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فضائل وكرامات

عن موسى بن جعفر عن آبائه صلوات اهلل عليهم: )إّن أصحاب رسول اهلل O كانوا ُجلوسًا يتذاكرون، 
ُأّمَة حمّمد، ما تركُتم لألنبياء درجًة إالّ  يا  أتاهم هيودّي فقال:  إذ  املؤمنني صلوات اهلل عليه،  وفيهم أمري 
َنَحلُتموها لنبّيكم! فقال أمري املؤمنني Q: إْن كنتم تزعمون أّن موسى Q كّلمه ربُّه عىل طور سيناء، فإّن 
O اهلل كّلم حمّمدًا يف الّسامء الّسابعة، وإن َزَعمِت النّصارى أّن عيسى أبرأ األكمه وأحيى املوتى، فإن حمّمدًا 

سأَلْته قريش أن ُيْيَي ميتًا، فدعاين وبعثني معهم إىل املقابر، فَدَعوُت اهللَ تعاىل عّزوّجل، فقاموا من قبورهم 
ينفضون الرتاب عن رؤوسهم بإذن اهلل عّزوجّل، وإّن أبا قتادة بن ِرْبعّي األنصاري شهد وقعة ُأحٍد فأصابته 
طعنة يف عينه فَبَدْت َحَدقُته، فأخذها بيده ثّم أتى هبا رسوَل اهلل O فقال: امرأيت اآلَن ُتبغضني! فأخذها 
رسوُل اهلل O من يده ثّم وضعها مكاهنا، فلم يُك ُيعَرف إالّ بفضل حسنها وضوئها عىل العني األخرى.

O لياًل ومعه اليد املقطوعة، فمسح عليها  ولقد بارز عبُداهلل بن عتيك فُأبنَي يُده، فجاء إىل رسول اهلل 
فاسَتَوت يُده(. بحار األنوار، الّشيخ املجليّس: ج 249: ص17 ـ 250، ح 3

O فضائل النبي األكرم حممد



P كرامات خدجية
P: )يا خدجية! جربيل ُيقرئك السالم. ويف  O قال خلدجية  النبّي  ُروي يف مصادر عديدة أّن 
بعض الروايات قال جربئيل Q: يا حمّمد! إقرْأ عىل خدجية من رهّبا الّسالم. فقال النبّي O هلا: 
الّسالم، وعىل  الّسالم، ومنه  اهلل هو  فقالت:  رّبِك.  ِمن  الّسالم  ُيقرئِك  يا خدجية! هذا جربئيل 

جربئيل الّسالم(.
عن أيب جعفر Q قال: » حدث أبو سعيد اخلدري أن رسول اهلل O، قال: إن جربئيل أتاين ليلة 
أرسي يب وحني رجعت، فقلت: يا جربئيل، هل لك من حاجة ؟ فقال: حاجتي أن تقرأ عىل 
خدجية من اهلل ومني السالم. وحدثنا عند ذلك أهنا قالت حني لقيها نبي اهلل O فقال هلا بالذي 
قال جربئيل، قالت: إن اهلل هو السالم، ومنه السالم، وإليه السالم، وعىل جربئيل السالم(. تفسري 
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العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ6

وقفـة فقهـية

كتاب الصالة
أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها

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

سـؤال: هل جيـوز االقتصـار عىل بعـض أنـواع النوافل 
املذكورة؟

اجلـواب: جيـوز االقتصـار عـىل بعـض أنـواع النوافـل 
الليـل عـىل  املذكـورة، بـل جيـوز االقتصـار يف نوافـل 
الشـفع والوتـر، وعـىل الوتـر خاصـة، ويف نافلـة العرص 
عـىل أربع ركعـات بل عىل ركعتـني، وإذا أريد التبعيض 
يف غـري هـذه املـوارد فاألحـوط لزومـًا اإلتيان بـه بقصد 
القربـة املطلقـة حتـى يف االقتصـار يف نافلـة املغرب عىل 

. كعتني ر
سـؤال: هـل يشـرتط يف الصلـوات املسـتحبة اإلتيان هبا 

يف حـال القيام واالسـتقرار؟
الرواتـب  بالنوافـل  اإلتيـان  جيـوز  بـل  كال  اجلـواب: 
وغريهـا يف حـال املـي، كـام جيـوز اإلتيـان هبـا يف حال 
اجللـوس اختيـارًا، وال بـأس حينئـٍذ بمضاعفتهـا رجاًء 
بـأن يكـرر الوتـر مثـاًل مرتـني وتكـون الثانيـة برجـاء 

املطلوبيـة. 
سـؤال: مـا هـي الصـالة الوسـطى التـي ورد احلث عىل 
َلَواِت  املحافظـة عليها يف قولـه تعاىل:)َحافُِظوا َعـىَل الصَّ

الِة اْلُوْسـَطى َوُقوُمـوا هللَِِّ َقانِتِـنَي( البقرة/238؟ َوالصَّ
اجلـواب: الصالة الوسـطى التـي تتأكد املحافظـة عليها 

الظهر.  صـالة  هي 
سؤال: ما هو وقت صالة الظهرين؟

اجلـواب: وقت صـالة الظهرين من الـزوال إىل املغرب، 

الصـالة هـي احـدى الدعائـم التـي بنـي L، إن قبلـت 
قبـل مـا سـواها، وان ردت رد مـا سـواها.

وللصـالة مجلـة مـن املقدمـات ويف هـذا العـدد سـوف 
نتحـدث عـن أعـداد الفرائـض ونوافلهـا ومواقيتهـا يف 

ضمـن االسـئلة التاليـة:
سـؤال: مـا هـي الصلـوات الواجبـة يف زمـان غيبـة إمام 

العـرص ـــ عجـل اهلل فرجه الرشيـف ــ؟
اجلـواب: الصلـوات الواجبـة يف زمـان غيبة إمـام العرص 
ـ وتندرج  ـ مخـس: اليوميةـ  ـــ عجل اهلل فرجـه الرشيفـ 
فيهـا صالة اجلمعة ـــ وصالة الطـواف الواجب، وصالة 
اآليـات، وصـالة األمـوات، وما التـزم بنـذر أو نحوه أو 
إجـارة أو نحوهـا، وتضـاف إىل هـذه اخلمـس الصـالة 
الفائتـة عـن الوالد فـإن األحـوط وجوبـًا أن يقضيها عنه 

ولـده األكرب عـىل تفصيـل مذكـور يف حمله. 
سؤال: ما هي الصلوات املستحبة؟

الرواتـب  أمههـا  كثـرية  املسـتحبة  الصلـوات  اجلـواب: 
اليوميـة: ثـامن للظهـر قبلهـا، وثـامن بعدهـا قبـل العرص 
للعـرص، وأربـع بعـد املغرب هلـا، وركعتان مـن جلوس 
الليـل،  تعـّدان بركعـة بعـد العشـاء هلـا، وثـامن صـالة 
وركعتـا الشـفع بعدهـا، وركعـة الوتـر بعدهـا، وركعتا 
الفجـر قبـل الفريضـة، ويف يوم اجلمعـة يزاد عىل السـت 
عـرشة أربـع ركعات قبل الـزوال، وهلـا آداب مذكورة يف 
 .)H( حملهـا، مثل كتاب مفتـاح الفالح للمحقـق البهائي

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تغتر بسالمة جسم معرض لآلفات؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف تفرح بعمر تنقصه الساعات؟(.
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وختتـص الظهـر مـن أولـه بمقـدار أدائهـا، والعرص من 
آخـره كذلك، ومـا بينهام مشـرتك بينهام.

سؤال: ما املقصود من الزوال؟
اجلـواب: الـزوال هـو املنتصـف مـا بني طلوع الشـمس 
وغروهبـا، ويعـرف بزيـادة ظـل كل شـاخص معتـدل 

بعـد نقصانـه أو حـدوث ظلـه بعـد انعدامه.
سؤال: ما هو وقت صالة العشاءين؟

املغـرب  مـن  للمختـار  العشـاءين  وقـت  اجلـواب:   

إىل نصـف الليـل، وختتـص املغـرب مـن أولـه بمقـدار 
أدائهـا، والعشـاء مـن آخـره كذلك ومـا بينهام مشـرتك 
بينهـام، وأمـا املضطر لنوم أو نسـيان أو حيـض أو غريها 
فيمتـد وقتهـام لـه إىل الفجـر الصـادق، وختتص العشـاء 
مـن آخره بمقـدار أدائها، واألحوط وجوبـًا للمتعمد يف 
التأخـري إىل نصـف الليل اإلتيـان هبام قبل طلـوع الفجر 
مـن دون نيـة القضـاء أو األداء، ومـع ضيـق الوقت يأيت 

بالعشـاء ثـم يقضيهـا بعـد قضـاء املغـرب احتياطًا.
سؤال: ما املقصود من نصف الليل؟

اجلـواب: نصـف الليـل هـو منتصـف مـا بـني غـروب 
والفجـر. الشـمس 

 سؤال: متى يتحقق الغروب؟ 

اجلـواب: يعرف الغـروب بذهاب احلمـرة املرشقية عند 
الشـك يف سـقوط القرص واحتـامل اختفائـه باجلبال أو 
األبنيـة أو األشـجار أو نحوهـا، وأمـا مـع عـدم الشـك 
فـال يـرتك مراعـاة االحتيـاط بعـدم تأخـري الظهرين إىل 
سـقوط القرص وعدم نيـة األداء والقضاء مـع التأخري، 

وكـذا عـدم تقديم صـالة املغـرب عـىل زوال احلمرة.
سؤال: ما هو وقت صالة الصبح؟

اجلـواب: وقـت الصبح مـن طلـوع الفجر الصـادق إىل 
الشـمس.  طلوع 

سؤال: ما املقصود من الفجر الصادق؟
يف  املعـرتض  البيـاض  هـو  الصـادق  الفجـر  اجلـواب: 
األفـق الـذي يتزايـد وضوحـًا وجـالًء، وقبلـه الفجـر 
الـكاذب، وهـو البيـاض املسـتطيل مـن األُفـق صاعـدًا 
يتناقـص ويضعـف حتـى  الـذي  السـامء كالعمـود  إىل 

ينمحـي. 
سـؤال: عندمـا يـؤذن املـؤذن نصـي فـورًا؟ او نرتّيـث 

قليـاًل؟
اجلـواب: ال تصـح الصـالة اال مـع تيقـن طلـوع الفجر 

بحيـث يمكـن رؤيته.
سـؤال: هـل جيوز الصـالة واملؤذن يـؤذن مـع العلم بأن 

الصـالة دخل؟ وقت 
اجلواب: ال مانع منه إذا دخل الوقت الرشعي.

سـؤال: إذا صـىل املصـي قبـل وقـت الصالة ملدة شـهر 
وتبـني ان الوقـت غـري صحيـح فهـل عليـه القضاء؟

قبـل  الصـالة مجيعهـا وقعـت  بـأن  إذا علـم  اجلـواب: 
القضـاء. عليـه  وجـب  الوقـت 

سـؤال: لقـد صليـت صـالة الصبـح عـىل ظـن بأنـه قد 
أذن الصـالة الصبـح وبعد نصف سـاعة سـمعت املؤذن 

يـؤذن فلم أعـد الصـالة مـرة أخرى فـام احلكم؟
الوقـت  قبـل  كانـت  صالتـك  ان  تبـني  إذا  اجلـواب: 

االعـادة. فيجـب 
سـؤال: هـل يمكـن التعويـل عـىل التقاويـم يف دخـول 

الوقـت؟
اجلواب: يمكن إذا اوجبت الوثوق.

سـؤال: ظهر تقويم لسـامحة السـيد السيسـتاين ملواقيت 
الصـالة وتـم توزيعـه عـىل احلسـينيات سـؤايل هـو مـا 
عـن  الفجـر  صـالة  تأخـري  االحتيـاط  مقتـي  معنـي 
احلـول املوجـود ب 13 دقيقـة علام اننا نصي بعد سـامع 

االذان مـن احلسـينية مبـارشة؟
ـ  اجلـدول  يف  ذكـر  بـام  الوثـوق  حصـل  إذا  اجلـواب: 
تلـزم  مل  ـ  اخلـربة  اهـل  املشـهور عنـد  ملـا هـو  املوافـق 

املذكـور. االحتيـاط  مراعـاة 
سـؤال: هل االسـتيقاظ ألداء صالة الفجـر واجب، أي 
هـل انـه جيب عىل املكلـف ان يؤقـت املنبه )السـاعة( او 

اشـبه إليقاظه؟ ما 
اجلـواب: نعـم إذا عـّد تركـه نـوع اسـتخفاف بالصالة 

وهتـاون يف ادائهـا.
سـؤال: هنـاك اوقـات حرجـة ال يمكـن للمصـي فيهـا 
معرفـة الوقـت )هل انتهـي ام ال( فام هـي وظيفة املصي 

يف هـذه احلالة؟
اجلـواب: يأيت هبا واألحـوط االويل ان تكـون بنية االعم 

والقضاء. االداء  من 

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تغتر بسالمة جسم معرض لآلفات؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف تفرح بعمر تنقصه الساعات؟(.



تفسـري القـرآن

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ8

السخرية واالستهزاء
ــْرًا  ــوا َخ ــْوٍم َعَســى َأْن َيُكوُن ــْن َق ــوٌم ِم ــَخْر َق ــوا ال َيْس ــَن آَمنُ ِذي ــا الَّ َ ــا َأيُّ f َي

  Y َّــن ــْرًا ِمنُْه ــنَّ َخ ــاٍء َعَســى َأْن َيُك ــْن نَِس ــاٌء ِم ــْم َوال نَِس ِمنُْه

اهتـم القرآن املجيـد ببناء املجتمع اإلسـامي عىل أسـاس 
املعايـر األخاقيـة وبّينـت النصـوص الدينيـة الكثـر من 
هـذه املعايـر، ويف مقابـل ذلـك بّينـت بعـض النصـوص 
األمـور التـي توجـب هـدم البنـاء االجتامعي والتـي منها 
السـخرية واالسـتهزاء: )وهـو ذكر ما يسـتحقر ويسـتهان 
به اإلنسـان بقول أو إشـارة أو فعل تقليـدا بحيث يضحك 
منـه بالطبـع(، واخلطـاب يف هذه اآليـة موجـه إىل املؤمنني 
كافـة فهو يعـم الرجال والنسـاء وينـذر اجلميـع أن جيتنبوا 
هـذا اخللق القبيح، ألن أسـاس السـخرية واالسـتهزاء هو 
اإلحسـاس باالسـتعاء والغرور والكرب وأمثـال ذلك، أو 
العـداوة، أو إرادة إضحـاك اآلخرين والتسـلية، أو مرافقة 
أهـل السـوء وجماملتهـم، واالسـتعاء أو التكـرب غالبـا ما 
يكون أساسـه القيـم املاديـة والظواهر املاديـة فمثا: فان 
يـرى نفسـه أكثر مـاال من اآلخـر أو يـرى نفسـه أمجل من 
غـره أو أنـه يعد مـن القبيلة املشـهورة واملعروفـة أكثر من 
سـواها، وربـام يسـوقه تصـوره بأنـه أفضـل مـن اجلامعـة 
السـخرية منهـم، يف  الفانيـة علـام وعبـادة ومعنويـة إىل 
التـي  )التقـوى(  الواقعـي عنـد اهلل هـو  املعيـار  أن  حـني 
تنسـجم مـع طهـارة القلـب وخلـوص النيـة والتواضـع 

واألخـاق واألدب!.
وال يصـح ألي أحـد أن يقـول أنـا أفضـل عنـد اهلل مـن 
سـواي، ولذلك عـد حتقر اآلخريـن والتعـايل بالنفس من 
أسـوأ األمـور وأقبـح العيـوب األخاقيـة التـي يمكن أن 

تكـون هلـا انعكاسـات سـلبية يف حيـاة النـاس مجيعا.
سبب النزول:

ذكـر املفـرون هلذه اآليـة شـأنا يف نزوهلا بل شـؤونا خمتلفة، 
منهـا أن مجلـة: )ال َيْسـَخْر َقـوٌم ِمـْن َقـْوٍم( نزلـت يف -ثابت 
بـن قيـس - الـذي كان ثقيـل السـمع وكان حـني يدخـل 
املـكان  لـه  (وُيوّفـر   O(النبـي إىل جنـب  املسـجد جيلـس 
عنده ليسـمع حديـث النبي)O(، وذات مرة دخل املسـجد 
يف  وجلسـوا  صاهتـم  مـن  فرغـوا  قـد  كانـوا  واملسـلمون 
أماكنهـم، فكان يشـق اجلموع ويقول: تفّسـحوا، تفّسـحوا، 
حتـى وصل إىل رجـل من املسـلمني فقال له: أصبت جملسـا 
فاجلـس: أي اجلس)مكانـك هنا(فجلس خلفـه مغضبا فلاّم 
انجلـت الظلمـة فقـال ثابـت لذلك الرجـل: من أنـت فقال 
الرجـل: أنا فـان، فقال ثابت: بـل أنت ابن فانـة؟ ! وذكر 
اسـم أمـه بـام يكـره مـن لقبهـا.. وكانت تعـرف بـه يف زمان 
اجلاهلية فاسـتحيى ذلـك الرجل وطأطأ برأسـه إىل األرض، 

فنزلـت اآليـة وهنـت املسـلمني عن مثـل هـذا العمل..
وقيـل إن مجلـة: )َوال نَِسـاٌء ِمـْن نَِسـاٍء( نزلـت يف أم سـلمة 
إحـدى أزواج النبـي )O( ألهنا كانت تلبس لبوسـا خاصا 
أو ألهنـا كانـت قصـرة فكان بعـض النسـاء يسـخرن منها، 
فنزلـت اآليـة وهنت عن مثـل هذه األعـامل. )راجع تفسـر جممع 

البيـان، ج 9، ص 135، األمثـل: ج16، ص544(.
التفسري:

ِذيـَن آَمنُوا ال َيْسـَخْر َقـوٌم ِمـْن َقْوٍم(  َـا الَّ قولـه تعـاىل: )َيـا َأيُّ
أي: بعـض املؤمنـني مـن بعـض، والقـوم خمتـّص بالرجال، 

قال أمير المؤمنين Q:)كيف ال يزهد في الدنيا من يعرف قدر اآلخرة؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يجد لذة العبادة من ال يصوم عن الهوى؟(.
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َجـاُل  ألهّنـم القـّوام بأمـور النسـاء، كـام قـال اهللَّ تعـاىل: )الرِّ
آل  أقـوم  زهـر:  وكقـول  النسـا:34،  النَِّسـاِء(  َعـىَل  اُمـوَن  َقوَّ
حصـن أم نسـاء. وأّمـا قوهلـم: قـوم عاد وقـوم فرعـون، فإّما 
التغليـب، أو لوجـه آخـر، واختيـار صيغـة اجلمـع يف  عـىل 

القـوم ألّن السـخرّية تغلـب يف املجامـع.
ثـّم ذكرت اآلية العلَّـة املوجبة للنهي عن االسـتهزاء، فقالت: 
)َعَسـى َأْن َيُكوُنـوا َخـْرًا ِمنُْهـْم( أي جيب أن يعتقـد كّل أحد 
أّن املسـخور منـه رّبام يكـون عند اهللَّ خـرا من السـاخر، ألّن 
النـاس ال يطَّلعـون إالَّ عـىل ظواهـر األحـوال، وال علـم هلم 
باخلفّيـات. وإّنـام الَّذي له قيمـة عند اهلل هو خلـوص الضامئر 
وتقـوى القلـوب، وال علـم هلم بذلـك، فينبغـي أن ال جيرتئ 
أحـد عـىل االسـتهزاء بمـن تزدريـه عينـه، إذا رآه رّث احلال، 
أو ذا عاهـة يف بدنـه، أو غـر لبـق يف حمادثتـه، فلعلَّـه أخلـص 
ضمـرا وأتقـى قلبـا ممّـن هـو عىل ضـّد صفتـه، فيظلم نفسـه 

بتحقـر مـن وّقـره اهلل، واالسـتهانة بمن عظَّمـه اهلل تعاىل.
بعـض  تسـخر  وال  أي:  نِسـاٍء(  ِمـْن  نِسـاٌء  قولـه:)َوال 
( وتنكر  املؤمنـات مـن بعـض )َعسـى َأْن َيُكـنَّ َخـْرًا ِمنُْهـنَّ
القـوم والنسـاء حيتمـل أن يـراد: ال يسـخر بعـض املؤمنـني 
 واملؤمنـات مـن بعض، أو غر ذلـك. زبدة التفاسـر: ج6، ص425 .

ومـن سـخر مـن األبريـاء فهو ظـامل وسـفيه، وقـد هـدده اهللَّ 
بأشـد العقوبـات، من ذلك قولـه عز من قائـل: )َفَيْسـَخُروَن 
ِمنُْهـْم َسـِخَر اهللَُّ ِمنُْهـْم وهَلُـْم َعـذاٌب َألِيـٌم( التوبـة: 80، وقوله: 
ِذيـَن آَمنُـوا َيْضَحُكـوَن وإِذا  ِذيـَن َأْجَرُمـوا كاُنـوا ِمـَن الَّ )إِنَّ الَّ
وا ِبِـْم َيَتغاَمـُزوَن وإَِذا اْنَقَلُبـوا إىِل َأْهِلِهُم اْنَقَلُبـوا َفِكِهنَي(  َمـرُّ
آخـر   » َيْضَحُكـوَن  ـاِر  اْلُكفَّ ِمـَن  آَمنُـوا  ِذيـَن  الَّ )َفاْلَيـْوَم  إىل  
ـَزٍة مُلََزٍة(. التفسـر الكاشـف: ج7،  املطففـني، وقولـه: )َوْيٌل لُِكلِّ ُهَ

ص116
كلمة نورانية:

وههنـا حكمة بالغـة لإلمام زيـن العابديـن ) Q ( تتصل بذا 
املوضـوع، وكأن اإلمـام يقصـد بحكمتـه تفسـر قولـه تعاىل: 
)ال َيْسـَخْر َقـْوٌم ِمـْن َقـْوٍم َعسـى َأْن َيُكوُنـوا َخـْرًا ِمنُْهـْم(. 

هي: وهـذه 
)إيـاك أن تتكلـم بـام سـبق إىل القلـب إنـكاره وان كان عندك 
أن توسـعه  فليـس كل مـن تسـمعه رشا يمكنـك  اعتـذاره، 
عـذرا.. واجعـل من هـو أكرب منـك بمنزلة الوالـد، والصغر 
بمنزلـة الولـد، والـرتب بمنزلـة األخ، فـأي هـؤالء حتـب أن 
هتتـك سـرته؟ وان عـرض لـك الشـيطان ان لـك فضـا عىل 
غـرك فانظـر: ان كان أكـرب منـك فقـل: قـد سـبقني باإليامن 
والعمـل الصالـح فهو خر منـي، وان كان أصغـر منك فقل: 
قد سـبقته باملعايص والذنـوب فهو خر منـي، وان كان تربك 
فقـل: أنـا عـىل يقـني مـن ذنبي ويف شـك من أمـره فـام يل أدع 

يقينـي لشـكي، وان رأيـت النـاس يعظمونـك فقـل: 
هـذا فضـل أخـذوا بـه، وان رأيـت منهم جفـاء فقل: 
هـذا لذنـب أحدثتـه، فإنـك إن فعلـت ذلـك سـّهل 
اهلل عليـك عيشـك وكثـر أصدقـاؤك وقـّل أعـداؤك، 
وفرحـت برّبهم، ومل تأسـف عـىل جفاء مـن جفاك(.

املوضـوع  هـذا  يف  واحلكـامء  العلـامء  قـال  ومهـام 
فلـن يزيـدوا شـيئا عـام انطـوت عليـه هـذه احلكمـة 
البالغـة... وال بـدع فـإن قائلهـا ابن الوحـي، وخازن 

بأدبـه. واملتـأدب  علمـه، 
عالج السخرية واالستهزاء: 

بالعلـم  عامـة  بصـورة  الرذيلـة  هـذه  عـاج  ويتـم 
تفصيـي  وبشـكل  والعمـل، 

أما العاج بالعلم: 
باملؤمـن  واالسـتهزاء  بالسـخرية  أنـه  يعلـم  أن   -1

وسـخطه.  تعـاىل  اهلل  مـن  ملعصيـة  يتعـرض 
2- أن يعلـم أنـه كـام ال حيـب أن َيسـخر بـه أحـد من 
النـاس، فكذلـك اآلخـرون ال حُيبـون أن يسـخر بم 

 . حد أ
3- أن يعلـم اإلنسـان أنه يف يوم مـن األيام قد يصاب 
بنقـص يف يشء متعلق بجسـده أو أهلـه أو ماله الدنيا 
دار بـاء- فكـام ال يقبـل بسـخرية اآلخريـن منـه فا 

يسـخر من غره. 
4-  أن يعلـم اإلنسـان أنـه مهـام بلـغ من كـامل اخللقة 
واملكانـة فهنـاك مـن هـو أحسـن منـه خلقـة ومكانـة 

وأفضـل منـه وقـد يسـلط اهلل عليـه فيسـخر منه. 
هــ/ أن يعلم أنه قد يسـخر ويسـتهزأ بويل مـن أولياء 

اهلل تعاىل وهـو ال يعلم.
وأما العاج بالعمل:

1-  املراقبة التامة للنفس وحماسبتها. 
واالسـتهزاء  السـخرية  بعـدم  النفـس  معاهـدة    -2

باآلخريـن. 
3-  التفكـر يف الـكام قبـل التلفظ به فـإن كان خرًا 

فليصمت.  وإال 
واما العاج التفصيي:  

فيكـون بالنظـر إىل السـبب الباعـث له عىل السـخرية 
باالسـتعاء  اإلحسـاس  منهـا  والتـي  واالسـتهزاء، 
والغـرور والكـرب وأمثال ذلـك، أو العـداوة، أو إرادة 
إضحـاك اآلخريـن والتسـلية، أو مرافقـة أهل السـوء 

وجماملتهـم، وعـاج هذه األسـباب.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف ال يزهد في الدنيا من يعرف قدر اآلخرة؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يجد لذة العبادة من ال يصوم عن الهوى؟(.



حماسـن الكلم

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ10

ِن  1- َعـْن ِهَشـاِم ْبِن َسـامِلٍ َعـْن ُزَراَرَة َقـاَل ُقْلـُت ألَِب َجْعَفـٍر )Q(: َأْخرِبْ
َعـْن َمْعِرَفـِة اإِلَمـاِم ِمنُْكـْم َواِجَبـٌة َعـىَل مَجِيـِع اخْلَْلـِق َفَقـاَل: )إِنَّ اهلل َعـزَّ 
ًة هلل َعـىَل مَجِيِع  اِس َأمْجَِعنَي َرُسـوالً وُحجَّ ـدًا )O( إىَِل النَـّ وَجـلَّ َبَعـَث حُمَمَّ
َقه َفإِنَّ  َبَعـه وَصدَّ ـٍد َرُسـوِل اهلل واتَّ َخْلِقـه يِف َأْرِضـه َفَمـْن آَمـَن بِاهلل وبُِمَحمَّ
ا َواِجَبٌة َعَلْيـه وَمْن مَلْ ُيْؤِمـْن بِـاهلل وبَِرُسـولِه ومَلْ َيتَّبِْعه ومَلْ  َمْعِرَفـَة اإِلَمـاِم ِمنَـّ
ُهـاَم َفَكْيـَف جَيِـُب َعَلْيـه َمْعِرَفُة اإِلَمـاِم وُهـَو اَل ُيْؤِمُن  ْقـه وَيْعـِرْف َحقَّ ُيَصدِّ
ُهـاَم(، َقـاَل: ُقْلُت: َفـاَم َتُقـوُل فِيَمْن ُيْؤِمـُن بِاهلل  بِـاهلل وَرُسـولِه وَيْعـِرُف َحقَّ
ُق َرُسـوَله يِف مَجِيـِع َمـا َأْنـَزَل اهلل جَيِـُب َعـىَل ُأوَلِئـَك َحـقُّ  وَرُسـولِه وُيَصـدِّ
َمْعِرَفتُِكـْم َقـاَل: )َنَعْم أَلْيَس َهـُؤاَلِء َيْعِرُفـوَن ُفَانًا وُفَانًا(، ُقْلـُت َبىَل َقاَل: 
ـِذي َأْوَقَع يِف ُقُلوِبِـْم َمْعِرَفَة َهُؤاَلِء واهلل َمـا َأْوَقَع َذلَِك  )أَتـَرى َأنَّ اهلل ُهـَو الَّ
.) نَـا إاِلَّ اهلل َعزَّ وَجلَّ ـْيَطاُن اَل واهلل َمـا َأهْلَـَم امْلُْؤِمنِـنَي َحقَّ يِف ُقُلوِبِـْم إاِلَّ الشَّ

الرشح:
أراد اإلمـام )Q( بقولـه: )َعـىَل مَجِيـِع َخْلِقـه(، بحيث ال يشـذُّ منهم واحد 

سـواء آمن بـاهلل وبرسـوله أو مل يؤمن.
دًا )O((، هـو حاصل جواب  وقولـه )Q(: )إِنَّ اهلل َعـزَّ وَجـلَّ َبَعـَث حُمَمَّ
سـول واجبـة عـىل اخللق كّلهـم وأما معرفـة اإلمام منّـا فإّنام  أنَّ معرفـة الرَّ
جيـب عـىل َمـن آمـن بـاهلل ورسـوله لثبـوت اإلمـام بأمرهـا. وأّمـا َمـن مل 
الً معرفتهام واإليـامن بام فـإذا عرفهام وآمن  يؤمـن بـام فإّنام جيـب عليـه أوَّ
بـام وجـب عليه معرفـة اإلمام منّـا واإليامن به ملـا عرفت فقـد الح منه أنَّ 
دُّ إليه والتسـليم له كام  اإلمـام حّجـة من قبلهـام وإذا كان كذلك وجب الـرَّ

دُّ إليهام والتسـليم هلام. وجـب الـرَّ
َقـه َفإِنَّ  َبَعه وَصدَّ ـٍد َرُسـوِل اهلل واتَّ ثـم قـال )Q(: )َفَمْن آَمَن بِـاهلل وبُِمَحمَّ
ا َواِجَبـٌة َعَلْيـه(، هذه الرشطّيـة دّلت عىل لـزوم وجوب  َمْعِرَفـَة اإِلَمـاِم ِمنَـّ
معرفـة اإلمـام عـىل كلِّ َمن آمن بـاهلل وبرسـوله ألنَّ اإليامن بـام ال يتحّقق 
سـول ومـا جـاء بـه وممّا  إالّ بمعرفتهـام وباإلقـرار بجميـع مـا أنـزل إىل الرَّ
أنـزل إليـه وجاء بـه والية اإلمـام، ويلزم من ذلـك أنَّ َمن مل يعـرف اإلمام 
مل يؤمـن بـاهلل وبرسـوله لفقـد ذلك اإلقـرار املعتـرب يف حقيقة اإليـامن بام، 

ولتعّلـق معرفتـه حينئذ بـاهلل ورسـوله اخرتعهـام بزعمه كام مـرَّ آنفًا.
وقولـه )Q(: )وَمـْن مَلْ ُيْؤِمـْن بِاهلل وبَِرُسـولِه(، دّلت هـذه الرشطّية عىل أنَّ 

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تبقى على حالتك والدهر مسرع في إحالتك؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يسلم من عذاب القبر المتسرع إلى اليمين الفاجرة؟(.
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َمـن مل يؤمـن بـاهلل وبرسـوله ال جيـب عليـه معرفـة اإلمـام وإّنام جيـب عليه 
الً وبالـّذات معرفتهـام واإليـامن بـام، ثـمَّ جيـب عليـه بعـد ذلـك معرفة  أوَّ

اإلمام.
وقولـه )Q(: )وُهـَو اَل ُيْؤِمُن(، بيان للمازمة توضيحـه أّن وجوب معرفة 
اإلمـام فرع ملعرفتهـام واإليامن بام لثبـوت ذلك من قوهلـام، وانتفاء األصل 
الً معرفة األصل واإليـامن به فإذا  يوجـب انتفـاء الفـرع، فالواجب عليـه أوَّ

حتّقق ذلـك وجب عليه معرفـة الفرع.
وُفَانـًا(، االسـتفهام  ُفَانـًا  َيْعِرُفـوَن  َهـُؤاَلِء  أَلْيـَس  )َنَعـْم   :)Q( وقولـه
لتقريـر املخاطـب عـىل املنفـي وهـذا الـكام إّمـا مّتصل بـام قبله لبيـان أنَّ 
االُّمـة اّتفقـوا عـىل وجـوب معرفـة حـقِّ اإلمـام إالّ أنَّ هـؤالء أخطـاؤا يف 

تعيينـه إلغـواء الشـيطان واملؤمنـون أصابـوا يف إتباعهـم. 
أو اسـتئناف لدفـع مـا عسـى خيتلـج يف قلـب املخاطب مـن أّنـه إذا وجب 
عـىل كلِّ َمـن آمـن بـاهلل وبرسـوله أن يعـرف اإلمـام منكـم لوجـود النصِّ 
فـع أنَّ  منهـام فيكـم فكيـف عـرف هـؤالء إمامـًا من غركـم وتوضيـح الدَّ
ذلـك إّنام هـو من إغواء الشـيطان ونفثـه يف قلوبم كام هـو دأب اخلبيث يف 
إضـال النـاس ال مـن إهلـام اهلل تعـاىل وإّنـام أهلم اهلل تعـاىل حّقنـا يف قلوب 
املؤمنـني اّلذيـن آمنـوا باهلل برسـوله وبجميـع ما أنـزل إليه. وفيـه تنبيه عىل 

أنَّ هـؤالء ليسـوا بمؤمنني.
ـوَب ْبـِن احْلُـرِّ َعـْن َأِب َبِصٍر َعـْن َأِب َعْبـِد اهلل )Q( يِف َقـْوِل اهللَّ  2- َعـْن َأيُّ
ْكَمـَة َفَقـْد ُأوِتَ َخْرًا َكثِـرًا( َفَقـاَل: )َطاَعُة اهلل  : )وَمْن ُيـْؤَت احْلِ َعـزَّ وَجـلَّ

اإِلَماِم(. وَمْعِرَفـُة 
الرشح:

قولـه: )َطاَعـُة اهلل وَمْعِرَفـُة اإِلَمـاِم( إّنـام نسـب املعرفـة إىل اإلمـام والطاعة 
إىل اهلل ألنَّ معرفـة اإلمـام مسـتلزمة ملعرفـة اهلل وطاعـة اهلل تعـاىل مسـتلزمة 
لطاعـة اإلمـام، فرجـع الـكام إىل أنَّ احلكمـة طاعـة اهلل وطاعـة اإلمـام 
ومعرفتهـام فتكـون املعرفة إشـارة إىل احلكمـة النظرّية والطاعـة إىل احلكمة 

. لعملّية ا

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تبقى على حالتك والدهر مسرع في إحالتك؟(.قال أمير المؤمنين Q:)كيف يسلم من عذاب القبر المتسرع إلى اليمين الفاجرة؟(.

احللقة الثانية
من كتاب الكايف
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مســاجدنــا

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ12

  لقـد أولـت ماليزيـا أهيـة خاصـة وكبـرة للمسـاجد ممـا جعلهـا تتفنـن يف عامرهتـا 
وبنائهـا الفنـي اجلميـل واختيـار أمجـل األماكـن إلقامتها، لذلـك كان مـن أولويات 
السـياح إىل ماليزيـا زيارة هـذه املـزارات الدينية والفنيـة الرائعة، وكل من يسـافر اىل 

ماليزيـا ال خيلـو حديثـه عـن املسـاجد اجلميلـة التي زارهـا يف هـذا البلد.
ومسـجد زاهـر هـو أحـد املسـاجد اجلميلـة والرائعـة يف ماليزيـا وُيعد مسـجد زاهر 
اللؤلـؤة الثمينـة ملدينـة آلـور سـنار عاصمـة والية قـدح يف ماليزيـا،، وهو مـن أرقى 
وأهـم املـزارات يف هـذه الواليـة املاليزيـة، وهـو أحـد العامـات املعامريـة املميـزة 
ويصنـف عـىل أنـه أحـد أمجـل مسـاجد العـامل، ويقـع عـىل مقربـة مـن مركـز املدينة 
بحيـث يمكـن الوصـول إليه بسـيارة أجـرة أو احلافات العامـة، ويبعـد قرابة 430 
كـم عـن العاصمـة كواالملبـور، وهو مسـجد قديم نسـبيًا ويتجـاوز عمـره املائة عام 
حيـث تـم بنـاؤه يف عـام 1912م، وتبلـغ مسـاحته 11،558 مـرت مربـع، ويتسـع 
املسـجد لقرابـة 3 آالف مـن املصّلني، كام حتيطه حديقة واسـعة ومجيلـة للتنزه وجتمع 

العائات.
 يمـزج هـذا املسـجد بني نمـط العـامرة املاليزية والفارسـية وهـو املسـجد الوحيد يف 
البـاد بقبـاب سـوداء، ويعتمـد يف سـحره عـىل تضـاد اللونـني األبيض واألسـود، 
وهـو من اخلارج يشـبه القصـور العريقـة ومن الداخل متـأه الزخـارف ويتكون من 
قاعـة الصـاة الكبـرة التـي تعلوها قبـة املسـجد الرئيسـية وأربع رشفـات تعلو كل 
منهـا قبـة أيضًا ليصبـح عدد قباب املسـجد الزاهر مخـس قباب أضافت عىل املسـجد 
مجـاالً سـاحرًا، وهـذه القباب اخلمسـة هـي رمـز ألركان اإلسـام اخلمسـة،وأخرًا 
يعتـرب املسـجد الزاهـر يف واليـة قـدح يف ماليزيـا من أمجـل التحـف الفنيـة العمرانية 

ماليزيا.    يف 
املسلمون يف ماليزيا:

ماليزيا: املوقع واملساحة والسكان:
تقـع ماليزيـا يف جنوب رشق آسـيا، وتنقسـم إىل إقليمني يفصل بحـر الصني اجلنوب 
بينهـام، تبلغ مسـاحة ماليزيـا 330803كم مربـع، وهي مكونة مـن 13 والية وثاثة 

أقاليم احتادية، عاصمتهـا كواالملبور.
يبلغ عدد السكان حسب تقدير عام 2014 حوايل 30073353 نسمة.

ماليزيـا دولـة متعـددة األعـراق، يتكّون سـكاهنا من ثاثـة أعراق رئيسـية هم املايو 
ويمّثلـون أغلب السـكان بنسـبة )57%( ويليهـم الصينيـون )27%(، واهلنود )%7(، 

إضافـة إىل بعض اجلنسـيات األخرى، 
اإلسـام هـو الديـن الرسـمي يف أغلـب الواليـات املاليزيـة وهـو أكـرب األديـان يف 
ماليزيـا، يبلـغ عـدد املسـلمني وفقـًا لتعـداد السـكان عـام 2000م، مـا يقـرب مـن 
 ،)%9.1( يشـكلون  واملسـيحيون   ،)%19.2( البوذيـة  تشـكل  بينـام   )%60.4(
فاهلنـدوس بنسـبة )6.3%( وباقـي الديانـات األخـرى تشـّكل نسـبة )0.2%( من 

ماليزيا  سـكان 
أمـا اللغة الرسـمية فهي لغـة املايوية، وتسـتعمل االنكليزية عىل نطاق واسـع، وإىل 

جانبهـا الصينية واهلنديـة، والعملة هي الرينكيـت املاليزي.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تنسى الموت وآثاره تذكرك؟(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف ال يوقظك بيات نقم اهلل وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطوته؟(.
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تاريخ اإلسالم يف ماليزيا:
إن دخـول اإلسـام إىل ماليزيـا كان بسـبب وصـول بعـض املسـلمني إىل جنـوب رشقي 
آسـيا مـن أجـل األعـامل التجاريـة، ولقـد كان هـؤالء املسـلمون متمسـكني بالتعاليـم 
اإلسـامية وخاصـة األخاقيـة منهـا حيـث محلـوا معهـم هـذه الصفـات احلميـدة إىل 
تلـك البـاد وكانـوا قـدوة حسـنة لغرهـم، وقـد عملـوا عـىل تطبيـق ذلـك ممـا أدى إىل 
تأثـر املاليزيـني بـم ودخوهلـم لإلسـام، ثم عّم اإلسـام شـبه جزيـرة املايو كلهـا وما 
جاورهـا بعـد ذلـك، وقد كان مظفـر شـاه األول هو آخر ملـك هندويس حيكـم قدح؛ إذ 

اعتنـق اإلسـام وأسـس سـلطنة قـدح، التـي ظلـت قائمـة حتـى اليوم.
وقـد تـواىل اعتنـاق سـكان املوانـئ التجاريـة السـاحلية يف كل مـن ماليزيـا وإندونيسـيا 
لإلسـام بطريقة سـلمية، حتى أصبح اإلسـام بحلول القرنني اخلامس عرش والسـادس 

عـرش املياديـني هـو الديـن الغالب عـىل شـعب املايو.
وأصبـح اسـم ماليزيـا مرتبطـًا ارتباطـًا قويـًا باإلسـام، عـىل الرغـم مـن أّن االسـتعامر 

الغـرب قـد حـاول القضـاء عـىل اإلسـام يف املنطقـة.
اإلسالم والدولة:

ممـا ال شـك فيـه أن اإلسـام هـو أكثـر األديـان انتشـارًا يف ماليزيـا عـىل الرغم مـن تعدد 
العرقيـات واألديـان، وينـص الدسـتور املاليـزي عىل أن اإلسـام هـو ديـن الدولة، غر 
أن القانـون والترشيـع املاليزيـني يعتمدان باألسـاس عىل القانـون اإلنجليـزي العام، وال 
تطبـق الرشيعـة اإلسـامية إال عـىل املسـلمني، ويقتـر تطبيقهـا يف ماليزيـا عىل مسـائل 
األرسة والشـعائر الدينيـة، وهـو مـا أدى إىل الكثـر من اجلدل حـول هويـة ماليزيا، وهل 

هي دولـة علامنيـة أم دولة إسـامية.
ورغـم أن اإلسـام هـو الديـن الرسـمي يف ماليزيـا إال أن احلريـة الدينيـة تسـمح للناس 
باعتنـاق أي ديـن وأداء الشـعائر الدينية، فامللـك ورئيس الوزراء وحـكام واليات ماليزيا 

جيـب أن يكونـوا مسـلمني أما أعضـاء جملس الـوزراء فليـس بالرضورة.
  الشيعة يف ماليزيا:

مل يكـن يف السـابق أي وجود للشـيعة يف ماليزيا، وأغلـب املوجودين اليوم مـن أتباع أهل 
البيـت)K( هـم أصـًا مـن أهـل السـنة وأصبحوا شـيعة، ألجـل هذا تـرى أن الشـيعة 
يمتلكـون عاقـات جيـدة مع أهل السـنة، واخـذ أتباع أهل البيـت K بالتزايـد يومًا بعد 
يـوم يف ماليزيـا حتـى جتـاوز عددهم اليوم حـوايل الـ 30 ألفـًا، يسـكنون يف مناطق خمتلفة 

مـن ماليزيـا، وتتواجد النسـبة األكرب من الشـيعة يف العاصمـة كواالملبور.
  وتعتـرب األنشـطة الدينيـة للشـيعة والشـعائر احلسـينية بالتحديـد حمـط أنظـار العديدين 
خصوصـًا وسـائل اإلعـام احلكوميـة التـي تنقـل فعاليـات تلـك الشـعائر عـىل مـدى 
شـهري حمـرم وصفـر، ويذكـر أن هنـاك عـددًا مـن الـوزراء يف احلكومـة املاليزيـة قـد 
تشـّيعوا، باإلضافـة إىل وجود عـدد كبر من الشـيعة يف اجليش واحلرس امللكـي املاليزي، 
وتوجـد عـدة مسـاجد للشـيعة يف كواالملبـور وجوهـور ورسواك، كام تم إنشـاء عدد من 
احلسـينيات واملـدارس للتعليـم الدينـي، ممـا أدى إىل تقوية الوعـي الديني عند الشـيعة يف 

ماليزيا.

قال أمير المؤمنين Q:)كيف تنسى الموت وآثاره تذكرك؟(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف ال يوقظك بيات نقم اهلل وقد تورطت بمعاصيه مدارج سطوته؟(.
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العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ14

)K( آداب اجمللس يف مدرسة أهل البيت
احللقة األوىل

اإلسـام يعتمـد يف هنجـه العـام عـىل هتذيـب النفـس اإلنسـانية قبـل كل يشء، وقـد شـملت تعاليمه مجيـع جوانب 
احليـاة، بحيـث مل تـرتك هـذه التعاليم فضيلة مـن الفضائل أال دعـت أليها وحّثت عىل التمسـك بـا، ومل تدع يف نفس 
الوقـت أي رذيلـة مـن الرذائـل أال نبهـت عنهـا وعـن أخطارها وأمـرت باالبتعـاد عنها،حتـى غدت حياة اإلنسـان 
منظمـة وفـق قانـون اهلي حمكـم دقيق، وحتتوي رسـالة اإلسـام عـىل حب العقيـدة واإليـامن والسـلوك واألخاق، 
وهدفهـا األول واألسـاس هـو تربيـة النفـوس تربيـة قويمـة، وتنشـئتها عـىل مبـادئ احلق واخلـر وتكويـن املجتمع 

القـوي الذي يستمسـك بـذه املبادئ واألسـس.
واألخـاق أهـم عنـر يف تكويـن الفـرد املثـايل واألرسة السـليمة، واملجتمع الراقـي والدولـة املتقدمـة، ومن أجل 
ذلـك حـرص اإلسـام أشـد احلـرص عـىل إعـداد املجتمـع وهتذيبـه، فاألخـاق الفاضلـة هـي التـي تعصـم هـذه 
املجتمعـات مـن االنحـال وتصـون احلضـارة واملدنيـة مـن الضياع ومـن دوهنـا ال تنهض األمـم وال تقـوى إال با
ومهـام بلغـت مـن العلـم فالعلم واألخـاق دعامتان مـن الدعائـم األساسـية التي ال تسـتغني عنها مجيع الشـعوب، 
وهكـذا فـان أهـم دور للرتبيـة األخاقية يف نظر اإلسـام يمكـن حتديده بصـورة إمجاليـة يف كوهنا الوسـيلة الوحيدة 
لبنـاء خـر فـرد وخـر جمتمع وخـر حضـارة.. وهكـذا نجـد أن الغايـة القصوى مـن الدين اإلسـامي قـد حددها 
الرسـول الكريـم )O( بقولـه )إنـام بعثـت ألمتم مـكارم األخـاق( )بحـار األنـوار: ج16، ص210(. ويف قولـه )O( هذا 
مـا يؤكـد أن الرسـل عليهـم أفضل الصاة والسـام قد سـاهوا يف بنـاء الرح األخاقـي وأنه )O( جـاء بعدهم 

ليتمـم عمليـة البنـاء األخاقـي والتي توارثهـا األنبياء مـن قبله.
ومـن تلـك اآلداب التـي حـث عليها اإلسـام والتـي ينبغي االلتفـات إليهـا وااللتزام بـا، آداب املجلـس والتي لو 

التـزم با اإلنسـان لعـرف اخلـر يف الدنيا قبـل اآلخرة.
ـُحوا يِف امْلََجالِِس َفاْفَسـُحوا َيْفَسـِح اهلل َلُكـْم﴾  املجادلـة: آية11  ِذيـَن آَمنُـوا إَِذا ِقيـَل َلُكـْم َتَفسَّ َـا الَّ  قـال اهللّ تعـاىل: ﴿َيـا َأيُّ

ونشر هنا إىل بعض هذه اآلداب:
1- أين جتلس؟

هنـاك العديـد مـن الروايـات التـي تتحـدث عـن املـكان الـذي ينبغـي أن جيلـس فيـه اإلنسـان وحتددها ضمـن أطر 
: ثة ثا

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهال أن يجهل عيوب نفسه ويطعن على الناس بما ال يستطيع التحول عنه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالظلم طاردا للنعمة وجالبا للنقمة(.
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أ- املـكان الـذي دعيت إليـه: فعن رسـول اهلل )O(: )إذا 
أخـذ القـوم جمالسـهم فـإن دعـا رجل أخـاه وأوسـع له يف 
جملسـه فليأتـه، فإنـام هي كرامـة أكرمه بـا أخوه...( وسـائل 

الشـيعة: ج12، ص109.
فإذا أوسـع لك أي شـخص يف املجلس ودعـاك للجلوس 
بجانبـه فهـذه كرامة لك أكرمـك با هذا اإلنسـان وعليك 
أن متتثـل هلـذا الطلـب وتقبـل هـذه الكرامـة. فليـس مـن 
بالرفـض  األدب أن يعتنـي بـك أحدهـم فتقابـل عنايتـه 

والامباالة. االهتـامم  وبعـدم 
ب- املـكان األوسـع: ففـي تتمـة الروايـة عن رسـول اهلل  
)O(: )... وإن مل يوسـع لـه أحـد فلينظـر أوسـع مـكان 

فيجلس(. جيـده 
أحدهـم  لـك  يوسـع  ال  التـي  العاديـة  احلـاالت  ففـي 
ويدعـوك إىل جانبـه عليـك أن ختتـار أوسـع مـكان جتـده 
يف املجلـس حتـى ال يكـون جلوسـك فيـه تضييقـًا أو أذية 

ألحـد مـن اجلالسـني.
ج- مـا انتهـى بـك املجلس: فعـن رسـول اهلل )O(: )إذا 
أتـى أحدكم جملسـا فليجلـس حيثـام انتهى به جملسـه( بحار 

األنـوار: ج16، ص240.
ويف هـذا تعليـم منه )O( لنا أن ال نسـعى ملواقع الرئاسـة 
وال للمناصـب والوجاهـة والظهـور، بـل حّثـًا منـه عـىل 
أن نشـعر أنفسـنا بالتواضـع وأننـا كاآلخرين ولسـنا أرفع 
منهـم جاهًا بـل التفاضل بالتقـوى فقـط...: ﴿إِنَّ َأْكَرَمُكْم 

َأْتَقاُكْم﴾ )احلجـرات:13(. ِعنـَد اهللَِّ 
د- ال تـرع إىل صـدر املجلـس: قـد يتسـاءل البعـض ملـا 
التشـدد يف هـذا األمـر؟ فـإذا كان املـكان فارغـا فليجلس 
الشـخص حيثـام يريـد... ولكن األمـر ليس ألجـل املكان 
الفـارغ أو عدمـه بـل هذا دفعا عـن املؤمن كـي ال يتعرض 
للمقـت أو اإلهانـة، ألن أصحاب املجالـس قد خيصصون 
جملسـا خاصا ألحد ما قد يكون عزيـزًا عليهم وال يرضون 
بجلـوس آخـر مكانـه فيطلبـون منـه التنحي وقـد يعتربها 
الشـخص إهانـة لـه فيلـزم للمؤمـن أن ال يـرع لصـدر 
 املجلـس الـذي قـد يكـون خمصصـا لشـخص آخـر غره.

 )Q(  وقـد ذكـر هـذا املعنـى عـىل لسـان اإلمام عـي
حينـام قـال: )ال ُترعـنَّ إىل أرفع موضـع يف املجلس 
فـإن املوضع الـذي ُترفع إليـه خر مـن املوضع الذي 

حُتـطُّ عنه( عيـون احلكـم: ص522.
الروايـات  املجالـس؟: خصصـت  هــ- ملـن صـدر 
صـدر املجالـس بأنـاس حمدديـن، ولصـدر املجلـس 
كالعـامل  املجتمـع  يف  الريـادي  بموقعهـم  عاقـة 
 :)Q( املؤمنـني  أمـر  فعـن  ث،  وامُلحـدَّ والناصـح 
)ال جيلـس يف صـدر املجلـس إال رجـل فيـه ثـاث 
خصـال: جييـب إذا ُسـئل، وينطـق إذا عجـز القـوم، 
ويشـر بالـرأي الـذي فيـه صاح أهلـه فمـن مل يكن 
فيـه يش ء منهـن فجلـس فهـو أمحـق( بحـار األنـوار: ج1، 

.141 ص
2- عدم مضايقة اجلالسني :

بالفحـش يف املجلـس، ومثالـه أن  وهـو مـا يسـمى 
جيلـس شـخص مـا موسـعا مـا بـني قدميـه بحيـث 
وال  واحـد  شـخص  بـدل  شـخصني  مـكان  يأخـذ 
سـيام مـع ضيق املـكان، ولربـام ال يعرتض اجلالسـون 
ومـن  منـه  سـيمتعضون  شـك  بـا  ولكنهـم  عليـه 
أخاقـه، وقـد حذرنـا الرسـول األكـرم  )O( مـن 
هـذا التـرف الشـائن، فقـد روي عنـه )O(: )وال 
تفحـش يف جملسـك لكي حيذروك بسـوء خلقك، وال 
تناج مع رجـل وعندك آخر( بحـار األنـوار: ج67، ص248.
وهـذا التـرف عـادة مـا ينشـأ مـن األنانيـة وحـب 
الـذات وعـدم االلتفـات حلقـوق اآلخريـن، فينبغـي 
لراحـة  االلتفـات  عـىل  نفسـه  يـؤدب  أن  للمؤمـن 
إخوانـه املؤمنني. وللـكام تتمة تأت يف العـدد القادم 

إن شـاء اهلل تعـاىل.

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهال أن يجهل عيوب نفسه ويطعن على الناس بما ال يستطيع التحول عنه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالظلم طاردا للنعمة وجالبا للنقمة(.



عقـائــدنــا

احللقة الرابعة والعشرون

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ16

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمـد هلل رب العاملـني وصـىل اهلل عـىل ارشف األنبيـاء و املرسـلني أب القاسـم حممـد وآلـه الطيبـني الطاهريـن، واللعـن 

الدائـم عـىل أعدائهـم إىل قيـام يـوم الدين.
الرسـول  ان  وتبـنّي   تؤكـد  الفريقـني  مـن  املسـلمني  وردت يف مصـادر  التـي  الروايـات  مـن  الكثـر  هنـاك  أن  تقـدم 
األعظـم)O( مل يـرتك األمـة سـدى، وإنـام أرسـى قواعـد القيـادة مـن بعـده)O(،  وعـنّي اخللفـاء واألئمـة، وذكرهم 
بصفاهتـم وأسـامئهم)K(، وقـد تقـدم ذكـر مجلة مـن الروايات يف هـذا الصدد مـن كتب اخلاصـة والعامة، وقـد تقدم يف 
العـدد السـابق مـا يرتبط باملقـام، وإحلاقا بام تقـدم نذكر بعضا آخر، فقد أورد الشـيخ الكليني)J( بسـنده عـن اإلمام  َأِب 
َجْعَفـٍر الثَّـاِن )Q( َقـاَل: )َأْقَبـَل َأِمـُر امْلُْؤِمننَِي Q وَمَعه احْلََسـُن ْبُن َعـِيٍّ )Q( وُهـَو ُمتَِّكٌئ َعىَل َيِد َسـْلاَمَن َفَدَخَل امْلَْسـِجَد 
ـَاَم َفَجَلَس، ُثـمَّ َقاَل:  َيا  َم َعىَل َأِمـِر امْلُْؤِمننَِي،  َفَردَّ َعَلْيه السَّ َباِس،  َفَسـلَّ احْلَـَراَم َفَجَلـَس،  إِْذ َأْقَبـَل َرُجٌل َحَسـُن اهْلَْيَئـِة واللِّ
َتنِـي ِبِنَّ َعِلْمـُت َأنَّ اْلَقْوَم َرِكُبـوا ِمْن َأْمِرَك َمـا ُقِضَ َعَلْيِهْم وَأْن َلْيُسـوا  َأِمـَر امْلُْؤِمنِـنَي َأْسـَأُلَك َعـْن َثَاِث َمَسـاِئَل إِْن َأْخرَبْ
ٌع َسـَواٌء! َفَقاَل َلـه َأِمُر امْلُْؤِمننَِي Q: َسـْلنِي َعامَّ  بَِمْأُمونِـنَي يِف ُدْنَياُهـْم وآِخَرهِتِـْم، وإِْن َتُكـِن األُْخـَرى َعِلْمـُت َأنََّك وُهْم رَشَ
ُجـِل َكْيَف  ُجـِل َكْيـَف َيْذُكُر وَينَْسـى؟ وَعِن الرَّ ُجـِل إَِذا َناَم َأْيـَن َتْذَهُب ُروُحـه؟ وَعِن الرَّ ِن َعـِن الرَّ َبـَدا َلـَك، َقـاَل: َأْخـرِبْ
ٍد َأِجْبـه!  َقاَل:  َفَأَجاَبه احْلََسـُن  ُيْشـبِه َوَلـُده األَْعـاَمَم واألَْخـَواَل؟ َفاْلَتَفـَت َأِمـُر امْلُْؤِمننَِي Q إىَِل احْلََسـِن،  َفَقـاَل:  َيا َأَبـا حُمَمَّ
دًا َرُسـوُل اهللَّ ومَلْ َأَزْل َأْشـَهُد بَِذلَِك،  وَأْشـَهُد  ُجُل:  َأْشـَهُد َأْن اَل إَِله إاِلَّ اهللَّ ومَلْ َأَزْل َأْشـَهُد ِبَا،  وَأْشـَهُد َأنَّ حُمَمَّ Q، َفَقاَل الرَّ

تِـه- وَأَشـاَر إىَِل َأِمـِر امْلُْؤِمنِـنَي-  ومَلْ َأَزْل َأْشـَهُد ِبَـا،  وَأْشـَهُد َأنَّـَك َوِصيُّـه،   َأنَّـَك َويِصُّ َرُسـوِل اهللَّ O،  واْلَقاِئـُم بُِحجَّ
تِه َبْعَده،  وَأْشـَهُد َعىَل  تِه-وَأَشـاَر إىَِل احْلََسـِن Q-،  وَأْشـَهُد َأنَّ احْلَُسـنْيَ ْبـَن َعـِيٍّ َويِصُّ َأِخيـه واْلَقاِئـُم بُِحجَّ واْلَقاِئـُم بُِحجَّ

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء غواية أن يأمر الناس بما ال يأتمر به وينهاهم عما ال ينتهي عنه(.



17

َعـِيِّ ْبِن احْلَُسـنْيِ َأنَّـه اْلَقاِئُم بَِأْمِر احْلَُسـنْيِ َبْعَده،  وَأْشـَهُد َعىَل 
،  وَأْشـَهُد  ـِد ْبـِن َعـِيٍّ َأنَّـه اْلَقاِئـُم بَِأْمـِر َعِيِّ ْبـِن احْلَُسـنْيِ حُمَمَّ
ـٍد،  وَأْشـَهُد َعىَل  ـٍد بَِأنَّـه اْلَقاِئـُم بَِأْمِر حُمَمَّ َعـىَل َجْعَفـِر ْبـِن حُمَمَّ
ٍد،  وَأْشـَهُد َعـىَل َعِيِّ  ُموَسـى َأنَّـه اْلَقاِئـُم بَِأْمـِر َجْعَفِر ْبـِن حُمَمَّ
ْبـِن ُموَسـى َأنَّه اْلَقاِئـُم بَِأْمِر ُموَسـى ْبـِن َجْعَفٍر،  وَأْشـَهُد َعىَل 
ـِد ْبـِن َعـِيٍّ َأنَّه اْلَقاِئـُم بَِأْمِر َعِيِّ ْبِن ُموَسـى،  وَأْشـَهُد َعىَل  حُمَمَّ
،  وَأْشـَهُد َعىَل  ِد ْبـِن َعِيٍّ ـٍد بَِأنَّـه اْلَقاِئُم بَِأْمـِر حُمَمَّ َعـِيِّ ْبـِن حُمَمَّ
ٍد،  وَأْشـَهُد  احْلََسـِن ْبـِن َعـِيٍّ بَِأنَّـه اْلَقاِئـُم بَِأْمـِر َعـِيِّ ْبـِن حُمَمَّ
ى َحتَّـى َيْظَهَر  َعـىَل َرُجٍل ِمـْن ُوْلِد احْلََسـِن اَل ُيَكنَّى واَل ُيَسـمَّ
ـَاُم َعَلْيَك َيا  َأْمـُره َفَيْمَأَهـا َعـْدالً َكـاَم ُمِلَئـْت َجـْورًا،  والسَّ
َأِمـَر امْلُْؤِمنِـنَي وَرمْحَـُة اهللَّ وَبَرَكاُتـه،  ُثـمَّ َقـاَم َفَمـَى،  َفَقـاَل 
ـٍد اْتَبْعه َفاْنُظـْر َأْيَن َيْقِصـُد،  َفَخَرَج  َأِمـُر امْلُْؤِمنِـنَي:  َيـا َأَبا حُمَمَّ
احْلََسـُن ْبُن َعـِيٍّ ع َفَقاَل،  َمـا َكاَن إاِلَّ َأْن َوَضـَع ِرْجَله َخاِرجًا 
ِمـَن امْلَْسـِجِد َفاَم َدَرْيُت َأْيـَن َأَخَذ ِمـْن َأْرِض اهللَّ،  َفَرَجْعُت إىَِل 
ـٍد أَتْعِرُفه؟ ُقْلُت  َأِمـِر امْلُْؤِمنِـنَي Q َفَأْعَلْمُتـه َفَقاَل:  َيا َأَبـا حُمَمَّ

.)Q ُاهللَّ وَرُسـوُله وَأِمـُر امْلُْؤِمنِـنَي َأْعَلـُم،  َقاَل:  ُهـَو اخْلرَِض
) الكايف: ج1/ص525(.

الروايات التي تنص عىل كل إمام بشخصه:
كـام أن هنـاك روايـات  تنـص عـىل كل إمام بشـخصه، وهي 
قـد تذكـر اإلمـام باسـمه وُأخـرى بالقرينـة والصفـة، فـإن 
بعـض الروايـات تعتمـد عـىل ذكـر أمر، ذلـك األمـر يازم 
 )L( كونـه إمامـًا كـام يف وصية اإلمـام الباقر البنه الصـادق
أن يغسـله وجيهـزه ويكفنـه، فـإن هذا مـن النص عليـه،  فقد 
قـال املـرزا  التربيـزي يف رسـالته املختـرة: ملـا ثبـت عندنا 
مـن النصـوص واإلمجاع عـىل أن اإلمـام ال يتـوىل جتهيزه إال 
إمـام مثلـه عنـد حضوره، وقـد ال ينتبـه ملثل هذه اإلشـارات 
  ،Kإال مـن كان عـىل مسـتوى مـن اإلحاطـة بتعابـر األئمة
كـام نـرى أن هشـامًا بـن احلكـم عندمـا سـمع مـن عـي بـن 

يقطـني قول الكاظـمQ أن عليـًا الرضاQ سـيد ولده 
وأنـه قـد نحلـه كنيتـه،  فقد اسـتنتج هشـام مـن ذلك 
أنـه نـص عليـه باإلمامـة مـن بعـده، ومثـل أن يعطيه 
السـاح والكتـب، وهكـذا مـا يرافـق إمامتهـم مـن 
الكرامـات. فمـن ما ورد مـن النص عـىل إمامة جعفر 
بـن حممد الصـادق Q، الروايـة الصحيحـة التي نقلها 
الكلينـي )رمحـه اهلل( يف الـكايف: عن َعـِيُّ ْبـُن إِْبَراِهيَم 
مْحَـِن  ـِد ْبـِن ِعيَسـى َعـْن ُيوُنـَس ْبـِن َعْبـِد الرَّ َعـْن حُمَمَّ

َعـــــْن َعْبـِد األَْعـىَل َعـْن َأِب َعْبـِد اهللَّ Q َقاَل: 
ْته اْلَوَفاُة  ) إِنَّ َأِب )Q( اْسـَتْوَدَعنِي َمـا ُهنَاَك َفَلـامَّ َحرَضَ
َقـاَل: اْدُع يِل ُشـُهودًا َفَدَعـْوُت َلـه َأْرَبَعـًة ِمـْن ُقَرْيـٍش 
فِيِهـْم َنافِـٌع َمْوىَل َعْبـِد اهللَّ ْبِن ُعَمـَر، َفَقـاَل: اْكُتْب َهَذا 
َمـا َأْوَص بِـه َيْعُقـوُب َبنِيـه ) يـا َبنِـيَّ إِنَّ اهلل اْصَطفـى 
يـَن َفا مَتُوُتـنَّ إاِلَّ وَأْنُتْم ُمْسـِلُموَن(،  وَأْوَص  َلُكـُم الدِّ
نَه  ـٍد وَأَمـَره َأْن ُيَكفِّ ـُد ْبـُن َعـِيٍّ إىَِل َجْعَفـِر ْبـِن حُمَمَّ حُمَمَّ
َمـه  ُيَعمِّ اجْلُُمَعـَة وَأْن  فِيـه  ُيَصـيِّ  َكاَن  ـِذي  الَّ ُبـْرِده  يِف 
ه وَيْرَفَعـه َأْرَبَع َأَصابِـَع وَأْن حَيُلَّ  ـَع َقرْبَ بِِعاَمَمتِـه وَأْن ُيَربِّ
ُفوا  ـُهوِد: اْنَرِ َعنْـه َأْطـاَمَره ِعنْـَد َدْفنِه...ُثـمَّ َقـاَل لِلشُّ
ُفـوا:  َما  َرمِحَُكـُم اهللَّ،  َفُقْلـُت َلـه َيـا َأَبِت َبْعـَد َما اْنَرَ
َكاَن يِف َهـَذا بِـَأْن ُتْشـِهَد َعَلْيـه ؟  َفَقاَل:  َيا ُبنَـيَّ َكِرْهُت 
َأْن  َفـَأَرْدُت  إَِلْيـه  ُيـوَص  مَلْ  إِنَّـه  ُيَقـاَل  وَأْن  ُتْغَلـَب  َأْن 
ـُة.(، وهـذا كـام تقـدم بضميمـة مـا  َتُكـوَن َلـَك احْلُجَّ
دلـت عليـه النصـوص، وقام عليـه اإلمجـاع أن اإلمام 
عندنـا ال يـويّل جتهيـزه إال إمـام مثلـه إذا كان حارضًا، 
وأن الوصيـة هـي مـن عائـم اإلمامة ينتـج ذلك عىل 
إمامـة الصـادق )Q(. وللـكام تتمة تأت إن شـاء اهلل 
تعـاىل، واحلمـد هلل رب العاملـني وصـىل اهلل عـىل حممد 

الطاهرين. والـه 

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء غواية أن يأمر الناس بما ال يأتمر به وينهاهم عما ال ينتهي عنه(.



ربــــــيع
األول

مناسبات الشهر

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ18

 :)O(مواراة دفن اجلسد الطاهر للنبي األعظم
يف منتصـف الليلـة األوىل مـن ربيـع األول سـنة )61هــ(، دفن اجلسـد 

 .)O(الرشيـف الطاهـر خلاتم األنبيـاء واملرسـلني
املسـلمون يف املسـجد خيوضـون فيمـن يؤمهـم يف  املفيـد: وكان  قـال 
الصـاة عليـه وأيـن يدفـن؟! فخـرج إليهـم أمـر املؤمنـني)Q(، فقال 
هلـم: إن رسـول اهلل)O( إمامنـا حيـًا وميتـًا فليدخـل إليـه فـوج فـوج 
منكـم فيصلون عليـه بغر إمام وينرفـون، وإن اهلل تعـاىل مل يقبض نبيًا 
يف مـكان إال وقـد ارتضاه لرمسـه فيـه، وإن دافنه يف حجرتـه التي قبض 

فيهـا، فسـلم القـوم لذلك ورضـوا به. 
ودخـل أمـر املؤمنـني)Q( والعبـاس بـن عبـد املطلـب والفضـل بـن 
العبـاس وأسـامة بـن زيـد ليتولوا دفـن رسـول اهلل)O(ونـزل عي بن 
أب طالـب)Q( القرب فكشـف عن وجـه رسـول اهلل)O( ووضع خده 
عـىل األرض موجهـًا إىل القبلـة عىل يمينه، ثـم وضع عليـه اللبن وأهال 

الرتاب.  عليـه 
ومل حيـرض دفـن رسـول اهلل)O( أكثـر الناس، ملـا جرى بـني املهاجرين 
واألنصـار مـن التشـاجر يف أمـر اخلافـة، وفـات أكثرهم الصـاة عليه 

 . لك بذ
ويف روايـة: إن عبـد اهلل بـن احلسـن قال:فـواهلل ما صليـا ـ يعنـي أبا بكر 
وعمـر ـ عىل رسـول اهلل)O(، ولقد مكـث ثاثًا ما دفنوه، إنه شـغلهم 

ما كانـا يربمان. 
وقـال اإلمـام الباقر)Q(:-فصلوا عليـه يوم االثنني وليلـة الثاثاء حتى 
الصبـاح ،يـوم والثاثاء حتى صىل عليـه األقرباء واخلـواص، ومل حيرض 
أهـل السـقيفة، وكان عـي)Q( أنفـذ إليهـم بريـدة، وإنـام متـت بيعتهم 

بعـد دفنه. 
وعـن عائشـة قالـت: مـا علمنـا بدفـن رسـول اهلل)O( حتى سـمعت 

صـوت املسـاحي مـن آخـر الليـل ليلـة األربعاء. 
وبدفنـه)O( بـدا مـا أضمـروه مـن رصف األمر عـن أهلـه ومنعه عن 

 . مستحقه
وقـد روي أن أمـر املؤمنـني)Q( قـال يف كتـاب لـه إىل أهـل مـر مـع 
مالـك األشـرت: )فـو اهلل مـا كان يلقـى يف روعـي وال خيطر ببـايل أن العرب 
تزعـج هـذا األمر مـن بعـده)O( عن أهـل بيتـه، وال أهنم منعـوه عني من 

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمور الدين والدنيا(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهال أن ينكر على الناس بما يأتي مثله(.



19

بعـده، فـام راعنـي إال انثيال النـاس عىل فـان يبايعونه، 
فأمسـكت يـدي حتـى رأيت راجعـة الناس قـد رجعت 
 ،)O(حممـد ديـن  حمـق  إىل  يدعـون  اإلسـام  عـن 
فخشـيت إن مل أنـر اإلسـام وأهلـه أن أرى فيـه ثلـام 
فـوت  مـن  أعظـم  عـّي  بـه  املصيبـة  فتكـون  أو هدمـًا 

واليتكـم(.  هنـج الباغـة: ج3،ص119
وفاة الشيخ يوسف البحراين:

يف الرابـع من شـهر ربيـع األول سـنة 1186هـ تويف 
العـامل اجلليـل الشـيخ يوسـف بـن أمحـد الـدرازي 
)Q( البحران ودفن يف كرباء يف رواق سيد الشهداء 

عند رجليه.
وكانـت والدتـه )H( يف قريـة املاحـوز بالبحرين عام 
1107 هــ ودرس يف بلـده ثـم ارحتـل إىل القطيـف 
وإيـران طلبـًا للعلـم، ثم اسـتقر بكربـاء حيث ظهر 
فضلـه وعلمـه وورعـه. لـه مؤلفـات كثرة أشـهرها 
)احلدائـق النـارضة يف أحـكام العرتة الطاهـرة( وإليه 

ينسـب حيـث يقـال )صاحـب احلدائق(. 
:Hوفاة الشيخ ابن بابويه القمي

سـنة  األول  ربيـع  شـهر  مـن  عـرش  السـادس  يف 
1366هــ تـويف الشـيخ ابـن بابويـه القمـي وهو من 
العلـامء األفاضـل والـرواة الثقـاة، لـه كتـب عديـدة 
عملـه  وكتـاب  الواقـف(  عـىل  )الـرد  كتـاب  منهـا 
للصاحـب بـن عبـاد، ويـروي عنـه السـيد املرتـى 
مـن غـر واسـطة وكذلك الشـيخ النجايش بواسـطة 

احلسـني بـن عبيـداهلل ويوثقـه أيضـًا.
بويـه  بـن  حسـكا  اإلمـام  الشـيخ  والـده  عـىل  قـرأ 
فقيـه عـره مجيع مـا كان لـه من سـامع وقـراءة عىل 
مشـاخيه الشـيخ أب جعفـر الطويس والشـيخ سـاالر 
والشـيخ ابن الرباج. قـربه ومـزاره يف منطقة الري يف 

طهران. العاصمـة  جنـوب 

معركة دومة اجلندل: 
وقعـت  األول  ربيـع  شـهر  مـن  والعرشيـن  اخلامـس  يف 
معركـة دومـة اجلنـدل عام 5هــ ، عـىل أثر مهامجـة جمموعة 
مـن األرشار للقوافـل، فأمـر النبـي )O( سـباع الغفـاري 
باخلـروج بألـف مقاتـل، فأحـّس ُقّطـاع الطـرق بخروجهم 
ففّروا، واسـتوىل املسـلمون عىل أمواهلم وعـادوا إىل املدينة. 

:Hوفاة الرشيف املرتىض
يف اخلامـس والعرشيـن من شـهر ربيع األول سـنة 436 هـ 
تـويف يف بغـداد الفقيـه واملحـدث الشـيعي الكبـر ونقيـب 
اخـو  اهلـدى  علـم  املرتـى  السـيد  زمانـه  يف  الطالبيـني 
الرشيـف الـريض. يذكـر ان السـيد املرتـى درس عـىل يد 
الشـيخ املفيـد وتتلمـذ عـىل يديه الشـيخ الطـويس املعروف 

الطائفة. بشـيخ 

قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء سعادة أن يوثق به في أمور الدين والدنيا(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى بالمرء جهال أن ينكر على الناس بما يأتي مثله(.



رجال حول اإلمام

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ20

عـن اإلمـام الصـادق)Q( أنـه قال: )مـن مل يكن عنده من شـيعتنا وحمبينا كتاب ُسـليم بـن قيس اهلـايل، فليس عنده 
من أمرنا يشء، وال يعلم من أسـبابنا شـيئا، وهو أبجد الشـيعة، ورس من أرسار آل حممد )K(.وسـائل الشـيعة:ج2،ص210

اسمه وكنيته ونسبه: أبو صادق، ُسليم بن قيس اهلايل العامري الكويف.
 والدته: ولد ُسليم عام )2( قبل اهلجرة.

ف عىل صحابـة رسـول اهلل )O(، وسـأهلم عن   جوانـب مـن حياتـه: دخـل ُسـليم املدينـة املنـّورة أّيـام عمر، وتعـرَّ
أخبـاره )O( وسـرته، وبقـي حيتفـظ بتلـك األخبـار يف ذاكرتـه، بسـبب منع تدويـن احلديـث أّيام عمـر وعثامن.

 ويف أّيـام اإلمـام أمـر املؤمنني )Q( أصبحت الفرصة سـانحة لـه، فقام بتدوين احلقائـق التي كان حيفظهـا، ولذا ُعدَّ 
مـن السـبَّاقني يف التأليف وضبط احلقائـق والتاريخ.

كان مـن املازمـني لإلمـام عـي )Q(، ومـن الذيـن درسـوا عـىل يديه فأخـذ من علمـه وباغتـه، فأصبح أحـد ابرز 
تامـذة اإلمـام )Q( يف زمانه.

)Q( يف اإلمام )O(ومناقبه وكان يروي للمسلمني ويتحدث إليهم عام قاله الرسول )Q(حتدث عن فضائل اإلمام عي 

اإلسامي. للدين  الراسخة  األسس  تثبيت  يف  ساهت  جليلة  خدمات  من  به  قام  وما  املتني،  الصلب  إيامنه   يف 

 كان يف أّيام اإلمام أمر املؤمنني )Q( من رشطة اخلميس، واشرتك معه يف معركة اجلمل، وصّفني، والنهروان، ويف أّيام 
ح أّنه كان سجينًا يف أّيام واقعة الطف. اإلمام احلسن واإلمام احلسني )Q( كان من أنصارها، وُيرجَّ

.)Q( كان من أنصار اإلمام زين العابدين واإلمام الباقر )Q( وبعد شهادة اإلمام احلسني 
اسـتمر ُسـليم يف هنجـه القيـم هـذا حتـى بعـد وفـاة اإلمـام عـي)Q( حيـث كان ال يدخـر جهـدا يف احلديـث عـن 
فضائـل اإلمـام عـي )Q( يف املسـاجد واألماكـن التـي كان يتواجـد فيهـا املسـلمون ممـا ازعـج مسـؤويل الدولـة 
األمويـة فاحقـوه وتتبعـوا خطواتـه، إال أن املوالـني آلل البيـت )Q( كانـوا يلتفـون حولـه وكانـوا يأتونـه باألخبار 
فـكان حيـذر مـن عمـاء السـلطة وبقـي عـىل هـذا املنـوال إىل أن تـوىل احلجـاج بـن يوسـف الثقفـي واليـة العراق 
فأمـر هـذا بـرضورة إلقـاء القبـض عليـه. بـذل أعـوان احلجـاج مسـاعي كثـرة مـن أجـل إلقـاء القبـض عليـه 
فـام كان منـه أال أن يلتجـئ إىل احـد الثقـات، وهـو) أبـان بـن عيـاش( فقـام هـذا بإيوائـه يف داره، واإلرشاف عـىل 
 )J( خدمتـه خاصـة، وقـد بـدا عليـه التعـب والعجـز بعـد أن بلـغ عمـره زهـاء التسـعني عامـا. وقبـل وفاتـه
)O( اسـتدعى أبـان وقـال لـه: ) إن لـك عـيَّ حقـًا وقـد حرضتنـي الوفـاة يـا بـن أخـي، إنـه كان مـن أمر رسـول 

)كيـت وكيـت (، وأعطـاه كتابـا ضم بني دفتيـه املئات من أحاديـث الرسـول )O(  بحق اإلمام عـي )Q(، واملئات 
 )Q( ووصاياه التـي كان يويص أصحابـه، إضافة إىل العـرشات من وصايا أصحـاب اإلمام )Q( مـن أقـوال اإلمـام

التـي أبلغـوا فيها اإلمـام )Q( إضافة إىل أجوبـة اإلمام )Q( ألسـئلة أصحابه والعديد من املسـلمني. 
 :)Q( كتابـه: يعتـرب كتـاب ُسـليم بـن قيس اهلـايل أحد أهـم الكتب عنـد اإلماميـة، وقد قـال عنه اإلمـام الصـادق
)مـن مل يكـن عنـده مـن شـيعتنا وحمبينـا كتـاب ُسـليم بـن قيس اهلـايل، فليـس عنـده مـن أمرنـا يشء، وال يعلم من 

أسـبابنا شـيئا، وهـو أبجد الشـيعة، ورس مـن أرسار آل حممـد ) K ((. وسـائل الشـيعة:ج20، اهلامـش ص210. 

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالمرء سعادة أن يعزف عما يفنى ويتوله فيما يبقى(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كفى بالمرء غباوة أن ينظر من عيوب الناس إلى ما خفي عليه من عيوبه(.
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الكتـاب  اشـتهر هـذا  املختلفـة:  العصـور  الكتـاب يف  شـهرة 
منذ القرن األول إىل يومنا هــذا بــ )كتــاب ُســليم بــن قـيس 
اهلالــي(،وكثرا ما يعرب عنـه اختصارا ب )كتاب ُسـليم(.وربام 

يسـمى بأصـل ُسـليم وكتاب السـقيفة.
وجـرى   ،)Q( الصـادق  اإلمـام  بـه  الكتـاب  سـمى  مـن  وأول 
كالنعـامن  القدمـاء  لسـان  علــى  االسـم  بــذا  الكتــاب  ذكـر 
آشــوب،  شـهر  وابـن  الطـويس  والشـيخ  والنجـايش  املفيــد  والشـيخ 
الدامـاد  واملـر  الثــان  والــشهيد  احلـي  كالعامـة  املتأخـرون  وكذلـك 
والقاضــي التــسرتي والـــشيخ احلـر العـــامي، والعامـة املجلـــي والـــشيخ 
البحرانـــي واملـر حامـد حــسني واملحـدث النـوري والعامـة الطهـران. كـام كــان يعـرف 
 بــنفس االسـم فــي ألسـنة علـامء السـنة أيضـا كالقـايض السـبكي وابـن أب احلديـد والفيـض آبـادي غرهـم.

عـن أبـان بـن أب عيـاش، عن ُسـليم بـن قيس اهلـايل، قال: قلـت ألمـر املؤمنني )Q(: إن سـمعت من سـلامن 
واملقـداد وأب ذر شـيئا مـن تفسـر القرآن وأحاديث عـن نبي اهلل )O( غر مـا يف أيدي الناس، ثم سـمعت منك 
تصديـق مـا سـمعت منهـم ورأيـت يف أيدي الناس أشـياء كثـرة من تفسـر القرآن ومـن األحاديث عـن نبي اهلل 
)O( أنتم ختالفوهنم فيها، وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفرتى الناس يكذبون عىل رسـول اهلل )O(  متعمدين، 
ويفـرون القـرآن بآرائهـم؟ قال: فأقبـل عي فقال: )قد سـألت فافهم اجلـواب. إن يف أيدي النـاس حقا وباطا، 
 وصدقا وكذبا، وناسـخا ومنسـوخا، وعاما وخاصا، وحمكام ومتشـابا، وحفظـا ووها...(.الـكايف للكليني:ج1،ص62. 

وقد صدر مـن أعـاظم العلمـاء - منـذ الـصدر األول إلـى اليـوم - كلمـات دريـة بـشأن الكتـاب ومؤلفه اجلليل.
ومما يدل علــى عظمة الكتــاب وغايـة اعتبـاره أهنم نقلوا أحاديــث ُسليم يف كتـبهم ومروياهتم منذ القرن األول 
 إىل يومنـا هذا يف سلــسلة متاحقة لــم تنقطع يف عر من العصور بصورة تكشـف عن اعتامدهـم عليه يف الغاية.  

كتاب سليم من  أصول الكتب األربعامئة: 
* قــال النعامن: )ليس بــني مجيع الشـيعة ممن محل العلم ورواه عن األئمة)K(  خاف يف أن كتاب سـليم بــن 

قيس اهلالــي أصل مــن أكبـر كتــب األصول... وهو مــن األصول التي ترجع إليها الشيعة.. 
.)Q(قــال العامـة الطهرانــي: وهو من األصول القليلة التــي أرشنا إىل أهنا ألفت قبل عـر اإلمام الصادق * 
* قـال العامـة الطهرانــي: )األصــل مــن كتــب احلــديث هــو مــا كــان املكتــوب فيــه مــسموعا ملؤلفه 
مـن املعــصوم )Q(يـأو عمـن سـمع منــه ال منقــوال عــن مكتــوب... ومــن الواضــح أن احتـامل اخلطــأ 
والغلـط والسـهو والنسـيان وغرهـا يف األصـل املسـموع شـفاها عـن اإلمـام أو عمـن سـمعه منـه أقـل... 
 فوجــود احلــديث فــي األصــل املعتمــد عليــه بمجــرده كان من موجبـات احلكـم بالصحة عنـد القدماء...

نصوص كلامت العلامء يف توثيق الكتاب:
* الشـيخ النجـايش املتـوىف 450 ق: )..هـا أنـا أذكـر املتقدمـني يف التصنيـف مـن سـلفنا الصالـح وهـي أسـامء 
قليلـة...(. ثـم بـدء بالطبقـة األوىل وذكـر منهـم سـليم، فقـال: )سـليم بـن قيـس اهلـايل لـه كتـاب، يكنـى أبـا 

صـادق، أخـربن عـي بـن أمحـد...(. رجـال النجـايش: ص6.
* الشـيخ الطـويس املتـوىف 465 ق: )سـليم بـن قيـس اهلـايل يكنـى أبـا صـادق، لـه كتـاب أخربنـا بـه ابـن أب 

الفهرسـت للطـويس: ص 81.  جيـد...(. 
قـة يف تاريخ التشـّيع، ومـن املوالني  مـع هـذا كلِّـه، فـإّن ُسـلياًم نفسـه ال قـدح فيـه، إذ كان مـن الشـخصيات املتألِّ

.)K( األبـرار لأئّمة األطهـار
وفاتـه: كان ُسـليم يف الكوفـة عـام 75 هــ عندما قدم احلّجـاج والًيا عليهـا، فطلبـه ليقتله، فهرب منـه إىل البرة 

ثـم إىل فـارس، ومل يلبـث كثـًرا حّتـى مرض، ثم تـويّف )J( عـام 76 هـ با.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالمرء سعادة أن يعزف عما يفنى ويتوله فيما يبقى(.قال أمير المؤمنين Q:(:)كفى بالمرء غباوة أن ينظر من عيوب الناس إلى ما خفي عليه من عيوبه(.



الزواج وتحقيق المصالح االجتماعية

جمتـمعـنـــا

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ22

ــات  ــائر املخلوق ــن س ــزه ع ــه ويميِّ ــه، ويصون ــان كرامت ــظ لإلنس ــع يف ــاٍم وترشي ــمى نظ ــالم كأس ــزواج يف اإلس ــاء ال ج
ــزواج، أن  ــىل ال ــل ع ــل املقب ــه األرسة الرج ــوم علي ــذي تق ــام ال ــذا النظ ــف يف ه ــالم احلني ــا اإلس ــد دع ــرى. ولق األخ
ــاس  ــو أن الن ــدس. ول ــاط املق ــن الرب ــة يف تكوي ــن الرغب ــريًا ع ــرًا وتعب ــة، تقدي ــوان ِمنْح ــًا بعن ــه صداق م لزوجت ــدِّ يق
ــاك  ــا كان هن ــدة، ومل ــة متزاي ــاك ُعنُوس ــت هن ــا كان ــزواج، مل ــوة )K( يف ال ــت النب ــل بي ــات أه ــآداب وتوجيه ــوا ب التزم
كــت األرَُس، وتضعضَعــْت أركاهُنــا،  شــباب ُمنَحــل، وانحــراف عــن آداب اإلســالم وتعاليمــه. وكذلــك مــا تفكَّ
ــلمة. ــري األرس املس د مص ــدِّ ــة، وهي ــب الوخيم ــذر بالعواق ــات ُين ــذي ب ــف، ال ــد املؤس ــذا احل ــها إىل ه ــت ُأُسُس وضعف

يان خطريان:  دِّ َتَ
إن التقــدم التكنولوجــي واحلضــاري الــذي غــريَّ أســاليب املعيشــة يف أكثــر البقــاع يف العــامل، وجعل الوســائل احلديثــة تزيِّن 
َيــني يف غايــة اخلطــورة، و خاصــة يف املجتمعــات اإلســالمية: ــل كل بيــت ومنــزل، محــل معــه تدِّ كل شــارع ومدينــة، وجتمِّ
َّا أدَّى إىل  ي األول: َتَعقُّد احلياة االجتامعية، وحصول عدد من املصاعب والَعَقبات يف أسلوب حياة األفراد وعملهم، ِم التحدِّ

ازدياد حاالت العنوسة، وإرضاب الشباب املسلم عن الزواج، أو تأخريه إىل سنوات طويلة.
د مستقبل األرَُس  التحدي الثاين: املفاسد االجتامعية، وظاهرة التحلُّل األخالقي، والتي تتصاعد يومًا بعد آخر، وأصبحت هتدِّ

املسلمة ومتاُسكِها املعهود.
ــه  ــلم يف نفس ــل املس ــث يم ــانية، حي ــرة اإلنس ــتجابة للفط ــالم اس ــزواج يف اإلس ــانية: ال ــرة اإلنس ــتجابة للفط ــزواج اس ال
ــي  ــل التعــرض إىل نقطــة اهلــدف الت ــدَّ قب ــة. وال ُب ــة والرعاي ــه يف عنقــه حــق الرتبي ــة املســؤولية الكــربى جتــاه مــن ل أمان
ــه،  ــف أمام ــي تق ــات الت ــباب والعقب ــة كل األس ــزواج بإزال ــري ال ــدم تأخ ــي رضورة ع ــوع، وه ــذا املوض ــدها يف ه ننش
ــي: ــام ي ــح في ــد واملصال ــرز تلــك الفوائ ــة. نذكــر أب ــح اجتامعي ــة، ومصال ــد عاّم ــزواج مــن فوائ ــا لل ــح م ــك بتوضي وذل

األوىل: احلفاظ عىل النوع اإلنساين، إذ به يتكاثر ويستمر النسل اإلنساين إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها.
الثانية: املحافظة عىل األنساب.

الثالثـة: سـالمة املجتمـع من االنحالل اخللقي، حيث ال خيفـى عىل كل ذي ُلبٍّ وإدراك، أنَّ غريزة اجلنس حني ُتشـبع بالزواج 
) O( املـرشوع، يتحـىلَّ أفـراد املجتمـع بأفضـل اآلداب، وأحسـن األخـالق، وأفضـل مـا يبـنيِّ هـذا األمر َحـثُّ الرسـوِل 

عـىل الـزواج يف العديـد مـن األحاديـث الرشيفـة، فقـد ورد عـن رسـول اهلل )O(: )إذا جاءكم مـْن ترضون دينـه وأمانته 
خيطـب إليكـم فزوجـوه، إال تفعلـوا تكن فتنـة يف األرض وفسـاد عريـض( أمـايل الشـيخ  الطـويس ص519. وقـال )O(: )ما 
يمنـع املؤمـن أن يتخـذ أهـًا، لعلَّ اهلل أن يرزقه نسـمة، تثقـل األرض با إلـه إال اهلل(. من ال يـره الفقيـه: ج3، ص382. وعن 
أمـري املؤمنـني )Q(: تزوجـوا فـإن رسـول اهلل )O( قـال: )من أحبَّ أن يتبع سـنتي فـإنَّ من سـنتي التزويج( الكايف للشـيخ 

الكلينـي: ج5، ص329.  
الرابعة: سالمة املجتمع من األمراض، إذ إنَّ الزواج الرشعي يبعد الشباب عن الوقوع يف الزنا، وَيُول دون شيوع الفاحشة، 

وهذا من شأنه أن يكون سببًا إىل أمراض َشتَّى، منها مرض الزهري، وداء السيالن، وغريها.
ة والرمحة، وينسى الزوج ما يكابده من عناٍء يف هناره حني جيتمع  اخلامسة: يف الزواج سكن روحي ونفيس، به تنمو روح املَودَّ

ر هذا الوضع بقوله تعاىل: )َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكم  بأفراد أرسته، وُهم باملقابل َيِنُّون إليه ويأنسون به، وَصَدق اهلل إذ ُيصوِّ
ُروَن(. سورة الروم:آية 21. ًة إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ ًة َوَرمْحَ َودَّ ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِّتْسُكنُوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْينَُكم مَّ مِّ

السادسة: يف الزواج تعاون اجلنسني يف بناء األرسة، وتربية األوالد.

قال أمير المؤمنين Q:)كفى موبخا على الكذب علمك بأنك كاذب(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى مؤدبا لنفسك أن تجنب ما كرهته من غيرك(.
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يلعـب الوالـدان الـدور األكـرب يف تربية األطفـال، فاملسـؤولية تقع عـىل عاتقهـام أوالً وقبـل كّل يشء، فهام اللـذان يّددان 
شـخصية الطفـل املسـتقبلية، وتلعـب املدرسـة واملحيـط االجتامعـي دورًا ثانويـًا يف الرتبيـة، والطفـل اذا مل يتمـّرن عـىل 
طاعـة الوالديـن فإنـه ال يتقبـل مـا يصدر منهـام مـن نصائح وإرشـادات وأوامـر إصالحيـة وتربويـة، فيخلق لنفسـه وهلام 
وللمجتمـع مشـاكل عديـدة، فيكون متمـردًا عىل مجيع القيـم وعىل مجيـع القوانني والعـادات والتقاليد املوضوعـة من قبل 
الدولـة ومـن قبـل املجتمـع، قـال اإلمام احلسـن العسـكري)Q(: )جـرأة الولـد عىل والـده يف صغـره، تدعـو إىل العقوق 
يف كـربه(. البحـار: ج75، ص374. وقـال اإلمـام الباقـر )Q(: )... رّش األبنـاء مـن دعاه التقصـري إىل العقوق(. إحقـاق احلق: ج19، 

ص495.
وتربيـة الطفـل عـىل طاعـة الوالديـن تتطلب جهـدًا متواصاًل منهـام عىل مترينه عـىل ذلـك؛ الَّن الطفل يف هـذه املرحلة يروم 
إىل بنـاء ذاتـه وإىل االسـتقاللية الذاتية، فيحتاج إىل جهد إضايف مـن قبل الوالدين، وأفضل الوسـائل يف التمرين عىل الطاعة 
هـو إشـعاره باحلـّب واحلنـان، ومـن الوسـائل التـي جتعلـه مطيعًا هـي إشـباع حاجاته األساسـية وهـي )األمـن، واملحبة، 
والتقديـر..( فـإذا شـعر الطفـل باحلب واحلنـان والتقدير مـن قبل والديه، فإنـه ياول املحافظـة عىل ذلك بإرضـاء والديه، 
:)O( وأهـم مصاديـق اإلرضـاء هـو طاعتهـام، فالوالـدان مهـا األسـاس يف تربيـة الطفـل عـىل الطاعة، قـال رسـول اهلل 

)رحم اهلل والدين أعانا ولدمها عىل بّرمها(. الكايف: ج6، ص48.
وأسـلوب اإلعانـة كـام حدّده رسـول اهلل )O(: )رحم اهلل عبدًا أعـان ولده عىل بّره باإلحسـان إليه، والتألُّـف له، وتعليمه 
وتأديبـه( املسـتدرك: ج15، ص169،  وعـن أيب عبـد اهلل )Q(  قـال: قـال رسـول اهلل )O(: )أحبـوا الصبيـان وارمحوهـم وإذا 

وعدمتوهـم شـيئا َفُفوا هلـم، فإهنم ال يـدرون إال أنكم ترزقوهنـم(. الـكايف: ج6، ص49.
اللـني والشـدة بـني اإلفـراط والتفريط: حـّب األطفـال للوالدين رّد فعـل حلّب الوالديـن هلام، فـإذا كان احلبُّ هو السـائد 
يف العالقـة بـني الطفـل ووالديـه، فإّن الطاعة هلام سـتكون متحققـة الوقوع، وعـىل الوالديـن أْن ُيصدرا األوامـر برفق ولني 

وبصـورة نصـح وإرشـاد، فإن الطفل سيسـتجيب هلـام، أّما اسـتخدام التأنيـب والتعنيف فإنه سـيؤدي إىل نتائج عكسـية.
 وقـد أكـّدت الروايـات عـىل االعتـدال يف التعامل مـع الطفل فال إفـراط وال تفريـط، قال اإلمـام الباقـر )Q(: )رّش اآلباء 

مـن َدعـاه الرّب إىل اإلفـراط، ورّش األبناء مـن َدعاة التقصـرُي إىل الُعقـوق(. تاريخ اليعقـويب لليعقـويب: ج2، ص320. 
فـإذا مل ينفـع اإلقنـاع واللني يـأيت دور التأنيب أو العقاب املعنـوي دون البدين، والعقوبـة العاطفية خرٌي مـن العقوبة البدنية، 
كـام أجـاب اإلمـام الكاظم)Q( حينام ُسـئِل عن كيفيـة التعامل مـع الطفل فقـال )Q(: )ال تربه واهجـره... وال ُتطل(. 

بحار األنـوار  للمجليس:ج101،ص99.
فاإلمـام )Q( ال يدعـو إىل الّلني والتسـاهل مـع الطفل يف حالة تكرار األخطـاء، كام ال يدعو إىل اسـتمرار العقوبة العاطفية 

وهـي اهلجـر، وإّنام يدعو إىل االعتـدال والتوازن بني اللني والشـّدة.
واإلفـراط أو التفريـط يـؤدي إىل تأثـريات سـلبية عـىل الطفـل مـن مجيع اجلوانـب العقليـة والعاطفيـة واخَللقيـة، وجيب يف 
ضـوء املنهـج الرتبـوي السـليم أْن يـدث التوازن بـني املـدح والتأنيب، فاملـدح الزائـد كالتأنيـب الزائد يؤثر عـىل التوازن 

االنفعـايل للطفـل، وجيعله مضطربـًا قلقًا.
فاملـريب الصالـح هو الذي يسـري وفـق مقتضيات العقـل يف االسـتجابة ملطاليب الطفـل، فيعمل عىل تقيـق مصلحة الطفل 
مـع العطـف واحلنـان عليـه، ويمنعـه متـى كان طلبه خيالـف صاحلـه، بكل رصامـة، متبعـًا يف ذلـك خمتلف الوسـائل، من 
النظـرة الشـزراء، واإلمهـال املوقـت ومـا شـاكل ذلـك. ويف احلديث: قّبل رسـول اهلل احلسـن واحلسـني، فقـال األقرع بن 
حابـس: إّن يل عـرشة مـن األوالد مـا قّبلت واحدًا منهـم، فقال )O(: )ما عـّي أن نـزع اهلل الرمحة منك(.الـكايف: ج6، ص49.

قال أمير المؤمنين Q:)كفى موبخا على الكذب علمك بأنك كاذب(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى مؤدبا لنفسك أن تجنب ما كرهته من غيرك(.

تربيـة الطفـل ديـنيـًا وأخـالقيـًا

تربية الطفل على طاعة الوالدين:
احللقة الرابعة
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العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ24

...)Q( الزال الكالم يف قصة نبي اهلل عسيى
      عـاش املسـيح )Q(، مـن أجـل الفقراء، ومن أجل البؤسـاء واملسـاكني. كان ُيرشـُد الناس إىل 
النـور،  مـن أجـل هـذا، حقد كهنـة اليهـود، وراحـوا يّرضون عـىل قتل املسـيح. وانـه مرتّد عن 
رشيعـة موسـى )Q(. وذات يـوم اندفعـوا نحـو املعبد، وكان املسـيح مـع حّواريه، كانـوا يريدون 
قتلـه وتدخلـت الرشطـة، وسـيق املسـيح خمفـورًا إىل القـرص، واندفـع الغوغـاء وراءه، خـرج 
فيالتـوس ليتحـدث معهـم حـول سـبب نقمتهم، فجـاءت الصيحـات مـن كل مكان: هـو كافر 
ملحـد، خائـن، أغلـق احلـرُس بوابـة القـرص، وراح فيالتـوس يتأمـل يف وجـه املسـيح.. الصفاء 

والسـالم يشـعان مـن عينيـه، تسـاءل يف نفسـه: إن شـابًا كهـذا ال بـّد وانه يمـل أفـكارًا صافية.
قـال فيالتـوس: هناك مـن يقول انك تدعـو النـاس وتّركهم ضد احلكومـة؟!. قال املسـيح بثقة: 
اننـي أدعـو إىل عـودة الـروح.. إىل أن يسـن اإلنسـان إىل أخيـه اإلنسـان إىل أن يعبـد اهلل الواحـد 
األحـد.كان فيالتـوس قـد قـرأ عـن مذاهـب بعـض فالسـفة اليونـان فلـم جيـد يف أفكار عيسـى 
خطـرًا عـىل رومـا مـن أجل هـذا فُتحت بّوابـة القـرص وُأفرج عن املسـيح. أّمـا اليهود فقـد راحوا 
ُيِشـيُعون ان احلاكـم قـد تأثر بأفكار املسـيح، وأنـه يريد خيانة القيـرص، كانوا خبثـاء مل يكتفوا ببث 

الشـائعات بـل راحـوا يسـّجلون الطوامـري ويبعثـون بالرسـائل إىل روما لعزله عـن احلكم.
وهكـذا حدثـت فـوىض يف البالد، وخـاف احلاكم مـن أن تنقلب األمـور ضّده، فسـمح لليهود أن 

يفعلوا باملسـيح ما يشـاءون.
كان اليهـود يف ذروة حقدهـم، وكان الكهنـة مثل الذئاب يبحثون عن املسـيح، ليمّزقوه بأسـناهنم، 
 )Q( ال لذنـب إالّ إلنسـانيته إالّ ألنـه جـاء بالرشيعـة احلقيقيـة، كـام أنزهلا اهلل عىل سـيدنا موسـى
.)Q( كان كهنـة اليهـود يف اجتـامع صاخب، يبحثـون يف كيفية إلقاء القبض عىل عيسـى يـن مريم
وانتـرش اجلواسـيس يف كل مـكان للبحـث عنـه، وكان اختفـاء املسـيح قـد أثار هلـم قلقـًا، ألّن يف 
بقائـه خطـرًا عـىل مصاحلهـم. َرصـَد الكهنـُة جوائـَز مغرية ملن يعثـر عليـه أو يقّدم هلـم معلومات 

تسـاعد يف القبـض عليه.
 نجـح اليهـود يف احلصـول عىل الضـوء األخر يف قتلـه، وهاهم يبحثـون عنه يف كل مـكان، وقد 
 وضـع احلاكم الروماين مفرزة من اجلنود تتوىل القبض عليه وصلبه. أين يا ُترى كان املسـيح )Q(؟

ومعـه  مـكان  يف  ليلـة  كل  يمـي  وكان  آخـر،  إىل  مـكان  مـن  بخفـاء  يتنقـل  املسـيح  كان 
احلّواريـني  بعـض  مـع  بسـتان  يف   )Q( عيسـى  اختبـأ  ليلـة،  وذات  أتباعـه،  بعـض 
التواضـع،  يف  درسـًا  أتباعـه  ليلّقـن   - طعامهـم  تناولـوا  أن  بعـد   - املسـيح  وهنـض 
للنـاس. فتواضعـوا  قـدوة،  لكـم  أكـون  حتـى  ذلـك  فعلـت  لقـد  قائـاًل:  أيدهيـم،   فغسـل 

ويف تلـك الليلـة قـال املسـيح وقـد شـعر بالغـدر، أخربكـم أن الراعـي سـيذهب، وسـتبقى الغنم 
وحدهـا وسـيكفر يب أحدكـم قبـل أن يصيـح الديك ثالث مـّرات، وتبـادل احلّواريـون النظرات، 
وكانـت عينـا هيوذا االسـخريوطي تربقان بالغـدر، كانت تلك الليلة شـتائية قارصة الـربد، عندما 
نـام اجلميـع تسـّلل هيـوذا خارجـًا كان يفكـر يف الذهـب.. يف اجلائـزة التي سـيحصل عليهـا، هلذا 
اجتـه إىل املعبـد حيث كهنـة اليهود يرتّقبـون األخبار، ومهس هيـوذا يف أذن الكاهن األكرب، وتسـّلم 
حفنـة مـن النقـود الذهبيـة، وصـاح الديـك ثـالث مـّرات، وأصـدر الكهنـة أوامرهـم إىل مفرزة 
اجلنـوِد الرومـان بمرافقـة هيـوذا االسـخريوطي، كان هيـوذا متلثاًم حتـى ال يعرفه أحد، كان يسـري 
واجلنـود يسـريون وراءه، واسـتيقظ الناس وحدثـت الفوىض، واقتحـم عرشات اجلنود البسـتان، 
فـّر احلّواريـون يف مجيـع االجتاهـات، وأراد اهلل أن ينتقـم من الغادر فألقى شـبه السـيد املسـيح عىل 
 وجـه هيوذا. اما املسـيح فقد رفعه اهلل إىل السـامء بعيـدًا عنهم وخّلصه من مؤامـرات اليهود القذرة.

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من ال يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى في مجاهدة نفسك أن تكون لها أبدا مغالبا وعلى أهويتها محاربا(.
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ُكْل يا ُكمــي

أحيانـا تكـون العزلة عن اجلهلة يف زمن تسـيطر عليه الروح املادية واملصالح الذايتـة أمرا حكيام. ذلك ما فعله العامل الكبري 
الشـيخ ميثـم البحـراين )املتوىف سـنة )625هـ( حيث اعتـزل بعض العلـامء والناس، فكتـب إليه هؤالء رسـالة يلومون 
فيـه عزلته...جـاء فيهـا: )العجب منك مع شـدة مهارتك يف مجيع العلـوم واملعارف وحذاقتك يف تقيـق احلقائق وإبداع 
 اللطائف ،قاطن يف ظلول االعتزال وخميم يف زواية اخلمول املوجب خلمود نار الكامل...( فكتب الشـيخ مثيم يف جواهبم: 

طـلبت فنون العلم أبغي هبا العىل *** فقرص يب عام سموت به القل
تبني يل أن املــحاسن كلها*** فروع وأن املال فيــــــها هو األصل

فلام وصل إليهم الكتاب، ردوا عليه: )إنك أخطأت يف ذلك خطأ ظاهرا، وحكمك بأصاله املال عجب (
فكتب يف جواهبم هذه األسطر:

قد قال قوم بغري علم*** ما املـــرء إال بأكربيه
فقلت قول امرئ حكيم*** ما املرء إال بدرمهيه

من مل يكن درهم لديه*** مل تلتـــــفت عروسه إليه
ثم ملا رأى أن املراسـالت ال تنفع هؤالء عزم عىل السـفر إىل العراق لزيارة عتبات األئمة الطاهرين )K(، ويف أحد األيام 
لبس أخشـن ثيابه وارّثها ودخل جملسـا من جمالس أولئك األشـخاص، فسـّلم عليهم ، فرد عليه بعض ومل جيبه آخرون، 
جلـس يف صـف النعـال ومل يلتفت إليه أحـد، فدار بني احلارضين بحث حول مسـألة علمية صعبة مـن دون حل فأجاب 
 عنها الشـيخ ميثم بتسـعة أجوبة دقيقة مجيلة. فتوجه إليه بعضهم مسـتهزءًا وقال له: )يا خليلك، أخالك طالب علم....(

ثـم بعـد ذلـك أحـروا الطعـام ومل يطعمـوه معهـم، بل أفـردوا له بـيء قليـاًل من الطعـام يف صحـن واجتمعـوا هم 
عـىل املائـدة، فلـام انقـىض املجلس قـام وعاد يف اليـوم التايل إليهـم وقد لبس مالبـس فاخرة هبيـة، هلا أكامم واسـهة وعىل 
رأسـه عاممـة كبـرية، فلـام قـرب منهم سـّلم فقامـوا تعظيـام لـه واسـتقبلوه تكريـام لـه واجتهـدوا يف توقريه، وأجلسـوه 
يف صـدر املجلـس املشـحون بالعلـامء، وملـا رشعـوا يف البحـث تكلـم معهـم بكلـامت عليلـة ال وجـه هلـا مـن الصحـة 
والعلميـة. ولكنهـم قابلـوا كلامتـه بالتحسـني وأذعنـوا لـه عىل وجـه التعظيـم، ثم حـرت املائدة فبـادروا إليـه بأنواع 

الطعـام بـأدب واحـرتام، ألقـى الشـيخ )H( كمـه يف ذلـك الطعام وقـال: )كل يــا كمي، كل يــا كمي(.
الشـيخ:  فقـال  اخلطـاب،  ذلـك  معنـى  عـن  اسـتفرسوا  ثـم  هـذا،  فعلـه  مـن  واسـتغربوا  احلـارضون  فتعجـب 
صاحبكـم  فأنـا  وإال  العلميـة،  ملكانتـي  ال  الواسـعة  أكاممـي  ألجـل  اللذيـذة  األطعمـة  هبـذه  أتيتمـوين  )إنكـم 
بلبـاس  جئتكـم  واليـوم  العلـامء،  وسـجية  الفقـراء  هبيئـة  جئتكـم  إذ  تعظيـام  وال  تكريـام  منكـم  أر  باألمـس،مل 
صاحـب  وأنـا  الفقـر،  عـىل  والغنـى  العلـم،  عـىل  اجلهالـة  رجحتـم  فقـد  اجلاهلـني  بـكالم  وتكلمـت  اجلباريـن 
األبيـات التـي أرسـلتها لكـم يف أصالـة املـال وفرعيـة الكـامل فقابلتموهـا بالتخطئـة وزعمتـم انعـكاس القضيـة(. 
ص112. رضـا:ج2،  حممـد  الطبـيس  البيـان  ذرايـع  حقـــه.  يف  تقصـري  مـن  منهـم  صـدر  مـا  واعتـذروا  بخطأهـم   فاعرتفـوا 

قال أمير المؤمنين Q:(: )كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من ال يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه(.قال أمير المؤمنين Q:)كفى في مجاهدة نفسك أن تكون لها أبدا مغالبا وعلى أهويتها محاربا(.

ّ



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )39( لشهر ربيع األول سنة 1438هـ26

جلـس الـزوج أمـام مكتبه وأمسـك بقلمه، وكتب: يف السـنة املاضيـة، أجريُت عملية إزالـة املرارة، 
والزمـُت الفـراش عدة شـهور، وبلغت السـتني مـن العمـر؛ فرتكُت وظيفتـي املهمـة يف دار النرش 
التـي ظللـت أعمـل هبـا ثالثني عامـًا، وتـويف والـدي، ورسـب ابنـي يف بكالوريوس كليـة الطب؛ 
لتعطلـه عـن الدراسـة عـدة شـهور بسـبب إصابته يف حـادث سـيارة، ويف هنايـة الصفحـة كتب: يا 

هلـا من سـنة سـيئة للغاية!
 ويف هـذه األثنـاء دخلـت زوجتـه غرفـة مكتبه، والحظـت رشوده، فاقرتبـت منه، ومن فـوق كتفه 

كتب..  مـا  قرأت 
فرتكت الغرفة هبدوء، من دون أن تقول شيئًا.. 

لكنهـا وبعـد عدة دقائق عـادت وقد أمسـكت بيدها ورقـة أخرى، وضعتهـا هبدوء بجـوار الورقة 
التي سـبق أن كتبهـا زوجها..

 فتنـاول الـزوج ورقـة زوجته، وقـرأ فيها: يف السـنة املاضية.. ُشـفيَت مـن آالم املرارة التـي عذبتَك 
سـنوات طويلـة، وبلغـَت السـتني وأنـَت يف متام الصحـة.. وسـتتفرغ للكتابـة والتأليف بعـد أن تم 
التعاقـد معـَك عـىل نـرش أكثـر من كتـاب مهـم.. وعاش والـدَك حتـى بلـغ اخلامسـة والثامنني من 
غـري أن يسـبب ألحـد أي متاعـب، وتـويف يف هـدوء مـن غـري أن يتـأمل.. ونجـا ابنَك مـن املوت يف 

حـادث السـيارة وشـفي بغري أيـة عاهـات أو مضاعفات.. 
وختمت الزوجة عبارهتا قائلة: يا هلا من سنة أكرمنا اهلل هبا وانتهت بكل خري.

الحظوا.. 
األحداث نفسها لكن بنظرة خمتلفة.. دائاًم ننظر إىل ما ينقصنا؛ لذلك ال نحمد اهلل عىل نعمه.. 

دائاُم ننظر إىل ما ُسلَِب منا؛ لذلك نقرّص يف محده عىل ما أعطانا..
قال تعاىل: )إِنَّ اهللَّ َلُذو َفْضٍل َعىَل النَّاِس َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َيْشُكُروَن(. البقرة:243

اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين إليك...

الوجه اآلخر

قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق؟(.
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قال أمير المؤمنين Q:(:)كيف يتمتع بالعبادة من لم يعنه التوفيق؟(.



العدد )36( لشهر ذي احلجة سنة 1438هـ


