
1
Qمسجد النبي دانيال





إقـــــرأ يف هـــــــذا العـــــــــدد 
� وقفة فقهية 

� حماسن الكلم 

� رجال حول اإلمام

� عقائدنــــــــــــا

� مساجدنـــــــــــا 

رئيس التحرير

مدير التحرير

هيئة التحرير

التدقيق

التصميم واالخراج الفين

الشيـــخ  حممد املاجـــدي

الشيخ وصفي احللفي

شعبة التبليغ الديين

ضياء حرز الدين

الشيخ عبد السادة اجلابري
الشيخ حازم الرتابي

الشيخ حسني اهلامشي
الشيخ وصفي احللفي

أجزاء الصالة وواجباتها)القيام/ ح1( ................ص7-6

مسجد النيب دانيال Q..............ص13-12

ُة )K( نور اهلل َعزَّ وَجلَّ )ح2(...................ص11-10 اأَلِئمَّ

اإلمامة )احللقة اخلامسة والثالثون(....ص18- 19

محن واآلم اإلمام المهدي Q ............ص20- 21



العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ4

يف خطبية تسيمى القاصعية.. قيال أمير املؤمنين 

:Q ٌّعيي

)لقيد كنيُت معه صيّى علييه وآله مّليا أتاه امليُأ من 

َعيت عظياًم  قرييٍش فقالوا له: ييا حمّمد، إّنك قيد ادَّ

ِعيه آبياؤك وال أحٌد من بيتك، ونحن نسيألك  ملَ يدَّ

أميرًا.. إن أَجبَتنيا إلييه وأَريَتنياه َعِلمنيا أّنيك نبييٌّ 

ورسيول، وإن مل َتفَعيْل َعِلمنا أّنك سياحٌر كّذاب!

فقيال هليم: وميا تسيألون؟ قاليوا: تدعيو لنيا هذه 

الّشيجرة حّتيى تنقليع بعروقها وتقَف بين يديك. 

فقيال O: إّن اهلل عيى كلِّ يشٍء قديير، فيإن فَعيَل 

ذليك بكيم أتؤمنيون وتشيهدون باحليّق؟ قاليوا: 

. نعم

ألعليُم  وإّن  تطلبيون،  ميا  سيُأريكم  فيإّن  قيال: 

أّنكيم ال تفيئيون إىل خير، وإّن فيكيم َمين ُيطيرح 

ب األحيزاب. ثّم قيال: أّيُتها  يف الَقلييب وَمين ُيزِّ

الّشيجرة، إْن كنيِت ُتؤمنين بياهللِ والييوم اآلِخير، 

وتعلمين أّن رسيول اهلل، فانقلعيي بعروقك حّتى 

تقفيي بن ييَدّي بيإذن اهلل.

فاليذي بعثيه باحليّق، الَنَقَلَعت بعروقهيا وجاءت 

كرامات النيب 
)O(األكرم
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وهليا َدويٌّ شيديٌد وقصيٌف كقصيف أجنحة الطر.. حّتيى وقفْت بن يدي رسيول اهلل Oمرفوفيًة وألَقْت 

بُغصنهيا األعيى عيى رأس رسيول اهلل وببعيض أغصاهنيا عيى َمنِكبيي، وكنيُت عين يمينه صيّى اهلل عليه 

وآليه. فلياّم نظير القوم إىل ذليك قالوا ي ُعليّوًا واسيتكبارًا ي: فُمْرهيا َفْليأتِك نصُفهيا ويبقى نصفهيا. فأَمَرها 

ه َدوّيًا، فيكاَدت تلتّف برسيول اهلل. فقالوا ي كفيرًا وُعُتّوًا  بذليك، فأقبيل إلييه نصفها كأعجيِب إقباٍل وأشيدِّ

ي: فُميْر هيذا النصيَف فْلَرِجيْع إىل نصفيه. فأَمَره صيّى اهلل عليه وآليه فرجع.

فقليُت أنيا: ال إليه إالّ اهلل، إّن أّوُل مؤميٍن بيك ييا رسيول اهلل، وأّول َمن آَمَن بأّن الشيجرة َفعَليت ما فَعلت 

بأمير اهلل؛ تصديقيًا لنبّوتيك، وإجياالً لكلمتك. فقيال القوم: بل سياحٌر كيّذاب، عجيب الّسيحر حفيٌف 

فييه! وهيل يصّدُقك يف أميرِك غُر هيذا؟! َيعنُونني(. هنيج الباغية: ج2، ص159-158

)Q(كرامات اإلمام الصادق

قيال عيي بن أيب محيزة: حججت مع الصيادق )Q(، فجلسينا يف بعض الطرييق حتت نخلة يابسية، فحّرك 

شيفتيه بدعياء مل أفهميه، ثّم قيال: )يا نخلية أطعمينا ممّا جعيل اهلل فيك مين رزق عباده(، قيال: فنظرت إىل 

النخلية وقد متايلت نحيو الصيادق )Q(، وعليها أعذاقهيا وفيها الرطب.

قيال: )أدن، فسيم وكل(، فأكلنيا منهيا رطبيًا أعيذب رطيب وأطيبيه، فيإذا نحن بأعيرايب يقول: ميا رأيت 

كالييوم سيحرًا أعظيم من هيذا؟ فقيال الصيادق )Q(: )نحن ورثية األنبياء، لييس فينا سياحر وال كاهن، 

بيل ندعيو اهلل فيجييب، وإن أحببيت أن أدعيو اهلل فيمسيخك كلبيًا هتتيدي إىل منزليك، وتدخيل عليهيم 

وتبصبيص ألهليك فعلُت(.

 :)Q( قيال األعيرايب بجهليه: بيى، فدعيا اهلل فصيار كلبيًا يف وقتيه، ومىض عيى وجهه، فقيال يل الصيادق

)اتبعيه(، فاتبعتيه حّتيى صيار إىل حّيه، فدخيل إىل منزله، فجعل يبصبيص ألهله وولده، فأخيذوا له العصا 

حّتيى أخرجيوه، فانرصفيُت إىل الصيادق )Q( فأخربتيه بيام كان منيه، فبينيا نحين يف حديثه إذ أقبيل حّتى 

وقيف بين ييدي الصيادق )Q(، وجعليت دموعه تسييل عى خدييه، وأقبيل يتميّرغ يف اليراب ويعوي، 

فرمحيه فدعيا اهلل له، فعياد أعرابيًا، فقيال له الصيادق )Q(: )هل آمنت يا أعيرايب؟( قال: نعم ألفيًا وألفًا(. 

اخلرائيج واجلرائح، قطب الديين الراونيدي: ج1، ص296



وقفـة فقهـية

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

أجزاء الصالة
 وواجباتها

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ6

ركع مييين جلوس سيييهوًا وإن قام يف أثنييياء الركوع 

. سًا متقو

 السيييؤال: ما هي ميييوارد القيام الواجيييب التي ال 

الصاة؟ أركان  مييين  ركنًا  فيهيييا  يكون 

اجلواب: القيام واجب غر ركني يف موردين:  

األول: القييييام بعد الركيييوع، فإذا نيييي القيام بعد 

الركوع حتى خرج عييين حد الركوع فإنيييه ال يلزمه 

الرجيييوع، وإن كان ذليييك أحيييوط اسيييتحبابًا ما مل 

يدخل يف السيييجود.

الثان: القييييام حال القيييراءة أو التسيييبيح، فإذا قرأ 

جالسيييًا سيييهوًا أو سيييبح كذلك ثم قام وركع عن 

قيام ثيييم التفت صحيييت صاته. 

السؤال: ما هي األمور الواجبة يف القيام؟

اجلواب: جيب يف القيام عدة أمور، وهي:

 األمييير األول: جيب ميييع اإلميييكان االنتصاب يف 

ذكرنا يف العدد السيييابق أن الصاة تشيييتمل عى مجلة 

النية وتكبرة  من األجيييزاء والواجبات وحتدثنا عييين 

اإلحيييرام، ويف هذا العدد سيييوف نتكليييم عن اجلزء 

الثالث وهيييو القيام يف ضمن األسيييئلة التالية:

السييؤال: هل القيام واجب يف الصاة؟

اجليييواب: نعم القييييام واجيييب يف عدة ميييوارد يف 

. ة لصا ا

السيييؤال: ما هي ميييوارد القيام الواجيييب التي يكون 

الصاة؟ أركان  مييين  ركن  فيها 

اجلواب: القيام ركن يف موردين:

األول: حيييال تكبرة اإلحيييرام، فمن كيييرّب لافتتاح 

وهيييو جالس بطليييت صاته.

الثيييان: عنيييد الركوع، وهيييو الذي يكيييون الركوع 

عنه - املعيييرب عنه بالقييييام املتصل بالركيييوع -، فإذا 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السالم من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.

اجلزء الثاني: القيــــــام /ح1
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إىل أحيييد اجلانبن بطلت  أو مال  انحنيييى  فإذا  القيام 

. ته صا

السيييؤال: هل إطيييراق اليييرأس حال القييييام ينايف 

؟ ب نتصا ال ا

اجليييواب: ال بأس بإطراق اليييرأس وان كان األحوط 

اسيييتحبابًا انتصاب العنق. 

األمييير الثان: وجييييب أيضا أن ال يفيييرج بن رجليه 

تفرجيًا فاحشيييًا عى نحيييو خيرج عن صيييدق القيام 

بيييل وإن مل خييييرج عن صدقه عيييى األحوط  عرفًا 

. مًا و لز

الثاليييث: وجيب أيضيييًا يف القيام االسيييتقرار  األمر 

للجيييري وامليش. املقابل  باملعنيييى 

األمر الرابيييع: واألحوط لزوما يف القيام االسيييتقرار 

الطمأنينة. بمعنى 

قراءة بعض  القيام وأثنييياء  السيييؤال: االرجتاج حالة 

اآليات من السيييورة نتيجة زييييادة االهتامم يف إخراج 

احلروف مييين خمارجها مثًا هل يقيييدح يف الطمأنينة 

الواجبة؟

اجلواب: ارجتاج اليييرأس وحده يف حيييال القراءة ال 

ييييّر بالطمأنينة املعتيييربة وأما ارجتاج سيييائر البدن 

فيها.  قيييادح  فهو 

الوقيييوف يف حال  األحيييوط وجوبًا  اخلامس:  األمر 

القييييام عى القدمييين مجيعًا، فا يقيييف عى أحدمها 

وال عيييى أصابعهام فقيييط وال عى أصيييل القدمن 

. فقط

 األمر السيييادس: األحيييوط وجوبًا عيييدم االعتامد 

عى عصيييا أو جدار أو إنسيييان يف حيييال القيام مع 

التمكن مييين تركه، وإذا دار األمر بن القيام مسيييتندًا 

األول.  تعّن  مسيييتقًا  واجللوس 

السيييؤال: هل جيوز االسيييتعانة أثنييياء الصاة عند 

غره؟ أو  كاجليييدار  بيشء  والقعيييود  القيام 

اجلواب: األوىل تركه.

السييؤال: ما هي األمور املستحبة يف القيام؟

اجلواب: يستحب يف القيام مجلة من األمور منها:

1- إسدال املنكبن. 

2- إرسال اليدين. 

3- وضيييع الكفن عيييى الفخذين قبيييال الركبتن 

اليمنيييى عى اليمنيييى واليرسى عيييى اليرسى. 

4- ضم أصابع الكفن. 

5- أن يكون نظره إىل موضع سجوده. 

هبام،  مسيييتقبًا  متحاذيتن  قدمييييه  يصيييّف  أن   -6

ويباعد بينهام بثييياث أصابع مفرجيييات أو أزيد إىل 

شيييرب، وأن يسيييوي بينهام يف االعتامد. 

7- أن يكيييون عى حيييال اخلضوع واخلشيييوع، فإنه 

قييييام عبد ذليل بييين يدي امليييوىل اجلليل.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السالم من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.



تفسـري القـرآن

التـــوكل 
علــى اهلل

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ8

التيوكل عيى اهلل مين أعظيم العبيادات التيي يتقيّرب هبيا 
العبيد إلييه عيّز وجيل، والتيوكل عيى اهلل عيز وجيل هيو 
ِسيمُة العبيد الصيادق، وبيه أمير اهلل األنبيياء واملؤمنين، 
وُيعيدُّ التيوكل مين األعيامل القلبّية التيي ال تتم باللسيان.
وقيد ورد االمير بالتيوكل عيى اهلل يف القيران الكرييم يف 
ْل َعيَى احْلَييِّ الَِّذي  آييات كثير منهيا قوليه تعياىل: )َوَتيَوكَّ
ال َيُميوُت َوَسيبِّْح بَِحْميِدِه َوَكَفى بِيِه بُِذُنوِب ِعَبياِدِه َخبِرًا( 
ْل َعيَى اْلَعِزييِز  الفرقيان:58، وقوليه عيز مين قائيل: )َوَتيَوكَّ
ُلوا إِْن  ِحيِم( الشيعراء:217، وقوليه تعاىل: )َوَعيَى اهللِ َفَتَوكَّ الرَّ
ُكنُتيْم ُمْؤِمنِيَن( سيورة املائيدة:23. وتكررت اآليية: )َوَعَى اهللِ 
ِل امْلُْؤِمنُيوَن(. ]آل عميران: 122[ يف سيبعة مواضيع يف  َفْلَيَتيَوكَّ
كتياب اهلل، فقيد ُذكرت يف سيورة آل عميران يف موضعن، 
واملجادلية،  وإبراهييم،  والتوبية،  املائيدة،  سيورة  ويف 

لتغابن. وا
  حقيقة التوكل:

)التيوكل (يف األصيل مين ) الوكالية ( وكام قيال الراغب: 
التوكييل أن تعتميد عيى غيرك وجتعله نائبيا عنك. 

وعيى ذليك فالتيوكل: هيو اعتيامد العبيد عى اهلل سيبحانه 
يف اسيتجاب املصاليح، ودفيع اليرر مين أميور الدنييا 
واآلخيرة، وتوكييل مجييع أميوره إليه، وإييامن العبيد إيامنًا 
جازميًا بأنَّيه ال ُيعطيي إال اهلل، وال َيمنيع إال اهلل، وال َينفيع 
غيره سيبحانه، وال َيير سيواه، فيجيب أن يعليم أن اهلل 
هيو املؤثير األصيي، ألن اهلل تعياىل يف نظر املؤمين هو منبع 

القيدرات. لكل 

 يقيول عليامء األخياق: التيوكل الثميرة املبيارشة لتوحييد 
أفعيال اهلل، ألنيه مين وجهية نظير املؤمين يرتبيط كل ميا يف 
الكيون بالنهايية بيذات اهلل املقدسية، ولذليك فاملوّحيد يرى 

أن مجييع أسيباب القيدرة والنيرص مين عنيد اهلل. 
هيو  ميا  جربئييل:  )سيألت   :)O( األكيرم  النبيي  قيال     
التيوكل؟ قيال: )العليم بأن املخليوق ال يير وال ينفع، وال 
يعطيي وال يمنيع، واسيتعامل الييأس مين اخلليق فيإذا كان 
العبيد كذليك مل يعميل ألحيد سيوى اهلل ومل يطميع يف أحيد 
سيوى اهلل فهذا هيو التيوكل ( )بحيار األنيوار، ج 15 القسيم الثان يف 

األخياق، ص 14 الطبعية القديمية(.
وسيئل اإلميام الرضيا )Q(: ميا حيد التيوكل؟ فقيال:  أن 
 ال ختياف ميع اهلل أحيدا  )3 سيفينة البحيار، املجليد الثيان، ص 682(.

فلسفة التوكل:
نستفيد مما ذكرناه أنه:

للمشياكل  مقاومتيه  تيزداد  سيوف  اإلنسيان  إن  أوال: 
الصعبية لتوكليه عيى اهلل اليذي هيو منبيع مجييع القيدرات 

واالسيتطاعات.
فإننا نسيتفيد مين جمموع اآلييات اآلمرة بالتيوكل أن القصد 
مقابيل  يف  بالضعيف  اإلنسيان  ييّس  ال  أن  التيوكل  مين 
املشيكات العظيمية، بيل بتوكله عيى قيدرة اهلل املطلقة يرى 
نفسيه فاحتيا ومنتيرصا، وهبيذا الرتييب فالتيوكل عاميل من 
عواميل القيوة واسيتمداد الطاقية وسيبب يف زييادة املقاومة 
والثبيات. وإذا كان التيوكل يعني اجلليوس يف زاوية ووضع 
إحيدى اليديين عى األخيرى، فا معنيى ألن يذكيره القرآن 

وأمثاهلم. للمجاهديين  بالنسيبة 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف المالئكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء اهلل على عباده ومقيموا الحق في بالده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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وإذا اعتقيد البعيض أن التيوكل ال ينسيجم ميع التوجيه إىل 
العليل واألسيباب والعواميل الطبيعيية، فهيو يف خطيأ كبير، 
ألن فصيل العواميل الطبيعية عين اإلرادة اإلهليية يعترب رشكا 
بياهلل، أو ليسيت هيذه العوامل تسير بأوامر ومشييئة اهلل؟!!!
نعيم إذا اعتقدنيا أن العواميل مسيتقلة عين إرادتيه فهيي ال 
تتناسيب مع روح التيوكل. ولكن هل مين الصحيح أن نفرّس 
التيوكل هبيذا التفسير، ميع أن الرسيول األكيرم )O( الذي 
هيو رأس املتوكلين مل يغفل عن اسيتخدام اخلطيط الصحيحة 
واالسيتفادة مين الفرص املتاحة وأنواع الوسيائل واألسيباب 
الظاهريية لتحقييق أهدافيه، إن هيذا يثبت أن التيوكل ليس له 

مفهوم سيلبي.
ثانييا: إن التيوكل ينجيي اإلنسيان مين التبعية التيي هي أصل 
اليذل والعبوديية، ويمنحيه احلريية واالعتيامد عيى النفيس. 
) إن الغنيا  وقيد ورد عين اإلميام الصيادق )Q( أنيه قيال: 
والعيز جييوالن، فيإذا ظفيرا بموضيع التيوكل أوطنيا ( )أصول 
 )3  - حدييث  علييه  والتيوكل  اهلل  إىل  التفوييض  بياب  الثيان،  املجليد  اليكايف، 
وقيد عيرف اإلمام التيوكل بأنيه موطن العيزة وعيدم احلاجة 

ص469-476 ج7،  األمثيل:  لآلخريين. 
أقسام التوكل: 

1- التيوكل عيى اهلل يف إصياح النفيس دون مقارنتها بأنفس 
اآلخرين.

2- التيوكل عيى اهلل يف إقامية دينه، ونرصتيه، وهداية الناس، 
والنهيي عين  باملعيروف  واألمير  احليقِّ هليم،  وبييان طرييق 

املنكير، ودفيع امُلحّرميات مين إثيٍم أو فاحشيٍة. 
3- التيوكل عى اهلل يف حتقييق األمور الدنيوّيية؛ مثل: الرزق، 

واليزواج، ورّد الظلم. 
عوائق التوكل: 

1- عدم معرفة مقام اهلل تعاىل وأسامئه وصفاته. 
بالغيرور والزهيو، فتشيعر بأهنيا  النفيس  2- إصابية 

ليسيت بحاجية إىل أحيد. 
3- االعتيامد عى اخللق يف قضياء احلاجات، والركون 
إليهيم، مميا يتناىف ميع معنى التيوكل عيى اهلل احلقيقّي 

والصادق. 
4- حيبُّ الدنييا، واالنبهار هبيا، وهذا يوِجيد حاجزًا 

بين العبيد والتوكل عيى اهلل تعاىل.
 مثار التوكل:

1- حتقيق اإليامن الصادق. 
2- الشعور بطمأنينٍة وسكينٍة يف النفس. 

3- حتقييق اهلل تعياىل لغايات العبيد، ورغباته، وكفايته 
يف مجييع شيؤونه جزاًء عى حيقِّ توّكله. 

4- احلصيول عيى املنافيع يف الدنييا واآلخيرة، ودفيع 
املضار. 

األعيداء  وحتيدي  والشيجاعة،  القليب  قيّوة   -5
البير.  مين  اخليوف  وعيدم  والظاملين، 

6- الصيرب وحتّمل املصاعب واملصائيب، واالطمئنان 
بأقيدار اهلل عز وجل.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف المالئكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء اهلل على عباده ومقيموا الحق في بالده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.



حماسـن الكلم

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ10

ِذي  يَّ الَّ ُسيوَل النَّبِييَّ األُمِّ ِذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ 1- َعيِيُّ ْبيُن إِْبَراِهييَم بِإِْسينَاِده َعيْن َأيِب َعْبِد اهلل Q يِف َقيْوِل اهللَ َتَعياىَل: )الَّ
ُم  يِّبياِت وُيَرِّ جَيُِدوَنيه َمْكُتوبيًا ِعنَْدُهيْم يِف التَّيْوراِة واإِلْنِجييِل َيْأُمُرُهيْم بِامْلَْعُروِف وَينْهاُهيْم َعِن امْلُنَْكيِر وُيِلُّ هَلُُم الطَّ
ِذي ُأْنيِزَل َمَعه ُأولِئَك ُهيُم امْلُْفِلُحوَن(، َقياَل: النُّوُر يِف َهيَذا امْلَْوِضِع  َبُعيوا النُّيوَر الَّ َعَلْيِهيُم اخْلَباِئيَث(، إىَِل َقْولِيه: )واتَّ

.)K ُة - َعيِيٌّ َأِمُر امْلُْؤِمنِيَن واألَِئمَّ
يامواِت واألَْرِض َمَثُل  2- َعيْن َصالِيِح ْبيِن َسيْهٍل اهْلَْمَداِنِّ َقياَل َقاَل َأُبو َعْبيِد اهلل Q يِف َقْوِل اهلل َتَعياىَل: )اهلل ُنوُر السَّ
يا َكْوَكٌب  جاَجُة َكَأهنَّ : )الزُّ ُنيوِره َكِمْشيكاٍة(، َفاطَِميُة P )فِيهيا ِمْصبياٌح( احْلََسيُن: )امْلِْصبياُح يِف ُزجاَجيٍة( احْلَُسيْنُ
ِقيٍَّة  ْنَييا: )ُيوَقُد ِمْن َشيَجَرٍة ُمباَرَكيٍة( إِْبَراِهييُم Q: )َزْيُتوَنيٍة ال رَشْ يٌّ َبيْنَ نَِسياِء َأْهيِل الدُّ (، َفاطَِميُة َكْوَكيٌب ُدرِّ يٌّ ُدرِّ
انِيَّيٍة: )َييكاُد َزْيُتهيا ُييِيُء( َييَكاُد اْلِعْليُم َينَْفِجيُر هِبَا: )وَلْو مَلْ مَتَْسْسيه نياٌر ُنوٌر َعى  يٍة واَل َنرْصَ وال َغْربِيَّيٍة(، اَل َيُوِديَّ
يِة َمْن َيَشياُء... ثم قيال )Q(: )وَمْن  ُنيوٍر(، إَِمياٌم ِمنَْهيا َبْعيَد إَِمياٍم: )َيْيِدي اهلل لِنُيوِره َمْن َيشياُء(، َيْيِدي اهلل لَِأِئمَّ
مَلْ جَيَْعيِل اهلل َليه ُنيورًا (، إَِماميًا ِميْن ُوْليِد َفاطَِميَةP: )َفيام َله ِميْن ُنيوٍر(، إَِمياٍم َييْوَم اْلِقَياَمِة وَقياَل يِف َقْولِه: )َيْسيعى 
يُة امْلُْؤِمنِيَن َييْوَم اْلِقَياَمِة َتْسيَعى َبْنَ َييَدِي امْلُْؤِمنِيَن وبَِأْياَمهِنِيْم َحتَّيى ُينِْزُلوُهْم  ُنوُرُهيْم َبيْنَ َأْيِديِيْم وبَِأْيامهِنِيْم(، َأِئمَّ

َمنَياِزَل َأْهيِل اجْلَنَِّة(. 

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخالق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.

 )K( ـُة اأَلِئمَّ
ُنوُر اهللَّ َعزَّ وَجلَّ

من كتاب الكايف

احللقة الثانية
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الرح:
يامواِت واألَْرِض(، أي اهلل هيادي أهل السياموات واألرض فهم بنيوره يتدون أو  قيال اهلل تعياىل: )اهلل ُنيوُر السَّ
رمهيا باطنيًا بالنفيوس القدسيّية والعقول بإدراكهيا العليوم واحلقائق الربانية عيى تفاوت درجاهتيم، كام أّنه  منوِّ

ر قلوب املؤمنين وبنورهم أنار السياموات واألرض. رمهيا ظاهيرًا باألجيرام النورّية، أو منيوِّ منوِّ
ة اّلتيي ليسيت بنافذة،  وقوليه تعياىل: )َمَثيُل ُنيوِره َكِمْشيكاٍة( أي صفية نيوره كصفية مشيكاة، واملشيكاة: الكيوَّ
وقييل: هيي ُأنبوبية يف وسيط القندييل يوضيع فيهيا املصبياح وهيو اليرساج والفتيلية املشيتعلة وامليراد هبيا هنا 
فاطمية )P( ألهّنيا حملٌّ لنيور األئمة، واألئّمية نيور ورساج ألنَّ الطالبن للهدايية املّتبعن ألثرهم، يسيتضيئون 
بنيور هدايتهيم وضيياء علومهيم إىل الطريق األرشيد كام يتيدي السيالكون يف الظلمية بالنور واليرساج، قيل: 

إضافية النيور إىل ضميره تعياىل دلييل عيى أنَّ إطاقه علييه ليس عيى ظاهره.
جاجة يف  وقوليه تعياىل: )فِيهيا ِمْصباٌح(، أي رساج وهو احلسين )Q( )امْلِْصبياُح يِف ُزجاَجٍة(، أي قندييل مثل الزُّ
الصفاء والشيّفافّية وهو احلسين )Q( فقد شيّبه فاطمية )P( تارة باملشيكاة وتارة بالزجاجية، وباالعتبار الثان 

.)Q( لزيادة ظهور نيوره باعتبار كون سيائر األئّمة مين صلبه )Q( جعلهيا ظرفيًا لنور احلسين
رِّ باعتبار بيه الضياء والصفياء والتألؤ، هذا  (، وهنا املشياهبة باليدُّ يٌّ يا َكْوَكٌب ُدرِّ جاَجيُة َكَأهنَّ وقوليه تعياىل: )الزُّ
فع ُقلبيت مهزته يياء وُادغمت  رء بمعنيى الدَّ اء واليياء وإن كان بشيدِّ اليياء فقيّط فهيو مين اليدَّ إن كان بشيدِّ اليرَّ
اليياء يف اليياء فإّنيه يدفيع الظيام بضوئيه وملعانيه، وامليراد هبيا فاطمية )P( فإهّنيا كوكيب دريٌّ مييء الميع 

نيا. نيوراّن فييام بن نسياء أهيل الدُّ
وقوليه تعياىل: )ُيوَقيُد ِميْن َشيَجَرٍة ُمباَرَكيٍة( أي يوقد ذليك املصباح من شيجرة مباركية زيتونة كثير النفع وهي 

كإبراهييم )Q( فإّنيه ذو بركية عظيمية ونفع كثير لوجيود األنبياء واألوصياء من نسيله.
وقوليه تعياىل: )َزْيُتوَنيٍة(، بيدل عين شيجرة ال صفية هليا ولذليك فصلهيا عنها وقرهنيا بصفتهيا وإّنام عيرّب عنها 
يت يف كونيه ماّدة لضيائها ومبيدءًا لنورانّيتها. يتونية للتنبييه عى كثيرة نفعها واّتصافها بالعليم اّلذي هو كالزَّ بالزَّ
ييت العلم عى سيبيل  وقوليه تعياىل: )َييكاُد َزْيُتهيا ُييِيُء( ضمير التأنييث يعيود إىل فاطمية )P( وامليراد بالزَّ
االسيتعارة والتشيبيه وميسُّ النيار ترشييح يعنيي ييكاد علمهيا يتفّجير مين قلبهيا الطاهير إىل قليوب املؤمنين 

واملؤمنيات بنفسيه قبيل أن ُتسيأل لكثرتيه وغزارتيه وفيرط ضيائيه وملعانه.
وقوليه تعياىل: )َيْيِدي اهلل لِنُيوِره َميْن َيشياُء(، أي ييدي لواليتهم َمن يشياء. )وَميْن مَلْ جَيَْعيِل اهلل َله ُنيورًا(، أي 
مل يتبيع األئمية )K( مين ُوْليِد َفاطَِميَة P: )َفيام َله ِميْن ُنيوٍر(، أي إَِماٍم عيادل وإن كان ليه إمام جائير يقّدمه إىل 

النار. 
وقوليه تعياىل: )َيْسيعى ُنوُرُهيْم َبيْنَ َأْيِديِيْم وبَِأْيامهِنِيْم(، وذلك بإتباعهيم وإيامهنم بنيور باألئمية )K( وبذلك 

يدخليون اجلنية وينزلون فيهيا مسيتقرين بالنعييم الدائم.

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخالق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.



جامع ومرقد النيب دانيال 

مســاجدنــا

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ12

تضيم قلعية كركوك األثرية بين حناياهيا العديد من 
املعيامل التارخييية، والشيواهد األثريية، مثيل اجلوامع 
واملسياجد والتكاييا، باإلضافية إىل كنيسية كلدانيية، 
ولعيل مين أشيهر تلك املعيامل، جاميع ومرقيد النبي 
دانييال )Q( ويضيم ثاثية أرضحة يعتقيد أهنا تعود 
إىل النبيي دانييال وعزيير وحنين )K(، وكان مبنى 
إىل  حتيول  ثيم  اليهوديية  املعابيد  أحيد  هيو  اجلاميع 
كنيسية مسييحية ليبنيى عليهيا فييام بعيد املسيجد يف 

اإلسيامي.  العهد 
يعيود  قديمية  أثريية  مئذنية  عيى  اجلاميع  ويتيوي 
إىل  باإلضافية  العثامنيية،  الدولية  عهيد  إىل  تارخيهيا 
أواخير  إىل  بناءهيا  طيراز  يرجيع  وأعميدة  أقيواس 
)أي  التيميوري  العيرص  بدايية  أو  املغيويل  العيرص 
عير  اخلاميس  ي  اهلجيري  التاسيع  القيرن  حيدود 
املييادي(، ومئذنية هيذا اجلامع بنيت مين الطابوق، 
ومزّينية بأرشطية مين القاشيان.. وهي بمثابية نقطة 
ويف  القلعية،  أجيزاء  مجييع  مين  تشياهد  اسيتدالل 
وجالسية  قائمية  تيزال  ال  وعقيود  أقيواس  اجلاميع 
عيى قاعيدة مثمنية بجانبهيا املئذنية، وبنيي اجلاميع 
عيى أنقياض أقيواس مبنى قدييم، ويتوي املسيجد 
عيى قبتن، وتبلغ مسياحة املسيجد 400 مير مربع، 

. ويسيع املصيّى أكثير مين 150 ُمصيلٍّ
واملرقيد ذو أمهيية يف نفيوس املحيطين بيِه مين أهايل 
مدينية كركيوك وغرهيم، حييث يظيى هيذا املرقد 
باحيرام كل الطوائيف يف املدينة، حيث دأبت نسيوة 
املدينية يف كل سيبت من أييام األسيبوع )ومنذ مئات 

السينن( عى زييارة املرقد.

قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم اهلل أكثر من أن تشكر إال ما أعان اهلل عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إال ما عفا اهلل عنه(.

فــي قلعــة كـركـوك
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قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم اهلل أكثر من أن تشكر إال ما أعان اهلل عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إال ما عفا اهلل عنه(.

كيام كانيت تقيام يف مسيجده صياة اجلمعية والعيديين وسيائر الصليوات اليوميية، إىل أن أميرت السيلطة القائمية 
يوميذاك، هبيدم قلعية كركيوك وترحيل سياكنيها بداية التسيعينيات، ومنيذ ذلك الوقت، ميا عادت الصليوات تقام 
فييه، بييد أن الزييارات االعتياديية مل تنقطع، حيث يشيهد املرقد إقبياالً كبرًا من قبيل األهايل يف األعياد واملناسيبات 

الدينيية، باإلضافية إىل الزييارة املعتيادة كل يوم سيبت من األسيبوع.
مقربة اجلامع:

تقيع قيرب املرقيد مقربة تابعية جلنود جييش الدولة العثامنيية، حيث تم بنياء املرقد وتعميره أثناء العهيد العثامن، يف 
القيرن اخلاميس عر املييادي، ونتيجة لاحيرام الكبر واملحبية الفائقة التيي كان يكنّها أهل كركوك للمسييحين 
واليهيود ولشيخص النبيي دانييال قيام أهيل كركيوك القدمياء بدفين موتاهيم بجانب مسيجد النبيي دانييال حيث 

تعتيرب املقيربة املوجودة بجانب املسيجد مين أقيدم املقابر يف مدينية كركوك.
 :)Q( النيّب دانيال

كان دانييال )Q( نبّييًا مبعوثيًا يف بنيي إرسائييل حينيام كانيوا أرسى بيد بخت نيرص يف بابل إذ يظهر مين بعض اآلثار 
واألخبيار إّن بخيت نيرص قيد أغار عى أورشيليم - عاصمية اليهيود - وهنبها وأجى أهلهيا إىل بابل يف سينة )588 
ق. م( وعيى كّل فقيد عّذبيه بخيت النيرص يف بيادئ األمير وثّم بعيد الوقوف عيى غزارة علميه وحكمتيه - بتعبره 

الرؤييا اخلاّصية ببخيت النرص - أطليق رساحه وخّفيف عن اليهود بسيببه. 
 ولكنه )Q( ُقبِض يف تلك األّيام بعدما َبّر قومه بعودهتم إىل وطنهم بيد من يبيد حكم بخت نرص. 

ويظهير مين بعيض األخبيار اّن دانييال )Q( قد القيى نبيّي اهلل داود )Q( يف وقيت ما، وعى ضيوء ما ذكرنيا فابّد 
أن يكيون هيذا اللقياء قبيل نبيّوة دانييال )Q( بفيرة غير وجييزة، وعليه جييب أن نلتيزم بيأّن دانييال )Q( كان من 

املعّمريين. )مركيز األبحياث العقائدية(
أماكن أخرى:

توجد مقابر أخرى يعتقد البعض اهنا تعود إىل النبي دانيالQ أحدها تقع يف إيران وقرب آخر يف قربص.
كيام يوجد مسيجد آخر باسيم النبيي دانيال يف مدينية املوصل احلدباء يف منطقية حضرة السيادة وباألخص يف منطقة 
تسيمى حملية اليهيود وهيو قديم جدا يعيود إىل مئيات السينن ويكى انيه كان كنيسية ويرتياده الكثر مين الزائرين 

.Qمين البليدان املجياورة ومثبت رسيميًا يف دوائر التسيجيل العقياري وبلدية املوصل باسيم جامع النبيي دانيال
كيام يوجيد مسيجد النبيي دانييالQ يف مدينة اإلسيكندرية فييِه رضيح ينسيب إىل النبيي دانيالQ وبجيواره رضيح 

ينسيب إىل لقيامن احلكيم.
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الحلقة األوىل

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ

التيزاور دعيوة أّكد عليها رسيول اإلسيام وأهل بيتيه األطهيار )K( انطاًقا من اليدور االجتامعّي الذي رسيمه اهلل 
تعاىل لإلنسيان يف هيذه احلياة.

وهيو مين أهيم املظاهير االجتامعيية التيي دعيا اإلسيام إليهيا، وانيه مين الواجبيات التي يقيوم هبيا الفرد جتياه أخيه 
املسيلم، ووراء هيذا التيزاور أهدافيًا وآثيارًا والتيي مين أمهها هيو زييادة املحبة واأللفية والتودد بين النياس، وإزالة 

العيداوة والبغضياء مين قلوهبم.
ولعيل التيزاور يصير أكثير إلزاميًا ورضورة عندما تكون هناك مناسيبة سيواء فرح أو حيزن، يتوجب عيى املؤمن أن 

يشيارك النياس أفراحهم وخيفف عنهيم آالمهم،
وقيد كثيرت األحادييث الريفة التيي حتث وتؤكد عيى فضل التيزاور وآثاره املهمية، فعن رسيول اهلل )O(: )أكرم 

أخياق النبين والصديقن والشيهداء والصاحلن، التيزاور يف اهلل...( )دعائم اإلسيام: ج2، ص106(.
وعن أمر املؤمنن )Q(: )أنتم يف تزاوركم مثل أجر احلاجن( )مشكاة األنوار: ص363(.

وعين اإلميام الصيادق )Q(: )تيزاوروا فيإن يف زيارتكيم إحيياًء لقلوبكيم، وذكيرًا ألحاديثنيا، وأحاديثنيا تعطيف 
بعضكيم عيى بعيض، فإن أخذتم هبيا رشيدتم ونجوتيم، وإن تركتموها ضللتيم وهلكتم، فخيذوا هبا وأنيا بنجاتكم 

زعييم( )اليكايف: ج2، ص186(.
ثواب الزيارة:

ضمين سياسية الرغييب التيي انتهجهيا اإلسيام وردت الكثير مين الرواييات املبّينة لثيواب زييارة املؤمنين بقيمة 
عظيمية هيي أّن زائير املؤمين هيو زائر اهلل، فعن الرسيول األكيرم )O(: )مين زار أخاه يف بيتيه قال اهلل عيّز وجّل له: 
 أنيت ضيفيي وزائري، عيّي قراك )قراك: أي ما يعيد للضيف( وقد أوجبت لك اجلنية بحبك إياه( )اليكايف: ج2، ص177(.

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.
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يف  أخياه  زار  )مين   :)Q( العابديين  زيين  اإلميام  وعين 
اهلل طلبيا إلنجياز موعيود اهلل شييعه سيبعون أليف مليك، 
وهتيف بيه هاتيف مين خليف: أال طبيت وطابيت ليك 
اجلنية، فيإذا صافحه غمرتيه الرمحة( )مشيكاة األنيوار: ص363(.
إال  يدخلهيا  ال  جنية  هلل  )إن   :)Q( الباقير  اإلميام  وعين 
ثاثية: رجيل حكيم يف نفسيه باحليق، ورجيل زار أخياه 
املؤمين يف اهلل عيز وجيل، ورجيل آثير أخاه املؤمين يف اهلل( 

ص364(. األنيوار:  )مشيكاة 

وعنيه )Q(: )إن املؤمين ليخيرج إىل أخييه ييزوره فييوكل 
اهلل عيز وجل بيه مليكا فيضيع جناحيا يف األرض وجناحا 
يف السيامء يظليه، فيإذا دخيل إىل منزله نيادى اجلبيار تبارك 
وتعياىل أييا العبيد املعظيم حلقيي املتبيع آلثيار نبييي، حق 
عيي إعظاميك، سيلني أعطيك، ادعنيي أجبيك، اسيكت 
أبتدئيك، فيإذا انيرصف شييعه املليك يظليه بجناحيه حتى 
يدخيل إىل منزليه، ثيم ينادييه تبيارك وتعياىل أييا العبيد 
املعظيم حلقيي حيق عيي إكراميك قيد أوجبت ليك جنتي 

)اليكايف: ج2، ص178(. وشيفعتك يف عبيادي( 
وعين اإلميام الصيادق )Q(: )لزييارة املؤمين يف اهلل خير 
مين عتيق عير رقياب مؤمنيات، ومن أعتيق رقبية مؤمنه 
وقيى كل عضيو عضيوا مين النيار حتيى أن الفيرج يقيي 

)اليكايف: ج2، ص178(. الفيرج( 
وعنيه )Q(: )أييام ثاثية مؤمنين اجتمعيوا عنيد أخ هليم، 
يأمنيون بوائقيه وال خيافيون غوائليه ويرجيون ميا عنيده، 
إن دعيوا اهلل أجاهبيم وإن سيألوا أعطاهيم وإن اسيتزادوا 

)اليكايف: ج2، ص178(. ابتدأهيم(  زادهيم وإن سيكتوا 
رت الروايات مين اهلجران بين األخوان  ويف املقابيل َحيذَّ
املؤمنين مين وصية رسيول اهلل )O( أليب ذر: )ييا أبا ذر، 

إيياك وهجيران أخييك، فيإن العميل ال يتقبيل ميع 
اهلجيران، ييا أبيا ذر، إياك عين اهلجيران وإن كنت ال 
بيد فاعيًا، فيا هتجيره ثاثية أييام كما، فمين مات 
فيهيا مهاجيرا ألخييه كانيت النيار أوىل بيه( )الوسيائل: 

ص264(. ج12، 

شرط ثواب الزيارة:

غير خياٍف ميا تضّمنيه احلدييث السيابق مين عظيم 
الثيواب اليذي يناليه الزائير، لكين بيرط أن تكيون 
الزييارة ال ملصلحية دنيوّية مين دون اهلل، بل أن تكون 

هلل تعياىل، وهيذا ميا بّينتيه عيّدة رواييات منها:
أخياه  زار  )مين   :)O( األكيرم  الرسيول  عين   -1
املؤمين إىل منزليه ال حلاجية منيه إلييه كتب مين زوار 
)البحيار:  زائيره(  ُيكيرم  أن  اهلل، وكان حقيقيا عيى اهلل 

ص364(. ج72، 

2- عين اإلميام الصيادق )Q(: )مين زار أخاه يف اهلل 
قيال اهلل عّز وجّل: إّياي زرت، وثوابك عّي، ولسيت 
ص176(. ج2،  )اليكايف:  اجلنّية(  دون  ثواًبيا  ليك   أرىض 
3- عين اإلمام الصيادق )O(: )مين زار أخاه هلل ال 
لغيره، التيامس موعيد اهلل، وتنّجيز ما عنيد اهلل، وكّل 
اهلل بيه سيبعن ألف مليك ينادونه: أال طبيت وطابت 

لك اجلنّية( )اليكايف: ج2، ص175(.
4- وعنيه )Q(: )مين زار أخياه يف اهلل، وهلل جياء يوم 
القيامية خيطير بن قباطيي من نيور )أي: ثيياب بيض 
رقيقية مين نيور( ال يميّر بييشء إالّ أضياء ليه، حتيى 
يقيف بين ييدي اهلل عيز وجيل، فيقيول اهلل عزوجل 
ليه: مرحبيا، وإذا قال: مرحبيا أجزل اهلل عيز وجل له 

العطيية( )اليكايف: ج2، ص177(.

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.
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العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ16

الـركــون إىل الـدنيــا
 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

)الركون إىل الدنيا مع ما تعاين منها جهٌل، والتقصري يف حسن العمل إذا وثقت بالثواب عليه غْبٌ، 

والطمأنينة إىل كل أحٍد قبل االختبار عجز(
  الدعيييوة إىل االلتيييزام بثاثييية أميييور والعميييل يف احليييياة عليهيييا ميييع اسيييتيعاهبا لترّكيييز يف القليييب، فيكيييون 
يييخا  االلتيييزام هبيييا والعميييل عيييى وفقهيييا نابعيييا مييين الصمييييم، مميييا يعنيييي التصمييييم والعيييزم ليكيييون مرسِّ
يسييياير اإلنسيييان يف مراحيييل حياتيييه كافييية فيييا يغيييّر بحالييية فيضّييييع واحيييدًا مييين هيييذه الثاثييية وخييييرس 

وال ينفيييع النيييدم.
 األمييير األول: احليييذر مييين الدنييييا؛ ألن الشيييواهد عيييى زواهليييا وفنائهيييا وعيييدم اسيييتدامتها ألحيييد كثيييرة 
جيييدًا متسلسيييلة بحسيييب الزميييان ومتعيييددة بحسيييب امليييكان، فليييو َأِميييَن منهيييا اإلنسيييان فإنيييام يكشيييف 
ذليييك عييين جهليييه وعيييدم معرفتيييه؛ ألن الواعيييي َميييْن يعيييي التجيييارب ويتعيييظ هبيييا لئيييا ييييدث الييييشء 
ذاتيييه معيييه، أميييا إذا أسيييس بنيانيييًا وشييياده عيييى أسييياس الثقييية بالدنييييا وأهنيييا تيييدوم وال تتغييير ميييع 

الشيييخص الواحيييد ميييرات وميييرات، فيييذاك هيييو اجلاهيييل.
 األمييير الثيييان: زيييياد القيييدرة يف العميييل ميييع توافييير الضامنيييات الكافيييية للمواصلييية مييين احلوافيييز 
والتشيييجيع وميييا إىل ذليييك مميييا ُيَعيييربَّ عنيييه الثيييواب اليييذي هيييو )اجليييزاء عيييى األعيييامل خرهيييا ورشهيييا، 
وأكثييير اسيييتعامله يف اخلييير( )املنجيييد: ص75( بيييام يوفييير اليييروح احلامسيييية ليييدى العاميييل ليسيييتمر يف العميييل 
واإلنتييياج ويتواصيييل بإبيييداع وتفيييوق، فيييإذا كان كل ذليييك الثيييواب مضمونيييًا ومل يعميييل اإلنسيييان فهيييو 
ميييا ييييدل عيييى ضعيييف رأييييه وعيييدم معرفتيييه وانعيييدام الفكييير الصائيييب لدييييه، ألن كل ذليييك مييين 
املحفيييزات، والتقاعيييس عنهيييا يعنيييي اخلسيييارة الناجتييية عييين االنخيييداع بأمييير موهيييوم. ونجيييد أن اهلل 
تعييياىل أعيييد للمؤمنييين بيييه ثوابيييًا جزييييًا - يف الدنييييا واآلخيييرة - بمختليييف األشيييكال املناسيييبة حلالييية 
املؤمييين أو املؤمنييية إذا ختيييّى عييين االهتيييامم بيييام يفييييض علييييه ذليييك الثيييواب، فإنيييام يشيييّكل علييييه عامييية 

سيييلبية ال ختدميييه؛ ألنيييه تيييرك املضميييون وتاَبيييَع املوهيييوم. 
األمييير الثاليييث: ليييزوم الرييييث يف إقامييية العاقيييات االجتامعيييية عيييى خمتليييف املسيييتويات: الفرديييية، 
يييل يف ذليييك ييييؤدي يف كثييير مييين حاالتيييه إىل النيييدم واكتشييياف  اجلامعيييية، العائليييية، العمليييية؛ ألن التعجُّ
املسييياوئ يف الطيييرف اآلخييير والتيييي قيييد تييييء إىل سيييمعة اإلنسيييان نفسيييه، وال يعنيييي هيييذا التخيييّي 
عييين قاعيييدة )ُحسييين الظييين( بيييل يصليييح أن يكيييون تأكييييدًا هليييا ودعييياًم مييين جهييية ُمسيييانَِدة إذ ليييو 
انسييياق اإلنسيييان وراء ظنيييه اليييذي يعتيييربه حسييينًا ألمكييين حيييدوث مشيييكات كان يمكنيييه تفادييييا. 
فاليييازم إخضييياع الطيييرف املقابيييل للفحيييص واالختبيييار بالوسيييائل الطبيعيييية التيييي تسيييتظهر رسائيييره 

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، وال يتجاوز حده(.

السيد محمد صادق الخرسان دام عزه
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وميييا ينطيييوي علييييه مييين روحيييية 
وعقليييية هليييام كبييير األثييير يف تكويييين 

شيييخصيته. 
وأقبيييل  ذليييك  يكييين  مل  فيييإذا    
اإلنسيييان متلهفيييًا وراء إقامييية املزييييد 
مييين العاقيييات الثنائيييية أو األكثييير 
عيييى خمتليييف املجييياالت ألصطيييدم 
بالواقيييع امليييؤمل فيعيييرف انيييه كان 
عاجيييزا عييين إجيييراء العميييل الطبيعيييي 
وهيييو دراسيييته جتريبييييا بيييام يكشيييف 
قنييياع املجاميييات وقضاييييا التعيييارف 

االجتامعيييي.
 فالدعيييوة إىل االلتيييزام باحليييذر مييين 
الدنييييا بيييأن يتيييوازن يف اإلقبيييال إليهيييا 
واإلدبيييار عنهيييا نحيييو اآلخيييرة التيييي 
هيييي األبقيييى، وباملثابيييرة والسيييعي 
ألن وراء ذليييك الثيييواب املضميييون، 
وباالختبيييار قبيييل اختييييار كل أحيييد، 
عسيييى أن تتوفييير احلاميييية الكافيييية 
مييين  خليييوا  ليعييييش  لإلنسيييان 

املكيييدرات واملنغصيييات.

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، وال يتجاوز حده(.



عقـائــدنــا

احللقة اخلامسة والثالثون

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ18

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمييد هلل رب العامليين وصييى اهلل عييى ارشف األنبييياء و املرسييلن أيب القاسييم حممييد وآلييه الطيبيين الطاهرييين، 

واللعيين الدائييم عييى أعدائهييم إىل قيييام يييوم الدييين. 
 ،)Q( ذكرنييا يف احللقييات السييابقة مجليية ميين النصييوص الييواردة يف شييأن إماميية األئميية ميين أهييل البيييت
 .)Q(بعييد اإلمييام اهلييادي )Q(وباخلصييوص النصييوص التييي نصييت عييى تنصيييب اإلمييام احلسيين العسييكري
ييِذي َيُكييوُن ِمييْن َبْعييِده وَأنَّ َقييْوَل اهلل َتَعيياىَل ) إِنَّ اهلل َيْأُمُرُكييْم َأْن  وال شييك يف َأنَّ اإِلَميياَم Q َيْعييِرُف اإِلَميياَم الَّ
وا األَمانيياِت إىِل َأْهِلهييا ( )النسيياء:58( فِيِهييْم Q َنَزَلييْت. وقييد أورد الشيييخ الكلينييي بإسييناده َعييْن ُبَرْيييٍد اْلِعْجييِيِّ  ُتييَؤدُّ
وا األَمانيياِت إىِل َأْهِلهييا وإِذا  َقيياَل َسييَأْلُت َأَبييا َجْعَفييٍر Q - َعييْن َقييْوِل اهلل َعييزَّ وَجييلَّ ) إِنَّ اهلل َيْأُمُرُكييْم َأْن ُتييَؤدُّ
ييِذي  ُل إىَِل اإِلَميياِم الَّ َي األَوَّ اَنييا َعنَييى َأْن ُيييَؤدِّ ُكُمييوا بِاْلَعييْدِل( )النسيياء:58(، َقيياَل: إِيَّ َحَكْمُتييْم َبييْنَ النَّيياِس َأْن حَتْ
ييِذي يِف َأْيِديُكييْم، ُثييمَّ  ُكُمييوا بِاْلَعييْدِل ( الَّ ييَاَح، ) وإِذا َحَكْمُتييْم َبييْنَ النَّيياِس َأْن حَتْ َبْعييَده اْلُكُتييَب واْلِعْلييَم والسِّ

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.
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ِذيييَن آَمنُييوا َأطِيُعييوا اهلل وَأطِيُعييوا  َييا الَّ َقيياَل لِلنَّيياِس: ) يييا َأيُّ
ييًة -  اَنييا َعنَييى َخاصَّ ُسييوَل وُأويِل األَْمييِر ِمنُْكييْم(، إِيَّ الرَّ
َأَمييَر مَجِيييَع امْلُْؤِمنِييَن إىَِل َيييْوِم اْلِقَياَمييِة بَِطاَعتِنَييا - َفييإِْن 
ُسييوِل  الرَّ وإىَِل  اهللَّ  إىَِل  وه  َفييُردُّ َأْمييٍر  يِف  َتنَاُزعييًا  ِخْفُتييْم 
/ج1. الييكايف:  َنَزَلييْت...(  َكييَذا  ِمنُْكييْم  األَْمييِر  ُأويِل   وإىَِل 
 كييام ذكر أيضييا: ...َعْن َأيِب َعْبييِد اهلل Q َقاَل: )َمييا َماَت َعامِلٌ 
 َحتَّييى ُيْعِلَمييه اهلل َعييزَّ وَجييلَّ إىَِل َمييْن ُيييوِص( الييكايف: /ج1.

مب يعرف اإلمام؟ 
هناك مجلة من األمور ُيعرف هبا اإلمام، 

قبلييه،  الييذي  املعصييوم  ميين  عليييه  النييص  منهييا: 
مضافييا اىل علمييه الييذي ورثييه عيين آبائييه K وكييذا 
بسيينده  الييكايف/ج1:  يف  ورد  وغرهييا،  الشييجاعة 
َقيياَل  َيُقييوُل:  )َسييِمْعُته  َقيياَل:   Q اهلل  َعْبييِد  َأيِب  َعييْن 
واحْلَييَاِل  واْلَفْهييِم  األَْمييِر  يِف  َنْحييُن   :O اهلل  َرُسييوُل 
 O ييا َرُسييوُل اهلل  واحْلَييَراِم َنْجييِري جَمْييًرى َواِحييدًا َفَأمَّ

وَعِيٌّ Q َفَلُهاَم َفْضُلُهاَم(.
 كييام أورد الشيييخ الكلينييي بسيينده َعييْن َأيِب َبِصييٍر َقيياَل 
ُقْلييُت أليَِب احْلََسييِن Q: )ُجِعْلييُت فِييَداَك بِييَم ُيْعييَرُف 
ٍء  هُلَييا َفإِنَّييه بِيييَشْ ييا َأوَّ اإِلَميياُم؟ َقيياَل: َفَقيياَل: بِِخَصيياٍل، َأمَّ
َم ِمييْن َأبِيييه فِيييه بِإَِشيياَرٍة إَِلْيييه لَِتُكييوَن َعَلْيِهييْم  َقييْد َتَقييدَّ

ييًة وُيْسييَأُل َفُيِجيييُب وإِْن ُسييِكَت َعنْييه اْبَتييَدَأ  ُحجَّ
وخُيْييرِبُ بِيياَم يِف َغييٍد وُيَكلِّييُم النَّيياَس بِييُكلِّ لَِسيياٍن 
ييٍد ُأْعطِيييَك َعَاَمييًة َقْبييَل َأْن  ، َقيياَل يِل َيييا َأَبييا حُمَمَّ ُثييمَّ
َتُقييوَم َفَلييْم َأْلَبييْث َأْن َدَخييَل َعَلْينَييا َرُجييٌل ِمييْن َأْهييِل 
ُخَراَسيياَن َفَكلََّمييه اخْلَُراَسيياِنُّ بِاْلَعَربِيَّييِة َفَأَجاَبييه َأُبييو 
احْلََسييِن Q بِاْلَفاِرِسيييَِّة َفَقيياَل َلييه اخْلَُراَسيياِنُّ واهلل 
ُجِعْلييُت فِييَداَك َمييا َمنََعنِييي َأْن ُأَكلَِّمييَك بِاخْلَُراَسييانِيَِّة 
ِسيينَُها َفَقيياَل ُسييْبَحاَن اهلل  َغييْرُ َأنِّ َظنَنْييُت َأنَّييَك اَل حُتْ
إَِذا ُكنْييُت اَل ُأْحِسييُن ُأِجيُبييَك َفيياَم َفْضييِي َعَلْيييَك ُثييمَّ 
ييٍد إِنَّ اإِلَميياَم اَل خَيَْفييى َعَلْيييه َكَاُم  َقيياَل يِل َيييا َأَبييا حُمَمَّ
ٍء فِيييه  َأَحييٍد ِمييَن النَّيياِس واَل َطييْرٍ واَل هَبِيَمييٍة واَل يَشْ
َصيياُل فِيييه َفَلْيييَس  وُح َفَمييْن مَلْ َيُكييْن َهييِذه اخْلِ الييرُّ

ُهييَو بِإَِميياٍم(.
بعــض مــن النصــوص الــي نصــت علــى إمامــة اإلمام 

:)Q(احلســن العســكري
 ورد يف كتيياب الييكايف للشيييخ الكلينييي/ج1، مجليية 

ميين النصييوص نذكيير بعضييا منها:
، َقيياَل:  يِّ َيييى ْبييِن َيَسيياٍر اْلَقنْييرَبِ 1 - بسيينده َعييْن َيْ
)َأْوَص َأُبييو احْلََسييِن Q إىَِل اْبنِييه احْلََسييِن َقْبييَل ُمِضيِّه 
بَِأْرَبَعييِة َأْشييُهٍر وَأْشييَهَدِن َعييَى َذلِييَك ومَجَاَعييًة ِمييَن 

امْلَييَوايِل(.
، َقاَل: 2 - بسنده َعْن َعِيِّ ْبِن ُعَمَر النَّْوَفِيِّ

) ُكنْييُت َمييَع َأيِب احْلََسييِن Q يِف َصْحييِن َداِره َفَمييرَّ بِنَييا 
ييٌد اْبنُييه، َفُقْلييُت َلييه: ُجِعْلُت فِييَداَك َهييَذا َصاِحُبنَا  حُمَمَّ
 َبْعييَدَك، َفَقيياَل: اَل َصاِحُبُكييْم َبْعييِدَي احْلََسييُن(.
 ، ييٍد األَْصَفَهيياِنِّ 3 - وأيضييا َعييْن َعْبييِد اهلل ْبييِن حُمَمَّ
َقيياَل: )َقيياَل َأُبييو احْلََسييِن Q: َصاِحُبُكييْم َبْعييِدَي 
ييٍد َقْبَل  ، َقيياَل: ومَلْ َنْعييِرْف َأَبييا حُمَمَّ ييِذي ُيَصيييِّ َعييَيَّ الَّ

ييٍد َفَصييىَّ َعَلْيييه(. َذلِييَك، َقيياَل: َفَخييَرَج َأُبييو حُمَمَّ

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.

َفــى َعَلْيــه َكاَلُم  ِإنَّ اإِلَمــاَم اَل َيْ

َأَحٍد ِمَن النَّاِس واَل َطرْيٍ واَل َبِهيَمٍة 

وُح َفَمْن َلْ َيُكْن  واَل َشْيٍء ِفيه الرُّ

َصاُل ِفيه َفَلْيَس ُهَو ِبِإَماٍم َهِذه اخْلِ



متى ترانا ونراك

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ20

قييال اهلل تعيياىل يف كتابييه احلكيييم )َوُنِريييُد َأْن َنُميينَّ َعييَى 
ييًة َوَنْجَعَلُهييُم  ِذيييَن اْسييُتْضِعُفوا يِف األْْرِض َوَنْجَعَلُهييْم َأِئمَّ الَّ

اْلواِرثِييَن(. القصييص:5 
حينييام نمييرُّ عييى مكاميين األسييى يف أحزاننييا وشييجوننا البييد 
أن نتذكيير، والبييد أن نسييتحر أن إمامنييا وحبيييب قلوبنييا 

صلييوات اهلل عليييه وعييى آبائييه الطاهرييين هييو 
الييذي يسييبقنا حتييى يف حزننييا. 

إذا  بأحزانييه،  ولنتحسييس  لنتأمييل  فتعالييوا 
كنييا نحييب ولينييا وإمامنييا وسيييدنا صاحييب 
العييرص)Q( البييد أن نعيييش أو نحيياول أن 
نقييرب ممييا يملييه ذلييك القلييب ميين حييزن. 
نحيين نعيييش حييزن الغيبيية ونتييأمل ألن إمامنييا 
)Q(وسيييدنا غائييب عنييا ومفييارق لنييا، وهييو
مييع كونييه قائييدًا إال أنييه يعيييش حييزن الغيبيية 

أيضييًا فهييو يييزن ألننييا مفارقييون لييه. 
وأيضييا عندمييا نجييد هييذا الظلييم، وعندمييا 
نجييد هييذه القيييم التييي ضاعييت ميين دنيانييا، 
انتهكييت  التييي  الريعيية  نجييد  وعندمييا 
حرمتهييا نتييأمل، ولكيين هييو)Q( يتييأمل أكثيير 
منييا؛ ألنييه هييو املعييد إلعييادة احلييق إىل نصابييه.
نحيين نتييأمل مييرة أخييرى عندمييا نجييد الثييأر 
معطييًا، والييذي عنييده ثييأر ال يقييّر لييه قييرار 
حتييى يأخييذ بثييأره، هييذه ثاراتكييم يييا أئمتنييا 
قنييا، ولكنييه )Q( يعيييش أمل تأخيير  تؤمّلنييا وتؤرِّ
الثييأر حقيقيية؛ ألن الثييأر ثييأره ونحيين إذا 
نغضييب فإننييا نغضييب ميين أجلييه وميين أجييل 
أجييداده)K(، وهييو)Q( يعلييم هبييذا جيييدًا 

وال يغيييب عنييه أبييدًا.
نقييرأ يف بعييض الروايييات عيين طبيعيية حمبيية 
األئميية)K(، ولطفهييم، وارتباطهم بشيييعتهم، 
فقييد روي عيين اإلمييام زييين العابدييين)Q(أن 
أحييدًا ميين شيييعتهم جيياءه يشييكو إليييه الفقيير، 
وكان اإلمييام زييين العابدييين)Q( حمييارصًا، 
وال يتمكيين شيييعته ميين ايصييال احلقييوق 
الرعييية إليييه، ومل يتمكيين اإلمييام أن يعتييذر 
منييه، فبكييى حتييى سييالت دموعييه ميين عينيييه، 

محن وآالم صاحب 
)Q(  الزمان

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في اهلل سبحانه واهجروا من تهجرونه في اهلل سبحانه(.

سامحة السيد حسن احلكيم
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ألن هييذا اإلنسييان ميين شيييعته وجيياء يطلييب عونييًا 
ميين إمامييه وال يملييك اإلمييام )Q(مييا يدفييع بييه فقييره 
ويواسيييه، فجيياد)Q( لييه بدمييوع عينيييه حتييى أن هييذا 
اإلنسييان الشيييعي املؤميين املييوايل تييأمّل كثييرًا وقييال: 
سيييدي مليياذا تبكييي؟ أخييرًا عييرف سييبب البييكاء 

فييزاد أملييه.
اآلن لنتصييور كييم ذرف إمامنييا وسيييدنا صاحييب 
األميير)Q( ميين الدمييوع؟ وكييم اختلجييت يف صييدره 
ميين اآلهييات ملييا يشييهده ميين اآلالم التييي أحاطييت 
بشيييعته ميين كل مييكان، فهو)Q(يتحّسييس هييذه 
املحيين، ويعلييم هبييا وكلهييا جتعلييه يشييتاق أشييد 
الشييوق لذلييك اليييوم الييذي يقييف فيييه بيين الركيين 
واملقييام وينييادي بأصحابييه فيخرجييون ويلتحقييون بييه 

ميين بقيياع األرض، ولكيين ميياذا بيييده؟!! 
  كثييرة هييي الروايييات التييي توصينييا نحيين الشيييعة 
بالدعيياء لييه بالفييرج، فهييو يف بيياء عظيييم، هييو يف 
ضيييق، هييو يف غربيية، هييو يف وحشيية، والفييرج احلقيقي 
لييه، فهييو املظلييوم احلقيقييي، وإن كان فرجييه فييرج لنييا.
عندمييا نختلييف فيييام بيننييا، أو يعتييدي بعضنييا عييى 
بعييض، أو يتهجييم بعضنييا عييى بعييض، نتييأمل كثييرًا 

ولكيين إمامنييا يتييأمل أكثيير.
هييذه اآلالم وغرهييا هييو يشيياركنا فيهييا، بييل هييو دائيياًم 
يتقّدمنييا يف األمل، فهييو إمامنييا يف آالمنييا كييام هييو إمييام 

آمالنييا صلييوات اهلل عليييه.
 ،)Q(ولكيين يبقييى أمل واحييد يف قلييب صاحييب األميير
وهييذا ال نشييرك نحيين معييه فيييه، وهييذا األمل الييذي 
يتييأمل بييه إمامنييا صاحييب األميير)Q( قييد نكييون نحيين 

سييببًا يف زيادتييه، وهييو أمل عييرض أعاملنييا عليييه.
فنحيين نقييرأ يف روايييات أهييل البيييت)K( أن األعييامل 
تعييرض عييى إمييام الزمييان، ويف بعييض الروايييات يف 
كل ليليية مجعيية. )راجييع كتيياب الغيبيية للشيييخ الطييويس: ص 387.(
إّن اإلمييام عجييل اهلل فرجييه يفييرح هلل، ويغضييب هلل، 

ويييزن هلل، ويييب يف اهلل، ويبغييض يف اهلل. فكيييف بييه 
وهييو يقييرأ يف صحيفيية أحدنييا سيييئة أو ذنبييًا ارتكبييه، فهييو 
يعيييش تلييك اجلبييال ميين اآلالم. هييذا األمل يييأيت إضافيييًا 
لتلييك اآلالم، هييذا أمل ذوي القربييى، هييذا أمل املقربيين 
األحبيية األعييزة، فلييامذا هييذه الذنييوب؟ ومليياذا هييذه 
اجلييرأة عييى املعيياص؟ ومليياذا ال نييرأف بذلييك القلييب 

الييذي أفعمتييه اآلالم ومأتييه اجلييراح؟ 
 )Q(مليياذا ال نكييون السييبب يف إدخييال الييرسور عليييه
حينييام يّطلييع عييى أعاملنييا فيجدهييا متطابقيية مييع مييا يريييده 

اهلل تعيياىل منّييا. 
فلنجييدد العهييد معييه، ولنتييب عييى يديييه حبييًا لييه، ونعقييد 
العييزم عييى أن نقاطييع وهنجيير كل الذنييوب، ونتمنييى ميين 
اهلل سييبحانه وتعيياىل أن يعصمنييا بربكيية إمييام زماننييا من كل 
 )Q(ذنييب، حبييًا وشييفقة وحنانييًا لسيييدنا صاحييب األميير

وحمبيية لييه. 
فالتوبيية ال تكييون دائيياًم خوفييًا ميين النييار، وإن كان اخلييوف 
حقيقيييًا، والنييار حقيقيية فابييد أن نخشيياها، واجلنيية حقيقة 
ميين احلقائييق فابييد أن نطمييع فيهييا. ولكيين شييفعاءنا إىل 
اجلنيية، ومنقذينييا ميين النييار هييم أهييل البيييت K، فلنؤكييد 
ارتباطنييا وانتامءنييا وتامحنييا واهتاممنييا بأئمتنييا صلييوات 
اهلل عليهييم يف طاعتنييا هلل حبييًا هلييم، ميين أجييل أن يفييرح 

 .)Q(مهييدي هييذا العييرص
واحلمييد هلل رب العامليين، وصييى اهلل عييى سيييدنا حممييد 

وآلييه الطيبيين الطاهرييين.

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في اهلل سبحانه واهجروا من تهجرونه في اهلل سبحانه(.
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هجرة النيب)O( ومبيت اإلمام علي )ع( على فراشه:
 )O(يف أول ليليية ميين ربيييع األول سيينة 13 ميين البعثيية هاجيير النبييي
ميين مكيية إىل املدينيية، وفيهييا كان مبيييت أميير املؤمنيين)Q( عييى فراش 
النبييي)O( ومواسيياته لييه بنفسييه، حتييى نجييا عليييه الصيياة والسييام 
ميين عييدوه، فحيياز بذلييك أميير املؤمنيين)Q( رشف الدنيييا واالخييرة، 
وأنييزل اهلل تعيياىل مدحييه لذلييك يف القييرآن املبيين، وهييي ليليية عظيميية 

الفخيير ملييوىل املؤمنيين بييام يوجييب مييرسة أوليائييه املخلصيين. 
قييال أبييو اليقظييان: حدثنييا رسييول اهلل)O( ونحيين معييه بقبيياء عييام 
أرادت قريييش ميين املكيير بييه ومبيييت عييي)Q( عييى فراشييه، قييال: 
أوحييى اهلل )عييز وجييل( إىل جربئيييل وميكائيييل)Q(: إن قييد آخيييت 
بينكييام وجعلييت عميير أحدكييام أطييول ميين عميير صاحبييه، فأيكييام يؤثيير 
أخيياه؟ فكامهييا كرهييا املييوت، فأوحييى اهلل إليهييام: عبييدي أال كنتييام 
مثييل وليييّي عييي بيين أيب طالييب، آخيييت بينييه وبيين نبيييي فآثيير باحلييياة 
عييى نفسييه، ثييم رقييد عييى فراشييه يفديييه بمهجتييه، اهبطييا إىل األرض 
كاكييام فاحفظيياه ميين عييدوه، فهبييط جربئيييل فجلييس عنييد رأسييه، 
وميكائيييل عنييد رجليييه، وجعييل جربئيييل يقييول: بييخ بييخ ميين مثلييك 
يييا بيين أيب طالييب، واهلل)عييز وجييل( يباهييي بييك املائكيية! قييال: فأنزل 
اهلل )عييز وجييل( يف عييي)Q(: )وميين النيياس ميين يييري نفسييه ابتغيياء 

مرضييات اهلل واهلل رؤوف بالعبيياد(. 
		 	 	 :)Q( شهادة اإلمام احلسن العسكري

يف الثاميين ميين ربيييع األول سيينة 260هييي استشييهد اإلمييام أبييو حممييد 
احلسيين بيين عييي العسييكري)Q(، وذلييك يف يييوم اجلمعيية، ولييه يييوم 
شييهادته ثييامن وعييرون سيينة ودفيين يف البيييت الييذي دفيين فيييه أبييوه 

رأى. ميين  بييرس  دارمهييا  ميين 
عيياش )Q( ُمَضيَّقييا عليييه وُحبييس مييرات عييدة يف سييجون العباسييين 

حتييى ُدسَّ إليييه السييم ميين قبييل املعتمييد العبييايس عليييه لعنيية اهلل. 
وحييدث أبييو األديييان قائييا: تقييدم جعفيير بيين عييي ليصييي عييى أخيه، 
فلييام هييم بالتكبيير خييرج صبييي بوجهييه سييمرة، شييعره قطييط، بأسيينانه 
تفليييج، فجييذب بييرداء جعفيير بيين عييي وقييال: تأخيير يييا عييم فأنييا 

أحييق بالصيياة عييى أيب، فتأخيير جعفيير وقييد أربييد وجهييه واصفيير. 
فتقييدم الصبييي وصييى عليييه، ودفيين إىل جانييب قييرب أبيه)Q(فدخييل 
جعفيير بيين عييي عييى املعتمييد وكشييف لييه ذلييك، فوجييه املعتمييد 
بخدمييه فقبضييوا عييى أم اإلمييام املهييدي )Q( فطالبوهييا بالصبييي 
فأنكرتييه وادعييت حبييًا هبييا لتغطييي عييى الصبييي، فسييلمت إىل ابيين 
أيب الشييوارب القييايض، وبغتهييم مييوت عبيييد اهلل بيين ييييى بيين خاقييان 
فجييأة، وخييروج صاحييب الزنييج بالبييرصة، فشييغلوا بذلييك عيين أم 

اإلمييام، فخرجييت عيين أيديييم.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض اآلفات خليفة األموات(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض اآلفات خليفة األموات(.

وقوع الصلح بني اإلمام احلسن)ع( ومعاوية: 
يف السييادس والعرييين ميين ربيييع األول سيينة )41هييي(، وقييع الصلييح بيين اإلمييام احلسيين )Q( ومعاوييية بيين 

أيب سييفيان. 
روى فريييق ميين املؤرخيين، فيهييم الطييربي وابيين األثيير: أن معاوييية أرسييل إىل احلسيينQ صحيفيية بيضيياء 
خمتومييًا عييى أسييفلها بختمييه، وكتييب إليييه: أن اشييرط يف هييذه الصحيفيية التييي ختمييُت أسييفَلها مييا شييئت، 
فهييو َلييَك. )تاريييخ الطييربي: ج6 ص93. وابيين األثيير ج 3 ص162( فلييم جيييد بييدًا ميين إجابتييه، ملييا كان عليييه أصحابييه ميين 
ضعييف البصائيير يف حقييه والفسيياد عليييه واخللييف منهييم لييه، ومييا انطييوى كثيير منهييم عليييه يف اسييتحال 
دمييه وتسييليمه إىل خصمييه، وميييل اجلمهييور منهييم إىل العاجليية وزهدهييم يف اآلجليية.  وصييورة املعاهييدة التييي 

وّقَعهييا الفريقييان هييي التييايل:
..Oاملادة األوىل: تسليم األمر إىل معاوية، عى أن يعمل بكتاب اهللّ وبسنة رسوله

املييادة الثانييية: أن يكييون األميير للحسيينQ ميين بعييده، فييإن حييَدَث بييه حييَدٌث فأخيييه احلسيينQ، وليييس 
ملعاوييية أن يعهييد بييه إىل أحييد.

املادة الثالثة: أن َيْرُك سبَّ أمر املؤمننQ والقنوت عليه بالصاة، وأن ال يذكر عليًا إال بخر.
املييادة الرابعيية: اسييتثناء مييا يف بيييت مييال الكوفيية، وهييو مخسيية آالف ألييف، فييا يشييمله تسييليم األميير، وعييى 
معاوييية أن يمييل إىل احلسيينQ كل عييام ألفييي ألييف درهييم، وأن يفّضييل بنييي هاشييم يف العطيياء والِصييات 
ق يف أوالد َمييْن ُقتِييل مييع أميير املؤمنيينQ يييوم اجلََمييل وأوالد َمييْن ُقتِييل معييه  عييى بنييي عبييد شييمس، وأن ُيفييرِّ

بصفيين ألييف ألييف درهييم، وأن جيعييل ذلييك ميين خييراج دار أبجييرد.
املييادة اخلامسيية: وتنييص عييى أّن النيياس آمنييون حيييث كانييوا ميين أرض اهللّ، يف َشييامهم وِعراقهييم وِحجازهييم 
ييَن األسييود واألمحيير، وأن يتمييل معاوييية مييا يكييون ميين هفواهتييم، وأن ال يتبييع أحييدًا بييام  وَيمنهييم، وأن يؤمِّ

مييىض، وأن ال يأخييذ أهييل العييراق بإْحنَييٍة. 
وعييى أمييان أصحيياب عييّيQ حيييث كانييوا، وأن ال ينييال أحييدًا ميين شيييعة عيييQ بمكييروه، وأّن أصحيياب 
عيييQ وشيييعته آمنييون عييى أنفسييهم وأمواهلييم ونسييائهم وأوالدهييم، وأن ال يتعقييب عليهييم شيييئًا، وال 
يتعييرض ألحييد منهييم بسييوء، ويوصييل إىل كل ذي حييق حقييه، وعييى مييا أصيياب أصحيياب عييّي حيييث كانييوا.
 Oّوال ألحييد ميين أهييل بيييت رسييول اهلل ،Qوال ألخيييه احلسيين ،Qوعييى أن ال يبغييَي للحسيين بيين عييي

غائلييًة، رِسًا وال َجهييرًا، وال خُييييف أحييدًا منهييم، يف ُأُفييٍق ميين اآلفيياق.
 :)O( والدة النيب األعظم

يف السييابع عيير ميين ربيييع األول ولييد الرسييول األعظييم )O( عنييد طلييوع الفجيير ميين يييوم اجلمعيية يف عييام 
الفيييل.

قييال الشيييخ املفيييد: وهييو يييوم رشيييف، عظيييم الربكيية، ومل يييزل الصاحلييون ميين آل حممييد)Q( عييى قديييم 
األوقييات يعظمونييه ويعرفييون حقييه، ويرعييون حرمتييه، ويتطوعييون بقيامييه.

عيين أيب عبييد اهلل الصييادق)Q( قييال: )ملييا ُولييد رسييول اهلل)O( فتييح آلمنيية بييياض فييارس، وقصييور الشييام، 
فجائييت فاطميية بنييت أسييد إىل أيب طالييب مسييتبرة فأعلمتييه مييا قالتييه آمنيية، فقييال هلييا أبييو طالييب: وتعجبيين 

ميين هييذا؟ إنييك حتبليين وتلدييين بوصيييه ووزيييره(. 
وعيين أميير املؤمنيين)Q( قييال: )ملييا ولييد رسييول اهلل)O( ألقيييت األصنييام يف الكعبيية عييى وجوههييا، فلييام 

أمسييى سييمع صيحيية ميين السييامء: جيياء احلييق وزهييق الباطييل إن الباطييل كان زهوقييا(. 
وهنيياك مناسييبات كثييرة ومهميية قييد تييم ذكرهييا يف السيينن السييابقة لشييهر ربيييع األول فميين أراد االطيياع 

فالراجييع.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.



رجال حول اإلمام
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أسمه: إبراهيم بن أيب حممود اخلراساين.
.) Q ( كام أدرك اإلمام اجلواد ،) L ( مكانته: عارص اإلمام الكاظم واإلمام الرضا

من أقوال العلامء فيه:
1- قال عنه الشيخ النجايش: ثقة، روى عن اإلمام الرضا)Q(.  رجال النجايش:ص25.

2- قـــال الشـــيخ الطـــويس: خراســـاين ثقـــة مـــوىل. )املـــوىل ُيطلـــق عـــى معـــان: والظاهـــر هنـــا غـــر 
ــويس:ص351. ــال الطـ ــريب(. رجـ العـ

قال أمير المؤمنين Q:)واهلل ال يعذب اهلل مؤمنا بعد االيمان إال بسوء ظنه وسوء خلقه(.

 إبراهيم

الخراساني

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)واهلل ال يعذب اهلل مؤمنا بعد االيمان إال بسوء ظنه وسوء خلقه(.

ـــى  ـــد ع ـــة، أعتم ـــيّل: ثق ـــة احل ـــال العّلم 3- ق
ـــة: ص 57. م ـــال العلَّ ـــه. رج روايت

والروايـــة،  احلديـــث  أهـــل  مـــن  وهـــو 
يف  ُعـــدَّ  البـــر،  مكفـــوف  ــف،  مصنّـِ
ـــا  ـــام الرض ـــم واإلم ـــام الكاظ ـــاب اإلم أصح
) P (، دعـــا لـــه اإلمـــام اجلـــواد ) Q ( باجلنـــة. 
ـــن  ـــن ب ـــا احلس ـــال: حدثن ـــه ق ـــد روى محدوي فق
موســـى اخلشـــاب، قـــال: حدثنـــا إبراهيـــم 
بـــن أيب حممـــود قـــال: دخلـــت عـــى أبـــى 
جعفـــر اجلـــواد) Q ( ، ومعـــي كتـــب إليـــه 
مـــن أبيـــه فجعـــل يقرأهـــا، ويضـــع كتابـــًا 
ـــط أيب واهلل،  ـــول: )خ ـــه، ويق ـــى  عيني ـــرًا ع كب
ـــه،  ـــى خدي ـــه ع ـــالت دموع ـــى س ـــي حت ويبك
فقلـــت لـــه: جعلـــت فـــداك قـــد كان أبـــوك 
ــرات  ــد مـ ــس الواحـ ــال يل يف املجلـ ــام قـ ربـ
ــول  ــا أقـ ــال: وأنـ ــة، فقـ ــكنك اهلل اجلنـ أسـ
لـــك: أدخلـــك اهلل اجلنـــة، فقلـــت: جعلـــت 
فـــداك تضمـــن يل عـــى ربـــك أن تدخلنـــي 
ـــه  ـــذت رجل ـــال: فأخ ـــم، ق ـــال: نع ـــة، ق اجلن

ــويس:ج2،ص838. ــيخ الطـ ــي للشـ ــال الكـ فقبلتها(.رجـ
ـــه  ـــائل، رواه عن ـــاب مس ـــم كت ـــف إبراهي وصنَّ
ـــعري، ومل  ـــى األش ـــن عيس ـــد ب ـــن حمم ـــد ب أمح

ـــا. ـــن أخذه ـــويس عمَّ ـــيخ الط ـــر الش يذك
روايتـــه للحديـــث: روى عـــن اإلمامـــن 
ــذا  ــم هـ ــا ) Q (، وإبراهيـ ــم والرضـ الكاظـ
 ) Q ( ـــا ـــام الرض ـــن اإلم ـــذي روى ع ـــو ال ه

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.

 ،) Q ( خـــر فضـــل البـــكاء عـــى اإلمـــام احلســـن
م  ـــرَّ ـــا ) Q (: ) إّن َاملح ـــام  الرض ـــال اإلم ـــث ق حي
ـــال،  ـــه القت ـــون في م ـــة ُيرِّ ـــل اجلاهليَّ ـــهٌر كان أه ش
ــا،  ــك حرمتنـ ــا، وهتـ ــه دماؤنـ ــُتِحلَّت فيـ فاسـ
ـــران  ـــا نســـاؤنا، وُأرضمـــت الن ـــه ذرارين ـــبي في وُس
ـــا، ومل  ـــن ثقلن ـــا م ـــا فيه ـــت م ـــا، وانُتهب يف مضاربن
ــا. إنَّ  ــٌة يف أمرنـ ــول اهلل )O ( حرمـ ــرَع لرسـ ُتـ
ـــا،  ـــبل دموعن ـــا، وأس ـــرح جفونن ـــن أق ـــوم احلس ي
وأذّل َعزيزنـــا بـــأرض كـــرٍب وبـــلء، وأورثنـــا 
ـــل  ـــى مث ـــاء، ع ـــوم االنقض ـــلء إىل ي ـــرب والب الك
احلســـن فليبـــِك الباكـــون، فـــإّن َالبـــكاء يـــّط 

الذنـــوب العظـــام (.األمـــايل للصـــدوق:ص191.
الـــراوون عنـــه: وقـــد روى عـــن إبراهيـــم 
اخلراســـاين: إبراهيـــم بـــن هاشـــم، وأمحـــد بـــن 
ــعيد  ــن سـ ــن بـ ــى، واحلسـ ــن عيسـ ــد بـ حممـ
ـــم  ـــد العظي ـــباط، وعب ـــن أس ـــيل ب ـــوازي، وع األه

ــم. ــني، وغرهـ ــد اهلل احلسـ ــن عبـ بـ
وقـــد وقـــع إبراهيـــم هـــذا يف مـــا يقـــرب مـــن 

ــة. ــب األربعـ ــوردًا يف الكتـ )32 ( مـ
ـــه كان  ـــه، إال أن ـــخ وفات ـــى تاري ـــر ع ـــه: مل نعث وفات

حيـــًا قبـــل ســـنة ) 220 هــــ(.



جمتـمعـنـــا

اإلختــــــــــــــــــــــــالط

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ26

أصبيييح اإلختييياط بييين اجلنسييين ظاهيييرًة يف 
جمتمعنيييا، ويف كثييير مييين األحييييان ظهيييرت 
آثييياره الّسيييلبية عيييى األفيييراد واألرس واملجتميييع، 
ومييين هنيييا ال بيييّد لنيييا مييين أن نفهيييم حقيقييية 
نظيييرة اإلسيييام لاختييياط، وبعيييض الّضوابيييط 

اخلاّصييية بيييه.
اإلختييياط ُييييراد منيييه حالييية تواجيييد امليييرأة 
إىل جانيييب الرجيييل األجنبيييي يف كّل جوانيييب 
معيييركات احليييياة سيييواء أكان ذليييك يف الّسيييوق أم 

يف املدرسييية واجلامعيييات واملظاهيييرات الّشيييعبية 
وغرهيييا. 

رعاية احلد يف اإلختالط:

اإلسيييام يعيييارض اإلختييياط، وال يعيييارض 
مشييياركة امليييرأة يف احليييياة االجتامعيييية ميييع 
التحّفيييظ عيييى السييير. واإلسيييام يقيييول: ال 
للحبيييس، وال لاختييياط، بيييل للحيييّد. إّن سيييرة 
 )O(املسيييلمن العمليييية منيييذ زمييين رسيييول اهلل
قائمييية عيييى عيييدم منيييع النسييياء مييين املشييياركة يف 

قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.

الفعالييييات العاّمييية، ولكييين ميييع رعايييية احليييّد. 
ضوابط اإلختالط:

فييييام ييييي، بعيييٌض مييين الضوابيييط التيييي تسييياعد 
عيييى التخفييييف مييين حييياالت اإلختييياط:

 أ-رضورة غيييّض النظييير عيييام ال ييييّل النظييير 
يييوا ِميييْن  إلييييه: قيييال تعييياىل: ) ُقيييْل لِْلُمْؤِمنِيييَن َيُغضُّ
َأْبَصاِرِهيييْم َوَيَْفُظيييوا ُفُروَجُهيييْم َذلِيييَك َأْزَكيييى هَلُيييْم 

إِنَّ اهللَ َخبِيييٌر بِييياَم َيْصنَُعوَن(.النور:آيييية30.
 ب-مراعييياة احلجييياب والسييير: كيييام يف اآليييية 
(وقوليييه تعييياىل: )ُيْدنِيييَن  ُفُروَجُهنَّ َفْظيييَن  )َوَيْ
(، بمعنيييى أنَّ يلبسييينَّ  َعَلْيِهييينَّ ِميييْن َجَابِيبِِهييينَّ
الثيييياب الفضفاضييية الواسيييعة التيييي تسييير البيييدن.
 ج-عيييدم إظهيييار امليييرأة زينتهيييا أميييام األجانيييب: 

.) تقيييول اآليييية الكريمييية: )َوالَ ُيْبِدييييَن ِزينََتُهييينَّ
 د-جتنيييب اإلغيييراء يف هلجييية امليييرأة: قيييال تعييياىل: 
يييِذي يِف َقْلبِيييِه  )َفيييَا خَتَْضْعيييَن بِاْلَقيييْوِل َفَيْطَميييَع الَّ
ْعُروًفيييا(. سيييورة األحزاب:آيييية32. َميييَرٌض َوُقْليييَن َقيييْواًل مَّ
 هي-تقويييية عنيييرص احليييياء والعفييية: روي عييين 
اإلميييام عيييي)Q( أنيييه قيييال: )احليييياء يصيييد عييين 
الفعيييل القبييييح(. مييييزان احلكمييية حمميييد الريشيييهري:ج1،ص717.
 )Q(و-عيييدم اخلليييوة: عييين اإلميييام الصيييادق 
أنيييه قيييال: )..فيييإّن الرجيييل وامليييرأة إذا خلييييا 
يف بييييت كان ثالثهيييام الشييييطان(. وسيييائل الشييييعة 

.155 19،ص للعاميييي:ج

الوصية بعدم اإلختالط:

روي عييين اإلميييام عيييي)ع( لوليييده اإلميييام 

احلسييين)Q( يف وصيتيييه إلييييه: )واْكُفيييْف َعَلْيِهييينَّ 
َة  ِميييْن َأْبَصاِرِهييينَّ بِِحَجابِيييَك إَِياُهييينَّ َفيييإِنَّ ِشيييدَّ
َجييياِب َخيييْرٌ َليييَك، وهَلُييينَّ ِميييَن ااِلْرتَِيييياِب،  احْلِ
وَلْييييَس ُخُروُجُهييينَّ بَِأَشيييدَّ ِميييْن ُدُخيييوِل َميييْن اَل 
، َفيييإِِن اْسيييَتَطْعَت َأْن اَل َيْعِرْفيييَن  َتثِيييُق بِيييه َعَلْيِهييينَّ
َجييياِل َفاْفَعْل(.اليييكايف للكلينيييي:ج5،  َك ِميييَن الرِّ َغيييْرَ

.338 ص

أخيييي العزييييز، ال تنيييَس أنيييك تعييييش يف هيييذه 
الدنييييا مييين أجيييل عبيييادة اهلل تعييياىل، وحتصييييل 
رضييياه، فيييا جتعيييل مييين اإلختييياط املحيييّرم 
بالنسييياء سيييببًا حلرفيييك عييين ذكييير اهلل تعييياىل، فيييإن 
اإلختييياط والتيييامدي يف احلدييييث بييين الرجيييال 

والنسييياء سيييبٌب يف الوقيييوع يف حبيييال الغفلييية. 



سِّ
لرَّ

بَ ا
حَا
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َأ

أحسن القصص

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ28

قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

سِّ َوُقُرونًا َبْنَ َذلَِك َكثِرًا ( الفرقان:38.  قال تعاىل: ) َوَعادًا َوَثُموَد َوَأْصَحاَب الرَّ
سِّ « أّميا ألن أثرًا قلييًا جدًا بقي منهيم، أو ألهنم   يعتقيد البعيض أنَّ تسيمية هيؤالء القوم » باليرَّ

كانيت لدييم آبار ماء كثيرة، أو ألهنيم هلكوا وزالوا بسيبب جفياف آبارهم. 
  َمْن هم هؤالء القوم ؟! 

« كانيوا طائفية تعيش يف ي الياممية ي وبعث اهلل هليم نبّيًا  سِّ 1 ي الكثير يعتقيدون أنَّ »أصحياب اليرَّ
أسيمه » حنظلية « كذبيوه والقيوه يف بئير، حتيى كتيب بعضهيم: أهنم ميأوا هيذا البئير بالرماح، 
وأغلقيوا فيم البئير بعد إلقياء النبيّي )Q( يف البئر وملؤهيا باحلجارة إىل أنَّ أستشيهد ذليك النبّي. 

أعيام القيرآن: ص 149.

سِّ  « إشيارة إىل النياس أيام » شيعيب « الذين كانوا  2 ي والبعيض اآلخير يعتيرب أن »أصحياب الرَّ
سِّ « كان إسياًم لبئير عظيم، حيث  يعبيدون األصنيام، وكانيوا ذوي أغنيام كثرة وآبار مياء و »  الرَّ

أغاضيه اهلل، فأهلك أهيل ذلك املكان. تفسير األمثيل: ج 11 ص 227.
 3 ي العامية الطيربيس يف جمميع البييان، والفخير اليرازي يف التفسير الكبر، واآلليويس يف روح 
املعيان، نقليوا: )أنَّ أولئك كانوا ُأناسيًا يعيشيون يف أنطاكية الشيام، وكان بينهم حبييب النجار(. 

تفسير األمثل: ج 11 ص 227.

  روي عين يعقيوب بين إبراهييم بين عبد اهلل بين جعفر بين أيب طالب، قال: سيمعت أبا احلسين 
سِّ « اليذي ذكرهيم اهلل يف كتابه َمْن  موسيى بين جعفير )Q(، أنه سيأله رجل عين » أصحاب اليرَّ

هيم ؟ وممن هيم ؟ وأي قيوم كانوا ؟. 
يِن، فأّميا أحدمهيا لييس اليذي ذكيره اهلل يف كتابيه، كان هيؤالء أهيل بيدو  فقيال)Q(: )كانيا َرسَّ
وأصحياب شياة وغنيم، يعيشيون يف الباديية، فبعيث اهلل إليهيم صاليح النبيّي رسيوالً، فقتليوه، 
وبعيث اليهيم رسيوالً آخير فقتليوه، ثم بعيث إليهم رسيوالً آخير وعضده بيويّل، فُقتل الرسيول 
وجاهيد اليويّل حتيى فحمهم، وكانيوا يقولون أهلنيا يف البحر، وكانوا يسيكنون عى شيفر البحر، 

وكان هليم عييد يف السينة خييرج حيوت عظييم مين البحير يف ذلك الييوم فيسيجدون له. 
سِّ « وكان فيهيا مياه كثرة،  وأّميا الذيين ذكرهيم اهلل يف كتابيه، فهيم قوم كان هلم هنير يدعى »  اليرَّ
يقيع بمنقطيع آذربيجيان وهو مين حد أرمينيية وآذربيجيان، وكانوا يعبيدون األوثيان، فبعث اهلل 

إليهيم ثاثين نبييًا فقتلوهيم مجيعًا، فبعيث اهلل إليهيم نبيًا آخر وبعيث معه ولييًا فجاهدهم. 
وبعيد ذليك بعيث اهلل عليهيم العيذاب، فجيف مائهم، ويبسيت األهنيار وميات اليزرع، وماتت 
مواشييهم، فامتيوا جوعيًا وعطشيًا وبيكاء، فليم يبق منهيم باقيية، وبقي منهيم املخلصيون فقط، 
وهيم قليليون، فدعيوا اهلل أنَّ ينجيهيم بيزرع وماشيية ومياء قلييٍل لئيا يطغيوا، فأجاهبيم اهلل إىل 

ذليك، مليا علم مين صيدق نياهتيم....(. قصيص األنبيياء قطيب الديين الراونيدي:ص100.

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

لكي ال تغيب مشُس امُلساواة
كانـت عائلـة املرجـع الكبـر الشـيخ مرتـى األنصـاري )رمحـه اهلل( يف أزمـة 
ماليـة؛ ألن املبلـغ الـذي قـّرره هلا الشـيخ مثلام قـّرر لبقيـة العوائل التـي كفلتها 
املرجعيـة الشـيعية مل يكـِف لتوفر مجيع حاجيـات املنزل. فطلبت زوجة الشـيخ 
مـن أحـد املقّربـن لـه أن يتكلم مع الشـيخ ليزيد يف املبلـغ قليًل كـي تتمّكن من 
القيـام بـراء احلاجيات، فلـام جاء الوسـيط وتكلم مع الشـيخ مل يسـمع جوابًا 
منـه، ال نفيـًا وال إثباتـًا. و يف الغـد حينام جـاء الشـيخ األنصـاري إىل املنزل قال 
لزوجتـه: اغسـيل ثـويب و امجعـي يل األوسـاخ ) الُغسـالة ( يف ظـرف، فغسـلت 
زوجتـه الثـوب و أتـْت بام أمرها سـامحة الشـيخ ! فقـال هلا الشـيخ: ارشيب هذه 

! األوساخ 
فقالت وهي مندهشة: كيف يل أن أرشهبا و تشمئّز منها نفس كل إنسان ؟ !

فقـال الشـيخ: نحـن و الفقـراء يف األمـوال املوجودة بيـدي عى السـواء ال ميزة 
ألحـد عـى أحـد فـإذا أخذنـا منهـا أكثـر مـن حقنـا فكأننـا رشبنـا مثـل هـذه 

األوساخ.
نعـم لكـي ال تغيب شـمس املسـاواة و العدالة عـن حياتنا جيـب أن نكون هكذا 

دائاًم.



فأعتربوا يا أوىل األلباب

العدد )49( لشهر ربيع األول سنة 1439هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

ضحايا المصيدة
كان اللعياب يسييل مين فيم الفيأر ، وهو يتجسييس عى صاحيب املزرعية وزوجته ومهيا يفتحيان صندوقًا 
أنيقيًا ، ويمنِّيي نفسيه بأكليه شيهية حييث أنيه حسيب أن الصنيدوق ييوي طعاميًا ولكين فكه سيقط حتى 
الميس بطنيه بعيد أن رآمهيا خيرجيان مصييدة للفئيران مين الصنيدوق ، فأندفيع الفيأر كاملجنيون يف أرجاء 

املزرعية وهيو يصييح : لقيد جياؤوا بمصييدة الفئيران وردد ييا ويلنيا وييا ويلنا .                                          
هنيا صاحيت الدجاجية حمتجية: أسيمع أييا الفيأر املصييدة هيذه مشيكلتك أنيت فيا تزعجنيا بصياحيك 

وعويليك، فتوجيه الفيأر إىل اخليروف وقيال: احليذر، احليذر ففيي البييت مصييدة.
فأبتسيم اخليروف وقيال: ييا جبيان، ملياذا متيارس الرسقية والتخرييب طامليا أنيك ختشيى العواقب ثيم إنك 
املقصيود باملصييدة فيا توجيع رؤوسينا برصاخيك، وأنصحيك بالكف عين رسقة الطعيام وقيرض احلبال 
واألخشياب، هنيا مل جييد الفيأر مناصيًا مين االسيتنجاد بالبقيرة التيي قاليت ليه باسيتخفاف واسيتهزاء: أنا 

مرعوبية يف بيتنيا مصييدة ...!!
يبدو أهنم يريدون اصطياد األبقار هبا هل أطلب اللجوء السيايس يف حديقة احليوان ...؟؟

قيّرر الفيأر أن يتدبير أمير نفسيه وواصل التجسيس عيى امُليزاِرع حتى عيرف موضع املصييدة ، ونيام بعدها 
قريير العين مقيررًا االبتعياد عين مكمن اخلطير وفجأة شيق سيكون الليل صيوت املصيدة وهيي تنطبق عى 

فريسية ، وهيرع الفيأر إىل حييث املصيدة ليرى ثعبانًا يتليوى بعد أن أمسيكت املصييدة بذيله .
ثيم جياءت زوجية امليزارع وبسيبب الظيام حسيبت أن الفيأر هو مين تيم اصطيياده فاقربت مين املصيدة 

فلدغهيا الثعبيان وعضهيا كذليك لتسيقط عيى األرض مرعوبة.
ذهيب هبيا زوجهيا عى الفيور إىل املستشيفى حييث تلقت إسيعافات أوليية، وعيادت إىل البيت وهيي تعان 
مين ارتفياع يف درجية احليرارة، وبالطبع فإن الشيخص املسيموم بحاجة إىل سيوائل ، ويستحسين أن يتناول 

الشيوربة وهكيذا قام امليزارع بذبيح الدجاجة وصنيع منها حسياء لزوجتيه املحمومة .
وتدفق األهل واجلران لتفّقد أحواهلا، فكان البد من ذبح اخلروف إلطعامهم

ولكين الزوجية املسيكينة توفييت بعيد رصاع ميع السيموم دام عيدة أييام وجياء املعيزون باملئيات وأضطير 
امليزارع إىل ذبيح بقرتيه لتوفير الطعيام هلم.

وهنيا فيإن احلييوان الوحيد الذي بقي عيى قيد احلياة هيو الفأر الذي كان مسيتهدفًا باملصييدة، وكان الوحيد 
اليذي استشيعر اخلطير، ثيم فّكير يف أمير مين يسيبون أهنيم بعييدون عين املصييدة ومل يفّكيروا باخلطير بل 
اسيتخفوا بمخياوف صديقهيم الفأر اليذي يعيرف بالغريزة والتجربية أن ضحاييا املصيدة قد يكونيون أكثر 

مما تصيوروا ...!!
          العيربة مين القصية: البعيض يعتقد أن املشياكل مين حوله لن متّسيه فا يفكير ولو للحظية بام قد تتطيور إليه 

األميور، وفجيأة متتد املشياكل كالنيار فتأكل جيزءًا من حقل حياتيه وهو يتفيرج عاجزًا.
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قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.
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 )O( 17 ربيع األول سنة 53 قبل اهلجرة والدة النيب حممد
)Q( 17 ربيع األول سنة 83 هـ والدة اإلمام جعـفر الصـادق
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