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فضائل وكرامات

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ 4

عن ســـليامن بن مهـــران األعمـــش قال: 
رأيت  إذ  باملوســـم  الطـــواف  يف  أنـــا  بينا 
رجال يدعو وهـــو يقول: اللهـــم اغفر يل، 

وأنـــا أعلم أنـــك ال تفعل.
قـــال: فارتعـــُت لذلـــك، فدنـــوت منه 
وقلـــت: يا هـــذا أنت يف حـــرم اهلل وحرم 
رســـوله، وهذه أيام ُحُرم يف شـــهر عظيم، 

فِلـــَم تيأس مـــن املغفرة؟
قـــال: يا هذا ذنبـــي عظيم. قلـــت: أعظم 

من جبـــل هتامة؟! قـــال: نعم.
قلت: يوازن اجلبال الروايس؟! 
قال: نعم، فان شئت أخربتك.

قلـــت: أخـــربين. قـــال: أخـــرج بنا عن 
منه. فخرجنـــا  احلـــرم، 

فقـــال يل: أنا أحـــد من كان يف العســـكر 
عليه  ســـعد  بن  عمر  عســـكر  املشـــؤوم، 
 ،Q اللعنـــة، حن قتل احلســـن بـــن عيل
وكنـــت أحد األربعن الذيـــن محلوا الرأس 
عىل  محلناه  فلـــام  الكوفـــة،  مـــن  يزيد  إىل 
طريق الشـــام نزلنـــا عىل ديـــر للنصارى، 
وكان الـــرأس معنـــا مركوزا عـــىل رمح، 
وجلســـنا  الطعام  فوضعنا  االحراس،  ومعه 
لنـــأكل، فإذا بكف يف حائـــط الدير تكتب:       

أترجـــو أمة قتلت حســـينا  
                              شفاعـــة جده يوم احلساب

قـــال: فجزعنا مـــن ذلك جزعا شـــديدا، 
ليأخذها،  الكـــف  إىل  بعضنـــا  وأهـــوى 
فغابت ثم عـــاد أصحـــايب إىل الطعام، فإذا 

الكـــف قد عـــادت تكتب مثـــل األول:        

رأس اإلمـــام 
)Q( الحسين
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العـــذاب يف  القيامـــة  يـــوم  وهـــو  شـــفيع              هلـــم  ليـــس  واهلل   فـــال 
فقام أصحابنا إليها، فغابت )ثم عادوا إىل الطعام( فعادت تكتب:

               وقد قتلوا احلسن بحكم جور * وخالف حكمهم حكم الكتاب
فامتنعت عـــن الطعام، وما هنـــأين أكله، ثم أرشف علينـــا راهب من الدير، فرأى نورا ســـاطعا 

عســـكرا. فرأى  فأرشف  الرأس،  فوق  من 
فقال الراهب للحراس: من أين جئتم؟ قالوا: من العراق، حاربنا احلسن.

فقال الراهب: ابن فاطمة، وابن بنت نبيكم، وابن ابن عم نبيكم؟! قالوا: نعم.
قـــال: تّبًا لكـــم، واهلل لو كان لعيســـى بن مريم ابـــن حلملناه عـــىل أحداقنا، ولكـــن يل إليكم 

. جة حا
 قالـــوا: وما هي؟ قال: قولوا لرئيســـكم: عندي عـــرة آالف دينار ورثتها مـــن آبائي، ليأخذها 

مني ويعطيني الـــرأس، يكون عندي إىل وقـــت الرحيل، فإذا رحـــل رددته إليه.
فأخربوا )رئيســـهم(...بذلك، فقال: خذوا منـــه الدنانري وأعطوه إىل وقـــت الرحيل، فجاؤوا إىل 
الراهب، فقالـــوا: هات املال حتـــى نعطيك الرأس، فـــأدىل إليهم جرابن يف كل جراب مخســـة 
آالف دينار، فدعا...)رئيســـهم( بالناقد والـــوّزان، فانتقدها ووزهنا ودفعهـــا إىل جارية له، وأمر 

الرأس. يعطى  أن 
فأخذ الراهب الرأس، فغســـله ونّظفه، وحشـــاه بمســـك وكافـــور )كان( عنده، ثـــم جعله يف 
حريـــرة، ووضعه يف حجـــره، ومل يزل ينـــوح ويبكي حتى نـــادوه وطلبوا منه الـــرأس، فقال: يا 
رأس واهلل مـــا أْمِلـــك إال نفيس، فإذا كان غدا فاشـــهد يل عند جدك حممد أين أشـــهد أن ال إله إال 

اهلل، وأن حممدا O عبده ورســـوله، أســـلمت عىل يديـــك وأنا موالك. 
ثم قال هلم: إين أحتاج أن أكّلم رئيسكم بكلمة، وأعطيه الرأس.

فدنـــا )رئيســـهم( منه فقال: ســـألتك باهلل، وبحـــق حممد صىل اهلل عليـــه وآله أال تعـــود إىل ما 
كنـــت تفعله هبـــذا الـــرأس، وال ُترج هذا الـــرأس من هـــذا الصندوق. فقال لـــه: أفعل.

فأعطاهم الرأس ونزل من الدير، فلحق ببعض اجلبال يعبد اهلل.
ومىض)رئيسهم(، ففعل بالرأس مثل ما كان يفعل يف األول.

فلام دنا من دمشـــق، قال ألصحابـــه: أنزلوا. وطلب مـــن اجلارية )خازنـــه( اجلرابن، فاحرضا 
بـــن يديه، فنظـــر إىل خامته، ثم أمـــر أن يفتحا، فـــإذا الدنانري قـــد حتولت خزفيـــة، فنظروا يف 
َســـَبنَّ اهللَ َغافِـــاًل َعامَّ َيْعَمـــُل الظَّاملُِوَن( )ســـورة إبراهيم:  ســـكتها فإذا عىل جانب مكتوب: )َوال حَتْ
ِذيَن َظَلُمـــوا َأيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن( )ســـورة الشـــعراء: 227(.  42(. وعىل الوجـــه اآلخر: )َوَســـَيْعَلُم الَّ

فقال: إنـــا هلل وإنا إليه راجعـــون، خرست الدنيـــا واآلخرة.
ثـــم قال لغلامنـــه: اطرحوها يف النهـــر، فطرحت، فدخل دمشـــق من الغد، وأدخـــل الرأس إىل 
يزيد، عليـــه اللعنة، )وبعد ماحصل يف جملســـه من احـــداث(..... أمر)يزيد( بالـــرأس فُأدخل 
لنا بالـــرأس، وكل ذلـــك كان يف قلبي، فلم  القبـــة التي بإزاء املجلـــس الذي يرب فيـــه، ووكَّ

لنا أيضـــا بالرأس. حيملني النـــوم يف تلك القبـــة، فلام دخـــل الليل وكَّ
فقـــال األعمش: قلت للرجـــل: تنحَّ عنـــي، ال حترقني بنـــارك، فوّليـــُت وال أدري ما كان من 

. ه خرب
)اخلرائج واجلرائح، قطب الدين الراوندي: ج2، ص582-578(



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

الفقـراء واملحتاجـن يف املنطقة؟ أم هنـاك توجيه 
؟ خر آ

اجلـواب: التبذيـر مبغـوض وحمـّرم رشعـًا فالبد 
مـن اتـاذ اإلجـراءات الالزمـة للمنـع منـه ولو 
كان ذلـك بالتنسـيق بـن أصحاب املـآدب ليوفر 
مـن الطعـام بمقـدار ما يتيـرس رصفـه، وال جيوز 
بـه  تـربع  الـذي  العنـوان  غـري  يف  املـال  رصف 

. جله أل
السـؤال: قـام بعـض املؤمنـون بجمـع التربعات 
لبنـاء مأتـم )احلسـينية(، ولكـن بعـد اجلمع رأى 
بعـض املؤمنـن بأنـه مـن األفضـل اقامـة مركـز 
اسـالمي يقوم بمهـام املأتـم، باإلضافـة اىل مهام 
اسـالمية اخـرى.. ما حكـم املال املجموع باسـم 

املأتم؟
اجلـواب: إذا ُجعت للتـربع يف اقامة نشـاط ديني 
خـاص مـن دون التخصيص باملـكان ترصف يف 

نفـس النشـاط ولو يف موضـع آخر.
لإلمـام  األربعـن  زيـارة  بمناسـبة  السـؤال: 
املواكـب  عـىل  الزائريـن  ومـرور   )Q( احلسـن 
التعـب  وبسـبب  عندهـا  ومكثهـم  احلسـينية 
واإلرهـاق فإهنـم كثـريًا مـا ينسـون حاجياهتـم 
لـدى املواكـب، ولكـن هنـاك صعوبـة حتصيـل 
أصحاهبـا لعـدم وجود آثـار تدل عـىل أصحاهبا، 

املواكـب؟ تلـك  فـام هـو تكليـف أصحـاب 
اجلـواب: مـع اليـأس مـن الوصـول إىل صاحبها 

يتصدق هبـا عـىل الفقـراء املتدينن.
السـؤال: يوجـد ويّل ألحـد احلسـينيات، وتلـك 
احلسـينية يوجـد هبـا صنـدوق بـه مبالـغ خاصة 
باحلسـينية، فهـل جيوز للـويل او بإذنـه االقرتاض 
مـن صنـدوق احلسـينية ملـدة معينـة واعادتـه اىل 
الصنـدوق يف وقـت ال حتتـاج احلسـينية فيـه اىل 
أي مصاريـف، أي أن املبلـغ ال يؤثـر عـىل عطـاء 

السـؤال: تقـام يف منطقتنا العديد مـن املجالس 
احلسـينية لعـدد كبري مـن املآتم وذلك بمناسـبة 
الرسـول  سـبط  لشـهادة  السـنوية  الذكـرى 
األعظـم )O( وأصحابـه األبـرار، وتفاعـل 
 )K( املؤمنـن وتفانيهـم بحـب أهـل البيـت
جعلهـم يدعمـون املآتم باملشـاركة يف املجالس 
السـخي  املـادي  الدعـم  وتقديـم  احلسـينية 
واملعنـوي لتلـك املجالس، حيث تعقـد العديد 
أوقـات  ويف  واحـد  وقـت  يف  املجالـس  مـن 
األخـرى،  للمجموعـات  بالنسـبة  متقاربـة 
وأغلـب هـذه املجالس تقـّدم وجبـات الطعام 
 7 )السـاعة  الباكـر  الصبـاح  منـذ   ) األرز   (
صباحـًا( إىل مـا بعـد الظهـر )السـاعة الثانيـة 
والنصـف(، ممـا سـّبب حالـة من رمـي معظم 
النفايـات. فهـل جيـوز  أماكـن  هـذا األكل يف 
هـذه  مـن  جـزء  رصف  جيـوز  وهـل  ذلـك؟ 
األمـوال التـي يتـربع هبـا املؤمنـون للمآتم عىل 
الفقـراء واملحتاجـن حيـث يوجـد الكثـري من 

الشعائر احلسينية

احللقة الثانية

 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن اإلمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.
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احلسـينية.. فهل جيـوز مثل هذا التـرصف حلاجة 
؟ ئية عقال

اجلواب: ال جيوز.
السـؤال: هـل يفضـل اخلـروج بموكـب العـزاء 
مبكـرًا بثلـة قليلـة مـن املعّزيـن واالنتهـاء قبـل 
ليتجمـع  االنتظـار  أو  الفريضـة  صـالة  وقـت 
وقـت  يصـادف  عندهـا  متأخريـن  املعزيـن 

العـزاء؟ مراسـم  إمتـام  قبـل  الفريضـة 
اجلـواب: يمكـن االنتظـار إىل حـن جتمـع عـدد 
أكـرب مـن املعزيـن ولكـن ينبغـي قطـع مراسـم 
العـزاء حـن دخـول وقـت الصـالة ألدائهـا ثم 

االسـتمرار فيهـا بعـد ذلـك.
)العـزاء/ التعزيـة  قطـع  جيـب  هـل  السـؤال: 

مثـاًل(  )الظهـر  الصـالة  إىل  واملبـادرة  املوكـب( 
عندمـا حيـن الوقـت؟ أو إمتـام مراسـم التعزية؟ 

أوىل؟ وأهيـام 
اجلـواب: األوىل أداء الصـالة يف أول وقتها، ومن 
املهـم جـدًا تنظيم مراسـم العزاء بنحـو ال يزاحم 

ذلك.
السـؤال: لـو صـىّل املكلـف يف جامع او حسـينية 
عـىل  تربتـن  واضعـًا  املقدسـة  املراقـد  أحـد  او 
بعضهـا البعـض للسـجود عليهـام فـام هـو حكم 
صالتـه؟ فيـام إذا كان جاهـاًل باحلكـم او عاملًا او 
سـاهيًا يف بعض صالتـه او كلها نرجـو التفصيل 

يف املسـألة؟
اجلـواب: مـن أحـرز ان املنفعـة املسـّبلة للـرتب 
املوقوفـة عـىل املسـجد او احلسـينية او نحومهـا 
تشـمل اسـتخدامها يف رفع املسـجد عن االرض 
جـاز له ذلـك واال فاألحـوط اجتنابـه، وال يرض 

بصحـة الصـالة يف صـوريت اجلهـل والنسـيان.
السـؤال: مـن يطبـخ الطعام يف حمـرم الغرض منه 

أن جيعلـه ثوابًا للحسـن Q هل يكسـب الشـخص 
جـراء هـذا العمل أجـرًا وثوابًا؟

اجلـواب: نعم فـان إطعـام الطعـام من املسـتحبات 
األكيـدة، وللمؤمن أن هيدي ثواب األعامل احلسـنة 
إىل مـن شـاء فيثيبـه اهلل تعـاىل عىل إحسـانه إحسـانًا 
مضاعفـًا، ومن أفضـل وجوه ذلك اإلطعـام بثواب 

اإلمـام احلسـن )Q( ملا أرشنـا إليه.
عـام يف  هنالـك ظاهرتـان حتصـالن كل  السـؤال: 
املسـري إىل كربـالء يف زيـارة أربعينية اإلمام احلسـن 
كربـالء  إىل  الوافديـن  األخـوة  سـري   -١  :)Q(
املقدسـة عـىل الطريـق املخصـص للسـيارات، فهل 
جيـوز ذلـك مـع العلـم أن الطريـق )سـايد واحـد 

فقـط(؟
الذيـن  املواكـب  أصحـاب  اإلخـوة  يضـع   -2  
 )Q( احلسـن  اإلمـام  زائـري  بخدمـة  يقومـون 
الرسعـة  لتخفيـض  السـيارات  طريـق  يف  حواجـز 

ذلـك؟ جيـوز  فهـل  الزائريـن،  عـىل  حفاظـًا 
اجلـواب: ١- ينبغـي تنظيم املسـري بحيـث ينتفع منه 

الطرفان.
2- ال مانع من ذلك بالتنسيق مع رشطة املرور.

العـزاء  مواكـب  حـول  رأيكـم  هـو  مـا  السـؤال: 
احلسـيني التـي أخـذت جانـب التطـرف بعيـدًا عن 

احلسـينية؟ الثـورة  أهـداف 
اجلـواب: ال ينبغـي التخطـي عـن الطريقـة املتوارثة 
مـن السـلف الصالـح يف إقامة عزاء سـيد الشـهداء 

فداه. أرواحنـا 
السـؤال: مـا هو رأيكـم باللطميـات التي يقـال بأن 

حلنها مـن األحلـان الغنائية؟
وجوبـًا  فاألحـوط  ذلـك  صـح  إذا  اجلـواب: 

؟ ب جتنـا ال ا

 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن اإلمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.



تفسـري القـرآن

َعُلوا  ال َتْ

اللََّ ُعْرَضًة ألَْيَمنُِكْم
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َعُلـوا اهللَ ُعْرَضـًة ألَْياَمنُِكْم َأْن  قولـه تعـاىل: )َوال جَتْ
وا َوَتتَُّقـوا َوُتْصِلُحـوا َبـْنَ النَّاِس َواهلَلُ َسـِميٌع  َتـرَبُّ
ْغـِو يِف َأْياَمنُِكـْم َوَلِكْن  َعِليـٌم، ال ُيَؤاِخُذُكـْم اهللَُ بِاللَّ
ُيَؤاِخُذُكـْم باَِم َكَسـَبْت ُقُلوُبُكـْم َواهللَُ َغُفوٌر َحِليٌم(. 

البقـرة: 224- 225

سبب النزول:
حـدث خـالف بـن صهـر الصحـايب )عبـد اهلل 
بـن رواحـة( وابنتـه، وأقسـم هذا الصحـايب أن ال 
يتدخـل يف اإلصالح بـن الزوجـن، فنزلت اآلية 

تنهـى عن هـذا اللـون مـن الَقَسـم وتلغـي آثاره.
التفسري:

ال ينبغي الَقَسم:
 كـام قرأنا يف سـبب النزول أن اآليتـن أعاله ناظرتان 

إىل سوء االسـتفادة من الَقَسم.
َعُلـوا اهللَ ُعْرَضًة  يف اآليـة األوىل يقـول تعـاىل: )َوال جَتْ
وا َوَتتَُّقوا َوُتْصِلُحوا َبـْنَ النَّاِس َواهللُ  ألَْياَمنُِكـْم َأْن َتـرَبُّ

َسـِميٌع َعِليٌم(.
)األْيـامن( جـع )يمـن(، و )ُعرضـة( بضـم العـن، 
تقـال للبضاعـة وأمثاهلـا التـي تعـرض أمـام النـاس 
يف السـوق، وقـد تطلـق العرضـة عىل موانـع الطريق 

ألهنـا تعـرتض طريق اإلنسـان.
وذهـب البعـض إىل أن املـراد هبـا مـا يشـمل جيـع 
األعـامل، فاآليـة تنهـى عـن الَقَسـم بـاهلل يف األمـور 
باسـمه  االسـتخفاف  وعـن  والكبـرية،  الصغـرية 
الَقَسـم إال يف  سـبحانه، وهبـذا حـّذرت اآليـة مـن 
كبائـر األمـور، وهـذا مـا أّكـدت عليـه األحاديـث

ِلُفـوا  الكثـرية، فقـد روي عـن الصـادق )Q( )اَل حَتْ
بِـاهلل َصاِدِقـَن واَل َكاِذبِـَن َفإِنَّـه َعـزَّ وَجـلَّ َيُقوُل: * 
َعُلـوا اهلل ُعْرَضًة ألَْيامنُِكْم( )البقـرة: 224((. الكايف:  )وال جَتْ

ص434. ج7، 

وأيضـا ورد َعـْن َأيِب َعْبـِد اهللَّ الصـادق )Q( أنه َقاَل: 
)َقـاَل َرُسـوُل اهللَّ )O(: َمـْن َأَجـلَّ اهللَ َأْن حَيِْلـَف بِه 

ا َذَهَب ِمنْـه(. الـكايف: ج7، ص434. َأْعَطـاه اهللَ َخـرْيًا مِمَـّ
ـوَن إىَِل  وأيضـا عنـه )Q( أنـه َقـاَل: )اْجَتَمـَع احْلََواِريُّ
ِعيَسـى )Q(، َفَقاُلـوا َلـه َيـا ُمَعلِّـَم اخْلَـرْيِ َأْرِشـْدَنا، 
ِلُفـوا  َفَقـاَل هَلُـْم: إِنَّ ُموَسـى َنبِـيَّ اهلل َأَمَرُكـْم َأْن اَل حَتْ
ِلُفـوا بِـاهلل َكاِذبَِن  بِـاهلل َكاِذبِـَن، وَأَنـا آُمُرُكـْم َأْن اَل حَتْ

ص434. ج7،  الـكايف:  َصاِدِقـَن(.  واَل 
ولـو أخذنا سـبب نـزول اآلية بنظـر االعتبـار يكون 
مؤداهـا أن الَقَسـم ليـس بعمـل مطلـوب يف األعامل 
الصاحلـة، فكيـف بالَقَسـم برتك األعـامل الصاحلة؟!

ويف اآليـة التاليـة نالحـظ تكملـة هلذا املوضـوع وأن 
الَقَسـم ال ينبغـي أن يكـون مانعـا مـن أعـامل اخلـري 
ْغـِو يِف َأْياَمنُِكـْم َوَلِكْن  فتقـول: )ال ُيَؤاِخُذُكـْم اهللُ بِاللَّ

)L( (، قال: )لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن عليQ( عن أبي عبد اهلل
 لكان تاركا حقا من حقوق رسول اهلل )O(، الن حق الحسين )Q( فريضة من اهلل واجبة على كل مسلم(.

قال اإلمام الصادق )Q(: )وإّن زائر الحسين )Q( إذا وقعت الشمس عليه، أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب، وما تبقي الشمس عليه
ط بدمه في سبيل اهلل(.  من ذنوبه شيئًا، فينصرف وما عليه ذنب، وقد رفع له من الدرجات ما ال يناله المتشحِّ
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ُيَؤاِخُذُكـْم باَِم َكَسـَبْت ُقُلوُبُكْم( أي عـن إرادة واختيار.
يف هذه اآلية يشري اهلل تعاىل إىل نوعن من الَقَسم:

األول: الَقَسـم اللغـو الـذي ال أثـر لـه، وال يعبـأ بـه، 
هـذا النـوع من الَقَسـم يرتدد عىل ألسـن بعـض الناس 
دون التفـات، ويكّررونـه يف كالمهـم عـن عـادة هلـم، 
فيقولـون: ال واهلل... بـىل واهلل... عـىل كل يشء، وإنـام 
ي لغـوا ألنـه ال هـدف لـه ومل يطلقـه املتكلـم عن  ُسـمِّ

عـزم ووعـي، وكل عمـل وكالم مثـل هـذا لغو.
َعـْن َمْسـَعَدَة ْبـِن َصَدَقـَة َعـْن َأيِب َعْبـِد اهللَّ )الصـادق( 
: )ال  )Q( َقـاَل: )َسـِمْعُته َيُقـوُل يِف َقـْوِل اهللَّ َعـزَّ وَجلَّ
ْغـُو َقـْوُل  ْغـِو يِف َأْيامنُِكـْم(، َقـاَل اللَّ ُيؤاِخُذُكـُم اهلل بِاللَّ
ٍء(. الكايف:  ُجـِل اَل واهللَّ وَبـىَل واهللَّ واَل َيْعِقُد َعـىَل يَشْ الرَّ

ص443. ج7، 

مـن هنـا فالَقَسـم الصادر عن اإلنسـان حـن الغضب 
لغـو )إذا أخرجـه الغضب متامـا عن حالتـه الطبيعية(. 
 كـم أننـا نعلـم أيضـا أنـه باإلضافـة إىل توفـر القصـد 
يكـون  أن  جيـب  اجلـاد،  الَقَسـم  يف  والعـزم  واإلرادة 
أقسـم  إذا  وعليـه  حمـرم،  وغـري  مكـروه  غـري  حمتـواه 
أحدهـم خمتـارا أن يرتكـب عمـال حمرمـا أو مكروها، 
فـإن َقَسـمه ال قيمـة لـه وال يلزمـه الوفاء بـه، وحيتمل 
أن يكـون مفهـوم اللغـو يف هذه اآليـة مفهوما واسـعا 

يشـمل هـذا النـوع مـن األيـامن أيضا.
وحسـب اآليـة أعاله ال يؤاخذ اإلنسـان عـىل مثل هذا 

الَقَسـم، وعليه أن ال يرتـب أثرا عليه.
 وجيـب االلتفـات إىل أن اإلنسـان جيـب أن يرتبى عىل 
تـرك مثل هذا الَقَسـم وعـىل كل حال فـإن العمل هبذا 
الَقَسـم غـري واجـب وال كفـارة عليه، ألنـه مل يكن عن 

وإرادة. عزم 
النـوع الثـاين: الَقَسـم الصـادر عـن إرادة وعـزم، هـو 
الَقَسـم اجلـاد اإلرادي الـذي قـرره املـرء بوعـي منـه، 
وبالتعبـري القـرآين هـو الَقَسـم الداخل يف إطار كسـب 
القلـب، وقـد أشـارت اآليـة )89( مـن سـورة املائدة 
إىل هـذا النـوع مـن الَقَسـم بقوهلـا: )َوَلِكـْن ُيَؤاِخُذُكْم 

ْدُتـْم األَْياَمَن(. بِـاَم َعقَّ
ومثـل هذا الَقَسـم معتـرب، وجيب االلتزام بـه، وخمالفته 

ذنـب موجب للكفارة إال يف مواضع سـنذكرها. 
  األيامن غري املعتربة:

اإلسـالم ال حيبـذ الَقَسـم كـام أرشنـا آنفـا، لكنـه 
ليـس بالعمـل املحـّرم، بـل قد يكـون مسـتحبا أو 

واجبـا تبعـا ملـا ترتتـب عليـه مـن آثار.
نظـر  يف  اعتبـار  وال  هلـا  قيمـة  ال  أيـامن  وهنـاك 

منهـا: اإلسـالم، 
وحتـى  وماشـاهبه،  اهلل  اسـم  بغـري  الَقَسـم   -  ١
)عليهـم  اهلـدى  وأئمـة  النبـي  باسـم  الَقَسـم 
السـالم( مثـل هذا الَقَسـم غـري املتضمن اسـم اهلل 
تعـاىل وماشـاهبه ال أثر لـه وال يلزم العمـل به وال 

كفـارة عـىل خمالفتـه.
2 - الَقَسـم عـىل ارتكاب فعل حمـرم أو مكروه أو 
تـرك واجـب أو مسـتحب، حيث ال يرتتـب عليه 
يشء، كأن ُيقِسـم شـخص عـىل عـدم أداء ديـن، 
أو عـىل قطـع رحـم، أو عـىل فـرار مـن جهـاد، 
وأمثاهلـا أو يـرتك إصـالح ذات البـن مثـال، كـام 
الذيـن  بعـض األشـخاص  لـدى  ذلـك  نالحـظ 
واجهـوا بعض السـلبيات من إصـالح ذات البن 
فأقسـموا عـىل تـرك هـذا العمـل. فإن أقسـم عىل 
يشء مـن ذلـك فعليـه أن ال يعتنـي بقسـمه وال 
كفـارة عليـه، وقيل إن هـذا هو معنى قولـه تعاىل: 

ْغـِو يِف َأْياَمنُِكـْم(. )ال ُيَؤاِخُذُكـْم اهللَُّ بِاللَّ
أمـا األيـامن - التـي حتمـل اسـم اهلل وماشـاهبه - 
عـىل أداء عمـل صالـح، فيجـب االلتزام بـه، وإال 
وجبـت عـىل صاحبـه الكفـارة كـام ذكرتـه اآليـة 
ِة  اَرُتُه إِْطَعـاُم َعَرَ )89( مـن سـورة املائـدة: )َفَكفَّ
َأْو  َأْهِليُكـْم  ُتْطِعُمـوَن  َمـا  َأْوَسـِط  ِمـْن  َمَسـاِكَن 
ِريـُر َرَقَبـٍة َفَمـْن مَلْ جَيِْد َفِصَيـاُم َثالَثِة  ِكْسـَوهُتُْم َأْو حَتْ

ـاَرُة َأْياَمنُِكـْم إَِذا َحَلْفُتـْم(. ـاٍم َذلِـَك َكفَّ َأيَّ
تفسـري األمثـل، الشـيخ نـارص مـكارم الشـريازي: ج2، ص١37- 

بتـرصف  ١40

)L( (، قال: )لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن عليQ( عن أبي عبد اهلل
 لكان تاركا حقا من حقوق رسول اهلل )O(، الن حق الحسين )Q( فريضة من اهلل واجبة على كل مسلم(.

قال اإلمام الصادق )Q(: )وإّن زائر الحسين )Q( إذا وقعت الشمس عليه، أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب، وما تبقي الشمس عليه
ط بدمه في سبيل اهلل(.  من ذنوبه شيئًا، فينصرف وما عليه ذنب، وقد رفع له من الدرجات ما ال يناله المتشحِّ
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ـِد ْبـِن اْلُفَضْيـِل َعـْن َأيِب مَحْـَزَة الثُّـاَميِلِّ َعـْن َأيِب َعْبِد  ١- َعـْن حُمَمَّ
اهلل )Q( َقـاَل َسـِمْعُته َيُقوُل: )َأْلَواُح ُموَسـى )Q( ِعنَْدَنا وَعَصا 

ُموَسـى ِعنَْدَنـا، وَنْحُن َوَرَثـُة النَّبِيَِّن(.
2- َعـْن َأيِب احْلََسـِن األََسـِديِّ َعـْن َأيِب َبِصـرٍي َعـْن َأيِب َجْعَفـٍر 
)Q( َقـاَل: )َخـَرَج َأِمـرُي امْلُْؤِمنِـَن )Q( َذاَت َلْيَلـٍة َبْعـَد َعَتَمـٍة 
َهَمًة وَلْيَلـًة ُمْظِلَمًة َخـَرَج َعَلْيُكـُم اإِلَماُم  َهَمـًة مَهْ وُهـَو َيُقـوُل مَهْ
.))Q( َعَلْيـه َقِميـُص آَدَم ويِف َيِده َخاَتُم ُسـَلْياَمَن وَعَصا ُموَسـى
ـِل ْبِن ُعَمـَر َعـْن َأيِب َعْبِد اهللَّ  3- َعـْن بِـْرِ ْبِن َجْعَفـٍر َعْن ُمَفضَّ
 Q َقـاَل: َسـِمْعُته َيُقـوُل: )أَتـْدِري َمـا َكاَن َقِميـُص ُيوُسـَف Q
اُر َأَتـاه  َقـاَل ُقْلـُت اَل َقـاَل إِنَّ إِْبَراِهيـَم )Q( مَلَّـا ُأوِقـَدْت َلـه النَـّ
ه َمَعه  اه َفَلْم َيـرُضَّ ِئيـُل Q بَِثـْوٍب ِمـْن ثَِيـاِب اجْلَنَِّة َفَأْلَبَسـه إِيَّ َجرْبَ
َقه  َحـرٌّ واَل َبـْرٌد َفَلامَّ َحـرَضَ إِْبَراِهيـَم امْلَـْوُت َجَعَله يِف مَتِيَمـٍة وَعلَّ
َقـه إِْسـَحاُق َعـىَل َيْعُقوَب َفَلـامَّ ُولَِد ُيوُسـُف  َعـىَل إِْسـَحاَق وَعلَّ
َقـه َعَلْيـه َفـَكاَن يِف َعُضـِده َحتَّـى َكاَن ِمْن َأْمـِره َما َكاَن  )Q( َعلَّ
َفَلـامَّ َأْخَرَجـه ُيوُسـُف بِِمـرْصَ ِمـَن التَِّميَمِة َوَجـَد َيْعُقـوُب ِرحَيه 
ُدوِن(. َفُهَو  وُهـَو َقْوُلـه: )إيِنِّ ألَِجـُد ِريَح ُيوُسـَف َلـْو ال َأْن ُتَفنِـّ
ِة ُقْلُت ُجِعْلـُت فَِداَك  ـِذي َأْنَزَلـه اهلل ِمـَن اجْلَنَـّ َذلِـَك اْلَقِميـُص الَّ
َفـإىَِل َمـْن َصاَر َذلِـَك اْلَقِميـُص؟ َقاَل إىَِل َأْهِلـه، ُثمَّ َقـاَل ُكلُّ َنبِيٍّ 

.))O( ٍد ه َفَقـِد اْنَتَهـى إىَِل آِل حُمَمَّ َوِرَث ِعْلـاًم َأْو َغـرْيَ
الرتاث كلمة مشـتقة مـن اإلرث؛ ألّن الـرتاث أصلها اللغوي: 
ُوَراث، أْبِدَلـِت الـواُو تـاًء للتخفيـف، ولذلـك القـرآن الكريم 
اسـتعمل الرتاث بمعنـى اإلرث، قال تبارك وتعـاىل: )َوَتْأُكُلوَن 
اَث َأْكاًل مَلًّـا(، واملقصـود بذلك أّن الّشـخص يـأكل نصيَبه  َ الـرتُّ
مـن املـرياث ويـأكل أيًضـا نصيـَب غـريه، لكـّن الـرتاث بعـد 
ذلـك ُاْسـُتْعِمَل يف معنـًى أخـّص مـن اإلرث، اإلرث: كل مـا 
ينتقـل مـن إنسـاٍن بعد موتـه إىل غـريه يسـّمى إرًثا، سـواًء كان 
مـاالً أو كان عـادة مـن العـادات، كأْن يـرث الولـُد عـادة مـن 
عـادات أبيـه، وسـواًء كان شـيًئا ثمينًـا أو كان شـيًئا رخيًصـا، 
لكـن الـرتاث ال يطلق عـىل كل ما يـورث، الـرتاث: يطلق عىل 

املعنـى الـذي جيمع سـمتن:
الّسـمة األوىل: أّن الـرتاث هـو مـا يـورث مـن عّدة أشـخاٍص 
ال مـا يـورث مـن شـخٍص واحـٍد، يعنـي: مـا يرثـه الولـد من 
أبيـه ال يسـّمى تراًثـا، ُيسـّمًى مرياًثـا، ألّنـه ورثـه من شـخٍص 
واحـٍد، أّما لو ورث اإلنسـاُن النجابـة أو الزعامة أو الشـجاعة 
مـن قبيلتـه كلها، هذا يسـّمى تراًثـا؛ ألّنه مل ُيوَرث من شـخٍص 

عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ال تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له المالئكة(.عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.

ُة َوَرَثـُة اأَلِئمَّ
)K( النَِّبيِّيَن 

من كتاب الكايف

احللقة األوىل



11

عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ال تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له المالئكة(.عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.

واحـٍد، وإّنـام أوِرَث مـن قبيلـٍة، أو أوِرَث مـن أّمـة، فالـرتاث مـا ُيـوَرث مـن جمموعـٍة ال من شـخٍص 
واحٍد.

الّسـمة الثانيـة: أّن الـرتاث ليـس أمـًرا مىض بل هو أمـٌر مؤثٌر يف احلـارض، الرتاث يشٌء مـن املايض لكن 
مؤثـٌر يف احلـارض، مـا مل يكـن مؤثـًرا يف احلارض ال يسـّمى تراًثا، لـو كانت هنـاك عادة هجرهـا املجتمُع 
وتركهـا، مثـاًل: يف السـابق كان الّرجـاُل يسـتخدمون احلنـاَء كـام يسـتخدمه النسـاُء، ثـم املجتمع هجر 
هـذه العـادة، هـذا ال يسـّمى تراًثـا، الرتاث مـا يكون من املـايض لكنّه مؤثـٌر يف احلـارض، لذلك جتارب 

األمم الّسـابقة إذا اسـتفاد منهـا األجيـاُل الالحقة يعرّب عنهـا بالرتاث.
ومـن هـذا املنطلـق اإلمـام أمـري املؤمنـن عـيٌل عـرّب عـن القيـادة واإلمامـة التـي كانـت ألجـداده مـن 
األنبيـاء واألوصيـاء بأهّنـا تراثه، )فطفقـُت أرتئي بـن أن أصول بيٍد جـذاَء أو أصرب عىل طخيـٍة عمياء، 
يشـيب فيهـا الّصغـري، وهيـرم فيها الكبـري، ويكدح فيهـا مؤمٌن حتـى يلقى رّبـه، فرأيـُت أّن الّصرب عىل 
هاتـا أحجـى، فصـربُت ويف العـن قـذى، ويف احللـق شـجا، أرى تراثـي هنًبـا(، تراثه هـو القيـادة التي 

اتسـم هبـا أجـداُده مـن األنبيـاء واألوصياء حتـى وصلت إليـه عليه.
فاألئمـة )K( امتـداد لطريـق الرسـاالت وحفظـة حصيلـة النبوات، فهـم ورثـة انبياء اهلل سـبحانه يف 
الدعـوة إىل احلـق والتوحيـد، قال عـز وجـل: )َفَخَلَف ِمـْن َبْعِدِهْم َخْلـٌف َوِرُثـوا اْلِكَتـاَب( االعراف: 

١69، وقـال تعـاىل: )وِرُثوا اْلِكَتـاَب ِمـْن َبْعِدِهْم( الشـورى: ١4.
وقـد رصحـت روايـات أهـل البيـت عليهـم السـالم بـان لألئمـة )K( كافـة الكـامالت واخلصائص 
املتفرقـة يف األنبيـاء، كشـفاء املرىض وأحياء املوتـى وإخبار الناس بـام يدخرون يف بيوهتـم، وهذه كانت 
مـن كـامالت النبـي عيسـى عليـه السـالم، وكمعرفتهم بلسـان الطيـور واحليوانـات وهي مـن كامالت 
النبـي سـليامن )Q(، وكانـت لدهيـم عـى النبـي موسـى )Q( وهي مـن معجزاتـه، فقـد ورد عن أيب 
 )O( وقلـت هلام أنتام ورثة رسـول اهلل )Q( وأبى جعفر )Q( بصـري، قـال: )دخلت عـىل أبى عبـد اهلل
قـال نعـم قلـت فرسـول اهلل وارث األنبياء علم كلـام علموا؟ فقـال يل: نعم فقلت أنتم تقـدرون عىل أن 
حتيـوا املوتـى وتـربئ األكمـه واألبـرص؟ فقـال يل نعم بـإذن اهلل، ثم قـال ادن منـى يا أبا حممد فمسـح 
يـده عـىل عيني ووجهي وأبرصت الشـمس والسـامء واألرض والبيوت وكل شـئ يف الـدار، قال أحتب 
أن تكـون هكـذا ولـك مـا للناس وعليك مـا عليهم يـوم القيمة أو تعود كـام كنت ولك اجلنـة خالصا؟ 

قلـت: أعـود كام كنـت، قال: فمسـح عىل عينـي فعدت كام كنـت( بصائـر الدرجـات: ص289.
وعـن زرارة عـن أيب عبـد اهلل )Q( قـال قـال أمـري املؤمنـن )Q( البـن عبـاس: )ان اهلل علمنـا منطـق 

الطـري كـام علمـه سـليامن بـن داود ومنطـق كل دابـة يف بـر أو بحـر( بصائـر الدرجـات: ص364.
وعـن أيب محـزة عـن أيب عبد اهلل )Q( قال: )يف اجلفر ان اهلل تبارك وتعاىل ملا أنزل اهلل األلواح عىل موسـى 
عليـه السـالم أنزهلـا عليـه وفيها تبيـان كل شـئ كان أو هو كائـن إىل أن تقوم السـاعة فلـام انقضت أيام 
موسـى أوحـى اهلل إليـه ان اسـتودع األلواح وهـي زبرجدة مـن اجلنة جبال يقـال له زينـة،... واأللواح 

عندنـا، وعصا موسـى عندنا، ونحـن ورثنا النبين صـىل اهلل عليهم أجعن...( تفسـري العيـايش، ج2، ص28.
دًا َوِرَث ُسـَلْياَمَن وإِنَّا  ـِل ْبـِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َأُبـو َعْبِد اهلل )Q(: )إِنَّ ُسـَلْياَمَن َوِرَث َداُوَد وإِنَّ حُمَمَّ َعـِن امْلَُفضَّ

ُبـوِر وتِْبَياَن َما يِف األَْلَواِح...( الـكايف: ج١، ص224. ـدًا وإِنَّ ِعنَْدَنا ِعْلَم التَّـْوَراِة واإِلْنِجيِل والزَّ َوِرْثنَـا حُمَمَّ
.)K( ويف العدد القادم انشاء اهلل تعاىل سوف نتناول بشكل مفصل ما ورثه األئمة من األنبياء



مســاجدنــا

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ12

مسجد أبي الفضل العباس
في الكويت

الكويـــت  دولـــة  يف  املســـجد  يقـــع 
ـــر  ـــع حج ـــامل، ووض ـــاح الس ـــة صب منطق
األســـاس لبنائـــه يف عـــام 2002 م وتـــم 
ـــام 2006  ـــزه ع ـــه وجتهي ـــن بنائ ـــراغ م الف
ـــزول  ـــرى ن ـــه يف ذك ـــالة في ـــدأت الص م. ب
ســـورة الدهـــر )هـــل أتـــى(  25 ذي 
احلجـــة ١426 هــــ، وافتتـــح رســـميًا يف 
 الســـابع عـــر مـــن ربيـــع األول ١427هــــ
تيمنـــًا بذكـــرى ميـــالد النبـــي األعظـــم 
مســـاحتها  أرض  عـــىل  يقـــع   .)O(
ــجد  ــتمل املسـ ــع. يشـ ــرت مربـ 2500 مـ
ـــع ل)630 650(  ـــيس يس ـــرم رئي ـــىل ح ع
ــع ل )225 250(  ــوان يسـ . وأيـ ــلِّ مصـ
ــىّل  ــص كمصـ ــان خمصـ . ودور ثـ ــلِّ مصـ

للنســـاء يســـع ل )225 250(. 
ــة  ــة مـــن دوريـــن، وقاعـ وهنـــاك مكتبـ
رحبـــة بمثابـــة ديـــوان للمســـجد تقـــام 
ـــزاء،  ـــي الع ـــح وتلق ـــم الفوات ـــا مراس فيه
واخلدمـــات  اإلدارة  لغـــرف  إضافـــة 

ــاه.  ــة ودورات امليـ ــق العامـ واملرافـ
ــه  ــة بنائـ ــجد وكلفـ ــة املسـ ــت نفقـ بذلـ
ـــد  ـــى وعب ـــف عيس ـــع وق ـــن ري ـــه م وتاثيث
ــد اهلل بـــن  ــاء عبـ الكريـــم وحســـن أبنـ

ــًا(.  ــم اهلل جيعـ نخـــي )رمحهـ
قـــام بتنفيـــذ املـــروع واإلرشاف عليـــه 

املهنـــدس كاظـــم صـــادق.
مأذنة املسجد:

ترتفـــع مئذنـــة املســـجد إىل 34 مـــرت، 
وقـــد ُرّصعـــت بنقشـــة مـــن اآلجـــر 
أمرياملؤمنـــن  الســـم  الفـــريوزي 
املحـــراب  نقشـــة  حتاكـــي   ،)Q(

 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن اإلمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.
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 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن اإلمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.

تتضمـــن  )العلويـــة(  األوىل  لوحتـــان،  حميطهـــا  دائـــر  عـــىل  املئذنـــة  تطـــوق  اخلـــارج.  مـــن 
.)Q( الزمـــان الثـــالث، والثانيـــة  )الســـفىل( زيـــارة خمتـــرصة ملوالنـــا صاحـــب   الشـــهادات 

القبة:
ـــالء  ـــة كرب ـــن ترب ـــع م ـــًا واملصن ـــج حراري ـــرض املعال ـــكايش األخ ـــن ال ـــوة م ـــا كس ـــة يف ذروهت ـــل القب جُتلِّ
ـــة  ـــق القب ـــّوق عن ـــن)K(. تط ـــامء املعصوم ـــة ألس ـــة دائري ـــر لوح ـــة ع ـــة بأربع ـــة مرصع ـــة. والقب املقدس

ـــن. ـــورة ياس ـــة بس ـــا لوح ـــر حميطه ـــىل دائ ع
القبة من الداخل:

ـــف  ـــيخ لط ـــجد الش ـــة مس ـــة قب ـــت بنقش ـــد زخرف ـــرت، وق ـــو ١8 م ـــجد إىل عل ـــية للمس ـــة الرئيس ـــع القب ترتف
ـــن  ـــامء املعصوم ـــة ألس ـــات بيضاوي ـــا لوح ـــذة، تتخلله ـــر ناف ـــة ع ـــة أربع ـــق القب ـــان. يف عن اهلل يف إصفه
ـــَمَواِت َواألَْرِض-.  ـــوُر السَّ ـــة - اهلل ُن ـــا آي ـــرت فيه ـــة حف ـــق القب ـــط عن ـــىل حمي ـــة ع ـــا لوح ـــأيت بعده )K(. ت
ـــتة  ـــاع س ـــرت وارتف ـــف امل ـــار ونص ـــة أمت ـــر مخس ـــي بقط ـــتال النق ـــن الكريس ـــرية م ـــة كب ـــة ثري ـــن القب ـــدىل م تت
ـــاح  ـــىل كل مصب ـــب ع ـــامء الذه ـــت ب ـــد نقش ـــي، وق ـــرض الزاه ـــون األخ ـــًا بالل ـــل 75 مصباح ـــار، حتم أمت
 ،)Q( ـــن ـــري املؤمن ـــم أم ـــة اس ـــجد بزخرف ـــقف املس ـــزدان أس ـــاء )K(. ت ـــاب الكس ـــة اصح ـــامء اخلمس أس
ـــر يف  ـــواء. تنت ـــا اهل ـــث يتخلله ـــجد بحي ـــف يف املس ـــذ التكيي ـــرغ مناف ـــكل مف ـــها بش ـــة نفس ـــي الزخرف وتغط
ـــس  ـــة خلم ـــية، باإلضاف ـــة الرئيس ـــم الثري ـــكل وتصمي ـــس ش ـــن نف ـــات م ـــر ثري ـــجد ع ـــرم املس ـــاء ح أرج

ـــاء. ـــىل النس ـــوه مص ـــذي يعل ـــض ال ـــقف املنخف ـــر للس ـــكل آخ ـــن ش ـــرى م ـــات أخ ثري
املحراب: 

حتفـــة  الداخليـــة  النوافـــذ  وتيجـــان  الرئيســـية  واألبـــواب  املحـــراب  ُيشـــّكل 
لوحتـــن  يتوســـط  فاملحـــراب  واملنجـــور،  والتذهيـــب  اخلـــط  فـــن  يف  رائعـــة 
)Qاإلمام)عـــيل اســـم  واليـــرسى   )Oالنبي)حممـــد اســـم  اليمنـــى   تعلـــو 

ـــن  ـــان م ـــويص )K(. اللوحت ـــي وال ـــح النب ـــاف ومدائ ـــن أوص ـــدًا م ـــر عق ـــي ع ـــع اثن ـــكالن مطل  لتش
ـــرف  ـــب ألح ـــاس املذه ـــث وبالنح ـــط الثل ـــة بخ ـــود، والكتاب ـــي أس ـــار رخام ـــدد بإط ـــر املح ـــام األصف الرخ

ـــام.  ـــىل الرخ ـــة ع ـــة ومركب مفرغ
أمـــا املحـــراب فقـــد جـــاء عـــىل ارتفـــاع جـــدار املســـجد، تعلـــوه مقرنصـــات خشـــبية، جتلـــل ثالثـــة 
مســـتويات متدرجـــة، جـــع القـــوس األول والثـــاين للمحـــراب بإطـــار مقّعـــر مـــن اخلشـــب شـــغلت 
ـــة  ـــت بطريق ـــن )Q( وُطّعم ـــري املؤمن ـــم أم ـــعاره ) اس ـــجد وش ـــع املس ـــل طاب ـــي متث ـــة الت ـــه بالنقش زخرفت
ـــاج  ـــي والس ـــر: املاهوجن ـــب احل ـــواع اخلش ـــف أن ـــك بمختل ـــم، وذل ـــب والتطعي ـــم الرتكي ـــغ ت ـــر والتفري احلف

ـــزان... ـــب ال ـــة بخش ـــة األصلي ـــام الكتاب ـــورد، بين وال
ـــل  ـــم ليص ـــرض 20 س ـــود بع ـــام األس ـــن الرخ ـــط م ـــم رشي ـــاع ١20 س ـــىل ارتف ـــجد ع ـــرم املس ـــط بح حيي
باالرتفـــاع إىل ١40 ســـم، حفـــر عليـــه نـــص الزيـــارة اجلامعـــة الكبـــرية بخـــط فـــاريس جيـــل، تعقبـــه 
ـــر يف  ـــع احلف ـــت مواض ـــد ذّهب ـــم )O(، وق ـــي األعظ ـــرصة للنب ـــارة خمت ـــراء)P( فزي ـــىل الزه ـــوات ع صل

ـــة. اق ـــارزة برَّ ـــر ب ـــام لتظه الرخ
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حقوق الجوارح وآدابها

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ

الدين شـــطران: أحدمهـــا ترك املعايص، واآلخـــر فعل الطاعات. وترك املعايص أشـــد، فـــإن الطاعة يقدر 
 :)O( عليهـــا كل واحد منـــا، أما ترك الشـــهوات ال يقدر عليهـــا إال الصديقـــون، ولذلك قـــال النبي

العـــامل: ج١6، ص656(. )كنز  الســـوَء(  َهَجَر  َمن  )امُلهاجر 
وعنه)O(: )واملجاهد من جاهد نفسه يف اهلل( )كنز العامل: ج4، ص430(.

 واعلـــم أنك إنام تعـــي اهلل بجوارحك، التي أنعـــم اهلل هبا عليك وهـــي أمانة لديك، فاســـتعانتك بنعمة 
اهلل عـــىل معصيته غاية الكفـــران، وخيانتك أمانـــة اودعكها اهلل غايـــة الطغيان، وجوارحـــك فانظر كيف 

ترعاها، وكلكـــم راٍع وكلكم مســـؤول عن رعيته. 
وهـــذه اجلوارح تشـــهد عليك يف عرصـــات القيامة بلســـان فصيح ذلـــق يفضحك عىل مـــأل من اخللق. 

قال اهلل تعـــاىل: )َيْوَم َتْشـــَهُد َعَلْيِهْم َأْلِســـنَُتُهْم َوَأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهـــْم باَِم َكاُنوا َيْعَمُلـــوَن( )النور: 24(. 
ُمنَا َأْيِدهيِْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهم باَِم َكاُنوا َيْكِسُبوَن( يس: 65.  وقال سبحانه: )اْلَيْوَم َنْختُِم َعىَلٰ َأْفَواِهِهْم َوُتَكلِّ

فاحفـــظ جيع جوارحك وال تعـــي اهلل هبا، وقد بن اإلمام زيـــن العابدين)Q( يف رســـالة احلقوق حقوق 
وهي: السبعة  اجلوارح 

ُلُه  ـــرْيِ َوَحْ نَى)وهو القول الفاحـــش(، وَتْعِويُدُه َعَل اْلَ ا َحقُّ الّلَســـان َفإْكَراُمُه َعـــِن اْلَ حق اللســـان: )َوَأمَّ
ـــنَِعِة اْلَقلِيَلِة  ْنَيا َوإْعَفاُؤُه َعـــِن اْلُفُضول ُالشَّ يـــِن َوالدُّ اَجـــِة َوامْلَنَْفَعِة لِلدِّ اُمـــُه إالّ ملَِْوِضِع احْلَ َعـــَل األََدب َوإْجَ
ـــُن اْلَعاِقَل بَعْقلِِه  لِيـــَل َعَلْيه َوَتَزيُّ ا. َوُيَعدُّ َشـــاِهَد اْلَعْقِل َوالدَّ ِة َعائَِدِتَ ُرَها َمـــَع ِقلَّ اْلَفائَِدِة الَّتِـــي ال ُيْؤَمُن َضَ

َة إال باهللِ اْلَعِلِّ اْلَعظِيِم(. ُحْســـُن ِســـرَيتِِه يِف لَِســـانِِه. َوال ُقوَّ
فاللســـان، إنـــام خلق لتكثر به ذكـــر اهلل تعاىل وتالوة القرآن، وترشـــد بـــه خلق اهلل إىل طريقـــه، وتظهر به 
ما يف ضمـــريك من حاجـــات دينك ودنياك، فـــإذا اســـتعملته يف غري ما خلـــق له فقد كفـــرت نعمة اهلل 

فيـــــه.  تعــاىل 
ِدُث يِف َقلبَك  َعَلُه َطِريًقـــا إىَل َقْلبَك إال لُِفوَهة َكِريَمـــة ُتْ ـــْمِع َفَتنِْزهُيُه َعـــْن َأْن َتْ ا َحقُّ السَّ حق الســـمع: )َوَأمَّ
وُب امْلََعاِن َعَل َمـــا فِيَها ِمن  ُه َبـــاُب اْلَكالِم إىَل اْلَقْلـــب ُيَؤدِّي إَلْيـــِه ُضُ ا َأو َتْكِســـُب ُخُلًقـــا َكِرياًم َفإنَّ َخرْيً

َة إال باهللِ(. . َوال ُقوَّ َخـــرْي َأو َشِّ
فاحفـــظ أذنـــك أن تصغي إىل بدعة، أو غيبـــة، أو فحش، أو اخلـــوض يف الباطل، أو ذكر مســـاوئ الناس، 
فإنام خلقت لك لتســـمع هبا كالم اهلل تعاىل، وســـنة رســـول اهلل )O( وحكمة أوليائه، وتتوصل باســـتفادة 
العلـــم هبا، فـــإذا أصغيت هبا إىل يشء من املـــكاره، صار ما كان لـــك عليك، وانقلب ما كان ســـبب فوزك 
ســـبب هالكك وهـــذا غاية اخلـــرسان، وال تظن أن اإلثـــم خيتص به القائل دون املســـتمع ففـــي اخلرب أن 
)املســـتمع رشيك القائل( )رشح هنج البالغة: ج١7، ص37( وأن )املســـتمع  أحد املغتابن( )البحـــار: ج72، ص225(.

ا  ة َتْســـَتْقبُل هَبا َبَصً ـــُه َعامَّ ال َيِلُّ َلَك وَتـــْرُك اْبتَِذالِـــِه إالّ ملَِوِضِع ِعرْبَ َك َفَغضُّ ـــا َحقُّ َبَصِ حـــق البرص: )َوَأمَّ

 : )Q( قال اإلمام الباقر
عن أبي الحسن األول )Q( قال: سمعته يقول: )من أتى الحسين عارفا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.)لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقًا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات(.
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َأو َتْســـَتِفيُد هَبا ِعْلاًم، َفإنَّ اْلَبَصَ َبـــاُب ااِلْعتَِباِر(.
الظلامت،  لتهتدي هبـــا يف  لـــك  العـــن، خلقت  فان 
وتتعـــن هبـــا يف احلاجـــات، وتنظر هبـــا إىل عجائب 
ملكـــوت األرض والســـموات، وتعترب بـــام فيها من 
اآليات، فاحفظهـــا عن ثالث: أن تنظـــر هبا إىل حمرم، 
أو إىل صورة مليحة بشـــهوة نفس، أو تنظر إىل مســـلم 

بعـــن االحتقـــار، أو تطلع هبا عىل عيب مســـلم.
ا َحـــقُّ ِرْجَلْيَك َفـــَأْن ال َتِْش هباَِم  حـــق الرجلن: )َوَأمَّ
َعْلُهـــاَم َمطِيََّتـــَك يِف الطَِّريِق  َتْ إىَل َما ال َيِـــلُّ َلَك َوال 
َا َحاِمَلُتَك َوَســـالَِكٌة بَك  َفإنَّ بَأْهلَِها فِيَهـــا  ِة  امْلُْســـَتِخفَّ

َة إال باهلل(. ـــْبُق َلَك، َوال ُقـــوَّ يِن َوالسَّ َمْســـَلَك الدِّ
فاحفظهام أن متيش هبـــام إىل حرام، أو  تســـعى هبام إىل 
باب الظـــامل، واســـتعملهام لقضاء حاجـــة مؤمن، أو 
خلالص مســـلم أو غري ذلـــك من املقاصـــد الرعية 

. لصحيحة ا
ا َحـــقُّ َيِدَك َفـــَأْن ال َتْبُســـَطَها إىَل َما  حق اليـــد: )َوَأمَّ
ال َيِـــلُّ َلَك َفَتنَـــاَل باَم َتْبُســـُطَها إَلْيِه ِمـــَن اهللِ اْلُعُقوَبَة 
اْلَعــــاِجِل،  يِف  الالئَِمِة  بلَِســـاِن  النَّاِس  َوِمَن  اآلِجِل،  يِف 
َها  َض اهللُ َعَلْيَها َوَلكِـــْن ُتوّقِرَ ــا اْفـــَرَ َـّ َوال َتْقبَضَهـــا ِم
َّا  ا وَبْســـطَِها إىَل َكثرِي ِم َّا َيِـــلُّ َلَ بَقْبِضَها َعـــْن َكثرِي ِم
َفـــْت يِف اْلَعاِجِل  َليَس َعَلْيَها، َفـــإَذا ِهَي َقْد ُعِقَلْت َوُشِّ

يِف اآلِجِل(. الثَّـــَواب  ا ُحْســـُن  َلَ َوَجَب 
تتناول هبام  فاحفظهام عن أن تـــرضب هبام مســـلاًم، أو 
ماالً حرامـــًا، أو تؤذي هبام أحدًا مـــن اخللق، أو تون 
هبـــام يف أمانـــة أو وديعـــة، أو تكتب هبام مـــا ال جيوز 
النطـــق به، فإن القلـــم أحد اللســـانن، فاحفظ القلم 

عام جيـــب حفظ اللســـان منه.
َعَلـــُه ِوَعاًء  ا َحقُّ َبْطنِـــَك َفَأْن ال َتْ حق البطـــن: )َوَأمَّ
الِل  َراِم َوال لَِكثِـــري، َوَأْن َتْقَتِصَد َلُه يِف احْلَ لَِقلِيل ِمـــَن احْلَ
َوال ُتِرَجُه ِمْن َحـــدِّ التَّْقِوَيِة إىَل َحـــدِّ التَّْهِويِن َوَذَهاب 
ـــْبَع  وِع والظمأ َفإنَّ الشَّ ِة، َوَضْبُطُه إَذا َهـــمَّ باجْلُ امْلُـــُروَّ
َوَمْقَطَعٌة  َوَمْثَبَطـــٌة  َمْكَســـَلٌة  التُّخِم  إىَل  بَصاِحبِه  امْلُنَْتِهي 
إىَل  امْلُنَْتِهـــي بَصاِحبِه  الـــري  َوَكَرم. َوإنَّ  َعْن ُكلِّ بـــرِّ 

ِة(. لِْلُمُروَّ َوَمْذَهَبٌة  َوَمَْهَلٌة  َمْســـَخَفٌة  ـــْكِر  السُّ
تنـــاول احلرام والشـــبهة، واحرص عىل  فاحفظها من 
طلـــب احلالل فـــإذا وجدته فاحرص عـــىل أن تقترص 
عىل ما دون الشـــبع فإن الشـــبع يقيس القلب، ويفسد 
الذهن، ويبطـــل احلفظ، ويثقل األعضـــاء عن العبادة 
والعلم، ويقوي الشـــهوات، وينرص جنود الشـــيطان، 

كل ذلـــك تاثري الشـــبع مـــن احلـــالل فكيف من 
احلرام.

َّا ال  ا َحــــقُّ َفْرِجَك َفِحْفُظـــُه ِم حق الفـــرج: )َوَأمَّ
ُه  َيِلُّ َلـــَك َواالْســـتَِعاَنُة َعَلْيِه بَغضِّ اْلَبـــَصِ - َفإنَّ
ِد  ِمـــْن َأْعَوِن األَْعـــَواِن- َوَكْثَرُة ِذْكِر امْلَـــوِت َوالتََّهدُّ
ا بِه، َوبـــاهللِ اْلِعْصَمُة  لِنَْفِســـَك باهللِ َوالتَّخِويـــِف َلَ

َة إال به(. َوالتَّْأيِيـــُد َوال َحْوَل َوال ُقـــوَّ
فاحفظـــه عـــن كل ما حـــرم اهلل تعـــاىل، وكن كام 
ِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهـــْم َحافُِظوَن(  قال اهلل تعـــاىل: )َوالَّ

.)5 )املؤمنون: 
أمل أكن رقيبًا عليك:

قال رســـول اهلل )O(: )ليقفـــّن أحدكم بني يدي 
أمل  فيقـــول: بل،  أمل أوتك مـــاالً؟  لـــه:  فيقول  اهلل 
أرســـل إليك رســـوالً فيقول: بل. ثـــم ينظر عن 
يمينه فال يـــرى إال النـــار ثم ينظر عن شـــامله فال 
يـــرى إال النار فليتـــق أحدكم النار ولو بشـــق ترة 
فإذا مل تـــد فبكلمة طيبة، ثـــم يقول: يـــا ابن آدم 
ما غـــرك يب،  يا ابـــن آدم ما عملت فيـــام علمت، 
يـــا ابن آدم ماذا أجبت الرســـل، يا بـــن آدم أمل أكن 
رقيبًا عليـــك عل عينيـــك وأنت تنظـــر هبام ما ال 
يل لـــك أمل أكن رقيبـــًا عل أذنيـــك وهكذا يعد 

ســـائر األعضاء. )تنبيه اخلواطـــر: ج١، ص305(.
عن اإلمـــام عيل بـــن احلســـن )L(: )ليس لك 
أن تقعـــد مـــع من شـــئت ألن اهلل تبـــارك وتعاىل 
آَياتِنَا  يِف  خَيُوُضـــوَن  ِذيـــَن  الَّ َرَأْيَت  )َوإَِذا  يقـــول:  
ِه  َفَأْعـــِرْض َعنُْهْم َحتَّـــى خَيُوُضوا يِف َحِديـــٍث َغرْيِ
ْكَرى  َبْعـــَد الذِّ َتْقُعْد  ـــْيَطاُن َفال  ُينِســـَينََّك الشَّ ا  َوإِمَّ
َمـــَع اْلَقـــْوِم الظَّاملِِـــَن(. وليس لـــك أن تتكلم بام 
شـــئت ألن اهلل تعاىل قال:  )َوال َتْقُف َمـــا َلْيَس َلَك 
بِِه ِعْلـــٌم(. وألن رســـول اهلل )O( قال: )رحم اهلل 
أو صمت فســـلم(، وليس  فغنم،  قال خـــريًا  عبدًا 
لك أن تســـمع مـــا شـــئت ألن اهلل تعـــاىل يقول: 
ـــْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلِئـــَك َكاَن َعنُْه  )إِنَّ السَّ

َمْســـُئوالً(( )علل الرائـــع: ج2، ص605(.

 : )Q( قال اإلمام الباقر
عن أبي الحسن األول )Q( قال: سمعته يقول: )من أتى الحسين عارفا بحقه غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.)لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقًا وتقطعت أنفسهم عليه حسرات(.
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العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ16

ــنَْت  ــُه، َوَحُس يَرُت ــْت َسِ ــُبُه، َوَصَلَح ــاَب َكْس ــِه، َوَط ــْن َذلَّ يِف َنْفِس ــى ملَِ ــن )Q(: )ُطوَب ــري املؤمن ــال أم ق
ــَعْتُه  ُه، َوَوِس ــاِس َشَّ ــِن النَّ ــَزَل َع ــانِِه، َوَع ــْن لَِس ــَل ِم ــَك اْلَفْض ــِه، َوَأْمَس ــْن َمالِ ــَل ِم ــَق اْلَفْض ــُه وَأْنَف َخلِيَقُت

ــح: ص490. ــق صال ــة، حتقي ــج البالغ ــِة( هن ــْب إىَِل اْلبِْدَع ــنَُّة، َومَلْ ُينَْس السُّ
هــذه احلكمــة جــاءت لبيــان طريقــة الضــامن والتأمــن واحلصــول عــىل مــا يتمنــاه اإلنســان مــن منزلــة 
ــة  ــاء شــخصية الفــرد، ومحاي ــزات والصفــات كفيــل ببن رفيعــة يف اآلخــرة، وان التفاعــل مــع هــذه املمي

ــا وهــذه املميــزات هــي: املجتمــع، وحتصيــل املطلــوب أخروي
امليــزة األوىل: أن ال يكــون مغــرورًا معتــزًا بــام لديــه مــن قــوة أو مــال أو جــاه أو ولــد أو غــري ذلــك، بــل 
رون ذلــك لــه فيكرمــوه وحيرتمــوه ويوقــروه فرتتفــع  يتواضــع للغــري فيكــون باملقابــل أن اآلخريــن يقــدِّ
منزلتــه االجتامعيــة ويــزداد رصيــده بــام يؤّمــن لــه حيــاة عزيــزة، وهــذا مــا يطمــح اليه مــن يتكرب ويشــمخ 
زاعــاًم أنــه يتوفــر عــىل ذلــك مــن خــالل ترفعــه و غطرســته و تعاليــه بينــام إذا الََن وتــأدب ومل يســئ إىل 

اآلخريــن يف تعاملــه فســوف يكســب املنزلــة الرفيعــة يف اآلخــرة والــذي قــد عــرّب عنهــا بــــ طوبــی: 
ــال فقــر(. املفــردات للراغــب:  ــى ب ــال زوال وغن ــاء وعــز ب ــال فن ــاء ب ــة مــن بق )وهــو كل مســتطاب يف اجلن

ــق امُلنــى. ص309( ومــا متثلــه مــن إدراك األمــاين وحتقي

امليــزة الثانيــة: أن يكــون حريصــًا عــىل أن خيلــو كســبه ومــا حيصــل عليــه مــن منافــع دنيويــة مــن احلــرام أو 
الشــبهات ألنــه إذا كان مــا يطلبــه اإلنســان مــن الربــح والعوائــد عــن طريــق مــروع ومــن وجــه حــالل 
ــاب  ــري احلس ــدهتا وعس ــائلة وش ــول املس ــات وط ــام والتبع ــن األوزار واآلث ــف م ــاعده يف التخفي فسيس
وأليــم العقــاب فيكــون مقــره مــا أعــد اهلل تعــاىل للمتقــن املراقبــن لــه يف الــرس والعلــن، أمــا إذا مل يلتــزم 
ــٍو غــري مــروع  ــق ملت ــد مــن طري ــة وطلــب الربــح والعوائ بــكل ذلــك ومتــرد عــىل الضوابــط الرعي

ومــن وجــه حــرام كان مقــره النــار وســاء مصــريًا.
امليــزة الثالثــة: أن يكــون ســليم القلــب طاهــر النفــس صالــح العمــل طّيــب النيــة ليحظــى بذلــك الوعــد 
الــذي وعــده اهلل ســبحانه وتعــاىل، وليتعايــش مــع أفــراد جمتمعــه بــام حيقــق األمــان والســالم والطمأنينــة، 
ــن  ــوا م ــه األرشار لريتفع ــدي ب ــرون ويقت ــه اآلخ ــم من ــع يتعل ــًا يف املجتم ــوًا صاحل ــك عض ــون بذل فيك
حضيــض اجلهالــة إىل مســتوى احلكمــة والعمــل الصالــح، وهــو بذلــك حمــرتم مهــاب وهــذا مــا يســعى 

ــن التوفــر عليــه مــن خــالل النيــة الصاحلــة. اليــه اإلنســان وقــد أمَّ
 فــإذا أمكننــا توفــري عــدة نــامذج فســننقذ املجتمــع مــن حــاالت الــرتدي والوقــوع يف املشــاكل واجلرائــم 

قال اإلمام الحسن العسكري )Q(: )عالمات المؤمن خمس: صالة إحدى وخمسين وزيارة األربعينُسِئَل اإلمام الصادق )Q( ما للمنفق في خروجه لزيارة اإلمام الحسين والمنفق عنده؟ قال: كل درهم بألف درهم(. 
 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم(.

مميزات الفوز يف الدارين
احللقة األوىل
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بــام يربــك الوضــع األمنــي للمجتمــع، فالــكل خائــف ومذعور 
وغــري مســتقر لوجــود ذوي النوايــا الســيئة يف أوســاطهم. 

ــة  ــة ذوي الني ــن، هتيئ ــع اآلم ــاء املجتم ــات بن ــن اولوي إذن م
الطيبــة الصاحلــة احلســنة بــام حيقــق وجــود مرشــدين عمليــًا يف 

ــاس. ــىل النّ ــدي ع ــة والتع ــبة اجلريم ــل نس ــع لتق املجتم
امليــزة الرابعــة: أن يكــون حســن األخــالق يتفاعــل بإجيابيــة مــع 
اآلخريــن ويتعامــل معهــم بــكل احــرتام ومــودة وبــام حيقــق هلم 
فرصــة العيــش بخــري وســالم، وهــذه امليــزة إن أمكننــا حتقيقهــا 
اجتامعيــًا وتكثــري عــدد املتميزيــن هبــا فسنســيطر عــىل حــاالت 
وقــوع اجلريمــة واحلــوادث املؤملــة املنهكــة للمجتمــع بــام ترتكــه 

مــن أعبــاء وأثقــال تــدوم طويــاًل. 
امليــزة الامســة: أن يكــون مواصــاًل اآلخريــن بــام يرفــد 
املحتاجــن ويســاعدهم عــىل توفــري األمــور الالزمــة فيكســب 
ــك  ــاة، كل ذل ــه يف احلي ــن ل ــًا ومؤازري ــاء وأعوان ــك أصدق بذل
بفضــل مــا أنفقــه ممــا زاد عــن حاجتــه ونفقتــه الالزمــة، ألن مــن 
الصعــب عــىل كل أحــد أن ُيقــدم غــريه عــىل نفســه أو يقاســمه 
مــا عنــده، ولكــن إذا َفُضــَل يشء فينفقهــه ليبقــى األجــر واملثوبة 

ــاس.  ــدة وينــر الرتاحــم بــن النّ ــدوم النفــع والفائ وي
ــرء  ــا امل ــىل هب ــب أن يتح ــرى جي ــات أخ ــزات وصف ــاك ممي وهن
ألجــل الفــوز يف الداريــن ســنذكرها يف العــدد القــادم اســتكامالً 

هلــذه احلكمــة إن شــاء اهلل تعــاىل. 
ج١،  اخلرســان:  صــادق  الســيد   ،)Q( عــيل  اإلمــام  أخــالق  املصــدر: 

بتــرصٍف. ص١9١ـ١93 

قال اإلمام الحسن العسكري )Q(: )عالمات المؤمن خمس: صالة إحدى وخمسين وزيارة األربعينُسِئَل اإلمام الصادق )Q( ما للمنفق في خروجه لزيارة اإلمام الحسين والمنفق عنده؟ قال: كل درهم بألف درهم(. 
 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم اهلل الرحمن الرحيم(.
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التــوّســل
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ــل فــالٌن إىل اهلل وســيلًة: إذا عمــل  ــل إىل اهلل بوســيلٍة: إذا تقــّرب إليــه بعمــل، وَوسَّ التوّســل يف اللغــة: توسَّ
عمــاًل تقــّرب بــه إليــه.

والوسيلة: الُقربة.. والدرجة.. واملنزلة عند امللك. املحكم واملحيط األعظم، ابن سيده: ج8، ص6١2.
ــُل بــه إىل الــيشء وُيَتَقــّرب بــه، واملــراد  ويف الدعــاء: )اللهــم آِت حممــدًا الوســيلة(، هــي يف االصــل مــا ُيَتوصَّ
بــه يف احلديــث: القــرب مــن اهلل تعــاىل، وقيــل: هــي الشــفاعة يــوم القيامــة. وقيــل: هــي منزلــة مــن منــازل 

اجلنـّـة. هكــذا قــال ابــن منظــور. لســان العــرب )وســل( ج١١، ص724.
ــى  ــا ملعن ــة بتضّمنه ــن الوصيل ــّص م ــي أخ ــة، وه ــيشء برغب ــل إىل ال ــيلة: التوّص ــب: الوس ــال الراغ وق

ــل( ص560. ــران )وس ــاظ الق ــردات الف ــم مف ــدة 35. معج ــيَلة( املائ ــِه اْلَوِس ــوا إَِلْي ــاىل: )َواْبَتُغ ــال تع ــة، ق الرغب
ــون  ــيشء يك ــاىل ب ــد إىل اهلل تع ــّرب العب ــو أن يتق ــي، فه ــاه االصطالح ــاىل يف معن ــل إىل اهلل تع ــا التوسُّ أّم
ــوا  ــْم إِذ َظَلُم ُ ــْو َأهنَّ ــاىل: )َوَل ــه تع ــاء يف قول ــا ج ــو م ــوب، وه ــل املطل ــاء وني ــتجابة الدع ــيلة الس وس
ابــًا َرِحيــاًم( ، فهــم بعــد  ُســوُل َلَوَجــُدوا اهللَ َتوَّ َأْنُفَســُهْم َجــاُءوَك َفاْســَتْغَفَروا اهللَ َواْســَتْغَفَر هَلُــُم الرَّ
اســتغفارهم يّتخــذون مــن اســتغفار الرســول )O(، هلــم وســيلة لنيــل توبــة اهلل عليهــم ورمحتــه 

ُسِئَل اإلمام الصادق )Q(: ما لمن مات في سفر زيارة اإلمام الحسين قالQ: )تشيعه المالئكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه(.
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 .)O( ــول ــاء الرس ــل بدع ــذا توسُّ ــم، وه  إّياه
ثم إن التوسل يتصور عىل قسمن:

ــام أو  ــّي أو إم ــّق نب ــن اهلل بح ــب م ــارة نطل ١- ت
ــا. ــي حوائجن ــح أن يق ــد صال عب

كــام ورد الدعــاء : )اللهــم أيّن أســألك بحــق حممــد 
وآل حممــد  عليــك أن تصــيل عــىل حممــد وآل حممــد 
وأن جتعــل التــور يف بــرصي ...الدعــاء(، ) اللهــم 
ــم  ــم...(، ) الله ــرأن العظي ــق الق ــألك بح أين اس
أين اســألك بحــق األئمــة الراشــدين املهديــن 

اهلاديــن(.
ــد  ــويص والعب ــي وال ــن النب ــب م ــارة نطل 2- وت

ــج. ــاء احلوائ ــن اهلل قض ــب م ــح أن يطل الصال
ـُـْم إِذ َظَلُموا َأْنُفَســُهْم  كــام يف قولــه تعــاىل: )َوَلــْو َأهنَّ
ــوُل  ُس ــُم الرَّ ــَتْغَفَر هَلُ ــَتْغَفَروا اهللَ َواْس ــاُءوَك َفاْس َج

ــًا َرِحيــاًم( النســاء:64. اب َلَوَجــُدوا اهللَ َتوَّ
الوسيلة يف القرآن:

ــوا  ــة عــن أوالد يعقــوب: )َقاُل وقــال تعــاىل حكاي
ــَن  ــا َخاطِِئ ــا ُكنَّ ــا إِنَّ ــا ُذُنوَبنَ ــَتْغِفْر َلنَ ــا اْس ــا َأَباَن َي
ــوُر  ــَو اْلَغُف ــُه ُه ــْم َريبِّ إِنَّ ــَتْغِفُر َلُك ــْوَف َأْس ــاَل َس َق

ــف:97ـ 98. ــُم( يوس ِحي الرَّ
قــد ورد لفــظ الوســيله يف القــرآن الكريــم يف 

موضعــن:
ــوا  ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأهيُّ ــاىل: )َي ــه تع االول: يف قول
ُقــوا اهللَ َواْبَتُغــوا إَِلْيــِه اْلَوِســيَلَة َوَجاِهــُدوا يِف  اتَّ

َســبِيِلِه َلَعلَُّكــْم ُتْفِلُحــون( املائــدة: 35
ــه  ــرازي: الوســيلة، فعيلــة، مــن َوَســل إلي قــال ال

ــد الشــاعر: ــه. قــال لبي ــرب إلي إذا تّق
أرى الناَس ال يدرون ما قدَّ أمرهم

                                     أال كل ذي لبٍّ إىل اهلل واِسُل
ــل  ُيَتوسَّ التــي  هــي  فالوســيلة  متوســل.  أي 
ص225. ج6،  الــرازي:  تفســري  املقصــود.  إىل   هبــا 
ِذيــَن  واملوضــع الثــاين: يف قولــه تعــاىل: )ُأولِئــَك الَّ
ــَرُب  ــْم َأْق ُ ــيَلَة َأهيُّ ــُم اْلَوِس ِ ــوَن إىَِل َرهبِّ ــوَن َيْبَتُغ َيْدُع
ــَك  اُفــوَن َعَذاَبــُه إِنَّ َعــَذاَب َربِّ َوَيْرُجــوَن َرمْحََتــُه َوخَيَ

ــُذورًا( االرساء 57. َكاَن حَمْ
والوســيلة هنــا مل تــرج عــن معناهــا االول، فهــي 
التوصــل والتقــّرب، ورّبــام اســتعملت بمعنــى مــا 
بــه التوّصــل والتقــّرب، ولعّله االنســب بالســياق.

حقيقة الوسيله:
ــل إّنام هــو اتاذ   ومــن كل مــا تقــّدم ُيعَلــم أّن التوسُّ

الوســيلة املقصــود، ومعــه يكــون االنســب 
ــل  ــه التوّص ــم ب ــا يت ــا م ــيلة أهّن ــى الوس يف معن
والتقــّرب ال مــا يصــوره بعــض احلاقديــن عــىل 
ــك  ــن ذل ــذوا م ــاهلل ليتخ ــه رشك ب ــب بان املذه
وســيلة لتكفــري مــن خيالفهــم، فقــد روي عــن 
عثــامن بــن حنيــف أنــه قــال: إن رجــاًل رضيــرًا 
ــي،  ــال: أدع اهلل أن يعافين ــي )O( فق ــى النب أت
ــئَت  ــوت، وإن ش ــئَت دع ــال)O(: )إن ش فق
فادعــه)أي:  قــال:  خــري(،  وهــو  صــربَت 
أن   )O( فأمــره  يعافينــي(،  ان  اهلل  فأدعــو 
يتوّضــأ فيحســن وضــوءه ويصــيّل ركعتــن 
ويدعــو هبــذا الدعــاء: )اللهــّم إيّن أســألك 
وأتوّجــه إليــك بنبّيــك نبــّي الرمحــة يا حممــد إيّن 
أتوّجــه بــك إىل ريّب يف حاجتــي لتقــىض اللهــم 
شــّفعه يّف(. قــال ابــن حنيــف: فــواهلل مــا تفّرقنا 
ــا كأن مل  ــى دخــل علين ــا احلديــث حّت وطــال بن
 يكــن بــه رّض. ســنن ابــن ماجــة: 44١/١ الرقــم ١385.

ــاة  ــلمن يف حي ــرية املس ــرت س ــد ج ــذا وق ه
عــىل  وفاتــه  وبعــد   ،)O( األكــرم  النبــي 
الصاحلــن  وباألوليــاء   )O( بــه  التوســل 
واالستشــفاع بمنزلتهــم وجاههــم عنــد اهلل واّن 
ــاىل:  ــه تع ــك بقول ــا بذل ــد أمرن ــبحانه ق اهلل س

)وابتغــوا إليــه الوســيلة( املائــدة:35 
فاألنبيــاء واألوصيــاء واألوليــاء الصاحلــون 
ــام هــم واســطة فيــض ومــن الوســائل التــي  اّن
فالتوّســل هبــم  نصــل هبــا إىل اهلل ســبحانه 
ــل  ــو مل نتوّس ــل ل ــه، ب ــّل جالل ــاهلل ج ــل ب توس
ــا خالفنــا اهلل يف عبادتــه والتوّســل بــه،  هبــم فإّن
الّن اهلل يريــد العبــادة والتوّســل الــذي هــو 
يأمــر هبــا، ال اّن االنســان بعقلــه وفكــره يعبــد 
ــره اهلل أن  ــا أم ــيطان عندم ــال الش ــام ق ــه، ك رّب
يســجد آلدم )Q( ان يعفيــه عــن هــذه الســجدة 
ويســجد هلل ســجدة مل يســجدها أحــد مــن 
ــه ســبحانه  ــه ذلــك إلن ــى اهلل علي املالئكــة، فأب
ــي هــو يريدهــا ال  ــادة والســجدة الت ــد العب يري
ــن  ــا ع ــد ورد يف أحاديثن ــا، وق ــو يريده ــا ه م
ــا  ــّرف اهلل وبن ــا ع ــار )K(: )بن ــة األطه األئم
ــى  ــه يؤت ــذي من ــاب اهلل ال ــم ب ــد اهلل(، فه يعب
ــامء واألرض،  ــن الس ــل ب ــبب املّتص ــم الس وه
فاتــاذ الوســيلة هــو مــن األمــور التــي امــر اهلل 

ــض. ــور البع ــام يص ــا رشك ك ــا ال اهن هب

ُسِئَل اإلمام الصادق )Q(: ما لمن مات في سفر زيارة اإلمام الحسين قالQ: )تشيعه المالئكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه(.
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االستجــابــة
 الستـــنصاره ومبايعته

  أول َمــن يبــادر لبيعــة االمــام املهــدي 
ــه  ــتنرص في ــذي يس ــكان ال )Q( يف امل
ــام  ــن واملق ــن الرك ــا ب ــلمن أي م املس
هــم صفــوة أنصــاره: )فُيبايــع مــا 
ــف،  ــة وني ــام ثالثامئ ــن واملق ــن الرك ب
النجبــاء  فيهــم  بــدر،  أهــل  عــّدة 
مــن  واألبــدال  مــرص  أهــل  مــن 
الشــام واألخيــار مــن أهــل  أهــل 
ص2١3 ج60،  األنــوار:  بحــار   العــراق(. 
ــة  ــث الريف ــض األحادي ــرّصح بع وُت
أن أصحابــه اخلاصــن أي الثالثامئــة 
مكــة  يف  جُيمعــون  عــر  والثالثــة 
وبصــورة إعجازيــة أو رسيعــة بوســائل 
ظهــور  ليدركــوا  املتطــورة  النقــل 

اإلمــام )Q( ويبايعــوه.
وُيســتفاد مــن جمموعــة مــن األحاديــث 
ــة  ــول البيع ــة قب ــض يف البداي ــه يرف أن
وخياطــب املبايعــن بالقــول: )وحيكــم! 
كــم عهــٍد قــد نقضتمــوه؟ وكــم دٍم قــد 
ج2،  املفيــد:  للشــيخ  اإلرشــاد  ســفكتموه؟( 
ص379، ويبــدو أن هــذا الرفــض يمثــل 

ــؤولية  ــن بمس ــعار املبايع ــة إلش حماول
ــم  ــي ه ــة الت ــة، واملهم ــات البيع وتبع
ــّده  ــه ج ــا فعل ــري م ــا نظ ــون عليه مقبل
اإلمــام عــيل )L( عنــد إقبــال النــاس 

ــه بعــد مقتــل عثــامن. عــىل بيعت
ــة  ــة اجلبه ــة وتصفي ــه اىل الكوف خروج

ــة: الداخلي
ــة  ــًا للكوف خيــرج )Q( بجيشــه متوجه
لتحركــه  منطلقــًا  يتخذهــا  التــي 
ــفياين  ــة الس ــاء فتن ــد إهن ــكري بع العس
يف  بجيشــه  يقــع  الــذي  واخلســف 

ص496(. ج3،  اهلــداة:  )إثبــات  البيــداء 
وعندمــا يدخــل الكوفــة جيــد فيهــا ثــالث رايــات تضطرب)غيبة 
الطــويس: 284( فيوّحدهــا، وينهــي اضطراهبــا بنــره لراية رســول 

اهلل )O( املذخــورة عنــده )هتذيــب األحــكام للشــيخ الطــويس: ج4، 
ــع  ــه م ــا يف معركت ــة فيه ــاق املتبقي ــوب النف ــي جي ص300( وينه

ــرصه  ــة. وتن ــة بالبرتي ــث الريف ــا األحادي ــي تصفه ــة الت الفرق
املالئكــة التــي نــرصت جــده رســول اهلل )O( يف معركــة 
ــه  ــة أن ــث الريف ــر األحادي ــدي: ١44( وتذك ــي اهلن ــان املتق بدر)بره
يواجــه وأصحابــه وجيشــه صعوبــات شــديدة وتعبــًا يف بدايــة 
حتركــه العسكري)تفســري العيــايش: ١ / 65، اختصــاص الشــيخ املفيــد: 256(، 
وحروبــه التــي تســتمر ثامنيــة أشــهر لتصفيــة اجلبهــة الداخليــة 
فيــام تســتمر مالمحــه عريــن عاما)املالحــم والفتــن لنعيــم بــن محــاد: 95، 

ــدي: ١4١(. ــي اهلن ــان املتق ــدرر ١45، بره ــد ال عق

:)L( دخوله بيت املقدس ونزول عيسى
  تنــّص الكثــري مــن الروايــات عــىل دخولــه )Q( بيــت املقــدس 
بجيشــه ضمــن إطــار حادثــة مهمــة للغايــة، هــي نــزول نبــي 
ــوص  ــه نص ــّرت بعودت ــذي ب ــم )Q( ال ــن مري ــى ب اهلل عيس
ــب  ــة يف الكت ــة املروّي ــث الريف ــة اىل األحادي ــل إضاف االنجي
الروائيــة املوّثقــة عنــد أهــل الســنة والشــيعة)معجم أحاديــث اإلمــام 

.))O( عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول اهلل )Q( من أتى قبر الحسين( :)Q( قال اإلمام الصادق.)من صلى عنده ركعتين ال يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه( :؟ قال Qما لمن صلى عند اإلمام الحسين :)Q( ُسِئَل اإلمام الصادق
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ــة  ــث الريف ــر األحادي ــدي)Q(: 449/١( وتذك امله

قصــة صــالة عيســى)Q( صــالة الفجــر خلــف 
ــرض  ــض ع ــد أن يرف ــدي )Q( بع ــام امله اإلم
ــة  ــى)Q( إلمام ــدم عيس ــأن يتق ــام)Q( ب اإلم
الصــالة معلــاًل الرفــض بــأن هــذه الصــالة 
ــه  ــدي)Q(، فيقّدم ــام امله ــل اإلم ــت ألج ُاقيم
الرســالة  خامتيــة  اىل  إشــارة  خلفــه  ويصــيّل 
املحمديــة، ويف ذلــك نــرصة مهمــة للثــورة 
ــذي  ــريب ال ــامل الغ ــا للع ــث توّجهه ــة حي املهدوي

ــيحية. ــه باملس ــن معظم يدي
اهلل  عجــل  ـ  املهــدي  دخــول  أن  ويظهــر 
فرجــه ـ يكــون بعــد حتريرهــا مــن اإلفســاد 
لــذا  عليهــا،  حاكميتهــم  وإهنــاء  اليهــودي 
ــول  ــأن دخ ــول ب ــن الق ــن املمك ــون م ــد يك ق
بعــد  يكــون  املقــدس  بيــت   )Q( اإلمــام 
تصفيتــه اجلبهــة الداخليــة ومقدمــة ملواجهــة 
األعــداء خــارج العــامل اإلســالمي أو الــروم 
ــح كل األرض.  ــات، وفت ــري الرواي ــب تعب حس
مــن هنــا نفهــم رس توقيــت نــزول عيســى 
)Q(املهــدى دخــول  مــع   )Q(املســيح 

بيت املقدس.
الدجــال وإهنــاء حاكميــة احلضــارات  قتــل 

املاديــة:
ــدث  ــي تتح ــة الت ــث الريف ــم األحادي إّن معظ
ــرس  ــه بك ــر قيام ــى )Q( تذك ــزول عيس ــن ن ع
الصليــب ورجــوع النصــارى عــن تأليهه)الربهــان: 
الــذي هــو رمــز  ـ  الدجــال  قتــل  ثــم   )١١8

ــدي  ــىل ي ــه أو ع ــىل يدي ــة ـ ع ــارات املادي احلض
.)L( االمــام املهــدي بمعونتــه

)Q( ومــع رجــوع النصــارى عــن تأليــه عيســى 
أئمــة  خلاتــم  نبيهــم  ملنــارصة  ومشــاهدهتم 
ــم  ــواب دخوهل ــح أب ــن تتفت ــالم املعصوم اإلس
ــكان  ــن س ــرب م ــبة األك ــم النس ــالم ـ وه اإلس
ــة  ــرس مهم ــك تتي ــة لذل ــرس، ونتيج األرض ـ بي
احلضــارات  عــىل  والقضــاء  الدجــال،  قتــل 

الدولــة  وإقامــة  األرض،  وفتــح  الطاغوتيــة، 
ــاء  ــة البن ــدء عملي ــة، وب ــة العادل ــالمية العاملي اإلس
.)K( األنبيــاء  أهــداف  وحتقيــق  اإلصالحــي، 

ــة  ــات الرئيس ــاز ـ املحط ــو اإلجي ــىل نح ــذه ـ ع ه
ــد  ــه ـ بع ــل اهلل فرج ــدي ـ عج ــام امله ــرك اإلم لتح
ظهــوره، وكل منهــا يشــتمل عــىل تفصيــالت كثــرية 

ــا.  ــال لذكره ــع املج ال يس
:)O( سريته سرية جّده رسول اهلل

تنــص األحاديــث الريفــة أنــه )Q( يســري بســرية 
ــن  ــن جاهليت ــت ب ــال: )ُبعث ــذي ق ــده )O( ال ج
ألُخرامهــا رش مــن أوالمهــا( غيبــة النعــامين: 3١5، وبــّن 
الُمتــه الكثــري مــن مظاهــر اجلاهليــة الثانيــة األشــد 
رشًا، وقــد حتــدث النبــي )O( عــن غربة اإلســالم 
ــد: 6  ــند أمح ــك )مس ــلمون ذل ــه املس ــل عن ــده ونق بع
 / 290، صحيــح مســلم: 4 / 2208، ســنن أيب داود: 4 / ١08(.

 ،)O( يصنــع كام صنع رســول اهلل( :)Q( فاملهــدي
هيــدم مــا كان قبلــه كــام هــدم رســول اهلل )O( مــا 
كان قبلــه ويســتأنف اإلســالم جديــدًا( )بحــار األنــوار: 
52 / 308( ولكــن ثمــة فروقــًا بن الســريتن تفرضهام 

منهــا.  لــكل  الزمانيــة  اخلصوصيــات   بعــض 
:)O( إحياء السنة وآثار النبي

ــربى  ــة الك ــدي )Q( اإلصالحي ــة امله ــوم حرك تق
عــىل أســاس إحيــاء الســنة املحمديــة وإقامتهــا كــام 
قــال رســول اهلل )O(: )رجــل مــن عــرتيت ُيقاتــل 
ــامل  ــي( )ك ــىل الوح ــا ع ــت أن ــام قاتل ــنتي ك ــىل س ع
ــري  ــئ( )تفس ــري ال خُيط ــو أث ــو )يقف ــن: 672( وه الدي

ــو )رجــل  العيــايش: ١ / ١97، إثبــات اهلــداة: 3 / 549( وه

منّــي اســمه كاســمي حيفظنــي اهلل فيــه ويعمــل 
بســنتي( )غيبــة النعــامين: 297(، فهــو )يبــّن آثــار النبــي( 
ســنّة  اىل  النــاس  ويدعــو   ،)469  /  3 اهلــداة:  )إثبــات 

 .)O( رســول اهلل
ــر  ــالم ويظه ــدد اإلس ــه جم ــام أن ــا ك ــو جمدده فه
ــدي(  ــمي )امله ــد س ــا. وق ــي منه ــي وُاخف ــا خف م
ألنــه هيــدي النــاس اىل )أمــر قــد ُدثــر وضــل عنــه 

اجلمهــور( )االرشــاد: 362، غيبــة الطــويس: 280(.

.))O( عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول اهلل )Q( من أتى قبر الحسين( :)Q( قال اإلمام الصادق.)من صلى عنده ركعتين ال يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه( :؟ قال Qما لمن صلى عند اإلمام الحسين :)Q( ُسِئَل اإلمام الصادق
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العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ22

دخول السبايا ملس يزيد معاوية لعنه اهلل: 
يف الثـــاين مـــن صفـــر ســـنة )6١هــــ(، أدخـــل ثقـــل احلســـن)Q( ونســـاؤه ومـــن تلـــف 
ـــام  ـــال، فل ـــون باحلب ـــم مقرن ـــه اهلل(، وه ـــة )لعن ـــن معاوي ـــد ب ـــىل يزي ـــه ع ـــل بيت ـــن أه م
ـــدك  ـــن)Q(: أنش ـــن احلس ـــيل ب ـــال ع ـــال ق ـــك احل ـــىل تل ـــم ع ـــه وه ـــن يدي ـــوا ب وقف
ـــد  ـــر يزي ـــة، فأم ـــذه الصف ـــىل ه ـــا ع ـــو رآن ـــول اهلل)O( ل ـــك برس ـــا ظن ـــد م ـــا يزي اهلل ي

ـــت.  ـــال فقطع باحلب
ـــرن  ـــال ينظ ـــه لئ ـــاء خلف ـــس النس ـــه، وأجل ـــن يدي ـــن)Q( ب ـــع رأس احلس ـــم وض ث
ـــا  ـــيناه، ي ـــا حس ـــوب: ي ـــزع القل ـــن يف ـــوت حزي ـــادت بص ـــب ن ـــه زين ـــام رأت ـــه، فل إلي
ـــا  ـــاء، ي ـــيدة النس ـــراء س ـــة الزه ـــن فاطم ـــى، ياب ـــة ومن ـــن مك ـــول اهلل، ياب ـــب رس حبي

ـــى.  ـــت املصطف ـــن بن ب
قـــال الـــراوي: فأبكـــت واهلل كل مـــن كان يف املجلـــس، ويزيـــد عليـــه لعائـــن اهلل 

ســـاكت. 
    :)Q( شهادة اإلمام احلسن املجتبى

يف  الســـابع مـــن شـــهر صفـــر ســـنة 49هــــ استشـــهد اإلمـــام أيب حممـــد احلســـن الســـبط 
ـــة،  ـــه جعـــدة بنـــت األشـــعث بدسيســـة معاوي ـــه أمرأت ـــر الســـم الـــذي دســـته إلي )Q( أث
ـــًا  ـــي مريض ـــم فبق ـــف دره ـــة أل ـــا مائ ـــل إليه ـــد، وأرس ـــا يزي ـــا أن يتزوجه ـــن هل وضم

ـــا.  ـــهيد مظلوم ـــات ش ـــى م ـــًا حت ـــن يوم أربع
وملـــا حرضتـــه الوفـــاة قـــال ألخيـــه احلســـن)Q(: )إذا مـــّت فغّســـلني وحنّطنـــي 
وكفنـــي، وصـــلِّ عـــيلَّ وامحلنـــي إىل قـــرب جـــدي فـــإذا ُمنعـــت مـــن ذلـــك فبحـــق جـــدك 
ـــك  ـــك إن خاصم ـــي علي ـــة وبحق ـــك فاطم ـــن وأم ـــري املؤمن ـــك أم ـــول اهلل وأبي رس

ـــة دم(.  ـــرق يف حمجم ـــي، وال هت ـــع فادفن ـــد ردين إىل البقي أح
 )O( ـــول اهلل ـــده رس ـــرب ج ـــد ق ـــه يري ـــار بنعش ـــه وس ـــىل علي ـــره وص ـــن أم ـــرغ م ـــام ف فل
ـــًا  ـــواىف مرسع ـــول اهلل، ف ـــد رس ـــم طري ـــن احلك ـــروان ب ـــك م ـــغ ذل ـــه، بل ـــده مع ليلح
ـــن  ـــد أن يدف ـــن يري ـــا: إن احلس ـــال هل ـــة فق ـــىل عائش ـــل ع ـــى دخ ـــه حت ـــة ل ـــىل بغل ع
ـــول  ـــل الدخ ـــوم قب ـــي بالق ـــه واحلق ـــيل فاركبي ـــذا بغ ـــده ه ـــرب ج ـــد ق ـــن عن ـــاه احلس أخ
ـــن  ـــها ب ـــت بنفس ـــم فرم ـــوم فلحقته ـــت إىل الق ـــه وأرسع ـــه، وركبت ـــن بغل ـــا ع ـــزل هل فن
ـــت  ـــذه، وأخرج ـــق ه ـــا أو حتل ـــا هن ـــن ه ـــن احلس ـــت: واهلل ال يدف ـــوم، وقال ـــرب والق الق

ـــاًل.  ـــبعون نب ـــا س ـــل منه ـــى س ـــال حت ـــه )Q( بالنب ـــوا جنازت ـــا ورم ـــا بيده ناصيته
وكان مـــروان جـــع مـــن كان مـــن بنـــي أميـــة وهـــو يقـــول: )يـــا رّب هيجـــا هـــي 
ـــول اهلل ( ـــع رس ـــن م ـــن احلس ـــع ويدف ـــى البقي ـــامن يف أق ـــن عث ـــة، أيدف ـــن دع ـــري م  خ

وكادت الفتنة أن تقع فعدل به اإلمام احلسن )Q( إىل البقيع فدفنه فيه. 
 :)Q( شهادة اإلمام الرضا

ـــن  ـــيل ب ـــام ع ـــهد اإلم ـــنة 203هــــ استش ـــر س ـــهر صف ـــن ش ـــر م ـــابع ع ـــوم الس يف الي
 )Q( ـــهد ـــنة، واستش ـــل 55 س ـــنة، وقي ـــره )Q( 49 س ـــا )Q(، وكان عم ـــى الرض موس

ـــان.  ـــب أو رم ـــون يف عن ـــه املأم ـــه إلي ـــم دس ـــمومًا بس مس
ـــذ  ـــم أنف ـــة، ث ـــًا وليل ـــه يوم ـــون موت ـــم املأم ـــا )Q( كت ـــام الرض ـــهد اإلم ـــا استش ومل
ـــًا  ـــر حزن ـــى وأظه ـــم وبك ـــاه إليه ـــرضوه نع ـــام ح ـــده، فل ـــوا عن ـــن كان ـــه الذي إىل جاعت
ـــا  ـــه حيمله ـــع جنازت ـــرج م ـــه، وخ ـــه وحتنيط ـــيله وتكفين ـــر بتغس ـــم أم ـــًا ث ـــديدًا وتوجع ش

عن زرارة قال: قلت ألبي جعفر )Q(: ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال:ُسِئَل اإلمام الصادق )Q( ما لمن ترك زيارة اإلمام الحسين رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة(.
 يؤمنه اهلل يوم الفزع األكبر، وتلقاه المالئكة بالبشارة، ويقال له: ال تخف وال تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك(. 
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ُسِئَل اإلمام الصادق )Q( ما لمن ترك زيارة اإلمام الحسين رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة(.

ـــة  ـــة يف قري ـــن قحطب ـــد ب ـــع دار محي ـــه. واملوض ـــه اآلن، فدفن ـــون في ـــو مدف ـــذي ه ـــع ال ـــى إىل املوض ـــى انته حت
ـــوس.  ـــأرض ط ـــناباد( ب ـــا )س ـــال هل يق

ورود حرم اإلمام احلسني)Q( من الشام إىل كربالء: 
ـــة  ـــن املدين ـــالء قاصدي ـــام إىل كرب ـــن الش ـــن)Q( م ـــام احلس ـــرم اإلم ـــر ورود ح ـــهر صف ـــن ش ـــن م يف العري

ـــة.  ـــالم والتحي ـــاكنها الس ـــىل س ع
)O(ـــول ـــة الرس ـــن بمدين ـــن)Q( إىل أوطاهن ـــبايا احلس ـــارى وس ـــرد األس ـــر ب ـــه اهلل أم ـــد لعن ـــة أن يزي يف الرواي

ـــا  ـــوا للدليـــل: مـــر بن ـــه مـــن الشـــام وبلغـــوا إىل العـــراق قال ـــراوي: ملـــا رجـــع نســـاء احلســـن)Q( وعيال قـــال ال
ـــالء.  ـــق كرب ـــىل طري ع

فوصلـــوا إىل موضـــع املـــرصع فوجـــدوا جابـــر بـــن عبـــد اهلل األنصـــاري وجاعـــة مـــن بنـــي هاشـــم قـــد 
ـــم،  ـــوا املآت ـــم، وأقام ـــزن واللط ـــكاء واحل ـــوا بالب ـــد وتالق ـــت واح ـــوا يف وق ـــن)Q(، فواف ـــارة احلس وردوا لزي

ـــًا.  ـــك أيام ـــىل ذل ـــوا ع ـــواء فأقام ـــك الس ـــاء ذل ـــم نس ـــع إليه واجتم
 :)O( شهادة رسول اهلل حممد

يف الثامـــن والعـــرون مـــن شـــهر صفـــر ســـنة ١١ للهجـــرة تـــويف أرشف املخلوقـــات وســـيد األنبيـــاء 
واملرســـلن حممـــد بـــن عبـــد اهلل )O(. وكان عمـــره الريـــف 63 عامـــًا. 

ـــرأة  ـــه أم ـــا ل ـــمومة أهدهت ـــاة مس ـــه )O( أويت بش ـــو أن ـــمومًا، وه ـــات مس ـــه )O( م ـــات فإن ـــًا لرواي وطبق
ـــرب ـــود خي ـــن هي م

ـــات  ـــإن م ـــول: )أف ـــل، إن اهلل يق ـــي أو قت ـــات النب ـــدرون م ـــال: )أت ـــادق )Q( ق ـــام الص ـــن اإلم ـــة ع ويف رواي
ـــن -.  ـــي االمرأت ـــوت - يعن ـــل امل ـــقتاه قب ـــام س ـــال: إهن ـــم ق ـــم(، ث ـــىل أعقابك ـــم ع ـــل انقلبت أو قت

ـــر  ـــام نظ ـــام، فل ـــلتا إىل أبوهي ـــيل(، فأرس ـــوا يل خلي ـــال: )ادع ـــه، فق ـــويف في ـــذي ت ـــه ال ـــًا يف مرض ـــا )O( علي ودع
ـــه  ـــر إلي ـــام نظ ـــيل، فل ـــل إىل ع ـــيل(، فارس ـــوا يل خلي ـــال: )ادع ـــم ق ـــام، ث ـــرض عنه ـــول اهلل )O( أع ـــام رس إليه

ـــك؟  ـــك خليل ـــا حدث ـــه: م ـــاال ل ـــاه فق ـــرج لقي ـــام خ ـــه، فل ـــه حيدث ـــب علي أك
فقال: )حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب(. 

ـــاب  ـــوين بكت ـــال: )أئت ـــس، فق ـــوم اخلمي ـــه ي ـــول اهلل)O( وجع ـــتد برس ـــال: اش ـــاس ق ـــن عب ـــن اب وروي ع
ـــول  ـــر رس ـــوا: هج ـــازع، فقال ـــي تن ـــد نب ـــي عن ـــوا وال ينبغ ـــدًا، فتنازع ـــده أب ـــوا بع ـــن تظل ـــًا ل ـــم كتاب ـــب لك أكت

ـــه(. ـــوين إلي ـــا تدع ـــري مم ـــه خ ـــا في ـــذي أن ـــوين فال ـــال: دع اهلل)O( ق
ـــر  ـــوا وكث ـــبنا، فاختلف ـــاب اهلل حس ـــا كت ـــع، وعندن ـــه الوج ـــي غلب ـــال: إن النب ـــر ق ـــرى أن عم ـــة أخ ويف رواي

ـــط.  اللغ
ـــد  ـــار، وق ـــنن واألخب ـــاب الس ـــائر أصح ـــل وس ـــن حبن ـــد ب ـــه اهلل(: رواه أمح ـــيد رشف الدين)رمح ـــال الس ق
ـــي  ـــال: )إن النب ـــه ق ـــروا أن ـــم ذك ـــر(، لكنه ـــي هيج ـــت: )إن النب ـــه الثاب ـــى، ألن لفظ ـــوه باملعن ـــه فنقل ـــوا في ترصف

ـــا. ـــاء فضاعته ـــارة، واتق ـــًا للعب ـــع( هتذيب ـــه الوج ـــد غلب ق
ـــله  ـــن غس ـــرغ م ـــام ف ـــه، فل ـــه وتكفين ـــله وحتنيط ـــن )Q( غس ـــري املؤمن ـــوىل أم ـــول اهلل )O( وت ـــىض رس ـــم ق ث

ـــه.  ـــالة علي ـــد يف الص ـــه أح ـــرك مع ـــده مل ي ـــه وح ـــىل علي ـــدم وص ـــزه تق وجتهي
ـــا  ـــىل عينيه ـــه ع ـــر فوضعت ـــرب الطاه ـــراب الق ـــن ت ـــا م ـــذت كّف ـــراء )Q( أخ ـــربة ان الزه ـــة معت ـــىل رواي وع

ـــت: وقال
ماِن َغوالِيا                                                 ماذا عىل من َشمَّ ُترَبة أمحـَد     أن ال َيَشمَّ َمدى الزَّ
َن َليالِـيا  ـا     ُصبَّْت َعىل األياِم رِصْ     ُصبَّْت َعيَلَّ َمصاِئُب َلْو َأهنَّ

عن زرارة قال: قلت ألبي جعفر )Q(: ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال:
 يؤمنه اهلل يوم الفزع األكبر، وتلقاه المالئكة بالبشارة، ويقال له: ال تخف وال تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك(. 



رجال حول اإلمام

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ24

 )Q( ما لمن تجهز لزيارة اإلمام الحسين :)Q( ُسِئَل اإلمام الصادق
ولم يخرج لعلة تصيبه؟ قال: يعطيه اهلل بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق(.

ـــن  ـــاس ب ـــن العب ـــم ب ـــبه: قث ـــمه ونس اس
ـــب. ـــد املطل عب

والدته: مل نعثر عىل تاريخ والدته:
اخباره: 

ــن  ــم بـ ــيل )Q( قثـ ــام عـ ــّن اإلمـ عـ
ــه  ــة لورعـ ــىل مّكـ ــًا عـ ــاس واليـ العّبـ

وتقـــواه.
ويف آخـــر صـــالة لرســـول اهلل )O( يف 
 )O( ـــي ـــرج النب ـــف خ ـــجده الري مس
متكئـــًا عـــىل اإلمـــام عـــيل )Q( وقثـــم 

بـــن العّبـــاس.
احلـــارث  بنـــت  لبابـــة  ُأّمـــه 
أســـلمت  امـــرأة  ثـــاين  اهلالليـــة 

ُسِئَل اإلمام الصادق )Q(: ما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم
 أتى اإلمام الحسينQ ؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه(.

املؤمنـــن. ُأّم  خدجيـــة   بعـــد 
ــل  ــال: قيـ ــحاق قـ ــن أيب إسـ عـ
ـــف ورث  ـــاس كي ـــن العب ـــم ب لقث
 )O( اهلل  رســـول   )Q( عـــيل 
ـــا  ـــه كان أّولن ـــال: )إن ـــم فق دونك
حلوقـــًا وأشـــّدنا لزوقـــًا(. أســـد 

الغابـــة، ابـــن األثـــري: ج4، ص١97. 
عـــىل  واليـــًا  قثـــم  واســـتمّر 
ألمـــري  وخادمـــًا  مّكـــة 
املؤمنـــن )Q( إىل أن استشـــهد 
40هــــ. ســـنة  يف   اإلمـــام 

كتاب اإلمام )Q( إىل قثم: 
ـ  عينـــي  فـــإّن  بعـــد،  أّمـــا   (
باملغـــرب ـ كتـــب إيّل يعلمنـــي 

قثم بن العّباس
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 )Q( ما لمن تجهز لزيارة اإلمام الحسين :)Q( ُسِئَل اإلمام الصادق
ولم يخرج لعلة تصيبه؟ قال: يعطيه اهلل بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق(.

ُسِئَل اإلمام الصادق )Q(: ما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم
 أتى اإلمام الحسينQ ؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه(.

ـــل  ـــن أه ـــاس م ـــم ُأن ـــىل املوس ـــه ع ـــه وّج أّن
ـــامع،  ـــّم األس ـــوب، الص ـــي القل ـــام العم الش
ـــّق  ـــون احل ـــن يلتمس ـــار، الذي ـــه األبص الكم
بالباطـــل، ويطيعـــون املخلـــوق يف معصيـــة 
ـــن،  ـــا بالدي ـــا دّره ـــون الدني ـــق، وحيتلب اخلال
األبـــرار  بآجـــل  عاجلهـــا  ويشـــرتون 
واملّتقـــن، ولـــن يفـــوز باخلـــري إالّ عاملـــه، 
وال جيـــزى جـــزاء الـــّر إالّ فاعلـــه. فأقـــم 
ـــب،  ـــازم الصلي ـــام احل ـــك قي ـــا يف يدي ـــىل م ع
والناصـــح اللبيـــب، والتابـــع لســـلطانه، 
ـــه،  ـــذر من ـــا يعت ـــاك وم ـــه. وإّي ـــع إلمام املطي
ــد  ــرًا، وال عنـ ــد النعـــامء بطـ وال تكـــن عنـ
 البأســـاء فشـــاًل، والســـالم(. هنـــج البالغـــة: ص407.

ـــىل  ـــم ع ـــن ميث ـــد واب ـــن ايب احلدي ـــق اب وعل
ــد  ــة قـ ــو آت: كان معاويـ ــام هـ ــاب بـ الكتـ
ــون  ــرس يدعـ ــاة يف الـ ــة دعـ ــث إىل مكـ بعـ
ـــرصة  ـــن ن ـــرب ع ـــون الع ـــه، ويثبط إىل طاعت
ـــهم  ـــون يف انفس ـــن )Q(، ويوقع ـــري املؤمن ام
انـــه امـــا قاتـــل لعثـــامن او خـــاذل لـــه 
وعـــىل كال التقديريـــن ال يصلـــح لالمامـــة، 
وينـــرون عندهـــم حماســـن معاويـــة - 
ـــاء،  ـــريته يف العط ـــه وس ـــم - واخالق بزعمه
ـــن  ـــم ب ـــن )Q( إىل ) قث ـــري املؤمن ـــب ام فكت
ـــك  ـــىل ذل ـــه ع ـــة ينبه ـــه بمك ـــاس( عامل العب
ـــة.  ـــه السياس ـــا تقتضي ـــىل م ـــه ع ـــد في ليعتم
ـــن  ـــج، اب ـــد:ج4، ص١2، ورشح النه ـــن أيب احلدي ـــج، اب رشح النه

ميثـــم: ج5، ص72.
رسالة ُأخرى إىل قثم:

ـــم  ـــّج، وذّكره ـــاس احل ـــم للن ـــد، فأق ـــا بع )أّم
العرصيـــن،  هلـــم  واجلـــس  اهلل،  بأّيـــام 
ـــر  ـــل، وذاك ـــم اجلاه ـــتفتي، وعّل ـــت املس فأف
العـــامل. وال يكـــن لـــك إىل النـــاس ســـفري 
إالّ لســـانك، وال حاجـــب إالّ وجهـــك. 
وال حتجبـــّن ذا حاجـــة عـــن لقائـــك هبـــا، 
فإهّنـــا إن ذيـــدت عـــن أبوابـــك يف أّول 
ـــا.  ـــىل قضائه ـــد ع ـــام بع ـــد في ـــا مل حتم ورده
ـــال اهلل  ـــن م ـــدك م ـــع عن ـــا اجتم ـــر إىل م وانظ

ـــال  ـــن ذوي العي ـــك م ـــن قبل ـــه إىل م فارصف
ــًا بـــه مواضـــع الفاقـــة  واملجاعـــة، مصيبـ
ـــه  ـــك فامحل ـــن ذل ـــل ع ـــا فض ـــاّلت وم واخل

إلينـــا لنقســـمه فيمـــن قبلنـــا.
يأخـــذوا مـــن  أالّ  أهـــل مّكـــة  ومـــر 
ســـبحانه  اهلل  فـــإّن  أجـــرًا،  ســـاكن 
يقـــول: )َســـَواًء اْلَعاِكـــُف فِيـــِه َواْلَبـــاِد(. 
بـــه،  املقيـــم  فالعاكـــف:    ،25 آيـــة  احلـــج: 
مـــن  إليـــه  حيـــّج  الـــذي  والبـــادي: 
اُكـــم  وإِيَّ اهلل  وفَقنـــا  أهلـــه،  غـــري 
ص458. البالغـــة:  هنـــج  والســـالم(.   ملََِحابِّـــه 
ــيل )Q( يف  ــام عـ ــالة اإلمـ ــت رسـ ورشعـ
بيـــان وظيفـــة الـــوايل أن جيلـــس للنـــاس 
صباحـــًا ومســـاًء جلســـة عموميـــة يفتـــي 
وُيعّلـــم  الرعيـــة  املســـائل  يف  فيهـــم 
وأن  منهـــم،  العـــامل  ويذاكـــر  اجلاهـــل 
ـــاب  ـــب احلُّج ـــارشة، وال ينص ـــم مب خياطبه
ـــل  ـــه ويقاب ـــاس من ـــون الن ـــه فيمنع ـــىل باب ع
ـــن  ـــال ب ـــيم امل ـــدأ بتقس ـــة. واب ـــل احلاج أه
ذوي احلاجـــة يف بلـــدك ثـــّم امحـــل إلينـــا 
ـــة  ـــل مّك ـــر أه ـــك. ويأم ـــن حاجت ـــد ع الزائ
بعـــدم أخذهـــم األجـــر عـــن ســـكنهم يف 

البلـــد تبعـــًا لآليـــة القرآنيـــة.
وفاته: 

ـــور  ـــارج س ـــربه خ ـــمرقند، وق ـــهد بس استش
َســـَمرقند يف قّبـــة عاليـــة معروفـــة بمـــزار 

ـــّي. ـــلطان احل ـــي: الس ـــاه يعن ش



جمتـمعـنـــا

احلسني يف وجدان األحرار

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ26

قال اإلمام الصادق )Q(: )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين )Q( فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه...(.وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر )Q( في زيارة الحسين )Q( قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.

احلســينية  القضيــة  حــول  الــكالم  زال  ال 
وعــرب  دروس  مــن  حتمــل  ملــا  )عاشــوراء( 
ــكل  ــل ل ــاء ب ــرار والرف ــال واألح ــكل اإلجي ل
ــودة  ــن وانش ــة املظلوم ــي رصخ ــانية، فه االنس

العــامل.  والثــوار يف  األحــرار 
أمهية التذكري بأيام اهلل:

التذكــري باأليــام املفصليــة يف حيــاة كل أّمــة أمهيــة 
ــتقبلها،  ــة ومس ــع األم ــىل واق ــع ع ــة تنطب عظيم

وذلــك:
ــة  ــات البري ــط املجتمع ــل أن ترتب ــن أج ١. م
ــدروس  ــارب وال ــن التج ــتفيد م ــا، وتس بتارخيه
الوقائــع  تلــك  يف  حصلــت  التــي  والعــرب 
واألحــداث الســابقة، وإالّ لــو مل يكــن هــذا 

ــة  ــع خاّص ــك الوقائ ــة تل ــت معرف ــز لكان الرتكي
بأولئــك املعنيــن بأمــور التاريــخ واألبحــاث 

التارخييــة فقــط.
ــا  ــا وطرحه ــري هب ــا والتذك ــإن إعالهن ــك ف لذل
ــايل  ــع، وبالت ــار اجلمي ــت أنظ ــام يلف ــْكل ع بِش
يســتفيد اجلميــع مــن عربهــا وجتارهبــا، كــام 
أن ذلــك يســاعد عــىل حفــظ اهلويــة الدينيــة 

والثقافيــة والوطنيــة لــكل جمتمــع.
2. ومــن ناحيــة ثانيــة تكــون إقامــة ذكــرى 
هــذه األحــداث تليــدًا ملــن قــام بتحقيقهــا، 
ــارات  ــا حض ــت عليه ــي تأسس ــوالت الت فالبط
األمــم والشــعوب يقــف وراءهــا أبطــال، تكــون 
ــًا  س ــم، وتلمُّ ــدًا لذكراه ــاالت تلي ــذه االحتف ه
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قال اإلمام الصادق )Q(: )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين )Q( فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه...(.وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر )Q( في زيارة الحسين )Q( قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إال كتب اهلل له حسنة، وحط عنه سيئة(.

ملواقــع البطولــة والتمّيــز لــدى هــؤالء األفــراد أو 
ــات. ــذه املجموع ه

ماذا تّثل عاشوراء:
ــي  ــداث الت ــم األح ــن أه ــة م ــوراء كواقع عاش
ــا  ــل لن ــالمية متّث ــة اإلس ــخ األم ــت يف تاري وقع

ــا: ــن، مه ــن مهّم أمري
ــيد  ــه س ــذي وقف ــي ال ــف املبدئ ــة املوق ١. عظم
بيتــه  الشــهداء اإلمــام احلســن )Q( وأهــل 
ــة قليلــة، ولكنهــم  وأصحابــه )K(، إذ كانــوا قّل
رضبــوا أروع األمثلــة يف الصمــود والثبــات، 
املبــادئ،  عــن  والدفــاع  بالقيــم،  وااللتــزام 
واالعــرتاض عــىل الظلــم والفســاد واالنحــراف. 
ونحــن حينــام نتذّكــر عاشــوراء إنــام نتذّكــر هــذه 

ــة. ــامية الرائع ــة الس ــف العظيم املواق
2. بشــاعة الظلــم الــذي وقــع عــىل أهــل البيــت 

)K( وانتهــاك حرمــات اهلل يف ذلــك اليــوم.
ــة  ــة أو مصيب ــاك ظالم ــت هن ــه ليس ــك أن والش
التــي حلــت عــىل أيب  الظالمــات  بمســتوى 
املــآيس  وبمســتوى   ،)Q(احلســن عبــداهلل 
والظالمــات التــي حصلــت يــوم عاشــوراء؛ 
ولذلــك نحــن نخلــد هــذه املناســبة، وهــذه 
ــىل  ــت ع ــن وقع ــىل م ــت ع ــي وقع ــة الت الظالم
ــول اهلل  ــب رس ــاس لقل ــز الن ــاس وأع ــب الن أح

.)O (
احلسني )Q( ملك القلوب: 

اإلمــام احلســن )Q(  ســيطر وهيمــن عــىل 
القلــوب، حّتــى إنــه ليمكــن القــول إنــه ليســت 
هنــاك شــخصية جتيــش هلــا املشــاعر والعواطــف 
كشــخصية أيب عبــد احلســن )Q(، ونحــن يف 
ــة يف  ــرية املليوني ــث املس ــري حي ــر اخل ــهر صف ش

اربعينيــة اإلمــام احلســن )Q( يتوافــد حمبــي 
ســيد الشــهداء مــن كل بقــاء العــامل إلحيــاء هــذه 

ــًا.   ــامل جيع ــت الع ــي اذهل ــعرية الت الش
ــدُّ إقامــة ذكــرى االربعــن ليــس جمــّرد  نحــن َنُع
ــة  ــرتار للكآب ــاعر، أو اج ــف واملش ــارة للعواط إث
ــتلهم  ــرى لنس ــذه الذك ــي ه ــام نحي ــزن، وإن واحل
ــي  ــم الت ــادئ والقي ــرب واملب ــدروس والع ــا ال منه
بيتــه  )Q( وأهــل  اإلمــام احلســن  جســدها 

ــوراء.  ــوم عاش ــه ) J ( ي واصحاب
ــن  ــدوا م ــام جاه ــه إن ــن وأصحاب ــام احلس فاإلم
أجــل بقــاء الديــن وقيــم اإلســالم، وليــس مــن 
ــام  ــول اإلم ــة، يق ــراض دنيوي ــامع وأغ ــل أط أج
ــه: )إين  احلســن )Q( يف ســبب خروجــه وحركت
ــًا  ــدًا وال ظامل ــرًا وال أرشًا وال مفس ــرج بط مل أخ
ــدي  ــة ج ــالح يف أم ــب الص ــت أطل ــام خرج وإن
ــر  ــن املنك ــى ع ــروف وأهن ــر باملع ــد آم ــد أري حمم
ــن أيب  ــيل ب ــرية أيب ع ــدي وس ــرية ج ــري بس أس
طالــب فمــن قبلنــي بقبــول احلــق فــاهلل أوىل 
باحلــق وهــو أحكــم احلاكمــن(. مناقــب آل أيب طالــب 

ــوب: ج3، ص24١.   ــهر آش ــن ش ـ اب

ــرية  ــواء مس ــن أج ــرج م ــا أن نخ ــك علين ولذل
االربعــن هبــذه الروحيــة، وبعــزم وتصميــم 
عــىل االلتــزام بتعاليــم الديــن، واالجتنــاب عــن 
ــىل  ــة ع ــاىل واملواظب ــة إىل اهلل تع ــايص، والتوب املع

ــرى.  ــات األخ ــع الواجب ــوات وجي أداء الصل
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العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ28

عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ال تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له المالئكة(.

جانب من إياءات اهلل وكلامته لرسوله يف ليلة املعراج:
...) O ( الزال الكالم حول معراج النبي األكرم

إّن النبي )O( سأل اهلل سبحانه: يا رّب أّي األعامل أفضل؟!
فقـال تعـاىل: )ليس يشء عنـدي أفضل من التـوكل عيل والرضا بام قسـمت، يـا حمّمد وجبت 
حمبتـي للمتحابن يف ووجبـت حمبتي للمتعاطفن يف ووجبت حمبتـي للمتواصلن يف، ووجبت 
 حمبتـي للمتوّكلـن عـيل وليـس ملحبتـي علـم وال غايـة وال هنايـة...(. بحـار األنـوار:ج74، ص2١.
وهكـذا تبـدأ األحاديـث مـن املحبة، املحبـة الشـاملة والواسـعة، وأساسـًا فإّن عـامل الوجود 

يـدور حـول هـذا املحور.
كـام جاء يف مكان آخـر منه: )... يا أمحد حمبتي حمبة الفقراء، فادن الفقراء وقّرب جملسـهم منك 
د جملسـهم منك فإّن الفقـراء أحبائـي...(. بحـار األنـوار:ج74، ص23. ـد األغنيـاء وبعِّ  ُأدنِـَك، وبعِّ

أهل الدنيا واآلخرة:
وجـاء يف موضـع آخر أيضـًا: )... يا أمحـد أبغض الدنيـا وأهلها وأحـّب اآلخـرة وأهلها قال 

يـا رّب ومـن أهـل الدنيا ومن أهـل اآلخرة؟ 
إىل  يعتـذر  ال  الرضـا  قليـل  وغضبـه  ونومـه  وضحكـه  أكلـه  كثـر  مـن  الدنيـا  أهـل  قـال: 
الطاعـة، شـجاع عنـد  إليـه، كسـالن عنـد  اعتـذر  يقبـل معـذرة مـن  إليـه وال  مـن أسـاء 
املعصيـة، أملـه بعيـد وأجلـه قريـب، ال حياسـب نفسـه قليـل املنفعـة كثـري الـكالم، قليـل 
اخلـوف، كثـري الفـرح عنـد الطعـام وإّن أهـل الدنيـا ال يشـكرون عنـد الرجـاء وال يصربون 
عنـد البـالء، كثـري النـاس عندهـم قليـل حيمـدون أنفسـهم بـام ال يفعلـون، ويّدعـون بـام 
حسـناهتم... وخيفـون  النـاس  مسـاوئ  ويذكـرون  يتمنّـون  بـام  ويتكّلمـون  فيهـم،   ليـس 

قال: يا رّب، هل يكون سوى هذا العيب يف أهل الدنيا. 
قـال: يـا أمحـد إّن عيـب أهل الدنيـا كثري فيهـم، اجلهـل واحلمـق، ال يتواصفون ملـن يتعّلمون 

منـه، وهم عند أنفسـهم عقـالء وعنـد العارفن محقـاء..(. بحـار األنـوار: ج74، ص24.

عن اإلمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.



29

عن اإلمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب اهلل له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ال تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له المالئكة(.

صفات أهل اجلنّة:
ثـّم يتنـاول احلديـث أهـل اجلنّـة فيقـول: )... يـا أمحـد إنَّ أهـل اخلـري وأهـل اآلخـرة رقيقـة 
وجوههـم كثـري حياؤهـم قليل محقهـم، كثـري نفعهم، النـاس منهـم يف راحة وأنفسـهم منهم 
يف تعـب، كالمهـم مـوزون، حماسـبن ألنفسـهم، متعبـن هلا، تنـام أعينهـم وال تنـام قلوهبم، 
أعينهـم باكيـة وقلوهبـم ذاكـرة، إذا ُكتـب النـاس يف الغافلـن كتبـوا مـن الذاكريـن، يف أول 
النعمـة حيمـدون ويف آخرها يشـكرون، دعاؤهـم عند اهلل مرفـوع، وكالمهم مسـموع، تفرح 
املالئكـة هبـم، النـاس )الَغَفلـة( عندهـم موتـى واهلل عندهـم حـي قّيـوم )ومّهتهـم عالية فال 
ينظـرون إالّ إليـه( قـد صـارت الدنيـا واآلخـرة عندهـم راحـة، يموت النـاس مـّرة ويموت 
أحدهـم يف اليـوم سـبعن مـّرة "وحييـا حيـاًة جديـدة" من جماهـدة أنفسـهم وخمالفـة هواهم.

وإن قامـوا بـن َيـَديَّ كأهّنـم البنيـان املرصـوص ال أرى يف قلبهـم شـغاًل ملخلـوق، فوعـّزيت 
وجـاليل ألحيينّهـم حيـاًة طيبـًة إذا فارقـت أرواحهـم أبداهنم وال ُأسـّلط عليهـم ملك املوت 
وال يـيل قبـض روحهـم غـريي، وألفتحـّن لروحهم أبـواب السـامء كّلها، وألرفعـّن احلجب 

كّلهـا دوين، وآلمـرنَّ اجلنـان فلتزينّن.
يـا أمحـد إّن العبـادة عـرة أجـزاء تسـعة منهـا طلب احلـالل فـإذا طّيبت مطعمـك ومربك 

فأنـت يف حفظي وكنفـي(. بحـار األنـوار: ج74، ص24.



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ30

عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.

)Q( برزخ زائري قرب االمام احلسني

نقل الشيخ )أمحد معرفت( الواعظ املتقي املوايل ألهل البيت )K( فقال:
نقــل أحــد مراجــع التقليــد أن أحــد علــامء النجــف األرشف، وأحــد شــخصياهتا العلميــة الــذي كان ملتزمــا 
بالذهــاب كل أســبوع اىل كربــالء، فــكان يف يــوم اخلميــس -يــوم عطلــة احلــوزة- يصــيّل الصبح، ويســري مشــيًا 

عــىل االقــدام عــرب الطريــق الصحراويــة حتــى يصــل اىل كربــالء فيــزور ســيد الشــهداء )Q( ثــم يعــود.
ــربد  ــدام يف ال ــالء ســريًا عــىل االق ــا زلــت تذهــب اىل كرب ــل جســُدك، وم ــه: لقــد كــرب ســنُّك، وَنِح ــل ل فقي

ــفر؟ ــيلة للس ــتقل وس ــَم ال تس ــر، َفِل واحل
فقــال: قبــل أن أرى شــيئًا كنــت أذهــب اىل كربــالء ســريًا عــىل االقــدام، فهــل مــن املمكــن أن ال أذهــب بعــد 

أن رأيــت أشــياء...
فسئل: وماذا رأيت؟

فقــال: يف احــدى الســنوات كان اجلــو حــارًا جــدًا يف الصيــف، صّليــت الصبــح وكان دأيب أن آخــذ معــي بعض 
املــاء والطعــام وأربطهــام بــرأس العصــا وأضــع العصــا عــىل كتفي وأســري.

خرجــت مــن النجــف مســافة، فعطشــت وأردت أن أرشب فقلــت ألصــرب بعــض الوقــت فاملــاء قليــل، فرست 
لكــن اجلــو كان حــارا جــدا والشــمس حتــرق رأيس، فلــم أعــد أحتمــل العطــش فهممــت بالرب لكــن عندما 
نظــرت يف كــوز املــاء وجدتــه خاليــا وقــد تبّخــر املــاء منــه ومل تعــد فيــه أي قطــرة مــاء، وأنــا عطشــان ويف وســط 
الصحــراءـ ومل أعــد أدري مــا حصــل يل، فأظلّمت عيناي وســقطُت عىل األرض مغشــّيًا عــيّل ومل أدري ما حصل 
 يل إال أننــي أحسســت بنســيم بــارد يلفــح وجهــي، فتحــت عينــاي فرأيــت بســتانًا وأشــجارًا وأهنــارًا جاريــة...
 تــرى مــا هذا املــكان اجلميل، ومــا هذه االشــجار واالهنار، ومن هــم اولئك البــر ذوي الوجوه اجلميلــة النرّية؟
هنضــت وكان الكــوز مــا يــزال يف يــدي لكنــه كان جافــا ليــس فيــه مــاء، فســألُت الســادة املوجوديــن مــا اســم 

هــذا املــكان فلــم أَر مثلــه مــن قبــل بــن النجــف وكربــالء؟
فقالوا: أرشب اآلن ألنك عطشان، وامأل كوزك ألنه سينفعك، ثم سنقول لك أين أنت.

فربُت املاء وكان لذيذا، ثم مألت كوزي وارحتت، فقلت هلم: واآلن أخربوين ما هذا املكان؟
فقالــوا يل: انــه عــامل الــربزخ اخلــاص بزائــري قــرب االمــام احلســن )Q( أي أولئــك الذيــن فتحــوا حســابا مــع 

احلســن )Q( فهــذا برزخهــم.
وبينــام أنــا كذلــك أحسســُت باهلــواء احلــار يلفــُح وجهــي، فتحــُت عينــي فوجــدت نفــيس يف نفــس الصحــراء، 

وليــس هنــاك أي أثــر لألشــجار واجلنــان، ووجــدت كــوز املــاء مليئــا مــن ميــاه ذلــك العــامل.
 ...)Q( فبعد أن رأيُت كل ذلك بعيني فهل أترك زيارة موالي اإلمام احلسن

فيا من فتحتم النفسكم حسابا مع احلسن )Q( أعرفوا قدركم وهنيئا لكم..
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عن أبي عبد اهلل )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.




