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فضائل وكرامات

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ 4

روي عـــن اإلمـــام الصادق Q ]أنـــه قال[ 
أن عبـــد امللك بـــن مروان كتـــب إىل عامله 
باملدينة - ويف رواية: هشـــام بـــن عبد امللك 
- أن وّجـــه إيّل حممـــد بن عـــي، فخرج أيب 
َمْدَين  أتينـــا  فمضينا حتى  معـــه،  وأخرجني 
شـــعيب)Q( )مدينـــة قوم شـــعيب، وهي 
جتاه تبـــوك عىل بحـــر القلزم، بينهام ســـت 
مراحـــل، وهي أكـــر من تبوك، وهبـــا البئر 
التي اســـتقى هبا موســـى Q لغنم شعيب(، 
بابه  ]البنيـــان[ وعىل  بَدْيـــر عظيم  فإذا نحن 
فألبسني  خشـــنة،  صوف  ثياب  عليهم  أقوام، 
والـــدي ولبس ثيابا خشـــنة، وأخـــذ بيدي 
حتى جئنـــا وجلســـنا عند القـــوم، فدخلنا 

ْير. الدَّ القـــوم  مع 
فرأينا شـــيخا قد ســـقط حاجباه عـــىل عينيه 
من الكـــر، فنظـــر إلينا، فقـــال أليب: أنت 

املرحومة؟ األمـــة  مـــن هذه  أم  منَّا، 
املرحومة.  األمـــة  هـــذه  من  بـــل  ال،  قال: 

قـــال: من علامئهـــا أم مـــن جّهاهلا؟
قـــال أيب: من علامئهـــا. قال: أســـألك عن 

مســـألة؟ قال ]له[: ســـل ]ما شـــئت[.
قـــال: أخرين عن أهـــل اجلنـــة إذا دخلوها 
وأكلـــوا من نعيمهـــا هل ينقـــص من ذلك 

يشء؟
قال: ال. قال الشيخ: ما نظريه؟

أليـــس التوراة واإلنجيـــل والزبور  قال أيب: 
والقـــرآن يؤخـــذ منهـــا وال ينقـــص منها 
ثم  مـــن علامئهـــا.  أنـــت  قـــال:  ]يشء[؟ 
قـــال: أهل اجلنة هـــل حيتاجـــون إىل البول 

؟ ئط لغا ا و

كرامات االمام 
الباقـــر 
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قـــال أيب: ال. قال ]الشـــيخ[: وما نظري ذلـــك؟ قال أيب: أليـــس اجلنني يف بطن أمـــه يأكل ويرشب 
يتغوط؟ وال  يبول  وال 

قال: صدقت. قال: وسأل عن مسائل ]كثرية[ وأجاب أيب ]عنها[.
ثم قال الشـــيخ: أخرين عن توأمني ولدا يف ســـاعة، وماتا يف ســـاعة، عاش أحدمها مائة ومخســـني 

ســـنة، وعاش اآلخر مخســـني ســـنة، من كانا؟ وكيف قصتهام ]قضيتهام[؟
قـــال أيب: مها عزيـــر وعزرة، أكـــرم اهلل تعاىل عزيـــرا بالنبوة عرشين ســـنة، وأماته مائة ســـنة، ثم 

أحيـــاه فعاش بعـــده )يعني بعد املـــوت( ثالثني ســـنة، وماتا يف ســـاعة ]واحدة[.
فخرَّ الشـــيخ مغشـــيا عليه، فقام أيب، وخرجنـــا من الدير، فخـــرج إلينا مجاعة من الديـــر، وقالوا: 
يدعوك شـــيخنا. فقـــال أيب: ما يل إىل شـــيخكم حاجة، فـــإن كان لـــه عندنا حاجـــة فليقصدنا. 

فرجعـــوا، ثم جاؤوا بـــه، وأُجلس بـــني يدي أيب، 
فقال ]الشيخ[: ما اسمك؟ قال Q: حممد. قال: أنت حممد النبي؟ قال: ال أنا ابن بنته.

قال: ما اسم أمك؟ قال: أمي فاطمة. قال: من كان أبوك؟ قال: اسمه عي.
قال: أنت ابن إليا بالعرانية وعي بالعربية؟ قال: نعم. قال: ابن شر أم شبري؟

قال: إين ابن شبري. قال الشيخ: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن جدك حممدا رسول اهلل.
ثـــم ارحتلنا حتى أتينـــا عبد امللك ]ودخلنـــا عليه[ فنزل مـــن رسيره واســـتقبل أيب وقال: عرضت 
يل مســـألة مل يعرفها العلـــامء! فأخرين إذ َقتلْت هذه األمـــة إمامها املفروض طاعتـــه عليهم أي ِعرة 

يرهيـــم اهلل يف ذلك اليوم؟
قال أيب: إذا كان كذلك ال يرفعون حجرا إال ويرون حتته دما عبيطا )خالص طري(.

فقّبل عبد امللـــك رأس أيب، وقال: صدقـــت، إن يف اليوم الـــذي ُقتل فيه أبوك عـــي ابن أيب طالب 
Q كان عـــىل باب أيب مروان حجـــر عظيم، فأمر أن يرفعـــوه فرأينا حتته دمـــا عبيطا يغي.

وكان يل أيضـــا حوض كبـــري يف بســـتاين وكان حافتاه حجارة ســـوداء، فأمـــرت أن ترفع ويوضع 
مكاهنا حجـــارة بيض، وكان يف ذلـــك اليوم قتل احلســـني Q فرأيت دما عبيطا يغـــي حتتها، أفتقيم 

ترجع؟ أم  تشـــاء،  ما  الكرامات  مـــن  عندنا ولك 
قـــال أيب: بل أرجـــع إىل قر جدي، فـــأذن باالنرصاف، فبعث قبـــل خروجنا بريـــدا يأمر أهل كل 
منـــزل أن ال يطعمونـــا وال يمكنونـــا من النـــزول يف بلد حتى نمـــوت جوعا، فكلـــام بلغنا منزال 
طردونـــا، وفنـــى زاُدنا حتى أتينـــا مدين شـــعيب، وقد أغلق بابـــه، فصعد أيب جبـــال هناك مطاّل 
عىل البلـــد - أو مكانا مرتفعا عليـــه - فقـــرأ:  )َوإىَِل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشـــَعْيبًا َقاَل َيا َقـــْوِم اْعُبُدوا اهلل 
ُه َوال َتنُقُصوا امْلِْكَيـــاَل َوامْلِيَزاَن إيِنِّ َأَراُكـــْم بَِخرْيٍ َوإيِنِّ َأَخـــاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب  َما َلُكْم ِمـــْن إَِلٍه َغـــرْيُ
يـــٍط، َوَيا َقْوِم َأْوُفـــوا امْلِْكَياَل َوامْلِيَزاَن بِاْلِقْســـِط َوال َتْبَخُســـوا النَّاَس َأْشـــَياَءُهْم َوال َتْعَثْوا يِف  َيْوٍم حُمِ
األَْرِض ُمْفِســـِديَن، َبِقيَُّة اهلل َخرْيٌ َلُكـــْم إِْن ُكنُتْم ُمْؤِمننَِي( )ســـورة هود: 83 - 85( ثـــم رفع صوته وقال: 

وأنـــا - واهلل - بقية اهلل.
فأخروا الشـــيخ بقدومنـــا وأحوالنا، فحملـــوه إىل أيب، وكان معهـــم من الطعام كثري، فأحســـن 

ضيافتنـــا، فأمر الـــوايل بتقييد الشـــيخ فُقّيـــد ليحملوه إىل عبـــد امللك ألنه خالـــف أمره.
قـــال الصـــادق Q: فاغتممت ]لذلـــك[ وبكيت، فقال والـــدي: ال بأس من عبد امللك بالشـــيخ، 
وال يصـــل إليه، فإنه يتـــوىف يف أول منزل ينزلـــه، وارحتلنا حتـــى رجعنا إىل املدينة بجهـــد(. اخلرائج 

ص293-291  ج1،  الراونـــدي:  الدين  قطب  واجلرائح، 



وقفـة فقهـية

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ6

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

يف مجيـع خصوصّياته حّتـى يف التعريف والتنكري 
واجلمـع واإلفـراد، فـإذا قـال: )السـالم عليك( 
رّده بمثلـه، وكذلـك إذا قـال: )سـالم عليـك( 
أو )السـالم عليكـم( أو )سـالم عليكـم(، وإذا 
سـّلم املسـلِّم بصيغـة اجلـواب بـأن قـال مثـاًل: 
)عليـك السـالم( ختـرّي بـني الـرّد باملثـل وتقديم 
السـالم، وأّمـا يف غـري حـال الصـالة فيسـتحّب 
الـرّد باألحسـن فيقـول مثاًل يف )سـالم عليكم(: 

)عليكـم السـالم ورمحـة اهلل وبركاتـه(.
السـؤال: هـل جيـب رّد السـالم يف أثنـاء الصالة 
إذا ُسـّلم عليـه بامللحـون )أي الـذي فيـه خطأ(؟
 اجلـواب: إذا سـّلم بامللحـون وجـب اجلـواب، 

واألحـوط لزومـًا كونـه صحيحـًا.
السـؤال: هـل جيـب رّد السـالم يف أثنـاء الصالة 

إذا كان املسـلِّم صبّيـًا ممّيـزًا أو امـرأة أجنبّية؟
 اجلواب: جيب رّد السـالم وإن كان املسـلِّم صبّيًا 

ممّيزًا، أو امـرأة أجنبّية.
السؤال: هل جيب إسامع رّد السالم؟

حـال  يف  السـالم  رّد  إسـامع  جيـب  اجلـواب:   
وغريهـا. الصـالة 

السـؤال: إذا كان إسـامع رّد السـالم واجبـًا، فهل 
جيـب رّد السـالم إذا تعـذر اإلسـامع كـام لـو كان 

امُلسـلِّم بعيـدًا، أو أصّم؟
كان  لـو  كـام  اإلسـامع  يمكـن  مل  لـو  اجلـواب:   
املسـلِّم أصـّم، أو كان بعيـدًا ولـو بسـبب املـي 
رسيعـًا، فـإن أمكـن تفهيمـه إّيـاه )رد السـالم( 
بإشـارة أو نحوهـا وجـب الـرّد، وإاّل مل جيـب يف 

غـري حـال الصـالة، وال جيـوز فيهـا.
السـؤال: هل جيـب رّد السـالم إذا كانـت التحّية 

بغري السـالم مثـل: )صّبحـك اهلل باخلري(؟
السـالم  بغـري  التحّيـة  كانـت  إذا  اجلـواب:   
مثـل: )صّبحـك اهلل باخلـري( مل جيـب الـرّد، وإن 
الصـالة،  الـرّد يف  أراد  وإذا  أحـوط وأوىل،  كان 
فاألحـوط وجوبـًا الـرّد بقصـد الدعـاء عىل نحو 

حتدثنـا يف العـدد السـابق عـن بعـض مبطالت 
الصـالة وكان اخرهـا هـو التكّلـم عمـدًا، ويف 

هـذا العـدد نكمـل احلديـث عنها.
أحـكام السـالم وسـائر التحّيـات يف الصـالة 

وغريهـا
السؤال: هل جيوز للمصّي االبتداء بالسالم؟

 اجلـواب: ال جيـوز للمصّي ابتداء السـالم وال 
غريه مـن أنـواع التحّية.

 السؤال: هل جيوز للمصّي ردُّ السالم؟
 اجلـواب: جيوز للمصـي ردُّ السـالم بل جيب، 
يـرّد ومـى يف صالتـه صّحـت، وإن  مل  وإذا 

. ثم أ
أثنـاء  يف  السـالم  رّد  كيفيـة  ماهـي  السـؤال: 

الصـالة؟
 اجلـواب: جيـب أن يكـون رّد السـالم يف أثنـاء 
الصـالة بمثل ما سـّلم بأن ال يزيـد عليه بيء، 
وكـذا ال يقـّدم الظرف)عليكم( إذا سـّلم عليه 
مـع تقديـم السـالم عـىل األحـوط لزومـًا، بل 
األحـوط األوىل أن يكـون الـرّد مماثاًل للسـالم 

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َأَرْدَت َأْن َتْعُظَم َمحاِسُنَك َبْيَن الّناِس َفال َتْعُظْم في َعْينَك(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َأَرْدَت َأْن َتْعُظَم َمحاِسُنَك َبْيَن الّناِس َفال َتْعُظْم في َعْينَك(.

احللقة األوىل

مبطالت الصالة
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)الّلهـم  مثـل:  تعـاىل  اهلل  بـه  املخاطـب  يكـون 
باخلـري(. صّبحـه 

السؤال: هل يستحب السالم عىل املصّي؟
 اجلواب: يكره السالم عىل املصّي.

السـؤال: إذا سـّلم واحـد عـىل مجاعـة، هل جيب 
الـرد عليهـم مجيعا؟

 اجلـواب: إذا سـّلم واحـد عـىل مجاعـة كفـى رّد 
منهم. واحـد 

منهـم  مجاعـة  عـىل  واحـد  سـّلم  إذا  السـؤال:   
املصـّي فـرّد واحـد منهـم، فهـل جيـوز للمصـّي 

الـرّد؟
منهـم  مجاعـة  عـىل  واحـد  سـّلم  إذا  اجلـواب:   
املصـّي فـرّد واحـد منهـم مل  جيـز للمصـّي الـرّد 
عـىل األحوط لزومـًا، وإن كان الـراّد صبّيـًا ممّيزًا 
يكتفـى بـرّده وإن كان األحـوط اسـتحبابًا الـرّد 

واإلعـادة.
منهـم  مجاعـة  عـىل  واحـد  سـّلم  إذا  السـؤال: 
املصـّي ومل  يـرّد واحـد منهـم، وشـّك املصـّي يف 
أّن املسـّلم قصـده مـع اجلامعـة، أو ال، فهل جيب 

عـىل املصـّي الـرد؟
  اجلـواب: إذا شـّك املصـّي يف أّن املسـّلم قصده 
مـع اجلامعـة مل  جيـز الـرّد وإن مل  يرّد واحـد منهم.
السـؤال: إذا سـّلم مـّرات عديـدة، فهـل جيـب 

بعددهـا؟ الـرّد 
 اجلـواب: إذا سـّلم مـّرات عديدة كفـى اجلواب 

مـّرة واحدة.
السـؤال: إذا سـّلم مرة ثانيـة بعد اجلـواب عليه، 

الرّد؟ جيـب  فهل 
 اجلـواب: إذا سـّلم مـرة ثانية بعد اجلـواب عليه، 
فاألحـوط وجوبـًا الـرّد، هـذا إذا مل  ينطبـق عليه 

عنـوان االسـتهزاء ونحـوه، وإاّل مل جيب.
بـني  مـرّدد  شـخص  عـىل  سـّلم  إذا  السـؤال: 
منهـام؟  كلٍّ  عـىل  الـرّد  جيـب  هـل  شـخصني 

بـني  مـرّدد  شـخص  عـىل  سـّلم  إذا  اجلـواب:   
شـخصني مل جيـب عـىل أيٍّ منهـام الـرّد، ويف الصالة 

الـرّد. ال جيـوز 
السـؤال: إذا تقـارن شـخصان يف السـالم، فعىل من 

جيـب الرّد؟
 اجلـواب: إذا تقـارن شـخصان يف السـالم وجـب 
األحـوط  عـىل  اآلخـر  عـىل  الـرّد  منهـام  كلٍّ  عـىل 

لزومـًا.
السؤال: هل جيب الرّد إذا سّلم سخرّية أو مزاحًا؟

 اجلواب: إذا سّلم سخرّية أو مزاحًا مل  جيب الرّد.
السؤال: هل جيب الرّد إذا سّلم حني املغادرة؟

 اجلـواب: إذا سـّلم حـني املغـادرة واملتاركـة مل  جيب 
الرّد.

إذا قال:)سـالم( بـدون )عليكـم(، هـل  السـؤال: 
جيـب الـرّد؟

 اجلـواب: إذا قال: )سـالم( بـدون )عليكم( وجب 
اجلـواب يف الصـالة إّما بمثلـه ويقـّدر )عليكم(، أو 

عليكم(. بقوله: )سـالم 
السـؤال: إذا شـّك املصـّي يف أّن السـالم كان بـأّي 

صيغـة، فكيـف يكـون الـرّد؟ 
 اجلـواب: إذا شـّك املصـّي يف أّن السـالم كان بـأّي 
)سـالم  بقولـه:  يـرّد  أن  لزومـًا  فاألحـوط  صيغـة 

عليكـم(.
السؤال: هل جيوز تأخري رّد السالم؟

 اجلـواب: جيب رّد السـالم فـورًا، فإذا أّخـر عصيانًا 
أو نسـيانًا حّتـى خـرج عرفـًا عن صـدق اجلواب يف 

حـال التحّيـة مل  جيب الـرّد، ويف الصـالة ال جيوز.
السـؤال: هـل جيب رّد السـالم إذا شـّك يف اخلروج 
عـن صدق اجلـواب يف حـال التحّية، بسـبب تأخري 

السالم؟ رّد 
 اجلـواب: إذا شـّك يف اخلـروج عن صـدق اجلواب 
يف حـال التحّيـة بسـبب تأخـري رّد السـالم، وجـب 

الـرّد وإن كان يف الصـالة.

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َأَرْدَت َأْن َتْعُظَم َمحاِسُنَك َبْيَن الّناِس َفال َتْعُظْم في َعْينَك(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َأَرْدَت َأْن َتْعُظَم َمحاِسُنَك َبْيَن الّناِس َفال َتْعُظْم في َعْينَك(.
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َك فِيِه ِمـْن َبْعِد َمـا َجاَءَك  قـال تعـاىل: )َفَمـْن َحاجَّ
َوَأْبنَاَءُكـْم  َأْبنَاَءَنـا  َنـْدُع  َتَعاَلـْوا  َفُقـْل  اْلِعْلـِم  ِمـْن 
َونَِسـاَءَنا َونَِسـاَءُكْم َوَأْنُفَسـنَا َوَأْنُفَسـُكْم ُثـمَّ َنْبَتِهْل 
َفنَْجَعـْل َلْعنَـَة اهلل َعـىَل اْلَكاِذبِـنَي(. آل عمران:61 
بعـد اآليـات التي اسـتدل فيها عىل بطـالن القول 
نبيـه  يأمـر اهلل   ،)Q( بإلوهيـة عيسـى بـن مريـم
باملباهلـة إذا جـاءه مـن جيادله من بعد مـا جاء من 
العلـم واملعرفـة. وأمـره أن يقول هلم: إين سـأدعو 
أبنائـي، وأنتـم ادعـوا أبناءكـم، وأدعـو نسـائي، 

وأنتـم ادعوا نسـاءكم، وأدعـو نفيس، وتدعـون أنتم 
لعنتـه عـىل  ينـزل  أن  أنفسـكم، وعندئـذ ندعـو اهلل 
الـكاذب منـا )فمـن حاجـك فيه مـن بعد مـا جاءك 
مـن العلم فقـل تعالوا نـدع أبناءنا وأبناءكم ونسـاءنا 
ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثم نبتهل فنجعل لعنة 

الكاذبني(. عـىل  اهلل 
إىل  يشـري  مـا  اآليـة  يكـن يف  مل  وإن  املباهلـة -  وإن 
تأثريهـا - كانـت بمثابـة السـهم األخـري بعـد أن مل 
مل  الدعـاء وحـده  فـإن  املنطـق واالسـتدالل،  ينفـع 
يكـن املقصـود هبا، بـل كان املقصـود منها هـو أثرها 

اخلارجـي 
مباهلـة  يف األصـل مـن مادة  هبـل )عـىل وزن أهل( 
بمعنـى إطـالق وفـك القيد عـن اليء، وتسـتعمل 
بمعنـى املالعنـة بني الشـخصني، ولـذا جيتمـع أفراد 
للحـوار حـول مسـألة دينيـة مهمـة يف مـكان واحـد 

ويترضعـون اهلل أن يفضـح الـكاذب ويعاقبـه.
املباهلة دليل قاطع عىل أحقية نبي اإلسالم:

لعـل قضيـة املباهلـة هبـذا الشـكل مل تكـن معروفـة 
عنـد العـرب، بـل كانـت أسـلوبا يبـنّي صـدق النبي 
)O( وإيامنـه بشـكل قاطـع، إذ كيـف يمكـن ملـن 
ال يؤمـن كل اإليـامن بعالقتـه بـاهلل أن يدخـل هـذا 
امليـدان، فيطلـب مـن معارضيـه ان يتقدمـوا معه إىل 
اهلل يدعونـه أن ينـزل لعناتـه عىل الـكاذب، وأن يروا 
رسعـة مـا حيـل بالـكاذب من عقـاب؟! ال شـك أن 
دخـول هـذا امليـدان خطـر جـدا، ألن املبتهـل إذا مل 
جيـد اسـتجابة لدعائـه، ومل يظهـر أي أثـر لعقاب اهلل 
عـىل معارضيـه، فلـن تكـون النتيجة سـوى فضيحة 
املبتهـل. فكيـف يمكـن إلنسـان عاقـل ومـدرك أن 
خيطـو مثـل هـذه اخلطـوة دون أن يكـون مطمئنـا إىل 
أن النتيجـة يف صاحلـه؟ هلـذا قيـل إن دعـوة رسـول 
اهلل )O( إىل املباهلـة تعتـر واحـدا مـن األدلـة عىل 
صـدق دعوتـه وإيامنـه الراسـخ هبـا، بـرصف النظـر 

عـن النتائـج التـي كانـت ستكشـف عنهـا املباهلة.
هـذا  عـرض  عنـد  اإلسـالمية:  الروايـات  تقـول 
االقـراح للمباهلـة، طلـب ممثلـو مسـيحيي نجـران 

ُكوِن َو اْلَوقاِر(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َأْحَسْنَت اْلَقْوَل َفَأْحِسِن اْلَعَمَل ِلَتْجَمَع ِبذِلَك َبْيَن َمِزيَِّة اللِّساِن َو َفضيَلِة اْلِْحساِن(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َتَسلََّط َعَلْيَك اْلَغَضُب َفاْغِلْبُه ِبالسُّ
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مـن رسـول اهلل أن يمهلهـم بعـض الوقـت ليتبادلـوا 
الـرأي مـع شـيوخهم.

فـكان هلـم مـا أرادوا، وكانـت نتيجـة مشـاورهتم هي 
أهنـم أمروا رجاهلـم بالدخـول يف املباهلـة دون خوف 
إذا رأوا حممـدا قـد حـرض يف كثـري مـن الناس ووسـط 
جلبـة وضوضـاء، إذ أن هـذا يعنـي أنـه هبـذا يريد بث 
الرعـب واخلـوف يف النفـوس وليـس يف أمـره حقيقة، 
أمـا إذا رأوه قادمـا يف بضعـة أنفـار مـن أهلـه وصغار 
حقـا،  اهلل  نبـي  أنـه  فليعلمـوا  املوعـد،  إىل  أطفالـه 

وليتجنبـوا مباهلتـه.
وقـد حـرض املسـيحيون إىل املـكان املعني، ثـم رأوا أن 
رسـول اهلل )O( أقبـل حيمـل احلسـني )Q( عـىل يـد 
ويمسـك احلسـن )Q( باليد األخرى ومـن خلفه عي 
وفاطمـة )L(، وهـو يطلـب منهـم أن يؤّمنـوا عـىل 
دعائـه عند املباهلـة. وإذ رأى املسـيحيون هذا املشـهد 
اسـتوىل عليهم الفـزع، ورفضـوا الدخـول يف املباهلة، 

وَقبُِلـوا التعامـل معـه بـرشوط أهـل الذمة.
وروي أن األسـقف قـال هلـم: إين ألرى وجوهـا لـو 
فـال  ألزالـه،  مكانـه  مـن  جبـال  يزيـل  أن  اهلل  سـألوا 
تبتهلـوا فتهلكـوا وال يبقـى عىل وجـه األرض نرصاين 

إىل يـوم القيامـة.
:)K( أحد أدلة عظمة أهل البيت

يـرصح املفـرون مـن الشـيعة والسـنة أن آيـة املباهلة 
قـد نزلـت بحـق أهـل بيـت النبـي )O(، وأن الذين 
هـم:  هبـم  للمباهلـة  معـه   )O( النبـي  اصطحبهـم 
احلسـن واحلسـني وفاطمة وعـي )K( وعليـه، فإن ) 
أبناءنـا ( الـواردة يف اآليـة ينحرص مفهومها يف احلسـن 
يف  (ينحـرص  )نسـاءنا   ومفهـوم    ،)L( واحلسـني 
 ،)Q( ومفهوم  أنفسـنا  ينحـرص يف عي ،)P( فاطمـة

وهنـاك أحاديـث كثـرية هبـذا اخلصـوص.
صاحـب  الكشـاف  وهـو من كبـار علامء أهل السـنة، 
يذهـب إىل أن هـذه اآلية أقـوى دليل عـىل فضيلة أهل 

.)K(الكساء

أبناء البنت أبناء أبيها:
  تفيـد آيـة املباهلة بـأن أبنـاء البنت يعتـرون أبناء 
أبيهـا أيضا، بخـالف ما كان سـائدا يف اجلاهلية يف 
اعتبـار أبنـاء االبـن فقـط هم أبنـاء اجلـد، إذ كانوا 

يقولون:
بنونا بنو أبنائنا وبنــــــاتنا   

                                     بنوهن أبناء الرجال األباعد
هـذا اللـون مـن التفكـري كان مـن بقايـا التقاليـد 
اجلاهليـة اخلاطئـة التـي مل تكـن ترى املـرأة عضوا 
مـن أعضـاء املجتمـع، بـل كانـت تنظـر إليها عىل 
أهنـا وعـاء لنمـو األبنـاء فقط، وتـرى أن النسـب 

يلحـق باآلبـاء ال غـري. يقول شـاعرهم:
وإنام أمهات الناس أوعــية 

                                      مستودعات ولألنساب آباء
مـن  اللـون  هـذا  عـىل  قـى  اإلسـالم  أن  غـري 
التفكـري، وسـاوى بـني أبناء االبـن وأبنـاء البنت.
نقـرأ يف اآليـة 84 و85 مـن سـورة األنعام بشـأن 
أبنـاء إبراهيـم )Q(: )َوَوَهْبنَا َلُه إِْسـَحَق َوَيْعُقوَب 
تِـِه  يَّ ُكالًّ َهَدْينَـا َوُنوحـًا َهَدْينَـا ِمـْن َقْبـُل َوِمـْن ُذرِّ
َوُموَسـى  َوُيوُسـَف  ـوَب  َوَأيُّ َوُسـَلْياَمَن  َداُووَد 
ـا  َوَزَكِريَّ امْلُْحِسـننَِي،  َنْجـِزي  َوَكَذلِـَك  َوَهـاُروَن 
ـنَي(،  احِلِ الصَّ ِمـْن  ُكلٌّ  َوإِْلَيـاَس  َوِعيَسـى  َوحَيَْيـى 
فاملسـيح عيسـى بـن مريم )Q( ُعـدَّ هنا مـن أبناء 
إبراهيـم )Q( مـع أنـه كان ابنـا مـن جهـة البنت.

ويف اآليـات التـي حتـرم الـزواج ببعـض النسـاء 
 .23 النسـاء:  َأْبنَاِئُكـْم(  )َوَحالِئـُل  نقـرأ: 

يتفـق علـامء اإلسـالم عـىل أن الرجـل حيـرم عليه 
الـزواج مـن زوجـة ابنـه وزوجـة حفيـده سـواء 
أكان مـن جهـة االبن أم البنـت، باعتبار شـموهلم 

املذكورة. باآليـة 
تفسـري األمثـل، الشـيخ نـارص مـكارم الشـريازي: ج2، ص530- 

.534

ُكوِن َو اْلَوقاِر(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َأْحَسْنَت اْلَقْوَل َفَأْحِسِن اْلَعَمَل ِلَتْجَمَع ِبذِلَك َبْيَن َمِزيَِّة اللِّساِن َو َفضيَلِة اْلِْحساِن(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َتَسلََّط َعَلْيَك اْلَغَضُب َفاْغِلْبُه ِبالسُّ
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1- َعـْن َجابِـٍر َقاَل َسـِمْعُت َأَبـا َجْعَفٍر الباقـر Q َيُقوُل: 
اِس َأنَّـه مَجَـَع اْلُقـْرآَن ُكلَّـه َكـاَم  َعـى َأَحـٌد ِمـَن النَـّ )َمـا ادَّ
َلـه اهلل َتَعاىَل  اٌب وَمـا مَجََعـه وَحِفَظـه َكـاَم َنزَّ ُأْنـِزَل إاِلَّ َكـذَّ

.)Q ـُة ِمـْن َبْعـِده إاِلَّ َعـِيُّ ْبـُن َأيِب َطالِـٍب Q واألَِئمَّ
ـِل َعْن َجابِـٍر َعـْن َأيِب َجْعَفٍر الباقـر Q َأنَّه  2- َعـِن امْلُنَخَّ
ِعـَي َأنَّ ِعنَْده مَجِيـَع اْلُقْرآِن  َقـاَل: )َما َيْسـَتطِيُع َأَحٌد َأْن َيدَّ

ُكلِّـه َظاِهـِره وَباطِنِه َغـرْيُ األَْوِصَياِء(.
مْحَِن ْبـِن َكثرٍِي َعْن  ـاَن َعـْن َعْبـِد الرَّ 3- َعـْن َعـِيِّ ْبِن َحسَّ
ِذي ِعنَْده ِعْلـٌم ِمَن اْلِكتاِب  َأيِب َعْبـِد اهللَّ Q َقاَل: )قـاَل الَّ
َج  َأَنـا آتِيـَك بِـه َقْبـَل َأْن َيْرَتدَّ إَِلْيـَك َطْرُفـَك( ، َقـاَل َفَفرَّ
َأُبـو َعْبـِد اهلل Q َبنْيَ َأَصابِِعـه َفَوَضَعَها يِف َصـْدِره ُثمَّ َقاَل 

وِعنَْدَنـا واهلل ِعْلُم اْلِكَتـاِب ُكلُّه(.
 :Q 4- َعـْن ُبَرْيـِد ْبـِن ُمَعاِوَيـَة َقـاَل ُقْلـُت أليَِب َجْعَفـٍر
)ُقـْل َكفـى بِـاهلل َشـِهيدًا َبْينِـي وَبْينَُكـْم وَمـْن ِعنْـَده ِعْلُم 
وَأْفَضُلنَـا  ُلنَـا  َأوَّ وَعـِيٌّ  َعنَـى  اَنـا  )إِيَّ َقـاَل:   ، اْلِكتـاِب( 

.)Q َبْعـَد النَّبِـيِّ  َنـا  وَخرْيُ
َمـْوىَل  َعْبـِد األَْعـىَل  َعـْن  امْلُْؤِمـِن  َعْبـِد اهلل  َأيِب  َعـْن   -5
آِل َسـاٍم َقـاَل َسـِمْعُت َأَبـا َعْبـِد اهلل Q َيُقـوُل: )واهلل إيِنِّ 
ـي فِيه  لِـه إىَِل آِخـِره َكَأنَّـه يِف َكفِّ ألَْعَلـُم ِكَتـاَب اهلل ِمـْن َأوَّ
ـاَمِء وَخـَرُ األَْرِض وَخَرُ َمـا َكاَن وَخـَرُ َما ُهَو  َخـَرُ السَّ

ٍء((. : )فِيـه تِْبَيـاُن ُكلِّ يَشْ َكاِئـٌن َقـاَل اهلل َعـزَّ وَجـلَّ
الرشح:

قـال أبو عبـد اهلل )Q(: )واهلل إيِنِّ ألَْعَلـُم ِكَتاَب اهلل(، كام 
ُانـزل بتأييـد إهلـّي وإهلام لـديّن وتعليـم نبوّي وإّنـام أّكده 
بالقسـم بلفـظ اجلاللة بــ)واهلل(، لزيادة تقريـره يف ذهن 

املقّريـن ورفع اإلنـكار عن قلـوب املنكرين.
لِـه إىَِل آِخـِره(، حيتمـل أن يراد هبا  وقولـه )Q(: )ِمـْن َأوَّ
األّول واآلخـر الصورتني املعروفتـني، وأن يراد هبام أّول 

املعـاين وآخرها يف سلسـلة الرتيـب والبطون.
وفيـه  فيـه  أنظـر  وأنـا  ـي(،  َكفِّ يِف  )َكَأنَّـه   :)Q( وقولـه 
تأكيـد ملـا مـّر مـن قولـه )واهلل إيِنِّ ألَْعَلـُم ِكَتـاَب اهلل(، 
مـع اإلشـارة إىل الّزيـادة يف اإلفـادة هنـا بسـبب تشـبيه 
اإلدراك العقـي بـاإلدراك احليّس لقصد زيـادة اإليضاح 
ألّن إدراك املحسـوس أظهـر مـن إدراك املعقـول تنبيهـا 
عـىل أّن علمـه بام يف الكتاب علم شـهوديُّ بسـيٌط واحٌد 
واحـدة  كـّف  رؤيـة  أّن  كـام  باجلميـع  متعّلـق  بالـّذات 

نا في َقْوٍم ُبُلوا ِباْلَوباِء(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َكَتْبَت ِكتابًا َفَأِعِد النََّظَر فيِه َقْبَل َخْتِمه َفِإنَّما َتْخِتُم َعلى َعْقِلَك(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َظَهَر الزِّ

ــْرآَن  ــِع اْلُقـ ــْم َيْجَمـ َلـ
 )K( ُة ُكلَّـــه ِإالَّ اأَلِئمَّ

وهـــم العالمـــون به
من كتاب الكايف
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نا في َقْوٍم ُبُلوا ِباْلَوباِء(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َكَتْبَت ِكتابًا َفَأِعِد النََّظَر فيِه َقْبَل َخْتِمه َفِإنَّما َتْخِتُم َعلى َعْقِلَك(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َظَهَر الزِّ

متعّلقـة بجميـع أجزائـه والتعـّدد إّنـام هـو بحسـب االعتبـار.
ـاَمِء(، مـن أحـوال األفـالك وحركاهتـا وأحـوال املالئكـة ودرجاهتـا، وحـركات  وقولـه )Q(: )فِيـه َخـَرُ السَّ

الكواكـب ومداراهتـا ومنافـع تلـك احلـركات وتأثرياهتـا إىل غـري ذلـك مـن األمـور.
وقولـه )Q(: )وَخـَرُ األَْرِض(، مـن جوهرهـا وانتهائها ومـا يف جوفها وأرجائهـا، وما يف سـطحها وأجوائها، 
ومـا يف حتتهـا وأهوائهـا ومـا فيهـا مـن املعدنّيـات وما يف حتـت الفلك مـن البسـائط واملرّكبـات اّلتـي يتحرّي يف 

إدراك نبـذ منهـا عقـول البـرش ويتحر دون بلـوغ أدنـى مراتبها طائـر النظر.
وقولـه )Q(: )وَخـَرُ َمـا َكاَن وَخـَرُ َما ُهـَو َكاِئٌن(، من أخبار السـابقني وأحـوال الالحقني كلّياهتـا وجزئّياهتا، 
وأحـوال اجلنّـة ومقاماهتـا، وتفـاوت مراتبهـا ودرجاهتا وأخبـار املثاب فيهـا باالنقيـاد والطاعة واملأجـور فيها 
بالعبـادة والزهـادة، وأحـوال النّـار ودركاهتـا وأهوال مـرات العقوبـة ومصيباهتـا، وتفاوت مراتـب الرزخ يف 

النـور والظلمـة وتباعد أحـوال اخللق فيـه يف الّراحة والشـّدة.
ٍء((، أي كشـفه وإيضاحـه وهو دليل عىل مـا ذكره من أّن  : )فِيـه تِْبَياُن ُكلِّ يَشْ وقولـه )Q(: )َقـاَل اهللَّ َعـزَّ وَجـلَّ
يف القـرآن خـر كّل يشء لكـر أوهـام من يتبـادر أذهاهنـم من العـوام إىل إنكار ذلـك وعّدهم مـن اإلطراء يف 
الوصـف وإذا كان حـال القـرآن وحالـه )Q( ذلك فال جيـوز ألحد القول يف أمـر بالرأي وال الّرجـوع إىل غريه 

أئّمـة الضالل. من 
6- َعـْن َعْمـِرو ْبـِن ُمْصَعـٍب َعـْن َسـَلَمَة ْبـِن حُمْـِرٍز َقاَل َسـِمْعُت َأَبـا َجْعَفـٍر الباقـر Q َيُقـوُل: )إِنَّ ِمـْن ِعْلِم َما 
َمـاِن وَحَدَثانِـه إَِذا َأَراَد اهلل بَِقـْوٍم َخـرْيًا َأْسـَمَعُهْم، وَلْو َأْسـَمَع  ُأوتِينَـا َتْفِسـرَي اْلُقـْرآِن وَأْحَكاَمـه وِعْلـَم َتْغِيـرِي الزَّ
احًا َلُقْلنَا واهلل  َمـْن مَلْ َيْسـَمْع َلـَوىلَّ ُمْعِرضـًا َكَأْن مَلْ َيْسـَمْع ُثمَّ َأْمَسـَك ُهنَْيَئـًة ُثمَّ َقـاَل وَلْو َوَجْدَنـا َأْوِعَيـًة َأْو ُمْسـَرَ

مْلُْسَتَعاُن(. ا
الرشح:

قولـه )Q(: )إِنَّ ِمـْن ِعْلـِم َمـا ُأوتِينَـا َتْفِسـرَي اْلُقْرآِن(، أشـار بلفظ )ِمـْن(، إىل أّن علومهـم متكّثـرة وأّن ما ذكره 
بعـض مـن أنواعـه والتفسـري هنا يعـّم التأويل أيضـًا، واملـراد باألحكام مجيـع األحكام اخلمسـة املعروفـة كّلها 

الظاهر. هـو  كام 
َماِن وَحَدَثانِـه(، فهم )Q( عندهم علم مـا كان وما يكون وتغـرّي الّزمان انتقاالته  قولـه )Q(: )وِعْلـَم َتْغِيـرِي الزَّ

مـن حال إىل حـال وانقالباته مـن وصف إىل وصف، واألمـور احلادثة وكل مـا يتعلق هبا.
قولـه )Q(: )إَِذا َأَراَد اهلل بَِقـْوٍم َخـرْيًا َأْسـَمَعُهْم(، إسـامعًا نافعـًا ولعـّل املـراد بـاإلرادة: العلم وقد فـّر إرادته 
بالعلـم مجـع مـن املحّققـني أو املـراد هبـا إرادة توفيق اخلـري، أو يراد باخلـري التوفيق حلسـن اسـتعدادهم لقبوله.

قولـه )Q(: )وَلـْو َأْسـَمَع َمـْن مَلْ َيْسـَمْع(، أي مـن مل يقبل السـامع يعني أن اإلعـراض الزم عىل تقدير اإلسـامع 
فكيـف عـىل تقديـر عدمه فهـو دائم الوجود، وليـس املقصود بيـان أن انتفاء اإلعـراض النتفاء اإلسـامع كام هو 

قاعـدة الّلغة إذا إسـامع اخلـري متحّقق بالنظـر إىل اجلميع.
قولـه )Q(: )ُثـمَّ َأْمَسـَك ُهنَْيَئـًة(، أي ثّم أمسـك عن الكالم سـاعة يسـرية، واجلمع هنـوات ويف التصغري هنيئة 

وَمـن قـال: هاء، قـال: هنيهـة ومنها قوله مكث هنيهة أي سـاعة يسـرية.
احًا َلُقْلنَـا(، األوعية: مجـع الوعاء وهو مـا جيعل فيه الـّزاد واملتاع  ُثـمَّ َقـاَل )Q(: )وَلـْو َوَجْدَنـا َأْوِعَيـًة َأْو ُمْسـَرَ
ليحفظهـام واملـراد بـه هنا القلوب املّتسـعة احلافظـة للمعارف احلقيقّيـة واحلقائـق اليقينّية عىل سـبيل احلقيقة أو 

االستعارة.
احًا(: لعّل املراد هنا القلب اخلايل عن الشواغل املانعة من إدراك احلّق وقبوله وحفظه. )َأْو ُمْسَرَ

قولـه واهلل امْلُْسـَتَعاُن(، عـىل سـوء صنيـع اخللـق، وانحـراف، قلوهبـم وعـوج قوهلـم، وتركهـم اإلمـام العامل 
املؤّيـد املرشـد إىل احلّق.



جامع العاقولي

مســاجدنــا

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ12

ــوراة  ــول اهلل )O(: يف التـ ــال رسـ قـ
األرض  يف  بيـــويت  )أن  مكتـــوب: 
املســـاجد، فطوبـــى لعبـــد تطهـــر 
يف بيتـــه، ثـــم زارين يف بيتـــي، أال إن 
ـــرش  ـــر، أال ب ـــة الزائ ـــزور كرام ـــىل امل ع
املشـــائني يف الظلـــامت إىل املســـاجد 
ـــة  ـــة(. اهلداي ـــوم القيام ـــاطع ي ـــور الس بالن

الشـــيخ الصـــدوق: ص133.

نعـــم ان املســـاجد هـــي بيـــوت اهلل 
ــاده  ــا عبـ ــؤوي إليهـ ــي يـ ــاىل التـ تعـ
املؤمنـــني لعبادتـــه والتقـــرب إليـــه 
الصـــالة  مـــن  القربـــات  بانـــواع 
والدعـــاء وقـــراءة القـــرآن ، لتخشـــع 
ــد  ــوارح عنـ ــع اجلـ ــوب وختضـ القلـ
ــي  ــا، لكـ ــا ومدبرهـ ــاة خالقهـ مناجـ
ــون  ــون ويتعارفـ ــا املؤمنـ ــي فيهـ يلتقـ
ويتفقـــد احدهـــم اآلخـــر ويتواســـون 
يف الـــراء والـــرضاء ولكـــي يتعلـــم 
ــارف  ــرآن املعـ ــوت القـ ــذه البيـ يف هـ

ــة. األهليـ
ـــا إىل  ـــود تارخيه ـــراق يع ـــاجد يف الع املس
أوائـــل العـــرص اإلســـالمي، ويوجـــد 
يف العـــراق الكثـــري مـــن املســـاجد 
ـــع  ـــة، واجلام ـــة القديم ـــة والراثي األثري
ـــه  ـــث عن ـــدد احلدي ـــن يف ص ـــذي نح ال

نيَن اْلَجْدَبِة(.  فيَن(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َمَنُعوا اْلُخْمَس ُبُلوا ِبالسِّ اَء الدَّ ْمِس َفْليْسَتْدِبْرها َفِإنَّها ُتْظِهُر الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َجَلَس َأَحُدُكْم ِفي الشَّ
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نيَن اْلَجْدَبِة(.  فيَن(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َمَنُعوا اْلُخْمَس ُبُلوا ِبالسِّ اَء الدَّ ْمِس َفْليْسَتْدِبْرها َفِإنَّها ُتْظِهُر الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َجَلَس َأَحُدُكْم ِفي الشَّ

أحـــد هـــذه املســـاجد األثريـــة القديمـــة.
جامع العاقويل: 

ُســـمي اجلامـــع هبـــذا االســـم نســـبة للقـــايض العاقـــويل حيـــث هـــو مـــن قـــام ببنـــاء هـــذا 
ـــه  ـــف علي ـــرآن واوق ـــرؤون الق ـــان يق ـــرشة صبي ـــيخه وع ـــىل ش ـــه ع ـــد اوقف ـــداد، وق ـــع ببغ اجلام
ـــذا  ـــتمر ه ـــة اذ اس ـــان خمتلف ـــع بأزم ـــذا اجلام ـــىل ه ـــرية ع ـــالك كث ـــاف ام ـــم ايق ـــا، وت ـــه كله امالك
ـــزاء  ـــاء اج ـــه وبن ـــه وصيانت ـــم ترميم ـــى االن، وت ـــويل حت ـــايض العاق ـــم الق ـــاًل اس ـــع حام اجلام

ـــة. ـــدة الطويل ـــذه امل ـــة ه ـــه طيل من
ـــام  ـــداد )ع ـــو لبغ ـــول هوالك ـــن دخ ـــنة م ـــد س ـــداد بع ـــاء يف بغ ـــوىل القض ـــذي ت ـــو ال ـــويل ه والعاق
656هــــ( حيـــث تـــوىل القضـــاء يف بغـــداد )عـــام 65٧ هــــ( واســـتمر يف جملـــس القضـــاء يف بغـــداد 
ـــد اهلل  ـــن عب ـــال الدي ـــمه مج ـــنة، واس ـــارب )٧1( س ـــا يق ـــام٧28( اي م ـــل )ع ـــاه األج ـــى توّف حت

ـــع. ـــذا اجلام ـــره يف ه ـــد ق ـــذي يوج ـــويل، وال ـــت العاق ـــن ثاب ـــي ب ـــن ع ـــد ب ـــن حمم ب
موقع اجلامع: 

ـــن  ـــة م ـــب الرصاف ـــع يف جان ـــة، ويق ـــة واألثري ـــراق القديم ـــاجد الع ـــن مس ـــويل م ـــع العاق جام
ـــد  ـــم واح ـــاحته دون ـــغ مس ـــام )٧28هــــ/132٧م(، وتبل ـــع يف ع ـــي اجلام ـــداد، وبن ـــة بغ مدين

ـــًا. تقريب
شكل البناء للجامع:

ـــن  ـــدة م ـــة أعم ـــىل أربع ـــاب ع ـــز القب ـــا، وترتك ـــة ببعضه ـــاب متصل ـــدة قب ـــع بع ـــاز اجلام  ويمت
ـــة،  ـــدران املحيط ـــىل اجل ـــاب ع ـــكاز القب ـــة إىل ارت ـــة اضاف ـــوش زهري ـــوه نق ـــي، وتعل ـــر الُبنِّ املرم
ـــة  ـــارة مئذن ـــه من ـــي، وفي ـــىّل الصيف ـــرم يف امُلص ـــارج احل ـــا خ ـــني أحدمه ـــع حمراب ـــوي اجلام وحي

ـــم. ـــامري قدي ـــديس ومع ـــراز هن ـــة بط ـــد ومبني ـــوض واح ـــة ذات ح عالي
وأجريـــت عـــىل اجلامـــع أعـــامل الصيانـــة والرميـــم عـــدة مـــرات وآخـــر صيانـــة أجريـــت 
ـــالة  ـــة وص ـــالة اجلمع ـــًا ص ـــه حالي ـــام في ـــام )1431هــــ/ 2010م(، وتق ـــت يف ع ـــع كان للجام

العيديـــن وســـائر الصلـــوات.
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آداب النظر في اإلسالم

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ

ال شـــكَّ أنَّ النظـــر من أجـــلِّ نَِعـــم اهلل تعاىل عىل خلقـــه، وقد حثَّنـــا عز وجل عـــىل اإلفادة من 
هذه النعمـــة الكرى بإمعـــان النظر فيام حولنا مـــن َمَعامل احليـــاة وأحداثها، واســـتخالص العر 
لة التي َتْقتحـــم عىل الناس أرسارهم، والنظرة احلاســـدة  النافعة منهـــا، كام ينهى عن النظـــرة املتَطفِّ
احلاقـــدة، التي َتســـتكثر نعـــم اهلل تعاىل عـــىل عباده، قـــال اهلل عز وجل يف ســـورة النـــور: )ُقْل 
وا ِمـــْن َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظـــوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكـــى هَلُْم إِنَّ اهللَ َخبرٌِي بِـــاَم َيْصنَُعوَن*  لِْلُمْؤِمنِـــنَي َيُغضُّ
َفْظَن ُفُروَجُهـــنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهـــنَّ إاِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها  َوُقْل لِْلُمْؤِمنَـــاِت َيْغُضْضَن ِمـــْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيْ
( )النـــور:30-31( وهي دعوة إىل كفِّ النظر إىل مـــا حيرم النظر إليه  ْبـــَن بُِخُمِرِهنَّ َعىَل ُجُيوهِبِـــنَّ َوْلَيرْضِ

والتسر. والتعفف 
ومعنـــى قوله تعاىل: )َذلَِك َأْزَكى هَلُْم( يشـــتمل عـــىل معنيني: األول: ذلك أطهـــر لقلوهبم، والزكاة 
الطهـــارة، والتزكية والتطهـــري. والثاين: ذلك أنمى خلريهـــم وأكثر، والزكاة يف األصـــل النمو، أي: 

يف غض البرص تطهـــري القلب وتكثـــري الطاعة واخلري.
وهناك مجلة من اآلداب اخلاصة بالنظر والتي ينبغي للمؤمن مراعاهتا:

1- أن يعلـــم اإلنســـان أن نعمـــة البرص من فضـــل اهلل عليه فيشـــكر خالقه عىل هـــذه النعمة وال 
يســـتعملها يف حمرم، فعن النبي عيســـى )Q(: )إياكـــم والنظر إىل املحذورات فإهنا بذر الشـــهوات 

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا َأَحبَّ اهلُل َعْبدًا أْلَهَمُه ُحْسَن اْلِعباَدِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َمَع اْلَمعاصي َفُهَو اْسِتْدراٌج َلَك(. 
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)البحار: ج101، ص42(. ونبات الفســـق( 
وعـــن أمـــري املؤمنـــني )Q(: )العيـــون مصائد 

الشـــيطان( )غـــرر احلكـــم: ح950(.
2- أن يعلم اإلنســـان أن النظـــر إىل ما حّرم اهلل عز 
واخلران،  والنـــدم  واألمل  احلـــرة  نتيجته  وجل 
فعـــن أمـــري املؤمنـــني )Q(: )من أطلـــق ناظره 
أتعـــب حارضه، مـــن تتابعـــت حلظاتـــه دامت 

ص38(. ج101،  )البحـــار:  حراته( 
وعنه )Q(: )مـــن أطلق طرفه كثر أســـفه( )البحار: 

ج٧5، ص91(.

وحينام ُســـئلت الزهراء )P( ما هو خري النســـاء؟ 
قالت: )خـــري للنســـاء أن ال يريـــن الرجال وال 

يراهـــن الرجال( )الوســـائل: ج20، ص6٧(.
3- أن يتعلم اإلنســـان أن يغض طرفـــه دائاًم ففي 
ذلك راحـــة للقلب ورضـــا ربه عـــز وجل، عن 
أمري املؤمنـــني )Q(: )من غض طرفـــه أراح قلبه( 

)غرر احلكـــم: ح9122(.

امرأة  ينظـــر  )ما من مســـلم   :)O( النبـــي  قال 
أول رمقة ثم يغـــض برصه إال أحـــدث اهلل تعاىل 
لـــه عبادة جيـــد حالوهتا يف قلبـــه( )كنز العـــامل: ج5، 

ص32٧(.

العجائب(  تـــرون  أبصاركم  )غضوا   :)O( وعنه 
ص41(. ج101،  )البحار: 

امرأة  وعن اإلمام الصـــادق )Q(: )من نظـــر إىل 
فرفـــع برصه إىل الســـامء أو غمض بـــرصه مل يرتد 
إليه بـــرصه حتى يزوجـــه اهلل من احلـــور العني( 

)الوســـائل: ج20، ص193(.

4- أن حياول أن يعـــّود نظره عىل مـــا فيه الثواب 
مـــن اهلل عز وجـــل مثـــل النظـــر إىل الوالدين، 
والقـــرآن الكريـــم،  والعامل، وكتـــاب فيه فضائل 
أهـــل البيت )K(، قال رســـول اهلل)O(: )النظر 
إىل العـــامل عبادة، والنظر إىل اإلمام املقســـط عبادة، 
والنظـــر إىل الوالدين برأفة ورمحة عبـــادة، والنظر 
إىل أخ توده يف اهلل )عـــز وجل( عبادة( )أمايل الشـــيخ 

ص454(. الطويس: 

وعنـــه )O( يف حق عـــي )Q(: )...ومن نظر إىل 

التي  الذنوب  لـــه  كتابة يف فضائلـــه غفر اهلل 
اكتســـبها بالنظر( )أمايل الشـــيخ الصدوق: ص201(.

5- جيعـــل لعينـــه فرصـــة للراحـــة وذلك 
بالنظـــر إىل مـــا حلـــل اهلل عز وجـــل مثل 
فعن  والغيـــوم...،  والســـامء  واملاء  اخلرضة 
أيب احلســـن )Q(: )ثالثـــة جيلـــني البرص: 
النظـــر إىل اخلرضة، والنظـــر إىل املاء اجلاري، 
ص92(. )اخلصـــال:  احلســـن(  الوجه  إىل  والنظر 

6- احلـــذر من االســـتخدام املحـــّرم لنعمة 
 :)O( األعظـــم  الرســـول  فعن  البرص... 
)ومن مـــأل عينه من حـــرام مـــأل اهلل عينه 
يتوب ويرجع(  أن  النـــار، إال  القيامة من  يوم 

ص515(. الصدوق:  الشـــيخ  )أمايل 

وعنه )O(: )اشـــتد غضـــب اهلل عىل امرأة 
ذات بعـــل مألت عينها من غـــري زوجها...( 

ص232(. ج20،  )الوسائل: 

٧- يســـتحب للمســـلم إذا نظر إىل ذي عاهة 
أو صاحـــب بالء أن يقول يف نفســـه من غري 
أن يســـمعه: )احلمـــد هلل الـــذي عافاين مما 
ابتـــالك به، ولو شـــاء لفعل يب ذلـــك( )أمايل 

ثالثًا. ويكررها  ص339(  الصـــدوق:  الشـــيخ 

8- يســـتحب للمســـلم إذا رأى غري املسلم 
فضلنـــي  الـــذي  هلل  )احلمـــد  يقـــول:  أن 
كتابًا،  وبالقـــرآن  دينـــًا،  باإلســـالم  عليك 
وبمحمـــد)O( نبيـــًا، وبعـــي)Q( إمامًا، 
وباملؤمنـــني إخوانـــًا، وبالكعبة قبلـــة( )أمايل 

الشـــيخ الصـــدوق: ص339(.

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا َأَحبَّ اهلُل َعْبدًا أْلَهَمُه ُحْسَن اْلِعباَدِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َمَع اْلَمعاصي َفُهَو اْسِتْدراٌج َلَك(. 
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قال أمير المؤمنين )Q( )َكَفاَك َأَدبًا ِلَنْفِسَك اْجِتَناُب َما َتْكَرُهُه ِمْن َغْيِرَك( 
هنج البالغة: حكمة 412.

مــن املعلــوم أن االنســان صحيــح التفكــري، ســوّي الطريقــة، يميــل نفســيًا وســلوكيًا يف احليــاة العمليــة اىل 
أن يســري بســرية يكــون مــن ثامرهــا وصــف النــاس لــه انه مــؤدب، مهــذب، ملتــزم، مــوزون، وغــري ذلك 
مــن الصفــات التــي جتلــب لــه املــدح والثنــاء والقبــول بــني النـّـاس واالرتيــاح الــذي ال يمكــن صــدوره 
ــىل  ــظ ع ــل املحاف ــة، والتعام ــرية الصحيح ــط الس ــدوح رشائ ــرد املم ــت يف الف ــع إاّل اذا حتقق ــن اجلمي م
اخلطــوط العامــة لقواعــد املجامــالت واآلداب االجتامعيــة، وهــو أمــر ليــس بالســهل ـ غالبــًا بــل دائــاًم 
ـ ملــا هــو معــروف مــن تعــدد االهــواء وتشــّتتها وعــدم اتفاقهــا عــىل أمــر واحــد فقــد يــرىض شــخص 
بالتــرصف املعــني يف الوقــت الــذي يغضــب منــه آخــر، أو قــد يثنــي إنســان عــىل قــوٍل معــني يف حــال أن 
إنســانًا آخــر ينتقــده بــام جيعــل عمليــة إرضــاء اجلميــع عمليــة غــري ســهلة كــام يف احلكمــة املعروفــة )َرىِض 
ــو  ــق واضــح ل ــدرك(، فــكان دور هــذا القــول ألمــري املؤمنــني )Q(، هــو رســم طري ــٌة اَل ُت ــاس َغاَي النَّ
ســار عليــه االنســان يف حياتــه العمليــة ألوصلــه اىل اهلــدف املنشــود الــذي يســعى اليــه ويميــل نحــوه 
بحســب طبيعتــه القويمــة وفطرتــه األوىل وان )اإلنســان مــدين بالطبــع(، ومعــامل هــذا الطريــق وأوصافــه 
قــد اخترصهــا أمــري املؤمنــني )Q( بــأن جيعــل االنســان نفســه مقياســا ملعرفــة حالــة القبــول أو الرفــض 
لــدى اآلخريــن ملــا يصــدر منــه شــخصيًا مــن أقــوال أو أفعــال، وذلــك بــان مــا جيــده اإلنســان مقبــوالً 
وســائغًا مــن الغــري عنــده فيعــرف انــه مقبــول وســائغ منــه، والعكــس صحيــح أيضــًا، وان مــا ينتقــده 
اإلنســان مــن األقــوال واألفعــال ويعتــره أمــرًا مســتهجنا مــن الغــري فعليــه أن يتجنبــه ويبتعــد عنــه وال 

يتــورط بــه ألنــه يشــّكل عالمــة ســلبية عليــه يف أذهــان اآلخريــن.
ولــو التــزم اإلنســان هبــذا املقيــاس فجعلــه ميزانــًا يــزن بــه أقوالــه وأفعالــه، فــام يرضــاه مــن النــاس لــو 
ٌب لنفســه، وكفــى  صــدر منهــم بحقــه يفعلــه، ومــا يرفضــه منهــم بحقــه يركــه ليضمــن بالتــايل انــه مــؤدِّ
هبــا تقييــام يعتــز بــه بــل ويفخــر بــه العقــالء املدركــون ألحــوال التعامــل االجتامعــي ومــا يلــزم يف ذلــك 

املضــامر.
اذن فالدعــوة اىل أن يلتــزم اإلنســان تأديــب نفســه وهتذيبهــا والســيطرة عليهــا مــن خــالل االبتعــاد عــن 
ــاس  ــة؛ إذ الن ــدة متوازن ــل القاع ــام جيع ــه ب ــري وأفعال ــوال الغ ــن أق ــده م ــه وينتق ــه ويتجنب ــا يكره كل م

قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َقويَت َفاْقَو َعلى طاَعِة اهلِل(. قال أمير المؤمنين )Q(:ِإذا َأَحبَّ اهلُل َعْبدًا َحبََّب ِإَلْيِه اْلَماَنَة(. 

من طرق تأديب النفس
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ــجام  ــاوون يف االنس ــانية متس ــة اإلنس ــة والطبيع ــب اخللق بحس
ــدًا إدراك  ــن ج ــن املمك ــرى فم ــن أخ ــاد ع ــوٍر واالبتع ــع أم م
املقبــول واملرفــوض اجتامعيــًا ليتجنبــه اإلنســان ليكــون بذلــك 

ــن.   ــة لآلخري ــدر راح مص
فالواجــب عــىل كّل عاقــل أن يــؤّدب نفســه بمــكارم األخــالق 
ــامم  ــرة، فت ــجرة بالثم ــام الش ــام أّن مت ــات، فك ــن الصف وحماس
ــب  ــوم أّن هتذي ــنها، ومعل ــالق وحماس ــكارم األخ ــعادة بم الس
األخــالق ورعايــة اآلداب علــم رشيــف، بــل يعــّد مــن أرشف 

ــوم. العل
ــالح  ــن إص ــّم م ــو األه ــام ه ــامم ب ــاء يف االهت ــض البلغ ــال بع ق
ــا  ــا وعالجه ــم طّبه ــدن وتقدي ــم الب ــىل تقدي ــس ع ــر النف أم
عليــه: بــأّن اإلنســان إذا كان قــد علــم أّنــه مرّكــب مــن شــيئني: 
ــم،  ــو اجلس ــى وه ــر أدن ــس ، واآلخ ــو النف ــا أرشف وه أحدمه
فاخّتــذ للــدينء منهــا أطّبــاء يعاجلونــه مــن أمراضــه التــي تعــروه، 
ــه  ــه بأدويت ــذوه ، ويتعاهدون ــي تغ ــه الت ــه بأقوات ــون علي ويواظب
ــك،  ــل ذل ــف مث ــيء الرشي ــل بال ــرك أن يفع ــه ، وت ــي تنّقي الت
ــرية،  ــن بص ــط ع ــى بالغل ــة، وأت ــن بّين ــار ع ــاء االختي ــد أس فق
وأطّبــاء هــذه النفــس هــم األفاضــل العلــامء، وأقواهتــا الغاذيــة 
هــي اآلداب املأخــوذة عنهــم، وأدويتهــم املنّقيــة هــي النواهــي 

ــم. ــموعة منه ــظ املس واملواع
ومــن الواضــح أّن مــن يّدعــي علــم األشــياء ومعرفتهــا، وهــو 
ــاس  ــم الن ــن يطع ــل م ــه مث ــا، فمثل ــه ومل هيّذهب ــرف نفس ال يع
وهــو جائــع، ويداوهيــم وهــو عليــل، وهيدهيــم طريقــًا وهــو ال 
يــدري طريقــه، فــال بــّد أن يبــدأ اإلنســان بنفســه يكــون إمامــًا 

هلــا ثــّم ينصــب نفســه إمامــًا لغــريه. 
أخالق االمام عي )Q(: ج1، ص299ـ230، السيد صادق اخلرسان، بترصٍف.

 طالب العلم والسرية األخالقية: السيد العلوي، ج1، ص30.

قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َقويَت َفاْقَو َعلى طاَعِة اهلِل(. قال أمير المؤمنين )Q(:ِإذا َأَحبَّ اهلُل َعْبدًا َحبََّب ِإَلْيِه اْلَماَنَة(. 



عقـائــدنــا

التوحيد يف العبادة
 )K( أساس دعوة األنبياء 

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ18

التوحيد يف اآليات الكرمية:
ل حجـر الزاوية يف سـلوكه ومتثل  تكتسـب العقيـدة الصحيحـة أمهيـة كـرى يف حيـاة املسـلم، ألهنا تشـكِّ
ضـوء طريقـه الذي يسـر عليـه، وزاد معـاده الذي يدخـره آلخرته، وهلذا كـّرس رسـول اهلل )O( الفرتة 
املكيـة ـ الفـرتة التـي عاشـها يف مكة ـ مـن حياته الرسـالية يف إرسـاء ُأسـس التوحيد اخلالـص، ومكافحة 
كل أنـواع الـرشك والوثنيـة، ثم بنـى عليها يف الفـرتة املدنية ـ الفـرتة التي عاشـها يف املدينة املنـورة ـ َصح 

النظـام األخالقـي واالجتامعي واالقتصادي والسـيايس.
ل أسـاس دعـوة األنبيـاء )K( يف مجيع عهود الرسـالة السـاموية، واملقصود من  فالتوحيـد يف العبادة ُيشـكِّ
 التوحيـد يف العبارة بصورة مبسـطة دعوة اإلنسـان إىل عبادة اهلل، وردعه عن عبـادة غره أّيًا كان ذلك الغر.

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َضُعْفَت َفاْضُعْف َعْن َمعاِصي اهلِل(. 
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الـرشك  أغـالل  وحتطيـم  العبـادة،  يف  فالتوحيـد 
والوثنّيـة، هو احلجر األسـاس للتعاليم السـاموية، 
ولشـدة التأكيـد عليـه يف الرشيعـة فـكأّن األنبيـاء 
والرسـل )K( مل ُيْبَعثـوا إاّل ألجـل هـذا اهلـدف 
الوحيـد، وهو تثبيـت دعائم التوحيـد، ومكافحة 
بالذكـر،  منهـا  وأخـّص  ألوانـه،  بعاّمـة  الـرشك 

الـرشك يف العبـادة.
احلكيـم  الذكـر  يف  احلقيقـة  تلـك  جـاءت  لقـد 
ـٍة  بجـالء، إذ قـال تعـاىل: )َوَلَقـْد َبَعْثنَـا يِف ُكلِّ ُأمَّ
الطَّاُغـوَت(  َواْجَتنُِبـوا  اهلل  اْعُبـُدوا  َأِن  ُسـواًل  رَّ
)النحـل/36(. وقـال سـبحانه: )َوَمـا َأْرَسـْلنَا ِمـن 
ُه اَل إَِلٰـَه إاِلَّ َأَنا  ُسـوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيـِه َأنَّ َقْبلِـَك ِمن رَّ

)األنبيـاء/25(. َفاْعُبـُدون( 
ويف موضـع آخـر يصف القـرآن الكريـم التوحيد 
يف العبـادة: األصـل املشـرتك بـن مجيـع الرشائـع 
السـاموية إذ يقـول: )ُقـْل َيـا َأْهـَل اْلكَِتـاِب َتَعاَلْوا 
إىَِلٰ َكلَِمـٍة َسـَواٍء َبْينَنَـا َوَبْينَُكْم َأالَّ َنْعُبـَد إاِلَّ اهلل َواَل 
ن  َك بِِه َشـْيًئا َواَل َيتَِّخـَذ َبْعُضنَا َبْعًضـا َأْرَباًبا مِّ ُنـرْشِ

ُدوِن اهلل )آل عمـران/64(.
ر موقَف املـرشك يف احلياة  إّن القـرآن الكريـم يصوِّ
بالـذي خّر من السـامء فـال يكون مصـره إاّل ُطعاًم 
للصقـور والنسـور، أو ملقـًى يف مـكان سـحيق، 
اَم َخـرَّ ِمَن  ْك بِـاهلل َفَكَأنَّ قـال سـبحانه: )َوَمـن ُيـرْشِ
يُح يِف َمَكاٍن  ـاَمِء َفَتْخَطُفُه الطَّـْرُ َأْو َتِْوي بِـِه الرِّ السَّ

َسـِحيق( )احلج/31 (.
احليـاة عـىل  اعتمـد يف  املـرشك  إاّل ألّن  هـذا  فـام 
مـا ليسـت لـه مسـحة مـن الواقعيـة أو ملسـة مـن 
الصـدق فاعتمـد عـىل املخلـوق املحتـاج، واّتذه 
عـامدًا يف حياتـه، وزعـم أّنـه ينفع ويـّر من دون 
اهلل، مـع أّنـه ليسـت لـه أّيـة مقـدرة حلفـظ نفسـه 

فضـاًل عن صيانـة وحفـظ عابده، فأشـبه حال 
املـرشك بمـن خـّر مـن السـامء، فليـس لـه أّي 
صائـن يصونـه مـن السـقوط، أو حيفظـه مـن 
رشور الطيور، أو السـقوط يف مهاوي األودية.
اآليـات  هـذه  حسـب   )O( اإلسـالم  فنبـّي 
ووفـَق مـا َوَصَلنـا مـن حياتـه، كافـح الـرشك 
يف العبـادة بـكل حـول وقـوة، وجعله السـبيل 
واالسـاس إىل سـائر دعواتـه، كام كافح سـائر 
ألـوان الـرشك وإن كان الرتكيز عـىل الرشك يف 

أكثر. العبـادة 
وال  اإلسـالم،  حظـرة  يف  يدخـل  ال  فاملسـلم 
باالعتقـاد  إاّل  ترتتـب عليـه أحـكام اإلسـالم 
يقبـل  ال  الـذي  ـ  التوحيـد  ـ  األصـل  هبـذا 
بمعناهـا  فالعبـادة  التقييـد،  وال  التخصيـص 
احلقيقـي، خمتصـة بـاهلل سـبحانه ال تعـّم غـره 
وإرشاك الغـر معـه ظلـم وتعدٍّ عىل حـدود اهلل 
سـبحانه وتعـاىل قال سـبحانه حاكيـًا عن أحد 
عبـاده الصاحلـن: )َوإِْذ َقـاَل ُلْقـاَمُن اِلْبنِـِه َوُهَو 
َك َلُظْلٌم  ْ ْك بِـاهلل إِنَّ الـرشِّ َيِعُظـُه َيـا ُبنَـيَّ اَل ُتـرْشِ

)لقـامن/13(. َعظِيـٌم( 
الرشيعـة  يف  عمـل  فـكل  هـذا  ضـوء  فعـىل 
اإلسـالمية جيـب أن ينطبـق عـىل هـذا األصـل 
يف  ورد  لـو  حتـى  يتعـّداه،  وال  ـ  التوحيـد  ـ 
حديـث، أو نقـل عـن إمـام يشء يزاحـم ذلك 
أو   )O(النبـي عـىل  كـذب  فهـو  األصـل 
اإلمـام)Q(، وهـو مرفـوض يـرب عـرض 
اجلـدار إذا مل يوجـد لـه حممل حُيمـل عليه يتألم 

التوحيـد. مـع 
املصدر: كتاب التوسل، السبحاين: ص12 بترصٍف.

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َضُعْفَت َفاْضُعْف َعْن َمعاِصي اهلِل(. 



متى ترانا ونراك

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ20

اإلمــام  ظهــور  عالئــم 
ــالم(   ــه الس ــدي )علي المه
ــة  ــة جمموع ــث الرشيف ــر األحادي تذك
كعالئــم  واالُمــور  احلــوادث  مــن 
ــون  ــا املؤمن ــدي هب ــوره )Q( هيت لظه
اســتعدادهم  وترسيــع  لرتســيخ 
ــه  ــاز مهمت ــامهة يف إنج ــه واملس لنرصت

الكــرى. اإلصالحيــة 
العالئم احلتمية وغر احلتمية:

ــمن  ــة قس ــث الرشيف ــر األحادي وتذك
ــام ـ  ــور اإلم ــم ظه ــن عالئ ــن م رئيس

ــه. ــل اهلل فرج عج
 القســم األّول مــا هــو حتمــي الوقــوع، 
ــي  ــر حتم ــو غ ــا ه ــاين م ــم الث والقس
ــة  ــت احلكم ــع إذا اقتض ــد ال يق ــل ق ب
اإلهليــة ذلــك، كــام أن بعــض هــذه 
العالئــم قريبــة مــن زمــن الظهــور 

ــة. ــرتة طويل ــه بف ــابق ل ــا س وبعضه
اللغة الرمزية يف أحاديث العالمات:

أن  اىل  هنــا  اإلشــارة  تنبغــي  كــام 
عــن  حتدثــت  الرشيفــة  األحاديــث 
بلغــة  الظهــور  عالئــم  مــن  كثــر 
الرمــز واإلشــارة، لــذا مــن الــروري 
ملعرفتهــا عــىل نحــو الدقــة دراســة 
هــذه اللغــة ومعرفتهــا، كــام ينبغــي 
كل  بشــأن  مــاورد  كل  اســتجامع 
ــث  ــالت يف األحادي ــن تفصي ــة م عالم
الرشيفــة، ودراســتها بعيــدًا عــن التأّثــر 
بالقناعــات الســابقة، وبتــأيّن وبدقــة 
احلقيقــي،  مصداقهــا  اىل  للتوّصــل 
وعــدم الوقــوع يف التطبيقــات العجولــة 
ــن  ــراد م ــدف امل ــن اهل ــد ع ــي ُتبع الت
ذكــر هــذه العالئــم، خاصــة وأن اللغــة 
ــة بطبيعتهــا جتعــل مــن املمكــن  الرمزي

ــالف  ــذا خ ــداق، وه ــن مص ــر م ــىل أكث ــة ع ــق كل عالم تطبي
ــًا. ــا أيض ــن ذكره ــراد م ــدف امل اهل

كــام أّن مــن الــروري اإلشــارة اىل أن بعــض األحاديــث 
ــف  ــّددت تكالي ــور، ح ــات الظه ــرت عالم ــي ذك ــة الت الرشيف
حمــددة للمؤمنــن ـ عــىل نحــو الترصيــح أو اإلشــارة جتاههــا ـ 
فينبغــي عنــد دراســتها الســعي للتعــرف عــىل هــذه التكاليــف 

ــا. ــن ذكره ــّوة م ــامر املرج ــىل الث ــول ع للحص
ــك  ــة، لذل ــا غيبي ــط بقضاي ــور ترتب ــم الظه ــث أّن عالئ وحي
فإهّنــا تعرضــت للكثــر مــن التحريــف وداَخلهــا الوْضــع، لــذا 
ــن  ــا م ــح منه ــز الصحي ــب لتميي ــذا اجلان ــق يف ه ــي التدقي ينبغ

ــوع. املوض
زوال علل الغيبة:

ــث  ــا األحادي ــت عليه ــي نّص ــور الت ــات الظه ــة اىل عالم اضاف
الرشيفــة، فــإّن املســتفاد مــن األحاديــث الرشيفــة أن مــن 
ــه(  ــل اهلل فرج ــدي )عج ــام امله ــور اإلم ــة لظه ــم املهم العالئ
زوال العلــل والعوامــل التــي أدت اىل غيبتــه، وتوفــر األوضــاع 
املناســبة لقيامــه )ســالم اهلل عليــه( بمهمتــه اإلصالحيــة الكــرى 

ــا: ــي منه والت
ــر  ــن، وتوّف ــة للمؤمن ــص والغربل ــة التمحي ــامل عملي 1 ـ اكت

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َرَأْيَت َربََّك ُيوالي َعَلْيَك اْلَبالَء َفاْشُكْرُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت َربََّك ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َفاْحَذْرُه(. 
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العــدد الــالزم مــن األنصــار األوفيــاء بمختلــف 
مراتبهــم، اي املرتبــة العليــا مــن األنصــار الذيــن 
ــه  ــة ملعاونت ــة الالزم ــاءات القيادي ــون بالكف يتحّل
ــة  ــة العادل ــالمية العاملي ــة اإلس ــة احلكوم يف اقام
حركــة  إدارة  ذلــك  وقبــل  شــؤوهنا،  وإدارة 
الــرصاع ضــد الكفــر والــرشك والعبوديــات 

ــل. ــا بالكام ــا وإزالته ــة ودحره الطاغوتي
ــرت  ــن ذك ــم الذي ــة ه ــذه املرتب ــراد ه ــل أف ولع
األحاديــث الرشيفــة بــأّن عددهــم )313( كعــدة 
ــن  ــة م ــات عالي ــم صف ــرت هل ــدر، وذك ــل ب أه
ــدة  ــن ش ــه، وم ــق معرفت ــة اهلل ح ــامن ومعرف اإلي
التعبــد هلل واإلخــالص لــه فهــم )رهبــان الليــل(، 
ومــن الشــجاعة والكفــاءة اجلهاديــة العاليــة فهــم 
ــة  ــون يف اهلل لوم ــن ال خياف ــار( الذي ــد النه )ُاس
الئــم، ومــن الكفــاءة العلميــة العاليــة واإلحاطــة 
بعلــوم الرشيعــة فهــم )الفقهــاء والقضــاة(، 
ــوالة  ــم )ال ــة فه ــة الفائق ــاءة اإلداري ــن الكف وم
ـ 159(، وغــر  املــكارم: 2/ 158  مكيــال   ( العــدول( 
ــي  ــرى الت ــامية األخ ــات الس ــن الصف ــك م ذل
ُيســتفاد منهــا أهنــم يمّثلــون جهــاز اإلمام)عليــه 
ــل  ــوره قب ــد ظه ــادي واإلداري عن ــالم( القي الس

ــا. ــة وبعده ــة العادل ــه العاملي ــة دولت إقام
ــة  ــالمية العريض ــد اإلس ــر القواع ــا توف 2 ـ منه
املســتعدة للتفاعــل اإلجيــايب مــع أهــداف الثــورة 
املهدويــة الكــرى وإن تباينــت درجاتــا يف تقديم 
ــة  ــذه احلال ــد ه ــذي يوِج ــة، وال ــرصة العملي الن
هــو اتضــاح حقيقــة وأحقيــة منهــج أهــل البيــت 
النبــوي الــذي يمّثلــه املهــدي املوعــود ـ عجل اهلل 
فرجــه ـ، واتضــاح زيــف الشــبهات املثــارة عــىل 
ــج،  ــذا املنه ــد ه ــالمي ض ــخ اإلس ــدى التأري م
واتضــاح أنــه هــو املنهــج الــذي يمّثــل اإلســالم 

ــل. ــدي األصي املحم
وقــد أشــارت األحاديــث الرشيفــة اىل ذلــك 
ــورة  ــة للث ــة املوطئ ــن احلرك ــا ع ــن حديثه ضم
ــة  ــورة النقي ــرض الص ــا يف ع ــة ودوره املهدوي

ملذهــب أهــل البيــت )K( وعلومــه اإلســالمية 
النقيــة عــىل الصعيــد اإلســالمي والعاملــي، وبالتــايل 
عــرض الصــورة األصيلــة لإلســالم )تاريــخ الغيبــة 

.)363 ـ   362 الكــرى: 

نّصــت  التــي  التمهيديــة  احلركــة  هــذه  ودور 
األحاديــث الرشيفــة عــىل انطالقهــا قبيــل الظهــور 
النقيــة لإلســالم  الصــورة  املهــدوي يف عــرض 
ــاري  ــل حض ــالم كبدي ــع لإلس ــة التطل ــد حال يوِج
إلنقــاذ البرشيــة، واإلقبــال عليــه خــارج دائــرة العامل 
اإلســالمي ـ كــام هــو املشــهود حاليــًا يف بــوادره عىل 
األقــل ـ األمــر الــذي يفتح أبــواب التفاعــل اإلجيايب 
ــة الكــرى بــن الشــعوب غــر  مــع الثــورة املهدوي
بــت املــدارس  اإلســالمية أيضــًا، خاصــًة وأهنــا جرَّ
والتيــارات الفكريــة والسياســية االُخــرى وعايشــت 
عمليــًا فشــلها يف حتقيــق الســعادة املنشــودة للبرشية، 
بــل وجلبهــا للبرشّيــة الكثــر مــن األزمــات املاديــة 
ــذي  ــر ال ــًا، األم ــا حالي ــي تعترصه ــة الت واملعنوي
ــدارس  ــارج امل ــذ خ ــل منق ــع اىل بدي ــا تتطل جعله
والتيــارات التــي عرفتهــا، واىل هــذه احلالــة أشــارت 
ــة  األحاديــث الرشيفــة التــي حتدثــت عــن أّن الدول

ــدول. ــة هــي آخــر ال املهدوي
ــورة  ــال املتط ــائل االتص ــر وس ــًا توف ــا أيض 3 ـ منه
التــي تتيــح للجميــع التعرف عــىل احلقائــق، وبالتايل 
الســامح بوصــول احلــق اىل اجلميــع واتضــاح بطــالن 
الرســالة  وأحّقيــة  االُخــرى،  املــدارس  وزيــف 
اإلســالمية التــي حيملهــا املهــدي )Q( وبالتــايل 
ــي  ــه الت ــالمي وأهداف ــار اإلس ــخاص للتي ــي أش تبنّ
ــوا  ــد أن كان ــود )Q( بع ــدي املوع ــا امله ــرّش هب يب
ينتمــون تارخييــا اىل املــدارس االُخــرى، أي االنتقــال 
ــر اىل  ــام تش ــاره )Q(، ك ــوف أنص ــًا اىل صف عملي
لــة للغيبــة بإخــراج  ذلــك األحاديــث الرشيفــة املعلِّ
)ودائــع اهلل( أي املؤمنــن مــن أصــالب الكافريــن.

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َرَأْيَت َربََّك ُيوالي َعَلْيَك اْلَبالَء َفاْشُكْرُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت َربََّك ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َفاْحَذْرُه(. 
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مناسبات الشهر

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ22

عزل أيب بكر من تبليغ سورة براءة: 
ـــراءة حـــن  ـــي )O( ســـورة ب يف األول مـــن ذي احلجـــة ســـنة )9هــــ(، بعـــث النب
ـــل  ـــى جرائي ـــم، فأت ـــاس يف املوس ـــىل الن ـــا ع ـــر يقرؤه ـــع أيب بك ـــه م ـــت علي ُانزل
النبـــي )O( فقـــال: إنـــه ال يـــؤدي عنـــك إال رجـــل منـــك، فبعـــث النبـــي 
ـــه،  ـــا من ـــة فأخذه ـــة واملدين ـــن مك ـــه ب ـــى حلق ـــر حت ـــر أيب بك ـــًا يف أث )O( علي

ـــم.  ـــاس يف املوس ـــىل الن ـــا ع فقرأه
ـــه،  ـــه ب ـــن حلوق ـــزع م ـــام رآه ف ـــر، فل ـــا بك ـــق أب ـــى حل ـــار حت ـــه )Q( س وروي أن
ـــر  ـــت، أم لغ ـــي أن ـــائر مع ـــن؟ أس ـــا احلس ـــا أب ـــت ي ـــم جئ ـــال: في ـــتقبله وق واس
ذلـــك؟ فقـــال أمـــر املؤمنـــن)Q(: )إن رســـول اهلل)O( أمـــرين أن أحلقـــك 
فأقبـــض منـــك اآليـــات مـــن بـــراءة، وأنبـــذ هبـــا عهـــد املرشكـــن إليهـــم، 

ـــه(.  ـــع إلي ـــي أو ترج ـــر مع ـــن أن تس ـــرك ب ـــرين أن أخ وأم
ـــه  ـــل علي ـــام دخ ـــي )O(، فل ـــاد إىل النب ـــه، وع ـــع إلي ـــل أرج ـــر: ب ـــو بك ـــال أب فق
قـــال: يـــا رســـول اهلل، إنـــك أهلتنـــي ألمـــر طالـــت األعنـــاق فيـــه إيّل، فلـــام 

ـــرآن؟  ـــزل يف ق ـــايل؟ ُأن ـــه، م ـــي عن ـــت رددتن توجه
ـــه  ـــه( بأن ـــل جالل ـــن اهلل )ج ـــط إيّل ع ـــن هب ـــن األم ـــي )O(: )ال، ولك ـــال النب فق
ـــي إال  ـــؤدي عن ـــي، وال ي ـــي من ـــك، وع ـــل من ـــت أو رج ـــك إال أن ـــؤدي عن ال ي

ـــي(.  ع
ـــع،  ـــع إىل مج ـــم رج ـــات، ث ـــم واىف عرف ـــة، ث ـــدم مك ـــى ق ـــي)Q( حت ـــق ع فانطل
ثـــم إىل منـــى، ثـــم ذبـــح وحلـــق، وصعـــد عـــىل اجلبـــل املـــرشف املعـــروف 
ـــول  ـــاس، إين رس ـــا الن ـــا أهي ـــمعون ي ـــّرات: أال تس ـــالث م ـــأذن ث ـــعب، ف بالش
ـــم  ـــن عاهدت ـــوله إىل الذي ـــن اهلل ورس ـــراءٌة م ـــال: )ب ـــم ق ـــم؟ ث ـــول اهلل إليك رس
ـــور  ـــه: )إن اهلل غف ـــهٍر(، إىل قول ـــة أش ـــيحوا يف األرض أربع ـــن * فس ـــن املرشك م
ـــا،  ـــاس وكرره ـــمع الن ـــيفه، فأس ـــع بس ـــم مل ـــا، ث ـــن أوهل ـــات م ـــع آي ـــم( تس رحي
فقـــال النـــاس: مـــن هـــذا الـــذي ينـــادي يف النـــاس؟ فقالـــوا: عـــي بـــن أيب 
طالـــب، وقـــال مـــن عرفـــه مـــن النـــاس: هـــذا ابـــن عـــم حممـــد، ومـــا كان 
ـــك،  ـــادي بذل ـــق ين ـــام الترشي ـــام أي ـــد، فأق ـــرة حمم ـــر عش ـــذا غ ـــىل ه ـــرتئ ع ليج

ـــية.  ـــدوة وعش ـــاس غ ـــىل الن ـــرأ ع ويق
غزوة ذات السويق: 

ـــره  ـــن مهاج ـــهرًا م ـــن ش ـــن وعرشي ـــىل رأس اثن ـــة ع ـــن ذي احلج ـــس م يف اخلام
ـــت غـــزوة الســـويق.  )O( كان

ـــدًاً  ـــزو حمم ـــى يغ ـــة حت ـــن جناب ـــه م ـــس رأس ـــذر أن ال يم ـــفيان ن ـــا س ـــك أن أب وذل
ـــىل  ـــى إذا كان ع ـــه، حت ـــُرَّ يمين ـــش لَِي ـــن قري ـــب م ـــرج يف 100 راك )O(، فخ
ـــه  ـــب باب ـــن أخط ـــي ب ـــىل حي ـــرب ع ـــاًل، ف ـــر لي ـــي النض ـــى بن ـــة أت ـــد املدين بري
ـــي  ـــيد بن ـــكم، وكان س ـــن مش ـــالم ب ـــه إىل س ـــرصف عن ـــه، فان ـــح ل ـــى أن يفت فأب

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َأَخْذَت َنْفَسَك ِبطاَعِة اهلِل َأْكَرْمَتها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َتَكلَّْمَت ِباْلَكِلَمِة َمَلَكْتَك َوِإْن َلْم َتَتَكلَّْم ِبها َمَلْكَتها(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َتَكلَّْمَت ِباْلَكِلَمِة َمَلَكْتَك َوِإْن َلْم َتَتَكلَّْم ِبها َمَلْكَتها(. 

ـــاالً  ـــث رج ـــه، وبع ـــى أصحاب ـــى أت ـــه حت ـــب ليلت ـــرج يف عق ـــم خ ـــاره، ث ـــه وس ـــتأذن ل ـــر، فاس النض
ـــًا  ـــار وحليف ـــن األنص ـــاًل م ـــدوا رج ـــض، فوج ـــا: العري ـــال هل ـــة يق ـــوا ناحي ـــة، فأت ـــش إىل املدين ـــن قري م
لـــه فقتلومهـــا، ثـــم انرصفـــوا، ونـــذر هبـــم النـــاس، فخـــرج رســـول اهلل )O( يف طلبهـــم حتـــى 
ـــا  ـــد طرحوه ـــوم ق ـــن أزواد الق ـــفيان، ورأوا زادًا م ـــو س ـــه أب ـــد فات ـــع وق ـــدر، ورج ـــرة الك ـــغ قرق بل

ـــويق.  ـــزوة الس ـــميت غ ـــويق، فس ـــا الس ـــاء، وكان فيه ـــا للنج ـــون منه يتخفف
كتب النبي)O( إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم: 

ـــا  ـــالم، وبعثه ـــم إىل اإلس ـــوك يدعوه ـــي )O( إىل املل ـــب النب ـــنة )6هــــ(، كت ـــة س ـــهر ذي احلج يف ش
ـــة  ـــن خليف ـــة ب ـــس، ودحي ـــه إىل املقوق ـــن أيب بلتع ـــب ب ـــم: حاط ـــه، وه ـــن أصحاب ـــر م ـــتة نف ـــع س م
ـــري إىل  ـــة الضم ـــن أمي ـــرو ب ـــرسى، وعم ـــة إىل ك ـــن حذاف ـــد اهلل ب ـــرص، وعب ـــي إىل قي ـــة الكلب ـــن خليف ب
ـــري  ـــرو العام ـــن عم ـــليط ب ـــاين، وس ـــمر الغس ـــن أيب ش ـــارث ب ـــب إىل احل ـــن وه ـــجاع ب ـــايش، وش النج

ـــه:  ـــه أن ـــن كتب ـــاب م ـــن كل كت ـــي، ويتضم ـــي النخع ـــن ع ـــوذة ب إىل ه
بسم اهلل الرمحن الرحيم: من حممد رسول اهلل إىل ...سالم عىل من اتبع اهلدى. 

ـــت  ـــإن تولي ـــن، ف ـــرك مرت ـــك اهلل أج ـــلم، يؤت ـــلم تس ـــالم، أس ـــة اإلس ـــوك بدعاي ـــإين أدع ـــد ف ـــا بع أم
ـــد إال اهلل  ـــم أال نعب ـــا وبينك ـــواء بينن ـــة س ـــوا إىل كلم ـــاب تعال ـــل الكت ـــا أه ـــل ي ـــم، )ق ـــك إث ـــإن علي ف
ـــا  ـــهدوا بأن ـــوا اش ـــوا فقول ـــإن تول ـــن دون اهلل ف ـــًا م ـــًا أرباب ـــا بعض ـــذ بعضن ـــيئًا وال يتخ ـــه ش ـــرشك ب وال ن

ـــلمون(.  مس
 :)Q(والدة اإلمام عي اهلادي

ـــد  ـــن حمم ـــي ب ـــام ع ـــد اإلم ـــهور( ول ـــىل املش ـــنة )212هــــ( )ع ـــة س ـــن ذي احلج ـــرش م ـــس ع يف اخلام
ـــة.  ـــن املدين ـــا( م ـــادي)Q( بـ)صي ـــي اهل النق

أمه: أم ولد يقال هلا: سامنة املغربية. 
ــب،  ــن، الطيـ ــن، املؤمتـ ــه، األمـ ــامل، الفقيـ ــي، العـ ــادي، النقـ ــى، اهلـ ــب، املرتـ ــه: النجيـ وألقابـ

ــث.  ــن الثالـ ــو احلسـ ــه أبـ ــال لـ ــكري... ويقـ العسـ
وفاة زرارة بن أعن )رضوان اهلل عليه(: 

ـــن  ـــويف زرارة ب ـــادق)Q(، ت ـــام الص ـــهادة اإلم ـــن ش ـــهرين م ـــد ش ـــنة )148هــــ(، وبع ـــة س يف ذي احلج
ـــنة )150هــــ(.  ـــه س ـــل: أن وفات ـــه. وقي ـــد مرض ـــن بع أع

قال النجايش: شيخ أصحابنا يف زمانه ومتقدمهم، وكان قارئًا فقيهًا، متكلاًم، شاعرًا، أديبًا. 
وعـــده الشـــيخ يف رجالـــه تـــارة يف أصحـــاب اإلمـــام الباقـــر)Q(، وأخـــرى يف أصحـــاب اإلمـــام 

 )Q(وثالثـــة يف أصحـــاب اإلمـــام الكاظـــم ،)Q(الصـــادق
وعن ابن ايب عمر قال: قلت جلميل بن دراج: ما أحسن حمرك وأزين جملسك؟ 

فقال: أي واهلل ما كنا حول زرارة إال بمنزلة الصبيان يف الكتاب حول املعلم. 
ـــن أراد  ـــة فم ـــهر ذي احلج ـــابقة لش ـــنني الس ـــا يف الس ـــم ذكره ـــد ت ـــة ق ـــرية ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

االطالع فالرياجع. 

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َأَخْذَت َنْفَسَك ِبطاَعِة اهلِل َأْكَرْمَتها(. 



رجال حول اإلمام

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ24

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإَذا اْبَتَذْلَت َنْفَسَك ِفي َمعاصي اهلِل َأَهْنَتهِا(. 

اسمه: سعد بن احلارث اخلزاعي
والدته: مل نعثر عىل تاريخ والدته . 

:)Q( يف عهد اإلمام عي
ســـعد مـــوىل اإلمـــام عـــي بـــن أيب طالـــب 
)Q( كان واليـــًا لـــه عـــىل أذربيجـــان، 
ــة،  ــس يف الكوفـ ــة اخلميـ ــن رشطـ ومـ
ومل حيـــدد متـــى فـــّوض إليـــه هـــذه 
 املهـــامت، تنقيـــح املقـــال املامقـــاين: ج 2، ص 12. 
 ولكـــن نظـــرًا إىل مـــا ورد يف األخبـــار 
ــواص  ــن خـ ــر مـ ــعدًا كان كقنـ أن سـ

  .)Q( ــي ــام عـ ــدي اإلمـ ومعتمـ

فيِه َغَمْمَتُه َفِزْدُه َغّمًا ِبِحْلِمَك َعْنُه(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َحُلْمَت َعِن السَّ

وأّن اإلمـــام عـــي )Q( بعثـــه 
مفتشـــًا إىل الواليـــة التـــي كان 
ــاًم،  ــا حاكـ ــه فيهـ ــن أبيـ ــاد بـ زيـ
زيـــاد  وبـــن  بينـــه  وحـــدث 
مشـــادة كالميـــة، ومـــن أعاملـــه 
األخـــرى أن اإلمـــام )Q( عّينـــه 
مراقبـــًا عـــىل يزيـــد بـــن حجيـــة 
حينـــام ســـجن يزيـــد بســـبب 
ـــل  ـــد عام ـــا كان يزي ـــه عندم خيانت

اإلمـــام )Q( يف الـــري.

 سعد بن

 الحارث

الخزاعي
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فيِه َغَمْمَتُه َفِزْدُه َغّمًا ِبِحْلِمَك َعْنُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإَذا اْبَتَذْلَت َنْفَسَك ِفي َمعاصي اهلِل َأَهْنَتهِا(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َحُلْمَت َعِن السَّ

:)Q( يف عهد اإلمامن احلسنن
 )Q( ـــن ـــر املؤمن ـــام أم ـــهاد اإلم ـــد استش بع
ـــارث إىل  ـــن احل ـــعد ب ـــم س ـــنة 40هــــ. انض س
ـــّم إىل احلســـن )Q( وخـــرج  احلســـن )Q(، ث
ـــهد  ـــالء، واستش ـــّم إىل كرب ـــة ث ـــه إىل مّك مع
ـــن:  ـــيعة األم ـــان الش ـــوراء. أعي ـــوم عاش ـــه ي ـــن يدي ب
ج 7، ص 221. أورد الســـاموي أن ابـــن شـــهر 

ـــهداء  ـــرة ش ـــره يف زم ـــب ذك ـــوب يف املناق آش
احلملـــة األوىل يـــوم عاشـــوراء. إبصـــار العـــن 

الســـاموي: ص96.

يكفـــي ســـعد بـــن احلـــارث انـــه نـــال 
ـــذي  ـــن )Q( ال ـــام احلس ـــع اإلم ـــهادة م الش
ـــى  ـــم ان ـــك تعل ـــم إن ـــم: )... الله ـــال بحقه ق
ال اعلـــم أصحابـــا خـــرًا مـــن أصحـــايب، 
ــي  ــل بيتـ ــن أهـ ــرًا مـ ــت خـ ــل بيـ وال أهـ
ـــم،  ـــم وعاونت ـــد آزرت ـــرًا فق ـــم اهلل خ فجزاك
ـــوين مل  ـــو قتل ـــري ول ـــدون غ ـــوم ال يري والق
يبتغـــوا غـــري أحـــدًا فـــإذا جنكـــم الليـــل 
ــكم(.  ــوا بأنفسـ ــواده وانجـ ــوا يف سـ فتفرقـ

ــاين: ص74.  ــرج األصفهـ ــن ـ أيب الفـ ــل الطالبيـ مقاتـ

ومـــا قالـــه اإلمـــام )Q( مل يكـــن نابعـــًا 
مـــن عاطفـــة قـــد يتخّيلهـــا البعـــض مـــن 
ــًا  عـــوام النـــاس، فاإلمـــام ال يقـــول كالمـ
ــا  ــاىل ومـ ــم اهلل تعـ ــتندًا اىل علـ إالّ  كان مسـ
ينطـــق تبعـــًا ألهوائـــه حاشـــاه مـــن ذلـــك 
ـــيد  ـــى )O( وس ـــة املصطف ـــو )Q( رحيان فه
ـــد  ـــوم، وق ـــو املعص ـــة وه ـــل اجلنّ ـــباب أه ش
ــالدة  ــن اجلـ ــم مـ ــا خرهـ ــه ملـ ــاء علمـ جـ
والصالبـــة واالســـتعداد بالفـــداء بأنفســـهم 
ـــراه  ـــا ن ـــذا م ـــن، وه ـــبيل الدي ـــرة يف س الطاه
ــًا مـــن قولـــه )Q( ألختـــه زينـــب  واضحـ
)P( عندمـــا ســـألته عـــن أصحابـــه فقـــال 
ــدت  ــام وجـ ــم فـ ــد بلوتـ )Q(:  )واهلل لقـ

ـــون  ـــس يستأنس ـــوس األقع ـــم إالّ األش بينه
باملنيـــة دوين اســـتيناس الطفـــل إىل حمالـــب 
ــوي  ــن ـ املوسـ ــار احلسـ ــن يف أنصـ ــيلة الداريـ ــه(. وسـ ُأّمـ

الزنجـــاين: ص253. 

 :)O( صحبته للنبي
ـــن  ـــعدًا كان م ـــي أن س ـــات حتك ـــاك رواي هن
ــدو أن  ــن يبـ ــي )O(، ولكـ ــة النبـ صحابـ
ـــرد  ـــه مل ي ـــًا؛ ألّن ـــس صحيح ـــر لي ـــذا اخل ه
ــان  ــي )O(. أعيـ ــه أدرك النبـ ــب أنـ يف الكتـ

ــن: ج7، ص221. ــيعة األمـ الشـ

الوفاة: 
ـــنة  ـــّرم س ـــن املح ـــارش م ـــوم الع ـــهد ي استش
61 هـــــ مـــع اإلمـــام احلســـن )Q( يف واقعـــة 

ـــف. الط



جمتـمعـنـــا

املمتلكات الّعامة وثقافة اجملتمع

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ26

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َعَلْوَت َفال َتْفُكْر فيَمْن ُدوَنَك ِمَن اْلُجّهاِل َولِكْن اْقَتِد ِبَمْن َفْوَقَك ِمَن اْلُعَلماِء(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َلْم َتُكْن عالمًا ناِطقًا َفُكْن ُمْسَتِمعًا واِعيًا(. 

ــتطيع  ــن ال يسـ ــه كائـ ــان بأّنـ ــز اإلنسـ يتمّيـ
العيـــش بمفـــرده وإّنـــام يف مجاعـــات ولـــذا 
ـــل  ـــي عاق ـــن اجتامع ـــه كائ ـــوه بأّن ـــد وصف فق
ـــة  ـــة االجتامعّي ـــدرك، وألّن الصبغ ـــق وُم ناط
ـــة  ـــات اجتامعي ـــش يف نطاق ـــىل العي ـــدرة ع والُق
جـــاءت  فقـــد  إنســـانّية  مميـــزات  هـــي 
ــدول  ــة كالـ ــات العاّمـ ــامت واجلامعـ التنظيـ
ـــذي  ـــام ال ـــام الع ـــي النظ ـــة ه ـــاًل، فالدول مث
ينتمـــي إليـــه األفـــراد والنـــاس كافـــة مـــن 
ــن ُمعـــني أو مذهـــب  جنـــس ُمعـــني أو ديـ

ــون  ــة يكـ ــذِه الدولـ ــل هـ ــني، ويف داخـ معـ
النظـــام والقانـــون الســـائد الـــذي تنضبـــط 
ــل  ــة وُتكفـ ــة واخلاصـ ــوق العامـ ــه حقـ فيـ
احلريـــة وُتصـــان فيـــه األرواح واألعـــراض 

واملُمتلـــكات.
اجتامعّيـــة  فريضـــة  العامـــة  املمتلـــكات 

ودينّيـــة:
ــا  ــة وُمقّوماهتـ ــز الدولـ ــاظ عـــىل ركائـ احلفـ
ــل كّل  ــة قبـ ــة ودينّيـ ــة اجتامعّيـ ــي فريضـ هـ
يشء، ينبغـــي عـــىل املواطـــن أن يصوهنـــا 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َعَلْوَت َفال َتْفُكْر فيَمْن ُدوَنَك ِمَن اْلُجّهاِل َولِكْن اْقَتِد ِبَمْن َفْوَقَك ِمَن اْلُعَلماِء(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َلْم َتُكْن عالمًا ناِطقًا َفُكْن ُمْسَتِمعًا واِعيًا(. 

وحُيافـــظ عليهـــا مـــن اخلـــراب، حّتـــى 
يســـتفاد منهـــا ومـــن اخلدمـــات التـــي 
ُتقدمهـــا، ومـــن هـــذِه الركائـــز واملقومـــات 
املجتمعيـــة املمتلـــكات العامـــة، وألمهيتهـــا 
ــة  ــا بكافـ ــظ عليهـ ــب أن ُنحافـ ــة جيـ البالغـ

ــة.  ــائل املتاحـ ــرق والوسـ الطـ
ماهي املمتلكات الّعامة:

املمتلـــكات العاّمـــة هـــي مـــا يقـــع حتـــت 
مظّلـــة امللكّيـــة العاّمـــة، التـــي تشـــمل 
ــاجد،  ــور، واملسـ ــة، واجلسـ ــرق العاّمـ الُطـ
العاّمـــة،  واحلدائـــق  العبـــادة،  ودور 
ــفيات،  ــدارس، واملستشـ ــات، واملـ واجلامعـ
واملرافـــق العاّمـــة، واملراكـــز اخلدمّيـــة عـــىل 

كاّفـــة تصنيفاهتـــا وغريهـــا.... 
ـــىل   ـــة ع ـــىل املحافظ ـــع ع ـــف املجتم ـــف نثّق كي

ـــة: ـــكات العاّم املمتل
ـــدى  ـــّذرًا ل ـــوم ُمتج ـــون مفه ـــب أن يك 1- جي
اجلميـــع وُخصوصـــًا مـــن ســـنّي الطفولـــة 
الباكـــرة؛ ألّن هـــذِه املحافظـــة جيـــب أن 
ـــم  ـــشء؛ ألهّنُ ـــدى الن ـــة ل ـــة وثقاف ـــون تربي تك
هـــم مـــن ُنعـــّول عليهـــم ُمســـتقباًل، أن 
يكونـــوا فاعلـــني للحفـــاظ عـــىل املصالـــح 

ــة واخلاّصـــة. العاّمـ
ـــكل  ـــاِهم بش ـــي: ُيس ـــد الدين ـــة البع  2- تقوي
ـــة؛  ـــكات العاّم ـــث يف املمتل ـــع العب ـــري يف من كب
ألّن ختريـــب املصلحـــة العاّمـــة هـــو ذنـــب 
تقرفـــه بحـــّق جُمتمـــع بـــأرسه وليـــس مـــع 
شـــخص واحـــد، وهـــذا مـــن األمـــور 

املحّرمـــة قطعـــًا. 

3- ســـّن الترشيعـــات والقوانـــني الرادعـــة 
ليتـــم حُماســـبة كّل مـــن ُتســـّول لـــه نفســـه 
ـــا؛ ألّن  ـــة وختريبه ـــكات العاّم ـــث باملمتل العب
ـــامر  ـــه ثِ ـــون رادع ول ـــو قان ـــاب ه ـــون العق قان
ـــظ  ـــو حيف ـــف ال وه ـــّدًا، كي ـــرية ج ـــع كب ومناف

املصلحـــة العاّمـــة.
4- جيـــب املســـامهة يف توعيـــة وإرشـــاد كّل 
ـــة  ـــق العاّم ـــيسء إىل أحـــد املراف ـــراه ُي ـــن ت م
فأنـــت عندمـــا تنصـــح أحدهـــم باالبتعـــاد 
ــاظ  ــامهت يف احلفـ ــد سـ ــة فقـ ــن امُلخالفـ عـ
ــي  ــق، التـ ــكات واملرافـ ــذِه املمتلـ ــىل هـ عـ
ـــن  ـــتخدم م ـــى ُتس ـــت، وتبق ـــا أن ـــتفيد منه تس
ِقَبـــل األجيـــال الالحقـــة. تقديـــم اخلدمـــة 

التطّوعيـــة يف صيانـــة املرافـــق العاّمـــة، 
مؤسســـات  مـــع  اخلدمـــة  تقديـــم   -5
امُلجتمـــع املحـــّي؛ ألن املشـــاركة ُتســـهم 
ـــكات  ـــىل املمتل ـــاظ ع ـــل يف احلف ـــكل فاع بش
ــن  ــتدامتها مـ ــىل اسـ ــل عـ ــة، وتعمـ العاّمـ
والصيانـــة  الوقائيـــة،  الصيانـــة  خـــالل 
الفعلّيـــة، وكذلـــك ال بـــأس لـــو ســـامهت 
يف بعـــض املـــال مـــن أجـــل احلفـــاظ عـــىل 

املمتلـــكات العاّمـــة وتطويرهـــا.
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العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ28

ِب َلُه(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا كاَن ُهُجوُم اْلَمْوِت ال ُيْؤَمُن َفِمَن اْلَعَجِب َتْرُك التََّأهُّ

مـن املعـروف واملشـهور بـني علـامء اإلسـالم أنَّ رسـول اهلل )O( عندمـا كان يف مّكة 
أرسى بـه اهلل تبـارك وتعاىل بقدرته من املسـجد احلرام إىل املسـجد األقـى، ومن هناك 
ُعـرج به إىل السـامء لـريى آثار العظمـة الّربانية وآيـات اهلل الكرى يف فضاء السـاموات، 

ثـّم عـاد )O( يف نفـس الليلة إىل مّكـة املكرمة.
املعراج يف القرآن واحلديث:

يف كتاب اهلل سورتان تتحدثان عن االرساء واملعراج:
السـورة األوىل هي سـورة اإلرساء، وقد أشـارت إىل القسـم األّول من سـفر الرسـول 
)O( )أي أشـارت إلرساءه )O( مـن املسـجد احلـرام إىل املسـجد األقـى(. قـال 
ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمْن امْلَْسـِجِد احْلَـَراِم إىَِل امْلَْسـِجِد األَْقَى الَِّذي  ـِذي َأرْسَ تعـاىل: )ُسـْبَحاَن الَّ

ـِميُع اْلَبِصـرُي( اإلرساء: آية 1.  َباَرْكنَـا َحْوَلـُه لِنُِرَيـُه ِمـْن آَياتِنَا إِنَّـه ُهَو السَّ
السـورة الّثانيـة التـي أشـارت للمعـراج هـي سـورة النجـم التـي حتدثت عنُه يف سـِت 
ُة امْلَـْأَوى*  آيـات هـي: )َوَلَقـْد َرآُه َنْزَلـًة ُأْخـَرى * ِعنـَد ِسـْدَرِة امْلُنَْتَهـى * ِعنَدَهـا َجنَـّ
ـِه  ـْدَرَة َمـا َيْغَشـى* َمـا َزاَغ اْلَبـرَصُ َوَمـا َطَغـى * َلَقـْد َرَأى ِمـْن آَيـاِت َربِّ إِْذ َيْغَشـى السِّ

النجـم: 18-13. اْلُكـْرَى( 

قال أمير المؤمنين )Q(: )اْكِتساُب اْلَحَسناِت َأْفَضُل اْلَمكاِسِب(. 
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ِب َلُه(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اْكِتساُب اْلَحَسناِت َأْفَضُل اْلَمكاِسِب(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا كاَن ُهُجوُم اْلَمْوِت ال ُيْؤَمُن َفِمَن اْلَعَجِب َتْرُك التََّأهُّ

تاريخ وقوع االسراء والمعراج:
هنـاك اختالفـات بـني املؤّرخـني املسـلمني حـول تاريـخ وقـوع اإلرساء واملعـراج، إذ يقـول 

البعـض: أّنـه حصـل يف السـنة العـارشة للبعثـة يف ليلـة السـابع والعرشيـن من شـهر رجب، 

والبعـض يقـول: إنَّـه عـرج بـه )O( يف )1٧( مـن شـهر رمضـان مـن السـنة الّثانيـة عرشة 

للبعثـة املباركـة. وبعض ثالث قـال: إنَّ املعراج وقـع يف أوائل البعثة. ولكـن يف كل األحوال، 

فـإنَّ االختـالف يف تأريـخ وقـوع املعـراج ال ينفـي أصـل احلادثـة. النّبـي واصـل معراجه إىل 

السـامء خـالل مراحـل عديدة.

 1ـ وهـي مـا بـني املسـجد احلـرام واملسـجد األقـى وقـد ُأشـري إليهـا يف اآليـة مـن سـورة 

ـَن امْلَْسـِجِد احْلَـَراِم إىَِل امْلَْسـِجِد األَْقـَى...(  ى بَِعْبـِدِه َلْيـاًل مِّ ـِذي َأرْسَ اإلرساء: )ُسـْبَحاَن الَّ

آيـة 1. اإلرساء: 

2ـ تقـول بعـض الروايـات أّن النّبـي )O(: )نـزل يف املدينة أثنـاء إرسائه مـع جرئيل فصىّل 
هبا( بحـار األنـوار: ج 18، ص319.

3ـ كـام صـىّل أيضًا يف املسـجد األقى مـع أرواح األنبياء العظام كإبراهيم وموسـى وعيسـى 
)K(، وكان النبـي )O( إمامهـم يف الصـالة، ثـّم بـدأ املعراج إىل السـاموات السـبع فجاهبّن 

سـامًء بعـد سـامء وواجـه يف كّل سـامء مشـاهد جديـدة، فالتقـى املالئكـة والنبيـني يف بعضها، 

واجلنّـة وأهلهـا يف بعضهـا، والنـار وأهلهـا يف بعضهـا، ومحـل مـن كّل يف خاطـره وروحـه 

ذكريـات قّيمـة، وشـاهد يف عجائـب كّل واحدة منهـا رمزًا من رمـوز عامل الوجـود ورّسًا من 

أرساره، وبعـد عودتـه ذكرها ألمتـه رصاحًة أحيانـًا وبالكناية أو املجاز أحيانًا، وكان يسـتلهم 

منهـا لربية أّمتـه وتعليمـه بكثرة.

وهـذا األمـر يـدّل عـىل أّن واحـدًا مـن أهداف هـذا السـفر السـاموي االسـتفادة مـن النتائج 

ـِه  العرفانّيـة والربويـة هلـذه املشـاهدات، والتعبـري القـرآين الغزيـر: )َلَقـْد َرَأى ِمـْن آَيـاِت َربِّ

النجـم: آيـة 18. يمكـن أن يكـون إشـارة إمجاليـة جلميـع األمـور. وللـكالم تتمـة. اْلُكـْرَى( 



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )67( لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ30

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

عزتي يف ديين

ــر إىل مدرســتها وهــي تلبــس  ــاح املبّك ــد... ذهبــت يف الصب ــة اســمها هن ــاك طفلــة صغــرية مجيل    كانــت هن
حجاهبــا، ويف يــوم مــن األيــام عــادت مــن املدرســة وعليهــا ســحابة حــزن وكآبــة وهــّم وغــّم، فســألتها أمهــا 
ســتي هّددتنــي إن جئــت مــرة أخــرى بمثــل هــذه  عــن ســبب ذلــك فقالــت  وهــي مــن بيــت حمافــظ -: إن ُمدرِّ

املالبــس الطويلــة،
 فقالت األم: ولكنها املالبس التي يريدها اهلل - جل وعال -

سة ال تريدها. فقالت الطفلة: لكن امُلدرِّ
رِك وأنعــم عليــك، أم  ســة ال تريــد، واهلل يريــد، فمــن تطيعــني إذن؟ اهلل الــذي خلقــك وصــوَّ  فقالــت األم: امُلدرِّ

خملــوق ال يملــك رضا وال نفعــا؟
فقالت الطفلة بفطرهتا السليمة: ال، بل أطيع اهلل وليكن ما يكون.

ويف اليوم الثاين لبست تلك املالبس وذهبت هبا إىل املدرسة، وملا رأهتا املعلمة انفجرت غاضبة،
تؤّنب تلك الفتاة التي تتحّدى إرادهتا، وال تستجيب ملطالبها وال ختاف من هتديدها ووعيدها... 

أكثــرت عليهــا مــن الــكالم، وملــا زادت املعلمــة مــن التأنيــب والتبكيــت، َثُقــَل األمــُر عــىل الطفلــة املســكينة 
الريئــة، فانفجــرت يف بــكاء عظيــم شــديد مريــر أليــم، أذهــل املعلمــة، ثــم تفكفــْت دموعهــا، وقالــت كلمــة 

حــق ختــرج مــن فمهــا كالقذيفــة تقــول: واهلل مــا أدري هــل أطيعــِك أنــِت أم هــو؟
 قالت املعلمة: ومن هو؟ 

قالــت: اهلل رب العاملــني الــذي خلقنــي وخلقــِك، وصــّورين وصــّورِك، أأطيعــك فألبــس مــا تريديــن وأغضبــه 
هــو، أم أطيُعــُه وأعصيــِك أنــت ؟!... ال... بــل ســأطيعه وليكــن مــا يكــون.

ُذهلــت املعلمــة وُدهشــت، هــل هــي تتكلــم مــع طفلــة أم مــع راشــدة؟ ووقعــت منهــا الكلــامت موقعــا عظيــام 
بليغــا وســكتت عنهــا املعلمة...

 ويف اليــوم التــايل اســتدعت املعلمــة أم البنــت وقالــت هلــا: لقــد َوَعَظْتنــي ابنُتــك أعظــم موعظــة ســمعتها يف 
فتنــي ابنُتــك مــن أنــا! ًا هلل حتــى عرَّ ــدَّ حيــايت، لقــد تبــُت إىل اهلل وأنبــُت إىل اهلل، فقــد جعلــُت نفــيس نِ

فجزاِك اهلل من أم مربية خريا.
العــرة يف القصــة: جيــب علينــا أن نتمســك بديننــا وباحلــق، وبحجابنــا مهــام كانــت الظــروف، وقــد يكــون هذا 

الثبــات ســببا يف توبــة وانابــة مــن حولنا
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يِّئاِت َأْولى ِمِن اْكِتساِب اْلَحَسناِت(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اْجِتناُب السَّ
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