـــا تكويـــن بيئـــة 
مناســـبة لرتبيـــة هـــؤالء الشـــباب ونشـــوئهم 
ــا  ــة، عـــى الرغـــم مـــن حبنـ ــأة صحيحـ نشـ
ـــا  ـــن تضحياتن ـــم م ـــى الرغ ـــم، وع ـــديد هل الش
ــا أن  ــد لنـ ــا والبـ ــم، لكننـ ـــرية ألجلهـ الكب
ــامر  ــم يف غـ ــكاد أن نفقدهـ ــا نـ ــرتف بأنـ نعـ
هـــذا املعـــرتك املضنـــي مـــع تقلبـــات احليـــاة 
ورصاعـــات أعـــداء احلـــق. جيـــب أن تكـــون 
لدينـــا تصـــورات واضحـــة جتـــاه هـــؤالء 
ـــة  ـــا دف ـــاًم عن ـــيتولون رغ ـــن س ـــن، الذي القادم
ــف إذن  ــب، كيـ ــن قريـ ــع عـ ــادة املجتمـ قيـ
ســـيكون شـــكل ذلـــك املجتمـــع مـــع هـــذا 
ـــف  ـــه وضع ـــأس والتي ـــن الي ـــل م ـــم الثقي الك

ــة . ــكالم تتمـ ــامن؟!  وللـ اإليـ
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قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْكَثُر َمصاِرَع اْلُعُقْوِل َتْحَت ُبُروِق اْلَْطماِع(. 

ال زال الـكالم يف قصـة هاروت ومـاروت، وقلنا:... فكـام أن تعليم الناس العنـارص التي يتكّون 
منهـا السـّم وتعليمهـم كيفيـة حتضـريه مـن أجـل الوقايـة منـه، ولغـرض الوقـوف عى وسـيلة 
اإلبطـال ملفعولـه وأثـره، فكـام أن تعليـم ذلـك للعقـالء وحتذيرهـم يف ذات الوقت ليـس قبيحًا، 

فكذلـك هـو تعليـم امللكن للسـحر يف الظـرف املذكـور مل يكـن قبيحًا...
حاصـل الروايـة املأثـورة عن اإلمـام الرضا )Q( عـن أبيه عن اإلمـام الصـادق )Q(وقد ورد يف 
هون، فبعـث اهلل عّز وجـّل ملكن  نّصهـا أنـه: )...وكان بعـد نـوح )Q( قد كثـر السـحرة واملموِّ
َر بـه السـحرة وذكر ما يبطـل به سـحرهم ويردُّ بـه كيدهم،  إىل نبـي ذلـك الزمـان بذكـر ما َتَسـحَّ
فتلّقـاه النبـي )Q( عـن امللكـن، وأّداه إىل عبـاد اهلل بأمـر اهلل عّز وجـّل، فأمرهم أن يِقفـوا به عى 
السـحر وأن يبطلـوه وهناهـم أن َيْسـَحروا بـه النـاس وهـذا كـام يـدل عى السـّم ما هـو وعى ما 
اَم َنْحـُن فِْتنَـٌة َفاَل  ُيْدَفـُع بـه غائلـة السـّم ثـم قال عـّز وجّل )َوَمـا ُيَعلِّـاَمِن ِمـْن َأَحٍد َحتَّـى َيُقـواَل إِنَّ
َتْكُفـْر( يعنـي: أن ذلـك النبـي )Q( أمـر امللكـن أن َيظَهـرا للنـاس بصـوره برشيـن ويعلِّامُهم ما 
علَّمُهـام اهلل مـن ذلـك فقال اهلل عـّز وجـّل: )َوَما ُيَعلِّـاَمِن ِمـْن َأَحٍد( ذلك السـحر وإبطاَلـه )َحتَّى 
َيُقـواَل( للمتعلِّـم )إِنَّـاَم َنْحـُن فِْتنٌَة( وامتحـان للعبـاد ليطيعوا اهلل عّز وجـّل فيام يتعلَّمـون من هذا 
وُيبطلـوا به كيد السـحرة وال يسـحروهم )َفاَل َتْكُفْر( باسـتعامل هذا السـحر وطلـب االرضار به 
ودعـاء النـاس إىل أن يعتقـدوا أنـك به حُتيي ومُتيـت وتفعل ما ال يقـدر عليه إال اهلل عـّز وجّل فإنَّ 

ذلـك كفـٌر..(. عيون أخبـار الرضا )Q( - الشـيخ الصـدوق- ج 2 ص 242.
ـل ممّـا ورد يف الروايـة الرشيفـة أن تعليم امللكن هـاروت وماروت السـحر كان لغرض  واملتحصَّ
إيقـاف النـاس عـى حقيقة مـا يفعله السـحرة من إهيـام ومتويه حتى يّتقـوا أثره، وحتـى ال يغرّتوا 
بدعواهـم القـدرة عـى مـا ال يقـدر عليـه إال اهلل عـّز وجّل، كإحيـاء املوتـى الذي قـد يصدر عن 

بعـض األنبياء، ولكن بـإذن اهلل تعـاىل وإقداره.
فتلـك هـي الغايـة مـن تعليـم امللكـن النـاس للسـحر. إال أن املفتونـن ممّـن تعّلموا السـحر من 
امللكـن َسـّخروه لغـري الغايـة التي مـن أجلها ُبعـث امللـكان، ويبدو أن أصـول مـا تعّلمه هؤالء 

املفتونـون قـد تـّم تدوينـه، فاسـتغلَّه آخرون مـن أهل الضـالل جـاؤوا بعدهم.
ـــام  ـــام، فأهبطه ـــاىل أراد امتحاهن ـــن أن اهلل تع ـــاروت م ـــاروت وم ـــن ه ـــب إىل امللك ـــا نس ـــا م وأّم
إىل األرض، وطبَّعهـــم بغرائـــز اإلنســـان، فأفتتنـــا بامـــرأة حســـناء، فراوداهـــا عـــن نفســـها 
ـــم  ـــن عل ـــك، وح ـــال ذل ـــر ففع ـــن اخلم ـــا م ـــا ويرشب ـــجدا لصنمه ـــام إال أن يس ـــت عليه فأب
رجـــل بأمرمهـــا قتـــاله، فغضـــب اهلل عليهـــا فهـــام يف عذابـــه إىل أن تقـــوم الســـاعة. فـــكل 
ـــا  ـــم وم ـــرآن الكري ـــر الق ـــع ظاه ـــه م ـــن ملنافات ـــن الكريم ـــن امللك ـــى هذي ـــذوب ع ـــك مك ذل
هـــو متســـاملٌ عليـــه مـــن عصمـــة املالئكـــة، وقـــد ُروي عـــن اإلمـــام العســـكري )Q( أنـــه 
ـــا  ـــا اهلل  مل ـــكان اختارمه ـــاروت مل ـــاروت وم ـــون أن ه ـــا يزعم ـــا عندن ـــإن قوًم ـــه: )ف ـــل ل قي
ـــرة وأرادا  ـــا بالزه ـــام افتتن ـــا وأهن ـــام إىل دار الدني ـــث هل ـــع ثال ـــام م ـــي آدم وأنزهل ـــان بن ـــر عصي كث
ـــل، وأن  ـــام بباب ـــّل يعّذهب ـــّز وج ـــة وأن اهلل ع ـــس املحرم ـــال النف ـــر وقت ـــا اخلم ـــا ورشب ـــا هب الزن
ـــذي  ـــب ال ـــذا الكوك ـــرأة ه ـــك امل ـــخ تل ـــاىل مس ـــحر، وأن اهلل تع ـــون الس ـــام يتعّلم ـــحرة منه الس
هـــو الزهـــرة، فقـــال اإلمـــام )Q(: )معـــاذ اهلل مـــن ذلـــك! إن مالئكـــة اهلل معصومـــون 
حمفوظـــون مـــن الكفـــر والقبائـــح بألطـــاف اهلل تعـــاىل، قـــال اهلل عـــّز وجـــّل فيهـــم: )اَل 

ـــم/6.  ـــورة التحري ـــُروَن(. س ـــا ُيْؤَم ـــوَن َم ـــْم َوَيْفَعُل ـــا َأَمَرُه ـــوَن اهللَ َم َيْعُص
اَمَواِت َواأْلَْرِض َوَمْن ِعنَْدُه(. سورة األنبياء/19.  وقال اهلل عّز وجّل: )َوَلُه َمْن يِف السَّ

ْيـَل َوالنََّهـاَر اَل  ُيَسـبُِّحوَن اللَّ وَن *  َيْسـَتْحرِسُ وَن َعـْن ِعَباَدتِـِه َواَل  َيْسـَتْكرِبُ يعنـي: املالئكـة )اَل 
وَن(. سـورة األنبيـاء/19-20.  وقـال عـّز وجـّل يف املالئكـة أيًضـا: )َبـْل ِعَبـاٌد ُمْكَرُمـوَن * اَل  َيْفـرُتُ
َيْسـبُِقوَنُه بِاْلَقـْوِل َوُهـْم بَِأْمـِرِه َيْعَمُلـوَن * َيْعَلـُم َمـا َبـْنَ َأْيِدهيِـْم َوَمـا َخْلَفُهـْم َواَل َيْشـَفُعوَن إاِلَّ 
ملَِـِن اْرَتـىَض َوُهْم ِمـْن َخْشـَيتِِه ُمْشـِفُقوَن(. سـورة األنبيـاء/26-28. عيـون أخبـار الرضـا )Q(: ج 2 ص 244.                                                                                        

مقتبـس مـن وقـع هـدى القـرآن بتصف.

قال أمير المؤمنين )Q(: )اْكِتساُب اْلَحَسناِت َأْفَضُل اْلَمكاِسِب(. 

احللقة الثالثة
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قال أمير المؤمنين )Q(: )اْكِتساُب اْلَحَسناِت َأْفَضُل اْلَمكاِسِب(. قال أمير المؤمنين )Q(: )َأْكَثُر َمصاِرَع اْلُعُقْوِل َتْحَت ُبُروِق اْلَْطماِع(. 

هشام بن احلكم و عمرو بن عبيد

عـن يونـس بن يعقـوب قـال: كان عند أيب عبـداهلل الصـادق )Q( مجاعة مـن أصحابه فيهم هشـام بن 
احلكـم، وحـران بـن أعـن، ومؤمـن الطاق، وهشـام بـن سـامل، والطيـار، وهو شـاب، فقـال أبوعبد 
اهلل)Q( : )يـا هشـام، قـال: لبيـك يا بن رسـول اهلل، قـال: أال حتدثني كيـف صنعت بعمـرو بن عبيد؟ 
وكيـف سـألته؟ قال هشـام: جعلت فـداك يا بن رسـول اهلل إن اجلك وأسـتحييك، وال يعمل لسـان 
بـن يديـك، فقـال أبوعبـداهلل الصـادق)Q(: يا هشـام إذا أمرتكـم بيشء فافعلـوه، قال هشـام: بلغني 
مـا كان فيـه عمـرو بـن عبيد وجلوسـه يف مسـجد البـصة، وعظم ذلك عـيل، فخرجت إليـه ودخلت 
البـصة يف يـوم اجلمعـة، فأتيـت مسـجد البـصة، فإذا أنـا بحلقة كبـرية وإذا أنـا بعمرو بـن عبيد عليه 
شـملة سـوداء متزر هبا مـن صوف وشـملة مرتد هبا، والناس يسـألونه، فاسـتفرجت النـاس فافرجوا 
يل، ثـم قعـدت يف آخـر القـوم عـى ركبتي ثـم قلت: أهيـا العامل أنـا رجل غريـب تأذن يل فأسـألك عن 
مسـألة؟ قـال: فقـال: نعم، قـال: قلت لـه: ألك عن؟ قـال: يا بني أي شـئ هذا من السـؤال ؟ فقلت: 
هكـذا مسـألتي، فقـال: يـا بنـي سـل وإن كانت مسـألتك حقـا قال: فقلـت: أجبنـي فيها، قـال: فقال 
يل: سـل، فقلـت: ألـك عن؟ قـال: نعم، قـال: قلت: فام تـرى هبا؟ قـال: األلوان واألشـخاص، قال: 
فقلـت: ألـك أنـف؟ قـال: نعـم، قـال: قلت: فـام تصنع هبـا؟ قـال: أتشـمم هبـا الرائحة، قـال: قلت: 
 ألـك فـم؟ قـال: نعم، قلـت: وما تصنع بـه؟ قال: أعـرف به طعم األشـياء، قـال: قلت: ألك لسـان؟
قـال: نعـم، قلـت: ومـا تصنـع بـه ؟ قـال: أتكلم بـه، قـال: قلـت: ألـك اذن؟ قـال: نعم، قلـت: وما 
تصنـع هبـا؟ قـال: أسـمع هبـا االصـوات، قـال: قلـت: ألـك يد؟ قـال: نعـم، قلـت: وما تصنـع هبا؟ 
قـال: أبطـش هبـا، وأعـرف هبـا اللن مـن اخلشـن، قـال: قلت: ألـك رجـالن؟ قـال: نعم، قلـت: ما 
تصنـع هبـام؟ قـال: أنتقـل هبـام من مـكان إىل مـكان، قـال: قلـت: ألك قلـب؟ قـال: نعم، قلـت: وما 
تصنـع بـه؟ قـال: اميـز بـه كل مـا ورد عى هـذه اجلوارح، قـال: قلـت: أفليـس يف هذه اجلـوارح غنى 
ْت  عـن القلـب؟ قـال: ال، قلت: وكيف ذلـك وهي صحيحة سـليمة قال: يـا بني إن اجلوارح إذا شـكَّ
يف يشء شـمته أو رأتـه أو ذاقتـه أو سـمعته أو ملسـته ردته إىل القلـب فُييقن اليقن ويبطل الشـك، قال: 
فقلـت: إنـام أقـام اهلل القلب لشـك اجلوارح؟ قـال: نعم، قـال: قلت: فالبد مـن القلب وإال مل يسـتقم 
اجلـوارح؟ قـال: نعـم، قـال: فقلـت: يـا أبـا مـروان إن اهلل تعاىل ِذْكـُره مل يـرتك جوارحـك حتى جعل 
هلـا إمامـًا يصحـح هلـا الصحيـح، ويتقـن ما شـك فيـه ويرتك هـذا اخللـق كلهـم يف حريهتم وشـكهم 
واختالفهـم ال يقيـم هلـم امامـا يـردون إليهـم شـكهم وحريهتم ويقيـم لك إمامـا جلوارحك تـرد إليه 
حريتـك وشـكك؟ قـال: فسـكت ومل يقل شـيئًا قـال: ثـم التفت إيل فقـال: أنـت هشـام ؟ فقلت: ال، 
فقـال يل: أجالسـته؟ فقلـت: ال، فقـال: فمن أيـن أنت ؟ قلـت: من أهل الكوفـة، قال: فأنـت إذا هو، 
قـال: ثـم ضمنـي إليـه وأقعدن يف جملسـه، وما نطـق حتى قمـت، فضحك أبوعبـد اهلل)Q(  ثـم قال: 
يـا هشـام َمـْن عّلمـك هذا؟ قـال: فقلت: يا بن رسـول اهلل جرى عى لسـان، قـال: يا هشـام هذا واهلل 

مكتـوب يف صحـف إبراهيم وموسـى(. األمايل للشـيخ الصـدوق:  ص687.



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )63( لشهر شعبان المعظم سنة 1440هـ30

يِّئاِت َأْولى ِمِن اْكِتساِب اْلَحَسناِت(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اْجِتناُب السَّ

احلياة التصفوا ألحد

إحدى النساء تشاجرت مع زوجها وختاصموا بسبب الظروف املعيشية الصعبة...
فقررْت ترك البيت واهلروب منه، وفعًا انتظرت اوالدها وزوجها حتى ناموا

ـــوت  ـــبابيك بي ـــب ش ـــر بجان ـــدران ومت ـــب اجل ـــلل بجان ـــت تتس ـــت كان ـــن البي ـــت م ـــا خرج وعندم
ـــد... ـــا أح ـــل أن ال يراه ـــن أج ـــي م احل

ســـمعت مـــن أحـــد الشـــبابيك أمـــاً تدعـــو اهلل وتســـأله أن يشـــفي ابنهـــا املشـــلول حتـــى يلعـــب 
ويعيـــش مثـــل بقيـــة االطفـــال

وسمعت يف بيت آخر امرأًة تدعو اهلل أن يرزقها بطفل يزّين حياهتا...
وسمعت زوجة تدعو اهلل أن يدي زوجها اىل الصواب...

ي، ولكنني أعلم أهنا عندك يف اجلنة... وسمعت بنتاً تبكي وتقول: يا ربِّ لقد اشتقُت ألُمِّ
وســـمعت واحـــدة ُأخـــرى تقـــول لزوجهـــا: صاحـــب البيـــت ســـيطردنا، قـــل لـــه يعطينـــا مهلـــة 

اضافيـــة حتـــى يرزقـــك اهلل وتســـّدد لـــه اإلجيـــار... 
ـــرون  ـــن يتظاه ـــاس الذي ـــت ان الن ـــات، وأيقن ـــذه األمني ـــكام، وه ـــذا ال ـــاردة، ه ـــرأة الش ـــمعت امل س
ـــم  ـــًا ال يعل ـــاً ووجع ـــم أمل ـــون بداخله ـــب خيف ـــم يف األغل ـــم ه ـــوه بعضه ـــمون يف وج ـــعادة ويبتس بالس

ـــد... ـــه أح ب
عادت مرعًة اىل بيتها، وشكرت اهلل عى نعمة البيت واألوالد والزوج...

العرة من هذه القصة:
ـــم  ـــدو أمامك ـــن يب ـــون أن كل م ـــا تظن ـــص، ف ـــاكل والنق ـــن املش ـــا م ـــا فيه ـــا م ـــوت فيه  إن كل البي
ـــم  ـــات ال تعل ـــات ومنغص ـــوش آه ـــه البش ـــذا الوج ـــف ه ـــة، فخل ـــاة مثالي ـــش حي ـــه يعي ـــرورًا أن م

ـــد... ـــوا ألح ـــاة ال تصف ـــن فاحلي ـــاة اآلخري ـــك بحي ـــارن حيات ـــا تق ـــا ف ـــت هب ان
فقل احلمد هلل رب العاملن دائًا وأبدًا...

ـــا  ْنَي ـــاِة الدُّ َي ـــَرَة احْلَ ـــْم َزْه ـــا ِمنُْه ـــِه َأْزَواًج ـــا بِ ـــا َمتَّْعنَ ـــَك إىَِل َم نَّ َعْينَْي ـــدَّ ُ ـــه : )َوال مَت ـــاىل يف كتاب ـــال اهلل تع ق
ـــة 131. ـــه: آي ـــورة ط ـــى( س ـــرْيٌ َوَأْبَق ـــَك َخ ـــِه َوِرْزُق َربِّ ـــْم فِي لِنَْفتِنَُه
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يِّئاِت َأْولى ِمِن اْكِتساِب اْلَحَسناِت(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اْجِتناُب السَّ

15 شعبان املعظم - سنة 255 هـ 




