
1



رئيس التحرير

مدير التحرير

الشيـــخ  حــــازم الـــرتابي

الشيــخ وصــفي احللفـي

هيئة التحرير
الشيخ رعــد العبــادي
الشيخ حازم الــــرتابي
الشيخ حسني اهلامشي
الشيخ وصفي احللفي

التدقيق

التصميم واإلخراج الفين

شعبة التبليغ الديين

حسـن املـوسـوي

االستخفاف بالصالة................................ ص7-6

........ ص19-18

مسجد بيبي خانوم في أوزباكستان..............ص13-12

آداب الصدقة وآثارها........................... ص15-14

تأويل اآليات التي ظاهرها وقوع الذنب من 
على لسان اإلمام الرضا األنبياء

25 / شوّال / سنة )148 هـ(

شهادة اإلمام جعفر بن محمد الصادق



فضائل وكرامات

5العدد )77( لشهر شوال سنة 1441هـ 4

عـــن ســـليامن بـــن خالـــد عـــن 
أبـــو  قـــال كان   عبـــد اهلل أيب 
عبـــد اهلل البلخـــي معـــه فانتهـــى 
ــا  ــال: )أيتهـ ــة فقـ ــة خاويـ إىل نخلـ
النخلـــة الســـامعة املطيعـــة لرهبـــا 
أطعمينـــا فيـــام جعـــل اهلل فيـــك، 
رطـــب  علينـــا  فتســـاقط  قـــال: 
حتـــى  فأكلنـــا  ألوانـــه  خمتلـــف 
ــال البلخـــي: جعلـــت  ــا فقـ تضلعنـ
ـــم(.  ـــنة مري ـــم كس ـــنة فيك ـــداك س ف
ص274(. الدرجـــات:  بصائـــر  )الصفـــار، 

ســـورة  عـــن  صنـــدل  عـــن 
أبـــو  قـــال  قـــال:  كليـــب  بـــن 
ــف  ــورة كيـ ــا سـ ــد اهلل: )يـ عبـ
ـــال: اســـتقرضت  حججـــت العـــام؟ ق
اهلل  أن  ألعلـــم  إين  واهلل  حجتـــي، 
ـــي  ـــا كان حجت ـــي، وم ـــيقضيها عن س
إال شـــوقا إليـــك، وإىل حديثـــك، 
قـــال: أمـــا حجتـــك فقـــد قضاهـــا 
اهلل فأعطكهـــا مـــن عنـــدي، ثـــم 
ـــر  ـــرج دنان ـــه، فأخ ـــى حتت ـــع مص رف
ـــذه  ـــال: ه ـــارا فق ـــن دين ـــد عرشي فع

ــارًا  ــن دينـ ــد عرشيـ ــك، وعـ حجتـ
ـــك  ـــك حيات ـــة ل ـــذه معون ـــال: ه وق
حتـــى متـــوت، قلـــت: أخربتنـــي أن 
ـــورة  ـــا س ـــال: ي ـــا ؟ فق ـــد دن ـــي ق أج
ـــال  ـــا، فق ـــون معن ـــرىض أن تك ـــا ت أم
ـــهر  ـــبعة أش ـــث إال س ـــام لب ـــدل: ف صن
ـــوار:  ـــار األن ـــي، بح ـــات(. )املجل ـــى م حت

ص127(. ج47، 

من كرامات
اإلمــام الصـادق

مهـــزم  بـــن  إبراهيـــم  عـــن 
قـــال خرجـــت مـــن عنـــد أيب عبـــد 
فأتيـــت  ممســـيا  ليلـــة   اهلل
أمـــي  وكانـــت  باملدينـــة  منـــزيل 
معـــي فوقـــع بينـــي وبينهـــا كالم 
فأغلظـــت هلـــا فلـــام إن كان مـــن 
الغـــد صليـــت الغـــداة وأتيـــت 
أبـــا عبـــد اهلل فلـــام دخلـــت 
ــا  ــا أبـ ــا: )يـ ــال يل مبتدئـ ــه فقـ عليـ
مهـــزم مالـــك وللوالـــدة أغلظـــت 
يف كالمهـــا البارحـــة، أمـــا علمـــت 
ــكنته وان  ــد سـ ــزل قـ ــا منـ أن بطنهـ
ـــا  ـــه وثدهي ـــد غمزت ـــدًا ق ـــا مه حجره
وعـــاء قـــد رشبتـــه؛ قـــال: قلـــت: 
 بـــى، قـــال: فـــال تغلـــظ هلـــا(.

)الصفار، بصائر الدرجات: ص236(.
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وفـق فتـاوى سامحة املرجع الديني األعىل
 الســــيد عيل احلــسيني الســيستاين

عذر  بال  وقتها  أول  عن  يؤّخرها  أن   -١ اجلواب: 
رشعي أو عريف بل من باب عدم االهتامم هبا.

٢- أن يرتك الصالة يف الوقت بال عذر رشعي وإن 
قضاها بعد ذلك.

٣- أن يصيّل يف بعض األوقات وال يصيّل يف البعض 
مشغوالً  كان  ومتى  يصيّل،  فراغ  له  كان  فمتى  اآلخر، 

باألمور الدنيوية يرتك الصالة.
٤- أن ال هيتم بالصالة فينسى اإلتيان بالصالة لعدم 
اهتاممه هبا، او ينام عنها بنحو لو كان هيتم بالصالة مل ينس 

أو مل ينم.
ِذيَن  الَّ قوله  يف   الصادق عن  احلديث  ففي 
عن  الصالة  »تأخري  قال:   َساُهوَن َصاَلِتِْم  َعن  ُهْم 
اول وقتها لغري عذر«، عنه: »هو الرتك هلا والتواين 
)احلر  التضييع«.  »هو  قال:   ،الكاظم وعن  عنها«، 

العاميل، وسائل الشيعة: ج٤، ص١١٤(.

السؤال: عدم أداء صالة الصبح ألسباب عّدة ومنها: 
املرض والسهر والكسل هل يعّد تاونًا بالصالة؟

فإّنه تساهل وتاون وال  يرّبر كّل ذلك،  اجلواب: ال 
جيوز.

السؤال: ما حكم من ال يداوم عىل الصالة؟
اجلواب: تارك لواجب، وجيب عليه قضاؤها.

عدم  احتامل  مع  لياًل  السهر  جيوز  هل  السؤال: 
االستيقاظ لصالة الصبح؟

اجلواب: إذا مل يعّد ذلك تاونًا بالصالة فال بأس به.
العود  له  الوقت فهل جيوز  قبل  استيقظ  إذا  السؤال: 
إىل النوم مع علمه بعدم االنتباه قبل خروج الوقت؟ وهل 

جيب استخدام ما ينبهه كالساعة مثاًل؟
اجلواب: العود إىل النوم وعدم استخدام املنبه إذا كان 

يعّد استخفافًا بالصالة وتاونًا يف ادائها ال جيوز.
الفجر واجب،  السؤال: هل االستيقاظ ألداء صالة 
أي هل أنه جيب عىل املكلف أن يؤقت املنبه )الساعة( أو 

ما أشبه إليقاظه؟
بالصالة  استخفاف  نوع  تركه  عّد  إذا  نعم  اجلواب: 

وتاون يف ادائها.
يف  سهر  لو  أنه  يقينًا  يعلم  املكلف  كان  إذا  السؤال: 
الليل إىل ساعة متأخرة سوف لن يستيقظ لصالة الصبح 

فهل حيرم عليه السهر حينئذ؟
اجلواب: إذا عّد تاونًا يف أداء الواجب فال جيوز.

قدوم  بسبب  الصالة  تأخري  جيوز  هل  السؤال: 
الضيوف والقيام بخدمتهم أو بكاء الطفل الرضيع؟

اجلواب: ال جيوز تأخريها حتى ينقيض وقتها ملا ذكر 
من املربرات، ويستحب تقديمها يف أول وقتها.

صالة  يف  يتهاونون  من  املكلفني  من  يوجد  السؤال: 
منّا  طلبوا  وقد  إليها  اجللوس  عدم  ويتعمدون  الفجر 
فهل  الصالة  لتلك  اجللوس  فضل  عن  هلم  التحدث 
عىل  الدالة  األحاديث  ببعض  بتزويدنا  علينا  تتفضلون 

فضلها إلرشاد هؤالء؟
اجلواب: إن صالة الفجر من الصلوات اخلمس التي 
وردت روايات كثرية يف لزوم االهتامم بأدائها منه ما روي 
الصلوات  عىل  »حافظوا  قال:  أنه   اهلل رسول  عن 
اخلمس فان اهلل عّز وجّل إذا كان يوم القيامة يدعو العبد 
فأول يشء يسأل عنه الصالة فان جاء هبا تامة وإاّل زّج به 

يف النار«.
السؤال: هل السهر املفوت لصالة الصبح حرام؟

االستخفاف  عليه  يصدق  بحيث  كان  إذا  اجلواب: 
والتهاون بالصالة مل جيز.

عدم  عىل  علمه  مع  لياًل  السهر  جيوز  هل  السؤال: 
قدرته عىل االستيقاظ لصالة الصبح؟

اجلواب: ال جيوز التهاون يف أداء الواجب.
جلسة  يف  املنزل  خارج  البقاء  حكم  هو  ما  السؤال: 
أسبوعية لبعد منتصف الليل الرشعي عندما تتسبب هذه 

اجللسة تأخر الفرد عن وقت صالة الصبح؟

َلَواُت  قال اإلمام الصادق ألبان: »َيا َأَباُن الصَّ
َعىَل  وَحاَفَظ  ُحُدوَدُهنَّ  َأَقاَم  َمْن  امْلَْفُروَضاُت  اخْلَْمُس 
ُيْدِخُله  َعْهٌد  ِعنَْده  وَله  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  اهللَ  َلِقَي  َمَواِقيتِِهنَّ 
بِه اجْلَنََّة وَمْن مَلْ ُيِقْم ُحُدوَدُهنَّ ومَلْ حُيَافِْظ َعىَل َمَواِقيتِِهنَّ 
َله«.  َغَفَر  َشاَء  وإِْن  َبه  َعذَّ َشاَء  إِْن  َله  َعْهَد  اهللَ واَل  َلِقَي 

)الكليني، الكايف: ج٣، ص٣67(.

  وعن أيب بصري قال: سمعت أبا جعفر يقول: 
ُيتِمُّ  َتَعاىَل  َأنَّ اهللَ  َغرْيَ  ِمنَْها  ُيْطَرُح  اَلِة  »ُكلُّ َسْهٍو يِف الصَّ
اَلُة َفإِْن ُقبَِلْت  َل َما حُيَاَسُب بِه اْلَعْبُد الصَّ بِالنََّوافِِل إِنَّ َأوَّ
َوْقتَِها  ِل  َأوَّ يِف  اْرَتَفَعْت  إَِذا  اَلَة  الصَّ إِنَّ  ِسَواَها  َما  ُقبَِل 
َقٌة َتُقوُل َحِفْظَتنِي  َرَجَعْت إىَِل َصاِحبَِها وِهَي َبْيَضاُء ُمرْشِ
ُحُدوِدَها  بَِغرْيِ  َوْقتَِها  َغرْيِ  يِف  اْرَتَفَعْت  وإَِذا  اهللَ  َحِفَظَك 
َرَجَعْت إىَِل َصاِحبَِها وِهَي َسْوَداُء ُمْظِلَمٌة َتُقوُل َضيَّْعَتنِي 

َضيََّعَك اهللَ«. )الكليني، الكايف: ج٣، ص٣67(.
:قال: »قال رسول اهلل وعن أيب عبد اهلل   
يدي  بني  ملك  نادى  إال  وقتها  حيرض  صالة  من  ما 
الناس: قوموا إىل نريانكم التي أوقدمتوها عىل ظهوركم 

فأطفئوها بصالتكم«. )الشيخ الصدوق، األمايل: ص586(.
السؤال: ما هو االستخفاف بالصالة؟

القيام  تكرر عدم  إذا  السهر ولكن  ال حيرم  اجلواب: 
لصالة الصبح بحيث أعترب هذا العمل استخفافًا بالصالة 

حرم.
السؤال: إذا نام اإلنسان عن الصالة من قبل دخول 

الوقت إىل هنايته فهل يأثم هبذا النوم؟
اجلواب: ال إثّم عليه إذا مل تكن استدامة النوم إىل هناية 

الوقت مستندة إىل اختياره.
السؤال: إذا نام اإلنسان واستغرق نومه وقت صالة 

الصبح هل يؤثم وهذا يتكرر مرارًا وكثريًا؟
وأما  عليه  إثّم  فال  اتفاقًا  ذلك  حدث  إذا  اجلواب: 

تكرره، فربام يكشف عن االستخفاف بالصالة.
صالة  وقت  دخول  قبل  يستيقظ  شخص  السؤال: 
الفجر بدقائق فهل حيّق له معاودة النوم ثانية إذا كان يعلم 
أو حيتمل احتامالً قوّيًا أّنه ال يستيقظ إالّ والشمس طالعة؟
اجلواب: إذا كان ذلك تاونًا واستخفافًا منه بالصالة 

مل جيز. 
السؤال: هل جيوز التلّهي بمشاهدة فلم ممتع، ثم حيني 
وقت الصالة، ويستمر املسلم بمشاهدة الفلم، حتى إذا 
انتهى العرض، ذهب ألداء صالته ولو قبل انتهاء الوقت 

املحدد للصالة بمدة قصرية؟
الصالة عن وقت  تأخري  للمسلم  ينبغي  اجلواب: ال 

فضيلتها االّ لعذر، وليس منه ما ُذكر.
السؤال: إذا اعتقد املكلف بأنه إذا نام فإنه ال يستيقظ 
حلني  مستيقظًا  يبقى  أن  عليه  جيب  فهل  الصبح،  لصالة 
أداء الصالة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصالته بعد 

ذلك؟
اجلواب: يمكنه أن يكّلف أحدًا بإيقاظه للصالة، أو 
مل  وإن  الغرض،  هلذا  نحوها  أو  املنبهة  الساعة  يستخدم 
يمكن ذلك مل يأثم بالنوم إال إذا عّد ذلك تساحمًا وتاونًا 

بالصالة عرفًا.

االستخفاف يف الصالة

ْنيا(.قال أمير المؤمنين: )َثواُب اْلِجهاِد َأْعَظُم الثَّواِب(.  قال أمير المؤمنين: )َثواُب اْلِخَرِة ُيْنسي َمَشقََّة الدُّ
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َعىَل  َخاِوَيٌة  َوِهَي  َقْرَيٍة  َعىَل  َمرَّ  ِذي  َكالَّ َأْو 
َمْوِتَا  َبْعَد  اهللُ  َهِذِه  حُيِْيي  َأنَّى  َقاَل  ُعُروِشَها 
َلبِْثَت  َكْم  َقاَل  َبَعَثُه  ُثمَّ  َعاٍم  ِمَئَة  اهللُ  َفَأَماَتُه 
َلبِْثَت  َبْل  َقاَل  َيْوٍم  َبْعَض  َأْو  َيْوًما  َلبِْثُت  َقاَل 
ابَِك مَلْ َيَتَسنَّْه  ِمَئَة َعاٍم َفاْنُظْر إىَِل َطَعاِمَك َورَشَ
َواْنُظْر إىَِل ِحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك َآَيًة لِلنَّاِس َواْنُظْر 
حَلْاًم  َنْكُسوَها  ُثمَّ  ُننِْشُزَها  َكْيَف  اْلِعَظاِم  إىَِل 
ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعىَل  اهللَ  َأنَّ  َأْعَلُم  َقاَل  َلُه   َ َتَبنيَّ َفَلامَّ 

َقِديٌرالبقرة: آية٢59.
سبب النزول:

اآلية تشير إلى حكاية رجل سافر على حماره 
تهدمت  قد  بقرية  فمر  وشراب،  طعام  ومعه 
أهاليها  عظام  تتخللها  أنقاض  إلى  وتحولت 
النخرة، وإذ رأى هذا المشهد المروع قال: كيف 

يقدر الله على إحياء هؤالء األموات؟
الشك  باب  من  بالطبع  تسائله  يكن  لم 
واإلنكار، بل كان من باب التعجب، إذ إّن القرائن 
األخرى في اآلية تدل على أّنه كان أحد األنبياء، 

وقد تحدث إليه الله.
الله مدة مائة سنة، ثّم أحياه  وعند ذلك أماته 
هذه  في  بقيت  أّنك  تظن  كم  وسأله:  أخرى  مرة 

الصحراء؟ فقال وهو يحسب أّنه بقي سويعات: يومًا 
مائة سنة،  هنا  بقيت  بل  بقوله:  الّله  أقل، فخاطبه  أو 
انظر كيف أن طعامك وشرابك طوال هذه المدة لم 
الله. ولكن لكي تؤمن بأنك قد  يصبه أي تغير بإذن 
الذي  إلى حمارك  انظر  هنا  كاملة  مائة سنة  أمضيت 
تالشى ولم يبق منه شيء بموجب نواميس الطبيعة، 
بخالف طعامك وشرابك، ثم انظر كيف إننا نجمع 

أعضاءه ونحييه مرة أخرى. 
فعندما رأى كل هذه األمور أمامه قال: أعلم أّن 
الله على كل شيء قدير، أي: إّنني اآلن على يقين بعد 

أن رأيت البعث بصورة مجسمة أمامي.
تجسيد المعاد:

َعَلى  َخاِوَيٌة  َوِهَي  َقْرَيٍة  َعَلى  َمرَّ  ِذي  َكالَّ َأْو 
 ،َمْوتَِها َبْعَد  اللَه  َهِذِه  ُيْحِيي  َأنَّى  َقاَل  ُعُروِشَها 
المعاد،  مسألة  تجسد  التالية  واآليات  اآلية  هذه 
السقف،  تعني  وهنا  عرش،  جمع  »عروش«  ومعنى 
و»خاوية« في األصل بمعنى خالية، ولكنها هنا كناية 
عادة  تكون  العامرة  فالبيوت  الدمار،  الخراب  عن 
مسكونة، أما الدور الخالية فإما أن تكون قد تهّدمت 
من قبل، أو أنها تهدمت بسبب خلوها من الساكنين، 
 ،ُعُروِشَها َعَلى  َخاِوَيٌة  َوِهَي  قوله:  فإن  وعليه 
فقد  خربة،  كلها  كانت  القرية  تلك  دور  أن  تعني 
وهذا  عليها،  الجدران  انهارت  ثم  سقوفها  هوت 
هو الخراب التام إذ أن االنهدام يكون عادة بسقوط 
السقف أوال، وتبقى الجدران قائمة بعض الوقت، ثم 

تنهار فوق السقف.
َبْعَد َمْوتَِها، الظاهر   ُ َأنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَه  َقاَل 
فهو  الواقعة،  هذه  في  النبي  مع  يكن  لم  أحدا  أن 
تعني  هنا  القرية  أن  وبديهي  نفسه،  يخاطب  بهذا 

أهل القرية، وهذا يعني أنه كان يرى عظام أهل القرية 
بعينيه، فأشار إليها وهو ينطق بتساؤله.

َفَأَماَتُه اللَه ُ ِمَئَة َعاٍم ُثمَّ َبَعَثُه، يرى أكثر المفسرين 
أن هذه اآلية تعني أن الله قد أمات النبي المذكور مدة 
مائة سنة ثم أحياه بعد ذلك، وهذا ما يستفاد من كلمة 
»أماته«، إال أن صاحب تفسير المنار يحتمل أن يكون 
المعروف عند  الطويل  النوم  نوع من  إلى  إشارة  ذلك 
بعض الحيوانات المسمى بالسبات. حيث يغط الكائن 
الحي في نوم عميق وطويل دون أن تتوقف فيه الحياة، 

كالذي حدث مثال عند أصحاب الكهف.
 ،َيْوٍم َبْعَض  َأْو  َيْوًما  َلبِْثُت  َقاَل  َلبِْثَت  َكْم  َقاَل 
يسأل الله نبيه في هذه اآلية عن المدة التي قضاها في 
أو  كامال  يوما  قضائه  بين  الجواب  في  فيتردد  النوم، 
جزءا من اليوم، ويستفاد من هذا التردد أن الساعة التي 
أماته الله فيها تختلف عن الساعة التي أحياه فيها من 
إماتته قد حدثت مثال قبل  النهار، كأن تكون  ساعات 
الظهر، وأعيد إلى الحياة بعد الظهر، لذلك انتابه الشك 
ينم  لم  أنه  أم  ونهاره،  بليله  كامال  يوما  نام  قد  كان  إن 
إنه  النهار. ولهذا بعد أن قال  سوى بضع ساعات من 

قضى يوما، راوده الشك فقال أو بعض يوم.
َلبِْثَت  َبْل  له:  يقول  الله  أن سمع  لبث  ما  ولكنه 
إلى  ينظر  بأن  نبيه  أمر  تعالى  الله  أن  ثم   ،َعاٍم ِمَئَة 
مركوبه  إلى  وينظر  جهة،  من  معه  كان  الذي  طعامه 
من جهة أخرى ليطمئن إلى واقعية األمر فاألول بقي 
سالما تماما، أما الثاني فتالشى وأصبح رميما، ليعلم 
قدرة الله على حفظ األشياء القابلة للفساد خالل هذه 
على  الزمان  مرور  أخرى  جهة  من  ويدرك  األعوام، 
وفاته: َفاْنُظْر إَِلى َطَعاِمَك َوَشَرابَِك َلْم َيَتَسنَّْه، »َلْم 
سنة،  مدة  عليه  يمض  لم  أي  »سنة«  مادة  من  َيَتَسنَّْه« 

لعدم تعفنه وتفسخه.
حكايتك  أن  أي   ،لِلنَّاِس َآَيًة  َولِنَْجَعَلَك 
هذه ليست آية لك وحدك، بل هي كذلك للناس 

جميعا.
َواْنُظْر إَِلى اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِْشُزَها ُثمَّ َنْكُسوَها 
ويعني  والبروز،  االرتفاع  هو  »النشوز«   ،َلْحًما
أخرى،  مرة  وتركيبها  مكانها  من  العظام  رفع  هنا 
النخرة  العظام  إلى هذه  انظر  يكون:  اآلية  فمعنى 
ببعض  بعض  ونربط  مواضعها  من  نرفعها  كيف 
العظام  أن  واضح  ونحييها،  باللحم  نغطيها  ثم 
المتالشي، ال عظام  المقصودة هي عظام حماره 
اآليات  مع  انسجام  من  ذلك  في  لما  القرية  أهل 

السابقة.
ا َتَبيََّن َلُه َقاَل َأْعَلُم َأنَّ اللَه َ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  َفَلمَّ
للنبي  المسائل  هذه  كل  اتضحت  عندما   ،َقِديٌر
المذكور قال إنه يعلم أن الله قادر على كل شئ. 
الحظ أنه لم يقل: اآلن علمت كقول زليخا بشأن 
يوسف: اآْلن َحْصَحَص اْلَحّق بل قال »أعلم« 

أي أنني أعترف ومعرفتي بهذا األمر بعلمي.
من هذا النبي الذي تحدثت عنه هذه اآلية؟ 

»إرميا«،  إنه  بعض:  قال  عديدة،  أقوال  ثمة 
وقال آخرون: إنه »الخضر«، إال أن أشهر األقوال: 

إنه »العزير«.
القرية  بشأن  أيضا  األقوال  واختلفت 
التي  المقدس«  »بيت  إنها  قال بعض:  المذكورة، 

دمرها نبوخذ نصر، وهو احتمال بعيد. 
)أنظر: مكارم الشيرازي، تفسير األمثل(

ْبِر َعَلْيها(.  ْنيا َفْقُر اْلِخَرِة(. قال أمير المؤمنين: )َثواُب اْلُمصيَبِة َعلى َقْدِر الصَّ قال أمير المؤمنين: )َثْرَوُة الدُّ

»َأنَّى ُيْيِي َهِذِه اهللَُّ«
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َعـــِن  اأَلْبـــَزاِريِّ  ُيوُســـَف  َعـــْن   -  ١
  ـــِل َقـــاَل: َقـــاَل: يِل َأُبـــو َعْبـــِد اهلَل امْلَُفضَّ
ـــا  ـــَك: »َي ـــَل َذلِ ـــي َقْب ينِ ـــْوٍم وَكاَن اَل ُيَكنِّ َذاَت َي
ـــاَل: »إِنَّ  ـــَك َق ْي ـــُت َلبَّ ـــاَل: ُقْل ـــِد اهلَل«، َق ـــا َعْب َأَب
ـــُت َزاَدَك اهلَل  ورًا«، ُقْل ـــٍة ُسُ َع ـــِة ُجُ ـــا يِف ُكلِّ َلْيَل َلَن
ــِة َواَف  ُمَعـ ــُة اجْلُ ــاَل: »إَِذا َكاَن َلْيَلـ ــا َذاَك َقـ وَمـ
 ــُة ـ ــْرَش وَواَف اأَلئِمَّ ــوُل اهلَل  اْلَعـ َرُسـ
ــا  ــَردُّ َأْرَواُحَنـ ــاَل ُتـ ــْم َفـ ــا َمَعُهـ ــه وَواَفْيَنـ َمَعـ
إىَِل َأْبَدانَِنـــا إاِلَّ بِِعْلـــٍم ُمْســـَتَفاٍد وَلـــْواَل َذلِـــَك 

ــا«. أَلْنَفْدَنـ
ــِريِّ  ــَد امْلِْنَقـ ـ ــِن َأْحَ ــنْيِ ْبـ َسـ ــِن احْلُ ٢- َعـ
 ـــِد اهلَل ـــْن َأيِب َعْب ـــِل َع ـــَس َأِو امْلَُفضَّ ـــْن ُيوُن َع
ـــاِء اهلَل  ـــٍة إاِلَّ وأَلْولَِي َع ـــِة ُجُ ـــْن َلْيَل ـــا ِم ـــاَل: »َم َق

ــَك ُجِعْلـــُت  وٌر«، ُقْلـــُت َكْيـــَف َذلِـ ِفيَهـــا ُسُ
ُمَعـــِة َواَف  ِفـــَداَك َقـــاَل: »إَِذا َكاَن َلْيَلـــُة اجْلُ
 ــُة ـ ــْرَش وَواَف اأَلئِمَّ ــوُل اهلَل  اْلَعـ َرُسـ
ـــَتَفاٍد  ـــٍم ُمْس ـــُع إاِلَّ بِِعْل ـــاَم َأْرِج ـــْم َف ـــُت َمَعُه وَواَفْي

وَلـــْو اَل َذلِـــَك َلَنِفـــَد َمـــا ِعْنـــِدي«.
ـــوَب َعـــْن َأيِب  ٣- َعـــْن َعْبـــِد اهلَل ْبـــِن َأيُّ
  ْنَعـــايِنِّ َعـــْن َأيِب َعْبـــِد اهلَل َيـــى الصَّ حَيْ
ـــايِل  ـــا يِف َلَي ـــى إِنَّ َلَن َي ـــا حَيْ ـــا َأَب ـــاَل يِل: »َي ـــاَل َق َق
ـــْأِن«، َقـــاَل: ُقْلـــُت:  ُمَعـــِة َلَشـــْأنًا ِمـــَن الشَّ اجْلُ
ـــْأُن، َقـــاَل:  ُجِعْلـــُت ِفـــَداَك وَمـــا َذاَك الشَّ
»ُيـــْؤَذُن أَلْرَواِح اأَلْنبَِيـــاِء امْلَْوَتـــى وَأْرَواِح 
اأَلْوِصَيـــاِء امْلَْوَتـــى وُروِح اْلـــَوِصِّ الَّـــِذي 
ـــى  ـــاَمِء َحتَّ ـــا إىَِل السَّ ـــَرُج هِبَ ـــْم ُيْع ـــنْيَ َظْهَراَنْيُك َب

قال أمير المؤمنين: )َثْرَوُة اْلماِل ُتْطغي َوُتْردي َوَتْفنى(. قال أمير المؤمنين: )َثْرَوُة اْلِخَرِة ُتْنجي َوَتْبقى(. 

ُة َيْزَداُدوَن علمًا اأَلِئمَّ
ِفي َلْيَلِة  الُجُمَعِة

ــه ُأْســـُبوعًا  ـــا َفَتُطـــوُف بِـ َ ُتـــَوايِفَ َعـــْرَش َرهبِّ
ـــْرِش  ـــِم اْلَع ـــْن َقَوائِ ـــٍة ِم ـــَد ُكلِّ َقائَِم ـــيلِّ ِعْن وُتَص
تِـــي َكاَنـــْت  َرْكَعَتـــنْيِ ُثـــمَّ ُتـــَردُّ إىَِل اأَلْبـــَداِن الَّ
ِفيَهـــا َفُتْصبِـــُح اأَلْنبَِيـــاُء واأَلْوِصَيـــاُء َقـــْد 
ـــِذي َبـــنْيَ  ورًا وُيْصبِـــُح اْلـــَوِصُّ الَّ ُمِلـــُؤوا ُسُ
َظْهَراَنْيُكـــْم وَقـــْد ِزيـــَد يِف ِعْلِمـــه ِمْثـــُل َجـــمِّ 

اْلَغِفـــرِي«.

الرشح:

ــِة  ُمَعـ ــايِل اجْلُ ــا يِف َلَيـ ــه: »إِنَّ َلَنـ قولـ
ـــْأِن«، الشـــأن -بســـكون  َلَشـــْأنًا ِمـــَن الشَّ
ـــع  ـــال واجلم ـــر واحل ـــب واألم ـــزة - اخلط اهلم
شـــؤون والتنكـــري للتعظيـــم وقولـــه مـــن 

ــه. ــة فيـ ــأن مبالغـ الشـ
قولـــه: »امْلَْوَتـــى« جـــع مّيـــت وفيـــه 
ـــاء  ـــم أحي ـــم أهن ـــاّل يتوّه ـــم لئ ـــح بموت ترصي

غابـــوا ومل يموتـــوا.
ـــْم« أي: أقامـــوا  ـــنْيَ َظْهَراَنْيُك ـــه: »َب قول
بينكـــم عـــىل ســـبيل االســـتظهار واالســـتناد 
ـــة  ـــون مفتوح ـــف ون ـــه أل ـــدت في ـــم وزي إليك
ــه  ــم قّدامـ ــرًا منكـ ــاه أن ظهـ ــدًا، ومعنـ تأكيـ
ـــن  ـــاط م ـــوف، أي: حم ـــو مكن ـــرًا وراءه فه وظه
ـــة  ـــتعمل يف اإلقام ـــى اس ـــر حت ـــّم كث ـــه ث جانبي

بـــني القـــوم مطلقـــًا.
ـــا«،  َ ـــْرَش َرهبِّ ـــَوايِفَ َع ـــى ُت ـــه: »َحتَّ قول
ـــري  ـــاه، وتفس ـــه إذا أت ـــالن يوافي ـــاه ف ـــال: واف يق
العـــرش ال يبعـــد أن يـــراد بـــه هنـــا العـــرش 
ــبحانه  ــه سـ ــون لـ ــواز أن يكـ ــامين جلـ اجلسـ
عـــرش جســـامين يف الســـامء هـــو معبـــد 
املالئكـــة وأرواح القديســـني كـــام أن لـــه بيتـــًا 
ومســـجدًا يف األرض هـــو معبـــد النـــاس، 
وحلـــه عـــىل بيـــت املعمـــور أيضـــًا حمتمـــل.

ـــي  تِ ـــَداِن الَّ ـــَردُّ إىَِل اأَلْب ـــمَّ ُت ـــه: »ُث قول
ــدان  ــا األبـ ــراد هبـ ــّل املـ ــا«، لعـ ــْت ِفيَهـ َكاَنـ

املثاليـــة وحيتمـــل األصليـــة أيضـــًا.
ِعْلِمـــه  يِف  ِزيـــَد  »وَقـــْد   :قولـــه
ــاء  ــم األنبيـ ــد هبـ ــرِي«، ُأريـ ــمِّ اْلَغِفـ ــُل َجـ ِمْثـ
ـــري  ـــام يص ـــم ب ـــم العل ـــاء، وبالعل واألوصي

ــة. ــك الليلـ ــًا يف تلـ حمتومـ

من أصول الكافي الشريف
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مسجد بيبي خانوم
في أوزبكستان

:قال أمير المؤمنين
يِّئاِت َوباِدُروا ِإلى اْلَحَسناِت َوَتَجنَُّبوا اْرِتكاَب اْلَمحاِرِم(. قال أمير المؤمنين: )ثاِبُروا َعلى اْلَْعماِل اْلُموِجَبِة َلُكم اْلَخالَص ِمَن الّناِر َواْلَفْوَز ِباْلَجنَِّة(.)ثاِبُروا َعلى الّطاعاِت َوساِرُعوا ِإلى اْلَخيراِت َوَتَجنَُّبوا السَّ

يف  استخدامها  تّم  التي  البناء  مواد  عن  أّما 
استخدم  حيث  متعددة،  فكانت  خانوم(  )بيبي 
والداكن،  الفريوزي  األزرق  باللون  الطوب 
والرخام  اخلزفية  البالطات  إىل  باإلضافة 

والفسيفساء الرخامية والزجاجية.
والبوابة  الغربية  اجلهة  يف  املسجد  ويقع 
76م  طوهلا  ساحة  وتتوسطه  الرشقية  اجلهة  يف 
وعرضه  ١67م  طوله  ويبلغ  6٣م،  وعرضها 

١09م.
أّما ارتفاع املدخل فيصل إىل ٣5م وبجانبه 
مئذنتان أسطوانيتان كسيتا ببالطات خزفية هبا 
باخلط  مكررة  كتابات  وهبا  هندسية،  زخارف 
الكويف لعبارة )حممد رسول اهلل( مكتوبة مكررة.

قبته الفروزية: 
اللون  ذات  ٤0م  قبته  ارتفاع  ويبلغ 
العامل  يف  قبة  أكرب  تعترب  كانت  والتي  الفريوزي 
اإلسالمي، وهي من طراز القباب السمرقندية 
حيث  الطويلة،  االنتقال  منطقة  أو  الطبلة  ذات 
تبدو أشبه ببيضة الدجاج، وقد تعرضت أجزاء 
من هذه القبة للدمار جراء الزلزال الذي رضب 

سمرقند يف عام ١897.
مآذن  أربع  خانوم(  بيبي  )بمسجد  ويوجد 
كل  يف  األضالع  مربع  بدن  ذات  مئذنة  بواقع 
ركن من أركان اجلدران اخلارجية للجامع، وهي 

تزدان جيعًا ببالطات من اخلزف امللون.
مكشوف  أوسط  صحن  اجلامع  ويتوسط 

76م طوالً و6٣ عرضًا، وحتيط به أربع ظالت 
للصالة أكربها ظّلة هي ظّلة القبلة، هذه الظلة 
صيفي،  صالة  بيت  أو  حرم  بمثابة  تعترب  التي 
يصممه  أن  املسجد  مهندس  استطاع  حيث 
لسمرقند  املناخية  الظروف  يستوعب  بشكل 
جو  مع  تتامشى  التي  القاعات  بني  جع  حيث 

الصيف، وأخرى تناسب الشتاء.
مسجدين  يضم  سور،  باملسجد  وحييط 
صغريين متقابلني يف اجلهة اجلنوبية والشاملية ثم 
يرتفع عىل ٤00  برواق  األبنية  باقي  اتصال مع 

عمود رخامي وتعلوه القباب.
مسند رخامي للقرآن وخمطوطة سمرقند:

ويوجد باملسجد مسند رخامي للقرآن كان 
ملعني  البكر  االبن   - بيك(  )أولوغ  وضعه  قد 
الدين شاه رخ التيموري، وكان أمريًا وعامل فلك 
ورياضيات وضالعًا يف هندسة الفضائية -، وتم 
نقل املسند الرخامي فيام بعد إىل ساحة املسجد، 
وكان يوضع عليه املصحف العثامين أو خمطوطة 
تسمى  التي  الشهرية  املخطوطة  هذه  سمرقند، 
وهي  طشقند،  وقرآن  سمرقند  مصحف  أيضًا 

عبارة عن نسخة خمطوطة من القرآن.
حتى  موجودة  املخطوطة  هذه  وظّلت 
استوىل الروس عىل سمرقند ونقلوها إىل سانت 

بطرسربج، ثّم أعيدت وتم نقلها إىل طشقند.

من داخل أوزبكستان يطّل مسجد يعد 
الشهرية  التارخيية  مدينتها  معامل  أشهر  أحد 
تاريخ  يعود  الذي  املسجد  هذا  سمرقند، 
 ٤ استغرق  والذي  ١٣99م،  عام  إىل  بنائه 
سنوات إلمتام عمليات البناء والتي انتهت 
يف عام ١٤0٣م، هو مسجد )بيبي خانوم( 

أو )املسجد اجلامع(.

سبب التسمية: 
هبذا  خانوم(  بيبي  )مسجد  سمي  قد 
به  اشتهرت  التي  االسم  إىل  نسبة  االسم 
 - تيمورلنك  زوجة  خانوم(  امللك  )ساي 
قائد أوزبكي من القرن الرابع عرش ومؤسس 
التيمورية )١٣70 - ١٤05م( يف  الساللة 
وسط آسيا - وال يعرف حتديدًا أصل هذه 
حيث  الساحر،  بجامهلا  متّيزت  التي  املرأة 
يرى  فيام  األصل،  تركية  إهّنا  بعٌض  يقول 
)جنكيز  نسل  من  مغولية  أهّنا  آخر  البعض 

خان(، وقربها ملحق هبذا املسجد.

شكل وبناء املسجد:
جيمع  بأّنه  املسجد  تصميم  يتمّيز 
ذات  األوىل  اجلامعة  املساجد  ختطيط  بني 
األربع  واملظالت  املكشوف  الصحن 
األربعة  اإليوانات  ذات  املدارس  وتصميم 
القباب،  بينها جيعًا وبني استخدام  ويمزج 
العامئر  طرز  كل  املسجد  هذا  خيتزل  حيث 

الدينية املختلفة.
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التكافل االجتامعي يف  إّن من أعظم وسائل تقوية 
البذل واالنفاق، وقد حث اهلل سبحانه عليه  اإلسالم 
ِذيَن آَمنُوا َأنِفُقوا مِمَّا َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِل َأْن  َا الَّ بقوله: ﴿َيا َأهيُّ

ٌة َوالَ َشَفاَعٌة﴾)البقرة: ٢5٤(. َيْأِتَ َيْوٌم الَ َبْيٌع فِيِه َوالَ ُخلَّ
َأْمَواهَلُْم  ُينِفُقوَن  ِذيَن  ﴿الَّ وتعاىل:  تبارك  وبقوله 
ِْم َوالَ  ا َوَعاَلنَِيًة َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ ْيِل َوالنََّهاِر ِسًّ بِاللَّ

َزُنوَن﴾ )البقرة: ٢7٤(. َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم حَيْ
واإلنفاق يف سبيل اهلل تعاىل من أعظم التحديات التي 
تواجه اإلنسان؛ حِلُبِّه الشديد للامل، وحرِصه عليه، وقد 
ِذيَن َيْبَخُلوَن باَِم  حّذر اهلل عباده قال تعاىل: ﴿َوالَ حَيَْسَبنَّ الَّ
ُقوَن  ا هَلُْم َبْل ُهَو رَشٌّ هَلُْم َسُيَطوَّ آَتاُهْم اهللَُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخرْيً
اَمَواِت َواألَْرِض  َما َبِخُلوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوهللِ ِمرَياُث السَّ

َواهلل ُ باَِم َتْعَمُلوَن َخبرٌِي﴾)آل عمران: ١80(.
آثار الصدقة:

من  هلا  وما  الصدقة  أمهية  الروايات عىل  قد حّثت 
الرحم  وصلة  الصدقة  »إن   :اهلل رسول  فعن  آثار، 
األعامر« )مكارم األخالق:  الديار وتزيدان يف  تعمران يف 

ص٣88(.

عن  »ويدفعان   :الباقر اإلمام  عن  رواية  ويف 
سبعني ميتة سوء« )بحار األنوار: ج7١، ص8١(.

اهلل  يد  إىل  مبارشة  تصل  فإهّنا  الصدقة،  إال  املالئكة 
سبحانه.

آداب الصدقة:
نورد بعض اآلداب التي ينبغي االلتزام هبا والتي هي:

حركة  أو  كلمة  أو  بنظرة  املحتاج  إهانة  عدم   -١
استذل  »مكن   :األكرم النّبي  فعن  وتؤذيه،  حتزنه 
مؤمنًا أو مؤمنة أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره اهلل 
يوم القيامة ثم يفضحه« )مشكاة األنوار للطربيس: ص٢٢8(.

٢- الكالم احلسن معه والتبسم يف وجهه والدعاء 
 :له وتدئته والتخفيف عليه، فعن اإلمام الصادق
»ما منع رسول اهلل سائالً قط، إن كان عنده أعطى، 

وإال قال: يأت اهلل به« )الوسائل: ج6، ص٢9١(.
٣- الرتكيز عىل الفقراء من األرحام واألقرباء، قال 
رسول اهلل  لرساقة: »أال أدلك عىل أفضل الصدقة؟، 
قال: بىل بأيب انت وأمي يا رسول اهلل:  فقال رسول اهلل: 
أفضل الصدقة عىل أختك أو ابنتك وهي مردودة عليك 

ليس هلا كاسب غريك« )البحار: ج7١، ص١0٣(.
وروي أنه: »ال صدقة وذو رحم حمتاج« )الفقيه: ج٤، 

ص٣69(.

٤- أن ال يفضحه أمام الناس، وإن أمكن أن يعطيه 
خفية فذلك أعز له واألفضل أن ال يراه الفقري أصاًل بل 

يرسل له املساعدة بأي شكل من األشكال.
قال اإلمام احلسني: »صاحب احلاجة مل يكرم 
وجهه عن سؤالك فاكرم وجهك عن رده«)البحار: ج٤٤، 

ص١96(.

5- إقراض الفقري أفضل من إعطاء الصدقة له ألن 
يف إقراضه وإمهاله مدة معينة سهلة حتى يرد ما أخذه 

دعوة له إىل البحث من عمل وذلك أعز له.
قال رسول اهلل: »الصدقة بعرشة والقرض بثامنية 
بأربعة  الرحم  وصلة  بعرشين  اإلخوان  وصلة  عرشة 

وعرشين« )مكارم األخالق: ص١٣5.(.

فعن  املعروف،  بصناعة  االهتامم  يستحب   -6
النبي: »إن أول من يدخل اجلنة املعروف وأهله 
وأول من يرد عيل احلوض« )مكارم األخالق: ص١٣6(.
عىل  املؤمن  حق  »من   :الباقر اإلمام  وعن 
أخيه أن يشبع جوعته ويواري عورته  ويفرج عنه 
كربته ويقيض دينه فإذا مات خلفه يف أهله وولده« 

)مشكاة األنوار: ص٣٣6(.

وعن اإلمام الصادق: »أيام مؤمن أوصل إىل 
رسول  إىل  أوصله  فقد  معروفًا  املؤمن  أخيه 

اهلل«)مكارم األخالق: ص١٣6(.
القليل فهو خري من  إعطاء  7- ال تستحي من 
من  تستحي  »ال   :املؤمنني أمري  فعن  احلرمان، 
البالغة:  )هنج  منه«  أقل  احلرمان  فإن  القليل  إعطاء 

ص٤79(.

8- ال تردن سائاًل، فعن أمري املؤمنني: »ال 
تردن سائاًل ولو بشق مترة أو من شطر عنب« )البحار: 

ج7٤، ص٢68(.

منعه  فمن  اهلل  رسول  املسكني  »إن   :وعنه
فقد منع اهلل، ومن أعطاه فقد أعطى اهلل« )هنج البالغة: 

ص5٢9(.

وعن اإلمام الباقر: »ولو يعلم املعطي ما يف 
العطية ما رد احد احدًا« )البحار: ج9٣، ص١55(.

فعن  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  انتجبهم  كن ممن   -9
اإلمام الصادق: »إن اهلل خلق خلقًا من عباده 
فانتجبهم لفقراء شيعتنا ليثيبهم بذلك« )البحار: ج7١، 

ص٤١9(.

اهلل  قال  الرس،  صدقة  الصدقات  أفضل   -١0
خُتُْفوَها  َوإِْن  َفنِِعامَّ ِهَي  َدَقاِت  ُتْبُدوا الصَّ تعاىل: ﴿إِْن 
آية٢7١(،  )البقرة:  َلُكْم﴾  َخرْيٌ  َفُهَو  اْلُفَقَراَء  َوُتْؤُتوَها 
غضب  تطفئ  الرس  »صدقة   :اهلل رسول  وعن 

الرب« )مكارم األخالق ص١٣7(.

قال أمير المؤمنين: )ثاِبُروا َعلى اْقِتناِء اْلَمكاِرِم َوَتَحمَُّلوا َأْعباَء اْلَمغاِرِم َتْحِرُزوا َقَصباِت اْلَمغاِنِم(. قال أمير المؤمنين: )ثاِبُروا َعلى اْغِتناِم َعَمٍل ل َيْفنى َثواُبُه(. 

وعنه: »من كفى رضيرًا حاجة من حوائج الدنيا 
ومشى فيها حتى يقيض اهلل له حاجته أعطاه  اهلل براءة 
من النفاق وبراءة من النار وقىض له سبعني حاجة من 
اهلل عز وجل  يزال خيوض يف رحة  وال  الدنيا  حوائج 

حتى يرجع« )البحار: ج7١، ص٣88(.
وعن اإلمام الصادق قال: »من تصدق يف يوم 
أو يف ليلة )إن كان يوم، فيوم، وإن كان ليل، فليل( دفع 
عنه اهلدم والسبع وميتة السوء«)مكارم األخالق: ص٣88(.

وعنه قال: »داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا 
أموالكم بالزكاة وأنا ضامن لكل ما ينوى يف بر أو بحر 
بعد أداء حق اهلل فيه من التلف« )مكارم األخالق: ص٣88(.

وعنه: »من تصدق بصدقة إذا أصبح دفع اهلل 
عنه نحس ذلك اليوم« )مكارم األخالق: ص٢٤٣(.

وعن النبي: »إن الصدقة تقع يف يد اهلل قبل أن 
تصل إىل يد السائل« )عوايل اللئايل: ج٢، ص70(.

 :قال: قال عيل بن احلسني وعن أيب عبد اهلل
»ضمنت عىل ريب أن الصدقة ال تقع يف يد العبد حتى 
عن  التوبة  يقبل  ﴿وهو  قوله:  وهو  الرب،  يد  يف  تقع 

عباده ويأخذ الصدقات﴾« )البحار: ج9٣، ص١٢9(. 
بل إّن رواية رصحت بأن كل أعامل ابن آدم تتلقاها 
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لغًة:  وهو  الُعْجب  من  مشتق  اإلعجاب 
والِكرب:  التيه  الفخر،  والزهو:  الِكرب.  الزهو، 

الظلم. )املنجد ص٤88(.
وبحصول هذين األمرين يقرص اإلنسان عن 
حتقيق املزيد من الطموحات وعن تعديل مستواه 
معينة  حالة  يف  تصّور  ألّنه  واالجتامعي  اإلنتاجي 
أّنه حقق ما مل حيققه غريه مما يعني التقدم فهو غري 

حمتاج إىل املواصلة والعطاء.
متى  التقاعس  روح  ألّن  اخلطر  يكمن  وهنا 
تقديم  عن  ُتْثنيه  سوف  اإلنسان  جسد  يف  ست 
األفضل أو البحث عن األفضل لظنه أن ما أنجزه 

هو األفضل فال داعي الستكشاف غريه.
يف  اإلنسان  دور  تنظيم  مسؤولية  كانت  وملا 
املصلحني  بالقادة  املنوطة  املسئوليات  من  احلياة 
أمهية  إىل  يشري   اإلمام أّن  نجد  املوجهني، 
الطموح والتطور واملواصلة وبذل الوسع يف إجياد 

املزيد وعدم االقتصار عىل املنجزات السابقة.
فرييد أن جيعل حالة تسابق مرشوع ورشيف 
اإلنتاج  إىل  الفرد  يندفع  ما  كثريًا  إذ  األفراد  لدى 
التقدم، وأيضا  إّن شعر بمساواة غريه له فيحاول 

يندفع إن وجد التشجيع سواء املعنوي أو املادي.
تعترب   اإلمام املتابعة من  أّن هذه  واعتقد 
ثّم  ومن  وضعنا  ليتطور  األمام  نحو  وحمفزًا  دافعًا 
الوضع املحيط بنا فننجح يف خلق جّو حايس ناتج، 

وإذا حققنا هذا العامل املهم يف حياة الرجل ضمنّا حاالت 
وارتياحه  النفيس  الستقراره  كثرية،  احلياة  مسرية  يف  تقدم 
اهلدف.  هو  وهذا  الفضل  حتقيق  أجل  من  فيكافح  العائيل 
خط حتسني  اإلصالحية ضمن  التوجيهات  كل  تلتقي  إذن 

اإلنتاج وتقديم األفضل.
عىل  حاثًا  يكون  مما  أيضًا  غريمها  املثالني  هذين  ونحو 
االجتامعية  احلياة  جوانب  من  بجانب  تتكفل  معينة  كيفية 

سواء الفردية أو العائلية.
الَعَجب، فإن  الُعجب خيتلف عن  ينبغي فهمه أن  ومما 
أو  استعظامه  اإلنسان عند  يعرتي  نفساين  انفعال  الَعجب: 

استطرافه أو إنكاره ما يرد عليه. )املنجد: ص٤88(.
يعّود  ألنه  مذموم  أمر  الُعجب  بينام  طبيعي،  أمر  فهو 
اإلنسان عىل ما ال ينفعه بل حّيجمه وال ينّميه وهو مع ذلك 

خيرّسه الكثري من األصدقاء أو اإلبداع.
فلذا ينبغي لإلنسان العاقل إذا دخله يشء من الُعجب 
األمارة  والنفس  الشيطان  رش  من  تعاىل  باهلل  يتعوذ  أن 
غريه  أعامل  ويتذكر  تعاىل،  اهلل  ذكر  عىل  يواظب  بالسوء، 
يف  يشء  وأهم  كغريه.  يكون  سوف  أنه  ليعرف  ومنجزاته 
معاجلة داء الُعجب أن يتواضع للغري لتتعادل لديه الّكفتان: 
وأهنا  املنجزات  استصغار  وكفة  بالنفس،  اإلعجاب  كفة 

بجنب عظمة اهلل تعاىل وما خلقه يش ضئيل.
فالدعوة إذن إىل اجلد واالجتهاد ومواصلة العمل ألّن 
تؤثر يف  املزيد  أداء  التكاسل عن  مع  أنجز  عاّم  الرضا  حالة 
احلياة  مرافق  يرض  ما  وهو  ونوعيته  اإلنتاج  معدل  خفض 
كافة، ألن كل فرد يف املجتمع هو عضو مساعد عىل تنمية 

روح احلياة والتفاعل فتعمر األرض وتدوم احلياة.
املصدر: أخالق اإلمام عيل، السيد صادق اخلرسان: ج١، ص85- 86.

ْبِر َأْعلى الثَّواِب(.  ْبِر ُيْذِهُب َمَضَض اْلُمصيَبِة(. قال أمير المؤمنين: )َثواُب الصَّ قال أمير المؤمنين: )َثواُب الصَّ

َنـــُع ِمــْن اْلْزِدَيـــاَد( )اْلِْعَجــاُب َيْ
)نهج البالغة: حكمة164(

قال أمري املؤمنني

مثمر، يتقدم فيه بعٌض عىل بعٍض اآلخر بمقدار ما 
ينجزه وبام يرفد به غريه من خدمات حُتّسن وضع 

املواطنني له.
ولعّل مّما يشري إىل هذا التسابق واجلو للحامس 
ما وّرد يف القران الكريم والسنّة النّبوية الرشيفة من 
إطار  ضمن  املعنى  هذا  عىل  تؤكد  التي  النصوص 

قضيتها اخلاصة.
 ِ اهللَ  ِعنَد  َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  تعاىل:  قوله  فمثال 
اإلنسان  يف  يثري  الذي   ،)١٣ َأْتَقاُكْم)احلجرات: 
واختياراته  وسلوكه  بنفسه  والسمو  االرتقاء  حالة 
وانفعاالته ضمن حالة التقوى التي هيتم هبا الكثري 
بل الغالب إاّل أهنا متفاوتة الدراجات فكل بمقدار 
ـ  النفس  ضبط  عوامل  من  عليه  يتوافر  وما  جهده 
ـ  مكثرة  متعددة  ملصاديق  الشامل  العام  بمفهومها 

حيصل عىل درجة مناسبة.
»خريكم   :اهلل رسول  عن  روي  ما  ومثاًل 
الشيعة:  )وسائل  ألهيل«  خريكم  وأنا  ألهله  خريكم 

ج١٤، ص١٢٢(.

كل  وتريض  تسعد  حالة  نحو  حيفز  الذي 
األطراف وتبعث عىل ارتياح النفوس ألن اإلنسان 
ـ  عياله  ملعاملة  إن سعى  البيت  إدارة  املسؤول عن 
سواء الزوجة أم األوالد ذكورًا وإناثًا أم غريها ممن 
مبادلة  عىل  سيحصل  حسنة  طيبة  معاملة  ـ  يعارش 
ـ  املبتلني بأهل سوء  إاّل ما شّذ وندر من  ـ  مرضية 



عقـائــدنــا

           في تأويل اآليات التي ظاهرها
وقوع الذنب من األنبياء     

على لسان اإلمام الرضا 
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 ــلني ــاء واملرس ــع األنبي ــد أن جي نعتق
ــا  ــاص كبريه ــوب واملع ــن الذن ــون م معصوم
ــا  ــهو وغريه ــد والس ــورة العم ــا بص وصغريه
ــران  ــرأ الق ــا نق ــن عندم ــاالت، ولك ــن احل م
ــدث  ــي تتح ــات الت ــض اآلي ــد بع ــم نج الكري
ــب  ــدور الذن ــا ص ــاء، ظاهره ــن األنبي ع
القــرآن  يف  ورد  مــا  نوجــه  فكيــف  منهــم 
ــن  ــب م ــدور الذن ــره ص ــذي ظاه ــم ال الكري

األنبيــاء؟
العصمــة   ،األنبيــاء يف  األصــل  إن 
واألدلــة مــن القــرآن الكريــم، والســنة والعقــل 
ظاهــره  ورد  مــا  وكل  بالعصمــة،  رصحيــة 
ــن  ــث ع ــن البح ــد م ــة، فالب ــاف للعصم من

ـــَت  ـــُكْن َأْن ـــاَل آِلَدَم: اْس ـــاىَل َق ـــاَرَك َوَتَع َتَب
ــَة َوُكال ِمنْهـــا َرَغـــدًا َحْيـــُث  وَزْوُجـــَك اجْلَنَـّ
ـــَجَرَة َوَأَشـــاَر  ِشـــْئُتام َوال َتْقَربـــا هـــِذِه الشَّ
ــَن  ــا ِمـ ــِة َفَتُكونـ نَْطـ ــَجَرِة احْلِ ــاَم إىَِل َشـ هَلُـ
ــْن  ــْأُكاَل ِمـ ــاَم اَل َتـ ــْل هَلُـ ــنَي َومَلْ َيُقـ الظَّاملِِـ
ــا َكاَن ِمـــْن ِجنِْســـَها  ـــَجَرِة َواَل مِمَـّ َهـــِذِه الشَّ
ـــا  ـــْأُكاَل ِمنَْه ـــَجَرَة َومَلْ َي ـــَك الشَّ ـــا تِْل ـــْم َيْقَرَب َفَل
ــَوَس  ــا َأْن َوْسـ ــا مَلَّـ َهـ ــْن َغرْيِ ــاَم َأَكاَل ِمـ ـ َوإِنَّ
ُكـــام  ـــْيَطاُن إَِلْيِهـــاَم َوقـــاَل مـــا هَناُكـــام َربُّ الشَّ
ـــا  ـــاَم َأْن َتْقَرَب ـــاَم َينَْهاُك ـــَجَرِة َوإِنَّ ـــِذِه الشَّ ـــْن ه َع
َهـــا َومَلْ َينَْهُكـــاَم َعـــِن اأْلَْكِل ِمنَْهـــا إاِلَّ َأْن  َغرْيَ
ــَن  ــَن اخْلالِِديـ ــا ِمـ ــنْيِ َأْو َتُكونـ ــا َمَلَكـ َتُكونـ
ــنَي َومَلْ  ــَن النَّاِصِحـ ــام مَلِـ ــَمُهام إيِنِّ َلُكـ َوقاَسـ
ـــْن  ـــَك َم ـــَل َذلِ ـــاَهَدا َقْب اُء َش ـــوَّ ـــْن آَدُم َوَح َيُك
ـــَأَكاَل  ـــُروٍر َف ـــا بُِغ مُه ـــًا َفَدالَّ ـــاهللَ ِ َكاِذب ـــُف بِ ِل حَيْ
ِمنَْهـــا ثَِقـــًة بَِيِمينِـــِه بِـــاهللَ ِ َوَكاَن َذلِـــَك ِمـــْن 
ـــرٍي  ـــٍب َكبِ ـــَك بَِذْن ِة َومَلْ َيُكـــْن َذلِ ـــوَّ ـــَل النُُّب آَدَم َقْب
ـــَن  ـــاَم َكاَن ِم ـــاِر َوإِنَّ ـــوَل النَّ ـــِه ُدُخ ـــَتَحقَّ بِ اْس
ـــاِء  ـــوُز َعـــىَل اأْلَْنبَِي ـــي َتُ تِ ـــِة الَّ ـــِر امْلَْوُهوَب َغاِئ الصَّ
ـــاُه اهلل ُ  ـــامَّ اْجَتَب ـــْم َفَل ـــُزوِل اْلَوْحـــِي َعَلْيِه ـــَل ُن َقْب
ـــُب  ـــًا اَل ُيْذنِ ـــًا َكاَن َمْعُصوم ـــُه َنبِّي ـــاىَل َوَجَعَل َتَع
ــَل  ــزَّ َوَجـ ــاَل اهللُ َعـ ــرَيًة َقـ ــرَيًة َواَل َكبِـ َصِغـ
)َوَعـــى آَدُم َربَّـــُه َفَغـــوى ُثـــمَّ اْجَتبـــاُه 
ــزَّ  ــاَل َعـ ــدى( َوَقـ ــِه َوَهـ ــاَب َعَلْيـ ــُه َفتـ ـ َربُّ

ـــًا َوآَل  ـــى آَدَم َوُنوح ـــَل )إِنَّ اهللَ َ اْصَطف َوَج
ــنَي(،  ــىَل اْلعامَلِـ ــراَن َعـ ــَم َوآَل ِعْمـ إِْبراِهيـ
ــْوِل  ــى َقـ ــاَم َمْعنَـ ــُه امْلَْأُمـــوُن: َفـ ــاَل َلـ َفَقـ
اهللَ ِ َعـــزَّ َوَجـــَل: َفَلـــامَّ آتامُهـــا صاحِلـــًا 
كاَء فِيـــام آتامُهـــا، َفَقـــاَل  َجَعـــال َلـــُه رُشَ
ـــَدْت آِلَدَم  اَء َوَل ـــوَّ ـــا: إِنَّ َح َض ـــُه الرِّ َل
 ـــى َوإِنَّ آَدَم ـــرًا َوُأْنَث ـــٍن َذَك ـــاِمَئِة َبْط َخَْس
ـــَواُه  ـــلَّ َوَدَع ـــزَّ َوَج ـــَدا اهللَ َ َع اَء َعاَه ـــوَّ َوَح
ـــَن  ـــنَّ ِم ـــًا َلنَُكوَن ـــا صاحِل ـــْن آَتْيَتن ـــاال َلِئ َوَق
ــَن  ــًا ِمـ ــا صاحِلـ ــامَّ آتامُهـ ــاِكِريَن َفَلـ ـ الشَّ
ـــِة  َماَن ـــَن الزَّ ـــًا ِم ـــِوّيًا َبِريئ ـــًا َس ـــِل َخْلق النَّْس
ـــًا  ـــنْيِ ِصنْف ـــا ِصنَْف ـــا آَتامُهَ ـــِة َوَكاَن م َواْلَعاَه
ـــاِن  نَْف ـــَل الصِّ ـــًا َفَجَع ـــًا إَِناث ـــًا َوِصنْف ُذْكَران
ــا َومَلْ  ــام آتامُهـ كاَء فِيـ ــُرُه رُشَ ــاىَل ِذْكـ هللِِ َتَعـ
ـــلَّ  ـــزَّ َوَج ـــُه َع ـــاَم َل ـــْكِر َأَبَوهْيِ ـــُكَراُه َكُش َيْش
َقـــاَل اهلل ُ َتَبـــاَرَك َوَتَعـــاىَل: َفَتعـــاىَل اهللَ ُ 
ـــَهُد  ـــوُن: َأْش ـــاَل امْلَْأُم ـــوَن َفَق ُك ـــامَّ ُيرْشِ َع

َأنَّـــَك اْبـــُن َرُســـوِل اهللََحّقـــًا. 
الروايـة  مـن  األول  املقطـع  هـو  هـذا 
وفيـام   ،آدم أبينـا  خيـص  مـا  وهـو 
التـي  الروايـة  نكمـل  احللقـات  مـن  يـأت 
تذكـر بقيـة اآليـات التـي ظاهرهـا وقـوع 
الذنـب مـن األنبيـاء وتأويـل اإلمـام 

هلـا.  الرضـا

قال أمير المؤمنين: )َثواُب اهلِل ِلَْهِل طاَعِته َوِعقاُبُه َلْهِل َمْعِصَيِته(.

ــا  ــل م ــذا التأوي ــاه وه ــم معن ــه وفه ــل ل التأوي
نجــده يف املحادثــة التــي حصلــت بــني اإلمــام 
ــري  ــي وردت يف الكث ــون الت ــا واملأم الرض
مــن املصــادر منهــا كتــاب عيــون أخبــار 
نــص  واليــك  ص١95  ج١،   ،الرضــا

الروايــات:
ـــِد ْبـــِن اجْلَْهـــِم  َعـــْن َعـــيِلِّ ْبـــِن حُمَمَّ
ـــَدُه  ــوِن َو ِعنْ ـــَس امْلَْأُمـ ُت َمِْل ــرَضْ ــاَل َحـ َقـ
ــُه  ــاَل َلـ ــُن ُموَســـى، َفَقـ ــيِلُّ ْبـ ــا َعـ َضـ الرِّ
امْلَْأُمـــوُن: َيـــا اْبـــَن َرُســـوِل اهللَ ِ َأَلْيـــَس ِمـــْن 
ـــىَل،  ـــاَل: َب ـــوَن؟ َق ـــاَء َمْعُصوُم ـــَك َأنَّ اأْلَْنبَِي َقْولِ
َقـــاَل: َفـــاَم َمْعنَـــى َقـــْوِل اهللَ ِ َعـــزَّ َوَجـــَل َو 
ـــُه َفَغـــوى َفَقـــاَل: إِنَّ اهللَ  َعـــى آَدُم َربَّ
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 اإلمام املهدي
والتكامل اإلنساني

)احللقة الثانية(

املستوى الثالث: التكامل االجتامعي:
عــن  الســابق  العــدد  يف  تكلمنــا 
ــام  ــا املق ــل بن ــاين ووص ــتوى األول والث املس
يرتتــب  والــذي  الثالــث،  املســتوى  إىل 
ويتمخــض عــن التكامــل العلمــي والعقــيل 
ــدة  ــي والوح ــك االجتامع ــن التامس ــوع م ن
االجتامعيــة، ألن املجتمــع آنــذاك ســوف 
االجتامعيــة  األمــراض  كل  مــن  خيلــو 
املؤديــة إىل تفككــه وانتشــار احلقــد واحلســد 
ظلــم  وال  جــور  فــال  فيــه.  والكراهيــة 
يف زمانــه، يصبــح األخ حيــب أخيــه 
واجلــار ال حيســد جــاره، وتســد كل عوامــل 
الفســاد واالنحــراف. وهــو املعــرب عنــه 
باملجتمــع الصالــح الــذي ســوف يســتخلف 
ــا  األرض ويرثهــا، قــال تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكَتْبنَ
ْكــِر َأنَّ اأْلَْرَض َيِرُثَهــا  ُبــوِر ِمــن َبْعــِد الذِّ يِف الزَّ
احِلُــوَن﴾ )األنبيــاء:١05(، قــال  ِعَبــاِدَي الصَّ
اإلمــام الباقــر يف تفســري اآليــة: »القائــم 

ــه«. ــالم وأصحاب ــه الس علي
فاملجتمــع الصالــح هــو املجتمــع املؤمن 

بــاهلل ورســوله واليــوم اآلخــر، املــؤدي للتكاليــف 
ــريات  ــابق باخل ــات الس ــب للحرم ــة واملتجن اإلهلي
ــا  ــات كله ــذه املواصف ــات، وه ــل للصاحل العام

تنطبــق عــىل متمــع عــرص الظهــور املبــارك.
إّن وجــود املجتمــع الفاضــل كان حلــم جيــع 
ــة  ــم كل البرشي ــو حل ــل ه ــفة، ب ــاء والفالس األنبي
حتــى الطاحلــون منهــم، ولــذا كتــب إفالطــون يف 

ــن ــوا م ــا يكون ــني أّن أهله ــة وب ــة الفاضل املدين
ــك  ــأّن ذل ــك ب ــاء، وال ش ــامء والصلح احلك
املهــدي، ألن  اإلمــام  دولــة  عــىل  ينطبــق 
أهلهــا ســوف تكتمــل عقوهلــم فهــم حكــامء، 
وســوف يصبحــوا يف غايــة اإليــامن والتقــوى فهــم 

ــاء. صلح
املستوى الرابع: التكامل االقتصادي:

ــايل  ــادي وامل ــب االقتص ــأن للجان ــك ب ال ش
ــعادته  ــان وس ــة اإلنس ــاس يف رفاهي ــدور األس ال
لتحقيــق أمنياتــه وراحتــه، ومشــكلة الفقــر والعوز 
عصفــت باإلنســان عــىل طــول التاريــخ وجعلــت 
 منــه ســلعة تبــاع وتشــرتى، بــل إن رســول اهلل
كفرًا«)الــكايف:  يكــون  أن  الفقــر  »كاد  يقــول: 
ســوف  اإلنســان  جيــوع  فحينــام  ص٣07(،  ج٢، 

ــن  ــد م ــل، فالب ــة أي عم ــن ممارس ــن م ــن يتمك ل
ــد  ــكل جي ــدها بش ــان وس ــة اإلنس ــباع حاج إش
ــذا ورد  ــق اهلل، ول ــه: أت ــى نســتطيع أّن نقــول ل حت
ــر  ــن الكف ــك م ــوذ ب ــم إين أع ــم: »الله عنه

ص٤0٣(. ج٤،  والفقر«)الــكايف: 

ــرى  ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
فــان اهلل تعــاىل جعــل يف هــذه األرض كل 
يســتطيع  التــي  واخلــريات  اإلمكانــات 
اإلنســان إذا مــا أســتثمرها أّن يعيــش أفضــل 
ــة،  ــوق الكفاي ــة وف ــا الكفاي ــاة، ألّن فيه احلي
ــرج  ــام خي ــتأثر ب ــه يس ــا ان ــان إّم إال أّن اإلنس
ــا  ــرون، وإّم ــوع آخ ــض وجي ــبع بع ــا فيش منه
ــا  ــا، وهن ــتفادة منه ــة االس ــل بكيفي ــه جيه أّن
ــي  ــدة لك ــه الراش ــام وحكومت ــأت دور اإلم ي
ــريات األرض  ــن كل خ ــان م ــتفيد اإلنس يس
ــائد  ــو الس ــدل ه ــون الع ــوف يك ــث س حي
ويتــم توزيــع الثــروة بشــكل عــادل بحيــث ال 
ــاس  ــدًا، ويتفاضــل الن ــاك فقــري أب يكــون هن
ــل  ــة، ب ــن احلاج ــدة ع ــور زائ ــا ً بأم اقتصادي
بحيــث  اإلدراك  مســتوى  يرتفــع  ســوف 
يصبــح اإلنســان ال يأخــذ إال بمقــدار مــا 

ــه. ــاج إلي حيت
ــا  ــم من ــر: »القائ ــن أيب جعف روي ع
ــه  ــد بالنــرص تطــوى ل منصــور بالرعــب مؤي
ــلطانه  ــغ س ــوز ويبل ــه الكن ــُر ل األرض وتْظه
ــو  ــه ول ــه دين ــُر اهلل ب ــرب وُيظه ــرشق واملغ امل
كــره املرشكــون فــال يبقــى يف األرض خــراب 
إال عّمــر«. )كــامل الديــن: ص٣٣0(، وروي عــن 
رســول اهلل: »أبرشكــم باملهــدي يبعــث يف 
ــاس وزالزل،  ــن الن ــالف م ــىل اخت ــي ع أمت
يمــأ األرض قســطًا وعــدالً كــام ُملئــت 

جــورًا وظلــاًم، يــرىض عنــه ســاكن الســامء 
صحاحــًا«  املــال  يقســم  األرض،  وســاكن 
ــوية  ــال بالس ــًا؟ ق ــا صحاح ــل: م ــال رج فق
ــد  ــي حمم ــوب أمت ــأ اهلل قل ــاس، ويم ــني الن ب
صلــوات اهلل عليــه غنــى، ويســعهم عدلــه حتــى 
ــال  ــه يف امل ــن ل ــول: م ــادي يق ــًا ين ــر منادي يأم

ــة؟ حاج
ــد  ــل واح ــاس إال رج ــن الن ــوم م ــام يق ف
ــل  ــازن- فق ــي اخل ــدان -يعن ــت الس ــول: ائ فيق
ــاالً.  ــي م ــرك أن تعطين ــدي يأم ــه: إن امله ل
فيقــول لــه: ُأحــث، حتــى إذا جعلــه يف حجــره 
ــة: ص٢٤9(. ــل اإلمام ــخ( )دالئ ــدم... ال ــرزه ن وأب

إذًا يف دولــة اإلمــام املهــدي تطــور 
اقتصــادي  اقتصــادي وثــروة كبــرية ورفــاه 
وعدالــة اجتامعيــة عامــة ال تــدع فقــريًا وحمتاجــا 

ــدًا. أب
اخلالصة:

ــذه  ــالل ه ــن خ ــىض وم ــا م ــالل م ــن خ م
ــع  ــح املجتم ــوف يصب ــا س ــتويات وغريه املس
ــدس  ــور املق ــرص الظه ــان وع ــاين يف زم اإلنس
متمعــًا متكامــاًل، قــد وصــل إىل غائيــة خلقتــه 
ــه  ــة هلل يف أرض ــرشي خليف ــوع الب ــح الن ويصب

ــاىل. ــارك وتع ــام أراده اهلل تب ك

قال أمير المؤمنين: )جاُر اهلِل َعزَّ َوَجلَّ آِمٌن َوَعُدوُُّه خاِئٌف(. قال أمير المؤمنين: )جاِنُبوا اْلَكِذَب َفِإنَُّه ُمجاِنُب اْلِيماِن(. 

السيد فاضل اجلابري
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 :استحباب زيارة اإلمام احلسني
أيب عبد  الفطر، وروي يف ذلك فضل كبري، فعن  ليلة  زيارة احلسني يف  يستحب 
اهلل الصادق قال: »من زار احلسني يف ليلة من ثالث غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر«، فقيل: أي الليايل جعلت فداك؟ قال: »ليلة الفطر، أو ليلة األضحى، أو ليلة 

النصف من شعبان«. 
غزوة قرقرة الكدر:

من  النصف  يف  وقيل:  الكدر،  قرقرة  غزوة  )٢هـ(،  سنة  املكرم  شّوال  من  األول  يف 
املحرم. 

وبني  معونة،  سد  وراء  األرحضية،  من  قريب  سليم  بني  معدن  بناحية  موضع  وهو 
املعدن وبني املدينة ثامنية برد.

وكان رسول اهلل بلغه أن هبذا املوضع جعًا من سليم وغطفان، فسار إليهم فلم جيد 
أجدًا، وأرسل نفرًا من أصحابه يف أعىل الوادي، واستقبلهم رسول اهلل يف بطن الوادي 
أورد  إنام  هبم  يل  علم  ال  فقال:  الناس،  عن  فسأله  يسار،  يسمى  غالم  فيهم  رعاء  فوجد 
خلمس وهذا يوم ربعي والناس ارتفعوا إىل املياه، ونحن عزاب يف النعم، فانرصف رسول 
اهلل وقد ظفر بالنعم، فانحدر به إىل املدينة، فاقتسموا غنائمهم برصار عىل ثالثة أميال 
املسلمني   أربعة أخاس عىل  فأخرج خسة وقسم  بعري،  النعم خسامئة  املدينة، وكانت  من 
فأصاب كل رجل منهم بعريان، وكانوا مائتي رجل وصار يسار يف سهم النبي فأعتقه، 

عيل بن أيب طالب وذلك أنه رآه يصيل... وكان الذي حل لواءه
موقف نسيبة بنت كعب يف ُاحد وثباهتا: 

كانت نسيبة بنت كعب املازنية ممن ثبت يف أحد، والتي حدثت يف اخلامس عرش من 
ينهزم  أن  فأراد  معها،  ابنها  وكان   ،اهلل رسول  مع  بقيت  حيث  )٣هـ(،  سنة  شّوال 
ويرتاجع، فحملت عليه فقالت: يا بني إىل أين تفر؟ عن اهلل ورسوله؟ فردته فحمل عليه 
فقال  فقتلته،  فخذه  عىل  فرضبته  الرجل  عىل  فحملت  ابنها،  فأخذت سيف  فقتله،  رجل 

رسول اهلل: »بارك اهلل عليك يا نسيبة«. 
ونظر رسول اهلل إىل رجل من املهاجرين قد ألقى ترسه خلف ظهره وهو يف اهلزيمة، 
فناداه: )يا صاحب الرتس ألق ترسك ومر إىل النار( فرمى برتسه، فقال رسول اهلل: »يا 
نسيبة خذي الرتس«، فأخذت الرتس، وكانت تقاتل املرشكني. فقال رسول اهلل: »ملقام 

نسيبة أفضل من مقام فالن وفالن وفالن«. 
شخوص أمر املؤمنني إىل صفني: 

يف اخلامس من شهر شّوال سنة )٣6هـ(، خروج أمري املؤمنني من النخيلة متوجهًا 

قال أمير المؤمنين: )ِجهاُد النَّْفِس َمْهُر اْلَجنَِّة(. 

إىل صّفني. 
يوم  شّوال  من  مضني  خلمس  الناس  يف  قام  النخيلة  من  الشخوص   عيل أراد  ملا  مزاحم:  بن  نرص  قال 
األربعاء، فقال: أحد اهلل غري مفقود النعم... أما بعد، فإين قد بعثت مقدمتي، وأمرتم بلزوم هذا امللطاط حتى 
يأتيهم أمري، فقد أردت أن أقطع هذه النطفة إىل رشذمة منكم موطنني بأكناف دجلة، فأهنضهم معكم إىل أعداء 
اهلل إن شاء اهلل، وقد أمرت عىل املرص عقبة بن عمرو األنصاري، ومل آلكم وال نفيس، فإياكم والتخلف والرتبص… 
فقام إليه معقل بن قيس الرياحي، فقال: يا أمري املؤمنني واهلل ال يتخلف عنك إال ظنني، وال يرتبص بك إال منافق.

دخول مسلم بن عقيل الكوفة: 
يف اخلامس من شهر شّوال سنة )60هـ(، وصل مسلم بن عقيل إىل الكوفة، فدخلها وبايعه من أهلها ١8 ألف 

 .رجل سًا للحسني
وكان احلسني رّد عىل أهل الكوفة جيعًا بكتاب واحد دفعه إىل رسولني من أهل الكوفة خيربهم أّنه قد بعث 

إليهم أبن عمه مسلم بن عقيل، وأّنه أمره أن يكتب إليه بحاهلم ورأهيم. 
إشخاص اإلمام الكاظم من املدينة إىل بغداد: 

يف العرشين من شهر شّوال سنة )١79هـ(، ُقبض عىل اإلمام موسى بن جعفر بأمر هارون الرشيد، ثّم 
شخص هارون إىل احلج وحله معه، ثم انرصف عىل طريق البرصة فحبسه عند عيسى بن جعفر، ثّم أشخصه إىل 

بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك، فاستشهد يف حبسه، ودفن ببغداد يف مقربة قريش. 
 :شهادة اإلمام الصادق

يف اخلامس والعرشون من شّوال سنة )١٤8هـ(، استشهد اإلمام جعفر الصادق وعمره 65 سنة. 
ولد يوم اجلمعة ١7 ربيع األول سنة )8٣هـ(، وأقام مع جده ١٢ سنة، ومع أبيه ١9 سنة، وبعد أبيه أيام إمامته 

٣٤ سنة. 
ويف ملك املنصور عليه اللعنة، وبعد ميض عرش سنني من ملكه، استشهد اإلمام، مسمومًا عىل يديه ودفن 

 .بالبقيع مع جده وأبيه
 :رّد الشمس ألمر املؤمنني

.يف اخلامس عرش من شّوال، ردت الشمس ألمري املؤمنني
روي أن معجزة رد الشمس ألمري املؤمنني وقعت مرتني، مرة يف زمن النبي يف مسجد قبا، ومرة أخرى 

بعد رحيله، وذلك يف أرض بابل، وقيل أكثر من ذلك. 
وقد بني العالمة األميني يف كتابه )الغدير( أحاديث )رد الشمس( بطرقها املختلفة، وأيضًا الكتب التي ألفت 

حول هذه األحاديث. 
     

وهناك مناسبات كثرية ومهمة قد تم ذكرها يف السنني السابقة لشهر شّوال فمن أراد االطالع فلرياجع.

قال أمير المؤمنين: )ِجهاُد اْلَهوى َثَمُن اْلَجنَِّة(. 



رجال حول اإلمام
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قال أمير المؤمنين: )َجْحُد اْلِْحساِن ُيوِجُب اْلِحْرماَن(. 

اسمه ونسبه:  خمنف بن سليم بن حارث 
بن عوف بن ثعلبة بن عامر األزدي الغامدي.

تاريخ  عىل  املصادر  يف  نعثر  مل  والدته: 
والدته.

يف  رجاله  يف  الطويس  الشيخ  عّده  قد 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  أصحاب  طبقة 
ابن  الطويس: ص 58، وعّده  رجال   .طالب
 .داود من خواّص أصحاب اإلمام عيل

رجال ابن داود: ص١87.

قال أمير المؤمنين: )جاِوِر اْلُقُبـوَر َتْعَتِبـْر(. 

أخباره:
عّينه   ،النبي أصحاب  من 
وزّوده  أصبهان  عىل  واليًا   اإلمام
سائر  يف  اهلل  بتقوى  أمره  الرسالة:  هبذه 
أمره وخفّيات عمله حيث ال شاهد غريه 
وال وكيل دونه. وقال له: »وإن لك 
وحقا  مفروضا  نصيبا  الصدقة  هذه  يف 
وضعفاء  مسكنة  أهل  ورشكاء  معلوما، 
فوفهم  حقك  موفوك  وإنا  فاقة،  ذوي 
أكثر  من  فإنك  تفعل  وإال  حقوقهم، 

خصمه  ملن  وبؤسا  القيامة،  يوم  خصوما  الناس 
عند اهلل الفقراء واملساكني والسائلون واملدفوعون 
والغارم وابن السبيل. ومن استهان باألمانة ورتع 
يف اخليانة ومل ينزه نفسه ودينه عنها فقد أحل بنفسه 
وأخزى.  أذل  اآلخرة  يف  وهو  اخلزي   الدنيا  يف 
الغش  وأفظع  األمة،  خيانة  اخليانة  أعظم  وإن 
اإلمام  خطب  ـ  البالغة  والسالم«.هنج  األئمة،  غش 

عيل:ج٣، ص٢7.

ومّلا حارب اإلمام معاوية أرسل إىل خمنف 
بن سليم الرسالة التالية، يطلب منه أن يكون معه 
»سالم  نّصها:  وهذا  األُمويني،  طاغية  ملناجزة 

عليك، فإين أحد اهلل إليك الذي ال إله إال هو .
احلق رغبة  فإن جهاد من صدف عن  بعد  أما 
عنه، وهب يف نعاس العمى والضالل اختيارا له، 
فريضة عىل العارفني، إن اهلل يرىض عمن أرضاه، 
ويسخط عىل من عصاه، وإنا قد مهمنا باملسري إىل 
هؤالء القوم الذين عملوا يف عباد اهلل بغري ما أنزل 
وأماتوا  احلدود،  وعطلوا  بالفئ،  واستأثروا  اهلل، 
واختذوا  الفساد،  األرض  يف  وأظهروا  احلق، 
هلل  وىل  فإذا  املؤمنني،  دون  من  وليجة  الفاسقني 
وإذا  وحرموه،  وأقصوه  أبغضوه  أحداثهم  أعظم 
وبروه  وأدنوه  أحبوه  ظلمهم  عىل  ساعدهم  ظامل 

فقد أرصوا عىل الظلم، وأجعوا عىل اخلالف.
 وقديام ما صدوا عن احلق، وتعاونوا عىل اإلثم 
فاستخلف  هذا  بكتايب  أتيت  فإذا  ظاملني،  وكانوا 
وأقبل  نفسك،  يف  أصحابك  أوثق  عملك  عىل 
إلينا لعلك تلقى هذا العدو املحل فتأمر باملعروف 
الباطل،  وتباين  احلق  وتامع  املنكر،  عن  وتنهى 
فإنه ال غناء بنا وال بك عن أجر اجلهاد، وحسبنا 
اهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة إال باهلل العيل 

العظيم«. وقعة صّفني ـ املنقري: ص١05.
أيب  مع  دخلت  خمنف:  بن  حمّمد  ابنه  وقال 
أن  )إىل  البرصة  من  قدم  حني   عيل عىل 
خمنف  »...ولكن  فقال:  أيب  إىل   ونظر قال( 
َمَثُلهم  يكن  ومل  يتخّلفوا  مل  وقومه  سليم  بن 
مَلَْن  ِمنُْكْم  َوإِنَّ  تعاىل:  قال  اّلذين  القوم  مثل 
املنقري:  ـ  صفني  وقعة   .»7٢ ....النساء:  َلُيَبطَِّئنَّ

ص٢6٢. 

وعن أيب جحيفة، قال: جاء عروة البارقي إىل 
سعد بن وهب، فسأله فقال: حديث حدثتناه  عن 
عيل بن أيب طالب)(، قال: نعم بعثني خمنف 
فأتيته  صفني،  إىل  توجهه  عند  عيل  إىل  سليم  بن 
)هاهنا،  ويقول:  بيده،  يشري  فوجدته  بكربالء، 
هاهنا، فقال له رجل: وما ذاك يا أمري املؤمنني؟ 
فقال: ثقل آلل حممد ينز هاهنا، فويل هلم منكم، 
وويل لكم منهم، فقال له الرجل: ما معنى هذا 
منكم  هلم  ويل  قال:  املؤمنني؟  أمري  يا  الكالم 
بقتلهم  تقتلوهنم، وويل لكم منهم يدخلكم اهلل 

النار(. رشح النهج ـ ابن أيب احلديد:ج٣، ص١70.
والورع،  للطاعة  مثاالً  الرجل  هذا  فكان 

وقدوة حيتذى به يف ذلك العرص امليلء بالفتن.
وفاته: كان حامل راية األزد من أهل الكوفة 
تاريخ  يومئٍذ.  ُقتل  إّنه  وقيل:  اجلمل،  وقعة  يف 
الطربي: ج٤، ص5٢١، ومل يثبت؛ فإّن األخبار الداّلة 

بحيث  الكثرة  من  اجلمل  وقعة  بعد  حياته  عىل 
التارخيي،  االعتبار  عن  القول  هذا  معها  يسقط 
مزاحم  بن  نرص  روى  املثال:  سبيل  عىل  ومنها 
أصفهان  عىل  استعمله   عليًا أّن  املنقري: 

دان بعد اجلمل(. وقعة صفني: ص١١. ومَهَ

ــَنــــــــف ِمْ
بــن 

 ُســـــَلْيـم



جمتـمعـنـــا
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االستبداد واحلد منه

ِة ِإْحساُن اْلِعْشَرِة َواْلُمواساُة َمَع اْلُعْسَرِة(.قال أمير المؤمنين: )جاوِر اْلُعَلماَء َتْسَتْبِصْر(.  قال أمير المؤمنين: )َجماُل اْلُُخوَّ

ويف حـــاالت نـــادرة إذا بـــرز قائـــد منهـــم 
فســـوف ترفضـــه اجلامعـــة بســـبب فقـــدان 
ـــرة  ـــن دائ ـــيزيد م ـــد س ـــاب القائ ـــة، وغي الثق
اليـــأس وعـــدم الثقـــة فيـــام بينهـــم، والن 
القـــدري خائـــف مـــن نفســـه واســـتغالل 
ـــلطويًا  ـــًا س ـــل نظام ـــوف يفض ـــن فس اآلخري
ــال  ــذا فـ ــوة، وهكـ ــرض بالقـ ــتبدًا يفـ مسـ
تبـــدو للمشـــاركة واملنافســـة قيمـــة تذكـــر.

ان القـــدري يف اغلـــب األحيـــان يشـــعر 
ـــق  ـــدرك احلقائ ـــه، وي ـــن حول ـــري م ـــام جي ب
ـــى  ـــه يبق ـــتبداد، لكن ـــرضاوة االس ـــس ب وحي
عاجـــزًا يف روحـــه خائفـــًا يف قـــرارة نفســـه 
ال يثـــق هبـــا وباآلخريـــن، ويتشـــاءم مـــن 
املســـتقبل ومـــن القـــدرة عـــىل إجيـــاد 
فـــوق  الظـــروف  ان  ويـــرى  التغيـــري، 
طاقتـــه وطاقـــة اآلخريـــن، لذلـــك يعتمـــد 
بشـــكل أســـايس عـــىل املعجـــزة ويتمســـك 
ـــفًا كل  ـــات ناس ـــىل الغيبي ـــق ع ـــكل مطل بش
دور لعقلـــه وفكـــره وارادتـــه، فهـــو يســـري 
باتـــاه اجلـــرب بخضـــوع ذليـــل لالســـتبداد 

ــة. والدكتاتوريـ
)املواطنــة(:  املســاواة  قيمــة  إعــالء  ـ 
فالــكل رشكاء يف الوطــن، وهلــم احلــق يف 
ــذا  ــح ه ــذ لصال ــط والتنفي ــري والتخطي التفك
الوطــن، ونقصــد هنــا بالــكل كل النــاس عىل 
اختــالف ألواهنــم وأجناســهم ومعتقداتــم، 
ــلمي  ــش الس ــدأ التعاي ــل مب ــو أص ــذا ه وه

الــذي هــو الضــامن الوحيــد ألمــن وســالمة 
العنــرصي  التمييــز  أن  حيــث  املجتمــع، 
واســتبعاد أو تميــش أو إلغــاء أي طائفــة أو 
مموعــة يــؤدي بالــرضورة إىل نمــو تيــارات 
الوطــن  واســتقرار  أمــن  تــدد  عدائيــة 
بأكملــه، والتأكيــد عــىل أن اإلســالم مــع 
 العدالــة االجتامعيــة مــا قالــه اإلمــام عيل
ــك يف  ــا أخ ل ــان إم ــم صنف ــاس: »... فإهن الن
ــج  ــق...«. هن ــك يف اخلل ــري ل ــا نظ ــن وإم ي الدَّ
البالغــة: ج٣، ص8٤. تتضمــن يف طياتــا قيمــة 

العــدل، فــام دام النــاس متســاوون إذن فلهــم 
احلقــوق نفســها وعليهــم نفــس الواجبــات.

ـ اإليـــامن بـــروح الفريـــق ومنظومـــات 
نطـــرب  دهـــرًا  عشـــنا  قـــد  العمـــل: 
ـــع  ـــا ونصن ـــق هل ـــة ونصف ـــوالت الفردي للبط
ـــد  ـــو زي ـــداد، أب ـــن ش ـــرتة ب ـــم )عن ـــا املالح هل
اهلـــاليل، ســـيف بـــن ذي يـــزن(، ومازلنـــا 
ــروح  ــد لـ ــردي ونفتقـ ــكل فـ ــل بشـ نعمـ
ـــح  ـــد أصب ـــل، وق ـــات العم ـــق وملنظوم الفري
ـــن  ـــل م ـــق والعم ـــل كفري ـــًا أن العم واضح
خـــالل منظومـــة يعتـــرب سًا مـــن أسار 
اإلنجـــازات  وأن  واحلضـــارة،  التقـــدم 
ـــة  ـــع أم ـــن تصن ـــت فل ـــام عظم ـــة مه الفردي
أو حضـــارة وإنـــام تصنـــع مـــدًا شـــخصيًا 
لذلـــك  باإلضافـــة  وربـــام  لصاحبهـــا، 

صنعـــت منـــه مســـتبدًا. 

ـــخيص  ـــدأ بالتش ـــرض يب ـــالج أي م إّن ع
ـــل  ـــا وص ـــدث م ـــىل أح ـــي ع ـــح املبن الصحي
ـــك  ـــيل ذل ـــة، وي ـــذه املرحل ـــم يف ه ـــه العل إلي
ـــاون  ـــى يتع ـــه حت ـــض بمرض ـــة املري مصارح
يف مراحـــل العـــالج املختلفـــة، ويف حالـــة 
رفـــض املريـــض للعـــالج فهنـــا أحـــد 

احتاملـــني:
ـــرض  ـــه امل ـــد علي ـــد أن يزي ـــه يري ـــا أّن إّم
ميـــول  لديـــه  إّن  أي  يمـــوت؛  حتـــى 
ـــد  ـــض فاق ـــذا املري ـــة، أو أّن ه ـــة خفي انتحاري
للقـــدرة عـــىل االســـتبصار بمرضـــه وهنـــا 
يتدخـــل العقـــالء املحيطـــون بـــه لعالجـــه 
ـــة  ـــؤرة مرضي ـــون ب ـــى ال يك ـــه حت ـــاًم عن رغ

ينـــرش املـــرض يف املجتمـــع اإلنســـاين.
ـــتبداد  ـــل االس ـــري مث ـــرض خط ـــالج مل الع
ــًا  ــون عالجـ ــور، وال يكـ ــون بالبخـ ال يكـ

ـــىل  ـــًا ع ـــون عالج ـــام يك ـــًا، وإن ـــعبيًا غامض ش
ـــا:  ـــاور منه ـــىل حم ـــري ع ـــة يس ـــس علمي أس

ـ إعـــالء قيمـــة احلريـــة يف النفـــوس: أّن 
موضـــوع احلريـــة مل يأخـــذ مكانـــه الالئـــق 
ـــد  ـــالمي، فالب ـــريب واإلس ـــر الع ـــه يف الفك ب
أن تنتـــرش ثقافـــة احلريـــة حتـــى ال خيتـــزل 
األمـــر إىل املســـتوى الســـيايس فقـــط كـــام 

حيـــدث دائـــاًم.
ـــو  ـــان ه ـــية يف اإلنس ـــكلة األساس إن املش
التخـــيل بســـهولة عـــن حريتـــه واختيـــاره 
لصالـــح احلـــظ والقـــدر، ويـــرتك حياتـــه 
ــام:  ــريات، فحيثـ ــروف واملتغـ ــا الظـ تديرهـ
يعتمـــد اجلميـــع عـــىل احلـــظ أو التدخـــل 
اإلهلـــي يتالشـــى الفعـــل اجلامعـــي، فربـــام 
ــري  ــا غـ ــرد لكنهـ ــة أو الفـ ــى اجلامعـ تتمنـ
قـــادرة عـــىل صنـــع مصريهـــا بيدهـــا، 
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29 العدد )77( لشهر شوال سنة 1441هـ28

قال أمير المؤمنين: )َجميُل اْلِفْعِل ُيْنِبىُء َعْن طيِب اْلَْصِل(.

ــة  ــول قصـ ــكالم حـ ــا زال الـ مـ
نبـــي اهلل نـــوح وقلنـــا: إن املـــأ 
ــوا  ــوح واألرشاف كانـ ــوم نـ ــن قـ مـ
ختتـــار  جاعـــة  وكل  جاعـــات، 
ــتهزاء  ــخرية واالسـ ــن السـ ــًا مـ نوعـ
بنـــوح ليضحكـــوا ويفرحـــوا بذلـــك 
االســـتهزاء.... ولكـــن نوحـــًا كان 
ـــاة  ـــة وأن ـــة فائق ـــه بجدي ـــل عمل يواص
ــا  ــري ألهنـ ــة النظـ ــتقامة منقطعـ واسـ
وليـــدة اإليـــامن، وكان ال يكـــرتث 
ـــن  ـــوا ع ـــن رض ـــؤالء الذي ـــامت ه بكل
ــام  ــم، وإنـ ــت قلوهبـ ــهم وعميـ أنفسـ
ـــة..... ـــه برسع ـــه ليكمل ـــل عمل يواص

ـــن  ـــوح مل تك ـــفينة ن ـــك إن س ال ش
ســـفينة عاديـــة ومل تنتـــه بســـهولة 
مـــع وســـائل ذلـــك الزمـــان آالتـــه، 

ْنيا َفناٌء َوَراَحُتها َعناٌء َوَسالَمُتها َعَطٌب َوَمواِهُبها َسَلٌب(.  قال أمير المؤمنين: )ُجوُد الدُّ

ــا(. ــرت تقريبـ مـ
أن  الروايـــات  بعـــض  يف  ونقـــرأ 
ـــني  ـــان بأربع ـــل الطوف ـــني قب ـــاء أبتل النس
عامـــًا بالعقـــم وعـــدم اإلنجـــاب، وكان 

ــم. ــم وعقاهبـ ــة لعذاهبـ ــك مقدمـ ذلـ
ـــف  ـــابقًا كي ـــا س ـــان رأين رشوع الطوف
ــون  ــه املؤمنـ ــوح وجاعتـ ــع نـ صنـ
ســـفينة النجـــاة بصـــدق، وواجهـــوا 
جيـــع املشـــاكل واســـتهزاء األكثريـــة 
مـــن غـــري املؤمنـــني، وهيـــؤوا أنفســـهم 
ـــر  ـــذي طه ـــان ال ـــك الطوف ـــان، ذل للطوف
ســـطح األرض مـــن لـــوث املســـتكربين 

الكفـــرة.
يتعـــرض القـــرآن الكريـــم ملوضـــوع 

ـــة؟ ـــت النهاي ـــف كان ـــو كي ـــث، وه ثال
وكيـــف حتقـــق نـــزول العـــذاب 
عـــىل القـــوم املســـتكربين، فيبينـــه هبـــذا 
التعبـــري َحتَّـــى إَِذا َجـــاء َأْمُرَنـــا َوَفـــاَر 
ـــوران  ـــبة ف ـــا مناس ـــن م ـــوُر...، لك التَّنُّ
ــان؟. ــرتاب الطوفـ ــور واقـ ــاء يف التنـ املـ

ـــور  ـــون التن ـــامل أن يك ـــدو إن احت ويب
ـــروف  ـــي املع ـــاه احلقيق ـــتعمل بمعن ـــد اس ق
أقـــوى، واملـــراد بالتنـــور ليـــس تنـــورًا 
خاصـــًا، بـــل املقصـــود بيـــان هـــذه املســـألة 
الدقيقـــة، وهـــي أن حـــني فـــار التنـــور 
باملـــاء - وهـــو حمـــل النـــار عـــادة- 

كبـــرية حتمـــل  كانـــت ســـفينة  إذ 
باإلضافـــة إىل املؤمنـــني الصادقـــني 
زوجـــني اثنـــني مـــن كل نـــوع مـــن 
ـــًا  ـــًا وطعام ـــل متاع ـــات، وحتم احليوان
كثـــريًا يكفـــي للمـــدة التـــي يعيشـــها 
املؤمنـــون واحليوانـــات يف الســـفينة 
ـــفينة  ـــذه الس ـــل ه ـــان، ومث حـــال الطوف
هبـــذا احلجـــم وقـــدرة االســـتيعاب مل 
يســـبق هلـــا مثيـــل يف ذلـــك الزمـــان. 
ــر  ــتجري يف بحـ ــفينة سـ ــذه السـ فهـ
متـــر  أّن  وينبغـــي  العـــامل،  بســـعة 
ــال  ــال فـ ــواج كاجلبـ ــرب أمـ ــاملة عـ سـ
تتحطـــم هبـــا، لذلـــك تقـــول بعـــض 
الروايـــات: إن طـــول الســـفينة كان 
ألفـــًا ومئتـــي ذراع، وعرضهـــا كان 
ـــف  ـــادل نص ـــتامئة ذراع )كل ذراع يع س

أن  إىل  نـــوح وأصحابـــه  التفـــت 
ـــه  ـــة وأن ـــدل برسع ـــدأت تتب ـــاع ب األوض
ــن  ــاء مـ ــن )املـ ــأة، فأيـ ــت املفاجـ حدثـ

ــار(؟! النـ
ـــطح  ـــني رأوا أن س ـــر: ح ـــري آخ وبتعب
ـــذ  ـــت األرض وأخ ـــن حت ـــع م ـــاء ارتف امل
يفـــور مـــن داخـــل التنـــور الـــذي 
ـــن  ـــوظ، م ـــس وحمف ـــكان ياب ـــع يف م يصن
ــد  ــاًم قـ ــرًا مهـ ــوا أن أمـ ــة علمـ الرطوبـ
ـــر  ـــن أم ـــر يف التكوي ـــد ظه ـــه ق ـــدث وأن ح
 ـــوح ـــة لن ـــك عالم ـــري، وكان ذل خط

وأصحابـــه أن ينهضـــوا ويتهيـــؤوا.
ــني رأوا  ــوح الغافلـ ــوم نـ ــل قـ ولعـ
هـــذه اآليـــة، وهـــي فـــوران التنـــور 
غضـــوا  ولكـــن  بيوتـــم  يف  باملـــاء 
ــم  ــم كعادتـ ــوا آذاهنـ ــم وصمـ أجفاهنـ
ـــم  ـــى إهن ـــرية حت ـــم الكب ـــل العالئ ـــد مث عن
ـــذا  ـــري يف ه ـــهم بالتفك ـــمحوا ألنفس مل يس
ــة. ــوح حقيقيـ ــذارات نـ ــر وأن إنـ األمـ

ـــي  ـــر اإلهل ـــغ األم ـــة بل ـــذه احلال يف ه
نوحـــًا ...ُقْلنَـــا اْحِـــْل فِيَهـــا ِمـــن ُكلٍّ 
َزْوَجـــنْيِ اْثنَـــنْيِ َوَأْهَلـــَك إاِلَّ َمـــن َســـَبَق 

.َعَلْيـــِه اْلَقـــْوُل َوَمـــْن آَمـــَن
ـــه؟  ـــوا مع ـــن آمن ـــم الذي ـــم ه ـــن ك لك
ــود:  ــٌل. هـ ــُه إاِلَّ َقِليـ ــَن َمَعـ ــا آَمـ َوَمـ

آية٤0.



فأعتربوا يا أوىل األلباب
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قال أمير المؤمنين: )ِجهاُد النَّْفِس َأْفَضُل ِجهاٍد(. 

يف بيتهم باب 

ــد  ــطح أح ــوق س ــرية ف ــرة صغ يف حج
املنــازل، عاشــت امــرأة فقــرية مــع طفلهــا اليتيم 
حيــاة متواضعــة يف ظــروف صعبــة، إال أّن هــذه 
ــا  ــة الرض ــز بنعم ــت تتمّي ــرية كان األسة الصغ
ــى...  ــز ال يفن ــي كن ــي ه ــة الت ــك القناع ومتل
ــقوط  ــو س ــج األم ه ــا كان يزع ــر م ــن أكث لك
األمطــار يف فصــل الشــتاء، فالغرفــة عبــارة عــن 
أربعــة جــدران، وهبــا بــاب خشــبي، غــري أنــه 

ليــس هلــا ســقف. 
أربعــة  الطفــل  عــىل  مــر  قــد  وكان 
املدينــة  تتعــّرض  مل  والدتــه  منــذ  ســنوات 
ــه  ــة، إال أن ــة وضعيف ــات قليل ــا إال لزخ خالهل
ــوم تمعــت الغيــوم وامتــأت ســامء  ذات ي
املدينــة بالســحب الداكنــة، ومــع ســاعات 
الليــل األوىل هطــل املطــر بغــزارة عــىل املدينــة 
كلهــا، فاحتمــى اجلميــع يف منازهلــم، أمــا تلــك 

املــرأة وطفلهــا فــكان عليهــم مواجهــة موقــف 
عصيــب.

حائــرة  نظــرة  أمــه  إىل  الطفــل  نظــر 
ــع  ــد األم م ــن جس ــا، لك ــدّس يف أحضاهن وان
ثياهبــا كان غارًقــا يف البلــل... أسعــت األم 
إىل بــاب الغرفــة فخلعتــه ووضعتــه مائــاًل عــىل 
أحــد اجلــدران، وخبــأت طفلهــا خلــف البــاب 

ــر. ــر املنهم ــيل املط ــه س ــب عن لتحج
ــة  ــعادة بريئ ــه يف س ــل إىل أم ــر الطف فنظ
وقــد علــت عــىل وجهــه ابتســامة الرضــا، 
ــاس  ــل الن ــرى يفع ــا ت ــاذا ي ــه: م ــال ألم وق
الفقــراء الذيــن ليــس عندهــم بــاب حــني 

يســقط عليهــم املطــر؟!!
ــة  ــذه اللحظ ــري يف ه ــس الصغ ــد أح لق
ــم  ــي بيته ــاء... فف ــة األثري ــي إىل طبق ــه ينتم أّن

ــاب!!!!!!. ب




