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فضائل وكرامات

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ 4

وكراماٌت  معاجـــٌز   )Q( الرضـــا  لإلمام 
ونذكر  التاريـــخ،  كتُب  َلْتها  ســـجَّ كثريٌة، 

منها: بعضـــًا  هنا 
الكرامة األوىل:

عـــن إبراهيم بن موســـى القـــّزاز، قال: 
طلبته  يشء  يف   )Q( الرضـــا  عىل  أحلَْحُت 
الطالبيني،  بعـــض  يســـتقبل  فخرج  منه، 
فـــال إىل قرص هناك،  الصالة  وجاء وقت 
وأنا  القـــرص،  بقرب  شـــجرة  حتت  فنزل 
)أّذن(،  فقـــال:  ثالث،  معنـــا  وليس  معه 

فقلـــت: ننتظر يلحق بنـــا أصحابنا.
فقال: )غفـــر اهلل لـــك، ال تؤخرن صالة 
إىل آخر وقتهـــا من غري  أّول وقتهـــا  عن 
فأّذنت  الوقـــت(،  بـــأّول  عليـــك  عّلة 
وصلينا، فقلـــت: يا ابن رســـول اهلل، قد 
طالـــت املـــّدة يف العدة التـــي وعدتنيها، 
وأنا حمتـــاج وأنت كثري الشـــغل، ال أظفر 
قال: فحّك بسوطه  بمســـألتك كل وقت، 
إىل  بيده  ثّم رضب  األرض حّكًا شـــديدًا، 

موضع احلـــك، فأخرج ســـبيكة ذهب.
لك  اهلل  بـــارك  إليـــك،  )خذها  فقـــال: 
فيهـــا، وانتفع هبـــا، واكتم مـــا رأيت(، 
اشـــريت  حّتى  فيها  يل  فبـــورك  قـــال: 
بخراســـان مـــا كان قيمته ســـبعني ألف 
أمثايل  مـــن  الناس  أغنى  فـــرصت  دينار، 
هناك. اخلرائـــج واجلرائح، قطب الديـــن الراوندي: ج1، 

337 ص

كرامات االمام 
الرضــا 
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الكرامة الثانية:
عن عـــي بن ميثم عن أبيه، قال: ســـمعت أيب يقول: ســـمعت نجمة أم الرضـــا )Q( تقول: 
)ملا محلـــت بابني الرضا مل أشـــعر بثقـــل احلمل، وكنت أســـمع يف منامي تســـبيحًا وهتلياًل 
وحتميـــدًا من بطني فيهولنـــي، فإذا انتبهت مل أســـمع، فلّا وضعته وقع عـــىل األرض واضعًا 

يده عىل األرض، رافعًا رأســـه وحيّرك بشـــفتيه ويتكّلم(. عيـــون أخبار الرضـــا: ج1، ص20، ح 2
الكرامة الثالثة:

قال أبو إســـاعيل الســـندي )الســـند: بالد بني اهلند وكرمان وسجســـتان.. معجـــم البلدان: 3 
/ 267(: )ســـمعت بالســـند أّن هلل يف العرب حّجـــة، فخرجت منها يف الطلـــب، فدللت عىل 

الرضا )Q( فقصدته، فدخلت عليه وأنا ال أحســـن من العربية كلمة، فســـّلمت بالســـندية، 
فرد عّي بلغتـــي، فجعلت أكّلمه بالســـندية وهو جييبني بالســـندية، فقلت له: إّن ســـمعت 
بالســـند أّن هلل حّجـــة يف العرب، فخرجت يف الطلـــب، فقال بلغتي: )نعم أنا هـــو(، ثّم قال: 

)فســـل عّا تريد(.
فســـألته عّا أردته، فلـــّا أردت القيام مـــن عنده، قلت: إّن ال أحســـن من العربية شـــيئًا، 
فـــادع اهلل أن يلهمنيها، ألتكلم هبا مع أهلها، فمســـح يده عىل شـــفتي، فتكّلمـــت بالعربية 

من وقتـــي(. اخلرائج واجلرائح، قطـــب الدين الراونـــدي: ج1، ص340
الكرامة الرابعة

قال ســـليان بن جعفر اجلعفـــري: كنت مع الرضـــا )Q( يف حائط له )يعني بســـتان(، وأنا 
أحّدثه إذ جـــاء عصفور فوقع بـــني يديه، وأخذ يصيـــح ويكثر الصيـــاح ويضطرب، فقال 

يل: )تدري ما يقـــول هذا العصفور؟( قلت: اهلل ورســـوله وابن رســـوله أعلم.
قـــال: )قـــال إّن حّية تريد أن تـــأكل فراخـــي يف البيت، فقم فخذ تلك النســـعة )النِســـعة 
- بالكرس -: ســـري مضفـــور جيعل زمامـــا للبعري وغريه، وقد تنســـج عريضـــة(، وادخل 
البيت،واقتـــل احلّية(، قال: فقمـــت وأخذت النســـعة، فدخلت البيـــت، وإذا حّية جتول يف 

البيـــت، فقتلتها(. اخلرائـــج واجلرائح، قطـــب الدين الراونـــدي: ج1، ص359



وقفـة فقهـية

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ6

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

األّول: احلـدث، سـواء أكان أصغـر أم أكـر، فإّنـه 
مبطـل للصـالة أينـا وقـع يف أثنائهـا.

السـؤال: ما املقصود مـن احلدث األصغـر واحلدث 
األكر؟

البـول  خـروج  مثـل  األصغـر،  احلـدث  اجلـواب: 
الوضـوء،  اىل  معـه  حيتـاج  ممـا  وامثاهلـا  والغائـط 
واحلـدث األكـر مثـل احليـض واجلنابـة وامثاهلا مما 

حيتـاج معـه اىل الغسـل.
السـؤال: مـا هـو حكـم احلـدث إذا وقـع سـهوًا أو 

اضطـرارًا؟
اجلـواب: تبطـل الصـالة بوقـوع احلـدث حتـى لـو 
كان عـن سـهو أو اضطـرار، ولـو كان بعد السـجدة 
األخـرية فإّنـه مبطـل للصالة عـىل األحـوط لزومًا، 
نعـم إذا نيس التسـليم حّتـى وقع منه املنـايف صّحت 
إعادهتـا،  اسـتحبابًا  األحـوط  كان  وإن  صالتـه 
ويسـتثنى مـن احلكـم املذكـور املسـلوس واملبطـون 

واملسـتحاضة. ونحومهـا 
الثـان: االلتفـات بـكّل البـدن عـن القبلـة ال عـن 
عـذر بحيث يوجب اإلخـالل باالسـتقبال املعتر يف 

. ة لصال ا
 السـؤال: مـا هـو حكـم االلتفات بـكّل البـدن عن 
القبلـة عـن عذر كسـهٍو أو قهـٍر كالريـح إذا كان فيا 

بـني اليمني واليسـار؟
القبلـة عـن  البـدن عـن  اجلـواب: االلتفـات بـكّل 
عـذر كسـهٍو أو قهـٍر كريـٍح ونحـوه، إذا كان فيـا 
بـني اليمـني واليسـار، فال يوجـب اإلعـادة - فضاًل 
عـن القضـاء - ولكـن إذا زال العـذر يف األثنـاء لزم 

التوّجـه إىل القبلـة فـورًا. 
السـؤال: مـا هـو حكـم االلتفـات عـن القبلـة عـن 
عـذر كسـهٍو أو قهـٍر كالريـح إذا كان أزيـد ممـا بـني 

اليمـني واليسـار؟
اجلـواب: االلتفـات بـكّل البدن عن القبلـة عن عذر 
كسـهٍو أو قهـٍر كالريـح إذا كان أزيـد مما بـني اليمني 
فانـه  االسـتدبار-  حـّد  يبلـغ  مـا  ومنـه  واليسـار- 
يوجـب البطـالن يف اجلملـة، فـإّن السـاهي إذا تذّكر 
يف وقـت يّتسـع لالسـتئناف ولـو بـإدراك ركعـة من 
الوقـت وجبـت عليـه اإلعـادة وإاّل فـال، وإن تذّكر 
بعـد خـروج الوقـت مل جيـب عليـه القضـاء، وأّمـا 
املقهـور فـإن متّكـن مـن إدراك ركعـة بـال التفـات 
وجـب عليـه االسـتئناف، وإن مل  يتمّكن أتـّم صالته 

  ذكرنـا يف االعـداد السـابقة أن الصـالة تشـتمل 
عىل مجلـة من األجـزاء والواجبـات وحتدثنا عنها، 
ويف هـذا العـدد نريـد التحـدث عـن األمـور التي 
إذا حصلـت تبطـل الصـالة، وهـذه األمـور هي:

األّول: احلـدث، سـواء أكان أصغـر أم أكـر، فإّنه 
مبطـل للصـالة أينـا وقـع يف أثنائها.

الثـان: االلتفـات بـكّل البـدن عـن القبلـة ال عن 
عـذر بحيـث يوجب اإلخـالل باالسـتقبال املعتر 

الصالة. يف 
بصـورة  خيـّل  بعمـل  املصـّي  يـأيت  ان  الثالـث: 
الصـالة وهبيئتهـا عنـد املترّشعة كالرقـص والوثبة 
باملقـدار  والنسـاجة  اخلياطـة  بمثـل  واالشـتغال 

املعتـّد بـه ونحـو ذلـك.
الرابع: التكّلم عمدًا.

اخلامس: القهقهة. 
السـادس: تعّمـد البـكاء عىل األحـوط لزومـًا إذا 

كان ألُمـور الدنيـا أو لذكـر مّيـت.
السابع: األكل والرشب وإن كانا قليلني.

الثامـن: التكفري)ومعناهـا وضـع أحـدى اليديـن 
األُخرى( عـىل 

التاسع: تعّمد قول )آمني( بعد متام الفاحتة.
وفيا يي تفصيل ملبطالت الصالة:

ْكَر(. الِة َفْلُيَصلِّ َصالَة ُمَودٍِّع(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َنَزَلْت ِبَك النِّْعَمُة َفاْجَعْل ِقراها الشُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا قاَم َأَحُدُكْم ِإلى الصَّ

احللقة األوىل

أجــــزاء الصــــالة
 وواجبــاتهــا

مبطــالت الصــالة
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وال جيـب عليـه قضاؤهـا.
السـؤال: ما هـو حكم االلتفـات عن القبلـة بالوجه 

إىل جهـة اليمني أو اليسـار التفاتًا فاحشـًا؟
أو  اليمـني  جهـة  إىل  بالوجـه  االلتفـات  اجلـواب: 
العنـق  يَلّ  يوجـب  بحيـث  فاحشـًا  التفاتـًا  اليسـار 
حكـم  حكمـه  اجلملـة،  يف  اخللـف  جهـة  ورؤيـة 

البـدن.  بـكّل  القبلـة  عـن  االلتفـات 
السـؤال: مـا هو حكـم االلتفات اليسـري عـن القبلة 

بالوجه؟
معـه  خيـرج  ال  الـذي  اليسـري  االلتفـات  اجلـواب: 
املصـّي عـن كونـه مسـتقباًل للقبلـة ال يـّر بصّحـة 

مكروهـًا. كان  وإن  الصـالة، 
بصـورة  خيـّل  بعمـل  املصـّي  يـأيت  ان  الثالـث: 
الصـالة وهبيئتهـا عنـد املترّشعـة، كالرقـص والوثبة 
واالشـتغال بمثـل اخلياطة والنسـاجة باملقـدار املعتّد 

بـه ونحـو ذلـك.
السـؤال: هـل هناك فـرق يف الفعـل املاحـي لصورة 

الصالة بـني حالتـي العمد والسـهو؟
اجلـواب: ال فـرق يف بطـالن الصالة بالفعـل املاحي 
لصـورة الصـالة بـني صـوريت العمـد والسـهو، وال 
بـأس بمثـل حركـة اليـد واإلشـارة هبـا والتصفيـق 
للتنبيـه، واالنحناء لتناول يشء مـن األرض، وامليش 
إىل إحـدى اجلهـات بـال انحراف عـن القبلـة، وقتل 
احلّيـة والعقـرب ومحـل الطفـل وإرضاعـه، ونحـو 

ذلـك ممّـا ال يعـّد منافيـًا للصـالة عندهم.
السـؤال: اثنـاء الصـالة قربـت منـي حـرشة فقتلتها 

فـا حكـم صاليت؟
او  القبلـة  عـن  اسـتدباره  يوجـب  مل  إذا  اجلـواب: 
توجـه وجهه اىل اليمني او اليسـار بـا يوجب بطالن 

الصـالة او مل يعـّد شـغاًل كثـريًا صحـت صالتـه.
السـؤال: مـا هـو حكـم مـن أتـى بفعـل كثـري، أو 

بـه؟ املـواالة  فـوات  يف  وشـّك  طويـل  سـكوت 
اجلـواب: إذا أتـى بفعـل كثـري أو سـكوت طويـل 
وشـّك يف فوات املـواالة وحمو الصـورة قطع الصالة 
واسـتأنفها، واألحوط اسـتحبابًا إمتامها ُثـمَّ إعادهتا.

الرابع: التكّلـم عمدًا، ويتحّقـق بالتلّفظ ولو بحرف 
واحـد إذا كان ُمفِهـًا إّمـا ملعنـاه مثـل )ِق( أمـرًا مـن 
الوقايـة، أو لغـريه كـا لو تلّفـظ بــ )ب( للتلقني، أو 

جوابـًا عّمن سـأله عن ثـان حـروف املعجم

 وأّمـا التلّفـظ بغـري امُلفِهـم مطلقـًا فاألحـوط وجوبـا 
االجتنـاب عنـه إذا كان مرّكبـًا مـن حرفـني فـا زاد.

السؤال: هل تبطل الصالة بالتنحنح والنفخ؟
اجلـواب: ال تبطـل الصـالة بالتنحنـح والنفـخ، ويكره 
 نفخ موضع السـجود إذا مل  يتوّلد منه حرفان وإاّل مل جيز.

السؤال: هل تبطل الصالة باألنني والتأّوه؟
األنـني  عـن  االجتنـاب  وجوبـًا  األحـوط  اجلـواب: 
والتـأّوه، وإذا قـال: )آه( أو )آه مـن ذنـويب( فـإن كان 

بطلـت. وإاّل  تبطـل،  مل   تعـاىل  إليـه  شـكاية 
السؤال: إذا عطس املصي اثناء الصالة 

وخرجت من فمه لفظة )اشهد( فهل 
تكون هذه اللفظة مبطلة للصالة؟                                                                                                  

 اجلواب: ال.
السؤال: هل تبطل الصالة بالكالم عمدًا إذا مل يكن 

هناك خماطب؟
اجلـواب: ال فرق يف الـكالم املبطل عمدًا بـني أن يكون 

مـع خماطب أو ال.
 السـؤال: هل تبطـل الصالة بالكالم عمـدًا إذا كان عن 

اضطرار؟ او  اكراه 
اضطـّر  أو  الـكالم  عـىل  املصـّي  أكـره  إذا  اجلـواب: 
إليـه فـإن كان ماحيـًا لصـورة الصـالة فـال إشـكال يف 
بطالهنـا، وإن مل  يكـن ماحيـًا هلـا فالبطـالن مبنـّي عـىل 

اللزومـّي. االحتيـاط 
اثنائهـا  يف  تكلـم  إذا  الصـالة  تبطـل  هـل  السـؤال: 

؟  رًا اضطـرا
اجلـواب: لـو اضطّر املصـّي إىل الـكالم يف الصالة لدفع 

الرر عـن النفس أو غـريه، تكّلـم وبطلت صالته.
السؤال: هل تبطل الصالة بالكالم سهوًا؟

اجلـواب: إذا تكّلـم سـهوًا ولـو العتقـاد الفـراغ مـن 
الصـالة، فـإن مل يكـن ماحيًا لصـورة الصـالة مل  يوجب 
البطـالن، نعـم جيب فيه سـجدتا السـهو عـىل األحوط 

. لزومًا
السؤال: هل تبطل الصالة بالكالم جهاًل؟

اجلـواب: إذا تكّلـم جهـاًل عـن قصـور - ال تقصـري - 
فـإن مل يكن ماحيـًا لصـورة الصالة مل  يوجـب البطالن.

السـؤال: هـل جيـوز الذكـر والدعاء وقـراءة القـرآن يف 
مجيـع أحـوال الصالة؟

اجلـواب: ال بـأس بالذكـر والدعـاء وقـراءة القـرآن يف 
الصالة. أحـوال  مجيـع 

ْكَر(. الِة َفْلُيَصلِّ َصالَة ُمَودٍِّع(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َنَزَلْت ِبَك النِّْعَمُة َفاْجَعْل ِقراها الشُّ قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا قاَم َأَحُدُكْم ِإلى الصَّ
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قولـه تعاىل: )ُكتِـَب َعَلْيُكـْم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكـْرٌه َلُكْم 
َوَعسـى َأْن َتْكَرُهـوا َشـْيئًا َوُهـَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسـى 
َأْن حُتِبُّـوا َشـْيئًا َوُهـَو َشٌّ َلُكـْم َواهللُ َيْعَلـُم َوَأْنُتْم ال 

َتْعَلُمـوَن(. البقرة: 216
التضحية بالنفس واملال:

اآليـة السـابقة عـىل هـذه اآلية وهـي قولـه تعاىل: 
)َيْسـَأُلوَنَك َمـاَذا ُينِفُقـوَن ُقـْل َمـا َأنَفْقُتْم ِمـْن َخرْيٍ 
َفِلْلَوالَِدْيـِن َواألَْقَربِـنَي َواْلَيَتاَمـى َوامْلََسـاِكنِي َواْبِن 

ـبِيِل َوَمـا َتْفَعُلـوا ِمـْن َخـرْيٍ َفـإِنَّ اهللَ بِـِه َعِليـٌم(  السَّ
باألمـوال،  اإلنفـاق  مسـألة  تناولـت  البقـرة:215 
وهـذه اآليـة تـدور حـول التضحيـة بالـدم والنفس 
يف سـبيل اهلل، فاآليتـان يقـرن موضوعهـا يف ميدان 
َعَلْيُكـْم  )ُكتِـَب  اآليـة  فتقـول  والفـداء،  التضحيـة 

اْلِقَتـاُل َوُهـَو ُكـْرٌه َلُكْم(.
التعبـري بكلمـة )ُكتِـَب( إشـارة إىل حتمية هـذا األمر 

ومقطوعّيته. اإلهلـي 
)ُكـْره( وإن كان مصـدرا، إال أنه اسـُتعمل هنا باسـم 
املفعـول يعنـي مكـروه، فاملـراد مـن هـذه اجلملة أن 
احلـرب مع األعداء يف سـبيل اهلل أمر مكروه وشـديد 
بتلـف  تقـرن  احلـرب  ألن  العاديـني؛  النـاس  عـىل 
واملصائـب،  املشـقات  وأنـواع  والنفـوس  األمـوال 
وأما بالنسـبة لُعّشـاق الشـهادة يف سـبيل احلق، ومن 
لـه قـدٌم راسـٌخ يف املعركـة فاحلـرب مع أعـداء احلق 
بمثابـة الـرشاب العذب للعطشـان، وال شـك يف أن 
حسـاب هـؤالء خيتلف عن سـائر النـاس وخاصة يف 

اإلسـالم. بداية 
ثـم تشـري هذه اآليـة الكريمـة إىل مبدأ أسـاس حاكم 
يف القوانـني التكوينيـة والترشيعيـة اإلهليـة وتقـول: 

)َوَعسـى َأْن َتْكَرُهـوا َشـْيئًا َوُهـَو َخـرْيٌ َلُكْم(.
وعـىل العكـس مـن جتنّـب احلـرب وطلـب العافيـة 
وهـو األمر املحبـوب لكم ظاهـرا، إال أنه: )َوَعَسـى 

.) َأْن حُتِبُّوا َشـْيئًا َوُهـَو َشٌّ
ثـم تضيـف اآليـة يف اخلتـام: )َواهللُ َيْعَلـُم َوَأْنُتـْم ال 
بشـكل  وعـال  جـل  اخلالـق  يؤّكـد  فهنـا  َتْعَلُمـوَن( 
حيّكمـوا  أن  البـرش  ألفـراد  ينبغـي  ال  أنـه  حاسـم 
أذواقهـم ومعارفهـم يف األمـور املتعلقـة بمصريهم، 
ومعلوماهتـم  جانـب  كل  مـن  حمـدود  علمهـم  ألن 
البحـر،  مقابـل  يف  كقطـرة  جمهوالهتـم  إىل  بالنسـبة 
وكـا أن النـاس مل يدركـوا شـيئا مـن أرسار اخللقة يف 
القوانـني التكوينيـة اإلهليـة، فتـارة هيملون شـيئا وال 
يعريونـه اهتامـا يف حـني أن أمهيته وفوائـده يف تقدم 

قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َغَلَبْت َعَلْيُكْم َأْهواُئُكْم َأْوَرَدْتُكْم َمواِرَد اْلَهَلَكِة(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا كاَن اْلَغْدُر ِطباعًا َفالثَِّقُة ِإلى ُكلِّ َأَحٍد َعْجٌز(. 
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العلـوم كبـرية، وهكذا بالنسـبة إىل القوانـني الترشيعية 
فاإلنسـان ال يعلـم بكثري مـن املصالح واملفاسـد فيها، 
وقـد يكـره شـيئا يف حني أن سـعادته تكون فيـه، أو أنه 
يفـرح لـيشء ويطلبـه يف حـني أنـه يسـتبطن شـقاوته.

فهـؤالء النـاس ال حيـق هلـم مـع االلتفـات إىل علمهم 
الالحمـدود  اهلل  علـم  إىل  يتعرضـوا  أن  املحـدود 
ويعرضـوا عـىل أحكامـه اإلهليـة، بل جيـب أن يعلموا 
يقينـا أن اهلل الرمحـن الرحيـم حينـا ُيـرّشع هلـم اجلهاد 
والـزكاة والصـوم واحلـج فـكل ذلـك ملـا فيـه خريهم 

وصالحهـم.
ثـم أن هذه احلقيقـة تعّمق يف اإلنسـان روح االنضباط 
والتسـليم أمـام القوانـني اإلهليـة، وتـؤّدي إىل توسـعة 
املحـدود  حميطـه  دائـرة  مـن  أبعـد  إىل  إدراكـه  آفـاق 

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 
أننـا نعلـم أن األحـكام اإلهليـة أمـوٌر فطريـة وتتوافق 
مـع الفطـرة، فاملفـروض عـىل 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 اقرنـت باملعرفـة، مثال 
بفطرتـه،  الـرر  ويتجنـب  النفـع  يطلـب  اإلنسـان 
اإلنسـان  يعـرف  أن  مـوارد  يف  يتحقـق  هـذا  ولكـن 
مصاديـق النفـع والرر بالنسـبة لـه، فلو اشـتبه عليه 
األمـر يف تشـخيص املصـداق، ومل يمّيـز بـني 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 الـرب واجلـرح واملصائـب، وهلذا 

قـد يكون مكروهـا لدهيم وأما بالنسـبة إىل األفراد 
الذيـن ينظـرون إىل أبعـد من هذا املـدى املحدود، 

فإهنم يعلمـون أن شف اإلنسـان وعظمته
واجلهـاد،  اإليثـار  يف  تكمـن  وحريتـه  وافتخـاره 
بفـرح  ويسـتقبلوه  باجلهـاد  يرّحبـون  وبذلـك 
وشـوق، كـا هـو احلـال يف األشـخاص الذين ال 
يعرفـون آثـار األدويـة املـرة واملنّفرة، فهـم يف أول 
األمـر ُيظهـرون عـدم رغبتهـم فيهـا، إال أهنم بعد 
أن يـروا تأثريهـا اإلجيـايب يف سـالمتهم ونجاهتـم 
مـن املـرض، فحـني ذاك يتقّبلـوا الـدواء برحابـة 

. ر صد
الشدائد يف سبيل اهلل سهلة 

مـا ورد يف اآليـة الرشيفـة آنفـا ال ينحرص بمسـألة 
اآليـة  أن  بـل  األعـداء،  مـع  واحلـرب  اجلهـاد 
تكشـف عـن قانـون كي وعـام، وهـو أن اآليـة 
جتعـل مـن مجيع الشـدائد واملصاعب يف سـبيل اهلل 
سـهلة وميسـورة ولذيذة لإلنسـان بمقتـى قوله 

تعـاىل واهلل يعلـم وأنتـم ال تعلمـون.
فعلـم اهلل تعاىل ورمحته ولطفه لعبـاده يتجىّل يف كل 
أحكامه املقدسـة فريى ما فيه نجاهتم وسـعادهتم، 
هـذه  املؤمنـون  يسـتقبل  األسـاس  هـذا  وعـىل 
األوامـر واألحـكام اإلهليـة، فيعتروهـا كاألدوية 
الشـافية هلـم ويطبقوهنـا بمنتهى الرضـا والقبول. 
 تفسـري األمثل، الشيخ نارص مكارم الشـريازي: ج2، ص101- 104

قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َغَلَبْت َعَلْيُكْم َأْهواُئُكْم َأْوَرَدْتُكْم َمواِرَد اْلَهَلَكِة(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا كاَن اْلَغْدُر ِطباعًا َفالثَِّقُة ِإلى ُكلِّ َأَحٍد َعْجٌز(. 
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ِل ْبِن ُعَمـَر َقاَل:  ـِد ْبِن ِسـنَاٍن َعـْن ُمَفضَّ 1- َعـْن حُمَمَّ
)َأَتْينَـا َبـاَب َأيِب َعْبـِد اهلل Q وَنْحُن ُنِريـُد اإِلْذَن َعَلْيه 
نَـا َأنَّه  ْ َفَسـِمْعنَاه َيَتَكلَّـُم بِـَكاَلٍم َلْيـَس بِاْلَعَربِيَّـِة َفَتَومهَّ
َيانِيَّـِة ُثـمَّ َبَكـى، َفَبَكْينَا لُِبَكاِئـه، ُثمَّ َخـَرَج إَِلْينَا  ْ بِالرسُّ
اْلُغـاَلُم َفَأِذَن َلنَـا َفَدَخْلنَا َعَلْيه، َفُقْلـُت: َأْصَلَحَك اهلل 
َأَتْينَـاَك ُنِريـُد اإِلْذَن َعَلْيـَك َفَسـِمْعنَاَك َتَتَكلَّـُم بَِكاَلٍم 
َيانِيَّـِة ُثـمَّ َبَكْيـَت  ْ نَـا َأنَّـه بِالرسُّ ْ َلْيـَس بِاْلَعَربِيَّـِة، َفَتَومهَّ
َفَبَكْينَـا لُِبَكاِئـَك َقاَل َنَعـْم َذَكْرُت إِْلَيـاَس النَّبِيَّ وَكاَن 
اِئيـَل َفُقْلُت َكـَا َكاَن َيُقوُل  ِمـْن ُعبَّـاِد َأْنبَِياِء َبنِـي إرِْسَ
َيانِيَّـِة َفـاَل واهلل َمـا  ْ يِف ُسـُجوِده ُثـمَّ اْنَدَفـَع فِيـه بِالرسُّ
َرَأْينَـا َقّسـًا - واَل َجاَثِليقـًا َأْفَصـَح هَلَْجـًة ِمنْه بِـه، ُثمَّ 
ه َلنَـا بِاْلَعَربِيَّـِة َفَقـاَل َكاَن َيُقـوُل يِف ُسـُجوِده -  َ َفـرسَّ
يِب وَقـْد َأْظَمـْأُت َلـَك َهَواِجـِري أُتـَراَك  أُتـَراَك ُمَعـذِّ
اِب َوْجِهـي أُتَراَك  َ ـْرُت َلـَك يِف الـرُّ يِب وَقـْد َعفَّ ُمَعـذِّ
يِب  يِب وَقـِد اْجَتنَْبـُت َلـَك امْلََعـاِصَ َأُتـَراَك ُمَعـذِّ ُمَعـذِّ
وَقـْد َأْسـَهْرُت َلـَك َلْيـِي َقـاَل َفَأْوَحـى اهلل إَِلْيـه َأِن 
بَِك َقـاَل َفَقـاَل إِْن ُقْلَت  اْرَفـْع َرْأَسـَك َفإِنِّ َغـرْيُ ُمَعذِّ
ْبَتنِـي َمـا َذا أَلْسـُت َعْبـَدَك وَأْنَت  ُبـَك ُثـمَّ َعذَّ اَل ُأَعذِّ
َريبِّ َقـاَل َفَأْوَحـى اهلل إَِلْيـه َأِن اْرَفْع َرْأَسـَك َفـإِنِّ َغرْيُ 

بِـَك إِنِّ إَِذا َوَعـْدُت َوْعـدًا َوَفْيـُت بِه(. ُمَعذِّ
2- َعـْن احْلََسـِن ْبـِن إِْبَراِهيَم َعـْن ُيوُنَس َعْن ِهَشـاِم 
ْبـِن احْلََكـِم يِف َحِديِث ُبَرْيه: )َأنَّـه مَلَّا َجاَء َمَعـه إىَِل َأيِب 
 Q َفَلِقـَي َأَبا احْلََسـِن ُموَسـى ْبـَن َجْعَفٍر Q ََّعْبـِد اهلل
َكاَيـَة َفَلاَّ َفـَرَغ َقاَل َأُبو احْلََسـِن  َفَحَكـى َله ِهَشـاٌم احْلِ
ْيـه: َيا ُبَرْيـه َكْيَف ِعْلُمـَك بِِكَتابَِك، َقـاَل َأَنا بِه  Q لُِرَ
َعـامِلٌ، ُثـمَّ َقـاَل: َكْيَف ثَِقُتـَك بَِتْأِويِلـه َقاَل َمـا َأْوَثَقنِي 
بِِعْلِمـي فِيه َقـاَل َفاْبَتَدَأ َأُبو احْلََسـِن Q َيْقـَرُأ اإِلْنِجيَل 
ـاَك ُكنْـُت َأْطُلُب ُمنُْذ َخِْسـنَي َسـنًَة َأْو  َفَقـاَل: ُبَرْيـه إِيَّ
ِمْثَلـَك َقـاَل َفآَمـَن ُبَرْيه وَحُسـَن إِيَاُنـه وآَمنَـِت امْلَْرَأُة 
تِـي َكاَنـْت َمَعـه َفَدَخـَل ِهَشـاٌم وُبَرْيـه وامْلَـْرَأُة َعىَل  الَّ
ـِذي  الَّ اْلـَكاَلَم  ِهَشـاٌم  َلـه  َفَحَكـى   Q اهلل  َعْبـِد  َأيِب 

قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُسْبحاَنُه َوَتعالى ُيْؤِنُسَك ِبِذْكِره َفَقْد َأَحبََّك(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيتابُع َعَلْيَك اْلَبالَء َفَقْد َأْيَقَظَك(. 

ـــْوَراِة  ـــة بالتَّ ِعْلـــُم اأَلِئمَّ
واإِلْنِجيـــِل وُكُتـــِب 

ـــاِء اأَلْنِبَي
من كتاب الكايف
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قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُسْبحاَنُه َوَتعالى ُيْؤِنُسَك ِبِذْكِره َفَقْد َأَحبََّك(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيتابُع َعَلْيَك اْلَبالَء َفَقْد َأْيَقَظَك(. 

ـًة َبْعُضهـا ِمـْن َبْعـٍض واهلل  يَّ َجـَرى َبـنْيَ َأيِب احْلََسـِن ُموَسـى Q وَبـنْيَ ُبَرْيـه َفَقـاَل َأُبـو َعْبـِد اهلل Q : )ُذرِّ
َسـِميٌع َعِليـٌم(، َفَقـاَل ُبَرْيـه َأنَّـى َلُكـُم التَّـْوَراُة واإِلْنِجيـُل وُكُتـُب األَْنبَِيـاِء َقـاَل: ِهـَي ِعنَْدَنـا ِوَراَثـًة ِمْن 
ٍء َفَيُقوُل  ًة يِف َأْرِضه ُيْسـَأُل َعـْن يَشْ ِعنِْدِهـْم َنْقَرُؤَهـا َكـَا َقَرُؤوَهـا وَنُقوهُلَـا َكَا َقاُلـوا إِنَّ اهلل اَل جَيَْعـُل ُحجَّ

َأْدِري(. اَل 
الرشح:

َكاَيَة(، لعلَّ املراد هبا حكاية علمه ونرصانّيته ومتامها يف التوحيد. قال بريه: )َفَحَكى َله ِهَشاٌم احْلِ
وامـا سـؤال اإلمـام )Q(: )َكْيـَف ثَِقُتـَك بَِتْأِويِلـه(، أي كيـف اعتـادك عـىل نفسـك يف تأويلـه والعلم 

 . نيه بمعا
قـال يف جممـع البيان: التفسـري: معناه كشـف املراد عن اّللفظ املشـكل، والتأويل: ردُّ أحـد املحتملني إىل 
 مـا يطابق اآلخر، وقيل: التفسـري: كشـف املعنى، والتأويـل: انتهاء اليشء ومصريه وما يـؤول إليه أمره.

فأجاب بريه: )َقاَل َما َأْوَثَقنِي(، صيغة تعجب أي انا واثق به وثوقا تاما با اعرف من تأويله.
وقـال بريـه: )َفاْبَتـَدَأ َأُبـو احْلََسـِن ع َيْقـَرُأ اإِلْنِجيـَل(، ولعـلَّ املـراد قراءتـه مـع تفسـريه وتأويلـه بقرينة 

السـياق قولـه: )َأْو ِمْثَلـَك(، حيتمـل الرديـد والبدلّيـة عـن إّيـاك واجلمعّيـة.
ـًة َبْعُضها ِمـْن َبْعٍض واهلل َسـِميٌع َعِليٌم(، قال اهلل تعـاىل: )إِنَّ اهللَ اْصَطَفـى َآَدَم َوُنوحًا  يَّ وقولـه )Q(: )ُذرِّ
نيوّيـة واالُخروّية  سـالة والرئاسـة الدُّ َوَآَل إِْبَراِهيـَم َوَآَل ِعْمـَراَن َعـىَل اْلَعامَلنَِي( )سـورة آل عمران: آية33(، بالرِّ
ـًة َبْعُضها ِمـْن َبْعـٍض(، أي ذرّية ناشـئة  يَّ وحانّيـة ثـمَّ وصـف حـال اآللـني بقولـه: )ُذرِّ واخلصائـص الرُّ
متشـّعبة بعضهـا مـن بعـض )واهلل َسـِميٌع( بأقـوال النـاس، )َعِليـٌم( بأعاهلـم وعقائدهـم وصفاهتـم، 
فيصطفـي مـن عبـاده مـن كان مسـتقيم القـول والعمـل والعقائـد، وفيـه مـدح البنـه )Q( ولنفسـه 
 )Q( دون من نسـل آدم سـة وآلبائـه الطاهريـن بأهّنم العاملـون الصادقون املؤّيدون املوّفقون املسـدَّ املقدَّ

وذّريـة إبراهيـم اخلليل.
َفَقـاَل ُبَرْيـه: )َأنَّـى َلُكـُم التَّـْوَراُة واإِلْنِجيـُل وُكُتـُب األَْنبَِيـاِء(، أّنـى هنا بمعنـى من أين كان كـا يف قوله 

تعـاىل )أّنى لـك هذا(.
فجـاء اجلـواب منـه )Q(: قوله )ِهـَي ِعنَْدَنا ِوَراَثًة ِمـْن ِعنِْدِهـْم َنْقَرُؤَها َكـَا َقَرُؤوَها وَنُقوهُلَا َكـَا َقاُلوا(، 

هلا كا فرّسوهـا وأّولوها. أي نفرّسهـا ونأوِّ
فهـم )K(، ورثـة األنبيـاء واملرسـلني)Q(، فقـد ورد عـن أمـري املؤمنـني )Q( قولـه: )ولـو ثنيـت يل 
وسـادة حلكمـت بـني أهل التـوراة بتوراهتم وبـني أهل األنجيـل بانجيلهم وبـني أهل الزبـور بزبورهم 
وبـني أهـل القـرآن بقرآهنـم( )خصائـص االئمـة: ص55(. وال بدع يف ذلك فقـد علمه رسـول اهلل )O( ألف 

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 عـرشة يسـتخرج تابـوت السـكينة مـن غـار بأنطاكيـة، فيـه التـوراة التي أنـزل اهلل 
تعـاىل عـىل موسـى )Q( واألنجيـل الذي أنـزل اهلل عز وجل عـىل عيسـى )Q( حيكم بني أهـل التوراة 

بتوراهتـم وبـني أهل األنجيـل بأنجيلهـم( )املالحـم والفتـن: ج1، ص355(.



جامع 17 رمضان

مســاجدنــا

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ12

أحـــد  هـــو  رمضـــان   17 جامـــع 
ـــع يف  ـــة، ويق ـــراق التارخيي ـــاجد الع مس
ـــداد،  ـــة بغ ـــن مدين ـــة م ـــب الرصاف جان
ــل  ــة مقابـ ــرادة الرشقيـ ــة الكـ بمنطقـ

ــردوس. ــاحة الفـ سـ
البناء والعمران: 

وطـــرازه  ببنائـــِه  املســـجد  يتميـــز 
ــد  ــر أحـ ــل، ويعتـ ــالمي اجلميـ اإلسـ
معـــامل بغـــداد العمرانيـــة القديمـــة 
امللكـــي  العهـــد  يف  بنيـــت  التـــي 
وبتمويـــل مـــن دائـــرة األوقـــاف، 
ــاس يف  ــر األسـ ــع حجـ ــث وضـ حيـ
عهـــد امللـــك غـــازي عـــام )1355هــــ/ 
1938م(، وكان مـــن املقـــّرر تســـميته 
بجامـــع امللـــك فيصـــل األول ثـــم 
ـــد  ـــري عب ـــد االم ـــه يف عه ـــل ب ـــدأ العم ب
اإللـــه يف )10 متـــوز 1940م(، وبعـــد 
ـــى  ـــاء حت ـــل يف البن ـــف العم ـــك توق ذل
) عـــام 1951م (، حيـــث أصـــدر 
ــكيل  ــرارًا بتشـ ــاف قـ ــس األوقـ جملـ
ـــع  ـــاء اجلام ـــل يف بن ـــة العم ـــة ملتابع جلن
ـــل  ـــك فيص ـــع املل ـــمى جام ـــىل أن يس ع
ــى  ــه حتـ ــل فيـ ــاد العمـ ــان، وعـ الثـ
ــرة  ــف مـ ــم توقـ ــام 1953م(، ثـ )عـ
ـــر  ـــد مدي ـــالل خال ـــث ان ج ـــرى حي أخ

الَمَة َفاْجَتِنْب ُمصاَحَبَة اْلَجُهوِل(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيْؤِنُسَك ِبَخْلِقه َوُيوِحُشَك ِمْن ِذْكِره َفَقْد َأْبَغَضَك(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َأْحَبْبَت السَّ
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الَمَة َفاْجَتِنْب ُمصاَحَبَة اْلَجُهوِل(. قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيْؤِنُسَك ِبَخْلِقه َوُيوِحُشَك ِمْن ِذْكِره َفَقْد َأْبَغَضَك(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)ِإذا َأْحَبْبَت السَّ

ـــال  ـــىل إك ـــوم ذاك ع ـــة ي ـــاف العام ـــة األوق ـــت مديري ـــاؤه، إذ عزم ـــارض بن ـــام ع ـــاف الع األوق
ـــت  ـــم واجته ـــط والتصامي ـــع اخلرائ ـــان لوض ـــوزي العيت ـــان ف ـــدس اللبن ـــارت املهن ـــع واخت اجلام
ـــث كان  ـــم، حي ـــم قاس ـــد الكري ـــد عب ـــاء إال يف عه ـــِه البن ـــة، ومل ينت ـــع العلوي ـــميته بجام ـــة لتس الني
ـــم يف )14  ـــم قاس ـــد الكري ـــه عب ـــا أفتتح ـــن عندم ـــة( ولك ـــع )اجلمهوري ـــميته جام ـــرر تس ـــن املق م
ـــدة  ـــالة، مل ـــه الص ـــام في ـــًا وال تق ـــى مغلق ـــُه بق ـــهيد(، ولكن ـــع الش ـــاه )جام ـــوز 1959م(، س مت
ـــوم  ـــك ي ـــارف وذل ـــالم ع ـــد الس ـــد عب ـــه يف عه ـــت ب ـــالة اقيم ـــت أول ص ـــنوات وكان ـــع س أرب
ـــدًا  ـــان( ختلي ـــع 14 رمض ـــاه )جام ـــع وس ـــح اجلام ـــون األول 1963م(، وأفتت ـــة ) 6 كان اجلمع

لذكـــرى ثـــورة ) 14 رمضـــان ســـنة 1383هــــ/ 1963م (.
ـــردوس،  ـــاحة الف ـــع يف س ـــام اجلام ـــول أم ـــدي املجه ـــب اجلن ـــح نص ـــام )1959 مـــــ(، ُأفتت ويف ع
ـــور  ـــل الزه ـــع أكالي ـــراق وتض ـــزور الع ـــي ت ـــية الت ـــخصيات السياس ـــار الش ـــزارًا لكب ـــون م وليك
ـــر  ـــىل أث ـــر، وع ـــكان آخ ـــه يف م ـــد نصب ـــام )1981مـــــ(، وأعي ـــب يف ع ـــدم النص ـــم ُه ـــاك، ث هن
ـــان(  ـــع 17 رمض ـــم )جام ـــع باس ـــمية اجلام ـــد تس ـــاحة أعي ـــىل الس ـــرأت ع ـــي ط ـــريات الت التغ
ـــة إال أن  ـــمياتِه املختلف ـــع بتس ـــت اجلام ـــي نال ـــات الت ـــع التقلب ـــدر وم ـــزوة ب ـــة غ ـــرى وقع لذك

ـــردوس. ـــم الف ـــل اس ـــت حتم ـــاحة بقي الس
املحتويات والعارة:

ـــر  ـــع ألكث ـــع يتس ـــىل واس ـــىل مص ـــع ع ـــوي اجلام ـــة 5000م2، وحيت ـــع الكلي ـــاحة اجلام ـــغ مس تبل
ـــوش  ـــة بنق ـــة مزخرف ـــرم قب ـــو احل ـــراب، وتعل ـــع حم ـــرم اجلام ـــم ح ـــل، ويض ـــن 2500 مص م
ـــاة  ـــد ومغط ـــاري فري ـــراز مع ـــت بط ـــني وبني ـــة ذات حوض ـــة مرتفع ـــع مئذن ـــا ان للجام ـــة، ك مجيل

ـــي األزرق. ـــكايش الكربالئ بال
وللجامـــع دار خمصـــص لإلمـــام واخلطيـــب، وقاعـــة إلقامـــة املناســـبات الدينيـــة وجمالـــس 
ـــرم  ـــول احل ـــن ح ـــني، وم ـــإلدارة والعامل ـــة ل ـــاء، وغرف ـــىل للنس ـــىل مص ـــوي ع ـــا حي ـــزاء، ك الع

حديقـــة.
ـــم  ـــرآن الكري ـــظ الق ـــم وحتفي ـــٌز لتعلي ـــع مرك ـــح يف اجلام ـــارس 2017م، ُأفتت ـــوم 4 آذار / م ويف ي

ـــرآن(. ـــل الق ـــز أه ـــم )مرك ـــمي باس س
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آداب التختم في اإلسالم

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ

تكلمنـــا يف العدد الســـابق عن بعض ما يتعلـــق بآداب التختـــم ويف هذا العدد نكمـــل ما بقي من 
آداب وهـــي كا يي:

2 - يســـتحب التختم باليمني، قال اإلمـــام الصـــادق )Q(: )إذا كان يوم القيامـــة تقبل أقوام عىل 
نجائـــب من نور ، ينادون بأعـــىل 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 عي بـــن أيب طالب ، وهـــو صفويت من عبادي وخـــرييت ، فتقول 
اخلالئـــق إهلنا وســـيدنا با نالوا هـــذه الدرجة ؟ فإذا النداء مـــن قبل اهلل عز وجـــل نالوها بتختمهم 
يف اليمـــني، وصالهتم إحـــدى وخســـني، وإطعامهم املســـكني، وتعفريهم اجلبـــني، وجهرهم يف 

الصالة ببســـم اهلل الرمحن الرحيم( )البحـــار: ج82، ص81(.
وعن اإلمام احلســـن العســـكري )Q( يف حديث طويـــل إىل أن قـــال )Q(: )إن اهلل عز وجل أوحى 
إىل جدي رســـول اهلل )O(: إن خصصتـــك، وعليًا، وحججـــي منه إىل يوم القيامة، وشـــيعتكم، 
بعرش خصال: صالة إحدى وخســـني، وتعفـــري اجلبني، التختم باليمـــني...( )املســـتدرك: ج3، ص290(.

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا َأَحبَّ اهلُل َعْبدًا أْلَهَمُه ُحْسَن اْلِعباَدِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َمَع اْلَمعاصي َفُهَو اْسِتْدراٌج َلَك(. 

احللقة الثانية
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3- يكـــره التختـــم بالســـبابة والوســـطى، فعن 
النبـــي األكرم )O( أنـــه قال: )يا عـــي ال ختتم 
يف الســـبابة والوســـطى فإنه كان يتختم قوم لوط 

ص97(. ج5،  )الوســـائل:  اخلنـــرص(  تعر  وال  فيها، 
4- يســـتحب التختـــم بالفضة وكراهـــة التختم 
باحلديـــد، فعـــن أيب عبد اهلل الصـــادق )Q( قال: 
قال أمري املؤمنـــني )Q(: )ال ختتمـــوا بغري الفضة 
فإن رســـول اهلل )O( قال: ما طهـــرت كف فيها 

ص78(. ج5،  )الوســـائل:  حديد(  خاتم 
5 - ال جيوز لبـــس خاتم الذهـــب للرجال، فعن 
اهلل  قال رســـول  يقـــول:   )Q( الصـــادق  اإلمام 
فإنه  بالذهب،  تتختـــم  أن  )إياك   :)Q( لعي )O(

حليتـــك يف اجلنة( )الوســـائل: ج4، ص416(.
ويف رواية أخـــرى عنه )Q( عن أبائـــه )Q( قال: 
)أمرنا رســـول اهلل )O( بســـبع وهنانا عن سبع: 
آنية  الـــرشب يف  الذهـــب، وعن  ... عـــن خاتم 

ص415(. ج4،  )الوســـائل:  الذهب( 
ْمنِي  )اللَُّهمَّ َســـوِّ لبـــس اخلاتم:  6- أن يدعو عند 
ْجنِـــي بَِتاِج اْلَكَراَمـــِة َوَقلِّْدِن  يَاِن َوَتوِّ بِِســـيَاِء اإْلِ
يـــَاِن ِمْن ُعنُِقي(  َلْع ِرْبَقَة اإْلِ ْســـاَلِم َواَل خَتْ َحْبَل اإْلِ

)مكارم األخـــالق: ص20(.

7- يســـتحب لبس خاتم نقشـــه: )ما شـــاء اهلل ال 
قوة إال باهللَّ اســـتغفر اهلل( ويف روايـــة عن أيب عبد 
النبي  اهلل الصـــادق )Q( قال: )كان نقـــش خاتم 
)O( حممد رســـول اهلل ، وكان نقـــش خاتم أمري 
املؤمنـــني )Q( اهلل امللك ، وكان نقـــش خاتم أيب 

ص99(.  ج5،  )الوســـائل:  هلل(  العزة 
 )Q( عـــن جعفر بن حممـــد، عن أبيه، عـــن جده
قـــال: )من صـــاغ خامتًا مـــن عقيـــق فنقش فيه 
)حممد نبي اهلل وعىل ويل اهلل( وقاه اهلل ميتة الســـوء، 
 ومل يمـــت إال عىل الفطـــرة( )الوســـائل: ج5، ص91(.

وكان لـــكل إمـــام نقـــش، فنقـــش اإلمام 
اإلمام  ونقـــش  هلل(.  )العزة   :)Q( احلســـن 
أمـــره(، ونقش  بالغ  اهلل  احلســـني)Q(: )إن 
اهلل  )إن  قـــال:   )Q(بن احلســـني اإلمام عي 
 :)Q(الباقر اإلمـــام  ونقـــش  أمـــره(،  بالغ 
)العـــزة هلل(، وقيـــل: )إن اهلل بالـــغ أمره(، 
وقيـــل: )يا ثقتـــي قني ش مجيـــع خلقك(، 
املؤمتن  وبالنبي  حســـن  بـــاهلل  )فظني  وقيل: 
واحلســـن(.  وباحلســـني  املنن  ذي  وبالوص 
ونقش اإلمـــام الصـــادق )Q(: )أنت ثقتي 
وليي  )اهلل  وقيـــل:  خلقك،  مـــن  فاعصمني 
وعصمنـــي مـــن خلقـــه(. ونقـــش اإلمام 
الكاظـــم )Q(: )حســـبي اهلل( مـــع ورد يف 
أســـفل الكتابة وهـــالل يف أعـــاله. ونقش 
اإلمـــام الرضا )Q(: )ما شـــاء اهلل ال قوة إال 
باهلل(. وكان نقـــش النبي آدم )Q(: )ال إله إال 

اهلل حممد رســـول اهلل عـــي ويل اهلل(. .
ونقش النبـــي إبراهيـــم)Q(: )ال إله إال اهلل 
حممد رســـول اهلل توكلت عىل اهلل أســـندت 
ظهري إىل اهلل فوضت أمـــري إىل اهلل ال حول 
 :)Q(ونقش النبي ســـليان .)وال قوة إال باهلل
ونقش  بكلمتـــه(.  اجلن  أجلم  من  )ســـبحان 
تؤجر أصدق  )اصـــر   :)Q( النبي موســـى 
تنجـــح(. ونقش النبي عيســـى)Q(: )طوبى 
لعبد ذكـــر اهلل من أجله والويل لعبد نســــي 

اهلل من أجلهـــا( )راجع مـــكارم األخالق: ص89(

قال أمير المؤمنين )Q(:)إذا َأَحبَّ اهلُل َعْبدًا أْلَهَمُه ُحْسَن اْلِعباَدِة(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت اهلَل ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َمَع اْلَمعاصي َفُهَو اْسِتْدراٌج َلَك(. 



Qاألخالق عند أمري املؤمنني

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ16

ُنوِب اْلِعَظاِم:  اَراِت الذُّ قال أمير المؤمنين )Q( )ِمْن َكفَّ
ْنِفيُس َعِن اْلمْكُروِب( هنج البالغة  ِإَغاَثُة اْلَمْلُهوِف، َوالتَّ

ــو  ــادي، ه ــايف، وامل ــي، والثق ــتواه االجتاع ــا كان مس ــد مه ــكل أح ــادًة ب ــر ع ــي مت ــا الت ــن القضاي م
تعرضــه للضيــق، وفقدانــه الســيطرة عــىل بعــض احلــاالت اخلاصــة بــه حتــى أنــه يكــون حمتاجــًا ملــن 
ــة  ــه يف حال ــه متلهفــا لذلــك، و مضغوطــًا علي ــة لكون ينقــذه ولــو بعــرض احلــل أو املســاعدة املمكن
ــن  ــرج م ــل و االح ــن البدائ ــوأ م ــَش األس ــن و إاّل لَعاَي ــع الراه ــول بالوض ــه القب ــم علي ــة حتّت حرج
املواقــف فيكــون مضنــوكا حمصــورًا حزينــًا يســتغيث بــكل أحــد ويطلــب املعونــة مــن ايٍّ كان، و هــذا 
ب نفســه ونبلهــا ومــدى حــدود اخلــري فيهــا  موقــف ممــا يتعــرض ملواجهتــه الكثــري فيمكنــه ان جُيــرِّ
ــس عنــه  ومــدى اســتعداده لتقديــم املســاعدة واملعونــة واملســامهة يف إنقــاذ ملهــوف وإغاثتــه بــا ُينفِّ

كربتــه وحمنتــه.
 ولتأمــني ذلــك املوقــف االنســان النبيــل كانــت هــذه احلكمــة مــن أمــري املؤمنــني )Q(، قــد أعطــت 
ضانــًا بــأّن إغاثــة امللهــوف وإعانتــه ونرصتــه مــع مــا هــو فيــه مــن الورطــة واملــأزق احلــرج، كفيــل 
بتكفــري وحمــو الذنــوب العظيمــة التــي يرجــو االنســان املذنــب هلــا الرمحــة واملغفــرة مــن اهلل ســبحانه 

وتعــاىل.
ــة،  ــم املعون ــالل تقدي ــن خ ــن م ــع اآلخري ــانيته م ــه وإنس ــا اخّوت ــش كل من ــوة اىل أن يعي  إذن فالدع
ــا  ــدر االمــكان ب ــل املشــاكل أو تطويقهــا ق ــامهة يف ح ــب، و املس ــم مــن املوقــف الصع ــاذ هل و اإلنق
ــون  ــروب، لتك ــوف املك ــورط املله ــن املت ــس ع ــرصة و التنفي ــة و الن ــة، و اإلعان ــى اإلغاث ــق معن حيق
النتيجــة يف صالــح اجلميــع فــال يتخــىل أحــٌد عــن أحــٍد وال يتنصــل مــن تقديــم مــا يمكنــه مــن معونــة 
ــي  ــامهة ك ــد للمس ــكل أح ــع ب م يدف ــدَّ ــان امُلق ــه؛ النَّ الض ــا ال يعني ــل في ــدم التدخ ــاس ع ــىل أس ع
يأخــذ دوره املناســب ليفــوز بمحــو الذنــوب ومــا اعــده اهلل ســبحانه وتعــاىل ملــن يغيــث امللهــوف، 
فقــد وردت الكثــري مــن الروايــات تبــني ثــواب واجــر مــن نفــس الكــرب ودفــع الضيــق عــن أخيــه، 
فعــن النبــي )O( إنــه قــال: )عونــك للضعيــف مــن أعظــم الصدقــة( مشــكاة األنــوار يف غــرر األخبــار: ج1، 

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

إغاثـــــة امللهــــوف
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ص368، وعــن موالنــا اإلمــام الصــادق )Q( قــال: )أن تنفــس 

ــة امــرئ مســلم أعظــم أجــرا مــن صومــك وصالتــك،  كرب
ــدر  ــز وجل(املص ــاد إىل اهلل ع ــه العب ــرب ب ــا تق ــل م ــو أفض وه
الســابق، وعنــه )Q( قــال: )مــن أغــاث هلفانــا أو كشــف كربــة 

مؤمــن كتــب اهلل لــه ثالثــا وســبعني رمحــة، ادخــر لــه اثنتــني 
ــن أيب  ــابق. وع ــدر الس ــدة( املص ــه واح ــل ل ــة وعج ــبعني رمح وس
ــب  ــول اهلل )O(: )أح ــال رس ــال: ق ــر )Q( ق ــر الباق جعف
االعــال إىل اهلل ثالثــة، إشــباع جوعــة املســلم، وقضــاء دينــه، 

ــي: ج1، ص294. ــن، الرق ــه( املحاس ــس كربت وتنفي
ــة أكيــدة كهــذه، وقــد صــدرت  ــا ال حيتــاج اىل ضان ومــن منّ
 )Q( ــني ــام املتق ــول اهلل )O( وإم ــي رس ــد اهلل وأخ ــن عب م
ــه  ــا لدي ــه واســتعان ب ــني واملســاعدين ملــن اســتجار ب واملغيث
مــن مؤهــالت للشــفاعة والتفريــج. واإلغاثــة واإلعانــة 
والتنفيــس قــد تأخــذ شــكل تقديــم النصــح واملشــورة 
او العــون املــادي، او املعنــوي، او احلايــة، او الوســاطة.. 
او ممــا حيقــق هــذا املوقــف النبيــل الــذي يؤكــد أوارص 
االرتبــاط يف املجتمــع الواحــد الــذي ينمــو ويرعــرع عليهــا 
ــاد  ــن واالحق ــل والضغائ ــن الدخائ ــًا م ــع آمن ــون املجتم ليك

ــكان.  ــدر اإلم ــة ق ــابات القديم واحلس
املصدر: أخالق االمام عي )Q( ج1، ص334 بترصف.

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



عقـائــدنــا

ضرورة وجود اإلمام )Q( يف كل زمان

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ18

نعتقــد اعتقــادا جازمــا بــرورة وجــود اإلمــام املعصــوم )Q( يف األرض يف كل زمــان، وأن االرض ال 
ختلــو منــه، وألجــل بيــان هــذا االمــر جليــا نذكــر نــص الروايــة التــي جــاءت يف كتــاب الــكايف: ج1، 
ص171، بــاب االضطــرار اىل احلجــة، وهــي حمادثــة اإلمــام الصــادق )Q( مــع تلميــذه هشــام بــن ســامل 
ــاس، واليــك  التــي بــّن فيهــا وجــه احلاجــة اىل وجــود اإلمــام يف كل زمــان بأســلوب يفهمــه مجيــع النّ

نــص الروايــة: ـ 
َســِن ْبــِن إِْبَراِهيــَم َعــْن ُيوُنــَس ْبــِن َيْعُقــوَب َقــاَل َكاَن ِعنْــَد َأِب  َعــْن عــّي ْبــن إِْبَراِهيــَم َعــْن َأبِيــه َعــِن احْلَ
ــُن َســامِلٍ  ــُن النُّْعــَاِن، وِهَشــاُم ْب ــُد ْب ، وحُمَمَّ ــُن َأْعــَنَ ــَراُن ْب اَعــٌة ِمــْن َأْصَحابِــه، ِمنُْهــْم ُحْ ــِد اهلل) Q( مَجَ َعْب
ِن  ــِرُ َكــِم وُهــَو َشــابٌّ َفَقــاَل َأُبــو َعْبــِد اهلل) Q(، َيــا ِهَشــاُم أاَل خُتْ اَعــٌة فِيِهــْم ِهَشــاُم ْبــُن احْلَ والطَّيَّــاُر، ومَجَ
ــَك وَأْســَتْحيِيَك  َكْيــَف َصنَْعــَت بَِعْمــِرو ْبــِن ُعَبْيــٍد وَكْيــَف َســَأْلَته َفَقاَل ِهَشــاٌم َيــا اْبــَن َرُســوِل اهلل إِنِّ ُأِجلُّ
ٍء َفاْفَعُلــوا َقــاَل ِهَشــاٌم َبَلَغنـِـي  واَل َيْعَمــُل لَِســاِن َبــْنَ َيَدْيــَك َفَقــاَل َأُبــو َعْبــِد اهلل)Q(، إَِذا َأَمْرُتُكــْم بـِـَيْ

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َضُعْفَت َفاْضُعْف َعْن َمعاِصي اهلِل(. 
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َمــا َكاَن فِيــه َعْمــُرو ْبــُن ُعَبْيــٍد وُجُلوُســه يِف 
ــُت  ــَيَّ َفَخَرْج ــَك َع ــَم َذلِ ِة، َفَعُظ ــْرَ ــِجِد اْلَب َمْس
ُمَعــِة َفَأَتْيــُت  َة َيــْوَم اجْلُ إَِلْيــه وَدَخْلــُت اْلَبــْرَ
ــا  ــَرٍة فِيَه ــٍة َكبِ ــا بَِحْلَق ــإَِذا َأَن ِة َف ــْرَ ــِجَد اْلَب َمْس
ــِزرًا  ــْوَداُء ُمتَّ ــْمَلٌة َس ــه َش ــٍد وَعَلْي ــُن ُعَبْي ــُرو ْب َعْم
ــا، والنَّــاُس  ــا ِمــْن ُصــوٍف، وَشــْمَلٌة ُمْرَتِديــًا ِبَ ِبَ
َيْســَأُلوَنه، َفاْســَتْفَرْجُت النَّــاَس، َفَأْفَرُجــوا ِل، ُثــمَّ 
ــُت  ــمَّ ُقْل ــيَّ ُث ــَى ُرْكَبَت ــْوِم َع ــِر اْلَق ــْدُت يِف آِخ َقَع
ــا اْلَعــامِلُ إِنِّ َرُجــٌل َغِريــٌب َتــْأَذُن ِل يِف َمْســَأَلٍة،  َ َأيُّ
ــا  ــاَل: َي ــَك َعــْنٌ َفَق ــه أَل ــُت: َل ــْم َفُقْل ــاَل ِل َنَع َفَق
ٌء َتــَراه  ــَؤاِل وَشْ ٍء َهــَذا ِمــَن السُّ ُبنَــيَّ َأيُّ َشْ
َكْيــَف َتْســَأُل َعنْــه َفُقْلــُت َهَكــَذا َمْســَأَلتِي َفَقــاَل: 
َقــاَء ُقْلــُت:  َيــا ُبنَــيَّ َســْل وإِْن َكاَنــْت َمْســَأَلُتَك َحْ
؟  ــْنٌ ــَك َع ــُت أَل ــْل ُقْل ــاَل ِل َس ــا َق ــي فِيَه َأِجْبنِ
ــاَل َأَرى  ــا؟ َق ــُع ِبَ ــَا َتْصنَ ــُت َف ــْم ُقْل ــاَل: َنَع َق
ــٌف؟  ــَك َأْن ــُت َفَل ــَخاَص ُقْل ــَواَن واألَْش ــا األَْل ِبَ
ــمُّ  ــاَل َأَش ــه؟ َق ــُع بِ ــَا َتْصنَ ــُت َف ــْم ُقْل ــاَل: َنَع َق
ــُت  ــْم ُقْل ــاَل َنَع ــٌم؟ َق ــَك َف ــُت أَل ــَة ُقْل ائَِح ــه الرَّ بِ
ــُت  ــَم ُقْل ــه الطَّْع ــاَل َأُذوُق بِ ــه؟ َق ــُع بِ ــَا َتْصنَ َف
ــا؟ َقــاَل  َفَلــَك ُأُذٌن َقــاَل َنَعــْم ُقْلــُت َفــَا َتْصنَــُع ِبَ
ــاَل  ــٌب؟ َق ــَك َقْل ــُت أَل ــْوَت ُقْل ــا الصَّ ــَمُع ِبَ َأْس
َنَعــْم ُقْلــُت َفــَا َتْصنَــُع بـِـه؟ َقــاَل ُأَميِّــُز بـِـه ُكلَّ َمــا 
ــَواسِّ ُقْلــُت أوَلْيَس  ــَواِرِح واحْلَ َوَرَد َعــَى َهــِذه اجْلَ
ــاَل اَل  ــِب؟ َفَق ــِن اْلَقْل ــى َع ــَواِرِح ِغنً ــِذه اجْلَ يِف َه
ــلِيَمٌة؟  ــٌة َس ــَي َصِحيَح ــَك وِه ــَف َذلِ ــُت وَكْي ُقْل
ٍء  ْت يِف َشْ ــكَّ ــَواِرَح إَِذا َش ــيَّ إِنَّ اجْلَ ــا ُبنَ ــاَل: َي َق
ْتــه إىَِل  ْته َأْو َرَأْتــه َأْو َذاَقْتــه َأْو َســِمَعْته َردَّ َشــمَّ
ــاَل:  ــكَّ َق ــُل الشَّ ــَن وُيْبطِ ــَتْيِقُن اْلَيِق ــِب َفَيْس اْلَقْل
ــكِّ  ــَب لَِش ــاَم اهلل اْلَقْل ــَا َأَق ــه َفإِنَّ ــُت َل ــاٌم َفُقْل ِهَش
ــَواِرِح! َقــاَل: َنَعــْم ُقْلــُت: اَل ُبــدَّ ِمــَن اْلَقْلــِب  اجْلَ

ــُت  ــْم َفُقْل ــاَل َنَع ــَواِرُح! َق ــَتْيِقِن اجْلَ وإاِلَّ مَلْ َتْس
ْك  َلــه: َيــا َأَبــا َمــْرَواَن َفــاهلل َتَبــاَرَك وَتَعــاىَل مَلْ َيْتُ
ا  ــُح َلَ ــا إَِمامــًا ُيَصحِّ َجَواِرَحــَك َحتَّــى َجَعــَل َلَ
ُك  ــْتُ ــُن بِــه َمــا ُشــكَّ فِيــه، وَي ِحيــَح وَيَتَيقَّ الصَّ
ِهْم  ِتِــْم وَشــكِّ ُهــْم يِف َحْرَ ْلــَق ُكلَّ َهــَذا اْلَ
وَن  َيــُردُّ إَِمامــًا  ــْم  َلُ ُيِقيــُم  اَل  واْختَِلفِِهــْم 
ــًا  ــَك إَِمام ــُم َل ــْم وُيِقي َتُ ُهْم وَحْرَ ــكَّ ــه َش إَِلْي
َك، َقــاَل  َتــَك وَشــكَّ َواِرِحــَك َتــُردُّ إَِلْيــه َحْرَ جِلَ
َفَســَكَت ومَلْ َيُقــْل ِل َشــْيئًا، ُثــمَّ اْلَتَفــَت إَِلَّ 
ــُت: اَل  ــِم َفُقْل َك ــُن احْلَ ــاُم ْب ــَت ِهَش ــاَل ِل َأْن َفَق
ــَن  ــْن َأْي ــاَل َفِم ــُت اَل َق ــائِه ُقْل ــْن ُجَلَس ــاَل أِم َق
ــاَل  ــِة ،َق ــِل اْلُكوَف ــْن َأْه ــُت ِم ــاَل ُقْل ــَت؟ َق َأْن
ــَدِن يِف  ــه وَأْقَع ــي إَِلْي نِ ــمَّ َضمَّ ــَو ُث ــَت إِذًا ُه َفَأْن
ــى  ــَق َحتَّ ــا َنَط ــه وَم ــْن َمْلِِس ــه وَزاَل َع َمْلِِس
 ،)Q( ــِد اهلل ــو َعْب ــَك َأُب ــاَل َفَضِح ــُت، َق ُقْم
ــُت:  ــَذا( ُقْل ــَك َه َم ــْن َعلَّ ــاُم َم ــا ِهَش ــاَل )َي وَق
ــَذا واهلل  ــاَل )َه ــه َفَق ــَك وَألَّْفُت ــه ِمنْ ٌء َأَخْذُت َشْ

ــى(. ــَم وُموَس ــِف إِْبَراِهي ــوٌب يِف ُصُح َمْكُت
فنلحــظ أن هشــام اســتدل بأمــٍر فطــري 
ــه ال  ــك؛ ألن ــه بذل ــّلم ل ــم س ــح والص واض
ــة  ــور الفطري ــن األم ــو م ــكاره إذ ه ــن ان يمك
وال ينكــر األمــور الفطريــة الروريــة إاّل 
ــن  ــام م ــكلم هش ــرار ل ــاء اإلق ــد، وج اجلاح
 )Q( بــل نــص اإلمــام ،)Q( االمــام الصــادق
عــى أن هــذا هــو احلــق وهــو مــا موجــود يف 

ــاوية.  ــب الس الكت

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



متى ترانا ونراك

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ20

دولة اإلمام المهديّ عجل 
اهلل تعالى فرجه الشريف

  عــن اإلمــام الباقــر )Q(: )إذا قــام القائــم 
ــه  ــع يف أيام ــدل، وارتف ــم بالع )Q( حك
ــت  ــبل، وأخرج ــه الس ــت ب ــور، وآمن اجل
إىل  حــق  كل  ورد  بركاتــا،  األرض 
أهلــه، ومل يبــق أهــل ديــن حتــى يظهــروا 
االســلم ويعتفــوا باإليــان، أمــا ســمعت 
اهلل تعــاىل يقــول: )ولــه أســلم مــن يف 
الســاوات واألرض طوعــا وكرهــا وإليــه 
بــن  )آل عمــران: 83( وحكــم  يرجعــون 
 ،)L( النــاس بحكــم داود وحكــم حممــد
ــدي  ــا وتب ــر األرض كنوزه ــذ تظه فحينئ
بركاتــا، فــل جيــد الرجــل منكــم يومئــذ 
لشــمول  لــره  وال  لصدقتــه  موضعــا 
الغنــى مجيــع املؤمنــن(. االرشــاد، الشــيخ 

ص384 ج2،  املفيــد: 
انتظار الفرج

لإلمــام  الكــرى  الغيبــة  بدايــة  منــذ    
املهــدي عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف 
عــام 329هـــ، والّشــيعة يعــّدون الدقائــق 
والّســاعات واألّيــام والّســنوات منتظريــن 
ظهــوره املبــارك املوعود لـــ )َيْمــَأ األْرَض 
ِقْســطًا وَعــْدالً َكــا ُملَِئــْت ُظْلــًا َوجــورًا( 
الصــدوق: ص419، يقــول  الشــيخ  األمــال، 
ُبــوِر ِمــن  تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكَتْبنَــا يِف الزَّ
ْكــِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَهــا ِعَبــاِدَي  َبْعــِد الذِّ
ــوَن﴾ االنبيــاء: 105، ويســألون اهلل  احِلُ الصَّ
ــده  ــن جن ــه وم ــوا يف ركب ــاىل أن يكون تع

ــه. ــن يدي ــهدين ب ــن واملستش املجاهدي
ولكــن فــتة الغيبــة غــر معلومــة األمــد، 
تهــا،  ب األئّمــة )K( كلَّ مــن وقَّ وقــد كــذَّ
 )Q( ــر ــام الباق ــن اإلم ــة ع ــا يف الرواي ك
ــر  ــذا األم ــه: ل ــد أصحاب ــأله أح ــن س ح
ــوَن  اُت ــَذَب اْلَوقَّ ــال )Q(: )َك ــت؟ فق وق
اُتــوَن(.  اْلَوقَّ َكــَذَب  اُتــوَن  اْلَوقَّ َكــَذَب 

الــكايف، الشــيخ الكلينــي: ج1، ص368،

ــن،  ــوم أو يوم ــى ي ــر ع ــة مل تقت ــوٍم، والغيب ــُر معل ــُت غ  فالتوقي
ــادق  ــام الص ــن اإلم ــة ع ــارت الرواي ــا أش ــة، ك ــت طويل ــا كان وإّن
ــنَّ  ــْم َوَلُتَمَحُص ــْن َدْهِرُك ــنينًا ِم ــْم س ــنَّ إمامُك ــا واهللِ َلَيغَيب )Q(: )َأم
َحتَّــى ُيقــال: مــاَت، ُقتـِـَل، َهَلــَك، بـِـَأيِّ واٍد َســَلَك؟ َوَلَتْدَمَعــنَّ َعَلْيــِه 

ــي: ج1، ص336 ــيخ الكلين ــكايف، الش ــَن(. ال ــوُن امُلؤِمن عي
ــكاٍم  ــون بأح ــون مكّلف ــال ومؤمن ــيعيش أجي ــتة س ــذه الف ويف ه
ــة املباركــة، فــا هــو  ــٍة يــؤّدون دورهــم يف هــذه املســرة اإللّي رشعّي

ــة؟ ــن الغيب ــن يف زم دور املؤم
ــي:  ــدة، ه ــارة واح ــر بعب ــة ُيت ــن الغيب ــن يف زم ــف املؤم إّن تكلي
)انتظــار الفــرج( حيــث ورد عــن اإلمــام العســكرّي )Q( أّنــه قــال: 
)عليــَك بالصِر وانتظــاِر الفرِج، فــإنَّ النبيَّ )O( قــال: أفضُل أعاِل 
تــي انتظــاُر الفــرِج(، مناقــب آل أب طالــب، ابــن شهرآشــوب: ج 3 ص 527. "  أمَّ

فا معنى االنتظار، وما هو املقصود منه؟
1- االنتظار السلبّي:

يف النظــرة الســاذجة قــد يتصــّور اإلنســان أّن املقصــود مــن االنتظــار 
ــذي ينتظــر  ــق اّل هــو املكــوث دون حــراٍك وعمــٍل للتغيــر، كالغري
ــاوم  ــه ال يق ــرق، لكنّ ــل الغ ــه قب ــل ميئ ــش أم ــاذ، ويعي ــق االنق فري

مــن أجــل النجــاة.
وهــذا يعنــي أّن الوظيفــة األســاس للمؤمنــن يف عــر الغيبــة هي أن 
يعيشــوا أمــل ظهــور اإلمــام )عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف( دون 
أن يســعوا لتغيــر الواقــع االجتاعــّي والســيايّس، فيقتــر دورهــم ـ 

قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َرَأْيَت َربََّك ُيوالي َعَلْيَك اْلَبالَء َفاْشُكْرُه(. قال أمير المؤمنين )Q(: ِإذا َرَأْيَت َربََّك ُيتاِبُع َعَلْيَك النَِّعَم َفاْحَذْرُه(. 
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ليبقــى األمــل فيهــم ـ عــى مراقبــة علمــات الظهــور 
بانطبــاق  شــعروا  فــإذا  النصــوص،  يف  الــواردة 
ــون  ــم، فيثبت ــر أمله ــا يك ــدث م ــى ح ــة ع علم
تغيــرّي. عمــل  أّي  دون  لكــن  االنتظــار،   عــى 

2- االنتظار اإلجياّب:
ــار،  ــاب للنتظ ــم اإلجي ــك كان الفه ــل ذل ويف مقاب
قــدوم  املعركــة  ســاحات  يف  املقاتلــن  كانتظــار 
جيــش كبــر ليدعمهــم، فهــم يقاتلــون، وقــد 
وهــم  املواقــع،  بعــض  يف  انتصــارات  حيقّقــون 
يف قتالــم األعــداء يعيشــون أمــل مــيء جيــش 
ــح  ــر الكاس ــيحّقق الن ــذي س ــر اّل ــن الكب املقاتل
ــم  ــدون أّن ــذا يعتق ــم ه ــم بقتال ــداء. إّن ــى األع ع
ــر،  ــش املنتظ ــك اجلي ــيء ذل ــاحة ملج ــدون الس يمّه
ــك  ــتقدام ذل ــه دور يف اس ــم ل ــدون أّن قتال ــل يعتق ب
ــائر  ــض البش ــعرون ببع ــا يش ــم حين ــش، وه اجلي
ــك إىل اإلرصار  ــم ذل ــش يدفعه ــيء اجلي ــة ملج املقّرب

ــال. ــتمرارّية القت ــى اس ع
إّن هــذا هــو حــال املنتظريــن إمامهــم الغائــب، 
العاملــن يف غيبتــه عــى متهيــد األرض لظهــوره 
ــدي  ــور امله ــدون لظه ــّق ـ املمّه ــم ـ بح ــارك، فه املب
)عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف(، وهــذا مــا 
ــة  ــك الرواي ــات، كتل ــض الرواي ــه بع ــارت إلي أش
ــام  ــداء اإلم ــل أع ــي تقات ــة الت ــن الراي ــة ع احلاكي
ــديِّ  ــئ للمه ــدِس ُتَوطِّ ــِت املق ــِزل ببي ــى تن ).. حّت

ســلطانَه(. خمطوطــة ابــن حــاد: ص 84 و74
إعداد املنتظرين

َأعــدَّ هــؤالء املنتظــرون أنفســهم لتكــون الئقــًة 
ــم  ــيحّقق حل ــذي س ــم اّل ــم العظي ــد إلمامه بالتمهي
األنبيــاء واألوصيــاء عــر التاريــخ، وهــم يف دعائهــم 
ــم  ــاره، ويف زيارت ــن أنص ــي م ــرّددون واجعلن هلل ي

ة. ــدَّ ــُم مع ــريت لك ــون وُن ــم يقول إلمامه
ويتمّثل هذا اإلعداد بعّدة أمور، منها:

ــة  ــى رأس قائم ــو ع ــاىل: وه ــلص هلل تع أّوالً: اإلخ
اإلعــداد، فغــر املخلِــص هلل ال يملــك لياقــة أن 
يكــون منتظــرًا، ولذلــك كان اإلخــلص رشطــًا 
ــام  ــث لإلم ــاء يف حدي ــا ج ــار، ك ــّيًا للنتظ أساس
اجلــواد )Q(: ).. ينتظــُر خروَجــُه املخلصــوَن(. كــال 

ــدوق: 378 ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن ومت الدي
 )Q( الصــادق  اإلمــام  يتحــّدث  القــّوة:  ثانيــًا: 

بشــكل واضــح أّن حفيــده املهــدّي املنتظــر عجــل 
اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف )ومــا يــرج إاّل يف أول 
ــدوق:  ــيخ الص ــة، الش ــام النعم ــن ومت ــال الدي ــّوة( ك ق
654. وهــذه القــّوة وإن كانــت تتحّقــق بالتــدّرب عــى 
الســلح والقتــال إاّل أّن األســاس فيهــا هــو قــّوة القلــب 
ــا  ــن هن ــلءات، م ــام كّل االبت ــات أم ــج الثب ــي تنت اّلت
ورد يف وصــف اّلذيــن يترّشفــون باالنتســاب إىل خاتــم 
األوصيــاء يف عملّيــة التغيــر الشــاملة. )إّن قلــب رجــٍل 
منهــم أشــدُّ مــن ُزُبــِر احلديــِد َلــْو َمــّروا باجلبــاِل احلديــَد 
ــى يــرَض اهللُ عــزَّ  لَتَدْكَدَكــْت، ال َيُكّفــوَن ســيوفُهْم حتَّ

ــرب: ج3، ص569 ــان املغ ــايض النع ــار، الق (. رشح األخب ــلَّ وج
ثالثــًا: رجــاء الشــهادة: إّن املنتظريــن إلمامهــم )عجــل 
ــة  ــدة احلّق ــون العقي ــف( يعيش ــه الرشي ــاىل فرج اهلل تع
ــٌن  ــا ال ع ــا م ــي فيه ــة اّلت ــواب اجلنّ ــر وبث ــوم اآلخ بالي
ــرش،  ــب ب ــى قل ــر ع ــمعت، وال خط رأت، وال أذٌن س
وهــم يتعّطشــون لّلحــوق بركــب الشــهداء اّلــذي 
يســر يف ســاحة يــوم القيامــة بمشــهد عظيــم وصفهــم 
ــَل األنبيــاِء َلــْو  أمــر املؤمنــن )Q( بأّنــه )يســتدعي َتَرجُّ
َرَأْوُهــْم ملـِـا َيــَرْوَن ِمــْن َبائِِهْم( لذلــك كان الســائرون يف 
 :)Q( مســرة االنتظــار، كــا وصفهــم اإلمــام الصــادق
ــهاَدِة، َوَيَتَمنَّــْوَن َأْن ُيْقَتلــوا يف ســبيِل اهللِ(.  )َيْدُعــْوَن بِالشَّ

ــي: ج52، ص308 ــوار، املجل ــار االن بح
فاملنتظــرون  غيبتــه:  يف  األمــر  وّل  إطاعــة  رابعــًا: 
لإلمــام )عجــل اهلل تعــاىل فرجــه الرشيــف( حّقــًا 
بواليــة  املتمّثــل  واليتــه  خــّط  يف  الســائرون  هــم 
تعــاىل  اهلل  عّجــل  ـ  هــو  دعانــا  اّلــذي  األمــر  وّل 
ــُة  ــواِدُث الواقع ــا احل ــه: )أّم ــه بقول ــه ـ إىل طاعت فرج
تــي  ُحجَّ ُــْم  فإِنَّ حديثِنــا  رواِة  إىل  فيهــا  فارجعــوا 
ــيعة: ج27، ص 140 ــائل الش ــُة اهلل(. وس ــا ُحجَّ ــْم وأن  َعَلْيُك

ــْن أدرَك  لــذا ورد عــن النبــي األكــرم )O(: )طوبــى ملَِ
قائــَم أهــِل بيتــي َوُهــَو ُمْقَتــٍد بــِه قبــَل قياِمــِه يتــوىّل ولِيَّــه 
ه(. كــال الديــن ومتــام النعمــة، الشــيخ  أ مــن عــُدوِّ ويتــرَّ

الصــدوق: 287
ــداد  ــلم / إع ــارف االس ــاب مع ــن كت ــص ع * ملخ

ــف. ــة والتألي ــون للتمج ــز ن مرك

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

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ22

قتل حممد بن عي الشلمغان: 
يف الثـــان مـــن شـــهر ذي القعـــدة ســـنة 323 للهجـــرة قتـــل امللعـــون أبـــو جعفـــر 
حممـــد بـــن عـــي الشـــلمغان وصلـــب جثانـــه 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 الســـفر عـــن اإلمـــام 
املهـــدي عجـــل اهلل تعالـــی فرجـــه الرشيـــف توقيـــع رصيـــح بلعنـــه وأمـــر الشـــيعة 

بـــان يلعنـــوه، فلعنـــة اهلل عليـــه. 
 :)Q(كتاب مسلم بن عقيل إىل اإلمام احلسن

يف التاســـع مـــن شـــهر ذي القعـــدة ســـنة )60هــــ( كتـــب مســـلم بـــن عقيـــل)Q( إىل أب 
ـــاب:  ـــص الكت ـــه، ون ـــوا ل ـــد بايع ـــخصًا ق ـــره أن 18000 ش ـــن)Q( ي ـــد اهلل احلس عب
ـــد  ـــك، وق ـــة مع ـــل الكوف ـــع أه ـــه، وإن مجي ـــذب أهل ـــد ال يك ـــإن الرائ ـــد، ف ـــا بع )أم
ـــلم(.  ـــاب، والس ـــرأ كت ـــن تق ـــال ح ـــل اإلقب ـــًا، فعج ـــرش ألف ـــة ع ـــم ثاني ـــي منه بايعن
وحلـــه مـــع عابـــس بـــن أب شـــبيب الشـــاكري، وقيـــس بـــن مســـهر الصيـــداوي، 

ـــة.  ـــلم بــــ 27 ليل ـــهادة مس ـــل ش ـــن)Q( قب ـــد اهلل احلس ـــاب إىل أب عب ـــل الكت ووص
ذكرى فاجعة استباحة العثانين ملدينة كربلء:

ـــب  ـــة نجي ـــرف بحادث ـــا يع ـــي م ـــة أال وه ـــة أليم ـــن، حادث ـــد العثاني ـــى ي ـــت ع وقع
خـــت أيضـــا بــــ )غديـــر دم(، فهـــي مـــن احلـــوادث الشـــهرة - يف  باشـــا التـــي ُأرِّ

العـــر احلديـــث - يف ملـــف هـــذه املدينـــة املقدســـة.
ويذكـــر املؤرخـــون انـــا بـــدأت يف الســـابع عـــرش مـــن شـــهر ذي القعـــدة ســـنة 
ـــوا  1258هــــ-1842م، وهـــي باختصـــار -حســـب املؤرخـــن- أن أهـــال كربـــلء كان
ـــا أن  ـــب باش ـــرة، وأراد نجي ـــم اجلائ ـــن وإجراءات ـــكام العثاني ـــوع للح ـــون الض يرفض
ـــوع  ـــرروا الض ـــهرا ليق ـــم ش ـــام بإمهال ـــه فق ـــه وإرادت ـــكانا حلكم ـــة وس ـــع املدين يض
والطاعـــة ملشـــيئة الـــوالة وأحكامهـــم الظاملـــة.. فمـــر الشـــهر دون إعطـــاء نجيـــب 
ـــعد  ـــادة س ـــه بقي ـــر جيش ـــي بأم ـــذا الطاغ ـــام ه ـــوخ، فق ـــن الرض ـــب م ـــا يطل ـــا م باش

ـــوة. ـــا بالق ـــة إلخضاعه ـــى املدين ـــوم ع ـــا بالج اهلل باش
إال ان أهـــال كربـــلء كانـــوا قـــد عبـــأوا قواهـــم وجلبـــوا اإلمـــدادات وقاومـــوا 
ـــن  ـــر م ـــوة ألكث ـــة بقس ـــارصة املدين ـــش بمح ـــام اجلي ـــارك وق ـــتمرت املع ـــدة..، واس بش
ـــة  ـــذوة املقاوم ـــن ج ـــك م ـــزاد ذل ـــوارها، ف ـــة وأس ـــة املدين ـــت املدفعي ـــا، وقصف 23 يوم
ـــم  ـــن ولكنه ـــاس املدافع ـــرون ح ـــوار ويث ـــون األس ـــاء يصلح ـــب العل ـــعبية، وه الش
ــاليب  ــع األسـ ــتخدم أبشـ ــر يسـ ــم كبـ ــش منظـ ــام جيـ ــدوا أمـ ــوا ليصمـ ــا كانـ مـ

ويرتكـــب اجلرائـــم بوحشـــية.
ــا  ــون يف حصارهـ ــهم ويضيقـ ــداد جيشـ ــن أعـ ــدون مـ ــون يزيـ ــتمر العثانيـ واسـ
ـــد  ـــوة بع ـــا عن ـــن دخول ـــوا م ـــا، إىل أن متكن ـــة وداخله ـــوار املدين ـــدة أس ـــون بش ويقصف
ـــة  ـــدة ثلث ـــة ومل ـــتباحة كامل ـــلء اس ـــة كرب ـــتباحوا مدين ـــة، فاس ـــل للمدين ـــار الطوي احلص
ـــش إىل  ـــل اجلي ـــناعة. ودخ ـــة وش ـــا كل فظاع ـــوا فيه ـــًا وارتكب ـــلبًا ونب ـــًل وس ـــام قت أي
ـــب  ـــاد نجي ـــات أع ـــذه املوبق ـــف وب ـــر الرشي ـــن الذ بالق ـــل كل م ـــر وقت ـــن املطه صح

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

باشـــا ســـلطة احلكومـــة العثانيـــة عـــى كربـــلء ووصـــل عـــدد الضحايـــا أكثـــر مـــن عرشيـــن ألفـــًا مـــن 
ـــال  ـــرشة، فيه ـــة إىل الع ـــة والمس ـــة( األربع ـــد احلادث ـــك بع ـــر )وذل ـــع يف الق ـــل وكان يوض ـــرأة وطف ـــل وام رج
ـــاس  ـــل العب ـــام أب الفض ـــت رواق مق ـــذي حت ـــرداب ال ـــَد بال ـــن، ووِج ـــل وال كف ـــل غس ـــتاب ب ـــم ال عليه

ـــا. ـــن الضحاي ـــة م ـــن ثلثائ ـــر م )Q( أكث
صلح احلديبية: 

ـــرة يف 1600  ـــرج للعم ـــول اهلل )O( خ ـــة، وكان رس ـــح احلديبي ـــنة )6هــــ(، كان صل ـــدة س ـــهر ذي القع يف ش
رجـــل، وقيـــل يف 1500 أو 1400، وســـاق معـــه 70بدنـــة، فصـــده املرشكـــون عـــن الدخـــول إىل مكـــة، 
ـــوان  ـــة الرض ـــت بيع ـــا كان ـــرم، وفيه ـــرف احل ـــي ط ـــا ي ـــال مم ـــى 9أمي ـــة ع ـــن مك ـــي م ـــة، وه ـــام باحلديبي فأق

ـــجرة.  ـــت الش حت
ـــأيت  ـــنة، وي ـــك الس ـــرف يف تل ـــى أن ين ـــنن ع ـــرش س ـــة ع ـــى موادع ـــه ع ـــن عمروفصاحل ـــهيل ب ـــه س ـــرج إلي وخ

ـــة.  ـــرف إىل املدين ـــة، وان ـــق باحلديبي ـــر وحل ـــام، فنح ـــة أي ـــة ثلث ـــه مك ـــوا ل ـــل فيخل ـــام املقب يف الع
ـــا  ـــب ي ـــي )O(: اكت ـــه النب ـــال ل ـــه، فق ـــح بخط ـــد الصل ـــول لعق ـــذ واملت ـــه يومئ ـــن )Q( كاتب ـــر املؤمن وكان أم
ـــه  ـــد، فافتح ـــا حمم ـــك ي ـــا وبين ـــاب بينن ـــذا كت ـــرو: ه ـــن عم ـــهيل ب ـــال س ـــم. فق ـــن الرحي ـــم اهلل الرح ـــي: بس ع

ـــم.  ـــمك الله ـــب: باس ـــه، وأكت ـــا نعرف ب
فقال رسول اهلل )O( ألمر املؤمنن)Q(: )امح ما كتبت واكتب: باسمك اللهم(. 

ـــم  ـــم(، ث ـــن الرحي ـــم اهلل الرح ـــوت )بس ـــا حم ـــول اهلل مل ـــا رس ـــك ي ـــوال طاعت ـــن )Q(: )ل ـــر املؤمن ـــال أم فق
ـــم(.  ـــمك الله ـــب: )باس ـــا وكت حماه

ـــال  ـــرو(  فق ـــن عم ـــهيل ب ـــول اهلل س ـــد رس ـــه حمم ـــاض علي ـــا ق ـــذا م ـــب: ه ـــي )O(: )اكت ـــه النب ـــال ل فق
ـــب:  ـــم واكت ـــذا االس ـــح ه ـــوة ام ـــك بالنب ـــررت ل ـــذا ألق ـــا إىل ه ـــذي بينن ـــاب ال ـــك يف الكت ـــو اجبت ـــهيل: ل س

ـــد اهلل.  ـــن عب ـــد ب ـــه حمم ـــاض علي ـــا ق ـــذا م ه
فقال أمر املؤمنن )Q(: )إنه واهلل لرسول اهلل عى رغم أنفك(. 

فقال له النبي )O(: )احمها يا عي(. 
فقال: يا رسول اهلل إن يدي ال تنطلق بمحو اسمك من النبوة.

ـــتدعى  ـــن )Q(: )س ـــر املؤمن ـــال ألم ـــده، وق ـــول اهلل )O( بي ـــا رس ـــا( فمحاه ـــدي عليه ـــع ي ـــه: )فض ـــال ل ق
ـــض(.  ـــى مض ـــت ع ـــب وأن ـــا، فتجي إىل مثله

ـــاض  ـــوم ق ـــلمت إال ي ـــذ أس ـــككت من ـــا ش ـــال: م ـــاب ق ـــن الط ـــر ب ـــخ: أن عم ـــر والتاري ـــل الس ـــر أه وذك
رســـول اهلل )O( أهـــل مكـــة، إن جئـــت إليـــه فقلـــت لـــه: يـــا رســـول اهلل ألســـت بنبـــي؟ فقـــال: بـــى، 
ـــا  ـــال: إن ـــك؟ فق ـــن نفس ـــة م ـــذه الدني ـــي ه ـــلم تعط ـــه: فع ـــت ل ـــى، فقل ـــال: ب ـــن؟ ق ـــنا باملؤمن ـــت: ألس فقل
ـــت:  ـــى، قل ـــال: ب ـــة؟ ق ـــل مك ـــك تدخ ـــا أن ـــس وعدتن ـــه: أفلي ـــت ل ـــك، فقل ـــر ل ـــا خ ـــة، ولكنه ـــت بدني ليس
ـــاىل.  ـــاء اهلل تع ـــندخلها إن ش ـــال: فس ـــت: ال، ق ـــام؟ قل ـــا الع ـــك أن ندخله ـــال: وعدت ـــا، ق ـــا ال ندخله ـــا بالن ف

ـــح. ـــورة الفت ـــه س ـــت علي ـــة نزل ـــن احلديبي ـــي )O( م ـــوع النب ويف رج
ـــلع  ـــن أراد االط ـــدة فم ـــهر ذي القع ـــابقة لش ـــنن الس ـــم ذكرهـــا يف الس ـــد ت ـــة ق ـــرة ومهم ـــبات كث ـــاك مناس وهن

فلراجـــع.

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



رجال حول اإلمام

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ24

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

اســـمه: عبـــد اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي 
املـــري.

الوالدة: مل نعثر عى تاريخ والدته.
 سرته:

ـــد  ـــن عب ـــد ب ـــر مرث ـــو ال ـــه أب روى عن
ـــي  ـــو ع ـــدان، وأب ـــح الم ـــو أفل اهلل، وأب
ـــي،  ـــواده اجلذام ـــن س ـــر ب ـــدان، وبك الم
ـــن  ـــد اهلل ب ـــارث، وعب ـــن احل ـــد اهلل ب وعب

ـــم. ـــرة، وغره هب
ـــث.  ـــه أحادي ـــة ول ـــًا ثق ـــًا مرّي كان تابعّي
قـــد بعـــث عبـــد العزيـــز بـــن مـــروان 

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

ــأله  ــر فسـ ــن زريـ ــد اهلل بـ إىل عبـ
ــه،  ــرض عنـ ــان، فأعـ ــن عثـ عـ
ــا  ــز: مـ ــد العزيـ ــه عبـ ــال لـ فقـ
حلـــك عـــى حـــب أب تـــراب، 
ـــرأ  ـــاف ال تق ـــراب ج ـــك أع إال أّن
القـــرآن، فقـــال: بـــى واهلل إّن 
ـــا ال  ـــه م ـــرأ من ـــرآن وأق ـــرأ الق ألق
ـــي  ـــه ع ـــي من ـــد عّلمن ـــرأ، ولق تق
ــورتن  ــب )Q( سـ ــن أب طالـ بـ
 )O( عّلمهـــا إّيـــاه رســـول اهلل
مـــا عّلمتهـــا أنـــت وال أبـــوك...(. 

ــدي: ج8، ص80. ــي النـ ــال املتقـ ــز العـ كنـ

 عبد الله بن

 زرير الغافقي

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

وقـــال ابـــن حبـــان يف الثقـــات. وكان مـــن 
ــن  ــه مـ ــن إليـ ــي)Q(، والوافديـ ــيعة عـ شـ
ـــع  ـــهد م ـــعد: ش ـــن س ـــال اب ـــر. وق ـــل م أه
عـــي )Q( صّفـــن. تذيـــب التهذيـــب ـ ابـــن حجـــر 

العســـقلن: ج5، ص 216. 

:)Q( ما رواه عن اإلمام عي
عـــن احلـــارث بـــن يزيـــد، قـــال: ســـمعت 
عبـــد اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي يقـــول: 
ســـمعت عليـــًا يقـــول: )الفتـــن أربـــع: 
فتنـــة الـــراء، وفتنـــة الـــراء، وفتنـــة 
كـــذا - فذكـــر معـــدن الذهـــب - ثـــم 
 ،)O( ــي ــتة النبـ ــن عـ ــل مـ ــرج رجـ يـ
رشح  أمرهـــم(.  يديـــه  عـــى  اهلل  يصلـــح 
ص567.  ج3،  املغـــرب:  النعـــان  القـــايض   األخبـــارـ 

وعـــن احلـــارث بـــن يزيـــد، عـــن عبـــد اهلل بـــن 
 )Q( ـــًا ـــمعت علي ـــال: س ـــي ق ـــر الغافق زري
يقـــول: )يـــا أهـــل العـــراق ســـيقتل ســـبعة 
ــاب  ــل أصحـ ــم كمثـ ــذراء مثلهـ ــر بعـ نفـ
األخـــدود، فُقتـــل حجـــر بـــن عـــدي 
 وأصحابـــه(. بحـــار األنـــوارـ املجلـــي: ج18، ص124.

ـــر الغافقـــي ســـمعت  ـــن زري ـــد اهلل ب وروى عب
ـــل  ـــة حيص ـــتكون فتن ـــول: ) س ـــًا )Q( يق علي
النـــاس منهـــا كـــا حيصـــل الذهـــب يف 
املعـــدن، فـــل تســـبوا أهـــل الشـــام وســـبوا 
ـــل  ـــدال، وسرس ـــم اال ب ـــان فيه ـــم، ف ظلمته
ـــى  ـــم حت ـــاء فيغرقه ـــن املس ـــيبًا م ـــم س اهلل إليه
ـــث  ـــم يبع ـــم، ث ـــب غلبته ـــم الثعال ـــو قاتله ل
ـــول  ـــتة الرس ـــن ع ـــًل م ـــك رج ـــد ذل اهلل عن
ـــة  ـــوا ومخس ـــًا ان قل ـــرش ألف ـــى ع )O( يف اثن
ـــم  ـــم أو علمته ـــروا أمارت ـــًا ان كث ـــرش ألف ع
ـــم  ـــات، يقاتله ـــلث راي ـــى ث ـــت ع ـــت أم أم
أهـــل ســـبع رايـــات ليـــس مـــن صاحـــب 
رايـــة اال وهـــو يطمـــع بامللـــك، فيقتتلـــون 

ـــرد اهلل  ـــمي ف ـــر الاش ـــم يظه ـــون، ث ويزم
ــون  ــم فيكونـ ــم ونعمتهـ ــاس الفتهـ إىل النـ
عـــى ذلـــك حتـــى يـــرج الدجـــال(. 

ــابوري: ج4، ص553. ــم ـ النيسـ ــتدرك احلاكـ املسـ

وعـــن أب األفلـــح المـــدان، عـــن عبـــد 
اهلل بـــن زريـــر الغافقـــي، ســـمعته يقـــول: 
ـــول:  ـــب )Q( يق ـــن أب طال ـــي ب ـــمعت ع س
أخـــذ رســـول اهلل )O( حريـــرًا بشـــاله، 
ــه  ــا يديـ ــع بـ ــم رفـ ــه، ثـ ــًا بيمينـ وذهبـ
ــور  ــى ذكـ ــرام عـ ــن حـ ــال: )إن هذيـ فقـ
أمتـــي، حـــل ألناثهـــم(. املصنـــف ابـــن أب شـــيبة 

الكـــويف: ج6، ص8.

وعـــن عبـــد اهلل بـــن هبـــرة، عـــن عبـــد 
 ،)Q( ـــي ـــن ع ـــي، ع ـــر الغافق ـــن زري اهلل ب
قـــال: )القائـــل الكلمـــة الـــزور، والـــذي 
يمـــد بحبلهـــا، يف االثـــم ســـواء(. الصمـــت 

ــا: ص145. ــن أب الدنيـ ــان ابـ وآداب السـ

الوفاة: 
مات عبد اهلل بن زرير سنة 81 هــ.



جمتـمعـنـــا

َأوالدنا واجملتمع

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ26

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

ــي  ــة التـ ــور اهلامـ ــن األمـ ــال مـ ــة األطفـ تربيـ
مســـتقباًل،  شـــخصيَّتهم  يف  تأثريهـــا  تـــرك 
لـــذا، ال بـــد مـــن التعامـــل معهـــم بـــكل 
وعـــي ومســـؤولية ودقـــة وانتبـــاه، كـــي ال 
ــة  نجعـــل مـــن شـــخصيتهم شـــخصية ضعيفـ
ـــيًا  ـــًا ونفس ـــة صحي ـــري متوازن ـــزوزة، أو غ أو مه
وجســـديًا، ومجيـــع األهـــل حيرصـــون عـــىل أن 
ـــى أن  ـــًا، بمعن ـــاء اجتاعي ـــم أصح ـــون أطفاهل يك
يكونـــوا متفاعلـــني مـــع جمتمعهـــم وحميطهـــم، 
ـــة  ـــه والغرب ـــاع عن ـــواء االنقط ـــوا أج ـــال يعيش ف

ــزواء. ــة واالنـ واالنطوائيـ

ـــه  ـــىل أطفال ـــدق ع ـــد يغ ـــل ق ـــن األه ـــض م البع
ــال  ــن مـ ــة، مـ ــياء املاديـ ــن األشـ ــري مـ بالكثـ
والعـــاب وغـــري ذلـــك، وهـــو مـــا قـــد جيعـــل 
الطفـــل متعلقـــًا بمثـــل هـــذه األشـــياء، إىل 
ـــاص،  ـــه اخل ـــا عامل ـــكل وحده ـــا تش ـــة أهن درج
ــادي،  ــا املـ ــه بطابعهـ ــؤدي إىل أن تطبعـ ــا يـ مـ
ــم  ــخصية طفلهـ ــل إىل شـ ــه األهـ ــا ال ينتبـ فيـ
االجتاعيـــة، التـــي تتالشـــى وتضعـــف أمـــام 

املغريـــات الكثـــرية التـــي يوفروهنـــا لـــه.
ــي  ــاه وتوخـ ــل االنتبـ ــىل األهـ ــإنَّ عـ ــذا، فـ لـ
ــرًا  ــدأوا باكـ ــب، وأن يبـ ــذا اجلانـ ــذر يف هـ احلـ
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قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َعَلْوَت َفال َتْفُكْر فيَمْن ُدوَنَك ِمَن اْلُجّهاِل َولِكْن اْقَتِد ِبَمْن َفْوَقَك ِمَن اْلُعَلماِء(. قال أمير المؤمنين )Q(: )ِإذا َلْم َتُكْن عالمًا ناِطقًا َفُكْن ُمْسَتِمعًا واِعيًا(. 

ـــه الطفـــل إىل رضورة التواصـــل والتفاعـــل  بتوجي
ـــاء،  ـــزوار واألصدق ـــارب وال ـــل واألق ـــع األه م
وأن يعلمـــوه أنَّ هـــذا التواصـــل مهـــم لـــه 

ومفيـــد.
ــوى  ــوا إىل حمتـ ــًا أن يلتفتـ ــل أيضـ ــىل األهـ وعـ
كالمهـــم أمـــام الطفـــل، فـــال يتكلمـــوا كثـــريًا 
ـــة،  ـــر املادي ـــن املظاه ـــري م ـــن كث ـــمعه ع ـــىل مس ع
ـــوت  ـــيارات وبي ـــة وس ـــياء ثمين ـــاس وأش ـــن لب م
فخمـــة، حتـــى ال يتأثـــر بذلـــك مـــع الوقـــت، 
بـــل أن يتحدثـــوا أمامـــه بالـــكالم املؤثـــر 
والطيـــب حـــول رضورة التواصـــل وإقامـــة 
العالقـــات الطيبـــة مـــع اجلـــريان واألصدقـــاء 

واملحيـــط.
ومـــن أهـــم الوســـائل التـــي مـــن املمكـــن أن 
ـــب  ـــىل ح ـــل ع ـــجيع الطف ـــل، تش ـــتعملها األه يس
العطـــاء والبـــذل والتعـــاون، ومشـــاركة غـــريه 
ـــىل  ـــل ع ـــد الطف ـــام، إذ إنَّ تعوي ـــاب والطع األلع
ــر  ــًا أكثـ ــًا اجتاعيـ ــه كائنـ ــل منـ ــاء، جيعـ العطـ
ــدًا  ــر بعـ ــه أكثـ ــن، وجتعلـ ــن اآلخريـ ــًا مـ قربـ
عـــن التأثـــر باألشـــياء املاديـــة واألنانيـــة التـــي 
ـــل  ـــن التواص ـــدًا ع ـــات وبع ـــًا للادي ـــده حب تزي

ــوب. ــي املطلـ االجتاعـ
وهـــذا مـــا الحظنـــاه لـــدى االطفـــال الذيـــن 
ـــه  ـــي وآل ـــب النب ـــىل ح ـــًا ع ـــأ ديني ـــؤون منش ينش
)O(، حيـــث نـــرى هـــؤالء االطفـــال كيـــف 
ـــتقبال  ـــاء، واس ـــام وامل ـــة، والطع ـــون اخلدم يقدم
ــن  ــر مـ ــون الزائـ ــق كـ ــدون التفريـ ــزوار بـ الـ
ـــأنه  ـــن ش ـــذا م ـــر، وه ـــد آخ ـــد او بل ـــس البل نف
ــخصية  ــال شـ ــذا اطفـ ــخصية هكـ ــل شـ جيعـ
ـــع  ـــل م ـــذل وتتفاع ـــاء والب ـــري والعط ـــب اخل حت

النـــاس كل النـــاس.
ــاب  ــر األلعـ ــوم تكثـ ــه اليـ ــف لـ ــا يؤسـ ومـ
اإللكرونيـــة وغريهـــا، حيـــث نعثـــر عـــىل 

ـــم  ـــجون عامله ـــن ينس ـــال الذي ـــن األطف ـــرٍي م كث
اخلـــاص عـــر حماكاهتـــم هلـــذه األلعـــاب، 
ـــة  ـــن إقام ـــي وع ـــم الواقع ـــن عامله ـــون ع وينقطع
ـــاء  ـــر قض ـــم، ع ـــع حميطه ـــات م ـــل وعالق تفاع
ـــاب  ـــذه األلع ـــول ه ـــمرين ح ـــل متس ـــت طوي وق
ـــدة  ـــزز الوح ـــا يع ـــو م ـــة، وه ـــم اخلاص يف غرفه
ـــخصياهتم  ـــلبي يف ش ـــره الس ـــرك أث ـــم، وي لدهي

الحقـــًا.
ــل  ــىل التفاعـ ــا عـ ــريّب أطفالنـ ــاج إىل أن نـ نحتـ
االجتاعـــي الســـليم، الـــذي جيعـــل منهـــم 
أفـــرادًا اجتاعيـــني ومتواصلـــني مـــع حميطهـــم 
أطفـــاالً  ال  واإلجيـــايب،  الســـليم  بالشـــكل 
ــوع،  ــادة املتنـ ــامل املـ ــن بعـ ــني ومأخوذيـ منعزلـ
ــم  ــذي حيتاجهـ ــع الـ ــوا إىل املجتمـ ــي خيرجـ كـ
ــاء  ــني للعطـ ــاء، حمبـ ــاء وأقويـ ــاء وأصحـ أكفـ
ــع  ــة مـ ــات الطيبـ ــة العالقـ ــل وإقامـ والتواصـ
اجلميـــع، وحتـــى يلعبـــوا دورهـــم يف بنائـــه، ال 
ـــادم  ـــع يف ق ـــىل الواق ـــاًل ع ـــًا ثقي ـــوا عبئ أن يكون

ــام. األّيـ
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العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ28

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

اسمه )عبد العّزى( وكنيته )أبو هلب(، وقيل إنه ّكني بذلك حلمرة كانت يف وجهه.
ويف الّروايـة عـن طـارق املحـاريب قـال: بينا أنا بسـوق ذي املجـاز إذا بشـاب يقـول: )يا أهيا 
النـاس قولـوا ال إلـه إال اهلل تفلحـوا( وإذا برجـل خلفـه يرميه قد أرمـى سـاقيه... ويقول: يا 
أهيـا النـاس إنـه كـذاب فـال تصدقـوه، فقلـت: من هـذا؟ فقالـوا: هـو حممـد يزعم أّنـه نبي، 

وهـذا عمـه أبـو هلب يزعـم أنه كـذاب. مناقـب آل أيب طالـبـ  ابـن شـهر آشـوب: ج1، ص51. 
أبو هلب يتتبع النبّي كالظل: 

كلـا جـاء وفـد إىل النبي)O( يسـألون عـن عّمه أيب هلـب- اعتبارًا بكـره وقرابتـه وأمهيته- 
كان يقـول هلـم: إنه سـاحر، فريجعـون وال يلقونـه، فأتاه وفد فقالـوا: ال ننـرصف حتى نراه، 

فقـال: إنـا مل نزل نعاجلـه من اجلنون فتبـًا له وتعسـًا....(. تفسـري الـرازي: ج32، ص166.
إّن أبـا هلـب كان يتتبع النبي)O( غالبًا كالظل. وما كان يرى سـبياًل إليذائه إالّ سـلكه، وكان 
يقذعه بأفظع األلفاظ. ومن هنا كان أشـّد أعداء الرسـول والرسـالة. إّنه الوحيد الذي مل يوقع 
 عـىل ميثاق محاية بني هاشـم للرسـول)O( ووقـف يف صف األعداء، واشـرك يف عهودهم.

تبت يدا أيب هلب:
الشـعراء: آيـة 214، أمـر  اأْلَْقَربِـنَي(.  عـن ابـن عبـاس قـال: عندمـا نزلـت )َوَأنـِذْر َعِشـرَيَتَك 

دعوتـه(. يعلـن  أن  )أي  اإلسـالم  إىل  ويدعوهـم  عشـريته  ينـذر  أن   )O(النبـي
صعـد النبـي)O( عـىل جبل الصفـا ونادى: )يـا صباحـاه( -وهو نـداء يطلقـه العرب حني 
هيامجـون بغتـة كـي يتأهبـوا للمواجهة، وإنـا اختاروا هـذه الكلمـة ألن اهلجـوم املباغت كان 
حيـدث يف أّول الصبـح غالبـًا-. عندمـا سـمع أهل مكة هـذا النداء قالـوا: من املنـادي؟ قيل: 
حممـد فأقبلـوا نحـوه وبـدأ ينادي قبائـل العرب بأسـائهم، ثـم قال هلـم: أرأيتم لـو أخرتكم 
أن العـدّو مصبحكـم وممسـيكم، أمـا كنتـم تصدقـون؟ قالـوا: بىل، قـال: فإن نذيـر لكم من 
بـني يدي عذاب شـديد فقـال أبو هلـب: تّبًا لك هلـذا دعوتنا مجيًعا؟! فأنزل اهلل سـورة املسـد. 

بحار األنـوار: ج18، ص164.

**َما َأْغنَـى َعنُْه  القـرآن يـرد عىل هذا اإلنسـان البـذيء ويقول لـه: )َتبَّْت َيـَدا َأيِب هَلَـٍب َوَتبَّ
َماُلـُه َوَمـا َكَسـَب(، فليـس بإمـكان أموالـه أن تدرأ عنـه العـذاب اإلهلي )َسـَيْصىَل َنـاًرا َذاَت 

هَلٍَب(. املسـد: آيـة 1ـ3.
مـن اآليـة األوىل نفهم أّنـه كان ثريـًا ينفق أموالـه يف حماربة النبـي)O(، وأبو هلـب ناره ذات 

هلـب يصالها يـوم القيامـة، وقيل: يصالهـا يف الدنيا قبـل اآلخرة.
عاقبة أيب هلب:

جاء يف الرّواية، قال أبو رافع )موىل العباس( وقد كان جالسًا: تلك املالئكة، فرفع أبو 

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

هلـب يـده فـرب وجهه رضبـة شـديدة ثم محلـه ورضب بـه األرض، ثـم برك عليـه يربه 
وكان رجـاًل ضعيفـًا، وما أن شـهدت أم الفضل )زوجـة العباس( ذلك وكانت جالسـة أيضًا 
حتـى أخـذت عمـوًدا ورضبت أبـا هلب عىل رأسـه وقالت: تسـتضعفه إن غاب عنه سـّيده؟! 
فقـام ُموليـًا ذليـاًل. قـال أبـو رافـع: فـو اهلل ما عـاش إالّ سـبع ليـال حتى رمـاه اهلل بالعدسـة 
)مـرض يشـبه الطاعـون( فات، وقـد تركه أبنـاه ليلتـني أو ثالثة ما يدفنـاه حتى نتـن يف بيته. 
فلـا عرّيمهـا النـاس بذلـك ُأخذ وُغسـل باملاء قذفـًا عليه مـن بعيد، ثـم أخذوه فدفنـوه بأعىل 

مكـة وقذفـوا عليـه احلجارة حتى واروه. تفسـري جممـع البيانـ  الشـيخ الطـريس: ج4، ص442.



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )66( لشهر ذي القعدة سنة 1440هـ30

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

الرجل األمني

ــىل  ــف ع ــلطان يعط ــذا الس ــع... كان ه ــه اجلمي ــة.. فأحب ــدل واألمان ــرف بالع ــلطان ع ــالد س ــدى الب ــم إح كان حيك
ــا.. ــة وأمواهل ــالك الدول ــىل أم ــظ ع ــوم... وكان حياف ــرص املظل ــه وين ــاكني يف مملكت املس

ومع ذلك كان هناك يشء حيرّي هذا السلطان وجيعله يشعر باحلزن والضيق، فأموال الدولة تنقص باستمرار..
لــذا أمــر الســلطان بإحضــار حكيــم البــالد حتــى يرشــده لفكــرة مناســبة، يتمكــن هبــا مــن العثــور عــىل رجــل أمــني ال 

يــرسق 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، فأخره احلكيم انه جادٌّ يف كالمه وطلبه.
قال السلطان للحكيم: افعل ما تراه صحيحًا

قال احلكيم للرجال: عىل من يرغب يف العمل ان يأيت غدًا.
ويف الصباح جتمع خسة وستون رجالً.

أمــر الســلطان بــأن يدخــل كل رجــل إىل القــرص بمفــرده مــن خــالل ممــر ضيــق طويــل.. وأمــر احلكيــم بملــئ هــذا 
املمــر بالذهــب واألمــوال واملجوهــرات.

وملا مّر اجلميع من املمر الضيق فوجئوا بأن السلطان يطلب منهم أن يقفزوا عاليًا...
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 صوتــًا... إال واحــدًا 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 خــالل 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 عــىل كل مــن تــوىل احلكــم يف أي بلــد مــن بــالد املســلمني أن يكــون عــادال رحيــا برعيته ألن 
اهلل ســبحانه وتعــاىل سيســأله يــوم القيامــة عــن تلــك الرعية.

وجيب عليه استشارة العلاء واحلكاء لكي يدلوه عىل اخلري
وجيب أن نكون أمناء ال نخون أبدا يف كل يشء.
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يِّئاِت َأْولى ِمِن اْكِتساِب اْلَحَسناِت(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )اْجِتناُب السَّ
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