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إىل األخــوة القــّراء الكــرام: ورد خطأيــن يف العــدد 
الســابق مــن املجلــة :

- يف الغالف: 
               )العدد 12 لشهر رمضان 1435هـ(

- يف الصفحة الثانية:
               )والدة اإلمام احلسن  15 رمضان(
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45 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

قال أمير المؤمنين: )كٌل يحصد ما زرع ويجزى بما صنع(

 :اهلل رسول  )قال  قال:  قيس  بن  سلمة  عن 
بالنهار  كالشمس  السابعة  السماء  في   علي
في األرض، وفي السماء الدنيا كالقمر بالليل في 
األرض، أعطى اهلل عليًا من الفضل جزءًا لو قسم 
على أهل األرض لوسعهم ، وأعطاه اهلل من الفهم 
شبهت  لوسعهم،  األرض  أهل  على  قسم  لو  جزءًا 
لينه بلين لوط، وخلقه بخلق يحيى، وزهده بزهد 
ببهجة  وبهجته  إبراهيم،  بسخاء  وسخاه  أيوب، 
سليمان بن داود، وقوته بقوة داود، له اسم مكتوب 
الجنة، بشرني به ربي وكانت  على كل حجاب في 
له البشارة عندي، علي محمود عند الحق، مزكى 
وظاهرتي  وخالصتي  وخاصتي  المالئكة،  عند 
ومصباحي وجنتي ورفيقي، آنسني به ربي فسألت 
ربي أن ال يقبضه قبلي، وسألته أن يقبضه شهيدًا 
بعدي، أدخلت الجنة فرأيت حور علي أكثر من ورق 
الشجر، وقصور علي كعدد البشر، علي مني وأنا من 
علي، من تولى عليًا فقد توالني، حب علي نعمة 
واتباعه فضيلة، دان به المالئكة، وحفت به الجن 
الصالحون، لم يمش على األرض ماٍش بعدي إال 
كان هو أكرم منه عزًا وفخرًا ومنهاجًا، لم يك فظًا 
عجواًل، وال مسترساًل لفساد، وال متعندًا، حملته 
بعدي  أنثى  بطن  من  يخرج  لم  فأكرمته،  األرض 
إال  منزاًل  ينزل  ولم  منه،  خروجًا  أكرم  كان  أحد 
كان ميمونًا، أنزل اهلل عليه الحكمة، ورداه بالفهم، 
أحد  إلى  أوحي  ولو  يراها،  وال  المالئكة  تجالسه 
بعدي ألوحي إليه، فزين اهلل به المحافل، وأكرم به 
العساكر، وأخصب به البالد، وأعز به األجناد، مثله 
كمثل بيت اهلل الحرام يزار وال يزور، ومثله كمثل 
القمر إذا طلع أضاء الظلمة، ومثله كمثل الشمس 
إذا طلعت أنارت، وصفه اهلل في كتابه ومدحه بآياته، 
ووصف فيه آثاره، وأجرى منازله، فهو الكريم حيًا 

والشهيد ميتًا(. ) األمالي ص57 - 58(

  يصف عليًا  رسول اهلل
ويبني فضله ومكانته
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45 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

قال أمير المؤمنين : )كل وعاء يضيق بما جمع فيه إال وعاء العلم فإنه يتسع(

 كتمان الصعب من حديثهم

أبي  على  )دخلت  قال:  التمار،  األبيض  حفص  عن 
المعلى بن خنيس فقال  أيام صلب   عبد اهلل
لي: يا حفص إني أمرت المعلى، فخالفني فابتلي 
إليه يومًا وهو كئيب حزين،  بالحديد، أني نظرت 
قال:  أهلك وعيالك،  كأنك ذكرت  يا معلى  فقلت: 
وجهه،  فمسحت  مني  فدنى  مني  ادن  قلت:  أجل، 
أراني في أهل بيتي وهو  فقلت: أين تراك؟ فقال: 
منهم،  تمال  حتى  فتركته  ولدي،  وهذا  زوجتي  ذا 
واستترت منهم حتى نال ما ينال الرجل من أهله، 
وجهه،  فمسحت  مني  فدنى  مني،  ادن  قلت:  ثم 
فقلت: أين تراك؟ فقال: أراني معك في المدينة، 
قال: قلت: يا معلى إن لنا حديثًا من حفظه علينا 
حفظ اهلل عليه دينه ودنياه يا معلى ال تكونوا أسرى 
عليكم،  مّنوا  شاؤوا  إن  بحديثنا،  الناس  أيدي  في 
وإن شاؤوا قتلوكم، يا معلى إنه من كتم الصعب من 
حديثنا جعله اهلل نورًا بين عينيه، وزوده القوة في 
الناس، ومن أذاع الصعب من حديثنا لم يمت حتى 
يعضه السالح أو يموت بخبل، يا معلى أنت مقتول 

فاستعد(. )األختصاص: ص321(
وفي البصائر أيضًا عن أحمد بن الحسين، عن أبيه عن 
محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن المعلى بن 
خنيس قال: )كنت عند أبي عبد اهلل في بعض 
حوائجي قال: فقال لي: ما لي أراك كئيبًا حزينًا؟ 
الوباء  هذا  من  العراق  عن  بلغني  ما  فقلت:  قال: 
أذكر عيالي، قال: فاصرف وجهك فصرفت وجهي، 
قال: ثم قال: ادخل دارك، قال: فدخلت فإذا أنا ال 
إال وهو لي في  أفقد من عيالي صغيرًا وال كبيرًا 
داري بما فيها، قال: ثم خرجت، فقال لي: اصرف 
)بصائر  شيئًا(.  أر  فلم  فنظرت  فصرفته،  وجهك 

الدرجات ص426(
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67 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

وفق فتاوى سامحة آية اهلل العظمى
السيد عيل احلسيني السيستاين )دام ظله الوارف(

قال أمير المؤمنين: )كل مؤن الدنيا خفيفة على القانع والعفيف(

السؤال: ما هو الواجب على كبار السن 
إذا تعذر عليهم الصوم؟

الجواب: الشيخ والشيخة إذا شق عليهما 
ويكفران  االفطار  لهما  جاز  الصوم 
عن كل يوم بمد من الطعام، وال يجب 
عليهما  تعذر  وإذا  القضاء،  عليهما 
سقوط  يبعد  وال  عنهما  سقط  الصوم 

الكفارة حينئذ أيضا.
المستحب  الصوم  يجوز  هل  السؤال: 
في بعض األيام إذا كان الشخص عليه 
األيام،  من  لعدد  رمضان  شهر  قضاء 
وله متسع من الوقت ليقضي ما بذمته 

قبل حلول رمضان التالي؟
قصد  إذا  ولكن  يجوز،  ال  الجواب: 
لنيل  األيام  تلك  في  وصامه  القضاء 

ثوابها ناله أيضًا إن شاء اهلل تعالى. 
تروك  بين  الجمع  وجب  إذا  السؤال: 
النفساء وأفعال المستحاضة على ناحية 

االحتياط فهل يلزمها قضاء الصوم بعد 
النقاء أم أن الذي صامته كاف لها؟

الجواب: تقضيه. 
صوم  قضاء  كيفية  هي  ما  السؤال: 

رمضان الذي لم أصمه؟
القضاء  صوم  بين  ترتيب  ال  الجواب: 
الواجب  الصوم  أقسام  من  وغيره 
باألصل - كصوم الكفارة - أو الواجب 
باألصل  فريضة  كان  إذا  بالعرض 
بإجارة-  الغير  عن  رمضان  -كقضاء 
فله تقديم أيهما شاء، وأما إذا لم يكن 
فريضة باألصل كصوم نذر التطوع فال 

يصح ممن عليه قضاء شهر رمضان. 
السؤال: شخص صام شهر رمضان لهذه 
السنة وأصيب بمرض أضطره إلفطار 
األيام  لبقية  صيامه  وأكمل  أيام  ثمانية 
تلك  قضاء  يستطيع  ال  وحاليا  بمشقة 
األيام، هل يجوز له دفع مد من الطعام 

عن كل يوم أم يجب عليه قضاؤها؟
الجواب: إذا كان يضره الصوم أو يسبب 
له حرجا شديدا ال يتحمل عادة واستمر 
عنه  سقط  آخر  رمضان  إلى  ذلك 
القضاء ووجبت الفدية، ويكفي إطعام 
يوم  كل  عن  له  يدفع  واحد  مسكين 
أو طحين  أرز  أو  75٠ غراما من خبز 
أو تمر أو نحوها وال يصح صومه في 
األيام التي صامها إن كان يضره الصوم 
وأما إذا لم يضره وإنما كان يشق عليه 

فالصوم صحيح وإن لم يجب. 
السؤال: امرأة تهاونت في قضاء صيام 
شهر رمضان لـ 3 سنوات، وتنوي اآلن 
القضاء  تنوي  أن  يكفي  فهل  القضاء، 
بشكل عام أم يجب أن تراعي الترتيب 
تأخيرها  كفارة  هي  وما  القضاء؟  في 

للقضاء )بالدراهم(؟
وكفارة  الترتيب  يجب  ال  الجواب: 

أحكام قضاء
شهر رمضان
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67 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

قال أمير المؤمنين : )كل شيء يعز حين ينزر إال العلم فإنه يعز حين يغزر(

مسكين  إطعام  يوم  كل  عن  التأخير 
طحين  من  غراما   75٠ له  يدفع  واحد 
وال  نحوها  أو  تمر  أو  أرز  أو  خبز  أو 
يكفي دفع المال، نعم يمكنك مراجعة 
من تثقين به من العلماء ودفع المال له.
السؤال: هل اإلفطار المتعمد في قضاء 
يوجب  الزوال  قبل  رمضان  شهر 

الكفارة؟
الجواب: ال يوجبها.

حالة  في  الكفارة  تجب  هل  السؤال: 
تعمد اإلفطار في صيام القضاء وذلك 

قبل أذان المغرب بساعتين؟
الجواب: نعم تجب وكفارته إطعام عشرة 
األقل  على  واحد  لكل  تدفع  مساكين 
تمر  أو  أرز  أو  75٠ غرامًا من طحين 

ونحوها فإن عجز صام ثالثة أيام.
السؤال: إذا استيقظ بعد طلوع الشمس 
شرب  قد  وكان  قضاءًا  الصوم  وأراد 
وال يعلم هل كان ذلك قبل طلوع الفجر 

أو بعده فهل يصح منه الصوم؟ 
الجواب: نعم يصح.

قضاء  اإلنسان  على  كان  إذا  السؤال: 
شهر رمضان، فهل يجوز له أن يتطوع 
أو والدته أو  بقضاء الصيام عن والده 

عن غيرهما؟ 
يريد  ما  كان  إذا  إال  يجوز  ال  الجواب: 
كقضاء  الفريضة،  صيام  من  قضاءه 

شهر رمضان.
السؤال: إذا أكل الشخص سهوا ونسيانا 
في قضاء شهر رمضان فهل ذلك مبطل 

للصوم.
الجواب: ليس بمبطل. 

السؤال: هل يجوز لشخص عليه قضاء 
صوم شهر رمضان أن يصوم استئجارًا 
هل  جائزًا  كان  وإذا  آخر  شخص  عن 

فيه كراهة؟ 
الجواب: يجوز وليس فيه كراهة. 

بلده  إلى  يرجع  لمن  يحق  هل  السؤال: 
اليوم  الزوال أن ينوي صوم ذلك  قبل 

قضاًء؟
الجواب: نعم. 

أدرس وخصوصًا  كنت  عندما  السؤال: 
شهر  يوافق  كان  االمتحانات  أيام 
لعلمي  عمد  عن  أفطر  فكنت  رمضان 
هو  فما  الصيام،  من  التمكن  بعدم 

الحكم المترتب على ذلك؟ 
الجواب: إذا كنت جازمًا بجواز اإلفطار، 
فال تجب الكفارة ويجب عليك القضاء 

فقط. 
السؤال: إذا كان الشخص يعتقد أنه غير 
قادر على الصيام فلم يصم وبعد عدة 
منه، فهل  فتمكن  الصيام  سنين حاول 
أم  فاته  عما  والكفارة  القضاء  يجب 

القضاء فقط؟
الجواب: يجب القضاء فقط.

ما حكم من أفطر بعد الزوال  السؤال: 
كان  إذا  رمضان  شهر  لقضاء  بالنسبة 
تطوعًا؟  أو  بأجرة  غيره  عن  القضاء 

وهل تجب عليه الكفارة؟
قضاء  في  اإلفطار  يجوز  الجواب: 
رمضان عن الغير  حتى بعد الزوال وال 

كفارة في ذلك.
أيام  أن أصوم ثالثة  أردت  لو  السؤال: 
وفي  الحاجة  لقضاء    النبي  عند 

فهل  رمضان،  شهر  من  قضاء  ذمتي 
يصح ذلك؟

الجواب: فيه إشكال.
من  المكلف  فات  ما  حكم  ما  السؤال: 
أو  ذكرا  كان  سواء  والصيام  الصالة 
البلوغ،  بعد  األولى  السنوات  أنثى في 
باألحكام  الجهل  عندهم  يكثر  حيث 
بأن كان عليه الصالة والصيام؟ وكيف 
يقضي ما فاته إذا لم يكن يعلم عدده؟ 

وهل هناك كفارة وفدية للصيام؟
الجواب: يجوز له االقتصار في القضاء 
على ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة 
اإلفطار وكفارة التأخير في القضاء إال 
إذا كان يعتقد آنذاك - اعتقادًا جازمًا - 

بعدم وجوب الصيام عليه.

عيد  يوم  ثاني  صيام  حكم  ما  السؤال: 
الفطر قضاء لدين رمضان؟

الجواب: يجوز.
إعالن  حسب  افطر  شخص  السؤال: 
ثبت  ذلك  وبعد  العيد  بحلول  الدولة 
شهر  أيام  آخر  هو  اليوم  ذلك  أن  له 

رمضان، فماذا يفعل؟
القضاء  فيجزيه  واثقا  كان  إذا  الجواب: 

والكفارة.
المكّلفة  البنت  إفطار  حكم  ما  السؤال: 
في أول بلوغها مع العلم أنها جاهلة بان 
تلزمها كفارة، وهل تجب عليها القضاء 

والكفارة أو القضاء فقط؟
الجواب: الجهل بثبوت الكفارة ال يقتضي 
سقوطها ، نعم إذا كانت واثقة من عدم 

وجوب الصوم عليها لصغر سنها 
عليها  بل  عليها  كفارة  فال  وجهلها 

القضاء فقط.
السؤال: هل يجب صوم 3 أيام متوالية 
في كفارة اإلفطار بعد الزوال في قضاء 

شهر رمضان؟
مساكين  عشرة  إطعام  كفارته  الجواب: 
يجب  أيام وال  ثالثة  فان عجز فصيام 

التتابع.
السؤال: ما حكم من افطر 12 سنة في 
األهل  منع  أو  جهل  عن  واجباته  بداية 
بحجة الدراسة واالمتحانات ويتوقعون 
مع  للصيام  إتمام  على  قابليتها  عدم 
الدراسة وبعد ذلك قام بااللتزام الجيد 
تقدر  فال  اآلن  أما  به؟  اهلل(  شاء  )إن 
بسبب  مستمرة  بصورة  الصيام  على 
أحيانا يحدث صداع يشبه الشقيقة فما 

الحكم؟ 
الجواب: يجب عليه قضاء ما فات إذا كان 
يقدر على القضاء تدريجًا ولو متفرقًا 
أما إذا كان غير قادٍر على ذلك ويائسًا 
من القدرة عليه في المستقبل فيوصي 
بالنسبة  تجب  الكفارة فال  وأما  بذلك. 
إلى فترة الجهل إذا كان واثقًا من غير 
الصيام عليه ولكن  بعدم وجوب  ترّدد 
تجب عليه بالنسبة إلى فترة منع أهله له 
إاّل إذا اعتقد أن منع أهله يسّوغ ترك 
الصيام شرعًا أو كان مكرهًا على ذلك.

 

جيوز للمكلف 
االقتصار يف القضاء 
على ما تيقن فواته
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املؤمنون يسارعون يف اخلريات

قال أمير المؤمنين: )كل شيء يحتاج إلى العقل والعقل يحتاج إلى األدب(

قال تعالى:
اْلَخْيــَراِت  ِفــي  ُيَســاِرُعوَن  ﴿ُأْوَلِئــَك 

َســاِبُقوَن﴾المؤمنون/61. َلَهــا  َوُهــْم 
ــى  ــابقة عل ــات الس ــمت اآلي ــد رس لق
هــذه اآليــة الشــريفة  صــورة واضحــة 
لصفــات هــذه القــدوة مــن المؤمنيــن، 
ــْن  ــم مِّ ــَن ُه ــى: ﴿ِإنَّ الَِّذي ــول تعال فيق
ــَن  ــِفُقوَن )57( َوالَِّذي ْش ــم مُّ ــَيِة َربِِّه َخْش
ُهــم ِبآَيــاِت َربِِّهــْم ُيْؤِمُنــوَن)58( َوالَِّذيــَن 
ــَن  ــِرُكوَن )59( َوالَِّذي ــْم اَل ُيْش ــم ِبَربِِّه ُه
ُقُلوُبُهــْم َوِجلَــٌة أَنَُّهــْم  ُيْؤُتــوَن َمــا آَتــوا وَّ
فبــدأت   ﴾)6٠( َراِجُعــوَن  َربِِّهــْم  ِإَلــى 
بتعظيــم  الممتــزج  بالخــوف  أوال 
بالمعــاد  باإليمــان  وانتهــت  اهلل، 
حيــث محكمــة العــدل اإللهــي، الــذي 
يشــكل الشــعور بالمســؤولية، ويدفــع 
طيــب،  عمــل  كل  إلــى  اإلنســان 
ــن  ــال للمؤمني ــع خص ــن أرب ــي تبّي فه
 ،)471  /  1٠ )األمثــل  واحــدة.   ونتيجــة 
وصفناهــم  الذيــن  أولئــك  أن  أي: 
ــارعون  ــم يس ــة ه ــات المتقدم بالصف
األعمــال  وهــي  الخيــرات،  فــي 

االعتقــاد  علــى  المبتنيــة  الصالحــة 
ــن،  ــد هــؤالء المؤمني ــذي عن الحــق ال
ــا، أي: يتســابقون  وهــم ســابقون إليه
كل  كــون  الزم  ذلــك  ألن  فيهــا، 
ــزان  ــا. )المي ــبق إليه ــدًا للس ــم مري منه
ــات  ــك الصف ــل تل ــل: ألج 4٠/15(، وقي
والمســارعة إلــى الخيــر هــم ســابقون 
إلــى الجّنــة، وقيــل: هــم ســبقوا األمــم 
إلــى الخيــرات. )تفســير مقتنيــات الــدرر  

ج7/ص29٠(.
وقولــه تعالــى ﴿يســارعون﴾ مــن بــاب 
"مفاعلــة" وتعنــي "التســابق"، وهــو 
تعبيــر جميــل يصــّور حــال المؤمنيــن 
وهــم يتســابقون إلــى هــدف كبيــر 
ســاٍم، كمــا يبّيــن تنافســهم فــي إنجــاز 
األعمــال الصالحــة دون ملــل وكلــل. 
اآليــة  هــذه  ففــي   ،)471/1٠ )األمثــل 
الشــريفة وصــف عــز وجــل المؤمنيــن 
المتقيــن بأنهــم هــم الذيــن يســارعون 
فــي الخيــرات، وفــي مــورد آخــر 
يأمــر اهلل تعالــى المؤمنيــن الصالحيــن 
بالمســارعة إلــى الصالحات والتســابق 

ــبحانه:  ــال س ــرات، ق ــل الخي ــي عم ف
ــَتِبُقوا  ــا َفاْس ــَو ُمَولِّيَه ــٌة ُه ــُكلٍّ ِوْجَه َ﴿ِل
ــُم  ــْأِت ِبُك ــوا َي ــا َتُكوُن ــَن َم ــَراِت أَْي اْلَخْي
ٍء  َشــيْ ُكلِّ  َعلَــى   َ اهللَّ ِإنَّ  َجِميًعــا   ُ اهللَّ
وهكــذا  البقــرة/148،  ســورة  َقِديــٌر﴾ 
حــّث النبــي وآلــه صلــوات اهلل عليهــم 
فــي األحاديــث الشــريفة علــى المبادرة 
ــل  ــر، قب ــل الخي ــي عم ــارعة ف والمس
ــوب  ــب القل ــوس وتتقل ــر النف أن تتغي

ــروف. ــدل الظ وتتب
والمســابقة إلــى الخيــرات خلــق ال 
الصــادق،  المؤمــن  إال  بــه  يتصــف 
والمســارعة إلــى أعمــال البــر طبــع 
ال يتخلــق بــه إاّل مــن وهبــه اهلل تعالــى 
رجاحــة فــي العقــل وانشــراحا فــي 
ــى  ــب، فعل ــي القل الصــدر وســالمة ف
عمــِل  إلــى  يبــادروا  أن  المؤمنيــن 
الصالحــاِت، والتنافــس فــي تقديــِم 
أوقاَتهــم  يضيِّعــوا  وال  الخيــراِت، 
ــاَة  ــروا الحي ــدٍة، وال ُيؤِث ــر فائ ــي غي ف
العاجلــَة علــى اآلِجلــِة، وال يْرَكنــوا إلــى 
الباقيــَة؛  ويتركــوا  الفانيــِة،  الحيــاِة 
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قال أمير المؤمنين : )كل شيء ُيمل ما خال طرائف الحكم(

ــى. ــٌر وأبَق ــرَة خي ــإنَّ اآلخ ف
وفــي ُمجتمعنــا الَكثيــُر ِمــن النــاِس 
عمــَل  وُيحبُّــون  طاهــرٌة،  قلوُبهــم 
، ولكنَّهــم ُمبَتلَون  الخيــِر، وأفعــاَل البــرِّ
بالتســويِف، وتأجيــِل األعمــاِل ِمن يوٍم 
إلــى يــوٍم، ال َينتهزون الُفــَرَص، وليس 
عنَدهــم ُخُلــُق المبــادرِة والمســارعِة 
ــز  ــا اهلل ع ــك يوصين ــابقِة، لذل والمس
وجــل بانتهــاز الفــرص قبــَل أن تفوَت، 
و قبــَل أن تشــغلَنا الدنيــا وَتصرَفنــا 
ــد  ــة، وق ــال الصالح ــذه اأَلعم ــن ه ع
يتصــور البعــض أن األعمــال الصالحــُة 
ــاَم،  ــزكاَة، والصي ــالَة، وال ــي: الص ه
الكريــم  القــرآن  ،وقــراءة  والحجَّ
فقــط، ولكــن هــذا ليــس بصحيــح 

ــا: دة منه ــدِّ ــرة ومتع ــي كثي ــا ه إنَّم
إلــى  واإلحســان  المريــِض  زيــارة 
ــاكين  ــراء والمس ــاء الفق ــار وإعط الج
وإغاثــة الملهــوف وإنصــاف المظلــوم 
اهلل  منهــِج  علــى  األبنــاء  وتربيــة 
العلــم  وطلــب  المســاجد  وإعمــار 
وقيــام  للموظــف  العمــل  وإنجــاز 
كلِّ  فــي  عليــه  بالواجــب  اإلنســان 
جانــٍب ِمــن جوانــِب الحياِة....الــخ، 
ينبغــي  أعمــال صالحــة  هــذه  فــكل 
ــا  ــادرة إليه ــارعة والمب ــن المس للمؤم
قبــل أن تفــوت الفرصــة، فيــا أيُّهــا 
ــردِّدون،  ــا المت ــا أيُّه ُفون، وي ــوِّ المس
ــراِت؛ فــإنَّ اإلنســاَن ال  اســتبقوا الخي
ــدري مــاذا َيعــِرُض لــه، فُهنــاك َمــن  َي
ــاك  ــى، وهن ــَد الِغن ــِر بع ُيصــاُب بالفق
َمــن َيعــِرُض لــه المــرُض، وهنــاك َمــن 
ــى  ــه إل ــَل ب ــى يص ــَرُم، حت ــه الَه ُيصيب
ــه  ــن يأتي ــاك َم ــرِف، وهن ــِة الَخ درج

المــوُت ســريعًا.
من فوائد املسارعة يف اخلريات :

ــال  ــرات واألعم ــي الخي ــارعة ف المس
ــا: ــدة منه ــد عدي ــا فوائ ــة له الصالح

)1( أنهــا مرضــاة للــرب عــز وجــل 
للشــيطان. ومغضبــة 

ــات  ــى جن ــا إل ــع صاحبه ــا ترف )2( أنه
عــدن حيــث النعيــم المقيــم والفضــل 

ــم. العظي
)3( تجعــل صاحبهــا مــن المفلحيــن 

فــي الدنيــا واآلخــرة.

)4( توِجــد نوعــًا مــن التنافــس الحميد 
الــذي يرقــى بالمجتمع.

يغبطــه  الخيــرات  إلــى  الســابق   )5(
ــه  ــروا مثل ــون أن يصي ــه ويتمن أصحاب

وَيمَتِدحونــه بهــذا الســبق.
)6( يدركــون مقاصدهــم وال يرجعــون 

خائبيــن أبــدًا.
)7( يدخلون الجنة بغير حساب.

ــن  ــن م ــي مأم ــا ف ــل صاحبه )8( تجع
الفتــن أو األمــور التــي تشــغل اإلنســان 
أو  الفقــر  أو  المــرض  وتلهيــه مثــل 

ــرم. ــي أو اله ــى المطغ الغن
صفات املسارعني يف اخلريات :

ــوف  ــية والخ ــة بالخش ــم مليئ 1ـ قلوبه
مــن اهلل، قــال تعالــى: ﴿ِإنَّ الَِّذيــَن ُهــم 
ْشــِفُقوَن ... ُأْوَلِئــَك  ــْن َخْشــَيِة َربِِّهــم مُّ مِّ

ــا  ــْم َلَه ــَراِت َوُه ــي اْلَخْي ــاِرُعوَن ِف ُيَس
َســاِبُقوَن﴾ المؤمنــون )57 ــــ 61(.

العمــل  قبــول  فــي  الثقــة  عــدم  2ـ 
ــى:  ــال تعال ــرد، ق ــن أن ي ــوف م والخ
ــْم  ــوا َوُقُلوُبُه ــا آَت ــوَن َم ــَن ُيْؤُت ﴿َوالَِّذي
َراِجُعــوَن  َربِِّهــْم  ِإَلــى  أَنَُّهــْم  َوِجلَــٌة 
ُأْوَلِئــَك ُيَســاِرُعوَن ِفــي اْلَخْيــَراِت َوُهــْم 
.)61-  57: )المؤمنــون  َســاِبُقوَن﴾  َلَهــا 

3ـ الحزن عند افتقاد الخير
مثــل  الربانيــة،  الكنــوز  اغتنــام  4ـ 

التســبيح والتهليــل والتكبيــر وكثيــر 
مــن أوجــه الخيــر.

5ـ علو الهمة
ــكل  ــر ســرعان مــا يرجــع: ل 6ـ إذا فت
إنســان فتــره ولكــن هنــاك مــن تطــول 
فترتــه وربمــا كانــت إلــى معصيــة، 
وأمــا المســارع إلــى الخيــرات فمــا 
إن يفتــر حتــى يرجــع إلــى نشــاطه 
الســابق، فــال يقــدر علــى االبتعــاد 
يقــدر علــى  عــن ربــه كالســمك ال 

ــاء. ــن الم ــاد ع االبتع
ــوب: كل  7ـ إذا عصــى ســرعان مــا يت
الخطاءيــن  وخيــر  خطــاء  آدم  بنــي 

التوابــون.
9ـ المراقبــة: المســارع إلــى الخيــرات 
يراقــب اهلل في حركاته و ســكناته،وال 
يرضــى أن يكــون اهلل تعالــى أهــون 

الناظريــن إليــه.
يف  املسارعة  على  أنفسنا  نرّبي  كيف 

اخلريات : 
علــى  أنفســنا   نربــي  أن  يمكــن 
بإتبــاع   الخيــرات  إلــى  المســارعة 

اآلتيــة: األمــور 
1ـ اإلكثــار مــن ذكــر اهلل: نستشــعر 
الهــدف الــذي نريــد أن نصــل إليــه 
وهــو الجنــة، ومــا الــذي نريــد أن 

نهــرب منــه وهــو النــار.
2ـ معرفــة أجــور األعمــال: نعــرض 
فضــل األعمــال علــى قلوبنــا ونتأملهــا 
ونتخيلهــا فمــن تلمــح فجــر األجــر 

ــف ــالم التكلي ــه ظ ــان علي ه
3ـ البــد مــن االســتعداد لبعــض التعــب 
والجهــد فــي ســبيل الوصــول لهــذه 

الدرجــة.
فــي  المســارعين  مصاحبــة  4ـ 

. ت عــا لطا ا
5ـ يجــب أن يكــون لنــا ثوابــت يوميــة 

ال نتخلــى عنهــا.
فبــادر إلــى الخيــرات وســارع إلــى 
الصالحــات، تنــل البركات وتســتجاب 
منــك الدعــوات وتفــرج لــك الكربــات 

ــات. ــل الرضــا مــن رب البري وتن

حث النيب وآله 
صلوات اهلل عليهم 
على املسارعة يف 
عمل اخلري قبل ان 

تتغري النفوس وتتقلب 
القلوب وتتبدل 

الظرروف
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قال أمير المؤمنين: )كل إنسان مؤاخذ بجناية لسانه ويده(

موقع  تايالند 
الجنـوب  قلـب  تايالنـد   مملكـة 
وزن  ذات  وهـي  آلسـيا،  الشـرقي 
سياسـيا  القـارة  مسـتوى  علـى  كبيـر 
كل  الشـرق  مـن  تحدهـا  واقتصاديـا، 
مـن الوس وكمبوديـا، وخليـج تايالنـد 
وماليزيـا مـن الجنوب، وبحـر أندمان 
وميانمـار مـن الغـرب، تعـرف تايالند 
باسـم "سـيام" أيضـا، وقـد كان هـذا 
تاريـخ  حتـى  الرسـمي  البـالد   اسـم 
11 مايـو 1949م. تعنـي كلمة "تاي" الحّر 
فـي اللغـة التايلنديـة، و"النـد" األرض 
فهـي أرض األحـرار، وتسـتعمل بعض 
األقليـات المتواجـدة فـي البـالد كلمـة 
سـكان  إلـى  اإلشـارة  عنـد  سـياميون 
بالدرجـة  زراعـي  بلـد  وهـي  البـالد، 
األولـى، ولكـن للصناعة في هـذا البلد 
مسـتقبل زاهـر، نظـرًا لكثـرة المـواد 
األولية والمحاصيل الزراعية، وتشـكل 
نسـبة  ذلـك  إلـى  باإلضافـة  السـياحة 
أهـم  ومـن  البـالد،  دخـل  فـي  كبيـرة 
المـدن فـي تايالنـد: العاصمـة بانكوك 

وناكـون، وراتشاسـيما، وسـاوان.
يعتنـق حوالي 84% من السـكان الديانة 
تيرافـادا،  مذهـب  علـى  البوذيـة، 
بعقائدهـم،  المتمسـكين  مـن  وهـم 
 %5 حوالـي  تايالنـد  مسـلمو  ويمثـل 
إلـى  أصولهـم  وترجـع  السـكان،  مـن 
المسـلمين األوائـل مـن التجـار العرب 

والهنـود والفـرس الذيـن قِدمـوا إليهـا 
ميـالدي،  عشـر  الثانـي  القـرن  منـذ 
ويظهـر تأثير المسـلمين فـي المجتمع 
السـيامي واضحـًا في الفنـون واآلداب 
والـزي، وتوجـد فـي اللغـة التايالندية 

كلمـات مـن أصـل عربـي وفارسـي.
ينقسـم مسـلمو تايالنـد إلـى قوميـات 
فـي  يعيشـون  مالويـة  أصـول  ذات 
جنـوب تايالنـد ولهـم تاريـخ منفصـل 
األقاليـم  وكانـت  تايلنـد،  تاريـخ  عـن 
مملكـة  تشـّكل  الجنوبيـة  األربعـة 
مـن  المسـلمون  وهـؤالء  فطانـي، 
البهاسـا،  ويتكلمـون  الماليـو،  عـرق 

العربيـة. باألبجديـة  ويكتبونهـا 

بورميـة  أصـول  ذات  قوميـات  وبيـن 
المنطقـة  فـي  يعيشـون  وصينيـة 
الشـمالية، بينمـا يعيـش مـن هـم مـن 
باكسـتانية  أو  وهنديـة  عربيـة  أصـول 

الوسـط. فـي  وإيرانيـة 
كيف دخل اإلسالم إىل تايالند؟

وصولـه  طريـق  فـي  اإلسـالم  اتخـذ 
إلـى هـذه المنطقـة محوريـن، محـور 
جنوبـي َقـِدم إلـى المنطقـة عـن طريق 
العـرب  العـرب، فقـد أسـس  التجـار 
فـي  قطانـي  سـواحل  علـى  الموانـيء 
انتشـار  واتسـع  الهجـري،  القـرن 
اإلسـالم بعـد ذلـك، وزاد فـي القسـم 
صـارت  حتـى  بتايالنـد  الجنوبـي 

مسجد
تن سن

يف تايالند
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قال أمير المؤمنين : )كل امرئ طالب أمنيته ومطلوب منيته(

بأيـدي المسـلمين، وزاد قـدوم العرب 
تأسسـت  حتـى  بالسـكان  واندماجهـم 
وارتبطـت  مسـتقلة  إسـالمية  دولـة 
مـن  العديـد  مـع  خارجيـة  بعالقـات 
الـدول، وحـاول التايالنديـون احتالل 
فـي سـنة 917هــ وفـي سـنة  قطانـي 
هـذه  المسـلمون  وواجـه  12٠٠هــ، 
ونقـل  عنيفـة،  بمقاومـة  المحـاوالت 
المسـلمين  مـن  العديـد  التايالنديـون 
إلـى العاصمـة بانكـوك، غيـر أن هـذا 
الذيـن  المسـلمين  مـن  بمزيـد  جـاء 
اندمجـت  وأخيـرًا  اإلسـالم،  دخلـوا 
قطانـي فـي مملكـة تايالنـد فـي سـنة 

1327هــ.
والمحـور الثانـي الـذي قـدم اإلسـالم 
)محـور  تايالنـد  إلـى  طريقـه  عـن 
مـن  الصيـن  جنـوب  مـن  جـاء  بـري( 
منطقـة يوونـان حيث انتشـر اإلسـالم 
علـى  وسـيطر  عريضـة،  منطقـة  فـي 
مسـاحات واسـعة، وأطلـق الصينيـون 
علـى المسـلمين )الهوى( ونشـط قدوم 
المحـور  هـذا  طريـق  عـن  اإلسـالم 
السـيما فـي عهـد اإلمبراطـور )قبالي 
خـان(، وتقـدم مع توغلهم في شـمالي 
تايالنـد، وتمركـز فـي بقـاع شـتى من 

تايالنـد.  وسـط وشـمال 
الشيعة يف تايالند

يبلـغ عـدد الشـيعة فـي تايالنـد حوالي 
1٠٠٠٠ نسـمة يعيش أغلبهـم في بانكوك 
وفـي الجنـوب، ويرجـع أصـل الشـيعة 
إلـى نسـل الشـيخ أحمـد القمـي الـذي 
قـدم إلـى تايالنـد عـام 16٠1م بقصـد 
التجـارة، وفـي ذلك الوقـت كانت تمر 
تايالنـد أو دولـة سـام بقحـط شـديد 
فقـام بمسـاعدة ملـك تايالند وقـّدم له 
أمـواال مما أدى إلى ترسـيخ عالقته به 
وعلـى هذا األسـاس عينـه الملك كأول 
وزيـر إسـالمي عن المذهب الشـيعي، 
بإحـدى  تايالنـد  ملـك  تـزّوج  وقـد 
فـازداد  الزمـان،  ذلـك  فـي  حفيداتـه 
نفـوذ الشـيخ أحمـد فـي تلـك البـالد،

أهـل  مذهـب  انتشـار  إلـى  أدى  ممـا 
اإلسـالم  أن  البيت،وينقـل 
يـد  علـى  دخلهـا  تحديـدًا(  )والتشـيع 
البحـارة الشـيعة العمانيين الذيـن كانوا 

يتخذون من موانئها محطات اسـتراحة 
الصيـن، حيـث  إلـى  انطالقهـم  قبيـل 
كانـت أخالقهـم فـي التعامـل مـع أهـل 
البـالد مغناطيـس جـذب نحـو التعرف 
علـى معتقداتهـم وكانت فرصـة للتبليغ 
لمذهـب الشـيعة اإلمامية ممـا أدى إلى 
اعتنـاق الكثيـر مـن أهـل البـالد للدين 

اإلسـالمي علـى هـذا المذهـب. 
وكمـا هـي العادة فـي إندونيسـيا كذلك 
بالنسـبة لشـهري محـرم  تايالنـد  فـي 
شـعائر  فيهمـا  تقـام  حيـث  وصفـر 
العـزاء  ومجالـس  والبـكاء  الحـزن 
الحسـينية والتـي تتـم تغطيتهـا بفاعلية 
التايالنديـة  مـن قبـل أجهـزة اإلعـالم 
الرسـمية: حيـث يقوم الشـيعة والسـنة 
معا بتغطية المنازل باأللوان السـوداء، 
لنعـش  رمـزي  تشـييع  عمـل  وكذلـك 
اإلمـام الحسـين عليـه أفضـل الصـالة 

.اهلل رسـول  ريحانـة  والتسـليم 
مدرسة )دار العلم( يف بانكوك

 البيـت أهـل  أتبـاع  ابتعـاد   وأدى 
عـن المراكـز الدينيـة إلـى جهـل كثيـر 
منهـم باألحـكام الشـرعية، وكان حـل 
مدرسـة  إنشـاء  فـي  كامنـًا   مشـكلتهم 
علميـة فـي بالدهـم كـي ينـال شـبابهم 
فرصـة التـزود بالمعلومات األساسـية 
مـن  القـرار  ذلـك  فـكان  للتبليـغ، 
سـماحة السـيد الخوئي، وهي اآلن 
مركـز يبـث علـوم أهل البيـت في 
لهـذه  فـرع  إنشـاء  تـم  كمـا  تايالنـد، 
المدرسـة للنسـاء، يتعلمـن فيـه الديـن 
الزهـراء(  )دار  باسـم مركـز  األصيـل 
فـي بتالونـج جنـوب تايالنـد، وجميـع 
هـذه المراكـز تابعـة لمؤسسـة اإلمـام 
الخوئـي ، وفي تاريخ 2٠1٠/4/7  تم 
 »تأسـيس مركز »اإلمـام الصادق

لعلـوم الشـيعة فـي تايلند
مسجد تن سن يف تايالند

وهـو مـن المسـاجد القديمـة جـدًا في 
تايالنـد وترجـع توليته إلى أحـد أفراد 
سـاللة الشـيخ أحمد القمي الـذي َقِدم 
إلـى تايالنـد، والبنـاء الحالي للمسـجد 
يرجـع تاريخـه إلـى أكثـر مـن سـبعين 
عامـًا ويتـوارث توليتـه أفراد السـاللة 

الكريمـة للشـيخ أحمـد القمي. 

هـذا وقـد زار وفـد العتبـة العلوية هذا 
المسـجد والتقـى بإمام المسـجد وقام 
العينيـة  الهدايـا  بتقديـم بعـض  الوفـد 
 للتبـرك مـن عتبـة أميـر المؤمنين
المسـجد  إلمـام  الوفـد  أهـدى  حيـث 
قطعة خشـب أثريـة ونادرة من خشـب 
تاريخهـا  يرجـع  المؤمنيـن  أميـر  قبـة 

إلـى مـا قبـل أكثـر مـن )2٠٠( سـنة .
والتقـى الوفـد أيضـا بالمهنـدس الذي 
أشـرف علـى بنـاء هـذا المسـجد وهو 
المهندس عباس من اإلخوة المسـلمين 

الشـيعة مـن أهالـي تايالند.  
معتـدل  سـني  رجـل  المسـجد  إمـام 
وعالقتـه بالحكومـة جيـدة جـدًا، ألن 
مـن  هـم  الحكومـة  أفـراد  مـن  كثيـرًا 
القمـي  أحمـد  الشـيخ  سـاللة  نفـس 
يرتبـط  اآلن  لحـد  الملـك  أن  علمـًا 
بهـذه السـاللة وهـذا الشـخص الممثل 
المسـجد  هـذا  فـي  ويصلـي  لهـم، 
هـذا  فـي  ويقـام  والشـيعة،   السـنة 
المسـجد مراسـيم إحيـاء شـعائر اهلل 
فـي عاشـوراء، فتقـام فيـه المجالـس 

.بالحسـين والتعريـف 
أثريـة  قطعـة  المسـجد  فـي  وتوجـد 
وكانـت جـزء مـن بوابـة البنـاء القديـم 
لهـا  حصلـت  حيـث  المسـجد  لهـذا 
زار  الـذي  الوفـد  نقـل  كمـا  كرامـة 
المسـجد عـن القائميـن عليـه، إذ قـام 
البعـض بحرقهـا ولكنهـا لـم تحتـرق ، 
المدرسـة  فـي  معروضـة  اآلن  وهـي 
التابعـة للمسـجد  وعليهـا آثـار الحرق.

المسـجد  مـن  بالقـرب  وتوجـد  كمـا 
مدرسـة ترجـع إدارتهـا إلـى المسـجد 
تهتـم  لهـا نشـاط واسـع حيـث  وهـي 
شـخص،  خمسـمائة  إلـى  بأربعمائـة 
األثريـة  التحـف  بعـض  فيهـا  وتوجـد 
بالخـط  خشـبية  لوحـة  منهـا  النـادرة 
العثمانـي  للعصـر  ترجـع  العثمانـي 

سـنة. الثالثمائـة  بحـدود  وعمرهـا 
وكان المسـجد فـي السـابق مبنيـا مـن 
الخشـب ويحضـر الملك فيـه في بعض 
الحديقـة  فـي  وتوجـد  المراسـيم، 
فيهـا  يدفـن  للمسـجد مقبـرة  الخلفيـة 
والسـنة،  الشـيعة  مـن  المسـلمون 
ويوجـد فيهـا قبر الشـيخ أحمد القمي.
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قال أمير المؤمنين: )كل إنسان مؤاخذ بجناية لسانه ويده(

فـي   اْلُمْؤِمِنيـَن أَِميـُر  َقـاَل   -1  
َعِلْمُتـْم  ِإَذا  النَّـاُس  أَيَُّهـا  لـه:  خطبـة 
َفاْعَمُلـوا ِبَمـا َعِلْمُتْم َلَعلَُّكـْم َتْهَتُدوَن ِإنَّ 
اْلَعاِلـَم اْلَعاِمَل ِبَغْيـِره َكاْلَجاِهـِل اْلَحاِئِر 
ي اَل َيْسـَتِفيُق َعـْن َجْهِلـه َبـْل َقـْد  الَّـذِ
َة َعلَْيه أَْعَظُم واْلَحْسـَرَة  َرأَْيـُت أَنَّ اْلُحجَّ
أَْدَوُم َعلَـى َهـَذا اْلَعاِلـِم اْلُمْنَسـِلِخ ِمـْن 
ِعْلِمـه ِمْنَهـا َعلَى َهَذا اْلَجاِهـِل اْلُمَتَحيِِّر 
اَل  َباِئـٌر  َحاِئـٌر  وِكاَلُهَمـا  َجْهِلـه  ِفـي 
وا َفَتْكُفُروا  وا واَل َتُشـكُّ َتْرَتاُبـوا َفَتُشـكُّ

ْم َفُتْدِهُنـوا واَل  ُصـوا أَلْنُفِسـكُ واَل ُتَرخِّ
ُتْدِهُنـوا ِفـي اْلَحـقِّ َفَتْخَسـُروا وِإنَّ ِمَن 
اَل  أَْن  اْلِفْقـه  وِمـَن  ُهـوا  َتَفقَّ أَْن  اْلَحـقِّ 
وا وِإنَّ أَْنَصَحُكـمْ ِلَنْفِسـهَ ْطَوُعُكْم  َتْغَتـرُّ
ْم ِلَنْفِسـه أَْعَصاُكـْم ِلَربِّـه  ـكُ ِلَربِّـه وأََغشَّ
وَمـْن ُيِطـِع اهللَّ َيْأَمـنْ وَيْسَتْبِشـْر وَمـْن 

.َيْعـِص اهللَّ َيِخـبْ وَيْنـَدْم
ْحَمـِن َعـْن  ـِد ْبـِن َعْبـِد الرَّ 2- َعـْن ُمَحمَّ
أَِبيه َقاَل َسـِمْعُت أََبا َجْعَفر َيُقوُل: 
ِإَذا َسـِمْعُتُم اْلِعْلَم َفاْسـَتْعِمُلوه وْلَتتَِّسْع 

ُقُلوُبُكـْم َفـِإنَّ اْلِعْلـَم ِإَذا َكُثـَر ِفـي َقْلِب 
ـْيَطاُن َعلَْيـه  َرُجـٍل اَل َيْحَتِمُلـه َقـَدَر الشَّ
َفَأْقِبُلـوا  ـْيَطاُن  الشَّ َخاَصَمُكـُم  َفـِإَذا 
ـْيَطاِن  َعلَْيـه ِبَمـا َتْعِرُفوَن َفـِإنَّ َكْيَد الشَّ
َكاَن َضِعيفـًا َفُقْلـُت وَمـا الَّـِذي َنْعِرُفـه 
ِمـْن  َلُكـْم  َظَهـَر  ِبَمـا  َخاِصُمـوه  َقـاَل 

. ُقـْدَرِة اهللَّ َعـزَّ وَجـلَّ
3- َعـْن ِإْسـَماِعيَل ْبـِن َجاِبـٍر َعـْن أَِبـي 
اْلِعْلـُم  َقـاَل:   َعْبـِد اهلل الصـادق
َمْقـُروٌن ِإَلـى اْلَعَمـِل َفَمـْن َعِلـَم َعِمـَل 
وَمـْن َعِمَل َعِلـَم واْلِعْلـُم َيْهِتـُف ِباْلَعَمِل 

.َفـِإْن أََجاَبـه وِإالَّ اْرَتَحـَل َعْنـه
4- َعـْن َعِلـيِّ ْبـِن َهاِشـِم ْبـِن اْلبَِريـِد 
َعـْن أَِبيـه َقـاَل: َجـاَء َرُجـٌل ِإَلـى َعِلـيِّ 
اْبـِن اْلُحَسـْيِن َفَسـَأَله َعْن َمَسـاِئَل 
ِمْثِلَهـا  َعـْن  ِلَيْسـَأَل  َعـاَد  ُثـمَّ  َفَأَجـاَب 
َفَقـاَل َعِلـيُّ ْبـُن اْلُحَسـْيِن َمْكُتوٌب 
اَل  َمـا  ِعْلـَم  َتْطُلُبـوا  اَل  اإِلْنِجيـِل  ِفـي 
ـا َتْعَمُلـوا ِبَمـا َعِلْمُتـْم َفِإنَّ  َتْعلَُمـوَن وَلمَّ
اْلِعْلـَم ِإَذا َلـْم ُيْعَمْل ِبه َلـْم َيْزَدْد َصاِحُبه 
.ِإالَّ ُكْفـرًا وَلـمْ َيْزَدْد ِمـَن اهللَّ ِإالَّ ُبْعدًا

5- َعـْن َعْبِد اهلل ْبِن اْلَقاِسـمِ اْلَجْعَفِريِّ 
َعـْن أَِبـي َعْبـِد اهلل الصـادق َقاَل: 
ِإنَّ اْلَعاِلـَم ِإَذا َلـْم َيْعَمـْل ِبِعْلِمـه َزلَّـْت 
َيـِزلُّ  َكَمـا  اْلُقُلـوِب  َعـِن  َمْوِعَظُتـه 

.َفـا اْلَمَطـُر َعـِن الصَّ
ـِل ْبـِن ُعَمـَر َعـْن أَِبـي  6- َعـِن اْلُمَفضَّ
ُقْلـُت  َقـاَل:   الصـادق اهلل  َعْبـِد 
َلـه ِبـَم ُيْعـَرُف النَّاِجـي َقـاَل َمـْن َكاَن 
ـَهاَدَة  ِفْعُلـه ِلَقْوِلـه ُمَواِفقًا َفَأْثبََت َله الشَّ
ُمَواِفقـًا  ِلَقْوِلـه  ِفْعُلـه  َيُكـْن  َلـْم  وَمـْن 

.َفِإنََّمـا َذِلـَك ُمْسـَتْوَدٌع
7- َعـْن ُسـلَْيِم ْبـِن َقْيـٍس اْلِهاَلِلـيِّ َقاَل 
ُث  َسـِمْعُت أَِميـَر اْلُمْؤِمِنيـَن ُيَحـدِّ
 أَنَّـه َقـاَل ِفـي َكاَلٍم َلـه:  َعـِن النَِّبـيِّ
آِخـٌذ  َعاِلـٌم  َرُجـٌل  َرُجـاَلِن  اْلُعلََمـاُء 
ِبِعْلِمـه َفَهـَذا َنـاٍج، وَعاِلـٌم َتـاِرٌك ِلِعْلِمه 
ْوَن  َفَهـَذا َهاِلـٌك وِإنَّ أَْهـَل النَّـاِر َلَيَتـَأذَّ
ِمـْن ِريـِح اْلَعاِلـِم التَّـاِرِك ِلِعْلِمـه، وِإنَّ 
أََشـدَّ أَْهـِل النَّـاِر َنَداَمـًة وَحْسـَرًة َرُجٌل 
َدَعـا َعْبـدًا ِإَلى اهلل َفاْسـَتَجاَب َله وَقِبَل 
اْلَجنَّـَة  اهلل  َفَأْدَخلَـه  اهلل  َفَأَطـاَع  ِمْنـه 
ِعْلَمـه  ِبَتْرِكـه  النَّـاَر  اِعـَي  الدَّ وأَْدَخـَل 
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ا اتِّبَاُع  واتِّبَاِعـه اْلَهـَوى وُطوِل اأَلَمـِل أَمَّ
اْلَهـَوى َفَيُصـدُّ َعِن اْلَحقِّ وُطـوُل اأَلَمِل 

.ُيْنِسـي اآلِخـَرَة
َرُجـٌل  َرُجـاَلِن:  اْلُعلََمـاُء   :قولـه
أي:   ،َنـاٍج َفَهـَذا  ِبِعْلِمـه  آِخـٌذ  َعاِلـٌم 
اإللهّيـة  بالمعـارف  عالـم  رجـل 
مأخذهـا،  مـن  الشـرعية  واألحـكام 
وآخـذ بعملـه، يعنـي: عامـل بمقتضـاه 
عـن  والباطـن  الظاهـر  تهذيـب  مـن 
األعمـال القبيحـة واألخـالق الرذيلة، 
الصالحـة  باألعمـال  وتزيينهمـا 
واألخـالق الفاضلة، فهذا نـاج من ألم 
بعـد  ااُلخرويـة  والعقوبـات  الفـراق، 
انكشـاف الحجـب بينـه وبيـن الحقيقة 
الربانيـة: )ذلـك فضـل اهلل يؤتيـه مـن 

العظيـم(. الفضـل  ذو  واهلل  يشـاء 
 ِلِعْلِمـه َتـاِرٌك  وَعاِلـٌم   :قولـه
وذلـك بعـد تدّنـس ظاهـره باألعمـال 
باألخـالق  باطنـه  وتوّسـخ  الباطلـة 
الفاسـدة، واّتباعـه لشـهواته وملذاته، 
وركوبـه علـى النفـس األّمارة بالسـوء 
حتـى تـورده فـي مـوارد طلـب الدنيـا 
وزخرفهـا فنجده غليظـا على الصلحاء 
الجـور  لحـّكام  ممتدحـا  والزّهـاد، 
وتعّبـده لهـم، وبالجملة هو الذي وضع 
العلـم علـى طـرف اللسـان ولـم يصل 

أثـره إلـى القلـب وسـائر األركان.
البتالئـه   َهاِلـٌك َفَهـَذا   :قولـه
بألـم الفـراق وشـربه كأسـًا مسـمومة 
يـوم  )سـحقًا(  واسـتماعه  المـذاق، 
العلمـاء  ربـح  يشـاهد  حيـن  التـالق 
العامليـن ونـور سـيماء المقّربيـن، أال 

المبيـن. الخسـران  هـو  ذلـك 
ْوَن  َلَيَتـَأذَّ النَّـاِر  أَْهـَل  وِإنَّ   :قولـه
ِمـْن ِريِح اْلَعاِلـِم التَّاِرِك ِلِعْلِمـه: التابع 
للنفـس وهواهـا، وهـذا الريـح ينشـأ 
أعمالـه،  ونتـن  أفعالـه  قبـح  مـن  إّمـا 
الدنيـا  فـي  موجـود  النتـن  وهـذا 
أيضـًا إاّل أّن الحسـة الشـاّمة القاصـرة 
بـروز  محـّل  واآلخـرة  تدركهـا،  ال 
مـن  ينشـأ  أو  واألسـرار،  الكامنـات 
شـّدة تعذيبـه بالنـار السـتحقاقه إّياها.

فينبغـي لمـن عقـل فوعـى أن يعـرف 

فضـل اآلخرة علـى الدنيـا فيعمل لها، 
ومعرفـة ذلـك يسـتلزم ذكـر المـوت 
مسـتلزم  وذلـك  مالحظتـه  ودوام 
فالعالـم  بعـده،  لمـا  والعمـل  للرهبـة 
علـى  الدنيـا  وآثـر  العمـل  تـرك  إذا 
وسـوء  بالتفاضـل  العلـم  مـع  اآلخـرة 
ومتابعـة  الدنيـا  إلـى  الركـون  عاقبـة 
النفـس فهـو بزيـادة التعذيـب أحـرى 

أجـدر  والعقوبـة  اللـوم  وباسـتحقاق 
وقـع  لـو  أّنـه  ذلـك  نظيـر  وأْولـى، 
فهمـا  البئـر  فـي  واألعمـى  البصيـر 
متشـاركان فـي الهـالك إاّل أّن البصير 

والمذّمـة. باللـوم  أْولـى 
النَّـاِر  أَْهـِل  أََشـدَّ  وِإنَّ   :قولـه
علـى  القيامـة  يـوم   :وَحْسـَرًة َنَداَمـًة 
التقصيـر في العمل الموجب للسـعادة 
ااُلخرويـة، واالنهمـاك في الخسـران 
الموجب للشـقاوة األبدية، والحسـرة 
هي شـدة التلّهف على الشـيء الفائت.

قولـه :َرُجـٌل َدَعـا َعْبـدًا ِإَلـى اهللَّ 

َفاْسـَتَجاَب َلـه وَقِبـَل ِمْنـه َفَأَطـاَع اهللَّ 
َفَأْدَخلَـه اهللَّ اْلَجنَّـَة: وأكرمـه بنعيمهـا 

اآلجـل بقبولـه الحـّق وعملـه بـه.
النَّـاَر  اِعـَي  الدَّ وأَْدَخـَل   :قولـه
ِبَتْرِكـه ِعْلَمـه: أي بسـبب تركـه علمـه 
الصالحـة  األعمـال  إلـى  الداعـي 
واألخـالق الفاضلـة الباعثـة علـى لقاء 
سـلك  فـي  والدخـول  ورحمتـه  اهلل 
المبعديـن عـن سـاحة رحمتـه ورأفته.
الهـوى   :اْلَهـَوى واتِّبَاِعـه   :قولـه
هـو ميـل النفـس األّمـارة بالسـوء إلى 
مقتضـى طباعهـا من اللـّذات الدنيوية 
علـى أنواعهـا حتى تخرج مـن الحدود 
القـّوة  فـي مراتـع  الشـرعية وتدخـل 

السـبعية والبهيميـة.
لمـا   :اأَلَمـِل وُطـوِل   :قولـه
مـن  فيـه  األمـل  يمـّد  أن  ينبغـي  ال 
والمشـتهيات  الفانيـة  المقتنيـات 

اآلنّيـة. الزائلـة 
َفَيُصـدُّ  اْلَهـَوى  اتِّبَـاُع  ـا  أَمَّ  :قولـه
المعرفـة  عـن  يمنـع  أي   : اْلَحـقِّ َعـِن 
والعمـل أو عّمـا يتبعهمـا مـن السـعادة 
التاّمـة، وذلـك ألّن اّتبـاع النفـس فـي 
فـي  واالنهمـاك  الطبيعيـة  ميولهـا 
لّذاتهـا الفانيـة أشـّد جـاذب لإلنسـان 
لـه  صـاّد  وأعظـم  الحـّق  قصـد  عـن 
عـن سـلوك سـبيله جل وعـال، وأفخم 
الدنيـا  مهـد  فـي  نومـه  علـى  باعـث 
إلـى حضيـض  منهـا  وانتقالـه  الدنيـة 
بالعقوبـات األبديـة،  جهّنـم وابتالئـه 
كمـا قال سـّيد المرسـلين :ثالث 
مهلـكات: شـّح مطـاع، وهـوى مّتبـع، 

.بنفسـه المـرء  وإعجـاب 
ُيْنِسـي  اأَلَمـِل  وُطـوُل   :قولـه
األمـور  توّقـع  طـول  ألّن   :اآلِخـَرَة
النفـس  نسـيان  يوجـب  الدنيويـة 
األخرويـة،  األحـوال  عـن  وغفلتهـا 
وهـو مسـتعقب النمحـاء اآلخـرة ومـا 
تصـّور في الذهـن منهـا، وذلك معنى 
النسـيان وبذلك يكـون الهالك األبدي 

ااُلخـروي. والشـقاء 

:  قال أمري املؤمنني

الْعَُلمَـاءُ رَجُـاَِن رَجُـٌل عَالِـمٌ آخِـٌذ بِعِلْمِـه 

َفهَـَذا  لِعِلْمِـه  َتـاِرٌك  وعَالِـمٌ  نَـاٍج،  َفهَـَذا 

وْنَ مِـنْ ِريـِح  هَالِـكٌ وإِنَّ َأهْـَل النَّـاِر لَيََتـَأذَّ

َأهْـِل  َأشَـدَّ  وإِنَّ  لِعِلْمِـه،  التَّـاِركِ  الْعَالِـِم 

النَّـاِر نَدَامَـًة وحَسْـرَةً رَجُـٌل دَعَـا عَبْـدًا 

إِلَـى اهلل َفاسْـَتجَابَ لَـه وَقِبـَل مِنْـه َفَأَطاعَ 

اهلل َفَأدْخََلـه اهلل الْجَنَّـةَ وَأدْخَـلَ الدَّاعِـيَ 

بَاعِـه الْهَـوَى وُطـوِل 
ِّ
النَّـارَ بَِترْكِـه عِلْمَـه وات

بَـاعُ الْهَـوَى َفيَصُدُّ عَـِن الْحَقِّ 
ِّ
اأَلمَـلِ َأمَّـا ات

وُطـوُل اأَلمَـِل يُنْسِـي اآلخِـرَةَ
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قال أمير المؤمنين: )كل شيء يستطاع إال نقل الطباع(

قال  العداوة،  هو  لغة  النصب 
أي  نصبًا  لفالن  نصبت  الجوهري: 
والنواصب  القاموس:  وفي  عاديته، 
والناصبّية وأهل النصب هم المتدّينون 
القاضي  ونقل   ،علي ببغض 
 الشوشتري اهلل  نور  الشريف 
عن  الحّق  إحقاق  كتاب  حواشي  في 
صحيح  شرح  مقّدمة  في  حجر  ابن 
البخاري ما لفظه: النصب بفتح النون 
وتقديم  علي،  بغض  الصاد  وسكون 
غيره عليه، وقال في مجمع البحرين: 
النصب المعاداة، يقال: نصبت لفالن 
الناصب وهو  نصبًا إذا عاديته، ومنه 
 البيت أهل  بعداوة  يتظاهر  الذي 

أو مواليهم.
ويظهر من هذه التعاريف وغيرها أن 
أهل  وبغض  معاداة  هو  النصب  أصل 
بيت النبي وعلى رأسهم علي أمير 
وأوضُح  ومحاربتهم،   المؤمنين
وبنو  الخوارج  هم  تأريخًا  النواصب 
المعنى توسع حتى  أن هذا  إال  أمية، 
تقديم  هما  آخرين:  أمرين  شمل 
والقول  عليهم   البيت أهل  غير 
ومواليهم  شيعتهم  وبغض  بإمامتهم، 

من حيث التشّيع.

ابن إدريس في  أّما األّول: فقد روى 
مستطرفات السرائر عن أبي الحسن 
محّمد  مسائل  جملة  في   الهادي
إليه  )كتبت  قال:  بن عيسى،  علي  بن 
في  أحتاج  هل  الناصب  عن  أسأله 
الجبت  تقديمه  من  أكثر  إلى  امتحانه 
بإمامتهما؟  واعتقاده  والطاغوت 
فرجع الجواب: من كان على هذا فهو 

ناصب(.
صريح  ترى  كما  الحديث  وهذا 
لكّل  والعداوة  النصب  ثبوت  في 
أهل  على  والطاغوت  للجبت  مقّدم 
فيه  المعنى  هذا  ولكن   ،البيت
جميع  يشمل  بحيث  التوسعة  من 
المسلمين،  جمهور  وهم  المخالفين 
ال  ولذا  اإلشكال،  ظاهر  أمر  وهذا 
يقول به أحد من علمائنا، كما سيأتي 

عرض جملة من أقوالهم.
وأّما الثاني: فقد رواه الصدوق طاب 
عبد  إلى  بسنده  العلل  كتاب  في  ثراه 
 الصادق عن  سنان،  بن  اهلل 
لنا  نصب  من  الناصب  ليس  قال: 
رجاًل  تجد  ال  ألّنك  البيت،  أهل 
محّمد،  وآل  محّمدًا  أبغض  أنا  يقول 
وهو  لكم  نصب  من  الناصب  ولكن 

 شيعتنا من  وأّنكم  تتوّلونا  أّنكم  يعلم 
ورواه  ص6٠2،  ج2،  الشرائع:  علل 
عن  معتبر،  بسند  األخبار  معاني  في 
أبا  سمعت  قال:  خنيس،  بن  المعّلى 
الناصب  ليس  يقول:   اهلل عبد 
ال  ألّنك  البيت،  أهل  لنا  نصب  من 
محّمدًا  أبغض  أنا  يقول:  أحدًا  تجد 
وآل محّمد، ولكن الناصب من نصب 
لكم وهو يعلم أّنكم تتوّلونا وتتبّرأون 
من أعدائنا معاني األخبار: ص365.

ما  داللة  بأوضح  هذا  على  ويدّل 
أمير  عن  األمالي  في  الطوسي  رواه 
المؤمنين قال: من سّره أن يعلم 
قلبه،  فليمتحن  مبغض  أم  لنا  أمحّب 
فإن كان يحّب وليًا لنا فليس بمبغض 
فليس  لنا  ولّيًا  يبغض  كان  وإن  لنا، 

بمحّب لنا األمالي: ص113.
قال شيخنا الشهيد الثاني: والمراد 
 به من نصب العداوة ألهل البيت
لهم  البغضاء  وأظهر  ألحدهم،  أو 
ذكرهم  ككراهة  لزومًا،  أو  صريحًا 
عن  واإلعراض  فضائلهم،  ونشر 
مناقبهم  إّنها  حيث  من  مناقبهم 

والعداوة لمحّبيهم. 
نعمة  السّيد  المتبّحر  الفاضل  وقال 

من هم النواصب؟
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قال أمير المؤمنين : )كل مؤِجل يتعلل بالتسويف(

األنوار  كتاب  في   الجزائري اهلل 
وأحواله  الناصبي  وأّما  النعمانّية: 

وأحكامه، فهو يتّم ببيان أمرين:
الناصب...  معنى  بيان  في  األّول: 
أّن  األصحاب  أكثر  إليه  ذهب  فالذي 
المراد به من نصب العداوة آلل بيت 
كما  ببغضهم،  وتظاهر   محّمد
الخوارج وبعض ما  الموجود في  هو 
النهر، ورّتبوا األحكام في باب  وراء 
واإليمان  والكفر  والنجاسة  الطهارة 
الناصبّي  على  وعدمه  النكاح  وجواز 

بهذا المعنى.
وقال شيخنا الصدوق في الفقيه، 
النبّي مرساًل  - بعد أن روى عن 
ُأّمتي ال نصيب  صنفان من  أّنه قال: 
لهم في اإلسالم: الناصب ألهل بيتي 
حربًا، وغال في الدين مارق منه من 
ما  ص4٠3-  ج3،  الفقيه:  يحضره  ال 
صورته: من نصب حربًا آلل محّمد، 
فلهذا  اإلسالم،  في  له  نصيب  فال 
حرم نكاحهم، قال: ومن استحّل َلْعَن 
على  والخروج   المؤمنين أمير 
المسلمين وقتلهم، حرمت مناكحتهم؛ 
ألّن فيها اإللقاء باأليدي إلى التهلكة، 
كّل  أّن  يتوّهمون  والجّهال  قال:  ثّم 

مخالف ناصب وليس كذلك.
الجبت  قّدم  من  كّل  أّنه  الثاني: 
عن  المروّي  الخبر  في  والطاغوت 
اإلمام الهادي، ومعناه ما عرفت 
أّنه وارد على جهة المبالغة، أو على أّنه 
الواقعي  واألمر  الحقيقة  في  ناصب 
الناصب  لمشاركته  األمري؛  والنفس 
ُيحكم  كان  وإن  العقاب  في  الحقيقّي 

بإسالمه ظاهرًا.
أّنه كّل من نصب للشيعة من  الثالث: 
عن  المروّي  وهو  شيعة،  إّنهم  حيث 

.اإلمام الصادق
الرابع: أّنه يطلق على المخالف للحّق، 
الشيعة  فرق  من  كان  وإن  كالواقفة 
 الكشي عمرو  أبو  روى  الضاّلين، 
في كتاب الرجال بإسناده عن ابن أبي 
عمير عّمن حّدثه، قال: سألت محّمد 
اآلية:  هذه  عن   الرضا علي  بن 
َناِصبٌَة﴾  َعاِملٌَة   * َخاِشَعٌة  َيْوَمِئٍذ  ﴿ُوُجوٌه 

والزيدّية،  النّصاب  في  نزلت  قال: 
والواقفّية من النّصاب بحار األنوار: 
ج37، ص34، فإّنه قد جعل الواقفّية 
قائلين  غير  كونهم  مع  النّصاب،  من 
فرّبما  والطاغوت،  الجبت  بتقديم 
المخالف ألهل  أّن مطلق  منه  يستفاد 

الحّق ناصب.
النصب  أّن  والحاصل  قال:  أن  إلى 
الكفر  أّن  كما  وجوه،  على  يطلق 
والشرك يطلق على وجوه كما تقّدم، 
كّل  بنجاسة  القول  ذلك  يلزم من  وال 

ال  أّنه  كما  ماله،  وأخذ  للحّق  مخالف 
يلزم منه خروجه عن اإلسالم ظاهرًا 
ألّنه  كذلك؛  بالكفر  والحكم  وباطنًا، 
المحّمدّية  المّلة  من  المعلوم  خالف 
والطريقة الجعفرّية، بل قد يقال: إّن 
مرتكب ذلك يكاد يّدعي خالف ما علم 
حكم  أّنه  ضرورة   النبّي دين  من 
ظاهرًا،  وإيمانهم  المنافقين  بإسالم 
مع كونهم كّفارًا باطنًا، وكذلك حكم 
من  المخالفين  بإسالم   أئّمتنا
والقّذة  بالنعل  النعل  القبيل حذو  هذا 
الحاذق  على  يخفى  ال  كما  بالقّذة، 

البصير والناقد الخبير.
األحكام  من  جملة  ترتبت  وقد  هذا 

على من يصدق عليه أنه ناصبي منها:
)1( استحالل دمائهم وأموالهم: جاء 
في الحديث عن داود بن فرقد، قال: 
ما   :الصادق اهلل  عبد  قلت ألبي 
تقول في قتل الناصب؟ فقال: حالل 
الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت 
أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء 
قلت:  فافعل،  عليك،  به  يشهد  لكيال 
فما ترى في ماله؟ قال: تّوه ما قدرت 

عليه وسائل الشيعة: ج18، ص216.
)2( حرمة الزواج منهم: عن الفضيل 
جعفر  أبا  سألت  قال:  يسار  بن 
)أي:  العارفة،  المرأة  عن   الباقر
اإلمامة(  وهو  األمر  هذا  تعرف  التي 
ألن  ال  قال:  الناصب؟  أزّوجها  هل 
ج2٠،  الشيعة:  وسائل   كافر الناصب 

ص553.
في  ورد  بنجاستهم:  القول   )3(
 الحديث عن أبي عبد اهلل الصادق
أنه قال: وإياك أن تغتسل من غسالة 
الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي 
والناصب  والمجوسي  والنصراني 
لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن اهلل 
أنجس  خلقا  يخلق  لم  وتعالى  تبارك 
من الكلب وأن الناصب لنا أهل البيت 
ج1،  الشيعة:  وسائل   منه ألنجس 

ص22٠.
في   الصادق اإلمام  بين  وقد 
شر  الناصبي  أن  سبب  أخرى  رواية 
إن   :قال بعدما  اليهودي  من 
فقيل:   ،اليهودي من  شر  الناصبي 
وكيف ذلك يا بن رسول اهلل؟ فقال: 
ألن اليهودي منع لطف النبوة، وهو 
خاص، والناصبي منع لطف اإلمامة، 
وهو عام عوالي اللئالي: ج4، ص12.

أبي  عن  ذبائحهم:  أكل  حرمة   )4(
اهلل  عبد  أبا  سمعت  قال:  بصير، 
الناصب  ذبيحة  يقول:   الصادق
ال تحل وسائل الشيعة: ج24، ص87.

: قال اإلمام الصادق
ليـس الناصـب مـن نصب 

ألنّـك  البيـت،  أهـل  لنـا 

أنـا  يقـول:  أحـدًا  جتـد  ال 

أبغـض حممّـدًا وآل حممّـد، 

ولكـن الناصـب من نصب 

لكـم وهـو يعلم أنّكم تتولّونا 

وتتـرّأون مـن أعدائنـا
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قال أمير المؤمنين: )كل حي في الدنيا إلى ممات وفناء(

هاشم  بن  المطلب  عبد  بن  حمزة  هو 
صحابة  من  صحابي  مناف،  عبد  بن 
ه  وعُمّ  ،محمد اإلسالم  رسول 
وأحد وزرائه األربعة عشر، وهو خير 
 ، أعمامه لقوله: َخْيُر ِإْخَوِتي َعِلٌيّ
في  ولد   ، َحْمَزُة  أَْعَماِمي  َوَخْيُر 
بسنتين  الفيل  عام  قبل  المكرمة  مكة 
 محمٍد الرسوِل  من  أسُنّ  فهو 
بسنتين كما أنه قريٌب له من جهة أمه، 
عبد  بن  وهيب  بنت  هالة  هي  فأمه 
بن  وهب  بنت  آمنة  عم  ابنة  مناف، 
 ،محمٍد الرسوِل  أِمّ  مناف  عبد 
نشأ وتربى بين قومه بني هاشم سادة 
ويكّنى:   مكرمًا،  معززًا  ومكة  قريش 
من  )الصحيح  يعلى.  وأبو  عمارة،  أبو 
مرتضى  جعفر  األعظم،  النبي  سيرة 
العاملي، ج2، ص63-68(، وكان أشَدّ 
هم شكيمة، فقد  فتى في قريش وأعَزّ
التي  الفجار  الجاهلية حرب  في  شهد 

دارت بين قبيلتي كنانة وقيس عيالن.
إسالمه:

 المطلب عبد  بن  حمزة  أسلم 
الرسول  بعثة  من  الثانية  السنة  في 
أن  إسالمه  سبُب  وكان   ،محمد
المخزومي  هشام  بن  َعمرًا  جهل  أبا 
 القرشي اعترض الرسوَل محمدًا
عند جبل الصفا، فآذاه وشتمه ونال منه 

ما يكره من العيب لدينه والتضعيف له، 
فلم يكلمه الرسوُل محمٌد، وموالٌة 
القرشي  التيمي  جدعان  بن  اهلل  لعبد 
في مسكن لها فوق الصفا تسمع ذلك، 
ثم انصرف عنه، فعمد إلى ناٍد لقريش 
يلبث  ولم  معهم،  فجلس  الكعبة  عند 
أقبل  أن   المطلب عبد  بن  حمزة 
له،  قنص  من  راجعًا  قوسه،  متوشحًا 
قومه،  دين  على  مشركًا  يومئذ  وكان 
وكان إذا فعل ذلك ال يمر على ناٍد من 
قريش إال وقف وسلم وتحدث معهم، 
بن جدعان،  اهلل  عبد  بموالة  مر  فلما 
إلى   محمٌد الرسوُل  رجع  بعدما 
بيته، قالت له: )يا أبا عمارة، لو رأيت 
الحكم   أبي  من   أخيك   ابَن   لقي  ما 
آنفًا، وجده ههنا فآذاه وشتمه وبلغ منه 
ما يكره، ثم انصرف عنه  ولم  يكلمه  
 حمزَة فاحتمل   ،)محمٌد
على  يقف  ال  سريعًا  فخرج  الغضُب، 
الطواف  يريد  يصنع  كان  كما  أحد 
به،  يقع  أن  جهل  ألبي  ُمعدًا  بالبيت، 
فلما دخل المسجد نظر إليه جالسًا في 
القوم، فأقبل نحوه، حتى إذا قام على 
ه  فشَجّ بها  فضربه  القوس  رفع  رأسه 
شجًة منكرًة، ثم قال: )أتشتمه وأنا على 
دينه أقول ما يقول؟ فُرَدّ ذلك علي إن 
استطعت(،  وقامت رجال من قريش 

لينصروا  حمزة  إلى  مخزوم  بني  من 
يا  تراك  )ما  فقالوا:  منه،  جهل  أبا 
 :فقال صبأت(،  قد  إال  حمزة 
منه  لي  استبان  وقد  منه  يمنعني  )وما 
 ،أنه رسوُل اهلل أشهد  وأنا  ذلك، 
أنزع،  الذي يقول حق، فواهلل ال  وأن 
فقال  صادقين(،  كنتم  إن  فامنعوني 
أبو جهل: )دعوا أبا عمارة، فإني واهلل 
ابن أخيه سبًا قبيحًا(، وتم  لقد سببت 
حمزة على إسالمه وعلى ما بايع 
قوله،  من   محمدًا الرسوَل  عليه 
الرسوَل  أن  قريش  عرفت  أسلم  فلما 
وأن  وامتنع،  عز  قد   محمدًا
ما  بعض  عن  فكّفوا  سيمنعه،  حمزة 
ابن إسحاق،  ينالون منه.  سيرة  كانوا 
ج1  هشام،  ابن  سيرة  ص172-171/ 

ص292-291.
هجرته :

لما ازداد أذى قريش على المسلمين، 
وال  األقوياُء  أذاهم  من  َيسلم  ولم 
 الضعفاُء، أذن لهم الرسوُل محمٌد
المنورة،  المدينة  إلى  بالهجرة 
ووحدانًا،  أرسااًل  إليها  فهاجروا 
من  هاجر  من  مع   حمزة وهاجر 
الرسوِل  هجرة  قبيل  إليها  المسلمين 
ونزل  قصير،  بوقت   محمٍد
وزيد   ،المطلب عبد  بن  حمزة 

احلمزة بن عبد املطلب رضوان اهلل عليه 
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1617 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

قال أمير المؤمنين : )كل ما زاد على االقتصاد إسراف(

الكلبي، وأبو مرثد كناز بن  بن حارثة 
حصين(،  ابن  )وُيقال:  الغنوي  حصن 
بن  حمزة  حليفا  وهما  مرثد،  وابنه 
عبد المطلب، وأنسة وأبو كبشة، 
وهما موليا الرسول محمد، نزلوا 
على كلثوم بن هدم أخي بني عمرو بن 
بل  ويقال:  بقباء،  الخزرج  من  عوف 
نزلوا على سعد بن خيثمة، ويقال: بل 
نزل حمزة بن عبد المطلب على أسعد 
بن زرارة النجاري  الخزرجي، كل ذلك 
 محمٍد الرسوِل  هجرة  وبعد  ُيقال 
إلى المدينة المنورة، آخى بين أصحابه 
وقال:  واألنصار،  المهاجرين  من 
تآخوا في اهلل أخوين، أخوين ثم أخذ 
فقال:   ،طالب أبي  بن  علي  بيد 
 فكان الرسوُل محمٌد ،هذا أخي
وعلي بن أبي طالب أخوين، وكان 
بن  وزيد   المطلب عبد  بن  حمزة 
 حارثة الكلبي مولى الرسوِل محمٍد
ُأحد  يوم  حمزُة  أوصى  وإليه  أخوين، 
حين حضره القتال إن حدث به حادث 
/ سيرة  أبي خيثمة  ابن  تاريخ  الموت. 

ابن هشام، ج1 ص5٠5-5٠4
 الرسوُل عقده  لواء  أوُل  وكان 
وشهد  لحمزة،  عقده  الذي  اللواَء  هو 
فيها شيبة بن  وَقَتَل  حمزُة غزوة بدر، 
من  كثيرًا  غيَره  وقتل  مبارزًة،  ربيعة 
أحد،  غزوة  شهد  كما  المشركين، 
َقَتَل من  بها سنة 3هـ، وكان قد  فُقتل 
المشركين قبل أن ُيقتل واحدًا وثالثين 

نفسًا.
جهاده يف غزوة بدر :

رضوان  المطلب  عبد  بن  حمزة  شهد 
بالًء  فيها  وأبلى  بدرًا،  عليه  اهلل 
الذي  هو   وكان مشهورًا،  عظيمًا 
بدر،  غزوة  في  المشركين  قتال  ابتدأ 
هو  قريش  من جيش  رجل  فقد خرج 
المخزومي  األسد  عبد  بن  األسود 
ألشربن  اهلل  )أعاهد  فقال:  القرشي 
من حوضهم، أو ألهدمنه، أو ألموتن 
دونه(، فلما خرج، خرج إليه حمزة بن 
ضربه  التقيا  فلما   ،المطلب عبد 
وهو  ساقه  بنصف  قدمه  فأطن  حمزة 
دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب 
إلى  حبا  ثم  أصحابه،  نحو  دمًا  رجله 

الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن يبر 
يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله 
بن  عتبة  بعده  خرج  ثم  الحوض،  في 
وابنه  ربيعة  بن  أخيه شيبة  بين  ربيعة، 
من  فصل  إذا  حتى  عتبة،  بن  الوليد 
إليه  فخرج  المبارزة،  إلى  دعا  الصف 
عوف  وهم:  ثالثة،  األنصار  من  فتية 
عفراء-  -وأمهما  الحارث  ابنا  ومعوذ 
بن  اهلل  عبد  هو  ُيقال  آخر  ورجل 
فقالوا:  أنتم؟(،  )من  فقالوا:  رواحة، 
لنا  )ما  قالوا:  األنصار(،  من  )رهط 
بكم من حاجة(، ثم نادى مناديهم: )يا 
محمد، أخرج إلينا أكفاَءنا من قومنا(، 
فقال الرسوُل محمٌد:  قم يا عبيدة 
يا  وقم  حمزة،  يا  وقم  الحارث،  بن 
منهم،  ودنوا  قاموا  فلما   ،)علي
قالوا: )من أنتم؟(، قال عبيدة: عبيدة، 
وقال حمزة: حمزة، وقال علي: علي، 

قالوا: )نعم، أكفاء كرام(. فبارز عبيدُة، 
ربيعة،  بن  عتبَة  القوم،  أسن  وكان 
وبارز  ربيعة،  بن  شيبة  حمزة  وبارز 
 علي الوليد بن عتبة، فأما حمزة
 فلم ُيمهل شيبة أن قتله، وأما علي
واختلف  قتله،  أن  الوليد  يمهل  فلم 
كالهما  ضربتين،  بينهما  وعتبة  عبيدة 
أثبت صاحبه )أي جرحه جراحًة لم يقم 
 وعلي  حمزة وكَرّ   ،) معها 
)أي  عليه  فذففا  عتبة  على  بأسيافهما 
صاحبهما  واحتمال  قتله(،  أسرعا 
فحازاه إلى أصحابه، وكان حمزة ُيعلَّم 
يوم  وقاتل  نعامة،  بريشة  الحرب  في 
 محمد الرسول  يدي  بين  بدر 
الرحمن  عبد  عن  ُروي  وقد  بسيفين، 
بن  أمية  لي  قال  قال:  أنه  عوف  بن 
خلف، وأنا بينه وبين ابنه آخذ بأيديهما 
)أي وهما أسيران عنده(: )يا عبد اإلله، 

نعامة  بريشة  المعلم  منكم  الرجل  من 
بن  حمزة  )ذاك  قلت:  صدره؟(،  في 
عبد المطلب(، قال: ))ذاك الذي 
والنهاية،  األفاعيل((.البداية  بنا  فعل 
ج3 ص332 / سيرة ابن هشام، ج1 ص 

625
جهاده يف غزوة أحد واستشهاده:

شهد حمزة بن عبد المطلب غزوة 
بيد  اهلُل  َقَتَل  وقد  بها،  فُقتل  أحد، 
وثالثين  واحدًا  الكفار  من   حمزة
)وكان  اهلل  أسد  يدعى  وكان  رجاًل، 
قد  القرشي  النوفلي  مطعم  بن  جبير 
له وحشي،  ُيقال  له حبشيًا  دعا غالمًا 
قلَّما  الحبشة،  قذف  له  بحربة  يقذف 
يخطئ بها، فقال له: )اخرج مع الناس، 
محمد  عَمّ   حمزة قتلت  أنت  فإن 
بعمي طعيمة بن عدي، فأنت عتيق«، 
عتبة  بنت  بهند  مر  كلما  وحشي  وكان 
دسمة،  أبا  )ويهًا  تقول:  به  مرت  أو 
قتل  على  تحرضه  أي  واشتف(،  اشف 
وكان   .المطلب عبد  بن  حمزة 
فقال  بسيفين،  يومئٍذ  يقاتل  حمزة 
فبينما  حمزة!(،  هو  أسد  )أّي  قائل: 
هو كذلك إذ عثر عثرة وقع منها على 
بطنه،  عن  الدرُع  فانكشف  ظهره، 
جبير  مولى  الحبشي  وحشي  فزرقه 
به  ل  ومَثّ فقتله،  بحربة  مطعم  بن 
عتبة  بنت  هند  وبقرت  المشركون، 
تلوكها  فجعلت  كبده،  فأخرجت  بطَنه 
الرسوُل  فقال  فلفظتها،  تسغها  فلم 
تمسها  لم  بطنها  لو دخل   :محمٌد
يلتمس   الرسوُل وخرج   ،النار
قد  الوادي  ببطن  فوجده   ،حمزة
ل به، فلم ير منظرًا كان أوجع لقلبه  ُمِثّ
منه فقال: رحمك اهلل، أي عم، فلقد 
 ،كنت وصواًل للرحم فعواًل للخيرات
بن  اهلل  عبد  أخته  وابن  حمزة  ودفن 
جحش في قبر واحد. أسد الغابة، ج3 
نعيم/  ألبي  الصحابة  )معرفة  ص1٠5( 

رقم الحديث: 51٠5(
من  للنصف   حمزة مقتل  وكان 
شوال من سنة 3هـ، وكان عمره سبعًا 
ابن  سيرة  قول.  على  سنة،  وخمسين 
إسحاق، ص323 / البداية والنهاية، ج4 

ص42.

 : قال رسول اهلل

رمحك اهلل، أي عم، فلقد كنت 

وصواًل للرحم فعواًل للخريات
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1819 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

قال أمير المؤمنين: )كل امرئ يلقى ما عمل وُيجزى بما صنع(

قال:  أنه   المؤمنين أمير  عن  ورد 
أوصيكم بالطهارة التي ال تتم الصالة 
إال بها... مستدرك الوسائل: ج 1، ص 287، 
هنا:  بها  الموصى  بالطهارة  والمراد 
الوضوء  أي  الظاهرية،  الطهارة 
المفّصل في قوله تعالى: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
فاْغِسُلوْا  الِة  الصَّ ِإَلى  ُقْمُتْم  ِإَذا  آَمُنوْا 
اْلَمَراِفِق  ِإَلى  َوأَْيِدَيُكْم  ُوُجوَهُكْم 
ِإَلى  َوأَْرُجلَُكْم  ِبُرُؤوِسُكْم  َواْمَسُحوْا 
ْن  اْلَكْعبَيِن... َما ُيِريُد اهلل ِلَيْجَعَل َعلَْيُكم مِّ
َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه  َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد ِلُيَطهَّ

َعلَْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن﴾ )المائدة:6(. 
ومادية،  معنوية  إلى  القذارة  تقسم 
وكلتاهما نقص يشين الشخص ويسقطه 
عن الكمال، فيهبط في مستوى الدناءة 
المعنوية  القذارة  كانت  وإن  والخسة، 
والفارق  درجة،  وأخس  جهة  أهبط 
للعين  تنكشف  منها  المادية  أن  بينهما: 
بأول نظرة حيث مالمحها أبين فيمجها 
فيكون  صاحبها  ويزدري  النظر، 
ال  والمعنوية  أسرع،  عنها  االجتناب 
تجلو  حيث  التجربة  عند  إال  تنكشف 

خفايا النفس وتظهر تعاريج الضمير.
على  كله  الحرص  يحرص  واإلسالم 
القذارة،  المجتمع من رواسب  تطهير 

فيرشده إلى مواضع الطهارة وكيفيتها، 
ولزوم  النقاء،  ضرورة  على  ويؤكد 
والجوارح  للقلب  المستمر  التنظيف 

واألعضاء على حد سواء.
الدوام،  على  مطلوبتان  فالطهارتان 
الوضوء  على  يداوم  بأن  وذلك 
الواجب،  إلى  إضافة  المستحب 
أمرًا راجحًا حتى قال رسول  باعتباره 
أبدًا  تكون  أن  استطعت  إن   :اهلل
ج9،  العمال:  كنز   ...فافعل وضوء  على 
نصف  الوضوء   :وعنه ص293، 
حتى  ص 238،  ج 77،  البحار:   اإليمان
يسهل عليه تحصيل النصف الثاني من 
اإليمان وهو أن يأتي اإلنسان بما أراده 
االستقامة  ملتزمًا خط  منه  تعالى  اهلل 
دنس  من  نفسه  ومطهرًا  والتقوى 
فتكون  والرذائل،  والعيوب  الذنوب 
لإلنسان  الباطني  الطهور  هي  التقوى 
بكال  الظاهري  طهوره  والماء  المؤمن 
قسميه المادي والمعنوي، والمسلمون 
حيث كانوا في موضع أحكام الشريعة، 
بمناهجها،  ومستنِّين  بها،  ملتزمين 
ومشاعرهم  ألطف،  أخالقهم  كانت 
قرآنهم  تخلوا عن  ما  إذا  أطهر، حتى 
إذا  بهما،  العمل  وتركوا  وحديثهم، 

القذارة،  بؤرة  في  يرتكسون  هم 
ويرتطمون في أوحال الدناءة، فتراهم 
ينغمسون في الدنيا ولذاتها وينسون أو 

يتناسون اآلخرة والعمل لها. 
وقد أكدت الشريعة اإلسالمية على أن 
الفرد في  آثارًا على  المعنوية  للطهارة 

الدنيا واآلخرة والتي منها:
قال  الخطايا:  وخروج  المغفرة   -1
الرجل  توضأ  إذا   :اهلل رسول 
سمعه  من  خطاياه  خرجت  المسلم 
قعد  قعد  فإن  ورجليه،  ويديه  وبصره 
ص284،  ج9،  العمال:  كنز   له مغفورًا 
العبد  توضأ  إذا  آخر:  حديث  وفي 
تحاّط عنه ذنوبه كما تحاّط ورق هذه 

الشجرة كنز العمال: ج9، ص284.
اهلل  عبد  أبي  عن  الفقر:  ذهاب   -2
الطعام  قبل  الوضوء   :الصادق
الشيعة:  وسائل   الفقر يذهبان  وبعده 

ج24، ص 337.
3- نور يوم القيامة: عن موالنا اإلمام 
وجلّ َ  عزَّ  اهلل  كّلم  لما   :الهادي
موسى بن عمران: قال: إلهي فما 
خشيتك؟  من  الوضوء  أتّم  من  جزاء 
بين  نور  وله  القيامة  يوم  ابعثه  قال: 

عينيه يتألأل أمالي الصدوق: ص 277.

آداب 
الوضوء وآثاره
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1819 بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـبيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ

قال أمير المؤمنين : )كل الغنى في القناعة والرضا(

أمير  قال  الصالة:  ثواب  له   -4
المؤمنين :من أحسن الطهور ثم 
مشى إلى المسجد، فهو في صالة ما 

لم يحدث البحار: ج 77، ص 237.
الحديث:  في  األجر:  له كفالن من   -5
الشديد  البرد  في  الوضوء  أسبغ  من 
العمال:  كنز   ِكفالن األجر  من  له  كان 

ج4، ج3562.
بسيماهم:  القيامة  يوم  يعرفون   -6
أمتي  عليَّ  ترد   :اهلل رسول  قال 
يذود  كما  الناس  أذود  وأنا  الحوض 
يا  قالوا:  إبله،  عن  الرجل  إبل  الرجُل 
نبي اهلل تعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيماء 
ليست ألحد غيركم، تردون علّي غرًا 
محّجلين من آثار الوضوء البحار: ج28، 

ص28.
 :7- زيادة العمر: في الحديث عنه
 أكِثر من الطهور ُيزد اهللَّ في عمرك

أمالي الشيخ المفيد: ص 6٠.
 :8- له أجر الصائم القائم: ورد عنه
كنز   القائم كالصائم  النائم  الطاهر 

العمال: ج9، ج277.
آداب الوضوء: 

اهلل  من  القرب  يريد  من  على  ينبغي 
تعالى أن يراعي سنن الوضوء وآدابه، 
كما قال اإلمام الصادق :واستعمله 
ـ أي: الماء ـ في تطهير األعضاء التي 
بأدائها  وتعبدك  بتطهيرها  اهلل  أمرك 
في فرائضه وسننه فإن تحت كل واحدة 
فوائد  ـ  والسنن  الفرائض  أي:  منهاـ 
.354 ج1،  الوسائل:  مستدرك   كثيرة

وهذه السنن واآلداب:
األول: أن يتجه إلى القبلة مركز العبادة 
ويضع  الوضوء  عند  التوحيد،  ونقطة 
إلى  نظر  إذا  ويقول  يمينه  على  اإلناء 
الماء  جعل  الذي  هلل  )الحمد  الماء: 

طهورًا ولم يجعله نجسًا(. 
الثاني: إذا أخذ غرفة من الماء ليتوضأ 
فليتفّطن أنه كما يغسل بالماء الظاهر، 
، ظاهَر  الذي هو سبب الحياة لكل حيٍّ
بالعلم  باطنه  ليغسل  كذلك  أعضائه، 
القلوب واألرواح  الموجب لحياة  وهو 
به قلبه وروحه، وأن يقول عند  فينّور 
اللهم  وباهلل  اهلل  )بسم  اليدين:  غسل 
من  واجعلني  التوابين  من  اجعلني 

المتطهرين(.
)اللهم  فليقل:  تمضمض  إذا  الثالث: 
ألقاك وأطلق لساني  لقّني حجّتي يوم 
التي  المضمضة  تلك  ومعنى  بذكرك( 
أنه  الطعام،  ُيطهِّر بها فمه من فضول 
القبيح  الذكر  من  ولسانه  فمه  ُيطهِّر 
ومن فضول الكالم، فإن فضول الكالم 
بذكر اهلل  لسانه  القلب، ويزين  يميت 

وتالوة القرآن.
اهلل  من  ويطلب  يستنشق،  ثم  الرابع: 
المعنوية، ويقول  العطرة  الروائح  شم 
ال  )اللهم  المعنى:  لذلك  رمزا  بلسانه 
تحرمني ريح الجّنة واجعلني ممن يشم 

ريحها وروحها وطّيبها(.
ويتوجه  وجهه  يغسل  ثم  الخامس: 
الوجه  بياض  إلى  يرمز  ذلك  أن  إلى 
وتحصيل ماء الوجه عند اهلل سبحانه، 
وخجلته  وتقصيره  قصوره  فيتذكر 
أن  من  باهلل  ويستجير  وجهه  وسواد 
كما  الحالة،  بهذه  سبحانه  اهلل  يلقى 
اْلِقَياَمِة  ﴿َوَيْوَم  سبحانه:  اهلل  يحكيها 
ُوُجوُهُهْم   ِ اهللَّ َعلَى  َكَذُبوا  الَِّذيَن  َتَرى 
تعالى:  وقال  ٌة﴾)الزمر:6٠(،   ُمْسَودَّ
َغبََرٌة*َتْرَهُقَها  َعلَْيَها  َيْوَمِئٍذ  ﴿وُجوٌه 
عند  يقول  وأن  )عبس:41-4٠(،  َقَتَرة﴾ 
يوم  وجهي  بّيض  )اللهم  وجهه:  غسل 
يوم  وجهي  تسّود  وال  الوجوه  تسود 

تبيض الوجوه(.
اليدين  يغسل  عندما  ليتذكر  السادس: 
أنه غسل اليد عن الخلق وتفويض األمر 
كما  بابه،  لقرع  واالستعداد  اهلل  إلى 
رغبة  باب  لكل   :علي اإلمام  قال 
إلى اهلل منهم يد قارعة نهج البالغة: ج2، 

ص213 في وصفه ألهل الذكر وعباد اهلل.
وتطاير  القيامة  موقف  أيضًا  وليتذكر 
الكتب وأحوال الناس في ذاك الوقت 
ِكَتاَبُه  ُأوِتَي  َمْن  ا  ﴿َفَأمَّ تعالى:  قال  كما 
ِكَتاِبَيْه*  اْقَرُءوا  َهاُؤْم  َفَيُقوُل  ِبَيِميِنِه 
ِفي  ِحَساِبَيْه*َفُهَو  أَنِّي ُمالٍق  َظَننُت  ِإنِّي 
َعاِلَيٍة*ُقُطوُفَها  َجنٍَّة  ِفي  َراِضَيٍة*  ِعيَشٍة 
أَْسلَْفُتْم  ِبَما  َهِنيئًا  َواْشَرُبوا  ُكُلوا  َداِنَيٌة* 
ِكَتاَبُه  ُأوِتَي  َمْن  ا  اْلَخاِلَيِة*َوأَمَّ اأَليَّاِم  ِفي 
ِبِشَماِلِه َفَيُقوُل َيا َلْيَتِني َلْم ُأوَت ِكَتاِبَيْه﴾ 

)الحاقة:25-19(.
إلى غسلها عما  اليد  ويرمز غسل  كما 

نهى عنه الشارع وبالخصوص المنهّيات 
والتعّدي  كالسرقة  باليد  تتحقق  التي 
ويعني  وأمثالهما،  والغصب  بالضرب 
صب الماء باليمنى على اليسرى أنه ال 
بد له من بسط اليد في البذل واإلعطاء 
واإليثار في سبيل رضا اهلل تعالى، وال 
يمسك يده، قال تعالى: ﴿َلن َتَناُلوْا اْلِبرَّ 
ا ُتِحبُّوَن﴾ )آل عمران: 92(،  َحتَّى ُتنِفُقوْا ِممَّ
ويقول عند غسله اليمنى: )اللهم أعطني 
كتابي بيميني والخلد في الجنان بيساري 
ويقول  يسيرًا(،  حسابًا  وحاسبني 
تعطني  ال  )اللهم  اليسرى:  غسله  عند 
كتابي بشمالي وال من وراء ظهري وال 
تجعلها مغلولة إلى عنقي وأعوذ بك من 

عات النيران(. ُمَقطِّ
الخضوع  من  رأسه  ليمسح  السابع: 
لغير اهلل، ومن الكبرياء العارضة له إذ 
غّشني  )اللهم  وليقل:  شيئًا،  نفسه  عّد 
برحمتك وبركاتك وعفوك ومغفرتك(.

الثامن: ويمسح رجليه من المشي إلى دار 
الغربة وأرض المذّلة )الدنيا(، ويطهرها 
تعالى:  قال  بالكبر،  المشي  عن   أيضًا 
َمَرحًا﴾  اأَلْرِض  ِفي  َتْمِش  ﴿َواَل 
العبودية  بقدم  ويمشي   ، )اإلسراء:37( 
عبوديته هلل سبحانه،  ليصدق  والهوان 
الَِّذيَن  ْحَمِن  الرَّ ﴿َوِعبَاُد  تعالى:  قال 
َيْمُشوَن َعلَى اأْلَْرِض َهْونًا﴾ )الفرقان:63(، 
وعليه التصميم على الثبات في ميدان 
على  والمشي  واألكبر  األصغر  الجهاد 
بلسانه:  ويقول  المستقيم،  الصراط 
يوم  الصراط  على  قدمي  ثّبت  )اللهم 
فيما  سعيي  واجعل  األقدام  فيه  تزّل 

يرضيك عني(.
)اللهم  يقول:  الوضوء  من  الفراغ  عند 
إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصالة 
زكاة  فهذا  والجنة(  رضوانك  وتمام 
الوضوء، وتقول أيضًا: )الحمد هلل رب 
العالمين(، بعد ذلك تقرأ سورة القدر 

ثالث مرات. 
إن هذه األعمال والسنن اإللهية تساعد 
النفس  صفاء  تحقيق  على  اإلنسان 
وطهارتها وسموها وعلوها حتى تقترب 
وجل،  عز  المعبود  من  فشيئًا  شيئًا 

وبذلك تحصل على سعادة الدارين. 
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قال أمير المؤمنين: )كل داء يداوى إال سوء الخلق(

عيد الفطر : 
عيدًا  كان  وإنما  المفيد:  الشيخ  قال 
أعمالهم،  بقبول  بمسرتهم  للمؤمنين 
وما  ذنوبهم  ومغفرة  سيئاتهم،  وتكفير 
جل  ربهم  عند  من  البشارة  من  جاءتهم 
اسمه من عظيم الثواب لهم على صيامهم، 
اليوم  هذا  وفي  واجتهادهم،  وقربهم 
ُغسٌل، وهو عالمة التطهير من الذنوب، 
الحوائج،  طلب  في  تعالى  هلل  والتوجه 
الطيب،  فيه  الُسنة  القبول، ومن  ومسألة 
إلى  والخروج  الثياب،  أجمل  ولبس 
السماء،  تحت  للصالة  والبروز  الصحراء 
ويستحب أن يتناول اإلنسان فيه شيئًا من 
المأكول قبل التوجه إلى الصالة، وأفضل 
من  شيء  تناول  ويستحب  السكر،  ذلك 
تربة الحسين، فإن فيه شفاء من كل 
داء، ويكون ما يؤخذ مبلغًا يسيرًا. ويسمى 
فيه  ويستحب  الرحمة،  بيوم  اليوم  هذا 
وكذا   ،الحسين اهلل  عبد  أبي  زيارة 

في ليلته. 
غزوة حنني : 

في الخامس من شوال سنة )8هـ(، وبعد 
15 يومًا من فتح مكة، كانت غزوة حنين، 
خرج  لما  أنه  الغزوة:  سبب  في  وروي 
أنه  أظهر  مكة  فتح  إلى   اهلل رسول 
يريد هوازن، وبلغ الخبر هوازن فتهيئوا 
معهم  وساقوا  والسالح  الجموع  وجمعوا 
نزلوا  حتى  وذراريهم  ونسائهم  أموالهم 
اجتماع  اهلل  رسول  وبلغ  بأوطاس، 
ورغبهم  القبائل  فجمع  بأوطاس،  هوازن 
في الجهاد ووعدهم النصر.. فعقد اللواء 
 ،المؤمنين أمير  إلى  ودفعه  األكبر 

وخرج في 12 ألف رجل. 
هوازن:  من  لقومه  عوف  بن  مالك  قال 

خلف  وماله  أهله  منكم  رجل  كل  ليصير 
ظهره، واكسروا جفون سيوفكم واكمنوا 
في شعاب هذا الوادي وفي الشجر، فإذا 
رجل  حملة  فاحملوا  الصبح  غلس  كان 

واحد. 
انحدر  الغداة   اهلل رسول  صلى  فلما 
على  سليم  بنو  وكانت  حنين..  وادي  في 
هوازن  كتائب  عليهم  فخرجت  مقدمته، 
من كل ناحية، فانهزمت بنو سليم وانهزم 
َمن ورائهم، ولم يبق أحد إال انهزم، وبقي 
أمير المؤمنين يقاتلهم في نفر قليل، 
تحثوا  المازنية  كعب  بنت  نسيبة  وكانت 
وتقول:  التراب،  المنهزمين  وجوه  في 
بها  ومر  ورسوله؟  اهلل  عن  تفرون؟  أين 
ما  ويلك  له:  فقالت  الخطاب،  بن  عمر 
أمر  هذا  لها:  فقال  صنعت؟  الذي  هذا 
الهزيمة   اهلل رسول  رأى  فلما  اهلل، 
ببغلته،   المؤمنين أمير  نحو  ركض 
يا  يا عباس  فرآه وقد شهر سيفه، فقال: 
عباس - وكان صّيتًا رفيع الصوت - اصعد 
هذا الضرب وناد: يا أصحاب البقرة، ويا 
هذا  تفرون؟  أين  إلى  الشجرة  أصحاب 

رسول اهلل. 
فقال:  يده،   اهلل رسول  رفع  ثم 
المشتكى  وإليك  الحمد،  لك  اللهم 
جبرئيل،  عليه  فنزل  المستعان،  وأنت 
به  دعا  بما  دعوت  اهلل،  رسول  يا  فقال: 
موسى حيث فلق اهلل له البحر ونجاه 
من فرعون، ثم قال رسول اهلل ألبي 
سفيان بن الحارث: ناولني كفًا من حصى، 
ثم  المشركين،  وجوه  في  فرماه  فناوله 
قال: شاهدت الوجوه، ثم رفع رأسه إلى 
السماء وقال: اللهم إن تهلك هذه العصابة 
تعبد،  ال  تعبد  ال  أن  شئت  وإن  تعبد،  لم 

وانهزمت  اهلل  عند  من  النصر  فنزل 
السالح  قعقعة  يسمعون  وكانوا  هوازن، 

في الجو، وانهزموا في كل وجه. 
هدم قبور أئمة البقيع :

)1344هـ(،  سنة  شوال  من  الثامن  في 
بهدم  الوهابية  الضالة  الفرقة  قامت 
سيد  حمزة  وقبر   ،البقيع أئمة  قبور 
قبور  بهدم  أيضًا  وقاموا  بُأحد،  الشهداء 
أخرى، منها: القبر المنسوب إلى فاطمة 
أم  أسد  بنت  فاطمة  وقبر   ،الزهراء
ابن  إبراهيم  وقبر   ،المؤمنين أمير 
اإلمام  بن  إسماعيل  وقبر   ،النبي
عليه  النبي  بنات  وقبور   الصادق
حليمة  وقبر  والسالم،  الصالة  وعليهن 
وقبور   ،النبي مرضعة  السعدية 
سنة  في  الوهابيون  وكان  الشهداء، 
هدموا  الطائف  دخلوا  لما  )1343هـ(، 
قبة ابن عباس، ولما دخلوا مكة المكرمة 
 النبي المطلب جد  قباب عبد  هدموا 
المؤمنين،  أم  وخديجة  عمه  طالب  وأبي 
ومولد   النبي مولد  محل  وخربوا 
جدة  دخلوا  ولما   ،الزهراء فاطمة 
هدموا قبة حواء وخربوا قبرها، وهدموا 
والطائف  ونواحيها،  بمكة  ما  جميع 
القباب  من  ونواحيها  وجدة  ونواحيها، 
والمزارات واألمكنة التي يتبرك بها، ولما 
مسجد  هدموا  المنورة  المدينة  حاصروا 
حمزة ومزاره ألنهما خارج المدينة، وشاع 
 .أنهم ضربوا بالرصاص على قبة النبي
ولما استولوا على المدينة المنورة هدموا 
القباب  من  ونواحيها  بالمدينة  ما  جميع 
أئمة  قبة  فهدموا  والمزارات،  واألضرحة 
عم  العباس  ومعهم  بالبقيع،  البيت  أهل 
الصندوق  وأزالوا  وجدرانها،   النبي

أهم املناسبات اإلسالمية 

يف شهر شوال
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قال أمير المؤمنين : )كل قوي غير اهللا ضعيف(

والقفص الموضوعين على قبورهم... ولم 
تلك  على  موضوعة  أحجار  غير  يتركوا 

القبور كالعالمة. 
هدم  من  األمر  عاقبة  من  خوفًا  وتريثوا 
حالها  التي  وضريحه   النبي قبة 
تعلق  لشدة  أشد  أو  غيرها  كحال  عندهم 
وفي  له...  وتعظيمهم  بذلك  المسلمين 
بعض اعتذاراتهم أنها قبة المسجد ال قبة 
إلى  الدنو  من  الزوار  ومنعوا   ،النبي
 البيت أهل  وقبور   ،النبي قبر 
ولمسها وتقبيلها، وأقاموا حرسًا  بأيديهم 
إذا  إال  ذلك  الناس من  يمنعون  الخيزران 
يراهم  ال  وكان  الدراهم  بعض  قبضوا 
من  بالدنو  الزائر  إلى  فيشيرون  أحد، 
ضريح النبي ولمسه وتقبيله والرجوع 

بسرعة. 
غزوة أحد وشهادة احلمزة :

كانت  شوال  من  عشر  الخامس  في 
والمشركين،  المسلمين  بين  ُأُحد  وقعة 
الغزوة أن قريشًا  لما رجعت من  وسبب 
أصابهم  ما  أصابهم  وقد  مكة  إلى  بدر 
يا  سفيان:  أبو  قال  واألسر،  القتل  من 
على  تبكي  النساء  تدعو  ال  قريش  معشر 
خرجت  إذا  والدمعة  البكاء  فإن  قتالكم، 
لمحمد  والعداوة  والحرقة  الحزن  أذهبت 
أرادوا  فلما  بنا أصحاب محمد،  ويشمت 
أن يغزوا رسول اهلل إلى أحد، ساروا 
 3٠٠٠ في  وغيرها  كنانة  من  حلفائهم  في 
معهم  وأخرجوا  راجل،  و2٠٠٠  فارس، 
حرب  على  ويحثنهم  يذكرنهم  النساء 
أبو سفيان هند  رسول اهلل، وأخرج 
بنت  عمرة  معهم  وخرجت  عتبة،  بنت 
 علقمة الحارثية، فلما بلغ رسول اهلل
قريشًا  أن  وأخبرهم  أصحابه  جمع  ذلك 
تجمعت تريد المدينة، وحّث أصحابه على 
 والخروج، فخرج رسول اهلل الجهاد 
مع نفر من أصحابه يتبوؤن موضع للقتال، 
وكانوا 7٠٠ رجل ووضع عبد اهلل بن جبير 

في 5٠ من الرماة على باب الشعب. 
ووافت قريش ُأُحد وبدأت المعركة وكان 
اهلل  بتسديد  للمسلمين  حليفا  النصر 
أن  إال   ،الكريم رسوله  وإرشادات 
النصر لم يدم طويال فبمجرد أن خالفوا 
تعاليم رسول اهلل وذلك بعدما تركوا 
مواقعهم القتالية منشغلين بتقسيم الغنائم، 
التف المشركون عليهم وبدؤوا بمهاجمتهم 
من الخلف فانهار الجيش ووقعت الكارثة 
بشهادة الحمزة عم النبي، وكانت هند 
وحشيًا  أعطت  قد  اللعنة  عليها  عتبة  بنت 

أو حمزة  عليًا  أو  قتلت محمدًا  لئن  عهدًا 
عبدًا  وحشي  وكان  رضاك،  ألعطينك 
لجبير بن مطعم حبشيًا، فقال وحشي: أما 
فرأيته  علي  وأما  عليه،  أقدر  فال  محمد 
أطمع  فلم  االلتفات  كثير  حذرًا  رجاًل 
فيه، فكمن لحمزة ورماه برمح فوقع في 
ثم  فسقط،  مثانته  من  وخرج  خاصرته 
فقطعت  الطاهر  بجثمانه  مثلوا  ذلك  بعد 
وجعلتهما  اذنيه،  وقطعت  مذاكيره،  هند 
وقطعت  عنقها،  في  وشدتهما  خرصين 
يديه ورجليه.. وشقت بطنه وأخرجت كبده 
وأخذته بفمها والكته، وحزن لذلك رسول 
اهلل حزنًا شديدًا ولقب الحمزة بسيد 

الشهداء.
 :  رّد الشمس ألمري املؤمنني

ردت  شوال،  من  عشر  الخامس  في 
وقد روي   ،المؤمنين الشمس ألمير 
 أن معجزة رد الشمس ألمير المؤمنين
وقعت مرتين، مرة في زمن النبي في 
 ،مسجد قبا، ومرة أخرى بعد رحيله

وذلك في أرض بابل. 
كتابه  في  األميني  العالمة  بين  وقد 
بطرقها  الشمس(  )رد  أحاديث  )الغدير( 
المختلفة، وأيضًا الكتب التي ألفت حول 

هذه األحاديث. 
غزوة بين قينقاع :

على  شوال  شهر  من  عشر  الخامس  في 
رأس 2٠ شهرًا من الهجرة كانت غزوة بني 

قينقاع. 
وروي في سبب هذه الغزوة أن بني قينقاع 
كانت  فلما   ،النبي وادعوا  قد  كانوا 
ونبذوا  والحسد  البغي  أظهروا  بدر  وقعة 
العهد  من   رسول اهلل وبين  بينهم  ما 
رسول  على  نزل  جبرئيل  وإن  والمدة، 
اهلل بهذه اآلية: ﴿وإما تخافن من قوٍم 
فرغ  فلما  سواٍء﴾  على  إليهم  فانبذ  خيانة 
رسول  قال  اآلية،  هذه  من   جبرئيل
اهلل: إني أخاف من بني قينقاع. فسار 

إليهم رسول اهلل بهذه اآلية. 
غزوة اخلندق )األحزاب(: 

سنة  شوال  شهر  من  عشر  السابع  في 
)األحزاب(،  الخندق  غزوة  كانت  )5هـ(، 
بن  حيي  أن  هو  الغزوة  سبب  في  ويذكر 
بن  وسالم  الربيع،  بن  وكنانة  أخطب، 
قدموا  اليهود  من  وجماعة  الحقيق،  أبي 
وغيره  سفيان  أبي  إلى  فصاروا  مكة، 
رسول  حرب  إلى  فدعوهم  قريش،  من 
أيديكم،  مع  أيدينا  وقالوا:   اهلل
خرجوا  ثم  نستأصله،  حتى  معكم  ونحن 

رسول  حرب  إلى  ودعوهم  غطفان  إلى 
إياهم،  قريش  باتباع  وأخبروهم   اهلل
قريش  وخرجت  معهم،  فاجتمعوا 
وقائدها  وغطفان  سفيان،  أبو  وقائدها 
عيينه بن حصن، والحارث بن عوف في 
قومه  في  رخيلة  بن  ومسعود  مرة،  بني 
بهم  وسمع  األحزاب،  وهم  أشجع،  من 
رسول اهلل، فخرج إليهم، وذلك بعد 
أن أشار سلمان الفارسي أن يصنع خندقًا. 
فهال   ،النبي إلى  األحزاب  وأقبلت 
من  ناحية  فنزلوا  أمرهم،  المسلمين 
الخندق، وأقاموا بمكانهم بضعًا وعشرين 
ليلة لم يكن بينهم حرب إال الرمي بالنبل 

والحصى. 
وتقدم عمرو بن عبد ود وأقتحم الخندق 
وطلب البراز، فأحجم الناس كلهم عنه لما 
النداء،  كرر  ثم  بأسه وشدته،  علموا من 
فقام علي فقال: أنا أبرز إليه، فقال 
نعم  قال:  عمرو،  إنه   :اهلل رسول  له 
وأنا علّي، فأمره بالخروج إليه، فلما خرج 
إليه قال :برز اإليمان كله إلى الشرك 
 اهلل رسول  أن  الحديث  وفي   ،كله
داعيًا ربه  السماء  يديه نحو  رافعًا  ما زال 
يوم  عبيدة  مني  أخذت  إنك  اللهم  قائاًل: 
علي  فأحفظ  أحد،  يوم  وحمزة  بدر، 
اليوم عليًا )رب ال تذرني فردًا وأنت خير 

الوارثين(. 
وألقاه  احتز رأسه وحمله  ولما قتل عمرًا 
بكر  أبو  فقام   ،اهلل رسول  يدي  بين 
 وعمر وقبال رأسه، ووجه رسول اهلل
وروي  النصر،  أول  هذا  فقال:  يتهلل، 
)َلُمبارزة علي بن أبي طالب  أنه قال: 
إلى  أمتي  أعمال  من  أفضل  الخندق  يوم 

يوم القيامة(. 
 1٠٠٠٠ األحزاب  غزوة  في  الكفار  وكان 
رجل،   3٠٠٠ فكان  المسلمون  أما  رجل، 
ستة،  فيها  المسلمين  شهداء  عدد  وكان 

كلهم من األنصار. 
 :  شهادة اإلمام الصادق

شوال  من  والعشرون  الخامس  في 
جعفر  اإلمام  استشهد  )148هـ(،  سنة 
يوم  ولد  سنة،   65 وعمره   الصادق
)83هـ(،  سنة  األول  ربيع   17 الجمعة 
وأقام مع جده 12 سنة، ومع أبيه 19 سنة، 
 وبعد أبيه أيام إمامته 34 سنة، وكان
وبعد  اللعنة،  عليه  المنصور  ملك  في 
استشهد  ملكه،  من  سنين  عشر  مضي 
ودفن  يديه  على  مسمومًا   ،اإلمام
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بيوت املتقنيـ  العدد )13(  شهر  شوال 1435 هـ22

قال أمير المؤمنين: )كل شيء ينقص على النفقة إال العلم(

حياتي  بدأت  دينار:  ابن  مالك  يقول 
وآكل  الناس  أظلم  عاصيًا،  سكيرًا  ضائعًا 
أفعل  الناس،  وأضر  الربا  آكل  الحقوق، 
وارتكبتها،  إال  المظالم وال توجد معصية 
من  الناس  ويتحاشاني  الفجور  شديد 

معصيتي.
أتزوج  أن  اشتقت   .. األيام  من  يوم  وفي 
وأنجبت  فتزوجت   .. طفله  عندي  ويكون 
طفله سميتها فاطمة .. أحببتها حبًا شديدا 
.. وكلما كبرت فاطمة زاد اإليمان في قلبي 

وقلت المعصية في قلبي .. 
من  كأسا  أمسك  فاطمة  رأتني  ولربما 
وهي  فأزاحته  مني  فاقتربت   ... الخمر 
لم تكمل السنتين .. وكأن اهلل يجعلهاتفعل 

ذلك ...
في  اإليمان  زاد  كلما  فاطمة  كبرت  وكلما 
قلبي .. وكلما اقتربت من اهلل خطوه .... 
وكلما ابتعدت شيئا فشيئًا عن المعاصي..
فلما  سنوات   3 فاطمة  سن  اكتمل  حتى 

أكملت .... الــ 3 سنوات ماتت فاطمة
ولم   .. كنت  مما  أسوأ  فانقلبت  يقول: 
يكن عندي الصبر الذي عند المؤمنين ما 
يقويني على البالء.. فعدت أسوا مما كنت 

.. وتالعب بي الشيطان .. 
حتى جاء يومًا فقال لي شيطاني: لتسكرن 

اليوم سكرة ما سكرت مثلها من قبل!!
أشرب  أن  وعزمت  أسكر  أن  فعزمت 
الخمر وظللت طوال الليل أشرب وأشرب 

وأشرب.
رأيت  .. حتى  األحالم  تتقاذفني  فرأيتني 

تلك الرؤيا ..
رأيتني يوم القيامة وقد أظلمت الشمس.. 
وتحولت البحار إلى نار.. وزلزلت األرض.

واجتمع الناس إلى يوم القيامه .. والناس 
أفواج .. وأفواج .. وأنا بين الناس وأسمع 
هلم   .. فالن  ابن  فالن  ينادي  المنادي 

للعرض على الجبار ..

يقول: فأرى فالن هذا وقد تحول وجهه 
حتى  الخوف  شده  من  شديد  سواد  إلى 
هلم   .. باسمي  ينادي  المنادي  سمعت 

للعرض على الجبار ..
يقول: فاختفى البشر من حولي )هذا في 
الرؤية( وكأن ال أحد في أرض المحشر .. 
ثم رأيت ثعبانًا عظيمًا شديدًا قويًا يجري 
شده  من  أنا  فجريت  فمه.  فاتحًا  نحوي 
الخوف فوجدت رجاًل عجوزًا ضعيفًاً ... 

فقلت: آه: أنقذني من هذا الثعبان.
أستطيع  ال  ضعيف  أنا  بني  يا  لي:  فقال 

ولكن إجر في هذه الناحية لعلك تنجو ..
خلفي  والثعبان  لي  أشار  حيث  فجريت 

ووجدت النار تلقاء وجهي .. 
في  ألسقط  الثعبان  من  أأهرب  فقلت: 
والثعبان  أجري  مسرعًا  فعدت  النار 
له:  الضعيف وقلت  للرجل  يقترب فعدت 
رأفة  فبكى   .. أنقذني  أنجدني  باهلل عليك 

بحالي ..
وقال: أنا ضعيف كما ترى ال أستطيع فعل 
لعلك  الجبل  ذلك  تجاه  إجر  ولكن  شيء 

تنجو ..
سيخطفني  والثعبان  للجبل  فجريت 
فرأيت على الجبل أطفااًل صغارًا فسمعت 
األطفال كلهم يصرخون: يا فاطمه أدركي 

أباك أدركي أباك.
يقول: فعلمت أنها ابنتي .. ويقول ففرحت 
سنوات  وعمرها3  ماتت  ابنة  لي  أن 
تنجدني من ذلك الموقع فأخذتني بيدها 
اليمنى ..... ودفعت الثعبان بيدها اليسرى 

وأنا كالميت من شده الخوف ..
تجلس  كانت  كما  حجري  في  جلست  ثم 
في الدنياوقالت لي: يا أبي ألم يأن للذين 

آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اهلل ..
هذا  عن  أخبريني   .... بنيتي  يا  يقول: 

الثعبان!!
قالت: هذا عملك السيئ أنت كبرته ونميته 
أبي  يا  عرفت  أما   .. يأكلك  أن  كاد  حتى 

يوم  مجسمة  تعود  الدنيا  في  األعمال  أن 
القيامه..؟

يقول: وذلك الرجل الضعيف؟ 
قالت: ذلك العمل الصالح .. أنت أضعفته 
أن  يستطيع  ال  لحالك  بكى  حتى  وأوهنته 
أنجبتني  انك  ولوال  شيئًا،  لحالك  يفعل 
كان هناك شئ  ما  أني مت صغيرة  ولوال 

ينفعك.
يقول: فاستيقظت من نومي وأنا أصرخ: 

قد آن يارب.. قد آن يارب, نعم
قلوبهم  تخشع  أن  آمنوا  للذين  يان  ﴿ألم 

لذكر اهلل﴾ ..
يقول: واغتسلت وخرجت لصالة الفجر 

أريد التوبة والعودة إلى اهلل ..
يقرأ  باإلمام  فإذا  المسجد  دخلت  يقول: 

نفس اآلية ..
قلوبهم  تخشع  أن  آمنوا  للذين  يأن  ﴿ألم 

لذكر اهلل﴾.
ذلك هو مالك بن دينار من أئمة التابعين

طول  يبكي  كان  أنه  عنه  اشتهر  الذي  هو 
الليل ........ ويقول:

الجنة  يعلم ساكن  الذي  أنت وحدك  إلهي 
من ساكن النار، فأي الرجلين أنا؟

اللهم اجعلني من سكان الجنة وال تجعلني 
من سكان النار ..

وتاب مالك بن دينار واشتهر عنه أنه كان 
ينادي  المسجد  باب  عند  يوم  كل  يقف 

ويقول:
أيها   .. إلى موالك  العاصي عد  العبد  أيها 

العبد الغافل عد إلى موالك ..
أيها العبد الهارب عد إلى موالك .. 

موالك يناديك بالليل والنهار يقول لك:
من تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعًا، 
باعًا،  إليه  إلي ذراعًا تقربت  ومن تقرب 

ومن أتاني يمشي أتيته هرولة.
أسألك تباركت وتعاليت أن ترزقنا التوبة.

اشتقت إىل أن أتزوج






