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كرامات االمام
الباقـــر
روي عـــن اإلمـــام الصادق [ Qأنـــه قال]
أن عبـــد امللك بـــن مروان كتـــب إىل عامله
باملدينة  -ويف رواية :هشـــام بـــن عبد امللك
وجـــه إ ّيل حممـــد بن عـــي ،فخرج أيب
 أن ّوأخرجني معـــه ،فمضينا حتى أتينـــا َمدْ َين
شـــعيب(( )Qمدينـــة قوم شـــعيب ،وهي
جتاه تبـــوك عىل بحـــر القلزم ،بينهام ســـت
مراحـــل ،وهي أكـــر من تبوك ،وهبـــا البئر
التي اســـتقى هبا موســـى  Qلغنم شعيب)،
فإذا نحن بدَ ْيـــر عظيم [البنيـــان] وعىل بابه
أقوام ،عليهم ثياب صوف خشـــنة ،فألبسني
والـــدي ولبس ثيابا خشـــنة ،وأخـــذ بيدي
حتى جئنـــا وجلســـنا عند القـــوم ،فدخلنا
مع القـــوم الدَّ ْير.
فرأينا شـــيخا قد ســـقط حاجباه عـــى عينيه
من الكـــر ،فنظـــر إلينا ،فقـــال أليب :أنت
منَّا ،أم مـــن هذه األمـــة املرحومة؟
قال :ال ،بـــل من هـــذه األمـــة املرحومة.
جهاهلا؟
قـــال :من علامئهـــا أم مـــن ّ
قـــال أيب :من علامئهـــا .قال :أســـألك عن
مســـألة؟ قال [له] :ســـل [ما شـــئت].
قـــال :أخربين عن أهـــل اجلنـــة إذا دخلوها
وأكلـــوا من نعيمهـــا هل ينقـــص من ذلك
يشء؟
قال :ال .قال الشيخ :ما نظريه؟
قال أيب :أليـــس التوراة واإلنجيـــل والزبور
والقـــرآن يؤخـــذ منهـــا وال ينقـــص منها
[يشء]؟ قـــال :أنـــت مـــن علامئهـــا .ثم
قـــال :أهل اجلنة هـــل حيتاجـــون إىل البول
و ا لغا ئط ؟
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قـــال أيب :ال .قال [الشـــيخ] :وما نظري ذلـــك؟ قال أيب :أليـــس اجلنني يف بطن أمـــه يأكل ويرشب
وال يبول وال يتغوط؟
قال :صدقت .قال :وسأل عن مسائل [كثرية] وأجاب أيب [عنها].
ثم قال الشـــيخ :أخربين عن توأمني ولدا يف ســـاعة ،وماتا يف ســـاعة ،عاش أحدمها مائة ومخســـن
ســـنة ،وعاش اآلخر مخســـن 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].
فخر 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.
وأجلس بـــن يدي أيب،
فرجعـــوا ،ثم جاؤوا بـــهُ ،
فقال [الشيخ] :ما اسمك؟ قال  :Qحممد .قال :أنت حممد النبي؟ قال :ال أنا ابن بنته.
قال :ما اسم أمك؟ قال :أمي فاطمة .قال :من كان أبوك؟ قال :اسمه عيل.
قال :أنت ابن إليا بالعربانية وعيل بالعربية؟ قال :نعم .قال :ابن شرب 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
تلت هذه األمـــة إمامها املفروض طاعتـــه عليهم أي ِعربة
يل مســـألة مل يعرفها العلـــاء! فأخربين إذ َق ْ
يرهيـــم اهلل يف ذلك اليوم؟
قال أيب :إذا كان كذلك ال يرفعون حجرا إال ويرون حتته دما عبيطا (خالص طري).
فق ّبل عبد امللـــك رأس أيب ،وقال :صدقـــت ،إن يف اليوم الـــذي ُقتل فيه أبوك عـــي ابن أيب طالب
 Qكان عـــى باب أيب مروان حجـــر عظيم ،فأمر أن يرفعـــوه فرأينا حتته دمـــا عبيطا يغيل.
وكان يل أيضـــا حوض كبـــر يف بســـتاين وكان حافتاه حجارة ســـوداء ،فأمـــرت أن ترفع ويوضع
مكاهنا حجـــارة بيض ،وكان يف ذلـــك اليوم قتل احلســـن  Qفرأيت دما عبيطا يغـــي حتتها ،أفتقيم
عندنا ولك مـــن الكرامات ما تشـــاء ،أم ترجع؟
قـــال أيب :بل أرجـــع إىل قرب جدي ،فـــأذن باالنرصاف ،فبعث قبـــل خروجنا بريـــدا يأمر أهل كل
منـــزل أن ال يطعمونـــا وال يمكنونـــا من النـــزول يف بلد حتى نمـــوت جوعا ،فكلـــا بلغنا منزال
طردونـــا ،وفنـــى زا ُدنا حتى أتينـــا مدين شـــعيب ،وقد أغلق بابـــه ،فصعد أيب جبـــا هناك ّ
مطل
ـــو ِم ا ْع ُبدُ وا اهلل
(وإِ َل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
اه ْم ُشـــ َع ْيب ًا َق َال َيا َق ْ
عىل البلـــد  -أو مكانا مرتفعا عليـــه  -فقـــرأَ :
ِ ٍ
ِ
ـــر ُه َوال تَن ُق ُصوا ا ْلِ ْك َي َ
ـــال َوا ْلِ َيز َ
اب
ُـــم بِ َخ ْ ٍي َوإِ ِّن َأ َخ
ُ
ـــاف َع َل ْيك ُْم َع َذ َ
ان إِ ِّن َأ َراك ْ
َما َلك ُْم مـــ ْن إ َله َغ ْ ُ
ِ
يـــط ،ويا َقو ِم َأو ُفـــوا ا ْلِ ْكي َال وا ْلِ َيز َ ِ
ٍ
َّاس َأ ْشـــ َيا َء ُه ْم َوال َت ْع َث ْوا ِف
َي ْو ٍم ُ ِم
ان بِا ْلق ْســـط َوال َت ْب َخ ُســـوا الن َ
َ َ
ََ ْ ْ
ِ
األَر ِ ِ ِ
ني) (ســـورة هود )85 - 83 :ثـــم رفع صوته وقال:
ُـــم إِ ْن كُنت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
ض ُم ْفســـدي َنَ ،بق َّي ُة اهلل َخ ْ ٌي َلك ْ
ْ
وأنـــا  -واهلل  -بقية اهلل.
فأخربوا الشـــيخ بقدومنـــا وأحوالنا ،فحملـــوه إىل أيب ،وكان معهـــم من الطعام كثري ،فأحســـن
ضيافتنـــا ،فأمر الـــوايل بتقييد الشـــيخ ف ُق ّيـــد ليحملوه إىل عبـــد امللك ألنه خالـــف أمره.
قـــال الصـــادق  :Qفاغتممت [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
واجلرائح ،قطب الدين الراونـــدي :ج ،1ص293-291
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وقفـة فقهـية

ّاس َفال َت ْع ُظ ْم في َع ْي َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا أَ َر ْد َت أَ ْن َت ْع ُظ َم َمحا ِسن َ
نك).
ُك َب ْي َن الن ِ

مبطالت الصالة

احللقة األوىل

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

حتدثنـا يف العـدد السـابق عـن بعـض مبطالت
الصلاة وكان اخرهـا هـو التك ّلـم عمـد ًا ،ويف
هـذا العـدد نكمـل احلديـث عنها.
أحـكام السلام وسـائر التح ّىـات يف الصلاة
وغريهـا
ّ
للمصل االبتداء بالسالم؟
السؤال :هل جيوز
ّ
للمصل ابتداء السلام وال
اجلـواب :ال جيـوز
غريه مـن أنـواع التح ّية.
ّ
للمصل ر ُّد السالم؟
السؤال :هل جيوز
اجلـواب :جيوز للمصلي ر ُّد السلام بل جيب،
صحـت ،وإن
وإذا مل يـر ّد ومضى يف صالتـه ّ
أثم.
السـؤال :ماهـي كيفيـة ر ّد السلام يف أثنـاء
الصلاة؟
اجلـواب :جيـب أن يكـون ر ّد السلام يف أثنـاء
الصلاة بمثل ما سـ ّلم بأن ال يزيـد عليه بيشء،
وكـذا ال يقـدّ م الظرف(عليكم) إذا سـ ّلم عليه
مـع تقديـم السلام على األحـوط لزومـ ًا ،بل
األحـوط األوىل أن يكـون الـر ّد مماث ً
ال للسلام
6
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يف مجيـع خصوص ّياته حتّـى يف التعريف والتنكري
واجلمـع واإلفـراد ،فـإذا قـال( :السلام عليك)
ر ّده بمثلـه ،وكذلـك إذا قـال( :سلام عليـك)
أو (السلام عليكـم) أو (سلام عليكـم) ،وإذا
سـ ّلم املسـ ِّلم بصيغـة اجلـواب بـأن قـال مثلاً:
ختير بين الـر ّد باملثـل وتقديم
(عليـك السلام) ّ
فيسـتحب
السلام ،وأ ّمـا يف غير حـال الصلاة
ّ
الـر ّد باألحسـن فيقـول مث ً
ال يف (سلام عليكم):
(عليكـم السلام ورمحـة اهلل وبركاتـه).
السـؤال :هـل جيـب ر ّد السلام يف أثنـاء الصالة
إذا ُسـ ّلم عليـه بامللحـون (أي الـذي فيـه خطأ)؟
اجلـواب :إذا سـ ّلم بامللحـون وجـب اجلـواب،
واألحـوط لزومـ ًا كونـه صحيحـ ًا.
السـؤال :هـل جيـب ر ّد السلام يف أثنـاء الصالة
إذا كان املسـ ِّلم صب ّيـ ًا مم ّيـز ًا أو امـرأة أجنب ّية؟
اجلواب :جيب ر ّد السلام وإن كان املسـ ِّلم صب ّي ًا
مم ّيز ًا ،أو امـرأة أجنب ّية.
السؤال :هل جيب إسامع ر ّد السالم؟
اجلـواب :جيـب إسماع ر ّد السلام يف حـال
الصلاة وغريهـا.
السـؤال :إذا كان إسماع ر ّد السلام واجبـ ًا ،فهل
جيـب ر ّد السلام إذا تعـذر اإلسماع كما لـو كان
أصم؟
ا ُملسـ ِّلم بعيـد ًا ،أو ّ
اجلـواب :لـو مل يمكـن اإلسماع كما لـو كان
املسـ ِّلم
أصـم ،أو كان بعيـد ًا ولـو بسـبب املشي
ّ
رسيعـ ًا ،فـإن أمكـن تفهيمـه إ ّيـاه (رد السلام)
بإشـارة أو نحوهـا وجـب الـر ّدّ ،
وإل مل جيـب يف
غير حـال الصلاة ،وال جيـوز فيهـا.
السـؤال :هل جيـب ر ّد السلام إذا كانـت التح ّية
بغري السلام مثـل( :ص ّبحـك اهلل باخلري)؟
اجلـواب :إذا كانـت التح ّيـة بغير السلام
مثـل( :ص ّبحـك اهلل باخلير) مل جيـب الـر ّد ،وإن
كان أحـوط وأوىل ،وإذا أراد الـر ّد يف الصلاة،
فاألحـوط وجوبـ ًا الـر ّد بقصـد الدعـاء عىل نحو

ّاس َفال َت ْع ُظ ْم في َع ْي َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا أَ َر ْد َت أَ ْن َت ْع ُظ َم َمحا ِسن َ
نك).
ُك َب ْي َن الن ِ

يكـون املخاطـب بـه اهلل تعـاىل مثـل( :ال ّلهـم
ص ّبحـه باخلير).
ّ
املصل؟
السؤال :هل يستحب السالم عىل
ّ
املصل.
اجلواب :يكره السالم عىل
السـؤال :إذا سـ ّلم واحـد على مجاعـة ،هل جيب
الـرد عليهـم مجيعا؟
اجلـواب :إذا سـ ّلم واحـد على مجاعـة كفـى ر ّد
واحـد منهم.
السـؤال :إذا سـ ّلم واحـد على مجاعـة منهـم
ّ
ّ
للمصلي
املصلي فـر ّد واحـد منهـم ،فهـل جيـوز
الـر ّد؟
اجلـواب :إذا سـ ّلم واحـد على مجاعـة منهـم
ّ
ّ
للمصلي الـر ّد
املصلي فـر ّد واحـد منهـم ملجيـز
على األحوط لزومـ ًا ،وإن كان الـرا ّد صب ّيـ ًا مم ّيز ًا
يكتفـى بـر ّده وإن كان األحـوط اسـتحباب ًا الـر ّد
واإلعـادة.
السـؤال :إذا سـ ّلم واحـد على مجاعـة منهـم
ّ
ّ
ّ
املصلي يف
وشـك
املصلي ومليـر ّد واحـد منهـم،
ّ
أن املسـ ّلم قصـده مـع اجلامعـة ،أو ال ،فهل جيب
ّ
املصلي الـرد؟
على
املصلي يف ّ
اجلـواب :إذا ّ
ّ
أن املسـ ّلم قصده
شـك
مـع اجلامعـة ملجيـز الـر ّد وإن ملير ّد واحـد منهم.
مـرات عديـدة ،فهـل جيـب
السـؤال :إذا سـ ّلم ّ
الـر ّد بعددهـا؟
مـرات عديدة كفـى اجلواب
اجلـواب :إذا سـ ّلم ّ
مـرة واحدة.
ّ
السـؤال :إذا سـ ّلم مرة ثانيـة بعد اجلـواب عليه،
فهل جيـب الر ّد؟
اجلـواب :إذا سـ ّلم مـرة ثانية بعد اجلـواب عليه،
فاألحـوط وجوبـ ًا الـر ّد ،هـذا إذا مل ينطبـق عليه
عنـوان االسـتهزاء ونحـوهّ ،
وإل مل جيب.
السـؤال :إذا سـ ّلم على شـخص مـر ّدد بين
شـخصني هـل جيـب الـر ّد على ٍّ
كل منهما؟

اجلـواب :إذا سـ ّلم على شـخص مـر ّدد بين
أي منهما الـر ّد ،ويف الصالة
شـخصني مل جيـب على ٍّ
ال جيـوز الـر ّد.
السـؤال :إذا تقـارن شـخصان يف السلام ،فعىل من
جيـب الر ّد؟
اجلـواب :إذا تقـارن شـخصان يف السلام وجـب
على ٍّ
كل منهما الـر ّد على اآلخـر على األحـوط
لزومـ ًا.
السؤال :هل جيب الر ّد إذا س ّلم سخر ّية أو مزاح ًا؟
اجلواب :إذا س ّلم سخر ّية أو مزاح ًا ملجيب الر ّد.
السؤال :هل جيب الر ّد إذا س ّلم حني املغادرة؟
اجلـواب :إذا سـ ّلم حين املغـادرة واملتاركـة ملجيب
الر ّد .
السـؤال :إذا قال(:سلام) بـدون (عليكـم) ،هـل
جيـب الـر ّد؟
اجلـواب :إذا قال( :سلام) بـدون (عليكم) وجب
اجلـواب يف الصلاة إ ّما بمثلـه ويقـدّ ر (عليكم) ،أو
بقوله( :سلام عليكم).
املصلي يف ّ
السـؤال :إذا ّ
ّ
بـأي
شـك
أن السلام كان ّ
صيغـة ،فكيـف يكـون الـر ّد؟
املصلي يف ّ
اجلـواب :إذا ّ
ّ
بـأي
شـك
أن السلام كان ّ
صيغـة فاألحـوط لزومـ ًا أن يـر ّد بقولـه( :سلام
عليكـم).
السؤال :هل جيوز تأخري ر ّد السالم؟
اجلـواب :جيب ر ّد السلام فـور ًا ،فإذا ّ
أخـر عصيان ًا
أو نسـيان ًا حتّـى خـرج عرفـ ًا عن صـدق اجلواب يف
حـال التح ّيـة ملجيب الـر ّد ،ويف الصلاة ال جيوز.
السـؤال :هـل جيب ر ّد السلام إذا ّ
شـك يف اخلروج
عـن صدق اجلـواب يف حـال التح ّية ،بسـبب تأخري
ر ّد السالم؟
اجلـواب :إذا ّ
شـك يف اخلـروج عن صـدق اجلواب
يف حـال التح ّيـة بسـبب تأخير ر ّد السلام ،وجـب
الـر ّد وإن كان يف الصلاة.
7

تفسـري القـرآن

َج َم َع ِبذل َ
ال ْحسانِ).
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا أَ ْح َسن َ
ِي ِة اللِّسا ِن َو َفضيلَ ِة ْ ِ
ِك َب ْي َن َمز َّ
ْت ا ْل َق ْو َل َف َأ ْح ِس ِن ا ْل َع َم َل ِلت ْ

املباهلة

اج َك فِ ِيه ِمـ ْن َب ْع ِد َمـا َجا َء َك
قـال تعـاىلَ ( :ف َمـ ْن َح َّ
ِ
ِ
ُـم
مـ ْن ا ْلع ْلـ ِم َف ُق ْـل َت َعا َل ْ
ـوا نَـدْ ُع َأ ْبنَا َءنَـا َو َأ ْبنَا َءك ْ
ِ
ِ
ـم َن ْبت َِه ْل
َون َسـا َءنَا َون َسـا َءك ُْم َو َأ ْن ُف َسـنَا َو َأ ْن ُف َسـك ُْم ُث َّ
لى ا ْلك ِ
َفن َْج َع ْـل َل ْعنَـ َة اهلل َع َ
ين) .آل عمران61:
َاذبِ َ
بعـد اآليـات التي اسـتدل فيها عىل بطلان القول
بإلوهيـة عيسـى بـن مريـم ( ،)Qيأمـر اهلل نبيـه
باملباهلـة إذا جـاءه مـن جيادله من بعد مـا جاء من
العلـم واملعرفـة .وأمـره أن يقول هلم :إين سـأدعو
أبنائـي ،وأنتـم ادعـوا أبناءكـم ،وأدعـو نسـائي،
8
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وأنتـم ادعوا نسـاءكم ،وأدعـو نفيس ،وتدعـون أنتم
أنفسـكم ،وعندئـذ ندعـو اهلل أن ينـزل لعنتـه على
الـكاذب منـا (فمـن حاجـك فيه مـن بعد مـا جاءك
مـن العلم فقـل تعالوا نـدع أبناءنا وأبناءكم ونسـاءنا
ونسـاءكم وأنفسـنا وأنفسـكم ثم نبتهل فنجعل لعنة
اهلل على الكاذبني).
وإن املباهلـة  -وإن مل يكـن يف اآليـة مـا يشير إىل
تأثريهـا  -كانـت بمثابـة السـهم األخير بعـد أن مل
ينفـع املنطـق واالسـتدالل ،فـإن الدعـاء وحـده مل
يكـن املقصـود هبا ،بـل كان املقصـود منها هـو أثرها
اخلارجـي
مباهلـة يف األصـل مـن مادة هبـل (على وزن أهل)
بمعنـى إطلاق وفـك القيد عـن اليشء ،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
يبين صـدق النبي
عنـد العـرب ،بـل كانـت أسـلوبا ّ
( )Oوإيامنـه بشـكل قاطـع ،إذ كيـف يمكـن ملـن
ال يؤمـن كل اإليمان 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
على 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 ( )Oإىل املباهلـة تعتبر واحـدا مـن األدلـة عىل
صـدق دعوتـه وإيامنـه الراسـخ هبـا ،بصرف النظـر
عـن النتائـج التـي كانـت ستكشـف عنهـا املباهلة.
تقـول الروايـات اإلسلامية :عنـد عـرض هـذا
االقتراح للمباهلـة ،طلـب ممثلـو مسـيحيي نجـران

َّط َعلَ ْي َك ا ْل َغ َض ُب َف ْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َت َسل َ
الس ُكو ِن َو ا ْل َوقارِ).
اغلِ ْب ُه ِب ُّ

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 حضر يف كثير 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
أطفالـه إىل املوعـد ،فليعلمـوا أنـه نبـي اهلل حقـا،
وليتجنبـوا مباهلتـه.
وقـد حضر املسـيحيون إىل املـكان املعني ،ثـم رأوا أن
رسـول اهلل ( )Oأقبـل حيمـل احلسين ( )Qعلى يـد
ويمسـك احلسـن ( )Qباليد األخرى ومـن خلفه عيل
وفاطمـة ( ،)Lوهـو يطلـب منهـم أن يؤ ّمنـوا على
دعائـه عند املباهلـة .وإذ رأى املسـيحيون هذا املشـهد
اسـتوىل عليهم الفـزع ،ورفضـوا الدخـول يف املباهلة،
و َقبِ ُلـوا التعامـل معـه بشروط أهـل الذمة.
وروي أن األسـقف قـال هلـم :إين ألرى وجوهـا لـو
سـألوا اهلل أن يزيـل جبلا مـن مكانـه ألزالـه ،فلا
تبتهلـوا فتهلكـوا وال يبقـى عىل وجـه األرض نرصاين
إىل يـوم القيامـة.
أحد أدلة عظمة أهل البيت (:)K
يصرح املفسرون مـن الشـيعة والسـنة أن آيـة املباهلة
قـد نزلـت بحـق أهـل بيـت النبـي ( ،)Oوأن الذين
اصطحبهـم النبـي ( )Oمعـه للمباهلـة هبـم هـم:
احلسـن واحلسين وفاطمة وعلي ( )Kوعليـه ،فإن (
أبناءنـا ) الـواردة يف اآليـة ينحرص مفهومها يف احلسـن
واحلسين ( ،)Lومفهـوم (نسـاءنا )ينحصر يف
فاطمـة ( ،)Pومفهوم أنفسـنا ينحصر يف عيل (،)Q
وهنـاك أحاديـث كثيرة هبـذا اخلصـوص.
صاحـب الكشـاف وهـو من كبـار علامء أهل السـنة،
يذهـب إىل أن هـذه اآلية أقـوى دليل على فضيلة أهل
الكساء(.)K

أبناء البنت أبناء أبيها:
تفيـد آيـة املباهلة بـأن أبنـاء البنت يعتبرون أبناء
أبيهـا أيضا ،بخلاف 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 التفكير 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 غير .يقول شـاعرهم:
وإنام أمهات الناس أوعــية
مستودعات ولألنساب آباء
غير أن اإلسلام قضى على هـذا اللـون مـن
التفكير ،وسـاوى بين أبناء االبـن وأبنـاء البنت.
نقـرأ يف اآليـة  84و 85مـن سـورة األنعام بشـأن
وب
ـح َق َو َي ْع ُق َ
(و َو َه ْبنَا َل ُه إِ ْس َ
أبنـاء إبراهيـم (َ :)Q
ال هدَ ينَـا ونُوحـ ًا هدَ ينَـا ِمـن َقب ُـل و ِمـن ُذريتِـهِ
ْ ْ َ ْ ِّ َّ
َ ْ
ُك ًّ َ ْ َ
وسـى
وس َ
َد ُاوو َد َو ُسـ َل ْي َم َن َو َأ ُّي َ
ـف َو ُم َ
ـوب َو ُي ُ
ِ
ِ
ـك ن َْج ِ
ـار َ
ون َوك ََذلِ َ
نيَ ،و َزك َِر َّيـا
ـزي ا ُْل ْحسـن َ
َو َه ُ
ِ
ِ
ِ
ين)،
الصال َ
ـاس ك ٌُّل مـ ْن َّ
يسـى َوإِ ْل َي َ
َو َ ْ
ي َيـى َوع َ
فاملسـيح عيسـى بـن مريم ( )Qعُـدَّ هنا مـن أبناء
إبراهيـم ( )Qمـع أنـه كان ابنـا مـن جهـة البنت.
ويف اآليـات التـي حتـرم الـزواج ببعـض النسـاء
ِ
ِ
ُـم) النسـاء.23 :
نقـرأَ :
(و َحالئ ُـل َأ ْبنَائك ْ
يتفـق علماء اإلسلام على أن الرجـل حيـرم عليه
الـزواج مـن زوجـة ابنـه وزوجـة حفيـده سـواء
أكان مـن جهـة االبن أم البنـت ،باعتبار شـموهلم
باآليـة املذكورة.
تفسير األمثـل ،الشـيخ نـارص مـكارم الشيرازي :ج ،2ص-530

.534
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حماسـن الكلم

ِد الن َ
ِم َعلى َع ْقل َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َك َت ْب َت كِتاب ًا َف َأع ِ
ِك).
َّظ َر في ِه َق ْب َل َخ ْتمِه َف ِإ َّنما َت ْخت ُ

���ر َ
���م ي ْ
َل ْ
آن
���ع ْال ُق ْ
َج َم ِ
ُكَّل���ه ِإَّل َ
األِئ َّم ُة ()K
وه���م العالم���ون به
من كتاب الكايف
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ـر َق َال س ِ
َ -1عـ ْن َجابِ ٍ
ـم ْع ُت َأ َبـا َج ْع َف ٍر الباقـر َ Qي ُق ُ
ول:
َ
ِ
( َمـا ا َّد َعـى َأ َحـدٌ مـ َن الن ِ
ـع ا ْل ُق ْـر َ
َما
َّـاس َأنَّـه َ َ
ج َ
آن ُك َّلـه ك َ
جعـه ِ
ُأن ِ
ْـز َل إِ َّل ك َّ
َما ن ََّز َلـه اهلل َت َع َال
َ
اب و َمـا َ َ َ
َـذ ٌ
وحف َظـه ك َ
ـب  Qواألَ ِئمـ ُة ِمـن بع ِ
ِ
ِ
لي ْبـ ُن َأ ِب َطالِ ٍ
ـده .)Q
ْ َْ
َّ
إ َّل َع ُّ
ـل َع ْن َجابِ ٍ
َ -2ع ِ
ـن ا ُْلن ََّخ ِ
ـر َعـ ْن َأ ِب َج ْع َف ٍر الباقـر َ Qأنَّه
ـال( :ما يسـتَطِيع َأحدٌ َأ ْن يدَّ ِعـي َأ َّن ِعنْدَ ه َجِيـع ا ْل ُقرآنِ
َ
ُ َ
َق َ َ َ ْ
َ ْ
َ
ِ
ِِ
ُك ِّلـه َظ ِ
اه ِ
ير األَ ْو ِص َياء).
ـره و َباطنه َغ ْ ُ
ِ
ِ
ح ِن ْب ِ
لي ْب ِن َح َّس َ
ـن كَثِ ٍري َع ْن
الر ْ َ
ـان َعـ ْن َع ْبـد َّ
َ -3عـ ْن َع ِّ
ِ
ـد اللَّ َ Qق َالِ ِ َ :
َأ ِب َعب ِ
ـم ِم َن ا ْل ِك ِ
تاب
ْ
(قـال ا َّلذي عنْدَ ه ع ْل ٌ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ـك ط ْرف َ
يـك بـه ق ْبـل أن َي ْرتَدَّ إل ْي َ
َأنَـا آتِ َ
ـك)  ،قـال فف َّر َج
َأبـو َعب ِ
ي َأ َصابِ ِعـه َف َو َض َع َها ِف َصـدْ ِره ُث َّم َق َال
ـد اهلل َ Qب ْ َ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
وعنْدَ نَـا واهلل ع ْل ُم ا ْلكت ِ
َـاب ُك ُّله).
َ -4عـن بري ِ
ـن ُم َع ِ
ـت ألَ ِب َج ْع َف ٍ
ـد ْب ِ
او َيـ َة َق َ
ـر :Q
ـال ُق ْل ُ
ْ َُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ً
ُـم و َمـ ْن عنْـدَ ه عل ُم
( ُق ْـل كَفـى بـاهلل َشـهيدا َب ْينـي و َب ْينَك ْ
ِ
تـاب) َ ،ق َ ِ
ا ْل ِك ِ
لي َأ َّو ُلنَـا و َأ ْف َض ُلنَـا
ـال( :إ َّيانَـا َعنَـى و َع ٌّ
َ
ـي .)Q
وخ ْ ُينَـا َب ْعـدَ النَّبِ ِّ
ِ
ِ
ِ
َ -5عـ ْن َأ ِب َع ْبـد اهلل ا ُْل ْؤم ِ
ـن َعـ ْن َع ْبـد األَ ْع َ
ـو َل
لى َم ْ
ِ
ـال س ِ
ِ
ـم ْع ُت َأ َبـا َع ْبـد اهلل َ Qي ُق ُ
ـول( :واهلل إِ ِّن
آل َسـا ٍم َق َ َ
ألَ ْع َلـم ِكتَـاب اهلل ِمـن َأولِـه إِ َل ِ
آخ ِ
ـره ك ََأنَّـه ِف َك ِّفـي فِيه
ْ َّ
َ
ُ
َخبر السما ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
ب
بر َما ُه َو
وخ
َان
ك
ـا
م
وخ
ض
ر
األ
بر
وخ
ء
َُ
َُ َ
َُ ْ
َ ُ َّ َ
ك ِ
َائـ ٌن َق َ
وج َّـل( :فِيـه تِ ْب َي ُ
ـز
ع
اهلل
ـال
ش ٍء)).
ـان ك ُِّل َْ
َ َّ َ
الرشح:
ِ
ِ
َ
َاب اهلل) ،كام
ـم كت َ
قـال أبو عبـد اهلل (( :)Qواهلل إ ِّن أل ْع َل ُ
نبوي وإنّما أكّده
إهلـي وإهلام ّ
لـدن وتعليـم ّ
ُانـزل بتأييـد ّ
بالقسـم بلفـظ اجلاللة بــ(واهلل) ،لزيادة تقريـره يف ذهن
املقريـن ورفع اإلنـكار عن قلـوب املنكرين.
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وقولـه (( :)Qمـ ْن أ َّولـه إ َل آخـره) ،حيتمـل أن يراد هبا
األول واآلخـر الصورتني املعروفتين ،وأن يراد هبام ّأول
ّ
املعـاين وآخرها يف سلسـلة الرتتيـب والبطون.
وقولـه (( :)Qك ََأنَّـه ِف َك ِّفـي) ،وأنـا أنظـر فيـه وفيـه
تأكيـد ملـا مـر مـن قولـه (واهلل إِ ِّن ألَ ْع َل ِ
َـاب اهلل)،
ـم كت َ
ُ
ّ
الزيـادة يف اإلفـادة هنـا بسـبب تشـبيه
مـع اإلشـارة إىل ّ
احلس لقصد زيـادة اإليضاح
اإلدراك العقلي بـاإلدراك ّ
ّ
ألن إدراك املحسـوس أظهـر مـن إدراك املعقـول تنبيهـا
ٌ
على ّ
شـهودي
أن علمـه بام يف الكتاب علم
بسـيط واحدٌ
ُّ
بالـذات متع ّلـق باجلميـع كما ّ
ّ
كـف واحـدة
أن رؤيـة
ّ

قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َظ َه َر الزِّنا في َق ْو ٍم ُبلُوا ِبا ْل َوباءِ).

متع ّلقـة بجميـع أجزائـه والتعـدّ د إنّما هـو بحسـب االعتبـار.
ِ
الس َما ِء) ،مـن أحـوال األفلاك وحركاهتـا وأحـوال املالئكـة ودرجاهتـا ،وحـركات
وقولـه (( :)Qفيـه َخ َ ُ
بر َّ
الكواكـب ومداراهتـا ومنافـع تلـك احلـركات وتأثرياهتـا إىل غير ذلـك مـن األمـور.
بر األَ ْر ِ
وقولـه (َ :)Q
ض) ،مـن جوهرهـا وانتهائها ومـا يف جوفها وأرجائهـا ،وما يف سـطحها وأجوائها،
(وخ َ ُ
يتحي يف
ومـا يف حتتهـا وأهوائهـا ومـا فيهـا مـن املعدن ّيـات وما يف حتـت الفلك مـن البسـائط واملركّبـات ا ّلتـي ّ
إدراك نبـذ منهـا عقـول البشر ويتحرس دون بلـوغ أدنـى مراتبها طائـر النظر.
وخبر ما هـو ك ِ
بر َمـا ك َ
وقولـه (َ :)Q
َائ ٌن) ،من أخبار السـابقني وأحـوال الالحقني كل ّياهتـا وجزئ ّياهتا،
َان َ َ ُ َ ُ َ
(وخ َ ُ
وأحـوال اجلنّـة ومقاماهتـا ،وتفـاوت مراتبهـا ودرجاهتا وأخبـار املثاب فيهـا باالنقيـاد والطاعة واملأجـور فيها
بالعبـادة والزهـادة ،وأحـوال النّـار ودركاهتـا وأهوال مـرات العقوبـة ومصيباهتـا ،وتفاوت مراتـب الربزخ يف
الراحة والشـدّ ة.
النـور والظلمـة وتباعد أحـوال اخللق فيـه يف ّ
ٍ
وقولـه (َ ( :)Qق َ
شء)) ،أي كشـفه وإيضاحـه وهو دليل عىل مـا ذكره من ّ
وج َّـل( :فِيـه تِ ْب َي ُ
أن
ـال اللَّ َع َّـز َ
ان ك ُِّل َ ْ
يف القـرآن خبر ّ
كل يشء لكسر أوهـام من يتبـادر أذهاهنـم من العـوام إىل إنكار ذلـك وعدّ هم مـن اإلطراء يف
الرجـوع إىل غريه
الوصـف وإذا كان حـال القـرآن وحالـه ( )Qذلك فال جيـوز ألحد القول يف أمـر بالرأي وال ّ
أئمـة الضالل.
من ّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ـرز َق َال َسـم ْع ُت َأ َبـا َج ْع َف ٍ
ـن ُم ْ ِ
َ -6عـ ْن َع ْم ِ
ـب َعـ ْن َسـ َل َم َة ْب ِ
ـرو ْب ِ
ـن ُم ْص َع ٍ
ـر الباقـر َ Qي ُق ُ
ـول( :إِ َّن مـ ْن ع ْل ِم َما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َت ْغ ِي ِ
ـم َع
ير َّ
وحدَ َثانـه إِ َذا َأ َرا َد اهلل بِ َق ْ
الز َمـان َ
ـم َع ُه ْم ،و َل ْو َأ ْس َ
ـو ٍم َخ ْير ًا َأ ْس َ
ير ا ْل ُق ْـرآن و َأ ْحكَا َمـه وع ْل َ
ُأوتينَـا َت ْفس َ
ِ
ـك ُهنَ ْي َئـ ًة ُث َّم َق َ
ـم ْع ُث َّم َأ ْم َس َ
تراح ًا َل ُق ْلنَا واهلل
ـم ْع َل َ
ـو َّل ُم ْع ِرضـ ًا ك ََأ ْن َل ْ َي ْس َ
َمـ ْن َل ْ َي ْس َ
ـال و َل ْو َو َجدْ نَـا َأ ْوع َيـ ًة َأ ْو ُم ْس َ َ
ا ُْل ْس َت َع ُ
ان ).
الرشح:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أن علومهـم متك ّثـرة ّ
ير ا ْل ُق ْرآن) ،أشـار بلفظ (مـ ْن) ،إىل ّ
وأن ما ذكره
قولـه (( :)Qإ َّن مـ ْن ع ْلـ ِم َمـا ُأوتينَـا َت ْفس َ
يعـم التأويل أيضـ ًا ،واملـراد باألحكام مجيـع األحكام اخلمسـة املعروفـة ك ّلها
بعـض مـن أنواعـه والتفسير هنا ّ
كام هـو الظاهر.
ِ
ِ
ِ
ـم َت ْغ ِي ِ
الزمان انتقاالته
وحدَ َثانـه) ،فهم ( )Qعندهم علم مـا كان وما يكون
وتغير ّ
ير َّ
الز َمان َ
ّ
قولـه (( :)Qوع ْل َ
مـن حال إىل حـال وانقالباته مـن وصف إىل وصف ،واألمـور احلادثة وكل مـا يتعلق هبا.
ّ
فسر إرادته
ـم َع ُه ْم) ،إسماع ًا نافعـ ًا
قولـه (( :)Qإِ َذا َأ َرا َد اهلل بِ َق ْ
ولعـل املـراد بـاإلرادة :العلم وقد ّ
ير ًا َأ ْس َ
ـو ٍم َخ ْ
بالعلـم مجـع مـن املح ّققين أو املـراد هبـا إرادة توفيق اخلير ،أو يراد باخلير التوفيق حلسـن اسـتعدادهم لقبوله.
ـم ْع) ،أي مـن مل يقبل السماع يعني أن اإلعـراض الزم عىل تقدير اإلسماع
قولـه (( :)Qو َل ْ
ـم َع َمـ ْن َل ْ َي ْس َ
ـو َأ ْس َ
فكيـف على تقديـر عدمه فهـو دائم الوجود ،وليـس املقصود بيـان أن انتفاء اإلعـراض النتفاء اإلسماع كام هو
قاعـدة ال ّلغة إذا إسماع اخلير متح ّقق بالنظـر إىل اجلميع.
ـم َأ ْم َس َ
ثم أمسـك عن الكالم سـاعة يسيرة ،واجلمع هنـوات ويف التصغري هنيئة
ـك ُهنَ ْي َئـ ًة) ،أي ّ
قولـه (ُ ( :)Qث َّ
و َمـن قـال :هاء ،قـال :هنيهـة ومنها قوله مكث هنيهة أي سـاعة يسيرة.
ِ
ـم َق َ
الـزاد واملتاع
تراح ًا َل ُق ْلنَـا) ،األوعية :مجـع الوعاء وهو مـا جيعل فيه ّ
ـال (( :)Qو َل ْ
ـو َو َجدْ نَـا َأ ْوع َيـ ًة َأ ْو ُم ْس َ َ
ُث َّ
ليحفظهما واملـراد بـه هنا القلوب املتّسـعة احلافظـة للمعارف احلقيق ّيـة واحلقائـق اليقين ّية عىل سـبيل احلقيقة أو
االستعارة.
تاح ًا)ّ :
احلق وقبوله وحفظه.
لعل املراد هنا القلب اخلايل عن الشواغل املانعة من إدراك ّ
( َأ ْو ُم ْس َ َ
قولـه واهلل ا ُْل ْسـ َت َع ُ
ان) ،على سـوء صنيـع اخللـق ،وانحـراف ،قلوهبـم وعـوج قوهلـم ،وتركهـم اإلمـام العامل
احلق.
املؤ ّيـد املرشـد إىل ّ
11

مســاجدنــا

قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َم َن ُعوا ال ُ
ْج ْد َبةِ).
الس َ
نين ال َ
ْخ ْم َس ُبلُوا ِب ِّ

قـــال رســـول اهلل ( :)Oيف التـــوراة

مكتـــوب( :أن بيـــويت يف األرض
املســـاجد ،فطوبـــى لعبـــد تطهـــر

يف بيتـــه ،ثـــم زارين يف بيتـــي ،أال إن
عـــى املـــزور كرامـــة الزائـــر ،أال بـــر

املشـــائني يف الظلـــات إىل املســـاجد
بالن ــور الس ــاطع ي ــوم القيام ــة) .اهلداي ــة

الشـــيخ الصـــدوق :ص.133

نعـــم ان املســـاجد هـــي بيـــوت اهلل
تعـــاىل التـــي يـــؤوي إليهـــا عبـــاده

املؤمنـــن لعبادتـــه والتقـــرب إليـــه

بانـــواع القربـــات مـــن الصـــاة
والدعـــاء وقـــراءة القـــرآن  ،لتخشـــع
القلـــوب وختضـــع اجلـــوارح عنـــد

مناجـــاة خالقهـــا ومدبرهـــا ،لكـــي

يلتقـــي فيهـــا املؤمنـــون ويتعارفـــون
ويتفقـــد احدهـــم اآلخـــر ويتواســـون

يف الـــراء والـــراء ولكـــي يتعلـــم
يف هـــذه البيـــوت القـــرآن املعـــارف
األهليـــة.

املس ــاجد يف الع ــراق يع ــود تارخيه ــا إىل

جامع العاقولي

أوائـــل العـــر اإلســـامي ،ويوجـــد

يف العـــراق الكثـــر مـــن املســـاجد
األثري ــة والرتاثي ــة القديم ــة ،واجلام ــع
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العدد ( )67لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ

ال ــذي نح ــن يف ص ــدد احلدي ــث عن ــه

َس أَ َح ُد ُك ْم فِي َّ
فين).
الد َ
الدا َء َّ
َد ِب ْرها َف ِإ َّنها ُت ْظ ِه ُر َّ
ْيست ْ
الش ْم ِس َفل ْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َجل َ

أحـــد هـــذه املســـاجد األثريـــة القديمـــة.

جامع العاقويل:

ُســـمي اجلامـــع هبـــذا االســـم نســـبة للقـــايض العاقـــويل حيـــث هـــو مـــن قـــام ببنـــاء هـــذا
اجلام ــع ببغ ــداد ،وق ــد اوقف ــه ع ــى ش ــيخه وع ــرة صبي ــان يق ــرؤون الق ــرآن واوق ــف علي ــه
امالك ــه كله ــا ،وت ــم ايق ــاف ام ــاك كث ــرة ع ــى ه ــذا اجلام ــع بأزم ــان خمتلف ــة اذ اس ــتمر ه ــذا

اجلامـــع حامـــ ً
ا اســـم القـــايض العاقـــويل حتـــى االن ،وتـــم ترميمـــه وصيانتـــه وبنـــاء اجـــزاء
من ــه طيل ــة ه ــذه امل ــدة الطويل ــة.

والعاق ــويل ه ــو ال ــذي ت ــوىل القض ــاء يف بغ ــداد بع ــد س ــنة م ــن دخ ــول هوالك ــو لبغ ــداد (ع ــام

٦٥٦هـــ) حيــث تــوىل القضــاء يف بغــداد (عــام  ٦٥٧هـــ) واســتمر يف جملــس القضــاء يف بغــداد
حت ــى تو ّف ــاه األج ــل (ع ــام )٧٢٨اي م ــا يق ــارب ( )71س ــنة ،واس ــمه مج ــال الدي ــن عب ــد اهلل
ب ــن حمم ــد ب ــن ع ــي ب ــن ثاب ــت العاق ــويل ،وال ــذي يوج ــد ق ــره يف ه ــذا اجلام ــع.

موقع اجلامع:

جام ــع العاق ــويل م ــن مس ــاجد الع ــراق القديم ــة واألثري ــة ،ويق ــع يف جان ــب الرصاف ــة م ــن
مدينـــة بغـــداد ،وبنـــي اجلامـــع يف عـــام (728هـــ1327/م) ،وتبلـــغ مســـاحته دونـــم واحـــد

تقريبـــ ًا.

شكل البناء للجامع:

ويمت ــاز اجلام ــع بع ــدة قب ــاب متصل ــة ببعضه ــا ،وترتك ــز القب ــاب ع ــى أربع ــة أعم ــدة م ــن

املرم ــر ال ُبنِّ ــي ،وتعل ــوه نق ــوش زهري ــة اضاف ــة إىل ارت ــكاز القب ــاب ع ــى اجل ــدران املحيط ــة،

وحيـــوي اجلامـــع حمرابـــن أحدمهـــا خـــارج احلـــرم يف ا ُمل ّ
صـــى الصيفـــي ،وفيـــه منـــارة مئذنـــة

عاليـــة ذات حـــوض واحـــد ومبنيـــة بطـــراز هنـــديس ومعـــاري قديـــم.

وأجريـــت عـــى اجلامـــع أعـــال الصيانـــة والرتميـــم عـــدة مـــرات وآخـــر صيانـــة أجريـــت
للجام ــع كان ــت يف ع ــام (1431هـــ2010 /م) ،وتق ــام في ــه حاليــ ًا ص ــاة اجلمع ــة وص ــاة

العيديـــن وســـائر الصلـــوات.
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قال أمير المؤمنين ( :)Qإِذا رأَ ْي َت َ
اهلل ُيتا ِب ُع َعلَ ْي َك ِّ
راج ل َ
َك).
است ْ
ِد ٌ
الن َع َم َم َع ا ْل َمعاصي َف ُه َو ْ
َ

اآلداب االسالمية

آداب النظر في اإلسالم

ِّ
شـــك َّ
َّ
أجـــل نِ َعـــم اهلل تعاىل عىل خلقـــه ،وقد ح َّثنـــا عز وجل عـــى اإلفادة من
أن النظـــر من
ال
هذه النعمـــة الكربى بإمعـــان النظر فيام حولنا مـــن َم َعامل احليـــاة وأحداثها ،واســـتخالص العرب
النافعة منهـــا ،كام ينهى عن النظـــرة املت َط ِّفلة التي َت ْقتحـــم عىل الناس أرسارهم ،والنظرة احلاســـدة
احلاقـــدة ،التي تَســـتكثر نعـــم اهلل تعاىل عـــى عباده ،قـــال اهلل عز وجل يف ســـورة النـــورُ ( :ق ْل
ِ
ِ ِِ
ـــن ي ُغ ُّضوا ِمـــن َأبص ِ ِ
ـــا َي ْصنَ ُع َ
ون*
ي َف ُظـــوا ُف ُر َ
ْ ْ َ
ل ْل ُم ْؤمن َ َ
اره ْم َو َ ْ
وج ُه ْم َذل َك َأ ْزكَـــى َل ُ ْم إِ َّن اهللَ َخبِ ٌري بِ َ
ِ
َـــات ي ْغ ُض ْضن ِمـــن َأبص ِ ِ
وج ُهـــ َّن َو َل ُي ْب ِدي َن ِزينَت َُهـــ َّن إِ َّل َما َظ َه َر ِمن َْها
َو ُق ْل لِ ْل ُم ْؤ ِمن
ي َف ْظ َن ُف ُر َ
ْ ْ َ
َ
َ
اره َّن َو َ ْ
ض ْبـــ َن بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َع َل ُج ُي ِ
َو ْل َي ْ ِ
كف النظر إىل مـــا حيرم النظر إليه
وبِـــ َّن) (النـــور )31-30:وهي دعوة إىل ِّ
والتعفف والتسرت.
ِ
ومعنـــى قوله تعاىلَ ( :ذل َك َأ ْزكَى َل ُ ْم) يشـــتمل عـــى معنيني :األول :ذلك أطهـــر لقلوهبم ،والزكاة
الطهـــارة ،والتزكية والتطهـــر .والثاين :ذلك أنمى خلريهـــم وأكثر ،والزكاة يف األصـــل النمو ،أي:
يف غض البرص تطهـــر القلب وتكثـــر الطاعة واخلري.
وهناك مجلة من اآلداب اخلاصة بالنظر والتي ينبغي للمؤمن مراعاهتا:
 -1أن يعلـــم اإلنســـان أن نعمـــة البرص من فضـــل اهلل عليه فيشـــكر خالقه عىل هـــذه النعمة وال
يســـتعملها يف حمرم ،فعن النبي عيســـى (( :)Qإياكـــم والنظر إىل املحذورات فإهنا بذر الشـــهوات
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العدد ( )67لشهر ذي الحجة سنة 1440هـ

قال أمير المؤمنين ((:)Qإذا أَ َح َّب ُ
اهلل َع ْبداً أ ْل َه َم ُه ُح ْس َن ا ْلعِبا َدةِ).

ونبات الفســـق)
وعـــن أمـــر املؤمنـــن (( :)Qالعيـــون مصائد
الشـــيطان) (غـــرر احلكـــم :ح.)950
حرم اهلل عز
 -2أن يعلم اإلنســـان أن النظـــر إىل ما ّ
وجل نتيجته احلـــرة واألمل والنـــدم واخلرسان،
فعـــن أمـــر املؤمنـــن (( :)Qمن أطلـــق ناظره
أتعـــب حارضه ،مـــن تتابعـــت حلظاتـــه دامت
حرساته) (البحـــار :ج ،101ص.)38
وعنه (( :)Qمـــن أطلق طرفه كثر أســـفه) (البحار:

كتابة يف فضائلـــه غفر اهلل لـــه الذنوب التي
اكتســـبها بالنظر) (أمايل الشـــيخ الصدوق :ص.)201
 -5جيعـــل لعينـــه فرصـــة للراحـــة وذلك
بالنظـــر إىل مـــا حلـــل اهلل عز وجـــل مثل
اخلرضة واملاء والســـاء والغيـــوم ،...فعن
أيب احلســـن (( :)Qثالثـــة جيلـــن البرص:
النظـــر إىل اخلرضة ،والنظـــر إىل املاء اجلاري،
والنظر إىل الوجه احلســـن) (اخلصـــال :ص.)92
املحـــرم لنعمة
 -6احلـــذر من االســـتخدام
ّ
البرص ...فعن الرســـول األعظـــم (:)O
(ومن مـــأ عينه من حـــرام مـــأ اهلل عينه
يوم القيامة من النـــار ،إال أن يتوب ويرجع)

(الوســـائل :ج ،20ص.)193

الشـــيخ الصـــدوق :ص.)339

(البحار :ج ،101ص.)42

ج ،75ص.)91

وحينام ُســـئلت الزهراء ( )Pما هو خري النســـاء؟
قالت( :خـــر للنســـاء أن ال يريـــن الرجال وال
يراهـــن الرجال) (الوســـائل :ج ،20ص.)67
(أمايل الشـــيخ الصدوق :ص.)515
 -3أن يتعلم اإلنســـان أن يغض طرفـــه دائ ًام ففي وعنه (( :)Oاشـــتد غضـــب اهلل عىل امرأة
ذلك راحـــة للقلب ورضـــا ربه عـــز وجل ،عن ذات بعـــل مألت عينها من غـــر زوجها)...
أمري املؤمنـــن (( :)Qمن غض طرفـــه أراح قلبه) (الوسائل :ج ،20ص.)232
(غرر احلكـــم :ح.)9122
 -7يســـتحب للمســـلم إذا نظر إىل ذي عاهة
قال النبـــي (( :)Oما من مســـلم ينظـــر امرأة أو صاحـــب بالء أن يقول يف نفســـه من غري
أول رمقة ثم يغـــض برصه إال أحـــدث اهلل تعاىل أن يســـمعه( :احلمـــد هلل الـــذي عافاين مما
لـــه عبادة جيـــد حالوهتا يف قلبـــه) (كنز العـــال :ج ،5ابتـــاك به ،ولو شـــاء لفعل يب ذلـــك) (أمايل
ص.)327
الشـــيخ الصـــدوق :ص )339ويكررها ثالث ًا.
وعنه (( :)Oغضوا أبصاركم تـــرون العجائب)  -8يســـتحب للمســـلم إذا رأى غري املسلم
(البحار :ج ،101ص.)41
أن يقـــول( :احلمـــد هلل الـــذي فضلنـــي
وعن اإلمام الصـــادق (( :)Qمن نظـــر إىل امرأة عليك باإلســـام دينـــ ًا ،وبالقـــرآن كتاب ًا،
فرفـــع برصه إىل الســـاء أو غمض بـــره مل يرتد وبمحمـــد( )Oنبيـــ ًا ،وبعـــي( )Qإمام ًا،
إليه بـــره حتى يزوجـــه اهلل من احلـــور العني) وباملؤمنـــن إخوانـــ ًا ،وبالكعبة قبلـــة) (أمايل

يعـــود نظره عىل مـــا فيه الثواب
 -4أن حياول أن
ّ
مـــن اهلل عز وجـــل مثـــل النظـــر إىل الوالدين،
والقـــرآن الكريـــم ،والعامل ،وكتـــاب فيه فضائل
أهـــل البيت ( ،)Kقال رســـول اهلل(( :)Oالنظر
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
الطويس :ص.)454

وعنـــه ( )Oيف حق عـــي (...( :)Qومن نظر إىل
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األخالق عند أمري املؤمننيQ

قال أمير المؤمنين (:)Qإِذا أَ َح َّب ُ
اهلل َع ْبداً َح َّب َب إَِل ْي ِه َْ
الما َن َة).

من طرق تأديب النفس
اك َأ َد ًبا ِل َن ْف ِس َ
(ك َف َ
قال أمير المؤمنين (َ )Q
ك ْ
اج ِت َن ُ
اب َما َت ْك َر ُه ُه ِم ْن َغ ْي ِر َك)
هنج البالغة :حكمة .412
ـوي الطريقــة ،يميــل نفســي ًا وســلوكي ًا يف احليــاة العمليــة اىل
مــن املعلــوم أن االنســان صحيــح التفكــر ،سـ ّ
أن يســر بســرة يكــون مــن ثامرهــا وصــف النــاس لــه انه مــؤدب ،مهــذب ،ملتــزم ،مــوزون ،وغــر ذلك
مــن الصفــات التــي جتلــب لــه املــدح والثنــاء والقبــول بــن النّــاس واالرتيــاح الــذي ال يمكــن صــدوره
مــن اجلميــع ّإل اذا حتققــت يف الفــرد املمــدوح رشائــط الســرة الصحيحــة ،والتعامــل املحافــظ عــى
اخلطــوط العامــة لقواعــد املجامــات واآلداب االجتامعيــة ،وهــو أمــر ليــس بالســهل ـ غالب ـ ًا بــل دائ ـ ًا
ـ ملــا هــو معــروف مــن تعــدد االهــواء وتش ـتّتها وعــدم اتفاقهــا عــى أمــر واحــد فقــد يــرىض شــخص
بالتــرف املعــن يف الوقــت الــذي يغضــب منــه آخــر ،أو قــد يثنــي إنســان عــى قـ ٍ
ـول معــن يف حــال أن
(ر ِض
إنســان ًا آخــر ينتقــده بــا جيعــل عمليــة إرضــاء اجلميــع عمليــة غــر ســهلة كــا يف احلكمــة املعروفــة َ
النَّــاس َغا َي ـ ٌة َل ُتــدرك) ،فــكان دور هــذا القــول ألمــر املؤمنــن ( ،)Qهــو رســم طريــق واضــح لــو
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 أمــر املؤمنــن ( )Qبــأن جيعــل االنســان نفســه مقياســا ملعرفــة حالــة القبــول أو الرفــض
لــدى اآلخريــن ملــا يصــدر منــه شــخصي ًا مــن أقــوال أو أفعــال ،وذلــك بــان مــا جيــده اإلنســان مقبــوالً
وســائغ ًا مــن الغــر عنــده فيعــرف انــه مقبــول وســائغ منــه ،والعكــس صحيــح أيض ـ ًا ،وان مــا ينتقــده
اإلنســان مــن األقــوال واألفعــال ويعتــره أمــر ًا مســتهجنا مــن الغــر فعليــه أن يتجنبــه ويبتعــد عنــه وال
يتــورط بــه ألنــه يش ـكّل عالمــة ســلبية عليــه يف أذهــان اآلخريــن.
ولــو التــزم اإلنســان هبــذا املقيــاس فجعلــه ميزانـ ًا يــزن بــه أقوالــه وأفعالــه ،فــا يرضــاه مــن النــاس لــو
صــدر منهــم بحقــه يفعلــه ،ومــا يرفضــه منهــم بحقــه يرتكــه ليضمــن بالتــايل انــه مــؤ ِّد ٌب لنفســه ،وكفــى
هبــا تقييــا يعتــز بــه بــل ويفخــر بــه العقــاء املدركــون ألحــوال التعامــل االجتامعــي ومــا يلــزم يف ذلــك
املضــار.
اذن فالدعــوة اىل أن يلتــزم اإلنســان تأديــب نفســه وهتذيبهــا والســيطرة عليهــا مــن خــال االبتعــاد عــن
كل مــا يكرهــه ويتجنبــه وينتقــده مــن أقــوال الغــر وأفعالــه بــا جيعــل القاعــدة متوازنــة؛ إذ النــاس
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ويت َفا ْق َو َعلى طا َع ِة اهللِ).
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َق َ

بحســب اخللقــة والطبيعــة اإلنســانية متســاوون يف االنســجام
ٍ
أمــور واالبتعــاد عــن أخــرى فمــن املمكــن جــد ًا إدراك
مــع
املقبــول واملرفــوض اجتامعي ـ ًا ليتجنبــه اإلنســان ليكــون بذلــك
مصــدر راحــة لآلخريــن.
فالواجــب عــى ّ
كل عاقــل أن يــؤ ّدب نفســه بمــكارم األخــاق
وحماســن الصفــات ،فكــا ّ
أن متــام الشــجرة بالثمــرة ،فتــام
الســعادة بمــكارم األخــاق وحماســنها ،ومعلــوم ّ
أن هتذيــب
األخــاق ورعايــة اآلداب علــم رشيــف ،بــل يعــدّ مــن أرشف
العلــوم.
ـم مــن إصــاح
قــال بعــض البلغــاء يف االهتــام بــا هــو األهـ ّ
أمــر النفــس عــى تقديــم البــدن وتقديــم ط ّبهــا وعالجهــا
عليــه :بـ ّ
ـأن اإلنســان إذا كان قــد علــم أ ّنــه مر ّكــب مــن شــيئني:
أحدمهــا أرشف وهــو النفــس  ،واآلخــر أدنــى وهــو اجلســم،
ّ
فاتــذ للــدينء منهــا أط ّبــاء يعاجلونــه مــن أمراضــه التــي تعــروه،

ويواظبــون عليــه بأقواتــه التــي تغــذوه  ،ويتعاهدونــه بأدويتــه
التــي تن ّقيــه  ،وتــرك أن يفعــل بالــيء الرشيــف مثــل ذلــك،
فقــد أســاء االختيــار عــن ب ّينــة ،وأتــى بالغلــط عــن بصــرة،
وأط ّبــاء هــذه النفــس هــم األفاضــل العلــاء ،وأقواهتــا الغاذيــة
هــي اآلداب املأخــوذة عنهــم ،وأدويتهــم املن ّقيــة هــي النواهــي
واملواعــظ املســموعة منهــم.
ومــن الواضــح ّ
أن مــن يدّ عــي علــم األشــياء ومعرفتهــا ،وهــو
ال يعــرف نفســه ومل ّ
هيذهبــا ،فمثلــه مثــل مــن يطعــم النــاس
وهــو جائــع ،ويداوهيــم وهــو عليــل ،وهيدهيــم طريقـ ًا وهــو ال
يــدري طريقــه ،فــا بــدّ أن يبــدأ اإلنســان بنفســه يكــون إمام ـ ًا
ـم ينصــب نفســه إمام ـ ًا لغــره.
هلــا ثـ ّ

ٍ
بترصف.
أخالق االمام عيل ( :)Qج ،1ص299ـ ،230السيد صادق اخلرسان،
طالب العلم والسرية األخالقية :السيد العلوي ،ج ،1ص.30
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عقـائــدنــا

التوحيد يف العبادة
أساس دعوة األنبياء ()K
التوحيد يف اآليات الكرمية:

تكتسـب العقيـدة الصحيحـة أمهيـة كبرى يف حيـاة املسـلم ،ألهنا تشـكِّل حجـر الزاوية يف سـلوكه ومتثل
كـرس رسـول اهلل ( )Oالفرتة
ضـوء طريقـه الذي يسير عليـه ،وزاد معـاده الذي يدخـره آلخرته ،وهلذا ّ
املكيـة ـ الفترة التـي عاشـها يف مكة ـ مـن حياته الرسـالية يف إرسـاء ُأسـس التوحيد اخلالـص ،ومكافحة
كل أنـواع الشرك والوثنيـة ،ثم بنـى عليها يف الفترة املدنية ـ الفترة التي عاشـها يف املدينة املنـورة ـ َصح
النظـام األخالقـي واالجتامعي واالقتصادي والسـيايس.
فالتوحيـد يف العبادة ُيشـكِّل أسـاس دعـوة األنبيـاء ( )Kيف مجيع عهود الرسـالة السماوية ،واملقصود من
التوحيـد يف العبارة بصورة مبسـطة دعوة اإلنسـان إىل عبادة اهلل ،وردعه عن عبـادة غريه أ ّي ًا كان ذلك الغري.
18
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اض ُع ْف َع ْن َم ِ
عاصي اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َض ُع ْف َت َف ْ

فالتوحيـد يف العبـادة ،وحتطيـم أغلال الشرك
والوثن ّيـة ،هو احلجر األسـاس للتعاليم السماوية،
فـكأن األنبيـاء
ولشـدة التأكيـد عليـه يف الرشيعـة
ّ
والرسـل ( )Kمل ُي ْب َعثـوا ّإل ألجـل هـذا اهلـدف
الوحيـد ،وهو تثبيـت دعائم التوحيـد ،ومكافحة
وأخـص منهـا بالذكـر،
بعامـة ألوانـه،
ّ
الشرك ّ
الشرك يف العبـادة.
لقـد جـاءت تلـك احلقيقـة يف الذكـر احلكيـم
بجلاء ،إذ قـال تعـاىل( :و َل َقـدْ بع ْثنَـا ِف ك ُِّل ُأم ٍ
ـة
ََ
َ
َّ
ِ
َّر ُس ً
ُـوت)
اجتَن ُبـوا ال َّطاغ َ
ـول َأ ِن ا ْع ُبـدُ وا اهلل َو ْ
(و َمـا َأ ْر َسـ ْلنَا ِمـن
(النحـل .)36/وقـال سـبحانهَ :
ُوحي إِ َلي ِ
ـول إِ َّل ن ِ
ـك ِمن رس ٍ
َق ْبلِ َ
ـه َأ َّن ُه َل إِ َٰلـ َه إِ َّل َأنَا
ْ
َّ ُ
َفا ْع ُبـدُ ون) (األنبيـاء.)25/

ويف موضـع آخـر يصف القـرآن الكريـم التوحيد
يف العبـادة :األصـل املشترك بين مجيـع الرشائـع
ـل ا ْلكِت ِ
ـل َيـا َأ ْه َ
السماوية إذ يقـولُ ( :ق ْ
َـاب َت َعا َل ْوا
ـة سـو ٍ
ِ ٍ
اء َب ْينَنَـا َو َب ْينَك ُْم َأ َّل َن ْع ُبـدَ إِ َّل اهلل َو َل
إِ َ ٰل كَل َم َ َ
ُشر َك بِ ِه َشـيئًا و َل يت ِ
ن ْ ِ
َّخ َ
ـذ َب ْع ُضنَا َب ْع ًضـا َأ ْر َبا ًبا ِّمن
ْ َ َ
ُد ِ
ون اهلل (آل عمـران.)64/

َ
موقف املشرك يف احلياة
يصور
ّ
إن القـرآن الكريـم ِّ
خر من السماء فلا يكون مصيره ّإل ُطع ًام
بالـذي ّ
ملقـى يف مـكان سـحيق،
للصقـور والنسـور ،أو
ً
(و َمـن ُي ْ ِ
شر ْك بِـاهلل َفك ََأن ََّم َخ َّـر ِم َن
قـال سـبحانهَ :
ِ
ِ
يح ِف َمك ٍ
َان
الر ُ
َّ
ير َأ ْو َ ْت ِوي بِـه ِّ
الس َماء َفتَخْ َط ُف ُه ال َّط ْ ُ
ِ
َسـحيق) (احلج.) 31/
ألن املشرك اعتمـد يف احليـاة على
فما هـذا ّإل ّ
مـا ليسـت لـه مسـحة مـن الواقعيـة أو ملسـة مـن
الصـدق فاعتمـد على املخلـوق املحتـاجّ ،
واتذه
ويضر من دون
عماد ًا يف حياتـه ،وزعـم أنّـه ينفع
ّ
اهلل ،مـع أنّـه ليسـت لـه أ ّيـة مقـدرة حلفـظ نفسـه

فض ً
لا عن صيانـة وحفـظ عابده ،فأشـبه حال
أي
خـر مـن السماء ،فليـس لـه ّ
املشرك بمـن ّ
صائـن يصونـه مـن السـقوط ،أو حيفظـه مـن
رشور الطيور ،أو السـقوط يف مهاوي األودية.
فنبـي اإلسلام ( )Oحسـب هـذه اآليـات
ّ
ووفـق مـا َو َص َلنـا مـن حياتـه ،كافـح الشرك
َ
يف العبـادة بـكل حـول وقـوة ،وجعله السـبيل
واالسـاس إىل سـائر دعواتـه ،كام كافح سـائر

ألـوان الشرك وإن كان الرتكيز على الرشك يف
العبـادة أكثر.
فاملسـلم ال يدخـل يف حظيرة اإلسلام ،وال
ترتتـب عليـه أحـكام اإلسلام ّإل باالعتقـاد
هبـذا األصـل ـ التوحيـد ـ الـذي ال يقبـل
التخصيـص وال التقييـد ،فالعبـادة بمعناهـا
تعـم غيره
احلقيقـي ،خمتصـة بـاهلل سـبحانه ال ّ

وإرشاك الغير معـه ظلـم وتعدٍّ عىل حـدود اهلل
سـبحانه وتعـاىل قال سـبحانه حاكيـ ًا عن أحد
ـال ُل ْقما ُن ِلبن ِ ِ
ـه َو ُه َو
ْ
عبـاده الصاحلينَ :
(وإِ ْذ َق َ َ
ِ
َـي َل ت ْ ِ
الشر َك َل ُظ ْل ٌم
َيع ُظـ ُه َيـا ُبن َّ
ُشر ْك بِـاهلل إِ َّن ِّ ْ
ِ
يـم) (لقمان.)13/
َعظ ٌ
فعلى ضـوء هـذا فـكل عمـل يف الرشيعـة
اإلسلامية جيـب أن ينطبـق على هـذا األصـل
ـ التوحيـد ـ وال يتعـدّ اه ،حتـى لـو ورد يف
حديـث ،أو نقـل عـن إمـام يشء يزاحـم ذلك
األصـل فهـو كـذب على النبـي( )Oأو
اإلمـام( ،)Qوهـو مرفـوض يضرب عـرض
اجلـدار إذا مل يوجـد لـه حممل ُيمـل عليه يتألم
مـع التوحيـد.
ٍ
بترصف.
املصدر :كتاب التوسل ،السبحاين :ص12
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متى ترانا ونراك

قال أمير المؤمنين ( :)Qإِذا َرأَ ْي َت َر َّب َك ُيتا ِب ُع َعلَ ْي َك ِّ
اح َذ ْر ُه).
الن َع َم َف ْ

عالئــم ظهــور اإلمــام
المهــدي (عليــه الســام)

تذكــر األحاديــث الرشيفــة جمموعــة
مــن احلــوادث واالُمــور كعالئــم
لظهــوره ( )Qهيتــدي هبــا املؤمنــون
لرتســيخ وترسيــع اســتعدادهم
لنرصتــه واملســامهة يف إنجــاز مهمتــه
اإلصالحيــة الكــرى.
العالئم احلتمية وغري احلتمية:
وتذكــر األحاديــث الرشيفــة قســمني
رئيســن مــن عالئــم ظهــور اإلمــام ـ
عجــل اهلل فرجــه.
األول مــا هــو حتمــي الوقــوع،
القســم ّ
والقســم الثــاين مــا هــو غــر حتمــي
بــل قــد ال يقــع إذا اقتضــت احلكمــة
اإلهليــة ذلــك ،كــا أن بعــض هــذه
العالئــم قريبــة مــن زمــن الظهــور
وبعضهــا ســابق لــه بفــرة طويلــة.
اللغة الرمزية يف أحاديث العالمات:
كــا تنبغــي اإلشــارة هنــا اىل أن
األحاديــث الرشيفــة حتدثــت عــن
كثــر مــن عالئــم الظهــور بلغــة
الرمــز واإلشــارة ،لــذا مــن الــروري
ملعرفتهــا عــى نحــو الدقــة دراســة
هــذه اللغــة ومعرفتهــا ،كــا ينبغــي
اســتجامع كل مــاورد بشــأن كل
عالمــة مــن تفصيــات يف األحاديــث
الرشيفــة ،ودراســتها بعيــد ًا عــن التأ ّثــر
وبتــأن وبدقــة
بالقناعــات الســابقة،
ّ
للتوصــل اىل مصداقهــا احلقيقــي،
ّ
وعــدم الوقــوع يف التطبيقــات العجولــة
التــي تُبعــد عــن اهلــدف املــراد مــن
ذكــر هــذه العالئــم ،خاصــة وأن اللغــة
الرمزيــة بطبيعتهــا جتعــل مــن املمكــن
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تطبيــق كل عالمــة عــى أكثــر مــن مصــداق ،وهــذا خــاف
اهلــدف املــراد مــن ذكرهــا أيضــ ًا.
أن مــن الــروري اإلشــارة اىل أن بعــض األحاديــث
كــا ّ
الرشيفــة التــي ذكــرت عالمــات الظهــور ،حــدّ دت تكاليــف
حمــددة للمؤمنــن ـ عــى نحــو الترصيــح أو اإلشــارة جتاههــا ـ
فينبغــي عنــد دراســتها الســعي للتعــرف عــى هــذه التكاليــف
املرجــوة مــن ذكرهــا.
للحصــول عــى الثــار
ّ
أن عالئــم الظهــور ترتبــط بقضايــا غيبيــة ،لذلــك
وحيــث ّ
وداخلهــا ْ
الوضــع ،لــذا
فإنــا تعرضــت للكثــر مــن التحريــف َ
ّ
ينبغــي التدقيــق يف هــذا اجلانــب لتمييــز الصحيــح منهــا مــن
املوضــوع.
زوال علل الغيبة:
نصــت عليهــا األحاديــث
اضافــة اىل عالمــات الظهــور التــي ّ
فــإن املســتفاد مــن األحاديــث الرشيفــة أن مــن
الرشيفــة،
ّ
العالئــم املهمــة لظهــور اإلمــام املهــدي (عجــل اهلل فرجــه)
زوال العلــل والعوامــل التــي أدت اىل غيبتــه ،وتوفــر األوضــاع
املناســبة لقيامــه (ســام اهلل عليــه) بمهمتــه اإلصالحيــة الكــرى
والتــي منهــا:
 1ـ اكتــال عمليــة التمحيــص والغربلــة للمؤمنــن ،وتو ّفــر
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َرأَ ْي َت َر َّب َك ُيوالي َعلَ ْي َك ا ْل َبال َء َف ْ
اش ُك ْر ُه).

العــدد الــازم مــن األنصــار األوفيــاء بمختلــف
ملذهــب أهــل البيــت ( )Kوعلومــه اإلســامية
مراتبهــم ،اي املرتبــة العليــا مــن األنصــار الذيــن
النقيــة عــى الصعيــد اإلســامي والعاملــي ،وبالتــايل
يتح ّلــون بالكفــاءات القياديــة الالزمــة ملعاونتــه
عــرض الصــورة األصيلــة لإلســام (تاريــخ الغيبــة
يف اقامــة احلكومــة اإلســامية العامليــة العادلــة
الكــرى 362 :ـ .)363
وإدارة شــؤوهنا ،وقبــل ذلــك إدارة حركــة
نصــت
ودور هــذه احلركــة التمهيديــة التــي ّ
الــراع ضــد الكفــر والــرك والعبوديــات
األحاديــث الرشيفــة عــى انطالقهــا قبيــل الظهــور
الطاغوتيــة ودحرهــا وإزالتهــا بالكامــل.
املهــدوي يف عــرض الصــورة النقيــة لإلســام
ولعــل أفــراد هــذه املرتبــة هــم الذيــن ذكــرت
ِ
يوجــد حالــة التطلــع لإلســام كبديــل حضــاري
ـأن عددهــم ( )313كعــدة
األحاديــث الرشيفــة بـ ّ
إلنقــاذ البرشيــة ،واإلقبــال عليــه خــارج دائــرة العامل
أهــل بــدر ،وذكــرت هلــم صفــات عاليــة مــن
اإلســامي ـ كــا هــو املشــهود حاليـ ًا يف بــوادره عىل
اإليــان ومعرفــة اهلل حــق معرفتــه ،ومــن شــدة
األقــل ـ األمــر الــذي يفتح أبــواب التفاعــل اإلجيايب
التعبــد هلل واإلخــاص لــه فهــم (رهبــان الليــل)،
مــع الثــورة املهدويــة الكــرى بــن الشــعوب غــر
ومــن الشــجاعة والكفــاءة اجلهاديــة العاليــة فهــم
جربــت املــدارس
اإلســامية أيض ـ ًا ،خاص ـ ًة وأهنــا َّ
( ُاســد النهــار) الذيــن ال خيافــون يف اهلل لومــة
والتيــارات الفكريــة والسياســية االُخــرى وعايشــت
الئــم ،ومــن الكفــاءة العلميــة العاليــة واإلحاطــة
عمليـ ًا فشــلها يف حتقيــق الســعادة املنشــودة للبرشية،
بعلــوم الرشيعــة فهــم (الفقهــاء والقضــاة)،
بــل وجلبهــا للبرش ّيــة الكثــر مــن األزمــات املاديــة
ومــن الكفــاءة اإلداريــة الفائقــة فهــم (الــوالة
واملعنويــة التــي تعترصهــا حاليــ ًا ،األمــر الــذي
العــدول) ( مكيــال املــكارم 158 /2 :ـ  ،)159وغــر
جعلهــا تتطلــع اىل بديــل منقــذ خــارج املــدارس
ذلــك مــن الصفــات الســامية األخــرى التــي
والتيــارات التــي عرفتهــا ،واىل هــذه احلالــة أشــارت
ُيســتفاد منهــا أهنــم يم ّثلــون جهــاز اإلمام(عليــه
أن الدولــة
األحاديــث الرشيفــة التــي حتدثــت عــن ّ
الســام) القيــادي واإلداري عنــد ظهــوره قبــل
املهدويــة هــي آخــر الــدول.
إقامــة دولتــه العامليــة العادلــة وبعدهــا.
 3ـ منهــا أيضــ ًا توفــر وســائل االتصــال املتطــورة
 2ـ منهــا توفــر القواعــد اإلســامية العريضــة
التــي تتيــح للجميــع التعرف عــى احلقائــق ،وبالتايل
املســتعدة للتفاعــل اإلجيــايب مــع أهــداف الثــورة
الســاح بوصــول احلــق اىل اجلميــع واتضــاح بطــان
املهدويــة الكــرى وإن تباينــت درجاهتــا يف تقديم
وزيــف املــدارس االُخــرى ،وأح ّقيــة الرســالة
النــرة العمليــة ،والــذي ِ
يوجــد هــذه احلالــة
اإلســامية التــي حيملهــا املهــدي ( )Qوبالتــايل
هــو اتضــاح حقيقــة وأحقيــة منهــج أهــل البيــت
تبنّــي أشــخاص للتيــار اإلســامي وأهدافــه التــي
النبــوي الــذي يم ّثلــه املهــدي املوعــود ـ عجل اهلل
ّ
يبــر هبــا املهــدي املوعــود ( )Qبعــد أن كانــوا
فرجــه ـ ،واتضــاح زيــف الشــبهات املثــارة عــى
ينتمــون تارخييــا اىل املــدارس االُخــرى ،أي االنتقــال
مــدى التأريــخ اإلســامي ضــد هــذا املنهــج،
عمليــ ًا اىل صفــوف أنصــاره ( ،)Qكــا تشــر اىل
واتضــاح أنــه هــو املنهــج الــذي يم ّثــل اإلســام
ذلــك األحاديــث الرشيفــة املع ِّللــة للغيبــة بإخــراج
املحمــدي األصيــل.
(ودائــع اهلل) أي املؤمنــن مــن أصــاب الكافريــن.
وقــد أشــارت األحاديــث الرشيفــة اىل ذلــك
ضمــن حديثهــا عــن احلركــة املوطئــة للثــورة
املهدويــة ودورهــا يف عــرض الصــورة النقيــة
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َت َكلَّ ْم َت ِبا ْل َكلِ َم ِة َملَ َكت َ
َّم ِبها َملَ ْكتَها).
َم َت َت َكل ْ
ْك َوإِ ْن ل ْ

ذي الحجة

عزل أيب بكر من تبليغ سورة براءة:
يف األول م ــن ذي احلج ــة س ــنة (9هـــ) ،بع ــث النب ــي ( )Oس ــورة ب ــراءة ح ــن
ُانزل ــت علي ــه م ــع أيب بك ــر يقرؤه ــا ع ــى الن ــاس يف املوس ــم ،فأت ــى جربائي ــل
النبـــي ( )Oفقـــال :إنـــه ال يـــؤدي عنـــك إال رجـــل منـــك ،فبعـــث النبـــي
( )Oعليـــ ًا يف أثـــر أيب بكـــر حتـــى حلقـــه بـــن مكـــة واملدينـــة فأخذهـــا منـــه،
فقرأه ــا ع ــى الن ــاس يف املوســـم.
وروي أن ــه ( )Qس ــار حت ــى حل ــق أب ــا بك ــر ،فل ــا رآه ف ــزع م ــن حلوق ــه ب ــه،
واس ــتقبله وق ــال :في ــم جئ ــت ي ــا أب ــا احلس ــن؟ أس ــائر مع ــي أن ــت ،أم لغ ــر
ذلـــك؟ فقـــال أمـــر املؤمنـــن(( :)Qإن رســـول اهلل( )Oأمـــرين أن أحلقـــك
فأقبـــض منـــك اآليـــات مـــن بـــراءة ،وأنبـــذ هبـــا عهـــد املرشكـــن إليهـــم،
وأمـــرين أن أخـــرك بـــن أن تســـر معـــي أو ترجـــع إليـــه).
فق ــال أب ــو بك ــر :ب ــل أرج ــع إلي ــه ،وع ــاد إىل النب ــي ( ،)Oفل ــا دخ ــل علي ــه
إيل ،فلـــا
قـــال :يـــا رســـول اهلل ،إنـــك أهلتنـــي ألمـــر طالـــت األعنـــاق فيـــه ّ
توجهـــت رددتنـــي عنـــه ،مـــايل؟ ُأنـــزل يف قـــرآن؟
إيل ع ــن اهلل (ج ــل جالل ــه) بأن ــه
فق ــال النب ــي (( :)Oال ،ولك ــن األم ــن هب ــط ّ
ال ي ــؤدي عن ــك إال أن ــت أو رج ــل من ــك ،وع ــي من ــي ،وال ي ــؤدي عن ــي إال
ع ــي).
فانطل ــق ع ــي( )Qحت ــى ق ــدم مك ــة ،ث ــم واىف عرف ــات ،ث ــم رج ــع إىل مج ــع،
ثـــم إىل منـــى ،ثـــم ذبـــح وحلـــق ،وصعـــد عـــى اجلبـــل املـــرف املعـــروف
مـــرات :أال تســـمعون يـــا أهيـــا النـــاس ،إين رســـول
بالشـــعب ،فـــأذن ثـــاث ّ
رســـول اهلل إليك ــم؟ ثـــم قـــال( :بـــراء ٌة مـــن اهلل ورســـوله إىل الذي ــن عاهدتـــم
م ــن املرشك ــن * فس ــيحوا يف األرض أربع ــة أش ـ ٍ
ـهر) ،إىل قول ــه( :إن اهلل غف ــور
رحي ــم) تس ــع آي ــات م ــن أوهل ــا ،ث ــم مل ــع بس ــيفه ،فأس ــمع الن ــاس وكرره ــا،
فقـــال النـــاس :مـــن هـــذا الـــذي ينـــادي يف النـــاس؟ فقالـــوا :عـــي بـــن أيب
طالـــب ،وقـــال مـــن عرفـــه مـــن النـــاس :هـــذا ابـــن عـــم حممـــد ،ومـــا كان
ليج ــرئ ع ــى ه ــذا غ ــر عش ــرة حمم ــد ،فأق ــام أي ــام الترشي ــق ين ــادي بذل ــك،
ويقـــرأ عـــى النـــاس غـــدوة وعشـــية.
غزوة ذات السويق:
يف اخلام ــس م ــن ذي احلج ــة ع ــى رأس اثن ــن وعرشي ــن ش ــهر ًا م ــن مهاج ــره
( )Oكان ــت غ ــزوة الس ــويق.
وذل ــك أن أب ــا س ــفيان ن ــذر أن ال يم ــس رأس ــه م ــن جناب ــة حت ــى يغ ــزو حمم ــد ًا
ِ
ـر يمين ــه ،حت ــى إذا كان ع ــى
( ،)Oفخ ــرج يف  100راك ــب م ــن قري ــش ل َي ـ ُ َّ
بري ــد املدين ــة أت ــى بن ــي النض ــر ليــاً ،ف ــرب ع ــى حي ــي ب ــن أخط ــب باب ــه
فأب ــى أن يفت ــح ل ــه ،فان ــرف عن ــه إىل س ــام ب ــن مش ــكم ،وكان س ــيد بن ــي
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا أَ َخ ْذ َت َن ْف َس َك ِبطا َع ِة ا ِ
هلل أَ ْك َر ْمتَها).

النض ــر ،فاس ــتأذن ل ــه وس ــاره ،ث ــم خ ــرج يف عق ــب ليلت ــه حت ــى أت ــى أصحاب ــه ،وبع ــث رج ــاالً
م ــن قري ــش إىل املدين ــة ،فأت ــوا ناحي ــة يق ــال هل ــا :العري ــض ،فوج ــدوا رجــ ً
ا م ــن األنص ــار وحليفــ ًا
لـــه فقتلومهـــا ،ثـــم انرصفـــوا ،ونـــذر هبـــم النـــاس ،فخـــرج رســـول اهلل ( )Oيف طلبهـــم حتـــى
بلـــغ قرقـــرة الكـــدر ،ورجـــع وقـــد فاتـــه أبـــو ســـفيان ،ورأوا زاد ًا مـــن أزواد القـــوم قـــد طرحوهـــا
يتخفف ــون منه ــا للنج ــاء ،وكان فيه ــا الس ــويق ،فس ــميت غ ــزوة الس ــويق.
كتب النبي( )Oإىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم:
يف ش ــهر ذي احلج ــة س ــنة (6هـــ) ،كت ــب النب ــي ( )Oإىل املل ــوك يدعوه ــم إىل اإلس ــام ،وبعثه ــا
مـــع ســـتة نفـــر مـــن أصحابـــه ،وهـــم :حاطـــب بـــن أيب بلتعـــه إىل املقوقـــس ،ودحيـــة بـــن خليفـــة
ب ــن خليف ــة الكلب ــي إىل قي ــر ،وعب ــد اهلل ب ــن حذاف ــة إىل ك ــرى ،وعم ــرو ب ــن أمي ــة الضم ــري إىل
النج ــايش ،وش ــجاع ب ــن وه ــب إىل احل ــارث ب ــن أيب ش ــمر الغس ــاين ،وس ــليط ب ــن عم ــرو العام ــري
إىل ه ــوذة ب ــن ع ــي النخع ــي ،ويتضم ــن كل كت ــاب م ــن كتب ــه أن ــه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم :من حممد رسول اهلل إىل ...سالم عىل من اتبع اهلدى.
أم ــا بع ــد ف ــإين أدع ــوك بدعاي ــة اإلس ــام ،أس ــلم تس ــلم ،يؤت ــك اهلل أج ــرك مرت ــن ،ف ــإن تولي ــت
ف ــإن علي ــك إث ــم( ،ق ــل ي ــا أه ــل الكت ــاب تعال ــوا إىل كلم ــة س ــواء بينن ــا وبينك ــم أال نعب ــد إال اهلل
وال ن ــرك ب ــه ش ــيئ ًا وال يتخ ــذ بعضن ــا بعضــ ًا أربابــ ًا م ــن دون اهلل ف ــإن تول ــوا فقول ــوا اش ــهدوا بأن ــا
مس ــلمون).
والدة اإلمام عيل اهلادي(:)Q
يف اخلام ــس ع ــر م ــن ذي احلج ــة س ــنة (212هـــ) (ع ــى املش ــهور) ول ــد اإلم ــام ع ــي ب ــن حمم ــد
النق ــي اهل ــادي( )Qبـ(رصي ــا) م ــن املدين ــة.
أمه :أم ولد يقال هلا :سامنة املغربية.
وألقابـــه :النجيـــب ،املرتـــى ،اهلـــادي ،النقـــي ،العـــامل ،الفقيـــه ،األمـــن ،املؤمتـــن ،الطيـــب،
العســـكري ...ويقـــال لـــه أبـــو احلســـن الثالـــث.
وفاة زرارة بن أعني (رضوان اهلل عليه):
يف ذي احلج ــة س ــنة (148هـــ) ،وبع ــد ش ــهرين م ــن ش ــهادة اإلم ــام الص ــادق( ،)Qت ــويف زرارة ب ــن
أع ــن بع ــد مرض ــه .وقي ــل :أن وفات ــه س ــنة (150هـــ).
قال النجايش :شيخ أصحابنا يف زمانه ومتقدمهم ،وكان قارئ ًا فقيه ًا ،متكل ًام ،شاعر ًا ،أديب ًا.
وعـــده الشـــيخ يف رجالـــه تـــارة يف أصحـــاب اإلمـــام الباقـــر( ،)Qوأخـــرى يف أصحـــاب اإلمـــام
الصـــادق( ،)Qوثالثـــة يف أصحـــاب اإلمـــام الكاظـــم()Q
وعن ابن ايب عمري قال :قلت جلميل بن دراج :ما أحسن حمرضك وأزين جملسك؟
فقال :أي واهلل ما كنا حول زرارة إال بمنزلة الصبيان يف الكتاب حول املعلم.
وهن ــاك مناس ــبات كث ــرة ومهم ــة ق ــد ت ــم ذكره ــا يف الس ــنني الس ــابقة لش ــهر ذي احلج ــة فم ــن أراد
االطالع فالرياجع.
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِ َذا ا ْبت َ
ْت َن ْف َس َك فِي َمعاصي ا ِ
هلل أَ َه ْنتَهاِ).
َذل َ

سعد بن
الحارث
الخزاعي
اسمه :سعد بن احلارث اخلزاعي
والدته :مل نعثر عىل تاريخ والدته .
يف عهد اإلمام عيل (:)Q
ســعد مــوىل اإلمــام عــي بــن أيب طالــب
( )Qكان واليـــ ًا لـــه عـــى أذربيجـــان،
ومـــن رشطـــة اخلميـــس يف الكوفـــة،
فـــوض إليـــه هـــذه
ومل حيـــدد متـــى ّ
املهـــات ،تنقيـــح املقـــال املامقـــاين :ج  ،2ص .12
ولكـــن نظـــر ًا إىل مـــا ورد يف األخبـــار
أن ســـعد ًا كان كقنـــر مـــن خـــواص
ومعتمـــدي اإلمـــام عـــي (.)Q
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وأن اإلمـــام عـــي ( )Qبعثـــه
ّ
مفتشـــ ًا إىل الواليـــة التـــي كان
زيـــاد بـــن أبيـــه فيهـــا حاكـــ ًا،
وحـــدث بينـــه وبـــن زيـــاد
مشـــادة كالميـــة ،ومـــن أعاملـــه
األخـــرى أن اإلمـــام ( )Qع ّينـــه
مراقبـــ ًا عـــى يزيـــد بـــن حجيـــة
حينـــا ســـجن يزيـــد بســـبب
خيانت ــه عندم ــا كان يزي ــد عام ــل
اإلمـــام ( )Qيف الـــري.

السفي ِه َغ َم ْم َت ُه َف ِز ْد ُه َغ ّم ًا ِب ِح ْلم َ
ِك َع ْنهُ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َحلُ ْم َت َع ِن َّ

بينهـــم إالّ األشـــوس األقعـــس يستأنســـون
يف عهد اإلمامني احلسنني (:)Q
بع ــد استش ــهاد اإلم ــام أم ــر املؤمن ــن ( )Qباملنيـــة دوين اســـتيناس الطفـــل إىل حمالـــب
ُأ ّمـــه) .وســـيلة الداريـــن يف أنصـــار احلســـن ـ املوســـوي
س ــنة 40هـــ .انض ــم س ــعد ب ــن احل ــارث إىل
الزنجـــاين :ص.253
ـم إىل احلس ــن ( )Qوخ ــرج
احلس ــن ( ،)Qث ـ ّ
معـــه إىل مكّـــة ثـــم إىل كربـــاء ،واستشـــهد صحبته للنبي (:)O
ّ
ب ــن يدي ــه ي ــوم عاش ــوراء .أعي ــان الش ــيعة األم ــن :هن ــاك رواي ــات حتك ــي أن س ــعد ًا كان م ــن
ج  ،7ص  .221أورد الســـاوي أن ابـــن شـــهر صحابـــة النبـــي ( ،)Oولكـــن يبـــدو أن
آش ــوب يف املناق ــب ذك ــره يف زم ــرة ش ــهداء ه ــذا اخل ــر لي ــس صحيحــ ًا؛ أل ّن ــه مل ي ــرد
يف الكتـــب أنـــه أدرك النبـــي ( .)Oأعيـــان
احلملـــة األوىل يـــوم عاشـــوراء .إبصـــار العـــن
الســـاوي :ص.96

يكفـــي ســـعد بـــن احلـــارث انـــه نـــال
الشـــهادة مـــع اإلمـــام احلســـن ( )Qالـــذي
ق ــال بحقه ــم ...( :الله ــم إن ــك تعل ــم ان ــى
ال اعلـــم أصحابـــا خـــر ًا مـــن أصحـــايب،
وال أهـــل بيـــت خـــر ًا مـــن أهـــل بيتـــي
فجزاك ــم اهلل خ ــر ًا فق ــد آزرت ــم وعاونت ــم،
والقـــوم ال يريـــدون غـــري ولـــو قتلـــوين مل
يبتغـــوا غـــري أحـــد ًا فـــإذا جنكـــم الليـــل
فتفرقـــوا يف ســـواده وانجـــوا بأنفســـكم).

الشـــيعة األمـــن :ج ،7ص.221

الوفاة:
استش ــهد ي ــوم الع ــارش م ــن املح ـ ّـرم س ــنة
 61هــــ مــع اإلمــام احلســن ( )Qيف واقعــة
الط ــف.

مقاتـــل الطالبيـــن ـ أيب الفـــرج األصفهـــاين :ص.74

ومـــا قالـــه اإلمـــام ( )Qمل يكـــن نابعـــ ًا
مـــن عاطفـــة قـــد يتخ ّيلهـــا البعـــض مـــن
عـــوام النـــاس ،فاإلمـــام ال يقـــول كالمـــ ًا
إالّ كان مســـتند ًا اىل علـــم اهلل تعـــاىل ومـــا
ينطـــق تبعـــ ًا ألهوائـــه حاشـــاه مـــن ذلـــك
فه ــو ( )Qرحيان ــة املصطف ــى ( )Oوس ــيد
ش ــباب أه ــل اجلنّ ــة وه ــو املعص ــوم ،وق ــد
جـــاء علمـــه ملـــا خربهـــم مـــن اجلـــادة
والصالبـــة واالســـتعداد بالفـــداء بأنفســـهم
الطاه ــرة يف س ــبيل الدي ــن ،وه ــذا م ــا ن ــراه
واضحـــ ًا مـــن قولـــه ( )Qألختـــه زينـــب
( )Pعندمـــا ســـألته عـــن أصحابـــه فقـــال
(( :)Qواهلل لقـــد بلوهتـــم فـــا وجـــدت
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َم َت ُك ْن عالم ًا ِ
ناطق ًا َف ُك ْن ُم ْس َتمِع ًا واعِياً).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا ل ْ

املمتلكات ال ّعامة وثقافة اجملتمع

يتم ّيـــز اإلنســـان بأنّـــه كائـــن ال يســـتطيع
العيـــش بمفـــرده وإنّـــا يف مجاعـــات ولـــذا
فق ــد وصف ــوه بأ ّن ــه كائ ــن اجتامع ــي عاق ــل
ّ
وألن الصبغـــة االجتامع ّيـــة
ناطـــق و ُمـــدرك،
وال ُق ــدرة ع ــى العي ــش يف نطاق ــات اجتامعي ــة
هـــي مميـــزات إنســـان ّية فقـــد جـــاءت
التنظيـــات واجلامعـــات العا ّمـــة كالـــدول
مثـــاً ،فالدولـــة هـــي النظـــام العـــام الـــذي
ينتمـــي إليـــه األفـــراد والنـــاس كافـــة مـــن
جنـــس ُمعـــن أو ديـــن ُمعـــن أو مذهـــب
26
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ِ
هـــذه الدولـــة يكـــون
معـــن ،ويف داخـــل
النظـــام والقانـــون الســـائد الـــذي تنضبـــط
فيـــه حقـــوق العامـــة واخلاصـــة وتُكفـــل
احلريـــة وتُصـــان فيـــه األرواح واألعـــراض
واملمتلـــكات.
ُ
املمتلـــكات العامـــة فريضـــة اجتامع ّيـــة
ودين ّيـــة:
قوماهتـــا
احلفـــاظ عـــى ركائـــز الدولـــة و ُم ّ
هـــي فريضـــة اجتامع ّيـــة ودين ّيـــة قبـــل ّ
كل
يشء ،ينبغـــي عـــى املواطـــن أن يصوهنـــا

ِن ا ْقت ِ
ِن ا ْل ُعلَماءِ).
َد ِب َم ْن َف ْو َق َك م َ
ال َولك ْ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َعلَ ْو َت َفال َت ْف ُك ْر في َم ْن ُدو َن َك م َ
ْج ّه ِ
ِن ال ُ

ويافـــظ عليهـــا مـــن اخلـــراب ،حتّـــى
ُ
يســـتفاد منهـــا ومـــن اخلدمـــات التـــي
ِ
هـــذه الركائـــز واملقومـــات
تُقدمهـــا ،ومـــن
املجتمعيـــة املمتلـــكات العامـــة ،وألمهيتهـــا
البالغـــة جيـــب أن نُحافـــظ عليهـــا بكافـــة
الطـــرق والوســـائل املتاحـــة.
ماهي املمتلكات ال ّعامة:
املمتلـــكات العا ّمـــة هـــي مـــا يقـــع حتـــت
مظ ّلـــة امللك ّيـــة العا ّمـــة ،التـــي تشـــمل
ال ُطـــرق العا ّمـــة ،واجلســـور ،واملســـاجد،
ودور العبـــادة ،واحلدائـــق العا ّمـــة،
واجلامعـــات ،واملـــدارس ،واملستشـــفيات،
واملرافـــق العا ّمـــة ،واملراكـــز اخلدم ّيـــة عـــى
كا ّفـــة تصنيفاهتـــا وغريهـــا....
كي ــف نث ّق ــف املجتم ــع ع ــى املحافظ ــة ع ــى
العام ــة:
املمتل ــكات ّ
 -1جي ــب أن يك ــون مفه ــوم ُمتج ـ ّ
ـذر ًا ل ــدى
اجلميـــع ُ
ســـني الطفولـــة
وخصوصـــ ًا مـــن
ّ
ِ
الباكـــرة؛ ّ
ألن هـــذه املحافظـــة جيـــب أن
ألنُ ــم
تك ــون تربي ــة وثقاف ــة ل ــدى الن ــشء؛ ّ
ُعـــول عليهـــم ُمســـتقبالً ،أن
هـــم مـــن ن ّ
يكونـــوا فاعلـــن للحفـــاظ عـــى املصالـــح
واخلاصـــة.
العا ّمـــة
ّ
 -2تقوي ــة البع ــد الدين ــي :يس ـ ِ
ـاهم بش ــكل
ُ
كب ــر يف من ــع العب ــث يف املمتل ــكات العا ّم ــة؛
ّ
ألن ختريـــب املصلحـــة العا ّمـــة هـــو ذنـــب
بحـــق ُمتمـــع بـــأرسه وليـــس مـــع
تقرتفـــه
ّ
شـــخص واحـــد ،وهـــذا مـــن األمـــور
املحرمـــة قطعـــ ًا.
ّ

 -3ســـ ّن الترشيعـــات والقوانـــن الرادعـــة
ليتـــم ُماســـبة ّ
ُســـول لـــه نفســـه
كل مـــن ت ّ
العبـــث باملمتلـــكات العا ّمـــة وختريبهـــا؛ ّ
ألن
قان ــون العق ــاب ه ــو قان ــون رادع ول ــه ثِ ــار
ومناف ــع كب ــرة ج ــدّ ًا ،كي ــف ال وه ــو حيف ــظ
املصلحـــة العا ّمـــة.
 -4جيـــب املســـامهة يف توعيـــة وإرشـــاد ّ
كل
مـــن تـــراه ُيـــيء إىل أحـــد املرافـــق العا ّمـــة
فأنـــت عندمـــا تنصـــح أحدهـــم باالبتعـــاد
عـــن ا ُملخالفـــة فقـــد ســـامهت يف احلفـــاظ
ِ
هـــذه املمتلـــكات واملرافـــق ،التـــي
عـــى
تس ــتفيد منه ــا أن ــت ،وتبق ــى تُس ــتخدم م ــن
ِق َبـــل األجيـــال الالحقـــة .تقديـــم اخلدمـــة
التطوعيـــة يف صيانـــة املرافـــق العا ّمـــة،
ّ
 -5تقديـــم اخلدمـــة مـــع مؤسســـات
ّ
املحـــي؛ ألن املشـــاركة تُســـهم
ا ُملجتمـــع
بشـــكل فاعـــل يف احلفـــاظ عـــى املمتلـــكات
العا ّمـــة ،وتعمـــل عـــى اســـتدامتها مـــن
خـــال الصيانـــة الوقائيـــة ،والصيانـــة
الفعل ّيـــة ،وكذلـــك ال بـــأس لـــو ســـامهت
يف بعـــض املـــال مـــن أجـــل احلفـــاظ عـــى
املمتلـــكات العا ّمـــة وتطويرهـــا.
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ِن ا ْل َع َج ِب َت ْر ُك الت َ
َّأ ُّه ِب َلهُ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا كا َن ُه ُجو ُم ا ْل َم ْو ِت ال ُي ْؤ َم ُن َفم َ

مـن املعـروف واملشـهور بين علماء اإلسلام َّ
أن رسـول اهلل ( )Oعندمـا كان يف مكّة
أرسى بـه اهلل تبـارك وتعاىل بقدرته من املسـجد احلرام إىل املسـجد األقصى ،ومن هناك

الربانية وآيـات اهلل الكربى يف فضاء السماوات،
ُعـرج به إىل السماء ليرى آثار العظمـة ّ
ثـم عـاد ( )Oيف نفـس الليلة إىل مكّـة املكرمة.
ّ
املعراج يف القرآن واحلديث:

يف كتاب اهلل سورتان تتحدثان عن االرساء واملعراج:

األول من سـفر الرسـول
السـورة األوىل هي سـورة اإلرساء ،وقد أشـارت إىل القسـم ّ

اإلسراء واملعراج

(( )Oأي أشـارت إلرساءه ( )Oمـن املسـجد احلـرام إىل املسـجد األقصى) .قـال
ِ ِ
ـذي َأسى بِعب ِد ِه َلي ً ِ
ان ا َّل ِ
الـرا ِم إِ َل ا َْلس ِ
(سـ ْب َح َ
ـج ِد األَ ْق َص ا َّل ِذي
َْ ْ
ْ
ال م ْن ا َْل ْسـجد ْ َ َ
تعـاىلُ :
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ير) اإلرساء :آية .1
السـم ُ
َب َار ْكنَـا َح ْو َلـ ُه لن ُِر َيـ ُه مـ ْن آ َياتنَا إِنَّـه ُه َو َّ
يع ا ْل َبص ُ
السـورة ال ّثانيـة التـي أشـارت للمعـراج هـي سـورة النجـم التـي حتدثت عنه يف ِ
سـت
ُ
(و َل َقـدْ َرآ ُه ن َْز َلـ ًة ُأ ْخ َـرى * ِعنـدَ ِسـدْ َر ِة ا ُْلنْت ََهـى * ِعندَ َهـا َجنَّـ ُة ا َْل ْـأ َوى*
آيـات هـيَ :
ـات رب ِ
إِ ْذ ي ْغ َشـى السـدْ ر َة مـا ي ْغ َشـى* مـا َزا َغ ا ْلبصر ومـا َط َغـى * َل َقـدْ ر َأى ِمـن آي ِ
ـه
َ ِّ
ْ َ
ِّ َ َ َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ
َ
ُبرى) النجـم.18-13 :
ا ْلك ْ َ
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ْح َس ِ
ِب).
نات أَ ْف َض ُل ا ْل َمكاس ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qا ْكت ُ
ِساب ال َ

تاريخ وقوع االسراء والمعراج:
املؤرخين املسـلمني حـول تاريـخ وقـوع اإلرساء واملعـراج ،إذ يقـول
هنـاك اختالفـات بين ّ
البعـض :أنّـه حصـل يف السـنة العـارشة للبعثـة يف ليلـة السـابع والعرشيـن من شـهر رجب،

والبعـض يقـول :إنَّـه عـرج بـه ( )Oيف ( )17مـن شـهر رمضـان مـن السـنة ال ّثانيـة عرشة

للبعثـة املباركـة .وبعض ثالث قـالَّ :
إن املعراج وقـع يف أوائل البعثة .ولكـن يف كل األحوال،

َّ
فـإن االختلاف يف تأريـخ وقـوع املعـراج ال ينفـي أصـل احلادثـة .النّبـي واصـل معراجه إىل

السماء خلال مراحـل عديدة.

1ـ وهـي مـا بين املسـجد احلـرام واملسـجد األقصى وقـد ُأشير إليهـا يف اآليـة مـن سـورة
ِ ِ
ِ ِ
ـذي َأسى بِعب ِ
ان ا َّل ِ
(سـ ْب َح َ
ـد ِه َل ْي ً
صى)...
َْ
ال َـرا ِم إِ َل ا َْل ْسـجد األَ ْق َ
لا ِّمـ َن ا َْل ْسـجد ْ َ
اإلرساءُ :
َْ
اإلرساء :آيـة .1

2ـ تقـول بعـض الروايـات ّ
أن النّبـي (( :)Oنـزل يف املدينة أثنـاء إرسائه مـع جربئيل ّ
فصل

هبا) بحـار األنـوار :ج  ،18ص.319

3ـ كما ّ
صلى أيض ًا يف املسـجد األقىص مـع أرواح األنبياء العظام كإبراهيم وموسـى وعيسـى

ثـم بـدأ املعراج إىل السماوات السـبع فجاهب ّن
( ،)Kوكان النبـي ( )Oإمامهـم يف الصلاةّ ،
سما ًء بعـد سماء وواجـه يف ّ
كل سماء مشـاهد جديـدة ،فالتقـى املالئكـة والنبيين يف بعضها،
واجلنّـة وأهلهـا يف بعضهـا ،والنـار وأهلهـا يف بعضهـا ،ومحـل مـن ّ
كل يف خاطـره وروحـه

ذكريـات ق ّيمـة ،وشـاهد يف عجائـب ّ
ورس ًا من
كل واحدة منهـا رمز ًا من رمـوز عامل الوجـود ّ

أرساره ،وبعـد عودتـه ذكرها ألمتـه رصاح ًة أحيانـ ًا وبالكناية أو املجاز أحيان ًا ،وكان يسـتلهم
منهـا لرتبية أ ّمتـه وتعليمـه بكثرة.

وهـذا األمـر ّ
يـدل على ّ
أن واحـد ًا مـن أهداف هـذا السـفر السماوي االسـتفادة مـن النتائج
ـات رب ِ
العرفانيـة والرتبويـة هلـذه املشـاهدات ،والتعبير القـرآين الغزيـرَ ( :ل َقـدْ ر َأى ِمـن آي ِ
ـه
َ ِّ
ْ َ
ّ
َ

ُبرى) النجـم :آيـة  .18يمكـن أن يكـون إشـارة إمجاليـة جلميـع األمـور .وللـكالم تتمـة.
ا ْلك ْ َ
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ْح َس ِ
الس ِّي ِ
نات).
ئات أَ ْولى م ِ
ِن ا ْكت ِ
(اجت ُ
ِساب ال َ
قال أمير المؤمنين (ْ :)Q
ِناب َّ

فأعتربوا يا أوىل األلباب

عزتي يف ديين
كانــت هنــاك طفلــة صغــرة مجيلــة اســمها هنــد ...ذهبــت يف الصبــاح املب ّكــر إىل مدرســتها وهــي تلبــس
ـم ،فســألتها أمهــا
ـم وغـ ّ
حجاهبــا ،ويف يــوم مــن األيــام عــادت مــن املدرســة وعليهــا ســحابة حــزن وكآبــة وهـ ّ
درســتي هدّ دتنــي إن جئــت مــرة أخــرى بمثــل هــذه
عــن ســبب ذلــك فقالــت وهــي مــن بيــت حمافــظ  :-إن ُم ِّ
املالبــس الطويلــة،
فقالت األم :ولكنها املالبس التي يريدها اهلل  -جل وعال -
درسة ال تريدها.
فقالت الطفلة :لكن ا ُمل ِّ
ِ
ـورك وأنعــم عليــك ،أم
درســة ال تريــد ،واهلل يريــد ،فمــن تطيعــن إذن؟ اهلل الــذي خلقــك وصـ َّ
فقالــت األم :ا ُمل ِّ
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،
تؤنّب تلك الفتاة التي تتحدّ ى إرادهتا ،وال تستجيب ملطالبها وال ختاف من هتديدها ووعيدها...
أكثــرت عليهــا مــن الــكالم ،وملــا زادت املعلمــة مــن التأنيــب والتبكيــتَ ،ث ُقـ َـل األمـ ُـر عــى الطفلــة املســكينة
ـت دموعهــا ،وقالــت كلمــة
الربيئــة ،فانفجــرت يف بــكاء عظيــم شــديد مريــر أليــم ،أذهــل املعلمــة ،ثــم تفكفـ ْ
ـك أنـ ِ
حــق ختــرج مــن فمهــا كالقذيفــة تقــول :واهلل مــا أدري هــل أطيعـ ِ
ـت أم هــو؟
قالت املعلمة :ومن هو؟
ِ
ِ
ـورك ،أأطيعــك فألبــس مــا تريديــن وأغضبــه
ـورين وصـ ّ
قالــت :اهلل رب العاملــن الــذي خلقنــي وخلقــك ،وصـ ّ
هــو ،أم أطيعـه وأعصيـ ِ
ـك أنــت ؟! ...ال ...بــل ســأطيعه وليكــن مــا يكــون.
ُ ُ
ُذهلــت املعلمــة و ُدهشــت ،هــل هــي تتكلــم مــع طفلــة أم مــع راشــدة؟ ووقعــت منهــا الكلــات موقعــا عظيــا
بليغــا وســكتت عنهــا املعلمة...
ويف اليــوم التــايل اســتدعت املعلمــة أم البنــت وقالــت هلــا :لقــد َو َع َظتْنــي ابن ُتــك أعظــم موعظــة ســمعتها يف
ِ
عرفتنــي ابن ُتــك مــن أنــا!
ـت إىل اهلل ،فقــد جعلـ ُ
ـت إىل اهلل وأنبـ ُ
حيــايت ،لقــد تبـ ُ
ـت نفــي نــدَّ ًا هلل حتــى َّ
ِ
فجزاك اهلل من أم مربية خريا.
العــرة يف القصــة :جيــب علينــا أن نتمســك بديننــا وباحلــق ،وبحجابنــا مهــا كانــت الظــروف ،وقــد يكــون هذا
الثبــات ســببا يف توبــة وانابــة مــن حولنا
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