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لواء الحمد
عـــن الرضا ،عـــن آبائه Kقـــال :قال
رســـول اهلل( :Oيا عيل أنـــت املظلوم
من بعـــدي ،فويل ملن ظلمـــك واعتدى
عليـــك ،وطوبـــى ملن تبعـــك ومل خيرت
عليك .
يا عـــي أنـــت املقاتل بعـــدي فويل ملن
قاتلـــك وطوبى ملـــن قاتل معـــك ،يا
عيل أنـــت الذي تنطـــق بكالمي وتتكلم
بلســـاين [أنت الـــذي ينطـــق بكالمي
ويتكلم بلســـاين]بعدي ،فويـــل ملن رد
عليـــك وطوبى ملن قبـــل كالمك.
يا عـــي أنت ســـيد هذه األمـــة بعدي
وأنـــت إمامهـــا وخليفتـــي عليها ،من
فارقـــك فارقني[فقـــد فارقني]يـــوم
القيامـــة ،ومن كان معـــك كان معي يوم
ا لقيا مة .
يا عيل أنت أول من آمـــن يب وصدّ قني،
وأنـــت أول مـــن أعانني عـــى أمري
وجاهد معـــي عدوي ،وأنـــت أول من
صىل معـــي والنـــاس يومئـــذ يف غفلة
ا جلها لة .
يا عـــي أنـــت أول مـــن تنشـــق عنه
األرض معـــي [وأنـــت أول من يبعث
معي ] وأنـــت أول من جيـــوز الرصاط
معـــي ،وإن ريب عز وجل أقســـم بعزته
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[وجاللـــه] أنه ال جيـــوز عقبة الـــراط إال من معه بـــراءة بواليتك وواليـــة األئمة من
ولـــدك ،وأنت أول مـــن َي ِرد حويض تســـقي منه أوليـــاءك وتذود عنه أعـــداءك ،وأنت
صاحبي إذا قمت املقام املحمود ،ونُشـــ ّفع ملحبينا فنشـــفع فيهم [ت َْشـــ ّفع ملحبينا فتُشـــ ّفع
فيهـــم] ،وأنت أول مـــن يدخل اجلنة وبيـــدك لوائي ،وهـــو لواء احلمد ،وهو ســـبعون
شقة ،الشـــقة منه أوســـع من الشـــمس والقمر ،وأنت صاحب شـــجرة طوبى يف اجلنة،
أصلهـــا يف دارك وأغصاهنا يف دور شـــيعتك وحمبيك) .بحـــار االنـــوار :ج ،39ص212-211
عـــن النبي  Oقـــال( :ليـــس يف القيامة راكـــب غرينا ونحـــن أربعة ،أنا عـــى دا ّبة اهلل
الـــراق ،وأخي صالـــح عىل ناقة اهلل التـــي ُعقرت ،و َع ِّمـــي محزة عىل ناقتـــي العضباء،
وأخي عيل بـــن أيب طالب Qعـــى ناقة من نوق اجلنـــة بيده لواء احلمـــد واقف بني يدي
العرش ،ينـــادي :ال إله إال اهلل حممد رســـول اهلل قال :فيقول اآلدميـــون :ما هذا إال ملك
مقرب ،أو نبي مرســـل ،أو حامـــل عرش رب العاملـــن ،قال :فيجيبهـــم َم َل ٌك من حتت
بطنـــان العرش ما هـــذا ملك مقـــرب وال نبي مرســـل وال حامل عرش هـــذا الصديق
األكـــر هذا عيل بـــن أيب طالب.)Q
وقـــد رواه اخلطيـــب يف تارخيه بإســـناده عن أيب هريـــرة ،وأبو جعفر الطـــويس يف أماليه
بإســـناده إىل هارون الرشـــيد ،عن املهدي ،عـــن املنصور ،عن حممد بن عـــي بن عبد اهلل
بن عبـــاس ،إال أهنام مل يذكرا محـــزة وقاال يف موضعه :فاطمـــة .)Pبحار االنـــوار :ج ،39ص223
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ِنين إِيمان ًا َم ْن كا َن ِ ّ ِ
ل أَ ْخ ُذ ُه َو َعطا ُه َو َس َخ ُطه َورِضا ُه).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُم ْؤم َ

وقفـة فقهـية

أجزاء الصالة
وواجباتها
التسلــــيم

وفـق فتـاوى مساحــــة آيـة اهلل العـظـمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله)
ذكرنـا يف االعداد السـابقة أن الصالة تشـتمل عىل
مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عـن النية،
وتكبيرة االحـرام ،والقيـام ،والقـراءة ،والركوع،
والتشـهد ،ويف هـذا العـدد سـوف
والسـجود،
ّ
نتكلـم عـن التسـليم ضمـن االسـئلة التالية:
السؤال :هل التسليم من واجبات الصالة؟
اجلـواب :التسـليم واجـب مـرة واحـدة يف كل
صلاة وآخـر أجزائهـا ،وبـه خيـرج عنهـا وحتل له
منافياهتـا.
السؤال :هل التسليم من اركان الصالة؟
اجلـواب :التسـليم ليـس ركنـا فرتكه عمـدا مبطل
ال سـهوا ،فلـو سـها عنـه وتذكـر قبـل أن يـأيت
بشيء مـن منافيـات الصلاة أتـى بـه وال يشء
عليـه إال إذا تكلـم فيجـب عليه سـجدتا السـهو،
وإن تذكـر بعـد اإلتيان بشيء من املنافيـات عمدا
وسـهوا ،أو بعد فـوات املـواالة (الفصـل الطويل
ّ
وتصح
املخـل هبيئـة الصلاة) فال جيـب تداركـه،
ّ
صالتـه وال يشء عليـه ،نعم عليه سـجدتا السـهو
على األحـوط االوىل للنقصان برتكـه ،وإن كان ــ
األحـوط اسـتحباب ًا ـــ إعـادة الصالة.
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السؤال :ماهي كيفية التسليم؟
اجلـواب :للتسـليم صيغتـان ،األوىل( :السلام
علينـا وعىل عبـاد اهلل الصاحلين) والثانية( :السلام
عليكـم) بإضافـة (ورمحة اهلل وبركاتـه) عىل األحوط
األوىل ،واألحـوط لزومـ ًا عدم تـرك الصيغـة الثانية
وإن أتـى باألوىل ،ويسـتحب اجلمع بينهما بالرتتيب
املذكـور ،ولكـن إذا قـدّ م الثانيـة اقتصر عليهـا،
وأمـا قولـه( :السلام عليـك أهيـا النبـي ورمحـة اهلل
وبركاتـه) فليـس مـن صيـغ السلام ،وال خيـرج بـه
عـن الصلاة ،بـل هو مسـتحب.
السـؤال :هـل يكفـي يف صيغـة السلام (سلام
عليكـم) ،بحـذف االلـف واللام؟
اجلـواب :األقوى عدم كفاية قول( :سلام عليكم)،
بحذف االلف والالم.
السـؤال :مـا حكـم مـن يقـول (السلام عليكـم
ورمحـة اهلل وبركاتـه) ،مرتـان يف التسـليم؟
اجلواب :ال يرض.
السؤال :هل جيوز أن يقصد بالتسليم التحية؟
اجلـواب :األحـوط االوىل ان يقصـد ولـو امجـاالً
حتيـة مـن رشع التسـليم لتحيتـه ،فاملنفـرد خيطـر
ببالـه امللكين الكاتبين حين السلام الثـاين،
واإلمـام خيطرمها مـع املأمومين ،واملأمـوم خيطرهم
مـع اإلمـام ،ويف (السلام علينـا وعلى عبـاد اهلل
الصاحلين) ،خيطـر ببالـه األنبيـاء واألئمـة واحلفظة
( .)K
السؤال :ماهي واجبات التسليم؟
اجلـواب :جيـب اإلتيـان بالتسـليم مـع املحافظـة
على أداء احلـروف والكلمات على النهـج العـريب
الصحيـح ،مـع املـواالة ،كما جيـب فيـه اجللـوس
والطمأنينـة حالـه.
السـؤال :مـا هـو حكـم عـدم التمكـن مـن االتيـان
بالتسـليم على النهـج العـريب الصحيـح؟
اجلـواب :جيـب تع ّلـم التسـليم مـع اإلمـكان ولـو
بـأن يتبع غيره فيل ّقنـه ،وإذا مل يتمكّـن لضيق الوقت
ونحـوه مـن التع ّلـم أتـى بما يقـدر عليه مـع صدق

ِب َو َش ُّر َم ْن قا َر ْن َت ُذو ال َمعا ِي ِب).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل َم ْن شا َو ْر َت ُذو التَّجار ِ

التسـليم عليـه ،وإن عجـز فاألحوط وجوبـ ًا أن يأيت
بما أمكنـه وبرتمجـة الباقـي ،وإذا عجـز يـأيت برتمجـة
الـكل ،وإذا عجـز عنهـا يـأيت بسـائر األذكار بقدره.
السـؤال :مـا هـو حكـم انتقـاض الطهـارة قبـل
ا لتسـليم ؟
اجلـواب :إذا أحـدث قبـل التسـليم بطلـت الصالة،
وإن كان عـن عـذر على األحـوط لزوم ًا.
السـؤال :مـا هـو حكـم االتيـان بأحـد منافيـات
الصلاة غير انتقـاض الطهـارة قبـل التسـليم؟
اجلـواب :إذا اتـى بأحـد منافيـات الصلاة غير
انتقـاض الطهارة قبل التسـليم بطلـت الصالة ،وإن
كان عـن عـذر على األحـوط لزومـ ًا ،نعـم إذا نسي
التسـليم حتـى وقـع منه املنـايف صحـت صالته وإن
كان األحـوط اسـتحباب ًا إعادهتـا.
السـؤال :مـا هـو حكـم نسـيان السـجدتني حتـى
االتيـان بالتسـليم؟
اجلـواب :إذا نسي السـجدتني حتى سـ ّلم فإن صدر
منـه مـا ينـايف الصلاة عمـد ًا وسـهو ًا أعـاد الصالة،
وإالّ أتـى بالسـجدتني والتشـهد والتسـليم ،ثـم
يسجد سـجديت السـهو لزيادة السلام عىل األحوط
وجوب ًا .
السؤال :ما هو حكم الشك يف السالم؟
اجلـواب :إذا ّ
صحة السلام ــ بعـد اإلتيان
شـك يف ّ
ِ
بالشـك ،وكذلـك إذا ّ
ّ
شـك يف أصله
يعتـن
بـه ـــ مل
بعدمـا دخـل يف صلاة أخـرى ،أو أتـى بشيء مـن
املنافيات ،أو اشـتغل بالتعقيـب ،وإالّ لزمه التدارك.
السؤال :ماهي مستحبات التسليم؟
اجلـواب :يسـتحب يف التسـليم التـورك يف اجللوس
حالـه ،ووضـع اليديـن على الفخذيـن ،ويكـره
اإلقعـاء.
السـؤال :يقوم البعـض بعد التسـليم يف آخر الصالة
بضرب الفخـذ ويقولـون (اهلل أكرب) ثالثـ ًا فهل هذا
العمل صحيـح يف الصالة؟
اجلواب :صحيح.
السؤال :هل يستحب اإليامء بالتسليم االخري؟

اجلـواب :يسـتحب للمنفـرد واإلمـام اإليامء بالتسـليم
االخير إىل يمينـه بمؤخـر عينـه أو بأنفـه أو غريمها عىل
وجـه ال ينـايف االسـتقبال ،وأمـا املأمـوم فـإن مل يكـن
على يسـاره أحـد فكذلـك ،وإن كان عىل يسـاره بعض
املأمومين فيـأيت بتسـليمة اخـرى مومئـا إىل يسـاره،
وحيتمل اسـتحباب تسـليم آخـر للمأموم بقصـد اإلمام
فيكـون ثالث مـرات.
السـؤال :هـل يسـتحب إيماء املصلي برأسـه إىل يمينـه
ويسـاره بعـد انتهـاء التسـليم؟
اجلـواب :املسـتحب هـو االشـارة بطـرف عينـه حـال
التسـليم.
التشهد والتسليم؟
السؤال :ماهي مستحبات
ّ
التشهد والتسليم أمور:
اجلواب :يستحب يف
ّ
األول :أن جيلـس الرجـل متـوركا ،بـأن جيلـس على
فخـذه اليسرى ،جاع ً
ال ظهـر قدمـه اليمنى على باطن
اليسرى.
الثـاين :أن يقـول قبل الشروع يف الذكـر( :احلمد هلل) أو
يقـول( :بسـم اهلل وباهلل واحلمد هلل وخري االسماء هلل ،أو
االسامء احلسـنى كلها هلل).
الثالث :أن جيعل يديه عىل فخذيه منضمة االصابع.
الرابع :أن يكون نظره إىل ِح ْج ِره.
اخلامـس :أن يقـول بعـد قوله :وأشـهد أن حممـدا عبده
ورسـوله( :أرسـله باحلـق بشيرا ونذيـرا بين يـدي
السـاعة ،وأشـهد أن ريب نعـم الـرب ،وأن حممـد ًا نعـم
الرسـول) ثـم يقـول( :اللهـم صـل ـ الـخ).
السـادس :أن يقـول بعـد الصلاة« :وتقبـل شـفاعته
وارفـع درجتـه» يف التشـهد األول.
السـابع :أن يقـول( :سـبحان اهلل) سـبع ًا بعـد التشـهد
األول ،ثـم يقـوم.
الثامـن :أن يقـول حـال النهـوض عـن التشـهد األول:
(بحـول اهلل وقوتـه أقـوم وأقعد).
التاسع :أن تضم املرأة فخذهيا حال اجللوس للتشهد.
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ِب َوإِ ْس ُ
عاف ّ
ال ْج ُ
ِب).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل َفضائ ِ
مال فِي ا ْل َمطال ًِ
الطال ِ
الرغائ ِ
ِب َو ْ ِ
ِل َب ْذ ُل َّ

الصوم من
حدود اهلل تعاىل

ِ
الر َف ُ
ـث إِ َل
ُـم َل ْي َلـ َة ِّ
الص َيـا ِم َّ
قولـه تعـاىلُ ( :أح َّـل َلك ْ
ـائكُم هـن لِبـاس َلكُـم و َأ ْنت ِ
نِس ِ
ِ
ـم
ُـم ل َب ٌ
ْ ُ َّ َ ٌ
ْ َ ْ
َ
ـاس َلُـ َّن َعل َ
تتَان َ
ُـم َ ْ
ُـم
ُـون َأن ُف َسـك ُْم َفت َ
َـاب َع َل ْيك ْ
ُـم كُنت ْ
اهلل َأ َّنك ْ
ِ
ُـم َف َ
َـب
اش ُ
وهـ َّن َوا ْب َت ُغـوا َمـا َكت َ
َو َع َفـا َعنْك ْ
ـاآلن َب ُ
ُـم ْ
الَ ْي ُ
ـط
اش ُبـوا َحتَّـى َي َت َب َّ َ
ين َلك ْ
اهلل َلك ْ
ُـم َو ُك ُلـوا َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـود مـ ْن ا ْل َف ْج ِ
ـض مـ ْن ْ
ـم َأتُّـوا
األَ ْب َي ُ
الَ ْيـط األَ ْس َ
ـر ُث َّ
اشوهـن و َأ ْنتُـم َع ِ
ِ
الص َيـا َم إِ َل ال َّل ْي ِ
اك ُف َ
ـون
ِّ
ـل َوال ُت َب ُ ُ َّ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
وهـا ك ََذل َ
ِف ال َسـاجد تل َ
ـك
ـك ُحـدُ و ُد اهلل َفلا َت ْق َر ُب َ
ين اهلل آياتِ ِ
ـه لِلن ِ
ـم َي َّت ُق َ
ـون) .البقـرة187 :
ُي َب ِّ ُ
َ
َّـاس َل َع َّل ُه ْ
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سبب النزول:
حمرمـا يف شـهر رمضـان بالليـل بعـد
روي أن األكل كان ّ
النـوم ،وكان النـكاح حرامـا بالليـل والنهـار يف شـهر
رمضـان ،وكان رجـل مـن أصحـاب رسـول اهلل ()O
يقـال لـه مطعـم بـن جيبر شـيخا ضعيفـا ،وكان صائام،
فأبطـأت عليـه أهلـه بالطعـام فنـام قبـل أن يفطـر ،فلما
علي األكل يف هـذه الليلـة.
انتبـه قـال ألهلـه :قـد َح ُـرم ّ
ُ
فلما أصبـح حضر َح ْفـر اخلنـدق فأغمـي عليـه ،فـرآه
رسـول اهلل (َّ )O
فـرق لـه.
رسا يف شـهر
وكان قـوم مـن الشـباب ينكحـون بالليـل ّ
َّ
فأحـل النـكاح بالليـل
رمضـان ،فأنـزل اهلل هـذه اآليـة،
يف شـهر رمضـان ،واألكل بعـد النـوم إىل طلـوع الفجر.
جممـع البيـان ،يف تفسير اآليـة.
رخصة يف أحكام الصوم:
اآليـة الكريمـة تتضمـن أربعة أحـكام إسلامية يف حقل
الصـوم واالعتكاف.
ِ
الر َف ُ
ـث إِ َل
ُـم َل ْي َلـ َة ِّ
الص َيـا ِم َّ
تقـول أوالُ ( :أح َّـل َلك ْ
نِس ِ
ـائك ُْم)( .الرفث :هو احلديث املكشـوف عن املسـائل
َ
اجلنسـية ،واسـتعري ملعنـى اجلماع كما يف اآليـة)
ِ
ـاس َلك ُْم
ثـم تذكـر اآلية سـبب احلكـم فتقـولُ :
(هـ َّن ل َب ٌ
و َأ ْنت ِ
ـاس َل ُ َّن).
ُـم ل َب ٌ
َ ْ
واللباس حيفظ اجلسـم مـن احلر والربد وأنـواع األخطار
مـن جهـة ،ويستر عيـوب اجلسـم مـن جهـة أخـرى،
أضـف إىل أنـه زينـة لإلنسـان ،وتشـبيه الـزوج باللبـاس
يشـمل كل هـذه اجلوانـب ،فالزوجـان حيفـظ كل منهما
اآلخـر من االنحـراف والعيـوب ،ويو ّفر كل منهام سـبل
الراحـة والطمأنينـة لآلخـر ،وكل منهما زينـة لآلخـر.
هـذا التعبير يوضح غايـة االرتبـاط املعنوي بين الرجل
واملـرأة ومسـاواهتام يف هـذا املجال ،فالتعبري جـاء للرجل
كما جـاء للمرأة بـدون تغيري.
يبين القـرآن سـبب تغيير هـذا القانـون اإلهلـي
ثـم ّ
ِ
تتَان َ
ُـم َ ْ
َاب
ُـون َأن ُف َسـك ُْم َفت َ
ُـم كُنت ْ
ـم اهلل َأ َّنك ْ
ويقـولَ ( :عل َ
وسـع عليكم األمر
ُـم َو َع َفـا َعنْك ُْم) ،فاهلل سـبحانه ّ
َع َل ْيك ْ
وخ ّففـه ،وجعـل فيـه رخصـة بلطفـه ورمحتـه ،كـي ال
تتلوثـوا بالذنـوبَ ( ،ف َ ِ
َب
اش ُ
وهـ َّن َوا ْب َت ُغـوا َمـا َكت َ
ـاآلن َب ُ
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ال ْحرا َر َو ِع ْل ٌم َيتَدا َر ُس ُه َْ
وف ُتو ِد ُع ُه َْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُكنُو ِز َم ْع ُر ٌ
ال ْخيار).

ُـم) ،وهـذا األمـر ال يعنـي طبعـا الوجـوب ،بـل
اهلل َلك ْ
هـو رخصـة بعـد املنـع ،أو هـو بتعبير األصوليين ( األمر
عقيـب احلظـر ) ،ويـدل على اجلـواز.
َب اللَُّ َلك ُْم) إشـارة إىل أن االسـتفادة
(وا ْب َت ُغـوا َما َكت َ
عبـارة َ
مـن هـذه الرخصـة الكائنة يف مسير قوانين اخللقة وحفظ
النظـام وبقـاء النسـل ال مانع فيها.
اش ُبـوا
تبين اآليـة احلكـم الثـاين وتقـولَ :
ثـم ّ
(و ُك ُلـوا َو ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـض مـ ْن ْ
ُـم ْ
الَ ْي ُ
ـود م ْن
ـط األَ ْب َي ُ
َحتَّـى َي َت َب َّ َ
الَ ْيط األَ ْس َ
ين َلك ْ
ا ْل َف ْج ِ
ـر) .للمسـلم  -إذن  -أن يـأكل ويشرب يف الليـل،
حتـى إذا طلـع الفجـر يمسـك.
ِ
الص َيا َم إِ َل ال َّل ْي ِل).
وتبي اآلية احلكم الثالثُ ( :ث َّم َأتُّوا ِّ
ّ
هـذه اجلملـة تأكيد عىل حظـر األكل والشرب والنكاح يف
أيـام شـهر رمضـان للصائمين ،وتشير إىل أن احلظـر يبدأ
مـن طلـوع الفجـر وينتهي عنـد الليل.
(وال
تطـرح اآليـة بعـد ذلـك احلكـم الرابـع وتقـولَ :
اشوهـن و َأ ْنتُـم َع ِ
ِ
ـون ِف ا َْلس ِ
اك ُف َ
ـاج ِد).
ُت َب ُ ُ َّ َ ْ
َ
هـذا احلكم يرتبـط باالعتكاف ،وهو شـبيه باالسـتثناء من
احلكـم السـابق ،ففـي االعتـكاف الـذي ال تقـل مدته عن
ثالثـة أيـام ،ال حيق للمعتكـف الصائم أن يبـارش زوجته ال
يف الليـل وال يف النهار.
يف ختـام اآليـة عبـارة تشير إىل كل ما ورد فيهـا من أحكام
تقـول( :تِ ْل َ
وهـا)؛ ألن االقرتاب من
ـك ُحدُ و ُد اهلل َفلا َت ْق َر ُب َ
احلـدود يبعـث على الوسوسـة ،وقـد يدفـع اإلنسـان إىل
جتـاوز احلـدود والوقـوع يف الذنب.
ي اهلل آ َياتِ ِه لِلن ِ
َّاس َل َع َّل ُه ْم َي َّت ُق َ
ون).
نعم( ،ك ََذلِ َك ُي َب ِّ ُ
احلدود اإلهلية:
بعـد أن ذكـرت اآليـة الكريمـة بعـض أحـكام الصـوم
عبرت عن هذه األحـكام باحلـدود اإلهلية،
واالعتـكافّ ،
وهـي احلـدود بين احللال واحلـرام ...بين املمنـوع
واملبـاح .ومـن امللفـت للنظر أن اآليـة مل تقـل ال تتجاوزوا
هذه احلـدود ،بل قالت :فلا تقربوهـا ،ألن االقرتاب منها
يـؤدي إىل إثـارة الوسـاوس ،وقـد يـؤدي أحيانـا إىل جتاوز
هذه احلـدود.
لذلـك هنـى اإلسلام عـن الولـوج يف مناطـق تـؤدي إىل
إنزالق اإلنسـان يف املحرمات ،كالنهي مثال عن االشتراك

يف جمالـس رشب اخلمـر حتـى مـع عـدم التلـوث
باخلمـرة ،أو النهـي عـن االختلاء باملـرأة األجنبيـة.
هـذا النهـي ورد يف النصوص اإلسلامية حتت عنوان
(محايـة احلمى ).
ورد عـن رسـول اهلل ( )Oقـال( :إن محـى
اهلل حمارمـه ،فمـن يرتـع حـول احلمـى يوشـك
أن يقـع فيـه) ،يف تفسير اآليـة املذكـورة.
مـن هنـا فاملتقـون ال جينّبـون أنفسـهم الوقـوع يف
املحرمـات فحسـب ،بـل يسـعون إىل عـدم اإلقرتاب
مـن حافـة احلـرام.
االعتكاف:
العكـوف واالعتـكاف أصله اللـزوم ،يقـال :عكفت
باملـكان ،أي أقمـت بـه مالزمـا لـه ،وهـو يف الشرع
اللبـث يف املسـاجد للعبـادة ،وأقلـه ثالثـة أيـام يصوم
خالهلـا املعتكـف ويكـف عـن بعـض املباحات.
هـذه العبـادة هلـا األثـر العميـق على تصفيـة الـروح
والقـرب مـن اهلل ،وذكـرت كتـب الفقـه آداهبـا
ورشوطهـا ،هـذه العبادة مسـتحبة ،وقد تتخـذ أحيانا
يف ظـروف اسـتثنائية طابـع الوجـوب.
يف اآليـة التـي نبحـث فيهـا ورد ذكـر أحـد رشوط
االعتـكاف وهـو حظـر النـكاح ليلا وهنـارا ،وهـذه
اإلشـارة جـاءت الرتباطهـا بمسـألة الصـوم.
طلوع الفجر:
ـمي
وس ِّ
الفجـر يف األصـل شـق اليشء شـقا واسـعاُ ،
وعبرت اآليـة عن
الصبـح فجـرا ألنـه فجـر الليـل،
ّ
ُـم ْ
الَ ْي ُ
ـط
(حتَّـى َي َت َب َّ َ
الفجـر أيضـا بأسـلوب َ
ين َلك ْ
ِ
ـض ِمـن ْ ِ
وضح
ـود) .وهذا التعبير ُي ّ
األَ ْب َي ُ
الَ ْيـط األَ ْس َ
ْ
أيضا الفـرق بني الصبـح الصادق والصبـح الكاذب،
فـاالول هـو بياض شـفاف أفقـي يظهر يف أفق السماء
كخيـط أبيض يظهـر إىل جـوار اخليط األسـود ،وهذا
هـو الصبـح الصـادق وبـه يتعلـق حكـم الصـوم
والصلاة ،وال يشـبه الفجـر الـكاذب .االمثـل :ج،1
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ال ُمو ِر ما أَ َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْن َج ُح ُْ
حاط ِب ِه ا ْل ِكتْما ُنً).

ال ِم ِ
ِ
يـد ال َّط ِائـي َعـن ُمَم ِد ب ِن مس ِ
ـل ٍم
ْ َّ ْ ُ ْ
ِّ
َ -1عـ ْن َع ْبـد ْ َ
ِ
ـال َأ ُبـو َج ْع َف ٍ
ـال َق َ
َق َ
َـو َار ُ
ث َف َل
ـر (( :)Qإِ َّن ا ْلع ْل َم ُيت َ
ِ
ـم ِم ْث َـل ِع ْل ِمـه َأ ْو َمـا
َي ُم ُ
َـر َك َمـ ْن َي ْع َل ُ
ـوت َعـال ٌ إِ َّل ت َ
َشـا َء اهلل).
ال ِ ِ
ثب ِ ِ
ُـس َع ِ
ير ِة َق َ
ـال
ـار ْ
َ -2عـ ْن ُيون َ
ـن ْ َ
ـن ا ُْلغ َ
ِ
ـمع ُت َأبـا َعب ِ
ِ
ـد اهلل (َ )Qي ُق ُ
ـم ا َّل ِذي
َس ْ َ ْ
ـول( :إِ َّن ا ْلع ْل َ
ات َع ِ
ـال ٌ إِ َّل و َقدْ
ـع ،و َمـا َم َ
ن َ
ـع آ َد َم (َ )Qل ْ ُي ْر َف ْ
َـز َل َم َ
ير َع ِ
ث ِع ْل َمـه إِ َّن األَ ْر َض َل َت ْب َقـى بِ َغ ْ ِ
َو َّر َ
ـالٍ).
ـل َع ْن َأ ِب َج ْع َف ٍ
َ -3عـ ْن ُز َر َار َة وا ْل ُف َض ْي ِ
ـر (َ )Qق َال:
ِ
ـع ،وا ْل ِع ْل ُم
ـم ا َّل ِذي ن َ
َـز َل َم َع آ َد َم (َ )Qل ْ ُي ْر َف ْ
(إِ َّن ا ْلع ْل َ
ث ،وك َ ِ
ِ ِ ُ ِ ِ
َـو َار ُ
ُيت َ
َان َع ٌّ
لي (َ )Qعـال َ َهـذه األ َّمـة ،وإنَّه َل ْ
ِ
ـك ِمنَّـا َع ِ
ِ
ِ
ـال ٌ َق ُّ
َ ْي ِل ْ
ـم
ـط إِ َّل َخ َل َفـه مـ ْن َأ ْهلـه َمـ ْن َعل َ
ِم ْث َـل ِع ْل ِمـه َأ ْو َما َشـا َء اهلل).

َ
ُ
ــــــــ���ة ()K
األِئ َّم
َ
ْ
ْ
ُ
َ���ر ُث
ي
���م
ل
ع
ال
���ة
ث
َو َر
ِ
ِ ِ
ــ���م
َب ْع ُض ُه ْم َب ْعضًا ْالِع ْل َ
من كتاب الكايف

ـن ا ْل ُف َض ْي ِل ْب ِن َي َس ٍ
وسـى ْب ِن َبك ٍْر َع ِ
ـار َق َال
َ - 4عـ ْن ُم َ
ـمع ُت َأبـا َعب ِ
ِ
ـد اهلل (َ )Qي ُق ُ
ـول( :إِ َّن ِف َع ِ ٍّل ()Q
َس ْ َ ْ
ـف نَبِـي ِمـن األَنْبِي ِ
ـاء ،وإِ َّن ا ْل ِع ْلم ا َّل ِ
سـنَّ َة َأ ْل ِ
ـذي ن ََز َل
َ
ٍّ َ
َ
ُ
ِ
ـب ِع ْل ُمه
ـع و َمـا َم َ
ـع آ َد َم (َ )Qل ْ ُي ْر َف ْ
َم َ
ات َعـال ٌ َف َذ َه َ
ِ
َـو َار ُ
ث).
وا ْلع ْل ُمُ ،يت َ
ـل ٍم َعن َأ ِب َعب ِ
َ -5عـن ُمَم ِد ب ِن مس ِ
ـد اهلل (َ )Qق َال:
ْ
ْ
ْ َّ ْ ُ ْ
ِ
(إِ َّن َع ِليـ ًا ( )Qك َ ِ
َـو َار ُ
ث ،و َلـ ْن
ـم ُيت َ
ّ
َان َعالـ ًا وا ْلع ْل ُ
ـك َع ِ
َ ْي ِل َ
ـال ٌ إِ َّل َب ِق َي ِمـ ْن َب ْع ِده َمـ ْن َي ْع َل ُم ِع ْل َمـه َأ ْو َما
َشا َء اهلل).
الرشح:

قال اإلمام أيب عبد اهلل الصادق (( :)Qإِ َّن َع ِل ّي ًا ()Q
ك َ
َان َعالِـ ًا) ،قـد علم ( )Qما يف عـامل األمر وهو عامل

املجـردة وما يف عـامل اخللق وهو
الروحان ّيـة
َّ
املالئكـة ّ

عـامل اجلسمان ّيات وقد قال (( :)Qواهلل لو شـئت أن
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الش َر ِف َك ُّف َْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل َّ
ال ْحسانِ).
الذى َو َب ْذ ُل ْ ِ

ُاخبر َّ
كل رجـل منكـم بمخرجـه وموجله ومجيع شـأنه لفعلت) ،والسـبب هو أن نفسـه املقدّ سـة لكامل
نوران ّيتها وعدم تع ّلقها بالعالئق اجلسمان ّية وغريها اتّصلت باحلرضة اإلهل ّية اتّصاالً تا ّم ًا ،فأفيضت عليها

صـورة احلقائـق الك ّلية واجلزئ ّيـة ،وصارت بحيث كانت مشـاهدة هلا كاملبرصات احلـارضة عند البرص.
ث)َّ ،
وقوله (( :)Qوا ْل ِع ْل ُم ُيت ََو َار ُ
ألن بناء نظام اخللق عىل أمرين:
أحدمها :العلم وهو من اهلل تعاىل.

وثانيهما :العمـل وهـو مـن اخللـق ،فلـو مل يتـوارث العلـم وذهـب العـامل بعلمـه بقـي اخللـق جاهلني

حجـة هلل تعـاىل على اخللق حينئـذ بعد
بمصاحلهـم وطريـق أعامهلـم ،فبطـل أيضـ ًا وفسـد النظـام ،وال ّ

احلجـة هلم على اهلل فاقتضـت احلكمة البالغـة تـوارث العلم ،وبقاء عـامل بعد عامل لئ ّ
لا يكون
العـامل بـل ّ

هلـم حجـة على اهلل ،وهذا االمـر متوقـف عىل االمـر األول.
ِ
األول عنه ،فغن علمهم متوارث.
وقوله (َ ( :)Qم ْن َي ْع َل ُم ع ْل َمه) مع عدم زوال علم ّ
وقولـه (َ ( :)Qأ ْو َمـا َشـا َء اهلل) ،عطـف عىل علمـه يعنـي َّ
أن الباقي يعلم مجيـع علم اهلالـك قبل هالكه

أو مـا شـاء اهلل أن يعلمـه قبلـه فإنّـه قـد يعلـم بعـض علمـه قبلـه وبعضه بعـده حلديـث امللك إ ّيـاه ،أو

علي ( )Qأنّه
لرشافـة ذاتـه وصفـاء قلبـه ،أو ملناسـبة كاملـة روحانيـة بينهما ،كام هو
ُّ
املـروي من حـال ّ
النبـي ( )Qألف بـاب من العلم وفتـح من ّ
األئمة
فتـح لـه بعد تغسـيل
كل باب ألـف باب ،ومن شـأن ّ
ّ

الطاهريـن(ّ )Kأنـم يـزدادون يف كل ليلـة اجلمعـة عل ً
وأنم حمدّ ثـون خيربهم امللك بام شـاء اهلل من
ماّ ،

العلـوم واألرسارّ ،
كل ذلـك للداللـة على كامل ذاهتـم القابلة للفيض آنـا فآن ًا واخلطاب مـع امللك حين ًا
الرفيعة ومل يكـن ك ّلهم
فحينـ ًا بخلاف بعض السـابقني مـن األوصيـاء فإنّه ملـا مل يكن هلم تلـك املنزلـة ّ
حمدّ ثين علمـوا علـم نب ّيهم أمجع قبـل هالكـه ،واهلل أعلم بحقيقـة احلال.

وعـن اإلمـام الرضـا ( )Qعـن عيل بن احلسين ( )Lقـال( :إن حممـد ًا ( )Oكان أمين اهلل يف أرضه،
فلما قبـض حممـد كنا أهـل البيت ورثتـه فنحن أمنـاء اهلل يف أرضـه ،عندنا علـم الباليا واملنايا وأنسـاب
العـرب ومولد االسلام( )...البحـار :ج ،108ص.)364

ويف روايـة عـن ابـن أيب نجـران قـال :كتب الرضـا ( )Qإىل عبـد اهلل بن جنـدب وأقرأنيها رسـالة قال:
(قـال علي بـن احلسين ( :)Lنحـن أوىل الناس بـاهلل عز وجـل ،ونحـن أوىل الناس بديـن اهلل ،ونحن
ُـم ِمـ ْن الدِّ ِ
يـن) يا آل حممـد ،ما وىص بـه نوحا ،فقد
(ش َع َلك ْ
الذيـن رشع اهلل لنـا دينـه ،فقـال يف كتابـهَ َ :

ِ
ِ
ِ
ِ
يم) وإسماعيل
(وا َّلـذي َأ ْو َح ْينَـا إِ َل ْي َك) يـا حممد َ
وصانـا بـ( َمـا َو َّص بِـه نُوحـ ًا )َ ،
(و َمـا َو َّص ْينَا بِـه إِ ْب َراه َ

ِ
يسـى) (فقد علمنـا وبلغنا ما علمنا واسـتودعنا ،فنحـن ورثة األنبياء
وإسـحاق ويعقوب َ
وسـى َوع َ
(و ُم َ
ِ

ن) يا آل حممـد) (البحـار :ج ،23ص.)366
يموا الدِّ يـ َ
ونحـن ورثـة اويل العـزم من الرسـل) ( َأ ْن َأق ُ
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مســاجدنــا

قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْق َر ُب الن َِّّي ِ
الح).
الص ِ
ات فِي الن ِ
ّجاح ْ
أع َو ُدها فِي َّ

مسجد االستقالل
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مســـجد االســـتقالل هـــو صاحـــب
املركـــز الثالـــث يف ترتيـــب املســـاجد
األك ــر ،ويق ــع يف العاصم ــة األندونيس ــية
جاكرت ــا وه ــو مس ــجد متع ــدد الطواب ــق.
كيفية البناء ومساحته:
مس ــجد االس ــتقالل ،يق ــع ه ــذا املس ــجد
الرح ــب يف مدين ــة جاكرت ــا اإلندونيس ــية،
وهـــو األكـــر يف بـــاد شـــال رشق
آســـيا ،مـــن حيـــث البنـــاء والقـــدرة
االســـتيعابية ،ويبلـــغ طـــول املســـجد 50
م ــر ًا وعرض ــه  55م ــر ًا ،أم ــا ارتفاع ــه،
فيبلـــغ  33مـــر ًا.
ويض ــم قاع ــة مس ــتطيلة كب ــرة للص ــاة،
وم ــزودة ب  12عم ــود وتس ــتوعب 120
ألـــف مصـــي ،وتظللـــه ق ّبـــة كبـــرة،
فضـــ ً
ا عـــن مآذنـــه الشـــاهقة وموقعـــه
القريـــب مـــن الكنيســـة الكاثوليكيـــة.
امـــا ســـقف املســـجد فقـــد ُزيـــن
بالزخـــارف اإلســـامية،
ويف الواجهـــة الرئيســـية حيـــث اجتـــاه
القبلـــة ،كتـــب لفـــظ اجلاللـــة باخلـــط
العـــريب يف جانـــب ويف اجلانـــب اآلخـــر
اســـم النبـــي األكـــرم حممـــد ()O
يتميـــز املســـجد ببســـاطته الداخليـــة،
وبمكانتـــه الكبـــرة يف قلـــوب املســـلمني
يف إندونيس ــيا ،ك ــا تعق ــد في ــه املؤمت ــرات
واملحـــارضات والنـــدوات الدينيـــة.
تاريخ البناء:
ُبنـــي املســـجد عـــام 1978م ،واســـتغرق

آخ ُر َها َّ
قال أمير المؤمنين ((:)Qا ْل ُم ُر َّو ِة َطال َق ُة ا ْل َو ْج ِه َو ِ
ّاس).
الت َو ُّد ُد إِلَى الن ِ

بنـــاؤه حـــوايل  17عامـــ ًا ،ويعـــد رمـــز ًا للتســـامح الدينـــي ،فموقعـــه جمـــاور لكاتدرائيـــة جاكرتـــا يف
س ــاحة مردي ــكا ،ك ــا ق ــام ع ــى تصميم ــه مهن ــدس مس ــيحي يدع ــى فريديري ــك س ــيالبان وذل ــك
عـــام 1954م.
توج ــد ع ــى اليم ــن بواب ــات إلكرتوني ــة تق ــود إىل الس ــاحة املؤدي ــة للمس ــجد ،وع ــى اليس ــار بواب ــات
كاتدرائيـــة جاكرتـــا للـــروم الكاثوليـــك ،التـــي بنيـــت عـــام  ،1901هـــذا التجـــاور بـــن املســـجد
األهـــم والكنيســـة األكـــر مل يـــأت مصادفـــة فقـــد أراده الزعيـــم اإلندونيـــي ،أمحـــد ســـوكارنو،
جســـد فكـــرة التعايـــش الســـلمي بـــن أبنـــاء الديانـــات املختلفـــة يف إندونيســـيا.
ل ُي ّ
ح ــن جتت ــاز البواب ــة اإللكرتوني ــة تس ــتقبلك لوح ــة كتب ــت باللغت ــن العربي ــة واإلندونيس ــية حتم ــل
اس ــم املس ــجد.
وع ــى جانب ــي الطري ــق ويف املم ــرات املحيط ــة باملس ــجد ،ينت ــر ع ــرات الباع ــة اجلائل ــن باألطعم ــة
واملرشوب ــات واملنتج ــات التقليدي ــة زهي ــدة الثم ــن.
ويقص ــد اآلالف مس ــجد االس ــتقالل يومي ــا س ــواء م ــن أبن ــاء العاصم ــة اإلندونيس ــية أو غريه ــم ،إذ
يع ــد املس ــجد معل ــا رئيس ــيا م ــن مع ــامل جاكرت ــا فه ــو املس ــجد األك ــر يف رشق آس ــيا وثام ــن أك ــر
مس ــجد ع ــى مس ــتوى الع ــامل م ــن حي ــث املس ــاحة والطاق ــة االس ــتيعابية.
ت ــم بن ــاؤه إحي ــا ًء لذك ــرى االس ــتقالل اإلندونيس ــية ،ومنه ــا أخ ــذ املس ــجد اس ــمه ،ي ــزوره كل ي ــوم
ـزوار والســ ّياح املحلي ــن والقادم ــن م ــن دول خمتلف ــة.
ع ــدد ًا كب ــر ًا م ــن ال ـ ّ
يذك ــر أن املس ــجد يق ــع بالق ــرب م ــن حمط ــة القط ــار جامب ــر ،ويمك ــن الذه ــاب إليه ــا م ــن مط ــار
ناري ــة لألج ــرة،
س ــوكارنو هات ــا برك ــوب وس ــائل النق ــل العمومي ــة ،وم ــن جامب ــر توج ــد دراج ــات ّ
تع ــرف بأوجي ــك ،ويمك ــن بعده ــا امل ــي ع ــى األق ــدام حت ــى الوص ــول إىل املس ــجد.
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اآلداب االسالمية

الص ال ْ
ّاس).
ْيأ ُس ِم ّما فِي أَ ْيدي الن ِ
ال ْخ ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َّو ُل ْ ِ

آداب المسير في اإلسالم

مـــن األمور التي أوالهـــا الترشيع عناية خاصة مســـألة كيفية الســـر عىل الطرقات ،حيـــث يمكن للميش

ويبي مالمح شـــخصيته ،حيـــث إن ما يضمره
أن يعكـــس أبعاد املـــرء األخالق ّية وأوضاعـــه النفســـ ّية ّ

اإلنســـان تكشـــفه هذه الســـلوكيات البســـيطة التي يظهر بعضها يف طريقة ســـره ،لذلك قد اهتم اإلسالم
برفع الشـــوائب عن هذه املســـلكية فحدد للســـر آدابا كي يلتزم املســـلم هبا ،وهـــذه اآلداب هي:

 -1التواضـــع يف املـــي :هنـــى اهلل ســـبحانه وتعاىل عن املـــي الذي يظهر اإلنســـان من خاللـــه التكرب

واالرتفـــاع عـــى اآلخرين ،واالســـتعالء عليهم حيث هنى ســـبحانه وتعـــاىل يف كتابه الكريم عن مشـــية
َّـــاس َو َل َت ْ ِ
ِ
ش ِف
﴿و َل ت َُص ِّع ْر َخدَّ َك لِلن
االختيال ،وأن يص ّعر اإلنســـان خدّ ه للنّـــاس ،فقال ّ
عز من قائـــلَ :
ِ

ب ك َُّل ُمْت ٍ
َـــال َف ُخ ٍ
ْالَ ْر ِ
ور﴾ (لقامن.)18:
ض َم َر ًحـــا إِ َّن اهلل َل ُي ُّ

وتصعـــر اخلـــد :أن يدير اإلنســـان وجهه للـــذي حيدثه بحيث يشـــعره بعـــدم االكرتاث بـــه وبحديثه،
واالختيـــال يف امليش أن يرفع املرء كتفيه أثناء الســـر متظاهر ًا بالقوة ،ويشـــمخ برأســـه موحيـــ ًا بالوجاهة

،والتم ّيز عـــن اآلخرين.

وقد وصف الرســـول األكـــرم ( )Oمن يميش اخليالء باملجنـــون ،ففي احلديث الرشيـــف عنه (ّ :)O
(إن
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ِك لَها َوأَ ْس َع ُد ُه ْم ِب ْ
ال ِخ َر ِة الْعام ُ
الد ْنيا التّار ُ
ِل لَها).
ّاس ِب ُّ
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْس َع ُد الن ِ

املجنون املتبخرت يف مشـــيته ،الناظـــر يف عطفيه ،املحرك

جنبيه بمنكبيه ،فذلك املجنون)

(البحـــار :ج ،76ص.)57

حتـــى أن األرض تلعـــن مـــن يميش عليهـــا هبذه

الطريقـــة ،ففـــي احلديـــث الرشيف عن رســـول اهلل
(( :)Oمن مشـــى عىل األرض اختياال لعنته األرض

ومن حتتها ومـــن فوقهـــا) (البحـــار  :ج ،76ص.) 303

فعـــى اإلنســـان أن يميش بســـكينة ووقـــار ،ويكون

عـــى طبيعته حال كونه ماشـــي ًا فال يلتفـــت إىل اليمني
والشـــال ،بل يكـــون التفاته بـــن رجليه مســـتقی ًام
ومعتـــدال يف الطرقـــات ،والتواضـــع يف املســـر من

شـــيم املتّقني ،فعن أمري املؤمنـــن ( )Qيصف املتّقني:

(وملبســـهم االقتصـــاد ،ومشـــيهم التواضـــع) (هنج
البالغـــة :اخلطبة .)184

التمهـــل يف الســـر :ممـــا حثت عليـــه روايات
-2
ّ

ّ
يتمهل اإلنســـان يف ســـره
ويتحل
املعصومني ( )Qأن ّ

بالوقـــار والســـكينة ،ويرتك مـــا من شـــأنه الذهاب
ببهائـــه ،وال ســـيام ترك الركـــض واهلرولـــة إال عند
النبـــي األكرم (:)O
الرضورة الداعيـــة إليهام ،فعن
ّ

(رسعة امليش يذهب ببهـــاء املؤمن) (ميـــزان احلكمة :ج،4
ص.)2908

حتى ّ
أن رســـول اهلل وأهل بيته كانوا يمشـــون بطريقة

وقورة ويف رواية( :كان رســـول اهلل ،إذا مشـــى مشى
مشـــي ًا يعرف أنه ليـــس بميش عاجز وال بكســـان)

(البحار :ج ،16ص.)236

وعندما نطالـــع الروايات التي تتحـــدث عن صفاهتم

( )Qنجدهـــا تتحدث عن مشـــيتهم الوقـــورة هذه،
ففي وصف اإلمـــام زيـــن العابديـــن(( :)Qأنّه إذا
مشـــى ال جياوز يده فخـــذه وال خيطر بيديـــه ،وعليه

الســـكينة واخلشـــوع) (ميزان احلكمة :ج ،7ص.)29084

وعن اإلمـــام الصـــادق (( :)Qكان اإلمام عيل

بـــن احلســـن ( ،)Qال يســـبق يمينه شـــاله)
(البحـــار :ج ،73ص.)303

 -3عـــدم املدافعـــة :واملدافعة قـــد حتصل من

الرجـــال للنســـاء وبالعكـــس ،وكال األمرين
ال يســـوغ ،فعىل املـــرأة أن حترتز عـــن مالقاة
الرجال والرجـــل كذلك اجتنابا ملـــا يمكن أن
حيصل منه التدافع ســـيام يف الطرقـــات الضيقة

أو املزدمحـــة ،ففي احلديث عن اإلمـــام الصادق

( )Qقـــال :قال أمـــر املؤمنـــن(( :)Qيا أهل
العـــراق نبئت أن نســـائكم يدافعـــن الرجال يف
الطريق أال تســـتحون) (الوســـائل :ج ،2ص.)235

ويف حديث آخـــر( :أما تســـتحون وال تغارون

نساؤكم خيرجن إىل األســـواق ويزامحن العلوج)
(الكايف :ج ،5ص537).

أين تسري املرأة؟

إن اإلســـام أراد بكل ترشيعاته أن يصون املرأة

من التعرض لإلســـاءة من اآلخريـــن ،ولذا قد
خصـــص هلا أدب ًا للســـر يف الطرقـــات وهو أن
ال متـــي يف منتصـــف الطريق بـــل متيش عىل
احلياد كـــي ال تصطـــدم بالرجال وتتحاشـــى

الســـفهاء منهم ،فعن الرســـول األكرم (:)O
(ليس للنســـاء من رسوات الطريق يشء ولكنها

متيش من جانب احلائـــط والطريق) (الـــكايف :ج،5
ص.)518:

وعن أيب احلســـن ( :Qال ينبغي للمرأة أن متيش
يف وســـط الطريـــق ولكنهـــا متـــي إىل جانب
احلائط)

(من ال حيـــره الفقيـــه :ج ،3ص.)561
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ْحيا ُء َو َث َم َر ُتها ا ْلع َّ
ِف ُة).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْص ُل ا ْل ُم ُر َّو ِة ال َ

نظر أولياء اهلل اىل االعمال
ِ
قال أمري املــؤمنني (َّ :)Q
ّاس
(إن أوليا َء اهلل ِ ُه ُم ا َّلذي َن َن َظروا إىل باط ِن الدُّ نيا إذا َن َظ َر الن ُ
إىل ِ
ظاه ِرها ،واش َت َغلوا بِ ِ ِ
ّاس بِ ِ
عاج ِلهاَ ،ف َأماتوا ِمنها ما َخشوا أن ُيميت َُهم،
آجلها إ َذا اش َت َغ َل الن ُ
َ
ِ
ِ
ِ
كثار َغ ِري ِهم ِم َنها استِقالالً ،و َد َرك َُهم َلا َفوتا،
ور َأ ُوا است َ
رتك ُُهمَ ،
وت ََركوا منها ما َعلموا أ ّن ُه َس َي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاب وبِ ِه َع ِلمواِ ِ ،
أعدا ُء ما َ
تاب
وبم قا َم الك ُ
ّاسِ ،بِم ُعل َم الك ُ
لم ما عا َدى الن ُ
سال َ الن ُ
ّاس ،وس ُ
وق ما َي ًَ
رجون ،وال َموفا َف َ
َ
رج ّوا َف َ
وبِ ِه قاموا ،ال َي َر َ
افون)
وق ما َي
ون َم ُ

هنج البالغة.432:

الدعــوة اىل عــدم ا ّدعــاء مــا ال تــدل عليــه ترصفــات اإلنســان ـ فعـ ً
ا أو قــوالً ـ كوهنــا ممــا تكشــف ليظهــر
زيفهــا ،فيلــزم العاقــل أن حيــدد هدفــه ،ويعمــل عــى أســاس ذلــك بــدون تلويــن ،فــان اختــار ال ُقــرب
مــن اهلل تعــاىل فعليــه أن يســتعدّ للســر التكامــي يف ذلــك الطريــقّ ،
وإل فــا يدّ عــي مــا ليــس فيــه ،وهلــذا
الســر رشوط يلزمــه تطبيقهــا ليكــون مــن القريبــن الذيــن هــم أوليــاؤه تعــاىل ،فإهنــم مل حيصلــوا عــى
هــذا الوصــف ّإل بعــد الســعي واجلهــد ،فــا بــد مــن اإلفــادة مــن جتربتهــم لتحصيــل مــا يرغب اإلنســان
بــه ،كــا عليــه إدراك حقيقــة اقتضــاء ذلــك ،الوعــي والنشــاط ،ملــا حيــف ذلــك الطريــق مــن معرقــات،
تتطلــب منــه احلــزم يف املعاجلــة ،والتصميــم عــى االكــال؛ كونــه يســر ـ أحيانـ ًا ـ عكــس مــا يســر عليــه
عامــة النــاس ،و ال يعالــج املوقــف ّإل بالثبــات الناشــئ عــن االيــان بصــواب النهــج ،وتتمثــل الــروط
ـر بحــال الدنيــا مــن خــال:
بــأن يكــون مــم ال يغـ ّ
ٍ
أـ االطمئنــان بــا تُبديــه مــن مســاملة وو ٍّد ألبنائهــا ،بــل يتذكــر غدرهــا ورسعــة انقالهبــا املفاجــئ ،فيــا
يــراه يوميـ ًا مــع غــره ،ممــن صافتهــم الــود ،ثــم انقلبــت مدبــرة عنهــم ،كــي ال تتكــرر احلالــة معــه ،وإنــه
يف حــذره ُيعــدُّ متميــز ًا عــن النــاس؛ بفطنتــه ملــا انطــى عليهــم ،فيســلم ممــا ســقطوا فيــه.
ب ـ االشــتغال بــا هييــئ لــه ُمســت َق َّر ًا يف عــامل مــا بعدها(الدنيــا)؛ حيــث مــن املعلــوم عــدم اقتصــار احليــاة
عــى الدنيويــة املاديــة ،بــل هنــاك األخرويــة الروحيــة ،فــا بــد مــن االســتعداد املناســب هلــا ،وال ســيام
وأهنــا ذات متطلبــات عديــدة ،ال يكفــي قليــل الوقــت لتهيئتــه ،وانــه يف اســتعداده املبكــر يكــون ممــن
أخــذ احتياطــه الــكايف ملــا يطــرأ مــن شــواغل ،ترصفــه عــن ذلــك ـ ولــو مؤقت ـ ًا ـ لئــا يلــوم نفســه يف
حـ ٍ
ـال ال ينفعــه ،فتفــوت عليــه فرصــة اخلــاص والنجــاة.
ت ـ الســيطرة عــى منافــذ االنفــات لديــه ،املتمثلــة بغرائــزه ،التــي تثــره نحــو الغضــب والشــهوة
ِ
املفر َطــن ،بــا يوقعــه يف مهــاوي خمتلفــة ،ربــا تــؤدي بــه اىل النــار ،وأنــه إذا ســيطر عــى ذلــك ،يكــون
قــد فــاز بتغلبــه عــى التيــار اجلــارف املــؤدي اىل فقدانــه الرصيــد الصالــح ممــا أنجــزه يف دنيــاه ،فعليــه
ـول ،وهــذا ال يعنــي إطالقـ ًا
املبــادرة اىل اختــاذ القــرار باملقاطعــة قبــل أن يفاجــئ يومـ ًا مــا باإلدبــار والتحـ ّ
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وال َو ُمساوا ُت ُه ْم في َْ
ال ْخوا ِن ِب َْ
وال).
ال ْح ِ
ال ْم ِ
قال أمير المؤمنين (:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُم ُر َّو ِة ُمواساة ْ ِ

الزهــد التــام يف الدنيــا ،ليســتصعبه البعــض ،بقــدر مــا يعنــي
التــوازن يف اســتخدام الغريــزة ،واالســتجابة هلــاّ ،
وإل فاإلنــذار
بالفشــل واملــرض والفقــر والتــرد وغريهــا عديــد ،مــا ال يضع
حــد ًا إلمالءاهتــا وحتكامهتــاّ ،
وإن مــن أوضــح الشــواهد احليــة
مــا يعانيــه كثــر مــن اإلصابــة باإليــدز ،واالغــراب يف ســجن
ـ مغلــق أو مفتــوح ـ واحلرمــان مــن فــرص الرتقــي العلمــي أو
الوظيفــي.
ث ـ التأكــد مــن حقيقــة تفاهــة مــا يف الدنيــا ،بالكــم والكيــف،
فــا العــدد يناســب الطمــوح ،كــا ّ
أن الطريقــة عاديــة جــد ًا،
واالنســان عــايل اهلمــة يرفــض ذلــك قطعــ ًا ،حيــث جيــد
معتوهــ ًا حيــر باملــال ،وخمرتمــ ًا حيــر هــو اآلخــر باملــال لكــن
بتأمــن أيــر املســتلزمات احلياتيــة ال برصفــه ،كــا جيــد ميــل
الدنيــا لصغــر فتعطيــه مــا ال يســتحق ،بينــا هــي متيــل عــن
كبــر فتنــزع عنــه مــا يســتحق ،والشــواهد املتحركــة يوميـ ًا غــر
قليلــة؛ فكــم مــن عزيــز أو غنــي أو حاك ـ ٍم ،انقلــب رسيع ـ ًا اىل
ٍ
ٍ
ذليــل
وفقــر وحمكــو ٍم؟ فعليــه اســتقالل كثــر الدنيــا ،كوهنــا
منحــت األدنــى منــه األكثــر مــن ذلــك ،فيعلــم بذلــك أن مــا
فــات أعظــم ،فلــاذا الســعي وهــو ليــس بمثمــر؟! ّ
وإن هــذا
كلــه ملــا ُيشــنج العالقــة ،فتفــر ثــم تنقطــع ،وهــذه مــؤرشات
العــداوةّ ،
وإن الوصــول اىل هــذه املرتبــة ممــا يتطلــب قــو ًة نفســي ًة
عاليــ ًة؛ كونــه ال ُيســاير النــاس فيــا يتجهــون نحــوه ،فيكثــر
ناقــدوه.
ج ـ التفقــه يف االحــكام الرشعيــة كافــة ،للتعلــم والتطبيــق،
فينعكــس فكريــ ًا وســلوكي ًا عــى الســرة الذاتيــة ،واملنحنــى
البيــاين الواضــح ملــا ينطــوي عليــه ،حتــى يكــون مــرآة صافيـ ًة ملا
التزمــه مــن مبــادئ وعقائــد حقــه ،وهبــذا يكــون حتركــه حاكيـ ًا،
وممارســاته عاكســة ،فيصبــح ســفري ًا متنقـ ً
ا للفكــر الــذي ينتمي
اليــه ،وناطقــ ًا عــن املنهــج الــذي تعلــق بــه روحيــ ًا قبــل أن
ينتمــي اليــه جســدي ًا ،وهــو مــا يســتدعي اجلــدّ واملثابــرة؛ إذ
ـق
ـادي النــاس ،فيكــون ممــن وثِـ َ
هيــدف اىل مــا ال هيــدف لــه عـ ّ
بــا ال يــراه ســواه.
املصدر :أخالق االمام عيل ( :)Qالسيد صادق اخلرسان ،ج ،2ص 52وما بعدها.

17

عقـائــدنــا

احللقة اخلمسون
تقــدم يف احللقــة الســابقة الــكالم عــن مــدة ُحكــم االمــام املهــدي ( ،)Qواآلن نريــد ان نتكلــم عــن
موضــوع آخــر لــه عالقــة هبــذا االمــر ،وهــو بعــد انتهــاء فــرة إمامــة اإلمــام املهــدي ( ،)Qوانتقالــه
اىل جــوار ربــه فمــن هــو الــذي يقــوم بتجهيــزه والصــاة عليــه ودفنــه؟ فنحــن نعلــم انــه ال يتــوىل
أمــر االمــام املعصــوم (ّ )Qإل املعصــوم ( ،)Qفمــن هــو الــذي يتــوىل أمــر االمــام املهــدي (عجــل اهلل
فرجــه) بعــد رحيلــه عــن الدنيــا؟
ورد يف الروايــات أن اإلمــام احلســن ( )Qهــو الــذي يقــوم بتجهيــز ودفــن االمــام املهــدي (عجــل
ـق هــي؟ فقــال :نعــم.
اهلل فرجــه الرشيــف) ،حيــث ُســئل االمــام الصــادق ( )Qعــن الرجعــة( ...أحـ ٌ
فســئل َمــن أول َمــن خيــرج؟ فقــال ( :)Qاحلســن خيــرج عــى أثــر القائــم .منتخــب االنــوار املضيئــة
ُ
للفقيــه الســيد عــي بــن عبــد الكريــم النيــي ـ مــن علــاء القــرن التاســع اهلجــري) بحــار االنــوار ج 53ص103
وعــن االمــام الصــادق ( )Qأنــه قــال ...( :ويقبــل احلســن ( )Qفيدفــع اليــه القائــم ( )Qاخلاتــم ـ
18

العدد ( )64لشهر رمضان المبارك سنة 1440هـ

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْش َر ُف َْ
الص ْد ُق).
ال ْق ِ
وال ِّ

لعــل املقصــود مــن اخلاتــم هنــا هــو خاتــم
النبــي ســليامن باعتبــاره مــن مواريــث األنبيــاء ـ
فيكــون احلســن هــو الــذي يــي غســله ،وكفنــه،
وحنوطــه ،ويواريــه يف حفرتــه) خمتــر البصائــر،
احلــي :ج ،1ص.165

ويف روايــة أخــرى قــال االمــام الصــادق ( )Qـ
ـم َر َدد َنــا َلكــم ال َكـ َّـر َة
يف تأويــل قولــه تعــاىل( :ثـ َّ
َع َليهــم) االرساء6:
ــن (ِ )Qف ســب ِع ِ
ال َس ْ ِ
وج ُْ
ــن
َ ْ َ
ني م ْ
ــر ُ
(ُ ...خ ُ
ــض ا ُْل َذهبــ ُة لِــك ُِّل بي َضــةٍ
ِ
ــم ا ْل َب ْي ُ
َّ َ
َْ
َأ ْص َحابِــه َع َل ْي ِه ُ
َو ْج َهـ ِ
ـذا ُْ
ون إِ َل النَّـ ِ
ـاس َأ َّن َهـ َ
ـن َقــدْ
ـؤ ُّد َ
ـان ُيـ َ
ال َسـ ْ َ
ـك ا ُْل ْؤ ِم ُنـ َ ِ ِ
َخـ َـر َج َح َّتــى َل َي ُشـ َّ
ـس
ـون فيــه َو َأ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ِ
بِدَ َّج ٍ
ــال َو َل َشــ ْي َط ٍ
ان َو ُْ
ــن
ــم (َ )Qب ْ َ
ال َّجــ ُة ا ْل َقائ ُ
َأ ْظه ِر ِهــمَ ،فــإِ َذا اســ َت َقر ِ
ت ا َْل ْع ِر َفــ ُة ِف ُق ُل ِ
ــوب
ُ
َّ
ْ
ْ
ِِ
ــاء ُْ
ــن َأنَّــ ُه ُْ
ال َّجــ َة ()Q
ال َس ْ ُ
ا ُْل ْؤمن َ
ــن (َ )Qج َ
ُــون هــو ا َّل ِ
ــذي ُيغ َِّســ ُل ُه َو ُي َك ِّفنُــ ُه
ــو ُتَ ،ف َيك ُ ُ َ
ا َْل ْ
ـه ،و َل يـ ِـي ا ْلـ ِ
ِ ِ
ص إِ َّل
َ
َو ُ َ
ينِّ ُطـ ُه َو َي ْل َحــدُ ُه ِف ُح ْف َرتـ َ َ
ـو َّ
ِ
ص) .تفســر الربهــان للســيد البحــراين ج 6ص 51الــكايف
ا ْلـ َ
ـو ُّ
.250/206 :8

فهــذه الروايــات تبــن بوضــوح أن االمــام
احلســن ( ،)Qهــو الــذي ُي ّهــز ويدفــن االمــام
املهــدي (عجــل اهلل فرجــه) وذلــك عندمــا يرجع
اىل الدنيــا بالرجعــة ،وهــذه الروايــات مــن االدلة
عــى وقــوع الرجعــة التــي يقــول الشــيعة بوقعهــا
أخــر الزمــان ومعنــى الرجعــة :هــي رجــوع
بعــض األمــوات إىل احليــاة الدنيويــة ،قبــل قيــام
يــوم القيامــة يف صورهتــم التــي كانــوا عليهــا،
املهــدي (.)Q
وذلــك عنــد قيــام
ّ
وقــد تســأل عــن االمــام احلســن ( )Qبعــد أن
يعــود اىل الدنيــا ويعيــش الســنوات التــي ُقــدرت

لــه بعــد الرجعــة فمــن الــذي يــي أمــره إذا
رحــل عــن الدنيــا؟
فنقــول أمــا اإلمــام احلســن ( ،)Qفيقبضــه
اهلل تعــاىل ،ويعيــده إىل حيــث كان ،وال حيتــاج
إىل تغســيل وتكفــن ،ألنــه قــى شــهيد ًا،
وجــرى حكمــه عــى يــد اإلمــام زيــن
العابديــن

( .)Qالصحيــح مــن ســرة اإلمــام عــي ()Q

املؤلــف :العامــي ،جعفــر مرتــى اجلــزء 22 :صفحــة.134 :

هــذا بحســب مذهــب أهــل البيــت (،)K
وأمــا عــى مذهــب اجلمهــور فعندهــم إن
الــذي جيهــز االمــام املهــدي ( ،)Qبعــد وفاتــه
هــو نبــي اهلل عيســى بــن مريــم ( ،)Lحيــث
قــال الشــيخ مرعــي بــن يوســف املقــديس
احلنبــي ـ مــن علــاء القــرن احلــادي عــر
اهلجــري ـ يف كتابــه فرائــد فوائــد الفكــر يف
املهــدي املنتظــر ج ،1ص ،333مــا
اإلمــام
ّ
ـتمر مــع
نصــه :ذكــر العلــاءّ :
أن املهـ ّ
ّ
ـدي يسـ ّ
عيســى ( )Qإىل بيــت املقــدس ،فيمــوت هبــا،
ويصـ ّ
ـي عليــه هــو ومــن معــه مــن املســلمني،
ويدفنــه هنــاك ،هــذا مــا ورد مــن طــرق
بعــض الفريقــن يف هــذه القضيــة.
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قال أمير المؤمنين ( :)Qأَ ْف َض ُل َْ
ْح ِّق).
ال ْع ِ
مال ُلزُو ُم ال َ

االنتظار

مل يكــن مفهــوم االنتظــار مفهومــا
طــارئ عــى املنظومــة اإلســامية ،ومل
يكــن هامشــيا ،او جديــدا عــى ذهنيــة
أصــل
الفــرد املســلم ،بــل هــو مفهــوم ّ
لــه القــران الكريــم ،والنــص الروائــي
بشــكل أصبــح معــه شــئ ال يقبــل
الشــك أو التاويــل أو االهبــام ،فقــد
وردت أحاديــث كثــرة تؤكِّــد عــى
ــرج( :أفضــل األعــال)
َّ
أن انتظــار ال َف َ
(بحاراألنــوار :ج ،10ص 99و ج ،52ص)122

وأنــه مــن أحــب االعــال ،كــا ورد عــن
أمرياملؤمنــن ( )Qأنــه قــال( :انتظــروا
الفــرج وال تيأســوا مــن روح اهلل  ،فــإن
ـب األعــال إىل اهلل ع ـ َّز وجــل انتظــار
أحـ َّ
الفــرج  ...و املنتظــر ألمرنــا كاملتشــحطِ
ِّ
ُ
بدمــه يف ســبيل اهلل ))(بحــار األنــوار :ج،52
ص)123

حقيقة االنتظار:
االنتظــار عبــارة عــن( :كيفيــة نفســانية
ينبعــث منهــا التهيــؤ ملــا تنتظــره ،وضــده
اليــأس) ،فكلــا كان االنتظــار أشــد
كان التهيــؤ آكــد ،أال تــرى أنّــه إذا كان
لــك مســافر تتوقــع قدومــه ازداد هتيــؤك
لقدومــه كلــا قــرب حينــه ،بــل ربــا
تَبــدّ ل رقــادك بالســهاد لشــدة االنتظــار.
وكــا تتفــاوت مراتــب االنتظــار مــن
هــذه اجلهــة ،كذلــك تتفــاوت مراتبــه مــن
حيــث حبــك ملــن تنتظــره ،فكلــا اشــتد
احلــب ازداد التهيــؤ للحبيــب وأوجــع
فراقــه ،بحيــث يغفــل املنتظِــر عــن مجيــع
مــا يتعلــق بحفــظ نفســه ،وال يشــعر بــا
يصيبــه مــن االآلم املوجعــة والشــدائد
املفظعــة.
ِ
فاملؤمــن املنتظــر مــواله كلــا اشــتد انتظاره
ازداد جهــده يف التهيــؤ لذلــك بالــورع
واالجتهــاد ،وهتذيــب نفســه ،وجتنّــب
20

األخــاق الرذيلــة ،والتحـ ّ
ـي باألخــاق احلميــدة حتــى يفــوز بزيــارة
مــواله ومشــاهدة مجالــه يف زمــان غيبتــه كــا اتفــق ذلــك جلمــع كثــر
مــن الصاحلــن ،ولذلــك أمــر األئمــة الطاهــرون( )Kيف مجلــة مــن
الروايــات بتهذيــب الصفــات ومالزمــة الطاعــات ،بــل روايــة أيب
بصــر مشــعرة ،أو دالــة عــى توقــف الفــوز بذلــك األجــر حيــث
رسه أن يكــون مــن أصحــاب
قــال اإلمــام الصــادق (َ :)Q
(مــن ّ
القائــم ،فلينتظــر وليعمــل بالــورع وحماســن األخــاق وهــو
منتظــر ،فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن األجــر مثــل َمــن
أدركــه )...وال ريــب أنــه كلــا اشــتد االنتظــار ازداد صاحبــه مقامـ ًا
وثوابــ ًا عنــد اهلل عــز وجــل (....مكيــال املــكارم :ج ،2ص 152ـ .)153
واالنتظــار يعنــي( :تر ّقــب ظهــور وقيــام الدولــة القاهرة ،والســلطنة
الظاهــرة ملهــدي آل حممــد ( .)Kوإمتالئهــا قســط ًا وعــدالً ،وانتصار
الديــن القويــم عــى مجيــع األديــان كــا أخــر بــه اهلل تعــاىل نبيــه
األكــرم( )Oووعــده بذلــك ،بــل بـ ّ
ـر بــه مجيــع األنبيــاء واألمــم،
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ال َ
ْح ِّق َوأَ َح ُّب ُه ْم إِلَى ا ِ
الص ْد ِق).
ْخل ِ
ْق أَ ْقضا ُه ْم ِبال َ
هلل َتعالى أَ ْق َو ُل ُه ْم ِب ِّ

أنــه يــأيت مثــل هــذا اليــوم الــذي ال يعبــد فيــه غــر
اهلل تعــاىل ،وال يبقــى مــن الديــن يشء خمفــي وراء
ســر وحجــاب خمافــة أحــد( .)...النجــم الثاقــب :ج،2
ص.)443

اذن االنتظــار يتضمــن حالــة قلبيــة توجدهــا
األصــول العقائديــة الثابتــة بشــأن حتميــة
ظهــور املهــدي املوعــود (عجــل اهلل فرجــه)،
وحتقــق أهــداف األنبيــاء( )Kورســاالهتم
وآمــال البرشيــة وطموحاهتــا عــى يديــه(،)Q
وهــذه احلالــة القلبيــة تــؤ ّدي اىل انبعــاث حركــة
عمليــة تتمحــور حــول الته ّيــؤ واالســتعداد للظهــور
املنتظــر ،ولذلــك أ ّكــدت األحاديــث الرشيفــة عــى
لــزوم ترســيخ املعرفــة الصحيحــة املســتندة لألدلــة
العقائديــة باإلمــام املهدي(عجــل اهلل فرجــه)،
وغيبتــه ،وحتميــة ظهــوره.
وعليــه يتضــح أن االنتظــار ال يكــون صادقــ ًا إالّ
اذا توفــرت فيــه :عنــارص ثالثــة مقرتنــة :عقائديــة
ونفســية وســلوكية ،ولوالهــا ال يبقــى لالنتظــار أي
التعســف املبنــي عــى
معنــى إيــاين صحيــح ســوى
ّ
ِ
ـت َو َر ُّبـ َ
ـك َف َقاتــا إِ َّنــا
ـب َأ ْنـ َ
املنطــق القائــلَ ( :فا ْذ َهـ ْ
هاهنَــا َق ِ
ون)( املائــدة )24 :املنتــج لتمنــي اخلــر
اعــدُ َ
َ ُ
للبرشيــة مــن دون أي عمــل إجيــايب يف ســبيل ذلــك).
( تاريــخ الغيبــة الكــرى)342 :

ولذلــك نالحــظ يف األحاديــث الرشيفــة املتحدثــة
عــن قضيــة االنتظــار تأكيدهــا عــى معرفــة اإلمــام
املهدي(عجــل اهلل فرجــه) ،ودوره وترســيخ
االرتبــاط املســتمر بــه ( )Qيف غيبتــه كمظهــر
لالنتظــار ،وااللتــزام العمــي بمواالتــه ،والتمســك
بالرشيعــة الكاملــة ،وإعــداد املؤمــن نفســه كنصــر
لإلمــام املهــدي (عجــل اهلل فرجــه) يتحـ ّ
ـى بجميــع
الصفــات اجلهاديــة والعقائديــة واألخالقيــة الالزمــة
للمســامهة يف إنجــاز مهمتــه اإلصالحيــة الكــرى،
وإالّ لــن يكــون انتظــار ًا حقيقيــ ًا.
(إن انتظــار الفــرج نوعــان :انتظــار بنّــاء باعــث
للتحــرك وااللتــزام الرســايل ،فهــو عبــادة وأفضــل
خمرب يشـ ّ
ـل اإلنســان عــن العمل
العبــادات ،وانتظار ّ
البنّــاء فهــو يعتــر نمط ـ ًا مــن أنــاط (اإلباحيــة)...
إن نوعــي االنتظــار هذيــن مهــا نتيجــة لنوعــن مــن
الفهــم ملاهيــة الظهــور التأرخيــي العظيــم للمهــدي

يفــر القضيــة
املوعــود (عليــه الســام) ...والبعــض ّ
املهدويــة وثورهتــا املوعــودة بأهنــا ذات صبغــة انفجاريــة
ال غــر ،وأهنــا نتيجــة النتشــار الظلــم والتمييــز والقمــع
وغصــب احلقــوق والفســاد ...فعندهــا يقــع االنفجــار
وتظهــر يــد الغيــب إلنقــاذ احلــق ...وعليــه فــإن أفضــل
عــون يمكــن أن يقدّ مــه اإلنســان لتعجيــل الظهــور
املهــدوي ،وأفضــل أشــكال االنتظــار هــو (الســاح بـــ)
ترويــج الفســاد...وهذا تفســر خاطــىء بــا اشــكال
الن املســتفاد مــن اآليــات أن ظهــور املهــدي
املوعود(عجــل اهلل فرجــه) حلقــة مــن حلقــات جماهــدة
أنصــار احلــق ألشــياع الباطــل التــي تكــون عاقبتهــا
االنتصــار الكامــل ألنصــار احلــق ،ومشــاركة اإلنســان
يف احلصــول عــى هــذه الســعادة مرهــون بــأن يدخــل
عمليــ ًا يف صفــوف أنصــار احلــق...
و ُيســتفاد مــن الروايــات اإلســامية أن ظهــور املهــدي
(عجــل اهلل فرجــه) يقــرن ببلــوغ جبهتــي الســعداء
واألشــقياء ذروة عملهــم كل حســب أهدافــه ال أن
ينعــدم الســعداء ويبلــغ األشــقياء ذروة إجرامهــم
وظلمهــم ،وتتحــدث األحاديــث الرشيفــة عــن صفــوة
مــن أنصــار احلــق تلتحــق باإلمــام( )Qفــور ظهــوره...
فحتــى لــو فرضنــا أهنــم قلــة مــن الناحيــة الكميــة
إالّ أهنــم مــن الناحيــة الكيفيــة خــرة أهــل اإليــان
وبمســتوى انصــار ســيد الشــهداء( ،)Qكــا تتحــدث
عــن التمهيــد لثــورة اإلمــام املهــدي( )Qبسلســلة مــن
االنتفاضــات التــي يقــوم هبــا أنصــار احلــق (.)...النهضــة
والثــورة املهدويــة ،للشــهيد املطهــري :ص 61ـ )81

إذن يتضــح ممــا تقــدم أن لالنتظــار الرشعــي املطلــوب
ـم
مجلــة مــن الــروط ال يتحقــق بدوهنــا العمــل بــه كأهـ ِّ
تكاليــف املؤمنــن يف عــر الغيبــة ،وقــد حتدثــت عنهــا
األحاديــث الرشيفــة ،ومجعهــا اإلمــام الســجاد()Q
حيــث قــال ضمــن حديــث لــه عــن القضيــة املهدويــة:
(إن أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه واملنتظريــن
لظهــوره أفضــل مــن أهــل كل زمــان ،ألن اهلل تبــارك
وتعــاىل أعطاهــم مــن العقــول واألفهــام مــا صــارت
بــه الغيبــة عندهــم بمنزلــة العيــان ،وجعلهــم يف ذلــك
الزمــان بمنزلــة املجاهديــن بــن يــدي رســول اهلل ()O
بالســيف ،أولئــك املخلصــون حقــ ًا وشــيعتنا صدقــ ًا
والدعــاة اىل ديــن اهلل عــز وجــل رس ًا وجهــر ًا).
( كامل الدين :ص.)319
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الص ْد َق).
أج َم ُل ا ْل َم ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْح َس ُن ا ْلف ِ
ْح َّق َو ْ
ِعال ما وا َف َق ال َ
قال ما طا َب َق ِّ

رمضان المبارك

النبي ( )Oيستخلف أمري املؤمنني( )Qعىل املدينة:
أمـــر املؤمنـــن عـــي ( )Qعـــى
النبـــي ()O
يف األول مـــن شـــهر رمضـــان خلـــف
ُّ
َ
ـؤم ًا بــه،
املدينــة عــى روايــة ،فأرجــف املنافقــون بعــي ( )Qفقالــوا :مــا خ ّلفــه إال تشـ ّ
فبل ــغ ذل ــك عليــ ًا ( )Qفأخ ــذ س ــيفه وس ــاحه وحل ــق برس ــول اهلل ( )Oفق ــال ل ــه
رس ــول اهلل ((:)Oي ــا ع ــي أمل أخ ّل ُف ـ َ
ـك ع ــى املدين ــة؟
تشـــؤم ًا يب ،فقـــال :كـــذب
قـــال :نعـــم ولكـــن املنافقـــون زعمـــوا أنـــك خ ّلفتنـــي
ّ
املنافق ــون ي ــا ع ــي أم ــا ت ــرىض أن تك ــون أخ ــي وأن ــا أخ ــوك بمنزل ــة ه ــارون م ــن
موس ــى ّإل أن ــه ال نب ــي بع ــدي وأن ــت خليفت ــي يف أمت ــي وأن ــت وزي ــري وأخ ــي يف
الدنيـــا واآلخـــرة فرجـــع عليـــ ًا ( )Qإىل املدينـــة).
ليلة العقبة وحماولة املنافقني الفتك يف رسول اهلل(:)O
يف ش ــهر رمض ــان س ــنة (9هـــ) رج ــع رس ــول اهلل ( )Oم ــن غ ــزوة تب ــوك وعنده ــا
ـم مجاع ــة م ــن املنافق ــن وكان ــوا أثن ــى ع ــر رجــ ً
ا أن
كان يف طريق ــة إىل املدين ــة ه ـ ّ
ينف ــروا ناق ــة رس ــول اهلل ( )Oعن ــد العقب ــة ،وأن يفتك ــوا ب ــه ( )Oفنف ــروا بداب ــة
رس ــول اهلل ( )Oلتس ــقطه ويص ــر هال ــك ًا بس ــقوطه بع ــد أن صع ــد العقب ــة يف م ــن
صع ــد فحف ــظ اهلل تع ــاىل نبي ــه ( )Oم ــن كيده ــم ،ومل يق ــدروا أن يفعل ــوا ش ــيئ ًا.
وروي أن جربائي ــل ( )Qج ــاء إىل النب ــي ( )Oوأخ ــره بذل ــك ،فوق ــف ع ــى العقب ــة
وق ــال :ي ــا ف ــان ي ــا ف ــان ي ــا ف ــان أخرج ــوا ف ــإين ال أم ـ ّـر حت ــى أراك ــم كلك ــم
ق ــد خرجت ــم
والدة اإلمام احلسن املجتبى(:)Q
ول ــد ( )Qاخلام ــس ع ــر م ــن ش ــهر رمض ــان س ــنة(3هـ) يف املدين ــة وه ــو اإلم ــام
الث ــاين أب ــوه أم ــر املؤمن ــن ع ــي ب ــن أيب طال ــب ( )Qوام ــه س ــيدة نس ــاء العامل ــن
فاطمـــة بنـــت حممـــد ســـيد املرســـلني (.)O
وعندم ــا ول ــد ( )Qج ــاءت ب ــه فاطم ــة ( )Pإىل النب ــي ( )Oفأج ــرى بنفس ــه ()O
مراســـيم الـــوالدة مـــن األذان يف أذنـــه اليمنـــى واإلقامـــة يف أذنـــه اليـــرى ليكـــون
ســـاه احلســـن ،قـــال املؤرخـــون( :مل تكـــن
عصمـــة للولـــد مـــن الشـــيطان ،ثـــم ّ
ـمي أبناءه ــم هب ــا ،وإ ّن ــا
الع ــرب يف جاهليته ــا تع ــرف هذي ــن االس ــمني ح ّت ــى تُس ـ ِّ
ـق عنــه بعــد ســبعة أيــام بكبــش،
سـ ّـامها النبــي ( )Oهبــا بوحــي مــن الســاء) ،وعـ ّ
وحلـــق رأســـه وتصـــدق بزنتـــه فضـــة.
وكان اإلم ــام احلس ــن ( )Qأش ــبه الن ــاس برس ــول اهلل ( )Oخلقــ ًا وس ــؤدد ًا وهديــ ًا،
فعـــن أنـــس بـــن مالـــك :مل يكـــن أحـــد أشـــبه برســـول اهلل ( )Oمـــن احلســـن بـــن
عـــي (.)L
وكان رســـول اهلل ( )Oحيبـــه هـــو وأخـــاه احلســـن ( )Qحبـــ ًا شـــديد ًا ،روي
أحـــب
عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال :ســـئل رســـول اهلل ( )Oأي أهـــل بيتـــك
ّ
إليـــك ،قـــال (( :)Oاحلســـن واحلســـن) (البحـــار :ج ،43ص ،)280وكان ( )Oيقـــول
ابنـــي فيشـــمهام
لفاطمـــة( :ادعـــي يل
ويضمهـــا إليـــه) (البحـــار :ج ،43ص،)299
ّ
ّ
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ْح ِّق).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الن ِ
الر ْف ِق َوأَ ْك َي ُس ُه ْم أَ ْص َب ُر ُه ْم َعلى ال َ
ّاس أَ ْع َملُ ُه ْم ِب ِّ

وقـــال رســـول اهلل (( :)Oاللهـــم إين ُاحبهـــا ،فأحبهـــا ،وأحبـــب مـــن حيبهـــا) (رشح األخبـــار :ج ،3ص.)76
يوم املؤاخاة:
يف الثـــاين عـــر مـــن شـــهر رمضـــان آخـــى النبـــي ( )Oبـــن أصحابـــه ،وبينـــه وبـــن عـــي صلـــوات اهلل
عليهـــا.
روي ع ــن عب ــد اهلل ب ــن أوىف ق ــال( :آخ ــى رس ــول اهلل ( )Oب ــن أصحاب ــه وت ــرك عليــ ًا ( ،)Qفق ــال (:)Q
(آخي ــت ب ــن أصحاب ــك وتركتن ــي؟ فق ــال ( :)Oوال ــذي نف ــي بي ــده م ــا أخرت ــك إال لنف ــي ،أن ــت أخ ــي
وســنّة
ووصي ــي ووارث ــي ،ق ــال :م ــا أرث من ــك؟ ق ــال :م ــا أورث النبي ــون قب ــي ،أورث ــوا كت ــاب رهب ــمُ ،
نبيه ــم ،وأن ــت وابن ــاك مع ــي يف ق ــري يف اجلن ــة) (أم ــايل الص ــدوق :ص.)427
إرساء ومعراج النبي (:)O
يف ليل ــة الس ــابع ع ــر م ــن ش ــهر رمض ــان يف الس ــنة الثاني ــة م ــن البعث ــة ،وقي ــل س ــتة أش ــهر قب ــل اهلج ــرة،
ُأرسي برســـول اهلل ( ،)iمـــن املســـجد احلـــرام إىل املســـجد األقـــى ،وقـــد نـــزل يف ذلـــك قولـــه تعـــاىل:
ال ــرا ِم إِ َل ا َْلس ـ ِ ِ
ا ِم ــن ا َْلس ـ ِ ِ
ِِ
(ســ ْب َح َ ِ َ
ـى) (اإلرساء :آي ــة.)1
ـجد األَ ْق ـ َ
ْ
سى بِ َع ْب ــده َل ْيــ ً ْ ْ
ُ
ـجد َْ َ
ان ا َّل ــذي أ ْ َ
وقيـــل يف تاريـــخ اإلرساء واملعـــراج غـــر ذلـــك ،منهـــا ليلـــة 17ربيـــع األول ليلـــة  21مـــن شـــهر رمضـــان
قبـــل اهلجـــرة بســـتة أشـــهر ،وقيـــل 27رجـــب قبـــل اهلجـــرة بســـنة وشـــهرين.
واختُلـــف أيضـــ ًا يف املـــكان الـــذي عـــرج منـــه النبـــي ( ،)Oفقيـــل :مـــن دار أم هـــاين بنـــت أيب طالـــب،
وقيـــل :مـــن بيـــت خدجيـــة( ،)Pوقيـــل مـــن شـــعب أيب طالـــب (( )Qالبحـــار :ج ،18ص.)289
وقـــال املجلـــي :واعلـــم أن عروجـــه ( )Oإىل بيـــت املقـــدس ،ثـــم إىل الســـاء يف ليلـــة واحـــدة بجســـده
الرشي ــف مم ــا دل ــت علي ــه اآلي ــات واألخب ــار املتوات ــرة م ــن ط ــرف اخلاص ــة والعام ــة ،وإن ــكار مث ــل ذل ــك
أو تأويله ــا بالع ــروج الروح ــاين ،أو بكون ــه يف املن ــام ينش ــأ م ــن قل ــة التتب ــع يف آث ــار األئم ــة الطاهري ــن ،أو
م ــن قل ــة التدي ــن وضع ــف اليق ــن ،أو االنخ ــداع بتس ــويالت املتفلس ــفني..
شهادة أمري املؤمنني (:)Q
يف احلــادي والعرشيــن مــن شــهر رمضــان ســنة (40هـــ) ،أستشــهد أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (،)Q
وه ــو يف ص ــاة الصب ــح يف مس ــجد الكوف ــة بي ــد أش ــقى األول ــن واآلخري ــن اخلارج ــي عب ــد الرمح ــن ب ــن
ملج ــم (لعن ــه اهلل) .وكان ل ــه م ــن العم ــر 63س ــنة.
وروي أن النـــاس أحاطـــوا بأمـــر املؤمنـــن ( )Qوهـــو يف حمرابـــه يشـــد الرضبـــة ويأخـــذ الـــراب ويضعـــه
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــرى).
َـــار ًة ُأ ْخ َ
ُـــم ت َ
ُـــم َومن َْهـــا ُنخْ ِر ُجك ْ
ُـــم َوف َيهـــا نُعيدُ ك ْ
عليهـــا .ثـــم تـــا قولـــه تعـــاىل( :من َْهـــا َخ َل ْقنَاك ْ
روي أن ــه مل ــا ح ــرت أم ــر املؤمن ــن ( )Qالوف ــاة ق ــال للحس ــن واحلس ــن (( :)Qإن أن ــا م ــت فامح ــاين
ع ــى رسي ــر ،ث ــم أخرج ــاين وامح ــا مؤخ ــر الرسي ــر ،فإنك ــا تكفي ــان مقدم ــه ،ث ــم أتي ــا يب الغري ــن فإنك ــا
س ــريان صخ ــرة بيض ــاء تلم ــع ن ــور ًا ،فاحتف ــرا فيه ــا فإنك ــا س ــتجدان فيه ــا س ــاجة فادفن ــاين فيه ــا.
فلـــا مـــات ( ،)Qأخرجـــاه ،وجعـــا حيمـــان مؤخـــر الرسيـــر ويكفيـــا مقدمـــه ،وســـمعوا دويـــ ًا وحفيفـــ ًا
حت ــى أت ــوا الغري ــن ،ف ــإذا صخ ــرة بيض ــاء تلم ــع ن ــور ًا ،فاحتف ــرا ف ــإذا س ــاجة مكت ــوب عليه ــا :ه ــذا م ــا
ادخ ــره ن ــوح ( )Qلع ــي ب ــن أيب طال ــب ( ،)Qفدفن ــاه فيه ــا( )...اع ــام ال ــورى :ج ،1ص.)394
وهن ــاك مناس ــبات كث ــرة ومهم ــة ق ــد ت ــم ذكره ــا يف الس ــنني الس ــابقة لش ــهر رمض ــان فم ــن أراد االط ــاع
فلرياج ــع.
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رجال حول اإلمام

ْج ْه ِد).
ْجو ِد َب ْذ ُل ال ُ
الص ْد ِق ا ْل َوفا ُء ِبا ْل َع ْه ِد َوأَ ْف َض ُل ال ُ
قال أمير المؤمنين ( :)Qأَ ْح َس ُن ِّ

البراء بن عازب
َ

والدته:
ول ــد ال ــراء ب ــن ع ــازب قب ــل اهلج ــرة
بع ــر س ــنني أو اثنت ــي ع ــر س ــنة.
جهاده:
الـــراء بـــن عـــازب النبـــي
صحـــب َ
األكـــرم ( ،)Oوكان مـــن أنصـــاره
األوفي ــاء ،ك ــا ش ــهد أكث ــر الغ ــزوات،
ويقـــول :غـــزوت مـــع رســـول اهلل
( )Oثامين عرش غزوة.
وكان أول غـــزوة شـــارك فيهـــا هـــي
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غـــزوة اخلنـــدق ،وأمـــا يف غـــزوة
بـــدر فقـــد أرجعـــه الرســـول
( ،)Oومل يـــأذن لـــه باملشـــاركة
هـــو وجمموعـــة مـــن شـــباب
الصحابـــة؛ ألن أعامرهـــم كانـــت
مل تتجـــاوز اخلامســـة عـــر.
وبعـــد وفـــاة النبـــي ()O
والتحاق ــه بامل ــأ األع ــى ش ــارك
الــراء يف فتوحــات بــاد فــارس،
وكان فتـــح الـــري عـــى يديـــه،
وكان ذلـــك ســـنة (  24هـــ ).

السعةِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َق ُر الن ِ
ّاس َم ْن َق َّت َر َعلى َن ْف ِسه َم َع ا ْلغِنى َو ِّ

كـــا شـــهد الـــراء فتـــح مدينـــة تُســـر
[شوشـــر] ،وكان مـــع أمـــر املؤمنـــن ()Q
يف حروبـــه الثالثـــة ( اجلمـــل وصفـــن،
والنهروان ).
موقفه من بيعة أيب بكر:
روى ابـــن أيب احلديـــد عـــن الـــراء بـــن
عـــازب أنـــه قـــال( :مل أزل لبنـــي هاشـــم
حمبــ ًا فل ـ ّـا ُقب ــض رس ــول اهلل ( ،)Oخف ــت
أن تت ــاأل قري ــش ع ــى إخ ــراج ه ــذا األم ــر
مـــن بنـــي هاشـــم ،فأخـــذين مـــا يأخـــذ
الوالـــه العجـــول وســـاق احلديـــث إىل
قول ــه :وإن كان املس ــلمون ق ــد رأوا مكان ــك
م ــن رس ــول اهلل ( )Oوم ــكان أهل ــك ،ث ــم
عدل ــوا هب ــذا االم ــر عنك ــم ،وع ــى رس ــلكم
بنـــي هاشـــم فـــان رســـول اهلل ( )Oمنـــا
ومنك ــم ،فاع ــرض كالم ــه عم ــر ،وخ ــرج
إىل مذهبـــه يف اخلشـــونة والوعيـــد وإتيـــان
االمـــر مـــن أصعـــب جهاتـــه ،فقـــال إي
واهلل ،وأخ ــرى إ ّن ــا مل نأتك ــم حاج ــة إليك ــم،
ولكـــن كرهنـــا أن يكـــون الطعـــن فيـــا
اجتمـــع عليـــه املســـلمون منكـــم وســـاق
احلديـــث إىل قولـــه :وإن كنـــت باملؤمنـــن
طلبـــت فنحـــن منهـــم مـــا تقدمنـــا يف
أمركـــم فرطـــا ،وال حللنـــا منكـــم ،وســـطا
وال برحنـــا شـــحطا ،فـــإن كان هـــذا االمـــر
جيـــب لـــك باملؤمنـــن فـــا وجـــب إذ كنـــا
كاره ــن ،وم ــا أبع ــد قول ــك إهن ــم طعن ــوا
عليـــك مـــن قولـــك إهنـــم مالـــوا إليـــك،
وأمـــا مـــا بذلـــت لنـــا ،فـــان يكـــن حقـــك
أعطيتنـــاه ،فأمســـكه عليـــك إىل قولـــه واهلل

املســـتعان ) .رشح هنـــج البالغـــة :ج ،1ص.220

الـــراء
وبعـــد إعـــان بيعـــة أيب بكـــر كان َ
بـــن عـــازب ،واملقـــداد بـــن األســـود،
و ُعبـــادة بـــن الصامـــت ،وســـلامن
وحذيفـــة ،وأبـــو
الفـــاريس ،وأبـــو ذرُ ،
اهليث ــم ب ــن التيه ــان ،م ــن الرافض ــن هل ــا.
والؤه ألمري املؤمنني (:)Q
الـــراء مـــن خـــواص أمـــر املؤمنـــن
كان َ
( ،)Qوكان يق ــي معظ ــم أوقات ــه عن ــده،
فيســـمع منـــه ويناظـــره ،ويف مـــرة مـــن
املـــرات ســـأله أمـــر املؤمنـــن (:)Q
كيـــف اعتنقـــت ديـــن اإلســـام؟ ،فقـــال
ل ــه :كن ــا بمنزل ــة اليه ــود قب ــل أن نتبع ــك،
ختـــف علينـــا العبـــادة ،فلـــا اتبعنـــاك
ووقع ــت حقيق ــة اإلي ــان يف قلوبن ــا عرفن ــا
معنـــى العبـــادة .اختيـــار معرفـــة الرجـــال (رجـــال
الكـــي) الشـــيخ الطـــويس :ج ،1ص.243

الـــر :مـــات
وفاتـــه :يقـــول ابـــن عبـــد َ
الـــراء يف ســـنة (  72هـــ ).
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جمتـمعـنـــا

ّاس َم ْن أَ ْن َك َر َعلى َغ ْيرِه َرذيلَ ًة ُه َو ُمقي ٌم علَ ْيها).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْح َم ُق الن ِ

الكسل الفكري لدى اجملتمع

الزال احلديـــث حـــول الكســـل الفكـــري
وقلنا....:كيـــف ســـيكون شـــكل ذلـــك
املجتمـــع ـ الـــذي يعيـــش الكســـل الفكـــري ـ
مـــع هـــذا الكـــم الثقيـــل مـــن اليـــأس والتيـــه
وضعـــف اإليـــان؟! يف هـــذا املقـــال نحـــاول
تســـليط الضـــوء عـــى أهـــم االســـباب التـــي
ادت إىل هكـــذا تراجـــع وضعـــف يف شـــخصية
الفـــرد واملجتمـــع حيـــث ادى بنـــا كل هـــذا
الكس ــل والتي ــه الفك ــري واملع ــريف يف املجتم ــع.
أسباب الشيخوخة:
األســـباب وراء شـــيخوخة شـــبابنا كثـــرة،
لك ــن هن ــاك س ــببان مه ــا األكث ــر تأث ــر ًا ،أوهل ــا
26
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ضعـــف اإليـــان ،واآلخـــر ضيـــاع اهلـــدف.
أوالً :ضعف اإليامن:
فاإلي ــان ب ــاهلل  -س ــبحانه  -ه ــو حي ــاة القل ــوب
والنفـــوس ،وهـــو عمودهـــا الصلـــب الـــذي
يقيمهـــا فـــا تنكـــر ،ويثبتهـــا يف مواجهـــة
الريـــاح مـــن حوهلـــا.
واإليـــان بـــاهلل  -ســـبحانه  -ينبـــت الشـــجاعة
يف قلـــوب الشـــباب ،فيتالشـــى خوفهـــم مـــن
املخلوقـــن ،وينبـــت ثقتهـــم يف أنفســـهم؛
إذ يتوكلـــون عـــى القـــوي العزيـــز ،ويطـــرد
اليـــأس؛ إذ األمـــل دومـــ ًا يف اهلل  -ســـبحانه .-
فـــإذا آمـــن النـــاس برهبـــم واســـتقر اإليـــان يف

الص ْبرِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َّو ُل ا ْلعِبا َد ِة ا ْنتِظا ُر ا ْل َف َر ِج ِب َّ

قلوهبـــم هانـــت عليهـــم اخلطـــوب ،وصغـــرت
يف أعينهـــم امللـــات الصعـــاب ،وانتظـــروا
اليـــر بعـــد العـــر ،واملنحـــة بعـــد املحنـــة.
وإذا اســـتحرضوا مـــآالت احليـــاة ،وعملـــوا
بإخـــاص لوجـــه رهبـــم املتعـــال ،وجعلـــوا
اآلخـــرة نصـــب أعينهـــم ،قويـــت شـــوكتهم
يف مواجهـــة الباطـــل ،وتضاءلـــت أمامهـــم
املطامـــع ،وتألقـــت يف أعينهـــم معـــاين العـــزة
اإليامني ــة ،وص ــاروا يرتك ــون بصامهت ــم املضيئ ــة
املصلحـــة يف كل مـــكان مـــروا بـــه.
ثاني ًا :ضياع اهلدف:
لقـــد خلـــق اهلل االنســـان قـــادر ًا عـــى صنـــع
التاريـــخ وكرمـــة عـــى ســـائر املخلوقـــات
وجـــه
وســـخر كل شـــىءىف الكـــون خلدمتـــهَ ،و ّ
اهلل ســـبحانه وتعـــاىل اإلنســـان إىل األخـــذ
باألســـباب ىف طلـــب الـــرزق فقـــال تعـــاىل
َاكبِهـــا و ُك ُلـــوا ِمـــن ِر ْز ِق ِ
ِ
ـــه
ْ
(َ ...فا ْم ُشـــوا ِف َمن َ َ
ِ
ـــور ) .امللـــك :آيـــة  ،15فاألخـــذ
َوإِ َل ْيـــه الن ُُّش ُ
باألس ــباب ُســنَّ ٌة رباني ــة جي ــب علين ــا اإلجته ــاد
فيهـــا وليـــس اإلعتـــاد عليهـــا؛ ألن الســـبب
ال ينفـــع واليـــر إال بمشـــيئة احلـــق ســـبحانه
وتعـــاىل.
واملــرء إذا فقــد اهلــدف ســيصبح حينئــذ منفع ـ ً
ا
باحليـــاة ال فاعـــ ً
ا فيهـــا ،والفشـــل ال يصيـــب
اإلنس ــان إال بس ــبب ع ــدم التخطي ــط أو الغفل ــة،
أو البعـــد عـــن املنهـــج العلمـــي املبنـــي عـــى
البصـــرة ،ولكـــي يتجنـــب الفشـــل يف احليـــاة،
وحيق ــق أهداف ــه ،الب ــد ل ــه م ــن مرش ــد يرش ــده
يف كل خطـــوة مـــن خطواتـــه.
ال ش ــك أن فاق ــد اهل ــدف يفق ــد اإلرداة أيضــ ًا،
وفاقـــد اإلرادة ال يملـــك خطـــة يف احليـــاة،
وفاقـــد اخلطـــة ســـيكون بالتأكيـــد جـــزء ًا
مـــن خطـــط اآلخريـــن وآلـــة بأيدهيـــم ،ولـــن

يتحك ــم بع ــد ذل ــك بمص ــره ،حي ــث أن غ ــره
هـــو الـــذي ينـــوب عنـــه يف قراراتـــه عنـــه يف
اخت ــاذ الق ــرار ،ولي ــس ل ــه إال أن يرض ــخ لتل ــك
القـــرارات ،حســـنة كانـــت أم ســـيئة ،وغالبـــ ًا
م ــا تك ــون تل ــك الق ــرارات يف غ ــر مصلحت ــه.
أمهية حتديد األهداف:
إن اإلنســـان الناجـــح هـــو الـــذي يســـر
ويتحـــرك ويتـــرف ويتكلـــم وفـــق أهـــداف
مرســـومة مســـبق ًا ،و يعمـــل عـــى حتقيقهـــا،
أمـــا اإلنســـان الـــذي ليـــس لـــه أهـــداف فإنـــه
ســـيبقى يف مكانـــه .وأمهيـــة حتديـــد اهلـــدف
تتض ــح أكث ــر إذا علمن ــا أن ه ــذه العملي ــة تؤث ــر
عـــى عقـــل اإلنســـان ويصبـــح بالتـــايل يســـر
نحـــو اهلـــدف تلقائيـــ ًا.
وختامـــا :رؤيـــة االنســـان لنفســـه وقدراتـــه
ت َُش ـكّل حلق ــة الوص ــل م ــع رؤيت ــه للحي ــاة م ــن
حول ــه لتحدي ــد أهداف ــه ،وحم ــور رؤي ــة االنس ــان
لنفســـه يقـــوده بدايـــة للتعـــرف عـــى نفســـه،
حي ــدد مواض ــع قوهت ــا وضعفه ــا ،يعل ــم نفس ــه
ماحتتاجـــه لتحقيـــق.
ليـــس حتديـــد اهلـــدف هـــو الســـؤال الصعـــب،
ولك ــن الرؤي ــة الت ــي س ــيتحدد عليه ــا اهل ــدف
ه ــي الت ــي تتطل ــب جه ــد ًا واخالصــ ًا وصدقــ ًا.
ممـــا ســـبق يتضـــح لنـــا أن وجـــود هـــدف
أو أهـــداف يف حياتنـــا ،هـــو الـــذي جيعلنـــا
نعـــرف عـــى وجـــه التقريـــب مـــا العمـــل
الـــذي ســـنعمله غـــد ًا ،كـــا أنـــه يســـاعد عـــى
أن نتحســـس باســـتمرار الظـــروف واألوضـــاع
املحيطـــة؛ ممـــا جيعلنـــا يف حالـــة دائمـــة مـــن
اليقظـــة ،ويف حالـــة مـــن االقتـــدار عـــى
التك ّيـــف املطلـــوب.
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وق َْ
ال ْطما ِع).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْك َث ُر َمصا ِر َع ا ْل ُع ُق ْو ِل َت ْح َت ُب ُر ِ

النيب إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ( )Kح1

ورد اسـم إبراهيـم ( )Qيف  69موضعـا مـن القـرآن الكريـم حتدثـت عنـه آيـات تتـوزع بني
مخسـة وعرشيـن سـورة ،والقرآن يثنـي كثري ًا على هذا النبـي الكريـم ( )Qويذكـره بصفات
جليلـة عظيمـة ،إنه قـدوة وأسـوة يف كل املجـاالت ،ونمـوذج لإلنسـان الكامل.
مكانتـه يف ُسـ ّلم معرفـة اهلل ...ومنطقـه الرصيـح أمـام عبـدة األوثـان ...ونضالـه املريـر
ضـد اجلبابـرة ...وتضحياتـه على طريـق اهلل ،وصمـوده الغريـب أمـام عواصـف احلـوادث
واالختبـارات الصعبـة ...كل واحـدة مـن هذه الصفـات تشـكل النموذج األعىل للسـائرين
على طريـق التوحيد.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين) ،ومـن
ين) ،ومـن (ا ْل َقانت َ
(الصال َ
إبراهيـم كما يصفـه القـرآن مـن (ا ُْل ْحسـن َ
ني) ،ومـن َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يـم ا َّلـذي َو َّف) ،وأنـه ذو سـخاء عظيـم
(الصدِّ ِيق َ
ِّ
يـم َّ
يـم) ،و(إ ْب َراه َ
ألوا ٌه َحل ٌ
ين)( ،إِ َّن إِ ْب َراه َ
وشـجاعة منقطعـة النظير.
حياة إبراهيم املليئة باألحداث:
ونستطيع أن نقسم مراحل حياته الرشيفة إىل ثالث فرتات:
 - 1فرتة ما قبل النبوة.
 - 2فرتة نبوته وحماربته لألصنام يف بابل.
 - 3فرتة اهلجرة من بابل وجتواله يف أرض مرص وفلسطني ومكة.
والدته وطفولته:
ولـد إبراهيـم ( )Qيف أرض بابـل التـي كانـت مـن بلـدان العـامل املهمـة ،وحتكمهـا حكومة
قويـة وجائـرة ،وفتـح عينيـه عىل العـامل يف الوقـت الـذي كان نمرود بـن كنعان امللـك اجلبار
الظـامل حيكـم أرض بابـل ويعتبر نفسـه الرب األعلى(.)7
بالطبـع مل يكـن للنـاس يف ذلـك الوقـت هـذا الصنـم فقـط ،بـل كانـت هلـم أصنـام خمتلفـة
يعبدوهنـا ويتقربـون إليهـا.
والدولـة يف ذلـك الوقـت كانـت تدافـع بقـوة عـن األصنام؛ ألهنـا الوسـيلة املؤثـرة يف حتذير
وتسـخيف املجتمـع ،بحيـث لو صـدرت أي إهانة مـن أحد إجتاهـه يعتربوهنا خيانـة عظيمة.
وقـد نقـل املؤرخون قصة عجيبة حـول والدة إبراهيم ( )Qو خالصتها هـي :توقع املنجمون
إنـه سـوف يولد شـخص وحيارب نمـرود بكل قـوة ،ولذلـك فقد سـعى جاهـد ًا ألن يوقف
والدة هـذا الشـخص أو أن يقتلـه حين والدتـه ،إال إنـه مل يتمكـن مـن ذلـك وولـد املولـد.
واسـتطاعت أمـه أن حتفظـه عبر تربيتـه يف زوايـا الغـار القريـب من مولـده ،بالشـكل الذي
أمضى ثالثـة عشر عامـ ًا هناك.
ويف النهايـة وبعـد أن ترعـرع يف خمفـاه بعيـد ًا عـن أنظـار رشطـة نمـرود ،ووصـل إىل سـن
الشـباب ،صمـم على اخلـروج منـه والنـزول إىل املجتمع ليشرح هلـم دروس التوحيـد التي
إسـتلهمها مـن دخيلـة نفسـه وتأمالتـه الفكريـة.
نبوة إبراهيم (:)Q
ليـس عندنـا دليـل واضـح عىل عمـر إبراهيـم ( )Qحينما تقلد مقـام النبـوة ،ولكن نسـتفيد
﴿وا ْذك ُْر ِف
مـن سـورة مريـم ،أنه أثنـاء حماورته لعمـه كان مـن األنبياء ،حيـث يقـول تعـاىلَ :
ِ
َان ِصدِّ ي ًقـا نَّبِيـا  /إِ ْذ َق َ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ا ْل ِكت ِ
يـم إِنَّـ ُه ك َ
ص
ًّ
َـاب إِ ْب َراه َ
ـال لَبِيـه َيا َأ َبـت ل َ َت ْع ُبدُ َمـا َل َي ْس َ
ـم ُع َو َل ُي ْب ُ
َو َل ُي ْغنِـي َع َ
نك َشـ ْي ًئا﴾.
ونعلـم أن هـذه احلادثـة كانـت قبـل إلقائـه يف النـار ،وإذا مـا أخذنـا بنظـر االعتبـار مـا قالـه
بعـض املؤرخين من أن عمـره أثناء إلقـاءه يف النار كان  16عام ًا سـوف يثبت لدينـا أنه حتمل
أعبـاء الرسـالة منذ صبـاه ،وللـكالم تتمة.
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ْح َس ِ
ِب).
نات أَ ْف َض ُل ا ْل َمكاس ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qا ْكت ُ
ِساب ال َ

أبو حنيفة ومؤمن الطاق
قـال أبوحنيفـة اليب جعفـر مؤمـن الطـاق :ماتقـول يف الطلاق الثلاث ؟ قـال :أعلى
خلاف الكتـاب والسـنة؟ قـال :نعـم ،قـال أبوجعفـر :الجيـوز ذلـك ،قـال أبوحنيفة:
ومل الجيـوز ذلـك؟ قـال :الن التزويج عقـد عقد بالطاعـة فالحيل باملعصيـة ،وإذا مل جيز
التزويـج بجهـة املعصيـة مل جيـز الطالق بجهـة املعصيـة ،ويف إجازة ذلك طعـن عىل اهلل
عزوجـل فيما أمر بـه وعىل رسـوله فيام َسـ َّن ،النـه إذا كان العمـل بخالفهام فلا معنى
هلما ،ويف قولنـا مـن َش َّ
ـذ عنهما رد إليهام وهـو صاغر.
ـوزوا
ـو َز العلماء ذلـك ،قـال أبوجعفـر :ليـس العلماء الذين َج َّ
قـال أبوحنيفـة :قـد َج َّ
للعبـد العمـل باملعصيـة ،واسـتعامل سـنة الشـيطان يف ديـن اهلل ،وال عـامل أكبر مـن
ِ
ـوزون للعبـد اجلمـع بين مافـرق اهلل مـن الطلاق الثالث يف
ـم ُت ّ
الكتـاب والسـنة َفل َ
وقـت واحـد وال جتـوزون لـه اجلمـع بين مـا َف ّـرق اهلل مـن الصلـوات اخلمـس؟ ويف
السـنَّة ،وقـد قال اهلل ّ
وعز( :ومـن يتعد حدود
جـل ّ
جتويـز ذلـك تعطيـل الكتاب وهدم ُّ
اهلل فقـد ظلم نفسـه).
ماتقـول يـا أباحنيفـة يف رجل قال :إنه طالق امرأته عىل ُسـنَّة الشـيطان ؟ أجيـوز له ذلك
السـنَّة ،وبانت منه امرأتـه ،وعىص ربه.
الطلاق ؟ قـال أبوحنيفـة :فقد خالف ُّ
بسـنَّة الشـيطان ،ومـن أمىض
قـال أبوجعفـر :فهـو كما قلنـا ،إذا خالـف سـنة اهلل عمل ُ
بسـنّته فهـو على ملتـه ليس لـه يف ديـن اهلل نصيب.
ُ
قـال أبوحنيفـة :هذا عمـر بن اخلطاب وهـو من أفضل أئمة املسـلمني قـال :إن اهلل جل
ثنـاؤه جعل لكم يف الطلاق أناة فاسـتعجلتموه ،وأجزنا لكم ما اسـتعجلتموه.
قـال أبوجعفـر :إن عمـر كان اليعـرف أحـكام الديـن ،قـال أبوحنيفة :وكيـف ذلك ؟
قـال أبوجعفـر :مـا أقـول فيه ماتنكـره ،أمـا أول ذلـك فإنه قـال :اليصلي اجلنب حتى
جيـد املـاء ولـو سـنة ! واألُ َّمـة على خلاف ذلـك ،وأتـاه أبوكيـف العائـذي فقـال :يـا
غبـت ِ
تزوجـت امرأيت ،فقـال :إن كان قد دخـل هبا فهو
ـت وقـد
أمرياملؤمنين إين
ْ
فقد ْم ُ
ُ
أحـق هبـا ،وإن مل يكـن دخـل هبـا فأنـت أوىل هبـا ،وهـذا حكـم ال ُيعـرف واألُ ّمـ ُة عىل
خال فه .
االختصاص للشيخ املفيد :ص .110
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فأعتربوا يا أوىل األلباب

االنسانية غري قابلة للتفاوض
سأل استاذ مادة القانون يف اجلامعة طالبا :ما اسمك؟
فأجابه الطالب ،فقام األستاذ بطرده بدون سبب...

خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطالب صامتون...

ثم بدأ املحارضة وسأل الطالب :ملاذا تم وضع القوانني؟

فقالت إحدى الطالبات :لضبط ترصفات الناس ،وقال طالب آخر :حتى تطبق.
وقال طالب ثالث :حتى ال جيور القوي عىل الضعيف...
فقال األستاذ :نعم .ولكن هذا غري كاف.

فرفعت طالبة يدها وأجابت :حتى يتحقق العدل.

فقال األستاذ :نعم .هذا هو اجلواب ،لكي يسود العدل...

واآلن .ما الفائدة من العدل...؟

فأجاب طالب :كي حتفظ احلقوق وال يظلم أحد

فقال األستاذ :اآلن أجيبوا بال خوف ،هل أنا ظلمت زميلكم عندما طردته...؟
فقالوا مجيعا :نعم

فق ــال األس ــتاذ وه ــو غاض ــب :إذن مل ــاذا س ــكتم ومل تفعل ــوا ش ــيئا...؟! م ــا الفائ ــدة م ــن القوان ــن إن
مل نمل ــك ش ــجاعة لتطبيقه ــا...؟

إنكـــم ان ســـكتم عندمـــا يتعـــرض أحـــد للظلـــم ،ومل تدافعـــوا عـــن احلـــق تفقـــدوا إنســـانيتكم،
واالنســـانية غـــر قابلـــة للتفـــاوض ،ثـــم نـــادى األســـتاذ عـــى الطالـــب الـــذي طـــرده واعتـــذر لـــه

أمـــام مجيـــع الطلبـــة

وقال :هذا هو درسكم اليوم ،وعليكم أن حت ّققوه يف جمتمعكم ما حييتم...
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