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روى أبـــو الصلت اهلـــروي عن اإلمام
الرضا Aأنه قال( :قال يل أيب موســـى:A
كنت جالســـ ًا عنـــد أيبAإذ دخـــل عليه
بعـــض أوليائنا ،فقال :بالبـــاب ركب كثري
يريدون الدخول عليك .فقـــال [يل] :أنظر
من بالباب.
ٍ
ٍ
ِ
فنظرت إىل جال كثـــرة عليها صناديق،
ُ
فقلتَ :من الرجل؟
ورجل راكب فرســـ ًا،
ُ
أردت
فقـــال :رجل من الســـند واهلنـــد،
ُ
فأعلمت
اإلمـــام جعفر بـــن حممـــد،C
ُ
والـــدي بذلك ،فقـــال :ال تـــأذن للنجس
اخلائـــن ،فأقـــام بالباب مـــدة مديدة ،فال
يؤذن لـــه حتى شـــفع يزيد بن ســـليامن،
وحممد بن ســـليامن ،فـــأذن له.
فدخل اهلندي وجثى بـــن يديه ،فقال:
أصلـــح اهلل اإلمام ،أنا رجل مـــن بلد اهلند
من ِق َب ِ
ـــل َم ِلكهـــا ،بعثني إليـــك بكتاب
خمتـــوم ،ويل بالبـــاب َح ْول مل تـــأذن يل فام
ذنبـــي؟ أهكذا يفعـــل األنبياء؟
قـــال :فطأطـــأ رأســـه ثـــم قـــال:
﴿ولتعلمن نبأه بعد حني﴾ (ســـورة ص،)88 :
وليس مثلك من يطأ جمالـــس األنبياء.
قـــال موســـى :Aفأمـــرين أيب بأخذ
الكتـــاب وفكـــه فـــكان فيه( :بســـم اهلل
الرمحـــن الرحيـــم إىل جعفـــر بـــن حممد
[الصـــادق] الطاهـــر مـــن كل نجس من
ملك اهلنـــد ،أمـــا بعد:
فقـــد هـــداين اهلل عـــى يديـــك ،وإنه
ُأهـــدي إ َّيل جاريـــة مل َأر أحســـن منها ،ومل
أجد أحد ًا يســـتأهلها غـــرك ،فبعثتها إليك
احلـــي واجلواهـــر والطيب،
مع يشء من
ّ
ثم مجعـــت وزرائي فاخـــرت منهم ألف
رجل يصلحـــون لألمانـــة ،واخرتت من
األلف مائـــة ،واخرتت مـــن املائة عرشة،
4
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فبعثـــت عىل يده
واخـــرت من العـــرة واحد ًا ،وهـــو (ميزاب بـــن حبـــاب) مل َأر أوثق منه،
ُ
هذه [اجلاريـــة واهلدية]).
فقـــال جعفر :Aارجـــع أهيا اخلائن ،ما كنـــت بالذي أقبلهـــا [أتقبلها] ،ألنـــك خائن فيام
ائتمنـــت عليه ،فحلف أنـــه ما خان.
َ
ِ
َ
بعض ثياب َك بام خنت تشـــهد أن ال إلـــه إال اهلل ،وأن حممد ًا عبده
فقال :Aإن شـــهد
عليـــك ُ
ورسوله F؟
قال :أو تعفيني من ذلك؟
َ
فعلت.
صاحبك بام
كتب إىل
َ
قالَ :أ ْ
فعلت] شـــيئ ًا فاكتـــب ،وكان عليه فروة فأمـــره بخلعها ،ثم
كنت
قـــال اهلندي :إن
ُ
علمت [إن ُ
َ
قـــام االمام فركع ركعتني ،ثم ســـجد.
قال موسى  :Aفســـمعته يف ســـجوده يقول( :اللهم إين أســـألك بمعاقد العز من عرشك،
ومنتهـــى الرمحة مـــن كتابك أن تصيل عـــى حممد عبدك ورســـولك وأمينـــك يف خلقك وآله،
وأن تـــأذن لفرو هذا اهلنـــدي أن يتكلم [أن ينطق بفعله وأن حيكم] بلســـان عريب مبني يســـمعه
من يف املجلـــس من أوليائنـــا [أوليائك] ،ليكون ذلـــك عندهم آية من آيات أهـــل البيت [أهل
بيت نبيـــك] ،فيزدادوا إيامنـــا مع إيامهنم).
ثم رفع رأسه فقال :أهيا الفرو تك ّلم بام تعلم من هذا اهلندي.
وقالـــت :يا ابن رســـول اهلل ائتمنه
فانتفضـــت الفروة وصـــارت كالكبش،
قال موســـى :A
ْ
ْ
ا َمل ِلـــك عىل هـــذه اجلارية ومـــا معها ،وأوصـــاه بحفظها حتـــى رصنا إىل بعـــض الصحاري،
أصابنا املطـــر َّ
وابتل مجيع مـــا معنا ،ثـــم احتبس املطر وطلعت الشـــمس ،فنـــادى خادم ًا كان
دخلت هـــذه املدينة فأتيتنا بـــا فيها من
مـــع اجلارية خيدمها يقـــال له برش [ وقـــال له ] :لـــو
َ
الطعـــام ،ودفع إليه دراهـــم ،ودخل اخلـــادم املدينة ،فأمر امليـــزاب هذه اجلاريـــة أن خترج من
وكشـــفت عن ســـاقيها إذ [ كان ] يف
فخرجت،
ق ّبتهـــا إىل مرضب قد نُصب [ هلا ] يف الشـــمس،
ْ
ْ
األرض وحـــل ،ونظر هذا اخلائن إليهـــا ،فراودها عن نفســـها ،فأجابته ،وفجـــر هبا ،وخانك.
وأقر بذلك ،ثـــم صار فروة كام
فخـــر اهلندي [عـــى األرض] ،فقال :ارمحني فقد أخطـــأتَّ ،
َّ
انضمت يف حلقة وخنقته حتى اســـو َّد وجهه.
كانت ،وأمره أن يلبســـها ،فلام لبســـها
ْ
ْ
ِّ
فقـــال الصادق  :Aأهيـــا الفرو خل عنه ،حتـــى يرجع إىل صاحبـــه ،فيكون هـــو أوىل به منّا،
َّ
فانحـــل الفرو [وقـــال  :Aخذ هديتك وارجـــع إىل صاحبك].
نكـــر َ
خشـــيت أن ُي
رددت اهلدية
فقـــال اهلندي :اهلل اهلل [يا مـــوالي] َّيف فإن َّك إن
عيل ،فإنه
ُ
َ
َ
ذلك َّ
شديد العقوبة.
ِ
َ
َ
فقال  :Aأسلم أعطك اجلارية ،فأبى ،فقبل اهلدية ،ور َّد اجلارية.
فلـــا رجـــع إىل ا َمل ِلك ،رجع اجلواب إىل أيب بعد أشـــهر [شـــهر] فيه مكتوب :بســـم اهلل الرمحن
أهديت إليك
الرحيـــم إىل جعفر بن حممـــد اإلمام  Cمـــن َم ِلك اهلند :أمـــا بعد فقد كنـــت
ُ
وعلمـــت أن األنبياء
ورددت اجلارية فأنكـــر ذلك قلبي،
فقبلت منّي مـــا ال قيمة لـــه،
جاريـــة
ُ
َ
َ
ً
فاخرتعت كتابـــا وأعلمته
وأوالد األنبياء معهم فراســـة ،فنظرت إىل الرســـول بعـــن اخليانة،
ُ
أنـــه (جاءين منـــك بخيانة)[ قـــد أتاين منك وقـــد عرفت اخليانـــة] وحلفت أنـــه ال ينجيه إال
خربت بام كان من أمـــر الفرو[الفروة]،
وأقر ْت اجلارية بمثل ذلـــك ،و ُأ
ْ
فأقر بام فعـــلّ ،
الصدقَّ ،
ورضبـــت عنقها وعنقه ،وأنا أشـــهد أن ال إله اال اهلل وحـــده ال رشيك له،
فتعجبـــت من ذلك،
ُ
ُ
ً
وأن حممـــدا عبده ورســـوله ،واعلم أين [واصـــل] عىل أثر الكتـــاب ،فام أقام إال مدة يســـرة،
حتى ترك [حتى أتى إىل أيب] ملك اهلند ،وأســـلم وحســـن إســـامه).
اخلرائج واجلرائح ،قطب الدين الراوندي :ج ،1ص.303-299

5

وقفـة فقهـية

ِب فيهِ).
ميم ا ْل َعواق ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َه َم ْم َت ِب َأ ْم ٍر َف ْ
ِب َذ َ
اج َتن ْ

أجزاء الصالة
وواجباتها

القنوت
وفـق فتـاوى مساحــــة آيـة اهلل العـظـمى
السيد علي احلسيين السيستاني (دام ظله)
السؤال :هل القنوت واجب يف الصالة؟
مسـتحب يف مجيـع الصلوات،
اجلـواب :القنـوت
ّ
فريضـة كانـت أو نافلـة عدا الشـفع ،فإنّـه مليثبت
اسـتحباب القنـوت فيهـا ،واألحـوط اإلتيـان بـه
فيهـا برجاء املطلوب ّيـة ،ويتأكّد اسـتحباب القنوت
يف الفرائـض اجلهر ّيـة ،خصوصـ ًا يف الصبـح
واجلمعـة واملغـرب ،ويف الوتـر مـن النوافـل،
مـرة بعـد القـراءة قبـل الركـوع
ّ
واملسـتحب منـه ّ
ويسـتحب يف اجلمعـة قنوتان:
يف الركعـة الثانيـة،
ّ
قبـل الركـوع يف األُوىل ،وبعـده يف الثانيـة ،ويتعدّ د
القنـوت يف العيديـن واآليـات كما سـيأيت يف
موضعـه إن شـاء اهلل تعـاىل.
يسـتحب يف الوتـر بعـد الركـوع
السـؤال :هـل
ّ
قنـوت آخـر؟
اجلـواب :قـال بعض الفقهـاء (رضـوان اهلل تعاىل
يسـتحب يف الوتر بعـد الركوع قنوت
عليهـم) أنّه
ّ
يسـتحب بعده
آخـر ،ولكـن مليثبـت ذلـك ،نعـم
ّ
أن يدعـو بما دعـا بـه أبـو احلسـن موسـى A
وهـو( :هـذا مقـام مـن حسـناته نعمـة منـك،
وشـكره ضعيـف وذنبـه عظيـم ،وليـس لذلـك
6
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ّإل رفقـك ورمحتـك ،فإنّـك قلـت يف كتابـك املنـزل
على نبيـك املرســـــل  ﴿ :Fكٰانُـوا َقلِ َ ً ِ
ـن
يـلا م َ
ّ
َ
ِ
ال َّل ْي ِ
ـــــــــــم
ـحار ُه
ـل مـا َ ْي َج ُع َ
ـون َوبِ ْال ْس ٰ
ْ
ِ
ون﴾ ،طـال واهلل هجوعـيّ ،
وقـل
َي ْســـــــــــ َتغْف ُر َ
قيامـي ،وهـذا السـحر ،وأنـا أسـتغفرك لذنـويب
رض ًا وال نفع ًا وال موت ًا
اسـتغفار مـن ال يملك لنفسـه ّ
وال حيـاة وال نشـور ًا).
السؤال :ماهي مستحبات القنوت يف صالة الوتر؟
يسـتحب أن يدعو يف القنـوت قبل الركوع
اجلـواب:
ّ
يف الوتـر بدعـاء الفـرج وهـو( :ال إلـه ّإل اهلل احلليم
ّ
العلي العظيـم ،سـبحان اهلل
الكريـم ،ال إلـه ّإل اهلل
ورب األرضني السـبع ،وما
رب السماوات السـبعّ ،
ّ
ورب العرش العظيـم ،واحلمد هلل
فيهـن وما
بينهـنّ ،
ّ
ّ
رب العاملين) ،وأن يسـتغفر ألربعين مؤمنـ ًا أمواتـاً
ّ
رب
مـرة( :أسـتغفر اهلل ّ
وأحيـا ًء ،وأن يقـول سـبعني ّ
وأتـوب إليـه)ُ ،ث َّم يقـول( :أسـتغفر اهلل الـذي ال إله
احلـي الق ّيـوم ،ذو اجللال واإلكـرام ،جلميـع
ّإل هـو
ّ
ظلمـي وجرمـي وإرسايف على نفسي وأتـوب إليـه)
مـرات (هـذا مقـام العائـذ
مـرات ،وسـبع ّ
سـبع ّ
(رب أسـأت وظلمـت
ـم يقـولّ :
بـك مـن النـار ) ُث َّ
جـزاء بام
نفسي ،وبئـس مـا صنعـت ،وهـذي يـدي
ً
كسـبت ،وهـذي رقبتـي خاضعـة ملـا أتيت ،وهـا أنا
ذا بين يديك ،فخذ لنفسـك مـن نفيس الرضـا حتّى
ـم يقول(:العفـو)
تـرىض ،لـك العتبـى ال أعـود)ُ ،ث َّ
ويقـول(:رب اغفـر يل وارمحني وتب
مـرة،
ّ
ثالثامئـة ّ
علي ،إنّـك أنـت التـواب الرحيم).
ّ
السؤال :هل يشرتط يف القنوت قول خمصوص؟
اجلـواب :ال يشترط يف القنـوت قـول خمصـوص،
يتيسر مـن ذكـر أو دعـاء أو محد
بـل يكفـي فيـه مـا ّ
مرة،
أو ثنـاء ،وجيـزئ سـبحان اهلل مخسـ ًا أو ثالثـ ًا أو ّ
واألوىل قـراءة املأثـور عـن املعصومين .B
السؤال :ما هو املستحب يف القنوت؟
يسـتحب التكبير قبـل القنـوت ،ورفـع
اجلـواب:
ّ
ـم رفعهما
اليديـن حـال التكبير ،ووضعهما ُث َّ
حيـال الوجـه ،وقـال بعـض الفقهـاء (رضـوان اهلل

ِب فيهِ).
ميم ا ْل َعواق ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qإِذا َه َم ْم َت ِب َأ ْم ٍر َف ْ
ِب َذ َ
اج َتن ْ

ويسـتحب بسـطهام جاع ً
لا باطنهما
تعـاىل عليهـم)
ّ
نحـو السماء وظاهرمهـا نحـو األرض ،وأن تكونـا
منضمتين مضمومتـي األصابـع ّإل اإلهبامين ،وأن
ّ
ّ
يكـون نظـره إىل كفيـه.
السؤال :هل يستحب اجلهر بالقنوت؟
يسـتحب اجلهر بالقنـوت لإلمـام واملنفرد
اجلـواب:
ّ
واملأمـوم ،ولكـن يكـره للمأمـوم أن ُيسـمع اإلمـام
صو ته .
السؤال :هل يستحب إطالة القنوت؟
اجلـواب :يسـتحب إطالـة القنـوت خصوصـ ًا يف
صلاة الوتـر ،فعـن رسـول اهلل « :Fأطولكـم
قنوتـ ًا يف دار الدنيـا أطولكـم راحـة يـوم القيامـة يف
املوقف» .األمايل ،الشـيخ الصـدوق :ص ،599ويف
بعـض الروايات قـال « :Fأطولكم قنوتـ ًا يف الوتر
يف دار الدنيـا ..إلـخ» ،ويظهر من بعـض األخبار أن
إطالـة الدعـاء يف الصلاة أفضـل من إطالـة القراءة.
(تعليقـة العروة)
السؤال :ما هو حكم نسيان القنوت؟
اجلـواب :إذا نسي القنـوت وهـوى ،فـإن ذكـر قبل
الوصـول إىل حـدّ الركـوع رجـع ،وإن كان بعـد
الوصـول إليه قضـاه حين االنتصاب بعـد الركوع،
اهلـوي إىل السـجود قبـل وضـع
وإذا ذكـره بعـد
ّ
اجلبهـة مليرجـع  -على األحوط لزومـ ًا  -بل يقضيه
بعـد الصلاة ،وإذا ذكـره بعـد الدخول يف السـجود
قضـاه بعـد الصلاة جالسـ ًا مسـتقبالً.
السؤال :ما هو حكم ترك القنوت عمد ًا؟
اجلـواب :إذا تـرك القنـوت عمـد ًا يف حم ّلـه أو بعد ما
ذكـره بعـد الركـوع فال قضـاء له.
السؤال :ما حكم ترك القنوت عمد ًا؟
اجلواب :القنوت مستحب وليس واجب ًا.
السؤال :هل يصح القنوت بالدعاء امللحون؟
اجلـواب :ال تـؤ ّدى وظيفة القنـوت بالدعاء امللحون
يب على األحـوط لزومـ ًا ،وإن كان ال
أو بغير العـر ّ
صحـة الصالة.
يقـدح ذلـك يف ّ
السـؤال :هـل جيـزي قـول (اللهـم صـل على حممد

وآل حممـد) يف القنـوت؟
اجلـواب :جيـزي ،واألوىل ختـم القنـوت بالصلاة عىل
حممـد وآلـه بل االبتـداء هبا أيضـ ًا ،أو االبتـداء يف طلب
املغفـرة أو قضـاء احلوائج هبا ،فقد روي أن اهلل سـبحانه
وتعـاىل يسـتجيب الدعـاء للنبـي  Fبالصلاة وبعيـد
ِ
واآلخـر وال يسـتجيب
مـن رمحتـه أن يسـتجيب األول
الوسـط ،فينبغي أن يكون طلب املغفـرة واحلاجات بني
الدعاءيـن للصالة على النبـي ( .Fتعليقـة العروة)
السؤال :هل جيوز قراءة القرآن يف القنوت؟
اجلـواب :جيـوز قـراءة القـرآن يف القنـوت خصوصـ ًا
﴿ر َّبنَا ال
اآليـات املشـتملة عىل الدعـاء ،كقولـه تعـاىلَ :
ِ
ت ِ
ـن َلدُ ن َ
ح ًة
ـب َلنَا م ْ
ُـز ْغ ُق ُلو َبنَـا َب ْعـدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَـا َو َه ْ
ْـك َر ْ َ
إِن َ
ـاب﴾ (سـورة آل عمـران :آيـة ،)8
َّـك َأن َ
ْـت ا ْل َو َّه ُ
ونحـو ذلـك( .تعليقـة العـروة)
السؤال :هل جيوز قول كلمة( :آمني) يف القنوت؟
اجلواب :إذا كان ضمن الدعاء فال مانع.
السـؤال :هـل جيـوز الدعـاء وطلـب احلاجـة أثنـاء
القنـوت باللغـة غير العربية ،وهـذه احلاجـة أو الطلب
لقضيـة مرشوعـة؟ هـل جيـوز ذلـك يف الصلاة الواجبة
أو املسـتحبة؟
اجلـواب :جيـوز ،ويف القنـوت يكـون بعـد الدعـاء
بالعربيـة ،وإالّ فلا تـؤ ّدى وظيفـة القنـوت.
السـؤال :يقـوم بعـض املصلين بتدويـر اخلاتـم أثنـاء
القنـوت ،ليكـون حجـر اخلاتـم إىل باطن الكـف ،فهل
هـذا جائـز؟ وهـل هـو مـن السـنة الرشيفة؟
اجلواب :مل يثبت استحبابه ،وال بأس به رجا ًء.
السـؤال :إذا نسـيت القنوت قبـل الركـوع وعملته بعد
الركـوع ،فهل هـذا صحيح؟
اجلواب :جيوز مع النسيان.
السـؤال :إذا نسي اإلنسـان القنوت ،فهل الصلاة تامة،
أم عليه قضـاء القنوت؟
اجلواب :القنوت مستحب.
السؤال :ما هو حكم من نيس القنوت ،هل يقيض؟
اجلـواب :ال جيـب القضاء ،نعـم يسـتحب إذا تذكر بعد
الركـوع أن يقنت ولـو خمترص ًا.
7

تفسـري القـرآن

ِب َوإِ ْس ُ
عاف ّ
ال ْج ُ
ِب).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل َفضائ ِ
الطال ِ
الرغائ ِ
ِب َو ْ ِ
مال فِي ا ْل َمطال ًِ
ِل َب ْذ ُل َّ

الصعــــاب
ّ
واملشاق ُس َّنة
إهليـــة

قولـه تعـاىلَ ﴿ :أ ْم َح ِسـ ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلـوا ْ
الَنَّـ َة َو ََّلـا
ي ْأتِكُـم م َث ُـل ا َّل ِذيـن َخ َل ِ
ِ
ُـم َم َّسـت ُْه ْم
ْ
َ
َ
ـوا مـ ْن َق ْبلك ْ
ْ َ
ِ
ْ
الر ُس ُ
الضرا ُء َو ُز ْلز ُلـوا َحتَّـى َي ُق َ
ـول
ول َّ
ا ْل َبأ َسـا ُء َو َّ َّ
ِ
َصر ا َِّ ِ
لل
َصر ا َِّ
لل َأال إ َّن ن ْ َ
َوا َّلذيـ َن آ َمنُـوا َم َعـ ُه َمتَى ن ْ ُ
يـب﴾ .البقـرة214 :
َق ِر ٌ
سبب النزول:
قـال بعـض املفرسيـن :إن اآليـة نزلـت عندمـا
حـورص املسـلمون واشـتد اخلـوف والفـزع هبـم
يف غـزوة األحـزاب ،فجـاءت اآليـة لتث ِّبـت على
8
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قلوهبـم ،وت َِعدَ هـم بالنصر.
يب قـال للمسـلمني عنـد
وقيـل :إن عبـد اهلل بـن ُأ ّ
فشـلهم يف غـزوة ُأ ُحـد :إىل متـى تتعرضـون للقتـل
ولـو كان حممـد نبيـ ًا ملـا واجهتـم األرس والتقتيـل،
فنزلـت اآليـة .جممـع البيـان ،ج  ،1ص 308
ّ
واملشاق ُسنَّة إهلية:
الصعاب
يبـدو مـن اآليـة الكريمـة أن مجاعـة مـن املسـلمني
كانـت تـرى أن إظهـار اإليمان بـاهلل وحـده كاف
لدخوهلـم اجلنـة ،ولذلـك مل يو ّطنـوا أنفسـهم على
حتمـل الصعـاب واملشـاق ،ظانّين أنـه سـبحانه هـو
ّ
الكفيـل بإصلاح أمورهم ودفع رش األعـداء عنهم.
اآليـة تـر ّد على هـذا الفهـم اخلاطئ وتشير إىل ُسـنّة
إهليـة دائمـة يف احليـاة ،وهـي أن املؤمنين ينبغـي
أن يعـدّ وا أنفسـهم ملواجهـة املشـاق والتحديـات
على طريـق اإليمان؛ ليكـون ذلـك اختبـار ًا لصـدق
إيامهنـم ،ومثـل هـذا االختبـار قانون عـام رسى عىل
كل األمـم السـابقة.
ويتحـدث القرآن الكريم عن بنـي إرسائيل  -مث ً
ال -
ومـا واجهـوه مـن مصاعـب بعـد خروجهـم مـن
خاصة حني
مصر ونجاهتـم من التسـلط الفرعـوينّ ،
مـروا
حـورصوا بين البحـر وجيـش فرعـون ،فقـد ّ
نفسـه ،لكـن
بلحظـات عصيبـة َف َقـدَ فيهـا ُ
بعضهـم َ
لطـف اهلل شـملهم يف تلك اللحظـات ونرصهم عىل
أعدائهم.
وهـذا الـذي عرضـه القـرآن عن بنـي إرسائيـل عام
لـكل الذيـن خلـوا مـن قبلكـم ،وهـو ُسـنَّ ٌة إهليـة
تسـتهدف تكامـل اجلامعـة املؤمنـة وتربيتهـا ،فـكل
متـر يف أفـران األحـداث القاسـية
األمـم ينبغـي أن َّ
لتخلـص مـن الشـوائب كما خيلـص احلديـد يف
ليتحـول إىل فـوالذ أكثـر مقاومـة وأصلـب
الفـرن؛
ّ
عـود ًا ،ثـم ليتبين مـن خلال هـذا االختبـار من هو
الالئـق ،وليسـقط غير الالئـق وخيـرج من السـاحة
االجتامعيـة.
املسـألة األخـرى التـي ينبغـي التأكيـد عليهـا يف
تفسير هـذه اآليـة :أن اجلامعـة املؤمنـة وعىل رأسـها

ال ْحرا َر َو ِع ْل ٌم َيتَدا َر ُس ُه َْ
وف ُتو ِد ُع ُه َْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُكنُو ِز َم ْع ُر ٌ
ال ْخيار).

النبـي ( )Oترفـع صوهتا حين هتجم عليها الشـدائد
بالقـول متـى نصر اهلل؟! ،وواضـح أن هـذا التعبير
ليـس اعرتاضـ ًا على املشـيئة اإلهليـة ،بـل هو نـوع من
الطلـب والدعـاء.
ِ
النَّـ َة َو ََّلـا
فتقـول اآليـةَ ﴿ :أ ْم َحسـ ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلـوا ْ َ
ِ
ُـم َم َث ُـل ا َّل ِذيـ َن َخ َل ْوا ِمـ ْن َق ْب ِلك ُْم َم َّسـت ُْه ْم ا ْل َب ْأ َسـا ُء
َي ْأتك ْ
الضرا ُء﴾....
َو َّ َّ
وبما أهنـم كانـوا يف غايـة االسـتقامة والصبر مقابـل
تلـك احلـوادث واملصائـب ،وكانـوا يف غايـة التـوكل
وتفويـض األمـر إىل اللطـف اإلهلـي ،فلذلـك تعقـب
ِ
يـب﴾.
َصر ا َِّ
لل َق ِر ٌ
اآليـة ﴿ َأال إ َّن ن ْ َ
(بأسـاء) مـن مـادة( :بـأس )،وكما يقـول صاحـب
معجـم مقاييـس اللغـة :إهنـا يف األصـل تعنـي الشـدة
وأمثاهلـا ،وتطلـق على كل نوع مـن العذاب واملشـقة،
ويطلـق على األشـخاص الشـجعان الذيـن خيوضون
احلـرب بضراوة وشـدة (بئيـس) أو (ذو البـأس).
وكلمـة( :رضاء) كما يقـول الراغـب يف مفرداتـه :هي
النقطـة املقابلة للسراء ،وهي ما يرس اإلنسـان وجيلب
لـه النفـع ،فعىل هـذا األسـاس تعني كلمـة رضاء :كل
رضر يصيـب اإلنسـان ،سـواء يف املـال أو العـرض أو
النفـس وأمثـال ذلك.
َص اللَِّ﴾:
مجلةَ ﴿ :متَى ن ْ ُ
قيلـت مـن قبـل النبـي واملؤمنين حينما كانـوا يف
منتهـى الشـدّ ة واملحنة ،وواضـح أن هـذا التعبري ليس
اعرتاضـ ًا على املشـيئة اإلهلية ،بـل هو نوع مـن الطلب
والدعـاء ،ولذلـك تبعتـه البشـارة باإلمـداد اإلهلـي.
ومـا ذكـره بعـض املفرسيـن مـن احتمال أن تكـون
للِ﴾ قيلـت مـن طـرف مجاعة من
َصر ا َّ
مجلـة ﴿ َمتَـى ن ْ ُ
ِ
ِ
يـب﴾ قيلت من
َصر ا َِّ
لل َقر ٌ
املؤمنين ،ومجلـة ﴿ َأال إ َّن ن ْ َ
قبـل النبـي  Fبعيـد جد ًا.
وعلى أية حـال ،فإن اآليـة أعاله حتكي إحدى السـنن
اإلهليـة يف األقـوام البرشيـة مجيعـ ًا ،وتُنـذر املؤمنين يف
مجيـع األزمنـة واألعصـار أهنـم ينبغـي عليهـم لنيـل
النصر والتوفيـق واملواهـب األخرويـة أن يتقبلـوا

الصعوبـات واملشـاكل ويبذلـوا التضحيـات
يف هـذا السـبيل ،ويف احلقيقـة أن هـذه املشـاكل
والصعوبات مـا هي إال امتحـان وتربية للمؤمنني
ولتمييـز املؤمـن احلقيقـي عـن املتظاهـر باإليامن.
وعبـارة﴿ :ا َّل ِذيـن َخ َل ِ
ِ
ُـم﴾ تقـول
ْ
َ
ـوا مـ ْن َق ْبلك ْ
للمسـلمني :إنكـم لسـتم الوحيديـن يف هـذا
الطريـق الذيـن ابتليتـم باملصائـب مـن قبـل
األعـداء ،بـل إن األقـوام السـالفة ابتلـوا أيضـ ًا
هبـذه الشـدائد واملصائـب إىل درجـة أهنم مسـتهم
البأسـاء والضراء حتـى اسـتغاثوا منهـا.
وأساسـ ًا فـإن رمـز التكامـل للبرشيـة أن حيـاط
األفـراد واملجتمعـات يف دائـرة البلاء والشـدائد
حتى يكونـوا كالفوالذ اخلالص وتتفتـح قابلياهتم
الداخليـة وملكاهتم النفسـانية ويشـتدّ إيامهنم باهلل
تعـاىل ،ويتم ّيـز كذلك املؤمنـون والصابـرون عن
األشـخاص االنتهازيين ،ونختتـم هـذا الـكالم
باحلديـث النبـوي الرشيـف :يقـول (اخلبـاب بـن
األرت) الـذي كان مـن املجاهديـن يف صـدر
اإلسلام ،قـال :قلنـا :يا رسـول اهلل ،أال تسـتنرص
لنـا ،أال تدعـو اهلل لنـا.
فقـال( :Fإن مـن كان قبلكـم كان أحدهـم
يوضـع املنشـار على مفـرق رأسـه فيخلـص إىل
ّ
ويمشـط بأمشـاط
قدميه ال يرصفه ذلك عن دينه،
احلديـد ما بين حلمـه وعظمه ال يرصفـه ذلك عن
دينـه ،ثـم قـال :واهلل ليتمـ ّن هذا األمر حتى يسير
الراكـب مـن صنعـاء إىل حرضمـوت ال خياف إال
اهلل والذئـب على غنمـه وكلكـم يسـتعجلون).
(الـدر املنثـور :ج  1ص .)243
تفسري األمثل ،الشيخ نارص مكارم الشريازي :ج ،2ص97-94
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حماسـن الكلم

ال ُمو ِر ما أَ َ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْن َج ُح ُْ
حاط ِب ِه ا ْل ِكتْما ُنً).

�ة َ
َ
�ة َو َر َث� ُ
األِئ َّم� ُ
األ ْنِب َي��اِء
َ
�ن ِم� ْ
واأل ْو ِص َي��اِء َّالِذي� َ
�ن
َق ْبِلِهــــــــــــــــــ � ْ
�م
من كتاب الكايف
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ـس ا ْل ُكن ِ
ض ْي ٍ
ْـت ِعنْـدَ َأ ِب َع ْب ِد
َـاس َق َال ُكن ُ
ِّ
َ -1عـ ْن ُ ِ َ
ِ
ِ
ٍ
َ
وعنْـدَ ه َأ ُبـو َبصيرَ ،ف َق َ
ـال أ ُبو َع ْبـد اهلل:A
اهلل A
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
(إِ َّن َد ُاو َد َورث عل َم األنْب َياء وإن ُسـل ْي َمن َورث َد ُاو َد
وإِ َّن ُم َ َّمد ًا َ Fو ِر َ
ث ُسـ َل ْي َم َن وإِنَّـا َو ِر ْثنَا ُم َ َّمد ًا F
ِ
وسـى)َ ،ف َق َال
اح ُم
يم و َأ ْل َو
ـف إِ ْب َراه
وإِ َّن ِعنْدَ نَـا ُص ُح َ
َ
َ
َ
َأ ُبـو َب ِص ٍ
ير :إِ َّن َه َ
ـو ا ْل ِع ْل ُمَ ،ف َقـالَ ( َ:يا َأ َبـا ُم َ َّم ٍد
ـذا َل ُ َ
ِ
ِ
يـدُ ُ
ـس َه َ
ث بِال َّل ْي ِل
ـذا ُه َ
َل ْي َ
ـم ،إِن ََّما ا ْلع ْل ُم ٍ َمـا َ ْ
ـو ا ْلع ْل َ
ِ
ِ
ِ
وسـا َع ًة ب َسـا َعة).
والن ََّهـار َي ْوم ًا ب ِ َي ْو ٍم َ
ِ
ِ
َ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ -2عـ ْن َأ ِب َبص ٍري َع ْن أب َع ْبـد اهلل  Aقال :قال ل:
ـد ،إِ َّن اهلل َع َّز وج َّـل َل يع ِ
(يـا َأبـا ُمَم ٍ
ط األَنْبِ َيا َء َشـ ْيئ ًا
ُْ ْ
َ
َ َ
َّ
إِ َّل و َقـدْ َأ ْع َطـاه ُم َ َّمـد ًا َ ،)Fق َ
ـال( :و َقـدْ َأ ْع َطـى
ِ
ِ
ف
الص ُح ُ
يـع َمـا َأ ْع َطـى األَنْبِ َيـا َء ،وعنْدَ ن َِـا ُّ
ُم َ ِ َّمـد ًا َج َ
ِ
ا َّلتـي َق َ
يـم
﴿ص ُ
وج َّـلُ ِ :
ـال اهلل َع َّـز ِ َ
حـف إِ ْبراه َ
ِ
َ
ـت فـدَ َ
اح؟
ـتُ :جع ْل ُ
و ُموسـى﴾)ُ ،ق ْل ُ
ـو ُ
ـي األ ْل َ
اك ه َ
َق َ
ـالَ ( :ن َع ْم).
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
الر َضا
َ -3عـ ْن َع ْبـد اهلل ْبن ُجنْـدَ ب ،أنَّـه َكت َ
َب إ ِ َل ْيـه ِّ
ين اهلل فِ
َ
َ ( :Aأ َّمـا َب ْعـدُ َ ،فـإِ َّن ُم َ َّمـد ًا  Fك َ
َان أم َ
ِ
ـض ُ Fكنَّـا َأ ْه َـل ا ْل َب ْيـت َو َر َثتَـه،
َخ ْل ِقـهَ ،ف َل َّما ُقبِ َ
ِ
ِ
ِ
ـم ا ْل َب َل َيا وا َْلنَا َيا
َفن َْحـ ُن ُأ َمنَـا ُء اهلل ِف َأ ْرض ِه ،عنْدَ نَا ع ْل ُ
ِ
ِ
ب ،و َم ْولـدُ ِ
ـاب ا ْل َع َـر ِ
اإل ْس َ
ف
لا ِم ،وإنَّـا َلنَ ْعـر ُ
و َأن َْس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج َـل إِ َذا َر َأ ْينَـاه بِ َحقي َقـة ِ
وحقي َقـة النِّ َفاق،
يمان َ
اإل َ
َّ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
وإِ َّن ِشـي َع َتنَا َل ْكتُو ُب َ
ون بِ َأ ْس َم ِئ ِه ْم وأ ْس َماء آ َبائه ْم ،أ َخ َذ
اقَ ،ي ِ
ون َم ْو ِر َدنَا و َيدْ ُخ ُل َ
ـر ُد َ
اهلل َع َل ْينَـا و َع َل ْي ِه ُم ا ْلِي َث َ
ون
لى ِم َّل ِ
ـة ِ
اإل ْس َ
ـس َع َ
لا ِم َغ ْ ُينَـا و َغ ْ ُي ُه ْم،
َمدْ َخ َلنَـاَ ،ل ْي َ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ْ
ن َْحـ ُن الن َُّج َبـا ُء الن َُّجا ُة ون َْحـ ُن أف َراط األنْب َيـاء ،ون َْح ُن
ِ ِ
ـون ِف ِكت ِ
وص َ
َاب اهلل
َأ ْبنَـا ُء األَ ْوص َيـاء ون َْحـ ُن ا َْل ْخ ُص ُِ
َّـاس بِكت ِ
وج َّـل ،ون َْحـ ُن َأ ْو َل الن ِ
َـاب اللَّ ون َْحـ ُن
َع َّـز َ
ِ
َّـاس بِرس ِ
ِ
َأ ْو َل الن
ش َع اهلل
ـول اهلل  Fون َْحـ ُن ا َّلذي َن ََ
َ ُ
﴿شـرع َلكُم﴾ يـا َآل ُمَمدٍ
ِ
َلنَـا ِدينَهَ ،ف َق َ
ـال ِف كتَابِهَ ْ َ َ َ :
َّ
ِ
﴿مـ َن الدِّ ِ
يـن مـا َو َّصـى بِـه نُوحـ ًا﴾ َقـدْ َو َّصانَـا بِ َم
ِ
َو َّص بِـه نُوحـ ًا ﴿وا َّلـذي َأ ْو َح ْينـا إِ َل ْي َك﴾ َيـا ُم َ َّمدُ :
راهيم وموسـى ِ
ِ
﴿ومـا َو َّص ْي
وعيسـى﴾ َف َقدْ
نـا بِـه إِ ْب ِ َ ُ
ِ
ِ
ْ
ْ
واسـت َْو َد َعنَا عل َم ُه ْم ن َْح ُن
َع َّل َمنَا و َب َّل َغنَا عل َم ِ َما َعل ْمنَا ْ
ِ
َ
َ
الر ُس ِ
َو َر َثـ ُة ُأ ِ
يموا الدِّ ي َن﴾ َيا
ـل﴿ :أ ْن أق ُ
ول ا ْل َع ْز ِم م َن ُّ
جا َعةٍ:
ِ
َآل ُمَم ٍ
ـد﴿ :وال َت َت َف َّر ُقـوا فيـه﴾ وكُونُوا َع َ
لى َ َ
َّ
ـر ِكين﴾ مـن َأ ْش َك بِو َلي ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ـة َع ِ ٍّل ﴿
ش
م
ل
ا
ى
ل
ع
ـر
َ
ِ َ َ ْ ِ َِ َ َ
ُ
﴿ َك ُب َ
ِ
ِ
َ
َ
َّ
لي إن اهلل َيـا ُم َ َّمدُ
مـا تَدْ ِ ُع ُ
وه ْ
ـم إل ْيـه﴾ ِ م ْن َول َيـة َِع ٍّ
ِ
َ
يي ُب َ
ن
ي
ن
ـ
م
ـه
ي
ل
إ
ـك إِ َل َو َل َي ِة َع ِ ٍّل
يب﴾ َمـ ْن ُ
﴿ َي ْهـدي ْ َ ْ ُ ُ
.)A
الرشح:
ِ
ِ
ـم ا ْل َب َل َيـا) ،هـذا بعـض
قولـه ( :Aعنْدَ نَـا ع ْل ُ
أنـواع علومهـم ،وهلـم أنـواع ُاخـر مثل علـم أرسار
املبـدأ واملعـاد وأرسار القضـاء والقـدر وأحـوال
اجلنّـة والنّـار ومراتـب املقامـات والـدّ ركات وعلم

الش َر ِف َك ُّف َْ
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْف َض ُل َّ
ال ْحسانِ).
الذى َو َب ْذ ُل ْ ِ

ِّ
بالـكل.
وكميتهـا وكيف ّيتهـا إالّ العـامل املحيـط
األَحـكام واحلـدود ،إىل غير ذلـك ممّـا ال يعلـم قدرهـا ّ
ـاب ا ْل َع َـر ِ
خص العـرب ِّ
بالذكر مع علمهم بأنسـاب
ب) ،صحيحهـا وفاسـدها وإنّما َّ
قولـه ( :Aو َأن َْس ُ
اخللـف ك ّلهم لقرهبـم ولكوهنـم أرشف القبايل.
قولـه ( :Aو َم ْولِـدُ ِ
ّ
اإل ْس َ
فإنـم يعلمـون مـن يظهـر منـه
لا ِم) ،أي :موضـع تو ّلـده
وحمـل ظهـورهّ ،
اإلسلام ومـن يظهـر منـه الكفـر.
قولـه( :Aوإِنَّـا َلنَ ْع ِ
الر ُج َـل) ،وذلـك لصفاء نفوسـهم وكمال بصريهتـم يعرفون حـال ِّ
كل نفس
ـر ُ
ف َّ
رش ًا عنـد مشـاهدهتم ،فهـم يعرفـون املؤمن مـن املنافق.
مـن النفـوس
البرش ّيـة خير ًا كان أو ّ
ِ
ِ
قولـه ( :Aوإ َّن شـي َع َتنَا َل ْكتُو ُب َ
ـون) ،أي :يف ال ّلـوح املحفـوظ أو يف مصحـف فاطمـة  ،Dوهو ا ّلذي
عيل  Aبيـده أو يف اجلفـر واجلامعة عىل
وكتبـه
وفاهتا
زمـان
إىل
أبيها
أخربهـا جربئيـل  Aبعـد مـوت
ّ
احتمال بعيد بالنظر إىل تفسيرمها.
اق) ،فقد أخذ اهلل تعـاىل عىل ّ
ـم ا ْلِي َث َ
قولـه َ ( :Aأ َخ َ
كل من الفريقين عهد ًا عىل رعاية
ـذ اهلل َع َل ْينَـا و َع َل ْي ِه ُ
(أيا النـاس ّ
إن يل
حقـوق اآلخـر واحل ّقـان مـا أشـار إليهام أمير املؤمنين  ،Aيف بعض خطبـه يقـولّ :
علي فالنصيحـة وتوفري فيئكـم عليكم وتعليمكـم كيال جتهلوا
عيل ُّ
حـق أ ّما ح ّقكم ّ
عليكـم حقـ ًا ولكم ّ
وتأديبكـم كيما تع ّلموا ،أ ّمـا ح ّقي عليكم فالوفـاء بالبيعة والنصيحة يف املشـهد واملغيـب واإلجابة حني
أدعوكـم والطاعة حين آمركم).
لى ِم َّل ِ
ـة ِ
اإل ْس َ
ـس َع َ
ـم) ،أريد باإلسلام اإليامن ،وقد كثـر هذا اإلطالق
قولـه َ ( :Aل ْي َ
لا ِم َغ ْ ُينَا و َغ ْ ُي ُه ْ
َّ
مقرين هبام
غير
غريهم
ألن
ورسـوله
بـاهلل
اإلقـرار
وهو
املعـروف
معنـاه
بـه
أريـد
أو
الشرع،
يف لسـان
ِّ
مر سـابق ًا.
بحسـب التحقيـق كام ّ
قولـه َ ( :Aي ِ
ـر ُد َ
ون َم ْو ِر َدنَـا) ،أريـد باملـورد :الدّ يـن احلـق أو احلـوض ،وباملدخـل :اجلنّـة أو مقـام
الشـفاعة.
ثـم قـال ( :Aن َْح ُن الن َُّج َبـا ُء الن َُّجاةُ) ،النجيب :الفاضل الكريم السـخي ،والنجاة :مجع ٍ
ناج للتكسير،
الرمحة.
والناجـي :هـو اخلالص من
موجبـات :العقوبة واحلرمـان ،من ّ
اط األَنْبِي ِ
ـاء) ،األفـراط :مجـع :فـرط ،وهـو الـذي يتقـدّ م الـواردة فيه ّيـى هلـم
قولـه ( :Aون َْحـ ُن َأ ْف َـر ُ ِ َ
األَرشـاء (حبـل البئر) والـدالء ويمدر احليـاض (أي :يصلحها بالطني وا َملدَ ر) ،ويسـتقي هلـم ،ويقال:
رجـل فـرط ،وقـوم فـرط ،أيضـ ًا ويف احلديـث( :أنا فرطكـم عىل احلـوض) ،ومنـه قيل للطفـل امليت:
هـم اجعلـه لنـا فرطـ ًا) ،أي :أجـر ًا يتقدّ منا حتّى نـرد عليه.
(ال ّل ّ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
وج َّل) ،باملدح أو القرابة أو اإلمامة.
ز
ع
اهلل
َاب
ت
ك
ف
ون
وص
ص
خ
ل
ا
ن
َح
ن
(و
:A
قوله
َ َّ َ
ُ ُ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
قولـه ( :Aون َْحـ ُن أ ْو َل النَّـاس بكتَـاب اهلل) ،لنزولـه يف بيتنـا ولعلمنـا بحاللـه حرامـه ومجيـع ما فيه،
وليـس هـذا ألحـد غرينا.
ِ
ِ
ِ
املتكـررةّ ،
ألن ما لعيل
قولـه ( :Aون َْحـ ُن َأ ْو َل النَّـاس ب َر ُسـول اهلل  ،)Fبالقرابـة والتع ّلـم والصحبـة
ّ
 Aمـع النبـي  Fمـن املصاحبة والقرابـة ال ّلتني مل تكونـا ألحد مـن الصحابة مشـهور ال ينكره أحد.
﴿شـرع َلكُـم﴾ ،أي بين و أوضـح لكـم ِ
﴿مـ َن الدِّ ِ
يـن مـا َو َّصـى بِـه﴾أي أمر بـه وبحفظه
قولـه َ َ َ :A
ّ
ْ
وتبليغـه ﴿نُوح ًا﴾.
قولـه ﴿ :Aوا َّل ِ
ـذي َأ ْو َح ْينـا إِ َل ْي َ
ـك﴾ ،إنّام مل يقـل( :وصينا) ،كام قـال يف غريه من ُاويل العزم ،لإلشـارة
إىل تأكّـد عزمه حتّـى ال حيتاج إىل التوصيـة واملبالغة.
ِ
الر ُس ِ
قولـه ( :Aن َْحـ ُن َو َر َثـ ُة ُأ ِ
ثم بين  Aالوص ّية املذكورة
ـل) ،ورثة علمهم ودينهـمّ ،
ول ا ْل َع ْـز ِم م َن ُّ
ِ
يمـوا الدِّ يـ َن﴾ ،واملـراد بـه ُاصولـه املشتركة بين اجلمـع مثـل التوحيـد واحلشر
بقولـه تعـاىلَ ﴿ :أ ْن َأق ُ
ِ
وأحـوال املعـاد ونحوها بقرينـة قولـه ﴿وال َت َت َف َّر ُقوا فيه﴾ ،ألن فـروع الرشائع خمتلفة بحسـب اختالف
األزمنـة واملصالح.
ٍ
جا َعة) ،وهم أولو العزم.
قوله ( :Aوكُونُوا َع َل َ َ
ـدي إِ َليـه مـن ينِ
لل يـا ُمَمـدُ ﴿ يه ِ
يـب﴾ ،اآليـة هكـذا ﴿اللـه يجتبي َم ْن يشـاء ويهدي
ْ َ ْ ُ ُ
َْ
قولـه ( :Aإِ َّن ا َّ َ
َّ
إليـه مـن ُينيـب ﴾ ،أي :اهلل خيتار من يشـاء من عبـاده هلداية اخللق وإرشـادهم ،وهيـدي إىل ما تدعوهم
ويقـر هبا.
عيل
إليـه مـن دين ّ
ّ
احلـق من جييبـك إىل واليـة ّ
11

مســاجدنــا

قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْق َر ُب الن َِّّي ِ
الح).
الص ِ
ات فِي الن ِ
ّجاح ْ
أع َو ُدها فِي َّ
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تُع ــدُّ املس ــاجد م ــن مع ــامل احلض ــارة اإلس ــامية،
والشـــاهد عـــى عظمتهـــا ،إذ مل تكـــن املســـاجد
يومــ ًا جم ـ ّـر َد ُد ٍ
ور للعب ــادة وحس ــب ،ب ــل كان ــت
بمنزلـــة اجلامعـــات العامليـــة يف وقتنـــا احلـــارض،
وينظ ــر اليه ــا ع ــى أهن ــا املنطل ــق األول لنهض ــة
األمـــة ،واملركـــز الرئيـــس لنـــر الثقافـــة
اإلســـامية .ومنـــذ جمـــيء اإلســـام إىل يومنـــا
ُعم ــر القديم ــة
ه ــذا تُشــ ّيد املس ــاجد اجلدي ــدة وت ّ
منه ــا ،فق ــد انت ــرت املس ــاجد يف مجي ــع أج ــزاء
املعمـــورة ،إذ ال تـــكاد ختلـــو منهـــا مدينـــة،
لكثرهتـــا ،خصوصـــ ًا يف الـــدول اإلســـامية،
ـم تأس ــيس أول مس ــجد
فف ــي الع ــراق مثــاً ،ت ـ ّ
فيـــه يف مدينـــة البـــرة ،عـــام 14هـــ ،تلـــك
املدينـــة العريقـــة برتاثهـــا وحضارهتـــا ،التـــي
كان ــت وم ــا ت ــزال ملتق ــى فكر ًي ــا ودين ًي ــا مه ـ ّ ً
ـا
عـــى امتـــداد التاريـــخ اإلســـامي ،فقـــد شـــ ّيد
ســكّان ه ــذه املدين ــة كث ــر ًا م ــن املس ــاجد الت ــي
مـــا تـــزال حـــارضة إىل زمننـــا هـــذا.
ومـــن بـــن تلـــك املســـاجد التـــي انتـــرت يف
أرجـــاء البـــرة (جامـــع الفقـــر) ،الـــذي ال
يـــزال يعلـــو منارتـــه ذلـــك النـــداء امللكـــويت
الداعـــي إىل ديـــن احلـــق.
ُيعـــدُّ جامـــع الفقـــر مـــن املســـاجد التارخي ّيـــة
املهم ــة يف حمافظ ــة الب ــرة ،والكائ ــن يف مرك ــز
املحافظـــة ،منطقـــة البـــرة القديمـــة ،وهـــو
قديـــم يعـــو ُد تأرخيـــه إىل حـــدود املائـــة
بنـــا ٌء
ٌ
وثائـــق
وعرشيـــن ســـنة تقريبـــ ًا ،إذ توجـــد
ُ
للمســـجد يعـــو ُد تأرخيهـــا إىل عـــام 1928م،
علـــ ًا أنّـــه كان ُمشـــ ّيد ًا قبـــل هـــذا التأريـــخ.
حتف ٌة معامر ّية:
ُ
َ
ُيعـــدُّ هـــذا املســـجد تفـــة أثر ّيـــة بـــارزة يف
مدين ــة الب ــرة ،كان ــت تعل ــوه من ــار ٌة متوس ــطة
االرتفـــاع مبن ّيـــة مـــن الطابـــوق األصفـــر،
ســـاعات
حماطـــة بحـــزام أخـــر ،وأربـــع
ّ
متوجه ــة إىل اجله ــات األرب ــع ،يعلوه ــا تش ـ ٌ
ـكيل
ّ
ٍ
خـــريف مجيـــل،
نـــع بشـــكل ُز
للفـــظ اجلاللـــة ُص َ
ٍّ
والداخ ــل إلي ــه يم ـ ُّـر م ــن باب ــه اخلش ــبي الكب ــر
الـــذي زخـــرف بالنقـــوش اإلســـام ّية ،ويليـــه
صحــ ُن املس ــجد وق ــد ُأحي ــط بج ــدران مهدّ م ــة
الصحـــن
يف بعـــض اجلوانـــب،
وتتوســـط هـــذا ّ
ّ
ويســـتقر حـــرم املســـجد عـــى
باحـــة املســـجد،
ُّ
ٍ
ٍ
كبـــرة.
مســـاحة
بابـــه مـــن احلديـــد ،وعنـــد الدخـــول إىل احلـــرم

آخ ُر َها َّ
قال أمير المؤمنين ((:)Qا ْل ُم ُر َّو ِة َطال َق ُة ا ْل َو ْج ِه َو ِ
ّاس).
الت َو ُّد ُد إِلَى الن ِ
ٍ
َ
ُ
خشـــبي
ر
إســـامي رائـــع،
بطـــراز
حمـــراب الصـــاة ،وقـــد ُص ِّمـــم
الداخـــل
يســـتقبل
ُ
ٌّ
واســـتقر يف أحـــد جوانبـــه منـــ ٌ
َّ
ٍّ
ـتقرت ف ــوق حم ـ ِ
ـراب املس ــجد
نُقش ــت علي ــه بع ـ ُ
ـض النق ــوش ،ومم ّ ــا ُيلف ــت النظ ــر في ــه س ــاع ٌة جداريــ ٌة قديم ــة اس ـ ّ
ُجعلـــت وقفـــ ًا عـــام 1962م.
زمن التأسيس واملراحل العمرانية للمسجد:
اهلن ــد الذي ــن ِ
ـد احل ــاج حمم ــد ع ــي فق ــر ــــ أح ــد ّجت ــار ِ
ُأس ــس املس ــجد ع ــى ي ـ ِ
قدم ــوا الب ــرة ـــــ بس ــبب ن ــذر وىف
ّ
ٍ
مـــرض أصابـــه ،فبنـــى هـــذا املســـجد ،ونســـبت تســـمية املســـجد إليـــه ،فـــكان املســـجد
بـــه بعـــد أن شـــفاه اهلل مـــن
بع ــد ذل ــك مه ــوى القل ــوب ،وم ـ َ
والص ــاة ،ومرك ـ َـز اإلش ــعاع الفك ــري ،يرت ــا ُده الن ــاس ع ــى اخت ــاف
ـكان العب ــادة َّ
ِ
ـدور الكب ــر يف ن ــر العل ــوم الثقافي ــة والدين ّي ــة والفقه ّي ــة يف املنطق ــة ،ك ــا خت ـ ّـرج م ــن
طبقات ــم وأعامره ــم ،وكان ل ــه ال ـ ُ
ـر م ــن ق ـ ّـراء الق ــرآن الكري ــم وح ّفاظ ــه ،حت ــى َّ
ـم َيه (جام ــع الفقي ــه)؛
أن البع ــض كان ي ــروق ل ــه أن يس ـ ِّ
أحضان ــه كث ـ ٌ
ٍ
ِ
لكث ـ ِ
احتضــ َن م ــن حلق ــات للذك ــر والعل ــم واملعرف ــة ،ولكث ــرة َم ــن ص ـ ّ
ـى في ــه م ــن الفقه ــاء واألع ــام.
ـرة م ــا
َ
ٍ
التج ــار والوافدي ــن م ــن ب ــاد اهلن ــد لزي ــارة العتب ــات املقدّ س ــة ،إذ كان
كان املس ــجد بمنزل ــة حم ّط ــة الس ــراحة بع ــض ّ
ـم ينطلق ــون
ع ــد ٌد م ــن اهلن ــود القادم ــن إىل الب ــرة ع ــن طري ــق البح ــر ينزل ــون اجلام ــع للراح ــة في ــه ع ــدّ ة أ ّي ــا ٍم ،ث ـ َّ
ألداء مراس ــيم الزي ــارة ،وينزل ــون ب ــه م ـ ّـرة ُأخ ــرى عن ــد عودهت ــم.
الصندل.
مر املسجد بمراحل عمران ّية متعدّ دة ،إذ كان بناؤه من ال ّطني واخلشب وأعمدة ّ
ّ
للضياف ــة،
ـ
ث
ـن،
ـ
املؤمن
ـد
ـ
أح
ـة
ـ
نفق
ـى
ـ
ع
ـام1995م
ـ
ع
يف
ـا
ـ
منه
ات
ـر
ـ
م
ة
ـ
ع
ـر
ـ
م
ع
ـدّ
ـم أحل ــق ب ــه بن ــا ٌء جدي ــدٌ ُجع ــل دار ًا ِّ
ّ
ّ
ُ ِّ
ٍ
ُ
ُ
تق ــام ب ــه بع ــض املناس ــبات االجتامع ّي ــة ،وأعي ــد بن ــاؤه ع ــام 2014م بط ــراز حدي ــث وم ــن طابق ــن ،وأضيف ــت ل ــه
املـــازين ،وبـــإرشاف مـــن
عـــدّ ة قاعـــات واســـعة ،وكل ذلـــك مـــن تربعـــات اإلخـــوة املؤمنـــن ،وخصوصـــ ًا مـــن آل
ّ
ـي.
ـي احل ـ ّ
الس ــيد ثام ــر املوس ــوي إم ــام اجلام ــع ومتولي ــه ،وبني ــت ل ــه من ــارة بارتف ــاع 27م ع ــى ي ــد البنّ ــاء الســ ّيد ع ـ ّ
األنشطة الدين ّية والثقاف ّية:
يف ع ــام 1963م افتُتح ــت في ــه مكتب ــة عا ّمــ ٌة للســ ِّيد احلكي ــم (ق ــدس رسه) ،وتق ــام يف املس ــجد الكث ــر م ــن األنش ــطة
الدين ّيـــة والثقاف ّيـــة والنـــدوات الفكريـــة ،كصـــاة اجلامعـــة ،وذكـــر مصائـــب أهـــل البيـــت ووالداهتـــم املباركـــة،
ـتمر طيل ــة أ ّي ــام الع ــام ،فق ــد
واملح ــارضات الثقاف ّي ــة ،وبع ــض ال ــدروس احلوزو ّي ــة يف الفق ــه والعقائ ــد والق ــرآن ،و تس ـ ُّ
حمم ــد القزوين ــي (ط ّي ــب اهلل ث ــراه)،
ارت ــاده الكث ــر م ــن الش ــخصيات ال ُعلامئ ّي ــة أمث ــال الفقي ــه الراح ــل الســ ّيد أم ــر ّ
ـر ،والســ ّيد عب ــداهلل خليف ــة املوس ــوي املدف ــون
ـر الق ــايض ونجل ــه الش ــهيد الســ ّيد عص ــام ش ـ ّ
والســ ّيد ع ّب ــاس ش ـ ّ
يف الروضـــة العلو ّيـــة املقدّ ســـة ،والشـــيخ عبـــد الرضـــا اجلزائـــري ،والســـ ِّيد حســـن الشـــامي الكربالئـــي ،والـــرادود
حمم ــد باق ــر األي ــرواين ،والســ ِّيد ش ــمس الدّ ي ــن ق ــدس رسمه ــا ،والش ــيخ يوس ــف الدكس ــن وآخري ــن.
الش ــيخ ّ
موكب املسجد:
حمم ــد القزوين ــي
وكان ق ــد ُأ ِّس ــس في ــه موك ـ ٌ
أسس ــه الســ ِّيد أم ــر ّ
ـب للخدم ــة احلس ــين ّية قب ــل موك ــب الوح ــدة ال ــذي َّ
يف الب ــرة ع ــام 1950م ،وق ــد انض ــم موك ــب اخلدم ــة إىل موك ــب الوح ــدة يف ه ــذا التاري ــخ.
ِ
أسس ــه الســ ِّيد حس ــن القزوين ــي نج ــل
ـب خ ـ ٌّ
ويف ع ــام 1970م ُأ ِّس ــس للمس ــجد موك ـ ٌ
ـاص باس ــم موك ــب الش ــهداءَّ ،
حمم ــد القزوين ــي.
العالم ــة الراح ــل الس ــيد أم ــر ّ
أحداث جرت عىل املسجد:
ِ
ُ
مـــرت هبـــا
مـــر املســـجد بمراحـــل عصيبـــة يف تأرخيـــه ،ففـــي عـــام 1979م أغلـــق نتيجـــة للظـــروف األمن ّيـــة التـــي ّ
ّ
الب ــاد آن ــذاك ،ويف ع ــام 1981م ت ــم افتت ــاح املس ــجد بع ــد جم ــيء م ـ ّ
ـا حس ــن البص ــر م ــن الكوي ــت ،ال ــذي أق ــام
الصـــاة فيـــه ،ويف بداي ــة التس ــعين ّيات ُهج ــر املس ــجد متامـــ ًا بســـبب الظـــروف السياســـ ّية واألمن ّيـــة بعـــد االنتفاضـــة
الش ــعبانية ،الت ــي ع ــى أثره ــا ضي ــق النظ ــام ع ــى املص ِّل ــن في ــه ،ويف ع ــام 1999م ُأ ِ
غل ــق متامــ ًا ح ّت ــى ع ــام 2003م،
ّ
ّ
ُ
للسق ــة والعب ــث بأثاثِ ــه ،وع ــاش اآلم البرصي ــن ،وش ــمله
ض
ـر
ـ
تع
ـجد
ـ
املس
ـا
ـ
فيه
ـق
ـ
غل
أ
ـي
ـ
الت
ـرة
ـ
الف
ـك
ـ
تل
وخ ــال
ّ
ّ
م ــا أصاهب ــم.
خامتة:
ِ
ِ
ِ
عامـــر بندائـــه وصالتـــه وحمارضاتـــه ويشـــك ُِّل ذاكـــر ًة وتراثـــ ًا ملدينـــة البـــرةَّ ،
َّ
وإن
فـــإن مســـجدَ الفقـــر
أمـــا اليـــوم
ٌ
ِ
ً
ٌ
الروحان ّي ــة ،خصوصــا عندم ــا َيعل ــم بع ــدد األع ــام
زائ ــر ُه يستنش ــق عب ـ َ
ـق امل ــايض وذكريات ــه ،وتنتا ُب ــه حالــة م ــن ُّ
ووطِئـــت أقدامهـــم تـــراب هـــذا املســـجد املبـــارك.
جـــاءوا
والفقهـــاء الذيـــن
َ
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الص ال ْ
ّاس).
ْيأ ُس ِم ّما فِي أَ ْيدي الن ِ
ال ْخ ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ َّو ُل ْ ِ

آداب التختم في اإلسالم
احللقة األوىل

حس ٍ
الكل جيمـــع عىل أن اآلداب اإلســـامية هي خالصة اآلداب اإلنســـانية ،فام من ٍ
ـــن ،أو ُخلق
أدب َ
ٍ
ســـلوك حممود ،ارتَســـم عىل صفحـــة احلياة اإلنســـانية إال كان مصدره
كريـــم ،أو فضيلة معروفة ،أو
األدب اإلســـامي ،فاآلداب اإلســـامية َتظى بتقديـــر مجيع األديان الســـاوية عىل وجـــه اخلليقة،
ســـمو أدب ا ُملشــــرع هلـــذه اآلداب -صلوات اهلل عليـــه وعىل آله
و َمبعث هـــذا التقديـــر راجع إىل
ِّ
فأحســـن تأديبي) ،فهـــي-اآلداب اإلســـامية -تُالئم الطبيعة
ريب
بني
الطاهرين ،-وهـــو القائل( :أ َّد
َ
البشــــرية إىل املـــدى الذي َيصوهنا من نـــزوات الطبائع ،ويزيد من حماســـنها ،ومن ذلك كله نســـتطيع
أن نُـــدرك ما هدَ ف إليـــه النبي Fبقوله( :إنـــا ُب ِعثت ألُ َتِّم مـــكارم األخـــاق) ،وأن نُعلن أن آداب
بني اإلنســـان مل تكـــن ُمتمتِّعة بخصائص الكـــال قبل أن تـــرى الدنيا وج َه الدعوة اإلســـامية ،حيث
رســـمت لنا أدب التعامل بـــكل ما يتعلق هبـــذا الكون صغريهـــا وكبريها.
وقـــد تكلمنا يف األعداد الســـابقة عن مجلة مـــن اآلداب اإلســـامية ووصل بنا املقـــام إىل آداب لبس
اخلاتم فنقول:
إن التختـــم بأنواع اخلواتيـــم واألحجار الكريمة مـــن الزينة التـــي أباحها اهلل تعاىل للعبـــاد ،وقد كان
التختـــم من الســـنن املأثورة عن النبـــي  Fوأهل البيـــت  ،Bوقد وجهت الروايـــات إىل مجلة من
اآلداب:
 -1يســـتحب لبس اخلاتم العقيـــق وخاتم الياقوت وخاتم الفـــروزج (وهو الظفـــر) وخاتم الزبرجد
الزمرد وخاتـــم الياقوت األصفر.
وخاتم
ّ
 قال النبـــي ( :Fختتّموا بالعقيق فـــإن جربائيل Aأتاين به مـــن اجلنة فقال :يا حممـــد ختتّم بالعقيقو ُمر أمتـــك أن يتختموا به) (مـــكارم األخالق :ص.)87
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ِك لَها َوأَ ْس َع ُد ُه ْم ِب ْ
ال ِخ َر ِة الْعام ُ
الد ْنيا التّار ُ
ِل لَها).
ّاس ِب ُّ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْس َع ُد الن ِ

 وعنـــه ( :Fختتمـــوا بخواتيم العقيـــق ،فإنه الغم مـــا دام عليه) (مـــكارم األخالق:
يصيب أحدكـــم ّ
ص.)87

 وعنـــه ( :Fالتختم بالياقوت ينفـــي الفقر ،ومنختتم بالعقيق يوشـــك أن يقيض له باحلســـنى) (مكارم
األخالق :ص.)87

 وعنـــه ( :Fالتختم بالزمرد ينفـــي الفقر) (مكارماألخالق :ص.) ۸۹

 -وعنه َ ( :Fمن ختتم بالياقـــوت األصفر مل يفتقر)

(مكارم األخالق :ص.)۸۹

 وروي أنـــه كان ألمري املؤمنـــن  Aأربع خواتيم:فصه ياقـــوت أمحر يتختم بـــه لنبله ،وخاتم
(خاتـــم ّ
فصه
فصه عقيـــق أمحر يتختم بـــه حلـــرزه ،وخاتم ّ
ّ
فصـــه حديد
فريوزج يتختـــم به لظفـــره ،وخاتم ّ
لقوته ،وهنى شـــيعته أن يتختموا
صينـــي يتختم بـــه َّ
باحلديد) (مكارم األخـــاق :ص.) ۸۷
 وعنه  Aقـــال( :ختتموا بالعقيق يبـــارك عليكموتكونوا يف أمن مـــن البالء) (مكارم األخـــاق :ص.) ۸۸
 وعنه Aقـــال( :ختتموا باجلزع اليـــاين ،فإنه ُير ُّدكيد مردة الشـــياطني) (مكارم األخـــاق :ص.) ۸۹
 وعـــن اإلمام الباقـــر ( :Aمن ختتـــم بالعقيق مليزل ينظر إىل احلســـنى ما دام يف يـــده ،ومل يزل عليه
مـــن اهلل واقية) (مكارم األخـــاق :ص.)۸۸
 وعـــن اإلمام الصـــادق ( :Aختتمـــوا بالعقيق،َّ
وجـــل بالربوبية وملحمد
عز
فإنه أول جبل
أقـــر هلل َّ
ّ
 Fبالنبـــوة ولعيل  Aبالوصية وهـــو اجلبل الذي
عز َّ
وجل عليه موســـى تكليـــ ًا ،والتختم
ك ّلـــم اهلل َّ
بـــه إذا صـــى صالته عال عـــى املتختـــم بغريه من
ألوان اجلواهـــر أربعني درجة) (مـــكارم األخالق :ص.)۸۷
 وعنه ،Aعـــن آبائه  Bقال( :شـــكا رجل إىلرســـول اهلل  Fأنه قطـــع عليه الطريـــق ،فقال له:
هال ختتمـــت بالعقيـــق؟ فإنه حيرم من كل ســـوء)
(مكارم األخـــاق :ص.)88

 وعن عبد الرمحـــن القصري قال :بعـــث الوايل إىلفمـــر بأيب عبد اهلل
رجل مـــن آل أيب طالب يف جناية
َّ
الصـــادق  Aفقـــال( :أتبعوه بخاتـــم عقيق؟ قال:
فأتبِع بخاتـــم فلم ير مكروه ًا) (مـــكارم األخالق :ص.)۸۹
 وعـــن الصـــادق ( : Aمـــا افتقر كـــف يتختمبالفريوزج) (مـــكارم األخـــاق :ص.)۸۹
 وعن ســـليامن األعمـــش قال :كنت مـــع اإلمامجعفـــر بـــن حممـــد  Cعـــى بـــاب أيب جعفر
املنصـــور ،فخرج مـــن عنده رجل جملود بالســـوط
فقال يل( :يا ســـليامن انظر ما فـــص خامته)؟ قلت:

يا بـــن رســـول اهلل فيه غـــر عقيـــق ،فقال:
(يا ســـليامن أمـــا أنه لـــو كان عقيقـــ ًا ملا جلد
بالســـوط) ،قلت :يا بن رســـول اهلل زدين؟ قال
(يا ســـليامن :هو أمان من قطـــع اليد) ،قلت:
يا بن رســـول اهلل زدين؟ قال( :يا ســـليامن هو
أمـــان من الـــدم) ،قلـــت :يا بن رســـول اهلل
زدين؟ قـــال( :يا ســـليامن إن اهلل عز وجل حيب
أن ترفـــع إليه يف الدعاء يد فيهـــا فص عقيق)،
قلت :يـــا بن رســـول اهلل زدين؟ قال( :العجب
من يـــد فيهـــا فص عقيـــق كيـــف ختلو من
الدنانـــر والدراهـــم) ،قلت :يا بن رســـول
اهلل زدين؟ قال( :يا ســـليامن إنـــه حرز من كل
بـــاء) ،قلت :يـــا بن رســـول اهلل زدين؟ قال:
(يا ســـليامن هو أمـــان من الفقـــر) ،قلت :يا
بن رســـول اهلل أحدِّ ث هبا عن جدك احلســـن
بن عيل ،عن أمـــر املؤمنني  Aقـــال( :نعم)
(مكارم األخـــاق :ص.) ۸۸
 وعنـــه( :Aنعم الفـــص البلـــور) (مكارماألخـــاق:ص.)۸۹

 عن عيل بـــن مهزيار قـــال :دخلت عىل أيباحلســـن موســـى بن جعفر  Cفرأيت يف يده
خامتـــ ًا فصه فريوزج ،نقشـــه (اهلل امللك) ،قال:
فأدمت النظـــر إليه ،فقال يل( :مـــا لك تنظر؟
هـــذا حجر أهـــداه جربئيل  Aلرســـول اهلل
 Fمـــن اجلنـــة فوهبه رســـول اهلل  Fلعيل
أمري املؤمنـــن  ،Aتدري ما اســـمه)؟ قال:
قلت :فريوزج ،قال( :هذا اســـمه بالفارســـية،
تعرف اســـمه بالعربية)؟ قال :قلت :ال ،قال:
(هو الظفر) (مكارم األخـــاق :ص.)۸۹
 وعـــن اإلمام الرضا  Aقـــال :كان أبو عبداهلل  Aيقـــول( :مـــن اختذ خامتـــ ًا من فضة
فصـــه عقيق مل يفتقـــر ومل يقض لـــه إال بالتي
هي أحســـن) (مكارم األخـــاق :ص.) ۸۸
 ويف كتـــاب (مناقب الرضـــا) عن آبائه Bقال :قال رســـول اهلل ( :Fختتموا بالزبرجد،
فإنه يرس ال عـــر فيه) (مكارم األخـــاق :ص.)۸۹
ونكمل مـــا بقي من آداب يف العـــدد القادم إن
شاء اهلل تعاىل.
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ْحيا ُء َو َث َم َر ُتها ا ْلع َّ
ِف ُة).
قال أمير المؤمنين ((:)Qأَ ْص ُل ا ْل ُم ُر َّو ِة ال َ

ترك التفضيل لنفسه ول ُو ْلده
مــن أخــاق أمــر املؤمنــن ( )Qأنــه تــرك التفضيــل لنفسـ ِ
ـه ولولــده عــى أحــد مــن َأهــل اإلســام
ونحــن هنــا ذاكــرون بعــض تلــك املــوارد:

ـت عليــه اختــه الســيدة أم هــاين فدفــع إليهــا عرشيــن درمهـ ًا فســألت أم
املــورد األول :يــروى أنــه دخلـ ْ
هــاين موالهتــا العجميــة فقالــت :كــم دفــع إليـ ِ
ـك َأمــر املؤمنــن؟ فقالــت :عرشيــن درمهـ ًا ،فانرصفت

مســخطة ،فقــال هلــا اإلمــام (( :)Qانــريف رمحــك اهلل مــا وجدنــا يف كتــاب اهلل فض ـ ً
ا إلســاعيل

عــى إســحاق)( .بحــار األنــوار ،املجلــي :ج ،40ص.)106

املــورد الثــاين :عندمــا بعــث إليــه مــن خراســان ببنــات كــرى فقــال هل ـ ّن :أزوجك ـ ّن؟ فقل ـ ّن لــه:
ال حاجــه لنــا يف التزويــج ،فإنــه ال أكفــاء لنــا ّإل بنــوك ،فــان زوجتنــا منهــم رضينــا ،فكــره أن يؤثــر

ولــده بــا ال يعــم بــه املســلمني( .بحــار األنــوار ،املجلــي :ج ،40ص.)106

املــورد الثالــث :يــروى أنــه ُبعــث إىل اإلمــام عــي ( )Qبتحفــة مــن غــوص البحــر مــن البــرة ،وال

أجتمــل بــه ،ويكــون يف عنقــي؟ فقــال
يــدرى مــا قيمتــه ،فقالــت لــه ابنتــه أم كلثــوم :يــا أمــر املؤمنــن َّ
( :)Qيــا أبــا رافــع أدخلــه إىل بيــت املــال ليــس إىل ذلــك ســبيل حتــى ال تبقــى امــرأة مــن املســلمني

ّ
إل وهلــا مثــل مــا لــك( .بحــار األنــوار ،املجلــي :ج ،40ص.)106

املــورد الرابــعُ :يذكــر أن أمــر املؤمنــن ( ،)Qقــام خطيبـ ًا باملدينــة حــن ُويل ،فقــال ( :)Qيــا معــر

املهاجريــن واألنصــار يــا معــر قريــش ،إعلمــوا واهلل إين ال أرزؤكــم ـ أصيــب مــن مالكــم ـ مــن
ـوين بــن
َفيئكــم شــيئ ًا مــا قــام يل عــذق بيثــرب ،أ َفـ َ
وو ْلــدي ومعطيكــم؟ وألُسـ ِّ
ـروين مانع ـ ًا نفــي ُ
األســود واألمحــر ،فقــام إليــه عقيــل بــن أيب طالــب ( )Jفقــال :لتجعلنــي وأســود مــن ســودان

املدينــة واحــد ًا؟

فقــال لــه موالنــا أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب ( :)Qاجلــس رمحــك اهلل تعــاىل ،أمــا كان ههنــا

مــن يتكلــم غــرك؟ ومــا فضلــك عليــه ّ
إل بســابقة أو تقــوى( .االختصــاص ،الشــيخ املفيــد :ج ،1ص.)151

املــورد اخلامــس :اســتعدى زيــاد بــن شــداد احلارثــي صاحــب رســول اهلل ( )Oعــى أخيــه عبــد

اهلل بــن شــداد فقــال :يــا أمــر املؤمنــن ذهــب أخــي يف العبــادة وامتنــع أن يســاكنني يف داري ولبــس
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وال َو ُمساوا ُت ُه ْم في َْ
ال ْخوا ِن ِب َْ
وال).
ال ْح ِ
ال ْم ِ
قال أمير المؤمنين (:)Qأَ ْف َض ُل ا ْل ُم ُر َّو ِة ُمواساة ْ ِ

أدنــى مــا يكــون مــن اللبــاس ،قــال [أي :عبــد اهلل] :يــا أمــر
لباســك ،قــال :ليــس لــك
ـت بزينتِــك ولبسـ ُ
املؤمنــن ،تزينـ ُ
ـت َ
ذلــك ،إن إمــام املســلمني إذا ويل أمورهــم لبــس لبــاس أدنــى

فقريهــم لئــا يتب َّيــغ [أي :يشــتد] بالفقــر فقــره فيقتلــه ،فــا
أعلمــن مــا لبســت ّإل مــن أحســن زي قومــك ﴿و َأمــا بِنِعمـ ِ
ـة
َ َّ ْ َ
ـك َف َحــدِّ ْ
َر ِّبـ َ
ث﴾ فالعمــل بالنعمــة أحــب مــن احلديــث هبــا.
(مســند اإلمــام عــي ( :)Qج ،9ص.)45

املــورد الســادسَ :و ّل بيــت مــال املدينــة عــار بــن يــارس

وأبــا اهليثــم بــن التيهــان فكتــب :العــريب والقــريش
واألنصــاري والعجمــي وكل مــن يف اإلســام مــن قبائــل
العــرب وأجنــاس العجــم ،فأتــاه ســهل بــن حنيــف بمــوىل

لــه أســود فقــال :كــم تعطــي هــذا؟ فقــال لــه أمــر املؤمنــن
( )Qكــم أخــذت أنــت؟ قــال :ثالثــة دنانــر وكذلــك أخــذ
النــاس ،قــال :فأعطــوا مــواله مثــل مــا أخــذ :ثالثــة دنانــر،

فلــا عــرف النــاس أنــه ال فضــل لبعضهــم عــى بعــض ّإل

بالتقــوى عنــد اهلل أتــى طلحــة والزبــر عــار بــن يــارس وأبــا
اهليثــم بــن التيهــان فقــاال :يــا أبــا اليقظــان اســتأذن لنــا عــى
صاحبــك ،قــال :وعــى صاحبــي إذن؟! قــد أخــذ بيــد أجــره

وأخــذ مكتلــه ومســحاته ،وذهــب يعمــل يف نخلــة يف بئــر

امللــك ،وكانــت بئــر لتبــع ســميت بئــر امللــك ،فاســتخرجها

أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب( )Qوغــرس عليهــا

النخــل ،فهــذا مــن عدلــه يف الرعيــة وقســمه بالســوية( .بحــار

األنــوار ،املجلــي :ج ،4ص.)108
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عقـائــدنــا

ما هي معتقداتنا يف اإلمامة واإلمام ()Q
نحــاول يف هــذه املقــاالت أن نشــر إىل أهــم مــا نعتقــده يف قضيــة اإلمامــة واإلمــام ( ،)Qبشــكل عــام
ونوضــح ذلــك بشــكل نقــاط:
النقطــة األوىل :نحــن نؤمــن بــرورة اســتمرار الشــخص الوســيط املرتبــط بالســاء ،وأن ارتباطــه
بالســاء ليــس بــاألدوات املتعارفــة لدينــا يف كســب العلــم ،مــن :فطــرة وعقــل ومــا شــابه ذلــك ،وإنــا
ومــن
بالعلــم اللــدين ،وأن هــذا الشــخص يبقــى مســتمر ًا إىل هنايــة الدنيــا (إىل أن يــرث اهلل األرض َ
عليهــا).
ِ
فاحليــاة بــدأت بالنبــوة ،وتنتهــي با ُملصلــح ،وهنــاك تسلســل وبــا انقطــاع فيهــا بــن البدايــة والنهايــة
يمثلــه ذلــك الشــخص ،فــإن األرض ال ختلــو مــن حجــة اهلل تعــاىل كــا ورد يف كثــر مــن الروايــات
الرشيفــة.
إذن ،ال بــد مــن شــخصية حقيقيــة مرتبطــة بالســاء نبي ـ ًا كان أو وصي ـ ًا عــى طــول اخلــط إىل جانــب
الرشيعــة ،وهــذا االعتقــاد ينتــج منــه:
18
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قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْش َر ُف َْ
الص ْد ُق).
ال ْق ِ
وال ِّ

• تسلســل األئمــة االثنــي عــر ( )Qيف الفكــر
اإلســامي ،وبصــورة متواصلــة ال منقطعــة.
• ظاهــرة الغيبــة النســبية ،فــإن تسلســل األئمــة
( )Bبالعــدد املحــدد يعنــي غيبــة آخرهــم ،ال
اآلخــر بــأن املصلــح ســيولد يف ِ
آخــر
كــا يؤمــن َ
الزمــان.
إن هــذا الشــخص يمثــل القــوة
النقطــة الثانيــةّ :
الترشيعيــة ،فهــو إن كان نبيــ ًا فهــو ينبــئ عــن
الســاء مــن خــال الوحــي ،وإن مل يكــن نبي ـ ًا ـ
وهــو الــويص ـ فهــو يبقــى املرجــع الدينــي األم
واملصــدر يف جممــل شــؤون الديــن ،عــدا اإلنبــاء
عــن الســاء.
وبعبـ ٍ
ـارة أخــرى :إن الديــن  -حدوثـ ًا  -هو شــأن
بقــاء أي اســتمرار
خــاص بالنبــي ،أمــا الديــن
ً
الديــن بحاميتــه وبيــان تفاصيلــه وتطبيقــه،
فهــذا شــأن الشــخص األول بعــد النبــي (،)A
ويكــون التعامــل معــه لكونــه يمتلــك ألدوات
غيبيــة لدنيــة غــر التــي عندنــا كمصــدر ،مــع
حفــظ تبعيتــه وطوليتــه للنبــي (.)A
فالشــخص احلقيقــي بعــد النبــي هــو مصــدر
ترشيــع ،فيكــون قولــه نفســه حجــة ،بــا حاجــة
إىل اســتدالل عــى حجيتــه ،بمعنــى :أننــا ملزمون
بأقوالــه وإن مل يبــن الدليــل عليهــا ،وهــذا ال
يمنــع مــن تربعــه بالبيــان لــوراء مصلحــة يف
ذلــك هــو حيددهــا ،وهــذا أحــد الفــوارق بــن
قــول املعصــوم  Aوقــول املجتهــد ،إذ املجتهــد
قولــه ليــس بحجــة بذاتــه بــل بدليلــه ،يف حــن
الشــخص األول بعــد النبــي ( )Fوهــو الــويص
( )Aهــو حجــة بذاتــه بــا حاجــة إىل بيــان
دليــل.
إن هــذا الشــخص يمثــل القــوة
النقطــة الثالثــةّ :
التنفيذيــة ،أي :إنــه معنــي بتطبيــق الرشيعــة،
وهــو مــا بينتــه الســيدة الزهــراء  Dيف
ســار ِبــم
وصفهــا ألمــر املؤمنــن ( Aو َل
َ

َســر ًا ســجح ًا ،ال يكلــم حشاشــه ،وال يــكل
ســائره ،وال يمــل راكبــه ،وألوردهــم منه ـ ً
ا
نمــر ًا ،صافيــ ًا ،رویــ ًا ،تطفــح ضفتــاه وال
يرتنــق جانبــاه ،وألصدرهــم بِطان ـ ًا ،ونصــح
هلــم رس ًا وإعالنــ ًا) (اإلحتجــاج ،الطــريس :ج،1

ص .)148

وهكــذا هــو املســؤول واملعنــي عــن إزالــة
الظلــم واجلــور مــن عــى وجــه البســيطة،
وإحــال األمــن والعــدل والقســط فيهــا.
إن هــذا الشــخص يتمتــع
النقطــة الرابعــةّ :
بالعصمــة ،فقولــه هــو الواقــع ،فــا جمــال
للخطــأ فيــه ،فهــو مضمــون احلقانيــة ،لينتــج
أنــه والواقــع يشء واحــد ،فهــو البدايــة،
حيــث كانــت البدايــة مــن الواقــع ،فهــو
الواقــع.
النقطــة اخلامســة :إن هــذا الشــخص يتــم
انتخابــه وتعيينــه مــن الســاء وال مدخليــة
﴿وإِ ْذ َق َ
ــال
للنّــاس يف اختيــاره ،قــال تعــاىل َ
َــة إِن ج ِ
ــك لِ ْلم َلئِك ِ
َ
ــل ِف ْال ْر ِ
اع ٌ
َر ُّب َ
ض
ِّ َ
َ
ِ
ِ
ــم َأئ َّمــ ًة
﴿و َج َع ْلن ُ
َخلي َفــ ًة﴾ البقــرةَ ،30 :
َاه ْ
الــر ِ
ـم فِ ْعـ َ
ات
َ ْيــدُ َ
ون بِ َأ ْم ِر َنــا َو َأ ْو َح ْينَــا إِ َل ْي ِهـ ْ
ـل َْ ْ َ
ِ
ِ
الص َ
َــاء الــ َّزكَاة َوكَانُــوا َلنَــا
َوإِ َقــا َم َّ
ــاة َوإِيت َ
ِ
يــن﴾ األنبيــاء.73 :
َعابِد َ
النقطــة السادســة :إن ذلــك الشــخص
 نبيـ ًا كان أو وصيـ ًا -يمثــل عقيــدة ،فقبولــهواإليــان بــه مــن أصــول الديــن ال فروعــه.
هــذه أهــم النقــاط التــي البــد مــن معرفتهــا
واإليــان هبــا يف بحــث اإلمامــة عندنــا.
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قال أمير المؤمنين ( :)Aأَ ْف َض ُل َْ
ْح ِّق).
ال ْع ِ
مال ُلزُو ُم ال َ

آداب العالقة مع
اإلمام المهدي ()Q

إن االرتبــاط بأئمــة أهــل البيــت ()Q
ٍ
ارتبــاط عاطفــي أو وجــداين
ليــس جمــرد
ينــدرج يف إطــار احلــب واملــودة والتفاعــل
العاطفــي أو النفــي ،بقــدر مــا هــو
عالقــة فكريــة وعقيديــة ،وعمليــة تتصــل
لل هلــم مــن موقــع مقــدس يف
بــا جعلــه ا َّ
ِ
ــون اللَّ
ُــم ُت ُّب َ
اإلســام والعقيــدة ﴿ِن كُنت ْ
َفا َّتبِ ُع ِ
ُــم اللُّ﴾ (آل عمــران.)31 :
ــون ُ ْ
يبِ ْبك ُ
عــى أن االرتبــاط باإلمــام احلجــة املهــدي
( )Qليــس جمــرد ارتبــاط بفكــرة عقيديــة
حــي جســد ًا
غيبيــة ،بــل بإنســان كامــل
ٍّ
وروحـ ًا يعيــش بيننــا يرانــا ونــراه ،يعرفنــا
ويوجهنــا إىل حيــث
وال نعرفــه ،يســدّ دنا
ّ
األمــة ،وهــو إمــام
مصلحتنــا ومصلحــة ّ
اإلنــس واجلــن بــل إمــام الكــون وقوامــه،
فلــوال وجــود اإلمــام ( )Aلســاخت
األرض بأهلهــا ،فهــو أمان ألهــل األرض
كــا أن النجــوم أمــان ألهــل الســاء ،كــا
ورد يف األحاديــث املأثــورة ،وهــذا يعنــي
أن اإلمــام( )Aلــو ســحب ألطافــه ومل
يتدخــل يف بعــض الشــؤون ،ومل يعمــل
عــى رعايــة األُمــة وتســديدها يف حركتهــا
ومواقفهــا فــاللَّ وحــده يعلــم كيــف
س ـ ُيصبح حــال املجتمــع اإلســامي ،وإىل
أيــة درجــة مــن االنحطــاط والضيــاع
يمكــن أن يصــل ..فقــد كتــب اإلمــام
( )Aخماطبــ ًا الشــيخ املفيــد(ِ )H
ومــن
ورائــه كل املؤمنــن ...( :إ ّنــا غــر مهملني
ملراعاتكــم وال ناســن لذكركــم ،ولــوال
ذلــك لنــزل بكــم الــأواء (الشــدة وضيــق
املعيشــة) واصطلمكــم (اســتأصلكم)
ّ
جــل جاللــه
األعــداء ،فاتّقــوا اهلل
وظاهرونــا عــى انتياشــكم (إنقاذكــم)
مــن فتنــة قــد أنافــت عليكــم ،هيلــك فيهــا
ويمــى عنهــا
ـم (قــرب) أجلــهُ ،
مــن حـ ّ
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مــن أدرك أملــه( )...هتذيــب األحــكام ،الشــيخ الطــويس :ج ،1ص.)37

وقــد ورد يف بعــض األحاديــث :أن أعاملنــا تُعــرض عليــه ()A
نطهــر
حســن منهــا ،ولذلــك علينــا أن ّ
فيحــزن لسـ ّيئها ،ويفــرح ملــا ُ
لل ورضــا اإلمــام
نفوســنا ونراقــب أعاملنــا لتكــون بمســتوى رضــا ا َّ
احلجــة ( ،)Aوعلينــا أن ننظــر يف صحيفــة أعاملنــا قبــل أن تصــل
إىل حمــره (.)A
وبعــد النظــر يف صحيفــة األعــال ومــن أجــل أن يكــون املؤمــن
باملســتوى الالئــق يف حمــر اإلمــام ( )Aال بــد مــن مراعــاة مجلــة
مــن آداب العالقــة معــه واالرتبــاط بــه ،وهــي تلــك اآلداب التــي
وردت يف األحاديــث عــن أئمــة أهــل البيــت ( )Bوالتــي نذكــر
منهــا هنــا مــا يــي:
* مبايعتــه ( :)Qفقــد ورد يف دعــاء العهــد( :اللهــم إين ُأجــدّ د لــه يف
صبيحــة يومــي هــذا ومــا عشــت مــن أيامــي عهــد ًا وعقــد ًا وبيعــة

العدد ( )65لشهر شوال سنة 1440هـ

قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل ال َ
ْح ِّق َوأَ َح ُّب ُه ْم إِلَى ا ِ
الص ْد ِق).
ْخل ِ
ْق أَ ْقضا ُه ْم ِبال َ
هلل َتعالى أَ ْق َو ُل ُه ْم ِب ِّ
لــه يف عنقــي ال أحــول عنهــا وال أزول أبــد ًا)( .املــزار ،فرجكــم)( .كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الصــدوق ،ص.)485

املشــهدي :ص )664

* إظهــار الشــوق لرؤيتــه ( :)Aعــن اإلمــام
الصــادق ( )Aأنــه قــال وهــو يتشــوق لرؤيتــه...( :
لــو أدركتــه خلدمتــه أيــام حيــايت)( .الغيبــة ،النعــاين:
ص .)254ويف دعــاء الندبــةَ ..( :ه ْ
ــل إِ َل ْي َ
ــن
ــك َيا ْب َ
حــدَ َســبِ ٌ
ــم
َأ ْ َ
يل َف ُت ْلقــى ،)....وفيــه أيضــ ًا ..( :ال ّل ُه َّ
ِ
ِ
ِ
ون إِىل َول ِّيــك ا ُمل َذك ِ
ِّــر بِ َ
َحــن َعبِيــدُ َك ّ
ــك
الشــائ ُق َ
َون ُ
َوبِنَبِ ِّي َ
ــك)..
* الثبــات عــى واليتــه ( :)Aفعــن اإلمــام الباقــر
( )Aأنــه قــال( :يــأيت عــى النــاس زمــان يغيــب
عنهــم إمامهــم ،فيــا طوبــى للثابتــن عــى أمرنــا
يف ذلــك الزمــان ،إن أدنــى مــا يكــون هلــم مــن
الثــواب أن ينادهيــم البــارئ جــل جاللــه فيقــول:
عبادي[عبيدي]وإمائــي! آمنتــم بــري وصدقتــم
بغيبــي ،فأبــروا بحســن الثــواب منــي ،فأنتــم
عبــادي وإمائــي حقـ ًا منكــم أتقبــل ،وعنكــم أعفــو،
ولكــم أغفــر ،وبكــم أســقي عبــادي الغيــث وأدفــع
عنهــم البــاء ولوالكــم ألنزلــت عليهــم عــذايب).
(كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الصــدوق :ص.)330
* االغتــام والبــكاء عــى فراقــه ( :)Aفقــد ورد يف
الــكايف الرشيــف عــن اإلمــام الصــادق ( )Aأنــه
قــالَ ( :ن َفــس املهمــوم لنــا املغتــم لظلمنــا تســبيح)،
لل ليغيبــن إمامكــم ســنين ًا مــن
وعنــه ( )Qأيضـ ًا( :وا َّ
دهركــم ولتمحصــن حتــى يقــال :مــات أو هلــك
ٍ
ـن عليــه عيــون املؤمنــن).
بــأي واد ســلك ،ولتدمعـ ّ
(كــال الديــن ومتــام النعمــة ،الصــدوق ::ص.)347

ُــن
ــم ك ْ
* الدعــاء لــه ( :)Aال ســيام دعــاء( :ال َّل ُه َّ
ِ
ِ
ــك احلج ِ
الســا َعة ِ
ــة ْب ِ
لِ َولِ ِّي َ
وف
ّ
ــن احلســن ِف َهــذه َّ
ا و َق ِ
ك ُِّل ســاع ٍة ولِيــ ًا وحافِظــ ًا ون ِ
َــاص ًا و َدلِيــ ً
اعــد ًا
َ
َ َ َ ّ
ِ
و َع ْون ـ ًا و َع ْين ـ ًا َح َّتــى ت ُْســكنَه َأ ْر َضـ َ
ـك َط ْوع ـ ًا وتُ َ ِّت َعــه
فِ َيهــا َ
ط ِويــاً)( .الــكايف :ج ،4ص.)262
وقــد ورد التأكيــد عــى الدعــاء لــه بتعجيــل الفــرج،
ففــي التوقيــع الرشيــف املــروي عنــه (:)A
(وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل الفــرج فــإن ذلــك

* زيارتــه ( :)Aال ســيام الزيــارات املخصوصــة لــه
كزيــارة آل ياســن .
لل ســبحانه :ســواء يف أمــور
 التوســل بــه ( )Aإىل ا َّاحليــاة الدنيــا ،أو يف أمــور اآلخــرة شــفيع ًا لنــا كــا يف
دعــاء التوســل ،وقــد ورد يف بعــض الروايــات توســل
باإلمــام صاحــب العــر والزمــان ( )Aمنهــا:
ِ
ــم ِّإن َأ ْس َ
صاح ِ
ــك َو ُح َّجتِ َ
ــق َولِ ِّي َ
ــأ ُل َ
ــب
ــك
ك بِ َح ِّ
(ال ّل ُه َّ
ـان  Aإِالّ َأعنْتَنِــي بِـ ِ
الزَّمـ ِ
ـه َعــى َجيـ ِع َأ ُمـ ِ
ـوري َو َك َف ْيتَنِــي
َ
ـؤ ٍذ وطــا ٍغ وبــا ٍغ و َأعنْتَنِــي بِـ ِ
ِ
ـه َف َقــدْ َب َلــغَ
َ َ
َ
بِــه َم ُؤو َنـ َة ك ُِّل ُمـ ْ َ
ِ
ِ
َــم و َد ْي ٍ
ــن،
م ُه
َْ
ِّ
ــم َوغ ٍّ
ــودى َو َك َف ْيتَنــي بِــه ك َُّل َعــدُ ٍّو َو َه ٍّ
ِ
ِ
ِ
إخ ِ
ــن
ــن ُو ْلــدي َو َجيــ ِع َأ ْهــي َو ْ
ــوان َو َم ْ
َو َعنِّــي َو َع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ــن).
ــن َر َّب العا َل َ
خاصتــي آم َ
ــر ُه َو َّ
َي ْعنينــي َأ ْم ُ
* القيــام عنــد ذكــر اســمه ( :)Aالســيام عنــد ذكــر
لفــظ (القائــم) ( ،)Aوروي عــن اإلمــام الرضا ()A
أنــه قــام يف جملســه بخراســان عنــد ذكــر لفظــة القائــم
ووضــع يــده عــى رأســه الرشيــف وقــال( :اللهــم
عجــل فرجــه وســهل خمرجــه) ،ويف كتــاب مشــكاة
األنــوار قــال :ملــا قــرأ دعبــل قصيدتــه املعروفــة عــى
الرضــا ( )Aوذكــره ( ،)Aوضــع الرضــا ( )Aيــده
عــى رأســه وتواضــع قائ ـ ًا ودعــا لــه بالفــرج.
* الصــاة عليــه ( :)Aفقــد ورد اســتحباب الصــاة
عليــه يف أكثــر مــن مــورد كــا يف دعــاء االفتتــاح،
وكالصــاة الــواردة عــن اإلمــام العســكري (:)A
(اللهــم صــل عــى وليــك وابــن أوليائــك ويل األمــر
املنتظــر احلجــة بــن احلســن ( ،)Aاللهــم صــل عــى
وليــك وابــن أوليائــك الذيــن فرضــت طاعتهــم.)..
* التصــدق عنــه ( :)Aفقــد ورد يف دعــاء التصــدق
حــن الســفر( :اللهــم إن هــذه لــك ومنــك وهــي
صدقــة عــن موالنــا حممــد ( ،)Aوصــل عليــه بــن
أســفاره وحركاتــه وســكناته يف ســاعات ليلــه وهنــاره).
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الص ْد َق).
أج َم ُل ا ْل َم ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْح َس ُن ا ْلف ِ
ْح َّقَ ،و ْ
ِعال ما وا َف َق ال َ
قال ما طا َب َق ِّ

عيد الفطر:

ق ــال الش ــيخ املفي ــد :وإن ــا كان عي ــد ًا للمؤمن ــن بمرسهت ــم بقب ــول أعامهل ــم ،وتكف ــر
س ــيئاهتم ،ومغف ــرة ذنوهب ــم وم ــا جاءهت ــم م ــن البش ــارة م ــن عن ــد رهب ــم ج ــل اس ــمه
م ــن عظي ــم الث ــواب هل ــم ع ــى صيامه ــم ،وقرهب ــم واجتهاده ــم.
ويف ه ــذا الي ــوم غس ــل ،وه ــو عالم ــة التطه ــر م ــن الذن ــوب ،والتوج ــه هلل تع ــاىل يف
طل ــب احلوائ ــج ،ومس ــألة القب ــول.
الســـنة فيـــه :الطيـــب ،ولبـــس أمجـــل الثيـــاب ،واخلـــروج إىل الصحـــراء
ومـــن ُّ
والـــروز للصـــاة حتـــت الســـاء.
ويس ــتحب أن يتن ــاول اإلنس ــان في ــه ش ــيئ ًا م ــن املأك ــول قب ــل التوج ــه إىل الص ــاة،
وأفض ــل ذل ــك الس ــكر ،ويس ــتحب تن ــاول يشء م ــن ترب ــة احلس ــن ( ،)Qف ــإن في ــه
ش ــفاء م ــن كل داء ،ويك ــون م ــا يؤخ ــذ مبلغــ ًا (مق ــدار ًا) يس ــر ًا.
ويســـمى هـــذا اليـــوم بيـــوم الرمحـــة ،ويســـتحب فيـــه زيـــارة أيب عبـــد اهلل احلســـن
( ،)Aوكـــذا يف ليلتـــه.

غزوة حنني:

شـــــوال

يف اخلامـــس مـــن شـــوال ســـنة (8هـــ) ،وبعـــد  15يومـــ ًا مـــن فتـــح مكـــة ،كانـــت
غـــزوة حنـــن.
وروي يف س ــبب الغ ــزوة :إن ــه مل ــا خ ــرج رس ــول اهلل ( )Fإىل فت ــح مك ــة أظه ــر أن ــه
يري ــد ه ــوازن ،وبل ــغ اخل ــر ه ــوازن فتهيئ ــوا ومجع ــوا اجلم ــوع والس ــاح وس ــاقوا
معه ــم أمواهل ــم ونس ــائهم وذرارهي ــم حت ــى نزل ــوا بأوط ــاس.
وبلـــغ رســـول اهلل ( )Fاجتـــاع هـــوازن بأوطـــاس ،فجمـــع القبائـــل ورغبهـــم يف
اجله ــاد ووعده ــم الن ــر ..فعق ــد الل ــواء األك ــر ودفع ــه إىل أم ــر املؤمن ــن (،)A
وخ ــرج يف  12أل ــف رج ــل.
وقـــال مالـــك بـــن عـــوف لقومـــه مـــن هـــوازن :ليصـــر كل رجـــل منكـــم أهلـــه
ومالـــه خلـــف ظهـــره ،وأكـــروا جفـــون ســـيوفكم واكمنـــوا يف شـــعاب هـــذا
الـــوادي ويف الشـــجر ،فـــإذا كان غلـــس الصبـــح فامحلـــوا محلـــة رجـــل واحـــد.
فل ــا ص ــى رس ــول اهلل ( )Fالغ ــداة انح ــدر يف وادي حن ــن ..وكان ــت بن ــو س ــليم
ع ــى مقدمت ــه ،فخرج ــت عليه ــم كتائ ــب ه ــوازن م ــن كل ناحي ــة ،فاهنزم ــت بن ــو
س ــليم واهن ــزم م ــن ورائه ــم ،ومل يب ــق أح ــد إال اهن ــزم ،وبق ــي أم ــر املؤمن ــن ()A
يقاتله ــم يف نف ــر قلي ــل.
وكان ــت نس ــيبة بن ــت كع ــب املازني ــة حتث ــوا يف وج ــوه املنهزم ــن ال ــراب ،وتق ــول:
أيـــن تفـــرون؟ عـــن اهلل ورســـوله؟ ومـــر هبـــا عمـــر بـــن اخلطـــاب ،فقالـــت لـــه:
ويلـــك مـــا هـــذا الـــذي صنعـــت؟ فقـــال هلـــا :هـــذا أمـــر اهلل.
فلــا رأى رســول اهلل ( )Fاهلزيمــة ركــض نحــو أمــر املؤمنــن ( )Aببغلتــه ،فــرآه
وق ــد ش ــهر س ــيفه ،فق ــال :ي ــا عب ــاس ي ــا عب ــاس  -وكان صيتــ ًا رفي ــع الص ــوت -
اصع ــد ه ــذا ال ــرب ون ــادي :ي ــا أصح ــاب البق ــرة ،وي ــا أصح ــاب الش ــجرة إىل
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ْح ِّق).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْف َض ُل الن ِ
الر ْف ِق َوأَ ْك َي ُس ُه ْم أَ ْص َب ُر ُه ْم َعلى ال َ
ّاس أَ ْع َملُ ُه ْم ِب ِّ

أي ــن تف ــرون؟ ه ــذا رس ــول اهلل.
ث ــم رف ــع رس ــول اهلل( )Fي ــده ،فق ــال( :الله ــم ل ــك احلم ــد ،وإلي ــك املش ــتكى وأن ــت املس ــتعان) ،فن ــزل
عليـــه جربئيـــل ،فقـــال :يـــا رســـول اهلل ،دعـــوت بـــا دعـــا بـــه موســـى( )Aحيـــث فلـــق اهلل لـــه البحـــر
ونج ــاه م ــن فرع ــون.
َّ
ث ــم ق ــال رس ــول اهلل ( )Fأليب س ــفيان ب ــن احل ــارث :ناولن ــي كفــ ًا م ــن ح ــى ،فناول ــه فرم ــاه يف وج ــوه
املرشكـــن ،ثـــم قـــال( :شـــاهدت الوجـــوه) ،ثـــم رفـــع رأســـه إىل الســـاء وقـــال( :اللهـــم إن هتلـــك هـــذه
العصابـــة لـــن تعبـــد ،وإن شـــئت أن ال تعبـــد ال تعبـــد) ،فنـــزل النـــر مـــن عنـــد اهلل واهنزمـــت هـــوازن،
وكانـــوا يســـمعون قعقعـــة الســـاح يف اجلـــو ،واهنزمـــوا يف كل وجـــه.

شخوص أمري املؤمنني ( )Aإىل صفني:

يف اخلامـــس مـــن شـــهر شـــوال ســـنة (36هـــ) ،خـــرج أمـــر املؤمنـــن ( )Aمـــن النخيلـــة متوجهـــ ًا إىل
صفـــن.
ق ــال ن ــر ب ــن مزاح ــم :مل ــا أراد ع ــي ( )Aالش ــخوص م ــن النخيل ــة ق ــام يف الن ــاس خلم ــس مض ــن م ــن
شـــوال يـــوم األربعـــاء ،فقـــال( :أمحـــد اهلل غـــر مفقـــود النعـــم ...أمـــا بعـــد ،فـــإين قـــد بعثـــت مقدمتـــي،
وأمرهت ــم بل ــزوم ه ــذا امللط ــاط حت ــى يأتيه ــم أم ــري ،فق ــد أردت أن أقط ــع ه ــذه النطف ــة إىل رشذم ــة منك ــم
موطن ــن بأكن ــاف دجل ــة ،فأهنضه ــم معك ــم إىل أع ــداء اهلل إن ش ــاء اهلل ،وق ــد أم ــرت ع ــى امل ــر عقب ــة ب ــن
عم ــرو األنص ــاري ،ومل آلك ــم وال نف ــي ،فإياك ــم والتخل ــف والرتب ــص)
فق ــام إلي ــه معق ــل ب ــن قي ــس الرياح ــي ،فق ــال :ي ــا أم ــر املؤمن ــن واهلل ال يتخل ــف عن ــك إال ظن ــن ،وال
يرتب ــص ب ــك إال مناف ــق.

دخول مسلم بن عقيل ( )Aالكوفة:

يف اخلام ــس م ــن ش ــهر ش ــوال س ــنة (60هـــ) ،وص ــل مس ــلم ب ــن عقي ــل إىل الكوف ــة ،فدخله ــا وبايع ــه م ــن
أهله ــا  18أل ــف رج ــل رس ًا للحس ــن(.)A
وكان احلس ــن ( )Aر ّد ع ــى أه ــل الكوف ــة مجيعــ ًا بكت ــاب واح ــد دفع ــه إىل رس ــولني م ــن أه ــل الكوف ــة
خيربه ــم أن ــه ق ــد بع ــث إليه ــم اب ــن عم ــه مس ــلم ب ــن عقي ــل ،وأن ــه أم ــره أن يكت ــب إلي ــه بحاهل ــم ورأهي ــم.

خروج أول توقيع من اإلمام املهدي ( )Aإىل احلسني بن روح (:)H

يف الس ــادس م ــن ش ــهر ش ــوال س ــنة (305هـــ) ،ص ــدر أول كت ــاب تلق ــاه احلس ــن ب ــن روح م ــن اإلم ــام
امله ــدي ( ،)Aيش ــتمل ع ــى الثن ــاء علي ــه والدع ــاء ل ــه ،وتعريف ــه إىل الن ــاس واألصح ــاب ،وكان احلس ــن
اب ــن روح ت ـ ّ
ـول مه ــام الس ــفارة ع ــن اإلم ــام امله ــدي ( )Aبم ــوت أيب جعف ــر العم ــري س ــنة (305هـــ) ،إىل
أن حل ــق برض ــوان رب ــه يف ش ــعبان س ــنة (336هـــ) ،وه ــو الس ــفري الثال ــث م ــن األربع ــة س ــفراء يف زم ــان
الغيب ــة الصغ ــرى ،ون ــص الكت ــاب:
عرف ــه اهلل اخل ــر كل ــه ورضوان ــه وأس ــعده بالتوفي ــق ،وقفن ــا ع ــى كتاب ــه وثقتن ــا ب ــا ه ــو علي ــه وأن ــه
(نعرف ــه َّ
عندن ــا باملنزل ــة واملح ــل اللذي ــن يرسان ــه ،زاد اهلل يف إحس ــانه إلي ــه إن ــه ويل قدي ــر ،واحلم ــد هلل ال رشي ــك ل ــه،
وص ــى اهلل ع ــى رس ــوله حمم ــد وآل ــه وس ــلم تس ــلي ًام كث ــر ًا).
وهن ــاك مناس ــبات كث ــرة ومهم ــة ق ــد ت ــم ذكره ــا يف الس ــنني الس ــابقة لش ــهر ش ــوال فم ــن أراد االط ــاع
فلرياج ــع.
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ْج ْه ِد).
ْجو ِد َب ْذ ُل ال ُ
الص ْد ِق ا ْل َوفا ُء ِبا ْل َع ْه ِد َوأَ ْف َض ُل ال ُ
قال أمير المؤمنين ( :)Qأَ ْح َس ُن ِّ

حسان بن
ُخ ْوط بن مسعر
الشيباني
اسمه ونسبه:
ـــوط بـــن مســـعر بـــن
حســـان بـــن ُخ ْ
عتـــود بـــن مالـــك بـــن األعـــور بـــن
ذهـــل بـــن ثعلبـــة بـــن عكابـــة بـــن
صع ــب ب ــن ع ــي ب ــن بك ــر الش ــيباين.
الوالدة:
مل نعثر عىل تاريخ والدته.
ـــي :كان رشيفـــ ًا يف
قـــال ا ْبـــ ُن ا ْل َك ْلبِ ّ
قومـــه ،وكان َوافِـــدَ َبكْـــر بـــن وائـــل
إىل النب ــي ( ،)Fوع ــاش حت ــى ش ــهد
اجلَ َمـــل مـــع عـــي ( )Aومعـــه ابنـــاه:
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احلـــارث ،وبـــر؛ وأخـــوه بـــر
بـــن خـــوط وأقاربـــه ،وكان
عـــي ( )Aمـــع
لـــواء اإلمـــام
ّ
ُحســـن بـــن حمـــدوج بـــن بـــر
ـــوط ،ف ُقتـــل فأخـــذه
بـــن ُخ ْ
أخـــوه حذيفـــة ف ُقتـــل؛ فأخـــذه
عمهـــا األســـود بـــن بـــر بـــن
ـــوط ف ُقتـــل ،فأخـــذه عنبـــس
ُخ ْ
حســـان بـــن
بـــن احلـــارث بـــن ّ
ـــوط ف ُقتـــل ،فأخـــذه وهيـــب
ُخ ْ
ـــوط ف ُقتـــل،
بـــن عمـــرو بـــن ُخ ْ
قـــال :وبـــر بـــن حســـان هـــو

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

القائـــل:
ٍ
َأنَا ا ْب ُن َح َّسان ْب ِن ُخوط و َأ ِب
َر ُس ُ
ول َبك ٍْر ُك ِّل َها إِ َل النَّبِي
وكانـــت رايـــة بكـــر بـــن وائـــل يف بنـــي
ُذه ــل؛ وكان ــت ي ــوم اجلم ــل م ــع احل ــارث
بـــن حســـان ف ُقتـــل ،و ُقتـــل معـــه ابنـــه
ومخس ــة م ــن إخوت ــه ،وكان احل ــارث يق ــول:
َأنَا ِ
يس احلَ ِ
ث ْب ُن َح َّس ْ
ار ُ
ان
الرئ ُ
َّ
ِ
ِ
آلل ُذ ْه ٍل َوآلل َش ْي َب ْ
ان
اإلصابةـ ابن حجر:ج ،2ص.58

الوفاة:
استشـــهد مـــع اإلمـــام عـــي ( )Aيـــوم
اجلَ َمـــل ســـنة .36
إيــــــضاح:
أغلـــب أصحـــاب اإلمـــام عـــي ( )Aقـــد
ظلمهـــم التاريـــخ ،ال لـــيء إال كوهنـــم
أصحـــاب وشـــيعة عـــي ( ،)Aبـــل
التاريـــخ ظلـــم إمـــام احلـــق والعـــدل عـــي
( ،)Aوقـــد ورد يف زيـــارة أمـــر املؤمنـــن
(الس َ
ـــا ُم َع َل ْي َ
ْـــت
ـــك َيـــا َو ِ َّل اللَّ َأن َ
(َّ :)A
َأ َّو ُل َم ْ
ظ ُلـــو ٍم( .)...الـــكايف للكلينـــي:ج ،4ص،)569
ف ــإن الظل ــم ال ــذي وق ــع ع ــى اإلم ــام ع ــي
( ،)Aال يمكـــن تصـــوره إال إذا عرفنـــا
وأي ظلـــم
مـــن هـــو اإلمـــام عـــي (ُّ ،)A
وقـــع عـــى البرشيـــة بظلمـــه (صلـــوات
اهلل عليـــه)؟! لـــذا فأصحـــاب اإلمـــام
عـــي ( )Aوإن كتـــب عنهـــم التاريـــخ
وأصحـــاب الســـرة ،لكـــن مل يذكـــر
مواقفهـــم ومنهجهـــم ومل يـــر إىل حياهتـــم
وس ــرهتم وهك ــذا ،وب ــذا أخ ــر رس ــول اهلل
ـى
ـي ،إ ّن ــك ُمبت ـ ً
( )Fعل ّيــ ًا ( ( :)Aي ــا ع ـ ّ
بتـــى بك(.)...مناقـــب آل أيب طالـــب البـــن شـــهر
و ُم
ً

آشـــوب:ج،3ص ،)7نعـــم ،فأعـــداء آل البيـــت
تـــل ّ
( )Bحاولـــوا َق َ
كل مـــن يـــوايل
أه ــل البي ــت النب ــوي أو يعتق ــد بإمامته ــم
وفضائلهـــم ،حتـــى حصدوهـــم حصـــد ًا
ع ــن جدي ــد األرض ،في ــا س ــجنوا الباق ــن
ورشدوا آخريـــن،
َّ
وعرضوهـــم للتعذيـــب َّ
إفراغـــ ًا منهـــم ألحقادهـــم عـــى النبـــي
( )Fألنـــه أبـــاد الزعامـــات اجلاهليـــة،
وق ــدَّ م لألم ــة أوصي ــاءه ،وكان االمتح ــان،
وكان االبتـــاء ،وانطـــوى التاريـــخ عـــى
ٍ
ـــز إال املوالـــون
عقـــود مـــن الظلـــم ،ومل َي ُف ْ
ٍ
ملحمـــد وآل حممـــد صلـــوات اهلل عليـــه
وعليهـــم.
مـــا نريـــد قولـــه هنـــا :إن رجـــال
وأصح ــاب اإلم ــام ع ــي ( )Aوإن كت ــب
عنهـــم التاريـــخ لكـــن بخســـهم حقهـــم
كثـــر ًا ،لـــذا جتـــد حتـــى تاريـــخ والدهتـــم
أو ســـرهتم ومواقفهـــم كلهـــا مغيبـــة،
ـوط ب ــن مس ــعر
والش ــاهد حس ــان ب ــن ُخ ـ ْ
الشـــيباين ،مل نعثـــر لـــه يف كتـــب الرتمجـــة
والس ــر إال م ــا كُت ــب أع ــاه ،واألس ــباب
ك ــا ذكرن ــا آنفــ ًا إلن ــه م ــن ش ــيعة اإلم ــام
عـــي (.)A
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جمتـمعـنـــا

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

شبابنا إىل آين ؟

ال تـــزال تـــؤذي مشـــاعرنا ومشـــاعر الرجولـــة
مناظـــر بعـــض الشـــباب الذيـــن يـــكادون
يذوبـــون رقـــة وأنوثـــة يف لباســـهم وطريقـــة
كالمهـــم ،وسالســـلهم املعلقـــة عـــى
صدورهـــم ،وأصواهتـــم املائلـــة إىل التأنـــث
والرخـــاوة ،واملوســـيقى الصاخبـــة التـــي
تنبع ــث م ــن س ــياراهتم ،ومكاملاهت ــم «اجلوال ــة»
التـــي تـــدل عـــى أن وراء ســـاعة املوبايـــل مـــا
وراءهـــا.
ملاذا هذه امليوعة؟
مـــن أيـــن خـــرج هـــذا النـــوع مـــن الشـــباب؟
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وأيـــن أقســـام الرتبيـــة وعلـــم النفـــس يف
جامعاتنـــا عـــن هـــذه الفئـــة التـــي تنحـــدر
يف أوديـــة اللهـــو وامليـــل إىل تقليـــد النســـاء؟
وهـــل هنالـــك دراســـات تربويـــة درســـت
هـــذه الظاهـــرة ،وإذا كانـــت موجـــودة فأيـــن
ه ــي ،وأي ــن إعالمن ــا وصحافتن ــا ع ــن املناقش ــة
اجلـــادة هلـــذا التوجـــه الـــذي ينـــايف الفطـــرة؟!
كيـــف ســـلك الشـــاب هـــذا الطريـــق البعيـــد
عـــن الرجولـــة والشـــهامة ؟!
س ــؤال ،أول م ــا يوج ــه إىل األرسة الت ــي يعي ــش
فيهـــا هـــذا الشـــاب ،فمـــا ال شـــك فيـــه أن يف

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

األرسة خلــ ً
ا أوج ــد ه ــذا االجت ــاه «املعاك ــس»
لقي ــم الرجول ــة ،ومالم ــح الش ــخصية املس ــلمة
املســـتقيمة ،فاألبـــوان إن كانـــا موجوديـــن
حيتاج ــان إىل وقف ــة حاس ــمة للمناقش ــة ،فلرب ــا
كانـــا يعانيـــان مـــن خلـــل جعلهـــا يرضيـــان
هبـــذا التوجـــه لألبنـــاء ،وهـــذا اخللـــل قـــد
يكـــون ســـلوكي ًا ،وقـــد يكـــون حاجـــة وفقـــر ًا،
وقـــد يكـــون انحرافـــ ًا فكريـــ ًا ،وقـــد يكـــون
انش ــغاالً بمش ــاغل احلي ــاة ،أو بالث ــروة وامل ــال،
أو بالرتحـــال واألســـفار.
األسباب:
هنـــاك عـــدة أســـباب ومـــا نذكـــره ليـــس
كل األســـباب ،بـــل نحـــاول نجمـــل أهـــم
األســـباب بـــا يســـمح بـــه املقـــال.
 الفـــراغ :مـــن أهـــم وأبـــرز األســـباب هـــوالفـــراغ ،فكثـــر مـــن الشـــباب حقيقـــة يعـــاين
مـــن مشـــكلة الفـــراغ يف حياتـــه التـــي جتعلـــه
معطـــ ً
ا ال يـــدري كيـــف يقـــي أوقـــات
فراغـــه.
 املـــال :املـــال الزائـــد عـــن حاجـــة الشـــبابيـــؤدي إىل انحرافهـــم بـــا شـــك ،وخاصـــة
عنـــد األرس التـــي ال يقـــوم الوالـــدان فيهـــا
بضبـــط وجـــوه اإلنفـــاق ومراقبـــة ســـلوك
أوالدهـــم يف ذلـــك.
 قصـــور اجلانـــب الرتبـــوي واإلرشـــادي يفامل ــدراس واجلامع ــات :كثـــر مـــن املجتمعـــات
ال تـــدرك أمهيـــة رســـالة الرتبيـــة والتوجيـــه
واإلرشـــاد يف مجيـــع مراحـــل حيـــاة األجيـــال.
 الســـاح ألصحـــاب القلـــوب الضعيفـــةواألجنـــدات املشـــبوهة يف التغريـــر بشـــبابنا
وحرفهـــم عـــن أخالقهـــم وقيمهـــم ،وليـــس
ٍ
بِ
خـــاف علينـــا مـــا تب ّثـــه كثـــر مـــن القنـــوات
التلفزيوني ــة م ــن برام ــج يك ــون هدفه ــا تدم ــر

أخـــاق الشـــباب ،وح ّثهـــم عـــى الفواحـــش
والرذيلـــة.
الدينـــي :إذ ّ
إن
 واخـــر ًا ضعـــف الـــوازعّ
الشـــباب الـــذي ختـــى أو ابتعـــد عـــن تعاليـــم
دين ــه ورشع ــه س ــيقع ب ــا ش ــك يف االنح ــراف
ٍ
بشـــكل أكـــر مـــن الشـــباب الـــذي متســـك
هب ــا؛ لك ــون الدي ــن أح ــد األس ــباب الت ــي تُع ــزز
جمـــال األخـــاق والقيـــم يف نفـــس اإلنســـان،
كـــا تُنحيـــه عـــن طريـــق الرذيلـــة والفواحـــش
ّ
وكل مـــا ُيمكـــن أن يـــؤذي و ُيزعـــج ا ُملجتمـــع
واألفـــراد.
ومـــا احلـــل يـــا أويل األلبـــاب؟ لقـــد صـــدق
الشـــاعر:
ت
ترج َل ْ
ب أن النساء َّ
وما َع َج ٌ
َ
اب.
ولكن
تأنيث الرجال ُع َج ُ
َّ
كيف نعالج املشكلة:
احلـــل كـــا ذكرنـــا يف طيـــات الـــكالم يبـــدأ
مـــن األرسة والرتبيـــة واملتابعـــة ،والبـــد أن
نحتضـــن هـــذه الرشحيـــة مـــن الشـــباب،
ونبـــن هلـــم بإســـلوب ســـمح وواضـــح أن
تقاليدنـــا وأعرافنـــا احلميـــدة وديننـــا احلنيـــف
ال يســـمحان هبكـــذا مظهـــر ،وعـــى اجلميـــع
أن يـــدرك حجـــم اخلطـــورة حيـــث أصبحـــت
ظاه ــرة خط ــرة وبحاج ــة إىل معاجل ــة رسيع ــة،
ف ــكل يعم ــل م ــن موقع ــه :األرسة ،واملدرس ــة،
واملؤسســـات ،واملراكـــز الثقافيـــة ،وهكـــذا،
حي ــث إن الش ــباب ه ــم ع ــاد املجتم ــع وركن ــه
املتـــن ،وهـــم القـــوة التـــي ُيعتمـــد عليهـــا يف
الشـــدائد وامللـــات ،فلـــوال الشـــباب لســـاد
جمتمعاتنـــا اهلـــرم والضعـــف ،فهـــم عنـــر
القـــوة واالنتـــاج فيهـــا ،ويف نواصيهـــم يعقـــد
األمـــل.
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وق َْ
ال ْطما ِع).
قال أمير المؤمنين (( :)Qأَ ْك َث ُر َمصا ِر َع ا ْل ُع ُق ْو ِل َت ْح َت ُب ُر ِ

النيب إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ( )Kح2

الزال الـكالم يف قصـة النبـي إبراهيم وإسماعيل وإسـحاق ( ...)Bوقلنـا :ليس عندنا
دليـل واضـح على عمـر إبراهيـم ( )Aحينما تقلد مقـام النبـوة ،ولكن نسـتفيد من سـورة
مريـم ،أنـه أثنـاء حماورته لعمـه كان من األنبيـاء.....
مخس صفات بارزة:
يتحـدث القـرآن الكريـم عـن مصـداق كامـل للعبـد الشـكور هلل ،أال وهـو (إبراهيـم) بطل
التوحيد.
ويشري إىل مخس من الصفات احلميدة التي كان يتحىل هبا إبراهيم (.)Q
ِ
يم ك َ
َان ُأ َّم ًة.﴾...سورة النحل ،ص .120
﴿ -1إِ َّن إِ ْب َراه َ
وقد ذكر أسباب ًا كثرية للتعبري عن إبراهيم ( )Aبأنه أمة وأمهها أربع:
األول :كان إلبراهيم شـخصية متكاملة أهلته أن يكون أمة بذاته ،وشـعاع شـخصية اإلنسـان
يف بعـض األحيان يـزداد حتى ليتعـدى الفرد والفرديـن واملجموعة فتصبح شـخصيته تعادل
شـخصية أمة بكاملها.
الثـاين :كان إبراهيـم ( )Aقائـد ًا وقـدوة حسـنة ومعل ًام كبري ًا لإلنسـانية ،ولذلـك أطلق عليه
( ُأ َّمـ ًة)؛ ألن (أمـة) اسـم مفعـول يطلق عىل الـذي تقتدي بـه النـاس وتنصاع له.
الثالـث :كان إبراهيـم ( )Aموحـد ًا يف حميط خال من أي موحد ،فاجلميـع كانوا خيوضون يف
وحـل الشرك وعبـادة األصنام ،فهو واحلـال هذه (أمـة) يف قبال أمة املرشكين الذين حوة.
الرابـع :كان إبراهيـم ( )Aمنبعـ ًا لوجـود أمـة ،وهلـذا أطلـق القرآن عليـه كلمة (أمـة) ،نعم
فقـد كان إبراهيـم أمـة وكان إمامـ ًا عظي ً
ما ،وكان رج ً
لا صانـع أمـة ،وكان مناديـ ًا بالتوحيـد
وسـط بيئـة إجتامعيـة خاليـة مـن أي موحد.
لِ﴾.
 -1صفته الثانية :أنه كان ﴿ َقانِتًا ِّ
﴿حنِي ًفا﴾.
 -2وكان دائ ًام عىل الرصاط املستقيم سائر ًا عىل طريق اهلل ،طريق احلق َ
ـك ِمـ َن ا ُْل ْ ِ
﴿و َل ْ َي ُ
ين﴾ بـل كان نـور اهلل يملأ كل حياتـه وفكـرة ،ويشـغل كل زوايا
ش ِك َ
َ -3
قلبه .
ِ
ِ
ِ
 -4وبعد كل هذه الصفات ،فقد كان َ
﴿شاك ًرا لِّ َ ْن ُعمه﴾.
وبعد عرض الصفات اخلمسة يبني القرآن الكريم النتائج املهمة هلا ،فيقول:
﴿اج َت َبا ُه﴾ للنبوة وإبالغ دعوته.
ْ -1
ِ
ٍ
ِ
﴿و َهـدَ ا ُه إِ َلـى ص َـراط ُّم ْسـتَقي ٍم﴾ وحفظـه مـن كل انحـراف ،ألن اهلدايـة ال تـأيت ألحد
َ -2
عبثـ ًا ،بـل البد مـن توفـر االسـتعداد واألهليـة لذلك.
﴿وآ َت ْينَـا ُه فِـي ا ْلدُّ ْن َيـا َح َسـنَ ًة﴾( .احلسـنة) يف معناهـا العـام كل خير وإحسـان ،من قبيل
َ -3
منـح مقـام النبـوة مـرور ًا بالنعـم املادية حتـى نعمـة األوالد وما شـاهبها.
ِ ِ ِ
ِ
الصالِ ِحي َن﴾.
﴿وإِ َّن ُه في اآلخ َرة َلم َن َّ
َ -4
 -5وختمـت عطايـا اهلل عـز وجـل إلبراهيـم ( )Aملـا ظهـر منـه من صفـات متكاملـة بأن
جعـل دينـه عامـ ًا وشـام ً
ال لكل ما سـيأيت بعـده من زمـان وخصوصـ ًا للمسـلمني ومل جيعل
ِ
ِ
ِ
دينـه خمتصـ ًا بعصر أهل زمانه ،فقـال اهلل عز وجـلُ ﴿ :ث َّم َأ ْو َح ْينَـا إِ َل ْي َ
يم
ـك َأن اتَّبِ ْع م َّلـ َة إِ ْب َراه َ
َحنِيف ًا ﴾.
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ْح َس ِ
ِب).
نات أَ ْف َض ُل ا ْل َمكاس ِ
قال أمير المؤمنين (( :)Qا ْكت ُ
ِساب ال َ

أسوة للجميع
إن منهـج القـرآن من أجـل التأكيد على تعاليمه الق ِّيمـة يعتمد يف كثري مـن املوارد
طريقـة االستشـهاد بنماذج أساسـية يف عـامل اإلنسـانية واحليـاة ،وبعـد التشـديد
مـر بِنـا يف جتنب عقـد الوالء ألعـداء اهلل ،يتحـدث القـرآن الكريم
السـابق الـذي َّ
عـن إبراهيـم ( )Aومنهجه القـدوة كنمـوذج ...وللـكالم تتمة...
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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

ما أحلى معية اهلل
كان ــت هن ــاك ام ــرأة تعي ــش حياهت ــا العادي ــة ..فق ـ ّـررت أن تفع ــل ش ــيئ ًا جدي ــد ًا مل يفعل ــه أح ــد قبله ــا ،حي ــث ق ــررت
أن تراق ــب نفس ــها ع ــن طري ــق وض ــع كام ــرات يف بيته ــا ل ــرى م ــا تفعل ــه يف حياهت ــا ،وتراج ــع ترصفاهت ــا..
األغ ــرب م ــن ذل ــك أهن ــا ق ــررت أن جتع ــل صديقاهت ــا ..يش ــاركوها ه ــذا االختب ــار ويراقب ــون ترصفاهت ــا ،وحيكم ــوا
ع ــى أفعاهل ــا ..وبالفع ــل ب ــدأت امل ــرأة ىف تنفي ــذ فكرهت ــا ..وقام ــت بتثبي ــت كام ــرات يف مجي ــع غ ــرف املن ــزل.
ووافقت صديقاهتا عىل أن يراقبوها .ومع أول اليوم لتطبيق هذه التجربة..
تقول هذه السيدة :إهنا قد شعرت بيشء غريب مل تشعر به من قبل..
فبمج ــرد أهن ــا ش ــعرت أهن ــا حت ــت رقاب ــة ه ــذه الكامريات..جعله ــا مرتبك ــة ،ومضطرب ــة ،وخائف ــة م ــن كل يشء
تفعل ــه ،فه ــى تش ــعر أن ترصفاهت ــا اآلن جي ــب أن تك ــون حمس ــوبة ..حت ــى عندم ــا يش ــاهدها أصدقاؤه ــا تك ــون ع ــى
أكم ــل ص ــورة أمامه ــم.
رن ج ــرس التليف ــون
وتق ــول ه ــذه امل ــرأة :ب ــدأت أح ــاول أن أعي ــش حي ــايت العادي ــة ،وأجتاه ــل الكام ــرا ..وفج ــأة َّ
فكان ــت إح ــدى صديق ــايت ،والت ــي كن ــت أحت ــدث معه ــا يف التليف ــون بالس ــاعات ،ونغت ــاب الكثريي ــن..
ولك ــن ه ــذه امل ــرة مل أس ــتطع أن أحت ــدث معه ــا طويــاً ،خوفــ ًا م ــن الكام ــرا الت ــي تراقبن ــي ،وأغلق ــت التليف ــون
معهـــا رسيعـــ ًا خشـــية أن أخطـــئ يف أي يشء..
وم ــرت الدقائ ــق ،والس ــاعات ..وكل ــا كن ــت أري ــد أن أفع ــل أي يشء مع ــن كن ــت أعت ــاد علي ــه ،أف ّك ــر أن هن ــاك
كام ــرا ..وأن الكام ــرا تراقبن ــي ..والن ــاس س ــوف ت ــراين ..وأن ــا أفعل ــه ..فأتراج ــع رسيعــ ًا
أحسس ــت بضي ــق نف ــي ..ب ــدأت أبح ــث ع ــن أح ــد ألجل ــأ إلي ــه ..وقم ــت ال إرادي ــا فتوض ــأت ألص ــى ألول م ــرة
من ــذ س ــنوات طويل ــة انقطع ــت فيه ــا ع ــن الصالة..وش ــغلتني احلي ــاة الدنيا..وس ــجدت ب ــن ي ــدي اهلل ..أص ــي..
وأبك ــي ..فش ــعرت بعده ــا براح ــة ..وطمأنين ــة كب ــرة ..ال يعادهل ــا أي يشء.
وتعجب ــت م ــن نف ــي ..كي ــف كن ــت بعي ــدة ع ــن ريب..وكي ــف س ــمحت ألي يشء أن يلهين ــي ع ــن الص ــاة وعب ــادة
الرمح ــن
أحسســت اآلن أين ال أرهــب الكامــرا..وال أخــاف منها..ف ــا هيمن ــي اآلن م ــن يراقبني..ومــن سيشــاهد م ــا فعلت ــه..
فل ــم أخ ــش الن ــاس ..وال أخش ــى أي أح ــد س ــوى اهلل س ــبحانه وتع ــاىل ....ومل تع ــد تل ــك الكم ــرات ه ــي الرقي ــب
عيل..وإن ــا أعظ ــم منه ــا ..ه ــو ش ــعوري بمعي ــة اهلل..ال ــذي اليغف ــل ..وال ين ــام..
ّ
فل ــو فرضن ــا أن الكام ــرات س ــجلت كل ترصف ــايت ..ف ــا ال ــذي جيعلن ــي أخ ــاف م ــن الن ــاس الذي ــن ه ــم مث ــي..
أم اهلل!!!.
أأخشى الناس ..وال أخشى اهلل !!!!...حينئذ تذكرت مقولة( ..ال جتعل اهلل أهون الناظرين إليك)..
قم ــت وأغلق ــت الكام ــرات ..فل ــم أع ــد يف حاج ــه إليه ــا ...ول ــن أحت ــاج أن أس ــجل يومــ ًا م ــن حي ــايت ..فعن ــدي
ـي كل أع ــايلَّ ..
وكل ٌأق ــوايل ..واآلن أس ــمع صوت ـ ًا ..ينادين ــي م ــن داخ ــي ..يق ــول( :م ــا أح ــى
مل ــكان يس ــجالن ع ـ ّ
معي ــة اهلل)
ولكن ،ما هذا الصوت...؟؟ لقد سمعت هذا الصوت كثريا ..إنه صوت الضمري..
(اللهم اجعلنا نخشاك ..كأننا نراك) ألن خشية اهلل ..هي أعظم درجة ..وهي اإلحسـان.
فاإلحسان :هو أن تعبد اهلل كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
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