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كرامات االمام
الرضــا
وكرامات
معاجـــز
لإلمام الرضـــا ()Q
ٌ
ٌ
كتب التاريـــخ ،ونذكر
كثريةٌ،
ســـج َلتْها ُ
َّ
هنا بعضـــ ًا منها:

الكرامة األوىل:
القـــزاز ،قال:
عـــن إبراهيم بن موســـى
ّ
حل ْح ُت عىل الرضـــا ( )Qيف يشء طلبته
أ َ
منه ،فخرج يســـتقبل بعـــض الطالبيني،
وجاء وقت الصالة فـــال إىل قرص هناك،
فنزل حتت شـــجرة بقرب القـــر ،وأنا
معه وليس معنـــا ثالث ،فقـــال( :أ ّذن)،
فقلـــت :ننتظر يلحق بنـــا أصحابنا.
فقال( :غفـــر اهلل لـــك ،ال تؤخرن صالة
عن ّأول وقتهـــا إىل آخر وقتهـــا من غري
بـــأول الوقـــت) ،فأ ّذنت
ع ّلة عليـــك
ّ
وصلينا ،فقلـــت :يا ابن رســـول اهلل ،قد
طالـــت املـــدّ ة يف العدة التـــي وعدتنيها،
وأنا حمتـــاج وأنت كثري الشـــغل ،ال أظفر
ّ
فحك بسوطه
بمســـألتك كل وقت ،قال:
ثم رضب بيده إىل
األرض ح ّك ًا شـــديد ًاّ ،
موضع احلـــك ،فأخرج ســـبيكة ذهب.
فقـــال( :خذها إليـــك ،بـــارك اهلل لك
فيهـــا ،وانتفع هبـــا ،واكتم مـــا رأيت)،
قـــال :فبـــورك يل فيها حتّى اشـــريت
بخراســـان مـــا كان قيمته ســـبعني ألف
دينار ،فـــرت أغنى الناس مـــن أمثايل
هناك .اخلرائـــج واجلرائح ،قطب الديـــن الراوندي :ج،1
ص 337
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الكرامة الثانية:

عن عـــي بن ميثم عن أبيه ،قال :ســـمعت أيب يقول :ســـمعت نجمة أم الرضـــا ( )Qتقول:
(ملا محلـــت بابني الرضا مل أشـــعر بثقـــل احلمل ،وكنت أســـمع يف منامي تســـبيح ًا وهتلي ً
ال
فلم وضعته وقع عـــى األرض واضع ًا
وحتميـــد ًا من بطني فيهولنـــي ،فإذا انتبهت مل أســـمعّ ،
وحيرك بشـــفتيه ويتك ّلم) .عيـــون أخبار الرضـــا :ج ،1ص ،20ح 2
يده عىل األرض ،رافع ًا رأســـه ّ

الكرامة الثالثة:

قال أبو إســـاعيل الســـندي (الســـند :بالد بني اهلند وكرمان وسجســـتان ..معجـــم البلدان3 :

( :)267 /ســـمعت بالســـند ّ
حجـــة ،فخرجت منها يف الطلـــب ،فدللت عىل
أن هلل يف العرب ّ
الرضا ( )Qفقصدته ،فدخلت عليه وأنا ال أحســـن من العربية كلمة ،فســـ ّلمت بالســـندية،
عيل بلغتـــي ،فجعلت أك ّلمه بالســـندية وهو جييبني بالســـندية ،فقلت لهّ :إن ســـمعت
فرد ّ
بالســـند ّ
ثم قال:
أن هلل ّ
حجـــة يف العرب ،فخرجت يف الطلـــب ،فقال بلغتي( :نعم أنا هـــو)ّ ،

عم تريد).
(فســـل ّ

فلـــا أردت القيام مـــن عنده ،قلتّ :إن ال أحســـن من العربية شـــيئ ًا،
عم أردته،
ّ
فســـألته ّ
فـــادع اهلل أن يلهمنيها ،ألتكلم هبا مع أهلها ،فمســـح يده عىل شـــفتي ،فتك ّلمـــت بالعربية
من وقتـــي) .اخلرائج واجلرائح ،قطـــب الدين الراونـــدي :ج ،1ص340

الكرامة الرابعة

قال ســـليامن بن جعفر اجلعفـــري :كنت مع الرضـــا ( )Qيف حائط له (يعني بســـتان) ،وأنا
أحدّ ثه إذ جـــاء عصفور فوقع بـــن يديه ،وأخذ يصيـــح ويكثر الصيـــاح ويضطرب ،فقال

يل( :تدري ما يقـــول هذا العصفور؟) قلت :اهلل ورســـوله وابن رســـوله أعلم.
ِ
قـــال( :قـــال ّ
إن ح ّية تريد أن تـــأكل فراخـــي يف البيت ،فقم فخذ تلك النســـعة (النســـعة

 بالكرس  :-ســـر مضفـــور جيعل زمامـــا للبعري وغريه ،وقد تنســـج عريضـــة) ،وادخلالبيت،واقتـــل احل ّية) ،قال :فقمـــت وأخذت النســـعة ،فدخلت البيـــت ،وإذا ح ّية جتول يف

البيـــت ،فقتلتها) .اخلرائـــج واجلرائح ،قطـــب الدين الراونـــدي :ج ،1ص359

5

وقفـة فقهـية

اج َع ْل قِراها ُّ
َت ِب َك ِّ
الش ْك َر).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َن َزل ْ
الن ْع َم ُة َف ْ

أجــــزاء الصــــالة
وواجبــاتهــا
مبطــالت الصــالة

احللقة األوىل

وفـق فتـاوى مساحــــة آيـة اهلل العـظـمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله)
ذكرنـا يف االعـداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل
عىل مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عنها،
ويف هـذا العـدد نريـد التحـدث عـن األمـور التي
إذا حصلـت تبطـل الصلاة ،وهـذه األمـور هي:
األول :احلـدث ،سـواء أكان أصغـر أم أكبر ،فإنّه
ّ
مبطـل للصلاة أينما وقـع يف أثنائها.
الثـاين :االلتفـات ّ
بـكل البـدن عـن القبلـة ال عن
عـذر بحيـث يوجب اإلخلال باالسـتقبال املعترب
يف الصالة.
املصلي بعمـل ّ
ّ
خيـل بصـورة
الثالـث :ان يـأيت
املترشعة كالرقـص والوثبة
الصلاة وهبيئتهـا عنـد
ّ
واالشـتغال بمثـل اخلياطـة والنسـاجة باملقـدار
املعتـدّ بـه ونحـو ذلـك.
الرابع :التك ّلم عمد ًا.
اخلامس :القهقهة.
تعمـد البـكاء عىل األحـوط لزومـ ًا إذا
السـادسّ :
كان ألُمـور الدنيـا أو لذكـر م ّيـت.
السابع :األكل والرشب وإن كانا قليلني.
الثامـن :التكفري(ومعناهـا وضـع أحـدى اليديـن
على األُخرى)
تعمد قول (آمني) بعد متام الفاحتة.
التاسعّ :
وفيام ييل تفصيل ملبطالت الصالة:
6
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األول :احلـدث ،سـواء أكان أصغـر أم أكبر ،فإنّـه
ّ
مبطـل للصلاة أينما وقـع يف أثنائهـا.
السـؤال :ما املقصود مـن احلدث األصغـر واحلدث
األكرب؟
اجلـواب :احلـدث األصغـر ،مثـل خـروج البـول
والغائـط وامثاهلما ممـا حيتـاج معـه اىل الوضـوء،
واحلـدث األكبر مثـل احليـض واجلنابـة وامثاهلام مما
حيتـاج معـه اىل الغسـل.
ً
السـؤال :مـا هـو حكـم احلـدث إذا وقـع سـهوا أو
اضطـرار ًا؟
اجلـواب :تبطـل الصلاة بوقـوع احلـدث حتـى لـو
كان عـن سـهو أو اضطـرار ،ولـو كان بعد السـجدة
األخيرة فإنّـه مبطـل للصالة على األحـوط لزوم ًا،
صحت
نعـم إذا نيس التسـليم حتّـى وقع منه املنـايف ّ
صالتـه وإن كان األحـوط اسـتحباب ًا إعادهتـا،
ويسـتثنى مـن احلكـم املذكـور املسـلوس واملبطـون
ونحومهـا واملسـتحاضة.
الثـاين :االلتفـات ّ
بـكل البـدن عـن القبلـة ال عـن
عـذر بحيث يوجب اإلخلال باالسـتقبال املعترب يف
الصالة.
ّ
السـؤال :مـا هـو حكـم االلتفات بـكل البـدن عن
ٍ
كسـهو أو ٍ
قهـر كالريـح إذا كان فيام
القبلـة عـن عذر
بين اليمني واليسـار؟
ّ
اجلـواب :االلتفـات بـكل البـدن عـن القبلـة عـن
ٍ
كسـهو أو ٍ
ٍ
كريـح ونحـوه ،إذا كان فيما
قهـر
عـذر
بين اليمين واليسـار ،فال يوجـب اإلعـادة  -فض ً
ال
عـن القضـاء  -ولكـن إذا زال العـذر يف األثنـاء لزم
التوجـه إىل القبلـة فـور ًا.
ّ
السـؤال :مـا هـو حكـم االلتفـات عـن القبلـة عـن
ٍ
كسـهو أو ٍ
قهـر كالريـح إذا كان أزيـد ممـا بين
عـذر
اليمين واليسـار؟
ّ
اجلـواب :االلتفـات بـكل البدن عن القبلـة عن عذر
ٍ
كسـهو أو ٍ
قهـر كالريـح إذا كان أزيـد مما بين اليمني
واليسـار -ومنـه مـا يبلـغ حـدّ االسـتدبار -فانـه
يوجـب البطلان يف اجلملـةّ ،
فـإن السـاهي إذا تذكّر
يف وقـت يتّسـع لالسـتئناف ولـو بـإدراك ركعـة من
الوقـت وجبـت عليـه اإلعـادة ّ
وإل فلا ،وإن تذكّر
بعـد خـروج الوقـت مل جيـب عليـه القضـاء ،وأ ّمـا
املقهـور فـإن متكّـن مـن إدراك ركعـة بلا التفـات
أتـم صالته
وجـب عليـه االسـتئناف ،وإن مليتمكّن ّ

الصال ِة َف ْل ُي َص ِّل َصال َة ُم َو ِّد ٍع).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا قا َم أَ َح ُد ُك ْم إِلى َّ

وال جيـب عليـه قضاؤهـا.
السـؤال :ما هـو حكم االلتفـات عن القبلـة بالوجه
إىل جهـة اليمني أو اليسـار التفات ًا فاحشـ ًا؟
اجلـواب :االلتفـات بالوجـه إىل جهـة اليمين أو
اليسـار التفاتـ ًا فاحشـ ًا بحيـث يوجـب َ ّل العنـق
ورؤيـة جهـة اخللـف يف اجلملـة ،حكمـه حكـم
االلتفـات عـن القبلـة ّ
بـكل البـدن.
السـؤال :مـا هو حكـم االلتفات اليسير عـن القبلة
بالوجه؟
اجلـواب :االلتفـات اليسير الـذي ال خيـرج معـه
ّ
املصلي عـن كونـه مسـتقب ً
بصحـة
يضر
ّ
ال للقبلـة ال ّ
الصلاة ،وإن كان مكروهـاً.
املصلي بعمـل ّ
ّ
خيـل بصـورة
الثالـث :ان يـأيت
املترشعـة ،كالرقـص والوثبة
الصلاة وهبيئتهـا عنـد
ّ
واالشـتغال بمثـل اخلياطة والنسـاجة باملقـدار املعتدّ
بـه ونحـو ذلـك.
السـؤال :هـل هناك فـرق يف الفعـل املاحـي لصورة
الصالة بين حالتـي العمد والسـهو؟
اجلـواب :ال فـرق يف بطلان الصالة بالفعـل املاحي
لصـورة الصلاة بين صـوريت العمـد والسـهو ،وال
بـأس بمثـل حركـة اليـد واإلشـارة هبـا والتصفيـق
للتنبيـه ،واالنحناء لتناول يشء مـن األرض ،وامليش
إىل إحـدى اجلهـات بلا انحراف عـن القبلـة ،وقتل
احل ّيـة والعقـرب ومحـل الطفـل وإرضاعـه ،ونحـو
ذلـك ممّـا ال يعـدّ منافيـ ًا للصلاة عندهم.
السـؤال :اثنـاء الصلاة قربـت منـي حشرة فقتلتها
فما حكـم صاليت؟
اجلـواب :إذا مل يوجـب اسـتدباره عـن القبلـة او
توجـه وجهه اىل اليمني او اليسـار بما يوجب بطالن
الصلاة او مل يعـدّ شـغ ً
ال كثير ًا صحـت صالتـه.
السـؤال :مـا هـو حكـم مـن أتـى بفعـل كثير ،أو
ّ
وشـك يف فـوات املـواالة بـه؟
سـكوت طويـل
اجلـواب :إذا أتـى بفعـل كثير أو سـكوت طويـل
ّ
وشـك يف فوات املـواالة وحمو الصـورة قطع الصالة
ُ
ً
ـم إعادهتا.
واسـتأنفها ،واألحوط اسـتحبابا إمتامها ث َّ
الرابع :التك ّلـم عمد ًا ،ويتح ّقـق بالتل ّفظ ولو بحرف
فهم ًا إمـا ملعنـاه مثـل ِ
(ق) أمـر ًا مـن
واحـد إذا كان ُم ِ ّ
الوقايـة ،أو لغيره كما لو تل ّفـظ بــ (ب) للتلقني ،أو
عمن سـأله عن ثـاين حـروف املعجم
جوابـ ًا ّ

وأ ّمـا التل ّفـظ بغير ا ُمل ِ
فهـم مطلقـ ًا فاألحـوط وجوبـا
االجتنـاب عنـه إذا كان مركّبـ ًا مـن حرفين فما زاد.
السؤال :هل تبطل الصالة بالتنحنح والنفخ؟
اجلـواب :ال تبطـل الصلاة بالتنحنـح والنفـخ ،ويكره
نفخ موضع السـجود إذا مليتو ّلد منه حرفان ّ
وإل مل جيز.
والتأوه؟
السؤال :هل تبطل الصالة باألنني
ّ
اجلـواب :األحـوط وجوبـ ًا االجتنـاب عـن األنين
والتـأوه ،وإذا قـال( :آه) أو (آه مـن ذنـويب) فـإن كان
ّ
ّ
شـكاية إليـه تعـاىل مل تبطـل ،وإل بطلـت.
السؤال :إذا عطس املصيل اثناء الصالة
وخرجت من فمه لفظة (اشهد) فهل
تكون هذه اللفظة مبطلة للصالة؟
اجلواب :ال.
ً
السؤال :هل تبطل الصالة بالكالم عمدا إذا مل يكن
هناك خماطب؟
ً
اجلـواب :ال فرق يف الـكالم املبطل عمدا بين أن يكون
مـع خماطب أو ال.
ً
السـؤال :هل تبطـل الصالة بالكالم عمـدا إذا كان عن
اكراه او اضطرار؟
ّ
اجلـواب :إذا أكـره
اضطـر
املصلي على الـكالم أو
ّ
ً
إليـه فـإن كان ماحيـا لصـورة الصلاة فلا إشـكال يف
مبنـي على
بطالهنـا ،وإن مليكـن ماحيـ ًا هلـا فالبطلان
ّ
اللزومـي.
االحتيـاط
ّ
السـؤال :هـل تبطـل الصلاة إذا تكلـم يف اثنائهـا
اضطـرار ًا ؟
ّ
املصلي إىل الـكالم يف الصالة لدفع
اضطر
اجلـواب :لـو
ّ
ّ
الرضر عـن النفس أو غيره ،تكلـم وبطلت صالته.
السؤال :هل تبطل الصالة بالكالم سهو ًا؟
اجلـواب :إذا تك ّلـم سـهو ًا ولـو العتقـاد الفـراغ مـن
الصلاة ،فـإن مل يكـن ماحي ًا لصـورة الصلاة مل يوجب
البطلان ،نعـم جيب فيه سـجدتا السـهو على األحوط
لزوم ًا .
السؤال :هل تبطل الصالة بالكالم جهالً؟
اجلـواب :إذا تك ّلـم جه ً
لا عـن قصـور  -ال تقصير -
فـإن مل يكن ماحيـ ًا لصـورة الصالة مل يوجـب البطالن.
السـؤال :هـل جيـوز الذكـر والدعاء وقـراءة القـرآن يف
مجيـع أحـوال الصالة؟
اجلـواب :ال بـأس بالذكـر والدعـاء وقـراءة القـرآن يف
مجيـع أحـوال الصالة.
7

تفسـري القـرآن

قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا كا َن ا ْل َغ ْد ُر ِطباع ًا َف ِّ
الث َق ُة إِلى ُك ِّل أَ َح ٍد َع ْجزٌ).

اهلل يعلم وأنتم
ال تعلمون

ِ
ِ
ُـر ٌه َلك ُْم
قولـه تعاىل( :كُت َ
ُـم ا ْلقت َُال َو ُه َو ك ْ
ـب َع َل ْيك ْ
ـو َخ ْ ٌي َلك ُْم َو َع َسـى
َو َعسـى َأ ْن َتك َْر ُهـوا َشـ ْيئ ًا َو ُه َ
ِ
ـم َو َأ ْنت ُْم ال
َأ ْن ُت ُّبـوا َشـ ْيئ ًا َو ُه َ
ُـم َواهللُ َي ْع َل ُ
ش َلك ْ
ـو َ ٌّ
َت ْع َل ُم َ
ـون) .البقرة216 :
التضحية بالنفس واملال:
اآليـة السـابقة على هـذه اآلية وهـي قولـه تعاىل:
( َي ْس َـأ ُلون ََك َمـا َذا ُي ِنف ُق َ
ـون ُق ْـل َمـا َأن َف ْقت ُْم ِمـ ْن َخ ْ ٍي
ين وا ْليتَامـى وا َْلس ِ
ـاك ِ
َف ِل ْل َوالِدَ ْي ِ
ني َوا ْب ِن
ـن َواألَ ْق َربِ َ َ َ َ َ َ
8
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ِ ِ
يل َو َمـا َت ْف َع ُلـوا ِمـ ْن َخ ْ ٍ
السـبِ ِ
يـم)
ير َفـإِ َّن اهللَ بِـه َعل ٌ
َّ
البقـرة 215:تناولـت مسـألة اإلنفـاق باألمـوال،
وهـذه اآليـة تـدور حـول التضحيـة بالـدم والنفس
يف سـبيل اهلل ،فاآليتـان يقترن موضوعهما يف ميدان
ِ
ُـم
التضحيـة والفـداء ،فتقـول اآليـة (كُت َ
ـب َع َل ْيك ْ
ا ْل ِقت ُ
ُـر ٌه َلك ُْم).
َـال َو ُه َ
ـو ك ْ
ِ
ـب) إشـارة إىل حتمية هـذا األمر
التعبير بكلمـة (كُت َ
اإلهلـي ومقطوع ّيته.
ُـره) وإن كان مصـدرا ،إال أنه اسـتُعمل هنا باسـم
(ك ْ
املفعـول يعنـي مكـروه ،فاملـراد مـن هـذه اجلملة أن
احلـرب مع األعداء يف سـبيل اهلل أمر مكروه وشـديد
على النـاس العاديين؛ ألن احلـرب تقترن بتلـف
األمـوال والنفـوس وأنـواع املشـقات واملصائـب،
وأما بالنسـبة ل ُع ّشـاق الشـهادة يف سـبيل احلق ،ومن
ٌ
راسـخ يف املعركـة فاحلـرب مع أعـداء احلق
لـه قـد ٌم
بمثابـة الشراب العذب للعطشـان ،وال شـك يف أن
حسـاب هـؤالء خيتلف عن سـائر النـاس وخاصة يف
بداية اإلسلام.
ثـم تشير هذه اآليـة الكريمـة إىل مبدأ أسـاس حاكم
يف القوانين التكوينيـة والترشيعيـة اإلهليـة وتقـول:
ير َلك ُْم).
(و َعسـى َأ ْن َتك َْر ُهـوا َشـ ْيئ ًا َو ُه َ
َ
ـو َخ ْ ٌ
وعلى العكـس مـن جتنّـب احلـرب وطلـب العافيـة
(و َع َسـى
وهـو األمر املحبـوب لكم ظاهـرا ،إال أنهَ :
ِ
ش).
َأ ْن ُت ُّبوا َشـ ْيئ ًا َو ُه َ
ـو َ ٌّ
ُـم ال
ثـم تضيـف اآليـة يف اخلتـامَ :
ـم َو َأ ْنت ْ
(واهللُ َي ْع َل ُ
َت ْع َل ُم َ
ـون) فهنـا يؤكّـد اخلالـق جـل وعلا بشـكل
حاسـم أنـه ال ينبغـي ألفـراد البشر أن حيكّمـوا
أذواقهـم ومعارفهـم يف األمـور املتعلقـة بمصريهم،
ألن علمهـم حمـدود مـن كل جانـب ومعلوماهتـم
بالنسـبة إىل جمهوالهتـم كقطـرة يف مقابـل البحـر،
وكما أن النـاس مل يدركـوا شـيئا مـن أرسار اخللقة يف
القوانين التكوينيـة اإلهليـة ،فتـارة هيملون شـيئا وال
يعريونـه اهتاممـا يف حين أن أمهيته وفوائـده يف تقدم

قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َغلَ َب ْت َعلَ ْي ُك ْم أَ ْهوائُ ُك ْم أَ ْو َر َد ْت ُك ْم َموا ِر َد ا ْل َهلَ َكةِ).

العلـوم كبيرة ،وهكذا بالنسـبة إىل القوانين الترشيعية
فاإلنسـان ال يعلـم بكثري مـن املصالح واملفاسـد فيها،
وقـد يكـره شـيئا يف حني أن سـعادته تكون فيـه ،أو أنه
يفـرح لشيء ويطلبـه يف حين أنـه يسـتبطن شـقاوته.
فهـؤالء النـاس ال حيـق هلـم مـع االلتفـات إىل علمهم
املحـدود أن يتعرضـوا إىل علـم اهلل الالحمـدود
ويعرتضـوا على أحكامـه اإلهليـة ،بل جيـب أن يعلموا
شرع هلـم اجلهاد
يقينـا أن اهلل الرمحـن الرحيـم حينما ُي ّ
والـزكاة والصـوم واحلـج فـكل ذلـك ملـا فيـه خريهم
وصالحهـم.
تعمق يف اإلنسـان روح االنضباط
ثـم أن هذه احلقيقـة ّ
والتسـليم أمـام القوانين اإلهليـة ،وتـؤ ّدي إىل توسـعة
آفـاق إدراكـه إىل أبعـد مـن دائـرة حميطـه املحـدود
وتربطـه بالعـامل الالحمـدود يعنـي علـم اهلل تعـاىل.
ملاذا كان اجلهاد مكروها؟
وهنـا يمكـن أن يطـرح هـذا السـؤال وهـو أن اجلهـاد
الـذي هـو أحـد أركان الرشيعـة املقدسـة ،واألحـكام
اإلهليـة ،كيـف أصبـح مكروهـا يف طبع اإلنسـان؟ مع
أمـور فطريـة وتتوافق
أننـا نعلـم أن األحـكام اإلهليـة
ٌ
مـع الفطـرة ،فاملفـروض على األمـور املتوافقـة مـع
الفطـرة أن تكـون مقبولـة ومطلوبـة؟
يف اجلـواب عـن هذا السـؤال جيـب االلتفـات إىل هذه
النقطـة ،وهـي أن املسـائل واألمـور الفطريـة تتناغـم
وتوافـق مع طبـع اإلنسـان إذا اقرتنـت باملعرفـة ،مثال
اإلنسـان يطلـب النفـع ويتجنـب الضرر بفطرتـه،
ولكـن هـذا يتحقـق يف مـوارد أن يعـرف اإلنسـان
مصاديـق النفـع والرضر بالنسـبة لـه ،فلو اشـتبه عليه
األمـر يف تشـخيص املصـداق ،ومل يم ّيـز بين املـوارد
النافعـة من الضـارة ،فمـن الواضح أن فطرتـه ونتيجة
هلـذا االشـتباه سـوف تكـره األمـر النافـع ،والعكـس
صحيـح.
ويف مـورد اجلهـاد نجد أن األشـخاص السـطحيني ال
يـرون فيه سـوى الضرب واجلـرح واملصائـب ،وهلذا

قـد يكون مكروهـا لدهيم وأما بالنسـبة إىل األفراد
الذيـن ينظـرون إىل أبعـد من هذا املـدى املحدود،
فإهنم يعلمـون أن رشف اإلنسـان وعظمته
وافتخـاره وحريتـه تكمـن يف اإليثـار واجلهـاد،
يرحبـون باجلهـاد ويسـتقبلوه بفـرح
وبذلـك ّ
وشـوق ،كما هـو احلـال يف األشـخاص الذين ال
يعرفـون آثـار األدويـة املـرة واملن ّفرة ،فهـم يف أول
األمـر ُيظهـرون عـدم رغبتهـم فيهـا ،إال أهنم بعد
أن يـروا تأثريهـا اإلجيـايب يف سلامتهم ونجاهتـم
مـن املـرض ،فحين ذاك يتق ّبلـوا الـدواء برحابـة
صد ر .
الشدائد يف سبيل اهلل سهلة
مـا ورد يف اآليـة الرشيفـة آنفـا ال ينحرص بمسـألة
اجلهـاد واحلـرب مـع األعـداء ،بـل أن اآليـة
تكشـف عـن قانـون كيل وعـام ،وهـو أن اآليـة
جتعـل مـن مجيع الشـدائد واملصاعب يف سـبيل اهلل
سـهلة وميسـورة ولذيذة لإلنسـان بمقتضى قوله
تعـاىل واهلل يعلـم وأنتـم ال تعلمـون.
فعلـم اهلل تعاىل ورمحته ولطفه لعبـاده ّ
يتجل يف كل
أحكامه املقدسـة فريى ما فيه نجاهتم وسـعادهتم،
وعلى هـذا األسـاس يسـتقبل املؤمنـون هـذه
األوامـر واألحـكام اإلهليـة ،فيعتربوهـا كاألدوية
الشـافية هلـم ويطبقوهنـا بمنتهى الرضـا والقبول.
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حماسـن الكلم

قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا رأَ ْي َت َ
اهلل ُيتاب ُع َعلَ ْي َك ا ْل َبال َء َف َق ْد أَ ْي َق َظ َك).
َ

���م َ
األِئ َّم���ة َّ
بالت��� ْو َراِة
ِع ْل ُ
ي���ل ُ
���ب
وا ِإل ْن ِج ِ
وك ُت ِ
َ
األ ْنِب َي���اِء
من كتاب الكايف
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ِ
ـد ب ِن ِسـن ٍ
َان َعـ ْن ُم َف َّض ِل ْب ِن ُع َم َـر َق َال:
َ -1عـ ْن ُم َ َّم ْ
( َأ َتينَـا بـاب َأ ِب َعب ِ
ـد اهلل  Qون َْح ُن ن ُِريـدُ ِ
اإل ْذ َن َع َل ْيه
ْ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـس با ْل َع َرب َّيـة َفت ََوهَّ ْ نَـا َأنَّه
ـم بـك ََل ٍم َل ْي َ
َف َسـم ْعنَاه َي َت َك َّل ُ
ـة ُثـم بكَـىَ ،فب َكينَا لِبك ِ
بِالسيانِي ِ
َائـهُ ،ث َّم َخ َـر َج إِ َل ْينَا
َ ْ ُ
َّ َ
ُّ ْ َ َّ
ِ
َ
ا ْل ُغ َ
ـتَ :أ ْص َل َح َك اهلل
لا ُم َفأذ َن َلنَـا َفدَ َخ ْلنَا َع َل ْيهَ ،ف ُق ْل ُ
ـك َفس ِ
َـاك ن ُِريـدُ ِ
ـم ْعن َ
َأ َت ْين َ
ـم بِك ََل ٍم
َاك َت َت َك َّل ُ
اإل ْذ َن َع َل ْي َ َ
ِ ِ
ِ
ـت
ـم َب َك ْي َ
َل ْي َ
الس َيان َّيـة ُث َّ
ـس بِا ْل َع َربِ َّيـةَ ،فت ََوهَّ ْ نَـا َأنَّـه بِ ُّ ْ
َفب َكينَـا لِبك ِ
ـاس النَّبِ َّي وك َ
َائ َ
َان
ـم َذك َْر ُت إِ ْل َي َ
َ ْ ُ
ـك َق َال َن َع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان َي ُق ُ
سائ َ
َما ك َ
ول
يـل َف ُق ْل ُت ك َ
مـ ْن ُع َّبـاد َأنْب َياء َبنـي إ ْ َ
وده ُثـم انْدَ َفـع فِيـه بِالسيانِي ِ
ِف سـج ِ
ـة َف َ
لا واهلل َمـا
َ
ُ ُ
ُّ ْ َ َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َر َأ ْينَـا َق ّسـ ًا َ -
ـح َل ْ َجـ ًة منْه بـهُ ،ث َّم
ول َجا َثليقـ ًا َأ ْف َص َ
َف ه َلنَـا بِا ْلعربِي ِ
ـول ِف سـج ِ
ـة َف َق َ
َان َي ُق ُ
ـال ك َ
وده -
ُ ُ
َ َ َّ
سرَّ َ
ِ
ِ
ْ
ِ
ُـر َ
ُـر َ
اك ُم َع ِّ
ـذب و َقـدْ َأ ْظ َمـأ ُت َل َ
اك
أت َ
ـك َه َواجـري أت َ
التر ِ
اب َو ْج ِهـي أت َُر َ
ُم َع ِّ
ـذ ِب و َقـدْ َع َّف ْـر ُت َل َ
اك
ـك ِف ُّ َ
ِ
ِ
ُـر َ
اك ُم َع ِّ
ُم َع ِّ
ـت َل َ
ـذ ِب
اج َتنَ ْب ُ
ـذ ِب و َقـد ْ
ـاص َأت َ
ـك ا َْل َع َ
ـك َل ْي ِلي َق َ
ـه ْر ُت َل َ
ـال َف َأ ْو َحـى اهلل إِ َل ْيـه َأ ِن
و َقـدْ َأ ْس َ
ـع َر ْأ َس َ ِ
ـال َف َق َ
ير ُم َع ِّذبِ َك َق َ
ـال إِ ْن ُق ْل َت
ْار َف ْ
ـك َفإ ِّن َغ ْ ُ
َل ُأ َع ِّذ ُب َ
ْت
ـت َع ْبـدَ َك و َأن َ
ـم َع َّذ ْبتَنِـي َمـا َذا أ َل ْس ُ
ـك ُث َّ
َر ِّب َق َ
ـال َف َأ ْو َحـى اهلل إِ َل ْيـه َأ ِن ْار َف ْع َر ْأ َس َ
ـك َفـإِ ِّن َغ ْ ُي
ُم َع ِّذبِ َ
ـت بِه).
ـك إِ ِّن إِ َذا َوعَـدْ ُت َو ْعـد ًا َو َف ْي ُ
ِ
ـن ْب ِ
ال َس ِ
يم َعـ ْن ُيون َُس َع ْن ِه َشـا ِم
ـن إِ ْب َراه َ
َ -2عـ ْن ْ َ
الكَـ ِم ِف ح ِد ِ
ْب ِ
يث ُب َر ْيهَ ( :أنَّـه ََّلا َجا َء َم َعـه إِ َل َأ ِب
َ
ـن ْ َ
ِ
ِ
ال َس ِ
وسـى ْبـ َن َج ْع َف ٍر Q
ـن ُم َ
ـي َأ َبا ْ َ
َع ْبـد اللَّ َ Qف َلق َ
َفحكَـى َله ِه َشـام ِْ
ال َس ِ
ـن
َ
الكَا َيـ َة َف َلمَّ َف َـر َغ َق َال َأ ُبو ْ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ـال َأنَا بهِ
ِ
ِ
ـك بكتَاب َكَ ،ق َ
ف ع ْل ُم َ
ب ْيـهَ :يا ُب َر ْيـه َك ْي َ
Qل ُ َ
ِ
ـم َق َ
ف ثِ َقت َ
ُـك بِت َْأ ِو ِيلـه َق َال َمـا َأ ْو َث َقنِي
ـالَ :ك ْي َ
َعـالٌُ ،ث َّ
اإلن ِ
ـن َ Qي ْق َـر ُأ ِ
ال َس ِ
بِ ِع ْل ِمـي فِيه َق َ
ْج َيل
ـال َفا ْبتَدَ َأ َأ ُبو ْ َ
ـالُ :ب َر ْيـه إِ َّي َ
َف َق َ
ين َسـنَ ًة َأ ْو
ـاك ُكن ُ
خ ِس َ
ب ُمن ُْذ َ ْ
ْـت َأ ْط ُل ُ
ـال َفآمـن بريه وحسـن إِيمنُـه وآمن ِ
ِم ْث َل َ
َـت ا َْل ْر َأ ُة
َ
ـك َق َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ
َـت َم َعـه َفدَ َخ َـل ِه َشـا ٌم و ُب َر ْيـه وا َْل ْـر َأ ُة َع َل
ا َّلتِـي كَان ْ
َأ ِب َعب ِ
ـد اهلل َ Qفحكَـى َلـه ِه َشـام ا ْلـك ََلم ا َّل ِ
ـذي
َ
ْ
َ
ٌ

َ
ِس َك ِب ِذ ْكرِه َف َق ْد أَ َح َّب َك).
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َرأَ ْي َت اهلل ُس ْبحا َن ُه َو َتعالى ُي ْؤن ُ

ـال َأبـو َعب ِ
الَ َس ِ
ـد اهلل ُ ( : Qذ ِّر َّيـ ًة َب ْع ُضهـا ِمـ ْن َب ْع ٍ
ين َأ ِب ْ
ـض واهلل
وسـى  Qو َب ْ َ
َج َـرى َب ْ َ
ْ
ين ُب َر ْيـه َف َق َ ُ
ـن ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّـو َرا ُة ِ
ُـب األَنْبِ َيـاء َق َ
واإلنْج ُ
يـم)َ ،ف َق َ
ـي عنْدَ نَـا ِو َرا َثـ ًة م ْن
يـل و ُكت ُ
ُـم الت ْ
َسـم ٌ
ـال :ه َ
ـال ُب َر ْيـه َأنَّـى َلك ُ
يع َعل ٌ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ش ٍء َف َي ُق ُ
وهـا و َن ُق ُ
ول
َما َق َر ُؤ َ
ولَـا ك ََم َقا ُلـوا إِ َّن اهلل َل َ ْ
ـم َن ْق َر ُؤ َهـا ك َ
عنْده ْ
ي َع ُـل ُح َّج ًة ف َأ ْرضه ُي ْس َـأ ُل َعـ ْن َ ْ
َل َأ ْد ِري).
الرشح:
ِ
ِ
الكَا َي َة)َّ ،
قال بريهَ ( :ف َحكَى َله ه َشا ٌم ْ
لعل املراد هبا حكاية علمه ونرصان ّيته ومتامها يف التوحيد.
ـف ثِ َقت َ
ُـك بِت َْأ ِو ِيلـه) ،أي كيـف اعتمادك على نفسـك يف تأويلـه والعلم
وامـا سـؤال اإلمـام (َ ( :)Qك ْي َ
بمعا نيه .
قـال يف جممـع البيان :التفسير :معناه كشـف املراد عن ا ّللفظ املشـكل ،والتأويل :ر ُّد أحـد املحتملني إىل
مـا يطابق اآلخر ،وقيل :التفسير :كشـف املعنى ،والتأويـل :انتهاء اليشء ومصريه وما يـؤول إليه أمره.
فأجاب بريهَ ( :ق َال َما َأ ْو َث َقنِي) ،صيغة تعجب أي انا واثق به وثوقا تاما بام اعرف من تأويله.
اإلن ِ
ـن ع َي ْق َـر ُأ ِ
الَ َس ِ
ْج َ
َّ
وقـال بريـهَ ( :فا ْبتَـدَ َأ َأ ُبـو ْ
ولعـل املـراد قراءتـه مـع تفسيره وتأويلـه بقرينة
يـل)،
السـياق قولـهَ ( :أ ْو ِم ْث َل َ
ـك) ،حيتمـل الرتديـد والبدل ّيـة عـن إ ّيـاك واجلمع ّيـة.
ِ
ِ
وقولـه (ُ ( :)Qذ ِّر َّيـ ًة َب ْع ُضها ِمـ ْن َب ْع ٍ
اص َط َفـى َآ َد َم َونُوح ًا
يم) ،قال اهلل تعـاىل( :إِ َّن اهللَ ْ
ض واهلل َسـم ٌ
يع َعل ٌ
ِ
يـم َو َآ َل ِع ْم َـر َ
ان َع َ
بالرسـالة والرئاسـة الدُّ نيو ّيـة واالُخرو ّية
لى ا ْل َعا َلِ َ
َو َآ َل إِ ْب َراه َ
ني) (سـورة آل عمران :آيةِّ ،)33
ثـم وصـف حـال اآللين بقولـهُ ( :ذ ِّر َّيـ ًة َب ْع ُضها ِمـ ْن َب ْع ٍ
ـض) ،أي ذر ّية ناشـئة
الروحان ّيـة َّ
واخلصائـص ُّ
ِ
ِ
يـم) بأعامهلـم وعقائدهـم وصفاهتـم،
متشـ ّعبة بعضهـا مـن بعـض (واهلل َسـم ٌ
يع) بأقـوال النـاسَ ( ،عل ٌ
فيصطفـي مـن عبـاده مـن كان مسـتقيم القـول والعمـل والعقائـد ،وفيـه مـدح البنـه ( )Qولنفسـه
بأنم العاملـون الصادقون املؤ ّيدون املو ّفقون املسـدَّ دون من نسـل آدم ()Q
املقدَّ سـة وآلبائـه الطاهريـن ّ
وذريـة إبراهيـم اخلليل.
ّ
ِ
ِ
َّـو َرا ُة ِ
واإلنْج ُ
َف َق َ
ُـب األَنْبِ َيـاء) ،أنّـى هنا بمعنـى من أين كان كما يف قوله
يـل و ُكت ُ
ُـم الت ْ
ـال ُب َر ْيـهَ ( :أنَّـى َلك ُ
تعـاىل (أنّى لـك هذا).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وها و َن ُق ُ
َما َقا ُلوا)،
َما َق َر ُؤ َ
ـم َن ْق َر ُؤ َها ك َ
ـي عنْدَ نَا ِو َرا َث ًة مـ ْن عنْده ْ
فجـاء اجلـواب منـه ( :)Qقوله (ه َ
ولَا ك َ
وأولوها.
فسوهـا ّ
نفسهـا ِّ
ونأوهلا كام ّ
أي ّ
فهـم ( ،)Kورثـة األنبيـاء واملرسـلني( ،)Qفقـد ورد عـن أمير املؤمنين ( )Qقولـه( :ولـو ثنيـت يل
وسـادة حلكمـت بين أهل التـوراة بتوراهتم وبين أهل األنجيـل بانجيلهم وبين أهل الزبـور بزبورهم
وبين أهـل القـرآن بقرآهنـم) (خصائـص االئمـة :ص .)55وال بدع يف ذلك فقـد علمه رسـول اهلل ( )Oألف
بـاب مـن العلم كل بـاب يفتح ألـف باب.
وورد عـن علـم اإلمـام املهـدي (عجـل اهلل فرجـه) وحكمـه ،عـن كعب قـال( :املهـدي يبعـث بقتال
الـروم ،يعطـى فقـه عشرة يسـتخرج تابـوت السـكينة مـن غـار بأنطاكيـة ،فيـه التـوراة التي أنـزل اهلل
تعـاىل على موسـى ( )Qواألنجيـل الذي أنـزل اهلل عز وجل على عيسـى ( )Qحيكم بني أهـل التوراة
11
بتوراهتـم وبين أهل األنجيـل بأنجيلهـم) (املالحـم والفتـن :ج ،1ص.)355

مســاجدنــا

َ
ِس َك ِب َخ ْلقِه َو ُي ِ
ِن ِذ ْكرِه َف َق ْد أَ ْب َغ َض َك).
وح ُش َك م ْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َرأَ ْي َت اهلل ُي ْؤن ُ

جامـــع  17رمضـــان هـــو أحـــد
مس ــاجد الع ــراق التارخيي ــة ،ويق ــع يف

جان ــب الرصاف ــة م ــن مدين ــة بغ ــداد،

بمنطقـــة الكـــرادة الرشقيـــة مقابـــل

ســـاحة الفـــردوس.
البناء والعمران:

ِ
ببنائـــه وطـــرازه
يتميـــز املســـجد

اإلســـامي اجلميـــل ،ويعتـــر أحـــد

معـــامل بغـــداد العمرانيـــة القديمـــة
التـــي بنيـــت يف العهـــد امللكـــي
وبتمويـــل مـــن دائـــرة األوقـــاف،

حيـــث وضـــع حجـــر األســـاس يف
عهــد امللــك غــازي عــام (1355هـــ/
املقـــرر تســـميته
1938م) ،وكان مـــن
ّ

بجامـــع امللـــك فيصـــل األول ثـــم
ب ــدأ العم ــل ب ــه يف عه ــد االم ــر عب ــد
اإللـــه يف ( 10متـــوز 1940م) ،وبعـــد

ذل ــك توق ــف العم ــل يف البن ــاء حت ــى
( عـــام 1951م ) ،حيـــث أصـــدر
جملـــس األوقـــاف قـــرار ًا بتشـــكيل

جلنـــة ملتابعـــة العمـــل يف بنـــاء اجلامـــع

جامع  17رمضان

ع ــى أن يس ــمى جام ــع املل ــك فيص ــل
الثـــاين ،وعـــاد العمـــل فيـــه حتـــى

(عـــام 1953م) ،ثـــم توقـــف مـــرة
أخ ــرى حي ــث ان ج ــال خال ــد مدي ــر

12

العدد ( )66لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ

ول).
ْج ُه ِ
صاح َب َة ال َ
ِب ُم َ
السال َم َة َف ْ
اج َتن ْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا أَ ْح َب ْب َت َّ

األوق ــاف الع ــام ع ــارض بن ــاؤه ،إذ عزم ــت مديري ــة األوق ــاف العام ــة ي ــوم ذاك ع ــى إك ــال
اجلام ــع واخت ــارت املهن ــدس اللبن ــاين ف ــوزي العيت ــاين لوض ــع اخلرائ ــط والتصامي ــم واجته ــت
الني ــة لتس ــميته بجام ــع العلوي ــة ،ومل ينت ـ ِ
ـه البن ــاء إال يف عه ــد عب ــد الكري ــم قاس ــم ،حي ــث كان
م ــن املق ــرر تس ــميته جام ــع (اجلمهوري ــة) ولك ــن عندم ــا أفتتح ــه عب ــد الكري ــم قاس ــم يف (14

مت ــوز 1959م) ،س ــاه (جام ــع الش ــهيد) ،ولكنــ ُه بق ــى مغلقــ ًا وال تق ــام في ــه الص ــاة ،مل ــدة
أرب ــع س ــنوات وكان ــت أول ص ــاة اقيم ــت ب ــه يف عه ــد عب ــد الس ــام ع ــارف وذل ــك ي ــوم

اجلمعـــة (  6كانـــون األول 1963م) ،وأفتتـــح اجلامـــع وســـاه (جامـــع  14رمضـــان) ختليـــد ًا

لذكـــرى ثـــورة (  14رمضـــان ســـنة 1383هـــ1963 /م ).
ويف ع ــام ( 1959مــــ)ُ ،أفتت ــح نص ــب اجلن ــدي املجه ــول أم ــام اجلام ــع يف س ــاحة الف ــردوس،

وليك ــون م ــزار ًا لكب ــار الش ــخصيات السياس ــية الت ــي ت ــزور الع ــراق وتض ــع أكالي ــل الزه ــور
هن ــاك ،ث ــم ُه ــدم النص ــب يف ع ــام (1981مــــ) ،وأعي ــد نصب ــه يف م ــكان آخ ــر ،وع ــى أث ــر

التغـــرات التـــي طـــرأت عـــى الســـاحة أعيـــد تســـمية اجلامـــع باســـم (جامـــع  17رمضـــان)
ِ
بتســـمياته املختلفـــة إال أن
لذكـــرى وقعـــة غـــزوة بـــدر ومـــع التقلبـــات التـــي نالـــت اجلامـــع
الس ــاحة بقي ــت حتم ــل اس ــم الف ــردوس.
املحتويات والعامرة:

تبل ــغ مس ــاحة اجلام ــع الكلي ــة 5000م ،2وحيت ــوي اجلام ــع ع ــى مص ــى واس ــع يتس ــع ألكث ــر

مـــن  2500مصـــل ،ويضـــم حـــرم اجلامـــع حمـــراب ،وتعلـــو احلـــرم قبـــة مزخرفـــة بنقـــوش
مجيل ــة ،ك ــا ان للجام ــع مئذن ــة مرتفع ــة ذات حوض ــن وبني ــت بط ــراز مع ــاري فري ــد ومغط ــاة

بال ــكايش الكربالئ ــي األزرق.

وللجامـــع دار خمصـــص لإلمـــام واخلطيـــب ،وقاعـــة إلقامـــة املناســـبات الدينيـــة وجمالـــس
الع ــزاء ،ك ــا حي ــوي ع ــى مص ــى للنس ــاء ،وغرف ــة ل ــإدارة والعامل ــن ،وم ــن ح ــول احل ــرم
حديقـــة.

ويف ي ــوم  4آذار  /م ــارس 2017مُ ،أفتت ــح يف اجلام ــع مرك ـ ٌـز لتعلي ــم وحتفي ــظ الق ــرآن الكري ــم
س ــمي باس ــم (مرك ــز أه ــل الق ــرآن).
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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 التختم في اإلسالم

احللقة الثانية

تكلمنـــا يف العدد الســـابق عن بعض ما يتعلـــق بآداب التختـــم ويف هذا العدد نكمـــل ما بقي من
آداب وهـــي كام ييل:
 - 2يســـتحب التختم باليمني ،قال اإلمـــام الصـــادق (( :)Qإذا كان يوم القيامـــة تقبل أقوام عىل
نجائـــب من نور  ،ينادون بأعـــى أصواهتم (احلمد هلل الـــذي أنجزنا وعده  ،احلمـــد هلل الذي أورثنا
أرضـــه نتبوء من اجلنـــة حيث شـــئنا)  ،قال فتقـــول اخلالئق :هذه زمـــرة األنبياء فـــإذا النداء من
عنـــد اهلل عز وجل :هؤالء شـــيعة عيل بـــن أيب طالب  ،وهـــو صفويت من عبادي وخـــريت  ،فتقول
اخلالئـــق إهلنا وســـيدنا بام نالوا هـــذه الدرجة ؟ فإذا النداء مـــن قبل اهلل عز وجـــل نالوها بتختمهم
يف اليمـــن ،وصالهتم إحـــدى ومخســـن ،وإطعامهم املســـكني ،وتعفريهم اجلبـــن ،وجهرهم يف
الصالة ببســـم اهلل الرمحن الرحيم) (البحـــار :ج ،82ص.)81
وعن اإلمام احلســـن العســـكري ( )Qيف حديث طويـــل إىل أن قـــال (( :)Qإن اهلل عز وجل أوحى
إىل جدي رســـول اهلل ( :)Oإين خصصتـــك ،وعلي ًا ،وحججـــي منه إىل يوم القيامة ،وشـــيعتكم،
بعرش خصال :صالة إحدى ومخســـن ،وتعفـــر اجلبني ،التختم باليمـــن( )...املســـتدرك :ج ،3ص.)290
14
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قال أمير المؤمنين ((:)Qإذا أَ َح َّب ُ
اهلل َع ْبداً أ ْل َه َم ُه ُح ْس َن ا ْلعِبا َدةِ).

 -3يكـــره التختـــم بالســـبابة والوســـطى ،فعن
النبـــي األكرم ( )Oأنـــه قال( :يا عـــي ال ختتم
يف الســـبابة والوســـطى فإنه كان يتختم قوم لوط
فيهام ،وال تعر اخلنـــر) (الوســـائل :ج ،5ص.)97
 -4يســـتحب التختـــم بالفضة وكراهـــة التختم
باحلديـــد ،فعـــن أيب عبد اهلل الصـــادق ( )Qقال:
قال أمري املؤمنـــن (( :)Qال ختتمـــوا بغري الفضة
فإن رســـول اهلل ( )Oقال :ما طهـــرت كف فيها وقيل( :فظني بـــاهلل حســـن وبالنبي املؤمتن
خاتم حديد) (الوســـائل :ج ،5ص.)78
وبالويص ذي املنن وباحلســـن واحلســـن).
 - 5ال جيوز لبـــس خاتم الذهـــب للرجال ،فعن ونقش اإلمـــام الصـــادق (( :)Qأنت ثقتي
اإلمام الصـــادق ( )Qيقـــول :قال رســـول اهلل فاعصمني مـــن خلقك ،وقيـــل( :اهلل وليي
( )Oلعيل (( :)Qإياك أن تتختـــم بالذهب ،فإنه وعصمنـــي مـــن خلقـــه) .ونقـــش اإلمام
حليتـــك يف اجلنة) (الوســـائل :ج ،4ص.)416
الكاظـــم (( :)Qحســـبي اهلل) مـــع ورد يف
ويف رواية أخـــرى عنه ( )Qعن أبائـــه ( )Qقال :أســـفل الكتابة وهـــال يف أعـــاه .ونقش
(أمرنا رســـول اهلل ( )Oبســـبع وهنانا عن سبع :اإلمـــام الرضا (( :)Qما شـــاء اهلل ال قوة إال
 ...عـــن خاتم الذهـــب ،وعن الـــرب يف آنية باهلل) .وكان نقـــش النبي آدم (( :)Qال إله إال
الذهب) (الوســـائل :ج ،4ص.)415
اهلل حممد رســـول اهلل عـــي ويل اهلل). .
ِ
 -6أن يدعو عند لبـــس اخلاتم( :ال َّل ُه َّم َس ِّ
ـــو ْمني ونقش النبـــي إبراهيـــم(( :)Qال إله إال اهلل
ِ
ِ
ـــيم ِء ْ ِ
ال َيم ِن َوت َِّو ْجنِـــي بِت ِ
َاج ا ْلك ََرا َمـــة َو َق ِّلدْ ِن حممد رســـول اهلل توكلت عىل اهلل أســـندت
بِس َ
ِ
ِ ِ
ت َل ْع ِر ْب َق َة ْ ِ
َح ْب َل ْ ِ
ال ْس َ
ـــا ِم َو َل َ ْ
يـــان م ْن ُعنُقي) ظهري إىل اهلل فوضت أمـــري إىل اهلل ال حول
ال َ
وكان لـــكل إمـــام نقـــش ،فنقـــش اإلمام
احلســـن (( :)Qالعزة هلل) .ونقـــش اإلمام
احلســـن(( :)Qإن اهلل بالغ أمـــره) ،ونقش
اإلمام عيل بن احلســـن( )Qقـــال( :إن اهلل
بالغ أمـــره) ،ونقـــش اإلمـــام الباقر(:)Q
(العـــزة هلل) ،وقيـــل( :إن اهلل بالـــغ أمره)،
وقيـــل( :يا ثقتـــي قني رش مجيـــع خلقك)،

(مكارم األخـــاق :ص.)20

وال قوة إال باهلل) .ونقش النبي ســـليامن(:)Q
(ســـبحان من أجلم اجلن بكلمتـــه) .ونقش
النبي موســـى (( :)Qاصـــر تؤجر أصدق
تنجـــح) .ونقش النبي عيســـى(( :)Qطوبى
لعبد ذكـــر اهلل من أجله والويل لعبد نســــي

 -7يســـتحب لبس خاتم نقشـــه( :ما شـــاء اهلل ال
قوة إال باللَّ اســـتغفر اهلل) ويف روايـــة عن أيب عبد
اهلل الصـــادق ( )Qقال( :كان نقـــش خاتم النبي
( )Oحممد رســـول اهلل  ،وكان نقـــش خاتم أمري
املؤمنـــن ( )Qاهلل امللك  ،وكان نقـــش خاتم أيب اهلل من أجلهـــا) (راجع مـــكارم األخالق :ص)89
العزة هلل) (الوســـائل :ج ،5ص.)99
عـــن جعفر بن حممـــد ،عن أبيه ،عـــن جده ()Q
قـــال( :من صـــاغ خامت ًا مـــن عقيـــق فنقش فيه
(حممد نبي اهلل وعىل ويل اهلل) وقاه اهلل ميتة الســـوء،
15
ومل يمـــت إال عىل الفطـــرة) (الوســـائل :ج ،5ص.)91

األخالق عند أمري املؤمننيQ

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

إغاثـــــة امللهــــوف
ُّ ُ
ام:
وب ْال ِع َظ ِ
(م ْن َك َّف َار ِ
قال أمير المؤمنين (ِ )Q
ات الذن ِ
وفَ ،و َّ
يس َع ِن ْال ْ
الت ْن ِف ُ
وب) هنج البالغة
ِإ َغ َاث ُة ْال َم ْل ُه ِ
مك ُر ِ

مــن القضايــا التــي متــر عــاد ًة بــكل أحــد مهــا كان مســتواه االجتامعــي ،والثقــايف ،واملــادي ،هــو

تعرضــه للضيــق ،وفقدانــه الســيطرة عــى بعــض احلــاالت اخلاصــة بــه حتــى أنــه يكــون حمتاجـ ًا ملــن

ينقــذه ولــو بعــرض احلــل أو املســاعدة املمكنــة لكونــه متلهفــا لذلــك ،و مضغوط ـ ًا عليــه يف حالــة
حرجــة حتتّــم عليــه القبــول بالوضــع الراهــن و ّإل ل َعا َي َ
ــش األســوأ مــن البدائــل و االحــرج مــن

اي كان ،و هــذا
املواقــف فيكــون مضنــوكا حمصــور ًا حزينـ ًا يســتغيث بــكل أحــد ويطلــب املعونــة مــن ٍّ

موقــف ممــا يتعــرض ملواجهتــه الكثــر فيمكنــه ان ُيـ ِّـرب نفســه ونبلهــا ومــدى حــدود اخلــر فيهــا
ومــدى اســتعداده لتقديــم املســاعدة واملعونــة واملســامهة يف إنقــاذ ملهــوف وإغاثتــه بــا ُين ِّفــس عنــه

كربتــه وحمنتــه.

ولتأمــن ذلــك املوقــف االنســاين النبيــل كانــت هــذه احلكمــة مــن أمــر املؤمنــن ( ،)Qقــد أعطــت

ضامنـ ًا بـ ّ
ـأن إغاثــة امللهــوف وإعانتــه ونرصتــه مــع مــا هــو فيــه مــن الورطــة واملــأزق احلــرج ،كفيــل
بتكفــر وحمــو الذنــوب العظيمــة التــي يرجــو االنســان املذنــب هلــا الرمحــة واملغفــرة مــن اهلل ســبحانه

وتعــاىل.

اخوتــه وإنســانيته مــع اآلخريــن مــن خــال تقديــم املعونــة،
إذن فالدعــوة اىل أن يعيــش كل منــا ّ

و اإلنقــاذ هلــم مــن املوقــف الصعــب ،و املســامهة يف حــل املشــاكل أو تطويقهــا قــدر االمــكان بــا

حيقــق معنــى اإلغاثــة ،و اإلعانــة و النــرة و التنفيــس عــن املتــورط امللهــوف املكــروب ،لتكــون
النتيجــة يف صالــح اجلميــع فــا يتخــى أحــدٌ عــن أحـ ٍ
ـد وال يتنصــل مــن تقديــم مــا يمكنــه مــن معونــة

عــى أســاس عــدم التدخــل فيــا ال يعنيــه؛ َّ
الن الضــان ا ُملقــدَّ م يدفــع بــكل أحــد للمســامهة كــي
يأخــذ دوره املناســب ليفــوز بمحــو الذنــوب ومــا اعــده اهلل ســبحانه وتعــاىل ملــن يغيــث امللهــوف،
فقــد وردت الكثــر مــن الروايــات تبــن ثــواب واجــر مــن نفــس الكــرب ودفــع الضيــق عــن أخيــه،

فعــن النبــي ( )Oإنــه قــال( :عونــك للضعيــف مــن أعظــم الصدقــة) مشــكاة األنــوار يف غــرر األخبــار :ج،1
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ويت َفا ْق َو َعلى طا َع ِة اهللِ).
قال أمير المؤمنين ((:)Qإِذا َق َ

ص ،368وعــن موالنــا اإلمــام الصــادق ( )Qقــال( :أن تنفــس
كربــة امــرئ مســلم أعظــم أجــرا مــن صومــك وصالتــك،

وهــو أفضــل مــا تقــرب بــه العبــاد إىل اهلل عــز وجل)املصــدر

الســابق ،وعنــه ( )Qقــال( :مــن أغــاث هلفانــا أو كشــف كربــة
مؤمــن كتــب اهلل لــه ثالثــا وســبعني رمحــة ،ادخــر لــه اثنتــن

وســبعني رمحــة وعجــل لــه واحــدة) املصــدر الســابق .وعــن أيب

جعفــر الباقــر ( )Qقــال :قــال رســول اهلل (( :)Oأحــب
االعــال إىل اهلل ثالثــة ،إشــباع جوعــة املســلم ،وقضــاء دينــه،

وتنفيــس كربتــه) املحاســن ،الربقــي :ج ،1ص.294

ومــن منّــا ال حيتــاج اىل ضامنــة أكيــدة كهــذه ،وقــد صــدرت
مــن عبــد اهلل وأخــي رســول اهلل ( )Oوإمــام املتقــن ()Q
واملغيثــن واملســاعدين ملــن اســتجار بــه واســتعان بــا لديــه

مــن مؤهــات للشــفاعة والتفريــج .واإلغاثــة واإلعانــة
والتنفيــس قــد تأخــذ شــكل تقديــم النصــح واملشــورة

او العــون املــادي ،او املعنــوي ،او احلاميــة ،او الوســاطة..

او ممــا حيقــق هــذا املوقــف النبيــل الــذي يؤكــد أوارص
االرتبــاط يف املجتمــع الواحــد الــذي ينمــو ويرتعــرع عليهــا

ليكــون املجتمــع آمنــ ًا مــن الدخائــل والضغائــن واالحقــاد
واحلســابات القديمــة قــدر اإلمــكان.

املصدر :أخالق االمام عيل ( )Qج ،1ص 334بترصف.
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عقـائــدنــا

ضرورة وجود اإلمام ( )Qيف كل زمان
نعتقــد اعتقــادا جازمــا بــرورة وجــود اإلمــام املعصــوم ( )Qيف األرض يف كل زمــان ،وأن االرض ال
ختلــو منــه ،وألجــل بيــان هــذا االمــر جليــا نذكــر نــص الروايــة التــي جــاءت يف كتــاب الــكايف :ج،1
ص ،171بــاب االضطــرار اىل احلجــة ،وهــي حمادثــة اإلمــام الصــادق ( )Qمــع تلميــذه هشــام بــن ســامل
التــي بـ ّـن فيهــا وجــه احلاجــة اىل وجــود اإلمــام يف كل زمــان بأســلوب يفهمــه مجيــع النّــاس ،واليــك
نــص الروايــة :ـ
ِ
ِ
ـس ْبـ ِ
ـن ْبـ ِ
ال َسـ ِ
ـن َأبِيــه َعـ ِ
ـن َْ
ـوب َقـ َ
َان ِعنْــدَ َأ ِب
ـال ك َ
ـن َي ْع ُقـ َ
ـن ُيو ُنـ َ
ـم َعـ ْ
ـم َعـ ْ
َعـ ْ
ـن إِ ْب َراهيـ َ
ـي ْبــن إِ ْب َراهيـ َ
ـن عـ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن سـ ِ
ـالٍ
ـنَ ُ ،
حـ َـر ُ
ـن َأ ْعـ َ َ
وم َّمــدُ ْبـ ُ
ان ْبـ ُ
جا َع ـ ٌة مـ ْ
ـم ُ ْ
َع ْبــد اهلل( َ َ )Q
ـن ال ُّن ْعـ َـا ِن ،وه َشــا ُم ْبـ ُ َ
ـن َأ ْص َحابِــه ،من ُْهـ ْ
ِ
ِ
يهـ ِ
ِ
ـاب َف َقـ َ َ
ـن َْ
ـر ِن
ـو َشـ ٌّ
وهـ َ
ال َكـ ِم ُ
ـم ه َشــا ُم ْبـ ُ
ـارَ َ ،
وجا َعـ ٌة ف ِ ْ
وال َّط َّيـ ُ
ـال أ ُبــو َع ْبــد اهلل( َ ،)Qيــا ه َشــا ُم َأل ُ ْتـ ِ ُ
ِ
ـن عبيـ ٍ
ـن رسـ ِ
ـف َسـ َ
ـك َ
ـت بِ َع ْمـ ِ
وأ ْسـت َْحيِ َ
ـول اهلل إِ ِّن ُأ ِج ُّلـ َ
ـد و َك ْيـ َ
َك ْيـ َ
يك
ـف َصنَ ْعـ َ
ـأ ْلتَه َف َق َال ه َشــا ٌم َيــا ا ْبـ َ َ ُ
ـرو ْبـ ِ ُ َ ْ
ِ
ـل لِ َسـ ِ
َ
ـي ٍء َفا ْف َع ُلــوا َقـ َ
ـك َف َقـ َ
ول َي ْع َمـ ُ
ـن َيدَ ْيـ َ
ـال ِه َشــا ٌم َب َلغَنِــي
ـان َبـ ْ َ
ـال َأ ُبــو َع ْبــد اهلل( ،)Qإِ َذا َأ َم ْر ُت ُكـ ْ
ـم بِـ َ ْ
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اض ُع ْف َع ْن َم ِ
عاصي اهللِ).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َض ُع ْف َت َف ْ

ٍ
مــا ك َ ِ
وســه ِف
ــن ُع َب ْيــد ُ
ــرو ْب ُ
وج ُل ُ
َان فيــه َع ْم ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــم َذل َ
ــت
ــي َفخَ َر ْج ُ
ــرةَ ،ف َع ُظ َ
ــك َع َ َّ
َم ْســجد ا ْل َب ْ َ
المع ِ
ــت
ــة َف َأ َت ْي ُ
إِ َل ْيــه و َد َخ ْل ُ
ــو َم ُْ ُ َ
ــر َة َي ْ
ــت ا ْل َب ْ َ
ٍ
ِ
ِ
َ
ــر ٍة فِ َيهــا
ــرة َفــإِ َذا أنَــا بِ َح ْل َقــة َكبِ َ
َم ْســجدَ ا ْل َب ْ َ
ٍ
ـو َد ُاء ُم َّتـ ِ
ـزر ًا
ـم َل ٌة َسـ ْ
َع ْمـ ُـرو ْبـ ُ
ـن ُع َب ْيــد و َع َل ْيــه َشـ ْ
ِ
ٍ
ِ
ـن ُصــوفَ ،
ـاس
ـم َل ٌة ُم ْرتَدي ـ ًا ِ َبــا ،والنَّـ ُ
ِ َبــا مـ ْ
وشـ ْ
َي ْسـ َ
ـم
اسـ َت ْف َر ْج ُ
ت النَّـ َ
ـاسَ ،ف َأ ْف َر ُجــوا ِلُ ،ثـ َّ
ـأ ُلونَهَ ،ف ْ
َقعــدْ ُت ِف ِ
آخ ِ
ــو ِم َع َ
ــت
ــم ُق ْل ُ
ــر ا ْل َق ْ
َ
َــي ُث َّ
ــى ُر ْك َبت َّ
ـأ َلةٍ،
َأيــا ا ْل َعـ ِ
ـأ َذ ُن ِل ِف َم ْسـ َ
ـب َتـ ْ
ـال ُ إِ ِّن َر ُجـ ٌ
ـل غ َِريـ ٌ
ُّ َ
ـن َف َقـ َ
َف َقـ َ
ـتَ :لــه أ َلـ َ
ـالَ :يــا
ـم َف ُق ْلـ ُ
ـك َعـ ْ ٌ
ـال ِل َن َعـ ْ
بنَــي َأي َش ٍء ه َ ِ
ــن الس َ ِ
َــراه
ُ َّ ُّ ْ َ
وش ٌء ت َ
ــذا م َ ُّ
ــؤال َ ْ
ِ
ـذا َم ْسـ َ
ـف ت َْسـ َ
ـأ َلتي َف َقـ َ
ـت َه َكـ َ
َك ْيـ َ
ـال:
ـأ ُل َع ْنــه َف ُق ْلـ ُ
ـت َم ْسـ َ
ـي َسـ ْ
ـأ َلت َ
ـت:
ـاء ُق ْلـ ُ
ـل وإِ ْن كَا َنـ ْ
ُك َ ْ
َيــا ُبنَـ َّ
ح َقـ َ
ِ
َأ ِج ْبنِــي ف َيهــا َق َ
ــال ِل َس ْ
ــت أ َل َ
ــن؟
ــل ُق ْل ُ
ــك َع ْ ٌ
َق َ
َــع ِ َبــا؟ َق َ
ــال َأ َرى
ــم ُق ْل ُ
ــا ت َْصن ُ
ــالَ :ن َع ْ
ــت َف َ
ــت َف َل َ
ــك َأن ٌ
ْــف؟
اص ُق ْل ُ
ــو َ
ان واألَ ْشــخَ َ
ِ َبــا األَ ْل َ
َــع بِــه؟ َق َ
َق َ
ــم
ــم ُق ْل ُ
ــا ت َْصن ُ
ــال َأ َش ُّ
ــالَ :ن َع ْ
ــت َف َ
ـم؟ َقـ َ
ـت أ َلـ َ
ـت
ـم ُق ْلـ ُ
الرائِ َح ـ َة ُق ْلـ ُ
ـال َن َعـ ْ
ـك َفـ ٌ
بِــه َّ
َــع بِــه؟ َق َ
ــال َأ ُذ ُ
ــت
ــم ُق ْل ُ
ــا ت َْصن ُ
وق بِــه ال َّط ْع َ
َف َ
ـك ُأ ُذ ٌن َقـ َ
ـع ِ َبــا؟ َقـ َ
َف َلـ َ
ـال
ـم ُق ْلـ ُ
ـت َفـ َـا ت َْص َنـ ُ
ـال َن َعـ ْ
ــب؟ َق َ
ــت أ َل َ
ــال
ــو َت ُق ْل ُ
ــك َق ْل ٌ
الص ْ
ــم ُع ِ َبــا َّ
َأ ْس َ
ـع بِــه؟ َقـ َ
ـال ُأ َم ِّيـ ُز بِــه ك َُّل َمــا
ـم ُق ْلـ ُ
ـت َفـ َـا ت َْصنَـ ُ
َن َعـ ْ
ـى هـ ِ
ـو ِارحِ َْ
ـذه َْ
ـت أو َل ْي َس
اس ُق ْلـ ُ
ـو ِّ
والـ َ
الـ َ
َو َر َد َعـ َ َ
ِف ه ِ
ــن ا ْل َق ْل ِ
ــو ِارحِ ِغنًــى َع ِ
ــذه َْ
ــب؟ َف َق َ
ــال َل
ال َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــف َذل َ
ــت و َك ْي َ
يم ٌة؟
ُق ْل ُ
ــي َصح َ
يحــ ٌة َســل َ
ــك وه َ
ــو ِار َح إِ َذا َشــك ْ ِ
َــي إِ َّن َْ
َق َ
ش ٍء
ال َ
ــالَ :يــا ُبن َّ
َّت ف َ ْ
َشــمتْه َأو ر َأتْــه َأو َذا َقتْــه َأو س ِ
ــم َعتْه َر َّدتْــه إِ َل
ْ
ْ َ
َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ا ْل َق ْل ِ
ــك َق َ
ــن و ُي ْبط ُ
الش َّ
ــل َّ
ــال:
ــب َف َي ْســ َت ْيق ُن ا ْل َيق َ
ـب لِ َشـ ِّ
ـك
ِه َشــا ٌم َف ُق ْلـ ُ
ـت َلــه َفإِ َّنـ َـا َأ َقــا َم اهلل ا ْل َق ْلـ َ
ِ
ـن ا ْل َق ْلـ ِ
َْ
ـو ِارحِ ! َقـ َ
ـب
ـم ُق ْلـ ُ
ـتَ :ل ُبــدَّ مـ َ
الـ َ
ـالَ :ن َعـ ْ

وإِ َّل َل ْ ت َْســ َت ْي ِق ِن َْ
ــو ِار ُح! َق َ
ــت
ــم َف ُق ْل ُ
ال َ
ــال َن َع ْ
ـار َك و َت َعـ َ
ت ْك
َلــهَ :يــا َأ َبــا َمـ ْـر َو َ
ان َفــاهلل َت َبـ َ
ـال َل ْ َي ْ ُ
ـك َح َّتــى َج َعـ َ
َج َو ِار َحـ َ
ـح َلا
ـل َلــا إِ َمامـ ًا ُي َص ِّحـ ُ
حيــح وي َتي َّقــن بِــه مــا ُشـ َّ ِ
الص ِ
ـر ُك
َ َ َ ُ
َّ
َ
ـك فيــه ،و َيـ ْ ُ
ــذا َْ
َه َ
ــم َ
وشــك ِِّه ْم
ال ْل َ
ــق ُك َّل ُه ْ
ــم ِف َح ْ َي ِتِ ْ
ِ
ْ ِ ِ
ون
ــر ُّد َ
واخت َلف ِه ْ
ــم إِ َمامــ ًا َي ُ
يــم َُل ْ
ــم َل ُيق ُ
ِ
يــم َل َ
ــك إِ َمامــ ًا
إِ َل ْيــه َشــك َُّه ْم َ
ــم و ُيق ُ
وح ْ َي َ ُت ْ
َّكَ ،قـ َ
ـك َ
وشـك َ
ـك َتـ ُـر ُّد إِ َل ْيــه َح ْ َي َتـ َ
َِل َو ِار ِحـ َ
ـال
َت َ
ول ْ َي ُق ْ
ــت إِ َ َّل
ــم ا ْل َت َف َ
َف َســك َ
ــل ِل َشــ ْيئ ًاُ ،ث َّ
ـال ِل َأ ْنـ َ ِ
ـن َْ
َف َقـ َ
ـتَ :ل
ال َك ـ ِم َف ُق ْلـ ُ
ـت ه َشــا ُم ْبـ ُ
ـت َل َقـ َ ِ
َقـ َ ِ
ـن
ـن ُج َل َســائِه ُق ْلـ ُ
ـن َأ ْيـ َ
ـال َفمـ ْ
ـال أمـ ْ
ــل ا ْلكُو َف ِ
ــال ُق ْل ُ ِ
ــن َأ ْه ِ
ــة َ ،ق َ
ْــت؟ َق َ
ــال
َأن َ
ــت م ْ
ــم َض َّمنِــي إِ َل ْيــه َ
وأ ْق َعــدَ ِن ِف
َف َأن َ
ْــت إِذ ًا ُه َ
ــو ُث َّ
ملِ ِســه وز ََال عــن َ ْ ِ ِ
ــق َحتَّــى
ومــا َن َط َ
َْ
َ ْ
ملســه َ
ــك َأبــو عب ِ
ِ
ــتَ ،ق َ
ــد اهلل (،)Q
ُق ْم ُ
ــال َف َضح َ ُ َ ْ
ِ
و َقـ َ
ـك َهـ َ
ـن َع َّل َمـ َ
ـت:
ـذا) ُق ْلـ ُ
ـال ( َيــا ه َشــا ُم َمـ ْ
ْــك َ
وأ َّل ْفتُــه َف َق َ
(ه َ
ش ٌء َأ َخ ْذتُــه ِمن َ
ــذا واهلل
ــال َ
َ ْ
ِ
ِ
وســى).
َم ْكت ٌ
وم َ
يــم ُ
ُــوب ِف ُص ُحــف إِ ْب َراه َ
ٍ
بأمــر فطــري
فنالحــظ أن هشــام اســتدل
واضــح واخلصــم ســ ّلم لــه بذلــك؛ ألنــه ال
يمكــن انــكاره إذ هــو مــن األمــور الفطريــة
وال ينكــر األمــور الفطريــة الرضوريــة ّإل
اجلاحــد ،وجــاء اإلقــرار لــكالم هشــام مــن
االمــام الصــادق ( ،)Qبــل نــص اإلمــام ()Q
عــى أن هــذا هــو احلــق وهــو مــا موجــود يف
الكتــب الســاوية.
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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 ْ

دولة اإلمام المهديّ عجل
اهلل تعالى فرجه الشريف

عــن اإلمــام الباقــر (( :)Qإذا قــام القائــم
( )Qحكــم بالعــدل ،وارتفــع يف أيامــه
اجلــور ،وآمنــت بــه الســبل ،وأخرجــت
األرض بركاهتــا ،ورد كل حــق إىل
أهلــه ،ومل يبــق أهــل ديــن حتــى يظهــروا
االســام ويعرتفــوا باإليــان ،أمــا ســمعت
اهلل تعــاىل يقــول( :ولــه أســلم مــن يف
الســاوات واألرض طوعــا وكرهــا وإليــه
يرجعــون (آل عمــران )83 :وحكــم بــن
النــاس بحكــم داود وحكــم حممــد (،)L
فحينئــذ تظهــر األرض كنوزهــا وتبــدي
بركاهتــا ،فــا جيــد الرجــل منكــم يومئــذ
موضعــا لصدقتــه وال لــره لشــمول
الغنــى مجيــع املؤمنــن) .االرشــاد ،الشــيخ
املفيــد :ج ،2ص384

انتظار الفرج
منــذ بدايــة الغيبــة الكــرى لإلمــام
املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف
عــام 329هـــّ ،
والشــيعة يعــدّ ون الدقائــق
والســنوات منتظريــن
والســاعات واأل ّيــام ّ
ّ
َ
األر َض
ظهــوره املبــارك املوعود لـــ ( َي ْمـأ ْ
ـت ُظ ْل ـ ًا َوجــور ًا)
ِق ْســط ًا و َعــدْ الً َكــا ُملِ َئـ ْ
األمــايل ،الشــيخ الصــدوق :ص ،419يقــول
﴿و َل َقــدْ َك َت ْبنَــا ِف ال َّز ُب ِ
ــور ِمــن
تعــاىلَ :
ِ
ِ
بع ِ
الذك ِ
ــد ِّ
ي
ْــر َأ َّن ْالَ ْر َض َي ِر ُث َهــا ع َبــاد َ
َْ
ِ
ُ
ــون﴾ االنبيــاء ،105 :ويســألون اهلل
الصال َ
َّ
تعــاىل أن يكونــوا يف ركبــه ومــن جنــده
املجاهديــن واملستشــهدين بــن يديــه.
ولكــن فــرة الغيبــة غــر معلومــة األمــد،
وقــد كـ َّ
األئمــة (َّ )K
كل مــن و َّقتهــا،
ـذب ّ
كــا يف الروايــة عــن اإلمــام الباقــر ()Q
حــن ســأله أحــد أصحابــه :هلــذا األمــر
وقــت؟ فقــال (( :)Qك َ
ُــون
َــذ َب ا ْل َو َّقات َ
ُــون ك َ
ك َ
ُــون).
َــذ َب ا ْل َو َّقات َ
َــذ َب ا ْل َو َّقات َ
الــكايف ،الشــيخ الكلينــي :ج ،1ص،368
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غــر معلــومٍ ،والغيبــة مل تقتــر عــى يــوم أو يومــن،
ُ
فالتوقيــت ُ
وإنّــا كانــت طويلــة ،كــا أشــارت الروايــة عــن اإلمــام الصــادق
ِ
(َ :)Q
ـن
ـم َو َلت َُم َح ُصـ َّ
ـم ســنين ًا مـ ْ
(أمــا واهللِ َل َيغ َيبـ َّ
ـن َد ْه ِر ُكـ ْ
ـن إمام ُكـ ْ
ك؟ و َلتَدْ معــن ع َليــهِ
ٍ
ِ
ـك ،بِـ َ
ـاتُ ،قتـ َ
ـلَ ،ه َلـ َ
َح َّتــى ُيقــال :مـ َ
ـأ ِّ
ي واد َسـ َل َ َ َ َ َّ َ ْ
ُ ِ
نــن) .الــكايف ،الشــيخ الكلينــي :ج ،1ص336
عيــون ا ُملؤم َ
ويف هــذه الفــرة ســيعيش أجيــال ومؤمنــون مك ّلفــون بأحــكا ٍم
رشعيـ ٍ
ـة يــؤ ّدون دورهــم يف هــذه املســرة اإلهل ّيــة املباركــة ،فــا هــو
ّ
دور املؤمــن يف زمــن الغيبــة؟
إن تكليــف املؤمــن يف زمــن الغيبــة ُيتــر بعبــارة واحــدة ،هــي:
ّ
ـكري ( )Qأ ّنــه قــال:
(انتظــار الفــرج) حيــث ورد عــن اإلمــام العسـ ّ
أفضل أعاملِ
بالصرب وانتظـ ِ
ِ
ُ
(عليـ َ
النبي ( )Oقــال:
ـك
ـار الفرجِ  ،فـ َّ
ـإن َّ
ـار الفــرجِ ) ،مناقــب آل أيب طالــب ،ابــن شهرآشــوب :ج  3ص " .527
َّأمتــي انتظـ ُ
فام معنى االنتظار ،وما هو املقصود منه؟
السلبي:
 -1االنتظار
ّ
أن املقصــود مــن االنتظــار
ـور اإلنســان ّ
يف النظــرة الســاذجة قــد يتصـ ّ
هــو املكــوث دون حـ ٍ
ـراك وعمـ ٍ
ـل للتغيــر ،كالغريــق ا ّلــذي ينتظــر
فريــق االنقــاذ ،ويعيــش أمــل جميئــه قبــل الغــرق ،لكنّــه ال يقــاوم
مــن أجــل النجــاة.
أن الوظيفــة األســاس للمؤمنــن يف عــر الغيبــة هي أن
وهــذا يعنــي ّ
يعيشــوا أمــل ظهــور اإلمــام (عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف) دون
ـيايس ،فيقتــر دورهــم ـ
أن يســعوا لتغيــر الواقــع االجتامعـ ّ
ـي والسـ ّ

العدد ( )66لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ

قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َرأَ ْي َت َر َّب َك ُيوالي َعلَ ْي َك ا ْل َبال َء َف ْ
اش ُك ْر ُه).

ليبقــى األمــل فيهــم ـ عــى مراقبــة عالمــات الظهــور
الــواردة يف النصــوص ،فــإذا شــعروا بانطبــاق
عالمــة عــى حــدث مــا يكــر أملهــم ،فيثبتــون
تغيــري.
أي عمــل
ّ
عــى االنتظــار ،لكــن دون ّ
اإلجيايب:
 -2االنتظار
ّ
ويف مقابــل ذلــك كان الفهــم اإلجيــايب لالنتظــار،
كانتظــار املقاتلــن يف ســاحات املعركــة قــدوم
جيــش كبــر ليدعمهــم ،فهــم يقاتلــون ،وقــد
حيق ّقــون انتصــارات يف بعــض املواقــع ،وهــم
يف قتاهلــم األعــداء يعيشــون أمــل جمــيء جيــش
املقاتلــن الكبــر ا ّلــذي ســيح ّقق النــر الكاســح
عــى األعــداءّ .إنــم بقتاهلــم هــذا يعتقــدون ّأنــم
يمهــدون الســاحة ملجــيء ذلــك اجليــش املنتظــر،
ّ
أن قتاهلــم لــه دور يف اســتقدام ذلــك
بــل يعتقــدون ّ
اجليــش ،وهــم حينــا يشــعرون ببعــض البشــائر
املقربــة ملجــيء اجليــش يدفعهــم ذلــك إىل اإلرصار
ّ
عــى اســتمرار ّية القتــال.
إن هــذا هــو حــال املنتظريــن إمامهــم الغائــب،
ّ
العاملــن يف غيبتــه عــى متهيــد األرض لظهــوره
املمهــدون لظهــور املهــدي
املبــارك ،فهــم ـ بحـ ّ
ـق ـ ّ
(عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف) ،وهــذا مــا
أشــارت إليــه بعــض الروايــات ،كتلــك الروايــة
احلاكيــة عــن الرايــة التــي تقاتــل أعــداء اإلمــام
ِ
( ..حتّــى ِ
ِ
للمهــدي
املقــدس ت َُو ِّطــئ
ببيــت
تنــزل
ِّ
ســلطان َه) .خمطوطــة ابــن محــاد :ص  84و74
إعداد املنتظرين
َأعــدَّ هــؤالء املنتظــرون أنفســهم لتكــون الئقــ ًة
بالتمهيــد إلمامهــم العظيــم ا ّلــذي ســيح ّقق حلــم
األنبيــاء واألوصيــاء عــر التاريــخ ،وهــم يف دعائهــم
هلل يــر ّددون واجعلنــي مــن أنصــاره ،ويف زيارهتــم
لكــم معــدَّ ة.
إلمامهــم يقولــون ونُــريت
ُ
ويتم ّثل هذا اإلعداد بعدّ ة أمور ،منها:
ّأوالً :اإلخــاص هلل تعــاىل :وهــو عــى رأس قائمــة
اإلعــداد ،فغــر املخلِــص هلل ال يملــك لياقــة أن
يكــون منتظــر ًا ،ولذلــك كان اإلخــاص رشطــ ًا
أساســ ّي ًا لالنتظــار ،كــا جــاء يف حديــث لإلمــام
ـون) .كــال
اجلــواد ( ..( :)Qينتظـ ُـر
خروجـ ُه املخلصـ َ
َ
الديــن ومتــام النعمــة ،الشــيخ الصــدوق378 :

القــوة :يتحــدّ ث اإلمــام الصــادق ()Q
ثانيــ ًا:
ّ

املهــدي املنتظــر عجــل
أن حفيــده
بشــكل واضــح ّ
ّ
اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف (ومــا خيــرج ّإل يف أويل
ـوة) كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الشــيخ الصــدوق:
قـ ّ
ـدرب عــى
 .654وهــذه القـ ّ
ـوة وإن كانــت تتح ّقــق بالتـ ّ
ـوة القلــب
الســاح والقتــال ّإل ّ
أن األســاس فيهــا هــو قـ ّ
ا ّلتــي تنتــج الثبــات أمــام ّ
كل االبتــاءات ،مــن هنــا
يترشفــون باالنتســاب إىل خاتــم
ورد يف وصــف ا ّلذيــن ّ
(إن قلــب رجـ ٍ
ـل
األوصيــاء يف عمل ّيــة التغيــر الشــاملةّ .
ِ
ِ
منهــم أشــدُّ مــن ُز ُبـ ِ
ـو َمـ ّـروا باجلبــال احلديــدَ
ـر احلديــد َلـ ْ
ـيوفه ْم ح َّتــى يـ َ
ـرض اهللُ ع ـ َّز
لتَدَ كْدَ َكـ ْ
ـت ،ال َي ُك ّفـ َ
ـون سـ ُ
َّ
وجــل) .رشح األخبــار ،القــايض النعــان املغــريب :ج ،3ص569
إن املنتظريــن إلمامهــم (عجــل
ثالث ـ ًا :رجــاء الشــهادةّ :
اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف) يعيشــون العقيــدة احل ّقــة
عــن
باليــوم اآلخــر وبثــواب اجلنّــة ا ّلتــي فيهــا مــا ال
ٌ
أذن ســمعت ،وال خطــر عــى قلــب بــر،
رأت ،وال ٌ
وهــم يتع ّطشــون ل ّلحــوق بركــب الشــهداء ا ّلــذي
يســر يف ســاحة يــوم القيامــة بمشــهد عظيــم وصفهــم
ِ
أمــر املؤمنــن ( )Qبأ ّنــه (يســتدعي ت ََر ُّجـ َ
ـو
ـل األنبيــاء َلـ ْ
ِ
ر َأوهـ ِ
ـن َبائِ ِه ْم) لذلــك كان الســائرون يف
ـم لــا َيـ َـر ْو َن مـ ْ
َ ْ ُ ْ
مســرة االنتظــار ،كــا وصفهــم اإلمــام الصــادق (:)Q
ِ
ـو َن َأ ْن ُي ْقتَلــوا يف سـ ِ
ـو َن بِ َّ
ـبيل اهللِ).
الشــها َدةَ ،و َيت ََمنَّـ ْ
( َيدْ ُعـ ْ
بحــار االنــوار ،املجلــي :ج ،52ص308

ويل األمــر يف غيبتــه :فاملنتظــرون
رابعــ ًا :إطاعــة ّ
لإلمــام (عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف) ح ّقــ ًا
ّ
خــط واليتــه املتم ّثــل بواليــة
هــم الســائرون يف
عجــل اهلل تعــاىل
ويل األمــر ا ّلــذي دعانــا هــو ـ ّ
ّ
ِ
(أمــا احلــواد ُ
ث الواقعــ ُة
بقولــه:
طاعتــه
إىل
ـ
فرجــه
ّ
رواة حديثِ
ِ
ِ
ــم ُح َّجتــي
ن
إ
ف
نــا
فارجعــوا فيهــا إىل
َّ ُ ْ
جــ ُة اهلل) .وســائل الشــيعة :ج ،27ص 140
ُــم وأنــا ُح َّ
َع َل ْيك ْ
ِ
َ
أدرك
ـن
لــذا ورد عــن النبــي األكــرم (( :)Oطوبــى َلـ ْ
ِ
قيامـ ِ
ـل ِ
ـد بـ ِ
ـل بيتــي وهــو م ْق َتـ ٍ
ـم أهـ ِ
ـه قبـ َ
ـه يتـ ّ
ـول ول َّيــه
َ ُ َ ُ
قائـ َ
ـرأ مــن عــدُ ِّوه) .كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الشــيخ
ويتـ َّ
الصــدوق287 :

* ملخــص عــن كتــاب معــارف االســام  /إعــداد
مركــز نــون للرتمجــة والتأليــف.

21

مناسبات الشهر

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 القعدة

قتل حممد بن عيل الشلمغاين:
يف الثـــاين مـــن شـــهر ذي القعـــدة ســـنة  323للهجـــرة قتـــل امللعـــون أبـــو جعفـــر
حممـــد بـــن عـــي الشـــلمغاين وصلـــب جثامنـــه يف بغـــداد وهـــو ممـــن ادعـــى كذبـــا
وزورا االرتبـــاط والوكالـــة والســـفارة عـــن اإلمـــام املهـــدي أرواحنـــا فـــداه ،وقـــد
صـــدر مـــن الناحيـــة املقدســـة إىل الشـــيخ احلســـن بـــن روح الســـفري عـــن اإلمـــام
املهـــدي عجـــل اهلل تعالـــی فرجـــه الرشيـــف توقيـــع رصيـــح بلعنـــه وأمـــر الشـــيعة
بـــان يلعنـــوه ،فلعنـــة اهلل عليـــه.
كتاب مسلم بن عقيل إىل اإلمام احلسني(:)Q
يف التاس ــع م ــن ش ــهر ذي القع ــدة س ــنة (60هـــ) كت ــب مس ــلم ب ــن عقي ــل( )Qإىل أيب
عب ــد اهلل احلس ــن( )Qخي ــره أن  18000ش ــخص ًا ق ــد بايع ــوا ل ــه ،ون ــص الكت ــاب:
(أمـــا بعـــد ،فـــإن الرائـــد ال يكـــذب أهلـــه ،وإن مجيـــع أهـــل الكوفـــة معـــك ،وقـــد
بايعن ــي منه ــم ثامني ــة ع ــر ألفــ ًا ،فعج ــل اإلقب ــال ح ــن تق ــرأ كت ــايب ،والس ــام).
ومحلـــه مـــع عابـــس بـــن أيب شـــبيب الشـــاكري ،وقيـــس بـــن مســـهر الصيـــداوي،
ووص ــل الكت ــاب إىل أيب عب ــد اهلل احلس ــن( )Qقب ــل ش ــهادة مس ــلم بـــ  27ليل ــة.
ذكرى فاجعة استباحة العثامنيني ملدينة كربالء:
وقعـــت عـــى يـــد العثامنيـــن ،حادثـــة أليمـــة أال وهـــي مـــا يعـــرف بحادثـــة نجيـــب
باشـــا التـــي ُأ ِّرخـــت أيضـــا بـــ (غديـــر دم) ،فهـــي مـــن احلـــوادث الشـــهرية  -يف
العـــر احلديـــث  -يف ملـــف هـــذه املدينـــة املقدســـة.
ويذكـــر املؤرخـــون اهنـــا بـــدأت يف الســـابع عـــر مـــن شـــهر ذي القعـــدة ســـنة
1258هـــ1842-م ،وه ــي باختص ــار -حس ــب املؤرخ ــن -أن أه ــايل كرب ــاء كان ــوا
يرفض ــون اخلض ــوع للح ــكام العثامني ــن وإجراءاهت ــم اجلائ ــرة ،وأراد نجي ــب باش ــا أن
خيض ــع املدين ــة وس ــكاهنا حلكم ــه وإرادت ــه فق ــام بإمهاهل ــم ش ــهرا ليق ــرروا اخلض ــوع
والطاعـــة ملشـــيئة الـــوالة وأحكامهـــم الظاملـــة ..فمـــر الشـــهر دون إعطـــاء نجيـــب
باش ــا م ــا يطل ــب م ــن الرض ــوخ ،فق ــام ه ــذا الطاغ ــي بأم ــر جيش ــه بقي ــادة س ــعد
اهلل باشـــا باهلجـــوم عـــى املدينـــة إلخضاعهـــا بالقـــوة.
إال ان أهـــايل كربـــاء كانـــوا قـــد عبـــأوا قواهـــم وجلبـــوا اإلمـــدادات وقاومـــوا
بش ــدة ،..واس ــتمرت املع ــارك وق ــام اجلي ــش بمح ــارصة املدين ــة بقس ــوة ألكث ــر م ــن
 23يوم ــا ،وقصف ــت املدفعي ــة املدين ــة وأس ــوارها ،ف ــزاد ذل ــك م ــن ج ــذوة املقاوم ــة
الش ــعبية ،وه ــب العل ــاء يصلح ــون األس ــوار ويث ــرون مح ــاس املدافع ــن ولكنه ــم
مـــا كانـــوا ليصمـــدوا أمـــام جيـــش منظـــم كبـــر يســـتخدم أبشـــع األســـاليب
ويرتكـــب اجلرائـــم بوحشـــية.
واســـتمر العثامنيـــون يزيـــدون مـــن أعـــداد جيشـــهم ويضيقـــون يف حصارهـــا
ويقصف ــون بش ــدة أس ــوار املدين ــة وداخله ــا ،إىل أن متكن ــوا م ــن دخوهل ــا عن ــوة بع ــد
احلص ــار الطوي ــل للمدين ــة ،فاس ــتباحوا مدين ــة كرب ــاء اس ــتباحة كامل ــة ومل ــدة ثالث ــة
أي ــام قتــ ً
ا وس ــلب ًا وهنبــ ًا وارتكب ــوا فيه ــا كل فظاع ــة وش ــناعة .ودخ ــل اجلي ــش إىل
صح ــن املطه ــر وقت ــل كل م ــن الذ بالق ــر الرشي ــف وهب ــذه املوبق ــات أع ــاد نجي ــب
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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).

باشـــا ســـلطة احلكومـــة العثامنيـــة عـــى كربـــاء ووصـــل عـــدد الضحايـــا أكثـــر مـــن عرشيـــن ألفـــ ًا مـــن
رج ــل وام ــرأة وطف ــل وكان يوض ــع يف الق ــر (وذل ــك بع ــد احلادث ــة) األربع ــة واخلمس ــة إىل الع ــرة ،فيه ــال
عليه ــم ال ــراب ب ــا غس ــل وال كف ــنِ ،
ووج ــدَ بال ــرداب ال ــذي حت ــت رواق مق ــام أيب الفض ــل العب ــاس
( )Qأكث ــر م ــن ثالثامئ ــة م ــن الضحاي ــا.
صلح احلديبية:
يف ش ــهر ذي القع ــدة س ــنة (6هـــ) ،كان صل ــح احلديبي ــة ،وكان رس ــول اهلل ( )Oخ ــرج للعم ــرة يف 1600
رجـــل ،وقيـــل يف  1500أو  ،1400وســـاق معـــه 70بدنـــة ،فصـــده املرشكـــون عـــن الدخـــول إىل مكـــة،
فأق ــام باحلديبي ــة ،وه ــي م ــن مك ــة ع ــى 9أمي ــال مم ــا ي ــي ط ــرف احل ــرم ،وفيه ــا كان ــت بيع ــة الرض ــوان
حتـــت الشـــجرة.
وخ ــرج إلي ــه س ــهيل ب ــن عمروفصاحل ــه ع ــى موادع ــة ع ــر س ــنني ع ــى أن ين ــرف يف تل ــك الس ــنة ،وي ــأيت
يف الع ــام املقب ــل فيخل ــوا ل ــه مك ــة ثالث ــة أي ــام ،فنح ــر وحل ــق باحلديبي ــة ،وان ــرف إىل املدين ــة.
وكان أم ــر املؤمن ــن ( )Qكاتب ــه يومئ ــذ واملت ــويل لعق ــد الصل ــح بخط ــه ،فق ــال ل ــه النب ــي ( :)Oاكت ــب ي ــا
ع ــي :بس ــم اهلل الرمح ــن الرحي ــم .فق ــال س ــهيل ب ــن عم ــرو :ه ــذا كت ــاب بينن ــا وبين ــك ي ــا حمم ــد ،فافتح ــه
ب ــا نعرف ــه ،وأكت ــب :باس ــمك الله ــم.
فقال رسول اهلل ( )Oألمري املؤمنني(( :)Qامح ما كتبت واكتب :باسمك اللهم).
فق ــال أم ــر املؤمن ــن (( :)Qل ــوال طاعت ــك ي ــا رس ــول اهلل ملـــا حمـــوت (بســـم اهلل الرمحـــن الرحيـــم) ،ثـــم
حماهـــا وكتـــب( :باســـمك اللهـــم).
فقـــال لـــه النبـــي (( :)Oاكتـــب :هـــذا مـــا قـــاىض عليـــه حممـــد رســـول اهلل ســـهيل بـــن عمـــرو) فقـــال
س ــهيل :ل ــو اجبت ــك يف الكت ــاب ال ــذي بينن ــا إىل ه ــذا ألق ــررت ل ــك بالنب ــوة ام ــح ه ــذا االس ــم واكت ــب:
ه ــذا م ــا ق ــاىض علي ــه حمم ــد ب ــن عب ــد اهلل.
فقال أمري املؤمنني (( :)Qإنه واهلل لرسول اهلل عىل رغم أنفك).
فقال له النبي (( :)Oاحمها يا عيل).
فقال :يا رسول اهلل إن يدي ال تنطلق بمحو اسمك من النبوة.
ق ــال ل ــه( :فض ــع ي ــدي عليه ــا) فمحاه ــا رس ــول اهلل ( )Oبي ــده ،وق ــال ألم ــر املؤمن ــن (( :)Qس ــتدعى
إىل مثله ــا ،فتجي ــب وأن ــت ع ــى مض ــض).
وذك ــر أه ــل الس ــر والتاري ــخ :أن عم ــر ب ــن اخلط ــاب ق ــال :م ــا ش ــككت من ــذ أس ــلمت إال ي ــوم ق ــاىض
رســـول اهلل ( )Oأهـــل مكـــة ،إين جئـــت إليـــه فقلـــت لـــه :يـــا رســـول اهلل ألســـت بنبـــي؟ فقـــال :بـــى،
فقل ــت :ألس ــنا باملؤمن ــن؟ ق ــال :ب ــى ،فقل ــت ل ــه :فع ــام تعط ــي ه ــذه الدني ــة م ــن نفس ــك؟ فق ــال :إهن ــا
ليس ــت بدني ــة ،ولكنه ــا خ ــر ل ــك ،فقل ــت ل ــه :أفلي ــس وعدتن ــا أن ــك تدخ ــل مك ــة؟ ق ــال :ب ــى ،قل ــت:
ف ــا بالن ــا ال ندخله ــا ،ق ــال :وعدت ــك أن ندخله ــا الع ــام؟ قل ــت :ال ،ق ــال :فس ــندخلها إن ش ــاء اهلل تع ــاىل.
ويف رج ــوع النب ــي ( )Oم ــن احلديبي ــة نزل ــت علي ــه س ــورة الفت ــح.
وهن ــاك مناس ــبات كث ــرة ومهم ــة ق ــد ت ــم ذكره ــا يف الس ــنني الس ــابقة لش ــهر ذي القع ــدة فم ــن أراد االط ــاع
فلرياج ــع.
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قال أمير المؤمنين (( :)Qإِ َذا ا ْبت َ
ْت َن ْف َس َك فِي َمعاصي ا ِ
هلل أَ َه ْنتَهاِ).
َذل َ

عبد الله بن
زرير الغافقي
المصري
اســـمه :عبـــد اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي
املـــري.
الوالدة :مل نعثر عىل تاريخ والدته.
سريته:
روى عنـــه أبـــو اخلـــر مرثـــد بـــن عبـــد
اهلل ،وأب ــو أفل ــح اهلم ــداين ،وأب ــو ع ــي
اهلم ــداين ،وبك ــر ب ــن س ــواده اجلذام ــي،
وعب ــد اهلل ب ــن احل ــارث ،وعب ــد اهلل ب ــن
هب ــرة ،وغريه ــم.
كان تابع ّيــ ًا مرص ّيــ ًا ثق ــة ول ــه أحادي ــث.
قـــد بعـــث عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان
24

العدد ( )66لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ

إىل عبـــد اهلل بـــن زريـــر فســـأله
عـــن عثـــان ،فأعـــرض عنـــه،
فقـــال لـــه عبـــد العزيـــز :مـــا
محلـــك عـــى حـــب أيب تـــراب،
إال أ ّن ــك أع ــرايب ج ــاف ال تق ــرأ
القـــرآن ،فقـــال :بـــى واهلل ّإن
ألق ــرأ الق ــرآن وأق ــرأ من ــه م ــا ال
تقـــرأ ،ولقـــد ع ّلمنـــي منـــه عـــي
بـــن أيب طالـــب ( )Qســـورتني
ع ّلمهـــا إ ّيـــاه رســـول اهلل ()O
مــا ع ّلمتهــا أنــت وال أبــوك.)...
كنـــز العـــال املتقـــي اهلنـــدي :ج ،8ص.80

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 َّ

وقـــال ابـــن حبـــان يف الثقـــات .وكان مـــن وهيزمـــون ،ثـــم يظهـــر اهلاشـــمي فـــرد اهلل
شـــيعة عـــي( ،)Qوالوافديـــن إليـــه مـــن إىل النـــاس الفتهـــم ونعمتهـــم فيكونـــون
أه ــل م ــر .وق ــال اب ــن س ــعد :ش ــهد م ــع عـــى ذلـــك حتـــى خيـــرج الدجـــال).
عـــي ( )Qص ّفـــن .هتذيـــب التهذيـــب ـ ابـــن حجـــر املســـتدرك احلاكـــم ـ النيســـابوري :ج ،4ص.553
وعـــن أيب األفلـــح اهلمـــداين ،عـــن عبـــد
العســـقالين :ج ،٥ص .٢١٦
ما رواه عن اإلمام عيل (:)Q
اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي ،ســـمعته يقـــول:
عـــن احلـــارث بـــن يزيـــد ،قـــال :ســـمعت س ــمعت ع ــي ب ــن أيب طال ــب ( )Qيق ــول:
عبـــد اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي يقـــول :أخـــذ رســـول اهلل ( )Oحريـــر ًا بشـــاله،
ســـمعت عليـــ ًا يقـــول( :الفتـــن أربـــع :وذهبـــ ًا بيمينـــه ،ثـــم رفـــع هبـــا يديـــه
فتنـــة الـــراء ،وفتنـــة الـــراء ،وفتنـــة فقـــال( :إن هذيـــن حـــرام عـــى ذكـــور
كـــذا  -فذكـــر معـــدن الذهـــب  -ثـــم أمتـــي ،حـــل ألناثهـــم) .املصنـــف ابـــن أيب شـــيبة
خيـــرج رجـــل مـــن عـــرة النبـــي ( ،)Oالكـــويف :ج ،6ص.8
يصلـــح اهلل عـــى يديـــه أمرهـــم) .رشح وعـــن عبـــد اهلل بـــن هبـــرة ،عـــن عبـــد
األخبـــارـ القـــايض النعـــان املغـــريب :ج ،3ص .567اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي ،عـــن عـــي (،)Q
وعــن احلــارث بــن يزيــد ،عــن عبــد اهلل بــن قـــال( :القائـــل الكلمـــة الـــزور ،والـــذي
زريـــر الغافقـــي قـــال :ســـمعت عليـــ ًا ( )Qيمـــد بحبلهـــا ،يف االثـــم ســـواء) .الصمـــت
يقـــول( :يـــا أهـــل العـــراق ســـيقتل ســـبعة وآداب الســـان ابـــن أيب الدنيـــا :ص.145
نفـــر بعـــذراء مثلهـــم كمثـــل أصحـــاب الوفاة:
األخـــدود ،ف ُقتـــل حجـــر بـــن عـــدي مات عبد اهلل بن زرير سنة  81هــ.
وأصحابـــه) .بحـــار األنـــوارـ املجلـــي :ج ،18ص.124
وروى عب ــد اهلل ب ــن زري ــر الغافق ــي س ــمعت
عليــ ًا ( )Qيق ــول ( :س ــتكون فتن ــة حيص ــل
النـــاس منهـــا كـــا حيصـــل الذهـــب يف
املعـــدن ،فـــا تســـبوا أهـــل الشـــام وســـبوا
ظلمته ــم ،ف ــان فيه ــم اال ب ــدال ،وسريس ــل
اهلل إليه ــم س ــيب ًا م ــن املس ــاء فيغرقه ــم حت ــى
ل ــو قاتله ــم الثعال ــب غلبته ــم ،ث ــم يبع ــث
اهلل عن ــد ذل ــك رجــ ً
ا م ــن ع ــرة الرس ــول
( )Oيف اثن ــى ع ــر ألفــ ًا ان قل ــوا ومخس ــة
ع ــر ألفــ ًا ان كث ــروا أمارهت ــم أو عالمته ــم
أم ــت أم ــت ع ــى ث ــاث راي ــات ،يقاتله ــم
أهـــل ســـبع رايـــات ليـــس مـــن صاحـــب
رايـــة اال وهـــو يطمـــع بامللـــك ،فيقتتلـــون
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جمتـمعـنـــا

َم َت ُك ْن عالم ًا ِ
ناطق ًا َف ُك ْن ُم ْس َتمِع ًا واعِياً).
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا ل ْ

َأوالدنا واجملتمع

تربيـــة األطفـــال مـــن األمـــور اهلامـــة التـــي
تـــرك تأثريهـــا يف شـــخص َّيتهم مســـتقبالً،
لـــذا ،ال بـــد مـــن التعامـــل معهـــم بـــكل
وعـــي ومســـؤولية ودقـــة وانتبـــاه ،كـــي ال
نجعـــل مـــن شـــخصيتهم شـــخصية ضعيفـــة
أو مهـــزوزة ،أو غـــر متوازنـــة صحيـــ ًا ونفســـي ًا
وجســـدي ًا ،ومجيـــع األهـــل حيرصـــون عـــى أن
يك ــون أطفاهل ــم أصح ــاء اجتامعيــ ًا ،بمعن ــى أن
يكونـــوا متفاعلـــن مـــع جمتمعهـــم وحميطهـــم،
فـــا يعيشـــوا أجـــواء االنقطـــاع عنـــه والغربـــة
واالنطوائيـــة واالنـــزواء.
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العدد ( )66لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ

البع ــض م ــن األه ــل ق ــد يغ ــدق ع ــى أطفال ــه
بالكثـــر مـــن األشـــياء املاديـــة ،مـــن مـــال
والعـــاب وغـــر ذلـــك ،وهـــو مـــا قـــد جيعـــل
الطفـــل متعلقـــ ًا بمثـــل هـــذه األشـــياء ،إىل
درجـــة أهنـــا تشـــكل وحدهـــا عاملـــه اخلـــاص،
مـــا يـــؤدي إىل أن تطبعـــه بطابعهـــا املـــادي،
فيـــا ال ينتبـــه األهـــل إىل شـــخصية طفلهـــم
االجتامعيـــة ،التـــي تتالشـــى وتضعـــف أمـــام
املغريـــات الكثـــرة التـــي يوفروهنـــا لـــه.
َّ
فـــإن عـــى األهـــل االنتبـــاه وتوخـــي
لـــذا،
احلـــذر يف هـــذا اجلانـــب ،وأن يبـــدأوا باكـــر ًا

ِ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 ُ

بتوجي ــه الطف ــل إىل رضورة التواص ــل والتفاع ــل
م ــع األه ــل واألق ــارب وال ــزوار واألصدق ــاء،
وأن يعلمـــوه َّ
أن هـــذا التواصـــل مهـــم لـــه
ومفيـــد.
وعـــى األهـــل أيضـــ ًا أن يلتفتـــوا إىل حمتـــوى
كالمهـــم أمـــام الطفـــل ،فـــا يتكلمـــوا كثـــر ًا
ع ــى مس ــمعه ع ــن كث ــر م ــن املظاه ــر املادي ــة،
م ــن لب ــاس وأش ــياء ثمين ــة وس ــيارات وبي ــوت
فخمـــة ،حتـــى ال يتأثـــر بذلـــك مـــع الوقـــت،
بـــل أن يتحدثـــوا أمامـــه بالـــكالم املؤثـــر
والطيـــب حـــول رضورة التواصـــل وإقامـــة
العالقـــات الطيبـــة مـــع اجلـــران واألصدقـــاء
واملحيـــط.
ومـــن أهـــم الوســـائل التـــي مـــن املمكـــن أن
يس ــتعملها األه ــل ،تش ــجيع الطف ــل ع ــى ح ــب
العطـــاء والبـــذل والتعـــاون ،ومشـــاركة غـــره
األلع ــاب والطع ــام ،إذ َّ
إن تعوي ــد الطف ــل ع ــى
العطـــاء ،جيعـــل منـــه كائنـــ ًا اجتامعيـــ ًا أكثـــر
قربـــ ًا مـــن اآلخريـــن ،وجتعلـــه أكثـــر بعـــد ًا
عـــن التأثـــر باألشـــياء املاديـــة واألنانيـــة التـــي
تزيـــده حبـــ ًا للامديـــات وبعـــد ًا عـــن التواصـــل
االجتامعـــي املطلـــوب.
وهـــذا مـــا الحظنـــاه لـــدى االطفـــال الذيـــن
ينش ــؤون منش ــأ دينيــ ًا ع ــى ح ــب النب ــي وآل ــه
( ،)Oحيـــث نـــرى هـــؤالء االطفـــال كيـــف
يقدم ــون اخلدم ــة ،والطع ــام وامل ــاء ،واس ــتقبال
الـــزوار بـــدون التفريـــق كـــون الزائـــر مـــن
نفـــس البلـــد او بلـــد آخـــر ،وهـــذا مـــن شـــأنه
جيعـــل شـــخصية هكـــذا اطفـــال شـــخصية
حتـــب اخلـــر والعطـــاء والبـــذل وتتفاعـــل مـــع
النـــاس كل النـــاس.
ومـــا يؤســـف لـــه اليـــوم تكثـــر األلعـــاب
اإللكرتونيـــة وغريهـــا ،حيـــث نعثـــر عـــى

كثـ ٍ
ــر م ــن األطفـــال الذيـــن ينس ــجون عامله ــم
اخلـــاص عـــر حماكاهتـــم هلـــذه األلعـــاب،
وينقطع ــون ع ــن عامله ــم الواقع ــي وع ــن إقام ــة
تفاع ــل وعالق ــات م ــع حميطه ــم ،ع ــر قض ــاء
وق ــت طوي ــل متس ــمرين ح ــول ه ــذه األلع ــاب
يف غرفه ــم اخلاص ــة ،وه ــو م ــا يع ــزز الوح ــدة
لدهيـــم ،ويـــرك أثـــره الســـلبي يف شـــخصياهتم
الحقـــ ًا.
نـــرب أطفالنـــا عـــى التفاعـــل
نحتـــاج إىل أن
ّ
االجتامعـــي الســـليم ،الـــذي جيعـــل منهـــم
أفـــراد ًا اجتامعيـــن ومتواصلـــن مـــع حميطهـــم
بالشـــكل الســـليم واإلجيـــايب ،ال أطفـــاالً
منعزلـــن ومأخوذيـــن بعـــامل املـــادة املتنـــوع،
كـــي خيرجـــوا إىل املجتمـــع الـــذي حيتاجهـــم
أكفـــاء وأصحـــاء وأقويـــاء ،حمبـــن للعطـــاء
والتواصـــل وإقامـــة العالقـــات الطيبـــة مـــع
اجلميـــع ،وحتـــى يلعبـــوا دورهـــم يف بنائـــه ،ال
أن يكونـــوا عبئـــ ًا ثقيـــ ً
ا عـــى الواقـــع يف قـــادم
األّيـــام.
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أحسن القصص

ِ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 َ

العزى) وكنيته (أبو هلب) ،وقيل إنه كّني بذلك حلمرة كانت يف وجهه.
اسمه (عبد ّ
الروايـة عـن طـارق املحـاريب قـال :بينام أنا بسـوق ذي املجـاز إذا بشـاب يقـول( :يا أهيا
ويف ّ
النـاس قولـوا ال إلـه إال اهلل تفلحـوا) وإذا برجـل خلفـه يرميه قد أرمـى سـاقيه ...ويقول :يا
أهيـا النـاس إنـه كـذاب فلا تصدقـوه ،فقلـت :من هـذا؟ فقالـوا :هـو حممـد يزعم أنّـه نبي،
وهـذا عمـه أبـو هلب يزعـم أنه كـذاب .مناقـب آل أيب طالـب ـ ابـن شـهر آشـوب :ج ،1ص.51
النبي كالظل:
أبو هلب يتتبع ّ
عمه أيب هلـب -اعتبار ًا بكبره وقرابتـه وأمهيته-
كلما جـاء وفـد إىل النبي( )Oيسـألون عـن ّ
كان يقـول هلـم :إنه سـاحر ،فريجعـون وال يلقونـه ،فأتاه وفد فقالـوا :ال ننصرف حتى نراه،
فقـال :إنـا مل نزل نعاجلـه من اجلنون فتبـ ًا له وتعسـ ًا .)....تفسير الـرازي :ج ،32ص.166
ّ
إن أبـا هلـب كان يتتبع النبي( )Oغالب ًا كالظل .وما كان يرى سـبي ً
ال إليذائه إالّ سـلكه ،وكان

َت َّب ْت َي َدا َأ ِبي َل َه ٍب

يقذعه بأفظع األلفاظ .ومن هنا كان أشـدّ أعداء الرسـول والرسـالة .إنّه الوحيد الذي مل يوقع
على ميثاق محاية بني هاشـم للرسـول( )Oووقـف يف صف األعداء ،واشترك يف عهودهم.
تبت يدا أيب هلب:
ِ
ِ
يرت َ
ين) .الشـعراء :آيـة  ،214أمـر
َك ْالَ ْق َربِ َ
عـن ابـن عبـاس قـال :عندمـا نزلـت َ
(و َأنـذ ْر َعش َ
النبـي( )Oأن ينـذر عشيرته ويدعوهـم إىل اإلسلام (أي أن يعلـن دعوتـه).
صعـد النبـي( )Oعلى جبل الصفـا ونادى( :يـا صباحـاه) -وهو نـداء يطلقـه العرب حني
هيامجـون بغتـة كـي يتأهبـوا للمواجهة ،وإنما اختاروا هـذه الكلمـة ألن اهلجـوم املباغت كان
حيـدث يف ّأول الصبـح غالبـ ًا .-عندمـا سـمع أهل مكة هـذا النداء قالـوا :من املنـادي؟ قيل:
حممـد فأقبلـوا نحـوه وبـدأ ينادي قبائـل العرب بأسمائهم ،ثـم قال هلـم :أرأيتم لـو أخربتكم
العـدو مصبحكـم وممسـيكم ،أمـا كنتـم تصدقـوين؟ قالـوا :بىل ،قـال :فإين نذيـر لكم من
أن
ّ
بين يدي عذاب شـديد فقـال أبو هلـب :ت ّب ًا لك هلـذا دعوتنا مجي ًعا؟! فأنزل اهلل سـورة املسـد.
بحار األنـوار :ج ،18ص.164

القـرآن يـرد عىل هذا اإلنسـان البـذيء ويقول لـهَ ( :ت َّب ْت َيـدَ ا َأ ِب َل َ ٍ
َب** َما َأ ْغنَـى َعنْ ُه
ـب َوت َّ
ات
َـارا َذ َ
َما ُلـ ُه َو َمـا ك ََس َ
(سـ َي ْص َل ن ً
ـب) ،فليـس بإمـكان أموالـه أن تدرأ عنـه العـذاب اإلهلي َ
َل َ ٍ
ب) .املسـد :آيـة 1ـ.3
مـن اآليـة األوىل نفهم أنّـه كان ثريـ ًا ينفق أموالـه يف حماربة النبـي( ،)Oوأبو هلـب ناره ذات
هلـب يصالها يـوم القيامـة ،وقيل :يصالهـا يف الدنيا قبـل اآلخرة.
عاقبة أيب هلب:
الرواية ،قال أبو رافع (موىل العباس) وقد كان جالس ًا :تلك املالئكة ،فرفع أبو
جاء يف ّ
28

العدد ( )66لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ

ْح َس ِ
ِب).
نات أَ ْف َض ُل ا ْل َمكاس ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qا ْكت ُ
ِساب ال َ

هلـب يـده فضرب وجهه رضبـة شـديدة ثم محلـه ورضب بـه األرض ،ثـم برك عليـه يرضبه
وكان رج ً
لا ضعيفـ ًا ،وما أن شـهدت أم الفضل (زوجـة العباس) ذلك وكانت جالسـة أيض ًا
حتـى أخـذت عمـو ًدا ورضبت أبـا هلب عىل رأسـه وقالت :تسـتضعفه إن غاب عنه سـ ّيده؟!
فقـام ُموليـ ًا ذليلاً .قـال أبـو رافـع :فـو اهلل ما عـاش إالّ سـبع ليـال حتى رمـاه اهلل بالعدسـة
(مـرض يشـبه الطاعـون) فامت ،وقـد تركه أبنـاه ليلتين أو ثالثة ما يدفنـاه حتى نتـن يف بيته.
عيمهـا النـاس بذلـك ُأخذ و ُغسـل باملاء قذفـ ًا عليه مـن بعيد ،ثـم أخذوه فدفنـوه بأعىل
فلما ّ
مكـة وقذفـوا عليـه احلجارة حتى واروه .تفسير جممـع البيان ـ الشـيخ الطبريس :ج ،4ص.442
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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

الرجل األمني
كان حيكــم إحــدى البــاد ســلطان عــرف بالعــدل واألمانــة ..فأحبــه اجلميــع ...كان هــذا الســلطان يعطــف عــى
املســاكني يف مملكتــه وينــر املظلــوم ...وكان حيافــظ عــى أمــاك الدولــة وأمواهلــا..
حيي هذا السلطان وجيعله يشعر باحلزن والضيق ،فأموال الدولة تنقص باستمرار..
ومع ذلك كان هناك يشء ّ
لــذا أمــر الســلطان بإحضــار حكيــم البــاد حتــى يرشــده لفكــرة مناســبة ،يتمكــن هبــا مــن العثــور عــى رجــل أمــن ال
يــرق أمــوال الدولــة وحيافــظ عليهــا.
جاء احلكيم فحكى له السلطان املشكلة التي تواجهه وطلب من احلكيم أن يساعده يف اختيار رجل أمني.
قال احلكيم :اعلن يف البالد يا موالي بأنك حتتاج لرجل يمسك خزائن الدولة.
قال السلطان :عىل الفور سأعلن يف البالد بأمر هذه الوظيفة ،ويف اليوم التايل جاء عدد كبري من الرجال.
قال احلكيم للسلطان :يا موالي عليك أن تأمر كل من يتقدم للعمل يف هذه الوظيفة بالقفز.
ومن يقفز بخفة أكثر من غريه سيكون أكثر أمانة.
ظن السلطان أن احلكيم يضحك ،فأخربه احلكيم انه جا ٌّد يف كالمه وطلبه.
قال السلطان للحكيم :افعل ما تراه صحيح ًا
قال احلكيم للرجال :عىل من يرغب يف العمل ان يأيت غد ًا.
ويف الصباح جتمع مخسة وستون رجالً.
أمــر الســلطان بــأن يدخــل كل رجــل إىل القــر بمفــرده مــن خــال ممــر ضيــق طويــل ..وأمــر احلكيــم بملــئ هــذا
املمــر بالذهــب واألمــوال واملجوهــرات.
مر اجلميع من املمر الضيق فوجئوا بأن السلطان يطلب منهم أن يقفزوا عالي ًا...
وملا ّ
فقفز كل الرجال ببطء شديد وهم ينظرون بخجل شديد إىل األرض...
وكل واحــد يضــم ذراعيــه إىل جنبيــه حتــى ال هيتــز ويســقط مــا يف جيوهبــم أو حيــدث صوت ـ ًا ...إال واحــد ًا فقــط كان
يقفــز ويتحــرك بخفــة وال ينظــر إىل األرض...
فأشار احلكيم وقال للسلطان :هذا هو الرجل األمني الذي تبحث عنه يا موالي...
فقال السلطان :كيف عرفت ذلك؟
فقال احلكيم :ألنه الوحيد الذي مل يمد يده ويرسق األموال واملجوهرات املوجودة يف املمر...
ثم أمر السلطان بتوقف اجلميع عن القفز...
فنادى السلطان وقال للرجل :أنت الرجل األمني الذي سأعينه عىل خزائن الدولة...
أمــا الباقــون فقــد رسقــوا األمــوال أثنــاء عبورهــم مــن خــال املمــر الضيــق ...ومــأوا جيوهبــم بــا فيــه مــن األمــوال
واملجوهــرات وخافــوا أن يقفــزوا فتســقط منهــم األمــوال واملجوهــرات...
ثم أمر السلطان اجلنود بتفتيش كل الرجال وإعادة ما رسقوه من أموال وجموهرات...
العــرة مــن القصــة :جيــب عــى كل مــن تــوىل احلكــم يف أي بلــد مــن بــاد املســلمني أن يكــون عــادال رحيــا برعيته ألن
اهلل ســبحانه وتعــاىل سيســأله يــوم القيامــة عــن تلــك الرعية.
وجيب عليه استشارة العلامء واحلكامء لكي يدلوه عىل اخلري
وجيب أن نكون أمناء ال نخون أبدا يف كل يشء.
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