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45 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )20(  لشهر مجادى األوىل  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )احذروا الكبر فإنه رأس الطغيان ومعصية الرحمن(.

عن عبد الرمحن بن يزيد عن أبي عبداهلل  قال: 
إن اهلل تبارك وتعاىل كان وال شيء، فخلق مخسة من 
نور جالله، وجعل لكل واحد منهم امسا من أمسائه 
املنزلة، فهو احلميد ومسى النيب حممدا، وهو األعلى 
ومسى أمري املؤمنني عليا، وله األمساء احلسنى فاشتق 
من  لفاطمة  فاشتق  فاطر  وهو  وحسينا،  حسنا  منها 
أمسائه امسا، فلما خلقهم جعلهم يف امليثاق، فإنهم عن 
ميني العرش، وخلق املالئكة من نور، فلما أن نظروا 
فذلك  التسبيح،  وُلقنوا  وشأنهم  أمرهم  عّظموا  إليهم 
افُّوَن َوِإنَّا َلَنْحُن املَُسبُِّحوَن}،  قوله تعاىل: {َوِإنَّا َلَنْحُن الصَّ
ميني  عن  إليهم  نظر   ،آدم تعاىل  اهلل  خلق  فلما 
هؤالء  آدم  يا  قال:  هؤالء؟  َمن  رّب  يا  فقال:  العرش، 
َصفوتي وخاصيت خلقتهم من نور جاللي وشققت هلم 
علِّمين  عليهم  فبحقك  رّب  يا  قال:  امسا من أمسائي، 
أمساءهم، قال: يا آدم فهم عندك أمانٌة سرٌّ من سّري، 
ال يطلع عليه غريك إال بإذني، قال: نعم يا رب، قال: 
يا آدم أعطين على ذلك العهد، فأخذ عليه العهد، ثم 
عّلمه أمساءهم ثم عرضهم على املالئكة، ومل يكن 
اِء َهُؤالء ِإْن ُكنُتْم  عّلمهم بأمسائهم، {َفَقاَل َأْنِبُئوِني ِبَأمْسَ
َصاِدِقنَي، َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك 
ا  اِئِهْم َفَلمَّ ِكيُم، َقاَل َيا آَدُم َأْنِبْئُهْم ِبَأمْسَ َأْنَت اْلَعِليُم احْلَ
اِئِهْم}، علمت املالئكة أنه مستودع، وأنه  َأْنَبَأُهْم ِبَأمْسَ
إذ كانت سجدتهم  بالسجود،  وُأمروا  بالعلم،  مفّضل 
آلدم تفضيال له وعبادة هلل، إذ كان ذلك حبق له، وأبى 
إبليس الفاسق عن أمر ربه فـ{َقاَل َما َمَنَعَك َأالَّ َتْسُجَد 
ِمْنُه}، قال: فقد فّضلُته عليك  َخرْيٌ  َأَنا  َقاَل  َأَمْرُتَك  ِإْذ 
حيث أمرُت بالفضل للخمسة الذين مل أجعل لك عليهم 
سلطانا وال من شيعتهم يتبعهم، فذلك استثناء اللعني: 
{ِإالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهْم املُْخَلِصنَي} َقاَل: {ِإنَّ ِعَباِدي َلْيَس َلَك 

َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن}، وهم الشيعة. تفسري فرات ص 56
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45 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )20(  لشهر مجادى األوىل  1436 هـ

قال أمير المؤمنين: )احذروا فحش القول والكذب فإنهما يزريان بالقائل(.

عن احلسني بن عون قال: )دخلت على السيد امساعيل 
فيها،  مات  اليت  علته  يف  عائدا  احلمريي  حممد  بن 
جريانه  من  مجاعة  عنده  ووجدت  به  يساق  فوجدته 
رحب  الوجه  مجيَل  السيد  وكان  عثمانية،  وكانوا 
اجلبهة عريض ما بني السالفني، فبدت يف وجهه نكتة 
سوداء مثل النقطة من املداد، ثم مل تزل تزيد وتنمي 
من حضره  لذلك  فاغتم  بسوادها،  وجهه  حتى طبقت 
من الشيعة وظهر من الناصبة سرور ومشاتة، فلم يلبث 
بذلك إال قليال حتى بدت يف ذلك املكان من وجهه ملعة 
بيضاء فلم تزل تزيد وتنمي حتى أسفر وجهه وأشرق 

وافرّت السيد ضاحكا وقال:

كــذب الــزاعمـون أن عليا      لــيس ينجي حمبـه من هنات
 قد وربي دخلـت جنة عـــدن       وعفــا لي اإلله عن سيئـــاتي
 فـأبشروا اليوم أوليـــاء علـي     وتـوالــــوا الوصي حتى املمات
 ثــم مـن بعـــــــده تولـــوا بنيـــه      واحدا بعد واحـــد بالصفــات

إىل أن قال : ثم أغمض عينه لنفسه فكأمنا كانت 
روحه ذبالة طفئت أو حصاة سقطت.

قال علي بن احلسني: قال أبي احلسني بن عون وكان 
ُأَذينة حاضرا، فقال: اهلل أكرب ما من شهد كمن مل 
يشهد، أخربني - وإال ُصّمتا - الفضيل بن يسار عن أبي 
جعفر الباقر وعن جعفر الصادق  أنهما قاال: حرام 
على روٍح أن تفارق جسدها حتى ترى اخلمسة حممدا 
وعليا وفاطمة وحسنا وحسينا حبيث تقر عينها أو 

تسخن عينها. كشف الغمة لعلي بن عيسى األربّلي ج2 ص 40

فابشروا اليوم أولياء علي ...
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67 20 لشهر مجادى األوىل 1436 هـبيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )20(  لشهر مجادى األوىل  1436 هـ ـ العدد  2 بيوت املتقنيـ  السنة 

قال أمير المؤمنين: )احذر مجالسة قرين السوء فإنه يهلك مقاربه ويردي مصاحبه(.

يرتكب بعض املعتمرين أخطاء أثناء 
أردنا  املفردة  العمرة  ملناسك  أدائهم 
التنبيه عليها لتجنب الوقوع فيها، وهي 

كما يأتي:
بعض  فيها  يقع  قد  أخطاء  أواًل: 

املعتمرين يف اإلحرام
ثبتت  إذا  احملرمني  الرجال  بعض   -1
عليه كفارة التظليل بركوب السيارة 
من  ركوبها  يكرر  نهارًا  املسقفة 
له  جيوز  أنه  منه  اعتقادا  عذر،  غري 
تثبت ما  ذلك، وهذا خطأ، فاحلرمة 
مل يكن احمُلرم مضطرًا إىل التظليل، 
الكفارة  ثبوت  عن  النظر  بغض 

وعدمه.
2- يقوم بعض املعتمرين بوضع بعض 
لثياب  حفظه  عند  الطيبة  الروائح 
إحرامه مما يعين أنه سُيحرم يف لباس 
وهذا  الطيب،  من  أثر  عليه  إحرام 
ارتكابه، فالالزم عليه  مما ال جيوز 

غسلها أو تبديلها قبل اإلحرام.
3- اإلحرام من خارج مسجد الشجرة، 
على  الالزم  ألن  صحيح  غري  وهذا 
مسجد  داخل  من  اإلحرام  املعتمر 
وجيوز  وجوبًا،  األحوط  على  الشجرة 
املوجود  الشجرة  مسجد  يف  اإلحرام 

حاليًا حتى بعد توسعته مؤخرًا.
4- تعمد النظر إىل املرايا املوجودة يف 

الفندق وغريه بقصد الزينة.
5- حك احملرم رجاًل كان أو امرأة 
رأسه أو بدنه مع استلزامه خروج الدم 
غري  من  به  الشعر  بسقوط  علمه  أو 

ضرورة تدعو إىل ذلك.
هلا  تكون  اليت  الفواكه  أكل   -6
والربتقال  كالتفاح  طيبة  رائحة 
وحنوهما من دون إمساك األنف، بل 
على املعتمر عند التناول إمساك األنف 

على األحوط وجوبًا.
7- يستعمل بعض احملرمني الصابون 

العطرة،  الروائح  ذات  والشامبوات 
االجتناب  وجوبًا  األحوط  أن  واحلال 

عنها.
والبعوض  الذباب  قتل  جيوز  ال   -8
مل  إذا  لزومًا  األحوط  على  والنمل 
على  منها  يتوجه  ضرر  هناك  يكن 

احملرم.
9- يقوم بعض الرجال احملرمني عند 
احلمام  أو  املياه  دورات  إىل  دخوهلم 
بنزع الرداء من جهة الرأس، وهذا غري 
وهو  الرأس،  سرت  الستلزامه  صحيح 
حمرم شرعًا، بل البد أن ينزع الرداء 

من غري جهة الرأس.
10- وضع عصابة )قطعة قماش( من 
من  شيء  وضع  أو  النساء  بعض  قبل 
املالبس كاحلجاب تسرت بها جبهتها، 
إحرامها  عند  رفعها  عليها  فالالزم 
أو  وجهها  احملرمة  املرأة  سرت  حلرمة 

بعضه.

العمرة المفردة/ الحلقة الثانية
)أخطاء المكلفين(

وفق فتاوى سماحة آية اهلل العظمى السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(
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67 20 لشهر مجادى األوىل  1436 هـ ـ العدد  2 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )20(  لشهر مجادى األوىل 1436 هـبيوت املتقنيـ  السنة 

قال أمير المؤمنين: )احذر الغضب فإن ناره محرقة(.

11- يزيل بعض احملرمني الشعر عن 
جسمه أو جسم غريه، واحلال أن هذا 
على  الكفارة  عليه  وتثبت  جيوز،  ال 

تفصيل مذكور يف املناسك.
برائحة  احمُلرم  ميّر  أن  يصادف   -12
ختلصًا  عنها  أنفه  فيمسك  كريهة 
ميكنه  نعم  حمّرما،  فريتكب  منها 

اإلسراع باملشي للتخلص منها.
احمُلرمني ُيطيء  الرجال  بعض   -13
أذنه لإلجابة مما  فيضع اهلاتف على 
يستلزم سرت األذن به، وهذا غري جائز 
تفادي  وجوبا، وميكن  األحوط  على 
من  قريبة  السماعة  جبعل  اإلشكال 
األذن حبيث ال يوجب سرتها، أو غري 

ذلك.
بعض  فيها  يقع  قد  أخطاء  ثانيًا: 

املعتمرين يف الطواف:
1- ُيهِمل الطائف أحيانا الشوط الذي 
فيه  خلل  وقوع  احتمال  جملرد  بيده، 

وهذا  جديد،  من  الشوط  ليستأنف 
األحوط  على  الطواف  بصحة  يضرُّ 
قاصرًا  جاهال  كان  إذا  إاّل  وجوبا، 

حبكم هذه املسألة.
2- يلتفت بعض الطائفني ميينا ومشااًل 
ولكن  فقط،  برأسه  أو  بدنه  بتمام 
ورؤية  العنق  َلّي  مبقدار كبري يوجب 
أن  الطائف  يلزم  أنه  واحلال  اخللف، 
مجيع  يف  يساره  على  الكعبة  جيعل 
أحوال الطواف، واإللتفات ينايف ذلك.

ثم  الطائف من طوافه  ينتهي  3- قد 
يكتشف وجود حاجب مانع من وصول 
املاء إىل بشرته فال يعيد الوضوء وال 
فالواجب  منه،  خطأ  وهذا  الطواف، 
الوضوء والطواف، ألن  عليه أن يعيد 

الطهارة من شروط الطواف.
بطالن  إىل  احلجاج  بعض  يلتفت   -4
ثيابه  ويلبس  يقّصر  أن  بعد  طوافه 
املعتادة وعندئذ يلزمه نزع املخيط حااًل 
واالجتناب عن سائر حمرمات اإلحرام 
األخرى، ثم اإلتيان بالطواف وصالته 
والسعي والتقصري، ألنه يف واقع األمر 
مل يرج عن إحرامه وإن قّصر، نعم ال 
حاجة إىل جتديد اإلحرام من امليقات.
واملشاكسة  والتزاحم  التدافع   -5
تسّببه  مبا  األسود  احلجر  لتقبيل 
بضيوف  الئق  غري  للطائفني  أذى  من 
حبضرة  ضيف  بكل  بل  الرمحن، 
األسود  احلجر  تقبيل  وترك  مضيِّفه، 

ال يضّر بالطواف.
طوافه  أثناء  الطائف  ُيدث  قد   -6
طوافه  ويكمل  ُيبديه  أن  فيخجل 
وعمرته واحلال أن طوافه هذا باطل 
وال يّل املعتمر من إحرامه إال بأداء 

متام مناسك العمرة املفردة.
قادرًا  يكون  املعتمرين  بعض   -7
يرغب  ولكنه  بنفسه  الطواف  على 
أن يطّوفه غريه بالعربة وحنوها جملرد 
حصول تعب بسيط عنده، واحلال أن 
يطوف  أن  االختيار  حال  يف  الالزم 
ال  نعم  غريه،  يطّوفه  أن  ال  بنفسه 
االختيار  حال  العربة  بركوب  بأس 
إذا كان هو املتصدي لتحريكها أو 
كان قادرًا على إيقافها متى شاء ال 

أن يطلب ذلك من الغري.
شوط  بني  الطائف  يفصل  قد   -8
نفسه  الشوط  أثناء  يف  أو  وآخر، 
بفاصل مبقدار عشر دقائق أو أكثر 
االسرتاحة،  جهة  من  ذلك  كان  ولو 
اإلخالل  إىل  يؤدي  ألنه  خطأ،  وهذا 
يف  شرط  هي  اليت  العرفية  باملواالة 

صحة الطواف.
9- يقوم بعض املعتمرين برتديد التلبية 
مساعهم  عند  وخاصة  املطاف  داخل 
األخرى  الطوائف  أبناء  من  التلبية 
وهذا خطأ، ألن هذا غري جائز على 

األحوط وجوبًا.
10- يشتغل البعض باحلديث يف أمور 
دنيوية أثناء الطواف، وهو وإن كان 
األوىل  أّن  إاّل  الطواف  على  يؤثر  ال 
يف مكان كهذا ويف موقف كهذا 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  بذكر  االشتغال 
على  والصالة  املأثورة  األدعية  وقراءة 
فضل  من  ليغتنم  وآل حممد،  حممد 

اهلل وعطائه الالحمدود.
11- أحيانا ميدُّ الطائف يده إىل جدار 
األركان  الستالم  املشرفة  الكعبة 
وهو  الكعبة  أجزاء  من  ذلك  أو غري 
حائط  على  يده  يضع  وقد  يطوف، 
حجر إمساعيل يف أثناء الطواف، 

وهذا خمالف لالحتياط أالستحبابي.

التدافع والتزاحم 
لتقبيل  والمشاكسة 
الحجر األسود بما 
تسّببه من أذى 

للطائفين غير الئق 
بضيوف الرحمن، بل 
بكل ضيف بحضرة 

مضيِّفه، وترك تقبيل 
الحجر األسود ال يضّر 

بالطواف.
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89 بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )20(  لشهر مجادى األوىل  1436 

قال أمير المؤمنين: )احذر العجلة فإنها تثمر الندامة(.

الصفة السابعة للمؤمنني اليت ذكرت يف 
سورة الفرقان هي طهارتهم من التلوث 
الَّيِت  النَّْفَس  َيْقُتُلوَن  )َواَل  األبرياء  بدم 
(، والنفس اليت ُتقتل  قِّ َم اهلل ِإالَّ ِباحْلَ َحرَّ
باحلق والعدل هي اليت َقتلت نفسا بغري 
ارتدت  أو  أو زنت عن إحصان،  احلق، 
األرض  يف  سعت  أو  احلق،  دين  عن 

فسادا والتفصيل يف كتب الفقه.
مجيع  أن  أعاله  اآلية  من  ويستفاد 
األصل،  يف  حمرتمة  اإلنسانية  األنفس 
حتققت  إذا  إال  دمائها  إراقة  وحمّرم 
أسباب ترفع هذا االحرتام الذاتي فتبيح 

إراقة الدم. األمثل ج11ص313.
لقد عنيت الشريعة اإلسالمية باحملافظة 
ورد  وقد  تامة،  عناية  الناس  دماء  على 
يف اآليات الكرمية والروايات الشريفة 
وسفك  القتل  حتريم  على  التأكيد 
)َواَل  تعاىل:  اهلل  قال  حق،  بغري  الدماء 
قِّ  ِباحْلَ ِإالَّ  اهلّلُ  َم  َحرَّ الَّيِت  النَّْفَس  َتْقُتُلوْا 
) َتْعِقُلوَن  َلَعلَُّكْم  ِبِه  اُكْم  َوصَّ َذِلُكْم 

األنعام151.
وقال تعاىل: )َواَل َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة 
َقْتَلُهْم  إنَّ  َوِإيَّاُكم  َنْرُزُقُهْم  ُن  ْ حنَّ ِإْمالٍق 
ِخْطءًا َكِبريًا( اإلسراء31، وقال  َكاَن 
دًا  َتَعمِّ مُّ ُمْؤِمنًا  َيْقُتْل  )َوَمن  سبحانه: 
اهلّلُ  َوَغِضَب  ِفيَها  َخاِلدًا  َجَهنَُّم  َفَجَزآُؤُه 

َعِظيمًا(  َعَذابًا  َلُه  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنُه  َعَلْيِه 
النساء93.

بقتيل.... مّر  أنه   النيب عن  روي 
فقال: )واهلل الذي نفسي بيده لو اشرتك 
اهلل  ألكبهم  واألرض  السماء  أهل  فيه 
يف النار( املبسوط للشيخ الطوسي: ج7 

ص4.
رسول  أن   اهلل عبد  أبي  عن  وورد 
قضى  حتى  مبنى  وقف   اهلل
أن  إىل  الوداع...  حجة  يف  مناسكها 
حرمة؟  أعظم  يوم  )أيُّ  فقال:  قال: 
شهر  فأيُّ  فقال:  اليوم  هذا  فقالوا: 
أعظم حرمة؟ فقالوا هذا الشهر، قال: 
هذا  قالوا:  حرمة؟  أعظم  بلد  فأيُّ 
وأموالكم  دماءكم  فإن  قال:  البلد، 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف 
شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم 
أال  أعمالكم،  عن  فيسألكم  تلقونه، 
هل بّلغت؟ قالوا: نعم، قال: اللهم اشهد، 
فليؤّدها  أمانة  عنده  كانت  َمن  أال 
دم  ال يّل  فإنه  عليها،  ائتمنه  من  إىل 
امرئ مسلم وال ماله إال بطيبة نفسه، 
وال تظلموا أنفسكم وال ترجعوا بعدي 
كفارا(. الكايف للكليين ج7 ص273 

ح12
وعن أبي عبد اهلل قال: )ال يدخل 

اجلنة سافك للدم وال شارب اخلمر وال 
ج7  للكليين  الكايف   ) بنميم  مشاء 

ص273 ح11.
عن النيبوعن الصادق عن آبائه 

له:  يقال  واديا  جهنم  يف  )إن  قال:  أنه 
ضّجت  الوادي  ذلك  ُفتح  إذا  سعري، 
للقاتلني(  تعاىل  اهلل  أعده  منه،  النريان 
املهذب للقاضي ابن الرباج: ج2،ص454
اجُلناة  املقدسة  الشريعة  هّددت  لذلك 
تهديدا  الناس  دماء  على  يعتدون  الذين 
عقوبة  تعاىل  اهلل  جعل  فلقد  شديدا، 
العقوبات، وجعل  النفس من أفظع  قتل 
القضاء بها من أعظم املظامل فيما يرجع 
أول  عليها  احلساب  وجعل  العباد،  إىل 
 حساب يوم القيامة، فعن أبي جعفر
قال: قال رسول اهلل: )أول ما يكم 
اهلل فيه يوم القيامة الدماء...(. الكايف 
للكليين: ج7 ص271 ح2، أي: يف األمر 

املتعلق بالدماء.
املهلكات،  املوبقات  من  النفس  وقتل 
عن  روي  فقد  الكبائر،  أكرب  ومن 
 طالب أبي  بن  علي  املؤمنني  أمري 
أنه قال: )من الكبائر قتل املؤمن عمدا 
بعد  الربا  وأكل  الزحف  من  والفرار 
البينة وأكل مال اليتيم ظلما والتعّرب 
الغافالت  احملصنات  ورمي  اهلجرة  بعد 

المؤمنون ال يقتلون
... ( الفرقان68. قال تعالى: )... َوال َيْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اهللَُّ ِإالَّ ِباْلَحقِّ
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قال أمير المؤمنين: )احذر كل عمل يرضاه عامله لنفسه ويكرهه لعامة المسلمين(.

املؤمنات( املهذب للقاضي ابن الرّباج: ج2 
ص455.

يف  يزال  ال  املسلم  أن  الشارع  واعترب   
سعة منشرح الصدر، فإذا أراق دم امرئ 
مسلم صار منحصرا ضّيقا، ملا ُأوعد اهلل 
دينه،  من  غريه  على  يوعد  ما مل  عليه 
لقاتل  الوعيد  بسبب  دينه  عليه  فيضّيق 
عبد  أبي  فعن  حق،  بغري  عمدا  النفس 
اهلل الصادق  قال: )ال يزال املؤمن 
دما  يصب  مل  ما  دينه  من  فسحة  يف 
حراما قال: وال يوفق قاتل املؤمن متعمدا 
للتوبة( وسائل الشيعة للحر العاملي: ج 

29 ص13.
قتل  عن  النهي  الشرع  يف  ثبت  وقد 
ذلك،  يف  والوعيد  حق،  بغري  البهيمة 
بقتل  وكيف  اآلدمي،  بقتل  فكيف 
املسلم، وكيف بقتل املرء الصاحل، فعن 
الدنيا  )َلزوال  قال:  اهللأنه  رسول 
أهون على اهلل من قتل مؤمن بغري حق( 

الغدير لألميين:  ج11 ص59.
يطوف   اهلل رسول  شوهد  وقد 
بالكعبة ويقول: )ما أطيبِك وما أطيب 
ريِك، ما أعظمِك وما أعظم حرمَتِك، 
املؤمن  حَلرمة  بيده  نفس حممد  والذي 
 عند اهلل أعظم من حرمَتِك: ماله، ودمه(

وقال  ص294،  ج3  والرتهيب  الرتغيب 

رسول اهلل : )لو أن أهل السماوات 
السبع وأهل األَرضيني السبع اشرتكوا 
يف دم مؤمن ألكبهم اهلل مجيعا يف النار( 
ج101 ص382 للمجلسي:  األنوار   حبار 
أعان  من  على  الذنب  الشارع  جعل  بل 
أو  سالح،  أو  مبال،  مؤمن  قتل  على 
ساعده ولو بكلمة، أو بنصف كلمة، 
قال رسول اهلل: )من أعان على قتل 
القيامة  يوم  جاء  كلمة  بشطر  مؤمن 
بني عينيه مكتوب: آيس من رمحة اهلل 

تعاىل( ثواب األعمال للصدوق: ص276
َمن قتل نفسا  وقد جعل اهلل تعاىل وزر 
بغري حق حّرمها اهلل تعاىل، مثل َمن قتل 
بني  عنده  فرق  ال  ألنه  مجيعا،  الناس 
واعتقد  قتلها  حّرم  ومن  ونفس،  نفس 
ذلك، فكأمنا حّرم دماء الناس مجيعا، 
سلم  فقد  مجيعا،  الناس  أحيا  وكأنه 
تعاىل:  قال  االعتبار،  بهذا  منه  الناس 
)ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبيِن ِإْسَراِئيَل 
َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفسًا ِبَغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف 
يعًا َوَمْن  َا َقَتَل النَّاَس مَجِ اأَلْرِض َفَكَأمنَّ
يعًا(  مَجِ النَّاَس  َأْحَيا  َا  َفَكَأمنَّ َأْحَياَها 

املائدة:32.
ألبي  قلت  قال:  محران  عن  وورد 
عز  اهلل  قول  معنى  يف   :جعفر

َبيِن  َعلى  َكَتْبنا  ذِلَك  َأْجِل  )ِمْن  وجل: 
َنْفٍس  ِبَغرْيِ  َنْفسًا  َقَتَل  َمْن  َأنَّه  ِإْسراِئيَل 
ا َقَتَل النَّاَس  َأْو َفساٍد يِف اأَلْرِض َفَكَأمنَّ
كأمنا  كيف  قلت:  قال:  يعًا(،  مَجِ
قتل الناس مجيعا، فرمبا قتل واحدا؟ 
فقال: يوضع يف موضع من جهنم إليه 
ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس 
مجيعا لكان إمنا يدخل ذلك املكان، 
قلت: فإن قتل آخر؟ قال يضاعف عليه( 

الكايف للكليين ج7 ص271 ح1.
قتل النفس

)القتل(تشمل  اجلدير بالذكر أن هذه الكبرية 
قتل اإلنسان لنفسه اختيارا )املعروف باالنتحار( 
للنفس  راحة  فيه  أن  اجلهلة  بعض  يتصور  الذي 
عدوان  ولكنه  واملآزق،  املشاكل  من  وخالصا 
َواَل   .....( تعاىل:  لقوله  وظلم على نفس حمرتمة 
َتْقُتُلوْا َأنُفَسُكْم ِإنَّ اهلّلَ َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا َوَمن 
َنارًا  ُنْصِليِه  َفَسْوَف  َوُظْلمًا  ُعْدَوانًا  َذِلَك  َيْفَعْل 
،30-29 النساء:  َيِسريًا(  اهلّلِ  َعَلى  َذِلَك   َوَكاَن 

فقوله تعاىل: عدوانا وظلما، أي: عمله بدون حق 
شرعي.

نفسه  قتل  )من   :الصادق اإلمام  عن  وروي 
الفقيه  فيها(.  خالدا  جهنم  نار  يف  فهو  متعمدا 

للصدوق: ج3 ص571 ح4953
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قال أمير المؤمنين: )احذر التفريط فإنه يوجب المالمة(.

طرف  على  ُشّيد  حديث  مسجد  هو 
اململكة  يف  جدة  كورنيش  شاطئ 
رمسيًا  عليه  ويطلق  السعودية  العربية 
يسّميه  بينما  الرمحة  مسجد  اسم 
 ،الزهراء فاطمة  مسجد  الناس 
وهذا املسجد من أكثر مساجد جدة 
زيارة وبالذات من مسلمي شرق آسيا 

املعتمرين واحلجاج.
املسجد  اسم  املسجد  على  ويطلق 
العائم كون مياه البحر األمحر تغمره 
املد  عند  جهة  كل  من  به  وحتيط 
وارتفاع منسوب املياه فيعطي االنطباع 

بأن املسجد عائم.  
املسجد هو مزيج رائع للعمارة احلديثة 
والقدمية والفن اإلسالمي، بين بأحدث 
صوت  وبأنظمة  واملعدات  التقنيات 
املسجد  هذا  وينفرد  متطورة،  وإضاءة 

بتصاميم وديكورات مميزة.
الموقع والتصميم:

من  الغربي  اجلزء  يف  املسجد  يقع 
مدينة  يف  السعودية  العربية  اململكة 
جدة على ساحل البحر األمحر، ويعترب 
مت  ولقد  جدة،  يف  املعامل  أهم  من 

االنتهاء من بنائه  يف عام 1406هـ .

من  مساحة  على  املسجد  إنشاء  مت 
األرض تقدر بــ)2400 م2(، بطول )60 
على)52( ويتوي  م(،  وعرض)40  م( 
قبة خارجية حتيط باملسجد باإلضافة 
-الكبرية-  الرئيسة  القبة  إىل 
يف  تقع  اليت  الثمان  القواعد  ذات 
املنتصف،كما ويتوي على 23 مظلة 
والداخل  خارجية منقوشة من اخلارج 
خطوط  بعدة  خمطوطة  قرآنية  بآيات 

خمتلفة كالنسخ والرقعة والديواني.
على  الرئيسة  القبة  أطراف  حتتوي 
الضوء  مبرور  يسمح  معشق  زجاج 

مسجد
 فاطمة الزهراء

في جدة
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قال أمير المؤمنين: )احذر قلة الزاد وأكثر من االستعداد تسعد برحلتك(.

عرب  املسجد  داخل  الشمس-  -أشعة 
على  املصممة  القبة  حول  نافذة   56
الطراز اإلسالمي، باإلضافة إىل نقوش 
وجبوار  اإلسالمية،  والنوافذ  اجلدران 
ارتفاعها)21  يبلغ  مجيلة  مأذنة  القبة 

م(.
من  كبريا  عددا  املسجد  يستوعب 
مصٍل(  لـ)1800  يتسع  حيث  املصلني 
من الرجال، كما ويوجد يف 
خشيب  مصّلى  املسجد 
يف  مرتفع  -معلق- 
من  األخري  اجلانب 
للنساء  املسجد، 
حلوالي  يتسع 
مصلية،   500
إىل  باإلضافة 
اخلدمية  املرافق 

حيث  للمسجد   
أماكن  ُخّصصت 
ودورات  للوضوء 
وقاعات  املياه 
للعبادة  مرية 
بشكل  جمهزة 

رائع.
زوار المسجد:

أكثر  من  املسجد 
زيارة  جدة  مساجد 
وبالذات من مسلمي 
شرق آسيا املعتمرين 
واحلجاج - كما 
قلنا - حيث وصل 
عدد زوار املسجد 
يف عام )2009م( 
 )20,000( إىل 
احلجاج  من  زائر 
ين  ملعتمر ا و

إذ  املختلفة،  اجلنسيات  مجيع  من 
على  ُشّيد  الذي  املسجد  يستقطب 
ساحل البحر األمحر عددا كبريًا من 
الزوار والسّياح ألداء الصالة واالستمتاع 
ويفّضل  والداخلي،  اخلارجي  مبنظره 
وقت  املسجد  زيارة  والسياح  الزوار 
الفجر أو عند غروب الشمس، إذ ُيزين 
ثاني أكرب  املتأللئة  بأضوائه  املسجد 
ومتنح  السعودية  اململكة  يف  مدينة 
األمحر  البحر  على  املباشرة  إطاللته 
االسرتخاء  على  يبعث  لطيفا  جوًا 

واهلدوء.
ويعترب هذا املسجد يف كورنيش جدة 
آسيا  شرقي  حلجاج  األخرية  احملطة 
تتوجه  حيث  العربية  اجلاليات  وبعض 
توجهها  قبيل  املسجد  إىل  احلمالت 
ال  اليت  املنطقة  تلك  وتعد  للمطار 
الوحيدة  املنطقة  مرتا   3000 تتجاوز 
على كورنيش جدة اليت تتوافر فيها 
واملسجد  الصحية  واملرافق  اخلدمات 
على  والتنزه  الصور  اللتقاط  ومساحة 
تلك  أصبحت  وكما  الكورنيش 
املنطقة نقطة التجمع األخرية للجاليات 
املقيمني  ومعارفهم  ذويهم  مع  العربية 
األوقات  بعض  لقاء  اململكة  يف 
بعض  اختذتها  حيث  وتوديعهم  معهم 
اإلندونيسية  كاجلالية  اجلاليات 
وضمن  رئيسة،  انتظار  كمحطة 
خطة العمل تتوافد اجلاليات على تلك 
املنطقة على مدار العام ولكن تزداد 
موسم  يف  كثيف  وبشكل  بكثرة 
احلج، ومل تعد مقتصرة على اجلاليات 
أيضا  إليها  توجهت  بل  اإلندونيسية، 
تبدأ  حيث  العربية،  اجلاليات  بعض 

القدوم  يف  الوفود 
املسجد  إىل 

متّيزها                                                                                                               كبرية  مبجموعات 
كل  ختص  اليت  الشعارات 
مدار  على  القدوم  ويستمر  محلة 
إىل  املنطقة  تلك  فتتحول  اليوم، 
باملأكوالت  خاصة  شعبية  سوق 
باعتبارها  اإلندونيسية  الشعبية 
املنطقة. لتلك  الرئيسة  اجلاليات 

سبب تغيير اسم المسجد:
اجلدير بالذكر أن هذا املسجد كان 
وهو  فاطمة(  السيدة  )مسجد  امسه 
بنائه،  عند  عليه  أطلق  الذي  االسم 
)مسجد  إىل  امسه  تغيري  مت  ولكن 
معتقدات  تصحيح  بزعم  الرمحة( 
احلجاج اخلاطئة بأن هذا املسجد يعود 

 .للسيدة فاطمة الزهراء
املخالفني  بعض  أن  السلطات  وتزعم 
قاموا  اململكة  يف  اإلقامة  لنظام 
فقررت  واملعتمرين  احلجاج  باستغالل 
الدولة أن يكون املسجد مفتوحًا لفرتة 
التاسعة  الساعة  ويف  فقط  الصالة 
مساًء يغلق وتقفل أبوابه ومل يُعد كما 
أبوابه  حيث كانت  السابق  يف  كان 
والعشرين  األربعة  مدى  على  مفتوحة 
ساعة، كما ويّدعون أن أحد أفراد ما 
يسمى جبماعة األمر باملعروف والنهي 
اإلندونيسية  اللغة  وجييد  املنكر  عن 
يف  الرمحة  مسجد  حتوُّل  من  حّذر 
كورنيش جدة إىل مزار ديين للحجاج 
الفتا  إندونيسيا  حجاج  بعض  خاصة 
اخلارج  حجاج  من  كثريا  أن  إىل 
يعّدون هذا املسجد من موجبات احلج 
والعمرة مبّينا أنهم يرصون على زيارة 
املسجد الذي يعترب معروفا يف بالدهم 
واملعتمرين  للحجاج  رئيسي  كمزار 
وأّكد أن هناك من يرص على رمي 
كتذكار  البحر  يف  األموال  بعض 
األراضي  لزيارته  وكشاهد 

املقدسة.
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قال أمير المؤمنين: )احذر اللسان فإنه سهم يخطئ(.

)الحلقة األولى(
اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  احلمد 
على خامت األنبياء واملرسلني حممد 

وعلى آله الطيبني الطاهرين. 
ُمَراِزٍم  َعْن  َحِديٍد  ْبِن  َعِليِّ  َعْن   -1
َعْن َأِبي َعْبِد اهللَّ الصادق َقاَل: 
)ِإنَّ اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل َأْنَزَل يِف اْلُقْرآِن 
ِتْبَياَن ُكلِّ َشْيٍء َحتَّى واهللَّ َما َتَرَك 
َتاُج ِإَلْيه اْلِعَباُد، َحتَّى اَل  اهللَّ َشْيئًا َيْ
َهَذا  َكاَن  َلْو  َيُقوُل:  َعْبٌد  َيْسَتِطيَع 
َأْنَزَله اهللَّ  وَقْد  ِإالَّ  اْلُقْرآِن؟  ُأْنِزَل يِف 

ِفيه(.
َقاَل  َقاَل:  ُخَنْيٍس  ْبِن  املَُعلَّى  َعِن   -2
ِمْن  )َما   :َعْبِد اهللَّ الصادق َأُبو 
َأْصٌل  ِإالَّ وَله  اْثَناِن  ِفيه  َتِلُف  َأْمٍر َيْ
اَل  وَلِكْن  وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ  ِكَتاِب  يِف 

َجاِل(. َتْبُلُغه ُعُقوُل الرِّ
َأُبو  َقاَل  َقاَل:  اُروِد  اجْلَ َأِبي  َعْن   -3
ْثُتُكْم  َحدَّ )ِإَذا   :الباقر َجْعَفٍر 
 ، اهللَّ ِكَتاِب  ِمْن  َفاْسَأُلوِني  ِبَشْيٍء 
َرُسوَل  ِإنَّ  َحِديِثه:  َبْعِض  يِف  َقاَل  ُثمَّ 

واْلَقاِل  اْلِقيِل  َعِن  َنَهى    اهللَّ
َفِقيَل  َؤاِل،  السُّ وَكْثَرِة  املَاِل  وَفَساِد 
ِمْن  َهَذا  َأْيَن  اهللَّ  َرُسوِل  اْبَن  َيا  َله: 
وَجلَّ  َعزَّ  اهللَّ  ِإنَّ  َقاَل:  ؟  اهللَّ ِكَتاِب 
واُهْم  َيُقوُل: )ال َخرْيَ يِف َكِثرٍي ِمْن َنْ
َأْو  َمْعُروٍف  َأْو  ِبَصَدَقٍة  َأَمَر  َمْن  ِإالَّ 
ِإْصالٍح َبنْيَ النَّاِس(، وَقاَل: )وال ُتْؤُتوا 
اهلل  َجَعَل  الَّيِت  َأْمواَلُكُم  َفهاَء  السُّ
َلُكْم ِقيامًا(، وَقاَل: )ال َتْسَئُلوا َعْن 

َأْشياَء ِإْن ُتْبَد َلُكْم َتُسْؤُكْم((.
َقاَل:  َهاُروَن  ْبِن  ُسَلْيَماَن  َعْن   -4
 الصادق اهللَّ  َعْبِد  َأَبا  ْعُت  مَسِ
َيُقوُل: )َما َخَلَق اهللَّ َحاَلاًل واَل َحَرامًا 
اِر، َفَما َكاَن  ِإالَّ وَله َحدٌّ َكَحدِّ الدَّ
وَما  ِريِق،  الطَّ ِمَن  َفُهَو  ِريِق  الطَّ ِمَن 
اِر، َحتَّى  اِر َفُهَو ِمَن الدَّ َكاَن ِمَن الدَّ
ْلَدِة  واجْلَ ِسَواه  َفَما  ْدِش  اخْلَ َأْرُش 

ْلَدِة(. وِنْصِف اجْلَ
5- َعْن ُعَمَر ْبِن َقْيٍس َعْن َأِبي َجْعَفٍر 
)ِإنَّ  َيُقوُل:  ْعُته  مَسِ َقاَل:   الباقر
َتاُج  اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل مَلْ َيَدْع َشْيئًا حَتْ

ُة ِإالَّ َأْنَزَله يِف ِكَتاِبه وَبيََّنه ِتْبَيـــــاٌن ِلُكلِّ َشْيٍء... من كتاب الكافي: ج1 ص62-59 ِإَلْيه اأُلمَّ
ِلَرُسوِله، وَجَعَل ِلُكلِّ َشْيٍء َحّدًا 
َعَلْيه، وَجَعَل  َيُدلُّ  َدِلياًل  َعَلْيه  وَجَعَل 

دَّ َحّدًا(.   ى َذِلَك احْلَ َعَلى َمْن َتَعدَّ
مسعه  ما  قيس،  بن  عمر  لنا  ينقل 
 الباقر جعفر  أبي  اإلمام  من 
وهو قوله: )ِإنَّ اهللَّ َتَباَرَك وَتَعاىَل مَلْ 
ُة ِإالَّ َأْنَزَله  َتاُج ِإَلْيه اأُلمَّ َيَدْع َشْيئًا حَتْ
تعاىل:  اهلل  قال  كما  ِكَتاِبه(،  يِف 
ِتْبَيانًا ِلُكلِّ  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  )َوَنزَّ
وقال   ،89 آية  النحل:  َشْيٍء( سورة 
ْطَنا يِف اْلِكَتاِب ِمْن  عز وجل: )َما َفرَّ
فقد   ،38 آية  األنعام:  سورة  َشْيٍء( 
من  إليه  يتاجون  ما  مجيع  أنزل 
ُأمور الدين والدنيا جمماًل ومفّصاًل، 
حمكمًا ومتشابهًا، فاهلل تعاىل عامل 
مبصاحل العباد ومنافعهم وما يتّم به 
كّلّياته  النشأتني  يف  أمرهم  نظم 
عدم  تقتضي  واحلكمة  وجزئّياته، 
فأنزل  تعاىل،  قبله  من  اإلهمال 
مجيع ما يتاجون إليه يف تكميل 

احلقيقة البشرية.
 )ِلَرُسوِله )وَبيََّنه   :قال ثم 
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قال أمير المؤمنين: )احذروا سوء األعمال وغرور اآلمال وهجوم اآلجال(.

ِإنَّ َرُسوَل 
 َنَهى  اهللَّ

َعِن اْلِقيِل واْلَقاِل 
وَفَساِد اْلَماِل 
َؤاِل. وَكْثَرِة السُّ

من األحكام ومبادئ التوحيد وعلم 
األخالق والسياسات وغري ذلك مّما 
ولكن  واآلخرة،  الدنيا  يف  ينفعهم 
بعضه ظاهر وبعضه باطن ال يعلمه 
 ،وأوصياؤه  اهلل رسول  إاّل 
بالرجوع  مأمورون  الناس  وسائر 
إليهم واألخذ منهم، فمن أخذ منهم 
علمًا فقد أخذه من مشكاة النبّوة.

َشْيٍء  ِلُكلِّ  )وَجَعَل   :وقوله
شيء  لكّل  جعل  يعين:  َحّدًا(، 
األحكام  من  إليه  يتاجون  مّما 
واآلداب، وغري ذلك من أحوال املبدأ 
معّينًا  حّدًا  والنشر  واحلشر  واملعاد 
ووضعًا مقّدرًا ال جيوز التجاوز عنه 

إىل إفراط أو تفريط.
ثّم  املنع،  األصل-:  يف   - )واحلّد( 
حّدًا،  الشيئني  بني  احلاجز  ي  مُسّ
تسمية باملصدر، ومنه حدود احلرم 
ُتعرف  ملا  وقوهلم  الدار،  وحدود 
يف  كما  حّد،  الشيء  حلقيقة  به 
اصطالح املناطقة، ألنه جامع مانع، 
أي: شامل جلميع أفراد ذلك الشيء 
طارد ألفراد غريه عنه، ومنه أيضًا: 

األحكام  وهي  تعاىل  اهلل  حدود 
التجاوز  من  مانعة  ألّنها  الشرعية، 
عنها إىل ما وراءها )ِتْلَك ُحُدوُد اهللَِّ 
َفال َتْعَتُدوَها( سورة البقرة: آية229.

َدِلياًل  َعَلْيه  )وَجَعَل   :وقوله
بالنصوص  العامل  يعرفه  َعَلْيه(  َيُدلُّ 
والرموز  الرّبانية  والرباهني  اإلهلّية 
إاّل  ذلك  مجيع  يعلم  وال  القرآنية، 
األنبياء واألوصياء، فمن اعتمد 
يف شيء من ذلك على رأيه فقد ضّل 
بالدليل  يراد  أن  ويتمل  وأضّل، 
وسالمه  اهلل  صلوات  واألئّمة  النيّب 
عليه وعليهم أمجعني، وقيل: املقصود 

أّنه جعل لكّل من احلقائق العلمية 
واألحكام الشرعية حّدًا، أي معّرفًا 
تاّمًا يوجب تصّوره بكنهه أو بوجه 
وجعل  سواه،  ما  مجيع  عن  ميتاز 
عليه دلياًل وبرهانًا يوجب التصديق 
بوجوده يف نفسه، فاحلّد وما جيري 
ما  والدليل  التصّورات  يف  جمراه 
جيري جمراه يف التصديقات، وهذا 
أهل  تصور  وفق  على  لآلية  تفسري 
املعقول واملنطق ومبصطلحاتهم وهو 

ال يتلف عن املعنى األول.
ى  َتَعدَّ َمْن  َعَلى  )وَجَعَل   :وقوله
ومل  عقوبة،  أي:  َحّدًا(  دَّ  احْلَ َذِلَك 
حتى  املتعّدي  عقوبة  حتديد  يرتك 
وأنواع  واللطم  اخلدش  حّد  ذكر 
الشعر  ونتف  والشتم  الضرب 
الدنيا  املراتب  من  ذلك  وأمثال 
حقيقة  يعرف  وال  والتعدي،  للظلم 
وكيفّيتها  وكّميتها  احلدود  تلك 

ومواضعها إاّل الراسخون يف العلم.
اهلل  وصلى  العاملني  رب  هلل  واحلمد 
على حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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قال أمير المؤمنين: )احذروا يوما تعرض فيه األعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه األطفال(.

احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 
القاسم  أبي  واملرسلني  األنبياء  خامت 
حممد وآله الطيبني الطاهرين. واللعن 
الدائم على أعداهم أعداء الدين إىل 

قيام يوم الدين.
العقل وضرورة النظام:

السابقة  احللقة  يف  الكالم  كان 
تعيني  على  العقلي  الدليل  حول 
اإلمام، وتتمةًً للكالم نقول - مضافا 
ملا سبق-: إن من األمور املهمة اليت 
ضرورة  البشري  العقل  بها  يكم 
والذي  اجملتمع،  حلفظ  نظام  وجود 
بدونه تعم الفوضى واالنفالت، وحنن 

الواسع  الكون  هذا  إىل  نظرنا  لو 
مزيد  إىل  يتاج  وال  جليا  ذلك  نرى 
اإلنسان  جسم  أن  ند  بل  جهد، 
متقن،  دقيق  لنظام  يضع  نفسه 
النيب خامتة  وملا كانت شريعة 
منهجا  أن تكون  هلا  ويراد  الشرائع 
فنجد  هي  وكذلك  للحياة،  دائما 
الشريعة قد استوعبت حياة  أن هذه 
حتى  مفاصلها  بكل  اإلنسان  بين 
اجلزئيات، وهذه حقيقة ال يسع ألحد 
إنكارها، فإذا كان اإلسالم يتدخل 
كفرد  اإلنسان  حياة  جزئيات  يف 
وجمتمع وأمة، فهل يا ترى أنه أهمل 

وهي  أال  وأهمها،  الضرورات  ُأوىل 
ضرورة حفظ الدين واجملتمع وإقامة 
أنه  سيما  ال  واألحكام!  احلدود 
يّدعي قيادة البشرية كلها، فكيف 
ضرورة  هكذا  مثل  إهمال  ميكنه 
للمجتمع  ميكن  ال  كما  ملحة؟ 
أن  الدين  هذا  أساس  على  القائم 
يفتقد هكذا ضرورات، لكن مما 
يدعو لالستغراب والتعجب أن فريقا 
الديُن  من املسلمني يقول: نعم أهمل 
هذه الضرورة وفّوض األمر إىل الناس 
الختيار قيادة اجملتمع اإلسالمي بعد 
عن  أعرضوا  وهكذا   !النيب

اإلمامة
الحلقة السادسة
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قال أمير المؤمنين: )احذروا نارا حرها شديد وقعرها بعيد(.

القرآن وسرية النيب، مما اضطر 
سبيال  يتبعوا  أن  إىل  الفريق  هذا 
النبوية،  والسرية  القرآن  سبيل  غري 
حيث  من  واالفرتاق  التمزق  فحصل 
َهَذا  )َوَأنَّ  االجتماع  تعاىل  اهلل  أراد 
َتتَِّبُعوا  َفاتَِّبُعوُه َوال  ُمْسَتِقيمًا  ِصَراِطي 
َق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َذِلُكْم  ُبَل َفَتَفرَّ السُّ
اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن(، األنعام:  َوصَّ

 .153
اضطر  نعم  الصراط:  عن  ونكبوا 
إدارة  أمر  يسند  أن  إىل  الفريق  هذا 
انساقت  من  إىل  املسلمني  شؤون 
إىل   النيب رحيل  بعد  األحداث 
تنصيبه، وصار له احلق يف أن ُيشرِّع 
هلم ما يتاجون إليه يف َنظم أمورهم 
هذا  كان  سواء  واآلخرة،  للدنيا 
التشريع من صميم الرسالة اخلامتة 
أو ال، بل ند هناك ما هو معارض 
صريا ملا جاء به النيب، فمارس 
 - بشقيها   النيب خالفة  بذلك 
أن  دون  من   - والتشريعي  اإلداري 
مشروعية  على  دليل  هناك  يكون 
كل منهما يف حقه إال منطق )واقع 
وعملوا  به  متسكوا  الذي  احلال( 

ألجله من أول األمر.
لألمة  التاريي  الواقع  أصبح  وبذا 
عرض  ويف  التشريع  مصادر  من 
السنة النبوية! ومن اجلدير بالذكر 
بعض  - سرية  املبدأ  هذا  إن  القول: 
اإلمام  رفضه  الذي  هو   - الصحابة 
أمري املؤمنني كشرط يف تولّيه 
اخلالفة يف قضية الشورى املزعومة، 
بن  الرمحن  عبد  عليه  عرض  حيث 
وسنة  اهلل  كتاب  على  البيعة  عوف 
النيب وسرية الشيخني أبي بكر 
االلتزام بكتاب   فأبدى وعمر، 
إتباع  ورفض   ،النيب وسنة  اهلل 
من  ليست  ألنها  الشيخني،  سرية 
مصادر التشريع، مما أدى اىل إقصاء 
اإلمام، وملا مل يكن نص شرعي 
يرجعون  النبوية  والسرية  القرآن  من 
قد  نراهم  اخلليفة،  حتديد  يف  إليه 
اختلفوا يف أقواهلم إىل مشارب عدة، 

عن  إلعراضهم  نتيجة  إال  ذاك  وما 
 ،النيب وسنة  الكريم  القرآن 
جديدة  نظريًة  ابتدعوا  قد  وندهم 
بعد  من  واخلليفة  اإلمام  لتعيني 
النيب، حيث ذهب مجهور العامة 
أهل  اختيار  عرب  يتم  األمر  أن  إىل 
احلل والعقد فقط ال مجيع األمة أو 

فضالئها كما قال به بعض أخر.
أهل الحل والعقد: 

َمن  وهو:  جدا  مهم  سؤال  َيِرُد  وهنا 
هي  وما  والعقد؟  احلل  أهل  هم 
صفاتهم؟ وكيف يتم اختيارهم؟ ومن 
وما هي  وما هو عددهم؟  يتارهم؟ 

آليتهم الختيار اخلليفة؟
هلذه  جوابا  ند  ال  احلقيقة  ويف 
األسئلة من مصادر التشريع- كتاب 
اهلل وسنة النيب- ميكن الرجوع 

القوم  إجابات  تعددت  لذا  إليه، 
فجماعة  وتناقضت،  بل  وتباينت، 
اإلمامة حبضور مجهور  تنعقد  قالت 
أهل احلل والعقد من كل بلد، ورّده 
آخرون: أنه منتقض ببيعة أبي بكر 
ُينتظر  ومل  فإنها متت مبن حضرها 
الغائب، وقالت أخرى: تنعقد اإلمامة 
أو  والعقد،  احلل  أهل  من  خبمسة 
أحدهم برضا األربعة، وجعلوا عمدة 
السقيفة،  بكر يف  أبي  بيعة  دليلهم 
 - قوهلم  حّد  على   - انعقدت  حيث 
خبمسة وهم: عمر بن اخلطاب، وأبو 

عبيدة ابن اجلراح، وسامل موىل أبي 
حذيفة، وأسيد بن خضري، وبشري بن 
عمر،  بشورى  استدلوا  كما  سعد، 
وهناك أقوال ُأخر ُنعِرض عنها خمافة 
التطويل، وأنت ترى أن هذا اضطراب 
وسببه  األقوال،  واضح جدا يف هذه 
أنها تستند إىل األمر الواقع وما قام 

به القوم آنذاك.
العامة  علماء  بعض  حكم  وقد 
كلها  واألقوال  اآلراء  هذه  بفساد 
وعدوها باطلة بيقني، فهذا ابن حزم 
)ت456هـ(-وهو من كبار علمائهم- 
صّرح بفساد هذه اآلراء واألقوال حيث 
قال يف كتابه الِفَصل يف امللل: ج4، 
َعِرٌي  الدين  يف  قول  )كل  ص168: 
من األدلة من القران ومن سنة رسول 
اهلل أو من إمجاع األمة املتيقن، 
فهو باطل بيقني، قال اهلل تعاىل: )ُقْل 
َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم ِإْن ُكنُتْم َصاِدِقنَي(، 

النمل: 64. 
والخالصة: 

ملا كان الدين اإلسالمي يراد منه أن 
يكون دستورا ومنهجا للحياة البشرية 
من  فالبد  معني،  بزمان  يتحدد  وال 
وجود قيادة مؤهلة تأخذ على عاتقها 
حفظ نظام اجملتمع يف كل األزمنة، 
هذه  إهمال  للدين  ميكن  ال  وعليه 
وضع  دون  من  وتركها  القضية 
معايري وضوابط حتدد هوية القيادة، 
القيادة  ميثل   النيب فكان 
احلال  وبطبيعة   - للمجتمع  اإلهلية 
ومبا   ،- تعاىل  اهلل  يتاره  النيب  أن 
أن القيادة من بعده متثل امتدادا 
للنبوة، فيكون نصب اإلمام والقائد 
وجل،  عز  الباري  بيد   بعده من 
وبالتالي ال ميكن للدين إهمال هذه 
الضرورة وتركها بيد من هو حباجة 
للقرآن  نظرنا  ولو  منهجه،  لتصحيح 
ندهما   النيب وسنة  الكريم 
يثبتان هذه القضية، بل حددا القيادة 
بعد النيب، وهذا ما سنذكره يف 

األعداد الالحقة بإذن اهلل تعاىل.
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.

إن من األمور 
المهمة التي 

يحكم بها العقل 
البشري ضرورة 

وجود نظام لحفظ 
المجتمع، والذي 

بدونه تعم الفوضى 
واالنفالت.
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قال أمير المؤمنين: )احذروا األحمق فإن مداراته تعييك وموافقته ترديك ومخالفته تؤذيك ومصاحبته وبال عليك(.

اسمه وكنيته ونسبه: أبو سليمان، زيد 
الكويف،  العبدي  حجر  بن  صوحان  بن 
ويرجع نسبه إىل قبيلة عبد القيس، وهي 
من أكرب القبائل اليت استوطنت البحرين.

تاريخ  املصادر  لنا  حُتّدد  مل  والدته: 
والدته ومكانها، إاّل أّنه من أعالم القرن 
ولد يف  أّنه  ومن احملتمل  اهلجري،  األّول 

الكوفة باعتباره كوفيًا.
من  عنه(  اهلل  كان)رضي  صحبته: 
أصحاب اإلمام علي األوفياء، وكان 
كما  احلق،  عن  مدافعًا  صادقًا  لساًنا 
كان مدافعًا بنفسه عن اإلمام، إذ 
كان فارسًا شجاعًا، وصاحب راية أمري 

املؤمنني يف حرب اجلمل.  
من أقوال النبي واألئّمة فيه:

1ـ روي عن النيب األكرم قوله: )زيد 
وما زيد؟ يسبقه بعض جسده إىل اجلنة 
ثم يتبعه سائر جسده إىل اجلنة( الغدير 

لألميين:ج9، ص42.
إىل  ينظر  أن  سّره  َمن   (  :وعنه  -2
اجلنة  إىل  أعضائه  بعض  سبقه  رجل 
فلينظر إىل زيد بن صوحان( كنز العمال 

للمتقي اهلندي: ج11،ص685.
 3ـ  قال اإلمام الباقر: )شهد مع علي 
بن أبي طالب من التابعني ثالثة نفر 
باجلّنة   اهلل رسول  هلم  شهد  بصّفني 
ومل يرهم: أويس الَقرني وزيد بن صوحان 

اهلل  األزدي رمحة  اخلري  وُجندب  العبدي 
عليهم(. االختصاص للمفيد:ص82.

4ـ  قال اإلمام الصادق: )مّلا ُصرع زيد 
بن صوحان رمحة اهلل عليه يوم اجلمل، جاء 
أمري املؤمنني حّتى جلس عند رأسه، 
فقال: رمحك اهلل يا زيد، قد كنت خفيف 
املؤنة عظيم املعونة، قال: فرفع زيد رأسه 
إليه وقال: وأنت فجزاك اهلل خريًا يا أمري 
املؤمنني، فواهلل ما علمتك إاّل باهلل عليمًا، 
اهلل  وأّن  علّيًا حكيمًا،  الكتاب  ُأّم  ويف 
معك  قاتلت  ما  واهلل  لعظيم،  يف صدرك 
على جهالة، ولكيّن مسعت ُأّم سلمة زوج 
 اهلل رسول  مسعت  تقول:   النيب
يقول: َمن كنت مواله فعلي مواله، الّلهم 
وال َمن وااله، وعاد َمن عاداه، وانصر َمن 
نصره، واخذل َمن خذله، فكرهت واهلل 
االختصاص  اهلل(  فيخذلين  اخذلك  أن 

للمفيد: ص79.
أقوال علمائنا في حقه:

سره(:  الطوسي)قدس  الشيخ  قال 
للطوسي:  اخلالف  األبدال(.  من  )وكان 

ج2,ص268.
وقال السّيد اخلوئي)قدس سره(: )يكفي 
إىل  مضافًا  وعظمته  الرجل  جاللة  يف 
 ،املؤمنني أمري  يدي  بني  شهادته 
شهادة الشيخ بأّنه من األبدال( معجم رجال 
ص355، ج8,  اخلوئي:  للسيد   احلديث، 

الواحد  والُعّباد،  األولياء  هم  واألبدال: 
وا بذلك ألّنهم كّلما مات واحد  ِبْدل، مُسّ

منهم ُأبدل بآخر.
شرف العشيرة:

وقد ضربت أسرة آل صوحان مثاًل رائعًا 
عنه  والدفاع  اإلسالم  إلعزاز  التفاني  يف 
مراتب  أعلى  فنالوا  وبالنفس،  بالكلمة 

الشرف وحققوا أعلى درجات النصرة.
القيس  عبد  يف   الرسول أقوال  ومن 
عند   قال أنه  صوحان،  آل  عشرية 
قرب وصوهلم إىل وفادته ملبايعته باإلسالم: 
َرْكب  هنا  ها  من  عليكم  )سيطلع 
عند   وقال املشرق(،  أهل  خري  هم 
وال  خزايا  غري  بالقوم  )مرحبًا  قدومهم: 
ندامى( ودعا هلم قائاًل: )اللَّهم اغفر لعبد 
)يا  بهم فقال:  القيس(، وأوصى األنصار 
معشر األنصار، أكرموا اخوانكم فإنهم 
أسلموا  اإلسالم،  يف  بكم  الناس  أشبه 
طائعني غري مكرهني وال موتورين( كنز 
ص64،  ج12،  اهلندي:  للمتقي  العمال 
األميين:  حمسن  للسيد  الشيعة  وأعيان 

ج1,ص242.
صوحان  أبناء  كان  الوسط  هذا  ومن 

وعلى رأسهم زيد وأخوه صعصعة.
صفاته:

وصف زيدًا أخوه صعصعة، ملا قال له ابن 
عباس: فأين أخواك منك زيد وعبد اهلل، 

نموذج مشّرف في الجهاد والشهادة
زيد بن ُصوحان
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قال أمير المؤمنين: )احذروا الجبن فإنه عار ومنقصة(.

زيد  أما  قال:  ورثكم،  ألعرف  صفهما 
فكما قال أخو غيّن:

فتى ال يبالي أن يكون بوجهه... 
              إذا نال ِخاّلن الكرام شحوب

إذا ما تراءاه الرجال حتفظوا... 
              فلم ينطقوا العوراء وهو قريب

حليف الندى يدعو الندى فيجيَبه... 
              إليه ويدعــــوه النـــــدى فيجيب

يبيت الندى يا أم عمرو ضجيعه إذا... 
              مل يكن يف املنقيــــات حلــوب

كأن بيوت احلّي ما مل يكن بها... 
                بسائس مــــــا يلفى بهن غريب

)كان واهلل يا ابن عباس عظيم املروءة، 
شريف األخّوة، جليل اخلطر، بعيد األثر، 
سليم  البدوة،  أليف  العروة،  كميش 
الدهر،  وساوس  قليل  الصدر،  جوانح 
الليل،  وزلفي  النهار  طريف  اهلل  ذاكر 
اجلوع والشبع عنده سيان، ال ينافس يف 
فيها،  ينافس  من  أصحابه  وأقّل  الدنيا 
الكالم(  ويفظ  السكوت،  يطيل 
فقال ابن عباس: ما ظنك برجل من أهل 
اجلنة رحم اهلل زيدًا. أعيان الشيعة للسيد 

حمسن األميين: ج7, ص102.
:زيد يسأل أمير المؤمنين

َخري   علي اإلمام  أصحاب  كان 
واألخالق,  الفكر  مدرسة  يف  طاّلب 
فقد  ويستفتونه،  يسألونه  كانوا  فقد 

روي أن زيد بن صوحان قام وقال لإلمام 
علي: ) يا أمري املؤمنني أّي سلطان 
أغلب وأقوى؟ قال: اهلوى، قال: فأّي 
ذل أذل؟ قال: احلرص على الدنيا، 
الكفر   :قال أشد؟  فقر  فأّي  قال: 
أضل؟  دعوة  فأّي  قال:  اإلميان،  بعد 
قال:  يكون،  ال  مبا  الداعي   :قال
فأّي عمل أفضل؟ قال: التقوى، قال: 
فأّي عمل أنح؟ قال: طلب ما عند 
 :اهلل، قال: فأّي املصائب أشد؟ قال
األعمال  فأّي  قال:  الدين،  يف  املصيبة 
أحب إىل اهلل عز وجل؟ قال: انتظار 

الفرج...(. األمالي للصدوق:ص435.
جوابه على كتاب عائشة:

نزل  )مّلا  املعتزلي:  احلديد  أبي  ابن  قال 
إىل  عائشة  كتبت  بالبصرة،   علي
زيد بن صوحان العبدي: من عائشة زوج 
بن  زيد  اخلالص  ابنها  إىل   النيب
صوحان، أّما بعد، فأقم يف بيتك، وخّذل 
الناس عن علي، وليبلغين عنك ما أحب، 

فإّنك أوثق أهلي عندي، والسالم.
إىل  صوحان  بن  زيد  من  إليها:  فكتب 
عائشة بنت أبي بكر، أّما بعد، فإّن اهلل 
أمرِك بأمر وأمرنا بأمر، أمرِك أن تقّري 
أتاني  وقد  أن ناهد،  وأمرنا  بيتك،  يف 
ما  خالف  أصنع  أن  فأمرتين  كتابك، 
أمرني اهلل، فأكون قد صنعُت ما أمرِك 

اهلل به، وصنعت ما أمرني اهلل به، فأمُرِك 
عندي غري مطاع، وكتاُبك غري جماب، 
ابي  البن  البالغة  نهج  شرح  والسالم. 
ومن  احلديد: ج6، ص227، اخلطبة79، 
جوابه هذا ُيعرف مدى تدينه وبصريته يف 
وال  الشبهات  عليه  تنطل  فلم  دينه،  أمر 
احلق،  على  يداهن  ومل  األهواء،  أخذته 

ومل تأخذه يف اهلل لومة الئم.
شهادته:

يف  عليه(  اهلل  )رضوان  زيد  اسُتشهد 
معركة اجلمل سنة 36 هـ، وهو يساند 
نبوءة  ذلك  يف  حتققت  وقد  احلق، 
واقعة  يف  يده  ُقطعت  إذ  فيه   النيّب
اجلمل,  يوم  بيده  جسده  وحلق  َجُلوالء، 
وُدفن يف أرض املعركة. وكان رمحه اهلل 
حامل راية اجلهاد، وإخوانه ممن يتهافت 
َضَرَب  فلما   ،املؤمنني أمري  لنصرة 
عمرو بن يثري الظيب زيدًا وسقط صريعًا 
الراية،  عنه  ومحل  أخوه صعصعة  سارع 
جلس  عندما   علي اإلمام   وخاطبه 
زيد،  يا  اهلل  ك  )َرمِحَ قائاًل:  رأسه،  عند 
َقد كنَت َخفيَف امَلُؤونة، َعظيم املعونة..(. 

االختصاص, الشيخ املفيد: ص79.
الزيت  قرية  يف  البصرة  ففي  مرقده  أما 
واليت تعرف بـ )كوت الزيت( التابعة إىل 
ناحية السيبة ضمن قضاء أبي اخلصيب.
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قال أمير المؤمنين: )احذروا أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون الزالون المزلون قلوبهم ردية وصفاحهم نقية(.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 
خامت األنبياء واملرسلني حممد وعلى آله 

الطيبني الطاهرين.
فضل الكتابة: 

استخلف اهلل جل وعال آدم يف األرض، 
من  فخلقه  اجلليلة،  نعمه  عليه  وتوالت 
عدم، ورباه بالنعم، وأسبغها عليه ظاهرًة 
به  يكون  الذي  العلم  وعلمه  وباطنة، 
من  وكان  االستخالف،  هلذا  جديرًا 
مع  ليتعامل  البيان  علمه  أن  نعمه  َأجّل 
فإن  له  اهلل  خلقه  مما  ويستفيد  غريه، 
اإلنسان تتمثل له املعاني يف ذهنه، فرييد 
للبيان  وسيلتني  له  فجعل  عنها  التعبري 

عما يف ذهنه: 
آلة  له  فجعل  اللفظي،  البيان  أوالهما: 
املعاني  تلك  عن  بها  يعرب  اليت  اللسان 

ويرتجم عنها بها لغريه.
الذي  الرمسي اخلطي  البيان  وثانيتهما: 
للناظر  فيتبني  األلفاظ  تلك  به  يرسم 
معاني  للسامع  يتبني  كما  معانيها 
سياق  يف  البيان  فضل  وقرر  األلفاظ، 
فقال:  عباده  على  بها  امنّت  اليت  نعمه 
ُن� َعلََّم اْلُقْرآَن� َخَلَق اإِلنَساَن�  )الرَّمْحَ
َعلََّمُه اْلَبَياَن( سورة الرمحن: آية 1- 4، 
خاصة  والقراءة  الكتابة  بتعليم  وامنّت 
 النيب على  أنزلت  سورة  أول  يف 

فقال: )اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق� َخَلَق 
اإِلنَساَن ِمْن َعَلٍق� اْقَرْأ َوَربَُّك اأَلْكَرُم� 
مَلْ  َما  اإِلنَساَن  َعلََّم  ِباْلَقَلِم�  َعلََّم  الَِّذي 

َيْعَلْم( سورة العلق: آية 1- 5.
وأعظم شاهد جلليل قدرها، وأقوى دليل 
نسب  تعاىل  اهللَّ  أن  شأنها،  رفعة  على 
وافر  من  واعتّده  نفسه،  إىل  تعليمها 
كرمه وإفضاله، فقال عز امسه: )اْقَرْأ 
َوَربَُّك اأَلْكَرُم� الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم� َعلََّم 
 اإِلنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم( سورة العلق: آية 3- 5

قبلها  واليت  اآلية  هذه  أن  يروى  ما  مع 
مفتتح الوحي، وأّول التنزيل على أشرف 
من  ذلك  ويف   ،مرسل وأكرم  نيّب 
االهتمام بشأنها ورفعة حملها ما ال خفاء 

فيه.
احلفظة  بها  وصف  بأن  شرفها  بنّي  ثم 
جلَّت  فقال  مالئكته  من  الكرام 
اِفِظنَي� ِكَرامًا  قدرته: )َوِإنَّ َعَلْيُكْم حَلَ
 11-10 آية  اإلنفطار:  سورة   َكاِتِبنَي( 
وأبذخ شرفا مما وصف  رتبة  أعلى  وال 
اهللَّ تعاىل به مالئكته ونعت به حفظته، 
ثم زاد ذلك تأكيدًا ووّفر حمله إجالاًل 
وتعظيمًا بأن أقسم بالقلم الذي هو آلة 
تقّدست  فقال  به  يسطر  وما  الكتابة 
َما  َيْسُطُروَن�  َوَما  َواْلَقَلِم  )ن  عظمته: 
القلم:  سورة  مِبَْجُنوٍن(  َربَِّك  ِبِنْعَمِة  َأْنَت 
آية 1- 2، واإلقسام ال يقع منه سبحانه 

إال بشريف ما أبدع، وكريم ما اخرتع: 
كالشمس والقمر والنجوم وحنوها إىل 
غري ذلك من اآليات الدالة على شرفها 

ورفعة قدرها.
ثم كان نتيجة تفضيلها، وَأَثرة تعظيمها 
وتبجيلها، أّن الشارع ندب إىل مقصدها 
األسنى، وحّث على مطلبها األغنى، فقد 
قال:  أنه   األكرم النيب  عن  روي 
قال:  تقييده؟  وما  قيل:  العلم.  )قيدوا 
ص152، ج2،  األنوار:  حبار   كتابته( 

منها،  املطلوب  الغرض  إىل  مشريا 
أن  وذلك  مثرتها؛  من  اجملتناة  وغايتها 
صنعته  يف  له  بّد  ال  صنعة  ذي  كل 
عمله  فيها  يتجسد  جسمية  ماّدة  من: 
ويظهر فيها أثر تصويرها، وآلة يستعني 
ينقطع  وغرض  مراده،  تصوير  على  بها 
الفعل عنده، وغاية تستثمر من صنعته، 
فيها  بّد  فال  الصنائع  إحدى  والكتابة 

من األمور األربعة.
روي أن رجال من األنصار كان جيلس 
إىل النيب فيسمع منه احلديث 
إىل  ذلك  وال يفظه، فشكى  فيعجبه 
 :اهلل رسول  له  فقال   النيب
)استعن بيمينك. وأومأ بيده، أي: ُخّط( 

حبار األنوار: ج2، ص152.
ذهاب  قبل  العلم  )اكتبوا   :وعنه
العلماء، وإمنا ذهاب العلم مبوت العلماء( 

الكتابة..
فضلها وآدابها
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قال أمير المؤمنين: )احذر مجالسة الجاهل كما تأمن مصاحبة العاقل(.
كنز العمال: ج10، ص144.

عبد  أبا  مسعت  قال:  بصري  أبي  وعن 
ال  فإنكم  )اكتبوا  يقول:   اهلل
ج1،  الكايف:  تكتبوا(  حتى  حتفظون 

ص52.
على  يتكل  )القلب  قال:   وعنه

الكتابة( الكايف: ج1، ص52.
أبو عبد  وعن عبيد بن زرارة قال: قال 
اهلل: )احتفظوا بكتبكم، فإنكم 
ج1،  الكايف:  إليها(  حتتاجون  سوف 

ص52.
أبو  عن املفضل بن عمر، قال: قال لي 
يف  علمك  وبث  )اكتب   :اهلل عبد 
إخوانك، فإن مّت فأورث كتبك بنيك، 
ال  هرج  زمان  الناس  على  يأتي  فإنه 
يأنسون فيه إال بكتبهم( الكايف: ج1، 

ص52.
مات  إذا  )املؤمن   :اهلل سول  قال 
تكون  علم،  عليها  واحدة  ورقة  وترك 
تلك الورقة يوم القيامة سرتا فيما بينه 
وتعاىل  تبارك  اهلل  وأعطاه  النار،  وبني 
بكل حرف مكتوب عليها مدينة أوسع 
مؤمن  من  وما  مرات،  سبع  الدنيا  من 
ربه  ناداه  إال  العامل،  عند  ساعة  يقعد 
وعزتي  حبييب،  إىل  جلست  وجل:  عز 
وجاللي ألسكننك اجلنة معه وال أبالي( 

األمالي: ص91. 
أو  علما  عين  كتب  )َمن   :وعنه
حديثا مل يزل ُيكتب له األجر ما بقي 
ذلك العلم واحلديث( كنز العمال: ج10، 

ص183، هذا فضل الكتابة. 
آداب الكتابة: 

بعد بيان فضل الكتابة وأهميتها، كان 
لزاما تبيان اآلداب اليت ينبغي للكاتب 

إتباعها وإليك أهم تلك اآلداب:
النية  إخالص  الكاتب  على  جيب   -1
جيب  كما  كتابته،  يف  تعاىل  هلل 
عبادة،  ألنها  العلم،  طلبه  يف  إخالصها 
وأن يكون القصد من الكتابة الوصول 
واإلنسانية  للدين  املنفعة  حتقيق  إىل 
 النيب وعلوم  الشرعية  العلوم  ونشر 
زمننا  يف  خصوصًا   ،واملعصومني
احلالي الذي جيب فيه على كل مسلم 

االهتمام بذلك.
2- ينبغي للكاتب الطالب للعلم أن يهتم 

إليها  احملتاج  الكتب  على  باحلصول 
املعلومات  على  حصوله  مصدر  ألنها 
العلماء  فكر  عصارة  وفيها  الالزمة، 

وجهودهم. 
الكاتب  يكون  أن  املستحب  من   -3
إذا  والنسخ  الكتابة  أثناء  طهارة  على 
نسخ شيئًا من العلوم الشرعية أو اآليات 

القرآنية واألحاديث النبوية.
البسملة:  بكتابة  الكتاب  يبدأ   -4
)بسم اهلل الرمحن الرحيم(، قال رسول 
الرحيم  الرمحن  اهلل  )بسم   :اهلل
مفتاح كل كتاب( كنز العمال: ج1، 

ص555.
وعنه: )من كتب بسم اهلل الرمحن 
الرحيم، فجوده تعظيما هلل، غفر اهلل له( 

مستدرك الوسائل: ج4، ص371.
وعن اإلمام الصادق: )ال تدع بسم 
بعده  كان  وإن  الرحيم  الرمحن  اهلل 

شعر( الكايف: ج2، ص672.
5- وبعد البسملة يمد اهلل وميجده مبا 
النيب  على  ويصلي  الثناء  من  أهله  هو 
 األعظم الرسول  فعن   ،وآله
أنه قال:  )من صلى علّي يف كتاب مل 
تزل املالئكة تستغفر له ما دام امسي 
ج91،  األنوار:  حبار  الكتاب(  ذلك  يف 

ص71.
والصالة  باحلمد  الكتاب  يتم  ثم 
أتبعه  اهلل  اسم  والسالم. وكلما كتب 
أو  تعاىل  أو  عزوجل  مثل  بالتعظيم 
 النيب اسم  كتب  وكلما  سبحانه 
آله  وعلى  عليه  الصالة  بعده  كتب 
والسالم ويصلي ويسلم هو بلسانه أيضًا.
من  العظماء  أحد  بذكر  مّر  وإذا 
أو  عنه(  اهلل  )رضي  كتب  الصحابة 
)رضوان اهلل عليه(، وإذا مّر بذكر أحد 
العلماء كتب )رمحه اهلل( أو )تغّمده اهلل 
برمحته( وإذا ذكر األئمة كتب )عليهم 

السالم( أو إذا ذكر أحدهم.
اخلط  بصحة  الكاتب  يهتم  أن   -6
وتصحيحه ويتجنب السرعة يف الكتابة 
أو الكتابة الدقيقة )باحلروف الصغرية( 
ضعف  ملن  بها  االنتفاع  يكمل  ال  ألنه 

نظره.
7- أن يتار أدوات كتابية مناسبة من 
ودفاتر وغريهما مما يسهل عليه  أقالم 

السرعة يف الكتابة.

الكلمات  بعض  وجود  يراعي   -8
فصلها  وعدم  السطر  نفس  املضافة يف 
ووضعها يف سطر آخر مثل وضع )عبد( 

يف سطر و)اهلل( يف سطر آخر.
9- يراعي يف كتابة اآليات واألحاديث 
مطابقتها  العلماء  وكالم  والروايات 
املصدر  ذكر  مع  عنه  املنقول  لألصل 

بدقة.
)أي:  الكلمات  تشكيل  يراعي   -10
وضع احلركات( غري املفهومة والصعبة 

يف القراءة.
يف  الكاتب  يشري  أن  ينبغي   -11
كتابته إىل شكه يف موضوع ما يقوله 
)ويتمل كذا( أو )لعله كذا(. وعمومًا 
مثاًل  للقارئ  ايصاهلا  يريد  معلومة  ألي 
قوله )ملزيد من املعلومات راجع كذا(، 
يف  الفالني  الكاتب  لذلك  )تطرق  أو 

كتابه( وهكذا.
البارزة  العناوين  وضع  ينبغي   -12
أمكن  وإن  خمتلف  موضوع  لكل 
لكل معلومة مهمة وال يلط الكتابة 
الوصول  القارئ  على  فيصعب  ببعضها 

إىل املقصود.
وكذلك متييز كلمات اآليات القرآنية 
عن  النبوية  األحاديث  كلمات  ومتييز 
وإن أمكن وضع  غريها من الكلمات 
األقواس ذات األشكال املختلفة لتمييز 
باأللوان  التمييز  أمكن  وإن  ذلك، 

املختلفة فذلك أفضل.
13- االهتمام بغالف الكتاب وصفحاته 
ويراعي  لقراءته  القارىء  يشوق  حتى 
صغريًا  يكون  فال  اخلط  حجم  أيضًا 
فيصعب قراءته وال كبريًا جدًا فيكرب 

حجم الكتاب.
الكتابة  عن  االنقطاع  عدم   -14
والثواب  اخلري  ذلك  يف  فإن  والتأليف 

العظيم.
يقول:  أن  املطالعة  عند  يستحب   -15
الَوْهِم  ُظُلماِت  ِمْن  أْخِرْجين  )الّلُهمَّ 
َوأْكِرْمين ِبُنوِر الَفْهِم، الّلُهمَّ اْفَتْح َعَلْينا 
َخزاِئَن  َعَلْينا  َواْنُشْر  ِتَك  َرمْحَ َأْبواَب 

ِتَك يا أْرَحَم الّرامِحنَي(.  ُعُلوِمَك ِبَرمْحَ
واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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قال أمير المؤمنين: )احذر كل عمل إذا سئل عنه عامله استحيى منه وأنكره(.

 :وفاة الشهيد األول

سنة  األوىل  مجادى  من  التاسع  يف 
والدين،  امِلّلة  َعَلم  تويف  )786هـ(، 
ومرتبة  العلم  درجة  بني  اجلامع 
الشهادة، مشس امللة والدين حممد بن 
مكي )الشهيد األول(، ومؤلفاته 
طاب ثراه يف الفقه واألصول وغريها 
والبيان،  والدروس،  كالذكرى، 
وشرح  اإلرشاد،  وشرح  والقواعد، 
الفوائد،  جليلة  األصول  تهذيب 
متداولة بني الطالب، وهي يف أعلى 

مراتب التحقيق والتنقيح. 
بالسيف،  ُقتل  ثم  أنه حبس  يذكر 
ُأحرق  ثم  ُرجم،  ثم  ُصلب،  ثم 
حبسه  سبب  وكان  دمشق،  ببلدة 

علوم  يف  وتبّحره  والؤه  هو  وقتله 
الفاعلني  اهلل  لعن   ،البيت أهل 
لذلك والراضني به، يف دولة بيدمر 
املالكي  بفتوى  برقوق  وسلطنة 
مجاعة  بن  وعباد  الدين  برهان 
القلعة  يف  حبس  أن  بعد  الشافعي، 
مدة  ويف  كاملة،  سنة  الدمشقية 
احلبس ألف )اللمعة الدمشقية( يف 

سبعة أيام. 
 :مقتل خسرو برويز بدعاء النبي

العاشر من مجادى األوىل  اليوم  يف 
بيد  برويز  خسرو  ُقتل  7هـ(  )سنة 
 ،النيب بدعاء  شريويه،  ابنه 

عبد  بعث   اهلل رسول  وكان 
اهلل بن حذافة السهمي إىل كسرى 
إليه  وكتب  اإلسالم  إىل  يدعوه 
كتابًا فُقرئ عليه فمزقه، فلما بلغ 
اهلل  مزق  قال:   اهلل رسول  ذلك 

ملكه. 
عامله  باذان  إىل  كسرى  وكتب 
عندك  من  ابعث  أن  اليمن  على 
رجلني جلدين إىل هذا الرجل الذي 
فبعث  خبربه،  فليأتين  باحلجاز 
فقدما  آخر،  ورجاًل  قهرمانه  باذان 
إىل  باذان  كتاب  فدفعا  املدينة 
 اهلل رسول  فتبسم   ،النيب
وفرائصهما  اإلسالم  إىل  ودعاهما 
يومكما  ارجعا عين  وقال:  ترتعد، 
فأخربكما  الغد  تأتياني  هذا حتى 
مبا أريد، فجاءاه الغد، فقال هلما: 
أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل رّبه 
كسرى يف هذه الليلة لسبع ساعات 
مضت منها، وهي ليلة الثالثاء لعشر 
مضني من مجادى األوىل سنة سبع، 
شريويه  ابنه  عليه  سلط  اهلل  وإن 
فقتله، فرجعا إىل باذان بذلك فأسلم 

مناسبات شهر
جمادى األولى
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قال أمير المؤمنين: )احذر الكريم إذا أهنته والحليم إذا أحرجته والشجاع إذا أوجعته(.

راجع  باليمن.  الذين  واألبناء  هو 
الطبقات الكربى: ج1، ص259. 

كتابة أمير المؤمنين نسخة وقفه: 

مجادى  من  العاشر  اليوم  يف 
أمري  كتب  )37هـ(  سنة  األوىل 
ووصيته  وقفه  نسخة   املؤمنني
مبسكن )موضع بالكوفة( وكتب 
به علي يف  ما قضى  بآخرها: هذا 
مسكن،  قدم  يوم  من  الغد  ماله، 
شهد أبو مسر بن برهة، وصعصعة 
وهياج  قيس  بن  ويزيد  بن صوحان 

بن أبي هياج. 

والدة الخواجة نصير الدين الطوسي: 

شهر مجادى  من  عشر  احلادي  يف 
األوىل سنة )597هـ(، ولد اخلواجة 
بن  حممد  جعفر  أبو  الدين  نصري 

حممد بن احلسن الطوسي.
وكان رأسًا يف علم األوائل السيما 
يف األرصاد واجملسطي، وكانت له 
خان(  )هوالكو  عند  رفيعة  منزلة 
وقد  التتارية،  سالطني  عظماء  من 
عمل الرصد العظيم مبدينة مراغة 
واختذ يف ذلك قبة وخزانة عظيمة 
ومألها من الكتب اليت نهبت من 
والشام واجلزيرة حتى جتمع  بغداد 
فيها زيادة على أربعمائة ألف جملد. 
)شكل  منها:  جليلة،  صنف كتبًا 
و  الكالم(  و)جتريد  القطاع( 
و)أوصاف  احملصل(  )تلخيص 
والربودة  و)احلرارة  األشراف( 
الكرة  و)حترير  فعليهما(  وتضاد 

املتعلمني(  )آداب  و  املتحركة( 
واملقابلة(  و)اجلرب  العقل(  و)إثبات 

وغريها. 
تويف يوم االثنني السابع عشر من ذي 
احلجة سنة 672هـ ودفن يف بغداد. 
وهناك مناسبات أخرى ذكرناها في 
بشكل  نذكرها  السابقة  السنة 

مختصر:
أمري  بنت  زينب  السيدة  والدة   -1
املؤمنني يف اخلامس منه سنة 

5هـ.
جعفر  واستشهاد  مؤتة  غزوة   -2
سنة  منه  السادس  يف   الطيار

8هـ.
3- َوْقَعة اجلمل يف العاشر منه سنة 

36هـ.
الثالث  يف   الزهراء شهادة   -4

عشر منه سنة 11هـ على رواية.
 5- وفاة عبد املطلب جد النيب
 45 سنة  منه  والعشرين  السابع  يف 

قبل اهلجرة على رواية.
بن  حممد  الثاني  السفري  وفاة   -6
عثمان الَعْمري )رضوان اهلل عليه( يف 

اآلخر منه سنة 305هـ.
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بيوت املتقنيـ  السنة )2(ـ  العدد )20(  لشهر مجادى األوىل  1436 هـ22

قال أمير المؤمنين: )احذر الموت وأحسن له االستعداد تسعد بمنقلبك(.

مخاطر لحم الخنزير... من منظور علمي
لتعامل  بالتسليم  يتميز  املؤمن  الفرد 
معتقداته  من مجلة  هذا  ألن  اإلسالم 
الدين،  هذا  خبصوص  بها  آمن  اليت 
فاملسلم يعتقد أن أحكام الدين تابعة 
اهلل  حرمه  فما  واملفاسد،  للمصاحل 
فلمفسدة فيه وما أحله فلمصلحة فيه، 
ُم  رِّ يَِّباِت َوُيَ لُّ هَلُْم الطَّ قال تعاىل: )َوُيِ
َباِئَث( سورة األعراف: 157،  َعَلْيِهْم اخْلَ
ولكن قد يكون الشخص يف معرض 
السؤال من غري املسلمني عن علل بعض 
يستحلها،  وخصوصا ممن  األحكام، 
فمن اجليد أن يطلع الفرد على بعض 
تعزز  اليت  والعلمية  الطبية  اجلوانب 
احلكم الشرعي، ومن هذه األحكام 
حرمة أكل اخلنزير وناسته، فهناك 
تقارير علمية كثرية تتحدث عن بعض 
اخلنزير  يف  املوجودة  الفساد  جوانب 
حترميه،  مسألة  على  تؤكد  واليت 
أحد  مع  اللقاء  هذا  لكم  اخرتنا 
األطباء الذي يلخص فيه أهم اجلوانب 

اليت تدعو إىل املفسدة فيه :
وعلة التحريم تقع يف مخسة أشياء:

من  خاليا  اخلنزير  جلد  يعترب  األولى: 

األوعية دموية، أي: ليس فيه شرايني 
اخلنزير  تضرب  فعندما  أوردة،  وال 
أوعية  وجود  لعدم  الدم  منه  ال يرج 
فيه  ترتكز  ولذلك  فيه،  دموية 
)البولينا(، أي: مادة البول وهو حامض 
املختلفة  اخلاليا  من  املرتشح  اليوريك 
احلاصل  األيض  عن  عرضي  كناتج 
لو  وكذلك  نس،  والبولينا  فيها، 
وضع جلده يف النار ستنبعث منه رائحة 
قدمية  مياه  دورة  كرائحة  كريهة 
مهملة من كمية النشادر اليت خترج.

اإلسرتوجني  هرمون  كمية  الثانية: 
يعطي  الذي  األنثوي  اهلرمون  وهو   -
احلي  للكائن  األنثوية  الصفات 
حلم  يف  موجود  اهلرمون  وهذا   ،-
حلم  يف  منه  أكثر  مرة   50 اخلنزير 
والبقر  اخلرفان  بالنعم:  ونعين  النعم، 
يتكسر  ال  وهو  واجلمال  واجلاموس 
اللحم  يطبخ  عندما  يعين:  باحلرارة، 
باحلرارة،  اهلرمون  هذا  يتكسر  ال 
اخلنزير  حلم  يأكل  عندما  فالرجل 
ترى  لذلك  أنثوية،  هرمونات  يأخذ 
اخلنزير  حلم  يأكلون  الذين  الرجال 

نسائهم، وهذه حقيقة  يغارون على  ال 
علمية.

احلاضن  هو  اخلنزير  جلد  الثالثة: 
حيث  اإلنفلونزا،  لفايروس  الرئيس 
نفسه  ويطور  سنة  كل  فيه  يتحصن 
فينتج سالالت جديدة، وكذلك غريه 
من الفايروسات، ولذلك منعت السويد 

تربية اخلنازير على اراضيها متاما.
الرابعة: كمية حامض اليوريك الذي 
املؤدية  اليوريك  أمالح  إىل  يتحول 
حلم  يف  تتواجد  النقرس  مرض  إىل 
اخلنزير30 مرة أكثر منه يف تركيب 
حلم النعم، وهو يفوق حلم الروبيان يف 

كمية أمالح اليوريا املوجودة فيه. 
الخامسة: يتوي حلم اخلنزير أنواعا 
خمتلفة من الديدان اليت تدخل جسم 
اإلنسان وتتموضع يف أماكن خمتلفة 
نوع  به، وأكتشف  من جسمه فتفتك 
ال  يارسينا  امسه  الديدان  من  معني 
تصيب اال اخلنازير، وهناك عدد كبري 
من األوربيني مصابني بيها، وخطورتها 
انها تدخل يف العمود الفقري وليس هلا 

عالج.






